
วุฒิสภา ชุดที ่๓ 

(สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๑๑) 

 
 
 
 
 
 
 



วุฒิสภาชุดที่ ๓ 
(สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๑๑) 

 
สมาชิกวุฒิสภา ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๑   

จํานวน ๑๒๐ ท่าน ส้ินสุดสมาชิกภาพ  เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๑๔ เนื่องจาก
คณะปฏิวัติประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  ๒๕๑๑  (ฉบับที่  ๓) 
 

รายชื่อสมาชิกวุฒิสภา 
(แต่งตั้งเมื่อวันที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๑๑) 

๑. พลอากาศเอก  กมล  เดชะตุงคะ  

๒. พันเอก  กมล  พิจิตรคดีพล  

๓. นายกมล  วรรณประภา  

๔. พลเรือโท  กมล  สีตกะลิน  

๕. พลเอก  กฤช  ปุณณกนัต์  

๖. พลเอก  กฤษณ์  สีวะรา 
ลาออกเมื่อ  ๑๑  มี.ค.  ๒๕๑๒   
แต่งต้ัง  พลตรี  ชาญ  อังศุโชติ  
เมื่อ ๒๔  มี.ค.  ๒๕๑๒ 

๗. พลเรือโท  กวี  สิงหะ  

๘. พลเรือเอก  หม่อมเจ้ากาฬวรรณดิศ  ดิศกุล  

๙. พลตรี  เกรียงไกร  อัตตะนันทน ์  

๑๐. พลโท  เกรยีงศักด์ิ  ชมะนันทน ์  

๑๑. นายเกษม  อุทยานิน  

๑๒. พลเอก  ครวญ  สุทธานินทร ์  

๑๓. หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ ์ ปราโมช  

๑๔. พลเรือเอก  จรูญ  เฉลิมเตียรณ  

๑๕. พลโท  จําเป็น  จารุเสถียร   

๑๖. พลตํารวจโท  จํารัส  มณัฑุกานนท ์  

๑๗. พันเอก  จิตต์  ธนะโชติ  

๑๘. พลโท  จิตต์  สุนทานนท ์  



๒ 

๑๙. พันเอก  จิตต์กวี  เกษะโกมล  

๒๐. พันเอก  จินดา  ณ  สงขลา  

๒๑. พลโท  เฉลิมชัย  จารุวสัตร์  

๒๒. พลเรือโท  เฉิดชาย  ถมยา  

๒๓. พลตํารวจตรี  ชัช  ชวางกูร  

๒๔. พลตํารวจเอก  หลวงชาติตระการโกศล  

๒๕. พลเรือเอก  หลวงชํานาญอรรถยทุธ ์  

๒๖. พลตํารวจตรี  ชุมพล  โลหะชาละ  

๒๗. พลอากาศตรี  ชู  สุทธิโชติ  

๒๘. พลตรี  เชิดชัย  ทองสิงห์  

๒๙. พลโท  โชติ  หิรัณยัษฐติิ  

๓๐. นายดุสิต  บุญธรรม  

๓๑. พระดุลยพากย์สุวมัณฑ์  

๓๒. พลตํารวจโท  ต่อศักด์ิ  ยมนาค  

๓๓. พระตีรณสารวิศวกรรม (ตรี  ตีรณสาร)  

๓๔. พลเอก  ถนอม  ปัทมานนท ์  

๓๕. พลเรือเอก  ถวิล  รายนานนท ์  

๓๖. หลวงถวิลเศรษฐพนิชยการ  (ถวลิ คุปตารักษ์)  

๓๗. นายถวิล  สุนทรศารทูล   
ลาออกเมื่อ  ๑๑  มี.ค.  ๒๕๑๒   
แต่งต้ัง หมอ่มหลวงปิน่  มาลากุล
เมื่อ  ๒๔  ม.ีค.  ๒๕๑๒ 

๓๘. พลเอก  ทวนชัย  โกศินานนท ์  

๓๙. พลโท  ทวิช  เสนีย์วงศ ์ ณ  อยุธยา  

๔๐. หม่อมราชวงศ์ทองแท่ง  ทองแถม   
ลาออกเมื่อ  ๑๑  มี.ค.  ๒๕๑๒   
แต่งต้ัง  นายสนิท  วิไลจิตต์  
เมื่อ  ๒๔  ม.ีค.  ๒๕๑๒ 

