หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘ ข

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเหรียญราชการชายแดน ให้แก่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ชายแดนพิ เ ศษเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น ราชอาณาจั ก ร และมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามระเบี ย บว่ า ด้ ว ย
การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน สิทธิของผู้ได้รับพระราชทาน และการเรียกเหรียญและ
บัตรเหรียญราชการชายแดนคืน พ.ศ. ๒๕๑๑ จํานวน ๙๗๐ ราย ตามบัญชีรายชื่อท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
สุเทพ เทือกสุบรรณ
รองนายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘ ข

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน

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

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
พลเรือน
ว่าที่ร้อยตรี พศิน รัตนวรกรณ์
๑๙
นายหมวดตรี เมธาวุฒิ อัคเส
๒๐
นายหมู่ใหญ่ กฤษณา วิเชียรสาร
๒๑
นายหมู่ใหญ่ ทวี เครืออยู่
๒๒
นายหมู่ใหญ่ พีระพงศ์ ปานแก้ว
๒๓
นายหมู่ใหญ่ วิชิต ทองสี
๒๔
นายหมู่ใหญ่ สมจิตร ไชยสินธ์
๒๕
นายหมู่ใหญ่ สมบัติ สายกลิ่น
๒๖
นายหมู่โท ไกรทอง เทพกาวิระ
๒๗
สมาชิกเอก อัฎฐ์ บุญญาเดช
๒๘
สมาชิกตรีหญิง พิมพ์บงกช
๒๙
อมรภัทรเกียรติ
๓๐
สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุทธิพงศ์
๓๑
อินทเล
๓๒
สมาชิกอาสารักษาดินแดนไสว
๓๓
กล่อมสถิตย์
๓๔
สมาชิกอาสารักษาดินแดนหญิงสมพร
๓๕
มโหฬารวงศ์
๓๖
นายกฤตธัช นนทวฤทธิ์
๓๗
นายกิตติ พัฒนเจริญ
๓๘
๓๙
นายกิตติพศ ตันประเสริฐ
นายเกียรติศักดิ์ คําปาน
๔๐

นายเกียรติศักดิ์ เอื้อเฟื้อ
นายแก่นเพชร ช่วงรังษี
นายเขมราฐ ขัมภรัตน์
นายชลอศักดิ์ วาณิชย์เจริญ
นายชัยชาญ มูลมาก
นายชาญชัย ดารารัตติกาล
นายชาญณรงค์ ฉายแสง
นายชาญวิท จันทร์ชูกลิ่น
นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง
นายณรงค์เดช สมควร
นายณัฐพงษ์ ศุภสังข์
นายณัฐพล รุณอินตา
นายดิเหลก สิงตะมะ
นายตระการ ชาลี
นายทยากร รุจนวรางกูร
นายทรงศักดิ์ เรืองสงฆ์
นายทศพร จันทรประวัติ
นายทศพร ศรีทอง
นายทองสันต์ คําอินทร์
นายธวัชชัย ธรรมรักษ์
นายธัชชัย ศุกระกาญจน์
นายธีระวุฒิ นุชนงค์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘ ข
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕

นายนที พงษ์เผือก
นายนพ บุญล้อม
นายนันทวัฒน์ ทองช่วง
นายนิกร ดีฝั้น
นายบุญยืน คําหงษ์
นายประกาศิต หลาวทอง
นายประทีป จงสืบธรรม
นายประพันธ์ สัมฤทธิ์วงศ์
นายประสาน มั่นมาก
นายปรีดา ฟุ้งตระกูลชัย
นายพรชัย ขําแป้ง
นายพิศิษฐ เจือสวัสดิ์
นายพิสิษฐ์ สุนทรีรัตน์
นายพีระ การุญ
นายมนูญ จันทร์แก้ว
นายมนูญศักดิ์ นามประเทือง
นายมรกต สกุลเวียงกาญจน์
นายมานิตย์ อาสา
นายเมธเมธา พัคค์สุนทร
นายยุคล กาญจนศิริพงศ์
นายยุทธศาสตร์ วิยาภรณ์
นายรัชชพงศ์ บรรยง
นายวชิระ เกตุพันธุ์
นายวราเชน ชูพงศ์
นายวิเชียร ชวลิต

หน้า ๑๑
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๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔
นายวิศิษฐ คูรัตนเวช
นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล
นายวีระศักดิ์ วรินทรา
นายวุฒิกร สุขีนัย
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ
นายศักดิ์สิทธิ์ พึ่งวุฒิ
นายศิวะ ธมิกานนท์
นายสกุล ชมชื่น
นายสนงาน ใจยาเก๋
นายสมควร พรมมา
นายสมดี คชายั่งยืน
นายสรุศักดิ์ ทองปิ่น
นายสวัสดิ์ เมืองเจริญ
นายสามารถ มีตําเนิน
นายสิทธิชัย ทัศนานุกุลกิจ
นายสิรรัช อินทร์จันทร์
นายสิริรัฐ ชุมอุปการ
นายสุชัย ทองแก้วกูล
นายสุเทพ เวฬุวนารักษ์
นายสุรชัย สิงห์วะราช
นายสุริยน ขันทะบุญตา
นายสุวัฒน์ สงปรางค์
นายอดุลย์ ร่วมสุข
นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์
นายอภิชาติ ผาแสนเถิน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘ ข
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕

นายอภินันท์ จันทรังษี
นายอัษฎางค์ แช่มเดช
นายอุกฤษฏ์ หงษ์ไธสง
นางกันต์กนิษฐ์ สุภาฤทธิ์
นางกัลย์ชนา เขียมศิริรัตน์
นางชญาภา จันทร์ธานี
นางบานเย็น กันทะวงษ์
นางปัทมา เปลี่ยนประมุข
นางพิทยาพร พิบูลย์
นางภณิดา ศรีทอง
นางมณฑา ขนเม่น

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๑๐๒ นางวาสนา ขยันกิจ
๑๐๓ นางสุรัตน์ กําเนิดสินธุ์
๑๐๔ นางอัญชลี รื่นพานิช
๑๐๕ นางอารมณ์ วาจารัตน์
๑๐๖ นางอุษา ลัคนากาล
๑๐๗ นางสาวกัญญาภิมพ์ ปัญญา
๑๐๘ นางสาวเพ็ญศิริ สุรางค์วัฒนกุล
๑๐๙ นางสาววราปรียา ปรามาลย์
๑๑๐ นางสาวศิริลักษณ์ รินคํา
๑๑๑ นางสาวสุกัญญา แซ่เลา
๑๑๒ นางสาวอุไรวรรณ ภักดีนุกูลกิจจา
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
พลตํารวจตรี วิเชียร ตันตะวิริยะ
๑๒๖ พันตํารวจโท สถิตย์ คงเนียม
พันตํารวจเอก ณรงค์ ศุภเอม
๑๒๗ พันตํารวจโท สมเจตน์ ไทยานนท์
๑๒๘ ร้อยตํารวจเอก ชาญ พิกุลหอม
พันตํารวจเอก นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต
๑๒๙ ร้อยตํารวจโท วีระพันธ์ พุ่มพวง
พันตํารวจเอก ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุกิจ
๑๓๐ ร้อยตํารวจตรี ปรีชา บุญเกตุ
พันตํารวจเอก พงษ์พล พงษ์พานิช
๑๓๑ ดาบตํารวจ เกียรติศักดิ์ พันธ์ทอง
พันตํารวจเอก วรภัทร์ วัฒนวิศาล
๑๓๒ ดาบตํารวจ เดชา ศรีคชา
พันตํารวจโท โกศัย เทพวงษ์
พันตํารวจโท ชวลิต สุขสุวรรณ์
๑๓๓ ดาบตํารวจ ธนวัฒน์ เขมพัฒนพงศ์
พันตํารวจโท ดนยวรรธน์ กอสนาน
๑๓๔ ดาบตํารวจ ธีรยุทธ ยอดขยัน
พันตํารวจโท ดิษย์ธนา ธัญญพืช
๑๓๕ ดาบตํารวจ นิรันดร์ ปัญญาดิษฐ์วงษ์
๑๓๖ ดาบตํารวจ มนตรี มูลเดช
พันตํารวจโท นพดล เพ็ชร์สุทธิ์
๑๓๗ ดาบตํารวจ รัฐพล สังข์กรม
พันตํารวจโท มนัส ฑิตะลําพูน
๑๓๘ ดาบตํารวจ ลพ ทาหว่างกัน
พันตํารวจโท มนัส รุ่งนาค

