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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง  ให้นายทหารรับราชการ 

 
 

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ   
ดังต่อไปนี้ 

กระทรวงกลาโหม 
๑. พลเอก  สิงหศักดิ์  อุทัยมงคล   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก 

เป็น  จเรทหารทั่วไป 
๒. พลเอก  ฐิตินันท์  ธัญญสิริ   ผู้ อํ านวยการศูนย์การอุตสาหกรรม

ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  เป็น  ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม 
๓. พลตรี  อมร  อมรวิริยะกุล นายทหารฝ่ า ย เ สน าธิ ก า รประจํ า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  เป็น  หัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรี 
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๔. พลเอก  เทพพงศ์  ทิพยจันทร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก 
เป็น  ปลัดกระทรวงกลาโหม 

๕. พลเอก  วิสุทธิ์  นาเงิน เจ้ากรมเสมียนตรา 
เป็น  รองปลัดกระทรวงกลาโหม 

๖. พลเอก  ณัฐ  อินทรเจริญ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ 
ประจํารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  เป็น  รองปลัดกระทรวงกลาโหม 

๗. พลเรือเอก  จุมพล  ลุมพิกานนท์ หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ 
ประจําผู้บังคับบัญชา  เป็น  รองปลัดกระทรวงกลาโหม 

๘. พลอากาศเอก  สุรศักดิ์  ทุ่งทอง เสนาธิการทหารอากาศ   
เป็น  รองปลัดกระทรวงกลาโหม 

๙. พลเอก  รุจ  กสิวุฒิ   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงาน 
ปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําปลัดกระทรวงกลาโหม 

๑๐. พลโท  วสันต์  รัญเสวะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงาน 
ปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

๑๑. พลโท  สมศักดิ์  รุ่งสิตา รองผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน
กลาโหม  เป็น  ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนกลาโหม 

๑๒. พลโท  ชัยพฤกษ์  พูนสวัสดิ์   รองเจ้ากรมเสมียนตรา   
เป็น  เจ้ากรมเสมียนตรา 
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๑๓. พลโท  อนุชิต  อินทรทัต   เจ้ากรมการเงินกลาโหม   
เป็น  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณกลาโหม 

๑๔. พลเรือโท  ปรีชาญ  จามเจริญ หัวหน้าสํานักตุลาการทหารและตุลาการ
พระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารสูงสุด  เป็น  เจ้ากรมพระธรรมนูญ 

๑๕. พลโท  นภนต์  สร้างสมวงษ์ ผู้บัญชาการศูนย์อํานวยการสร้างอาวุธ   
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  เป็น  ผู้อํานวยการศูนย์การอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

๑๖. พลโท  พินิจ  ฉัตรเสถียรพงศ์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ 
ประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็น  ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๑๗. พลโท  กฤษณะ  บวรรัตนารักษ์   รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ   
เป็น  ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๑๘. พลโท  ภาณุพล  บรรณกิจโศภน รองผู้อํานวยการศูนย์การอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  เป็น  ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๑๙. พลโท  ไชยชาญ  ศรีวิเชียร ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ 
ประจํารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
(อัตรา  พลเอก) 

๒๐. พลโท  สวัสดิ์  ทัศนา ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ 
ประจําปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเอก) 

๒๑. พลโท  ธรณิศวร์  โรจนสุวรรณ   หัวหน้ าสํ านักงานประสานภาร กิจ 
ทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ  ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร  สํานักนโยบายและแผนกลาโหม  
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเอก)   

๒๒. พลโท  นเรศรักษ์  ฐิตะฐาน   เจ้ ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อวกาศกลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเอก) 

๒๓. พลโท  อภิชาติ  อุ่นอ่อน ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุน 
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเอก) 

๒๔. พลโท  สุรศักย์  วัยคุณา   ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเอก) 

๒๕. พลโท  พิศณุ  พุทธวงศ์   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงาน 
ปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเอก) 

๒๖. พลโท  อาณัติ  เกิดด้วยบุญ   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงาน 
ปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเอก) 

๒๗. พลโท  ภูมิพิพัฒน์  ฉวีพัฒน์   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงาน 
ปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเอก) 
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๒๘. พลโท  อํานาจ  สมประสงค์   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงาน 
ปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเอก) 

๒๙. พลโท  พรเทพ  พิริยะโยธิน   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย 
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเอก) 

๓๐. พลโท  สุวัจน์  แย้มสงค์   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก 
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเอก) 

๓๑. พลอากาศโท  วระพล  ใคร่ครวญ   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงาน 
ปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลอากาศเอก) 

๓๒. พลอากาศโท  ชิดพล  เกษมคุณ   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงาน 
ปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลอากาศเอก) 

๓๓. พลโท  ยุทธ  พรหมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงาน 
ปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม 

๓๔. พลเรือโท  สมภพ  สุวิทยาลังการ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ   
เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม 

๓๕. พลโท  อภินันท์  คําเพราะ   หัวหน้าสํานักงานประสานภารกิจทางทหาร
กับสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร  สํานักนโยบายและแผนกลาโหม  
เป็น  รองผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนกลาโหม 

๓๖. พลโท  ทวี  พฤกษาไพรบูลย์   ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
เป็น  เจ้ากรมการเงินกลาโหม   

๓๗. พลอากาศโท  ประทีป  คูณขุนทด หั วหน้ านายทหารฝ่ าย เสนาธิ ก า ร  
ประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   
(อัตรา  พลอากาศโท) 

๓๘. พลตรี  คงชีพ  ตันตระวาณิชย์ หัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรี   
เป็น  ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

๓๙. พลตรี  กาจน์พิจักษณ์  กาญจนทัพพะ   ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําปลัดกระทรวงกลาโหม   

๔๐. พลตรี  ทรงพล  พุ่มวิจิตร ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  หัวหน้าสํานักปลัดกระทรวงกลาโหม 

๔๑. พลตรี  สมคิด  ทับทิม ผู้ ช่ วยผู้ อํ านวยการสํ านั กน โยบาย 
และแผนกลาโหม  เป็น  หัวหน้าสํานักงานประสานภารกิจทางทหารกับสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ  
ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร  สํานักนโยบายและแผนกลาโหม 
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๔๒. พลตรี  นพพงศ์  ไพนุพงศ์ ผู้ ช่ วยผู้ อํ านวยการสํ านั กน โยบาย 
และแผนกลาโหม  เป็น  หัวหน้าสํานักงานประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ   
ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร  สํานักนโยบายและแผนกลาโหม 

๔๓. พลตรี  ปราโมทย์  สินสมบูรณ์   ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา 
เป็น  รองเจ้ากรมเสมียนตรา   

๔๔. พลตรี  สุรพงศ์  เปรมบัญญัติ ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกลาง   
เป็น  หวัหน้าสํานักตุลาการทหารและตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารสูงสุด 

๔๕. พลเรือตรี  เผ่าเทพ  ประสานพานิช ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ 
เป็น  รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ 

๔๖. พลตรี  วรวิช  มลาสานต์ เสนาธิการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและพลังงานทหาร  เป็น  รองผู้อํานวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

๔๗. พลตรี  นรเศรษฐ  ขรรทมาศ   รองผู้บัญชาการศูนย์อํานวยการสร้างอาวุธ  
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  เป็น  ผู้บัญชาการศูนย์อํานวยการสร้างอาวุธ  
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

๔๘. พลตรี  มโน  นุชเกษม รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อวกาศกลาโหม  เป็น  เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม 

๔๙. พลตรี  สราวุธ  รัชตะนาวิน ผู้อํานวยการโรงงานวัตถุระเบิดทหาร  
กรมการอุตสาหกรรมทหาร  ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  เป็น  ผู้อํานวยการสํานักงาน  
สนับสนุนสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๕๐. พลตรี  ศยาม  จันทรวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   

๕๑. พลตรี  กิตติศักดิ์  บุญสุข   รองผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบ
ราชการกลาโหม  เป็น  ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   

๕๒. พลตรี  สุชาติ  วงษ์มาก   รองเจ้ากรมการเงินกลาโหม   
เป็น  ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   

๕๓. พลตรี  ร่มเกล้า  ป้ันดี   รองผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุน 
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็น  ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   

๕๔. พลตรี  เกริกเกียรติ  กิตติขจร ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   

๕๕. พลตรี  ชัยวิน  ผูกพันธุ์ ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   
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๕๖. พลตรี  ชํานัญพจน์  พูลเกษ   ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   

