
 
 

( สําเนา ) 

              ประกาศกระทรวงกลาโหม  กพ.ทอ.ที่ ๑๖๑๘/๕๔ 
                                 เรื่อง  พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ 

------------------------------- 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ พระราชทานยศทหารต่าํกว่าชั้นนายพล                
เป็นกรณีพิเศษให้แก่นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ซ่ึงรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย
เป็นผลดีแก่ทางราชการ  จํานวน ๔,๗๕๑ นาย  ตามสําเนาประกาศสํานักนายกรัฐมนตร ีลง ๒๐ ม.ค.๕๔  
ดังนี้ 
 

สร. 
                  ๑.   ร.ต.วจิารณ์  กล่อมเดช  ร.น.        เป็น    ร.ท. 
 

สป. 
 

        ๒.  พ.ท.วิทยา  บุญมาก          เป็น    พ.อ. 
        ๓.  พ.ท.ไตรศักด์ิ  ผลพิบูลย์         เป็น    พ.อ. 
        ๔.  พ.ท.ธงชัย  หมอยาไทย         เป็น    พ.อ. 
        ๕.  พ.ท.ยงยุทธ  โพธิ์ศร ี          เป็น    พ.อ. 
        ๖.  พ.ท.ยุทธพงษ์  มหาเกษตริน         เป็น    พ.อ. 
        ๗.  พ.ท.สมพล  เฮงตระกูล         เป็น    พ.อ. 
        ๘.  พ.ท.อนันต์  เพ็ชรสังวาล         เป็น    พ.อ. 
        ๙.  พ.ท.โกมิน  วันเจียม          เป็น    พ.อ. 
            ๑๐.  พ.ท.ชาญวธุ  สุดจิต          เป็น    พ.อ. 

                ๑๑. พ.ท.ชูชาติ   นาประสิทธิ์ เป็น พ.อ. 
              ๑๒. พ.ท.ธรรมนญู   พิมพ์จักร เป็น พ.อ. 
              ๑๓. พ.ท.ประทีป   กุหลาบวงษ์ เป็น พ.อ. 
              ๑๔. พ.ท.พงษ์ศักด์ิ   ศรีทองสุข เป็น พ.อ. 
              ๑๕. พ.ท.สมศักด์ิ   หอทับทิม  เป็น พ.อ. 
              ๑๖. พ.ท.โสภณ   อูปแก้ว เป็น พ.อ. 
 
                                                                                            / ๑๗. พ.ท.ธนะ  ...   

 
 

 



 
- ๑๓๙ - 

 
๔๑๑๔. พ.จ.อ.พรชยั   พึ่งสมบุญ   เป็น ร.ต. 
๔๑๑๕. พ.จ.อ.กรกฤช   ควรคง   เป็น ร.ต. 
๔๑๑๖. พ.จ.อ.สายชล   หิรัญ  เป็น ร.ต. 

๔๑๑๗. พ.จ.อ.หญิง อัญชลี   พุ่มจีน   เป็น ร.ต.หญิง 
๔๑๑๘. พ.จ.อ.หญิง จริยา   สมโสม   เป็น ร.ต.หญิง 
๔๑๑๙. พ.จ.อ.หญิง นิตยา   กันสวุีโร   เป็น ร.ต.หญิง 
๔๑๒๐. พ.จ.อ.หญิง มยุรี   แสงสุวรรณ   เป็น ร.ต.หญิง 
๔๑๒๑. พ.จ.อ.หญิง วนิดา   มีโต   เป็น ร.ต.หญิง 
๔๑๒๒. พ.จ.อ.หญิง นพกรณ์   เกษมณี   เป็น ร.ต.หญิง 
๔๑๒๓. พ.จ.อ.หญิง กรบงกต   พุ่มโพธิ์ทอง   เป็น ร.ต.หญิง 

 
ทอ. 

๔๑๒๔. น.ท.จตุรงค์   รื่นวงษา เป็น น.อ. 
๔๑๒๕. น.ท.ชํานาญ   ป่ินทองน้อย เป็น น.อ. 
๔๑๒๖. น.ท.นิพนธ์   บุญเชิญ เป็น น.อ. 
๔๑๒๗. น.ท.วัชรวธุ   มะลิกุล เป็น น.อ. 
๔๑๒๘. น.ท.สมเจต   สวัสดิรักษา เป็น น.อ. 
๔๑๒๙. น.ท.กาโมทย ์  พันธรกัษ์ เป็น น.อ. 
๔๑๓๐. น.ท.กิตติพงษ์   แจ่มจํารสั เป็น น.อ. 
๔๑๓๑. น.ท.เกรียงไกร   แสนทวีสุข เป็น น.อ. 
๔๑๓๒. น.ท.เกรียงศกัด์ิ   พูลประเสริฐ เป็น น.อ. 
๔๑๓๓. น.ท.โกญจนา   บําเพ็ญผล เป็น น.อ. 
๔๑๓๔. น.ท.คนึงศักด์ิ   ทองพันธุ์ เป็น น.อ. 
๔๑๓๕. น.ท.จิระพันธ์   ชื่นจิตร ์ เป็น น.อ. 
๔๑๓๖. น.ท.เฉลียว   กลับวงษ์ เป็น น.อ. 
๔๑๓๗. น.ท.ชลอ   ขําสําอางค์ เป็น น.อ. 
๔๑๓๘. น.ท.ชลิต   มัน่กําเนิด เป็น น.อ. 
๔๑๓๙. น.ท.ชัชชัย   บุญเลิศ เป็น น.อ. 
๔๑๔๐. น.ท.ชัชวาลย ์ ปะวรณา เป็น น.อ. 

 
/  ๔๑๔๑. น.ท.ชุมพล  ... 

 
 
 



- ๑๔๐ - 
 

๔๑๔๑. น.ท.ชุมพล   พงษ์เพชร เป็น น.อ. 
๔๑๔๒. น.ท.เชิง   รุ่งนิ่ม เป็น น.อ. 
๔๑๔๓. น.ท.ณพดล   ไชยวีระ เป็น น.อ. 
๔๑๔๔. น.ท.ณรงค์   วงษ์กล่ิน เป็น น.อ. 
๔๑๔๕. น.ท.ณรงค์ศกัด์ิ   ชัยสายนั เป็น น.อ. 
๔๑๔๖. น.ท.เดชา   ทองดาษ เป็น น.อ. 
๔๑๔๗. น.ท.เด็ดดวง   อดุลยศักด์ิ เป็น น.อ. 
๔๑๔๘. น.ท.ถวัลย์   สุขสมพงษ์ เป็น น.อ. 
๔๑๔๙. น.ท.ทองพูน   จุลอักษร เป็น น.อ. 
๔๑๕๐. น.ท.ธงชยั   ศิลปัญจะ เป็น น.อ. 
๔๑๕๑. น.ท.ธนพันธุ์   พรหมถาวร เป็น น.อ. 
๔๑๕๒. น.ท.ธนินท ์  ประทีปทอง เป็น น.อ. 
๔๑๕๓. น.ท.ธัชพล   ธรรมจันทึก เป็น น.อ. 
๔๑๕๔. น.ท.ธาํรงค์  โพธิ์แก้ว เป็น น.อ. 
๔๑๕๕. น.ท.นินาท   ศรีพันธ ์ เป็น น.อ. 
๔๑๕๖. น.ท.นิพนธ์   บุศย์น้ําเพชร เป็น น.อ. 
๔๑๕๗. น.ท.บรรเจิด   โรจนวภิาต เป็น น.อ. 
๔๑๕๘. น.ท.บํารุง   ยิ่งเจริญ เป็น น.อ. 
๔๑๕๙. น.ท.บุญทัน   คิดหงัน เป็น น.อ. 
๔๑๖๐. น.ท.ประทีป   เนียมทอง เป็น น.อ. 
๔๑๖๑. น.ท.ประวัติ   สงวนดี เป็น น.อ. 
๔๑๖๒. น.ท.ประเวศ   เผยกลิ่น เป็น น.อ. 
๔๑๖๓. น.ท.ประสงค์ศักด์ิ   ไชยคาํหาญ เป็น น.อ. 
๔๑๖๔. น.ท.ประสิทธิ์   ประเสริฐศักด์ิ เป็น น.อ. 
๔๑๖๕. น.ท.ปราโมทย์   แย้มกลีบ เป็น น.อ. 
๔๑๖๖. น.ท.ปรีชา   เรืองขํา เป็น น.อ. 
๔๑๖๗. น.ท.ปรีชา   อุดมวงษ์ เป็น น.อ. 
๔๑๖๘. น.ท.ปรีดา   เพ็ชร์พันธ ์ เป็น น.อ. 
๔๑๖๙. น.ท.ปวรจิรภทัร   ทัพภะสุต เป็น น.อ. 

 
/  ๔๑๗๐. น.ท.พรรษา  ... 

