เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๗๘ ง

หนา้ ๑
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๓ เมษายน ๒๕๖๓

ประกาศ
แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์และนายตารวจราชองครักษ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตารวจชั้นสัญญาบัตร
รับราชการสนองพระเดชพระคุณในหน้าที่นายทหารราชองครักษ์และนายตารวจราชองครักษ์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ประกอบมาตรา ๖ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐
มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๗ แห่ งพระราชบั ญญั ติ นายต ารวจราชส านั ก พ.ศ. ๒๔๙๕
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัต รและนายตารวจชั้นสัญญาบัตร
รั บ ราชการสนองพระเดชพระคุ ณ ในหน้ า ที่ น ายทหารราชองครั ก ษ์ แ ละนายต ารวจราชองครั ก ษ์
สืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง จานวน ๓๗๑ นาย ตามรายชื่อที่แนบ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖3 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๗๘ ง

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.

หนา้ ๒
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นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารบก จานวน ๒๔๐ นาย
พลเอก เกียรติศักดิ์ ลิลิตธรรม
พลเอก คารณ เครือวิชฌยาจารย์
พลเอก ชมพล อามระดิษ
พลเอก ชูชาติ บัวขาว
พลเอก ชัยพฤกษ์ พูนสวัสดิ์
พลเอก ชาญพงษ์ ทองสุกแก้ว
พลเอก ชัยวัฒน์ บุญธรรมเจริญ
พลเอก ชูชาติ สุกใส
พลเอก ณตฐพล บุญงาม
พลเอก ธเนศ กาลพฤกษ์
พลเอก ธานินทร์ สนิทชน
พลเอก ธวัชชัย พัดทอง
พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล
พลเอก นเรศรักษ์ ฐิตะฐาน
พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์
พลเอก ปิยะ ครุธเวโช
พลเอก ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ
พลเอก ผดุงเกียรติ โปร่งจิตต์
พลเอก พิษณุ บุญรักษา
พลเอก พีระ ฉิมปรี
พลเอก เภา โพธิ์เงิน
พลเอก วสันต์ รัญเสวะ
พลเอก วุฒิไกร คล้ายวงษ์
พลเอก วิทยา ขันธอุบล
พลเอก วรชัย คุณกมุท
พลเอก สมพงษ์ แจ้งจารัส
พลเอก สนธิ นวกุล
พลเอก สมศักดิ์ สมรักษ์

๓ เมษายน ๒๕๖๓

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๗๘ ง

๒๙.
๓๐.
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.
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พลเอก สุพจน์ มาลานิยม
พลเอก สุรเดช จารุจินดา
พลเอก สมชาย ครรภาฉาย
พลเอก อนุชิต อินทรทัต
พลเอก อรรถพร เป้าประจักษ์
พลเอก เอกพงศ์ วงศ์พรหมเมฆ
พลโท กิติ นิมิหุต
พลโท กิตติพันธ์ ชูพิพัฒน์
พลโท ฉมาวิทย์ สาตรรอด
พลโท ฉลองชัย ชัยยะคา
พลโท ชาญชัย เอมอ่อน
พลโท ชัยเดช สุรวดี
พลโท ชนาวุธ บุตรกินรี
พลโท ชาตรี กิตติขจร
พลโท ฐิติ ติตถะสิริ
พลโท ณรงค์ฤทธิ์ หอมอ่อน
พลโท ณรงค์ กลั่นวารี
พลโท ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง
พลโท ณรัช สิงห์ปภาภร
พลโท ธนะศักดิ์ ชื่นอิ่ม
พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม
พลโท ธัญญา เกียรติสาร
พลโท ธัฐธร ศรศาสตร์ปรีชา
พลโท ธีระพล มณีแสง
พลโท นุชิต ศรีบุญส่ง
พลโท บัญชา ดุริยพันธ์
พลโท ปราโมทย์ สินสมบูรณ์
พลโท ปัณณทัต กาญจนะวสิต
พลโท พรเทพ วัชรวิสุทธิ์