๔๑. พันเอก  ขุนทะยานราญรอน  (วัชระ  วัชรมูล)  

๔๒. พลโท  ธงเจิม  ศังขวณิช  



๓ 

๔๓. พลเรือเอก  นัย  นพคณุ  

๔๔. พลเอก  เนตร  เขมะโยธิน  

๔๕. พลโท  บุญชัย  บํารุงพงศ์  

๔๖. พลอากาศเอก  บญุชู  จันทรุเบกษา  

๔๗. พลตรี  บุญมาก  เทศบตุร  

๔๘. นายบุญรอด  บิณฑสันต์   
ลาออกเมื่อ  ๓๑  ส.ค.  ๒๕๑๒   
แต่งต้ังหม่อมหลวงเชิงชาญ  กําภู  
เมื่อ  ๑  พ.ย.  ๒๕๑๒   

๔๙. พลโท  บุญเรือน  บัวจรูญ  

๕๐. หลวงประกอบนิติสาร   
ถึงแก่กรรมเมื่อ  ๑๕  ม.ีค.  ๒๕๑๓  
แต่งต้ัง  พลโท  เผชิญ  นิมบิุตร  
เมื่อ ๑๔  ส.ค.  ๒๕๑๓ 

๕๑. พันเอก  ประคัลภ์  เครือคงคา  

๕๒. พลตรี  ประจวบ  สุนทรางกูร  

๕๓. พลโท  ประชุม  ประสทิธิ์สรจักร  

๕๔. พันเอก  ประเทียบ  เทศวิศาล  

๕๕. พลเอก  ประพันธ์  กุลพิจิตร์  

๕๖. นายประยูร  กาญจนดลุ  

๕๗. นายประสิทธิ์  กาญจนวัฒน์   
ลาออกเมื่อ  ๒๒  พ.ย.  ๒๕๑๓   
แต่งต้ัง  นายเฉลียว  วชัรพุกก์
เมื่อ  ๒๙  ธ.ค.  ๒๕๑๓ 

๕๘. นายประสิทธิ์  จุลละเกศ  

๕๙. พลตรี  ประเสริฐ  ธรรมศิร ิ  

๖๐. นายประเสริฐ  ปทัมะสุคนธ์  

๖๑. พันโท  ประเสริฐ  สุดบรรทัด  

๖๒. พันเอก  เปรม  ติณสูลานนท ์  

๖๓. พันเอก  พงศ์  เภกะนันทน ์  

๖๔. พลตํารวจโท  พจน ์ เภกะนันทน ์  

๖๕. พลตรี  พร  ธนะภูม ิ  



๔ 

๖๖. นายพรหม  สูตรสุคนธ์  

๖๗. นายพ่วง  สุวรรณรัฐ  

๖๘. พลตํารวจโท พิชัย  กุลละวณิชย์   
ลาออกเมื่อ ๑๑ มี.ค. ๒๕๑๒
แต่งต้ัง พระยาอรรถการีย์นิพนธ์  
เมื่อ  ๒๔  ม.ีค.  ๒๕๑๒ 

๖๙. พลอากาศโท  พิชิต  บณุยเสนา  

๗๐. หลวงพิณพากย์พิทยาเภท  

๗๑. พันโท  ไพศาล  รุ่งแสง  

๗๒. นายมนูญ  บริสุทธิ์   

ลาออกเมื่อ  ๑๑  มี.ค.  ๒๕๑๒   
แต่งต้ัง พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ
กรมหมืน่นราธิปพงศ์ประพันธ์ 
เมื่อ ๒๔ มี.ค.  ๒๕๑๒ 

