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๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ
มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ มพระราชทานยศทหารเป็ น กรณี พิ เศษ
ให้ แ ก่ ข้ า ราชการทหาร สั ง กั ด กระทรวงกลาโหม ที่ เสี ย ชี วิ ต เนื่ อ งจากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ
ในเวลาเหตุฉุกเฉินและในเวลาปกติ จานวน ๓๔ ราย ดังนี้
กองบัญชาการกองทัพไทย
๑. พันเอก เอกสุวัชร์ คาภานนท์
เป็น พลตรี
ตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑
๒. จ่าสิบเอก พัฒชัย สุรีย์
เป็น พันโท
ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
กองทัพบก
๓. พันเอก ภาคิน เมธาเจตริน
เป็น พลโท
ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
๔. พันเอก ธารพร สระทองลอย
เป็น พลโท
ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๕. พันเอก ประสิทธิ์ชัย อิ่มอักษร
เป็น พลโท
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐
๖. ร้อยโท เรวัฒน์ ดีทั่ว
เป็น พลตรี
ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒
๗. ร้อยโท วัชระพงษ์ จันทรชาติ
เป็น พลตรี
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๘. พันเอกหญิง ศศิธร รัตนราศรี
เป็น พลตรีหญิง
ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๙. ร้อยโท ทิพากร สิทธิเสรีสุวรรณ
เป็น พันเอก
ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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๑๐. พันตรี สุรพล ป้อมกฤษณ์
ตั้งแต่วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
๑๑. จ่าสิบเอก เพียน ตะระแจ่ม
ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๑๒. จ่าสิบเอก สมชาย ธนบัตร
ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
๑๓. จ่าสิบเอก ประยงค์ หงษ์อุดร
ตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
๑๔. จ่าสิบเอก ศุภศักดิ์ ศักดิ์ศรี
ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๑๕. ร้อยโท สวัสดิ์ อินทรจันทร์
ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๑๖. จ่าสิบเอก ศิริศักดิ์ ใจหมั่น
ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๑๗. ร้อยโท สุรัตน์ สุขโข
ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
๑๘. จ่าสิบเอก เสกสันต์ หมานมุ้ย
ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒
๑๙. จ่าสิบเอก วิเชียร สิงห์ลา
ตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐
๒๐. จ่าสิบเอก เฉลิมชัย ศรีฟ้า
ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๒๑. จ่าสิบเอก ทัศนะ ไล้รักษา
ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

เป็น พันโท
เป็น พันโท
เป็น พันโท
เป็น พันตรี
เป็น พันตรี
เป็น พันตรี
เป็น พันตรี
เป็น พันตรี
เป็น พันตรี
เป็น ร้อยโท
เป็น ร้อยโท
เป็น ร้อยโท
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๒๒. สิบเอก ยุทธพงษ์ จันทร์ขอนแก่น
ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒๓. สิบเอก สุพล ศรีสุนาครัว
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒๔. สิบเอก รุ่งโรจน์ บุญทัน
ตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๒๕. สิบเอก ทรงยศ จันมณี
ตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๒๖. จ่าสิบเอก มิตรอารีย์ อิ่มใจ
ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
กองทัพเรือ
๒๗. พลเรือโท เบญญา บุญส่ง
ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
๒๘. เรือโท สันติ ชมไม้
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
๒๙. จ่าเอก บุรินทร์ เรืองทอง
ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
๓๐. จ่าเอก ดลนัย พรมใจ
ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๓๑. จ่าเอก ไตรภพ ประเสริฐศรี
ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
กองทัพอากาศ
๓๒. นาวาอากาศเอก จิรภัทร์ ปี่ทอง
ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

เป็น ร้อยโท
เป็น ร้อยตรี
เป็น ร้อยตรี
เป็น ร้อยตรี
เป็น ร้อยตรี

เป็น พลเรือเอก
เป็น นาวาโท
เป็น เรือตรี
เป็น เรือตรี
เป็น เรือตรี

เป็น พลอากาศตรี
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๓๓. พันจ่าอากาศเอก ยุทธพล เพิ่มพูน
ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓๔. พันจ่าอากาศเอก นิคม คาพรรณ์
ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

เป็น เรืออากาศโท
เป็น เรืออากาศโท

