
 หนา   ๑ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนัเปนที่เชดิชย่ิูงชางเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณอนัมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย 

ประจําป  ๒๕๖๔ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก   

และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  ชั้นต่ํากวาสายสะพาย  รวมทั้งส้ิน  ๒๓๖,๙๕๕  ราย   

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  ดังรายนามทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตร ี



 หนา   ๒ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

กระทรวงกลาโหม 

กองทัพเรือ 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๕๕  ราย) 

 ๑ นาวาเอก กานต  อภิหรรษากร 

 ๒ นาวาเอก เกรียงไกร  ทองคํา 

 ๓ นาวาเอก ฉัตรชัย  เหลืองทองคํา 

 ๔ นาวาเอก ชลิต  เจริญวัฒนะโภคา 

 ๕ นาวาเอก ชัยธัช  มะลาไสย 

 ๖ นาวาเอก ชาญชัย  ศาสตรสกุล 

 ๗ นาวาเอก ณรงคศักดิ์  ศรีละออง 

 ๘ นาวาเอก ณัฐวุฒิ  อภิบาลนาวิน 

 ๙ นาวาเอก ทวีศักดิ์  ทองนาค 

 ๑๐ นาวาเอก ทวีศักดิ์  สายแวว 

 ๑๑ นาวาเอก ทศพร  ปราบริปู 

 ๑๒ นาวาเอก ทิวา  ออนละออ 

 ๑๓ นาวาเอก ธนดล  สรรคณี 

 ๑๔ นาวาเอก ธวัช  ศรีเฉลิม 

 ๑๕ นาวาเอก พันธวัสส  ตันจรูญศรี 

 ๑๖ นาวาเอก พัลลภ  เปยมมงคล 

 ๑๗ นาวาเอก พีรพงษ  สมบัติวงศ 

 ๑๘ นาวาเอก พีรพัฒน  แสงจิรัง 

 ๑๙ นาวาเอก พีระพล  เพ็งหนู 

 ๒๐ นาวาเอก ไพสิทธิ์  เพชรฤทธิ์ 

 ๒๑ นาวาเอก ภาณุพงศ  ขุมสิน 

 ๒๒ นาวาเอก ไมตรี  บุตรบุรี 

 ๒๓ นาวาเอก วชรพล  โอปน 

 ๒๔ นาวาเอก วรวุฒิ  วรพงศ 

 ๒๕ นาวาเอก วัฒนา  วงศปรีชา 

 ๒๖ นาวาเอก วิจัย  จันทรแทน 

 ๒๗ นาวาเอก วีระชัย  บุญมาก 

 ๒๘ นาวาเอก วีระเดช  อาจทรัพย 

 ๒๙ นาวาเอก เศรษฐา  โกศัยสุข 

 ๓๐ นาวาเอก สตางค  ชุตาภา 

 ๓๑ นาวาเอก สมชาย  ญาติประชุม 

 ๓๒ นาวาเอก สมชาย  นอยพิทักษ 

 ๓๓ นาวาเอก สยุมภู  ศิริรังษี 

 ๓๔ นาวาเอก สรรพสิทธิ์  สงกุมาร 

 ๓๕ นาวาเอก สุมิตร  ชอบสอาด 

 ๓๖ นาวาเอก สุรชัย  ตันเจริญ 

 ๓๗ นาวาเอก สุรวรรธก  สาเงิน 

 ๓๘ นาวาเอก สุรวุฒิ  สุมงคล 

 ๓๙ นาวาเอก อนุชา  บุตรสิงขรณ 

 ๔๐ นาวาเอก อภิวัฒน  ชาญชัยมงคล 

 ๔๑ นาวาเอก โอภาส  ไทยพิบูลย 

 ๔๒ นาวาเอกหญิง กิตติมา  ธิเบศรณรงค 

 ๔๓ นาวาเอกหญิง จรัญญา  พลชัย 

 ๔๔ นาวาเอกหญิง ณัฐธยาน  ลอชูสกุล 

 ๔๕ นาวาเอกหญิง นันดา  บูรณพงศ 

 ๔๖ นาวาเอกหญิง ปาริฉัตร  แกวแจม 



 หนา   ๓ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๗ นาวาเอกหญิง พจมาน  อนุเวช 

 ๔๘ นาวาเอกหญิง ภิญุดา  เจริญผล 

 ๔๙ นาวาเอกหญิง วรัญญา  คุมผาติ 

 ๕๐ นาวาเอกหญิง ศุภกัณฑ  แสงทับทิม 

 ๕๑ นาวาเอกหญิง สิริ์ลดา  หัศภาดล 

 ๕๒ นาวาเอกหญิง สุภลักษณ  ดารานนท 

 ๕๓ นาวาเอกหญิง สุวารี  ครูแกว 

 ๕๔ นาวาเอกหญิง อารมย  แกวบุญชู 

 ๕๕ นาวาเอกหญิง อุบลรัตน  เชาวสุโข 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๒๔  ราย) 

 ๑ นาวาเอก กรกช  วิไลลักษณ 

 ๒ นาวาเอก กริช  กองศรี 

 ๓ นาวาเอก กฤษณะ  ยวงสอาด 

 ๔ นาวาเอก กสมา  นิลแสงรัตน 

 ๕ นาวาเอก กสานต  อติโพธิ 

 ๖ นาวาเอก กองภพ  สวัสดิ์พาณิชย 

 ๗ นาวาเอก กายสิทธิ์  วงศดินดํา 

 ๘ นาวาเอก กําปน  บุญสง 

 ๙ นาวาเอก กิตติ  หาญภักดี 

 ๑๐ นาวาเอก กิตติ์ธนภูมิ  วองวรานนท 

 ๑๑ นาวาเอก เกษม  นพรักษา 

 ๑๒ นาวาเอก คมนุชิต  พรหมปกษา 

 ๑๓ นาวาเอก คมสัน  จันทรางศุ 

 ๑๔ นาวาเอก คมสันติ์  ดีประเสริฐ 

 ๑๕ นาวาเอก ครองชัย  เกษมศรีธนาวัฒน 

 ๑๖ นาวาเอก จตุรงค  พัสตรานนท 

 ๑๗ นาวาเอก จตุรงค  สุขเกษม 

 ๑๘ นาวาเอก จักรกฤษณ  เรียมรักษ 

 ๑๙ นาวาเอก จักรรินทร  บดี 

 ๒๐ นาวาเอก จํานงค  หะรารักษ 

 ๒๑ นาวาเอก จิตติ  สัมภัตตะกุล 

 ๒๒ นาวาเอก เจริญ  รัตนหิรัญ 

 ๒๓ นาวาเอก ฉัตรชัย  วัฒนธรรม 

 ๒๔ นาวาเอก ชรัตน  มณฑา 

 ๒๕ นาวาเอก ชลเขตต  หิรัญพิศ 

 ๒๖ นาวาเอก ชัชชัย  ปาละนันท 

 ๒๗ นาวาเอก ชาญยุทธ  ทวมจุย 

 ๒๘ นาวาเอก ชาติชาย  กล่ินทิพย 

 ๒๙ นาวาเอก ชาลี  เฉียบแหลม 

 ๓๐ นาวาเอก ชํานาญ  บัวจูม 

 ๓๑ นาวาเอก ชิตวัน  เชยสกุล 

 ๓๒ นาวาเอก ไชยวัฒน  มาละวรรณโณ 

 ๓๓ นาวาเอก ไชยวุฒิ  เอี่ยมสมัย 

 ๓๔ นาวาเอก ฐิติกร  คําดํารงกุล 

 ๓๕ นาวาเอก ฐิติพันธ  คําปอ 

 ๓๖ นาวาเอก ฐิติวัชร  ภัทรเกียรติวงศ 

 ๓๗ นาวาเอก ณภัทร  มีสมเพ่ิม 

 ๓๘ นาวาเอก ณรงค  สลีออน 

 ๓๙ นาวาเอก ณัฏฐพงศ  สวัสดิ์สุข 

 ๔๐ นาวาเอก ณัฐกร  ใหศิริกุล 



 หนา   ๔ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๑ นาวาเอก ณัฐพนธ  ชาติปรีชากุล 

 ๔๒ นาวาเอก ณัฐวุฒิ  คลองนาวา 

 ๔๓ นาวาเอก ดนัย  สีกุหลาบ 

 ๔๔ นาวาเอก ถนอม  ประสงคสุวรรณ 

 ๔๕ นาวาเอก ทนงศักดิ์  ประกอบทรัพย 

 ๔๖ นาวาเอก ทนัญชัย  สวางเนตร 

 ๔๗ นาวาเอก ทรงยศ  สุตตาสอน 

 ๔๘ นาวาเอก ทวีทรัพย  เรืองผ้ึง 

 ๔๙ นาวาเอก ทวียศ  รัตนศีล 

 ๕๐ นาวาเอก ทินกร  หนูเหมือน 

 ๕๑ นาวาเอก เทวินทร  นิลสาคร 

 ๕๒ นาวาเอก แทน  ทองรับแกว 

 ๕๓ นาวาเอก ธนู  สังหราย 

 ๕๔ นาวาเอก ธีรวิทย  ศิริวัลลภ 

 ๕๕ นาวาเอก ธีระ  อภิหกิจ 

 ๕๖ นาวาเอก ธีระศักดิ์  พิสมัย 

 ๕๗ นาวาเอก นพดล  บางย่ีขัน 

 ๕๘ นาวาเอก นราพงศ  อาจปรุ 

 ๕๙ นาวาเอก นฤพนธ  จอยทองมูล 

 ๖๐ นาวาเอก นัฐ  ประสิทธิ์บุญ 

 ๖๑ นาวาเอก นาวิน  ฐิตยานุวัฒน 

 ๖๒ นาวาเอก นาวิน  ยินดี 

 ๖๓ นาวาเอก นาวี  ฤทัยวทัญู 

 ๖๔ นาวาเอก นิทัศน  สุนทรรัตน 

 ๖๕ นาวาเอก นิพนธ  สินปราณี 

 ๖๖ นาวาเอก นิวัต  โพธิ์นาค 

 ๖๗ นาวาเอก เนตร  อินพักทัน 

 ๖๘ นาวาเอก บดินทร  นิธิอุทัย 

 ๖๙ นาวาเอก บรรเทิง  ตุมสุข 

 ๗๐ นาวาเอก บัณฑิต  เนียมพลอย 

 ๗๑ นาวาเอก บุญเชิด  ชัยชาติ 

 ๗๒ นาวาเอก บุญญเกียรติ  เชื้อโนนแดง 

 ๗๓ นาวาเอก บุญฤทธิ์  วรรณสุทธิ์ 

 ๗๔ นาวาเอก ประครอง  อังคณิต 

 ๗๕ นาวาเอก ประจักร  เจนไธสง 

 ๗๖ นาวาเอก ประพาส  สุวรรณรังค 

 ๗๗ นาวาเอก ประภาส  สีขาว 

 ๗๘ นาวาเอก ประเมิน  บรรเทาทุกข 

 ๗๙ นาวาเอก ประสาร  ขวัญโพชา 

 ๘๐ นาวาเอก ประสิทธิ์  กระจงกลาง 

 ๘๑ นาวาเอก ประเสริฐ  ไกรสําโรง 

 ๘๒ นาวาเอก ปริทัศน  นิระฉัตรสุวรรณ 

 ๘๓ นาวาเอก ปรีชา  ใจพรหม 

 ๘๔ นาวาเอก ปญญสิริ  มีสมโสต 

 ๘๕ นาวาเอก ปยชาติ  อินมอญ 

 ๘๖ นาวาเอก ผดุง  แปงการิยา 

 ๘๗ นาวาเอก พงศเทพ  ศิริเจริญ 

 ๘๘ นาวาเอก พรเลิศ  กลสูงเนิน 

 ๘๙ นาวาเอก พลจิตต  ไวหนังสือ 

 ๙๐ นาวาเอก พลวัฒน  ใจดี 

 ๙๑ นาวาเอก พิเชษฐ  กระจางโพธิ์ 

 ๙๒ นาวาเอก พินิจ  บุญมา 



 หนา   ๕ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๓ นาวาเอก พิษณุ  สุทธิประภา 

 ๙๔ นาวาเอก พิสันติ์  รามนุช 

 ๙๕ นาวาเอก พืชผล  ไชยบุบผา 

 ๙๖ นาวาเอก เพชรเกษม  รตาภรณ 

 ๙๗ นาวาเอก เพทาย  พัดขุนทด 

 ๙๘ นาวาเอก ไพฑูรย  กลอมเกล้ียง 

 ๙๙ นาวาเอก ไพบูลย  เทพประสิทธิ์ 

 ๑๐๐ นาวาเอก ภาณุกฤษ  อัครเตชนนท 

 ๑๐๑ นาวาเอก ภาสกร  ธนาวชิรานันท 

 ๑๐๒ นาวาเอก ภูริต  อริยนันทกุล 

 ๑๐๓ นาวาเอก มณเฑียร  พรหมศรี 

 ๑๐๔ นาวาเอก มานพ  นิธิมะณี 

 ๑๐๕ นาวาเอก มานพ  เลิศสกุณี 

 ๑๐๖ นาวาเอก มานะ  บุญสุข 

 ๑๐๗ นาวาเอก มานะ  ออนแยม 

 ๑๐๘ นาวาเอก มานิต  ขุนเอม 

 ๑๐๙ นาวาเอก มาโนช  แกวแกมสี 

 ๑๑๐ นาวาเอก ยศวัจน  อภิรัชชรัศมี 

 ๑๑๑ นาวาเอก ยุทธนา  บุญทับ 

 ๑๑๒ นาวาเอก ยุทธนา  เหมรัญ 

 ๑๑๓ นาวาเอก ยุทธศักดิ์  พลยางนอก 

 ๑๑๔ นาวาเอก รณชัย  หลิมลํายอง 

 ๑๑๕ นาวาเอก รุงชัย  หุตะเจริญ 

 ๑๑๖ นาวาเอก ลําพอง  ทองสงค 

 ๑๑๗ นาวาเอก เลิศฤทธิ์  นอยดัด 

 ๑๑๘ นาวาเอก วรรธนันท  อาษา 

 ๑๑๙ นาวาเอก วราวุฒิ  วองเจริญกิจกุล 

 ๑๒๐ นาวาเอก วราวุธ  รุงแจง 

 ๑๒๑ นาวาเอก วันเพ็ญ  เทียนเรียว 

 ๑๒๒ นาวาเอก วัลลภ  ถ้ําเพชร 

 ๑๒๓ นาวาเอก วิชัย  ประทุมราช 

 ๑๒๔ นาวาเอก วิริยะ  เหลืองอราม 

 ๑๒๕ นาวาเอก วิโรจน  พิมพอน 

 ๑๒๖ นาวาเอก วิวัฒน  ภูเพียงใจ 

 ๑๒๗ นาวาเอก วิษณุ  จันศิริรัตน 

 ๑๒๘ นาวาเอก วิสุทธิ  ทองสุข 

 ๑๒๙ นาวาเอก วิสุทธิ์ชยน  อารีรมย 

 ๑๓๐ นาวาเอก วีรพล  สังขพิชัย 

 ๑๓๑ นาวาเอก วีระ  บุญผุด 

 ๑๓๒ นาวาเอก วีระเชษฐ  ขยันทํา 

 ๑๓๓ นาวาเอก วีระสวัสดิ์  แกวจันทร 

 ๑๓๔ นาวาเอก วีรุตม  ฉายะจินดา 

 ๑๓๕ นาวาเอก วุฒิ  คุมจันทึก 

 ๑๓๖ นาวาเอก ศศิรพล  คลายวัชรมาลา 

 ๑๓๗ นาวาเอก ศักดา  อาสนสถิตย 

 ๑๓๘ นาวาเอก ศักดิ์ดาวุธ  ทองทิตตเจริญ 

 ๑๓๙ นาวาเอก ศิริภัทร  อริยเดช 

 ๑๔๐ นาวาเอก ศิวเสก  มงคล 

 ๑๔๑ นาวาเอก สงวน  เกลียวรุงสวัสดิ์ 

 ๑๔๒ นาวาเอก สนอง  กุลแทน 

 ๑๔๓ นาวาเอก สมเกียรติ  เชียงอินทร 

 ๑๔๔ นาวาเอก สมคิด  รัตโนสถ 



 หนา   ๖ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๔๕ นาวาเอก สมชาย  โนนนอย 

 ๑๔๖ นาวาเอก สมมาตร  นิลจู 

 ๑๔๗ นาวาเอก สมศักดิ์  รัสมีโชติ 

 ๑๔๘ นาวาเอก สมศักดิ์  สงคะกุล 

 ๑๔๙ นาวาเอก สมหมาย  สมศักดิ์ 

 ๑๕๐ นาวาเอก สยาม  เอี่ยมแยม 

 ๑๕๑ นาวาเอก สรรชัย  จันทรศร 

 ๑๕๒ นาวาเอก สรรธาร  บุตรแกว 

 ๑๕๓ นาวาเอก สากล  ชํานาญ 

 ๑๕๔ นาวาเอก สาธิต  ศิริแสง 

 ๑๕๕ นาวาเอก สามารถ  กล่ินคําหอม 

 ๑๕๖ นาวาเอก สาโรจน  เซี่ยงเทศ 

 ๑๕๗ นาวาเอก สําราญ  หงษภู 

 ๑๕๘ นาวาเอก สิชล  หวงนิกร 

 ๑๕๙ นาวาเอก สิทธิชัย  สิทธิแสงอําไพ 

 ๑๖๐ นาวาเอก สิทธิ์  สุวรรณภักดี 

 ๑๖๑ นาวาเอก สิรภพ  ธนะนันทโชติ 

 ๑๖๒ นาวาเอก สิรภูมิ  กระตายทอง 

 ๑๖๓ นาวาเอก สิรวุฒิ  เพ็งมาก 

 ๑๖๔ นาวาเอก สุชีพ  ประเสริฐสม 

 ๑๖๕ นาวาเอก สุพรชัย  ผักไหม 

 ๑๖๖ นาวาเอก สุเมธ  วีรวัฒโนดม 

 ๑๖๗ นาวาเอก สุรชัย  ไววอง 

 ๑๖๘ นาวาเอก สุรศักดิ์  กิ่มบางยาง 

 ๑๖๙ นาวาเอก สุรศักดิ์  รัตนพิมพ 

 ๑๗๐ นาวาเอก สุรศักดิ์  สาโมทย 

 ๑๗๑ นาวาเอก สุรศักดิ์  สิริวัฒนานุสรณ 

 ๑๗๒ นาวาเอก สุรัฐพล  ติลา 

 ๑๗๓ นาวาเอก สุวรัฐ  รัฐชยากร 

 ๑๗๔ นาวาเอก สุวิชาญ  เทียมสวัสดิ์ 

 ๑๗๕ นาวาเอก เสกสรรค  สุขศรี 

 ๑๗๖ นาวาเอก อนุชา  เภตรา 

 ๑๗๗ นาวาเอก อภิชาติ  เปยมพงษสานต 

 ๑๗๘ นาวาเอก อภิวัฒน  นวลรัตนตระกูล 

 ๑๗๙ นาวาเอก อภิวันท  เมืองคํา 

 ๑๘๐ นาวาเอก อรรควัฒน  พิมลบุตร 

 ๑๘๑ นาวาเอก อรรถพล  พัฒนศิริ 

 ๑๘๒ นาวาเอก อวิรุทธ  เวียงเกา 

 ๑๘๓ นาวาเอก อานุภาพ  สุขสําราญ 

 ๑๘๔ นาวาเอก อํานาจ  บุญสินอุดม 

 ๑๘๕ นาวาเอก อิทธิบูล  จิตพูลผล 

 ๑๘๖ นาวาเอก อิศรา  อิสสระย่ังยืน 

 ๑๘๗ นาวาเอก อิศรินทร  ประชากรณ 

 ๑๘๘ นาวาเอก เอกชัย  เกิดหนองมน 

 ๑๘๙ นาวาเอก เอกวิทย  พวงเจริญ 

 ๑๙๐ นาวาเอก เอนก  แปนแหลม 

 ๑๙๑ นาวาเอก เอนก  มณฑาเธียร 

 ๑๙๒ นาวาเอก ไอยรา  จันทรสนธิ 

 ๑๙๓ นาวาเอกหญิง จารุวรรณ  เกิดปน 

 ๑๙๔ นาวาเอกหญิง จําเนียร  สัณหภักดี 

 ๑๙๕ นาวาเอกหญิง จิตติมนต  พงษประสิทธิ์ 

 ๑๙๖ นาวาเอกหญิง จินตนา  ชูนามชัย 



 หนา   ๗ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๙๗ นาวาเอกหญิง ฉัตรแกว   

  อิศรางกูร ณ อยุธยา 

 ๑๙๘ นาวาเอกหญิง ชมนาด  โพธิผละ 

 ๑๙๙ นาวาเอกหญิง ชัชชญา  เตียวสุวรรณ 

 ๒๐๐ นาวาเอกหญิง ณัฐกานต  เกษประทุม 

 ๒๐๑ นาวาเอกหญิง ดลยา  ธาระทรัพย 

 ๒๐๒ นาวาเอกหญิง ทัศนัย  คะชา 

 ๒๐๓ นาวาเอกหญิง นภางค  เกษโกวิท 

 ๒๐๔ นาวาเอกหญิง นวลนารถ  บุญมี 

 ๒๐๕ นาวาเอกหญิง นวลลักขณ  บุษบง 

 ๒๐๖ นาวาเอกหญิง นันทนีย  เหมาะเจาะ 

 ๒๐๗ นาวาเอกหญิง ประกายดาว  พุมแกว 

 ๒๐๘ นาวาเอกหญิง พรรณวิภา  ยนนาวา 

 ๒๐๙ นาวาเอกหญิง พักตรเพ็ญ  ชาติพรหม 

 ๒๑๐ นาวาเอกหญิง พัชรินทร   

  จันทรประสิทธิ์ 

 ๒๑๑ นาวาเอกหญิง พัชรี  ลิมปนันทวดี 

 ๒๑๒ นาวาเอกหญิง เพ็ญนภา  ไสยสมบัติ 

 ๒๑๓ นาวาเอกหญิง เพียงเพ็ญ  ทองกลํ่า 

 ๒๑๔ นาวาเอกหญิง ภัทรพร  มัทวานุกูล 

 ๒๑๕ นาวาเอกหญิง ลาวัลย  สายพรชัย 

 ๒๑๖ นาวาเอกหญิง วัชรี  ล้ิมประเสริฐ 

 ๒๑๗ นาวาเอกหญิง วาสนา  อนบํารุง 

 ๒๑๘ นาวาเอกหญิง วิลาสินี  สิทธิเสรี 

 ๒๑๙ นาวาเอกหญิง ศิรินธร  เอ็นดูราษฎร 

 ๒๒๐ นาวาเอกหญิง สุจิตรา  ทวิชัย 

 ๒๒๑ นาวาเอกหญิง โสภิต  ศิริวรรณนาวี 

 ๒๒๒ นาวาเอกหญิง อภิรา  บุษยนิลเพชร 

 ๒๒๓ นาวาเอกหญิง อรอนงค   

  แกวจงประสิทธิ์ 

 ๒๒๔ นาวาเอกหญิง อัจฉรา  สถาพร 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๗๕๘  ราย) 

 ๑ นาวาโท กมล  วงษทองคํา 

 ๒ นาวาโท กมล  ศรีทองอินทร 

 ๓ นาวาโท กรัชพล  สหนาวิน 

 ๔ นาวาโท กฤชยศ  ประจิตร 

 ๕ นาวาโท กฤษฎา  อรามศิริรุจิเวทย 

 ๖ นาวาโท กฤษณะ  หทัยวิเชียร 

 ๗ นาวาโท กองหลา  ศิริบุตร 

 ๘ นาวาโท กังวาล  กอนสุข 

 ๙ นาวาโท กันตินันท  เตชะเสน 

 ๑๐ นาวาโท กิตติคุณ  หงษวิเศษ 

 ๑๑ นาวาโท กิตติศักดิ์  สงทอง 

 ๑๒ นาวาโท เกรียงไกร  รักษา 

 ๑๓ นาวาโท เกรียงไกร  สําราญทรัพย 

 ๑๔ นาวาโท เกียรติชน  สนธินอก 

 ๑๕ นาวาโท เกียรติศักดิ์  สุรารักษ 

 ๑๖ นาวาโท โกสินทร  สายบุญมี 



 หนา   ๘ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๗ นาวาโท ขจร  ปราบณรงค 

 ๑๘ นาวาโท ขันติ  ดีพราหมณ 

 ๑๙ นาวาโท คธาวุธ  ประดาอินทร 

 ๒๐ นาวาโท คมพิศิษฐ  เหลืองออน 

 ๒๑ นาวาโท คมสันต  ตอดแกว 

 ๒๒ นาวาโท คําพอง  ทุงฤทธิ์ 

 ๒๓ นาวาโท คิด  คงหอม 

 ๒๔ นาวาโท คีรีรัฐ  บุญทองดี 

 ๒๕ นาวาโท จตุพร  จตุทอง 

 ๒๖ นาวาโท จตุภัทร  ลิมปนารมณ 

 ๒๗ นาวาโท จักรพันธ  พงษสุภักดิ์ 

 ๒๘ นาวาโท จํานงค  บุตรสา 

 ๒๙ นาวาโท จํารัส  หมอกมืด 

 ๓๐ นาวาโท จิตรกวี  คงมีบุญ 

 ๓๑ นาวาโท จิระพงศ  กลมดวง 

 ๓๒ นาวาโท จิราวัฒน  ชินศรี 

 ๓๓ นาวาโท จีราวัฒน  ยุติพงษ 

 ๓๔ นาวาโท จุฑา  กาละจิตต 

 ๓๕ นาวาโท เจษฎา  สมแกว 

 ๓๖ นาวาโท ชลกวิน  โพธิ์ทองคํา 

 ๓๗ นาวาโท ชัชวาลย  ฉายสุวรรณ 

 ๓๘ นาวาโท ชัยเดช  จันทรเสนา 

 ๓๙ นาวาโท ชาคริต  บุญมาก 

 ๔๐ นาวาโท ชาติชาย  จันทรเล็ก 

 ๔๑ นาวาโท ชายธง  เพ็ชรประดิษฐ 

 ๔๒ นาวาโท ชีพ  ใบทอง 

 ๔๓ นาวาโท เชิดศักดิ์  ขันถม 

 ๔๔ นาวาโท ไชยเชษฐ  กล่ินหอมเลิศ 

 ๔๕ นาวาโท ไชยณรงค  ปานแปนนอย 

 ๔๖ นาวาโท ไชยยุทธ  ศรีเปารยะ 

 ๔๗ นาวาโท ณรงคศักดิ์  มนตประสิทธิ์ 

 ๔๘ นาวาโท ณรงค  บํารุงสุนทร 

 ๔๙ นาวาโท ณรงค  เวียงแกว 

 ๕๐ นาวาโท ณัฐชัย  ชัยรพ 

 ๕๑ นาวาโท ณัฐธัญ  หมีทอง 

 ๕๒ นาวาโท ณัฐพงศ  นวลตา 

 ๕๓ นาวาโท ณัฐพงษ  คงดี 

 ๕๔ นาวาโท ณัฐพงษ  บุญหนัก 

 ๕๕ นาวาโท ณัฐพจน  จอมพงษ 

 ๕๖ นาวาโท ณัฐพล  ใจยศ 

 ๕๗ นาวาโท ณัฐวุฒิ  เกตุทอง 

 ๕๘ นาวาโท ณัฐวุฒิ  สายหยุด 

 ๕๙ นาวาโท ติณณภพ  ธรรมวินัยสถิต 

 ๖๐ นาวาโท ถวิล  แสงทอง 

 ๖๑ นาวาโท ทวี  สุขสิงขร 

 ๖๒ นาวาโท ทวีป  หนายคอน 

 ๖๓ นาวาโท ทัพพ  เลิศอนุวัฒนชัย 

 ๖๔ นาวาโท เทวฤทธิ์  มโนฤทธิญาณ 

 ๖๕ นาวาโท ธงชัย  จันทรสมบูรณ 

 ๖๖ นาวาโท ธงชัย  มูลพินิจ 

 ๖๗ นาวาโท ธงรบ  กําจร 

 ๖๘ นาวาโท ธนชัย  กระตายทอง 



 หนา   ๙ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๙ นาวาโท ธนเดช  จิตรประวัติ 

 ๗๐ นาวาโท ธนเทพ  เตโชพิทยากูล 

 ๗๑ นาวาโท ธนพร  ทองสัมฤทธิ์ 

 ๗๒ นาวาโท ธนพัฒน  คนซื่อ 

 ๗๓ นาวาโท ธนพัฒน  สัตตะ 

 ๗๔ นาวาโท ธนิต  งามการ 

 ๗๕ นาวาโท ธรรมศักดิ์  เมฆเจริญ 

 ๗๖ นาวาโท ธราดล  ถิ่นทวี 

 ๗๗ นาวาโท ธวัชชัย  เที่ยงสายสกุล 

 ๗๘ นาวาโท ธัชพล  ใจเสน 

 ๗๙ นาวาโท ธารไชยยันต  ตันติอํานวย 

 ๘๐ นาวาโท ธีรพงษ  มีสกุล 

 ๘๑ นาวาโท ธีรพล  จันทรชมภู 

 ๘๒ นาวาโท ธีรพล  ลําใยสถิต 

 ๘๓ นาวาโท ธีรภัทร  พินธุโท 

 ๘๔ นาวาโท ธีรวัฒน  กันทา 

 ๘๕ นาวาโท ธีระยุทธ  โพธิ์ทอง 

 ๘๖ นาวาโท นนทมงคล  เทือกพุดซา 

 ๘๗ นาวาโท นปภน  ยอดมณี 

 ๘๘ นาวาโท นริศ  สวัสดิกูล 

 ๘๙ นาวาโท นริศ  เอี่ยมละออ 

 ๙๐ นาวาโท นัทกฤต  สีเขียว 

 ๙๑ นาวาโท นัทธวัตร  แสนไพร 

 ๙๒ นาวาโท นันทวุฒิ  แกวกลา 

 ๙๓ นาวาโท น้ํานาน  บุนนาค 

 ๙๔ นาวาโท นิพนธ  กตัญญสูตร 

 ๙๕ นาวาโท นิพนธ  ทองออน 

 ๙๖ นาวาโท นิพนธ  รักษคบ 

 ๙๗ นาวาโท นิภัทร  เสือสาน 

 ๙๘ นาวาโท นิยม  ปานเพ็ชร 

 ๙๙ นาวาโท นิรุต  จูหอง 

 ๑๐๐ นาวาโท นิเวท  จันทวงษ 

 ๑๐๑ นาวาโท บรรฑูร  พรหมมา 

 ๑๐๒ นาวาโท บรรลังค  หอมระรื่น 

 ๑๐๓ นาวาโท บวร  สางหวยไพร 

 ๑๐๔ นาวาโท บัณฑิต  ดาวมณี 

 ๑๐๕ นาวาโท บํารุงกิจ  ฝาเงิน 

 ๑๐๖ นาวาโท บุญเชิด  กุลอําภา 

 ๑๐๗ นาวาโท บุญเชิด  ลาภศรี 

 ๑๐๘ นาวาโท บุญรอง  รักสนาม 

 ๑๐๙ นาวาโท บุญรอด  พินชัย 

 ๑๑๐ นาวาโท บุญเรือน  เทศพิทักษ 

 ๑๑๑ นาวาโท บุญสม  หอมสุวรรณ 

 ๑๑๒ นาวาโท บุญฮุย  กมลหรรษา 

 ๑๑๓ นาวาโท ปฐมพงศ  สมดี 

 ๑๑๔ นาวาโท ปฐมพงษ  คุมมา 

 ๑๑๕ นาวาโท ประกิจ  ทับบรรจง 

 ๑๑๖ นาวาโท ประชา  สายแสง 

 ๑๑๗ นาวาโท ประทีป  แชมชอย 

 ๑๑๘ นาวาโท ประเทือง  อนบํารุง 

 ๑๑๙ นาวาโท ประพันธ  เกาะแกว 

 ๑๒๐ นาวาโท ประพันธ  รอดเล้ียง 



 หนา   ๑๐ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๑ นาวาโท ประมวล  บริบูรณมุกข 

 ๑๒๒ นาวาโท ประสงค  ลิบลับ 

 ๑๒๓ นาวาโท ประสพ  สําราญอินทร 

 ๑๒๔ นาวาโท ประเสริฐ  แกวขาว 

 ๑๒๕ นาวาโท ประเสริฐ  ขาวเกล้ียง 

 ๑๒๖ นาวาโท ปรีชา  แกวมณี 

 ๑๒๗ นาวาโท ปญญา  ตนสุรา 

 ๑๒๘ นาวาโท เปรมกิตติ  ชางหลอ 

 ๑๒๙ นาวาโท ผดุงศักดิ์  จันทรเทศ 

 ๑๓๐ นาวาโท พงศทิวัตถ  พินิจมนตรี 

 ๑๓๑ นาวาโท พงษศักดิ์  ภูถาวร 

 ๑๓๒ นาวาโท พยัพ  คุมบํารุง 

 ๑๓๓ นาวาโท พรชัย  ถนอมเนื้อ 

 ๑๓๔ นาวาโท พรชัย  ศรีวัฒนะ 

 ๑๓๕ นาวาโท พรพรต  บุญปราศภัย 

 ๑๓๖ นาวาโท พรฤกษ  ฤกษงามสงา 

 ๑๓๗ นาวาโท พลภัทร  มีศิลป 

 ๑๓๘ นาวาโท พลภัทร  สิโรดม 

 ๑๓๙ นาวาโท พัชรพงษ  สุวรรณโชติ 

 ๑๔๐ นาวาโท พัฒนา  จิตรสวัสดิรักษา 

 ๑๔๑ นาวาโท พารณ  แสงแกว 

 ๑๔๒ นาวาโท พิจักษณ  แสงชวย 

 ๑๔๓ นาวาโท พิชาน  บัวทิน 

 ๑๔๔ นาวาโท พีระเดช  ฉิมมานิตย 

 ๑๔๕ นาวาโท พูนศักดิ์  เพ่ิมทรัพย 

 ๑๔๖ นาวาโท ไพฑูรย  ทรงหยง 

 ๑๔๗ นาวาโท ไพโรจน  ดาดวน 

 ๑๔๘ นาวาโท ไพโรจน  ทับจีน 

 ๑๔๙ นาวาโท ไพโรจน  นอยพิทักษ 

 ๑๕๐ นาวาโท ไพศาล  พานดอกไม 

 ๑๕๑ นาวาโท ภัทรฉัตร  รุงแสง 

 ๑๕๒ นาวาโท ภานุพันธ  เวชศาสตร 

 ๑๕๓ นาวาโท ภิญโญ  ทิฆัมพรธีรวงศ 

 ๑๕๔ นาวาโท ภูวนันท  วิพุธานุพงษ 

 ๑๕๕ นาวาโท มงคล  คงสบาย 

 ๑๕๖ นาวาโท มนตรี  ทาคง 

 ๑๕๗ นาวาโท มะโนส  บุญทัน 

 ๑๕๘ นาวาโท มานพ  พุทธพรม 

 ๑๕๙ นาวาโท มานพ  สืบสาย 

 ๑๖๐ นาวาโท มานึก  มหาวิเชียร 

 ๑๖๑ นาวาโท มาโนช  ซื่อตรง 

 ๑๖๒ นาวาโท มาโนชย  ธูปแชม 

 ๑๖๓ นาวาโท เมฆินทร  พลโคตร 

 ๑๖๔ นาวาโท เมธา  คงเจริญ 

 ๑๖๕ นาวาโท ยศกร  พลประสิทธิ์ 

 ๑๖๖ นาวาโท รณภูมิ  จันทร 

 ๑๖๗ นาวาโท รอด  โฉมงามขํา 

 ๑๖๘ นาวาโท รังสรรค  โตสิงห 

 ๑๖๙ นาวาโท รัตนพงศ  อิ่มเลง 

 ๑๗๐ นาวาโท เรวัฒน  พันธวงษ 

 ๑๗๑ นาวาโท เรวัต  มุกดาสนิท 

 ๑๗๒ นาวาโท เริงณรงค  จาละ 



 หนา   ๑๑ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๗๓ นาวาโท ลิขิต  บุญประกอบ 

 ๑๗๔ นาวาโท ลือศักดิ์  เรืองศรี 

 ๑๗๕ นาวาโท วงศวริศ  อภิจิรวัฑฒ 

 ๑๗๖ นาวาโท วชิรัตน  ย่ิงคําแหง 

 ๑๗๗ นาวาโท วรพล  ปนสุภา 

 ๑๗๘ นาวาโท วรยุทธ  วรยุทธการ 

 ๑๗๙ นาวาโท วรวิทย  นพเกา 

 ๑๘๐ นาวาโท วสันต  คําแยม 

 ๑๘๑ นาวาโท วสันต  หอมชื่น 

 ๑๘๒ นาวาโท วสุพล  สินธพทอง 

 ๑๘๓ นาวาโท วัชรนันท  มูลแกน 

 ๑๘๔ นาวาโท วัชระ  แกวกมล 

 ๑๘๕ นาวาโท วัชระ  อนทอง 

 ๑๘๖ นาวาโท วัลลภ  พ่ึงแยม 

 ๑๘๗ นาวาโท วิชญชพล  เรืองเชาวหิรัณ 

 ๑๘๘ นาวาโท วิชัย  สุนธนนท 

 ๑๘๙ นาวาโท วิชาญ  จันทรภูมี 

 ๑๙๐ นาวาโท วิเชียร  สิงหบัวขาว 

 ๑๙๑ นาวาโท วินัย  อัจฉริยนิติ 

 ๑๙๒ นาวาโท วิบูลย  สืบวงษ 

 ๑๙๓ นาวาโท วิรัตน  หรุนสูงเนิน 

 ๑๙๔ นาวาโท วิโรจน  สุภะศิลป 

 ๑๙๕ นาวาโท วิษุวัต  ปานบานเกร็ด 

 ๑๙๖ นาวาโท วิสุทธิ์  ทําทอง 

 ๑๙๗ นาวาโท วีรสิฏฐ  พวงนาค 

 ๑๙๘ นาวาโท วีระ  มโนหาญ 

 ๑๙๙ นาวาโท วีระพล  สวนมาลี 

 ๒๐๐ นาวาโท วีระวงค  อินทรสืบ 

 ๒๐๑ นาวาโท ศตนันทน  ศรีรัตนตรัย 

 ๒๐๒ นาวาโท ศรัณย  ภูติโยธิน 

 ๒๐๓ นาวาโท ศรีจันทร  เผือกทับ 

 ๒๐๔ นาวาโท ศศิเวช  มังนอย 

 ๒๐๕ นาวาโท ศักดา  แอบเนียม 

 ๒๐๖ นาวาโท ศากร  ศรีมงคล 

 ๒๐๗ นาวาโท ศิริพงษ  สุขสบาย 

 ๒๐๘ นาวาโท ศิวดล  แปลงแดง 

 ๒๐๙ นาวาโท สถาพร  บุรารักษ 

 ๒๑๐ นาวาโท สนอง  กุลเจริญ 

 ๒๑๑ นาวาโท สนองศักดิ์  สําเภายนต 

 ๒๑๒ นาวาโท สนิท  กองบิน 

 ๒๑๓ นาวาโท สนิท  เขมแข็ง 

 ๒๑๔ นาวาโท สมเกียรติ  ย้ิมกริ่ม 

 ๒๑๕ นาวาโท สมควร  ประสมทรัพย 

 ๒๑๖ นาวาโท สมจิตร  วงษตระกูล 

 ๒๑๗ นาวาโท สมชาย  คงศิริ 

 ๒๑๘ นาวาโท สมชาย  คมขํา 

 ๒๑๙ นาวาโท สมชาย  ฉันทะสาร 

 ๒๒๐ นาวาโท สมชาย  มะหารักษ 

 ๒๒๑ นาวาโท สมชาย  ศรีแผว 

 ๒๒๒ นาวาโท สมชาย  อินทรกําจร 

 ๒๒๓ นาวาโท สมบูรณ  แกวประถม 

 ๒๒๔ นาวาโท สมบูรณ  เหลาสิงห 



 หนา   ๑๒ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๒๕ นาวาโท สมประสงค  คงทอง 