 
 
 
 

 



- ๑๔๑ - 
 

๔๑๗๐. น.ท.พรรษา   สาช่อฟ้า เป็น น.อ. 
๔๑๗๑. น.ท.พักตร์   บางบ่อ เป็น น.อ. 
๔๑๗๒. น.ท.พิชิต   เทพประสิทธิ์ เป็น น.อ. 
๔๑๗๓. น.ท.พิศิษฐ์   อุปริรัตน์ เป็น น.อ. 
๔๑๗๔. น.ท.เพทาย   แผ่พร เป็น น.อ. 
๔๑๗๕. น.ท.ไพศาล   บริสุทธิ์ เป็น น.อ. 
๔๑๗๖. น.ท.ภกัร์เดช   พลับสกุล เป็น น.อ. 
๔๑๗๗. น.ท.เริงยุทธ   อินทุณห์ เป็น น.อ. 
๔๑๗๘. น.ท.ลิขิต   ภูห่ัสดร เป็น น.อ. 
๔๑๗๙. น.ท.ลือชัย   การะเกต ุ เป็น น.อ. 
๔๑๘๐. น.ท.วิชยั   พระไกยะ เป็น น.อ. 
๔๑๘๑. น.ท.วิฑูรย์   โพธิ์วัน เป็น น.อ. 
๔๑๘๒. น.ท.วิทูล   บุญรัตน์ เป็น น.อ. 
๔๑๘๓. น.ท.วินยั   นชุนาคา เป็น น.อ. 
๔๑๘๔. น.ท.วินยั   วชัรศัสตรา เป็น น.อ. 
๔๑๘๕. น.ท.ศักด์ิชัย   วงษ์เวช เป็น น.อ. 
๔๑๘๖. น.ท.ศิรวิัฒน์   กววีัฒนา เป็น น.อ. 
๔๑๘๗. น.ท.สงวน   ใหม่มาก เป็น น.อ. 
๔๑๘๘. น.ท.สมเกียรติ   มณีนัย เป็น น.อ. 
๔๑๘๙. น.ท.สมคิด   เปรมใจ เป็น น.อ. 
๔๑๙๐. น.ท.สมเดช   สบายยิ่ง เป็น น.อ. 
๔๑๙๑. น.ท.สมบัติ   สุวินัย เป็น น.อ. 
๔๑๙๒. น.ท.สมบูรณ ์  พึ่งสาย เป็น น.อ. 
๔๑๙๓. น.ท.สมปอง   สุขพรหม เป็น น.อ. 
๔๑๙๔. น.ท.สมศักด์ิ   มลิวัลย ์ เป็น น.อ. 
๔๑๙๕. น.ท.สมหมาย   พุ่มฉัตร เป็น น.อ. 
๔๑๙๖. น.ท.สละ   มนต์ดี เป็น น.อ. 
๔๑๙๗. น.ท.สหชัย   แหลมหลวง เป็น น.อ. 
๔๑๙๘. น.ท.สหัส   ยอดดําเนิน เป็น น.อ. 

 
/  ๔๑๙๙. น.ท.สายัณท ์ ... 

 
 
 
 

 



- ๑๔๒ - 
 

๔๑๙๙. น.ท.สายัณท ์  มาตผล เป็น น.อ. 
๔๒๐๐. น.ท.สุชาติ   วงษ์สอาด เป็น น.อ. 
๔๒๐๑. น.ท.สุทัศน์   เกื้อปัญญากลู เป็น น.อ. 
๔๒๐๒. น.ท.สุทัศน์   คฤหานนท์ เป็น น.อ. 
๔๒๐๓. น.ท.สุพจน์   พลการ เป็น น.อ. 
๔๒๐๔. น.ท.สุพจน์   วิสิทธิ ์ เป็น น.อ. 
๔๒๐๕. น.ท.สุพร   ชยัฤกษ์ เป็น น.อ. 
๔๒๐๖. น.ท.สุพัฒน์   เขียวคําจีน เป็น น.อ. 
๔๒๐๗. น.ท.สุรศักด์ิ   พิสุทธิวงษ์ เป็น น.อ. 
๔๒๐๘. น.ท.สุรินทร ์  คอทอง เป็น น.อ. 
๔๒๐๙. น.ท.สุรินทร ์  แสงดาว เป็น น.อ. 
๔๒๑๐. น.ท.สุรินทร ์  อาจกิจ เป็น น.อ. 
๔๒๑๑. น.ท.สุวรรณ   ลัทธิรมย ์ เป็น น.อ. 
๔๒๑๒. น.ท.สุวัฒน ์  สุขทรัพย์ศร ี เป็น น.อ. 
๔๒๑๓. น.ท.เสนอ   กั่นเปี่ยมแจ่ม เป็น น.อ. 
๔๒๑๔. น.ท.โสภณ   ทาระชาติ เป็น น.อ. 
๔๒๑๕. น.ท.อภิชา   อภิรมย ์ เป็น น.อ. 
๔๒๑๖. น.ท.อมรศักด์ิ   สมิตานนท์ เป็น น.อ. 
๔๒๑๗. น.ท.อัครว์ินต์   วรรณะศลิปิน เป็น น.อ. 
๔๒๑๘. น.ท.อิทธิชยั   พรมน้อย เป็น น.อ. 
๔๒๑๙. น.ท.ประทีป   กสิรักษ์ เป็น น.อ. 
๔๒๒๐. น.ท.บุญช่วย   ทองอุ่นเรอืน เป็น น.อ. 

๔๒๒๑. น.ท.หญิง จุฑารัตน์   รัตนะวิศ เป็น น.อ.หญิง 
๔๒๒๒. น.ท.หญิง เจมิขวัญ   ประทีปรัตน์ เป็น น.อ.หญิง 
๔๒๒๓. น.ท.หญิง ชลิดา   แช่มเจรญิ เป็น น.อ.หญิง 
๔๒๒๔. น.ท.หญิง ดุษฎี   ทองหล่อ เป็น น.อ.หญิง 
๔๒๒๕. น.ท.หญิง นวลวรรณ   กุลศิริมงคล เป็น น.อ.หญิง 
๔๒๒๖. น.ท.หญิง นติยา   ภู่ธรรมศิร ิ เป็น น.อ.หญิง 
๔๒๒๗. น.ท.หญิง เนาวรัตน์   เทยีนศร ี เป็น น.อ.หญิง 

 
/  ๔๒๒๘. น.ท.หญิง บุชชา  ... 

 
 
 
 



- ๑๔๓ - 
 

๔๒๒๘. น.ท.หญิง บุชชา   พราหมณสุทธิ์ เป็น น.อ.หญิง 
๔๒๒๙. น.ท.หญิง ไพบูลย์   ตันศิร ิ เป็น น.อ.หญิง 
๔๒๓๐. น.ท.หญิง มยรุี   นันทะแสง เป็น น.อ.หญิง 
๔๒๓๑. น.ท.หญิง ยพุยงค์   ทองรอง เป็น น.อ.หญิง 
๔๒๓๒. น.ท.หญิง ระพินทร์   แสงสีนิล เป็น น.อ.หญิง 
๔๒๓๓. น.ท.หญิง รัชนีกร   วนะรมย ์ เป็น น.อ.หญิง 
๔๒๓๔. น.ท.หญิง เรอืงไร   เปล่ียนสะอาด เป็น น.อ.หญิง 
๔๒๓๕. น.ท.หญิง ลุยง   อิ่มน้อย เป็น น.อ.หญิง 
๔๒๓๖. น.ท.หญิง วัชรี   แสวงดิลก เป็น น.อ.หญิง 
๔๒๓๗. น.ท.หญิง สุพัตรา   อินทรประสาท เป็น น.อ.หญิง 
๔๒๓๘. น.ท.หญิง สุวรรณา   ทรัพย์บํารุง เป็น น.อ.หญิง 
๔๒๓๙. น.ท.หญิง อรพันธุ์   เฉลิมชวลิต เป็น น.อ.หญิง 

๔๒๔๐. น.ต.ปิยะ   สุวรรณมงคล เป็น น.ท. 
๔๒๔๑. น.ต.วสันต์   หลวงวรรณา เป็น น.ท. 
๔๒๔๒. น.ต.บํารุง   ศิร ิ เป็น น.ท. 
๔๒๔๓. น.ต.รณเทพ   แผลงศร เป็น น.ท. 
๔๒๔๔. น.ต.กรีฑา   คําเอี่ยม เป็น น.ท. 
๔๒๔๕. น.ต.กฤษณะ   เนาวรัตน ์ เป็น น.ท. 
๔๒๔๖. น.ต.กิตติ   พงษ์บริบูรณ์ เป็น น.ท. 
๔๒๔๗. น.ต.เกรยีงศกัด์ิ   สังข์ทอง เป็น น.ท. 
๔๒๔๘. น.ต.เกษม   เงินพลอย เป็น น.ท. 
๔๒๔๙. น.ต.เกียรติศกัด์ิ   ต่ายเทศ เป็น น.ท. 
๔๒๕๐. น.ต.ฉลอง   บุญหนุน เป็น น.ท. 
๔๒๕๑. น.ต.เฉลียว   บุญลาภ เป็น น.ท. 
๔๒๕๒. น.ต.ชัยยงค์   ชวีวฒัน ์ เป็น น.ท. 
๔๒๕๓. น.ต.ชัยยันต์   จันทร เป็น น.ท. 
๔๒๕๔. น.ต.ณรงค์   จังพานิช เป็น น.ท. 
๔๒๕๕. น.ต.ทศพร   แพ่งคํานึง เป็น น.ท. 
๔๒๕๖. น.ต.นครินทร์   พงศ์กระว ี เป็น น.ท. 

 
/  ๔๒๕๗. น.ต.นที  ... 

