
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ 

 
 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพล 
เป็นกรณีพิเศษ  ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร  สังกัดกระทรวงกลาโหม  ที่ได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อย 
เป็นผลดีแก่ทางราชการ  จ านวน  ๑๗๓  ราย  ดังนี้ 

ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
๑. พลโท สมชาย  ชัยวณิชยา เป็น   พลเอก 
๒. พลโท สุชาติ  วงษ์มาก เป็น   พลเอก 
๓. พลโท วิสุทธิ์  เดชสกุล เป็น   พลเอก 
๔. พลโท สาธิต  สิงห์สมบุญ เป็น  พลเอก 
๕. พลโท กฤษณ์  ลัยวิรัตน์ เป็น   พลเอก 
๖. พลโท จตุพร  ไชยศรี เป็น   พลเอก 
๗. พลตรี ธนาพร  สุธรรมพันธุ์ เป็น   พลโท 
๘. พลตรี ไชยสิทธิ์  ตันตยกุล เป็น   พลโท 
๙. พลตรี พัชร์ชศักดิ์  ปฏิรูปานนท์ เป็น   พลโท 

๑๐. พลตรี ชุมพร  อินทร์ทองน้อย เป็น   พลโท 
๑๑. พลตรีหญิง สุวาณี  ศรีวิไลทนต์ เป็น   พลโทหญิง 
๑๒. พันเอก เสนีย์  กนกอุดม เป็น   พลตรี 
๑๓. พันเอก วิกรม  ฐานะจาโร เป็น   พลตรี 
๑๔. พันเอก เกรียงไกร  เทพนิมิตร เป็น   พลตรี 
๑๕. พันเอก สุริยัน  นวลชื่น เป็น   พลตรี 
๑๖. พันเอก เสถียร  อิ่มใจ เป็น   พลตรี 
๑๗. นาวาเอก หฤทัย  สุวรรณบัตร เป็น   พลเรือตรี 
๑๘. นาวาอากาศเอก ศุภพิชญ์  งามนิล เป็น   พลอากาศตรี 
๑๙. นาวาอากาศเอก พัทธยา  เรียงจันทร์ เป็น   พลอากาศตรี 
๒๐. นาวาอากาศเอก สืบสกุล  สุวรรณขจร เป็น   พลอากาศตรี 
๒๑. นาวาอากาศเอก พันธ์ประพงศ์  คงรอด เป็น   พลอากาศตรี 
๒๒. นาวาอากาศเอก มนตรี  สุดโสภา เป็น   พลอากาศตรี 
๒๓. พันเอกหญิง จุลลดา  จุลานนท์ เป็น   พลตรีหญิง 
๒๔. พันเอกหญิง จงลักษณ์  ไทรเมือง เป็น   พลตรีหญิง 
๒๕. พันเอกหญิง กรวิภา  เจริญผล เป็น  พลตรีหญิง 
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๒๖. พันเอกหญิง จรีรัตน์  อ้นอารี เป็น  พลตรีหญิง 
๒๗. พันเอกหญิง พิมพ์พิมล  จิตต์ศิริ เป็น  พลตรีหญิง 
๒๘. พันเอกหญิง เยาวลักษณ์  โสมะทัต เป็น   พลตรีหญิง 
๒๙. พันเอกหญิง นัทธมน  เงาพิสดาร เป็น  พลตรีหญิง 
๓๐. นาวาเอกหญิง วีณา  หวังไมตรี เป็น   พลเรือตรีหญิง 
๓๑. นาวาเอกหญิง ทิพย์มาศ  เย็นฤดี เป็น พลเรือตรีหญิง 
