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หนา้ ๑
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๙ กรกฎาคม 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
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตารวจชั้นสัญญาบัตรรับราชการ
สนองพระเดชพระคุณในหน้าที่นายทหารราชองครักษ์และนายตารวจราชองครักษ์ สืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง
จานวน ๓๖๔ นาย ตามรายชื่อที่แนบ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖3 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบนั
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นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารบก จานวน ๑๑๘ นาย
พลเอก กนก ภู่ม่วง
พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา
พลเอก เจิดวุธ คราประยูร
พลเอก จักรชัย โมกขะสมิต
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด
พลเอก ชัชชัย ภัทรนาวิก
พลเอก เชิดชัย สุคนธสิงห์
พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ
พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
พลเอก เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ
พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์
พลเอก นภดล ขันตยาภรณ์
พลเอก บุญชู กลิ่นสาคร
พลเอก ประวิตร ฉายะบุตร
พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี
พลเอก รักศักดิ์ โรจน์พิมพ์พันธุ์
พลเอก วีรยุทธ อินทร์วร
พลเอก ศักดา เนียมคา
พลเอก ศรีศักดิ์ พูนประสิทธิ์
พลเอก สิงห์ทอง หมีทอง
พลเอก สิทธิพล ชินสาราญ
พลเอก สุนัย ประภูชะเนย์
พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์
พลโท กฤษณ์ดนัย อิทธิมณฑล
พลโท คธายุทธ์ เสาวคนธ์
พลโท จิรวิทย์ เดชจรัสศรี
พลโท จุมพล จุมพลภักดี
พลโท เจริญชัย หินเธาว์
พลโท ชัยวิน ผูกพันธุ์

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
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พลโท ณภัทร สุขจิตต์
พลโท ณัฐวัฒน์ อัคนิบุตร
พลโท ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์
พลโท ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์
พลโท ธรรมนูญ วิถี
พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์
พลโท ภัทรวรรธ คงพันธุ์
พลโท ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง
พลโท มนัส แถบทอง
พลโท มโนช จันทร์คีรี
พลโท เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์
พลโท วิชาญ สุขสง
พลโท ศตวรรษ รามดิษฐ์
พลโท สนิธชนก สังขจันทร์
พลโท สันติพงศ์ ธรรมปิยะ
พลโท อภิสิทธิ์ นุชบุษบา
พลตรี เกรียงไกร แข็งแรง
พลตรี กัณฑ์ชัย ประจวบอารีย์
พลตรี กันตพจน์ เศรษฐารัศมี
พลตรี ไกรภพ ไชยพันธุ์
พลตรี จิรวัฒน์ พันธ์สวัสดิ์
พลตรี เจษฎา เปรมนิรันดร
พลตรี ฐิติพล ไวยพจน์
พลตรี ณรัฐ โพธิแพทย์
พลตรี ณัฐพงษ์ เพราแก้ว
พลตรี ทรงวิทย์ หนุนภักดี
พลตรี ทรงพล สาดเสาเงิน
พลตรี ธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล
พลตรี ธราพงษ์ มะละคา
พลตรี ธิติพันธุ์ ฐานะจาโร
พลตรี บุญยืน อินกว่าง
พลตรี ประพล บุญมากุล

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
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พลตรี ประมวล จันทร์ศรี
พลตรี ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์
พลตรี พนา แคล้วปลอดทุกข์
พลตรี พลศักดิ์ ศรีเพ็ญ
พลตรี วิรัฏฐ์ วงษ์จันทร์
พลตรี ศานติ ศกุนตนาค
พลตรี ศักดิ์วุฒิ วงศ์วานิช
พลตรี สมพจน์ สังข์ดา
พลตรี สุขสรรค์ หนองบัวล่าง
พลตรี สุวิทย์ เกตุศรี
พลตรี อดุลย์ ยิ่งเจริญ
พลตรี อภิชาติ ไชยะดา
พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์
พลตรี เอกรัตน์ ช้างแก้ว
พลตรี อัครพล พงษ์สวัสดิ์
พันเอก กล้าณรงค์ ไพรีพ่ายฤทธิเดช
พันเอก กิตติ จันทร์เอียด
พันเอก เกรียงศักดิ์ เสนาะพิน
พันเอก เขษมวิศว์ สาคุณ
พันเอก จิรวัฒน์ นาคะรัตน์
พันเอก ชลัช แจ่มใส
พันเอก ชาลี ไกรอาบ
พันเอก ณัฏฐพงศ์ อัศวินวงศ์
พันเอก นวกร สงวนศักดิ์โยธิน
พันเอก นรภัทร กังวาลไกล
พันเอก นฤดล ท้าวฤทธิ์
พันเอก นฤนาท นิยมไทย
พันเอก ปนิวัธน์ ทรัพย์รุ่งเรือง
พันเอก ปริทัศน์ ตรีกาลนนท์
พันเอก เปรียว ติณสูลานนท์
พันเอก พีรพล สงนุ้ย
พันเอก เพชรพนม โพธิ์ชัย

