เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๕๐ ง

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งราชองครักษ์
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการสนองพระเดชพระคุณ
ในหน้าที่ราชองครักษ์ จํานวน ๑๖๒ ราย ดังนี้
๑. พลตรี สุรพงศ์ เปรมบัญญัติ
๒. พลเรือตรี เผ่าเทพ ประสานพานิช
๓. พลตรี ธานินทร์ ทุนทุสวัสดิ์
๔. พลตรี ณรัตน์ ศรีรัตน์
๕. พลอากาศตรี อนุตตร จิตตินันทน์
๖. พลตรี อนุมนตรี วัฒนศิริ
๗. พลตรี ชัยยศ ลิลิตวงษ์
๘. พลตรี ต่างแดน พิศาลพงศ์
๙. พลอากาศตรี ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์
๑๐. พลอากาศตรี เฉลิมพร บุญสิริ
๑๑. พลอากาศตรี ทวีศักดิ์ ขันติรัตน์
๑๒. พันเอก อภิชาต จูภาวัง
๑๓. พันเอก ศรายุทธ บุญจือ
๑๔. พันเอก ชยพัทธ์ อนุชน
๑๕. พันเอก สัจจา รักติประกร
๑๖. พันเอก สมชาย โกลาตี
๑๗. นาวาเอก พงษ์ศักดิ์ สมบุญ
๑๘. นาวาอากาศเอก ณัฐพล นิยมไทย
๑๙. นาวาอากาศเอก จิตติวุฒิ วันทนา
๒๐. นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง
๒๑. นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์
๒๒. นาวาอากาศเอก วสันต์ บัณฑิตศักดิ์สกุล
๒๓. นาวาอากาศเอก อานนท์ จารุสมบัติ
๒๔. นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร
๒๕. นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ
๒๖. นาวาอากาศเอก พรเดชน์ คงปั้น
๒๗. นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิษณุ์ มหาขันธ์

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๕๐ ง

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๒๘. นาวาอากาศเอก เจริญ วัฒนศรีมงคล
๒๙. นาวาอากาศเอก ปราโมทย์ เค้ามงคลกิจ
๓๐. นาวาอากาศเอก เพชร ธรรมวิญญา
๓๑. นาวาอากาศเอก ปรารภ อิ่มแสง
๓๒. นาวาอากาศเอก เพิ่มยศ แก้วสว่าง
๓๓. นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอําไพ
๓๔. นาวาอากาศเอก นรุธ กําเนิดนักตะ
๓๕. นาวาอากาศเอก อลงกต แต้มประเสริฐ
๓๖. นาวาอากาศเอก อรรณพ นงค์ชะนา
๓๗. นาวาอากาศเอก อรรถพล ปานมงคล
๓๘. นาวาอากาศเอก วิมล ทูลพุทธา
๓๙. นาวาอากาศเอก กวินทัต แสงสุระ
๔๐. นาวาอากาศเอก พินิตย์ คงมี
ทั้ง ๔๐ รายนี้ เป็นราชองครักษ์เวร ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙
๔๑. พลโท พินิจ ฉัตรเสถียรพงศ์
๔๒. พลโท ประวิทย์ หูแก้ว
๔๓. พลโท การุณ ขุนสูงเนิน
๔๔. พลโท มนัส หนูวัฒนา
๔๕. พลตรี สนธยา ศรีเจริญ
๔๖. พันเอก สาธิต ศรีสุวรรณ
๔๗. พันเอก นิติ ติณสูลานนท์
๔๘. พันเอก สิรภพ ศุภวานิช
๔๙. พันเอก สิษฐเศรษฐ์ หิรัณญพงศ์
๕๐. พันเอก ธนวัฒน์ พัฒนทอง
๕๑. นาวาโท กิตติ โลหารชุน
ทั้ง ๑๑ รายนี้ เป็นราชองครักษ์เวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๕๒. พลเอก วัลลภ รักเสนาะ
๕๓. พลโท อธิคม สุขสมสถาน
๕๔. พลโท สุวโรจน์ ทิพย์มงคล
๕๕. พลโท ศุภจิตร ศุภมานพ
๕๖. พลเรือโท ภัฏ เพียรเกาะ
๕๗. พลโท วีรชัย อินทุโศภน

