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1 พันเอก กนก เนตรแพ
2 พันเอก กริ ชเพ็ชร เสนาพลสิ ทธิ์
3 พันเอก กฤษฎา วงศ์ปราชญ์
4 พันเอก กฤษดา ชูอานาจ
5 พันเอก กอบปิ ติ ถาวรพฤกษ์
6 พันเอก กัมปนาท ลอยลม
7 พันเอก กานต์ สงวนศักดิ์
8 พันเอก กิตติ ศิริมาลกุล
9 พันเอก กีรดิศ ชื่นบุญ
10 พันเอก เกรี ยงไกร ประดิษฐ์
11 พันเอก โกสิ นทร์ปณต แสงทอง
12 พันเอก คณกฤช พรฉัยยา
13 พันเอก คณิ ต วิภาตะศิลปิ น
14 พันเอก คมพิชญ์ ไขรัศมี
15 พันเอก จริ นทร์ จุย้ ประเสริ ฐ
16 พันเอก จักรกฤษ สุ ขสัจจี
17 พันเอก จักรกฤษณ์ บุญปลอด
18 พันเอก จักรตรา วรรัตน์
19 พันเอก จารุ สร้อยสน
20 พันเอก จานงค์ มาลา
21 พันเอก จิรศักดิ์ เขียวศรี
22 พันเอก จิรายุทธ ทัศยาพันธุ์
23 พันเอก จิรวัฒน์ แม้นศรี สม
24 พันเอก เจริ ญ ปานปลอด
25 พันเอก เฉลิมพล นิ ลวัตถา

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
26 พันเอก ชญานิ น เสวมนตรี
27 พันเอก ชวณัฐธนัช จันทร์ สุริยา
28 พันเอก ชัชวัฎ อารี ยร์ ัตนะนคร
29 พันเอก ชัยวัฒน์ คชวงษ์
30 พันเอก ชาติชาย ผลวาทิต
31 พันเอก ชุติพนธ์ อภิญ
32 พันเอก เชิด จันทะคู่
33 พันเอก ไชชโย ไชยทะเศรษฐ
34 พันเอก ณัฐวัฒน์ นิ ลภูผาทวีโชติ
35 พันเอก เดชชาติ บุญแก้วสุข
36 พันเอก ถนอมพร เพ็ชรแก้ว
37 พันเอก ทวี เฉลิมจักร์
38 พันเอก ทวี เอื้อเฟื้ อ
39 พันเอก ทองล้วน เทียนถาวร
40 พันเอก ธงชัย เทียนยุทธ
41 พันเอก ธนพล วงษ์สวัสดิ์
42 พันเอก ธนาชัย เอราวัณ
43 พันเอก ธี รวัฒน์ จันทร
44 พันเอก เธี ยรทรรศน์ ภาม่วงเลี่ยม
45 พันเอก นพดล ระวีวรรณ
46 พันเอก นภพร วชิรานุกรกูล
47 พันเอก นวรัตน์ เชื้อไทย
48 พันเอก นาถ แสงวิเชียร
49 พันเอก นิธิ เทพประทุม
50 พันเอก บรรณกร วงษ์สุวรรณ
ท.ม.
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51 พันเอก บารุ งรักษ์ ไทยเขียว
52 พันเอก บุญชนะ มิตรประสิ ทธิ์
53 พันเอก บุญช่วย จันทสิ ทธิ์
54 พันเอก บุรฉัตร มัง่ มี
55 พันเอก ปกรณ์ สมพานต์
56 พันเอก ประทิน หาสุ นทรี
57 พันเอก ประภาสพงศ์ ปัตตพงศ์
58 พันเอก ประเสริ ฐ ประมงกิจ
59 พันเอก ประหยัด ก้องกังวาลย์
60 พันเอก ปริ ญญา สงเคราะห์ธรรม
61 พันเอก ปรี ชา ชัยโย
62 พันเอก ปรี ชา ทองเต็ม
63 พันเอก ปวริ ศ บริ บรู ณ์
64 พันเอก ปวริ ศร์ รัฐขจร
65 พันเอก ปัญญา สังข์ทอง
66 พันเอก ปื น อินทรวงส์สกั ดิ์
67 พันเอก ผดุงศักดิ์ พันธ์วิไล
68 พันเอก พงศ์วุฒิ แย้มวงษ์
69 พันเอก พรชัย ทรัพย์อยู่
70 พันเอก พลภัทร เทียนไทย
71 พันเอก พัลลภ ขจรรัตน์
72 พันเอก พัลลภ ผึ้งหลวง
73 พันเอก พิชิต ทรงลักษณ์
74 พันเอก พินิจ พวงมาลา
75 พันเอก พิมล ประเสริ ฐเมธ

