
๑ พลตรี  วิชัย  วาสนสิริ เปน พลโท

๒ พลตรี  สุทธจิต  ลีนานนท เปน พลโท

๓ พลตรีหญิง  สมศิริ  กระแสแสน เปน พลโทหญิง

๔ พลตรีหญิง  ภริตพร  ทรงศิลป เปน พลโทหญิง

๕ พันเอก  ย่ิงยศ  วิรุฬหจรรยา เปน พลตรี

๖ พันเอก  ธนพัฒน  โชคดารา เปน พลตรี

๗ พันเอก  บรรพต  กุลสิงห เปน พลตรี

๘ พันเอก  นพดล  เรืองวิรัตน เปน พลตรี

๙ พันเอก  วิษณุ  ขวานเพชร เปน พลตรี

๑๐ พันเอก  เลือก  ดานสวาง เปน พลตรี

๑๑ พันเอก  พิชัย  บุญยงสรรคชัย เปน พลตรี

๑๒ พันเอก  ชวลิต  เอี่ยมสอาด เปน พลตรี

๑๓ พันเอก  จริศักดิ์  ประดิษฐผล เปน พลตรี

๑๔ พันเอกหญิง  จิรนันท  วงศสวัสดิ์ เปน พลตรีหญิง

๑๕ พันเอกหญิง  กชกร  ไชยบุตร เปน พลตรีหญิง

๑๖ พันเอกหญิง  ธนันดา  แสงชนะศึก เปน พลตรีหญิง

๑๗ พันเอกหญิง  ธัญญารัตน  กุญชรบุญ เปน พลตรีหญิง

๑๘ พันเอกหญิง  แสงแข  ชํานาญนวกิจ เปน พลตรีหญิง

๑๙ พันเอกหญิง  รชาดา  กาญจนานนทกุล เปน พลตรีหญิง

๒๐ พันเอกหญิง  อังคณา  เกงสกุล เปน น.๕

๒๑ พันโท  ศุภกร  เสนะคุณ เปน พันเอก

๒๒ พันโท  สิทธิพร  อมรไชย เปน พันเอก

๒๓ พันโท  อุทัย  สุวรรณวงศ เปน พันเอก

บัญชีรายชื่อผูลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนดของ กห. 

ที่มีสิทธิไดรับการขอพระราชทานยศสูงข้ึน ๑ ชั้นยศเปนกรณีพิเศษ

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

ทบ.
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๒๔ พันโท  ณัฐรินทร  สิทธิบุญมา เปน พันเอก