๓ เมษายน ๒๕๖๓

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๗๘ ง

๕๘.
๕๙.
๖๐.
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.
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พลโท พัลลภ เฟื่องฟู
พลโท พูลศักดิ์ สมบูรณ์
พลโท ร่มเกล้า ปั้นดี
พลโท วรเกียรติ รัตนานนท์
พลโท วิชิต วงค์สังข์
พลโท วุฒิชัย นาควานิช
พลโท วิชัย ชูเชิด
พลโท เศรษฐพล เกตุเต็ม
พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย
พลโท สุเมธ นิลมัย
พลโท สุรเดช ประเคนรี
พลโท สุรินทร์ นิลเหลือง
พลโท สิทธิพร มุสิกะสิน
พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์
พลโท อภิชาติ สุขแจ่ม
พลโท อภิรมย์ จินตเกษกรรม
พลโท อัครเดช บุญเทียม
พลโท อานาจ นาคศรี
พลโท อรรถ สิงหัษฐิต
พลตรี กฤษดา พงษ์สามารถ
พลตรี กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย
พลตรี กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ
พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์
พลตรี จรัส ปัญญาดี
พลตรี จาตุรงค์ เชื้อคาฟู
พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร
พลตรี จิราวัฒน์ จุฬากุล
พลตรี เชษฐา ตรงดี
พลตรี ชยาทิต ทองสว่าง

๓ เมษายน ๒๕๖๓

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๗๘ ง

๘๗.
๘๘.
๘๙.
๙๐.
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.

พลตรี ชาติชาย น้าวแสง
พลตรี ชัยยา จุ้ยเจริญ
พลตรี เดชาธร สุขแสง
พลตรี ดุษิต ปุระเสาร์
พลตรี ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์
พลตรี ไตรรัตน์ ไชยนุรักษ์
พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี
พลตรี ธิรา แดหวา
พลตรี นิธิศ เปลี่ยนปาน
พลตรี บัญชา อาจคาพันธุ์
พลตรี ประชุม พันธ์โสตถี
พลตรี ประเสริฐ ขวัญชัย
พลตรี ปราโมทย์ นาคจันทึก
พลตรี ปิยพงษ์ วงศ์จันทร์
พลตรี ปรีชา จึงมั่นคง
พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์
พลตรี พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมพญา
พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์
พลตรี ไพฑูรย์ เปี่ยมจิตต์
พลตรี ไพรัช โอฬารไพบูลย์
พลตรี มาโนชญ์ รัตนเลขา
พลตรี ยุทธชัย เทียรทอง
พลตรี วรพล วรพันธ์
พลตรี วรยุทธ แก้ววิบูลย์พันธุ์
พลตรี วินัย เจริญศิลป์
พลตรี วิบูลย์ ศรีเจริญสุขยิ่ง
พลตรี วสันต์ ทัพวงศ์
พลตรี วิชัย ธารีฉัตร
พลตรี วีรวัฒน ทองมั่นคง

หนา้ ๕
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๓ เมษายน ๒๕๖๓

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๗๘ ง

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.
๑๔๓.
๑๔๔.
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พลตรี วัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์
พลตรี ศราวุธ วังธะพันธ์
พลตรี ศุภการ บุบพันธ์
พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก
พลตรี สวราชย์ แสงผล
พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์
พลตรี สุทิน เบ็ญจวิไลกุล
พลตรี สุรพงษ์ ปาละวัธนะกุล
พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง
พลตรี สมชาย ทาวงศ์มา
พลตรี สมบัติ จินดาศรี
พลตรี สรชัช สุทธิสนธิ์
พลตรี สมบัติ ธัญญะวัน
พลตรี หทัยเทพ กีรติอังกูร
พลตรี อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล
พลตรี อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์
พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ
พลตรี อาคม พงศ์พรหม
พลตรี อานาจ ศรีมาก
พลตรี อิทธิพล สุวรรณรัฐ
พลตรี อุกฤษฎ์ นุตคาแหง
พลตรี อุกฤษฎ์ บุญตานนท์
พลตรี อัศวิน บุญธรรมเจริญ
พันเอก กรกฎ เจริญฤทธิ์
พันเอก กฤษณ์ สุนสะธรรม
พันเอก กฤษณะ ภู่ทอง
พันเอก กิตติ คงหอม
พันเอก กิตติ ประพิตรไพศาล
พันเอก กิตติ สมสนั่น

