
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  ใหน้ายทหารรบัราชการ 

 
 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ
ดังต่อไปนี้ 

ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
๑. พลโท มานพ  สัมมาขันธ์ เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม  

เป็น  ที่ปรึกษาพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
๒. พลโท ธีระพล  เรือนใจมั่น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า   

รองปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเอก) 
๓. พลโท ธนา  เลาหวณิช หัวหน้าส านักตุลาการทหารและตุลาการ 

พระธรรมนูญ  หัวหน้าศาลทหารสูงสุด  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   
(อัตรา  พลเอก) 

๔. พลโท ธีระยุทธ  ศรีฟ้า ที่ปรึกษาส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเอก) 

๕. พลโท เธียรพงศ์  เมืองพรหม ที่ปรึกษาส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเอก) 

๖. พลโท ภูมินทร์  ชุมช่วย ที่ปรึกษาส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเอก) 

๗. พลโท วิเชียร  แข็งขัน ผู้อ านวยการส านักงบประมาณและการเงิน  
ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเอก) 

๘. พลเรือโท ธวัชชัย  ม่วงค า หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า    
รองปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเรือเอก) 

๙. พลอากาศโท พรพิบูล  สุวรรณ ที่ปรึกษาส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลอากาศเอก) 

๑๐. พลอากาศโท ภูริทัต  จันทร์แก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลอากาศเอก) 

๑๑. พลอากาศโท สกล  ทองใบใหญ่ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลอากาศเอก) 

๑๒. พลโท นรเศรษฐ์  พงษ์เจริญ ที่ปรึกษาส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
เป็น  เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม 
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๑๓. พลตรี เทวัญ  ตันกุล นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ ารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม  เป็น  ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

๑๔. พลตรี เอกราช  อมรวัลย์ ผู้ช านาญการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ ารองปลัดกระทรวงกลาโหม 

๑๕. พลเรือตรี วิทวัส  สุนทรนันท ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ  เป็น  หัวหน้านายทหาร 
ฝ่ายเสนาธิการประจ ารองปลัดกระทรวงกลาโหม 

๑๖. พลตรี อรรถพล  แผ้วพาลชน ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกลาง  
เป็น  หัวหน้าส านักตุลาการทหารและตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารสูงสุด 

๑๗. พลตรี ณัฐวุฒิ  คล้ายโอภาส ร อ ง เ จ้ า ก รมก า รอุ ต ส าหก ร รมทหาร   
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศและพลังงานทหาร  เป็น  ที่ปรึกษาส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๑๘. พลตรี นิคม  อุดมเลิศวนสิน รองผู้บัญชาการศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ  
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศและพลังงานทหาร  เป็น  ที่ปรึกษาส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๑๙. พลตรี วรพันธ์  พระวิสัตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
เป็น  ที่ปรึกษาส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๒๐. พลอากาศตรี บรรยวัสถ์  พูลสวัสดิ์ ผู้ช านาญการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
เป็น  ที่ปรึกษาส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๒๑. พลตรี วิบูลย์  ศรีเจริญสุขยิ่ง นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ ารัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงกลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท) 

๒๒. พลตรี กิติเมศวร์  ธนาวิบูลไชยภัทร ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ  ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ  
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท) 

๒๓. พลตรี เวชยันต์  ชูดวง ผู้ช านาญการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท) 

๒๔. พลตรี อกนิษฐ์  แย้มเกตุ ผู้ช านาญการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท) 

๒๕. พลตรี อนุชา  นพจ ารูญศรี ผู้ช านาญการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท) 

๒๖. พลตรี ณุดนัย  บูรณสมภพ ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท) 

๒๗. พลตรี ภัทร์นรินท์  วิจิตรพฤกษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท) 
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๒๘. พลตรี ภัทรศักดิ์  หอมทรง ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท) 

๒๙. พลตรี อดิชศร  แย้มวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท) 

๓๐. พลตรี อธิสิทธิ์  ไชยนุวัติ ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท) 

๓๑. พลตรี อานุภาพ  ชุนถนอม ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท) 

๓๒. พลตรี วิรัฏฐ์  วงษ์จันทร์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ าผู้บังคับบัญชา  
ส านักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท) 

๓๓. พลตรี ชรัติ  อุ่มสัมฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท) 