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
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๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

พันเอก ไพบูลย์ พุ่มพิเชฎฐ์
พันเอก ไพรัช แก้วศรี
พันเอก มนิต ศิริรัตนากูล
พันเอก ยุทธพล ประทีปอุษานนท์
พันเอก รณฤทธิ์ หวัดสูงเนิน
พันเอก รวิศ รัชตะวรรณ
พันเอก วรเทพ บุญญะ
พันเอก วีระพงษ์ ศรีรัตน์
พันเอก วุฒิชัย คนึงกิจก้อง
พันเอก เวชศักดิ์ ขันธอุบล
พันเอก ศักดิ์ศรี งอยปัดพันธ์
พันเอก สมชาย กาญจนอุดมการ
พันเอก สมพงษ์ ใจจา
พันเอก สรรเสริญ คล้ายแก้ว
พันเอก สิริพล ชินบุตร
พันเอก สุนทร หนูนิมิตร
พันเอก สุรเทพ หนูแก้ว
พันเอก สุรินทร์ ปรียานุภาพ
พันเอก สัญญลักขณ์ ทั่งศิริ
พันเอก อนิรุจน์ ปุกหุต
พันเอก อานุภาพ ศิริมณฑล
พันเอก อานวย แย้มผกา
พันเอก อัศวิน บุนนาค
นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารเรือ จานวน ๑๐๐ นาย
พลเรือเอก กาญจน์ ดีอุบล
พลเรือเอก จงกล มีสวัสดิ์
พลเรือเอก ช่อฉัตร กระเทศ
พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร
พลเรือเอก ทิวา ดาราเมือง
พลเรือเอก พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์
พลเรือเอก พงศกร กุวานนท์
พลเรือเอก พิสิษฐ์ ทองดีเลิศ
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พลเรือเอก วศินสรรพ์ จันทวรินทร์
พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์
พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม
พลเรือเอก สมชาย ณ บางช้าง
พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย
พลเรือเอก สุชา เคี่ยมทองคา
พลเรือโท กฤชพล เรียงเล็กจานงค์
พลเรือโท ไชยนันท์ นันทวิทย์
พลเรือโท ชุตินธร ทัตตานนท์
พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม
พลเรือโท เดชดล ภู่สาระ
พลเรือโท เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์
พลเรือโท ทรงวุฒิ บุญอินทร์
พลเรือโท ธานี แก้วเก้า
พลเรือโท ธีรกุล กาญจนะ
พลเรือโท ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์
พลเรือโท ภราดร พวงแก้ว
พลเรือโท มนัสวี บูรณพงศ์
พลเรือโท มาศพันธุ์ ถาวรามร
พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์
พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล
พลเรือโท วรงกรณ์ โอสถานนท์
พลเรือโท วุฒิชัย สายเสถียร
พลเรือโท สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา
พลเรือตรี เกรียง ชุณหชาติ
พลเรือตรี จรัสเกียรติ ไชยพันธุ์
พลเรือตรี ชาติชาย ทองสะอาด
พลเรือตรี ณัฎฐพล เดี่ยววานิช
พลเรือตรี ณรงค์ จงรักภูบาล
พลเรือตรี ดุลยพัฒน์ ลอยรัตน์
พลเรือตรี ทศพล ผลดี
พลเรือตรี ธีระยุทธ นอบน้อม
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พลเรือตรี ปราโมทย์ เสริมสัย
พลเรือตรี ประสาทพร สาทรสวัสดิ์
พลเรือตรี ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม
พลเรือตรี ประชา สว่างแจ้ง
พลเรือตรี ประวุฒิ รอดมณี
พลเรือตรี พิชัย ล้อชูสกุล
พลเรือตรี ไพศาล มีศรี
พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง
พลเรือตรี มนตรี รอดวิเศษ
พลเรือตรี วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง
พลเรือตรี สมบัติ นาราวิโรจน์
พลเรือตรี สรไกร สิริกรรณะ
พลเรือตรี สุทธิพงษ์ อนันตชัย
พลเรือตรี สาธิต นาคสังข์
พลเรือตรี โสภณ รัชตาภิรักษ์
พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ
พลเรือตรี อดินันท์ สุนทรารักษ์
พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว
พลเรือตรี อานวย ทองรอด
พลเรือตรี อภิชัย สมพลกรัง
พลเรือตรี อรรถพล เพชรฉาย
พลเรือตรี อนุพงษ์ ทะประสพ
นาวาเอก กลิน ยังรอต
นาวาเอก กิจพัฒน์ นาคมอญ
นาวาเอก คมพันธ์ อุปลานนท์
นาวาเอก จักรชัย น้อยหัวหาด
นาวาเอก จักษวัฏ สายวงค์
นาวาเอก เฉลิมชัย สวนแก้ว
นาวาเอก โชคชัย เรืองแจ่ม
นาวาเอก โชติรัตน์ อุตมเพทาย
นาวาเอก ณัฐพงศ์ ปานโสภณ
นาวาเอก ณรงค์ สุขพ่อค้า

