เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ข

หนา้ ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า โปรดกระหม อ มพระราชทานเหรี ย ญราชการชายแดน
ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน ๓๑ จังหวัด ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบ
วาดวยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน สิทธิของผูไดรับพระราชทานและการเรียกเหรียญ
และบัตรเหรียญราชการชายแดนคืน พ.ศ. ๒๕๑๑ จํานวน ๒,๗๒๒ ราย ตั้งแตวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕
ตามบัญชีรายชื่อทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประวิตร วงษสวุ รรณ
รองนายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ข

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

หนา้ ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

บัญชีรายชื่อผูไดรบั พระราชทานเหรียญราชการชายแดน
ในสวนของผูป ฏิบัตงิ านในพื้นที่จังหวัดชายแดน ๓๑ จังหวัด
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
พลเรือน
รอยโท ทศพล ไชยโกมินทร
๒๒ นายหมูใหญ ภาณุพงษ จันตะนี
วาที่รอยตรี กฤษติพงศ มัตนามะ
๒๓ นายหมูใหญ เมธา ชัยเวทย
วาที่รอยตรี เดชชัย ดวงแกว
๒๔ นายหมูใหญ ยรรยง พระทิตย
วาที่รอยตรีหญิง สุรางวณางค กันใจมา
๒๕ นายหมูใหญ รุงตะวัน ศรีจันทรทอง
สิบเอก เอกพจน ทะกอง
๒๖ นายหมูใหญ ฤทธิ์ณรงค คํานารักษ
สิบตํารวจโท โรจนินทร จินดา
๒๗ นายหมูใหญ วรวุฒิ พันธุระ
พันจาโท ทวี พิมพอุบล
๒๘ นายหมูใหญ วรา เจนจัดการ
วาที่นายกองตรี ศราวุธ กรจิระเจริญ
๒๙ นายหมูใหญ วราภรณ สรอยเพชร
วาที่นายกองตรี สุจิโรจน คงเมือง
๓๐ นายหมูใหญ วาสนา กันเกตุ
นายหมวดโท สุจินตสะพัด ศิริบูรณ
๓๑ นายหมูใหญ ศรีจันทร เพ็ญสวัสดิ์
นายหมูใหญ กฤษดา ศรีวรษา
๓๒ นายหมูใหญ ศักดิ์เสรี จิตไพบูลย
นายหมูใหญ คําใบ ศรีพุทธา
๓๓ นายหมูใหญ ศิวัช พรหมกลาง
นายหมูใหญ ชัยสิทธิ์ พรมดี
๓๔ นายหมูใหญ สมพร สะอาด
นายหมูใหญ ทรงกรด แกวฟาหยาด
๓๕ นายหมูใหญ สุชาติ หลาวทอง
นายหมูใหญ ทศพล บทมาตย
๓๖ นายหมูใหญ สุธาสินี สีหาชัย
นายหมูใหญ ธนาดุล ทีนาวัฒน
๓๗ นายหมูใหญ สุพัตรา บรรณารักษ
นายหมูใหญ บัญชา บัวชื่น
๓๘ นายหมูใหญ สุรชัย หอมจันทร
นายหมูใหญ ปภาดา อุทุมพิรัตน
๓๙ นายหมูใหญ สุรเดช อุทุมพิรัตน
นายหมูใหญ ปราโมทย วงศศรียา
๔๐ นายหมูใหญ สุริยัน แสงแกว
นายหมูใหญ เปนดาว ธนไชย
๔๑ นายหมูใหญ อนุชาติ ภูมี
นายหมูใหญ ภาณุพงศ เตยะ
๔๒ นายหมูใหญ อานนท ชัยบุตร

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ข

๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗

นายหมูใหญ อุทิตย มานะกิจ
นายหมูเอก เกียรติศักดิ์ สุนาพรม
นายหมูเอก คมกริช ปตถาวะโร
นายหมูเอก อุทัยวรรณ ชูชีวะ
นายหมูโท กรกฎ กาฬจันทร
นายหมูโท เกียรติกาว ชมภูวิเศษ
นายหมูโท โกวิทย จําปาเกตุ
นายหมูโท ชลธี รัศมีเล็ก
นายหมูโท ชัยวัฒน สุตินันท
นายหมูโท ชัยสิทธิ์ รวมรส
นายหมูโท ไชยา ชมพูทาน
นายหมูโท ณัฐพิพัฒน เรืองธรรม
นายหมูโท ธนู ศรีศักดิ์อุดมชัย
นายหมูโท ปภาดา บุตรศรีรัฐ
นายหมูโท ปรัชญา วงภูธร
นายหมูโท ปยะ ผาทอง
นายหมูโท พงษศิริ อิมานันท
นายหมูโท พัฒนา แกวแกนคูณ
นายหมูโท พิพัฒพงษ ยาตรา
นายหมูโท ไพฑูรย อินทรักษา
นายหมูโท ศักดิ์ชัย วรพรม
นายหมูโท ศิริพงษ พรหมพิภักดิ์
นายหมูโท อดิศักดิ์ นวลแดง
นายหมูโท อัครเดช แพงจาย
นายหมูโท อานนท นาใจทน

หนา้ ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

นายหมูโท อําพล แสนสีมล
นายหมูตรี กฤษณะ เนตรพันธ
นายหมูตรี จําลอง ดาโรจน
นายหมูตรี จิรปรียา ดีขยัน
นายหมูตรี จีระศักดิ์ มณีไวย
นายหมูตรี ไตรรงค วงษสามารถ
นายหมูตรี ถนอมศักดิ์ ใยเพ็ง
นายหมูตรี ธนินทรัฐ สุพันธะกูล
นายหมูตรี ธีรนันท ขุนสาร
นายหมูตรี ปยะพงษ อิ่นแกว
นายหมูตรี พลากร จักรทองดี
นายหมูตรี ภาณุมาศ คิดชัย
นายหมูตรี ภานุศักดิ์ ชูชีวะ
นายหมูตรี รักษพล ไชสีฮาด
นายหมูตรี วชิราวุธ ดีบุญมี
นายหมูตรี วรวุฒิ มีเพียร
นายหมูตรี อิทธิรัตน อินทรรอด
สมาชิกเอก กัลยาณี ขันธวิชัย
สมาชิกเอก กิตติพงศ ชัยสวาง
สมาชิกเอก จักรภพ ศรีไพรงาม
สมาชิกเอก ชนเทพ สุริวงศ
สมาชิกเอก นันทนภัส ชาตะฟาสาง
สมาชิกเอก นาวิน อุทปา
สมาชิกเอก บัญชา อุณารักษ
สมาชิกเอก ปรวิช จันทวัณณโสภณ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ข

๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗

หนา้ ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

สมาชิกเอก พงษปกร ทิวะพล
สมาชิกเอก พงษสธร สุนันทนาม
สมาชิกเอก ไพรวัลย ราชรองเมือง
สมาชิกเอก มิตรษา ไมโศก
สมาชิกเอก รักษพล วงษคําพระ
สมาชิกเอก วริลธิญาภรณ จันทองไสย
สมาชิกเอก วิทยา ชานันโท
สมาชิกเอก วิศรุต โสดก
สมาชิกเอก ศิริบูรณ เมธาเจริญพันธุ
สมาชิกเอก สถิตย ศรีชาติ
สมาชิกเอก สมบัตร เตตะสังข
สมาชิกโท คมสรร บุญนําสิน
สมาชิกโท คมสันต สุกพวง
สมาชิกโท ณรงคเดช คําสวาง
สมาชิกโท ธงไชย เชียงทึก
สมาชิกโท นัฐภูมิ ดวงศรี
สมาชิกโท พีรวุฒิ ฌานชีวินสุข
สมาชิกโท วิชิต ฉายาวรรณ
สมาชิกโท อนุรักษ หนอแกว
สมาชิกโท อภิชาติ ไตรยวงค
สมาชิกโท อรรถพล ชัยยะ
สมาชิกโท อุบล ขันแกว
สมาชิกตรี กัมปนาท มูลพรอม
สมาชิกตรี กิตติพงษ มานะการ
สมาชิกตรี กิตติพศ บุญชัย

๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

สมาชิกตรี ขจรศักดิ์ กองคํา
สมาชิกตรี เจษฎา คัมภีรอาคม
สมาชิกตรี ชัชวาล สุวรรณนันท
สมาชิกตรี ธเรศ เจริญสุข
สมาชิกตรี ธัญเทพ อุนถิ่น
สมาชิกตรี ประเสริฐศักดิ์ รักษาภักดี
สมาชิกตรี พชรพล วะชุม
สมาชิกตรี ยศกร ไชยบัน
สมาชิกตรี วราวุฒิ พันโกฎิ
สมาชิกตรี วิจิตร ลีลาเกษม
สมาชิกตรี ศราวุฒิ ถมปด
สมาชิกตรี ศิริพงษ แยมยิ้ม
สมาชิกตรี ศุภชัย บุดดา
สมาชิกตรี สุริยา วงศคํา
สมาชิกตรี เอกชัย ปยวรรณ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนกันตวัฒน
หิรัญเกิด
สมาชิกอาสารักษาดินแดนชัยวัฒณ
เฟองสุข
สมาชิกอาสารักษาดินแดนไชยา
พวงพันธ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนทิวนนท
วนาลัย
สมาชิกอาสารักษาดินแดนปวรุฒม
ทัศวิล

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ข

หนา้ ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนพชร โพธิ์สุ
๑๓๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนพรพิมล
ปรีชาพงษ
๑๔๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนพินิตย
โสภาลุน
๑๔๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมานพ
จันทรเปลง
๑๔๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนวรวุฒิ
ปานดี
๑๔๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนศักดิ์ศรี
หงษชื่น
๑๔๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุริยงค
ชาติมูลตรี
๑๔๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุริยัน
อาจเส็น
๑๔๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอภิชัย
เจนจบ
๑๔๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอภิชัย
สีหอมไชย
๑๔๘ นายกัมปนาท ศรีอําภัย
๑๔๙ นายกัฬชัย เทพวรชัย
๑๕๐ นายกาญจนศักดิ์ รองงาม
๑๕๑ นายกิตติพงศ แสนเครือ
๑๕๒ นายกีรติ กุศลรัตน
๑๕๓ นายเกรียงไกร เวชอนุรักษ

๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

นายเกษม ธนโชติวงศ
นายโกมล อินทรัตน
นายเขมก หงษเจ็ด
นายคเณศ คํานนท
นายคมสัน ชาวดร
นายจตุรัส สังฆะวงศ
นายจรัล กลางประดิษฐ
นายจักรกฤษณ มาตรา
นายจักรพันธ อาจวิชัย
นายจํานง ขจรศักดิ์ศรี
นายจิรศักดิ์ แสนพันธ
นายจิรายุส บุญประสิทธิ์
นายจีรศักดิ์ ทิพยวงศ
นายเจษฎา เสมอกิจ
นายชนะชน ชมเชี่ยวชาญ
นายชนะชน มูลลา
นายชยพล แพงศรี
นายชวภณ ชุมนุมดวง
นายชัชชัย ลิ้มภักดี
นายชัยนรงค วงศใหญ
นายชัยนิวัฒน สุนทรศารทูล
นายชัยวัฒน ศรีจันทร
นายชาญวิทย ชวยมาก
นายชํานาญ ชื่นตา
นายชูชาติ คํามา

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ข

๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓

นายเชษฐพงศ ดานบุญเรือง
นายเชาว เฉลิมเกียรติ
นายเชาวนิตย แกวกรูด
นายเชาวฤทธิ์ บุตรดาสา
นายโชตินรินทร เกิดสม
นายฐิติภัทร บุญแท
นายณรงค เทพเสนา
นายณัฐพงศ คําวงศปน
นายณัฐพงษ สงวนจิตร
นายณัฐวัสส วิริยานภาภรณ
นายณัฐวุฒิ แกวบัวระพา
นายดิศนันท ปองกัน
นายตะวัน บุตรวงศ
นายทรงรัฐ ผองพันธุ
นายทศพร พุมเจริญ
นายทักษิณ สุวรรณศรี
นายธนกฤต เฉลยพิตร
นายธนพล มวงอํามร
นายธนพล เกษตะระ
นายธนภัทร คูเกษมรัตน
นายธนวันต นุยมาก
นายธนูสินธ ไชยสิริ
นายธรรมนูญ ภูคําตัน
นายธวัชชัย ทะนัน
นายธันยปวัฒน ภูริวัฒนเมธา

หนา้ ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

นายธีรพจน พลเมือง
นายธีรวัฌน หมีคํา
นายธีระพล สวัสดิ์นาที
นายธีรัตม ภควัฒนเปรมทวี
นายนนทวัฒน ยุทธเสน
นายนพนิวัฒน อัคจร
นายนพรุจ โสภารักษ
นายนพวงค อุดมเดชาเวทย
นายนวน โทบุตร
นายนิรันดร สีหาราช
นายนิรุชร ทิศมี
นายนิรุต กิจศิริ
นายนิรุต ยารวง
นายบรรจงณพัชญ ธรรมศิริ
นายบํารุง โกยทอง
นายบุญนอง อุปโภค
นายปณัฑ ฉ่ําชะเอม
นายประกิต ใจยาว
นายประภาส รวมรส
นายประสิทธิ์ ธารศิริสิน
นายประเสริฐ สูงยิ่ง
นายปราโมทย วงศแกว
นายปริญญา สมวงษอินทร
นายปริยะ กลิ่นศรีสุข
นายปยกุล กุลสุวรรณ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ข

๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓

นายปยะชาติ อินทรสันติ์
นายพงษชัย ชุมปวน
นายพจน แกวตา
นายพชร ทองสุข
นายพรพิษณุ เพชรไพฑูรย
นายพันธุศาสตร เจนรวมจิต
นายพันธุเสนห เปรมสัย
นายพิชุตม สุวรรณหิรัญชัย
นายพิรุฬห เต็มสวัสดิ์
นายพิศาล เคากลา
นายพูนศักดิ์ สุขบท
นายไพฑูรย พรหมสอน
นายไพโรจน แกวลา
นายไพศาล แกวจันทรเพชร
นายภัทรพงศ บุงนาแซง
นายภาคิน คันธรินทร
นายภิญโญ ประกอบผล
นายภูชนะ บุญมี
นายภูริต พงษพิรุณ
นายภูวริน บุญภูพันธตันติ
นายมงคล ตุลาพันธุ
นายมนัส ศรีพยัคฆ
นายมานพ ชนินนัตติพงศ
นายมานะ ชุมสนิท
นายมานะ สามารถ

หนา้ ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

นายยงยุทธ สุขศิริ
นายยรรยง พรมศร
นายยุทธนา ยุทธกิจรัตนา
นายรณภพ เวียงสิมมา
นายรวมศักดิ์ ยะใหมวงศ
นายรัฐกรณ ชูยกปน
นายรัฐพงศ รุงธนศักดิ์
นายเรืองฤทธิ์ แบสิ่ว
นายวชิรพงษ ชาวเหนือ
นายวชิรวิชญ รักษาศรี
นายวชิราวุธ วิไชโย
นายวรกร พัฒนวิบูลย
นายวัชรากรณ สุริยวงศ
นายวัลลภ โตวรานนท
นายวิชยา คูณศรีสุข
นายวิทยา เดชประเสริฐ
นายวิทยา สาระไชย
นายวิทิตพงศ ตัวขยัน
นายวินัย หาญพรม
นายวิรัช โตะถม
นายวีร เศรษฐพรรค
นายวีรยุทธิ์ จันทรบรรพต
นายวีระชัย นาคมาศ
นายวุฒิชัย ประกอบมูล
นายศราวุฒิ จําหงษ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ข

๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓

นายศักดิ์ถวิล วงศกรม
นายศิริชัย แกวอรุณคํา
นายศุภกร สําราญ
นายศุภชัย บุญทิพย
นายสมเกียรติ สุขโข
นายสมเกียรติ สายพรหม
นายสมพงษ ซอนบุตร
นายสมพงษ มะลิพันธ
นายสมฤทธิ์ คําเคลื่อน
นายสมศักดิ์ ไกรเทพ
นายสมศักดิ์ จุฑาวงศกุล
นายสมหวัง บุญระยอง
นายสรชาย ครองยุทธ
นายสราวุฒิ พรหมขุนทอง
นายสราวุธ นาเถิน
นายสันติ เจริญวัย
นายสันติชัย วีรกิโกศล
นายสายชล เกตศักดิ์
นายสิทธิกร ไชยวุฒิ
นายสิทธิโชค วงศบุญญาสวัสดิ์
นายสุจินต วาจากิจ
นายสุเทพ วงศวัชรมงคล
นายสุนทร ซอยรัมย
นายสุนทร นอยราช
นายสุมิตร คลี่แกว

หนา้ ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

นายสุรศักดิ์ ทองปน
นายเสนห ศิลา
นายอธิสรรค อินทรตรา
นายอนุพงศ บุญเวช
นายอเนก ริยาน
นายอภิชาติ ภูยางดี
นายอภิวัฒน ทองดี
นายอรรถวิทย นุชนงค
นายอัครพนธ ประชานันท
นายอาทร กําลังใบ
นายอาทิตย โสภากุล
นายอํานาจ เตชวรรณโต
นายเอกชัย กัลยา
นายเอกพิสิฐ ธีรนันทภาคิน
นายเอกวัฒน พวงประโคน
นายเอกอุระ มีประเทศ
นายเอนก วิทยาพิรุณทอง
นางสาวกัญญนันทน โรจนปกษาเทพ
นางสาวกิติญา การุณรัตน
นางสาวเกศริน ภัทรเปรมเจริญ
นางสาวจันทรจิรา ดินงาม
นางสาวจารุวรรณ สุขสําเภา
นางสาวจิตสุภา ศรีคําปลิว
นางจินตนา ไขโพธิ์
นางสาวจุฑาพร เสกขุนทด

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ข

๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓

นางสาวจุฑามาศ พูลสวัสดิ์
นางชญทรรศน ตันยา
นางสาวชลธิชา มวงทอง
นางสาวชอผกา วัฒนะ
นางสาวณฐมน มูลแตน
นางสาวณัฎฐนัญ วงศวัชรเสถียร
นางสาวณัฐพร นามหนองปรือ
นางณัฐวิภา จิตประเสริฐ
นางสาวดวงดาว สิงหาทา
นางสาวดวงสุดา ตราวิชัย
นางถิติกาญจนา หงสแกว
นางทัตพร คํายืน
นางธัชฎาภรณ วิชาดี
นางสาวธัญญรวี โชติวิริยะนนท
นางสาวธัญญาเรศ วังชิ้น
นางธิดา เสมอใจ
นางสาวธีรกานต ไชยจักร
นางสาวนงคราญ เรืองนราทิพย
นางสาวนภัทร ขวัญทอง
นางนันทิยา ใยอน
นางสาวนิตยา จินดาหลวง
นางสาวนิตยา แจงประดิษฐ
นางสาวเบญจวรรณ มีเผือก
นางปณฑารีย พรมวงษปอ
นางปยะนุช พูลลาภ

หนา้ ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

นางสาวพรทิพย กอพิมพ
นางสาวพรรณธิภา หลาแหล
นางสาวพรรณิภา สุพรหมอินทร
นางสาวพรรษา ปญญาคม
นางสาวพิกุล พรมตาแกว
นางสาวพิจิตรา พูลนอย
นางสาวพิมพณดา พิมพพันธ
นางสาวพิมพากานต ยนตพันธ
นางสาวพิมลพรรณ ศิริฤทัยวัฒน
นางสาวภัทรวดี พฤติรัตน
นางภีชญาภร สันติกุญชร
นางสาวมณฑีรัตน มณีฤทธิ์
นางสาวมนสิชา จินา
นางสาวมัลลิกา เมืองโคตร
นางรัชนิกานต นักลํา อุฒามาตย
นางสาวรัฐติพร ศิริศรี
นางราตรี ใจโพธา
นางรุจิรา กุลเสน
นางรุณี หอทอง
นางสาวลัดดาวัลย ไมหาญ
นางสาววนิชลี ภูมิสุวรรณ
นางสาววัชราภรณ ชํามะลี
นางสาววินิตา เพชรวสันต
นางสาววิไล คุณเทพ
นางสาววีนัส ปนศรี