๓ เมษายน ๒๕๖๓

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๗๘ ง

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.
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พันเอก กิตติพงศ์ ชื่นใจชน
พันเอก เกรียงชัย อนันตศานต์
พันเอก โฆสิตพงษ์ นิลเอก
พันเอก จรัญรัตน์ พงษ์สุวรรณ
พันเอก จรูญ จตุรงค์
พันเอก ฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง
พันเอก เฉลิมพร ขาเขียว
พันเอก เฉลิมพล นุตรักษ์
พันเอก ชนาธิป ทองเชี่ยว
พันเอก ชลิต บรรจงปรุ
พันเอก ชาตรี สงวนธรรม
พันเอก ชายแดน กฤษณสุวรรณ
พันเอก ชินสรณ์ เรืองศุข
พันเอก ชิษณุพงศ์ รอดศิริ
พันเอก ชูชาติ อุปสาร
พันเอก ฐิติพงษ์ อินวะษา
พันเอก ณรงค์ ตันติสิทธิพร
พันเอก ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร
พันเอก ณัฎฐ์ ศรีอินทร์
พันเอก ณัฏฐภูมิ หลาวทอง
พันเอก ณุดนัย บูรณสมภพ
พันเอก เทอดศักดิ์ งามสนอง
พันเอก ธนิต อิ่มอกใจ
พันเอก ธนุตม์ พิศาลสิทธิวัฒน์
พันเอก ธวัชชัย วรรณดิลก
พันเอก ธารา เจนตลอด
พันเอก ธีระ ผดุงสุนทร
พันเอก ธีรพล ศรีเกษม
พันเอก ธัชพล เปี่ยมวุฒิ

๓ เมษายน ๒๕๖๓
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๑๗๔.
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๑๘๐.
๑๘๑.
๑๘๒.
๑๘๓.
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๑๘๖.
๑๘๗.
๑๘๘.
๑๘๙.
๑๙๐.
๑๙๑.
๑๙๒.
๑๙๓.
๑๙๔.
๑๙๕.
๑๙๖.
๑๙๗.
๑๙๘.
๑๙๙.
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๒๐๑.
๒๐๒.
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ราชกิจจานุเบกษา

พันเอก นรินทร์ ชุ่มกมล
พันเอก นฤทธิ์ ถาวรวงษ์
พันเอก นิติ ติณสูลานนท์
พันเอก นันทยศ บูชา
พันเอก นันทวัฒน์ ทัศนงาม
พันเอก บรรยง ทองน่วม
พันเอก บุญสิน พาดกลาง
พันเอก เบญจพล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
พันเอก ประกาศ เพยาว์น้อย
พันเอก ประพัฒน์ พบสุวรรณ
พันเอก ประยุกต์ อุ่นอบ
พันเอก ประเสริฐ กิตติรัต
พันเอก ปิยะชาติ ธูปทอง
พันเอก ปิยวัฒน์ สุประการ
พันเอก ปัญญา ตั้งความเพียร
พันเอก พงษ์สวัสดิ์ ภาชนะทิพย์
พันเอก พนาเวศ จันทรังษี
พันเอก พิจิตร บุญญสุวรรณ
พันเอก พิเชษฐ์ ชุติเดโช
พันเอก พิทักษ์ จันทร์เขียว
พันเอก พิพัฒน์ ศรีทองพิมพ์
พันเอก เพชรนรินทร์ โชติพินิจ
พันเอก ไพบูลย์ จุลภาคี
พันเอก ไพศาล หนูสังข์
พันเอก ภาณุมาส จีนานุรักษ์
พันเอก ภัชรพล ศิริรักษ์
พันเอก มงคล ปาคามา
พันเอก มีชัย นิลศาสตร์
พันเอก ยุทธนาม เพชรม่วง

๓ เมษายน ๒๕๖๓

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๗๘ ง

๒๐๓.
๒๐๔.
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.

