เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๒ ง

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

ประกาศ
ให้นายทหารสัญญาบัตร และนายตารวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบตั ิหน้าที่
นายทหารราชองครักษ์พิเศษ และนายตารวจราชองครักษ์พิเศษ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้นายทหารสัญญาบัตร และนายตารวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัตหิ น้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ
และนายตารวจราชองครักษ์พิเศษ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๖ และมาตรา ๗ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐ มาตรา ๔
มาตรา ๖ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัตนิ ายตารวจราชสานัก พ.ศ. ๒๔๙๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ และนายตารวจราชองครักษ์พิเศษ
จานวน ๑,๒๖๑ นาย ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖2 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๒ ง

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

บัญชีรายชื่อนายทหารสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ
รวม ๑,๑๖๓ นาย
เหล่าทหารบก
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.

พลเอก หม่อมหลวงวิชัย ชยางกูร
พลเอก หม่อมหลวงประสบชัย เกษมสันต์
พลเอก กนิต วาสิกศิริ
พลเอก กมล แสนอิสระ
พลเอก กรีเมศร บุนนาค
พลเอก กฤษฎา อารีรัชชกุล
พลเอก กฤษณรักษ์ ทรัพย์ยิ่ง
พลเอก กฤษพงศ์ แก้วจินดา
พลเอก กลชัย พรรณเชษฐ์
พลเอก กวี ประเคนรี
พลเอก กสิกร คีรศี รี
พลเอก กอบศักดิ์ รักแผน
พลเอก กะสิณ ทองโกมล
พลเอก กันตภณ ปทุมลังการ์
พลเอก กัมพล โภชนดา
พลเอก กานต์ สุมะโน
พลเอก กิจพันธ์ ธัญชวนิช
พลเอก กิตกูร อุทยางกูร
พลเอก กิตติ์ คิม้ วงษ์ษา
พลเอก กิตติ รัตนฉายา
พลเอก กิตติทศั น์ บาเหน็จพันธุ์
พลเอก กิตติพงษ์ เกษโกวิท
พลเอก กิตติพล ภัคโชตานนท์
พลเอก กุลิส วัฒนา
พลเอก กุศล พันธุ์อบุ ล
พลเอก เกริกชัย จันทร์สุวานิชย์
พลเอก เกรียงไกร บุรินทร์วัฒนา
พลเอก เกษม นภาสวัสดิ์
พลเอก เกษม ธรรมกุล
พลเอก เกษมชาติ นเรศเสนีย์

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๒ ง

๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์
พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต
พลเอก โกวิท รักษาเสรี
พลเอก ไกรศิริ บุรณศิริ
พลเอก ขจร รามัญวงศ์
พลเอก ขจรพล ทองอารีย์
พลเอก ขวัญชาติ กล้าหาญ
พลเอก คณิต สาพิทักษ์
พลเอก คณิต อุทิตสาร
พลเอก คนินทร วงศาโรจน์
พลเอก คมกฤช ปุณโณทก
พลเอก คมกฤช ศรียะพันธ์
พลเอก คมสัน มานวกุล
พลเอก ครุฑ จันเทร์มะ
พลเอก คารณ กาญจนาคม
พลเอก จงเพียร พูลทรัพย์
พลเอก จตุฤทธิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
พลเอก จรัล กุลละวณิชย์
พลเอก จริยะ ทองทับ
พลเอก จรูญ พูนสนอง
พลเอก จักรรัตน์ ธาราพิทักษ์
พลเอก จักรี ตันติพงศ์
พลเอก จารุเกียรติ ชัยวงษ์
พลเอก จารุทัศน์ จันทรนิมะ
พลเอก จาแลง อุชโุ กมล
พลเอก จิตตสักก์ เจริญสมบัติ
พลเอก จิตติพงศ์ สุวรรณเศรษฐ
พลเอก จิรพงศ์ วรรณรัตน์
พลเอก จิรพันธ์ เกษมศานติ์สุข
พลเอก จิรศักดิ์ บุตรเนียร

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๒ ง

๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
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.

หนา้ ๔
ราชกิจจานุเบกษา

พลเอก จิระ โกมุทพงศ์
พลเอก จิระเดช โมกขะสมิต
พลเอก จิรเดช สิทธิประณีต
พลเอก จิระศักดิ์ วัฒนาวงศ์
พลเอก จุมพฏ กาญจนินทุ
พลเอก จุมพล นุรักษ์เขต
พลเอก จุลเลขา ชาญเลขา
พลเอก เจษฎา ศรีสุภาพ
พลเอก ฉลองชัย แย้มสระโส
พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
พลเอก ฉัตรเฉลิมพล บุศยกุล
พลเอก ฉัตรชัย ทัศนียานนท์
พลเอก ฉัตรชัย ธรรมรักษา
พลเอก เฉลิมพล ธรรมสุนทร
พลเอก ชนะพล แก้ววาตะ
พลเอก ชนินทร์ จันทรโชติ
พลเอก ชยันต์ นุตยะสกุล
พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ
พลเอก ชลวิชญ์ เพิ่มทรัพย์
พลเอก ชลิต วสยางกูร
พลเอก ชลิต ศรีระเดช
พลเอก ชวลิต จารุจินดา
พลเอก ชวิน เปล่งวิทยา
พลเอก ชัชชม กันหลง
พลเอก ชัชวาล มัน่ ศุข
พลเอก ชัชวาลย์ ขาเกษม
พลเอก ชัชวาลย์ จรูญรัชฎ์
พลเอก ชัชวาลย์ จันรัตน์
พลเอก ชัชวาลย์ อัคนิทัต
พลเอก ชัยกร ประเสริฐสุข

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๒ ง

๙๑.
๙๒.
๙๓.
๙๔.
๙๕.
๙๖.
๙๗.
๙๘.
๙๙.
๑๐๐.
๑๐๑.
๑๐๒.
๑๐๓.
๑๐๔.
๑๐๕.
๑๐๖.
๑๐๗.
๑๐๘.
๑๐๙.
๑๑๐.
๑๑๑.
๑๑๒.
๑๑๓.
๑๑๔.
๑๑๕.
๑๑๖.
๑๑๗.
๑๑๘.
๑๑๙.
๑๒๐.

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

พลเอก ชัยณรงค์ หนุนภักดี
พลเอก ชัยนันท์ อาจวงษ์
พลเอก ชัยพัฒน์ ธีรธารง
พลเอก ชัยรัฐ ยิง่ ยง
พลเอก ชัยรัตน์ ชีระพันธุ์
พลเอก ชาญ โกมลหิรญ
ั
พลเอก ชาญ บุญประเสริฐ
พลเอก ชาญวิช ศรีธรรมวุฒิ
พลเอก ชาญวุฒิ อินทุลกั ษณ์
พลเอก ชาตรี ช่างเรียน
พลเอก ชาตรี ศิรศรัณย์
พลเอก ชาติชาย บุญวัฒนะกุล
พลเอก ชาติชายพัฎฐ์ สุคนธสิงห์
พลเอก ชาย คาวงษา
พลเอก ชายชาญ ตาตะนันท์
พลเอก ชายศักดิ์ โสมกุล
พลเอก ชานาญ พาสุนันท์
พลเอก ชุมแสง สวัสดิสงคราม
พลเอก ชูเกียรติ เธียรสุนทร
พลเอก ชูชัย สินไชย
พลเอก ชูชาติ พรหมพระสิทธิ์
พลเอก ชูชาติ สุขสงวน
พลเอก ชูชาติ หิรัญรักษ์
พลเอก ชูศกั ดิ์ เมฆสุวรรณ์
พลเอก ชูศกั ดิ์ สันติวรวุฒิ
พลเอก ชูศกั ดิ์ สุวรรณศิริกลุ
พลเอก ชูศิลป์ คุณาไทย
พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร
พลเอก เชาวน์ คงพูลศิลป์
พลเอก เชิญชัย พินิจสุทธาโภชน์

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๒ ง

๑๒๑.
๑๒๒.
๑๒๓.
๑๒๔.
๑๒๕.
๑๒๖.
๑๒๗.
๑๒๘.
๑๒๙.
๑๓๐.
๑๓๑.
๑๓๒.
๑๓๓.
๑๓๔.
๑๓๕.
๑๓๖.
๑๓๗.
๑๓๘.
๑๓๙.
๑๔๐.
๑๔๑.
๑๔๒.
๑๔๓.
๑๔๔.
๑๔๕.
๑๔๖.
๑๔๗.
๑๔๘.
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๑๕๐.

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

พลเอก เชิดชัย จันทร์เทศ
พลเอก โชคชัย หงส์ทอง
พลเอก ไชยเฉลิม เชี่ยวโสธร
พลเอก ไชยเดช บุญรอด
พลเอก ณฐพันธุ์ วัฒนวิบูลย์
พลเอก ณรงค์ เด่นอุดม
พลเอก ณรงค์ ตุวยานนท์
พลเอก ณรงค์ นิลวาศ
พลเอก ณรงค์ มหาคุณ
พลเอก ณรงค์ศกั ดิ์ ภู่อารีย์
พลเอก ณัฏฐพลชัย วิเศษสินธุ
พลเอก ณัฐชัย ใบเงิน
พลเอก ณัฐติพล กนกโชติ
พลเอก ณัฐพล สมคะเน
พลเอก ณัทกร เกิดสุขผล
พลเอก ดนัย มีชูเวท
พลเอก ดรัณ ยุทธวงษ์สุข
พลเอก ดารงศักดิ์ วรรณกลาง
พลเอก ดิชวัฒน์ กุญชรานุสสรณ์
พลเอก ดิฏฐพร ศศะสมิต
พลเอก ดุลย์พิทักษ์ เหรียญบุบผา
พลเอก ดุษฎี รามสมภพ
พลเอก เดชา เหมกระศรี
พลเอก เด่นดวง ทิมวัฒนา
พลเอก ตฤณ กาญจนานันท์
พลเอก ต่อศักดิ์ คงเมือง
พลเอก เติมศักดิ์ อาภรณ์เอีย่ ม
พลเอก โตมร กิตติโสภณ
พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน
พลเอก ไตรโรจน์ ครุธเวโช

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๒ ง
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๑๖๑.
๑๖๒.
๑๖๓.
๑๖๔.
๑๖๕.
๑๖๖.
๑๖๗.
๑๖๘.
๑๖๙.
๑๗๐.
๑๗๑.
๑๗๒.
๑๗๓.
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หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

พลเอก ถนอม วัชรพุทธ
พลเอก ถาวร รัตนาวะดี
พลเอก เถกิง นิรัตศิ ัย
พลเอก เถกิง มุง่ ธัญญา
พลเอก ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน
พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์
พลเอก ทรงพล ไพนุพงศ์
พลเอก ทลวงรณ วรชาติ
พลเอก ทวนชัย พันธ์เพิ่มศิริ
พลเอก ทวี สมไร่ขิง
พลเอก ทวีป เนตรนิยม
พลเอก ทวีป สุวรรณสิงห์
พลเอก ทวีวรรณ นิยมเสน
พลเอก ทวีวฒ
ั น์ บูรณสิงห์
พลเอก ทวีศักดิ์ สารโกศล
พลเอก ทวีศักดิ์ เรืองพงษ์
พลเอก ทศพร ทรงสุวรรณ
พลเอก ทศพร ศิลปาจารย์
พลเอก ทองแท่ง เถระพัฒน์
พลเอก ทองนิยม น้อมศิริ
พลเอก ทานุ อินสว่าง
พลเอก ทาเนียบ ทับมณี
พลเอก ทิวะพร ชะนะพะเนาว์
พลเอก เทพทัต พรหโมปกรณ์
พลเอก เทียนชัย รับพร
พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล
พลเอก ธงชัย เทพารักษ์
พลเอก ธนดล เผ่าจินดา
พลเอก ธนเดช ประทุมรัตน์
พลเอก ธนา วิทยวิโรจน์

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๒ ง

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.
๒๐๖.
๒๐๗.
๒๐๘.
๒๐๙.
๒๑๐.

