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เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑ ข

๒๔ มกราคม ๒๕๕๐

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทานเหรียญพิ ทักษเสรีช น ชั้น ที่ ๒ ประเภทที่ ๒
ใหแ ก กํ าลั งพลของศูน ย ปฏิ บัติ การ กองทัพ อากาศ ซึ่ง มีคุ ณ สมบั ติค รบถ วนตามหลัก เกณฑ ของ
พระราชบั ญ ญั ติ เ หรี ย ญพิ ทั ก ษ เ สรี ช น พ.ศ. ๒๕๑๒ และระเบี ย บว า ด ว ยการขอพระราชทาน
การประดับและกรณีที่ใหประดับเหรียญพิทักษเสรีชน สิทธิ บัตรประจําตัว และการเรียกเหรียญกับ
บัตรประจําตัวผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชนคืน พ.ศ. ๒๕๑๒ รวมจํานวนทั้งสิ้น ๗๓ ราย
ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑ ข
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๒๔ มกราคม ๒๕๕๐

บัญชีรายชื่อผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน
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ชั้นที่ ๒ ประเภทที่
กองทัพอากาศ
นาวาอากาศเอก โสภณ สรรพนุเคราะห
๒๔
นาวาอากาศโท เชาว โพธิ์สุวรรณ
๒๕
นาวาอากาศตรี วิเชียร เรืองพระยา
๒๖
เรืออากาศเอก อภิชาติ ตรีลพ
๒๗
เรืออากาศเอก อังคาร อินทรา
๒๘
๒๙
เรืออากาศโท ประจิน จั่นตอง
๓๐
เรืออากาศโท วิสูตร อินทรขํา
๓๑
เรืออากาศโท อนันต แหววรอด
๓๒
เรืออากาศโท คมกฤช เพชรสุข
๓๓
เรืออากาศโท ทิวากร วิพันธุเงิน
๓๔
พันจาอากาศเอก โสภณ สุทธิศักดิ์
๓๕
พันจาอากาศเอก เชิด สุวิบัว
๓๖
พันจาอากาศเอก มนูญ ออนนอม
๓๗
พันจาอากาศเอก วิโรจน เหลาเขตกิจ
๓๘
พันจาอากาศเอก ณรงค แตมประเสริฐ
พันจาอากาศเอก สลักชัย จามรธัญญวาท
๓๙
พันจาอากาศเอก ลิขิต ชืน่ บาน
๔๐
พันจาอากาศเอก โกวิทย วงษกิ่งศรี
๔๑
พันจาอากาศเอก นุชา บุญสุทธิ์
๔๒
พันจาอากาศเอก สุชาติ ชูบุญวงศ
๔๓
พันจาอากาศเอก สันธาน ชิดตะคุ
๔๔
พันจาอากาศโท ทรงวุฒิ คลายแท
๔๕
พันจาอากาศโท อภิรักษ ศรีสุข
๔๖

๒
พันจาอากาศโท เอกลักษณ สุขเกษม
พันจาอากาศตรี ปรีชา ประดิษฐ
จาอากาศเอก จักรกฤช รัชตะอดุลศิลป
จาอากาศเอก ฉัตรชัย เหมเกียรติกุล
จาอากาศเอก เดชา ประเสริฐอัมพร
จาอากาศเอก รุง สงวนบุญ
จาอากาศเอก วิทยา เพิ่มผล
จาอากาศเอก คธากร กองผาพา
จาอากาศเอก อนุรักษ รักษาภัย
จาอากาศเอก นิคม สุวรรณมณี
จาอากาศเอก สิทธิชัย ชุมพล
จาอากาศเอก สนามรักษ นุชสุข
จาอากาศเอก เอกชัย คัมภีระ
จาอากาศเอก มนัส หอเย็น
จาอากาศโท เยิ้ม ฉายแสง
จาอากาศโท สุนิตย นุบาล
จาอากาศโท กิตติศักดิ์ อังกาบ
พลทหารเชิญ เผาโหมด
พลทหารณรงค สุขการณ
พลทหารสมทรง หนูทอง
พลทหารขุนนนท วงษฤทธิ์
พลทหารทวีศักดิ์ สังขวรลี
พลทหารชูศักดิ์ กล่ําทวี
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พลทหารวีระ นิรพันธ
พลทหารมานพ หงษออน
พลทหารอุดม แผนณรงค
พลทหารดาว ออนคง
พลทหารตอย คงเพชรศักดิ์
พลทหารสมเกียรติ สรศักดิ์
พลทหารสมพงษ ปานพรม
พลทหารประไพ ลิ่มสาลี
พลทหารวิชา แสงงาม
พลทหารมังกร อุทัยชาง
พลทหารสินชัย วงษนุช
พลทหารชูชีพ ประเสริฐสุข
พลทหารเฉลียว ไกรสังข
พลทหารสมาน จุลมุสิ
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๒๔ มกราคม ๒๕๕๐
พลทหารวินัย ประภัสสร
พลทหารสน ชมชื่น
พลทหารประคอง ตนแกว
พลทหารวิชัย อินทรนมุ พันธ
พลทหารนฤเดช จบศรี
พลทหารปญญา จันทรพลัง
พลทหารคาล ทองเพชร
พลทหารคลึง เปยคํา
พลทหารสุเทพ โสภณ
พลทหารอัน สอนเมือง
พลทหารเฉวียง สาแช
พลทหารวิเชียร จูงเพื่อสุข
พลทหารอุดม ขันทอง