 
 
 
 



- ๑๔๔ - 
 

๔๒๕๗. น.ต.นที   ศิลปิกุล เป็น น.ท. 
๔๒๕๘. น.ต.นรินทร ์  วงษ์ทิพย ์ เป็น น.ท. 
๔๒๕๙. น.ต.นิติพล   แจ่มจุ้ย เป็น น.ท. 
๔๒๖๐. น.ต.นิลณรงค์   นิลกําแหง เป็น น.ท. 
๔๒๖๑. น.ต.บุญช่วย   อธิลาภ เป็น น.ท. 
๔๒๖๒. น.ต.บุญยรกัษ์   บัณฑุรัตน์ เป็น น.ท. 
๔๒๖๓. น.ต.บุญเยีย่ม   แสงทอง เป็น น.ท. 
๔๒๖๔. น.ต.บุญฤทธิ ์  นันทชัยศร ี เป็น น.ท. 
๔๒๖๕. น.ต.บุญส่ง   อรชร เป็น น.ท. 
๔๒๖๖. น.ต.ประภาส   แกล้วเขตรการ เป็น น.ท. 
๔๒๖๗. น.ต.ประสงค์   ขําประดิษฐ์ เป็น น.ท. 
๔๒๖๘. น.ต.ไพฑูรย์   โตสุวรรณ เป็น น.ท. 
๔๒๖๙. น.ต.ไพฑูรย์   เผือกผ่องใส เป็น น.ท. 
๔๒๗๐. น.ต.ภาณวุงศ์   สมรรคบตุร เป็น น.ท. 
๔๒๗๑. น.ต.มานัส   เกิดพุฒ เป็น น.ท. 
๔๒๗๒. น.ต.วันชยั   กุลชะโร เป็น น.ท. 
๔๒๗๓. น.ต.วีระชยั   มนทิม เป็น น.ท. 
๔๒๗๔. น.ต.วีระชยั   มารุ่งเรือง เป็น น.ท. 
๔๒๗๕. น.ต.ศราวุธ   รักขุมแก้ว เป็น น.ท. 
๔๒๗๖. น.ต.สมชัย   แก้วกรยิา เป็น น.ท. 
๔๒๗๗. น.ต.สมชัย   ขําดี เป็น น.ท. 
๔๒๗๘. น.ต.สมชื่อ   ผ่องโสภา เป็น น.ท. 
๔๒๗๙. น.ต.สวัสด์ิ   ดวงสว่าง เป็น น.ท. 
๔๒๘๐. น.ต.สามารถ   มหาคามินทร์ เป็น น.ท. 
๔๒๘๑. น.ต.สําเภา   นิตยใจพรหม เป็น น.ท. 
๔๒๘๒. น.ต.สําเภา   สุวรรณกลาง เป็น น.ท. 
๔๒๘๓. น.ต.สุขวิทย์   อยู่สบาย เป็น น.ท. 
๔๒๘๔. น.ต.สุเจน   คล้อยระยับ เป็น น.ท. 
๔๒๘๕. น.ต.สุเทพ   เกติธรรม เป็น น.ท. 

 
/  ๔๒๘๖. น.ต.สุพล  ... 

 
 
 
 

 



- ๑๔๕ - 
 

๔๒๘๖. น.ต.สุพล   จรรรยาศิรกิุล เป็น น.ท. 
๔๒๘๗. น.ต.สุรพล   เกิดสุวรรณ เป็น น.ท. 
๔๒๘๘. น.ต.สุวรรณ   โคตะสินธุ์ เป็น น.ท. 
๔๒๘๙. น.ต.สุวัฒน์   จันทะคาม เป็น น.ท. 
๔๒๙๐. น.ต.เสถียร   วรรณสุข เป็น น.ท. 
๔๒๙๑. น.ต.อัศวิน   สุขจิตต์กลม เป็น น.ท. 
๔๒๙๒. น.ต.อาคม   คุปต์คาร เป็น น.ท. 
๔๒๙๓. น.ต.อํานาจ   สมบูรณ์ เป็น น.ท. 
๔๒๙๔. น.ต.อําภา   ยาจิต เป็น น.ท. 

๔๒๙๕. น.ต.หญิง กรรณิกา   ทองนุ้ย เป็น น.ท.หญิง 
๔๒๙๖. น.ต.หญิง ชุตินธร   อารีกจิ เป็น น.ท.หญิง 
๔๒๙๗. น.ต.หญิง ทศันีย์   ตะวันเย็น เป็น น.ท.หญิง 
๔๒๙๘. น.ต.หญิง บุญเยี่ยม   สืบจากโกสีย ์ เป็น น.ท.หญิง 
๔๒๙๙. น.ต.หญิง ยูนสิ   เผยกลิ่น เป็น น.ท.หญิง 
๔๓๐๐. น.ต.หญิง ศรสีมร   วาชพงษ์ เป็น น.ท.หญิง 
๔๓๐๑. น.ต.หญิง ศิรพิร   สกลพันธ ์ เป็น น.ท.หญิง 
๔๓๐๒. น.ต.หญิง สุรพีรรณ   สมบูรณ์วณิชย ์ เป็น น.ท.หญิง 
๔๓๐๓. น.ต.หญิง อนงค์   สองห้อง เป็น น.ท.หญิง 
๔๓๐๔. น.ต.หญิง อมรา   โตศร ี เป็น น.ท.หญิง 

๔๓๐๕. ร.อ.กมล   กสิบุตร เป็น น.ต. 
๔๓๐๖. ร.อ.ศรณรงค ์  เครือประเสริฐ เป็น น.ต. 
๔๓๐๗. ร.อ.ประยุทธ   จรัญเต ๋ เป็น น.ต. 
๔๓๐๘. ร.อ.พะเยาว์   นิยมธรรม เป็น น.ต. 
๔๓๐๙. ร.อ.สนั่น   อรุณแดง เป็น น.ต. 
๔๓๑๐. ร.อ.สุรพล   ครุสาตะ เป็น น.ต. 
๔๓๑๑. ร.อ.อนวุัฒน์   บุญอร่าม เป็น น.ต. 

๔๓๑๒. ร.ท.ไพบูรณ์   งามเมือง เป็น ร.อ. 

๔๓๑๓. ร.ต.ปรีชา   ภักดีศุภผล เป็น ร.ท. 

๔๓๑๔. พ.อ.อ.ธวัช   คงเมือง เป็น ร.ต. 
 

/  ๔๓๑๕. พ.อ.อ.สมชาย  ... 
 
 
 
 
 



- ๑๔๖ - 
 

๔๓๑๕. พ.อ.อ.สมชาย   สุดเอื้อม เป็น ร.ต. 
๔๓๑๖. พ.อ.อ.ปรีชา   โชติเชย เป็น ร.ต. 
๔๓๑๗. พ.อ.อ.เผ่า   บุญมี เป็น ร.ต. 
๔๓๑๘. พ.อ.อ.สมนึก   เจริญเตยี เป็น ร.ต. 
๔๓๑๙. พ.อ.อ.ณรงค ์  บุญนฤธ ี เป็น ร.ต. 
๔๓๒๐. พ.อ.อ.โสภัณฑ์   อภิวฒันอ์ําไพกุล เป็น ร.ต. 
๔๓๒๑. พ.อ.อ.อุดม   เพิ่มวิกรานต์ เป็น ร.ต. 
๔๓๒๒. พ.อ.อ.ประคอง   โกมะลานนท์ เป็น ร.ต. 
๔๓๒๓. พ.อ.อ.ชลิต   มีสง่า เป็น ร.ต. 
๔๓๒๔. พ.อ.อ.วันตรี   ฉิมทิน เป็น ร.ต. 
๔๓๒๕. พ.อ.อ.บุญส่ง   พรหมมา เป็น ร.ต. 
๔๓๒๖. พ.อ.อ.แวว   ศรีสมโภชน ์ เป็น ร.ต. 
๔๓๒๗. พ.อ.อ.วิโรจน ์  พันโท เป็น ร.ต. 
๔๓๒๘. พ.อ.อ.โสภณ   สวัสดี เป็น ร.ต. 
๔๓๒๙. พ.อ.อ.ประสทิธิ์   พูลทรพัย์ เป็น ร.ต. 
๔๓๓๐. พ.อ.อ.วิทยา   หวังสุข เป็น ร.ต. 
๔๓๓๑. พ.อ.อ.สานนท์   ต้ังตระกูล เป็น ร.ต. 
๔๓๓๒. พ.อ.อ.ธวัชชยั   นุชแพ เป็น ร.ต. 
๔๓๓๓. พ.อ.อ.การเวก   สง่าแสง เป็น ร.ต. 
๔๓๓๔. พ.อ.อ.สันติ   เอี่ยมจาตุ เป็น ร.ต. 
๔๓๓๕. พ.อ.อ.ชัยณรงค์   เด่นวิไล เป็น ร.ต. 
๔๓๓๖. พ.อ.อ.ลํายอง   สุขีมิตร เป็น ร.ต. 
๔๓๓๗. พ.อ.อ.บุญสม   มีไชย เป็น ร.ต. 
๔๓๓๘. พ.อ.อ.มนตร ี  ชาวไร ่ เป็น ร.ต. 
๔๓๓๙. พ.อ.อ.นิทัศน ์  เศรษฐโสภณ เป็น ร.ต. 
๔๓๔๐. พ.อ.อ.วิสูตร   นักระนาด เป็น ร.ต. 
๔๓๔๑. พ.อ.อ.สมทรง   จันตรี เป็น ร.ต. 
๔๓๔๒. พ.อ.อ.สัมพันธ์   ศริิชุมชัย เป็น ร.ต. 
๔๓๔๓. พ.อ.อ.พชร   บูรณะกิจ เป็น ร.ต. 

 
/  ๔๓๔๔. พ.อ.อ.นิพล  ... 