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘ ข
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙

ดาบตํารวจ
ดาบตํารวจ
ดาบตํารวจ
ดาบตํารวจ
ดาบตํารวจ
ดาบตํารวจ
ดาบตํารวจ
ดาบตํารวจ
ดาบตํารวจ
ดาบตํารวจ
ดาบตํารวจ

หน้า ๑๓
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วินัย หงษ์เวียงจันทร์
วิสาข์ เสี่ยงโชคอยู่
สกล รักธรรม
สมพงศ์ ถาวระ
สมพงษ์ หน่อคาสุก
สมศักดิ์ ขาวเหลือง
สมหมาย เอี่ยมโสภณ
สะรี มามุ
สาทร ธรรมชาติ
สุรินทร์ กู้สุจริต
เสนีย์ เจ๊ะจาโรจน์

๑๖๑ นาวาอากาศโทหญิง เสาวณีย์
กรีสุระเดช
๑๖๒ พันจ่าอากาศเอก อนุรักษ์ ทองจรัส
๑๖๓ พันจ่าอากาศเอก เฉลียว ประจิตร์

๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
กองทัพอากาศ
๑๖๔

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ดาบตํารวจ อนันต์ สายหยุด
ดาบตํารวจหญิง พิไล สวัสดิ์อนันต์
จ่าสิบตํารวจ กรีฑา แก้วจรูญ
จ่าสิบตํารวจ มารุต หอมสะอาด
จ่าสิบตํารวจ ฤทธิชัย สอนศิริ
จ่าสิบตํารวจ ศรัญญู ปราบริปู
จ่าสิบตํารวจ สุกฤตย์ สําเร็จผล
จ่าสิบตํารวจหญิง ไปศล เรืองสงฆ์
สิบตํารวจเอก กีรติ นนทะคําจันทร์
สิบตํารวจเอก สายัณห์ วงค์ขัติย์
สิบตํารวจโท สัญญา ลือนันต๊ะ

พันจ่าอากาศเอกหญิง วัชจรีย์
สิตานุรักษ์
๑๖๕ พันจ่าอากาศเอกหญิง อัญชลี ศุขวัฒน์
๑๖๖ จ่าอากาศโท อัตภวรรณ์ อินัง

กองทัพเรือ
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔

นาวาเอก ณัฐพงศ์ ปานโสภณ
นาวาโท ปริญญา เอี่ยมสะอาด
นาวาโท พลกิต สาหร่าย
นาวาโท อภิสิทธิ์ ใจดี
นาวาตรี บุญชู เพลงสันเทียะ
นาวาตรี ประเสริฐ สุขพิทักษ์
นาวาตรี สู้ศึก อนุคระหานนท์
ว่าที่นาวาตรี ศักดา อุไรวรรณ

๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒

เรือเอก
เรือเอก
เรือเอก
เรือเอก
เรือเอก
เรือเอก
เรือเอก
เรือเอก

ณ ฐิติ ศรีสุขโข
นิพนธ์ จั้นลัน
บุญลือ ประสพแสง
วงศ์พิสิษฐ์ กสิผล
ศุภณัฐ ธนะสีลังกูร
สันติ ยางเอน
สิรภพ ทองมี
อนุรักษ์ เหมือนจันทร์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘ ข
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗

หน้า ๑๔
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เรือเอก อัจฉริยาวุฒิ น้อยจินดา
เรือโท คมพิสิษฐ์ เหลืองอ่อน
เรือโท ชัยวัฒน์ ปุญญา
เรือโท ราชนวินทร์ แป้นทอง
เรือโท ราชศักดิ์ เปียโชติ
เรือโท วัชระพงษ์ ถนอมสัตย์
เรือโท วิทยา ดวงจินดา
เรือโท สุชาติ หงษ์ประยูร
เรือโท สุภฤกษ์ กิตติธรรมโม
เรือตรี จตุพร จตุทอง
เรือตรี ภวินท์ ศรีสามารถ
พันจ่าเอก กิตติพล ถวิลรักษ์
พันจ่าเอก คงภัจ รุจสมบัติ
พันจ่าเอก จักรินทร์ เจริญสุข
พันจ่าเอก ชารีย์ เจริญผล
พันจ่าเอก ทนงศักดิ์ สุทธิ
พันจ่าเอก ธนเดช ฉัตรสมงาม
พันจ่าเอก บรรพชัย ชาตะวัฒนโสภากุล
พันจ่าเอก ปณิธาน บุสดี
พันจ่าเอก ผ่อนพิสม แสงเลิศ
พันจ่าเอก พิเชษฐ หาทรัพย์
พันจ่าเอก เพลิน วรเดชานนท์
พันจ่าเอก ไพบูลย์ หมื่นกล้า
พันจ่าเอก รุ่งวสันธ์ สันตะวา
พันจ่าเอก สมชาย ปรีชา

๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔
พันจ่าเอก สมชาย เสือคง
พันจ่าเอก สําเริง เจริญการ
พันจ่าเอก สิงเหนือ ด้วงสงค์
พันจ่าเอก อดุล วงค์กุลพิลาศ
พันจ่าเอก อนุวัตร ไทยเจริญ
พันจ่าเอก อภิชิต ศรีชาติ
พันจ่าเอก อัครเดช แก่นแก้ว
พันจ่าเอก เอกพงษ์ องอาจ
พันจ่าเอกหญิง อมรพรรณ เทพสถิตย์
พันจ่าโท อํานาจ โคตรวิชา
พันจ่าตรี สุชาติ พุ่มแช่ม
จ่าเอก กฤษดากร แทนสง่า
จ่าเอก การุญ พิพิธกุล
จ่าเอก การุณย์ แสงจันทร์
จ่าเอก กิตติพงษ์ แสงสุข
จ่าเอก แก้ว คงวงศ์
จ่าเอก ไกรฤทธิ์ โสประภา
จ่าเอก คณพล ประสานนิล
จ่าเอก คณะพงค์ บุญสําเร็จ
จ่าเอก คํานวน บรมสุข
จ่าเอก จักกฤษ ทูลธรรม
จ่าเอก จักราวุธ เทียมทอง
จ่าเอก ฉลอง สําราญดี
จ่าเอก ฉายภพ จันทร์โยธา
จ่าเอก ชัยยงค์ ก่อโพธิ์ศรี

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘ ข
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖

จ่าเอก ฐิติกร นิตระ
จ่าเอก ณรงค์ศักดิ์ สอนพูด
จ่าเอก ณัฐนันท์ ชูจิตร
จ่าเอก เดชา คะทะวะรัตน์
จ่าเอก เดชา พันธ์แก้ว
จ่าเอก ต้อย เพชรแก้ว
จ่าเอก ทรงเดช ญาติกระจาย
จ่าเอก ทองสัน พันพั่ว
จ่าเอก ธนารักษ์ ทิมกลางดอน
จ่าเอก ธเนศ เสียงเลิศ
จ่าเอก ธรรมมาธิกรณ์
เนติพิพัฒน์วิริยะกุล
จ่าเอก ธวัชชัย มัศยามาศ
จ่าเอก ธิติพงษ์ ชุมพล
จ่าเอก ธีระพงษ์ พรมสิทธิ์
จ่าเอก นิธิศ โชติรสสุคนธ์
จ่าเอก ประกาศ ศรีโคตรอัน
จ่าเอก ประทีป แสงประทีป
จ่าเอก ปรัชญา เกตุแก้ว
จ่าเอก ปรีชาวุฒิ ยันบัวบาน
จ่าเอก พงษ์ศักดิ์ วงศ์ตาผา
จ่าเอก พยุงศักดิ์ บุญรอด
จ่าเอก พรพนม นิลประพันธ์
จ่าเอก พันเพชร แพงศรี
จ่าเอก พิชัยโย สร้างแก้ว