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

พลเอก ธนากร ทองศุข
พลเอก ธนาคาร เกิดในมงคล
พลเอก ธนู ศรียากูล
พลเอก ธนู สุขสาราญ
พลเอก ธรรมนูญ กุลประดิษฐ์
พลเอก ธรรมรัชต์ เจริญกุล
พลเอก ธราธร ศรียะพันธ์
พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร
พลเอก ธานินท์ เกตุทัต
พลเอก ธารินทร์ สุตะพาหะ
พลเอก ธิติพงษ์ เจนนุวัตร
พลเอก ธีรเดช มีเพียร
พลเอก ธีรรัตน์ พุธานานนท์
พลเอก ธีรชัย นาควานิช
พลเอก ธีระ บุญพิทักษ์
พลเอก ธีระพงษ์ ศรีวฒ
ั นกุล
พลเอก ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ
พลเอก ธีระวัฒน์ ปัทมานนท์
พลเอก เธียรวิชญ์ สายพงศ์
พลเอก นคร สุขประเสริฐ
พลเอก นครินทร์ นาคอาทิตย์
พลเอก นพดล โชติศิริ
พลเอก นพดล ฟักอังกูร
พลเอก นพดล วรรธโนทัย
พลเอก นพปฎล คุณกมุท
พลเอก นพวงศ์ สุรวิชัย
พลเอก นภดล การุณยะวนิช
พลเอก นรินทร์ ลักขณา
พลเอก นริศ วงศ์สิงห์
พลเอก นฤนาท กัมปนาทแสนยากร

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๒ ง

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.
๒๓๘.
๒๓๙.
๒๔๐.

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

พลเอก นาวิน ดาริกาญจน์
พลเอก นินนาท เบี้ยวไข่มุข
พลเอก นิพนธ์ ปานมงคล
พลเอก นิพนธ์ ภารัญนิตย์
พลเอก นิพฒ
ั น์ บุณยรัตพันธุ์
พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก
พลเอก นิมิตร จารุเวศ
พลเอก นิยม ศันสนาคม
พลเอก นุโรจน์ รอดโพธิ์ทอง
พลเอก บดินทร์ ลักษมีวาสิน
พลเอก บรรเจิด เทียนทองดี
พลเอก บรรเทา ใยเกตุ
พลเอก บวรรัตน์ ไมตรีประศาสน์
พลเอก บัญญัติ ดารงค์เผ่า
พลเอก บัณฑูร ติปยานนท์
พลเอก บุญเกิด วาดวารี
พลเอก บุญรอด สมทัศน์
พลเอก บุญลือ วงษ์ท้าว
พลเอก บุญเลิศ จันทราภาส
พลเอก บุญเลิศ พลจันทร
พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
พลเอก บุญสร้าง มานะธรรม
พลเอก บุณยรักษ์ พูนชัย
พลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์
พลเอก บุรี มนต์ไตรเวศย์
พลเอก ปกครอง นาถเสวี
พลเอก ปฏิพนธ์ กุลพิจิตร
พลเอก ประกาศ พันธุบรรยงก์
พลเอก ประกิต ศิริพนั ธ์
พลเอก ประจักษ์ จันทร์โอ

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๒ ง

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.
๒๖๙.
๒๗๐.

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

พลเอก ประดิษฐ์ บุญเกิด
พลเอก ประดิษฐ์ ลิ้มไพบูลย์
พลเอก ประเทือง เทียนทองดี
พลเอก ประพนธ์ ศักดิ์สุภา
พลเอก ประพันธ์ พุทธานุ
พลเอก ประพาฬ กุลพิจิตร
พลเอก ประพาฬ นิลวงศ์
พลเอก ประภัสสร์ เศวตภาณุ
พลเอก ประมณฑ์ ผลาสินธุ์
พลเอก ประยุทธ เมฆวิชัย
พลเอก ประยุทธ อินทรประสิทธิ์
พลเอก ประยูร มีเดช
พลเอก ประวุฒิ ชาญวิทย์
พลเอก ประศาสน์ บุรินทร์วัฒนา
พลเอก ประสงค์ บุตรขวัญ
พลเอก ประสาท สุขเกษตร
พลเอก ประสาท เหล่าถาวร
พลเอก ประสาร เปรมะสกุล
พลเอก ประสิทธิชัย พิบลู รัตน์
พลเอก ประสูตร รัศมีแพทย์
พลเอก ประเสริฐ กาสุวรรณ
พลเอก ประเสริฐ ยังประภากร
พลเอก ปริญญา แต่แดงเพชร
พลเอก ปริญญา ทวีชัยการ
พลเอก ปริญญา บูรณางกูร
พลเอก ปริญญา สมสุวรรณ
พลเอก ปรีชา แคล้วปลอดทุกข์
พลเอก ปรีชา ตุลยสุวรรณ
พลเอก ปรีชา เปรมาสวัสดิ์
พลเอก ปรีชา สุวัณณะศรี

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๒ ง

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.
๓๐๐.

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

พลเอก ปรีชา ชานาญเวช
พลเอก ปรีดี สามิภักดิ์
พลเอก ปัญญา รอดเชื้อ
พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ
พลเอก ปานศิริ มีผล
พลเอก ปิติ กัมพูพงศ์
พลเอก ปิยะพล วัฒนกุล
พลเอก แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา
พลเอก โปฎก บุนนาค
พลเอก ผ่านโผน อินทรทัต
พลเอก เผด็จ วัฒนะภูติ
พลเอก เผด็จการ จันทร์เสวก
พลเอก พงศธร ฉายกาเหนิด
พลเอก พงษ์เทพ เทศประทีป
พลเอก พงษ์ศักดิ์ เอกบรรณสิงห์
พลเอก พนา ถนอมสิงห์
พลเอก พรจักร มนูธรรม
พลเอก พรชัย เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
พลเอก พรชัย นิพิฏฐ์กุล
พลเอก พรสิน พงษ์สวุ รรณ
พลเอก พลเดช จุลเสน
พลเอก พลวัส แก้วเรียน
พลเอก พลางกูร กล้าหาญ
พลเอก พลาวุฒิ กลับเจริญ
พลเอก พหล จันทรประภา
พลเอก พหล สง่าเนตร
พลเอก พอพล มณีรินทร์
พลเอก พัชรพงษ์ อินทรสุวรรณ
พลเอก พัชราวุธ วงษ์เพชร
พลเอก พัฑฒะนะ พุธานานนท์

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๒ ง

๓๐๑.
๓๐๒.
๓๐๓.
๓๐๔.
๓๐๕.
๓๐๖.
๓๐๗.
๓๐๘.
๓๐๙.
๓๑๐.
๓๑๑.
๓๑๒.
๓๑๓.
๓๑๔.
๓๑๕.
๓๑๖.
๓๑๗.
๓๑๘.
๓๑๙.
๓๒๐.
๓๒๑.
๓๒๒.
๓๒๓.
๓๒๔.
๓๒๕.
๓๒๖.
๓๒๗.
๓๒๘.
๓๒๙.
๓๓๐.

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

พลเอก พัฒนพงศ์ องอาจอิทธิชัย
พลเอก พันธุ์ศักดิ์ บูรณปรีชา
พลเอก พัลลภ เรขะรุจิ
พลเอก พิชัย ฉินนะโสต
พลเอก พิชิต กรานเลิศ
พลเอก พิชิต พินติ ตานนท์
พลเอก พิชิต ฟูฟุ้ง
พลเอก พิเชษฐ์ วิสัยจร
พลเอก พินิจ โจมพรม
พลเอก พิพัฒน์โชติ สิทธิชัยนาม
พลเอก พิรุณ แผ้วพลสง
พลเอก พิศณุ อุไรเลิศ
พลเอก พิศาล ชูประวัติ
พลเอก พิศาล บัวสรวง
พลเอก พิสิฐ ปาสาณพันธ์
พลเอก พิสุทธิ์ เปาอินทร์
พลเอก พีรวัฒน์ เปรมศรี
พลเอก พีระพันธ์ อภิชาตนนท์
พลเอก พูลศักดิ์ นาคพัฒน์
พลเอก เพิ่มศักดิ์ พวงสาโรจน์
พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ
พลเอก ไพบูลย์ กาญจนพิบลู ย์
พลเอก ไพบูลย์ บุญประเสริฐ
พลเอก ไพบูลย์ เอมพันธุ์
พลเอก ไพโรจน์ จันทร์อไุ ร
พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย
พลเอก ไพโรจน์ มาประชา
พลเอก ไพโรจน์ วัฒนโยธิน
พลเอก ภัสสร อิศรางกูร ณ อยุธยา
พลเอก ภาณุวฒ
ั น์ ศาตะมาน

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๒ ง

๓๓๑.
๓๓๒.
๓๓๓.
๓๓๔.
๓๓๕.
๓๓๖.
๓๓๗.
๓๓๘.
๓๓๙.
๓๔๐.
๓๔๑.
๓๔๒.
๓๔๓.
๓๔๔.
๓๔๕.
๓๔๖.
๓๔๗.
๓๔๘.
๓๔๙.
๓๕๐.
๓๕๑.
๓๕๒.
๓๕๓.
๓๕๔.
๓๕๕.
๓๕๖.
๓๕๗.
๓๕๘.
๓๕๙.
๓๖๐.