 
 
 
 

 



- ๑๔๗ - 
 

๔๓๔๔. พ.อ.อ.นิพล   ศิริพันธุ ์ เป็น ร.ต. 
๔๓๔๕. พ.อ.อ.จําลอง   อ้นแฉ่ง เป็น ร.ต. 
๔๓๔๖. พ.อ.อ.บุญทรง   จีนทอง เป็น ร.ต. 
๔๓๔๗. พ.อ.อ.พงศธร   ลักษณะปิยะ เป็น ร.ต. 
๔๓๔๘. พ.อ.อ.ชาญณรงค์   แพงตาวงศ์ เป็น ร.ต. 
๔๓๔๙. พ.อ.อ.สุขวิทยา   กล่ินมลิวัลย ์ เป็น ร.ต. 
๔๓๕๐. พ.อ.อ.ดํารงค์ศักด์ิ   ธรรมศาตร์สิทธิ ์ เป็น ร.ต. 
๔๓๕๑. พ.อ.อ.สุชาติ   เพ็ชรมาก เป็น ร.ต. 
๔๓๕๒. พ.อ.อ.ชัยเจรญิ   แกว้ประสงค์ เป็น ร.ต. 
๔๓๕๓. พ.อ.อ.จุมพล   บุญแก้ว เป็น ร.ต. 
๔๓๕๔. พ.อ.อ.จรญั   วรรณรักษ์ เป็น ร.ต. 
๔๓๕๕. พ.อ.อ.สมารถ   สากล้าหาญ เป็น ร.ต. 
๔๓๕๖. พ.อ.อ.ไตรรงค์   วาดชลอ เป็น ร.ต. 
๔๓๕๗. พ.อ.อ.สัมฤทธิ์   ไกรนาค เป็น ร.ต. 
๔๓๕๘. พ.อ.อ.สมศักด์ิ   สุทธิสุวรรณ เป็น ร.ต. 
๔๓๕๙. พ.อ.อ.พันโชติ   พานทอง เป็น ร.ต. 
๔๓๖๐. พ.อ.อ.ถนอม   ทวนทอง เป็น ร.ต. 
๔๓๖๑. พ.อ.อ.พยรู   สามบุญเรือง เป็น ร.ต. 
๔๓๖๒. พ.อ.อ.สุรชน   วิหคเหิน เป็น ร.ต. 
๔๓๖๓. พ.อ.อ.สุรินทร์   น้อยประชา เป็น ร.ต. 
๔๓๖๔. พ.อ.อ.สมนึก   กุลสูตร เป็น ร.ต. 
๔๓๖๕. พ.อ.อ.สมศักด์ิ   โคระทัต เป็น ร.ต. 
๔๓๖๖. พ.อ.อ.ธงชยั   คําวา เป็น ร.ต. 
๔๓๖๗. พ.อ.อ.ธราธปิ   ลีสุขสาม เป็น ร.ต. 
๔๓๖๘. พ.อ.อ.สมพร   บัวขุนเณร เป็น ร.ต. 
๔๓๖๙. พ.อ.อ.สุมิตร ์  แขเพ็ญ เป็น ร.ต. 
๔๓๗๐. พ.อ.อ.วิทยา   ศรีตรยั เป็น ร.ต. 
๔๓๗๑. พ.อ.อ.สนอง   อินทร์ธน ู เป็น ร.ต. 
๔๓๗๒. พ.อ.อ.ไพรัตน์   สุขชู เป็น ร.ต. 

 
/  ๔๓๗๓. พ.อ.อ.ธีระ  ... 

 
 
 
 
 



 
- ๑๔๘ - 

   
๔๓๗๓. พ.อ.อ.ธรีะ   ช่วยดํารงค ์ เป็น ร.ต. 
๔๓๗๔. พ.อ.อ.ปฏวิฒัน์   ช่างปลูก เป็น ร.ต. 
๔๓๗๕. พ.อ.อ.นิเวศ   เทพสังข์ เป็น ร.ต. 
๔๓๗๖. พ.อ.อ.อํานาจ   สายด้วง เป็น ร.ต. 
๔๓๗๗. พ.อ.อ.สําเริง   บุญเตี้ย เป็น ร.ต. 
๔๓๗๘. พ.อ.อ.สมเจยีด   ยืนยง เป็น ร.ต. 
๔๓๗๙. พ.อ.อ.วิทยา   ยุทธวีระวงศ์ เป็น ร.ต. 
๔๓๘๐. พ.อ.อ.เทวัญ   ด้วงรัตน ์ เป็น ร.ต. 
๔๓๘๑. พ.อ.อ.ชาญวทิย์   สร้อยบุหล่ํา เป็น ร.ต. 
๔๓๘๒. พ.อ.อ.คนึง   นวลไทย เป็น ร.ต. 
๔๓๘๓. พ.อ.อ.วิฑรูย ์  แสงสว่าง เป็น ร.ต. 
๔๓๘๔. พ.อ.อ.วริัช   บางน้อย เป็น ร.ต. 
๔๓๘๕. พ.อ.อ.ยงยุทธ   ขุนอินทร ์ เป็น ร.ต. 
๔๓๘๖. พ.อ.อ.วิชยั   เดชพิทักษ์ เป็น ร.ต. 
๔๓๘๗. พ.อ.อ.ชัยวัฒน์   เนียมเปรม เป็น ร.ต. 
๔๓๘๘. พ.อ.อ.ไกรฤกษ์   วรแสง เป็น ร.ต. 
๔๓๘๙. พ.อ.อ.สมชัย   เกษา เป็น ร.ต. 
๔๓๙๐. พ.อ.อ.ประจบ   ทองลอย เป็น ร.ต. 
๔๓๙๑. พ.อ.อ.นิพนธ ์  รอดศร ี เป็น ร.ต. 
๔๓๙๒. พ.อ.อ.ยงยุทธ   บุญสม เป็น ร.ต. 
๔๓๙๓. พ.อ.อ.ทับทิม   ทองสุข เป็น ร.ต. 
๔๓๙๔. พ.อ.อ.ประเสริฐ   เอีย่มใย เป็น ร.ต. 
๔๓๙๕. พ.อ.อ.วันชยั   โชคชัยพฤกษ์ เป็น ร.ต. 
๔๓๙๖. พ.อ.อ.วันชยั   บุญยะโสมะ เป็น ร.ต. 
๔๓๙๗. พ.อ.อ.ประธาน   ชูศร ี เป็น ร.ต. 
๔๓๙๘. พ.อ.อ.สมพงษ์   ศรีวงศ์แผน เป็น ร.ต. 
๔๓๙๙. พ.อ.อ.สมจิตร   ทองเต่าอนิทร์ เป็น ร.ต. 
๔๔๐๐. พ.อ.อ.ณรงค ์  เนียมบรรดิษฐ์ เป็น ร.ต. 
๔๔๐๑. พ.อ.อ.ประนอม   นิยมญาติ เป็น ร.ต. 

 
/  ๔๔๐๒. พ.อ.อ.สมควร  ... 

 
 
 

 



- ๑๔๙ - 
 

๔๔๐๒. พ.อ.อ.สมควร   เพิ่มเป่ียม เป็น ร.ต. 
๔๔๐๓. พ.อ.อ.จักรกฤษณ์   กล่ันสกุล เป็น ร.ต. 
๔๔๐๔. พ.อ.อ.ประชมุ   เจริญทรพัย์ เป็น ร.ต. 
๔๔๐๕. พ.อ.อ.อําพล   ทองภักดี เป็น ร.ต. 
๔๔๐๖. พ.อ.อ.บุญส่ง   ทองช่วง เป็น ร.ต. 
๔๔๐๗. พ.อ.อ.วฒันชยั   ป่ินแจ้ง เป็น ร.ต. 
๔๔๐๘. พ.อ.อ.ลพชัย   มีแสงนิล เป็น ร.ต. 
๔๔๐๙. พ.อ.อ.สันต์   บุญรอด เป็น ร.ต. 
๔๔๑๐. พ.อ.อ.จเร   กล่ินน้อย เป็น ร.ต. 
๔๔๑๑. พ.อ.อ.วิโรจน ์  สุพรรณรัตน์ เป็น ร.ต. 
๔๔๑๒. พ.อ.อ.อุดม   ประสานศักด์ิ เป็น ร.ต. 
๔๔๑๓. พ.อ.อ.นิมิตร   บัวเล็ก เป็น ร.ต. 
๔๔๑๔. พ.อ.อ.สมบูรณ์   ชาบําเหน็จ เป็น ร.ต. 
๔๔๑๕. พ.อ.อ.สมพงษ์   มูลประจักษ์ เป็น ร.ต. 
๔๔๑๖. พ.อ.อ.อําพันธ์   วิรัชต ิ เป็น ร.ต. 
๔๔๑๗. พ.อ.อ.วิทยา   โพธิศาสตร ์ เป็น ร.ต. 
๔๔๑๘. พ.อ.อ.ณรงค ์  เรไร เป็น ร.ต. 
๔๔๑๙. พ.อ.อ.ปรีชา   ไวว่อง เป็น ร.ต. 
๔๔๒๐. พ.อ.อ.สุทัศน ์  ปราชญากลุ เป็น ร.ต. 
๔๔๒๑. พ.อ.อ.สําเนา   ทิพย์สุวรรณ เป็น ร.ต. 
๔๔๒๒. พ.อ.อ.ประพฤทธิ์   ภูมิประพัทธ์ เป็น ร.ต. 
๔๔๒๓. พ.อ.อ.ปรีชา   ทิพย์วิเศษ เป็น ร.ต. 
๔๔๒๔. พ.อ.อ.ไพบูลย์   วงค์มณ ี เป็น ร.ต. 
๔๔๒๕. พ.อ.อ.จิตติพันธ์   ฉิมพาลีล้อม เป็น ร.ต. 
๔๔๒๖. พ.อ.อ.สามารถ   จันทร์เรืองฉาย เป็น ร.ต. 
๔๔๒๗. พ.อ.อ.สมศร ี  กฤษณทรพัย์ เป็น ร.ต. 
๔๔๒๘. พ.อ.อ.ทรงชยั   ผลเศรษฐี เป็น ร.ต. 
๔๔๒๙. พ.อ.อ.อภิสิทธิ์   วุฒิสุข เป็น ร.ต. 
๔๔๓๐. พ.อ.อ.ปราโมทย์   กุศลสรา้ง เป็น ร.ต. 

 
/  ๔๔๓๑. พ.อ.อ.สมเกยีรติ  ... 