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔
จ่าเอก
จ่าเอก
จ่าเอก
จ่าเอก
จ่าเอก
จ่าเอก
จ่าเอก
จ่าเอก
จ่าเอก
จ่าเอก
จ่าเอก
จ่าเอก
จ่าเอก
จ่าเอก
จ่าเอก
จ่าเอก
จ่าเอก
จ่าเอก
จ่าเอก
จ่าเอก
จ่าเอก
จ่าเอก
จ่าเอก
จ่าเอก
จ่าเอก

พิเชษฐ์ ไชยแสนทา
พิศิษฐ์ มังคละพลัง
พิสิฐ พรมศรี
พูลศักดิ์ จินดามาตย์
ภราดร มาศภูมิ
ภานุมาศ มงคลแก้ว
ภูไท บุญอาจ
มณเฑียร ภูบุญเติม
มานิต ดีดวงพันธ์
ยงยุทธ สาวสวรรค์
รัฐศาสตร์ ภูมิภักดิ์
วรชาติ ทับจีบ
วรวิทย์ ติยะโคตร
วรวิทย์ หงษ์ศาลา
วริฏฐา สุตา
วิเชียร สีพลลา
วิฑูรย์ พลนารุด
วิทยา โภควรากร
วิริยะพงษ์ ยอดเพชร
วีระชาติ ใจเขียว
ศวัสกร ราชพลแสน
ศักดิ์ชัย สุวรรณไตรย์
ศุภฤกษ์ จันทนะ
สมประสงค์ กันภัย
สมภพ คุ้มสมบัติ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘ ข
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗

จ่าเอก สมยศ สาริโด
จ่าเอก สัญญา งามมั่ง
จ่าเอก สัญญา เสวะโก
จ่าเอก สายยนต์ ศรีวงษ์กลาง
จ่าเอก สิทธิศักดิ์ พรหมมาศ
จ่าเอก สุชาติ ชอบเรียบร้อย
จ่าเอก สุประดิษฐ์ ประทุมมา
จ่าเอก สุรกิจ ชมชื่น
จ่าเอก สุวิท ขันตรี
จ่าเอก อดิศักดิ์ แป้นนวล
จ่าเอก อดิสรณ์ ลําดับวงษ์
จ่าเอก อธิการ อ้นประเสริฐ
จ่าเอก อธิคม เคหา
จ่าเอก อนุชา คงชาวัลย์
จ่าเอก อนุสรณ์ กิตติศิริเวทย์
จ่าเอก อมร พินิจการ
จ่าเอก อรรคพล ยางศรี
จ่าเอก อาณัติ อรุณพาส
จ่าเอก อานนท์ ขุมทอง
จ่าเอก อํานาจ มณีศรี
จ่าเอก อุทัย อันทชัย
จ่าเอก โอฬาริก เมืองโคตร
จ่าโท จักรพงษ์ สร้อยครบุรี
จ่าโท พงศ์ชิษณุ เขตต์นนท์
จ่าโท รัชกร โฮมราช
จ่าโท วิฑูรย์ แปลงศรี

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔
จ่าโท วีระนันท์ รุณภัย
จ่าโท วุฒิไกร สังข์ทอง
จ่าโท สุมนต์ชัย บําเพ็ญอยู่
จ่าโท อภิสิทธิ์ ชัญถาวร
จ่าโท อาทิตย์ อาจหาญ
จ่าตรี ณรงค์ ขําบุรี
จ่าตรี พิศาล มากสาคร
จ่าตรี ศุภฤกษ์ ภมะราภา
จ่าตรี อรรถพล แผ่นทอง
อาสาสมัครทหารพรานกรุง พักวัง
อาสาสมัครทหารพรานกัมพล ปุกกลาง
อาสาสมัครทหารพรานกิตติชัย วันคํา
อาสาสมัครทหารพรานกิตติพงษ์
เวฬุวนารักษ์
อาสาสมัครทหารพรานกุมภา โพกโพ
อาสาสมัครทหารพรานเกรียงไกร
ชั้นน้อย
อาสาสมัครทหารพรานเกรียงไกร
เชื้อนิตย์
อาสาสมัครทหารพรานขวัญชัย ภาษี
อาสาสมัครทหารพรานขุนทอง จํานงค์
อาสาสมัครทหารพรานคมกฤช
เตี้ยแอก
อาสาสมัครทหารพรานคมสัน
พ่อค้าช้าง
อาสาสมัครทหารพรานคมสันต์ พิศเพ็ง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘ ข

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๒๙ อาสาสมัครทหารพรานครรลอง
ศรีคําจีน
๓๓๐ อาสาสมัครทหารพรานคอนคํา สีทอง
๓๓๑ อาสาสมัครทหารพรานงา อุ่นจิตร
๓๓๒ อาสาสมัครทหารพรานจรัส อะทะโน
๓๓๓ อาสาสมัครทหารพรานจักกฤษ
หมายครบุรี
๓๓๔ อาสาสมัครทหารพรานจักรพล
วาประโคน
๓๓๕ อาสาสมัครทหารพรานจักรวาล
นิ่มสุขฤทัย
๓๓๖ อาสาสมัครทหารพรานใจสนุก
แสนสุภา
๓๓๗ อาสาสมัครทหารพรานชราวุธ อุปรีที
๓๓๘ อาสาสมัครทหารพรานชัยมงคล
พรรณขาม
๓๓๙ อาสาสมัครทหารพรานชัยยงค์
นวลปิด
๓๔๐ อาสาสมัครทหารพรานชัยยา
จันทรเกษร
๓๔๑ อาสาสมัครทหารพรานชัยวัฒน์ คําศรี
๓๔๒ อาสาสมัครทหารพรานชัยวัฒน์
แตงอ่อน
๓๔๓ อาสาสมัครทหารพรานชาญชิต
ข่าสะโปน

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๓๔๔ อาสาสมัครทหารพรานชานนท์
เตี้ยแอก
๓๔๕ อาสาสมัครทหารพรานชํานาญ
ไพพิศาล
๓๔๖ อาสาสมัครทหารพรานชํานาญพงษ์
ยั่วยวนดี
๓๔๗ อาสาสมัครทหารพรานโชคบัณฑิต
บัวสอน
๓๔๘ อาสาสมัครทหารพรานฐิระ
ศรีทองอินทร์
๓๔๙ อาสาสมัครทหารพรานณรงค์ศักดิ์
ชนไพโรจน์
๓๕๐ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพงษ์
อุตรัตน์
๓๕๑ อาสาสมัครทหารพรานดนัย
ธูปขุนทด
๓๕๒ อาสาสมัครทหารพรานเด็ดดวง
วงศ์เจริญ
๓๕๓ อาสาสมัครทหารพรานทวีชัย
เกตวิจิตร
๓๕๔ อาสาสมัครทหารพรานทศพล บุญวาล
๓๕๕ อาสาสมัครทหารพรานทักศิล ทันใจ
๓๕๖ อาสาสมัครทหารพรานทัศนัย ทิพยะ
๓๕๗ อาสาสมัครทหารพรานเทิดเกียรติ
ปุกกลาง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘ ข

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๕๘ อาสาสมัครทหารพรานธรารงค์
ชมเมือง
๓๕๙ อาสาสมัครทหารพรานธีระพงษ์
โถบํารุง
๓๖๐ อาสาสมัครทหารพรานนันทิพัฒน์
แก้วพิกุล
๓๖๑ อาสาสมัครทหารพรานนิพนธ์ ขันทอง
๓๖๒ อาสาสมัครทหารพรานนิรุต จํานงค์
๓๖๓ อาสาสมัครทหารพรานเนื่อง
กล้วยทอง
๓๖๔ อาสาสมัครทหารพรานบัญชา
จิตสะอาด
๓๖๕ อาสาสมัครทหารพรานบัญชา
พุทธกรณ์
๓๖๖ อาสาสมัครทหารพรานบัญญัติ
จําปาทอง
๓๖๗ อาสาสมัครทหารพรานบัตร อินทะรังษี
๓๖๘ อาสาสมัครทหารพรานบัน ทันบุตร
๓๖๙ อาสาสมัครทหารพรานบิน
อมรไฝ่ทรงกิจ
๓๗๐ อาสาสมัครทหารพรานบุญเกื้อ
หญ้าลาภ
๓๗๑ อาสาสมัครทหารพรานบุญคุ้ม
บุญเสริฐ
๓๗๒ อาสาสมัครทหารพรานบุญมี แสนสุข

