เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๔๔ ง

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง ถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารกลาง
ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งตุลาการศาลทหารกลาง จํานวน ๒๘๓ ราย
ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ นั้น
เนื่องจากมีตุลาการศาลทหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะเหตุขอลาออกจากตุลาการศาลทหาร
เกษียณอายุราชการ และปรับย้ายไปดํารงตําแหน่งอื่น คณะกรรมการตุลาการทหารได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดํารงตําแหน่งแทน และได้นําความกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ถอดถอนและแต่งตั้งต่อไปแล้ว
บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ถอดถอนตุลาการศาลทหารกลาง จํานวน
๒๘๓ ราย ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
ยกเว้นลําดับที่ ๑๕๘, ๑๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ และแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตร
ให้ดํารงตําแหน่งตุลาการศาลทหารกลางแทน จํานวน ๓๑๔ ราย ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม
พลตรี สิทธิพล นิ่มนวล
พันเอก ธนาพร สุธรรมพันธุ์
พันเอก ยุทธนินทร์ บุนนาค
พันเอก วิสุทธิ์ เดชสกุล
พันเอก ปภาธิป สว่างแสง
พันเอก ศรัทธา คัยนันทน์
กรมราชองครักษ์
พลโท พัชรพงษ์ อินทรสุวรรณ
พลโท ศิวะ ภระมรทัต
พลตรีหญิง อรุณรัตน์ อินทรสุวรรณ
พลตรีหญิง เพชราภรณ์ หิรัญบูรณะ
พลเอก
พลเอก
พลเอก
พลเอก

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
อภิกิตต์ ศรีกังวาล
ณรงค์ ตุวยานนท์
ชินเสณ ทองโกมล
กุลิส วัฒนา

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๔๔ ง
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.

หน้า ๗
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พลอากาศเอก วีระศักดิ์ สิตานนท์
พลโท นาวิน ดําริกาญจน์
พลโท ณัฐติพล กนกโชติ
พลโท สมชาย วัชรานาถ
พลโท ยุทธชัย พันธุ์งาม
พลโท คณิศ ทศวัฒน์
พลโท สินสรศักดิ์ ปาลานุสรณ์
พลโท เชิดศักดิ์ พงษ์ศิริ
พลโท ถนอม สุภาพร
พลโท ยุทธนา กล้าการยุทธ
พลโท ภาณุวัฒน์ ศาตะมาน
พลโท ประพันธ์ พุทธานุ
พลโท ถเกิงกานต์ ศรีอําไพ
พลโท จิรศักดิ์ บุตรเนียร
พลโท เด่นดวง ทิมวัฒนา
พลโท ประกาศเกียรติ หิญชีระนันทน์
พลโท กิติกร ธรรมนิยาย
พลโท นครินทร์ นาคอาทิตย์
พลโท ธีระพงศ์ อุไรเลิศ
พลโท สุวโรจน์ ทิพย์มงคล
พลโท ผณิศวร จันทวรินทร์
พลโท กิตติ์ คิ้มวงษ์ษา
พลโท นพดล ฟักอังกูร
พลโท สมชาย ชัยวณิชยา
พลโท บรรเจิด เทียนทองดี
พลโท วีรศักดิ์ มูลกัน
พลโท อดุลยเดช อินทะพงษ์
พลโท ชัยพฤกษ์ พูนสวัสดิ์
พลโท อนุชิต อินทรทัต
พลโท กฤษฎา เต็มบุญเกียรติ
พลโท สุรศักย์ วัยคุณา
พลโท เกรียงไกร พราหมณีย์

๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๔๔ ง
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗๐.
๗๑.
๗๒.
๗๓.
๗๔.
๗๕.
๗๖.
๗๗.
๗๘.
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พลโท สัมพันธ์ ธัญญพืช
พลโท สิทธิชัย เลี่ยมสุวรรณ
พลเรือโท ปราโมทย์ สังฆคุณ
พลเรือโท ณรงค์ เพิ่มชาติ
พลอากาศโท ชัยย์ณรงค์ โพธิ์น้อย
พลตรี ชูเกียรติ จุณณะปิยะ
พลตรี เฉลิมพล เต็งศิริ
พลตรีหญิง สุวาณี ศรีวิไลทนต์
พลตรีหญิง หรรษา ฤทธิวาจา
พลตรีหญิง กิติยา จันทรนิมะ
พลตรี ปิยะ ครุธเวโช
พลตรี นเรศรักษ์ ฐิตะฐาน
พลตรี ดํารงศักดิ์ วรรณกลาง
พลตรี วิจิตร รัตนรักษ์
พลตรี สวัสดิ์ ทัศนา
พลตรี สมเจตน์ คล้ายอุดม
พลตรี นิติพัฒน์ กฤดิสวนสมบัติ
พลตรี นเรศน์ มีลาภ
พลตรี สถาพร มหารักษิต
พลตรี กาจน์พิจักษณ์ กาญจนทัพพะ
พลตรี ศยาม จันทรวิโรจน์
พลตรี อัครพล ประทุมโทน
พลตรี มณฑล ปราการสมุทร
พลตรี กอบปัญญา วงศ์วิเศษกิจ
พลตรี พิทักษ์ วีรุตมเสน
พลตรี สุรศักดิ์ ทิมมาศ
พลตรี ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี
พลตรี กิตติศักดิ์ บุญสุข
พลตรี อนิรุจน์ มัสโอดี
พลตรี โอภาส ลิ่วศิริวงษ์เจริญ
พลตรี เกียรติศักดิ์ ลิลิตธรรม
พลตรี กฤษณะ บวรรัตนารักษ์

๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๔๔ ง
๗๙.
๘๐.
๘๑.
๘๒.
๘๓.
๘๔.
๘๕.
๘๖.
๘๗.
๘๘.
๘๙.
๙๐.
๙๑.
๙๒.
๙๓.
๙๔.
๙๕.
๙๖.
๙๗.
๙๘.
๙๙.
๑๐๐.
๑๐๑.
๑๐๒.
๑๐๓.
๑๐๔.
๑๐๕.
๑๐๖.
๑๐๗.
๑๐๘.
๑๐๙.
๑๑๐.

หน้า ๙
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พลตรี ธัชวิญ ธงพุทธามนท์
พลตรี สาธร ศาสตร์มูล
พลตรี สาธิต สิงห์สมบุญ
พลตรี ณภัทร สุขจิตต์
พลตรี ชยางกูร ธีรจันทรางกูร
พลเรือตรี พฤหัส จันทรกุล
พลเรือตรีหญิง วิชชุดา พิชญาภรณ์
พลเรือตรีหญิง ภักตรา คงสมบูรณ์
พลเรือตรี สําเริง เทียนแก้ว
พลเรือตรี ปรีชาญ จามเจริญ
พลเรือตรี ทนงศักดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
พลอากาศตรี ธาดา พลอยโสภณ
พลอากาศตรี ประทีป คูณขุนทด
พลอากาศตรี ชิดพล เกษมคุณ
พลอากาศตรี ภูริทัต จันทร์แก้ว
พลอากาศตรีหญิง รจเรขา เบญจกุล
พลอากาศตรี อิทธพร คณะเจริญ
พลอากาศตรีหญิง เสริมพัฒน์ จัยวัฒน์
พันเอก ศรายุทธ กลิ่นมาหอม
พันเอกหญิง ธัญธารีย์ ศรีพัฒน์ถาวร
พันเอก วีรพันธ์ มณีพงษ์
พันเอก ชํานัญพจน์ พูลเกษ
พันเอก สมฤกษ์ จันทรเดชา
พันเอกหญิง รุ่งรัตน์ ครุธเวโช
พันเอก อําพัน ไทยแท้
พันเอก เอกราช อะมะวัลย์
พันเอก วรเศรษฐ์ ประสิทธิ์พิชิต
พันเอก เริงฤทธิ์ บัญญัติ
พันเอก ยุทธเกียรติ ล้วนไพรินทร์
พันเอก ธีระยุทธ ศรีฟ้า
พันเอก เลิศฤทธิ์ จินดาพงษ์
พันเอก ธาดา กะราลัย

๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๔๔ ง
๑๑๑.
๑๑๒.
๑๑๓.
๑๑๔.
๑๑๕.
๑๑๖.
๑๑๗.
๑๑๘.
๑๑๙.
๑๒๐.
๑๒๑.
๑๒๒.
๑๒๓.
๑๒๔.
๑๒๕.
๑๒๖.
๑๒๗.
๑๒๘.
๑๒๙.
๑๓๐.
๑๓๑.
๑๓๒.
๑๓๓.
๑๓๔.
๑๓๕.
๑๓๖.
๑๓๗.
๑๓๘.
๑๓๙.
๑๔๐.
๑๔๑.
๑๔๒.

หน้า ๑๐
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พันเอก ยศ ชุมสาย ณ อยุธยา
พันเอกหญิง สุมิตรา กิตติวโรดม
พันเอกหญิง ศรีสมร บุรณศิริ
พันเอก อดินันท์ ไชยฤกษ์
พันเอกหญิง ฐิติรัตน์ แก้วเงิน
พันเอก มานะ กิ่งเพชร
พันเอก วินัย สกุลพราหมณ์
พันเอกหญิง ปนัดดา วรปัญญา
พันเอก ฤทธิพร สารสมุทร
พันเอกหญิง ทิพวัลย์ ณ สงขลา
พันเอก บรรพต เกิดผลเสริฐ
พันเอก พันธุ์ไชย อินทุลักษณ์
พันเอก ระพีพัชร จํารัส
พันเอก วัฒนันทน์ สายประเสริฐ
พันเอกหญิง พรรณภิดา ภวังค์ทัศน์
พันเอก สาคร เจริญครบุรี
พันเอกหญิง คัทรีนทร์ สิรยากร
พันเอก วีระยุทธ งามอุโฆษ
พันเอก ธนชัย วิชัยธนพัฒน์
พันเอก วิชญะ วานิชย์
พันเอก สมภพ สีตะมัย
นาวาเอกหญิง ปิยนาฏ จินตณวิชญ์
นาวาเอก ปัญญา ถาวร
นาวาเอกหญิง วิชชุตา งามอุโฆษ
นาวาเอก จรวย ปลั่งตระกูล
นาวาเอกหญิง สุธาศินี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
นาวาเอก พรหมเมธ อติแพทย์
นาวาเอกหญิง สาริณี ทองเหง้า
นาวาเอก ฤมล ฤทธิ์คํารพ
นาวาเอกหญิง กนกกร แช่มช้อย
นาวาเอกหญิง อินทิรา ตันเจริญ
นาวาเอกหญิง ทิพวัลย์ กนกอุดม

๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๔๔ ง
๑๔๓.
๑๔๔.
๑๔๕.
๑๔๖.
๑๔๗.
๑๔๘.
๑๔๙.
๑๕๐.
๑๕๑.
๑๕๒.
๑๕๓.
๑๕๔.
๑๕๕.
๑๕๖.
๑๕๗.
๑๕๘.
๑๕๙.
๑๖๐.
๑๖๑.
๑๖๒.
๑๖๓.
๑๖๔.
๑๖๕.
๑๖๖.
๑๖๗.
๑๖๘.
๑๖๙.
๑๗๐.
๑๗๑.
๑๗๒.
๑๗๓.