๓๔. พลอากาศตรี ธัชชัย  ค าเพ่ิมพูล ผู้อ านวยการศูนย์ดิจิทัล  กรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและอวกาศกลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลอากาศโท) 

๓๕. พลอากาศตรี ชิตชาญกฤษฎ์ิ  ฟุ้งขจร ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลอากาศโท) 

๓๖. พลตรี ยงยุทธ  ธีระกุล ผู้อ านวยการส านักงานกิจการพลเรือน  
ส านักนโยบายและแผนกลาโหม  เป็น  รองหัวหน้าส านักงานประสานภารกิจทางทหารกับส านักงาน  
สภาความมั่นคงแห่งชาติ  ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร  ส านักนโยบายและแผนกลาโหม 

๓๗. พลเรือตรี อัครเดช  จุณศิริ เสนาธิการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
และพลังงานทหาร  เป็น  ผู้อ านวยการส านักงานกิจการพลเรือน  ส านักนโยบายและแผนกลาโหม 

๓๘. พลตรี ชัชกุล  รัตนไพบูลย์ ตุ ล า ก า ร พ ร ะ ธ ร ร ม นู ญ หั ว ห น้ า ค ณ ะ 
ฝ่ายศาลทหารสูงสุด  เป็น  รองหัวหน้าส านักตุลาการทหารและตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าส านักงาน 
ศาลมณฑลทหาร   

๓๙. พลตรี นิติน  ออรุ่งโรจน์ หั วหน้ าอั ยการทหาร   เป็น   ตุ ลาการ 
พระธรรมนูญหัวหน้าคณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด 

๔๐. พลตรี พุฒิพงษ์  ชีพสมุทร ผู้อ านวยการส านักงานพระธรรมนูญทหาร  
เป็น  หัวหน้าอัยการทหาร 

๔๑. พลตรี ทรงวิทย์  วายุเหือด รองหั วหน้ าส านักงานประสานภารกิจ 
ทางทหารกับส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร  ส านักนโยบายและแผน
กลาโหม  เป็น  เสนาธิการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
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๔๒. พลตรี ปวริศ  ปั้นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก  เป็น  รองผู้บัญชาการ
ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ  ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

๔๓. พลอากาศตรี ดนุภพ  รัตนพานิช ผู้อ านวยการศูนย์ไซเบอร์  กรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและอวกาศกลาโหม  เป็น  ผู้อ านวยการศูนย์ดิจิทัล  กรมเทคโนโลยีสารสน เทศและอวกาศ
กลาโหม 

๔๔. พันเอก ไชยศักดิ์  พรนิพัทธ์กุล เป็น  ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจ ารองปลัดกระทรวงกลาโหม 

๔๕. พันเอก ปรีติ  กุมภิรัตน์ เป็น  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ  ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

๔๖. พันเอก วรินทร์ธนิน  พัฒนเจริญ เป็น  รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร  
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

๔๗. พันเอก ณรงค์  น้อยนารถ เป็น  ผู้อ านวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร  
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

๔๘. พันเอก ชนกศ์  จรจ ารัส เ ป็ น   ผู้ อ า น ว ย ก า ร ศู น ย์ ไ ซ เ บ อ ร์    
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม 

๔๙. พันเอก ณรงค์ฤทธิ์  อารีภาย เป็น  ผู้ช านาญการส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๕๐. พันเอก ประยงค์  หมื่นสายญาติ เป็น  ผู้ช านาญการส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๕๑. พันเอก ประสพโชค  พงษ์ทองเจริญ เป็น  ผู้ช านาญการส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๕๒. พันเอก ปราโมทย์  จันทร์ลาวงค์ เป็น  ผู้ช านาญการส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๕๓. พันเอก พีระพงศ์  ไชยศรี เป็น  ผู้ช านาญการส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๕๔. พันเอก จุลภพ  ศรีวลัย เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๕๕. พันเอก ชูชาติ  จันทรักษรังษี เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๕๖. พันเอก ทวี  ปานโต เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 
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๕๗. พันเอก ธนบดี  ตันหยง เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๕๘. พันเอก นิวัฒน์  เปี่ยมสุวรรณ์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๕๙. พันเอก ยุทธนา  บุญแย้ม เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๖๐. พันเอก ยุทธนา  วงศ์เมฆ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๖๑. พันเอก วีระพงษ์  ค าสิทธิ์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๖๒. พันเอก ศตวรรษ  ศรีทรัพย์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๖๓. พันเอก สาธิต  อู่วิจิตร เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๖๔. พันเอก สุรชัย  เชยกลิ่น เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๖๕. พันเอก เสกสรรค์  เผ่าพันธุ์พิพัฒน์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๖๖. พันเอก อเนก  สุขสยามธนเดช เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๖๗. พันเอก อภิภู  ทัพพ์ภาคิน เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๖๘. นาวาเอก นิพนธ์  มูลสิน เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๖๙. นาวาอากาศเอก ประสิทธิชัย  งามปัญจะ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๗๐. นาวาเอกหญิง พจนา  แก้วนิมิตร เ ป็ น   ตุ ล าก า รพระธ ร รมนูญหั วหน้ า 
ศาลทหารกลาง 