 
 
 
 

 



- ๑๕๐ - 
 

๔๔๓๑. พ.อ.อ.สมเกยีรติ   แกว้ประเสริฐสม เป็น ร.ต. 
๔๔๓๒. พ.อ.อ.ปัญญา   พรหมแสนจันทร์ เป็น ร.ต. 
๔๔๓๓. พ.อ.อ.นิยม   ชูชีพ เป็น ร.ต. 
๔๔๓๔. พ.อ.อ.ไพรัช   ทระกุลพันธ ์ เป็น ร.ต. 
๔๔๓๕. พ.อ.อ.สมเกยีรติ   วิเศษเผ่า เป็น ร.ต. 
๔๔๓๖. พ.อ.อ.เอนก   วัฒนา เป็น ร.ต. 
๔๔๓๗. พ.อ.อ.วริะ   รอดสนใจ เป็น ร.ต. 
๔๔๓๘. พ.อ.อ.สุรวิช   เจริญสุข เป็น ร.ต. 
๔๔๓๙. พ.อ.อ.ไพศาล   บุษสาย เป็น ร.ต. 
๔๔๔๐. พ.อ.อ.พงษ์ศักด์ิ   เต่าสุวรรณ เป็น ร.ต. 
๔๔๔๑. พ.อ.อ.จรินทร์   พอใจ เป็น ร.ต. 
๔๔๔๒. พ.อ.อ.วินยั   ช่วยเวช เป็น ร.ต. 
๔๔๔๓. พ.อ.อ.ดิลก   อมาตยกุล เป็น ร.ต. 
๔๔๔๔. พ.อ.อ.คําผัด   เหมือนหัวหนอง เป็น ร.ต. 
๔๔๔๕. พ.อ.อ.มงคล   เหล็งสุดใจ เป็น ร.ต. 
๔๔๔๖. พ.อ.อ.สมศักด์ิ   วิศววิสุทธิ ์ เป็น ร.ต. 
๔๔๔๗. พ.อ.อ.สมใจ   เรืองฤทธิ ์ เป็น ร.ต. 
๔๔๔๘. พ.อ.อ.ชาญ   เมฆฉา เป็น ร.ต. 
๔๔๔๙. พ.อ.อ.ประสทิธิ์   เปาลานวัฒน ์ เป็น ร.ต. 
๔๔๕๐. พ.อ.อ.มงคล   สอนสืบ เป็น ร.ต. 
๔๔๕๑. พ.อ.อ.นคร   ขําโต เป็น ร.ต. 
๔๔๕๒. พ.อ.อ.ชาญไชย   ยิ้มสิงห์ เป็น ร.ต. 
๔๔๕๓. พ.อ.อ.ธนิต   สิงห์สูง เป็น ร.ต. 
๔๔๕๔. พ.อ.อ.ธรีพัฒน์  อีศะรัต เป็น ร.ต. 
๔๔๕๕. พ.อ.อ.สายันต์   จ้อยกระจ่าง เป็น ร.ต. 
๔๔๕๖. พ.อ.อ.เจษฎา   ทองจ้อย เป็น ร.ต. 
๔๔๕๗. พ.อ.อ.สุรยิะ   กมุกะมกุล เป็น ร.ต. 
๔๔๕๘. พ.อ.อ.ไพวงษ์   ศรีเหนี่ยง เป็น ร.ต. 
๔๔๕๙. พ.อ.อ.มนตร ี  ค่ําอํานวยสุข เป็น ร.ต. 

 
/  ๔๔๖๐. พ.อ.อ.ไชยา  ... 

 
 
 
 

 



- ๑๕๑ - 
 

๔๔๖๐. พ.อ.อ.ไชยา   ลวดลาย เป็น ร.ต. 
๔๔๖๑. พ.อ.อ.สงัด   ภู่สี เป็น ร.ต. 
๔๔๖๒. พ.อ.อ.สุรชยั   ตันทา เป็น ร.ต. 
๔๔๖๓. พ.อ.อ.พรรณศักด์ิ   สุขอร่าม เป็น ร.ต. 
๔๔๖๔. พ.อ.อ.ชัยโรจน์   สุรัตพิพิธ เป็น ร.ต. 
๔๔๖๕. พ.อ.อ.สุขสันต์   ไชยศาสตร์ เป็น ร.ต. 
๔๔๖๖. พ.อ.อ.ม.ล.เฉลิมพล   สุประดิษฐ์ เป็น ร.ต. 
๔๔๖๗. พ.อ.อ.ประโยชน์   ลูกพลับ เป็น ร.ต. 
๔๔๖๘. พ.อ.อ.เกษม   ละเอียดอ่อน เป็น ร.ต. 
๔๔๖๙. พ.อ.อ.อภวิัฒน์   ใจประเทศ เป็น ร.ต. 
๔๔๗๐. พ.อ.อ.สมร   บรรจงปรุ เป็น ร.ต. 
๔๔๗๑. พ.อ.อ.ดุสิต   ชูติสูตร์ เป็น ร.ต. 
๔๔๗๒. พ.อ.อ.มังกร   พวงมะลิ เป็น ร.ต. 
๔๔๗๓. พ.อ.อ.ณัฐวฒัน์   จันทนา เป็น ร.ต. 
๔๔๗๔. พ.อ.อ.สมชาย   มูลศร ี เป็น ร.ต. 
๔๔๗๕. พ.อ.อ.วิทยา   บรรจง เป็น ร.ต. 
๔๔๗๖. พ.อ.อ.ชัยมงคล   ภาคีกิจ เป็น ร.ต. 
๔๔๗๗. พ.อ.อ.ประยรู   เสมคํา เป็น ร.ต. 
๔๔๗๘. พ.อ.อ.ศรยีนต์   หัสชู เป็น ร.ต. 
๔๔๗๙. พ.อ.อ.มาโนชญ์   พหลยทุธ เป็น ร.ต. 
๔๔๘๐. พ.อ.อ.สมพงษ์   สุขโข เป็น ร.ต. 
๔๔๘๑. พ.อ.อ.สมใจ   คุณอนันต์ เป็น ร.ต. 
๔๔๘๒. พ.อ.อ.นิพนธ ์  ศรีอนันตคม เป็น ร.ต. 
๔๔๘๓. พ.อ.อ.ศมา   อมตชีวิน เป็น ร.ต. 
๔๔๘๔. พ.อ.อ.สุรัตน ์  เจริญสินธุ ์ เป็น ร.ต. 
๔๔๘๕. พ.อ.อ.วิชยั   ยิ้มแย้ม เป็น ร.ต. 
๔๔๘๖. พ.อ.อ.วิจิตร ์  รอดพลอย เป็น ร.ต. 
๔๔๘๗. พ.อ.อ.ประสทิธิ์   สุวรรณมณี เป็น ร.ต. 
๔๔๘๘. พ.อ.อ.สมควร   อ่อนละมูล เป็น ร.ต. 

 
/  ๔๔๘๙. พ.อ.อ.ศิลป์  ... 

 
 
 
 
 



- ๑๕๒ - 
 

๔๔๘๙. พ.อ.อ.ศิลป์   นิลพาณิชย ์ เป็น ร.ต. 
๔๔๙๐. พ.อ.อ.สมชาย   มงคลพันธ ์ เป็น ร.ต. 
๔๔๙๑. พ.อ.อ.บุญส่ง   ประจําแถว เป็น ร.ต. 
๔๔๙๒. พ.อ.อ.สมศักด์ิ   แสนจิตร เป็น ร.ต. 
๔๔๙๓. พ.อ.อ.กําพล   มาลีบูชา เป็น ร.ต. 
๔๔๙๔. พ.อ.อ.ประมวล   บุญประสิทธิ์ เป็น ร.ต. 
๔๔๙๕. พ.อ.อ.นุกูล   ผลประเสริฐ เป็น ร.ต. 
๔๔๙๖. พ.อ.อ.บุญชัย   เหลือรักษ์ เป็น ร.ต. 
๔๔๙๗. พ.อ.อ.อุบล   มูลปิดตา เป็น ร.ต. 
๔๔๙๘. พ.อ.อ.เรืองยศ   ดวงจําปา เป็น ร.ต. 
๔๔๙๙. พ.อ.อ.พีรพันธุ์   ฤทธวิาจา เป็น ร.ต. 
๔๕๐๐. พ.อ.อ.สอาด   เหล่าเขตร์การณ ์ เป็น ร.ต. 
๔๕๐๑. พ.อ.อ.ผ่าง   พุทธจักร เป็น ร.ต. 
๔๕๐๒. พ.อ.อ.ไตรภมูิ   ศรีแกว้ เป็น ร.ต. 
๔๕๐๓. พ.อ.อ.ประเสริฐ   กางกรณ์ เป็น ร.ต. 
๔๕๐๔. พ.อ.อ.สมพงษ์   นาคนาคนิทร์ เป็น ร.ต. 
๔๕๐๕. พ.อ.อ.ประถม   สามสาลี เป็น ร.ต. 
๔๕๐๖. พ.อ.อ.สมศักด์ิ   บูชา เป็น ร.ต. 
๔๕๐๗. พ.อ.อ.ไพบูลย์   บุญนาค เป็น ร.ต. 
๔๕๐๘. พ.อ.อ.บุญธรรม   เอมกระโทก เป็น ร.ต. 
๔๕๐๙. พ.อ.อ.สุทัศน ์  เปลินเสวี เป็น ร.ต. 
๔๕๑๐. พ.อ.อ.วิชยั   วิโรจน์สกุล เป็น ร.ต. 
๔๕๑๑. พ.อ.อ.ชูสกุล   กัจฉปานนท์ เป็น ร.ต. 
๔๕๑๒. พ.อ.อ.เพ็ชรตั   สุนประชา เป็น ร.ต. 
๔๕๑๓. พ.อ.อ.วิชยั   ยอดไกรศร ี เป็น ร.ต. 
๔๕๑๔. พ.อ.อ.ลอน   ดําขํา เป็น ร.ต. 
๔๕๑๕. พ.อ.อ.ประสทิธิ์   สุขรอด เป็น ร.ต. 
๔๕๑๖. พ.อ.อ.สมยศ   แสงใยมณ ี เป็น ร.ต. 
๔๕๑๗. พ.อ.อ.สุรสิทธิ์   ใจสว่าง เป็น ร.ต. 

 
/  ๔๕๑๘.  พ.อ.อ.สนาม  ... 