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๕๘ ง

๑๙๑.
๑๙๒.
๑๙๓.
๑๙๔.
๑๙๕.
๑๙๖.
๑๙๗.
๑๙๘.
๑๙๙.
๒๐๐.
๒๐๑.
๒๐๒.
๒๐๓.
๒๐๔.
๒๐๕.
๒๐๖.
๒๐๗.
๒๐๘.
๒๐๙.
๒๑๐.
๒๑๑.
๒๑๒.
๒๑๓.
๒๑๔.
๒๑๕.
๒๑๖.
๒๑๗.
๒๑๘.

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

นาวาเอก ธันยกร เสนาลักษณ์
นาวาเอก นพดล ฐิตวัฒนะสกุล
นาวาเอก บุญเกิด มูลละกัน
นาวาเอก บริบูรณ์ เอมทิพย์
นาวาเอก ประจวบ มะลิทอง
นาวาเอก ปริทรรศน์ ชาตะสิงห์
นาวาเอก ปรีชา รัตนสาเนียง
นาวาเอก ปารัช รัตนไชยพันธ์
นาวาเอก พิสิษฐ์ จินตโกศลวิทย์
นาวาเอก พูนศักดิ์ บัวแก้ว
นาวาเอก รังสรรค์ บัวเผือก
นาวาเอก รัชยศ รัชตรุ่งโรจน์กุล
นาวาเอก วรพล จันทมาศ
นาวาเอก วโรดม เจียรกุล
นาวาเอก วิรัตน์ สมจิตร
นาวาเอก วีรุดม ม่วงจีน
นาวาเอก ศักรภพน์ ประจักษ์ศุภนิติ
นาวาเอก ศิลป์สมุจจ์ ปัญจะ
นาวาเอก สกาย เภกะนันทน์
นาวาเอก สมาน ขันธพงษ์
นาวาเอก สรณรรถ สนธิไทย
นาวาเอก สรรเสริญ สาโดด
นาวาเอก สุชาติ เปรมประเสริฐ
นาวาเอก สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา
นาวาเอก อภิชาติ แก้วดวงเทียน
นาวาเอก อิทธิพัทธ์ กวินเฟื่องฟูกุล
นาวาเอก เอตม์ ยุวนางกูร
นาวาโท สรรธาร บุตรแก้ว
นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารอากาศ จานวน ๗๗ นาย
๒๑๙. พลอากาศเอก เฉลิมชัย ศรีสายหยุด
๒๒๐. พลอากาศเอก ธรินทร์ ปุณศรี
๒๒๑. พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๕๘ ง

๒๒๒.
๒๒๓.
๒๒๔.
๒๒๕.
๒๒๖.
๒๒๗.
๒๒๘.
๒๒๙.
๒๓๐.
๒๓๑.
๒๓๒.
๒๓๓.
๒๓๔.
๒๓๕.
๒๓๖.
๒๓๗.
๒๓๘.
๒๓๙.
๒๔๐.
๒๔๑.
๒๔๒.
๒๔๓.
๒๔๔.
๒๔๕.
๒๔๖.
๒๔๗.
๒๔๘.
๒๔๙.
๒๕๐.
๒๕๑.
๒๕๒.
๒๕๓.