76 พันเอก ไพฑูรย์ พุม่ เจริ ญดี
77 พันเอก ไพบูลย์ ศิตศิรัตน์
78 พันเอก ภัทรกร ดาสวัสดิ์
79 พันเอก ภุมเรศ แต้มทอง
80 พันเอก ภูวนาถ นันธิ ราภากร
81 พันเอก ภูษณ ทิมวิภาค
82 พันเอก มนตรี โปษณเจริ ญ
83 พันเอก มารุ ต เปล่งขา
84 พันเอก รฐนนท รัตนโสภณ
85 พันเอก รณฤทธิ์ หวัดสู งเนิน
86 พันเอก รัชพล เจริ ญยิง่
87 พันเอก รุ่ งไกร ไกรมาก
88 พันเอก รุ่ น ด้วงเอียด
89 พันเอก ฤทธิ นนั ท์ เหมือนฤทธิ์
90 พันเอก วรรณชัย สิ บทัศน์
91 พันเอก วรรณพิเศษ สถิรชวาล
92 พันเอก วรวัจน์ ปานเจริ ญ
93 พันเอก วศกุล ช.สรพงษ์
94 พันเอก วัชรพงษ์ นพพันธ์
95 พันเอก วาสุ เทพ ถาวร
96 พันเอก วิทยา ดวงเกิด
97 พันเอก วิทยา เดชฉ่ า
98 พันเอก วิรัตน์ สุ วรรณ์
99 พันเอก วิโรจน์ อิ่มสอาด
100 พันเอก ศักฐิ จพล ทิมสิ นญสกุล
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101 พันเอก สมเกียรติ เอกเอี่ยม

126 พันเอก สุ รินทร์ สุ ธรรมพงษ์

102 พันเอก สมควร ผ่องศิริ

127 พันเอก สุ ริยนั ต์ ศรี มงุ คุณ

103 พันเอก สมชาย ปงลังกา

128 พันเอก เสฐี ยรพงษ์ ธรรมโชติ

104 พันเอก สมชาย สาจันทร์
105 พันเอก สมพร อยูโ่ ต
106 พันเอก สมมารถ สุ ขเกษม
107 พันเอก สมศักดิ์ สุ ทธาธาร
108 พันเอก สราวุฒิ กันเอี่ยม
109 พันเอก สัมพันธ์ กัณหานนท์
110 พันเอก สัมฤทธิ์ ภักดีราช
111 พันเอก สัมฤทธิ์ หาดเพชร
112 พันเอก สายทอง ปลัดกอง
113 พันเอก สารวย ก้อนนาค
114 พันเอก สิ งห์ ไทรพันธ์
115 พันเอก สิ ทธิ โชค จันทา
116 พันเอก สิ ทธิ ศกั ดิ์ ทรัพย์ศรี
117 พันเอก สุ กฤษฏิ์ โอ่งเคลือบ
118 พันเอก สุ ทศั น์ คร่ าในเมือง
119 พันเอก สุ เทพ ศรี เงินทรัพย์
120 พันเอก สุ เทพ เอมเจริ ญ
121 พันเอก สุ ธน โสรธร
122 พันเอก สุ นทร โภคะสุนทรางกูล
123 พันเอก สุ นทร มณฑาทิพย์
124 พันเอก สุ มาลย์ ทองคาดี
125 พันเอก สุ รภาพ พรหมภัทรพร