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

พลเอก ภาณุศักดิ์ สว่างเนตร
พลเอก ภาษิต สนธิขันธ์
พลเอก ภิรมย์ ตังครัตน์
พลเอก ภุชงค์ ขุนทอง
พลเอก ภุชงค์ รัตนวรรณ
พลเอก ภูดิท วีระศักดิ์
พลเอก ภูดศิ ทัตติยโชติ
พลเอก มงคล เผ่าพงษ์คล้าย
พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์
พลเอก มณฑล ไชยเสวี
พลเอก มณฑล บารุงพฤกษ์
พลเอก มณี ภุมรารสสุคนธ์
พลเอก มนตรี ศุภาพร
พลเอก มนัส คล้ายมณี
พลเอก มนัส อร่ามศรี
พลเอก มนู สายัณห์นิโครธ
พลเอก มังกร โกสินทรเสนีย์
พลเอก มานะ พิมนล์พันธุ์
พลเอก มาโนช บุญคลัง
พลเอก มาโนช เปรมวงศ์ศริ ิ
พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์
พลเอก มาลัย คิว้ เที่ยง
พลเอก เมธี สมุทรักษ์
พลเอก ไมตรี อยู่สถาพร
พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ
พลเอก ยิ่งยส โชติพิมาย
พลเอก ยุทธนา แย้มพันธุ์
พลเอก ยุทธพันธุ์ มกรมณี
พลเอก ยุทธศักดิ์ รักษ์ศรี
พลเอก ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๒ ง

๓๖๑.
๓๖๒.
๓๖๓.
๓๖๔.
๓๖๕.
๓๖๖.
๓๖๗.
๓๖๘.
๓๖๙.
๓๗๐.
๓๗๑.
๓๗๒.
๓๗๓.
๓๗๔.
๓๗๕.
๓๗๖.
๓๗๗.
๓๗๘.
๓๗๙.
๓๘๐.
๓๘๑.
๓๘๒.
๓๘๓.
๓๘๔.
๓๘๕.
๓๘๖.
๓๘๗.
๓๘๘.
๓๘๙.
๓๙๐.

หนา้ ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

พลเอก เยาวดนัย ภู่เจริญยศ
พลเอก รณจักร สวัสดิเกียรติ
พลเอก รณชัย มัญชุสนุ ทรกุล
พลเอก รณยุทธ ฤทธิฤาชัย
พลเอก รณวิทย์ อุปถัมภ์นรากร
พลเอก รวมพล มีชูอรรถ
พลเอก ระพีศักดิ์ ธนะพัฒน์
พลเอก ระวิ พรหมสาขา ณ สกลนคร
พลเอก รักสิทธิ์ วาสิกานนท์
พลเอก รังสาทย์ แช่มเชื้อ
พลเอก รัตนพันธุ์ โรจนะภิรมย์
พลเอก รัศมี วงศ์พรหมเมฆ
พลเอก ราม บุญครอง
พลเอก เรืองปัญญา โคปาละสุต
พลเอก ฤทัย นิโลบล
พลเอก ลือพงศ์ โชติวิทยากาญจน์
พลเอก วทัญญู ปรัชญานนท์
พลเอก วรเดช ภูมิจิตร
พลเอก วรพงศ์ หัตถพันธุ์
พลเอก วรพันธ์ วรศักดิโ์ ยธิน
พลเอก วรพิมพ์ ดิษยบุตร
พลเอก วรรณทิพย์ ว่องไว
พลเอก วรรณะ มังคะลี
พลเอก วรวัฒน์ อินทรทัต
พลเอก วรวิทย์ ดรุณชู
พลเอก วรวิทย์ พรรณสมัย
พลเอก วสันต์ สุริยมงคล
พลเอก วสุ ชนะรัตน์
พลเอก วสุ เฟื่องสารวจ
พลเอก วัชระ อักษรศรี

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๒ ง

๓๙๑.
๓๙๒.
๓๙๓.
๓๙๔.
๓๙๕.
๓๙๖.
๓๙๗.
๓๙๘.
๓๙๙.
๔๐๐.
๔๐๑.
๔๐๒.
๔๐๓.
๔๐๔.
๔๐๕.
๔๐๖.
๔๐๗.
๔๐๘.
๔๐๙.
๔๑๐.
๔๑๑.
๔๑๒.
๔๑๓.
๔๑๔.
๔๑๕.
๔๑๖.
๔๑๗.
๔๑๘.
๔๑๙.
๔๒๐.

หนา้ ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

พลเอก วัฒนชัย วุฒิศิริ
พลเอก วัฒนะ กาญจนะวสิต
พลเอก วัฒนา สรรพานิช
พลเอก วัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์
พลเอก วันชัย เอมโอชะ
พลเอก วัลลภ จิตตฤกษ์
พลเอก วัลลภ สายแสงทอง
พลเอก วิจารณ์ ปานเจริญ
พลเอก วิจติ ร กรีเงิน
พลเอก วิจติ ร คงนิล
พลเอก วิจติ ร จุณณะภาต
พลเอก วิจติ ร ชัยฤกษ์
พลเอก วิชญ ไขรัศมี
พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
พลเอก วิชล ธุรภาคพิบูล
พลเอก วิชัย บัวรอด
พลเอก วิชัย หงสกุล
พลเอก วิชา เตชะวณิชย์
พลเอก วิชา ศิรธิ รรม
พลเอก วิชิต ยาทิพย์
พลเอก วิชิต สาทรานนท์
พลเอก วิเชียร มัญญะหงษ์
พลเอก วิเชียร แนบเนียน
พลเอก วิทยา ช่อวิเชียร
พลเอก วิทยา ทับแสง
พลเอก วิทวัส บุญยสัมพันธุ์
พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์
พลเอก วินัย ภัททิยกุล
พลเอก วินัย ยวดยิ่ง
พลเอก วินัย สร้างสุขดี

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๒ ง

๔๒๑.
๔๒๒.
๔๒๓.
๔๒๔.
๔๒๕.
๔๒๖.
๔๒๗.
๔๒๘.
๔๒๙.
๔๓๐.
๔๓๑.
๔๓๒.
๔๓๓.
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๔๓๕.
๔๓๖.
๔๓๗.
๔๓๘.
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๔๔๔.
๔๔๕.
๔๔๖.
๔๔๗.
๔๔๘.
๔๔๙.
๔๕๐.

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

พลเอก วินัย เสมสวัสดิ์
พลเอก วินิจ กระจ่างสนธิ์
พลเอก วินิจ บุณยะประภัศร
พลเอก วินิต เทศวิศาล
พลเอก วิบูลย์ศักดิ์ หนีพาล
พลเอก วิภาส ตันสุหัช
พลเอก วิมล วงศ์วานิช
พลเอก วิโรจน์ บัวจรูญ
พลเอก วิโรจน์ แสงสนิท
พลเอก วิลาศ เย็นบารุง
พลเอก วิวรรธน์ สุชาติ
พลเอก วิศณุ ศรียะพันธ์
พลเอก วิเศษ คงอุทัยสกุล
พลเอก วิสิษฐ แจ้งประจักษ์
พลเอก วีรฉัตร ครองวรฉัตร
พลเอก วีรยุทธ ดวงนิมติ ร
พลเอก วีรศักดิ์ มณีอนิ ทร์
พลเอก วีรศักดิ์ นักสอน
พลเอก วีระ การสุทธิ์
พลเอก วีระชัย เอี่ยมสอาด
พลเอก วีระพันธ์ ปัทมานนท์
พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล
พลเอก วีรากฤต แย้มวิบูล
พลเอก วุฒิชัย พรพิบูลย์
พลเอก วุฒิชัย สิริสมั พันธ์
พลเอก วุฒินนั ท์ ลีลายุทธ
พลเอก แวน อานันท์
พลเอก ศรีโพธิ์ เปาวรัตน์
พลเอก ศรุต นาควัชระ
พลเอก ศักดิ์ เขียวสอาด

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๒ ง

๔๕๑.
๔๕๒.
๔๕๓.
๔๕๔.
๔๕๕.
๔๕๖.
๔๕๗.
๔๕๘.
๔๕๙.
๔๖๐.
๔๖๑.
๔๖๒.
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๔๖๔.
๔๖๕.
๔๖๖.
๔๖๗.
๔๖๘.
๔๖๙.
๔๗๐.
๔๗๑.
๔๗๒.
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๔๗๔.
๔๗๕.
๔๗๖.
๔๗๗.
๔๗๘.
๔๗๙.
๔๘๐.

หนา้ ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

พลเอก ศักดิ์ชัย อ่าครองธรรม
พลเอก ศักดิ์ณรงค์ เอียงพยุง
พลเอก ศักดิ์สนิ ทิพยเกษร
พลเอก ศิริ ทิวะพันธุ์
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล
พลเอก ศิรินทร์ ธูปกล่า
พลเอก ศุขเกษม องคะศิลป์
พลเอก ศุภกร สงวนชาติศรไกร
พลเอก ศุภชัย ภิรมย์ภักดี
พลเอก ศุภวัฒน์ เชิดธรรม
พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์
พลเอก สกล ชืน่ ตระกูล
พลเอก สกุณชัย ศิริเรือง
พลเอก สงคราม เอมพันธุ์
พลเอก สถาพร เกียรติภิญโญ
พลเอก สถิต แจ่มจารัส
พลเอก สนธยา ทรัพย์สกุล
พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน
พลเอก สนัน่ มะเริงสิทธิ์
พลเอก สมเกียรติ มาสมบูรณ์
พลเอก สมเกียรติ สุทธิไวยกิจ
พลเอก สมเจตน์ ทรัพย์สมบูรณ์
พลเอก สมชัย มาระเนตร์
พลเอก สมชัย สมประสงค์
พลเอก สมชาติ สถลนันทน์
พลเอก สมชาย วัชรานาถ
พลเอก สมชาย สุพรรณรัตน์
พลเอก สมชาย หิรัณยัษฐิติ
พลเอก สมชาย อุบลเดชประชารักษ์
พลเอก สมทัต อัตตะนันทน์

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๒ ง

๔๘๑.
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๔๙๑.
๔๙๒.
๔๙๓.
๔๙๔.
๔๙๕.
๔๙๖.
๔๙๗.
๔๙๘.
๔๙๙.
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๕๐๑.
๕๐๒.
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๕๐๔.
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๕๐๗.
๕๐๘.
๕๐๙.
๕๑๐.