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ข

หนา้ ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗

นางเวทิกา บูลยประมุข
นางศรีประภา แจงเพชร
นางสาวศศิธร อัสสะภัย
นางสาวศิรินทร ชัยเวทย
นางศิริวรรณ จงจํารัสพันธ
นางสาวศุพิชฌาร กันธิมา
นางสาวศุภิสรา ธารประเสริฐ
นางสาวสกาวรัตน ชินโคตรพงศ
นางสายฝน จิยิพงศ
นางสาวสิริธนา บุนนาค
นางสาวสิรินาม ลือนาม
นางสาวสิริมา วัฒโน
นางสาวสุจิตรา พิมจักร
นางสุชาดา จันกิติ
นางสุธาดา ทันเจริญ
นางสาวสุปาณี ศรีใหญ
นางสาวสุพัตรา พรมเมือง
นางสุภาภรณ ธาดาจรัสศิริ
นางสาวสุภาวดี ทาคํา

๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
พันตํารวจเอก กิติพัฒน สุขา
๔๒๑ พันตํารวจโท จักรกฤษณ เสรีรัฐ
พันตํารวจเอก ชยากร เทศะบํารุง
๔๒๒ พันตํารวจโท ธีรศักดิ์ โพธิ์ศรีมา
พันตํารวจเอก นเรศ พูลหนาย
๔๒๓ พันตํารวจโท นพกุล ไชยกล
พันตํารวจเอก วชิระ พยานอย
๔๒๔ พันตํารวจโท บัณฑิต สีหาโคตร
พันตํารวจโท กําพล ไมสนธิ์
๔๒๕ พันตํารวจโท บุญเลิศ วิเศษชาติ

๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕

นางสาวสุภาวรรณ นันตา
นางสาวสุมารินทร วันดี
นางสุมาลี สิริกรธนา
นางสาวสุรดา ชํานาญกุล
นางสาวสุรัชดา พวงเพ็ชร
นางเสาวนีย ศรีพิทักษ
นางสาวแสงเดือน กองยอด
นางสาวแสงอรุณ เงาสุวรรณ
นางหนึ่งฤทัย ดํามะนิลศรี
นางสาวอนงคนาฏ ศรีรักภักดี
นางสาวอนันตา ลองโลด
นางอรทัย โตวรานนท
นางสาวอรนุช เสนะชัย
นางสาวอริสรา พุทธิวงศ
นางสาวอังศุมาลี ปาลกะวงศ
นางอาภากร กันเอย
นางอําไพพรรณ บุพศิริ
นางอุบล ปนปก

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ข

หนา้ ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๔๒๖ พันตํารวจโท ผดุงเกียรติ
ปณฑรนนทกะ
๔๒๗ พันตํารวจโท วิณพงศ บัวทองคําวิเศษ
๔๒๘ พันตํารวจตรี บรรเจิด พะยอม
๔๒๙ รอยตํารวจเอก กิตติพงศ บุญคง
๔๓๐ รอยตํารวจเอก เกียรติชัย
สิริวัฒนาเดชา
๔๓๑ รอยตํารวจเอก จํารัส จอมมานพ
๔๓๒ รอยตํารวจเอก ชัยอนันต มวงเพชร
๔๓๓ รอยตํารวจเอก ญาณวรุตม คําแกน
๔๓๔ รอยตํารวจเอก ณัฐพล มุลตรีบุตร
๔๓๕ รอยตํารวจเอก ทัตภูมี พรมเมือง
๔๓๖ รอยตํารวจเอก ธํารงค ใจยา
๔๓๗ รอยตํารวจเอก ประสงค ชัยวงค
๔๓๘ รอยตํารวจเอก ปุญชรัสมิ์ แกนพันธ
๔๓๙ รอยตํารวจเอก พิพัฒพงษ กุลอินทร
๔๔๐ รอยตํารวจเอก พิษณุ อองสวัสดิ์
๔๔๑ รอยตํารวจเอก มานิตย คีรีวรรณ
๔๔๒ รอยตํารวจเอก ระลัว จอดมา
๔๔๓ รอยตํารวจเอก วรเชษฐ กาตั้ง
๔๔๔ รอยตํารวจเอก วัชโรดม คําสุวรรณ
๔๔๕ รอยตํารวจเอก สมชาย สรอยแสง
๔๔๖ รอยตํารวจเอก สรรคชัย โสดา
๔๔๗ รอยตํารวจเอก สวาท ไชยปรุง
๔๔๘ รอยตํารวจเอก สุนทร ศรีสงคราม
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รอยตํารวจเอก สุรศักดิ์ เอกราช
รอยตํารวจเอก สุริยนต มาปน
รอยตํารวจเอก เสถียร ธรรมสอน
รอยตํารวจเอก อนุรักษ เรืองฤทธิ์
รอยตํารวจเอก อภิชาติ พลประถม
รอยตํารวจเอก อุกฤษฏ คงถาวร
รอยตํารวจเอกหญิง กาญจนา กอนคํา
รอยตํารวจเอกหญิง ชไมพร อุตสาห
รอยตํารวจเอกหญิง ชวนฝน ศรีสุข
รอยตํารวจเอกหญิง ดาวรรค จิตรพิไล
รอยตํารวจเอกหญิง ทัศนนันท ยังแชม
รอยตํารวจเอกหญิง ธิดารัตน แกวสาร
รอยตํารวจเอกหญิง นารีรัตน
กลาหาญ
รอยตํารวจเอกหญิง พนมพร
มั่นหยวก
รอยตํารวจเอกหญิง พัชริดา วงศพล
รอยตํารวจเอกหญิง รัตนา อินทรปน
รอยตํารวจเอกหญิง สีนวล คําไสล
รอยตํารวจเอกหญิง โสรยา
เนตรแสงศรี
รอยตํารวจเอกหญิง อรปรียา
แดงวงษา
รอยตํารวจเอกหญิง อุมาพร
ธรรมสมบัติ
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รอยตํารวจโท จตุรพร วชิรวิทยากร
รอยตํารวจโท ทองสุข อุนใจ
รอยตํารวจโท ธีรวัจน โชคกิจ
รอยตํารวจโท ประสพ ไขคํา
รอยตํารวจโท ยงยุทธ คําตัน
รอยตํารวจโท สมกมล คําวิมล
รอยตํารวจโท สรวิศ สายหยุด
รอยตํารวจโท สุเทพ กางถิ่น
รอยตํารวจโท อารมย ไชยชอฟา
รอยตํารวจโทหญิง สุนิสา พรรณราย
รอยตํารวจตรี กิติพงค นามโส
รอยตํารวจตรี กุณฑล ทําดี
รอยตํารวจตรี ชาติชาย ธูปหอม
รอยตํารวจตรี พนัส ลีกา
ดาบตํารวจ กลา เรือนสังข
ดาบตํารวจ โกวิท แกวแสนทิพย
ดาบตํารวจ ชัยวัฒน จําปารัตน
ดาบตํารวจ ชูชาติ ภิวงศ
ดาบตํารวจ ไชยยันต อิสไมส
ดาบตํารวจ บัณฑิต ขยายเสียง
ดาบตํารวจ ประจวบ ปนทะลา
ดาบตํารวจ ปรันตวัฒน อุตมะ
ดาบตํารวจ พงศดนัย แดงวัน
ดาบตํารวจ รักชาติ สิงคํา
ดาบตํารวจ วิทยากรณ เตชะนอก
ดาบตํารวจ ศรายุทธ เจียมไทยสงค
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ดาบตํารวจ สมจิตร สีถาวร
ดาบตํารวจ สมศักดิ์ มาแกว
ดาบตํารวจ สราวุธ นอยเรือง
ดาบตํารวจ สัญญา มหาชัย
ดาบตํารวจ สิโรฒม สิบแอง
ดาบตํารวจ สุนทร คําแกว
ดาบตํารวจ สุบิน ไกยสิงห
ดาบตํารวจ สุวรรณ ไชยศรี
ดาบตํารวจ เสกสรร วิทจิตร
ดาบตํารวจ เสฎฐวุฒิ เมืองวงค
ดาบตํารวจ อดุลย ติหะปญโญ
ดาบตํารวจ อดุลย ถุงเสน
ดาบตํารวจ อมร ศรีสุข
ดาบตํารวจหญิง จิราพรรณ พรมดา
ดาบตํารวจหญิง นันทิยา จันทรภิรมย
ดาบตํารวจหญิง นุชจรินทร จันทรรัก
ดาบตํารวจหญิง พิริยา ลือขุนทด
ดาบตํารวจหญิง มิ่งขวัญ โสภารักษ
ดาบตํารวจหญิง วารินทร วงษโสภา
จาสิบตํารวจ ภูเบศ การสรรพ
จาสิบตํารวจ ศุภชัย ใสทา
จาสิบตํารวจ สมพบ พลจอย
จาสิบตํารวจ อริยธัช ราชลี
จาสิบตํารวจหญิง คําหลา
เนตรแสงศรี
๕๑๙ จาสิบตํารวจหญิง จิตตรา คําผาย
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จาสิบตํารวจหญิง ผการัตน ภาหวัน
สิบตํารวจเอก ไกยสิทธิ์ กองวงค
สิบตํารวจเอก จิรัฐพล บํารุงภักดี
สิบตํารวจเอก เจษฎา หวยจันทร
สิบตํารวจเอก ชูเกียรติ เชื้อมณฑา
สิบตํารวจเอก ณรงคชัย ศรีภูธร
สิบตํารวจเอก ณัฏฐสิษฏ มีสุข
สิบตํารวจเอก ทศพร ชางไชย
สิบตํารวจเอก ธีรวุฒิ แกลวทนง
สิบตํารวจเอก นพพร ธินันท
สิบตํารวจเอก ปรีชา บุตนันท
สิบตํารวจเอก พิษณุ โพธิ์นอย
สิบตํารวจเอก พิษณุ พันธชาง
สิบตํารวจเอก มนูญ ศรีอาภรณ
สิบตํารวจเอก รณชัย เกี้ยวกระโทก
สิบตํารวจเอก สุรชาติ อธิกคีรีพงศ
สิบตํารวจเอก อดิศักดิ์ บัวพรหมมี
สิบตํารวจเอก อิทธิวัฒน แดงวงษา
สิบตํารวจเอกหญิง เกศินี วุฒิทา
สิบตํารวจเอกหญิง ทัศณี มิ่งบุญ
สิบตํารวจเอกหญิง นนทพร งดงาม
สิบตํารวจเอกหญิง วิภาลักษณ
คําพิลึก
๕๔๒ สิบตํารวจเอกหญิง ศิริกานดา
ประสานแกว
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๕๔๓ สิบตํารวจเอกหญิง ศิรินภาวรรณ
อัตถาวี
๕๔๔ สิบตํารวจเอกหญิง สุนิสา มาแกว
๕๔๕ สิบตํารวจเอกหญิง อภิญญา
เหล็กแกว
๕๔๖ สิบตํารวจโท กสิณ เขมะสิงคิ
๕๔๗ สิบตํารวจโท การุณ สนธิภักดิ์
๕๔๘ สิบตํารวจโท กิตติพล คนมาก
๕๔๙ สิบตํารวจโท กิตติพศ บัณฑิตกุล
๕๕๐ สิบตํารวจโท กุมพันธ สมศรีสุข
๕๕๑ สิบตํารวจโท เกียรติพัฒน
สุวรรณขัดศรี
๕๕๒ สิบตํารวจโท เกียรติศักดิ์ อัควงษา
๕๕๓ สิบตํารวจโท โกวิทย แกวเขม
๕๕๔ สิบตํารวจโท ไกรสิทธิ์ แสนคํา
๕๕๕ สิบตํารวจโท คฑาวุธ ทาขวาง
๕๕๖ สิบตํารวจโท คณาวุฒิ เสนานุช
๕๕๗ สิบตํารวจโท คมกริช ลุนละวงษ
๕๕๘ สิบตํารวจโท คมกริช อาสาสนา
๕๕๙ สิบตํารวจโท คุณาวุธ ศิริวารินทร
๕๖๐ สิบตํารวจโท จเรยุทธ พรมโสภณ
๕๖๑ สิบตํารวจโท จักกริน ชูริขิต
๕๖๒ สิบตํารวจโท จักรกริช รัตนะ
๕๖๓ สิบตํารวจโท จักรกฤษณ สอนวงษ
๕๖๔ สิบตํารวจโท จักรี ทองหวาง
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สิบตํารวจโท จิตรเทพ สุวรรณเทพ
สิบตํารวจโท จิรเมธ อายุยืน
สิบตํารวจโท จุลดิษฐ สีหานาท
สิบตํารวจโท เจนวิทย พรมชัย
สิบตํารวจโท เจริญพร กานานนท
สิบตํารวจโท เจษฎา มาตยวิเศษ
สิบตํารวจโท เฉลิมเกียรติ เขื่อนศิริ
สิบตํารวจโท เฉลิมวุฒิ คําปอง
สิบตํารวจโท ชลธี ปลื้มสุข
สิบตํารวจโท ชัชพงศ ดงงาม
สิบตํารวจโท ชัยชนะ ประกายเพชร
สิบตํารวจโท ชัยญาพร นกแกว
สิบตํารวจโท ชาญยุทธ จันทรเหนือ
สิบตํารวจโท ชาญสิทธิ์ วารี
สิบตํารวจโท ชิรพงศ ยะราช
สิบตํารวจโท โชคชัย การะเกษ
สิบตํารวจโท ฐปนพัฒน นาคทอง
สิบตํารวจโท ฐมปกรณ บุบผามาลา
สิบตํารวจโท ฐานารา หนูสมตน
สิบตํารวจโท ฐิติพนธ พลายละหาร
สิบตํารวจโท ณรงคฤทธิ์ ไวยวรณ
สิบตํารวจโท ณรงศักดิ์ กันธิยะ
สิบตํารวจโท ณัฐกรณ พันสา
สิบตํารวจโท ณัฐพงษ กวดออ
สิบตํารวจโท ณัฐพงษ ประสาทแกว

๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

สิบตํารวจโท ณัฐพล ขุนภักดี
สิบตํารวจโท ณัฐพล เทนอิสสระ
สิบตํารวจโท ณัฐพล ปอมนารถ
สิบตํารวจโท ณัฐพัฒน ชวงฉ่ํา
สิบตํารวจโท ณัฐภูมิ จันทรทัด
สิบตํารวจโท ณัฐวุฒิ บุตรโส
สิบตํารวจโท ณัฐสิทธิ์ โคตรชมภู
สิบตํารวจโท ตนุวร กําธรวงศ
สิบตํารวจโท เติมโชค เสมอใจ
สิบตํารวจโท ทวิทย ศรีเมือง
สิบตํารวจโท ทศพล ศรีโมรา
สิบตํารวจโท ทัศพล อําภวา
สิบตํารวจโท เทพกรณ บุญประเสริฐ
สิบตํารวจโท เทพพิมาน เมืองพรอม
สิบตํารวจโท ธนปกรณ พิมพทอง
สิบตํารวจโท ธนพัตร พันธุก่ํา
สิบตํารวจโท ธนากร มุทขอนแกน
สิบตํารวจโท ธนายศ งามบานผือ
สิบตํารวจโท ธวัชชัย นันทะสิงห
สิบตํารวจโท ธวัชชัย สิงหราชา
สิบตํารวจโท ธาวิน ตรีประเคน
สิบตํารวจโท ธีรนนท นามอุตวงศ
สิบตํารวจโท ธีรวัฒน ลาวงศ
สิบตํารวจโท ธีรศักดิ์ ปาเต็ม
สิบตํารวจโท ธีระพงษ กรรณลา
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สิบตํารวจโท นครินทร ไชยวงค
สิบตํารวจโท นฤเบศวร แปงเครื่อง
สิบตํารวจโท นวพรรษ ดีวงษา
สิบตํารวจโท นิติกร ใหดงยาง
สิบตํารวจโท เบญจพล ดวงพุทธา
สิบตํารวจโท เบิรด ศรีวิบูลย
สิบตํารวจโท ปรวัฒน สวนยศ
สิบตํารวจโท ประภัสร สรรเกียรติกุล
สิบตํารวจโท ประสม ศรีหริ่ง
สิบตํารวจโท ปรัชญา ทาสุบิน
สิบตํารวจโท ปรีชา ชายมัน
สิบตํารวจโท ปวนัฐ มาเจริญ
สิบตํารวจโท ปาริวัฒน กองแกว
สิบตํารวจโท ปยกุล สิมมา
สิบตํารวจโท ปยะพงษ วงษสะอาด
สิบตํารวจโท ปยะพล ศักดิ์แสน
สิบตํารวจโท พงศกร ไชยพร
สิบตํารวจโท พงศธร คงประเสริฐ
สิบตํารวจโท พงศธร ชมเชย
สิบตํารวจโท พงษพัฒน สายเทียน
สิบตํารวจโท พงษวรุตน ศรียา
สิบตํารวจโท พัชระ กําเหนิดเพชร
สิบตํารวจโท พิเชษฐ หลวงเทพ
สิบตํารวจโท พิเนตร รัตนสิงหกุล
สิบตํารวจโท พิภพ กุลสุวรรณ
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สิบตํารวจโท พิษณุ รูปยะเวชน
สิบตํารวจโท พีรพงษ ปะมะ
สิบตํารวจโท พีระเชษฐ สุทธิชาติ
สิบตํารวจโท ฟาลิขิต พูนประสิทธิ์
สิบตํารวจโท ภัทรพล บัวชุม
สิบตํารวจโท ภาคภูมิ สอนพันละ
สิบตํารวจโท ภาณุชิต เวียงทอง
สิบตํารวจโท ภาณุพงษ ติ๊บคํา
สิบตํารวจโท ภาณุวัฒน สุขีตา
สิบตํารวจโท ภาสุ ฉันทภิญโญภาพ
สิบตํารวจโท ภูมิรพี กรองบริสุทธิ์
สิบตํารวจโท ภูริภาคย บุญประเสริฐ
สิบตํารวจโท ภูวนัตถ หอมดี
สิบตํารวจโท โยธิน ชูพรมวงค
สิบตํารวจโท รณกร โพธิ์ชารี
สิบตํารวจโท รุงโรจน อรนิล
สิบตํารวจโท รุงสุริยา สีนาทนาวา
สิบตํารวจโท ฤทธินันท สังวีระ
สิบตํารวจโท วงศธร เวียงกมล
สิบตํารวจโท วชิระ นนทภา
สิบตํารวจโท วรนัญ วรวงษ
สิบตํารวจโท วรพล พิลาคุณ
สิบตํารวจโท วรวิทย อินปลัด
สิบตํารวจโท วราวุธ มีศรีแกว
สิบตํารวจโท วราวุธ ยาโสภา
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สิบตํารวจโท วสันต บุตุธรรม
สิบตํารวจโท วัชรากร คําเพชร
สิบตํารวจโท วัฒนากรณ คําจิต
สิบตํารวจโท วันชัย จะลา
สิบตํารวจโท วารินทร ทาวพาระดี
สิบตํารวจโท วิทยา นนทะเสน
สิบตํารวจโท วิทวัส แกวประภา
สิบตํารวจโท วิริยชัย ธัญญะ
สิบตํารวจโท วีรพล มูลกัน
สิบตํารวจโท วีระชาติ ทิพยโชติ
สิบตํารวจโท วีระยุทธ ชาตรี
สิบตํารวจโท วุฒิชัย วังเสนา
สิบตํารวจโท ศราวุฒิ ยังคัง
สิบตํารวจโท ศราวุธ ชมเชย
สิบตํารวจโท ศักดิ์ชัย พิมพเหมือน
สิบตํารวจโท ศุภฤกษ อิยะสาม
สิบตํารวจโท สนธยา จันทรปญญา
สิบตํารวจโท สมเกียรติ นัทธี
สิบตํารวจโท สมพงศ ดอนเตาเหล็ก
สิบตํารวจโท สหชาติ ไชยปญหา
สิบตํารวจโท สานิต สีหานู
สิบตํารวจโท สิทธิโชค ยิ้มขลิบ
สิบตํารวจโท สิริวัฒน โพธิ์จันทร
สิบตํารวจโท สุทธิพงษ ฤทธิธรรม
สิบตํารวจโท สุภัคศร ปองทรัพย
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สิบตํารวจโท สุรสิทธิ์ จิตอามาต
สิบตํารวจโท สุริยา โพธิ์ศรี
สิบตํารวจโท สุริยา มยุรส
สิบตํารวจโท อดินัย ใจซื่อ
สิบตํารวจโท อดิศักดิ์ นักรอง
สิบตํารวจโท อดิศักดิ์ อุปเทพ
สิบตํารวจโท อธิบดี คุณพระ
สิบตํารวจโท อธิวัฒน นอยมะลิวัน
สิบตํารวจโท อนิวัฒน บัวไลเดช
สิบตํารวจโท อนุชา ตันเต็ม
สิบตํารวจโท อนุชิต ชัยวงศ
สิบตํารวจโท อนุชิต ภักมี
สิบตํารวจโท อนุชิต ศรีตะลา
สิบตํารวจโท อนุพงษ เจริญภูมิ
สิบตํารวจโท อภิชาต บุญมาภิ
สิบตํารวจโท อภิชาติ สุทธิประภา
สิบตํารวจโท อภินันท พลดงนอก
สิบตํารวจโท อรรถชานนท สิกขา
สิบตํารวจโท อรรถพงษ วิชัยศักดิ์
สิบตํารวจโท อัครพล สุกใส
สิบตํารวจโท อัจฉะริยะ จักรเรืองชัย
สิบตํารวจโท อาณัติ มิตรจิตร
สิบตํารวจโท อาณาจักร ศิริศิลป
สิบตํารวจโท อาทิตย สุพรมอินทร
สิบตํารวจโท อิทธิพัทธ ภูดวงจิตร
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สิบตํารวจโท อิศวะ บรรจมาตย
สิบตํารวจโท อิสระ สนิทบับ
สิบตํารวจโท เอกชัย ขุมแร
สิบตํารวจโท เอกยุทธ บริสุทธิ์จิต
สิบตํารวจโท โอภาส สิตวงศ
สิบตํารวจโทหญิง กนกวรรณ
พลทาหวา
สิบตํารวจโทหญิง ชลธิชา มาตชวง
สิบตํารวจโทหญิง นาถยา สิงหพันธ
สิบตํารวจโทหญิง พจนารถ อินทัง
สิบตํารวจโทหญิง ยุพิน ภักดีสีทอน
สิบตํารวจโทหญิง รฎา บุญจวง
สิบตํารวจโทหญิง รัตนา เนตรแสงศรี
สิบตํารวจโทหญิง ศิริกาญจน
อินทวงษา
สิบตํารวจโทหญิง ศุภนิดา พยัฆษา
สิบตํารวจโทหญิง สิริพร นามวงค
สิบตํารวจโทหญิง อนัญญา อาชนะชัย
สิบตํารวจตรี กรกฏ เพ็ชรพงษ
สิบตํารวจตรี กฤตนัย เนตรหาญ
สิบตํารวจตรี กฤษฎ คําแดง
สิบตํารวจตรี กฤษดา เกลอะดู
สิบตํารวจตรี กษิดิศ นุมภา
สิบตํารวจตรี กันตพิชญ เงิมสม
สิบตํารวจตรี กําชัย ไตยราช
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สิบตํารวจตรี กิตติกร แข็งแรง
สิบตํารวจตรี กิตติชัย โยธี
สิบตํารวจตรี กิตติภพ โพธิตา
สิบตํารวจตรี กิตติภัทร ทนันชัย
สิบตํารวจตรี กิตติศักดิ์ คําพันธ
สิบตํารวจตรี กิตติศักดิ์ หนูแกว
สิบตํารวจตรี กิตติศักดิ์ อินทรพรม
สิบตํารวจตรี กิตินันท คํายอด
สิบตํารวจตรี เกรียงศักดิ์ คําแหงพล
สิบตํารวจตรี เกียรติศักดิ์ บํารุงอวม
สิบตํารวจตรี ขจรศักดิ์ ทวีโชติ
สิบตํารวจตรี คชาสัณห โตจั่น
สิบตํารวจตรี คุณากร ยุบลเขต
สิบตํารวจตรี คุณานนต บุญผาสุก
สิบตํารวจตรี จตุพล แกวชุมพล
สิบตํารวจตรี จตุพล ครองราษฎร
สิบตํารวจตรี จตุพัทธ เปงดล
สิบตํารวจตรี จักริน สุริยะ
สิบตํารวจตรี จิตติพล จิตเจริญ
สิบตํารวจตรี จิรกิตต เชื้อเมืองพาน
สิบตํารวจตรี จุมพล ทรัพยสม
สิบตํารวจตรี เจนนรินทร กันทะเปง
สิบตํารวจตรี เจษฎา ทาสอน
สิบตํารวจตรี เจษฎางค วงศแสนสี
สิบตํารวจตรี เฉลิมพล ภาระจํา
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สิบตํารวจตรี ชนะไชย กันทาสืบ
สิบตํารวจตรี ชนาธิป สิงหพรหม
สิบตํารวจตรี ชนินทร หนูทอง
สิบตํารวจตรี ชยสรณ อุนวงศ
สิบตํารวจตรี ชัยชนะ ทายะนา
สิบตํารวจตรี ชุติชัย ภูพานรัตน
สิบตํารวจตรี โชติวิชญ ใหมกุละ
สิบตํารวจตรี ฐปนพล กัญชนะ
สิบตํารวจตรี ฐานปกร สุปนะ
สิบตํารวจตรี ฐานพัฒน เศรษฐาเลิศ
สิบตํารวจตรี ฐิติกร ตนแกว
สิบตํารวจตรี ณฐพงศ ฉิมสุด
สิบตํารวจตรี ณฐวรด สิงหทอง
สิบตํารวจตรี ณรงคกรณ ศรฤทธิ์
สิบตํารวจตรี ณัฐชนน เนตรโสภา
สิบตํารวจตรี ณัฐนนท นามวงค
สิบตํารวจตรี ณัฐพงศ น้ําสา
สิบตํารวจตรี ณัฐพงษ พงษขันธ
สิบตํารวจตรี ณัฐพล แกวมาตย
สิบตํารวจตรี ณัฐภัทร มาเขียว
สิบตํารวจตรี ณัฐวุฒิ ทิพยขํา
สิบตํารวจตรี ดนัย ภูพิพัฒน
สิบตํารวจตรี ดนัยศักดิ์ บูรณะ
สิบตํารวจตรี เดชณรงค เจริญฉิม
สิบตํารวจตรี เดชาวัฒน แสงสรอย
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สิบตํารวจตรี ตวงยศ โตทองสุข
สิบตํารวจตรี ตอศักดิ์ พัสสร
สิบตํารวจตรี ถนิต มณีธรรม
สิบตํารวจตรี ทรงสิทธิ์ แปนมา
สิบตํารวจตรี ทศพร พุมทรัพย
สิบตํารวจตรี ทศพล คิอินธิ
สิบตํารวจตรี ทศพล พันธุเกตุ
สิบตํารวจตรี ทินภัทร ทิพยทอง
สิบตํารวจตรี เทพสุนทร แปนนะริน
สิบตํารวจตรี เทวัญ ผากาเกต
สิบตํารวจตรี เทียมเทพ นาวิเศษ
สิบตํารวจตรี ธงชัย บารมีมงคล
สิบตํารวจตรี ธงชัย มาตงามเมือง
สิบตํารวจตรี ธณนัฏฐ เรืองวงษงาม
สิบตํารวจตรี ธนชิต รักเสนาะ
สิบตํารวจตรี ธนพล มีแยมภักดิ์
สิบตํารวจตรี ธนภูมิ สมบัติ
สิบตํารวจตรี ธรรมรักษ ดําเนิน
สิบตํารวจตรี ธราดล ธรรมบุตร
สิบตํารวจตรี ธัชชัย นังตะลา
สิบตํารวจตรี ธิติสรรค ศักดิ์ศรี
สิบตํารวจตรี ธีรพงษ จันทะสําโรง
สิบตํารวจตรี ธีรพัฒน พยัคชาติ
สิบตํารวจตรี ธีรยุทธ เหลาแตว
สิบตํารวจตรี ธีรวัชร จันทาทับ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ข

๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗

หนา้ ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

สิบตํารวจตรี ธีระพงษ เสียงล้ํา
สิบตํารวจตรี ธีระศักดิ์ กําลังดี
สิบตํารวจตรี นครินทร วงศประเสริฐ
สิบตํารวจตรี นนทวัฒน มาสี
สิบตํารวจตรี นรากร กอใจ
สิบตํารวจตรี นรากร วรรณภพ
สิบตํารวจตรี นฤเบศร ศรีพรม
สิบตํารวจตรี นัฐพงศ ดวงทองคํา
สิบตํารวจตรี นัทชล คนโต
สิบตํารวจตรี นําชัย ฝนฉิม
สิบตํารวจตรี นิติกร ไชยวุฒิ
สิบตํารวจตรี นิมิต จันทรแกว
สิบตํารวจตรี เนติพงษ วรรณโกฏิ
สิบตํารวจตรี ไนลธาร พลารักษ
สิบตํารวจตรี บดินทร หมอนตอง
สิบตํารวจตรี บรรจบพนธ สุขวุฒิไชย
สิบตํารวจตรี บุณยกร อินทะรังษี
สิบตํารวจตรี ปฏิภาณ พิมพสีทอง
สิบตํารวจตรี ปฏิภาณ รักษาการณ
สิบตํารวจตรี ประสิทธิ์ กอบัว
สิบตํารวจตรี ปริญญา คําจันวงษา
สิบตํารวจตรี ปริญญา ชารินทร
สิบตํารวจตรี ปริญญา วิชาธรรม
สิบตํารวจตรี ปญญา บุญโยธา
สิบตํารวจตรี ปยพงษ เทพิกัน

๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

สิบตํารวจตรี ปยวุธ รักษาชล
สิบตํารวจตรี พงศกร ขําประถม
สิบตํารวจตรี พงษสิทธิ์ ประทุมทอง
สิบตํารวจตรี พลพล วิสุงเร
สิบตํารวจตรี พลวัฒน แสนฟน
สิบตํารวจตรี พัฒนพงษ ลีตานา
สิบตํารวจตรี พิชิต วิชัย
สิบตํารวจตรี พิสิฐ วิทา
สิบตํารวจตรี พีรพล กาติ๊บ
สิบตํารวจตรี ภานุพงศ คํามา
สิบตํารวจตรี ภานุวัฒน วงศอุไร
สิบตํารวจตรี ภูมิเบศร อนวังแดง
สิบตํารวจตรี มนะโรจน มโนรัตน
สิบตํารวจตรี มานะ ปนหุน
สิบตํารวจตรี ระพีพัฒน บุญเกิด
สิบตํารวจตรี รัตนโชติ ภูเพียร
สิบตํารวจตรี ฤทธิไกร ตาไว
สิบตํารวจตรี ลิขิต พรรณสิงห
สิบตํารวจตรี วรรณชาติ หงษทรัพย
สิบตํารวจตรี วรวุฒิ พุดฉิม
สิบตํารวจตรี วสันต ธันยพรประทาน
สิบตํารวจตรี วสันต นอยหัวหาด
สิบตํารวจตรี วัชระ โนวิน
สิบตํารวจตรี วัฒนา วงศใหญ
สิบตํารวจตรี วานิชย ทองวิเศษ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ข

๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗

สิบตํารวจตรี วิทยา หลักตา
สิบตํารวจตรี วิทิตย ยาวิเริง
สิบตํารวจตรี วีรภัทร ทองฟก
สิบตํารวจตรี วีรศักดิ์ บุตรมาล
สิบตํารวจตรี วีระวัตร คําลือ
สิบตํารวจตรี ศรัณย ใจแกว
สิบตํารวจตรี ศิรรุจน พรมจีน
สิบตํารวจตรี ศิริชัย รมรื่น
สิบตํารวจตรี ศิลปชัย วงศมาลา
สิบตํารวจตรี ศิวพงศกร แฝงตะคุ
สิบตํารวจตรี ศุภกร สําเภา
สิบตํารวจตรี ศุภกฤต กอนคํา
สิบตํารวจตรี สถาพร จันทรวิบูลย
สิบตํารวจตรี สมบัติ สมคําศรี
สิบตํารวจตรี สมพงษ สิทธิสาร
สิบตํารวจตรี สมโภช ศรีโชติ
สิบตํารวจตรี สราวุฒิ สุทธิธรรม
สิบตํารวจตรี สัญชัย รักสนิท
สิบตํารวจตรี สัญญา ไชยเมืองคุณ
สิบตํารวจตรี สันติชัย อติพล
สิบตํารวจตรี สารินทร ไปพะนา
สิบตํารวจตรี สิทธิโชค มิตา
สิบตํารวจตรี สิรวิชญ ประชุมทอง
สิบตํารวจตรี สุปชัย ศิริเพ็ญ
สิบตํารวจตรี สุเมธ อุทรักษ

หนา้ ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

สิบตํารวจตรี สุรศักดิ์ เครือแวงมล
สิบตํารวจตรี สุรินทร นามปญญา
สิบตํารวจตรี สุริยา มานอย
สิบตํารวจตรี เสกสรร ละอองทรง
สิบตํารวจตรี เสกสรรค ทะมูกา
สิบตํารวจตรี อดิเทพ ผิวนิล
สิบตํารวจตรี อดิพงศ จุนัน
สิบตํารวจตรี อดิศักดิ์ ชุมเย็น
สิบตํารวจตรี อธิชาติ หอมสมบัติ
สิบตํารวจตรี อนิวัฒน พลตื้อ
สิบตํารวจตรี อนุกูล ผิวอะราม
สิบตํารวจตรี อนุชา ภูพันนา
สิบตํารวจตรี อนุชิต จันฉิม
สิบตํารวจตรี อนุพงศ คําชุม
สิบตํารวจตรี อนุพันธ ใจปอ
สิบตํารวจตรี อนุสรณ ถอยคติ
สิบตํารวจตรี อภิเชษฐ สาลี
สิบตํารวจตรี อภิรัช ปาคํา
สิบตํารวจตรี อภิศักดิ์ ปวงจันตะ
สิบตํารวจตรี อรรณพ จันกกผึ้ง
สิบตํารวจตรี อรรถชัย ออนจันทร
สิบตํารวจตรี อรรถสิทธิ์ เพียผิว
สิบตํารวจตรี อาทิตย ไกลถิ่น
สิบตํารวจตรี อาทิตย จันทอง
สิบตํารวจตรี อิทธิพงษ มณีรัตน

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ข

หนา้ ๑๖๗
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๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐

สิบตํารวจตรี อิศรา กาชัย
สิบตํารวจตรี อิศราวุธ คําโฉม
สิบตํารวจตรี อิสระพงศ สอิ้งทอง
สิบตํารวจตรี อุทัย ศรีสองเมือง
สิบตํารวจตรี เอกนันท สีเหลือง
สิบตํารวจตรี เอกสิทธิ์ ประทังคติ
สิบตํารวจตรี แอด จันทรเครือ
สิบตํารวจตรีหญิง กัญญาลักษณ
อํารุงสิงขร
๙๒๑ สิบตํารวจตรีหญิง จันทรา มหาพันธ
๙๒๒ สิบตํารวจตรีหญิง จีราพร สุใจ

๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
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๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒

สิบตํารวจตรีหญิง ณิชกานต น้ํารินทร
สิบตํารวจตรีหญิง ดวงใจ เผาผกานต
สิบตํารวจตรีหญิง ธัญกรณ พิลากุล
สิบตํารวจตรีหญิง นนทนัฐดา สีมูล
สิบตํารวจตรีหญิง นภิสา ออนปสสา
สิบตํารวจตรีหญิง ประภัสสร
แสงประจักร
สิบตํารวจตรีหญิง ปยาภรณ รุงศิริ
สิบตํารวจตรีหญิง ยุรฎา แสนรัง
สิบตํารวจตรีหญิง วิไลพร สุขแกน
สิบตํารวจตรีหญิง อัญชลี ดีธงทอง

๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘

พันเอก สํารวย นพรัตน
พันเอก สุวัฒน พิศุทธนรนันท
พันเอก เสกสรรค โฉมทรัพยเย็น
พันเอก อาจิณ ปทมจิตร
พันเอก อํานวย แยมผกา
พันเอกหญิง พรรณทิพา วัชรวิภาค
พันโท กิตติยศ วรรณประภา
พันโท จิรจํานงค โกษาวัง
พันโท ตระกูล ตระกูลสม
พันโท ตะวัน ทองจัตุ
พันโท ธัญวพิสิทธิ์ จิรากฤติภาสกุล
พันโท ปณตธร เจือจันอัด
พันโท ระพีภัทร ดิสถาพร

กองทัพบก
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕

พลโท จิรวิทย เดชจรัสศรี
พลตรี อุดม แกวมหา
พันเอก โกญจนาท ธูปเทียนรัตน
พันเอก คึกฤทธิ์ บุญมาก
พันเอก ณัฎษชนพล ขันเบ็ญจรงค
พันเอก นเรศ แพแจม
พันเอก นวรัตน เชื้อไทย
พันเอก พัสกร เกษสมบูรณ
พันเอก ยุทธนา มหาวัน
พันเอก วรวุฒิ สําราญ
พันเอก วินัย ทองแจม
พันเอก วีรเทพ การุณรอบดุล
พันเอก สถาพร มณฑลผลิน

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ข

๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓

พันโท สิทธิชัย ลิ้นจี่ขาว
พันตรี ชุมพล อินตา
พันตรี ทัชนวินทร แสงลับ
พันตรี ประเมศฐ เรืองเมธาพันธ
พันตรี มนตรี พานทอง
พันตรี มาณพ กันตีวงศ
พันตรี วรุตม วีรลักษณอนันต
พันตรี วิโรจน นําดวงดี
พันตรี ศราวุธ จีนใจตรง
พันตรี หทัยเทพ กีรติอังกูร
รอยเอก กฤตยา จิรัฐิติกาลนนท
รอยเอก กิตติ คันดุไล
รอยเอก เกรียงไกร สืบแยม
รอยเอก คนอง คําปว
รอยเอก จิรานุวัฒน ศรีหอม
รอยเอก ชูชาติ กลิ่นพุดตาล
รอยเอก ธัญวรรธน อุนศรี
รอยเอก นราธิป ตรีเจริญ
รอยเอก บุญชู มะธิปะโน
รอยเอก ปราการ กันเนียม
รอยเอก ปราสัย ภูตระกูล
รอยเอก ไพรัช พหลยุทธ
รอยเอก รัตนศักดิ์ อินทาราม
รอยเอก ศุภวัฒน คิดดี
รอยเอก สุทธิชัย โพธิ์ศรี