๕๗. พลอากาศตรี  สุรวิทย์  ศศิขัณฑ์   ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   

๕๘. พลตรี  อนิรุจน์  มัสโอดี รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร  
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท) 

๕๙. พลตรี  เถกิงศักดิ์  เครือหงส์ ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท)   

๖๐. พลตรี  นพดล  แสงพลสิทธิ์ ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท)   

๖๑. พลตรี  เกรียงศักดิ์  แย้มศิริ ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท)   

๖๒. พลตรี  เฉลิม  คูหาวิชานันท์ ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท)   

๖๓. พลตรี  สุรพล  เจียรณัย ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท)   

๖๔. พลตรี  ไกรเทพ  อนุศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท)   

๖๕. พลตรี  คมสัน  บูรณสงคราม ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท)   

๖๖. พลตรี  จิรภัทร  เกิดโภคา   ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท)   

๖๗. พลตรี  ชาติชาย  มาเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท) 

๖๘. พลตรี  สมเจตน์  คล้ายอุดม ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท)   

๖๙. พลตรี  สามารถ  ฟักนุ่ม   ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท)   

๗๐. พลตรี  ชาญณรงค์  นาคสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
ศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   
(อัตรา  พลโท) 
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๗๑. พลตรี  สันติ  กิจมหานนท์   ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท)   

๗๒. พลตรี  สัมพันธ์  เงาศรี ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท) 

๗๓. พลตรี  สกุล  องคะศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท) 

๗๔. พลตรี  วชิรทิตย์  ย่ีสาคร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท) 

๗๕. พลอากาศตรี  จรินทร์  ศิริสวัสดิ์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําสํานัก 
ปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลอากาศโท) 

๗๖. พลอากาศตรี  ศุภวุฒ  เรืองรอด ผู้ชํานาญการกรมเสมียนตรา   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลอากาศโท)   

๗๗. พลตรี  ทิฆัมพร  ชุลีลัง ผู้อํานวยการสํานักงานอาเซียน   
สํานักนโยบายและแผนกลาโหม  เป็น  ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนกลาโหม 

๗๘. พลตรี  นุชิต  ศรีบุญส่ง ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์  สํานักนโยบายและแผนกลาโหม  เป็น  ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนกลาโหม 

๗๙. พลตรี  ยุทธเกียรติ  ล้วนไพรินทร์ ผู้อํานวยการสํานักงานกิจการพลเรือน   
สํานักนโยบายและแผนกลาโหม  เป็น  ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์  สํานักนโยบาย
และแผนกลาโหม 

๘๐. พลตรี  เลิศฤทธ์ิ  ช่องวารินทร์ ผู้อํานวยการสํานักงานวิเทศสัมพันธ์   
สํานักนโยบายและแผนกลาโหม  เป็น  ผู้อํานวยการสํานักงานอาเซียน  สํานักนโยบายและแผนกลาโหม 

๘๑. พลตรี  จุลสีห์  บูรณะสัมฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  ผู้อํานวยการสํานักงานวิเทศสัมพันธ์  สํานักนโยบายและแผนกลาโหม 

๘๒. พลตรี  อภิชาติ  ไชยะดา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
เป็น  รองหัวหน้าสํานักงานประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ  ศูนย์ประสานภารกิจ
ทางทหาร  สํานักนโยบายและแผนกลาโหม 

๘๓. พลตรี  สรชัช  กลั่นการดี   ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและ
แผนการกําลังพล  กรมเสมียนตรา  เป็น  ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา   

๘๔. พลตรี  รภิต  ประทุมชัย ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกลาโหม  กรมเสมียนตรา  เป็น  ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา 

๘๕. พลตรี  ธีระยุทธ  ศรีฟ้า ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกลาโหม  กรมเสมียนตรา 
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๘๖. พลตรี  ธานินทร์  ทุนทุสวัสดิ์ ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าคณะ 
ฝ่ายศาลทหารสูงสุด  เป็น  ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ 

๘๗. พลตรี  ประชาพัฒน์  วัจนะรัตน์   ผู้อํานวยการสํานักงานพระธรรมนูญ
ทหาร  เป็น  ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าคณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด   

๘๘. พลตรี  บรรพต  เกิดผลเสริฐ   ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าคณะ 
ฝ่ายศาลทหารสูงสุด  เป็น  ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกลาง   

๘๙. พลตรี  ระพีพัชร  จํารัส หัวหน้าอัยการทหาร 
เป็น  ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกรุงเทพ 

๙๐. พลตรี  เชิดชัย  อังศุสิงห์ ผู้อํานวยการสํานักงานพระธรรมนูญ
ทหารบก  เป็น  หัวหน้าอัยการทหาร 

๙๑. พลตรี  เชาวน์บูลย์  คงพูลศิลป์   ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ  ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  เป็น  เสนาธิการ 
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร   

๙๒. พลตรี  จิรวิทย์  เดชจรัสศรี รองเจ้ากรมการสรรพกําลังกลาโหม 
เป็น  รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร  ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

๙๓. พลตรี  เพิ่มศักดิ์  รอบจังหวัด รองหัวหน้าสํานักงานประสานภารกิจ
ทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ  ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร  สํานักนโยบายและแผนกลาโหม  
เป็น  รองเจ้ากรมการสรรพกําลังกลาโหม 

๙๔. พลตรี  เบ็ญจพล  ยุกตะทัต ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม 

๙๕. พลตรี  วีระวุฒิ  ผันนภานุกูล   หัวหน้าสํานักงานกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมกลาโหม  เป็น  รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ
กลาโหม   

๙๖. พลตรี  ชยัยศ  ลิลิตวงษ์ ผู้อํานวยการศูนย์ไซเบอร์  กรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและอวกาศกลาโหม  เป็น  ที่ปรึกษาทางเทคนิค  กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ
กลาโหม 

๙๗. พลตรี  จักรพงษ์  นวลชื่น   ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  รองผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   

๙๘. พลตรี  กิจก้อง  กิตติขจร   ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   

๙๙. พันเอก  รณวีร์  หิรัญสิ เป็น  นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
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๑๐๐. พันเอก  ภูวดล  ศรีพูล เป็น  ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ 
ประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม 

๑๐๑. นาวาเอก  ไพศาล  มีศรี เป็น  ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ 
ประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม 

๑๐๒. นาวาอากาศเอก  สาธิต  น้ําฟ้า เป็น  ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ 
ประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม 

๑๐๓. พันเอก  กัมปนาท  บัวชุม เป็น  นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา
สํานักปลัดกระทรวงกลาโหม 

๑๐๔. พันเอก  เริงฤทธิ์  บัญญัติ เป็น  รองผู้อํานวยการสํานักพัฒนา
ระบบราชการกลาโหม 

๑๐๕. พันเอก  เพชรัตน์  ลิ้มประเสริฐ เป็น  ผู้อํานวยการสํานักงานกิจการพลเรือน  
สํานักนโยบายและแผนกลาโหม 

๑๐๖. พันเอก  อรุณ  อิ่มสมบัติ เป็น  ผู้อํานวยการสํานักงานประสาน
ภารกิจด้านความม่ันคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ศูนย์ประสานภารกิจ
ทางทหาร  สํานักนโยบายและแผนกลาโหม 

๑๐๗. พันเอก  ศรัณย์  เพชรานนท์ เป็น  ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบาย
และแผนการกําลังพล  กรมเสมียนตรา   

๑๐๘. พันเอก  พันธุ์ไชย  อินทุลักษณ์ เป็น  ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าคณะ  
ฝ่ายศาลทหารสูงสุด 

๑๐๙. พันเอก  กิตติยุทธ  กิตติยุทธโยธิน เป็น  ตุลาการพระธรรมนูญประจําสํานัก
ตุลาการทหาร 

๑๑๐. พันเอก  เดชนิธิศ  เหลืองงามขํา เป็น  รองเจ้ากรมการเงินกลาโหม 
๑๑๑. นาวาอากาศเอก  ฉัตรชัย  สุมามาลย์ เป็น  ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริม

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ  ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
๑๑๒. พันเอก  ทินกร  รังสิวัฒน์ เป็น  ผู้อํานวยการโรงงานวัตถุระเบิดทหาร  

กรมการอุตสาหกรรมทหาร  ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
๑๑๓. พันเอก  ประสิทธิ์  สุขวงศ์ เป็น  รองผู้บัญชาการศูนย์อํานวยการ

สร้างอาวุธ  ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร   
๑๑๔. พันเอก  ประพล  บุญมากุล เป็น  ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานทางทหาร  

กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม 
๑๑๕. นาวาอากาศเอก  ปิยะพันธ์  ขันถม เป็น  หัวหน้าสํานักงานกิจการกระจายเสียง  

กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมกลาโหม 
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๑๑๖. พันเอก  เสรี  สุคณธมาลัย เป็น  ผู้อํานวยการศูนย์ไซเบอร์  กรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและอวกาศกลาโหม 

๑๑๗. พันเอก  กิตติพงษ์  ธีรรัตนพันธุ์ เป็น  ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๑๘. พันเอก  คมิก  ไม่เศร้า เป็น  ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๑๙. พันเอก  ปรัชญา  เฉลิมวฒัน์ เป็น  ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๒๐. พันเอก  ธีรวุธ  สันทัดรบ เป็น  ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๒๑. พันเอก  ภาณุวัฒน์  อ่อนนุช เป็น  ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๒๒. นาวาอากาศเอก  ธีรธัช  เกิดร่วม เป็น  ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๒๓. นาวาอากาศเอก  บรรเจิด  บัวสมบูรณ์ เป็น  ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๒๔. นาวาอากาศเอก  พรพิบูล  สุวรรณ เป็น  ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๒๕. พันเอก  ณัฏฐพงศ์  คุปตะวาทิน เป็น  ผู้ชํานาญการกรมเสมียนตรา 
๑๒๖. พันเอก  กฤษฎ์  พรมเฮียง เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม 
๑๒๗. พันเอก  กฤษฎา  ชโลปถัมภ์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม 
๑๒๘. พันเอก  เกรียงศักดิ์  ปิวาวัฒนพานิช เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม 
๑๒๙. พันเอก  เจตน์ยุทธ  ประกายแก้ว เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม 
๑๓๐. พันเอก  ชาญณรงค์  รัตนาจารย์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม 
๑๓๑. พันเอก  ณรงค์ศักดิ์  เติมลาภ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม 
๑๓๒. พันเอก  ธนภัทร  ณิยกูล เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม 
๑๓๓. พันเอก  ธนาพร  สุธรรมพันธ์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม 
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๑๓๔. พันเอก  นิเวศน์  บุญกันทะ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๓๕. พันเอก  ประทีป  โกนสันเทียะ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๓๖. พันเอก  ไพรุจน์  คําชุม เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๓๗. พันเอก  รังสรรค์  ตันติเวชกุล เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๓๘. พันเอก  วัฒนันทน์  สายประเสริฐ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๓๙. พันเอก  ศิพันท์  ภาณววัฒน์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๔๐. พันเอก  สมเกียรติ  มาลากรณ์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๔๑. พันเอก  สมชาย  กุลภควา เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๔๒. นาวาเอก  ไตรวิชญ์  ภู่เจริญ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๔๓. นาวาอากาศเอก  ไตรโรจน์  วิโรจน์ไตรรัตน์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๔๔. นาวาอากาศเอก  นพดล  วีรยางกูร เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๔๕. นาวาอากาศเอก  พิทักษ์  วีระวัฒกานนท์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๔๖. นาวาอากาศเอก  วีระ  อดิเรก เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๔๗. นาวาอากาศเอก  สกล  ทองใบใหญ่ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๔๘. นาวาอากาศเอก  สมยศ  จันทะวงษ์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๔๙. นาวาอากาศเอก  อยุธ  ศาลิคุปต เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม   

๑๕๐. พันเอกหญิง  ปาณิศา  สารฤทธ์ิ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๕๑. พันเอกหญิง  สุบงกช  หัสถาดล เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 
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กองบัญชาการกองทัพไทย 
๑๕๒. พลเอก  ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ เสนาธิการทหาร   

เป็น  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
๑๕๓. พลเอก  หัสพงศ์  ยุวนวรรธนะ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา   

เป็น  รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
๑๕๔. พลเอก  ยศนันท์  หร่ายเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก   

เป็น  รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
๑๕๕. พลเรือเอก  สายันต์  ประสงค์สําเร็จ รองเสนาธิการทหาร   

เป็น  รองผู้บัญชาการทหารสูงสดุ 
๑๕๖. พลอากาศเอก  สุทธิพงษ์  อินทรียงค์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ   

เป็น  รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
๑๕๗. พลเอก  พรพิพัฒน์  เบญญศรี รองเสนาธิการทหาร   

เป็น  เสนาธิการทหาร 
๑๕๘. พลเอก  ชัยชนะ  นาคเกิด ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย   

เป็น  รองเสนาธิการทหาร   
๑๕๙. พลอากาศเอก  ชวรัตน์  มารุ่งเรือง หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ 

ประจําผู้บังคับบัญชา  เป็น  รองเสนาธิการทหาร 
๑๖๐. พลเอก  ธงชัย  สาระสุข หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา 

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  เป็น  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
๑๖๑. พลเอก  บัณฑิตย์  บุณยะปาน ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ   

เป็น  ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและความมั่นคง 
๑๖๒. พลโท  วิชัย  แชจอหอ แม่ทัพภาคที่  ๒   

เป็น  รองเสนาธิการทหาร 
๑๖๓. พลเรือโท  นพดล  สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ   

เป็น  รองเสนาธิการทหาร 
๑๖๔. พลโท  นครา  สุขประเสริฐ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
๑๖๕. พลโท  ชัยพฤกษ์  อัยยะภาคย์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร   

เป็น  ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย 
๑๖๖. พลโท  ธิวา  เพ็ญเขตกรณ์ เจ้ากรมข่าวทหาร   

เป็น  ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย 
๑๖๗. พลโท  อนุศักดิ์  เผ่านาค จเรทหาร   

เป็น  ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย 
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๑๖๘. พลโท  สุรสิทธิ์  ถนัดทาง หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา 
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด  เป็น  ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  (อัตรา  พลเอก) 

๑๖๙. พลโท  ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผู้ อํ า น ว ย ก า ร วิ ท ย า ลั ย ป้ อ ง กั น
ราชอาณาจักร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  เป็น  ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ   
(อตัรา  พลเอก) 

๑๗๐. พลโท  วรพล  เย่ียมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร   
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  เป็น  ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  (อัตรา  พลเอก) 

๑๗๑. พลอากาศโท  ฉัตรชัย  บุญญานุรักษ์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ   
เป็น  ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  (อัตรา  พลอากาศเอก) 

๑๗๒. พลโท  ศักดา  แสงสนิท หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา 
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเอก) 

๑๗๓. พลโท  ธีร์ธวัช  พลสวัสดิ์ เสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเอก) 

๑๗๔. พลโท  สถาพร  พันธ์กล้า เจ้ากรมสารบรรณทหาร   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเอก) 

๑๗๕. พลโท  ประสพชัย  กงบุราณ ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเอก) 

๑๗๖. พลโท  พิเชฏฐ์  แย้มแก้ว ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเอก) 

๑๗๗. พลโท  วิศิษฐ์  วิศิษฏ์โยธิน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเอก) 

๑๗๘. พลโท  ยุทธนาสินธุ์  ศรีนุรัตน์เดชา ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเอก) 

๑๗๙. พลโท  ธราธร  ใจดี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเอก) 

๑๘๐. พลโท  ชลิต  ชุณหรัชพันธุ์ ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเอก) 

๑๘๑. พลโท  วรยุทธ  ด้วงกลัด ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย 
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเอก) 

๑๘๒. พลโท  ชนินทร์  โตเลี้ยง เจ้ากรมยุทธบริการทหาร   
เป็น  จเรทหาร 



 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

๑๘๓. พลโท  สุพจน์  ธํามรงค์รัตน์ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ 
ประจําผู้บัญชาการทหารสูงสุด  เป็น  เจ้ากรมสารบรรณทหาร 

๑๘๔. พลโท  ปริพัฒน์  ผลาสินธุ์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา
เสนาธิการทหาร  เป็น  ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

๑๘๕. พลโท  อัศฎางค์  สัจจปาละ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  
เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

๑๘๖. พลโท  นักรบ  บุญบัวทอง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก   
เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

๑๘๗. พลโท  สิทธิพล  นิ่มนวล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงาน 
ปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็น  ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย 

๑๘๘. พลอากาศโท  สมชาย  สังขมณี ผู้ทรงคุณวฒุิพิเศษสํานักงาน 
ปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลอากาศโท) 