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๓๗๓ อาสาสมัครทหารพรานบุญสูง
จําปาขาว
๓๗๔ อาสาสมัครทหารพรานบุตรดี
แสงเศวต
๓๗๕ อาสาสมัครทหารพรานเบญจพล
มนตรีวง
๓๗๖ อาสาสมัครทหารพรานประจักษ์
สอนประโคน
๓๗๗ อาสาสมัครทหารพรานประวิทย์
รุ่งโรจน์
๓๗๘ อาสาสมัครทหารพรานปรัชญ์
หาญพยัค
๓๗๙ อาสาสมัครทหารพรานปราการ
หลักคําพันธ์
๓๘๐ อาสาสมัครทหารพรานปริญญา
กาประโคน
๓๘๑ อาสาสมัครทหารพรานปัญญา บุญหล้า
๓๘๒ อาสาสมัครทหารพรานปัญญา
สุพรรณวงศ์
๓๘๓ อาสาสมัครทหารพรานปิยะพงศ์
ฑีฆาวงค์
๓๘๔ อาสาสมัครทหารพรานปิยะพงษ์ ภูริธร
๓๘๕ อาสาสมัครทหารพรานเปรมชัย
บัวน้อย
๓๘๖ อาสาสมัครทหารพรานเผด็จ จักสาร

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘ ข

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๘๗ อาสาสมัครทหารพรานพรชัย
ชาติมนตรี
๓๘๘ อาสาสมัครทหารพรานพลวัฒน์
ชัชวาลย์
๓๘๙ อาสาสมัครทหารพรานพลอน
ทองมาก
๓๙๐ อาสาสมัครทหารพรานพสิษฐ์ นามทํา
๓๙๑ อาสาสมัครทหารพรานพัฒนะพงศ์
วิวัฒน์วรัญญู
๓๙๒ อาสาสมัครทหารพรานพินิจ ยางนอก
๓๙๓ อาสาสมัครทหารพรานพิศาล
ม่วงละออ
๓๙๔ อาสาสมัครทหารพรานพีรพัฒน์
พิมพ์เสน
๓๙๕ อาสาสมัครทหารพรานไพฑูรย์
พันธุ์กาง
๓๙๖ อาสาสมัครทหารพรานภัททิยะ
ก่อแก้ว
๓๙๗ อาสาสมัครทหารพรานมงคล บุญเจือ
๓๙๘ อาสาสมัครทหารพรานมานัตน์
กันหาเขียว
๓๙๙ อาสาสมัครทหารพรานยุทธนา
บุญบํารุง
๔๐๐ อาสาสมัครทหารพรานยุทธศิลป์
ทาเอี่ยม

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๔๐๑ อาสาสมัครทหารพรานรณกร
เจริญเอมโคกสูง
๔๐๒ อาสาสมัครทหารพรานรณชัย
แสงปราโมทย์
๔๐๓ อาสาสมัครทหารพรานรตพล เติมพันธ์
๔๐๔ อาสาสมัครทหารพรานรอน ก่อแก้ว
๔๐๕ อาสาสมัครทหารพรานรักชาติ เชี่ยวชาญ
๔๐๖ อาสาสมัครทหารพรานรัตนชัย มีชัย
๔๐๗ อาสาสมัครทหารพรานรุ่งโรจน์ ยังไว
๔๐๘ อาสาสมัครทหารพรานลําเพย มั่นคง
๔๐๙ อาสาสมัครทหารพรานวรรณปิยะ
สุขเลิศ
๔๑๐ อาสาสมัครทหารพรานวรวิทย์ ปีกลาง
๔๑๑ อาสาสมัครทหารพรานวัชรชัย
จําปาตุม
๔๑๒ อาสาสมัครทหารพรานวันชัย
พันธ์พินิจ
๔๑๓ อาสาสมัครทหารพรานวันลบ ขันทอง
๔๑๔ อาสาสมัครทหารพรานวัศพล
ดาเชิงเขา
๔๑๕ อาสาสมัครทหารพรานวิกิด จํานงษ์รัก
๔๑๖ อาสาสมัครทหารพรานวิชัย สีดํา
๔๑๗ อาสาสมัครทหารพรานวิเชียร แก้วรังสี
๔๑๘ อาสาสมัครทหารพรานวิทวัส
หรุ่นประโคน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘ ข

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔๑๙ อาสาสมัครทหารพรานวินัย พันธ์ครู
๔๒๐ อาสาสมัครทหารพรานวินิจ บุญแปลง
๔๒๑ อาสาสมัครทหารพรานวิโรจน์
เสมอเหมือน
๔๒๒ อาสาสมัครทหารพรานวิศรุต
แก้วจันทร์
๔๒๓ อาสาสมัครทหารพรานวีระศักดิ์
วงศ์ใหญ่
๔๒๔ อาสาสมัครทหารพรานวุฒิชัย ศรีใส
๔๒๕ อาสาสมัครทหารพรานศิริชัย เจิมรัมย์
๔๒๖ อาสาสมัครทหารพรานศิริพงษ์ สติภา
๔๒๗ อาสาสมัครทหารพรานศุภชัย
อมรใฝ่มงคล
๔๒๘ อาสาสมัครทหารพรานศุภพล ทองแสง
๔๒๙ อาสาสมัครทหารพรานสดใส
แสนจันทร์
๔๓๐ อาสาสมัครทหารพรานสมเกียรติ
วะนากลาง
๔๓๑ อาสาสมัครทหารพรานสมเด็จ สุทธิสา
๔๓๒ อาสาสมัครทหารพรานสมปอง จุฬา
๔๓๓ อาสาสมัครทหารพรานสมปอง
บุญกว้าง
๔๓๔ อาสาสมัครทหารพรานสมยศ
แก้วนางรอง
๔๓๕ อาสาสมัครทหารพรานสมศักดิ์ สมนาม

๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔
อาสาสมัครทหารพรานสมัย ยืนยง
อาสาสมัครทหารพรานสันติชัย บัวภา
อาสาสมัครทหารพรานสาคร ลาวกาว
อาสาสมัครทหารพรานสายธร
คล้ายสุบรรณ
อาสาสมัครทหารพรานสําเร็จ สายสิทธิ์
อาสาสมัครทหารพรานสิทธิชัย ป่างปู
อาสาสมัครทหารพรานสิทธิศักดิ์
ศรีวิชัย
อาสาสมัครทหารพรานสุชาติ ทองมาก
อาสาสมัครทหารพรานสุชาติ พิศโฉม
อาสาสมัครทหารพรานสุญาติ ผูกแก้ว
อาสาสมัครทหารพรานสุธา ศรีไกรสุข
อาสาสมัครทหารพรานสุบัน นาคงาม
อาสาสมัครทหารพรานสุพจน์ มั่นจิตร
อาสาสมัครทหารพรานสุริยกานต์
ชื่นบาน
อาสาสมัครทหารพรานสุริยา ตุ้มทอง
อาสาสมัครทหารพรานสุวิทย์
สีพิมเมือง
อาสาสมัครทหารพรานสุวิน ปุ่มแก้ว
อาสาสมัครทหารพรานหัสชัย ขันทอง
อาสาสมัครทหารพรานเหล็กไหล
ทองไชย
อาสาสมัครทหารพรานอดิศักดิ์ ผลาผล