หนา้ ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
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รอยเอก สุเมธ มนเทียรอาสน
รอยเอก อภิรัตน ศรีมนตรี
รอยโท กลาประจญ สาคําภีร
รอยโท ฉลอง กุลกลางดอน
รอยโท ชูตินันท กิมประโคน
รอยโท ถนอม เขตสินบุญ
รอยโท ธนารักษ เลาศิลปไพศาล
รอยโท ธีรนันท แรกนา
รอยโท ปญญา คํากอดแกว
รอยโท ไพโรจน ปองแกว
รอยโท มงคลวัฒน เหมงสูงเนิน
รอยโท มนัสกร กล่ําดี
รอยโท มานพ เขื่อนแกว
รอยโท วิทยา สายเสาร
รอยโท วินัย สมมาตย
รอยโท วิมล นิลละออ
รอยโท สมชาย กอแกว
รอยโท สมบูรณ ตาตุน
รอยโท สมาน จักรวรรดิ์
รอยโท สุวิทย ภาษา
รอยโท อัษฎาวุธ สุขไสย
รอยโท อิสระพงศ ยวงลําใย
รอยโท เอกรัฐ มนอยูพะเนา
รอยโท เอกรัตน สีนาคลวน
รอยโทหญิง มุจธิตา อยูมวง
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รอยโทหญิง อําพา ขุนแสวง
รอยตรี กษิดิศ เจริญยิ่ง
รอยตรี ไกรวุฒิ พูลเกษม
รอยตรี ฉลอง โตสัมฤทธิ์
รอยตรี ชรินทร อิ่นแกว
รอยตรี ชาตรี โพธิ์เจริญ
รอยตรี เดชา ศิริฐา
รอยตรี ธนัฐ เดิมทํารัมย
รอยตรี นนทศักดิ์ จันทรโอกุล
รอยตรี นาวี แสวงรู
รอยตรี ประดิษฐ บุญออน
รอยตรี พิสิฎฐ ทองธรรมชาติ
รอยตรี รัฐเขตต รัชธานี
รอยตรี รัฐชานนท มากดวง
รอยตรี วสันต เสนาใจ
รอยตรี วิรัช นาแฉลม
รอยตรี วีระศักดิ์ เกิดเจริญ
รอยตรี สมบูรณ หัสนาม
รอยตรี สายใจ วาวิลัย
รอยตรี โสภณ อยูมา
รอยตรี โสรส เอี่ยมออน
รอยตรี อัมรินทร จําปา
รอยตรี อาทิตย เชาวสูงเนิน
รอยตรีหญิง กัญญารัตน คงสวัสดิ์
รอยตรีหญิง ปนัดดา เดชประแดง
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จาสิบเอก กฤติเดช พิทักษิณ
จาสิบเอก กฤษฎา จันทะคาม
จาสิบเอก กิตติคุณ สําเภานนท
จาสิบเอก เกรียงศักดิ์ บุญจันทร
จาสิบเอก เกษม พรหมจารีย
จาสิบเอก เกียรติชัย ภิญโญ
จาสิบเอก โก สังเกตุการณ
จาสิบเอก ไกรสร ใจหลา
จาสิบเอก คฑาวุธ ถาลม
จาสิบเอก จตุพงศ ทิมรอด
จาสิบเอก จันทร พรมตา
จาสิบเอก จํานงค ใจยาเก
จาสิบเอก จําลอง พรมพุก
จาสิบเอก จิรายุส ราชดี
จาสิบเอก จีรวัฒน เกตุขาว
จาสิบเอก จีรศักดิ์ ผนึกทอง
จาสิบเอก เจริญ อินหวาง
จาสิบเอก เจษฎา ทองงามดี
จาสิบเอก เจษฎา วาลสูงเนิน
จาสิบเอก ฉลอง พิมพตะคลอง
จาสิบเอก เฉลิมเกียรติ ไกรทอง
จาสิบเอก ชนุดม ภูมาสี
จาสิบเอก ชยุต เลิศจินดา
จาสิบเอก ชลที สุภจินต
จาสิบเอก ชัย มะณีใจ
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จาสิบเอก ชาญชัย ศรีประเสริฐ
จาสิบเอก ชาติเพชร สองทอง
จาสิบเอก ชิดพงษ โคกสงา
จาสิบเอก ชุมพล วงศนิล
จาสิบเอก เชาวริทธิ์ หวาเกตุ
จาสิบเอก เชิดเกียรติ ศิริรัตน
จาสิบเอก เชิดชัย วงศศรีรัตน
จาสิบเอก ณรงค วิโรจนศิริ
จาสิบเอก ณัฐพงษ ไพศาลวรกิจ
จาสิบเอก ณัฐพงศ สิงหพรพงศ
จาสิบเอก ณัฐพล ดําสนิท
จาสิบเอก ณัฐวุฒิ พรหมสุวรรณ
จาสิบเอก ดํารงรักษ เรืองเดช
จาสิบเอก ดุลยฤทธิ์ ทองวิจิตร
จาสิบเอก ติณณภพ ปานเกิด
จาสิบเอก ติราษฎร วรรณูปถัมป
จาสิบเอก เตียง นาเมือง
จาสิบเอก ไตรรงค ดาวเรือง
จาสิบเอก ทรงพันธ อินเจก
จาสิบเอก ทวีโชค ทองดี
จาสิบเอก ทวีวัฒน แฝงสมศรี
จาสิบเอก ธชเดช ธีระสมานนท
จาสิบเอก ธนพล คําวงค
จาสิบเอก ธเนศ สุรณจิตต
จาสิบเอก ธรรศ จันทรานิมิตร
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จาสิบเอก ธีรพล เครือสืบ
จาสิบเอก ธีรศักดิ์ แฝงพันธ
จาสิบเอก ธีระพงษ บวรธนทรัพย
จาสิบเอก นพดล บุญสะอาด
จาสิบเอก นันทชัย นิลสนธิ
จาสิบเอก นันทพล คําดํา
จาสิบเอก บงกช โนใหม
จาสิบเอก บรรเจิด พลตาล
จาสิบเอก บุญถม ทัศนไพร
จาสิบเอก บุญทอม นันทะเสนีย
จาสิบเอก ประจักษ อินทะโชติ
จาสิบเอก ประชา กลิ่นบุหงา
จาสิบเอก ประชา ฉิมมาลี
จาสิบเอก ประเสริฐชัย มวงสด
จาสิบเอก พงศกร หวงวิไล
จาสิบเอก พงษพันธ หวานออน
จาสิบเอก พงษศักดิ์ คําประสาร
จาสิบเอก พญาทิพย เครือวงษวัง
จาสิบเอก พลอย นนทะ
จาสิบเอก พัทธชัย พระงาม
จาสิบเอก พิชิต ปนตาถา
จาสิบเอก พิษณุ ทินา
จาสิบเอก ไพบูลย ตะวัน
จาสิบเอก ไพรัช ใจกุม
จาสิบเอก ไพศาล เกงนอก

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ข

หนา้ ๑๗๑
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๑๑๐๙ จาสิบเอก ภากร
ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม
๑๑๑๐ จาสิบเอก ภาณุพงศ
บันลือพงศพันธุ
๑๑๑๑ จาสิบเอก ภิศณุ ถวิลเครือ
๑๑๑๒ จาสิบเอก มงคล สดกลาง
๑๑๑๓ จาสิบเอก เมธี คําหอม
๑๑๑๔ จาสิบเอก เมษา จันทราภิรมย
๑๑๑๕ จาสิบเอก ยศพัทธ พงศปลอดภัย
๑๑๑๖ จาสิบเอก รัตนพงศ หวางเชื้อ
๑๑๑๗ จาสิบเอก วัชรพงษ ฝปากเพราะ
๑๑๑๘ จาสิบเอก วัฒนชัย ใบกวาง
๑๑๑๙ จาสิบเอก วิทวัส จันทรผกา
๑๑๒๐ จาสิบเอก วิทิตธรรม ดอนรอดไพร
๑๑๒๑ จาสิบเอก วิโรจน เชียรพิมาย
๑๑๒๒ จาสิบเอก วิสูตร ขอพึ่ง
๑๑๒๓ จาสิบเอก วีรพล วิมาลัย
๑๑๒๔ จาสิบเอก วีระชัย อินตะนัย
๑๑๒๕ จาสิบเอก แวว กองเกิน
๑๑๒๖ จาสิบเอก ศรายุทธ ใบเตย
๑๑๒๗ จาสิบเอก ศศิธรางกูร บุญนํา
๑๑๒๘ จาสิบเอก ศักดิ์ศรี บุญถิ่น
๑๑๒๙ จาสิบเอก ศักรินทร นวลละออง
๑๑๓๐ จาสิบเอก ศุภชัย รอตประเสริฐ
๑๑๓๑ จาสิบเอก ศุภาศัย ปองทองหลาง
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จาสิบเอก สมเกียรฏิ โพธิ์ประเสริฐ
จาสิบเอก สมเกียรติ ตะคํา
จาสิบเอก สมจิตร บุญจริง
จาสิบเอก สมชาย ผูกําจัด
จาสิบเอก สมบุญ ตาละสา
จาสิบเอก สมบูรณ พุมจันทร
จาสิบเอก สยาม กําเนิดเมือง
จาสิบเอก สยาม ทวีจิตร
จาสิบเอก สรชัช ยงเขตรการ
จาสิบเอก สรรประสิทธิ์ ทับศรีแกว
จาสิบเอก สราวุธ พูลคลาย
จาสิบเอก สาณสุข บุญฉลวย
จาสิบเอก สําราญ เสือผู
จาสิบเอก สิงห สีวิใจ
จาสิบเอก สินชัย สมศรี
จาสิบเอก สุกฤษฏิ์ เกตุชรา
จาสิบเอก สุขเกษม เขตคง
จาสิบเอก สุชาติ คําไทยกลาง
จาสิบเอก สุชานนท เชื้อสอน
จาสิบเอก สุทธิพงศ พรอมประเสริฐ
จาสิบเอก สุทธิวัฒน ปญญาวงศ
จาสิบเอก สุทัศน เจียมรัมย
จาสิบเอก สุเทพ มามะมาก
จาสิบเอก สุเทพ คุมไขน้ํา
จาสิบเอก สุรพจน ไขสอางค
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จาสิบเอก สุรศักดิ์ อํานักขันธ
จาสิบเอก สุรินทร ใจมัน
จาสิบเอก เสนอ สุนะวัง
จาสิบเอก อดิศักดิ์ เข็มสุวรรณ
จาสิบเอก อนงค ยะเปยง
จาสิบเอก อนุกูลย
สมัครเขตรการณ
จาสิบเอก อนุชาติ จันทรจอย
จาสิบเอก อนุศิษฐ แจมเมือง
จาสิบเอก อมรเทพ สมบุตร
จาสิบเอก อรงกต หงษาหิน
จาสิบเอก อรรถพล พรมมิ
จาสิบเอก อารักษ วงขํา
จาสิบเอก อํานาจ พุมยอย
จาสิบเอก อิทธิพล บดีรัฐ
จาสิบเอก อุทิศ เขียวออน
จาสิบเอก เอกพงษ เมืองกอน
จาสิบเอกหญิง เกิดพันธ นิลภูมิ
จาสิบเอกหญิง ทรงศิริ ออสูงเนิน
จาสิบเอกหญิง พรมรินทร กองแกว
จาสิบเอกหญิง สายพิณ จี๋คีรี
จาสิบโท กฤษฎา หาระพันธ
จาสิบโท ไกรวุฒิ เชี่ยวชาญ
จาสิบโท ชัยพร สีจุมพล
จาสิบโท ณัฐวุฒิ ไทยนุกูล
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จาสิบโท ดี นีลพันธ
จาสิบโท ถวิล เมินธนู
จาสิบโท ถิรวัฒน สุวรรณพาหุ
จาสิบโท ธนกร กรรมสิทธิ์
จาสิบโท พยุงศักดิ์ ทองบุรี
จาสิบโท ภาณุวัฒน เขียวทะ
จาสิบโท ภูมมณัติ พลปฐม
จาสิบโท รณชัย โพธาบุตร
จาสิบโท ศักดิ์สิทธิ์ อินจุยสาย
จาสิบโท สถาวร กตุดทอง
จาสิบโท สมโภชน สุขจิตร
จาสิบโท สุทธิพงษ ราชบุญคุณ
จาสิบโท สุริยา เอี่ยมสอาด
จาสิบโท อนันต ปนตาถา
จาสิบตรี ขวัญโชค นามศรีทวีชัย
จาสิบตรี ชลัมพล ทองประกอบ
จาสิบตรี ชัยพร จันทรลุน
จาสิบตรี ชิษณพงศ ชินเทพ
จาสิบตรี ณัฐพล สุทธาบุญ
จาสิบตรี ณัฐพล สายทอง
จาสิบตรี ธนกฤต สายเหงา
จาสิบตรี ธีรวัฒน บัวแยม
จาสิบตรี ธีรวัฒน อวยพร
จาสิบตรี พีระยุทธ โนนสังข
จาสิบตรี ภิรมย เขียวพุต
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จาสิบตรี วัชรพงษ ศรีขาว
จาสิบตรี วัชรินทร ทองเล็ก
จาสิบตรี วัลลพ ชิขุนทด
จาสิบตรี วาทิน ศรีอาวุธ
จาสิบตรี วุฒิชัย เพชรมอญ
จาสิบตรี สันติ ชางลอย
จาสิบตรี สิทธิสอง สีลาพัฒน
จาสิบตรี สุจิน สืบตระกูล
จาสิบตรี อภิวัฒน แกนแกว
จาสิบตรี อัครเดช ปญญาวุฒิ
สิบเอก กมลภพ เอี่ยมสอาด
สิบเอก กรุณา ปราณีธรรม
สิบเอก กฤษดา จิตตพิพัฒน
สิบเอก กันตินันท ศรีพจน
สิบเอก กัมปนาท สิทธิวงศ
สิบเอก กานตกวี นพรัตน
สิบเอก เกรียงไกร กาวิละ
สิบเอก เกรียงศักดิ์ ใจหลา
สิบเอก จงกล เอี่ยมสิทธิ์
สิบเอก จตุรวิทย เพ็ชรอินทร
สิบเอก จักราวุธ กุลสุ
สิบเอก จักรินทร ธรรมวงศา
สิบเอก จิรวัฒน คายเทศ
สิบเอก จิรัฏฐ ดวงแกว
สิบเอก ชัยชนะ ศรีพจนธรรม

หนา้ ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

สิบเอก ชาคริฑ พุมพร
สิบเอก ชาญชัย พานิชชอบ
สิบเอก ชายธง ชูชะรัมย
สิบเอก ชูทิน จินะใจหาญ
สิบเอก โชคบุญนํา บุญเปง
สิบเอก ณัฏฐกิตติ์ จันทวงศ
สิบเอก ณัฐพงศ ใจเกิด
สิบเอก ณัฐพงษ ฝายลิพล
สิบเอก ณัฐพงษ เพ็งปอภาร
สิบเอก ณัฐพล ชัยชนะ
สิบเอก ณัฐพล เพ็ชรฟก
สิบเอก ณัฐภัทร วงศกิตติพัฒนา
สิบเอก ตฤณวัฒน ปทมะเสวี
สิบเอก ทวีวัฒน ชุมวิริยะสุขกุล
สิบเอก ทองใส บุญประโคน
สิบเอก เทพรัตน นิลสุข
สิบเอก โทรวิทย คุมดี
สิบเอก ธงชัย เหมทอง
สิบเอก ธนากร ขันขวา
สิบเอก ธนากร บุญมา
สิบเอก ธนาวุฒิ ตาคํา
สิบเอก ธัชเมศฐ สิริโรจนานันท
สิบเอก ธีทรัศ งามขํา
สิบเอก ธีรพงศ ยาวิละ
สิบเอก นธาวุฒิ จตุเทน

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ข

๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐

สิบเอก นพดล กลิ่นเชตุ
สิบเอก นเรฤทธิ์ ฤทธิแผลง
สิบเอก นฤพล มูลวันดี
สิบเอก นวพล อําคา
สิบเอก เนติธร พัฒนวริทธิพันธ
สิบเอก บวร นาคะมาลัย
สิบเอก ปฏิวัติ สิทธิแสงฤดี
สิบเอก ปรเมศ เดชพันธ
สิบเอก ประติยุทธ มวงมา
สิบเอก ประเวช ทองเขียว
สิบเอก ปริญญา ยาวะรักษ
สิบเอก ปญญา เงินจันทร
สิบเอก พงษพันธุ แจมจันทร
สิบเอก พนิต กาพรม
สิบเอก พัฒนพงษ แกวศิลา
สิบเอก พันธวัช พงศจิตไพบูลย
สิบเอก พิพัฒน ปนเมือง
สิบเอก พิศณุ วัฒนากลาง
สิบเอก พิษณุ ไทยแขก
สิบเอก ภมรมล สูงลอย
สิบเอก ภูริทัต สมการ
สิบเอก มานะศักดิ์ ออนสี
สิบเอก ยศกร นวมนวล
สิบเอก รพี หมายเจริญศรี
สิบเอก รัตนเกียรติ เกียรติวงศ

หนา้ ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

สิบเอก วรการ วงษรุง
สิบเอก วัชราวุธ เครือมี
สิบเอก วันชัย พิวงค
สิบเอก วีระ โคตะนิต
สิบเอก ศุภณัฐ โสมทัศน
สิบเอก ศรายุธ ปนทอง
สิบเอก สถิต บัวบาล
สิบเอก สมชาติ สุมมาตย
สิบเอก สมภพ ศิริมวง
สิบเอก สรยุทธ มั่นเขตกิจ
สิบเอก สันติสุข ผูกําจัด
สิบเอก สัมพันธ จั่นแกว
สิบเอก สิทธิพล แยมวารี
สิบเอก สิทธิพัฒน พลอยพันธ
สิบเอก สิริพงษ หนอทาว
สิบเอก สุทิน มูลทา
สิบเอก สุพจน กงจี่
สิบเอก สุรเชษฐ การินทร
สิบเอก สุระชัย แทนทอง
สิบเอก สุรินทร เขียวนอย
สิบเอก สุริยา เพชรพงศ
สิบเอก โสทน แสงสวาง
สิบเอก อนุสรณ อุตมาด
สิบเอก อภิเชษฐ เสือวันดี
สิบเอก อมรเทพ เกตุกลาง

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ข

๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐

สิบเอก อัครรัชต ทิพยศรีราช
สิบเอก อาทิตย นนทปะ
สิบเอก อาทิตย นาคประทุม
สิบเอก อาทิตย บุญตาแสง
สิบเอก อํานาจ ธุระวร
สิบเอก อุดมศักดิ์ ทักขิน
สิบเอก อุเทน สินมาก
สิบเอก เอกชัย แกวนิลตา
สิบเอกหญิง เจนจิรา เพิ่มพูล
สิบเอกหญิง โฉมวิไล สุดชมโฉม
สิบเอกหญิง ดวงสมร ปนตาถา
สิบเอกหญิง นิดา โสมศรี
สิบเอกหญิง สกุลณี บุญมี
สิบโท กบิล บุญมา
สิบโท กฤษฎา พันอาจ
สิบโท กิตติภูมิ เจริญแนว
สิบโท กิตติวุฒิ ขันทะชา
สิบโท คณานนต ไกรนรา
สิบโท จักรกฤษ แมนเขียน
สิบโท จิตวิสุทธิ์ คําหนอย
สิบโท ชาติตระการ จันสถาพร
สิบโท ชานุวัฒน นาเครือ
สิบโท โชคสมาน วังแสง
สิบโท ไชยา รองจัตตุ
สิบโท ณัฐพงศ สุธิไชยา

หนา้ ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

สิบโท ทัตพงศ นนทแกว
สิบโท เทพอนันต พันสุไพ
สิบโท เทิดพงษ เปรียบยอดยิ่ง
สิบโท ธงไชย มูลอําคา
สิบโท ธนบดิน อินธิแสง
สิบโท ธนาวุฒิ นิลทองหลาง
สิบโท ธเนศ เนตรตระสูตร
สิบโท ธํามรงค ไกรกิจราษฎร
สิบโท ธีระศักดิ์ สมควร
สิบโท นนทวัฒน พันดวง
สิบโท ประยุทธ สีทองสา
สิบโท พงษศักดิ์ โคสมบูรณ
สิบโท พิทักษ ตะพัง
สิบโท พิทักษ บุรีรัตน
สิบโท เพชราวุธ ธิมาชัย
สิบโท ภาณุพงษ กุลนอก
สิบโท ภูมินทร รอดเมือง
สิบโท ภูมิพัฒน แกวพรหม
สิบโท ยุทธภูมิ สายสวาท
สิบโท รณยุทธ คําภูษา
สิบโท ลิขิต กวางพิจิตร
สิบโท วรายุส ศรีสวางสุข
สิบโท วัลลภ เขมาตยโพธิ์
สิบโท วินิจ รุงเรือง
สิบโท วีรวุฒิ ธรรมสุวรรณ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ข

๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐

สิบโท วุฒิชัย เวชโช
สิบโท ศักดา ฉายะมณีรัตน
สิบโท ศิริวัฒน รุจิพจน
สิบโท สมโภชน อามัสสา
สิบโท สราวุฒิ คํายอด
สิบโท สุทธิเกียรติ พันทอง
สิบโท สุธรรม วงคสุเพ็ง
สิบโท สุนทร ลิ้มศิริ
สิบโท อธิวัฒน โชติพงศนิธิศ
สิบโท อนุลักษณ คชสีห
สิบโท อภิสิทธิ์ สังหาร
สิบโท เอกชัย วามือ
สิบโทหญิง ทิพรัตน โสมโสก
สิบตรี จรินทร อาจหาญ
สิบตรี เฉลิมพันธ คชพงษ
สิบตรี ธนบูรณ พรพรรษชนม
สิบตรี ธนวัฒน อินทรรักษ
สิบตรี นิพนธ พรมโสภา
สิบตรี ประทวน ฉิมกลางดอน
สิบตรี วิทวัส จวนสาง
สิบตรี วุฒิ ปฏิทัศน
สิบตรี อนุทัย คนบุญ
พลทหารฉัตรชัย สุวรรณรังษี
พลทหารโชติมนต แซเลี้ยว
พลทหารฑูรย ถิ่นวงคมอม

หนา้ ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

พลทหารธันวา เนตรกระจาง
พลทหารธีรวัฒน มณีวรรณ
พลทหารบุญเชิด พวงนอย
พลทหารประชิน กุณาวงค
พลทหารพัชร ถาสุข
พลทหารมานพ คงประเสริฐ
พลทหารยูอิจิ ชวยไว
พลทหารสมนึก วุฒิเฟย
พลทหารสากล พิกุล
พลทหารสุรพงษ วังเสา
พลทหารอภิรัตน ไผสอาด
อาสาสมัครทหารพรานกิจดากาน
ยงศรีปณิธาน
อาสาสมัครทหารพรานกิตติพงษ
เพียรวิทย
อาสาสมัครทหารพรานเกียรติศักดิ์
ใจยุ
อาสาสมัครทหารพรานคมสร
กรองบริสุทธิ์
อาสาสมัครทหารพรานคําแสน
บาลาน
อาสาสมัครทหารพรานจรินทร
ไมยวรรณ
อาสาสมัครทหารพรานจักรกริช
กุศลยิ่งประเสริฐ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ข