๑๘๙. พลตรี  ณตฐพล  บุญงาม รองเจ้ากรมยุทธการทหาร   
เป็น  เจ้ากรมข่าวทหาร 

๑๙๐. พลตรี  ศิราวุฒิ  วงศ์ขันตี ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร   
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  เป็น  เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร 

๑๙๑. พลตรี  สมควร  ทองนาค รองเจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหาร   
เป็น  เจ้ากรมยุทธบรกิารทหาร 

๑๙๒. พลตรี  วัลลภ  แดงใหญ่ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก   
เป็น  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ   

๑๙๓. พลตรี  ธรรมนูญ  เชี่ยวการปราบ ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุน   
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  เป็น  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

๑๙๔. พลตรี  วิทยา  ขันธอุบล รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร   
เป็น  รองผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและความม่ันคง 

๑๙๕. พลตรี  ณฏัฐพัชร  สกุลรังสฤษฏ์ ผู้อํานวยการสํานักงานทหารพัฒนา   
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  เป็น  เสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

๑๙๖. พลเรือตรี  สุพจน์  ภู่ระหงษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ   
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

๑๙๗. พลตรี  สุพจน์  มาลานิยม รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การก่อการร้ายสากล  เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําเสนาธิการทหาร 

๑๙๘. พลตรี  ศุภกร  อุดชุมพิสัยปภา ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย   
เป็น  ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บัญชาการทหารสูงสุด 



 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

๑๙๙. พลตรี  พัฒนา  คุ้มเปลี่ยน รองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร   
เป็น  ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย 

๒๐๐. พลตรี  ก่อเกียรติ  พิทักษ์วงศ์ รองจเรทหาร   
เป็น  ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย 

๒๐๑. พลตรี  พีรพงษ์  เมืองบุญชู ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ 
ประจํารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด  เป็น  ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย 

๒๐๒. พลอากาศตรี  จักรินทร์  ขจรบุญ รองเจ้ากรมกําลังพลทหาร   
เป็น  ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย 

๒๐๓. พลตรี  อภิชาติ  ชามาตย์ รองเสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ  เป็น  ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  (อัตรา  พลโท) 

๒๐๔. พลตรี  พหล  แก้วพรรณนา ผู้อํานวยการสํานักวิทยาการความม่ันคง  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  เป็น  ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ  (อัตรา  พลโท) 

๒๐๕. พลตรี  เทวัญ  สมบุญโต รองเจ้ากรมการส่ือสารทหาร   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๒๐๖. พลตรี  ทํานุ  โพธิ์งาม ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค  ๓  
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๒๐๗. พลตรี  เชิดชัย  สุคนธสิงห์ รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๒๐๘. พลตรี  ภัทรวรรธ  คงพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๒๐๙. พลตรี  ผดุงศักดิ์  รุจิยาปนนท์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการศูนย์ประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและความม่ันคง  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  
(อัตรา  พลโท) 

๒๑๐. พลตรี  จีรยุทธ  ทุนเจริญ ผู้ชํานาญการกองบัญชาการกองทัพไทย   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๒๑๑. พลตรี  ดํารงค์  ตัณฑะผลิน รองเจ้ากรมข่าวทหาร   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๒๑๒. พลตรี  วิบูลจิตร  สว่างอารมณ์ รองเจ้ากรมสารบรรณทหาร   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๒๑๓. พลตรี  เลอชัย  เฉลยปราชญ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

๒๑๔. พลตรี  พาสิษฐ์  ไชยนุรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๒๑๕. พลตรี  โสรัจ  ร่วมพุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๒๑๖. พลตรี  ชาญชัย  นพวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักกิจการพลเรือน   
กรมกิจการพลเรือนทหารบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒพิิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๒๑๗. พลตรี  นพดล  เถื่อนศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๒๑๘. พลตรี  วิธัต  เสมาชัย ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๒๑๙. พลตรี  ณรงค์ฤทธิ์  หอมอ่อน รองปลัดบัญชีทหาร   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๒๒๐. พลตรี  ประจักษ์  บุญจิตต์พิมล ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๒๒๑. พลเรือตรี  ดิเรกลาภ  ดวงอุไร ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเรือโท) 

๒๒๒. พลเรือตรี  จีระ  เขียนวิจิตร ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทหาร  กรมการสื่อสารทหาร  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเรือโท) 

๒๒๓. พลเรือตรี  ยงยุทธ  สุวรรณปรีดี ผู้ชํานาญการกองบัญชาการกองทัพไทย   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเรือโท) 

๒๒๔. พลอากาศตรี  สายศักดิ์  ครรภาฉาย ผู้ อํ า น ว ยก า ร สํ า นั ก วิ เ ท ศ สั มพั น ธ์   
กรมข่าวทหาร  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลอากาศโท) 

๒๒๕. พลอากาศตรี  นพรัตน์  จรรยาสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย  
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลอากาศโท) 

๒๒๖. พลอากาศตรี  รัฐเดช  จุลวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลอากาศโท) 

๒๒๗. พลอากาศตรี  ณัฏฐนันท์  ธนัญชยั ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลอากาศโท) 

๒๒๘. พลอากาศตรี  เลอพงษ์  ธนกิจเจริญพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลอากาศโท) 

๒๒๙. พลอากาศตรี  มงคล  พันธุ์เพ็ง หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา 
รองเสนาธิการทหาร  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลอากาศโท) 



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

๒๓๐. พลตรี  ชาตรี  กาญจนประโชติ ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน
กําลังพล  กรมกําลังพลทหาร  เป็น  รองเจ้ากรมกําลังพลทหาร 

๒๓๑. พลตรี  ทนงศักดิ์  รองทิม ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย   
เป็น  รองเจ้ากรมข่าวทหาร 

๒๓๒. พลตรี  ธิติชัย  เทียนทอง ผู้อํานวยการสํานักวางแผนการฝึกร่วม
และผสม  กรมยุทธการทหาร  เป็น  รองเจ้ากรมยุทธการทหาร 

๒๓๓. พลเรือตรี  สุรพงศ์  เจริญวัฒนสุข ผู้อํานวยการสํานักส่งกําลังบํารุงร่วม   
กรมส่งกําลังบํารุงทหาร  เป็น  รองเจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหาร 

๒๓๔. พลตรี  ธนภัทร  พละพล ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติการกิจการ 
พลเรือน  กรมกิจการพลเรือนทหาร  เป็น  รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร 

๒๓๕. พลตรี  สุเมธ  นิลมัย ผู้อํานวยการสํานักแผนและอํานวยการ
สื่อสาร  กรมการสื่อสารทหาร  เป็น  รองเจ้ากรมการส่ือสารทหาร 

๒๓๖. พลตรี  คัมภีร์  พงษ์วิชัย ผู้อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากร   
สํานักงานปลัดบัญชีทหาร  เป็น  รองปลัดบัญชีทหาร 

๒๓๗. พลอากาศตรี  อนุชา  ผลโภค หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา 
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ  เป็น  รองปลัดบัญชีทหาร 

๒๓๘. พลตรี  วันชัย  ชัยประภา ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย  
เป็น  รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย 

๒๓๙. พลตรี  ไตรเทพ  ศรีพันธุ์วงศ์ เสนาธิ การ ศูน ย์ป ฏิ บัติ การ ต่อต้ าน 
การก่อการร้ายสากล  เป็น  รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล   

๒๔๐. พลตรี  วิชา  ไผ่เกาะ ผู้อํานวยการสํานักตรวจการปฏิบัติราชการ  
สํานักงานจเรทหาร  เป็น  รองจเรทหาร 

๒๔๑. พลตรี  กิตติ  เกตุศรี เลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย   
เป็น  รองเจ้ากรมสารบรรณทหาร 

๒๔๒. พลตรี  วิชัย  ชูเชิด ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรอง  กรมข่าวทหาร  
เป็น  ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย 

๒๔๓. พลตรี  สุทน  เหมือนพิทักษ์ ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน  
กรมยุทธการทหาร  เป็น  ผู้อํานวยการสํานักวางแผนการฝึกร่วมและผสม  กรมยุทธการทหาร   

๒๔๔. พลตรี  ณัฐวุฒิ  สบายรูป ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ  
กรมยุทธการทหาร  เป็น  ผู้อํานวยการสํานักวิเทศสัมพันธ์  กรมข่าวทหาร 

๒๔๕. พลตรี  ศักดา  ดีเดชา ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
เป็น  ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติการกิจการพลเรือน  กรมกิจการพลเรือนทหาร   