 ๒๒๖ นาวาโท สมพงษ  ชางประดับ 

 ๒๒๗ นาวาโท สมพงษ  พรมพิชัย 

 ๒๒๘ นาวาโท สมพงษ  ย้ิมศรวล 

 ๒๒๙ นาวาโท สมศักดิ์  กรีกํา 

 ๒๓๐ นาวาโท สมศักดิ์  ขําคํา 

 ๒๓๑ นาวาโท สมหมาย  นิ่มอนงค 

 ๒๓๒ นาวาโท สมุทร  ดังขุนทด 

 ๒๓๓ นาวาโท สรรเสริญ  ฤทธิ์แฉงทอง 

 ๒๓๔ นาวาโท สวพัศ  สถิตยเสถียร 

 ๒๓๕ นาวาโท สวัสดิ์  กันเสือ 

 ๒๓๖ นาวาโท สันติ  ไพรเรือง 

 ๒๓๗ นาวาโท สัมพันธ  แกวออน 

 ๒๓๘ นาวาโท สัมพันธ  แสวงมงคล 

 ๒๓๙ นาวาโท สาชล  หวงนิกร 

 ๒๔๐ นาวาโท สามิตร  ผลงาม 

 ๒๔๑ นาวาโท สิทธิพล  จันทรอารักษ 

 ๒๔๒ นาวาโท สิทธิศักดิ์  สวัสดิ์โรจน 

 ๒๔๓ นาวาโท สืบศักดิ์  รักสําหรวจ 

 ๒๔๔ นาวาโท สุทิน  ฉัตรบรรจง 

 ๒๔๕ นาวาโท สุทิน  ชื่นชม 

 ๒๔๖ นาวาโท สุเทพ  บุญศรี 

 ๒๔๗ นาวาโท สุธรรม  ปนทาเรือ 

 ๒๔๘ นาวาโท สุธี  บูรณะเสถียร 

 ๒๔๙ นาวาโท สุนทร  บุญหมั่น 

 ๒๕๐ นาวาโท สุภาพ  ศรีสุวรรณ 

 ๒๕๑ นาวาโท สุรธพ  เทศอนุกูล 

 ๒๕๒ นาวาโท สุรพงศ  แกวบุดดี 

 ๒๕๓ นาวาโท สุรพงศ  นิ่มสุข 

 ๒๕๔ นาวาโท สุรพงษ  แตมศรี 

 ๒๕๕ นาวาโท สุรัตน  คําวลี 

 ๒๕๖ นาวาโท สุริทธิชัย  คลายอุดม 

 ๒๕๗ นาวาโท สุวัฒน  โสวรรณี 

 ๒๕๘ นาวาโท สุวิทย  อวมศิริ 

 ๒๕๙ นาวาโท เสนอ  ปนวงศงาม 

 ๒๖๐ นาวาโท โสภณ  กนแกม 

 ๒๖๑ นาวาโท อดิเรก  ศรีทองคํา 

 ๒๖๒ นาวาโท อดุล  ละออเอี่ยม 

 ๒๖๓ นาวาโท อธิสรรค  อภิศรีนิธิรัฐ 

 ๒๖๔ นาวาโท อนุสรณ  คลายมงคล 

 ๒๖๕ นาวาโท อภิชัย  ศรีภิรมย 

 ๒๖๖ นาวาโท อภิชัย  สุคนธสุโชติ 

 ๒๖๗ นาวาโท อภิเชษฐ  ดีโทน 

 ๒๖๘ นาวาโท อภิรักษ  อายุโย 

 ๒๖๙ นาวาโท อรรถสิทธิ์  นิธิปรีชา 

 ๒๗๐ นาวาโท อรุณ  โกมลฤทธิ์ 

 ๒๗๑ นาวาโท อรุณวัชระ  ปลองลาภ 

 ๒๗๒ นาวาโท อลงกรณ  สืบฤกษ 

 ๒๗๓ นาวาโท อัฐพล  โพธิศิริ 

 ๒๗๔ นาวาโท อัศวิน  นิ่มมณี 

 ๒๗๕ นาวาโท อาคม  พรหมณาเวช 

 ๒๗๖ นาวาโท อานนท  ยะยอง 



 หนา   ๑๓ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๗๗ นาวาโท อํานาจ  นาชัยเพ็ชร 

 ๒๗๘ นาวาโท อํานาจ  ศุภสวัสดิ์ 

 ๒๗๙ นาวาโท อิทธิพล  อยูเปา 

 ๒๘๐ นาวาโท อุทัย  คุณสมบัติ 

 ๒๘๑ นาวาโท อุทัย  วิทยานุกรณ 

 ๒๘๒ นาวาโท เอกชัย  ทดทะศรี 

 ๒๘๓ นาวาโท เอกชัย  วิศุภกาญจน 

 ๒๘๔ นาวาโท เอกภพ  ตลอดไธสง 

 ๒๘๕ นาวาโท เอกภักดิ์  ศิริวิเทศ 

 ๒๘๖ นาวาโท เอกศักดิ์  ขจรเนติยุทธ 

 ๒๘๗ นาวาตรี กมล  สาสุธรรม 

 ๒๘๘ นาวาตรี กฤษณ  นาคเกิด 

 ๒๘๙ นาวาตรี กฤษดา  พฤคณา 

 ๒๙๐ นาวาตรี กวีพล  กล่ันหอม 

 ๒๙๑ นาวาตรี กองเกียรติ  หงษทองม ี

 ๒๙๒ นาวาตรี กองภัค  วัชรมูล 

 ๒๙๓ นาวาตรี กอง  สังขะมัลลิก 

 ๒๙๔ นาวาตรี กอบกิจ  สันติกุล 

 ๒๙๕ นาวาตรี กิจณรงค  เรบานเกาะ 

 ๒๙๖ นาวาตรี กิตติ  นนทะสอน 

 ๒๙๗ นาวาตรี กิตติ  บุญสําราญ 

 ๒๙๘ นาวาตรี กิตติพล  นวมมณีรัตน 

 ๒๙๙ นาวาตรี กิตติพัฒน  สางหวยไพร 

 ๓๐๐ นาวาตรี กิตติศักดิ์  เปรมจิตต 

 ๓๐๑ นาวาตรี กุลวิณ  สุคนธมาน 

 ๓๐๒ นาวาตรี เกษศิลา  เผด็จศึก 

 ๓๐๓ นาวาตรี เกียรติคุณ  เปยมศรี 

 ๓๐๔ นาวาตรี ไกรฤกษ  ศิริกมล 

 ๓๐๕ นาวาตรี ขวัญ  ปานย้ิม 

 ๓๐๖ นาวาตรี เข็มทิศ  สันติธัช 

 ๓๐๗ นาวาตรี คัมภีร  เนื่องจํานงค 

 ๓๐๘ นาวาตรี ฆโณทัย  แสงเพ็ชร 

 ๓๐๙ นาวาตรี จงรักษ  ทวีศรี 

 ๓๑๐ นาวาตรี จตุรงค  ธรรมสุจิตร 

 ๓๑๑ นาวาตรี จรัญ  คุมรุงเรือง 

 ๓๑๒ นาวาตรี จรูญ  เพ็งขุนทด 

 ๓๑๓ นาวาตรี จักรกรา  สุวรรณโชติ 

 ๓๑๔ นาวาตรี จิตบุญ  บุญลอย 

 ๓๑๕ นาวาตรี จีรศักดิ์  คําชม 

 ๓๑๖ นาวาตรี จีระศักดิ์  ย้ิมประดิษฐ 

 ๓๑๗ นาวาตรี เจริญ  จันทรจิรางกูร 

 ๓๑๘ นาวาตรี เจษฎากร  กาลานุกาล 

 ๓๑๙ นาวาตรี ฉัตรชัย  รัตนคํา 

 ๓๒๐ นาวาตรี ฉัตรชัย  ศรีดอน 

 ๓๒๑ นาวาตรี เฉลิมเกียรติ  เฉื่อยฉ่ํา 

 ๓๒๒ นาวาตรี ชนะ  ณ วงศ 

 ๓๒๓ นาวาตรี ชนะพล  ฉินนะโสต 

 ๓๒๔ นาวาตรี ชนินทร  ศิริมังคละ 

 ๓๒๕ นาวาตรี ชโนดร  ตันบัวคล่ี 

 ๓๒๖ นาวาตรี ชลิต  ลมัยพันธ 

 ๓๒๗ นาวาตรี ชวัลธร  จันทรจิตตะการ 

 ๓๒๘ นาวาตรี ชัชวาลย  จันทรอ่ํา 



 หนา   ๑๔ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๒๙ นาวาตรี ชัยธวัช  วานิชกร 

 ๓๓๐ นาวาตรี ชัยยุทธ  ณ รังษี 

 ๓๓๑ นาวาตรี ชัยวัฒน  บวรวัฒนเศรษฐ 

 ๓๓๒ นาวาตรี ชัยวุฒิ  ชางสมบูรณ 

 ๓๓๓ นาวาตรี ชาญณรงค  บํารุงเมือง 

 ๓๓๔ นาวาตรี ชาตรี  สิทัน 

 ๓๓๕ นาวาตรี ชํานาญ  ฤทธิ์สมจิตร 

 ๓๓๖ นาวาตรี ชิต  เขียวดํา 

 ๓๓๗ นาวาตรี ชิศระพล  ศิริรัชสีเมือง 

 ๓๓๘ นาวาตรี ชูชีพ  นากลาง 

 ๓๓๙ นาวาตรี เชวงศักดิ์  พลตรี 

 ๓๔๐ นาวาตรี เชษฐรชา  จันทรพานิช 

 ๓๔๑ นาวาตรี เชาวฤทธิ์  มากศรี 

 ๓๔๒ นาวาตรี เชาวลิต  บุญรอดพานิช 

 ๓๔๓ นาวาตรี เชิงชาย  นอยคงคา 

 ๓๔๔ นาวาตรี เชิดเกียรติ  วงษชารี 

 ๓๔๕ นาวาตรี โชคทวี  ผดุงศิลป 

 ๓๔๖ นาวาตรี ไชยา  เจียวกก 

 ๓๔๗ นาวาตรี ฐิติกรณ  เข็มศรี 

 ๓๔๘ นาวาตรี ฐิติวัฒน  สุขสวัสดิ์ 

 ๓๔๙ นาวาตรี ณท  เจริญรักษ 

 ๓๕๐ นาวาตรี ณรงคกรณ  โมรา 

 ๓๕๑ นาวาตรี ณรงคฤทธิ์  อันบุรี 

 ๓๕๒ นาวาตรี ณรงค  เจริญผล 

 ๓๕๓ นาวาตรี ณรงค  สวัสดิกูล 

 ๓๕๔ นาวาตรี ณรงค  สวัสดี 

 ๓๕๕ นาวาตรี ณเรศร  สุจินตกวี 

 ๓๕๖ นาวาตรี ณโรจ  ศรีวชิรวัฒน 

 ๓๕๗ นาวาตรี ณัฐกานต  ขวัญเพ็ชร 

 ๓๕๘ นาวาตรี ณัฐพงศ  สมบูรณเกื้อ 

 ๓๕๙ นาวาตรี ณัฐวัฒน  เทศนา 

 ๓๖๐ นาวาตรี ณัฐอรรณพ  พิบูลบุญวัฒน 

 ๓๖๑ นาวาตรี ดนัย  พลอยเล่ือมแสง 

 ๓๖๒ นาวาตรี ดนัย  สุขประเสริฐ 

 ๓๖๓ นาวาตรี ดํารง  คูณขาว 

 ๓๖๔ นาวาตรี ดํารงณ  อุตะมะ 

 ๓๖๕ นาวาตรี เดชดํารงค  คงมีทรัพย 

 ๓๖๖ นาวาตรี ตรีวิทย  ตรีสรานุวัฒนา 

 ๓๖๗ นาวาตรี ตรีศัลย  ชาญปรีชา 

 ๓๖๘ นาวาตรี ตฤณ  อุปพงษ 

 ๓๖๙ นาวาตรี ตะวัน  รัศมีสุรีย 

 ๓๗๐ นาวาตรี ไตรรงค  กุลทนาวงศ 

 ๓๗๑ นาวาตรี ถนอมศักดิ์  โสเจยยะ 

 ๓๗๒ นาวาตรี ถวิล  พูลมา 

 ๓๗๓ นาวาตรี ถาวร  บางชุมแพ 

 ๓๗๔ นาวาตรี ถาวร  มาสมบูรณ 

 ๓๗๕ นาวาตรี ทนง  ถวยทองคํา 

 ๓๗๖ นาวาตรี ทนงศักดิ์  ทรัพยสมรวย 

 ๓๗๗ นาวาตรี ทรงกรด  เปรมเดช 

 ๓๗๘ นาวาตรี ทรงยุทธ  อาภรณรัตน 

 ๓๗๙ นาวาตรี ทรงวุฒิ  วงศอยู 

 ๓๘๐ นาวาตรี ทรงศักดิ์  เล็กคํา 



 หนา   ๑๕ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๘๑ นาวาตรี ทวิวัฒน  สุโรจนะเมธากุล 

 ๓๘๒ นาวาตรี ทวีศักดิ์  ขุนศรี 

 ๓๘๓ นาวาตรี ทศพร  กระทุมทอง 

 ๓๘๔ นาวาตรี ทศพล  จําเริญทรัพย 

 ๓๘๕ นาวาตรี ทองสุข  เจริญผล 

 ๓๘๖ นาวาตรี ทัศนัย  ใจซื่อ 

 ๓๘๗ นาวาตรี เทพอัมพร  โรจนานนท 

 ๓๘๘ นาวาตรี เทิดศักดิ์  รัตนแสงทอง 

 ๓๘๙ นาวาตรี เทียน  จูเผ่ือน 

 ๓๙๐ นาวาตรี ธงชัย  มีใจเย็น 

 ๓๙๑ นาวาตรี ธนชัย  วิยะรันดร 

 ๓๙๒ นาวาตรี ธนดล  ทองอยู 

 ๓๙๓ นาวาตรี ธนะพงษ  ศิริรักษ 

 ๓๙๔ นาวาตรี ธนาคาร  จิราวัสน 

 ๓๙๕ นาวาตรี ธนาวุธ  ยืนนาน 

 ๓๙๖ นาวาตรี ธนู  บุญทว ี

 ๓๙๗ นาวาตรี ธรรมกร  ลีลาธนากร 

 ๓๙๘ นาวาตรี ธวัช  จันทรสงค 

 ๓๙๙ นาวาตรี ธวัช  ปนเย็น 

 ๔๐๐ นาวาตรี ธวัชชัย  คามีผล 

 ๔๐๑ นาวาตรี ธวัชชัย  วงษเปยม 

 ๔๐๒ นาวาตรี ธีรชัย  เฟองเกตุ 

 ๔๐๓ นาวาตรี ธีรนิธิ์  ปญจะ 

 ๔๐๔ นาวาตรี ธีรพงศ  หล่ิววรกูล 

 ๔๐๕ นาวาตรี ธีระยุทธ  แสนรังค 

 ๔๐๖ นาวาตรี นคร  เพ่ิมวัฒนา 

 ๔๐๗ นาวาตรี นพดล  แกวนพรัตน 

 ๔๐๘ นาวาตรี นพภา  เหรียญบุบผา 

 ๔๐๙ นาวาตรี นภพล  กรีกุล 

 ๔๑๐ นาวาตรี นรินทร  เชื้อกลาง 

 ๔๑๑ นาวาตรี นริศ  บุญทัน 

 ๔๑๒ นาวาตรี นักสิทธิ์  สังขขาว 

 ๔๑๓ นาวาตรี นันทพัทธ  รักทอง 

 ๔๑๔ นาวาตรี นาวิน  นาระตะ 

 ๔๑๕ นาวาตรี นําโชค  พรมสุบรรณ 

 ๔๑๖ นาวาตรี นิคม  โคตจันทึก 

 ๔๑๗ นาวาตรี นิยม  เขตสมุทร 

 ๔๑๘ นาวาตรี นิวัช  สมตัว 

 ๔๑๙ นาวาตรี นิสิต  นิลพงษ 

 ๔๒๐ นาวาตรี บรรเทิง  รักบุญ 

 ๔๒๑ นาวาตรี บุญเกิด  บุญประเสริฐ 

 ๔๒๒ นาวาตรี บุญญฤทธิ์  เล็กสาคร 

 ๔๒๓ นาวาตรี บุญญฤทธิ์  สุขเมือง 

 ๔๒๔ นาวาตรี บุญธรรม  เจียกกระโทก 

 ๔๒๕ นาวาตรี บุญมา  พวงเงินดี 

 ๔๒๖ นาวาตรี บุญย่ิง  ปุนณสิทธิ์ 

 ๔๒๗ นาวาตรี บุญเรือน  บุญไทย 

 ๔๒๘ นาวาตรี บุญฤทธิ์  จินดาวัฒน 

 ๔๒๙ นาวาตรี บูรณศักดิ์  บุตรเนียร 

 ๔๓๐ นาวาตรี ปฏิพัทธ  กระจางยศ 

 ๔๓๑ นาวาตรี ปรเมษฐ  ประโยชนโยธิน 

 ๔๓๒ นาวาตรี ประคอง  ทวีสุข 



 หนา   ๑๖ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๓๓ นาวาตรี ประจวบ  หอมจรรยา 

 ๔๓๔ นาวาตรี ประเดิมชัย  ชาวหงษา 

 ๔๓๕ นาวาตรี ประทวน  ทองแท 

 ๔๓๖ นาวาตรี ประทีป  วงศสุภาพ 

 ๔๓๗ นาวาตรี ประนอม  ไพรเถื่อน 

 ๔๓๘ นาวาตรี ประภาส  บุญบรรลุ 

 ๔๓๙ นาวาตรี ประยุทธ  พันธุสวัสดิ์ 

 ๔๔๐ นาวาตรี ประยุทธิ์  รัตนวิจิตร 

 ๔๔๑ นาวาตรี ประยูร  พุทธาสังวาล 

 ๔๔๒ นาวาตรี ประวิทย  นิยมจันทร 

 ๔๔๓ นาวาตรี ประเวทย  อยูนาน 

 ๔๔๔ นาวาตรี ประสาน  เทพหนู 

 ๔๔๕ นาวาตรี ประสิทธิ์  เติมแตม 

 ๔๔๖ นาวาตรี ประเสริฐ  ตันโกศล 

 ๔๔๗ นาวาตรี ประเสริฐ  โรมินทร 

 ๔๔๘ นาวาตรี ประเสริฐ  สุวรรณโคตร 

 ๔๔๙ นาวาตรี ประเสริฐ  หนูวัฒนา 

 ๔๕๐ นาวาตรี ปรัชญา  แสงแกว 

 ๔๕๑ นาวาตรี ปราโมทย  วรภักดี 

 ๔๕๒ นาวาตรี ปรีชา  กล่ินบุหงา 

 ๔๕๓ นาวาตรี ปรีชา  เผือกบริสุทธิ์ 

 ๔๕๔ นาวาตรี ปรีดา  มีใย 

 ๔๕๕ นาวาตรี ปญญา  คงชาตรี 

 ๔๕๖ นาวาตรี ปญญา  ไถวสินธุ 

 ๔๕๗ นาวาตรี ปญญา  ปนฉิม 

 ๔๕๘ นาวาตรี ปยะ  ศริ 

 ๔๕๙ นาวาตรี ผดุงศักดิ์  ทองวิจิตร 

 ๔๖๐ นาวาตรี พงษสิทธิ์  โรจนบุญถึง 

 ๔๖๑ นาวาตรี พนิต  จิระมะกร 

 ๔๖๒ นาวาตรี พรศักดิ์  มีสุข 

 ๔๖๓ นาวาตรี พล  โตะสกุล 

 ๔๖๔ นาวาตรี พลวิทย  บุญมั่น 

 ๔๖๕ นาวาตรี พัลลภ  กลายประยงค 

 ๔๖๖ นาวาตรี พิชณัฐ  บัวเขียว 

 ๔๖๗ นาวาตรี พิชาพงศ  ทองระอา 

 ๔๖๘ นาวาตรี พิเชษฐ  ศรีบัวบาล 

 ๔๖๙ นาวาตรี พิธิวัฒ  ทรงประดิษฐ 

 ๔๗๐ นาวาตรี พินิจ  ไชยมงค 

 ๔๗๑ นาวาตรี พิศเนตร  คงงาม 

 ๔๗๒ นาวาตรี พิศุทธิ์  วิรุตมพงศสกุล 

 ๔๗๓ นาวาตรี พิษณุ  ศรีล้ิม 

 ๔๗๔ นาวาตรี ไพฑูรย  สุขจ่ันผล 

 ๔๗๕ นาวาตรี ไพบูลย  กองแกว 

 ๔๗๖ นาวาตรี ไพรัตน  ปนเนตร 

 ๔๗๗ นาวาตรี ไพรัตน  พลายงาม 

 ๔๗๘ นาวาตรี ไพรัตน  วิลาสมงคลชัย 

 ๔๗๙ นาวาตรี ไพโรจน  คงทวี 

 ๔๘๐ นาวาตรี ไพศาล  รอดวิลัย 

 ๔๘๑ นาวาตรี ภาณุพงศ  บุบผา 

 ๔๘๒ นาวาตรี ภาณุเมธ  กันภัย 

 ๔๘๓ นาวาตรี ภิรมย  กลอมจิตร 

 ๔๘๔ นาวาตรี ภูมิ  จันทรพราหมณ 



 หนา   ๑๗ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๘๕ นาวาตรี ภูมิ  พลธรรม 

 ๔๘๖ นาวาตรี ภูมิธรรม  จุนเจือจาน 

 ๔๘๗ นาวาตรี ภูวจักร  ภูวนาถนรานุบาล 

 ๔๘๘ นาวาตรี มงคล  วิมาลี 

 ๔๘๙ นาวาตรี มโน  สุวรรณฤทธิ์ 

 ๔๙๐ นาวาตรี มัย  ตุมทอง 

 ๔๙๑ นาวาตรี มานะ  เชื้อเพชร 

 ๔๙๒ นาวาตรี มานัส  แปนแหลม 

 ๔๙๓ นาวาตรี มาโนช  ทองบุญมี 

 ๔๙๔ นาวาตรี เมฆา  ทรัพยสิน 

 ๔๙๕ นาวาตรี ยงยุทธ  สะอาดเอี่ยม 

 ๔๙๖ นาวาตรี ยุทธนา  บุญเรือง 

 ๔๙๗ นาวาตรี ยุวชน  กลาหาญ 

 ๔๙๘ นาวาตรี รชต  ปญญารัตนสิน 

 ๔๙๙ นาวาตรี รณยุทธ  มาฆะสวัสดิ์ 

 ๕๐๐ นาวาตรี รัฐธรรมนูญ  ไตรรัตน 

 ๕๐๑ นาวาตรี ราชธานี  แกวอุย 

 ๕๐๒ นาวาตรี รุงภณ  ชูสุวรรณ 

 ๕๐๓ นาวาตรี วชิระพล  ณ นคร 

 ๕๐๔ นาวาตรี วรเทพ  แดงทรงเจริญ 

 ๕๐๕ นาวาตรี วรพจน  คุมพงษ 

 ๕๐๖ นาวาตรี วรพจน  ปรัชญกุล 

 ๕๐๗ นาวาตรี วรวิทย  พูลเพ่ิม 

 ๕๐๘ นาวาตรี วสันต  เจดียพราหมณ 

 ๕๐๙ นาวาตรี วัชระ  เพ็ชรรัชตานนท 

 ๕๑๐ นาวาตรี วัชรินทร  มั่นคง 

 ๕๑๑ นาวาตรี วัน  สิทธิพงษ 

 ๕๑๒ นาวาตรี วัลลภ  สนามทอง 

 ๕๑๓ นาวาตรี วารินทร  ปฐมกุลวงศ 

 ๕๑๔ นาวาตรี วิชัย  กลาหาญ 

 ๕๑๕ นาวาตรี วิชัย  รัตนวิชัย 

 ๕๑๖ นาวาตรี วิชัย  สุวรรณพรม 

 ๕๑๗ นาวาตรี วิชาญ  ปลิกแสง 

 ๕๑๘ นาวาตรี วิชาญ  โพธิ์ทอง 

 ๕๑๙ นาวาตรี วิชิต  แกวทอง 

 ๕๒๐ นาวาตรี วิเชษฐ  รอดสัมฤทธิ์ 

 ๕๒๑ นาวาตรี วิเชียร  ศรศิลป 

 ๕๒๒ นาวาตรี วิเชียร  ศรีภูธร 

 ๕๒๓ นาวาตรี วิตรัส  สมาบัติ 

 ๕๒๔ นาวาตรี วิทยา  ยอแสง 

 ๕๒๕ นาวาตรี วิทยาพร  คลายขํา 

 ๕๒๖ นาวาตรี วิม  แสงโชติ 

 ๕๒๗ นาวาตรี วิระ  กระดังงา 

 ๕๒๘ นาวาตรี วิโรจน  ทรงมิตร 

 ๕๒๙ นาวาตรี วิโรจน  อารียวงศสถิตย 

 ๕๓๐ นาวาตรี วิศิษฏ  สัตยธิพันธ 

 ๕๓๑ นาวาตรี วีรพล  เสนห 

 ๕๓๒ นาวาตรี วีระ  ทรงสนั่น 

 ๕๓๓ นาวาตรี วุฒิพงค  ดีกระจาง 

 ๕๓๔ นาวาตรี วุฒิศักดิ์  กิตติวรัญู 

 ๕๓๕ นาวาตรี ศรศักดิ์  พรมศรี 

 ๕๓๖ นาวาตรี ศรุต  พวงรักษา 



 หนา   ๑๘ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๓๗ นาวาตรี ศรุต  พูลศิลป 

 ๕๓๘ นาวาตรี ศักดา  อนุสาสนนันท 

 ๕๓๙ นาวาตรี ศักดิ์รพี  วรสุทธิ์พิศาล 

 ๕๔๐ นาวาตรี ศิรภพ  ภักดี 

 ๕๔๑ นาวาตรี ศิริพงษ  ทิพวร ี

 ๕๔๒ นาวาตรี ศุภกฤต  ศรีพรหม 

 ๕๔๓ นาวาตรี ศุภชัย  ดวงคํา 

 ๕๔๔ นาวาตรี ศุภชัย  ประกอบ 

 ๕๔๕ นาวาตรี ศุภชัย  หุณฑนะเสวี 

 ๕๔๖ นาวาตรี ศุภณัฐ  ใจขํา 

 ๕๔๗ นาวาตรี ศูภณัฐ  รสจันทร 

 ๕๔๘ นาวาตรี เศรษฐวิทย  อิ่มศิริ 

 ๕๔๙ นาวาตรี สงกาณ  กุดวงคแกว 

 ๕๕๐ นาวาตรี สมเกียรติ  พุฒแกว 

 ๕๕๑ นาวาตรี สมเกียรติ  สงวนดี 

 ๕๕๒ นาวาตรี สมคิด  แตงกูล 

 ๕๕๓ นาวาตรี สมจิตร  วัฒนศิริ 

 ๕๕๔ นาวาตรี สมจินต  ประเสริฐรัตน 

 ๕๕๕ นาวาตรี สมเจตน  พรหมสวัสดิ์ 

 ๕๕๖ นาวาตรี สมชาย  โชติแสง 

 ๕๕๗ นาวาตรี สมชาย  ทิมละมอม 

 ๕๕๘ นาวาตรี สมชาย  นอยจีน 

 ๕๕๙ นาวาตรี สมชาย  พัดขุน 

 ๕๖๐ นาวาตรี สมชาย  วงคประกรคํา 

 ๕๖๑ นาวาตรี สมทรง  พุทธ 

 ๕๖๒ นาวาตรี สมนึก  โภชาดม 

 ๕๖๓ นาวาตรี สมบุญ  จันทะโชติ 

 ๕๖๔ นาวาตรี สมบูรณ  ปาลกะวงศ 

 ๕๖๕ นาวาตรี สมประสงค  ขันธรัตน 

 ๕๖๖ นาวาตรี สมพงค  สุวรรณรัตน 

 ๕๖๗ นาวาตรี สมพงศ  สิงหทอง 

 ๕๖๘ นาวาตรี สมพงษ  เดชนอก 

 ๕๖๙ นาวาตรี สมพร  อุนวงษ 

 ๕๗๐ นาวาตรี สมภพ  ชีพเมืองแมน 

 ๕๗๑ นาวาตรี สมภพ  วัจวาทิน 

 ๕๗๒ นาวาตรี สมโภชน  ทองบอ 

 ๕๗๓ นาวาตรี สมยศ  พิภักดี 

 ๕๗๔ นาวาตรี สมศักดิ์  เฉยทิม 

 ๕๗๕ นาวาตรี สมศักดิ์  ดอนไพ 

 ๕๗๖ นาวาตรี สมศักดิ์  สมงาม 

 ๕๗๗ นาวาตรี สมศักดิ์  สวางอารมย 

 ๕๗๘ นาวาตรี สมหวัง  ฉุนพวง 

 ๕๗๙ นาวาตรี สมาน  ใจแสน 

 ๕๘๐ นาวาตรี สมานมิตร  นามไพร 

 ๕๘๑ นาวาตรี สรสิช  นวมศรี 

 ๕๘๒ นาวาตรี สราวุธ  สุขีรัตน 

 ๕๘๓ นาวาตรี สราวุธ  สุวรรณกูฎ 

 ๕๘๔ นาวาตรี สังวน  มาพิจารณ 

 ๕๘๕ นาวาตรี สัญญา  คงไชย 

 ๕๘๖ นาวาตรี สันติ  ไทยครองธรรม 

 ๕๘๗ นาวาตรี สาธิต  พหลยุทธ 

 ๕๘๘ นาวาตรี สามารถ  พามาวงษ 



 หนา   ๑๙ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๘๙ นาวาตรี สามารถ  เอี่ยมแจง 

 ๕๙๐ นาวาตรี สายชล  แกวย่ิงยงค 

 ๕๙๑ นาวาตรี สายชล  ผลาสิงห 

 ๕๙๒ นาวาตรี สายชล  แหวกระโทก 

 ๕๙๓ นาวาตรี สายัณห  ศรีออนจันทร 

 ๕๙๔ นาวาตรี สาโรจน  นุยรัตน 

 ๕๙๕ นาวาตรี สาโรจน  ฟกศรี 

 ๕๙๖ นาวาตรี สําราญ  งามเสงี่ยม 

 ๕๙๗ นาวาตรี สําราญ  สมคิด 

 ๕๙๘ นาวาตรี สําเริง  สมหวัง 

 ๕๙๙ นาวาตรี สิงห  โพธิ์ขาว 

 ๖๐๐ นาวาตรี สิทธิกร  ขาวหิรัญ 

 ๖๐๑ นาวาตรี สิทธิชัย  ธัญอําไพ 

 ๖๐๒ นาวาตรี สิทธิชัย  สารีสุข 

 ๖๐๓ นาวาตรี สุจินต  ภูประสิทธิ์ 

 ๖๐๔ นาวาตรี สุชาติ  สาคร 

 ๖๐๕ นาวาตรี สุชาติ  สายปอง 

 ๖๐๖ นาวาตรี สุชารัตน  พุมนาค 

 ๖๐๗ นาวาตรี สุทธินันท  ชลยุทธ 

 ๖๐๘ นาวาตรี สุทธิพัฒน  แสงจันทร 

 ๖๐๙ นาวาตรี สุทัศน  พานิชกุล 

 ๖๑๐ นาวาตรี สุทิน  วิสมล 

 ๖๑๑ นาวาตรี สุทิน  สุขศรีนาค 

 ๖๑๒ นาวาตรี สุเทพ  อึ้งศรีประเสริฐ 

 ๖๑๓ นาวาตรี สุบรรณ  สงสวัสดิ์ 

 ๖๑๔ นาวาตรี สุพจน  หาญกล่ัน 

 ๖๑๕ นาวาตรี สุพรรณ  วงษดอนมา 

 ๖๑๖ นาวาตรี สุพัฒนา  อัมพรมหา 

 ๖๑๗ นาวาตรี สุภาพ  คิดเหมาะ 

 ๖๑๘ นาวาตรี สุรเดช  สงศักดิ์ชัย 

 ๖๑๙ นาวาตรี สุรศักดิ์  ราเลิศ 

 ๖๒๐ นาวาตรี สุรสิทธิ์  พิมพานนท 

 ๖๒๑ นาวาตรี สุรินทร  นิลนอย 

 ๖๒๒ นาวาตรี สุรินทร  เส็งสมวงศ 

 ๖๒๓ นาวาตรี สุริยะ  หาดทราย 

 ๖๒๔ นาวาตรี สุริยา  โกตวัตร 

 ๖๒๕ นาวาตรี สุริยา  ราชจําป 

 ๖๒๖ นาวาตรี สุวรรณ  รัตนภักดี 

 ๖๒๗ นาวาตรี สุวัฒน  ชัยสิทธิ์ 

 ๖๒๘ นาวาตรี สุวิช  แสวงหา 

 ๖๒๙ นาวาตรี สุวิทย  พรหมวงศา 

 ๖๓๐ นาวาตรี สุวิทย  เรืองรอด 

 ๖๓๑ นาวาตรี เสถียร  สรอยไข 

 ๖๓๒ นาวาตรี เสนาะ  ดีพันธ 

 ๖๓๓ นาวาตรี เสียงกัมปนาท  จูงสุข 

 ๖๓๔ นาวาตรี หัสดินทร  จําปาเทศ 

 ๖๓๕ นาวาตรี แหลมฉาน  ธรรมศิลป 

 ๖๓๖ นาวาตรี อดุลย  อินทสุวรรณ 

 ๖๓๗ นาวาตรี อธิเนตร  จันทรพุธ 

 ๖๓๘ นาวาตรี อนนท  สุขจิตร 

 ๖๓๙ นาวาตรี อนันตชัย  บุญประดิษฐ 

 ๖๔๐ นาวาตรี อนุ  ย้ิมศรีใส 



 หนา   ๒๐ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๔๑ นาวาตรี อนุชา  แสงวิมาน 

 ๖๔๒ นาวาตรี อนุชิต  ปนทอง 

 ๖๔๓ นาวาตรี อนุไชย  ทองศรี 

 ๖๔๔ นาวาตรี อนุรักษ  อัศยเผา 

 ๖๔๕ นาวาตรี อภิวัฒน  รัตนมณี 

 ๖๔๖ นาวาตรี อภิสัณห  วิลาวงศ 

 ๖๔๗ นาวาตรี อรรถ  โกศลสุรเสนีย 

 ๖๔๘ นาวาตรี อรรถวุฒิ  ราชเสนา 

 ๖๔๙ นาวาตรี อรุณศักดิ์  แกวกอเกตุ 

 ๖๕๐ นาวาตรี อวยชัย  ศรีไกรภักดิ์ 

 ๖๕๑ นาวาตรี อวิรุทธ  นาราษฎร 

 ๖๕๒ นาวาตรี อัมฤทธิ์  ศรีระเดช 

 ๖๕๓ นาวาตรี อาทร  ปยะพันธ 

 ๖๕๔ นาวาตรี อานนท  นาคประสิทธิ์ 

 ๖๕๕ นาวาตรี อาพร  บุตรวงษ 

 ๖๕๖ นาวาตรี อารมณ  ตางแดน 

 ๖๕๗ นาวาตรี อารักษ  เทียนสวัสดิ์ 

 ๖๕๘ นาวาตรี อารักษ  บรมัตถ 

 ๖๕๙ นาวาตรี อํานวย  นาคสมบูรณ 

 ๖๖๐ นาวาตรี อํานวย  นิลแดง 

 ๖๖๑ นาวาตรี อํานาจ  ทัศนัย 

 ๖๖๒ นาวาตรี อําไพ  จันทรัตน 

 ๖๖๓ นาวาตรี อิทธิกร  ศาตะนิมิ 

 ๖๖๔ นาวาตรี อิทธิพล  ชูศรี 

 ๖๖๕ นาวาตรี อิทธิพล  ตรีรัตนภรณ 

 ๖๖๖ นาวาตรี อิทศวะ  นามจันดา 

 ๖๖๗ นาวาตรี อุดม  ฟกเทพ 

 ๖๖๘ นาวาตรี อุดม  เอี่ยมเสริม 

 ๖๖๙ นาวาตรี อุดร  ขุนวัง 

 ๖๗๐ นาวาตรี อุดร  ปนแกว 

 ๖๗๑ นาวาตรี อุทัย  ศรีสงคราม 

 ๖๗๒ นาวาตรี เอกพันธ  กันบุญ 

 ๖๗๓ นาวาตรี เอนก  ผมทอง 

 ๖๗๔ นาวาตรี เอนก  สุรินทร 

 ๖๗๕ นาวาตรี เอนก  เอียงอิ่ม 

 ๖๗๖ นาวาตรี เอนกพงษ  พานเจิม 

 ๖๗๗ นาวาโทหญิง กัญญาพัชร  จัดจอหอ 

 ๖๗๘ นาวาโทหญิง กันทิมา  ชะระภิญโญ 

 ๖๗๙ นาวาโทหญิง กันธิชา   

  อิศรางกูร ณ อยุธยา 

 ๖๘๐ นาวาโทหญิง กาญจนา  นิตยใหม 

 ๖๘๑ นาวาโทหญิง จรวยพร  เขียวสอาด 

 ๖๘๒ นาวาโทหญิง จันทิมา  โภชนมาก 

 ๖๘๓ นาวาโทหญิง จิรพันธ  แกวกําเนิด 

 ๖๘๔ นาวาโทหญิง จิรภา  เพ็งฉาย 

 ๖๘๕ นาวาโทหญิง เจนจิรา  ศิริปกมานนท 

 ๖๘๖ นาวาโทหญิง ชื่นจิตต  เนตรสวาง 

 ๖๘๗ นาวาโทหญิง ชุติมา  พรหมเมศ 

 ๖๘๘ นาวาโทหญิง ฐิตาพร  วงษยะลา 

 ๖๘๙ นาวาโทหญิง เดือนเพ็ญ  ใจสมคม 

 ๖๙๐ นาวาโทหญิง ธนังฉัตร  อินทรกําจร 

 ๖๙๑ นาวาโทหญิง ธรชญา  ตรัณธัญกุล 



 หนา   ๒๑ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๙๒ นาวาโทหญิง นงณัฐ  ชรากร 

