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๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน ชั้นที่ ๒ ประเภทที่ ๒
ใหแก ผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษเสรีชน พ.ศ. ๒๕๑๒
และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม และระเบี ยบสํ านั กนายกรัฐ มนตรี ว าด ว ยการขอพระราชทาน การประดั บ
และกรณีที่ใหประดับเหรียญพิทักษเสรีชน สิทธิ บัตรประจําตัว และการเรียกเหรียญกับบัตรประจําตัว
ผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชนคืน พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๑๑,๗๑๘ ราย ตามบัญชีรายชื่อ
ทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข
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๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

บัญชีรายชื่อผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

ศูนยปฏิบตั ิการกองทัพบก
ชั้นที่ ๒ ประเภทที่ ๒
พลเอก คธายุทธ เสาวคนธ
๒๓ พลตรี สุเอซ อมาตยกุล
พลเอก ชัยมนตรี โพธิ์ทอง
๒๔ พลตรี อัฏฐพล ลัดใหมกุลวัฒน
พลเอก อัครเดช บุญเทียม
๒๕ พลตรี อุดม แกวมหา
พลเอก อิทธิพล สุวรรณรัฐ
๒๖ พันเอก กนิษฐ ถาคํา
พลโท เทอดศักดิ์ ดําขํา
๒๗ พันเอก กรกฎ ศิริสาคร
พลตรี กมล กฤษวงศ
๒๘ พันเอก กรกษม ประสงคดี
พลตรี เกียรติสกุล จันทนา
๒๙ พันเอก กรกิจ ศรีทองกุล
พลตรี จิรัฎฐ สุตาสุข
๓๐ พันเอก กรพนม พวงลําเจียก
พลตรี ชวินท สุนทรบุระ
๓๑ พันเอก กรีฑา ขวัญดํา
พลตรี ชัยยันต สิรสุนทร
๓๒ พันเอก กฤช ธีราวัฒนานนท
พลตรี ชัยวัฒน สานอย
๓๓ พันเอก กฤตินันท นิโลบล
พลตรี ฐกัด หลอดศิริ
๓๔ พันเอก กฤษณ ไชยพร
พลตรี โดมหทัย ปนทองพันธุ
๓๕ พันเอก กฤษณพงศ จิรากร
พลตรี ธนิศร ยูสานนท
๓๖ พันเอก กฤษดา ปานทับทิม
พลตรี ธัญสิทธิ์ กิตติ์เดชารัศมิ์
๓๗ พันเอก กฤษพล แกวอุนเรือน
พลตรี นพปฎล กุลจรรยาวิวัฒน
๓๘ พันเอก กลยุทธ พรหมรัตน
พลตรี นิพัฒน เล็กฉลาด
๓๙ พันเอก กัญจนณัฏฐ นิลนนท
พลตรี บพิธ ไทยสมัคร
๔๐ พันเอก กานตนาท นิกรยานนท
พลตรี พฤทธิ์พันธุ พันธุโพ
๔๑ พันเอก กิตติ อิ่มศิริ
พลตรี วิริทธิ์พล พานนิล
๔๒ พันเอก กิตติพงศ รัฐประเสริฐ
พลตรี ศุภฤกษ พากเพียรทรัพย
๔๓ พันเอก กิตติพงษ กําธรเจริญ
พลตรี สุระ สายอุบล
๔๔ พันเอก กิตติพัฒน กาลปกษ
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พันเอก กิตติวัฒน แจมจิรารักษ
พันเอก กิติพจน ถาวรศาสนวงศ
พันเอก เกรียงศักดิ์ ไขถาวร
พันเอก เกียรติพนธ ประทุมรัตน
พันเอก โกญจนาท ธูปเทียนรัตน
พันเอก ขจรพันธ เสมาวัฒนกิจ
พันเอก คงฤทธิ์ ศรีชื่น
พันเอก คํารน แตงแกว
พันเอก จักราวุธ อยูนาน
พันเอก จิรจํานงค โกษาวัง
พันเอก จิระเทพ วงศาโรจน
พันเอก เจนวิทย นุชภู
พันเอก ฉลวย ออนคํา
พันเอก เฉลิมพงศ อุประกูล
พันเอก เฉลิมพล ปรีชา
พันเอก ชัชวาลย อังวณิชยสกุล
พันเอก ชัยเนตรอาร เนตรพิชิต
พันเอก ชัยพงศธร สวัสดิภาพ
พันเอก ชาติชาย สุจาคํา
พันเอก ชูชาติ นนทบุตร
พันเอก ชูชีพ สียางนอก
พันเอก ไชยง เพียรวิบูลย
พันเอก ฐากร ชาวไรเงิน
พันเอก ฐิติพงษ ทองพิทักษ
พันเอก ณปวร ประทีปอุษานนท
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พันเอก ณรงค สุวรรณอําไพ
พันเอก ณัฐพงษ ลมสูงเนิน
พันเอก ณัฐพล อริยรัตนธรรม
พันเอก ณัฐวัฒน พรมฝาย
พันเอก ดนัย สุมานิก
พันเอก ดําเนิน มีศิริ
พันเอก ดํารง วรรณสิงห
พันเอก เดชาธร สายหยุด
พันเอก เดนชัย เดชพวง
พันเอก ตวงสิทธิ์ สิทธิรณฤทธิ์
พันเอก โถมวัฒน สวางวิทย
พันเอก ทธิ สทิสินทร
พันเอก ทศพร บุญครอง
พันเอก ทัดเทพ บุญนวม
พันเอก เทพฤทธิ์ รัฐฤทธิ์ธํารง
พันเอก เทวินทร เทศนธรรม
พันเอก ธงชัย แขกเพ็ชร
พันเอก ธนกฤติ สุขเกิด
พันเอก ธนชัย นิลกลัด
พันเอก ธนพล ภักดีภูมิ
พันเอก ธนพล สุขมาก
พันเอก ธนพลพัชร อัครเกษมพงษา
พันเอก ธนวัชระ วิเศษศรี
พันเอก ธนันทชัย โฉมรุงนิธินันท
พันเอก ธนากร โชติพรม
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พันเอก ธนิต พฤกษพนาเวศ
พันเอก ธัญญวิทย พงษโพธิ์
พันเอก ธีรชล มหาวรรณ
พันเอก ธีรภัทร เมฆขุนทด
พันเอก นคร สุวรรณธนาสาร
พันเอก นนทพล อัตตะนันทน
พันเอก นนทวัฒน จันทรทอง
พันเอก นพดล ภาคาผล
พันเอก นภสินธุ อุบล
พันเอก นรินทร อยูสถิตย
พันเอก นเรศ แพแจม
พันเอก นําโชค สําราญ
พันเอก นิคม ชุมภู
พันเอก นิติปกรณ คชมหิทธิ์
พันเอก บรรหาญ ไกรศรี
พันเอก บัญชา บุญพามี
พันเอก บัญชาชิต แสนสุนนท
พันเอก บัณฑิต รัตนมาลี
พันเอก บุญแล บุญเรือน
พันเอก ปภังกร หมื่นสา
พันเอก ประคอง ปนพาน
พันเอก ประชา สมิทธสมบูรณ
พันเอก ประทัย ฉงสกุล
พันเอก ประภาส ศรีประทุม
พันเอก ประมุข จันทรนิยม
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๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
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๑๒๙
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พันเอก ประวัติ สหกิจ
พันเอก ประสิทธิชัย พวงจินดา
พันเอก ประเสริฐ ขาทิพยพาที
พันเอก ปรัชญา เอี่ยมคง
พันเอก ปราโมทย ทองวิมลพันธุ
พันเอก ปราสัย ภูตระกูล
พันเอก ปรีชา สุขสมบูรณธนา
พันเอก ปรีดา เชยคําแหง
พันเอก ปองภพ วิสุทธิธรรม
พันเอก พงษเทพ เทพคําราม
พันเอก พณศธร โพธิ์กล่ํา
พันเอก พนม ธรรมโกวิท
พันเอก พัฒนา พันธุมงคล
พันเอก พิเชฐ เทียนอําพร
พันเอก พิทยพันธ มีลอมศักดา
พันเอก พิสุทธิ์ เต็มภัทราโชค
พันเอก พีรชาญ คงสุวรรณ
พันเอก ไพศาล หมื่นเดช
พันเอก ภคพล มีทิพย
พันเอก ภาสกร รักการดี
พันเอก ภิฌานันท วงศชาวจันท
พันเอก ภูริพงศ บําเพ็ญเพียร
พันเอก มงคลชัย มะเฟอง
พันเอก มนัสวีร สุวรรณวัฒนา
พันเอก มหรรฆพันธุ มีชูรส
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พันเอก ไมตรี ศรีสันเทียะ
พันเอก ยุทธนา มีเจริญ
พันเอก ยุทธพงศ คงนิล
พันเอก ยุทธภูมิ เดื่อดิน
พันเอก รณณรงค จันทินมาธร
พันเอก รนกร รมณีปูชนียะ
พันเอก รบอรัญ ดีอวม
พันเอก รังสฤษดิ์ นาคเมือง
พันเอก รัฏฐกรณ ไทยสีหราช
พันเอก รัตติพล ตันยา
พันเอก รัตนะ พัฒนโสภณ
พันเอก ราชศักดิ์ ชมชู
พันเอก ราชัน ฟกเจริญ
พันเอก ฤาชา ประสาทแกว
พันเอก วรชัย ศรฤทธิ์ชิงชัย
พันเอก วรพจน ตระการศิรินนท
พันเอก วรรธ อุบลเดชประชารักษ
พันเอก วรวุฒิ สําราญ
พันเอก วรเวช วนมงคล
พันเอก วัลลภ เมืองบุญชู
พันเอก วิชัย ตรีวุธกองเดช
พันเอก วิเชษฐ จันทรสิงห
พันเอก วิธชาติ โชคคําจุมพล
พันเอก วินชัย จันทมาศ
พันเอก วีรกันต ทะรักษา
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พันเอก วีรธัช ศรีใส
พันเอก วีระชัย พลาโนต
พันเอก วีระพล พุมจิตร
พันเอก วีระยุทธ เชื้อสุจริต
พันเอก วุฒิ พรสัจจา
พันเอก วุทธิพัฒน ปรัชญฐากรณ
พันเอก ศรัณยวิชญ ศุภประเสริฐ
พันเอก ศักดิพงศ ไพรแกว
พันเอก ศักดิ์ศิริ เกาะสูงเนิน
พันเอก ศักรินทร ตาแกว
พันเอก ศิริ เจี๊ยบนา
พันเอก ศุภชัย ขจัดภัย
พันเอก สนินทร เสือเทศ
พันเอก สมใจ กุคําอู
พันเอก สมภพ ใจบุญ
พันเอก สมศักดิ์ เครือเชา
พันเอก สมศักดิ์ รุงสิตา
พันเอก สรสิน โพธิทอง
พันเอก สัจจา รักติประกร
พันเอก สายคําเที่ยง เนาวราช
พันเอก สิทธิกร เรืองจิต
พันเอก สิรพงษ วิลาลัย
พันเอก สิริทศ บัวศรี
พันเอก สุคนธรัตน ชาวพงษ
พันเอก สุทธิ์เขตต ศรีนิลทิน

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙

พันเอก สุทธิพงศ งาเวียง
พันเอก สุเทพ สายสิน
พันเอก สุธีร ดวงตุน
พันเอก สุพจน สวาคฆพรรณ
พันเอก สุพรเทพ ไชยยงค
พันเอก สุรเดช เมฆานุวงศ
พันเอก สุรศักดิ์ พบวันดี
พันเอก สุริยะ กํามณี
พันเอก สุวพจน จุลกทัพพะ
พันเอก สุวิทย กนกอุดม
พันเอก เสกสรรค โฉมทรัพยเย็น
พันเอก เสนาะ สภาพไทย
พันเอก เสวก หวงไทย
พันเอก เสิมศักดิ์ แกวฉาย
พันเอก โสธร รักษาทรัพย
พันเอก อดิศักดิ์ โชวิเชียร
พันเอก อนุวัช ปญญานันท
พันเอก อนุสิทธิ์ เขียวประเสริฐ
พันเอก อภิรักษ พรมมาฤทธิ์
พันเอก อภิวุฒิ จุลกลับ
พันเอก อรรคเดช สนลอย
พันเอก อรรถพล หวานฉ่ํา
พันเอก อวยชัย อัมระนันท
พันเอก อัครเดช ไทรทอง
พันเอก อัครเดช เปยมไหวพริบ

หนา้ ๖
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๒๒๐
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๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

พันเอก อัครรัฐ ธนสรวิศย
พันเอก อัครวัฒน เจริญราช
พันเอก อัศวิน ดุสิตรัตนกุล
พันเอก อาจิณ ปทมจิตร
พันเอก อาทิตย พิกุลทอง
พันเอก อาทิตย หงษโสภา
พันเอก อามร เสนีวงศ ณ อยุธยา
พันเอก อารชวัส ไตรเดช
พันเอก อํานาจ แกนโท
พันเอก อิทธิพล กอรม
พันเอก เอกภพ กังสนานนท
พันเอก เอกรัฐ จิระวัฒนโสภณ
พันเอก เอกราช ฉิมพงษ
พันเอก เอกลักษณ อินทรโฆษิต
พันเอก เอกวิทย จิตสุภานันท
พันเอก เอกศาสตร ใจสําคัญ
พันเอกหญิง กนกรัตน คงแปน
พันเอกหญิง กนกวรรณ ศรีสอาด
พันเอกหญิง กนิษฐา โชติปทมนนท
พันเอกหญิง กุลจิตต สอนคุม
พันเอกหญิง จรัสศรี เอี่ยมละออ
พันเอกหญิง จิฎากาญจน พวงยอด
พันเอกหญิง จิรภา จังกาจิตต
พันเอกหญิง จีรณัฐ มานะธรรม
พันเอกหญิง ชมภัสสรัญ บุญเจริญ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข
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หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

พันเอกหญิง ณิรนุช เนตรพุกกณะ
พันเอกหญิง ดลชนก รักแผน
พันเอกหญิง ดวงเดือน ธันยาพรสมบัติ
พันเอกหญิง ดวงตา ไวประดับ
พันเอกหญิง ดุจดาว เสือเฒา
พันเอกหญิง ธนัชพร สามะศิริ
พันเอกหญิง ธนาพรรณ ปานศักดิ์
พันเอกหญิง นพมาศ ชางสาต
พันเอกหญิง นัยนา ปุนอภิรักษ
พันเอกหญิง นิตยา ทองคง
พันเอกหญิง นิยม เกิดศิริ
พันเอกหญิง นุสรา วรภัทราทร
พันเอกหญิง บงกช เทพจารี
พันเอกหญิง เบญจมาศ พุฒมี
พันเอกหญิง ปทมาพร การบรรจง
พันเอกหญิง ปยะรัช ราชกิจ
พันเอกหญิง พัดชา บุณยรักษ
พันเอกหญิง พิชญาวี เกื้อสกุล
พันเอกหญิง พิมพพิศา จิตตแกวแท
พันเอกหญิง ภัทรกันย สุขพอดี
พันเอกหญิง ภัทริดา เอกบรรณสิงห
พันเอกหญิง ยศวดี สินธุวงศานนท
พันเอกหญิง รมณ เขมะเพ็ชร
พันเอกหญิง ฤทัย สาระวงษ
พันเอกหญิง ลลิตา ล้ําเลิศ
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๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

พันเอกหญิง วราภรณ ธนะเศวต
พันเอกหญิง วาสนา เทศทองลา
พันเอกหญิง วิภาณีย เพ็ชรณสังกุล
พันเอกหญิง สรวงโสมนัส นาควัชระ
พันเอกหญิง สราญจิตร สมบูรณยิ่ง
พันเอกหญิง สราญสุข พุมผกา
พันเอกหญิง สวางจิตต กาญจนะโกมล
พันเอกหญิง สหฐยา ชวนไชยสิทธิ์
พันเอกหญิง สุภาพร ชุมใจ
พันเอกหญิง อรทัย สันหนองเมือง
พันเอกหญิง อรยา พูลทรัพย
พันเอกหญิง อรุษา สายัณหนิโครธ
พันเอกหญิง อัจฉรา ทองอู
พันโท กฤษฎา ธนรักษ
พันโท กฤษณพันธ เกิดทองคํา
พันโท กัญญณัต ไชยโอชะ
พันโท กิตติ นาใจ
พันโท กิติพงษ มั่นเขตวิทย
พันโท โกมินทร แกวผลึก
พันโท คทาเทพ ศิริตัน
พันโท คมศักดิ์ พราวศรี
พันโท คมสันต คําวัน
พันโท ครุชน บุญเพศ
พันโท จักรพันธ พุฒสุวรรณ
พันโท จักรพันธ หงษทอง

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข
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พันโท จักรพันธุ พุทธบุตร
พันโท จักรวาล เกษรสุคนธ
พันโท จํารัส สังขปอม
พันโท จิรพงศ จะรอนรัมย
พันโท เฉลิมพล ปาปะโข
พันโท ชลอ มีแดนไผ
พันโท ชัชวาล กลาวิกรณ
พันโท ชัยวัฒน ขันคํานันตะ
พันโท ณรงคฤทธิ์ เติมลาภ
พันโท ณัฐพงศ นพศรี
พันโท ณัฐวุฒิ เสงี่ยมเฉย
พันโท ณัตฐปณต วัชรไพศาลกุล
พันโท เณ็ตร เบ็ญจะปก
พันโท ดนัย จํานงชอบ
พันโท ทนงศักดิ์ สุทธิดี
พันโท ทรงศักดิ์ ศิลปศร
พันโท ทฤษฎี ริมผดี
พันโท ทวีทรัพย พุทธิวณิช
พันโท ธนาธิป วิปุลานุสาสน
พันโท ธรรมรัตน สอนทรัพย
พันโท ธรรมสฤษดิ์ จุนเจือจาน
พันโท ธรรศ จุยวรามิตร
พันโท ธีรวัฒน พลายมาต
พันโท ธีระพงษ จิระโภคิน
พันโท ธีรุตม ศรลัมพ
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พันโท นคร พิมสาร
พันโท นัฐที ปราถนาดี
พันโท นัทธวัฒน บุตรคํา
พันโท นันทวัฒน ปานทโชติ
พันโท บริสุทธิ์ สุจินพรัหม
พันโท ปกรณ เปลี่ยนรังษี
พันโท ปณตธร เจือจันอัด
พันโท ประดิษฐ พรมเรียน
พันโท ประนาถ ตํานานจิตร
พันโท ประเสริฐพร สุขนิพิฐพร
พันโท ประหยัด ศิริรัตน
พันโท ปยะพงษ พรดา
พันโท เปรมสัน รุจิตร
พันโท พงศธร จันทนปุม
พันโท พนมศักดิ์ ศิริจันทรวัจ
พันโท พลเกา สินพูลผล
พันโท พลากร สุภารส
พันโท พิฆราช สุริยะ
พันโท พิทักษ ปนทะนันท
พันโท พีรพัฒน เกิดโภคา
พันโท พูลศักดิ์ พรประเสริฐ
พันโท ไพบูลย เพ็งใย
พันโท ภาสพันธ อวยพร
พันโท ภูวดล พลเสน
พันโท มนตรี สุริยบุตร

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข
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พันโท ยุทธศักดิ์ ชางบุ
พันโท รัชพล ชินพัณณ
พันโท รัตติพงษ วรรณพงษ
พันโท วรเมธ สุขสวัสดิ์
พันโท วสันต อรรณพไกรสร
พันโท วัลลภ ภูวิลัย
พันโท วารินทร ภูมิชิน
พันโท วิเชียร เจริญสุข
พันโท วิทยา สาริยา
พันโท วินัย ทองแจม
พันโท วิโรจน สุขเกตุ
พันโท วิศณุ ประดิษฐกุล
พันโท วีรพงศ เดชบุญมี
พันโท วีรวัฒน ปญคิวจณาณ
พันโท วุฒิศักดิ์ ตูประทุม
พันโท ศรัณย เรืองฤทธิ์
พันโท ศราวุฒิ ลือจันดา
พันโท ศราวุฒิ อุนจะนํา
พันโท ศักดิ์สิทธิ์ เพชรไกร
พันโท ศุภกร ภูจันทร
พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น
พันโท สมพิศ เถาวทิพย
พันโท สรสิช บังเกิด
พันโท สันติ ศรีมาตยกุล
พันโท สิทธิชัย ลิ้นจี่ขาว
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พันโท สิทธิชัย เอี่ยมประไพ
พันโท สุกิจ สงวนวัจนะ
พันโท สุริยา ผาสุข
พันโท สุริยา ศิลศิริวัฒน
พันโท องอาจ สัมพันธ
พันโท อธินันท นามบัณฑิต
พันโท อนุชา อินทรสุวรรณ
พันโท อนุลักษณ เหมวรานนท
พันโท อภิชัย ทองศรีรักษ
พันโท อมรเทพ โอรสรัมย
พันโท อลงกฏ แกสันเทียะ
พันโท เอกนาวิน เบาทองหลอ
พันโท เอกวัฒน กระจางจาย
พันโทหญิง กมลนัทธ อุนพันธุ
พันโทหญิง กมลสิริ วงศศรีชนาลัย
พันโทหญิง กฤษณี วิเชียรรัตน
พันโทหญิง กิ่งดาว วุฒิ
พันโทหญิง กุลยา นังคลาภิวัฒน
พันโทหญิง แกวกาญจน ศีลพิพัฒน
พันโทหญิง เขมมิกา ขุมนาค
พันโทหญิง จันทิมา สวางวรรณ
พันโทหญิง จิตติมา ทองเนียม
พันโทหญิง จิตลาวัณย ระวีศรี
พันโทหญิง จินดารัตน นวมพารา
พันโทหญิง จิราวรรณ กนกะปณฑะ
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หนา้ ๑๐
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พันโทหญิง ชลกานต แกวคําภา
พันโทหญิง ณหทัย สกุลทอง
พันโทหญิง ณัชชารีย แจงสี
พันโทหญิง ณัฐชาวดี พึ่งพา
พันโทหญิง ดวงพร ศรีแดง
พันโทหญิง ดาวสุดา แสงประดับ
พันโทหญิง ทวิพร คูสําราญ
พันโทหญิง นวพร โอชวิช
พันโทหญิง นวรัตน บุญชวย
พันโทหญิง ปรีดิ์พัฒน กิจจาทร
พันโทหญิง ปวีณา เซ็นเสถียร
พันโทหญิง ปุญสิตา มองเพชร
พันโทหญิง ผไททิพย พรมฝาย
พันโทหญิง พนารัตน ถาวร
พันโทหญิง พีรญา นิลนนท
พันโทหญิง มรกต มีศิริ
พันโทหญิง ฤทัยรัตน รับพร
พันโทหญิง ศิริพร เพียรเจริญ
พันโทหญิง ศุภรดา ศรีสุบรรณ
พันโทหญิง สิริลักษณ กาญจนะภาโส
พันโทหญิง อัจฉราวรรณ ทองนาค
พันตรี กฤติเดช ศรจิตติ
พันตรี กลวัชร คําใส
พันตรี กิตติพงษ อินทะ
พันตรี กิตติพันธุ มีอุดร
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พันตรี เกรียงไกร สวนสุข
พันตรี เกรียงไกร สืบแยม
พันตรี คณิน ภัทรพงศพิพัฒน
พันตรี จิระศักดิ์ อางหิรัญ
พันตรี จิรานุวัฒน ศรีหอม
พันตรี ชัยรัตน อาจมังกรณ
พันตรี ชัยวัฒน นิลวิเชียร
พันตรี ณรบ เซ็นนอย
พันตรี เดชณรงค เพ็ชรธนูศิลป
พันตรี แดง ทองโกย
พันตรี ถวิล ปานทอง
พันตรี ทวี เวียงสิมา
พันตรี ธงชัย ธีราธรรม
พันตรี ธนากร ลี้เจริญ
พันตรี นุกูล สุขเข
พันตรี บรรเทิง นะวัน
พันตรี บุญสม สีบุญทา
พันตรี ปรมินทร ครุฑชัยเยศ
พันตรี ปรเมษฐ ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
พันตรี ประกอบ ศรีขาว
พันตรี ประจวบ ศรีพั้ว
พันตรี ประเวช ชะงาย
พันตรี ปริญญา เมืองมูล
พันตรี ปยรัฐ คงดอน
พันตรี พงศภีระ สิงหโตทอง
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พันตรี พลกฤษ ทองอน
พันตรี พลานนท จิตตสํารวย
พันตรี พะเยาว แปนนรินทร
พันตรี พัชรพันธุ พงศพันธงาม
พันตรี พิเชฐ พิบูลยนําชัย
พันตรี พิเชษฐ เรืองแสง
พันตรี มาณพ กันตีวงศ
พันตรี วัลลภ ขันตี
พันตรี วัลลภ รัตนาพันธุ
พันตรี วุฒิไกร แกไข
พันตรี สมคิด ชัยวงษ
พันตรี สายชล ศรีทอง
พันตรี สายหยุด คุมเจริญ
พันตรี สุทิน ทองอินทร
พันตรี อภิสิทธิ์ เกียรติภูมิโสภณ
พันตรี อรรคพล เมธังกูร
พันตรี เอกชัย บุญประเทืองวงศ
พันตรีหญิง กรวรรณ หาญกลา
พันตรีหญิง ชโลทร รับพร
พันตรีหญิง ชาติภา กลิ่นสุคนธ
พันตรีหญิง นิชานันท อินตะแสน
พันตรีหญิง ปภา รัตนพิทักษ
พันตรีหญิง พนิตตา กาญจนะวสิต
รอยเอก กฤษฎา กรานวงศ
รอยเอก กัปนพงศ ทนันไชย
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รอยเอก กานต สนิทไทย
รอยเอก กานตนุชา เกิดเอี่ยม
รอยเอก กิตติพงษ พิทักษพล
รอยเอก กิตติศักดิ์ จันทนะ
รอยเอก เกรียงไกร ปญญา
รอยเอก โกมล กลันทกพันธ
รอยเอก คนอง คําปว
รอยเอก ครรชิต โสภาสาย
รอยเอก จรุงวิทย แจมใส
รอยเอก จักรพันธ มวงคราม
รอยเอก จักรินทร สําเภา
รอยเอก จิรชาติ รูปงาม
รอยเอก เจตนิพัทธ วิเชียร
รอยเอก ชณัฐิ อัศวภูมิ
รอยเอก ชาลี อาศิรัมย
รอยเอก ชูตินันท กิมประโคน
รอยเอก โชคชัย สังขกลิ่นหอม
รอยเอก ณรงค สุขใส
รอยเอก ณรงค สุวรรณวิก
รอยเอก ณรงคเดช เกตุสวางวงศ
รอยเอก ณัฐธวัช ไตรยราช
รอยเอก ทวีชัย โคตะนนท
รอยเอก ทวีเดช อินทเศียร
รอยเอก ทวีศักดิ์ เชิงเทิน
รอยเอก ทศพร บุญแจง
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รอยเอก ทัญู บุญเชิดชู
รอยเอก เทศบัญญัติ แกวแดง
รอยเอก ธวัชชัย ชื่นวชิรศิริ
รอยเอก ธีรชัย ตรีโอษฐ
รอยเอก ธีรวัฒน ไลเลิศ
รอยเอก ธีรวุธ ตะวะนิตย
รอยเอก นธี เขียวหนู
รอยเอก นพดล ทันวงศ
รอยเอก นรินทร ธานินพงศ
รอยเอก นวเทพ ศิริวัฒนกุล
รอยเอก นักพัฒน ศักดิ์สนิท
รอยเอก นาวี คลายประชา
รอยเอก นิรุติ หยองเจริญ
รอยเอก นิวัฒน จูเซียน
รอยเอก บุญชู มะธิปะโน
รอยเอก บุญนํา โพธิสินอนันต
รอยเอก ประนูญ สหธารา
รอยเอก ประหยัด ผันสวาง
รอยเอก ปรัชญา ทิมวัฒนา
รอยเอก ปญญา งามเรืองพงศ
รอยเอก ปยะเวทย กองสอน
รอยเอก พลกฤษณ มังกรแกว
รอยเอก พลสิทธิ์ งามสาย
รอยเอก พันธศักดิ์ แสงสรอย
รอยเอก พิชิตพล ลิมปทีป
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รอยเอก พิสิษฐ จิตสวา
รอยเอก พีรพัฒน เจริญยิ่งถาวร
รอยเอก พุทธศักดิ์ ศิลาพจน
รอยเอก พูนสิน เชื้อตาแสง
รอยเอก ภัทร สาคะรัง
รอยเอก ภัทรชัย พรคณารักษ
รอยเอก ภาณุมาศ ศิริพัฒนเกิดพงษ
รอยเอก มนตชัย ลิขิตวัฒนานนท
รอยเอก มนัสกร กล่ําดี
รอยเอก มานพ เขื่อนแกว
รอยเอก ยงยุทธ ตันเสียงสม
รอยเอก ยศพงศ อักษรรัตน
รอยเอก ยอดรัก กระดังงา
รอยเอก ยุคลเดช โพธิ์กลาง
รอยเอก รณชัย ประจันสี
รอยเอก รณรงค เพชรสุทธาวาส
รอยเอก รัตนะ พูลสวัสดิ์
รอยเอก ลาภนิรันดร ชุตินธรารักษ
รอยเอก วรทย บานชื่น
รอยเอก วศพล วิยาภรณ
รอยเอก วัชรชัยนันท แผนชัยภูมิ
รอยเอก วันเฉลิม วัธนวิสิต
รอยเอก วิจิตร นาคสงา
รอยเอก วีรวัฒน แดงบุตร
รอยเอก ศิริโชค มุมบานเซา
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รอยเอก ศุภกร ฤทธิไกรพิชญ
รอยเอก ศุภฤกษ ประดับดาว
รอยเอก สงคราม แกวมูลคํา
รอยเอก สมชาย พากเพียร
รอยเอก สมชาย พูลมงคล
รอยเอก สมชาย สระคํา
รอยเอก สมนึก ศรีสวัสดิ์
รอยเอก สมศักดิ์ พรมโกน
รอยเอก สมศักดิ์ สุวงค
รอยเอก สมัย โนแกว
รอยเอก สมาน จักรวรรดิ์
รอยเอก สายัณ ไทยนอย
รอยเอก สายันต โกสินทร
รอยเอก สาโรช แสงเมือง
รอยเอก สิทธิศักดิ์ ชูฤทธิ์
รอยเอก สุทธิชัย โพธิ์ศรี
รอยเอก สุเมธ มนเทียรอาสน
รอยเอก สุรเดช ภักดีนอก
รอยเอก อดิศร ทองทับทิม
รอยเอก อดิศักดิ์ สนธิหอม
รอยเอก อธิราช สีสุกงาม
รอยเอก อนุพงษ เกศราแกว
รอยเอก อภิชาติ วรรณราช
รอยเอก อภิรัตน ศรีมนตรี
รอยเอก อภิสิทธิ์ มณีขัติย
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๑๖ กันยายน ๒๕๖๕
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รอยเอก อัฐพล หาญสกุล
รอยเอก อัมมอน ไชยสาลี
รอยเอก อัศวพัชร คะเชนทร
รอยเอก อุดม วิมลทิพย
รอยเอก อุเทน หมื่นหารวงศ
รอยเอก เอกชัย อรชร
รอยเอก เอกนรินทร มูลแกว
รอยเอกหญิง กมลชนก อินทรตั้ง
รอยเอกหญิง กรพรรณ เศรษฐาวิวัฒน
รอยเอกหญิง กุลธิดา ยังพิทักษ
รอยเอกหญิง กุสุมา สืบสุนทร
รอยเอกหญิง เฉิดอัชฌา ปานยิ้ม
รอยเอกหญิง ทัศพร ชื่นแพร
รอยเอกหญิง นพวรรณ มหารักขกะ
รอยเอกหญิง มุจธิตา อยูมวง
รอยเอกหญิง วชิญาภรณ อึ้งจงเจตน
รอยเอกหญิง วราภรณ ภูผึ้ง
รอยเอกหญิง วิไลลักษณ นาคพาณิชย
รอยเอกหญิง สุกัญญา มีจันทร
รอยเอกหญิง สุทธินี เสือพันธ
รอยเอกหญิง ออมทรัพย ทองธิราช
รอยเอกหญิง อุบลวรรณ ทรัพยมาก
รอยโท กรองทอง เชี่ยวชาญ
รอยโท กรีฑา สินทวี
รอยโท กฤตานนท มะสะนิง
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รอยโท กฤษดา ดุมเกษม
รอยโท กิตฒิ์พิพัฒน ขําตนวงษ
รอยโท กิตติกุล ประพันธศิริ
รอยโท เกรียงศักดิ์ พิมพดี
รอยโท เกษมณี พิมพพรหม
รอยโท เกียรติยศ สุวรรณขจร
รอยโท โกศล สรอยโพธิ์พันธุ
รอยโท โกษิต การประชิต
รอยโท ไกรวุฒิ พูลเกษม
รอยโท ขจรศักดิ์ หงษทอง
รอยโท คมกริช ไชยสงคราม
รอยโท คมศิลป สีหามาตย
รอยโท จตุพร ทาระชัย
รอยโท จตุพล แกวประพาฬ
รอยโท จรินทร จินดานุช
รอยโท จรินทร เนียมราช
รอยโท จเร วงศเสนห
รอยโท จักรพันธ เจติกานนท
รอยโท จาตุรงค บรรจงเปลี่ยน
รอยโท จารุธัช เรืองเสมอ
รอยโท จิระศักดิ์ บุษศิลป
รอยโท จิระศักดิ์ อุดมฉวี
รอยโท ฉัตรนาวี ศรีขน
รอยโท เฉลิม บรรดิษฐ
รอยโท เฉลิมเกียรติ ศรีมะเริง
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รอยโท ชนะเทพ แสงนุม
รอยโท ชัชชัย เปลื้องสุวรรณ
รอยโท โชติระวี หนาแนน
รอยโท ไชยปราการ มีเชื้อ
รอยโท ณฐชย กอมไธสง
รอยโท ณฐาพงศ กวีณวรปรัชญ
รอยโท ณัฐเกียรติ เกิดผล
รอยโท ณัฐพงค พุมแกว
รอยโท ณัฐพล วาบานพลับ
รอยโท ณัฐวิทย พัดภู
รอยโท ณัฐวุฒิ วงษเสือ
รอยโท เดนฤดี ศรีภา
รอยโท เตชัส กลั่นการดี
รอยโท ถวัลย เณรยอด
รอยโท ทนงเดช จันทรนิ่ม
รอยโท ทวน ชัยสุข
รอยโท ทวีศักดิ์ ประสารยา
รอยโท ทองปาน แพงศรี
รอยโท เทพนิมิตร ผาตะพงษ
รอยโท ธนชาติ ชัยยะ
รอยโท ธนพล วรางกูร
รอยโท ธนโยธิน สายทอง
รอยโท ธนาวุธ แสงสวย
รอยโท ธรรมรงค บัวสระเกษ
รอยโท ธีธัช เพียรทวีรัชต

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙

หนา้ ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

รอยโท ธีรพล อินทรีย
รอยโท ธีรยุทธ ทองหลอ
รอยโท ธีรศักดิ์ หนูอิ่ม
รอยโท ธีรศานต แกวสง
รอยโท ธีระนันท กันเกียว
รอยโท นพณัฐ ทางธรรม
รอยโท นพดล วิทยา
รอยโท นพพร ทาวดอน
รอยโท นรัฎ ชื่นเกิด
รอยโท นเรศ หวังสม
รอยโท นัฐพงค เพชรภูเขียว
รอยโท นัฐพงษ ทันแสน
รอยโท นันทนธวัช จริยาธรรมกิตติ
รอยโท นิกร อุนนะ
รอยโท นิโรจน วันดู
รอยโท นุชา ออนเปรี้ยว
รอยโท บรรลุ ฉลาดปรุ
รอยโท บัญชา พรมออน
รอยโท บุญญฤทธิ์ นิลไพล
รอยโท บุญสม ปานกลั่ม
รอยโท ปกรณ ชวยเพชร
รอยโท ประพล รักถิ่นเดิม
รอยโท ประเสริฐศักดิ์ ลังกาแกว
รอยโท ปรีชา แข็งขัน
รอยโท ปยพันธุ ใบครุฑ

๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

รอยโท พงศไพฑูรย กลิ่นทอง
รอยโท พงษสวัสดิ์ จูเซียน
รอยโท พยุงศักดิ์ นนทะพันธ
รอยโท พลยุทธ ทรัพยนวม
รอยโท พัศวุฒิ ทับทิมหิน
รอยโท พิชิต อุปโคตร
รอยโท พิเชฐ รอยสอน
รอยโท พิเชษฐ น้ําดอกไม
รอยโท พิเชษฐ พัฒนโชติ
รอยโท พิทักษ บุญทน
รอยโท ไพจิตร ทิพยสุมานันท
รอยโท ไพรัช เพ็ชรกูล
รอยโท ไพรัตน เพชรยอย
รอยโท ไพโรจน อ่ํายิ้ม
รอยโท ภัคภูมิ หมื่นไสยาท
รอยโท ภาณุพงศ แกวพรม
รอยโท ภาณุวิชญ หมวกหมื่นไวย
รอยโท ภานุวัตร กองชัย
รอยโท ภูวดล ชุมดํา
รอยโท มงคล มั่งมี
รอยโท มงคล สุรสรยุทธ
รอยโท มนตรี ถมยาภักดี
รอยโท มานพ นาคเกิด
รอยโท มานะ จันทรคํา
รอยโท มานะ ศรีเนตร

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙

รอยโท มานะ เหมือนประสาท
รอยโท มาโนช จันทรแจง
รอยโท มารุต สุขตะโก
รอยโท ไมตรี เขาทอง
รอยโท ยงยุทธ ชาระนันท
รอยโท ยุทธนา สุวรรณแสง
รอยโท ระพิน ขวัญจิตร
รอยโท รัชชัย อัครวงษ
รอยโท รุงเรือง มากกลาง
รอยโท เรวัฒน มณีเชษฐา
รอยโท เรวัต เชื้อแกว
รอยโท ฤทธิชัย นุชอุดม
รอยโท ฤทธิชัย สุนทร
รอยโท วรรณชัย คุมเงิน
รอยโท วรวุฒิ เจือไทย
รอยโท วรวุฒิ วุฒิโอภาสกุล
รอยโท วสันต เสนาใจ
รอยโท วัชรินทร คลังภูเขียว
รอยโท วันชัย กันหาประกอบ
รอยโท วันลภ ดวงเนตร
รอยโท วิชัย ดีเลิศ
รอยโท วิชาญ อินผอง
รอยโท วิชิต พลอยกันหา
รอยโท วิทยา ประสานสอน
รอยโท วิทยา สายเสาร

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

รอยโท วิรวัฒน จันทรรัตน
รอยโท วิรัตน จินา
รอยโท วิริทธิ์พลฤกษ มหาหงส
รอยโท วิโรจน ปวนลูน
รอยโท วิวัฒน วิโรจนศิรศักดิ์
รอยโท วุฒิชัย เลิศบุญรจิต
รอยโท วุฒิชาติ ทองประภา
รอยโท วุทธิพัฒน สินโพธิ์
รอยโท ศรายุทธ มณีศรี
รอยโท ศักดิ์สิทธิ์ ปานจิตร
รอยโท ศิรัช ทองถัน
รอยโท ศุภณัฐ ขันติวงศ
รอยโท ศุภฤกษ ศรีเผือก
รอยโท เศกสัน เถื่อนโยธา
รอยโท สมชาย บัวลอย
รอยโท สมชาย โสภาชื่น
รอยโท สมเดช กุลฑลรัตน
รอยโท สมนึก สุดใจ
รอยโท สมโพช ลัทธิคุณ
รอยโท สมศักดิ์ พิมประสาร
รอยโท สมหวัง นพวาร
รอยโท สรชัช บุญอินทร
รอยโท สวรรค พรมพันหาว
รอยโท สวิด ขันทองดี
รอยโท สหพันธ สวาทนาวิน

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙

รอยโท สัญญา วงษพันธุ
รอยโท สายันต จันทร
รอยโท สําเนาว กําจร
รอยโท สํารวย โตมี
รอยโท สิงหา สุขสด
รอยโท สิทธิชัย นิลวิเวก
รอยโท สิทธิชัย พึ่งแยม
รอยโท สุขสรรณ เกตุอุไร
รอยโท สุขุม คูกิติรัตน
รอยโท สุชิน ทรงเจริญ
รอยโท สุทธิชน ธนะคําดี
รอยโท สุทัด ขยัน
รอยโท สุธรรม ศักดาวงศ
รอยโท สุธี เพชรแกวมณี
รอยโท สุพจน สุมนาค
รอยโท สุรชัย สังขสุวรรณ
รอยโท สุรเชษฐ อุตรนคร
รอยโท สุรพล สีลามน
รอยโท สุระชัย โสดก
รอยโท สุรัตน วิทยารัตน
รอยโท สุริยศักดิ์ นามเวช
รอยโท องคอาจ ทาแดง
รอยโท อดุลย บุญโชติ
รอยโท อนิรุทธ กลิ่นหอม
รอยโท อภิชาติ ชัยงาม

หนา้ ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔

รอยโท อภิวัฒน วิจิตรกิ่ง
รอยโท อภิสิทธิ์ ศรีบุตร
รอยโท อรรถกร การะเกตุ
รอยโท อัครนันท ใจอารีย
รอยโท อํานาจ ศิลาพันธ
รอยโท อําพล ชาวเวียง
รอยโท อําพล เบาสันเทียะ
รอยโท อิสระพงศ บุญรี
รอยโท อุกฤษฎ บุญวรสถิต
รอยโท เอกชัย ยานา
รอยโท เอกภพ ศิริวัฒน
รอยโท เอกราช แสงเกตุ
รอยโทหญิง กานดา เพิ่มพานิช
รอยโทหญิง เขมจิรา จิตตเอื้อ
รอยโทหญิง จุฑารัตน มงคลการ
รอยโทหญิง ชุติกาญจน สดใส
รอยโทหญิง ฐานิตย สุดจิตรสมโภชน
รอยโทหญิง ฐิติรัตน อาบทิพย
รอยโทหญิง นงนภสร แดงประเสริฐ
รอยโทหญิง ประดิษฐา ดาวเจริญ
รอยโทหญิง ปรียานุช สิงหใส
รอยโทหญิง ปวริศา พิทยานรเศรษฐ
รอยโทหญิง ปารณีย นุตคําแหง
รอยโทหญิง รพรจิตร เมฆสุวรรณ
รอยโทหญิง ลัดดาวัลย อินทรประสิทธิ์

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙

หนา้ ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

รอยโทหญิง วชิราพรรณ ทองขาม
รอยโทหญิง วัชราภรณ มั่นใจ
รอยโทหญิง วิภาวดี มากมูลผล
รอยโทหญิง วิมลมาศ ไตรรัตนาพงศ
รอยโทหญิง แววตา ชัยศรี
รอยโทหญิง สุคนธา วงษสงวน
รอยโทหญิง โสภา เกิดสุข
รอยโทหญิง อรนุช สุขบาง
รอยตรี กนก ศรีบัณดิษฐ
รอยตรี กรธัช กสิวัฒน
รอยตรี กรินทร จันทนประยูร
รอยตรี กฤษกร มีดีภาค
รอยตรี กฤษณเดช วิเชียร
รอยตรี กิตติ หมายติดกลาง
รอยตรี กีรติ แนงนอย
รอยตรี เกริกวรรธน พชรวงศภิญโญ
รอยตรี เกรียงไกร รําเพยพัด
รอยตรี เกศฎา จะราจา
รอยตรี เกียรติศักดิ์ ลุยทอง
รอยตรี คชาชาญ ผูกพันธุ
รอยตรี โฆสิต ภูมี
รอยตรี จตุพล สายเครื่อง
รอยตรี จรกฤษ สีชารู
รอยตรี จักรกฤษณ งามเมือง
รอยตรี จักรกฤษณ ชูราศรี

๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

รอยตรี จักรพงษ อินยิ้ม
รอยตรี จิรัฏฐ ถานะวร
รอยตรี จีรวัฒน เกตุขาว
รอยตรี เฉลิมพล ทองนิ่ม
รอยตรี เฉลิมพล น้ําฉ่ํา
รอยตรี เฉลียว สมัยกลาง
รอยตรี ชนินทร ชาญชูเกียรติ
รอยตรี ชยพล พินิจงาม
รอยตรี ชรินทร อิ่นแกว
รอยตรี ชัยภัทร เขียวชู
รอยตรี ชัยยุทธ มาตยไตร
รอยตรี ชาตรี ขจัดภัย
รอยตรี ชิณวัฒน วรรณพโล
รอยตรี ชิตพล ณรงคศักดิ์
รอยตรี ชุมพล ชื่นสมบุญ
รอยตรี เชาวลิตร พะโยโค
รอยตรี ณกรณ เหมืองพุน
รอยตรี ณรงคชัย ดอนมูลไพร
รอยตรี ณัฏฐกิตติ์ บุบผาพันธ
รอยตรี ณัฐพล วิระบรรณ
รอยตรี แดง ทองใส
รอยตรี ตระกูล พูลสวัสดิ์
รอยตรี ถนอม อาจธานี
รอยตรี ถิระ ใจสงเคราะห
รอยตรี ทนงศักดิ์ พุมพวง

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙

รอยตรี ทนงศักดิ์ วิมลภักดิ์
รอยตรี ทนงศักดิ์ แสงอราม
รอยตรี ทิวากร มีพันธุ
รอยตรี เทิดศักดิ์ แทนเครือ
รอยตรี ธนกฤต ปารัตน
รอยตรี ธนทัต หอมกลิ่น
รอยตรี ธนวัฒน ผะดาวัลย
รอยตรี ธนัญชัย กลิ่นหอม
รอยตรี ธเนศ เนื่องหลา
รอยตรี ธโนบล รอดเจริญ
รอยตรี ธรรมรัตน รัตนอุดม
รอยตรี ธวัชชัย เวียงคํา
รอยตรี ธีรพล เครือสืบ
รอยตรี ธีรภัทร เชยวัดเกาะ
รอยตรี นิติกร อึ๊งแสงภากรณ
รอยตรี นิทัศน สิงหคราม
รอยตรี นิรุตษ พรหมชนะ
รอยตรี บัณฑิต ชัยณวงค
รอยตรี บุณยสิทธิ์ นิมชวรีย
รอยตรี ประทีป โพธิประพันธ
รอยตรี ประสาท อินชูใจ
รอยตรี ประเสริฐ ทองนอก
รอยตรี ปริญญา วันนา
รอยตรี พงษพันธ หวานออน
รอยตรี พนมพิพัฒน สรอยระยา

หนา้ ๑๙
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๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

รอยตรี พรชัย ธนวัฒนกุล
รอยตรี พรชัย อินพันธ
รอยตรี พลตรี เจริญชัย
รอยตรี พลพิพัฒน วารีรัตน
รอยตรี พัชรพล คลายโอภาส
รอยตรี พัฐสรร อินนุช
รอยตรี พิชิต ขาวแสง
รอยตรี พิพัฒน พิลาดรัมย
รอยตรี ไพฑูรย แยมโคกสูง
รอยตรี ไพรัช การประดิษฐ
รอยตรี ภราดร คําสวัสดิ์
รอยตรี ภัทราวุธ คงสกุล
รอยตรี ภาณุพงศ ปตตะ
รอยตรี ภิญโญ ภาพดวง
รอยตรี ภูมิภัทร หงษออนษา
รอยตรี มนูญ แสงบุญเรือง
รอยตรี ยศธนา บุญหลี
รอยตรี รังสรรค เทศวัง
รอยตรี ฤทธิรงค แดงนอย
รอยตรี ลิขิต ลาลุน
รอยตรี วทัญู ดีที่สุด
รอยตรี วัชรธร ล้ําเลิศ
รอยตรี วัยวิทย มหามิตร
รอยตรี วิชัย กิ่งแกว
รอยตรี วิชิต แสงคุณ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙

รอยตรี วิมล เคารพ
รอยตรี ศรีผล มูลสิงห
รอยตรี ศักดิ์ดา ทัดเทียม
รอยตรี ศักดิ์สิทธิ์ คาวีวงษ
รอยตรี ศิร ประดับกุล
รอยตรี ศิริวัฒน วรรณราช
รอยตรี ศุภชัย ขัดชุมภู
รอยตรี สงา รูทํานอง
รอยตรี สถิต บุญทัน
รอยตรี สมเกียรติ ชุนไรฟน
รอยตรี สมชาย ตนเล็ก
รอยตรี สมบุญ สุวรรณปรีดี
รอยตรี สมพงษ มีแดนไผ
รอยตรี สมพร คงคํา
รอยตรี สมศักดิ์ นวลใส
รอยตรี สหรัฐ คําแกน
รอยตรี สังคม รุงเรืองวุฒิไกร
รอยตรี สัญญา กาวีย
รอยตรี สายทอง เสนาราช
รอยตรี สุขสันต สถิรชาติ
รอยตรี สุจินต จิณะหลา
รอยตรี สุพัฒน วีระพงษสุชาติ
รอยตรี สุภมิตร สายสิงห
รอยตรี สุรชาติ พลัดภัยพาล
รอยตรี สุรพล วรรณวงค

หนา้ ๒๐
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๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

รอยตรี สุรศักดิ์ จงกล
รอยตรี สุรินทร จิตรทรงพลัง
รอยตรี เสวี ทวีนุช
รอยตรี แสวง ศิริวงศ
รอยตรี องอาจ กันทะวงค
รอยตรี อดิเรก มีจินดา
รอยตรี อดิศักดิ์ กุหลาบศรี
รอยตรี อนุชัย ปนภู
รอยตรี อภิวัฒน แกวมี
รอยตรี อัคราธร ทองบุรี
รอยตรี อาทิตย พรหมบุตร
รอยตรี อานนท รูปชาง
รอยตรี อํานวย ปญญา
รอยตรี อํานาจ สารธิมา
รอยตรี อํานาจ ออนสา
รอยตรี อิศรา แข็งงาน
รอยตรี เอกพงษ แกวปน
รอยตรี เอกสิทธิ์ เขยกลาง
รอยตรีหญิง กันยารัตน ขําสุวรรณ
รอยตรีหญิง กาญจนา สุวัชรีรักษ
รอยตรีหญิง คัสริยา เฟองฟู
รอยตรีหญิง แคทรียา วันวงค
รอยตรีหญิง ณภัสราภรณ รัตนกุล
รอยตรีหญิง ณัฏฐิญา บัวรุง
รอยตรีหญิง บุญตา ภูมิสวัสดิ์

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
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รอยตรีหญิง บุญตา ศิลาสวรรค
รอยตรีหญิง ปาริชาต ดาระดาษ
รอยตรีหญิง พรธิดา จีนทอง
รอยตรีหญิง พรนภา พรมออน
รอยตรีหญิง พีระพร บุตรชาง
รอยตรีหญิง มัณฑนา เสียงดัง
รอยตรีหญิง มาฆะรัตน ใจเพ็ชร
รอยตรีหญิง รัตนวดี สุภารส
รอยตรีหญิง ลอองจันทร ทองกุญชร
รอยตรีหญิง ศิริลักษณ เพียรเจริญ
รอยตรีหญิง สุธินี บุญพันธ
รอยตรีหญิง อภิชญา ลีนะธรรม
รอยตรีหญิง อรวรรณ เพ็งใย
จาสิบเอก กรกช แวงวรรณ
จาสิบเอก กรกานต หนูทอง
จาสิบเอก กรชลิต แกนจันทร
จาสิบเอก กฤตศตพร ทรัพยขํา
จาสิบเอก กฤติเดช พิทักษิณ
จาสิบเอก กฤษฎา เกื้อกูล
จาสิบเอก กฤษณะ ประเสริฐแท
จาสิบเอก กฤษพล ชิดเชื้อ
จาสิบเอก กฦศ เรียนพิษ
จาสิบเอก กองภพ รุงรัศมี
จาสิบเอก กะถิน มักขุนทด
จาสิบเอก กันตินันท วิชาคํา

๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

จาสิบเอก กิ่งศักดิ์ พูลเฉลิม
จาสิบเอก กิจจา สุนทรวิภาต
จาสิบเอก กิจติพนธ พงษพรต
จาสิบเอก กิตติคุณ กิติวงค
จาสิบเอก กิตติเชรษฐ สีพรม
จาสิบเอก กิตติพงศ กิติมา
จาสิบเอก กิตติพงษ ประยูรพนา
จาสิบเอก กิตติพงษ หนอปา
จาสิบเอก กิตติราช ขันติเจริญ
จาสิบเอก กิตติศักดิ์ แกวฟู
จาสิบเอก กิตติศักดิ์ ปุยะติ
จาสิบเอก กิติพนธ อุปญญ
จาสิบเอก กิติพล ยิ่งยืน
จาสิบเอก กีรดิต ลือเนตร
จาสิบเอก เกริกพล สิงหพลับ
จาสิบเอก เกรียงไกร ใจคําแปง
จาสิบเอก เกรียงไกร บุญโหลง
จาสิบเอก เกรียงศักดิ์ ศรีภาย
จาสิบเอก เกรียงศักดิ์ อินทร
จาสิบเอก เกษม พิมพา
จาสิบเอก เกียรติยศ ภูกองชนะ
จาสิบเอก เกียรติศักดิ์ แกวออนตา
จาสิบเอก เกียรติศักดิ์ วงศบา
จาสิบเอก เกียรติศักดิ์ กาทา
จาสิบเอก โกวิทย หอมชื่น

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙

หนา้ ๒๒
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จาสิบเอก โกศล บัวระบัดทอง
จาสิบเอก ไกรวุฒิ เชี่ยวชาญ
จาสิบเอก ไกรสอน ไชยศรีวรรณ
จาสิบเอก ขจร อยูยิ่ง
จาสิบเอก ขจรวิทย สีสวด
จาสิบเอก ขวัญดี วัฒนศรี
จาสิบเอก ขันติ สุตนนท
จาสิบเอก คฑาวุธ ถาลม
จาสิบเอก คทาวุธ บุษรากรณ
จาสิบเอก คนึง สุทธิวงศ
จาสิบเอก คมกริช ไชยศิลป
จาสิบเอก คมสันต ถาคํา
จาสิบเอก คมสันต บุญเลิศ
จาสิบเอก คมสันต อยูเย็นดี
จาสิบเอก คําฟอง สบายวงษ
จาสิบเอก แคลว พันธปลาโด
จาสิบเอก โฆษิต ทะโพนชัย
จาสิบเอก จตุชัย มูลรัตน
จาสิบเอก จตุพร โตโส
จาสิบเอก จตุพล ไปดี
จาสิบเอก จตุรงค ฤทธิกุลพนา
จาสิบเอก จรัญ กันทะวงศ
จาสิบเอก จักรกริสน คงรักษา
จาสิบเอก จักรกฤษ แกวอนันต
จาสิบเอก จักรกฤษณ บุญมา

๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

จาสิบเอก จักรกฤษณ สุดชารี
จาสิบเอก จักรนรินทร นิลแกว
จาสิบเอก จักรพงษ ชมเชย
จาสิบเอก จักรพันธ วาดเสนะ
จาสิบเอก จักรพันธ อุไรศิริ
จาสิบเอก จักราวุธ ขันแกว
จาสิบเอก จักราวุธ อุปถัมภานันท
จาสิบเอก จักรี ปราบปราม
จาสิบเอก จารุพักตร จิรชัยจารีย
จาสิบเอก จําลอง มุขกัง
จาสิบเอก จิรัฐติกร บุญมา
จาสิบเอก จีรพงษ เพ็ญโพธิ์
จาสิบเอก จีระศักดิ์ ปรากฎ
จาสิบเอก จุมพล สรรพนา
จาสิบเอก เจตวัฒน สวัสดิ์ชัยพงษ
จาสิบเอก เจนณรงค วงศาสุวรรณ
จาสิบเอก เจริญ บัวเหลือง
จาสิบเอก เจษฎา ขันอาษา
จาสิบเอก เจษฎา พรมีทรัพย
จาสิบเอก เจิดประทีป ยารัมย
จาสิบเอก ฉัตรชัย ตันศรีนุกูล
จาสิบเอก ฉัตรชัย ปญญาบุญ
จาสิบเอก ฉัตรชัย สีบัวสด
จาสิบเอก ฉัตรพร โตพัฒน
จาสิบเอก ฉัตรมงคล ยศกาศ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙

หนา้ ๒๓
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จาสิบเอก เฉลิมชัย พรมมา
จาสิบเอก เฉลิมพร เดชสมบูรณรัตน
จาสิบเอก เฉลิมพล ภูกาล
จาสิบเอก ชนกชนม ยวงสอาด
จาสิบเอก ชนวีร สัยงาม
จาสิบเอก ชนะชัย พรมภา
จาสิบเอก ชนะสงคราม ปะโมนะตา
จาสิบเอก ชยพล วุฒิพงษพิทักษ
จาสิบเอก ชยภัทร กะรัตน
จาสิบเอก ชยังกูร ฤทธิ์ฤาไกร
จาสิบเอก ชลวิทย คําผุย
จาสิบเอก ชัยณรงค บรรพโคตร
จาสิบเอก ชัยนรินทร เตชะบุญ
จาสิบเอก ชัยภัทร ยศปญญา
จาสิบเอก ชัยยงค สังกะสี
จาสิบเอก ชัยยา ปอกเครือ
จาสิบเอก ชัยยา อยูดี
จาสิบเอก ชัยวระพงศ คําลือ
จาสิบเอก ชัยวัฒน จันทรเอย
จาสิบเอก ชัยวุฒิ วงศชัย
จาสิบเอก ชาครีย รัตนาวิญู
จาสิบเอก ชาญชัย ตาติจันทร
จาสิบเอก ชาญณรงค มณีวงษ
จาสิบเอก ชาญยุทธนา ปตพรรณา
จาสิบเอก ชาญวิทย พลลาภ
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จาสิบเอก ชาณุเมฆ ทองนอย
จาสิบเอก ชาตรี แกนวงษ
จาสิบเอก ชาตรี แกวจําปา
จาสิบเอก ชาตรี ภูสอน
จาสิบเอก ชาตรี มั่งมี
จาสิบเอก ชานนท เจริญศิริ
จาสิบเอก ชาลี ศรีพงษ
จาสิบเอก ชํานาญกิจ กองมาลี
จาสิบเอก ชิดพงษ โคกสงา
จาสิบเอก ชินกร แตงภูเขียว
จาสิบเอก ชิษณุพงศ พรมนต
จาสิบเอก ชื่น สังวาลย
จาสิบเอก ชูชาติ วิทิตปญญากร
จาสิบเอก เชาวฤทธิ์ มูลมาตย
จาสิบเอก เชาวลิต คํายวง
จาสิบเอก เชาวลิตร นานจันทร
จาสิบเอก เชิดเกียรติ ศิริรัตน
จาสิบเอก เชิดชนก แนวทอง
จาสิบเอก เชิดชัย วงศศรีรัตน
จาสิบเอก เชิดศักดิ์ สายพงษ
จาสิบเอก โชคอนันต ภิภักดิ์
จาสิบเอก โชติพงศ อินทขัติ
จาสิบเอก โชติพิพัฒน เมืองอินทร
จาสิบเอก โชติวิชช เข็มทิศ
จาสิบเอก โชติวิทย กันทาสุข
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จาสิบเอก ไชยธาน สรอยทอง
จาสิบเอก ไชยวัฒน มุสิกสาร
จาสิบเอก ญาณภัทร กลิ่นฉุย
จาสิบเอก ฐนิตร อรรคดี
จาสิบเอก ฐาปนา เถาวหิรัญ
จาสิบเอก ฐิติพัฒน โพธิทอง
จาสิบเอก ฐิติวุฒน ดาภาโย
จาสิบเอก ฐิติวุฒิ ถมยา
จาสิบเอก ฐิติศักดิ์ ศรีทองคง
จาสิบเอก ฐิระ ธนะโชติ
จาสิบเอก ณฐกฤต กงสถิตย
จาสิบเอก ณภัทร สถิตมั่น
จาสิบเอก ณรงค คําเมือง
จาสิบเอก ณรงค ชื่นตา
จาสิบเอก ณรงค วิโรจนศิริ
จาสิบเอก ณรงค ศรีนวล
จาสิบเอก ณรงคเดช ประดิษฐแทน
จาสิบเอก ณรงคศักดิ์ ไชยสนาม
จาสิบเอก ณัฏฐถิร กันชาติ
จาสิบเอก ณัฏฐธกร พรมพันธใจ
จาสิบเอก ณัฏฐนันท ฉิมไพบูลย
จาสิบเอก ณัฏฐพล มูตยะ
จาสิบเอก ณัฏฐวี เภสัชชา
จาสิบเอก ณัฐนนท คงแดง
จาสิบเอก ณัฐพงศ ชรินทราวุฒิ
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จาสิบเอก ณัฐพงษ คํามูล
จาสิบเอก ณัฐพงษ อธิกรม
จาสิบเอก ณัฐพล ดําสนิท
จาสิบเอก ณัฐพล สังขทอง
จาสิบเอก ณัฐพล นางาม
จาสิบเอก ณัฐวุฒิ คัดชนะ
จาสิบเอก ณัฐวุฒิ เครือเชา
จาสิบเอก ณัฐวุฒิ งามมีศรี
จาสิบเอก ณัฐวุฒิ ใจคํา
จาสิบเอก ณัฐวุฒิ ไทยนุกูล
จาสิบเอก ณัฐวุฒิ พรหมสุวรรณ
จาสิบเอก ณัฐวุฒิ แมนปน
จาสิบเอก ณัฐวุฒิ รังสาคร
จาสิบเอก ณัฐวุฒิ ศรีวิจารณโยธา
จาสิบเอก ณัฐวุฒิ หลอดเงิน
จาสิบเอก ณัฐวุฒิ ไหวพริบ
จาสิบเอก ณัทชยุต บุตรนามดี
จาสิบเอก ณัษฐพงษ ณัฐศิรพงศ
จาสิบเอก ดนตรี เดชชัย
จาสิบเอก ดนัย ทองทับ
จาสิบเอก ดนัย วงคกา
จาสิบเอก ดนัยศักดิ์ ปจนันท
จาสิบเอก ดวงชนะ แกวพิลา
จาสิบเอก ดอกรักษ เอิบอิ่ม
จาสิบเอก ดาบศิริชัย ชาลีพล
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จาสิบเอก ดํารง มูระคา
จาสิบเอก ดํารงค บุตรคุณ
จาสิบเอก ดําริ มีเงิน
จาสิบเอก เดชา เขียนสูงเนิน
จาสิบเอก เดชา ปรารมย
จาสิบเอก ติณณภพ ปานเกิด
จาสิบเอก ถนอม หาสอดสอง
จาสิบเอก ทนงศักดิ์ จันทรดี
จาสิบเอก ทนงศักดิ์ พรมฝน
จาสิบเอก ทนงศักดิ์ มูลสมบัติ
จาสิบเอก ทวีโชค ทองดี
จาสิบเอก ทวีป พุกแกว
จาสิบเอก ทวีรัตน งามเกรียงไกร
จาสิบเอก ทวีศักดิ์ ปะถะมา
จาสิบเอก ทวีศักดิ์ มีสี
จาสิบเอก ทศพร แพงดี
จาสิบเอก ทองใบ พันโนราช
จาสิบเอก ทองใหม วาสิงหหล
จาสิบเอก เทพพงษ เทพจันทร
จาสิบเอก เทพพิทักษ อริยะวงค
จาสิบเอก เทพศิววุธ พุทธจันทร
จาสิบเอก ธง เชื้อสาย
จาสิบเอก ธงชัย จิตรมั่น
จาสิบเอก ธงชัย ศรีโพธิ์
จาสิบเอก ธงชัย เถาวทุมมา
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จาสิบเอก ธณัฐชัย ตันติสัมพันธ
จาสิบเอก ธนกร อึ้งตระกูล
จาสิบเอก ธนกฤต ขําดํา
จาสิบเอก ธนกฤต จันทรออน
จาสิบเอก ธนกฤต ใจวอง
จาสิบเอก ธนกฤต วงคแสงเครือ
จาสิบเอก ธนฉัตร ชูวงศวาลย
จาสิบเอก ธนโชติ แกวจันทร
จาสิบเอก ธนพงษ แมนมั่น
จาสิบเอก ธนพล เดชะ
จาสิบเอก ธนพล พลโยธา
จาสิบเอก ธนภณ เขื่องกลาง
จาสิบเอก ธนภัทร หอทอง
จาสิบเอก ธนภัทร เกตุเชื้อจีน
จาสิบเอก ธนวัฒน ไขแสงจันทร
จาสิบเอก ธนัตถสิษฐ แกลวกสิกิจ
จาสิบเอก ธนาคม เชียงเขียว
จาสิบเอก ธนาพร ธุมาพันธ
จาสิบเอก ธนิต โนนสุวรรณ
จาสิบเอก ธเนตร เอี่ยมเทศ
จาสิบเอก ธเนตร ตรุณจันทร
จาสิบเอก ธเนตร ศรัทธารัตนกุล
จาสิบเอก ธรรมศักดิ์ สมุทร
จาสิบเอก ธรรศ จันทรานิมิตร
จาสิบเอก ธรรศพงษ ทองสายจันทร
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จาสิบเอก ธวัชชัย ฉะออนศรี
จาสิบเอก ธวัชชัย มวงจันทึก
จาสิบเอก ธัชชัย กาหลง
จาสิบเอก ธานี พวงทอง
จาสิบเอก ธํารงรัตน จันทะโคตร
จาสิบเอก ธิชัยรัตน กมลจิตร
จาสิบเอก ธีรเดช ทิมเครือจีน
จาสิบเอก ธีรธวัช มะลิเถาว
จาสิบเอก ธีรนัย มูลตุน
จาสิบเอก ธีรพงษ ดรุณพันธ
จาสิบเอก ธีรพล ดีสมใจ
จาสิบเอก ธีรพล ผากา
จาสิบเอก ธีรภัทร มาสวัสดิ์
จาสิบเอก ธีรยุทธ กลอมเอี้ยง
จาสิบเอก ธีรยุทธ มุณี
จาสิบเอก ธีรวัฒน เขียวดี
จาสิบเอก ธีรวัฒน บัวแยม
จาสิบเอก ธีรวุฒิ วิลามาศ
จาสิบเอก ธีรศักดิ์ โอษฐิเวช
จาสิบเอก ธีระ มหินทราภรณ
จาสิบเอก ธีระ ศรีสวัสดิ์ธารา
จาสิบเอก ธีระชัย พลศรี
จาสิบเอก ธีระพงศ แกวเอก
จาสิบเอก ธีระพงศ นาเวียง
จาสิบเอก ธีระพล นวมนองบุญ
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จาสิบเอก ธีระยุทธ สุวรรณกูฎ
จาสิบเอก ธีระยุทธ เกษกุล
จาสิบเอก ธีระวัฒน จันทะวงษ
จาสิบเอก ธีระศักดิ์ เส็งสอน
จาสิบเอก เธียรวิชญ หอมจันทร
จาสิบเอก นที สุกูล
จาสิบเอก นนททัช ออนศรี
จาสิบเอก นพดล จันทรเพ็ง
จาสิบเอก นพดล พงษดนตรี
จาสิบเอก นพดล วงษปางมูล
จาสิบเอก นพดล หรั่งศิริ
จาสิบเอก นพดล พูลพันธ
จาสิบเอก นพนันต จันตะนาเขต
จาสิบเอก นพรัตน จุฑาทัด
จาสิบเอก นพรัตน พาลี
จาสิบเอก นพรัตน เพ็ชรักษ
จาสิบเอก นพฤทธิ์ ฉายอรุณ
จาสิบเอก นรภัทร พวงจันทร
จาสิบเอก นรรณธชัย ฉันคนุช
จาสิบเอก นรสิธ ชงแดง
จาสิบเอก นรา ภูรอด
จาสิบเอก นรากร ศรีชํานาญ
จาสิบเอก นรินทร พลธรรม
จาสิบเอก นรินทร ภัทรภาวศุทธิกุล
จาสิบเอก นรินทร ภาพเมืองมูล
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จาสิบเอก นริศ ทวีทรัพย
จาสิบเอก นฤเบศร ตุนโนกบุตร
จาสิบเอก นฤเบศร สุภา
จาสิบเอก นอย สวนโนลี
จาสิบเอก นัคเรศ สติมั่น
จาสิบเอก นัฐพล คนหลัก
จาสิบเอก นัฐพล บัวสรวง
จาสิบเอก นัฐวุฒิ สุวรรณเย็น
จาสิบเอก นัธทวัฒน ชินราช
จาสิบเอก นัยสิทธิ์ ปนตะทา
จาสิบเอก นิกร จิตรแกว
จาสิบเอก นิกร ลาเวียง
จาสิบเอก นิคม คํามณี
จาสิบเอก นิตินันท คงแดง
จาสิบเอก นิทัศน พอใจ
จาสิบเอก นิธินันท โหติ
จาสิบเอก นิพนธ โพธารินทร
จาสิบเอก นิมนต ศรีสูงเนิน
จาสิบเอก นิยม ใจชรา
จาสิบเอก นิรันดร คงสงฆ
จาสิบเอก นิรุตติ บุญวิรัตน
จาสิบเอก นิรุตย นนตะ
จาสิบเอก นิเวศน พะเกะ
จาสิบเอก นิเวศน อัดแอ
จาสิบเอก บรรจง บริคุต
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จาสิบเอก บรรจง แสนนอย
จาสิบเอก บรรเจิด ธนะขวาง
จาสิบเอก บรรพต คงแจง
จาสิบเอก บรรพต ปทุมดํารงค
จาสิบเอก บัญชา ศรีสูงเนิน
จาสิบเอก บัญชา อิงชัยภูมิ
จาสิบเอก บัณฑิต นิยมเดช
จาสิบเอก บัณฑิต สุขชวย
จาสิบเอก บํารุง เทียนประภา
จาสิบเอก บํารุงโชค คงทอง
จาสิบเอก บํารุงพงษ เหมฤดี
จาสิบเอก บุญฉลอง ศรีนวล
จาสิบเอก บุญเชิด สุวรรณดี
จาสิบเอก บุญญฤทธิ์ อึงสวัสดิ์
จาสิบเอก บุญธรรม พิมวันคํา
จาสิบเอก บุญยัง วังคชา
จาสิบเอก บุญรอด ดอนสิงหะ
จาสิบเอก บุญเลิศ จวนเจริญ
จาสิบเอก บุญเหลือ เจริญสุข
จาสิบเอก บูรณศักดิ์ สุวิชา
จาสิบเอก ปกรณ สิงหสุวรรณ
จาสิบเอก ปฏิพล ชางสาร
จาสิบเอก ปฏิพัทธ คําหมอน
จาสิบเอก ปฐมพงษ จิวเจริญ
จาสิบเอก ปฐมพงษ สุวรรณกาศ
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จาสิบเอก ปพณ ศิริธรรมกุล
จาสิบเอก ปพน อูเงิน
จาสิบเอก ปรเมศ เดชพันธ
จาสิบเอก ประจักร อันลูกทาว
จาสิบเอก ประดิษฐ ทะวัน
จาสิบเอก ประดิษฐ วงษสายันต
จาสิบเอก ประเด็น แสนโสม
จาสิบเอก ประธาน ยศถามี
จาสิบเอก ประนอม วันหลัง
จาสิบเอก ประภาส โกมลมณีนาค
จาสิบเอก ประภาส อัมพรพงษ
จาสิบเอก ประมาณ ปาคํา
จาสิบเอก ประยงค ปนวารี
จาสิบเอก ประวิทย โสภา
จาสิบเอก ประเวช ทองเขียว
จาสิบเอก ประเวช ภูเดน
จาสิบเอก ประสิทธิ์ เจริญสุข
จาสิบเอก ประสิทธิ์ บึกสันเทียะ
จาสิบเอก ประสิทธิ์ ปริกเพ็ชร
จาสิบเอก ประหยัด เบ็ญพาด
จาสิบเอก ปรัชญา สมสนุก
จาสิบเอก ปริญญา เมนัช
จาสิบเอก ปรินทร ยาวิไชย
จาสิบเอก ปรีชา มีอาจ
จาสิบเอก ปรีชาญ นาคมณี
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จาสิบเอก ปวีณ รุจิฤกษ
จาสิบเอก ปญญา ลับแล
จาสิบเอก ปญญา ศิลปประกอบ
จาสิบเอก ปญญา สังขชวย
จาสิบเอก ปณณวัชญ แอกทอง
จาสิบเอก ปติศักดิ์ สมพล
จาสิบเอก ปยพันธุ ออนลา
จาสิบเอก ปยวุฒิ วงศสาระ
จาสิบเอก ปยะศักดิ์ โคตระ
จาสิบเอก เปรมศักดิ์ ทวมพิบูลย
จาสิบเอก เปลวมรกต อุนกาศ
จาสิบเอก พงศกร หวงวิไล
จาสิบเอก พงศกร อุมบุญ
จาสิบเอก พงศธร แถมพยัคฆ
จาสิบเอก พงศศิริ เชื้อรุงโรจน
จาสิบเอก พงษกฤษณ รวมสุข
จาสิบเอก พงษศักดิ์ ยะใหมวงค
จาสิบเอก พงษศักดิ์ ศรีนวล
จาสิบเอก พจนา ดุจจันทึก
จาสิบเอก พนม กรุแกว
จาสิบเอก พนม เชี่ยวชาญชัย
จาสิบเอก พนม ภูอุม
จาสิบเอก พนม อาสาพนม
จาสิบเอก พนอ สุขมาก
จาสิบเอก พนาสรรค ศรีโพธิ์
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จาสิบเอก พยอมศักดิ์ สัพโส
จาสิบเอก พยัพ เที่ยงทอง
จาสิบเอก พยุพล คําสะสม
จาสิบเอก พรชัย ถนอมบุญ
จาสิบเอก พรชัย พลอยกระจาง
จาสิบเอก พรชัย ยิ้มศรี
จาสิบเอก พรชัย แสนปูน
จาสิบเอก พรศักดิ์ จูแพ
จาสิบเอก พรหมชาติ อุยสกุล
จาสิบเอก พฤหัส สมไส
จาสิบเอก พล แกวกําพล
จาสิบเอก พลวัฒน สุขมี
จาสิบเอก พสิษฐ บุญชวย
จาสิบเอก พะโยง มะโนดี
จาสิบเอก พัฒนวงศ พระบํารุง
จาสิบเอก พันตรี จันทะมาตร
จาสิบเอก พันธกวี นิ่มนวล
จาสิบเอก พันธุเทพ หงษมัง
จาสิบเอก พานิช หอมนาน
จาสิบเอก พิเชษฐ บุญนอม
จาสิบเอก พิเชษฐ โฉมวงษ
จาสิบเอก พิทัก หนอนอย
จาสิบเอก พิทักษพงษ พันธพินิจ
จาสิบเอก พิพัฒนทนัน ติ๊บเต็ม
จาสิบเอก พิพัฒนพงษ นิยมวัน
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จาสิบเอก พิษณุ มาตา
จาสิบเอก พุทธพณฑ กรองบริสุทธิ์
จาสิบเอก เพิ่มศักดิ์ ใจทน
จาสิบเอก ไพฑูรย กัสโก
จาสิบเอก ไพบูรณ บุญดี
จาสิบเอก ไพบูลย ปลิดทุกขภัย
จาสิบเอก ไพรวัลย บุทู
จาสิบเอก ไพรัช ใจกุม
จาสิบเอก ไพศาล พุมพะเนิน
จาสิบเอก ไพศาล หรั่งปรางค
จาสิบเอก ไพอุดม มีสวนนิล
จาสิบเอก ภมร จิตบรรจง
จาสิบเอก ภัคพล คําแปลงตัน
จาสิบเอก ภัทรพล ตอดอก
จาสิบเอก ภาคภูมิ ชมภูวิเศษ
จาสิบเอก ภาณุพงศ ชีเรไร
จาสิบเอก ภาณุพงศ เมธีพลกุล
จาสิบเอก ภาณุพงศ ศรีบุญเรือง
จาสิบเอก ภาราดร ดุษดินทร
จาสิบเอก ภาสกร บํารุงรัตน
จาสิบเอก ภาสกร สุรีย
จาสิบเอก ภาสกร หงษกลาง
จาสิบเอก ภิศณุ ถวิลเครือ
จาสิบเอก ภุชงค โชชัยชาญ
จาสิบเอก ภูมิพัฒน วิภรณรัตน
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จาสิบเอก ภูริภัทร เสือเมือง
จาสิบเอก ภูวดล บํารุงรัตน
จาสิบเอก ภูวนนท พระสุพรรณ
จาสิบเอก ภูษิต ธิปาหนาด
จาสิบเอก มงคล อัคนิบุตร
จาสิบเอก มณฑล พึ่งสันเทียะ
จาสิบเอก มนตรี นวมมี
จาสิบเอก มนตรี วงศสุวรรณ
จาสิบเอก มนตรี สุกใส
จาสิบเอก มนพล นวลดอน
จาสิบเอก มนูญ จัดของ
จาสิบเอก มนูญ มะโนจิตร
จาสิบเอก มาตภูมิ ดวงใย
จาสิบเอก มานพ บุญเอื้อ
จาสิบเอก มานพ อาจรอด
จาสิบเอก มานะ ใบบัว
จาสิบเอก มานะ ปรางคนอก
จาสิบเอก มานิตย ดิษฐนิ่ม
จาสิบเอก มารยาท สงวนแกว
จาสิบเอก มูฮัมมะรอมลี สาและ
จาสิบเอก เมตตสิน เจริญสุข
จาสิบเอก ยงยุทธ กายฤทธิ์
จาสิบเอก ยงยุทธ ลําพูน
จาสิบเอก ยศพัทธ พงศปลอดภัย
จาสิบเอก ยอดเจริญพง สิทธร
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จาสิบเอก ยุทธการ ทองหอม
จาสิบเอก ยุทธนา ทองพวง
จาสิบเอก ยุทธนา สวรรคณภูมิ
จาสิบเอก ยุทธนากร ผมงาม
จาสิบเอก ยุทธพงษ หลั่นเวียง
จาสิบเอก ยุทธภูมิ โคกลือชา
จาสิบเอก ยุทธศักดิ์ เพียรเจริญ
จาสิบเอก ยุพดา ธรรมศิริ
จาสิบเอก รณกร แสนจันทร
จาสิบเอก รณกฤต สุขพระกิจ
จาสิบเอก รณชัย สรรพยานุวัฒน
จาสิบเอก รณชิต จันทรประทักษ
จาสิบเอก รังสรรค พันธะมา
จาสิบเอก รังสรรค มลามาตย
จาสิบเอก รังสรรค ยอดคง
จาสิบเอก รัฐพล ทองพันธ
จาสิบเอก รัฐภูมิ กล่ํากลิ่น
จาสิบเอก รัฐสรณ ควบพิมาย
จาสิบเอก ราชทานุกูล เภาโพธิ์
จาสิบเอก ราเมศร ชัยยา
จาสิบเอก รุงโรจน พุมคํา
จาสิบเอก โรจนทนง แสนแสน
จาสิบเอก ฤทธิชัย ทวกออน
จาสิบเอก วชิระ สายศรี
จาสิบเอก วรการ กุลให
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จาสิบเอก วรชัย คําอุดม
จาสิบเอก วรเชษฐ กองขุนชาติ
จาสิบเอก วรพนธ หมอดู
จาสิบเอก วรพรรณ หนูบางโก
จาสิบเอก วรวิทย สิทธิแพทย
จาสิบเอก วรวุฒิ เขียวทอง
จาสิบเอก วรากร เขียวแกว
จาสิบเอก วราฤทธิ์ มาลานอย
จาสิบเอก วสันต กอนแกว
จาสิบเอก วสันต กัสปะ
จาสิบเอก วสันต ไชยา
จาสิบเอก วสันต พิกุลศรี
จาสิบเอก วัชรปาณี พระวิเศษ
จาสิบเอก วัชรพงษ สุบิน
จาสิบเอก วัชรพล อารมณสวะ
จาสิบเอก วัชรศักดิ์ เตียสกุล
จาสิบเอก วัชระ แกวศรีทัศน
จาสิบเอก วัชระ จันทรทาบ
จาสิบเอก วัชระพล โคตรทองไสย
จาสิบเอก วัชราวุธ พรหมบุตร
จาสิบเอก วัฒนา คําแกว
จาสิบเอก วันชัย นันทะสี
จาสิบเอก วันชัย ภูลายยาว
จาสิบเอก วัลณพิชิต สุวรรณ
จาสิบเอก วัลลพ ชิขุนทด
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จาสิบเอก วาทิต หวลอารมณ
จาสิบเอก วานิชา ลังกาแกว
จาสิบเอก วิชัย ทองจันทร
จาสิบเอก วิชาญ ศรศิลป
จาสิบเอก วิเชษฐ จันทรมาศ
จาสิบเอก วิฑูรย อองเมือง
จาสิบเอก วิทยวศิน พิทักษเดชศักดา
จาสิบเอก วิทยา เคารพ
จาสิบเอก วิทยา ศรีคํามา
จาสิบเอก วิทวัส จันทรผกา
จาสิบเอก วิทูลย พีระพันธุ
จาสิบเอก วินัย สังขสนิท
จาสิบเอก วินัย แสนบุญ
จาสิบเอก วินัย แกนสิงห
จาสิบเอก วิรัตน จันทรแกว
จาสิบเอก วิรัตน มะยา
จาสิบเอก วิรุตม อุทโท
จาสิบเอก วิโรจน ฝนนา
จาสิบเอก วิศรุต ไทยทะเล
จาสิบเอก วิษณุ ไชยะพันธุ
จาสิบเอก วีรพงศ ขําพัน
จาสิบเอก วีรภัทร ไทยประเสริฐ
จาสิบเอก วีรยุทธ บุญนาวงษ
จาสิบเอก วีรยุทธ ยอนประเสริฐ
จาสิบเอก วีรยุทธ วงคปน
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จาสิบเอก วีระ นะวารีย
จาสิบเอก วีระ ปนตาวงค
จาสิบเอก วีระชัย สุภากุล
จาสิบเอก วีระชัย อินตะนัย
จาสิบเอก วีระพงษ ตรึกตรอง
จาสิบเอก วีระยุทธ อินวิเชียร
จาสิบเอก วีระยุทธ อินทะเขื่อน
จาสิบเอก วีระยุทธ ไชยโอชะ
จาสิบเอก วีระศักดิ์ พิรุณ
จาสิบเอก วีระศักดิ์ วรรณโสภา
จาสิบเอก วีระศักดิ์ ขจรเพ็ชร
จาสิบเอก วีระศักดิ์ ยิ่งยศ
จาสิบเอก วุฒิกุล สิทธิจันทร
จาสิบเอก วุฒิไกร ทองทับ
จาสิบเอก วุฒิชัย จันทะคุณ
จาสิบเอก วุฒิดล หนูแทน
จาสิบเอก วุฒิพงษ ชูพงษ
จาสิบเอก ศรไกร พันธา
จาสิบเอก ศรชัย จันทรสอน
จาสิบเอก ศรัญู สุวรรณดวง
จาสิบเอก ศรัณย จันทรฉาย
จาสิบเอก ศรายุทธ คําสุข
จาสิบเอก ศรายุทธ บุญลวน
จาสิบเอก ศรายุทธ แสงอาวุฒ
จาสิบเอก ศราวุฒิ ลวดเงิน
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จาสิบเอก ศักดา ทองเพ็ชร
จาสิบเอก ศักดา แสงจันดา
จาสิบเอก ศักดิ์ณรงค วงศวันดี
จาสิบเอก ศักดิ์ดา วงศหาญ
จาสิบเอก ศักดิ์นรินทร สีหาปญญา
จาสิบเอก ศักดิ์ศรี จันตะยอด
จาสิบเอก ศักดิ์สิทธิ์ ไชญประสิทธิ์
จาสิบเอก ศักดิ์สิทธิ์ เติมผล
จาสิบเอก ศิริชัย คงโพธิ์
จาสิบเอก ศิริชัย บุตรจีบ
จาสิบเอก ศิริชัย พวงสุด
จาสิบเอก ศิริโชค ฤทธิ์มี
จาสิบเอก ศิริศักดิ์ เอี่ยมนาค
จาสิบเอก ศิวดล ชํานาญเวช
จาสิบเอก ศิวาวุฒิ เปลงอุดมพร
จาสิบเอก ศุภกร ศรแกว
จาสิบเอก ศุภการ ศิริวงษ
จาสิบเอก ศุภชัย กรกัมพล
จาสิบเอก ศุภชัย ตั้งชัยประเสริฐ
จาสิบเอก ศุภโชค เคนวิเศษ
จาสิบเอก ศุภพล ขวัญสง
จาสิบเอก ศุภษร คํากลอน
จาสิบเอก เศกสันต สายใจ
จาสิบเอก ษิครินทร กลิ่นพงษา
จาสิบเอก สกล ขาวดี
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จาสิบเอก สกล ศรีไชย
จาสิบเอก สงกรานต นอยหลู
จาสิบเอก สถาพร คําดี
จาสิบเอก สถาพร สมภาร
จาสิบเอก สนธะยา ศรีสังข
จาสิบเอก สมคิด ทวีความสุข
จาสิบเอก สมคิด ประภาการ
จาสิบเอก สมชาติ ปนนิล
จาสิบเอก สมชาย เกตุจันทร
จาสิบเอก สมชิต สมประเสริฐ
จาสิบเอก สมนึก จันดีปุน
จาสิบเอก สมบัติ สิงจานุสงค
จาสิบเอก สมพงษ ศรีงาม
จาสิบเอก สมพงษ ศรีบุดดา
จาสิบเอก สมพร มณีวงค
จาสิบเอก สมพร ศรีสมบัติ
จาสิบเอก สมพัฒน เอี่ยมประเสริฐ
จาสิบเอก สมพิศ บุญอนันต
จาสิบเอก สมพุฒ จิตตแจม
จาสิบเอก สมยศ ยศศักดิ์ศรี
จาสิบเอก สมศรี โกจันทึก
จาสิบเอก สมศักดิ์ ไปดี
จาสิบเอก สมศักดิ์ หวังลอมกลาง
จาสิบเอก สมหวัง เงินพงศเพ็ชร
จาสิบเอก สมหวัง เตชะวงค
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จาสิบเอก สมัย หาริโร
จาสิบเอก สมัย ชาตะพันธ
จาสิบเอก สยามเดชา ภูสีดิน
จาสิบเอก สรไกร โบไธสง
จาสิบเอก สรพงษ งอกศรี
จาสิบเอก สรรพวิท วงศประเทศ
จาสิบเอก สราวุฒิ สุภาวดี
จาสิบเอก สราวุธ โนรีวงศ
จาสิบเอก สวัสดิ์ อินทรชู
จาสิบเอก สหวัฒน แมนทิม
จาสิบเอก สัจจพงษ ยืนยง
จาสิบเอก สัจจา สรรพสาร
จาสิบเอก สันติ เวทการ
จาสิบเอก สันติ สงสีเมฆ
จาสิบเอก สัมพันธ ศรีนวลจัน
จาสิบเอก สัมพันธ ธรรมมะ
จาสิบเอก สาธิต รอบุญ
จาสิบเอก สาธิต กันยามา
จาสิบเอก สายชล จิตรเจือ
จาสิบเอก สายันต ทาทอง
จาสิบเอก สําราญ ทองลาว
จาสิบเอก สําราญ หาญฤทธิ์
จาสิบเอก สิทธิชัย เฉิดฉาย
จาสิบเอก สิทธิชัย ตันธนะชัย
จาสิบเอก สิทธิชัย พันธพัฒนากุล

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘

หนา้ ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก สิทธิศักดิ์ สุวรรณกลาง
จาสิบเอก สิรวิชญ วรรณวิจิตร
จาสิบเอก สุชาติ ศุภชัยพิศุทธิ์
จาสิบเอก สุทธิพงษ อินทะรังษี
จาสิบเอก สุทธิพงษ ราชบุญคุณ
จาสิบเอก สุทัศ มังคะละ
จาสิบเอก สุทิน คันธี
จาสิบเอก สุเทพ ขันตี
จาสิบเอก สุนทร เสือกลับ
จาสิบเอก สุพัฒน พันธโชติ
จาสิบเอก สุภกิจ เทพบรรทม
จาสิบเอก สุภี ดอกดวง
จาสิบเอก สุเมธ สังสมานันท
จาสิบเอก สุรกาญจน เอกา
จาสิบเอก สุรกิจ เงินกอง
จาสิบเอก สุรชัย หมองมูล
จาสิบเอก สุรเชษฎ
แกวงามประเสริฐ
จาสิบเอก สุรเชษฏ หนักแนน
จาสิบเอก สุรเชษฐ หอมสุวรรณ
จาสิบเอก สุรเชษฐ อุปละ
จาสิบเอก สุรเนตร พิชัย
จาสิบเอก สุรศักดิ์ แกวอําไพ
จาสิบเอก สุรศักดิ์ ไชยศร
จาสิบเอก สุรศักดิ์ ออนสระ
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จาสิบเอก สุระชาย พุมกําพล
จาสิบเอก สุรินทร ใจมัน
จาสิบเอก สุรินทร ปวนนา
จาสิบเอก สุรินทร สะตัน
จาสิบเอก สุริยัน นาคํา
จาสิบเอก สุริยันต สมวงษ
จาสิบเอก สุริยา กองปนตา
จาสิบเอก สุริยา แกมนิล
จาสิบเอก สุริยา สินธาร
จาสิบเอก สุวรรณ ทองศรี
จาสิบเอก เสงี่ยม พรมเดื่อ
จาสิบเอก เสถียร สะทาน
จาสิบเอก เสนอ สุนะวัง
จาสิบเอก หัฏฐกร พรหมประเสริฐ
จาสิบเอก หัตถชัย บุมี
จาสิบเอก หัสดินทร มหามิตร
จาสิบเอก หาญ สระสิงห
จาสิบเอก องอาจ เนื้อไม
จาสิบเอก อดิเรก ใจดี
จาสิบเอก อดิศร แพทยกระโทก
จาสิบเอก อดิศักดิ์ ดวงคําจันทร
จาสิบเอก อดิศักดิ์ มะลิงาม
จาสิบเอก อดิศักดิ์ อัมพร
จาสิบเอก อธิพันธ ตันกูล
จาสิบเอก อนันท พละเดช
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จาสิบเอก อนุชา แตมสวัสดิ์
จาสิบเอก อนุชา ทองพูล
จาสิบเอก อนุพงศ เทพจันตา
จาสิบเอก อนุมาส กันหา
จาสิบเอก อนุรักษ สมสอน
จาสิบเอก อนุวัฒน ฤทธิ์สิงห
จาสิบเอก อนุวัติ โสรัตยาทร
จาสิบเอก อนุสรณ บุญรุง
จาสิบเอก อภิฉัตร รักบุญ
จาสิบเอก อภิชัย คําพาบ
จาสิบเอก อภิชัย นิลนาถ
จาสิบเอก อภิชัย เพ็งสุวรรณ
จาสิบเอก อภิชาติ โคตรภักดี
จาสิบเอก อภิชาติ ชมภูหอม
จาสิบเอก อภิชาติ ทวีศรีศักดิ์
จาสิบเอก อภิชาติ สมศิริ
จาสิบเอก อภิชิต มุงคุณดา
จาสิบเอก อภิรเดช เมรัตนวิเชียร
จาสิบเอก อภิรัช รุงเรือง
จาสิบเอก อภิวัฒน แกนแกว
จาสิบเอก อภิเศก ศรีหาจันทร
จาสิบเอก อยุธยา ไวยวาจี
จาสิบเอก อรงคกรต วันโท
จาสิบเอก อรรถพล จินาบึง
จาสิบเอก อลงกต ทองสุโชติ
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จาสิบเอก อวิรุทธ ทองดียิ่ง
จาสิบเอก อัครเดช ปญญาวุฒิ
จาสิบเอก อัครรัชต ทิพยศรีราช
จาสิบเอก อังคาร วงวาศ
จาสิบเอก อัมรินทร คงทน
จาสิบเอก อัศวิน เมธีธรรมวิทย
จาสิบเอก อาคม กิ้นบุราณ
จาสิบเอก อาคม แยมเจริญ
จาสิบเอก อาคม วิจิตรโชติ
จาสิบเอก อาคม ศรีจันทร
จาสิบเอก อาคม สุขสุพล
จาสิบเอก อาจ ดวนสันเทียะ
จาสิบเอก อาณัติ วงษตา
จาสิบเอก อาทิตย กลิ่นบุญ
จาสิบเอก อาทิตย นิยม
จาสิบเอก อาธิพงษ พันธขาว
จาสิบเอก อานนท ฝายจะโปะ
จาสิบเอก อานนท สีหะวงษ
จาสิบเอก อานุภาพ มุลทองสุข
จาสิบเอก อํานวย ตาคํา
จาสิบเอก อํานวย พืชภูมิ
จาสิบเอก อํานาจ กวยสอาด
จาสิบเอก อํานาจ ฉลาดดี
จาสิบเอก อํานาจ ไชยประคอง
จาสิบเอก อํานาจ ยะไชย

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข
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หนา้ ๓๖
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จาสิบเอก อํานาจ แสนศิลา
จาสิบเอก อิทธิชัย ชูราศรี
จาสิบเอก อิทธิพล บดีรัฐ
จาสิบเอก อิทธิพัทธ หอมออน
จาสิบเอก อิทธิศักดิ์ ประสวนศรี
จาสิบเอก อิสรพงษ บุญสอง
จาสิบเอก อุดมลาภ ไชยกุล
จาสิบเอก อุดมศักดิ์ มหันตธนพันธุ
จาสิบเอก อุดร จิตริต
จาสิบเอก อุดรชัย เทพประทุม
จาสิบเอก เอกชัย โนฤทธิ์
จาสิบเอก เอกชัย ศรีจันทร
จาสิบเอก เอกนารินทร บุญรมย
จาสิบเอก เอกพจน สุขสมบูรณ
จาสิบเอก เอกพล มีชัยโย
จาสิบเอก เอกภพ อุดคํา
จาสิบเอก เอกรักษ ไชยโส
จาสิบเอก เอกลักษณ เหมือนกลิ่น
จาสิบเอก เอกสิทธิ์ ชุมพล
จาสิบเอก เอกสิทธิ์ นอยศรี
จาสิบเอก เอกสิทธิ์ บุญทาป
จาสิบเอก เอนก เนียมโสภา
จาสิบเอก เอนก อิงชัยภูมิ
จาสิบเอก เอี่ยม วิญญารักษ
จาสิบเอกหญิง จารุวรรณ สินเงินยวง
จาสิบเอกหญิง จิตตรา เหิมฮึก

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๑๗๒๐ จาสิบเอกหญิง จิตติมา ครุฑคง
๑๗๒๑ จาสิบเอกหญิง ณัชชารีย
กาญจนมณีวรีพร
๑๗๒๒ จาสิบเอกหญิง นภัทร ขวัญแกว
๑๗๒๓ จาสิบเอกหญิง นภารัตน กําจร
๑๗๒๔ จาสิบเอกหญิง น้ําฝน แกวเวียน
๑๗๒๕ จาสิบเอกหญิง น้ําออย ปนงาม
๑๗๒๖ จาสิบเอกหญิง บุญญาการ แจงคําขํา
๑๗๒๗ จาสิบเอกหญิง บุษกร ปนอยู
๑๗๒๘ จาสิบเอกหญิง ปวีณา จันทรอําพล
๑๗๒๙ จาสิบเอกหญิง เปรมวิสา บุญหลี
๑๗๓๐ จาสิบเอกหญิง พัชรินทร จิตรงามขํา
๑๗๓๑ จาสิบเอกหญิง พูนพิบาล ไชยนอก
๑๗๓๒ จาสิบเอกหญิง ไพจิตร วิลัยศิลป
๑๗๓๓ จาสิบเอกหญิง ภาวิณี อวมวงษ
๑๗๓๔ จาสิบเอกหญิง มะลิวัลย ดวงเนตร
๑๗๓๕ จาสิบเอกหญิง วราภรณ
นาคชํานาญ
๑๗๓๖ จาสิบเอกหญิง วารินทร สาคร
๑๗๓๗ จาสิบเอกหญิง ศศิวิภา สุวรรณทวี
๑๗๓๘ จาสิบเอกหญิง สุกัญญา อินทรโชติ
๑๗๓๙ จาสิบเอกหญิง สุภาภรณ อังคาวุธ
๑๗๔๐ จาสิบเอกหญิง อโนชา แฝงสีพล
๑๗๔๑ จาสิบเอกหญิง อรวรรณ
พยัตติกานันท
๑๗๔๒ จาสิบเอกหญิง ออยทิพย ปองสุ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข
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หนา้ ๓๗
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จาสิบโท กฤษณพงษ ปาขัน
จาสิบโท กวี โคระชาติ
จาสิบโท กันตพิชญ ไชยเมือง
จาสิบโท กิตติศักดิ์ ประพฤติชอบ
จาสิบโท เกียรติศักดิ์ ถุงเสน
จาสิบโท คมสันต บุตมะ
จาสิบโท จักรพันธ กอนคํา
จาสิบโท จิรวัฒน ผองแผว
จาสิบโท จีระวัฒน ผดุงเชื้อ
จาสิบโท เจนณรงค ไพจิตร
จาสิบโท เจนภพ ชนะเกตุ
จาสิบโท เจษฎา สกลวัฒนางกูร
จาสิบโท ชยุตพล สุขสมบท
จาสิบโท ชัยวุฒิ มาตรสอน
จาสิบโท ชัยวุฒิ แสนรัตน
จาสิบโท ณภัทร อนันตศีล
จาสิบโท ณัชพล หงษสุข
จาสิบโท ดนัย จันใด
จาสิบโท ดํารงชัย โชตินิกร
จาสิบโท เดชา มีพันธ
จาสิบโท ทนงศักดิ์ คิดขางบน
จาสิบโท ทรงพล ดาราวรรณ
จาสิบโท ทัศนัย สิงหะ
จาสิบโท ทัศวี พันธมา
จาสิบโท เทพวรรณ เชิงสะอาด

๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
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๑๗๙๒

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

จาสิบโท ธงชัย ชอบไร
จาสิบโท ธนพล วันทา
จาสิบโท ธนภัทร กางกั้น
จาสิบโท ธนากร อมรสิน
จาสิบโท ธเนศ อังคุระศรี
จาสิบโท ธราธร เหรียญทอง
จาสิบโท ธวัชชัย รังระรื่น
จาสิบโท นนทนันท แกวดี
จาสิบโท นัฐพล ชาวตะโปน
จาสิบโท นันทพล เปรมศิลป
จาสิบโท นิสรุศน พึ่งสีใส
จาสิบโท เนติพงษ ตุมทอง
จาสิบโท บรรจง จักรรุงเรือง
จาสิบโท บุญเทียน สิมหมอ
จาสิบโท เบญจภพ มาตทอง
จาสิบโท ปกรณ ชุมแกว
จาสิบโท ปรมินทร อายุยืน
จาสิบโท ประจักษ เสรีนวัฒน
จาสิบโท ประสิทธิ์ ดอกดวง
จาสิบโท ปยะวุฒิ ลาสา
จาสิบโท พงศพล วิริยะอาทร
จาสิบโท พนากร หนูชางสิงห
จาสิบโท พศวัต เรืออาจ
จาสิบโท พันธวัช พงศจิตไพบูลย
จาสิบโท พันธีระพงษ คงสมแดน

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
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๑๘๐๕
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๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗

จาสิบโท พิพัฒนพงศ ลํานอย
จาสิบโท ภิรมย เขียวพุต
จาสิบโท ภูพิงค โกสันเทียะ
จาสิบโท ภูมินทร บุญตา
จาสิบโท มงคล ศรีไพรออน
จาสิบโท ยุทธนา อัตถาชน
จาสิบโท ลิขสิทธิ์ พลอยสีขํา
จาสิบโท ลิขิต ชนะนาน
จาสิบโท วธัญู กาใจ
จาสิบโท วัชรจิโรจน อธิวาสวุฒิ
จาสิบโท วัชรินทร สุขชวย
จาสิบโท วิธวัฒน ยอดวงคษา
จาสิบโท วิษณุ แกวนิคม
จาสิบโท วีรเดช บุญหวาน
จาสิบโท วีรวัฒน เปยมวิริยวงศ
จาสิบโท วีระพงษ หัถกิจ
จาสิบโท วีระศักดิ์ ยังสุข
จาสิบโท วุฒิชัย พรหมบุตร
จาสิบโท ศรราม ปอสิงห
จาสิบโท ศรัณยู กิจขุนทด
จาสิบโท ศราวุฒิ ศรมณี
จาสิบโท ศราวุธ มุงหองกลาง
จาสิบโท ศักดิ์สยาม มั่นคง
จาสิบโท ศุภกิจ บูรณเจริญ
จาสิบโท สนธยา เพ็ชร

หนา้ ๓๘
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๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
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๑๘๔๒

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

จาสิบโท สนธยา สารทอง
จาสิบโท สมภพ วังอินตะ
จาสิบโท สรวิชญ สมอ
จาสิบโท สรวุฒิ สื่อเศรษฐสิทธิ์
จาสิบโท สาคร อํานวยโพธิ์
จาสิบโท สิทธิพงค วงศไวทยากูร
จาสิบโท สิทธิศักดิ์ เลาลอดพวย
จาสิบโท สุนทร ใจเงิน
จาสิบโท สุเมฆ แปงคําใส
จาสิบโท สุริยะ แจงเอี่ยม
จาสิบโท หิรัญวัตติ์ จุลรัษเฐียร
จาสิบโท อนนตศิลป ทาเกิด
จาสิบโท อนุชา สินธุรักษ
จาสิบโท อนุวัช ครุฑชัย
จาสิบโท อนุวัฒน ศรีสุวรรณ
จาสิบโท อภิรักษ กาศสกุล
จาสิบโท อรรถพล กิจทวี
จาสิบโท อัครณัฏฐ สวางสุวรรณภัช
จาสิบโท อาทิตย ทามาตย
จาสิบโท อุดมศิลป หอมกลิ่น
จาสิบโท อุมศักดิ์ พรมภาพ
จาสิบโท เอกชัย ประทัยงาม
จาสิบโท เอกพงศ ปานหมื่นไวย
จาสิบโท เอกพันธ ภักดีประพันธ
จาสิบโทหญิง เกสร อันประนิตย