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

๒๔๖. พลตรี  ทัฬห์  บุญเฉลย นายทหารฝ่ า ย เ สน าธิ ก า รประจํ า   
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  เป็น  ผู้อํานวยการศูนย์การโทรคมนาคมทหาร  กรมการสื่อสารทหาร   

๒๔๗. พลตรี  ณัฏฐ์พัชร์  ชาตวัฒนานนท์ ผู้อํานวยการศูนย์การโทรคมนาคมทหาร  
กรมการสื่อสารทหาร  เป็น  ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร  กรมการสื่อสารทหาร   

๒๔๘. พลตรี  อภิสิทธิ์  นุชบุษบา ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค  ๔  
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  เป็น  ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค  ๓  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

๒๔๙. พลตรี  สุชาติ  สุทธิพล ผู้ อํ านวยการสํ านั กปฏิ บัติ การ เพื่ อ 
ความม่ันคง  กรมกิจการชายแดนทหาร  เป็น  ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุน  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา   

๒๕๐. พลตรี  พรพิศ  รัตนานนท์ ตุลาการพระธรรมนูญประจําสํานัก 
ตุลาการทหาร  เป็น  ผู้อํานวยการสํานักงานพระธรรมนูญทหาร   

๒๕๑. พลตรี  สุชาติ  แดงประไพ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย  
เป็น  ผู้ช่วยผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและความมั่นคง   

๒๕๒. พลตรี  ไพศาล  งามวงษ์วาน ผู้อํานวยการสํานักบริหารสิ่งอุปกรณ์  
กรมส่งกําลังบํารุงทหาร  เป็น  ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติการเพื่อความม่ันคง  กรมกิจการชายแดนทหาร   

๒๕๓. พลอากาศตรี  กระมล  ทองประมูล เสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  เป็น  รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ 

๒๕๔. พลตรี  ณัฐพัชร์  หลักทรัพย์ ผู้อํ านวยการสํานักกิจการชายแดน 
กับประเทศเพื่อนบ้าน  กรมกิจการชายแดนทหาร  เป็น  รองเสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

๒๕๕. พลเรือตรี  คงคา  เทพกุญชร รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  เป็น  ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด 

๒๕๖. พลตรี  สุเมธี  สานสุวรรณ ผู้อํานวยการสํานักสวัสดิการทหาร   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 

๒๕๗. พลตรี  สุเมธ  พรหมตรุษ ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 

๒๕๘. พลตรี  จรูญ  อําภา ผู้ อํ า น ว ย ก า ร สํ า นั ก ป ฏิ บั ติ ก า ร   
ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและความม่ันคง  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการ
กองทัพไทย   

๒๕๙. นาวาเอก  เถลิงศักดิ์  ศิริสวัสดิ์ เป็น  รองเจ้ากรมยุทธการทหาร 
๒๖๐. นาวาเอก  ปกครอง  มนธาตุผลิน เป็น  รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร 
๒๖๑. พันเอก  บรรเจิด  รามโกมุท เป็น  รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร 



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

๒๖๒. พันเอก  กฤช  ป่ีทอง เป็น  รองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร 
๒๖๓. พันเอก  ธวัชชัย  ดะนุดิษฐ์ เป็น  รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการ

ทหารพัฒนา 
๒๖๔. พันเอก  พนม  ใจทหาร เป็น  ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและ

แผนกําลังพล  กรมกําลังพลทหาร 
๒๖๕. พันเอก  ประดิยุทธ  กลิ่นศรีสุข เป็น  เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน

การก่อการร้ายสากล 
๒๖๖. พันเอก  นที  วงศ์อิศเรศ เ ป็น   ผู้ อํ านวยการสํานักข่าวกรอง   

กรมข่าวทหาร 
๒๖๗. พันเอก  ชิดชนก  นุชฉายา เป็น  ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน  

กรมยุทธการทหาร   
๒๖๘. นาวาเอก  ณัฐพงศ์  เกตุสมบูรณ์ เ ป็น   ผู้ อํ านวยการศูนย์ปฏิบัติการ 

เพื่อสันติภาพ  กรมยุทธการทหาร   
๒๖๙. พันเอก  นันทภพ  วรมิศร์ เป็น  ผู้อํานวยการสํานักส่งกําลังบํารุงร่วม  

กรมส่งกําลังบํารุงทหาร 
๒๗๐. พันเอก  กฤดา  เต๋วิยะ เป็น  ผู้อํานวยการสํานักบริหารสิ่งอุปกรณ์  

กรมส่งกําลังบํารุงทหาร   
๒๗๑. พันเอก  ศิริพงษ์  พุ่มพวง เ ป็น   ผู้ อํ านวยการ สํานักแผนและ

อํานวยการสื่อสาร  กรมการสื่อสารทหาร   
๒๗๒. พันเอก  อรรถนพ  ลาภชุ่มศรี เป็น  ผู้อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากร  

สํานักงานปลัดบัญชีทหาร   
๒๗๓. พันเอก  อนุสรรค์  คุ้มอักษร เป็น  ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค  ๔  

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา   
๒๗๔. พันเอก  นําพล  คงพันธ์ เป็น  ผู้อํานวยการสํานักงานทหารพัฒนา  

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
๒๗๕. พันเอก  กฤษณ์  จันทรนิยม เป็น  เลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย 
๒๗๖. พันเอก  อภิวัฒน์  ทองอยู่ เ ป็น   ผู้อํ านวยการสํานักตรวจการ

ปฏิบัติราชการ  สํานักงานจเรทหาร   
๒๗๗. พันเอก  เชาวลิตร  สังฆฤทธิ์ เป็น  ผู้อํานวยการสํานักสวัสดิการทหาร 
๒๗๘. พันเอก  ราเมศร์  สันติบุตร เป็น  ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติการ  

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและความมั่นคง  



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

๒๗๙. พันเอก  มนัส  แถบทอง เป็น  ผู้อํานวยการสํานักกิจการชายแดน
กับประเทศเพื่อนบ้าน  กรมกิจการชายแดนทหาร   

๒๘๐. พันเอก  ชํานาญ  ช้างสาต เ ป็น   ผู้อํ านวยการสํานักวิทยาการ 
ความม่ันคง  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ   

๒๘๑. พันเอก  กนกพงษ์  จันทร์นวล เป็น  ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร  
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

๒๘๒. นาวาเอก  ประวิณ  จิตตินันทน์ เป็น  รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการ 
ทหาร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

๒๘๓. พันเอก  ศุภธัช  นรินทรภักดี เป็น  เสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

๒๘๔. พันเอก  ปราโมทย์  ศรีสวัสดิ์ เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจาํรองเสนาธิการทหาร 

๒๘๕. นาวาเอก  พิชัย  ล้อชูสกุล เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจํารองเสนาธิการทหาร 

๒๘๖. นาวาอากาศเอก  ไพฑูรย์  ประเทืองมาน เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจํารองเสนาธิการทหาร 

๒๘๗. พันเอก  ธนินทร์  พู่ทองคํา เป็น  ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจํารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

๒๘๘. นาวาอากาศเอก  รณชัย  เชี่ยวชาญ เป็น  ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจํารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

๒๘๙. พันเอก  ปธาน  ทองขุนนา เป็น  นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา 
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด   

๒๙๐. พันเอก  ชัยวัฒน์  พรมทอง เป็น  ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ  (อัตรา  พลตรี) 

๒๙๑. นาวาเอก  ศุภเศรษฐ์  ศิริสังข์ไชย เป็น  ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ  (อัตรา  พลเรือตรี) 

๒๙๒. พันเอก  ณัชวัสส์  เพ็งไพบูลย์ เ ป็น   ผู้ ชํ านาญการกองบัญชาการ
กองทัพไทย 

๒๙๓. พันเอก  ภักดี  ศรีชุมพล เ ป็น   ผู้ ชํ านาญการกองบัญชาการ
กองทัพไทย 

๒๙๔. พันเอก  จิรายุ  สุตะพาหะ เ ป็น   ผู้ ทรง คุณวุฒิ กอง บัญชาการ
กองทัพไทย 



 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

๒๙๕. พันเอก  ปรีชา  บุญทับ เ ป็น   ผู้ ทรง คุณวุฒิ กอง บัญชาการ
กองทัพไทย 

๒๙๖. พันเอก  อภิเกียรติ  ชวนกระโทก เ ป็น   ผู้ ทรง คุณวุฒิ กอง บัญชาการ
กองทัพไทย 

