เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๐ ง

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๘

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แตงตั้งราชองครักษ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหนายทหารสัญญาบัตรรับราชการสนองพระเดชพระคุณ
ในหนาที่ราชองครักษ ดังตอไปนี้
เปนราชองครักษพิเศษ ตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๗
๑. พลเอก อภิชิต กานตรัตน
๒. พลเอก ฉัตรเฉลิมพล บุศยกุล
๓. พลเอก ชัชวาลย จันรัตน
๔. พลเอก เอนก สิทธิวงศ
๕. พลเอก ไพโรจน นาคฉัตรีย
๖. พลเอก มนู สายัณหนิโครธ
๗. พลเอก ไพบูลย กาญจนพิบูลย
๘. พลเอก บุญเกิด วาดวารี
๙. พลเอก วีระพันธ ปทมานนท
๑๐. พลเอก อัฏฐพร เจริญพานิช
๑๑. พลเอก ประพาฬ นิลวงศ
๑๒. พลเอก ประศาสน บุรินทรวัฒนา
๑๓. พลเอก อรพัฒน สุกไสว
๑๔. พลเอก ไพโรจน วัฒนโยธิน
๑๕. พลเอก วินิจ บุณยะประภัศร
๑๖. พลเอก ชวิน เปลงวิทยา
๑๗. พลเอก สมชาย วิษณุวงศ
๑๘. พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน
๑๙. พลเอก ชุมแสง สวัสดิสงคราม
๒๐. พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร
๒๑. พลเอก จิรพงษ วรรณรัตน
๒๒. พลเรือเอก กําธร พุมหิรัญ

หนา ๑๐
เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๐ ง
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓. พลเรือเอก ทรงศักดิ์ กิตติพีรชล
๒๔. พลเรือเอก สุนทร สุกไสว
๒๕. พลเรือเอก ทวีศักดิ์ แดงฉาย
๒๖. พลเรือเอก ไพโรจน ธีรชัย
๒๗. พลอากาศเอก ชาลี จันทรเรือง
๒๘. พลอากาศเอก ยุทธนา ไวเดชา
๒๙. พลอากาศเอก ณรงค พรยุทธพงศ
เปนราชองครักษเวร ตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๗
๓๐. พลโท เถลิงพันธุ เชี่ยวเวช
๓๑. พลอากาศโท ชูชาติ นุชประเสริฐ
๓๒. พลตรี นเรศ นิตยสุทธิ์
๓๓. พลตรี พันเลิศ วงศวานิช
๓๔. พลตรี สุมน สุรทิณฑ
๓๕. พลตรี เอกชัย ศรีวิลาศ
๓๖. พลตรี ผจญ เจริญผล
๓๗. พลตรี ธารไชยยันต ศรีสุวรรณ
๓๘. พลตรี สราวุฒิ ชลออยู
๓๙. พลตรี ไกรฤกษ ขันทองคํา
๔๐. พลตรี สมศักดิ์ กิจพอคา
๔๑. พลตรี เอนก นะวะมะโรจน
๔๒. พลอากาศตรี ยุทธพร ภูไพบูลย
๔๓. พลอากาศตรี สมชัย พละพงศ
๔๔. พันเอก กองเกียรติ พลขันธ
๔๕. พันเอก ภาณุวัฒน ศาตะมาน
๔๖. พันเอก ธฤทธิ์ สุนทร
๔๗. พันเอก สิริธัช อาภรณเอี่ยม
๔๘. พันเอก สมมารถ ปรุงสุวรรณ
๔๙. พันเอก จารุวุฒิ ศิระพลานนท

๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๘

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๐ ง
๕๐. พันเอก ปริญญา โพธิวิจิตร
๕๑. พันเอก จักรรัตน ธาราพิทักษ
๕๒. พันเอก ธรรมนูญ กฤษนอย
๕๓. พันเอก สมชาย อุตมะ
๕๔. พันเอก ณรงค ผองพรอม
๕๕. พันเอก สันติ หาทรัพย
๕๖. พันเอก สุริยะ สมิทธิ
๕๗. พันเอก สมชาติ ศิลปเจริญ
๕๘. พันเอก มงคล รัตนจันทร
๕๙. พันเอก กิติพล ประเสริฐสุข
๖๐. พันเอก เชาวนโรจน สอโส
๖๑. พันเอก เฉลิมเกียรติ พนาเวศร
๖๒. พันเอก เยาวดนัย ภูเจริญยศ
๖๓. พันเอก ขจรศักดิ์ ปองอาณา
๖๔. พันเอก พูนศักดิ์ คัมภีรพันธุ
๖๕. นาวาเอก ดุลยพัฒน ลอยรัตน
๖๖. นาวาเอก ทศนุ เชียงทอง
๖๗. นาวาเอก วิทวัส ศุภกาญจน
๖๘. นาวาอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย
๖๙. นาวาอากาศเอก สุรินทร ศิริสุนทร
๗๐. พันโท จุมพล จุมพลภักดี
๗๑. พันโท เปรม รอดสวาสดิ์
๗๒. พันโท ธวัชชัย ตั้งพิทักษกุล
๗๓. พันโท กนกพงษ จันทรนวล
๗๔. นาวาโท ปารัช รัตนไชยพันธ
๗๕. พันตรี จิรสิทธิ์ จันทรมี
๗๖. พันตรี เอกอนันต เหมะบุตร
๗๗. พันตรี จักรชัย ศรีคชา

๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๘

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๐ ง
๗๘. พันตรี ฉัตรชัย ดวงรัตน
๗๙. พันตรี วีรยุทธ วุฒิศิริ
๘๐. พันตรี อาทิตย ดีประเสริฐ
๘๑. พันตรี ณัฐเจษฎ สุบรรณรัตน
๘๒. พันตรี อัศวิน บุนนาค
๘๓. นาวาตรี บุญเกิด มูลละกัน
เปนราชองครักษเวรสืบตอไปอีกวาระหนึ่ง
๘๔. พลเรือตรี ประชา ศิลปศรีกุล
๘๕. พันเอก ศิรศักดิ์ อริยานนท
๘๖. พันโท พักตรพงษ เงสันเที๊ยะ
หมายเลข ๘๔. ถึง ๘๖. ตั้งแตวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๗
๘๗. พลตรี ศรุต นาควัชระ
หมายเลข ๘๗. ตั้งแตวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๗
๘๘. พลตรี จิรพันธ เกษมศานติ์สุข
๘๙. พลตรี นพรัตน ยอดวิมล
๙๐. พลตรี ถาวรศักดิ์ ปริงทอง
๙๑. พลตรี ทัศ วิชัยลักขณา
๙๒. พลตรี วิโรจน บัวจรูญ
หมายเลข ๘๘. ถึง ๙๒. ตั้งแตวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
๙๓. พลโท มนตรี อยูพงษพิทักษ
๙๔. พลโท ดนัย ยุวบูรณ
๙๕. พลเรือโท วิชัย จุฑาภักดีประเสริฐ
๙๖. พลเรือโท อภิชาติ เพ็งศรีทอง
๙๗. พลตรี รฐา สืบจากยง
๙๘. พลเรือตรี อมรเทพ ณ บางชาง
๙๙. พันเอก เฉลิมชัย ไชยสวัสดิ์
๑๐๐. พันเอก ภาณุวัชร นาควงษ
๑๐๑. พันเอก ธัชรักษ ชัยชนะ

๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๘

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๐ ง
๑๐๒ พันเอก ราชรักษ ฝนมณี
๑๐๓. พันเอก สมมารถ ทัศนวงศวรา
๑๐๔. นาวาอากาศเอก สุพัฒน แกวภา
๑๐๕. พันโท ธีระพงษ เจียมจักร
หมายถึง ๙๓. ถึง ๑๐๕. ตั้งแตวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
๑๐๖. พลโท ปฐมพงษ เกษรศุกร
๑๐๗. พลโท พิณภาษณ สริวัฒน
๑๐๘. พลโท สธน ทับทิมไทย
๑๐๙. พลโท มนตรี สังขปรีชา
๑๑๐. พลโท เกษม คเชนทรชาติ
๑๑๑. พลโท สุชีพ กิจวารี
๑๑๒. พลโท ขราวุธ เขมะโยธิน
๑๑๓. พลโท ชูศิลป คุณาไทย
๑๑๔. พลโท ชายชาญ ตาตะนันทน
๑๑๕. พลโท บัญชา มรินทรพงษ
๑๑๖. พลโท ประวิทย เฉลิมสุข
๑๑๗. พลโท ปนรัตน ศรีเพ็ชร
๑๑๘. พลโท สืบสันต ทรรทรานนท
๑๑๙. พลโท อาคม รักสําหรวจ
๑๒๐. พลโท สุทธชาติ พีชผล
๑๒๑. พลเรือโท วีระจิตต ชูจินดา
๑๒๒. พลตรี หมอมหลวงกิติมาศ สุขสวัสดิ์
๑๒๓. พลตรี ธนู อําไพ
๑๒๔. พลตรี ประวิทย ภักดีอาษา
๑๒๕. พลตรี ภุชงค ขุนทอง
๑๒๖. พลตรี ภาณุวิชญ พุมหิรัญ
๑๒๗. พลตรี ศุภชัย เวฬุกาญจนา
๑๒๘. พลตรี สมพล วีระศักดิ์

๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๘

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๐ ง
๑๒๙. พลตรี สมหมาย เกาฎีระ
๑๓๐. พลตรี พงศเอก อภิรักษโยธิน
๑๓๑. พลตรี สุริยน เผือกสกนธ
๑๓๒. พลตรี ชัยวัฒน สทอนดี
๑๓๓. พลตรี พลพรรค ตราชู
๑๓๔. พลตรี มนัส รัศมี
๑๓๕. พลตรี วิรัช หาญผจญศึก
๑๓๖. พลตรี วุฒิพงศ หอมวิเศษวงศา
๑๓๗. พลตรี อิสสระชัย จุลโมกข
๑๓๘. พลเรือตรี เสมา สุวรรณโชติ
๑๓๙. พลเรือตรี ณรงค พิพัฒนาศัย
๑๔๐. พลเรือตรี ณรงคพล ณ บางชาง
๑๔๑. พลอากาศตรี สุรพิทย ศรีสุนาครัว
๑๔๒. พันเอก ทิวะพร ชะนะพะเนาว
๑๔๓. พันเอก พิชัย ฤกษสําราญ
๑๔๔. พันเอก วีระศักดิ์ ลอมวงษ
๑๔๕. พันเอก วีรยศ เพชรบัวศักดิ์
๑๔๖. พันเอก ดิฎฐพร ศศะสมิต
๑๔๗. พันเอก ชูรัช เสนหเมือง
๑๔๘. พันเอก กิติศักดิ์ มาระเนตร
๑๔๙. พันเอก ทัสน วิรุฬหจรรยา
๑๕๐. พันเอก อภิสิทธิ์ นุชบุษบา
๑๕๑. พันเอก นิพนธ รองสวัสดิ์
๑๕๒. พันเอก พีรพล วิริยากุล
๑๕๓. นาวาเอก สมปอง สังขสุวรรณ
๑๕๔. นาวาเอก สัญญลักษณ รุงสัมพันธ
๑๕๕. นาวาเอก คมพันธ อุปลานนท
๑๕๖. นาวาเอก ประจวบ มะลิทอง

๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๘

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๐ ง
๑๕๗. นาวาเอก สุรศักดิ์ ไชยพันธ
๑๕๘. นาวาเอก สมชาย ณ บางชาง
๑๕๙. นาวาเอก สุเทพ บุรณศิริ
๑๖๐. นาวาอากาศเอก ชูชาติ วุฒิศาสตรกุล
๑๖๑. นาวาอากาศเอก กฤษดา จันทรอินทร
๑๖๒. นาวาโท ปรีชา รัตนสําเนียง
๑๖๓. นาวาอากาศโท ชูศักดิ์ รัตนเสรี
๑๖๔. นาวาอากาศโท โอม โมรินทร
๑๖๕. นาวาอากาศโท ทวิตีย อํามฤต
หมายเลข ๑๐๖. ถึง ๑๖๕. ตั้งแตวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
๑๖๖. พลโท สาโรจน ฐิตวัฒนกุล
๑๖๗. พลโท สหัส กําแหงฤทธิรงค
๑๖๘. พลโท นิพนธ ศิริพร
๑๖๙. พลอากาศโท สุรชัย สุทธิโชติ
๑๗๐. พลอากาศโท สุกําพล สุวรรณทัต
๑๗๑. พลอากาศโท มานิต สพันธุพงษ
๑๗๒. พลอากาศโท หมอมหลวงสุปรีชา กมลาศน
๑๗๓. พลอากาศโท สมชาย เธียรอนันต
๑๗๔. พลตรี ธีระ นามเกาะ
๑๗๕. พลตรี นาวิน นาวานุเคราะห
๑๗๖. พลตรี บัญชากิตต มาประเสริฐ
๑๗๗. พลตรี จรัล วรพงศ
๑๗๘. พลตรี ธีระศักดิ์ ฤทธิวงศ
๑๗๙. พลอากาศตรี สันทัสก ฉิมพาลี
๑๘๐. พลอากาศตรี พิภพ บัววิรัตน
๑๘๑. พลอากาศตรี วุฒิชัย คชาชีวะ
๑๘๒. พลอากาศตรี วัฒนา ลับไพรี
๑๘๓. พันเอก สุทัศน สุบรรณจุย

๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๘

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๐ ง
๑๘๔. พันเอก สุรชัย ศุภวัชระ
๑๘๕. พันเอก อัมพร พวงสงวนวงศ
๑๘๖. นาวาเอก เอนก อันสุขสันต
๑๘๗. นาวาเอก พังพล ศิริสังขไชย
๑๘๘. นาวาอากาศเอก เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย
๑๘๙. นาวาอากาศเอก ธานินทร ทัตตานนท
๑๙๐. นาวาอากาศเอก ภูมิใจ ชัยพันธุ
หมายเลข ๑๖๖. ถึง ๑๙๐. ตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๗
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