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
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๑๘๖๖
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จาสิบโทหญิง สารินี แกวมงคล
จาสิบตรี กรนันทน วังแง
จาสิบตรี กฤษณะ คําจุล
จาสิบตรี กลาณรงค นิ่มอิ่ม
จาสิบตรี จักรเพชร อาปดชิง
จาสิบตรี เจริญ พุทธิมา
จาสิบตรี ฉัตรทรง รัตนลัย
จาสิบตรี ชลัมพล ทองประกอบ
จาสิบตรี ชาคริต ภูมลี
จาสิบตรี ชาติชาย ไตรยุทธชัย
จาสิบตรี ฐาปกรณ หลาบุดดา
จาสิบตรี ณัฐพล เพ็ชรฟก
จาสิบตรี ณัฐิวุฒิ วันดี
จาสิบตรี ถาวร พิลา
จาสิบตรี เทพรัตน นิลสุข
จาสิบตรี ธนทัต อังกระโทก
จาสิบตรี ธวัช น้ํากระโทก
จาสิบตรี ธวัชชัย ทองสมบัติ
จาสิบตรี ธีรพงษ เขื่อนจักร
จาสิบตรี ธีรวัฒน ฑีฆาวงค
จาสิบตรี ธีระชัย ติยะโคตร
จาสิบตรี ธีระศักดิ์ ไตรยะมาศ
จาสิบตรี นราธิป เอียดแกว
จาสิบตรี นฤชา จันทรหอม
จาสิบตรี นฤนาท หวังกูล

หนา้ ๓๙
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๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
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๑๘๙๑
๑๘๙๒

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

จาสิบตรี บรรเทิง สาจุย
จาสิบตรี ปกฉัตร แกววาตะ
จาสิบตรี ประกาศิต เจิมป
จาสิบตรี ปรัชญา ชมภูพื้น
จาสิบตรี ปญญา เงินจันทร
จาสิบตรี ปญณวิชย มณีรัตน
จาสิบตรี ปยะ ทองดี
จาสิบตรี พนาพงษ ราชสีห
จาสิบตรี พยัพย คนตรง
จาสิบตรี ภาณุวัตร พัฒนชาติ
จาสิบตรี ภิญโญ เมืองมูล
จาสิบตรี ยุทธนา สระทองลอย
จาสิบตรี รพีพัฒน สนิทอินทร
จาสิบตรี ลิขิต สิทธิเจริญ
จาสิบตรี วทัญู อินธิกาย
จาสิบตรี วรพล มาลาคําดวง
จาสิบตรี วรรณชนะ เข็มทอง
จาสิบตรี วระวุธ เครือสี
จาสิบตรี วรามิตร เรืองศิริ
จาสิบตรี วัชราวุธ เครือมี
จาสิบตรี วัลลภ พิมทอง
จาสิบตรี วาทิน ศรีอาวุธ
จาสิบตรี วิชัย บุญมี
จาสิบตรี วีรศักดิ์ พลดงนอก
จาสิบตรี วีระ โคตะนิต

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖
๑๙๑๗

หนา้ ๔๐
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จาสิบตรี วีระพงษ ลออราม
จาสิบตรี วุฒิพงษ จันทรดี
จาสิบตรี ศิวะพงษ มงคลชัย
จาสิบตรี ศุภกร ธรรมวงค
จาสิบตรี ศุภกิจ ภิรมยาภรณ
จาสิบตรี สมชาย วงษถนอมศักดิ์
จาสิบตรี สมบูรณ นามจันดา
จาสิบตรี สรายุทธ ดวงพิลา
จาสิบตรี สัณหณัฐ อุตะปะละ
จาสิบตรี สันติ บุญรอดดวง
จาสิบตรี สันติภาพ ระฎาวรรณทิพย
จาสิบตรี สิทธิเดช แหลมจริง
จาสิบตรี สิริพงษ หนอทาว
จาสิบตรี สิริศักดิ์ เสถียรคช
จาสิบตรี สุกฤษ พลชารี
จาสิบตรี สุทิน พรมไชย
จาสิบตรี สุวรรณศักดิ์ ปนหยา
จาสิบตรี เสกสรรค สันปาแกว
จาสิบตรี องคการ ปนคํา
จาสิบตรี อดิศร อานัน
จาสิบตรี อนุชิต พลทิพย
จาสิบตรี อมรเทพ เกตุกลาง
จาสิบตรี อรรถพร ธรรมสัตย
จาสิบตรี อรรถพล สีเขียว
จาสิบตรี อัศวิน รัตนประทุม

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๑๙๑๘ จาสิบตรี อุดม มงกุฎ
๑๙๑๙ จาสิบตรี เอกชัย รังสิยานนท
๑๙๒๐ จาสิบตรีหญิง ทัดษพร
ประสงคตระกูล
๑๙๒๑ จาสิบตรีหญิง มนัสนันท คงคุม
๑๙๒๒ จาสิบตรีหญิง รุงนภาวรรส วิเชียร
๑๙๒๓ จาสิบตรีหญิง สกุลณี บุญมี
๑๙๒๔ สิบเอก กรรชัย พลทะกลาง
๑๙๒๕ สิบเอก กฤติเดช นาสมศรี
๑๙๒๖ สิบเอก กฤษฎา พันอาจ
๑๙๒๗ สิบเอก กฤษฎีกา ศุภบวรรัตน
๑๙๒๘ สิบเอก กฤษณะ ภิรมยาภรณ
๑๙๒๙ สิบเอก กฤษดา จิตตพิพัฒน
๑๙๓๐ สิบเอก กฤษดา สีโส
๑๙๓๑ สิบเอก กษิติ์เดช ตนสินทร
๑๙๓๒ สิบเอก กันพิทักษ ไชยโย
๑๙๓๓ สิบเอก กัมปนาท สิทธิวงศ
๑๙๓๔ สิบเอก กัมปนาท แหงธรรม
๑๙๓๕ สิบเอก กัมพล เอมโอด
๑๙๓๖ สิบเอก กิตติ เทพสุริย
๑๙๓๗ สิบเอก กิตติพงค ทองบอ
๑๙๓๘ สิบเอก กิตติวัฒน แสงแกว
๑๙๓๙ สิบเอก กิตติศักดิ์ ธิยาวงศ
๑๙๔๐ สิบเอก กิติบัณฑิต สมนึก
๑๙๔๑ สิบเอก เกรียงไกร ชัยฤทธิ์

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐
๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖

สิบเอก เกียรติศักดิ์ คําสด
สิบเอก เกียรติศักดิ์ นกดารา
สิบเอก เกียรติศักดิ์ มีผล
สิบเอก ไกรสร บาดตาสาว
สิบเอก ขรรชัย ฉันคนุช
สิบเอก คมกริช แงวกุดเรือ
สิบเอก คิมหันต เที่ยงธรรม
สิบเอก คุณากร ประทุมมา
สิบเอก จเด็จ โตเอี่ยม
สิบเอก จตุพร ประคองจิตร
สิบเอก จตุรมาศ ขัดยวง
สิบเอก จรัญ กรัตนุถะ
สิบเอก จักรกฤช พุกนุช
สิบเอก จักรกฤษณ กลอมนาค
สิบเอก จักรกฤษณ ผิวทอง
สิบเอก จักรกฤษณ สีวะจูม
สิบเอก จักรชัย ดีแสน
สิบเอก จักรพงศ อยูคง
สิบเอก จักรวาล กาฬจันทร
สิบเอก จักรินทร ธรรมวงศา
สิบเอก จาตุรนต ทะสา
สิบเอก จํารูญ เกษมจิตร
สิบเอก จิรวัฒน ไชยหงษ
สิบเอก จิรวัฒน บุรี
สิบเอก จิรวัฒน สวางอารมณ

หนา้ ๔๑
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๑๙๖๗
๑๙๖๘
๑๙๖๙
๑๙๗๐
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗
๑๙๘๘
๑๙๘๙
๑๙๙๐
๑๙๙๑

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบเอก จิรัฏฐ ดวงแกว
สิบเอก จิรายุทธ เผื่อนทอง
สิบเอก เจษฎา คําเขียว
สิบเอก ฉลองยศ หยงสตาร
สิบเอก ฉัตรนินันท ขันเบาะ
สิบเอก ชนมภู สินวรสุข
สิบเอก ชนะชล คงชัยภูมิ
สิบเอก ชยุต ชูบัว
สิบเอก ชลันทร สิกขา
สิบเอก ชวัลวิทย จินดาหลวง
สิบเอก ชัชชัย ไชยเพียร
สิบเอก ชัชฤทธิ์ ชางทอง
สิบเอก ชัพวิชญ ครองยุติ
สิบเอก ชัยชนะ ศรีพจนธรรม
สิบเอก ชัยชนะ ศรีพรม
สิบเอก ชัยชนะ สุขเจริญ
สิบเอก ชัยชาญ เอี่ยมสอาด
สิบเอก ชัยนันท จบศรี
สิบเอก ชัยภัทร ทองเถาว
สิบเอก ชัยยศ แตงแกว
สิบเอก ชัยศิริ ใจดํา
สิบเอก ชาคริฑ พุมพร
สิบเอก ชาคริต ไชยทรัพย
สิบเอก ชาญ แสนเขียว
สิบเอก ชาญชัย ใจบุญเรือง

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๑๙๙๒
๑๙๙๓
๑๙๙๔
๑๙๙๕
๑๙๙๖
๑๙๙๗
๑๙๙๘
๑๙๙๙
๒๐๐๐
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔
๒๐๐๕
๒๐๐๖
๒๐๐๗
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐
๒๐๑๑
๒๐๑๒
๒๐๑๓
๒๐๑๔
๒๐๑๕
๒๐๑๖

สิบเอก ชาณยุทธ นิ่มชม
สิบเอก ชานนท จักรเพ็ชร
สิบเอก ชารี ภาระจา
สิบเอก ชุมพล พานพระ
สิบเอก ชูทิน จินะใจหาญ
สิบเอก เชาวลิต จันดา
สิบเอก เชาวลิต บํารุง
สิบเอก เชิงชาย เทียนแกว
สิบเอก โชคบุญนํา บุญเปง
สิบเอก โชติวัน โชคนัติ
สิบเอก ฐาปนา เชียงเลี่ยงกูล
สิบเอก ฐิติพงศ ศรเพชร
สิบเอก ณฐกร ยอดจิตร
สิบเอก ณรงคกร บุญสด
สิบเอก ณรงคชัย ขํามณี
สิบเอก ณรงคศักดิ์ บุญไทย
สิบเอก ณรงคศักดิ์ วงษรักษา
สิบเอก ณัฏฐชัย บุปผาดี
สิบเอก ณัฐกรณ แมนยํา
สิบเอก ณัฐกิตติ์ สุวรรณปรีดี
สิบเอก ณัฐชัย คชสิงหรา
สิบเอก ณัฐณรงค ผิวงาม
สิบเอก ณัฐพงศ ใจเกิด
สิบเอก ณัฐพงษ เมฆทา
สิบเอก ณัฐพงษ วรพรม

หนา้ ๔๒
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๒๐๑๗
๒๐๑๘
๒๐๑๙
๒๐๒๐
๒๐๒๑
๒๐๒๒
๒๐๒๓
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐
๒๐๔๑

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบเอก ณัฐพล จันทพันธ
สิบเอก ณัฐพล จูเทศ
สิบเอก ณัฐพล ราชาวัง
สิบเอก ณัฐพล สุดตา
สิบเอก ณัฐภูมิ กันหาไชย
สิบเอก ณัฐวัฒน สุรสรณ
สิบเอก ณัฐวุฒิ งอมสระคู
สิบเอก ณัฐวุฒิ สนออง
สิบเอก ดนัย เภสัชชา
สิบเอก ดนัยศักดิ์ มาสุข
สิบเอก ดําริห ทองแพง
สิบเอก เดชฤทธิ์ ลิพันธ
สิบเอก เดชา จันทะเสน
สิบเอก เดนชัย จําปาเงิน
สิบเอก ตฤณวัฒน ปทมะเสวี
สิบเอก เตชสิทธิ์ แสงมูล
สิบเอก ไตรภพ รณรัตน
สิบเอก ทนงศักดิ์ เตวิชัย
สิบเอก ทรงวุฒิ รักษไพรกิจ
สิบเอก ทวีศักดิ์ เหลาอารี
สิบเอก ทศพล คุณกะมุท
สิบเอก ทศพล นีละเสน
สิบเอก เทพมงคล ภูครองจิตร
สิบเอก เทอดพงษ ผาสุขล้ํา
สิบเอก โทรวิทย คุมดี

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔
๒๐๔๕
๒๐๔๖
๒๐๔๗
๒๐๔๘
๒๐๔๙
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒
๒๐๕๓
๒๐๕๔
๒๐๕๕
๒๐๕๖
๒๐๕๗
๒๐๕๘
๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕
๒๐๖๖

สิบเอก ธนพล มีแกว
สิบเอก ธนภัทร กระตาย
สิบเอก ธนวรรธน เอี่ยมทรัพย
สิบเอก ธนา ศิริโสม
สิบเอก ธนา ไชยชอฟา
สิบเอก ธนากร บุญมา
สิบเอก ธนูชัย ศรีทาว
สิบเอก ธเนศ หอมกนกกาญจน
สิบเอก ธวัชชัย อุทธโยธา
สิบเอก ธวัชชัย แกวใจ
สิบเอก ธํามรงค ไกรกิจราษฎร
สิบเอก ธิติวุฒิ ถานา
สิบเอก ธีทรัศ งามขํา
สิบเอก ธีรชัย วิลัย
สิบเอก ธีรเดช คุมสวาง
สิบเอก ธีรเดช หนูศรีมวง
สิบเอก ธีรพงศ พรอมแยม
สิบเอก ธีรพงศ ยาวิละ
สิบเอก ธีรวัช ระลึก
สิบเอก ธีระศานต วิเศษวิสัย
สิบเอก นธาวุฒิ จตุเทน
สิบเอก นนท อุมมี
สิบเอก นพศักดิ์ เจริญชัย
สิบเอก นรวิชญ เจริญเลิศ
สิบเอก นรินทร พะเกะ

หนา้ ๔๓
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๒๐๖๗
๒๐๖๘
๒๐๖๙
๒๐๗๐
๒๐๗๑
๒๐๗๒
๒๐๗๓
๒๐๗๔
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔
๒๐๘๕
๒๐๘๖
๒๐๘๗
๒๐๘๘
๒๐๘๙
๒๐๙๐
๒๐๙๑

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบเอก นรินทร ลาสา
สิบเอก นริศ สงทอง
สิบเอก นฤนาท ชมายกลาง
สิบเอก นฤสรณ สุทธิพงศ
สิบเอก นวพล อําคา
สิบเอก นัฐพงศ เมืองกอน
สิบเอก นัฐพร รินสาธร
สิบเอก นัทธพงค นันตะกานตง
สิบเอก นาวิน จิรปติสัจจะ
สิบเอก นาวี ตนกันยา
สิบเอก นิกร พลสอน
สิบเอก นิคม แกวเปย
สิบเอก นิติพงษ คําแกว
สิบเอก นิพนธ เชิดชูไพรสกุล
สิบเอก นิพนธ อ่ําเพชร
สิบเอก นิรันดร ธัญศุภกิจ
สิบเอก นุสพล เลพล
สิบเอก บวร นาคะมาลัย
สิบเอก บุญญฤทธิ์ สิงหบุญ
สิบเอก ปฏิพล ดาวเศรษฐ
สิบเอก ปณตพล สวนแกว
สิบเอก ปภังกร ชลออยู
สิบเอก ปรเมศร จันดี
สิบเอก ประชานาถ พิกุลศรี
สิบเอก ประติยุทธ มวงมา

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๒๐๙๒
๒๐๙๓
๒๐๙๔
๒๐๙๕
๒๐๙๖
๒๐๙๗
๒๐๙๘
๒๐๙๙
๒๑๐๐
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕
๒๑๑๖

สิบเอก ประพันธ ถนอมวรกุล
สิบเอก ประภัสสร รัตโนภาส
สิบเอก ประยุทธ มูลมั่ง
สิบเอก ปราศรัย แปนเงิน
สิบเอก ปรีดา มานะการ
สิบเอก ปอมปราบ อาษากิจ
สิบเอก ปญญา กันภัย
สิบเอก ปญญาวุฒิน มุกดาดี
สิบเอก ปยะชัย แสงเสถียร
สิบเอก ปุณณรัตน ขุนทอง
สิบเอก พงศพิสุทธิ์ มาตขาว
สิบเอก พงศศิริ เศวตวงษ
สิบเอก พงษกร วงคอาย
สิบเอก พงษศักดิ์ โคสมบูรณ
สิบเอก พนารัตน พันธศรี
สิบเอก พรหมกฤษ ใครครวญ
สิบเอก พัฒนพงษ ประสงคใจ
สิบเอก พัทธนันท แสนสุข
สิบเอก พันธวัช กัลยารัตน
สิบเอก พิชิต ชาญดนตรี
สิบเอก พิชิตชัย ไผปอง
สิบเอก พิไชย พวงมณี
สิบเอก พิทักษภูมิ จองปุก
สิบเอก พิพัฒน ปนเมือง
สิบเอก พิพัฒน มาตรสมบัติ

หนา้ ๔๔
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๒๑๑๗
๒๑๑๘
๒๑๑๙
๒๑๒๐
๒๑๒๑
๒๑๒๒
๒๑๒๓
๒๑๒๔
๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบเอก พุฒิพงศ ศิริมั่น
สิบเอก พุฒิพงษ แหววรอด
สิบเอก พุทธพงษ เทพกุศล
สิบเอก ภวธร พรมคํา
สิบเอก ภาคภูมิ เผาพงษ
สิบเอก ภาคิน ทองเกลี้ยง
สิบเอก ภาณุเดช ลาวงศ
สิบเอก ภาณุทัต น้ําทอง
สิบเอก ภาณุพงศ ทรงปน
สิบเอก ภาณุวัฒน นิ่มนวล
สิบเอก ภานุเดช ลาวงศ
สิบเอก ภานุเดช ศรีรินพงษ
สิบเอก ภานุพงศ มีมาก
สิบเอก ภานุพันธุ ชาญเดช
สิบเอก ภูริณัฐ ตระกูลพุม
สิบเอก ภูวนารถ ไชยสอน
สิบเอก มนตรี ปนทะมา
สิบเอก มนัส องอาจ
สิบเอก มรกต อองสถาน
สิบเอก มหรรณพ เครือเทศ
สิบเอก มานะ มีมิตรภาพ
สิบเอก มานะศักดิ์ ออนสี
สิบเอก มาวิน แกวมาลา
สิบเอก ไมตรี ปะวันเต
สิบเอก ยศกร นวมนวล

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔
๒๑๔๕
๒๑๔๖
๒๑๔๗
๒๑๔๘
๒๑๔๙
๒๑๕๐
๒๑๕๑
๒๑๕๒
๒๑๕๓
๒๑๕๔
๒๑๕๕
๒๑๕๖
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖

หนา้ ๔๕
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สิบเอก ยศวริศ บุญลอย
สิบเอก ยอดชาย ดวงกูล
สิบเอก ยุทธการ กุลให
สิบเอก ยุทธนา จั่นนิลลา
สิบเอก ยุทธนา ชรากะบุตร
สิบเอก ยุทธนา มาลัยแกว
สิบเอก ยุทธนา เพียรประกอบกิจ
สิบเอก ยุทธพล ศิลารักษ
สิบเอก โยธิน คงภูมิผล
สิบเอก โยธิน พรมจันทร
สิบเอก รณไตร ไพรสูงสง
สิบเอก รพี หมายเจริญศรี
สิบเอก รวิชญ เกตุสุข
สิบเอก รัชชานนท แกนโกมล
สิบเอก รัฐศาสตร กุหลาบโชติ
สิบเอก รัตนเกียรติ เกียรติวงศ
สิบเอก รัตนพล แปนหวย
สิบเอก รินพล พะเกะ
สิบเอก ลิขิต กวางพิจิตร
สิบเอก ลิขิต ดวงแค
สิบเอก เลิศชาญ ขมเล็ก
สิบเอก วชิรวัฒน ดูมณี
สิบเอก วทัญู ตรีหลาบ
สิบเอก วรเชษฐ ชมชื่น
สิบเอก วรวิทย ดวงแกว

๒๑๖๗
๒๑๖๘
๒๑๖๙
๒๑๗๐
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕
๒๑๗๖
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบเอก วศิน ทรงเดช
สิบเอก วศิน สมงาม
สิบเอก วัชรพงศ ชุณหเพสย
สิบเอก วัชเรศวร แสงชาติ
สิบเอก วัฒนา เยี่ยงสวาง
สิบเอก วันชัย บุญเรืองศักดิ์
สิบเอก วันชัย ยุระตา
สิบเอก วันณรงค จักรแกว
สิบเอก วาทิน สมนอย
สิบเอก วิทยายุทธ ชมชื่น
สิบเอก วินัย บอคุม
สิบเอก วิรัตน เสวิวัฒน
สิบเอก วิวัฒน แกวนุชย
สิบเอก วีระพงศ สําราญวงศ
สิบเอก วีระวัฒน ทองสอง
สิบเอก วีระศักดิ์ วีระขันคํา
สิบเอก วุฒิชัย เวชโช
สิบเอก วุฒิชัย พวงโพธิ์
สิบเอก วุฒิศักดิ์ คุตนาม
สิบเอก วุฒิศักดิ์ อินตะ
สิบเอก ศรายุธ ปนทอง
สิบเอก ศราวุฒิ เปยคํา
สิบเอก ศราวุธ ดานกลาง
สิบเอก ศักดา ฉายะมณีรัตน
สิบเอก ศักดิ์ติยา ปรีชากิจ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒
๒๒๐๓
๒๒๐๔
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘
๒๒๐๙
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔
๒๒๑๕
๒๒๑๖

สิบเอก ศักพงษ คําฝน
สิบเอก ศักรินทร บุญถนอม
สิบเอก ศีลวัตร ศรชัย
สิบเอก ศุภกร เพชรพุก
สิบเอก ศุภกร หนันศรี
สิบเอก ศุภชัย พลีไสย
สิบเอก ศุภชัย ยะตั๋น
สิบเอก ศุภวิชญ สารปะ
สิบเอก เศรษฐโชติ เสมอภักดิ์
สิบเอก โศภณ จิตคํามา
สิบเอก สงกรานต จันทาพูน
สิบเอก สงคราม มาตราช
สิบเอก สมจิตย สีชมภู
สิบเอก สมเจตน แกวขะเหรียญ
สิบเอก สมชาย สรอยศรี
สิบเอก สมบัติ ผลาวรรณ
สิบเอก สมโภชน พึ่งเพิ้ง
สิบเอก สมร เกื้อกูล
สิบเอก สรกฤช มีศรี
สิบเอก สรยุทธ มั่นเขตกิจ
สิบเอก สราวุธ บุญสมศรี
สิบเอก สัตยา สําลี
สิบเอก สัมพันธ มินมอญ
สิบเอก สามารถ พรานเจริญ
สิบเอก สายเพชร ยอดทองดี

หนา้ ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒๑๗
๒๒๑๘
๒๒๑๙
๒๒๒๐
๒๒๒๑
๒๒๒๒
๒๒๒๓
๒๒๒๔
๒๒๒๕
๒๒๒๖
๒๒๒๗
๒๒๒๘
๒๒๒๙
๒๒๓๐
๒๒๓๑
๒๒๓๒
๒๒๓๓
๒๒๓๔
๒๒๓๕
๒๒๓๖
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐
๒๒๔๑

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบเอก สิทธิชัย บัวกอ
สิบเอก สิทธิชัย สีเบา
สิบเอก สิทธิพล โพธิ์ธานี
สิบเอก สิทธิศักดิ์ ยายตั้ง
สิบเอก สิรภพ วรรณหงษ
สิบเอก สิริโชค หอมสะอาด
สิบเอก สุกฤษฏิ์ สมทรง
สิบเอก สุจินต ไชยมงกุฎ
สิบเอก สุทธิเกียรติ พันทอง
สิบเอก สุทธิเกียรติ ลูกแกว
สิบเอก สุทธิชัย โพธิ์คํา
สิบเอก สุทิน มูลทา
สิบเอก สุภชาติ เจิมจะบก
สิบเอก สุเมธ โพธิ์ศรี
สิบเอก สุเมธ มวงจินดา
สิบเอก สุรเดช อินทัง
สิบเอก สุรศักดิ์ เจริญรัมย
สิบเอก สุรสิทธิ์ พูลวงษา
สิบเอก สุรัตน รัตนา
สิบเอก สุริยา ขันแกว
สิบเอก สุวิทย บัวมุย
สิบเอก แสงสุรีย ทองเงิน
สิบเอก โสรัจจ ปนเจริญ
สิบเอก อดิเทพ สังสกุล
สิบเอก อดิศักดิ์ สําราญ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๒๒๔๒
๒๒๔๓
๒๒๔๔
๒๒๔๕
๒๒๔๖
๒๒๔๗
๒๒๔๘
๒๒๔๙
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒
๒๒๕๓
๒๒๕๔
๒๒๕๕
๒๒๕๖
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖

สิบเอก อดิศักดิ์ สุขพุทธ
สิบเอก อธิคม ศรีจันทรทับ
สิบเอก อนันต ทองเปราะ
สิบเอก อนันต มณีรัตน
สิบเอก อนิทร สรวงกุดเรือ
สิบเอก อนุชา เนื่องมหา
สิบเอก อนุชา ขยันทํา
สิบเอก อนุชิต พินิทธะ
สิบเอก อนุชิต ราชภักดี
สิบเอก อนุภัทร ปะเสระกัง
สิบเอก อนุรักษ นอขุนทด
สิบเอก อนุรุจน จันทะปญญา
สิบเอก อนุสรณ แกวไชย
สิบเอก อนุสรณ ยาดู
สิบเอก อนุสรณ อุตมาด
สิบเอก อนุสรณ ทองบู
สิบเอก อภิชัย หองกุหลาบ
สิบเอก อภิชัย อายุยืน
สิบเอก อภิญญา สุริโย
สิบเอก อมร ทิพยจันทร
สิบเอก อรรถชัย เจริญสุข
สิบเอก อรรถพล ฝายตระกูล
สิบเอก อรรถสิทธิ์ สีเหลือง
สิบเอก อัษฎา วรรณสาร
สิบเอก อัสณี สุวรรณ
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๒๒๖๗
๒๒๖๘
๒๒๖๙
๒๒๗๐
๒๒๗๑
๒๒๗๒
๒๒๗๓
๒๒๗๔
๒๒๗๕
๒๒๗๖
๒๒๗๗
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๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
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๒๒๙๑

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบเอก อาทิตย เจริญพิลาศ
สิบเอก อาทิตย นาคประทุม
สิบเอก อาทิตย ลูนศิริ
สิบเอก อาทิตย อินทจักร
สิบเอก อานนท จิตตเอื้อ
สิบเอก อานนท สามีพันธ
สิบเอก อานนท มาลูน
สิบเอก อาราม คําพรรณ
สิบเอก อํานวยโชค แกนสาร
สิบเอก อํานาจ รัตนนาม
สิบเอก อิทธิชัย คลายทิม
สิบเอก อิธิศักดิ์ โยแกว
สิบเอก เอกชัย รมโพธิ์
สิบเอก เอกชัย วามือ
สิบเอก เอกพงษ ไชยลังกา
สิบเอก เอกพล เอกพันธ
สิบเอก เอกภพ รักสถานกําเนิด
สิบเอก เอกลักษณ พลบํารุง
สิบเอก เอกอนันท จิตรวิขาม
สิบเอก เอนก วงคกาไชย
สิบเอกหญิง จริยา ตรวจมรรคา
สิบเอกหญิง ทิพนภา มากอําไพ
สิบเอกหญิง ธมลพรรณ จันทรนิ่ม
สิบเอกหญิง นภสร อินทฤทธิ์
สิบเอกหญิง นันทิกา คุณานันทพงศ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๒๒๙๒
๒๒๙๓
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สิบเอกหญิง นิรมล ทับทองคํา
สิบเอกหญิง ประภาพร สุขสมบท
สิบเอกหญิง ปวรวรรณ ดีมาก
สิบเอกหญิง ปทมา กิตติเสนาชัย
สิบเอกหญิง พัตรพิมล พิมเกษมวิไล
สิบเอกหญิง มะลิศา ทองชุม
สิบเอกหญิง มาศสุภา เข็มทอง
สิบเอกหญิง วรัชยา สิทธิแพทย
สิบเอกหญิง วรารัตน ออนแกว
สิบเอกหญิง วาสนา พรหมจักร
สิบเอกหญิง สิริวรา เรือนทอง
สิบเอกหญิง สุจิตตรา แยมแกว
สิบเอกหญิง อาทิตยกร ปูโท
สิบเอกหญิง อุษณีย สิงหเดช
สิบโท กบิล บุญมา
สิบโท กฤษฎา บัวพา
สิบโท เกียรติศักดิ์ ใจกลา
สิบโท ชัยวัฒน หมีแกว
สิบโท ณัชพล โควาบุญพิทักษ
สิบโท ณัฐพงษ มาลาทิพย
สิบโท ณัฐพล สิทธิปลื้ม
สิบโท ณัฐพล แสงฝน
สิบโท ดิศรณ อางศิลป
สิบโท ทินกร รสหอม
สิบโท ธนายุทธ วงศิกุล

๒๓๑๗
๒๓๑๘
๒๓๑๙
๒๓๒๐
๒๓๒๑
๒๓๒๒
๒๓๒๓
๒๓๒๔
๒๓๒๕
๒๓๒๖
๒๓๒๗
๒๓๒๘
๒๓๒๙
๒๓๓๐
๒๓๓๑
๒๓๓๒
๒๓๓๓
๒๓๓๔
๒๓๓๕
๒๓๓๖
๒๓๓๗
๒๓๓๘
๒๓๓๙
๒๓๔๐
๒๓๔๑

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบโท ธนาวัช อุทังสังข
สิบโท ธราดล อนุสัย
สิบโท ธีรพงศ นุดวงแกว
สิบโท ธีระยุทธ ลัดดา
สิบโท นาวิน วินประเวศ
สิบโท บุญหนา สําราญ
สิบโท ปญญาวุธ หิรัญชัย
สิบโท พงศกร คลายบานใหม
สิบโท พศิน เกตุแยม
สิบโท พัชรพล คํามนตรี
สิบโท พีรไพศาล ทองจันทร
สิบโท เพชรรัตน โลทัง
สิบโท ภาณุพงษ กุลนอก
สิบโท ภูเบศ คลอยเอี่ยม
สิบโท ภูมินทร อลิปริยกูล
สิบโท ภูวนาท สุดโคตร
สิบโท มงคลชัย สุขเจริญ
สิบโท มณัสวี กํามณี
สิบโท มนตรี รอดหนองแหว
สิบโท มนัส จันทรแย
สิบโท มานพ จามนอยพรม
สิบโท รุงตะวัน พันธมะลี
สิบโท เลิศฤทธิ์ บุญประทุม
สิบโท วทัญู ปริชญานนท
สิบโท วรดร อารีย

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๒๓๔๒
๒๓๔๓
๒๓๔๔
๒๓๔๕
๒๓๔๖
๒๓๔๗
๒๓๔๘
๒๓๔๙
๒๓๕๐
๒๓๕๑
๒๓๕๒
๒๓๕๓
๒๓๕๔
๒๓๕๕
๒๓๕๖
๒๓๕๗
๒๓๕๘
๒๓๕๙
๒๓๖๐
๒๓๖๑
๒๓๖๒
๒๓๖๓
๒๓๖๔
๒๓๖๕
๒๓๖๖
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สิบโท วรวุฒิ ศิริมงคล
สิบโท วัฒนา เหลืองวัฒนวิไล
สิบโท ศราวุฒิ คํามาตย
สิบโท ศิวัช เทียนดี
สิบโท สหัชพงษ สุรรักษโยธิน
สิบโท สุพัฒน เปไสล
สิบโท สุรชัย ชมภูพื้น
สิบโท สุรพงษ บุญลอม
สิบโท สุรสิทธิ์ ศุภกมลวัฒน
สิบโท อภิวัฒน พลเขต
สิบโท อุเทน นาครุง
สิบโทหญิง กรกมล อยูสําราญ
สิบโทหญิง จรูญพร ทองอัฐ
สิบโทหญิง จันทนา เฟองออน
สิบโทหญิง ณัทกาญจนภร วังสตางค
สิบโทหญิง ทิพรัตน โสมโสก
สิบโทหญิง นัทธมน บุษศิลป
สิบโทหญิง ปทมา ปนสงา
สิบโทหญิง พรพรรณ ดาวเดช
สิบโทหญิง ภคมน เฉลยอาสน
สิบโทหญิง ภัทรธิรา พักดี
สิบโทหญิง วราพร ปนกุล
สิบโทหญิง สุจิตรา ศรีเกษตรกุล
สิบตรี ไตรรงค มูลสภา
สิบตรี ธีระพล ทองใบ

๒๓๖๗
๒๓๖๘
๒๓๖๙
๒๓๗๐
๒๓๗๑
๒๓๗๒
๒๓๗๓
๒๓๗๔
๒๓๗๕
๒๓๗๖
๒๓๗๗
๒๓๗๘
๒๓๗๙
๒๓๘๐
๒๓๘๑
๒๓๘๒
๒๓๘๓
๒๓๘๔
๒๓๘๕
๒๓๘๖
๒๓๘๗
๒๓๘๘
๒๓๘๙
๒๓๙๐
๒๓๙๑

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบตรี สมชาติ สุดจิตต
พลอาสาสมัครธีรวัฒน สุทธไชย
พลทหารจักริน ตูปาน
พลทหารฉัตรชัย สุวรรณรังษี
พลทหารชาญชัย วงษนุม
พลทหารณรงควิทย ชางนาค
พลทหารณัฐพงศ มูลตื้อ
พลทหารธีรวัฒน มณีวรรณ
พลทหารนอดิ๊กรึ ทองแสงบรรพต
พลทหารนันทวัฒน สองสีจําปา
พลทหารบดินทร แซวาง
พลทหารบดินษเดช วิชาดี
พลทหารปรีชาติ แซยาง
พลทหารพัชร ถาสุข
พลทหารไพฑูรย เขื่อนเพ็ชร
พลทหารภูษิต ขันทะวงค
พลทหารยูอิจิ ชวยไว
พลทหารรุงทรัพย ครุธชั่งทอง
พลทหารวสันต จักรวาลนอย
พลทหารศุภฤกษ พลิ้งลูกอินทร
พลทหารสมพล พุดขุนทด
พลทหารสราวุฒิ เพลงสันเทียะ
พลทหารสุรพงษ วังเสา
พลทหารสุวัฒ งามระรื่น
พลทหารอนุสรณ สายชลพยุง

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๕๐
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๒๓๙๒ พลทหารอภิเดช สิแกว
๒๓๙๓ อาสาสมัครทหารพรานคํา ยอดออน

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๒๓๙๕ อาสาสมัครทหารพรานทา ยอดออน
๒๓๙๖ อาสาสมัครทหารพรานธนพล พัฒศรี

๒๔๐๗ อาสาสมัครทหารพรานสมบัติ
ปญญาไว
๒๔๐๘ อาสาสมัครทหารพรานเสงี่ยม
จิตอารี
๒๔๐๙ อาสาสมัครทหารพรานเสนอ สาลี
๒๔๑๐ อาสาสมัครทหารพรานอนันต

๒๓๙๗ อาสาสมัครทหารพรานธนายุทธ
บุตรปนแกว

งานขันทะ
๒๔๑๑ อาสาสมัครทหารพรานอุทิศ

๒๓๙๘ อาสาสมัครทหารพรานนราวัฒน
จันทรสุข

คุณมณีรัตน
๒๔๑๒ อาสาสมัครทหารพรานเอนก

๒๓๙๔ อาสาสมัครทหารพรานเชิดศักดิ์
คํารังษี

๒๓๙๙ อาสาสมัครทหารพรานเนตร ปนอิน
๒๔๐๐ อาสาสมัครทหารพรานบัณฑิต
ตาแกว
๒๔๐๑ อาสาสมัครทหารพรานบุญเทียน
ใจคํา
๒๔๐๒ อาสาสมัครทหารพรานประกาศิต
ตะวิไชย
๒๔๐๓ อาสาสมัครทหารพรานประยุทธ
พยอม
๒๔๐๔ อาสาสมัครทหารพรานผดุงศักดิ์
อินนอย
๒๔๐๕ อาสาสมัครทหารพรานเพลิน
แสนอุดแกว
๒๔๐๖ อาสาสมัครทหารพรานเมธี สีโน

๒๔๑๓
๒๔๑๔
๒๔๑๕
๒๔๑๖
๒๔๑๗
๒๔๑๘
๒๔๑๙

ไชยเสน
นายทวี พลชุมแสง
นายนิวัฒน โลหิตรังสรรค
นายบรรจง ประกอบสุข
นายปญวัฒน บกทะเล
นายพิทักษ ปรางทิพย
นายศิริโรจน ผลศิริ
นายสมเจตต ลวดทอง

๒๔๒๐
๒๔๒๑
๒๔๒๒
๒๔๒๓
๒๔๒๔
๒๔๒๕

นายสุจิตร คําหอม
นางกฤษณา รื่นเสือ
นางเกศินี ศรีสินอําไพ
นางจารุรัตน แสนนาม
นางนลินพร โพธิทอง
นางนันทวัน แสนนาม

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๒๔๒๖
๒๔๒๗
๒๔๒๘
๒๔๒๙
๒๔๓๐
๒๔๓๑
๒๔๓๒
๒๔๓๓
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นางมาลี ปานทผลิน
นางวันเพ็ญ มนตรีกุล ณ อยุธยา
นางวารุณี โพธิ์สงา
นางศันสนีย วาดถนน
นางสิรารมย ประสาทสิทธิ์
นางอนงค ยิ้มยอง
นางอริยา จันทรแกว
นางอรุณกมล นรสิงห

๒๔๓๔
๒๔๓๕
๒๔๓๖
๒๔๓๗
๒๔๓๘
๒๔๓๙
๒๔๔๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

นางสาวฉัตรญากรณ วรรณสุริวงศ
นางสาวนภษร เสถียรชยากร
นางสาวพรลดา กิจสมโภชน
นางสาวสุกัญญา ตาละคํา
นางสาวสุนันท เพ็งฉิม
นางสาวสุนันท อิ่มแจง
นางสาวสุมาลี จินพล

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ชั้นที่ ๒ ประเภทที่ ๒
๑ นายขรรคเพชร บุษรานนท
๓ นายยุทธนา เกตุตรง
๒ จาเอก พันธชิต กิจหวัง
๔ นางสาววฒนพร ศรีจันทร
กรมพัฒนาฝมอื แรงงาน
ชั้นที่ ๒ ประเภทที่ ๒
๑ นายประทีป นุนชืน่
กรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน
ชั้นที่ ๒ ประเภทที่ ๒
๑ นายธุวานนท ดวงจักร
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ชั้นที่ ๒ ประเภทที่ ๒
๑ นายนิซายาดีย หลีตอสัน
๔ นายมะยูฮา มามะ
๒ นายนิรัน ดะแซ
๕ นายมาหะมัดยูรี โตะสะ
๓ นายผะกรุรสี อาแว
๖ นายราชวัตร เดนตุลาการ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๑๐ นายอับดุลเลาะ กะเด็ง
๑๑ นางสาวฉารีดะ ขะเดหรี
๑๒ นางวรรรัตธิญา บินมะ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ชั้นที่ ๒ ประเภทที่ ๒
๒๒ พันตํารวจตรี ยิ่งยศ ใกลสมจิตต
พลตํารวจตรี นพศิลป พูลสวัสดิ์
๒๓ วาที่พันตํารวจตรี วัชระ พัฒนกุลอนันต
พลตํารวจตรี เอกรักษ ลิ้มสังกาศ
๒๔ พันตํารวจตรี ศิริสุข คําสุข
พันตํารวจเอก คมสพัสส ทองคํานิธิวิรากุล
๒๕ วาที่พันตํารวจตรี สุนันต มณีเทพ
พันตํารวจเอก ธนกร รอดเรือง
๒๖ พันตํารวจตรี อนันต จันทรศรี
พันตํารวจเอก พงศพัฒน สุขสวัสดิ์
๒๗ พันตํารวจตรี อรรถโกวิท งามระเบียบ
พันตํารวจเอก พจน ฟอรตี้
๒๘ รอยตํารวจเอก กฤชยศ นวมอนงค
พันตํารวจเอก วรวัชร แคมวงค
๒๙ รอยตํารวจเอก คําแสง ไชโย
พันตํารวจเอก หิรัญ จันทรเชย
๓๐ รอยตํารวจเอก จําลอง แสงจันทร
พันตํารวจเอก อัมพล วงศใหญ
๓๑ รอยตํารวจเอก เจริญฤทธิ์ อิษฎานนท
พันตํารวจโท กสิณพจน มิ่งเมืองแกว
๓๒ รอยตํารวจเอก ฉัตรชัย เผาพะโตะ
พันตํารวจโท กัลป กลิ่นศรี
๓๓ รอยตํารวจเอก ชัยวัฒน พุมธานี
พันตํารวจโท กิตศรุต แกวทองเมือง
๓๔ รอยตํารวจเอก ชํานาญ แพงทอง
พันตํารวจโท ไชยา เหลี่ยมผา
๓๕ รอยตํารวจเอก ชิราวุธ ดอนจินดา
พันตํารวจโท นิติ หวงไทย
๓๖ รอยตํารวจเอก ชูศักดิ์ สุนทรแสง
พันตํารวจโท ประชัน พรมภา
๓๗ รอยตํารวจเอก โชคชัย
พันตํารวจโท ประสิทธิ์ เพชรศรี
นําพละอภิเดชสกุล
พันตํารวจโท ปติทัสสน แกววิเชียร
๓๘ รอยตํารวจเอก ทวีศักดิ์ บูแกว
พันตํารวจโท ภูวดล ทองดี
๓๙ รอยตํารวจเอก ทวีศักดิ์ พงษพากเพียร
พันตํารวจโท วินัย ผินอินทร
๔๐ รอยตํารวจเอก ทองดี เพชรแวววาว
พันตํารวจตรี ณัฐพงษ ปนยะ
๔๑ รอยตํารวจเอก ธงชัย เรืองศรี
พันตํารวจตรี เทพทอง ขัดปญญา

๗ นายวาฟก เปาะเตะเตะ
๘ นายวิทยาศิลป สะอา
๙ นายอิสมาอีล ลือแบลูวง

๑
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๘
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๒๐
๒๑
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รอยตํารวจเอก ธนพงษ จวงจันทร
รอยตํารวจเอก ธวัช แสวงหา
รอยตํารวจเอก ธัญศิษฐ โพธิ์เรือง
รอยตํารวจเอก นพพร จงดี
รอยตํารวจเอก นเรศ วันสามงาม
รอยตํารวจเอก นิรัญ สืบดา
รอยตํารวจเอก นิรัตน ตันทวี
รอยตํารวจเอก เนรมิตร พงษสาลี
รอยตํารวจเอก บรรจง วงศมหัทธนะ
รอยตํารวจเอก บัวหลวง วันเพ็ญ
รอยตํารวจเอก บุญชวย รุจพิพัฒน
รอยตํารวจเอก ประภาส ประโยชนยิ่ง
รอยตํารวจเอก ประภาส อัตโตหิ
รอยตํารวจเอก ประมาณ สุพะนาม
วาที่รอยตํารวจเอก ประยุทธิ์ จันสนาด
รอยตํารวจเอก ประสงค ปานหมอก
รอยตํารวจเอก ประสม ชูติระกะ
รอยตํารวจเอก พงษศักดิ์ คลายแกวสกุล
รอยตํารวจเอก ภิญโญ เอมมาวัฒ
รอยตํารวจเอก รังสรรค เทียนสมจิตร
รอยตํารวจเอก รุงธรรม ตัณฑเสน
รอยตํารวจเอก รุงโรจน แสวงหา
รอยตํารวจเอก วาทณัฐ สายแสน
รอยตํารวจเอก วิจิตร ชาญนคร
รอยตํารวจเอก ไวยพจน ทองคุมญาติ
รอยตํารวจเอก ศิริพงษ สหะรัตน
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๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

รอยตํารวจเอก สมชาย เกิดโพชา
รอยตํารวจเอก สมชาย พรหมมินทร
รอยตํารวจเอก สมมิตร ละอองเอี่ยม
รอยตํารวจเอก สมมิตร สุดสวาสดิ์
รอยตํารวจเอก สมหมาย พิมพสุวรรณ
รอยตํารวจเอก สมัย จุนทะสี
รอยตํารวจเอก สมัยศักดิ์ ตะฝน
รอยตํารวจเอก สยาม รมศาลา
รอยตํารวจเอก สันติ หอมชื่น
รอยตํารวจเอก สายันต หอมจรรยา
รอยตํารวจเอก สุคนธ ผลทรัพย
รอยตํารวจเอก สุเชาว แสงสวัสดิ์
รอยตํารวจเอก สุเทพ กายเย็น
รอยตํารวจเอก สุธรรม ขมอาวุธ
รอยตํารวจเอก สุรพงษ สกุลลีรุงโรจน
รอยตํารวจเอก สุระเดช สงเคราะห
รอยตํารวจเอก สุรินทร สีหมากสุก
รอยตํารวจเอก เสรี โรจนโพธิ์
รอยตํารวจเอก อธิวัฒน บุญลอย
รอยตํารวจเอก อนันทศักดิ์ บํารุงราชภักดี
รอยตํารวจเอก อํานวย ดวงจันทร
รอยตํารวจเอก อํานาจ วรพักตร
รอยตํารวจเอก อุเทน กลิ่นเล็ก
รอยตํารวจโท ไกรวุฒิ กาวี
รอยตํารวจโท คงศักดิ์ ภูมีคง
รอยตํารวจโท คมสัน เพชรประดิษฐ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข
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หนา้ ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

รอยตํารวจโท เฉลิมพันธ โทนทอง
รอยตํารวจโท ณัฐพร ธัญญะเจริญ
รอยตํารวจโท ธวัช เสนนะ
รอยตํารวจโท นรศักดิ์ เชื้อนวลจันทร
รอยตํารวจโท นัทพงษ ธงสิบสอง
รอยตํารวจโท ปรารถนา มาตรา
รอยตํารวจโท พรชัย จันทพิศมิตร
รอยตํารวจโท พิชาภพ ทวีบุญนนท
รอยตํารวจโท มานพ นิ่มนวล
รอยตํารวจโท มาโนช เย็นฉ่ํา
รอยตํารวจโท เมธินทร ติรกาญจนกุล
รอยตํารวจโท ฤทธิ์ศักดิ์ พรมจีน
รอยตํารวจโท วรพจน ศรีสุวรรณ
รอยตํารวจโท วราวุธ สมศักดิ์
รอยตํารวจโท สมคิด แสงจันทร
รอยตํารวจโท สิทธิชัย น้ําจันทร
วาที่รอยตํารวจโท สุทธิ เพ็ชราลดาคุณ
รอยตํารวจโท อายทัศฐ บุญมาก
รอยตํารวจโท อํานวย ชัวนินี
รอยตํารวจตรี กิตติ จันทรสูตร
รอยตํารวจตรี จํารัส นาคนงนุช
วาที่รอยตํารวจตรี ชัยวิทย นวลจันทร
รอยตํารวจตรี ชาญ ทะนันชัย
รอยตํารวจตรี ณรงคเดช ปานมงคล
รอยตํารวจตรี เทิด บุญอาจ
รอยตํารวจตรี ธวัชชัย สายเนตร
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รอยตํารวจตรี ประยูร นูตา
รอยตํารวจตรี ปราโมทย เรือนแกว
วาที่รอยตํารวจตรี พรหมชัย โพธิ์เงิน
รอยตํารวจตรี มนูญ หนูอิ่ม
รอยตํารวจตรี มาโนช ธนาศรี
รอยตํารวจตรี วิชัย กันจะนะ
วาที่รอยตํารวจตรี วีระพล รุงโรจน
รอยตํารวจตรี สมชัย แกวสิมมา
รอยตํารวจตรี สมชาติ จินดามณี
รอยตํารวจตรี สาธิตย แกวทวี
รอยตํารวจตรี เสรีวัฒน สุนทรศารทูล
รอยตํารวจตรี หิฬัล วงษมณี
รอยตํารวจตรี อัศวิน มะลัยสิทธิ์
รอยตํารวจตรี อํานาจ รุงรัตน
ดาบตํารวจ กฤษดา บุญศิลป
ดาบตํารวจ กิตติศักดิ์ เอกสกุลพันธ
ดาบตํารวจ ขวัญชัย นอยตั้ง
ดาบตํารวจ คงเดช สุคนธา
ดาบตํารวจ จรัญ กําจัด
ดาบตํารวจ จินเจริญอัมพร วังคะฮาด
ดาบตํารวจ ชยานันต กรรณิการ
ดาบตํารวจ ชโลธร รวงผึ้ง
ดาบตํารวจ ชวลิต หนูแกว
ดาบตํารวจ ชัชวาลย ธรรมปญญา
ดาบตํารวจ ชัยยศ เกตุมั่งมี
ดาบตํารวจ ชุมพร โชติกวนิช

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข
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ดาบตํารวจ โชคชัย จิตตจํานงค
ดาบตํารวจ ไชยนรินทร บุญเกตุ
ดาบตํารวจ ณรงศักดิ์ วิจิตรพันธ
ดาบตํารวจ ณราวุฒิ นิลทัพ
ดาบตํารวจ ณัฐพงษ ศรีจันทร
ดาบตํารวจ ดิเรก พุมจิตร
ดาบตํารวจ เดนชัย ชิณแสน
ดาบตํารวจ ถวิล ไชยปา
ดาบตํารวจ ทรงวุฒิ จาดจีน
ดาบตํารวจ ทองแดง แสงพยับ
ดาบตํารวจ แทน โกนาวงษ
ดาบตํารวจ ธนันดร ออนทอง
ดาบตํารวจ ธรรมวุธ เสลา
ดาบตํารวจ ธัญญา เจี๊ยบหยู
ดาบตํารวจ ธีระ ภูเมือง
ดาบตํารวจ นรินทร สดชื่น
ดาบตํารวจ นเรศ ผลาทร
ดาบตํารวจ นฤทธิ์ พันธแสง
ดาบตํารวจ นัฐที บัวสด
ดาบตํารวจ นาวิณ ตุมจงกล
ดาบตํารวจ นิกูล หาญกลา
ดาบตํารวจ นิพนธ วงศษา
ดาบตํารวจ นิรันดร บัวเกา
ดาบตํารวจ นิวัตร สาระมนต
ดาบตํารวจ บรรพต มวงอยู

หนา้ ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
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๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

ดาบตํารวจ บัญญัติ บุญแจง
ดาบตํารวจ บัณฑิต ศิริวานิช
ดาบตํารวจ บุญตอ คงทน
ดาบตํารวจ บุญทัน คําทา
ดาบตํารวจ ประดิษฐ บอแกว
ดาบตํารวจ ประดิษฐ สายดํา
ดาบตํารวจ ประทีป ชูหนู
ดาบตํารวจ ประทีป บัวพิมพ
ดาบตํารวจ ประสาร ยมรักษ
ดาบตํารวจ ปริญญา สาราทิศ
ดาบตํารวจ ปรีชา ทับทิมทอง
ดาบตํารวจ ปญญา บัวเบา
ดาบตํารวจ ปญญา บุญทาน
ดาบตํารวจ ปยะชาติ นันทะ
ดาบตํารวจ พงศพันธุ บุญวัฒนวิบูลย
ดาบตํารวจ พชร ยะขัติ
ดาบตํารวจ พนมพร แสงใหม
ดาบตํารวจ พยัพ คงทน
ดาบตํารวจ พยุงศักดิ์ แจมจํารัส
ดาบตํารวจ พรเทพ แสงละออ
ดาบตํารวจ พัลลภ ทมมืด
ดาบตํารวจ พิชิต นาเครือ
ดาบตํารวจ พิเชษฐ กรอบทอง
ดาบตํารวจ พิเชษฐ ทาพล
ดาบตํารวจ พีรธรรม หนูนุรัตน

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข
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ดาบตํารวจ พีระพล จีรกาญจนกุล
ดาบตํารวจ ไพเราะ เพชรประดับ
ดาบตํารวจ ไพโรจน มหาวงศนันท
ดาบตํารวจ ภาณุวัฒน ฟกตั้ง
ดาบตํารวจ ภูวรัตน วัสสุวรรณ
ดาบตํารวจ ยงยุทธ สถานสถิตย
ดาบตํารวจ ยงยุทธ กาญจนสินธุ
ดาบตํารวจ รัฐนันท คําฟู
ดาบตํารวจ เลอเดช ธูปทองไชย
ดาบตํารวจ วรันณธร ทองธีรศรีวงษ
ดาบตํารวจ วัชระ วัฒนา
ดาบตํารวจ วัฒนา เพ็ชรฉกรรจ
ดาบตํารวจ วิทยา โอบออม
ดาบตํารวจ วิรัตน สังฆมณี
ดาบตํารวจ วีระพันธ ญาติสูงเนิน
ดาบตํารวจ วุฒิชัย อาจหาญ
ดาบตํารวจ วุฒินันท จันทบุตร
ดาบตํารวจ ศรผจญ ผลงาม
ดาบตํารวจ ศุภกิจ นามดี
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ดาบตํารวจ ศุภชัย ประเสริฐสิน
ดาบตํารวจ สถาพร ปญจขันธ
ดาบตํารวจ สมเกียรติ ออนสกุล
ดาบตํารวจ สมชาย นุชนงค
ดาบตํารวจ สมพร วงษมั่น
ดาบตํารวจ สัญญา แกวดวงเดือน
ดาบตํารวจ สิรวิชญ ภาวงคสิริกุล
ดาบตํารวจ สุพจน รวมเจริญ
ดาบตํารวจ สุรพงษ กิจเจริญ
ดาบตํารวจ องอาจ เรืองสุข
ดาบตํารวจ อดิศักดิ์ พิมพทนต
ดาบตํารวจ อนุชัย บุญศรีอุดมสุข
ดาบตํารวจ อํานาจ ทิพยสุวรรณ
ดาบตํารวจ อํานาจ สมมาตร
ดาบตํารวจ อํานาจ สุขเสพย
ดาบตํารวจ อิทธิกร เพียรพิจารณ
ดาบตํารวจ อิทธิกร สุขอราม
ดาบตํารวจ เอกชัย เพชรทองดวง
ดาบตํารวจ โอภาส อิงปญจลาภ

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ชั้นที่ ๒ ประเภทที่ ๒
พลเอก ปราโมทย สินสมบูรณ
๕ พลตรี ณรงคศักดิ์ ปานพิมพ
พลโท ชัยวิน ผูกพันธุ
๖ พลตรี ณัฐพงษ เพราแกว
พลโท ธนณัฐ ยังเฟองมนต
๗ พลตรี ดนัยวัฒนา รุงอุทัย
พลตรี กฤษณะ วัชรเทศ
๘ พลตรี นพนันต ชั้นประดับ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข
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พลตรี บุญชัย เกษตรตระการ
พลตรี ประเชิญ ไชยกิจ
พลตรี พัลลภ รัตนอุดม
พลตรี ภัทราวุฒิ ชุณหะวัณ
พลตรี ยุทธพร สุบรรณภาส
พลตรี วรพล วรพันธ
พลตรี สุพจน สุขุมะ
พลตรี อธิก แสงอาสภวิริยะ
พลตรี อภิชัย บุญชวยเหลือ
พลตรี อรชัย บุญสุขจิตเสรี
พันเอก กฤศ ศรีเดชาสินธุ
พันเอก กฤษณ สุนสะธรรม
พันเอก กอสิน กัมปนยุทธ
พันเอก กิตติ ฐิติวัฒนา
พันเอก กิตติ ภาคมณี
พันเอก กิตตินันท ดวงอุไร
พันเอก กิตติพัฒน กาลปกษ
พันเอก ไกรเพชร วรสมบัติ
พันเอก เขมสิฒา ฟกอังกูร
พันเอก คมกฤช แยมกลิ่น
พันเอก คํารณ แยมประเสริฐ
พันเอก จเด็จ กระจางศรี
พันเอก จเด็จ จาดเลน
พันเอก จักรกฤษณ แกวมณี
พันเอก จักรพล บุณยปรัตยุษ

หนา้ ๕๗
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๓๔
๓๕
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๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

พันเอก จิรศักดิ์ พรรังสฤษฏ
พันเอก เจริญศักดิ์ พืชนะ
พันเอก เจษฎา เฟองฟู
พันเอก ฉัตรชัย พานิชอัตรา
พันเอก ฉัตรชัย รัตนตรัง
พันเอก ฉัตรชัย ศิริ
พันเอก เฉลิม เนียมชวย
พันเอก ชยุต ชุณหเพสย
พันเอก ชัชพล ศรีมี
พันเอก ชัยภัทร หริกุล
พันเอก ชัยสิทธิ์ ภาวศุทธิกุล
พันเอก ชาญชัย กายเพ็ชร
พันเอก ชาญณรงค สมัครการ
พันเอก โชคชัย ชวงบุญศรี
พันเอก โชติ พื้นชมภู
พันเอก โชติพงศ อิศรางกูร ณ อยุธยา
พันเอก ฐนิตพนธ หงษวิไล
พันเอก ณรงคฤทธิ์ ชุณหะนันทน
พันเอก ณัฏฐฐพงศ เจริญสุข
พันเอก ณัฏฐภัทรตา สงเคราะหราษฎร
พันเอก ณัฐกร เพชรปานกัน
พันเอก ดนุพล คงเจริญ
พันเอก เดชาวุธ ฟุงลัดดา
พันเอก ทรงศักดิ์ นิ่มนวล
พันเอก ทศพล ลึกลับพนาวัลย

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓

พันเอก ทศพล มาพงษ
พันเอก ทองหลอ มาธูป
พันเอก ธนการ ฤดีจําเริญ
พันเอก ธนจิรัฏฐ เพชรพัลลภ
พันเอก ธราดล พูลสาทรกูล
พันเอก ธานิน ธวัชศิลปศร
พันเอก ธานินทร ชัยวีรกุล
พันเอก ธีรภัทร อินทรพักทัน
พันเอก ธีระชัย ศึกเสือ
พันเอก ธีระชัย ศิริเศรษฐไพศาล
พันเอก นพดล ธนบดินทร
พันเอก นรเสฎฐ ศุภวราสุวัฒน
พันเอก นรินทรพร ขุมนาค
พันเอก นริศร คงกัน
พันเอก นฤดล จูบาง
พันเอก บัญชา พันธมี
พันเอก บัญญัติ อารียพงษ
พันเอก บุญชนก ยิ่งวิริยะ
พันเอก บุญเลิศ แจมใส
พันเอก บุญเลิศ โพธิ์ติวงศ
พันเอก เบญจพล ประจง
พันเอก ปกาสิต ภูหองเพชร
พันเอก ประคองเกียรติ อองสมบูรณ
พันเอก ประชา จินะมุสิก
พันเอก ประพนธ กิติญาณทรัพย

หนา้ ๕๘
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๘๔
๘๕
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๘๙
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๑๐๗
๑๐๘

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

พันเอก ประยุทธ สุริยชุตานนท
พันเอก ประวีร ชิณวงศพรหม
พันเอก ปราโมทย โคตรณรงค
พันเอก ปราโมทย จันทมิฬ
พันเอก ปริญัติ เติมผล
พันเอก ปญญาพล สรุทิณฑ
พันเอก พงศชาติ กัมพลานุวงศ
พันเอก พงศพัฒน ขันธเขตต
พันเอก พงษศิลป สถิตยขราณี
พันเอก พรรษิษฐ สุพรรณชนะบุรี
พันเอก พรหมรักษ สิริราธาลักษมี
พันเอก พลกสิน อินทรณเดช
พันเอก พานี นาคเล็ก
พันเอก พิทักษพงศ อุณพรรณ
พันเอก พิธิรัฐ พรรคพานิช
พันเอก พีระเศรษฐ ชุณหเพสย
พันเอก เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน
พันเอก ไพรวัลย โปะประนม
พันเอก ไพศาล เฉลยฤทธิ์
พันเอก ภูมินทร ชุมชวย
พันเอก ภูวดล สุขสวัสดิ์
พันเอก ภูวนารถ ยอดศิริ
พันเอก มนตรี หนายคอน
พันเอก มีชัย ไทรงาม
พันเอก ยงยุทธ เปลี่ยนแพ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓

พันเอก ยุทธนา จันทวี
พันเอก ยุทธนา สายประเสริฐ
พันเอก ยุทธพงศ ทศวงศชาย
พันเอก โยธิน อัศวเมธ
พันเอก รมยรวินท สังขโพธิ์
พันเอก รัญญวัชร สืบพันธโกย
พันเอก เริงฤทธิ์ เฉลยฤกษ
พันเอก วชรนันท กองศรี
พันเอก วชิร มีไชยธร
พันเอก วรการ วงศสังข
พันเอก วรพงษ ศานติธรรม
พันเอก วราวุฒิ มักการุณ
พันเอก วสันต มั่นสุม
พันเอก วันชัย ดํารงศักดิ์
พันเอก วันลพ สุขจร
พันเอก วิชาญ คามีผล
พันเอก วิทยา สุวรรณดี
พันเอก วิทวัส วัฒนกุล
พันเอก วิทัย ลายถมยา
พันเอก วินัย บุตรวิจิตร
พันเอก วิบูรณสุข ไพบูลยพงศ
พันเอก วิริยะ รุจิวณิชยกุล
พันเอก วีรเทพ การุณรอบดุล
พันเอก วีระพล พันธพา
พันเอก ศรัญู สังรี

หนา้ ๕๙
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๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
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๑๕๒
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๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

พันเอก ศรุต สีเหนี่ยง
พันเอก ศันสนัย เถื่อนศิริ
พันเอก ศิรชณรงค หลวงเทพนิมิต
พันเอก ศิริชัย คุมรักษา
พันเอก ศุภชัย สงสังข
พันเอก ศุภมิตร ธรรมศิริ
พันเอก สฐิรพงษ อาจหาญ
พันเอก สถาพร เตี๊ยะเพชรดี
พันเอก สนิทพงษ ไชยขันแกว
พันเอก สมกฤษ อินทรพงษสกุล
พันเอก สมเกียรติ อุนวงษ
พันเอก สมคิด บุญโชติ
พันเอก สมชนก ทันใจ
พันเอก สมชาย คําสด
พันเอก สมโชค ไกรศิริ
พันเอก สมบัติ เงสันเทียะ
พันเอก สมบัติ จิระสินวิมล
พันเอก สมพร พลอยกระโทก
พันเอก สรรัศมิ์ นิลสลับ
พันเอก สันธิชาต วิศาลธีระกร
พันเอก สายชล ภาษาประเทศ
พันเอก สําราญ ขวงพร
พันเอก สิทธาพร แขงเพ็ญแข
พันเอก สุกชัย หุนแกว
พันเอก สุตศรัณย ลําเจียก

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
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๑๗๙
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๑๘๓

หนา้ ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

พันเอก สุทธิพงศ นวมพารา
พันเอก สุทธิพงษ พืชมงคล
พันเอก สุทธีร ใจจังหรีด
พันเอก สุธรรม กังแฮ
พันเอก สุภัทร ชูตินันทน
พันเอก สุรจิตร สุขีเมฆ
พันเอก สุรนาท สบายรูป
พันเอก สุรพล ยังเทียน
พันเอก สุรวิชญ แดงจันทร
พันเอก สุรวิทย รัตนประทุม
พันเอก สุวินัย ศิริจันทร
พันเอก เสกสรร สุขสังข
พันเอก เสถียร ศิริเพชร
พันเอก เสนห เหมือนใจ
พันเอก เสมา จิตรอําไพ
พันเอก โสภณ พรรณมรรคา
พันเอก โสภาค อิศรางกูร ณ อยุธยา
พันเอก โสมทัต อุทัยผล
พันเอก อดุลย คุณมี
พันเอก อนวัช พจนวรพงษ
พันเอก อนันต รื่นพิทักษ
พันเอก อนิรุท ละอองพันธ
พันเอก อนุกิจ บุพพะกสิกร
พันเอก อนุสรณ คุมอักษร
พันเอก อภิชาติ กฤตยพงษ
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๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

พันเอก อภิชาติ เจริญเกตุ
พันเอก อรรตชัย ประสพบุญ
พันเอก อรรถพล มิ่งเมือง
พันเอก อัครชัย ทองแดง
พันเอก อัครพนธ อัครธีระโชติ
พันเอก อัครพล สาตราวุธ
พันเอก อายุพันธ กรรณสูต
พันเอก อารัมภ อังศุเศรณี
พันเอก โอภาส จันทรอุดม
พันเอกหญิง กนกพร เย็นอุทก
พันเอกหญิง กนกพร ศรีบัว
พันเอกหญิง กนกพร ศรีสมบัติ
พันเอกหญิง กนิษฐา ฐิติวัฒนา
พันเอกหญิง กรรณยาภรณ
สุขแยมศรี
พันเอกหญิง กรรณิการ กลีบมวง
พันเอกหญิง กรวิภา เจริญผล
พันเอกหญิง กษมา กุลไกรเวส
พันเอกหญิง กัณตกัลยา ตัณชวนิชย
พันเอกหญิง กิตติพร ชุมชื่น
พันเอกหญิง งามพิศ มุงทางธรรม
พันเอกหญิง จงกลลักษณ แสงจํานง
พันเอกหญิง จรรยา จันทรสุริยา
พันเอกหญิง จารุรัตน มูลศาสตร
พันเอกหญิง จํานรรจา แกนสิงห

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐๘ พันเอกหญิง จิณณรัตน
อมรวัฒนกาญจน
๒๐๙ พันเอกหญิง จิดาภา สถิตทวีพร
๒๑๐ พันเอกหญิง จิตรลดา หนูนิมิตร
๒๑๑ พันเอกหญิง จุฬาภรณ บัวเพชร
๒๑๒ พันเอกหญิง ชญาดา เข็มเพชร
๒๑๓ พันเอกหญิง ชมพูนุช ฮวดหิน
๒๑๔ พันเอกหญิง ชัญญาพัทธ
วิพัฒนานันทกุล
๒๑๕ พันเอกหญิง ชาริณี วราศรัย
๒๑๖ พันเอกหญิง ชุติมา วันวงค
๒๑๗ พันเอกหญิง ฐิตารีย สวัสดิกุล
๒๑๘ พันเอกหญิง ณฐภัทร ระหวางสุข
๒๑๙ พันเอกหญิง ณัชชา เที่ยงงามจรัส
๒๒๐ พันเอกหญิง ณัฏฐรดา
ทองธรานิธิโรจน
๒๒๑ พันเอกหญิง ณัฐฐจิตน วัยวุฒิ
๒๒๒ พันเอกหญิง ดวงฤดี กิตติยุทธโยธิน
๒๒๓ พันเอกหญิง ดารณี บุพพะกสิกร
๒๒๔ พันเอกหญิง เต็มศิริ จันทรศิริ
๒๒๕ พันเอกหญิง ถิรดา ปกธงชัย
๒๒๖ พันเอกหญิง ทิพวงศ โรจนธรรม
๒๒๗ พันเอกหญิง ธนัฏฐภรณ บุญสุขจิตเสรี
๒๒๘ พันเอกหญิง ธนาพร บางทาไม
๒๒๙ พันเอกหญิง ธาริณี สถิตายุธ
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พันเอกหญิง นงนภัส พินกลาง
พันเอกหญิง นงพงา ปนทองพันธุ
พันเอกหญิง นพรรษศร เพ็ชรมงคล
พันเอกหญิง นวลลัดดา เลี้ยงรักษา
พันเอกหญิง นิตยา เลาหประเสริฐสิทธิ์
พันเอกหญิง นิรมล แสงสิทธิ์
พันเอกหญิง นิสา เพิ่มพิพัฒน
พันเอกหญิง เนตรนภิส วิมะลิน
พันเอกหญิง บงกชรัตน
ทองเพิ่มสมสิทธิ์
พันเอกหญิง บุษบากร เอมะสุวรรณ
พันเอกหญิง เบญจมาศ ขาวสบาย
พันเอกหญิง ปราณี ออนศรี
พันเอกหญิง ปริญญาภรณ มหรรณพ
พันเอกหญิง ปาริชาติ ยิ่งประเสริฐ
พันเอกหญิง ปยฉัตร
ฉัตรกุล ณ อยุธยา
พันเอกหญิง ปุณณดา บุญนิตย
พันเอกหญิง ฝนทอง ทรงสุภาพ
พันเอกหญิง พลอยชมภู ศุขะพันธุ
พันเอกหญิง พัชรี ธวัชพีระชัย
พันเอกหญิง พันธิลา อินทรหอม
พันเอกหญิง ภควดี นภาพงษรัชนี
พันเอกหญิง ภาวนา ทิมพิทักษ
พันเอกหญิง มณี อนันตเดโชชัย
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พันเอกหญิง มธุราพัณณ สุรกิจพิพัฒน
พันเอกหญิง มนตภัสสร เกตุศรี
พันเอกหญิง มนไท จันทรทอง
พันเอกหญิง รวิอร คัมภีรญาณ
พันเอกหญิง รวีวรรณ ชุนถนอม
พันเอกหญิง รุงทิพย จุลมานพ
พันเอกหญิง ฤทัย พิบูลศิลป
พันเอกหญิง ลัดดาวัลย รัตนพฤกษ
พันเอกหญิง วรรธนา หวังเพ็ชรงาม
พันเอกหญิง วิไลวรรณ วงศจันทร
พันเอกหญิง ศริญญา อินโต
พันเอกหญิง ศรินธร ศรีพันธุวงศ
พันเอกหญิง ศรีเพ็ญ อนันตธนะสาร
พันเอกหญิง ศลิษา จันทรเนตร
พันเอกหญิง ศศิภาพิมพ ไกรกุลพงษ
พันเอกหญิง ศิริรัตน ธูปกล่ํา
พันเอกหญิง ศีจิต เลาหะคามิน
พันเอกหญิง ศุภาพิชญ นาทะพันธุ
พันเอกหญิง สมบูรณ ปวัฒนกุล
พันเอกหญิง สมลักษณ สุระวิญู
พันเอกหญิง สวรรยา ลังกาฟา
พันเอกหญิง สันทนีย องคนิกูล
พันเอกหญิง สินีมาศ เหลืองวิลัย
พันเอกหญิง สิริณัฏฐ อินทสุวรรณ
พันเอกหญิง สิรีรัตน รวมทอง
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พันเอกหญิง สุกัญญา ขาวทอง
พันเอกหญิง สุดนารี สุนทรเมือง
พันเอกหญิง สุทธินีกาญจน ทองศรีอน
พันเอกหญิง สุนทรี ไตรภูมิ
พันเอกหญิง สุมนมาศ สมประสงค
พันเอกหญิง แสงสุนีย วิทยวิโรจน
พันเอกหญิง หรรษา รอดสน
พันเอกหญิง อนันทิตา สนธิ
พันเอกหญิง อัจฉรา เปาอินทร
พันเอกหญิง อุสดี คุนประเสริฐ
พันโท กมลฤต มวงมณี
พันโท กฤตพล ศรีทอง
พันโท กฤตวัฒน วงษยาปาน
พันโท กําพล เกตุแกว
พันโท กิตติ อิ่มทองคํา
พันโท กิตติพงษ วงษประสานต
พันโท กิตติศักดิ์ เรืองรุง
พันโท เกียรติขจร อาศัยน้ํา
พันโท เกียรติชัย สายบุญเยื้อน
พันโท โกวิท ศรแสง
พันโท โกสินทร ชัยชํานาญ
พันโท ขวัญชัย ชื่นใจ
พันโท คุณสนอง นอยเอี่ยม
พันโท จรินทร บัวเล็ก
พันโท จักรกฤษณ รัตนะ
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พันโท จํานง ภูบุญปลูก
พันโท จิตตเทพ ภาพันธ
พันโท จีราวัฒน เกียรติกุลพิมล
พันโท เจนกรย มั่งมี
พันโท ฉัตรชัย มูลศาสตร
พันโท เฉลิมชัย ทับทิมทอง
พันโท ชัชวาลย เทพนาทิม
พันโท ชัยชาญ ชินเจริญธรรม
พันโท ชัยพิพัฒน อินทรเทพ
พันโท ชัยรัตน รัตนราช
พันโท ชาญชัย ฤทธาคนี
พันโท ชาตรี สีผึ้ง
พันโท ชุติกร ชุมคง
พันโท ชูเกียรติ รักษาวงศ
พันโท ชูพงษ มงคลดี
พันโท ไชยณรงค แสงคุม
พันโท ณรงคฤทธิ์ ออนชะอ่ํา
พันโท ณัฏฐพล สุนทรนนท
พันโท ณัฐธนินท คงเกตุ
พันโท ณัฐฤกษ โมระกรานต
พันโท ณัฐวัฒน อังควิภากุล
พันโท แดนชัย แกวสา
พันโท ตรีชาติ จันทรนอย
พันโท ถวิล เฉลยวาเรศ
พันโท ถาวร ชวยขุนทด
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พันโท ทรงกฎ ออนคํา
พันโท ทรรฬพิสิษฐ โสตถิเสวี
พันโท ทัตตเดช สุวรรณรัตน
พันโท ธนัญชัย ดีประเสริฐ
พันโท ธนิก ตระกูลมณี
พันโท ธนิศร ลิ่มมั่น
พันโท ธวัชชัย จันทรวิลัย
พันโท ธารนรินทร บํารุงภักดี
พันโท นิวัช สังขดี
พันโท นนธวัช ฉ่ําแฉลม
พันโท นพดล โตแทนสมบัติ
พันโท นภัสศัย บุญเกษม
พันโท นาวี จอดดวงจันทร
พันโท นิพนธ เจริญผล
พันโท นิพนธ มะลิซอน
พันโท นิพัฒน แกวประดับ
พันโท นิพัฒน สุนทรเกตุ
พันโท นิรุธ ณ ลําปาง
พันโท นิสิต สมานมิตร
พันโท เนาวพงษ พงษเจริญชัย
พันโท บดินทร อุปสาร
พันโท บุญยิ่ง เพงจินดา
พันโท ปรรณิวัฒน วองวิษณุวงศ
พันโท ประภากร วิมลลักษณ
พันโท ประวัติ จองลีพันธ
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พันโท ปวิณ ปุกคํา
พันโท ปญจพล ทรัพยบวร
พันโท พลากร แกวคําเชื้อ
พันโท พันธพิชิต อยูสถาพร
พันโท พิษณุศักดิ์ ขําเนตร
พันโท พีรวัจน จันทรแกว
พันโท เฟอง คุณากร
พันโท ภัทรพล นัยจิตร
พันโท ภูมิศักดิ์ ศักดิ์เพชร
พันโท มนตรี สินเติม
พันโท มนัสกิตต ปาขจรทิพย
พันโท ยุทธศักดิ์ สุวรรณภา
พันโท รณชัย อภัยพันธ
พันโท รพีพงศ ทองฟุก
พันโท รักษ โคกโพธิ์
พันโท เรวัตร เซงเข็ม
พันโท ลาภชนก ศิริปาลกะ
พันโท เลอศักดิ์ แกวหนูนวล
พันโท วัฒน กลัดสมบูรณ
พันโท วันชัย แกวรัตน
พันโท วิชัย ศิริสุข
พันโท วิทยา กาญจนพัฒน
พันโท วิธาน ชีวะสุวรรณ
พันโท วุฒิไกร กนกะปณฑะ
พันโท วุฒิไกร ทายะนา

หนา้ ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

พันโท วุฒิศักดิ์ สุขยฤกษ
พันโท ศักดิ์ชาย เตาวโรดม
พันโท ศิรวัฒน ศีลสังวาลย
พันโท ศีกร สิงหรา
พันโท ศุภยุทธ มาสมบูรณ
พันโท สมเกียรติ เยี่ยมออน
พันโท สมโภชน กระแจะเจิม
พันโท สรชัย สังขกลาง
พันโท สันติศักดิ์ ขันจอก
พันโท สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล
พันโท สายคําเที่ยง เนาวราช
พันโท สํารวล เถาวัล
พันโท สิงหทร เทพมาลัย
พันโท สุชิน แสงสวาง
พันโท สุธีร อําไพวิทย
พันโท สุพัฒฏิ์ วงศสมพงษ
พันโท สุภาพ ชาวแพะ
พันโท สุรวุฒิ พิมพทอง
พันโท สุรสิทธิ์ กาลวิบูลย
พันโท สุรินทร ลูกเสือ
พันโท สุริยา ผาสุข
พันโท เสกสรร เกี่ยวสันเทียะ
พันโท เสกสิทธิ์ ฮวบเจริญ
พันโท อดุลย ผลพอตน
พันโท อภิวัฒน แผนผา
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พันโท อรรฆพล รัตนเสนีย
พันโท อรรถชัย กลิ่นหอม
พันโท อัครเดช ซอนเพชร
พันโท อัศวิน อินทนนท
พันโท อาทร หลาบเจริญ
พันโท เอกชัย เจริญทรัพย
พันโทหญิง กัลยารัตน สิมหลวง
พันโทหญิง กิตติยา ลิบสิทธิกุล
พันโทหญิง ขนิษฐา จิตอรุโณทัย
พันโทหญิง ชุติมา วังบรรพต
พันโทหญิง ณปภัช วิเศษชูชาติกุล
พันโทหญิง นงลักษณ พูลทรัพย
พันโทหญิง นิชนันท วงษศรีสุข
พันโทหญิง นิตยา ฮวดยิ่ง
พันโทหญิง นิรมล เกตุงาม
พันโทหญิง เบญจมาศ ทองมาเอง
พันโทหญิง ปนัดดา ปานรักษา
พันโทหญิง ปรางวลัย รัตนกรี
พันโทหญิง ปรียาภรณ บุนนาค
พันโทหญิง ปวีณา ญาณประภาส
พันโทหญิง พัชรา แจมฟา
พันโทหญิง มนัสนันท วงษสุริยา
พันโทหญิง มรกต บุญมี
พันโทหญิง เยาวเรศ ชูกาน
พันโทหญิง รัชดาวัลย นิสสัยเจริญ
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พันโทหญิง รัชดาวัลย รังสฤษฏโยธิน
พันโทหญิง รัตนา มั่นคง
พันโทหญิง เรวดี พงษสุวรรณ
พันโทหญิง วริศรา สุทธานุกุล
พันโทหญิง วันเพ็ญ ปจฉิมนันท
พันโทหญิง วิมลรัตน เสลา
พันโทหญิง วิไลวรรณ เพิ่มศิลป
พันโทหญิง ศริณภัสร เหมรัตนจิรธร
พันโทหญิง ศุภวรรณ เหรียญมณี
พันโทหญิง สุกัญญา แกวจันทร
พันโทหญิง สุฉัตรา ฐิติวัฒนา
พันโทหญิง สุดารัตน นอยแรม
พันโทหญิง สุพิชชา สุทธิสาร
พันโทหญิง อรอุมา อุตรพงศ
พันตรี กวี ทาวฬา
พันตรี คณาธิป เลขกูล
พันตรี คุมธรรม สิงหนาท
พันตรี โฆษิต สงแสงขจร
พันตรี จรณินทร พิมพา
พันตรี จรูญ แกวแดง
พันตรี เฉลิมชัย ไกรวิชา
พันตรี ชัยเนตร จันทะนันท
พันตรี ชวภณ ลาภาเกษมทิพย
พันตรี ชวรินทร ชายพรม
พันตรี ชัยพร จันทรรัศมี

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
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ราชกิจจานุเบกษา

พันตรี ชัยวัฒน ประฤดาวรรณ
พันตรี ชัยวัฒน รวิโรจนวงค
พันตรี ชาติชาย เมตตา
พันตรี ณเดชน บุนนาค
พันตรี ณัฐพงษ มวงเกษม
พันตรี ตอพงษ มาตาพิทักษ
พันตรี ไตรรัตน วงศกูล
พันตรี ทนง ธุระพัฒน
พันตรี ทิตยอานันท ชาญบรรเจิดสุข
พันตรี ธีรสุวัฒน ภูเกษร
พันตรี นรสิงห จันทรสีดา
พันตรี นัฐพงศ แจมสุวรรณ
พันตรี นาถเกียรติ วงศวรชาติ
พันตรี น้ํามิตร ทิฏฐิมานะวิสุทธิ
พันตรี นิมิตร ไวเจริญ
พันตรี ประชุม สีคุณ
พันตรี ประสิทธิ์ ชาครียสกุล
พันตรี ปริญญา กันยะมี
พันตรี ปรีชา สุจริต
พันตรี ปองพล สุทธิเบญจกุล
พันตรี ปญญา แกวจรูญ
พันตรี พงศทิพย สุทธิพงศ
พันตรี พงศธร เฟองปรางค
พันตรี พงษศักดิ์ ชุมโทโล
พันตรี พิทยา บัวพึ่ง

๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

พันตรี พิทยาคม พงษสุพรรณ
พันตรี พิษณุ กาญจนคลอด
พันตรี ไพโรจน เครือแสง
พันตรี ภัทราวุธ ศิริสานต
พันตรี มานะ บทกระโทก
พันตรี ยุทธนา จิระเดชากร
พันตรี วรยุทธ คําสี
พันตรี วรรลบ ภักดี
พันตรี วสันต ศรีสุข
พันตรี วิทยา เววา
พันตรี วิรัช จิตประสงค
พันตรี วิโรจน ชัยบุญมา
พันตรี วุฒิสาร เหลืองจินดา
พันตรี ศักดา นวกูล
พันตรี ศิริชัย มงคล
พันตรี ศิวัฒ พรมจีน
พันตรี ศุภชาติ ศุภสาร
พันตรี สดายุ หนูทอง
พันตรี สมควร ยังอยู
พันตรี สมชาย ทัยระพันธ
พันตรี สมัชชา เปยมทอง
พันตรี สรรชัย ทองชัยภูมิ
พันตรี สิงหาสน ไพฑูรย
พันตรี สุรศักดิ์ สุขสวัสดิ์
พันตรี อดุลยพงศ ธนูทอง

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
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พันตรี อเนก ออนละมูล
พันตรี อภิเดช แกวกระจาย
พันตรี อภิรักษ ติลาชัย
พันตรี อานนท คงกําเหนิด
พันตรี อานุภาพ พรหมเวียง
พันตรี เอกชัย ไสวงาม
พันตรีหญิง จิราพร ไทยสมัคร
พันตรีหญิง ฐิตารีย แสงสายัณห
พันตรีหญิง นลินทิพย สุวรรณพันธ
พันตรีหญิง บุญญิสา รอดเอี่ยม
พันตรีหญิง ปาณิศรา ทรรทรานนท
พันตรีหญิง ปาณิสรา
กลันทะกะสุวรรณ
พันตรีหญิง พิชญานันท มาลีบูชา
พันตรีหญิง ภัทรีรัสมิ์ เรขะรุจิ
พันตรีหญิง เยาวดี สอนโกษา
พันตรีหญิง สิริกุล กาญจนบุษย
พันตรีหญิง สิริวงศ หริกุล
พันตรีหญิง อมิตตา นวลศรี
พันตรีหญิง อุมาพร ศุภฉายากุล
รอยเอก กนก สมิตินันทน
รอยเอก เกียรติวงศ สารสมุทร
รอยเอก โกศล ผิวทองงาม
รอยเอก โกศล วัฒนวิมลภิญโย
รอยเอก โกศล อินทรงาม

๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

รอยเอก ครองเขต ศรีวงศ
รอยเอก จงเจริญ แจงจุล
รอยเอก จักรพงศ โดดยิ้ม
รอยเอก จิรกิตต เงินมาก
รอยเอก จีระศักดิ์ นามชนะ
รอยเอก จุฑา จุฑาเทศ
รอยเอก เจริญพร แสนสุข
รอยเอก เจริญรัฐ เอี๊ยวประเสริฐ
รอยเอก เฉลิม อุนทอง
รอยเอก ชวลิต อรัญนารถ
รอยเอก ชัชวีร อินสวาง
รอยเอก ชํานาญ นบนอบ
รอยเอก ชินบัญชร สาโคตร
รอยเอก ณพดล เต็มรัตน
รอยเอก ณรงคเดช มาลา
รอยเอก ณัฐพงศ เฉลิมพงษ
รอยเอก ณัฐพล อนันตธนวัฒน
รอยเอก ณัฐพล คณะทอง
รอยเอก ณัฐพันธุ ผัดปา
รอยเอก ณัฐวุฒ สุขะตุงคะ
รอยเอก ดัซดาฟร บินตะสอน
รอยเอก ถกลรัตน สุนทรวิภาค
รอยเอก ทรงวิทย ศรีแกว
รอยเอก ทวีชัย ชนะบวรบุตร
รอยเอก ธณัฎฐ เพ็ชรสังข

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖

รอยเอก ธนเดช ไทยตรง
รอยเอก ธเนศ บุรีศรี
รอยเอก ธีรบูลย กิตติพงศพิทยา
รอยเอก นพดล เกตุจันทร
รอยเอก นพพร โภคสุวรรณ
รอยเอก นพรัตน ไทยทะเล
รอยเอก นรินทร ขาวฉวีรัตนชาติ
รอยเอก นรินทรธร ศัทธาชีพ
รอยเอก บรรพต จันทรังษี
รอยเอก บุญลือ สุดจิตร
รอยเอก ประจักษ สุวรรณ
รอยเอก ประชาพร ขาวบริสุทธิ์
รอยเอก ประพันธ ทองประไพ
รอยเอก ปรีชา สมสุข
รอยเอก ปรีดา ชนะชัย
รอยเอก ปวิตร ลิ้มจี้จง
รอยเอก ปญญา เลิศประเสริฐ
รอยเอก พงคพันธุ แสนใส
รอยเอก พนม ยืนยง
รอยเอก พนม สกุณี
รอยเอก พิเชษฐ ดาศรี
รอยเอก ไพฑูรย ปนแกว
รอยเอก ภาคิน นีสันเทียะ
รอยเอก ภาส สุขสมทรัพย
รอยเอก มกร ชีวะถาวร

หนา้ ๖๘
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๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

รอยเอก มนัสวี มานวกุล
รอยเอก มนูญ คําภีระ
รอยเอก มาโนชย ตองเรียน
รอยเอก ยศ ทองหลอ
รอยเอก ยุทธพงษ อินทรนอย
รอยเอก วรงกรณ ชุติมา
รอยเอก วรชิต วรรณทอง
รอยเอก วสันต เพชรภักดี
รอยเอก วัชรินทร รักทอง
รอยเอก วิชัย แสงโสด
รอยเอก วิศภชาญ วรรณราช
รอยเอก วิศรุต เรืองศรี
รอยเอก วีรวัฒน มีบรรจง
รอยเอก วีระธร จําปา
รอยเอก วีระพล ศรีเชื้อ
รอยเอก ศรัณรักพงศ ประพันธ
รอยเอก ศรายุทธ จือเหลียง
รอยเอก สมเกียรติ์ หมุกรอด
รอยเอก สมใจ สุริการ
รอยเอก สมพล ดอนสิงหะ
รอยเอก สมมาศ ศรีสวัสดิ์
รอยเอก สมอาจ อิ่มเอม
รอยเอก สันติ พรรณขาม
รอยเอก สามศร สามเกษร
รอยเอก สายยนต ดาวใส

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๖๐๒
๖๐๓
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๖๐๕
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รอยเอก สีหเดช ปฐมภาคย
รอยเอก สุกรี อินทรแกว
รอยเอก สุทธิรักส ออนแปน
รอยเอก สุทิวัส รุจิราศรีรัตน
รอยเอก สุมน บุรัมพฤกษ
รอยเอก สุรพัศ ทองเนื้อหา
รอยเอก สุรศักดิ์ พรรณวิมาน
รอยเอก สุรศักดิ์ อินทรพรหม
รอยเอก สุวิทย ชูแกว
รอยเอก หมุย ประจงบัว
รอยเอก หรัณย เทียนครบ
รอยเอก อนันต รัตนพันธ
รอยเอก อนุรักษ เสาวรัตนโยธิน
รอยเอก อนุศิษฏ เพ็ชรเรือนทอง
รอยเอก อภิรมย แสงนาค
รอยเอก อภิรักษ วงษเพ็ชร
รอยเอก อมรศักดิ์ วัชระอัมพลชัย
รอยเอก อรรถสิทธิ์ กัณทานุ
รอยเอกหญิง ขนิษฐา ใชสงา
รอยเอกหญิง ขวัญหทัย กานลําภู
รอยเอกหญิง จุฑามาศ แยมทรัพย
รอยเอกหญิง ณราวดี บุญเลิศวรเดช
รอยเอกหญิง ณัฐนันท แสงสุก
รอยเอกหญิง ตวงพร ฐิติเบญจพล
รอยเอกหญิง บุษบา ภาระหอม
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รอยเอกหญิง เพ็ญทิวา พรหมสวัสดิ์
รอยเอกหญิง ภรณชญา ภูสงา
รอยเอกหญิง ลภัสรดา ใจเพียร
รอยเอกหญิง วิมนต ลกกะบูน
รอยเอกหญิง ศุภรัสมิ์ อิทธิกุลเสฏฐ
รอยเอกหญิง สรินยา ขําสุวรรณ
รอยเอกหญิง แสงวัน โรจนธรรม
รอยโท กฤดิพจน หลาวเพชร
รอยโท กฤตยชญ ขอจุลซวน
รอยโท กฤติพงศ ขําผึ้ง
รอยโท กฤษณพงษ ศศิโรจน
รอยโท กฤษณะ อยูอน
รอยโท กอบศักดิ์ นาคหาญ
รอยโท กัญจน กานลําใย
รอยโท กิตติชัย กาญจนาภา
รอยโท กิตติพัฒน รอดพล
รอยโท เกรียงไกร หงษทา
รอยโท เกษม หมัดสะ
รอยโท เกียรติศักดิ์ เอียงพยุง
รอยโท โกวิท อินมา
รอยโท โกศล สังขโสม
รอยโท คณินนาท ศิริวัฒน
รอยโท คมกฤช อยูไทย
รอยโท ครวญ บุญมณี
รอยโท จรัญ นาคจาด

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
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๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖

รอยโท จรินทร ทรงบัณฑิต
รอยโท จักรพงษ พรมพินิจ
รอยโท จําลอง แสงออนวิมลใส
รอยโท จุมพล สรรพนา
รอยโท เจษฎางค พันธสอาด
รอยโท เฉลิมพล บรรณากิจ
รอยโท ชวลิต ธนะวัฒน
รอยโท ชัชวาล ทนงค
รอยโท ชัชวาลย เหาะหา
รอยโท ชัยนาท วงษอามาตย
รอยโท ชาตรี ปานทอง
รอยโท ชํานาญ หมั่นบุญ
รอยโท ชุติเทพ มีเทียน
รอยโท ชุมพล กฤษณสุวรรณ
รอยโท โชคชัย ดิสระ
รอยโท ญาณเดช จันทรขาว
รอยโท ณรงค นาคสกุล
รอยโท ณรงคชัย คลอยโพยม
รอยโท ณรงคศักดิ์ ภิรมรส
รอยโท ณัฐวุฒิ พาโนรักษ
รอยโท เดชา ทีราช
รอยโท ตอตระกูล ปนสํารอง
รอยโท ถวัลย หวานวงศ
รอยโท ถาวร เนาวเปย
รอยโท ทนงศักดิ์ แกนจันทร

หนา้ ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

รอยโท ทรงพล อัครวิเนค
รอยโท ทวีวัฒน ดารา
รอยโท ทวีศักดิ์ ชวยกิจ
รอยโท ทวีศักดิ์ พลภักดี
รอยโท เทศบัญญัติ แกวแดง
รอยโท เทอดไท คงเพียรธรรม
รอยโท ธงชาติ โรจนะมี
รอยโท ธนวัต สุขทั่วญาติ
รอยโท ธนัญชัย เพลา
รอยโท ธนา บุญยศักดิ์เสรี
รอยโท ธนากร วชิรมโนกุล
รอยโท ธรรมธนกรณ คิดชนะ
รอยโท ธรวัฒน แพรศิลป
รอยโท ธวัชชัย พรหมลิ
รอยโท ธวัชชัย เมลืองวงศ
รอยโท ธวัชชัย สุขเลิศ
รอยโท ธานินทร ใจแกว
รอยโท ธีรเดช คํานวณ
รอยโท ธีรพล พรหมโคตร
รอยโท ธีระ ดีประเสริฐ
รอยโท ธีระวัฒน ผูมีสัตย
รอยโท นนทรัตน กิจยะกานนท
รอยโท นพรุจ ไพรเขียว
รอยโท นิพันธ งามดี
รอยโท นิยม บุญณะ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖

รอยโท นิโรจน หมุดหมิด
รอยโท บรม บุญธรรม
รอยโท บุญเที่ยง แปนเงิน
รอยโท บุญลือ นักขะฤกษ
รอยโท บุญสง เกื้อกิจ
รอยโท ปกรณ โกสุเตา
รอยโท ประกาศ พรหมธิราช
รอยโท ประจิม ออนคํา
รอยโท ประพันธ บุมี
รอยโท ประยะสิทธิ์ ดานลาพล
รอยโท ประยูร อินทรจํารูญ
รอยโท ประวิทย บํารุงรักษ
รอยโท ประสิทธิ์ วงษประเสริฐ
รอยโท ประสิทธิ์ ศรียันต
รอยโท ประสิทธิ์ สุขวิชัย
รอยโท ปาลพร เสริมทอง
รอยโท ปติ สุธาพรต
รอยโท พงศชัย ชูแกว
รอยโท พรชัย ศรีเพ็ง
รอยโท พรชัย อาธร
รอยโท พรเลิศ ทองแยม
รอยโท พรศักดิ์ ศิลปศร
รอยโท พฤกษชาติ พูลพัฒนโยธิน
รอยโท พันธทิพย ฉ่ําเพชร
รอยโท พัลลภ พิสิฐพัฒนกิจ

หนา้ ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

รอยโท พานทอง อินทรทัต
รอยโท พิชัยยุทธ สุขดา
รอยโท พิพัฒน เรืองศิริพัฒน
รอยโท พีระ จันทรกูล
รอยโท พีระพล บุญชนะ
รอยโท ไพรัตน ชื่นชม
รอยโท ภควัต สุตะ
รอยโท ภราดร ภักดีวานิช
รอยโท ภาณุ กระจางโลก
รอยโท ภาณุพงศ แกวขาว
รอยโท ภาณุวัตร จันทรกระจาง
รอยโท ภิรมย สิงหคง
รอยโท มงคล กลิ่นกาหลง
รอยโท มรกต คมเขียว
รอยโท มะแอน เสนดํา
รอยโท มานนท วงศประดู
รอยโท มานพ จูยืนยง
รอยโท มานัส อรามศรี
รอยโท ยศศักดิ์ เขียวแกว
รอยโท ยอดชาย เมฆอากาศ
รอยโท รณชัย เปลี่ยนภักดี
รอยโท รณรงค โคตะโน
รอยโท ราชัญ ยาวะโนภาส
รอยโท เริงศักดิ์ สระกัน
รอยโท เรืองเดช ลิ้มจําเริญ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖

รอยโท วชิร แววกระโทก
รอยโท วัชรินทร เมืองดิษฐ
รอยโท วัฒนา ไสว
รอยโท วัลลภ ภักดี
รอยโท วาทิน เอี๊ยะแหวด
รอยโท วิชุตร ภูมิวัฒน
รอยโท วีระชาติ ธานีโต
รอยโท ศตวรรษ อุดทุม
รอยโท ศราวุธ คุณดิลกญาดา
รอยโท ศราวุธ สีหะรัตน
รอยโท ศิริโรจน ทรวงโพธิ์
รอยโท ศุภชัย มุลตรีบุตร
รอยโท ศุภมิตร เครือวรรณ
รอยโท สงวน จํานงนิตย
รอยโท สมเกียรติ นิลอาชา
รอยโท สมเกียรติ ปดชา
รอยโท สมเกียรติ เมืองไข
รอยโท สมศักดิ์ น้ําเลี้ยงขัน
รอยโท สมศักดิ์ พึ่งสําเภา
รอยโท สราวุฒิ คงสวัสดิ์
รอยโท สราวุธ โกฆะรัตน
รอยโท สาธร เถลิงศักดาเดช
รอยโท สินชม คํามุงคุณ
รอยโท สิรภพ สีอุดร
รอยโท สุชนัย นรานิรัติศัย

หนา้ ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

รอยโท สุดเขต เพ็งสิน
รอยโท สุทธิพงษ ราโคโชติ
รอยโท สุทธิพร โสะหาบ
รอยโท สุทน อิ่มจิตร
รอยโท สุนทร ตนมี
รอยโท สุพัฒนา จารัตน
รอยโท สุระ นามตะ
รอยโท สุริยา ชุมจิตร
รอยโท สุวรรณนอย สินสุวรรณรัตน
รอยโท สุวิทย มนออน
รอยโท เสกสรรค แสนสุข
รอยโท เสริมพร ยิ่งถาวร
รอยโท อดิศร สียะ
รอยโท อดิศักดิ์ ลิ้มเสง
รอยโท อติศักดิ์ เอี่ยมประโคน
รอยโท อธิวัฒน สิงหพิทักษ
รอยโท อนุพัทธ ถนอมจิตรธรรม
รอยโท อภิศักดิ์ แข็งพิลา
รอยโท อรรถกร นิลกิจ
รอยโท อรรถกร บุญศรีพัฒน
รอยโท อรรถพล บุญสําราญจิตต
รอยโท อาทร จรรยา
รอยโท อารมณ เลื่อนทอง
รอยโท อุดม ดํารงวิทย
รอยโท อุดร คุมบุงคลา

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖

หนา้ ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

รอยโท เอกรัฐ บุญบัวทอง
รอยโทหญิง กรวีณ เกษโกวิท
รอยโทหญิง กรศิมา ชยันตรสุภาพ
รอยโทหญิง กุลนิดา ตรีระพงศ
รอยโทหญิง จิตนพา มาเอียด
รอยโทหญิง จุไรรัตน พลนิกรณ
รอยโทหญิง จุฬาลักษณ คุมภัย
รอยโทหญิง ชนากานต ทรัพยบัวทอง
รอยโทหญิง ชุลีพร เทียมเพ็ง
รอยโทหญิง ฑัณฑิกา ทองประสม
รอยโทหญิง ดุจดาว ชูนอย
รอยโทหญิง นภษร กิ่งยงค
รอยโทหญิง นันทนัช วงศอุบล
รอยโทหญิง พรลักษณ เกรียงไกร
รอยโทหญิง พัชรวลัย พงษหิรัญญ
รอยโทหญิง ภทพร บุญจันทร
รอยโทหญิง ภัสราดี แพชนะ
รอยโทหญิง สุชัญญา อ่ําไรขิง
รอยตรี กชภูมิ มีศรี
รอยตรี กรินทร ลิ้มสังกาศ
รอยตรี กรีฑา มากตาย
รอยตรี กฤษฎา เขียวดํา
รอยตรี กฤษณพงศ แววสงา
รอยตรี กลา ลี่ทองอิน
รอยตรี กองภพ ทรัพยเย็น

๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

รอยตรี กันตพัฒน ดิษกล
รอยตรี กันตภณ ทับประเทือง
รอยตรี กานต เลอวงษา
รอยตรี กิจจา มุกดาหาร
รอยตรี กิตติชัย ดวงไข
รอยตรี กูเกียรติ พัทธมนกานต
รอยตรี เกรียงไกร กองเขียว
รอยตรี เกรียงไกร เอี่ยมพินิจ
รอยตรี ไกรวิชญ ปนสวน
รอยตรี เขมชาติ สุทธิกุลวาทิน
รอยตรี คณิศร นาคมี
รอยตรี คเณศ เจี้ยมดี
รอยตรี จรัญ ผอมจีน
รอยตรี จรัญ สามแสน
รอยตรี จรุง เจริญลภ
รอยตรี จิรทีปต เผาแจ
รอยตรี เจนปรัชญ สนิทวงศ ณ อยุธยา
รอยตรี เจษฏา เกตุแกว
รอยตรี ชโณทัย สาพา
รอยตรี ชยพล โยสาจันทร
รอยตรี ชลริศ บุญฉายแสง
รอยตรี ชัชวาล จังพานิช
รอยตรี ชัยรัตน วรรณะวัลย
รอยตรี ชัยรัตน สนั่นเมือง
รอยตรี ชินเรชน รัชตะวรรณ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖

หนา้ ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

รอยตรี ชูชาติ กาญจนสินธุ
รอยตรี เชิดศักดิ์ มรกต
รอยตรี โชคชัย เหงาพรหมมินทร
รอยตรี ฐนกร นพศิริ
รอยตรี ฐานะ ไชยเดช
รอยตรี ณรงคเวทย รัศมี
รอยตรี ณัฏฐกิตติ์ มงคลกุลนิตย
รอยตรี ณัฐกร สารีกิจ
รอยตรี ณัฐกฤษฎิ์ หนูรักษ
รอยตรี ณัฐวรรธน จันทรพานิชยกุล
รอยตรี ณัฐวุฒิ ครื้นน้ําใจ
รอยตรี ณัฐวุฒิ นาคสวัสดิ์
รอยตรี ดนัย เทียมเงิน
รอยตรี ดนุธนัช ทับเงิน
รอยตรี ทวีศักดิ์ ปนโอ
รอยตรี ทินกร ทิมพิเศษ
รอยตรี ทินพงษ เติมสุข
รอยตรี ธงไทย ชงกรานตทอง
รอยตรี ธนกร เชื้อเมืองพาน
รอยตรี ธนพล ทันบุญ
รอยตรี ธนโรจน ยูเด็น
รอยตรี ธนัท พินิตศิลา
รอยตรี ธนาวัฒน ตันติวัฒนดิลก
รอยตรี ธนิต พุมดิษ
รอยตรี ธรรมกร ทองมา

๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

รอยตรี ธวัช ไชยมงคล
รอยตรี ธวัชชัย เพชรเกตุ
รอยตรี ธวัชชัย สุวรรณวนิช
รอยตรี ธวัฒชัย สุขวงศ
รอยตรี ธีรนันท แรกนา
รอยตรี ธีรพงค นุนมัน
รอยตรี ธีรพัฒน มาบริบูรณ
รอยตรี ธีรยุทธ บือซา
รอยตรี ธีรวัชร ภักดี
รอยตรี นที ประดิษฐทรัพย
รอยตรี นราวุธ ประทุมเมท
รอยตรี นฤสรณ สอนดี
รอยตรี นิคม ไชยทิง
รอยตรี นิธิวิทย รูโปบล
รอยตรี นิรันดร แกวทอง
รอยตรี นิรันดร ขวัญบุรี
รอยตรี นิรุตต ทองสุก
รอยตรี บัญชา แกนภมร
รอยตรี บัญญัติ กันแกว
รอยตรี บุญชนะ บุญประกอบ
รอยตรี ปฎิภาณ โพธิ์นอย
รอยตรี ปณิธาน บุตรอยู
รอยตรี ปรเมษฐ หงสทอง
รอยตรี ประภาส กะนุวงค
รอยตรี ประเสริฐ แกวดี