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

พันเอก ยุทธพงศ์ คงนิล
พันเอก ยุวัต ขันธปรีชา
พันเอก รชต วงษ์อารีย์
พันเอก รุ่งเพชร คนทัด
พันเอก เรืองพงษ์ วงษ์ศรีสุข
พันเอก เรืองศักดิ์ แก่นกาจร
พันเอก เรืองศักดิ์ อรรคทิมากูล
พันเอก วรเดช เดชรักษา
พันเอก วรยส เหลืองสุวรรณ
พันเอก วิทยา สุวรรณดี
พันเอก วิทูร โพธิ์ร่มชื่น
พันเอก วิสิษฐ์ ทรัพย์สิน
พันเอก เวชยันต์ แว่นไธสงค์
พันเอก ศตวรรษ อินทร์กง
พันเอก ศรัณย์ รอดบุญธรรม
พันเอก ศาสตรา ศรีเพ็ญ
พันเอก ศุภฤกษ์ สถาพรผล
พันเอก สมใจ คิดเกื้อการุญ
พันเอก สมเดช โยธา
พันเอก สมหมาย บุษบา
พันเอก สราวุธ ไชยสิทธิ์
พันเอก สาธิต เกิดโภค
พันเอก สิทธิชัย คัตตะพันธ์
พันเอก สิษฐเศรษฐ์ หิรัณญพงศ์
พันเอก สุคนธรัตน์ ชาวพงษ์
พันเอก สุจินต์ ทรัพย์สิน
พันเอก สุระ แก้วไพโรจน์
พันเอก เสกสรรค์ พรหมศักดิ์
พันเอก เสนีย์ ศรีหิรัญ

๓ เมษายน ๒๕๖๓

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๗๘ ง

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓ เมษายน ๒๕๖๓

๒๓๒.
๒๓๓.
๒๓๔.
๒๓๕.
๒๓๖.
๒๓๗.
๒๓๘.
๒๓๙.
๒๔๐.

พันเอก เสรี ตรีครุธพันธุ์
พันเอก โสภณ นันทสุวรรณ
พันเอก สันติ สุขป้อม
พันเอก อดุลย์ ชมเย็น
พันเอก อนุชา นพจารูญศรี
พันเอก อมฤต บุญสุยา
พันเอก อาจิณ ปัทมจิตร
พันเอก อายุพันธ์ กรรณสูต
พันเอก อุดม แก้วมหา

๒๔๑.
๒๔๒.
๒๔๓.
๒๔๔.
๒๔๕.
๒๔๖.
๒๔๗.
๒๔๘.
๒๔๙.
๒๕๐.
๒๕๑.
๒๕๒.
๒๕๓.
๒๕๔.
๒๕๕.
๒๕๖.
๒๕๗.
๒๕๘.
๒๕๙.

นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารเรือ จานวน ๔๔ นาย
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน
พลเรือเอก บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์
พลเรือเอก บวร มัทวานุกูล
พลเรือเอก อรัญ นาผล
พลเรือโท กิติพงษ์ เรืองเดช
พลเรือโท ชนินทร์ ผดุงเกียรติ
พลเรือโท นิกิตติ์ ฑีร์ฆะยศ
พลเรือโท พงศชาญ เพ็ชรเทศ
พลเรือโท สุพจน์ ภู่ระหงษ์
พลเรือโท สมัย ใจอินทร์
พลเรือตรี กฤษณ์ พิมมานนท์
พลเรือตรี บัญชา บัวรอด
พลเรือตรี ปกครอง มนธาตุผลิน
พลเรือตรี ประกอบ สุขสมัย
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ
พลเรือตรี พีระ อดุลยาศักดิ์
พลเรือตรี ยุทธศิลป์ จงเจือกลาง
พลเรือตรี สมพงษ์ นาคทอง
พลเรือตรี อะดุง พันธุ์เอี่ยม

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๗๘ ง

๒๖๐.
๒๖๑.
๒๖๒.
๒๖๓.
๒๖๔.
๒๖๕.
๒๖๖.
๒๖๗.
๒๖๘.
๒๖๙.
๒๗๐.
๒๗๑.
๒๗๒.
๒๗๓.
๒๗๔.
๒๗๕.
๒๗๖.
๒๗๗.
๒๗๘.
๒๗๙.
๒๘๐.
๒๘๑.
๒๘๒.
๒๘๓.
๒๘๔.