๗๑. นาวาเอกหญิง วรัญญา  ประสพผล เป็น  ผู้ช านาญการส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๗๒. พันเอกหญิง ทัศนีย์  กรสมิต เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 
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๗๓. พันเอกหญิง รัตนา  ทองนาค เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๗๔. พันเอกหญิง สิริลักษณ์  ค าอุเทน เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๗๕. นาวาอากาศเอกหญิง มณฑาทิพย์  วงษ์ดรุณีย์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

กองบญัชาการกองทัพไทย 
๗๖. พลโท ดิเรก  ดีประเสริฐ รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ  

ประจ าผู้บังคับบัญชา  เป็น  ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย 
๗๗. พลโท สมภพ  ศรีศิริ ผู้ ท ร ง คุณ วุฒิ พิ เ ศษกอ งทั พบก   เ ป็ น   

ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย 
๗๘. พลโท ยุทธพร  สุบรรณภาส ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย  เป็น  

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเอก) 
๗๙. พลโท วีระกาญจน์  โล่ห์สถาพรพิพิธ ผู้ อ านวยการส านั กบริ ห าร งานบุคคล  

ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการ
กองทัพไทย  (อัตรา  พลเอก) 

๘๐. พลโท สุรศักดิ์  ถนัดศีลธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเอก) 

๘๑. พลโท สมบุญ  เกตุอินทร์ ผู้ ท ร ง คุณ วุฒิ พิ เ ศษกอ งทั พบก   เ ป็ น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเอก) 

๘๒. พลโท เชาวลิตร  สังฆฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเอก) 

๘๓. พลอากาศโท ปริญญา  จันทริก ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลอากาศเอก) 

๘๔. พลอากาศโท อธิพร  แสงสวัสดิ์ ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลอากาศเอก) 

๘๕. พลอากาศตรี ฐากูร  สมัตถะ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ  เป็น  หัวหน้า
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ ารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

๘๖. พลตรี ชาตรี  กาญจนประโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบญัชาการกองทัพไทย  เปน็  
ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย 

๘๗. พลตรี นริศ  รุจานันท์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า   
รองเสนาธิการทหาร  เป็น  ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย 
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๘๘. พลตรี เฉลิมชัย  รื่นภิรมย์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบญัชาการกองทัพไทย  เปน็  
ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย 

๘๙. พลตรี ชวนากร  ผดุงกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบญัชาการกองทัพไทย  เปน็  
ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  (อัตรา  พลโท) 

๙๐. พลตรี ชุมโชค  พลสมัคร ผู้ทรงคุณวุฒิกองบญัชาการกองทัพไทย  เปน็  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๙๑. พลตรี มนตรี  ถาดพลกรัง ผู้ทรงคุณวุฒิกองบญัชาการกองทัพไทย  เปน็  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๙๒. พลตรี รุ่งโรจน์  ถุงเป้า รองจเรทหาร  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๙๓. พลตรี รัชชพล  บุญวัฒนะกุล ผู้ช่วยจเร  ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษา
ความมั่นคงภายในกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๙๔. พลตรี วีรวัฒน์  วิวัฒน์วานิช รองผู้อ านวยการส านักปฏิบัติภารกิจรักษา
ความมั่นคงภายในภาคที่  ๓  ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก  เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๙๕. พลเรือตรี นิตินาท  ปิณฑะสิริ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่   ๒  เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเรือโท) 

