
 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง  พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ 

 
 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  พระราชทานยศทหารช้ันนายพลเป็นกรณีพิ เศษ   
ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร  สังกัดกระทรวงกลาโหม  ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย  เป็นผลดี 
แก่ทางราชการ  จํานวน  ๑๔๗  นาย  ดังนี้ 

สํานักงานรัฐมนตรี 
๑. พันเอกหญิง  บุษบง  ชลิดาพงศ์ เป็น พลตรีหญิง 

กรมราชองครักษ์ 
๒. พันเอก  เมธากูร  จัตตารีส์ เป็น พลตรี 
๓. พันเอก  ณปภัช  วังบรรพตดํารง เป็น พลตรี 
๔. พันเอก  ชาญ  เนื่องนุช  เป็น พลตรี 
๕. นาวาอากาศเอก  ศุภกิต  ลิ่มพานิช เป็น พลอากาศตรี 
๖. พันเอกหญิง  กัญญา  แก้วชูใส เป็น พลตรีหญิง 

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
๗. พลโท  ชํานาญ  สุวรรณฉวี เป็น พลเอก 
๘. พลตรี  เรืองสิทธิ์  วิทยาภัค เป็น พลโท 
๙. พลตรี  เดชา  อมรพันธางค์ เป็น พลโท 

 ๑๐. พันเอก  พรเพิ่ม  โพธิผละ เป็น พลตรี 
 ๑๑. พันเอก  เอกชัย  พงษ์ประเสริฐสุข เป็น พลตรี  
 ๑๒. พันเอก  วฤทธิ์  เหล่าศิริรัตน์ เป็น พลตรี 
 ๑๓. พันเอก  ชาตรี  ชูโต เป็น พลตรี 
 ๑๔. พันเอก  บรรลือศักดิ์  ทัยสุวรรณ์ เป็น พลตรี 
 ๑๕. พันเอก  วิเชียร  ชวนชม เป็น พลตรี 
 ๑๖. พันเอก  สมยศ  ร้ิวพิทักษ์ เป็น พลตรี 
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๑๗. พันเอก  ชูชีพ  พินภูจิต เป็น พลตรี 
๑๘. นาวาเอก  ปริวัตร  วะนะสุข เป็น พลเรือตรี 
๑๙. นาวาเอก  ปนิญญาวัชร  หะริณสุต เป็น พลเรือตรี 
๒๐. นาวาเอก  นรนารถ  คําวงษา เป็น พลเรือตรี 
๒๑. นาวาอากาศเอก  นิสสิต  ปาลกะวงศ์  ณ  อยุธยา เป็น พลอากาศตรี 
๒๒. นาวาอากาศเอก  คมกฤช  จุลวุฒิ เป็น พลอากาศตรี 
๒๓. นาวาอากาศเอก  ภาสกร  เกราะกายสิทธิ์ เป็น พลอากาศตรี 
๒๔. พันเอกหญิง  สุชาดา  ทองน้อย เป็น พลตรีหญิง 
๒๕. พันเอกหญิง  ภิญญ์สินี  ธรรมวรารักษ์ เป็น พลตรีหญิง 
๒๖. นาวาเอกหญิง  ภาวิณี  วิเชียรโรจน์ เป็น พลเรือตรีหญิง 
๒๗. นาวาเอกหญิง  ระวิญา  นันทขว้าง เป็น พลเรือตรีหญิง 
๒๘. นาวาเอกหญิง  วิภาดา  พูลศักดิ์วรสาร เป็น พลเรือตรีหญิง 