๒๕ พันโท  ประพาศ  ซื่อตรง เปน พันเอก

๒๖ พันโท  คํารณ  อินทะสิงห เปน พันเอก

๒๗ พันโท  ถนอมศักดิ์  คลายพันธ เปน พันเอก

๒๘ พันโท  เกรียงไกร  รุกขชาติ เปน พันเอก

๒๙ พันโท  ฐิตวิัจน  พัฒนเจริญ เปน พันเอก

๓๐ พันโท  อํานาจ  รมสายหยุด เปน พันเอก

๓๑ พันโท  ชวลิต  เคลือบยิ้ม เปน พันเอก

๓๒ พันโท  ประสิทธ์ิ  ไชยศรี เปน พันเอก

๓๓ พันโท  รัฐพงศ  ศรชัย เปน พันเอก

๓๔ พันตรี  สมาน  จันทรทอง เปน พันโท

๓๕ พันตรี  อภิดล  คงนลิ เปน พันโท

๓๖ พันตรี  วรวิทย  มุงหนาที่ เปน พันโท

๓๗ พันตรี  สุทัศน  แดงทน เปน พันโท

๓๘ พันตรี  สําราญ  เปงยะสา เปน พันโท

๓๙ พันตรี  โสภณ  กรุงไกรจักร เปน พันโท

๔๐ รอยเอก  รณภา  สังขทอง เปน พันตรี

๔๑ รอยเอก  วิชัย  ทองวิเศษ เปน พันตรี

๔๒ รอยเอก  สาคร  บรรจง เปน พันตรี

๔๓ รอยเอก  ศกัดิ์ชัย  สิงหทอง เปน พันตรี

๔๔ รอยเอก  ทวีทรัพย  หวังทรัพย เปน พันตรี

๔๕ รอยเอก  ปราโมทย  รุงเรือง เปน พันตรี

๔๖ รอยเอก  บําเหน็จ  ประภาสโนบล เปน พันตรี

๔๗ จาสิบเอก  โยธิน  เวียงคํา เปน รอยตรี

๔๘ จาสิบเอก  นิมิต  ศุภประเสริฐ เปน รอยตรี

๔๙ จาสิบเอก  สัมพันธ  ศิริสอาด เปน รอยตรี

๕๐ จาสิบเอก  ชาติชาย  กลาณรงค เปน รอยตรี
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๕๑ จาสิบเอก  อนุกูล  รัตนภูมิ เปน รอยตรี

๕๒ จาสิบเอก  ธนภรณ  ทองทวี เปน รอยตรี

๕๓ จาสิบเอก  สุริยะ  จิตรเกตุ เปน รอยตรี

๕๔ จาสิบเอก  สําเริง  จันทรอยู เปน รอยตรี

๕๕ จาสิบเอก  ตระการ  สังขสินชัย เปน รอยตรี

๕๖ จาสิบเอก  มนู  หนูเปย เปน รอยตรี

๕๗ จาสิบเอก  ชาลี  อินทรนอย เปน รอยตรี

๕๘ จาสิบเอก  เพิ่มศักดิ์  พันทอง เปน รอยตรี

๕๙ จาสิบเอก  โพธิ์ทอง  โคตรทุม เปน รอยตรี

๖๐ จาสิบเอก  อุทาร  เดนพายัพ เปน รอยตรี

๖๑ จาสิบเอก  ชูวิทย  ออนนอม เปน รอยตรี

๖๒ จาสิบเอก  ไพโรจน  หวังจิตต เปน รอยตรี

๖๓ จาสิบเอก  อัมพร  รักสละ เปน รอยตรี

๖๔ จาสิบเอก  สัมฤทธิ์  สุจิมงคล เปน รอยตรี

๖๕ จาสิบเอก  เพรียว  สุดเสนหา เปน รอยตรี

๖๖ จาสิบเอก  สมบัติ  หาวหาญ เปน รอยตรี

๖๗ จาสิบเอก  เกรียงชัย  แสงพนัสธาดา เปน รอยตรี

๖๘ จาสิบเอก  ฉลอง  พรหมหู เปน รอยตรี

๖๙ จาสิบเอก  ไพศาล  ตอโชติ เปน รอยตรี

๗๐ จาสิบเอก  ปราโมทย  แจะไธสง เปน รอยตรี

๗๑ จาสิบเอก  ประชุม  ระเบียบโพธิ์ เปน รอยตรี

๗๒ จาสิบเอก  ไกรศร  ประมล เปน รอยตรี

๗๓ จาสิบเอก  ศิริวัฒน  วิฤทธ์ิ เปน รอยตรี

๗๔ จาสิบเอก  เอกอมร  ลือชัย เปน รอยตรี

๗๕ จาสิบเอก  สมพงษ  ยงคประดิษฐ เปน รอยตรี

๗๖ จาสิบเอก  สิทธิศักดิ์  อาโยวงษ เปน รอยตรี

๗๗ จาสิบเอก  สมศักดิ์  วิชาสวัสดิ์ เปน รอยตรี
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๗๘ จาสิบเอก  ธิต ิ ศรีกรณ เปน รอยตรี