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖

รอยตรี ประเสริฐ ปนคํา
รอยตรี ปรีชา แสงนภา
รอยตรี ปรีดา อยูเจริญ
รอยตรี ปฤษฎี นามวงค
รอยตรี ปญญา ปญจะ
รอยตรี ปณณวิชญ ปญญาคม
รอยตรี ปยภัทร สีใหม
รอยตรี ปยะพันธ จุลหริก
รอยตรี พจนพัชร สังขดา
รอยตรี พยงค อยูสุข
รอยตรี พรหมวิวัฒน ทองรินทร
รอยตรี พฤนทาร คําปาเครือ
รอยตรี พลวัฒน ทองคําขาว
รอยตรี พินิจศักดิ์ สุโพธิ์
รอยตรี พิษณุ แกวเพ็งตรอ
รอยตรี พีรวัฒน จันทรประสิทธิ์
รอยตรี พุฒิพัฒน รักวงษธนมา
รอยตรี เพลิน หลาบกลาง
รอยตรี ไพฑูรย เอมออน
รอยตรี ไพรวัสด จันทรหอม
รอยตรี ภาคภูมิ ฤกษยาม
รอยตรี ภูคิด เหลาเมือง
รอยตรี มนตรี โทแหลง
รอยตรี มานะ วงษจันทร
รอยตรี มานะ อยูเปลา

หนา้ ๗๕
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๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

รอยตรี มาโนช ชาติสิริทรัพย
รอยตรี เมธี ดวงบุญ
รอยตรี ยงยุทธ บุญแรง
รอยตรี ยอดรัก สิงหาทอ
รอยตรี ยืนยง หมาดหมาน
รอยตรี ยุทธชัย ศรีทะแกว
รอยตรี ยุทธพล ลุนอุบล
รอยตรี ยุทธภูมิ รัศมี
รอยตรี รักษสิทธิ์ สังเกต
รอยตรี ราชัณ หงษรักษ
รอยตรี ฤทธิเดช กันธิวา
รอยตรี วงศกร ทองเภา
รอยตรี วระเดช ไชยเดชะ
รอยตรี วริษฐ แผนเงิน
รอยตรี วรุฒ โพธิวงศ
รอยตรี วสันต สักแสง
รอยตรี วัชรากร บุญศิริ
รอยตรี วัฒชิระ จันทะกาว
รอยตรี วิจิตร นอยปราณี
รอยตรี วิชาญ คณะทอง
รอยตรี วิชิต จันทรดา
รอยตรี วิชิต ตาแกว
รอยตรี วิฑูล ชมเชย
รอยตรี วิทยากร ศักดิ์ดาเดช
รอยตรี วิทวัส สวางควัฒน

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖

รอยตรี วินัย ขุนเจริญ
รอยตรี วิศวะ เทพวงศ
รอยตรี วิษณุ จอมภา
รอยตรี วิษณุ ตะนางอย
รอยตรี วีระชัย สุทธลูน
รอยตรี ไวยากรณ มีสมพร
รอยตรี ศรีศักดิ์ อินทรพรหม
รอยตรี ศุภชัย สมานสินธุ
รอยตรี สงวน เชื้อโชติ
รอยตรี สถาปตย เอกวิเศษ
รอยตรี สถาพร เดือนดาว
รอยตรี สมเกียรติ วาระจันทโน
รอยตรี สมชาติ อินทศร
รอยตรี สมบุญ มหาชัย
รอยตรี สมศักดิ์ พงศสุขถวิล
รอยตรี สมหมาย ภาวะโคตร
รอยตรี สยาม มูลทรา
รอยตรี สรรเสริญ ผลจันทร
รอยตรี สวรรค แทนไธสง
รอยตรี สวาง ไชยมัชชิม
รอยตรี สัมฤทธิ์ โทนไทย
รอยตรี สามชัย ประกอบเพชร
รอยตรี สํารวย ตั้นปา
รอยตรี สิทธิพงษ ทานันท
รอยตรี สิทธิพงษ วงศขุนทอง

หนา้ ๗๖
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๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

รอยตรี สุชิน ดอกไมพุม
รอยตรี สุทัศ ปุลาสะเก
รอยตรี สุธน ชัยสนิท
รอยตรี สุนทร ศรีรอด
รอยตรี สุบิน หินเกิด
รอยตรี สุพจน นกเอี้ยงทอง
รอยตรี สุพัฒน พัฒนะโพธิ์
รอยตรี สุรฉัตร เตือนอุดมศีล
รอยตรี สุรชัย นนทพรหม
รอยตรี สุราษฎร มณฑา
รอยตรี สุริยันต พลนอก
รอยตรี สุวรรณ จันทกา
รอยตรี สุวัฒณ เพ็งคุม
รอยตรี สุวัฒน อนุโยธา
รอยตรี สุวิทย โสภาเจริญ
รอยตรี เสวก พุมพิกุล
รอยตรี อนุชา จอมทรักษ
รอยตรี อนุชา หมอยา
รอยตรี อนุชา อนุเสถียร
รอยตรี อนุวัฒน ชูชนะ
รอยตรี อนุวัธ ทองออน
รอยตรี อภิชาต กองนิล
รอยตรี อภิชาต ยวงนาค
รอยตรี อภิรักษ มณีเอี่ยม
รอยตรี อาคม ทรัพยกุล

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕

หนา้ ๗๗
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รอยตรี อาทิตย คันธิก
รอยตรี อาทิตย อังครา
รอยตรี อาภรณ ดอนสิงหะ
รอยตรี อารีเฟน สายวารี
รอยตรี อุดมศักดิ์ มณีงาม
รอยตรี เอกพจน นามถาวร
รอยตรี เอกลักษณ คอละมัย
รอยตรีหญิง กมลพร บุนนาค
รอยตรีหญิง กรองทอง เชี่ยวชาญ
รอยตรีหญิง จิณณพัต นานิล
รอยตรีหญิง จิดาภา สุโกรัตน
รอยตรีหญิง ชอทิพย ทองยอย
รอยตรีหญิง บุญธวรรษ สุวัฒน
รอยตรีหญิง ประภากร คําพงษ
รอยตรีหญิง ปยทัสสน ณ นคร
รอยตรีหญิง พรพิมล
ดอนเมืองพรหม
รอยตรีหญิง เรณู สินหนัง
รอยตรีหญิง สิริโสภา จันทรกะพอ
รอยตรีหญิง สุธิดา ประภากร
รอยตรีหญิง สุรีลักษณ สถิตไชยนนท
รอยตรีหญิง อาฟชะฮ มูเก็ม
รอยตรีหญิง อุไร ดวงไพร
จาสิบเอก กงจักร เรือนคง
จาสิบเอก กนก อบเชย

๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

จาสิบเอก กตัญู ศรีวงศ
จาสิบเอก กนกสิริ วงศาโรจน
จาสิบเอก กมล เพียดขุนทด
จาสิบเอก กรกช บุญเสริมสง
จาสิบเอก กฤตชัย มะลาศรี
จาสิบเอก กฤตพล บุตรี
จาสิบเอก กฤตภัค ปทุมารักษ
จาสิบเอก กฤติเดช กองมาลี
จาสิบเอก กฤศรัฐ สุวัฒนบดินทร
จาสิบเอก กฤษกร สอนนนฐี
จาสิบเอก กฤษณพงษ พลโรม
จาสิบเอก กฤษณะ ปานนอย
จาสิบเอก กวินสิทธิ์ วิลัยวรรณ
จาสิบเอก กษิเดศ ทับทิมหิน
จาสิบเอก กองเกียรติ์ สุวรรณศรี
จาสิบเอก กอบกาญจน สอนจิตร
จาสิบเอก กันตินันท จินดา
จาสิบเอก กัมพล เกิดนอย
จาสิบเอก กิตติ วิเชียร
จาสิบเอก กิตติพงศ จองเดิน
จาสิบเอก กิตติพงษ ริปูราบ
จาสิบเอก กิตติพงษ บรรจง
จาสิบเอก กิตติพงษ โสมนัส
จาสิบเอก กิตติพล จําปาเรือง
จาสิบเอก กิตติพันธ บุญสูงเพชร

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕

หนา้ ๗๘
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จาสิบเอก กิตติศักดิ์ ไทรพรรณ
จาสิบเอก กิตติศักดิ์ เนาวสัยศรี
จาสิบเอก กิตติศักดิ์ เจริญชีพ
จาสิบเอก กิตติศักดิ์ แกวปนมา
จาสิบเอก กิติพจน เปลี่ยวดี
จาสิบเอก กิติศักดิ์ ทัพเมือง
จาสิบเอก กีรติกร เขจรแข
จาสิบเอก เกรียงไกร เชื้อโพหัก
จาสิบเอก เกรียงศักดิ์ บุญณรงค
จาสิบเอก เกรียงศักดิ์ บวรเวสสะ
จาสิบเอก เกรียงศักดิ์ สวัสดี
จาสิบเอก เกษมศักดิ์ ศรีสมบัติ
จาสิบเอก เกียรติณรงค วรรณสิงห
จาสิบเอก เกียรติศักดิ์ ธูปทอง
จาสิบเอก ไกรสร ชูเกิด
จาสิบเอก ขจรศักดิ์ ภมรพล
จาสิบเอก คเชนทร กาเลี่ยง
จาสิบเอก คณพศ มุขสง
จาสิบเอก คณิศร รุงจํารัส
จาสิบเอก คทากรณ ปกปอง
จาสิบเอก คนองเดช อิสาร
จาสิบเอก คมเดช จันทรขจร
จาสิบเอก คมสัน ขันธมาลัย
จาสิบเอก คําผง กลิ่นจันทร
จาสิบเอก คํามี ศรีหาบุตร

๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

จาสิบเอก คุณภัทร อายุวัฒน
จาสิบเอก จตุพร ศรีสุชาติ
จาสิบเอก จักรกฤช นอยสะอาด
จาสิบเอก จักรกฤษณ วรรณปะเก
จาสิบเอก จักรพงษ จันทรเศษ
จาสิบเอก จักรี ระวังการ
จาสิบเอก จารุตม ทองสม
จาสิบเอก จารุพงษ เจิมนาค
จาสิบเอก จําเริญ ชุมเอียด
จาสิบเอก จิตรกร เผาพันธุ
จาสิบเอก จิรพงษ อุบล
จาสิบเอก จิระเดช บุญคงทอง
จาสิบเอก จิระศักดิ์ เสรีรักษ
จาสิบเอก จิรายุส สําเริง
จาสิบเอก จิราวุฒิ นิลวงศ
จาสิบเอก จีรเดช วิชาคุณ
จาสิบเอก จุมพฎ แสนสม
จาสิบเอก จุลวุฒิ ไชยศร
จาสิบเอก เจนรบ ทรัพยทวี
จาสิบเอก เจษฎา โพธิ์บึงกาฬ
จาสิบเอก ฉลอง คุมสุข
จาสิบเอก ฉลองเกียรติ
เรี่ยมประเสริฐ
๑๐๙๘ จาสิบเอก ฉลาด รูปโสม
๑๐๙๙ จาสิบเอก ฉัตรชัย เนตรทอง

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
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จาสิบเอก ฉัตรชัย จะปะการ
จาสิบเอก ฉัตรชัย ทองรักษ
จาสิบเอก ฉัตรมงคล ขังเขตต
จาสิบเอก เฉลิมเกียรติ
กฤษณะเศรณี
จาสิบเอก เฉลิมเกียรติ วงคอาษา
จาสิบเอก เฉลิมพร แกวนิคม
จาสิบเอก เฉลิมพล บัณฑิตย
จาสิบเอก เฉลิมพล สุนทรามระ
จาสิบเอก เฉลิมศักดิ์ ทองวิลัย
จาสิบเอก เฉลิมศักดิ์ เพ็งสาตร
จาสิบเอก ชมโมช หัวใจแกว
จาสิบเอก ชรัตน อินสอน
จาสิบเอก ชลธิรศน หลงขาว
จาสิบเอก ชลสิทธิ์ สมพินิจ
จาสิบเอก ชลากร เดิมศรีภูมิ
จาสิบเอก ชวลิต ออแสงสุวรรณ
จาสิบเอก ชวัลณัฏฐ คุณภัทรธัญศิริ
จาสิบเอก ชัชชัย จันตะคุณ
จาสิบเอก ชัชณันฐ กอเกียรติสุข
จาสิบเอก ชัยณรงค แสงพันธ
จาสิบเอก ชัยธนภักษ เยื่อไม
จาสิบเอก ชัยยันต ชูดวง
จาสิบเอก ชัยรัตน วรกาญจนนิธิกุล
จาสิบเอก ชัยรัตน วิวัฒนกิจ

๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

จาสิบเอก ชัยฤกษ ศิลปมณี
จาสิบเอก ชัยวัฒน กัลยาณรักษ
จาสิบเอก ชัยวัฒน ตองกลิ่น
จาสิบเอก ชัยวัฒน นวลน้ําจิตร
จาสิบเอก ชัยสัณฑ ชูเลิศ
จาสิบเอก ชัยสิทธิ์ กาหาวงศ
จาสิบเอก ชาญชัย คําหงษา
จาสิบเอก ชาญชัย พรานไพร
จาสิบเอก ชาญณรงค ขลิบเงิน
จาสิบเอก ชาญณรงค พันธะเสน
จาสิบเอก ชาญฤทธิ์ ศรีมาลา
จาสิบเอก ชาตรี ปุยพรม
จาสิบเอก ชาติชาย กลาหาญ
จาสิบเอก ชาติชาย แจมจํารัส
จาสิบเอก ชาติชาย แดงสงา
จาสิบเอก ชาติชาย เพียปลัด
จาสิบเอก ชาตินักรบ เรณูรส
จาสิบเอก ชานนท โกแสนตอ
จาสิบเอก ชานนท เมืองจันทร
จาสิบเอก ชํานาญ ภูศรีฐาน
จาสิบเอก ชีวิน สิทธา
จาสิบเอก ชุมพล เทศใจ
จาสิบเอก ชุมพล ประโคทัง
จาสิบเอก ชูเกียรติ ปวพงศ
จาสิบเอก ชูชาติ ปะละฤทธิ์

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓

หนา้ ๘๐
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จาสิบเอก ชูชาติ ฝรั่งทอง
จาสิบเอก ชูยศ ชัยศรี
จาสิบเอก เชวงศักดิ์ มูลชาภิรมย
จาสิบเอก เชษฐา จําปานาค
จาสิบเอก เชาววัฒน รัตนพันธ
จาสิบเอก เชิดพงศ เชิงคีรี
จาสิบเอก เชิดศักดิ์ ตันเอี่ยม
จาสิบเอก โชคชัย พลปฐพี
จาสิบเอก โชคชัย เชี๊ยะสกุล
จาสิบเอก ไชยศ สุกทับ
จาสิบเอก ไชยะรัตน มิลินยะโสธร
จาสิบเอก ไชโย ทองมุข
จาสิบเอก ซอลีฮีน ยูโซะ
จาสิบเอก ฐิติพัฒน ชุนจํารัส
จาสิบเอก ฐิติพันธ บุญบุตร
จาสิบเอก ณกฤช สุขสุโฉม
จาสิบเอก ณฐพล ตราชู
จาสิบเอก ณฐวัฒน พวงเภกา
จาสิบเอก ณรงค คชวงษ
จาสิบเอก ณรงคฤทธิ์ โทอาสา
จาสิบเอก ณรงคเวทย บรรดาศักดิ์
จาสิบเอก ณรงคศักดิ์ ทะกอง
จาสิบเอก ณัฐกาน ธรรมโร
จาสิบเอก ณัฐชานนท พงคดา
จาสิบเอก ณัฐพงษ ชิณวงษ

๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

จาสิบเอก ณัฐพงษ ทัตตะทองคํา
จาสิบเอก ณัฐพล เซาะสูงเนิน
จาสิบเอก ณัฐพล บางทราย
จาสิบเอก ณัฐพันธุ กระบวนแสง
จาสิบเอก ณัฐวิชช เอี่ยมเทศภักดิ์
จาสิบเอก ณัฐวีรภัทร
ดาวจันอัดธีเดช
จาสิบเอก ณัฐศิษฏ แกวขาว
จาสิบเอก ณันฐวุฒิ ลือชา
จาสิบเอก ดนุพล พลแสน
จาสิบเอก ดวงเนตร แสงพร
จาสิบเอก ดวงอมร แจมศรี
จาสิบเอก ดอกรัก ยอดเกตุ
จาสิบเอก ดอนแสง สระทองฮวม
จาสิบเอก ดํารง ไมตรีจิตต
จาสิบเอก ดํารงคพล เจริญเนตร
จาสิบเอก ดํารงคพล
สุทธิวรรโณภาส
จาสิบเอก ดํารงศักดิ์ คุณากร
จาสิบเอก ดิษพล ตระกูลสม
จาสิบเอก เดชวิทย แยมศรีบัว
จาสิบเอก เดชา กุลดิลก
จาสิบเอก เดชาธรณ พุทธรักษา
จาสิบเอก เดน ดวงเดือน
จาสิบเอก เดี่ยว กลอมสําโรง

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
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จาสิบเอก ตรอง บรรทัด
จาสิบเอก ตอศักดิ์ ตังคณิกะ
จาสิบเอก เถกิงเกียรติ บุญสุวรรณ
จาสิบเอก ทนงศักดิ์ ดวงทวี
จาสิบเอก ทนงศักดิ์ มากทองหลาง
จาสิบเอก ทนงศักดิ์ วิวรรธเสถียร
จาสิบเอก ทรงพล ทวีศรี
จาสิบเอก ทรงภพ ขุนคงเสถียร
จาสิบเอก ทรงภพ วิเชียรสาร
จาสิบเอก ทรงยศ กาญจนศิราธิป
จาสิบเอก ทรงศักดิ์ คงหา
จาสิบเอก ทวิช จันทะรัตน
จาสิบเอก ทวิช พุมฉายา
จาสิบเอก ทวิตชัย ไขทอง
จาสิบเอก ทวิทย แคกลาง
จาสิบเอก ทวีกาญจน แกวถาวร
จาสิบเอก ทวีป สูนประหัต
จาสิบเอก ทวีศักดิ์ ไชยมหาบุตร
จาสิบเอก ทวีศักดิ์ เทพสุวรรณ
จาสิบเอก ทศพร กาญจนาศรี
จาสิบเอก ทิชากร มาตรง
จาสิบเอก ทิมา จิตวิขาม
จาสิบเอก ทิวา โมกสกุล
จาสิบเอก เทวัญ สถาวร
จาสิบเอก เทอดชัย รัตนอําพัน

๑๒๒๒
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๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
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๑๒๓๑
๑๒๓๒
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๑๒๓๕
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๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
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๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

จาสิบเอก เทียบ แสนแกว
จาสิบเอก ธงชัย นิลดี
จาสิบเอก ธงไทย อาวภาค
จาสิบเอก ธณัฏฐวัชณพงษ
พิทักษธีรดา
จาสิบเอก ธนกร แสงจันทร
จาสิบเอก ธนกฤต พยุงเกษม
จาสิบเอก ธนโชติ สีขาว
จาสิบเอก ธนเดช สงวนวงษ
จาสิบเอก ธนนชัย รากแกว
จาสิบเอก ธนพล สิทธิปรุ
จาสิบเอก ธนวรรธน บรรจงศิริทัศน
จาสิบเอก ธนวัฒน เพ็ชรรักษ
จาสิบเอก ธนากร ศรีสมุทร
จาสิบเอก ธนาวุธ บุตรสาร
จาสิบเอก ธนิต จูพันธ
จาสิบเอก ธนุวัฒน คุปตถวัลยวงศ
จาสิบเอก ธเนศ คําสั้น
จาสิบเอก ธเนศพล รัตนนันทธกรณ
จาสิบเอก ธเนษฐ เพ็ชรมาก
จาสิบเอก ธรรมนูญ โสภิเณ
จาสิบเอก ธรรมรัตน พิทักษนอก
จาสิบเอก ธราวุฒิ เจริญรัตน
จาสิบเอก ธวัช วงษเงิน
จาสิบเอก ธวัช จีนจูด

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
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๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
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จาสิบเอก ธวัชชัย ทองเที่ยง
จาสิบเอก ธวัชชัย ทัพเสือ
จาสิบเอก ธวัชชัย นากดิลก
จาสิบเอก ธวัชชัย เสาหิน
จาสิบเอก ธวัชชัย ใหญอยู
จาสิบเอก ธวัชชัย อนุกูล
จาสิบเอก ธัชกฤต พุมโพธิ์
จาสิบเอก ธัญ วรรณวิล
จาสิบเอก ธัญญเทพ โชติสาร
จาสิบเอก ธัญญพงศ สีสังวาลย
จาสิบเอก ธีรเดช รัญจวนจิตร
จาสิบเอก ธีรวิทย ธนาวุฒิ
จาสิบเอก ธีระไกร จําปาออน
จาสิบเอก ธีระพงศ คงทน
จาสิบเอก ธีระพงษ นิลเทียม
จาสิบเอก ธีระพงษ สิริอมรดิลกกุล
จาสิบเอก ธีระพล ศรีตุน
จาสิบเอก ธีระวัฒน รัตนวิชัย
จาสิบเอก ธีรัช เอี่ยมชัย
จาสิบเอก นที กิจมณี
จาสิบเอก นนนทชา แกวเล็ก
จาสิบเอก นพกร ดีตลอด
จาสิบเอก นพดล คงเหม็ง
จาสิบเอก นพรัตน พรประเสริฐศักดิ์
จาสิบเอก นพวรรธน อัครเสรีวรกิจ

๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
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๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

จาสิบเอก นภดล พรหมเสน
จาสิบเอก นภา สรอยทอง
จาสิบเอก นรินทร ฆองกลาง
จาสิบเอก นเรศ โยธายุทธ
จาสิบเอก นัฐพงษ โตเล็ก
จาสิบเอก นัฐวุฒิ นอยนาจารย
จาสิบเอก นันทเดช เทพรอด
จาสิบเอก นิกร มาตะพาน
จาสิบเอก นิคม พรหมทัศน
จาสิบเอก นิติชัย ทองสีนวล
จาสิบเอก นิติธร ขวัญดํา
จาสิบเอก นิธิสิทธิ์ เงนพรวน
จาสิบเอก นินนาท วิเศษยิ่ง
จาสิบเอก นิพนธ เข็มทอง
จาสิบเอก นิพนธ กอกนอย
จาสิบเอก นิพนธ ตระกูลสุนทร
จาสิบเอก นิอัมรี เจะดือราแม
จาสิบเอก นุชา รัตนมูณี
จาสิบเอก นุโมทย จิตวิสุทธิ์
จาสิบเอก เนตร สติมั่น
จาสิบเอก บรรจง เกวียนทอง
จาสิบเอก บรรจง ดอนผา
จาสิบเอก บรรจบ อุนสุข
จาสิบเอก บรรดิษฐ นาคศรีสม
จาสิบเอก บรรพจน เพชรวา

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๑๒๙๖
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๑๒๙๘
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จาสิบเอก บรรพต โนโชติ
จาสิบเอก บรรหาร พุมไม
จาสิบเอก บันลือ เทียนทอง
จาสิบเอก บุญจิน สุขชู
จาสิบเอก บุญญะธรรม ทองคําชุม
จาสิบเอก บุญตอง เกิดทอง
จาสิบเอก บุญทัน นกกระโทก
จาสิบเอก บุญนิธิ คําเกตุ
จาสิบเอก บุญมี ภมรกุล
จาสิบเอก บุญมี สุโพธิ์
จาสิบเอก บุญยวัจน มะปะโท
จาสิบเอก บุญลือ โพธิเงิน
จาสิบเอก บุญเลิศ ดุกหลิ่ม
จาสิบเอก บุญหลาย จาราช
จาสิบเอก ปกรวัตน อินทะชาติ
จาสิบเอก ปฎิเวช หนูชู
จาสิบเอก ปภณ กุลจิตติโสภณ
จาสิบเอก ปรเมนทร อุตมะ
จาสิบเอก ประกิจ ปลั่งกลาง
จาสิบเอก ประจวบ กรรมชะนะ
จาสิบเอก ประทวน พุมศรี
จาสิบเอก ประทีป ชมภูศรี
จาสิบเอก ประนมยงค กองแกว
จาสิบเอก ประนอม นามวงศ
จาสิบเอก ประพฤกษ ขุนหลัด
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๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

จาสิบเอก ประยุทธ เกิดแกว
จาสิบเอก ประยุทธ ชุมหลอ
จาสิบเอก ประวัติ นาคัน
จาสิบเอก ประวิช สถิตพรพรหม
จาสิบเอก ประเวศ แสนเลิศ
จาสิบเอก ประสงค วงศดา
จาสิบเอก ประสานเนตร สีหบุตร
จาสิบเอก ประสิทธิ์ เกิดสลุง
จาสิบเอก ประเสริฐ มิ่งประเสริฐ
จาสิบเอก ประเสริฐ สมปรีดา
จาสิบเอก ประเสริฐชัย มวงสด
จาสิบเอก ปรัชญา ปญญาสงค
จาสิบเอก ปรากาญ มณีเนตร
จาสิบเอก ปราโมทย เพ็ชรสง
จาสิบเอก ปราโมทย มะหะสุข
จาสิบเอก ปริญญา คงวัฒนา
จาสิบเอก ปริญญา สุวรรณศรี
จาสิบเอก ปรีชา มุงดี
จาสิบเอก ปรีชาชาญ บุตรโพธิ์
จาสิบเอก ปรีดา กรางปรีชา
จาสิบเอก ปญญา ศาลา
จาสิบเอก ปญญาพงษ โพธิ์ทอง
จาสิบเอก ปาลเดช ปฏิยุทธพิริยการ
จาสิบเอก ปนชา พรหมแสงจันทร
จาสิบเอก ปนพร สิริเกื้อกูลชัย

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข
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หนา้ ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก ปยวัฒน เจริญวงศ
จาสิบเอก ปยะ ทิมแปน
จาสิบเอก ปยะ วิทิอินทร
จาสิบเอก ปยะวัชร ไชยทวีวงศ
จาสิบเอก พงศกร สุขสบาย
จาสิบเอก พงศพันธ จันทรแกว
จาสิบเอก พงศวิชญ โพธิประสาท
จาสิบเอก พงศศักดิ์ แสงขาว
จาสิบเอก พงศศิลป รุงอาญา
จาสิบเอก พงษเจริญ คงเจริญถิ่น
จาสิบเอก พงษทร ศิโรรังษี
จาสิบเอก พงษธร พุมลําเจียก
จาสิบเอก พงษศักดิ์ เกษมสันต
จาสิบเอก พจเดช สังเกตุดี
จาสิบเอก พรชัย คําหงษา
จาสิบเอก พรชัย สุขโรจน
จาสิบเอก พรชัย อัตตะ
จาสิบเอก พรหมพิสิฐ ยิ้มสบาย
จาสิบเอก พระเนตร สีหาราช
จาสิบเอก พระรถ มณีบัว
จาสิบเอก พลณเดช แกวกียูร
จาสิบเอก พลนิกร โสระแสน
จาสิบเอก พลากร เคาทอง
จาสิบเอก พสุธร ดาวใส
จาสิบเอก พัฒนพงศ พนมกุล
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๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

จาสิบเอก พัฒนพงษ เทศอน
จาสิบเอก พิชัย แสบงบาน
จาสิบเอก พิชิต ชาญเชี่ยว
จาสิบเอก พิชิต ยงยืน
จาสิบเอก พิชิต อินทรประสิทธิ์
จาสิบเอก พิชิตพล คําไพโรจน
จาสิบเอก พิเชษฐ แกวเมฆ
จาสิบเอก พิเชษฐ ชื่นชม
จาสิบเอก พิเชษฐ ชุมเชื้อ
จาสิบเอก พิเชษฐ เสียงใส
จาสิบเอก พิฑูรย สุรสอน
จาสิบเอก พิทยา ลาสอน
จาสิบเอก พิธี ฤทธิสิงห
จาสิบเอก พิพัฒน เลิกการ
จาสิบเอก พิริยะพงษ ศักดิ์สถาพร
จาสิบเอก พิษณุ นนทการ
จาสิบเอก พิษณุ ผลยิ่ง
จาสิบเอก พิสิฏฐศักดิ์ เชี่ยวชาญ
จาสิบเอก พิสิฐ เจียมทรัพย
จาสิบเอก พิสิฐ อารีรักษ
จาสิบเอก พิสิษฐ เรียนคลายดี
จาสิบเอก พีรพัฒน สุขเกิด
จาสิบเอก พีรวิชญ สุรงครัตน
จาสิบเอก พูนทวีทรัพย ใบยา
จาสิบเอก พูนศักดิ์ พยับตรี

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข
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หนา้ ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก เพชราวุธ โพธิ์ทะเล
จาสิบเอก ไพฑูรย ดังโนนทอง
จาสิบเอก ไพฑูรย โสภา
จาสิบเอก ไพทูน บัวสด
จาสิบเอก ไพรัช มนตรี
จาสิบเอก ไพโรจน บัวทรัพย
จาสิบเอก ไพโรจน มโนสมุทร
จาสิบเอก ไพโรจน หาญณรงคฤทธิ์
จาสิบเอก ไพศาล รักษณรงค
จาสิบเอก ไพสิฐ ลูกเสือ
จาสิบเอก ภมร จันทรสมุทร
จาสิบเอก ภัทราวุธ คงสกุล
จาสิบเอก ภัสพล รุงเจริญ
จาสิบเอก ภาคภูมิ ทองผึ้ง
จาสิบเอก ภาคิน จันทรทอง
จาสิบเอก ภาณุมาศ ไมแกว
จาสิบเอก ภาณุวัฒน เทพภิบาล
จาสิบเอก ภาณุวัฒน เทียมแท
จาสิบเอก ภานุ บุญยศรีมานนท
จาสิบเอก ภานุมาศ พลอินทร
จาสิบเอก ภูดินันท ชาวดง
จาสิบเอก ภูมิภาค ตรัยดวงรักษ
จาสิบเอก ภูริช โพธิ์สันเทียะ
จาสิบเอก ภูริวัจน เหมันตา
จาสิบเอก มกรา บุญจิตร
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จาสิบเอก มงคล ชัยศีลา
จาสิบเอก มงคล บุญมี
จาสิบเอก มนตรี สาระบัว
จาสิบเอก มนตรี สุวรรณศิลป
จาสิบเอก มั่น สิงหโต
จาสิบเอก มานพ จันทรดี
จาสิบเอก มานพ พรหมพิทักษ
จาสิบเอก มานะ อยูรอง
จาสิบเอก มานัส ออนนอม
จาสิบเอก มานิต สุดหลา
จาสิบเอก มาโนช รายรัศมี
จาสิบเอก มูหาหมัดสาเฟยง ตาหยง
จาสิบเอก มูฮัมมัดอาลี แวกือจิ
จาสิบเอก แมน เพ็ชรแสง
จาสิบเอก ไมตรี แคยิหวา
จาสิบเอก ไมตรี เฉลยถอย
จาสิบเอก ไมตรี หลอเนตร
จาสิบเอก ยงยุทธ คหะวงษ
จาสิบเอก ยศพงษ วิเศษศรี
จาสิบเอก ยศพร ธรรมเจริญ
จาสิบเอก ยุคลเดช ดิษผึ้ง
จาสิบเอก ยุทธ แยมกลิ่น
จาสิบเอก ยุทธกานต วีระขันคํา
จาสิบเอก ยุทธพล สนสายสิงห
จาสิบเอก ยุทธภาค กอขันธ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข
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หนา้ ๘๖
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จาสิบเอก ยุทธภูมิ ชํานาณกุล
จาสิบเอก รฐนนท ธิจิตตัง
จาสิบเอก รณกฤต พิทักษคงคา
จาสิบเอก รัชตพงษ อยูสิน
จาสิบเอก รัฐพงษ เหมือนวงษ
จาสิบเอก รุงโรจน ชุมบัว
จาสิบเอก เรวัตร แสงพร
จาสิบเอก เรืองศักดิ์ ครุธไทย
จาสิบเอก โรจนฤทธิ์ แสงมุกดา
จาสิบเอก ลือชา ทองหมื่น
จาสิบเอก วชิรศักดิ์ มนูภาติ
จาสิบเอก วชิรา ชาตา
จาสิบเอก วรชต ฉัตรศร
จาสิบเอก วรพจน จูประสงค
จาสิบเอก วรพจน เปยมยา
จาสิบเอก วรวัฒน ชิตบุตร
จาสิบเอก วรวุฒิ พิมจอง
จาสิบเอก วรินทร ใจเตกูล
จาสิบเอก วรินทร อนันตรัตนมณี
จาสิบเอก วสรรชัย ถิระจิตตะ
จาสิบเอก วสันต จําปาทอง
จาสิบเอก วัชจนะ ใจงาม
จาสิบเอก วัชรกร กันแสน
จาสิบเอก วัชรพงษ ใจมา
จาสิบเอก วัชรพงษ ศรีแจม
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จาสิบเอก วัชรพล ใจกลา
จาสิบเอก วัชระ เพ็งละแกว
จาสิบเอก วัชระ หนาแนน
จาสิบเอก วัชรา ชูจันทร
จาสิบเอก วัฒนชัย รอดนิลัง
จาสิบเอก วัฒนา บุญยศ
จาสิบเอก วัฒนา มุสิโก
จาสิบเอก วันชัย นันทะสี
จาสิบเอก วันรบ ฮะเฮ็ง
จาสิบเอก วัลลภ ศิริโต
จาสิบเอก วัลลภ ปญญาสาน
จาสิบเอก วิจิตร ปาจักกัง
จาสิบเอก วิชัย อินทรเปลี่ยน
จาสิบเอก วิชัย จันทรังสรรค
จาสิบเอก วิชัย ฉุยฉาย
จาสิบเอก วิชิต ศิริมา
จาสิบเอก วิเชียร นวมสุข
จาสิบเอก วิเชียร ศรีอําคา
จาสิบเอก วิฑูร ปานสุวรรณ
จาสิบเอก วิทยา คําแหง
จาสิบเอก วิทิตธรรม ดอนรอดไพร
จาสิบเอก วิทูร บุญนวม
จาสิบเอก วิทูรย วงศชัยธง
จาสิบเอก วินัย กลีวัตร
จาสิบเอก วินัย จันทรัตน

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข
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จาสิบเอก วินัย บุญชวย
จาสิบเอก วินัย โสดา
จาสิบเอก วินัย อวนผิว
จาสิบเอก วิรัตน ศรีวงษา
จาสิบเอก วิรุจน แปนเกิด
จาสิบเอก วิโรจน มีสมรัตน
จาสิบเอก วิโรจนศักดิ์ โคตรสมบัติ
จาสิบเอก วิเศษ มีจีน
จาสิบเอก วิษณุ บัวเมืองปก
จาสิบเอก วิสุทธิ์ ดวงแกว
จาสิบเอก วิสุทธิศักดิ์ สืบศรี
จาสิบเอก วีรชัย ใจธรรม
จาสิบเอก วีรชัย พันตาวงษ
จาสิบเอก วีรพล จิตเจริญพงษ
จาสิบเอก วีรภัทร แสงจันทร
จาสิบเอก วีรยุทธ กลิ่นมณี
จาสิบเอก วีรยุทธ พรมเลิศ
จาสิบเอก วีรวัฒน วงศทองดี
จาสิบเอก วีรศักดิ์ ศีลรักษา
จาสิบเอก วีระ จวนสุข
จาสิบเอก วีระชัย ชมภูราช
จาสิบเอก วีระพจน รักใคร
จาสิบเอก วีระศักดิ์ จงเจริญ
จาสิบเอก วีระศักดิ์ ตันหลง
จาสิบเอก วุฒิไกร ขันมัง
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๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

จาสิบเอก วุฒิชัย ตาดทิพย
จาสิบเอก วุฒิชัย เห็นถูก
จาสิบเอก วุฒิพงศ วงศสุทธิรัตน
จาสิบเอก ศรชัย วันจันทร
จาสิบเอก ศรัณภัสร นันทสกุลสิทธิ์
จาสิบเอก ศรายุทธ แกวเกตุ
จาสิบเอก ศรายุทธ ขันธปราชญ
จาสิบเอก ศราวุฒิ ยอดลี
จาสิบเอก ศราวุธ แรทอง
จาสิบเอก ศรีจันทร หมั่นสมบัติ
จาสิบเอก ศรีรัตน หอมเกตุ
จาสิบเอก ศักดา เข็มทอง
จาสิบเอก ศักดิ์ มาสอน
จาสิบเอก ศักดิ์ พงษศาสตร
จาสิบเอก ศักดิ์ชัย ภูมิดี
จาสิบเอก ศักดิ์เวศน ตาทิตย
จาสิบเอก ศักดิ์สิทธิ์ ศิลานนทชัย
จาสิบเอก ศักรินทร ชุมพล
จาสิบเอก ศิริพงศ เมืองเฟอง
จาสิบเอก ศิริศักดิ์ วรรณรักษ
จาสิบเอก ศิลปชัย แสงประทุม
จาสิบเอก ศิวัชญ โสภาพร
จาสิบเอก ศุภกิจ มิตรเอม
จาสิบเอก ศุภชัย ตั้นฉวน
จาสิบเอก ศุภชัย อวมปราณี

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข
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หนา้ ๘๘
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จาสิบเอก ศุภโชติ อินทรสวา
จาสิบเอก ศุภณัฏฐ ศิริฉัตรตานนท
จาสิบเอก ศุภฤกษ สุขชวง
จาสิบเอก ศุภวัช สุริยะภักดิ์
จาสิบเอก ศุภวิน ศรีมณฑก
จาสิบเอก ศุภวุฒิ สุวรรณศรี
จาสิบเอก เศกสิทธิ์ บัวคอม
จาสิบเอก สงกรานต วงษจีน
จาสิบเอก สงกรานต อุตรชน
จาสิบเอก สถิต คําแดง
จาสิบเอก สนทรรศน อ่ําเงิน
จาสิบเอก สนั่น นกนอย
จาสิบเอก สนั่นพงษ ไทยทวี
จาสิบเอก สนุพงษ จิรชวาลวิสุทธิ์
จาสิบเอก สมเกียรติ แกนสาร
จาสิบเอก สมเกียรติ นิ่มสําราญ
จาสิบเอก สมเกียรติ มกคลาย
จาสิบเอก สมเกียรติ ระดมสุข
จาสิบเอก สมควร มุกดา
จาสิบเอก สมคิด ทับทิมศรี
จาสิบเอก สมคิด อินยาศรี
จาสิบเอก สมชาติ วิจิตร
จาสิบเอก สมชาย ทํานองดี
จาสิบเอก สมชาย ประดิษฐสาร
จาสิบเอก สมชาย พันธุปน
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๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

จาสิบเอก สมชาย มะลิทอง
จาสิบเอก สมชาย ศรีจันทร
จาสิบเอก สมนึก จันดีปุน
จาสิบเอก สมบัติ คงกะพี้
จาสิบเอก สมบัติ เชาวชะตา
จาสิบเอก สมบัติ เนตินิยม
จาสิบเอก สมบุญ พงษแสนรักษ
จาสิบเอก สมบูรณ ประภาวงศ
จาสิบเอก สมบูรณ หิรัญมูล
จาสิบเอก สมพงษ คุมเปรม
จาสิบเอก สมพงษ ประวัติกลาง
จาสิบเอก สมพงษ มารมย
จาสิบเอก สมพร จางแจมใส
จาสิบเอก สมพิศ จิตตศิลป
จาสิบเอก สมภพ จันฝาก
จาสิบเอก สมภพ ชูชาติ
จาสิบเอก สมภพ วงเวียน
จาสิบเอก สมยศ นนทศิลา
จาสิบเอก สมยศ อายุยืน
จาสิบเอก สมรักษ เพชรสีชวง
จาสิบเอก สมวัตร กรรเจียก
จาสิบเอก สมศักดา หงษภักดี
จาสิบเอก สมศักดิ์ เกตุสิงห
จาสิบเอก สมศักดิ์ จอมเลิศ
จาสิบเอก สมศักดิ์ ศรีจันทรดี

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข
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จาสิบเอก สมหมาย กาหลง
จาสิบเอก สมหวัง ทับประเทือง
จาสิบเอก สมัชชา ดุกตะการ
จาสิบเอก สมัย จุนเจริญ
จาสิบเอก สมาน คําอินยุทธ
จาสิบเอก สรนันท บุญเสนา
จาสิบเอก สรายุทธ ชุมแพ
จาสิบเอก สราวุธ เกษศรี
จาสิบเอก สราวุธ สกลรัตน
จาสิบเอก สฤษฎพนธ สุวรรณหงษ
จาสิบเอก สวงค ศิริลักษณ
จาสิบเอก สวรรค ธงภักดิ์
จาสิบเอก สวัสดิ์ ดงหลง
จาสิบเอก สวัสดิ์ ยิ่งคํานึง
จาสิบเอก สวาง สุขรุง
จาสิบเอก สวาท คงออน
จาสิบเอก สหรัฐ ดีพยุงไทย
จาสิบเอก สังวาลย นาคศิริ
จาสิบเอก สัญชัย ยินดีภพ
จาสิบเอก สัญญา ญาณโกมุท
จาสิบเอก สัญญา นิกรวัฒน
จาสิบเอก สันติ ขวัญเอียด
จาสิบเอก สันติ อรรคธรรม
จาสิบเอก สันทนา คลายแสงจันทร
จาสิบเอก สัมพันธ ญาณโกมุท
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จาสิบเอก สากล จิ๋วจันทร
จาสิบเอก สาครินทร นุยพวง
จาสิบเอก สาทิตย จุลรัตน
จาสิบเอก สานิตย ลวนลักษณ
จาสิบเอก สามพราน ดัชถุยาวัตร
จาสิบเอก สามารถ สังขทอง
จาสิบเอก สามิตร อุนพล
จาสิบเอก สายชล ศิลปชัย
จาสิบเอก สายยนต วอหลา
จาสิบเอก สําราญ ผิวดํา
จาสิบเอก สําฤทธิ์ สาทสังข
จาสิบเอก สิทธิกรณ ศรีสุขโข
จาสิบเอก สิทธิชัย งามประดิษฐ
จาสิบเอก สิทธิชัย บุญผอง
จาสิบเอก สิทธิโชค ฝอยทอง
จาสิบเอก สิทธิพงศ กิมิฬาร
จาสิบเอก สิทธิพงษ ประสารเอ
จาสิบเอก สิทธิศักดิ์ เกงธัญกรณ
จาสิบเอก สินชัย จันทรแกว
จาสิบเอก สิรวิชญ รังสิมานพ
จาสิบเอก สิริชัย บุบผาอินทร
จาสิบเอก สุกิจ สุริยะโชติ
จาสิบเอก สุขสรรค เมืองชุมพล
จาสิบเอก สุขสันต นอยโนนทอง
จาสิบเอก สุจิตร จันทราภรณ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข
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จาสิบเอก สุชาติ กาฬสุวรรณ
จาสิบเอก สุชาติ ศุภชัยพิศุทธิ์
จาสิบเอก สุชีพ จิตรมั่น
จาสิบเอก สุดที่รัก สอนเทียม
จาสิบเอก สุทธิพร ยอดยิ่ง
จาสิบเอก สุทธิรักษ ชาญนคร
จาสิบเอก สุทัย นาคศรี
จาสิบเอก สุทัศน บัวขาว
จาสิบเอก สุทิน ชายใหญ
จาสิบเอก สุทิน เทียมเพชร
จาสิบเอก สุนทร สิงหครุฑ
จาสิบเอก สุนทร สิทธิรักษ
จาสิบเอก สุนันท ประวันไหว
จาสิบเอก สุบิน ชางพลาย
จาสิบเอก สุบิน หีบแกว
จาสิบเอก สุพจน ขนอนคราม
จาสิบเอก สุพจน นิลทับโพธิ์
จาสิบเอก สุพจน พงไทยสงค
จาสิบเอก สุพจน พันธแกว
จาสิบเอก สุพจน อยูพรหม
จาสิบเอก สุเมธ บุตรเนียร
จาสิบเอก สุเมษ เทียนสงรัศมี
จาสิบเอก สุรชัย มีสกุล
จาสิบเอก สุรเชษฐ เกษกลา
จาสิบเอก สุรศักดิ์ กาสีวงค

หนา้ ๙๐
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จาสิบเอก สุรสิทธิ์ คุมกัน
จาสิบเอก สุรสิทธิ์ สงรักษ
จาสิบเอก สุรสิทธิ เสือพันธเจริญ
จาสิบเอก สุรัตน จันพลับ
จาสิบเอก สุรัตน ฉันทะนิ
จาสิบเอก สุราษฎร ไชยอินทร
จาสิบเอก สุรินทร มวงทอง
จาสิบเอก สุรินทร สุขพอคา
จาสิบเอก สุริยะ อินทรสกุล
จาสิบเอก สุริยา มามาตย
จาสิบเอก สุริยา อุณาพรหม
จาสิบเอก สุริวงค มงการ
จาสิบเอก สุรียา บือซา
จาสิบเอก สุวรรณ ภิราษร
จาสิบเอก สุวัฒน อาจวิเชียร
จาสิบเอก สุวิช แกวดวงโต
จาสิบเอก สุวิตร พิทักษา
จาสิบเอก สุวิทย บัวเมือง
จาสิบเอก สุวิทย มาสาร
จาสิบเอก สุวิมล แสงมณี
จาสิบเอก เสกสรร ชอบสูงเนิน
จาสิบเอก เสนห นุมเออ
จาสิบเอก เสมอ โสมมูล
จาสิบเอก เสริม ภูตะนารถ
จาสิบเอก เสริมศักดิ์ ทองดี
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จาสิบเอก เสวก อนอินทร
จาสิบเอก แสงชัย ดวงบานยาง
จาสิบเอก แสนพล แสงกร่ํา
จาสิบเอก โสชัยพร กมลศิริ
จาสิบเอก โสพิศ ผลโยธิน
จาสิบเอก โสภา ภูถาดลาย
จาสิบเอก แหวน ทิธรรมมา
จาสิบเอก โหนง ทับทิมดี
จาสิบเอก อณุรุจน ศรีสวางสุข
จาสิบเอก อดิศร พันธปกครอง
จาสิบเอก อดิศร เมืองโคตร
จาสิบเอก อดิศร สุริยะภักดิ์
จาสิบเอก อดิศักดิ์ ถิ่นศรี
จาสิบเอก อดิศักดิ์ บุญยะฤทธิ์
จาสิบเอก อดิศักดิ์ ลิขิตวัฒนกิจ
จาสิบเอก อดุลย จันทะนาม
จาสิบเอก อดุลย บุญชู
จาสิบเอก อดุลย ถินพนา
จาสิบเอก อติรุจ อาตยากุล
จาสิบเอก อธิพงษ บูรณทอง
จาสิบเอก อนันต จุฑานิตย
จาสิบเอก อนันต บุญสันต
จาสิบเอก อนันต พานทอง
จาสิบเอก อนุ แกวอรุณ
จาสิบเอก อนุชา โตมะโน

หนา้ ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

จาสิบเอก อนุชา วงศตลาดขวัญ
จาสิบเอก อนุชา อุนอาษา
จาสิบเอก อนุชิต จางวาง
จาสิบเอก อนุชิต จีนตั้ง
จาสิบเอก อนุชิต ชารพ
จาสิบเอก อนุญาติ พุมพวัน
จาสิบเอก อนุรักษ โคตรเสนา
จาสิบเอก อนุวัฒน ทองรอด
จาสิบเอก อนุสร บุญเรือง
จาสิบเอก อนุสรณ เปรมเพชร
จาสิบเอก อนุสรณ ศรีดํา
จาสิบเอก อนุสรณ อินทรอักษร
จาสิบเอก อเนก เตะวงษ
จาสิบเอก อเนก วันจิ๋ว
จาสิบเอก อภิชัย เพ็ชรทอง
จาสิบเอก อภิชาติ สุดไธสง
จาสิบเอก อภิเชษฐ พยัฆคพันธุ
จาสิบเอก อภิเดช อุตรา
จาสิบเอก อภิเน จอยปลูก
จาสิบเอก อภิสิทธิ์ แสงงาม
จาสิบเอก อมรพงษ วงคโยโพ
จาสิบเอก อรรถกร เกตุมณี
จาสิบเอก อรรถโกวิทย โพธิ์นาค
จาสิบเอก อรรถพงค สงเคราะห
จาสิบเอก อรรถพร วะชังเงิน

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐

หนา้ ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก อรรถพล คลี่บํารุง
จาสิบเอก อรรถพล คิรินทร
จาสิบเอก อรรถสิทธิ์ เลิศรุงนภาพร
จาสิบเอก อรอนงค แสนสุข
จาสิบเอก อรุณ บุญเรือง
จาสิบเอก อรุณ ลอยศักดิ์
จาสิบเอก อลงกต ชลาภิรมย
จาสิบเอก อะนน สังขแกว
จาสิบเอก อัครเดช เยือกเย็น
จาสิบเอก อัครเดช เสริมสุข
จาสิบเอก อังสราญ รวมใจ
จาสิบเอก อัตพล บุญโชค
จาสิบเอก อัศวิน ศรีสวัสดิ์
จาสิบเอก อัศวิน หนุนภักดี
จาสิบเอก อัษฎาวุธ เครือสุวรรณ
จาสิบเอก อาคม รายะนคร
จาสิบเอก อาคม วงษอุดม
จาสิบเอก อาจณรงค แจงกิจ
จาสิบเอก อาณุภาพ ศิลประเสริฐ
จาสิบเอก อาดูน เหมือนแกว
จาสิบเอก อาทิตย คิ้วสูงเนิน
จาสิบเอก อํานวย จันทศร
จาสิบเอก อํานาจ ภักดี
จาสิบเอก อิฐธิฐ วีรเสนีย
จาสิบเอก อิทธิพล ขาวผอง

๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

จาสิบเอก อิสรา บุญญะตุโร
จาสิบเอก อุทัย ชูผล
จาสิบเอก อุทัย นันทกุลพลพินิจ
จาสิบเอก อุทัย หนูชวย
จาสิบเอก อุทิตย ลมออน
จาสิบเอก อุเทน บุญลอย
จาสิบเอก เอกกมล บุญชู
จาสิบเอก เอกชัย คําแจ
จาสิบเอก เอกชัย ชุมแกว
จาสิบเอก เอกชัย บุญมี
จาสิบเอก เอกชัย พุทธวัน
จาสิบเอก เอกชัย อินตะ
จาสิบเอก เอกบดินทร โคตรโสภา
จาสิบเอก เอกพงค ดวงสุวรรณ
จาสิบเอก เอกพล รินใจ
จาสิบเอก เอกราช ธรรมานนท
จาสิบเอก เอกราช สิมวิเศษ
จาสิบเอก เอกวิทย จิดาการเจริญ
จาสิบเอก เอนก พูลบุญ
จาสิบเอก โอภาส เดชภัทรพรรณ
จาสิบเอก โอภาส บุตรบานเขวา
จาสิบเอก โอภาส เอื้อจตุรสมบูรณ
จาสิบเอกหญิง กนกภรณ ศิริวาร
จาสิบเอกหญิง กฤตยา วัฒนาเมธี
จาสิบเอกหญิง เกศรินทร เทียนเทศ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗

หนา้ ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอกหญิง จาริณี กลิ่นบุบผา
จาสิบเอกหญิง จิตติมา ดอนศรี
จาสิบเอกหญิง จิราวรรณ เอี่ยมหอม
จาสิบเอกหญิง จุฑาวดี แยมทรัพย
จาสิบเอกหญิง ดรรชนี ปดชา
จาสิบเอกหญิง ดารัณ อมรเวช
จาสิบเอกหญิง เตือนจิตต
สันติพิริยาภรณ
จาสิบเอกหญิง บุษบา บุญมีทวี
จาสิบเอกหญิง เบญญาภา ไชยานนท
จาสิบเอกหญิง เบญญาภา
พรรณรายน
จาสิบเอกหญิง ปฐมา จันทรทอง
จาสิบเอกหญิง ปทุมพร พลเภา
จาสิบเอกหญิง ปนัดดา อามัติรัตนะ
จาสิบเอกหญิง ปารมิตา ศรีมณียงค
จาสิบเอกหญิง พรสวรรค
ภวภูตานนท
จาสิบเอกหญิง ภานุมาศ ชวยนคร
จาสิบเอกหญิง มะลิวรรณ จูมพันธ
จาสิบเอกหญิง รวีวรรณ ภาคามล
จาสิบเอกหญิง ระพีพร จาระนัย
จาสิบเอกหญิง รัชนีวรรณ แจมสุข
จาสิบเอกหญิง วรัชยา ไสยโสภณ
จาสิบเอกหญิง วิภารัตน
จันทรประเสริฐ

๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑
๑๘๔๒

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

จาสิบเอกหญิง ศศิธร มูลแสง
จาสิบเอกหญิง ศิวนาถ หาญปราบ
จาสิบเอกหญิง สุพรรษา รุงสวาง
จาสิบเอกหญิง สุพัตยา เจริญผล
จาสิบเอกหญิง สุวรีย
สุขเสถียรวัฒนา
จาสิบเอกหญิง สุอังคะนา เพียอม
จาสิบเอกหญิง หรรษา นุชศรี
จาสิบเอกหญิง อมรรัตน คําสัตย
จาสิบเอกหญิง อรปภา เกตุอุไร
จาสิบเอกหญิง อรวรรณ นาคสุข
จาสิบเอกหญิง อรัญญา ทองยัง
จาสิบเอกหญิง อาทิตยา เฉิดฉาย
จาสิบโท กรีฑา แบงเพชร
จาสิบโท กฤษณพงษ ไชยวงค
จาสิบโท กฤษดา จงสถิตธรรม
จาสิบโท กษมา สังขสม
จาสิบโท กิตติพงศ เลิศชัยวัฒนกุล
จาสิบโท เกียรติสยาม เถื่อนดี
จาสิบโท โกสิทธิ์ธาดา พรายพรรณ
จาสิบโท คมกฤช มูลสาร
จาสิบโท ครรชิต สุภาศรี
จาสิบโท คราม รุกขโภชน
จาสิบโท จตุรงค ทองอินทร
จาสิบโท จักรกริช กันทา
จาสิบโท จิตติ สุขพิลาภ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗

หนา้ ๙๔
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จาสิบโท จิรยุทธ ฉัตรทอง
จาสิบโท จิรศักดิ์ รักษมณี
จาสิบโท เจษฎารัฐ วงขะโหนง
จาสิบโท ฉลองชัย ไชยอาสา
จาสิบโท เฉลิมชัย บุญปก
จาสิบโท ไฉน ใจวงค
จาสิบโท ชลทิตย มากมี
จาสิบโท ชัชวาล มหาวัน
จาสิบโท ชัยกฤต ชานุวัฒน
จาสิบโท ชัยชนะ กอนใบ
จาสิบโท ชาญนรินทร ธรรมวรีย
จาสิบโท ชาญวิทย วงศสุวรรณ
จาสิบโท ชานนท ซุนเลี่ยง
จาสิบโท ณพปฎล จารุภุมมิก
จาสิบโท ณรงคเดช บุญโกศล
จาสิบโท ณรงเดช หนูสง
จาสิบโท ณัฐพงษ เย็นอังกูร
จาสิบโท ณัฐพล ทองฟก
จาสิบโท ณัฐพล เที่ยงผดุง
จาสิบโท ณัฐพล นามลาด
จาสิบโท ณัฐวุฒิ บุบผาวงค
จาสิบโท เดชา เจริญสวัสดิ์
จาสิบโท ทนงศักดิ์ มอมละมูล
จาสิบโท ทศพร รักษาภักดี
จาสิบโท ธนวิวัฒน คงเพชร

๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

จาสิบโท ธนวุฒิ จันทรเจริญ
จาสิบโท ธนิกานต แกวเสน
จาสิบโท ธราวุธ ศรีจันทร
จาสิบโท ธีรชัย สืบสุข
จาสิบโท ธีรภาพ ชัยรัตน
จาสิบโท ธีรศักดิ์ นาคชุม
จาสิบโท นิพนธ มุณณีย
จาสิบโท บริบูรณ เบาจันทร
จาสิบโท บวรรัตน บุญสนอง
จาสิบโท บุญฤทธิ์ วณีสอน
จาสิบโท บุญลอม เจียงภูเขียว
จาสิบโท ปชานน วงศตลาดขวัญ
จาสิบโท ปรเมษฐ ศิริ
จาสิบโท ประกิต สุขมาก
จาสิบโท ประเสริฐ สุขประเสริฐ
จาสิบโท ปรีชา ฟูแสง
จาสิบโท เปรมศักดิ์ ปทาลาด
จาสิบโท พจนชรินทร ซายเซี้ย
จาสิบโท พรรวินท แกวกลม
จาสิบโท พลวัฒน ไสยกุล
จาสิบโท พัฒนพงษ ปาระมี
จาสิบโท พิเชษฐ รักดีแข
จาสิบโท พิทักษรัฐ โนรัตน
จาสิบโท ไพรัตน ออกแดง
จาสิบโท ภิรายุ มีแกวนอย

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖
๑๙๑๗

หนา้ ๙๕
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จาสิบโท มนัส ชีลั่น
จาสิบโท เมธาพัฒน จรัญธนวัฒน
จาสิบโท ยอดธง พรมปาน
จาสิบโท รัชตชัย ดีอินทร
จาสิบโท รัชนาท หนูพลิก
จาสิบโท รัฐชาติ ดวงมะโน
จาสิบโท ลี กองไพรกุล
จาสิบโท เลอเกียรติ คงสวี
จาสิบโท วรายุทธ เมืองศิริ
จาสิบโท วัชระ ตันซื่อ
จาสิบโท วัชระ ประคองสุข
จาสิบโท วัฑฒนา ออนนวล
จาสิบโท วัฒนชัย ปสลาง
จาสิบโท วัฒนา พิทักษวงค
จาสิบโท วัทธิกร มุณี
จาสิบโท วันชนะ นิ่มนุช
จาสิบโท วันชัย ลําใยเสถียร
จาสิบโท วิจักษณ หลอประดิษฐ
จาสิบโท วินัย วงษาศรี
จาสิบโท วิเศษ สุขเจริญ
จาสิบโท วิสูตร สุทธิบาก
จาสิบโท วีรเดช นวมนาค
จาสิบโท วีระชาติ มีเสน
จาสิบโท วุฒิชัย คงมีผล
จาสิบโท วุฒินันท ออนโพธา

๑๙๑๘
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
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๑๙๒๔
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๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
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๑๙๓๘
๑๙๓๙
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๑๙๔๑
๑๙๔๒

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

จาสิบโท ศรัณยู ออนตา
จาสิบโท ศักดิ์ศิริ โมกขศักดิ์
จาสิบโท ศุภกร คุปตโรจนอังกูร
จาสิบโท ศุภชัย แกวเมฆ
จาสิบโท สมบูรณ สงวนศักดิ์
จาสิบโท สมพงษ จันทรมา
จาสิบโท สิทธิชัย ดาโอภา
จาสิบโท สุนทร มองเพชร
จาสิบโท สุรเชษฐ ขุนบรรเทิง
จาสิบโท สุรเชษฐ เอี่ยมบาง
จาสิบโท สุรศักดิ์ ทองขาว
จาสิบโท สุรศักดิ์ เสงี่ยมสมานันท
จาสิบโท สุระชัย ขยันทํา
จาสิบโท สุริยา ชาตาดี
จาสิบโท สุริยา อวมเจริญ
จาสิบโท สุวฤทธิ์ ศิริพิลา
จาสิบโท สุวาริน ยะโกะ
จาสิบโท เสกสรร เขตประทุม
จาสิบโท หาญชัย พรมบุญ
จาสิบโท อดิเทพ แสงสุด
จาสิบโท อดิเรก พรยา
จาสิบโท อนิรุทธิ์ นวมเอม
จาสิบโท อภินันท ไวถาวร
จาสิบโท อภิสิทธิ์ วงคชัย
จาสิบโท อรรถพล นวลเอียด

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข
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๑๙๔๔
๑๙๔๕
๑๙๔๖
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๑๙๖๖
๑๙๖๗

หนา้ ๙๖
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จาสิบโท อัครวินท อินคุม
จาสิบโท อัศราวุธ มุนตรีประถม
จาสิบโท อุกฤษฎ วังขุนพรหม
จาสิบโท เอกลักษณ นุชเจริญ
จาสิบโท ฤทธิ์ศร ทองทับ
จาสิบโทหญิง จิรัฏชยา เที่ยงสาย
จาสิบโทหญิง ฉัฐฑริกา บางแกว
จาสิบโทหญิง วิชุตา ชวยชู
จาสิบตรี กําพล คงบัว
จาสิบตรี กมล คชชาญ
จาสิบตรี กฤษฎา คําภาพันธ
จาสิบตรี กฤษยา คลองประดิษฐ
จาสิบตรี กิตติเทพ ปทมสูต
จาสิบตรี กิตติพงศ จันทรเรืองฤทธิ์
จาสิบตรี เกษมสันต น้ําแกว
จาสิบตรี โกวิทย กาญจนพาที
จาสิบตรี ไกรฤกษ จันทหาร
จาสิบตรี ขจรยศ เปยงใจ
จาสิบตรี จรงค แสงมืด
จาสิบตรี จุมพล สายบัวทอง
จาสิบตรี จูนศักดิ์ ฉิมมี
จาสิบตรี เจริญชัย กันยารัด
จาสิบตรี ฉลองชัย นันทเสน
จาสิบตรี ฉัตรทอง ภาคเดียว
จาสิบตรี เฉลิมชัย นามมอง

๑๙๖๘
๑๙๖๙
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๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

จาสิบตรี ชญตว แกวนิล
จาสิบตรี ชริน ฤทธิ์จรูญ
จาสิบตรี ชวน ชาญเวช
จาสิบตรี ชาญทวี ชํานาญเวช
จาสิบตรี ชาตรี เกษตระชนม
จาสิบตรี ฐาปกรณ เกษกลิ่นหอม
จาสิบตรี ณรงค ปนคํา
จาสิบตรี ณรงคพล คงถาวร
จาสิบตรี ณรงคศักดิ์
ชัยชนะกสิกรรม
จาสิบตรี ณัฐพงค รัตนพงศ
จาสิบตรี โดม สายไทย
จาสิบตรี ตรีวิทย อินตะปญญา
จาสิบตรี ถนอมพงษ ลัทธิธรรม
จาสิบตรี ทวีทรัพย เยาดํา
จาสิบตรี ทักษิณ หนูเสน
จาสิบตรี ทิพยชัย ยศสังข
จาสิบตรี ทิวากร กัญจา
จาสิบตรี ทิวากรณ พรหมนิมิตร
จาสิบตรี ธนัช อินเลี่ยม
จาสิบตรี ธนัติ ผลานาค
จาสิบตรี ธนากร แกวกูล
จาสิบตรี ธนาคาร สอาดศรี
จาสิบตรี ธรา คงแกว
จาสิบตรี ธวัช วังเวียง

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข
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จาสิบตรี ธัญญาพร ศักดิ์พิมล
จาสิบตรี ธันวา นาโควงค
จาสิบตรี ธีระภัทร โสนะจิตร
จาสิบตรี ธีรณุ ไกรวงศ
จาสิบตรี ธีรพล ผองอน
จาสิบตรี ธีรวัฒน ประทุมไชย
จาสิบตรี ธีระพงษ ชํานาญกิจ
จาสิบตรี ธีระยุทธ พิสัย
จาสิบตรี ธีระยุทธ หวังโสะ
จาสิบตรี ธีระวงค ยะมา
จาสิบตรี นพดล ปรั้นเจริญ
จาสิบตรี นพดล สุขประเสริฐ
จาสิบตรี นรงฤทธิ์ สุวรรณโชติ
จาสิบตรี นรินทรศักดิ์ บุญประสิทธิ์
จาสิบตรี นิติกร เข็มทอง
จาสิบตรี นิพนธ ปานดี
จาสิบตรี นิพนธ หาญเชิงชัย
จาสิบตรี นิรัตน แหนงวงศ
จาสิบตรี บรรพต สุวรรณ
จาสิบตรี ปฏิวัติ ทะวาป
จาสิบตรี ประยูร หอมพนา
จาสิบตรี ประสงค นอยแสง
จาสิบตรี ปริวัฒน หนูมา
จาสิบตรี ปรีชา กลิ่นจันทร
จาสิบตรี ปญญา จันทรฉุน
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๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

จาสิบตรี ปญญา แนวเถื่อน
จาสิบตรี เปยมสถิตย เอี่ยมทรัพย
จาสิบตรี พงศธร เพชรรัตนมุณี
จาสิบตรี พะยอม ชํานาญกุล
จาสิบตรี เพชรนรินทร ศรวัฒน
จาสิบตรี ฟาอิศร รักดี
จาสิบตรี ภาคภูมิ สุขประเสริฐ
จาสิบตรี ภาคภูมิ หนูชัยแกว
จาสิบตรี ภิระพงศ เวชรักษ
จาสิบตรี มนัส ชางเงิน
จาสิบตรี ยุทธศักดิ์ ชูสงค
จาสิบตรี ยุทธศักดิ์ วัฒหนู
จาสิบตรี รณชัย ชนะคุม
จาสิบตรี รังสรรค กลาดี
จาสิบตรี รุงทวรรณ ปานมี
จาสิบตรี รุงอรุณ เทพสุธรรม
จาสิบตรี ฤทธิชัย เมืองสวาง
จาสิบตรี ไลยแมน ภูมิพันธ
จาสิบตรี วงศกร บัณฑิตศักดิ์
จาสิบตรี วัชรพงษ โปยขุนทด
จาสิบตรี วัชรพล จันทนพ
จาสิบตรี วัชรา ศรีษะแกว
จาสิบตรี วันชนะ วงศเหมย
จาสิบตรี วัลลภ บัวประทุม
จาสิบตรี วิทยา กลองพรม

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔
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๒๐๔๖
๒๐๔๗
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๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕
๒๐๖๖

จาสิบตรี วิษณุ บุรีรักษ
จาสิบตรี วิษณุ ศรีเหมาะ
จาสิบตรี วิษณุกร แสงบุตรดี
จาสิบตรี วีระชัย เกตุมาลา
จาสิบตรี วุฒิไกร งวดชัย
จาสิบตรี ศรศักดิ์ ผองใส
จาสิบตรี ศรารักษ ชูศรี
จาสิบตรี ศราวุธ ดําทิพย
จาสิบตรี ศิราวุธ สุทธิสาย
จาสิบตรี ศิวดล โฮมแพน
จาสิบตรี ศุภวิชญ ทองชุม
จาสิบตรี สถาพร ศรีมณฑา
จาสิบตรี สถาพร อินแพง
จาสิบตรี สมเจตน ปุงปแกว
จาสิบตรี สมชาย สังฆะมณี
จาสิบตรี สมนึก ทองใหม
จาสิบตรี สมภพ เทพสวัสดิ์
จาสิบตรี สมาน ฟกทอง
จาสิบตรี สองชัย นักจะเข
จาสิบตรี สันตพงค พังแพร
จาสิบตรี สันตสิทธิ์ รักมิตร
จาสิบตรี สันติกุล พันฤทธิ์
จาสิบตรี สัพพัญู แถลงกัน
จาสิบตรี สิทธิพร ปุยเงิน
จาสิบตรี สุทธิพร ผสมศรี

หนา้ ๙๘
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๒๐๖๗
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๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

จาสิบตรี สุทัด บุญสง
จาสิบตรี สุรพงษ รุงเรืองผล
จาสิบตรี สุรศักดิ์ มุสิกพงค
จาสิบตรี สุวนัส สีลาโคตร
จาสิบตรี หัสวิชัย ทองเกิด
จาสิบตรี หิรัญ หีบแกว
จาสิบตรี อดิษฐ อนันตศรี
จาสิบตรี อนุชา รักวงศไทย
จาสิบตรี อนุพงษ แจงสวาง
จาสิบตรี อนุสรณ เขียวพรม
จาสิบตรี อภิชา ศรีสะอาด
จาสิบตรี อภิวัฒน นพถาวร
จาสิบตรี อมรเทพ รสมัย
จาสิบตรี อัครเดช บุบผาอาจ
จาสิบตรี อัตชัย ศรีพิณ
จาสิบตรี อัศมเดช หลงสลํา
จาสิบตรี อาทิตย แกวอินตะ
จาสิบตรี อํานาจ บัวเรือง
จาสิบตรี อิงคยุทธ รักษาแกว
จาสิบตรี อิทธิพัทธ แจมประเสริฐ
จาสิบตรี อุดมศักดิ์ วรังอาสน
จาสิบตรี เอกรินทร ถะเกิงสุข
จาสิบตรี เอกพงศ ปนไชย
จาสิบตรี เอกศักดิ์ สัญญากิจ
จาสิบตรีหญิง กาลาโสม โดงกูล

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๒๐๙๒
๒๐๙๓
๒๐๙๔
๒๐๙๕
๒๐๙๖
๒๐๙๗
๒๐๙๘
๒๐๙๙
๒๑๐๐
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕

หนา้ ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบตรีหญิง ขนิษฐา รังสิมันตุชาติ
จาสิบตรีหญิง จุฑารัตน อินทรวิเชียร
จาสิบตรีหญิง ชบา รายกลับดี
จาสิบตรีหญิง เบญจมาศ หนูสุด
จาสิบตรีหญิง พิมพพันธุ
แกวคงธรรม
จาสิบตรีหญิง วัชรากร ออนทอง
จาสิบตรีหญิง วิมลรัตน ยองเข
จาสิบตรีหญิง ศิริมันตรา โยธราช
จาสิบตรีหญิง สุนิสา เนาวมุกดา
จาสิบตรีหญิง อรภร ไชยสวัสดิ์
จาสิบตรีหญิง อัจฉรา บุตรแพง
จาสิบตรีหญิง อาจรีย คูหาวิชานันท
จาสิบตรีหญิง อิทธิญากร วังงาม
จาสิบตรีหญิง อุบล ทองนุน
สิบเอก กตกร ตรีสมุทร
สิบเอก กรกฎ พงศสกุล
สิบเอก กรกรต ออนแปน
สิบเอก กรวิชญ บัวลี
สิบเอก กฤตินันท เจริญรื่น
สิบเอก กฤศ สืบยุบล
สิบเอก กฤษกร ชื่นจิตร
สิบเอก กฤษฎา คณาพันธ
สิบเอก กฤษฎา บุญโยม
สิบเอก กฤษฎา ปญญาคํา
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๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบเอก กฤษฎา เพียอินทร
สิบเอก กฤษฎา มินชัย
สิบเอก กฤษฎา ศิริรวม
สิบเอก กฤษฎา สวางไพรวัลย
สิบเอก กฤษณะ แพสอาด
สิบเอก กฤษณะ ลี้ประเสริฐ
สิบเอก กฤษดา ลําพูน
สิบเอก กลยุทธ นุนจุย
สิบเอก กองเกียรติคุณ เขาทอง
สิบเอก กอบเดช พูดชอบ
สิบเอก กันตภูมิ ปนเปยมรัษฎ
สิบเอก กัมพล นุมเจริญ
สิบเอก กัมพล ฤทธิบาล
สิบเอก กาญจณพล ทับฤทธิ์
สิบเอก การุณย แจมดาว
สิบเอก กิตติ โสละ
สิบเอก กิตติกร รักษานาค
สิบเอก กิตติกร วิชัย
สิบเอก กิตติชัย ลีราช
สิบเอก กิตติโชค ยอดรักษ
สิบเอก กิตติณัฏฐ ชุมชู
สิบเอก กิตติทรรศ นันทสอน
สิบเอก กิตตินันท ทับฤทธิ์
สิบเอก กิตติพงศ สิริสาร
สิบเอก กิตติพงษ คําลือ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔
๒๑๔๕
๒๑๔๖
๒๑๔๗
๒๑๔๘
๒๑๔๙
๒๑๕๐
๒๑๕๑
๒๑๕๒
๒๑๕๓
๒๑๕๔
๒๑๕๕
๒๑๕๖
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕

หนา้ ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

สิบเอก กิตติพงษ แทนมาก
สิบเอก กิตติพงษ บุญมีพิพิธ
สิบเอก กิตติวุฒิ ตั้งซาย
สิบเอก กิตติศักดิ์ จันทรักษ
สิบเอก กิตติศักดิ์ ปาวิลา
สิบเอก กิตติศักดิ์ สกุลไทย
สิบเอก กิตติศักดิ์ ออนเมือง
สิบเอก กุลชาติ วงศสุวรรณ
สิบเอก กุลชาติ สุภาคนิมิต
สิบเอก เกริกเกียรติ พุมฉายา
สิบเอก เกริกฤทธิ์ สุภาศรี
สิบเอก เกรียงไกร คชสงา
สิบเอก เกรียงไกร ศรีสกุล
สิบเอก เกียรติศักดิ์ โชติธนัตถภณ
สิบเอก โกมินทร แกวบุตตา
สิบเอก โกเมนทร จิตรนารี
สิบเอก ขจรศักดิ์ กระแสรสาร
สิบเอก ขจรศักดิ์ มีนาค
สิบเอก ขวัญชัย วรบุตร
สิบเอก คชนิพนธ ทองทิพย
สิบเอก คชพงษ คุมขํา
สิบเอก คชากร เทพรักษา
สิบเอก คเชนทร ตลับนาค
สิบเอก คณิศร พวงศิริ
สิบเอก คมสัน คําบุญเหลือ

๒๑๖๖
๒๑๖๗
๒๑๖๘
๒๑๖๙
๒๑๗๐
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕
๒๑๗๖
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบเอก คมสัน นันตา
สิบเอก คมสันต สลีวงศ
สิบเอก คมสันต เลิศเรืองฤทธิ์
สิบเอก คุณากร เบญจพันธ
สิบเอก คุณากร อายุยืน
สิบเอก จรรยา บิลรงค
สิบเอก จรัสพงษ คําสูง
สิบเอก จรินทร ใจเทพ
สิบเอก จรูญศักดิ์ หาญสาริกิจ
สิบเอก จักพงษ อํานวยชัย
สิบเอก จักรกฤษ บุญเลิศ
สิบเอก จักรกฤษณ กงเตน
สิบเอก จักรกฤษณ นาคะนนท
สิบเอก จักรเทพ ตั้งอยู
สิบเอก จักรพงศ ประดับศรี
สิบเอก จักรพงศ สิงหคํามา
สิบเอก จักรพงษ ใจออน
สิบเอก จักรพงษ ทรงชวง
สิบเอก จักรพงษ เย็นใจ
สิบเอก จักรพันธ จอมนงค
สิบเอก จักรพันธ จันทะคุณ
สิบเอก จักรวาล แสงแกว
สิบเอก จักรศรากรณ ขอดี
สิบเอก จักรี ดาดํา
สิบเอก จักรี สรางทองคํา

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒
๒๒๐๓
๒๒๐๔
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘
๒๒๐๙
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔
๒๒๑๕

หนา้ ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

สิบเอก จารุวัฒน จันศิริสา
สิบเอก จารุวัฒน รัตนโคน
สิบเอก จิตติไกร วงศาสนธิ์
สิบเอก จิรวัฒน ฝงชลจิตต
สิบเอก จิรวิทย บุญพิพัฒมงคล
สิบเอก จิระพงษ ญาติเจริญ
สิบเอก จิระศักดิ์ รอดพิศดาร
สิบเอก จิรายุ กรเกตุ
สิบเอก จิรายุ ปาจรียานนท
สิบเอก จิรายุ ศรีนางใย
สิบเอก จิรายุ สิงหอน
สิบเอก จีรพงษ ใจเหมือน
สิบเอก จีรพงษ มีชัย
สิบเอก จีรพัฒน ซุยยะกิจ
สิบเอก จีรศักดิ์ แกวสิงห
สิบเอก จีราภัคค นอยนอนเมือง
สิบเอก เจตอนันต ชัยสิทธิ์
สิบเอก เจนวิทย จันทราทิพย
สิบเอก เจริญชัย คงไข
สิบเอก เจษฎา กลิ่นสิงห
สิบเอก เจษฎา แกวนวล
สิบเอก เจษฎา คงกะพันธ
สิบเอก เจษฎา บัวคําศรี
สิบเอก เจษฏา บัวสันเทียะ
สิบเอก โจ วงษสกุล

๒๒๑๖
๒๒๑๗
๒๒๑๘
๒๒๑๙
๒๒๒๐
๒๒๒๑
๒๒๒๒
๒๒๒๓
๒๒๒๔
๒๒๒๕
๒๒๒๖
๒๒๒๗
๒๒๒๘
๒๒๒๙
๒๒๓๐
๒๒๓๑
๒๒๓๒
๒๒๓๓
๒๒๓๔
๒๒๓๕
๒๒๓๖
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบเอก ฉัตรชัย มูลทากรม
สิบเอก ฉัตรชัย สัจจะศักดิ์สิริ
สิบเอก ฉัตรชัย แสนพันธ
สิบเอก ฉัตรณรงค หนอสกูล
สิบเอก เฉลิม พึ่งเพ็ง
สิบเอก เฉลิมพงษ วันชัย
สิบเอก เฉลิมพล แสนหลา
สิบเอก ชญานิน เครือณรงค
สิบเอก ชนะ จอมทอง
สิบเอก ชยากร มานิจธรรมพงษ
สิบเอก ชลิต หนูฤทธิ์
สิบเอก ชวลิต เลาดี
สิบเอก ชัชพล หฤรักษ
สิบเอก ชัชวาล แกวเทพ
สิบเอก ชัชวาลย วิชัย
สิบเอก ชัยชาน จานศิลา
สิบเอก ชัยณรงค เวชบุล
สิบเอก ชัยยุทธ ผาสุขล้ํา
สิบเอก ชัยยุทธ วารี
สิบเอก ชัยวัฒน สุขประเสริฐพร
สิบเอก ชัยวุฒ พุทธวงศ
สิบเอก ชาคริต โมสิกะ
สิบเอก ชาคริตย สมเภา
สิบเอก ชาญชัย ยะกิจ
สิบเอก ชาญชัย แสนคําเฮือง

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๒๒๔๑
๒๒๔๒
๒๒๔๓
๒๒๔๔
๒๒๔๕
๒๒๔๖
๒๒๔๗
๒๒๔๘
๒๒๔๙
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒
๒๒๕๓
๒๒๕๔
๒๒๕๕
๒๒๕๖
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕

หนา้ ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

สิบเอก ชาญณรงค มาตชะลา
สิบเอก ชาญยุทธ ประเสริฐศรี
สิบเอก ชาญวิทย มีธะระ
สิบเอก ชํานาญ ภัทธิยากูล
สิบเอก ชินธนัษย ซุนเสง
สิบเอก เชฎฐพร เสืองามเอี่ยม
สิบเอก เชาวฤทธิ์ ษรภักดี
สิบเอก เชาวลิต ทิพผล
สิบเอก โชคชัย ปานนุม
สิบเอก ไชยวุฒิ อุดมรัตน
สิบเอก ซูฟพยานติ์ เดชหามาตย
สิบเอก ฐนกร อยูเย็น
สิบเอก ฐานกวิน โชติวชิรพันธุ
สิบเอก ฐานพัฒน แกวเวียงคุณ
สิบเอก ฐาปกรณ กองสนั่น
สิบเอก ฐาปกรณ สิงหใส
สิบเอก ฐาปนพงษ เพชรคง
สิบเอก ฐิติพงศ หีมปอง
สิบเอก ณรง เจริญเสม
สิบเอก ณรงค ฉิมมากรม
สิบเอก ณรงค สิทธิรักษ
สิบเอก ณรงคศักดิ์ อาจหาญ
สิบเอก ณัฐกิจ พงษพัฒน
สิบเอก ณัฐกิตติ์ สุวรรณปรีดี
สิบเอก ณัฐชนน คงอาสา

๒๒๖๖
๒๒๖๗
๒๒๖๘
๒๒๖๙
๒๒๗๐
๒๒๗๑
๒๒๗๒
๒๒๗๓
๒๒๗๔
๒๒๗๕
๒๒๗๖
๒๒๗๗
๒๒๗๘
๒๒๗๙
๒๒๘๐
๒๒๘๑
๒๒๘๒
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบเอก ณัฐชนน สงเสริม
สิบเอก ณัฐชา วงษสุริยา
สิบเอก ณัฐพงศ หอธรรม
สิบเอก ณัฐพงษ ชนะศึก
สิบเอก ณัฐพงษ แสวงทอง
สิบเอก ณัฐพนธ คุมตระกูล
สิบเอก ณัฐพล กาวี
สิบเอก ณัฐพล ทองปาน
สิบเอก ณัฐพล โพธิ์ทา
สิบเอก ณัฐพล มณฑา
สิบเอก ณัฐพล วิทยารัตน
สิบเอก ณัฐพล วิรัตนคําเขียว
สิบเอก ณัฐวุฒิ ไชยโยธิน
สิบเอก ณัฐวุฒิ บุญเรือง
สิบเอก ณัฐวุฒิ ปานเกิด
สิบเอก ณัฐินนท ยืนยง
สิบเอก ณัทณพงศ สุขใส
สิบเอก ดนัย บุญเกตุ
สิบเอก ดนัย ลาลด
สิบเอก ดนุพล สุเมฆ
สิบเอก ดํารงค คําบุญเรือง
สิบเอก ดิเรก บุญมวง
สิบเอก เดชา บรรดาสุข
สิบเอก แดนชัย เทียนเมืองปก
สิบตรี ตรีสิทธิ์ จันทรภิวัฒน

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๒๒๙๑
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔
๒๒๙๕
๒๒๙๖
๒๒๙๗
๒๒๙๘
๒๒๙๙
๒๓๐๐
๒๓๐๑
๒๓๐๒
๒๓๐๓
๒๓๐๔
๒๓๐๕
๒๓๐๖
๒๓๐๗
๒๓๐๘
๒๓๐๙
๒๓๑๐
๒๓๑๑
๒๓๑๒
๒๓๑๓
๒๓๑๔
๒๓๑๕

สิบเอก ตฤษนันท ชัยลอม
สิบเอก เตชวิทย ขุนจันทร
สิบเอก ไตรรัตน แมนรัตน
สิบเอก ถนอมพล สุโขดม
สิบเอก ถาวร ทองปอง
สิบเอก ทนกฤต ครองชนม
สิบเอก ทนงศักดิ์ สุขประเสริฐ
สิบเอก ทรงภพ บุญโกย
สิบเอก ทรงยศ ปะกิโถ
สิบเอก ทวีวัฒน ขํามา
สิบเอก ทศพล ชออุบล
สิบเอก ทศพล อินพล
สิบเอก ทศพล อุทาสวัสดิ์
สิบเอก ทศวรรษ อุนทา
สิบเอก ทักษดนย เดชโยธิน
สิบเอก ทัพพภิภัทร สุขเปรม
สิบเอก ทัศติพงษ ยิ้มมาก
สิบเอก ทานุทัต อุไรกุล
สิบเอก ทายวุฒิ จินดาวรรณ
สิบเอก ทินณกร ถาสอน
สิบเอก เทอดพงษ อุปญญ
สิบเอก เทิดเกียรติ ปกปอง
สิบเอก ธงชาติ เดชอินทร
สิบเอก ธนกฤต เครือฟู
สิบเอก ธนชิษ แพะทอง

หนา้ ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓๑๖
๒๓๑๗
๒๓๑๘
๒๓๑๙
๒๓๒๐
๒๓๒๑
๒๓๒๒
๒๓๒๓
๒๓๒๔
๒๓๒๕
๒๓๒๖
๒๓๒๗
๒๓๒๘
๒๓๒๙
๒๓๓๐
๒๓๓๑
๒๓๓๒
๒๓๓๓
๒๓๓๔
๒๓๓๕
๒๓๓๖
๒๓๓๗
๒๓๓๘
๒๓๓๙
๒๓๔๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบเอก ธนโชติ พุมโพธิ์
สิบเอก ธนเดช นิสภา
สิบเอก ธนพล ธาราสนธิ์
สิบเอก ธนวรรธน แดนกระโทก
สิบเอก ธนวัฒน สิริจิราวัชร
สิบเอก ธนศักดิ์ สนธิพงศ
สิบเอก ธนากร ชํานาญ
สิบเอก ธนากร วิวันทา
สิบเอก ธนาชัย เตาหอม
สิบเอก ธนาวุฒิ นาใจ
สิบเอก ธนิศรชาติ สืบจากเทียม
สิบเอก ธเนศ อุนคํา
สิบเอก ธรรมฤทธิ์ จิตอํานวย
สิบเอก ธราดล ขวัญศิริ
สิบเอก ธราดล วรวิทยขจรภพ
สิบเอก ธวัชชัย บุญเมือง
สิบเอก ธวัชชัย พืชทองหลาง
สิบเอก ธัชพล บุญมั่น
สิบเอก ธัญพิสิษฐ หวานเสียง
สิบเอก ธัญยธรณ แบบแผน
สิบเอก ธันยธรณ สืบสุข
สิบเอก ธันวา ทะนันไชย
สิบเอก ธานะ เกษรัตน
สิบเอก ธานี จังโส
สิบเอก ธินวัฒน มาตทวี

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๒๓๔๑
๒๓๔๒
๒๓๔๓
๒๓๔๔
๒๓๔๕
๒๓๔๖
๒๓๔๗
๒๓๔๘
๒๓๔๙
๒๓๕๐
๒๓๕๑
๒๓๕๒
๒๓๕๓
๒๓๕๔
๒๓๕๕
๒๓๕๖
๒๓๕๗
๒๓๕๘
๒๓๕๙
๒๓๖๐
๒๓๖๑
๒๓๖๒
๒๓๖๓
๒๓๖๔
๒๓๖๕

สิบเอก ธีธัช ทาเอื้อ
สิบเอก ธีรพงศ วัชพืช
สิบเอก ธีรพงษ ทองออน
สิบเอก ธีรพงษ ศรีมาลา
สิบเอก ธีรพล ขวัญออน
สิบเอก ธีรพล จุฬาวรรณ
สิบเอก ธีรภาพ คงธาดากุล
สิบเอก ธีรวัฒน เนียมศรี
สิบเอก ธีรวิทย สําเร็จ
สิบเอก ธีรศักดิ์ จําปา
สิบเอก ธีระพงษ มีอุดร
สิบเอก ธีระยุทธ หมอมเย็น
สิบเอก ธีระยุทธ อุตทา
สิบเอก ธีระยุทธ พันลัดดา
สิบเอก ธีระวัฒน ศรีนาเคน
สิบเอก ธีระศักดิ์ โพธิ์ประเสริฐ
สิบเอก ธีระศักดิ์ สมัครพงษ
สิบเอก ธีระศักดิ์ สุขแกวฟา
สิบเอก นที ปยะสอน
สิบเอก นทีธาร วารินทรสะอาด
สิบเอก นนทการณ ไชยเดช
สิบเอก นนทภูมิ เกิดฉาย
สิบเอก นพดล จันประนต
สิบเอก นพพร แปงแกว
สิบเอก นพพร อิ่นคํา

หนา้ ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓๖๖
๒๓๖๗
๒๓๖๘
๒๓๖๙
๒๓๗๐
๒๓๗๑
๒๓๗๒
๒๓๗๓
๒๓๗๔
๒๓๗๕
๒๓๗๖
๒๓๗๗
๒๓๗๘
๒๓๗๙
๒๓๘๐
๒๓๘๑
๒๓๘๒
๒๓๘๓
๒๓๘๔
๒๓๘๕
๒๓๘๖
๒๓๘๗
๒๓๘๘
๒๓๘๙
๒๓๙๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบเอก นพรัตน ประธง
สิบเอก นรภัทร พรมจันทร
สิบเอก นรเศรษฐ แกนพะวา
สิบเอก นเรศ ยวนกะเปา
สิบเอก นฤดม ปลัดเซ็นต
สิบเอก นฤพล ขุนประดิษฐ
สิบเอก นฤพล ศรีคํา
สิบเอก นวภัณฑ ขุนทอง
สิบเอก นวโรจน พนมโชติ
สิบเอก นักรบ ศักดิ์ศิริ
สิบเอก นันทเกียรติ เกิดมีทรัพย
สิบเอก นันทวุฒิ เพชรเกลี้ยง
สิบเอก นาวิน แกวสุวรรณ
สิบเอก นิกร แสนโคตร
สิบเอก นิคม บุญมาก
สิบเอก นิคม ยะเคหัง
สิบเอก นิติ ยอดชุม
สิบเอก นิติพงศ ชนะพาล
สิบเอก นิติพล ตองติดรัมย
สิบเอก นิพนธ คงเจริญ
สิบเอก นิพนธ ทองเพียรพงษ
สิบเอก นิยม ปาเบา
สิบเอก นิวัฒน นิเกษ
สิบเอก นิวัฒน อนุชา
สิบเอก นิเวศน วงษา

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๒๓๙๑
๒๓๙๒
๒๓๙๓
๒๓๙๔
๒๓๙๕
๒๓๙๖
๒๓๙๗
๒๓๙๘
๒๓๙๙
๒๔๐๐
๒๔๐๑
๒๔๐๒
๒๔๐๓
๒๔๐๔
๒๔๐๕
๒๔๐๖
๒๔๐๗
๒๔๐๘
๒๔๐๙
๒๔๑๐
๒๔๑๑
๒๔๑๒
๒๔๑๓
๒๔๑๔
๒๔๑๕

สิบเอก นิสรุศน พึ่งสีใส
สิบเอก เนตรชาย แสนศรี
สิบเอก บดินทร ประดู
สิบเอก บรรพต ผลชะอุม
สิบเอก บริพันธ แกวเจริญ
สิบเอก บัญญัติ เอียดเรือง
สิบเอก บัณฑิต บุญสมบัติ
สิบเอก บัณฑิต หอมจันทร
สิบเอก บุรานนท บุญมา
สิบเอก บุรินทร ศรประสิทธิ์
สิบเอก บูรพา บุญดวง
สิบเอก บูรพา วงษคํา
สิบเอก ปกรณ พอชัยราช
สิบเอก ปฏิวัติ ศรีศาสนา
สิบเอก ปฏิเวช ศาลธิราช
สิบเอก ปฐมศักดิ์ จันทรแยม
สิบเอก ปรเมศวร บุญคลัง
สิบเอก ปรวัฒน ชาญณรงค
สิบเอก ประชัน พลยุทธ
สิบเอก ประพจน พากเพียร
สิบเอก ประพันธ บุญนะโชติ
สิบเอก ประพันธ ลูกอินทร
สิบเอก ประยุทธ ทองนุช
สิบเอก ประยุทธ บุญสม
สิบเอก ประยูน เมฆกิจ

หนา้ ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔๑๖
๒๔๑๗
๒๔๑๘
๒๔๑๙
๒๔๒๐
๒๔๒๑
๒๔๒๒
๒๔๒๓
๒๔๒๔
๒๔๒๕
๒๔๒๖
๒๔๒๗
๒๔๒๘
๒๔๒๙
๒๔๓๐
๒๔๓๑
๒๔๓๒
๒๔๓๓
๒๔๓๔
๒๔๓๕
๒๔๓๖
๒๔๓๗
๒๔๓๘
๒๔๓๙
๒๔๔๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบเอก ประวิทย กิจบํารุง
สิบเอก ประวิทย บุญปาน
สิบเอก ประวิทย สุขสละ
สิบเอก ประวิน สังพาลี
สิบเอก ประสบโชค คมกรด
สิบเอก ประเสริฐ แปนสุข
สิบเอก ปรัชญา ทองแทง
สิบเอก ปรัชญา สิทธิวงศ
สิบเอก ปรัชญาวุฒิ เรือนเงิน
สิบเอก ปริญญา แกวประเสริฐ
สิบเอก ปริญญา แกวมวง
สิบเอก ปริญญา มะลิ
สิบเอก ปริพันธ จันทศรี
สิบเอก ปรีชา ขําอรุณ
สิบเอก ปรีชา งามกัณหา
สิบเอก ปรีชาชาติ เพชรทิม
สิบเอก ปรีดา นอยเปรม
สิบเอก ปะศักดิ์ คําทู
สิบเอก ปยวัฒน หมูเมี่ยง
สิบเอก ปยะ ปกษิณ
สิบเอก ปยะพงษ คงชวย
สิบเอก ปยะพงษ เหลาจูม
สิบเอก ปยะมิตร แกวมณี
สิบเอก ปยะวัฒน เลี้ยงชีพ
สิบเอก ปุรินทร อุรัศมี

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๒๔๔๑
๒๔๔๒
๒๔๔๓
๒๔๔๔
๒๔๔๕
๒๔๔๖
๒๔๔๗
๒๔๔๘
๒๔๔๙
๒๔๕๐
๒๔๕๑
๒๔๕๒
๒๔๕๓
๒๔๕๔
๒๔๕๕
๒๔๕๖
๒๔๕๗
๒๔๕๘
๒๔๕๙
๒๔๖๐
๒๔๖๑
๒๔๖๒
๒๔๖๓
๒๔๖๔
๒๔๖๕

หนา้ ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

สิบเอก เปรม หย่ําวิลัย
สิบเอก ผาสุก เพทายประกายเพชร
สิบเอก พงศดนัย บอทรัพย
สิบเอก พงศธร จ้ํานอก
สิบเอก พงศพัทธ ไชยชุมศักดิ์
สิบเอก พงศพันธุ จันทะดี
สิบเอก พงศพัศ ดานกลาง
สิบเอก พงศอินทร พุกประเสริฐ
สิบเอก พงษดนัย จันทรโท
สิบเอก พงษนที มหามัจฉา
สิบเอก พงษพจน สุวรรณ
สิบเอก พงษพัฒน กั่วพานิช
สิบเอก พงษพัฒน บุญหู
สิบเอก พงษศักดิ์ ญาณวารี
สิบเอก พงษศักดิ์ ทรัพยสุข
สิบเอก พงษศักดิ์ พูลเกต
สิบเอก พชระศักดิ์ แวนประทุม
สิบเอก พยุงศักดิ์ นราภัย
สิบเอก พรชัย ทองทิพย
สิบเอก พรชัย มูลอุดม
สิบเอก พรทิพย คําปุม
สิบเอก พรเทพ คําสด
สิบเอก พรเทพ ชุมชื่น
สิบเอก พรพล ทองศรี
สิบเอก พรหมพัฒน บุญเกิด

๒๔๖๖
๒๔๖๗
๒๔๖๘
๒๔๖๙
๒๔๗๐
๒๔๗๑
๒๔๗๒
๒๔๗๓
๒๔๗๔
๒๔๗๕
๒๔๗๖
๒๔๗๗
๒๔๗๘
๒๔๗๙
๒๔๘๐
๒๔๘๑
๒๔๘๒
๒๔๘๓
๒๔๘๔
๒๔๘๕
๒๔๘๖
๒๔๘๗
๒๔๘๘
๒๔๘๙
๒๔๙๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบเอก พลนิกร หมั่นจิตร
สิบเอก พลรักษ บุดดาวงศ
สิบเอก พลังชัย นาเสียว
สิบเอก พลากรณ ขานโบราณ
สิบเอก พัชรพล ทูคํามี
สิบเอก พัชรพล มโนวรรณ
สิบเอก พัฒนฉัตร คูกระสังข
สิบเอก พัลลภ ฟกพูล
สิบเอก พายัพ บุญปก
สิบเอก พิจิตร จิตตอํานวยศักดา
สิบเอก พิเชษฐ มณีนอย
สิบเอก พิเชษฐ สุภสร
สิบเอก พิทักษชาติ ชายเกตุ
สิบเอก พินิจ เตื่อยมา
สิบเอก พิพัฒน ทับเปรม
สิบเอก พิพัฒนพงษ พึ่งโพธิ์
สิบเอก พิมาย สังนาค
สิบเอก พิลุม ปุราชะทํามัง
สิบเอก พิษณุ แนบชิด
สิบเอก พิษณุ เหลาแหลม
สิบเอก พีรพล พงศภัคพาณิชย
สิบเอก พีรวัฒน ดีพัฒนกุล
สิบเอก พีระพันธ ธิประโชติ
สิบเอก พุธกานต ภิวงค
สิบเอก พูลศักดิ์ เพ็งสุข

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๒๔๙๑
๒๔๙๒
๒๔๙๓
๒๔๙๔
๒๔๙๕
๒๔๙๖
๒๔๙๗
๒๔๙๘
๒๔๙๙
๒๕๐๐
๒๕๐๑
๒๕๐๒
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
๒๕๐๖
๒๕๐๗
๒๕๐๘
๒๕๐๙
๒๕๑๐
๒๕๑๑
๒๕๑๒
๒๕๑๓
๒๕๑๔
๒๕๑๕

สิบเอก เพียว โมปอ
สิบเอก โพธิ์ทอง โครตภักดี
สิบเอก ไพทัศน เหมืองทอง
สิบเอก ไพรโรจน อิ่มพิทักษ
สิบเอก ไพรัตน เจนสันเทียะ
สิบเอก ไพศาล มากเพ็ง
สิบเอก ภพณิพิชญ ยวงงาม
สิบเอก ภราดร ลิขิตวัฒนกิจ
สิบเอก ภราดร หกหนู
สิบเอก ภัทรนนท มีแสง
สิบเอก ภัทรพล โสตทิพย
สิบเอก ภาณุพงศ เขียวตาย
สิบเอก ภาณุพงศ จานชัยภูมิ
สิบเอก ภาณุพงศ วงลคร
สิบเอก ภาณุวัฒน นิลลออ
สิบเอก ภานุ วรกาญจนานนท
สิบเอก ภานุวัฒน ขลิบเงิน
สิบเอก ภานุวัตน จันทะโชติ
สิบเอก ภานุวัตน เผือกรมโพธิ์
สิบเอก ภาสกร สมสืบ
สิบเอก ภิญโญ เพชรชนะเลิศ
สิบเอก ภุชงค สุภรัตน
สิบเอก ภูเบศ ลาภะสัมปน
สิบเอก ภูเบศร สาสกุล
สิบเอก ภูมินทร เปนระยะ

หนา้ ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕๑๖
๒๕๑๗
๒๕๑๘
๒๕๑๙
๒๕๒๐
๒๕๒๑
๒๕๒๒
๒๕๒๓
๒๕๒๔
๒๕๒๕
๒๕๒๖
๒๕๒๗
๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๒
๒๕๓๓
๒๕๓๔
๒๕๓๕
๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๔๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบเอก ภูริวัฒน คําแหง
สิบเอก ภูวเดช พาพินิช
สิบเอก มงคลยศ โมรา
สิบเอก มนตรา แหวนประดับ
สิบเอก มนตรี แพงเมือง
สิบเอก มนตรี เย็นใจ
สิบเอก มนตรี สิงหตื้อ
สิบเอก มนัส คงชูศรี
สิบเอก มนัส พิเคราะห
สิบเอก มนูศักดิ์ นาสอนใจ
สิบเอก มหัทธน ใสเกื้อ
สิบเอก มัดชา คุมชั่ว
สิบเอก มานนท ตาลหยง
สิบเอก มารุต หาทรัพย
สิบเอก มูฮํามัด ยูโซะ
สิบเอก เมธี โตสาระเดช
สิบเอก ไมตรี อภัยโส
สิบเอก ยงยุทธ รูปอวน
สิบเอก ยมนา หาสะแม
สิบเอก ยศพัชร พฤกษศรี
สิบเอก ยุทธดนัย เบิกบาน
สิบเอก ยุทธภพ ทองรักษ
สิบเอก ยุทธศาสตร สายืน
สิบเอก รณชัย เขมะวนิช
สิบเอก รมยรวินทร ธนิตาวงศ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๒๕๔๑
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕

หนา้ ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

สิบเอก รวิพล จงจํารัสศิลป
สิบเอก ระวี อุนเสียม
สิบเอก รักสู ทองขาว
สิบเอก รัจกริช อัปกาญจน
สิบเอก รัชฎาวุฒิ คมนาคม
สิบเอก รัฐกาล วัดวิเศษ
สิบเอก ราเชนทร สายอะอิ้ง
สิบเอก รุงกฤษ ใจซื่อ
สิบเอก รุงตะวัน ชาวแพะ
สิบเอก รุงรัตน สุนทรารักษ
สิบเอก รุด แวะศรีภา
สิบเอก ลิขิต สายตาดํา
สิบเอก เลิศศักดิ์ แกวตาทิพย
สิบเอก วรเดช อินตะนัย
สิบเอก วรพล ทองเกตุ
สิบเอก วรวุธ บุญเสริม
สิบเอก วรา นารีหวานดี
สิบเอก วรุณ หมีนพราน
สิบเอก วรุต ฉิมสอาด
สิบเอก วัชรพงษ วงษแตง
สิบเอก วัชระ จันทรแกว
สิบเอก วัชระ นันทะเสน
สิบเอก วัชรินทรกร มาตรวิจิตร
สิบเอก วัฒนพงศ รัตนปราโมทย
สิบเอก วัฒนา แกนปดชา

๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
๒๕๗๑
๒๕๗๒
๒๕๗๓
๒๕๗๔
๒๕๗๕
๒๕๗๖
๒๕๗๗
๒๕๗๘
๒๕๗๙
๒๕๘๐
๒๕๘๑
๒๕๘๒
๒๕๘๓
๒๕๘๔
๒๕๘๕
๒๕๘๖
๒๕๘๗
๒๕๘๘
๒๕๘๙
๒๕๙๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบเอก วันการิม แวอาแซ
สิบเอก วันเฉลิม จันทรนอย
สิบเอก วันชัย แกวนก
สิบเอก วันชัย ทองเภา
สิบเอก วันชัย พนาไพรรัตน
สิบเอก วันชาติ คงยงค
สิบเอก วันมุสตาฟา แวอูเซ็ง
สิบเอก วิชัย แกวดวงใจ
สิบเอก วิชากร ชื่นเชาวกิจ
สิบเอก วิเชษฐ พลับทอง
สิบเอก วิเชียร พุทธจักร
สิบเอก วิเชียร วงศวาลย
สิบเอก วิทยา ชาวยศ
สิบเอก วิทยา ปาเจริญ
สิบเอก วิทิต ขวัญใจ
สิบเอก วิโรจน อุภัยพงศ
สิบเอก วิศรุต เกษมใจ
สิบเอก วิศิษฎ รุงสวาง
สิบเอก วิสูตร รัตนถาวร
สิบเอก วีรกิตต จิตรเจริญ
สิบเอก วีรภัณฑ ใสสะอาด
สิบเอก วีรยุทธ ฉัตรเจริญพร
สิบเอก วีรยุทธ วรินทร
สิบเอก วีระชัย จรีรัตน
สิบเอก วีระพงษ วงศนาตาล