๒๙๗. พันเอก  สําราญ  ย้ิมขาวผ่อง เ ป็น   ผู้ ทรง คุณวุฒิ กอง บัญชาการ
กองทัพไทย 

๒๙๘. พันเอก  คมกฤช  พลพิลา เ ป็น   ผู้ ทรง คุณวุฒิ กอง บัญชาการ
กองทัพไทย 

๒๙๙. พันเอก  เลียบ  จันทร์สุขโข เ ป็น   ผู้ ทรง คุณวุฒิ กอง บัญชาการ
กองทัพไทย 

๓๐๐. พันเอก  ธีรฉัตร  ศิลารัตน์ เ ป็น   ผู้ ทรง คุณวุฒิ กอง บัญชาการ
กองทัพไทย 

๓๐๑. พันเอก  พงษ์ศักดิ์  มาอินทร์ เ ป็น   ผู้ ทรง คุณวุฒิ กอง บัญชาการ
กองทัพไทย 

๓๐๒. พันเอก  เกรียงศักดิ์  ศากยะวงศ์ เ ป็น   ผู้ ทรง คุณวุฒิ กอง บัญชาการ
กองทัพไทย 

๓๐๓. พันเอก  อํานาจ  เลิศหิรัณย์ เ ป็น   ผู้ ทรง คุณวุฒิ กอง บัญชาการ
กองทัพไทย 

๓๐๔. พันเอก  วิเชียร  ศรีเดิมมา เ ป็น   ผู้ ทรง คุณวุฒิ กอง บัญชาการ
กองทัพไทย 

๓๐๕. พันเอก  เทอดศักดิ์  ตรีรัตนกูล เ ป็น   ผู้ ทรง คุณวุฒิ กอง บัญชาการ
กองทัพไทย 

๓๐๖. พันเอก  เฉลิมชัย  สุขขี เ ป็น   ผู้ ทรง คุณวุฒิ กอง บัญชาการ
กองทัพไทย 

๓๐๗. พันเอก  วุฒิชัย  โพธิ์วิสันต์ เ ป็น   ผู้ ทรง คุณวุฒิ กอง บัญชาการ
กองทัพไทย 

๓๐๘. พันเอก  พีระศักดิ์  อุ่นอก เ ป็น   ผู้ ทรง คุณวุฒิ กอง บัญชาการ
กองทัพไทย 

๓๐๙. พันเอก  นรินทร์  สมุทรประภูติ เ ป็น   ผู้ ทรง คุณวุฒิ กอง บัญชาการ
กองทัพไทย 

๓๑๐. พันเอก  จักษ์ชัย  ประยูรโภคราช เ ป็น   ผู้ ทรง คุณวุฒิ กอง บัญชาการ
กองทัพไทย 



 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

๓๑๑. พันเอก  ภัทธเดช  อาขวานนท์ เ ป็น   ผู้ ทรง คุณวุฒิ กอง บัญชาการ
กองทัพไทย 

๓๑๒. พันเอก  วิเชียร  ผ่องจันทึก เ ป็น   ผู้ ทรง คุณวุฒิ กอง บัญชาการ
กองทัพไทย 

๓๑๓. พันเอก  จักรกริช  จันทร์แจ้ง เ ป็น   ผู้ ทรง คุณวุฒิ กอง บัญชาการ
กองทัพไทย 

๓๑๔. พันเอก  ทนงค์  ลีฬหากาญจน์ เ ป็น   ผู้ ทรง คุณวุฒิ กอง บัญชาการ
กองทัพไทย 

๓๑๕. พันเอก  สมพล  ฤกษ์ดี เ ป็น   ผู้ ทรง คุณวุฒิ กอง บัญชาการ
กองทัพไทย 

๓๑๖. นาวาเอก  พิสิฐ  อินทร์จันทร์ เ ป็น   ผู้ ทรง คุณวุฒิ กอง บัญชาการ
กองทัพไทย 

๓๑๗. นาวาอากาศเอก  ธนกร  ทรรศนนท์ เ ป็น   ผู้ ทรง คุณวุฒิ กอง บัญชาการ
กองทัพไทย 

๓๑๘. นาวาอากาศเอก  ธีระพล  กรีพานิช เ ป็น   ผู้ ทรง คุณวุฒิ กอง บัญชาการ
กองทัพไทย 

๓๑๙. นาวาอากาศเอก  ปริญญา  จันทริก เ ป็น   ผู้ ทรง คุณวุฒิ กอง บัญชาการ
กองทัพไทย 

๓๒๐. นาวาอากาศเอก  สิทธิพิชัย  บุนนาค เ ป็น   ผู้ ทรง คุณวุฒิ กอง บัญชาการ
กองทัพไทย 

กองทัพบก 
๓๒๑. พลเอก  สสิน  ทองภักดี เสนาธิการทหารบก   

เป็น  รองผู้บัญชาการทหารบก 
๓๒๒. พลเอก  โกญจนาท  ศุกระเศรณี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก   

เป็น  ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก 
๓๒๓. พลเอก  สุรเดช  เฟื่องเจริญ หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ 

ประจําผู้บังคับบัญชา  เป็น  ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก 
๓๒๔. พลเอก  บุญชู  เกิดโชค ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  

เป็น  จเร  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 
๓๒๕. พลโท  อภิรัชต์  คงสมพงษ์ แม่ทัพภาคที่  ๑   

เป็น  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก 
๓๒๖. พลโท  วีรชัย  อินทุโศภน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน   

เป็น  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก 



 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

๓๒๗. พลโท  ณัฐพล  นาคพาณิชย์ รองเสนาธิการทหารบก   
เป็น  เสนาธิการทหารบก 

๓๒๘. พลโท  ชนาธิป  บุนนาค ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก   
เป็น  รองผู้อํานวยการสํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 

๓๒๙. พลโท  วราห์  บุญญะสิทธิ์ รองเสนาธิการทหารบก   
เป็น  ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก 

๓๓๐. พลโท  สรรชัย  อจลานนท์ รองเสนาธิการทหารบก   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลเอก) 

๓๓๑. พลโท  ธนเดช  เหลืองทองคํา เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารบก   
เป็น  หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา 

๓๓๒. พลโท  ศักดา  เปรุนาวิน แม่ทัพน้อยที่  ๒   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลเอก) 

๓๓๓. พลโท  ธนา  จารุวัต แม่ทัพน้อยที่  ๓   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลเอก) 

๓๓๔. พลโท  คุณวุฒิ  หมอแก้ว แม่ทัพน้อยที่  ๔   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลเอก) 

๓๓๕. พลโท  เกรียงไกร  ไกรลาศ ที่ปรึกษากองทัพบก   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลเอก) 

๓๓๖. พลโท  ธีระชัย  เกตุตรีกรณ์ ที่ปรึกษากองทัพบก   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลเอก) 

๓๓๗. พลโท  รัตนชัย  สุวรรณเทศ ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลเอก) 

๓๓๘. พลโท  สมโภชน์  วังแก้ว นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา  
สํานักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลเอก) 

๓๓๙. พลโท  ชัยณรงค์  แกล้วกล้า ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทพับก   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลเอก) 

๓๔๐. พลโท  ชาติชาย  ขันสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลเอก) 

๓๔๑. พลโท  ชินวัฒน์  แม้นเดช ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลเอก) 

๓๔๒. พลโท  ต่อศักดิ์  สุมะโน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลเอก) 



 หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

๓๔๓. พลโท  พัฒนา  มาตร์มงคล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลเอก) 

๓๔๔. พลโท  วรวิทย์  วรรธนะศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลเอก) 

๓๔๕. พลโท  สมพงษ์  ไทรงาม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลเอก) 

๓๔๖. พลโท  สรชัช  วรปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลเอก) 

๓๔๗. พลโท  สุรชัย  สินไชย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลเอก) 

๓๔๘. พลโท  ชูชาติ  บัวขาว เจ้ากรมยุทธการทหารบก   
เป็น  รองเสนาธิการทหารบก  

๓๔๙. พลโท  สุชาติ  ผ่องพุฒิ เจา้กรมการทหารสื่อสาร   
เป็น  รองเสนาธิการทหารบก  

๓๕๐. พลโท  สิงห์ทอง  หมีทอง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก   
เป็น  รองเสนาธิการทหารบก  