๗๙ จาสิบเอก  สมหมาย  ธรรมรจน เปน รอยตรี

๘๐ จาสิบเอก  มนตรัก  เทพา เปน รอยตรี

๘๑ จาสิบเอก  อุทัย  หิตายะ เปน รอยตรี

๘๒ จาสิบเอก  นภดล  ผลเกิด เปน รอยตรี

๘๓ จาสิบเอก  ฐปกรณ  ปานเพชร เปน รอยตรี

๘๔ จาสิบเอก  สามล  โจกตะคุ เปน รอยตรี

๘๕ จาสิบเอก  ธัญยพิสิษฐ  คุมรักษ เปน รอยตรี

๘๖ จาสิบเอก  รณชัย  หมื่นจํานงค เปน รอยตรี

๘๗ จาสิบเอก  ธนากร  เกตุเจริญ เปน รอยตรี

๘๘ จาสิบเอก  สุทธิพงษ  สีสังข เปน รอยตรี

๘๙ จาสิบเอก  บรรเจิด  เพ่ิมพิพัฒน เปน รอยตรี

๙๐ จาสิบเอก  โกวิทย  เคลิ้มวิลัย เปน รอยตรี

๙๑ จาสิบเอก  ธรรมสิทธิ  คงเขียว เปน รอยตรี

๙๒ จาสิบเอก  สมบัติ  ล้ําเลิศ เปน รอยตรี

๙๓ จาสิบเอก  อภิเดช  อบมา เปน รอยตรี

๙๔ จาสิบเอก  ฐิติรัฐ  นักบุญ เปน รอยตรี

๙๕ จาสิบเอก  สมพร  ดวงแกว เปน รอยตรี

๙๖ จาสิบเอก  นิคม  จันทรา เปน รอยตรี

๙๗ จาสิบเอก  อภิชาต  อินทรพงษ เปน รอยตรี

๙๘ จาสิบเอก  ปรัชญา  สุขพูล เปน รอยตรี

๙๙ จาสิบเอก  วิวัฒน  ไพเจริญ เปน รอยตรี

๑๐๐ จาสิบเอก  พิทักษ  เทือกเถาว เปน รอยตรี

๑๐๑ จาสิบเอก  จตุพร  วิมกุตานนท เปน รอยตรี

๑๐๒ จาสิบเอก  เอี่ยม  ลอยประโคน เปน รอยตรี

๑๐๓ จาสิบเอก  โสภณ  หลวงคํา เปน รอยตรี

๑๐๔ จาสิบเอก  สุบิน  ชางพลาย เปน รอยตรี
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๑๐๕ จาสิบเอก  วันชัย  แกวดวงเดน เปน รอยตรี

๑๐๖ จาสิบเอก  ศตวรรษ  พึ่งพา เปน รอยตรี

๑๐๗ จาสิบเอก  พิชิต  โกศลจิตร เปน รอยตรี

๑๐๘ จาสิบเอก  สมเกียรติ  หลําพุก เปน รอยตรี

๑๐๙ จาสิบเอก  สิทธิชัย  แกววงศศา เปน รอยตรี

๑๑๐ จาสิบเอก  สมาน  พลทิแสง เปน รอยตรี

๑๑๑ จาสิบเอก  ภานุวัฒน  คาํบุญเรือง เปน รอยตรี

๑๑๒ จาสิบเอก  สมคิด  มูลมณี เปน รอยตรี

๑๑๓ จาสิบเอก  จําลอง  แมนเมฆ เปน รอยตรี

๑๑๔ จาสิบเอก  ธานินทร  ไพเราะ เปน รอยตรี

๑๑๕ จาสิบเอก  เกรียงศกัด  จงมีสุข เปน รอยตรี

๑๑๖ จาสิบเอก  ลอมพงษ  ขะทุม เปน รอยตรี

๑๑๗ จาสิบเอก  พรมจันทร  ประยูรคาํ เปน รอยตรี

๑๑๘ จาสิบเอก  ประดิษฐ  คมบัวบาน เปน รอยตรี

๑๑๙ จาสิบเอก  เริงชัย  ดวงจิตต เปน รอยตรี

๑๒๐ จาสิบเอก  เสถียร  คํารัง เปน รอยตรี

๑๒๑ จาสิบเอก  ชัชวาล  รากตะคุ เปน รอยตรี

๑๒๒ จาสิบเอก  เฉลียว  ชมภักดี เปน รอยตรี

๑๒๓ จาสิบเอก  อิทธิพล  ทองหอม เปน รอยตรี

๑๒๔ จาสิบเอก  วันชัย  พวงพุฒ เปน รอยตรี

๑๒๕ จาสิบเอก  เทวา  ศิลาฤกษ เปน รอยตรี

๑๒๖ จาสิบเอก  จรัญ  ดวงอาทิตย เปน รอยตรี

๑๒๗ จาสิบเอก  ประทีป  ไฉยากุล เปน รอยตรี

๑๒๘ จาสิบเอก  ไพรัตน  ปตวัติ เปน รอยตรี

๑๒๙ จาสิบเอก  สาคร  ขุนเณร เปน รอยตรี

๑๓๐ จาสิบเอก  บุญเสริม  รัตนพร เปน รอยตรี

๑๓๑ จาสิบเอก  ชลิต  สีดาแสง เปน รอยตรี
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๑๓๒ จาสิบเอก  สาคร  หวานแหลม เปน รอยตรี