 ๖๙๓ นาวาโทหญิง นภปกรณ  ปราการสมุทร 

 ๖๙๔ นาวาโทหญิง นิธิมา  พัฒนวิบูลย 

 ๖๙๕ นาวาโทหญิง บุศรา  อยูบุญ 

 ๖๙๖ นาวาโทหญิง เบ็ญจา  อิ่มทองคํา 

 ๖๙๗ นาวาโทหญิง พัชริดา  พลอยบุตร 

 ๖๙๘ นาวาโทหญิง พิมพใจ  ไมทิพย 

 ๖๙๙ นาวาโทหญิง เพ็ญพักตร  คลังเงิน 

 ๗๐๐ นาวาโทหญิง แพรวขวัญ   

  พัฒนะธราพงศ 

 ๗๐๑ นาวาโทหญิง รสิตา  อัศดามงคล 

 ๗๐๒ นาวาโทหญิง รัชฎาพิมล  รูปเล็ก 

 ๗๐๓ นาวาโทหญิง รุจิรา  พงษไสว 

 ๗๐๔ นาวาโทหญิง วาริศา  อัมพรมหา 

 ๗๐๕ นาวาโทหญิง วิรัลพัชร  ศรีสุวัฒน 

 ๗๐๖ นาวาโทหญิง สมใจ  สุทาตาร 

 ๗๐๗ นาวาโทหญิง สายสมร  ใหญลา 

 ๗๐๘ นาวาโทหญิง สํารวย  พรหมถาวร 

 ๗๐๙ นาวาโทหญิง สิริญญา  กอบวรรธนะกุล 

 ๗๑๐ นาวาโทหญิง สุชาดา  ภาคพูล 

 ๗๑๑ นาวาโทหญิง เสาวภา  สามัคคีภิรมย 

 ๗๑๒ นาวาโทหญิง อรจิรา  ชัยเลิศ 

 ๗๑๓ นาวาโทหญิง อัมพันธ  กาญจนจิตติ 

 ๗๑๔ นาวาตรีหญิง กชกร  วาจาสัตย 

 ๗๑๕ นาวาตรีหญิง กัญชวี  ศรีพรหม 

 ๗๑๖ นาวาตรีหญิง จริยา  เขียวลี 

 ๗๑๗ นาวาตรีหญิง จุฑามาศ  คันทะนาค 

 ๗๑๘ นาวาตรีหญิง ชัชรินทร  มีสวัสดิ์ 

 ๗๑๙ นาวาตรีหญิง ชุติกาญจน  ปรีเจริญ 

 ๗๒๐ นาวาตรีหญิง โชติรส  แสงจันทร 

 ๗๒๑ นาวาตรีหญิง ฐิติรัตน  โพธิ์ทอง 

 ๗๒๒ นาวาตรีหญิง ดวงฤทัย  ชื่นชม 

 ๗๒๓ นาวาตรีหญิง ทัณฑิภา  เรืองทิพย 

 ๗๒๔ นาวาตรีหญิง นวรัตน  สงสุวรรณ 

 ๗๒๕ นาวาตรีหญิง นวลพรรณ  นวมเอม 

 ๗๒๖ นาวาตรีหญิง นิภาพรรณ  คุมครอง 

 ๗๒๗ นาวาตรีหญิง นุศรา  นิลแสง 

 ๗๒๘ นาวาตรีหญิง ประภา  สุจริต 

 ๗๒๙ นาวาตรีหญิง ปรียะดา  แสนประสิทธิ์ 

 ๗๓๐ นาวาตรีหญิง พรรณฐิภา  ทองกลํ่า 

 ๗๓๑ นาวาตรีหญิง พลอยฉัตร  เสถียรไทย 

 ๗๓๒ นาวาตรีหญิง พัชรินทร  พรหมแพทย 

 ๗๓๓ นาวาตรีหญิง พัทธยากร  ดวงอ่ํา 

 ๗๓๔ นาวาตรีหญิง มณฑกานต  พุมโพธิ์ทอง 

 ๗๓๕ นาวาตรีหญิง เยาวลักษณ  ออนภิรมย 

 ๗๓๖ นาวาตรีหญิง รธิชา  ปรีดาหิรัญ 

 ๗๓๗ นาวาตรีหญิง รสรินทร  งามขุนทด 

 ๗๓๘ นาวาตรีหญิง รําไพ  กัลยาณมิตร 

 ๗๓๙ นาวาตรีหญิง รุงทิพย  เพียรพิทักษ 

 ๗๔๐ นาวาตรีหญิง วนิดา  อารยะเลิศ 

 ๗๔๑ นาวาตรีหญิง วรดา  ตินตะบุระ 

 ๗๔๒ นาวาตรีหญิง วัชรี  ล้ิมภักดีสวัสดิ์ 



 หนา   ๒๒ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๔๓ นาวาตรีหญิง วาสนา  มูลฐี 

 ๗๔๔ นาวาตรีหญิง ศศิธร  คงอุดมทรัพย 

 ๗๔๕ นาวาตรีหญิง ศิริวรรณ  ผิวออน 

 ๗๔๖ นาวาตรีหญิง ศุทญา  ไกรวาส 

 ๗๔๗ นาวาตรีหญิง สุคนธ  ปอมปกกา 

 ๗๔๘ นาวาตรีหญิง สุนิสา  กรวยทรัพย 

 ๗๔๙ นาวาตรีหญิง สุปรียา  หนูดํา 

 ๗๕๐ นาวาตรีหญิง สุภกนิษฐ  เอี่ยมสุโร 

 ๗๕๑ นาวาตรีหญิง สุภัทรา  ย่ิงเจริญ 

 ๗๕๒ นาวาตรีหญิง สุมาลย  ถนอมมิตร 

 ๗๕๓ นาวาตรีหญิง สุรีรัตน  อินทรประสิทธิ์ 

 ๗๕๔ นาวาตรีหญิง หทัยชนก  คชบุรี 

 ๗๕๕ นาวาตรีหญิง อนงค  ขาวลํ้าเลิศ 

 ๗๕๖ นาวาตรีหญิง อนุสรณ  แกวลาย 

 ๗๕๗ นาวาตรีหญิง อัญชลี  ปยะลังกา 

 ๗๕๘ นาวาตรีหญิง อารีย  สวนมะพลับ 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๒๒  ราย) 

 ๑ เรือเอก กนก  ตี่คะกุล 

 ๒ เรือเอก กมล  เนติยันต 

 ๓ เรือเอก กรกฎ  จาบทอง 

 ๔ เรือเอก กรวุธ  ทับทิมทอง 

 ๕ เรือเอก กระบิน  หลาโสด 

 ๖ เรือเอก กฤต  ไกรฤกษ 

 ๗ เรือเอก กฤษฎา  สุจริต 

 ๘ เรือเอก กฤษฎ  ขําสวาง 

 ๙ เรือเอก กฤษดา  กุลณาวรรณ 

 ๑๐ เรือเอก กษิดิส  ศรีสมบูรณ 

 ๑๑ เรือเอก กะลัน  เพ็ชรักษา 

 ๑๒ เรือเอก กําจัด  ชาวบานเกาะ 

 ๑๓ เรือเอก กิตติธัช  ทองชวย 

 ๑๔ เรือเอก กิตติภูมิ  คํามูล 

 ๑๕ เรือเอก กิตติศักดิ์  งามดวยดี 

 ๑๖ เรือเอก กิตติศักดิ์  จ่ันเพ้ิง 

 ๑๗ เรือเอก กิติพล  แสงเอี่ยม 

 ๑๘ เรือเอก เกรียงศักดิ์  ตุแกว 

 ๑๙ เรือเอก เกลาปญญา  โสภาลี 

 ๒๐ เรือเอก เกษมสันต  ปนทองคํา 

 ๒๑ เรือเอก เกษมสุข  ชลิงสุ 

 ๒๒ เรือเอก เกียรติพงศ  ดอกบัว 

 ๒๓ เรือเอก เกียรติยศ  จันทนแดงงาม 

 ๒๔ เรือเอก โกศล  หยูทองอินทร 

 ๒๕ เรือเอก ขวัญชัย  ยางเอน 

 ๒๖ เรือเอก คณิต  พัฒนชัยเกียรติ 

 ๒๗ เรือเอก คทา  เกียรติอัครโยธิน 

 ๒๘ เรือเอก คมกฤช  เอี่ยมสําอางค 

 ๒๙ เรือเอก จรัญ  ออนแกว 

 ๓๐ เรือเอก จรัส  จิตพูลผล 

 ๓๑ เรือเอก จเร  บุญชวยแลว 

 ๓๒ เรือเอก จเร  สุวรรณสําริด 



 หนา   ๒๓ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๓ เรือเอก จารุกิตติ์  กาวี 

 ๓๔ เรือเอก จํานงค  แกวเกิด 

 ๓๕ เรือเอก จิรพล  จันทรขจร 

 ๓๖ เรือเอก จิรยุทธ  ตุมนิลกาล 

 ๓๗ เรือเอก จีรภัสร  สมรรคบุตร 

 ๓๘ เรือเอก จุมพล  ไกรศรี 

 ๓๙ เรือเอก จุลพงษ  สมศรี 

 ๔๐ เรือเอก เจนวิทย  ประพัศรางค 

 ๔๑ เรือเอก เจริญเกียรติ  สังขนอย 

 ๔๒ เรือเอก ใจเพชร  สงแสง 

 ๔๓ เรือเอก ฉกรรจ  ณีวงษ 

 ๔๔ เรือเอก เฉลิม  ชอุมผล 

 ๔๕ เรือเอก เฉลิมเกียรติ  แกววิเศษ 

 ๔๖ เรือเอก ชญานนท  เปรมอนันต 

 ๔๗ เรือเอก ชยพล  ไกรราม 

 ๔๘ เรือเอก ชวนชิต  พงษสพัง 

 ๔๙ เรือเอก ชวลิต  ชวกุล 

 ๕๐ เรือเอก ชัชรินทร  ทองมี 

 ๕๑ เรือเอก ชัยเจริญ  มรรยาทออน 

 ๕๒ เรือเอก ชัยนรินทร  หลวงพิทักษ 

 ๕๓ เรือเอก ชัยมิตร  ศรีหะวงศ 

 ๕๔ เรือเอก ชัยยันติ์  ตอเสนา 

 ๕๕ เรือเอก ชัยรัตน  เจริญวัฒนะ 

 ๕๖ เรือเอก ชัยสิทธิ์  ธันวานนท 

 ๕๗ เรือเอก ชาญชัย  วิลัยรัตน 

 ๕๘ เรือเอก ชาลี  มนัสชัย 

 ๕๙ เรือเอก ชินวร  เสริมผล 

 ๖๐ เรือเอก ชุติชัย  เชื้อบัณฑิตย 

 ๖๑ เรือเอก ชุมสิน  ลานเล้ียง 

 ๖๒ เรือเอก ไชยรัตน  คลายสุวรรณ 

 ๖๓ เรือเอก ญาณพัฒน  รอบจังหวัด 

 ๖๔ เรือเอก ญาณวรุตม  ประมูลสิน 

 ๖๕ เรือเอก ฐาปากิจ  พนชั่ว 

 ๖๖ เรือเอก ฐาพล  สมสกุล 

 ๖๗ เรือเอก ณฐนน  นาคแสง 

 ๖๘ เรือเอก ณภัทร  เลิศวีระศิริกุล 

 ๖๙ เรือเอก ณภัทร  หงษทอง 

 ๗๐ เรือเอก ณรงคเดช  มะลาศรี 

 ๗๑ เรือเอก ณรงคศักดิ์  พรหมประเสริฐ 

 ๗๒ เรือเอก ณรงค  เวฬุกร 

 ๗๓ เรือเอก ณัฐพงศ  สุขสันต 

 ๗๔ เรือเอก ณัฐพนธ  เจนวิชา 

 ๗๕ เรือเอก ณัฐวัฒน  บุญญะศิรพัฒน 

 ๗๖ เรือเอก ดัสกร  สีประเสริฐ 

 ๗๗ เรือเอก ดําเกิง  สุวรรณโชติ 

 ๗๘ เรือเอก ดํารง  พรหมสวาสดิ์ 

 ๗๙ เรือเอก ดํารัส  จันทรสอน 

 ๘๐ เรือเอก ดิเรก  สุนทรสวัสดิ์ 

 ๘๑ เรือเอก ดิเรก  ฮวดสุวรรณ 

 ๘๒ เรือเอก เดชฤทธิ์  เซ็นหลวง 

 ๘๓ เรือเอก เดชา  โชติกวณิชย 

 ๘๔ เรือเอก เดโช  คําจันทร 



 หนา   ๒๔ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๕ เรือเอก เดน  สวัสดิผล 

 ๘๖ เรือเอก ตรีภพ  เข็มทอง 

 ๘๗ เรือเอก เตชินท  จันทรจิตร 

 ๘๘ เรือเอก ถนอมศักดิ์  ศรีประสม 

 ๘๙ เรือเอก ถาวร  พ่ึงสมวงศ 

 ๙๐ เรือเอก ถาวร  หนองโยธา 

 ๙๑ เรือเอก ถิรวัฒน  ทองภาพ 

 ๙๒ เรือเอก ทนงศักดิ์  ตนหา 

 ๙๓ เรือเอก ทนงศักดิ์  พยัคฆพล 

 ๙๔ เรือเอก ทรงชัย  ชาญดวยกิจ 

 ๙๕ เรือเอก ทรงศักดิ์  กาญจนะคงคา 

 ๙๖ เรือเอก ทรงศักดิ์  ครองขจรสุข 

 ๙๗ เรือเอก ทศพล  เกิดเรียน 

 ๙๘ เรือเอก ทัตพงศ  ศรียาภัย 

 ๙๙ เรือเอก เทอดพงษ  จันทรเจตนาดี 

 ๑๐๐ เรือเอก ธงชัย  สวางอารมณ 

 ๑๐๑ เรือเอก ธนกร  แสงทอง 

 ๑๐๒ เรือเอก ธนกฤต  แจมจิตร 

 ๑๐๓ เรือเอก ธนกฤต  เอียบสรางกี้ 

 ๑๐๔ เรือเอก ธนเดช  ปานอําไพ 

 ๑๐๕ เรือเอก ธนภณ  แยมเกษม 

 ๑๐๖ เรือเอก ธนวัสส  คุมภัยวิวัธน 

 ๑๐๗ เรือเอก ธนากร  นาคเงิน 

 ๑๐๘ เรือเอก ธัญนนทร  สูวงษโรจน 

 ๑๐๙ เรือเอก ธาดา  เล็กใบ 

 ๑๑๐ เรือเอก ธาดา  แสงจันทรรัตน 

 ๑๑๑ เรือเอก ธานินทร  มั่นประสิทธิ์ 

 ๑๑๒ เรือเอก ธานี  ใจเอิบอิ่ม 

 ๑๑๓ เรือเอก ธาวิท  นิลพิบูลย 

 ๑๑๔ เรือเอก ธีรพัฒน  จาดแจม 

 ๑๑๕ เรือเอก ธีรศักดิ์  ถึงเสียบญวน 

 ๑๑๖ เรือเอก ธีระยุทธ  นวมภักดี 

 ๑๑๗ เรือเอก ธีระยุทธ  ภูวนพงศ 

 ๑๑๘ เรือเอก นพดล  มั่งมี 

 ๑๑๙ เรือเอก นพดล  แสนรัมย 

 ๑๒๐ เรือเอก นพพร  เกิดมงคล 

 ๑๒๑ เรือเอก นพฤทธิ์  กัญญสินธ 

 ๑๒๒ เรือเอก นภเมธิ์  พรหมสุทธิรักษ 

 ๑๒๓ เรือเอก นรุธ  ชลทานนท 

 ๑๒๔ เรือเอก นวรุจน  มีฮะ 

 ๑๒๕ เรือเอก นักรบ  นอยเจริญ 

 ๑๒๖ เรือเอก นัฐดนัย  กิตติวรรณมาศ 

 ๑๒๗ เรือเอก นัธทวัฒน  ทัศนียสุวรรณ 

 ๑๒๘ เรือเอก นาวิน  ศิลปวิทยากรณ 

 ๑๒๙ เรือเอก นาวิน  เหลาพิริยะ 

 ๑๓๐ เรือเอก นิคม  ทรงศร ี

 ๑๓๑ เรือเอก นิคม  ปาดอน 

 ๑๓๒ เรือเอก นิคม  สวาง 

 ๑๓๓ เรือเอก นิพนธ  ชัยตุย 

 ๑๓๔ เรือเอก นิมิตร  สงคราม 

 ๑๓๕ เรือเอก นิยม  บุตรจันทร 

 ๑๓๖ เรือเอก นิรุจน  พ่ึงพรหม 



 หนา   ๒๕ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๗ เรือเอก นิวัต  กรกฎ 

 ๑๓๘ เรือเอก นิวัต  เพชรไฝ 

 ๑๓๙ เรือเอก นุกูล  มวงรอด 

 ๑๔๐ เรือเอก บรรจง  มุกดาสนิท 

 ๑๔๑ เรือเอก บัญชา  ผสมทรัพย 

 ๑๔๒ เรือเอก บัณวิช  เภกะสุต 

 ๑๔๓ เรือเอก บุญธรรม  ลมุล 

 ๑๔๔ เรือเอก บุญปลูก  บัวรอด 

 ๑๔๕ เรือเอก บุญมี  วิสุทธิ์ 

 ๑๔๖ เรือเอก บุญรัตน  หลุยแสง 

 ๑๔๗ เรือเอก บุญเลิศ  ปนประชา 

 ๑๔๘ เรือเอก บุญเหลือ  ขันติวีรธรรม 

 ๑๔๙ เรือเอก ปกรณ  เกียรติมงคล 

 ๑๕๐ เรือเอก ปกรณ  ชูเชื้อ 

 ๑๕๑ เรือเอก ปภังกร  ธารสุวรรณ 

 ๑๕๒ เรือเอก ปรเมษฐ  กรอบเพ็ชร 

 ๑๕๓ เรือเอก ประชา  ถนอมศิลป 

 ๑๕๔ เรือเอก ประดิษฐ  โสกุล 

 ๑๕๕ เรือเอก ประทีป  แกวภมร 

 ๑๕๖ เรือเอก ประทีป  มวนทอง 

 ๑๕๗ เรือเอก ประภาส  บุตรจินดา 

 ๑๕๘ เรือเอก ประยงค  ทิพยทอง 

 ๑๕๙ เรือเอก ประยูร  หิรัญรักษ 

 ๑๖๐ เรือเอก ประวิทย  เพชรรัตน 

 ๑๖๑ เรือเอก ประวิทย  ไมแกนจันทร 

 ๑๖๒ เรือเอก ประสารพล  แสงโชติ 

 ๑๖๓ เรือเอก ประสิทธิ์  คงเจริญ 

 ๑๖๔ เรือเอก ประสิทธิ์  นวลปด 

 ๑๖๕ เรือเอก ประสิทธิ์  ภิรมยรักษ 

 ๑๖๖ เรือเอก ประสิทธิ์  ภุมรา 

 ๑๖๗ เรือเอก ประสิทธิ์  รอดความทุกข 

 ๑๖๘ เรือเอก ประเสริฐ  ปนพานิช 

 ๑๖๙ เรือเอก ประเสริฐ  เหลาพราหมณ 

 ๑๗๐ เรือเอก ประเสริฐศักดิ์  ปล่ังกลาง 

 ๑๗๑ เรือเอก ปราโมช  แสงทว ี

 ๑๗๒ เรือเอก ปราโมทย  รายศิริ 

 ๑๗๓ เรือเอก ปรีชา  แกวเพ็ชร 

 ๑๗๔ เรือเอก ปรีชา  บุญทาบ 

 ๑๗๕ เรือเอก ปรีชา  สุภาพันธ 

 ๑๗๖ เรือเอก ปญญา  เพ่ิมพูล 

 ๑๗๗ เรือเอก ปญญา  สัมมา 

 ๑๗๘ เรือเอก ปยวัฒน  กองแกว 

 ๑๗๙ เรือเอก ปยวัฒน  สังเกตุ 

 ๑๘๐ เรือเอก ปยะพร  ขาวบริสุทธิ์ 

 ๑๘๑ เรือเอก พงศักดิ์  เรทนู 

 ๑๘๒ เรือเอก พงษเทพ  ดวงนิล 

 ๑๘๓ เรือเอก พชรวรรธ  โชตินอก 

 ๑๘๔ เรือเอก พรเทพ  ทิมประเสริฐ 

 ๑๘๕ เรือเอก พรเทพ  สรอยสุวรรณ 

 ๑๘๖ เรือเอก พัทธพล  ตะสูงเนิน 

 ๑๘๗ เรือเอก พัศวุฒิ  ทองชื่นจิตร 

 ๑๘๘ เรือเอก พัสกร  สรัคคานนท 



 หนา   ๒๖ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๘๙ เรือเอก พายุ  ตั้งมั่น 

 ๑๙๐ เรือเอก พินิจ  ทิพยสุขุม 

 ๑๙๑ เรือเอก พิพัฒน  ย้ิมเจริญ 

 ๑๙๒ เรือเอก พิศณุ  คลายสุบรรณ 

 ๑๙๓ เรือเอก พิษณุ  เจนจัดการ 

 ๑๙๔ เรือเอก พีรวัส  ชัมภารีย 

 ๑๙๕ เรือเอก พีระพงศ  นาควิเชียร 

 ๑๙๖ เรือเอก พีระศักดิ์  คุณาสิทธิ์ 

 ๑๙๗ เรือเอก ไพฑูรย  วิชกูล 

 ๑๙๘ เรือเอก ไพรสน  พลเสน 

 ๑๙๙ เรือเอก ไพรัตน  คําบุตร 

 ๒๐๐ เรือเอก ไพวน  เรืองวิลัย 

 ๒๐๑ เรือเอก ไพศาล  ฤทธิ์มะหันต 

 ๒๐๒ เรือเอก ภัควรรธน  ธนาวิเศษวัจน 

 ๒๐๓ เรือเอก ภัทรชัย  ลือโสภา 

 ๒๐๔ เรือเอก ภาคิไนย  ไพรอนันต 

 ๒๐๕ เรือเอก ภาณุ  จักรวาลพิทักษ 

 ๒๐๖ เรือเอก ภาสกร  แสงสําอางค 

 ๒๐๗ เรือเอก ภิชาติ  หวงมาก 

 ๒๐๘ เรือเอก ภีมพศ  พ่ึงตา 

 ๒๐๙ เรือเอก ภูริทัต  เรืองทับ 

 ๒๑๐ เรือเอก ภูวิศ  บุญประเสริฐ 

 ๒๑๑ เรือเอก มนชัย  จินดารัตน 

 ๒๑๒ เรือเอก มนตชัย  คําปนารถ 

 ๒๑๓ เรือเอก มนตชัย  วังกะสา 

 ๒๑๔ เรือเอก มนตรี  เกตุแกวเกี้ยง 

 ๒๑๕ เรือเอก มนตรี  ทวดเสนา 

 ๒๑๖ เรือเอก มนตรี  เวียงสมุทร 

 ๒๑๗ เรือเอก มนตสิทธิ์  สอนใจดี 

 ๒๑๘ เรือเอก มนัส  มางาม 

 ๒๑๙ เรือเอก มานพ  ประสิทธิแพทย 

 ๒๒๐ เรือเอก มานะ  ไชยหงษ 

 ๒๒๑ เรือเอก มานะ  บุตรคีลีมาลย 

 ๒๒๒ เรือเอก มานะ  มวงนอย 

 ๒๒๓ เรือเอก มานิต  วงคเนียม 

 ๒๒๔ เรือเอก มาโนช  ดิเรกชัย 

 ๒๒๕ เรือเอก ยอดชาย  นิลญาณ 

 ๒๒๖ เรือเอก โยตระการ  จันพุทรา 

 ๒๒๗ เรือเอก รณเชษฐ  ชัยศัตรา 

 ๒๒๘ เรือเอก ระยะ  กันแกว 

 ๒๒๙ เรือเอก รัฐพงษ  กงชิน 

 ๒๓๐ เรือเอก วชิรวิทย  สุขพินิจ 

 ๒๓๑ เรือเอก วรกฤช  สิงหหลง 

 ๒๓๒ เรือเอก วรงคกรณ  แวนแกว 

 ๒๓๓ เรือเอก วรเดช  ดวงจันทร 

 ๒๓๔ เรือเอก วรพงษ  ปฏิมาประกร 

 ๒๓๕ เรือเอก วรสิทธิ์  อุปแสน 

 ๒๓๖ เรือเอก วสันต  ออนไทย 

 ๒๓๗ เรือเอก วสุธร  บุนเฮี้ยน 

 ๒๓๘ เรือเอก วัชรินทร  เหลาแสง 

 ๒๓๙ เรือเอก วันชัย  ทองบุญเนือง 

 ๒๔๐ เรือเอก วันชัย  อึ้งวรตระกูล 



 หนา   ๒๗ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๔๑ เรือเอก วิชัย  ประไพพงษ 

 ๒๔๒ เรือเอก วิชาญ  ชาวอุทัย 

 ๒๔๓ เรือเอก วิชาญ  มุสิกชาติ 

 ๒๔๔ เรือเอก วิชิต  กาดสันเทียะ 

 ๒๔๕ เรือเอก วิฑูรย  ประชัน 

 ๒๔๖ เรือเอก วิทยา  วองท่ัง 

 ๒๔๗ เรือเอก วิทยา  ษัษฐีสิต 

 ๒๔๘ เรือเอก วิทย  วรรณสุทธิ์ 

 ๒๔๙ เรือเอก วินัย  ชินพระวอ 

 ๒๕๐ เรือเอก วินัย  อินทรภูเมศร 

 ๒๕๑ เรือเอก วิระศักดิ์  ขยันทํา 

 ๒๕๒ เรือเอก วิรัตน  นทีวังก 

 ๒๕๓ เรือเอก วิรัตน  หนูมิตร 

 ๒๕๔ เรือเอก วิรัตน  อาจยุทธ 

 ๒๕๕ เรือเอก วิโรจน  จรดล 

 ๒๕๖ เรือเอก วิโรจน  สุมประดิษฐ 

 ๒๕๗ เรือเอก วีรวัตร  พลโยธา 

 ๒๕๘ เรือเอก วีระชัย  ไชยสุภาพ 

 ๒๕๙ เรือเอก วีระยุทธ  กรางปรีชา 

 ๒๖๐ เรือเอก วีระศักดิ์  แวนแกว 

 ๒๖๑ เรือเอก วีระศักดิ์  แสงมาลา 

 ๒๖๒ เรือเอก เวทิศา  สนิทกูล 

 ๒๖๓ เรือเอก ศักดิ์ชัย  ไดสุข 

 ๒๖๔ เรือเอก ศักดิ์ชัย  เต็มองหลา 

 ๒๖๕ เรือเอก ศักรินทร  สุริยงค 

 ๒๖๖ เรือเอก ศิระชัย  ศิริประกอบ 

 ๒๖๗ เรือเอก ศิริศักดิ์  ชัยยอดพรม 

 ๒๖๘ เรือเอก ศุขภโชติ  เยาดํา 

 ๒๖๙ เรือเอก ศุภกานต  ทับทิม 

 ๒๗๐ เรือเอก ศุภกิจ  โรจนาบุตร 

 ๒๗๑ เรือเอก ศุภชัย  บุญสง 

 ๒๗๒ เรือเอก ศุภชัย  บุตรดีขันธ 

 ๒๗๓ เรือเอก ศุภร  มวงศรี 

 ๒๗๔ เรือเอก ศุภวิชญ  วงศอิศเรศ 

 ๒๗๕ เรือเอก ศุภวุฒ  ชูชาติเจริญพร 

 ๒๗๖ เรือเอก สถาพร  ทองชิว 

 ๒๗๗ เรือเอก สนธยา  นทีธารทอง 

 ๒๗๘ เรือเอก สนามชัย  ใจดี 

 ๒๗๙ เรือเอก สนิท  พรหมบุตร 

 ๒๘๐ เรือเอก สมเกียรติ  คองาม 

 ๒๘๑ เรือเอก สมเกียรติ  บุตรสาร 

 ๒๘๒ เรือเอก สมควร  นําพัก 

 ๒๘๓ เรือเอก สมคิด  คล่ีสกุล 

 ๒๘๔ เรือเอก สมคิด  ฟกออน 

 ๒๘๕ เรือเอก สมจิตร  คลายสุวรรณ 

 ๒๘๖ เรือเอก สมชาย  คลายเพ็ชร 

 ๒๘๗ เรือเอก สมชาย  ทองเงา 

 ๒๘๘ เรือเอก สมชาย  พงษคุณากร 

 ๒๘๙ เรือเอก สมชาย  มงคลคูณ 

 ๒๙๐ เรือเอก สมนึก  สรอยมณี 

 ๒๙๑ เรือเอก สมนึก  สุบงกช 

 ๒๙๒ เรือเอก สมบัติ  จําป 



 หนา   ๒๘ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๙๓ เรือเอก สมบัติ  ปถวี 

 ๒๙๔ เรือเอก สมปอง  เกิดอนุ 

 ๒๙๕ เรือเอก สมพงษ  มหามิตร 

 ๒๙๖ เรือเอก สมพร  ชีวอารี 

 ๒๙๗ เรือเอก สมเพชร  บัวทอง 

 ๒๙๘ เรือเอก สมโภชน  หาญสุภาพ 

 ๒๙๙ เรือเอก สมมาศ  รัตนมณี 

 ๓๐๐ เรือเอก สมศักดิ์  จันทรหอมกุล 

 ๓๐๑ เรือเอก สมศักดิ์  ปานเครือ 

 ๓๐๒ เรือเอก สมศักดิ์  แมนพรม 

 ๓๐๓ เรือเอก สมาน  ผุสดี 

 ๓๐๔ เรือเอก สยาม  แผวลุมแฝก 

 ๓๐๕ เรือเอก สรพงษ  คงเกตุ 

 ๓๐๖ เรือเอก สรรเพ็ชญ  ธานี 

 ๓๐๗ เรือเอก สวาง  พ่ึงสมบุญ 

 ๓๐๘ เรือเอก สัญชัย  เจริญมายุ 

 ๓๐๙ เรือเอก สันติชัย  ดีเวียง 

 ๓๑๐ เรือเอก สัมพันธ  สุวรรณ 

 ๓๑๑ เรือเอก สัมภาษณ  สอนศรียา 

 ๓๑๒ เรือเอก สัมฤทธิ์  ขันสังข 

 ๓๑๓ เรือเอก สายัญ  เกตุแกว 

 ๓๑๔ เรือเอก สายัณห  รอดรัศมี 

 ๓๑๕ เรือเอก สายันต  พุกซื่อตรง 

 ๓๑๖ เรือเอก สาโรจน  ไชยสุทธิ์ 

 ๓๑๗ เรือเอก สําราญ  เนาวโอสถ 

 ๓๑๘ เรือเอก สิต  ธัญนันท 

 ๓๑๙ เรือเอก สิทธิชัย  สายทอง 

 ๓๒๐ เรือเอก สิทธิโชค  ดวงชวย 

 ๓๒๑ เรือเอก สินาถ  ออนอรุณ 

 ๓๒๒ เรือเอก สิริพงษ  สิงหพันธ 

 ๓๒๓ เรือเอก สิริพจน  ศรีทองอินทร 

 ๓๒๔ เรือเอก สุขสันต  มีสวรรค 

 ๓๒๕ เรือเอก สุขสันต  ศรีลําไพ 

 ๓๒๖ เรือเอก สุขสันติ์  วรรณพันธุ 

 ๓๒๗ เรือเอก สุชาญชัย  ศรีไพโรจน 

 ๓๒๘ เรือเอก สุทธิพงษ  สุขทามะพลา 

 ๓๒๙ เรือเอก สุเทพ  ขําเมือง 

 ๓๓๐ เรือเอก สุธี  บัวทอง 

 ๓๓๑ เรือเอก สุนทร  ดาษเวช 

 ๓๓๒ เรือเอก สุนทร  รอดคลองตัน 

 ๓๓๓ เรือเอก สุนี  เกิดทอง 

 ๓๓๔ เรือเอก สุเนตร  โคกออน 

 ๓๓๕ เรือเอก สุพัศ  จันทะคาม 

 ๓๓๖ เรือเอก สุพัส  หลําเพิกสืบ 

 ๓๓๗ เรือเอก สุภาพ  นัยรัสมี 

 ๓๓๘ เรือเอก สุรชัย  บุญนิยม 

 ๓๓๙ เรือเอก สุรเดช  นฤภัย 

 ๓๔๐ เรือเอก สุรพล  หันชะนา 

 ๓๔๑ เรือเอก สุรศักดิ์  พิพัฒนชื่นสกุล 

 ๓๔๒ เรือเอก สุระศักดิ์  อนุศิริ 

 ๓๔๓ เรือเอก สุรินทร  ดีสุวรรณ 

 ๓๔๔ เรือเอก สุรินทร  วีระวานิช 



 หนา   ๒๙ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๔๕ เรือเอก สุริยา  จันทรเกตุ 

 ๓๔๖ เรือเอก สุวิทย  นุกูล 

 ๓๔๗ เรือเอก เสนอ  มีแกว 

 ๓๔๘ เรือเอก เสริมศักดิ์  บุญเทียม 

 ๓๔๙ เรือเอก โสภณ  ประกอบแกว 

 ๓๕๐ เรือเอก อดุลยยศ  นุนละออง 

 ๓๕๑ เรือเอก อธิคม  สมอาภรณ 

 ๓๕๒ เรือเอก อนศัลย  อุณหะนันทน 

 ๓๕๓ เรือเอก อนันต  เขียวอัมพร 

 ๓๕๔ เรือเอก อนันทชัย  บุตรครุธ 

 ๓๕๕ เรือเอก อนุ  ราชนุเคราะห 

 ๓๕๖ เรือเอก อนุกูล  นวลศิริ 

 ๓๕๗ เรือเอก อนุชา  ทองกาย 

 ๓๕๘ เรือเอก อนุพงศ  พัฒลักษณ 

 ๓๕๙ เรือเอก อนุรักษ  สวนศรี 

 ๓๖๐ เรือเอก อภิชิต  พินิจมนตรี 

 ๓๖๑ เรือเอก อภิวัติ  พิมพิลา 

 ๓๖๒ เรือเอก อวยชัย  จันประสาท 

 ๓๖๓ เรือเอก อัครเดช  วิเศษแกว 

 ๓๖๔ เรือเอก อัฏฐพล  เจริญราษฎร 

 ๓๖๕ เรือเอก อาคม  ล้ิมกุล 

 ๓๖๖ เรือเอก อารีย  ไตรรัตน 

 ๓๖๗ เรือเอก อํานวย  พัฒนจันทร 

 ๓๖๘ เรือเอก อํานาจ  เจิมภักดี 

 ๓๖๙ เรือเอก อํานาจ  สระใส 

 ๓๗๐ เรือเอก อํานาจ  สาโหมด 

 ๓๗๑ เรือเอก อิทธิพล  สุขเกษม 

 ๓๗๒ เรือเอก อิศเรศ  เกศสงกา 

 ๓๗๓ เรือเอก อิสสระภาพ  ทุมโนนอย 

 ๓๗๔ เรือเอก อุดม  เบามา 

 ๓๗๕ เรือเอก อุดมเกียรติ  รัตนเกษมศักดิ์ 

 ๓๗๖ เรือเอก อุทัย  แสงเจริญวัฒนะ 

 ๓๗๗ เรือเอก อุทัย  หมุนวงษ 

 ๓๗๘ เรือเอก อุปรา  สุขนิรันดร 

 ๓๗๙ เรือเอก เอกลักษณ  ลอยลิบ 

 ๓๘๐ เรือเอก เอนก  อิ่นคํา 

 ๓๘๑ เรือเอก โอภาส  นพโลหะ 

 ๓๘๒ เรือเอกหญิง กมลวรรณ  โชตินิพัทธ 

 ๓๘๓ เรือเอกหญิง กัญชพร  คณะเจริญ 

 ๓๘๔ เรือเอกหญิง กุลพิมพ  หิรัญปทมภิรัตน 

 ๓๘๕ เรือเอกหญิง เกษร  เรืองขนาบ 

 ๓๘๖ เรือเอกหญิง จิตรา  เรืองรุงโสม 

 ๓๘๗ เรือเอกหญิง จินตนา  ชัยสิทธิ์ 

 ๓๘๘ เรือเอกหญิง จิราภรณ  สัจจา 

 ๓๘๙ เรือเอกหญิง จิราภา  มีสวัสดิ์ 

 ๓๙๐ เรือเอกหญิง ชลธิดา  แสงเฟอง 

 ๓๙๑ เรือเอกหญิง ชุติมา  แกวสนธิ 

 ๓๙๒ เรือเอกหญิง ณชนก  เผือกผอง 

 ๓๙๓ เรือเอกหญิง ดลภัททมน  มวงนอย 

 ๓๙๔ เรือเอกหญิง ทวิกานต  ปานอินทร 

 ๓๙๕ เรือเอกหญิง ธนิตยา  จารุสิริสุนทร 

 ๓๙๖ เรือเอกหญิง นพวงษ  มังคละชน 



 หนา   ๓๐ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๙๗ เรือเอกหญิง บุษบา  สิงหพิทักษพงศ 