๑๓๙๙ อาสาสมัครทหารพรานจักรพงศ
ประเสริฐ
๑๔๐๐ อาสาสมัครทหารพรานจําเริญ
งามน้ําจิต
๑๔๐๑ อาสาสมัครทหารพรานจีระ
รุงทองตะวัน
๑๔๐๒ อาสาสมัครทหารพรานเจษฎา
คิดชอบ
๑๔๐๓ อาสาสมัครทหารพรานชนกานต
อุดมศิลป
๑๔๐๔ อาสาสมัครทหารพรานชัยณรงค
ดาทู
๑๔๐๕ อาสาสมัครทหารพรานชัยสวาง
ประกาศผลเจริญ
๑๔๐๖ อาสาสมัครทหารพรานชาญยุทธ
กนกพันธศิริ
๑๔๐๗ อาสาสมัครทหารพรานชาตรี
หงสกนกรัตน
๑๔๐๘ อาสาสมัครทหารพรานชาติชาย
ทิพยโชติ
๑๔๐๙ อาสาสมัครทหารพรานชูชาติ
กวางทู
๑๔๑๐ อาสาสมัครทหารพรานดนุพล
พงศไพรภูมิ
๑๔๑๑ อาสาสมัครทหารพรานดุลยวัต
อมรใฝไพรัตน

หนา้ ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

๑๔๑๒ อาสาสมัครทหารพรานติณฑ
โทณะวณิก
๑๔๑๓ อาสาสมัครทหารพรานทวี
ดอกไมดอย
๑๔๑๔ อาสาสมัครทหารพรานทัชตะวัน
ถาวรพิทักษพงศ
๑๔๑๕ อาสาสมัครทหารพรานธีรพันธ
กันทะวงษ
๑๔๑๖ อาสาสมัครทหารพรานนน
ลูนละวัน
๑๔๑๗ อาสาสมัครทหารพรานนฤนาท
เกษมรัตน
๑๔๑๘ อาสาสมัครทหารพรานบัณฑิต
ศิริมูล
๑๔๑๙ อาสาสมัครทหารพรานบุญเกิด
นราวิทูรภัทร
๑๔๒๐ อาสาสมัครทหารพรานประพัฒน
พะติแฮ
๑๔๒๑ อาสาสมัครทหารพรานประเสริฐ
คงความโชคดี
๑๔๒๒ อาสาสมัครทหารพรานพงศกรณ
แสนประเสริฐนที
๑๔๒๓ อาสาสมัครทหารพรานพรศักดิ์
สุริยกานตพรรณ
๑๔๒๔ อาสาสมัครทหารพรานภูริเดช
กรวัชรปาณี

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ข

หนา้ ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔๒๕ อาสาสมัครทหารพรานภูวฤทธิ์
นภากาศ
๑๔๒๖ อาสาสมัครทหารพรานมงคล
อมรใฝเรือง
๑๔๒๗ อาสาสมัครทหารพรานยุทธชัย
ปนปา
๑๔๒๘ อาสาสมัครทหารพรานยุทธภูมิ
จันทรเคหะ
๑๔๒๙ อาสาสมัครทหารพรานระยา
ใฝปญญา
๑๔๓๐ อาสาสมัครทหารพรานวงศกร
กรอบจิตมั่น
๑๔๓๑ อาสาสมัครทหารพรานวรุฒ
ตั้งมนัสตรง
๑๔๓๒ อาสาสมัครทหารพรานวัชรพงษ
เสารวงค
๑๔๓๓ อาสาสมัครทหารพรานวิฑูรย
ชัยรักษาพันธ
๑๔๓๔ อาสาสมัครทหารพรานวิโรจน
นิมิตรภานันท
๑๔๓๕ อาสาสมัครทหารพรานวิษณุ สีพรม
๑๔๓๖ อาสาสมัครทหารพรานวีรศักดิ์
ชาญฤทธิกิจโยธิน
๑๔๓๗ อาสาสมัครทหารพรานศรัณญ
วัฒนสมบูรณชัย

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

๑๔๓๘ อาสาสมัครทหารพรานศิริพงศ
ยืนยง
๑๔๓๙ อาสาสมัครทหารพรานสงกรานต
วันลับแล
๑๔๔๐ อาสาสมัครทหารพรานสมชาย
ศรีแมหาร
๑๔๔๑ อาสาสมัครทหารพรานสมบูรณ
สืบพงษธวัชชัย
๑๔๔๒ อาสาสมัครทหารพรานสิงหเพชร
พาพิชิต
๑๔๔๓ อาสาสมัครทหารพรานสิทธิโชค
โปรงสกุล
๑๔๔๔ อาสาสมัครทหารพรานสิรวิชญ
คําเรือง
๑๔๔๕ อาสาสมัครทหารพรานสุชาติ
อุนพรม
๑๔๔๖ อาสาสมัครทหารพรานสุทธินันท
บุญถิ่น
๑๔๔๗ อาสาสมัครทหารพรานสุเมธ มงคล
๑๔๔๘ อาสาสมัครทหารพรานสุรเดช
ไหวดี
๑๔๔๙ อาสาสมัครทหารพรานสุรพล
ทองกา
๑๔๕๐ อาสาสมัครทหารพรานเสฎฐวุฒิ
มโนมัยสกุล

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ข

หนา้ ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔๕๑ อาสาสมัครทหารพรานหญิงภัทรพร
สุขประจบ
๑๔๕๒ อาสาสมัครทหารพรานหญิงยุวธิดา
จันใด
๑๔๕๓ อาสาสมัครทหารพรานหญิงรุงนิภา
สอปญญา
๑๔๕๔ อาสาสมัครทหารพรานหญิงสายพิณ
มลีรัตน
๑๔๕๕ อาสาสมัครทหารพรานหญิงสุวรรณา
หิ้วพิมาย
๑๔๕๖ อาสาสมัครทหารพรานอนันต
พยุงบงกช

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

๑๔๕๗ อาสาสมัครทหารพรานอภิชาติ
เจริญพนาวัลย
๑๔๕๘ อาสาสมัครทหารพรานอังคาร
รวียืนยง
๑๔๕๙ อาสาสมัครทหารพรานอาทิตย
เพ็ชรพิมาย
๑๔๖๐ อาสาสมัครทหารพรานอินทรี
วราพิทักษกุล
๑๔๖๑ อาสาสมัครทหารพรานอุทาร
วงคคําแดง
๑๔๖๒ อาสาสมัครทหารพรานเอกราช
ศุภลักษณพิทักษ

กองทัพเรือ
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔

นาวาเอก เขมณชาติ ศรีสรวล
นาวาเอก ภานุ รัตนนันทวาที
นาวาเอก สันติ มนตวิเศษ
นาวาเอกหญิง จารุพร ทรัพยแสนดี
นาวาโท คมสัน แชมกระโทก
นาวาโท ชุติพงศ ธัญญโชติ
นาวาโท บรรพต มุงหามณี
นาวาโท สุรไกร รัตนกุสุมภ
นาวาโท อัจฉริยวุฒิ นอยจินดา
นาวาโทหญิง จันศรี อมรรตัยกุล
นาวาตรี คมกฤช พันธสกุล
นาวาตรี ทองคํา ทองคําเจริญ

๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖

เรือเอก พงศธร สัมฤทธิ์บุปผา
เรือโท กษาปณ บางทาไม
เรือโท ณัฐกฤต อุดมสุข
เรือโท ไพบูลย โยธาทูล
เรือโท วัลลภ จันทรเสน
เรือโท วีระ เรืองวรการ
เรือโท สมนึก มงคล
เรือโท สัจจะ หมิ่นกระโทก
เรือตรี กฤตพล มณฑาทิพย
เรือตรี ณัฐพล สนธิโพธิ์
เรือตรี โสภณ บุญประสพ
เรือตรี อํานวย วงษคต

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ข

๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑

หนา้ ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

เรือตรีหญิง ปาริฉัตร ลิ้มติ้ว
วาที่เรือตรี ศรัณย วรรณศุภผล
พันจาเอก กฤษณะชัย ภูจอมจิตร
พันจาเอก กิตติชัย เทพคีรี
พันจาเอก ไกรวุฒิ มวงมนตรี
พันจาเอก คําปน ฦาชา
พันจาเอก จักรพันธุ พานทอง
พันจาเอก ชัยวัฒน เวทการ
พันจาเอก ชาญยุทธ ชมภูนาวัตร
พันจาเอก ณัฐพงศ ทิมศรี
พันจาเอก ณัฐวุฒิ มีเจริญ
พันจาเอก ดนัยวิชญ จันทรเกษม
พันจาเอก เดชนะ ยอดอินทร
พันจาเอก ทองลวน ศรีนอย
พันจาเอก ธนโชติ การะเกตุ
พันจาเอก ธเนศ สังขพาศรี
พันจาเอก นพฤทธิ์ ปองความดี
พันจาเอก นภดล พานเมือง
พันจาเอก นัฐวุฒิ ศรีทอง
พันจาเอก ปฐมพร เตียธงชัย
พันจาเอก ปษธร ทรงวรศิลป
พันจาเอก พงศกร ดีสกุล
พันจาเอก เพชรณรงค พิมพแสง
พันจาเอก มนตรี งามพริ้ง
พันจาเอก รัศมินต เสาวรส

๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

พันจาเอก วรรัตน แหลมหลัก
พันจาเอก วราวุฒ เยาวไทยสง
พันจาเอก วัชระ ปานยิ้ม
พันจาเอก วันชัย การะเกตุ
พันจาเอก วารินทร มังคะรัตน
พันจาเอก วีระพัฒน พุมพวง
พันจาเอก วุฒิชาติ ดวงดี
พันจาเอก วุฒิสิทธิ์ บัวชาบาล
พันจาเอก ศราวุธ กลอนครบุรี
พันจาเอก ศิริพัฒน ปลั่งกลาง
พันจาเอก ศิริวัฒน ฤทธิ์มี
พันจาเอก ศิลปะ บุดดีวงศ
พันจาเอก ศิลา เผยสงา
พันจาเอก ศุภกร บํารุงพิทักษ
พันจาเอก ศุภชัย ควรหา
พันจาเอก สกล แถมศิริ
พันจาเอก สมเกียรติ นิพนธนิมิต
พันจาเอก สมพร พุฒพิมเสน
พันจาเอก สัญชัย ใจดี
พันจาเอก สัญญา ละเอียด
พันจาเอก สามารถ ศิริมณฑา
พันจาเอก สามารถจีรัณ
บุญถึงพุฒิสรรค
๑๕๓๔ พันจาเอก สุทัศน โองเคลือบ
๑๕๓๕ พันจาเอก สุพจน เตจามิตร

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ข

๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐

หนา้ ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาเอก สุรชาติ ทองไทย
พันจาเอก สุรัตชัย เชื้อกุณะ
พันจาเอก อดิเรก เครือพลับ
พันจาเอก อดุลย จูมเกษ
พันจาเอก อินทรวัฒน คําภูผง
พันจาเอก อุดม ปดไชยสง
พันจาเอกหญิง ณีรนุช แสนวงษา
พันจาโท ดิลก ชูชื่น
พันจาโท ปรัชญา สําราญใจ
พันจาโท สัตชยา วิฑูรย
พันจาโท สัตตา บํารุงแจง
พันจาโท สุรศักดิ์ รัตนเรืองมณี
พันจาโทหญิง สุภาพร คลายลี
พันจาตรี วรากร บุญงาม
จาเอก กริชเพชร ธรรมวงศ
จาเอก กฤษฎา กายา
จาเอก กําพล อินเงิน
จาเอก กิตติชัย ปะรัมย
จาเอก กิตติพงษ ปราณีบุตร
จาเอก กิตติศักดิ์ เกรียงพันธุ
จาเอก กิตติศักดิ์ ปทุมารักษ
จาเอก กิตติศักดิ์ สงครามศักดิ์
จาเอก กิติโชติ กลับศรี
จาเอก กิรติ อาบสุวรรณ
จาเอก เกียรติศักดิ์ วัดอักษร

๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

จาเอก โกวิน พันทะทาว
จาเอก คทายุทธ วงษาวิเศษ
จาเอก คมกฤษ คงแกว
จาเอก คมศร สุขไสว
จาเอก คมสันต สุนาวงษ
จาเอก จักรพงษ โคตา
จาเอก จักรพันธ จันทรหงษ
จาเอก จักรพันธ ศรีชนะ
จาเอก จารุกิตติ์ ถือจันทร
จาเอก จํารัส ชัยอุดม
จาเอก จิตรภาณุ ณ วิชัย
จาเอก จิรวัฒน ชมภู
จาเอก จิรายุ มงคลศิลป
จาเอก จีรศักดิ์ นะรัตนรัมย
จาเอก จุลจักร จักรมานนท
จาเอก เจษฎา คําสิทธิ์
จาเอก เจษฎา นฤภัย
จาเอก เจษฎา ศรีโพธิ์
จาเอก ฉัตรชัย จอดพิมาย
จาเอก ชวาล แกวอินทร
จาเอก ชัชพิศิฐ เกิดศรี
จาเอก ชัชวาลย สุรสิทธิ์
จาเอก ชัยยัณห รุงเพชร
จาเอก ชัยยัน พันชมภู
จาเอก ชัยวัฒน มะโน

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ข

๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐

จาเอก ชาญณรงค วงคสินไชย
จาเอก ชาติชาย นีกรี
จาเอก ชาติชาย เปรมปรี
จาเอก เชาวดิษฐ สุมามาลย
จาเอก ไชยวัฒน สุทธิพิบูลย
จาเอก ไชยันต สี่เกษร
จาเอก ซูไฮลี อาแด
จาเอก ฐาปกรณ จันทะสาร
จาเอก ฐิติกร ลิ้มรังษี
จาเอก ณรงคเดช สระบัวคํา
จาเอก ณรงคศักดิ์ ทุยอน
จาเอก ณัฐชนน มงชู
จาเอก ณัฐชาติ วังคะฮาต
จาเอก ณัฐพงษ ศิริรูป
จาเอก ณัฐวุฒิ ศรีไว
จาเอก ดนัย บุญมาก
จาเอก ดรัสวิน คชาไพร
จาเอก ดํารงคฤทธิ์ ดังโพนทอง
จาเอก ทรงพล โสภณ
จาเอก ทวิช จันทรเพ็ง
จาเอก ทวีศักดิ์ จันทรสระ
จาเอก ทิชากร นันตะกูล
จาเอก ธนกฤต เพียปอง
จาเอก ธนภัทร วันโนนาม
จาเอก ธนาธิป เสนารักษ
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จาเอก ธันวา สืบญาติ
จาเอก ธีรพนธ สัจจาสัย
จาเอก ธีรศักดิ์ อาจสาลี
จาเอก นพพร ศรีฉ่ํา
จาเอก นพรัตน รัตนบุตร
จาเอก นภวิชญ ปานนิ่ม
จาเอก นันตรัตน คงเจริญ
จาเอก นันทกานต ประสารวงษ
จาเอก นันทวุฒิ พุทธเจริญ
จาเอก นิติเวทย ไชยยศ
จาเอก บัญชร วิรุณราช
จาเอก ปฏิภาณ พงษดี
จาเอก ปฐมพงษ หมื่นไธสง
จาเอก ปรีชา แกวสุวรรณ
จาเอก ปรีชา โพธิ์ศรี
จาเอก ปญญาพล พลกุลภักดี
จาเอก ปยณัฐ จันทานิตย
จาเอก ปยวัช วงษสุเพ็ง
จาเอก ปยะณัฐ ขันทีทาว
จาเอก พัชรพล ตรีกุล
จาเอก พิษณุ ชินวงษ
จาเอก พูนชัย ทวีจิตต
จาเอก ไพโรจน พบบอเงิน
จาเอก ภาคิไนย มะปะโท
จาเอก ภานุวัฒน ทองแดง
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๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
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๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐

จาเอก ภานุวัฒน งอยไธสง
จาเอก ภานุวัฒน ทองแดง
จาเอก ภูมินทร จินาวัลย
จาเอก มนตรี อมประสิทธิ์
จาเอก มนตรี ชนไชยสง
จาเอก ยุทธชัย อาจหาญ
จาเอก ยุทธนา โมราสิก
จาเอก ยุทธศักดิ์ หอยจันทร
จาเอก รังสรรค บุญเลิศ
จาเอก รัฐธรรม สุขมั่น
จาเอก รัฐพล โอภาส
จาเอก ลักษนัย เชื่อมแกว
จาเอก ลีนวัฒน บุญมั่น
จาเอก วชิระนันท บัวบุญชู
จาเอก วราวุธ อสิพงษ
จาเอก วัชรพงศ ทองขวิด
จาเอก วัชรพงษ ประจง
จาเอก วัชรภัทร สุริยวิทยะ
จาเอก วันเฉลิม สมประสงค
จาเอก วิชาญ แสดรัมย
จาเอก วิฑูรย เสียงใส
จาเอก วินัย แกวดอน
จาเอก วินัย สุวรรณหงษ
จาเอก วินัย อินศร
จาเอก วิริยะ วงษสุนทร
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๑๖๖๑
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จาเอก วิโรจน แกวอินตา
จาเอก วีรชัย อนุสนธิ์
จาเอก วีรยุทธ จาคะพิทาน
จาเอก ศักดิ์ ศรีเกษ
จาเอก ศราวุธ สุพรมอินทร
จาเอก ศราวุธ แสนศรี
จาเอก ศศิธร ขาวล้ําเลิศ
จาเอก ศักดิ์สิทธิ์ มั่งคั่ง
จาเอก ศิริชัย มงคลสุข
จาเอก สกลศักดิ์ โถแกวเขียว
จาเอก สนธพ นาคออน
จาเอก สมชาย ตาขันทะ
จาเอก สมชาย ใหญกระโทก
จาเอก สมบัติ รักษสุวรรณ
จาเอก สัมพันธ หรั่งสีสุทธิ์
จาเอก สิทธิชัย ศรีหอม
จาเอก สุจินดา ใจหอม
จาเอก สุทธิเชษฐ นาคเอี่ยม
จาเอก สุทธิพงษ อนุพันธ
จาเอก สุธากาศ บุญมั่ง
จาเอก สุภณัฐ เกตุพุก
จาเอก สุภาพ ชิณศรี
จาเอก สุรศักดิ์ ชุมกาศ
จาเอก สุรศักดิ์ อรัญมิ่ง
จาเอก สุรศิลป จันประสาท
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๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
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๑๗๐๙
๑๗๑๐

จาเอก สุวิทยา เขียวฉออน
จาเอก เสกสรรค ศรีสุวรรณ
จาเอก อดินันต เจะจาโรจน
จาเอก อธิราช สังขทอง
จาเอก อนุพันธ เหมือนสุวรรณ
จาเอก อนุสรณ สายสมร
จาเอก อภินันท ถนอมสัตย
จาเอก อภิรัตน เทินสะเกษ
จาเอก อภิวัฒน พรมจันทร
จาเอก อภิสิทธิ์ เตาทอง
จาเอก อลงกรณ รอยแกว
จาเอก อัษฎาวุธ บัวสอน
จาเอก อาทิตย ลี้พล
จาเอก เอกพัฒน สมรูป
จาเอก เอกราช ฆองดังไกล
จาเอก เอนก สุวรรณบุปผา
จาโท กรวิชญ วราเวทย
จาโท กฤษฎา เกิดประวัติ
จาโท จิรวัฒน แสนตรา
จาโท ณัฐพล ประธาน
จาโท ณัฐวุฒิ โพธิ์พรม
จาโท ณัฐสิทธิ์ สะน้ําเที่ยง
จาโท ทิวา อุไรรัมย
จาโท ธนเดช กุลชะโมรินทร
จาโท บัญชา ทิพยเสนา
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จาโท บัญชา เอี่ยมดวง
จาโท บัสรี เจะสมาแอ
จาโท บุญเชิด ศรีบุญชู
จาโท ปรัชฐพงศ โชติชวง
จาโท ปริวัตร เหลวกูล
จาโท ปญญวัฒน แยมประโคน
จาโท พิชาญ ชัยสอน
จาโท ภาณุพล แหวนวิเศษ
จาโท วัณชัย พินิศศศิธร
จาโท ศิริพัฒน บุญยะรัตน
จาโท สมเกียรติ อุประ
จาโท สาธิต มีรัง
จาโท อิทธิกร ซุนเลี่ยง
จาตรี ธีรพงษ แกวปญญา
จาตรี สิทธิเดช พลอยเจก
จาตรี อนุกุล โยธาราษฎร
พลทหารกนกชัย ทัดศรี
พลทหารกมล โคตะมี
พลทหารกฤตกร โคธิเสน
พลทหารกฤตพงศ สายแสงจันทร
พลทหารกฤษฎา กุลสวรรค
พลทหารกฤษฎา คําเสียง
พลทหารกฤษฎา ทิมทอง
พลทหารกฤษฎา ธงชัย
พลทหารกฤษฎา แปนโคตร
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๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
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๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
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๑๗๔๙
๑๗๕๐
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๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
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พลทหารกฤษฎา ศิลารัมย
พลทหารกฤษฎา สาริศรี
พลทหารกฤษฎา หลาเสี้ยว
พลทหารกฤษณะ กิจนุกร
พลทหารกฤษณะ ตามบุญ
พลทหารกฤษณะ ศรีปญญา
พลทหารกฤษดา กุหลาบศรี
พลทหารกฤษดา เพ็ชรจรูญ
พลทหารกฤษดากร จันทรหอม
พลทหารกฤษพงศ พระสงฆ
พลทหารกลาณรงค เมืองศรี
พลทหารกษิดิ์เดช ไพสิทธิ์
พลทหารกษิทิศ นาคเจริญ
พลทหารกอกุศล สงศิริ
พลทหารกองเกียรติ พยัคมะเริง
พลทหารกันฑ ศรีสรวล
พลทหารกันตชาติ นาถาบํารุง
พลทหารกัมปนาท สมจี
พลทหารกําธร แกวหิน
พลทหารกําพล แปลงดี
พลทหารกิตติ สุขนึก
พลทหารกิตติชัย เนยสุงเนิน
พลทหารกิตติชัย สกุลกลอม
พลทหารกิตติธัช รอดภู
พลทหารกิตตินันท ญาติกระโทก

