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๗ เมษายน ๒๕๕๒

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แตงตั้งราชองครักษ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ แตงตั้งนายทหารสัญญาบัตรใหรับราชการ สนองพระเดช
พระคุณในหนาที่ราชองครักษ ดังตอไปนี้
๑. พลเอก รณวิทย อุปถัมภนรากร
๒. พลเอก ชาตรี ทัตติ
๓. พลเอก สมหวัง ยัญญะสิทธิ์
๔. พลเอก พัลลภ เรขะรุจิ
๕. พลเอก สุชีพ กิจวารี
๖. พลเอก อภิชาติ ทิมสุวรรณ
๗. พลเอก ธีระ บูรณกสิพงษ
๘. พลเอก ชวลิต จารุจินดา
๙. พลเอก วิทวัส รัชตะนันทน
๑๐. พลเอก สายัณห อรรถเกษม
๑๑. พลเอก ชัชวาล อัคนิทัต
๑๒. พลเอก พหล สงาเนตร
๑๓. พลเอก ประสิทธิชัย พิบูลรัตน
๑๔. พลเอก พลางกูร กลาหาญ
๑๕. พลเอก เสถียร เพิ่มทองอินทร
๑๖. พลเอก วรพงษ สงาเนตร
๑๗. พลเอก ภุชงค ขุนทอง
๑๘. พลเอก กานต สุมะโน
๑๙. พลเอก สมพล วีระศักดิ์
๒๐. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
๒๑. พลเอก อรรณพ สมบัติทวี
๒๒. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
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๒๓. พลเอก ชูชัย บุญยอย
๒๔. พลเอก จิตติพงศ สุวรรณเศรษฐ
๒๕. พลเอก ชาติชาย บุญวัฒนะกุล
๒๖. พลเอก บดินทร ลักษมีวาสิน
๒๗. พลเอก วิโรจน บัวจรูญ
๒๘. พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
๒๙. พลเอก สุจิตร สิทธิประภา
๓๐. พลเอก สําเริง ศิวาดํารงค
๓๑. พลเอก สมเกียรติ สุทธิไวยกิจ
๓๒. พลเอก ไกรศิริ บุรณศิริ
๓๓. พลเอก วรวัฒน อินทรทัต
๓๔. พลเอก ฉัตรชัย ธรรมรักษา
๓๕. พลเอก จิรพันธ เกษมศานติ์สุข
๓๖. พลเรือเอก ยอดชาย รักสําหรวจ
๓๗. พลเรือเอก ชาญชัย เจริญสุวรรณ
๓๘. พลเรือเอก สินาด หงสกุล
๓๙. พลเรือเอก สมศักดิ์ ถนอมพล
๔๐. พลเรือเอก วัลลภ เกิดผล
๔๑. พลเรือเอก ธนา บุนนาค
๔๒. พลเรือเอก นิพนธ จักษุดุล
๔๓. พลเรือเอก ชัชวาลย อัมระปาล
๔๔. พลเรือเอก วรพจน วนินทานนท
๔๕. พลเรือเอก สามารถ จําปรัตน
๔๖. พลเรือเอก ไพโรจน แกนสาร
๔๗. พลเรือเอก สมเจตน เนียมศิริ
๔๘. พลเรือเอก คงวัฒน นีละศรี
๔๙. พลเรือเอก ศุภกร บูรณดิลก
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๕๐. พลเรือเอก รพล คําคลาย
๕๑. พลอากาศเอก สุเมธ โพธิ์มณี
๕๒. พลอากาศเอก ณรงค ละมายอินทร
๕๓. พลอากาศเอก หมอมหลวงสุปรีชา กมลาศน
๕๔. พลอากาศเอก หมอมหลวงสุทธิรัตน เกษมสันต
๕๕. พลอากาศเอก เกรียงเดช เจียจันทรพงษ
๕๖. พลอากาศเอก อภิสิทธิ์ จุลโมกข
๕๗. พลอากาศเอก มานิต สพันธุพงษ
๕๘. พลอากาศเอก พิธพร กลิ่นเฟอง
๕๙. พลอากาศเอก วีระคุปต ศรีสงคราม
๖๐. พลอากาศเอก สุพสร เกษรมาลา
๖๑. พลอากาศเอก วัฒนา ลับไพรี
๖๒. พลอากาศเอก ขวัญชัย เอี่ยมรักษา
๖๓. พลอากาศเอก อนาวิล ภิรมยรัตน
๖๔. พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร
๖๕. พลอากาศเอก มานิตย ชางเผือก
๖๖. พลอากาศเอก ดิลก ทรงกัลยาณวัตร
ทั้ง ๖๖ รายนี้ เปนราชองครักษพิเศษ ตั้งแตวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๒
๖๗. พลอากาศโท พิทยา แสงแผว
๖๘. พลตรี อรรฐพร โบสุวรรณ
๖๙. พลตรี เชิดศักดิ์ พงษศิริ
๗๐. พลตรี พิจิตร แกวลี
๗๑. พลตรี วัฒนชัย คุมครอง
๗๒. พลตรี อดุลวิทย เกียรติประจักษ
๗๓. พลตรี ธนเกียรติ ชอบชื่นชม
๗๔. พลตรี นุโรจน รอดโพธิ์ทอง
๗๕. พลตรี อนันตพร กาญจนรัตน
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เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๕๐ ง
๗๖.