 ๓๙๘ เรือเอกหญิง เบญจพร  สุตตสันต 

 ๓๙๙ เรือเอกหญิง เบญจพร  อึ๋งเจริญ 

 ๔๐๐ เรือเอกหญิง ประพาฬภรณ   

  สันทัดเลขา 

 ๔๐๑ เรือเอกหญิง พรรณศิร ิ รอส 

 ๔๐๒ เรือเอกหญิง พัชริยา  สันกวาน 

 ๔๐๓ เรือเอกหญิง พิรญาณ  ทิพากร 

 ๔๐๔ เรือเอกหญิง แพรวพรรณ  พวงเกษม 

 ๔๐๕ เรือเอกหญิง ภัชชานัน  คงยศนนท 

 ๔๐๖ เรือเอกหญิง ยุวลักษณ  จุลปาน 

 ๔๐๗ เรือเอกหญิง วริสา  จินดา 

 ๔๐๘ เรือเอกหญิง วสุวีร  ฟกแฟง 

 ๔๐๙ เรือเอกหญิง วัชรี  ประสงค 

 ๔๑๐ เรือเอกหญิง วันดี  คําเอี่ยม 

 ๔๑๑ เรือเอกหญิง วิมลมาศ  เพชรดี 

 ๔๑๒ เรือเอกหญิง ศิชา  แกวใหญ 

 ๔๑๓ เรือเอกหญิง ศิริขวัญ  จําเริญ 

 ๔๑๔ เรือเอกหญิง สหรักษ  สุวรรณเนตร 

 ๔๑๕ เรือเอกหญิง สาคร  คงซาน 

 ๔๑๖ เรือเอกหญิง สุธาสิน  เสนานิกรม 

 ๔๑๗ เรือเอกหญิง สุศจี  บูรณะสัมฤทธิ์ 

 ๔๑๘ เรือเอกหญิง เสาวนีย  จิตประสงค 

 ๔๑๙ เรือเอกหญิง อังคณา  ศรีสงา 

 ๔๒๐ เรือเอกหญิง อัจฉรา  ศุภนารา 

 ๔๒๑ เรือเอกหญิง อัมราพร  มาลากุล 

 ๔๒๒ เรือเอกหญิง อํานวย  โสบุญ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๙๐  ราย) 

 ๑ เรือโท กรุงศร ี วงษขันธ 

 ๒ เรือโท จําลอง  ไกรวาส 

 ๓ เรือโท จําลอง  หงษคู 

 ๔ เรือโท เจม  อุสาหวงษ 

 ๕ เรือโท ชนะ  รัชสิทธิ์ 

 ๖ เรือโท ชาญชัย  แทนค่ํา 

 ๗ เรือโท ชุมพล  มวงงาม 

 ๘ เรือโท ณรงค  คลายเพ็ชร 

 ๙ เรือโท ณรงค  นาคเจริญ 

 ๑๐ เรือโท ณัฐพงศ  เกียรติบุณยวัฒน 

 ๑๑ เรือโท ธนวิชญ  นราแกว 

 ๑๒ เรือโท ธนัช  วัฒนมงคล 

 ๑๓ เรือโท นพดล  ศรีสงา 

 ๑๔ เรือโท นพสิทธิ์  ชัยสิทธิ์ธนาคุณ 

 ๑๕ เรือโท นรินทร  อุทิศโชคชัย 

 ๑๖ เรือโท นิมิตร  สีหราช 

 ๑๗ เรือโท นิวัฒนชัย  มั่นเหลือง 

 ๑๘ เรือโท ประจักษ  ยาพิลา 

 ๑๙ เรือโท ประเดิม  ทับเอี่ยม 

 ๒๐ เรือโท ประภาส  คชเดช 

 ๒๑ เรือโท ประมุข  นาอุดม 

 ๒๒ เรือโท ประสิทธิ์  สายทอง 



 หนา   ๓๑ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๓ เรือโท ประเสริฐ  พรรณอรรถ 

 ๒๔ เรือโท เผชิญ  สรอยศรีทอง 

 ๒๕ เรือโท เผาชัย  อินนุม 

 ๒๖ เรือโท พงศไท  ทะนานทอง 

 ๒๗ เรือโท พรชัย  ฉิมวารี 

 ๒๘ เรือโท พฤทธิ์  โพธิ์มั่น 

 ๒๙ เรือโท พฤษชาติ  แจมแจง 

 ๓๐ เรือโท พิทักษกุล  บัวแกว 

 ๓๑ เรือโท พีรพงษ  เพ็งตา 

 ๓๒ เรือโท พีรศุษม  ศฤงคาร 

 ๓๓ เรือโท ไพฑูรย  จินตรานันต 

 ๓๔ เรือโท ไพโรจน  ทองเพ่ิม 

 ๓๕ เรือโท ไพศาล  รุกขชาติ 

 ๓๖ เรือโท ภมรศักดิ์  พัฒนจันทร 

 ๓๗ เรือโท ภักดี  ชีชาง 

 ๓๘ เรือโท ภาน ุ สังขประดิษฐ 

 ๓๙ เรือโท ภูทัย  ยืนยาว 

 ๔๐ เรือโท มนตรี  จินดาวงศ 

 ๔๑ เรือโท ยศกร  ไตรเสนีย 

 ๔๒ เรือโท ยุทธพร  พลอยสุกใส 

 ๔๓ เรือโท เรวัช  พรมสิงห 

 ๔๔ เรือโท ฤทธิรงค  ไชยฤกษ 

 ๔๕ เรือโท วรงคกรณ  คําเกิด 

 ๔๖ เรือโท วัชรินทร  นรมาตย 

 ๔๗ เรือโท วิษณุรักษ  เล็กดา 

 ๔๘ เรือโท วิสิทธิ์  บํารุงบาน 

 ๔๙ เรือโท วีรเดช  มอญกระโทก 

 ๕๐ เรือโท วีระยุทธ  วัณณะสุต 

 ๕๑ เรือโท ศิริศักดิ์  แพทยพิทักษ 

 ๕๒ เรือโท ศุภชัย  วัฒนา 

 ๕๓ เรือโท ศุภวัตร  หอมชื่น 

 ๕๔ เรือโท ศุภักษร  หมิดปลอง 

 ๕๕ เรือโท สนธยา  วงศสุวรรณ 

 ๕๖ เรือโท สมควร  กลํ่าเดช 

 ๕๗ เรือโท สมชาย  การะเกตุ 

 ๕๘ เรือโท สมชาย  บุญรักษา 

 ๕๙ เรือโท สมบัติ  เวียงนาค 

 ๖๐ เรือโท สมปอง  หอมกล่ิน 

 ๖๑ เรือโท สมยศ  เจริญรัตน 

 ๖๒ เรือโท สมศักดิ์  เทพสุวรรณ 

 ๖๓ เรือโท สมศักดิ์  เพียมูล 

 ๖๔ เรือโท สมศักดิ์  ล่ิมตี๋ 

 ๖๕ เรือโท สันติ  บุญฮวด 

 ๖๖ เรือโท สัมฤทธิ์  ปนบุญชู 

 ๖๗ เรือโท สานิตย  ชาวสวนทอง 

 ๖๘ เรือโท สามารถ  สงางาม 

 ๖๙ เรือโท สําราญ  สมบัติมาก 

 ๗๐ เรือโท สิทธิพงศ  บุญชิดชม 

 ๗๑ เรือโท สุนทร  ศรีสวัสดิ์ 

 ๗๒ เรือโท สุนธร  นาจันทอง 

 ๗๓ เรือโท สุพัฒน  ไชยขนอม 

 ๗๔ เรือโท สุรศักดิ์  แสงคํา 



 หนา   ๓๒ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๕ เรือโท สุรสิทธิ์  เสนานันท 

 ๗๖ เรือโท หาญ  อินซุยทอง 

 ๗๗ เรือโท อโณทัย  คงสําราญ 

 ๗๘ เรือโท อนุชา  เต็มเปยม 

 ๗๙ เรือโท อนุรักษ  ศรีจางวาง 

 ๘๐ เรือโท อนุศักดิ์  รัตนวัชรพงศ 

 ๘๑ เรือโท อนุศักดิ์  แสงทับทิม 

 ๘๒ เรือโท อมร  เวชอุบล 

 ๘๓ เรือโท อมรินทร  จิตเขมน 

 ๘๔ เรือโท อักพล  คนขยัน 

 ๘๕ เรือโท อาวุธ  วันขุนทด 

 ๘๖ เรือโท อํานาจ  สาสดีออง 

 ๘๗ เรือโทหญิง กรพรรณ  ตันติเวชกุล 

 ๘๘ เรือโทหญิง จิราภรณ  พรหมปาริจ 

 ๘๙ เรือโทหญิง ยุพดี  นรินทรกุล ณ อยุธยา 

 ๙๐ เรือโทหญิง ศุภมาส  บรรณศรี 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๙๗  ราย) 

 ๑ เรือตรี กชณัช  ศรีสุข 

 ๒ เรือตรี กรณัฏฐ  อารียวงศ 

 ๓ เรือตรี กรันต  ลามาลี 

 ๔ เรือตรี กรีฑา  เพ็ชรทองชวย 

 ๕ เรือตรี กฤติกร  เขจรเนตร 

 ๖ เรือตรี กฤษกร  โพธิ์ปทมานันท 

 ๗ เรือตรี กฤษฎา  รัตนศรี 

 ๘ เรือตรี กฤษฎี  เหล็กเพ็ชร 

 ๙ เรือตรี กฤษดา  ชะออน 

 ๑๐ เรือตรี กองกังวาล  ปฏิเหตุ 

 ๑๑ เรือตรี กัณฑสิทธิ์  อินทรอักษร 

 ๑๒ เรือตรี กัณภัค  บุณยะประภัศร 

 ๑๓ เรือตรี กันตินันท  จิตตสงวน 

 ๑๔ เรือตรี กัมปนาท  สงาดี 

 ๑๕ เรือตรี กานต  มิ่งขวัญ 

 ๑๖ เรือตรี กานติพัทธ  ลาสอน 

 ๑๗ เรือตรี กําธร  กระจางมล 

 ๑๘ เรือตรี กิจสพัฒน  แกวสม 

 ๑๙ เรือตรี กิตติ  ประภาพันธ 

 ๒๐ เรือตรี กิตติเดช  แกวผลึก 

 ๒๑ เรือตรี กิตติพงศ  ศรีฟา 

 ๒๒ เรือตรี กิตติพงษ  ขวัญพราย 

 ๒๓ เรือตรี กิตติศักดิ์  นรโคตร 

 ๒๔ เรือตรี กิตติศักดิ์  สีดาชมภู 

 ๒๕ เรือตรี เกษม  วรวัฒนากุล 

 ๒๖ เรือตรี เกษมสันต  ณ ลําปาง 

 ๒๗ เรือตรี ไกรฤกษ  มีแยม 

 ๒๘ เรือตรี ไกรศร  บัวแกว 

 ๒๙ เรือตรี ขจร  ผองเพ็ชร 

 ๓๐ เรือตรี ขจรศักดิ์  เสาวคนธ 

 ๓๑ เรือตรี คชา  หอมนาม 

 ๓๒ เรือตรี คณาวุฒิ  ทองดี 



 หนา   ๓๓ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๓ เรือตรี คณิต  จันทรละออ 

 ๓๔ เรือตรี คํานึง  หาญปราบ 

 ๓๕ เรือตรี จตุพร  ศิริรัมย 

 ๓๖ เรือตรี จตุภูมิ  สมตน 

 ๓๗ เรือตรี จรงค  รัตณี 

 ๓๘ เรือตรี จรัสพัฒน  เบ็ญจะมโน 

 ๓๙ เรือตรี จักรกฤษณ  สืบสกุล 

 ๔๐ เรือตรี จักรทอง  นิสารพายุ 

 ๔๑ เรือตรี จักรภพ  ปราบไกรสีห 

 ๔๒ เรือตรี จันทกานต  จันทรการ 

 ๔๓ เรือตรี จําลอง  ขํากฤษ 

 ๔๔ เรือตรี จินดา  สีดาบุญ 

 ๔๕ เรือตรี จิรพร  จันทรมณี 

 ๔๖ เรือตรี จิรพันธุ  เราประเสริฐสุข 

 ๔๗ เรือตรี จิระศักดิ์  วรศิริ 

 ๔๘ เรือตรี จิรายุทธ  สมสงวน 

 ๔๙ เรือตรี จีราวัฒน  ขวัญนาวารักษ 

 ๕๐ เรือตรี จุมพล  รัตนถาวร 

 ๕๑ เรือตรี เจตนสฤษฏ์ิ  พินันชัย 

 ๕๒ เรือตรี เจนจบ  พงศพัธนาพร 

 ๕๓ เรือตรี เจนนอาวุธ  สุวรรณศรี 

 ๕๔ เรือตรี ฉลองชัย  โบษกรนัฏ 

 ๕๕ เรือตรี ฉัตรแกว  ทองนิล 

 ๕๖ เรือตรี ฉัตรชัย  คลายใจ 

 ๕๗ เรือตรี ฉัตรชัย  โสภา 

 ๕๘ เรือตรี ฉัตริน  ฉันทวิบูลชัย 

 ๕๙ เรือตรี ชนพัฒน  ศิริภักดี 

 ๖๐ เรือตรี ชนะกิจ  อินทองชวย 

 ๖๑ เรือตรี ชยพล  ปญญารมย 

 ๖๒ เรือตรี ชวัลวิทย  ทันตภาคย 

 ๖๓ เรือตรี ชะโลม  ออนนิ่ม 

 ๖๔ เรือตรี ชัชชัย  ชูสวัสดิ์ 

 ๖๕ เรือตรี ชัชพิมุข  เพ็ชรเจริญ 

 ๖๖ เรือตรี ชัชวาล  พูลจวง 

 ๖๗ เรือตรี ชัยพันธ  ไกรศิริ 

 ๖๘ เรือตรี ชัยรัตน  ดํารงคเดช 

 ๖๙ เรือตรี ชัยวัฒน  อัศโม 

 ๗๐ เรือตรี ชาคริต  ทานนท 

 ๗๑ เรือตรี ชาญ  คุมกระโทก 

 ๗๒ เรือตรี ชาติชาย  เผานอย 

 ๗๓ เรือตรี ชาลี  แกวนุม 

 ๗๔ เรือตรี ชาลี  เพ็ชรพุม 

 ๗๕ เรือตรี ชํานาญ  ปาลโชติ 

 ๗๖ เรือตรี ชํานาญ  พลายพุมไม 

 ๗๗ เรือตรี ชินนกรณ  ใตสุรา 

 ๗๘ เรือตรี ชินวัตร  พูลสุภาพ 

 ๗๙ เรือตรี ชูชาติ  กลาพิมาย 

 ๘๐ เรือตรี ชูชาติ  สิงหทอง 

 ๘๑ เรือตรี ชูชีพ  พิพัฒน 

 ๘๒ เรือตรี เชวง  กลีบแกว 

 ๘๓ เรือตรี เชาวลิต  กาญจนประเสริฐ 

 ๘๔ เรือตรี โชติภิวัฒน  มะโนใหม 



 หนา   ๓๔ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๕ เรือตรี ฐานวัฒน  มั่นคง 

 ๘๖ เรือตรี ฐิติกร  เกตุรัตนสุวรรณ 

 ๘๗ เรือตรี ฐิติกร  จันทรวิเศษ 

 ๘๘ เรือตรี ฑีรายุ  จรรยโกมล 

 ๘๙ เรือตรี ณกฤชรัช  ยอเซง 

 ๙๐ เรือตรี ณฐนพรหม  ศิลาอาสน 

 ๙๑ เรือตรี ณฐพงศ  กฤตานน 

 ๙๒ เรือตรี ณพล  โกศลสุรเสนีย 

 ๙๓ เรือตรี ณรงค  การสมกลา 

 ๙๔ เรือตรี ณรงค  พุมเรือง 

 ๙๕ เรือตรี ณรงค  ยมแกว 

 ๙๖ เรือตรี ณรงค  อุนจิตร 

 ๙๗ เรือตรี ณรงคเดช  จันทรขาว 

 ๙๘ เรือตรี ณัชพล  สุขนิยม 

 ๙๙ เรือตรี ณัฎฐกรณ  คงธนสิริบวร 

 ๑๐๐ เรือตรี ณัฎฐดนัย  เอื้ออารีรัชต 

 ๑๐๑ เรือตรี ณัฐชนน  ตรียกุล 

 ๑๐๒ เรือตรี ณัฐพล  ธิถา 

 ๑๐๓ เรือตรี ณัฐพล  เพ็ชรยืนยง 

 ๑๐๔ เรือตรี ณัฐพล  สนธิโพธิ์ 

 ๑๐๕ เรือตรี ณัฐวิชช  พานครอบแกว 

 ๑๐๖ เรือตรี ณัฐศิลป  พิมทนต 

 ๑๐๗ เรือตรี ณัฐศิษย  เดชาพิพัฒนกุล 

 ๑๐๘ เรือตรี ดนัย  บุญไทย 

 ๑๐๙ เรือตรี ดนัย  มุกดาสนิท 

 ๑๑๐ เรือตรี ดนุพัฒน  ศิวะเกรียงไกร 

 ๑๑๑ เรือตรี ดํารงค  คงมา 

 ๑๑๒ เรือตรี ดํารงคศักดิ์  สรอยศรี 

 ๑๑๓ เรือตรี ดิเรก  มั่งคั่ง 

 ๑๑๔ เรือตรี เดน  อนุสุเรนทร 

 ๑๑๕ เรือตรี ตันติกร  มะลิซอน 

 ๑๑๖ เรือตรี ติณณภพ  แหลมหลวง 

 ๑๑๗ เรือตรี ถาวร  ปาริชานนท 

 ๑๑๘ เรือตรี ถาวร  อวมคง 

 ๑๑๙ เรือตรี ทยากร  จันทรงาม 

 ๑๒๐ เรือตรี ทวีศักดิ์  จันทะวงศ 

 ๑๒๑ เรือตรี ทวีศักดิ์  รามนัฏ 

 ๑๒๒ เรือตรี ทักษิณ  รักบํารุงพงศ 

 ๑๒๓ เรือตรี เทพนคร  นามทอง 

 ๑๒๔ เรือตรี เทพฤทธิ์  ศรีสวาง 

 ๑๒๕ เรือตรี เทวา  พันธุวงษ 

 ๑๒๖ เรือตรี โทรสาร  ทําเนาว 

 ๑๒๗ เรือตรี ธนกฤต  ถาวิกุล 

 ๑๒๘ เรือตรี ธนปกรณ  บัวยันต 

 ๑๒๙ เรือตรี ธนรุจ  เปยมเมตตา 

 ๑๓๐ เรือตรี ธนวัฒน  เสนาวงษ 

 ๑๓๑ เรือตรี ธนวัฒน  อัตถาหาร 

 ๑๓๒ เรือตรี ธนัญกรณ  เรงงาน 

 ๑๓๓ เรือตรี ธนัท  มัชฌิมา 

 ๑๓๔ เรือตรี ธนากร  แสงชัยภูมิ 

 ๑๓๕ เรือตรี ธนาทร  บุญจันทร 

 ๑๓๖ เรือตรี ธนารัตน  โพธิ์ทอง 



 หนา   ๓๕ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๗ เรือตรี ธนาวิทย  ศรีทองเพ็ง 

 ๑๓๘ เรือตรี ธเนศ  เดชะ 

 ๑๓๙ เรือตรี ธรรณพร  สุทธิ 

 ๑๔๐ เรือตรี ธรรมนูญ  มุกดา 

 ๑๔๑ เรือตรี ธรรมรงค  เจริญศิริ 

 ๑๔๒ เรือตรี ธรรมรัตน  ทองแดง 

 ๑๔๓ เรือตรี ธราธร  ดวงประทุม 

 ๑๔๔ เรือตรี ธวัชชัย  คนซื่อ 

 ๑๔๕ เรือตรี ธวัชชัย  ชูศรี 

 ๑๔๖ เรือตรี ธวัฒนชัย  ศิลาทอง 

 ๑๔๗ เรือตรี ธัชพล  พิพัฒนฉัตรสกุล 

 ๑๔๘ เรือตรี ธัยยวัฒน  พัฒนะผล 

 ๑๔๙ เรือตรี ธานินทร  วงศกลม 

 ๑๕๐ เรือตรี ธิราช  ครุฑแกว 

 ๑๕๑ เรือตรี ธีรเดช  ทรัพยแกว 

 ๑๕๒ เรือตรี ธีรนิต  และอรุณ 

 ๑๕๓ เรือตรี ธีระ  นุราช 

 ๑๕๔ เรือตรี ธีระติพงษ  พันนิล 

 ๑๕๕ เรือตรี ธีระพงษ  อ่ําศรี 

 ๑๕๖ เรือตรี ธีระศักดิ์  โชคชัย 

 ๑๕๗ เรือตรี นคร  เทใหม 

 ๑๕๘ เรือตรี นคร  สวัสดี 

 ๑๕๙ เรือตรี นที  จิตตปรัชญากุล 

 ๑๖๐ เรือตรี นพดล  หนุนภักดี 

 ๑๖๑ เรือตรี นรภัทร  ทิพยศรีราช 

 ๑๖๒ เรือตรี นรินทร  แจงจร 

 ๑๖๓ เรือตรี นฤมน  เล็กสราวุธ 

 ๑๖๔ เรือตรี นิคม  เพียรธรรม 

 ๑๖๕ เรือตรี นิมิตร  สินเภตรา 

 ๑๖๖ เรือตรี นิรันดร  จันทวโร 

 ๑๖๗ เรือตรี นิวัติ  อวยพร 

 ๑๖๘ เรือตรี บรรจง  ศรีษะใบ 

 ๑๖๙ เรือตรี บรรเจิด  โอวาทปฏิมากร 

 ๑๗๐ เรือตรี บรรพต  เพยพัด 

 ๑๗๑ เรือตรี บริพัฒน  พราหมหีด 

 ๑๗๒ เรือตรี บวร  สารีอาจ 

 ๑๗๓ เรือตรี บุญชําลอง  หนูคง 

 ๑๗๔ เรือตรี บุญชุม  สุขแกว 

 ๑๗๕ เรือตรี บุญชู  สุขมวง 

 ๑๗๖ เรือตรี บุญมา  สาระธนะ 

 ๑๗๗ เรือตรี บุญสนอง  แสงแกว 

 ๑๗๘ เรือตรี บุญสม  ปอยเปย 

 ๑๗๙ เรือตรี บุรี  พรมดี 

 ๑๘๐ เรือตรี ปฏิญญา  เติมทรัพย 

 ๑๘๑ เรือตรี ปฏิพล  ดวงสา 

 ๑๘๒ เรือตรี ปฏิภาณ  จันทรพรหม 

 ๑๘๓ เรือตรี ปฏิภาณ  ชัยภักดี 

 ๑๘๔ เรือตรี ปภพธ  ชวนะ 

 ๑๘๕ เรือตรี ประจวบ  ชัยมณี 

 ๑๘๖ เรือตรี ประจวบ  ทองนุช 

 ๑๘๗ เรือตรี ประดิษฐ  แกวดํา 

 ๑๘๘ เรือตรี ประทีป  โตมา 



 หนา   ๓๖ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๘๙ เรือตรี ประทีป  นิยมไทย 

 ๑๙๐ เรือตรี ประเทือง  ศรีสมศักดิ์ 

 ๑๙๑ เรือตรี ประพฤติ  ทองชู 

 ๑๙๒ เรือตรี ประพัฒน  สิทธิสัตย 

 ๑๙๓ เรือตรี ประภาส  เตื่อยมา 

 ๑๙๔ เรือตรี ประวิทย  ย้ิมดี 

 ๑๙๕ เรือตรี ประสงค  ภูมิฐาน 

 ๑๙๖ เรือตรี ประเสริฐสิทธิ์  สุนทรรัมย 

 ๑๙๗ เรือตรี ปราโมทย  ถาวรพล 

 ๑๙๘ เรือตรี ปริญญา  ชมศรี 

 ๑๙๙ เรือตรี ปริวรรต  หิรัญสถิตยพร 

 ๒๐๐ เรือตรี ปรีชา  คนกาญจน 

 ๒๐๑ เรือตรี ปรีชา  จิตจํานงค 

 ๒๐๒ เรือตรี ปรีชา  ผองอําไพ 

 ๒๐๓ เรือตรี ปรีชา  ผิวแดง 

 ๒๐๔ เรือตรี ปรีชา  มีสวน 

 ๒๐๕ เรือตรี ปญญาพร  มั่นพลศรี 

 ๒๐๖ เรือตรี ปยบุตร  สิงหน 

 ๒๐๗ เรือตรี ปยวัฒน  ไตรรัตนากร 

 ๒๐๘ เรือตรี พงศกร  รัตนมโนพร 

 ๒๐๙ เรือตรี พงศธร  พงษพิทักษ 

 ๒๑๐ เรือตรี พงษศักดิ์  นิมิศิลป 

 ๒๑๑ เรือตรี พนม  ชูสินธ 

 ๒๑๒ เรือตรี พยนต  เย็นใจเฉื่อย 

 ๒๑๓ เรือตรี พยุงศักดิ์  จันจิตร 

 ๒๑๔ เรือตรี พรเทพ  สถานทรัพย 

 ๒๑๕ เรือตรี พรเทพ  อําไพ 

 ๒๑๖ เรือตรี พรสวรรค  พ่ึงพร 

 ๒๑๗ เรือตรี พรหมพัฒน  อยูศรีสกุล 

 ๒๑๘ เรือตรี พลกฤษณ  ทองออน 

 ๒๑๙ เรือตรี พศวีร  สังขน้ํามนต 

 ๒๒๐ เรือตรี พันธุยงค  พรหมบุตร 

 ๒๒๑ เรือตรี พิชเยนทร  ปรีชาญาณ 

 ๒๒๒ เรือตรี พิชิต  ศรีทองหนา 

 ๒๒๓ เรือตรี พิทักษ  สารวุฒิ 

 ๒๒๔ เรือตรี พินันท  เรืองประโคน 

 ๒๒๕ เรือตรี พินิจ  กิจเพียร 

 ๒๒๖ เรือตรี พินิจ  ธนาคุณ 

 ๒๒๗ เรือตรี พิพัฒชัย  เชื่อมไธสง 

 ๒๒๘ เรือตรี พิรญาณ  แสงพระเวช 

 ๒๒๙ เรือตรี พิรมณ  กาฬจันโท 

 ๒๓๐ เรือตรี พิรมย  ชางทองคํา 

 ๒๓๑ เรือตรี พิศาล  แหวนเพชร 

 ๒๓๒ เรือตรี พิสิฐ  สิทธิสูงเนิน 

 ๒๓๓ เรือตรี พิสุทธิ์  บุนนาค 

 ๒๓๔ เรือตรี พีรดนย  โรจนพานิช 

 ๒๓๕ เรือตรี พีระพล  ธรรมรัตน 

 ๒๓๖ เรือตรี พีระพัฒน  ธนัตวรานนท 

 ๒๓๗ เรือตรี เพียรพงศ  พูนเพียรจัด 

 ๒๓๘ เรือตรี ไพฑูรย  นาเมือง 

 ๒๓๙ เรือตรี ไพฑูรย  มีบุรี 

 ๒๔๐ เรือตรี ไพฑูรย  สุริยงค 



 หนา   ๓๗ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๔๑ เรือตรี ไพบูลย  เชื่อมสุข 

 ๒๔๒ เรือตรี ไพบูลย  หมื่นกลา 

 ๒๔๓ เรือตรี ไพบูลย  อั้นกระโทก 

 ๒๔๔ เรือตรี ไพโรจน  บํารุงเวช 

 ๒๔๕ เรือตรี ภวสกร  ศรีแผว 

 ๒๔๖ เรือตรี ภัทร  พณนันท 

 ๒๔๗ เรือตรี ภัทรณวัฒน  พิริยะพงษพันธ 

 ๒๔๘ เรือตรี ภาคภูมิ  กรอบเพ็ชร 

 ๒๔๙ เรือตรี ภานุพงศ  วงศภัคไพบูลย 

 ๒๕๐ เรือตรี ภานุวัฒน  ระยับศรี 

 ๒๕๑ เรือตรี ภิรมย  บุตรงาม 

 ๒๕๒ เรือตรี ภิรมย  เพ็งพูลเดช 

 ๒๕๓ เรือตรี ภิรมย  เหมือนแก 

 ๒๕๔ เรือตรี ภูชิต  หาญจังหรีด 

 ๒๕๕ เรือตรี ภูวเทพ  ศักดิ์สูง 

 ๒๕๖ เรือตรี ภูวมินทร  เล่ือมใส 

 ๒๕๗ เรือตรี ภูวสิษฏ  จันทรย้ิม 

 ๒๕๘ เรือตรี ภูวิศ  สิงหสุต 

 ๒๕๙ เรือตรี มงคล  โพธิ์อุบล 

 ๒๖๐ เรือตรี มณเฑียร  สุขสวัสดิ์ 

 ๒๖๑ เรือตรี มนตรี  ผลเกิด 

 ๒๖๒ เรือตรี มนูญ  สายสมบัติ 

 ๒๖๓ เรือตรี มลระชัย  มงคลพัฒน 

 ๒๖๔ เรือตรี มาณพ  เอี่ยมกําเหนิด 

 ๒๖๕ เรือตรี มานัส  เกิดลมูล 

 ๒๖๖ เรือตรี มานิจ  จันทรา 

 ๒๖๗ เรือตรี มานิต  งามชื่น 

 ๒๖๘ เรือตรี มุกดา  แสนทา 

 ๒๖๙ เรือตรี เมธี  พจนสิทธิ์ 

 ๒๗๐ เรือตรี แมน  สาริยะ 

 ๒๗๑ เรือตรี ยงยุทธ  เหมเงิน 

 ๒๗๒ เรือตรี ยติวัฒน  นิตยโชติ 

 ๒๗๓ เรือตรี ยศภัทร  กอเกียรติโกมล 

 ๒๗๔ เรือตรี ยศวริศ  แกลวกลา 

 ๒๗๕ เรือตรี ยอดชาย  งามสนิท 

 ๒๗๖ เรือตรี ยุทธ  พวงเนตร 

 ๒๗๗ เรือตรี ยุทธนา  โพธิ์เหลือง 

 ๒๗๘ เรือตรี ยุทธนา  มาลากุล 

 ๒๗๙ เรือตรี ยุทธปวีร  นาราภัทรพิมพกุล 

 ๒๘๐ เรือตรี ยุทธศักดิ์  แกวจันทร 

 ๒๘๑ เรือตรี รพี  สังขทอง 

 ๒๘๒ เรือตรี รวมพล  เกตุประยูร 

 ๒๘๓ เรือตรี ระนอง  เย็นอารมย 

 ๒๘๔ เรือตรี รังสฤษฏ  ทองไชยะ 

 ๒๘๕ เรือตรี รัชชานนท  สุมงคล 

 ๒๘๖ เรือตรี รัฐนันท  ดาราย่ิง 

 ๒๘๗ เรือตรี รัฐเศรษฐ  ปชาติกปญญา 

 ๒๘๘ เรือตรี ราชนา  นิลพรมมา 

 ๒๘๙ เรือตรี ราเมศร  มูลสาร 

 ๒๙๐ เรือตรี เรืองศรี  ยอยนวล 

 ๒๙๑ เรือตรี แรวัฒน  ชัยพันธุ 

 ๒๙๒ เรือตรี ลอง  จงเกิดดี 



 หนา   ๓๘ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๙๓ เรือตรี ลิขิต  ขาวเขียว 

 ๒๙๔ เรือตรี วชร  ชมะโชติ 

 ๒๙๕ เรือตรี วรจักร  หอมสมบัติ 

 ๒๙๖ เรือตรี วรเดช  ศิริขันธ 

 ๒๙๗ เรือตรี วรพล  ลิลา 

 ๒๙๘ เรือตรี วรพล  ศีลรักษา 

 ๒๙๙ เรือตรี วรภัทร  วงศกันยา 

 ๓๐๐ เรือตรี วรวุฒิ  พอสาร 

 ๓๐๑ เรือตรี วรวุฒิ  สุพรหมมา 

 ๓๐๒ เรือตรี วโรดม  จันทรมา 

 ๓๐๓ เรือตรี วสันต  จันทรหอม 

 ๓๐๔ เรือตรี วสุพล  ครุอําโพธิ์ 

 ๓๐๕ เรือตรี วัชระ  เข็มทอง 

 ๓๐๖ เรือตรี วัฒนา  สุวรรณวงศ 

 ๓๐๗ เรือตรี วิจิตร  ศิริชัยสุทธิกร 

 ๓๐๘ เรือตรี วิชญา  แซมเพชร 

 ๓๐๙ เรือตรี วิชัย  พลอยทับทิม 

 ๓๑๐ เรือตรี วิชา  เนียมนัด 

 ๓๑๑ เรือตรี วิญู  เกรียงพานิชย 

 ๓๑๒ เรือตรี วิฑูรย  วิลาไลย 

 ๓๑๓ เรือตรี วิทยา  พ่ึงแพง 

 ๓๑๔ เรือตรี วิเทศ  ศิลปาจารย 

 ๓๑๕ เรือตรี วินิทร  เกียรติสุขสถิตย 

 ๓๑๖ เรือตรี วิบูลย  เพ้ียนภักตร 

 ๓๑๗ เรือตรี วิรุณ  ขํากลอม 

 ๓๑๘ เรือตรี วิโรจน  ดีหมั่น 

 ๓๑๙ เรือตรี วิโรจน  สนธิพงษประยูร 

 ๓๒๐ เรือตรี วิษณุ  แยมกล่ิน 

 ๓๒๑ เรือตรี วีร  สงเจริญ 

 ๓๒๒ เรือตรี วีรพล  ไพบูลย 

 ๓๒๓ เรือตรี วีระศักดิ์  จันทะโข 

 ๓๒๔ เรือตรี วีระศักดิ์  ศรีประเสริฐ 

 ๓๒๕ เรือตรี วีรากร  ผลมาตย 

 ๓๒๖ เรือตรี วุฒิชัย  ทิมา 

 ๓๒๗ เรือตรี วุฒิพงษ  สุวรรณ 

 ๓๒๘ เรือตรี วุฒิพันธ  ปกษี 

 ๓๒๙ เรือตรี ศรรักษ  อุนจิต 

 ๓๓๐ เรือตรี ศศิศ  จันทะ 

 ๓๓๑ เรือตรี ศักดิ์ชาย  เหลาบุญมา 

 ๓๓๒ เรือตรี ศักดิ์สิทธิ์  ทองเกล้ียงเกตุ 

 ๓๓๓ เรือตรี ศักดิ์อุดม  รัตนมณี 

 ๓๓๔ เรือตรี ศาตรศิลป  เหมแดง 

 ๓๓๕ เรือตรี ศิริชัย  อุนสถาน 

 ๓๓๖ เรือตรี ศิรินทร  อิสริยวงศปรีดี 

 ๓๓๗ เรือตรี ศิลปชัย  กิจจานนท 

 ๓๓๘ เรือตรี ศุภกร  สืบสุทธา 

 ๓๓๙ เรือตรี ศุภชัย  อดทน 

 ๓๔๐ เรือตรี ศุภรัตน  หาทรัพย 

 ๓๔๑ เรือตรี เศรษฐศักดิ์  จันทรา 

 ๓๔๒ เรือตรี สกุลชัย  ปยะนันท 

 ๓๔๓ เรือตรี สงัด  เชื้ออาว 

 ๓๔๔ เรือตรี สถาพร  ดวงศรี 



 หนา   ๓๙ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๔๕ เรือตรี สนธยา  สุขเสริม 

 ๓๔๖ เรือตรี สนอง  ทับอยู 

 ๓๔๗ เรือตรี สนิท  บุญทอง 

 ๓๔๘ เรือตรี สนิท  แสงสวาง 

 ๓๔๙ เรือตรี สมเกียรติ  ภัทรมณฑา 

 ๓๕๐ เรือตรี สมควร  ทองโชติ 

 ๓๕๑ เรือตรี สมชัย  กระแบกหอม 

 ๓๕๒ เรือตรี สมชาย  ไทยเดิม 

 ๓๕๓ เรือตรี สมชาย  เนืองแกว 

 ๓๕๔ เรือตรี สมชาย  ศรีสุข 

 ๓๕๕ เรือตรี สมเดช  บุญมาก 

 ๓๕๖ เรือตรี สมนึก  กลอมสกุล 

 ๓๕๗ เรือตรี สมบัติ  กบคางพลู 

 ๓๕๘ เรือตรี สมบัติ  เกียรติคุณ 

 ๓๕๙ เรือตรี สมบัติ  ปญญาจิรพงศ 

 ๓๖๐ เรือตรี สมบูรณ  แจมศรี 

 ๓๖๑ เรือตรี สมบูรณ  ทองเดช 

 ๓๖๒ เรือตรี สมปอง  ทองคํา 

 ๓๖๓ เรือตรี สมพงษ  ทับชา 

 ๓๖๔ เรือตรี สมพบ  กุณารบ 

 ๓๖๕ เรือตรี สมพร  บุญธรรม 

 ๓๖๖ เรือตรี สมยศ  เนติพัฒน 

 ๓๖๗ เรือตรี สมยศ  บุญพันธ 

 ๓๖๘ เรือตรี สมยศ  สังขกลม 

 ๓๖๙ เรือตรี สมยศ  สันติสวัสดิ์ 

 ๓๗๐ เรือตรี สมรัตน  กิจดี 

 ๓๗๑ เรือตรี สมศักดิ์  คํามอญ 

 ๓๗๒ เรือตรี สมหมาย  คงทัศน 

 ๓๗๓ เรือตรี สรไกร  แกวเกิด 

 ๓๗๔ เรือตรี สรวิชญ  รื่นนาค 

 ๓๗๕ เรือตรี สรสิช  เท่ียงตรงดี 

 ๓๗๖ เรือตรี สราวุธ  เพ็งกับหนู 

 ๓๗๗ เรือตรี สหาย  เรืองศรี 

 ๓๗๘ เรือตรี สังเวียน  จัดพล 

 ๓๗๙ เรือตรี สังเวียน  เทศเนตร 

 ๓๘๐ เรือตรี สัญชัย  ผลจันทร 

 ๓๘๑ เรือตรี สัญชัย  เอี่ยมฤทธิ์ 

 ๓๘๒ เรือตรี สัมพันธ  ทองสุข 

 ๓๘๓ เรือตรี สัมพันธ  บุญใบ 

 ๓๘๔ เรือตรี สามารถ  ทรัพยสิน 

 ๓๘๕ เรือตรี สามารถ  แสนสุข 

 ๓๘๖ เรือตรี สายพิณ  พุมโพธิ์ 

 ๓๘๗ เรือตรี สายัน  เงินลํายอง 

 ๓๘๘ เรือตรี สําราญ  ปลาบูทอง 

 ๓๘๙ เรือตรี สําเริง  มุกดา 

 ๓๙๐ เรือตรี สิทธิชัย  อําพล 

 ๓๙๑ เรือตรี สิทธิศักดิ์  จําปาทอง 

 ๓๙๒ เรือตรี สิทธิศักดิ์  พันธเปรม 

 ๓๙๓ เรือตรี สิรวัติ  กุมประสิทธิ์ 

 ๓๙๔ เรือตรี สิรวิชญ  จวงจรัสโรจน 

 ๓๙๕ เรือตรี สิริชัย  ทองคํา 

 ๓๙๖ เรือตรี สิริสักก  อรกิจนวโชติ์ 



 หนา   ๔๐ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๙๗ เรือตรี สืบศักดิ์  จันทรเสน 