๗๓. นายมาลัย  หุวะนันทน ์  

๗๔. พลตรี  ยศ  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา  

๗๕. พันเอก  ยุทธศักด์ิ  คล่องตรวจโรค  

๗๖. พลตํารวจโท  เยื้อน  ประภาวัต  

๗๗. นายเรณู  สุวรรณสิทธิ ์  

๗๘. พลโท  หมอ่มราชวงศล์าภ  หัสดินทร  

๗๙. พันเอก  นายวรการบัญชา  

๘๐. พลโท  วิชัย  พงศ์อนนัต์  

๘๑. นายวิทย์  ศิวะศริยานนท ์  

๘๒. พลเรือโท  ศรี  ดาวราย  

๘๓. พลตํารวจตรี  ศรีศุข  มหินทรเทพ  

๘๔. พลเรือเอก  ศิริ  กระจ่างเนตร์  

๘๕. พลอากาศเอก  ศิร ิ เมอืงมณ ี  

๘๖. พลเรือโท  สงัด  ชลออยู่  

๘๗. พลตํารวจตรี  สง่า  กิตติขจร   
ลาออกเมื่อ  ๒๕  มิ.ย.  ๒๕๑๓   
แต่งต้ัง  นายลิ่วละล่อง  บุนนาค 
เมื่อ  ๑๔  ส.ค.  ๒๕๑๓ 



๕ 

๘๘. พันเอก  สนอง  ถมังรกัษ์สัตว์  

๘๙. พันเอก  สม  ขัตพันธุ ์  

๙๐. พลโท  สมบูรณ์  วิจิตรานุช   

๙๑. นายสมภพ  โหตระกิตย์  

๙๒. พันเอก  สมศักด์ิ  ปญัจยมานนท ์  

๙๓. พลอากาศเอก  สวัสด์ิ  พรชํานิ  

๙๔. พันเอก  สัมผัส  พาสนยงภิญโญ  

๙๕. นายสานนท ์ สายสว่าง   

๙๖. พลโท  สายหยุด  เกิดผล  

๙๗. พลโท  สําราญ  แพทยกุล  

๙๘. พันเอก  สิงห์  นาควัชระ  

๙๙. พันเอก  สิทธิ์  ศิลปสขุุม  

๑๐๐. พลโท  สุข  เปรุนาวิน   
ถึงแก่กรรมเมื่อ  ๒๕  ก.พ.  ๒๕๑๔  
แต่งต้ัง  พลตรี  สัณห์  จิตรปฏิมา  
เมื่อ  ๔  ก.ค.  ๒๕๑๔ 

๑๐๑. พระยาสุนทรพิพิธ  (เชย  สุนทรพพิิธ)  

๑๐๒. พลเอก  สุรกิจ  มัยลาภ  

๑๐๓. นายสุรพงษ์  ตรีรัตน์  

๑๐๔. พันเอก  สุรนิทร์  ผลประไพ  

๑๐๕. นายสุวรรณ  รื่นยศ  

๑๐๖. นายเสกล  บุณยัษฐิติ  

๑๐๗. พันเอก  แสวง  ขมะสนุทร  

๑๐๘. พันเอก  แสวง  จามรจันทร ์  

๑๐๙. พลโท  แสวง  เสนาณรงค์   

ลาออกเมื่อ  ๑๑  มี.ค.  ๒๕๑๒   
แต่งต้ัง  พลอากาศโทมุนี   
มหาสันทนะ  เวชยันต์รังสฤษฎ์  
เมื่อ  ๒๔  ม.ีค.  ๒๕๑๒   

๑๑๐. พลโท  ไสว  ดวงมณ ี  



๖ 

๑๑๑. พลอากาศเอก  หะริน  หงสกุล  

๑๑๒. พลเรือเอก  อนันต์  เนตรโรจน์  

๑๑๓. พลตรี  อร่าม  เมนะคงคา   
ถึงแก่กรรมเมื่อ  ๒๑  ม.ิย.  ๒๕๑๔  
แต่งต้ัง  พลตรี  สิทธิ  จิรโรจน์  
เมื่อ  ๔  ก.ค.  ๒๕๑๔ 

๑๑๔. พันเอก  อรณุ  ทวาทศนิ  

๑๑๕. พลเอก  อวบ  อาสาณรงค์  

๑๑๖. พลโท  ออ่ง  โพธิกนิษฐ ์  
ถึงแก่กรรมเมื่อ  ๒๔  ม.ิย.  ๒๕๑๒  
แต่งต้ัง  พลตรี  จําลอง  สิงหะ
เมื่อ  ๑  พ.ย.  ๒๕๑๒ 