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๒๕๙๑
๒๕๙๒
๒๕๙๓
๒๕๙๔
๒๕๙๕
๒๕๙๖
๒๕๙๗
๒๕๙๘
๒๕๙๙
๒๖๐๐
๒๖๐๑
๒๖๐๒
๒๖๐๓
๒๖๐๔
๒๖๐๕
๒๖๐๖
๒๖๐๗
๒๖๐๘
๒๖๐๙
๒๖๑๐
๒๖๑๑
๒๖๑๒
๒๖๑๓
๒๖๑๔
๒๖๑๕

สิบเอก วีระยุทธ บัณฑิตย
สิบเอก วีระศักดิ์ นิรันเรือง
สิบเอก วุฒิชัย ทองแทง
สิบเอก วุฒิวัฒน คุมญาติ
สิบเอก ศตวรรษ พะโย
สิบเอก ศรสิทธิ์ สุขใส
สิบเอก ศรสินธุ ชาวรักษ
สิบเอก ศรัญู นอมหนู
สิบเอก ศรายุทธ สุธรรมแปง
สิบเอก ศราวุธ จันทรเทศ
สิบเอก ศราวุธ พลวรรณ
สิบเอก ศราวุธ สงศิริ
สิบเอก ศักดิ์ดา อาศนเวช
สิบเอก ศักดิ์พล อวมอ่ํา
สิบเอก ศักดิ์พันธุ คลายพันธุ
สิบเอก ศานตานนท หลอทอง
สิบเอก ศิริชัย เวิ่นทอง
สิบเอก ศิริพงษ ชินวงษ
สิบเอก ศิริพงษ ลําพรหมสุข
สิบเอก ศิริฤกษ หอมสุวรรณ
สิบเอก ศิริวุฒิ ทองปลิว
สิบเอก ศิริศักดิ์ รักศรี
สิบเอก ศิลาพรต ภูสิงหา
สิบเอก ศิวณัฐ ดานพินิจ
สิบเอก ศุขศักดิ์ ชนิลกุล

หนา้ ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖๑๖
๒๖๑๗
๒๖๑๘
๒๖๑๙
๒๖๒๐
๒๖๒๑
๒๖๒๒
๒๖๒๓
๒๖๒๔
๒๖๒๕
๒๖๒๖
๒๖๒๗
๒๖๒๘
๒๖๒๙
๒๖๓๐
๒๖๓๑
๒๖๓๒
๒๖๓๓
๒๖๓๔
๒๖๓๕
๒๖๓๖
๒๖๓๗
๒๖๓๘
๒๖๓๙
๒๖๔๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบเอก ศุภกร เจริญรัตน
สิบเอก ศุภกร ศรีสาระ
สิบเอก ศุภชัย คํายันต
สิบเอก ศุภชัย ดิษสูงเนิน
สิบเอก ศุภชัย แดนเสนา
สิบเอก ศุภชัย ศิลปไพบูลย
สิบเอก ศุภโชค โรจนารังสรรค
สิบเอก ศุภณัฐ เกตุแกว
สิบเอก ศุภณัฐ คลายวุน
สิบเอก ศุภณัฐ บุญยศิลป
สิบเอก ศุภวัฒน คลายแกว
สิบเอก ศุภสิฐ ผิวงาม
สิบเอก ศุวิชญ คงสักบัน
สิบเอก สถาพร โตมะนิตย
สิบเอก สถาพร วันตะคุ
สิบเอก สนธิกิตติ อยูสุข
สิบเอก สนม เหี้ยมหาญ
สิบเอก สมเกียรติ ปรียงค
สิบเอก สมเกียรติ โอษคลัง
สิบเอก สมควร แสนทวีสุข
สิบเอก สมเจตต ลองดํา
สิบเอก สมชาติ ตานาพิน
สิบเอก สมชาย ดงเย็น
สิบเอก สมชาย พูลธวัช
สิบเอก สมชาย ศรีคํา

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๒๖๔๑
๒๖๔๒
๒๖๔๓
๒๖๔๔
๒๖๔๕
๒๖๔๖
๒๖๔๗
๒๖๔๘
๒๖๔๙
๒๖๕๐
๒๖๕๑
๒๖๕๒
๒๖๕๓
๒๖๕๔
๒๖๕๕
๒๖๕๖
๒๖๕๗
๒๖๕๘
๒๖๕๙
๒๖๖๐
๒๖๖๑
๒๖๖๒
๒๖๖๓
๒๖๖๔
๒๖๖๕

สิบเอก สมชาย อินปา
สิบเอก สมนึก กลิ่นพงษ
สิบเอก สมบูรณ สุไชยแสง
สิบเอก สมพงษ ละวู
สิบเอก สมรภูมิ ศรมณี
สิบเอก สมรัก ไกแกว
สิบเอก สมศักดิ์ ตาหอม
สิบเอก สมศักดิ์ บุญแกว
สิบเอก สมศักดิ์ พิมานพนา
สิบเอก สมสิทธิ์ เกื้อเสง
สิบเอก สยมภู ลองพรหม
สิบเอก สรวิศ อินทรยักษ
สิบเอก สรวีย ศิริมา
สิบเอก สรศักดิ์ ขาวสมุทร
สิบเอก สรายุทธ โครตศรี
สิบเอก สรายุธ แสงรัศมีเพ็ญ
สิบเอก สราวุธ ศิลปชัย
สิบเอก สราวุธ ใหมดี
สิบเอก สหราช วนาเชิง
สิบเอก สัชฌุกร จินดา
สิบเอก สัญชัย ขันธลักษณ
สิบเอก สันติ ชาติดี
สิบเอก สัมพันธ ผันผาย
สิบเอก สาธิต คงมี
สิบเอก สายัญ วิไชยเดช

หนา้ ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖๖๖
๒๖๖๗
๒๖๖๘
๒๖๖๙
๒๖๗๐
๒๖๗๑
๒๖๗๒
๒๖๗๓
๒๖๗๔
๒๖๗๕
๒๖๗๖
๒๖๗๗
๒๖๗๘
๒๖๗๙
๒๖๘๐
๒๖๘๑
๒๖๘๒
๒๖๘๓
๒๖๘๔
๒๖๘๕
๒๖๘๖
๒๖๘๗
๒๖๘๘
๒๖๘๙
๒๖๙๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบเอก สายัณห ศรัทธาธรรม
สิบเอก สาโรจน ผูกขวัญ
สิบเอก สิญจพร อินทฤกษ
สิบเอก สิทธิกร แตงแชม
สิบเอก สิทธิกร อาจคงหาญ
สิบเอก สิทธิชัย หีดเสน
สิบเอก สิทธิชัย อุนเสียม
สิบเอก สิทธิเดช ณะชอย
สิบเอก สิทธิพงษ สมสนุก
สิบเอก สิทธิศักดิ์ ยอดแกว
สิบเอก สิทธิศักดิ์ ฤกษเมือง
สิบเอก สินธรา เครื่องจันทร
สิบเอก สิริพงษ รอดพันธุ
สิบเอก สิโรจน ไชยศิริ
สิบเอก สิวกร ณ นคร
สิบเอก สีหนาท นอยภาษี
สิบเอก สุกิจ ตวมสี
สิบเอก สุโกศล นามสะกัน
สิบเอก สุขสวัสดิ์ มาตราช
สิบเอก สุขสันต สาโสภา
สิบเอก สุชาติ คํามี
สิบเอก สุทธินันท สุเปง
สิบเอก สุทัศน สุขเจริญ
สิบเอก สุเทพ ทับเบิก
สิบเอก สุเทพ มีดา

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๒๖๙๑
๒๖๙๒
๒๖๙๓
๒๖๙๔
๒๖๙๕
๒๖๙๖
๒๖๙๗
๒๖๙๘
๒๖๙๙
๒๗๐๐
๒๗๐๑
๒๗๐๒
๒๗๐๓
๒๗๐๔
๒๗๐๕
๒๗๐๖
๒๗๐๗
๒๗๐๘
๒๗๐๙
๒๗๑๐
๒๗๑๑
๒๗๑๒
๒๗๑๓
๒๗๑๔
๒๗๑๕

สิบเอก สุธี สวยรักษ
สิบเอก สุธีรักษ เงสันเทียะ
สิบเอก สุนทร นะกลองดี
สิบเอก สุนทร วงษธรรมศักดิ์
สิบเอก สุพล แสงสอง
สิบเอก สุพัฒศร ใจเถิน
สิบเอก สุภาพ แปนเพชร
สิบเอก สุเมธ สุวรรณโชติ
สิบเอก สุรชัช ขันทองดี
สิบเอก สุรชัย พรหมแกว
สิบเอก สุรชัย มาลัยลอย
สิบเอก สุรชิต ไชยณรงค
สิบเอก สุรเดช เดชอรัญ
สิบเอก สุรเดช บูชาศรีวงศ
สิบเอก สุรศักดิ์ ตรีอินทร
สิบเอก สุรสีห บุญเดช
สิบเอก สุรสีห ฤทธิรณสกุล
สิบเอก สุระชาติ มาสกุล
สิบเอก สุระเดช ดีมุกข
สิบเอก สุริยนต ปุกเปยง
สิบเอก สุริยพงษ คะชาสินธุ
สิบเอก สุริยะพงศ วรวงษ
สิบเอก สุริยา ไกรวาป
สิบเอก สุริยา พึ่งแยม
สิบเอก สุริยา เมอมะนา

หนา้ ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗๑๖
๒๗๑๗
๒๗๑๘
๒๗๑๙
๒๗๒๐
๒๗๒๑
๒๗๒๒
๒๗๒๓
๒๗๒๔
๒๗๒๕
๒๗๒๖
๒๗๒๗
๒๗๒๘
๒๗๒๙
๒๗๓๐
๒๗๓๑
๒๗๓๒
๒๗๓๓
๒๗๓๔
๒๗๓๕
๒๗๓๖
๒๗๓๗
๒๗๓๘
๒๗๓๙
๒๗๔๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบเอก สุวรรณ เบี้ยขาว
สิบเอก เสกสรร กลางสวัสดิ์
สิบเอก เสกสรร ไพจิตรจินดา
สิบเอก เสกสรร วัฑฒกานนท
สิบเอก หัตถชัย รักษกําเนิด
สิบเอก องอาจ คงฤทธิ์
สิบเอก อดิศร แกวนันทวัฒน
สิบเอก อดิศักดิ์ คุยพร
สิบเอก อดิศักดิ์ จันทรสวาง
สิบเอก อธิฐาน คงแข็ง
สิบเอก อธิศธนินทร สุรธนสมบัติกุล
สิบเอก อนุชา แทนทอง
สิบเอก อนุชา ผิวนวล
สิบเอก อนุรักษ แกวบังวัน
สิบเอก อนุรักษ บุญกําเหนิด
สิบเอก อนุรักษ อินทรฑูต
สิบเอก อนุวัตร ทิศกระโทก
สิบเอก อนุสรณ รัตนะ
สิบเอก อภิชัย นาประกอบ
สิบเอก อภิชัย พรมโชติ
สิบเอก อภิชัย รักดี
สิบเอก อภิชัยวัฒน นามบุญลือ
สิบเอก อภิภัทร สีพันลํา
สิบเอก อภิวัฒน กัลปหา
สิบเอก อภิวัฒน หมวดสง

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๒๗๔๑
๒๗๔๒
๒๗๔๓
๒๗๔๔
๒๗๔๕
๒๗๔๖
๒๗๔๗
๒๗๔๘
๒๗๔๙
๒๗๕๐
๒๗๕๑
๒๗๕๒
๒๗๕๓
๒๗๕๔
๒๗๕๕
๒๗๕๖
๒๗๕๗
๒๗๕๘
๒๗๕๙
๒๗๖๐
๒๗๖๑
๒๗๖๒
๒๗๖๓
๒๗๖๔
๒๗๖๕

สิบเอก อภิสิทธิ์ ปตตะคะโส
สิบเอก อภิสิทธิ์ พลายชุม
สิบเอก อภิสิทธิ์ สวางอารมณ
สิบเอก อภิสิทธิ์ สุทธารักษ
สิบเอก อมรวุฒิ แชกระโทก
สิบเอก อรรถกานต สมบูรณ
สิบเอก อรรถชัย แกวดา
สิบเอก อรรถพล สวยรูป
สิบเอก อรรถวุฒิ แตงโท
สิบเอก อรรถสิทธิ์ คําแกว
สิบเอก อริยธัช ศรีวงศ
สิบเอก อรุณศักดิ์ สมศรี
สิบเอก อลงกรณ เทียบถึง
สิบเอก อัครพล ชุมจันทร
สิบเอก อัคเรศ มั่นสัตย
สิบเอก อัฐพล พึ่งสุริยวงศ
สิบเอก อัลนากิ๊ฟ ชีระ
สิบเอก อัศจรรย กฤษณเปโตร
สิบเอก อัศวะ หินหาด
สิบเอก อัษฎาวุธ กุลจินต
สิบเอก อาคม ศรีจันทรโคตร
สิบเอก อาชัย สะมะแอ
สิบเอก อาทิตย ทองเผือก
สิบเอก อาทิตย โพธิ์ตาทอง
สิบเอก อาทิตย เรืองอินทร

หนา้ ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗๖๖
๒๗๖๗
๒๗๖๘
๒๗๖๙
๒๗๗๐
๒๗๗๑
๒๗๗๒
๒๗๗๓
๒๗๗๔
๒๗๗๕
๒๗๗๖
๒๗๗๗
๒๗๗๘
๒๗๗๙
๒๗๘๐
๒๗๘๑
๒๗๘๒
๒๗๘๓
๒๗๘๔
๒๗๘๕
๒๗๘๖
๒๗๘๗
๒๗๘๘
๒๗๘๙
๒๗๙๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบเอก อาทิตย ศรีรักษ
สิบเอก อานุภาพ สวัสดิ์กลิ่น
สิบเอก อาไบดี้ ทองเสนอ
สิบเอก อารมณ แจมสุข
สิบเอก อํานาจ พนะสัน
สิบเอก อิทธิพงศ พวงศรี
สิบเอก อุทัย เกตราช
สิบเอก อุทิศ โปทอง
สิบเอก อุทิศ ยะมา
สิบเอก อุเทน อิ่มใจ
สิบเอก เอกพจน บุญทอง
สิบเอก เอกรัฐ มโนเสถียรกุล
สิบเอก เอกราช ลิ่วรุงโรจน
สิบเอก เอกรินทร ตะกรุดสงฆ
สิบเอก เอกวิรัตน เมียงแก
สิบเอก เอกสิทธิ์ แดงน้ําคู
สิบเอก โอภาส สีสาเอี่ยม
สิบเอก โอภาส สุขรัตน
สิบเอกหญิง กนกกาญจน ทิพยวาศรี
สิบเอกหญิง ขวัญนภา พูลผล
สิบเอกหญิง เจนจิรา บุญยะดาษ
สิบเอกหญิง เจนจิรา อนคูเมือง
สิบเอกหญิง เฉลิมพร พุดตน
สิบเอกหญิง ชนมธิชา เพชรน้ําเงิน
สิบเอกหญิง ธาริณี เนียมหอม

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๒๗๙๑
๒๗๙๒
๒๗๙๓
๒๗๙๔
๒๗๙๕
๒๗๙๖
๒๗๙๗
๒๗๙๘
๒๗๙๙
๒๘๐๐
๒๘๐๑
๒๘๐๒
๒๘๐๓
๒๘๐๔
๒๘๐๕
๒๘๐๖
๒๘๐๗
๒๘๐๘
๒๘๐๙
๒๘๑๐
๒๘๑๑
๒๘๑๒
๒๘๑๓
๒๘๑๔
๒๘๑๕

หนา้ ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

สิบเอกหญิง นุชนารถ งอนจําปา
สิบเอกหญิง โนรีซา ดะหยี
สิบเอกหญิง ปารมี อินทรัตน
สิบเอกหญิง พานิตร ศรีทุมสุข
สิบเอกหญิง ภารดี เกษมสุข
สิบเอกหญิง ลภัสรดา ฤกษสุทธิ์
สิบเอกหญิง โศรดา หมัดโตะปาน
สิบเอกหญิง สิริลักษณ ทับทิม
สิบเอกหญิง สุกัญญา หมองสนธิ
สิบเอกหญิง สุดารัตน บุญดวง
สิบเอกหญิง สุภาณี ปนปน
สิบเอกหญิง สุภาภรณ นาควารี
สิบเอกหญิง สุวิมล กรุงศรี
สิบเอกหญิง อนุสรา มีเรือง
สิบเอกหญิง อรทัย อาชาฤทธิ์
สิบเอกหญิง อัจฉรี จันทะกาว
สิบเอกหญิง อารีวรรณ เรืองโรจน
สิบโท กริชศิลา แกวประดิษฐ
สิบโท กฤติน สุขฤกษ
สิบโท กฤษฎา เกษบุรมย
สิบโท กฤษฎา ตั้งสุวรรณ
สิบโท กฤษฎากรณ ถาวร
สิบโท กฤษฎิ์ วรรณแจม
สิบโท กฤษดา มณีกาศ
สิบโท กฤษพัทธ ราชดี

๒๘๑๖
๒๘๑๗
๒๘๑๘
๒๘๑๙
๒๘๒๐
๒๘๒๑
๒๘๒๒
๒๘๒๓
๒๘๒๔
๒๘๒๕
๒๘๒๖
๒๘๒๗
๒๘๒๘
๒๘๒๙
๒๘๓๐
๒๘๓๑
๒๘๓๒
๒๘๓๓
๒๘๓๔
๒๘๓๕
๒๘๓๖
๒๘๓๗
๒๘๓๘
๒๘๓๙
๒๘๔๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบโท กษิดิ์เดช สงละออ
สิบโท กันยาวัฒน บุญรักษา
สิบโท กัมปนาท เกลียวทอง
สิบโท กัมปนาท ตอประเสริฐ
สิบโท กาหรีม บิลโสะ
สิบโท กิตตินันท แสงเดือน
สิบโท กิตติพันธุ กันทา
สิบโท กิตติพัศ วงศอักษร
สิบโท กิตติวงศ บุญประภา
สิบโท กิตติวุฒิ ถนอมจันทร
สิบโท กิตติศักดิ์ โสรกนิษฐ
สิบโท กิตติศักดิ์ อินสุม
สิบโท กิติศักดิ์ เพ็ชรธนวงศ
สิบโท เกรียงศักดิ์ ศรีจันทร
สิบโท เกษมศักดิ์ แกวพรม
สิบโท เกียรติภูมิ เพียรการ
สิบโท ไกรวิชญ ตะกรุดวัด
สิบโท ไกรวิทย คํามูล
สิบโท ขวัญชัย นอยนพคุณ
สิบโท คมสันต จันทรดอก
สิบโท คมสันต ชูทอง
สิบโท คัคนานนท สุวรรณ
สิบโท คุณากร ฝนกา
สิบโท โฆสิต ทองขุนดํา
สิบโท จตุรงค เรียงทองหลาง

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๒๘๔๑
๒๘๔๒
๒๘๔๓
๒๘๔๔
๒๘๔๕
๒๘๔๖
๒๘๔๗
๒๘๔๘
๒๘๔๙
๒๘๕๐
๒๘๕๑
๒๘๕๒
๒๘๕๓
๒๘๕๔
๒๘๕๕
๒๘๕๖
๒๘๕๗
๒๘๕๘
๒๘๕๙
๒๘๖๐
๒๘๖๑
๒๘๖๒
๒๘๖๓
๒๘๖๔
๒๘๖๕

หนา้ ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

สิบโท จักรกริช ชัยชิต
สิบโท จักรกริช พิมพชัยภูมิ
สิบโท จักรกริช วงษเจริญ
สิบโท จักรกฤษณ จิตตางกูร
สิบโท จักรกฤษณ เผือกจีน
สิบโท จักรพันธ บัวแดง
สิบโท จักรพันธ สุขเจริญ
สิบโท จักริน ชุติคุณากร
สิบโท จีรวุฒิ ทันยา
สิบโท จีรศักดิ์ วิชัยวงศ
สิบโท จีระพงศ ศรีรักษ
สิบโท เจริญชัย ใยปางแกว
สิบโท เจริญศักดิ์ อุตะระ
สิบโท ฉลอง พวงไธสง
สิบโท ชยพล พุทธิ
สิบโท ชวการ สายสุวัฒน
สิบโท ชัยรัตน โพธิ์ฆะวิวัฒน
สิบโท ชัยวิชิต ทองดีนอก
สิบโท ชูวิทย บุญสมวงค
สิบโท โชคชัย อนศรีวงศ
สิบโท โชติทัศน เชยพันธุ
สิบโท ณฐกร ฤทธิชัย
สิบโท ณฐกรณพงศ สุขประเสริฐ
สิบโท ณทศพล แสงมณี
สิบโท ณธรรศ ศรีบัว

๒๘๖๖
๒๘๖๗
๒๘๖๘
๒๘๖๙
๒๘๗๐
๒๘๗๑
๒๘๗๒
๒๘๗๓
๒๘๗๔
๒๘๗๕
๒๘๗๖
๒๘๗๗
๒๘๗๘
๒๘๗๙
๒๘๘๐
๒๘๘๑
๒๘๘๒
๒๘๘๓
๒๘๘๔
๒๘๘๕
๒๘๘๖
๒๘๘๗
๒๘๘๘
๒๘๘๙
๒๘๙๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบโท ณพงศ ภูวิเศษ
สิบโท ณรงค คงแกว
สิบโท ณรงคชัย ลองหวัง
สิบโท ณรงคเวทย ถ้ําแกว
สิบโท ณรงคศักดิ์ ระเดน
สิบโท ณัชรินทร จันทักษ
สิบโท ณัฐกานต เส็มสา
สิบโท ณัฐกิตติ์ ขุมทอง
สิบโท ณัฐชโรจน บุญคุม
สิบโท ณัฐพงศ ปนทอง
สิบโท ณัฐพงษ ศรีพุทโธ
สิบโท ณัฐพล เกิดสุข
สิบโท ณัฐพล ขวัญศิริ
สิบโท ณัฐพล เจริญสุข
สิบโท ณัฐพล ฉิมเรือง
สิบโท ณัฐวุฒิ นิลรัตน
สิบโท ณัฐวุฒิ พรมศรี
สิบโท ณัฐวุฒิ หวานนา
สิบโท ดนุสรณ รอดทอง
สิบโท ตระกูล ปองแกว
สิบโท ตรีพนม รูปโอ
สิบโท เตวิช สรางคํา
สิบโท ทวี พุทธรัตน
สิบโท ทวีสิทธิ์ กรุแกว
สิบโท เทพวิวัฒน ปรีชล

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๒๘๙๑
๒๘๙๒
๒๘๙๓
๒๘๙๔
๒๘๙๕
๒๘๙๖
๒๘๙๗
๒๘๙๘
๒๘๙๙
๒๙๐๐
๒๙๐๑
๒๙๐๒
๒๙๐๓
๒๙๐๔
๒๙๐๕
๒๙๐๖
๒๙๐๗
๒๙๐๘
๒๙๐๙
๒๙๑๐
๒๙๑๑
๒๙๑๒
๒๙๑๓
๒๙๑๔
๒๙๑๕

สิบโท เทวิน วันควร
สิบโท ธณัฐพล สายันห
สิบโท ธนชัย เสาศิริ
สิบโท ธนโชติ นวลศรี
สิบโท ธนเดช แกวรุงเรือง
สิบโท ธนทัศน คนองชัยยศ
สิบโท ธนวัฒน บุญชวย
สิบโท ธนวิชญ โกวิทยา
สิบโท ธนากร พันธหวา
สิบโท ธนากร รักษาดี
สิบโท ธรณินทร อินศวร
สิบโท ธวัชชัย บุสดี
สิบโท ธวัชชัย ปนโต
สิบโท ธวัชชัย มักอาน
สิบโท ธวัชชัย ออนคําลุน
สิบโท ธันวา เพ็ชรศรี
สิบโท ธิตินนท สายวาศ
สิบโท ธีรดนย ปาวรีย
สิบโท ธีรเดช สุภาธรธรรม
สิบโท ธีรพันธ สังกะพศ
สิบโท ธีรภพ วรบุตร
สิบโท ธีรรักษ คงรื่น
สิบโท ธีลภัศ พลูเกษร
สิบโท นพดล หัดหละ
สิบโท นพพร เรืองฉาย

หนา้ ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙๑๖
๒๙๑๗
๒๙๑๘
๒๙๑๙
๒๙๒๐
๒๙๒๑
๒๙๒๒
๒๙๒๓
๒๙๒๔
๒๙๒๕
๒๙๒๖
๒๙๒๗
๒๙๒๘
๒๙๒๙
๒๙๓๐
๒๙๓๑
๒๙๓๒
๒๙๓๓
๒๙๓๔
๒๙๓๕
๒๙๓๖
๒๙๓๗
๒๙๓๘
๒๙๓๙

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบโท นพรัตน ฉัตรวิไล
สิบโท นรพนธ เกษี
สิบโท นโรดม สุทธิรักษ
สิบโท นฤเบศ คํามาดี
สิบโท นิติธรรม สมุทรจิตต
สิบโท นิติทัศน ไพโสภา
สิบโท นิธิวัติ หนูเอี่ยม
สิบโท เนติพงษ เกตุขุนทด
สิบโท บุญชวย กุลสวน
สิบโท บุญยิ่ง สิมาจารย
สิบโท บุญเลิศ บุญยืน
สิบโท ปกรณ เขียวแสงนิล
สิบโท ปฏิวัติ จารุวรรณเสวี
สิบโท ปฐวี ดิสระมุณี
สิบโท ปรเมศวร เดชฟุง
สิบโท ประจักร ทองมาก
สิบโท ประณัย สิงสุวรรณ
สิบโท ประทีป เมืองโคตร
สิบโท ประมณวิทย
นนทพัฒนอังกูร
สิบโท ปรัชญา บัวเรือง
สิบโท ปริญญา เผือดจันทึก
สิบโท ปริญญา เพชรชวย
สิบโท ปวเรศ แปนกลัด
สิบโท ปญญา คังคะมะโน

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๒๙๔๐
๒๙๔๑
๒๙๔๒
๒๙๔๓
๒๙๔๔
๒๙๔๕
๒๙๔๖
๒๙๔๗
๒๙๔๘
๒๙๔๙
๒๙๕๐
๒๙๕๑
๒๙๕๒
๒๙๕๓
๒๙๕๔
๒๙๕๕
๒๙๕๖
๒๙๕๗
๒๙๕๘
๒๙๕๙
๒๙๖๐
๒๙๖๑
๒๙๖๒

สิบโท ปณณวิชญ แสงแกว
สิบโท ปยวัฒน พรมพิมพ
สิบโท ปยะ อัวคนซื่อ
สิบโท ปยะบุตร แอนศรี
สิบโท ปยะพงษ เพิ่มพูน
สิบโท ผดุงเกียรติ เครานวล
สิบโท ผดุงเกียรติ ชูชวย
สิบโท ผดุงพล อนุลินทร
สิบโท พงคเทพ แกวหานาม
สิบโท พงศกร แกวหายเคราะห
สิบโท พงศกร บุญเรืองขาว
สิบโท พงศกร มวงพรม
สิบโท พงศธร แกวสีนวล
สิบโท พงศพัฒน โสภณ
สิบโท พณภัทร บุญชวย
สิบโท พลธนา พันธุศิโรรัตน
สิบโท พลากร จงพวงกลาง
สิบโท พศวัต แสนชารี
สิบโท พิชัย จันทป
สิบโท พิชัย ทองจันทร
สิบโท พิชิต ชาวฉนวน
สิบโท พิชิตพงษ แดงโสภา
สิบโท พิเชษฐพงศ
วัชระเดชคุณากรณ
๒๙๖๓ สิบโท พิทักษชัย ศรีชัยภูมิ

หนา้ ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙๖๔
๒๙๖๕
๒๙๖๖
๒๙๖๗
๒๙๖๘
๒๙๖๙
๒๙๗๐
๒๙๗๑
๒๙๗๒
๒๙๗๓
๒๙๗๔
๒๙๗๕
๒๙๗๖
๒๙๗๗
๒๙๗๘
๒๙๗๙
๒๙๘๐
๒๙๘๑
๒๙๘๒
๒๙๘๓
๒๙๘๔
๒๙๘๕
๒๙๘๖
๒๙๘๗
๒๙๘๘

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบโท พีรพัชร ประชาสรรเจริญ
สิบโท เพชรพิรุณ สวนแกว
สิบโท เพิ่มพล ผองใส
สิบโท โพธิกร จันทะดวง
สิบโท ไพรสิทธิ์ วงศตุย
สิบโท เฟาซาน แดงโฉมงาม
สิบโท ภวัต สะระ
สิบโท ภัทรพงศ สุวัณณุสส
สิบโท ภาคภูมิ ดีประสม
สิบโท ภาคภูมิ พิมพโมทย
สิบโท ภาคภูมิ สองสี
สิบโท ภาคิน เฉลิมพงศพิพัฒน
สิบโท ภาณุพงศ กิ่งวิชิต
สิบโท ภาณุพงศ จันทรอินทร
สิบโท ภาณุพันธ สนธิ
สิบโท ภานุเดช โคตะมีย
สิบโท ภิรมย เขียวพุต
สิบโท ภุชงค ปานพุก
สิบโท ภูมัย สมแวง
สิบโท ภูริเดช บัวจันทร
สิบโท ภูวเนตร พรหมประสิทธิ์
สิบโท มงคล ทองจาว
สิบโท มนตรี พลยางนอก
สิบโท มานะ นากทองดี
สิบโท เมธิชัย มีสุวรรณ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๒๙๘๙
๒๙๙๐
๒๙๙๑
๒๙๙๒
๒๙๙๓
๒๙๙๔
๒๙๙๕
๒๙๙๖
๒๙๙๗
๒๙๙๘
๒๙๙๙
๓๐๐๐
๓๐๐๑
๓๐๐๒
๓๐๐๓
๓๐๐๔
๓๐๐๕
๓๐๐๖
๓๐๐๗
๓๐๐๘
๓๐๐๙
๓๐๑๐
๓๐๑๑
๓๐๑๒
๓๐๑๓

สิบโท ยอดชาย ยศตีนเทียน
สิบโท ยอดรักษ จันทรสุด
สิบโท โยธิน อินภา
สิบโท รณฤทธิ์ บุปผา
สิบโท รณฤทธิ์ หมุดเจริญ
สิบโท รวิศักดิ์ สิทธิสาร
สิบโท รัชชานนท รักษาธรรม
สิบโท รุงโรจน จริยากูล
สิบโท เริงชัย โพธิ์ทอง
สิบโท ลภัส สรอยระยา
สิบโท วชิรวิทย ปยะราช
สิบโท วรรณรัตน กงสะเด็น
สิบโท วรวุฒิ สายนวน
สิบโท วราวุธ แกวลายคํา
สิบโท วราวุธ นิลพงศ
สิบโท วัชรกรณ แกนสาร
สิบโท วัชรากร เพชรรักษ
สิบโท วัชรินทร กันเดช
สิบโท วัฒนชนินทร เกตุทอง
สิบโท วัฒนากร หารคํามูล
สิบโท วัยวุฒิ อโนทัย
สิบโท วายุ หมวดคง
สิบโท วิยะพงษ ดีเกิด
สิบโท วิศรุต สายถิ่น
สิบโท วิสิฐ วีระศักดิ์

หนา้ ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐๑๔
๓๐๑๕
๓๐๑๖
๓๐๑๗
๓๐๑๘
๓๐๑๙
๓๐๒๐
๓๐๒๑
๓๐๒๒
๓๐๒๓
๓๐๒๔
๓๐๒๕
๓๐๒๖
๓๐๒๗
๓๐๒๘
๓๐๒๙
๓๐๓๐
๓๐๓๑
๓๐๓๒
๓๐๓๓
๓๐๓๔
๓๐๓๕
๓๐๓๖
๓๐๓๗
๓๐๓๘

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบโท วีระยุทธ เทศสี
สิบโท วีระยุทธ หอมเจริญ
สิบโท วีระวัฒน แสงวิมาน
สิบโท วุฒินัย รอดอําพิศ
สิบโท วุฒิพงษ พุทธแกว
สิบโท ศรัณย ทองใย
สิบโท ศรัณวิชญ วนะเจริญ
สิบโท ศราวุฒิ ศรีมณี
สิบโท ศัลยาศักดิ์ มีพวกมาก
สิบโท ศิริโชค วงศศรีโรจน
สิบโท ศิริวัฒน พรมพิชัย
สิบโท ศิริศัพท แสนระลึก
สิบโท ศิวณัฐ ศรีสวัสดิ์
สิบโท ศิวบุตร พุทธพงศ
สิบโท ศุภณัฐ มีมุสิทธิ์
สิบโท ศุภสันติ์ ทรัพยมาก
สิบโท เศรษฐบุตร ภูมิวิเศษ
สิบโท สงกรานต มีงาน
สิบโท สมคิด กรรณสุวรรณ
สิบโท สมประสงค สวัสดี
สิบโท สมพล วงศพินิจจันทร
สิบโท สมโภชน อรัญตุก
สิบโท สมยศ สุขเพ็ง
สิบโท สมศักดิ์ เชาวไวย
สิบโท สรชัช ขยันยิ่ง

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๓๐๓๙
๓๐๔๐
๓๐๔๑
๓๐๔๒
๓๐๔๓
๓๐๔๔
๓๐๔๕
๓๐๔๖
๓๐๔๗
๓๐๔๘
๓๐๔๙
๓๐๕๐
๓๐๕๑
๓๐๕๒
๓๐๕๓
๓๐๕๔
๓๐๕๕
๓๐๕๖
๓๐๕๗
๓๐๕๘
๓๐๕๙
๓๐๖๐
๓๐๖๑
๓๐๖๒
๓๐๖๓

สิบโท สรภพ เลิศจารุอนันต
สิบโท สรศักดิ์ มณีศรี
สิบโท สรายุทธ เพ็ญเพียร
สิบโท สราวุฒิ บุญเจริญ
สิบโท สราวุธ วัดปลั่ง
สิบโท สวาสดิ์ ก่ําแกว
สิบโท สันติ จิตรเอื้อเฟอ
สิบโท สาธิต นิลเถื่อน
สิบโท สาริน ฉวีเกษมงาม
สิบโท สารินทร ทองสวัสดิ์
สิบโท สาริศ เปรียญจม
สิบโท สิรภพ อาจเส็น
สิบโท สิริโชติ สาลี
สิบโท สิริพงษ เลิศจรัสพงศ
สิบโท สุทธิณัฐ ศัทธาชีพ
สิบโท สุธิคม สํากําปง
สิบโท สุธี เนี๊ยะอั๋น
สิบโท สุพิชัย ประกอบกาญจน
สิบโท สุภชัย ทองน้ําแกว
สิบโท สุภาพ ชูนาค
สิบโท สุรกาญจน อภิสุนทรกุล
สิบโท สุรเดช สุขมาก
สิบโท สุรเดช อินทัง
สิบโท สุรพจน คงแกว
สิบโท สุรศักดิ์ จิตประพันธ

หนา้ ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐๖๔
๓๐๖๕
๓๐๖๖
๓๐๖๗
๓๐๖๘
๓๐๖๙
๓๐๗๐
๓๐๗๑
๓๐๗๒
๓๐๗๓
๓๐๗๔
๓๐๗๕
๓๐๗๖
๓๐๗๗
๓๐๗๘
๓๐๗๙
๓๐๘๐
๓๐๘๑
๓๐๘๒
๓๐๘๓
๓๐๘๔
๓๐๘๕
๓๐๘๖
๓๐๘๗
๓๐๘๘

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบโท สุระสิต แกงคํา
สิบโท สุริยัน ชิตพูล
สิบโท สุริยา โพชนกิจ
สิบโท สุริยา สุกรรณ
สิบโท เสริมศักดิ์ อัมภวา
สิบโท โสภณ อินทรชุม
สิบโท องอาจ ลมบัวลอด
สิบโท อดิศร หงษทอง
สิบโท อดิศักดิ์ ทองศรี
สิบโท อธิป ทวยจันทร
สิบโท อนงคศักดิ์ รกไพร
สิบโท อนันต มั่นคง
สิบโท อนุกูล บุญรักษา
สิบโท อนุชา คงศรี
สิบโท อนุชาติ กานมูล
สิบโท อนุพงศ วัชชิร
สิบโท อนุสรณ ไชยชาญ
สิบโท อภิชล พาลีบัตร
สิบโท อภิรักษ ตลึงเพชร
สิบโท อภิรักษ พรหมดวง
สิบโท อภิวัฒน โนนทิง
สิบโท อภิวัฒน พรมธิมา
สิบโท อรรฆเดช นคโร
สิบโท อรรถพล เชยสงวน
สิบโท อรรถรส ชนะอุดม

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๓๐๘๙
๓๐๙๐
๓๐๙๑
๓๐๙๒
๓๐๙๓
๓๐๙๔
๓๐๙๕
๓๐๙๖
๓๐๙๗
๓๐๙๘
๓๐๙๙
๓๑๐๐
๓๑๐๑
๓๑๐๒
๓๑๐๓
๓๑๐๔
๓๑๐๕
๓๑๐๖
๓๑๐๗
๓๑๐๘
๓๑๐๙
๓๑๑๐
๓๑๑๑
๓๑๑๒

หนา้ ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

สิบโท อรรถวิทย ไชยธานี
สิบโท อรรถสิทธิ์ เกษาพันธ
สิบโท อัครชัย ขันจาง
สิบโท อับดุลซาลาม เจริญยืน
สิบโท อัษฎาวุธ วิสิถ
สิบโท อาทิตย ไทธนุ
สิบโท อานนท ยาชะรัด
สิบโท อําพล รองสนาม
สิบโท ไอศูรย วงศศิริ
สิบโทหญิง กัลยา สะสมทรัพย
สิบโทหญิง เกสร อินทนน
สิบโทหญิง ฐิติกานต แกวนก
สิบโทหญิง ณัฐชานันท สุขสุทธิ
สิบโทหญิง นภาพร นวนลําภู
สิบโทหญิง นิสุไรยา เจะแว
สิบโทหญิง ปยาณิศรา ณรงคกูล
สิบโทหญิง ภัทรญานิศา
ปุณเดชาญาณ
สิบโทหญิง ราตรี คุมทรัพย
สิบโทหญิง สุพรรณฉัตร ทองคู
สิบโทหญิง เสาวภา วงษสงา
สิบโทหญิง โสฬส วังทองชุก
สิบโทหญิง อารียา อินทรจํารูญ
สิบโทหญิง อํามีกลาชม เวาะแม็ง
สิบตรี กร แกวไชย

๓๑๑๓
๓๑๑๔
๓๑๑๕
๓๑๑๖
๓๑๑๗
๓๑๑๘
๓๑๑๙
๓๑๒๐
๓๑๒๑
๓๑๒๒
๓๑๒๓
๓๑๒๔
๓๑๒๕
๓๑๒๖
๓๑๒๗
๓๑๒๘
๓๑๒๙
๓๑๓๐
๓๑๓๑
๓๑๓๒
๓๑๓๓
๓๑๓๔
๓๑๓๕
๓๑๓๖
๓๑๓๗

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบตรี กรกิต วิริต
สิบตรี กรวิทย สีธิกุล
สิบตรี กฤษฎา เชียวตา
สิบตรี กลวัชร วันแยม
สิบตรี กองเกียรติ ยงประเดิม
สิบตรี กัชนาท ปริตธิวงค
สิบตรี กานต บุญใส
สิบตรี เกียรติศักดิ์ ตื้นหลา
สิบตรี เกียรติศักดิ์ หมวกมณี
สิบตรี ขจรเดช พุดสีเสน
สิบตรี คเชนทร เกิดชาง
สิบตรี คณาวุฒิ แพงมา
สิบตรี คเณศ กองละ
สิบตรี คัมภีร ธวัชมงคลกุล
สิบตรี จักรินทร วีรวรรณ
สิบตรี ฉัตรชัย สุวรรณกูล
สิบตรี ฉัตรพล จิตมาณะ
สิบตรี เฉลิมเกียรติ ละชั่ว
สิบตรี ชวินท วงษจันทร
สิบตรี ชัยวัฒน ทองสา
สิบตรี ชิษณุพงศ นรปญญา
สิบตรี เชาว ดํารงสวาง
สิบตรี ฐาปกรณ ปดเมฆ
สิบตรี ฐาปนพงศ แกวบรรดาล
สิบตรี ฐาปนพงศ สวัสดิ์ทวี

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๓๑๓๘
๓๑๓๙
๓๑๔๐
๓๑๔๑
๓๑๔๒
๓๑๔๓
๓๑๔๔
๓๑๔๕
๓๑๔๖
๓๑๔๗
๓๑๔๘
๓๑๔๙
๓๑๕๐
๓๑๕๑
๓๑๕๒
๓๑๕๓
๓๑๕๔
๓๑๕๕
๓๑๕๖
๓๑๕๗
๓๑๕๘
๓๑๕๙
๓๑๖๐
๓๑๖๑
๓๑๖๒

สิบตรี ณรงคฤทธิ์ โสชาลี
สิบตรี ณรงคฤทธิ์ อินทรโสม
สิบตรี ณัฐชา ศิริฐา
สิบตรี ณัฐพงศ ปร่ําเปง
สิบตรี ณัฐพงษ จันขัน
สิบตรี ณัฐภัทร เทพรักษา
สิบตรี ดนุรุจ อักษรพันธ
สิบตรี ดํารงคฤทธิ์ ศิริภานุกูล
สิบตรี เดวิน แฝงฤทธิ์
สิบตรี เตวิทย ศิริชาติ
สิบตรี ทเนจ สารีภาวงษ
สิบตรี ทวีศักดิ์ หลักสี
สิบตรี ทินกร สากลวารี
สิบตรี เทวฤทธิ์ อุทรส
สิบตรี ธงชัย พนะสันต
สิบตรี ธนพงศ คงชัยกร
สิบตรี ธนวิชญ สุกาญจนกุล
สิบตรี ธนวินท พานทอง
สิบตรี ธรณเทพ กุลภา
สิบตรี ธิตา บัวงาม
สิบตรี ธิติวัฒน ทรงทอง
สิบตรี ธีรพงษ ใจคํา
สิบตรี ธีรพล สุขวิญญา
สิบตรี ธีรภัทร เปาะทอง
สิบตรี ธีรยุทธ ปนคํา

หนา้ ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑๖๓
๓๑๖๔
๓๑๖๕
๓๑๖๖
๓๑๖๗
๓๑๖๘
๓๑๖๙
๓๑๗๐
๓๑๗๑
๓๑๗๒
๓๑๗๓
๓๑๗๔
๓๑๗๕
๓๑๗๖
๓๑๗๗
๓๑๗๘
๓๑๗๙
๓๑๘๐
๓๑๘๑
๓๑๘๒
๓๑๘๓
๓๑๘๔
๓๑๘๕
๓๑๘๖
๓๑๘๗

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบตรี นพพล ดาวเดช
สิบตรี นรากรณ โพธิ์มาศ
สิบตรี นัฏฐพล เพชรทาน
สิบตรี นัฐวุฒิ กุงทุม
สิบตรี นันธวัตร อยูเย็น
สิบตรี นิติ ธูปทอง
สิบตรี นิติพงษ นามเสถียร
สิบตรี บุญญฤทธิ์ คลายอุดม
สิบตรี ประจวบ เทียบกลาง
สิบตรี ประชัน สาครอําไพ
สิบตรี ประศาสตร ณชน
สิบตรี พงศกร กรตุม
สิบตรี พงศกร ชุมศรี
สิบตรี พงศกร รอดออน
สิบตรี พงษพัฒน สุวรรณฤทธิ์
สิบตรี พรชัย เยี่ยมทรงค
สิบตรี พรเทพ บัวคํา
สิบตรี พลวัชร วิมล
สิบตรี พัชรพงษ ปานเกิด
สิบตรี พัฒนพงศ สงวนศักดิ์
สิบตรี พัฒนา ดาดี
สิบตรี พิชัย เพชรจุฑา
สิบตรี พิมาย เตมีย
สิบตรี พิริยะพงษ พูลสุข
สิบตรี พีรดนย หัสดิน

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๓๑๘๘
๓๑๘๙
๓๑๙๐
๓๑๙๑
๓๑๙๒
๓๑๙๓
๓๑๙๔
๓๑๙๕
๓๑๙๖
๓๑๙๗
๓๑๙๘
๓๑๙๙
๓๒๐๐
๓๒๐๑
๓๒๐๒
๓๒๐๓
๓๒๐๔
๓๒๐๕
๓๒๐๖
๓๒๐๗
๓๒๐๘
๓๒๐๙
๓๒๑๐
๓๒๑๑
๓๒๑๒

สิบตรี พีระชัย สาเหลวา
สิบตรี ไพโรจน ทอผาทอง
สิบตรี ภาคิณ เดชพิพัฒโภคิณ
สิบตรี ภานุพงศ โตเดิม
สิบตรี ภานุวัฒน บุญเปง
สิบตรี รณทรรศ ทองมาก
สิบตรี รัชชานนท พงษจีน
สิบตรี เลิศชนะกิจ คงคํา
สิบตรี วงศกร เนียมหอม
สิบตรี วรวิทย รินดวง
สิบตรี วศิน อัสถิ
สิบตรี วัชรพงษ พลลํา
สิบตรี วันอัสมัน สะมะแอ
สิบตรี วิเชียร ปญโญ
สิบตรี วิทวัส จันทรดี
สิบตรี วีระพัฒน ตาวงค
สิบตรี วีระวร แสนเสร็จ
สิบตรี วุฒิภัทร สุดครบ
สิบตรี ศรชัย รุงแสงสองอําไพ
สิบตรี ศราวุธ แกงศิริ
สิบตรี ศักดิ์ดา ศรัทธาธรรม
สิบตรี ศักดิเทพ คงแกว
สิบตรี ศักรินทร โคตรแกว
สิบตรี ศิริพงษ อัมพลพ
สิบตรี ศิริภัทร เริงศักดิ์

หนา้ ๑๒๑
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๓๒๑๓
๓๒๑๔
๓๒๑๕
๓๒๑๖
๓๒๑๗
๓๒๑๘
๓๒๑๙
๓๒๒๐
๓๒๒๑
๓๒๒๒
๓๒๒๓
๓๒๒๔
๓๒๒๕
๓๒๒๖
๓๒๒๗
๓๒๒๘
๓๒๒๙
๓๒๓๐
๓๒๓๑
๓๒๓๒
๓๒๓๓
๓๒๓๔
๓๒๓๕
๓๒๓๖
๓๒๓๗

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบตรี ศุภัคพล ชิณวงศพรหม
สิบตรี สมชัย อมรใฝเลิศบุญ
สิบตรี สมพงษ คีรีกังวาล
สิบตรี สมหมาย พรมสุวรรณ
สิบตรี สมหมาย นาคสืบวงศ
สิบตรี สัตยา ศรีใชยพล
สิบตรี สามารถ กระแสโสม
สิบตรี สาวิตร ฤทธิ์เรืองเดช
สิบตรี สิงหา ไพฑูรย
สิบตรี สิรภพ ชํานาญศิลป
สิบตรี สุพจน พะพู
สิบตรี สุรชัย สุขใส
สิบตรี สุรสิทธิ์ ตาแปง
สิบตรี สุวิศักดิ์ แกวบานฝาย
สิบตรี อนันต หมวกสกุล
สิบตรี อนุสรณ แกวดํา
สิบตรี อภิเดช มาละมัย
สิบตรี อภิวัฒน ตามศรี
สิบตรี อภิสิทธิ์ ศรีโอษฐ
สิบตรี อรุณ ระเรือง
สิบตรี อัครเดช แสนสีคํามวน
สิบตรี อาทิตยเทพ โชติวงษกิตติโชค
สิบตรี อํานวย สิมมา
สิบตรี อําพล บุญเกิด
สิบตรี อิบรอเฮง มูเนาะ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๓๒๓๘
๓๒๓๙
๓๒๔๐
๓๒๔๑
๓๒๔๒
๓๒๔๓
๓๒๔๔
๓๒๔๕
๓๒๔๖
๓๒๔๗
๓๒๔๘
๓๒๔๙
๓๒๕๐
๓๒๕๑
๓๒๕๒
๓๒๕๓
๓๒๕๔
๓๒๕๕
๓๒๕๖
๓๒๕๗
๓๒๕๘
๓๒๕๙
๓๒๖๐
๓๒๖๑
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สิบตรี อุสมาน สะหะเมาะ
สิบตรี เอกชัย เพ็ชรหนู
สิบตรี เอกชัย เสือมั่น
สิบตรี เอกชัย อินตะแกว
สิบตรี เอกพจน จันชาวนา
สิบตรี เอกพล อุนวงศ
สิบตรี เอกมงคล ทิตยพุด
สิบตรีหญิง กัญญวรา สุขเข
สิบตรีหญิง จารุวรรณ กลับประทุม
สิบตรีหญิง ชมัญพร เจิมรอด
สิบตรีหญิง ชลธิดา โพธิ์ดี
สิบตรีหญิง ทัดพร อินทนันชัย
สิบตรีหญิง พัชราภรณ พัฒราช
สิบตรีหญิง พัศธนัญญา
เดชจันทรเจริญ
สิบตรีหญิง พิกุลแกว ศิริทอง
สิบตรีหญิง พิชญสินี ชวยพันธ
สิบตรีหญิง รุงพิมพรักษ มนนุมาต
สิบตรีหญิง ลักขณา บัวคณะ
สิบตรีหญิง วรัญญา เนียมศิริ
สิบตรีหญิง วรินทรทิพย พุมรินทร
สิบตรีหญิง วิไลพร สมิตร
สิบตรีหญิง วีรพิชญา เกษมศรี
สิบตรีหญิง ศรัณยรัตน นัคราเรือง
สิบตรีหญิง ศรีวงศ ตะเภาพงค

๓๒๖๒
๓๒๖๓
๓๒๖๔
๓๒๖๕
๓๒๖๖
๓๒๖๗
๓๒๖๘
๓๒๖๙
๓๒๗๐
๓๒๗๑
๓๒๗๒
๓๒๗๓
๓๒๗๔
๓๒๗๕
๓๒๗๖
๓๒๗๗
๓๒๗๘
๓๒๗๙
๓๒๘๐
๓๒๘๑
๓๒๘๒
๓๒๘๓
๓๒๘๔
๓๒๘๕
๓๒๘๖

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบตรีหญิง สุพัทรา รักเงิน
สิบตรีหญิง อัญชนา ดําเนินยุทธ
พลทหารกระแส เพียรชนะ
พลทหารกฤษฎายุทธิ์ ซอมแกว
พลทหารเขมทัต ชุมเกตุ
พลทหารจักรสุวรรณ วรดิษฐ
พลทหารจักราวุธ ระวัง
พลทหารเจริญรักษ รักษาศรี
พลทหารโชคเจริญ กรัดณรงค
พลทหารซูกรี จือแร
พลทหารณรงคเดช เดชทิม
พลทหารณัฐกิจ ไชยพิทักษ
พลทหารณัฐวุฒิ เดชทองจันทร
พลทหารเดชา โสตรการ
พลทหารทัศนัย ไชยศรีขวัญ
พลทหารธนพล ชูโชติ
พลทหารธนายุทธ ใจดี
พลทหารนันตชัย อินณรงค
พลทหารปฏิพัทธิ์ สุขสวัสดิ์
พลทหารประเสริฐศักดิ์ รักษศีล
พลทหารปรีชา พูลเกษม
พลทหารพงษวริช พิสิฐวรากุล
พลทหารพัฒนวิทย รัตนะ
พลทหารพีรชัย ภักดีรัตน
พลทหารพีรพล คงเดช

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๓๒๘๗
๓๒๘๘
๓๒๘๙
๓๒๙๐
๓๒๙๑
๓๒๙๒
๓๒๙๓
๓๒๙๔
๓๒๙๕
๓๒๙๖
๓๒๙๗
๓๒๙๘
๓๒๙๙
๓๓๐๐
๓๓๐๑
๓๓๐๒
๓๓๐๓
๓๓๐๔
๓๓๐๕
๓๓๐๖
๓๓๐๗
๓๓๐๘
๓๓๐๙
๓๓๑๐
๓๓๑๑

หนา้ ๑๒๓
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พลทหารภสุ สุขอนันต
พลทหารภาณุวิชญ สุวรรณคช
พลทหารภูวดิท รุงโรจน
พลทหารมะแซ กมาเงิน
พลทหารเมธิชัย สุทธิชล
พลทหารวรยศ ประดิษฐ
พลทหารวันจักรี ชัยฤกษ
พลทหารวันชัย สลําเหม
พลทหารวิชัย เพ็งไทร
พลทหารวิทธวัฒน เกตุสุรินทร
พลทหารวีรวัฒน บัวอินทร
พลทหารวีระพงษ เชิญทอง
พลทหารศุภโชค รักษาชล
พลทหารสดใส สวางแกว
พลทหารสมเกียรติ คงทอง
พลทหารสมพล พลเทพ
พลทหารสมรักษ สินศักศรี
พลทหารสันติ ศรีสัตบรรณ
พลทหารสิรภพ ศิริทินกร
พลทหารสุเมธ จิตรมุง
พลทหารสุริยา ศรีทวีป
พลทหารอภิเดช เจริญรูป
พลทหารอัตพล ขาวทอง
พลทหารอับดุลรอฮิม บินดุลเลาะ
พลทหารอัสรี สาแม

๓๓๑๒
๓๓๑๓
๓๓๑๔
๓๓๑๕
๓๓๑๖
๓๓๑๗
๓๓๑๘
๓๓๑๙
๓๓๒๐
๓๓๒๑
๓๓๒๒
๓๓๒๓
๓๓๒๔
๓๓๒๕
๓๓๒๖
๓๓๒๗
๓๓๒๘
๓๓๒๙
๓๓๓๐
๓๓๓๑
๓๓๓๒

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

พลทหารอาชา แกวศรี
พลทหารอาสือรี อาแว
พลอาสาสมัครณรงคฐพร แตงพลับ
พลเรือตรี รัชฐชัย จันทรสงเสริม
นาวาเอก ณัฐพงศ ปานโสภณ
นาวาเอก เทพฤทธิ์ กลั่นกลา
นาวาเอก บรรณวิตร เฉลิมทอง
นาวาเอก พงษมิตร ณรงคกูล
นาวาเอกหญิง ธิดาทิพย หนูลอย
นาวาเอกหญิง ผาณิช บวงราชบพิตร
นาวาเอกหญิง วิชุตา วารุณประภา
นาวาโท ไชยนิวัตร วรรณประเสริฐ
นาวาโท ฐิติพันธ คําปอ
นาวาโท ณัฐวัฒน ไกรปรีดาวิริยะ
นาวาโท ทรงภักดิ์ สืบนุการณ
นาวาโท สมมาตร นิลจู
นาวาโท สุกรี มวงแพร
นาวาโท สุภาพ รับพรพระ
นาวาโทหญิง เนื้อทิพย สุวรรณภาณุ
นาวาโทหญิง พัชริดา วัฒนศรี
นาวาโทหญิง พิชชานันท
ประเสริฐศรี
๓๓๓๓ นาวาโทหญิง เพ็ญพิมล
โกญจนานันท
๓๓๓๔ นาวาโทหญิง อรพรรณ นาคครุฑ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๓๓๓๕
๓๓๓๖
๓๓๓๗
๓๓๓๘
๓๓๓๙
๓๓๔๐
๓๓๔๑
๓๓๔๒
๓๓๔๓
๓๓๔๔
๓๓๔๕
๓๓๔๖
๓๓๔๗
๓๓๔๘
๓๓๔๙
๓๓๕๐
๓๓๕๑
๓๓๕๒
๓๓๕๓
๓๓๕๔
๓๓๕๕
๓๓๕๖
๓๓๕๗
๓๓๕๘
๓๓๕๙

หนา้ ๑๒๔
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นาวาตรี พรพรหม สกุลเต็ม
นาวาตรี วิชาญ หอยสังข
นาวาตรี สมชาย มะหารักษ
นาวาตรี สมัย จีนขี
นาวาตรีหญิง ทัศนีย โตลาภ
เรือเอก กิจสพัฒน แกวสม
เรือเอก โกมล วงวาร
เรือเอก ณฐกร ปรีชาญานพานิช
เรือโท ประภาส พับประโคน
เรือโท พนม หาญณรงค
เรือตรี ธนู ขาวนวนศรี
เรือตรี ยิ่งศักดิ์ ฉิมสวัสดิ์
เรือตรี รัฐพร วังชวย
เรือตรี สมยศ พิภักดี
พันจาเอก จงกล ลาศรี
พันจาเอก จักรกฤษณ บุญเอี่ยม
พันจาเอก ชัยณรงค เทียนทอง
พันจาเอก ตอหาด หนิเจริญ
พันจาเอก พนมศักดิ์ สกุลชัย
พันจาเอก พรพรต สงสําเภา
พันจาเอก พิชัย บุญใหญ
พันจาเอก วิชยุทธ วรรณา
พันจาเอก ศรานุวัฒน ศรีทองคํา
พันจาเอก สันตราษฎร สิงฆเสนา
พันจาเอก สุรชัย คนมีฉลาด

๓๓๖๐
๓๓๖๑
๓๓๖๒
๓๓๖๓
๓๓๖๔
๓๓๖๕
๓๓๖๖
๓๓๖๗
๓๓๖๘
๓๓๖๙
๓๓๗๐
๓๓๗๑
๓๓๗๒
๓๓๗๓
๓๓๗๔
๓๓๗๕
๓๓๗๖
๓๓๗๗
๓๓๗๘
๓๓๗๙
๓๓๘๐
๓๓๘๑
๓๓๘๒
๓๓๘๓
๓๓๘๔

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

พันจาเอก สุรชัย ดอกรักษ
พันจาโท ชัยวัฒน นุนทองหอม
พันจาโท ธนาวิทย ศรีทองเพ็ง
พันจาตรี เมธี ปะวิโน
พันจาตรี สนิท ชาญพลรบ
พันจาตรี สุดทวิช ไชยจักร
จาเอก กิตติพร เรืองรัตน
จาเอก จงเจริญ คงขาว
จาเอก จิตรเจริญ ทองจันทร
จาเอก จีระศักดิ์ ชูเกลี้ยง
จาเอก จุติ นิตยสุวรรณ
จาเอก เจษฎา อินสุวรรณ
จาเอก ฉัตรมงคล ปญญา
จาเอก ดนัย โพธิ์งาม
จาเอก เดชา เสือทอง
จาเอก ทวี ทิพยแกว
จาเอก ธนพล สันติวิริไพบูลย
จาเอก ธนพิชญ บุญศรีกุล
จาเอก ธนวัฒน ศรีพินิจชัย
จาเอก ธวัชชัย ชุมรัมย
จาเอก ปณตศร ชาลังค
จาเอก ประมาณ อนุกูล
จาเอก ประสาร เงินหมั่น
จาเอก ปราโมตร หาดกระโทก
จาเอก ปราโมทย ปานดํา

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๓๓๘๕
๓๓๘๖
๓๓๘๗
๓๓๘๘
๓๓๘๙
๓๓๙๐
๓๓๙๑
๓๓๙๒
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จาเอก ปรีชา พูลทวี
จาเอก พรชัย ศรีคําออน
จาเอก พรเลิศ ละเอียด
จาเอก พลเอก แกวเกาดวง
จาเอก พิชัย ใจดี
จาเอก พิชัย โชคเหมาะ
จาเอก พิทยา มะอัมดง
จาเอก พิบูลย ทองมอญ
จาเอก พีรพงษ จันทจร
จาเอก ไพโรจน กิ่งน้ําฉา
จาเอก ภิญโญ น้ําจันทร
จาเอก มนูญ โสะพันธ
จาเอก มังกร อินทรเนตร
จาเอก ยิ่งยศ อินทรทอง
จาเอก วรวิทย นาคสุวรรณ
จาเอก วราวุทธิ์ ชาญณรงคศักดิ์
จาเอก วัชระ เจริญศิริ
จาเอก วิโรจน บุญพรหม
จาเอก วิวัฒน หนูหมอก
จาเอก ศุภกานต สายแกว
จาเอก สมเกียรติ จันทรทาทอง
จาเอก สมภพ สอนนา
จาเอก สรายุทธ ไหมเส็น
จาเอก สัญญา นิลละออ
จาเอก สาธิต มโหฬาร
จาเอก สาธิต สายดํา
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จาเอก สายันต สงนวล
จาเอก สําราญ เพชรเศษ
จาเอก สุชาติ เปยงใจ
จาเอก สุธรรม พรหมจินดา
จาเอก สุริยา ยะประทุม
จาเอก เสกสรร หอยนกคง
จาเอก เสรี ลองแกว
จาเอก องอาจ จิตเกลี้ยง
จาเอก อนุสรณ วัฒนา
จาเอก อาทร ทองประดับ
จาเอก อุดมศักดิ์ รัตกูล
จาเอกหญิง ปทุมวิไล ไมตรีจิตต
จาโท สันติภาพ สะแม
จาตรี กานเพชร เสือแกว
จาตรี เสกสรร คุมสุวรรณ
นาวาอากาศเอก กฤษพล ภาคนิกร
นาวาอากาศเอก กิตติ์ธเนศ
ภานุพัฒนศศิกุล
นาวาอากาศเอก จตุรงค ทัศนศร
นาวาอากาศเอก จิรศักดิ์
กองสัมฤทธิ์
นาวาอากาศเอก จุฬากรณ
กลอมแฟง
นาวาอากาศเอก ฉัตรเฉลิม
พิทักษสรยุทธ
นาวาอากาศเอก ฐิติกร ดวงสีบวง
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นาวาอากาศเอก ธรรมนูญ คําสุข
นาวาอากาศเอก ธีรวัฒน พันธุสุผล
นาวาอากาศเอก นภ ศรีปลั่ง
นาวาอากาศเอก นภดล บุญดวยลาน
นาวาอากาศเอก นิรันดร ชาติครบุรี
นาวาอากาศเอก ประสงค
เจียรประดิษฐ
นาวาอากาศเอก ปริชาติ จงมุม
นาวาอากาศเอก ปลอดภัย จันโภคา
นาวาอากาศเอก พัทธกร ลลิตาวชิรา
นาวาอากาศเอก รชา เสือปา
นาวาอากาศเอก รณยศ สมิตะมุกสิก
นาวาอากาศเอก วันลาภ ชูจันทร
นาวาอากาศเอก วิบูลย คูบูรณ
นาวาอากาศเอก วุฒิพงศ นิยมกูล
นาวาอากาศเอก สามารถ
ราษฎรภูธร
นาวาอากาศเอก สมเกียรติ
กองสัมฤทธิ์
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ชื่นนิ่ม
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ พลับทอง
นาวาอากาศเอก สิทธิพร นิลโพธิ์
นาวาอากาศเอก สุรจิตร เจริญศรี
นาวาอากาศเอก สุรัชต เดชศิริ
นาวาอากาศเอก สุริยา รัตนเดช
นาวาอากาศเอก เสริมศักดิ์ ทั่งมั่งมี

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๓๔๕๖ นาวาอากาศเอก อิทธิพัทธ ภาสพันธุ
๓๔๕๗ นาวาอากาศเอก อุกฤษฏ รอดสุทธิ
๓๔๕๘ นาวาอากาศเอกหญิง พิภาดา
เชาววันกลาง
๓๔๕๙ นาวาอากาศเอกหญิง ภัทรวรรณ
เกิดมี
๓๔๖๐ นาวาอากาศเอกหญิง เยาวลักษณ
สุขสดมภ
๓๔๖๑ นาวาอากาศเอกหญิง ราวัลย แกวอุย
๓๔๖๒ นาวาอากาศเอกหญิง รสรินฑ
จันทรวังพรหม
๓๔๖๓ นาวาอากาศเอกหญิง ศศิธร
ลุมพิกานนท
๓๔๖๔ นาวาอากาศเอกหญิง อโณทัย
พลวารินทร
๓๔๖๕ นาวาอากาศตรี ทรงพล เทศประทีป
๓๔๖๖ พันจาอากาศเอก คงคา อินทชาติ
๓๔๖๗ พันจาอากาศเอก ณัฐวัฒน
พันธนิยมภาเดช
๓๔๖๘ พันจาอากาศเอก ธนวัฒน รูปทอง
๓๔๖๙ พันจาอากาศเอก ปญญา อยูคงพันธุ
๓๔๗๐ พันจาอากาศเอก สายชล พัฒนศิริ
๓๔๗๑ พันจาอากาศเอก เอนก เทียนบุตร
๓๔๗๒ พันจาอากาศเอกหญิง ฐานิตา
ขําผิวพรรณ
๓๔๗๓ จาอากาศเอก อมรเทพ แฉลมเขตร
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๓๔๗๔ จาอากาศเอกหญิง กัญญณพัชร
มณีอินทร
๓๔๗๕ พลตํารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง
๓๔๗๖ พลตํารวจโท รณศิลป ภูสาระ
๓๔๗๗ พลตํารวจตรี กฤษกร พลีธัญญวงศ
๓๔๗๘ พลตํารวจตรี คัชชา ธาตุศาสตร
๓๔๗๙ พลตํารวจตรี คํารณ บุญเลิศ
๓๔๘๐ พลตํารวจตรี ชอบ คิสาลัง
๓๔๘๑ พลตํารวจตรี ชูชาติ นอยคนดี
๓๔๘๒ พลตํารวจตรี ดุษฎี ชูสังกิจ
๓๔๘๓ พลตํารวจตรี ทรงเกียรติ วาทะกุล
๓๔๘๔ พลตํารวจตรี ธนา ชูวงศ
๓๔๘๕ พลตํารวจตรี นฤชิต เนียวกุล
๓๔๘๖ พลตํารวจตรี ประการ ประจง
๓๔๘๗ พลตํารวจตรี ปยะวัฒน เฉลิมศรี
๓๔๘๘ พลตํารวจตรี โพธ สวยสุวรรณ
๓๔๘๙ พลตํารวจตรี สันติ เหลาประทาย
๓๔๙๐ พลตํารวจตรี สุชาติ ธีระสวัสดิ์
๓๔๙๑ พลตํารวจตรี สุรศักดิ์ สุขแสวง
๓๔๙๒ พลตํารวจตรี สุวิทย ชาวศรีทอง
๓๔๙๓ พลตํารวจตรี สุภธัช คําดี
๓๔๙๔ พลตํารวจตรี อนุภาพ ศรีนวล
๓๔๙๕ พันตํารวจเอก กฤษณะพงศ
กัญจนชัยกิจ
๓๔๙๖ พันตํารวจเอก กองชาติ
เลี้ยงสมทรัพย
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พันตํารวจเอก โกศิ พรมสิทธิ์
พันตํารวจเอก ขจรศักดิ์ เลิศประไพ
พันตํารวจเอก จัตุรงค หอมหวล
พันตํารวจเอก จุมพล สิกเสน
พันตํารวจเอก ชวลิต สุขสุวรรณ
พันตํารวจเอก ชัยยุทธ ธรรมสุนา
พันตํารวจเอก เชษฐา โกมลวรรธนะ
พันตํารวจเอก ฐิติกร กัณฐตุริต
พันตํารวจเอก ณรงค นาคทั่ง
พันตํารวจเอก ณัชชัชพงศ
ศศลักษณานนท
พันตํารวจเอก ณัฐกร ประภายนต
พันตํารวจเอก ดํารงศักดิ์
ทองงามตระกูล
พันตํารวจเอก ดิลก รื่นเนตร
พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ สุวพิชญภูมิ
พันตํารวจเอก ธนกฤต อิทธิมีชัย
พันตํารวจเอก ธนรัชน สอนกลา
พันตํารวจเอก ธนู ฮวบประเสริฐ
พันตํารวจเอก ธนูศาตนันทน
ชูสมทิวัตถ
พันตํารวจเอก ธวัชชัย ชุมดี
พันตํารวจเอก นรินทร บูสะมัญ
พันตํารวจเอก นันทเดช ยอยนวล
พันตํารวจเอก เนติธร วัตตธรรม
พันตํารวจเอก ปยะพงษ สาครเย็น
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พันตํารวจเอก พงษวุฒิ พงษศรี
พันตํารวจเอก พงษอนันต จารุแพทย
พันตํารวจเอก พยุงศักดิ์ สุรินทร
พันตํารวจเอก พิชญวุฒ สงวนสมบัติ
พันตํารวจเอก ไพรัช คุมลวนลอม
พันตํารวจเอก ไพโรจน
หมื่นกลาหาญ
พันตํารวจเอก ภคพล ทวิชศรี
พันตํารวจเอก มีเดช แกงสันเทียะ
พันตํารวจเอก ยุทธพงษ ทองนุย
พันตํารวจเอก ระพีพงษ สุขไพบูลย
พันตํารวจเอก รุงศักดิ์ แสงเสียงฟา
พันตํารวจเอก วรา เวชชาภินันท
พันตํารวจเอก วัฒนา วงศจันทร
พันตํารวจเอก วิธิวัฒน ศรีทองจอย
พันตํารวจเอก วิรุฬห สุวรรณวงศ
พันตํารวจเอก วีระศักดิ์ ชัยอินทร
พันตํารวจเอก ศักดิ์ศรี ยะปาละ
พันตํารวจเอก ศักดิ์สิทธิ์ วิเชียรสรรค
พันตํารวจเอก สมชาย เล็กบัว
พันตํารวจเอก สมบัติ หวังดี
พันตํารวจเอก สมพงษ ชิงดวง
พันตํารวจเอก สมพงษ เตชะสมบูรณ
พันตํารวจเอก สัญญา โพชสาลี
พันตํารวจเอก สิทธิชัย โลกันภัย

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๓๕๔๔ พันตํารวจเอก สุกิจ อรุณฤกษถวิล
๓๕๔๕ พันตํารวจเอก สุคนธ ศรีอรุณ
๓๕๔๖ พันตํารวจเอก สุทัศน
ปญจนาพงศชัย
๓๕๔๗ พันตํารวจเอก สุทิน จิณะไชย
๓๕๔๘ พันตํารวจเอก สุระสิทธิ์ ทิพรัตน
๓๕๔๙ พันตํารวจเอก สุรจิต นงคทอง
๓๕๕๐ พันตํารวจเอก อนุรักษ พรพุทธศรี
๓๕๕๑ พันตํารวจเอก อนุศักดิ์
ศักดาวัชรานนท
๓๕๕๒ พันตํารวจเอก อนุสรณ กัณวเศรษฐ
๓๕๕๓ พันตํารวจเอก อาทิชา เปาอินทร
๓๕๕๔ พันตํารวจเอก อํานาจ เดชบุณเหลือง
๓๕๕๕ พันตํารวจเอก เอกกฤต วิริยะภาพ
๓๕๕๖ พันตํารวจเอก เอกชัย พราหมณกุล
๓๕๕๗ พันตํารวจเอกหญิง ชไมพร ยุวานนท
๓๕๕๘ พันตํารวจเอกหญิง ดวงหทัย
เลาหเวชรานันท
๓๕๕๙ พันตํารวจเอกหญิง นันทวรรณ
เจริญวานิช
๓๕๖๐ พันตํารวจเอกหญิง พัชรีวรรณ
วิเศษสุมน
๓๕๖๑ พันตํารวจเอกหญิง รุงนภา ธัญญรังสี
๓๕๖๒ พันตํารวจเอกหญิง วีริพรรณ ศรีเทพ
๓๕๖๓ พันตํารวจโท กฤดิ นิลกลาง
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หนา้ ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๕๖๔ พันตํารวจโท กฤตพัฒน
บุญยเกษมโรจน
๓๕๖๕ พันตํารวจโท กฤษฎา พงษสุวรรณ
๓๕๖๖ พันตํารวจโท กันตินันท
หงษชูเกียรติ
๓๕๖๗ พันตํารวจโท กิตติ์ชนม จันยะรมณ
๓๕๖๘ พันตํารวจโท กิตติพงศ เทพหนู
๓๕๖๙ พันตํารวจโท กิตติศักดิ์ จรัสรมเย็น
๓๕๗๐ พันตํารวจโท เกรียงเดช ชัยบรรณ
๓๕๗๑ พันตํารวจโท เกียรติศักดิ์ กสิคุณ
๓๕๗๒ พันตํารวจโท คมกริชณ มณีใหญ
๓๕๗๓ พันตํารวจโท คมกฤษณ ชินพงศ
๓๕๗๔ พันตํารวจโท จักรวาล โทนแกว
๓๕๗๕ พันตํารวจโท จารึก วรพฤทธานนท
๓๕๗๖ พันตํารวจโท จําเนียน แสงคํา
๓๕๗๗ พันตํารวจโท จิรเดช ปานพรมธํารง
๓๕๗๘ พันตํารวจโท จีรโรจน
อัครภาชื่นสกุล
๓๕๗๙ พันตํารวจโท จุมพล เลขสุนทรากร
๓๕๘๐ พันตํารวจโท ชัยชนะ หลางหวอด
๓๕๘๑ พันตํารวจโท ชาญยุทธ เรืองดิษฐ
๓๕๘๒ พันตํารวจโท ชํานาญวิทย เทพอาจ
๓๕๘๓ พันตํารวจโท เชิดพงษ ชิวปรีชา
๓๕๘๔ พันตํารวจโท ฌานนท เนื่องกัลยา
๓๕๘๕ พันตํารวจโท ณฐกรญ กาญจนาภรณ
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๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

พันตํารวจโท ณธรรศ ชัยรัตน
พันตํารวจโท ดนุพล อิแอ
พันตํารวจโท ดํารง รอดไทร
พันตํารวจโท ดุษฎี ศีลตระกูล
พันตํารวจโท ตรีเทพ ทองนอก
พันตํารวจโท ตฤณวัฒน โพธิ์บาย
พันตํารวจโท ตอวงษ พิทักษโกศล
พันตํารวจโท ทศพล พลอยงาม
พันตํารวจโท ทิพยวรรณ หงษสา
พันตํารวจโท เทอดศักดิ์ เศรษฐกร
พันตํารวจโท ธนกฤต กนิษฐกุล
พันตํารวจโท ธนกฤต ศิริกุล
พันตํารวจโท ธนิต เพชรชู
พันตํารวจโท ธรรมรัชต สัมฤทธิ์
พันตํารวจโท ธวัชชัย สังฆมิตกล
พันตํารวจโท ธานี รัศมี
พันตํารวจโท ธีระชัย เด็ดขาด
พันตํารวจโท นพรัตน ศิริมุสิกะ
พันตํารวจโท นัชฎาพร ธนัญชัย
พันตํารวจโท นิวัติ สุวรรณสิงห
พันตํารวจโท เนติวุฒิ ดีแกว
พันตํารวจโท บุญมี ไทยออน
พันตํารวจโท บุญเลิศ วิเศษชาติ
พันตํารวจโท ประจักษ เจริญสลุง
พันตํารวจโท ประชาชาติ ใจคง

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข
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พันตํารวจโท ประสบโชค แดงนา
พันตํารวจโท ประเสริฐศักดิ์ ศรีไชย
พันตํารวจโท ปรีชา กาญจนพลี
พันตํารวจโท ผดุงเกียรติ
ปณฑรนนทกะ
พันตํารวจโท พชรพล พรมตวง
พันตํารวจโท พล หอมจันทร
พันตํารวจโท พิชิต คณะเมือง
พันตํารวจโท พิทักษ ใจสมุทร
พันตํารวจโท พีรวัส อินทรกง
พันตํารวจโท พุทธิวัฒน
วงศศิริธนดล
พันตํารวจโท พูลศักดิ์ แกวสีขาว
พันตํารวจโท ภนภัค ภานุเดชากฤษ
พันตํารวจโท ภาณุพงศ ชอบเพื่อน
พันตํารวจโท ภาณุพงศ รามนัฏ
พันตํารวจโท ภุชงค พงษนาค
พันตํารวจโท ภูวดล วิริยนรางกูล
พันตํารวจโท มนตร ตันบุญตอ
พันตํารวจโท มนเทียร เบาทอง
พันตํารวจโท มานะ ภูวดล
พันตํารวจโท ยศวัฒน
มณีวงษชัยกิจ
พันตํารวจโท รัฐพล จรุงจิตตานุสนธิ์
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๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

พันตํารวจโท ราชศักดิ์ ศรีทองสุข
พันตํารวจโท รุง แกวบัวดี
พันตํารวจโท โรจนะ เทียนศักดิ์
พันตํารวจโท วรศักดิ์ โพธิ์พญา
พันตํารวจโท วิชัย จําปาทุม
พันตํารวจโท วิทวัฒน แกวเหลา
พันตํารวจโท วิทวัส ปราบกรี
พันตํารวจโท วิรัช นันตะโลหิต
พันตํารวจโท ศรัณยพงศ จักษุกรรฐ
พันตํารวจโท ศศิศ เชิญรัมย
พันตํารวจโท ศุภณัฐ รัตนภิรมย
พันตํารวจโท สนธยา ตรีเพ็ชร
พันตํารวจโท สมเกียรติ นนทแกว
พันตํารวจโท สมคิด นาหนอง
พันตํารวจโท สมใจ เมืองหมิ้น
พันตํารวจโท สรเดช มีอินทรถา
พันตํารวจโท สาธิต พรสุรัตน
พันตํารวจโท สามารถ วงศใหญ
พันตํารวจโท สุดเขต พละเอ็น
พันตํารวจโท สุพร โลหาวุธ
พันตํารวจโท เสกสรร องอาจ
พันตํารวจโท เสรี สุขกสิกร
พันตํารวจโท อดิศักดิ์ งามชัด
พันตํารวจโท อนัน ฤทธิธรรม

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข
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พันตํารวจโท อนันต ศรีเอี่ยม
พันตํารวจโท อภิชาติ รักพงษ
พันตํารวจโท อวัช มูลศิริ
พันตํารวจโท อัณณนพ อิ่มอุดม
พันตํารวจโท อัษฎาวุธ นาใจดี
พันตํารวจโท อารมย ไตรเวทย
พันตํารวจโท อํานรรฆ
ไตรกิตยานุกูล
พันตํารวจโท อํานวย ตะเภาทอง
พันตํารวจโท อุกฤษ จันทรแจมหลา
พันตํารวจโท เอกพล รุณทอง
พันตํารวจโทหญิง กรุณา
เหลืองเอกพันธุ
พันตํารวจโทหญิง กฤตยา
ประดิษฐพงษ
พันตํารวจโทหญิง กัลยา กั้งเหลง
พันตํารวจโทหญิง จันทรจิรา
ยอดรักษ
พันตํารวจโทหญิง จิณณะ เมืองชู
พันตํารวจโทหญิง จีระสันต ตุพิมาย
พันตํารวจโทหญิง เฉลียว ผิวแดง
พันตํารวจโทหญิง ชวนพิศ พูนมน
พันตํารวจโทหญิง ณญาตา
อุบลวัฒน
พันตํารวจโทหญิง ดวงสมร ยินดี
พันตํารวจโทหญิง ธัญญา มนตศิลป

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๓๖๗๗ พันตํารวจโทหญิง นวรัตน
ศรีรัญเพชร
๓๖๗๘ พันตํารวจโทหญิง นัยนา ลองแดง
๓๖๗๙ พันตํารวจโทหญิง ประทุมรัตน
สิทธิชัย
๓๖๘๐ พันตํารวจโทหญิง ปญจณา นวลทอง
๓๖๘๑ พันตํารวจโทหญิง ปยาพรรณ
ดวงทอง
๓๖๘๒ พันตํารวจโทหญิง พรจันทร
แกวเลิศประเสริฐ
๓๖๘๓ พันตํารวจโทหญิง ภัทรวลัย
แสงสุริยฤทธิ์
๓๖๘๔ พันตํารวจโทหญิง ภูรี โพชสาลี
๓๖๘๕ พันตํารวจโทหญิง มณีนุช จันทรมั่น
๓๖๘๖ พันตํารวจโทหญิง รพีพร เขียนทอง
๓๖๘๗ พันตํารวจโทหญิง ลักษคณา มณีโชติ
๓๖๘๘ พันตํารวจโทหญิง วรรณศรี
ขวัญทองยิ้ม
๓๖๘๙ พันตํารวจโทหญิง วรลักษณ
สุขตระกูล
๓๖๙๐ พันตํารวจโทหญิง วรวรรณ ไชยคง
๓๖๙๑ พันตํารวจโทหญิง ศศิวิมล
อานุภาพเดชา
๓๖๙๒ พันตํารวจโทหญิง ศุภลักษณ
รัตนพันธ
๓๖๙๓ พันตํารวจโทหญิง สมฤทัย ไชยสุก

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๖๙๔ พันตํารวจโทหญิง สินีนุช คชภูติ
๓๖๙๕ พันตํารวจโทหญิง สุจินตนา
อักษรนํา
๓๖๙๖ พันตํารวจโทหญิง สุดา หวานนุน
๓๖๙๗ พันตํารวจโทหญิง สุธินี เปยมทอง
๓๖๙๘ พันตํารวจโทหญิง โสลัดดา ผังจิโน
๓๖๙๙ พันตํารวจโทหญิง อเนก อเนก
๓๗๐๐ พันตํารวจโทหญิง อรพิมล
โชคพระสมบัติ
๓๗๐๑ พันตํารวจตรี กฤษณ ภูวิจิตร
๓๗๐๒ พันตํารวจตรี กิตติธร นาคเกลี้ยง
๓๗๐๓ พันตํารวจตรี กิตติพงศ รักษาพันธ
๓๗๐๔ พันตํารวจตรี ชัยยง อินเถิง
๓๗๐๕ พันตํารวจตรี ชาญยุทธ พวงสั้น
๓๗๐๖ พันตํารวจตรี ชาตรี ดีบาง
๓๗๐๗ พันตํารวจตรี โชติวิทย เกตุดิษฐ
๓๗๐๘ พันตํารวจตรี ณัสธร นามมนตรี
๓๗๐๙ พันตํารวจตรี ธงชัย ปญญาเลิศ
๓๗๑๐ พันตํารวจตรี นิกร ดวงฉุน
๓๗๑๑ พันตํารวจตรี นิรันดร บัวเงิน
๓๗๑๒ พันตํารวจตรี ปพนศักดิ์ ชวยสถิตย
๓๗๑๓ พันตํารวจตรี ปภาวิน บริรักษ
๓๗๑๔ พันตํารวจตรี ผล ตลอดไธสง
๓๗๑๕ พันตํารวจตรี พรวสันต คําปนโต
๓๗๑๖ พันตํารวจตรี พัฒนศักดิ์
บุปผาสุวรรณ
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พันตํารวจตรี พารินท จันทรเลิศ
พันตํารวจตรี มนตชิต เพ็งแกว
พันตํารวจตรี รอสะดี ตาเยะ
พันตํารวจตรี รัฐพล นอยชางคิด
พันตํารวจตรี ลือชัย สิมสีพิมพ
พันตํารวจตรี วรเชษฐ พลขันธ
พันตํารวจตรี วิรชา สนั่นศิลป
พันตํารวจตรี วิรุฬห โตะเอียด
พันตํารวจตรี สุทธิชัย อนันทบริพงค
พันตํารวจตรี สุทธิพงศ จิณรัฐ
พันตํารวจตรี สุรศักดิ์ เลิศไกร
พันตํารวจตรี แสงระวี สมโรจนรัตน
พันตํารวจตรี อธิวัฒน ลาสุทธิ
พันตํารวจตรี อนุชา ชาวไธสง
พันตํารวจตรี อนุชิต ลายลักษณ
พันตํารวจตรี อนุรักษ จิรจิตร
พันตํารวจตรี อัฐวุฒิ วงศใหญ
พันตํารวจตรี เอกภพ กมลสัจจะ
พันตํารวจตรีหญิง จุฑาพิมพ บุนนาค
พันตํารวจตรีหญิง เดโชพร สังขทอง
พันตํารวจตรีหญิง เรวดี แวกือจิก
พันตํารวจตรีหญิง สายน้ําผึ้ง
จันทรชุม
๓๗๓๙ พันตํารวจตรีหญิง อลิษา ตาวัน
๓๗๔๐ พันตํารวจตรีหญิง อุษา นิลสุวรรณ
๓๗๔๑ รอยตํารวจเอก กรกต พุฒนวล

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๗๔๒ รอยตํารวจเอก กรณัท จิตรดี
๓๗๔๓ รอยตํารวจเอก กลาหาญ ใจกระจาง
๓๗๔๔ รอยตํารวจเอก กันตภณ
ลิมปนารมณ
๓๗๔๕ รอยตํารวจเอก กัมลาศ เตื้อติสอน
๓๗๔๖ รอยตํารวจเอก กิตติพงษ ออกศิริ
๓๗๔๗ รอยตํารวจเอก กิรศักดิ์ พรหมทา
๓๗๔๘ รอยตํารวจเอก เกษม เสนาประโคน
๓๗๔๙ รอยตํารวจเอก เกษมสันต
จิตรสวางเนตร
๓๗๕๐ รอยตํารวจเอก เกษมสุข ธัญญพงษ
๓๗๕๑ รอยตํารวจเอก คงกฤช คงจําปาโพธิ์
๓๗๕๒ รอยตํารวจเอก คชภพ พัสระ
๓๗๕๓ รอยตํารวจเอก คมเพชร อินทรเพชร
๓๗๕๔ รอยตํารวจเอก จตุรภัทร ภิรมยแกว
๓๗๕๕ รอยตํารวจเอก จรินทร ชวยเมือง
๓๗๕๖ รอยตํารวจเอก จักรกฤษณ วงศใหญ
๓๗๕๗ รอยตํารวจเอก จักรพงษ
อักโขสุวรรณ
๓๗๕๘ รอยตํารวจเอก จําเรียง แกวตา
๓๗๕๙ รอยตํารวจเอก จีระศักดิ์ ชัยมงคล
๓๗๖๐ รอยตํารวจเอก จุลพงษ อินทนิล
๓๗๖๑ รอยตํารวจเอก เจตภพ ศรีสุภะ
๓๗๖๒ รอยตํารวจเอก เจนวิทย มณีพันธ
๓๗๖๓ รอยตํารวจเอก เฉลิมกิต เพชรรักษ

๓๗๖๔
๓๗๖๕
๓๗๖๖
๓๗๖๗
๓๗๖๘
๓๗๖๙
๓๗๗๐
๓๗๗๑
๓๗๗๒
๓๗๗๓
๓๗๗๔
๓๗๗๕
๓๗๗๖
๓๗๗๗
๓๗๗๘
๓๗๗๙
๓๗๘๐
๓๗๘๑
๓๗๘๒

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

รอยตํารวจเอก ชยุต นิลประเสริฐ
รอยตํารวจเอก ชะรายุทธ สิงขรเขต
รอยตํารวจเอก ชัยยศ มนิตสาร
รอยตํารวจเอก ชัยโย บุญชิต
รอยตํารวจเอก ชัยฤทธิ์ นาคเสนีย
รอยตํารวจเอก ชัยอณันก ดอกดู
รอยตํารวจเอก ชาญทอง กุยแกว
รอยตํารวจเอก ชาตรี ปญนาวี
รอยตํารวจเอก ชาตรี เมืองศิริ
รอยตํารวจเอก ชํานาญ ทองนุน
รอยตํารวจเอก ชูชาติ เสนาใน
รอยตํารวจเอก ชูศักดิ์ กําจัดภัย
รอยตํารวจเอก ไชยพล พรมโคตร
รอยตํารวจเอก ไชยา ไชยสุวรรณ
รอยตํารวจเอก ณรงค คงดี
รอยตํารวจเอก ณรงค ถิระผะลิกะ
รอยตํารวจเอก ณรงค ทองนุน
รอยตํารวจเอก ณรงค ศยามล
รอยตํารวจเอก ณรงคศักดิ์
ฐิติวัฒนพงศ
๓๗๘๓ รอยตํารวจเอก ณรงคศักดิ์
พรหมนอย
๓๗๘๔ รอยตํารวจเอก ณัชณวินท
กฤตปภาคชภัค
๓๗๘๕ รอยตํารวจเอก ณัฐพงษ พรมไพร

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๓๗๘๖
๓๗๘๗
๓๗๘๘
๓๗๘๙
๓๗๙๐
๓๗๙๑
๓๗๙๒
๓๗๙๓
๓๗๙๔
๓๗๙๕
๓๗๙๖
๓๗๙๗
๓๗๙๘
๓๗๙๙
๓๘๐๐
๓๘๐๑
๓๘๐๒
๓๘๐๓
๓๘๐๔
๓๘๐๕
๓๘๐๖
๓๘๐๗
๓๘๐๘
๓๘๐๙

หนา้ ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

รอยตํารวจเอก ณัฐวรรธน สงคง
รอยตํารวจเอก ณัฐวุฒิ ใจสุข
รอยตํารวจเอก ดอน กาคํา
รอยตํารวจเอก เดชมนตรี ลอสินคํา
รอยตํารวจเอก เดชฤทธิ์ สะถิตรโชติ์
รอยตํารวจเอก เดชา ชํานาญ
รอยตํารวจเอก เตโชทัย ขุนนัดเชียร
รอยตํารวจเอก ไตรภพ บุญมาวงศ
รอยตํารวจเอก ถิรเดช แข็งแรง
รอยตํารวจเอก ทัตตกิตติ เชี่ยวชาญ
รอยตํารวจเอก ธงชัย รากโสม
รอยตํารวจเอก ธนา ปานณรงค
รอยตํารวจเอก ธนิสสรณ
บวรกอเกียรติ
รอยตํารวจเอก ธวัชชัย ทับธานี
รอยตํารวจเอก ธันยวิชย แทนมาก
รอยตํารวจเอก ธีรศักดิ์ นามเขต
รอยตํารวจเอก ธีระ ชวงไกร
รอยตํารวจเอก ธีระพงษ ขัดผาบ
รอยตํารวจเอก ธีระพล หอหุม
รอยตํารวจเอก นรินทร ผองใส
รอยตํารวจเอก นฤชาติ เวชโช
รอยตํารวจเอก นฤนาท ทองออน
รอยตํารวจเอก นฤพันธุ ประทินรัมย
รอยตํารวจเอก นัฎฐาลักษณ
บุญรัตน

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๓๘๑๐ รอยตํารวจเอก นาถภูมิ เทียบทิม
๓๘๑๑ รอยตํารวจเอก นิธินันท
ไตรวัฒนะรัตน
๓๘๑๒ รอยตํารวจเอก บัญชา พรกุณา
๓๘๑๓ รอยตํารวจเอก บุญชาญ ริยะบุตร
๓๘๑๔ รอยตํารวจเอก บุญนํา ขําดํา
๓๘๑๕ รอยตํารวจเอก บุญสง สุขเหมือน
๓๘๑๖ รอยตํารวจเอก ปนาถพล ปุญศรี
๓๘๑๗ รอยตํารวจเอก ปภัชพน ทองสันตะ
๓๘๑๘ รอยตํารวจเอก ปรมินทร จันดีบาง
๓๘๑๙ รอยตํารวจเอก ประกาย ตัวละมูล
๓๘๒๐ รอยตํารวจเอก ประจญ ดวงไชย
๓๘๒๑ รอยตํารวจเอก ประชา วังคีรี
๓๘๒๒ รอยตํารวจเอก ประดิษฐ ผาสุก
๓๘๒๓ รอยตํารวจเอก ประทีป ชูประเสริฐ
๓๘๒๔ รอยตํารวจเอก ประทีป สัมพันธมาศ
๓๘๒๕ รอยตํารวจเอก ประยงค แสนเมือง
๓๘๒๖ รอยตํารวจเอก ประวิทย ศรีลาศักดิ์
๓๘๒๗ รอยตํารวจเอก ประวุฒิ ปาลสาร
๓๘๒๘ รอยตํารวจเอก ปรีชา กองเกิด
๓๘๒๙ รอยตํารวจเอก ปวริศร เกตุใส
๓๘๓๐ รอยตํารวจเอก ปานเทพ
พงศอาทิตย
๓๘๓๑ รอยตํารวจเอก พงษศักดิ์
โกมารวิวัฒน
๓๘๓๒ รอยตํารวจเอก พรเทพ จันทรทิพย

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๘๓๓ รอยตํารวจเอก พรหมพิริยะ
พันสีเงิน
๓๘๓๔ รอยตํารวจเอก พศิน ธวัชเกียรติศักดิ์
๓๘๓๕ รอยตํารวจเอก พิชิต ศิริมาลา
๓๘๓๖ รอยตํารวจเอก พิชิตชัย ไชยาโส
๓๘๓๗ รอยตํารวจเอก พิชิตพล พิศภักดิ์
๓๘๓๘ รอยตํารวจเอก พิทยาคม
ธรรมพิทักษ
๓๘๓๙ รอยตํารวจเอก พิสิษฐ ดํามาก
๓๘๔๐ รอยตํารวจเอก ภาณุมาศ
แสงบัวขาว
๓๘๔๑ รอยตํารวจเอก ภาณุศิษฎ หมื่นพินิจ
๓๘๔๒ รอยตํารวจเอก ภูวเดช หนองหาญ
๓๘๔๓ รอยตํารวจเอก มัสนุ เจะสะตํา
๓๘๔๔ รอยตํารวจเอก เมธา และประโคน
๓๘๔๕ รอยตํารวจเอก ยศ มณฑาณี
๓๘๔๖ รอยตํารวจเอก ยุทธนา จันทรธรรม
๓๘๔๗ รอยตํารวจเอก ยุทธนา พรโพธิ์
๓๘๔๘ รอยตํารวจเอก รัตนาธิเบศ
แผวไพบูลย
๓๘๔๙ รอยตํารวจเอก วสวัตติ์ โพธิ์พัฒน
๓๘๕๐ รอยตํารวจเอก วสันต อังกระโทก
๓๘๕๑ รอยตํารวจเอก วัจนะ จิตรกลา
๓๘๕๒ รอยตํารวจเอก วัชรพงศ เถระวัน
๓๘๕๓ รอยตํารวจเอก วัชรินทร วงศธรรม
๓๘๕๔ รอยตํารวจเอก วันชัย สิการ

๓๘๕๕
๓๘๕๖
๓๘๕๗
๓๘๕๘
๓๘๕๙
๓๘๖๐
๓๘๖๑
๓๘๖๒
๓๘๖๓
๓๘๖๔
๓๘๖๕
๓๘๖๖
๓๘๖๗
๓๘๖๘
๓๘๖๙
๓๘๗๐
๓๘๗๑
๓๘๗๒
๓๘๗๓
๓๘๗๔
๓๘๗๕
๓๘๗๖
๓๘๗๗

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

รอยตํารวจเอก วิชาญ จันทรพิมพ
รอยตํารวจเอก วิชาญ ตนุมาตร
รอยตํารวจเอก วิทยา มาตรา
รอยตํารวจเอก วิทยา สุนาพรม
รอยตํารวจเอก วินิตย ไชยเวทย
รอยตํารวจเอก วิมาณ ฉิมพล
รอยตํารวจเอก วิริยะ นาทวีวงศ
รอยตํารวจเอก วิโรจน
ธรรมสารแกวกิจ
รอยตํารวจเอก วิสุทธิ์ สิทธิเราะ
รอยตํารวจเอก วีรชาติ ตาลประดิษฐ
รอยตํารวจเอก วีรวัฒน ตาแกวยัง
รอยตํารวจเอก เวทิศ สาลีสังข
รอยตํารวจเอก ศักดิ์พศุฒม
พรหมบุญแกว
รอยตํารวจเอก ศักดิ์สุริยา บุตราช
รอยตํารวจเอก ศันสนะ พิริยะจิตตะ
รอยตํารวจเอก ศาสตราวุธ
ระหารสิน
รอยตํารวจเอก ศิริโชติ พันธงิ้ว
รอยตํารวจเอก สถิตร อนัคทัศน
รอยตํารวจเอก สนธิ แกวอําไพร
รอยตํารวจเอก สนอง มาโสภา
รอยตํารวจเอก สนั่น พวงเพชร
รอยตํารวจเอก สมเกียรติ ฉีดเกตุ
รอยตํารวจเอก สมปอง บุญไทย

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๓๘๗๘
๓๘๗๙
๓๘๘๐
๓๘๘๑
๓๘๘๒
๓๘๘๓
๓๘๘๔
๓๘๘๕
๓๘๘๖
๓๘๘๗
๓๘๘๘
๓๘๘๙
๓๘๙๐
๓๘๙๑
๓๘๙๒
๓๘๙๓
๓๘๙๔
๓๘๙๕
๓๘๙๖
๓๘๙๗
๓๘๙๘
๓๘๙๙
๓๙๐๐

หนา้ ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

รอยตํารวจเอก สมศักดิ์ ลีกา
รอยตํารวจเอก สรรคชัย โสดา
รอยตํารวจเอก สราวุฒิ สุขวิญญา
รอยตํารวจเอก สาธร ไหมเกตุ
รอยตํารวจเอก สายสิน ศรวิชัย
รอยตํารวจเอก สิทธิศักดิ์ ฉิมฉลอง
รอยตํารวจเอก สืบสาย เทพสุริวงศ
รอยตํารวจเอก สุชีพ แกวมรกฎ
รอยตํารวจเอก สุทัศน เพ็ชรดี
รอยตํารวจเอก สุทิน บุญเกษม
รอยตํารวจเอก สุภาพ ผลเจริญ
รอยตํารวจเอก สุเมธ รุงเรือง
รอยตํารวจเอก สุรเชษฐ
กุศลธรรมรัตน
รอยตํารวจเอก สุรพงษ ขัดสีใส
รอยตํารวจเอก สุรศรี รังกา
รอยตํารวจเอก สุรศักดิ์
วงศประวิทย
รอยตํารวจเอก สุริยา ทองสมุทร
รอยตํารวจเอก สุริยา สารัง
รอยตํารวจเอก สุวิจักขณ รัตนพันธ
รอยตํารวจเอก เสนห พงศาปาน
รอยตํารวจเอก หิรัญ เวชประโคน
รอยตํารวจเอก อนันตศักดิ์ ฝกฝาย
รอยตํารวจเอก อภิชาติ วีระประดิษฐ

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๓๙๐๑ รอยตํารวจเอก อภิเชษฐ หวยทราย
๓๙๐๒ รอยตํารวจเอก อภิวัฒน
ปลัดสัมพันธ
๓๙๐๓ รอยตํารวจเอก อมร เดชศรี
๓๙๐๔ รอยตํารวจเอก อมร แสงจันทร
๓๙๐๕ รอยตํารวจเอก อรชุน ศรีทวีพันธ
๓๙๐๖ รอยตํารวจเอก อรรถพร ไวยนิภี
๓๙๐๗ รอยตํารวจเอก อรรถวุฒิ
สุทธิวิริยาภรณ
๓๙๐๘ รอยตํารวจเอก อังกูร วรสาร
๓๙๐๙ รอยตํารวจเอก อํานาจ ไชยธงรัตน
๓๙๑๐ รอยตํารวจเอก อิสกานดาร อามิน
๓๙๑๑ รอยตํารวจเอก อุดม ยุบลชู
๓๙๑๒ รอยตํารวจเอก อุดร พิมพอินทร
๓๙๑๓ รอยตํารวจเอก อุทัย พันธทอง
๓๙๑๔ รอยตํารวจเอก เอกรินทร ใจพินิจ
๓๙๑๕ รอยตํารวจเอก เอกวิทย แกวฤทธิ์
๓๙๑๖ รอยตํารวจเอกหญิง กัญญา
บุตรตะกะ
๓๙๑๗ รอยตํารวจเอกหญิง กีรติ จันปุม
๓๙๑๘ รอยตํารวจเอกหญิง เกษร จันทรชู
๓๙๑๙ รอยตํารวจเอกหญิง ขวัญฤดี
วัฒนกุล
๓๙๒๐ รอยตํารวจเอกหญิง เขมจิรา
รัตนวศิริ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๙๒๑ รอยตํารวจเอกหญิง ครรธยุพา
เผือกจีน
๓๙๒๒ รอยตํารวจเอกหญิง จรัสศรี วัฒนะ
๓๙๒๓ รอยตํารวจเอกหญิง จิรสุดา
ปลายยอด
๓๙๒๔ รอยตํารวจเอกหญิง จุฑามาศ
เกียรตินฤมล
๓๙๒๕ รอยตํารวจเอกหญิง ชวนพิศ ชุนทอง
๓๙๒๖ รอยตํารวจเอกหญิง ณฐมณ กาฬศิริ
๓๙๒๗ รอยตํารวจเอกหญิง ณฐวรรณ
เผื่อนพงษ
๓๙๒๘ รอยตํารวจเอกหญิง ณัฐมล
พิทักษธรรมคุณ
๓๙๒๙ รอยตํารวจเอกหญิง ดรุณี
นิลสุวรรณ
๓๙๓๐ รอยตํารวจเอกหญิง ดรุณี ศิริธรรม
๓๙๓๑ รอยตํารวจเอกหญิง ดวงใจ ดําสง
๓๙๓๒ รอยตํารวจเอกหญิง ดวงใจ ศิตลาภ
๓๙๓๓ รอยตํารวจเอกหญิง นฤมล ณ สงขลา
๓๙๓๔ รอยตํารวจเอกหญิง นฤมล
วิเศษสุวรรณภูมิ
๓๙๓๕ รอยตํารวจเอกหญิง นัฐรี
ตาละลักษมณ
๓๙๓๖ รอยตํารวจเอกหญิง นิภา รัพยูร
๓๙๓๗ รอยตํารวจเอกหญิง เนตรชนก
นาพอ

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๓๙๓๘ รอยตํารวจเอกหญิง บุญสิริ ชวยชม
๓๙๓๙ รอยตํารวจเอกหญิง บุษรา สีนาค
๓๙๔๐ รอยตํารวจเอกหญิง ปราณี
อินแหยม
๓๙๔๑ รอยตํารวจเอกหญิง ปาติเมาะ นิเน
๓๙๔๒ รอยตํารวจเอกหญิง ปยภรณ
บุญสะกันต
๓๙๔๓ รอยตํารวจเอกหญิง พนัสดา พงษจีน
๓๙๔๔ รอยตํารวจเอกหญิง พรพรรณ
พูนแกว
๓๙๔๕ รอยตํารวจเอกหญิง ฟาดิลลา
เบ็ญลีตระกูล
๓๙๔๖ รอยตํารวจเอกหญิง ภิญญาพัชญ
เต็มพุฒิ
๓๙๔๗ รอยตํารวจเอกหญิง ภูวษา
หิรัญคณาชัย
๓๙๔๘ รอยตํารวจเอกหญิง มาดีนา
พันธพงศธรรม
๓๙๔๙ รอยตํารวจเอกหญิง มารียะห
แอบากอ
๓๙๕๐ รอยตํารวจเอกหญิง มาลี
หวังคูกลาง
๓๙๕๑ รอยตํารวจเอกหญิง รัตนาวลัย
การบริบูรณ
๓๙๕๒ รอยตํารวจเอกหญิง ลภัสรดา
อินทปน