๙๖. พลตรี พรชัย  พวงล าเจียก ผู้อ านวยการส านักตรวจการปฏิบัติราชการ  
ส านักงานจเรทหาร  เป็น  รองจเรทหาร 

๙๗. พลตรี บุรวัธน์  คุปต์กาญจนากุล รองหัวหน้าส านักตุลาการทหารและตุลาการ
พระธรรมนูญหัวหน้าส านักงานศาลมณฑลทหาร  เป็น  ผู้อ านวยการส านักงานพระธรรมนูญทหาร 

๙๘. พันเอก ฉัตรชัย  ดวงรัตน์ เป็น  ผู้อ านวยการส านกัตรวจการปฏิบัตริาชการ  
ส านักงานจเรทหาร 

๙๙. พันเอก วันชนะ  สวัสดี เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า  
รองเสนาธิการทหาร 

๑๐๐. พันเอก ภาดา  ศิริมณฑล เป็น  ผู้ช านาญการกองบัญชาการกองทัพไทย 
๑๐๑. พันเอก เลิศชาย  สกุลสัตตบุษย์ เป็น  ผู้ช านาญการกองบัญชาการกองทัพไทย 
๑๐๒. พันเอก ชญานิน  ผิรังคะเปาระ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 
๑๐๓. พันเอก ธนพัฒน์  สุคนธรัตน์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 
๑๐๔. พันเอก นาวิน  ฟุ้งลัดดา เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 
๑๐๕. พันเอก ประพาส  อรัญกูล เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 
๑๐๖. พันเอก ภคพล  แก้วศรีงาม เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 
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๑๐๗. พันเอก สมพงษ์  ผลอวยพร เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 
๑๐๘. พันเอก เอกราช  อินทรักษ์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 
๑๐๙. นาวาเอก เกียรติพงศ์  ศรีโสภา เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 
๑๑๐. พันเอกหญิง อรัญญา  ทรัพย์พ่วง เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 
๑๑๑. นาวาเอกหญิง สุรีพร  ตันวิเชียรศรี เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 
๑๑๒. นาวาอากาศเอกหญิง จันทร์ฉาย  จันทร์แทน เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 

กองทัพบก 
๑๑๓. พลโท ปิยพงศ์  กลิ่นพันธุ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

เป็น  จเร  ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 
๑๑๔. พลโท เฟื่องวิทย์  เลาหสุรโยธิน ผู้อ านวยการส านักบริหารงานทั่วไป  ส านักงาน

ปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลเอก) 
๑๑๕. พลโท วรุตม์  นนทวงษ์ รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ  

ประจ าผู้บังคับบัญชา  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลเอก) 
๑๑๖. พลโท ฐกัด  หลอดศิริ ผู้ ท ร ง คุณ วุฒิ พิ เ ศษกอ งทั พบก   เ ป็ น  

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลเอก) 
๑๑๗. พลโท ธานี  วาศภูติ ผู้ ท ร ง คุณ วุฒิ พิ เ ศษกอ งทั พบก   เ ป็ น  

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลเอก) 
๑๑๘. พลตรี ไกรภพ  ไชยพันธุ์ รองแม่ทัพภาคที่  ๑  เป็น  ผู้บัญชาการ

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
๑๑๙. พลตรี ประยุกต์  อุ่นอบ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๑๕  เป็น  

ผู้อ านวยการส านักบริหารงานบุคคล  ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 
๑๒๐. พลตรี พสิษฐ์  ภูวัตณัฐสิทธิ์ รองผู้ อ านวยการส านักกิจการมวลชน 

และสารนิเทศ  ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก  เป็น  ผู้อ านวยการ 
ส านักบริหารงานทั่วไป  ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 

๑๒๑. พลตรี ธัญสิทธิ์  กิตติ์เดชารัศมิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก  เป็น  ผู้อ านวยการ
ส านักงบประมาณและการเงิน  ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 

๑๒๒. พลตรี กอบกิจ  ชูประสิทธิ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน  
เป็น  รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ าผู้บังคับบัญชา 

๑๒๓. พลตรี สัณธวัฒน์  วงศ์วัฒนะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๓๕  เป็น  
รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ าผู้บังคับบัญชา 