๑๑๗. พลโท  อมัพร  จินตกานนท ์  

๑๑๘. นายอินทร ี จันทรสถิตย์  

๑๑๙. พันเอก  เอือ้ม  จิรพงศ ์  

๑๒๐. พลเรือตรี  โอภาส  จามิกรณ ์  

 
ในวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๑๒ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  

แต่งต้ังสมาชิกวุฒิสภาเพิ่มขึ้น  เพื่อให้มีจํานวนสมาชิกสามในสี่ของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎร  จํานวน ๔๔  ท่าน  ดังรายนามต่อไปนี้ 

 

๑๒๑. พลโท  เจริญ  พงษ์พานิช  

๑๒๒. นายเฉลิม  วุฒิโฆสิต  

๑๒๓. นายดุสิต  พานิชพัฒน์  

๑๒๔. พลเอก  เต็ม  หอมเศรษฐี  

๑๒๕. พันเอก  ถวลัย์  โหติการ  

๑๒๖. พันเอก  เทยีนชัย  สิริสัมพันธ ์  

๑๒๗. นายธํารง  บัวศร ี  

๑๒๘. นายนินาท  ชินะโชติ  

๑๒๙. พลอากาศตรี  บัญชา  เมฆวิชัย  

๑๓๐. พลตรี  บุญ  รังคะรัตน  

๑๓๑. พลเอก  บุลศักด์ิ  วรรณมาศ  



๗ 

๑๓๒. พลเรือเอก  ประชุม  ธรรม  โมกขะเวส  

๑๓๓. พลตรี  ประนิต  เจริญศิริ  

๑๓๔. พันเอก  ประสิทธิ์  ช่ืนบุญ  

๑๓๕. นายประหยัด  บุรณศิริ  
ถึงแก่กรรมเมื่อ  ๑๔  ก.พ.  ๒๕๑๓  
แต่งต้ัง  นายกําแหง  พลางกูร  
เมื่อ  ๑๔  ส.ค.  ๒๕๑๓ 