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๙๕๓ รอยตํารวจเอกหญิง ลักขณา
ทองพูน
๓๙๕๔ รอยตํารวจเอกหญิง ลักขณา
มงคลไทร
๓๙๕๕ รอยตํารวจเอกหญิง วชิราพิมพ
จันทรทอง
๓๙๕๖ รอยตํารวจเอกหญิง วรรณวิสา
บุญสมยา
๓๙๕๗ รอยตํารวจเอกหญิง วรรณี ทองแดง
๓๙๕๘ รอยตํารวจเอกหญิง วราภรณ
มั่นเปลง
๓๙๕๙ รอยตํารวจเอกหญิง วลัย ชัยแกว
๓๙๖๐ รอยตํารวจเอกหญิง วัชราภรณ
นอยแกว
๓๙๖๑ รอยตํารวจเอกหญิง วัสมล ชูเอียด
๓๙๖๒ รอยตํารวจเอกหญิง วิลาศ
จันทกาญจน
๓๙๖๓ รอยตํารวจเอกหญิง ศรีนารถ
เซงเอียง
๓๙๖๔ รอยตํารวจเอกหญิง ศศิณัฐ
บินรินทร
๓๙๖๕ รอยตํารวจเอกหญิง ศศิธร อวมปาน
๓๙๖๖ รอยตํารวจเอกหญิง ศิลาลักษณ
ชูรัตน
๓๙๖๗ รอยตํารวจเอกหญิง สรินยา
ทองเพ็ชร

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๓๙๖๘ รอยตํารวจเอกหญิง สิริธร พุมมรดก
๓๙๖๙ รอยตํารวจเอกหญิง สิริวรรณ
อินทรประดิษฐ
๓๙๗๐ รอยตํารวจเอกหญิง สุดารัตน
ฤทธิโสม
๓๙๗๑ รอยตํารวจเอกหญิง สุทธภา สมจิต
๓๙๗๒ รอยตํารวจเอกหญิง สุธิษา จิตรเสน
๓๙๗๓ รอยตํารวจเอกหญิง สุธีรา
สุวรรณรังษี
๓๙๗๔ รอยตํารวจเอกหญิง สุพรรณี
เหล็มนุย
๓๙๗๕ รอยตํารวจเอกหญิง สุริยานี
สกุลดีเยาะ
๓๙๗๖ รอยตํารวจเอกหญิง สุวณีย บํารุงชู
๓๙๗๗ รอยตํารวจเอกหญิง สุวิณา กาฬมูสิก
๓๙๗๘ รอยตํารวจเอกหญิง สุวิมล ไกลถิ่น
๓๙๗๙ รอยตํารวจเอกหญิง หนึ่งฤทัย
คงมณี
๓๙๘๐ รอยตํารวจเอกหญิง อรวรรณ
ทรงอยู
๓๙๘๑ รอยตํารวจเอกหญิง ออนอนงค
ชัยพันธุ
๓๙๘๒ รอยตํารวจเอกหญิง อัญชลี
ขุนอักษร
๓๙๘๓ รอยตํารวจเอกหญิง อัญชิสา
ดานพัฒนะสวัสดิ์

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๙๘๔ รอยตํารวจเอกหญิง อาภัสรา
แกวขาว
๓๙๘๕ รอยตํารวจโท กนธีร สุทธิภูล
๓๙๘๖ รอยตํารวจโท กนิตย กลาหาญ
๓๙๘๗ รอยตํารวจโท กฤตยศ สันตา
๓๙๘๘ รอยตํารวจโท กองเกียรติ เคียนเขา
๓๙๘๙ รอยตํารวจโท กันตพล ทองนุย
๓๙๙๐ รอยตํารวจโท เกียรติชัย มีสุข
๓๙๙๑ รอยตํารวจโท คณิศร พันบุดดา
๓๙๙๒ รอยตํารวจโท คณิศร วัลลภานุรัตน
๓๙๙๓ รอยตํารวจโท คมสันต นราพงษ
๓๙๙๔ รอยตํารวจโท คํานึง คิดถูก
๓๙๙๕ รอยตํารวจโท คุณณรงค กุลหอม
๓๙๙๖ รอยตํารวจโท คูณ บุตรดี
๓๙๙๗ รอยตํารวจโท จักภัณฑ ใสกระจาง
๓๙๙๘ รอยตํารวจโท จักรกริช จิตอํานวย
๓๙๙๙ รอยตํารวจโท จักรพงษ เพิ่มกําลังพล
๔๐๐๐ รอยตํารวจโท จิตกร หลวงอภัย
๔๐๐๑ รอยตํารวจโท จิตตินันทน
สุวรรณชาตรี
๔๐๐๒ รอยตํารวจโท จิตติพร แสนพันดร
๔๐๐๓ รอยตํารวจโท จินดา พลวี
๔๐๐๔ รอยตํารวจโท จิรกร คงอินทร
๔๐๐๕ รอยตํารวจโท จิรภัทร สุขรัตน
๔๐๐๖ รอยตํารวจโท จีรศักดิ์ คําวะเนตร

๔๐๐๗
๔๐๐๘
๔๐๐๙
๔๐๑๐
๔๐๑๑
๔๐๑๒
๔๐๑๓
๔๐๑๔
๔๐๑๕
๔๐๑๖
๔๐๑๗
๔๐๑๘
๔๐๑๙
๔๐๒๐
๔๐๒๑
๔๐๒๒
๔๐๒๓
๔๐๒๔
๔๐๒๕
๔๐๒๖
๔๐๒๗
๔๐๒๘
๔๐๒๙
๔๐๓๐
๔๐๓๑

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

รอยตํารวจโท เจริญ ศรีหาวงษ
รอยตํารวจโท เฉลิมชัย สมรูป
รอยตํารวจโท ชริศ ปริจจาคะ
รอยตํารวจโท ชวลิต จันทรแกว
รอยตํารวจโท ชาตเวท พงษศักดิ์
รอยตํารวจโท ชาติภูมิ เกษร
รอยตํารวจโท ชินกฤต พุมแสง
รอยตํารวจโท เชษฐา กุสุมาลย
รอยตํารวจโท เชิด มานิช
รอยตํารวจโท โชค ศรีนวนจันทร
รอยตํารวจโท ฐานิตย นามบาน
รอยตํารวจโท ฐาปกรณ วงศเสนา
รอยตํารวจโท ฐิติกร วันเจริญพันธุ
รอยตํารวจโท ฐิติวัฒน นิโกรธา
รอยตํารวจโท ณภาคย ปรางนาคี
รอยตํารวจโท ณัฐพล เพจี้
รอยตํารวจโท ดนัย ชุมอภัย
รอยตํารวจโท ดนัย บุตรี
รอยตํารวจโท ดวงเพชร เถาวโท
รอยตํารวจโท ดํารง วงษคลัง
รอยตํารวจโท ถิรพล แสงสุวรรณ
รอยตํารวจโท ทวีศักดิ์ สอนเผา
รอยตํารวจโท ทินวัฒน นวลจันทร
รอยตํารวจโท ธนชาต ขวัญทองยิ้ม
รอยตํารวจโท ธวัชชัย สายกระสุน

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๔๐๓๒
๔๐๓๓
๔๐๓๔
๔๐๓๕
๔๐๓๖
๔๐๓๗
๔๐๓๘
๔๐๓๙
๔๐๔๐
๔๐๔๑
๔๐๔๒
๔๐๔๓
๔๐๔๔
๔๐๔๕
๔๐๔๖
๔๐๔๗
๔๐๔๘
๔๐๔๙
๔๐๕๐
๔๐๕๑
๔๐๕๒
๔๐๕๓
๔๐๕๔
๔๐๕๕

หนา้ ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

รอยตํารวจโท ธิติพัทธ โสภาตา
รอยตํารวจโท ธีระวัฒน แซเอี๊ยบ
รอยตํารวจโท นรภัทร รักนา
รอยตํารวจโท นรากร เอียดชวย
รอยตํารวจโท นาวี พิทักษสมุทร
รอยตํารวจโท นําชัย พุมแสง
รอยตํารวจโท นิกร จิตรอักษร
รอยตํารวจโท นิพนธ มิ่งขวัญ
รอยตํารวจโท บรรชิด หวังแววกลาง
รอยตํารวจโท บรรพต โพธิเพชร
รอยตํารวจโท บุญสิน เศรษฐาวงษ
รอยตํารวจโท ปกรณ ทองชวง
รอยตํารวจโท ปกรณ ทองมุณี
รอยตํารวจโท ปรมินทร
แสงประสิทธิ์
รอยตํารวจโท ประยูร คํามูลตรี
รอยตํารวจโท ประสิทธิพร
แกวสองเมือง
รอยตํารวจโท ปรัชญลักษณ วิลาทัน
รอยตํารวจโท ปจพงศ ทองโอ
รอยตํารวจโท พลวัฒน พลอยพิมล
รอยตํารวจโท พลสันติ์ คมขาว
รอยตํารวจโท พัชรพงศ ผูภักดี
รอยตํารวจโท พายัพ เจริญกัลป
รอยตํารวจโท พิธาน ลูกรักษ
รอยตํารวจโท ภูมินทร ปททุม

๔๐๕๖
๔๐๕๗
๔๐๕๘
๔๐๕๙
๔๐๖๐
๔๐๖๑
๔๐๖๒
๔๐๖๓
๔๐๖๔
๔๐๖๕
๔๐๖๖
๔๐๖๗
๔๐๖๘
๔๐๖๙
๔๐๗๐
๔๐๗๑
๔๐๗๒
๔๐๗๓
๔๐๗๔
๔๐๗๕
๔๐๗๖
๔๐๗๗
๔๐๗๘

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

รอยตํารวจโท มัส งอกงาม
รอยตํารวจโท ยงยุทธ วรสาร
รอยตํารวจโท ยศพล โคตา
รอยตํารวจโท ยุทธนา บริพันธ
รอยตํารวจโท โยธิน วรรณทวี
รอยตํารวจโท รณกร ทิพยรส
รอยตํารวจโท รณวรรษ ทองคํา
รอยตํารวจโท รณวี โสมาบุตร
รอยตํารวจโท รังสรรค
ประยงควีระกุล
รอยตํารวจโท รัชกฤช พัชรสุข
รอยตํารวจโท รัชพล รุงกิตติวรกุล
รอยตํารวจโท รัฐนริศร บัวแกว
รอยตํารวจโท รุงโรจน วิเศษชาติ
รอยตํารวจโท รุงฤดี สรงวารี
รอยตํารวจโท วชิรพิศักดิ์ ณ สงขลา
รอยตํารวจโท วรินทร นันทพงศ
รอยตํารวจโท วรินทร วรโชติจรัญ
รอยตํารวจโท วศิน พันป
รอยตํารวจโท วัชรินทร
กลิ่นพิพัฒน
รอยตํารวจโท วัฒนชัย สุดรอด
รอยตํารวจโท วันปรีดี พรหมเพชร
รอยตํารวจโท วาณัฐพงศ
สันติพงศธร
รอยตํารวจโท วิเชียร จุปะมะตัง

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๑๔๑
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๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๔๐๗๙ รอยตํารวจโท วิโรจน บุญสีลาภ

๔๑๐๒ รอยตํารวจโท สุเมฆ เส็นหละ

๔๐๘๐ รอยตํารวจโท วิวัฒนา

๔๑๐๓ รอยตํารวจโท สุรสิทธิ์ แสงเงิน

รักษราษพิทักษ

๔๑๐๔ รอยตํารวจโท สุวิทย อยูจงดี

๔๐๘๑ รอยตํารวจโท วิศณุ ทนงาน

๔๑๐๕ รอยตํารวจโท เสรี ฉายารักษ

๔๐๘๒ รอยตํารวจโท วีรพงษ ทะลือ

๔๑๐๖ รอยตํารวจโท แสนสุรศักดิ์ บุญชวย

๔๐๘๓ รอยตํารวจโท วุฒิดนัย พืชผล

๔๑๐๗ รอยตํารวจโท โสภณ ชางกลาง

๔๐๘๔ รอยตํารวจโท วุฒิภูมิ แสงไชย

๔๑๐๘ รอยตํารวจโท อติชาติ ปสาวงษ

๔๐๘๕ รอยตํารวจโท ศรายุทธ สุขดี

๔๑๐๙ รอยตํารวจโท อธิปตย ศรีละมุล

๔๐๘๖ รอยตํารวจโท ศรายุทธ สุยะลา

๔๑๑๐ รอยตํารวจโท อนุชา แวดอยี

๔๐๘๗ รอยตํารวจโท ศิวชัย สํารวมจิตร

๔๑๑๑ รอยตํารวจโท อภิชาติ ทายุโก

๔๐๘๘ รอยตํารวจโท ศิวภาคย พวงจันทร

๔๑๑๒ รอยตํารวจโท อรรคพล บุตราช

๔๐๘๙ รอยตํารวจโท ศุภัฐกรณ หอมแชม

๔๑๑๓ รอยตํารวจโท อรรถสิทธิ์ เจนจิตร

๔๐๙๐ รอยตํารวจโท สมใจ พูนพนัง

๔๑๑๔ รอยตํารวจโท อรุณรัชช คลายอุดม

๔๐๙๑ รอยตํารวจโท สมชาย บัวทอง

๔๑๑๕ รอยตํารวจโท อัคราวุฒิ ชุกชื่น

๔๐๙๒ รอยตํารวจโท สมนึก ชัยวงศ

๔๑๑๖ รอยตํารวจโท อัศวิน จิตรสวัสดิ์

๔๐๙๓ รอยตํารวจโท สราวุธ พาเบา

๔๑๑๗ รอยตํารวจโท อาคม ศรีเอียด

๔๐๙๔ รอยตํารวจโท สวัสดิ์ ทัลวัลลิ์

๔๑๑๘ รอยตํารวจโท อานนท แพรงาม

๔๐๙๕ รอยตํารวจโท สวัสดิ์ มวงไหมทอง

๔๑๑๙ รอยตํารวจโท เอกบรม อะทะวงษา

๔๐๙๖ รอยตํารวจโท สันติ ยิ้ววอง

๔๑๒๐ รอยตํารวจโท เอกพงษ บุญศรี

๔๐๙๗ รอยตํารวจโท สันทบ วังคําแหง

๔๑๒๑ รอยตํารวจโทหญิง กุลทรัพย

๔๐๙๘ รอยตํารวจโท สุขสันต เกตุศรี

ชัยบุรินทร

๔๐๙๙ รอยตํารวจโท สุชาติ สิงหา

๔๑๒๒ รอยตํารวจโทหญิง จันจิรา สังฆรักษ

๔๑๐๐ รอยตํารวจโท สุโชค ผูมีโชคชัย

๔๑๒๓ รอยตํารวจโทหญิง จันทรนภา โผผิน

๔๑๐๑ รอยตํารวจโท สุพจน สุขะหา

๔๑๒๔ รอยตํารวจโทหญิง จุฑามณี มลยงค

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๑๔๒
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๔๑๒๕ รอยตํารวจโทหญิง ซูไฮดา ดอเลาะ
๔๑๒๖ รอยตํารวจโทหญิง ตวนอทิตา
ตวนสุหลง
๔๑๒๗ รอยตํารวจโทหญิง เทพธิดา
สุวรรณรัตน
๔๑๒๘ รอยตํารวจโทหญิง น้ําทิพย เสติกะ
๔๑๒๙ รอยตํารวจโทหญิง นิลเนตร
แสงสุวรรณ
๔๑๓๐ รอยตํารวจโทหญิง ปาณิศา ศรีขวัญ
๔๑๓๑ รอยตํารวจโทหญิง วรรณพร
ชูกระจาง
๔๑๓๒ รอยตํารวจโทหญิง วรรณวลัย
บุญจริง
๔๑๓๓ รอยตํารวจโทหญิง สาริศา เงินอยู
๔๑๓๔ รอยตํารวจโทหญิง สุชาดา เทวมิตร
๔๑๓๕ รอยตํารวจโทหญิง สุทธิดา คงพุทธ
๔๑๓๖ รอยตํารวจโทหญิง สุนทรี สุธาธร
๔๑๓๗ รอยตํารวจโทหญิง สุวภา
สุภาพรหมรัศมิ์
๔๑๓๘ รอยตํารวจตรี กตตน ภูดวงจิตร
๔๑๓๙ รอยตํารวจตรี กองภพ สุนี
๔๑๔๐ รอยตํารวจตรี ขาน ชัยทอง
๔๑๔๑ รอยตํารวจตรี ครรชิต ชังชางเรือ
๔๑๔๒ รอยตํารวจตรี ครอง ยอดสงา
๔๑๔๓ รอยตํารวจตรี จักรี เคลาศรี

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๔๑๔๔ รอยตํารวจตรี จํานงค
ประสพสุขมั่งดี
๔๑๔๕ รอยตํารวจตรี จิรวัฒน อยูสนิท
๔๑๔๖ รอยตํารวจตรี จีโบ เกรอต
๔๑๔๗ รอยตํารวจตรี จีระ สัจจะ
๔๑๔๘ รอยตํารวจตรี เจริญ โสมจันทร
๔๑๔๙ รอยตํารวจตรี เฉลิมชน วงศสกุลจิตร
๔๑๕๐ รอยตํารวจตรี ชาญชัย อัจฉรานุพงษ
๔๑๕๑ รอยตํารวจตรี โชตินรินทร
สิริรณชัยกุล
๔๑๕๒ รอยตํารวจตรี ไชยณรงค บรรจงสุทธิ์
๔๑๕๓ รอยตํารวจตรี ณฑัต ศรีนวล
๔๑๕๔ รอยตํารวจตรี ณรงค รักประทุม
๔๑๕๕ รอยตํารวจตรี ณัฐสิทธิ์
ศิริรังสรรคกุล
๔๑๕๖ รอยตํารวจตรี ทวี ซาวคําเขตต
๔๑๕๗ รอยตํารวจตรี ทวีสิทธิ์ ชูศรี
๔๑๕๘ รอยตํารวจตรี ทักษิณ สุขตาม
๔๑๕๙ รอยตํารวจตรี ทินภัทร ศรีรักษา
๔๑๖๐ รอยตํารวจตรี ธวัช ทุเครือ
๔๑๖๑ รอยตํารวจตรี ธิคําพร หอหุม
๔๑๖๒ รอยตํารวจตรี ธียาฌพัตท
รังสิพราหมณกุล
๔๑๖๓ รอยตํารวจตรี ธีรภัทรชัย นองทรัพย
๔๑๖๔ รอยตํารวจตรี ธีรศักดิ์ เมฆสุข
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รอยตํารวจตรี นิติกร จันหาญ
รอยตํารวจตรี นีรันดร วัฒนสุขเจริญ
รอยตํารวจตรี บรรเจิด รัตนยุวกร
รอยตํารวจตรี บรรเจิด เหมวิเชียร
รอยตํารวจตรี บุญจันทร รอยดี
รอยตํารวจตรี บุญสิน รองนวล
รอยตํารวจตรี ปราโมทย กําเนิด
รอยตํารวจตรี ปริวรรต อุชุภาพ
รอยตํารวจตรี ปรีชา บุญเกตุ
รอยตํารวจตรี ปวัตนพงศ พวงเพชร
รอยตํารวจตรี ปวิช อุราสาย
รอยตํารวจตรี ปยะพงษ รักษา
รอยตํารวจตรี พะเยาว
อําพรรณกาญจน
รอยตํารวจตรี ไพฑูรย หวังเจริญ
รอยตํารวจตรี ภัคคิไนย ศรีเจริญ
รอยตํารวจตรี มานะชัย ใจเอื้อ
รอยตํารวจตรี เมฆราช
สุวรรณะเมฆา
รอยตํารวจตรี ยงยุทธ แขขุนทศ
รอยตํารวจตรี ยอดรัก บุญเติม
รอยตํารวจตรี ราม จันทรสุทนพจน
รอยตํารวจตรี ฤทธิไกร เหมทานนท
รอยตํารวจตรี วงเดือน คําศรี
รอยตํารวจตรี วชิระ ทองบุญยัง

๔๑๘๘
๔๑๘๙
๔๑๙๐
๔๑๙๑
๔๑๙๒
๔๑๙๓
๔๑๙๔
๔๑๙๕
๔๑๙๖
๔๑๙๗
๔๑๙๘
๔๑๙๙
๔๒๐๐
๔๒๐๑
๔๒๐๒
๔๒๐๓
๔๒๐๔
๔๒๐๕
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๔๒๐๗
๔๒๐๘
๔๒๐๙
๔๒๑๐
๔๒๑๑
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รอยตํารวจตรี วรพงศ กลอมสกุล
รอยตํารวจตรี วรวัช ปอมนิล
รอยตํารวจตรี วสันต กอบคํา
รอยตํารวจตรี วัฒนชัย พรหมโชติชัย
รอยตํารวจตรี วาริน สุขพร
รอยตํารวจตรี วารินทร เมืองสง
รอยตํารวจตรี วิฑูลย ธรรมชาติ
รอยตํารวจตรี วิรัช จันทะนิตย
รอยตํารวจตรี วิโรจน นอยดี
รอยตํารวจตรี วิวัฒน พงษปญญาศรี
รอยตํารวจตรี วิสิทธิ์ สุวรรณศีลศักดิ์
รอยตํารวจตรี วีรพล สีดาจิตร
รอยตํารวจตรี วุฒิพงษ ทองมาก
รอยตํารวจตรี วุทธยา สิงหกิ้ง
รอยตํารวจตรี ศรายุทธ กรกันต
รอยตํารวจตรี ศักดิ์สิทธิ์ โยธาจันทร
รอยตํารวจตรี ศิรเมศ
เมธีรวัชรวโรดม
รอยตํารวจตรี ศุภกิจ ศรีไพร
รอยตํารวจตรี ศุภชัย มุทาพร
รอยตํารวจตรี สถาพร สีนุน
รอยตํารวจตรี สนั่น สงสม
รอยตํารวจตรี สภา สุนทนเรขา
รอยตํารวจตรี สมชาย สิงหเสนา
รอยตํารวจตรี สมพงษ พบวันดี
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๔๒๑๒
๔๒๑๓
๔๒๑๔
๔๒๑๕
๔๒๑๖
๔๒๑๗
๔๒๑๘
๔๒๑๙
๔๒๒๐
๔๒๒๑
๔๒๒๒
๔๒๒๓
๔๒๒๔
๔๒๒๕
๔๒๒๖
๔๒๒๗
๔๒๒๘
๔๒๒๙
๔๒๓๐
๔๒๓๑
๔๒๓๒

หนา้ ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

รอยตํารวจตรี สมพร รักแกว
รอยตํารวจตรี สมมารถ เหลืองสุกด
รอยตํารวจตรี สมาน เชาวมะเริง
รอยตํารวจตรี สรรเพชร ชวยชู
รอยตํารวจตรี สืบพงษ พิมพเสนา
รอยตํารวจตรี สุเทพ สุขเรือง
รอยตํารวจตรี สุพัฒน เหลากาวี
รอยตํารวจตรี สุเมธ เสมกันทา
รอยตํารวจตรี สุริยา นาคประนม
รอยตํารวจตรี สุวิทย หนูแกว
รอยตํารวจตรี อนุมัติ รื่นพานิช
รอยตํารวจตรี อรรถพล บุญภาย
รอยตํารวจตรี อานนท
อุดมประชารักษ
รอยตํารวจตรี อุทิศ ชอบชื่น
รอยตํารวจตรี เอกนรินทร ศรีปญญา
รอยตํารวจตรี เอกพล ดีผลิผล
รอยตํารวจตรีหญิง ชุติกาญจน
คุมภัย
รอยตํารวจตรีหญิง นลินี ยี่สุนดนตรี
รอยตํารวจตรีหญิง พวงลดา
จิตรเกลี้ยง
รอยตํารวจตรีหญิง มิ่งขวัญ
ผานพินิจ
รอยตํารวจตรีหญิง สุวีนา พิเศษสิทธิ์

๔๒๓๓
๔๒๓๔
๔๒๓๕
๔๒๓๖
๔๒๓๗
๔๒๓๘
๔๒๓๙
๔๒๔๐
๔๒๔๑
๔๒๔๒
๔๒๔๓
๔๒๔๔
๔๒๔๕
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ดาบตํารวจ กฤษฎา ตูสําราญ
ดาบตํารวจ กฤษฎิ์ จุฑานันท
ดาบตํารวจ กอการ ไพสมบูรณ
ดาบตํารวจ กองเกียรติ ภูพันหงษ
ดาบตํารวจ การันต รวมสุข
ดาบตํารวจ กําธร วรรณบูลย
ดาบตํารวจ กิตกูร เฟองฟู
ดาบตํารวจ กิตติ ดําเกาะ
ดาบตํารวจ กิตติกร ศรีธรรมรัตน
ดาบตํารวจ กิตติพงษ ชัยชราแสง
ดาบตํารวจ กิตติพล รอดอุบล
ดาบตํารวจ กิตติศักดิ์ จิตเจริญ
ดาบตํารวจ กิตติศักดิ์ ลําสา
ดาบตํารวจ กิตติศักดิ์ วันฤกษ
ดาบตํารวจ กิติศักดิ์ สายอุดตะ
ดาบตํารวจ เกษม อาจหาญ
ดาบตํารวจ เกียรติ จันทรดาตุย
ดาบตํารวจ เกียรติขจร เวียงคํา
ดาบตํารวจ เกียรติศักดิ์ รักษวิจิตร
ดาบตํารวจ โกศล กาลรักษ
ดาบตํารวจ ไกรเพชร วรรณภูงา
ดาบตํารวจ ไกรศาล กกกลาง
ดาบตํารวจ ไกรสิทธิ์ เพชรคีรี
ดาบตํารวจ ขวัญจิตต จันทร
ดาบตํารวจ ขวัญชัย ขําอนันต
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๔๒๕๘
๔๒๕๙
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ดาบตํารวจ คฑาวุธ วิไลศรี
ดาบตํารวจ คณพศ ทองชูชวย
ดาบตํารวจ คณันต สัจจาพันธุ
ดาบตํารวจ คณิศร เกษมราษฎร
ดาบตํารวจ คธา รื่นบันเทิง
ดาบตํารวจ ควร นิลลาดคํา
ดาบตํารวจ เคน สีนอเน็ตร
ดาบตํารวจ จตุพงษ ชายฮวด
ดาบตํารวจ จตุพล โกนกระโทก
ดาบตํารวจ จรัญ กงมหา
ดาบตํารวจ จรัล มากเพ็ง
ดาบตํารวจ จรินทร เนตรโสภา
ดาบตํารวจ จรูญ พันธฤทธิ์
ดาบตํารวจ จรูญ พิมนาคุณ
ดาบตํารวจ จรูญ รัตนะ
ดาบตํารวจ จเร แกวฉิม
ดาบตํารวจ จเร เชื้อจีน
ดาบตํารวจ จักรกรี ปญญาบุญ
ดาบตํารวจ จักรกฤษณ เจริญศิลป
ดาบตํารวจ จักรพงศ รุงนิยม
ดาบตํารวจ จักรินทร ผาวิจันทร
ดาบตํารวจ จักรี โนสา
ดาบตํารวจ จาตุรงค ภูผิวเดือน
ดาบตํารวจ จํานง มุณีรัตน
ดาบตํารวจ จิตร ศรีเคนขันธ

๔๒๘๓
๔๒๘๔
๔๒๘๕
๔๒๘๖
๔๒๘๗
๔๒๘๘
๔๒๘๙
๔๒๙๐
๔๒๙๑
๔๒๙๒
๔๒๙๓
๔๒๙๔
๔๒๙๕
๔๒๙๖
๔๒๙๗
๔๒๙๘
๔๒๙๙
๔๓๐๐
๔๓๐๑
๔๓๐๒
๔๓๐๓
๔๓๐๔
๔๓๐๕
๔๓๐๖

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

ดาบตํารวจ ฉลาด ทิโภคา
ดาบตํารวจ เฉลิมชัย วงคสวัสดิชัย
ดาบตํารวจ เฉลิมวุฒิ สกุลแพง
ดาบตํารวจ ชัชชัย ชางสอน
ดาบตํารวจ ชัชวาล คําวาง
ดาบตํารวจ ชัยมงคล
นิลประทีปปรีชา
ดาบตํารวจ ชาคริต ชนะพาล
ดาบตํารวจ ชาญชัย ชูชวย
ดาบตํารวจ ชาลี ทองกอง
ดาบตํารวจ โชคดี เล็กยิ้ม
ดาบตํารวจ ซุน สีดา
ดาบตํารวจ ฐิตเวทย เชาวลิต
ดาบตํารวจ ณฐธนพล สุขสมบูรณ
ดาบตํารวจ ณธรรศ แกวเพชร
ดาบตํารวจ ณรงค สิทธิ
ดาบตํารวจ ณัฐคมน สุริยแสงปราปต
ดาบตํารวจ ณัฐพนธ มงคลบุตร
ดาบตํารวจ ณัฐพนธ ยิ่งยงค
ดาบตํารวจ ณัฐพล ทองคํา
ดาบตํารวจ ดิเรก ศรีกงพาน
ดาบตํารวจ เดชา ทาหวยแกว
ดาบตํารวจ เดน พงษขันธ
ดาบตํารวจ เดนสยาม เสียงกวาง
ดาบตํารวจ โดม ยอดแกว

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๔๓๐๗
๔๓๐๘
๔๓๐๙
๔๓๑๐
๔๓๑๑
๔๓๑๒
๔๓๑๓
๔๓๑๔
๔๓๑๕
๔๓๑๖
๔๓๑๗
๔๓๑๘
๔๓๑๙
๔๓๒๐
๔๓๒๑
๔๓๒๒
๔๓๒๓
๔๓๒๔
๔๓๒๕
๔๓๒๖
๔๓๒๗
๔๓๒๘
๔๓๒๙
๔๓๓๐
๔๓๓๑

หนา้ ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ถนอม ไตรราช
ดาบตํารวจ ทวีวัฒน บุญชวย
ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์ ปญญาวงศ
ดาบตํารวจ ทศพร ชื้นโชติ
ดาบตํารวจ ทศพร เผากันทะ
ดาบตํารวจ ทัศพร คลายสีนวล
ดาบตํารวจ แทน อวดเขต
ดาบตํารวจ ธนเดช จํานงอุดม
ดาบตํารวจ ธนภูมิ อินทิ
ดาบตํารวจ ธนวัฒน ภูทองเงิน
ดาบตํารวจ ธนาจรัฐ เปการี
ดาบตํารวจ ธรรมรัตน แตมดื่ม
ดาบตํารวจ ธรรมรัตน โอดจันทึก
ดาบตํารวจ ธวัชชัย เซ็งจา
ดาบตํารวจ ธีรพงศ ชูโต
ดาบตํารวจ นธี นันตาลิต
ดาบตํารวจ นพพรรณ แกวพรมภักดี
ดาบตํารวจ นพพล พวงศรี
ดาบตํารวจ นราทิพย มีเทพ
ดาบตํารวจ นเรนทร กองฟู
ดาบตํารวจ นลธรัช ริกาภรณ
ดาบตํารวจ นิยม ชัยชะนะ
ดาบตํารวจ นิรันดร แซหลิ่ว
ดาบตํารวจ บัญชา สรรสารัตน
ดาบตํารวจ บัญฑิต คําหาญพล

๔๓๓๒
๔๓๓๓
๔๓๓๔
๔๓๓๕
๔๓๓๖
๔๓๓๗
๔๓๓๘
๔๓๓๙
๔๓๔๐
๔๓๔๑
๔๓๔๒
๔๓๔๓
๔๓๔๔
๔๓๔๕
๔๓๔๖
๔๓๔๗
๔๓๔๘
๔๓๔๙
๔๓๕๐
๔๓๕๑
๔๓๕๒
๔๓๕๓
๔๓๕๔
๔๓๕๕

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

ดาบตํารวจ บัณดิษฐ กันชัยภูมิ
ดาบตํารวจ บุญเกื้อ อยูสุข
ดาบตํารวจ บุญญรัตน เพียรสดับ
ดาบตํารวจ บุญสง แสนดี
ดาบตํารวจ บุญหลาย
มาตหนองจอก
ดาบตํารวจ ประดิษฐ แสงสัย
ดาบตํารวจ ประทีป คลื่นสนั่น
ดาบตํารวจ ประทีป ทองจันอับ
ดาบตํารวจ ประทีป เพ็ชรมณี
ดาบตํารวจ ประพันธ นันตัง
ดาบตํารวจ ประพาส ใจคํา
ดาบตํารวจ ประสูตร หมื่นสา
ดาบตํารวจ ปรัชญา นงคพรมมา
ดาบตํารวจ ปรีชา ชวยไว
ดาบตํารวจ ปรีชา ตั้งกิติสกนธ
ดาบตํารวจ ปวง วิลาวรรณ
ดาบตํารวจ ปุณณภา จินตยะ
ดาบตํารวจ พงศเทพ ระพีพัฒน
ดาบตํารวจ พงษรัตน พรหมมูล
ดาบตํารวจ พนมพร บุระพันธ
ดาบตํารวจ พยงค พลอยใหม
ดาบตํารวจ พรชัย ขันทะสีมา
ดาบตํารวจ พรชัย พรหมสุวรรณ
ดาบตํารวจ พรทิวา ภูผิวเมฆ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๔๓๕๖
๔๓๕๗
๔๓๕๘
๔๓๕๙
๔๓๖๐
๔๓๖๑
๔๓๖๒
๔๓๖๓
๔๓๖๔
๔๓๖๕
๔๓๖๖
๔๓๖๗
๔๓๖๘
๔๓๖๙
๔๓๗๐
๔๓๗๑
๔๓๗๒
๔๓๗๓
๔๓๗๔
๔๓๗๕
๔๓๗๖
๔๓๗๗
๔๓๗๘
๔๓๗๙
๔๓๘๐

หนา้ ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ พรพล ศรีขา
ดาบตํารวจ พรพิรุณ หิดาวรรณ
ดาบตํารวจ พหล ตั้งสุข
ดาบตํารวจ พหลเศรษฐ แสนศรี
ดาบตํารวจ พันธยุทธ ธรรมศร
ดาบตํารวจ พิชิตชัย ภูผาสุข
ดาบตํารวจ พิทยา ไชยนรา
ดาบตํารวจ พิทักษ จันทรหวาน
ดาบตํารวจ พิพัฒน บุญมากาศ
ดาบตํารวจ พิระพง พรหมพูล
ดาบตํารวจ พิศิษฐ ครรชิต
ดาบตํารวจ พิสิษฐ ชูหนู
ดาบตํารวจ ไพฑูรย รอบคอบ
ดาบตํารวจ ไพบูลย จันทรเขียว
ดาบตํารวจ ไพบูลย ทั่วเทพพิทักษ
ดาบตํารวจ ไพบูลย ระดาเขต
ดาบตํารวจ ไพรัช กองอาษา
ดาบตํารวจ ไพโรจน มาณกิจ
ดาบตํารวจ ไพสน โกงกาง
ดาบตํารวจ ฟูอรรถ มานีบากอ
ดาบตํารวจ ภัทรพล สุขสูงวงศ
ดาบตํารวจ ภิญโญ ธรรมสีหา
ดาบตํารวจ ภิรมย สาดแลน
ดาบตํารวจ ภุชิกรณ ชัยสอน
ดาบตํารวจ ภูดิส ชัยชนะ

๔๓๘๑
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๔๔๐๒
๔๔๐๓
๔๔๐๔
๔๔๐๕

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

ดาบตํารวจ ภูดิส ยศชัย
ดาบตํารวจ ภูวดล สาพันธ
ดาบตํารวจ ภูษิต สงอาจินต
ดาบตํารวจ มงคล นันทกุล
ดาบตํารวจ มนตรี บุงอุทุม
ดาบตํารวจ มั่น มอนใหญ
ดาบตํารวจ มานพ แกวจันทร
ดาบตํารวจ มานพ ไชยบุรินทร
ดาบตํารวจ มานพ สุนประสพ
ดาบตํารวจ มานพ อดุลรัมย
ดาบตํารวจ มานิตย ถวิลไพร
ดาบตํารวจ มาโนทย บุญประคม
ดาบตํารวจ มีชัย จันบุดสี
ดาบตํารวจ เมืองแมน อูสิน
ดาบตํารวจ ยงยุทธ ขนทอง
ดาบตํารวจ ยศพล เพ็งแกว
ดาบตํารวจ ยศพล อินทรขํา
ดาบตํารวจ ยศพัฒน ศรีสุข
ดาบตํารวจ ยอด บุญสมบัติ
ดาบตํารวจ ยุทธนา มูลนาวา
ดาบตํารวจ ยุทธนา เมตตา
ดาบตํารวจ ยุทธพิชัย ชิณวัน
ดาบตํารวจ รชต ไสยวงศ
ดาบตํารวจ รณกร ทองธีระ
ดาบตํารวจ รวินท รัศมิมานโชติวงศ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๔๔๐๖
๔๔๐๗
๔๔๐๘
๔๔๐๙
๔๔๑๐
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๔๔๒๘
๔๔๒๙
๔๔๓๐

หนา้ ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ รักแท บัวงาม
ดาบตํารวจ รักพงษ อารีรัตน
ดาบตํารวจ รัฐพงษ ทองรัก
ดาบตํารวจ ราเมศวร โสหุรัตน
ดาบตํารวจ รุงชัย กองแกว
ดาบตํารวจ รุงโรจน ประเสริฐ
ดาบตํารวจ เรวัฒน จันทรแกว
ดาบตํารวจ เริงณรงค พุมฉายา
ดาบตํารวจ เริงศักดิ์ คตกฤษณ
ดาบตํารวจ ฤทธรงค นุปง
ดาบตํารวจ ลิขิต ศรบุญทอง
ดาบตํารวจ วชิรพงศ ธนประเสริฐศรี
ดาบตํารวจ วชิรวิทย ศรีทองจอย
ดาบตํารวจ วรชัย สายเสมา
ดาบตํารวจ วรพจน ยศอาจ
ดาบตํารวจ วรรณโน เกิดลาภ
ดาบตํารวจ วโรดม เมนวังแดง
ดาบตํารวจ วสันต สุขขาว
ดาบตํารวจ วสุศิวกิจ ชูเฉลิม
ดาบตํารวจ วัชรินทร จงภักดี
ดาบตํารวจ วันชัย บุตรหึงษ
ดาบตํารวจ วัลยโพชน จีนใหม
ดาบตํารวจ วัลลภ มีใหม
ดาบตํารวจ วิชาญ ไชยวุฒิ
ดาบตํารวจ วิชาญ บุญเกลี้ยง
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๔๔๕๔

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

ดาบตํารวจ วิเชษฐ ปานนุม
ดาบตํารวจ วิเชียร ไกรแกว
ดาบตํารวจ วิทยา คงดี
ดาบตํารวจ วิทยา แจงประจักษ
ดาบตํารวจ วินัย เนียมผึ้ง
ดาบตํารวจ วินัย ราชสีเมือง
ดาบตํารวจ วินิต แวหะยี
ดาบตํารวจ วิมล คําทอง
ดาบตํารวจ วิรัช พลเพ็ชร
ดาบตํารวจ วิเศษพล สุริยะวงศ
ดาบตํารวจ วีรศักดิ์ ผจงศิลป
ดาบตํารวจ วีรศักดิ์ สิริสถิตย
ดาบตํารวจ วีระชัย วรรณทอง
ดาบตํารวจ วีระพันธ เกลี้ยงกลม
ดาบตํารวจ วีระศักดิ์
โชคธนะกิจพูนผล
ดาบตํารวจ วีระศักดิ์ สามี
ดาบตํารวจ วุฒิชัย แดงชวง
ดาบตํารวจ วุฒิชัย มีชัย
ดาบตํารวจ วุฒินันท อาวะรุณ
ดาบตํารวจ วุฒินันท อิสริยวงศปรีดี
ดาบตํารวจ วุฒิพงษ กุซัว
ดาบตํารวจ วุฒิพงษ พายวงษ
ดาบตํารวจ ศตวรรษ ผาเนตร
ดาบตํารวจ ศรศักดิ์ นิ่มนวล

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข
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๔๔๗๙

หนา้ ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ ศรัณย จันทรนวล
ดาบตํารวจ ศรายุทธ นันอุดร
ดาบตํารวจ ศราวุธ พรมดวง
ดาบตํารวจ ศราวุธ ศรีมูล
ดาบตํารวจ ศักดา นาคนุช
ดาบตํารวจ ศักดิ์ชัย นักธรรม
ดาบตํารวจ ศักดิ์ดา คณาโรจน
ดาบตํารวจ ศักดิ์ดา สายวงศ
ดาบตํารวจ ศักดิ์มนูญ มูลเทียนทอง
ดาบตํารวจ ศักดิ์รินทร ยีระ
ดาบตํารวจ ศารทูล สวามิชัย
ดาบตํารวจ ศุภชัย กิจสมโภชน
ดาบตํารวจ ศุภชัย มูลทรายคํา
ดาบตํารวจ ศุภโชค ชมเชย
ดาบตํารวจ ศุภวิชญ ศรีสะอาด
ดาบตํารวจ เศกสิทธิ์ วงศศรีรักษา
ดาบตํารวจ เศรษฐศักย มาตสะอาด
ดาบตํารวจ สถาพร สุขแซว
ดาบตํารวจ สถิตย แกวศรีบุญ
ดาบตํารวจ สถิตย สาทะกิจ
ดาบตํารวจ สมคิด พรหมหาไชย
ดาบตํารวจ สมชาติ เรขาโชค
ดาบตํารวจ สมชาย ทองรุด
ดาบตํารวจ สมชาย หมัดหมาน
ดาบตํารวจ สมทรง แสนเทพ
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๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

ดาบตํารวจ สมนึก เนตรสุวรรณ
ดาบตํารวจ สมนึก หนูเสือ
ดาบตํารวจ สมบุญ พรมพันธ
ดาบตํารวจ สมพร คชมิตร
ดาบตํารวจ สมพร จันทรสามารถ
ดาบตํารวจ สมพร นพพิบูลย
ดาบตํารวจ สมพร บูรณเรืองกิจ
ดาบตํารวจ สมภพ คุมสอาด
ดาบตํารวจ สมโภชน จันทคาม
ดาบตํารวจ สมโภชน บุญมี
ดาบตํารวจ สมมารถ กลับใจ
ดาบตํารวจ สมยศ ทะลีสี
ดาบตํารวจ สมศักดิ์ พานิช
ดาบตํารวจ สมหมาย ดํานอย
ดาบตํารวจ สยาม ศรีกวนชา
ดาบตํารวจ สรายุทธ นาสมใจ
ดาบตํารวจ สราวุธ หวันหละเบะ
ดาบตํารวจ สวัสดิ์ เลื่อนเกื้อ
ดาบตํารวจ สังคม ถานันท
ดาบตํารวจ สาคร อาวรณเจริญ
ดาบตํารวจ สานิต เจาแกนแกว
ดาบตํารวจ สายชล สุคนธา
ดาบตํารวจ สายยัน พันธฤทธิ์
ดาบตํารวจ สําราญ สีหาวงศ
ดาบตํารวจ สิทธิชัย บุญตัน

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๔๕๐๕
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๔๕๒๒
๔๕๒๓
๔๕๒๔
๔๕๒๕
๔๕๒๖
๔๕๒๗
๔๕๒๘
๔๕๒๙

หนา้ ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ สิทธิพงษ จิตจักร
ดาบตํารวจ สุกรี อาลี
ดาบตํารวจ สุชาติ จิตรจันทร
ดาบตํารวจ สุชาติ ปานเนียม
ดาบตํารวจ สุชาติ ราชแดหวา
ดาบตํารวจ สุชาติ สุขหิรัญรัตน
ดาบตํารวจ สุชาติ สุดชา
ดาบตํารวจ สุชาติ สินบัว
ดาบตํารวจ สุชิน เกื้อสง
ดาบตํารวจ สุเชษฐ เจียมรัตนวงศ
ดาบตํารวจ สุดตา พรพานิช
ดาบตํารวจ สุทธิกิจ เปรมปรีดี
ดาบตํารวจ สุทธิพงษ สังขสิงห
ดาบตํารวจ สุทธิพล ศรีแสง
ดาบตํารวจ สุทธิรักษ กัลยาวงศ
ดาบตํารวจ สุทัศน ตันติสุนทรวัฒน
ดาบตํารวจ สุทัศน พรหมแกว
ดาบตํารวจ สุทิวัส หมัดอาหลี
ดาบตํารวจ สุเทพ คงสืบชาติ
ดาบตํารวจ สุธน กงเมง
ดาบตํารวจ สุธีรพันธ ทาปศรี
ดาบตํารวจ สุนทร สิงหคํา
ดาบตํารวจ สุนทร สิงหโสดา
ดาบตํารวจ สุประวัติ โสภาที
ดาบตํารวจ สุพรรณ ทองจอก

๔๕๓๐
๔๕๓๑
๔๕๓๒
๔๕๓๓
๔๕๓๔
๔๕๓๕
๔๕๓๖
๔๕๓๗
๔๕๓๘
๔๕๓๙
๔๕๔๐
๔๕๔๑
๔๕๔๒
๔๕๔๓
๔๕๔๔
๔๕๔๕
๔๕๔๖
๔๕๔๗
๔๕๔๘
๔๕๔๙
๔๕๕๐
๔๕๕๑
๔๕๕๒
๔๕๕๓
๔๕๕๔

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

ดาบตํารวจ สุเมธ ผลไม
ดาบตํารวจ สุรเดช แกวคําสอน
ดาบตํารวจ สุรพงษ รวมสิทธิ์
ดาบตํารวจ สุรพัศ วงศชมภู
ดาบตํารวจ สุรศักดิ์ สายโรจน
ดาบตํารวจ สุระพงศ ศรีวงศ
ดาบตํารวจ สุรางค ขวาขันธ
ดาบตํารวจ สุริยา โพธิศรี
ดาบตํารวจ สุริยา สีกําพี้
ดาบตํารวจ สุริยา โสรเนตร
ดาบตํารวจ สุวรรณ เกตุแกว
ดาบตํารวจ สุวัฒน จันทรจะนะ
ดาบตํารวจ สุวัฒน รัตนสถานานนท
ดาบตํารวจ สุวัฒนา เทียมภักดี
ดาบตํารวจ สุวิทย ชมภู
ดาบตํารวจ สุวิทย พลอยยอด
ดาบตํารวจ สุเวศ สุวรรณวงษ
ดาบตํารวจ เสถียร คงทน
ดาบตํารวจ เสนห ทองจาด
ดาบตํารวจ เสรี ศิริชัย
ดาบตํารวจ เสรี แสงวิเชียร
ดาบตํารวจ โสภณ เชื้อกิจ
ดาบตํารวจ โสภณ แสงแกว
ดาบตํารวจ หะสัน หวันลาเตะ
ดาบตํารวจ องอาจ คําเครื่อง

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๔๕๕๕
๔๕๕๖
๔๕๕๗
๔๕๕๘
๔๕๕๙
๔๕๖๐
๔๕๖๑
๔๕๖๒
๔๕๖๓
๔๕๖๔
๔๕๖๕
๔๕๖๖
๔๕๖๗
๔๕๖๘
๔๕๖๙
๔๕๗๐
๔๕๗๑
๔๕๗๒
๔๕๗๓
๔๕๗๔
๔๕๗๕
๔๕๗๖
๔๕๗๗
๔๕๗๘
๔๕๗๙

หนา้ ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ อดิศร อวนออน
ดาบตํารวจ อดุลย ไหมเครือแกว
ดาบตํารวจ อนันต พรัมสะโร
ดาบตํารวจ อนันต หวังชอบ
ดาบตํารวจ อนิสรณ พัดจันทรหอม
ดาบตํารวจ อนุชาติ หมั่นกระโทก
ดาบตํารวจ อนุรักษ สุทธิแสน
ดาบตํารวจ อนุสรณ เชื้อชาย
ดาบตํารวจ อภิชัย สุวรรณมณี
ดาบตํารวจ อภิเชษฐ หงษทอง
ดาบตํารวจ อภิเดช พลายดวง
ดาบตํารวจ อภิศักดิ์ บุญสิทธิ์
ดาบตํารวจ อภิสิทธิ์ แวเตะ
ดาบตํารวจ อมร คงแกว
ดาบตํารวจ อมรเทพ รุงมณี
ดาบตํารวจ อรรณพ จรลําโกน
ดาบตํารวจ อรรถพร สงคแกว
ดาบตํารวจ อรรถสิทธิ์ ราชบัณฑิต
ดาบตํารวจ อรุณ สุนทรา
ดาบตํารวจ อับดุลรอแม ลิแจ
ดาบตํารวจ อับดุลอาซิ สะตือบา
ดาบตํารวจ อาทิตย เทียบชัย
ดาบตํารวจ อํานวย เนาวกุล
ดาบตํารวจ อํานาจ สมดี
ดาบตํารวจ อิศวร ไชยรังษี

๔๕๘๐
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๔๕๘๒
๔๕๘๓
๔๕๘๔
๔๕๘๕
๔๕๘๖
๔๕๘๗
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๔๕๘๙
๔๕๙๐
๔๕๙๑
๔๕๙๒
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๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

ดาบตํารวจ อุดมพร สังขทอง
ดาบตํารวจ อุดมศักดิ์ ระวังชาติ
ดาบตํารวจ เอกชัย บํารุงธรรม
ดาบตํารวจ เอกณรงค แลบัว
ดาบตํารวจ เอกพล ผลสง
ดาบตํารวจ เอกพล อินทรคง
ดาบตํารวจหญิง กัลยา เพียรดี
ดาบตํารวจหญิง จิรา ศรประสิทธิ์
ดาบตํารวจหญิง เฉลิมขวัญ มูลติไชย
ดาบตํารวจหญิง ชัญญา
ชัชวาลชยกร
ดาบตํารวจหญิง ณัฐธิดา
เหมสลาหมาด
ดาบตํารวจหญิง ณัฐวรา
นาคประเสริฐ
ดาบตํารวจหญิง ณิชมน ใจซื่อ
ดาบตํารวจหญิง ณิรดา ศิริรัตน
ดาบตํารวจหญิง ณิรารัชย สุขใย
ดาบตํารวจหญิง ดวงเดือน เอียดทอง
ดาบตํารวจหญิง ทัศนีย พรหมอนุมัติ
ดาบตํารวจหญิง บุญพา สุขสวัสดิ์
ดาบตํารวจหญิง บุญยอร
นาคะวิโรจน
ดาบตํารวจหญิง เบญจมาศ
เพชรฤทธิ์

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข
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หนา้ ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจหญิง ปรีดา วรรณบูลย
ดาบตํารวจหญิง ปทมพร ใจแสน
ดาบตํารวจหญิง ผุสดี สุวรรณรัตน
ดาบตํารวจหญิง พรทิพย แกวบัว
ดาบตํารวจหญิง พรรณี แกวจันทร
ดาบตํารวจหญิง พัทธนันท พันธะ
ดาบตํารวจหญิง พันธิภา อภิวันท
ดาบตํารวจหญิง ฟารีดา มะเกซง
ดาบตํารวจหญิง มิ่งขวัญ
สวัสดิมงคล
ดาบตํารวจหญิง ราตรี กสิวัฒน
ดาบตํารวจหญิง รูฮานี สามะอาลี
ดาบตํารวจหญิง วธัญญา นงรัตน
ดาบตํารวจหญิง วนิดา ชูตานนท
ดาบตํารวจหญิง วนิดา เรืองพิบูลย
ดาบตํารวจหญิง วรสชา เทพรักษ
ดาบตํารวจหญิง วัชรีย หลังลีงู
ดาบตํารวจหญิง วารุณี กิตติชัย
ดาบตํารวจหญิง ศุภรินทร
พฤกษชาติ
ดาบตํารวจหญิง สายสมร เกตุดิษฐ
ดาบตํารวจหญิง สารินี ประยูร
ดาบตํารวจหญิง สุดาพร พันคง
ดาบตํารวจหญิง สุปราณี ทองคํา
ดาบตํารวจหญิง สุภา ธนสมบัติ
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๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

ดาบตํารวจหญิง สุภา ศุมานนท
ดาบตํารวจหญิง แสงเดือน เทศเมือง
ดาบตํารวจหญิง อรทัย ขําออน
ดาบตํารวจหญิง อรรัตน ตรีไวย
จาสิบตํารวจ กัมปนาท คงศรีพุท
จาสิบตํารวจ กิติศักดิ์ ขอชูกลาง
จาสิบตํารวจ เกรียงศักดิ์ ศรีคํา
จาสิบตํารวจ ครรชิต สนธิ
จาสิบตํารวจ คะนอง หวานเสียง
จาสิบตํารวจ จิยะวัตน มากชิต
จาสิบตํารวจ จีระวัฒน คุณรัตน
จาสิบตํารวจ เฉลิมพล จันทภาโส
จาสิบตํารวจ ชวนากร หนองหลวง
จาสิบตํารวจ ชัยฤทธิ์ หมื่นอักษร
จาสิบตํารวจ ชาติดรุณ พริกสุวรรณ
จาสิบตํารวจ ชํานาญ บุญกิจ
จาสิบตํารวจ ชินกร ศรีแนน
จาสิบตํารวจ ชูศักดิ์ ปนปง
จาสิบตํารวจ ชูศักดิ์ ผิวเหลือง
จาสิบตํารวจ ญาธิป เอมศรี
จาสิบตํารวจ ณรงค สุขวัฒนา
จาสิบตํารวจ ดุลนามี ปูเตะ
จาสิบตํารวจ เดชา ราชาโคตร
จาสิบตํารวจ แดน โนจิตร
จาสิบตํารวจ ทรงพล ศรีผิวจันทร

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๔๖๔๘ จาสิบตํารวจ ทวีเดช โฆษิตธาตรี

๔๖๗๑ จาสิบตํารวจ ปญญา ออนพุทธา

๔๖๔๙ จาสิบตํารวจ ทวีศักดิ์ ศรีลาวงษ

๔๖๗๒ จาสิบตํารวจ พยม บุญเสนา

๔๖๕๐ จาสิบตํารวจ เทวฤทธิ์ รอดภัย

๔๖๗๓ จาสิบตํารวจ พรภิรม อุทโท

๔๖๕๑ จาสิบตํารวจ ธนพลกฤษณ

๔๖๗๔ จาสิบตํารวจ พลวิรัชย อินทรเพ็ง

ศรีกุลวงษ

๔๖๗๕ จาสิบตํารวจ พลากร ธนาวงศ

๔๖๕๒ จาสิบตํารวจ ธีรยุทธ สืบคา

๔๖๗๖ จาสิบตํารวจ พัสกร ชัยรัตน

๔๖๕๓ จาสิบตํารวจ ธีระชัย ศรีอารัญ

๔๖๗๗ จาสิบตํารวจ พิชัย กลอยประโคน

๔๖๕๔ จาสิบตํารวจ นพนรา วรรณเสริฐ

๔๖๗๘ จาสิบตํารวจ พิเชรฐ เครือพลับ

๔๖๕๕ จาสิบตํารวจ นิพนธ ออนสําอางค

๔๖๗๙ จาสิบตํารวจ พิพัฒน ยืนนาน

๔๖๕๖ จาสิบตํารวจ นิรัตน นุสคง

๔๖๘๐ จาสิบตํารวจ ไพฑูรย อุนเสือ

๔๖๕๗ จาสิบตํารวจ นิโรจน แสงหิรัญ

๔๖๘๑ จาสิบตํารวจ ไพบูลย เหลาชุมพล

๔๖๕๘ จาสิบตํารวจ นิวัฒน ถิ่นแกว

๔๖๘๒ จาสิบตํารวจ ไพศร ธนะก่ํา

๔๖๕๙ จาสิบตํารวจ บัญชา นุมคง

๔๖๘๓ จาสิบตํารวจ ฟาริค มาลินี

๔๖๖๐ จาสิบตํารวจ บัญญัติ โนนวงษา

๔๖๘๔ จาสิบตํารวจ ภานุชิต ดวงทองพล

๔๖๖๑ จาสิบตํารวจ บัณฑิตย จันทรเรือง

๔๖๘๕ จาสิบตํารวจ ภูเบศ ศรีเอียด

๔๖๖๒ จาสิบตํารวจ บุญเสริม เพ็งเกลี้ยง

๔๖๘๖ จาสิบตํารวจ มนตรี โชตยาสีหนาท

๔๖๖๓ จาสิบตํารวจ ปพน รักษมณี

๔๖๘๗ จาสิบตํารวจ มนูญ ออนนิ่ม

๔๖๖๔ จาสิบตํารวจ ประทวน ศรีสุข

๔๖๘๘ จาสิบตํารวจ มะรอสดี ลาโหะยา

๔๖๖๕ จาสิบตํารวจ ประสงค หนูเกตุ

๔๖๘๙ จาสิบตํารวจ มานัส สมบัติ

๔๖๖๖ จาสิบตํารวจ ประสาร บุญโย

๔๖๙๐ จาสิบตํารวจ ยงยุทธ ดารารัตน

๔๖๖๗ จาสิบตํารวจ ประสิทธิ นาคอก

๔๖๙๑ จาสิบตํารวจ ยงยุทธ พุดเอียด

๔๖๖๘ จาสิบตํารวจ ปราโมทย แผนสทาน

๔๖๙๒ จาสิบตํารวจ เริงฤทธิ์ คําไวย

๔๖๖๙ จาสิบตํารวจ ปริญญา สุรินทร

๔๖๙๓ จาสิบตํารวจ วัฒนาคร ดําชวย

๔๖๗๐ จาสิบตํารวจ ปรุฬธิป ทองสุข

๔๖๙๔ จาสิบตํารวจ วันเลิศ โฉมยงค

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๔๖๙๕
๔๖๙๖
๔๖๙๗
๔๖๙๘
๔๖๙๙
๔๗๐๐
๔๗๐๑
๔๗๐๒
๔๗๐๓
๔๗๐๔
๔๗๐๕
๔๗๐๖
๔๗๐๗
๔๗๐๘
๔๗๐๙
๔๗๑๐
๔๗๑๑
๔๗๑๒
๔๗๑๓
๔๗๑๔
๔๗๑๕
๔๗๑๖
๔๗๑๗
๔๗๑๘
๔๗๑๙
๔๗๒๐

หนา้ ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบตํารวจ วายุภักดิ์ เตนากุล
จาสิบตํารวจ วิชาญ สีสมบัติ
จาสิบตํารวจ วิโรจน บุญดํา
จาสิบตํารวจ วิวัฒน โพธิ์โพนแรง
จาสิบตํารวจ วีรพันธ จันทรฟอง
จาสิบตํารวจ วีระพงษ ชาติงาม
จาสิบตํารวจ วีระพัฒน ฮวดเกิด
จาสิบตํารวจ วุฒิชัย หลวงฟอง
จาสิบตํารวจ ศิริวัฒน สีดา
จาสิบตํารวจ สงคราม มุขแกว
จาสิบตํารวจ สนุก ปุกโสม
จาสิบตํารวจ สมเกียรติ นาลวน
จาสิบตํารวจ สมชาย บุญประเสริฐ
จาสิบตํารวจ สมนึก กุนเสน
จาสิบตํารวจ สมยศ ศรีทนนุกุล
จาสิบตํารวจ สรวิศ อินทะชัย
จาสิบตํารวจ สราวุธ เติมประโคน
จาสิบตํารวจ สวาท บุรมศรี
จาสิบตํารวจ สังสิทธิ์ มุทธา
จาสิบตํารวจ สันติชัย ศรีทองเพิง
จาสิบตํารวจ สํารวย ศรีบางจาก
จาสิบตํารวจ สุชาติ สมบัติ
จาสิบตํารวจ สุดสาคร ภูบาลี
จาสิบตํารวจ สุเทพ สานนท
จาสิบตํารวจ สุธรรม สัมพันธ
จาสิบตํารวจ สุธีร มงคลพิศิษฐ

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๔๗๒๑ จาสิบตํารวจ สุพรรณ
ครองเมืองแสน
๔๗๒๒ จาสิบตํารวจ สุรพันธ สอนปน
๔๗๒๓ จาสิบตํารวจ สุรศักดิ์ แสนละคร
๔๗๒๔ จาสิบตํารวจ สุระเดช ใจตื่น
๔๗๒๕ จาสิบตํารวจ สุริยา เอาหานัด
๔๗๒๖ จาสิบตํารวจ สุวรรณ ภูแกว
๔๗๒๗ จาสิบตํารวจ ไสว วงคเชียงยืน
๔๗๒๘ จาสิบตํารวจ อดิศักดิ์ ทองแจม
๔๗๒๙ จาสิบตํารวจ อดุลย ดอกคํา
๔๗๓๐ จาสิบตํารวจ อเนก อาจวิชัย
๔๗๓๑ จาสิบตํารวจ อภินันท จันทรเมือง
๔๗๓๒ จาสิบตํารวจ อมรเทพ ศิริเวช
๔๗๓๓ จาสิบตํารวจ อรุลรัตน หมีทอง
๔๗๓๔ จาสิบตํารวจ อัครชัย ดีปญญา
๔๗๓๕ จาสิบตํารวจ อาทิตย ทานาโชติ
๔๗๓๖ จาสิบตํารวจ อาทิตย อนันต
๔๗๓๗ จาสิบตํารวจ อารีส อภิชาติ
๔๗๓๘ จาสิบตํารวจ อุทอน อุตสาหะ
๔๗๓๙ จาสิบตํารวจ เอกเชน ทาโคตร
๔๗๔๐ จาสิบตํารวจ เอกพงษ พลภากิจ
๔๗๔๑ จาสิบตํารวจ เอกรัฐ แกวแท
๔๗๔๒ จาสิบตํารวจหญิง ชนารี มณี
๔๗๔๓ จาสิบตํารวจหญิง นันทิชชา
ชาลีเครือ
๔๗๔๔ จาสิบตํารวจหญิง วัชรีย อนันทขาล

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๔๗๔๕ จาสิบตํารวจหญิง สิริกร บุญเนตร
๔๗๔๖ จาสิบตํารวจหญิง สุดาวรรณ
เรืองพุทธ
๔๗๔๗ สิบตํารวจเอก กฤษฎา ทองเที่ยง
๔๗๔๘ สิบตํารวจเอก กอบชัย จันทรไกร
๔๗๔๙ สิบตํารวจเอก กัญชร แกนสวาสดิ์
๔๗๕๐ สิบตํารวจเอก กัมพล ทัดวงษ
๔๗๕๑ สิบตํารวจเอก กําจรเดช ทานา
๔๗๕๒ สิบตํารวจเอก กิตติกรณ พรมรักษ
๔๗๕๓ สิบตํารวจเอก กิตติพงษ หะวัน
๔๗๕๔ สิบตํารวจเอก กิตติศักดิ์ พิมูลชาติ
๔๗๕๕ สิบตํารวจเอก กิตติศักดิ์ อังกนะ
๔๗๕๖ สิบตํารวจเอก กิติภูมิ ถิ่นทิพย
๔๗๕๗ สิบตํารวจเอก เกรียงไกร แกวศรีนวม
๔๗๕๘ สิบตํารวจเอก เกรียงไกร ตะชา
๔๗๕๙ สิบตํารวจเอก ขจรเกียรติ ทานะ
๔๗๖๐ สิบตํารวจเอก คมกริช ชมเชย
๔๗๖๑ สิบตํารวจเอก คมสัน สมีแจง
๔๗๖๒ สิบตํารวจเอก คมสันต ทองดี
๔๗๖๓ สิบตํารวจเอก คุณาสิน จันทรมหา
๔๗๖๔ สิบตํารวจเอก จักรกฤษณ ไชยศรีษะ
๔๗๖๕ สิบตํารวจเอก จํารัส เขาลาด
๔๗๖๖ สิบตํารวจเอก จํารัส ศิริเมฆา
๔๗๖๗ สิบตํารวจเอก จิรภัทร บัวทอง
๔๗๖๘ สิบตํารวจเอก จิรภัทร สังขพราหมณ

๔๗๖๙
๔๗๗๐
๔๗๗๑
๔๗๗๒
๔๗๗๓
๔๗๗๔
๔๗๗๕
๔๗๗๖
๔๗๗๗
๔๗๗๘
๔๗๗๙
๔๗๘๐
๔๗๘๑
๔๗๘๒
๔๗๘๓
๔๗๘๔
๔๗๘๕
๔๗๘๖
๔๗๘๗
๔๗๘๘
๔๗๘๙
๔๗๙๐
๔๗๙๑

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบตํารวจเอก จิรวัฒน บุญศิริ
สิบตํารวจเอก จีรศักดิ์ นามแสง
สิบตํารวจเอก จุลเทพ จันมุกดา
สิบตํารวจเอก เจษฎา ชวยพิกูล
สิบตํารวจเอก เจษฎา วงศยั่งยืนกุล
สิบตํารวจเอก เจษฏา นาคเชี่ยว
สิบตํารวจเอก เฉลิม สุขบัว
สิบตํารวจเอก เฉลิมพล ภูแลนคู
สิบตํารวจเอก ชนัญ ดุงศรีแกว
สิบตํารวจเอก ชยดิลก แกวทอง
สิบตํารวจเอก ชล ยิ่งแมนวาด
สิบตํารวจเอก ชวโรจน ใจบุญ
สิบตํารวจเอก ชัชวาลย พาคะ
สิบตํารวจเอก ชัยณรงค มีสมโรจน
สิบตํารวจเอก ชัยศิริ คงฤทธิ์
สิบตํารวจเอก ชาญชัย ใจชอบงาน
สิบตํารวจเอก ชาตรี เริญตะขิล
สิบตํารวจเอก ชุมพล วงศจันทร
สิบตํารวจเอก เชิดชัย สุระถาวร
สิบตํารวจเอก เชิดศักดิ์ ภิราญคํา
สิบตํารวจเอก ไชยยศ ไชยสิทธิ์
สิบตํารวจเอก ฐิติพงศ จันคนา
สิบตํารวจเอก ฐิติพงษ
ลิสวัสดิรัตนากุล
๔๗๙๒ สิบตํารวจเอก ณรงค กุลทนทัด

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๔๗๙๓
๔๗๙๔
๔๗๙๕
๔๗๙๖
๔๗๙๗
๔๗๙๘
๔๗๙๙
๔๘๐๐
๔๘๐๑
๔๘๐๒
๔๘๐๓
๔๘๐๔
๔๘๐๕
๔๘๐๖
๔๘๐๗
๔๘๐๘
๔๘๐๙
๔๘๑๐
๔๘๑๑
๔๘๑๒
๔๘๑๓
๔๘๑๔
๔๘๑๕
๔๘๑๖

หนา้ ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

สิบตํารวจเอก ณรงคศักดิ์ เอียดแกว
สิบตํารวจเอก ณัฐพล ฤทธิศาสตร
สิบตํารวจเอก ณัฐพล แสงตุน
สิบตํารวจเอก ณัฐวุฒิ จูวรรณะ
สิบตํารวจเอก ณัฐวุฒิ พุทธะวงค
สิบตํารวจเอก ดวงจันทร กาใจ
สิบตํารวจเอก ดวงพร ทองสูบ
สิบตํารวจเอก ดํารง พาลี
สิบตํารวจเอก ดํารงคเกียรติ รักษา
สิบตํารวจเอก เดชปณิธาน ปุงโพธิ์
สิบตํารวจเอก เดชา สุขพลํา
สิบตํารวจเอก เดชาภพ ธานีวรรณ
สิบตํารวจเอก ตระการศักดิ์
อินทริยวงศ
สิบตํารวจเอก ตระกูล วัดวิไล
สิบตํารวจเอก ตฤณกร วชิราศิริ
สิบตํารวจเอก ถนอม คนไว
สิบตํารวจเอก ทนงศักดิ์ ติ๊บประโจก
สิบตํารวจเอก ทรงพล เกิดมงคล
สิบตํารวจเอก ทรัพยสิน อินทวี
สิบตํารวจเอก ทศพร แกวมา
สิบตํารวจเอก ทิวากร แจมกลาง
สิบตํารวจเอก ธนกร บุญใหญ
สิบตํารวจเอก ธนาชัย อุดพรหม
สิบตํารวจเอก ธนาพิภัทร สมใจ

๔๘๑๗
๔๘๑๘
๔๘๑๙
๔๘๒๐
๔๘๒๑
๔๘๒๒
๔๘๒๓
๔๘๒๔
๔๘๒๕
๔๘๒๖
๔๘๒๗
๔๘๒๘
๔๘๒๙
๔๘๓๐
๔๘๓๑
๔๘๓๒
๔๘๓๓
๔๘๓๔
๔๘๓๕
๔๘๓๖
๔๘๓๗
๔๘๓๘
๔๘๓๙
๔๘๔๐
๔๘๔๑

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบตํารวจเอก ธวัชชัย โปะโดย
สิบตํารวจเอก ธันวารัตน เคาแคน
สิบตํารวจเอก ธานินทร เดชพรม
สิบตํารวจเอก ธีรนันท กันทะวงศ
สิบตํารวจเอก ธีรวัฒน แสนภูมิ
สิบตํารวจเอก ธีรวิทย สุวรรณสินธุ
สิบตํารวจเอก ธีรวุฒิ บุญรอด
สิบตํารวจเอก ธีระวีร รักกะเปา
สิบตํารวจเอก นครินทร หมื่นคํา
สิบตํารวจเอก นรากร จันทรแดง
สิบตํารวจเอก นราศักดิ์ มาตวังแสง
สิบตํารวจเอก นันทชัย คํารัตน
สิบตํารวจเอก นิรัตน เพชรรัตน
สิบตํารวจเอก นิวัฒน เสี่ยงสาย
สิบตํารวจเอก บรรจบ พึ่งบุญ
สิบตํารวจเอก บุญธรรม อุตมะ
สิบตํารวจเอก บุญเลิศ ระวังผิด
สิบตํารวจเอก ประจวบ ปนทะลา
สิบตํารวจเอก ประณต ขระสุ
สิบตํารวจเอก ประพันธ สอนนําพา
สิบตํารวจเอก ประวิทย เทพแกว
สิบตํารวจเอก ประวิทย บุญคีรี
สิบตํารวจเอก ประสาน ราษีทอง
สิบตํารวจเอก ปรัชญา ฉายไธสง
สิบตํารวจเอก ปริญญา ศรีบัณฑิต

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๔๘๔๒
๔๘๔๓
๔๘๔๔
๔๘๔๕
๔๘๔๖
๔๘๔๗
๔๘๔๘
๔๘๔๙
๔๘๕๐
๔๘๕๑
๔๘๕๒
๔๘๕๓
๔๘๕๔
๔๘๕๕
๔๘๕๖
๔๘๕๗
๔๘๕๘
๔๘๕๙
๔๘๖๐
๔๘๖๑
๔๘๖๒
๔๘๖๓
๔๘๖๔
๔๘๖๕

หนา้ ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

สิบตํารวจเอก ปยะ พงษประเทศ
สิบตํารวจเอก ปยะพงศ ดําสนิท
สิบตํารวจเอก เปรม ตั๋นตุย
สิบตํารวจเอก พงษศักดิ์ บุราณะผาย
สิบตํารวจเอก พชร บัวศรี
สิบตํารวจเอก พนมกร
จันทรประดิษฐ
สิบตํารวจเอก พรเพชร ศรีชะตา
สิบตํารวจเอก พายัพ บัวอิ่น
สิบตํารวจเอก พิชิต วงษคุย
สิบตํารวจเอก พิชิตชัย โสพิกุล
สิบตํารวจเอก พิสุทธิ์ อุดธรรมใจ
สิบตํารวจเอก พีรพล เสนาวิน
สิบตํารวจเอก พูนทรัพย แกวสังข
สิบตํารวจเอก เพชรรัตน มาตยแทน
สิบตํารวจเอก ไพฑูรย ชูวงษ
สิบตํารวจเอก ไพรัตน แกนภูเขียว
สิบตํารวจเอก ไพรัตน รุงสกุล
สิบตํารวจเอก ไพศาล ทองสง
สิบตํารวจเอก ไพศาล เสงเลี่ยม
สิบตํารวจเอก ภัทรพล ทุงสาคร
สิบตํารวจเอก ภานุวัฒน ธรรมดา
สิบตํารวจเอก ภีฤะเดช หมื่นจันทร
สิบตํารวจเอก ภูเบศวร แกวรากมุข
สิบตํารวจเอก ภูเมฆ คําแกว

๔๘๖๖
๔๘๖๗
๔๘๖๘
๔๘๖๙
๔๘๗๐
๔๘๗๑
๔๘๗๒
๔๘๗๓
๔๘๗๔
๔๘๗๕
๔๘๗๖
๔๘๗๗
๔๘๗๘
๔๘๗๙
๔๘๘๐
๔๘๘๑
๔๘๘๒
๔๘๘๓
๔๘๘๔
๔๘๘๕
๔๘๘๖
๔๘๘๗
๔๘๘๘

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบตํารวจเอก ภูริทัต อิสสระวงศ
สิบตํารวจเอก มงคล คําฮอม
สิบตํารวจเอก มนตรี บริภารักษ
สิบตํารวจเอก มนตรี รักรอด
สิบตํารวจเอก มหรรณพ สังฆทิพย
สิบตํารวจเอก มารุต ปนใจ
สิบตํารวจเอก ยิ่งยงค กุลทอง
สิบตํารวจเอก ยุทธนา แดงเถิน
สิบตํารวจเอก ยุทธนา ปกกาเวสา
สิบตํารวจเอก ยุทธนา ยามาแล
สิบตํารวจเอก ยุทธศาสตร
ศรีบัวบาล
สิบตํารวจเอก รักชาติ สิงคํา
สิบตํารวจเอก รักษพล ติดตารัมย
สิบตํารวจเอก รัฐวิชญ
ภูวพงษพิทักษ
สิบตํารวจเอก รุงศักดิ์ สุขบูรณ
สิบตํารวจเอก ลิขิต ศรีโยธา
สิบตํารวจเอก วรเดช ศรีชุม
สิบตํารวจเอก วราพงษ จันทึก
สิบตํารวจเอก วสันต ศรีทะโน
สิบตํารวจเอก วัชรพงษ ทายา
สิบตํารวจเอก วัชระ มาลากอง
สิบตํารวจเอก วิชัย จําเริญ
สิบตํารวจเอก วิชัย แตงออน

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๔๘๘๙
๔๘๙๐
๔๘๙๑
๔๘๙๒
๔๘๙๓
๔๘๙๔
๔๘๙๕
๔๘๙๖
๔๘๙๗
๔๘๙๘
๔๘๙๙
๔๙๐๐
๔๙๐๑
๔๙๐๒
๔๙๐๓
๔๙๐๔
๔๙๐๕
๔๙๐๖
๔๙๐๗
๔๙๐๘
๔๙๐๙
๔๙๑๐
๔๙๑๑
๔๙๑๒
๔๙๑๓

หนา้ ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

สิบตํารวจเอก วิชิต สุนทร
สิบตํารวจเอก วิทยธวัช จันเรืองศรี
สิบตํารวจเอก วิทยา จําปาศรี
สิบตํารวจเอก วิทยา ชุมแกว
สิบตํารวจเอก วิทยา รอมไธสง
สิบตํารวจเอก วินัย เกษรชื่น
สิบตํารวจเอก วิรุต ผาวังยศ
สิบตํารวจเอก วิรุต มีชัย
สิบตํารวจเอก วิศรุต เกตุชู
สิบตํารวจเอก วิษณุ ทองบัวบาน
สิบตํารวจเอก วิษณุ สีหานาม
สิบตํารวจเอก วิสุทธิ์ นําปา
สิบตํารวจเอก วีรพันธ ปญญานันท
สิบตํารวจเอก วีรวัฒน รัสแสง
สิบตํารวจเอก วีรวัฒน วัฒนปญโญ
สิบตํารวจเอก วีรวุฒิ ศรีแกว
สิบตํารวจเอก วุฒิไกร นามไพร
สิบตํารวจเอก วุฒิพันธ ดวงศรี
สิบตํารวจเอก ศรายุทธ ศิริวรรณ
สิบตํารวจเอก ศราวุธ เมษา
สิบตํารวจเอก ศวีระ อวมไพร
สิบตํารวจเอก ศักดิ์นคร ดอนแกว
สิบตํารวจเอก ศาสตราวุธ จรลี
สิบตํารวจเอก ศิวกร จํานงคศร
สิบตํารวจเอก ศุภรัตน วิเศษสัตย

๔๙๑๔
๔๙๑๕
๔๙๑๖
๔๙๑๗
๔๙๑๘
๔๙๑๙
๔๙๒๐
๔๙๒๑
๔๙๒๒
๔๙๒๓
๔๙๒๔
๔๙๒๕
๔๙๒๖
๔๙๒๗
๔๙๒๘
๔๙๒๙
๔๙๓๐
๔๙๓๑
๔๙๓๒
๔๙๓๓
๔๙๓๔
๔๙๓๕
๔๙๓๖
๔๙๓๗

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบตํารวจเอก ศุภวัฒน ประจิตร
สิบตํารวจเอก สงกรานต ปญญา
สิบตํารวจเอก สงคราม อบรม
สิบตํารวจเอก สมเจตน เปลี่ยนศรี
สิบตํารวจเอก สมชาย ตองออน
สิบตํารวจเอก สมชาย สุทําแปง
สิบตํารวจเอก สมนึก หลีหาด
สิบตํารวจเอก สมพบ พลจอย
สิบตํารวจเอก สมพร ถิ่นสมอ
สิบตํารวจเอก สมมาส จินดาสุวรรณ
สิบตํารวจเอก สมฤทธิ์ จันทรวิเศษ
สิบตํารวจเอก สมศักดิ์
ภักดีเกียรติวงศ
สิบตํารวจเอก สมศักดิ์ สรอยสูงเนิน
สิบตํารวจเอก สมัคร จันดา
สิบตํารวจเอก สมิทธ พันธศิริ
สิบตํารวจเอก สยาม สังขศรี
สิบตํารวจเอก สหรัฐ มีสา
สิบตํารวจเอก สหัส ดิษระ
สิบตํารวจเอก สัญญา เสมียนเพชร
สิบตํารวจเอก สันติ มณีโรจน
สิบตํารวจเอก สันติชัย ราชมุลตรี
สิบตํารวจเอก สันธนู ประนมศรี
สิบตํารวจเอก สายัณห ทิพยคํา
สิบตํารวจเอก สายัณห สุทธิมาศ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๔๙๓๘
๔๙๓๙
๔๙๔๐
๔๙๔๑
๔๙๔๒
๔๙๔๓
๔๙๔๔
๔๙๔๕
๔๙๔๖
๔๙๔๗
๔๙๔๘
๔๙๔๙
๔๙๕๐
๔๙๕๑
๔๙๕๒
๔๙๕๓
๔๙๕๔
๔๙๕๕
๔๙๕๖
๔๙๕๗
๔๙๕๘
๔๙๕๙
๔๙๖๐
๔๙๖๑

หนา้ ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

สิบตํารวจเอก สิทธิชัย พิจารณ
สิบตํารวจเอก สิทธิพงษ พรมแพง
สิบตํารวจเอก สิทธิพร นาคแปน
สิบตํารวจเอก สิทธิศักดิ์ เชื้อสระคู
สิบตํารวจเอก สิวา กองชนิน
สิบตํารวจเอก สุขสันต แกวพูน
สิบตํารวจเอก สุทิน มงคลดี
สิบตํารวจเอก สุนทร แผนทอง
สิบตํารวจเอก สุประดิษฐ
ฐานสันโดด
สิบตํารวจเอก สุปรีดี อุนสําโรง
สิบตํารวจเอก สุรชาติ ใจกลา
สิบตํารวจเอก สุรศิลป ยอดแกว
สิบตํารวจเอก เสถียร หมื่นศรี
สิบตํารวจเอก อณพล ยศปญญา
สิบตํารวจเอก อดิพงษ รูบสวย
สิบตํารวจเอก อดิศักดิ์ ปราบกรี
สิบตํารวจเอก อดิศักดิ์ ศรีราม
สิบตํารวจเอก อดิศักดิ์ เกษวิชิต
สิบตํารวจเอก อนิรุทธิ์ คะเซ็นเชื้อ
สิบตํารวจเอก อนุชา โคราช
สิบตํารวจเอก อนุพจน อินทรเสนี
สิบตํารวจเอก อนุพล สุขพรอม
สิบตํารวจเอก อนุรักษ ใจบุญลือ
สิบตํารวจเอก อนุรักษ มุณีแกว

๔๙๖๒
๔๙๖๓
๔๙๖๔
๔๙๖๕
๔๙๖๖
๔๙๖๗
๔๙๖๘
๔๙๖๙
๔๙๗๐
๔๙๗๑
๔๙๗๒
๔๙๗๓
๔๙๗๔
๔๙๗๕
๔๙๗๖
๔๙๗๗
๔๙๗๘
๔๙๗๙
๔๙๘๐
๔๙๘๑
๔๙๘๒
๔๙๘๓
๔๙๘๔
๔๙๘๕
๔๙๘๖

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบตํารวจเอก อภิชาต เคณไชยวงศ
สิบตํารวจเอก อภิชาต ออนคํา
สิบตํารวจเอก อภิวัฒน ศรีนอก
สิบตํารวจเอก อรัญธรรม วรสุทธิ์
สิบตํารวจเอก อัครมรัตน ขุนพรหม
สิบตํารวจเอก อัครวัติ สระทองโน
สิบตํารวจเอก อัศวพร ศรีสกุล
สิบตํารวจเอก อัสมาน หมัดหมาน
สิบตํารวจเอก อาคม หมูหัด
สิบตํารวจเอก อาทร วิลามาศ
สิบตํารวจเอก อาทิตย ฝาชัยภูมิ
สิบตํารวจเอก อารมณ ไชยชอฟา
สิบตํารวจเอก อารุล สาดอาหลี
สิบตํารวจเอก อํานวย สามงามเล็ก
สิบตํารวจเอก อํานาจ คนมั่น
สิบตํารวจเอก อํานาจ เมืองทรายมูล
สิบตํารวจเอก อิทธิพล เพ็ญเดิมพันธ
สิบตํารวจเอก อิศรา ศาลางาม
สิบตํารวจเอก อิสระ สาระศาลิน
สิบตํารวจเอก อุดม พุมพวง
สิบตํารวจเอก อุดม สีสิงห
สิบตํารวจเอก อุดมพร ทองชู
สิบตํารวจเอก อุเทน เครือเขียว
สิบตํารวจเอก อุสมัน ดูดิง
สิบตํารวจเอก เอกชัย นามบุตร

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๔๙๘๗
๔๙๘๘
๔๙๘๙
๔๙๙๐
๔๙๙๑
๔๙๙๒
๔๙๙๓
๔๙๙๔
๔๙๙๕
๔๙๙๖
๔๙๙๗
๔๙๙๘
๔๙๙๙
๕๐๐๐
๕๐๐๑
๕๐๐๒
๕๐๐๓
๕๐๐๔
๕๐๐๕
๕๐๐๖
๕๐๐๗
๕๐๐๘

หนา้ ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

สิบตํารวจเอก เอกชัย วิวิจชัยกุล
สิบตํารวจเอก เอกบุตร มะ
สิบตํารวจเอก เอกพงษ จอมจันทร
สิบตํารวจเอก เอกรินทร ชนะพาล
สิบตํารวจเอก เอนก ขนานแข็ง
สิบตํารวจเอก โอภาส กุลเจริญ
สิบตํารวจเอกหญิง กวิสรา สดุกขํา
สิบตํารวจเอกหญิง นุจรี ชนะ
สิบตํารวจเอกหญิง บวรลักษณ
บุตรโท
สิบตํารวจเอกหญิง ปยาภรณ
หาญณรงค
สิบตํารวจเอกหญิง ปณภัชล แสงราวี
สิบตํารวจเอกหญิง พนิดา ชุมพรม
สิบตํารวจเอกหญิง พัชรินทร
บุญคงเสน
สิบตํารวจเอกหญิง พาฝน จําปางาม
สิบตํารวจโท กนกพงษ เปรมสุข
สิบตํารวจโท กนกศักดิ์ คําแนน
สิบตํารวจโท กมลพันธ ตุยสาร
สิบตํารวจโท กฤตพัชร มากชุม
สิบตํารวจโท กฤตภาส นรสีห
สิบตํารวจโท กฤตวิทย ตระกูลรัมย
สิบตํารวจโท กฤศวกร จันสีนาก
สิบตํารวจโท กฤษฎา เตื่อยโยชน

๕๐๐๙
๕๐๑๐
๕๐๑๑
๕๐๑๒
๕๐๑๓
๕๐๑๔
๕๐๑๕
๕๐๑๖
๕๐๑๗
๕๐๑๘
๕๐๑๙
๕๐๒๐
๕๐๒๑
๕๐๒๒
๕๐๒๓
๕๐๒๔
๕๐๒๕
๕๐๒๖
๕๐๒๗
๕๐๒๘
๕๐๒๙
๕๐๓๐
๕๐๓๑
๕๐๓๒

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบตํารวจโท กฤษฎา พรพนาสิทธิ์
สิบตํารวจโท กฤษณ ขลิกโท
สิบตํารวจโท กฤษณะ คําชาย
สิบตํารวจโท กฤษณะ พริกแดง
สิบตํารวจโท กฤษณะ
ศรีอําไพวิวัฒน
สิบตํารวจโท กฤษดา ชัยชุมภู
สิบตํารวจโท กฤษดา แทนศิลา
สิบตํารวจโท กฤษดา วงศใหญ
สิบตํารวจโท กวี คงพูนเพิ่ม
สิบตํารวจโท กษินาถ บุญอารีย
สิบตํารวจโท กองเกียรติ นันตะสี
สิบตํารวจโท กองเกียรติ อรัญสาร
สิบตํารวจโท กัณฑอเนก กอทอง
สิบตํารวจโท กัมพล จัตุรงค
สิบตํารวจโท กําธร คงนคร
สิบตํารวจโท กําธร ชวยศรี
สิบตํารวจโท กําพล พลสวัสดิ์
สิบตํารวจโท กิตติชัย ชัยเพชร
สิบตํารวจโท กิตติโชติ บุญเชิด
สิบตํารวจโท กิตติพงษ วงเวียน
สิบตํารวจโท กิตติพล คนมาก
สิบตํารวจโท กิตติศักดิ์ เดชชู
สิบตํารวจโท กิตติศักดิ์ นามไพร
สิบตํารวจโท กิตติศักดิ์ ศรีทอง
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๕๐๔๓
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สิบตํารวจโท กิติเดช ศรีบุญศรี
สิบตํารวจโท เกชา ทองมน
สิบตํารวจโท เกรียงไกร คมพัดลับ
สิบตํารวจโท เกรียงไกร อวยศิลป
สิบตํารวจโท เกียรติศักดิ์ เกษี
สิบตํารวจโท เกษมสันต ปดตาเนย
สิบตํารวจโท เกียรติยศ สุริยะวงค
สิบตํารวจโท เกียรติสงา จันทรคง
สิบตํารวจโท โกเมนทร จันทรเทศ
สิบตํารวจโท โกวิทย แกวเขม
สิบตํารวจโท โกวิทย ชัยสีดา
สิบตํารวจโท ไกรลาศ เตียงเกตุ
สิบตํารวจโท ขรรคชัย ปริปุระณะ
สิบตํารวจโท ขวัญชัย หอมพนา
สิบตํารวจโท ขันชัย จันทบูรณ
สิบตํารวจโท คงเดน ปาละกา
สิบตํารวจโท คฑาวุธ ศิริมุสิกะ
สิบตํารวจโท คมจิต ขวาแกว
สิบตํารวจโท คมนกฤต แซอึ้ง
สิบตํารวจโท คมสันติ์ ธุรกิจ
สิบตํารวจโท ครรชิต เตาจันทร
สิบตํารวจโท ครรชิต วงศทวี
สิบตํารวจโท โฆษิต ฉายประทีป
สิบตํารวจโท จตุพล กลาหาญ
สิบตํารวจโท จตุพล นนทะการ
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สิบตํารวจโท จตุภัทร จรูญรัตน
สิบตํารวจโท จตุรภูมิ คงเพชร
สิบตํารวจโท จรัญ ศรีขวัญแกว
สิบตํารวจโท จักรกริช แยมสุนทร
สิบตํารวจโท จักรกฤษ แฝงสีดา
สิบตํารวจโท จักรภัทร ผดุงกิจ
สิบตํารวจโท จักรินทร ละมายนิล
สิบตํารวจโท จักรี จุลวัจน
สิบตํารวจโท จักรี เนียมเถื่อน
สิบตํารวจโท จักรี ไพบูลย
สิบตํารวจโท จักรี โสมพา
สิบตํารวจโท จักรี เอมอาจ
สิบตํารวจโท จารุวัฒน พราหมณเอม
สิบตํารวจโท จํารัส ไชยยา
สิบตํารวจโท จําลอง พรมสาร
สิบตํารวจโท จําลอง มากแกว
สิบตํารวจโท จิรวัฒน ชางไม
สิบตํารวจโท จิรวัฒน เดชฉิม
สิบตํารวจโท จิรายุ เรืองกูล
สิบตํารวจโท จิราวุธ พระคลังทอง
สิบตํารวจโท จีรวัฒน ศรีสุข
สิบตํารวจโท เจนณรงค อินสองใจ
สิบตํารวจโท เจษฎา ชํานาญยา
สิบตํารวจโท เจษฎา พรรณราย
สิบตํารวจโท เจษฎา พวงสมบัติ
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สิบตํารวจโท เจษฎา รอดภัย
สิบตํารวจโท เจษฎา ลูพิทักษสกุล
สิบตํารวจโท เจษฎากร สีอุน
สิบตํารวจโท เจียรนันท สุขชนะ
สิบตํารวจโท ใจกานต ดีมงคล
สิบตํารวจโท ฉลอง ศรีวัฒน
สิบตํารวจโท ฉัตรชัย อุปถัมภ
สิบตํารวจโท ฉัตรชัย พูลพิพัฒน
สิบตํารวจโท เฉลิมพล พรหมพัฒน
สิบตํารวจโท เฉลิมรัตน นิลโชติ
สิบตํารวจโท เฉลิมศักดิ์ ศรีภักดี
สิบตํารวจโท ชฏิล นราจร
สิบตํารวจโท ชนมมนู โสภา
สิบตํารวจโท ชนะชัย จันทรา
สิบตํารวจโท ชนาธิป ใจวังโลก
สิบตํารวจโท ชนายุส เอียดดํา
สิบตํารวจโท ชยพล สานตา
สิบตํารวจโท ชรินทร บุญศิริ
สิบตํารวจโท ชลที พันธยาง
สิบตํารวจโท ชลสิทธิ์ ปานเปลี่ยน
สิบตํารวจโท ชวงชัย ศรีนพเกลา
สิบตํารวจโท ชวนชม โสมอินทร
สิบตํารวจโท ชวลิต ขําอนันต
สิบตํารวจโท ชัชวาล นิลขาว
สิบตํารวจโท ชัชวาลย
วิชยุตมชยางกุล
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สิบตํารวจโท ชัชวาลย เสนีวงศ
สิบตํารวจโท ชัยชนะ บุญออน
สิบตํารวจโท ชัยชนะ มะปะเต
สิบตํารวจโท ชัยภูมิ นวลชวย
สิบตํารวจโท ชัยมงคล ตะติ๊บ
สิบตํารวจโท ชัยรัตน คชินทรโรจน
สิบตํารวจโท ชัยรัตน แสนทวีสุข
สิบตํารวจโท ชัยวัฒน กันทวัง
สิบตํารวจโท ชัยวัฒน จันทะรัง
สิบตํารวจโท ชัยวัฒน บุญคลอง
สิบตํารวจโท ชัยวัฒน สาธรรม
สิบตํารวจโท ชาญวิทย วัดวงคษา
สิบตํารวจโท ชาลี ใจมูล
สิบตํารวจโท ชิชชากร ภูบาลชื่น
สิบตํารวจโท ชิดณรงค
เหมือนแสงศรี
สิบตํารวจโท ชินเชาวน มาลัง
สิบตํารวจโท ชิราวุธ ขันติประกอบ
สิบตํารวจโท ชุติพนธ รักซอน
สิบตํารวจโท ชูชาติ วรรณพราหมณ
สิบตํารวจโท ชูศักดิ์ พลอยดํา
สิบตํารวจโท เชาว แสงหลา
สิบตํารวจโท เชาวลิต ภูงามนิล
สิบตํารวจโท เชิดธวัช กันศรีเวียง
สิบตํารวจโท โชคชัย กําไรทอง
สิบตํารวจโท โชคชัย วงคอามาตย
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๕๑๓๓ สิบตํารวจโท ไชยยันต อิสไมส
๕๑๓๔ สิบตํารวจโท ไชยวัฒน เคนคําภา
๕๑๓๕ สิบตํารวจโท ไชยอนันต
ดวงจันทรโชติ
๕๑๓๖ สิบตํารวจโท ณภัทร เตาจันทร
๕๑๓๗ สิบตํารวจโท ณรงค จันมณี
๕๑๓๘ สิบตํารวจโท ณรงคชัย ดําเอียด
๕๑๓๙ สิบตํารวจโท ณรงคเดช จีนประชา
๕๑๔๐ สิบตํารวจโท ณรงคฤทธิ์ เดชมะเริง
๕๑๔๑ สิบตํารวจโท ณรงคฤทธิ์ ไวยวรณ
๕๑๔๒ สิบตํารวจโท ณรงคศักดิ์ แกวสีนวน
๕๑๔๓ สิบตํารวจโท ณรงชัย คงชวย
๕๑๔๔ สิบตํารวจโท ณรงศักดิ์ กุมารจันทร
๕๑๔๕ สิบตํารวจโท ณัชพล แกวดํา
๕๑๔๖ สิบตํารวจโท ณัฏฐนันทน ศรีวงศา
๕๑๔๗ สิบตํารวจโท ณัฐนนท หงษแพงจิตร
๕๑๔๘ สิบตํารวจโท ณัฐพงษ นับถือสุข
๕๑๔๙ สิบตํารวจโท ณัฐพล เทนอิสสระ
๕๑๕๐ สิบตํารวจโท ณัฐพล สุริยะพรม
๕๑๕๑ สิบตํารวจโท ณัฐวัฒน
สุนทรพิจารณ
๕๑๕๒ สิบตํารวจโท ณัฐวุฒิ วรพิริยฉัตร
๕๑๕๓ สิบตํารวจโท ดนัย เชื่อมไธสง
๕๑๕๔ สิบตํารวจโท เดชขจร ผาภา
๕๑๕๕ สิบตํารวจโท เดชา พรมสาย
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สิบตํารวจโท เดือนเดน กองษร
สิบตํารวจโท ตรัยรัตน ปานรอด
สิบตํารวจโท โตมร ภัยวิมุติ
สิบตํารวจโท ถิรวัฒน ทะนานทอง
สิบตํารวจโท เถลิงศักดิ์ ใจทับทิม
สิบตํารวจโท ทยุติธร ศรชัย
สิบตํารวจโท ทรงพจน วัชรกิจโสภณ
สิบตํารวจโท ทรงฤทธิ์ สมอดี
สิบตํารวจโท ทรงศิลป วันศุกร
สิบตํารวจโท ทรรศนะ หนูแสน
สิบตํารวจโท ทวนทอง จงธนกมล
สิบตํารวจโท ทวิท โพธิ์ขาว
สิบตํารวจโท ทวี นาคแกว
สิบตํารวจโท ทวี สีสวรรค
สิบตํารวจโท ทวีวัฒน พากเพียร
สิบตํารวจโท ทวีศักดิ์ คําลือ
สิบตํารวจโท ทศพล กิจชํานาญ
สิบตํารวจโท ทศพล บัวทองเรือง
สิบตํารวจโท ทองพูน หลงรัก
สิบตํารวจโท ทักษดนัย ดอนดี
สิบตํารวจโท ทินกร ขาวงาม
สิบตํารวจโท ทินกร จันทรสอง
สิบตํารวจโท ทินกร นินทะราช
สิบตํารวจโท ทิวา บรรณกิจ
สิบตํารวจโท ทีปกร เกตุแกว
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สิบตํารวจโท เทพพิมาน เมืองพรอม
สิบตํารวจโท เทวา วันจันทร
สิบตํารวจโท เทวินทร หงษระนัย
สิบตํารวจโท เทิดพงศ ไวยวิก
สิบตํารวจโท เทิดศักดิ์ ชมภูจา
สิบตํารวจโท ธนกร คงหอม
สิบตํารวจโท ธนกร อุนวิเศษ
สิบตํารวจโท ธนกฤต สังขแกว
สิบตํารวจโท ธนชิต จุลเลศ
สิบตํารวจโท ธนพล แซลิ่ม
สิบตํารวจโท ธนพล ผุยรอด
สิบตํารวจโท ธนภัทร เลื่องคง
สิบตํารวจโท ธนภัทร สาดมะเริง
สิบตํารวจโท ธนภูริภัสสร ทัพทวี
สิบตํารวจโท ธนวันต หัตถกิจ
สิบตํารวจโท ธนากร มวงมิตร
สิบตํารวจโท ธนาคาร ธุปะละ
สิบตํารวจโท ธมลทัศน วาสุ
สิบตํารวจโท ธรรมนาวิน ภูโต
สิบตํารวจโท ธรรมนูญ ไชยบรรดิษฐ
สิบตํารวจโท ธราธิป ครุฑศรีคราม
สิบตํารวจโท ธวัชชัย ขยัก
สิบตํารวจโท ธวัชชัย บุญกองชาติ
สิบตํารวจโท ธวัชชัย จินดาซิงห
สิบตํารวจโท ธวัตรชัย เครือคุณ

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๕๒๐๖ สิบตํารวจโท ธวี สุจริตภักดี
๕๒๐๗ สิบตํารวจโท ธัญญวัฒน
ลาดกระโทก
๕๒๐๘ สิบตํารวจโท ธัญญา บุญสุวรรณ
๕๒๐๙ สิบตํารวจโท ธัญเศรษฐ สายแกว
๕๒๑๐ สิบตํารวจโท ธันยกร ฉันตา
๕๒๑๑ สิบตํารวจโท ธาดา ไพรินทร
๕๒๑๒ สิบตํารวจโท ธิติสรณ วรรณโร
๕๒๑๓ สิบตํารวจโท ธีรพงศ พรหมอินทร
๕๒๑๔ สิบตํารวจโท ธีรพงษ อินตะวิน
๕๒๑๕ สิบตํารวจโท ธีรพงษ วงคจา
๕๒๑๖ สิบตํารวจโท ธีรภัทร มณีโชติ
๕๒๑๗ สิบตํารวจโท ธีรยุทธ เทียบคํา
๕๒๑๘ สิบตํารวจโท ธีรยุทธ อุนเรือน
๕๒๑๙ สิบตํารวจโท ธีรวัฒน ขุนรัง
๕๒๒๐ สิบตํารวจโท ธีรวัฒน แสนราช
๕๒๒๑ สิบตํารวจโท ธีรวัฒน อามาตย
๕๒๒๒ สิบตํารวจโท ธีรวุฒิ ปดตาทะสังข
๕๒๒๓ สิบตํารวจโท ธีรวุฒิ มานะศิริ
๕๒๒๔ สิบตํารวจโท ธีรศักดิ์ ตรีมาลา
๕๒๒๕ สิบตํารวจโท ธีระพงศ พูลเกิด
๕๒๒๖ สิบตํารวจโท ธีระพงษ เกิดสุข
๕๒๒๗ สิบตํารวจโท ธีระพงษ ยิ่งชนะ
๕๒๒๘ สิบตํารวจโท ธีระพล จันสุด
๕๒๒๙ สิบตํารวจโท ธีระยุทธ คงยัง

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๕๒๓๐
๕๒๓๑
๕๒๓๒
๕๒๓๓
๕๒๓๔
๕๒๓๕
๕๒๓๖
๕๒๓๗
๕๒๓๘
๕๒๓๙
๕๒๔๐
๕๒๔๑
๕๒๔๒
๕๒๔๓
๕๒๔๔
๕๒๔๕
๕๒๔๖
๕๒๔๗
๕๒๔๘
๕๒๔๙
๕๒๕๐
๕๒๕๑
๕๒๕๒
๕๒๕๓
๕๒๕๔

หนา้ ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

สิบตํารวจโท ธีระศักดิ์ ราหา
สิบตํารวจโท นครินทร มณีเศวต
สิบตํารวจโท นนทวัฒน มูลศาสตร
สิบตํารวจโท นพดล คลายทอง
สิบตํารวจโท นพดล แดงงาม
สิบตํารวจโท นพดล ทะระมา
สิบตํารวจโท นพดล สมบัติ
สิบตํารวจโท นพดล ออนนิ่ม
สิบตํารวจโท นพนันท บริรักษ
สิบตํารวจโท นพพร ปองบุญจันทร
สิบตํารวจโท นพพร วรโชติ
สิบตํารวจโท นพรัตน อุตรชน
สิบตํารวจโท นราธิป วงศคําจันทร
สิบตํารวจโท นราธิป สุลัยมาน
สิบตํารวจโท นราวุธ พวงไสว
สิบตํารวจโท นัฐการณ ประกอบสุข
สิบตํารวจโท นัฐพงษ คงสีทอง
สิบตํารวจโท นัฐพงษ ชูวงศศรีวัฒนะ
สิบตํารวจโท นัฐวุฒิ ทองดํา
สิบตํารวจโท นัทพล จีนทอน
สิบตํารวจโท นันทกร ฟองคํา
สิบตํารวจโท นาวิน สมงาม
สิบตํารวจโท นิกร ใจคํา
สิบตํารวจโท นิคม พฤฒามาตย
สิบตํารวจโท นิติการณ แกวรากมุก

๕๒๕๕
๕๒๕๖
๕๒๕๗
๕๒๕๘
๕๒๕๙
๕๒๖๐
๕๒๖๑
๕๒๖๒
๕๒๖๓
๕๒๖๔
๕๒๖๕
๕๒๖๖
๕๒๖๗
๕๒๖๘
๕๒๖๙
๕๒๗๐
๕๒๗๑
๕๒๗๒
๕๒๗๓
๕๒๗๔
๕๒๗๕
๕๒๗๖
๕๒๗๗
๕๒๗๘
๕๒๗๙

