เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๐๙ ง

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กันยายน ๒๕๕๙

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง ถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารกลาง
ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งตุลาการศาลทหารกลาง จํานวน ๒๘๑ ราย
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ นั้น
เนื่องจากมีตุลาการศาลทหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะเหตุเกษียณอายุราชการและปรับย้ายไป
ดํารงตําแหน่งอื่น คณะกรรมการตุลาการทหารได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตร
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดํารงตําแหน่งแทนและได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ถอดถอน
และแต่งตั้งต่อไปแล้ว
บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ถอดถอนตุลาการศาลทหารกลาง จํานวน ๒๘๑ ราย
ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
และแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรให้ดํารงตําแหน่งตุลาการศาลทหารกลางแทน จํานวน ๓๐๙ ราย
ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้
สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม
๑. พันเอก ธนาพร สุธรรมพันธุ์
๒. พันเอก ศรัทธา คัยนันทน์
๓. นาวาเอกหญิง ศิตมน เจริญสุข
กรมราชองครักษ์
๔. พลเรือตรี อุดม ศรีถวัลย์
๕. พลตรีหญิง อรุณรัตน์ อินทรสุวรรณ
๖. พลตรีหญิง เพชราภรณ์ หิรัญบูรณะ
๗. พันเอก เดชาวุธ ฟุ้งลัดดา
๘. พันเอก ทนาย เพิ่มพูล
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๙. พลเอก พรรณนพ ศักดิ์วงศ์
๑๐. พลโท พินิจ ฉัตรเสถียรพงศ์
๑๑. พลโท ประกาศเกียรติ หิญชีระนันทน์
๑๒. พลโท อาณัติ เกิดด้วยบุญ
๑๓. พลโท วีรศักดิ์ มูลกัน
๑๔. พลโท สุรศักย์ วัยคุณา
๑๕. พลโท ภาณุ พรหมดิเรก

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๐๙ ง
๑๖.
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หน้า ๑๐
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พลโท นเรศรักษ์ ฐิตะฐาน
พลโท อรรคเดช ครุธเวโช
พลโท วิจิตร รัตนรักษ์
พลโท นภนต์ สร้างสมวงษ์
พลโท สุวิชา แก้วรุ่งเรือง
พลโท ชัยวัฒน์ พิชัยณรงค์
พลโท ปัญจะ ธรรมศรี
พลโท อาวุธ แสงตะวัน
พลโท เนรมิตร มณีนุตร์
พลโท สิทธิพล นิ่มนวล
พลโท พชร ชัยวุฒิ
พลโท สวัสดิ์ ทัศนา
พลโท สถาพร มหารักษิต
พลโท รักศักดิ์ โรจน์พิมพ์พันธุ์
พลโท อรรถพงศ์ ศิริวรรณ
พลโท กฤษณะ บวรรัตนารักษ์
พลโท สุวภัทร ยี่โถขาว
พลอากาศโท ชัยย์ณรงค์ โพธิ์น้อย
พลอากาศโท ประทีป คูณขุนทด
พลอากาศโท ชิดพล เกษมคุณ
พลตรีหญิง สุวาณี ศรีวิไลทนต์
พลตรี นพดล แสงพลสิทธิ์
พลตรี สมเกียรติ สืบปรุ
พลตรี สมเจตน์ คล้ายอุดม
พลตรี นเรศน์ มีลาภ
พลตรี กาญจน์พิจักษณ์ กาญจนทัพพะ
พลตรี ศยาม จันทรวิโรจน์
พลตรี อัครพล ประทุมโทน
พลตรี ทวี พฤกษาไพรบูลย์
พลตรี ชัยวิทย์ ชยาภินันท์
พลตรี เบ็ญจพล ยุกตะทัต
พลตรี กอบปัญญา วงศ์วิเศษกิจ