๑๓๖. นายประหยัด  เอี่ยมศิลา  

๑๓๗. พลตํารวจจัตวา  ปราโมทย์  จงเจริญ  

๑๓๘. หม่อมหลวงปืนไทย  มาลากุล  

๑๓๙. นายปานจิตต์  เอนกวนชิ  

๑๔๐. จอมพล  ผนิ  ชุณหะวณั  

๑๔๑. นายเผด็จ  จิราภรณ์  

๑๔๒. พลเอก  พิสิฏฐ์  ฉายเหมือนวงศ ์  

๑๔๓. พลตรี  ไพฑูรย์  อิงคตานุวัฒน ์  

๑๔๔. พระมนูเวทย์วิมลนาท  

๑๔๕. นายเยื่อ  สุสายัณห์  

๑๔๖. นายเล็ก  วานิชอังกูร  

๑๔๗. พันเอก  วันชัย  ฉ่ําเฉลิม  

๑๔๘. พลอากาศตรี  ศรีศักด์ิ  สุจริตธรรม  

๑๔๙. พลตํารวจโท  สงวน  จติตาลาน  

๑๕๐. พลเรือตรี  สมุทร์  สหนาวิน  

๑๕๑. พลตรี  สอาด  ศิริรักษ์  

๑๕๒. นายสุริยน  ไรวา  

๑๕๓. พลโท  เสริม  ณ  นคร  

๑๕๔. พันเอก  แสง  จุละจาริตต์  

๑๕๕. นายแสวง  พูลสุข  

๑๕๖. พลตรี  หิรัญ  ศิริวฒัน ์  



๘ 

๑๕๗. นายหล่อ  รลีะชาติ  

๑๕๘. นายอดุล  บินสอาด  

๑๕๙. พันเอก  อาจศึก  ดวงสว่าง  

๑๖๐. พันเอก  อมัพร  ศรีแสง  

๑๖๑. พลโท  อํานวย  ไชยโรจน์  

๑๖๒. นายอุทัย  วฒุิกุล  

๑๖๓. นายโอสถ  โกศิน  

๑๖๔. พันเอก  อารมณ์  ทับทมิไทย  
 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๙ บัญญัติว่า สมาชิกภาพ
ของสมาชิกวุฒิสภามีวาระคราวละ ๖ ปี  นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังสมาชิก
เป็นครั้งแรก ให้มีการจับสลากออก เพื่อให้สมาชิกพ้นจากตําแหน่งเป็นจํานวนกึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด และตามข้อบังคับว่าด้วยการจับสลากของสมาชิกวุฒิสภาได้
บัญญัติให้กระทําการจับสลากออกในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๑๔  สมาชิกที่จับสลากออกใน
ครั้งนี้  มีจํานวน  ๘๒  ท่าน  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 