๑๗๖๑
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พลทหารกิตติพงษ โครตคํา
พลทหารกิตติพงษ บริสุทธิ์
พลทหารกิตติพงษ มหาโคตร
พลทหารกิตติพงษ สลีงาม
พลทหารกิตติพร มากมาย
พลทหารกิตติภณ สูนดา
พลทหารกิตติวินท อุดมทรัพย
พลทหารกิตติศักดิ์ เจริญ
พลทหารกิตติศักดิ์ รักรอด
พลทหารกิตติศักดิ์ แรกุล
พลทหารกิตติศักดิ์ หนาดคํา
พลทหารกิตติศักดิ์ หาวหาญ
พลทหารกิตติศักดิ์ อบเชย
พลทหารกิตติศักดิ์ อนุวัฒนมงคล
พลทหารกิตติธัช ศักดาเดช
พลทหารกิติศักดิ์ ชอบธรรม
พลทหารกิติศักดิ์ เกตุแกว
พลทหารกิรติ คําพวง
พลทหารกุลวรรธน คลังทอง
พลทหารเกรม สุวรรณปาน
พลทหารเกริกฤทธิ์ ศรีนาคา
พลทหารเกรียงไกร ศรศิริ
พลทหารเกษมพันธุ จันทรประโคน
พลทหารเกียรติชัย ชาติวงษ
พลทหารเกียรติศักดิ์ คํานนท
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๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
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พลทหารเกียรติศักดิ์ พูลทาทอง
พลทหารเกียรติศักดิ์ หงษสงค
พลทหารโกฐ หราหนิ
พลทหารโกเมนทร มงคล
พลทหารไกรยุทธ เวียงคํา
พลทหารไกรวิทย อุโฆษะ
พลทหารไกรสร นอมนัส
พลทหารขจร เสือแกว
พลทหารขจรชัย พรมบุบผา
พลทหารขจรศักดิ์ พรมจันทร
พลทหารขวัญ อาษาศึก
พลทหารเขมชาติ คีมทอง
พลทหารเข็มชาติ แกวมาลา
พลทหารเขมทัต พิมจัดตุรัส
พลทหารคเชนทร บุญนูญ
พลทหารคณิน อดทน
พลทหารคณิศร มูลเพ็ญ
พลทหารคณิศักดิ์ พลนาคู
พลทหารคทาวุธ ชวยศรี
พลทหารคมกริช โชคกลาง
พลทหารคมกฤช ไชยายงค
พลทหารคมสัน บุตรดาสิม
พลทหารคมสันต ชัยบุรี
พลทหารคาวี กอบเกื้อ
พลทหารคํารพ เกิดกัน
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พลทหารคุณากร พลเลื่อย
พลทหารจตุพล รักชาง
พลทหารจรัญ จันทํา
พลทหารจรัญ รบไพรินทร
พลทหารจรัสรวี สุพร
พลทหารจักรกริช สุวรรณศรี
พลทหารจักรกฤษณ จิ้นตั่น
พลทหารจักรกฤษณ เพชรชาลี
พลทหารจักรพงษ แสนพุธ
พลทหารจักรพรรดิ์ ชมวีระ
พลทหารจักรพล แชมกลั่น
พลทหารจักรพันธ บุญธรรม
พลทหารจักรพันธ พระเมือง
พลทหารจักรพันธ ศรีรัตนเมธิน
พลทหารจักรพันธุ สุขพวง
พลทหารจักริช ภูสนิท
พลทหารจักรินทร ชวยแกว
พลทหารจักรี ทองสมุด
พลทหารจักรี บุรมโคตร
พลทหารจัตุพล บันทอน
พลทหารจาตุรนต สิงหลักษณ
พลทหารจาวเนง แซทอร
พลทหารจิตวัต โสขุนทด
พลทหารจินตภา คําพร
พลทหารจิรพันธ ลีจอย

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ข

๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐

หนา้ ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

พลทหารจิรภัทร จันดา
พลทหารจิรเมธ เทียนบุตร
พลทหารจิรวัฒน กิจเจา
พลทหารจิรวัฒน โกพลรัตน
พลทหารจิรวัฒน ประสิทธิ์
พลทหารจิรวัฒน สมยิ่ง
พลทหารจิรศักดิ์ บุญวิเศษ
พลทหารจิระพงศ คําเสียง
พลทหารจิระศักดิ์ ขันแกว
พลทหารจิรายุทธ พรมขันธุ
พลทหารจิรายุส แซกรัมย
พลทหารจีรพงษ แสงจันทร
พลทหารจีรวัฒน โปรงสันเทียะ
พลทหารจีรวัฒน เรืองสุขสุด
พลทหารจีรวัฒน แสนสุริวงค
พลทหารจีรศักดิ์ คามาวาส
พลทหารจีระศักดิ์ โปยทอง
พลทหารเจตพล เยาวศรี
พลทหารเจริญชัย ยืนยาว
พลทหารเจษฎา คิดรอบ
พลทหารเจษฎา ทองแฉลม
พลทหารเจษฎา สาลี
พลทหารเจษฏา สิงหกา
พลทหารเจษธารินทร อินทระนก
พลทหารโจ จันทร

๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

พลทหารฉัตรชัย นวลอินทร
พลทหารฉัตรชัย มนเทียน
พลทหารฉัตรชัย สิทธิพันธ
พลทหารฉัตรชัย จันทรศรี
พลทหารฉัตรชัย เมืองโคตร
พลทหารฉัตรชัย มากเมือง
พลทหารเฉลิม เทพวรินทร
พลทหารเฉลิมพล พรหมประโคน
พลทหารเฉลิมพล เหี้ยมเหิม
พลทหารชนพล ชํานาญกิจ
พลทหารชนะชัย เวกสูงเนิน
พลทหารชนะชัย ออนสีทอง
พลทหารชนะพันธ ผาเหลา
พลทหารชนาธิป แซวอง
พลทหารชมภู กอนดินจี่
พลทหารชยุต ผุยพัฒน
พลทหารชรายุทธ ชูรัตน
พลทหารชรินทร การะเกษ
พลทหารชวลิต บัวศรี
พลทหารชวา พรมศักดิ์
พลทหารชัชพล รมโพธิ์
พลทหารชัย เทพผล
พลทหารชัยณรงค รูปสะอาด
พลทหารชัยณรงค ศรีละโคตร
พลทหารชัยนุวัฒน อภัยสม

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ข

๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐

พลทหารชัยพร บูระภาค
พลทหารชัยมงคล ภูมลา
พลทหารชัยยศ ทรัพยวิลัย
พลทหารชัยยา โพนหนองโคก
พลทหารชัยวัฒน ทองสุกแสง
พลทหารชัยวิชิต อุนแกว
พลทหารชัยอมร สายสมุทร
พลทหารชาคริช คุสิตา
พลทหารชาคริต กาบแกว
พลทหารชาญชัย เทศสถิตย
พลทหารชาญชัย พรหมสูง
พลทหารชาญวิทย มั่นยง
พลทหารชาญวิทย แสนตะรัตน
พลทหารชาญวิทย อรัญสอน
พลทหารชาเดช วงศประเสริฐ
พลทหารชาตรี เหมหมัน
พลทหารชาติธง มะทา
พลทหารชานนท นาโควงค
พลทหารชานันท ราตรีพฤกษ
พลทหารชายรัฐ จําปาทอง
พลทหารชารีฟ ออนแกว
พลทหารชําชุดดีน แกสมาน
พลทหารชิดณรงค นาภู
พลทหารชิตพล จาดเจริญ
พลทหารชินบัญชร ไชยพรมมา

หนา้ ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

พลทหารชินวัฒน ชนะพจน
พลทหารชินวัตร สุเทวี
พลทหารชิษณุพงศ นวลสกุลนิภา
พลทหารชุติเดช ชังปาน
พลทหารชุติพงศ ใสสะอาด
พลทหารชุมพล ตูทอง
พลทหารชูเกียรติ ชุมแกว
พลทหารเชาวรัตน พรมสีดวง
พลทหารเชาวฤทธิ์ สังขบัวแกว
พลทหารเชาววัฒน พงษวัน
พลทหารโชคชัย ไพคํานาม
พลทหารโชคชัย มยุระรัก
พลทหารโชคชัย สิริสถิตย
พลทหารโชคชัย สุวรรณไตรย
พลทหารโชคลิขิต ศรีบุรินทร
พลทหารโชติพงศ โพธิ์ปอ
พลทหารไชยโย โซเมืองแซะ
พลทหารไชยวัฒน แกวชื่น
พลทหารไชยา บุญปน
พลทหารซาการียา เจะหนิ
พลทหารซุลกิฟลี โตะฮีเล
พลทหารฐาปกรณ เบาทองหลอ
พลทหารณฐพล พิมลี
พลทหารณรงค พันธจัน
พลทหารณรงค มาสลา

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ข

๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐

พลทหารณรงคฤทธิ์ ฤทธิ์ชัยภูมิ
พลทหารณรงคศักดิ์ ค่ําสวาง
พลทหารณรงคศักดิ์ ไผเรือง
พลทหารณัชพล เจียมรัมย
พลทหารณัฐกานต แสนแอ
พลทหารณัฐกุล กลั่นงิ้ว
พลทหารณัฐชนน สิงหภา
พลทหารณัฐชัย วงษนุช
พลทหารณัฐนนท แววจะโปะ
พลทหารณัฐบดินทร ศรีสุข
พลทหารณัฐพงศ ปอมอาษา
พลทหารณัฐพงษ กกรัมย
พลทหารณัฐพงษ เกษา
พลทหารณัฐพงษ บุญชัย
พลทหารณัฐพงษ ประถมนาม
พลทหารณัฐพงษ สถานพงษ
พลทหารณัฐพงษ เสือคําจันทร
พลทหารณัฐพล ขันทะวัช
พลทหารณัฐพล ขุนมิน
พลทหารณัฐพล นนทขุนทด
พลทหารณัฐพล นาภี
พลทหารณัฐพล พิรุณ
พลทหารณัฐพล สกุลสุขศิริ
พลทหารณัฐพล สอนสวรรค
พลทหารณัฐพล สุวรรณวาส

หนา้ ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗
๑๙๖๘
๑๙๖๙
๑๙๗๐
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

พลทหารณัฐพล อยูดี
พลทหารณัฐภัทร สวัสดิ์พูน
พลทหารณัฐวัฒน สาแกว
พลทหารณัฐวัตร งามสุข
พลทหารณัฐวุฒิ กนิษฐสุนทร
พลทหารณัฐวุฒิ จันทะเข
พลทหารณัฐวุฒิ จาดสกุล
พลทหารณัฐวุฒิ เจริญราช
พลทหารณัฐวุฒิ บรรลังก
พลทหารณัฐวุฒิ ปตชา
พลทหารณัฐวุฒิ มาพระยืน
พลทหารณัฐวุฒิ รัตนวงศ
พลทหารณัฐวุฒิ ศรีจันทร
พลทหารณัฐวุฒิ ศรีพรม
พลทหารณัฐวุฒิ สงนอก
พลทหารณัฐวุฒิ อวนสิมมา
พลทหารดํารงคฤทธิ ศรีเดช
พลทหารดุลยากร โพนนิวาส
พลทหารเดช หอมหวาน
พลทหารเดชนะ ศรีวรรณ
พลทหารเดชา คํามา
พลทหารเดชา สินประเสริฐ
พลทหารเดชาธร หนงระตะ
พลทหารเดชาศักดิ์ บุญรัตน
พลทหารเดนพงศ แซเถา

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ข

๑๙๘๖
๑๙๘๗
๑๙๘๘
๑๙๘๙
๑๙๙๐
๑๙๙๑
๑๙๙๒
๑๙๙๓
๑๙๙๔
๑๙๙๕
๑๙๙๖
๑๙๙๗
๑๙๙๘
๑๙๙๙
๒๐๐๐
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔
๒๐๐๕
๒๐๐๖
๒๐๐๗
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐

หนา้ ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

พลทหารตนหนาว เทาสันเทียะ
พลทหารตะวัน สมัญญา
พลทหารตะวันเดช อุทุมมา
พลทหารตุลาธร รุงเรือง
พลทหารไตรภพ แสงคํา
พลทหารถิรวุฒิ ยอดยืน
พลทหารทนงศักดิ์ คนล่ํา
พลทหารทนงศักดิ์ ไตรยา
พลทหารทรงภพ ทองคง
พลทหารทรงฤทธิ์ วงษศรีเทพ
พลทหารทวี อัยรักษ
พลทหารทวีศักดิ์ วิสุทธิเชื้อ
พลทหารทวีศักดิ์ สะตะ
พลทหารทวีศักดิ์ สุวรรณมาลา
พลทหารทศพร สายทองสด
พลทหารทศพร สุจริตธรรม
พลทหารทศพล ศุกรนันทน
พลทหารทศวรรษ นาวา
พลทหารทองสุข ศรีชื่น
พลทหารทะนง มิตรมูลพิทักษ
พลทหารทะนงศักดิ์ โลหะศาสตร
พลทหารทักษิณ พรมมา
พลทหารทัชภูมิ มุงกระทุงกลาง
พลทหารทัดชัย พั่วพวง
พลทหารทัศพงษ ยิ่งเลิศ

๒๐๑๑
๒๐๑๒
๒๐๑๓
๒๐๑๔
๒๐๑๕
๒๐๑๖
๒๐๑๗
๒๐๑๘
๒๐๑๙
๒๐๒๐
๒๐๒๑
๒๐๒๒
๒๐๒๓
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

พลทหารทิณวัฒน สวัสดี
พลทหารทิตวัฒน ศักดิ์ยิ้ม
พลทหารทินกร อุนอุรา
พลทหารเทพพร ดําคํา
พลทหารเทพพิทักษ ใตเฉียง
พลทหารเทอดไทย แกววิเชียร
พลทหารเทอดฤทธิ์ คํามุงคุณ
พลทหารแทน แกวลังกา
พลทหารธงชัย เตียงงา
พลทหารธชา เชิดชู
พลทหารธนชิต ไมตรี
พลทหารธนดล โสรส
พลทหารธนทัต พรชู
พลทหารธนพล คลองดี
พลทหารธนพล ราญรอน
พลทหารธนพล เหนือจันทึก
พลทหารธนพล อินทรโชติ
พลทหารธนภัทร ไตรรัตนศักดิ์
พลทหารธนภัทร วันดี
พลทหารธนภัส อุบลกาญจน
พลทหารธนรัตน วงษนาค
พลทหารธนวัฒน คํายา
พลทหารธนวัฒน จําปาทอง
พลทหารธนวัฒน ตรงตอกิจ
พลทหารธนวัฒน นาคสาตร

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ข

๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐
๒๐๔๑
๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔
๒๐๔๕
๒๐๔๖
๒๐๔๗
๒๐๔๘
๒๐๔๙
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒
๒๐๕๓
๒๐๕๔
๒๐๕๕
๒๐๕๖
๒๐๕๗
๒๐๕๘
๒๐๕๙
๒๐๖๐

พลทหารธนวัฒน บุญตา
พลทหารธนวัฒน พรมเลิศ
พลทหารธนวัฒน สีดาราช
พลทหารธนวัฒน อนันทรัตน
พลทหารธนศักดิ์ นันทะวงค
พลทหารธนสิทธิ์ ทิพวัฒน
พลทหารธนากร แกวดํา
พลทหารธนากร จาหรี
พลทหารธนากร ผูกพันธ
พลทหารธนากร ศิริโม
พลทหารธนากรณ ราชธุลี
พลทหารธนาเทพ ตันจะโข
พลทหารธนาธิป แชมนิล
พลทหารธนาพล แกนลําพันธ
พลทหารธนาพล ภาสดา
พลทหารธนายศ อุทธา
พลทหารธนายุต พิลึก
พลทหารธนารักษ พรมลา
พลทหารธนาวุฒิ อุดนอย
พลทหารธนิพัฒน ชัยมาตร
พลทหารธนิศวร โพธิ์ภักดิ์
พลทหารธเนศ ถาดแกว
พลทหารธรณินทร อุปชา
พลทหารธรรมนูญ ซอนนอก
พลทหารธวัช คุณากระ

หนา้ ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐๖๑
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕
๒๐๖๖
๒๐๖๗
๒๐๖๘
๒๐๖๙
๒๐๗๐
๒๐๗๑
๒๐๗๒
๒๐๗๓
๒๐๗๔
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔
๒๐๘๕

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

พลทหารธวัชชัย ชาวดอน
พลทหารธวัชชัย ผาอิดดี
พลทหารธวัชชัย มีพันธ
พลทหารธวัชชัย รูปสะอาด
พลทหารธวัชชัย วงษษา
พลทหารธวัชชัย สากระโทก
พลทหารธวัชชัย สุอินดี
พลทหารธวัชชัย แสงเขียว
พลทหารธวัชชัย หลาสงค
พลทหารธวัฒน ประสาร
พลทหารธาณี อบภิรมย
พลทหารธํารงค สุนนอก
พลทหารธิณวงคชัย กั้วจรัญ
พลทหารธิเบศ แสงสวรรค
พลทหารธิเบศร บุรีนอก
พลทหารธีรเดช ไชยเชษฐ
พลทหารธีรนันต สมขวัญ
พลทหารธีรพงษ วิรุณพันธ
พลทหารธีรพันธ สุพร
พลทหารธีรภัทร เขื่อนเมือง
พลทหารธีรภัทร อักษร
พลทหารธีรยุทธ บัวลาออน
พลทหารธีรยุทธ รักทอง
พลทหารธีรวัฒน เทพแกว
พลทหารธีรวัฒน ใยหงษ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ข

๒๐๘๖
๒๐๘๗
๒๐๘๘
๒๐๘๙
๒๐๙๐
๒๐๙๑
๒๐๙๒
๒๐๙๓
๒๐๙๔
๒๐๙๕
๒๐๙๖
๒๐๙๗
๒๐๙๘
๒๐๙๙
๒๑๐๐
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐

หนา้ ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

พลทหารธีรวุฒิ คามทิศ
พลทหารธีรวุฒิ สายกี้เสง
พลทหารธีรศักดิ์ คําพันธ
พลทหารธีรศักดิ์ ตายพูล
พลทหารธีระ อานนท
พลทหารธีระพงศ ขวัญชื่นใจ
พลทหารธีระพัฒน คงงาม
พลทหารธีระยุทธ แกวอาษา
พลทหารธีระวัฒน พรมพิมพ
พลทหารธีระวัฒน เมืองโคตร
พลทหารธีระวัตร เพ็ญศรีงาม
พลทหารธีระศักดิ์ คําปาน
พลทหารธีระศักดิ์ วงษคําผุย
พลทหารนคร แสงสวาง
พลทหารนครินทร มูลนันไชย
พลทหารนที ภูมี
พลทหารนนทกร เชื้อคําฮด
พลทหารนนทกร ดีเสน
พลทหารนนทวัฒน บัวนุม
พลทหารนนอานันท ยอดจันทร
พลทหารนพดล บุนนาค
พลทหารนพดล มาปน
พลทหารนพดล สุดทวม
พลทหารนพพร จันทะสงเคราะห
พลทหารนพพล ผดุงพันธ

๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕
๒๑๑๖
๒๑๑๗
๒๑๑๘
๒๑๑๙
๒๑๒๐
๒๑๒๑
๒๑๒๒
๒๑๒๓
๒๑๒๔
๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

พลทหารนพรัตน ขัตติยวงศ
พลทหารนพรัตน จําปาบุรี
พลทหารนพรัตน จูพระจันทร
พลทหารนพรัตน มีพันลม
พลทหารนพรัตน แสนสุภา
พลทหารนพรุจ วันทรวง
พลทหารนภา คําภู
พลทหารนรงฤทธิ์ นามสิน
พลทหารนรินทร แกวฉลาด
พลทหารนรินทร มีคํานิล
พลทหารนรุตม เพียรประสิทธิ์
พลทหารนเรศ ประไว
พลทหารนฤกร งวนทอง
พลทหารนฤดม ขุทสมบูรณ
พลทหารนฤเดช ติยะบุตร
พลทหารนฤเดช อยูเจริญ
พลทหารนฤทธิ์พันธ ยศทอง
พลทหารนฤเบศร นาคคําพันธ
พลทหารนฤพนธ ชิ้วนฤภัย
พลทหารนัฐดนัย พันมาก
พลทหารนัฐพงศ คําสาสี
พลทหารนัฐพร เพชรภู
พลทหารนัฐพล สายบุดดี
พลทหารนัฐวัฒน พระทอง
พลทหารนัฐวุฒิ รักขนาม

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ข

๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔
๒๑๔๕
๒๑๔๖
๒๑๔๗
๒๑๔๘
๒๑๔๙
๒๑๕๐
๒๑๕๑
๒๑๕๒
๒๑๕๓
๒๑๕๔
๒๑๕๕
๒๑๕๖
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐

พลทหารนัทพงษ คําเมือง
พลทหารนันทวัฒน คําลือ
พลทหารนันทวัฒน เจริญสุข
พลทหารนันธวัตร จันทร
พลทหารนิกร เกตุแกว
พลทหารนิคม คําภีรพันธ
พลทหารนิคม นิลละออ
พลทหารนิคม สมหวัง
พลทหารนิติพงษ กองแสน
พลทหารนิพนธ มําขุนทด
พลทหารนิพนธ สุพร
พลทหารนิภัทร นันภักดี
พลทหารนิยม ชํานินอก
พลทหารนิรันดร นันทะบุตร
พลทหารนิรันดร บุญอุด
พลทหารนิรันดร สังขสุวรรณ
พลทหารนิวัฒน จุลบุรมย
พลทหารเนติพงษ นิตยาชิต
พลทหารบรรชา วางแกว
พลทหารบรรยง พนาลิกุล
พลทหารบอย แลสันเทียะ
พลทหารบุคอรี เกปน
พลทหารบุญจันทร งามวงค
พลทหารบุญชู เผือกอุม
พลทหารบุญญฤทธิ์ กันภัย

หนา้ ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗
๒๑๖๘
๒๑๖๙
๒๑๗๐
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕
๒๑๗๖
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

พลทหารบุญญวัจน โพธิ์ยี่
พลทหารบุญสง สมพร
พลทหารบุญเสริม พุกเปยม
พลทหารเบญจรงค เจือจันทร
พลทหารปฏิวัติ หวังผล
พลทหารปฐมพงษ นุชนารถ
พลทหารปรเชษฐ สงาจิตร
พลทหารประกร พรมสูงยาง
พลทหารประกาศิต บุญงาม
พลทหารประกิจ ทิศมี
พลทหารประจักษ จันบุตรราช
พลทหารประจิม โพธิสีสม
พลทหารประณีต บุตดีวงศ
พลทหารประดิษฐ อิ่มโคกสูง
พลทหารประทีป ภูเจริญ
พลทหารประพัฒพงศ ไชยบุญ
พลทหารประพันธ มหาวงศ
พลทหารประภากร ไพเรืองโสม
พลทหารประเมิน สมทรัพย
พลทหารประวิทย สังวาลย
พลทหารประสงค ไผลอม
พลทหารปรัชญา จันทรสําโรง
พลทหารปรัชญา ตรีสอน
พลทหารปราโมทย วิชาพูล
พลทหารปริญญา โชติสนธ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ข

๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒
๒๒๐๓
๒๒๐๔
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘
๒๒๐๙
๒๒๑๐

หนา้ ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

พลทหารปรินทร สองเมา
พลทหารปริวัฒน เวียงสมุทร
พลทหารปรีชา จันทรสุข
พลทหารปวริศร ทิ้งสุข
พลทหารปวิตร ศรีเลิศ
พลทหารปวิตร แสงสุรี
พลทหารปาณัสม พึ่งใจดี
พลทหารปติกรณ สุภาพงศ
พลทหารปยพนธ วงคพระจันทร
พลทหารปยวัฒน ไผวิจิตร
พลทหารปยะกุล วงคสมบัติ
พลทหารปยะพงค พรหมรักษา
พลทหารปยะวัฒน ศรีมารักษ
พลทหารปรยุทธ บุรีภักดิ์
พลทหารปุริวัฒน กอขันธ
พลทหารผดุงศักดิ์ อาการ
พลทหารพงคพิสุทธิ์ ชิดโคกสูง
พลทหารพงศกร วงษา
พลทหารพงศธร พรมสงคราม
พลทหารพงศนาถ เพชรบุรี
พลทหารพงศพันธ มั่นทุกะ
พลทหารพงศศักดิ์ ตันสูงเนิน
พลทหารพงษเทพ สายไทย
พลทหารพงษพัฒน ทองยอด
พลทหารพงษพัฒน ปะสุข

๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔
๒๒๑๕
๒๒๑๖
๒๒๑๗
๒๒๑๘
๒๒๑๙
๒๒๒๐
๒๒๒๑
๒๒๒๒
๒๒๒๓
๒๒๒๔
๒๒๒๕
๒๒๒๖
๒๒๒๗
๒๒๒๘
๒๒๒๙
๒๒๓๐
๒๒๓๑
๒๒๓๒
๒๒๓๓
๒๒๓๔
๒๒๓๕

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

พลทหารพงษพัฒน มาลัย
พลทหารพงษพัฒน แสงสุรินทร
พลทหารพงษศักดา ออคํา
พลทหารพงษศักดิ์ นนทศิลา
พลทหารพนมกร สนขู
พลทหารพรชัย สุวรรณเวช
พลทหารพรเทพ กิ่งแดง
พลทหารพรเทพ กินกิ่ง
พลทหารพรรณธกานต กิติโกเศศ
พลทหารพรหมพิริยะ หาคํา
พลทหารพรอมพงษ พระบุญเรือง
พลทหารพลรัตน หาญกุดเลาะ
พลทหารพลวัฒน วรรณเสน
พลทหารพลศักดิ์ บุบผาวงศ
พลทหารพลังเทพ แผนทอง
พลทหารพลากร พงษคํา
พลทหารพัชร โรมกลาง
พลทหารพัชระ พลซา
พลทหารพัฒนา ชัยปญหา
พลทหารพัฒนา รัตนปรีชา
พลทหารพันธวิศ โพธิกามน
พลทหารพัลลภ เพชรแกว
พลทหารพิชิต ไชยฤทธิ์
พลทหารพิชิต วาดวงศพักตร
พลทหารพิชิตชัย หลงหัน

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ข

๒๒๓๖
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐
๒๒๔๑
๒๒๔๒
๒๒๔๓
๒๒๔๔
๒๒๔๕
๒๒๔๖
๒๒๔๗
๒๒๔๘
๒๒๔๙
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒
๒๒๕๓
๒๒๕๔
๒๒๕๕
๒๒๕๖
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐

หนา้ ๑๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

พลทหารพิชิตชัย ชอพยอม
พลทหารพิตตินันท ทํานา
พลทหารพิทยา ทาอั้ว
พลทหารพิทยุตม บุญนาค
พลทหารพิทักษ กงวิรัตน
พลทหารพิทักษ การณเจนภพ
พลทหารพิทักษ ยางธิสาร
พลทหารพิทักษพงษ พันธหนองหวา
พลทหารพิพัฒน เมืองเหลือ
พลทหารพิษณุ ลายเงิน
พลทหารพิสิทธิ์ อวนวัง
พลทหารพิสิษฐ สุขพลอย
พลทหารพีรณัฐ ศรีละวัลย
พลทหารพีรพงษ กันมาลัย
พลทหารพีระพงศ วงศชนะ
พลทหารพีระพัฒน ถิ่นอํานาจ
พลทหารพีระวัฒน วงษอินทร
พลทหารพีระวัฒน สิทโท
พลทหารพีระศักดิ์ วันยาว
พลทหารพูนศักดิ์ ยามพูน
พลทหารเพชรรัตน จะนะพันธ
พลทหารไพรฑูรย ออนสุวรรณ
พลทหารไพโรจน ตินานพ
พลทหารไพวรรณ เขื่องสถุง
พลทหารไพศาล พรมรัตน

๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖
๒๒๖๗
๒๒๖๘
๒๒๖๙
๒๒๗๐
๒๒๗๑
๒๒๗๒
๒๒๗๓
๒๒๗๔
๒๒๗๕
๒๒๗๖
๒๒๗๗
๒๒๗๘
๒๒๗๙
๒๒๘๐
๒๒๘๑
๒๒๘๒
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

พลทหารภมร ขุนทองนุม
พลทหารภัทรพงศ อรัญเวศ
พลทหารภาคภูมิ ภูครองแง
พลทหารภาณุเดช วงคสวัสดิ์
พลทหารภานวัฒน เทศดํา
พลทหารภานุ ภูศิลา
พลทหารภานุ สีนา
พลทหารภานุพงศ ดวงหมอง
พลทหารภานุพงศ สมบูรณ
พลทหารภานุวัฒน พูนภักดี
พลทหารภานุวัฒน ศรีอวน
พลทหารภาสกร คชรัตน
พลทหารภาสกร เจริญยิ่ง
พลทหารภิพัฒน สุริยมาตร
พลทหารภิรมย ลุนลา
พลทหารภูเบศ คําแสน
พลทหารภูพัฒน ผาจันทึก
พลทหารภูมินทร นาคดี
พลทหารภูวดล ชูบุญศรี
พลทหารภูวดล อูเหล็ก
พลทหารภูวเดช สามาอาพัด
พลทหารภูวนาท อุดมเทอดสกุล
พลทหารมงคล จันบัวลา
พลทหารมงคล จุลทัศน
พลทหารมนตรา เทียนเที่ยง

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ข

๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐
๒๒๙๑
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔
๒๒๙๕
๒๒๙๖
๒๒๙๗
๒๒๙๘
๒๒๙๙
๒๓๐๐
๒๓๐๑
๒๓๐๒
๒๓๐๓
๒๓๐๔
๒๓๐๕
๒๓๐๖
๒๓๐๗
๒๓๐๘
๒๓๐๙
๒๓๑๐

พลทหารมนัส อาจอุดม
พลทหารมอส ดานอัมพร
พลทหารมะราฟด มะยูโซะ
พลทหารมะสะเอบ หมัดเด
พลทหารมิตรชัย ทะนุศรี
พลทหารมิตรภาพ อาทิตยตั้ง
พลทหารมูหัมหมัด สาหาด
พลทหารเมฆา วันนา
พลทหารยอดรัก คงผึ้ง
พลทหารยุทธชัย แกนจันทร
พลทหารยุทธนา ดีจันจอย
พลทหารยุทธนา นามพะธาย
พลทหารยุทธนา ปากดี
พลทหารยุทธพร เขตขันธ
พลทหารยุทธภูมิ นรินทรนอก
พลทหารยุทธิพงษ ดลพูล
พลทหารรณกร อภิบาลศรี
พลทหารรอสาลี ลีเปง
พลทหารรักษชน กองกุล
พลทหารรักษศิริ สวนคาย
พลทหารรัชชานนท ศรีบุญ
พลทหารรัฐวัฒน อบอุน
พลทหารรัตนพล บุญสิทธิ์
พลทหารรัตนพล ปรีจิตร
พลทหารรัตนพล พงษสุข

หนา้ ๑๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓๑๑
๒๓๑๒
๒๓๑๓
๒๓๑๔
๒๓๑๕
๒๓๑๖
๒๓๑๗
๒๓๑๘
๒๓๑๙
๒๓๒๐
๒๓๒๑
๒๓๒๒
๒๓๒๓
๒๓๒๔
๒๓๒๕
๒๓๒๖
๒๓๒๗
๒๓๒๘
๒๓๒๙
๒๓๓๐
๒๓๓๑
๒๓๓๒
๒๓๓๓
๒๓๓๔
๒๓๓๕

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

พลทหารรัตนะ เกาะกลาง
พลทหารราชัน คําพิสัย
พลทหารรุงโรจน เจริญยิ่ง
พลทหารรุงโรจน ยาคํา
พลทหารรุงอรุณ ดีดศรี
พลทหารเรวัฒน แรงรอบ
พลทหารเริงชัย ศรีแกว
พลทหารฤทธิพร กองสุข
พลทหารลิขิต สระทองซัง
พลทหารวชิรพันธุ รักกะเปา
พลทหารวนศักดิ์ แสนพันธ
พลทหารวรฉัตร กองแกว
พลทหารวรชัย ทาคําวงค
พลทหารวรเดช ภูชะหาร
พลทหารวรวัฒน สาทกลาง
พลทหารวรวิช ออนเขียว
พลทหารวรวุฒิ พงษไพร
พลทหารวรวุฒิ สิทธิศร
พลทหารวรวุธ ภูใหมพรหม
พลทหารวรายุทธ เชียวภูเขียว
พลทหารวรายุทธ ศรีวรขาน
พลทหารวริศปพน สุวรรณประการ
พลทหารวรุฒ แกวคําภา
พลทหารวัชธชัย เสนาริน
พลทหารวัชรพงษ จันทรศิริ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ข

๒๓๓๖
๒๓๓๗
๒๓๓๘
๒๓๓๙
๒๓๔๐
๒๓๔๑
๒๓๔๒
๒๓๔๓
๒๓๔๔
๒๓๔๕
๒๓๔๖
๒๓๔๗
๒๓๔๘
๒๓๔๙
๒๓๕๐
๒๓๕๑
๒๓๕๒
๒๓๕๓
๒๓๕๔
๒๓๕๕
๒๓๕๖
๒๓๕๗
๒๓๕๘
๒๓๕๙
๒๓๖๐

พลทหารวัชรพล ติจะนา
พลทหารวัชระ ไชยบุตร
พลทหารวัชระ เมืองโคตร
พลทหารวัชระ สําราญพงษ
พลทหารวัชระกร หมื่นแกว
พลทหารวัฒทวุฒิ แพงจอมพล
พลทหารวัฒนพงษ ดงดอน
พลทหารวัฒนา แผนผา
พลทหารวัฒนาชัย แสนวงษ
พลทหารวัทนพร ทองสังข
พลทหารวันเฉลิม โกรัมย
พลทหารวันชัย เกิดทวี
พลทหารวายุ อินทพงษ
พลทหารวายุ อุดมสิน
พลทหารวิจิตรศิลป ผลวิเชียร
พลทหารวิชัย ทีเปา
พลทหารวิชัย หงมณี
พลทหารวิชัย เอี่ยมทา
พลทหารวิชิต แสงนวล
พลทหารวิเชียร บรรทร
พลทหารวิฑูรย ชูรัตน
พลทหารวิทยา จันดางาม
พลทหารวิทยา บุญหลา
พลทหารวิทยา ประจันทร
พลทหารวิทยา ปญญาวัน

หนา้ ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓๖๑
๒๓๖๒
๒๓๖๓
๒๓๖๔
๒๓๖๕
๒๓๖๖
๒๓๖๗
๒๓๖๘
๒๓๖๙
๒๓๗๐
๒๓๗๑
๒๓๗๒
๒๓๗๓
๒๓๗๔
๒๓๗๕
๒๓๗๖
๒๓๗๗
๒๓๗๘
๒๓๗๙
๒๓๘๐
๒๓๘๑
๒๓๘๒
๒๓๘๓
๒๓๘๔
๒๓๘๕

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

พลทหารวิทยา ภักดี
พลทหารวิทยา วงคกระโซ
พลทหารวิทยา สุโขยชัย
พลทหารวิทยา สุรัตนพราหมณ
พลทหารวิทยา เสียวคํา
พลทหารวิทยา แสงคํา
พลทหารวิทยา เอี่ยมกลั่น
พลทหารวิทวัส แกววงวร
พลทหารวิทวัส ยะภักดี
พลทหารวิทวัส อุทชัย
พลทหารวิเทพ ไชยะวง
พลทหารวินัย วงคฝายแดง
พลทหารวิภาสเรือง ประทุมวัตร
พลทหารวิระพงษ ขัติยะวงศ
พลทหารวิรัตน จันทรกอง
พลทหารวิวัฒน จันทรราตรี
พลทหารวิวัฒน หวดขุนทด
พลทหารวิศรุต บินสมะ
พลทหารวิษณุ บุญชู
พลทหารวิษณุ พรหมยา
พลทหารวิษณุ รัตนหิรัญ
พลทหารวิษณุ วงศษา
พลทหารวิษณุกร อรามเรือง
พลทหารวิสุทธิ์ ศรีทองหลอ
พลทหารวีรเกียรติ ชมอินทร

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ข

๒๓๘๖
๒๓๘๗
๒๓๘๘
๒๓๘๙
๒๓๙๐
๒๓๙๑
๒๓๙๒
๒๓๙๓
๒๓๙๔
๒๓๙๕
๒๓๙๖
๒๓๙๗
๒๓๙๘
๒๓๙๙
๒๔๐๐
๒๔๐๑
๒๔๐๒
๒๔๐๓
๒๔๐๔
๒๔๐๕
๒๔๐๖
๒๔๐๗
๒๔๐๘
๒๔๐๙
๒๔๑๐

พลทหารวีรชน ทองสินธุ
พลทหารวีรชน พลางวัน
พลทหารวีรพงษ ภูพันไร
พลทหารวีรวัฒน ทวีทรัพย
พลทหารวีรวัฒน ภูมิลา
พลทหารวีระกร นิยมเดชา
พลทหารวีระกร อิ่มเสถียร
พลทหารวีระเดช พลนาแสน
พลทหารวีระศักดิ์ ภูมิบุตร
พลทหารวุฒิกาศ มิเกลี้ยง
พลทหารวุฒิไกร แกวฝาย
พลทหารวุฒิไกร ทาวงศ
พลทหารวุฒิชัย ปะสาลาสี
พลทหารวุฒิชัย อยูทองหลาง
พลทหารวุฒิพงษ แนวโสภี
พลทหารวุฒิพงษ ฟองฤทธิ์
พลทหารวุฒิศักดิ์ ดอนโสภา
พลทหารไวทยา ตูทอง
พลทหารศตวรรษ บุญรอด
พลทหารศรชัย ภูเพ็งใจ
พลทหารศรพรม รุงนอย
พลทหารศรวิศ วันทอง
พลทหารศรัญย หงษสีทอง
พลทหารศรัณยู พรมศรี
พลทหารศรายุธ ประภาสัย

หนา้ ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔๑๑
๒๔๑๒
๒๔๑๓
๒๔๑๔
๒๔๑๕
๒๔๑๖
๒๔๑๗
๒๔๑๘
๒๔๑๙
๒๔๒๐
๒๔๒๑
๒๔๒๒
๒๔๒๓
๒๔๒๔
๒๔๒๕
๒๔๒๖
๒๔๒๗
๒๔๒๘
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๒๔๓๒
๒๔๓๓
๒๔๓๔
๒๔๓๕