129 พันเอก โสภณ เสาะแสวง
130 พันเอก อกนิ ษฐ์ จิตณรงค์
131 พันเอก อติพร จันทร์บาง
132 พันเอก อภิชยั มีคุณ
133 พันเอก อภิเดช พสุธาเลิศ
134 พันเอก อรรณพ ศรี วฒั นาวานิช
135 พันเอก อรรถวุฒิ มณี นาค
136 พันเอก อร่ าม รัตตัญญู
137 พันเอก อัมพร เหนี่ ยวองอาจ
138 พันเอก อานวย พันธุ์สวัสดิ์
139 พันเอก อานาจ มุง่ จงรักษ์
140 พันเอก อิทธิ พล กิจบรรจง
141 พันเอก เอกศักดิ์ อ่อนชื่น
142 พันเอก โอภาส ไชยรัตน์
143 นาวาเอก ก้องภพ รัชฎา
144 นาวาเอก ขวัญเมือง คเรศตรี
145 นาวาเอก ขัตติยะ ปัทมอนุพงศ์
146 นาวาเอก เขมชาต พิทกั ษ์ธรรม
147 นาวาเอก จักราวุฒิ แก้วสี
148 นาวาเอก เจษฎา กล่อมใจเสื อ
149 นาวาเอก ชัยยุทธ วิเศษสุ วรรณ
150 นาวาเอก ทวัฒน์ กล่าสวาด
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151 นาวาเอก นิ รุธ สอนเจตน์
152 นาวาเอก นึ กอนันต์ แสนอุบล
153 นาวาเอก บรรพต ใจบรรจง
154 นาวาเอก ปฐมทัต ปรี ชาฤทธิ รงค์
155 นาวาเอก ประภพ บุณยนิยม
156 นาวาเอก ประภาส ผาสุข
157 นาวาเอก ประวิทย์ อยูส่ ุข
158 นาวาเอก ปาลวัฒน์ ชัยประสาธน์
159 นาวาเอก ปิ่ นแก้ว สาระปัญญา
160 นาวาเอก ภาสกร บุษราคัม
161 นาวาเอก ภูริช ขันเชื้อ
162 นาวาเอก ภูวดล ศิริพงษ์
163 นาวาเอก วัฒนะ ศรี ทองคา
164 นาวาเอก วิโรจน์ สายะสิ ต
165 นาวาเอก ศรัณย์ ดาราวิโรจน์
166 นาวาเอก ศรายุทธ นัทธี ประทุม
167 นาวาเอก ศุภากร หนุนภักดี
168 นาวาเอก สมบัติ ณัฐพจน์
169 นาวาเอก เสรี รุ่ งสาย
170 นาวาเอก อธิ สรรค์ เอกนุ่มนพสิ ทธิ์
171 นาวาเอก อภิชาติ แก้วอ่อง
172 นาวาเอก อรรถสิ ทธิ์ วงศ์ไพบูลย์
173 นาวาอากาศเอก กมล บุพการี รักษ์
174 นาวาอากาศเอก กฤษฎา สี เหนี่ยง
175 นาวาอากาศเอก กิจติพงษ์ จิญห์โณภาสกุล

176 นาวาอากาศเอก กิตติกร ลักษณะลม้าย
177 นาวาอากาศเอก ขจรศักดิ์ สายบุญ
178 นาวาอากาศเอก คมกฤช กระแสอรรถ
179 นาวาอากาศเอก จงเจต วัชรานันท์
180 นาวาอากาศเอก จเด็ด คูหะก้องกิจ
181 นาวาอากาศเอก จตุรงค์ วงษ์สวรรค์
182 นาวาอากาศเอก จิรศักดิ์ รอดเชื้อ
183 นาวาอากาศเอก ฉัตรชัย เฉี ยบแหลม
184 นาวาอากาศเอก ชาตรี ฝึ กวาจา
185 นาวาอากาศเอก ดอน คล้ายทับทิม
186 นาวาอากาศเอก เดวิทย์ มุณีรัตนากร
187 นาวาอากาศเอก ถวิลศักดิ์ บุญเพ็ง
188 นาวาอากาศเอก ธนพล ประจวบเหมาะ
189 นาวาอากาศเอก ธรรมนาถ จีรวรางกูร
190 นาวาอากาศเอก ธี รวัฒน์ ดวงจันทร์
191 นาวาอากาศเอก นภดล คงสุ จริ ต
192 นาวาอากาศเอก เนติภทั ร ภัทร์ กุลชัย
193 นาวาอากาศเอก ประยูร เรื องประเทศ
194 นาวาอากาศเอก ประสงค์ หิ รัญญการ
195 นาวาอากาศเอก พรชัย นพรัตน์เกียรติ
196 นาวาอากาศเอก ไพโรจน์ พานแก้วปัญญากร
197 นาวาอากาศเอก ภาสกร เสี ยงอ่า
198 นาวาอากาศเอก รัชชาเทพ สาธร
199 นาวาอากาศเอก รัฐภูมิ สิ ริหงส์
200 นาวาอากาศเอก วรวิทย์ จันทรวงศา
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201 นาวาอากาศเอก วรสิ ทธิ์ เสี ยงเสนาะ
202 นาวาอากาศเอก วิเชียร โนรี
203 นาวาอากาศเอก ศาสตราวุธ ไศลบาท
204 นาวาอากาศเอก ศีพฒั น์ นามวัฒน์
205 นาวาอากาศเอก สกรรจ์ อุดล
206 นาวาอากาศเอก สกัณฐ์ สัตยดิษฐ์
207 นาวาอากาศเอก สุ ขสวัสดิ์ เทียนงาม
208 นาวาอากาศเอก สุ พฒั น์ อาษาสร้อย
209 นาวาอากาศเอก โสภณ ทับแว่ว
210 นาวาอากาศเอก อมร สิ งห์โตทรัพย์
211 นาวาอากาศเอก อิทธิ กร เกษตรสุ นทร
212 นาวาอากาศเอก เอกเทวัญ มะโนวงศ์
213 พันเอกหญิง จริ นทร์พรรณ เทียนมี
214 พันเอกหญิง จันจิรา ชาญฟั่น
215 พันเอกหญิง จิราภรณ์ จึงวัฒนาวงค์
216 พันเอกหญิง จุฑามาศ บุตรลพ
217 พันเอกหญิง ชญาภา สมุทรเสน
218 พันเอกหญิง ชลพรรษ เลิศไกร
219 พันเอกหญิง ฐนิดา อรัณยะนาค
220 พันเอกหญิง ณัชชา วรรณเวก
221 พันเอกหญิง ทิพจุฑา พินกลาง
222 พันเอกหญิง นวพร มีปรี ชา
223 พันเอกหญิง ปรี ยา อึ้งเรื องเอก
224 พันเอกหญิง ปาลรวี ศรี วรรณพฤกษ์
225 พันเอกหญิง ปิ ยะนุช เทียมทอง