 ๓๙๘ เรือตรี สืบสกุล  ศุกรสมิต 

 ๓๙๙ เรือตรี สุโกวิท  ทวีนุช 

 ๔๐๐ เรือตรี สุขสัณห  บูราณ 

 ๔๐๑ เรือตรี สุคล  สิมภา 

 ๔๐๒ เรือตรี สุชาติ  คงทวี 

 ๔๐๓ เรือตรี สุชาติ  พรกระจางสกุล 

 ๔๐๔ เรือตรี สุชาติ  ศรีสุระ 

 ๔๐๕ เรือตรี สุดจิตต  มาอุน 

 ๔๐๖ เรือตรี สุดใจ  กอนมณี 

 ๔๐๗ เรือตรี สุทธิกานต  วันที 

 ๔๐๘ เรือตรี สุทธิพันธ  รัตนบุตร 

 ๔๐๙ เรือตรี สุทัศน  โชคชัย 

 ๔๑๐ เรือตรี สุทัศน  นราตรีสกุล 

 ๔๑๑ เรือตรี สุทิน  เทียนสาตร 

 ๔๑๒ เรือตรี สุเทพ  ดีประเสริฐ 

 ๔๑๓ เรือตรี สุธี  กับกระโทก 

 ๔๑๔ เรือตรี สุธี  ฉิมสุข 

 ๔๑๕ เรือตรี สุนทร  จันทรปลอด 

 ๔๑๖ เรือตรี สุนัน  ศาสคุณ 

 ๔๑๗ เรือตรี สุนัน  หลีเร็ม 

 ๔๑๘ เรือตรี สุนันท  เพิกแสง 

 ๔๑๙ เรือตรี สุปรีชา  สงวนเกียรติ 

 ๔๒๐ เรือตรี สุพจน  พวงเขียว 

 ๔๒๑ เรือตรี สุพจน  พานนนท 

 ๔๒๒ เรือตรี สุพจน  พุทธสติ 

 ๔๒๓ เรือตรี สุภชัย  อุดมสุข 

 ๔๒๔ เรือตรี สุเมธ  ศรีอินมนต 

 ๔๒๕ เรือตรี สุรชัย  จันทรแสง 

 ๔๒๖ เรือตรี สุรชัย  หนายสุวรรณ 

 ๔๒๗ เรือตรี สุรชาติ  นราชิต 

 ๔๒๘ เรือตรี สุรชาติ  สวางฤกษ 

 ๔๒๙ เรือตรี สุรพล  จันทรเพ็ญ 

 ๔๓๐ เรือตรี สุรพันธ  จงแจม 

 ๔๓๑ เรือตรี สุริยัน  เกิดตุม 

 ๔๓๒ เรือตรี สุริยันต  จิตปรีดา 

 ๔๓๓ เรือตรี สุริยา  ชุมใจ 

 ๔๓๔ เรือตรี สุริยา  ลอยประโคน 

 ๔๓๕ เรือตรี สุวิเชษฐ  โอชา 

 ๔๓๖ เรือตรี สุวิทย  พรมชัย 

 ๔๓๗ เรือตรี อณุ  ดารารุจา 

 ๔๓๘ เรือตรี อนันต  ประสารวงษ 

 ๔๓๙ เรือตรี อนาวรณ  รุงวงษ 

 ๔๔๐ เรือตรี อนุชิต  สันดิษฐ 

 ๔๔๑ เรือตรี อนุรักษ  กกใหญ 

 ๔๔๒ เรือตรี อนุรักษ  ศรีบุญนาค 

 ๔๔๓ เรือตรี อนุวัตร  บุญธรรม 

 ๔๔๔ เรือตรี อนุวัตร  สิทธิสถิตย 

 ๔๔๕ เรือตรี อนุศักดิ์  อุยศรีคูณ 

 ๔๔๖ เรือตรี อนุศิษฎ  ยอดเสาร 

 ๔๔๗ เรือตรี อนุศิษฏ  ขุนศรีจันทร 

 ๔๔๘ เรือตรี อนุสรณ  นครชัย 



 หนา   ๔๑ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๔๙ เรือตรี อภิชัย  ปอมดี 

 ๔๕๐ เรือตรี อภิชาต  พัดทอง 

 ๔๕๑ เรือตรี อภิชาติ  รอดหิรัญ 

 ๔๕๒ เรือตรี อภิเชษฐ  เหียงแกว 

 ๔๕๓ เรือตรี อภินันท  มีความดี 

 ๔๕๔ เรือตรี อภิสิทธิ์  โสพิน 

 ๔๕๕ เรือตรี อรรณพ  พินากัน 

 ๔๕๖ เรือตรี อังคาร  เมืองคํา 

 ๔๕๗ เรือตรี อาคม  คําแกว 

 ๔๕๘ เรือตรี อาคม  แชมชื่น 

 ๔๕๙ เรือตรี อํานวย  คํามุงคุณ 

 ๔๖๐ เรือตรี อํานวย  วารีรัตน 

 ๔๖๑ เรือตรี อํานาจ  การะเกตุ 

 ๔๖๒ เรือตรี อํานาจ  ธัญญะผล 

 ๔๖๓ เรือตรี อําพล  รัตนโชติ 

 ๔๖๔ เรือตรี อิงครัต  แสงอังศุมาลี 

 ๔๖๕ เรือตรี อิทธิชัย  สุวรรณรัตน 

 ๔๖๖ เรือตรี อุทร  รื่นกลาง 

 ๔๖๗ เรือตรี อุทัย  ดวงแกว 

 ๔๖๘ เรือตรี อุทิศ  หมุดผา 

 ๔๖๙ เรือตรี อุเทน  คําโฮง 

 ๔๗๐ เรือตรี เอกรินทร  รอดคลํ้า 

 ๔๗๑ เรือตรี เอกวัฒน  ประภารัตนรังสี 

 ๔๗๒ เรือตรี เอนก  ทองเฉลิม 

 ๔๗๓ เรือตรีหญิง กนกทิพย  ปนสุวรรณ 

 ๔๗๔ เรือตรีหญิง กมลวรรณ  วงษสุคนธ 

 ๔๗๕ เรือตรีหญิง กฤตยา  ตั่นไพโรจน 

 ๔๗๖ เรือตรีหญิง กิติญพัฒน  ลอมฉิมพลี 

 ๔๗๗ เรือตรีหญิง จันทรเพ็ญ  สรอยสิงห 

 ๔๗๘ เรือตรีหญิง ณัฎฐนิษฐ  จุลลนันท 

 ๔๗๙ เรือตรีหญิง ณัฐฐาสุภัค  ดิฐศุภวัฒน 

 ๔๘๐ เรือตรีหญิง นฤมาศ  ปนกุมภีร 

 ๔๘๑ เรือตรีหญิง นิดหนอย  บุญจันทร 

 ๔๘๒ เรือตรีหญิง บุษบา  ยมจินดา 

 ๔๘๓ เรือตรีหญิง ปราณี  ปฏิสังข 

 ๔๘๔ เรือตรีหญิง พรนิภา  พรหมสรินทร 

 ๔๘๕ เรือตรีหญิง พรรณทิพย  โพธิ์อุบล 

 ๔๘๖ เรือตรีหญิง พุทธิพร  เถาะรอด 

 ๔๘๗ เรือตรีหญิง ภัชรี  เปรมานุพันธ 

 ๔๘๘ เรือตรีหญิง วรรณไพร  คงสุข 

 ๔๘๙ เรือตรีหญิง วันเพ็ญ  มากสาคร 

 ๔๙๐ เรือตรีหญิง วิไลรัตน  ปานแปนนอย 

 ๔๙๑ เรือตรีหญิง ศิริวรรณ  อุทิศ 

 ๔๙๒ เรือตรีหญิง สปน  เจิมขวัญ 

 ๔๙๓ เรือตรีหญิง สิริกาญจน  สวนขวัญ 

 ๔๙๔ เรือตรีหญิง สุกัญญา  ยอดดําเนิน 

 ๔๙๕ เรือตรีหญิง สุจิตรา  กฤชนอย 

 ๔๙๖ เรือตรีหญิง อภิรดี  จันทรทาทอง 

 ๔๙๗ เรือตรีหญิง อัฐภิญญา  ทานมัย 

 



 หนา   ๔๒ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๖๑  ราย) 

 ๑ พันจาเอก กนกศักดิ์  วัฒนานาวี 

 ๒ พันจาเอก กฤษดา  ถนอมวงศ 

 ๓ พันจาเอก กอเกียรติ  ทิมแกร 

 ๔ พันจาเอก กาฬดิษฐ  คัชชาพงษ 

 ๕ พันจาเอก กิตติ  ศรีกรด 

 ๖ พันจาเอก กิตติพัทธ  นุชธิสาร 

 ๗ พันจาเอก กิตติพิชญ  ศรีใสย 

 ๘ พันจาเอก กิตติศักดิ์  ชื่นกล่ิน 

 ๙ พันจาเอก กิตติศักดิ์  อดุลยเดชาศักดิ์ 

 ๑๐ พันจาเอก กุศล  กิ้มตั้น 

 ๑๑ พันจาเอก กูเกียรติ  ดุสิตเดชวิชนีกุล 

 ๑๒ พันจาเอก เกษมศักดิ์  พรอมขุนทด 

 ๑๓ พันจาเอก เกียรติกรณ  คงแคลว 

 ๑๔ พันจาเอก โกศล  พิลา 

 ๑๕ พันจาเอก ขันติ  สุนัติ 

 ๑๖ พันจาเอก คมกฤช  กล่ินจันทร 

 ๑๗ พันจาเอก โฆสิต  ทองศรี 

 ๑๘ พันจาเอก จตุรวิทย  ธนโกเศศ 

 ๑๙ พันจาเอก จรัญ  เพ็งสวาง 

 ๒๐ พันจาเอก จรัส  วงศสนิท 

 ๒๑ พันจาเอก จักรกฤษณ  ประภานิล 

 ๒๒ พันจาเอก จักรทิพย  ภูพวก 

 ๒๓ พันจาเอก จักรพงศ  พรรณวรรณ 

 ๒๔ พันจาเอก จารึก  เขียวดํา 

 ๒๕ พันจาเอก จิตรนุวงศ  ปานอินทร 

 ๒๖ พันจาเอก จิรโรจน  คงดํา 

 ๒๗ พันจาเอก จิรวัฒน  สระนอย 

 ๒๘ พันจาเอก จิลลานนท  จุลยโชค 

 ๒๙ พันจาเอก จุมพนธ  ปุนนะลา 

 ๓๐ พันจาเอก จุมพล  พิทธิยะกุล 

 ๓๑ พันจาเอก เจริญ  แกวเกล้ียง 

 ๓๒ พันจาเอก เจริญ  ชุมภูศิริ 

 ๓๓ พันจาเอก ฉัตรชัย  หนุนภักดี 

 ๓๔ พันจาเอก เฉลิมชัย  โพธิ์มี 

 ๓๕ พันจาเอก เฉลียว  พัชรเพ็ชร 

 ๓๖ พันจาเอก ชยพล  ชาติชนะ 

 ๓๗ พันจาเอก ชลธิศ  ไพรอนันต 

 ๓๘ พันจาเอก ชลิต  ทองกี่ 

 ๓๙ พันจาเอก ชัยธนันท  สุรพลธนาวัฒน 

 ๔๐ พันจาเอก ชัยพัฒน  เรืองวัลย 

 ๔๑ พันจาเอก ชัยวัฒน  กัณหดุล 

 ๔๒ พันจาเอก ชัยวิชิต  งามประเสริฐ 

 ๔๓ พันจาเอก ชาญชัย  นาคศรีพรหม 

 ๔๔ พันจาเอก ชาญชัย  อุนใจ 

 ๔๕ พันจาเอก ชาตรี  โพชฌงค 

 ๔๖ พันจาเอก ชูชีพ  รอทอง 

 ๔๗ พันจาเอก ณรงค  เฉลิมพรต 

 ๔๘ พันจาเอก ณรงควิทย  สุขเจริญ 

 ๔๙ พันจาเอก ณัฐทพนธ  ตาตะเกษม 

 ๕๐ พันจาเอก ดําริ  ทับศรีนวล 



 หนา   ๔๓ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๑ พันจาเอก ดิษฐพร  ลพเมฆ 

 ๕๒ พันจาเอก ถาวร  มาลาม 

 ๕๓ พันจาเอก ทรงฤทธิ์  โมฬา 

 ๕๔ พันจาเอก ทิวา  ศรีรุง 

 ๕๕ พันจาเอก ธงชัย  ชูคันหอม 

 ๕๖ พันจาเอก ธนกฤต  ย้ิมออน 

 ๕๗ พันจาเอก ธนบูลย  ตองออน 

 ๕๘ พันจาเอก ธนศักดิ์  สุวรรณรัตน 

 ๕๙ พันจาเอก ธนัท  จิราวัสน 

 ๖๐ พันจาเอก ธานินทร  ทองมี 

 ๖๑ พันจาเอก ธานี  นาประดิษฐ 

 ๖๒ พันจาเอก ธิติพันธ  แทนประยุทธ 

 ๖๓ พันจาเอก ธีระยุทธ  พรหมพิชัย 

 ๖๔ พันจาเอก นพดล  กลัดเจ็ด 

 ๖๕ พันจาเอก นพดล  นอยศิริ 

 ๖๖ พันจาเอก นภธร  เจริญนาน 

 ๖๗ พันจาเอก นเรศ  เมืองโคตร 

 ๖๘ พันจาเอก นันทวัฒน  สุขเกษมชัยวัฒน 

 ๖๙ พันจาเอก นาวิก  ภูรัตน 

 ๗๐ พันจาเอก นําพล  ภานุเพ็ญ 

 ๗๑ พันจาเอก นิกร  เลิศลอง 

 ๗๒ พันจาเอก นิคม  สุขากรณ 

 ๗๓ พันจาเอก นิพนธ  สุโรพันธ 

 ๗๔ พันจาเอก บพิธ  หนองตระไกร 

 ๗๕ พันจาเอก บรรเจิด  แสงทอง 

 ๗๖ พันจาเอก บรรลือ  เกตุเกล้ียง 

 ๗๗ พันจาเอก บํารุง  ไตรญาณ 

 ๗๘ พันจาเอก บุญชวย  ลํามะนา 

 ๗๙ พันจาเอก บุญมี  จันทร 

 ๘๐ พันจาเอก บุญเลิศ  ซันเหมือน 

 ๘๑ พันจาเอก บุญเลิศ  เฟองเกษม 

 ๘๒ พันจาเอก บุญสง  ผาสุข 

 ๘๓ พันจาเอก บุรินทร  ปสาทรัตน 

 ๘๔ พันจาเอก ประทาน  ทิพยเสถียร 

 ๘๕ พันจาเอก ประนต  ศรีอินคํา 

 ๘๖ พันจาเอก ประพจน  แกนแกว 

 ๘๗ พันจาเอก ประพัฒน  ขาวละเอียด 

 ๘๘ พันจาเอก ประพันธ  เมนแยม 

 ๘๙ พันจาเอก ประภาพันธ  บุญเทศ 

 ๙๐ พันจาเอก ประสบ  อินทรักษา 

 ๙๑ พันจาเอก ประสิทธิ์  ธรรมเจริญศีล 

 ๙๒ พันจาเอก ประสิทธิ์  สังขทอง 

 ๙๓ พันจาเอก ประเสริฐ  กมลพรมงคล 

 ๙๔ พันจาเอก ประเสริฐ  เขจรยศ 

 ๙๕ พันจาเอก ปรัชญา  ศรีปราชญ 

 ๙๖ พันจาเอก ปราโมทย  ทัพพุม 

 ๙๗ พันจาเอก ปรีชา  คิดซื่อ 

 ๙๘ พันจาเอก ปรีชา  ทัดศรี 

 ๙๙ พันจาเอก ปรีชา  หองดอกไม 

 ๑๐๐ พันจาเอก ปรีชา  อันทราภี 

 ๑๐๑ พันจาเอก ปรียวิศว  สันติวงศ 

 ๑๐๒ พันจาเอก ปยวัฒน  แสงเนตร 



 หนา   ๔๔ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๓ พันจาเอก พงษศักดิ์  จูมวงศ 

 ๑๐๔ พันจาเอก พงษสวัสดิ ์ แสนพวง 

 ๑๐๕ พันจาเอก พนม  ไมคง 

 ๑๐๖ พันจาเอก พรพจน  นันทานนท 

 ๑๐๗ พันจาเอก พลัฏฐ  พงศหอมรื่น 

 ๑๐๘ พันจาเอก พันพนา  สงวนสุข 

 ๑๐๙ พันจาเอก พิชัย  กอนทอง 

 ๑๑๐ พันจาเอก พิเชษฐ  แกวทับทิม 

 ๑๑๑ พันจาเอก พิเชษฐ  ชาลีรินทร 

 ๑๑๒ พันจาเอก พิเชษฐ  วัฒนา 

 ๑๑๓ พันจาเอก พิทักษ  พ่ึงบุญ 

 ๑๑๔ พันจาเอก พินิจ  ทรัพยไพบูลย 

 ๑๑๕ พันจาเอก พินิจ  ลาไม 

 ๑๑๖ พันจาเอก พิศณุ  บุญบํารุง 

 ๑๑๗ พันจาเอก ไพฑูรย  เตี้ยบํารุงญาติ 

 ๑๑๘ พันจาเอก ไพฑูรย  นอยกมล 

 ๑๑๙ พันจาเอก ไพฑูรย  บุญเหลือ 

 ๑๒๐ พันจาเอก ไพโรจน  ชุนดี 

 ๑๒๑ พันจาเอก ไพศาล  ถินถาวร 

 ๑๒๒ พันจาเอก ภาสกร  เหมือนเงิน 

 ๑๒๓ พันจาเอก ภิญโญ  ดอกไมจีน 

 ๑๒๔ พันจาเอก ภิทักษ  จอนดอน 

 ๑๒๕ พันจาเอก มงคล  มีชัยมาตย 

 ๑๒๖ พันจาเอก มานะ  วิงวาท 

 ๑๒๗ พันจาเอก มานิจ  ชินกลาง 

 ๑๒๘ พันจาเอก เมธาพิสุทธิ  กอสกุล 

 ๑๒๙ พันจาเอก ยงยุทธ  สรอยทวม 

 ๑๓๐ พันจาเอก ยศ  รุงสันเทียะ 

 ๑๓๑ พันจาเอก ยศกร  สุขเอก 

 ๑๓๒ พันจาเอก ยุทธพงษ  สุนารักษ 

 ๑๓๓ พันจาเอก ระยอง  จํารัสแสง 

 ๑๓๔ พันจาเอก รังสรรค  แตมฤทธิ์ 

 ๑๓๕ พันจาเอก รังสรรค  ผาสุข 

 ๑๓๖ พันจาเอก ราเชนทร  ศรีเกิด 

 ๑๓๗ พันจาเอก รุงรัตน  สัชชานนท 

 ๑๓๘ พันจาเอก รุจธสพล  ศรีโชคธรรม 

 ๑๓๙ พันจาเอก วชิรศักดิ์  ไตรเลิศ 

 ๑๔๐ พันจาเอก วรรณชัย  อุปมานะ 

 ๑๔๑ พันจาเอก วสันต  เชิดชูวรรณ 

 ๑๔๒ พันจาเอก วสันต  อรชร 

 ๑๔๓ พันจาเอก วัชรชัย  ทรงธิบาย 

 ๑๔๔ พันจาเอก วัฒนา  ยามสุข 

 ๑๔๕ พันจาเอก วันชัย  เขียวงาม 

 ๑๔๖ พันจาเอก วิชัย  สุขนาน 

 ๑๔๗ พันจาเอก วิเชียร  โคกกะเทียม 

 ๑๔๘ พันจาเอก วิเชียร  สุวรรณรัตน 

 ๑๔๙ พันจาเอก วิทยา  ศุภะกะ 

 ๑๕๐ พันจาเอก วินัย  ดาทอง 

 ๑๕๑ พันจาเอก วินัย  บังเกิดไทย 

 ๑๕๒ พันจาเอก วินัย  สุมานัส 

 ๑๕๓ พันจาเอก วินัยเกียรติ  อองสมบูรณ 

 ๑๕๔ พันจาเอก วิรุธ  ชางหลาย 



 หนา   ๔๕ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๕๕ พันจาเอก วิโรจน  ชวยแตม 

 ๑๕๖ พันจาเอก วิสูตร  บุญศาสตร 

 ๑๕๗ พันจาเอก วีรประมุข  เผาเพ็ง 

 ๑๕๘ พันจาเอก วีรพันธ  ใหญมีศักดิ์ 

 ๑๕๙ พันจาเอก วีรวร  แกนจันทร 

 ๑๖๐ พันจาเอก วีระพงษ  เดชสุภา 

 ๑๖๑ พันจาเอก วีระศักดิ์  ธีระชีพ 

 ๑๖๒ พันจาเอก วุฒิชัย  จันทรรักษา 

 ๑๖๓ พันจาเอก วุฒิพันธน  เกิดประถม 

 ๑๖๔ พันจาเอก ศิริชัย  อรุณสุข 

 ๑๖๕ พันจาเอก ศิลปชัย  ฮวบอวม 

 ๑๖๖ พันจาเอก ศุกล  พรมศาสตร 

 ๑๖๗ พันจาเอก ศุภชัย  สวัสดี 

 ๑๖๘ พันจาเอก ศุภณัฐ  เหล็กผา 

 ๑๖๙ พันจาเอก สนธยา  ลํ้าเลิศ 

 ๑๗๐ พันจาเอก สมเกียรติ  ขุนทรง 

 ๑๗๑ พันจาเอก สมเกียรติ  สุภัทรศักดา 

 ๑๗๒ พันจาเอก สมเกียรติ  อูเนียม 

 ๑๗๓ พันจาเอก สมควร  พันธดี 

 ๑๗๔ พันจาเอก สมชาย  เพ็ญจันทร 

 ๑๗๕ พันจาเอก สมชาย  รอดสัมฤทธิ์ 

 ๑๗๖ พันจาเอก สมบัติ  หงษศิริ 

 ๑๗๗ พันจาเอก สมปอง  แดงนวล 

 ๑๗๘ พันจาเอก สมพงษ  กล่ินชมภู 

 ๑๗๙ พันจาเอก สมพงษ  เมืองใหญ 

 ๑๘๐ พันจาเอก สมพร  ถันอุปถัมภ 

 ๑๘๑ พันจาเอก สมพร  นอยทํา 

 ๑๘๒ พันจาเอก สมโพศ  พัฒนแฟง 

 ๑๘๓ พันจาเอก สมภพ  บัวงาม 

 ๑๘๔ พันจาเอก สมยศ  บัวโฮม 

 ๑๘๕ พันจาเอก สมศักดิ์  ชาติกุล 

 ๑๘๖ พันจาเอก สมศักดิ์  โชติเสน 

 ๑๘๗ พันจาเอก สมศักดิ์  สีจันทรเพ็ญ 

 ๑๘๘ พันจาเอก สมศักดิ์  สุกใส 

 ๑๘๙ พันจาเอก สมหมาย  สายทอง 

 ๑๙๐ พันจาเอก สมหวัง  รวมทรัพย 

 ๑๙๑ พันจาเอก สมาน  สุกัญญาธนวัฒน 

 ๑๙๒ พันจาเอก สวัสดิ์  พรานเจริญ 

 ๑๙๓ พันจาเอก สหะชัย  ล่ันนาวา 

 ๑๙๔ พันจาเอก สัญญา  แจมจํารัส 

 ๑๙๕ พันจาเอก สัญญา  ดวงสงค 

 ๑๙๖ พันจาเอก สันติภาพ  อินทรประเสริฐ 

 ๑๙๗ พันจาเอก สัมพันธ  ศรีกิจวัฒนกุล 

 ๑๙๘ พันจาเอก สัมฤทธิ์  มนยฤทธิ์ 

 ๑๙๙ พันจาเอก สัมฤทธิ์  ศรีลําใย 

 ๒๐๐ พันจาเอก สาธิต  กําแพงแกว 

 ๒๐๑ พันจาเอก สายันต  บุญปล้ืม 

 ๒๐๒ พันจาเอก สําราญ  ชาเบาะ 

 ๒๐๓ พันจาเอก สําเริง  มั่นติ๊ด 

 ๒๐๔ พันจาเอก สิงห  รุงแสง 

 ๒๐๕ พันจาเอก สุขวิทย  สุวรรณศร 

 ๒๐๖ พันจาเอก สุชาติ  ทิพยรองพล 



 หนา   ๔๖ (เลมท่ี  ๒/๑) 
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 ๒๐๗ พันจาเอก สุชาติ  นุนออน 

 ๒๐๘ พันจาเอก สุชาติ  ย้ิมละมัย 

 ๒๐๙ พันจาเอก สุทัศน  การสมเนตร 

 ๒๑๐ พันจาเอก สุทิน  นอบไทย 

 ๒๑๑ พันจาเอก สุนันท  ภูสดแสง 

 ๒๑๒ พันจาเอก สุบิน  ทัศนิยม 

 ๒๑๓ พันจาเอก สุพจน  สุขขัง 

 ๒๑๔ พันจาเอก สุพัชชัย  นาคขมิ้น 

 ๒๑๕ พันจาเอก สุภาพ  ไกรศรรัตน 

 ๒๑๖ พันจาเอก สุเมธ  สาหราย 

 ๒๑๗ พันจาเอก สุรพงษ  ศรีรุง 

 ๒๑๘ พันจาเอก สุระพันธ  ศรีสัมพุทธ 

 ๒๑๙ พันจาเอก สุรัตน  บุญเล้ียง 

 ๒๒๐ พันจาเอก สุริยันต  แสงผา 

 ๒๒๑ พันจาเอก สุวรรณ  โภคา 

 ๒๒๒ พันจาเอก สุวรรณ  สะบาย 

 ๒๒๓ พันจาเอก สุวิท  ฤทธิ์มนตรี 

 ๒๒๔ พันจาเอก เสถียร  ศรีทองคํา 

 ๒๒๕ พันจาเอก เสนห  เกียรติอาภรณ 

 ๒๒๖ พันจาเอก เสรี  ทองเกตุ 

 ๒๒๗ พันจาเอก โสภณ  คงทอง 

 ๒๒๘ พันจาเอก อดิศร  ถมประเสริฐ 

 ๒๒๙ พันจาเอก อดุลย  มากเทศ 

 ๒๓๐ พันจาเอก อนันต  บังเกิดไทย 

 ๒๓๑ พันจาเอก อนันต  มั่นคง 

 ๒๓๒ พันจาเอก อนันต  อินทรีย 

 ๒๓๓ พันจาเอก อพิเชษฐ  สรรพนุเคราะห 

 ๒๓๔ พันจาเอก อภิชาติ  เศวตวงศ 

 ๒๓๕ พันจาเอก อภิวัฒน  จอมคําสิงห 

 ๒๓๖ พันจาเอก อัฑฒ  แปนชวย 

 ๒๓๗ พันจาเอก อัมพร  ลูกบัว 

 ๒๓๘ พันจาเอก อาคม  ทองดี 

 ๒๓๙ พันจาเอก อานัติ  สารวัตร 

 ๒๔๐ พันจาเอก อํานาจ  บุญยไทย 

 ๒๔๑ พันจาเอก อํานาจ  มุกดากิจ 

 ๒๔๒ พันจาเอก อําภัย  สบูมวง 

 ๒๔๓ พันจาเอก อิทธิชัย  สายปรีชา 

 ๒๔๔ พันจาเอก อุทัย  ชินชัยภูมิ 

 ๒๔๕ พันจาเอก เอกชัย  ประยงคขํา 

 ๒๔๖ พันจาเอก เอกณรงค  หนูแกว 

 ๒๔๗ พันจาเอก เอกรัตน  ทองเดชะ 

 ๒๔๘ พันจาเอก โอภาส  ไกรผล 

 ๒๔๙ พันจาเอกหญิง จรรยา  สถาวร 

 ๒๕๐ พันจาเอกหญิง จันทรจิรา  ชวะนิตย 

 ๒๕๑ พันจาเอกหญิง ฉลวย  นาคอรุณ 

 ๒๕๒ พันจาเอกหญิง ทัศนีย  เทศสกุล 

 ๒๕๓ พันจาเอกหญิง ธนนพรินทร  ทองผล 

 ๒๕๔ พันจาเอกหญิง นันทวัน  ดีนาน 

 ๒๕๕ พันจาเอกหญิง ปยะวรรณ  ทองมั่น 

 ๒๕๖ พันจาเอกหญิง รจนาพร  พลอินตะ 

 ๒๕๗ พันจาเอกหญิง รัชนีย  ปยะสุวรรณ 

 ๒๕๘ พันจาเอกหญิง วาสนา  กิจประยูร 



 หนา   ๔๗ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๕๙ พันจาเอกหญิง สุนันท  อรรถกรชัย 

 ๒๖๐ พันจาเอกหญิง สุมิตรา  อัมพรมหา 

 ๒๖๑ พันจาเอกหญิง อมราภรณ  อยูสุข 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑,๔๕๙  ราย) 

 ๑ พันจาเอก กมล  เบ็ญจพรรณ 

 ๒ พันจาเอก กฤชนพัต  บุญญฤทธิ์ 

 ๓ พันจาเอก กฤตยช  สุทธิรักษ 

 ๔ พันจาเอก กฤษฎ  นาคละออ 

 ๕ พันจาเอก กฤษฏ์ิสาริชย  เล็กรัตน 

 ๖ พันจาเอก กฤษณพล  นาวัง 

 ๗ พันจาเอก กฤษณะ  ชาวทะเล 

 ๘ พันจาเอก กฤษณะ  ประจักษจิตร 

 ๙ พันจาเอก กฤษณะ  มานิตย 

 ๑๐ พันจาเอก กฤษดา  พวงพุม 

 ๑๑ พันจาเอก กฤษดา  อรัญมาลา 

 ๑๒ พันจาเอก กวี  สุขสําราญ 

 ๑๓ พันจาเอก กาญจน  บุษปฤกษ 

 ๑๔ พันจาเอก การัน  หรันเตะ 

 ๑๕ พันจาเอก การุณ  แรกสูงเนิน 

 ๑๖ พันจาเอก กําธร  พันธฟก 

 ๑๗ พันจาเอก กําพล  นวลศิลป 

 ๑๘ พันจาเอก กิจธร  มูลทองชุน 

 ๑๙ พันจาเอก กิตติ  บุญจันทร 

 ๒๐ พันจาเอก กิตติ  เอี่ยมบุตรลบ 

 ๒๑ พันจาเอก กิตติคุณ  เบาคํา 

 ๒๒ พันจาเอก กิตติชัย  กรุณา 

 ๒๓ พันจาเอก กิตติชัย  เครือชะเอม 

 ๒๔ พันจาเอก กิตติธัช  ไทยประดิษฐ 

 ๒๕ พันจาเอก กิตติพงษ  ทองไพร 

 ๒๖ พันจาเอก กิตติ์พิพัชร  ย้ิมเมือง 

 ๒๗ พันจาเอก กิตติศักดิ์  ไชยปรุง 

 ๒๘ พันจาเอก กิติชัย  ชุมสกุล 

 ๒๙ พันจาเอก กิรติ  อาบสุวรรณ 

 ๓๐ พันจาเอก เกง  รวมรัก 

 ๓๑ พันจาเอก เกมสันต  ดํารงเชื้อ 

 ๓๒ พันจาเอก เกริกชัย  สุวรรณกูฎ 

 ๓๓ พันจาเอก เกริกฤทธิ์  สุวรรณกูฎ 

 ๓๔ พันจาเอก เกรียงไกร  ชูวงษ 

 ๓๕ พันจาเอก เกรียงไกร  สรอยบุดดา 

 ๓๖ พันจาเอก เกรียงศักดิ์  ดอนไพรแดง 

 ๓๗ พันจาเอก เกษม  เวสกุล 

 ๓๘ พันจาเอก เกียรติศักดิ์  ขัดทรายขาว 

 ๓๙ พันจาเอก เกียรติศักดิ์  รอดดําริห 

 ๔๐ พันจาเอก เกียรติศักดิ์  อูวิเชียร 

 ๔๑ พันจาเอก โกวิท  เสมศรี 

 ๔๒ พันจาเอก โกศล  แพรกเมือง 

 ๔๓ พันจาเอก ไกรลาศ  งามเนตร 

 ๔๔ พันจาเอก ไกรสร  เลิศนา 



 หนา   ๔๘ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๕ พันจาเอก ไกรสร  โสภากันต 

 ๔๖ พันจาเอก ขจร  วัฒนะ 

 ๔๗ พันจาเอก ขจรเวช  จูพันทะ 

 ๔๘ พันจาเอก ขจรศักดิ์  ภูดอนนาง 

 ๔๙ พันจาเอก ขวัญประชา  ทุมมา 

 ๕๐ พันจาเอก คงฤทธิ์  นุชลา 

 ๕๑ พันจาเอก คงฤทธิ์  เบานอย 

 ๕๒ พันจาเอก คเชนท  เขียวชะอุม 

 ๕๓ พันจาเอก คณงศักดิ์  สุทธิ 

 ๕๔ พันจาเอก คณพศ  ประสิทธิ์สุวรรณ 

 ๕๕ พันจาเอก คณากร  ภูเนานิล 

 ๕๖ พันจาเอก คมสันต  โคโตศรี 

 ๕๗ พันจาเอก คมสันต  วรปาณิ 

 ๕๘ พันจาเอก คมสันต  สายจันทร 

 ๕๙ พันจาเอก คมสันต  อินทรภูเมศร 

 ๖๐ พันจาเอก ครรชิต  สุพะตาน 

 ๖๑ พันจาเอก คํานึง  พักบดี 

 ๖๒ พันจาเอก คุณากร  อะโรคา 

 ๖๓ พันจาเอก จตุพงศ  สนสาขา 

 ๖๔ พันจาเอก จตุรงค  ทัศนิยม 

 ๖๕ พันจาเอก จตุรงค  ลุนนากันฑ 

 ๖๖ พันจาเอก จรัญ  ทองเต็ม 

 ๖๗ พันจาเอก จรัล  จักรชัย 

 ๖๘ พันจาเอก จริน  คงสงค 

 ๖๙ พันจาเอก จรินทร  แสงนิล 

 ๗๐ พันจาเอก จรูญ  คงมั่น 

 ๗๑ พันจาเอก จเรโพธิ ์ มั่งมีผล 

 ๗๒ พันจาเอก จักรกริช  นกแกว 

 ๗๓ พันจาเอก จักรกฤษ  กังสดาล 

 ๗๔ พันจาเอก จักรกฤษณ  แสงจันทรเทศ 

 ๗๕ พันจาเอก จักราวุธ  บุราณรมย 

 ๗๖ พันจาเอก จักรี  ลวกไธสง 

 ๗๗ พันจาเอก จําลอง  ธัญญกิจ 

 ๗๘ พันจาเอก จิตติ  ศุภชล 

 ๗๙ พันจาเอก จินตกาญจน  ปยะเมธาง 

 ๘๐ พันจาเอก จิรพันธ  กลอมแกว 

 ๘๑ พันจาเอก จิรวัฒน  กล่ินสละ 

 ๘๒ พันจาเอก จิรวัฒน  รศสุธรรม 

 ๘๓ พันจาเอก จิระศักดิ์  นรมาตย 

 ๘๔ พันจาเอก จีรพงษ  ธรรมจารี 

 ๘๕ พันจาเอก จีรพันธ  โพธิ์อยู 

 ๘๖ พันจาเอก จีรศักดิ์  คันสินธุ 

 ๘๗ พันจาเอก จีระเดช  พรมบ ุ

 ๘๘ พันจาเอก จีระศักดิ์  โฉมศิริ 

 ๘๙ พันจาเอก จุมพล  แสงภูวงค 

 ๙๐ พันจาเอก ฉลอง  แกวชนะ 

 ๙๑ พันจาเอก ฉลอง  หอยดี 

 ๙๒ พันจาเอก ฉัตรชัย  ยวงทอง 

 ๙๓ พันจาเอก ฉัตรชัย  รอดแจม 

 ๙๔ พันจาเอก ฉายภพ  จันทรโยธา 

 ๙๕ พันจาเอก เฉลิม  กลํ่าทอง 

 ๙๖ พันจาเอก เฉลิม  กองทรัพย 



 หนา   ๔๙ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๗ พันจาเอก เฉลิม  รอยแกว 