๗๗.
๗๘.
๗๙.
๘๐.
๘๑.
๘๒.
๘๓.
๘๔.
๘๕.
๘๖.
๘๗.
๘๘.
๘๙.
๙๐.
๙๑.
๙๒.
๙๓.
๙๔.
๙๕.
๙๖.
๙๗.
๙๘.
๙๙.
๑๐๐.
๑๐๑.
๑๐๒.

หนา ๑๓
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พลตรี ชีวัน โหละบุตร
พลอากาศตรี วันชัย โตสุวรรณ
พลอากาศตรี ชัยยณรงค โพธิ์นอย
พลอากาศตรี วิจิตร จิตรภักดี
พลอากาศตรี สุรเชษฐ ทองสลวย
พลอากาศตรี นิคม วงษดรุณีย
พลอากาศตรี บุญสืบ ประสิทธิ์
พลอากาศตรี จิรศักดิ์ ชนะสิทธิ์
พันเอก วิทยา วชิรกุล
พันเอก พิริยะ การะเจดีย
พันเอก ชัยฤทธิ์ ขวัญสอน
พันเอก จุลพจน อิทธะรงค
พันเอก สุชาติ อยูสวัสดิ์
พันเอก สุทัศน จิตตโสภา
พันเอก วิริยะ มานะ
พันเอก จุฬาพงศ สกุลศักดิ์
พันเอก ปรีชา สังขแกว
พันเอก ธงชัย เสวกดรุณทร
พันเอก สมพล ปานกุล
พันเอก ศานติ ศกุนตนาค
พันเอก กิติศักดิ์ ถาวร
พันเอก ศิรนันท ศุขเนตร
พันเอก เดโช กลิ่นประชา
พันเอก ภิญโญ คัมภีรพันธุ
นาวาเอก อนุจิต สุริยกุล ณ อยุธยา
นาวาเอก คณีพล สงเจริญ
นาวาอากาศเอก ทวี กระออมแกว
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๑๐๓. นาวาอากาศเอก ชัยพล รุมรัตนะ
๑๐๔. นาวาอากาศเอก อุทิศ ศิริคุปต
๑๐๕. นาวาอากาศเอก สุทธิพงษ อินทรียงค
๑๐๖. นาวาอากาศเอก สามารถ บัวราช
๑๐๗. นาวาอากาศเอก แมน ศีตะจิตต
๑๐๘. นาวาอากาศเอก ชวรัตน มารุงเรือง
๑๐๙. นาวาอากาศเอก บุญเอนก ดวงอุไร
๑๑๐. นาวาอากาศเอก ประกิต ศกุณสิงห
๑๑๑. นาวาอากาศเอก อรณพ เมนะรุจิ
๑๑๒. นาวาอากาศเอก ธวัชชัย ฝายทอง
๑๑๓. นาวาอากาศเอก บุญมั่น รอดรุงเรือง
๑๑๔. นาวาอากาศเอก พิชัย เขมนจันทร
๑๑๕. นาวาอากาศเอก ประคอง จันทรศรี
๑๑๖. นาวาอากาศเอก บรรจง คลายนสูตร
๑๑๗. นาวาอากาศเอก พลินทร ทิมบรรเจิด
๑๑๘. นาวาอากาศเอก เบญจรงค แจมถาวร
๑๑๙. นาวาอากาศเอก เฉลิมวงษ กีรานนท
๑๒๐. นาวาอากาศเอก เฉลิมชัย ศรีสายหยุด
๑๒๑. นาวาอากาศเอก ไกรสร จันทรเรือง
๑๒๒. นาวาอากาศเอก มานัต วงษวาทย
๑๒๓. นาวาอากาศเอก ถาวร ศิริสัมพันธ
๑๒๔. นาวาอากาศเอก รัชชาพงษ สมนาม
๑๒๕. นาวาอากาศเอก สมควร รักดี
๑๒๖. นาวาอากาศเอก สุนทร สมภูมิ
๑๒๗. พันโท ปฏิเวธ ไมสนธิ์
๑๒๘. พันโท ณรงค ตันติสิทธิพร
๑๒๙. นาวาอากาศโท ธนพงศ พลกนิษฐ
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๗ เมษายน ๒๕๕๒

๑๓๐. นาวาอากาศโท ธนวิทย ธีรชาติธํารง