๑๙ กันยายน ๒๕๕๙

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๐๙ ง
๔๘.
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หน้า ๑๑
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พลตรี ภาณุ โรจนวสุ
พลตรี สุรศักดิ์ ทิมมาศ
พลตรี กิตติศักดิ์ บุญสุข
พลตรี อนิรุจน์ มัสโอดี
พลตรี สุรชาติ จิตต์แจ้ง
พลตรี โอภาส ลิ่วศิริวงษ์เจริญ
พลตรี เกียรติศักดิ์ ลิลิตธรรม
พลตรี ประกอบ ศรีพรมมา
พลตรี ร่มเกล้า ปั้นดี
พลตรี สาธิต สิงห์สมบุญ
พลตรี สุภมนัส ภารพบ
พลตรี สุรพงศ์ เปรมบัญญัติ
พลตรี ชยางกูร ธีรจันทรางกูร
พลตรี ต่างแดน พิศาลพงศ์
พลตรี อนุมนตรี วัฒนศิริ
พลตรี ปรีชา สายเพ็ชร
พลตรี ไพบูลย์ วรวรรณปรีชา
พลตรี เอกชัย หาญพูนวิทยา
พลตรี ชํานัญพจน์ พูลเกษ
พลตรี เพิ่มศักดิ์ รอบจังหวัด
พลตรี ชุมพล แก้วล้วน
พลตรี นุชิต ศรีบุญส่ง
พลตรี ยุทธนินทร์ บุนนาค
พลตรี ยศ ชุมสาย ณ อยุธยา
พลตรี สมชาติ ศิลป์เจริญ
พลตรี ประจักษ์ ยิ้มภักดี
พลตรี อดินันท์ ไชยฤกษ์
พลตรี ธีระยุทธ ศรีฟ้า
พลตรี วิสุทธิ์ เดชสกุล
พลเรือตรี พฤหัส จันทรกุล
พลเรือตรีหญิง ภณินท์ทิพย์ สาตราภัย
พลเรือตรี สหพงษ์ เครือเพ็ชร

๑๙ กันยายน ๒๕๕๙

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๐๙ ง
๘๐.
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หน้า ๑๒
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พลอากาศตรี ภูริทัต จันทร์แก้ว
พลอากาศตรีหญิง รจเรขา เบญจกุล
พลอากาศตรีหญิง เสริมพัฒน์ จัยวัฒน์
พันเอก ปริทรรศน์ พงษ์พานิช
พันเอกหญิง โชติมา วานิชย์
พันเอกหญิง รุ่งรัตน์ ครุธเวโช
พันเอก เอกราช อะมะวัลย์
พันเอก เริงฤทธิ์ บัญญัติ
พันเอก ยุทธเกียรติ ล้วนไพรินทร์
พันเอก เลิศฤทธิ์ จินดาพงษ์
พันเอก ธาดา กะราลัย
พันเอก พจน์ เอมพันธุ์
พันเอกหญิง จุฑาทิพย์ กมลรัตน์
พันเอกหญิง สุมิตรา กิตติวโรดม
พันเอกหญิง ฐิติรัตน์ แก้วเงิน
พันเอก มานะ กิ่งเพชร
พันเอก วินยั สกุลพราหมณ์
พันเอกหญิง ปนัดดา วรปัญญา
พันเอกหญิง สุวิมล ทรงกําพล
พันเอกหญิง วัชราวรรณ วีระรัตนกุล
พันเอกหญิง นพรัตน์ กาญจนวิสุทธิเดช
พันเอก มงคลสวัสดิ์ เพ็ชรศรีกอง
พันเอก ศรัณย์ บัณฑุรัตน์
พันเอก วัฒนันทน์ สายประเสริฐ
พันเอก วรวุฒิ กระเทศ
พันเอก ธนชัย วิชัยธนพัฒน์
นาวาเอกหญิง วัฒนา จิตร์ระเบียบ
นาวาเอกหญิง ปิยนาฏ จินตณวิชญ์
นาวาเอก ปัญญา ถาวร
นาวาเอกหญิง วิชชุตา งามอุโฆษ
นาวาเอก พรหมเมธ อติแพทย์
นาวาเอกหญิง ปริยดานุ์ พรหมดิเรก