 ๙๘ พันจาเอก เฉลิมพล  เข็มงามดี 

 ๙๙ พันจาเอก เฉลิมพล  ศรีวิเศษ 

 ๑๐๐ พันจาเอก ชฎาพร  ประชาบุตร 

 ๑๐๑ พันจาเอก ชลนภา  อรุณโรจน 

 ๑๐๒ พันจาเอก ชวลิต  ชัชวาลย 

 ๑๐๓ พันจาเอก ชวลิต  มวงแปน 

 ๑๐๔ พันจาเอก ชวลิตย  รูปต่ํา 

 ๑๐๕ พันจาเอก ชัชวัสส  ขาวปล้ืม 

 ๑๐๖ พันจาเอก ชัด  อุยวรรณัง 

 ๑๐๗ พันจาเอก ชัยชนะ  โสมกุล 

 ๑๐๘ พันจาเอก ชัยณรงค  แกวนวล 

 ๑๐๙ พันจาเอก ชัยณรงค  เพ็งสาตร 

 ๑๑๐ พันจาเอก ชัยทัด  เงินกล่ัน 

 ๑๑๑ พันจาเอก ชัยพร  พลเย่ียม 

 ๑๑๒ พันจาเอก ชัยพฤกษ  เปรี้ยวนอย 

 ๑๑๓ พันจาเอก ชัยพิเชษฐ  ตรีเพ็ชร 

 ๑๑๔ พันจาเอก ชัยมงคล  ไพบูลย 

 ๑๑๕ พันจาเอก ชัยยะ  กุลจารุอภิรักษ 

 ๑๑๖ พันจาเอก ชัยยันณ  เกษร 

 ๑๑๗ พันจาเอก ชัยวัฒน  ยุทธพิชัยนาวิน 

 ๑๑๘ พันจาเอก ชัยศักดิ์  เพ็ชรอินทร 

 ๑๑๙ พันจาเอก ชัยศักดิ์  ภิรมยไกรภักดิ์ 

 ๑๒๐ พันจาเอก ชาญยุทธ  ยอดเย่ียม 

 ๑๒๑ พันจาเอก ชาตรี  คงแคลว 

 ๑๒๒ พันจาเอก ชาตรี  สายวิเศษ 

 ๑๒๓ พันจาเอก ชาติชาย  เจริญพร 

 ๑๒๔ พันจาเอก ชาติชาย  ทิพยรัตน 

 ๑๒๕ พันจาเอก ชาติชาย  สามารถมานะกิจ 

 ๑๒๖ พันจาเอก ชํานาญ  ครุฑเครือ 

 ๑๒๗ พันจาเอก ชํานาญ  ธารณะ 

 ๑๒๘ พันจาเอก ชิตชัย  สมทรัพย 

 ๑๒๙ พันจาเอก ชิน  ไชยจันทร 

 ๑๓๐ พันจาเอก ชื่นอํานวย  พุมพวง 

 ๑๓๑ พันจาเอก ชุติพล  ดิฐวีรเดช 

 ๑๓๒ พันจาเอก ชุติมันต  เสมาพิทักษ 

 ๑๓๓ พันจาเอก ชูเกียรติ  ประสพผล 

 ๑๓๔ พันจาเอก เชษฐ  เสาวัง 

 ๑๓๕ พันจาเอก เชาวลิต  นักเบศร 

 ๑๓๖ พันจาเอก เชาวลิต  อิ่มตระกูล 

 ๑๓๗ พันจาเอก เชิดชัย  เพียรสิงห 

 ๑๓๘ พันจาเอก เชิดศักดิ์  ศรีโยหะ 

 ๑๓๙ พันจาเอก โชคชัย  ศักดิ์วิจารณ 

 ๑๔๐ พันจาเอก ไชยกาล  ชูชื่น 

 ๑๔๑ พันจาเอก ฐากูร  ดวงแกว 

 ๑๔๒ พันจาเอก ฐิติภัทร  สุระศรี 

 ๑๔๓ พันจาเอก ณรงค  หลวงไกร 

 ๑๔๔ พันจาเอก ณรงคฤทธิ์  มิกขุนทด 

 ๑๔๕ พันจาเอก ณรงคศักดิ์  นาคสุขใส 

 ๑๔๖ พันจาเอก ณรงคศักดิ์  นามประดิษฐ 

 ๑๔๗ พันจาเอก ณรัฐกรณ  สิลิยาพุมผล 

 ๑๔๘ พันจาเอก ณรัฐพล  กันทัง 



 หนา   ๕๐ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๔๙ พันจาเอก ณวัฒน  ศรีบุตร 

 ๑๕๐ พันจาเอก ณัฐจักร  อมรดลพิพัฒน 

 ๑๕๑ พันจาเอก ณัฐฎวัฒน  อิ่มอุไร 

 ๑๕๒ พันจาเอก ณัฐพงษ  เบียดนอก 

 ๑๕๓ พันจาเอก ณัฐพล  วาณิชสรรพ 

 ๑๕๔ พันจาเอก ณัฐพิสุทษ์ิ  สําเร็จกิจ 

 ๑๕๕ พันจาเอก ณัฐภูมิ  ผูภักดี 

 ๑๕๖ พันจาเอก ณัฐภูมินทร  ปานรักษ 

 ๑๕๗ พันจาเอก ณัฐวัช  หอมรื่น 

 ๑๕๘ พันจาเอก ณัฐวุฒิ  พงศสุวรรณ 

 ๑๕๙ พันจาเอก ณัฐวุฒิ  มีเจริญ 

 ๑๖๐ พันจาเอก ณัฐวุฒิ  สุโคตร 

 ๑๖๑ พันจาเอก ณัฐสิทธิ์  สิทธิวงศ 

 ๑๖๒ พันจาเอก ณิชกานต  ถาวรกันต 

 ๑๖๓ พันจาเอก ดวง  ปญจิตร 

 ๑๖๔ พันจาเอก ดํารงค  พรมทอง 

 ๑๖๕ พันจาเอก ดํารงคชัย  นามวัย 

 ๑๖๖ พันจาเอก ดํารงฤทธิ์  ปรีชา 

 ๑๖๗ พันจาเอก ดํารงศักดิ์  เกิดสวัสดิ์ 

 ๑๖๘ พันจาเอก ดุสิต  หนูแปลก 

 ๑๖๙ พันจาเอก เดนพงศ  สําอางเอี่ยม 

 ๑๗๐ พันจาเอก เดวิท  ทิคํา 

 ๑๗๑ พันจาเอก แดนชัย  สะทานบัว 

 ๑๗๒ พันจาเอก ตรีวุฒิ  จันทรแกว 

 ๑๗๓ พันจาเอก ถนอม  โคตะ 

 ๑๗๔ พันจาเอก ถวัลย  ศรีนวล 

 ๑๗๕ พันจาเอก ถิรายุ  วงศจันทร 

 ๑๗๖ พันจาเอก ทนงศักดิ์  โพธิ์ขาว 

 ๑๗๗ พันจาเอก ทนงศักดิ์  วงคชัย 

 ๑๗๘ พันจาเอก ทรงพล  นฤคนธ 

 ๑๗๙ พันจาเอก ทรงศักดิ์  จูงสุข 

 ๑๘๐ พันจาเอก ทรงศักดิ์  พลแสน 

 ๑๘๑ พันจาเอก ทรงศักดิ์  สุยานาง 

 ๑๘๒ พันจาเอก ทรงศักดิ์  หลักเพ็ชร 

 ๑๘๓ พันจาเอก ทรงศักดิ์  โฮมราช 

 ๑๘๔ พันจาเอก ทวี  เพ็งแสง 

 ๑๘๕ พันจาเอก ทวีชัย  ประเวสไพรสนธิ์ 

 ๑๘๖ พันจาเอก ทวีศักดิ์  อังคะณี 

 ๑๘๗ พันจาเอก ทศพล  ภูดี 

 ๑๘๘ พันจาเอก ทักษิณ  นิลอราม 

 ๑๘๙ พันจาเอก ทัศกมล  สมสถาน 

 ๑๙๐ พันจาเอก ทิวาพร  เชื้อเกตุ 

 ๑๙๑ พันจาเอก เทอดพงษ  อบอุน 

 ๑๙๒ พันจาเอก ธงชัย  กลัดแขก 

 ๑๙๓ พันจาเอก ธนกฤต  ศรีภักดี 

 ๑๙๔ พันจาเอก ธนเทพ  ยานะวิมุติ 

 ๑๙๕ พันจาเอก ธนพงศ  มาตบัณดิษฐ 

 ๑๙๖ พันจาเอก ธนวัฒน  โคตะวัน 

 ๑๙๗ พันจาเอก ธนวัฒน  ศรีพินิจชัย 

 ๑๙๘ พันจาเอก ธนวัฒน  หอมทรง 

 ๑๙๙ พันจาเอก ธนัญชัย  ทัดเทียม 

 ๒๐๐ พันจาเอก ธนารักษ  เสาศิลา 



 หนา   ๕๑ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๐๑ พันจาเอก ธนาวุฒิ  ยมหา 

 ๒๐๒ พันจาเอก ธราดล  หอมเกษร 

 ๒๐๓ พันจาเอก ธวัชชัย  คนมั่น 

 ๒๐๔ พันจาเอก ธัญวัฒน  มณีจักร 

 ๒๐๕ พันจาเอก ธันวา  อินทรวิเชียร 

 ๒๐๖ พันจาเอก ธารี  รายศิริ 

 ๒๐๗ พันจาเอก ธีรชัย  ทวิบุตร 

 ๒๐๘ พันจาเอก ธีรนาท  ชวยนคร 

 ๒๐๙ พันจาเอก ธีรพงษ  เฉลียวไว 

 ๒๑๐ พันจาเอก ธีรศักดิ์  แกวอินทร 

 ๒๑๑ พันจาเอก ธีระ  โมรา 

 ๒๑๒ พันจาเอก ธีระเดช  ขวัญมวง 

 ๒๑๓ พันจาเอก ธีระนันทน  คันสูงเนิน 

 ๒๑๔ พันจาเอก ธีระพงษ  พันธตา 

 ๒๑๕ พันจาเอก ธีระพงษ  วงศจริยะ 

 ๒๑๖ พันจาเอก ธีระพันธ  บุญมีทา 

 ๒๑๗ พันจาเอก ธีระยุทธ  กล่ันกสิกรณ 

 ๒๑๘ พันจาเอก นคราวุธ  เรืองชาญ 

 ๒๑๙ พันจาเอก นทีธาร  มีภู 

 ๒๒๐ พันจาเอก นพดล  บัวออง 

 ๒๒๑ พันจาเอก นพดล  สถิรอําพน 

 ๒๒๒ พันจาเอก นพดลย  ฤทธิ์ลือชัย 

 ๒๒๓ พันจาเอก นพพร  นาคคงคํา 

 ๒๒๔ พันจาเอก นพพล  ชอชัน 

 ๒๒๕ พันจาเอก นพรัตน  ไพบลูยธนะชัย 

 ๒๒๖ พันจาเอก นพรัตน  ศรีภักดี 

 ๒๒๗ พันจาเอก นราห  ชาตาคม 

 ๒๒๘ พันจาเอก นรินทร  จันทร 

 ๒๒๙ พันจาเอก นรินทร  บุญวงษ 

 ๒๓๐ พันจาเอก นรินทร  วัฒนา 

 ๒๓๑ พันจาเอก นเรศ  ทองแดง 

 ๒๓๒ พันจาเอก นเรศ  สุดเจริญ 

 ๒๓๓ พันจาเอก นักรบ  เมตตา 

 ๒๓๔ พันจาเอก นัธทวัฒน  สถาอุน 

 ๒๓๕ พันจาเอก นาวี  ขวัญทองหาว 

 ๒๓๖ พันจาเอก นิกร  ขันสงฆ 

 ๒๓๗ พันจาเอก นิกรณ  พูลปาน 

 ๒๓๘ พันจาเอก นิธิพัส  หยวกขาว 

 ๒๓๙ พันจาเอก นิธิวัชร  ภัทรเลิศวรกิตติ์ 

 ๒๔๐ พันจาเอก นิพนธ  คงชู 

 ๒๔๑ พันจาเอก นิมิตร  วงคนากลาง 

 ๒๔๒ พันจาเอก นิรภัฎชยุส  สวาสดิ์เพ็ชร 

 ๒๔๓ พันจาเอก นิรันต  ดําปก 

 ๒๔๔ พันจาเอก นิรุตต  อัตโน 

 ๒๔๕ พันจาเอก นิวัฒน  พลชุมแสง 

 ๒๔๖ พันจาเอก นิวัฒน  วิจารณพล 

 ๒๔๗ พันจาเอก นิวัติ  โตทิคุณ 

 ๒๔๘ พันจาเอก นิเวศ  เครือแกว 

 ๒๔๙ พันจาเอก นิเวศน  มุงภูกลาง 

 ๒๕๐ พันจาเอก บรรจบ  แตงทาว 

 ๒๕๑ พันจาเอก บรรดิษฐ  ถุงคํา 

 ๒๕๒ พันจาเอก บรรลือศักดิ์  บํารุงศิลป 
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 ๒๕๓ พันจาเอก บวร  ขันทอง 

 ๒๕๔ พันจาเอก บังเอิญ  จําปา 

 ๒๕๕ พันจาเอก บัญชา  ลิลาจันทร 

 ๒๕๖ พันจาเอก บัญญัติ  มาลาศิริ 

 ๒๕๗ พันจาเอก บัณฑิต  เต็งสุวรรณ 

 ๒๕๘ พันจาเอก บัณฑิต  เทาหา 

 ๒๕๙ พันจาเอก บัวลี  จันทรกลม 

 ๒๖๐ พันจาเอก บํารุง  ปราบสกุล 

 ๒๖๑ พันจาเอก บํารุง  พิเคราะหผล 

 ๒๖๒ พันจาเอก บํารุง  มีสม 

 ๒๖๓ พันจาเอก บุญถม  กิตติธนพัฒน 

 ๒๖๔ พันจาเอก บุญธง  น้ําดอกไม 

 ๒๖๕ พันจาเอก บุญธรรม  คงนุรัตน 

 ๒๖๖ พันจาเอก บุญธรรม  เหมทานนท 

 ๒๖๗ พันจาเอก บุญนันท  จันทรลอย 

 ๒๖๘ พันจาเอก บุญเพ่ิม  อารี 

 ๒๖๙ พันจาเอก บุณยกร  นิรันดรโสภณ 

 ๒๗๐ พันจาเอก เบญจพล  อองแจม 

 ๒๗๑ พันจาเอก ปกครอง  ผลบุญ 

 ๒๗๒ พันจาเอก ประคอง  ชัยยะโชค 

 ๒๗๓ พันจาเอก ประชา  มะลิรักษ 

 ๒๗๔ พันจาเอก ประดิษฐ  เกตุแกว 

 ๒๗๕ พันจาเอก ประดิษฐ  สายรัตน 

 ๒๗๖ พันจาเอก ประทวน  ภาคมฤก 

 ๒๗๗ พันจาเอก ประทุม  ย่ิงยง 

 ๒๗๘ พันจาเอก ประภาส  สมขวัญ 

 ๒๗๙ พันจาเอก ประภาส  แหยมโต 

 ๒๘๐ พันจาเอก ประมวล  จําปา 

 ๒๘๑ พันจาเอก ประวงศ  วรรณี 

 ๒๘๒ พันจาเอก ประเวศน  คําโห 

 ๒๘๓ พันจาเอก ประสิทธิ์  โชติพันธ 

 ๒๘๔ พันจาเอก ประสิทธิ์  ทาขจร 

 ๒๘๕ พันจาเอก ปราโมทย  เปยมอรุณ 

 ๒๘๖ พันจาเอก ปราโมทย  รับคําอินทร 

 ๒๘๗ พันจาเอก ปริพรรห  ทาทอง 

 ๒๘๘ พันจาเอก ปริวัตร  กฤชปญญาวโรช 

 ๒๘๙ พันจาเอก ปรีชา  ตนทอง 

 ๒๙๐ พันจาเอก ปรีชา  ประสันสอย 

 ๒๙๑ พันจาเอก ปรีชา  ศรีหาสาร 

 ๒๙๒ พันจาเอก ปรีชา  สุขสมัย 

 ๒๙๓ พันจาเอก ปญญสูตร  ขําสาคร 

 ๒๙๔ พันจาเอก ปญญา  กิตติบัณฑิต 

 ๒๙๕ พันจาเอก ปญญา  บุตรดี 

 ๒๙๖ พันจาเอก ปญญา  เมฆสงค 

 ๒๙๗ พันจาเอก ปติพงษ  พงษไชย 

 ๒๙๘ พันจาเอก ปติวัฒน  จินดาพล 

 ๒๙๙ พันจาเอก ปยะพันธ  สุขสวัสดิ์ 

 ๓๐๐ พันจาเอก ผดุงศักดิ์  ชาววัง 

 ๓๐๑ พันจาเอก พงศกร  ปล่ังวงศ 

 ๓๐๒ พันจาเอก พงศกร  โพธิ์แกว 

 ๓๐๓ พันจาเอก พงศกร  สาครนอย 

 ๓๐๔ พันจาเอก พงศชิษณุ  เขตตนนท 
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 ๓๐๕ พันจาเอก พงศธร  โปยไธสง 

 ๓๐๖ พันจาเอก พงษธร  เทพสงเคราะห 

 ๓๐๗ พันจาเอก พงษภัทร  ไชยเจริญ 

 ๓๐๘ พันจาเอก พงษศักดิ์  ชมแข 

 ๓๐๙ พันจาเอก พงษศักดิ์  สีลารวม 

 ๓๑๐ พันจาเอก พนม  สุขสา 

 ๓๑๑ พันจาเอก พนมพร  มงคล 

 ๓๑๒ พันจาเอก พรชัย  เทศดี 

 ๓๑๓ พันจาเอก พรเทพ  นิรันดรโสภณ 

 ๓๑๔ พันจาเอก พรเทพ  ปะตะเน 

 ๓๑๕ พันจาเอก พรนิมิตร  ชวยงาน 

 ๓๑๖ พันจาเอก พรพิพัธ  พวกคง 

 ๓๑๗ พันจาเอก พรรษา  พัฒโนทัย 

 ๓๑๘ พันจาเอก พรศักดิ์  ผลคํา 

 ๓๑๙ พันจาเอก พรสวรรค  จันทรสมวรกุล 

 ๓๒๐ พันจาเอก พรหมพิริยะ  ศิลขันธ 

 ๓๒๑ พันจาเอก พรอมพงศ  สิมมา 

 ๓๒๒ พันจาเอก พฤหัส  จันทรสมบูรณ 

 ๓๒๓ พันจาเอก พลณัฏฐ  เจริญปอก 

 ๓๒๔ พันจาเอก พศทัศน  วิโชติวรรธนกุล 

 ๓๒๕ พันจาเอก พัชณัษฐ  นิมิตลายทอง 

 ๓๒๖ พันจาเอก พัชรพล  พิมพศร 

 ๓๒๗ พันจาเอก พัชรวิชญ  ศรีประชาสวัสดิ์ 

 ๓๒๘ พันจาเอก พายุ  กรรมสิทธิ์ 

 ๓๒๙ พันจาเอก พิชิต  สรอยอั้ว 

 ๓๓๐ พันจาเอก พิชิต  อินทนิล 

 ๓๓๑ พันจาเอก พิเชษฐ  สิริทุมมากุล 

 ๓๓๒ พันจาเอก พิทักษ  เพ่ิมสินธุ 

 ๓๓๓ พันจาเอก พิทักษ  สีชาบาล 

 ๓๓๔ พันจาเอก พิศิษฐ  ดาวเรือง 

 ๓๓๕ พันจาเอก พิษณุ  ทอนเกาะ 

 ๓๓๖ พันจาเอก พิษณุ  สีคังไพ 

 ๓๓๗ พันจาเอก พีระพล  วันดี 

 ๓๓๘ พันจาเอก พูลสิทธิ์  ขันตี 

 ๓๓๙ พันจาเอก เพียง  จันทรใจดี 

 ๓๔๐ พันจาเอก แพรทอง  สิงหทา 

 ๓๔๑ พันจาเอก ไพกรณ  วรสีหเรือง 

 ๓๔๒ พันจาเอก ไพบูลย  จันทรพราหมณ 

 ๓๔๓ พันจาเอก ไพรวัลย  ภูมิจันทร 

 ๓๔๔ พันจาเอก ไพรัช  ปูครัง 

 ๓๔๕ พันจาเอก ไพรัตน  ชูจันทร 

 ๓๔๖ พันจาเอก ไพรัตน  ปล้ืมศรี 

 ๓๔๗ พันจาเอก ไพโรจน  ปริยพิเชฐพงศ 

 ๓๔๘ พันจาเอก ไพโรจน  หลาไธสง 

 ๓๔๙ พันจาเอก ไพศาล  ปทมสุวรรณ 

 ๓๕๐ พันจาเอก ไพศาล  ปนมณี 

 ๓๕๑ พันจาเอก ไพศาล  รุงโรจน 

 ๓๕๒ พันจาเอก ฟาริส  พลชัยสงค 

 ๓๕๓ พันจาเอก ภคพล  สุมาไทย 

 ๓๕๔ พันจาเอก ภัทรชัย  ดีวรารักษ 

 ๓๕๕ พันจาเอก ภาณุพงศ  สุวรรณโชติ 

 ๓๕๖ พันจาเอก ภานุวัตร  ชุมทอง 
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 ๓๕๗ พันจาเอก ภาราดร  บัวทองบุญ 

 ๓๕๘ พันจาเอก ภาสกร  จ้ันลัน 

 ๓๕๙ พันจาเอก ภาสกร  สุริยะ 

 ๓๖๐ พันจาเอก ภิเษก  ชูจันทร 

 ๓๖๑ พันจาเอก ภูดิศ  ดนยสัตย 

 ๓๖๒ พันจาเอก ภูวดล  โสภัณ 

 ๓๖๓ พันจาเอก ภูวนาท  อุนบริบูรณ 

 ๓๖๔ พันจาเอก ภูวิวรรธน  พงศสงสังข 

 ๓๖๕ พันจาเอก ภูษิต  จันทรปลอด 

 ๓๖๖ พันจาเอก มงคล  ไกรฤทธิ์ 

 ๓๖๗ พันจาเอก มงคล  ชอลัดดา 

 ๓๖๘ พันจาเอก มณฑล  ถาวรเจริญพงศ 

 ๓๖๙ พันจาเอก มนชิต  โคตรชาดี 

 ๓๗๐ พันจาเอก มนตชัย  ชินนาค 

 ๓๗๑ พันจาเอก มนตชัย  เท่ียงธรรมดี 

 ๓๗๒ พันจาเอก มนตชัย  อาคาสุวรรณ 

 ๓๗๓ พันจาเอก มนตรักษ  พรายเกษร 

 ๓๗๔ พันจาเอก มนตรี  สนั่นนารี 

 ๓๗๕ พันจาเอก มนัส  บํารุงโรจน 

 ๓๗๖ พันจาเอก มนัส  บุญราศรี 

 ๓๗๗ พันจาเอก มนูญ  สุขประเสริฐ 

 ๓๗๘ พันจาเอก มฤทธิ์  ชวยแกว 

 ๓๗๙ พันจาเอก มลฑล  กล่ินขจร 

 ๓๘๐ พันจาเอก มานพ  คําลือ 

 ๓๘๑ พันจาเอก มานพ  ทะนิตะ 

 ๓๘๒ พันจาเอก มานพ  แสงอินทร 

 ๓๘๓ พันจาเอก มานะ  แกนดี 

 ๓๘๔ พันจาเอก มานิตย  จักรเงิน 

 ๓๘๕ พันจาเอก มานิตย  อวมนอย 

 ๓๘๖ พันจาเอก มาโนชต  ขําชัยภูมิ 

 ๓๘๗ พันจาเอก มาโนชย  บรรจงกิจ 

 ๓๘๘ พันจาเอก มารุจ  บัณฑิตกุล 

 ๓๘๙ พันจาเอก มารุต  มงคลถามพร 

 ๓๙๐ พันจาเอก มารุต  รอดทอง 

 ๓๙๑ พันจาเอก เมธี  กิจดี 

 ๓๙๒ พันจาเอก ไมตรี  ฉัตรพัชรภิญโญ 

 ๓๙๓ พันจาเอก ยศวีร  แจงกิจ 

 ๓๙๔ พันจาเอก ยอด  รุงสวาง 

 ๓๙๕ พันจาเอก ยุติ  แกนพรม 

 ๓๙๖ พันจาเอก ยุทธกร  จันทร 

 ๓๙๗ พันจาเอก ยุทธการ  ชวดเทียน 

 ๓๙๘ พันจาเอก ยุทธนา  บุดสี 

 ๓๙๙ พันจาเอก ยุทธิชัย  เทศนา 

 ๔๐๐ พันจาเอก โยธิน  ขวาซุย 

 ๔๐๑ พันจาเอก รณชัย  จันทะวงษ 

 ๔๐๒ พันจาเอก รณฤทธิ์  บุญเพ่ิม 

 ๔๐๓ พันจาเอก รณฤทธิ์  แสงมีฤทธิ์ 

 ๔๐๔ พันจาเอก รติวัศย  เพ่ิมชาติสกุล 

 ๔๐๕ พันจาเอก รักษธรรม  วงศกลัด 

 ๔๐๖ พันจาเอก รัชชศิษฏ  ไกรสินสกุล 

 ๔๐๗ พันจาเอก รัชพงศ  อารียวงศ 

 ๔๐๘ พันจาเอก รัชพล  เจริญสุข 



 หนา   ๕๕ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๐๙ พันจาเอก รัชพล  ถาวร 

 ๔๑๐ พันจาเอก รัชยา  ประทุม 

 ๔๑๑ พันจาเอก รัสฐาภรณ  เกื้อทองส้ัน 

 ๔๑๒ พันจาเอก รุงชัย  แดงนาวงษ 

 ๔๑๓ พันจาเอก รุงทิวา  แกวประดิษฐ 

 ๔๑๔ พันจาเอก รุงโรจน  พรมศิริ 

 ๔๑๕ พันจาเอก เริงฤทธิ์  มณีแสง 

 ๔๑๖ พันจาเอก โรจนศักดิ์  แชมโกศล 

 ๔๑๗ พันจาเอก ฤชัย  กอนเงิน 

 ๔๑๘ พันจาเอก ฤทธิชัย  ฤทธิบูรณ 

 ๔๑๙ พันจาเอก ฤทธิชัย  เอี่ยนเลง 

 ๔๒๐ พันจาเอก ละออ  เอี่ยมลึก 

 ๔๒๑ พันจาเอก เลิศตะวัน  ชูชวย 

 ๔๒๒ พันจาเอก วชิรวิทย  ถือจันทร 

 ๔๒๓ พันจาเอก วชิรารุจน  สุวรรณสาร 

 ๔๒๔ พันจาเอก วธัญู  พิมพสราญ 

 ๔๒๕ พันจาเอก วรรณชัย  ดีประเสริฐ 

 ๔๒๖ พันจาเอก วรวรรต  ขอญาติกลาง 

 ๔๒๗ พันจาเอก วรวิทย  มานะบัง 

 ๔๒๘ พันจาเอก วรวิทย  ล้ิมพาภรณ 

 ๔๒๙ พันจาเอก วรวุฒิ  กันตามระ 

 ๔๓๐ พันจาเอก วรศาสตร  ลาดแดง 

 ๔๓๑ พันจาเอก วรานนท  สําราญจิตต 

 ๔๓๒ พันจาเอก วรายุทธ  ขันโททอง 

 ๔๓๓ พันจาเอก วรายุทธ  ปรีชาเมธากุล 

 ๔๓๔ พันจาเอก วรายุทธ  เพชรมา 

 ๔๓๕ พันจาเอก วราวุธ  เก็งสุวรรณ 

 ๔๓๖ พันจาเอก วราวุธ  เกษรศิริ 

 ๔๓๗ พันจาเอก วโรดม  พันธุเขียน 

 ๔๓๘ พันจาเอก วสวัตติ์  วรรณพัฒน 

 ๔๓๙ พันจาเอก วสันต  ยะไชยศรี 

 ๔๔๐ พันจาเอก วัชรชัย  สิงหเขียว 

 ๔๔๑ พันจาเอก วัฒนา  ชูทับทิม 

 ๔๔๒ พันจาเอก วันฉัตร  ธานี 

 ๔๔๓ พันจาเอก วัลลภ  ปานรอด 

 ๔๔๔ พันจาเอก วิจิตร  บุญนาร ี

 ๔๔๕ พันจาเอก วิชชะยุตม  อาดี 

 ๔๔๖ พันจาเอก วิชัย  บําเพ็ญบุญ 

 ๔๔๗ พันจาเอก วิชัย  พระจันทร 

 ๔๔๘ พันจาเอก วิชัย  พิมพเปย 

 ๔๔๙ พันจาเอก วิชาญ  เมยประโคน 

 ๔๕๐ พันจาเอก วิชาญศักดิ์  ทองมหา 

 ๔๕๑ พันจาเอก วิเชษฐ  ชูเดช 

 ๔๕๒ พันจาเอก วิเชษฐ  ดีนอก 

 ๔๕๓ พันจาเอก วิเชียร  ตรีทศพร 

 ๔๕๔ พันจาเอก วิเชียร  นิตไธสง 

 ๔๕๕ พันจาเอก วิเชียร  เรืองโรจน 

 ๔๕๖ พันจาเอก วิเชียร  โอชา 

 ๔๕๗ พันจาเอก วิญญา  สีชมชื่น 

 ๔๕๘ พันจาเอก วิทยา  เขาแกว 

 ๔๕๙ พันจาเอก วิทยา  เอี่ยมโภคาประดิษฐ 

 ๔๖๐ พันจาเอก วินัย  ธนาตุลยกุล 



 หนา   ๕๖ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๖๑ พันจาเอก วินัย  นุชแฟง 

 ๔๖๒ พันจาเอก วิภพ  รักษดํารงค 

 ๔๖๓ พันจาเอก วิรัช  เพ่ิมพูล 

 ๔๖๔ พันจาเอก วิรุต  คํามูลมาตย 

 ๔๖๕ พันจาเอก วิโรจน  สิทธิมิตร 

 ๔๖๖ พันจาเอก วิศิษฐ  วงศรักษ 

 ๔๖๗ พันจาเอก วิเศษศักดิ์  จําปาเหงา 

 ๔๖๘ พันจาเอก วิษณุ  ขุนอินทร 

 ๔๖๙ พันจาเอก วิษณุ  ชวยทอง 

 ๔๗๐ พันจาเอก วิสิษฐ  วงคประเทศ 

 ๔๗๑ พันจาเอก วิหาร  นาฤทธิ์ 

 ๔๗๒ พันจาเอก วีรพันธ  สีเผือก 

 ๔๗๓ พันจาเอก วีระ  เยือกเย็น 

 ๔๗๔ พันจาเอก วีระชัย  เย็นสําราญ 

 ๔๗๕ พันจาเอก วีระพงศ  ไสยกิจ 

 ๔๗๖ พันจาเอก วีระพล  เสือเดช 

 ๔๗๗ พันจาเอก วีระศักดิ์  คําชัย 

 ๔๗๘ พันจาเอก วีระศักดิ์  นนทสิงห 

 ๔๗๙ พันจาเอก วุฒฑสิทธิ์  เมธี 

 ๔๘๐ พันจาเอก วุฒิกร  เดชาสกุลพงษ 

 ๔๘๑ พันจาเอก วุฒิไกร  สุภาคดี 

 ๔๘๒ พันจาเอก วุฒิชัย  โกษาพันธุ 

 ๔๘๓ พันจาเอก วุฒิชัย  บุญศรี 

 ๔๘๔ พันจาเอก วุฒิชัย  ภะวะ 

 ๔๘๕ พันจาเอก วุฒิชาติ  ดวงดี 

 ๔๘๖ พันจาเอก วุฒิเชษฐ  มีชารี 

 ๔๘๗ พันจาเอก เวชยันต  เลสสูงเนิน 

 ๔๘๘ พันจาเอก เวโรจน  อุนใจ 

 ๔๘๙ พันจาเอก ศรศักดิ์  จันทรเกษม 

 ๔๙๐ พันจาเอก ศรัณย  ทับสมบัติ 

 ๔๙๑ พันจาเอก ศรายุทธ  หนูโงน 

 ๔๙๒ พันจาเอก ศรายุธ  นิยมดี 

 ๔๙๓ พันจาเอก ศราวุธ  กลอนครบุรี 

 ๔๙๔ พันจาเอก ศราวุธ  มณีธรรมวงศ 

 ๔๙๕ พันจาเอก ศราวุธ  มิลานันต 

 ๔๙๖ พันจาเอก ศักดิ์ชัย  ศรีเรือง 

 ๔๙๗ พันจาเอก ศักดิ์ดาพร  ลาลัย 

 ๔๙๘ พันจาเอก ศักดิ์นรินทร  โยติภัย 

 ๔๙๙ พันจาเอก ศักรินทร  สัมฤทธิ์ผล 

 ๕๐๐ พันจาเอก ศินาท  นุกูลกิจ 

 ๕๐๑ พันจาเอก ศิริพงษ  ดําสงา 

 ๕๐๒ พันจาเอก ศิริโรจน  วงศคําจันทร 

 ๕๐๓ พันจาเอก ศิววิญญ  โคตรมุงคุณ 

 ๕๐๔ พันจาเอก ศุภวรรษ  ปกกังเว 

 ๕๐๕ พันจาเอก ศุภสิทธิ์  ควรหา 

 ๕๐๖ พันจาเอก เศกสรรณ  ศรีเกิน 

 ๕๐๗ พันจาเอก เศรษฐพล  ศรีพุทธ 

 ๕๐๘ พันจาเอก สกล  กองดวง 

 ๕๐๙ พันจาเอก สงวนศักดิ์  สาหราย 

 ๕๑๐ พันจาเอก สณณสิริ  ศรีสุรกําพล 

 ๕๑๑ พันจาเอก สถาพร  บํารุง 

 ๕๑๒ พันจาเอก สถาวร  ถนอมจิตร 



 หนา   ๕๗ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๑๓ พันจาเอก สถิตย  เกตุแกว 

 ๕๑๔ พันจาเอก สนธิ  ศิริเลิศ 

 ๕๑๕ พันจาเอก สนอง  คําจอย 

 ๕๑๖ พันจาเอก สมเกียรติ  ไทยทํานัส 

 ๕๑๗ พันจาเอก สมเกียรติ  นิพนธนิมิต 

 ๕๑๘ พันจาเอก สมคิด  เมืองจันทร 

 ๕๑๙ พันจาเอก สมชาย  โฉมกระโทก 

 ๕๒๐ พันจาเอก สมชาย  ทองคงโขน 

 ๕๒๑ พันจาเอก สมชาย  บึงลอม 

 ๕๒๒ พันจาเอก สมชาย  สรอยมณี 

 ๕๒๓ พันจาเอก สมนคร  มุทขอนแกน 

 ๕๒๔ พันจาเอก สมบัติ  สุวรรณา 

 ๕๒๕ พันจาเอก สมบูรณ  แกวอาษา 

 ๕๒๖ พันจาเอก สมบูรณ  หุบกระโทก 

 ๕๒๗ พันจาเอก สมพงศ  อินทรเหมือน 

 ๕๒๘ พันจาเอก สมพงษ  โปรงจิต 

 ๕๒๙ พันจาเอก สมพงษ  หาวหาญ 

 ๕๓๐ พันจาเอก สมพร  พุฒพิมเสน 

 ๕๓๑ พันจาเอก สมโภช  กาญจนะ 

 ๕๓๒ พันจาเอก สมยศ  ลีลาวรรณ 

 ๕๓๓ พันจาเอก สมยศ  โสฬส 

 ๕๓๔ พันจาเอก สมศักดิ์  คลายทอง 

 ๕๓๕ พันจาเอก สมศักดิ์  เท่ียงทางธรรม 

 ๕๓๖ พันจาเอก สมศักดิ์  บุตรสาลี 

 ๕๓๗ พันจาเอก สมศักดิ์  วงศประโคน 

 ๕๓๘ พันจาเอก สมศักดิ์  สรอยกระโทก 

 ๕๓๙ พันจาเอก สมศักดิ์  สุขถนอม 

 ๕๔๐ พันจาเอก สมสมัย  จันทรรอด 

 ๕๔๑ พันจาเอก สมัคร  โดดสูงเนิน 

 ๕๔๒ พันจาเอก สมัย  ชัยสา 

 ๕๔๓ พันจาเอก สมาน  ศรีเจริญ 

 ๕๔๔ พันจาเอก สมาน  สุวรรณดี 

 ๕๔๕ พันจาเอก สมาพล  แพงคํา 

 ๕๔๖ พันจาเอก สรณพงค  นิยม 

 ๕๔๗ พันจาเอก สรรชัย  แคลวคลอง 

 ๕๔๘ พันจาเอก สรศักดิ์  สุขเสริม 

 ๕๔๙ พันจาเอก สรัฐ  ชายทาว 

 ๕๕๐ พันจาเอก สราเมธ  พรหมมาลี 

 ๕๕๑ พันจาเอก สวัสดิ์  ศาลางาม 

 ๕๕๒ พันจาเอก สวัสดิ์  สีหานาม 

 ๕๕๓ พันจาเอก สหรัฐ  สิทธิเวช 

 ๕๕๔ พันจาเอก สังวร  ฉันทานุลักษณ 

 ๕๕๕ พันจาเอก สังสรรค  กุฏจอมศรี 

 ๕๕๖ พันจาเอก สันติ  กรวงษ 

 ๕๕๗ พันจาเอก สันติ  ขวัญสุวรรณ 

 ๕๕๘ พันจาเอก สันติ  วงคดวงผา 

 ๕๕๙ พันจาเอก สันติราษฎร  สิงหเสนา 

 ๕๖๐ พันจาเอก สาทิศ  ประทุมภักดิ์ 

 ๕๖๑ พันจาเอก สาธิต  สอนไข 

 ๕๖๒ พันจาเอก สานนท  แสงจํารูญ 

 ๕๖๓ พันจาเอก สามารถ  ศรีอุทัย 

 ๕๖๔ พันจาเอก สายพิณ  สัมพันธุ 



 หนา   ๕๘ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๖๕ พันจาเอก สายเพชร  ขวัญชื่น 