๑๒๔. พลตรี จรัส  ปัญญาดี รองแม่ทัพน้อยที่  ๓  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 
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๑๒๕. พลตรี สาธิต  เกิดโภค ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๒๕  เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๑๒๖. พลตรี จรัญรัตน์  พงษ์สุวรรณ ผู้ บั ญ ช าก ารกองพลทหา รช่ า ง   เ ป็ น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๑๒๗. พลตรี ณพล  วงศ์วัฒนะ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๑๒๘. พลตรี โฆสิต  ชินวลัญช์ รองผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ความมั่นคง  ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๑๒๙. พลตรี อภัย  อรัญทิมา รองผู้อ านวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่  ๓  
ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก   
(อัตรา  พลโท) 

๑๓๐. พลตรี สัมพันธ์  พิชยทายา ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ  
ประจ าผู้บังคับบัญชา  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๑๓๑. พลตรี ฐิติศักดิ์  สมทัศน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ 
กองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๑๓๒. พลตรี สราวุธ  ไชยสิทธิ์ ผู้ บั ญ ช า ก า ร ก อ งพล ท ห า ร ร าบ ที่   ๒   
รักษาพระองค์  เป็น  รองแม่ทัพภาคที่  ๑ 

๑๓๓. พลตรี กิตติพงษ์  แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่  ๓  เปน็  
รองแม่ทัพน้อยที่  ๓ 

๑๓๔. พลตรี อดุลย์  จันทร์มา ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่   ๑  เป็น   
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 

๑๓๕. พลตรี ชาคริต  อุจะรัตน เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  
เป็น  ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่  ๑ 

๑๓๖. พลตรี ดนัยวัฒนา  รุ่งอุทัย ผู้อ านวยการส านักพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก  เป็น  รองผู้อ านวยการส านักนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ความมั่นคง  ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 

๑๓๗. พลตรี ธนาธิป  สว่างแสง ผู้อ านวยการส านักโฆษก  ส านักงานปฏิบัติ
ภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก  เป็น  รองผู้อ านวยการส านักกิจการมวลชนและสารนิ เทศ  
ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 
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๑๓๘. พลตรี บรรเจิด  สนามทอง ผู้อ านวยการส านักการศึกษา  กรมยุทธศึกษา 
ทหารบก  เป็น  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคง 
ภายในกองทัพบก 

๑๓๙. พลตรี เวชศักดิ์  ขันธอุบล นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ าผู้บังคับบัญชา   
ส านักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก  เป็น  รองผู้อ านวยการส านักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน
ภาคที่  ๑  ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 

๑๔๐. พลตรี วินธัย  สุวารี ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก  เป็น  ผู้อ านวยการ
ส านักโฆษก  ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 

๑๔๑. พลตรี พนาเวศ  จันทรังษี เจ้ากรมการสัตวท์หารบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวฒุิ
กองทัพบก 

๑๔๒. พลตรี วสันต์  พ่ึงส าเภา รองผู้อ านวยการส านักปฏิบัติภารกิจรักษา
ความมั่นคงภายในภาคที่  ๑  ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก  เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 

๑๔๓. พันเอก รณรงค์  โรจนเสน เป็น  เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก 
๑๔๔. พันเอก เทพพิทักษ์  นิมิตร เป็น  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่  ๒  

รักษาพระองค์ 
๑๔๕. พันเอก ไพบูลย์  พุ่มพิเชฏฐ์ เป็น  ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ ่

ต่อสู้อากาศยาน 
๑๔๖. พันเอก ธีรพล  ศรีเกษม เป็น  ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง 
๑๔๗. พันเอก เดชา  ศรีมงคล เป็น  เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 
๑๔๘. พันเอก เวชยันต์  แว่นไธสงค์ เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๑๕ 
๑๔๙. พันเอก ชินวิช  เจริญพิบูลย์ เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๒๕ 
๑๕๐. พันเอก วิทยา  แก้วพรม เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๓๕ 
๑๕๑. พันเอก ปกรณ์  จันทรโชตะ เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๔๒ 
๑๕๒. พันเอก นพดล  ยงพาณิชย์ เป็น  ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่  ๓ 
๑๕๓. พันเอก ดิษฐรัตน์  อมรวิทวัส เ ป็ น   ผู้ อ า น ว ยก า ร ส า นั ก ก า ร ศึ ก ษ า   

กรมยุทธศึกษาทหารบก 
๑๕๔. พันเอก พิชิตพล  แจ่มจ ารัส เป็น  ผู้ช่วยจเร  ส านักงานปฏิบัติภารกิจ

รักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 
๑๕๕. พันเอก ชนินทร์  สิงหนาทนิติรักษ์ เป็ น   รองผู้ อ านวยการศู นย์ประสาน 

การปฏิบัติที่  ๓  ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๕๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๖



๑๕๖. พันเอก สมจริง  กอรี เป็น  รองผู้อ านวยการส านักปฏิบัติภารกิจ
รักษาความมั่นคงภายในภาคที่  ๓  ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 

๑๕๗. พันเอก วิริยะ  เกิดสุข เ ป็ น   ผู้ ช่ ว ย หั ว ห น้ า ค ณ ะ น า ย ท ห า ร 
ฝ่ายเสนาธิการประจ าผู้บังคับบัญชา 

๑๕๘. พันเอก กัมปนาท  อินวะษา เป็น  นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า
ผู้บังคับบัญชา  ส านักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก 

๑๕๙. พันเอก บรรเจิด  จันทร์ส่งเสริม เป็น  นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า
ผู้บังคับบัญชา  ส านักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก 

๑๖๐. พันเอก จินดา  ชาญใบพัด เป็น  นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า
ผู้บังคับบัญชา  ส านักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก 

๑๖๑. พันเอก สุรัตน์  เลิศล้ า เป็น  ผู้ช านาญการกองทัพบก 
๑๖๒. พันเอก เมฆินทร์  มีเต็ม เป็น  ผู้ช านาญการกองทัพบก 
๑๖๓. พันเอก วุฒิศักดิ์  กุลภักดี เป็น  ผู้ช านาญการกองทัพบก 
๑๖๔. พันเอก ค านุ  ภูครองทุ่ง เป็น  ผู้ช านาญการกองทัพบก 
๑๖๕. พันเอก เจษฎ์  จันทรสนาม เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๑๖๖. พันเอก ไอศูรย์  วงศ์ศุภธรรม เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๑๖๗. พันเอก ณัฐพัชร์  ยาแก้ว เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๑๖๘. พันเอก อุไร  ศรีม่วงสุข เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๑๖๙. พันเอก นครินทร์  วิฑิตอมรเวท เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๑๗๐. พันเอก วีระวัฒน์  พงษ์เจริญ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๑๗๑. พันเอก คมเดช  กาญจนโหติทัศ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๑๗๒. พันเอก วีระศักดิ์  ศักดิ์ศรี เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๑๗๓. พันเอก อนุรักษ์  ข าละม้าย เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๑๗๔. พันเอก วชิราชัย  พ่ึงทหาร เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๑๗๕. พันเอก อนุชา  ปิยสุทธิ์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๑๗๖. พันเอก สุภัทร์  ภูถี่ถ้วน เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๑๗๗. พันเอก เกษม  ส่งสุข เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๑๗๘. พันเอก กริช  อินทราทิพย์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๑๗๙. พันเอก กานต์  ขวัญยืน เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๑๘๐. พันเอก พฤฒิพงศ์  ศรีปฏิยุทธ์วงศ์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๑๘๑. พันเอก ณภัทร  สุมาทัย เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๑๘๒. พันเอก วินิจ  สว่างเนตร เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
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๑๘๓. พันเอก กิตติพนธ์  สมจิต เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๑๘๔. พันเอกหญิง ทักษดา  สังขจันทร์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๑๘๕. พันเอกหญิง ธมลวรรณ  พูลเกษร เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๑๘๖. พันเอกหญิง นิรมล  เจียรณัย เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 

กองทัพเรือ 
๑๘๗. พลเรือโท สมพงษ์  ภูเวียง ที่ปรึกษากองทัพเรือ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

กองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือเอก)   
๑๘๘. พลเรือโท ดุลยพัฒน์  ลอยรัตน์ รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ

ประจ าผู้บังคับบัญชา  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือเอก)   
๑๘๙. พลเรือโท อรรถพล  เพชรฉาย เ จ้ า ก ร ม ยุ ท ธ ศึ ก ษ า ท ห า ร เ รื อ   เ ป็ น  

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือเอก)   
๑๙๐. พลเรือโท กิตติ  ยศไกร รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ  เป็น   

ที่ปรึกษากองทัพเรือ   
๑๙๑. พลเรือตรี วสันต์  สาทรกิจ เจ้ากรมจเรทหารเรือ  เป็น  เจ้ากรมยุทธศึกษา 