๑๓๑. นาวาอากาศโท ปรีชา อุปพงษ
๑๓๒. พันตรี เผาพันธ เจนนุวัตร
๑๓๓. พันตรี ชยันต เหนียนเฉลย
๑๓๔. นาวาตรี สุชาติพงศ อัมระรงค
๑๓๕. นาวาอากาศตรี กิจติพงค จินโณภาส
ทั้ง ๖๙ รายนี้ เปนราชองครักษเวร ตั้งแตวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๒
๑๓๖. พลตรี อุทิศ สุนทร
เปนราชองครักษเวรสืบตอไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแตวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
๑๓๗. พลโท นาวิน ดําริกาญจน
๑๓๘. พลอากาศโท พัฒนพล กานตรัตน
๑๓๙. พลตรี ฐิติวัชร กําลังเอก
๑๔๐. พันเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร
๑๔๑. พันเอก ทัตเทพ รอดจิตต
๑๔๒. พันเอก สุริยา ปาวรีย
๑๔๓. พันเอก สัมพันธ ธัญญพืช
๑๔๔. นาวาอากาศเอก ศิริพงษ สุภาพร
ทั้ง ๘ รายนี้ เปนราชองครักษเวรสืบตอไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแตวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
๑๔๕. พลโท สุรพงษ สุวรรณอัตถ
๑๔๖. พลตรี วิศณุ ศรียะพันธุ
๑๔๗. พลตรี โสมนัส ณ เชียงใหม
๑๔๘. พันเอก รักศักดิ์ โรจนพิมพพันธุ
๑๔๙. พันเอก พิศาล นาคผจญ
๑๕๐. พันเอก เอกศักดิ์ สังขศิริ
๑๕๑. พันเอก อัศฎางค สัจจปาละ
๑๕๒. พันเอก เมธี พยอมหอม
๑๕๓. พันเอก ธัญญากรณ เตียตระกูล
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๑๕๔. นาวาอากาศเอก ภานุพงศ เสยยงคะ
๑๕๕. นาวาอากาศเอก อําพล อิ่มบัว
ทั้ง ๑๑ รายนี้ เปนราชองครักษเวรสืบตอไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแตวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
๑๕๖. พลตรี ณัฐติพล กนกโชติ
๑๕๗. พลตรี ชํานิ รักเรือง
๑๕๘. พลเรือตรี เขมวันต สงคราม
๑๕๙. พันเอก เจษฎา เปรมนิรันดร
๑๖๐. พันเอก ศรีศักดิ์ พูนประสิทธิ์
๑๖๑. พันเอก เวชศักดิ์ ขันธอุบล
๑๖๒. นาวาเอก โสภณ รัชตาภิรักษ
๑๖๓. นาวาเอก วรพล จันทมาศ
๑๖๔. นาวาอากาศเอก จักรภพ ภูริเดช
๑๖๕. พันโท พิสิฐศักดิ์ เสนีวงศ ณ อยุธยา
๑๖๖. พันโท ศักดิ์สิทธิ์ รื่นนอก
ทั้ง ๑๑ รายนี้ เปนราชองครักษเวรสืบตอไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแตวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
๑๖๗. พลโท วรวิทย ชินะนาวิน
๑๖๘. พลโท คณิต สาพิทักษ
๑๖๙. พลโท จุมภฎ ศรีธรรม