 
 
 
 
 



- ๑๕๓ - 
 

๔๕๑๘. พ.อ.อ.สนาม   ทองสูงเนิน เป็น ร.ต. 
๔๕๑๙. พ.อ.อ.บุญรัตน์   ทองมอญ เป็น ร.ต. 
๔๕๒๐. พ.อ.อ.พิบูลย ์  สุขสอาด เป็น ร.ต. 
๔๕๒๑ พ.อ.อ.ไพจิตร   สงัดกิจ เป็น ร.ต. 
๔๕๒๒. พ.อ.อ.วเิชียร   แก้วอ่อน เป็น ร.ต. 
๔๕๒๓. พ.อ.อ.สมหมาย   สวาทเพ็ชร์ เป็น ร.ต. 
๔๕๒๔. พ.อ.อ.ดําเนนิ   ขวัญศริ ิ เป็น ร.ต. 
๔๕๒๕. พ.อ.อ.สุชิน   อยู่คง เป็น ร.ต. 
๔๕๒๖. พ.อ.อ.พิษณุ   เชยงาม เป็น ร.ต. 
๔๕๒๗. พ.อ.อ.ไพศาล   เนียมรกัษา เป็น ร.ต. 
๔๕๒๘. พ.อ.อ.ณัฐวฒัน์   ยาชัย เป็น ร.ต. 
๔๕๒๙. พ.อ.อ.มนตร ี  อ่อนน้อม เป็น ร.ต. 
๔๕๓๐. พ.อ.อ.ประยทุธ   ขาวจันทร์ เป็น ร.ต. 
๔๕๓๑. พ.อ.อ.วินิจฉัย   รัตนไชย เป็น ร.ต. 
๔๕๓๒. พ.อ.อ.ธงชยั   ป้องกันประเสริฐ เป็น ร.ต. 
๔๕๓๓. พ.อ.อ.ประพนัธ์   สร้อยกิง่ เป็น ร.ต. 
๔๕๓๔. พ.อ.อ.มังกร   กรกนก เป็น ร.ต. 
๔๕๓๕. พ.อ.อ.ชลอ   บุญชู เป็น ร.ต. 
๔๕๓๖. พ.อ.อ.สวัสด์ิ   ชิดประสงค์ เป็น ร.ต. 
๔๕๓๗. พ.อ.อ.อํานาจ   สํารวลรืน่ เป็น ร.ต. 
๔๕๓๘. พ.อ.อ.สมยศ   เอกอนงค ์ เป็น ร.ต. 
๔๕๓๙. พ.อ.อ.ดิเรก   กิจโชคดี เป็น ร.ต. 
๔๕๔๐. พ.อ.อ.สวน   ลอยลม เป็น ร.ต. 
๔๕๔๑. พ.อ.อ.วิสุทธิ์   ชัยประเสรฐิศิร ิ เป็น ร.ต. 
๔๕๔๒. พ.อ.อ.ปราโมทย์   ทองงาม เป็น ร.ต. 
๔๕๔๓. พ.อ.อ.สุนทร   ใจมั่น เป็น ร.ต. 
๔๕๔๔. พ.อ.อ.จารกึ   โพธิ์เงิน เป็น ร.ต. 
๔๕๔๕. พ.อ.อ.สุทัศน ์  ท้วมศร ี เป็น ร.ต. 
๔๕๔๖. พ.อ.อ.จีรศกัด์ิ   เรืองศร ี เป็น ร.ต. 

 
/  ๔๕๔๗. พ.อ.อ.สุพจน์  ... 

 
 
 
 

 



- ๑๕๔ - 
 

๔๕๔๗. พ.อ.อ.สุพจน์   ภู่พูลทรัพย ์ เป็น ร.ต. 
๔๕๔๘. พ.อ.อ.อรรควัชญ์   บุญฉลวย เป็น ร.ต. 
๔๕๔๙. พ.อ.อ.เจิดจรสั   พิมพะ เป็น ร.ต. 
๔๕๕๐. พ.อ.อ.ศภุวิชญ์   ฉายสวาสด์ิ เป็น ร.ต. 
๔๕๕๑. พ.อ.อ.ถวิล   บุญเถื่อน เป็น ร.ต. 
๔๕๕๒. พ.อ.อ.ปรีชา   โพธิ์อุบล เป็น ร.ต. 
๔๕๕๓. พ.อ.อ.วันชนะ   สารพัด เป็น ร.ต. 
๔๕๕๔. พ.อ.อ.สุจินต์   รู้รอบด ี เป็น ร.ต. 
๔๕๕๕. พ.อ.อ.มนูญ   สถานสม เป็น ร.ต. 
๔๕๕๖. พ.อ.อ.สุพจน์   แสไพศาล เป็น ร.ต. 
๔๕๕๗. พ.อ.อ.เกษม   รอดภิญโญ เป็น ร.ต. 
๔๕๕๘. พ.อ.อ.ปัญญา   รอดเรือง เป็น ร.ต. 
๔๕๕๙. พ.อ.อ.สมมาตร   พรมพันธ์ใจ เป็น ร.ต. 
๔๕๖๐. พ.อ.อ.ชูศักด์ิ   โมพันดุง เป็น ร.ต. 
๔๕๖๑. พ.อ.อ.เฉลิม   กระจ่างจิตร์ เป็น ร.ต. 
๔๕๖๒. พ.อ.อ.ชัยวัฒน์   ปรีชม เป็น ร.ต. 
๔๕๖๓. พ.อ.อ.วรวิทย์   สุขมังสา เป็น ร.ต. 
๔๕๖๔. พ.อ.อ.มโน   เจริญแนว เป็น ร.ต. 
๔๕๖๕. พ.อ.อ.สมใจ   สุขหอม เป็น ร.ต. 
๔๕๖๖. พ.อ.อ.สมบุญ   ศรกีลํ่า เป็น ร.ต. 
๔๕๖๗. พ.อ.อ.ประสทิธิ์   ลําใย เป็น ร.ต. 
๔๕๖๘. พ.อ.อ.นิทัศน ์  งามดี เป็น ร.ต. 
๔๕๖๙. พ.อ.อ.รกัพงษ์   อิศรางกรู ณ อยธุยา เป็น ร.ต. 
๔๕๗๐. พ.อ.อ.ชูชาติ   เหมือนบุญส่ง เป็น ร.ต. 
๔๕๗๑. พ.อ.อ.ธงชยั   ยานโห้    เป็น ร.ต. 
๔๕๗๒. พ.อ.อ.สิทธวรี์   ฐิติหิรัญชยักุล เป็น ร.ต. 
๔๕๗๓. พ.อ.อ.ฉลวย   วีระสิทธิ ์ เป็น ร.ต. 
๔๕๗๔. พ.อ.อ.ยงยศ   บุณยดิษฐ เป็น ร.ต. 
๔๕๗๕. พ.อ.อ.พิรศกัด์ิ   พิบูลย์วฒันวงษ์ เป็น ร.ต. 

 
/  ๔๕๗๖. พ.อ.อ.มานพ  ... 

 
 
 
 
 



- ๑๕๕ - 
 

๔๕๗๖. พ.อ.อ.มานพ   รัตนติสร้อย เป็น ร.ต. 
๔๕๗๗. พ.อ.อ.จุมพล   สุวรรณเนตร เป็น ร.ต. 
๔๕๗๘. พ.อ.อ.ไพฑูรย์   แจ้งศร ี เป็น ร.ต. 
๔๕๗๙. พ.อ.อ.ยงศกัด์ิ   ฉายาธรรม เป็น ร.ต. 
๔๕๘๐. พ.อ.อ.อโณทยั   ศริิโรจน ์ เป็น ร.ต. 
๔๕๘๑. พ.อ.อ.สมใจ   สุกรินทร ์ เป็น ร.ต. 
๔๕๘๒. พ.อ.อ.ดํารง   วิณิชย ์ เป็น ร.ต. 
๔๕๘๓. พ.อ.อ.ธวัธชยั   สะอาดศรีวีรเดช เป็น ร.ต. 
๔๕๘๔. พ.อ.อ.สุกรี   สายบัว เป็น ร.ต. 
๔๕๘๕. พ.อ.อ.สนธยา   รักชาติ เป็น ร.ต. 
๔๕๘๖. พ.อ.อ.เพิ่มพงษ์   จอมเกตุ เป็น ร.ต. 
๔๕๘๗. พ.อ.อ.มานิตย์   นรสิงห์ เป็น ร.ต. 
๔๕๘๘. พ.อ.อ.อนันต ์  ขําเจริญ เป็น ร.ต. 
๔๕๘๙. พ.อ.อ.นิคม   สุขพิมาย เป็น ร.ต. 
๔๕๙๐. พ.อ.อ.ธรีพัฒน์   ปุรณพัฒน์ เป็น ร.ต. 
๔๕๙๑. พ.อ.อ.ศักด์ิสินธุ์   ปานทองเสม เป็น ร.ต. 
๔๕๙๒. พ.อ.อ.มนตร ี  จันทร์เทีย่ง เป็น ร.ต. 
๔๕๙๓. พ.อ.อ.สมโชค   แก้วอ่อน เป็น ร.ต. 
๔๕๙๔. พ.อ.อ.สมศักด์ิ   ชื่นแขก เป็น ร.ต. 
๔๕๙๕. พ.อ.อ.สุรศักด์ิ   คงเจริญ เป็น ร.ต. 
๔๕๙๖. พ.อ.อ.อัศวชยั   กาเยนนท์ เป็น ร.ต. 
๔๕๙๗. พ.อ.อ.จรินทร์   เลี่ยมอ๋อ เป็น ร.ต. 
๔๕๙๘. พ.อ.อ.ชูเกยีรติ   ครรภาฉาย เป็น ร.ต. 
๔๕๙๙. พ.อ.อ.กิตติวฒัน์   รุ่งศริิวรพงศ์ เป็น ร.ต. 
๔๖๐๐. พ.อ.อ.สันติภาพ   บัวทรัพย ์ เป็น ร.ต. 
๔๖๐๑. พ.อ.อ.ยรรยงค์   บุญกอบ เป็น ร.ต. 
๔๖๐๒. พ.อ.อ.บรรพต   รุ่งสว่าง เป็น ร.ต. 
๔๖๐๓. พ.อ.อ.ดํารงค์   ทองประเสริฐ เป็น ร.ต. 
๔๖๐๔. พ.อ.อ.วรีะ   กรายแกว้ เป็น ร.ต. 