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘ ข

หน้า ๒๑
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๔๕๖ อาสาสมัครทหารพรานอนุพันธ์ เอิบทวี
๔๕๗ อาสาสมัครทหารพรานอภิเชษฐ
ทองมาก
๔๕๘ อาสาสมัครทหารพรานอรรควุฒิ
ยอดวัตร
๔๕๙ อาสาสมัครทหารพรานอรรถพร
เขตคาม
๔๖๐ อาสาสมัครทหารพรานอาทิตย์ ไทธนุ
๔๖๑ อาสาสมัครทหารพรานอาทิตย์ สีชมพู
๔๖๒ อาสาสมัครทหารพรานอาทิตย์ โสภณ
๔๖๓ อาสาสมัครทหารพรานอานนท์ มาลัย
๔๖๔ อาสาสมัครทหารพรานอารีย์ ร่มเย็น
๔๖๕ อาสาสมัครทหารพรานอุดมศักดิ์
ทองแบบ
๔๖๖ อาสาสมัครทหารพรานอุเทน แสงเนตร
๔๖๗ อาสาสมัครทหารพรานเอกพันธ์
เทพชมพู
๔๖๘ อาสาสมัครทหารพรานเอกยุทธ
สามารถ
๔๖๙ อาสาสมัครทหารพรานเอกรินทร์
โยเฮือง
๔๗๐ อาสาสมัครทหารพรานหญิงนาตยา
คุณจันทร์
๔๗๑ อาสาสมัครทหารพรานหญิงประทุมทิพย์
พุ่มเรือง

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๔๗๒ อาสาสมัครทหารพรานหญิงวรนุช
เอมสรรค์
๔๗๓ อาสาสมัครทหารพรานหญิงวาสนา
ศรีประเสริฐ
๔๗๔ อาสาสมัครทหารพรานหญิงสุนันทา
สุพนั ธ์นา
๔๗๕ อาสาสมัครทหารพรานหญิงสุวลี
อยู่นุช
๔๗๖ พลทหารกฤษฎา ชอบธรรม
๔๗๗ พลทหารกัมพล สุบรรณ์
๔๗๘ พลทหารกาศิวัฒน์ คละบุตร
๔๗๙ พลทหารกิจติ บุญเสร็จ
๔๘๐ พลทหารกิตติชัย ฮดฤาชา
๔๘๑ พลทหารกิตติพงษ์ อ้อมแก้ว
๔๘๒ พลทหารกีรติ ศิริบรรจง
๔๘๓ พลทหารเกรียงไกร หมื่นภรไพร
๔๘๔ พลทหารเกษม ทิมเทศ
๔๘๕ พลทหารโกมินทร์ ภู่ระหงษ์
๔๘๖ พลทหารไกรสร ตะวะนะ
๔๘๗ พลทหารไกรสร วงษ์หมั้น
๔๘๘ พลทหารเข้ม พรบุญ
๔๘๙ พลทหารคงฤทธิ์ ราญมีชัย
๔๙๐ พลทหารคณาวุธ พันธ์ภักดิ์
๔๙๑ พลทหารคมสันต์ สุวรรณ์
๔๙๒ พลทหารคําศรี วันดี

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘ ข
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗

พลทหารจงสิทธิ์ วิสัชนาม
พลทหารจรัญ มุ่งซ้อนกลาง
พลทหารจรูญ พิลา
พลทหารจักรพงษ์ ขาวทอง
พลทหารจักรวาล เหมนิธิ
พลทหารจํานงค์ ภางาม
พลทหารจิตรศักดิ์ บุญเกิด
พลทหารจินดา อ้อชัยภูมิ
พลทหารจิรายุ อุปเสน
พลทหารเจษฎา พรมอาวุธ
พลทหารเฉลิมชัย คําทูล
พลทหารเฉลิมพล ผลาผล
พลทหารชรัส ใหมทอง
พลทหารชลธี เต่าอ่อน
พลทหารชลัมพล พลทอง
พลทหารชัชวาล ช่วยสุริยา
พลทหารชัยชนะ นันทศรี
พลทหารชัยณรงค์ หลายวัชระกุล
พลทหารชัยพฤกษ์ หอมยามเย็น
พลทหารชัยยันต์ สังการี
พลทหารเชาวลิต วังภูสิทธิ์
พลทหารไชยยงค์ ศรีโยธา
พลทหารซัมรี เจ๊ะมิง
พลทหารซาการียา มามุ
พลทหารซาบูดิง เจะเม็ง

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔
พลทหารณัฐพงศ์ อัคฮาด
พลทหารณัฐพล ทํานุ
พลทหารณัฐพล สมบัติดี
พลทหารดนัย ดาวเรือง
พลทหารเดชอําพร เพ็ชรเกิด
พลทหารต้อม พลศักดิ์ขวา
พลทหารตารีดี เจ๊ะเต็ง
พลทหารถนัดชัย พรหมเทพ
พลทหารถาวร อันนคร
พลทหารทรงพล ไชยเพชร
พลทหารทรงพล แสนรัมย์
พลทหารทรงยศ อันทับ
พลทหารทวีวุฒิ เจียมเมืองปัก
พลทหารทวีสุทธิ์ แสงสว่าง
พลทหารทศพร เซี๊ยะรัมย์
พลทหารทองจันทร์ ดาพาวัน
พลทหารทําเนาว์ ใจตรง
พลทหารเทพอุบล จันลุทิน
พลทหารเทวินทร์ คุ้มอิ่ม
พลทหารแทรกซี่ พันธ์เขียว
พลทหารธงไทย มนัสไธสง
พลทหารธเนส แสงจันทร์
พลทหารธันวา นิลภัย
พลทหารธีระวัฒน์ ดวงแก้ว
พลทหารธีระศักดิ์ ชนะมาร

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘ ข
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗

พลทหารนที แก้วปัญญา
พลทหารนพนัย ปิ่นเพ็ชร
พลทหารนรินทร์ สนิทสูงเนิน
พลทหารนรินทร์ สิงหาลาร
พลทหารนเรศ โชติสี
พลทหารนฤเบศร์ มุลตรีบุตร
พลทหารนัฐวุฒิ ทัศพันธ์
พลทหารนําชัย คําจันศรี
พลทหารนิกร ของดี
พลทหารบรรเจิด พันภู่
พลทหารบัดรี เซ็งโซะ
พลทหารบุญจันทร์ แก้วหาญ
พลทหารบุญมี สีบุญ
พลทหารประกาย มาคําผุย
พลทหารประจักชัย ศรีวงศ์
พลทหารประวัติ ภูแก่นแก้ว
พลทหารประวิทย์ ดิบจันทึก
พลทหารประสิทธิ์ ขุนชาญ
พลทหารประเสริฐ จังโกฏ
พลทหารปริญญา เรืองแก้ว
พลทหารปรีชาวุฒิ มูลเงิน
พลทหารปัชชา อินทโชติ
พลทหารปัญญา พลเยี่ยม
พลทหารปานทอง สาขา
พลทหารพงษ์เทพ ฉายสุวรรณ

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
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๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔
พลทหารพงษ์สา ชัยเจริญ
พลทหารพนม แสนตรา
พลทหารพนมพร เพชรมาก
พลทหารพรชัย ชูน้อย
พลทหารพรศักดิ์ มีสุข
พลทหารพิกุล บุตรี
พลทหารพิเชษฐ์ ปิทอง
พลทหารพิทยา ซอยรัมย์
พลทหารพิภพ คัทจันทร์
พลทหารพิลุม บุดดาดวง
พลทหารเพชร พลอยกลม
พลทหารเพชร สุวรรณสม
พลทหารไพฑูรย์ แก้วต้วน
พลทหารภราดา หมื่นลือ
พลทหารภาณุวัฒน์ อ่อนนาเลน
พลทหารภาษิต เกิดเจริญ
พลทหารมนตรี เทพมงคล
พลทหารมนตรี รักษาขันธ์
พลทหารมนตรี ศรีดาวงศ์
พลทหารมะฮาซัน สมัน
พลทหารมานิต กองชุน
พลทหารมานิตย์ อักษรพิมพ์
พลทหารมาโนชญ์ โชติทอง
พลทหารมารุต นาคสร้อย
พลทหารมารุต มินมุกดา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘ ข
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗

พลทหารมูหะมะสุกรี ยูโซะ
พลทหารมูฮําหมัด กูเดร์ดาเก็ง
พลทหารยะโกะ กาจูซอ
พลทหารยุทธนา คําสุนทร
พลทหารโยธิน มนัส
พลทหารรอยาลี อาลี
พลทหารราชพล ดํารงค์รักษ์
พลทหารรีดวน ดอเลาะห์
พลทหารฤกษ์ชัย บุญมี
พลทหารลุฟกมาน อับดุลรอแม
พลทหารเลิศไชยพัฒน์ ประจงการ
พลทหารวชิรพงษ์ คําเกิด
พลทหารวชิระ หอมขจร
พลทหารวชิระ หอมจําปา
พลทหารวรกฤษณ์ หอมสมบัติ
พลทหารวรรณใหม่ ราคะโน
พลทหารวรวิทย์ ธรรมรงค์
พลทหารวสันต์ บุญช่วย
พลทหารวสันต์ บุญล้อม
พลทหารวสันต์ ศาสนะ
พลทหารวัชระ ภักดี
พลทหารวัชระ อํานาจ
พลทหารวัชรา อัศดร
พลทหารวันชนะ รินทะรักษ์
พลทหารวัลลภ สง่าสรทิพากร
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๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
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พลทหารวิชัย ไชยปัญญา
พลทหารวิเชียร พลเยี่ยม
พลทหารวิทยา ลูกเงาะ
พลทหารวิทวัชร ล้อมกลาง
พลทหารวินัย ถ้ําทอง
พลทหารวิโรจน์ ลิ่มไพรระหง
พลทหารวิลัย อาทร
พลทหารวิษณุ สีบัว
พลทหารวิสุทธิ์ ภารการ
พลทหารวีรพงศ์ ตลอดไธสง
พลทหารวีระยุทธ์ สีห์ผักแว่น
พลทหารศรเพชร ศรีมงคล
พลทหารศรเพชร หวานชิต
พลทหารศรัญยู คลังแสง
พลทหารศรีวิไล แวงไทย
พลทหารศรุต เผือกพงศ์พัฒน์
พลทหารศักดิ์ชัย วงศ์สวัสดิ์
พลทหารศานติพร เมฆอัมพร
พลทหารศิลา สาคร
พลทหารศุภชัย เสียงเลิศ
พลทหารสดใส ไร่รัตน์
พลทหารสมควร ตอจับต้น
พลทหารสมชาย ขอชนะ
พลทหารสมชาย คําจุล
พลทหารสมชาย สุดสังข์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘ ข
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗

พลทหารสมชาย อุดม
พลทหารสมถวิล กองชัย
พลทหารสมปอง เฟื่องศาสตร์
พลทหารสมพงษ์ เข็มเพ็ชรโต
พลทหารสมพร ดอนกระโทก
พลทหารสมพร ทองลี
พลทหารสมยศ สุขนิยม
พลทหารสมศักดิ์ จิตสบาย
พลทหารสมศักดิ์ ชมชาติ
พลทหารสมศักดิ์ ทํานาเมือง
พลทหารสมศักดิ์ น้อยอุ่นแสน
พลทหารสมศักดิ์ มวลมาลา
พลทหารสมหมาย โพธิบัตร
พลทหารสมาน เสียมสุข
พลทหารสรวี ทิพย์เกาะ
พลทหารสังวาลย์ สมสีราช
พลทหารสังเวียน คําจันดี
พลทหารสัมพันธ์ ขยันเกษกรณ์
พลทหารสาธิต เทียนเพ็ชร์
พลทหารสามารถ ศิริพรม
พลทหารสามารถ สมบูรณ์ดี
พลทหารสายธาร ต่างสี
พลทหารสายัณห์ สารเนตร
พลทหารสําเริง ขุนไกร
พลทหารสิงห์ เจีย
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๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔
พลทหารสิริวัฒน์ วัดสิงห์
พลทหารสุขสันต์ บานชื่น
พลทหารสุชาติ จันทร์หอม
พลทหารสุนทร ศลานาถ
พลทหารสุรไกร วรรณเวช
พลทหารสุรเนช เย็นอนงค์
พลทหารสุรศักดิ์ สุทธิวารี
พลทหารสุริยันต์ ศรีแก้ว
พลทหารสุริยา ชอบชื่น
พลทหารสุวัฒน์ คํามุงคุณ
พลทหารเสา เสียเปรีย
พลทหารเสาวภาคย์ พวงเพ็ชร
พลทหารแสงเดือน พลาพล
พลทหารแสงอาทิตย์ ภู่จีน
พลทหารหรีด พงษ์มา
พลทหารอณุกอน อะรัมย์
พลทหารอดิศักดิ์ ปัสสาคํา
พลทหารอดิสรณ์ ท่ามณี
พลทหารอดุลย์ วรเกตุ
พลทหารอนันต์ กล้าใจ
พลทหารอนุชา ลุสมบัติ
พลทหารอนุรักษ์ ไกกาจ
พลทหารอนุวัฒน์ ถนอมสัตย์
พลทหารอนุวัฒน์ แห้วเพ็ชร
พลทหารอภิชัย มั่นคง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘ ข
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
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พลทหารอภิชาต ทาคําสุข
พลทหารอภิชาติ ศรีคําแซง
พลทหารอภิเชษฐ์ คงทรัพย์
พลทหารอภิสิทธิ์ เต็มภาชนะ
พลทหารอรรถพล จูเจริญ
พลทหารอลงกรณ์ บังศรี
พลทหารอวิรัตน์ แก้วโยธา
พลทหารอศิระ มโนธรรม
พลทหารอังคาร กล้าทางถูก
พลทหารอับดุลรอฮิม สาและ
พลทหารอับดุลเลาะ วาจิ
พลทหารอับดุลเลาะห์ กาซอ
พลทหารอัมรินทร์ ฉิมพาลี
พลทหารอาคม สิทธิผา
พลทหารอาตา ตะเรยูนอ
พลทหารอาทิตย์ บุญเกิด
พลทหารอาทิตย์ เพชรเมือง
พลทหารอาทิตย์ เพิ่มญาติ

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘

พลทหารอาทิตย์ ศรีสวัสดิ์
พลทหารอานนท์ มหันตะ
พลทหารอาแว กาลอ
พลทหารอําพล ศักดิ์สวุ รรณ
พลทหารอําพล หล้าสุด
พลทหารอิบรอเฮม ยาตี
พลทหารอิรฟาน ฮาเล็ง
พลทหารอีลฮัม แวอาแซ
พลทหารอุดมศักดิ์ พรละชัย
พลทหารอุดร เอวะบุตร
พลทหารอุทัย พันคะชะ
พลทหารเอกชัย สุภาวงษ์
พลทหารเอกนรินทร์ มีการุณ
พลทหารเอกมนต์ เหล็กแข็ง
พลทหารเอกลักษณ์ วิบูลย์กิจโชติ
พลทหารเอกลักษณ์ หวังผล
พลทหารเอนก แยบกสิกิจ
พลทหารฮาชมิ เปาะนา

๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐

ร้อยตรี
ร้อยตรี
ร้อยตรี
ร้อยตรี
ร้อยตรี
ร้อยตรี

กองทัพบก
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔

พันโท สมคิด แผ้วพลสง
พันตรี นิกร คํามะนาด
พันตรี สนทรรศ จันทร์ศิริ
ร้อยเอก คณิตพงษ์ จันทมาลา
ร้อยเอก นริศย์ศักดิ์ สุทธจันทร์
ร้อยเอก พรพจน์ พรหมวงศ์

ไชยรัช เฝ้าหาผล
ธราธร บัวทรัพย์
ปรีชา กําลังมาก
พงษ์พันธ์ โสมขันเงิน
วิทูนย์ กิ้มเกี้ยว
สุเทพ ปัญญา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘ ข
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
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ร้อยตรี อุดร ใจมั่น
ร้อยตรี อุบล เสียงหวาน
จ่าสิบเอก จําเริญ เขียวแสงนิล
จ่าสิบเอก ชรรค์ชัย สายแสง
จ่าสิบเอก ชาญศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ
จ่าสิบเอก ณรงค์ศักดิ์ เรือนสถาพร
จ่าสิบเอก ธนภณ พงษ์เสือ
จ่าสิบเอก ธเนศพล สวัสดีดวง
จ่าสิบเอก ธวัช แก้วชูชื่น
จ่าสิบเอก บุญช่วย ก้อนศรี
จ่าสิบเอก พิจักษ์ พันธ์ศรี
จ่าสิบเอก มงคล สัตถาผล
จ่าสิบเอก ศักดิ์ ไชยสงคราม
จ่าสิบเอก สันติ ต่อพันธุ์
จ่าสิบเอก สํารวย ก้อนนาค
จ่าสิบเอก สุภชัย รักซ้อน
จ่าสิบเอก อนุชา แสงรุ้ง
จ่าสิบตรี ไพบูลย์ นิ่มนวล
จ่าสิบตรี สุวิทย์ สืบศรี
จ่าสิบตรี อาวุธ ยศลาภใหญ่
สิบเอก กายสิทธิ์ แสงหาญ
สิบเอก เจษฎา ไชยชนะ
สิบเอก ธนพล ขําดํา
สิบเอก นนทชัย เฮงตระกูล
สิบเอก ประเสริฐ ทุดปอ

๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
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สิบเอก แปลก มากมิ่งจวน
สิบเอก พจนา ดุจจันทึก
สิบเอก พิเชษฐ เซ็นน้อย
สิบเอก พิทักษ์ เทศดี
สิบเอก พูนนิวัฒน์ กาบคํา
สิบเอก รฐนนท์ ธิจิตตัง
สิบเอก วัชธะชัย บัวตุ่ม
สิบเอก วัชร จันทร์ธิมา
สิบเอก ศรนรินทร์ สุมาลี
สิบเอก ศรัณย์ จันทร์กล้า
สิบเอก สมพร ราชสง
สิบเอก สมร แก้วหล้า
สิบเอก สันติกุล พันฤทธิ์
สิบเอก สุวิทย์ บุญญะตุโร
สิบเอก เสงี่ยม จิตติ
สิบเอก อู่หมาด หนูหนุด
สิบโท บรรลือ แก้วประโคน
สิบโท บัญชา พัสดุสาร
สิบโท บุญทัน เพียรรอดวงค์
สิบโท ปรีชา สุริยะวงศ์
สิบโท ภูวไนย เรณุมาร
สิบโท วรรณยศ ช่างยืนยง
สิบโท วุฒิชัย ทองศรีแก้ว
สิบโท สุวรรณ ทนันไธสง
สิบตรี ครรชิต สุวรรณหงษ์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘ ข
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
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สิบตรี ณรงค์เดช อมรใฝ่มงคล
สิบตรี ธราศรัย ไชยเมล์
สิบตรี พัฒนพงษ์ แสนสามก๋อง
สิบตรี สุริยา สีบุ
สิบตรี อนุสรณ์ พุ่มมั่น
อาสาสมัครทหารพรานกริช สุรินทร์ตา
อาสาสมัครทหารพรานกายสิทธิ์
ผิวทอง
อาสาสมัครทหารพรานกําจร
ใฝ่กุศลอภิชน
อาสาสมัครทหารพรานกิจศักดิ์ดา
ผานันท์
อาสาสมัครทหารพรานกิตติพันธ์
บุญเคลือบ
อาสาสมัครทหารพรานเกตุ อินทรียอง
อาสาสมัครทหารพรานโกเมท ปิ่นทอง
อาสาสมัครทหารพรานคม ศรีชนะ
อาสาสมัครทหารพรานไคแสง ลินสาว
อาสาสมัครทหารพรานจรัญ
อินทร์หาญ
อาสาสมัครทหารพรานจักรี ลอยหา
อาสาสมัครทหารพรานจํารัส
แพรสําโรง
อาสาสมัครทหารพรานจีรยุทธ
พันธุ์พุทธชาต

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๘๐๙ อาสาสมัครทหารพรานฉัตรชัย
กล้าหาญ
๘๑๐ อาสาสมัครทหารพรานฉัตรมงคล
ศรีสุนทร
๘๑๑ อาสาสมัครทหารพรานชวาล ชัยแสง
๘๑๒ อาสาสมัครทหารพรานชัยนรินทร์
นาอุบล
๘๑๓ อาสาสมัครทหารพรานชัยวัฒ พะแก่
๘๑๔ อาสาสมัครทหารพรานชาญชัย
มีบุญเปี่ยม
๘๑๕ อาสาสมัครทหารพรานชานนท์ ตาชัย
๘๑๖ อาสาสมัครทหารพรานเชต
นุชประโคน
๘๑๗ อาสาสมัครทหารพรานเชาวลิต จันดา
๘๑๘ อาสาสมัครทหารพรานณรงค์ เพ็งเหลา
๘๑๙ อาสาสมัครทหารพรานณรงค์ชัย
รัตนย่อมงามดี
๘๒๐ อาสาสมัครทหารพรานณฤทธิ์
ต๊ะหนั่นต่า
๘๒๑ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพงศ์
อมรใฝ่สุดา
๘๒๒ อาสาสมัครทหารพรานเดชา
เทียมโคกกรวด
๘๒๓ อาสาสมัครทหารพรานถาวร จําปา
๘๒๔ อาสาสมัครทหารพรานถาวร ทองศรี

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘ ข

หน้า ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๘๒๕ อาสาสมัครทหารพรานทนงศักดิ์
ปัญญาทรง
๘๒๖ อาสาสมัครทหารพรานทรงชัย เตปิลัย
๘๒๗ อาสาสมัครทหารพรานทวีศักดิ์
สุทธิวบุตร
๘๒๘ อาสาสมัครทหารพรานทองดี สโมสร
๘๒๙ อาสาสมัครทหารพรานทองพูล บุตรศรี
๘๓๐ อาสาสมัครทหารพรานทาน
ลําดวนหอม
๘๓๑ อาสาสมัครทหารพรานทิศ พลนาคู
๘๓๒ อาสาสมัครทหารพรานเทียนชัย
จันทร์ตา
๘๓๓ อาสาสมัครทหารพรานธงค์
พึ่งสันเทียะ
๘๓๔ อาสาสมัครทหารพรานธีรพงษ์ ธิเตจ๊ะ
๘๓๕ อาสาสมัครทหารพรานนรารมณ์
ถนอมสมบูรณ์
๘๓๖ อาสาสมัครทหารพรานบุญคุ้ม ไร่สงัด
๘๓๗ อาสาสมัครทหารพรานบุญชู
ฐานกุมมา
๘๓๘ อาสาสมัครทหารพรานบุญชู หินอ่อน
๘๓๙ อาสาสมัครทหารพรานบุญทัน
บรรณศรี
๘๔๐ อาสาสมัครทหารพรานบุญทิน
คุยประโคน

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๘๔๑ อาสาสมัครทหารพรานบุญธรรม
วงค์ศรีทา
๘๔๒ อาสาสมัครทหารพรานบุญมี กระจายสี
๘๔๓ อาสาสมัครทหารพรานบุญเลิศ
โฉมเหมาะ
๘๔๔ อาสาสมัครทหารพรานประดิด
ทยาธรรม
๘๔๕ อาสาสมัครทหารพรานประดิษฐ์
ขันทา
๘๔๖ อาสาสมัครทหารพรานประภาส
สินเนียง
๘๔๗ อาสาสมัครทหารพรานประมาณ
ไทยกิ่ง
๘๔๘ อาสาสมัครทหารพรานประยงค์
ศรีหาวงศ์
๘๔๙ อาสาสมัครทหารพรานประสงค์
บุตรพันธ์
๘๕๐ อาสาสมัครทหารพรานประสาท
กล้ากสิกิจ
๘๕๑ อาสาสมัครทหารพรานปัญญา
เดือนตะคุ
๘๕๒ อาสาสมัครทหารพรานโป่ง ผาลัง
๘๕๓ อาสาสมัครทหารพรานเผด็จ
เกษรจันทร์
๘๕๔ อาสาสมัครทหารพรานโผน ทิพจร