๑๓๓ จาสิบเอก  ประสิทธ์ิ  บุญไมเศรา เปน รอยตรี

๑๓๔ จาสิบเอก  มนัส  ทองศร เปน รอยตรี

๑๓๕ จาสิบเอก  เจนวิทย  ศรีเปารยะ เปน รอยตรี

๑๓๖ จาสิบเอก  จารึก  ประเสริฐสังข เปน รอยตรี

๑๓๗ จาสิบเอก  ประคอง  ชูสุวรรณ เปน รอยตรี

๑๓๘ จาสิบเอก  นิพนธ  โลกนิมิตร เปน รอยตรี

๑๓๙ จาสิบเอก  กิตติพงศ  ฟกแกว เปน รอยตรี

๑๔๐ จาสิบเอก  ไพบูลย  สายมา เปน รอยตรี

๑๔๑ จาสิบเอก  นิวัฒน  มหาดไทย เปน รอยตรี

๑๔๒ จาสิบเอก  อัษฎาวุธ  ใจทหาร เปน รอยตรี

๑๔๓ จาสิบเอก  ถาวร  ประมูลพงษ เปน รอยตรี

๑๔๔ จาสิบเอก  จําเนียร  ศิริ เปน รอยตรี

๑๔๕ จาสิบเอก  ชาตรี  เครือครุฑ เปน รอยตรี

๑๔๖ จาสิบเอก  รัชชานนท  อินทรสุข เปน รอยตรี

๑๔๗ จาสิบเอก  แผน  ฤทธิชัย เปน รอยตรี

๑๔๘ จาสิบเอก  ประยงค  หนูทอง เปน รอยตรี

๑๔๙ จาสิบเอก  ประพนธ  ปานวงษ เปน รอยตรี

๑๕๐ จาสิบเอก  สมัคร  เชื้อสกล เปน รอยตรี

๑๕๑ จาสิบเอก  ประยงค  ศรีทาหาญ เปน รอยตรี

๑๕๒ จาสิบเอก  สมนึก  จันทรมล เปน รอยตรี

๑๕๓ จาสิบเอก  บุญชู  พวงทอง เปน รอยตรี

๑๕๔ จาสิบเอก  ประสาน  กลิ่นลอย เปน รอยตรี

๑๕๕ จาสิบเอก  สมศักดิ์  มะลิซอน เปน รอยตรี

๑๕๖ จาสิบเอก  เมือง  เงนิประเสริฐ เปน รอยตรี

๑๕๗ จาสิบเอก  ชาญณรงค  จันทวงศ เปน รอยตรี

๑๕๘ จาสิบเอก  ชาญชัย  สุวิทชาญวรกุล เปน รอยตรี
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๑๕๙ จาสิบเอก  วิทยา  เนียมวรรณ เปน รอยตรี

๑๖๐ จาสิบเอก  สัญชัย  อุนอบ เปน รอยตรี

๑๖๑ จาสิบเอก  อํานาจ  เพียหอม เปน รอยตรี

๑๖๒ จาสิบเอก  มานะ  อินทรมณี เปน รอยตรี

๑๖๓ จาสิบเอก  ชัยเดช  หลาหนูเมา เปน รอยตรี

๑๖๔ จาสิบเอก  ทองจันทร  เจิมทอง เปน รอยตรี

๑๖๕ จาสิบเอก  ธันยมัย  มาสวนจิก เปน รอยตรี

๑๖๗ จาสิบเอก  วันชัย  เขตสูงเนิน เปน รอยตรี

๑๖๘ จาสิบเอกหญิง  นิตยา  หินทอง เปน รอยตรีหญิง

             ตรวจถูกตอง

                  ...........
                            (.....................................)
                               ................................
                                 ......../......../.......