๑. พันเอก  จิตต์  ธนะโชติ  

๒. นายเฉลิม  วุฒิโฆสิต  

๓. พลตํารวจเอก  หลวงชาติตระการโกศล  

๔. พลเรือเอก  ถวิล  รายนานนท ์  

๕. พลโท  จําลอง  สิงหะ  

๖. พลตรี  อารมณ์  ทับทิมไทย  

๗. พลเรือเอก  ประชุมธรรม  โมกขะเวส  

๘. พลโท  โชติ  หิรัณยัษฐติิ  

๙. พลโท  ไสว  ดวงมณ ี  

๑๐. พลเรือตรี  สมุทร์  สหนาวิน  

๑๑. พันเอก  แสง  จุละจาริตต์  

๑๒. พลโท  จําเป็น  จารุเสถียร  

๑๓. พลตํารวจโท  สงวน  จติตาลาน  



๙ 

๑๔. นายสุรพงษ์  ตรีรัตน์  

๑๕. นายอดุล  บินสอาด  

๑๖. พลโท  หมอ่มราชวงศล์าภ  หัสดินทร  

๑๗. พันเอก  กมล  พิจิตรคดีพล  

๑๘. พันเอก  อาจศึก  ดวงสว่าง  

๑๙. นายประเสริฐ  ปทัมะสุคนธ์  

๒๐. พลโท  วิชัย  พงศ์อนนัต์  

๒๑. พันเอก  อมัพร  ศรีแสง  

๒๒. พลตํารวจตรี  ปราโมทย์  จงเจริญ  

๒๓. พระมนูเวทย์วิมลนาท  

๒๔. นายเผด็จ  จิราภรณ์  

๒๕. พลเอก  ครวญ  สุทธานินทร ์  

๒๖. พันเอก  พงศ์  เภกะนันทน ์  

๒๗. พลโท  เกรยีงศักด์ิ  ชมะนันทน ์  

๒๘. นายประหยัด  เอี่ยมศิลา  

๒๙. พลอากาศเอก  บญุชู  จันทรุเบกษา  

๓๐. พลตํารวจโท  เยื้อน  ประภาวัต  

๓๑. พระดุลยพากย์สุวมัณฑ์  

๓๒. พลเรือเอก  เฉิดชาย  ถมยา  

๓๓. พลเรือเอก  อนันต์  เนตรโรจน์  

๓๔. พลเอก  กฤช  ปุณณกนัต์  

๓๕. พลโท  ประชุม  ประสทิธิ์สรจักร  

๓๖. นายเกษม  อุทยานิน  

๓๗. พลโท  ทวิช  เสนีวงศ์  ณ  อยุธยา  

๓๘. พลตํารวจโท  ศรีสุข  มหินทรเทพ  

๓๙. นายอุทัย  วฒุิกุล  



๑๐ 

๔๐. พลเรือตรี  โอภาส  จามิกรณ ์  

๔๑. นายสมภพ  โหตระกิตย์  

๔๒. หลวงพิณพากย์พิทยาเภท  

๔๓. พลตรี  เปรม  ติณสูลานนท ์  

๔๔. พลตรี  ประนิต  เจริญศิริ  

๔๕. จอมพล  ผนิ  ชุณหะวนั  

๔๖. พลตํารวจโท  พจน ์ เภกะนันทน ์  

๔๗. พลโท  เฉลิมชัย  จารุวสัตร์  

๔๘. พลโท  ประจวบ  สุนทรางกูร  

๔๙. หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ ์ ปราโมช  

๕๐. พลโท  เสริม  ณ  นคร  

๕๑. พลเอก  ทวนชัย  โกศินานนท ์  

๕๒. พลเรือโท  ศรี  ดาวราย  

๕๓. นายเฉลียว  วัชรพุกก ์  

๕๔. พลตรี  เชิดชัย  ทองสิงห์  

๕๕. พลโท  ผเชิญ  นมิิบุตร  

๕๖. พลโท  ชาญ  อังศุโชติ  

๕๗. พระยาสุนทรพิพิธ  

๕๘. นายพ่วง  สุวรรณรัฐ  

๕๙. พลโท  เจริญ  พงษ์พานิช  

๖๐. พลอากาศตรี  บัญชา  เมฆวิชัย  

๖๑. พลตรี  เอื้อม  จิรพงศ ์  

๖๒. พันเอก  สิทธิ  ศิลปสขุุม  

๖๓. พลโท  สมบูรณ์  วิจิตรานุช  

๖๔. นายเล็ก  วานิชอังกูร  

๖๕. นายสานนท ์ สายสว่าง  



๑๑ 

๖๖. นายเรณู  สุวรรณสิทธิ ์  

๖๗. นายดุสิต  บุญธรรม  

๖๘. พลตรี  บุญ  รังคะรัตน  

๖๙. นายดุสิต  พานิชพัฒน์  

๗๐. พลตรี  บุญมาก  เทศบตุร  

๗๑. พันโท  ประเสริฐ  สุดบรรทัด  

๗๒. พันเอก  จินดา  ณ  สงขลา  

๗๓. พันเอก  ยุทธศักด์ิ  คล่องตรวจโรค  

๗๔. พันเอก  ไพศาล  รุ่งแสง  

๗๕. นายมาลัย  หุวะนันทน ์  

๗๖. พลเรือโท  สงัด  ชลออยู่  

๗๗. นายเยื่อ  สุสายัณห์  

๗๘. พลตรี  แสวง  ขมะสุนทร  

๗๙. พลอากาศเอก  กมล  เดชะตุงคะ  

๘๐. พลเรือเอก  จรูญ  เฉลิมเตียรณ  

๘๑. พันเอก  ถวลัย์  โหติการ  

๘๒. พลตํารวจตรี  ชัช  ชวางกูร  

 
ในวันที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๑๔  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  แต่งต้ัง

สมาชิกวุฒิสภา  แทนสมาชิกที่จับสลากออก  จํานวน  ๘๒  ท่าน  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 