หนา้ ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

พลเอก สนธิศักดิ์ วิทยาเอนกนันท์
พลเอก สมบูรณ์เกียรติ สิทธิเดชะ
พลเอก สมพงษ์ พิมนล์พนั ธุ์
พลเอก สมพงษ์ ใหม่วิจติ ร
พลเอก สมพร เติมทองไชย
พลเอก สมพันธ์ บุญกังวาล
พลเอก สมภพ เอมะรุจิ
พลเอก สมโภชน์ จินดาวัฒนะ
พลเอก สมโภชน์ สุนทรมณี
พลเอก สมยศ สมบูรณ์ผล
พลเอก สมศักดิ์ ศัลยกาธร
พลเอก สมศักดิ์ ศิริชุ่ม
พลเอก สมศักดิ์ แสงจันทร์เลิศ
พลเอก สมหมาย เกาฏีระ
พลเอก สมหมาย วงศ์ข้าหลวง
พลเอก สมหมาย วิชาวรณ์
พลเอก สมหวัง ยัญญะสิทธิ์
พลเอก สมัยโชค สุทธิวาทนฤพุฒิ
พลเอก สมาน บุญยงค์
พลเอก สมุทร นิลกุล
พลเอก สรชัย ดารายน
พลเอก สรนาท วิจติ รานุช
พลเอก สรวุธ จันทถิระ
พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่
พลเอก สหชาติ พิพิธกุล
พลเอก สหัสส์ สูงใหญ่
พลเอก สันต์ จริยาจิรวัฒนา
พลเอก สันติ คุตตะสิงคี
พลเอก สัมพันธ์ ชนะวรรณ์
พลเอก สัมฤทธิ์ นนทะโชติ

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๒ ง
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หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

พลเอก สาทร สุวรรณศรี
พลเอก สาทิส จันทรมี
พลเอก สาธร สุวรรณภา
พลเอก สานิต เทพวัลย์
พลเอก สายมิตร กัลยาณมิตร
พลเอก สายัญห์ อรรถเกษม
พลเอก สายัณห์ บุญแต่ง
พลเอก สาเภา ชูศรี
พลเอก สาเร็จ ศรีหร่าย
พลเอก สาเริง ศิวาดารงค์
พลเอก สิทธิพร ทับเที่ยง
พลเอก สิทธิศักดิ์ เทภาสิต
พลเอก สินธุ์ชัย สมานทรัพย์
พลเอก สินาด รัตนพฤกษ์
พลเอก สิรวุฒิ สุคันธนาค
พลเอก สืบพงศ์ เปาวรัตน์
พลเอก สืบสันต์ ทรรทรานนท์
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
พลเอก สุจิตร สิทธิประภา
พลเอก สุเจตน์ วัฒนสุข
พลเอก สุชิน บุญรอด
พลเอก สุชีพ กิจวารี
พลเอก สุทัศน์ ฤทธิสมิต
พลเอก สุเทพ สีวะรา
พลเอก สุนทร ฉายเหมือนวงศ์
พลเอก สุนทร โสภณศิริ
พลเอก สุนทร ฮีสวัสดิ์
พลเอก สุนนั ท์ ดีอว่ ม
พลเอก สุนัย สัมปัตตะวนิช
พลเอก สุพจน์ จั่นเผื่อน

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๒ ง
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หนา้ ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

พลเอก สุพจน์ เจริญรัตนกุล
พลเอก สุพร หิรัญสิ
พลเอก สุภาษิต วรศาสตร์
พลเอก สุเมธ ภวมนตรี
พลเอก สุรงค์ ศรีแสน
พลเอก สุรจิตต์ วิจารณ์
พลเอก สุรชาติ เหลือพร้อม
พลเอก สุรเชษฐ เดชาติวงศ์
พลเอก สุรพล กมลอาสน์
พลเอก สุรพล ชินะจิตร
พลเอก สุรพล ไชยเดช
พลเอก สุรพล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
พลเอก สุรพล อุดมชัยรัตน์
พลเอก สุรพันธ์ ไทยวัฒน์
พลเอก สุรพันธ์ พุ่มแก้ว
พลเอก สุรวัช บุตรวงษ์
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศกั ดิ์
พลเอก สุรตั น์ วรรักษ์
พลเอก สุรนิ ทร์ พิกุลทอง
พลเอก สุริยฉัตร เผ่าบุญเสริม
พลเอก สุริยน เผือกสกนธ์
พลเอก สุริยัณห์ ป้อมเปิ้น
พลเอก เสงี่ยม สวางควัฒน์
พลเอก เสถียร เพิ่มทองอินทร์
พลเอก เสถียร ศิลปสมศักดิ์
พลเอก เสมอ สุขสมสถาน
พลเอก เสมา อยู่สถาพร
พลเอก เสริมศักดิ์ นิยะโมสถ
พลเอก เสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๒ ง
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หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

พลเอก เสรี วงศ์ประจิตร
พลเอก เสรี สุดแสวง
พลเอก โสภณ ดิษฐแย้ม
พลเอก หฤษฎ์ พุ่มหิรญ
ั
พลเอก หอม โห้ลายอง
พลเอก เหมรัฐ ขานิล
พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์
พลเอก องอาจ รัตนวิชัย
พลเอก อดิศร ศุภสมุทร
พลเอก อดิศร สุวรรณตรา
พลเอก อดุลศักดิ์ บุญวัฒนะกุล
พลเอก อนนท์ จันทร์บาง
พลเอก อนันต์ กาญจนปาน
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์
พลเอก อนุรักษ์ ธิโสภา
พลเอก อนุสรณ์ กฤษณะเศรณี
พลเอก อภิกติ ต์ ศรีกังวาล
พลเอก อภิชัย วารุณประภา
พลเอก อภิชัย ไวรักษ์สตั ว์
พลเอก อภิชาต เพ็ญกิตติ
พลเอก อภิชาต มีสมมนต์
พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง
พลเอก อภิชาติ เทียบศรไชย
พลเอก อภิไชย เที่ยงธรรม
พลเอก อภิรตั น์ สุวรรณตรา
พลเอก อมรเทพ โรจนสโรช
พลเอก อมรฤทธิ์ แพทย์เจริญ
พลเอก อรพัฒน์ สุกไสว
พลเอก อรรณพ สมบัติทวี
พลเอก อรรถนพ ศิริศกั ดิ์

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๒ ง

๖๐๑.
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๖๐๘.
๖๐๙.
๖๑๐.
๖๑๑.
๖๑๒.
๖๑๓.
๖๑๔.
๖๑๕.
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หนา้ ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

พลเอก อรัญ ชมไพศาล
พลเอก อรุณ สมตน
พลเอก อัฏฐพร เจริญพานิช
พลเอก อัมพร จูฑะพุทธิ
พลเอก อาทิตย์ ศิรธิ ร
พลเอก อาภรณ์ กุลพงษ์
พลเอก อารักษ์ ประภาพันธ์
พลเอก อารียะ อุโฆษกิจ
พลเอก อานวย ประมวญทอง
พลเอก อานวย สวนสมจิตร
พลเอก อานาจ มีกลิน่ หอม
พลเอก อานาจ รอดสวัสดิ์
พลเอก อาพล จุลานนท์
พลเอก อิทธิพล ทองดี
พลเอก อุดม พูลสวัสดิ์
พลเอก อุดม โพพี
พลเอก อุดม เหมวิจติ ร
พลเอก อุดมชัย องคสิงห
พลเอก อุทัย ปานเสน่ห์
พลเอก อูด้ เบื้องบน
พลเอก เอกจิตต์ ติณสูลานนท์
พลเอก เอกชัย จันทร์ศรี
พลเอก เอกนันท์ รัตนโสภา
พลเอก เอกพร พินโปน
พลเอก เอนก สิทธิวงศ์
พลเอก กิตติ อินทสร
พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ
พลเอก ชนะทัพ อินทามระ
พลเอก ชวลิต ชุนประสาน
พลเอก ชาญชัยณรงค์ ธนารุณ

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๒ ง
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หนา้ ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

พลเอก ชานุกร ตัณฑโกศล
พลเอก ชานิ รักเรือง
พลเอก ณัศพล กันตะปีติ
พลเอก ทินกร สงวนศักดิ์โยธิน
พลเอก ธวัช สุกปลั่ง
พลเอก นันทพล จารัสโรมรัน
พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน
พลเอก บุญสืบ คชรัตน์
พลเอก ประตินนั ท์ สายหัสดี
พลเอก ปราการ ชลยุทธ
พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา
พลเอก พันธ์ศักดิ์ จันทร์ด้ง
พลเอก ภาณุวชั ร นาควงษม์
พลเอก วัลลภ รักเสนาะ
พลเอก วิชิต ศรีประเสริฐ
พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร
พลเอก วิบูลย์พงศ์ กลัน่ เสนาะ
พลเอก วิลาศ อรุณศรี
พลเอก วิษณุศักดิ์ กลั่นเสนาะ
พลเอก วิสุทธิ์ เที่ยงตรง
พลเอก ศุภรัตน์ พัฒนาพิสทุ ธิ์
พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ
พลเอก สถาพร สีมานุรักษ์
พลเอก สุชาติ หนองบัว
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
พลเอก สุรพันธ์ วงศ์ไทย
พลเอก อดุลยเดช อินทะพงษ์
พลเอก อักษรา เกิดผล
พลเอก อาธิศักดิ์ สุขสวัสดิว์ งศ์
พลเอก อานาจ รัตนภานพ

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๒ ง

๖๖๑.
๖๖๒.
๖๖๓.
๖๖๔.
๖๖๕.
๖๖๖.
๖๖๗.
๖๖๘.
๖๖๙.
๖๗๐.
๖๗๑.
๖๗๒.
๖๗๓.
๖๗๔.
๖๗๕.
๖๗๖.
๖๗๗.
๖๗๘.
๖๗๙.
๖๘๐.
๖๘๑.
๖๘๒.
๖๘๓.
๖๘๔.
๖๘๕.
๖๘๖.
๖๘๗.
๖๘๘.
๖๘๙.
๖๙๐.