 ๕๖๖ พันจาเอก สายัน  แสงงาม 

 ๕๖๗ พันจาเอก สําเริง  มั่งคั่ง 

 ๕๖๘ พันจาเอก สิทธิกร  ศึกขุนทด 

 ๕๖๙ พันจาเอก สิทธิโน  ศรีรอด 

 ๕๗๐ พันจาเอก สิทธิพงษ  เข็มวงศ 

 ๕๗๑ พันจาเอก สิทธิพร  ศักดิ์ศรยุทธ 

 ๕๗๒ พันจาเอก สิทธิศักดิ์  พรหมมาศ 

 ๕๗๓ พันจาเอก สุกิจ  นอยศิริ 

 ๕๗๔ พันจาเอก สุขสถิตย  องคแกว 

 ๕๗๕ พันจาเอก สุขสันติ์  พุทธาวันดี 

 ๕๗๖ พันจาเอก สุคิน  มีสังฆะ 

 ๕๗๗ พันจาเอก สุจิตร  จงผสม 

 ๕๗๘ พันจาเอก สุจินตดา  สกุลเดช 

 ๕๗๙ พันจาเอก สุชาติ  เภตรา 

 ๕๘๐ พันจาเอก สุชาติ  วิรุฬหภูติ 

 ๕๘๑ พันจาเอก สุชิณ  อินจันทร 

 ๕๘๒ พันจาเอก สุชีพ  เชิดเกาะ 

 ๕๘๓ พันจาเอก สุดที่รัก  วัลภา 

 ๕๘๔ พันจาเอก สุทธิกานต  สาตแฟง 

 ๕๘๕ พันจาเอก สุทธิพงศ  หนูดี 

 ๕๘๖ พันจาเอก สุทัศน  ประพันธ 

 ๕๘๗ พันจาเอก สุทัศน  เผาสีหา 

 ๕๘๘ พันจาเอก สุทิน  พัฒเสมา 

 ๕๘๙ พันจาเอก สุเทพ  กลมเกล้ียง 

 ๕๙๐ พันจาเอก สุเทพ  รอดคลองตัน 

 ๕๙๑ พันจาเอก สุธิศักดิ์  เตชะวณิช 

 ๕๙๒ พันจาเอก สุธิศักดิ์  ศรีลาศักดิ์ 

 ๕๙๓ พันจาเอก สุธี  เจริญเทียบรัตน 

 ๕๙๔ พันจาเอก สุนทร  ขวัญเพ็ชร 

 ๕๙๕ พันจาเอก สุนทร  พรมภักดี 

 ๕๙๖ พันจาเอก สุนทร  มาตํานาน 

 ๕๙๗ พันจาเอก สุพล  เลาวิริยะ 

 ๕๙๘ พันจาเอก สุภชัย  ฉิมสุข 

 ๕๙๙ พันจาเอก สุภักดี  มณีสุวรรณ 

 ๖๐๐ พันจาเอก สุภาพ  คําปรีชา 

 ๖๐๑ พันจาเอก สุมิตร  แกวสารัตน 

 ๖๐๒ พันจาเอก สุเมศ  เกิดเนตร 

 ๖๐๓ พันจาเอก สุรกิจ  ชมชื่น 

 ๖๐๔ พันจาเอก สุรชัย  เศษโถ 

 ๖๐๕ พันจาเอก สุรชาติ  เผาฉนวน 

 ๖๐๖ พันจาเอก สุรชาติ  หงษทอง 

 ๖๐๗ พันจาเอก สุรเชษฐ  อากร 

 ๖๐๘ พันจาเอก สุรนาท  ศิลคํา 

 ๖๐๙ พันจาเอก สุรพล  จังอินทร 

 ๖๑๐ พันจาเอก สุรพลพร  รอดบรรจบ 

 ๖๑๑ พันจาเอก สุรสิทธิ์  ศรีสงคราม 

 ๖๑๒ พันจาเอก สุระ  ฉิมนอก 

 ๖๑๓ พันจาเอก สุรัตน  สมบูรณธรรม 

 ๖๑๔ พันจาเอก สุริยา  วงศภาคํา 

 ๖๑๕ พันจาเอก สุริยา  เวชภัณฑ 

 ๖๑๖ พันจาเอก สุริยา  สิมลี 



 หนา   ๕๙ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๑๗ พันจาเอก สุวัฒน  มาพิจารณ 

 ๖๑๘ พันจาเอก สุวิทย  สิงหจานุสงค 

 ๖๑๙ พันจาเอก เสถียร  สุนสนาม 

 ๖๒๐ พันจาเอก เสนห  คลายมงคล 

 ๖๒๑ พันจาเอก เสริม  สีแดง 

 ๖๒๒ พันจาเอก เสรี  ทิมพรมราช 

 ๖๒๓ พันจาเอก แสวง  เรืองชิต 

 ๖๒๔ พันจาเอก หัสกิตติ์  ศิริสงค 

 ๖๒๕ พันจาเอก องอาจ  สังขทอง 

 ๖๒๖ พันจาเอก อดิชาติ  นามกันยา 

 ๖๒๗ พันจาเอก อดิพงษ  พุทธิมา 

 ๖๒๘ พันจาเอก อดิเรก  ผองสวน 

 ๖๒๙ พันจาเอก อดิศร  รอดฉวาง 

 ๖๓๐ พันจาเอก อดิศักดิ์  กล่ันจุย 

 ๖๓๑ พันจาเอก อดิสรณ  ขวัญอยูเย็น 

 ๖๓๒ พันจาเอก อธิคม  เคหา 

 ๖๓๓ พันจาเอก อธิชาติ  ปฏิภานุศิษย 

 ๖๓๔ พันจาเอก อธิวัศน  จรัสหมื่นไว 

 ๖๓๕ พันจาเอก อนวรรตน  กองสี 

 ๖๓๖ พันจาเอก อนันต  เพ่ิมศรี 

 ๖๓๗ พันจาเอก อนันตชัย  สมานมิตร 

 ๖๓๘ พันจาเอก อนิวัฒน  พรมรังษี 

 ๖๓๙ พันจาเอก อนุชิต  ขํามณี 

 ๖๔๐ พันจาเอก อนุรัตน  ปานศรี 

 ๖๔๑ พันจาเอก อนุวัฒน  สุขวิพัฒน 

 ๖๔๒ พันจาเอก อนุวัฒน  อรามศรี 

 ๖๔๓ พันจาเอก อนุสรณ  กิจประเสริฐ 

 ๖๔๔ พันจาเอก อพิเชษฎ  จันทรทองแท 

 ๖๔๕ พันจาเอก อภัย  บุญเกิด 

 ๖๔๖ พันจาเอก อภิชาติ  เอียดเต็ม 

 ๖๔๗ พันจาเอก อภิรักษ  สระทองเมือง 

 ๖๔๘ พันจาเอก อภิวัชร  ทัศนียไตรเทพ 

 ๖๔๙ พันจาเอก อภิสิทธิ์  ชัญถาวร 

 ๖๕๐ พันจาเอก อมรินทร  สงส้ัน 

 ๖๕๑ พันจาเอก อรรณพ  นาคอินทร 

 ๖๕๒ พันจาเอก อรรณพ  บุญภัทรานนท 

 ๖๕๓ พันจาเอก อรรณพ  พรอมประเสริฐ 

 ๖๕๔ พันจาเอก อรรถพล  เอี่ยมภักดี 

 ๖๕๕ พันจาเอก อรัณย  อิ่มหมื่นไวย 

 ๖๕๖ พันจาเอก ออกศึก  เจนนที 

 ๖๕๗ พันจาเอก อัคเดช  คงทอง 

 ๖๕๘ พันจาเอก อัมรินทร  ใจเย็น 

 ๖๕๙ พันจาเอก อัศวิน  นิ่มศรี 

 ๖๖๐ พันจาเอก อัศวิน  รักไทย 

 ๖๖๑ พันจาเอก อัษฎาวุธ  กรมโยธา 

 ๖๖๒ พันจาเอก อาคม  พรมชื่น 

 ๖๖๓ พันจาเอก อาทิตย  สมุทรสาร 

 ๖๖๔ พันจาเอก อานนท  ปานณรงค 

 ๖๖๕ พันจาเอก อานัติ  อุลิตผล 

 ๖๖๖ พันจาเอก อาวุธ  หงษพรม 

 ๖๖๗ พันจาเอก อํานวย  หมื่นศรีภูมิ 

 ๖๖๘ พันจาเอก อํานาจ  จันทรประธาตุ 
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 ๖๖๙ พันจาเอก อํานาจ  จุกลาง 

 ๖๗๐ พันจาเอก อํานาจ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๖๗๑ พันจาเอก อํานาจ  สีลา 

 ๖๗๒ พันจาเอก อําพร  ปอมปราณี 

 ๖๗๓ พันจาเอก อําพล  ดาประโคน 

 ๖๗๔ พันจาเอก อิสรา  วิชาผา 

 ๖๗๕ พันจาเอก อุดม  ปดไชยสง 

 ๖๗๖ พันจาเอก อุดมรัตน  เย้ือนหนูวงค 

 ๖๗๗ พันจาเอก อุดร  ปองภักดี 

 ๖๗๘ พันจาเอก อุดร  เพชรไฝ 

 ๖๗๙ พันจาเอก อุทัย  อานามวัฒน 

 ๖๘๐ พันจาเอก อุเทน  วันนอก 

 ๖๘๑ พันจาเอก เอกชัย  สําเภาทอง 

 ๖๘๒ พันจาเอก เอกนรินทร  มณีภาค 

 ๖๘๓ พันจาเอก เอกบุรุษ  เพ็ชรสุวรรณ 

 ๖๘๔ พันจาเอก เอกพงศ  วงศบวรสกุล 

 ๖๘๕ พันจาเอก เอกราช  อินทวงศ 

 ๖๘๖ พันจาเอก เอกรินทร  พวงเพ็ชร 

 ๖๘๗ พันจาเอก เอกรินทร  เอี่ยมครอง 

 ๖๘๘ พันจาเอก เอกวิทย  กาฬสุวรรณ 

 ๖๘๙ พันจาเอก เอกวิทย  ขวนขวาย 

 ๖๙๐ พันจาเอก เอนก  แกวพฤกษ 

 ๖๙๑ พันจาเอก เอนก  ไกรสิน 

 ๖๙๒ พันจาเอก เอนก  คร่ํามา 

 ๖๙๓ พันจาเอก เอนก  เตาหอม 

 ๖๙๔ พันจาเอก เอนก  สติคราม 

 ๖๙๕ พันจาเอก โอภาส  งอกสิน 

 ๖๙๖ พันจาเอก โอภาส  มังคละ 

 ๖๙๗ พันจาโท กฤต  สิทธิการ 

 ๖๙๘ พันจาโท กันยา  ศรีสวัสดิ์ 

 ๖๙๙ พันจาโท โกวิทย  สุขรุง 

 ๗๐๐ พันจาโท คมสันติ์  โพธิ์ชัยรัตน 

 ๗๐๑ พันจาโท ชนมภูมิ  มีหา 

 ๗๐๒ พันจาโท ชนวีร  ขาวสนิท 

 ๗๐๓ พันจาโท ชนสิษฎ  แยมผกา 

 ๗๐๔ พันจาโท ชนะชัย  นามพรม 

 ๗๐๕ พันจาโท ชยาคมน  วัฒนศัพท 

 ๗๐๖ พันจาโท ชลิต  แกวศรี 

 ๗๐๗ พันจาโท ชาคริต  ยศสมบัติ 

 ๗๐๘ พันจาโท ชิติพัทธ  คงนาค 

 ๗๐๙ พันจาโท ณัฐพงษ  ยศขาย 

 ๗๑๐ พันจาโท ณัฐพล  วิทา 

 ๗๑๑ พันจาโท ณัฐพล  ศิริจันทร 

 ๗๑๒ พันจาโท ณัฐวัตร  อิ่มสมบัติ 

 ๗๑๓ พันจาโท ทวีวัฒน  อาสนะเวช 

 ๗๑๔ พันจาโท ทัศไนย  ทองเหม 

 ๗๑๕ พันจาโท ธนชาต  เพ็งแกว 

 ๗๑๖ พันจาโท ธนเทพ  จารุประกาศ 

 ๗๑๗ พันจาโท ธนาวุฒิ  ปตตะพี 

 ๗๑๘ พันจาโท ธวัชชัย  อิ่มเอี่ยม 

 ๗๑๙ พันจาโท นนทนันท  ทรัพยสมรวย 

 ๗๒๐ พันจาโท นวพล  ทองทิพย 
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 ๗๒๑ พันจาโท นิธิพล  ขุนนุย 

 ๗๒๒ พันจาโท บรรลือ  ทีฆปญญา 

 ๗๒๓ พันจาโท บริวัตร  สุริยา 

 ๗๒๔ พันจาโท บัญชา  จันดีทม 

 ๗๒๕ พันจาโท ประสงค  มั่นคง 

 ๗๒๖ พันจาโท พงษศักดิ์  ศรีชื่น 

 ๗๒๗ พันจาโท พรชัย  ศรีคําออน 

 ๗๒๘ พันจาโท พิทยาธร  นาสินพรอม 

 ๗๒๙ พันจาโท พิสิทธิ์  ทองดวง 

 ๗๓๐ พันจาโท ไพวงค  หมวดฉิมแกว 

 ๗๓๑ พันจาโท ภาณุวัตร  รอยดวง 

 ๗๓๒ พันจาโท ภาดล  เรืองขณะ 

 ๗๓๓ พันจาโท มโนพัชร  สอนวงค 

 ๗๓๔ พันจาโท ยุทธนาวิน  เกษร 

 ๗๓๕ พันจาโท โยธิน  รื่นสุคนธ 

 ๗๓๖ พันจาโท รณรงค  หนูปก 

 ๗๓๗ พันจาโท รักเกียรติ  ศรีบุญชู 

 ๗๓๘ พันจาโท วงศกร  โคตรมงคล 

 ๗๓๙ พันจาโท วรรณชัย  พูลสวัสดิ์ 

 ๗๔๐ พันจาโท วรายุทธ  รุกขชาติ 

 ๗๔๑ พันจาโท วัชราวุธ  ออมนอก 

 ๗๔๒ พันจาโท วีระยุทธ  ชางตอ 

 ๗๔๓ พันจาโท สมพงษ  ทองคํา 

 ๗๔๔ พันจาโท สมพร  ตาทาว 

 ๗๔๕ พันจาโท สันติชัย  มาสีปา 

 ๗๔๖ พันจาโท สุรศักดิ์  พวงไพโรจน 

 ๗๔๗ พันจาโท สุวิทย  หงษบุญ 

 ๗๔๘ พันจาโท เสรี  ซารัมย 

 ๗๔๙ พันจาโท เสวก  ปะโมทาติ 

 ๗๕๐ พันจาโท หัสพร  ตลึงจิตร 

 ๗๕๑ พันจาโท อนุกุล  โยธาราษฎร 

 ๗๕๒ พันจาโท อนุพงษ  อารีราษฎร 

 ๗๕๓ พันจาโท อภิสิทธิ์  ชุมภูงาม 

 ๗๕๔ พันจาโท อรรถการ  สังขแกว 

 ๗๕๕ พันจาโท อรรถพล  ขุนเจริญ 

 ๗๕๖ พันจาโท อรรถพล  พรพัฒนทรัพย 

 ๗๕๗ พันจาโท อานัส  เด็นหมาด 

 ๗๕๘ พันจาตรี กนกภพ  ภูฉัตร 

 ๗๕๙ พันจาตรี กรกฎ  ทองหอ 

 ๗๖๐ พันจาตรี กรกฤต  อยูพวง 

 ๗๖๑ พันจาตรี กรองสิญจน  ตันภา 

 ๗๖๒ พันจาตรี กฤชพล  สมวงษ 

 ๗๖๓ พันจาตรี กฤตพัฒน  จันทพุก 

 ๗๖๔ พันจาตรี กฤตเมธ  สัตตะนันท 

 ๗๖๕ พันจาตรี กฤตลักษณ  ปรีชา 

 ๗๖๖ พันจาตรี กฤติเดช  ทรรศนะกุลเกษม 

 ๗๖๗ พันจาตรี กฤษฎา  จิตหาญ 

 ๗๖๘ พันจาตรี กฤษฎา  จุลลาศรี 

 ๗๖๙ พันจาตรี กฤษณพงษ  โพธิ์ศรี 

 ๗๗๐ พันจาตรี กฤษณภัทร  เทพราม 

 ๗๗๑ พันจาตรี กฤษณะ  นอยทิม 

 ๗๗๒ พันจาตรี กฤษณะ  พูลเพ่ิม 
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 ๗๗๓ พันจาตรี กฤษณะ  แสงศรีจันทร 

 ๗๗๔ พันจาตรี กฤษดา  กองเอียด 

 ๗๗๕ พันจาตรี กฤษดา  สีลาสิทธิ์ 

 ๗๗๖ พันจาตรี กลยุทธ  วรรณทอง 

 ๗๗๗ พันจาตรี กอเกียรติ  มวงแพร 

 ๗๗๘ พันจาตรี กอน  ดาทอง 

 ๗๗๙ พันจาตรี กอบกิจ  ทองเจริญ 

 ๗๘๐ พันจาตรี กัมพลศักดิ์  คําทอง 

 ๗๘๑ พันจาตรี กิตติ  ชินสมบัติ 

 ๗๘๒ พันจาตรี กิตติ  นอยเรืองฤทธิ์สุริเดช 

 ๗๘๓ พันจาตรี กิตติ  หลาบา 

 ๗๘๔ พันจาตรี กิตติพงษ  จิตรานนท 

 ๗๘๕ พันจาตรี กิตติพงษ  พุทธไทย 

 ๗๘๖ พันจาตรี กิตติพันธ  ใจตรง 

 ๗๘๗ พันจาตรี กิตติศักดิ์  ยศอาลัย 

 ๗๘๘ พันจาตรี กิตติศักดิ์  ศรีสงคราม 

 ๗๘๙ พันจาตรี กิติพงศ  ขําบาง 

 ๗๙๐ พันจาตรี กิติพงษ  โพธิ์งาม 

 ๗๙๑ พันจาตรี กีรติ  ชูจันทรทอง 

 ๗๙๒ พันจาตรี กีรนันท  รอดมณี 

 ๗๙๓ พันจาตรี เกริกกอง  ทัพขวา 

 ๗๙๔ พันจาตรี เกรียงศักดิ์  ไชยอํานาจ 

 ๗๙๕ พันจาตรี เกรียงศักดิ์  เมืองโคตร 

 ๗๙๖ พันจาตรี เกียรตินคร  บุญจง 

 ๗๙๗ พันจาตรี เกียรติศักดิ์  หลงพิมาย 

 ๗๙๘ พันจาตรี โกมินทร  ใจชอบดี 

 ๗๙๙ พันจาตรี โกศล  ใจแกว 

 ๘๐๐ พันจาตรี โกสินทร  บุญเรืองขาว 

 ๘๐๑ พันจาตรี ไกรลาศ  คําภาหลา 

 ๘๐๒ พันจาตรี ไกรวัล  เสมศรี 

 ๘๐๓ พันจาตรี ไกรสร  นาวงค 

 ๘๐๔ พันจาตรี ขจรเกียรติ  เพียรสราง 

 ๘๐๕ พันจาตรี ขวัญชัย  มหาลาภ 

 ๘๐๖ พันจาตรี ขวัญชัย  ศิริป 

 ๘๐๗ พันจาตรี ขําคม  เล่ือมเงิน 

 ๘๐๘ พันจาตรี คงเดช  ตินานพ 

 ๘๐๙ พันจาตรี คณากร  นาคสกุล 

 ๘๑๐ พันจาตรี คมศักดิ์  วัฒนราษฎร 

 ๘๑๑ พันจาตรี คมสัน  วิทยา 

 ๘๑๒ พันจาตรี คมสัน  สายเทาเอี้ยน 

 ๘๑๓ พันจาตรี คมสัน  สาริกานนท 

 ๘๑๔ พันจาตรี ครรชิต  พิทยะภัทร 

 ๘๑๕ พันจาตรี คลอย  พรมจันทร 

 ๘๑๖ พันจาตรี เคียง  เจริญประโยชน 

 ๘๑๗ พันจาตรี จตุพร  เรืองทอง 

 ๘๑๘ พันจาตรี จตุพล  ยศอินทร 

 ๘๑๙ พันจาตรี จตุภูมิ  คัมภิรานนท 

 ๘๒๐ พันจาตรี จตุรงค  อะโนดาษ 

 ๘๒๑ พันจาตรี จรัส  บุรี 

 ๘๒๒ พันจาตรี จเร  ภักดีโต 

 ๘๒๓ พันจาตรี จอม  อิสระฉันท 

 ๘๒๔ พันจาตรี จักรพงษ  เจริญดี 



 หนา   ๖๓ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๒๕ พันจาตรี จักรพงษ  สุวารี 

 ๘๒๖ พันจาตรี จักรพันธ  สีเทา 

 ๘๒๗ พันจาตรี จักรรินทร  บัวศรีจันทร 

 ๘๒๘ พันจาตรี จาตุรงค  ปยานุวัฒนกุล 

 ๘๒๙ พันจาตรี จิณณวัตร  ชลิงสุ 

 ๘๓๐ พันจาตรี จิตรเจริญ  ทองจันทร 

 ๘๓๑ พันจาตรี จินดา  ไชยศร 

 ๘๓๒ พันจาตรี จิรกิตติ์  เพ่ิมทรัพยทองดี 

 ๘๓๓ พันจาตรี จิรพัฒน  ภาษีสวัสดิ์ 

 ๘๓๔ พันจาตรี จิรศักดิ์  แสวงหา 

 ๘๓๕ พันจาตรี จิรัฎฐ  เสริฐแพว 

 ๘๓๖ พันจาตรี จิรายุ  ศรีพิสุทธิ์ 

 ๘๓๗ พันจาตรี เจนณรงค  สุวิชา 

 ๘๓๘ พันจาตรี เจริญชัย  นามทัศ 

 ๘๓๙ พันจาตรี เจษฎา  รอดคุม 

 ๘๔๐ พันจาตรี เจษฎา  เหมือนพันธุ 

 ๘๔๑ พันจาตรี ฉัตรดนัย  เดชเจริญ 

 ๘๔๒ พันจาตรี เฉลา  สุวรรณรัตน 

 ๘๔๓ พันจาตรี เฉลิมพงศ  ทองไหล 

 ๘๔๔ พันจาตรี เฉลิมพล  ศรีลุนใด 

 ๘๔๕ พันจาตรี ชนะกิจ  รามแกว 

 ๘๔๖ พันจาตรี ชนะพล  ภาพทองเจริญ 

 ๘๔๗ พันจาตรี ชลกร  เหลาใหญ 

 ๘๔๘ พันจาตรี ชวลิต  ชูศรี 

 ๘๔๙ พันจาตรี ชัชชัย  ศรีสุข 

 ๘๕๐ พันจาตรี ชัชวาล  ทองเหม 

 ๘๕๑ พันจาตรี ชัชวาลย  ชารีราษฎร 

 ๘๕๒ พันจาตรี ชัชวาลย  ชุมจินดา 

 ๘๕๓ พันจาตรี ชัยณรงค  คําแกว 

 ๘๕๔ พันจาตรี ชัยทัศน  เชื้อบํารุง 

 ๘๕๕ พันจาตรี ชัยภัทร  ศรีสมพร 

 ๘๕๖ พันจาตรี ชัยยงค  สิงหแสง 

 ๘๕๗ พันจาตรี ชัยรัตน  ทองศิริมา 

 ๘๕๘ พันจาตรี ชัยวัฒน  คะเชนหาร 

 ๘๕๙ พันจาตรี ชัยวัฒน  คําสิงหนอก 

 ๘๖๐ พันจาตรี ชัยวัฒน  ทองคุปต 

 ๘๖๑ พันจาตรี ชัยศักดิ์  เมืองจันทรบุรี 

 ๘๖๒ พันจาตรี ชัยอนันต  ภูวงษ 

 ๘๖๓ พันจาตรี ชาคริต  สงดวง 

 ๘๖๔ พันจาตรี ชาญชัย  ธนะไสย 

 ๘๖๕ พันจาตรี ชาญณรงค  ชูกล่ิน 

 ๘๖๖ พันจาตรี ชาญณรงค  หาญณรงค 

 ๘๖๗ พันจาตรี ชาตรี  แกวทาสี 

 ๘๖๘ พันจาตรี ชาตรี  ชุมเพ็งพันธุ 

 ๘๖๙ พันจาตรี ชานนท  ชารัมย 

 ๘๗๐ พันจาตรี ชํานาญ  ประสิทธิ์ 

 ๘๗๑ พันจาตรี ชํานาญ  ศรีพรหม 

 ๘๗๒ พันจาตรี ชินกร  ไกรญาติ 

 ๘๗๓ พันจาตรี ชีวิน  อวมกระทุม 

 ๘๗๔ พันจาตรี ชุติพนธ  นิรัชกุลโรจน 

 ๘๗๕ พันจาตรี ชูชาติ  ผสมทรัพย 

 ๘๗๖ พันจาตรี ชูชาติ  พันธประมูล 



 หนา   ๖๔ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๗๗ พันจาตรี เชาววัฒน  คําหุง 

 ๘๗๘ พันจาตรี โชคชัย  หอมกล่ิน 

 ๘๗๙ พันจาตรี ไชยวัฒน  เครืออารีย 

 ๘๘๐ พันจาตรี ไชยา  พุมพวง 

 ๘๘๑ พันจาตรี ฐานวุฒิ  เริ่มสกุล 

 ๘๘๒ พันจาตรี ณฐพนธ  เพ็งเรือง 

 ๘๘๓ พันจาตรี ณฐพล  เพชรประดิษฐ 

 ๘๘๔ พันจาตรี ณฐภัทร  สามูล 

 ๘๘๕ พันจาตรี ณนนท  มีชนะ 

 ๘๘๖ พันจาตรี ณรงกร  ศิริแข็ง 

 ๘๘๗ พันจาตรี ณรงค  กัญชนะกาญจน 

 ๘๘๘ พันจาตรี ณรงค  ขําบุรี 

 ๘๘๙ พันจาตรี ณรงค  ไชยมูล 

 ๘๙๐ พันจาตรี ณรงค  หุยวัน 

 ๘๙๑ พันจาตรี ณรงคกร  วิษณุรังสรรค 

 ๘๙๒ พันจาตรี ณรงคชัย  ศุภานุสนธิ์ 

 ๘๙๓ พันจาตรี ณรงคฤทธิ์  กองเสนาะ 

 ๘๙๔ พันจาตรี ณรงคศักดิ์  ดิมาร 

 ๘๙๕ พันจาตรี ณรงคศักดิ์  ลัดดากลม 

 ๘๙๖ พันจาตรี ณัครินทร  ทับบุญ 

 ๘๙๗ พันจาตรี ณัฏฐพัฒน  เรืองประชา 

 ๘๙๘ พันจาตรี ณัฏฐวรรธน  ประเสริฐสังข 

 ๘๙๙ พันจาตรี ณัฐ  ขันพิจิตร 

 ๙๐๐ พันจาตรี ณัฐกิตติ์  ทองไทยธนวัฒน 

 ๙๐๑ พันจาตรี ณัฐกิติต  ศรีประไหม 

 ๙๐๒ พันจาตรี ณัฐพงค  จันทรละมูล 

 ๙๐๓ พันจาตรี ณัฐพนธ  ดีเบา 

 ๙๐๔ พันจาตรี ณัฐพร  ย่ิงดํานุน 

 ๙๐๕ พันจาตรี ณัฐพล  ขันธวิริยะลักษณ 

 ๙๐๖ พันจาตรี ณัฐพล  เงินกอง 

 ๙๐๗ พันจาตรี ณัฐพล  เฟองฟุง 

 ๙๐๘ พันจาตรี ณัฐพล  แสงแกว 

 ๙๐๙ พันจาตรี ณัฐพล  หินไชยศรี 

 ๙๑๐ พันจาตรี ณัฐวรรธน  จันทรประเสริฐ 

 ๙๑๑ พันจาตรี ณัฐวัตร  ราเหม 

 ๙๑๒ พันจาตรี ณัฐวุฒิ  นิสัยซื่อ 

 ๙๑๓ พันจาตรี ณัฐวุฒิ  อินทรารักษ 

 ๙๑๔ พันจาตรี เดนดนัย  บุตรเสมียน 

 ๙๑๕ พันจาตรี เดนศักดิ์  จันทรชัย 

 ๙๑๖ พันจาตรี เดียว  แสงจันทอง 

 ๙๑๗ พันจาตรี ตรุวิทย  พ้ืนหินลาด 

 ๙๑๘ พันจาตรี ตฤณธิชานนท  บรรจง 

 ๙๑๙ พันจาตรี ตวงชัย  ศตสังวัตสร 

 ๙๒๐ พันจาตรี ตะวัน  ปนทอง 

 ๙๒๑ พันจาตรี ไตรทศ  เนตรนิล 

 ๙๒๒ พันจาตรี ถาวร  คงรอด 

 ๙๒๓ พันจาตรี ทรงธรรม  เจริญทรัพย 

 ๙๒๔ พันจาตรี ทรงยศ  ทองเกิด 

 ๙๒๕ พันจาตรี ทศพร  ไวยานิกรณ 

 ๙๒๖ พันจาตรี ทองใบ  เสียงเพราะ 

 ๙๒๗ พันจาตรี ทองพูล  ยืนย่ิง 

 ๙๒๘ พันจาตรี ทักษดนัย  ชัยปราบ 



 หนา   ๖๕ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๒๙ พันจาตรี ทิวากร  วอสุวรรณ 

 ๙๓๐ พันจาตรี เทพฤทธิ์  สิทธิปญญา 

 ๙๓๑ พันจาตรี ธนกร  เข็มทอง 

 ๙๓๒ พันจาตรี ธนกฤต  แสงอินทร 

 ๙๓๓ พันจาตรี ธนภัทร  คงพันธุ 

 ๙๓๔ พันจาตรี ธนรัตน  โภชนสมบูรณ 

 ๙๓๕ พันจาตรี ธนวรรธน  สมยา 

 ๙๓๖ พันจาตรี ธนวัฒน  เกิดเกตุ 

 ๙๓๗ พันจาตรี ธนวัฒน  ทัดภู 

 ๙๓๘ พันจาตรี ธนศักดิ์  มาตยสอน 

 ๙๓๙ พันจาตรี ธนเสฏฐ  เศรษฐภัทรพล 

 ๙๔๐ พันจาตรี ธนัชพันธ  นิลโกศล 

 ๙๔๑ พันจาตรี ธนัญชัย  สางออน 

 ๙๔๒ พันจาตรี ธนัฐพล  พฤกษา 

 ๙๔๓ พันจาตรี ธนันชัย  แรมี 

 ๙๔๔ พันจาตรี ธนากร  เฉลิมศักดิ์ 

 ๙๔๕ พันจาตรี ธนากรณ  เยาวเรศ 

 ๙๔๖ พันจาตรี ธนาวัฒน  ฉวี 

 ๙๔๗ พันจาตรี ธเนศ  เทียมพวง 

 ๙๔๘ พันจาตรี ธรรมทชั  จําเริญ 

 ๙๔๙ พันจาตรี ธรรมนูญ  เทพวงศ 

 ๙๕๐ พันจาตรี ธรรมนูญ  เยาวยัง 

 ๙๕๑ พันจาตรี ธราดล  แยมกล่ินพุด 

 ๙๕๒ พันจาตรี ธวัช  กองมาก 

 ๙๕๓ พันจาตรี ธวัชชัย  กรอบมุข 

 ๙๕๔ พันจาตรี ธวัชชัย  วิทา 

 ๙๕๕ พันจาตรี ธวัชชัย  อรามเกล้ือ 

 ๙๕๖ พันจาตรี ธวัธชัย  บุญเติม 

 ๙๕๗ พันจาตรี ธัชพล  ธีรัช 

 ๙๕๘ พันจาตรี ธานินทร  กอนกลมเปรี้ยว 

 ๙๕๙ พันจาตรี ธํารงค  แสงศิริ 

 ๙๖๐ พันจาตรี ธิวัฒน  แยมสรวล 

 ๙๖๑ พันจาตรี ธีรพล  ทาจอหอ 

 ๙๖๒ พันจาตรี ธีรภัทร  แกวนะรา 

 ๙๖๓ พันจาตรี ธีรยุทธ  มีรัตน 

 ๙๖๔ พันจาตรี ธีรยุทธ  เมืองสุข 

 ๙๖๕ พันจาตรี ธีรวัฒน  เครือศรี 

 ๙๖๖ พันจาตรี ธีรวัฒน  มหาหิงส 

 ๙๖๗ พันจาตรี ธีรวัฒน  ศุภทวีพิพรรธน 

 ๙๖๘ พันจาตรี ธีรศักดิ์  สอนสุวรรณ 

 ๙๖๙ พันจาตรี ธีระชัย  ผิวเรือง 

 ๙๗๐ พันจาตรี ธีระวุฒิ  นามวงษา 

 ๙๗๑ พันจาตรี ธีระศักดิ์  บุญโสภาคย 

 ๙๗๒ พันจาตรี นคร  คลายแจง 

 ๙๗๓ พันจาตรี นครินทร  วิเศษสินธุ 

 ๙๗๔ พันจาตรี นพเกา  ประทุมวี 

 ๙๗๕ พันจาตรี นพคุณ  นาคเล็ก 

 ๙๗๖ พันจาตรี นพดล  สังขถวง 

 ๙๗๗ พันจาตรี นพดล  อังคษร 

 ๙๗๘ พันจาตรี นพเดช  เขียนวิจิตร 

 ๙๗๙ พันจาตรี นพรัตน  บุตรดี 

 ๙๘๐ พันจาตรี นพรุจ  หวานชื่น 



 หนา   ๖๖ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๘๑ พันจาตรี นพฤทธิ์  วงษทาว 

 ๙๘๒ พันจาตรี นรภัทร  แยมดวง 

 ๙๘๓ พันจาตรี นรเศรษฐ  ทับสุวรรณ 

 ๙๘๔ พันจาตรี นราธิป  สายเบาะ 

 ๙๘๕ พันจาตรี นรินทร  พิณทอง 

 ๙๘๖ พันจาตรี นริศ  ถาวรมงคล 

 ๙๘๗ พันจาตรี นฤชล  ชูสุทธิสกุล 

 ๙๘๘ พันจาตรี นฤดล  ปนมณี 

 ๙๘๙ พันจาตรี นฤทธิ์  คําทา 

 ๙๙๐ พันจาตรี นฤเบศร  มิ่งเหล็ก 

 ๙๙๑ พันจาตรี นฤพนธ  แสงไทย 

 ๙๙๒ พันจาตรี นวพล  สายแวว 

 ๙๙๓ พันจาตรี นัฐกานต  พลพวก 

 ๙๙๔ พันจาตรี นัทธพงศ  สงวนศักดิ์ 

 ๙๙๕ พันจาตรี นันทกานต  ประสารวงษ 

 ๙๙๖ พันจาตรี นาวี  จําลองราช 

 ๙๙๗ พันจาตรี นิกร  เอมโอฐ 

 ๙๙๘ พันจาตรี นิคม  จันทรเหลาหลวง 

 ๙๙๙ พันจาตรี นิคม  ดีพิจารย 

 ๑๐๐๐ พันจาตรี นิติธร  กุลลาว 

 ๑๐๐๑ พันจาตรี นิตินันท  จันทรนวล 

 ๑๐๐๒ พันจาตรี นิพนธ  พรายแกว 

 ๑๐๐๓ พันจาตรี นิพนธ  ศรีเผือก 

 ๑๐๐๔ พันจาตรี นิพล  อันทะลัย 

 ๑๐๐๕ พันจาตรี นิยม  จันทรัง 

 ๑๐๐๖ พันจาตรี นิยม  รัตนบุรี 

 ๑๐๐๗ พันจาตรี นิรมิตร  อินทรจันทร 

 ๑๐๐๘ พันจาตรี นิรัญ  จันทรทองสุข 

 ๑๐๐๙ พันจาตรี นิรันดร  อยูสุข 

 ๑๐๑๐ พันจาตรี นิรุต  กอโพธิศรี 

 ๑๐๑๑ พันจาตรี นุติ  คําอดุลย 

 ๑๐๑๒ พันจาตรี บัญชา  หอมจันทร 

 ๑๐๑๓ พันจาตรี บัณฑิต  แสงแกว 

 ๑๐๑๔ พันจาตรี บุญชวย  แกวนิยม 

 ๑๐๑๕ พันจาตรี บุญชัย  นาคจันทร 

 ๑๐๑๖ พันจาตรี บุญธรรม  บุดดาวงค 

 ๑๐๑๗ พันจาตรี บุญมี  ทองวัฒน 

 ๑๐๑๘ พันจาตรี บุญฤทธิ์  คงมั่น 

 ๑๐๑๙ พันจาตรี ปกรณ  ยืนเพ็ชร 

 ๑๐๒๐ พันจาตรี ปฏิวัติ  สุวรรณรักษา 

 ๑๐๒๑ พันจาตรี ปรมินทร  ทองศรี 

 ๑๐๒๒ พันจาตรี ประจักษ  เจยจู 

 ๑๐๒๓ พันจาตรี ประณต  พวงสมบัติ 

 ๑๐๒๔ พันจาตรี ประพัฒน  วงศสุรินทร 

 ๑๐๒๕ พันจาตรี ประพัตร  ราชิวงศ 

 ๑๐๒๖ พันจาตรี ประไพ  แดงสูงเนิน 

 ๑๐๒๗ พันจาตรี ประมง  กุลวงศ 

 ๑๐๒๘ พันจาตรี ประมวล  คํามงคุณ 

 ๑๐๒๙ พันจาตรี ประมาณ  ไทยแท 

 ๑๐๓๐ พันจาตรี ประยุทธ  อาจอ 

 ๑๐๓๑ พันจาตรี ประยูญ  นาสมโภชน 

 ๑๐๓๒ พันจาตรี ประวัติ  มวงชาติ 



 หนา   ๖๗ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๓๓ พันจาตรี ประวัติ  ศรีสาพันธ 