๓๒. นาวาอากาศเอกหญิง พนมรักษ์  เปรมัษเฐียร เป็น   พลอากาศตรีหญิง 

กองบญัชาการกองทัพไทย 
๓๓. พลโท อภิศักดิ์  สมบัติเจริญนนท์ เป็น   พลเอก 
๓๔. พลตรี เทิดทัศน์  บุตรเมฆ เป็น  พลโท 
๓๕. พลตรีหญิง รัชนีพร  ผดุงผล เป็น  พลโทหญิง 
๓๖. พลเรือตรีหญิง จิตศิริ  สุขโกมล เป็น   พลเรือโทหญิง 
๓๗. พันเอก จรัส  วาดเขียน เป็น   พลตรี 
๓๘. พันเอก ทวีเกียรติ  เหมวงศ์มณีกุล เป็น   พลตรี 
๓๙. พันเอก วิชัย  สาค าภีร์ เป็น   พลตรี 
๔๐. พันเอก คทาวุธ  ขจรกิตติยุทธ เป็น   พลตรี 
๔๑. พันเอก สมัชชา  เพชรจันทร เป็น   พลตรี 
๔๒. พันเอก ยงยุทธ  เธียรญาณี เป็น   พลตรี 
๔๓. พันเอก สุชิน  บุญญานันต์ เป็น   พลตรี 
๔๔. พันเอก โอภาส  ไชยรัตน์ เป็น  พลตรี 
๔๕. พันเอก ธีรวุฒิ  วิทยากรณ์ เป็น   พลตรี 
๔๖. พันเอก ศนิโรจน์  ธรรมยศ เป็น   พลตรี 
๔๗. พันเอก วิทยา  ดวงเกิด เป็น   พลตรี 
๔๘. พันเอก ภูษณ  ทิมวิภาค เป็น   พลตรี 
๔๙. พันเอก อนุวัต  บุณยรัตพันธุ์ เป็น   พลตรี 
๕๐. พันเอก ทรงพล  นีระสิงห์ เป็น   พลตรี 
๕๑. พันเอก ศวยส  เหรียญมณี เป็น   พลตรี 
๕๒. พันเอก จาตุรนต์  แสงศร เป็น   พลตรี 
๕๓. นาวาอากาศเอก ชัยยุทธ  กุลพฤกษ์ เป็น   พลอากาศตรี 
๕๔. นาวาอากาศเอก ณัฐพัชร์  เรืองมณีญาต์ เป็น   พลอากาศตรี 
๕๕. นาวาอากาศเอก จเด็ด  คูหะก้องกิจ เป็น   พลอากาศตรี 
๕๖. นาวาอากาศเอก สุพัฒน์  ดอกค า เป็น   พลอากาศตรี 
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๕๗. พันเอกหญิง พนมพร  พรธนภากร เป็น   พลตรีหญิง 
๕๘. พันเอกหญิง พรรนิภา  พิบูลทิพย์ เป็น   พลตรีหญิง 
๕๙. พันเอกหญิง ณัฐวรรณ  สมเพราะ เป็น   พลตรีหญิง 
๖๐. พันเอกหญิง นิลุบล  จรัณยานนท์ เป็น   พลตรีหญิง 
๖๑. พันเอกหญิง อัญชลี  วิโรจน์เฉลิม เป็น   พลตรีหญิง 
๖๒. พันเอกหญิง พัตรา  พงษ์พานิช เป็น   พลตรีหญิง 
๖๓. พันเอกหญิง ชลีภรณ์  ภิงคารวัฒน์ เป็น   พลตรีหญิง 
๖๔. พันเอกหญิง ภาธิณี  ชูศักดิ์ เป็น   พลตรีหญิง 
๖๕. นาวาเอกหญิง ผาณิช  บ่วงราชบพิตร เป็น   พลเรือตรีหญิง 
๖๖. นาวาเอกหญิง กฤดาการ  พันธ์บูรณะ เป็น   พลเรือตรีหญิง 
๖๗. นาวาเอกหญิง สุรภี  ปีตะเสน เป็น   พลเรือตรีหญิง 
๖๘. นาวาอากาศเอกหญิง นุชชาลี  ศิริทรัพย์ เป็น   พลอากาศตรีหญิง 