๑๙ กันยายน ๒๕๕๙

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๐๙ ง
๑๑๒.
๑๑๓.
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นาวาเอก ฤมล ฤทธิ์คํารพ
นาวาอากาศเอก ภักดิพงศ์ อุบลรัตน์
นาวาอากาศเอกหญิง วารุณี มงคลฤดี
นาวาอากาศเอก รังสรรค์ เยาวรัตน์
นาวาอากาศเอกหญิง เชาวนา สุนทรวิภาต
นาวาอากาศเอก สันติชัย ฤทธิ์นาคา
นาวาอากาศเอก ธนวัฒน์ ทองขาว
นาวาอากาศเอก ทวิช ธุรกิตต์วัณณการ
นาวาอากาศเอก วรมิตร วาสนะโชติ
นาวาอากาศเอกหญิง นงนุช ชนะยุทธ
พันเอกหญิง พรรณภิดา ภวังค์ทัศน์
พันเอกหญิง คัทรีนทร์ สิรยากร
พันเอก สมพร เล็กพงษ์
พันเอก สมภพ สีตะมัย
พันเอก สุรพล ทิมมาศ
พันเอก ชนะณรงค์ ทรงวรวิทย์
นาวาเอกหญิง กนกกร แช่มช้อย
นาวาเอกหญิง อินทิรา ตันเจริญ
นาวาเอกหญิง ทิพย์วัลย์ กนกอุดม
นาวาเอกหญิง พจนา แก้วนิมิตร
นาวาเอกหญิง อรพร จินดาเวช
นาวาอากาศเอก สุวิชัย พินิจเวชการ
กองบัญชาการกองทัพไทย
พลเอก หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ
พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน
พลเอก สุรสิทธิ์ ถาวร
พลเอก สีหนาท วงศาโรจน์
พลเอก หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ
พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี
พลเอก บุญชู เกิดโชค
พลโท พรเทพ พิริยะโยธิน
พลโท กฤษดา นรภูมิพิภัชน์

๑๙ กันยายน ๒๕๕๙

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๐๙ ง
๑๔๓.
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พลโท สิบทิศ อักษรานุเคราะห์
พลโท ศักดา แสงสนิท
พลโท กฤษณ์ รัมมนต์
พลโท รักบุญ มนต์สัตตา
พลโท ยุทธนา เชาวน์เชฎฐ์
พลโท พิจิตร แก้วลี
พลโท นิวัติ สุบงกฎ
พลโท สุรสิทธิ์ ถนัดทาง
พลโท ชัยชนะ นาคเกิด
พลโท ธนเกียรติ ชอบชื่นชม
พลโท ยุทธนาสินธุ์ ศรีนุรัตน์เดชา
พลโท กฤษฎิ์ ยิ้มสู้
พลโท ณัฐกร ทิพย์สุข
พลโท ชัยยันต์ จิตต์ทา
พลโท พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว
พลโท ธงชัย สาระสุข
พลโท วิศิษฐ์ วิศิษฏ์โยธิน
พลเรือโท นวพล ดํารงพงศ์
พลตรี นเรนทร์ สิริภูบาล
พลตรี ยอดพล เบี้ยวไข่มุข
พลตรี อัศฎางค์ สัจจปาละ
พลตรี ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี
พลตรี พิสัณห์ ปฐมเอม
พลตรี อภิชาติ ชามาตย์
พลตรี ชาติชาย ปานงาม
พลตรี ธนวัฒน์ วุฑฒิชาติ
พลตรี วิชา ไผ่เกาะ
พลตรี สมควร ทองนาค
พลตรี ดํารงค์ ตัณฑะผลิน
พลตรี จรูญ อําภา
พลตรี ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์
พลตรี จีรยุทธ ทุนเจริญ

๑๙ กันยายน ๒๕๕๙

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๐๙ ง
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.
๒๐๒.
๒๐๓.
๒๐๔.
๒๐๕.