กองบัญชาการกองทัพไทย 
๒๙. พลโท  ทรงบุญ  วุฒิวงศ์ เป็น พลเอก 
๓๐. พลโท  พุทธวัตร์  ยุทธนาวชพงศ์ เป็น พลเอก 
๓๑. พลอากาศโท  กิติวัฒน์  ภักดีเสนา เป็น พลอากาศเอก 
๓๒. พลอากาศตรีหญิง  ดวงฤดี  คีรีวัฒน์ เป็น พลอากาศโทหญิง 
๓๓. พันเอก  เทพพงษ์  ธนสวัสดิ์ เป็น พลตรี 
๓๔. พันเอก  ศุภกร  เทอดสุวรรณ เป็น พลตรี 
๓๕. พันเอก  สันติ  ตันติเสวี เป็น พลตรี 
๓๖. พันเอก  พัชพัชญ์  ไวยภาษจีรกุล เป็น พลตรี 
๓๗. พันเอก  หม่อมหลวงภาณพ  ภาณุมาศ เป็น พลตรี 
๓๘. พันเอก  วัฒนชัย  กล่อมแฟง เป็น พลตรี 
๓๙. พันเอก  ศิวะชัย  ทับทิมเทศ เป็น พลตรี 
๔๐. พันเอก  นาวี  วัฒนมงคล เป็น พลตรี 
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๔๑. พันเอก  ศิริศักดิ์  สิริบรรสพ เป็น พลตรี 
๔๒. พันเอก  วุฒิพงศ์  มณีผาย เป็น พลตรี 
๔๓. พันเอก  บุญชัย  สีหะ เป็น พลตรี 
๔๔. พันเอก  โอภาส  เกตุรัตน์ เป็น พลตรี 
๔๕. พันเอก  พีรพนธ์  ธนาปรีชานันท์ เป็น พลตรี 
๔๖. พันเอก  สุชาติ  ธีระมงคลกุล เป็น พลตรี 
๔๗. พันเอก  อุนฤทธิ์  นวลอนงค์ เป็น พลตรี 
๔๘. พันเอก  สรชัย  สุขุมานนท์ เป็น พลตรี 
๔๙. พันเอก  สุรัตน์ชัย  ฐิตทัดฐาน เป็น พลตรี 
๕๐. พันเอก  คมสันต์  เจริญรักษา เป็น พลตรี 
๕๑. พันเอก  กฤษฏ์  คําหอม เป็น พลตรี 
๕๒. พันเอก  ปรินทร์พันธ์  น้อยนาค เป็น พลตรี 
๕๓. พันเอก  สรชัช  ป่ินท้วม เป็น พลตรี 
๕๔. นาวาเอก  อรุณ  บุญแท้ เป็น พลเรือตรี 
๕๕. นาวาเอก  รัฐฉัตร์  พุทธวัจน์ศิริ เป็น พลเรือตรี 
๕๖. นาวาอากาศเอก  ธเนศวร์  สุนทรภัค เป็น พลอากาศตรี 
๕๗. นาวาอากาศเอก  ภานุ  ไชยศิลป์ เป็น พลอากาศตรี 
๕๘. นาวาอากาศเอก  จิรพงษ์  ฤกษนันทน์ เป็น พลอากาศตรี 
๕๙. พันเอกหญิง  วรรณีย์  คิดรุ่งเรือง เป็น พลตรีหญิง 
๖๐. พันเอกหญิง  สมรัก  ศรีสุชาต เป็น พลตรีหญิง 
๖๑. พันเอกหญิง  โสภาทิวัตถ์  พลหาญ เป็น พลตรีหญิง 
๖๒. พันเอกหญิง  พัชรกานต์  ศิรศรัณย์ เป็น พลตรีหญิง 
๖๓. พันเอกหญิง  พูลทรัพย์  โตจําเริญ เป็น พลตรีหญงิ 
๖๔. พันเอกหญิง  เอมอร  รัศมี เป็น พลตรีหญิง 
๖๕. พันเอกหญิง  ประภากร  สุขสมสถาน เป็น พลตรีหญิง 
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๖๖. พันเอกหญิง  จีรณา  วงศ์วิเศษกิจ เป็น พลตรีหญิง 
๖๗. พันเอกหญิง  อณุวิณี  เมฆานนท์ เป็น พลตรีหญิง 
๖๘. นาวาเอกหญิง  สินิทธิ์  ปาละศักดิ์ เป็น พลเรือตรีหญิง 
๖๙. นาวาเอกหญิง  สุภาวดี  คุปตะวาณิช เป็น พลเรือตรีหญิง 
๗๐. นาวาอากาศเอกหญิง  จารุมัย  ยอดพยุง เป็น พลอากาศตรีหญิง 
๗๑. นาวาอากาศเอกหญิง  นลินี  ต้นสกุลพร เป็น พลอากาศตรีหญิง 