หน้า ๑๑
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นาวาอากาศเอก ภักดิพงศ์ อุบลรัตน์
นาวาอากาศเอกหญิง วารุณี มงคลฤดี
นาวาอากาศเอก รังสรรค์ เยาวรัตน์
นาวาอากาศเอก เกริกสัน ภู่ประยูร
นาวาอากาศเอกหญิง เชาวนา สุนทรวิภาต
นาวาอากาศเอก สันติชัย ฤทธิ์นาคา
นาวาอากาศเอก ธนวัฒน์ ทองขาว
นาวาอากาศเอก ทวิช ธุรกิตต์วัณณการ
นาวาอากาศเอก วรมิตร วาสนะโชติ
นาวาอากาศเอก สุวิชัย พินิจเวชการ
กองบัญชาการกองทัพไทย
พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร
พลเอก สุภกิจ นุตสถิตย์
พลเอก ทวีป เนตรนิยม
พลเอก ปานศิริ มีผล
พลเอก นพดล โชติศิริ
พลเอก สรวุธ จันทถิระ
พลโท พนา ถนอมสิงห์
พลโท นริศ วงศ์สิงห์
พลโท ธวัชชัย บุญศรี
พลโท ไพรัช โพธิ์อุบล
พลโท อรรถนพ ศิริศักดิ์
พลโท พรเทพ พิริยะโยธิน
พลโท บัณฑิตย์ บุณยะปาน
พลโท วินัย เสมสวัสดิ์
พลโท สิบทิศ อักษรานุเคราะห์
พลโท ดุษฎี ภูลสนอง
พลโท ณรงค์ฤทธิ์ อิศรัตน์
พลโท พรพิพัฒน์ เบญญศรี
พลโท ดุษฎี รามสมภพ
พลโท สหัสส์ สูงใหญ่
พลโท ประภาณ สุวรรณวัฒน์

๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๔๔ ง
๑๗๔.
๑๗๕.
๑๗๖.
๑๗๗.
๑๗๘.
๑๗๙.
๑๘๐.
๑๘๑.
๑๘๒.
๑๘๓.
๑๘๔.
๑๘๕.
๑๘๖.
๑๘๗.
๑๘๘.
๑๘๙.
๑๙๐.
๑๙๑.
๑๙๒.
๑๙๓.
๑๙๔.
๑๙๕.
๑๙๖.
๑๙๗.
๑๙๘.
๑๙๙.
๒๐๐.
๒๐๑.

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

พลโท วสุ เฟื่องสํารวจ
พลเรือโท จรูญ จาตุรพงศ์
พลเรือโท ภวัต วิชัยดิษฐ
พลเรือโท อิทธิพล มกรเสน
พลอากาศโท ปรีชา ประดับมุข
พลตรี อดุลย์ศักดิ์ บุญวัฒนะกุล
พลตรี สุรสิทธิ์ ถนัดทาง
พลตรี จุลพจน์ อิทธะรงค์
พลตรี โกศล เนียมถนอม
พลตรี สรานุวัตร ประดิษฐพงษ์
พลเรือตรี มนัสวี บูรณพงศ์
พลอากาศตรี สมนึก สุขเกษม
พันเอก จีรยุทธ ทุนเจริญ
พันเอก ดํารงค์ ตัณฑะผลิน
พันเอก ชาติชาย ปานงาม
พันเอก กิตติ เกตุศรี
พันเอก กําธร อ่ําสุข
พันเอก พีระศักดิ์ อุ่นอก
พันเอก ไกพัล แก้วประพาฬ
พันเอก ฐปนรรฆ์ พลเมืองดี
พันเอก กฤตพันธุ์ รักใคร่
พันเอก ธีระศักดิ์ จุลกัณห์
พันเอก ศุภฤกษ์ ชัยชนะ
พันเอก ลือชัย จันทรเพท
พันเอก ถิระ เหราบัตย์
พันเอก วัฒนชัย กล่อมแฟง
พันเอก มงคลสวัสดิ์ เพ็ชรศรีกอง
นาวาเอกหญิง จิตศิริ สุขโกมล
กองทัพบก
๒๐๒. พลเอก นรินทร์ ลักขณา
๒๐๓. พลเอก วิชิต ศรีประเสริฐ
๒๐๔. พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน

๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๔๔ ง
๒๐๕.
๒๐๖.
๒๐๗.
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.
๒๓๓.
๒๓๔.
๒๓๕.
๒๓๖.