หนา้ ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

พลเอก อุกฤษฏ์ ณรงค์วิทย์
พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์
พลเอก อุทิศ สุนทร
พลเอก อัมพร พวงสงวนวงศ์
พลโท หม่อมราชวงศ์มาลานุวัต จักรพันธุ์
พลโท หม่อมราชวงศ์สมชนก กฤดากร
พลโท กมล อุดมศิลป์
พลโท จาป เอี่ยมศิริ
พลโท ชนะ แย้มบุญเรือง
พลโท ชัยชนะ ธารีฉตั ร
พลโท เชิดชัย เจียมไชยศรี
พลโท ทวีศักดิ์ ทวีศรี
พลโท ทานุ ผุดผาด
พลโท ธารงรัตน์ แก้วกาญจน์
พลโท บัญชา สวัสดิ์ฤทธิรณ
พลโท ปัญญา ขวัญอยู่
พลโท ปัญญา อยู่ประเสริฐ
พลโท พล เปรมสมิทธ์
พลโท พอน ราชพลพิจารณ์
พลโท พิศาล เทพสิทธา
พลโท ไพเราะ วงศ์วัฒนะ
พลโท ภิญโญ ศิริยะพันธุ์
พลโท สมคิด เจริญขา
พลโท สมบูรณ์ สิทธิโชค
พลโท สีหเดช บุนนาค
พลโท สุรตั น์ อินทศิริ
พลโท สุวตั ร ศรีชญา
พลโท เสริม ไชยบุตร
พลโท กฤตัชญ์ สรวมศิริ
พลโท คณิต แจ่มจันทรา

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๒ ง
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หนา้ ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

พลโท ชนินทร์ ตันสุวรรณรัตน์
พลโท ชลิต เมฆมุกดา
พลโท ชาญชัย ภู่ทอง
พลโท ณัฐธรณินทร์ ขอบทอง
พลโท เดชา กิ่งวงษา
พลโท ทวีชัย กฤษิชีวนิ
พลโท ธนกร จงอุตส่าห์
พลโท ธฤทธิ์ สุนทร
พลโท ธานี พูนสวัสดิ์
พลโท เบ็ญจรงค์ เจริญพร
พลโท ประธาน สงวนพงษ์
พลโท ปฤษฎางค์ ศรลัมพ์
พลโท วรวุฒิ เศวตรพนิต
พลโท วีระพงศ์ คงเกษม
พลโท ศิรศิ ักดิ์ เทศนา
พลโท สัณห์ชัย จารุวรรณ์
พลโท สาเริง สามดาว
พลโท สุภัช วิชติ การ
พลโท สุรศักดิ์ บุญศิริ
พลโท สุวภัทร ยี่โถขาว
พลโท ไสว พลการ
พลโท โอฬาร รักษพรรณ์
พลตรี หม่อมหลวงเพิ่มวุทธิ์ สวัสดิวตั น์
พลตรี บรรพต เที่ยงพูลวงศ์
พลตรี ยุคลธร สิงหพันธุ์
พลตรี จุลเดช จิตถวิล
พลตรี ณรงค์ดิศ สีทาแก
พลตรี อิศรา สุขมุ าลจันทร์

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๒ ง

หนา้ ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

เหล่าทหารเรือ
๗๑๙.
๗๒๐.
๗๒๑.
๗๒๒.
๗๒๓.
๗๒๔.
๗๒๕.
๗๒๖.
๗๒๗.
๗๒๘.
๗๒๙.
๗๓๐.
๗๓๑.
๗๓๒.
๗๓๓.
๗๓๔.
๗๓๕.
๗๓๖.
๗๓๗.
๗๓๘.
๗๓๙.
๗๔๐.
๗๔๑.
๗๔๒.
๗๔๓.
๗๔๔.
๗๔๕.
๗๔๖.
๗๔๗.
๗๔๘.

พลเรือเอก กนก ดวงนภา
พลเรือเอก กฤษฎา เจริญพานิช
พลเรือเอก กฤษฎา เฟื่องระบิล
พลเรือเอก กาธร พุ่มหิรญ
ั
พลเรือเอก กิตติ กุลไพจิตร
พลเรือเอก เกรียงวุธ สมุทรกลิน
พลเรือเอก เกรียงศักดิ์ ศรีภูมิ
พลเรือเอก เกาะหลัก เจริญรุกข์
พลเรือเอก โกมิทร์ โกมุทานนท์
พลเรือเอก ไกรเทพ ภมรบุตร
พลเรือเอก ขจรศักดิ์ ประดับวิทย์
พลเรือเอก ขรรค์ชัย สมบูรณ์สุข
พลเรือเอก คงวัฒน์ นีละศรี
พลเรือเอก คารณ นุชนารถ
พลเรือเอก จงกล โฉมทองดี
พลเรือเอก จรัล โกมุทแดง
พลเรือเอก จักราวุธ สุนทรสีมะ
พลเรือเอก จานงค์ กิตติพีรชล
พลเรือเอก จาลอง วังส์ด่าน
พลเรือเอก จีรพัฒน์ ปานสกุณ
พลเรือเอก จุมพล บัวทรัพย์
พลเรือเอก จุมพล อัมระปาล
พลเรือเอก เจาะจง โชติชว่ ง
พลเรือเอก ฉลอง ศาสตรสุข
พลเรือเอก ฉัตรชัย พึ่งโพธิ์
พลเรือเอก ชนินทร์ ชุณหรัชพันธุ์
พลเรือเอก ชลินทร์ สาครสินธุ์
พลเรือเอก ชัชวาลย์ อัมระปาล
พลเรือเอก ชัยชิต รัตนะผล
พลเรือเอก ชัยยุทธ ตันตระกูล

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๒ ง
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หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร
พลเรือเอก ชาญชัย เจริญสุวรรณ
พลเรือเอก ณรงค์ เทศวิศาล
พลเรือเอก ณรงค์ ยุทธวงศ์
พลเรือเอก ณรงค์พล ณ บางช้าง
พลเรือเอก ไตรภพ พิชัยกุล
พลเรือเอก ถาวร พงศ์พิพฒ
ั น์
พลเรือเอก ถาวร ประดับวิทย์
พลเรือเอก เถกิงศักดิ์ วังแก้ว
พลเรือเอก ทรงศักดิ์ กิตติพรี ชล
พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์
พลเรือเอก ทวีศักดิ์ ชีพเป็นสุข
พลเรือเอก ทวีศักดิ์ แดงฉาย
พลเรือเอก ทวีศักดิ์ โสมาภา
พลเรือเอก ทักษิณ ฤกษ์สังเกตุ
พลเรือเอก เทพ สุภาสงวน
พลเรือเอก เทวินทร์ มุ่งธัญญา
พลเรือเอก เทิดศักดิ์ เสถียรสวัสดิ์
พลเรือเอก ธนกฤต วงษ์ชัยสมร
พลเรือเอก ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ
พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล
พลเรือเอก ธนา บุนนาค
พลเรือเอก ธนุส สุญาณเศรฐกร
พลเรือเอก ธรรมนูญ สุขวัฒนา
พลเรือเอก ธวัชชัย โกศลนาวิน
พลเรือเอก ธารง วิบูลเสถียร
พลเรือเอก ธีรวัฒน์ ศรีถาพร
พลเรือเอก ธีระ ห้าวเจริญ
พลเรือเอก ธีระพงศ์ ศรีสุวรรณ
พลเรือเอก นคร ทนุวงษ์

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๒ ง

๗๗๙.
๗๘๐.
๗๘๑.
๗๘๒.
๗๘๓.
๗๘๔.
๗๘๕.
๗๘๖.
๗๘๗.
๗๘๘.
๗๘๙.
๗๙๐.
๗๙๑.
๗๙๒.
๗๙๓.
๗๙๔.
๗๙๕.
๗๙๖.
๗๙๗.
๗๙๘.
๗๙๙.
๘๐๐.
๘๐๑.
๘๐๒.
๘๐๓.
๘๐๔.
๘๐๕.
๘๐๖.
๘๐๗.
๘๐๘.

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

พลเรือเอก นพดล โชคระดา
พลเรือเอก นิคม หอมเจริญ
พลเรือเอก นิตย์ ศรีสมวงษ์
พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดลุ ย์
พลเรือเอก บงสุช สิงห์ณรงค์
พลเรือเอก บรรจง เที่ยงคา
พลเรือเอก บรรจบ ปรีชา
พลเรือเอก บรรยง นิศามณีพงษ์
พลเรือเอก บัณฑิตย์ ชุณหะวัณ
พลเรือเอก ประจวบ ชัยประสาธน์
พลเรือเอก ประจักษ์ สันทัดเลขา
พลเรือเอก ประจิต พิทยภัทร์
พลเรือเอก ประเจตน์ ศิริเดช
พลเรือเอก ประชุม เครือวัลย์
พลเรือเอก ประดิษฐ์ ศิรคิ ุปต์
พลเรือเอก ประทีปเด่น เวศกาวี
พลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัต
พลเรือเอก ประวิทย์ ปาลศรี
พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร
พลเรือเอก ปรีชา พวงสุวรรณ
พลเรือเอก ปรีดา การสุทธิ์
พลเรือเอก ปรีดา กาญจนรัตน์
พลเรือเอก ผดุงรัฐ ศรีเพ็ชร
พลเรือเอก ผสมทรัพย์ เกือ้ หนุน
พลเรือเอก พงจรูญ วิชยาภัย บุนนาค
พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง
พลเรือเอก พรหมินทร์ โพธิผละ
พลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม
พลเรือเอก พันธ์จรูญ วิชยาภัย บุนนาค
พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๒ ง

๘๐๙.
๘๑๐.
๘๑๑.
๘๑๒.
๘๑๓.
๘๑๔.
๘๑๕.
๘๑๖.
๘๑๗.
๘๑๘.
๘๑๙.
๘๒๐.
๘๒๑.
๘๒๒.
๘๒๓.
๘๒๔.
๘๒๕.
๘๒๖.
๘๒๗.
๘๒๘.
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๘๓๓.
๘๓๔.
๘๓๕.
๘๓๖.
๘๓๗.
๘๓๘.