ทหารเรือ   
๑๙๒. พลเรือตรี สุชาติ  นาคมอญ ผู้อ านวยการส านักงานวิจัยและพัฒนาการ

ทางทหารกองทัพเรือ  เป็น  รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ าผู้บังคับบัญชา   
๑๙๓. พลเรือตรี พัลลภ  เขม้นงาน เจ้ ากรมวิทยาศาสตร์ทหาร เรื อ   เป็น   

รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ   
๑๙๔. พลเรือตรี เทอดเกียรติ  จิตต์แก้ว รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  

เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท)   
๑๙๕. พลเรือตรี ธีรยุทธ  ดาวมุกดา รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ  เป็น  

เจ้ากรมจเรทหารเรือ   
๑๙๖. พลเรือตรี ประกอบ  สุขสมัย รองปลัดบัญชีทหารเรือ  เป็น  ผู้อ านวยการ

ส านักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ   
๑๙๗. พลเรือตรี จรูญ  คล่องยุทธ์ รองเจ้ ากรมพลาธิการทหารเรือ  เป็น  

ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๑๙๘. พลเรือตรี ธิติ  นาวานุเคราะห์ รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ  เป็น  เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ 

ทหารเรือ   
๑๙๙. พลเรือตรี สาโรจน์  บุญทับ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่   ๓  เป็น   

รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   
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๒๐๐. พลเรือตรี อารยะ  สิงหเสมานนท์ เ ส น า ธิ ก า ร ฐ า น ทั พ เ รื อ สั ต หี บ   เ ป็ น   
รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ   

๒๐๑. พลเรือตรี ธ ารง  สุพรรณพงศ์ ผู้อ านวยการศูนย์ไซเบอร์  กรมการสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ  เป็น  ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่  ๑  กองเรือยุทธการ   

๒๐๒. พลเรือตรี จักรกฤษ  ปั้นสมสกุล ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบราชการ  
ส านักงานปลัดบัญชีทหารเรือ  เป็น  รองปลัดบัญชีทหารเรือ   

๒๐๓. พลเรือตรี ปัทพงษ์  ดุรงค์ฤทธิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ  เป็น  ผู้อ านวยการ
ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ  กรมสรรพาวุธทหารเรือ   

๒๐๔. พลเรือตรี วิทยา  พันธุ์โภคา ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ก อ ง ทั พ เ รื อ   เ ป็ น   
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ   

๒๐๕. พลเรือตรี สายชล  เล็กเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ  เป็น  รองผู้บัญชาการ 
ทัพเรือภาคที่  ๓   

๒๐๖. พลเรือตรี ธรรมนูญ  หงษ์กิจ ผู้อ านวยการศูนย์บริหารข่าวสารการพัสดุ  
กรมพลาธิการทหารเรือ  เป็น  รองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ   

๒๐๗. พลเรือตรี นฤทธิ์  สินธวรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ  เป็น  รองผู้บัญชาการ
ทัพเรือภาคที่  ๒   

๒๐๘. พลเรือตรี โชคชัย  เรืองแจ่ม ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่  ๑  กองเรือ
ยุทธการ  เป็น  เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ   

๒๐๙. พลเรือตรี สุริยะ  ภิญโญ ผู้ อ านวยการศูนย์ซ่อมสร้ างสรรพาวุ ธ   
กรมสรรพาวุธทหารเรือ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   

๒๑๐. นาวาเอก สายชล  ศรีลาธรรม เป็น  ผู้อ านวยการศูนย์บริหารข่าวสาร 
การพัสดุ  กรมพลาธิการทหารเรือ   

๒๑๑. นาวาเอก อุดมเดช  ล้อมอิ่ม เป็น  ผู้อ านวยการศูนย์ไซเบอร์  กรมการสื่อสาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ   

๒๑๒. นาวาเอก กฤตเมธ  ไกรลักษณ์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๒๑๓. นาวาเอก นิวัฒน์  สารศิลป์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๒๑๔. นาวาเอก มนัส  เจือจันทร์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๒๑๕. นาวาเอก ธีระวัตร  ศูรศรีพันธเพียร เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๒๑๖. นาวาเอก ศุภสิทธิ์  บูรณะโอสถ เป็น  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้