กองทัพบก 
๗๒. พลโท  นุ  โชติสันต์ เป็น พลเอก 
๗๓. พลโท  สิทธิ  จันทร์สมบูรณ์ เป็น พลเอก 
๗๔. พลโท  เลอชัย  มาลีเลิศ เป็น พลเอก 
๗๕. พลโท  มารุต  ลิ้มเจริญ เป็น พลเอก 
๗๖. พลโท  ตุลา  ประเสริฐสุข เป็น พลเอก 
๗๗. พลโท  หม่อมหลวงระวีวัฒน์  เกษมสันต์ เป็น พลเอก 
๗๘. พลโท  สมโภชน์  เงินเจริญ เป็น พลเอก 
๗๙. พลตรี  วิทูล  บัณฑิตย์ เป็น พลโท 
๘๐. พลตรี  ชัยวัฒน์  ธนารุณ เป็น พลโท 
๘๑. พลตรี  บุญลือ  ช่วยชู เป็น พลโท 
๘๒. พลตรี  ชุมพล  เตโช เป็น พลโท 
๘๓. พลตรีหญิง  กาญจนา  วิชิต เป็น พลโทหญิง 
๘๔. พลตรีหญิง  อุมาฉวี  สุวรรณโชติ เป็น พลโทหญิง 
๘๕. พันเอก  จิระ  บุญโชติ เป็น พลตรี 
๘๖. พันเอก  สมศักดิ์  แทนศิริ เป็น พลตรี 
๘๗. พันเอก  คงกระพัน  เทศคงทน เป็น พลตรี 
๘๘. พันเอก  คึกฤทธ์ิ  สุวรรณธาดา เป็น พลตรี 
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๘๙. พันเอก  อนุชา  ญาณอุดม เป็น พลตรี 
๙๐. พันเอก  ธานินทร์  รุธิรวัฒน์ เป็น พลตรี 
๙๑. พันเอก  ขจรศักดิ์  แนวพนิช เป็น พลตรี 
๙๒. พันเอก  ไตรรงค์  จิตรพร เป็น พลตรี 
๙๓. พันเอก  อนันต์  พรหมวงศานนท์ เป็น พลตรี 
๙๔. พันเอก  สินไทย  ฟักเหลือง เป็น พลตรี 
๙๕. พนัเอก  มนตรี  งามสอาด เป็น พลตรี 
๙๖. พันเอก  อเนก  ยอดโสภา เป็น พลตรี 
๙๗. พันเอก  สุทธิเกียรติ  หิระนิล เป็น พลตรี 
๙๘. พันเอก  สุรศักดิ์  จินดาประสาน เป็น พลตรี 
๙๙. พันเอก  วิม  แจ้งยอดสุข เป็น พลตรี 

 ๑๐๐. พันเอก  พันธ์ศักดิ์  อ่อนนิภา เป็น พลตรี 
 ๑๐๑. พันเอก  ชยุต  จิตต์จิรากร เป็น พลตรี 
 ๑๐๒. พันเอก  สมชาย  ช่างไม้ เป็น พลตรี 
 ๑๐๓. พันเอก  ถิรเดช  ทรัพย์เขื่อนขันธ์ เป็น พลตรี 
 ๑๐๔. พันเอก  เกรียงไกร  พันธุ์เพ็ง เป็น พลตรี 
 ๑๐๕. พันเอก  พงษ์จรัส  ทองมี เป็น พลตรี 
 ๑๐๖. พันเอก  สุภฤกษ์  สืบคล้าย เป็น พลตรี 
 ๑๐๗. พันเอก  สนอง  สว่างเนตร เป็น พลตรี 
 ๑๐๘. พันเอก  อดิศักดิ์  หนูหน่าย เป็น พลตรี 
 ๑๐๙. พันเอก  สมปอง  วรรณโคตร เป็น พลตรี 
 ๑๑๐. พันเอก  วิจัย  ลีฬหวนิช เป็น พลตรี 
 ๑๑๑. พันเอก  คนึง  บุญมณี เป็น พลตรี 
 ๑๑๒. พันเอกหญิง  คุณวด ี อึ้งสกุล เป็น พลตรีหญิง 
 ๑๑๓. พันเอกหญิง  จินตนา  วรรณจํารัส เป็น พลตรีหญิง 
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๑๑๔. พันเอกหญิง  ชมพูนุท  พาสนยงภิญโญ เป็น พลตรีหญิง 
๑๑๕. พันเอกหญิง  อุบล  เรืองทอง เป็น พลตรีหญิง 
๑๑๖. พันเอกหญิง  กมลทิพย์  นิลคุปต์ เป็น พลตรีหญิง 
๑๑๗. พันเอกหญิง  นภวรรณ  สุอาชาวรัตน์ เป็น พลตรีหญิง 
๑๑๘. พันเอกหญิง  พัฒนัญญา  เลขวัต เป็น พลตรีหญิง 
๑๑๙. พันเอกหญิง  เตือนใจ  หมวกแก้ว เป็น พลตรีหญิง 
๑๒๐. พันเอกหญิง  สุกานดา  หาญชนะ เป็น พลตรีหญิง 
๑๒๑. พันเอกหญิง  เอื้ออารีย์  อนุชาชาติ เป็น พลตรีหญิง 
๑๒๒. พันเอกหญิง  พจมาน  วัชราภิชาต เป็น พลตรีหญิง 
๑๒๓. พันเอกหญิง  ปรางฉาย  เศรษฐจันทร เป็น พลตรีหญิง 
๑๒๔. พันเอกหญิง  ดวงปภัสร์  จาตุรงคกุล เป็น พลตรีหญิง 
๑๒๕. พันเอกหญิง  รัตนา  เอื้อบุณยะนันท์ เป็น พลตรีหญิง 