 ๑๐๓๔ พันจาตรี ประวิทย  เพชรตีบ 

 ๑๐๓๕ พันจาตรี ประสิทธิ์  แสงทอง 

 ๑๐๓๖ พันจาตรี ประสูต  สังขสวัสดิ์ 

 ๑๐๓๗ พันจาตรี ประเสริฐ  จิณะแสน 

 ๑๐๓๘ พันจาตรี ประเสริฐศักดิ์   

  หมึกประเสริฐ 

 ๑๐๓๙ พันจาตรี ปราโมทย  ศรีอินทร 

 ๑๐๔๐ พันจาตรี ปราโมทย  แสนมิตร 

 ๑๐๔๑ พันจาตรี ปริญญา  วงศนอย 

 ๑๐๔๒ พันจาตรี ปริทัศน  ทองกลม 

 ๑๐๔๓ พันจาตรี ปรีชา  โพธิ์ศรี 

 ๑๐๔๔ พันจาตรี ปรีชา  วันดี 

 ๑๐๔๕ พันจาตรี ปญญา  ภูลายยาว 

 ๑๐๔๖ พันจาตรี ปญญา  มากดี 

 ๑๐๔๗ พันจาตรี ปญญา  สันโดด 

 ๑๐๔๘ พันจาตรี ปติพงษ  อุติลา 

 ๑๐๔๙ พันจาตรี ปยะพงค  ขูดแกว 

 ๑๐๕๐ พันจาตรี ผดุงศักดิ์  ศรีปานเงิน 

 ๑๐๕๑ พันจาตรี พงศธร  เนติมงคล 

 ๑๐๕๒ พันจาตรี พงศนริศย  พรมเรือน 

 ๑๐๕๓ พันจาตรี พงศภัค  พันธพิศ 

 ๑๐๕๔ พันจาตรี พงศศิริ  ลิขิตวงศตรีศรี 

 ๑๐๕๕ พันจาตรี พงษนรินทร  ญาณรักษ 

 ๑๐๕๖ พันจาตรี พงษศกัดิ์  คูหะมณี 

 ๑๐๕๗ พันจาตรี พงษศักดิ์  บุญถนอม 

 ๑๐๕๘ พันจาตรี พงษสิทธิ์  ศรีงาน 

 ๑๐๕๙ พันจาตรี พจนันท  ปานย้ิม 

 ๑๐๖๐ พันจาตรี พนม  จันทะบาล 

 ๑๐๖๑ พันจาตรี พร  ขาขันมะลี 

 ๑๐๖๒ พันจาตรี พรชัย  บุตรวงษ 

 ๑๐๖๓ พันจาตรี พรชัย  ภูยอด 

 ๑๐๖๔ พันจาตรี พรเทพ  เข็มเพชร 

 ๑๐๖๕ พันจาตรี พรประสิทธิ์  ประกอบกิจ 

 ๑๐๖๖ พันจาตรี พรภวิษย   

  อาชวประเสริฐกุล 

 ๑๐๖๗ พันจาตรี พรสวรรค  สารเทพ 

 ๑๐๖๘ พันจาตรี พฤทธิพร  คงเจริญ 

 ๑๐๖๙ พันจาตรี พลกฤษณ  เกตุวงค 

 ๑๐๗๐ พันจาตรี พลภัทร  เผาสามมุข 

 ๑๐๗๑ พันจาตรี พลรัก  แสงกลา 

 ๑๐๗๒ พันจาตรี พลวัฒน  สําแดงเดช 

 ๑๐๗๓ พันจาตรี พลวัฒน  สิงหโต 

 ๑๐๗๔ พันจาตรี พละพงษ  ศุขผล 

 ๑๐๗๕ พันจาตรี พลากร  ทองยอย 

 ๑๐๗๖ พันจาตรี พศวัตพนธ  กล่ินสุคนธ 

 ๑๐๗๗ พันจาตรี พัชร  เกิดมณี 

 ๑๐๗๘ พันจาตรี พิฆาต  เหลาคนคา 

 ๑๐๗๙ พันจาตรี พิชิต  นุริตมนต 

 ๑๐๘๐ พันจาตรี พิเชต  ทองแดง 

 ๑๐๘๑ พันจาตรี พิเชษฐ  ใจสวาง 

 ๑๐๘๒ พันจาตรี พิเชษฐ  บัวงาม 



 หนา   ๖๘ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๘๓ พันจาตรี พิเชษฐ  หิงประโคน 

 ๑๐๘๔ พันจาตรี พิทักษ  ทองสุข 

 ๑๐๘๕ พันจาตรี พิทักษ  แสนชมภู 

 ๑๐๘๖ พันจาตรี พิเนตร  วนันโท 

 ๑๐๘๗ พันจาตรี พิพัฒน  ธนานฤชล 

 ๑๐๘๘ พันจาตรี พิมาย  ปราบเสถียร 

 ๑๐๘๙ พันจาตรี พิษณุ  หวานอารมณ 

 ๑๐๙๐ พันจาตรี พิษณุพงษ  เหยียดรัมย 

 ๑๐๙๑ พันจาตรี พิสันต  สมประสงค 

 ๑๐๙๒ พันจาตรี พีรวิชญ  ชมภูพาน 

 ๑๐๙๓ พันจาตรี พีระวิชณ  ยอดเพ็ง 

 ๑๐๙๔ พันจาตรี พุฒิพงศ  ศรีสมบูรณ 

 ๑๐๙๕ พันจาตรี พุฒิพัฒน  แกวกาเหรียญ 

 ๑๐๙๖ พันจาตรี พุทธินันท  ขุนเพ็ง 

 ๑๐๙๗ พันจาตรี พูลศักดิ์  กล่ินบัว 

 ๑๐๙๘ พันจาตรี ไพฑูรย  ขันหลวง 

 ๑๐๙๙ พันจาตรี ไพฑูรย  ปรีดาพันธุ 

 ๑๑๐๐ พันจาตรี ไพฑูรย  สวยศรี 

 ๑๑๐๑ พันจาตรี ไพรวัน  สิงหะ 

 ๑๑๐๒ พันจาตรี ไพรัช  กาญจนวงษ 

 ๑๑๐๓ พันจาตรี ไพรัช  ขาวทอง 

 ๑๑๐๔ พันจาตรี ไพโรจน  กิ่งน้ําฉา 

 ๑๑๐๕ พันจาตรี ภรัณยู  แสนพันธ 

 ๑๑๐๖ พันจาตรี ภัทร  เจนจาคะ 

 ๑๑๐๗ พันจาตรี ภัทรพงศ  ผินเจริญ 

 ๑๑๐๘ พันจาตรี ภัทรพงศ  แพทยจะเกร็ง 

 ๑๑๐๙ พันจาตรี ภัทรพงษ  เพ่ิมพูล 

 ๑๑๑๐ พันจาตรี ภัทราวุธ  ตันสกุล 

 ๑๑๑๑ พันจาตรี ภาณุ  อิ่มเอิบ 

 ๑๑๑๒ พันจาตรี ภาณุพงษ  บุญมา 

 ๑๑๑๓ พันจาตรี ภานุพงศ  เข็มวิชัย 

 ๑๑๑๔ พันจาตรี ภานุวัฒน  พูลสวัสดิ์ 

 ๑๑๑๕ พันจาตรี ภิญโญ  ภิญโญย่ิง 

 ๑๑๑๖ พันจาตรี ภิญโญ  มุยนอย 

 ๑๑๑๗ พันจาตรี ภิรมย  ปรีดาศักดิ์ 

 ๑๑๑๘ พันจาตรี ภูวดล  แดงคลาย 

 ๑๑๑๙ พันจาตรี ภูวภัทร  เข็มบริบูรณ 

 ๑๑๒๐ พันจาตรี ภูษิต  ยังทินนัง 

 ๑๑๒๑ พันจาตรี ภูษิต  วิริยะกิจ 

 ๑๑๒๒ พันจาตรี มงคล  ตระกูลรัมย 

 ๑๑๒๓ พันจาตรี มงคล  อุทปา 

 ๑๑๒๔ พันจาตรี มณฑนรรห  ภูหลํา 

 ๑๑๒๕ พันจาตรี มณฑล  ปนทอง 

 ๑๑๒๖ พันจาตรี มนตชัย  ศรีสุวรรณ 

 ๑๑๒๗ พันจาตรี มนตรี  ชนไชยสง 

 ๑๑๒๘ พันจาตรี มนตรี  ปราบชมภู 

 ๑๑๒๙ พันจาตรี มนตรี  โพธิ์ใบงาม 

 ๑๑๓๐ พันจาตรี มนตรี  ภูผานิล 

 ๑๑๓๑ พันจาตรี มนตรี  แสงทอง 

 ๑๑๓๒ พันจาตรี มนัส  ภูเงิน 

 ๑๑๓๓ พันจาตรี มนูญ  สมบัติมี 

 ๑๑๓๔ พันจาตรี มนูญ  สุรัส 



 หนา   ๖๙ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๓๕ พันจาตรี มรกต  กุลณาวงศ 

 ๑๑๓๖ พันจาตรี มานพ  เกษสุวรรณ 

 ๑๑๓๗ พันจาตรี มานพ  วานิชกลาง 

 ๑๑๓๘ พันจาตรี มานะ  ฟกสังข 

 ๑๑๓๙ พันจาตรี มานิต  สุทธิวงษ 

 ๑๑๔๐ พันจาตรี มีโชค  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๑๔๑ พันจาตรี เมธี  รัตนวรรณ 

 ๑๑๔๒ พันจาตรี เมืองแมน  มูลลออ 

 ๑๑๔๓ พันจาตรี ยงยุทธ  เผือกขวัญนาค 

 ๑๑๔๔ พันจาตรี ยศธร  ศรีพอ 

 ๑๑๔๕ พันจาตรี ยศพล  คุมจ่ัน 

 ๑๑๔๖ พันจาตรี ยศพล  ธงวิลัย 

 ๑๑๔๗ พันจาตรี ยอดชาย  ชูสุวรรณ 

 ๑๑๔๘ พันจาตรี ย่ิงยศ  อินทรทอง 

 ๑๑๔๙ พันจาตรี ยุทธนา  ทองปลอง 

 ๑๑๕๐ พันจาตรี ยุทธนา  โพธิ์บุญ 

 ๑๑๕๑ พันจาตรี ยุทธนา  สุริยวงศ 

 ๑๑๕๒ พันจาตรี ยุทธพงศ  ดีเรือก 

 ๑๑๕๓ พันจาตรี ยุทธภูมิ  อาจมาก 

 ๑๑๕๔ พันจาตรี โยธิน  พรหมสาขันธ 

 ๑๑๕๕ พันจาตรี รณชัย  ทิมโคกกรวด 

 ๑๑๕๖ พันจาตรี รณรงค  ตั้งตอตาน 

 ๑๑๕๗ พันจาตรี รถศักดิ์  ศรีสุขโข 

 ๑๑๕๘ พันจาตรี รอนิง  ปะดอ 

 ๑๑๕๙ พันจาตรี รัชพล  ฤทธิรวม 

 ๑๑๖๐ พันจาตรี รัฐชัย  มิลาวรรณ 

 ๑๑๖๑ พันจาตรี รัฐพงษ  แกวใส 

 ๑๑๖๒ พันจาตรี รัตนพงศ  มีชัย 

 ๑๑๖๓ พันจาตรี ราชฤทธิ์  ไพรรุณ 

 ๑๑๖๔ พันจาตรี รุงชัย  จันทรกระจาง 

 ๑๑๖๕ พันจาตรี รุงรดิศ  พิชตินนท 

 ๑๑๖๖ พันจาตรี รุจ  สุใจ 

 ๑๑๖๗ พันจาตรี เรืองรอง  สระบุตร 

 ๑๑๖๘ พันจาตรี ฤกษชัย  พรหมภิบาล 

 ๑๑๖๙ พันจาตรี ฤทธชัย  ขุนอุดม 

 ๑๑๗๐ พันจาตรี ฤทธิกร  ถิ่นกาแบง 

 ๑๑๗๑ พันจาตรี ฤทธิเดช  หนองหารพิทักษ 

 ๑๑๗๒ พันจาตรี ฤทธิพร  ชีวะทาน 

 ๑๑๗๓ พันจาตรี ลัทธศักดิ์  สิทธิจันทร 

 ๑๑๗๔ พันจาตรี เลง  กองเกิด 

 ๑๑๗๕ พันจาตรี เลิศนิมิตร  พ่ึงเจริญ 

 ๑๑๗๖ พันจาตรี เลิศสรรค  ดอนเตาเหล็ก 

 ๑๑๗๗ พันจาตรี เลิศอรุณ  มะลิงาม 

 ๑๑๗๘ พันจาตรี วงศกร  คล้ิงคลายกัน 

 ๑๑๗๙ พันจาตรี วงศกร  เสนศิลา 

 ๑๑๘๐ พันจาตรี วทัญู  จุลเถียร 

 ๑๑๘๑ พันจาตรี วรพงศ  ภักดีพงษ 

 ๑๑๘๒ พันจาตรี วรพงษ  วรรณสาตร 

 ๑๑๘๓ พันจาตรี วรพรต  อภิลักขิตกาล 

 ๑๑๘๔ พันจาตรี วรวัฒน  มนมะณีไทย 

 ๑๑๘๕ พันจาตรี วรวิชญ  ไตรยสุทธิ 

 ๑๑๘๖ พันจาตรี วรวุฒิ  ยันตะพันธ 
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 ๑๑๘๗ พันจาตรี วรัญธร  ศรีสรอยพราว 

 ๑๑๘๘ พันจาตรี วรายุทธ  กุสุโมทย 

 ๑๑๘๙ พันจาตรี วรายุทธ  ทาสวาง 

 ๑๑๙๐ พันจาตรี วรายุทธ  เสกรัมย 

 ๑๑๙๑ พันจาตรี วราวุทธิ์  ชาญณรงคศักดิ์ 

 ๑๑๙๒ พันจาตรี วสันต  แกววิเศษ 

 ๑๑๙๓ พันจาตรี วสันต  เบญมาตย 

 ๑๑๙๔ พันจาตรี วฬุพงษ  คงกะเรียน 

 ๑๑๙๕ พันจาตรี วัชชิรพงษ  พัฒนสงค 

 ๑๑๙๖ พันจาตรี วัชระ  วัฒนานนท 

 ๑๑๙๗ พันจาตรี วัชระ  สุขชวย 

 ๑๑๙๘ พันจาตรี วัชระ  แสงราม 

 ๑๑๙๙ พันจาตรี วัฒสิทธิ์  ลอยหา 

 ๑๒๐๐ พันจาตรี วันชนะ  เมี้ยนมิตร 

 ๑๒๐๑ พันจาตร ีวันชนะ  สุริยะ 

 ๑๒๐๒ พันจาตรี วันชัย  กัลเกตุ 

 ๑๒๐๓ พันจาตรี วัลลภ  ตะพองมาส 

 ๑๒๐๔ พันจาตรี วิชัย  เปยลัดดา 

 ๑๒๐๕ พันจาตรี วิชัยสินธุ  นิลนัน 

 ๑๒๐๖ พันจาตรี วิชาญ  เจียนโพธิ์ 

 ๑๒๐๗ พันจาตรี วิชาญ  เชี่ยนมั่น 

 ๑๒๐๘ พันจาตรี วิชาญ  พลศรี 

 ๑๒๐๙ พันจาตรี วิชิต  โพธิสม 

 ๑๒๑๐ พันจาตรี วิเชียร  เชิดสันเทียะ 

 ๑๒๑๑ พันจาตรี วิเชียร  ดวงคําหลา 

 ๑๒๑๒ พันจาตรี วิญู  เหลาเพียร 

 ๑๒๑๓ พันจาตรี วิทยา  จันทานนท 

 ๑๒๑๔ พันจาตรี วิทยา  ชางหมอ 

 ๑๒๑๕ พันจาตรี วิทูร  หลาวเงิน 

 ๑๒๑๖ พันจาตรี วิธวินท  หาญกลา 

 ๑๒๑๗ พันจาตรี วิรชาติ  เอมแหยม 

 ๑๒๑๘ พันจาตรี วิโรจน  แกวอินตา 

 ๑๒๑๙ พันจาตรี วิวัฒน  จันทรพัฒนพิบูล 

 ๑๒๒๐ พันจาตรี วิวัฒน  จินโกษ 

 ๑๒๒๑ พันจาตรี วิศรุต  ชูมณี 

 ๑๒๒๒ พันจาตรี วิศรุต  ปรีชาโชติ 

 ๑๒๒๓ พันจาตรี วิศิษฏ  ศรีกาญจน 

 ๑๒๒๔ พันจาตรี วิศิษฐศักดิ์  เสนา 

 ๑๒๒๕ พันจาตรี วิษณุ  สังฆะกาโร 

 ๑๒๒๖ พันจาตรี วิสันต  ขยันย่ิง 

 ๑๒๒๗ พันจาตรี วิสันต  ศรีสมบัติ 

 ๑๒๒๘ พันจาตรี วีรพัฒน  ดีจันทึก 

 ๑๒๒๙ พันจาตรี วีรยุทธ  ชอบงาม 

 ๑๒๓๐ พันจาตรี วีรยุทธ  ทองโสม 

 ๑๒๓๑ พันจาตรี วีรยุทธ  สุขเกษม 

 ๑๒๓๒ พันจาตรี วีระชน  สีคาม 

 ๑๒๓๓ พันจาตรี วีระพงษ  ศรีวงษา 

 ๑๒๓๔ พันจาตรี วีระศักดิ์  รสผะกา 

 ๑๒๓๕ พันจาตรี วีระศักดิ์  วิเศษศรี 

 ๑๒๓๖ พันจาตรี วุฒิไกร  บุตรโสม 

 ๑๒๓๗ พันจาตรี วุฒิชัย  คําชื่น 

 ๑๒๓๘ พันจาตรี วุฒิชัย  จําปทอง 
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 ๑๒๓๙ พันจาตรี วุฒิชัย  อรัญพันธ 

 ๑๒๔๐ พันจาตรี วุฒิชัย  อินสอน 

 ๑๒๔๑ พันจาตรี วุฒินันต  ประทุม 

 ๑๒๔๒ พันจาตรี วุฒิศักดิ์  แกวสีใส 

 ๑๒๔๓ พันจาตรี ศตวรรต  มานะบัง 

 ๑๒๔๔ พันจาตรี ศรัณู  ชุมประมาณ 

 ๑๒๔๕ พันจาตรี ศรัณย  ฤทธิอินทร 

 ๑๒๔๖ พันจาตรี ศรายุทธ  นิยมผล 

 ๑๒๔๗ พันจาตรี ศราวุฒิ  ศรีโคตร 

 ๑๒๔๘ พันจาตรี ศรีโกสินทร  วรรณชนะ 

 ๑๒๔๙ พันจาตรี ศรีศุกร  ธนะสาร 

 ๑๒๕๐ พันจาตรี ศศิพงศ  เรืองบุตร 

 ๑๒๕๑ พันจาตรี ศักดิ์  ศรีเกษ 

 ๑๒๕๒ พันจาตรี ศักดิ์ชัย  เตชะ 

 ๑๒๕๓ พันจาตรี ศักดินา  กมลเนตร 

 ๑๒๕๔ พันจาตรี ศักรภพน  หาญสงคราม 

 ๑๒๕๕ พันจาตรี ศานตวัฒน  ตั้งเจียมศรี 

 ๑๒๕๖ พันจาตรี ศุภกร  ไชยรักษ 

 ๑๒๕๗ พันจาตรี ศุภกร  ซิ้มสมบูรณ 

 ๑๒๕๘ พันจาตรี ศุภกร  สุวรรณ 

 ๑๒๕๙ พันจาตรี ศุภกิจ  โลหิตอุน 

 ๑๒๖๐ พันจาตรี ศุภกิจ  อินมา 

 ๑๒๖๑ พันจาตรี ศุภชัย  ไชยโชติ 

 ๑๒๖๒ พันจาตร ีศุภชัย  บุรมย 

 ๑๒๖๓ พันจาตรี ศุภเนตร  อองแจม 

 ๑๒๖๔ พันจาตรี ศุภวัฒน  ตรงบรรทัด 

 ๑๒๖๕ พันจาตรี ศุภาณุ  อ่ําชุม 

 ๑๒๖๖ พันจาตรี เศรษฐา  โทพิลา 

 ๑๒๖๗ พันจาตรี เศวต  อยูในวงศ 

 ๑๒๖๘ พันจาตรี สกรานต  เหลาสมาธิกุล 

 ๑๒๖๙ พันจาตรี สกล  ทองเทพ 

 ๑๒๗๐ พันจาตรี สกล  นิ่มนวล 

 ๑๒๗๑ พันจาตรี สงกรานต  มลสุกะ 

 ๑๒๗๒ พันจาตรี สงเคราะห  คุมทรัพย 

 ๑๒๗๓ พันจาตรี สถาพร  เชี่ยวการนา 

 ๑๒๗๔ พันจาตรี สถาพร  วชิราตรียากุล 

 ๑๒๗๕ พันจาตรี สนม  ผดุงกิจ 

 ๑๒๗๖ พันจาตรี สมเกียรติ  มวงศิริ 

 ๑๒๗๗ พันจาตรี สมจิตร  เนียมหอม 

 ๑๒๗๘ พันจาตรี สมชาติ  ดกกลาง 

 ๑๒๗๙ พันจาตรี สมชาติ  พลับพลาทอง 

 ๑๒๘๐ พันจาตรี สมชาย  ไตรญาณ 

 ๑๒๘๑ พันจาตรี สมนึก  แลตอง 

 ๑๒๘๒ พันจาตรี สมบัติ  สืบสุข 

 ๑๒๘๓ พันจาตรี สมพงษ  ขะสุดใจ 

 ๑๒๘๔ พันจาตรี สมพงษ  ศรีโกษร 

 ๑๒๘๕ พันจาตรี สมพร  ดีสันเทียะ 

 ๑๒๘๖ พันจาตรี สมภพ  พรหมประดิษฐ 

 ๑๒๘๗ พันจาตรี สมโภชน  ทิสารัมย 

 ๑๒๘๘ พันจาตรี สมศักดิ์  จันทรแสง 

 ๑๒๘๙ พันจาตรี สมศักดิ์  หนูขจัด 

 ๑๒๙๐ พันจาตรี สมหวัง  ทองมี 
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 ๑๒๙๑ พันจาตรี สมอ  เกิดวรรณชัย 

 ๑๒๙๒ พันจาตรี สรวง  หนานวล 

 ๑๒๙๓ พันจาตรี สรัลธร  จะรอนรัมย 

 ๑๒๙๔ พันจาตรี สรายุทธ  กิ่งวิชิต 

 ๑๒๙๕ พันจาตรี สราวุธ  สุขสําราญ 

 ๑๒๙๖ พันจาตรี สฤษดิ์  สายหอม 

 ๑๒๙๗ พันจาตรี สหัส  กระชั้นกลาง 

 ๑๒๙๘ พันจาตรี สังวร  เสือขํา 

 ๑๒๙๙ พันจาตรี สัจจะ  เหี้ยมเหิน 

 ๑๓๐๐ พันจาตรี สัจจา  อุณหะนันทน 

 ๑๓๐๑ พันจาตรี สัญชัย  แจงจันอัด 

 ๑๓๐๒ พันจาตรี สัญชัย  ชํานาญจิตต 

 ๑๓๐๓ พันจาตรี สัญญา  เสนาจํ้า 

 ๑๓๐๔ พันจาตรี สันติ  สุขเสนี 

 ๑๓๐๕ พันจาตรี สาทิต  วรพุฒ 

 ๑๓๐๖ พันจาตรี สามารถ  สังขเพ่ิม 

 ๑๓๐๗ พันจาตรี สามารถ  แสนสุข 

 ๑๓๐๘ พันจาตรี สายชน  ตงฉิน 

 ๑๓๐๙ พันจาตรี สายชล  สุขสม 

 ๑๓๑๐ พันจาตรี สายธาร  ชักนํา 

 ๑๓๑๑ พันจาตรี สายันต  เรืองดี 

 ๑๓๑๒ พันจาตรี สาโรจน  นาคพรม 

 ๑๓๑๓ พันจาตรี สําราญ  กิจเดช 

 ๑๓๑๔ พันจาตรี สําราญ  เรืองประทุม 

 ๑๓๑๕ พันจาตรี สิทธิชัย  คุมทรัพย 

 ๑๓๑๖ พันจาตรี สิทธิชัย  เซี่ยงเห็น 

 ๑๓๑๗ พันจาตรี สิทธิชัย  ฤทธิ์สวาท 

 ๑๓๑๘ พันจาตรี สิทธิพงศ  วงศชัยพานิชย 

 ๑๓๑๙ พันจาตรี สิทธิพงษ  คงแกว 

 ๑๓๒๐ พันจาตรี สิทธิพงษ  ปะวันนา 

 ๑๓๒๑ พันจาตรี สิทธิศักดิ์  ใจอารีย 

 ๑๓๒๒ พันจาตรี สินชัย  ดีชะโชติ 

 ๑๓๒๓ พันจาตรี สิริชัย  มิลาวรรณ 

 ๑๓๒๔ พันจาตรี สุขสวัสดิ์  สุขอัตตะ 

 ๑๓๒๕ พันจาตรี สุขสันต  คําคูณ 

 ๑๓๒๖ พันจาตรี สุขุม  เข็มพันธ 

 ๑๓๒๗ พันจาตรี สุชาติ  ดวงนภา 

 ๑๓๒๘ พันจาตรี สุชาติ  บัวคล่ี 

 ๑๓๒๙ พันจาตรี สุชาติ  สวนมาลัย 

 ๑๓๓๐ พันจาตรี สุทธิ  ใสโม 

 ๑๓๓๑ พันจาตรี สุทธิพงษ  ใจรอบ 

 ๑๓๓๒ พันจาตรี สุทธิพงษ  โวหาร 

 ๑๓๓๓ พันจาตรี สุทิน  นอยบัวทิพย 

 ๑๓๓๔ พันจาตรี สุเทพ  อินพุก 

 ๑๓๓๕ พันจาตรี สุนทร  นอยบัวทิพย 

 ๑๓๓๖ พันจาตรี สุนทร  แสงอรุณ 

 ๑๓๓๗ พันจาตรี สุนันท  พันธวงษ 

 ๑๓๓๘ พันจาตรี สุนิต  ทองแท 

 ๑๓๓๙ พันจาตรี สุพจน  เพ็ชรคง 

 ๑๓๔๐ พันจาตรี สุพัฒน  บุญเลิศ 

 ๑๓๔๑ พันจาตรี สุภฤกษ  อุยประเสริฐ 

 ๑๓๔๒ พันจาตรี สุภัทร  สําเริงศิลป 
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 ๑๓๔๓ พันจาตรี สุเมธี  ภิญญชาติ 

 ๑๓๔๔ พันจาตรี สุรชัย  มุดแกว 

 ๑๓๔๕ พันจาตรี สุรเชษฐ  ขุนเจริญ 

 ๑๓๔๖ พันจาตรี สุรพงษ  วิลาวัน 

 ๑๓๔๗ พันจาตรี สุรพล  เพ็งสวาง 

 ๑๓๔๘ พันจาตรี สุรศักดิ์  ทองเพชร 

 ๑๓๔๙ พันจาตรี สุรศักดิ์  ย้ิมแยม 

 ๑๓๕๐ พันจาตรี สุระชัย  อุปชฌาย 

 ๑๓๕๑ พันจาตรี สุรัชตชัย  เลาจันทรลอย 

 ๑๓๕๒ พันจาตรี สุรัตร  นิ่มปราง 

 ๑๓๕๓ พันจาตรี สุริยพงศ  โชคดีทวีทรัพย 

 ๑๓๕๔ พันจาตรี สุริยะ  หมอโอสถ 

 ๑๓๕๕ พันจาตรี สุริยา  ธรรมพันธ 

 ๑๓๕๖ พันจาตรี สุวรรณ  ขวัญทอง 

 ๑๓๕๗ พันจาตรี สุวรรณ  ชูเนตร 

 ๑๓๕๘ พันจาตรี สุวรรณ  เทียบศรี 

 ๑๓๕๙ พันจาตรี สุวัฒน  งอยตะคุ 

 ๑๓๖๐ พันจาตรี สุวิจิตร  สีขันธ 

 ๑๓๖๑ พันจาตรี สุวิท  สีหมัด 

 ๑๓๖๒ พันจาตรี สุวิทย  ขันสิงห 

 ๑๓๖๓ พันจาตรี สุวิทย  ทองแชม 

 ๑๓๖๔ พันจาตรี เสกขศรัณย  เสมสีสม 

 ๑๓๖๕ พันจาตรี เสกขศักดิ์  ศรีสวาง 

 ๑๓๖๖ พันจาตรี เสกสรรค  สิมหลวง 

 ๑๓๖๗ พันจาตรี เสถียร  ศรีฐาน 

 ๑๓๖๘ พันจาตรี เสนห  ปญญา 

 ๑๓๖๙ พันจาตรี เสริมพันธุ  พุกซอ 

 ๑๓๗๐ พันจาตรี เสรี  เกื้อทองส้ัน 

 ๑๓๗๑ พันจาตรี แสนชัย  นามทัศ 

 ๑๓๗๒ พันจาตรี แสวง  ศรีแจม 

 ๑๓๗๓ พันจาตรี แหวนเพชร  ทวีพจน 

 ๑๓๗๔ พันจาตรี อดิศร  กับกระโทก 

 ๑๓๗๕ พันจาตรี อดิศร  คงขาว 

 ๑๓๗๖ พันจาตรี อดิศักดิ์  ประคองศรี 

 ๑๓๗๗ พันจาตรี อดิศักดิ์  แสนเขื่อน 

 ๑๓๗๘ พันจาตรี อดุลย  แจมนิมิตร 

 ๑๓๗๙ พันจาตรี อธิชา  จันทรศักดิ์ 

 ๑๓๘๐ พันจาตรี อนันต  ดวงโสภา 

 ๑๓๘๑ พันจาตรี อนุกรณ  คําทอง 

 ๑๓๘๒ พันจาตรี อนุชล  เฟองฟู 

 ๑๓๘๓ พันจาตรี อนุชา  นราแกว 

 ๑๓๘๔ พันจาตรี อนุชา  นาเหมือง 

 ๑๓๘๕ พันจาตรี อนุชิต  สมสกีสิทธิ์ 

 ๑๓๘๖ พันจาตรี อนุชิต  อินทะชัย 

 ๑๓๘๗ พันจาตรี อนุพงษ  ชาติรัมย 

 ๑๓๘๘ พันจาตรี อนุพงษ  นิลสีออน 

 ๑๓๘๙ พันจาตรี อนุลักษณ  วรเวก 

 ๑๓๙๐ พันจาตรี อนุวัฒน  สีหามาตย 

 ๑๓๙๑ พันจาตรี อนุวัต  จันทรอินทร 

 ๑๓๙๒ พันจาตรี อนุสรณ  รัตนภาสกร 

 ๑๓๙๓ พันจาตรี อภิชัย  ชอบจิต 

 ๑๓๙๔ พันจาตรี อภิชาติ  ชมชื่น 



 หนา   ๗๔ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๙๕ พันจาตรี อภิรัตน  ใจดี 

 ๑๓๙๖ พันจาตรี อภิวัฒน  กรวยสวัสดิ์ 

 ๑๓๙๗ พันจาตรี อภิวัฒน  ดวงคําจันทร 

 ๑๓๙๘ พันจาตรี อภิวัฒน  พิมพพันธุดี 

 ๑๓๙๙ พันจาตรี อภิศักดิ์  สรอยแสง 

 ๑๔๐๐ พันจาตรี อภิสิทธิ์  บุญบรรลุ 

 ๑๔๐๑ พันจาตรี อมร  เจริญมา 

 ๑๔๐๒ พันจาตรี อมรเดช  อินคง 

 ๑๔๐๓ พันจาตรี อมรเทพ  นามวิเศษ 

 ๑๔๐๔ พันจาตรี อมรรัตน  ภุมมา 

 ๑๔๐๕ พันจาตรี อรรณพ  อมรจันทรเพ็ญ 

 ๑๔๐๖ พันจาตรี อรรถกรณ  จันทสิงห 

 ๑๔๐๗ พันจาตร ีอรรถพร  รุจิวุฒิ 

 ๑๔๐๘ พันจาตรี อรรถพล  จะพีรัมย 

 ๑๔๐๙ พันจาตรี อลงกรณ  ย้ิมละมัย 

 ๑๔๑๐ พันจาตรี อัคเนศ  ดีพลงาม 

 ๑๔๑๑ พันจาตรี อัครนันท  ศรีประสิทธิ์ 

 ๑๔๑๒ พันจาตรี อัครวินท  ไกรสร 

 ๑๔๑๓ พันจาตรี อับดุลการีม  ดินเตบ 

 ๑๔๑๔ พันจาตรี อัศวิน  แสวงหอม 

 ๑๔๑๕ พันจาตรี อากฤษดิ์  หลินโนนแดง 

 ๑๔๑๖ พันจาตรี อาทิตย  ใจภักดี 

 ๑๔๑๗ พันจาตรี อาทิตย  แดงทองดี 

 ๑๔๑๘ พันจาตรี อาทิตย  บุญคุม 

 ๑๔๑๙ พันจาตรี อาทิตย  ศรีขิม 

 ๑๔๒๐ พันจาตรี อานนท  ปรารถ 

 ๑๔๒๑ พันจาตรี อํานาจ  กล่ินนุช 

 ๑๔๒๒ พันจาตรี อํานาจ  พิทักพงษ 

 ๑๔๒๓ พันจาตรี อิทธิ  สุขเกา 

 ๑๔๒๔ พันจาตรี อิทธิเดช  ปนสุวรรณ 

 ๑๔๒๕ พันจาตรี อิทธิพล  มากศรี 

 ๑๔๒๖ พันจาตรี อิบรอเหม  สมจริง 

 ๑๔๒๗ พันจาตรี อิศเรศ  แกนพรม 

 ๑๔๒๘ พันจาตรี อิสระ  อยูเกษม 

 ๑๔๒๙ พันจาตรี อุดมเดช  จําปาทอง 

 ๑๔๓๐ พันจาตรี อุดมศักดิ์  โคตจันทึก 

 ๑๔๓๑ พันจาตรี อุดมศิลป  โนพา 

 ๑๔๓๒ พันจาตรี อุทร  แซโงว 

 ๑๔๓๓ พันจาตรี อุทัย  บัววิชัย 

 ๑๔๓๔ พันจาตรี เอกชัย  คุณเลิศ 

 ๑๔๓๕ พันจาตรี เอกชัย  จิตสงวนสุข 

 ๑๔๓๖ พันจาตรี เอกชัย  ชื่นใจ 

 ๑๔๓๗ พันจาตรี เอกพจน  จันทรทรงกรด 

 ๑๔๓๘ พันจาตรี เอกภพ  รอดรังนก 

 ๑๔๓๙ พันจาตรี เอกราช  มูลสาร 

 ๑๔๔๐ พันจาตรี เอกสิทธิ์  ศรีสงคราม 

 ๑๔๔๑ พันจาตรี เอนก  ศรีมันตะ 

 ๑๔๔๒ พันจาตรี เอนก  สุขสําราญ 

 ๑๔๔๓ พันจาเอกหญิง กชวรรณ   

  ประกอบกิจ 

 ๑๔๔๔ พันจาเอกหญิง เกวลี  เพ่ิมภักดี 

 ๑๔๔๕ พันจาเอกหญิง นิษฐา  พุมนิคม 



 หนา   ๗๕ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๔๔๖ พันจาเอกหญิง รุงอรุณ  เสือพุฒ 

 ๑๔๔๗ พันจาเอกหญิง สมพิศ   

  หลายกิจพานิช 

 ๑๔๔๘ พันจาโทหญิง จุฑามาศ  แนนหนา 

 ๑๔๔๙ พันจาตรีหญิง กัญญารัตน  รัตนมณี 

 ๑๔๕๐ พันจาตรีหญิง ชุติมา  โตรื่น 

 ๑๔๕๑ พันจาตรีหญิง ฐิติกานต  อยูสบาย 

 ๑๔๕๒ พันจาตรีหญิง เนาวรัตน  ศิริมูล 

 ๑๔๕๓ พันจาตรีหญิง บุญสิริ  อวมกุล 

 ๑๔๕๔ พันจาตรีหญิง รัชนีกร  ฮุนตระกูล 

 ๑๔๕๕ พันจาตรีหญิง วรารัตน  สกุลอาภา 

 ๑๔๕๖ พันจาตรีหญิง วาทินี  กล่ันภักดี 

 ๑๔๕๗ พันจาตรีหญิง สรอยทอง  คงนุย 

 ๑๔๕๘ พันจาตรีหญิง สุธาสินี  ชีวะกุล 

 ๑๔๕๙ พันจาตรีหญิง อุไรวรรณ  หิรัญวงค 

กองทัพอากาศ 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๐๒  ราย) 

 ๑ นาวาอากาศเอก กฤษณะ  เปยมศรี 

 ๒ นาวาอากาศเอก กิตติ  ศรีนุชศาสตร 

 ๓ นาวาอากาศเอก กิตติอนันต   

  หมอมศิลา 

 ๔ นาวาอากาศเอก เกริกพล  สิทธิทูล 

 ๕ นาวาอากาศเอก โกเมนทร   

  สายแสงทอง 

 ๖ นาวาอากาศเอก คณาธิป   

  วงษประเสริฐ 

 ๗ นาวาอากาศเอก จตุชัย  แพงจันทร 

 ๘ นาวาอากาศเอก จักรพล  หิรัญรัตนา 

 ๙ นาวาอากาศเอก จารุ  ย่ังยืน 

 ๑๐ นาวาอากาศเอก จารุวัฒน   

  จันทรทอง 

 ๑๑ นาวาอากาศเอก จิระศักดิ์  อินทวงษ 

 ๑๒ นาวาอากาศเอก จุฑา  จุฑาสมิต 

 ๑๓ นาวาอากาศเอก ชวภณ  ย้ิมพงษ 

 ๑๔ นาวาอากาศเอก ชัยยง  ปราบพรหม 

 ๑๕ นาวาอากาศเอก ชัยรัตน  ศรไชย 

 ๑๖ นาวาอากาศเอก ชาคริต  ศักดิ์ชัยศรี 

 ๑๗ นาวาอากาศเอก ชินทัพพ   

  ชนมพัทธเมธา 

 ๑๘ นาวาอากาศเอก ชิษณุพงศ  ดีรักชาติ 

 ๑๙ นาวาอากาศเอก ฐัชคณนศ   

  สุวรรณสิงหเวช 

 ๒๐ นาวาอากาศเอก ณรงคเดช  สุขสงค 

 ๒๑ นาวาอากาศเอก ณัฏฐวุธ  ดวงสูงเนิน 

 ๒๒ นาวาอากาศเอก ณัฏปภัสร   

  พุทธินนทนะวงษ 

 ๒๓ นาวาอากาศเอก ณัฐวัฏ  ถาวรสุขาวดี 