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๕๐ ง

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๕๘. พลเรือโท นฤดม แป้นเจริญ
๕๙. พลอากาศโท ถาวรวัฒน์ จันทนาคม
๖๐. พลตรี เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์
๖๑. พลเรือตรี รัษฎางค์ ธีรเนตร
๖๒. พลตรี ณตฐพล บุญงาม
๖๓. พลเรือตรี จักรกฤษณ์ เสขะนันทน์
๖๔. พลเรือตรี ภราดร พวงแก้ว
๖๕. พลตรี หัสฎี วงศ์อิศเรศ
๖๖. พลตรี อนุสรณ์ นุตสถิตย์
๖๗. พลตรี สันติพงศ์ ธรรมปิยะ
๖๘. พลตรี เอกรัตน์ ช้างแก้ว
๖๙. พันเอก สุรัตน์ ผ่านไกล
๗๐. พันเอก จิรายุ สุตะพาหะ
๗๑. นาวาเอก จิรพล ว่องวิทย์
๗๒. พันเอก ยุทธพิชัย กวยะปาณิก
๗๓. พันเอก อรชัย บุญสุขจิตเสรี
๗๔. นาวาเอก ณัฐพงศ์ ปานโสภณ
ทั้ง ๒๓ รายนี้ เป็นราชองครักษ์เวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
๗๕. พลโท สสิน ทองภักดี
๗๖. พลโท บุญธรรม โอริส
๗๗. พลอากาศโท ชูชัย ดุลยโกเมศ
๗๘. พลโท ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์
๗๙. พลอากาศโท ไกรพล ยั่งยืน
๘๐. พลโท ไสว พลการ
๘๑. พลโท สกล เอี่ยมตระกูล
๘๒. พลเรือตรี ประจวบ อ่อนตามธรรม
๘๓. พลตรี วัฒนชัย ประสานเกษม
๘๔. พลอากาศตรี ธนบดี อุตะมะ
๘๕. พลตรี ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข
๘๖. พลอากาศตรี ทรงพล แจ้งสี
๘๗. พลอากาศตรี เชษฐา เหมือนแก้ว
๘๘. พลอากาศตรี ทินกร ต๊ะมูล

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๕๐ ง

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๘๙. พลตรี สันต์ชัย เกิดสวัสดิ์
๙๐. พลเรือตรี กฤชพล เรียงเล็กจํานงค์
๙๑. พลอากาศตรี สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร
๙๒. พลตรี โสภณ จันทร์เปรม
๙๓. พลตรี อชิร์ฉัตร โรจนะภิรมย์
๙๔. พลตรี ประชุม กรุดสาท
๙๕. พันเอก สมใจ คิดเกื้อการุญ
๙๖. พันเอก ทรงพล สาดเสาเงิน
๙๗. พันเอก ชลิต พวงมาลีประดับ
๙๘. พันเอก ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง
๙๙. พันเอก ชาลี ไกรอาบ
๑๐๐. พันเอก จิรเดช กมลเพ็ชร
๑๐๑. นาวาเอก อาภากร อยู่คงแก้ว
๑๐๒. นาวาเอก ชัยวัฒน์ คุ้มทิม
๑๐๓. นาวาเอก สมชาย แท่นนิล
๑๐๔. นาวาเอก พินิจ ชื่นรุ่ง
๑๐๕. นาวาเอก ก้องเกียรติ สัจวุฒิ
๑๐๖. นาวาเอก นฤพล เกิดนาค
๑๐๗. นาวาเอก อุดม ประตาทะยัง
๑๐๘. นาวาเอก สุรนันท์ แสงรัตนกูล
๑๐๙. นาวาเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์
ทั้ง ๓๕ รายนี้ เป็นราชองครักษ์เวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙
๑๑๐. พลเอก ชวลิต ชุนประสาน
๑๑๑. พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย
๑๑๒. พลโท ชัยชนะ นาคเกิด
๑๑๓. พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล
๑๑๔. พลโท โชติอนันต์ปรีชา ทรัพย์หิรัญ
๑๑๕. พลเรือโท เอกศักดิ์ ทุกข์สูญ
๑๑๖. พลตรี สมชาย ปั้นทอง
๑๑๗. พลเรือตรี ทรงวุฒิ บุญอินทร์
๑๑๘. พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง
๑๑๙. พลเรือตรี อารักษ์ แก้วเอี่ยม