๑๗๐. พลโท ฦาฤทธิ์ จุลกรังคะ
๑๗๑. พลเรือโท ดํารงศักดิ์ หาวเจริญ
๑๗๒. พลเรือโท ยุทธนา ฟกผลงาม
๑๗๓. พลตรี สุริยัณห ปอมเปน
๑๗๔. พลตรี เอกนันท รัตนโสภา
๑๗๕. พลตรี อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต
๑๗๖. พลตรี ณคม รัตนรามา
๑๗๗. พลเรือตรี ชัยวัฒน เอี่ยมสมุทร
๑๗๘. พลอากาศตรี ชลาทร พละพงศ
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๑๗๙. พันเอก ยุทธชัย เทียรทอง
๑๘๐. พันเอก ประวิตร ฉายะบุตร
๑๘๑. พันเอก ศตวรรษ รามดิษฐ
๑๘๒. นาวาอากาศเอก วรวัฒน คงมั่น
ทั้ง ๑๖ รายนี้ เปนราชองครักษเวรสืบตอไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑
๑๘๓. พลโท ภัทรไพบูลย สังขสุวรรณ
๑๘๔. พลตรี เดชา เหมกระศรี
๑๘๕. พลตรี ชลิต ศรีระเดช
๑๘๖. พลตรี วิทวัส บุญยสัมพันธุ
๑๘๗. พลเรือตรี ชัยวัฒน ภูทอง
๑๘๘. พันเอก เชาวนบูลย คงพูลศิลป
๑๘๙. พันเอก นครา สุขประเสริฐ
๑๙๐. พันเอก วิสุทธิ์ บุญยินดี
๑๙๑. พันเอก จักรกฤษณ ตั้งจิตตาภรณ
๑๙๒. พันเอก บุญญฤทธิ์ เลิศวัฒนเรืองชัย
๑๙๓. พันเอก จุลเจน สืบนุสนธิ์
๑๙๔. พันเอก นฤดล ทาวฤทธิ์
๑๙๕. พันเอก กฤษณโยธิน ศศิพัฒนวงษ
๑๙๖. พันเอก โฆสิต ชินวลัญช
๑๙๗. พันเอก กันตพจน เศรษฐารัศมี
๑๙๘. พันเอก เชาวน อรรถีโภค
๑๙๙. พันเอก ชนะพงษ ทองทวน
๒๐๐. พันเอก วสันต จัตตารีส
๒๐๑. พันเอก มิตรอนันต จิตตโสภา
๒๐๒. นาวาเอก พิสัย สุขวัน
๒๐๓. นาวาเอก วัลลภ บุรารักษ
๒๐๔. นาวาอากาศเอก วันชัย นุชเกษม

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๕๐ ง

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๗ เมษายน ๒๕๕๒

๒๐๕. นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์ ทุงทอง
๒๐๖. นาวาอากาศเอก เชิดพงศ เอี่ยมสมุทร
๒๐๗. พันโท ปยวัฒน สุประการ
๒๐๘. พันโท ธีรพล ประทีปอุษานนท
๒๐๙. พันโท วรเทพ บุญญะ
๒๑๐. พันโท อาจิณ ปทมจิตร
๒๑๑. พันโท สุรเทพ หนูแกว
๒๑๒. พันโท พงศกร อาจสัญจร
๒๑๓. พันโท สุยุทธ วัฒนลิขิต
๒๑๔. นาวาโท ไมตรี บุตรบุรี
๒๑๕. นาวาโท ศักรภพน ประจักษศุภนิติ
๒๑๖. พันตรี พงษศักดิ์ เปรมทองสุข
๒๑๗. พันตรี จิรโรจน ธูปเทียนรัตน
ทั้ง ๓๕ รายนี้ เปนราชองครักษเวรสืบตอไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแตวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