หนา้ ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

พลเรือเอก พิเชฐ ขาเจริญ
พลเรือเอก พินิจ ทองอร่าม
พลเรือเอก พิสิษฐ์ จิตรนุสนธิ์
พลเรือเอก พีรศักดิ์ วัชรมูล
พลเรือเอก พีรศักดิ์ วัฒนรณชัย
พลเรือเอก พีระ วรรณโกมล
พลเรือเอก พีระจิตร์ สุรกั ขกะ
พลเรือเอก ไพบูลย์ ช้อยเพ็ง
พลเรือเอก ไพบูลย์ นาคสกุล
พลเรือเอก ไพรัช ชูธงชัย
พลเรือเอก ไพโรจน์ แก่นสาร
พลเรือเอก ไพโรจน์ ธีรชัย
พลเรือเอก ไพศาล นภสินธุวงศ์
พลเรือเอก ไพศาล บุณยศานติ
พลเรือเอก ไพศาล อัมระปาล
พลเรือเอก ภวัต วิชัยดิษฐ
พลเรือเอก มนตรี อติแพทย์
พลเรือเอก มานัส ทองเจียม
พลเรือเอก มาตรา อาไพพัสตร์
พลเรือเอก มานิตย์ สูนนาดา
พลเรือเอก ยงยุทธ นพคุณ
พลเรือเอก ยงยุทธ หรัญโต
พลเรือเอก ยอดชาย ชุมแสง ณ อยุธยา
พลเรือเอก ยุทธนา เกิดด้วยบุญ
พลเรือเอก รพล คาคล้าย
พลเรือเอก วรพจน์ วนินทานนท์
พลเรือเอก วสันต์ แจ้งยอดสุข
พลเรือเอก วสินธ์ สาริกะภูติ
พลเรือเอก วัฒนพงศ์ วีราสา
พลเรือเอก วัลลภ เกิดผล

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๒ ง

๘๓๙.
๘๔๐.
๘๔๑.
๘๔๒.
๘๔๓.
๘๔๔.
๘๔๕.
๘๔๖.
๘๔๗.
๘๔๘.
๘๔๙.
๘๕๐.
๘๕๑.
๘๕๒.
๘๕๓.
๘๕๔.
๘๕๕.
๘๕๖.
๘๕๗.
๘๕๘.
๘๕๙.
๘๖๐.
๘๖๑.
๘๖๒.
๘๖๓.
๘๖๔.
๘๖๕.
๘๖๖.
๘๖๗.
๘๖๘.

หนา้ ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

พลเรือเอก วิจิตร ชานาญการณ์
พลเรือเอก วิชล ภูษา
พลเรือเอก วิชัย จุฑาภักดีประเสริฐ
พลเรือเอก วิชัย ยุวนางกูร
พลเรือเอก วิเชษฐ การุณยวนิช
พลเรือเอก วิเชียร ศาลิคปุ ต
พลเรือเอก วิญญาณ สันติวสิ ัฎฐ์
พลเรือเอก วิทยา วงศ์เทิดธรรม
พลเรือเอก วิฑูรย์ คัมภีระพันธุ์
พลเรือเอก วินัย อินทรสมบัติ
พลเรือเอก วิมล สินธุสงิ ห์
พลเรือเอก วิรัช วิจารณ์
พลเรือเอก วิรัตน์ ดารงค์เจริญ
พลเรือเอก วีรพล กิจสมบัติ
พลเรือเอก วีรวัฒน์ วงษ์ดนตรี
พลเรือเอก วีระพันธ์ บางท่าไม้
พลเรือเอก วีระยุทธ อุตตะโมท
พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง
พลเรือเอก ศิริชัย ขนิษฐกุล
พลเรือเอก ศิริชัย เทียนศิริ
พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สวุ รรณ
พลเรือเอก ศุภกร บูรณดิลก
พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์
พลเรือเอก สนิท โกมลหิรณ
ั ย์
พลเรือเอก สมเจตน์ เนียมศิริ
พลเรือเอก สมชาย ถาวรพานิช
พลเรือเอก สมเดช ทองเปีย่ ม
พลเรือเอก สมนึก รักซ้อน
พลเรือเอก สมบัติ อักษรศรี
พลเรือเอก สมบูรณ์ ปัญจะ

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๒ ง

๘๖๙.
๘๗๐.
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๘๗๓.
๘๗๔.
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๘๘๓.
๘๘๔.
๘๘๕.
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๘๙๑.
๘๙๒.
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๘๙๔.
๘๙๕.
๘๙๖.
๘๙๗.
๘๙๘.

หนา้ ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

พลเรือเอก สมบูรณ์ ศรีวรนารถ
พลเรือเอก สมพงษ์ กมลงาม
พลเรือเอก สมพงษ์ ศิรหิ งษ์
พลเรือเอก สมมาตรร์ วิมุกตานนท์
พลเรือเอก สมรัก แขวงโสภา
พลเรือเอก สมศักดิ์ ขันธหิรญ
ั
พลเรือเอก สมศักดิ์ ถนอมพล
พลเรือเอก สมหวัง พิมนล์พันธุ์
พลเรือเอก สรชา ศรประทุม
พลเรือเอก สระ จันทรประภา
พลเรือเอก สวิทย์ คลายนาทร
พลเรือเอก สามภพ อัมระปาล
พลเรือเอก สามารถ จาปีรตั น์
พลเรือเอก สาราญ ผลเจริญสุข
พลเรือเอก สินธุ วงศ์ไพบูลย์
พลเรือเอก สุขชาติ เลิศล้า
พลเรือเอก สุจินต์ ธรรมรักษา
พลเรือเอก สุชาติ กลศาสตร์เสนี
พลเรือเอก สุธี บูรณะสิน
พลเรือเอก สุธรี ์ ธรรมประดิษฐ์
พลเรือเอก สุนทร กระเทศ
พลเรือเอก สุนทร พงศ์อนันต์
พลเรือเอก สุนทร สุกไสว
พลเรือเอก สุนนั ท์ พัฒนวงศ์
พลเรือเอก สุรชัย สังขพงศ์
พลเรือเอก สุรพงษ์ ชะระอ่า
พลเรือเอก สุรพงษ์ สุขมุ าสวิน
พลเรือเอก สุรวิทย์ บุญญานุสาสน์
พลเรือเอก สุรวุฒิ มหารมณ์
พลเรือเอก สุรศักดิ์ แก้วแกมทอง

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๒ ง

๘๙๙.
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๙๒๖.
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หนา้ ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

พลเรือเอก สุรินทร์ เริงอารมณ์
พลเรือเอก สุริยะ พรสุริยะ
พลเรือเอก สุริยา ณ นคร
พลเรือเอก สุวรรณ ตันสุวรรณรัตน์
พลเรือเอก สุวัชชัย เกษมศุข
พลเรือเอก สุวิทย์ ธาระรูป
พลเรือเอก เสน่ห์ ฉายโฉมเลิศ
พลเรือเอก เสน่ห์ สุนทรมงคล
พลเรือเอก เสวก ตาดทอง
พลเรือเอก อดุงสวัสดิ์ พุ่มพวง
พลเรือเอก อธิคม ฮุนตระกูล
พลเรือเอก อนันต์ สุขณียุทธ
พลเรือเอก อนุชติ เภกะนันทน์
พลเรือเอก อนุทัย รัตตะรังสี
พลเรือเอก อภิชาติ เพ็งศรีทอง
พลเรือเอก อภิชาย ฟุ้งลัดดา
พลเรือเอก อภิวฒ
ั น์ ศรีวรรธนะ
พลเรือเอก อัศวิน หิญชีระนันทน์
พลเรือเอก อานนท์ ดาระสวัสดิ์
พลเรือเอก อานาจ จันทนมัฏฐะ
พลเรือเอก อิทธิคมน์ ภมรสูต
พลเรือเอก อุกฤษ อิศรางกูร ณ อยุธยา
พลเรือเอก อุฬาร มงคลนาวิน
พลเรือเอก กิตตินันท์ ศิรินาวิน
พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สวุ านิชย์
พลเรือเอก ฆนัท ทองพูล
พลเรือเอก จรูญ จาตุรพงศ์
พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ
พลเรือเอก ชัยวัฒน์ ศรีอักขรินทร์
พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๒ ง
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หนา้ ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
พลเรือเอก ดารงศักด์ ห้าวเจริญ
พลเรือเอก ธราธร ขจิตสุวรรณ
พลเรือเอก นาวิน ธนเนตร
พลเรือเอก บุญชัย มรินทร์พงษ์
พลเรือเอก ไพฑูรย์ ประสพสิน
พลเรือเอก เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ
พลเรือเอก วัลลภ หังสวนัส
พลเรือเอก วีระพันธ์ สุขก้อน
พลเรือเอก สุพจน์ สุดประเสริฐ
พลเรือเอก สุภวัฒน์ สมุทรสาคร
พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์
พลเรือเอก โสภณ บุญชม
พลเรือเอก อธิษฐพล กมลศิลป์
พลเรือเอก อภิชัย อมาตยกุล
พลเรือโท ฉันท์ กลกิจโกวินท์
พลเรือโท ชะโอษฐ์ พัฒนฤกษ์สิน
พลเรือโท บรรจง ทรัพย์แสนดี
พลเรือโท ประสาน ชูจนิ ดา
พลเรือโท มนู สาคริก
พลเรือโท วิจารณ์ สวนสัน
พลเรือโท วิพัฒน์ ภูมิสวัสดิ์
พลเรือโท ศุภนิตย์ จูฑะพุทธิ
พลเรือโท สมบูรณ์ เนียมลอย
พลเรือโท สรเดช อานรรฆสรเดช
พลเรือโท สาราญ เทศนะนาวิน
พลเรือโท สุจติ ต์ บุนนาค
พลเรือโท สุเอ็ด จันทรัคคะ
พลเรือโท เจียมศักดิ์ จันทร์เสนา
พลเรือโท โชติวฒ
ั น์ สาริกะวณิช

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๒ ง

๙๕๙.
๙๖๐.
๙๖๑.
๙๖๒.
๙๖๓.
๙๖๔.
๙๖๕.
๙๖๖.
๙๖๗.

หนา้ ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

พลเรือโท ไชยยศ สุนทรนาค
พลเรือโท ไตรขวัญ ไกรฤกษ์
พลเรือโท ประจิตร บุณยนิยม
พลเรือโท พิสุทธิ์ ไข่สวุ รรณ
พลเรือโท ศักดิ์นรินทร์ เจริญสุข
พลเรือโท สมปอง สังข์สวุ รรณ
พลเรือตรี จตุพล เกษรบัว
พลเรือตรี บุรินทร์ คุณกิตติ
พลเรือตรี สุชาติ ไชยหาญ
เหล่าทหารอากาศ

๙๖๘.
๙๖๙.
๙๗๐.
๙๗๑.
๙๗๒.
๙๗๓.
๙๗๔.
๙๗๕.
๙๗๖.
๙๗๗.
๙๗๘.
๙๗๙.
๙๘๐.
๙๘๑.
๙๘๒.
๙๘๓.
๙๘๔.
๙๘๕.

