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๒๑ กันยายน ๒๕๖๕

ประกาศ
ให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตารวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็น
นายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตารวจราชองครักษ์พิเศษ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตารวจชั้นสัญญาบัตร
แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตารวจราชองครักษ์พิเศษ
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์
พุทธศักราช ๒๔๘๐ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัตินายตารวจราชสานัก
พ.ศ. ๒๔๙๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตารวจ
ชั้ น สั ญ ญาบั ต ร แต่ ง ตั้ ง เป็ น นายทหารราชองครั ก ษ์ พิ เ ศษและนายต ารวจราชองครั ก ษ์ พิ เ ศษ
จานวน ๕๙ นาย ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖5 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบนั
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นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารบก จานวน ๒๙ นาย
๑. พลเอก คธายุทธ์ เสาวคนธ์
๒. พลเอก คารณ เครือวิชฌยาจารย์
๓. พลเอก จิรเดช กมลเพ็ชร
๔. พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา
๕. พลเอก ชัยวิน ผูกพันธุ์
๖. พลเอก ชาติชาย น้าวแสง
๗. พลเอก ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม
๘. พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล
๙. พลเอก นันทวัฒน์ ทัศนงาม
๑๐. พลเอก ปราการ ปทะวานิช
๑๑. พลเอก ปรีชา จึงมั่นคง
๑๒. พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์
๑๓. พลเอก วิรัตน์ นาคจู
๑๔. พลเอก ศรชัย กาญจนสูตร
๑๕. พลเอก สุเมธ นิลมัย
๑๖. พลเอก อุกฤษฎ์ นุตคาแหง
๑๗. พลโท บัญชา อาจคาพันธุ์
๑๘. พลโท ปราโมทย์ นาคจันทึก
๑๙. พลโท ภาสกร ทวีตา
๒๐. พลโท วรพล วรพันธ์
๒๑. พลโท สุทิน เบ็ญจวิไลกุล
๒๒. พลโท อัครพล พงษ์สวัสดิ์
๒๓. พลโท อัศวิน บุญธรรมเจริญ
๒๔. พลตรี เทอดศักดิ์ งามสนอง
๒๕. พลตรี รชต วงษ์อารีย์
๒๖. พลตรี ศักดิ์ศรี งอยปัดพันธ์
๒๗. พลตรี สมชาย กาญจนอุดมการ
๒๘. พลตรี สรชัช สุทธิสนธิ์
๒๙. พลตรี อนิรุจน์ ปุกหุต

๒๑ กันยายน ๒๕๖๕
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นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารเรือ จานวน ๑๕ นาย
๓๐. พลเรือเอก กฤชพล เรียงเล็กจานงค์
๓๑. พลเรือเอก ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์
๓๒. พลเรือเอก ภราดร พวงแก้ว
๓๓. พลเรือเอก ภิญโญ โตเลี้ยง
๓๔. พลเรือเอก มนัสวี บูรณพงศ์
๓๕. พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย
๓๖. พลเรือโท ธีระยุทธ นอบน้อม
๓๗. พลเรือโท นพดล ฐิตวัฒนะสกุล
๓๘. พลเรือโท บัญชา บัวรอด
๓๙. พลเรือโท ประสาทพร สาทรสวัสดิ์
๔๐. พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์
๔๑. พลเรือโท สรไกร สิริกรรณะ
๔๒. พลเรือโท สาธิต นาคสังข์
๔๓. พลเรือตรี ชัยวัฒน์ คุ้มทิม
๔๔. พลเรือตรี ประชา สว่างแจ้ง
นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารอากาศ จานวน ๖ นาย
๔๕. พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์
๔๖. พลอากาศเอก ธาดา เคี่ยมทองคา
๔๗. พลอากาศเอก สายศักดิ์ ครรภาฉาย
๔๘. พลอากาศโท ภูวดล สอนดวงใจ
๔๙. พลอากาศโท เสริมเกียรติ ก้อนมณี
๕๐. พลอากาศตรี เอกศักดิ์ เทภาสิต
นายตารวจชั้นสัญญาบัตร จานวน ๙ นาย
๑. พลตารวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข
๒. พลตารวจเอก ปิยะ อุทาโย
๓. พลตารวจเอก สุทิน ทรัพย์พ่วง
๔. พลตารวจเอก ชยพล ฉัตรชัยเดช
๕. พลตารวจเอก มนตรี ยิ้มแย้ม
๖. พลตารวจโท จรัล จิตเจือจุน
๗. พลตารวจโท กษณะ แจ่มสว่าง
๘. พลตารวจตรี ชุมพล พุ่มพวง
๙. พลตารวจตรี วันชัย อยู่แสง

๒๑ กันยายน ๒๕๖๕