 
/  ๔๖๐๕. พ.อ.อ.สมเกยีรติ  ... 

 
 
 
 
 



- ๑๕๖ - 
 

๔๖๐๕. พ.อ.อ.สมเกยีรติ   เกาะโพธิ์ เป็น ร.ต. 
๔๖๐๖. พ.อ.อ.เดชา   ตันเจริญ เป็น ร.ต. 
๔๖๐๗. พ.อ.อ.มนู   เฟื่องขจร เป็น ร.ต. 
๔๖๐๘. พ.อ.อ.สุนันท ์  อ่อนสมจิตร์ เป็น ร.ต. 
๔๖๐๙. พ.อ.อ.สุชาติ   เอี่ยมโอภาส เป็น ร.ต. 
๔๖๑๐. พ.อ.อ.ชัชวาลย์   หมีเฟื่อง เป็น ร.ต. 
๔๖๑๑. พ.อ.อ.เรืองยศ   คงอุดร เป็น ร.ต. 
๔๖๑๒. พ.อ.อ.มานิต   พันธุ์พงษ์ เป็น ร.ต. 
๔๖๑๓. พ.อ.อ.วิฑรูย ์  ทับแย้ม เป็น ร.ต. 
๔๖๑๔. พ.อ.อ.เสน่ห์   อ้นโต เป็น ร.ต. 
๔๖๑๕. พ.อ.อ.วริัตน์   น้อยวงษ ์ เป็น ร.ต. 
๔๖๑๖. พ.อ.อ.มานพ   เพ็ชรศริิพันธุ ์ เป็น ร.ต. 
๔๖๑๗. พ.อ.อ.ปรีชา   วิชาพร เป็น ร.ต. 
๔๖๑๘. พ.อ.อ.ประสาร   อิ่มสําราญ เป็น ร.ต. 
๔๖๑๙. พ.อ.อ.พล   จันทร์ตรง เป็น ร.ต. 
๔๖๒๐. พ.อ.อ.เขมชาติ   เข็มเงิน เป็น ร.ต. 
๔๖๒๑. พ.อ.อ.หนูกัน   ขินหนองจอก เป็น ร.ต. 
๔๖๒๒. พ.อ.อ.ณรงค ์  พจน์ประสาท เป็น ร.ต. 
๔๖๒๓. พ.อ.อ.จําเรญิ   คุ้มญาติ เป็น ร.ต. 
๔๖๒๔. พ.อ.อ.ฟ้า   บูชาอินทร์ เป็น ร.ต. 
๔๖๒๕. พ.อ.อ.สุพจน์   แย้มเจยีก เป็น ร.ต. 
๔๖๒๖. พ.อ.อ.สถาพร   บู่บาง เป็น ร.ต. 
๔๖๒๗. พ.อ.อ.วินยั   เรืองศิลป์ประเสริฐ เป็น ร.ต. 
๔๖๒๘. พ.อ.อ.ประเสริฐ   รัตนะ เป็น ร.ต. 
๔๖๒๙. พ.อ.อ.ไพบูลย์   สุภาพงษ์ เป็น ร.ต. 
๔๖๓๐. พ.อ.อ.ณรงค ์  ภูทอง เป็น ร.ต. 
๔๖๓๑. พ.อ.อ.พิรยิะ   ไม้เรียง เป็น ร.ต. 
๔๖๓๒. พ.อ.อ.วันชยั   อิ้วเจรญิ เป็น ร.ต. 
๔๖๓๓. พ.อ.อ.สุปรีชา   แดงสกุล เป็น ร.ต. 
๔๖๓๔. พ.อ.อ.วฒันา   สุขเจริญ เป็น ร.ต. 

 
/  ๔๖๓๕. พ.อ.อ.อํานวย  ... 

 
 
 
 

 



- ๑๕๗ - 
 

๔๖๓๕. พ.อ.อ.อํานวย   แปลา เป็น ร.ต. 
๔๖๓๖. พ.อ.อ.อักษร   เที่ยงตรง เป็น ร.ต. 
๔๖๓๗. พ.อ.อ.สุพจน์   จันโอทาน เป็น ร.ต. 
๔๖๓๘. พ.อ.อ.ปรารภ   ดินม่วง เป็น ร.ต. 
๔๖๓๙. พ.อ.อ.โชติ   ชื่นชม เป็น ร.ต. 
๔๖๔๐. พ.อ.อ.สมชาย   ตรีเนตร เป็น ร.ต. 
๔๖๔๑. พ.อ.อ.รัชตะ   ตาลานนท์ เป็น ร.ต. 
๔๖๔๒. พ.อ.อ.สมบุญ   สามงามไฝ เป็น ร.ต. 
๔๖๔๓. พ.อ.อ.พาสกรณ์   สุขประเสริฐ เป็น ร.ต. 
๔๖๔๔. พ.อ.อ.วัลลภ   ประเสริฐวงษ์ เป็น ร.ต. 
๔๖๔๕. พ.อ.อ.มังกร   จันหอม เป็น ร.ต. 
๔๖๔๖. พ.อ.อ.บุญเลศิ   อ่ําทิม เป็น ร.ต. 
๔๖๔๗. พ.อ.อ.สุรินทร์   เฉลิมวงษ ์ เป็น ร.ต. 
๔๖๔๘. พ.อ.อ.ไกรภพ   เย็นปัญญา เป็น ร.ต. 
๔๖๔๙. พ.อ.อ.จีระ   กําไร เป็น ร.ต. 
๔๖๕๐. พ.อ.อ.ธัชนพ   ไก่แก้ว เป็น ร.ต. 
๔๖๕๑. พ.อ.อ.ภัทรศกัด์ิ   พูนพัฒน์ เป็น ร.ต. 
๔๖๕๒. พ.อ.อ.มาโนชย์   พรหมพันธุ์ใจ เป็น ร.ต. 
๔๖๕๓. พ.อ.อ.บุญเกือ้   จักร์เพ็ชร์ เป็น ร.ต. 
๔๖๕๔. พ.อ.อ.เชิดชาย   สายด่ิง เป็น ร.ต. 
๔๖๕๕. พ.อ.อ.อํานวย   ขัมภรัตน์ เป็น ร.ต. 
๔๖๕๖. พ.อ.อ.สมเจตน์   คุ้มจ่ัน เป็น ร.ต. 
๔๖๕๗. พ.อ.อ.พงษ์ศักด์ิ   ทองพิลา เป็น ร.ต. 
๔๖๕๘. พ.อ.อ.สานิต   นุชเลี้ยง เป็น ร.ต. 
๔๖๕๙. พ.อ.อ.ธรีะพล   ฝ่ายอุประ เป็น ร.ต. 
๔๖๖๐. พ.อ.อ.สราวฒุิ   สุมะนังกุล เป็น ร.ต. 
๔๖๖๑. พ.อ.อ.เจตนส์ฤษฎิ์   พิบูลศิลป์ เป็น ร.ต. 
๔๖๖๒. พ.อ.อ.อําพนธ์   อาจกิจ เป็น ร.ต. 
๔๖๖๓. พ.อ.อ.ไพรินทร์   ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา เป็น ร.ต. 

 
/  ๔๖๖๔. พ.อ.อ.เดชา  ... 

 
 
 
 

 



- ๑๕๘ - 
 

๔๖๖๔. พ.อ.อ.เดชา   ภุชชงค ์ เป็น ร.ต. 
๔๖๖๕. พ.อ.อ.นพดล   สินชัยกิจ เป็น ร.ต. 
๔๖๖๖. พ.อ.อ.ประเสริฐ   แยบภายคํา เป็น ร.ต. 
๔๖๖๗. พ.อ.อ.อํานวย   ถนัดรบ เป็น ร.ต. 
๔๖๖๘. พ.อ.อ.สาธิต   แม้นเสถียร เป็น ร.ต. 
๔๖๖๙. พ.อ.อ.รังสฤษฏิ์    มานะสุคนธ์   เป็น ร.ต. 
๔๖๗๐. พ.อ.อ.มนต์ชยั   สิทธ ิ เป็น ร.ต. 
๔๖๗๑. พ.อ.อ.มนตร ี  ม่วงมณี    เป็น ร.ต. 
๔๖๗๒. พ.อ.อ.บุญเชดิ   บุญศร ี เป็น ร.ต. 
๔๖๗๓. พ.อ.อ.สมศักด์ิ   คําผ่ึง เป็น ร.ต. 
๔๖๗๔. พ.อ.อ.ทิวากร   อุไรวรณ ์ เป็น ร.ต. 
๔๖๗๕. พ.อ.อ.สําเริง   โชติวรรณ เป็น ร.ต. 
๔๖๗๖. พ.อ.อ.ณัฐพงศ์   แย้มมาก    เป็น ร.ต. 
๔๖๗๗. พ.อ.อ.สุรยิันต์   สินวิบูรณ์ เป็น ร.ต. 
๔๖๗๘. พ.อ.อ.ชาติรบ   กองเงิน เป็น ร.ต. 
๔๖๗๙. พ.อ.อ.อัศวิน   เกษเพ็ชร ์ เป็น ร.ต. 
๔๖๘๐. พ.อ.อ.นพรัตน์   บุญทับ เป็น ร.ต. 
๔๖๘๑. พ.อ.อ.สมเกยีรติ   ศิลปขันธ ์ เป็น ร.ต. 
๔๖๘๒. พ.อ.อ.เสวี   จิตรจร เป็น ร.ต. 
๔๖๘๓. พ.อ.อ.สมนึก   ทาคง เป็น ร.ต. 
๔๖๘๔. พ.อ.อ.วิชยั   ฮุยเป้า เป็น ร.ต. 
๔๖๘๕. พ.อ.อ.วเิชียร   แสงหยก เป็น ร.ต. 
๔๖๘๖. พ.อ.อ.ประมาณ   รุจิเพ็ชร์ เป็น ร.ต. 
๔๖๘๗. พ.อ.อ.สุภาพ   รังษีโย เป็น ร.ต. 
๔๖๘๘. พ.อ.อ.สุชาติ   ชูบุญวงศ ์ เป็น ร.ต. 
๔๖๘๙. พ.อ.อ.นเรศ   จันทร์เรือง เป็น ร.ต. 
๔๖๙๐. พ.อ.อ.อํานาจ   นันทนะมณี เป็น ร.ต. 
๔๖๙๑. พ.อ.อ.วรีะพงษ์   มีกุศล เป็น ร.ต. 
๔๖๙๒. พ.อ.อ.เรืองศกัด์ิ   แสงอ่อน เป็น ร.ต. 