๖๙. นาวาอากาศเอกหญิง ยุพลักษณ์  มีมณี เป็น   พลอากาศตรีหญิง 

กองทัพบก 
๗๐. พลโท อาคม  พงศ์พรหม เป็น พลเอก 
๗๑. พลตรี ฐกร  เนียมรินทร์ เป็น พลโท 
๗๒. พลตรี สงคราม  ดอนนางพา เป็น พลโท 
๗๓. พลตรี จิรศักดิ์  เอี่ยมสมบุญ เป็น พลโท 
๗๔. พลตรี พิชัย  กิ่งแก้ว เป็น พลโท 
๗๕. พลตรี อรรถพร  อินทรทัต เป็น พลโท 
๗๖. พลตรี กิตติศักดิ์  วิลาวรรณ เป็น พลโท 
๗๗. พลตรี อาปฤทธิ์  ปรัชญนันทน์ เป็น พลโท 
๗๘. พลตรีหญิง ยุวดี  พนาเวศร์ เป็น พลโทหญิง 
๗๙. พลตรีหญิง อรอนงค์  พุกกะคุปต์ เป็น พลโทหญิง 
๘๐. พันเอก ถาวร  อินทรัตน์ เป็น พลตรี 
๘๑. พันเอก ประเสริฐ  วิชิตอ าพล เป็น พลตรี 
๘๒. พันเอก สายชล  ภาษาประเทศ เป็น พลตรี 
๘๓. พันเอก ชยุต  แสงพิศุทธ์ เป็น พลตรี 
๘๔. พันเอก บุญเลิศ  แจ่มใส เป็น พลตรี 
๘๕. พันเอก ชัยเดช  ทองประดิษฐ์ เป็น พลตรี 
๘๖. พันเอก ธัชพล  ศิริสนธิ์ เป็น พลตรี 
๘๗. พันเอก เสรี  วงศ์ชุ่มใจ เป็น พลตรี 
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๘๘. พันเอก ศุภกิต  ศรีจักรโคตร เป็น พลตรี 
๘๙. พันเอก วิทวัส  กัมพลานนท์ เป็น พลตรี 
๙๐. พันเอก วันชัย  ด ารงศักดิ์ เป็น พลตรี 
๙๑. พันเอก เจริญศักดิ์  พืชนะ เป็น พลตรี 
๙๒. พันเอก สมชาติ  โตวิชัย เป็น พลตรี 
๙๓. พันเอก ปริญญา  วีระเดชาพล เป็น พลตรี 
๙๔. พันเอก วัชรพงษ์  กุศลเลิศ เป็น พลตรี 
๙๕. พันเอก อุปถัมภ์  ศุภสินธุ์ เป็น พลตรี 
๙๖. พันเอก พิพัฒ  เกษแม่นกิจ เป็น พลตรี 
๙๗. พันเอก ปฤทธิ์  เกตุทองค า เป็น พลตรี 
๙๘. พันเอก ยศพนธ์  อิสารพายุห์ เป็น พลตรี 
๙๙. พันเอก ชัยณภนท์  อเนกเวียง เป็น พลตรี 

๑๐๐. พันเอก ยิ่งชนม์   อรุณเรื่อ เป็น พลตรี 
๑๐๑. พันเอก พงษ์ศักดิ์  สอนสุข เป็น พลตรี 
๑๐๒. พันเอก พิศิษฐ์  ศรีสังข์ เป็น พลตรี 
๑๐๓. พันเอก ชิต  แดงปรก เป็น พลตรี 
๑๐๔. พันเอก ถาวร  ร่วมสุข เป็น พลตรี 
๑๐๕. พันเอก สนั่น  พ่วงแม่กลอง เป็น พลตรี 
๑๐๖. พันเอก รณชัย  ชาติด ารงค์ เป็น พลตรี 
๑๐๗. พันเอก สมเกียรติ  อุ่นวงษ์ เป็น พลตรี 
๑๐๘. พันเอก กฤษฎา  สีวะรา เป็น พลตรี 
๑๐๙. พันเอกหญิง ธิดาสิริ  นันทาภิวัธน์ เป็น พลตรีหญิง 
๑๑๐. พันเอกหญิง อุไรลักษณ์  ทาไทย เป็น พลตรีหญิง 
๑๑๑. พันเอกหญิง กรองทอง  ขีดขิน เป็น พลตรีหญิง 