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

พลเอก อิทธิพล ทองดี
พลเอก สินธุ์ชัย สมานทรัพย์
พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ
พลโท ชนะพล แก้ววาตะ
พลโท บุญลือ วงษ์ท้าว
พลโท สุชาติ หนองบัว
พลโท ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
พลโท ยศนันท์ หร่ายเจริญ
พลโท ชนะทัพ อินทามระ
พลโท อุสไนท์ เฟื่องพูลนุช
พลโท พิสิทธิ์ สิทธิสาร
พลโท นันทพล จํารัสโรมรัน
พลโท สนทัต อินทรตั้ง
พลตรี วิภพ กิวานนท์
พลตรี รณชัย มัญชุสุนทรกุล
พลตรี บุญสันติ แสนสวัสดิ์
พลตรี กฤษฎา อารีรัชชกุล
พลตรี สุรไกร จัตุมาศ
พลตรี พลภัทร วรรณภักตร์
พลตรี หม่อมหลวงระวีวัฒน์ เกษมสันต์
พลตรี ชัยชุมพล สุวรรณเตมีย์
พลตรี หญิงสลิลลา วีระรัตน์
พลตรี สมโภชน์ วังแก้ว
พลตรี ชํานาญ เกิดผล
พลตรี หาญณรงค์ รักษ์ศรีทอง
พลตรี สรกฤต ศรีนาค
พันเอก ฤทธี อินทราวุธ
พันเอก ศิริเดช ศิลปสุขุม
พันเอก ชัชชวิน พุกชาญค้า
พันเอก ฉัตรกุล บัวรา
พันเอก ธนิส พิพิธวณิชการ
พันเอก เสรี เทพพิทักษ์

๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๔๔ ง
๒๓๗.
๒๓๘.
๒๓๙.
๒๔๐.
๒๔๑.
๒๔๒.
๒๔๓.
๒๔๔.
๒๔๕.
๒๔๖.
๒๔๗.
๒๔๘.
๒๔๙.
๒๕๐.
๒๕๑.
๒๕๒.
๒๕๓.
๒๕๔.
๒๕๕.
๒๕๖.
๒๕๗.
๒๕๘.
๒๕๙.
๒๖๐.
๒๖๑.
๒๖๒.
๒๖๓.
๒๖๔.
๒๖๕.
๒๖๖.
๒๖๗.

พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

วัชระ นิตยสุทธิ์
ปิยวัฒน์ นาควานิช
บัณฑิต สะอาดศรี
สมศักดิ์ สรไชยเมธา
ชุมพล แก้วล้วน
ธานี ฉุยฉาย
นุชิต ศรีบุญส่ง
ตระกล อิศรางกูร ณ อยุธยา
องอาจ จิรานุภาพ
สมคิด ดีมิตร
เอกรัตน์ ช้างแก้ว
ถวิล กลั่นคํา
วีระสิทธิ์ มีอําพล
นรภัทร วิจิตรานุช
กองทัพเรือ
พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์
พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล
พลเรือเอก อนุทัย รัตตะรังสี
พลเรือเอก อภิชัย อมาตยกุล
พลเรือโท วัลลภ หังสวนัส
พลเรือโท ชุมพล วงศ์เวคิน
พลเรือโท วิทยา วงศ์เทิดธรรม
พลเรือโท ยุทธนา เกิดด้วยบุญ
พลเรือโท ไกรวุธ วัฒนธรรม
พลเรือโท พัลลภ ตมิศานนท์
พลเรือโท พลเดช เจริญพูล
พลเรือโท วสันต์ แจ้งยอดสุข
พลเรือโท ประยุทธ์ เกิดภู่
พลเรือโท ศักดิ์นรินทร์ เจริญสุข
พลเรือโท เรืองทิพย์ เทียนทอง
พลเรือโท หม่อมหลวงบวรลักษณ์ กมลาศน์
พลเรือโท ทวี กาญจนวิสุทธิ์

๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๔๔ ง
๒๖๘.
๒๖๙.
๒๗๐.
๒๗๑.
๒๗๒.
๒๗๓.
๒๗๔.
๒๗๕.
๒๗๖.
๒๗๗.
๒๗๘.
๒๗๙.
๒๘๐.
๒๘๑.
๒๘๒.
๒๘๓.
๒๘๔.
๒๘๕.
๒๘๖.
๒๘๗.
๒๘๘.
๒๘๙.
๒๙๐.
๒๙๑.
๒๙๒.
๒๙๓.
๒๙๔.
๒๙๕.

พลเรือโท
พลเรือโท
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

จีรพัฒน์ ปานสกุณ
ประพฤติพร อักษรมัต
โสภณ วัฒนมงคล
นวพล ดํารงพงศ์
พงศธร ชูแข
ภาณุ บุณยะวิโรจ
พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์
สุพจน์ คลังวิจิตร
สมหมาย วงษ์จันทร์
นพพงษ์ อุบลนุช
ชุมศักดิ์ นาควิจิตร
ชูฤกษ์ บุญทัศน์
ประพัฒน์ สมบุญเจริญ
ธเนศ อินทรัมพรรย์
มาศพันธุ์ ถาวรามร
ปณิธาน วังกานนท์
ณรงค์เดช สภานุชาต
วิศาล ปัณฑวังกูร
พิทักษ์ กมลโชติ
ธัญญภัชร์ สีสวนพันธุ์
ชนะ พูนนิพงษ์
ชัยวัฒน์ ยมจินดา
สิริณัฏฐ์ ธีระวัฒน์
สมเจตน์ คงรอด
ไพรัช รัตนอุดม
พันธุ์ธัช สุภาชัย
สันทนา วัฒนนาวิน
พิทักษ์ อิ่มวิทยา
กองทัพอากาศ
๒๙๖. พลอากาศเอก เมธา สังขวิจิตร
๒๙๗. พลอากาศเอก วรฉัตร ธารีฉัตร
๒๙๘. พลอากาศโท อนันตศักดิ์ อะดุงเดชจรูญ

๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๔๔ ง

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

๒๙๙. พลอากาศโท ถาวร มณีพฤกษ์
๓๐๐. พลอากาศโท จอม รุ่งสว่าง
๓๐๑. พลอากาศโท นุวัฒน์ เกียรติพันธ์
๓๐๒. พลอากาศโท สุรจิต สุวรรณทัต
๓๐๓. พลอากาศตรี คณิต เหลื่อมเจริญ
๓๐๔. พลอากาศตรี สุรศักดิ์ มีมณี
๓๐๕. พลอากาศตรี คเชนท์ โสมะนันทน์
๓๐๖. พลอากาศตรี รัชฎา วรภากร
๓๐๗. พลอากาศตรี นวรัตน์ มังคลา
๓๐๘. พลอากาศตรี ดําริห์ สุระกิจ
๓๐๙. พลอากาศตรี ฤทธิ์ อําพันแสง
๓๑๐. พลอากาศตรี จิรวัฒน์ มูลศาสตร์
๓๑๑. นาวาอากาศเอก พีระยุทธ ทองภักดี
๓๑๒. นาวาอากาศเอก ณรงค์ บุณะสุวรรณ
๓๑๓. นาวาอากาศเอก สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง
๓๑๔. นาวาอากาศเอก วิวัฒน์ นิลจุลกะ
ลําดับที่ ๘๘, ๑๒๑, ๑๒๓, ๑๒๔, ๑๒๖, ๑๒๘ ถึง ๑๓๑ เป็นตุลาการพระธรรมนูญด้วย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