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบตํารวจโท นิติพงศ มูสิกิ้ม
สิบตํารวจโท นิติพงษ ชุมแกน
สิบตํารวจโท นิทัศน จอดนอก
สิบตํารวจโท นิพนธ แนนอุดร
สิบตํารวจโท นิพัฒพงศ คําวัน
สิบตํารวจโท นิมิตร หงษจันทร
สิบตํารวจโท นิรัญ พลลาภ
สิบตํารวจโท นิรันด ระดารุตน
สิบตํารวจโท นิรันดร พลราช
สิบตํารวจโท นิรันดร อิ้นมณี
สิบตํารวจโท นุชิต อิ่มสะอาด
สิบตํารวจโท บดินทร สุริยา
สิบตํารวจโท บพิตร ชุมอภัย
สิบตํารวจโท บรรเจิด แสงภักดี
สิบตํารวจโท บรรพต แกวมณี
สิบตํารวจโท บริพัตร เดชขํา
สิบตํารวจโท บักรี มามะ
สิบตํารวจโท บัญชา เกติยะ
สิบตํารวจโท บัญชา ณ นคร
สิบตํารวจโท บัญชา ทองโชติ
สิบตํารวจโท บัณฑิต เลียบภูเขียว
สิบตํารวจโท บัณฑิต วรรณวิจิตร
สิบตํารวจโท บัณฑิต สมัครเขตต
สิบตํารวจโท บันพจน ยงคเพชร
สิบตํารวจโท บัลลังก ไมสังข

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๕๒๘๐
๕๒๘๑
๕๒๘๒
๕๒๘๓
๕๒๘๔
๕๒๘๕
๕๒๘๖
๕๒๘๗
๕๒๘๘
๕๒๘๙
๕๒๙๐
๕๒๙๑
๕๒๙๒
๕๒๙๓
๕๒๙๔
๕๒๙๕
๕๒๙๖
๕๒๙๗
๕๒๙๘
๕๒๙๙
๕๓๐๐

หนา้ ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

สิบตํารวจโท บุญคั้ม โชติชัยเจริญ
สิบตํารวจโท บุญสง โคตรธาดา
สิบตํารวจโท บุญสง จงยอกลาง
สิบตํารวจโท ปฐมพงษ หุนเกา
สิบตํารวจโท ประการ จันทรแสง
สิบตํารวจโท ประกาศ สาวิสัย
สิบตํารวจโท ประจวบ นวลดุก
สิบตํารวจโท ประณต ฝางแกว
สิบตํารวจโท ประทีป พวงแกว
สิบตํารวจโท ประทีป ยินดี
สิบตํารวจโท ประธาน จิตตชวย
สิบตํารวจโท ประพลศักดิ์ พันธศรี
สิบตํารวจโท ประพันธ คชฤทธิ์
สิบตํารวจโท ประพาศ ราชประโคน
สิบตํารวจโท ประมวล นันตะเสน
สิบตํารวจโท ประมวล ภาคนอก
สิบตํารวจโท ประยูร กองแกว
สิบตํารวจโท ประยูร นามแกว
สิบตํารวจโท ประวิง ฟองงาม
สิบตํารวจโท ประวิทย หันประดิษฐ
สิบตํารวจโท ประเวช
พรมรัตนชัยกุล
๕๓๐๑ สิบตํารวจโท ประสาร ภักดิ์ประสิทธิ์
๕๓๐๒ สิบตํารวจโท ประสิทธิ์
อึ้งวัฒนะไพศาล

๕๓๐๓
๕๓๐๔
๕๓๐๕
๕๓๐๖
๕๓๐๗
๕๓๐๘
๕๓๐๙
๕๓๑๐
๕๓๑๑
๕๓๑๒
๕๓๑๓
๕๓๑๔
๕๓๑๕
๕๓๑๖
๕๓๑๗
๕๓๑๘
๕๓๑๙
๕๓๒๐
๕๓๒๑
๕๓๒๒
๕๓๒๓
๕๓๒๔
๕๓๒๕
๕๓๒๖
๕๓๒๗

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบตํารวจโท ประสิทธิ์พร ชูศรีเมฆ
สิบตํารวจโท ประเสริฐ อัมพัน
สิบตํารวจโท ประหยัด หานคําวงษ
สิบตํารวจโท ปรัชญา นรสิงห
สิบตํารวจโท ปราการ เจดียแปง
สิบตํารวจโท ปราจิณ ณ นครพนม
สิบตํารวจโท ปราโมทย เรืองเสนา
สิบตํารวจโท ปริญญา ตามบุญ
สิบตํารวจโท ปรีชา โกกระโทก
สิบตํารวจโท ปรีชา พรอมสมุด
สิบตํารวจโท ปรีชา ลีเฮ็ม
สิบตํารวจโท ปรีชา ศรีโนนยาง
สิบตํารวจโท ปรีชา สีบู
สิบตํารวจโท ปรีชา โสมา
สิบตํารวจโท ปรีดา ใบนอก
สิบตํารวจโท ปลายมนัส เกศโร
สิบตํารวจโท ปวิณ เจะฮะ
สิบตํารวจโท ปญญา คูณยอ
สิบตํารวจโท ปญญา สวดบุรี
สิบตํารวจโท ปญญากร ไทยวี
สิบตํารวจโท ปารเมษฐ ปฎิเสน
สิบตํารวจโท ปยพงษ ฉุนเขา
สิบตํารวจโท ปยพงษ ชัยวงคสี
สิบตํารวจโท ปยะพงษ ไชยศิลป
สิบตํารวจโท ปยะพงษ ปญญามณีกร

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๕๓๒๘
๕๓๒๙
๕๓๓๐
๕๓๓๑
๕๓๓๒
๕๓๓๓
๕๓๓๔
๕๓๓๕
๕๓๓๖
๕๓๓๗
๕๓๓๘
๕๓๓๙
๕๓๔๐
๕๓๔๑
๕๓๔๒
๕๓๔๓
๕๓๔๔
๕๓๔๕
๕๓๔๖
๕๓๔๗
๕๓๔๘
๕๓๔๙
๕๓๕๐
๕๓๕๑
๕๓๕๒

หนา้ ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

สิบตํารวจโท ปุณณรัตน ดิษดี
สิบตํารวจโท ไปรเวศน สมศรี
สิบตํารวจโท พจน ยอดพิจิตร
สิบตํารวจโท พชร ชัยเพชร
สิบตํารวจโท พนมไพร โพธิ์ไทร
สิบตํารวจโท พนิชพงศ เสถียรอุดร
สิบตํารวจโท พยุงศักดิ์ เกลี้ยงแกว
สิบตํารวจโท พรชัย บุญเขียน
สิบตํารวจโท พรเทพ แทนทํานุ
สิบตํารวจโท พรประเสริฐ ชาวหะสี
สิบตํารวจโท พรภวิษย วิสุทธยะรัตน
สิบตํารวจโท พรภูผา โสพรรณรัตน
สิบตํารวจโท พรศักดิ์ สายจาง
สิบตํารวจโท พรสวรรค ยุซิ
สิบตํารวจโท พรสวัสดิ์ ติยากวาง
สิบตํารวจโท พฤทธิ์ บุญแรง
สิบตํารวจโท พลวัฒน สีกูกา
สิบตํารวจโท พลากร เติ๊กทอน
สิบตํารวจโท พัชระ กําเหนิดเพชร
สิบตํารวจโท พัฒธนันท ตามกาล
สิบตํารวจโท พัฒนะ หงษเวียงจันทร
สิบตํารวจโท พัฒนะกุล แกวพิลา
สิบตํารวจโท พัลลภ ประเสริฐโชค
สิบตํารวจโท พัลลภ ศิลปรัตน
สิบตํารวจโท พิชิต เรือนนอย

๕๓๕๓
๕๓๕๔
๕๓๕๕
๕๓๕๖
๕๓๕๗
๕๓๕๘
๕๓๕๙
๕๓๖๐
๕๓๖๑
๕๓๖๒
๕๓๖๓
๕๓๖๔
๕๓๖๕
๕๓๖๖
๕๓๖๗
๕๓๖๘
๕๓๖๙
๕๓๗๐
๕๓๗๑
๕๓๗๒
๕๓๗๓
๕๓๗๔
๕๓๗๕
๕๓๗๖
๕๓๗๗

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบตํารวจโท พิเชษฐ แตมเติม
สิบตํารวจโท พิทักษ เงินวงคใน
สิบตํารวจโท พิทักษ บูรณะเทศ
สิบตํารวจโท พิทักษเขต เดชรัตน
สิบตํารวจโท พิทักษพงษ ภูวงษไกร
สิบตํารวจโท พิทักษสิทธิ์ กาจหาญ
สิบตํารวจโท พิพัฒน ชัยพรม
สิบตํารวจโท พิษณุ ทองสี
สิบตํารวจโท พิษณุ รูปยะเวชน
สิบตํารวจโท พิสุทธิ์ แสงมณี
สิบตํารวจโท พีรพล ฉิมลี
สิบตํารวจโท พีระพงศ พรหมทอง
สิบตํารวจโท พีระวัชร ชูจิตต
สิบตํารวจโท เพลิน อินทวรรณ
สิบตํารวจโท ไพฑูรย เจนใจ
สิบตํารวจโท ไพบูลย สืบเสระ
สิบตํารวจโท ไพรรัตน ชะฎา
สิบตํารวจโท ไพโรจน ชูวงศ
สิบตํารวจโท ไพศาล มัธุรถ
สิบตํารวจโท ไพศาล วาทีรักษ
สิบตํารวจโท ไพศาล ศรีจันทร
สิบตํารวจโท ไพศาล หาญนอก
สิบตํารวจโท ภัทรเดช ชาญภักดี
สิบตํารวจโท ภัทริยะ พลอยพันธ
สิบตํารวจโท ภาคภูมิ สุริสาร

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๕๓๗๘
๕๓๗๙
๕๓๘๐
๕๓๘๑
๕๓๘๒
๕๓๘๓
๕๓๘๔
๕๓๘๕
๕๓๘๖
๕๓๘๗
๕๓๘๘
๕๓๘๙
๕๓๙๐
๕๓๙๑
๕๓๙๒
๕๓๙๓
๕๓๙๔
๕๓๙๕
๕๓๙๖
๕๓๙๗
๕๓๙๘
๕๓๙๙
๕๔๐๐
๕๔๐๑
๕๔๐๒

หนา้ ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

สิบตํารวจโท ภาณุพันธ วรรณโสภณ
สิบตํารวจโท ภานุพงศ เกงตรง
สิบตํารวจโท ภารดร ซายเกลา
สิบตํารวจโท ภาสกร แกวแกม
สิบตํารวจโท ภาสกร ดวงคํานอย
สิบตํารวจโท ภูมินันท ปนตา
สิบตํารวจโท ภูมิพัฒน ยืนนาน
สิบตํารวจโท ภูวดิษฐ หนักเกิด
สิบตํารวจโท ภูวนาท พรหมวิอินทร
สิบตํารวจโท มงคล จันทรที
สิบตํารวจโท มงคล บุญมาทน
สิบตํารวจโท มงคล อนุตรี
สิบตํารวจโท มณู ยาระจิตต
สิบตํารวจโท มนตรี เกษรินนิราศ
สิบตํารวจโท มนัส หวานเพชร
สิบตํารวจโท มนัสวี ทองธรรมชาติ
สิบตํารวจโท มานพ ขามประโคน
สิบตํารวจโท มานะ ทิมทอง
สิบตํารวจโท มานัส สวนมะนัด
สิบตํารวจโท เมธี อุดม
สิบตํารวจโท ยศศักดิ์ ค้ําชู
สิบตํารวจโท ยอดชัย สรอยเพชร
สิบตํารวจโท ยุทธจักร พรมบุญ
สิบตํารวจโท ยุทธนา พันธพงษ
สิบตํารวจโท ยุทธพงค แกวรัตน

๕๔๐๓
๕๔๐๔
๕๔๐๕
๕๔๐๖
๕๔๐๗
๕๔๐๘
๕๔๐๙
๕๔๑๐
๕๔๑๑
๕๔๑๒
๕๔๑๓
๕๔๑๔
๕๔๑๕
๕๔๑๖
๕๔๑๗
๕๔๑๘
๕๔๑๙
๕๔๒๐
๕๔๒๑
๕๔๒๒
๕๔๒๓
๕๔๒๔
๕๔๒๕
๕๔๒๖
๕๔๒๗

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบตํารวจโท ยุทธพงศ เรืองดํา
สิบตํารวจโท ยุทธพรชัย รอดสม
สิบตํารวจโท ยุทธพล ภูหัวไร
สิบตํารวจโท ยุทธภูมิ ธนะจักร
สิบตํารวจโท ยุทธภูมิ มุขประดับ
สิบตํารวจโท ยุทธภูมิ ศรีสถาน
สิบตํารวจโท ยุรนันท เกณฑมา
สิบตํารวจโท รณชัย ทองอินทร
สิบตํารวจโท รณยุทธ โคตรพัฒน
สิบตํารวจโท รณยุทธ ชาลีเปรี่ยม
สิบตํารวจโท รวิภาส อินออน
สิบตํารวจโท ระพี กุละจันทรเพ็ง
สิบตํารวจโท รังสรรค โกศลสุข
สิบตํารวจโท รังสรรค เหลาวงค
สิบตํารวจโท รัชพล ไพศาล
สิบตํารวจโท รัฐกร แสนยศ
สิบตํารวจโท ราชวัติ ลอศรี
สิบตํารวจโท รุจนจิโรจน รัตนบุรี
สิบตํารวจโท เรืองเกียรติ พุทธรักษา
สิบตํารวจโท เรืองวิทย สิทธิสาร
สิบตํารวจโท ลําพอง เบาหลอเพชร
สิบตํารวจโท ลิขิต ทัดคุม
สิบตํารวจโท วชิระ แกวศรีบุตร
สิบตํารวจโท วรกมล ขันธลักษณา
สิบตํารวจโท วรฉัตร ลีธีระ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๕๔๒๘
๕๔๒๙
๕๔๓๐
๕๔๓๑
๕๔๓๒
๕๔๓๓
๕๔๓๔
๕๔๓๕
๕๔๓๖
๕๔๓๗
๕๔๓๘
๕๔๓๙
๕๔๔๐
๕๔๔๑
๕๔๔๒
๕๔๔๓
๕๔๔๔
๕๔๔๕
๕๔๔๖
๕๔๔๗
๕๔๔๘
๕๔๔๙
๕๔๕๐
๕๔๕๑
๕๔๕๒

หนา้ ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

สิบตํารวจโท วรเชษฐ ไทยนา
สิบตํารวจโท วรพจน อินตะแสน
สิบตํารวจโท วรพล กาญจนรูจี
สิบตํารวจโท วรรณิกรณ แสงหาร
สิบตํารวจโท วรวัฒน จุติรักษ
สิบตํารวจโท วรวิทย เพ็ชรสีขาว
สิบตํารวจโท วรันตพงษ ฟองมูล
สิบตํารวจโท วรากร รัตนา
สิบตํารวจโท วราวงค ราชภักดี
สิบตํารวจโท วสันต จันธี
สิบตํารวจโท วสันต สุดชาคํา
สิบตํารวจโท วสันต แสงขาว
สิบตํารวจโท วัชรพงษ ศรีทองแกว
สิบตํารวจโท วัชรพล เชียงพฤกษ
สิบตํารวจโท วัชรพล เพ็ชรดํา
สิบตํารวจโท วัชรพล วรรณวุฒิ
สิบตํารวจโท วัชรวุธ ขันอาษา
สิบตํารวจโท วัชระ ชื่นกลิ่น
สิบตํารวจโท วัชระ แดงรักษ
สิบตํารวจโท วัชระ บุญพอ
สิบตํารวจโท วัชรา แกวฉีด
สิบตํารวจโท วัชรินทร วังภักดี
สิบตํารวจโท วัชรินทร สมหวัง
สิบตํารวจโท วัชรินทร แสนเสาร
สิบตํารวจโท วัฒนชัย แกวมณี

๕๔๕๓
๕๔๕๔
๕๔๕๕
๕๔๕๖
๕๔๕๗
๕๔๕๘
๕๔๕๙
๕๔๖๐
๕๔๖๑
๕๔๖๒
๕๔๖๓
๕๔๖๔
๕๔๖๕
๕๔๖๖
๕๔๖๗
๕๔๖๘
๕๔๖๙
๕๔๗๐
๕๔๗๑
๕๔๗๒
๕๔๗๓
๕๔๗๔
๕๔๗๕
๕๔๗๖
๕๔๗๗

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบตํารวจโท วัฒนชัย ทุมนา
สิบตํารวจโท วันชัย ทองยอย
สิบตํารวจโท วันชัย แสนวัง
สิบตํารวจโท วันชัย หวังลอมกลาง
สิบตํารวจโท วันเสด็จ เกษมจิตร
สิบตํารวจโท วัลลภ ขันธาตุ
สิบตํารวจโท วัลลภ ใหมนุน
สิบตํารวจโท วาทิตย ทองเสน
สิบตํารวจโท วายุ สัตรูพาย
สิบตํารวจโท วารุพงษ รักษาพล
สิบตํารวจโท วิชชากร ประกอบสิม
สิบตํารวจโท วิชัย วิทวงค
สิบตํารวจโท วิชัย ทรายออน
สิบตํารวจโท วิเชียร กุมขุนทด
สิบตํารวจโท วิฑูร จิตรวิรัตน
สิบตํารวจโท วิฑูรย แสงชมภู
สิบตํารวจโท วิทยา กุลนอย
สิบตํารวจโท วิทวัส แกวประภา
สิบตํารวจโท วิทวัส ธาราเย็น
สิบตํารวจโท วิทวัส สัมฤทธิ์
สิบตํารวจโท วิทูล ตุระพันธ
สิบตํารวจโท วินัย จุมเขียว
สิบตํารวจโท วิระยุทธ สุวรรณศรี
สิบตํารวจโท วิรัช โชคธนาสิน
สิบตํารวจโท วิรัตน ทับทิม

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๕๔๗๘
๕๔๗๙
๕๔๘๐
๕๔๘๑
๕๔๘๒
๕๔๘๓
๕๔๘๔
๕๔๘๕
๕๔๘๖
๕๔๘๗
๕๔๘๘
๕๔๘๙
๕๔๙๐
๕๔๙๑
๕๔๙๒
๕๔๙๓
๕๔๙๔
๕๔๙๕
๕๔๙๖
๕๔๙๗
๕๔๙๘
๕๔๙๙
๕๕๐๐
๕๕๐๑
๕๕๐๒

หนา้ ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

สิบตํารวจโท วิรัตน อินทรยอด
สิบตํารวจโท วิรุจ ติ๊บปาละ
สิบตํารวจโท วิรุฬห กุศลชู
สิบตํารวจโท วิโรจน ไกรมาก
สิบตํารวจโท วิษณุ ศิริทร
สิบตํารวจโท วีรพล วงษขันธ
สิบตํารวจโท วีรยุทธ ปุนประโคน
สิบตํารวจโท วีรวัฒน บุญชูคง
สิบตํารวจโท วีระ ทองงาม
สิบตํารวจโท วีระ สัมพันธ
สิบตํารวจโท วีระพงษ พิมพศักดิ์
สิบตํารวจโท วีระยุทธ ชนาชน
สิบตํารวจโท วีระยุทธ ศรีถัทธิ์
สิบตํารวจโท วุฒภัทร อวดหาว
สิบตํารวจโท วุฒิกร อัทธุโน
สิบตํารวจโท วุฒิชัย พึ่งกุศล
สิบตํารวจโท วุฒิชัย เวชคง
สิบตํารวจโท วุฒิพงษ จันทะสงคราม
สิบตํารวจโท วุฒิพงษ สูงเนิน
สิบตํารวจโท วุฒิพงษ หลานวงษ
สิบตํารวจโท ไวกุล จันทะเนตร
สิบตํารวจโท ศตพล ชูธนสรรค
สิบตํารวจโท ศตวรรษ ทองดี
สิบตํารวจโท ศรัญู เงินสลุง
สิบตํารวจโท ศรายุทธ ประหยัด

๕๕๐๓
๕๕๐๔
๕๕๐๕
๕๕๐๖
๕๕๐๗
๕๕๐๘
๕๕๐๙
๕๕๑๐
๕๕๑๑
๕๕๑๒
๕๕๑๓
๕๕๑๔
๕๕๑๕
๕๕๑๖
๕๕๑๗
๕๕๑๘
๕๕๑๙
๕๕๒๐
๕๕๒๑
๕๕๒๒
๕๕๒๓
๕๕๒๔
๕๕๒๕
๕๕๒๖
๕๕๒๗

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบตํารวจโท ศราวุฒิ แกวดวงสม
สิบตํารวจโท ศราวุฒิ พาที
สิบตํารวจโท ศราวุฒิ สงขาว
สิบตํารวจโท ศราวุธ กาหลง
สิบตํารวจโท ศราวุธ ไชยประเสริฐ
สิบตํารวจโท ศราวุธ อินตะปญญา
สิบตํารวจโท ศรินทร ลากุล
สิบตํารวจโท ศักดา ตันติธนพิพัฒน
สิบตํารวจโท ศักดิ์ชัย สุดมา
สิบตํารวจโท ศักดิ์สิทธิ์ เสนดํา
สิบตํารวจโท ศักรินทร จันทวงศ
สิบตํารวจโท ศักรินทร พัชรานุ
สิบตํารวจโท ศาสตราวุฒิ สิงหแกว
สิบตํารวจโท ศิขริน พาหละ
สิบตํารวจโท ศิริชัย อรุณวัน
สิบตํารวจโท ศิริเดช เดชศิริ
สิบตํารวจโท ศิริพงค ชวยชม
สิบตํารวจโท ศิริพงษ ศักดิ์พรหม
สิบตํารวจโท ศิริวัฒน โยธา
สิบตํารวจโท ศิริอนันต กลิ่นซอน
สิบตํารวจโท ศิวกร ขัติโย
สิบตํารวจโท ศิวกร ชมชื่น
สิบตํารวจโท ศิวดล โตะประดู
สิบตํารวจโท ศิวภาคย สิงหโตทอง
สิบตํารวจโท ศิวโรจน เพ็งเมือง

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๕๕๒๘
๕๕๒๙
๕๕๓๐
๕๕๓๑
๕๕๓๒
๕๕๓๓
๕๕๓๔
๕๕๓๕
๕๕๓๖
๕๕๓๗
๕๕๓๘
๕๕๓๙
๕๕๔๐
๕๕๔๑
๕๕๔๒
๕๕๔๓
๕๕๔๔
๕๕๔๕
๕๕๔๖
๕๕๔๗
๕๕๔๘
๕๕๔๙
๕๕๕๐
๕๕๕๑
๕๕๕๒

หนา้ ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

สิบตํารวจโท ศิวัช กัญญาพันธ
สิบตํารวจโท ศุภกาญจน หนูทอง
สิบตํารวจโท ศุภกิตถ พันธุรัตน
สิบตํารวจโท ศุภชัย กาญจนะเกตุ
สิบตํารวจโท ศุภชัย ชมภูพื้น
สิบตํารวจโท ศุภชัย นามโยธา
สิบตํารวจโท ศุภชัย บัวสุวรรณ
สิบตํารวจโท ศุภชัย รสชื่น
สิบตํารวจโท ศุภวิทย สุขเวทย
สิบตํารวจโท ศุภศิษฎิ์ ศรีสวัสดิ์
สิบตํารวจโท ศุภเศรษฐ สุทธิพูล
สิบตํารวจโท สงกรานต มะเลโลหิต
สิบตํารวจโท สดายุ ผดุงโชค
สิบตํารวจโท สถาพร มิกายา
สิบตํารวจโท สนิท สุธรรมยอง
สิบตํารวจโท สนิทสินธุ ศิลปสมศักดิ์
สิบตํารวจโท สมเกียรติ จันดาหงษ
สิบตํารวจโท สมเกียรติ สตันนอด
สิบตํารวจโท สมคิด ชูผุด
สิบตํารวจโท สมเจตนา ปานมณี
สิบตํารวจโท สมชาย จัตตุชัย
สิบตํารวจโท สมชาย มีเสียง
สิบตํารวจโท สมชาย ศรีชะตา
สิบตํารวจโท สมชาย อนุภาพ
สิบตํารวจโท สมโชค เหลื่อมประเทศ

๕๕๕๓
๕๕๕๔
๕๕๕๕
๕๕๕๖
๕๕๕๗
๕๕๕๘
๕๕๕๙
๕๕๖๐
๕๕๖๑
๕๕๖๒
๕๕๖๓
๕๕๖๔
๕๕๖๕
๕๕๖๖
๕๕๖๗
๕๕๖๘
๕๕๖๙
๕๕๗๐
๕๕๗๑
๕๕๗๒
๕๕๗๓
๕๕๗๔
๕๕๗๕
๕๕๗๖
๕๕๗๗

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบตํารวจโท สมบัติ จันโนราช
สิบตํารวจโท สมบัติ ไชยธงรัตน
สิบตํารวจโท สมปอง หนูแจม
สิบตํารวจโท สมพงศ ดอนเตาเหล็ก
สิบตํารวจโท สมพงษ คูชัยภูมิ
สิบตํารวจโท สมพงษ วงษไกรสร
สิบตํารวจโท สมพงษ แสนคํา
สิบตํารวจโท สมภพ ไชยคิรินทร
สิบตํารวจโท สมยศ จันทรวงศ
สิบตํารวจโท สมยศ บุตะโชติ
สิบตํารวจโท สมศักดิ์ คองแดง
สิบตํารวจโท สมศักดิ์ ปรึกทอง
สิบตํารวจโท สมัย ทองออน
สิบตํารวจโท สมัย สีจันทร
สิบตํารวจโท สยาม ขัติยวงศ
สิบตํารวจโท สรชัย สุริยะคํา
สิบตํารวจโท สรพงษ สุริยฉาย
สิบตํารวจโท สรรพสิทธิ์ คําทา
สิบตํารวจโท สรรเพชญ ปานเนื่อง
สิบตํารวจโท สรรเสริญ สุขเหลือง
สิบตํารวจโท สราวุธ ค้ําชู
สิบตํารวจโท สอนชัย โผยเขียว
สิบตํารวจโท สัญญา ทิพยบุญทรัพย
สิบตํารวจโท สัญญา ลํานอย
สิบตํารวจโท สันชัย จินะชัย

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๕๕๗๘
๕๕๗๙
๕๕๘๐
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๕๕๙๕
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๕๖๐๒
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สิบตํารวจโท สันติ พรหมขํา
สิบตํารวจโท สันติ หวังโสะ
สิบตํารวจโท สันติราษฏร เรืองชาญ
สิบตํารวจโท สันติสุข พัวพันธ
สิบตํารวจโท สันติสุข ศิริ
สิบตํารวจโท สากล แกวหยาด
สิบตํารวจโท สามารถ นอกไธสง
สิบตํารวจโท สายันต ตาแสง
สิบตํารวจโท สาโรช เพชรกลับ
สิบตํารวจโท สําราญ ราชประโคน
สิบตํารวจโท สําราญศักดิ์ แซงเพชร
สิบตํารวจโท สําเริง ชํานาญ
สิบตํารวจโท สําเริง หนูนวล
สิบตํารวจโท สิฏฐิสาร แกวดํา
สิบตํารวจโท สิทธิชัย สุขมาก
สิบตํารวจโท สิทธิเดช กลิ่นหวล
สิบตํารวจโท สิทธิพงษ บุญประคม
สิบตํารวจโท สิทธิพร ผาริโน
สิบตํารวจโท สิทธิพันธุ พัฒนกุล
สิบตํารวจโท สิริชัย ขวัญปาก
สิบตํารวจโท สุขสันต เอี่ยมแกว
สิบตํารวจโท สุขเสถียร ดํารงชัย
สิบตํารวจโท สุเดช ดีไธสง
สิบตํารวจโท สุทธิพงษ พลลพ
สิบตํารวจโท สุทิน ชุมเสน

๕๖๐๓
๕๖๐๔
๕๖๐๕
๕๖๐๖
๕๖๐๗
๕๖๐๘
๕๖๐๙
๕๖๑๐
๕๖๑๑
๕๖๑๒
๕๖๑๓
๕๖๑๔
๕๖๑๕
๕๖๑๖
๕๖๑๗
๕๖๑๘
๕๖๑๙
๕๖๒๐
๕๖๒๑
๕๖๒๒
๕๖๒๓
๕๖๒๔
๕๖๒๕
๕๖๒๖

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบตํารวจโท สุเทพ ไชยศรี
สิบตํารวจโท สุธี เทียนจันทร
สิบตํารวจโท สุนทร ยอยชา
สิบตํารวจโท สุนทร อูไทย
สิบตํารวจโท สุพจน เพชรตะกั่ว
สิบตํารวจโท สุพันธ เถกิงผล
สิบตํารวจโท สุพิจักขณ
ปติเจริญธนกุล
สิบตํารวจโท สุพี โคตรแสง
สิบตํารวจโท สุเมธี อินโสม
สิบตํารวจโท สุรไกร ไชยะชิน
สิบตํารวจโท สุรชัย ตาเมือง
สิบตํารวจโท สุรชัย รักประชา
สิบตํารวจโท สุรชาติ ดวงตา
สิบตํารวจโท สุรชาติ อธิกคีรีพงศ
สิบตํารวจโท สุรดิศ ศรีคํา
สิบตํารวจโท สุรได บุษเนียร
สิบตํารวจโท สุรพงษ พละวงศ
สิบตํารวจโท สุรยุทธ ไชยโอชะ
สิบตํารวจโท สุรเยศ ชูมี
สิบตํารวจโท สุรวุฒิ พันธศรี
สิบตํารวจโท สุรศักดิ์ กรินทร
สิบตํารวจโท สุรศักดิ์ เขื่อนคํา
สิบตํารวจโท สุรศักดิ์ ประทุมมณี
สิบตํารวจโท สุรศักดิ์ โยธาจันทร

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๕๖๒๗
๕๖๒๘
๕๖๒๙
๕๖๓๐
๕๖๓๑
๕๖๓๒
๕๖๓๓
๕๖๓๔
๕๖๓๕
๕๖๓๖
๕๖๓๗
๕๖๓๘
๕๖๓๙
๕๖๔๐
๕๖๔๑
๕๖๔๒
๕๖๔๓
๕๖๔๔
๕๖๔๕
๕๖๔๖
๕๖๔๗
๕๖๔๘
๕๖๔๙
๕๖๕๐
๕๖๕๑

หนา้ ๑๗๓
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สิบตํารวจโท สุรศักดิ์ สินทรโก
สิบตํารวจโท สุรสิทธิ์ พูนสิริวัฒน
สิบตํารวจโท สุระกิจ วงษลา
สิบตํารวจโท สุระชัย จิตรคง
สิบตํารวจโท สุระศักดิ์ ธาตุศรี
สิบตํารวจโท สุริยัน ภูนบทอง
สิบตํารวจโท สุริยันต เนียมเกิด
สิบตํารวจโท สุริยันต บุตรจันทร
สิบตํารวจโท สุริยา โพธิ์ศรี
สิบตํารวจโท สุริยา เรืออาจ
สิบตํารวจโท สุริยา ฤทธิ์นายม
สิบตํารวจโท สุวรรณ มียันต
สิบตํารวจโท สุวัฒชัย สุขตาไชย
สิบตํารวจโท สุวัฒน คชริน
สิบตํารวจโท สุวิช ประทุมดวง
สิบตํารวจโท สุวิทย แกวสุกใส
สิบตํารวจโท เสกสรรค ระลึก
สิบตํารวจโท เสริมศักดิ์ ชินะโคตร
สิบตํารวจโท เสรี คําเรือง
สิบตํารวจโท หาญศึก ชูรัตน
สิบตํารวจโท องอาจ อริยะวงศ
สิบตํารวจโท อดิเทพ วิริยมงคล
สิบตํารวจโท อดิเทพ สีหาบัว
สิบตํารวจโท อดิเรก คําบุญเรือง
สิบตํารวจโท อดิศร ไทยออน

๕๖๕๒
๕๖๕๓
๕๖๕๔
๕๖๕๕
๕๖๕๖
๕๖๕๗
๕๖๕๘
๕๖๕๙
๕๖๖๐
๕๖๖๑
๕๖๖๒
๕๖๖๓
๕๖๖๔
๕๖๖๕
๕๖๖๖
๕๖๖๗
๕๖๖๘
๕๖๖๙
๕๖๗๐
๕๖๗๑
๕๖๗๒
๕๖๗๓
๕๖๗๔
๕๖๗๕
๕๖๗๖

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบตํารวจโท อดิศร สอนเงิน
สิบตํารวจโท อดิศักดิ์ คําศรี
สิบตํารวจโท อดิศักดิ์ ทองภู
สิบตํารวจโท อดิศักดิ์ เพชรมั่ง
สิบตํารวจโท อดุลย ชูพราหมณ
สิบตํารวจโท อติชาต รักทอง
สิบตํารวจโท อทิชัย แจงทอง
สิบตํารวจโท อธินันท พันธฤทธิ์
สิบตํารวจโท อธิราช ทองเรือง
สิบตํารวจโท อธิวัฒน หอมนิยม
สิบตํารวจโท อธิวัฒน รัตนสุภา
สิบตํารวจโท อธิวัฒน อุดมจิตร
สิบตํารวจโท อธิวัฒน ออนแกว
สิบตํารวจโท อนวัช โสปะหลาง
สิบตํารวจโท อนัน อุดหนองเลา
สิบตํารวจโท อนันต คงมา
สิบตํารวจโท อนันต จันทวีชัย
สิบตํารวจโท อนันต สะตะ
สิบตํารวจโท อนันท แกวดวงเล็ก
สิบตํารวจโท อนันทชัย อรรคพันธุ
สิบตํารวจโท อนิวัฒน บัวไลเดช
สิบตํารวจโท อนุชา ฉีดเกตุ
สิบตํารวจโท อนุชา มีทอง
สิบตํารวจโท อนุชา รักกลิ่น
สิบตํารวจโท อนุชิต ขุนทองจันทร

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๕๖๗๗
๕๖๗๘
๕๖๗๙
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๕๖๙๑
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หนา้ ๑๗๔
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สิบตํารวจโท อนุชิต แสนเย็น
สิบตํารวจโท อนุรัตน ศรีมาลา
สิบตํารวจโท อนุวัฒน พรมแกว
สิบตํารวจโท อนุวัฒน ศรีสาพันธ
สิบตํารวจโท อนุศักดิ์ ศรีกันจักร
สิบตํารวจโท อนุสรณ กองเมฆิน
สิบตํารวจโท อนุสรณ คําหอม
สิบตํารวจโท อภิชาติ รามอินทร
สิบตํารวจโท อภิชาติ สุวรรณ
สิบตํารวจโท อภิเชษฐ ดําปาน
สิบตํารวจโท อภินันต แตงบุญอยู
สิบตํารวจโท อภินันท พลดงนอก
สิบตํารวจโท อภิรักษ วะราศรี
สิบตํารวจโท อภิสิทธิ์ ชนิดพันธ
สิบตํารวจโท อภิสิทธิ์ ปะกิระเนย
สิบตํารวจโท อภิสิทธิ์ เอนแคน
สิบตํารวจโท อมร ชมมาก
สิบตํารวจโท อมรสุรพันธ ฝายสงฆ
สิบตํารวจโท อรรคเดช สุดศรี
สิบตํารวจโท อรรณพ มวงคราม
สิบตํารวจโท อรรถพล ใยบัวทอง
สิบตํารวจโท อรุณ สิงหนี
สิบตํารวจโท อลงกรณ หงโสดา
สิบตํารวจโท อัครเดช ปองหานาค
สิบตํารวจโท อัครพงษ แสนปุตะวงษ

๕๗๐๒
๕๗๐๓
๕๗๐๔
๕๗๐๕
๕๗๐๖
๕๗๐๗
๕๗๐๘
๕๗๐๙
๕๗๑๐
๕๗๑๑
๕๗๑๒
๕๗๑๓
๕๗๑๔
๕๗๑๕
๕๗๑๖
๕๗๑๗
๕๗๑๘
๕๗๑๙
๕๗๒๐
๕๗๒๑
๕๗๒๒
๕๗๒๓
๕๗๒๔
๕๗๒๕
๕๗๒๖

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบตํารวจโท อัครวัต สุวรรณชาตรี
สิบตํารวจโท อังคาร ธนูศิลป
สิบตํารวจโท อัมราน บิลเฉลิม
สิบตํารวจโท อัศวัน พฤฒิพัฒนพงศ
สิบตํารวจโท อัษฎาวุธ ไชยคุณ
สิบตํารวจโท อาทิตย คําหารพล
สิบตํารวจโท อาทิตย ถนัดหนังสือ
สิบตํารวจโท อานนท ขําพิทักษ
สิบตํารวจโท อานัส จํานงคลักษณ
สิบตํารวจโท อานุ เพ็ชรพิจิตร
สิบตํารวจโท อายาดี มานะธีระกุล
สิบตํารวจโท อํานาจ วรรณบุรี
สิบตํารวจโท อําพล บุดสีทา
สิบตํารวจโท อําพล พันธุวิเศษ
สิบตํารวจโท อิดือเระ มะนีหิยา
สิบตํารวจโท อิทธิพล อะมะมูล
สิบตํารวจโท อิศรา เถาวชาลี
สิบตํารวจโท อิศรา ราชบุรี
สิบตํารวจโท อิสรพงศ นอยตรีมูล
สิบตํารวจโท อิสรพงษ ไชยสูง
สิบตํารวจโท อิสระพงษ จันทรมงคล
สิบตํารวจโท อุทัย หลอมทอง
สิบตํารวจโท อุเทน พรมพิงค
สิบตํารวจโท อุปถัมภ สุขคุม
สิบตํารวจโท อุรเคนทร แปงคําเรือง

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๕๗๒๗
๕๗๒๘
๕๗๒๙
๕๗๓๐
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๕๗๓๓
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๕๗๓๙
๕๗๔๐
๕๗๔๑
๕๗๔๒
๕๗๔๓
๕๗๔๔
๕๗๔๕
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สิบตํารวจโท เอกชัย บุญศร
สิบตํารวจโท เอกชัย อัจฉริยะปญญา
สิบตํารวจโท เอกชาติ ไกรวุฒิสม
สิบตํารวจโท เอกพล ขจรกล่ํา
สิบตํารวจโท เอกรินทร กุลยะ
สิบตํารวจโท เอกวิทย จึงประวัติ
สิบตํารวจโท เอกวิทย สุขสงค
สิบตํารวจโท เอกวิทย อะกะเรือน
สิบตํารวจโท เอกสิทธิ์ บุญซัง
สิบตํารวจโท ไอโหยบ ยาพระจันทร
สิบตํารวจโทหญิง จิราภรณ
แกวออนแสง
สิบตํารวจโทหญิง ชญานิศ
รัตนประโคน
สิบตํารวจโทหญิง ชัญญานุช
เขื่อนเพชร
สิบตํารวจโทหญิง ณัฏฐนารี
รักษจํารูญ
สิบตํารวจโทหญิง ณัฐกรญ วิญญา
สิบตํารวจโทหญิง ณัฐอนงค
เจริญทัพ
สิบตํารวจโทหญิง เปมิกา บุญชู
สิบตํารวจโทหญิง วณิดา ยาลอ
สิบตํารวจโทหญิง วิภาวรรณ กกมาศ
สิบตํารวจโทหญิง สมพร ไลไธสง

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๕๗๔๗ สิบตํารวจโทหญิง สรอยทอง ศรีทิน
๕๗๔๘ สิบตํารวจโทหญิง สิริกานต
แกวกําพฤกษ
๕๗๔๙ สิบตํารวจโทหญิง สุดารัตน
หูตะจูฑะ
๕๗๕๐ สิบตํารวจโทหญิง สุพรรณี
หอมจันทึก
๕๗๕๑ สิบตํารวจโทหญิง สุภัทรตรา
กรุดทอง
๕๗๕๒ สิบตํารวจโทหญิง อรอุมา เพชรคง
๕๗๕๓ สิบตํารวจโทหญิง อริญชญา
วิศัทวัฒนา
๕๗๕๔ สิบตํารวจโทหญิง อัจฉรา ศรีมาลา
๕๗๕๕ สิบตํารวจตรี กงจักร มุงเปา
๕๗๕๖ สิบตํารวจตรี กดชา บรรเทิงจิต
๕๗๕๗ สิบตํารวจตรี กรณรงค คําบุดดา
๕๗๕๘ สิบตํารวจตรี กรวิชญ จุมปาจี๋
๕๗๕๙ สิบตํารวจตรี กรวินท รอดมั่น
๕๗๖๐ สิบตํารวจตรี กรันต เลิศล้ํา
๕๗๖๑ สิบตํารวจตรี กฤตวิทย อินไข
๕๗๖๒ สิบตํารวจตรี กฤติพงษ แกนบุดดี
๕๗๖๓ สิบตํารวจตรี กฤษกร ชวยชูหนู
๕๗๖๔ สิบตํารวจตรี กฤษฎา เจียรศิริ
๕๗๖๕ สิบตํารวจตรี กฤษฎา ทองจันทร
๕๗๖๖ สิบตํารวจตรี กฤษฎา เนื้อจันทา

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๕๗๖๗
๕๗๖๘
๕๗๖๙
๕๗๗๐
๕๗๗๑
๕๗๗๒
๕๗๗๓
๕๗๗๔
๕๗๗๕
๕๗๗๖
๕๗๗๗
๕๗๗๘
๕๗๗๙
๕๗๘๐
๕๗๘๑
๕๗๘๒
๕๗๘๓
๕๗๘๔
๕๗๘๕
๕๗๘๖
๕๗๘๗
๕๗๘๘
๕๗๘๙

หนา้ ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

สิบตํารวจตรี กฤษฎา อึงฆทรัพย
สิบตํารวจตรี กฤษฏ ปนทอง
สิบตํารวจตรี กฤษณชัย ธรรมสอน
สิบตํารวจตรี กฤษณะ ขุนฤทธิ์
สิบตํารวจตรี กฤษณะ บุญมารอง
สิบตํารวจตรี กฤษณะ ปาคํา
สิบตํารวจตรี กฤษดา อนันทสุข
สิบตํารวจตรี กฤษดากร กานจักร
สิบตํารวจตรี กลวัฒน แกวนพ
สิบตํารวจตรี กลาณรงค เขียวสิงห
สิบตํารวจตรี กวินทรณัช มิกาศ
สิบตํารวจตรี กันตพงศ อินทองแกว
สิบตํารวจตรี กันตวรรธน นิ่มนวล
สิบตํารวจตรี กันติพจน กองแกว
สิบตํารวจตรี กัมปนาถ ศรสุระ
สิบตํารวจตรี กาญกิจ
พรหมเพชรนิล
สิบตํารวจตรี กําพล ศรีชาทุม
สิบตํารวจตรี กิตติคุณ ตันกาศ
สิบตํารวจตรี กิตติจุฑาสรณ
ทองนอย
สิบตํารวจตรี กิตติชัย เพียงแกว
สิบตํารวจตรี กิตติพงษ ลันสี
สิบตํารวจตรี กิตติพัฒน จันทรคีรี
สิบตํารวจตรี กิตติภูมิ มะลิซอน

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๕๗๙๐ สิบตํารวจตรี กิตติวัช จันทวงษ
๕๗๙๑ สิบตํารวจตรี กิตติศักดิ์
กิตติพิพัฒบุญญา
๕๗๙๒ สิบตํารวจตรี กิตติศักดิ์ จันทรหอม
๕๗๙๓ สิบตํารวจตรี กิตติศักดิ์ ไชยสงคราม
๕๗๙๔ สิบตํารวจตรี กิตติศักดิ์ เที่ยงทัน
๕๗๙๕ สิบตํารวจตรี กิตติศักดิ์
วีระพงษประดิษฐ
๕๗๙๖ สิบตํารวจตรี กิติพงษ มูลฐี
๕๗๙๗ สิบตํารวจตรี กิติศักดิ์ บุญภา
๕๗๙๘ สิบตํารวจตรี เกรียงศักดิ์ ใจมูลละ
๕๗๙๙ สิบตํารวจตรี เกรียงศักดิ์ ใสผุด
๕๘๐๐ สิบตํารวจตรี เกรียงศักดิ์ ออนละมูล
๕๘๐๑ สิบตํารวจตรี เกียรติยศ ยศชูสกุล
๕๘๐๒ สิบตํารวจตรี เกียรติศักดิ์ ทําทอง
๕๘๐๓ สิบตํารวจตรี เกียรติศักดิ์ ปานเนียม
๕๘๐๔ สิบตํารวจตรี เกียรติศักดิ์ พรสิริดารา
๕๘๐๕ สิบตํารวจตรี เกียรติศักดิ์ พลรัตน
๕๘๐๖ สิบตํารวจตรี โกศล มั่นจิต
๕๘๐๗ สิบตํารวจตรี โกสินทร ทินบุตร
๕๘๐๘ สิบตํารวจตรี โกสินทร วรรณา
๕๘๐๙ สิบตํารวจตรี ไกรจักร ทองมาก
๕๘๑๐ สิบตํารวจตรี ไกรวิทย แทนสุวรรณ
๕๘๑๑ สิบตํารวจตรี ไกรวุฒิ เรือนนอย
๕๘๑๒ สิบตํารวจตรี ไกรสร เกื้อเดช

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๕๘๑๓
๕๘๑๔
๕๘๑๕
๕๘๑๖
๕๘๑๗
๕๘๑๘
๕๘๑๙
๕๘๒๐
๕๘๒๑
๕๘๒๒
๕๘๒๓
๕๘๒๔
๕๘๒๕
๕๘๒๖
๕๘๒๗
๕๘๒๘
๕๘๒๙
๕๘๓๐
๕๘๓๑
๕๘๓๒
๕๘๓๓
๕๘๓๔
๕๘๓๕
๕๘๓๖
๕๘๓๗

หนา้ ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

สิบตํารวจตรี ไกรสร พริ้งเพราะ
สิบตํารวจตรี ขจรศักดิ์ เมืองจันทบุรี
สิบตํารวจตรี ขวัญไพร แซเรือง
สิบตํารวจตรี ขุมทรัพย เดชบุรัมย
สิบตํารวจตรี คงฤทธิ์ จันทะมูล
สิบตํารวจตรี คฑาวุธ วรดล
สิบตํารวจตรี คณพัฒน บุตรเล็ก
สิบตํารวจตรี คณาวุฒิ แขมวารินทร
สิบตํารวจตรี คณาสวัสดิ์ อาจวิชัย
สิบตํารวจตรี คณิต ปุยฝาย
สิบตํารวจตรี คนอง ทองพลับ
สิบตํารวจตรี คม หมาดแนง
สิบตํารวจตรี คมสัน กมลภา
สิบตํารวจตรี คมสัน ทิพยประเสริฐ
สิบตํารวจตรี คมสัน สิทธิโชคสถิต
สิบตํารวจตรี คมสันต ทิศเพ็ญ
สิบตํารวจตรี คมสันต วรรณทวี
สิบตํารวจตรี คัมภีร ทองหวี
สิบตํารวจตรี คําจันทร ชวงไชย
สิบตํารวจตรี จตุพล ศิขิวัฒน
สิบตํารวจตรี จตุรงค จันทรเทียม
สิบตํารวจตรี จรัล สําคัญ
สิบตํารวจตรี จรินทร รัศมี
สิบตํารวจตรี จรินทร หลีเอบ
สิบตํารวจตรี จรูญ ทิมเทียบ

๕๘๓๘
๕๘๓๙
๕๘๔๐
๕๘๔๑
๕๘๔๒
๕๘๔๓
๕๘๔๔
๕๘๔๕
๕๘๔๖
๕๘๔๗
๕๘๔๘
๕๘๔๙
๕๘๕๐
๕๘๕๑
๕๘๕๒
๕๘๕๓
๕๘๕๔
๕๘๕๕
๕๘๕๖
๕๘๕๗
๕๘๕๘
๕๘๕๙
๕๘๖๐
๕๘๖๑

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบตํารวจตรี จักรกริช ชูศรี
สิบตํารวจตรี จักรกฤษ วรรณเวช
สิบตํารวจตรี จักรพงศ นนยะโส
สิบตํารวจตรี จักรพงศ อินตะนิน
สิบตํารวจตรี จักรพงษ เบาเรือง
สิบตํารวจตรี จักรพันธ ขุนพลชวย
สิบตํารวจตรี จักรภพ ทองยอย
สิบตํารวจตรี จักราวุฒิ สระบุรี
สิบตํารวจตรี จักรี ภูแสนศรี
สิบตํารวจตรี จารุพันธ
จิรปุญญสวัสดิ์
สิบตํารวจตรี จารุวัฒน อินทะเนน
สิบตํารวจตรี จํานง กองฟู
สิบตํารวจตรี จํานง แบแจ
สิบตํารวจตรี จําเนียร พื้นพรม
สิบตํารวจตรี จําเริญ มุสิกวงษ
สิบตํารวจตรี จิตกร จันทรคลาย
สิบตํารวจตรี จิตศักดิ์ อุพิริ
สิบตํารวจตรี จิรโชติ กานคางพลู
สิบตํารวจตรี จิรโชติ ทองเพ็ญ
สิบตํารวจตรี จิรทีปต รอดมณี
สิบตํารวจตรี จิรพัฒน บริพันธ
สิบตํารวจตรี จิรภัทร ยอดปา
สิบตํารวจตรี จิรวัฒน ชัยรัตนวงศ
สิบตํารวจตรี จิรวัฒน เพ็ชรรุง

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๕๘๖๒
๕๘๖๓
๕๘๖๔
๕๘๖๕
๕๘๖๖
๕๘๖๗
๕๘๖๘
๕๘๖๙
๕๘๗๐
๕๘๗๑
๕๘๗๒
๕๘๗๓
๕๘๗๔
๕๘๗๕
๕๘๗๖
๕๘๗๗
๕๘๗๘
๕๘๗๙
๕๘๘๐
๕๘๘๑
๕๘๘๒
๕๘๘๓
๕๘๘๔
๕๘๘๕
๕๘๘๖

หนา้ ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

สิบตํารวจตรี จิรวัฒน เยี่ยมรัมย
สิบตํารวจตรี จิระวุฒิ พรหมชู
สิบตํารวจตรี จิรัฎฐ ติ๊บบุญเรือง
สิบตํารวจตรี จิรัฐกิตติ์ ไพศาลสุขเงิน
สิบตํารวจตรี จิรายุทธ ใหมกันทะ
สิบตํารวจตรี จีรพัฒน สุวรรณรินทร
สิบตํารวจตรี จีรวัฒน ชัมพาลี
สิบตํารวจตรี จีรัฐติกุล ดอนออนสา
สิบตํารวจตรี จีรายุทธ สวัสดิ์แวงควง
สิบตํารวจตรี เจนภพ อุทธโยธา
สิบตํารวจตรี เจริญ ออนเกลี้ยง
สิบตํารวจตรี เจษฎ ใจเด็จ
สิบตํารวจตรี เจษฎา ชิดประทุม
สิบตํารวจตรี เจษฎา ปญญโชติกุล
สิบตํารวจตรี เจษฎา เมี้ยงยา
สิบตํารวจตรี เจษฎากร แหลมทอง
สิบตํารวจตรี ฉลอง หินสุข
สิบตํารวจตรี ฉัตรชัย ทับเขียว
สิบตํารวจตรี ฉัตรชัย ภิญโญศรี
สิบตํารวจตรี ฉัตรชัย รอดละมาย
สิบตํารวจตรี ฉัตรมงคล ทาเภา
สิบตํารวจตรี ฉัตรมงคล งามวิลัย
สิบตํารวจตรี เฉลิมเกียรติ สีอวน
สิบตํารวจตรี เฉลิมพงษ พอสาร
สิบตํารวจตรี เฉลิมพล เครือวงค

๕๘๘๗
๕๘๘๘
๕๘๘๙
๕๘๙๐
๕๘๙๑
๕๘๙๒
๕๘๙๓
๕๘๙๔
๕๘๙๕
๕๘๙๖
๕๘๙๗
๕๘๙๘
๕๘๙๙
๕๙๐๐
๕๙๐๑
๕๙๐๒
๕๙๐๓
๕๙๐๔
๕๙๐๕
๕๙๐๖
๕๙๐๗
๕๙๐๘
๕๙๐๙
๕๙๑๐
๕๙๑๑

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบตํารวจตรี เฉลิมพล นรศรี
สิบตํารวจตรี เฉลิมพล เรืองแกว
สิบตํารวจตรี เฉลิมศักดิ์ บุญทรง
สิบตํารวจตรี ชนน จักรแกว
สิบตํารวจตรี ชนพล เพชรรานนท
สิบตํารวจตรี ชนะ คลายมงคล
สิบตํารวจตรี ชนะชัย หงษทอง
สิบตํารวจตรี ชนันทธัช แกวทอง
สิบตํารวจตรี ชนินทร บุญสา
สิบตํารวจตรี ชยพล โสภณ
สิบตํารวจตรี ชยพัทธ สางกอน
สิบตํารวจตรี ชยุต บวรศักดิยุต
สิบตํารวจตรี ชรัชฐาวิชย ขาวผอง
สิบตํารวจตรี ชเรนทร เฉลิมเกียรติ
สิบตํารวจตรี ชลธี คําแหง
สิบตํารวจตรี ชวลิต มณีรัตน
สิบตํารวจตรี ชวี เพชรเอือง
สิบตํารวจตรี ชัชนันท นิลคง
สิบตํารวจตรี ชัชวาล บุญสากุล
สิบตํารวจตรี ชัชวาล ลวดทอง
สิบตํารวจตรี ชัชวาลย คัดทะสิงห
สิบตํารวจตรี ชัชวาลย นพธรรม
สิบตํารวจตรี ชัยเจริญ มูสิกิ้ม
สิบตํารวจตรี ชัยณรงค จิตอารีย
สิบตํารวจตรี ชัยณรงค แสงศรี

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๕๙๑๒
๕๙๑๓
๕๙๑๔
๕๙๑๕
๕๙๑๖
๕๙๑๗
๕๙๑๘
๕๙๑๙
๕๙๒๐
๕๙๒๑
๕๙๒๒
๕๙๒๓
๕๙๒๔
๕๙๒๕
๕๙๒๖
๕๙๒๗
๕๙๒๘
๕๙๒๙
๕๙๓๐
๕๙๓๑
๕๙๓๒
๕๙๓๓
๕๙๓๔
๕๙๓๕

หนา้ ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

สิบตํารวจตรี ชัยทวี พิศักดิ์
สิบตํารวจตรี ชัยปติณญา แสงปาน
สิบตํารวจตรี ชัยพร ชาวดอน
สิบตํารวจตรี ชัยพร บุญญาธิการ
สิบตํารวจตรี ชัยภัทร มูลเมือง
สิบตํารวจตรี ชัยยา ทัลวัลลิ์
สิบตํารวจตรี ชัยรัตน พรมยัง
สิบตํารวจตรี ชัยวัฒน ใจบุญ
สิบตํารวจตรี ชัยวัฒน นนทยะโส
สิบตํารวจตรี ชัยวัฒน
ปุรินทราภิบาล
สิบตํารวจตรี ชัยวัฒน พรหมเสนา
สิบตํารวจตรี ชัยวัฒน รินฤทธิ์
สิบตํารวจตรี ชัยวิชิต สุขอนันต
สิบตํารวจตรี ชาญชัย ไตรสังข
สิบตํารวจตรี ชาญชัย ทองสิทธิ์
สิบตํารวจตรี ชาญชัย วงคสุวรรณ
สิบตํารวจตรี ชาญณรงค มูลทา
สิบตํารวจตรี ชาญวิทย ศิริมูล
สิบตํารวจตรี ชาตรี ฤทธิ์เนติกูล
สิบตํารวจตรี ชาตรี ไวยศรี
สิบตํารวจตรี ชาตรี สุทธิไส
สิบตํารวจตรี ชาตรี แสงยอด
สิบตํารวจตรี ชาติชาย ประไมยะ
สิบตํารวจตรี ชายชาญ จันทรเพ็ชร
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๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบตํารวจตรี ชํานาญ ปะนามะโส
สิบตํารวจตรี ชินกร ศรีแนน
สิบตํารวจตรี ชีพ ชัยนาท
สิบตํารวจตรี ชุติพงษ โกสิงห
สิบตํารวจตรี ชูศักดิ์ แสงศักดิ์
สิบตํารวจตรี เชาวนะ เชาวพงศ
สิบตํารวจตรี เชาวฤทธิ์ โหมงสูงเนิน
สิบตํารวจตรี เชิดชู แดงนอย
สิบตํารวจตรี โชคอนันต พรมอยู
สิบตํารวจตรี โชคอนันต เหงาละคร
สิบตํารวจตรี โชติณัฐ บุปผะโก
สิบตํารวจตรี ไชยวัฒน ศิลปะศร
สิบตํารวจตรี โซเฟยน อาคุณชาดา
สิบตํารวจตรี ญาณาธิป
ธราธรรัตนกุล
สิบตํารวจตรี ฐาปกรณ ไชยมงคล
สิบตํารวจตรี ฐาปนพงษ
กลางประพันธ
สิบตํารวจตรี ฐิติ รัตนไพบูลย
สิบตํารวจตรี ฐิติพันธ กําแพงแกว
สิบตํารวจตรี ณภวรรธ ฉัตรมณี
สิบตํารวจตรี ณรงค แกวใส
สิบตํารวจตรี ณรงค นามศิริ
สิบตํารวจตรี ณรงค ภักดีชน
สิบตํารวจตรี ณรงคชัย พิชัยแกว

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๕๙๕๙
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๕๙๖๑
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๕๙๖๘
๕๙๖๙
๕๙๗๐
๕๙๗๑
๕๙๗๒
๕๙๗๓
๕๙๗๔
๕๙๗๕
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๕๙๗๗
๕๙๗๘
๕๙๗๙
๕๙๘๐
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๕๙๘๓
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หนา้ ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

สิบตํารวจตรี ณรงคฤทธิ์ นามเกตุ
สิบตํารวจตรี ณรงศักดิ์ โฮมหุมแกว
สิบตํารวจตรี ณัชสิทธิ์ บูรวงค
สิบตํารวจตรี ณัฐนนท พลศรี
สิบตํารวจตรี ณัฐพงศ ขอเชื่อมกลาง
สิบตํารวจตรี ณัฐพงศ ปลอดชุม
สิบตํารวจตรี ณัฐพงษ ไมงาม
สิบตํารวจตรี ณัฐพงษ ยอดบุญมา
สิบตํารวจตรี ณัฐพงษ สุพร
สิบตํารวจตรี ณัฐพร แสงแกว
สิบตํารวจตรี ณัฐพล ดวงมณีย
สิบตํารวจตรี ณัฐพล นวลคง
สิบตํารวจตรี ณัฐพล พงษสุวรรณ
สิบตํารวจตรี ณัฐพล พอใจ
สิบตํารวจตรี ณัฐพล สุขเกษม
สิบตํารวจตรี ณัฐพล แสงแปลง
สิบตํารวจตรี ณัฐวุฒิ แกวพวง
สิบตํารวจตรี ดนัย ทัพขวา
สิบตํารวจตรี ดีเซล ยศคําลือ
สิบตํารวจตรี เดช ไชยวุฒิ
สิบตํารวจตรี เดชดํารงณ กาใจ
สิบตํารวจตรี เดชบดินทร ปารี
สิบตํารวจตรี เดชสกุล โคฮุด
สิบตํารวจตรี เดชา ธงเสนา
สิบตํารวจตรี เดชา เสนาบุญ
สิบตํารวจตรี เดชา แสนแพง
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๕๙๙๗
๕๙๙๘
๕๙๙๙
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๖๐๐๑
๖๐๐๒
๖๐๐๓
๖๐๐๔
๖๐๐๕
๖๐๐๖
๖๐๐๗
๖๐๐๘

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบตํารวจตรี เดนพงษ ดวงมาลา
สิบตํารวจตรี ตรีโรจน ธนโชติดลิ กกุล
สิบตํารวจตรี ตรีสุริยา จุยดิษฐ
สิบตํารวจตรี ตฤณ เดชเดโช
สิบตํารวจตรี ตุลาการ สังญวน
สิบตํารวจตรี ไตรภพ ศรีบุญนาค
สิบตํารวจตรี ถนอมเกียรติ์ สุขมาก
สิบตํารวจตรี ทนงค ทองหนองยาง
สิบตํารวจตรี ทนงศักดิ์ ใจหมอง
สิบตํารวจตรี ทรงจิตร สุยะ
สิบตํารวจตรี ทรงภพ ชัยชุมภู
สิบตํารวจตรี ทรงวุฒิ โคกแดง
สิบตํารวจตรี ทรงวุฒิ ธนาศิริโชติ
สิบตํารวจตรี ทรงศักดิ์ เสารวงษ
สิบตํารวจตรี ทรงอํานาจ โพธิชัย
สิบตํารวจตรี ทวีศักดิ์ คงเมือง
สิบตํารวจตรี ทวีศักดิ์ ลองลอย
สิบตํารวจตรี ทวีศักดิ์ นนทะวงศ
สิบตํารวจตรี ทศพร สุขหมั่น
สิบตํารวจตรี ทศพล ขยัน
สิบตํารวจตรี ทศพล ธรฤทธิ์
สิบตํารวจตรี ทศพล สมสมัย
สิบตํารวจตรี ทองทัต วรรณสุทธิ์
สิบตํารวจตรี ทองประเสริฐ
ราชไมตรี
๖๐๐๙ สิบตํารวจตรี ทองสุข รัตนวัน

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข
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หนา้ ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

สิบตํารวจตรี ทัศนัย เข็มทอง
สิบตํารวจตรี ทินกรณ ใยบัว
สิบตํารวจตรี ทิพยุทธ ภักดีแกว
สิบตํารวจตรี เทพพร ปาปะไพ
สิบตํารวจตรี ธงชัย ศรีสวัสดิ์
สิบตํารวจตรี ธงรพ โอชุม
สิบตํารวจตรี ธนกร สกุลวัฒนวาณิช
สิบตํารวจตรี ธนกฤต สิริภาณุภาส
สิบตํารวจตรี ธนเดช ไมสกุล
สิบตํารวจตรี ธนพล บัวนพคุณ
สิบตํารวจตรี ธนพล ภูงิน
สิบตํารวจตรี ธนพัฒน สีวาส
สิบตํารวจตรี ธนภัทร นามมนตรี
สิบตํารวจตรี ธนยศ คําบุญมา
สิบตํารวจตรี ธนวัฒน ทองวิลัย
สิบตํารวจตรี ธนวัฒน ทรงสังขาร
สิบตํารวจตรี ธนวัฒน พุกพวง
สิบตํารวจตรี ธนวัฒน มาริชิน
สิบตํารวจตรี ธนศักดิ์ อุปรัง
สิบตํารวจตรี ธนศักดิ์ อินทรชิน
สิบตํารวจตรี ธนะชัย ศรีอํารุง
สิบตํารวจตรี ธนะชัย สวัสดี
สิบตํารวจตรี ธนัญชัย สมนึกตน
สิบตํารวจตรี ธนันชัย อุดมลาภ
สิบตํารวจตรี ธนา ใหมแดงเถิน
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๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบตํารวจตรี ธนากร ทิพยปญญา
สิบตํารวจตรี ธนากร ปาวะพรม
สิบตํารวจตรี ธนากร เหล็กกลา
สิบตํารวจตรี ธนากร นอยหมอ
สิบตํารวจตรี ธนากรณ พนารินทร
สิบตํารวจตรี ธนายุทธ อุนแกว
สิบตํารวจตรี ธนาวุฒิ พาเรือง
สิบตํารวจตรี ธนู ทองกลัด
สิบตํารวจตรี ธนูฤทธิ์ กมุดรัตน
สิบตํารวจตรี ธรณิศ หลีขาว
สิบตํารวจตรี ธรนิศ ศิลปเสวต
สิบตํารวจตรี ธรรณธกรณ ไขแกว
สิบตํารวจตรี ธรรมรัตน มลากรรณ
สิบตํารวจตรี ธราธิป ฟองมณี
สิบตํารวจตรี ธวชิน อินเปยง
สิบตํารวจตรี ธวัช กรุยเปรียง
สิบตํารวจตรี ธวัชชัย จันทวิมล
สิบตํารวจตรี ธวัชชัย เจริญราษฎร
สิบตํารวจตรี ธวัชชัย บานกลวย
สิบตํารวจตรี ธวัชชัย ปาปะนัง
สิบตํารวจตรี ธวัชชัย มูลแกว
สิบตํารวจตรี ธวัชชัย หนูพันธ
สิบตํารวจตรี ธวัชชัย เหลือจันทร
สิบตํารวจตรี ธัชพล รักสัตย
สิบตํารวจตรี ธัชเวชช ละเลิศ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข
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หนา้ ๑๘๒
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สิบตํารวจตรี ธาวิน ตรีประเคน
สิบตํารวจตรี ธิติพงษ ใจแกว
สิบตํารวจตรี ธีรดนัย ไชยคุณ
สิบตํารวจตรี ธีรพงค สังขแกว
สิบตํารวจตรี ธีรพงศ ตันหนึ่ง
สิบตํารวจตรี ธีรพงษ คงประสิทธิ์
สิบตํารวจตรี ธีรพงษ โพธิ์คู
สิบตํารวจตรี ธีรพรรณ จิตโต
สิบตํารวจตรี ธีรพล ชลขนาน
สิบตํารวจตรี ธีรพล ถัดสีทัย
สิบตํารวจตรี ธีรพันธ จันตา
สิบตํารวจตรี ธีรพันธ ปญญา
สิบตํารวจตรี ธีรยุทธ จันทะโสม
สิบตํารวจตรี ธีรยุทธ ซาวจําปา
สิบตํารวจตรี ธีรยุทธ สุทธิมาศ
สิบตํารวจตรี ธีรยุทธิ์ หนูเขียว
สิบตํารวจตรี ธีรวัฒน ทองนวล
สิบตํารวจตรี ธีรวัฒน บุญปก
สิบตํารวจตรี ธีรวัฒน บุตราช
สิบตํารวจตรี ธีรวัฒน มีพิมาย
สิบตํารวจตรี ธีรวัฒน มีสุวรรณ
สิบตํารวจตรี ธีรวัฒน เย็นจิตต
สิบตํารวจตรี ธีรวิทย พรายหนู
สิบตํารวจตรี ธีรวุฒิ สะดน
สิบตํารวจตรี ธีรศักดิ์ กรรโณ
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๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบตํารวจตรี ธีรเสฏฐ อมรวิลาศ
สิบตํารวจตรี ธีระ อนัคทัศน
สิบตํารวจตรี ธีระพงษ กลาลอด
สิบตํารวจตรี ธีระพงษ สามสี
สิบตํารวจตรี ธีระพล ทาวแพทย
สิบตํารวจตรี ธีระยุทธ สุดฉิม
สิบตํารวจตรี ธีระวัฒน พัฒนมณี
สิบตํารวจตรี ธีระศักดิ์ แกวมณี
สิบตํารวจตรี ธีระศักดิ์ อุปแกว
สิบตํารวจตรี นที กิ้มเฉี้ยง
สิบตํารวจตรี นที เชาวลิตร
สิบตํารวจตรี นนทชัย นพรัตน
สิบตํารวจตรี นพดล จันทรอิน
สิบตํารวจตรี นพดล สุริยะ
สิบตํารวจตรี นพดล เหราหมัด
สิบตํารวจตรี นพธิพล สายสุด
สิบตํารวจตรี นพพงค สารดิษฐ
สิบตํารวจตรี นพพร ผาระกรรณ
สิบตํารวจตรี นพพล สิงคร
สิบตํารวจตรี นพพล อินทรพจน
สิบตํารวจตรี นพรัตน ชุมหิน
สิบตํารวจตรี นพรัตน ฑีฆะ
สิบตํารวจตรี นพรัตน วังทัน
สิบตํารวจตรี นพรัตน อิสระบุตร
สิบตํารวจตรี นพฤทธิ์ สุขแจม

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๖๑๑๐
๖๑๑๑
๖๑๑๒
๖๑๑๓
๖๑๑๔
๖๑๑๕
๖๑๑๖
๖๑๑๗
๖๑๑๘
๖๑๑๙
๖๑๒๐
๖๑๒๑
๖๑๒๒
๖๑๒๓
๖๑๒๔
๖๑๒๕
๖๑๒๖
๖๑๒๗
๖๑๒๘
๖๑๒๙
๖๑๓๐
๖๑๓๑
๖๑๓๒
๖๑๓๓

หนา้ ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

สิบตํารวจตรี นภสินธุ สอนใจ
สิบตํารวจตรี นภัสวรรณ สุวรรณ
สิบตํารวจตรี นรงฤทธิ์ ชูศรี
สิบตํารวจตรี นรวิชญ สุธนาคุณ
สิบตํารวจตรี นรังสรรค ตอม
สิบตํารวจตรี นราวุธ ดํารัส
สิบตํารวจตรี นราศักดิ์ คงปนนา
สิบตํารวจตรี นรินทร ถิ่นแกว
สิบตํารวจตรี นรินทรศักดิ์
รักความซื่อ
สิบตํารวจตรี นฤดล เคามาก
สิบตํารวจตรี นฤเทพ อินใหม
สิบตํารวจตรี นฤพล หัสพิมพ
สิบตํารวจตรี นฤภู วรรณพฤกษ
สิบตํารวจตรี นลธิชัย ชมตา
สิบตํารวจตรี นวมินทร ปราบเขตต
สิบตํารวจตรี นัฐพล ปนเพ็ง
สิบตํารวจตรี นัฐพล วุฒิเจริญ
สิบตํารวจตรี นัฐภพ ไชยรัตน
สิบตํารวจตรี นัฐวุฒิ ภูสอดศรี
สิบตํารวจตรี นัฐวุฒิ เบาหัวดง
สิบตํารวจตรี นัฑวุฒิ ทองพูน
สิบตํารวจตรี นําชัย พาภูมิพฤกษ
สิบตํารวจตรี นําชัย สดสัยนะ
สิบตํารวจตรี นิกร ดอนสามารถ

๖๑๓๔
๖๑๓๕
๖๑๓๖
๖๑๓๗
๖๑๓๘
๖๑๓๙
๖๑๔๐
๖๑๔๑
๖๑๔๒
๖๑๔๓
๖๑๔๔
๖๑๔๕
๖๑๔๖
๖๑๔๗
๖๑๔๘
๖๑๔๙
๖๑๕๐
๖๑๕๑
๖๑๕๒
๖๑๕๓
๖๑๕๔
๖๑๕๕
๖๑๕๖
๖๑๕๗
๖๑๕๘

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบตํารวจตรี นิคม แกวหนู
สิบตํารวจตรี นิคม ตาลเลี่ยม
สิบตํารวจตรี นิคม ธัญญาหาร
สิบตํารวจตรี นิคม พันลี
สิบตํารวจตรี นิคม วรรณสินธิ์
สิบตํารวจตรี นิคม สุทธัง
สิบตํารวจตรี นิติธร แกวบุญทอง
สิบตํารวจตรี นิติพันธ สุภะดี
สิบตํารวจตรี นิติภูมิ โมะศรี
สิบตํารวจตรี นิติวัฒน เจริญเลิศ
สิบตํารวจตรี นิพิฐพนธ รักไธสง
สิบตํารวจตรี นิมิตร ยิ้มดี
สิบตํารวจตรี นิยม งามแสง
สิบตํารวจตรี นิรัตน มาศชาย
สิบตํารวจตรี นิรันทร สิทธิสาร
สิบตํารวจตรี นิรุด กาสา
สิบตํารวจตรี นิรุต นาทาม
สิบตํารวจตรี นิวัฒน กงตาล
สิบตํารวจตรี นิวัต ไชยมงคล
สิบตํารวจตรี นิสันติ โสชมภู
สิบตํารวจตรี นิอามีน ตวนแมเราะ
สิบตํารวจตรี นุศิลป ทิมศิลป
สิบตํารวจตรี เนติพงษ วงศประพันธ
สิบตํารวจตรี บรรจง อยูเย็น
สิบตํารวจตรี บรรดิษฐ นาคบุตร

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๖๑๕๙
๖๑๖๐
๖๑๖๑
๖๑๖๒
๖๑๖๓
๖๑๖๔
๖๑๖๕
๖๑๖๖
๖๑๖๗
๖๑๖๘
๖๑๖๙
๖๑๗๐
๖๑๗๑
๖๑๗๒
๖๑๗๓
๖๑๗๔
๖๑๗๕
๖๑๗๖
๖๑๗๗
๖๑๗๘
๖๑๗๙
๖๑๘๐
๖๑๘๑
๖๑๘๒
๖๑๘๓

หนา้ ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

สิบตํารวจตรี บัญชา นพตะนา
สิบตํารวจตรี บุญจันทร ศรีวิเศษ
สิบตํารวจตรี บุญญฤทธิ์ ไชยศาสตร
สิบตํารวจตรี บุญทํา การิโก
สิบตํารวจตรี บุญธรรม ล้ําจุมจัง
สิบตํารวจตรี บุญนํา เหลืองเหงี่ยม
สิบตํารวจตรี บุญฤทธิ์ บุตรเกตุ
สิบตํารวจตรี บุญฤทธิ์ สุดทองคง
สิบตํารวจตรี บูรพา ทองเอี่ยม
สิบตํารวจตรี ปกปอง ชุมขํา
สิบตํารวจตรี ปกรณ จันทรัตน
สิบตํารวจตรี ปกาสิต บุญเรือง
สิบตํารวจตรี ปฏิญญา โชติพิชญ
สิบตํารวจตรี ปฏิพันธ สีไชย
สิบตํารวจตรี ปฏิภาณ ขําฉา
สิบตํารวจตรี ปฏิภาณ ติละบาล
สิบตํารวจตรี ปฏิวัติ หนูอินทร
สิบตํารวจตรี ปฐมพงศ พัวพันธุ
สิบตํารวจตรี ปฐวี พังแดง
สิบตํารวจตรี ปณวัส สุขจันทร
สิบตํารวจตรี ปรมัตถ นันทวงศ
สิบตํารวจตรี ประการ สุทธิแพทย
สิบตํารวจตรี ประกิจ เขดี
สิบตํารวจตรี ประกิตติศักดิ์ จงมุม
สิบตํารวจตรี ประครอง วงคอามาตย

๖๑๘๔
๖๑๘๕
๖๑๘๖
๖๑๘๗
๖๑๘๘
๖๑๘๙
๖๑๙๐
๖๑๙๑
๖๑๙๒
๖๑๙๓
๖๑๙๔
๖๑๙๕
๖๑๙๖
๖๑๙๗
๖๑๙๘
๖๑๙๙
๖๒๐๐
๖๒๐๑
๖๒๐๒
๖๒๐๓
๖๒๐๔
๖๒๐๕
๖๒๐๖
๖๒๐๗

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบตํารวจตรี ประณัติ มั่นชาวนา
สิบตํารวจตรี ประณิธาน รักนอย
สิบตํารวจตรี ประดิษฐ เปรมปรีดิ์
สิบตํารวจตรี ประมวล มุนนท
สิบตํารวจตรี ประยงค แสนตลาด
สิบตํารวจตรี ประยูร อินตะปญญา
สิบตํารวจตรี ประวิทย ปะมายะยัง
สิบตํารวจตรี ประวิทย ราตรีวงศ
สิบตํารวจตรี ประสพโชค
ตระกูลอินทร
สิบตํารวจตรี ประสิทธิ์ ทรงศรี
สิบตํารวจตรี ประสิทธิ์ พัดเย็น
สิบตํารวจตรี ประสิทธิ์ รักชู
สิบตํารวจตรี ประสิทธิ อารีย
สิบตํารวจตรี ประเสริฐ เกื้อกาญจน
สิบตํารวจตรี ปราโมช ดอนสระนอย
สิบตํารวจตรี ปริญญา บุบผาสําโรง
สิบตํารวจตรี ปริวัฒน เทศสิงห
สิบตํารวจตรี ปรีชา ทุตกิจ
สิบตํารวจตรี ปรีชา นอยลา
สิบตํารวจตรี ปรีชา ศรีจํานงค
สิบตํารวจตรี ปรีชาวิทย บัวนาค
สิบตํารวจตรี ปรีดา แกวโสภา
สิบตํารวจตรี ปรีดา พรพนม
สิบตํารวจตรี ปรีดี กิตติวัฒนากูล

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๖๒๐๘
๖๒๐๙
๖๒๑๐
๖๒๑๑
๖๒๑๒
๖๒๑๓
๖๒๑๔
๖๒๑๕
๖๒๑๖
๖๒๑๗
๖๒๑๘
๖๒๑๙
๖๒๒๐
๖๒๒๑
๖๒๒๒
๖๒๒๓
๖๒๒๔
๖๒๒๕
๖๒๒๖
๖๒๒๗
๖๒๒๘
๖๒๒๙
๖๒๓๐
๖๒๓๑

หนา้ ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

สิบตํารวจตรี ปองพล แซลิ้ม
สิบตํารวจตรี ปญญา สีดามาตย
สิบตํารวจตรี ปญญา หอมแสง
สิบตํารวจตรี ปญญาวุฒิ ยอดระบํา
สิบตํารวจตรี ปติชัย เจริญสุข
สิบตํารวจตรี ปติพงษ ภูลายดอก
สิบตํารวจตรี ปติศานต บัวแกว
สิบตํารวจตรี ปยพงษ ณศรีสุข
สิบตํารวจตรี ปยะณัฐ พูลทรัพย
สิบตํารวจตรี ปยะพงษ บุขุนทศ
สิบตํารวจตรี ปยะพงษ
รักษาระเบียบ
สิบตํารวจตรี ปยะพงษ อวมออ
สิบตํารวจตรี ปยะพงษ ฤทธิ์มนตรี
สิบตํารวจตรี ปยะพร ทะนันชัย
สิบตํารวจตรี ปยะพล ชาญจอหอ
สิบตํารวจตรี ปยะวัฒน มาซา
สิบตํารวจตรี ปยะวุฒ วุฒิเขตต
สิบตํารวจตรี ปยัคเดช สันโดษ
สิบตํารวจตรี ปโยรส สําเริง
สิบตํารวจตรี ปุณวัฒน อุลัยโคต
สิบตํารวจตรี เปรมประชา อุตมา
สิบตํารวจตรี พงรัก สีดา
สิบตํารวจตรี พงศกร จันตะนาเขต
สิบตํารวจตรี พงศกร ถายสูงเนิน

๖๒๓๒
๖๒๓๓
๖๒๓๔
๖๒๓๕
๖๒๓๖
๖๒๓๗
๖๒๓๘
๖๒๓๙
๖๒๔๐
๖๒๔๑
๖๒๔๒
๖๒๔๓
๖๒๔๔
๖๒๔๕
๖๒๔๖
๖๒๔๗
๖๒๔๘
๖๒๔๙
๖๒๕๐
๖๒๕๑
๖๒๕๒

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบตํารวจตรี พงศกร มากศรี
สิบตํารวจตรี พงศกร วัฒนะศิริ
สิบตํารวจตรี พงศกร อวงตระกูล
สิบตํารวจตรี พงศเทพ รักษายศ
สิบตํารวจตรี พงศธร ชมเชย
สิบตํารวจตรี พงศพันธุ นัยติ๊บ
สิบตํารวจตรี พงศวิทย สุมาจิตร
สิบตํารวจตรี พงศศักดิ์ สุดชา
สิบตํารวจตรี พงศอภิลาศ
ภูวนาทโยธิน
สิบตํารวจตรี พงษพัฒน
เกริกพิบูลชัย
สิบตํารวจตรี พงษพัฒน ภูงามเขียว
สิบตํารวจตรี พงษพันธ สิทธิศักดิ์
สิบตํารวจตรี พงษพันธ ใสสุข
สิบตํารวจตรี พงษพิเชษฐ
ดรออนเบา
สิบตํารวจตรี พงษพิษณุ กิจอุดมสุข
สิบตํารวจตรี พงษศักดิ์ โครงกระโทก
สิบตํารวจตรี พงษศักดิ์
อินทรประดิษฐ
สิบตํารวจตรี พงษศิริ มุขวัฒน
สิบตํารวจตรี พงษสวัสดิ์ ประนน
สิบตํารวจตรี พชร บัวจันทร
สิบตํารวจตรี พนม ซอนศรี

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๖๒๕๓
๖๒๕๔
๖๒๕๕
๖๒๕๖
๖๒๕๗
๖๒๕๘
๖๒๕๙
๖๒๖๐
๖๒๖๑
๖๒๖๒
๖๒๖๓
๖๒๖๔
๖๒๖๕
๖๒๖๖
๖๒๖๗
๖๒๖๘
๖๒๖๙
๖๒๗๐
๖๒๗๑
๖๒๗๒
๖๒๗๓
๖๒๗๔
๖๒๗๕

หนา้ ๑๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

สิบตํารวจตรี พนม แสนทอง
สิบตํารวจตรี พบชัย โพธิ์ชา
สิบตํารวจตรี พรชัย สูงยิ่ง
สิบตํารวจตรี พรชิต การะปกษ
สิบตํารวจตรี พรทวี ฤทธิขันธ
สิบตํารวจตรี พรมชาติ เสนา
สิบตํารวจตรี พรมแดน ชินคํา
สิบตํารวจตรี พรรษา เกตุแกว
สิบตํารวจตรี พรศักดิ์ ขวัญเมือง
สิบตํารวจตรี พรศักดิ์ ถุงเงิน
สิบตํารวจตรี พลพิชิต การสวาง
สิบตํารวจตรี พลวัฒน แสนฟน
สิบตํารวจตรี พละพล คงฉ่ํา
สิบตํารวจตรี พลากร วงคสถิตย
สิบตํารวจตรี พสิษฐ
โชติสุวรรณกลาง
สิบตํารวจตรี พอเจตน เพ็ชรหนู
สิบตํารวจตรี พัฒนกิต โสดา
สิบตํารวจตรี พัฒนา เสาวกุล
สิบตํารวจตรี พันธนุรักษ
อนุไพรพฤกษ
สิบตํารวจตรี พันธยศ พจนา
สิบตํารวจตรี พันธุศักดิ์ ทองไชย
สิบตํารวจตรี พัลลภ จิตตรัตน
สิบตํารวจตรี พิชุตม วังใน

๖๒๗๖
๖๒๗๗
๖๒๗๘
๖๒๗๙
๖๒๘๐
๖๒๘๑
๖๒๘๒
๖๒๘๓
๖๒๘๔
๖๒๘๕
๖๒๘๖
๖๒๘๗
๖๒๘๘
๖๒๘๙
๖๒๙๐
๖๒๙๑
๖๒๙๒
๖๒๙๓
๖๒๙๔
๖๒๙๕
๖๒๙๖
๖๒๙๗
๖๒๙๘
๖๒๙๙
๖๓๐๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบตํารวจตรี พิชุตม ขันลุน
สิบตํารวจตรี พิชิต ทองรส
สิบตํารวจตรี พิชิต โยธานัน
สิบตํารวจตรี พิชิต เสถียรเขต
สิบตํารวจตรี พิชิตชัย โสภากุล
สิบตํารวจตรี พิทักพงษ ทรชวย
สิบตํารวจตรี พิทักษ บุญฤทธิ์
สิบตํารวจตรี พิทักษ ศรีจันทร
สิบตํารวจตรี พิทักษ สุขประสาร
สิบตํารวจตรี พินัยวุฒิ ทรงสวัสดิ์
สิบตํารวจตรี พินิจ คําภักดี
สิบตํารวจตรี พิภพ อินทราย
สิบตํารวจตรี พิภาค มวงชาง
สิบตํารวจตรี พิริยะ ชวยหนู
สิบตํารวจตรี พิศนุ ศรีอนุรักษ
สิบตํารวจตรี พิษณุ คงทน
สิบตํารวจตรี พิษณุ รุณยุทธะ
สิบตํารวจตรี พิสัน คงมา
สิบตํารวจตรี พิสิฐพงศ หมูหมื่น
สิบตํารวจตรี พีรพิชญ แพทยกลาง
สิบตํารวจตรี พีรวัตร ทองแดง
สิบตํารวจตรี พีรวิชญ ทาวดอนชัย
สิบตํารวจตรี พีระพงศ สีหาบัว
สิบตํารวจตรี พูนสิน กันหาชิน
สิบตํารวจตรี ไพบูลย หาญกลา

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข
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หนา้ ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

สิบตํารวจตรี ไพรราช นิกรกุล
สิบตํารวจตรี ไพรัช รอดภัย
สิบตํารวจตรี ไพโรจน สวางจินดากุล
สิบตํารวจตรี ไพเสรี ละอองสม
สิบตํารวจตรี ฟาดิน พลเรือง
สิบตํารวจตรี ภักดิ์ ภูประทํา
สิบตํารวจตรี ภักดิ์ดี ศรีแจม
สิบตํารวจตรี ภัคพล เศรษฐศาสตร
สิบตํารวจตรี ภัทรพล สุรศิลป
สิบตํารวจตรี ภัทรวุฒิ นะมา
สิบตํารวจตรี ภาคภูมิ อินทรพรต
สิบตํารวจตรี ภาณุมาศ ศรีวิจิตร
สิบตํารวจตรี ภาณุวัฏ รัตนเมือง
สิบตํารวจตรี ภาณุวัฒน ศิริพันธุ
สิบตํารวจตรี ภาดีนัย พลพิไชย
สิบตํารวจตรี ภานุวัฒน ทอนจอก
สิบตํารวจตรี ภานุวัฒน โพธิ์ศรี
สิบตํารวจตรี ภานุวัตร เผยกลาง
สิบตํารวจตรี ภาสกร นนทะคําจันทร
สิบตํารวจตรี ภิญโญ สุขแกว
สิบตํารวจตรี ภูชิต คําภู
สิบตํารวจตรี ภูดิศ มวงนอย
สิบตํารวจตรี ภูดิส แสนอุบล
สิบตํารวจตรี ภูมิพัฒน เองฉวน
สิบตํารวจตรี ภูริเดช เผากันทะ
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๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบตํารวจตรี ภูวเดช ชลสาคร
สิบตํารวจตรี ภูวนาถ โสหุรัตน
สิบตํารวจตรี ภูวนาท โชติมณี
สิบตํารวจตรี ภูวไนยว จอมแสง
สิบตํารวจตรี ภูศิริ ปานเจริญ
สิบตํารวจตรี มงคล ชูทอง
สิบตํารวจตรี มงคล วันทอง
สิบตํารวจตรี มงคล สามิดี
สิบตํารวจตรี มงคล หนูสวัสดิ์
สิบตํารวจตรี มณเฑียร คนเฉียบ
สิบตํารวจตรี มนตรี นามปากดี
สิบตํารวจตรี มนตรี ดวงสุวรรณ
สิบตํารวจตรี มนตรี ภูเลียงแกว
สิบตํารวจตรี มนตรี ยืนนาน
สิบตํารวจตรี มนตรี สายวรรณ
สิบตํารวจตรี มนัส เกิดทิพย
สิบตํารวจตรี มานพ ศรีภูมิ
สิบตํารวจตรี มานิตย ศิริเวช
สิบตํารวจตรี มาโนช ปลอดขันเงิน
สิบตํารวจตรี มีลาภ บุญสิทธิ์
สิบตํารวจตรี เมฆินทร กองแสง
สิบตํารวจตรี เมธา พิกุล
สิบตํารวจตรี เมธาวิน สุภาวงศ
สิบตํารวจตรี ไมตรี จันทรมาศ
สิบตํารวจตรี ยงยุทธ ประวาฬ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข
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สิบตํารวจตรี ยศกร ทองนุน
สิบตํารวจตรี ยศณรินทร ดอกไม
สิบตํารวจตรี ยิ่งยง เสือเจริญ
สิบตํารวจตรี ยุทธการ อาสากุล
สิบตํารวจตรี ยุทธชัย บัวใหญรักษา
สิบตํารวจตรี ยุทธนา กาเลี่ยง
สิบตํารวจตรี ยุทธนา งานขยัน
สิบตํารวจตรี ยุทธนา จารี
สิบตํารวจตรี ยุทธนา ภูมิภาค
สิบตํารวจตรี ยุทธภูมิ วงศสอน
สิบตํารวจตรี ยุทธภูมิ พยัคฆภูดินันท
สิบตํารวจตรี ยุรนันท กิจรักษ
สิบตํารวจตรี รชต นวลหอม
สิบตํารวจตรี รชต พุมใย
สิบตํารวจตรี รณชัย ชอบคา
สิบตํารวจตรี รณชัย บุญวงศ
สิบตํารวจตรี รณชัย เฮียงกอ
สิบตํารวจตรี ระเดน หาญณรงค
สิบตํารวจตรี ระพีพัฒน หงษจันทร
สิบตํารวจตรี ระยา ทาวนาง
สิบตํารวจตรี รังสรรค กานบัวกลาง
สิบตํารวจตรี รังสรรค เหมือนจันทร
สิบตํารวจตรี รังสิวุฒิ นามสาม
สิบตํารวจตรี รัชนัย พนะราบ
สิบตํารวจตรี รัชพล ผลเกตุ
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๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบตํารวจตรี รัชพล ทองเฝอ
สิบตํารวจตรี รัชพล พวงจําปา
สิบตํารวจตรี รัฐธรรมนูญ อันทะลัย
สิบตํารวจตรี รัฐธีร ภูพาดนา
สิบตํารวจตรี รัฐพนธ เรืองเรื่อ
สิบตํารวจตรี รัฐพล ใจหวัง
สิบตํารวจตรี รัฐศาสตร ศรีจันทร
สิบตํารวจตรี ราชศักดิ์ ทองวิไล
สิบตํารวจตรี ราชัญ สักกะวัน
สิบตํารวจตรี ราเชน ศรีเหรา
สิบตํารวจตรี ราเชนท พลเยี่ยม
สิบตํารวจตรี ราฌา คําหนอ
สิบตํารวจตรี รุงโรจน บุญแรง
สิบตํารวจตรี รุงโรจน วรสาร
สิบตํารวจตรี รุงโรจน อรนิล
สิบตํารวจตรี เรืองเดช เขียดแกว
สิบตํารวจตรี เรืองฤทธิ์ ทองทิพย
สิบตํารวจตรี ฤทธิ์ชัย ถิ่นแกว
สิบตํารวจตรี ฤทธิชัย พงคลังกา
สิบตํารวจตรี ฤาชา ศรีจันทร
สิบตํารวจตรี ลอนสัน หากันได
สิบตํารวจตรี ลักษณ จันทชารี
สิบตํารวจตรี ลําแกว ภาวะดี
สิบตํารวจตรี เลิศ ศรีรักษา
สิบตํารวจตรี เลิศฐพงศ คลายศรีบุญ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข
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ราชกิจจานุเบกษา

สิบตํารวจตรี วงศธวัช คงรัตน
สิบตํารวจตรี วงศศิลป พรหมศิลป
สิบตํารวจตรี วชิระ มาโนนทอง
สิบตํารวจตรี วชิระ มะลาศรี
สิบตํารวจตรี วรพงศ คงวัดใหม
สิบตํารวจตรี วรพล กวินพันธ
สิบตํารวจตรี วรพล วงคกาปน
สิบตํารวจตรี วรภพ เจียงวงค
สิบตํารวจตรี วรรณชนะ รุงแสง
สิบตํารวจตรี วรรณชัย น้ําทรง
สิบตํารวจตรี วรรณศิริ มะโนเรต
สิบตํารวจตรี วรฤทธิ์ พุมไสว
สิบตํารวจตรี วรศักดิ์ คลองงาม
สิบตํารวจตรี วรัญู เอียดขันดี
สิบตํารวจตรี วรากรณ วัฒนากุล
สิบตํารวจตรี วราวุธ จินดาวัฒน
สิบตํารวจตรี วราวุธ หนอแกว
สิบตํารวจตรี วราศักดิ์ จิตรอารี
สิบตํารวจตรี วรุจน ชลาลัย
สิบตํารวจตรี วรุฒน ดาทุมมา
สิบตํารวจตรี วศิน อูสุวรรณ
สิบตํารวจตรี วสันต เตคําหัน
สิบตํารวจตรี วสันต ศรีหนู
สิบตํารวจตรี วสันตชัย สมัครสมาน
สิบตํารวจตรี วัชชิระ โสชารี
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๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบตํารวจตรี วัชรกิติ พันธภักดีดิสกุล
สิบตํารวจตรี วัชรพงษ ซอมงาม
สิบตํารวจตรี วัชรพงษ บัณฑิต
สิบตํารวจตรี วัชรพงษ ทองออน
สิบตํารวจตรี วัชรพงษ แพงสา
สิบตํารวจตรี วัชรพล จงกล
สิบตํารวจตรี วัชระ แกวขอมดี
สิบตํารวจตรี วัชระ แสงสุรินทร
สิบตํารวจตรี วัชรา แสงเพชร
สิบตํารวจตรี วัชรากรณ สุขสงค
สิบตํารวจตรี วัชราวุธ คุณชน
สิบตํารวจตรี วัชรินทร เพชรทอง
สิบตํารวจตรี วัชรินทร วามะขันธ
สิบตํารวจตรี วัชรินทร ศรีอุบล
สิบตํารวจตรี วัฒนชัย ชํานาญดี
สิบตํารวจตรี วัฒนชัย ไชยอินทร
สิบตํารวจตรี วัฒนพงษ สืบสะอาด
สิบตํารวจตรี วัฒนา ปฐมพงษ
สิบตํารวจตรี วัฒนา มานะ
สิบตํารวจตรี วัฒนา สีสุข
สิบตํารวจตรี วัฒนา สุระพัฒน
สิบตํารวจตรี วันเฉลิม ศรีลาศักดิ์
สิบตํารวจตรี วันชัย จันทรชวง
สิบตํารวจตรี วันชัย เพชรเรือง
สิบตํารวจตรี วาริฎ อหมัดยกุล

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข
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สิบตํารวจตรี วิจารณ สายปอง
สิบตํารวจตรี วิจารย หมดสังข
สิบตํารวจตรี วิชชากร เอกกุล
สิบตํารวจตรี วิชิต วรรณบวร
สิบตํารวจตรี วิชิตภูมิ คิดการ
สิบตํารวจตรี วิเชษฐ ตางจงราช
สิบตํารวจตรี วิเชียร ธิโนชัย
สิบตํารวจตรี วิทยา กาวิชัย
สิบตํารวจตรี วิทยา ทองแกว
สิบตํารวจตรี วิทยา ทองลอง
สิบตํารวจตรี วิทยา ปรินรัมย
สิบตํารวจตรี วิทยา เพชรเนียน
สิบตํารวจตรี วิทยา รักขันโท
สิบตํารวจตรี วิทยา รวมรั้ว
สิบตํารวจตรี วิทยา หลุยบุญเปง
สิบตํารวจตรี วิทวัช แกวปนทอง
สิบตํารวจตรี วินัย ปลั่งไธสง
สิบตํารวจตรี วินัย ปงเอี้ยน
สิบตํารวจตรี วินัย แสงสลวย
สิบตํารวจตรี วินัย เหลาประเสริฐ
สิบตํารวจตรี วิรัตน ดวงผาง
สิบตํารวจตรี วิวัฒน ปาละมะ
สิบตํารวจตรี วิวัฒน เพ็ชรสวัสดิ์
สิบตํารวจตรี วิศิษฏ มุสิกะรักษ
สิบตํารวจตรี วิศิษฏ คํายา

๖๔๗๖
๖๔๗๗
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๖๔๙๙
๖๕๐๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบตํารวจตรี วิษณุ ไชยฮะนิจ
สิบตํารวจตรี วิษณุ อินเหมย
สิบตํารวจตรี วิษณุกร แกวสีขาว
สิบตํารวจตรี วิษรุต แกวหานาม
สิบตํารวจตรี วิสันต ภูษา
สิบตํารวจตรี วิสาข วิเศษขลา
สิบตํารวจตรี วิสิทธิ์ สุภา
สิบตํารวจตรี วิสุทธิ์ เขตจัตุรัส
สิบตํารวจตรี วิสุทธิ์ ภูขันเงิน
สิบตํารวจตรี วีรชัย ทองจํารูญ
สิบตํารวจตรี วีรชาติ เฉลิมชาติ
สิบตํารวจตรี วีรพัฒน สุทธิประภา
สิบตํารวจตรี วีรยุทธ อุตรสัก
สิบตํารวจตรี วีรยุทธ อวมประเสริฐ
สิบตํารวจตรี วีรวัฒน เวียงคํา
สิบตํารวจตรี วีรศักดิ์ กันธิมา
สิบตํารวจตรี วีระจักร สุดโต
สิบตํารวจตรี วีระชัย วรรณออน
สิบตํารวจตรี วีระชัย สุขนิจ
สิบตํารวจตรี วีระยุทธ ทุมสิทธิ์
สิบตํารวจตรี วีระยุทธิ์ กริสกรี
สิบตํารวจตรี วีระวุธ รักษา
สิบตํารวจตรี วุฒิกร อัฐมี
สิบตํารวจตรี วุฒิไกร แกวแสนเมือง
สิบตํารวจตรี วุฒิชัย ชัยยะ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๖๕๐๑
๖๕๐๒
๖๕๐๓
๖๕๐๔
๖๕๐๕
๖๕๐๖
๖๕๐๗
๖๕๐๘
๖๕๐๙
๖๕๑๐
๖๕๑๑
๖๕๑๒
๖๕๑๓
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๖๕๒๑
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๖๕๒๓
๖๕๒๔
๖๕๒๕

หนา้ ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

สิบตํารวจตรี วุฒิชัย บุญใบ
สิบตํารวจตรี วุฒิชัย บุญพันธ
สิบตํารวจตรี วุฒิชัย ยองเข
สิบตํารวจตรี วุฒินันท คงดี
สิบตํารวจตรี วุฒินันท เจนประโคน
สิบตํารวจตรี วุฒิพงศ สุขสังข
สิบตํารวจตรี เวียงกุล เหมชาด
สิบตํารวจตรี ศตวรรษ อัครกตัญู
สิบตํารวจตรี ศรชัย แวงวัณ
สิบตํารวจตรี ศรชัย สูบุญ
สิบตํารวจตรี ศรวิชิต อังคะนิจ
สิบตํารวจตรี ศรัญู วงศสอน
สิบตํารวจตรี ศรัญยู เอี่ยมละมัย
สิบตํารวจตรี ศรัณย นวลเปา
สิบตํารวจตรี ศรัณย บุตรสมบัติ
สิบตํารวจตรี ศรายุทธ เสนหา
สิบตํารวจตรี ศรายุทธ พิมาลา
สิบตํารวจตรี ศราวุฒ พิทักษ
สิบตํารวจตรี ศรายุทธ สอนธรรมลี
สิบตํารวจตรี ศราวุฒิ หมั่นกิจ
สิบตํารวจตรี ศราวุฒิ วุฒิสังข
สิบตํารวจตรี ศราวุธ ทาสีแสง
สิบตํารวจตรี ศราวุธ โพธอยู
สิบตํารวจตรี ศราวุธ สนองผัน
สิบตํารวจตรี ศราวุธ สีเขียว

๖๕๒๖
๖๕๒๗
๖๕๒๘
๖๕๒๙
๖๕๓๐
๖๕๓๑
๖๕๓๒
๖๕๓๓
๖๕๓๔
๖๕๓๕
๖๕๓๖
๖๕๓๗
๖๕๓๘
๖๕๓๙
๖๕๔๐
๖๕๔๑
๖๕๔๒
๖๕๔๓
๖๕๔๔
๖๕๔๕
๖๕๔๖
๖๕๔๗
๖๕๔๘
๖๕๔๙
๖๕๕๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบตํารวจตรี ศราวุธ หัตถาพันธ
สิบตํารวจตรี ศรินทร เวียงสิมา
สิบตํารวจตรี ศรีสุวัติ แกวประชุม
สิบตํารวจตรี ศักดา ฉายาวิก
สิบตํารวจตรี ศักดิ์ดา บัวทอง
สิบตํารวจตรี ศักดิ์ดา ปรุงเหล็ก
สิบตํารวจตรี ศักดิ์นันท ออนหมวกดี
สิบตํารวจตรี ศักรินทร โคตะนิต
สิบตํารวจตรี ศักรินทร เสารแกว
สิบตํารวจตรี ศิรชัช แจงสวาง
สิบตํารวจตรี ศิริชัย บัวสิงคํา
สิบตํารวจตรี ศิริชาติ ชูนุย
สิบตํารวจตรี ศิริพงษ ยศปา
สิบตํารวจตรี ศุภกร บุญวงค
สิบตํารวจตรี ศุภกฤต ศิริศิลป
สิบตํารวจตรี ศุภกฤษ เปรมศรี
สิบตํารวจตรี ศุภกิจ ชางเหล็ก
สิบตํารวจตรี ศุภกิตติ์ มวงรอด
สิบตํารวจตรี ศุภชัย ชางฆอง
สิบตํารวจตรี ศุภชัย ซุนฟง
สิบตํารวจตรี ศุภชัย เทพวงค
สิบตํารวจตรี ศุภชัย นุชยา
สิบตํารวจตรี ศุภชัย บุญไพโรจน
สิบตํารวจตรี ศุภชัย เสารยืน
สิบตํารวจตรี ศุภชัย นนทฤทธิ์

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๖๕๕๑
๖๕๕๒
๖๕๕๓
๖๕๕๔
๖๕๕๕
๖๕๕๖
๖๕๕๗
๖๕๕๘
๖๕๕๙
๖๕๖๐
๖๕๖๑
๖๕๖๒
๖๕๖๓
๖๕๖๔
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๖๕๖๗
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๖๕๗๒
๖๕๗๓
๖๕๗๔
๖๕๗๕

หนา้ ๑๙๒
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สิบตํารวจตรี ศุภเชษฐ เกษมสุข
สิบตํารวจตรี ศุภดา สมสุข
สิบตํารวจตรี ศุภศักดิ์ ภิญญานิล
สิบตํารวจตรี เศรษฐา เกตุภูงา
สิบตํารวจตรี เศรษพงศ บุดดีวัน
สิบตํารวจตรี สกลกิจ บุญทศ
สิบตํารวจตรี สงา โงนมณี
สิบตํารวจตรี สถาพร จุยหนองเมือง
สิบตํารวจตรี สถิตย บังจิต
สิบตํารวจตรี สนทยา ไชยวรรณ
สิบตํารวจตรี สนธยา คําอุด
สิบตํารวจตรี สนธยา พันธมาศ
สิบตํารวจตรี สนั่น โคตุทา
สิบตํารวจตรี สมเกียรติ โปรงอากาศ
สิบตํารวจตรี สมเกียรติ เพียรวิชา
สิบตํารวจตรี สมคเน สรอยอยู
สิบตํารวจตรี สมควร ผิวคํา
สิบตํารวจตรี สมคิด จันทะดี
สิบตํารวจตรี สมคิด ปนบุตร
สิบตํารวจตรี สมคิด แสงสุวรรณ
สิบตํารวจตรี สมเจตน สีทู
สิบตํารวจตรี สมใจ บัวมณี
สิบตํารวจตรี สมชาติ พิมพจันทร
สิบตํารวจตรี สมชาย สิทธิการ
สิบตํารวจตรี สมบัตร ปนทอง