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

พลตรี ศุภฤกษ์ ชัยชนะ
พลตรี กิตติ เกตุศรี
พลอากาศตรีหญิง ศิริภร หิตะศิริ
พันเอก กําธร อ่ําสุข
พันเอก ไกพัล แก้วประพาฬ
พันเอก ฐปนรรฆ์ พลเมืองดี
พันเอก กฤตพันธุ์ รักใคร่
พันเอก พรพิศ รัตนานนท์
พันเอก ถิระ เหราบัตย์
พันเอก ธีระพันธ์ พงษ์ไพบูลย์
พันเอก ทนงค์ ลีฬหากาญจน์
พันเอก วรวิทย์ พงศ์ไพจิตร
นาวาเอกหญิง จิตศิริ สุขโกมล
พันเอก กิติพงษ์ จุลพงษ์
กองทัพบก
พลเอก ชนะทัพ อินทามระ
พลเอก สิริศักดิ์ วรเจริญ
พลเอก สมชาย ยังพิทักษ์
พลโท เสริมศักดิ์ นิยะโมสถ
พลโท เฉลิมพล ธรรมสุนทร
พลโท สนทัต อินทรตั้ง
พลโท สุรเดช เฟื่องเจริญ
พลโท ปณต แสงเทียน
พลโท เฉลิมพล เต็งศิริ
พลโท นักรบ บุญบัวทอง
พลโท ถกลเกียรติ นวลยง
พลโท โชติอนันต์ปรีชา ทรัพย์หิรัญ
พลโท พันธ์ยศ พันธ์เพิ่มศิริ
พลโท วราห์ บุญญะสิทธิ์
พลโท อภิรัชต์ คงสมพงษ์
พลโท สมโภชน์ วังแก้ว
พลโท สกล เอี่ยมตระกูล

๑๙ กันยายน ๒๕๕๙

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๐๙ ง
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.
๒๓๗.

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช
พลตรี ชัยชุมพล สุวรรณเตมีย์
พลตรี มณฑล ปราการสมุทร
พลตรี สุรเดช จารุจินดา
พลตรี สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ
พลตรี ชัยวัฒน์ จํารัส
พลตรี หาญณรงค์ รักษ์ศรีทอง
พลตรี สรกฤต ศรีนาค
พลตรี ฤทธี อินทราวุธ
พลตรี สุรสีห์ ครุธเวโช
พลตรี ศิริเดช ศิลปสุขุม
พลตรี คธายุทธ์ เสาวคนธ์
พลตรี เสรี เทพพิทักษ์
พลตรี วัชระ นิตยสุทธิ์
พลตรี สมศักดิ์ สมรักษ์
พลตรี ธเนศ กาลพฤกษ์
พลตรี วรเกียรติ รัตนานนท์
พลตรี สิริพจน์ รําไพกุล
พลตรี สมศักดิ์ สรไชยเมธา
พลตรี ธานี ฉุยฉาย
พลตรี ธนิส พิพิธวณิชการ
พลตรี ธนะศักดิ์ ชื่นอิ่ม
พลตรี ฉัตรกุล บัวรา
พลตรี บัณฑิต สะอาดศรี
พลตรี สุรใจ จิตต์แจ้ง
พลตรี อํานวย จุลโนนยาง
พลตรี เอกรัตน์ ช้างแก้ว
พลตรี วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์
พันเอกหญิง สิริพร สร้อยน้อย
พันเอก ตระกล อิศรางกูร ณ อยุธยา
พันเอก องอาจ จิรานุภาพ
พันเอก สมคิด ดีมิตร

๑๙ กันยายน ๒๕๕๙

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๐๙ ง
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.
๒๖๘.

พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

ถวิล กลั่นคํา
นรภัทร วิจิตรานุช
ธนาธิป สว่างแสง
พัลลภ เฟื่องฟู
วัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์
กฤษณะ วโรภาษ
ครรชิต ปิยะเวชวิรัตน์
พลศักดิ์ ศรีเพ็ญ
เมธี พร้อมเพรียงชัย
วสันต์ พึ่งสําเภา
อภิรัษฏ เมธสุวรรณ
กองทัพเรือ
พลเรือเอก วีระพันธ์ บางท่าไม้
พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์
พลเรือโท สายันต์ ประสงค์สําเร็จ
พลเรือโท พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย
พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล
พลเรือโท ลือชัย รุดดิษฐ์
พลเรือโท โสภณ วัฒนมงคล
พลเรือโท สัมพันธ์ สุนทรครุธ
พลเรือโท พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์
พลเรือโท สุทธินันท์ สกุลภุชพงษ์
พลเรือโท นฤดม แป้นเจริญ
พลเรือโท ไตรสิทธิ์ พันธุ์สิทธิ์
พลเรือโท พิเชฐ ตานะเศรษฐ
พลเรือโท อดิเรก ชมภูนุช
พลเรือโท ธีร์ อุปนิสากร
พลเรือโท ภาณุ บุณยะวิโรจ
พลเรือโท ศักดิ์สิทธิ์ ยังวิจิตร
พลเรือตรี สุรพล คุปตะพันธ์
พลเรือตรี สมภพ สุวิทยาลังการ
พลเรือตรี ปรีชา พงศ์สุวรรณ

๑๙ กันยายน ๒๕๕๙

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๐๙ ง
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.
๒๙๖.
๒๙๗.
๒๙๘.
๒๙๙.

พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

สมหมาย วงษ์จันทร์
สมประสงค์ นิลสมัย
อาทร เคลือบมาศ
ธีระพงษ์ มูลละ
กฤษฎาภรณ์ พันธุมโพธิ
ชุมศักดิ์ นาควิจิตร
มนัสวี บูรณพงศ์
กาญจน์ ดีอุบล
อรรถพร บรมสุข
ก่อเกียรติ ปั้นดี
ประพาฬพงศ์ โภชนสมบูรณ์
สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา
ประพนธ์ อู่ศิริจันทร์
มาศพันธุ์ ถาวรามร
วิศาล ปัณฑวังกูร
ธเนศ อินทรัมพรรย์
ดุลยพจน์ สิชฌนุกฤษฏ์
ชัยยุทธ นพกูล
ชนะ พูนนิพงษ์
สมเจตน์ คงรอด
พันธุ์ธัช สุภาชัย
สันทนา วัฒนนาวิน
กิตติศักดิ์ ศังขมณี
พิทักษ์ อิ่มวิทยา
กองทัพอากาศ
พลอากาศเอก นิรันดร์ ยิ้มสรวล
พลอากาศเอก วิสุรินทร์ มูลละ
พลอากาศโท บุญเอนก ดวงอุไร
พลอากาศโท เชิดพงศ์ เอี่ยมสมุทร
พลอากาศโท ภานุพงศ์ เสยยงคะ
พลอากาศโท ปรเมศร์ เกษโกวิท
พลอากาศโท ธเนศร์ศักดิ์ วุฒาพิทักษ์

๑๙ กันยายน ๒๕๕๙

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๐๙ ง

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กันยายน ๒๕๕๙

๓๐๐. พลอากาศตรี คเชนท์ โสมะนันทน์
๓๐๑. พลอากาศตรี ทนงศักดิ์ สุทธิสารากร
๓๐๒. พลอากาศตรี อิทธพร คณะเจริญ
๓๐๓. พลอากาศตรี จิรวัฒน์ มูลศาสตร์
๓๐๔. พลอากาศตรีหญิง ประกายเพชร จันทร์โอชา
๓๐๕. พลอากาศตรี สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง
๓๐๖. นาวาอากาศเอก ชากร ตะวันแจ้ง
๓๐๗. นาวาอากาศเอก สุวรรณ ขําทอง
๓๐๘. นาวาอากาศเอก จารุวัฒน์ สมสะอาด
๓๐๙. นาวาอากาศเอก วิวัฒน์ นิลจุลกะ
ลําดับที่ ๕๙ ๑๐๑ ๑๐๕ ๑๒๔ ถึง ๑๒๗ ๑๓๑ และ ๑๓๒ เป็นตุลาการพระธรรมนูญด้วย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