กองทัพเรือ 
๑๒๖. พลเรือตรี  ทวี  พิกุลทอง เป็น พลเรือโท 
๑๒๗. นาวาเอก  สมศักดิ์  แจ่มแจ้ง เป็น พลเรือตรี 
๑๒๘. นาวาเอก  ภาณุวัชร  ศรีโปดก เป็น พลเรือตรี 
๑๒๙. นาวาเอก  สายันต์  เจริญผล เป็น พลเรือตรี 
๑๓๐. นาวาเอก  วุฒิกรณ์  กมลเพ็ชร เป็น พลเรือตรี 
๑๓๑. นาวาเอก  ธนโชติ  นาวานุรักษ์ เป็น พลเรือตรี 
๑๓๒. นาวาเอก  ไพรัช  รัตนอุดม เป็น พลเรือตรี 
๑๓๓. นาวาเอกหญิง  ศิริวรรณ  อมาตยกุล เป็น พลเรือตรีหญิง 
๑๓๔. นาวาเอกหญิง  อําไพ  สุริยมงคล เป็น พลเรือตรีหญิง 
๑๓๕. นาวาเอกหญิง  ประอร  สุนทรวิภาต เป็น พลเรือตรีหญิง 
๑๓๖. นาวาเอกหญิง  อังสนา  จามิกรณ์ เป็น พลเรือตรีหญิง 



 หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙ 
 

 

กองทัพอากาศ 
๑๓๗. พลอากาศโท  วินธัย  แก้ววัฒนะ เป็น พลอากาศเอก 
๑๓๘. พลอากาศตรีหญิง  จารุวรรณ  บุญเลิศ เป็น พลอากาศโทหญิง 
๑๓๙. นาวาอากาศเอก  อรรถพร  ตรีเพชร เป็น พลอากาศตรี 
๑๔๐. นาวาอากาศเอก  วิวัฒน์  บุนนาค เป็น พลอากาศตรี 
๑๔๑. นาวาอากาศเอก  เจษฎา  คีรีรัฐนิคม เป็น พลอากาศตรี 
๑๔๒. นาวาอากาศเอก  ปรีชา  เกิดทอง เป็น พลอากาศตรี 
๑๔๓. นาวาอากาศเอก  ยอดชาย  โคตระภู เป็น พลอากาศตรี 
๑๔๔. นาวาอากาศเอกหญิง  จริมจิต  จันทร์จรุงภักดิ์ เป็น พลอากาศตรีหญิง 
๑๔๕. นาวาอากาศเอกหญิง  พัชราภรณ์  คําสิงห์ เป็น พลอากาศตรีหญิง 
๑๔๖. นาวาอากาศเอกหญิง  ดนัยรัต  พิทักษ์สาลี เป็น พลอากาศตรีหญิง 
๑๔๗. นาวาอากาศเอกหญิง  อิงอร  เนตรานนท์ เป็น พลอากาศตรีหญิง 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 