 
/  ๔๖๙๓. พ.อ.อ.วิษณุพงศ์  ... 

 
 
 
 
 



 
- ๑๕๙ - 

 
๔๖๙๓. พ.อ.อ.วิษณพุงศ์   เสนียว์งศ์ ณ อยธุยา เป็น ร.ต. 
๔๖๙๔. พ.อ.อ.ประดษิฐ์   เนตรพรหม เป็น ร.ต. 
๔๖๙๕. พ.อ.อ.สมศักด์ิ   บัวเผื่อน เป็น ร.ต. 
๔๖๙๖. พ.อ.อ.วิชยั   พวงแก้ว เป็น ร.ต. 
๔๖๙๗. พ.อ.อ.ปรีชา   เพ็ชรทอง เป็น ร.ต. 
๔๖๙๘. พ.อ.อ.วรีะพงษ์   วันนุวาส เป็น ร.ต. 
๔๖๙๙. พ.อ.อ.สมปอง   พรมวงษ ์ เป็น ร.ต. 
๔๗๐๐. พ.อ.อ.ประสาท   ชมภูพนัธ ์ เป็น ร.ต. 
๔๗๐๑. พ.อ.อ.อายุวฒัน์   อุดมศลิป์ เป็น ร.ต. 
๔๗๐๒. พ.อ.อ.วิจิตร   พรหมศร ี เป็น ร.ต. 
๔๗๐๓. พ.อ.อ.สมเกยีรติ   กุมุท เป็น ร.ต. 
๔๗๐๔. พ.อ.อ.ปรีชา   คล้ายทอง เป็น ร.ต. 
๔๗๐๕. พ.อ.อ.สังวาล   ขันทโคครัย เป็น ร.ต. 
๔๗๐๖. พ.อ.อ.นารินทร์   พุทธสุวรรณ เป็น ร.ต. 
๔๗๐๗. พ.อ.อ.กอบเกียรติ   รวยสําราญ เป็น ร.ต. 
๔๗๐๘. พ.อ.อ.บรรดษิฐ์   แพงดี เป็น ร.ต. 
๔๗๐๙. พ.อ.อ.สาคร   ธัญญาโภชน์ เป็น ร.ต. 
๔๗๑๐. พ.อ.อ.ทัต   อะโหสี เป็น ร.ต. 
๔๗๑๑. พ.อ.อ.สายน   ตะกรุดนาค เป็น ร.ต. 
๔๗๑๒. พ.อ.อ.อนิรุช   เอี้ยงทอง เป็น ร.ต. 
๔๗๑๓. พ.อ.อ.อาทรณ์   ศรีทอง เป็น ร.ต. 
๔๗๑๔. พ.อ.อ.วิโรจน ์  ขําละมัย เป็น ร.ต. 
๔๗๑๕. พ.อ.อ.พรนวิฒัน์   ทองหุม้ เป็น ร.ต. 
๔๗๑๖. พ.อ.อ.เดชา   อินทรปัญญา เป็น ร.ต. 
๔๗๑๗. พ.อ.อ.วรีะ   ปัจฉิมเพ็ชร เป็น ร.ต. 
๔๗๑๘. พ.อ.อ.กฤติยา   พ่วงยิ่ง เป็น ร.ต. 
๔๗๑๙. พ.อ.อ.สัมพันธ์   สุขเดช เป็น ร.ต. 
๔๗๒๐. พ.อ.อ.อรรณพ   เหลือประเสริฐ เป็น ร.ต. 
๔๗๒๑. พ.อ.อ.กําพล   เปรมปราณี เป็น ร.ต. 

 
/  ๔๗๒๒. พ.อ.อ.นฤดล  ... 

 
 
 
 



- ๑๖๐ - 
 

๔๗๒๒. พ.อ.อ.นฤดล   ตอพล เป็น ร.ต. 
๔๗๒๓. พ.อ.อ.ศรีสวา่ง   นุ้ยเย็น เป็น ร.ต. 
๔๗๒๔. พ.อ.อ.จารวุตัร   ชยานันท์ เป็น ร.ต. 
๔๗๒๕. พ.อ.อ.บัญชา   เพ็ชรรกัษ์ เป็น ร.ต. 
๔๗๒๖. พ.อ.อ.สุพัฒน์   เถาธรรมพิทักษ์ เป็น ร.ต. 
๔๗๒๗. พ.อ.อ.เกรียงไกร   พันธุ์จีน เป็น ร.ต. 
๔๗๒๘. พ.อ.อ.วรพล   วงศ์ทองดี เป็น ร.ต. 
๔๗๒๙. พ.อ.อ.มานิต   ชัยยศ เป็น ร.ต. 
๔๗๓๐. พ.อ.อ.สิทธิโชค   วฒันวกิย์กิจ เป็น ร.ต. 
๔๗๓๑. พ.อ.อ.ศักด์ิชยั   ฤกษ์พัฒนาพร เป็น ร.ต. 
๔๗๓๒. พ.อ.อ.วศิน   วรชาต ิ เป็น ร.ต. 
๔๗๓๓. พ.อ.อ.สุเทพ   ศิวสัตตพร เป็น ร.ต. 
๔๗๓๔. พ.อ.อ.วรีะชยั   หอมเย็น เป็น ร.ต. 
๔๗๓๕. พ.อ.อ.เจณดล   ใหญ่โสมานัง เป็น ร.ต. 
๔๗๓๖. พ.อ.อ.วฒุิชัย   กะเหว่านาค เป็น ร.ต. 
๔๗๓๗. พ.อ.อ.ไพโรจน์   ไศลบาท เป็น ร.ต. 
๔๗๓๘. พ.อ.อ.เทพพนัธุ์   พันธุ์ม ี เป็น ร.ต. 
๔๗๓๙. พ.อ.อ.กุหลาบ   มณีวงศ ์ เป็น ร.ต. 
๔๗๔๐. พ.อ.อ.สวัสด์ิ   สุขสวัสด์ิ เป็น ร.ต. 

๔๗๔๑. พ.อ.อ.หญิง เจียมรัก   วิญญาสุข เป็น ร.ต.หญิง 
๔๗๔๒. พ.อ.อ.หญิง รวงทอง   สุวรรณวาสิน เป็น ร.ต.หญิง 
๔๗๔๓. พ.อ.อ.หญิง พรรณประไพ   เผือกทอง เป็น ร.ต.หญิง 
๔๗๔๔. พ.อ.อ.หญิง นันท์นภัส   ไทยวิรัช เป็น ร.ต.หญิง 
๔๗๔๕. พ.อ.อ.หญิง พเยาว์   เจรญิพงศ์อารักษ์ เป็น ร.ต.หญิง 
๔๗๔๖. พ.อ.อ.หญิง ศันสนีย์   นลิสําราญ เป็น ร.ต.หญิง 
๔๗๔๗. พ.อ.อ.หญิง อัมพร   ปุสเดโว เป็น ร.ต.หญิง 

 

/  ๔๗๔๘.  พ.อ.อ.หญิง ดวงใจ  ... 

 

 

 



- ๑๖๑ - 

 
๔๗๔๘. พ.อ.อ.หญิง ดวงใจ   สุดจิตต์จูล เป็น ร.ต.หญิง 
๔๗๔๙. พ.อ.อ.หญิง นาฎน้อย   บํารุงสุข เป็น ร.ต.หญิง 
๔๗๕๐. พ.อ.อ.หญิง สมประสงค์   เสียงอ่ํา เป็น ร.ต.หญิง 
๔๗๕๑. พ.อ.อ.หญิง อัญชลี   นาสวน เป็น ร.ต.หญิง 

 ทั้งนี้  ต้ังแต่ ๑๔ ม.ค.๕๔  เป็นต้นไป 
 
                       ประกาศ         วันที ่    ๒๘     มกราคม      พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

                                (ลงชื่อ)    พล.อ.  กิตติพงษ์  เกษโกวิท 
                            ( กิตติพงษ์  เกษโกวิท )  
                         ปลัดกระทรวง ฯ ทําการแทน 
                                                        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
 
การแจกจ่าย 
- ปล.กห., รอง ปล.กห.(๑), (๒), (๓), (๔), ปษ.พิเศษ สป., ปษ.สป. และ หน.ฝสธ.ประจํา รมว.กห. 
- สร., รอ., บก.ทท., ทบ., ทร. และ ทอ. 
- สน.ปล.กห., สลก.สป., สนผ.กห., สงป.กห., ธน., กง.กห., ศอพท., พท.ศอพท., อท.ศอพท.,  
  รภท.ศอพท., ศอว.ศอพท., กกส.กห., วท.กห., ศวพท.วท.กห., ทสอ.กห., สสน.สป., สยธ.สสน.สป.,    
  สนพ.สสน.สป. และ สตน.กห. 
- จก.สม., รอง จก.สม., ผช.จก.สม.(๑) และ (๒) 
- นขต.สม., นขต.สนผพ.สม. และ นขต.สกพ.สม.  

สําเนาถูกต้อง 

          (ลงชื่อ)  พ.อ.ชยางกูร  ธรีจันทรางกูร 
                            (ชยางกูร  ธีรจนัทรางกูร ) 
                                 ผอ.กปค.สกพ.สม. 
                                    ๑  ก.พ.๕๔             
 
 

                                                       จ.ส.อ.สุนทร ฯ   พิมพ์/ทาน 
 

 