อากาศยานและรักษาฝั่ง   
๒๑๗. นาวาเอก แมน  สะระนะ เป็น  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบราชการ  

ส านักงานปลัดบัญชีทหารเรือ   

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๕๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๖



๒๑๘. นาวาเอก สุบิน  บรรยง เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๒๑๙. นาวาเอก นิรัตน์  ทากุดเรือ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๒๒๐. นาวาเอกหญิง ภวิตา  กล่อมแก้ว เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๒๒๑. นาวาเอก ธเนศ  โสภณดิลก เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๒๒๒. นาวาเอก ศิลป์ชัย  ประสมศรี เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๒๒๓. นาวาเอก สุวิทย์  พูลทัศฐาน เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 

กองทัพอากาศ 
๒๒๔. พลอากาศโท ชัยณรงค์  พันธุ์เทศ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า   

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศเอก) 
๒๒๕. พลอากาศโท ธนัญชัย  พ่ึงทัศน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  

เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศเอก) 
๒๒๖. พลอากาศโท พงศ์สมิทธ์  สุขรวย เจ้ากรมช่างอากาศ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

กองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศเอก) 
๒๒๗. พลอากาศตรี ยุทธนา  สุรเชษฐพงษ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศ

โยธิน  เป็น  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน   
๒๒๘. พลอากาศตรี กฤษฎา  เสียงก้อง รองเจ้ากรมช่างอากาศ  เป็น  เจ้ากรมช่างอากาศ   
๒๒๙. พลอากาศตรี ชาตรี  พรหมพันธกรณ์ ผู้ ช า น า ญ ก า ร ก อ ง ทั พ อ า ก า ศ   เ ป็ น  

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศโท) 
๒๓๐. พลอากาศตรี ไพสิษฐ์  เชื้อเพ็ชร์ ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ก อ ง ทั พ อ า ก า ศ   เ ป็ น  

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศโท) 
๒๓๑. พลอากาศตรี รณชัย  เชี่ยวชาญ ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ก อ ง ทั พ อ า ก า ศ   เ ป็ น  

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศโท) 
๒๓๒. พลอากาศตรี ดนัย  สินธุชัย เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  

เป็น  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน   
๒๓๓. พลอากาศตรี พงศ์สฤก  โพธิ์ประยูร เ ส น า ธิ ก า ร ก ร ม ช่ า ง อ า ก า ศ   เ ป็ น   

รองเจ้ากรมช่างอากาศ   
๒๓๔. พลอากาศตรี ธรรมรงค์เดช  เจริญสุข ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า  

ผู้บัญชาการทหารอากาศ  เป็น  ผู้ช านาญการกองทัพอากาศ   
๒๓๕. พลอากาศตรี ก าพจน์  ชวนมิตร พงศ์พันธ์พาณิชย์  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการ 

กองทัพไทย  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๒๓๖. นาวาอากาศเอก พันเทพ  เนียมพลอย เป็น  เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน   
๒๓๗. นาวาอากาศเอก ปริญญา  ธานี เป็น  เสนาธิการกรมช่างอากาศ   
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๒๓๘. นาวาอากาศเอก สีฆโชค  ชาญน าสิน เป็น  ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ 
ประจ าผู้บัญชาการทหารอากาศ   

๒๓๙. นาวาอากาศเอก สมบูรณ์  มั่นคง เป็น  ผู้ช านาญการกองทัพอากาศ   
๒๔๐. นาวาอากาศเอก เกรียงไกร  ศรีเสน เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๒๔๑. นาวาอากาศเอก จิรัฏฐ์  ทรัพย์สอน เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๒๔๒. นาวาอากาศเอก เดชา  วามะสิงห์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๒๔๓. นาวาอากาศเอก ปยิะนันท์  นันทเสนีย์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๒๔๔. นาวาอากาศเอก สนธิกาญจน์  สุวรรณทัต เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๒๔๕. นาวาอากาศเอก สมเกียรติ  แสงสิริวัฒนานนท์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๒๔๖. นาวาอากาศเอก สัมภาษ  เที่ยงนิมิตร เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๒๔๗. นาวาอากาศเอก สุจริต  ลีลายุทธ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๒๔๘. นาวาอากาศเอก สุเมธ  กูบกระบี่ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๒๔๙. นาวาอากาศเอก อาทิตย์  พัวสุวรรณ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๖  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖6 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๕๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๖