๑. พลอากาศเอก  กมล  เดชะตุงคะ  

๒. พันเอก  กมล  พิจิตรคดีพล  

๓. พลเอก  กฤช  ปุณณกนัต์  

๔. พลโท  เกรยีงศักด์ิ  ชมะนันทน ์  

๕. นายเกษม  อุทยานิน  

๖. พลเอก  ครวญ  สุทธานินทร ์  



๑๒ 

๗. หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ ์ ปราโมช  

๘. พลเรือเอก  จรูญ  เฉลิมเตียรณ  

๙. พลโท  จําเป็น  จารุเสถียร  

๑๐. พันเอก  จิตต์  ธนะโชติ  

๑๑. พันเอก  จินดา  ณ  สงขลา  

๑๒. พลโท  เจริญ  พงษ์พานิช  

๑๓. นายเฉลิม  วุฒิโฆสิต  

๑๔. พลโท  เฉลิมชัย  จารุวสัตร์  

๑๕. นายเฉลียว  วัชรพุกก ์  

๑๖. พลเรือเอก  เฉิดชาย  ถมยา  

๑๗. พลตํารวจตรี  ชัช  ชวางกูร  

๑๘. พลโท  ชาญ  อังศุโชติ  

๑๙. พลตํารวจเอก  หลวงชาติตระการโกศล  

๒๐. พลตรี  เชิดชัย  ทองสิงห์  

๒๑. พลโท  โชติ  หิรัณยัษฐติิ  

๒๒. พระดุลยพากย์สุวมัณฑ์  

๒๓. นายดุสิต  บุญธรรม  

๒๔. พลเรือเอก  ถวิล  รายนานนท ์  

๒๕. พลโท  ทวิช  เสนีวงศ์  ณ  อยุธยา  

๒๖. พลเอก  ทวนชัย  โกศินานนท ์  

๒๗. พลอากาศตรี  บัญชา  เมฆวิชัย  

๒๘. พลตรี  บุญ  รังคะรัตน  

๒๙. พลอากาศเอก  บญุชู  จันทรุเบกษา  

๓๐. พลตรี  บุญมาก  เทศบตุร  

๓๑. พลโท  ประจวบ  สุนทรางกูร  

๓๒. พลโท ประชุม  ประสทิธิ์สรจักร ์  



๑๓ 

๓๓. พลตรี  ประนิต  เจริญศิริ  

๓๔. พันโท  ประเสริฐ  สุดบรรทัด  

๓๕. นายประหยัด  เอี่ยมศิลา  

๓๖. พลตรี  เปรม  ติณสูลานนท ์  

๓๗. พลโท  ผเชิญ  นมิิบุตร  

๓๘. จอมพล  ผนิ  ชุณหะวณั  

๓๙. นายเผด็จ  จิราภรณ์  

๔๐. พันเอก  พงศ์  เภกะนันทน ์  

๔๑. พลตํารวจโท  พจน ์ เภกะนันทน ์  

๔๒. นายพ่วง  สุวรรณรัฐ  

๔๓. พันเอก  ไพศาล  รุ่งแสง  

๔๔. พระมนูเวทย์วิมลนาท  

๔๕. นายมาลัย  หุวะนันทน ์  

๔๖. พันเอก  ยุทธศักด์ิ  คล่องตรวจโรค  

๔๗. พลตํารวจโท  เยื้อน  ประภาวัต  

๔๘. นายเรณู  สุวรรณสิทธิ ์  

๔๙. พลโท  หมอ่มราชวงศล์าภ  หัสดินทร  

๕๐. นายเล็ก  วานิชอังกูร  

๕๑. พลโท  วิชัย  พงศ์อนนัต์  

๕๒. พลเรือโท  ศรี  ดาวราย  

๕๓. พลตํารวจโท  ศรีสุข  มหินทรเทพ  

๕๔. พลเรือโท  สงัด  ชลออยู่  

๕๕. พลเรือตรี  สมุทร์  สหนาวิน  

๕๖. พลโท  สมบูรณ์  วิจิตรานุช  

๕๗. นายสมภพ  โหตระกิตย์  

๕๘. พันเอก  สิทธิ  ศิลปสขุุม  



๑๔ 

๕๙. นายสานนท ์ สายสว่าง  

๖๐. นายสุรพงษ์  ตรีรัตน์  

๖๑. พลโท  เสริม  ณ นคร  

๖๒. พลตรี  แสวง  ขมะสุนทร  

๖๓. พลโท  ไสว  ดวงมณ ี  

๖๔. นายอดุล  บินสอาด  

๖๕. พลเรือเอก  อนันต์  เนตรโรจน์  

๖๖. พันเอก  อมัพร  ศรีแสง  

๖๗. พันเอก  อาจศึก  ดวงสว่าง  

๖๘. พลตรี  อารมณ์  ทับทิมไทย  

๖๙. นายอุทัย  วณิุกุล  

๗๐. พลตรี  เอื้อม  จิรพงศ ์  

๗๑. พลเรือตรี  โอภาส  จามิกรณ ์  

๗๒. นายคํานึง  ชาญเลขา  

๗๓. พลตํารวจตรี  จํารัส  มงัคลารัตน์  

๗๔. พันเอก  เชิดชาย  เหล่าหล้า  

๗๕. พลตรี  เฉลิม  สุทธิรักษ์  

๗๖. นายบุญชู  โรจนเสถียร  

๗๗. นายประสิทธิ์  ศรีสุชาต  

๗๘. พลโท  พโยม  พหุลรัต  

๗๙. พลตํารวจตรี  มนต์ชัย  พันธุ์คงชื่น  

๘๐. นางสิริลักขณ์  จันทรางศุ  

๘๑. พันเอก  สงวน  คําวงษา  

๘๒. พันตํารวจเอก  สุธรรม  วรวิเชียรวงษ์  

 