226 พันเอกหญิง พรชนก บุญธรรมเจริ ญ
227 พันเอกหญิง พรพิมล ศรี มานันท์
228 พันเอกหญิง พันทนิน พิศาลสุ พงศ์
229 พันเอกหญิง พิมลพรรณ ศรี นาราง
230 พันเอกหญิง เพ็ญศิริ นักร้อง
231 พันเอกหญิง ไพเราะ หาสุ นทรี
232 พันเอกหญิง ยุพิน ชินายศ
233 พันเอกหญิง ลินดา เกษสาคร
234 พันเอกหญิง วราภรณ์ ชวนชาติ
235 พันเอกหญิง วราภรณ์ เสาเวียง
236 พันเอกหญิง วัลลภา ชีวจาเริ ญ
237 พันเอกหญิง ศริ นธร ศรี พนั ธุ์วงศ์
238 พันเอกหญิง ศศิกานต์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
239 พันเอกหญิง ศิริจนั ทร์ พลรัฐ
240 พันเอกหญิง ศิรินทร จันทวัฒน์
241 พันเอกหญิง ศิริวรรณ์ แสงทับทิม
242 พันเอกหญิง สมพร ศิวะกรเนตร์
243 พันเอกหญิง สมศรี แสนใจงาม
244 พันเอกหญิง สโรชา ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
245 พันเอกหญิง สุ ขมุ าภรณ์ จันทรขจร
246 พันเอกหญิง สุ ทธิ นี แสงสุ วรรณ
247 พันเอกหญิง สุ ทธิ พนั ธ์ กวีวุฒิศิลป์
248 พันเอกหญิง สุ ทินีย ์ คชภักดี
249 พันเอกหญิง สุ รพีย ์ มาสมบูรณ์
250 พันเอกหญิง อรพรรณ นคราวงศ์
ท.ม.
บุรุษ

201 - 250
12 สตรี 38
รับรองถูกต้อง
(ลงชื่อ) พันโท
(กิติพนธ์ ศักดิ์มณี )
ตาแหน่ง หน.สิ ทธิ กาลังพล กสป.สบป.สบ.ทหาร
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251 พันเอกหญิง อรพรรณ ศรี ทองแท้
252 พันเอกหญิง อรศิริ แก้วผลึก
253 พันเอกหญิง อังคณา โหตรภวานนท์
254 พันเอกหญิง อุษารวี ม่วงศิริ
255 นาวาเอกหญิง กรรณาภรณ์ พรชัย
256 นาวาเอกหญิง กรรณิ กา พิทกั ษ์ธรรม
257 นาวาเอกหญิง กัญญา เข็มเพ็ชร
258 นาวาเอกหญิง จารุ นนั ท์ ม่วงลาย
259 นาวาเอกหญิง จารุ วรรณ ขาประเสริ ฐ
260 นาวาเอกหญิง จุฑาวรรณ กลัน่ คา
261 นาวาเอกหญิง ชลธิ ชา ประสพพฤกษ์
262 นาวาเอกหญิง ณัฐชลัยย์ บุญชัยศรี
263 นาวาเอกหญิง ธริ ดา นิโรจน์
264 นาวาเอกหญิง นิศารัตน์ หิ รัญชาติ
265 นาวาเอกหญิง นุชพร ภูหงษ์
266 นาวาเอกหญิง พรเพ็ญ ชื่นชูจิตร์
267 นาวาเอกหญิง พัลลภา เลี้ยงเทวา
268 นาวาเอกหญิง ภัทราวดี เสรี กุล
269 นาวาเอกหญิง ม.ร.ว.บุญราศี จักรพันธุ์
270 นาวาเอกหญิง ยศวนันท์ แย้มเพริ ศศรี
271 นาวาเอกหญิง รติรส ล่องลอย
272 นาวาเอกหญิง รภัทรธรณ์ มาศพัฒนศักดิ์
273 นาวาเอกหญิง รสสุคนธ์ ศรี ดี
274 นาวาเอกหญิง ลักษณา กลิ่นโสภณ
275 นาวาเอกหญิง ลัดดา ฉลายพจน์