พลอากาศเอก กฤษณะ นิ่มวัฒนา
พลอากาศเอก กฤษณะ สิทธิทูล
พลอากาศเอก เกริกชัย หาญสงคราม
พลอากาศเอก เกรียงเดช เจียจันทร์พงษ์
พลอากาศเอก เกียรติศักดิ์ เทพกุญชร
พลอากาศเอก เกื้อกูล วัฒนศักดิ์
พลอากาศเอก ขวัญชัย เอี่ยมรักษา
พลอากาศเอก คณาพันธุ์ สงวนสัตย์
พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร
พลอากาศเอก คธาทิพย์ กุญชร ณ อยุธยา
พลอากาศเอก ครองธรรม รักษ์งาร
พลอากาศเอก คะเชนทร์ วิเศษรจนา
พลอากาศเอก คารบ ลียะวณิช
พลอากาศเอก จักรกฤษณ์ วงศ์สมุทร
พลอากาศเอก จาลอง เขมะประภา
พลอากาศเอก เจษฎา วิจารณ์
พลอากาศเอก เฉลย วรินทราคม
พลอากาศเอก เฉลิม ชุม่ ชื่นสุข

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๒ ง

๙๘๖.
๙๘๗.
๙๘๘.
๙๘๙.
๙๙๐.
๙๙๑.
๙๙๒.
๙๙๓.
๙๙๔.
๙๙๕.
๙๙๖.
๙๙๗.
๙๙๘.
๙๙๙.
๑๐๐๐.
๑๐๐๑.
๑๐๐๒.
๑๐๐๓.
๑๐๐๔.
๑๐๐๕.
๑๐๐๖.
๑๐๐๗.
๑๐๐๘.
๑๐๐๙.
๑๐๑๐.
๑๐๑๑.
๑๐๑๒.
๑๐๑๓.
๑๐๑๔.
๑๐๑๕.

หนา้ ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

พลอากาศเอก เฉลิม ตรีเพ็ชร
พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร
พลอากาศเอก ชนัท รัตนอุบล
พลอากาศเอก ชมน เศียรสวัสดิ์
พลอากาศเอก ชวลิต ขยันกิจ
พลอากาศเอก ชวาล วิสวุ รรณ
พลอากาศเอก ชัยพล รุมรัตนะ
พลอากาศเอก ชัยยันต์ นาทะสิริ
พลอากาศเอก ชัยวัฒน์ นวลมณี
พลอากาศเอก ชาญณรงค์ อินทรสมพันธ์
พลอากาศเอก ชาญศักดิ์ นิวาศะบุตร
พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง
พลอากาศเอก ชินชาต บุญคง
พลอากาศเอก ชูชาติ นุชประเสริฐ
พลอากาศเอก ชูชาติ วุฒศิ าสตร์กุล
พลอากาศเอก ชูศักดิ์ วิบูลชัย
พลอากาศเอก ไชย บุญเรือง
พลอากาศเอก ณพฤษภ์ มัณฑะจิตร
พลอากาศเอก ณรงค์ พรยุทธพงศ์
พลอากาศเอก ณรงค์ เหล่าธีระเชาวน์
พลอากาศเอก ณรงค์ชัย พันธุ์พิริยะ
พลอากาศเอก ณัฐวัฒน์ ศิรมิ ณีกรานต์
พลอากาศเอก ดนัย นันทะศิริ
พลอากาศเอก ดนัย โมรินทร์
พลอากาศเอก ดิเรก พรหมประยูร
พลอากาศเอก ถนิจ อังศุสิงห์
พลอากาศเอก ทองเลื่อน ประพัฒน์ทอง
พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร
พลอากาศเอก ธนนิตย์ เนียมทันต์
พลอากาศเอก ธนู ปานสุวรรณ

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๒ ง

๑๐๑๖.
๑๐๑๗.
๑๐๑๘.
๑๐๑๙.
๑๐๒๐.
๑๐๒๑.
๑๐๒๒.
๑๐๒๓.
๑๐๒๔.
๑๐๒๕.
๑๐๒๖.
๑๐๒๗.
๑๐๒๘.
๑๐๒๙.
๑๐๓๐.
๑๐๓๑.
๑๐๓๒.
๑๐๓๓.
๑๐๓๔.
๑๐๓๕.
๑๐๓๖.
๑๐๓๗.
๑๐๓๘.
๑๐๓๙.
๑๐๔๐.
๑๐๔๑.
๑๐๔๒.
๑๐๔๓.
๑๐๔๔.
๑๐๔๕.

หนา้ ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

พลอากาศเอก ธวัช สงวนทรัพย์
พลอากาศเอก ธานินทร์ กิจสาลี
พลอากาศเอก ธารง เจริญรัชต์
พลอากาศเอก ธิบดี เพ็งฉุย
พลอากาศเอก ธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์
พลอากาศเอก ธีระภาพ เสนะวงษ์
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
พลอากาศเอก นิพนธ์ สาครเย็น
พลอากาศเอก นิพัทธ์ วุฒิรณฤทธิ์
พลอากาศเอก นุวฒ
ั น์ เกียรติพันธ์
พลอากาศเอก บรรจง อุดมสรยุทธ
พลอากาศเอก บุญขันต์ ธนังกูล
พลอากาศเอก บุญช่วย สุภรสุข
พลอากาศเอก บุญมัน่ รอดรุ่งเรือง
พลอากาศเอก บุรีรตั น์ รัตนวานิช
พลอากาศเอก ปฏิพันธ์ วะนะสุข
พลอากาศเอก ประคอง จันทร์ศรี
พลอากาศเอก ประชุม ฉายศิริ
พลอากาศเอก ประเชิน บุนนาค
พลอากาศเอก ประทาน สิริสรรพ
พลอากาศเอก ประภาส เจียมฉวี
พลอากาศเอก ประยุทธ อ่วมสาอางค์
พลอากาศเอก ประวิช พจนประพันธ์
พลอากาศเอก ปราบ ปราบศรีภูมิ
พลอากาศเอก ปราโมทย์ บุษยะมา
พลอากาศเอก ปรีชัย หาญเจนลักษณ์
พลอากาศเอก ปรีชา นนทรีย์
พลอากาศเอก ปรีชา แถมรัตน์
พลอากาศเอก ปรีชา นิยมไทย
พลอากาศเอก ปรีชา ศักรณรงค์

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๒ ง

๑๐๔๖.
๑๐๔๗.
๑๐๔๘.
๑๐๔๙.
๑๐๕๐.
๑๐๕๑.
๑๐๕๒.
๑๐๕๓.
๑๐๕๔.
๑๐๕๕.
๑๐๕๖.
๑๐๕๗.
๑๐๕๘.
๑๐๕๙.
๑๐๖๐.
๑๐๖๑.
๑๐๖๒.
๑๐๖๓.
๑๐๖๔.
๑๐๖๕.
๑๐๖๖.
๑๐๖๗.
๑๐๖๘.
๑๐๖๙.
๑๐๗๐.
๑๐๗๑.
๑๐๗๒.
๑๐๗๓.
๑๐๗๔.
๑๐๗๕.

หนา้ ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

พลอากาศเอก ปัญญา ศรีสุวรรณ
พลอากาศเอก ฝังพูม บุญเลี้ยง
พลอากาศเอก พงศธร บัวทรัพย์
พลอากาศเอก พนม ถีรัสวาที
พลอากาศเอก พลเทพ โหมดสุวรรณ
พลอากาศเอก พลานันท์ ปะจายะกฤตย์
พลอากาศเอก พัลลภ ถาวรนันท์
พลอากาศเอก พิทยา แสงแผ้ว
พลอากาศเอก พิริยะ ศิริบญ
ุ
พลอากาศเอก พีระไพศาล รัตนทัศนีย์
พลอากาศเอก พุฑฒิ มังคละพฤกษ์
พลอากาศเอก เพทาย อุดมศักดิ์
พลอากาศเอก เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์
พลอากาศเอก ไพบูลย์ จันทร์หอม
พลอากาศเอก ไพศาล สีตบุตร
พลอากาศเอก ภคชาติ กฤษณะพันธุ์
พลอากาศเอก ภควัต รื่นพิพัฒน์
พลอากาศเอก ภักดี ศรลัมภ์
พลอากาศเอก มหินทรา เทียมทัศน์
พลอากาศเอก มานิตย์ ช้างเผือก
พลอากาศเอก ไมตรี โอสถหงส์
พลอากาศเอก ยุทธนา ไวเดชา
พลอากาศเอก ระเด่น พึ่งพักตร์
พลอากาศเอก ระพีพัฒน์ หลาบเลิศบุญ
พลอากาศเอก เริงชัย สนิทพันธุ์
พลอากาศเอก วราวุธ คันธา
พลอากาศเอก วัฒนา คล้ายจานง
พลอากาศเอก วัฒนา ลับไพรี
พลอากาศเอก วัลลภ มีสมศัพย์
พลอากาศเอก วิจิตร์ จิตร์ภกั ดี

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๒ ง

๑๐๗๖.
๑๐๗๗.
๑๐๗๘.
๑๐๗๙.
๑๐๘๐.
๑๐๘๑.
๑๐๘๒.
๑๐๘๓.
๑๐๘๔.
๑๐๘๕.
๑๐๘๖.
๑๐๘๗.
๑๐๘๘.
๑๐๘๙.
๑๐๙๐.
๑๐๙๑.
๑๐๙๒.
๑๐๙๓.
๑๐๙๔.
๑๐๙๕.
๑๐๙๖.
๑๐๙๗.
๑๐๙๘.
๑๐๙๙.
๑๑๐๐.
๑๑๐๑.
๑๑๐๒.
๑๑๐๓.
๑๑๐๔.
๑๑๐๕.

หนา้ ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

พลอากาศเอก วินัย เปล่งวิทยา
พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์
พลอากาศเอก วีระ สิเนหะสาร
พลอากาศเอก วีระคุปต์ ศรีสงคราม
พลอากาศเอก วีระเดช มานิกบุตร
พลอากาศเอก วุฒิชัย คชาชีวะ
พลอากาศเอก ศรีเชาวน์ จันทร์เรือง
พลอากาศเอก ศักดา สุจริตธรรม
พลอากาศเอก ศิลป์ชัย จาปาเงิน
พลอากาศเอก ศุภางค์ แก้วพันธุ์พงศ์
พลอากาศเอก สงคราม ฐานะวร
พลอากาศเอก สนั่น ทัว่ ทิพย์
พลอากาศเอก สมนึก สวัสดิ์ถึก
พลอากาศเอก สมนึก โชติยะปุตตะ
พลอากาศเอก สมบูรณ์ คุม้ เจริญ
พลอากาศเอก สมมิตร ณ บางช้าง
พลอากาศเอก สมศักดิ์ เวสุวรรณ์
พลอากาศเอก สราวุธ พูลสุข
พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์
พลอากาศเอก สอาด กังวล
พลอากาศเอก สัณฑพงศ์ รืน่ รมย์
พลอากาศเอก สามารถ โสดสถิตย์
พลอากาศเอก สุทธิพล ศรีกังวาล
พลอากาศเอก สุเทพ เทพรักษ์
พลอากาศเอก สุพสร เกษรมาลา
พลอากาศเอก สุรพัฒก์ จบกลศึก
พลอากาศเอก สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก
พลอากาศเอก สุวิช จันทประดิษฐ์
พลอากาศเอก เสริมยุทธ บุญศิริยะ
พลอากาศเอก อดิศกั ดิ์ เจิมวรรธนะ

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๒ ง

๑๑๐๖.
๑๑๐๗.
๑๑๐๘.
๑๑๐๙.
๑๑๑๐.
๑๑๑๑.
๑๑๑๒.
๑๑๑๓.
๑๑๑๔.
๑๑๑๕.
๑๑๑๖.
๑๑๑๗.
๑๑๑๘.
๑๑๑๙.
๑๑๒๐.
๑๑๒๑.
๑๑๒๒.
๑๑๒๓.
๑๑๒๔.
๑๑๒๕.
๑๑๒๖.
๑๑๒๗.
๑๑๒๘.
๑๑๒๙
๑๑๓๐.
๑๑๓๑.
๑๑๓๒.
๑๑๓๓.
๑๑๓๔.
๑๑๓๕.