๖๕๗๖
๖๕๗๗
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๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบตํารวจตรี สมบัติ ดําดุก
สิบตํารวจตรี สมบัติ มวงศรีเมืองดี
สิบตํารวจตรี สมพงษ ชวยเอียด
สิบตํารวจตรี สมพงษ มูลประเสริฐ
สิบตํารวจตรี สมพร บุตรวงศ
สิบตํารวจตรี สมภูมิ นิมคํา
สิบตํารวจตรี สมภูมิ สุขารมย
สิบตํารวจตรี สมโภชน คําสุข
สิบตํารวจตรี สมมารถ ขาวนวล
สิบตํารวจตรี สมมารถ บุญมาเครือ
สิบตํารวจตรี สมยศ ขนอม
สิบตํารวจตรี สมรักษ จรงคหนู
สิบตํารวจตรี สมรักษ ศรีทองคํา
สิบตํารวจตรี สมศักดิ์ ชุมคํานอย
สิบตํารวจตรี สมศักดิ์ ฝายเตย
สิบตํารวจตรี สมศักดิ์ พลเดช
สิบตํารวจตรี สมศักดิ์ พูลเอียด
สิบตํารวจตรี สมศักดิ์ สายศรี
สิบตํารวจตรี สมัคร ไปดี
สิบตํารวจตรี สมัทชา ไชยรถ
สิบตํารวจตรี สมาน ทองเขียน
สิบตํารวจตรี สรพงษ ชํานาญกิจ
สิบตํารวจตรี สรรพกร เกงการทํา
สิบตํารวจตรี สรรเพชญ อภิสมัย
สิบตํารวจตรี สรรเพชร เชาวนะธรรม

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข
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ราชกิจจานุเบกษา

สิบตํารวจตรี สรรเสริญ ทองหิน
สิบตํารวจตรี สรวิศ แชมชัย
สิบตํารวจตรี สรวิศ อินทะชัย
สิบตํารวจตรี สรวุฒิ สนใจ
สิบตํารวจตรี สราวุฒิ นะมลธี
สิบตํารวจตรี สราวุธ นอยเรือง
สิบตํารวจตรี สราวุธ รูทํานอง
สิบตํารวจตรี สโรชา อัมพันธศิริ
สิบตํารวจตรี สวัสดิ์ พันธงาม
สิบตํารวจตรี สวัสดิ์ สมศรี
สิบตํารวจตรี สักดิ์ดา ศรีอุน
สิบตํารวจตรี สัจจา ศรีรักษา
สิบตํารวจตรี สัญชัย กุลสวาง
สิบตํารวจตรี สัญชัย แสนพันธ
สิบตํารวจตรี สันติ แจมจํารัส
สิบตํารวจตรี สันติ ดวงดํา
สิบตํารวจตรี สันติ รัตนเมธีพิทักษ
สิบตํารวจตรี สันติ ออนพรอม
สิบตํารวจตรี สันติภาพ ออนจันทร
สิบตํารวจตรี สากล สวัสดิวงศ
สิบตํารวจตรี สาคร ชวยหนูจันทร
สิบตํารวจตรี สาทิต เผือกเพชร
สิบตํารวจตรี สาธิต คงแกว
สิบตํารวจตรี สาธิต ธัญญารักษ
สิบตํารวจตรี สานนท ดํามุสิก
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๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบตํารวจตรี สามารถ จับเทียน
สิบตํารวจตรี สายทอง ขวัญเย็น
สิบตํารวจตรี สายัญ ศรีมงคล
สิบตํารวจตรี สายันต นันทะพงษ
สิบตํารวจตรี สาโรจน ศิริยานนท
สิบตํารวจตรี สําเนียง เยาวพันธุ
สิบตํารวจตรี สําเร็จ ศรีสุรีย
สิบตํารวจตรี สิงหราช ตะติ๊บ
สิบตํารวจตรี สิงหา นิรัญชอน
สิบตํารวจตรี สิงหา ตะมาแกว
สิบตํารวจตรี สิทธา กวินภพ
สิบตํารวจตรี สิทธิชัย ขําสุข
สิบตํารวจตรี สิทธิชัย เครือบุตร
สิบตํารวจตรี สิทธิชัย ปราบไพรี
สิบตํารวจตรี สิทธิชัย ภูจอมคา
สิบตํารวจตรี สิทธิชัย รมเย็น
สิบตํารวจตรี สิทธิโชค ทองสุวรรณ
สิบตํารวจตรี สิทธิเดช ลอยลม
สิบตํารวจตรี สิทธินนท ชวยหงษ
สิบตํารวจตรี สิทธิพงษ พลแสน
สิบตํารวจตรี สิทธิพล สีหานาม
สิบตํารวจตรี สิทธิศักดิ์
แคลนกระโทก
๖๖๔๘ สิบตํารวจตรี สิทธิราช แสงสวาง
๖๖๔๙ สิบตํารวจตรี สินชัย สิทธิประการ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข
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๖๖๕๑
๖๖๕๒
๖๖๕๓
๖๖๕๔
๖๖๕๕
๖๖๕๖
๖๖๕๗
๖๖๕๘
๖๖๕๙
๖๖๖๐
๖๖๖๑
๖๖๖๒
๖๖๖๓
๖๖๖๔
๖๖๖๕
๖๖๖๖
๖๖๖๗
๖๖๖๘
๖๖๖๙
๖๖๗๐
๖๖๗๑
๖๖๗๒
๖๖๗๓
๖๖๗๔

หนา้ ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

สิบตํารวจตรี สุขเกษม ธรรมชาติ
สิบตํารวจตรี สุชาติ โพธิ์ดี
สิบตํารวจตรี สุทธิชาติ วงศสมศักดิ์
สิบตํารวจตรี สุทธิพงศ แกวขาว
สิบตํารวจตรี สุทธิพงษ นาแซง
สิบตํารวจตรี สุทธิพงษ สุภาภาษ
สิบตํารวจตรี สุทธิศักดิ์ ทองเวียง
สิบตํารวจตรี สุทธิศักดิ์ พงษศรียา
สิบตํารวจตรี สุทัศน คงอินทร
สิบตํารวจตรี สุทัศน พรอมสุข
สิบตํารวจตรี สุทิน แกวพวง
สิบตํารวจตรี สุทิน สายสุด
สิบตํารวจตรี สุนทร วลัยศรี
สิบตํารวจตรี สุนธร วิชาผง
สิบตํารวจตรี สุนันต คลายอักษร
สิบตํารวจตรี สุพจน สิทธิ์โภค
สิบตํารวจตรี สุพรรณ นบไธสงค
สิบตํารวจตรี สุพรรณ ชางทาพิน
สิบตํารวจตรี สุพรรณ ภูคงผา
สิบตํารวจตรี สุพรรณศักดิ์ เต็มดวง
สิบตํารวจตรี สุรกาญจน มูลมอญ
สิบตํารวจตรี สุรชัย มาแสง
สิบตํารวจตรี สุรชัย วงศจันดา
สิบตํารวจตรี สุรชัย สุวรรณมณี
สิบตํารวจตรี สุรชาติ สังขสิงห

๖๖๗๕
๖๖๗๖
๖๖๗๗
๖๖๗๘
๖๖๗๙
๖๖๘๐
๖๖๘๑
๖๖๘๒
๖๖๘๓
๖๖๘๔
๖๖๘๕
๖๖๘๖
๖๖๘๗
๖๖๘๘
๖๖๘๙
๖๖๙๐
๖๖๙๑
๖๖๙๒
๖๖๙๓
๖๖๙๔
๖๖๙๕
๖๖๙๖
๖๖๙๗
๖๖๙๘
๖๖๙๙

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบตํารวจตรี สุรเชษฐ นิยม
สิบตํารวจตรี สุรเดช เชื้อสิงห
สิบตํารวจตรี สุรพงษ เพิงผา
สิบตํารวจตรี สุรพล นนทะไชย
สิบตํารวจตรี สุรพล ศิริไทย
สิบตํารวจตรี สุรศักดิ์ ปานสังข
สิบตํารวจตรี สุรศักดิ์ รูปโอ
สิบตํารวจตรี สุรศักดิ์ แสนงาม
สิบตํารวจตรี สุรสิทธิ์ จันทรเครือ
สิบตํารวจตรี สุรสิทธิ์ สุขใจ
สิบตํารวจตรี สุรัฐ นุชนารถ
สิบตํารวจตรี สุรินทร พนอมศาสตร
สิบตํารวจตรี สุริยา ถาวงศ
สิบตํารวจตรี สุริยา ธรรมราช
สิบตํารวจตรี สุริยา มีลักษณ
สิบตํารวจตรี สุริยา รัตนปรีชา
สิบตํารวจตรี สุริยา สิงโหพล
สิบตํารวจตรี สุริยา เอาหานัด
สิบตํารวจตรี สุริวงศ สุขพลสงคราม
สิบตํารวจตรี สุวนัท วสุรีย
สิบตํารวจตรี สุวรรณ แผลงาม
สิบตํารวจตรี สุวัฒน ภูริวัฒนกุล
สิบตํารวจตรี สุวิจักขณ ปสุวรรณ
สิบตํารวจตรี สุวิทย แกวพล
สิบตํารวจตรี สุวิทย คงแข็ง

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๖๗๐๐
๖๗๐๑
๖๗๐๒
๖๗๐๓
๖๗๐๔
๖๗๐๕
๖๗๐๖
๖๗๐๗
๖๗๐๘
๖๗๐๙
๖๗๑๐
๖๗๑๑
๖๗๑๒
๖๗๑๓
๖๗๑๔
๖๗๑๕
๖๗๑๖
๖๗๑๗
๖๗๑๘
๖๗๑๙
๖๗๒๐
๖๗๒๑
๖๗๒๒
๖๗๒๓

หนา้ ๑๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

สิบตํารวจตรี สุวิทย เสนาการ
สิบตํารวจตรี สุวิทย แสนนาใต
สิบตํารวจตรี สุวิทย ฮวดศรี
สิบตํารวจตรี เสกศักดิ์ พัดมี
สิบตํารวจตรี เสกสรรค วัฒนิ่ม
สิบตํารวจตรี เสกสรรค
วุฒิอมรสวัสดิ์
สิบตํารวจตรี เสกสันต คํามูล
สิบตํารวจตรี เสนีย พูนกระโทก
สิบตํารวจตรี เสรี ศรีเพชร
สิบตํารวจตรี แสงปญจะ เคนทาว
สิบตํารวจตรี โสธร ประเสริฐ
สิบตํารวจตรี โสภณ บุญแสวง
สิบตํารวจตรี โสฬส แกวบานดู
สิบตํารวจตรี หรรสา เหมาะหมั่น
สิบตํารวจตรี หาญ เอียดสังข
สิบตํารวจตรี องคอาจ ทองนาค
สิบตํารวจตรี อดินัย วงศปนตา
สิบตํารวจตรี อดิเรก แสงสวัสดิ์
สิบตํารวจตรี อดิศร จงอักษร
สิบตํารวจตรี อดิศร ดีทองออน
สิบตํารวจตรี อดิศักดิ์ จิตตาวงศ
สิบตํารวจตรี อดิศักดิ์ จันทะวัน
สิบตํารวจตรี อดิศักดิ์ นอยตะริ
สิบตํารวจตรี อดิศักดิ์ นิลผาย

๖๗๒๔
๖๗๒๕
๖๗๒๖
๖๗๒๗
๖๗๒๘
๖๗๒๙
๖๗๓๐
๖๗๓๑
๖๗๓๒
๖๗๓๓
๖๗๓๔
๖๗๓๕
๖๗๓๖
๖๗๓๗
๖๗๓๘
๖๗๓๙
๖๗๔๐
๖๗๔๑
๖๗๔๒
๖๗๔๓
๖๗๔๔
๖๗๔๕
๖๗๔๖
๖๗๔๗
๖๗๔๘

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบตํารวจตรี อดิศักดิ์ บรรณกิจ
สิบตํารวจตรี อดิศักดิ์ บุรัตน
สิบตํารวจตรี อดิศักดิ์ ศรีปญญา
สิบตํารวจตรี อดุลย ดาวไธสง
สิบตํารวจตรี อธิชา คําญา
สิบตํารวจตรี อธิพงศ เจ็ดวรรณะ
สิบตํารวจตรี อนน ปกกาโล
สิบตํารวจตรี อนนต มีมานะ
สิบตํารวจตรี อนนท ไชยายงค
สิบตํารวจตรี อนนท มั่นคง
สิบตํารวจตรี อนันต ดอกบัว
สิบตํารวจตรี อนิรุต คชรินทร
สิบตํารวจตรี อนุชา กันทะ
สิบตํารวจตรี อนุชา ยาพิบูลย
สิบตํารวจตรี อนุชิต กลับอําไพ
สิบตํารวจตรี อนุพงษ เกิดนอก
สิบตํารวจตรี อนุพงษ ศรีจักร
สิบตํารวจตรี อนุภัทร บัวจันทร
สิบตํารวจตรี อนุรักษ ทาแนน
สิบตํารวจตรี อนุรักษ บุญจันทรเชย
สิบตํารวจตรี อนุวัฒน ขันทะพันธ
สิบตํารวจตรี อนุวัฒน ตาวงค
สิบตํารวจตรี อนุวัฒน วันเอ็ด
สิบตํารวจตรี อนุศักดิ์ ปวงคํา
สิบตํารวจตรี อนุศักดิ์ สังขเงิน

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๖๗๔๙
๖๗๕๐
๖๗๕๑
๖๗๕๒
๖๗๕๓
๖๗๕๔
๖๗๕๕
๖๗๕๖
๖๗๕๗
๖๗๕๘
๖๗๕๙
๖๗๖๐
๖๗๖๑
๖๗๖๒
๖๗๖๓
๖๗๖๔
๖๗๖๕
๖๗๖๖
๖๗๖๗
๖๗๖๘
๖๗๖๙
๖๗๗๐
๖๗๗๑
๖๗๗๒

หนา้ ๑๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

สิบตํารวจตรี อภิชัย ทบเทิบ
สิบตํารวจตรี อภิชา วงคเวียน
สิบตํารวจตรี อภิชาต ชัยธงรัตน
สิบตํารวจตรี อภิชาต เที่ยงผดุง
สิบตํารวจตรี อภิชาติ แดงประดับ
สิบตํารวจตรี อภิชาติ บุญจันทึก
สิบตํารวจตรี อภิชาติ ภาพันธ
สิบตํารวจตรี อภิชาติ วงหาริมาตย
สิบตํารวจตรี อภิเชษฐ จันทพันธ
สิบตํารวจตรี อภิเดช ชะละจิตต
สิบตํารวจตรี อภิมุข โชติกะ
สิบตํารวจตรี อภิรัตน สอนละ
สิบตํารวจตรี อภิลักษณ หลอดเพ็ชร
สิบตํารวจตรี อภิวัฒน ทวีคูณ
สิบตํารวจตรี อภิวัฒน มีอินทร
สิบตํารวจตรี อภิศักดิ์ จงรักษ
สิบตํารวจตรี อภิสิทธิ์ ทองเกษม
สิบตํารวจตรี อภิสิทธิ์ นันทตา
สิบตํารวจตรี อภิสิทธิ์ พันธพราน
สิบตํารวจตรี อมร ใจดี
สิบตํารวจตรี อมร พาชื่นใจ
สิบตํารวจตรี อมร อุนจังหาร
สิบตํารวจตรี อมรชัย จงสวัสดิ์
สิบตํารวจตรี อมรรัตน
ทองแกวจันทร

๖๗๗๓
๖๗๗๔
๖๗๗๕
๖๗๗๖
๖๗๗๗
๖๗๗๘
๖๗๗๙
๖๗๘๐
๖๗๘๑
๖๗๘๒
๖๗๘๓
๖๗๘๔
๖๗๘๕
๖๗๘๖
๖๗๘๗
๖๗๘๘
๖๗๘๙
๖๗๙๐
๖๗๙๑
๖๗๙๒
๖๗๙๓

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบตํารวจตรี อรรณพ สาขะญาณ
สิบตํารวจตรี อรรถพร บุรีคํา
สิบตํารวจตรี อรรถพร มั่งสูงเนิน
สิบตํารวจตรี อรรถพล บัวคลี่
สิบตํารวจตรี อรรถพล เสาองค
สิบตํารวจตรี อรรถพล อิ่นแกว
สิบตํารวจตรี อรรถสิทธิ์ สุริยาวงษ
สิบตํารวจตรี อริยะ มุกดาจารย
สิบตํารวจตรี อริยะ สรอยเพชร
สิบตํารวจตรี อรุณ เกษมรักษ
สิบตํารวจตรี อรุธพล จันทกลิ่น
สิบตํารวจตรี อรุษ ทิพยรักษา
สิบตํารวจตรี อลงกต มะโฮงคํา
สิบตํารวจตรี อลงกรณ ภูทอง
สิบตํารวจตรี อลงกรณ ยุติมิตร
สิบตํารวจตรี อัครเดช ชูชวย
สิบตํารวจตรี อัครินทร พิมพะสาลี
สิบตํารวจตรี อัควัฒ ดาเคน
สิบตํารวจตรี อัตฐพล รุงรัตษกสิกิจ
สิบตํารวจตรี อัมรินทร ดาวังปา
สิบตํารวจตรี อัศวบดินทร
เสียงเสนาะ
๖๗๙๔ สิบตํารวจตรี อาแซ สลําเหม
๖๗๙๕ สิบตํารวจตรี อาณัติ เวชสาร
๖๗๙๖ สิบตํารวจตรี อาทิตย ขอนแกน

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๖๗๙๗
๖๗๙๘
๖๗๙๙
๖๘๐๐
๖๘๐๑
๖๘๐๒
๖๘๐๓
๖๘๐๔
๖๘๐๕
๖๘๐๖
๖๘๐๗
๖๘๐๘
๖๘๐๙
๖๘๑๐
๖๘๑๑
๖๘๑๒
๖๘๑๓
๖๘๑๔
๖๘๑๕
๖๘๑๖
๖๘๑๗
๖๘๑๘
๖๘๑๙

หนา้ ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

สิบตํารวจตรี อานนต สงกระบัตร
สิบตํารวจตรี อานนท เสมอสา
สิบตํารวจตรี อารีย โสพันธ
สิบตํารวจตรี อาวุธ แกวมุข
สิบตํารวจตรี อํานวย ทองอินทร
สิบตํารวจตรี อําพล ชัยลิ้นฟา
สิบตํารวจตรี อิทธิกร ศรีวะอุไร
สิบตํารวจตรี อิทธิเดช กัณหาตอ
สิบตํารวจตรี อิศวะ บรรจมาตย
สิบตํารวจตรี อิสระ ดวงจันทร
สิบตํารวจตรี อุกฤษฎ คงสุข
สิบตํารวจตรี อุกฤษณ อูผลเจริญ
สิบตํารวจตรี อุดมชัย ผิวผอง
สิบตํารวจตรี อุดมทรัพย
หัฎฐะวสุกุล
สิบตํารวจตรี อุดมศักดิ์ โตะมิ
สิบตํารวจตรี อุดมศักดิ์ เนื้อแกว
สิบตํารวจตรี อุดร วิจรรยา
สิบตํารวจตรี อุทร พรมเสนา
สิบตํารวจตรี อุทัย กรมรินทร
สิบตํารวจตรี อุเทน สิงหสําราญ
สิบตํารวจตรี อุสหมาน ประเสริฐดํา
สิบตํารวจตรี เอกกมล
กันยาประสิทธิ์
สิบตํารวจตรี เอกชัย ขุมแร

๖๘๒๐
๖๘๒๑
๖๘๒๒
๖๘๒๓
๖๘๒๔
๖๘๒๕
๖๘๒๖
๖๘๒๗
๖๘๒๘
๖๘๒๙
๖๘๓๐
๖๘๓๑
๖๘๓๒
๖๘๓๓
๖๘๓๔
๖๘๓๕
๖๘๓๖
๖๘๓๗
๖๘๓๘
๖๘๓๙
๖๘๔๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สิบตํารวจตรี เอกชัย ชูสุวรรณ
สิบตํารวจตรี เอกชัย ชื่นชม
สิบตํารวจตรี เอกชัย ชวยปอง
สิบตํารวจตรี เอกชัย บุญมียงค
สิบตํารวจตรี เอกชัย บริบูรณวงษา
สิบตํารวจตรี เอกชัย ฤานาม
สิบตํารวจตรี เอกปชชา ศรีคํา
สิบตํารวจตรี เอกพงษ เนขขัมม
สิบตํารวจตรี เอกพัน ราชฐาน
สิบตํารวจตรี เอกพันธ รักษพรหม
สิบตํารวจตรี เอกภพ วรรธโนทัย
สิบตํารวจตรี เอกภพ ไวปรีชา
สิบตํารวจตรี เอกรัตน วงศชัยชน
สิบตํารวจตรี เอกรัตน วิชัยดิษฐ
สิบตํารวจตรี เอกรัตน โอทองคํา
สิบตํารวจตรี เอกรินทร โซตา
สิบตํารวจตรี เอกรินทร สิทธิโชติ
สิบตํารวจตรี เอกลักษ มากใหม
สิบตํารวจตรี เอกลักษณ ชาติศักดิ์
สิบตํารวจตรี เอกลักษณ ทาวขวาง
สิบตํารวจตรี เอกลักษณ
วงศอินทรอยู
๖๘๔๑ สิบตํารวจตรี เอกวิทย ทรรมมา
๖๘๔๒ สิบตํารวจตรี เอกวิทย อมรสิน
๖๘๔๓ สิบตํารวจตรี เอกวุฒิ บุญกาญจน

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๖๘๔๔
๖๘๔๕
๖๘๔๖
๖๘๔๗
๖๘๔๘
๖๘๔๙
๖๘๕๐
๖๘๕๑
๖๘๕๒
๖๘๕๓
๖๘๕๔
๖๘๕๕
๖๘๕๖
๖๘๕๗
๖๘๕๘
๖๘๕๙
๖๘๖๐
๖๘๖๑
๖๘๖๒
๖๘๖๓

หนา้ ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

สิบตํารวจตรี เอกสิทธิ์ จันทะอุมเมา
สิบตํารวจตรี เอกสิทธิ์ ถวิลแกว
สิบตํารวจตรี แอริคเท อีตัน
สิบตํารวจตรีหญิง ขจรภิเษก
รักษไกรเดช
สิบตํารวจตรีหญิง จารุวรรณ
อุดมพิทยาสรรพ
สิบตํารวจตรีหญิง ฐิตารีย อินเหมือน
สิบตํารวจตรีหญิง ณพัฐธิกา
ทองพลับ
สิบตํารวจตรีหญิง ณิชาภา ออนทอง
สิบตํารวจตรีหญิง ผกามาศ
ดําคงแสง
สิบตํารวจตรีหญิง พรรณี แซลก
สิบตํารวจตรีหญิง รัชนีกร ชูเกื้อ
สิบตํารวจตรีหญิง สุดาพร คําลือ
สิบตํารวจตรีหญิง อมรา
เจริญพรทิพย
วาที่รอยตรี จิรัสย ศิริวัลลภ
วาที่รอยตรี เชิดชัย วุฒิชัย
วาที่รอยตรี ธวัช กุลวุฒิพงษศักดิ์
วาที่รอยตรี ปภังกร พิมเสน
วาที่รอยตรี ไพรัตน รุงเรือง
วาที่รอยตรี ภัทร นาคสงา
วาที่รอยตรี มนตสงา ลีลาศสงางาม

๖๘๖๔
๖๘๖๕
๖๘๖๖
๖๘๖๗
๖๘๖๘
๖๘๖๙
๖๘๗๐
๖๘๗๑
๖๘๗๒
๖๘๗๓
๖๘๗๔
๖๘๗๕
๖๘๗๖
๖๘๗๗
๖๘๗๘
๖๘๗๙
๖๘๘๐
๖๘๘๑
๖๘๘๒
๖๘๘๓
๖๘๘๔
๖๘๘๕
๖๘๘๖
๖๘๘๗

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

วาที่รอยตรี มนู บุญเส็ง
วาที่รอยตรี สมบัติ สิงหคาร
วาที่รอยตรีหญิง ศิริกร คําไกล
นายหมวดเอก สรุพงษ ชางเขียว
นายหมวดโท พนม สมนึก
นายหมวดโท วิเชียร บุญสิงห
นายหมูใหญ กนกศักดิ์ กิ่งทอง
นายหมูใหญ กรีธา จุลเอียด
นายหมูใหญ โกสินธ เจือจันทร
นายหมูใหญ จรัล ดิษฐโรจน
นายหมูใหญ ตอเหล็บ ดะเลง
นายหมูใหญ ทรงยศ จักรพงศ
นายหมูใหญ ทวี มณีโชติ
นายหมูใหญ ทีระศักดิ์ คงที่
นายหมูใหญ ธนากรณ วรรณโณ
นายหมูใหญ นรภัทร เจะดะ
นายหมูใหญ นิติศักดิ์
เลิศเกียรตินรากร
นายหมูใหญ นุกูล พันธวงศ
นายหมูใหญ ประจักษุ คงที่
นายหมูใหญ ประดิษฐ คงที่
นายหมูใหญ ประสงค อนันตสิทธิ์
นายหมูใหญ พิเชษฐ นูนวงศ
นายหมูใหญ พิเชษฐ หอมนุน
นายหมูใหญ ไพศาล ชูสุข

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๖๘๘๘
๖๘๘๙
๖๘๙๐
๖๘๙๑
๖๘๙๒
๖๘๙๓
๖๘๙๔
๖๘๙๕
๖๘๙๖
๖๘๙๗
๖๘๙๘
๖๘๙๙
๖๙๐๐
๖๙๐๑
๖๙๐๒
๖๙๐๓
๖๙๐๔
๖๙๐๕
๖๙๐๖
๖๙๐๗
๖๙๐๘
๖๙๐๙

หนา้ ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายหมูใหญ มงคล ดําจันทร
นายหมูใหญ มนตชัย นิลราช
นายหมูใหญ มะกาเร สามะ
นายหมูใหญ มะอัสมี มาฮะ
นายหมูใหญ มานพ จินาสุน
นายหมูใหญ เลิศชาย พงษสุวรรณ
นายหมูใหญ วรวุฒิ บัวจีน
นายหมูใหญ วัฒนา บริบูรณ
นายหมูใหญ วิเชียร คําโสภา
นายหมูใหญ วิสุทธิ์ รัตนซอน
นายหมูใหญ แวเซะ มาฮะ
นายหมูใหญ ศักดิ์ชัย สารีบุตร
นายหมูใหญ สมโชค ศิลาพักตร
นายหมูใหญ สมพร รัตนกําพล
นายหมูใหญ สมพร รามศรี
นายหมูใหญ สมยศ มลสุขราช
นายหมูใหญ สายบูดิง มาฮะ
นายหมูใหญ สุชาติ ศรีวิลัย
นายหมูใหญ สุนทร ทองบุญเย็น
นายหมูใหญ สุนิษา ชูมณี
นายหมูใหญ สุรชัย แกวใสพร
นายหมูใหญ สุวรรณา
สกุลเจริญวงศ
๖๙๑๐ นายหมูใหญ สุวรรณี
สกุลเจริญวงศ

๖๙๑๑
๖๙๑๒
๖๙๑๓
๖๙๑๔
๖๙๑๕
๖๙๑๖
๖๙๑๗
๖๙๑๘
๖๙๑๙
๖๙๒๐
๖๙๒๑
๖๙๒๒
๖๙๒๓
๖๙๒๔
๖๙๒๕
๖๙๒๖
๖๙๒๗
๖๙๒๘
๖๙๒๙
๖๙๓๐
๖๙๓๑
๖๙๓๒
๖๙๓๓
๖๙๓๔

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

นายหมูใหญ สูดีรือมัน หะยะ
นายหมูใหญ อดิศักดิ์ รัตนกําพล
นายหมูใหญ อนันต ชางโต
นายหมูใหญ อัครนัน มะสา
นายหมูใหญ อัมรินทร ดวงเกื้อ
นายหมูใหญหญิง เกศแกว ขุนจันทร
นายหมูใหญหญิง นัทธจรรย คชเดช
นายหมูใหญหญิง เบญญา จันแดง
นายหมูเอก กัมพล แหทอง
นายหมูเอก จิระ ชูราช
นายหมูเอก ฉัตรชัช รองเลื่อน
นายหมูเอก นัสรอน มะมิง
นายหมูเอก ประสิทธิ์ ถาวร
นายหมูเอก ปยะวรรณ บุญยก
นายหมูเอก ยารีณี แวกะจิ
นายหมูเอก ลัดดาภรณ
เพชรรัตนทอง
นายหมูเอก วิเศรษฐ ศรีระวรณ
นายหมูเอก ศถาพร คงทอง
นายหมูเอก ศิริ หนอศิริ
นายหมูเอก สมชาย รัตนบุศย
นายหมูเอก สุรศักดิ์ ทานนท
นายหมูเอก อภินันท สงแสงรัตน
นายหมูเอก อับดุลการิม มาหะมิง
นายหมูเอก อับดุลเลาะ กรูแป

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๖๙๓๕ นายหมูเอก อับดุลเลาะห ดือราแม

๖๙๕๙ นายหมูโท ฮาซัน สะแต

๖๙๓๖ นายหมูเอก อัสพล หนูพรหม

๖๙๖๐ นายหมูโทหญิง จีรวรรณ ปานสังข

๖๙๓๗ นายหมูเอก อาแด มะลี

๖๙๖๑ นายหมูโทหญิง ธัญญาภัทร อาแว

๖๙๓๘ นายหมูเอก อานูวา ดีสะเอะ

๖๙๖๒ นายหมูโทหญิง พรทิพย

๖๙๓๙ นายหมูเอก อุดมศักดิ์ ไชยวงศ

พรหมสะอาด

๖๙๔๐ นายหมูเอก โอภาส ยอดนวล

๖๙๖๓ นายหมูโทหญิง มัสตูรา ซาและ

๖๙๔๑ นายหมูโท เกรียงศักดิ์ พันธุวงษ

๖๙๖๔ นายหมูโทหญิง ศิริพร ยอดศรี

๖๙๔๒ นายหมูโท จรัญ มูสิกะสง

๖๙๖๕ นายหมูโทหญิง สุธาทิพย จันแดง

๖๙๔๓ นายหมูโท ซาอุดี มาฮะ

๖๙๖๖ นายหมูโทหญิง อัสรินดา นิตา

๖๙๔๔ นายหมูโท ธรรมสรณ ปุยชุมผล

๖๙๖๗ นายหมูตรี ฆทาวุต เจะแมง

๖๙๔๕ นายหมูโท ธีรพงษ คงเรือง

๖๙๖๘ นายหมูตรี ซลาฮูดิน มะหามิง

๖๙๔๖ นายหมูโท นัฐพงษ กิ้มซาย

๖๙๖๙ นายหมูตรี ธีรศักดิ์ ปนแกว

๖๙๔๗ นายหมูโท บุรฮัน ดอลอ

๖๙๗๐ นายหมูตรี บือราเฮง สุขุมประอัส

๖๙๔๘ นายหมูโท พอรี หะแว

๖๙๗๑ นายหมูตรี มะซากี ยูโซะ

๖๙๔๙ นายหมูโท ภาสกร ขวัญออน

๖๙๗๒ นายหมูตรี มะนาเซ มูนอมานิง

๖๙๕๐ นายหมูโท มะยูโซะ วานิ

๖๙๗๓ นายหมูตรี มะนาวี รามันเจะ

๖๙๕๑ นายหมูโท ยามีรี สาแม

๖๙๗๔ นายหมูตรี มะยาลี ดีสะเอะ

๖๙๕๒ นายหมูโท สมภพ รัตนกําพล

๖๙๗๕ นายหมูตรี มะรอวี ตะเลง

๖๙๕๓ นายหมูโท สิทธิพล สะมะเหง

๖๙๗๖ นายหมูตรี มะลาเซ็ง บือแน

๖๙๕๔ นายหมูโท สุชาติ จันทรกุล

๖๙๗๗ นายหมูตรี มานัส กาเดร

๖๙๕๕ นายหมูโท สุรเดช วณีรัตน

๖๙๗๘ นายหมูตรี มูฮัมหมัด เทษา

๖๙๕๖ นายหมูโท แสง ดีบุญธรรม

๖๙๗๙ นายหมูตรี มูฮัมหมัดอาลี ซาและ

๖๙๕๗ นายหมูโท อัสรี แนแซ

๖๙๘๐ นายหมูตรี มูฮํามะอานีส ดีสะเอะ

๖๙๕๘ นายหมูโท อานัส มะมิง

๖๙๘๑ นายหมูตรี สมพร คงกระพันธ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๖๙๘๒
๖๙๘๓
๖๙๘๔
๖๙๘๕
๖๙๘๖
๖๙๘๗
๖๙๘๘
๖๙๘๙
๖๙๙๐
๖๙๙๑
๖๙๙๒
๖๙๙๓
๖๙๙๔
๖๙๙๕
๖๙๙๖
๖๙๙๗
๖๙๙๘
๖๙๙๙
๗๐๐๐
๗๐๐๑
๗๐๐๒
๗๐๐๓
๗๐๐๔
๗๐๐๕

หนา้ ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายหมูตรี สีลาฮูดิน มะแซ
นายหมูตรี หาซันบาสารี ยามา
นายหมูตรี อับดุลฎอเลบ จะสีตี
นายหมูตรี อับดุลรอฮีม มีฮะ
นายหมูตรี ฮาซัน หะ
สมาชิกเอก นิกร ประมวลลํา
สมาชิกเอก นิคม บุญชวย
สมาชิกเอก นิปา สาเมาะ
สมาชิกเอก พีรพล ปานดํา
สมาชิกเอก ไพศาล คงเพ็ชรศักดิ์
สมาชิกเอก มะไซดี มะยะสะเละ
สมาชิกเอก มะยูนุ ลูปอเปาะ
สมาชิกเอก มูฮัมหมัดซากี วาพา
สมาชิกเอก ยะยา สมารา
สมาชิกเอก รอสาดี บือซา
สมาชิกเอก รุสลัน พุมรัตน
สมาชิกเอก วุฒิชัย พรมวาส
สมาชิกเอก สงกรานต แกวทอง
สมาชิกเอก สนิท ยอดศรี
สมาชิกเอก สุรศักดิ์ จันทรทิตย
สมาชิกเอก อับดุลตอเลบ สาแม
สมาชิกเอก อับดุลเราะมาน มะเทวิน
สมาชิกเอก อาหมัด เตะ
สมาชิกเอกหญิง นพัทรสรณ
เจริญวิชัย

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๗๐๐๖ สมาชิกเอกหญิง นลินี หะยีปเยาะ
๗๐๐๗ สมาชิกเอกหญิง นิเซาะ
ตวนจําปากอ
๗๐๐๘ สมาชิกเอกหญิง ฟาวินนา ยูโซะ
๗๐๐๙ สมาชิกเอกหญิง มารีแย เจะโซะ
๗๐๑๐ สมาชิกเอกหญิง รอสีดะห สะอะเซ็ง
๗๐๑๑ สมาชิกเอกหญิง สารีปะ กูทา
๗๐๑๒ สมาชิกเอกหญิง อิลหัน มาหะมะ
๗๐๑๓ สมาชิกเอกหญิง ฮาสนะห สะมะแอ
๗๐๑๔ สมาชิกโท กอบชัย วิบูลกิจ
๗๐๑๕ สมาชิกโท จเร เสงมี
๗๐๑๖ สมาชิกโท ชุติศรณ ใหมดวง
๗๐๑๗ สมาชิกโท บอรอเฮง ดือราแม็ง
๗๐๑๘ สมาชิกโท บุญเลิศ วิบูลยพันธ
๗๐๑๙ สมาชิกโท มะกอซี สะอะเซ็ง
๗๐๒๐ สมาชิกโท มูลสามีล สาเฮาะ
๗๐๒๑ สมาชิกโท รุสดี ดอเฮง
๗๐๒๒ สมาชิกโท อมรเทพ คงเรือง
๗๐๒๓ สมาชิกโท อับดุลมานัฟ มะยิ
๗๐๒๔ สมาชิกโท อานนท หลําชู
๗๐๒๕ สมาชิกโทหญิง ฟารีดะ คาเด
๗๐๒๖ สมาชิกโทหญิง มะลิวัลย จิตตเสน
๗๐๒๗ สมาชิกตรี กีฟลี อาแด
๗๐๒๘ สมาชิกตรี เฉลิมพล ซุนบุญ
๗๐๒๙ สมาชิกตรี ชนะ เพชรทอง

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๗๐๓๐ สมาชิกตรี ณัฐพล พรหมสะอาด

๗๐๕๔ สมาชิกชินวร ศรีเปา

๗๐๓๑ สมาชิกตรี นพพร หนูเมียน

๗๐๕๕ สมาชิกเชิดชาย นวลจันทร

๗๐๓๒ สมาชิกตรี นริศ มีแถม

๗๐๕๖ สมาชิกซาการียา กาเจ

๗๐๓๓ สมาชิกตรี บัญชา เพ็งมืด

๗๐๕๗ สมาชิกณัฐกิตติ์ สุวรรณชาตรี

๗๐๓๔ สมาชิกตรี พีรพงษ จุฬาศิริวงศ

๗๐๕๘ สมาชิกทวีศักดิ์ คงจันทร

๗๐๓๕ สมาชิกตรี มาโนช มานิตย

๗๐๕๙ สมาชิกธนพล แสงสุวรรณ

๗๐๓๖ สมาชิกตรี วรัญู หารสุริย

๗๐๖๐ สมาชิกนัฐพงษ จรรยารักษ

๗๐๓๗ สมาชิกตรี ศรีอันวาร มาแตเตะ

๗๐๖๑ สมาชิกนุรอาซีกีน ดีแม็ง

๗๐๓๘ สมาชิกตรี ศุภชัย บัวทองผุด

๗๐๖๒ สมาชิกพรเทพ จารุพันธ

๗๐๓๙ สมาชิกตรี สถาพร ผดาวัลย

๗๐๖๓ สมาชิกพรรณนเรศ ยอดศรี

๗๐๔๐ สมาชิกตรี สมคิด ศุภศร

๗๐๖๔ สมาชิกพิทักษ ทองโผ

๗๐๔๑ สมาชิกตรี สุทธิพงษ พูลทอง

๗๐๖๕ สมาชิกมะสือบรี ดะเลง

๗๐๔๒ สมาชิกตรี สุวัฒว หมานแกน

๗๐๖๖ สมาชิกมุสลิม สาและ

๗๐๔๓ สมาชิกตรี อับดุลอาซิ ดือราแม

๗๐๖๗ สมาชิกยะหยา อุเส็น

๗๐๔๔ สมาชิกตรี อิมรอน โตะยะลา

๗๐๖๘ สมาชิกยิสมี หะรงปแน

๗๐๔๕ สมาชิกตรี อุทัย ปลองทอง

๗๐๖๙ สมาชิกวิทวัส บุตรมาตา

๗๐๔๖ สมาชิกตรี เอกภาพ ลิ่ววิวัฒน

๗๐๗๐ สมาชิกวิวัฒน พรมปละ

๗๐๔๗ สมาชิกตรีหญิง พยงค สิงหกิจ

๗๐๗๑ สมาชิกศรเพชร สมัย

๗๐๔๘ สมาชิกตรีหญิง ภาวิณี มะลี

๗๐๗๒ สมาชิกสะอีด หรนหมาน

๗๐๔๙ สมาชิกกอเซ็ง สาโฮะ

๗๐๗๓ สมาชิกสายันต เมนขาว

๗๐๕๐ สมาชิกกัสมาน ดีสะเอะ

๗๐๗๔ สมาชิกสุกรี ดอเลาะ

๗๐๕๑ สมาชิกกําพล จันทอง

๗๐๗๕ สมาชิกอนุวัฒ แฮะ

๗๐๕๒ สมาชิกจิตรา แสงทอง

๗๐๗๖ สมาชิกอาแว ยาโงะ

๗๐๕๓ สมาชิกชาตรี ไชยสีปาน

๗๐๗๗ สมาชิกหญิงอุสมาน ดือราซอ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๒๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๗๐๗๘ สมาชิกหญิงเอกพจน บุญจันทร
๗๐๗๙ อาสาสมัครทหารพรานกนก
หยกพูนผลดี
๗๐๘๐ อาสาสมัครทหารพรานกมล
กันทะศร
๗๐๘๑ อาสาสมัครทหารพรานกรกฎ
หยกสิริสุขพันธ
๗๐๘๒ อาสาสมัครทหารพรานกรวิชญ
ฝปากเพราะ
๗๐๘๓ อาสาสมัครทหารพรานกรีฑาพล
พรมประดู
๗๐๘๔ อาสาสมัครทหารพรานกฤตธนกร
สาลีสุข
๗๐๘๕ อาสาสมัครทหารพรานกฤตภาส
สนิทมัจโร
๗๐๘๖ อาสาสมัครทหารพรานกฤษฎา
แกวเผือก
๗๐๘๗ อาสาสมัครทหารพรานกฤษฎา
โฉมอุดม
๗๐๘๘ อาสาสมัครทหารพรานกฤษฎา
วิทยาประดับ
๗๐๘๙ อาสาสมัครทหารพรานกฤษฎา
สิงหรักษ
๗๐๙๐ อาสาสมัครทหารพรานกฤษฏา สุทิน
๗๐๙๑ อาสาสมัครทหารพรานกฤษฎินท
เรืองแกว

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๗๐๙๒ อาสาสมัครทหารพรานกฤษณะ
ชอมณี
๗๐๙๓ อาสาสมัครทหารพรานกฤษณะ
ดินลานสกูล
๗๐๙๔ อาสาสมัครทหารพรานกฤษณะพงษ
สุวรรณกาศ
๗๐๙๕ อาสาสมัครทหารพรานกฤษดา
กรดเครือ
๗๐๙๖ อาสาสมัครทหารพรานกฤษดา
วงควารหอย
๗๐๙๗ อาสาสมัครทหารพรานกวี
เนื่องนิธิปญญา
๗๐๙๘ อาสาสมัครทหารพรานกสิณ
แกวกําเนิด
๗๐๙๙ อาสาสมัครทหารพรานกองภพ
แสนสุข
๗๑๐๐ อาสาสมัครทหารพรานกอพงศ
กึกแกว
๗๑๐๑ อาสาสมัครทหารพรานกันตกวี
กามะสวาง
๗๑๐๒ อาสาสมัครทหารพรานกันตภณ
รักวงค
๗๑๐๓ อาสาสมัครทหารพรานกันทลัส
หมื่นคํา
๗๑๐๔ อาสาสมัครทหารพรานกัลปพฤกษ
เพชรโชติ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๒๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๗๑๐๕ อาสาสมัครทหารพรานกําจร
มาลากุลคํา
๗๑๐๖ อาสาสมัครทหารพรานกําจร วงคซื่อ
๗๑๐๗ อาสาสมัครทหารพรานกําธร
คีรีเฉลาเลิศ
๗๑๐๘ อาสาสมัครทหารพรานกิตติกร
เกิดศักดิ์
๗๑๐๙ อาสาสมัครทหารพรานกิตติกร
แสงศรีรัตน
๗๑๑๐ อาสาสมัครทหารพรานกิตติคุณ
บุญมาแกว
๗๑๑๑ อาสาสมัครทหารพรานกิตติคุณ
เปาปา
๗๑๑๒ อาสาสมัครทหารพรานกิตติชัย
วิเศษโวหาร
๗๑๑๓ อาสาสมัครทหารพรานกิตติพงศ
บัวถา
๗๑๑๔ อาสาสมัครทหารพรานกิตติพงษ
หอมนาน
๗๑๑๕ อาสาสมัครทหารพรานกิตติพงษ
อินทรแกว
๗๑๑๖ อาสาสมัครทหารพรานกิตติโย
นามวงษา
๗๑๑๗ อาสาสมัครทหารพรานกิตติศักดิ์
บัวชุม

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๗๑๑๘ อาสาสมัครทหารพรานกิตติศักดิ์
พินเพชร
๗๑๑๙ อาสาสมัครทหารพรานกิตติศักดิ์
วรรณพงษ
๗๑๒๐ อาสาสมัครทหารพรานกิตติศักดิ์
สุทธิโวหาร
๗๑๒๑ อาสาสมัครทหารพรานกิตติศักดิ์
เสริฐศรี
๗๑๒๒ อาสาสมัครทหารพรานกิตติศักดิ์
หอมกลิ่น
๗๑๒๓ อาสาสมัครทหารพรานกิติชัย
ใจสุภา
๗๑๒๔ อาสาสมัครทหารพรานกุง ปูนอย
๗๑๒๕ อาสาสมัครทหารพรานกุลธวัช
คําบุญเรือง
๗๑๒๖ อาสาสมัครทหารพรานกูเกียรติ
วิจิตต
๗๑๒๗ อาสาสมัครทหารพรานเกรียงไกร
ทิพไทแกว
๗๑๒๘ อาสาสมัครทหารพรานเกรียงไกร
สุขสําราญ
๗๑๒๙ อาสาสมัครทหารพรานเกรียงศักดิ์
ขันขอย
๗๑๓๐ อาสาสมัครทหารพรานเกรียงศักดิ์
วงศราช

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

๗๑๓๑ อาสาสมัครทหารพรานเกรียงศักดิ์
ศรีสุวรรณ
๗๑๓๒ อาสาสมัครทหารพรานเกรียงศักดิ์
สันทัดพนาไพร
๗๑๓๓ อาสาสมัครทหารพรานเกรียงศักดิ์
สุฤทธิ์
๗๑๓๔ อาสาสมัครทหารพรานเกษมพงศ
คํายันต
๗๑๓๕ อาสาสมัครทหารพรานเกียรติภูมิ
วงษลา
๗๑๓๖ อาสาสมัครทหารพรานเกียรติศักดิ์
ไชยลังกา
๗๑๓๗ อาสาสมัครทหารพรานเกียรติศักดิ์
ทองสุข
๗๑๓๘ อาสาสมัครทหารพรานเกียรติศักดิ์
นาคศรี
๗๑๓๙ อาสาสมัครทหารพรานเกียรติศักดิ์
เปกาลี
๗๑๔๐ อาสาสมัครทหารพรานโกมินทร
สารภี
๗๑๔๑ อาสาสมัครทหารพรานโกวิท
ษมาจิตไพรวัลย
๗๑๔๒ อาสาสมัครทหารพรานโกสินทร
อินทศรีมา
๗๑๔๓ อาสาสมัครทหารพรานไกรวิชญ
สังวังเลาว

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๗๑๔๔ อาสาสมัครทหารพรานไกรวิสุทธิ์
นิพลเดช
๗๑๔๕ อาสาสมัครทหารพรานไกรวุฒิ
ไชยแกว
๗๑๔๖ อาสาสมัครทหารพรานไกรสร
บงกชผองอําไพ
๗๑๔๗ อาสาสมัครทหารพรานไกรสร
ปาละกุล
๗๑๔๘ อาสาสมัครทหารพรานขจร
ปาเขียว
๗๑๔๙ อาสาสมัครทหารพรานขจรยศ
สมัครพงษ
๗๑๕๐ อาสาสมัครทหารพรานขจรศักดิ์
คงศรีจันทร
๗๑๕๑ อาสาสมัครทหารพรานขจรศักดิ์
เมืองมูล
๗๑๕๒ อาสาสมัครทหารพรานขวัญชัย
เลโด
๗๑๕๓ อาสาสมัครทหารพรานขวัญชัย
อิ่มเอิบ
๗๑๕๔ อาสาสมัครทหารพรานคงเดช
สิงขรแดนพนา
๗๑๕๕ อาสาสมัครทหารพรานคฑาธาร
พรมภักดี
๗๑๕๖ อาสาสมัครทหารพรานคณาวินทร
พูลสง

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๗๑๕๗ อาสาสมัครทหารพรานคณิต
ประทุมวัน
๗๑๕๘ อาสาสมัครทหารพรานคณิศร
ทันธวะกาญจน
๗๑๕๙ อาสาสมัครทหารพรานคเณศวร
เนตรอน
๗๑๖๐ อาสาสมัครทหารพรานคมกริช
ปรังฤทธิ์
๗๑๖๑ อาสาสมัครทหารพรานคมสัน
กองจันทรตา
๗๑๖๒ อาสาสมัครทหารพรานคมสัน
งานนันไชย
๗๑๖๓ อาสาสมัครทหารพรานคมสันต
เที่ยงธรรม
๗๑๖๔ อาสาสมัครทหารพรานครุฑพล
นพเกา
๗๑๖๕ อาสาสมัครทหารพรานคําสิงห
ชูชื่น
๗๑๖๖ อาสาสมัครทหารพรานแคโย
ดุจเฟองฟา
๗๑๖๗ อาสาสมัครทหารพรานจงจิตร
รกไพร
๗๑๖๘ อาสาสมัครทหารพรานจงรักษ
พูลนวล
๗๑๖๙ อาสาสมัครทหารพรานจตุพล
ผลจํานงค

หนา้ ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๗๑๗๐ อาสาสมัครทหารพรานจตุภัทร
เหลารื่น
๗๑๗๑ อาสาสมัครทหารพรานจตุรงค
ดวงแกว
๗๑๗๒ อาสาสมัครทหารพรานจรัล
เลิศประเสริฐดี
๗๑๗๓ อาสาสมัครทหารพรานจะโพ
กมลมิกานนท
๗๑๗๔ อาสาสมัครทหารพรานจะรอบ
เชยชื่นจิตร
๗๑๗๕ อาสาสมัครทหารพรานจักรกริช
มะตัน
๗๑๗๖ อาสาสมัครทหารพรานจักรกฤษ
สรรพสุข
๗๑๗๗ อาสาสมัครทหารพรานจักรกฤษณ
ประดาอินทร
๗๑๗๘ อาสาสมัครทหารพรานจักรพงศ
ระฆังทอง
๗๑๗๙ อาสาสมัครทหารพรานจักรพงศ
สลีออน
๗๑๘๐ อาสาสมัครทหารพรานจักรพงษ
อักขระ
๗๑๘๑ อาสาสมัครทหารพรานจักรพันธ
เติมเสริม
๗๑๘๒ อาสาสมัครทหารพรานจักรพันธ
มะตัน

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๗๑๘๓ อาสาสมัครทหารพรานจักรภพ
ตาเรือนสอน
๗๑๘๔ อาสาสมัครทหารพรานจักรภัทร
อาภรณบํารุง
๗๑๘๕ อาสาสมัครทหารพรานจักราวุฒิ
เปรอด
๗๑๘๖ อาสาสมัครทหารพรานจักราวุธ
จิตรหลัง
๗๑๘๗ อาสาสมัครทหารพรานจักรินทร
พูลสวัสดิ์
๗๑๘๘ อาสาสมัครทหารพรานจักรี
การรักษา
๗๑๘๙ อาสาสมัครทหารพรานจักรี
รกไพร
๗๑๙๐ อาสาสมัครทหารพรานจันทรสุข
คําบุญเรือง
๗๑๙๑ อาสาสมัครทหารพรานจาตุรงค
นํานวล
๗๑๙๒ อาสาสมัครทหารพรานจารุภัทร
นานาประชาสุข
๗๑๙๓ อาสาสมัครทหารพรานจําเนียร
ดวงใจ
๗๑๙๔ อาสาสมัครทหารพรานจําเริญ
เมฆดินแดง
๗๑๙๕ อาสาสมัครทหารพรานจิตติกร
ธงอาษา

หนา้ ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๗๑๙๖ อาสาสมัครทหารพรานจิรฉัตร
วิมลมิ่ง
๗๑๙๗ อาสาสมัครทหารพรานจิรพัฒน
ธรรมชูโต
๗๑๙๘ อาสาสมัครทหารพรานจิรวัฒณ
ชํานาญกุล
๗๑๙๙ อาสาสมัครทหารพรานจิรวัฒน
ทองจันทร
๗๒๐๐ อาสาสมัครทหารพรานจิรวัฒน
ออนทอง
๗๒๐๑ อาสาสมัครทหารพรานจิรายุทธ
ตุพิลา
๗๒๐๒ อาสาสมัครทหารพรานจีรวัฒน
วงษาสืบ
๗๒๐๓ อาสาสมัครทหารพรานจีรศักดิ์
รมฟากวาง
๗๒๐๔ อาสาสมัครทหารพรานจีรศักดิ์
สถิตพงษเดช
๗๒๐๕ อาสาสมัครทหารพรานเจตณรงค
ทองฟู
๗๒๐๖ อาสาสมัครทหารพรานเจตนิพัตธิ์
กางยาง
๗๒๐๗ อาสาสมัครทหารพรานเจตริน
สุวรรณศรี
๗๒๐๘ อาสาสมัครทหารพรานเจริญ
เวชสุวรรณ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๗๒๐๙ อาสาสมัครทหารพรานเจริญ
ศรีบุรินทร
๗๒๑๐ อาสาสมัครทหารพรานเจษฎา
ใจยะวงศ
๗๒๑๑ อาสาสมัครทหารพรานฉัตรชัย
อินทรเปาะ
๗๒๑๒ อาสาสมัครทหารพรานฉัตรมงคล
คําแกว
๗๒๑๓ อาสาสมัครทหารพรานเฉลิม
พรสกุลสวัสดิ์
๗๒๑๔ อาสาสมัครทหารพรานเฉลิมเกียรติ
ไชยเพียร
๗๒๑๕ อาสาสมัครทหารพรานเฉลิมชัย
สามทิศ
๗๒๑๖ อาสาสมัครทหารพรานเฉลิมพงษ
วนาวิไลกุล
๗๒๑๗ อาสาสมัครทหารพรานเฉลิมพล
ถวัลยวงษ
๗๒๑๘ อาสาสมัครทหารพรานเฉลิมพล
ทิตะยา
๗๒๑๙ อาสาสมัครทหารพรานเฉลิมพล
พันธตะ
๗๒๒๐ อาสาสมัครทหารพรานเฉลิมพล
เพ็ชรหัวบัว
๗๒๒๑ อาสาสมัครทหารพรานเฉลิมพันธุ
กันทะศร

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๗๒๒๒ อาสาสมัครทหารพรานเฉลิมยรรชล
จิตรบาล
๗๒๒๓ อาสาสมัครทหารพรานเฉลิมศักดิ์
แกนตะนุ
๗๒๒๔ อาสาสมัครทหารพรานชนแดน
พันคํา
๗๒๒๕ อาสาสมัครทหารพรานชนสรณ
จันทาพูน
๗๒๒๖ อาสาสมัครทหารพรานชนะ
รมประยูรวงศ
๗๒๒๗ อาสาสมัครทหารพรานชนะ
ออนอาจ
๗๒๒๘ อาสาสมัครทหารพรานชนะวุฒิ
เรืองณรงค
๗๒๒๙ อาสาสมัครทหารพรานชนะศักดิ์
ชวยทุกข
๗๒๓๐ อาสาสมัครทหารพรานชยพร
บุษบงค
๗๒๓๑ อาสาสมัครทหารพรานชยากรณ
อินปา
๗๒๓๒ อาสาสมัครทหารพรานชัชชัย
มูลลา
๗๒๓๓ อาสาสมัครทหารพรานชัชวาลย
รุงขยัน
๗๒๓๔ อาสาสมัครทหารพรานชัชวาลย
เรืองเจริญ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๗๒๓๕ อาสาสมัครทหารพรานชัชวาลย
วงศใหญ
๗๒๓๖ อาสาสมัครทหารพรานชัยณรงค
ชะนารา
๗๒๓๗ อาสาสมัครทหารพรานชัยประเสริฐ
มิตรอวยพร
๗๒๓๘ อาสาสมัครทหารพรานชัยพร
กอบชนยกยอง
๗๒๓๙ อาสาสมัครทหารพรานชัยยุทธ
กระแสเงินดี
๗๒๔๐ อาสาสมัครทหารพรานชัยยุทธ
ติ๊บคํา
๗๒๔๑ อาสาสมัครทหารพรานชัยรัตน
อินษร
๗๒๔๒ อาสาสมัครทหารพรานชัยวัฒน
แกวเกิด
๗๒๔๓ อาสาสมัครทหารพรานชัยวัฒน
จําเริญรุงกิจ
๗๒๔๔ อาสาสมัครทหารพรานชัยวัฒน
นอยแฮ
๗๒๔๕ อาสาสมัครทหารพรานชัยวัฒน
พรมเมือง
๗๒๔๖ อาสาสมัครทหารพรานชัยวัฒน
สุวันดี
๗๒๔๗ อาสาสมัครทหารพรานชัยศิริ มาลา

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๗๒๔๘ อาสาสมัครทหารพรานชาคริต
หอมเที่ยงแท
๗๒๔๙ อาสาสมัครทหารพรานชาญชัย
เทศะ
๗๒๕๐ อาสาสมัครทหารพรานชาญณรงค
ทองอยู
๗๒๕๑ อาสาสมัครทหารพรานชาญณรงค
พูลสวัสดิ์
๗๒๕๒ อาสาสมัครทหารพรานชาตรี
จันทรางาม
๗๒๕๓ อาสาสมัครทหารพรานชาตรี
รกไพร
๗๒๕๔ อาสาสมัครทหารพรานชาตรี
วนาสงบ
๗๒๕๕ อาสาสมัครทหารพรานชาติชาย
นันทกรปรีดา
๗๒๕๖ อาสาสมัครทหารพรานชํานาญ
รกไพร
๗๒๕๗ อาสาสมัครทหารพรานชินวัฒน
จันทรจอม
๗๒๕๘ อาสาสมัครทหารพรานชีวัน สุมทุม
๗๒๕๙ อาสาสมัครทหารพรานชุติพงษ
ไทรแกว
๗๒๖๐ อาสาสมัครทหารพรานชูเกียรติ์
อุตมอาง

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๗๒๖๑ อาสาสมัครทหารพรานชูชาติ
บัวตองชูชอ
๗๒๖๒ อาสาสมัครทหารพรานชูพร
ขันทองสกุล
๗๒๖๓ อาสาสมัครทหารพรานเชาวลิต
รําไพวนาลี
๗๒๖๔ อาสาสมัครทหารพรานเชาวลิต
สิริชาญธุรกิจ
๗๒๖๕ อาสาสมัครทหารพรานแชวา
บุษบาสดใส
๗๒๖๖ อาสาสมัครทหารพรานโชคชัย ถาติ๊บ
๗๒๖๗ อาสาสมัครทหารพรานไชยณรงค
ดุมเหลือง
๗๒๖๘ อาสาสมัครทหารพรานไชยบดินทร
หนอทาว
๗๒๖๙ อาสาสมัครทหารพรานไชยภัทร
สัทธารัตน
๗๒๗๐ อาสาสมัครทหารพรานไชยยันต
ผูคงบุญ
๗๒๗๑ อาสาสมัครทหารพรานไชโย
วงคศักดิ์ศรี
๗๒๗๒ อาสาสมัครทหารพรานซัยบีดี
ระเดนมนตรี
๗๒๗๓ อาสาสมัครทหารพรานซูไลมาน
เจะโกะ

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๗๒๗๔ อาสาสมัครทหารพรานซูไฮมี่ สะนิ
๗๒๗๕ อาสาสมัครทหารพรานญาณวิทย
อุปจักร
๗๒๗๖ อาสาสมัครทหารพรานฐาปนพงศ
นํามะมวง
๗๒๗๗ อาสาสมัครทหารพรานฐิติณัฐ
ลิ้มจําลอง
๗๒๗๘ อาสาสมัครทหารพรานฐิติพงษ
โนพวน
๗๒๗๙ อาสาสมัครทหารพรานฐิติภัศ
เปรงปราง
๗๒๘๐ อาสาสมัครทหารพรานฐิติวัฒน
แสงศรีจันทร
๗๒๘๑ อาสาสมัครทหารพรานณภัทร
จิรพรรณโสภณ
๗๒๘๒ อาสาสมัครทหารพรานณรงค
มุงเมือง
๗๒๘๓ อาสาสมัครทหารพรานณรงคฤทธิ์
ตะยาย
๗๒๘๔ อาสาสมัครทหารพรานณรงคฤทธิ์
วาระนัง
๗๒๘๕ อาสาสมัครทหารพรานณรงคฤทธิ์
อํานวยภัทร
๗๒๘๖ อาสาสมัครทหารพรานณรงเดช
แสวงทรัพย

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๒๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๗๒๘๗ อาสาสมัครทหารพรานณรงฤทธิ์
นุวา
๗๒๘๘ อาสาสมัครทหารพรานณัชญพิสิฐ
ยังวาสนาสุข
๗๒๘๙ อาสาสมัครทหารพรานณัฏฐ
โนวงค
๗๒๙๐ อาสาสมัครทหารพรานณัฐกฤษณ
เพ็งคง
๗๒๙๑ อาสาสมัครทหารพรานณัฐกานต
ออนกร
๗๒๙๒ อาสาสมัครทหารพรานณัฐดนัย
สะตะพันธ
๗๒๙๓ อาสาสมัครทหารพรานณัฐนันท
วรรณชัย
๗๒๙๔ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพงษ
แกวชะโน
๗๒๙๕ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพงษ
ทองหนู
๗๒๙๖ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพงษ
ฟูบินทร
๗๒๙๗ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพงษ
วงศใหญ
๗๒๙๘ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพงษ
อุดเตี่ยง
๗๒๙๙ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพจน
ดวงดี

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๗๓๐๐ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพล
ขันปงปุด
๗๓๐๑ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพล
ทองเครือมา
๗๓๐๒ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพล
พันจุย
๗๓๐๓ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพล
มั่นยุติธรรม
๗๓๐๔ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพล
รามศรี
๗๓๐๕ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพล
ลือโสภา
๗๓๐๖ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพล
สมแสง
๗๓๐๗ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพล
สรอยคํา
๗๓๐๘ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพล
อุปาทา
๗๓๐๙ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพล
เอื้องฟาไพรวัลย
๗๓๑๐ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพันธ
สางกุย
๗๓๑๑ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพันธุ
แปงคําใส
๗๓๑๒ อาสาสมัครทหารพรานณัฐภพ
รกไพร

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๗๓๑๓ อาสาสมัครทหารพรานณัฐรุจ
ทิดดอนตอง
๗๓๑๔ อาสาสมัครทหารพรานณัฐวุฒิ
กุลพันเลิศ
๗๓๑๕ อาสาสมัครทหารพรานณัฐวุฒิ
คงเมือง
๗๓๑๖ อาสาสมัครทหารพรานณัฐวุฒิ
คุมเปรม
๗๓๑๗ อาสาสมัครทหารพรานณัฐวุฒิ
จันทรสุวรรณรัตน
๗๓๑๘ อาสาสมัครทหารพรานณัฐวุฒิ
ปุมทอง
๗๓๑๙ อาสาสมัครทหารพรานณัฐวุฒิ
พึ่งสงวนพงศ
๗๓๒๐ อาสาสมัครทหารพรานณัฐวุฒิ
ราภิยะ
๗๓๒๑ อาสาสมัครทหารพรานณัฐวุฒิ
แสงราม
๗๓๒๒ อาสาสมัครทหารพรานดนัย
ศรมณีโชค
๗๓๒๓ อาสาสมัครทหารพรานดนุนันท
จิตมั่น
๗๓๒๔ อาสาสมัครทหารพรานดนุพล
กลิ่นเจริญ
๗๓๒๕ อาสาสมัครทหารพรานดนุพล
นิ่มสุดเจริญ

หนา้ ๒๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๗๓๒๖ อาสาสมัครทหารพรานดนุพล
อุนแกว
๗๓๒๗ อาสาสมัครทหารพรานดํารง
ปนอิน
๗๓๒๘ อาสาสมัครทหารพรานดํารง
อินพัดสี
๗๓๒๙ อาสาสมัครทหารพรานดิเรก
แดนสรวงวิเวก
๗๓๓๐ อาสาสมัครทหารพรานดิเรก มณี
๗๓๓๑ อาสาสมัครทหารพรานดิเรก
เรืองไชยชนะ
๗๓๓๒ อาสาสมัครทหารพรานดีลี
มะกียอ
๗๓๓๓ อาสาสมัครทหารพรานดุษฎี
พรสถิตวงศา
๗๓๓๔ อาสาสมัครทหารพรานดุสิต
หนองประทุม
๗๓๓๕ อาสาสมัครทหารพรานเดชชาติ
แซเตีย
๗๓๓๖ อาสาสมัครทหารพรานเดชณรงค
ขันหลวง
๗๓๓๗ อาสาสมัครทหารพรานเดชอุดม
จันทรหอม
๗๓๓๘ อาสาสมัครทหารพรานเดชา
ใฝสมบูรณ
๗๓๓๙ อาสาสมัครทหารพรานเดชา รกไพร

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๒๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๗๓๔๐ อาสาสมัครทหารพรานเดชาพล
พานะสุข
๗๓๔๑ อาสาสมัครทหารพรานเดชาวัต
ฤกษจันทร
๗๓๔๒ อาสาสมัครทหารพรานเดนชัย
ปกรอด
๗๓๔๓ อาสาสมัครทหารพรานเดนชัย
โพธิ์หยา
๗๓๔๔ อาสาสมัครทหารพรานแดง
ไพรัชชาตินิยม
๗๓๔๕ อาสาสมัครทหารพรานตรี
พนาลีอภิรักษ
๗๓๔๖ อาสาสมัครทหารพรานตรีภพ
คงยอด
๗๓๔๗ อาสาสมัครทหารพรานตฤณวัฒน
สุขสวัสดิ์
๗๓๔๘ อาสาสมัครทหารพรานไตรภพ
อุดเต็น
๗๓๔๙ อาสาสมัครทหารพรานไตรวุฒิ
ศรีสุวรรณ
๗๓๕๐ อาสาสมัครทหารพรานถาวร
เพชรชู
๗๓๕๑ อาสาสมัครทหารพรานทนงศักดิ์
นิลคํา
๗๓๕๒ อาสาสมัครทหารพรานทนงศักดิ์
สิทธิไชย

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๗๓๕๓ อาสาสมัครทหารพรานทนงศักดิ์
แสงสุข
๗๓๕๔ อาสาสมัครทหารพรานทนงศักดิ์
อินปา
๗๓๕๕ อาสาสมัครทหารพรานทรงเดช
เขื่อนเพชร
๗๓๕๖ อาสาสมัครทหารพรานทรงเดช
มูลเจริญ
๗๓๕๗ อาสาสมัครทหารพรานทรงพล
สวางไพรวัลย
๗๓๕๘ อาสาสมัครทหารพรานทรงพล
สิงขรณ
๗๓๕๙ อาสาสมัครทหารพรานทรงวุฒิ
ประทุมรัตน
๗๓๖๐ อาสาสมัครทหารพรานทรงศักดิ์
เรือนนาค
๗๓๖๑ อาสาสมัครทหารพรานทรงศักดิ์
วงคนอย
๗๓๖๒ อาสาสมัครทหารพรานทวีเดช
ใสสะอาด
๗๓๖๓ อาสาสมัครทหารพรานทวีพงษ
ศรีจันทร
๗๓๖๔ อาสาสมัครทหารพรานทวีรัฐ
กุลฉัตรเดชากุล
๗๓๖๕ อาสาสมัครทหารพรานทวีวัฒน
สมาธิ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๒๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๗๓๖๖ อาสาสมัครทหารพรานทวีศักดิ์
เกาะแกว
๗๓๖๗ อาสาสมัครทหารพรานทวีศักดิ์
คําริ้ว
๗๓๖๘ อาสาสมัครทหารพรานทวีศักดิ์
ทองสีนวล
๗๓๖๙ อาสาสมัครทหารพรานทวีศักดิ์
ไพรมาลาตรี
๗๓๗๐ อาสาสมัครทหารพรานทวีศักดิ์
ฟองจางวาง
๗๓๗๑ อาสาสมัครทหารพรานทวีศิลป
เทพเสน
๗๓๗๒ อาสาสมัครทหารพรานทศพล
ขัติยะวงค
๗๓๗๓ อาสาสมัครทหารพรานทองแจม
กลาพันธุดี
๗๓๗๔ อาสาสมัครทหารพรานทองดี
เปลงฉวีวรรณ
๗๓๗๕ อาสาสมัครทหารพรานทองสุข ลูซอ
๗๓๗๖ อาสาสมัครทหารพรานทัตดนัย
เงินทอก
๗๓๗๗ อาสาสมัครทหารพรานทัตเทพ
ยศบุญถึง
๗๓๗๘ อาสาสมัครทหารพรานทัตพงศ ดีบุรี
๗๓๗๙ อาสาสมัครทหารพรานทัศนพันธ
สะพะพันธ

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๗๓๘๐ อาสาสมัครทหารพรานทินกร
จันตะคํา
๗๓๘๑ อาสาสมัครทหารพรานทินกร
สอนใจ
๗๓๘๒ อาสาสมัครทหารพรานทินกร
สุสกุลโชคดี
๗๓๘๓ อาสาสมัครทหารพรานทินกรณ
พราโมด
๗๓๘๔ อาสาสมัครทหารพรานเทิดศักดิ์
สีนวล
๗๓๘๕ อาสาสมัครทหารพรานธงชัย
ประสงคน้ําใจ
๗๓๘๖ อาสาสมัครทหารพรานธงชัย
วรรณโชติ
๗๓๘๗ อาสาสมัครทหารพรานธงไชย
ปภัสสร
๗๓๘๘ อาสาสมัครทหารพรานธงไทย
ปนอิน
๗๓๘๙ อาสาสมัครทหารพรานธณาวุฒิ
เนตรประกอบ
๗๓๙๐ อาสาสมัครทหารพรานธนกร ภักดี
๗๓๙๑ อาสาสมัครทหารพรานธนกร วังวร
๗๓๙๒ อาสาสมัครทหารพรานธนกฤต
เชื้อจีน
๗๓๙๓ อาสาสมัครทหารพรานธนกฤต
นภากาศ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๒๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๗๓๙๔ อาสาสมัครทหารพรานธนชัย
รําไพพนา
๗๓๙๕ อาสาสมัครทหารพรานธนดล
เจริญผล
๗๓๙๖ อาสาสมัครทหารพรานธนภัทร
พรหมจันทร
๗๓๙๗ อาสาสมัครทหารพรานธนวัฒน
เจากลดี
๗๓๙๘ อาสาสมัครทหารพรานธนวัฒน
ฐิติรัฏฐกุล
๗๓๙๙ อาสาสมัครทหารพรานธนวัต
แยมสุขสม
๗๔๐๐ อาสาสมัครทหารพรานธนวิชญ
เรืองเพชร
๗๔๐๑ อาสาสมัครทหารพรานธนวิทย
ชุมชื่น
๗๔๐๒ อาสาสมัครทหารพรานธนสาร นาดี
๗๔๐๓ อาสาสมัครทหารพรานธนะเมศฐ
สิทธิอมรนันท
๗๔๐๔ อาสาสมัครทหารพรานธนัด ธรรมธิ
๗๔๐๕ อาสาสมัครทหารพรานธนา
แสงประทีป
๗๔๐๖ อาสาสมัครทหารพรานธนา
ฮดบุญเรือง
๗๔๐๗ อาสาสมัครทหารพรานธนากร
ครองความสัตย

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๗๔๐๘ อาสาสมัครทหารพรานธนากร
ตันนรา
๗๔๐๙ อาสาสมัครทหารพรานธนากร
ทองโอย
๗๔๑๐ อาสาสมัครทหารพรานธนากร
รังแกว
๗๔๑๑ อาสาสมัครทหารพรานธนากร
สันปาแกว
๗๔๑๒ อาสาสมัครทหารพรานธนากร
อินทรสิงหทอง
๗๔๑๓ อาสาสมัครทหารพรานธนาชัย
พิชิตงาน
๗๔๑๔ อาสาสมัครทหารพรานธนาธิป
อูนาท
๗๔๑๕ อาสาสมัครทหารพรานธนานพ
วงคพุทธคํา
๗๔๑๖ อาสาสมัครทหารพรานธนารักษ
สุมทุม
๗๔๑๗ อาสาสมัครทหารพรานธนาวุฒิ
ทวีสุข
๗๔๑๘ อาสาสมัครทหารพรานธนิสสร
มาลัย
๗๔๑๙ อาสาสมัครทหารพรานธเนศ
หนูนิล
๗๔๒๐ อาสาสมัครทหารพรานธเนศ
อินปา

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๒๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๗๔๒๑ อาสาสมัครทหารพรานธเนศพล
ดวงไทย
๗๔๒๒ อาสาสมัครทหารพรานธรรมชาติ
ธาราอําไพ
๗๔๒๓ อาสาสมัครทหารพรานธรรมนูญ
กิ่งงาม
๗๔๒๔ อาสาสมัครทหารพรานธรรมนูญ
ศรีพรรุงเรืองดี
๗๔๒๕ อาสาสมัครทหารพรานธรรมรัตน
นิ่มนุย
๗๔๒๖ อาสาสมัครทหารพรานธวัช
จันทรชูวิจิตร
๗๔๒๗ อาสาสมัครทหารพรานธวัช
วัดนนท
๗๔๒๘ อาสาสมัครทหารพรานธวัช
เสถียรอินทร
๗๔๒๙ อาสาสมัครทหารพรานธวัชชัย
ไชยโย
๗๔๓๐ อาสาสมัครทหารพรานธวัชชัย
โทปุรินทร
๗๔๓๑ อาสาสมัครทหารพรานธวัชชัย
บางพงศ
๗๔๓๒ อาสาสมัครทหารพรานธวัชชัย
เปาปา
๗๔๓๓ อาสาสมัครทหารพรานธวัชชัย ปนธิ

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๗๔๓๔ อาสาสมัครทหารพรานธวัชชัย
เรณูนวล
๗๔๓๕ อาสาสมัครทหารพรานธวัฒชัย
สงรอง
๗๔๓๖ อาสาสมัครทหารพรานธวัลกร
ปานแยม
๗๔๓๗ อาสาสมัครทหารพรานธันวา
สลีแดง
๗๔๓๘ อาสาสมัครทหารพรานธาดา
เครื่องจันทร
๗๔๓๙ อาสาสมัครทหารพรานธาดา
พาสยามสุข
๗๔๔๐ อาสาสมัครทหารพรานธานี
ไชยวิทูรย
๗๔๔๑ อาสาสมัครทหารพรานธานี
ยาลังกา
๗๔๔๒ อาสาสมัครทหารพรานธาราวิทย
จีนสีนํา
๗๔๔๓ อาสาสมัครทหารพรานธํารงค
ตาแกว
๗๔๔๔ อาสาสมัครทหารพรานธิวากร
ศรีสมบัติ
๗๔๔๕ อาสาสมัครทหารพรานธีรชัย ไชยโย
๗๔๔๖ อาสาสมัครทหารพรานธีรเณศ
บาลทิพย

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๒๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๗๔๔๗ อาสาสมัครทหารพรานธีรเดช
ศรีสกุลเสาวภาคย
๗๔๔๘ อาสาสมัครทหารพรานธีรธวัช
บัวอิ่น
๗๔๔๙ อาสาสมัครทหารพรานธีรพงค
จันคง
๗๔๕๐ อาสาสมัครทหารพรานธีรพงศ ใจดี
๗๔๕๑ อาสาสมัครทหารพรานธีรพงษ
เสารางทอย
๗๔๕๒ อาสาสมัครทหารพรานธีรพล
โสกัณทัต
๗๔๕๓ อาสาสมัครทหารพรานธีรพัฒน
อุปวัน
๗๔๕๔ อาสาสมัครทหารพรานธีรยุทธ
ติเยาว
๗๔๕๕ อาสาสมัครทหารพรานธีรยุทธ
แววปราณี
๗๔๕๖ อาสาสมัครทหารพรานธีรวัฒน
ดวงจันทร
๗๔๕๗ อาสาสมัครทหารพรานธีรวิทย
มาลาคีรีกุล
๗๔๕๘ อาสาสมัครทหารพรานธีรศักดิ์
คําสามัคคี
๗๔๕๙ อาสาสมัครทหารพรานธีรศักดิ์
ตะวันออก

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๗๔๖๐ อาสาสมัครทหารพรานธีรศักดิ์
ทองวิเศษ
๗๔๖๑ อาสาสมัครทหารพรานธีรศักดิ์
สิ้วอินทร
๗๔๖๒ อาสาสมัครทหารพรานธีรศักดิ์
เฮียงกัน
๗๔๖๓ อาสาสมัครทหารพรานธีระ
โพธิ์ทองสุวรรณ
๗๔๖๔ อาสาสมัครทหารพรานธีระชัย
พรพระพุทธคุณ
๗๔๖๕ อาสาสมัครทหารพรานธีระพงศ
ชีวิตราบรื่น
๗๔๖๖ อาสาสมัครทหารพรานธีระพงษ
ทิแพง
๗๔๖๗ อาสาสมัครทหารพรานธีระวัฒน
ชมภู
๗๔๖๘ อาสาสมัครทหารพรานนคร ปนอิน
๗๔๖๙ อาสาสมัครทหารพรานนที
วรรณชัย
๗๔๗๐ อาสาสมัครทหารพรานนนทนรินทร
ติ๊บปน
๗๔๗๑ อาสาสมัครทหารพรานนนทปวิธ
ตาเขียว
๗๔๗๒ อาสาสมัครทหารพรานนพคุณ
ศิริรัตน

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๒๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๗๔๗๓ อาสาสมัครทหารพรานนพดล
ชนะคํา
๗๔๗๔ อาสาสมัครทหารพรานนพดล
ทับทิมเทศ
๗๔๗๕ อาสาสมัครทหารพรานนพดล
แผนใหญ
๗๔๗๖ อาสาสมัครทหารพรานนพดล
หมองเขียว
๗๔๗๗ อาสาสมัครทหารพรานนพพนธ
บัวบานแยม
๗๔๗๘ อาสาสมัครทหารพรานนพพร
ชุมทอง
๗๔๗๙ อาสาสมัครทหารพรานนพพล ตนฟู
๗๔๘๐ อาสาสมัครทหารพรานนราธร
แซหวอง
๗๔๘๑ อาสาสมัครทหารพรานนราธิป
หอยมณี
๗๔๘๒ อาสาสมัครทหารพรานนราพล
สมบัติวงค
๗๔๘๓ อาสาสมัครทหารพรานนรินทร
จอมนอย
๗๔๘๔ อาสาสมัครทหารพรานนรินทร
ใจแปง
๗๔๘๕ อาสาสมัครทหารพรานนเรศ
จันทรดี

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๗๔๘๖ อาสาสมัครทหารพรานนฤดล
พุกอูด
๗๔๘๗ อาสาสมัครทหารพรานนวพล
ปอมไผขวาง
๗๔๘๘ อาสาสมัครทหารพรานนวพล สิงหน
๗๔๘๙ อาสาสมัครทหารพรานนัฐพงษ
จักรพล
๗๔๙๐ อาสาสมัครทหารพรานนัฐพล ชูทอง
๗๔๙๑ อาสาสมัครทหารพรานนันทยุทธ
คูมณี
๗๔๙๒ อาสาสมัครทหารพรานนันทวุฒิ
ชูปาน
๗๔๙๓ อาสาสมัครทหารพรานนัยณัฏฐ
ชูโชติ
๗๔๙๔ อาสาสมัครทหารพรานนากิส
หลังยาหนาย
๗๔๙๕ อาสาสมัครทหารพรานนาวิน
ธนะไชย
๗๔๙๖ อาสาสมัครทหารพรานนิกร
ศรีไสวจําปา
๗๔๙๗ อาสาสมัครทหารพรานนิชัย
ชีวสุนทรพงศ
๗๔๙๘ อาสาสมัครทหารพรานนิติ เซงฮวด
๗๔๙๙ อาสาสมัครทหารพรานนิติธร
กันพันธุ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๒๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๗๕๐๐ อาสาสมัครทหารพรานนิติธร
อูปเฮียง
๗๕๐๑ อาสาสมัครทหารพรานนิธิ
เพ็งเพชร
๗๕๐๒ อาสาสมัครทหารพรานนิธิทัศน
ธนภัคพลชัย
๗๕๐๓ อาสาสมัครทหารพรานนิพนธ
ดั่งเนื้อทอง
๗๕๐๔ อาสาสมัครทหารพรานนิพนธ
เปลี่ยนเนียม
๗๕๐๕ อาสาสมัครทหารพรานนิพนธ
เภรีประยูรพร
๗๕๐๖ อาสาสมัครทหารพรานนิรวิทธ
สุขแพง
๗๕๐๗ อาสาสมัครทหารพรานนิรันดร
นาจาย
๗๕๐๘ อาสาสมัครทหารพรานนิวัตน
รกไพร
๗๕๐๙ อาสาสมัครทหารพรานนิวัตน
หยกโรจนวสุ
๗๕๑๐ อาสาสมัครทหารพรานนุรักษ นันเต
๗๕๑๑ อาสาสมัครทหารพรานบรรจง
ศรีลาวงค
๗๕๑๒ อาสาสมัครทหารพรานบรรจง
อรัญญางาม

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๗๕๑๓ อาสาสมัครทหารพรานบรรยง
โพธิควา
๗๕๑๔ อาสาสมัครทหารพรานบวรศิลป
ไหวไว
๗๕๑๕ อาสาสมัครทหารพรานบัณฑิต
เหลาสะพาน
๗๕๑๖ อาสาสมัครทหารพรานบิณฑษานต
ศักดิ์ประเสริฐ
๗๕๑๗ อาสาสมัครทหารพรานบิน
แปงคําใส
๗๕๑๘ อาสาสมัครทหารพรานบินยา ครีม
๗๕๑๙ อาสาสมัครทหารพรานบุญชัย
ขยันภูมิใจยิ่ง
๗๕๒๐ อาสาสมัครทหารพรานบุญชู
งามทรง
๗๕๒๑ อาสาสมัครทหารพรานบุญชู
ศรีชาวดอย
๗๕๒๒ อาสาสมัครทหารพรานบุญเชิด
ฤกษใหญ
๗๕๒๓ อาสาสมัครทหารพรานบุญญฤทธิ์
ลูทอง
๗๕๒๔ อาสาสมัครทหารพรานบุญณรงค
ผลสด
๗๕๒๕ อาสาสมัครทหารพรานบุญธรรม
วงคกุศล

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๒๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๗๕๒๖ อาสาสมัครทหารพรานบุญพัฒน
หยอมวิไล
๗๕๒๗ อาสาสมัครทหารพรานบุญเริ่ม สีสด
๗๕๒๘ อาสาสมัครทหารพรานบุญเรือง
ทองบุตร
๗๕๒๙ อาสาสมัครทหารพรานบุญฤทธิ์
ชูจันทร
๗๕๓๐ อาสาสมัครทหารพรานบุญฤทธิ์
เต็มยอด
๗๕๓๑ อาสาสมัครทหารพรานบุญฤทธิ์
ประจักรเมือง
๗๕๓๒ อาสาสมัครทหารพรานบุญฤทธิ์
อาจกิจ
๗๕๓๓ อาสาสมัครทหารพรานบุเรง
ชางเรือง
๗๕๓๔ อาสาสมัครทหารพรานปกรณ
จรรยาสุทธิพงศ
๗๕๓๕ อาสาสมัครทหารพรานปฏิคม
คําอินบุตร
๗๕๓๖ อาสาสมัครทหารพรานปฏิทาธาร
สิงหภา
๗๕๓๗ อาสาสมัครทหารพรานปฏิภาณ
เกษมสุข
๗๕๓๘ อาสาสมัครทหารพรานปฏิวัติ
ชอบแดนดอย

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๗๕๓๙ อาสาสมัครทหารพรานปฐมพงษ
หงษหิน
๗๕๔๐ อาสาสมัครทหารพรานปภังกร ชมภู
๗๕๔๑ อาสาสมัครทหารพรานปรเมศวร
ใจกลา
๗๕๔๒ อาสาสมัครทหารพรานปรวิตร
มณีวรรณ
๗๕๔๓ อาสาสมัครทหารพรานประกอบ
จอนแจง
๗๕๔๔ อาสาสมัครทหารพรานประกายเพชร
ทองคํา
๗๕๔๕ อาสาสมัครทหารพรานประชา
อาภรประเสริฐ
๗๕๔๖ อาสาสมัครทหารพรานประดิษฐ
กาตะโล
๗๕๔๗ อาสาสมัครทหารพรานประดิษฐ
ปองไพบูลยผล
๗๕๔๘ อาสาสมัครทหารพรานประดิษฐชัย
ดอกไมปา
๗๕๔๙ อาสาสมัครทหารพรานประทีป
ทองราช
๗๕๕๐ อาสาสมัครทหารพรานประทีป
เถมินพนา
๗๕๕๑ อาสาสมัครทหารพรานประพจน
อมรใฝธนากุล

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๗๕๕๒ อาสาสมัครทหารพรานประพันธ
กระแสเทพ
๗๕๕๓ อาสาสมัครทหารพรานประพันธ
ขยัน
๗๕๕๔ อาสาสมัครทหารพรานประพันธ
นิธิไพรขจร
๗๕๕๕ อาสาสมัครทหารพรานประพันธ
ประสงคน้ําใจ
๗๕๕๖ อาสาสมัครทหารพรานประพันธ
วรวัฒนกุลชัย
๗๕๕๗ อาสาสมัครทหารพรานประยุทธ
ถิ่นไทย
๗๕๕๘ อาสาสมัครทหารพรานประยูร
มุกวิมลมาศ
๗๕๕๙ อาสาสมัครทหารพรานประยูร
ศรีพรรุงเรืองดี
๗๕๖๐ อาสาสมัครทหารพรานประวิทย
เถมินพนา
๗๕๖๑ อาสาสมัครทหารพรานประวิทย
นุนแกว
๗๕๖๒ อาสาสมัครทหารพรานประเวศ
ชูดํา
๗๕๖๓ อาสาสมัครทหารพรานประสงค
ชลใสเย็น
๗๕๖๔ อาสาสมัครทหารพรานประสาน
ทองเกิด

หนา้ ๒๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๗๕๖๕ อาสาสมัครทหารพรานประสิทธิ์
คําแกว
๗๕๖๖ อาสาสมัครทหารพรานประสิทธิ์
วังบุญคง
๗๕๖๗ อาสาสมัครทหารพรานประสิทธิ์ชัย
นันทะนา
๗๕๖๘ อาสาสมัครทหารพรานประเสริฐ
แกวโสม
๗๕๖๙ อาสาสมัครทหารพรานประเสริฐ
ใฝสุจริต
๗๕๗๐ อาสาสมัครทหารพรานประเสริฐ
เลิศทิพยธารา
๗๕๗๑ อาสาสมัครทหารพรานปรัชญา
พิทักษธารทอง
๗๕๗๒ อาสาสมัครทหารพรานปราโมทย
คําเลิศ
๗๕๗๓ อาสาสมัครทหารพรานปริญญา
คูมณี
๗๕๗๔ อาสาสมัครทหารพรานปริญญา
มิมะละ
๗๕๗๕ อาสาสมัครทหารพรานปริญญา
วงคเขียว
๗๕๗๖ อาสาสมัครทหารพรานปรีชา
เกษตรปญญา
๗๕๗๗ อาสาสมัครทหารพรานปรีชา
ชัยวงศ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๒๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๗๕๗๘ อาสาสมัครทหารพรานปรีชา
พงศอภิโชติ
๗๕๗๙ อาสาสมัครทหารพรานปรีชา
สิริสกุลโกศล
๗๕๘๐ อาสาสมัครทหารพรานปรีชา หลักคํา
๗๕๘๑ อาสาสมัครทหารพรานปรีชา
หินเหล็กไฟ
๗๕๘๒ อาสาสมัครทหารพรานปวีรนิพัท
เริ่มวงศ
๗๕๘๓ อาสาสมัครทหารพรานปอมเพชร
พรคีรีมณี
๗๕๘๔ อาสาสมัครทหารพรานปญญา
นิ่มนวลชีพ
๗๕๘๕ อาสาสมัครทหารพรานปญญา
วรรณพนา
๗๕๘๖ อาสาสมัครทหารพรานปณณทัต
ทองนาบัว
๗๕๘๗ อาสาสมัครทหารพรานปณณวัฒน
อางสินธุ
๗๕๘๘ อาสาสมัครทหารพรานปติพงศ
ไชยบุญแกว
๗๕๘๙ อาสาสมัครทหารพรานปยพงษ ภักมี
๗๕๙๐ อาสาสมัครทหารพรานปยะ
ทาวอินทร
๗๕๙๑ อาสาสมัครทหารพรานปยะพงษ
กงลอเงิน

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๗๕๙๒ อาสาสมัครทหารพรานเปลี่ยนแปลง
ศรีประดับไพร
๗๕๙๓ อาสาสมัครทหารพรานใผ สุนันตะ
๗๕๙๔ อาสาสมัครทหารพรานพงศกร
ศรีสายคํา
๗๕๙๕ อาสาสมัครทหารพรานพงศธร
เครือปาน
๗๕๙๖ อาสาสมัครทหารพรานพงศธร
หนอใหม
๗๕๙๗ อาสาสมัครทหารพรานพงศพันธุ
กันทะดง
๗๕๙๘ อาสาสมัครทหารพรานพงศพิพัฒน
ยอดออน
๗๕๙๙ อาสาสมัครทหารพรานพงศพิสุทธิ์
รวมผล
๗๖๐๐ อาสาสมัครทหารพรานพงศสิทธิ์
เวียงอินทร
๗๖๐๑ อาสาสมัครทหารพรานพงศสิริ
จันทรแกว
๗๖๐๒ อาสาสมัครทหารพรานพงษทวี
วิชาหาญ
๗๖๐๓ อาสาสมัครทหารพรานพงษธร สุรีย
๗๖๐๔ อาสาสมัครทหารพรานพงษพรรณ
มีสินทรัพย
๗๖๐๕ อาสาสมัครทหารพรานพงษพัฒน
ศรีพรไพรพฤกษ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๒๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๗๖๐๖ อาสาสมัครทหารพรานพงษพัฒน
สิริประกอบศักดิ์
๗๖๐๗ อาสาสมัครทหารพรานพงษพิพัฒน
สอนสุภาพ
๗๖๐๘ อาสาสมัครทหารพรานพงษศักดิ์
ยานัน
๗๖๐๙ อาสาสมัครทหารพรานพงษศักดิ์
สิงหทุงเสือ
๗๖๑๐ อาสาสมัครทหารพรานพงษศักดิ์
หมวดโพธิ์
๗๖๑๑ อาสาสมัครทหารพรานพงษศักดิ์
อภิสุขิตา
๗๖๑๒ อาสาสมัครทหารพรานพงษศิริ
ชางเหล็ก
๗๖๑๓ อาสาสมัครทหารพรานพงษศิริ
สงาเพียรสิริ
๗๖๑๔ อาสาสมัครทหารพรานพจพล
กรมเกลียว
๗๖๑๕ อาสาสมัครทหารพรานพยัพ กาฟู
๗๖๑๖ อาสาสมัครทหารพรานพยุงศักดิ์
วงคสุยะ
๗๖๑๗ อาสาสมัครทหารพรานพยุงศักดิ์
สีตื้อ
๗๖๑๘ อาสาสมัครทหารพรานพรเจริญ
หยกพูนผลดี

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๗๖๑๙ อาสาสมัครทหารพรานพรชัย
พรหมนุช
๗๖๒๐ อาสาสมัครทหารพรานพรชัย
พุมหมัน
๗๖๒๑ อาสาสมัครทหารพรานพรชัย
สมบูรณไพรวัลย
๗๖๒๒ อาสาสมัครทหารพรานพรชัย อุนถิ่น
๗๖๒๓ อาสาสมัครทหารพรานพรพรรณ
จันทรบุญนาค
๗๖๒๔ อาสาสมัครทหารพรานพรพิมุข
บุญดวง
๗๖๒๕ อาสาสมัครทหารพรานพรรณวัตร
ปยปราน
๗๖๒๖ อาสาสมัครทหารพรานพรศักดิ์
คัมภีรชัย
๗๖๒๗ อาสาสมัครทหารพรานพรอมรบ
ใฝฝากจรรยา
๗๖๒๘ อาสาสมัครทหารพรานพลวัฒน
แกวหลวง
๗๖๒๙ อาสาสมัครทหารพรานพลวัฒน
หนูเหลือง
๗๖๓๐ อาสาสมัครทหารพรานพศิน
แกวอวม
๗๖๓๑ อาสาสมัครทหารพรานพหล
ไขจันทร

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๒๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๗๖๓๒ อาสาสมัครทหารพรานพะฉาเก
ธรรมรัตนสุธี
๗๖๓๓ อาสาสมัครทหารพรานพัชร กาใจ
๗๖๓๔ อาสาสมัครทหารพรานพัชรพล
พินเมือง
๗๖๓๕ อาสาสมัครทหารพรานพัชรลักษณ
นิลพัฒน
๗๖๓๖ อาสาสมัครทหารพรานพัชระ
ยิ้มเครือทอง
๗๖๓๗ อาสาสมัครทหารพรานพัฒน
หยกสินเพชร
๗๖๓๘ อาสาสมัครทหารพรานพัฒนพงศ
สุวรรณผา
๗๖๓๙ อาสาสมัครทหารพรานพัฒพงษ
เสนานุช
๗๖๔๐ อาสาสมัครทหารพรานพันกร
สมบุญมาก
๗๖๔๑ อาสาสมัครทหารพรานพัสกร
บุญสีมาส
๗๖๔๒ อาสาสมัครทหารพรานพาชัย
แสงงาม
๗๖๔๓ อาสาสมัครทหารพรานพิฆเนตร
อินทรรอด
๗๖๔๔ อาสาสมัครทหารพรานพิชชานันท
มหานิยม

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๗๖๔๕ อาสาสมัครทหารพรานพิชยุตม
กองกุล
๗๖๔๖ อาสาสมัครทหารพรานพิชัย
ภูคําพิทักษ
๗๖๔๗ อาสาสมัครทหารพรานพิชานนท
จีนหมวกดํา
๗๖๔๘ อาสาสมัครทหารพรานพิทยา
เกนฑทา
๗๖๔๙ อาสาสมัครทหารพรานพิทักษ
ไพรโชติวุฒิ
๗๖๕๐ อาสาสมัครทหารพรานพินิจ
เทพจันตา
๗๖๕๑ อาสาสมัครทหารพรานพิบูลย
อภิบาลวนา
๗๖๕๒ อาสาสมัครทหารพรานพิภพ
พูลนุช
๗๖๕๓ อาสาสมัครทหารพรานพิรัชย
เสริมสิริรัตนกุล
๗๖๕๔ อาสาสมัครทหารพรานพิษณุ
ประทาน
๗๖๕๕ อาสาสมัครทหารพรานพิสณฑ ปูเงิน
๗๖๕๖ อาสาสมัครทหารพรานพิสรรค
ศักดิ์วัฒนเลิศ
๗๖๕๗ อาสาสมัครทหารพรานพิสิทธิ์
นิธิไพรขจร

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๒๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๗๖๕๘ อาสาสมัครทหารพรานพิสิทธิ์
เมืองศรีพรรณ
๗๖๕๙ อาสาสมัครทหารพรานพีรเชษฐ
จันทรคุม
๗๖๖๐ อาสาสมัครทหารพรานพีรณัฐ
ปานสี
๗๖๖๑ อาสาสมัครทหารพรานพีรยุทธ
แซหลี
๗๖๖๒ อาสาสมัครทหารพรานพีรวัฒน
มิตรใส
๗๖๖๓ อาสาสมัครทหารพรานพีรศิลป
แซลิ้ม
๗๖๖๔ อาสาสมัครทหารพรานพีระพงศ
ดวงชุมภู
๗๖๖๕ อาสาสมัครทหารพรานพีระพงษ
ขันขวา
๗๖๖๖ อาสาสมัครทหารพรานพีระพัฒน
แกวศรี
๗๖๖๗ อาสาสมัครทหารพรานพีระพันธ
กาญชนะพันธ
๗๖๖๘ อาสาสมัครทหารพรานพุฒทอง
สันติอรุณโชค
๗๖๖๙ อาสาสมัครทหารพรานพุฒิพงษ
สอนหนู
๗๖๗๐ อาสาสมัครทหารพรานพุทธินันท
เรืองฤทธิ์

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๗๖๗๑ อาสาสมัครทหารพรานพุทธิพงษ
คงแดง
๗๖๗๒ อาสาสมัครทหารพรานแพง
ศรีมอม
๗๖๗๓ อาสาสมัครทหารพรานไพฑูรย
ธรรมาภิวาท
๗๖๗๔ อาสาสมัครทหารพรานไพฑูรย
เพชรศรี
๗๖๗๕ อาสาสมัครทหารพรานไพบูลย
ขวัญชีวิตแมศึก
๗๖๗๖ อาสาสมัครทหารพรานไพรสัณฑ
อิ่นคํา
๗๖๗๗ อาสาสมัครทหารพรานไพรัล
เหลาจีนวงศ
๗๖๗๘ อาสาสมัครทหารพรานไพโรจน
จิตธารา
๗๖๗๙ อาสาสมัครทหารพรานไพโรจน
ธราดลคงสกุล
๗๖๘๐ อาสาสมัครทหารพรานไพโรจน
ศรีไชย
๗๖๘๑ อาสาสมัครทหารพรานไพศาล
รุงรังสรรค
๗๖๘๒ อาสาสมัครทหารพรานไพสิฐ
วงศวรัณ
๗๖๘๓ อาสาสมัครทหารพรานภราดร
จันนุย

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๒๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๗๖๘๔ อาสาสมัครทหารพรานภราดร
สุวรรณคง
๗๖๘๕ อาสาสมัครทหารพรานภราดา
ตันกาบ
๗๖๘๖ อาสาสมัครทหารพรานภัคพล
ไชยโย
๗๖๘๗ อาสาสมัครทหารพรานภัทรกร
แสงสกุล
๗๖๘๘ อาสาสมัครทหารพรานภัทรพล
ตันติศักดานนท
๗๖๘๙ อาสาสมัครทหารพรานภาคภูมิ
นิลปวน
๗๖๙๐ อาสาสมัครทหารพรานภาคภูมิ
สูญราช
๗๖๙๑ อาสาสมัครทหารพรานภาคิไนย
ทารุณ
๗๖๙๒ อาสาสมัครทหารพรานภาณุ
ชาครวิโรจน
๗๖๙๓ อาสาสมัครทหารพรานภาณุพงศ
ชุมหลอ
๗๖๙๔ อาสาสมัครทหารพรานภาณุวัฒน
อินทรยอด
๗๖๙๕ อาสาสมัครทหารพรานภาณุวิชญ
รกไพร
๗๖๙๖ อาสาสมัครทหารพรานภานุพงษ
ทะใดแกว

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๗๖๙๗ อาสาสมัครทหารพรานภานุพงษ
แสงสีห
๗๖๙๘ อาสาสมัครทหารพรานภานุวัตร
สังขเพ็ชร
๗๖๙๙ อาสาสมัครทหารพรานภูไท
ดาวประกายสี
๗๗๐๐ อาสาสมัครทหารพรานภูมรินทร
พิทักษ
๗๗๐๑ อาสาสมัครทหารพรานภูวดล
ดาวกลางไพร
๗๗๐๒ อาสาสมัครทหารพรานภูวนาถ
เทิดไทยธรรม
๗๗๐๓ อาสาสมัครทหารพรานภูวนารถ
กันตา
๗๗๐๔ อาสาสมัครทหารพรานภูวฤทธิ์
ดําริกระจางผล
๗๗๐๕ อาสาสมัครทหารพรานมงคล
กวินเพชรสกุล
๗๗๐๖ อาสาสมัครทหารพรานมงคล
แกวปุย
๗๗๐๗ อาสาสมัครทหารพรานมงคล
เพิ่มพูน
๗๗๐๘ อาสาสมัครทหารพรานมงคล
ยืนยั่ง
๗๗๐๙ อาสาสมัครทหารพรานมงคล
แสงนิมิตยามรุง

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๒๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๗๗๑๐ อาสาสมัครทหารพรานมนตรี
ขวัญแกว
๗๗๑๑ อาสาสมัครทหารพรานมนตรี บัวผุด
๗๗๑๒ อาสาสมัครทหารพรานมนตรี มาฝาย
๗๗๑๓ อาสาสมัครทหารพรานมนตรี
วงศใหญ
๗๗๑๔ อาสาสมัครทหารพรานมนตรี ศิริ
๗๗๑๕ อาสาสมัครทหารพรานมนัญชัย
แกวมั่น
๗๗๑๖ อาสาสมัครทหารพรานมนัสกร
ไพรพฤกษา
๗๗๑๗ อาสาสมัครทหารพรานมนัสพงษ
อะโนชัย
๗๗๑๘ อาสาสมัครทหารพรานมนาไพร
ยงยิ่ง
๗๗๑๙ อาสาสมัครทหารพรานมนูญ
ศรีพรมมาศ
๗๗๒๐ อาสาสมัครทหารพรานมอหามะนอ
สาเมาะ
๗๗๒๑ อาสาสมัครทหารพรานมะรอกิ ซือนิ
๗๗๒๒ อาสาสมัครทหารพรานมาณพ
ธรรมนามวนา
๗๗๒๓ อาสาสมัครทหารพรานมานพ
สุโรพันธ
๗๗๒๔ อาสาสมัครทหารพรานมานพ
อินตะแสน

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๗๗๒๕ อาสาสมัครทหารพรานมานะ
แพทยสาหลํา
๗๗๒๖ อาสาสมัครทหารพรานมานะ
รอดเนียม
๗๗๒๗ อาสาสมัครทหารพรานมาโนช
เกษรจรุง
๗๗๒๘ อาสาสมัครทหารพรานมาโนชย
บุญอินทร
๗๗๒๙ อาสาสมัครทหารพรานมิตร
กวีสานต
๗๗๓๐ อาสาสมัครทหารพรานมุจจรินทร
พรหมสุข
๗๗๓๑ อาสาสมัครทหารพรานมูฮําหมัด
สูแน
๗๗๓๒ อาสาสมัครทหารพรานเมธากรณ
หงษาคํา
๗๗๓๓ อาสาสมัครทหารพรานเมธาสิทธิ์
วรเมธโศภิษฐ
๗๗๓๔ อาสาสมัครทหารพรานเมษฐ
มูสิกะเจริญ
๗๗๓๕ อาสาสมัครทหารพรานเมษา
แสงชัยรินทร
๗๗๓๖ อาสาสมัครทหารพรานยงยุทธ
กันทะจอม
๗๗๓๗ อาสาสมัครทหารพรานยงยุทธ
ครองเชิดชู