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓ เมษายน ๒๕๖๓

นาวาเอก ก้องเกียรติ ทองอร่าม
นาวาเอก เกียรติก้อง ปานทอง
นาวาเอก จรงศักดิ์ แย้มบาน
นาวาเอก ชเนศร์ สิงหชาญ
นาวาเอก ชัย เกตุวัฒนกิจ
นาวาเอก ชัยยุทธ์ คลังเงิน
นาวาเอก ชัยวัฒน์ คุ้มทิม
นาวาเอก ชนก สนทราพรพล
นาวาเอก ชานินท์ ศรียาภัย
นาวาเอก ธวัชชัย พิมพ์เมือง
นาวาเอก บุญมี แก้วสง่า
นาวาเอก พนม ควรประดิษฐ์
นาวาเอก ไมตรี บุตรบุรี
นาวาเอก โยธิน ธนะมูล
นาวาเอก รังสรรค์ แตงฉิม
นาวาเอก วุฒิไกร ปั้นดี
นาวาเอก ไวพจน์ วีระประเสริฐศักดิ์
นาวาเอก ศิริพัฒน์ แพงพันธุ์
นาวาเอก ศศิน สวรรคทัต
นาวาเอก สรวุท ชวนะ
นาวาเอก สมชาย ศิพะโย
นาวาเอก สุริยา ภักดีเสนา
นาวาเอก อนิรุธ สวัสดี
นาวาเอก อมรศักดิ์ ปัทมปราณี
นาวาเอก อนุวัต ดาผิวดี

นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารอากาศ จานวน ๓๒ นาย
๒๘๕. พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล
๒๘๖. พลอากาศเอก สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง
๒๘๗. พลอากาศเอก สุรชัย อานวยสิน

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๗๘ ง

๒๘๘.
๒๘๙.
๒๙๐.
๒๙๑.
๒๙๒.
๒๙๓.
๒๙๔.
๒๙๕.
๒๙๖.
๒๙๗.
๒๙๘.
๒๙๙.
๓๐๐.
๓๐๑.
๓๐๒.
๓๐๓.
๓๐๔.
๓๐๕.
๓๐๖.
๓๐๗.
๓๐๘.
๓๐๙.
๓๑๐.
๓๑๑.
๓๑๒.
๓๑๓.
๓๑๔.
๓๑๕.
๓๑๖.

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

พลอากาศเอก สุรพล พุทธมนต์
พลอากาศโท ชากร ตะวันแจ้ง
พลอากาศโท ดาเนิน พุ่มเจริญ
พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพฑูรย์
พลอากาศโท ต่อพล ออเขาย้อย
พลอากาศโท ธาดา เคี่ยมทองคา
พลอากาศโท ธนศักดิ์ เมตะนันท์
พลอากาศโท ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล
พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย
พลอากาศโท สรายุทธ์ มหัตกีรติ
พลอากาศโท สายศักดิ์ ครรภาฉาย
พลอากาศโท อลงกรณ์ วัณณรถ
พลอากาศตรี ประกาศิต เจริญยิ่ง
พลอากาศตรี วิทยา ถาน้อย
พลอากาศตรี สรรพชัย ศิลานิล
พลอากาศตรี สุกษม สุขเกษม
พลอากาศตรี สุพิจจารณ์ ธรรมวาทะเสรี
พลอากาศตรี อร่าม สกุลแก้ว
นาวาอากาศเอก กวินทัต แสงสุระ
นาวาอากาศเอก เจริญ วัฒนศรีมงคล
นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์
นาวาอากาศเอก ดนัย สินธุชัย
นาวาอากาศเอก นรุธ กาเนิดนักตะ
นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง
นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ
นาวาอากาศเอก พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์
นาวาอากาศเอก เพชร ธรรมวิญญา
นาวาอากาศเอก มณเฑียร หมีโชติ
นาวาอากาศเอก อรรถพล ปานมงคล

๓ เมษายน ๒๕๖๓

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๗๘ ง

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.