หนา้ ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

พลอากาศเอก อนันต์ กลินทะ
พลอากาศเอก อนุพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
พลอากาศเอก เอนก พัวสุวรรณ
พลอากาศเอก อภิสิทธิ์ จุลโมกข์
พลอากาศเอก อมร แนวมาลี
พลอากาศเอก อมร แสงสุพรรณ
พลอากาศเอก อมฤต จารยะพันธุ์
พลอากาศเอก อัครชัย สกุลรัตนะ
พลอากาศเอก อายุตม์ พลับจ่าง
พลอากาศเอก อาพล จารุสมบัติ
พลอากาศเอก อาพล อินทรไทยวงศ์
พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์
พลอากาศเอก อิทธิศกั ดิ์ นาคะวิสุทธิ์
พลอากาศเอก อุดมศักดิ์ นาคะชัย
พลอากาศเอก อุทศิ ยิม้ แก้ว
พลอากาศเอก อุปถัมภ์ นัยวิทิต
พลอากาศเอก เอกรัฐ ษรานุรักษ์
พลอากาศเอก เอกราช ช่วงอรุณ
พลอากาศเอก เอนก สุวรรณบุบผา
พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์
พลอากาศเอก ธัชชัย ถนัดใช้ปืน
พลอากาศเอก นิคม วงษ์ดรุณีย์
พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข
พลอากาศเอก พัฒนพล กานตรัตน์
พลอากาศเอก ไพบูลย์ สิงหามาตย์
พลอากาศเอก เมธา สังขวิจิตร
พลอากาศเอก ฤกษ์ฤทธิ์ พวงทอง
พลอากาศเอก วัธน มณีนัย
พลอากาศเอก วิโรจน์ นิสยันต์
พลอากาศเอก วิสุรนิ ทร์ มูลละ
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พลอากาศเอก วีระศักดิ์ สิตานนท์
พลอากาศเอก สหฉัต ดิตถ์ชยังกูร
พลอากาศเอก สุรจิต สุวรรณทัต
พลอากาศเอก สุรศักดิ์ มีมณี
พลอากาศเอก อดิศกั ดิ์ กลัน่ เสนาะ
พลอากาศเอก อนิรุท กิตติรัต
พลอากาศเอก อานนท์ จารยะพันธุ์
พลอากาศเอก อารมย์ ปัถวี
พลอากาศโท ธรรมนิตย์ สิงห์คะสะ
พลอากาศโท ประพัตรา ตัณฑ์ไพโรจน์
พลอากาศโท ปราบพล ประสพศิลป์
พลอากาศโท วิชิต วรหิรัญ
พลอากาศโท ศิริชัย ภัทรสุวรรณ
พลอากาศโท สาเริง เกิดแก้ว
พลอากาศโท สุรพันธ์ ประพฤติ
พลอากาศโท ฉลาด นนทสถิต
พลอากาศโท ชนนนาถ เทพลิบ
พลอากาศโท ชลิตเดช สุดมะโนกุล
พลอากาศโท ปราโมทย์ ตีรณะธรรม
พลอากาศโท เลิศฤทธิ์ เศศะเทศานนท์
พลอากาศโท สมคิด พัวเวส
พลอากาศโท สมพล พูนทวีธรรม
พลอากาศโท อุทติ ภาคภูมิ
พลอากาศตรี บุญส่ง ดารงรัตน์
พลอากาศตรี ประสาธน์ พึ่งศิลป์
พลอากาศตรี อนุพงศ์ ใจเอือ้
พลอากาศตรี พัฒน์พงศ์ แจ้งยุบล
พลอากาศตรี โอภาส เวชยาปกรณ์
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หนา้ ๔๑
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พลตารวจเอก โกวิท ภักดีภมู ิ
พลตารวจเอก ไกรสุข สินศุข
พลตารวจเอก จรัมพร สุระมณี
พลตารวจเอก จาลอง เอี่ยมแจ้งพันธุ์
พลตารวจเอก จิโรจน์ ไชยชิต
พลตารวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี
พลตารวจเอก เจษฎา อินทรสถิตย์
พลตารวจเอก ชนินทร์ ปรีชาหาญ
พลตารวจเอก ชลธาร จิราณรงค์
พลตารวจเอก ชลอ ชูวงษ์
พลตารวจเอก ชวลิต ยอดมณี
พลตารวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
พลตารวจเอก ชัยยง กีรติขจร
พลตารวจเอก ชาญ รัตนธรรม
พลตารวจเอก ชาญวุฒิ วัชรพุกก์
พลตารวจเอก ชาตรี สุนทรศร
พลตารวจเอก ณรงค์วิช ไทยทอง
พลตารวจเอก ธวัชชัย ภัยลี้
พลตารวจเอก ธานี สมบูรณ์ทรัพย์
พลตารวจเอก นพดล สมบูรณ์ทรัพย์
พลตารวจเอก นิสสัย บุญศิริ
พลตารวจเอก บุญชู วังกานนท์
พลตารวจเอก บุญทิน วงศ์รักมิตร
พลตารวจเอก บุญเพ็ญ บาเพ็ญบุญ
พลตารวจเอก บุญฤทธิ์ รัตนะพร
พลตารวจเอก บุญศรี หุน่ สวัสดิ์
พลตารวจเอก ปทีป ตันประเสริฐ
พลตารวจเอก ประจิตต์ แสงสุบิน
พลตารวจเอก ประทิน สันติประภพ
พลตารวจเอก ประสาน วงศ์ใหญ่
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พลตารวจเอก ปิยะ เจียมไชยศรี
พลตารวจเอก พงษ์ศักดิ์ โรหิโตปการ
พลตารวจเอก พงษ์อามาตย์ อมาตยกุล
พลตารวจเอก พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์
พลตารวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
พลตารวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์
พลตารวจเอก พีระ พุ่มพิเชฏฐ์
พลตารวจเอก ภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา
พลตารวจเอก ภาสกร โพธิสุวรรณ
พลตารวจเอก เรืองศักดิ์ จริตเอก
พลตารวจเอก ล้วน ปานรศทิพย์
พลตารวจเอก วงกต มณีรนิ ทร์
พลตารวจเอก วันชัย ศรีนวลนัด
พลตารวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี
พลตารวจเอก วิสุทธิ์ กิตติวฒ
ั น์
พลตารวจเอก วีระ วิสุทธกุล
พลตารวจเอก วุฑฒิชัย ศรีรัตนวุฑฒิ
พลตารวจเอก วุฒิ พัวเวส
พลตารวจเอก สถาพร หลาวทอง
พลตารวจเอก สนอง วัฒนวรางกูร
พลตารวจเอก สมชาย ไชยเวช
พลตารวจเอก สมชาย มิลนิ ทางกูร
พลตารวจเอก สมชาย วาณิชเสนี
พลตารวจเอก สมบัติ อมรวิวฒ
ั น์
พลตารวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์มว่ ง
พลตารวจเอก สันต์ ศรุตานนท์
พลตารวจเอก สุเทพ ธรรมรักษ์
พลตารวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ
พลตารวจเอก สุพร พันธุ์เสือ
พลตารวจเอก สุวฒ
ั น์ จันทร์อิทธิกลุ
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พลตารวจเอก สุวัฒน์ ธารงศรีสกุล
พลตารวจเอก อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช
พลตารวจเอก อมรินทร์ อัครวงษ์
พลตารวจเอก อัยยรัช เวสสะโกศล
พลตารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง
พลตารวจเอก อิสระพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
พลตารวจเอก อุดม รักศิลธรรม
พลตารวจเอก เอก อังสนานนท์
พลตารวจเอก ปานศิริ ประภาวัต
พลตารวจเอก รชต เย็นทรวง
พลตารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ
พลตารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
พลตารวจเอก อานาจ อันอาตม์งาม
พลตารวจโท ประจง สิทธิไชย
พลตารวจโท พาสน์ ประทีปะเสน
พลตารวจโท พิงพันธุ์ เนตรรังสี
พลตารวจโท ไมตรี เรืองตระกูล
พลตารวจโท วิศิษฎ์ สังคหะพงศ์
พลตารวจโท สาเนา วิทิศวรการ
พลตารวจโท พงษ์สนั ต์ เจียมอ่อน
พลตารวจโท วรศักดิ์ นพสิทธิพร
พลตารวจโท วันชัย ถนัดกิจ
พลตารวจโท อนุชัย เล็กบารุง
พลตารวจตรี เฉลิมพงศ์ โกมารกุล ณ นคร
พลตารวจตรี รังษี อินทโกศัย
พลตารวจตรี สุเมธ เรืองสวัสดิ์
พลตารวจตรี ชิษณุพงศ์ ยุกตะทัต
พลตารวจตรี ธัชชัย หงส์ทอง
พลตารวจตรี ธารา ปุณศรี
พลตารวจตรี ปรีชา ธิมามนตรี
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พลตารวจตรี พศิน นกสกุล
พลตารวจตรี ไมตรี ศรีวัชรานนท์
พลตารวจตรี สาโรจน์ พรหมเจริญ
พลตารวจตรี สาเริง สุวรรณพงษ์
พลตารวจตรี อนันต์ โตสงวน
พลตารวจตรี เอื้อพงศ์ โกมารกุล ณ นคร
พันตารวจเอก อภิชาต เรือนทิพย์
พันตารวจเอก สมเดช ตั้งจิตนุสรณ์

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