๑๑๒. พันเอกหญิง ธัญภัค  กลัมพสุต เป็น พลตรีหญิง 
๑๑๓. พันเอกหญิง ดาวใจ  เจิมเจิดผล เป็น พลตรีหญิง 
๑๑๔. พันเอกหญิง วรศุภางค์  คณะเบญจ เป็น พลตรีหญิง 
๑๑๕. พันเอกหญิง ปิยะพร  วามะสิงห์ เป็น พลตรีหญิง 
๑๑๖. พันเอกหญิง กอบกาญจน์  อ่อนนุช เป็น พลตรีหญิง 
๑๑๗. พันเอกหญิง ขวัญเรือน  อัมพุนันทน์ เป็น พลตรีหญิง 
๑๑๘. พันเอกหญิง พิมลพรรณ  อุโฆษกิจ เป็น พลตรีหญิง 
๑๑๙. พันเอกหญิง ศิริวรรณ์  กาญจนโหติ เป็น พลตรีหญิง 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๒    ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๕



๑๒๐. พันเอกหญิง สุนิภา  นิตยสุทธิ เป็น พลตรีหญิง 
๑๒๑. พันเอกหญิง จิรชณีย์  ใต้ธงชัย เป็น พลตรีหญิง 
๑๒๒. พันเอกหญิง ชิดาภา  บุญสันติสุข เป็น พลตรีหญิง 
๑๒๓. พันเอกหญิง จงกลวรรณ  นิยมเสน เป็น พลตรีหญิง 
๑๒๔. พันเอกหญิง นิยม  เกิดศิริ เป็น พลตรีหญิง 
๑๒๕. พันเอกหญิง ระยับสี  ยนจอหอ เป็น พลตรีหญิง 
๑๒๖. พันเอกหญิง ศศิธร  มณีแสง เป็น พลตรีหญิง 
๑๒๗. พันเอกหญิง ธนาพร  บางท่าไม้ เป็น พลตรีหญิง 
๑๒๘. พันเอกหญิง เปรมฤดี  ชัยสุวิรัตน์ เป็น พลตรีหญิง 

กองทัพเรือ 
๑๒๙. พลเรือโท เทวินทร์  ศิลปชัย เป็น   พลเรือเอก 
๑๓๐. พลเรือตรี อนุชา  เอี่ยมสุโร เป็น   พลเรือโท 
๑๓๑. นาวาเอก ธีรพงศ์  หุตายน เป็น   พลเรือตรี 
๑๓๒. นาวาเอก อ านรรฆ  ภมรพล เป็น   พลเรือตรี  
๑๓๓. นาวาเอก จุมพล  ศิริวุฒิ เป็น   พลเรือตรี 
๑๓๔. นาวาเอก วิชญา  ฤทธิเดช เป็น  พลเรือตรี 
๑๓๕. นาวาเอก สมควร  ศรีวิเชียร เป็น  พลเรือตรี 
๑๓๖. นาวาเอก ธานินทร์  ดีมาก เป็น   พลเรือตรี 
๑๓๗. นาวาเอก อนุพงษ์  ทรงมาลัย เป็น   พลเรือตรี 
๑๓๘. นาวาเอก ชูวิทย์  บัวประดิษฐ์ เป็น   พลเรือตรี 
๑๓๙. นาวาเอก ธวัชชัย  นิลพานิช เป็น   พลเรือตรี 
๑๔๐. นาวาเอกหญิง ภรณี  พรกิจประสาน เป็น   พลเรือตรีหญิง 
๑๔๑. นาวาเอกหญิง พรทิพย์  อินทรวิเชียร เป็น   พลเรือตรีหญิง 
๑๔๒. นาวาเอกหญิง สุณิสา  วัลยะเพ็ชร์ เป็น   พลเรือตรีหญิง 
๑๔๓. นาวาเอกหญิง เต็มสิริ  หิญชีระนันทน์ เป็น   พลเรือตรีหญิง 
๑๔๔. นาวาเอกหญิง ศรัญญา  นพคุณ เป็น   พลเรือตรีหญิง 
๑๔๕. นาวาเอกหญิง พาชื่น  ตรงสวัสดิ์ เป็น   พลเรือตรีหญิง 