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘ ข

หน้า ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๘๕๕ อาสาสมัครทหารพรานพรชัย
เข็มผะกา
๘๕๖ อาสาสมัครทหารพรานพล พุ่มจันทร์
๘๕๗ อาสาสมัครทหารพรานพิชิต ฉัตรวิไล
๘๕๘ อาสาสมัครทหารพรานพิพัฒน์
ภูไพรเจริญ
๘๕๙ อาสาสมัครทหารพรานพิมพ์ วิลานันท์
๘๖๐ อาสาสมัครทหารพรานพูนศักดิ์ สาอุด
๘๖๑ อาสาสมัครทหารพรานไพบูลย์
งามแสน
๘๖๒ อาสาสมัครทหารพรานภูมิศักดิ์ เดื่อดิน
๘๖๓ อาสาสมัครทหารพรานมงคล สีโสภา
๘๖๔ อาสาสมัครทหารพรานมณี ชัยคีรี
๘๖๕ อาสาสมัครทหารพรานม่อม ทิพยกุล
๘๖๖ อาสาสมัครทหารพรานมานิต
พิมพ์โสภา
๘๖๗ อาสาสมัครทหารพรานมีชัย นาชัยฤทธิ์
๘๖๘ อาสาสมัครทหารพรานยม
แว่นประโคน
๘๖๙ อาสาสมัครทหารพรานยอดยิ่ง
กุณทนะ
๘๗๐ อาสาสมัครทหารพรานยุทธดนัย
ขันทอง
๘๗๑ อาสาสมัครทหารพรานยุทธนา
เจนจบไพร

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๘๗๒ อาสาสมัครทหารพรานยุทธศักดิ์
พลแสน
๘๗๓ อาสาสมัครทหารพรานรักชาติ
ทุมประสิทธิ์
๘๗๔ อาสาสมัครทหารพรานรัชภัฎ
พงษ์พันธ์
๘๗๕ อาสาสมัครทหารพรานรุ่ง ทันวิมา
๘๗๖ อาสาสมัครทหารพรานเรือ แก้วกอง
๘๗๗ อาสาสมัครทหารพรานเลิศฤทธิ์
แสนมะฮุง
๘๗๘ อาสาสมัครทหารพรานเลื่อน คุตรสูตร
๘๗๙ อาสาสมัครทหารพรานวรวุธ
วงษ์คําเขียว
๘๘๐ อาสาสมัครทหารพรานวรสิทธิ์ เหล่าเก้า
๘๘๑ อาสาสมัครทหารพรานวัลลพ คํายิ้ม
๘๘๒ อาสาสมัครทหารพรานวิชัย สาริโท
๘๘๓ อาสาสมัครทหารพรานวิชัย อุ่นอาษา
๘๘๔ อาสาสมัครทหารพรานวิชิต เอี่ยมเสือ
๘๘๕ อาสาสมัครทหารพรานวิทยา พินิจ
๘๘๖ อาสาสมัครทหารพรานวินัย ภูมิรินทร์
๘๘๗ อาสาสมัครทหารพรานวีรพงษ์
ดวงปาโคตร
๘๘๘ อาสาสมัครทหารพรานศุภชัย ฤทธิแสง
๘๘๙ อาสาสมัครทหารพรานสงบ วรรณดี
๘๙๐ อาสาสมัครทหารพรานสด เหนือโชติ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘ ข

หน้า ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๘๙๑ อาสาสมัครทหารพรานสมคิด ควรนํา
๘๙๒ อาสาสมัครทหารพรานสมจิตร
เชาว์ชาญ
๘๙๓ อาสาสมัครทหารพรานสมชาย พึ่งสุข
๘๙๔ อาสาสมัครทหารพรานสมชาย สมศรี
๘๙๕ อาสาสมัครทหารพรานสมดี ร้อยชิน
๘๙๖ อาสาสมัครทหารพรานสมนึก
อนันตยศ
๘๙๗ อาสาสมัครทหารพรานสมบัติ
ใจชนะมาร
๘๙๘ อาสาสมัครทหารพรานสมบัติ ไตร่ภู่
๘๙๙ อาสาสมัครทหารพรานสมบัติ สุริเทศ
๙๐๐ อาสาสมัครทหารพรานสมบูรณ์
ประจวบสุข
๙๐๑ อาสาสมัครทหารพรานสมบูรณ์
สิงห์โสม
๙๐๒ อาสาสมัครทหารพรานสมพงษ์
แรงหาญ
๙๐๓ อาสาสมัครทหารพรานสมเพช มะณีบู่
๙๐๔ อาสาสมัครทหารพรานสมหมาย
ศรีระกิ่ง
๙๐๕ อาสาสมัครทหารพรานสมาน
ตรีพรมราช
๙๐๖ อาสาสมัครทหารพรานสรศักดิ์
เหนือโชติ

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๙๐๗ อาสาสมัครทหารพรานสวัสดิ์ ก่ําเกลี้ยง
๙๐๘ อาสาสมัครทหารพรานสอิ้ว
จันทร์นพคุณ
๙๐๙ อาสาสมัครทหารพรานสุกรรณ์
บํารุงภักดี
๙๑๐ อาสาสมัครทหารพรานสุชาติ
สาระกอง
๙๑๑ อาสาสมัครทหารพรานสุทิน บุญชื่น
๙๑๒ อาสาสมัครทหารพรานสุเทพ
ยงศรีมงคลชัย
๙๑๓ อาสาสมัครทหารพรานสุรสิงหนาท
อาจวิชัย
๙๑๔ อาสาสมัครทหารพรานสุระเดช ดีมุกข์
๙๑๕ อาสาสมัครทหารพรานแสวง เหนือโชติ
๙๑๖ อาสาสมัครทหารพรานไสว
ประมายะยัง
๙๑๗ อาสาสมัครทหารพรานอดิศักดิ์
วิจารจักร์
๙๑๘ อาสาสมัครทหารพรานอนุวัฒน์
ราชวงศ์
๙๑๙ อาสาสมัครทหารพรานอภิชาติ
สุขเคหา
๙๒๐ อาสาสมัครทหารพรานอรัญ ทองแม้น
๙๒๑ อาสาสมัครทหารพรานอํานาจ พนะสัน
๙๒๒ อาสาสมัครทหารพรานอุบล กล่อมกิ่ง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘ ข
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖

พลทหารกิตติ อินทะ
พลทหารไกรศร ทะนน
พลทหารไกรสร จังขันธ์
พลทหารจตุรงค์ ฤทธิกุลพนา
พลทหารจักรพงษ์ ป๋าวงศ์
พลทหารจิรวัฒน์ เอี่ยมสําอาง
พลทหารจีระพจน์ แผ่นทอง
พลทหารเฉลิมวุธ ชัยวรรณ์
พลทหารชูพงษ์ ลือเลิศ
พลทหารฐาปนัท ศรีแก้ว
พลทหารณรงค์ศักดิ์ จันทร์ทิพย์
พลทหารณัฐพงษ์ ครูบา
พลทหารณัฐวุฒิ สุขยอด
พลทหารณัฐวุฒิ แสนข่วง
พลทหารไตรภพ เกษมศรีวิมาร
พลทหารไตรภพ ไพเราะ
พลทหารทัศนพงษ์ เดินแปง
พลทหารธนาคม แปดศอก
พลทหารธวัชชัย ขวัญวงค์
พลทหารบุญฤทธิ์ ปวงจํา
พลทหารปฏิพัทธ์ วงค์อ๊อด
พลทหารพงษ์นิรันดร์ ชาวเหนือ
พลทหารพร้อมพงษ์ ธิมาชัย
พลทหารมาโนช พิชัยศรี

หน้า ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔
พลทหารยุทธพงศ์ โกทิต
พลทหารรชานนท์ ภารจํา
พลทหารฤทธิ์ณรงค์ ไฝ่จิต
พลทหารลักษณ์ ปันม้า
พลทหารวรุตม์ ปันมี
พลทหารวิฑูรย์ มโนรัตน์
พลทหารวิทยา เครื่องสนุก
พลทหารวิรัชญ์ อิทธิสาร
พลทหารวีระยุทธ นามะยอม
พลทหารศุภชัย จักรแก้ว
พลทหารสกุล พรหมศรี
พลทหารสมยศ เกริกเกียรติโวหาร
พลทหารสาธิต ขันแก้วบุญเรือง
พลทหารสายชล ขาวหล่อน
พลทหารสุชาติ จารี
พลทหารสุทธิพงษ์ แสงใส
พลทหารสุริยน คําสี
พลทหารแสวง นวลใส
พลทหารโสพล โขนพลกรัง
พลทหารอภินันท์ ไชยสมบัติ
พลทหารอภิสิทธิ์ แผ่นทอง
พลทหารอาทิตย์ ใจซื่อ
พลทหารเอกพงษ์ ฟูเฟื่อง
พลทหารเอกพันธ์ คําเปียง