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

พลอากาศเอก นฤพล จักรกลม
พลอากาศเอก ปรเมศร์ เกษโกวิท
พลอากาศเอก พงษ์ศักดิ์ เกื้ออรุณ
พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์
พลอากาศเอก วันชัย นุชเกษม
พลอากาศเอก วีรพงษ์ นิลจินดา
พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร
พลอากาศเอก สุจินดา สุมามาลย์
พลอากาศเอก สุรศักดิ์ อินทร์จานงค์
พลอากาศเอก อภิรุม จันทรกุล
พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ
พลอากาศโท กฤษดา จันทร์อินทร์
พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ
พลอากาศโท คงศักดิ์ จันทรโสภา
พลอากาศโท เฉลา ทองแก้ว
พลอากาศโท ชานนท์ มุ่งธัญญา
พลอากาศโท ทศวรรณ รัตนแก้วกาญจน์
พลอากาศโท ประยูร ธรรมาธิวัฒน์
พลอากาศโท พงษ์สวัสดิ์ จันทสาร
พลอากาศโท พันธ์ภักดี พัฒนกุล
พลอากาศโท แมน ศีตะจิตต์
พลอากาศโท สฤษดิ์พร สุนทรกิจ
พลอากาศโท สุรสีห์ สิมะเศรษฐ์
พลอากาศโท สุวรรณ ขาทอง
พลอากาศตรี คิดควร สดับ
พลอากาศตรี ฐากูร นาครทรรพ
พลอากาศตรี ฐากูร สมัตถะ
พลอากาศตรี ณรงค์ อินทชาติ
พลอากาศตรี ภูวดล สอนดวงใจ
พลอากาศตรี ภูวเดช สว่างแสง
พลอากาศตรี มนัท ชวนะประยูร
พลอากาศตรี ยุทธนา สุรเชษฐพงษ์

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๕๘ ง

๒๕๔.
๒๕๕.
๒๕๖.
๒๕๗.
๒๕๘.
๒๕๙.
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๒๖๑.
๒๖๒.
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๒๖๔.
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๒๖๗.
๒๖๘.
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๒๗๑.
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๒๗๓.
๒๗๔.
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๒๗๖.
๒๗๗.
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๒๘๕.

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

พลอากาศตรี ไวพจน์ เกิงฝาก
พลอากาศตรี สมควร รักดี
พลอากาศตรี สุระ ไชโย
พลอากาศตรี เสริมเกียรติ ก้อนมณี
พลอากาศตรี อดิศร อุณหเลขกะ
พลอากาศตรี อาทิตย์ อู่วิเชียร
พลอากาศตรี เอกศักดิ์ เทภาสิต
นาวาอากาศเอก ขจรฤทธิ์ แก้วอาไพ
นาวาอากาศเอก จักร สุวรรณทัต
นาวาอากาศเอก ชัชพล ลายประดิษฐ์
นาวาอากาศเอก ชาตินนท์ สท้านไผท
นาวาอากาศเอก ทศพร เสถียรวารี
นาวาอากาศเอก ทัศนะ มานิตย์
นาวาอากาศเอก ธนเสฏฐ์ ธรรมอานวยกิจ
นาวาอากาศเอก ธนัญชัย พึ่งทัศน์
นาวาอากาศเอก ประสิทธิ์ บุญยืน
นาวาอากาศเอก ปรีชา ภัทรศีลสุนทร
นาวาอากาศเอก พลวัตร อินทรวิเศษ
นาวาอากาศเอก พันเทพ เนียมพลอย
นาวาอากาศเอก พิชิตไชย สุรกิจพิพัฒน์
นาวาอากาศเอก พิทูร เจริญยิ่ง
นาวาอากาศเอก ระวิน ถนอมสิงห์
นาวาอากาศเอก วสุ มโนสิทธิศักดิ์
นาวาอากาศเอก วัลลภ ประสงค์กิจ
นาวาอากาศเอก วิสูตร งิ้วแหลม
นาวาอากาศเอก ศรสิต กีรติพล
นาวาอากาศเอก ศราวุฒิ สุวรรณ์
นาวาอากาศเอก เศกสรรค์ สวนสีดา
นาวาอากาศเอก สมใจ ชัยวงษ์
นาวาอากาศเอก สรวิชญ์ สุรกุล
นาวาอากาศเอก สฤษฏ์ วุทธีรพล
นาวาอากาศเอก สุรฤทธิ์ กิจจาทร

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๕๘ ง

๒๘๖.
๒๘๗.
๒๘๘.
๒๘๙.
๒๙๐.
๒๙๑.
๒๙๒.
๒๙๓.
๒๙๔.
๒๙๕.
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๙.
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๑๒.
๑๓.
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๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
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๒๑.