๓๕๑. พลโท  กู้เกียรติ  ศรีนาคา แม่ทัพน้อยที่  ๑   
เป็น  แม่ทัพภาคที่  ๑ 

๓๕๒. พลโท  ดําริห์  สุขพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก   
เป็น  ผู้อํานวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่  ๒  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายใน
กองทัพบก  

๓๕๓. พลโท  ณรงค์  สบายพร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก   
เป็น  ผู้อํานวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่  ๓  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายใน
กองทัพบก 

๓๕๔. พลตรี  กิตติทัศน์  เป่ียมสุวรรณ์ ผู้อํานวยการสํานกับริหารทรัพยากร   
สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก  เป็น  ปลัดบัญชีทหารบก 

๓๕๕. พลตรี  เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้ บัญชาการกองพลทหารม้ าที่   ๒  
รักษาพระองค์  เป็น  เจ้ากรมยุทธการทหารบก  

๓๕๖. พลตรี  รุจน์  อ่อนน้อมพันธุ์ รองเจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารบก   
เป็น  เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารบก  

๓๕๗. พลตรี  ธรากร  ธรรมวินทร รองแม่ทัพภาคที่  ๒   
เป็น  แม่ทัพภาคที่  ๒ 



 หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

๓๕๘. พลตรี  ธรรมนูญ  วิถี รองแม่ทัพภาคที่  ๑   
เป็น  แม่ทัพน้อยที่  ๑ 

๓๕๙. พลตรี  สนธยา  ศรีเจริญ รองแม่ทัพภาคที่  ๒   
เป็น  แม่ทัพน้อยที่  ๒ 

๓๖๐. พลตรี  สมพงษ์  แจ้งจํารัส รองแม่ทัพภาคที่  ๓   
เป็น  แม่ทัพน้อยที่  ๓ 

๓๖๑. พลตรี  เก้ือกูล  อินนาจักร์ รองแม่ทัพภาคที่  ๔   
เป็น  แม่ทัพน้อยที่  ๔ 

๓๖๒. พลตรี  สุนัย  ประภูชะเนย์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงคราม
พิเศษ  เป็น  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 

๓๖๓. พลตรี  มณฑล  ปราการสมุทร รองเจ้ากรมการทหารสื่อสาร   
เป็น  เจ้ากรมการทหารสื่อสาร  

๓๖๔. พลตรี  วิโรจน์  วิจิตรโท รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษา
ดินแดน  เป็น  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

๓๖๕. พลตรี  สุรพจน์  พงษ์ประสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก   
เป็น  เสนาธิการ  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก 

๓๖๖. พลตรี  ยงยุทธ  สอนไม้ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก   
เป็น  รองจเร  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 

๓๖๗. พลตรี  บรรพต  พูลเพียร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก   
เป็น  ผู้อํานวยการสํานักติดตามสถานการณ์  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก 

๓๖๘. พลตรี  วีระ  บรรทม รองเจ้ากรมกําลังพลทหารบก   
เป็น  ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานบุคคล  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก 

๓๖๙. พลตรี  สิริพจน์  รําไพกุล ผู้ อํ า น ว ยก า ร สํ า นั ก วิ เ ท ศ สั มพั น ธ์   
กรมข่าวทหารบก  เป็น  ผู้อํานวยการสํานักการข่าว  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน
กองทัพบก 

๓๗๐. พลตรี  พีระ  ฉิมปรี รองเจ้ากรมยุทธการทหารบก   
เป็น  ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ความม่ันคง  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคง
ภายในกองทัพบก  

๓๗๑. พลตรี  วุฒิไกร  คล้ายวงษ์ ผู้ อํ า น วยการสํ านั ก ส่ ง กํ า ลั ง บํ า รุ ง   
กรมส่งกําลังบํารุงทหารบก  เป็น  ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานทั่วไป  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษา 
ความม่ันคงภายในกองทัพบก 



 หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

๓๗๒. พลตรี  ทรงพล  รัตนโกเศรษฐ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก   
เป็น  ผู้อํานวยการสํานักกิจการมวลชนและสารนิเทศ  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายใน
กองทัพบก 

๓๗๓. พลตรี  ศิริเดช  ศิลปสุขุม รองปลัดบัญชีทหารบก   
เป็น  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณและการเงิน  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายใน
กองทัพบก 

๓๗๔. พลตรี  พิบูลย์  มณีโชติ รอ งผู้ บัญชาการห น่ วย บัญชาการ
สงครามพิเศษ  เป็น  ผู้อํานวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่  ๑  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษา 
ความม่ันคงภายในกองทัพบก  

๓๗๕. พลตรี  ผดุง  ย่ิงไพบูลย์สุข รองแม่ทัพภาคที่  ๓   
เป็น  ผู้อํานวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่  ๔  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายใน
กองทัพบก  

๓๗๖. พลตรี  ศักดา  เนียมคํา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก   
เป็น  ผู้อํานวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่  ๕  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายใน
กองทัพบก  

๓๗๗. พลตรี  อุดมศักดิ์  บัวพรหมมาตร์ รอ งผู้ บัญชาการห น่ วย บัญชาการ
สงครามพิเศษ  เป็น  ที่ปรึกษากองทัพบก 

๓๗๘. พลตรี  สุริศร์  สุขชุ่ม รอ งผู้ บัญชาการห น่ วย บัญชาการ 
รักษาดินแดน  เป็น  ที่ปรึกษากองทัพบก 

๓๗๙. พลตรี  วัชระ  สัตยวงศ์ทิพย์ ผู้อํานวยการส่วนวิชาทหาร  โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า  เป็น  รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา 

๓๘๐. พลตรี  เถลิงศักดิ์  พูลสุวรรณ รองแม่ทัพน้อยที่  ๒   
เป็น  นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา  สํานักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๓๘๑. พลตรี  พงษ์สวัสดิ์  พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่  ๑   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๓๘๒. พลตรี  วรพล  วิศรุตพิชญ์ รองแม่ทัพภาคที่  ๔   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๓๘๓. พลตรี  ศรีศักดิ์  พูนประสิทธิ์ รองแม่ทัพน้อยที่  ๑   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๓๘๔. พลตรี  วิทยา  อรุณเมธี รองแม่ทัพน้อยที่  ๔   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 



 หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

๓๘๕. พลตรี  สุรเดช  จารุจินดา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๓๘๖. พลตรี  สุรศักดิ์  แพน้อย รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๓๘๗. พลตรี  สันต์ชัย  เกิดสวัสดิ์ รองผู้ บัญชาการโรง เ รียนนาย ร้อย 
พระจุลจอมเกล้า  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท)  

๓๘๘. พลตรี  สุขุม  สุขศรี รองผู้ บัญชาการโรง เ รียนนาย ร้อย 
พระจุลจอมเกล้า  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๓๘๙. พลตรี  สุรสีห์  ครุธเวโช เจ้ากรมสารบรรณทหารบก   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๓๙๐. พลตรี  สมศักดิ์  สรไชยเมธา เจ้ากรมจเรทหารบก   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อตัรา  พลโท) 

๓๙๑. พลตรี  วิโรจน์  ศิลาอาศน์ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๓๙๒. พลตรี  ฤทธี  อินทราวุธ ผู้อํานวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๓๙๓. พลตรี  สมชาติ  แน่นอุดร ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่  ๓   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๓๙๔. พลตรี  ธนิสร  วงษ์กล้าหาญ ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๓๙๕. พลตรี  พิศาล  นาคผจญ ผู้บัญชาการกองพลทหารพัฒนาที่  ๓   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๓๙๖. พลตรี  อชิร์ฉัตร  โรจนะภิรมย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๒๒   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๓๙๗. พลตรี  กิตติศักดิ์  แม้นเหมือน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๓๒   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๓๙๘. พลตรี  เกษมสุข  ตาคํา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๓๓   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๓๙๙. พลตรี  ทวีศักดิ์  วินิจสร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๓๕   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๔๐๐. พลตรี  วิรัชช์  กมลศิลป์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๔๒   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 



 หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

๔๐๑. พลตรี  ปริยารณ  มัชฌิมวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๔๓   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๔๐๒. พลตรี  วิชัย  ทัศนมณเฑียร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๔๕   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๔๐๓. พลตรี  ณรงค์ศักดิ์  อัมรานนท์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๔๐๔. พลตรี  บัณฑิต  สุวัฑฒน ผู้ บัญชาการศูนย์ต่อสู้ ป้องกันภัยทาง
อากาศกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท)  