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

พลทหารศราวุฒิ กุณากาล
พลทหารศราวุฒิ เกตุแกว
พลทหารศราวุฒิ จันทรจุรี
พลทหารศราวุฒิ ภูศรีเมือง
พลทหารศราวุฒิ สุวรรณ
พลทหารศราวุธ แกวอุดม
พลทหารศักดิ์ดา ชาเหลา
พลทหารศักดิ์ดา ใหมคามี
พลทหารศักดิ์รินทร เหลาอาจ
พลทหารศักดิ์ฤทธิ์ ดีปานแกว
พลทหารศักดิ์สิทธิ์ บัวบานแยม
พลทหารศักดิ์สิทธิ์ บางเหลือง
พลทหารศักดิ์สิทธิ์ ยศรุงเรือง
พลทหารศาสดา กาเผือกงาม
พลทหารศิริชัย มะณี
พลทหารศิริชัย ศิริเอก
พลทหารศิริชัย หอมประเสริฐ
พลทหารศิริโชค พรมติ๊บ
พลทหารศิริธรรม วิบูลยศิลป
พลทหารศิริโยธิน วงษแกว
พลทหารศิริวัฒนะ อรรถโสภา
พลทหารศิริวิชญ โทสาลี
พลทหารศิลปชัย นามมะณี
พลทหารศุภกร สรอยหลา
พลทหารศุภกร สังขกุล

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ข

๒๔๓๖
๒๔๓๗
๒๔๓๘
๒๔๓๙
๒๔๔๐
๒๔๔๑
๒๔๔๒
๒๔๔๓
๒๔๔๔
๒๔๔๕
๒๔๔๖
๒๔๔๗
๒๔๔๘
๒๔๔๙
๒๔๕๐
๒๔๕๑
๒๔๕๒
๒๔๕๓
๒๔๕๔
๒๔๕๕
๒๔๕๖
๒๔๕๗
๒๔๕๘
๒๔๕๙
๒๔๖๐

พลทหารศุภกร สันปาแกว
พลทหารศุภกิจ ภูสามสาย
พลทหารศุภชัย ธุระทํา
พลทหารศุภชัย ฟกทอง
พลทหารศุภชัย หอมเชื้อ
พลทหารศุภมิต ปนสา
พลทหารศุภวิชญ โพธิ์บุบผา
พลทหารศุภวิชญ ยอมเยาว
พลทหารศุภวิชญ สมเพชร
พลทหารเศรษฐี พรมสุวงษ
พลทหารสงัด จันทสิทธ
พลทหารสตอเพชร ใบบัง
พลทหารสถาพร จิตรัมย
พลทหารสถาพร ทิพสีลาด
พลทหารสถาพร ปากกากลีบ
พลทหารสถาพร ยอดจันดา
พลทหารสถิต โครตมูล
พลทหารสนธยา ชื่นชม
พลทหารสนธยา ยั่งยืน
พลทหารสนั่น เริ่มสี
พลทหารสมเกียรติ วัชเดช
พลทหารสมคิด คําแพง
พลทหารสมคิด ศรีหลัก
พลทหารสมคิด สอนพงษ
พลทหารสมคิด สีคราม

หนา้ ๑๙๙
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๒๔๖๑
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๒๔๖๔
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๒๔๗๔
๒๔๗๕
๒๔๗๖
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๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

พลทหารสมเจต จันเพ็ง
พลทหารสมชัย สมลา
พลทหารสมชาย วงคแกว
พลทหารสมชาย ศักดิ์มั่น
พลทหารสมพงษ เกตรักษ
พลทหารสมพงษ ปนอมร
พลทหารสมพงษ สมศรีแกว
พลทหารสมพงษ อินทรภู
พลทหารสมพร เจือจันทร
พลทหารสมพร เทพอุทัย
พลทหารสมพร นิยม
พลทหารสมพร อะโสต
พลทหารสมพิศ ปญญา
พลทหารสมมิตร รัตนพัฒน
พลทหารสมยศ ขาวรัมย
พลทหารสมยศ อินดี
พลทหารสมรักษ รัตนจิตร
พลทหารสมศักดิ์ ไชยายงค
พลทหารสมศักดิ์ ทองแพง
พลทหารสมศักดิ์ สงวนดิษ
พลทหารสมหวัง รัตสุ
พลทหารสมาคม เพชรแสง
พลทหารสยมภู แสงหิรัญ
พลทหารสยาม แตงสุวรรณ
พลทหารสรนันท หมูศรีจร

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ข

๒๔๘๖
๒๔๘๗
๒๔๘๘
๒๔๘๙
๒๔๙๐
๒๔๙๑
๒๔๙๒
๒๔๙๓
๒๔๙๔
๒๔๙๕
๒๔๙๖
๒๔๙๗
๒๔๙๘
๒๔๙๙
๒๕๐๐
๒๕๐๑
๒๕๐๒
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
๒๕๐๖
๒๕๐๗
๒๕๐๘
๒๕๐๙
๒๕๑๐

หนา้ ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

พลทหารสรศักดิ์ บรรจงใหม
พลทหารสราวุฒิ แยมโกเมน
พลทหารสวาง พืชทอง
พลทหารสหรัฐ จําปาแกว
พลทหารสังขเพชร หงษเวียงจันทร
พลทหารสังวรา เล็กกุล
พลทหารสัจจา สะอาด
พลทหารสัญชัย วงคสูง
พลทหารสัณฐิติ ศรีสุยนต
พลทหารสันติ นักรอง
พลทหารสันติพงษ ศรีชนะ
พลทหารสันติพร ฮาบเมืองซอง
พลทหารสาคร เหลื่อมศรี
พลทหารสาธร มาลาศรี
พลทหารสาธิต ไสววรรณ
พลทหารสานิตย สุกระภี
พลทหารสามารถ พรมโสภา
พลทหารสามารถ โหตะรัตน
พลทหารสายฟา ศิริพงศวรนาถ
พลทหารสาโรจน บุญสุทธิ
พลทหารสํารอง หนาดเสน
พลทหารสําราญศักดิ์ องคะกาศ
พลทหารสําเริง ละหาญนอก
พลทหารสิทธิชัย นิพวงลา
พลทหารสิทธิชาติ สมบัติยิ่ง

๒๕๑๑
๒๕๑๒
๒๕๑๓
๒๕๑๔
๒๕๑๕
๒๕๑๖
๒๕๑๗
๒๕๑๘
๒๕๑๙
๒๕๒๐
๒๕๒๑
๒๕๒๒
๒๕๒๓
๒๕๒๔
๒๕๒๕
๒๕๒๖
๒๕๒๗
๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๒
๒๕๓๓
๒๕๓๔
๒๕๓๕

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

พลทหารสิทธิโชค จันบัวชม
พลทหารสิทธิพงษ ขันทะวิชัย
พลทหารสิทธิพงษ ภูเดนใส
พลทหารสิทธิพร คํานนท
พลทหารสิทธิพัฒน แสงพงษ
พลทหารสิทธิศักดิ์ นวลแสง
พลทหารสิปปภาส จุมี
พลทหารสิริชัย จันทรศรี
พลทหารสิโรตน โพธิ์เรือง
พลทหารสุขเกษม บุญผาลา
พลทหารสุขสวัสดิ์ ลาโพธิ์
พลทหารสุขสันต เอียดวุน
พลทหารสุชาติ เลิศพิมาย
พลทหารสุทธิ เพชรนอย
พลทหารสุทธิชัย ตนวงคษา
พลทหารสุทัศ ขุนเพชร
พลทหารสุทัศน วงคฝายแดง
พลทหารสุทัศน แสนคํา
พลทหารสุเทพ พันธมณี
พลทหารสุธากร กุลบุตร
พลทหารสุธี แกวจันทร
พลทหารสุธี เนประโคน
พลทหารสุนทร วงคศรีชา
พลทหารสุนทร สืบสําราญ
พลทหารสุปญญา จันหอม

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ข

๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๔๐
๒๕๔๑
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐

พลทหารสุพจน ศรีจินดา
พลทหารสุเมธ จอมกระโทก
พลทหารสุรเจตร ออนสะอาด
พลทหารสุรชัย คําแกว
พลทหารสุรชัย บุญมาก
พลทหารสุรชัย ปญญาคํา
พลทหารสุรชาติ พิมวงษา
พลทหารสุรเดช ศรีหาบุตร
พลทหารสุรพันธ มะรัตน
พลทหารสุรวีร วัลละวงศ
พลทหารสุรวุฒิ ศรีคํา
พลทหารสุรศักดิ์ เกษมสุข
พลทหารสุรศักดิ์ มาลาศรี
พลทหารสุรศักดิ์ ศรีสะอาด
พลทหารสุรศักดิ์ สาลี
พลทหารสุรัตน อ่ําพรม
พลทหารสุรางค เคนคูณ
พลทหารสุริชัย สอนเสาร
พลทหารสุริยะ เงินกลม
พลทหารสุริยะ ดอนราษลี
พลทหารสุริยะ รุงงาม
พลทหารสุริยะ หมื่นสุข
พลทหารสุริยัน จันทะเลิศ
พลทหารสุริยา ทันทะ
พลทหารสุริยา แสงขาว

หนา้ ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
๒๕๗๑
๒๕๗๒
๒๕๗๓
๒๕๗๔
๒๕๗๕
๒๕๗๖
๒๕๗๗
๒๕๗๘
๒๕๗๙
๒๕๘๐
๒๕๘๑
๒๕๘๒
๒๕๘๓
๒๕๘๔
๒๕๘๕

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

พลทหารสุรียา นามวาส
พลทหารเสกสรร โกสูงเนิน
พลทหารเสกสรร เดสี
พลทหารเสกสรร ตรีรัตน
พลทหารเสกสรร มุงคุณเขียว
พลทหารเสกสิทธิ์ แกวพรหม
พลทหารแสงชัย ดวงขาว
พลทหารแสงเทียน แลโคง
พลทหารโสภณ สวัสดิภูมิ
พลทหารหนึ่งพิชิต พรหมเสนา
พลทหารหรรษกร ชมเชย
พลทหารเหมราช เฉลิมกลิ่น
พลทหารอชิตพล บุญปากดี
พลทหารอดิพงศ หมึกสี
พลทหารอดิเรก พรมเมือง
พลทหารอดิศร มีแกว
พลทหารอดิศร เมกศรี
พลทหารอดิศร ศรีสุระ
พลทหารอดิศร สีดาถม
พลทหารอดิศักดิ์ ทําทอง
พลทหารอดิศักดิ์ นิลภา
พลทหารอดิศักดิ์ มูลไชย
พลทหารอดิศักดิ์ สุขนอย
พลทหารอดิศักดิ์ ไหมทอง
พลทหารอติชน พันธุกิจ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ข

๒๕๘๖
๒๕๘๗
๒๕๘๘
๒๕๘๙
๒๕๙๐
๒๕๙๑
๒๕๙๒
๒๕๙๓
๒๕๙๔
๒๕๙๕
๒๕๙๖
๒๕๙๗
๒๕๙๘
๒๕๙๙
๒๖๐๐
๒๖๐๑
๒๖๐๒
๒๖๐๓
๒๖๐๔
๒๖๐๕
๒๖๐๖
๒๖๐๗
๒๖๐๘
๒๖๐๙
๒๖๑๐

พลทหารอธิชัย บันรัมย
พลทหารอธิวัฒน ขยายชน
พลทหารอธิษร ชัยสงค
พลทหารอนนต ปุราถาเน
พลทหารอนันต บัวนาค
พลทหารอนันตชัย จันทรเงิน
พลทหารอนันตะชัย รีพล
พลทหารอนิรุต มาทา
พลทหารอนิรุติ สุขกากิจ
พลทหารอนุกูล อนุษเกต
พลทหารอนุชัย บนบาลดี
พลทหารอนุชัย บูชากุล
พลทหารอนุชา ชิณวงศ
พลทหารอนุชา ภูคําวงศ
พลทหารอนุชา รูปสอาด
พลทหารอนุชา วิลุน
พลทหารอนุชา หวานเย็น
พลทหารอนุชิต ศรีหาบง
พลทหารอนุทัศน พันลํา
พลทหารอนุพงศ บานเย็น
พลทหารอนุพงษ ประชาตี
พลทหารอนุรักษ หาญมนตรี
พลทหารอนุวัฒน วงเวียน
พลทหารอนุวัฒน อุทัยดา
พลทหารอนุศร ฮับฮวด

หนา้ ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖๑๑
๒๖๑๒
๒๖๑๓
๒๖๑๔
๒๖๑๕
๒๖๑๖
๒๖๑๗
๒๖๑๘
๒๖๑๙
๒๖๒๐
๒๖๒๑
๒๖๒๒
๒๖๒๓
๒๖๒๔
๒๖๒๕
๒๖๒๖
๒๖๒๗
๒๖๒๘
๒๖๒๙
๒๖๓๐
๒๖๓๑
๒๖๓๒
๒๖๓๓
๒๖๓๔
๒๖๓๕

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

พลทหารอภิชัย เผือคํา
พลทหารอภิชัย พื้นผา
พลทหารอภิชาติ เขียวสะอาด
พลทหารอภิชาติ ทมถา
พลทหารอภิชาติ นามจําปา
พลทหารอภิชาติ อาดมะเระ
พลทหารอภิเชษฐ ปลอง
พลทหารอภิเดช ศรศรี
พลทหารอภินัฐธ เพ็ชรคงเนิน
พลทหารอภินันท จงใจงาม
พลทหารอภินันท สุวรรณจักร
พลทหารอภิวัฒน นรมาตย
พลทหารอภิวัฒน สุวรรณรอด
พลทหารอภิวัฒร พิณทอง
พลทหารอภิสิทธิ์ ผุยภูเขียว
พลทหารอภิสิทธิ์ พันโบ
พลทหารอภิสิทธิ์ ภูชื่นบาน
พลทหารอภิสิทธิ์ รัศมี
พลทหารอรงกรณ ภาคสุโพธิ์
พลทหารอรรถชัย คําพรมมี
พลทหารอรรถชัย ชัยแสง
พลทหารอรรถพล ตางทอง
พลทหารอรรถพล สุดแนน
พลทหารอรรถพล อาจยิ่งยง
พลทหารอรรถวิท วิชนนท

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ข

๒๖๓๖
๒๖๓๗
๒๖๓๘
๒๖๓๙
๒๖๔๐
๒๖๔๑
๒๖๔๒
๒๖๔๓
๒๖๔๔
๒๖๔๕
๒๖๔๖
๒๖๔๗
๒๖๔๘
๒๖๔๙
๒๖๕๐
๒๖๕๑
๒๖๕๒
๒๖๕๓
๒๖๕๔
๒๖๕๕
๒๖๕๖
๒๖๕๗
๒๖๕๘
๒๖๕๙
๒๖๖๐
๒๖๖๑

หนา้ ๒๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

พลทหารอรรถสิทธิ์ จิตรโสม
พลทหารอริยะ มาไกล
พลทหารอลงกรณ คณาเสน
พลทหารอลงกรณ เมากลาง
พลทหารอัครเดช แดงวันสี
พลทหารอัครเดช มีบุญ
พลทหารอัฐพงษ มูลเมือง
พลทหารอัตชัย แสนดวง
พลทหารอับดลอาซีร สแลแม
พลทหารอับดุลมาเล็ต ตูกังละ
พลทหารอัมรินทร กลอมเกลี้ยง
พลทหารอัมรินทร หุนทอง
พลทหารอัศวิน แกวลอย
พลทหารอัษฎา ปราณี
พลทหารอัษฎา สาครเจริญ
พลทหารอัษฎาวุฒิ ขุนครบุรี
พลทหารอัษฏายุทธ เรืองฤทธิ์
พลทหารอัษฏาวุธ มังคลัง
พลทหารอาคม ในพิมาย
พลทหารอาจณรงค ขันชะลี
พลทหารอาจินต โตนชัยภูมิ
พลทหารอาชานนท บุตรดาหาร
พลทหารอาณาจักร เจนดานกลาง
พลทหารอาทร แสงขาว
พลทหารอาทิตย คลอยชาวนา
พลทหารอาทิตย ชินบูรณ

๒๖๖๒
๒๖๖๓
๒๖๖๔
๒๖๖๕
๒๖๖๖
๒๖๖๗
๒๖๖๘
๒๖๖๙
๒๖๗๐
๒๖๗๑
๒๖๗๒
๒๖๗๓
๒๖๗๔
๒๖๗๕
๒๖๗๖
๒๖๗๗
๒๖๗๘
๒๖๗๙
๒๖๘๐
๒๖๘๑
๒๖๘๒
๒๖๘๓
๒๖๘๔
๒๖๘๕
๒๖๘๖
๒๖๘๗

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

พลทหารอาทิตย ทองมาก
พลทหารอานนท จิตรพฤกษ
พลทหารอานนท ทองลือ
พลทหารอานนท นรเพ็ชร
พลทหารอานนท พูนสวัสดิ์
พลทหารอํานวย เอี่ยมชม
พลทหารอําพล วงเวียน
พลทหารอิทธิชัย เกตุดา
พลทหารอิทธิพงษ ชาญชิตร
พลทหารอิลยาส สูหลง
พลทหารอิสมิน ปฏิเวช
พลทหารอิสริยะ คําสิงห
พลทหารอีรมานัน เจะโซะ
พลทหารอุดม ทองมนต
พลทหารอุดมพล วอนวงค
พลทหารอุดมศักดิ์ ภูพวก
พลทหารอุทัย ดวงสี
พลทหารอุปถัมภ ขาวกระบิน
พลทหารอุสมัน ยูโซะ
พลทหารเอกชัย แซซง
พลทหารเอกพจน พลภักดี
พลทหารเอกพันธ ดอนไพรยอน
พลทหารเอกภพ สิมมาสุด
พลทหารเอกรัฐ สงสุวรรณ
พลทหารเอกลักษ แจมเชื้อ
พลทหารเอกลักษณ สวางวงศ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ข

๒๖๘๘
๒๖๘๙
๒๖๙๐
๒๖๙๑
๒๖๙๒
๒๖๙๓
๒๖๙๔
๒๖๙๕
๒๖๙๖
๒๖๙๗
๒๖๙๘
๒๖๙๙
๒๗๐๐
๒๗๐๑

หนา้ ๒๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

พลทหารเอกวัฒน มูฮําหมัดยะโกบ
พลทหารเอกวิทย กัณหาเวียง
พลทหารเอกอนันต โพธิ์สอาด
พลทหารโอภาส ชาวสนาม
พลทหารโอภาส ดอกจันทร
พลทหารฮาฟส ดือเระ
พลทหารฮารอฟต นิยมเดชา
อาสาสมัครทหารพรานขวัญยืน
ลําดับวงษ
อาสาสมัครทหารพรานฉัตรธน
พฤกษาการ
อาสาสมัครทหารพรานณรงคฤทธิ์
ราภาภรณ
อาสาสมัครทหารพรานธนพล
มิ่งมงคล
อาสาสมัครทหารพรานนิตย
แปนงาม
อาสาสมัครทหารพรานบุญจันทร
ใจซื่อ
อาสาสมัครทหารพรานพรชัย
ชัยสิริมั่นคง

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

๒๗๐๒ อาสาสมัครทหารพรานพิชัย
พิมพโสม
๒๗๐๓ อาสาสมัครทหารพรานไพบูลย
คลังทอง
๒๗๐๔ อาสาสมัครทหารพรานเล็ก
แปนงาม
๒๗๐๕ อาสาสมัครทหารพรานวัฒนพงษ
ศรีรัตน
๒๗๐๖ อาสาสมัครทหารพรานศิวโมทย
ใจบุญ
๒๗๐๗ อาสาสมัครทหารพรานเศกสันติ์
สัมพันธ
๒๗๐๘ อาสาสมัครทหารพรานสมพงษ
จันทรวิโรจน
๒๗๐๙ อาสาสมัครทหารพรานสมศักดิ์
จีวรพรหม
๒๗๑๐ อาสาสมัครทหารพรานสุริยา
เอกมงคลวัฒน
๒๗๑๑ อาสาสมัครทหารพรานอราม
ฤกษสอาด

กองทัพอากาศ
๒๗๑๒ นาวาอากาศโท ปยะกูล
๒๗๑๔ เรืออากาศตรี ทรงศักดิ์ เริ่มรัตน
ศิลปสมบูรณ
๒๗๑๕ เรืออากาศตรีหญิง แพรพรรณ
๒๗๑๓ นาวาอากาศตรี ภาณุพงศ ฮอไลเฮง
เหลืองทองคํา

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ข

หนา้ ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗๑๖ พันจาอากาศเอก ชญานนท
สิทธิราช
๒๗๑๗ พันจาอากาศเอก ชุมพล โพธิวัลย
๒๗๑๘ พันจาอากาศเอก ถิรวัฒน ลีสม
๒๗๑๙ พันจาอากาศเอก ธีรวิทย สอนอินทร

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

๒๗๒๐ พันจาอากาศเอก เสกสรร
จันทรผกา
๒๗๒๑ พันจาอากาศเอก อินทนนท พึ่งไชย
๒๗๒๒ จาอากาศเอกหญิง ศิริธร กวมทรัพย