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายตารวจชั้นสัญญาบัตร จานวน ๕๕ นาย
พลตารวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข
พลตารวจเอก ณัฐธร เพราะสุนทร
พลตารวจเอก สุรชัย ควรเดชะคุปต์
พลตารวจโท กิตติพงษ์ เงามุข
พลตารวจโท คัชชา ธาตุศาสตร์
พลตารวจโท จารึก ลิ้มสุวรรณ
พลตารวจโท ชยพล ฉัตรชัยเดช
พลตารวจโท ชัยพร พานิชอัตรา
พลตารวจโท โชติ ชัยชมภู
พลตารวจโท ธนังค์ บุรานนท์
พลตารวจโท ธีรพล จินดาหลวง
พลตารวจโท ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา
พลตารวจโท มนตรี ยิ้มแย้ม
พลตารวจโท วิชิต ปักษา
พลตารวจโท รณศิลป์ ภู่สาระ
พลตารวจโท สมพงษ์ ชิงดวง
พลตารวจโท สุรพล อยู่นุช
พลตารวจโท อาชวันต์ โชติกเสถียร
พลตารวจตรี ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ
พลตารวจตรี จรัล จิตเจือจุน
พลตารวจตรี จิรพัฒน์ ภูมิจิตร
พลตารวจตรี ชุมพล พุ่มพวง
พลตารวจตรี โชคชัย งามวงศ์
พลตารวจตรี ญาณพงศ์ โสมาภา
พลตารวจตรี ณัฐวัฒน์ การดี
พลตารวจตรี เทียนชัย คามะปะโส
พลตารวจตรี ธนธัช น้อยนาค
พลตารวจตรี ธัชชัย ปิตะนีละบุตร

๓ เมษายน ๒๕๖๓

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๗๘ ง

๒๙.
๓๐.
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.

หนา้ ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

พลตารวจตรี พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช
พลตารวจตรี พิสิฐ ตันประเสริฐ
พลตารวจตรี พีระพงศ์ วงษ์สมาน
พลตารวจตรี โพธ สวยสุวรรณ
พลตารวจตรี พันธนะ นุชนารถ
พลตารวจตรี ยิ่งยศ เทพจานงค์
พลตารวจตรี รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ
พลตารวจตรี วัลลพ จานงค์อาษา
พลตารวจตรี ศุภโยชก์ ธารีไทย
พลตารวจตรี สมนึก น้อยคง
พลตารวจตรี สุศักดิ์ ปรักกมะกุล
พลตารวจตรี สาเริง สวนทอง
พลตารวจตรี อภิชาติ สุริบุญญา
พลตารวจตรี อิทธิพล อิทธิสารรณชัย
พลตารวจตรี อุดร ยอมเจริญ
พลตารวจตรี เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ
พันตารวจเอก เกียรติพงษ์ นาลา
พันตารวจเอก ชัยยะ เพ็ชรปัญญา
พันตารวจเอก ชัยรพ จุณณวัตต์
พันตารวจเอก โชคชัย นนท์ปฏิมากุล
พันตารวจเอก ดุลเดชา อาชวะสมิตระกูล
พันตารวจเอก วันชัย อยู่แสง
พันตารวจเอก วิวัฒน์ คาชานาญ
พันตารวจเอก ศรัญญู ชานาญราช
พันตารวจเอก สุรินทร์ ชาวศรีทอง
พันตารวจเอก อรรถวิทย์ สายสืบ
พันตารวจเอก อัศวยุทธ นุชพุ่ม

๓ เมษายน ๒๕๖๓