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๕๐ ง

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๑๒๐. พลเรือตรี สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์
๑๒๑. พลเรือตรี อรัญ นําผล
๑๒๒. พลเรือตรี เอกราช พรหมลัมภัก
๑๒๓. พันเอก วรยส เหลืองสุวรรณ
๑๒๔. พันเอก สุรชัย เชยกลิ่น
๑๒๕. พันเอก เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน
๑๒๖. นาวาเอก ประวุฒิ รอดมณี
๑๒๗. นาวาเอก สมพงษ์ ศรอากาศ
๑๒๘. นาวาเอก กลิน ยังรอต
๑๒๙. นาวาเอก บริบูรณ์ เอมทิพย์
๑๓๐. นาวาเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม
๑๓๑. นาวาเอก ชลธิศ นาวานุเคราะห์
๑๓๒. นาวาเอก พิสิฐ รังษีภาณุรัตน์
๑๓๓. นาวาเอก ศุภสิทธิ์ บูรณะโอสถ
ทั้ง ๒๔ รายนี้ เป็นราชองครักษ์เวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙
๑๓๔. พลตรี กฤตภาส คงคาพิสุทธิ์
๑๓๕. พลตรี ธนา จารุวัต
๑๓๖. พลตรี สุพจน์ มาลานิยม
๑๓๗. พลตรี กิตติศักดิ์ แม้นเหมือน
๑๓๘. พลตรี สมควร ทองนาค
๑๓๙. พลตรี กิติศักดิ์ บัวสถิตย์
๑๔๐. พลตรี วรวิช มลาสานต์
๑๔๑. พลตรี สุรเดช ประเคนรี
๑๔๒. พลตรี ธนภัทร พละพล
๑๔๓. พลตรี อภิชาติ สุขแจ่ม
๑๔๔. พันเอก นิคม อุดมเลิศวนสิน
๑๔๕. พันเอก ปรีดา บุตราช
๑๔๖. พันเอก สงคราม ขุมทอง
๑๔๗. พันเอก ประจักษ์ ประเมศรี
๑๔๘. พันเอก ดํารง สุ่มสังข์
๑๔๙. พันเอก โกศล กิจกุลธนันต์
๑๕๐. พันเอก เอกศิษฐ์ ใจตรงฉัตรพงศ์

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๕๐ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๑๕๑. พันเอก เกษมสุข ตาคํา
๑๕๒. พันเอก ทนงศักดิ์ กิตติศัพท์
๑๕๓. พันเอก สุชาติ แดงประไพ
๑๕๔. พันเอก ดํารงค์ คงเดช
๑๕๕. พันเอก พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์
๑๕๖. พันเอก วิบูลย์ ผมปัน
๑๕๗. พันเอก ชัยวัฒน์ พูลธนสิทธิ์
๑๕๘. พันเอก ณุดนัย บูรณสมภพ
๑๕๙. พันเอก เพชรวุธ กองนิล
๑๖๐. นาวาอากาศเอก อติชาติ ศิลานันท์
๑๖๑. นาวาเอก ณรัฐ เสนาณรงค์
ทั้ง ๒๘ รายนี้ เป็นราชองครักษ์เวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
๑๖๒. พลเรือโท อดิเรก ชมพูนุช
เป็นราชองครักษ์เวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