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศเอก เสกสรร คันธา
นาวาอากาศเอก เสกสัณน์ ไชยมาตย์
นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์
นาวาอากาศเอก อภิรัตน์ รังสิมาการ
นาวาอากาศเอก อมฤต กนกแก้ว
นาวาอากาศเอก อังคาร อินทรา
นาวาอากาศเอก ธนพงศ์ พลกนิษฐ
นาวาอากาศเอก ปรีชา อุปพงษ์
นาวาอากาศเอก สมิทธิพัฒน์ คล้ายแก้ว
นาวาอากาศเอก อนุยุต รูปขจร
นายตารวจชั้นสัญญาบัตร จานวน ๖๙ นาย
พลตารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา
พลตารวจเอก ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร
พลตารวจเอก มนู เมฆหมอก
พลตารวจเอก นเรศ นันทโชติ
พลตารวจเอก ศักดา ชื่นภักดี
พลตารวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์
พลตารวจโท กฤษณะ ทรัพย์เดช
พลตารวจโท กรไชย คล้ายคลึง
พลตารวจโท เกียรติพงศ์ ขาวสาอางค์
พลตารวจโท จารุวัฒน์ ไวศยะ
พลตารวจโท ดารงศักดิ์ กิตติประภัสร์
พลตารวจโท ธนา ชูวงศ์
พลตารวจโท นิรันดร เหลื่อมศรี
พลตารวจโท ปิยะ อุทาโย
พลตารวจโท ประจวบ วงศ์สุข
พลตารวจโท พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์
พลตารวจโท พงษ์พันธุ์ วรรณภักตร์
พลตารวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ
พลตารวจโท มนตรี สัมบุณณานนท์
พลตารวจโท รอย อิงคไพโรจน์
พลตารวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๕๘ ง

๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
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หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

พลตารวจโท วิเชียร ตันตะวิริยะ
พลตารวจโท สมชาย พัชรอินโต
พลตารวจโท สุทิน ทรัพย์พ่วง
พลตารวจโท อดิศร์ งามจิตสุขศรี
พลตารวจโท อิทธิพล พิริยะภิญโญ
พลตารวจโท อาพล บัวรับพร
พลตารวจโท อภิชิต เทียนเพิ่มพูล
พลตารวจตรี กฤษฎา สุรเชษฐพงษ์
พลตารวจตรี กษณะ แจ่มสว่าง
พลตารวจตรี กฤษกร พลีธัญญวงศ์
พลตารวจตรี กฤตธาพล ยี่สาคร
พลตารวจตรี คมศักดิ์ สุมังเกษตร
พลตารวจตรี จิรสันต์ แก้วแสงเอก
พลตารวจตรี จิรภพ ภูริเดช
พลตารวจตรี ชัยวัฒน์ ฉันทวรลักษณ์
พลตารวจตรี ชัช สุกแก้วณรงค์
พลตารวจตรี ฐากูร นัทธีศรี
พลตารวจตรี ต่อศักดิ์ สุขวิมล
พลตารวจตรี ธิติ แสงสว่าง
พลตารวจตรี ธนายุตม์ วุฒิจรัสธารงค์
พลตารวจตรี ธนพล ศรีโสภา
พลตารวจตรี นิตินันท์ เพชรบรม
พลตารวจตรี ปิยะ ต๊ะวิชัย
พลตารวจตรี ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ
พลตารวจตรี พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง
พลตารวจตรี ภาณุมาศ บุญญลักษม์
พลตารวจตรี วันชัย สุวรรณศิริเขต
พลตารวจตรี วีระ จิรวีระ
พลตารวจตรี ศุภเศรษฐ์ โชคชัย
พลตารวจตรี สุคุณ พรหมายน
พลตารวจตรี สมประสงค์ เย็นท้วม
พลตารวจตรี สุรพงษ์ ชัยจันทร์

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๕๘ ง

๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

พลตารวจตรี สมชาย เกาสาราญ
พลตารวจตรี สาราญ นวลมา
พลตารวจตรี สรไกร พูลเพิ่ม
พลตารวจตรี อภิชาติ เพชรประสิทธิ์
พลตารวจตรี เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย
พลตารวจตรี อภิชาติ บุญศรีโรจน์
พลตารวจตรี อังกูร คล้ายคลึง
พันตารวจเอก จักรภพ สุคนธราช
พันตารวจเอก จักษ์ จิตตธรรม
พันตารวจเอก ฐากูรสมบัติ สวงโท
พันตารวจเอก ณัฐพล โกมินทรชาติ
พันตารวจเอก ดารงศักดิ์ ทองงามตระกูล
พันตารวจเอก ไพรัช พุกเจริญ
พันตารวจเอก ศุภกิจ ต่อบุญ
พันตารวจเอก หม่อมหลวงสันธิกร วรวรรณ
พันตารวจเอก อรุษ แสงจันทร์

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