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๒๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๗๗๓๘ อาสาสมัครทหารพรานยงยุทธ
เฉลิมเทวัญ
๗๗๓๙ อาสาสมัครทหารพรานยงยุทธ
รกไพร
๗๗๔๐ อาสาสมัครทหารพรานยงยุทธ
อาจปรุ
๗๗๔๑ อาสาสมัครทหารพรานยศวัชร
ขําเกิด
๗๗๔๒ อาสาสมัครทหารพรานยอดชัย
ศิวเดชเกรียงไกร
๗๗๔๓ อาสาสมัครทหารพรานยุตทสิต
โปเดิม
๗๗๔๔ อาสาสมัครทหารพรานยุทธกานต
ยิ่งยง
๗๗๔๕ อาสาสมัครทหารพรานยุทธชัย
นิธิเลิศพรวิเศษ
๗๗๔๖ อาสาสมัครทหารพรานยุทธนา
ใจเกง
๗๗๔๗ อาสาสมัครทหารพรานยุทธนา
พันมาลี
๗๗๔๘ อาสาสมัครทหารพรานยุทธนา
ภูจอมจิตร
๗๗๔๙ อาสาสมัครทหารพรานยุทธพงศ
ไชยนุย
๗๗๕๐ อาสาสมัครทหารพรานยุทธพงษ
ชีวกุลสัมพันธ

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๗๗๕๑ อาสาสมัครทหารพรานยุทธพงษ
ปนอิน
๗๗๕๒ อาสาสมัครทหารพรานยุทธพงษ
อัศวภูมิ
๗๗๕๓ อาสาสมัครทหารพรานยุทธภูมิ
ปาเตียง
๗๗๕๔ อาสาสมัครทหารพรานยุทธิ์ ยาวิเลิง
๗๗๕๕ อาสาสมัครทหารพรานยุรนันท
พระวงษวัน
๗๗๕๖ อาสาสมัครทหารพรานโยธิน
คําอินบุตร
๗๗๕๗ อาสาสมัครทหารพรานโยธิน
ชาวเวียง
๗๗๕๘ อาสาสมัครทหารพรานโยธิน
เชิดบุญธรรม
๗๗๕๙ อาสาสมัครทหารพรานโยธิน
เรืองอํานาจวารี
๗๗๖๐ อาสาสมัครทหารพรานโยธิน
ไหวคิด
๗๗๖๑ อาสาสมัครทหารพรานรณกร สีริษา
๗๗๖๒ อาสาสมัครทหารพรานรณฤทธิ์
ไชยอักษร
๗๗๖๓ อาสาสมัครทหารพรานรวิชญ
สวางวงศ
๗๗๖๔ อาสาสมัครทหารพรานรอฮาดี
เปาะจิ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๒๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๗๗๖๕ อาสาสมัครทหารพรานระวีชัย กันทา
๗๗๖๖ อาสาสมัครทหารพรานรักเสมอ
บัวอัมพร
๗๗๖๗ อาสาสมัครทหารพรานรังสรรค
รกไพร
๗๗๖๘ อาสาสมัครทหารพรานรัฐพงษ
รุงฤทธิ์
๗๗๖๙ อาสาสมัครทหารพรานรัฐศาสตร
ศรีสวาง
๗๗๗๐ อาสาสมัครทหารพรานรัตนพล
ถาวรพนาดร
๗๗๗๑ อาสาสมัครทหารพรานรัมวารินทร
จอมใจหาญ
๗๗๗๒ อาสาสมัครทหารพรานราชัน
เมืองใจ
๗๗๗๓ อาสาสมัครทหารพรานรุงเพชร
บุญโตนด
๗๗๗๔ อาสาสมัครทหารพรานรุงรัตน
ฤทธิกัน
๗๗๗๕ อาสาสมัครทหารพรานรุงโรจน
ทรัพยกาญจน
๗๗๗๖ อาสาสมัครทหารพรานรุงโรจน
มุลธานี
๗๗๗๗ อาสาสมัครทหารพรานรุงอรุณ
นภากาศ

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๗๗๗๘ อาสาสมัครทหารพรานรุจิกร
ไทยใหม
๗๗๗๙ อาสาสมัครทหารพรานรุสวันดี ตาชู
๗๗๘๐ อาสาสมัครทหารพรานเริงชัย
รอดซุง
๗๗๘๑ อาสาสมัครทหารพรานเริงฤทธิ์
แกวประเสริฐ
๗๗๘๒ อาสาสมัครทหารพรานเรืองชัย
ศรีพรรุงเรืองดี
๗๗๘๓ อาสาสมัครทหารพรานโรมวารินทร
จอมใจหาญ
๗๗๘๔ อาสาสมัครทหารพรานฤกษอรุณ
แกวไกร
๗๗๘๕ อาสาสมัครทหารพรานฤทธิชัย
เสนาชัย
๗๗๘๖ อาสาสมัครทหารพรานฤทธิ์ณรงค
ยาวิเลิง
๗๗๘๗ อาสาสมัครทหารพรานฤทธิ์ธวัช
วรรณชัย
๗๗๘๘ อาสาสมัครทหารพรานลภัสลาภิน
แกวมโหสถ
๗๗๘๙ อาสาสมัครทหารพรานลิขิต
สุนันทา
๗๗๙๐ อาสาสมัครทหารพรานเลิศชัย
พริกแกว

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๒๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๗๗๙๑ อาสาสมัครทหารพรานวชิรวัฒน
ราหุรักษ
๗๗๙๒ อาสาสมัครทหารพรานวรชัย ภักดี
๗๗๙๓ อาสาสมัครทหารพรานวรเดช
เงินสัจจา
๗๗๙๔ อาสาสมัครทหารพรานวรเดช
สมเมือง
๗๗๙๕ อาสาสมัครทหารพรานวรพล
ปาระหงษ
๗๗๙๖ อาสาสมัครทหารพรานวรพล
พลชม
๗๗๙๗ อาสาสมัครทหารพรานวรพล
สวยงาม
๗๗๙๘ อาสาสมัครทหารพรานวรพล อินขอ
๗๗๙๙ อาสาสมัครทหารพรานวรวิทย
รกไพร
๗๘๐๐ อาสาสมัครทหารพรานวรวิทย
เลิศทองทวี
๗๘๐๑ อาสาสมัครทหารพรานวรวุฒิ
ดอกบัว
๗๘๐๒ อาสาสมัครทหารพรานวรวุฒิ
ทุงแกว
๗๘๐๓ อาสาสมัครทหารพรานวรวุฒิ
ยอดขวัญคีรี
๗๘๐๔ อาสาสมัครทหารพรานวรวุฒิ
สุทธิใส

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๗๘๐๕ อาสาสมัครทหารพรานวรัญู
ชวลิตปญญาธร
๗๘๐๖ อาสาสมัครทหารพรานวรากรณ
สายอราม
๗๘๐๗ อาสาสมัครทหารพรานวราพงษ
พึ่งเกษตร
๗๘๐๘ อาสาสมัครทหารพรานวรายุทธ
เดนดวง
๗๘๐๙ อาสาสมัครทหารพรานวศิน
ทองจิตติ
๗๘๑๐ อาสาสมัครทหารพรานวสันต
ดินตอแดน
๗๘๑๑ อาสาสมัครทหารพรานวสันต
เนียมสุวรรณ
๗๘๑๒ อาสาสมัครทหารพรานวสันต
ประเสริฐดี
๗๘๑๓ อาสาสมัครทหารพรานวัชรพงษ
คงดํา
๗๘๑๔ อาสาสมัครทหารพรานวัชรพงษ
ไชยทองชุม
๗๘๑๕ อาสาสมัครทหารพรานวัชรพงษ
สนสูง
๗๘๑๖ อาสาสมัครทหารพรานวัชระ
พุทธสีนนท
๗๘๑๗ อาสาสมัครทหารพรานวัชระ
อุนถิ่น

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๒๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๗๘๑๘ อาสาสมัครทหารพรานวัชรินทร
แกวมูล
๗๘๑๙ อาสาสมัครทหารพรานวัชรินทร
เถาเข็ม
๗๘๒๐ อาสาสมัครทหารพรานวัฒนพงษ
ตายคง
๗๘๒๑ อาสาสมัครทหารพรานวัฒนา
ขําวงษ
๗๘๒๒ อาสาสมัครทหารพรานวัฒนา
ขวัญศรี
๗๘๒๓ อาสาสมัครทหารพรานวัฒนา
คงทอง
๗๘๒๔ อาสาสมัครทหารพรานวันชัย
เต็มเสถียรพร
๗๘๒๕ อาสาสมัครทหารพรานวันชัย
ทิพเศษ
๗๘๒๖ อาสาสมัครทหารพรานวันชัย
ธํารงวนาลี
๗๘๒๗ อาสาสมัครทหารพรานวันชัย
มุทาสุขไพศาล
๗๘๒๘ อาสาสมัครทหารพรานวันชาติ สุตา
๗๘๒๙ อาสาสมัครทหารพรานวันดี ไมลา
๗๘๓๐ อาสาสมัครทหารพรานวัสุพล ชูแกว
๗๘๓๑ อาสาสมัครทหารพรานวารินทร
ฉัตรกมลทิพย

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๗๘๓๒ อาสาสมัครทหารพรานวิกูลกิจ
ศรีสุวรรณ
๗๘๓๓ อาสาสมัครทหารพรานวิจิตร
รมไมขจี
๗๘๓๔ อาสาสมัครทหารพรานวิชัย
จตุธนมงคล
๗๘๓๕ อาสาสมัครทหารพรานวิชัย
ชุติกุลเดช
๗๘๓๖ อาสาสมัครทหารพรานวิชัย
บรรพตสูงล้ํา
๗๘๓๗ อาสาสมัครทหารพรานวิชัย
ถาวรชัชวาล
๗๘๓๘ อาสาสมัครทหารพรานวิชา เทพกอม
๗๘๓๙ อาสาสมัครทหารพรานวิชิต
ชวยบํารุง
๗๘๔๐ อาสาสมัครทหารพรานวิชิต
มวงเขียว
๗๘๔๑ อาสาสมัครทหารพรานวิชิต
วงศพลาย
๗๘๔๒ อาสาสมัครทหารพรานวิเชียร
ดวงไชย
๗๘๔๓ อาสาสมัครทหารพรานวิเชียร
รกไพร
๗๘๔๔ อาสาสมัครทหารพรานวิเชียร
รูบาปบุญ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๒๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๗๘๔๕ อาสาสมัครทหารพรานวิฑูรย นุสนธ
๗๘๔๖ อาสาสมัครทหารพรานวิทยา
บัวเหมือน
๗๘๔๗ อาสาสมัครทหารพรานวิทยา
ปรานชวย
๗๘๔๘ อาสาสมัครทหารพรานวิทยา
ไผโกวิทวงศ
๗๘๔๙ อาสาสมัครทหารพรานวิทยา
ยาวิเลิง
๗๘๕๐ อาสาสมัครทหารพรานวิทยา
เรียบรอย
๗๘๕๑ อาสาสมัครทหารพรานวิทยา
ศรีภัทรนําวงศ
๗๘๕๒ อาสาสมัครทหารพรานวิทวัฒน
สุทธิ
๗๘๕๓ อาสาสมัครทหารพรานวิทวัธ
จิตอารี
๗๘๕๔ อาสาสมัครทหารพรานวิทูร
ชูเกียรติคีรีชัย
๗๘๕๕ อาสาสมัครทหารพรานวินัย
เกตุประจัน
๗๘๕๖ อาสาสมัครทหารพรานวินัย สินเทศ
๗๘๕๗ อาสาสมัครทหารพรานวินัย
สมัครดี
๗๘๕๘ อาสาสมัครทหารพรานวินิจ
บุญอินทร

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๗๘๕๙ อาสาสมัครทหารพรานวินิทร
วงคหนัก
๗๘๖๐ อาสาสมัครทหารพรานวิบูลย
สุดกองไพร
๗๘๖๑ อาสาสมัครทหารพรานวิมล
จันทะคุณ
๗๘๖๒ อาสาสมัครทหารพรานวิมล พาดู
๗๘๖๓ อาสาสมัครทหารพรานวิรพัฒ
สังขสุมล
๗๘๖๔ อาสาสมัครทหารพรานวิรัช
กาญจนคีรีชล
๗๘๖๕ อาสาสมัครทหารพรานวิรัตน
ฉิมมากรม
๗๘๖๖ อาสาสมัครทหารพรานวิรัตน
เชื้อสะอาด
๗๘๖๗ อาสาสมัครทหารพรานวิรัตน มั่งจิ๋ว
๗๘๖๘ อาสาสมัครทหารพรานวิโรจน
ไพชํานาญ
๗๘๖๙ อาสาสมัครทหารพรานวิโรจน
เสมอวงศ
๗๘๗๐ อาสาสมัครทหารพรานวิลาศ
ทองอยู
๗๘๗๑ อาสาสมัครทหารพรานวิศาล
หวังนุรักษ
๗๘๗๒ อาสาสมัครทหารพรานวิษณุ
คงตุก

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๒๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๗๘๗๓ อาสาสมัครทหารพรานวิษณุ
เปลี่ยนทองแดง
๗๘๗๔ อาสาสมัครทหารพรานวิษณุวัฒน
ษรจันทรศรี
๗๘๗๕ อาสาสมัครทหารพรานวิสูตร
เพ็ชรวิสัย
๗๘๗๖ อาสาสมัครทหารพรานวีรชัย
นราเปลงตระกูล
๗๘๗๗ อาสาสมัครทหารพรานวีรชัย
บรรณพร
๗๘๗๘ อาสาสมัครทหารพรานวีรชัย
พรดีเลิศ
๗๘๗๙ อาสาสมัครทหารพรานวีรชัย
ยอดแกวอธิฐาน
๗๘๘๐ อาสาสมัครทหารพรานวีรชาติ มีสุข
๗๘๘๑ อาสาสมัครทหารพรานวีรพล โภชนัง
๗๘๘๒ อาสาสมัครทหารพรานวีรยุทธ
สุมทุม
๗๘๘๓ อาสาสมัครทหารพรานวีรวรรธก
วิรุฬรัตน
๗๘๘๔ อาสาสมัครทหารพรานวีระ
ตะวันเพ็ญ
๗๘๘๕ อาสาสมัครทหารพรานวีระ ปูเงิน
๗๘๘๖ อาสาสมัครทหารพรานวีระ
พวงทอง
๗๘๘๗ อาสาสมัครทหารพรานวีระ รกไพร

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๗๘๘๘ อาสาสมัครทหารพรานวีระพงษ
วงคแกว
๗๘๘๙ อาสาสมัครทหารพรานวีระยุทธ
ทะทอง
๗๘๙๐ อาสาสมัครทหารพรานวีระยุทธ
สงาเพียรศิริบุญ
๗๘๙๑ อาสาสมัครทหารพรานวีระศักดิ์
โนแกว
๗๘๙๒ อาสาสมัครทหารพรานวีระศักดิ์
บัวเมืองเกา
๗๘๙๓ อาสาสมัครทหารพรานวีระศักดิ์
เฟองประสบ
๗๘๙๔ อาสาสมัครทหารพรานวุฒิกุล
นอยนันตะ
๗๘๙๕ อาสาสมัครทหารพรานวุฒิชัย
คนหาร
๗๘๙๖ อาสาสมัครทหารพรานวุฒิชัย
บุญชูฤทธิ์
๗๘๙๗ อาสาสมัครทหารพรานวุฒิชัย
มณีกังวาน
๗๘๙๘ อาสาสมัครทหารพรานวุฒิชัย
สิทธิศักดิ์
๗๘๙๙ อาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ
บุญสาร
๗๙๐๐ อาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ
แสนนิทา

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๒๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๗๙๐๑ อาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ
อินออน
๗๙๐๒ อาสาสมัครทหารพรานวุฒิพันธ
อองอาริน
๗๙๐๓ อาสาสมัครทหารพรานวุฒิภัทร
ฉัตรศิริ
๗๙๐๔ อาสาสมัครทหารพรานศตวรรษ
ทาวัน
๗๙๐๕ อาสาสมัครทหารพรานศตายุ
กิจโรจนสกุล
๗๙๐๖ อาสาสมัครทหารพรานศรนรินทร
บัวเหมือน
๗๙๐๗ อาสาสมัครทหารพรานศรราม
พรหมทวม
๗๙๐๘ อาสาสมัครทหารพรานศรราม
เศษเสา
๗๙๐๙ อาสาสมัครทหารพรานศรราม
สุวรรณมา
๗๙๑๐ อาสาสมัครทหารพรานศรัญู
นิลาพันธ
๗๙๑๑ อาสาสมัครทหารพรานศรัณย
ประชุมรันต
๗๙๑๒ อาสาสมัครทหารพรานศรัณย
สติปญญา
๗๙๑๓ อาสาสมัครทหารพรานศราวัจน
ชัยวลีศรีเกษม

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๗๙๑๔ อาสาสมัครทหารพรานศราวิน
กูพรรณ
๗๙๑๕ อาสาสมัครทหารพรานศราวุฒิ
ดอนอุบล
๗๙๑๖ อาสาสมัครทหารพรานศราวุฒิ
สิงสอน
๗๙๑๗ อาสาสมัครทหารพรานศราวุธ
นอยนันตะ
๗๙๑๘ อาสาสมัครทหารพรานศราวุธ
สุวรรณนึก
๗๙๑๙ อาสาสมัครทหารพรานศรีวรรณ
หอมดอก
๗๙๒๐ อาสาสมัครทหารพรานศักดิ์ชัย
ภานุวัฒนกุล
๗๙๒๑ อาสาสมัครทหารพรานศักดิ์ศรี
โกมุทเวียงผา
๗๙๒๒ อาสาสมัครทหารพรานศิรวิชญ
วิทยจิตรกาล
๗๙๒๓ อาสาสมัครทหารพรานศิรวิทย
กองกาญจนานันท
๗๙๒๔ อาสาสมัครทหารพรานศิระ
กมลกุลเกษม
๗๙๒๕ อาสาสมัครทหารพรานศิริพงศ
ชัชวาลเลิศชัย
๗๙๒๖ อาสาสมัครทหารพรานศิริพงษ
จันตะพูล

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๗๙๒๗ อาสาสมัครทหารพรานศิริมงคล
กระบวนพาณิชย
๗๙๒๘ อาสาสมัครทหารพรานศิวกร
ตอนกลาง
๗๙๒๙ อาสาสมัครทหารพรานศิวนาถ
แกวเอียด
๗๙๓๐ อาสาสมัครทหารพรานศิวัช
วนาเฉลิมลาภ
๗๙๓๑ อาสาสมัครทหารพรานศิวัฒน
ธนาเดชอุดม
๗๙๓๒ อาสาสมัครทหารพรานศิวาฤทธิ์
ชวเลิศปญญา
๗๙๓๓ อาสาสมัครทหารพรานศุภกร
เพชรนาจักร
๗๙๓๔ อาสาสมัครทหารพรานศุภกิจ
เทพอุด
๗๙๓๕ อาสาสมัครทหารพรานศุภชัย
ใจศิลป
๗๙๓๖ อาสาสมัครทหารพรานศุภชัย
โตทรายมูล
๗๙๓๗ อาสาสมัครทหารพรานศุภชัย
ประคอง
๗๙๓๘ อาสาสมัครทหารพรานศุภชัย
พลปยกุล
๗๙๓๙ อาสาสมัครทหารพรานศุภชัย
พิชิตงาน

หนา้ ๒๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๗๙๔๐ อาสาสมัครทหารพรานศุภชัย
ยิ่งมั่น
๗๙๔๑ อาสาสมัครทหารพรานศุภชัย
รัตนพรชัยเลิศ
๗๙๔๒ อาสาสมัครทหารพรานศุภชัย
วิชญพันธ
๗๙๔๓ อาสาสมัครทหารพรานเศรษฐดนัย
ขันตี
๗๙๔๔ อาสาสมัครทหารพรานเศรษฐภัทร
ศรีเหมือนบัว
๗๙๔๕ อาสาสมัครทหารพรานสงกรานต
จีนา
๗๙๔๖ อาสาสมัครทหารพรานสงกรานต
ธิติรุงเรืองกุล
๗๙๔๗ อาสาสมัครทหารพรานสงกรานต
มณีวัน
๗๙๔๘ อาสาสมัครทหารพรานสงกรานต
วงคศรี
๗๙๔๙ อาสาสมัครทหารพรานสงคราม
สุขคํานึง
๗๙๕๐ อาสาสมัครทหารพรานสด รกไพร
๗๙๕๑ อาสาสมัครทหารพรานสดใส มาลา
๗๙๕๒ อาสาสมัครทหารพรานสถิตย
กันยะมี
๗๙๕๓ อาสาสมัครทหารพรานสนธยา
ลอยนภา

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๒๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๗๙๕๔ อาสาสมัครทหารพรานสนั่น
คงกําไร
๗๙๕๕ อาสาสมัครทหารพรานสพล
แกวอวม
๗๙๕๖ อาสาสมัครทหารพรานสมกรานต
รีอินทร
๗๙๕๗ อาสาสมัครทหารพรานสมเกียรติ
กิ้วตา
๗๙๕๘ อาสาสมัครทหารพรานสมเกียรติ
สุวรรณโน
๗๙๕๙ อาสาสมัครทหารพรานสมคิด
ฟองสะอาด
๗๙๖๐ อาสาสมัครทหารพรานสมจิต
กอดคีรี
๗๙๖๑ อาสาสมัครทหารพรานสมจิตร
พงศกรเกริกไกร
๗๙๖๒ อาสาสมัครทหารพรานสมเจตน
จอมจันทร
๗๙๖๓ อาสาสมัครทหารพรานสมชัย
ดํารงดารารัตน
๗๙๖๔ อาสาสมัครทหารพรานสมชัย
ไพรเลิศศรี
๗๙๖๕ อาสาสมัครทหารพรานสมชัย
หวยหอมพัฒนา
๗๙๖๖ อาสาสมัครทหารพรานสมชาติ ซิโน

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๗๙๖๗ อาสาสมัครทหารพรานสมชาติ
ดอกเกี๋ยง
๗๙๖๘ อาสาสมัครทหารพรานสมชาย
ชีวกิจมั่นคง
๗๙๖๙ อาสาสมัครทหารพรานสมชาย ดูซง
๗๙๗๐ อาสาสมัครทหารพรานสมชาย
อินเปา
๗๙๗๑ อาสาสมัครทหารพรานสมบัติ
เดชมงคลธรรม
๗๙๗๒ อาสาสมัครทหารพรานสมบัติ
นภาสวางไพร
๗๙๗๓ อาสาสมัครทหารพรานสมบัติ
บุญเปง
๗๙๗๔ อาสาสมัครทหารพรานสมบูรณ
บูชาประทีปดวง
๗๙๗๕ อาสาสมัครทหารพรานสมบูรณ
เปยงพรม
๗๙๗๖ อาสาสมัครทหารพรานสมบูรณ
สุวรรณพนา
๗๙๗๗ อาสาสมัครทหารพรานสมบูรณ
หมวกทอง
๗๙๗๘ อาสาสมัครทหารพรานสมพงค
หวานหยดยอย
๗๙๗๙ อาสาสมัครทหารพรานสมพงศ
ชางคิด

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๒๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๗๙๘๐ อาสาสมัครทหารพรานสมพงศ
นกลอง
๗๙๘๑ อาสาสมัครทหารพรานสมพงศ
ปานเพชร
๗๙๘๒ อาสาสมัครทหารพรานสมพงษ
มะโนธรรม
๗๙๘๓ อาสาสมัครทหารพรานสมพงษ
อุดมกองไกร
๗๙๘๔ อาสาสมัครทหารพรานสมพร
รักษจุล
๗๙๘๕ อาสาสมัครทหารพรานสมพร
อินตาดือ
๗๙๘๖ อาสาสมัครทหารพรานสมเพชร
พิทักษขุนเขา
๗๙๘๗ อาสาสมัครทหารพรานสมภพ
กองกรม
๗๙๘๘ อาสาสมัครทหารพรานสมยศ
ทศหาร
๗๙๘๙ อาสาสมัครทหารพรานสมรักษ
อินตา
๗๙๙๐ อาสาสมัครทหารพรานสมรัฐ
พรหมณี
๗๙๙๑ อาสาสมัครทหารพรานสมฤทธิ์
ยอดออน
๗๙๙๒ อาสาสมัครทหารพรานสมลักษณ
ประจวบสุข

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๗๙๙๓ อาสาสมัครทหารพรานสมศักดิ์
กลางไพร
๗๙๙๔ อาสาสมัครทหารพรานสมศักดิ์
ไพรธรรมจักร
๗๙๙๕ อาสาสมัครทหารพรานสมศักดิ์
อินปา
๗๙๙๖ อาสาสมัครทหารพรานสมสวัสดิ์
บุญเศษ
๗๙๙๗ อาสาสมัครทหารพรานสมสุข
ครองความสัตย
๗๙๙๘ อาสาสมัครทหารพรานสมหมาย
สุขบัว
๗๙๙๙ อาสาสมัครทหารพรานสมัย
ทวีศักดิ์วนาไพร
๘๐๐๐ อาสาสมัครทหารพรานสยาม
ธิโนชัย
๘๐๐๑ อาสาสมัครทหารพรานสยามรัฐ
อิ่มตระกูล
๘๐๐๒ อาสาสมัครทหารพรานสรลักษณ
ลิ้มประเสริฐ
๘๐๐๓ อาสาสมัครทหารพรานสราง
คําพงค
๘๐๐๔ อาสาสมัครทหารพรานสราวิน
อุทธิยา
๘๐๐๕ อาสาสมัครทหารพรานสราวุธ
ศรีสุขใส

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๘๐๐๖ อาสาสมัครทหารพรานสวัสดิ์
ทุมหลอ
๘๐๐๗ อาสาสมัครทหารพรานสวาท
คําจันทร
๘๐๐๘ อาสาสมัครทหารพรานสหภาพ
สงสี
๘๐๐๙ อาสาสมัครทหารพรานสหรัฐ
แกวมา
๘๐๑๐ อาสาสมัครทหารพรานสะมะแอ
ปุเตะ
๘๐๑๑ อาสาสมัครทหารพรานสักพล
อิ่มเอม
๘๐๑๒ อาสาสมัครทหารพรานสังวรณ
วิภวากุลพนา
๘๐๑๓ อาสาสมัครทหารพรานสัญชัย
ในเพชร
๘๐๑๔ อาสาสมัครทหารพรานสันติ
รักประชา
๘๐๑๕ อาสาสมัครทหารพรานสันติ
ศรีเสงี่ยม
๘๐๑๖ อาสาสมัครทหารพรานสันติพงษ
แกวนวน
๘๐๑๗ อาสาสมัครทหารพรานสันติภาพ
ผิวงาม
๘๐๑๘ อาสาสมัครทหารพรานสัมพันธ
ชัยชนะ

หนา้ ๒๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๘๐๑๙ อาสาสมัครทหารพรานสาคร
กัทลีไพร
๘๐๒๐ อาสาสมัครทหารพรานสาธิต
ประทุมบาน
๘๐๒๑ อาสาสมัครทหารพรานสามารถ
ยงสินธนสาร
๘๐๒๒ อาสาสมัครทหารพรานสามารถ
วงคสายใจ
๘๐๒๓ อาสาสมัครทหารพรานสามารถ
องอาจ
๘๐๒๔ อาสาสมัครทหารพรานสายัณย
กระสินธุสุขสันต
๘๐๒๕ อาสาสมัครทหารพรานสายัณห
เถื่อนเทพ
๘๐๒๖ อาสาสมัครทหารพรานสํารวจ
ใจปง
๘๐๒๗ อาสาสมัครทหารพรานสําราญ
ดีประทับใจ
๘๐๒๘ อาสาสมัครทหารพรานสิงหา
อายุวัฒน
๘๐๒๙ อาสาสมัครทหารพรานสิชน
อาภาไพรวัลย
๘๐๓๐ อาสาสมัครทหารพรานสิญชัย
ปูเรือน
๘๐๓๑ อาสาสมัครทหารพรานสิทธิชัย
แกวทา

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๒๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๘๐๓๒ อาสาสมัครทหารพรานสิทธิชัย
ทองนวม
๘๐๓๓ อาสาสมัครทหารพรานสิทธิโชค
นงคสุข
๘๐๓๔ อาสาสมัครทหารพรานสิทธิโชค
มงคลรัตน
๘๐๓๕ อาสาสมัครทหารพรานสิทธิพงษ
กันทจักร
๘๐๓๖ อาสาสมัครทหารพรานสิทธิพร
เสถียรอํานวย
๘๐๓๗ อาสาสมัครทหารพรานสิทธิพล
มัลลิกา
๘๐๓๘ อาสาสมัครทหารพรานสิทธิวัฒน
หนูหนอง
๘๐๓๙ อาสาสมัครทหารพรานสิทธิศักดิ์
คําเมือง
๘๐๔๐ อาสาสมัครทหารพรานสิทธิศักดิ์
วิมลวรรักษ
๘๐๔๑ อาสาสมัครทหารพรานสินธุ
เส็งประสาร
๘๐๔๒ อาสาสมัครทหารพรานสืบเกียรติ
การออยหวาน
๘๐๔๓ อาสาสมัครทหารพรานสืบชาติ
คหะวงษ
๘๐๔๔ อาสาสมัครทหารพรานสุกฤษฎิ์ จิปุริ

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๘๐๔๕ อาสาสมัครทหารพรานสุกฤษฏิ์
สุขจันทรา
๘๐๔๖ อาสาสมัครทหารพรานสุแกว ดวงปอ
๘๐๔๗ อาสาสมัครทหารพรานสุขเกษม
โทปุรินทร
๘๐๔๘ อาสาสมัครทหารพรานสุขเกษม
ผาติพรสุขสันต
๘๐๔๙ อาสาสมัครทหารพรานสุขทวีชัย
พลชม
๘๐๕๐ อาสาสมัครทหารพรานสุขสันต
ทวีศักดิ์วนาไพร
๘๐๕๑ อาสาสมัครทหารพรานสุชาติ
แกวจรัสแสง
๘๐๕๒ อาสาสมัครทหารพรานสุชาติ
ตรีสุรผลกุล
๘๐๕๓ อาสาสมัครทหารพรานสุชาติ
ทวีทองเพิ่มพูน
๘๐๕๔ อาสาสมัครทหารพรานสุชาติ
พงศพนาไพรดอน
๘๐๕๕ อาสาสมัครทหารพรานสุชาติ
สิงขรบรรจง
๘๐๕๖ อาสาสมัครทหารพรานสุชาติ
แหยพอ
๘๐๕๗ อาสาสมัครทหารพรานสุดปรีดา
ยอดทาเครือ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๘๐๕๘ อาสาสมัครทหารพรานสุดศิริ
สระบัวคํา
๘๐๕๙ อาสาสมัครทหารพรานสุทธิพงค
เหลาศรี
๘๐๖๐ อาสาสมัครทหารพรานสุทธิพันธ
พันธุพุทธรักษา
๘๐๖๑ อาสาสมัครทหารพรานสุทน
พุมเฉิดฉัน
๘๐๖๒ อาสาสมัครทหารพรานสุทัศน
เจริญตามปญญา
๘๐๖๓ อาสาสมัครทหารพรานสุทัศน
มั่นหยวก
๘๐๖๔ อาสาสมัครทหารพรานสุเทพ
ยอเปย
๘๐๖๕ อาสาสมัครทหารพรานสุเทพ
รักษธรรม
๘๐๖๖ อาสาสมัครทหารพรานสุธินันท
คูมณี
๘๐๖๗ อาสาสมัครทหารพรานสุธี
นาคสืบวงศ
๘๐๖๘ อาสาสมัครทหารพรานสุธี
พิริยะกมลพันธุ
๘๐๖๙ อาสาสมัครทหารพรานสุธี รูจํา
๘๐๗๐ อาสาสมัครทหารพรานสุธีร
ไผกุลวนากร

หนา้ ๒๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๘๐๗๑ อาสาสมัครทหารพรานสุนทร
เกียรติยศ
๘๐๗๒ อาสาสมัครทหารพรานสุนทร
ขจรเกียรติอรัญ
๘๐๗๓ อาสาสมัครทหารพรานสุนทร
ทองลือ
๘๐๗๔ อาสาสมัครทหารพรานสุนทร
สอนศรี
๘๐๗๕ อาสาสมัครทหารพรานสุนัย
รกไพร
๘๐๗๖ อาสาสมัครทหารพรานสุบิณฑ
ชุมวงศ
๘๐๗๗ อาสาสมัครทหารพรานสุบิน
เปยงใจ
๘๐๗๘ อาสาสมัครทหารพรานสุพจน
คําเมืองลือ
๘๐๗๙ อาสาสมัครทหารพรานสุพจน
อนงครัศมี
๘๐๘๐ อาสาสมัครทหารพรานสุพรรณ
ชัยบุญเกษม
๘๐๘๑ อาสาสมัครทหารพรานสุพล
ใจกวาง
๘๐๘๒ อาสาสมัครทหารพรานสุพล เชิดชู
๘๐๘๓ อาสาสมัครทหารพรานสุภชัย
สุธาดาธวัช

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๘๐๘๔ อาสาสมัครทหารพรานสุภรัตน
คงทิพย
๘๐๘๕ อาสาสมัครทหารพรานสุภาพ
ยิ่งสินสุวัฒน
๘๐๘๖ อาสาสมัครทหารพรานสุภาพ
อุนถิ่น
๘๐๘๗ อาสาสมัครทหารพรานสุรชัย
ทันจิตสกุล
๘๐๘๘ อาสาสมัครทหารพรานสุรชัย
ทิพวรรณ
๘๐๘๙ อาสาสมัครทหารพรานสุรชัย
พงษเมฆามาศ
๘๐๙๐ อาสาสมัครทหารพรานสุรชัย
วงศอุดมไพรพนา
๘๐๙๑ อาสาสมัครทหารพรานสุรชัย
สุทธิวิภาดี
๘๐๙๒ อาสาสมัครทหารพรานสุรชาติ
กันทะเนตร
๘๐๙๓ อาสาสมัครทหารพรานสุรเชษฐ
แดสา
๘๐๙๔ อาสาสมัครทหารพรานสุรเดช
นันชกุล
๘๐๙๕ อาสาสมัครทหารพรานสุรเดช
บุญรอดดิษฐ
๘๐๙๖ อาสาสมัครทหารพรานสุรเดช
ปองไพรพฤกษา

หนา้ ๒๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๘๐๙๗ อาสาสมัครทหารพรานสุรเดช
ศรีไสวบงกช
๘๐๙๘ อาสาสมัครทหารพรานสุรนันท
สุนันทา
๘๐๙๙ อาสาสมัครทหารพรานสุรพงษ โพธิ
๘๑๐๐ อาสาสมัครทหารพรานสุรพล
บงกชผองอําไพ
๘๑๐๑ อาสาสมัครทหารพรานสุรศักดิ์
กิ่งแกวเพชร
๘๑๐๒ อาสาสมัครทหารพรานสุรศักดิ์
แกวจันทร
๘๑๐๓ อาสาสมัครทหารพรานสุรศักดิ์
คํากอง
๘๑๐๔ อาสาสมัครทหารพรานสุรศักดิ์
นันทกุลวิริยวง
๘๑๐๕ อาสาสมัครทหารพรานสุรศักดิ์
มณีรัตนวงศ
๘๑๐๖ อาสาสมัครทหารพรานสุรศักดิ์ ศักดา
๘๑๐๗ อาสาสมัครทหารพรานสุรศักดิ์
สิงหรัก
๘๑๐๘ อาสาสมัครทหารพรานสุรศักดิ์
สุมทุม
๘๑๐๙ อาสาสมัครทหารพรานสุรสิทธิ์
อุไรรักษ
๘๑๑๐ อาสาสมัครทหารพรานสุรินทร
ตันกาบ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๒๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๘๑๑๑ อาสาสมัครทหารพรานสุรินทร
ทาแปง
๘๑๑๒ อาสาสมัครทหารพรานสุรินทร
สุขเงิน
๘๑๑๓ อาสาสมัครทหารพรานสุริยะ
เกื้อกอสุข
๘๑๑๔ อาสาสมัครทหารพรานสุริยะ
ยาวขันแกว
๘๑๑๕ อาสาสมัครทหารพรานสุริยะ
เรืองณรงค
๘๑๑๖ อาสาสมัครทหารพรานสุริยะ
สวางรัตน
๘๑๑๗ อาสาสมัครทหารพรานสุริยะ
เสมอเหมือน
๘๑๑๘ อาสาสมัครทหารพรานสุริยา ทินะ
๘๑๑๙ อาสาสมัครทหารพรานสุริยา
สงาวงศรัตนมาศ
๘๑๒๐ อาสาสมัครทหารพรานสุรีนร
สามะ
๘๑๒๑ อาสาสมัครทหารพรานสุวัฒชัย
แปงเหมือน
๘๑๒๒ อาสาสมัครทหารพรานสุวิชา พิมพา
๘๑๒๓ อาสาสมัครทหารพรานสุวิชาญ
สวรรคลิขิต
๘๑๒๔ อาสาสมัครทหารพรานเสกสรร
จิตตทองคํา

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๘๑๒๕ อาสาสมัครทหารพรานเสกสรร
นิวงษา
๘๑๒๖ อาสาสมัครทหารพรานเสกสรรค
ชีวขุนคีรี
๘๑๒๗ อาสาสมัครทหารพรานเสฎฐวุฒิ
เวียงลอ
๘๑๒๘ อาสาสมัครทหารพรานเสด็จ
หยกพฤกษา
๘๑๒๙ อาสาสมัครทหารพรานเสถียร
เกษมญาติ
๘๑๓๐ อาสาสมัครทหารพรานเสรีรัตน
ยอดราช
๘๑๓๑ อาสาสมัครทหารพรานแสงชาติ
แสนใจ
๘๑๓๒ อาสาสมัครทหารพรานแสนชัย
ธํารงพนา
๘๑๓๓ อาสาสมัครทหารพรานโสภณ
แกวเมฆ
๘๑๓๔ อาสาสมัครทหารพรานโสภณ
เจี้ยมดี
๘๑๓๕ อาสาสมัครทหารพรานหนึ่ง สุมทุม
๘๑๓๖ อาสาสมัครทหารพรานหนึ่ง อุดธา
๘๑๓๗ อาสาสมัครทหารพรานหยกไทย
ชมพูนุทสิงขร
๘๑๓๘ อาสาสมัครทหารพรานองอาจ
เมืองศรีพรรณ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๘๑๓๙ อาสาสมัครทหารพรานอดิรถ
วงคแกว
๘๑๔๐ อาสาสมัครทหารพรานอดิศร
เพชรไทย
๘๑๔๑ อาสาสมัครทหารพรานอดิศร
ยาสาร
๘๑๔๒ อาสาสมัครทหารพรานอดิศักดิ์
แควนอย
๘๑๔๓ อาสาสมัครทหารพรานอดิศักดิ์
นวดโอโล
๘๑๔๔ อาสาสมัครทหารพรานอดิศักดิ์
แสนคํากง
๘๑๔๕ อาสาสมัครทหารพรานอดิศักดิ์
อินตะกุล
๘๑๔๖ อาสาสมัครทหารพรานอดุลย
ถาวรเทิดกิตติ
๘๑๔๗ อาสาสมัครทหารพรานอดุลยชัย
ใจยา
๘๑๔๘ อาสาสมัครทหารพรานอติชาติ
ปนอิน
๘๑๔๙ อาสาสมัครทหารพรานอธิคม
แสนแมแกว
๘๑๕๐ อาสาสมัครทหารพรานอธิบดี
ศิลาหลัก
๘๑๕๑ อาสาสมัครทหารพรานอธิพงศ
ศิริเพชร

หนา้ ๒๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๘๑๕๒ อาสาสมัครทหารพรานอธิวัฒน
หัวนา
๘๑๕๓ อาสาสมัครทหารพรานอนันต
คงแกว
๘๑๕๔ อาสาสมัครทหารพรานอนันต จอโพ
๘๑๕๕ อาสาสมัครทหารพรานอนันต ใจสี
๘๑๕๖ อาสาสมัครทหารพรานอนันต
ใจแสง
๘๑๕๗ อาสาสมัครทหารพรานอนันต
บัวเนี่ยว
๘๑๕๘ อาสาสมัครทหารพรานอนันท
พิมพเสนา
๘๑๕๙ อาสาสมัครทหารพรานอนิทวงค
คําทู
๘๑๖๐ อาสาสมัครทหารพรานอนิวัฒน
บุตรพรม
๘๑๖๑ อาสาสมัครทหารพรานอนุกูล
อรินทร
๘๑๖๒ อาสาสมัครทหารพรานอนุชา
ตนะทิพย
๘๑๖๓ อาสาสมัครทหารพรานอนุชา
พิมพาเรือ
๘๑๖๔ อาสาสมัครทหารพรานอนุชา
พันคง
๘๑๖๕ อาสาสมัครทหารพรานอนุชาติ
ขันทอง

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๒๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๘๑๖๖ อาสาสมัครทหารพรานอนุทิน
สังกุนะ
๘๑๖๗ อาสาสมัครทหารพรานอนุพงศ
นงรัตน
๘๑๖๘ อาสาสมัครทหารพรานอนุพงศ
ประมวลรุงเรือง
๘๑๖๙ อาสาสมัครทหารพรานอนุพงษ
ดีโพธิ์
๘๑๗๐ อาสาสมัครทหารพรานอนุพร
นาถมทอง
๘๑๗๑ อาสาสมัครทหารพรานอนุรักษ
ฉายา
๘๑๗๒ อาสาสมัครทหารพรานอนุรักษ
พงษสุวรรณ
๘๑๗๓ อาสาสมัครทหารพรานอนุรักษ
สมสื่อ
๘๑๗๔ อาสาสมัครทหารพรานอนุรักษ สุตา
๘๑๗๕ อาสาสมัครทหารพรานอนุวัฒน
คํานวณ
๘๑๗๖ อาสาสมัครทหารพรานอนุวัฒน
ทองใส
๘๑๗๗ อาสาสมัครทหารพรานอนุวัฒน
ธาราอัมพร
๘๑๗๘ อาสาสมัครทหารพรานอนุสรณ
กิตติพันธุสุข

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๘๑๗๙ อาสาสมัครทหารพรานอนุสรณ
เจนชลธี
๘๑๘๐ อาสาสมัครทหารพรานอนุสรณ
ปนคํา
๘๑๘๑ อาสาสมัครทหารพรานอนุสรณ
ใฝหางาน
๘๑๘๒ อาสาสมัครทหารพรานอนุสรณ
พงษทรัพย
๘๑๘๓ อาสาสมัครทหารพรานอนุสรณ
วิมลวรรักษ
๘๑๘๔ อาสาสมัครทหารพรานอโนชา
รุงสวาง
๘๑๘๕ อาสาสมัครทหารพรานอภิชัย สุขคีรี
๘๑๘๖ อาสาสมัครทหารพรานอภิชา
สีทัดแอ
๘๑๘๗ อาสาสมัครทหารพรานอภิชาต
อะโนมา
๘๑๘๘ อาสาสมัครทหารพรานอภิชาติ
ตันกุระ
๘๑๘๙ อาสาสมัครทหารพรานอภิชาติ
ทองวัน
๘๑๙๐ อาสาสมัครทหารพรานอภิชาติ
บุญฉ่ํา
๘๑๙๑ อาสาสมัครทหารพรานอภิเดช
เฟองฟูพงคพันธ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๘๑๙๒ อาสาสมัครทหารพรานอภิธาร
สองแกว
๘๑๙๓ อาสาสมัครทหารพรานอภินันท
กุณา
๘๑๙๔ อาสาสมัครทหารพรานอภินันท
พรหมทองออน
๘๑๙๕ อาสาสมัครทหารพรานอภิบาล
พงศกรเกริกไกร
๘๑๙๖ อาสาสมัครทหารพรานอภิรักษ
คํานวณ
๘๑๙๗ อาสาสมัครทหารพรานอภิรักษ
มณีออน
๘๑๙๘ อาสาสมัครทหารพรานอภิวัฒน
จันโน
๘๑๙๙ อาสาสมัครทหารพรานอภิวัฒน
ใจคําลือ
๘๒๐๐ อาสาสมัครทหารพรานอภิวัฒน
ระเหม
๘๒๐๑ อาสาสมัครทหารพรานอภิวิชญ
พิศมร
๘๒๐๒ อาสาสมัครทหารพรานอภิสิทธิ์
ขจรเดชวนา
๘๒๐๓ อาสาสมัครทหารพรานอภิสิทธิ์
ขันทองเฮา
๘๒๐๔ อาสาสมัครทหารพรานอภิสิทธิ์
ตันกาบ

หนา้ ๒๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๘๒๐๕ อาสาสมัครทหารพรานอมร
โพกุนนะ
๘๒๐๖ อาสาสมัครทหารพรานอมรพันธุ
มูลชมภู
๘๒๐๗ อาสาสมัครทหารพรานอมรินทร
สีสมสอน
๘๒๐๘ อาสาสมัครทหารพรานอมฤต
เจริญศรี
๘๒๐๙ อาสาสมัครทหารพรานอรชุน
สอนใจ
๘๒๑๐ อาสาสมัครทหารพรานอรรณพ
ศิริสีทอง
๘๒๑๑ อาสาสมัครทหารพรานอรรณพ
หงษนอย
๘๒๑๒ อาสาสมัครทหารพรานอรรถชัย
มุกดาจารย
๘๒๑๓ อาสาสมัครทหารพรานอรรถชัย
ตะแกว
๘๒๑๔ อาสาสมัครทหารพรานอรรถพล
คีรีสุขไสว
๘๒๑๕ อาสาสมัครทหารพรานอรรถพล
ชูยัง
๘๒๑๖ อาสาสมัครทหารพรานอรรถพล
เลนไธสง
๘๒๑๗ อาสาสมัครทหารพรานอรรถพล
สุพรรณ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๘๒๑๘ อาสาสมัครทหารพรานอรรถพล
เอี้ยงหลี
๘๒๑๙ อาสาสมัครทหารพรานอรัญ
เขื่อนเมือง
๘๒๒๐ อาสาสมัครทหารพรานอรัญ
แสงคอง
๘๒๒๑ อาสาสมัครทหารพรานอรุณ
จันทรังษี
๘๒๒๒ อาสาสมัครทหารพรานอรุณ
พงศกรเกริกไกร
๘๒๒๓ อาสาสมัครทหารพรานอลงกรณ
หยกลาภเจริญสิน
๘๒๒๔ อาสาสมัครทหารพรานออด
อุดอาย
๘๒๒๕ อาสาสมัครทหารพรานอังคาร
เรือนคํา
๘๒๒๖ อาสาสมัครทหารพรานอัจพล
ภิระวรรณ
๘๒๒๗ อาสาสมัครทหารพรานอาคม
บุญทาวงศ
๘๒๒๘ อาสาสมัครทหารพรานอาคม
แสนมีรัก
๘๒๒๙ อาสาสมัครทหารพรานอาทิตย
ชัยภิบาล
๘๒๓๐ อาสาสมัครทหารพรานอาทิตย
บัวทุม

หนา้ ๒๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๘๒๓๑ อาสาสมัครทหารพรานอาทิตย
เวชชะกะ
๘๒๓๒ อาสาสมัครทหารพรานอาทิตย
หนุน
๘๒๓๓ อาสาสมัครทหารพรานอาทิตย
อินสมบัติ
๘๒๓๔ อาสาสมัครทหารพรานอาทิตย
อิ่นคํา
๘๒๓๕ อาสาสมัครทหารพรานอานนท
เลิศอรุณสุขศรี
๘๒๓๖ อาสาสมัครทหารพรานอานันท
มาพล
๘๒๓๗ อาสาสมัครทหารพรานอานาวิน
ขวัญนาง
๘๒๓๘ อาสาสมัครทหารพรานอานิด
กิจวัฒนโกเมศ
๘๒๓๙ อาสาสมัครทหารพรานอายุ
ตือบิงหมะ
๘๒๔๐ อาสาสมัครทหารพรานอาวุธ
อาชาศิลป
๘๒๔๑ อาสาสมัครทหารพรานอาหาหมัด
มะ
๘๒๔๒ อาสาสมัครทหารพรานอํานาจ
จิวตัน
๘๒๔๓ อาสาสมัครทหารพรานอํานาจ
บุตรขุนหวย

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๒๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๘๒๔๔ อาสาสมัครทหารพรานอํานาจ
ไพรสีน้ําเงิน
๘๒๔๕ อาสาสมัครทหารพรานอํานาจ
มารักษ
๘๒๔๖ อาสาสมัครทหารพรานอํานาจ
มูลวงศ
๘๒๔๗ อาสาสมัครทหารพรานอํานาจ
เมืองศรีพรรณ
๘๒๔๘ อาสาสมัครทหารพรานอํานาจ
สิริวจนะกุล
๘๒๔๙ อาสาสมัครทหารพรานอินทนนท
โพธิรัง
๘๒๕๐ อาสาสมัครทหารพรานอิบรอเฮม
ดามะ
๘๒๕๑ อาสาสมัครทหารพรานอิสมาอีล
หาโสะ
๘๒๕๒ อาสาสมัครทหารพรานอิสระพงศ
แกวรักษ
๘๒๕๓ อาสาสมัครทหารพรานอุกฤษ ติ๊บงา
๘๒๕๔ อาสาสมัครทหารพรานอุกฤษฏ
แสงศรี
๘๒๕๕ อาสาสมัครทหารพรานอุดม
ดําหมอง
๘๒๕๖ อาสาสมัครทหารพรานอุดมศักดิ์
สอนศรี

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๘๒๕๗ อาสาสมัครทหารพรานอุทยาน
บัญชาวิโรจน
๘๒๕๘ อาสาสมัครทหารพรานอุทิศ
จงอมรรัตน
๘๒๕๙ อาสาสมัครทหารพรานอุมบุญ
จันชัย
๘๒๖๐ อาสาสมัครทหารพรานอุรุพงศ
สมชัย
๘๒๖๑ อาสาสมัครทหารพรานอุสมาน
เละนิ
๘๒๖๒ อาสาสมัครทหารพรานอุสัน
หมานระโตะ
๘๒๖๓ อาสาสมัครทหารพรานเอก
ตวนทอง
๘๒๖๔ อาสาสมัครทหารพรานเอก รกไพร
๘๒๖๕ อาสาสมัครทหารพรานเอกชัย
แกวสวัสดิ์
๘๒๖๖ อาสาสมัครทหารพรานเอกชัย
ขวัญนิมิตร
๘๒๖๗ อาสาสมัครทหารพรานเอกชัย
ปนอิน
๘๒๖๘ อาสาสมัครทหารพรานเอกชัย
ผาติสุขธํารง
๘๒๖๙ อาสาสมัครทหารพรานเอกชัย
สายชลศรีจินดา

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๒๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๘๒๗๐ อาสาสมัครทหารพรานเอกณรงค
แยมพะยุง
๘๒๗๑ อาสาสมัครทหารพรานเอกพงษ
สงาเพชรประยูร
๘๒๗๒ อาสาสมัครทหารพรานเอกพล
วิไลผล
๘๒๗๓ อาสาสมัครทหารพรานเอกพล
สุนันทา
๘๒๗๔ อาสาสมัครทหารพรานเอกพันธ
แสนนิทา
๘๒๗๕ อาสาสมัครทหารพรานเอกรัตน
นําชัยทศพล
๘๒๗๖ อาสาสมัครทหารพรานเอกรัตน
วงษนิล
๘๒๗๗ อาสาสมัครทหารพรานเอกราช
ศรีเมือง
๘๒๗๘ อาสาสมัครทหารพรานเอกลักษณ
กมลชาวไพร
๘๒๗๙ อาสาสมัครทหารพรานเอกลักษณ
ศรีสุขแกว
๘๒๘๐ อาสาสมัครทหารพรานเอกลักษณ
หลาเมา
๘๒๘๑ อาสาสมัครทหารพรานเอกสิทธิ์
สุวิทยาภรณ
๘๒๘๒ อาสาสมัครทหารพรานเอกอมร
กันเฟอง

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๘๒๘๓ อาสาสมัครทหารพรานเอนก
บูชาประทีปดวง
๘๒๘๔ อาสาสมัครทหารพรานเอนกพงศ
ฝปากเพราะ
๘๒๘๕ อาสาสมัครทหารพรานหญิงชลลดา
สมจิต
๘๒๘๖ อาสาสมัครทหารพรานหญิงฌมาอูณ
ตุนสําอางค
๘๒๘๗ อาสาสมัครทหารพรานหญิงญริดา
สงสม
๘๒๘๘ อาสาสมัครทหารพรานหญิงฐิติพร
บุญกอแกว
๘๒๘๙ อาสาสมัครทหารพรานหญิงณัชพร
แกวจอมพล
๘๒๙๐ อาสาสมัครทหารพรานหญิงณัฐนรินทร
ผองใส
๘๒๙๑ อาสาสมัครทหารพรานหญิงณัฐปภัสร
นวมบาง
๘๒๙๒ อาสาสมัครทหารพรานหญิงณัฐวดี
สําเนียง
๘๒๙๓ อาสาสมัครทหารพรานหญิงดวงชีวัน
เกษมสุข
๘๒๙๔ อาสาสมัครทหารพรานหญิงทฤตฏยา
ประดุจพงษเพชร
๘๒๙๕ อาสาสมัครทหารพรานหญิงทิพวรรณ
พิมพจันทร

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๒๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๘๒๙๖ อาสาสมัครทหารพรานหญิงธนัญชกร
โชคนันทภูวดล
๘๒๙๗ อาสาสมัครทหารพรานหญิงธนัญญา
แสงสวาง
๘๒๙๘ อาสาสมัครทหารพรานหญิงธัญญรัตน
ษรจันทรศรี
๘๒๙๙ อาสาสมัครทหารพรานหญิงธันญา
ทิพยรักษ
๘๓๐๐ อาสาสมัครทหารพรานหญิงธิรัญชา
หวังเจริญกุลชัย
๘๓๐๑ อาสาสมัครทหารพรานหญิงนธรรศพร
มานอย
๘๓๐๒ อาสาสมัครทหารพรานหญิงนนทยา
นิ่มสังข
๘๓๐๓ อาสาสมัครทหารพรานหญิงนาถตยา
ทาเสาร
๘๓๐๔ อาสาสมัครทหารพรานหญิงนิศาชล
เครือวัลย
๘๓๐๕ อาสาสมัครทหารพรานหญิงพรนภา
อินทะเสน
๘๓๐๖ อาสาสมัครทหารพรานหญิงพรรณนิภา
ชมภู
๘๓๐๗ อาสาสมัครทหารพรานหญิงพิชชาอร
คําบานฝาย
๘๓๐๘ อาสาสมัครทหารพรานหญิงพิมพนารา
นันทกร

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๘๓๐๙ อาสาสมัครทหารพรานหญิงพิมพรรณ
วีระขันคํา
๘๓๑๐ อาสาสมัครทหารพรานหญิงภัทรา
วาวแวว
๘๓๑๑ อาสาสมัครทหารพรานหญิงมัทธนา
คําจริง
๘๓๑๒ อาสาสมัครทหารพรานหญิงเมริยา
ศรีทารัตน
๘๓๑๓ อาสาสมัครทหารพรานหญิงเมษยาภรณ
สรอยสุวรรณ
๘๓๑๔ อาสาสมัครทหารพรานหญิงรวีวรรณ
ภูรักแกว
๘๓๑๕ อาสาสมัครทหารพรานหญิงรุงอรุณ
จันเกิด
๘๓๑๖ อาสาสมัครทหารพรานหญิงรุจิรา
ประกอบคํา
๘๓๑๗ อาสาสมัครทหารพรานหญิงเรณู
แสงบุตรดี
๘๓๑๘ อาสาสมัครทหารพรานหญิงลักษณา
ภูดี
๘๓๑๙ อาสาสมัครทหารพรานหญิงวรกาญจน
ไชยโย
๘๓๒๐ อาสาสมัครทหารพรานหญิงวรณัน
ธนาวรสรณ
๘๓๒๑ อาสาสมัครทหารพรานหญิงวรัญญา
ยศเปยม

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๒๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๘๓๒๒ อาสาสมัครทหารพรานหญิงวรัญญา
วงคเทียนชัย
๘๓๒๓ อาสาสมัครทหารพรานหญิงวราพร
คงสุข
๘๓๒๔ อาสาสมัครทหารพรานหญิงวราพรรณ
ขันเรือง
๘๓๒๕ อาสาสมัครทหารพรานหญิงวาสินี
สุรังษี
๘๓๒๖ อาสาสมัครทหารพรานหญิงวิชิตา
เงินแจง
๘๓๒๗ อาสาสมัครทหารพรานหญิงวิลาวัณย
บุญมี
๘๓๒๘ อาสาสมัครทหารพรานหญิงวิไลวรรณ
ธนะวัติ
๘๓๒๙ อาสาสมัครทหารพรานหญิงศจีรัตน
ศรีวุฒิวัฒน
๘๓๓๐ อาสาสมัครทหารพรานหญิงศรันยภัทร
ยศเกตุ
๘๓๓๑ อาสาสมัครทหารพรานหญิงศิรประภา
แมลงภู
๘๓๓๒ อาสาสมัครทหารพรานหญิงศุภลักษณ
เจนคิด
๘๓๓๓ อาสาสมัครทหารพรานหญิงสิริวิมล
คงนาค
๘๓๓๔ อาสาสมัครทหารพรานหญิงสุชาดา
อินตะนาม

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๘๓๓๕ อาสาสมัครทหารพรานหญิงสุธารัตน
ศิลปไพบูลย
๘๓๓๖ อาสาสมัครทหารพรานหญิงสุธาสิณีย
สีสวัสดิ์
๘๓๓๗ อาสาสมัครทหารพรานหญิงสุภัสสรา
ขัติมะ
๘๓๓๘ อาสาสมัครทหารพรานหญิงสุรางคนา
สายใจ
๘๓๓๙ อาสาสมัครทหารพรานหญิงเสาวภา
นาสอน
๘๓๔๐ อาสาสมัครทหารพรานหญิงเสาวรส
ขาวเงิน
๘๓๔๑ อาสาสมัครทหารพรานหญิงอภิสรา
ฉายากุล
๘๓๔๒ อาสาสมัครทหารพรานหญิงอรนลิน
สุทธหลวง
๘๓๔๓ อาสาสมัครทหารพรานหญิงอัญชิมา
นวมเจริญ
๘๓๔๔ อาสาสมัครทหารพรานหญิงอัณชยารัศมิ์
เมืองกอน
๘๓๔๕ อาสาสมัครทหารพรานหญิงอําภา
บุญชู
๘๓๔๖ อาสารักษาดินแดนเอก ปรีชา
พรมสะอาด
๘๓๔๗ อาสารักษาดินแดนเอก ยะหยา
ดือราแม

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

หนา้ ๒๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๘๓๔๘ อาสารักษาดินแดนเอกหญิง สุธิรา
รับจันทร
๘๓๔๙ อาสารักษาดินแดนโท ซับรี
โตะขุนละใบ
๘๓๕๐ อาสารักษาดินแดนโท มูฮําหมัดสาพีอี
มิตรอนุรักษ
๘๓๕๑ อาสารักษาดินแดนโท สุไลมัน
แวสาเฮาะ
๘๓๕๒ อาสารักษาดินแดนโท อับดุลเลาะ
อีซอ
๘๓๕๓ อาสารักษาดินแดนโท อัฟนาน
ซาเฮาะ
๘๓๕๔ อาสารักษาดินแดนโท อามัน มือละ
๘๓๕๕ อาสารักษาดินแดนโท อิบรอเฮม
มะเซ็ง
๘๓๕๖ อาสารักษาดินแดนซุลกีฟลี สาหะ
๘๓๕๗ อาสารักษาดินแดนซูกิพลี สะแต
๘๓๕๘ อาสารักษาดินแดนตวนอันวา แวมะ
๘๓๕๙ อาสารักษาดินแดนมะหามะ ยารุ
๘๓๖๐ อาสารักษาดินแดนมูยาเหด
ลียะนาแล
๘๓๖๑ อาสารักษาดินแดนมูหัมหมัด
ทิ้งแหละ
๘๓๖๒ อาสารักษาดินแดนมูหามัดเปาซี
สาแมปแน

๘๓๖๓
๘๓๖๔
๘๓๖๕
๘๓๖๖
๘๓๖๗
๘๓๖๘
๘๓๖๙
๘๓๗๐
๘๓๗๑
๘๓๗๒
๘๓๗๓
๘๓๗๔
๘๓๗๕
๘๓๗๖
๘๓๗๗
๘๓๗๘
๘๓๗๙
๘๓๘๐
๘๓๘๑
๘๓๘๒
๘๓๘๓
๘๓๘๔
๘๓๘๕

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

อาสารักษาดินแดนยูสรี อาแซ
อาสารักษาดินแดนรุสมัน มะทา
อาสารักษาดินแดนหาสซัน ปุโรง
อาสารักษาดินแดนอับดุลมูตอเลบ
มะซง
อาสารักษาดินแดนอัมราน
สุขุมประอัส
นายกบิณฑ กาเจ
นายกมล โสพัฒน
นายกรกานต นาเวชวนิชกุล
นายกฤชธัช หิรัญเตชกุล
นายกฤตพัฒน ครุฑกุล
นายกฤษณะ นิคมเขตต
นายกฤษดา เจริญศรี
นายกฤษนัย เขียวหวาน
นายกลวัชร ทรัพยสงสุข
นายกันตธีรภัทร คําลม
นายการุณ สุวรรณ
นายการุณพงษ สะวานนท
นายกําลังเอก เมืองสง
นายกิจจา รามรินทร
นายกิตติกรณ เทพอยูอํานวย
นายกิตตินันท เซ็งกะชรี
นายกิตติศักดิ์ ศรีเพชร
นายกูนูรดีน นิเซ็ง

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๘๓๘๖
๘๓๘๗
๘๓๘๘
๘๓๘๙
๘๓๙๐
๘๓๙๑
๘๓๙๒
๘๓๙๓
๘๓๙๔
๘๓๙๕
๘๓๙๖
๘๓๙๗
๘๓๙๘
๘๓๙๙
๘๔๐๐
๘๔๐๑
๘๔๐๒
๘๔๐๓
๘๔๐๔
๘๔๐๕
๘๔๐๖
๘๔๐๗
๘๔๐๘
๘๔๐๙
๘๔๑๐

หนา้ ๒๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายขจิต ชัชวานิชย
นายขวัญ โสมเมา
นายคมนวิศว อินธิแสง
นายคุณาฒัย ธนพรยศวัฒน
นายจตุพงศ ธรรมเดโช
นายจตุพจน ปยัมปุตระ
นายจรัญยุกต เขียวสด
นายจักรพันธ มหาไม
นายจักรัฐ จันทรคงชวย
นายจําเนียร หนูแยม
นายจีรวัฒน จิรวัฒนวงศสิริ
นายเจษฎาวุติ ปานนิ่ม
นายเฉลิมพล ขําละมาย
นายชัชชัยย อัลอิสฮักก
นายชัชพงศ กาลบุตร
นายชัชวาล ฉายะบุตร
นายชัยชนะ เรงเทียน
นายชัยเดช ปาละวงศ
นายชัยนรงค วงศใหญ
นายชัยนรินทร แสนใจงามวรภัทร
นายชาตรี กิตติธนดิตถ
นายชิษณุพงศ ทรัพยมังสัง
นายชีวิน ศรัทธา
นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม
นายไชยรัตน แวมะ

๘๔๑๑
๘๔๑๒
๘๔๑๓
๘๔๑๔
๘๔๑๕
๘๔๑๖
๘๔๑๗
๘๔๑๘
๘๔๑๙
๘๔๒๐
๘๔๒๑
๘๔๒๒
๘๔๒๓
๘๔๒๔
๘๔๒๕
๘๔๒๖
๘๔๒๗
๘๔๒๘
๘๔๒๙
๘๔๓๐
๘๔๓๑
๘๔๓๒
๘๔๓๓
๘๔๓๔
๘๔๓๕

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

นายไชยา บุญยาธิการโสภณ
นายซูปยัน แดเมาะเล็ง
นายซัมซุดดีน สะมะแอ
นายซัมซูดีน กอแล
นายฐิติภัทร เที่ยงถิ่น
นายณชพัฒน ไกรศรีวรรธนะ
นายณภัค ธนารุจิพรกุล
นายณภัทร ศิริโรจน
นายณรงคชัย จันทรเพ็ชร
นายณรงคชัย สกุลออน
นายณรงเดช ลูกจันทร
นายณัฏฐ บุญลาภ
นายณัฐดนัย ครุฑดํา
นายณัฐวุฒิ ชาวกงจักร
นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร
นายดานิยาน เปาะโชะ
นายเดชะ สิทธิสุทธิ์
นายติยรัตน ธูปวงศ
นายไตรทิพย สกุลประดิษฐ
นายทรงชัย ซิมทิม
นายทศพล ยศนันท
นายทัศนัย ทับทอง
นายธงชัย จันวิไชย
นายธนพล พัฒนภักดี
นายธนะกูล ทับทิมไทย

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๘๔๓๖
๘๔๓๗
๘๔๓๘
๘๔๓๙
๘๔๔๐
๘๔๔๑
๘๔๔๒
๘๔๔๓
๘๔๔๔
๘๔๔๕
๘๔๔๖
๘๔๔๗
๘๔๔๘
๘๔๔๙
๘๔๕๐
๘๔๕๑
๘๔๕๒
๘๔๕๓
๘๔๕๔
๘๔๕๕
๘๔๕๖
๘๔๕๗
๘๔๕๘
๘๔๕๙
๘๔๖๐

นายธนัช คงภักดี
นายธนากร คําภิมาบุตร
นายธนานนท ไกรเทพ
นายธนิต ตันบัวคลี่
นายธนินทรัฐ ศิระเชาวเจริญ
นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา
นายธวัชชัย แกวสวาง
นายธวัชชัย ปูอุตรี
นายธวัชชัย สาสุธรรม
นายธัชนนท นิติพันธุวณิช
นายธันบดินทร หอมชื่น
นายธารินทร รังสิมันตุวงศ
นายธีรชัย อินทรสมบัติ
นายธีรพันธ นันทกิจ
นายธีระชาติ ไทรทอง
นายธีระยุทธ วงศไพเสริฐ
นายนคร ลภนโชติ
นายนที มนตริวัต
นายนพพร มีสติ
นายนพพร หนูเพชร
นายนพรัตน ทรัพยปกรณ
นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล
นายนรินทร จินดาเพ็ชร
นายนรินธร จันทรเลื่อน
นายนเรศ ไมหอม

หนา้ ๒๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๘๔๖๑
๘๔๖๒
๘๔๖๓
๘๔๖๔
๘๔๖๕
๘๔๖๖
๘๔๖๗
๘๔๖๘
๘๔๖๙
๘๔๗๐
๘๔๗๑
๘๔๗๒
๘๔๗๓
๘๔๗๔
๘๔๗๕
๘๔๗๖
๘๔๗๗
๘๔๗๘
๘๔๗๙
๘๔๘๐
๘๔๘๑
๘๔๘๒
๘๔๘๓
๘๔๘๔
๘๔๘๕

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

นายนฤเบศวร จีระพงษเอกธนา
นายนารอวี มะดอมิง
นายนิกร เซงเถียร
นายนิคม มูลเชื้อ
นายนิติธร เดชาราชสีห
นายนิติพงษ ทาหา
นายนิพนธ เฟองฟู
นายนิวัฒน นิธิคุณากร
นายนิวัน นิโชะ
นายนิอุสมาน โตะเด็ง
นายบรรพต พึ่งพัก
นายบวรศักดิ์ วานิช
นายบํารุง อาคะมา
นายบุญชวัฒน ปญญาแดง
นายบุญญพัฒน ชมพิกุล
นายบุญธรรม ทองพิจิตร
นายบุญประสงศ นวลสาย
นายบุญพาศ รักนุย
นายบุญยง ภาชโน
นายปฏิยุทท พงษศรีเกิด
นายปฐมธรรม เงินดี
นายปฐมพงศ เชื้อโพน
นายประกาศิต อานุภาพแสนยากร
นายประชากร สุขปญญา
นายประชากร อนันเตา

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๘๔๘๖
๘๔๘๗
๘๔๘๘
๘๔๘๙
๘๔๙๐
๘๔๙๑
๘๔๙๒
๘๔๙๓
๘๔๙๔
๘๔๙๕
๘๔๙๖
๘๔๙๗
๘๔๙๘
๘๔๙๙
๘๕๐๐
๘๕๐๑
๘๕๐๒
๘๕๐๓
๘๕๐๔
๘๕๐๕
๘๕๐๖
๘๕๐๗
๘๕๐๘
๘๕๐๙
๘๕๑๐

นายประชุมสุข คูหา
นายประพฤกษ นิลโมทย
นายประพันธ คําสามารถ
นายประมนต อินมงคล
นายประยุธ โอสธีรกุล
นายประสาน ทองสุขมาก
นายประสาน ยุทธสิงห
นายประเสริฐ มวงอยู
นายประเสริฐ สองเมือง
นายประหยัด จงจริงวงศ
นายปราโมช นิติธรรมโชติ
นายปริญญา จิตรกระวี
นายปริยวัชร สิงหเรือง
นายปรีชา เดชพันธุ
นายปญญา พิมพศิริ
นายปยะ พูดคลอง
นายผดุงเกียรติ์ สุวรรณลี
นายเผชิญ จี่พิมาย
นายพงศรัตน ภิรมยรัตน
นายพงศศักดิ์ หมานละงู
นายพงษทร ยิ่งหาญ
นายพทัยเทพ จือจํา
นายพนมกร พฤกษะวัน
นายพรเทพ อโณทยานนท
นายพรศักดิ์ ไชยพร

หนา้ ๒๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๘๕๑๑
๘๕๑๒
๘๕๑๓
๘๕๑๔
๘๕๑๕
๘๕๑๖
๘๕๑๗
๘๕๑๘
๘๕๑๙
๘๕๒๐
๘๕๒๑
๘๕๒๒
๘๕๒๓
๘๕๒๔
๘๕๒๕
๘๕๒๖
๘๕๒๗
๘๕๒๘
๘๕๒๙
๘๕๓๐
๘๕๓๑
๘๕๓๒
๘๕๓๓
๘๕๓๔
๘๕๓๕

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

นายพรหมพัฒน สุวรรณมัย
นายพลเทพ ทองสมบูรณ
นายพศิน ชูเมือง
นายพสิษฐ สมวงษนิธิโชติ
นายพอซี เดะแอ
นายพัลลภ สิงหเสนี
นายพิชญพัทธ เรืองชาตรี
นายพิเชษฐ ทนโมะ
นายพิทพันธ พงษปน
นายพิพัฒน บํารุงกลาง
นายพูนลาภ ปรามาลย
นายไพทูล หาญประกาศ
นายไพรัช สุทธิเจริญ
นายไพรัฐ จิตตเอื้อเฟอ
นายไพโรจน จริตงาม
นายไพศาล มงคล
นายภมร มีชวย
นายภัครธรณ เทียนไชย
นายภัทรพงษ หะยะมิน
นายภัทรพล ทองออน
นายภาคภูมิ มะลิวัลย
นายภาวิน ไกรนรา
นายภิรมย นิลทยา
นายภูวิช ยมหา
นายภูสิต สมจิตต

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๘๕๓๖
๘๕๓๗
๘๕๓๘
๘๕๓๙
๘๕๔๐
๘๕๔๑
๘๕๔๒
๘๕๔๓
๘๕๔๔
๘๕๔๕
๘๕๔๖
๘๕๔๗
๘๕๔๘
๘๕๔๙
๘๕๕๐
๘๕๕๑
๘๕๕๒
๘๕๕๓
๘๕๕๔
๘๕๕๕
๘๕๕๖
๘๕๕๗
๘๕๕๘
๘๕๕๙
๘๕๖๐

นายมนตรี ปลูกปญญา
นายมนตรี ฤกษสวัสดิ์
นายมรกต สกุลเวียงกาญจน
นายมะซาเอะ สาและ
นายมะฝูอับ เจะเตะ
นายมะรอซี ยามาลอเด็ง
นายมะรอบี มะเสาะ
นายมะรอป ลอเด็ง
นายมะรีเพ็ง อุดิง
นายมะสอรี มะ
นายมะไสยดี ขาวสะอาด
นายมัสกี ยูโซะ
นายมานพ เกาะสมบัติ
นายมานัส กาเดร
นายมาหะมะ เจะโซะ
นายมาหะมะ เมาะมูลา
นายมาหะมะรอสีดิง โตะเก็ง
นายมุสฎอฟา ยูโซะ
นายมูฮัมมะรุสดี มาโซ
นายมูฮําหมัดนาเซร มะเย็ง
นายเมธี พูลเพิ่ม
นายยงยุทธ ชนานิรมิตผล
นายยรรยง ราชานนท
นายยศพนธ พิสุทธิ์
นายยิ่งศักดิ์ ไตรสุนทร

หนา้ ๒๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๘๕๖๑
๘๕๖๒
๘๕๖๓
๘๕๖๔
๘๕๖๕
๘๕๖๖
๘๕๖๗
๘๕๖๘
๘๕๖๙
๘๕๗๐
๘๕๗๑
๘๕๗๒
๘๕๗๓
๘๕๗๔
๘๕๗๕
๘๕๗๖
๘๕๗๗
๘๕๗๘
๘๕๗๙
๘๕๘๐
๘๕๘๑
๘๕๘๒
๘๕๘๓
๘๕๘๔
๘๕๘๕

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

นายยุทธนา ใจแกว
นายยูโซะ มะลาเฮง
นายรอมดอน หะยีอาแว
นายรอสลี เจะเตะ
นายรักษา สุทิน
นายรังสิต บุตรโพธิ์
นายรุงชัย แพศยศกล
นายเริงชัย อุนารัตน
นายฤกษดี วิศาลอรรถกิจ
นายเลิศวรรธน เจริญดี
นายวชิระ ชัยหัง
นายวรพล อิ่มโอชา
นายวรยุทธ เนาวรัตน
นายวรรธนเศรษฐ เดชพิชัย
นายวราห เขินประติยุทธ
นายวัชรินทร ซวนขาว
นายวัฒนพงษ พงศกิจจาเลิศ
นายวาทิต มาไพศาลสิน
นายวาริซ ขําจิตต
นายวิชาญ มวงใหม
นายวิเชียร เลพล
นายวิเชียรรัตน พาคํา
นายวิฑูรย ขุนขํา
นายวิทยธวรรธน แกววิจิตร
นายวิทยา ศรีคําจันทร

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๘๕๘๖
๘๕๘๗
๘๕๘๘
๘๕๘๙
๘๕๙๐
๘๕๙๑
๘๕๙๒
๘๕๙๓
๘๕๙๔
๘๕๙๕
๘๕๙๖
๘๕๙๗
๘๕๙๘
๘๕๙๙
๘๖๐๐
๘๖๐๑
๘๖๐๒
๘๖๐๓
๘๖๐๔
๘๖๐๕
๘๖๐๖
๘๖๐๗
๘๖๐๘
๘๖๐๙
๘๖๑๐

นายวินัส ใจจิตต
นายวิมุตติ อํานักมณี
นายวิรัช เพ็ญจันทร
นายวิรัตน บุญจันทร
นายวิรัตน อุสมา
นายวีรกานต รุงฟา
นายวีรนันทน เพ็งจันทร
นายวีรพันธุ นิลวัตร
นายวีระชัย สีมาคํา
นายวีระเดช ปยะวรรณสุทธิ์
นายวีระพงษ อินใจ
นายวุฒิชัย เจริญสิริสุนทร
นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์
นายวุฒิพงศ สิทธิชัย
นายวุฒิภัทร อรุณภู
นายวุฒิศักดิ์ ดอกพุฒ
นายแวการีมี ลีวาเมาะ
นายศรีเพชร อินพันทัง
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชัยเดช
นายศักดิพัฒน สวัสดิ์สุข
นายศิริพงศ กิตติ์หิรัญชัย
นายศิลปากร มิตรางกูล
นายศุภกฤต บุญขันธ
นายศุภชัย เขียวจันทร
นายศุภชัย วิเชียร

หนา้ ๒๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๘๖๑๑
๘๖๑๒
๘๖๑๓
๘๖๑๔
๘๖๑๕
๘๖๑๖
๘๖๑๗
๘๖๑๘
๘๖๑๙
๘๖๒๐
๘๖๒๑
๘๖๒๒
๘๖๒๓
๘๖๒๔
๘๖๒๕
๘๖๒๖
๘๖๒๗
๘๖๒๘
๘๖๒๙
๘๖๓๐
๘๖๓๑
๘๖๓๒
๘๖๓๓
๘๖๓๔
๘๖๓๕

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

นายศุภศิลป กลิ่นหอม
นายสกล ยิ้มประเสริฐ
นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร
นายสมเดช แตรไชย
นายสมเทพ กาจริยานนท
นายสมบูรณ พรหมณี
นายสมบูรณ ศิริเวช
นายสมพจน สารภูษิตสันต
นายสมพาส ทองคํา
นายสมภาคย สุขอนันต
นายสมัย คํายอด
นายสยามรัฐ เรืองนาม
นายสรณเมธินทร มณีจันทร
นายสรยุทธ หาญณรงค
นายสรศักดิ์ จันทรสวาง
นายสฤษดิ์ วิฑูรย
นายสวัสดิ์ ศิริไพรวัน
นายสัจตรา ยะภา
นายสัญชัย โชคสิริวรรณ
นายสัญญา ทุมตะขบ
นายสันต มะดาเฮ
นายสันติสุข เหมือนแท
นายสัมฤทธิ์ สินโท
นายสํารวย เทียนชัย
นายสําราญ นันทนีย

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๘๖๓๖
๘๖๓๗
๘๖๓๘
๘๖๓๙
๘๖๔๐
๘๖๔๑
๘๖๔๒
๘๖๔๓
๘๖๔๔
๘๖๔๕
๘๖๔๖
๘๖๔๗
๘๖๔๘
๘๖๔๙
๘๖๕๐
๘๖๕๑
๘๖๕๒
๘๖๕๓
๘๖๕๔
๘๖๕๕
๘๖๕๖
๘๖๕๗
๘๖๕๘
๘๖๕๙
๘๖๖๐

นายสําเริง ไชยเสน
นายสิทธิชัย เจริญศิลป
นายสิทธิเดช พิมอวน
นายสิทธิพร อินนิมิตร
นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ
นายสิรภพ คณีกุล
นายสิริ สาระอําพน
นายสุจิน นิลวิสุทธิ์
นายสุทธิพร ศิวเวทพิกุล
นายสุทธิภัทร พัฒนพงศไพบูลย
นายสุทธิศักดิ์ เทพปญญา
นายสุเทพ แกวทอง
นายสุเทพ เบียรดี
นายสุธี จําปาอูป
นายสุธีร ตั้งสถิตย
นายสุนทร คงสม
นายสุพจน หลาจําศิล
นายสุพัฒน พลทามูล
นายสุเมธ นันทะเขต
นายสุรเดช โคตรศรี
นายสุรพล วงศสุขพิศาล
นายสุรสิทธิ์ ลอยลม
นายสุริยชัย รวิวรรณ
นายสุลัยมาน สมวงค
นายสุวิทย โรจนศักดิ์โสธร

หนา้ ๒๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๘๖๖๑
๘๖๖๒
๘๖๖๓
๘๖๖๔
๘๖๖๕
๘๖๖๖
๘๖๖๗
๘๖๖๘
๘๖๖๙
๘๖๗๐
๘๖๗๑
๘๖๗๒
๘๖๗๓
๘๖๗๔
๘๖๗๕
๘๖๗๖
๘๖๗๗
๘๖๗๘
๘๖๗๙
๘๖๘๐
๘๖๘๑
๘๖๘๒
๘๖๘๓
๘๖๘๔
๘๖๘๕

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

นายสุวิทย อรุณสวัสดิ์
นายเสถียร มีศรี
นายเสถียร อิสระเศรษฐพงศ
นายเสริมศักดิ์ สีสันต
นายเสรี หลงสลํา
นายแสงทอง อนันตภักดิ์
นายโสภณ รังษีบุตร
นายองอาจ คณุตมวงศ
นายอดิเทพ อภิวงคงาม
นายอดินันต กาเร็ง
นายอดุลย หมื่นลึก
นายอนันต นาคนิยม
นายอนันทชัย ทองสีนุช
นายอนุชา สุขสงวน
นายอนุชิต กันตะกวาง
นายอนุพงษ โคปน
นายอภิชาติ ศรีสุวรรณ
นายอภินันท แสงคุมภัย
นายอภิสิทธิ์ เพชรชู
นายอรรถพร สิงหวิชัย
นายอรรถพล ณะราศรี
นายอรรถพล เสือแท
นายอลงกรณ ทองนุน
นายอวยชัย จุฬาศิริวงศ
นายอับดุลนาเซ ดอปอ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๘๖๘๖
๘๖๘๗
๘๖๘๘
๘๖๘๙
๘๖๙๐
๘๖๙๑
๘๖๙๒
๘๖๙๓
๘๖๙๔
๘๖๙๕
๘๖๙๖
๘๖๙๗
๘๖๙๘
๘๖๙๙
๘๗๐๐
๘๗๐๑
๘๗๐๒
๘๗๐๓
๘๗๐๔
๘๗๐๕
๘๗๐๖
๘๗๐๗
๘๗๐๘
๘๗๐๙
๘๗๑๐

นายอัสวาดี หะยีอาแว
นายอาคม สุวรรณโน
นายอาซัน เด็งระกีนา
นายอาดะนาน ตายี
นายอาบัส สาเหล็ม
นายอารอฟต เจะซู
นายอาลี วายูอิง
นายอาวุธ เลิศเดชานนท
นายอาศิส เหาะนะ
นายอํานาจ พบพาน
นายอํานาจ พัวตะนะ
นายอิมรอน วาเตะ
นายอิสมาแอ มะกะทุง
นายอิสมาแอล ซาโยะ
นายอิสระ สิทธิดง
นายอุทาน สายศิลป
นายอุสมาน ซาและ
นายเอกนรา สุวรรณสะอาด
นายเอื้อน จุลเทพ
นายฮาเซ็ง ตาแล
นายฮารง วาโด
นายฮารง หะยีปเยาะ
นายฮิลมีย แวดือเระ
นางกนิษฐา รัตนนันทธกรณ
นางกรองแกว พูลเพิ่มพันธ

หนา้ ๒๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๘๗๑๑
๘๗๑๒
๘๗๑๓
๘๗๑๔
๘๗๑๕
๘๗๑๖
๘๗๑๗
๘๗๑๘
๘๗๑๙
๘๗๒๐
๘๗๒๑
๘๗๒๒
๘๗๒๓
๘๗๒๔
๘๗๒๕
๘๗๒๖
๘๗๒๗
๘๗๒๘
๘๗๒๙
๘๗๓๐
๘๗๓๑
๘๗๓๒
๘๗๓๓
๘๗๓๔
๘๗๓๕

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

นางกวินนาถ เรขาเศรษฐ
นางกัลยา นรารัตนวงศ
นางกาญจนา กาญจนโหติ
นางเกศินี สมบูรณยิ่ง
นางเกษณี เจียวทาไม
นางเกษราวดี ขันตี
นางใกลรุง อัมพฤกษ
นางไขแสง จันทรสมบูรณ
นางคนึงนิจ ปลองทอง
นางจรรยวัฒน คํานุช
นางจารุภา ดรุณเพท
นางจําเนียร แสนราชา
นางจุรีพร จิตกมลกานต
นางเจะรอเมาะ สะมูเดง
นางชวนชม พรประสิทธิ์
นางชัญญานันท พรรณสวัสดิ์
นางโชษิตา พันนิทา
นางซากียะห เจะมะ
นางซามีลา สาแม
นางซาแลฮา หะยีสาแล
นางซูรอยยา ยูโซะ
นางณรกฤต จิ๋วอยู
นางณัฐกฤตา วอนเผื่อน
นางณัฐพร ใบศรี
นางณีรนุช นามธง

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๘๗๓๖
๘๗๓๗
๘๗๓๘
๘๗๓๙
๘๗๔๐
๘๗๔๑
๘๗๔๒
๘๗๔๓
๘๗๔๔
๘๗๔๕
๘๗๔๖
๘๗๔๗
๘๗๔๘
๘๗๔๙
๘๗๕๐
๘๗๕๑
๘๗๕๒
๘๗๕๓
๘๗๕๔
๘๗๕๕
๘๗๕๖
๘๗๕๗
๘๗๕๘
๘๗๕๙
๘๗๖๐

นางเตือนใจ ศรสิทธิ์
นางทัศนีย ยะภา
นางธณิตา หิรัญรัตน
นางธีรพร เกิดสมบูรณ
นางนงนุช วิริยะวัฒนา
นางนงลักษณ แกวคําศรี
นางนริสา บุญชวยเหลือ
นางนวลละออง เทศวงศ
นางนัฏชนก กุลสุนทร
นางนันทิชา กวมทอง
นางนาถสุภางค ไกรอาบ
นางนิชานันท เนียมถนอม
นางนิยดา หมื่นอนันต
นางนิรัชรา เบญจนิรัติศัย
นางนุกุล แกวศักดิ์
นางนุชรี สาและ
นางนุรมา สะมะลอ
นางนุรฮายาดี แวมามะ
นางนูรีตา ตะนิรี
นางนูรียัน มูยุ
นางบุปผา เสมพูล
นางบุศรา เข็มทอง
นางเบญจมาศ กนกฉันท
นางปราณี มาหะ
นางปรียาภรณ ซุยดา

หนา้ ๒๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๘๗๖๑
๘๗๖๒
๘๗๖๓
๘๗๖๔
๘๗๖๕
๘๗๖๖
๘๗๖๗
๘๗๖๘
๘๗๖๙
๘๗๗๐
๘๗๗๑
๘๗๗๒
๘๗๗๓
๘๗๗๔
๘๗๗๕
๘๗๗๖
๘๗๗๗
๘๗๗๘
๘๗๗๙
๘๗๘๐
๘๗๘๑
๘๗๘๒
๘๗๘๓
๘๗๘๔
๘๗๘๕

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

นางปยะรัตน แดงดีเลิศ
นางพนิดา ปญญาแดง
นางพเยาว ชูแกว
นางพรพิมล สงวนแกว
นางพรรณี กัณฑวงศ
นางพาตีเมาะ สะดียามู
นางพิชยา ถิ่นสุข
นางพิณเพราะ กัณหอุไร
นางพูนศรี สิทธิเกษร
นางเพ็ญแข สถิติ
นางเพ็ญศรี รามสินธุ
นางเพ็ญศรี วองภาณุสกุล
นางเฟองเพชร ชีวะสุวรรณ
นางภควรรณ สุทธิปญญา
นางมนฤญช รัตนเสนีย
นางมันทนี วราวงศ
นางมัลลิกา แกวไฝ
นางมาเรียม เรืองปราชญ
นางมาลี ไขสนอง
นางเมธนิษฐ สิทธิพุทธิวงศ
นางยาวารีเยาะ เจะมะ
นางรณิดา เกตุเต็ม
นางรติวรรณ ไชยกุล
นางรอสือนะ กะลูแป
นางรอฮานิง เจะโซะ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๘๗๘๖
๘๗๘๗
๘๗๘๘
๘๗๘๙
๘๗๙๐
๘๗๙๑
๘๗๙๒
๘๗๙๓
๘๗๙๔
๘๗๙๕
๘๗๙๖
๘๗๙๗
๘๗๙๘
๘๗๙๙
๘๘๐๐
๘๘๐๑
๘๘๐๒
๘๘๐๓
๘๘๐๔
๘๘๐๕
๘๘๐๖
๘๘๐๗
๘๘๐๘
๘๘๐๙
๘๘๑๐

นางระพีพร มีสะอาด
นางรัชนีพร มาลัย
นางรัตติมา ลาเตะ
นางเรขา รัตนซอน
นางโรสมาเรีย แมกา
นางลภาพร จอสกุล
นางลออ วิลัย
นางลักขณา นาคพิทักษ
นางลาตีพะห รอมะ
นางลีฮะ มามะแตหะ
นางวนิภา คงถาวร
นางวรญาณี กลิ่นหอมหวล
นางวรรรัตธิญา บินมะ
นางวรัญญา พิริยะ
นางวไลพร มุจลินทร
นางวันทนีย วัฒนะ
นางวันเพ็ญ มังศรี
นางวาสนา สมารา
นางวิภารัตน ไชยานุกิจ
นางวิมลฤทธิ์ เพชรทอง
นางศรีจุฬาลักษ อาแซ
นางศรีวัลลภา อนันทวรรณ
นางศิรดา แพงมณี
นางศิริญญา อุปผล
นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย

หนา้ ๒๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๘๘๑๑
๘๘๑๒
๘๘๑๓
๘๘๑๔
๘๘๑๕
๘๘๑๖
๘๘๑๗
๘๘๑๘
๘๘๑๙
๘๘๒๐
๘๘๒๑
๘๘๒๒
๘๘๒๓
๘๘๒๔
๘๘๒๕
๘๘๒๖
๘๘๒๗
๘๘๒๘
๘๘๒๙
๘๘๓๐
๘๘๓๑
๘๘๓๒
๘๘๓๓
๘๘๓๔
๘๘๓๕

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

นางสกุลสิริ สรสิริ
นางสะตีระ ไมมะหาด
นางสายใจ พันธุขะวงศ
นางสายฝน มุสิกาสวัสดิ์
นางสาววรมน นฤมาณนลินี
นางสุกัญญา ยืนยง
นางสุขุมาล ธนานันต
นางสุธาทิพย สนเอี่ยม
นางสุนันทา จันทายืน
นางสุพัชชา ชิณสิทธิ์
นางสุภัสสรณ โรจนดํารงคคุณ
นางสุรีย แวนามะ
นางสุไอบะห เจะมะ
นางแสงจันทร สิงหครุฑ
นางอทิดาพร ธรรมเจริญ
นางอนิสา ชายใหญ
นางอภิญญา ไทยนิยม
นางอรณิช วรรณนุช
นางอรุณรัตน ขาทิพยพาที
นางอังคณา เหมือนมาตย
นางอังคณา อิ่มพร
นางอัจฉรา ชัยวรภัทร
นางอัจฉริยา ปะจูลี
นางอัจนา สุขวิเศษ
นางอัญชลี บุบผาอินทร

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๘๘๓๖
๘๘๓๗
๘๘๓๘
๘๘๓๙
๘๘๔๐
๘๘๔๑
๘๘๔๒
๘๘๔๓
๘๘๔๔
๘๘๔๕
๘๘๔๖
๘๘๔๗
๘๘๔๘
๘๘๔๙
๘๘๕๐
๘๘๕๑
๘๘๕๒
๘๘๕๓
๘๘๕๔
๘๘๕๕
๘๘๕๖
๘๘๕๗
๘๘๕๘
๘๘๕๙
๘๘๖๐

นางอัญญา โพธิ์ทอง
นางอัษฎางค แกนพรม
นางอารุณี หะนะเตะ
นางอาแอเสาะ วานิง
นางเอมอร แสนภูวา
นางอําไพวรรณ เปรมภิรักษ
นางอุทัยวรรณ อินทรเสน
นางอุไร คงกําเนิด
นางอุไรรัตน จันดี
นางฮาซียะ นิติธรรม
นางฮาลีเมาะ อัลอิดรีสี
นางสาวกชกร เพชรรักษ
นางสาวกนกกาญจน พวงเพ็ชร
นางสาวกมลพร สุขาทิพยพันธุ
นางสาวกรรัสวฏี กฤตชยา
นางสาวกฤตฐติรัฐ ฤทธิรณชัย
นางสาวกวินทรา เพชรประดับ
นางสาวกอบกุล โภควรรณวิทย
นางสาวกันธิมา ทองนพคุณ
นางสาวกาญจนา ยาบุญ
นางสาวกิตติมา ทวีศักดิ์ทรัพย
นางสาวเกศรินทร หมานหมัด
นางสาวเกษมณี ขอดเตชะ
นางสาวขวัญขาว ยามโสภา
นางสาวขวัญหทัย มิตรใจดี

หนา้ ๒๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๘๘๖๑
๘๘๖๒
๘๘๖๓
๘๘๖๔
๘๘๖๕
๘๘๖๖
๘๘๖๗
๘๘๖๘
๘๘๖๙
๘๘๗๐
๘๘๗๑
๘๘๗๒
๘๘๗๓
๘๘๗๔
๘๘๗๕
๘๘๗๖
๘๘๗๗
๘๘๗๘
๘๘๗๙
๘๘๘๐
๘๘๘๑
๘๘๘๒
๘๘๘๓
๘๘๘๔
๘๘๘๕

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

นางสาวเขมณัฏฐ วงษอุดมวัชร
นางสาวจรรยา สิทธิภาจิรสกุล
นางสาวจันทรทิพย จันทิมี
นางสาวจันทราทิพย บุญชู
นางสาวจารุวรรณ เจริญฤทธิ์
นางสาวจิรวดี ตนดี
นางสาวจิราพร สวนดอกไม
นางสาวจิราภรณ อัคษร
นางสาวชนัญชิดา ฉายพุทธ
นางสาวชนิกานต พุมดวง
นางสาวชนิสรา มณีรัตน
นางสาวชวัลญา อรุณประภากุล
นางสาวชอผกา นันตาวัง
นางสาวชุติมา จันทรลอย
นางสาวซามานีย ดอเลาะ
นางสาวซูรีซัน มะลี
นางสาวซูรีดา ตาลีหะ
นางสาวซูไอดะห ดือราอิง
นางสาวฐานิตา ปลอดภัย
นางสาวฐิติมา นราพงศ
นางสาวฐิติวรดา สินธุภูมิ
นางสาวฐิติวรรณ ไชยาวรรณ
นางสาวฑฤน เอี่ยมสุวรรณ
นางสาวณัฐณิชา ดวงรัตน
นางสาวณัฐธิดา ทุมวารีย

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๘๘๘๖
๘๘๘๗
๘๘๘๘
๘๘๘๙
๘๘๙๐
๘๘๙๑
๘๘๙๒
๘๘๙๓
๘๘๙๔
๘๘๙๕
๘๘๙๖
๘๘๙๗
๘๘๙๘
๘๘๙๙
๘๙๐๐
๘๙๐๑
๘๙๐๒
๘๙๐๓
๘๙๐๔
๘๙๐๕
๘๙๐๖
๘๙๐๗
๘๙๐๘
๘๙๐๙
๘๙๑๐

นางสาวณัฐภรณ ยศพิมพ
นางสาวดวงกมล พลศิริพิฒน
นางสาวดานิสา ทาวสมาน
นางสาวดาวรุง นิลดํา
นางสาวทิวาวรรณ มงคล
นางสาวธนัญญา นาควัชระ
นางสาวธารินี ดิษผึ้ง
นางสาวธิดารัตน วงษาราช
นางสาวธีราพร วรรณโร
นางสาวนงลักษณ พรหมจินดา
นางสาวนงลักษณ มะทะ
นางสาวนภาปรันต เนียมศรี
นางสาวนภาพร แซแต
นางสาวนลิตา เครือแกว
นางสาวนัทธมน เนื่องจากนิล
นางสาวนันทปทม สาริมาน
นางสาวนิภาวรรณ สิทธิสาร
นางสาวนิศานาถ เสนาปา
นางสาวนิสไลนา เบ็ญโซะมา
นางสาวนุชรี บุญทอง
นางสาวนุรไฮมะห มะซง
นางสาวนูรไลลา กูโน
นางสาวโนรือมา บือราเฮง
นางสาวบารียะห อาลานาวอ
นางสาวบุญยืน วงศสราญรัตน

หนา้ ๒๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๘๙๑๑
๘๙๑๒
๘๙๑๓
๘๙๑๔
๘๙๑๕
๘๙๑๖
๘๙๑๗
๘๙๑๘
๘๙๑๙
๘๙๒๐
๘๙๒๑
๘๙๒๒
๘๙๒๓
๘๙๒๔
๘๙๒๕
๘๙๒๖
๘๙๒๗
๘๙๒๘
๘๙๒๙
๘๙๓๐
๘๙๓๑
๘๙๓๒
๘๙๓๓
๘๙๓๔

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

นางสาวบุปผา บุญคุม
นางสาวเบญจมาศ มาตาแกว
นางสาวไบดูรีย บินสมาแอ
นางสาวปทิตตา กลาหาญ
นางสาวประเทืองทิพย
ธีรเวชเจริญชัย
นางสาวปริญดา เกตุภูงา
นางสาวปวีณา มณีอินทร
นางสาวปวีณา เอี่ยมสงคราม
นางสาวปทมาภรณ สงวนให
นางสาวปาอีซะ ลอแม
นางสาวปยะภรณ ปติวัฒนา
นางสาวเปรมจิต ยุบลมาตย
นางสาวพจณี จิตตธารา
นางสาวพรทิพย ปยะโชติ
นางสาวพรเพ็ญ โตประเสริฐ
นางสาวพรลภัส อุดชาชน
นางสาวพัชรา สิงหอม
นางสาวพัชราภรณ มั่นยุติธรรม
นางสาวพาตีเมาะ มาหะวอ
นางสาวพิมผกา เหมือนมาตย
นางสาวพิมพกาญจน สุวรรณกรณ
นางสาวพิมพนารา นาคฉัตรีย
นางสาวพิมเพทาย ผองถอย
นางสาวเพ็ญประภา เทพโซะ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๘๙๓๕
๘๙๓๖
๘๙๓๗
๘๙๓๘
๘๙๓๙
๘๙๔๐
๘๙๔๑
๘๙๔๒
๘๙๔๓
๘๙๔๔
๘๙๔๕
๘๙๔๖
๘๙๔๗
๘๙๔๘
๘๙๔๙
๘๙๕๐
๘๙๕๑
๘๙๕๒
๘๙๕๓
๘๙๕๔
๘๙๕๕
๘๙๕๖
๘๙๕๗
๘๙๕๘
๘๙๕๙

นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ พรมวิจิตร
นางสาวเพลินพิศ ศิลานนท
นางสาวภคมน ธรรมชีวัน
นางสาวภัทราภรณ อิกะศิริ
นางสาวภัทรีพันธุ พัดใส
นางสาวภิณธรัช ปุญสิริ
นางสาวมยุรี กาลพัฒน
นางสาวมรินทร สุทัศน
นางสาวมารียัม โละมะ
นางสาวมาลินี ศิริเขตรกร
นางสาวแมนมาศ โอสถ
นางสาวยารอดะ บาเหะ
นางสาวยุรีย หีมหนิ
นางสาวรอกีเยาะ สะอุ
นางสาวรอซือนะ เจะมิง
นางสาวรัตติกาล ทิพยมหิงษ
นางสาวรัตนภรณ นิลวิสุทธิ
นางสาวรัตนา รมเกตุ
นางสาวรุงทิพย ผูกนอย
นางสาวรุงอรุณ สายจิตต
นางสาวรุซฮานีฟาร เจะเตะ
นางสาวเรวดี สมใจ
นางสาวโรสมาวัลย ไซซิง
นางสาวลภัสวีณ นิลเอสงค
นางสาวลาภบุญ รัตนโชติพานิช

หนา้ ๒๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๘๙๖๐
๘๙๖๑
๘๙๖๒
๘๙๖๓
๘๙๖๔
๘๙๖๕
๘๙๖๖
๘๙๖๗
๘๙๖๘
๘๙๖๙
๘๙๗๐
๘๙๗๑
๘๙๗๒
๘๙๗๓
๘๙๗๔
๘๙๗๕
๘๙๗๖
๘๙๗๗
๘๙๗๘
๘๙๗๙
๘๙๘๐
๘๙๘๑
๘๙๘๒
๘๙๘๓
๘๙๘๔

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

นางสาววรรณพร พิมพเพ็ง
นางสาววรรณวิศา คําดี
นางสาววรรณา พิมพิทักษ
นางสาววรัญญา ยังตรง
นางสาววราลักษณ อมรเพชรกุล
นางสาววัชราภรณ ปรุงเรณู
นางสาววัชรี เรืองฤทธิ์
นางสาววัฒนพร ศรีจันทร
นางสาววันดี อรุณศรีสุขสันต
นางสาววัลภา แกวสวี
นางสาววัลยา สาแมปแน
นางสาววิจัย สกุลแกว
นางสาววิมลสิริ ตันตะปาล
นางสาววิสสุตา ฟุงเฟอง
นางสาววีณา สุวรรณประทีป
นางสาววีรดา มีสุขมาก
นางสาวศิริธร สมสุวรรณ
นางสาวศิริวรรณ จําเริญกุล
นางสาวศุภสุตา จันทรสาร
นางสาวสกุลทิพย เกงประดิษฐ
นางสาวสรัลชนา บัวเงิน
นางสาวสายพิณ อรุณประภากุล
นางสาวสารีหะ ดีหะมะ
นางสาวสารีหะ สะมะแอ
นางสาวสิริมา แวมูซอ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ข

๘๙๘๕
๘๙๘๖
๘๙๘๗
๘๙๘๘
๘๙๘๙
๘๙๙๐
๘๙๙๑
๘๙๙๒
๘๙๙๓
๘๙๙๔
๘๙๙๕
๘๙๙๖
๘๙๙๗
๘๙๙๘
๘๙๙๙
๙๐๐๐

หนา้ ๒๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุกัญญา ถาวรศักดิ์
นางสาวสุคนธรส ศรีชัยเชิด
นางสาวสุชานาถ กลิ่นประชา
นางสาวสุดา ลาเตะ
นางสาวสุทธสิริ อนันทวรรณ
นางสาวสุพรรณิการ สุวรรณคง
นางสาวสุพรรณี พูลพิพัฒน
นางสาวสุพิชฌาย บานเกาะ
นางสาวสุพิชญนันทน จิตนุพงศ
นางสาวสุภมาศ ยานนาวา
นางสาวสุภาพิชญ ภูศรี
นางสาวสุไวเคาะ สือแม
นางสาวเสาวลักษณ นันทะไสย
นางสาวอชิรญาณ สันติวราพันธ
นางสาวอนุวรรณ วรรณนิตย
นางสาวอภัสนัชศ ยะราช

๙๐๐๑
๙๐๐๒
๙๐๐๓
๙๐๐๔
๙๐๐๕
๙๐๐๖
๙๐๐๗
๙๐๐๘
๙๐๐๙
๙๐๑๐
๙๐๑๑
๙๐๑๒
๙๐๑๓
๙๐๑๔
๙๐๑๕
๙๐๑๖

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

นางสาวอรทัย ใหมคามิ
นางสาวอรไพลิน แหลมหลวง
นางสาวอรยา สุขสําราญ
นางสาวอรวรรณ ญาณวิภา
นางสาวอรสา อางศิลา
นางสาวอริษา เงินนุช
นางสาวอริสรา ธารไชย
นางสาวออนฤทัย จายอั้น
นางสาวอัจฉรา ชวดนุตร
นางสาวอัญชลี นาคยา
นางสาวอัญชลี เผือกหอม
นางสาวอัญชิสา วิรัชตั้งสกุล
นางสาวอินทิรา โพอุทัย
นางสาวอุษา บานเย็น
นางสาวเอ ครุธเนตร
นางสาวฮัปเสาะ มะ