276 นาวาเอกหญิง ลัดดาวรรณ จันทสูตร
277 นาวาเอกหญิง วราทิพย์ จิระเมธี วฒั น์
278 นาวาเอกหญิง วิภาดา พลปัถพี
279 นาวาเอกหญิง วิภาวรรณ ลีละบุตร
280 นาวาเอกหญิง วิยะดา ทุมมานนท์
281 นาวาเอกหญิง สุ ดสายใจ จันทรดึก
282 นาวาเอกหญิง สุ มณฑา เชื้อพุทธ
283 นาวาเอกหญิง เสาวนี ย ์ รื่ นสาราญ
284 นาวาเอกหญิง อาภา แก้วกระมล
285 นาวาเอกหญิง แอนนา สันติพงษ์ไพบูลย์
286 นาวาอากาศเอกหญิง กรรณิ การ์ สัจจหทยาศรม
287 นาวาอากาศเอกหญิง กัลยา พัวธนาโชคชัย
288 นาวาอากาศเอกหญิง กาญจนา เชิงเขา
289 นาวาอากาศเอกหญิง กุลธิ ดา อุตตโน
290 นาวาอากาศเอกหญิง จินตนา อนุกูล
291 นาวาอากาศเอกหญิง จุฬารัตน์ เพชรวิเศษ
292 นาวาอากาศเอกหญิง ชฎาทิพ สุ ขพิมาย
293 นาวาอากาศเอกหญิง ชนิ ดา อ่อนน่วม
294 นาวาอากาศเอกหญิง ณัฐพัชร อัครกิตติทศั น์
295 นาวาอากาศเอกหญิง ธนัตถ์นนั ท์ จตุรภัทรธี ภพ
296 นาวาอากาศเอกหญิง ธัญพร ศรี ทอง
297 นาวาอากาศเอกหญิง นัทธมน บุรีรัตน์
298 นาวาอากาศเอกหญิง นุชนารถ กลิ่นผะกา
299 นาวาอากาศเอกหญิง ปานณาถ คณานุกูล
300 นาวาอากาศเอกหญิง พิมลพร รัตอาภา
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301 นาวาอากาศเอกหญิง ภัทรา ยุกตะนันทน์
302 นาวาอากาศเอกหญิง มรกต นาน่วม
303 นาวาอากาศเอกหญิง มัลลิกา ศรี สุดา
304 นาวาอากาศเอกหญิง รวีวรรณ พงษ์ดว้ ง
305 นาวาอากาศเอกหญิง รสศิรินทร์ บรมสุ ข
306 นาวาอากาศเอกหญิง ลักขณา นาคพิทกั ษ์
307 นาวาอากาศเอกหญิง วชิราภรณ์ มงคลลักษณ์
308 นาวาอากาศเอกหญิง วรรณวิไล รามสมภพ
309 นาวาอากาศเอกหญิง วัชรี พงษ์ศิริ
310 นาวาอากาศเอกหญิง วัชรี เอี่ยมสะอาด

311 นาวาอากาศเอกหญิง วัลย์ลิกา แสงอร่ าม
312 นาวาอากาศเอกหญิง วิภาณี ศรี หานาม
313 นาวาอากาศเอกหญิง เวสาลี บัวรักษา
314 นาวาอากาศเอกหญิง ศศิธร นิ ลกรรณ์
315 นาวาอากาศเอกหญิง สมปอง สมัชชานนท์
316 นาวาอากาศเอกหญิง สมหมาย คงใหญ่
317 นาวาอากาศเอกหญิง สุ ปัญญา พงษ์ดี
318 นาวาอากาศเอกหญิง เสาวลักษณ์ วงเวียนสุ ข
319 นาวาอากาศเอกหญิง อมรรัตน์ ไกรศิริ
320 นาวาอากาศเอกหญิง อัจฉรา กาละจิตต์

ท.ม.
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