๑๔๖. นาวาเอกหญิง กัญญรัตน์  อุปนิสากร เป็น   พลเรือตรีหญิง 
๑๔๗. นาวาเอกหญิง วลีพร  สิงห์ทอง เป็น   พลเรือตรีหญิง 
๑๔๘. นาวาเอกหญิง อัญชลี  กลีบพุฒ เป็น   พลเรือตรีหญิง 
๑๔๙. นาวาเอกหญิง สุชาดา  ข าวาที เป็น   พลเรือตรีหญิง 
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กองทัพอากาศ 
๑๕๐. นาวาอากาศเอก ชนวุฒิ  เบญจานุวัตร เป็น   พลอากาศตรี 
๑๕๑. นาวาอากาศเอก ณรงค์ชัย  คงแก้ว เป็น  พลอากาศตรี 
๑๕๒. นาวาอากาศเอก นิมิต  ใคร่กระโทก เป็น   พลอากาศตรี 
๑๕๓. นาวาอากาศเอก ประสงค์  จั่นวิลัย เป็น   พลอากาศตรี 
๑๕๔. นาวาอากาศเอก พิระจิต  สมทอง เป็น   พลอากาศตรี 
๑๕๕. นาวาอากาศเอก ไพฑูรย์  พงษ์ธะนะ เป็น   พลอากาศตรี 
๑๕๖. นาวาอากาศเอก ยงยุทธ  สุทธา เป็น   พลอากาศตรี 
๑๕๗. นาวาอากาศเอก วรวุฒิ  โตท่าโรง เป็น   พลอากาศตรี 
๑๕๘. นาวาอากาศเอก วินัย  โกศล เป็น   พลอากาศตรี 
๑๕๙. นาวาอากาศเอก วุฒิภัทร  จันทร์สาร เป็น   พลอากาศตรี 
๑๖๐. นาวาอากาศเอก สุรชัย  พุกทอง เป็น   พลอากาศตรี 
๑๖๑. นาวาอากาศเอก อมร  ชมเชย เป็น   พลอากาศตรี 
๑๖๒. นาวาอากาศเอก อ าพัน  หน่องพงษ์ เป็น   พลอากาศตรี 
๑๖๓. นาวาอากาศเอกหญิง กัญจน์ณิชา  ประเสริฐศรี เป็น   พลอากาศตรีหญิง 
๑๖๔. นาวาอากาศเอกหญิง กาญจนา  เนียมหอม เป็น   พลอากาศตรีหญิง 
๑๖๕. นาวาอากาศเอกหญิง กุศยา  สุวรรณวิหค เป็น   พลอากาศตรีหญิง 
๑๖๖. นาวาอากาศเอกหญิง ชมพูนุท  อิสสระยั่งยืน เป็น   พลอากาศตรีหญิง 
๑๖๗. นาวาอากาศเอกหญิง ทิพยรัตน์  พัชรวรรัช เป็น   พลอากาศตรีหญิง 
๑๖๘. นาวาอากาศเอกหญิง นภาวรรณ  สงคะดี เป็น   พลอากาศตรีหญิง 
๑๖๙. นาวาอากาศเอกหญิง นวพร  วีรยางกูร เป็น   พลอากาศตรีหญิง 
๑๗๐. นาวาอากาศเอกหญิง เบญจมาศ  ปิยะอิศรากุล เป็น   พลอากาศตรีหญิง 
๑๗๑. นาวาอากาศเอกหญิง เรวดี  บ าเพ็ญวัฒนา เป็น   พลอากาศตรีหญิง 
๑๗๒. นาวาอากาศเอกหญิง วิชชุดา  ล้อมวงศ์ เป็น   พลอากาศตรีหญิง 
๑๗๓. นาวาอากาศเอกหญิง สุภาวดี  ไกรสรทองศรี เป็น   พลอากาศตรีหญิง 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๒  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  24  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
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