๔๐๕. พลตรี  นภดล  ศรีตระกูล ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ  
กรมสรรพาวุธทหารบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท)    

๔๐๖. พลตรี  ศักดา  วรรณโภคา ผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบก   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๔๐๗. พลตรี  เธียรศักดิ์  ร่ืนเริง   ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจําผู้บังคับบัญชา  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท)  

๔๐๘. พลตรี  มนตรี  ช้างพลายแก้ว   นายทหารฝ่ า ย เ สน าธิ ก า รประจํ า
ผู้บังคับบัญชา  สํานักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๔๐๙. พลตรี  ดํารงพล  เชิดสงวน   หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา  
รองเสนาธิการทหาร  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท)  

๔๑๐. พลตรี  กุศล  ฤทธิ์เรืองเดช ผู้ชํานาญการกองทัพบก   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๔๑๑. พลตรี  ไพ  น้ําเจริญ ผู้ชํานาญการกองทัพบก   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๔๑๒. พลตรี  กฤษณะ  วโรภาษ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๔๑๓. พลตรี  กิติศักดิ์  มาระเนตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๔๑๔. พลตรี  จักราวุธ  สินพูลผล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๔๑๕. พลตรี  ชรินทร์  จ้อยสองสี ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๔๑๖. พลตรี  พิริยธรณ์  ภัทรชาติโยธิน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 



 หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

๔๑๗. พลตรี  ยุทธนา  ปานมุข ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๔๑๘. พลตรี  เลอเกียรติ  สุนทรเกส ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๔๑๙. พลตรี  สรกฤต  ศรีนาค ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๔๒๐. พลตรี  อนุธัช  บุนนาค ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๔๒๑. พลตรี  กิตติเชษฐ์  ศรดิษฐพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๔๒๒. พลตรี  วรรนพ  นาคประสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก   
เป็น  รองปลัดบัญชีทหารบก 

๔๒๓. พลตรี  อยุทธ์  ศรีวิเศษ ผู้อํานวยการสํานักปกครองและบริการ
กําลังพล  กรมกําลังพลทหารบก  เป็น  รองเจ้ากรมกําลังพลทหารบก 

๔๒๔. พลตรี  ชนาวุธ  บุตรกินรี ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติการ  กรมยุทธการ
ทหารบก  เป็น  รองเจ้ากรมยุทธการทหารบก 

๔๒๕. พลตรี  ชัยมนตรี  โพธิ์ทอง ผู้อํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาระบบ  
กรมส่งกําลังบํารุงทหารบก  เป็น  รองเจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารบก 

๔๒๖. พลตรี  เจริญชัย  หินเธาว์ ผู้ บัญชาการกองพลทหารราบที่   ๒  
รักษาพระองค์  เป็น  รองแม่ทัพภาคที่  ๑ 

๔๒๗. พลตรี  วุฒิชัย  นาควานิช ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่  ๙   
เป็น  รองแม่ทัพภาคที่  ๑ 

๔๒๘. พลตรี  ธัญญา  เกียรติสาร ผู้บัญชาการกองพลทหารพัฒนาที่  ๒   
เป็น  รองแม่ทัพภาคที่  ๒ 

๔๒๙. พลตรี  วิฑูรย์  ศิริปักมานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๒๑   
เป็น  รองแม่ทัพภาคที่  ๒ 

๔๓๐. พลตรี  รเณศ  อินทร์ย้ิม รองแม่ทัพน้อยที่  ๓   
เป็น  รองแม่ทัพภาคที่  ๓ 

๔๓๑. พลตรี  ฉลองชัย  ชัยยะคํา เสนาธิการกองทัพภาคที่  ๓   
เป็น  รองแม่ทัพภาคที่  ๓ 

๔๓๒. พลตรี  วิชาญ  สุขสง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่  ๑๕   
เป็น  รองแม่ทัพภาคที่  ๔ 



 หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

๔๓๓. พลตรี  วัลลภ  ฐิติกุล ผู้บัญชาการกองพลทหารพัฒนาที่  ๔   
เป็น  รองแม่ทัพภาคที่  ๔ 

๔๓๔. พลตรี  อภิชาติ  สุขแจ่ม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๑๗   
เป็น  รองแม่ทัพน้อยที่  ๑ 

๔๓๕. พลตรี  สุทิน  เบ็ญจวิไลกุล เสนาธิการกองทัพภาคที่  ๒   
เป็น  รองแม่ทัพน้อยที่  ๒ 

๔๓๖. พลตรี  บุญยืน  อินกว่าง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๓๑   
เป็น  รองแม่ทัพน้อยที่  ๓ 

๔๓๗. พลตรี  สมพล  ปานกุล เสนาธิการกองทัพน้อยที่  ๔   
เป็น  รองแม่ทัพน้อยที่  ๔ 

๔๓๘. พลตรี  อรรถพร  เป้าประจักษ์ เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ   
เป็น  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  

๔๓๙. พลตรี  การุณ  โพธิ์วิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก   
เป็น  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 

๔๔๐. พลตรี  นพพร  ดุลยา เสนาธิการหน่วยบัญชาการป้องกันภัย
ทางอากาศกองทัพบก  เป็น  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก  

๔๔๑. พลตรี  พิรัติ  บรรจงเขียน เสนาธิการกรมการทหารสื่อสาร   
เป็น  รองเจ้ากรมการทหารสื่อสาร  

๔๔๒. พลตรี  ชาญชัย  ติกขะปัญโญ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี   
เป็น  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก 

๔๔๓. พลตรี  ปราการ  ปทะวานิช ผู้บัญชาการศูนย์การกําลังสํารอง   
เป็น  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

๔๔๔. พลตรี  วัชระ  นิตยสุทธิ์ เสนาธิการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  
เป็น  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

๔๔๕. พลตรี  พรเทพ  วัชรวิสุทธิ์ เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารบก   
เป็น  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก 

๔๔๖. พลตรี  สมบูรณ์  ดีรอด ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก   
เป็น  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก 

๔๔๗. พลตรี  ณรงค์  พฤกษารุ่งเรือง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่  ๑๑   
เป็น  รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

๔๔๘. พลตรี  วินัฐ  อินทรสุวรรณ ผู้อํานวยการส่วนการศึกษา  โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า  เป็น  รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 



 หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

๔๔๙. พลตรี  นิวัติ  พงศ์สิทธิศักดิ์ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาและบริหาร
กําลังพล  กรมกําลังพลทหารบก  เป็น  เจ้ากรมสารบรรณทหารบก 

๔๕๐. พลตรี  สนิธชนก  สังขจันทร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๑๑   
เป็น  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่  ๙ 

๔๕๑. พลตรี  ภาณุวัฒน์  เหนียวแน่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๓๙   
เป็น  ผู้บัญชาการกองพลทหารพัฒนาที่  ๓ 

๔๕๒. พลตรี  วส ุ เจียมสุข ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก   
เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๑๗ 

๔๕๓. พลตรี  ณัฐชนก  ศิริทีปตานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๒๗   
เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๒๑ 

๔๕๔. พลตรี  อรรถ  สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๒๑๐   
เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๒๒ 

๔๕๕. พลตรี  สุพจน์  บูรณจารี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๓๖   
เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๓๑ 

๔๕๖. พลตรี  สาธิต  ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๓๔   
เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๓๓ 

๔๕๗. พลตรี  สายัณห์  เมืองศรี ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ   
เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๓๔ 

๔๕๘. พลตรี  ชัยเดช  สุรวดี เสนาธิการกองทัพน้อยที่  ๓   
เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๓๕ 

๔๕๙. พลตรี  วิทยา  วรรคาวิสันต์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๓๘   
เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๓๖ 

๔๖๐. พลตรี  วิจารณ์  จดแตง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก   
เป็น  ผู้อํานวยการสํานักงานพระธรรมนูญทหารบก 

๔๖๑. พลตรี  ธงชัย  รอดย้อย นายทหารฝ่ า ย เ สน าธิ ก า รประจํ า
ผู้บังคับบัญชา  สํานักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก  เป็น  ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติการ  กรมยุทธการ
ทหารบก 

๔๖๒. พลตรี  นมิิตร์  สะโมทาน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล  
กรมแพทย์ทหารบก  เป็น  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  ศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า 

๔๖๓. พลตรี  ชัชวาล  บูรณรัช เสนาธิ ก าร ศูน ย์อํ านวยการแพทย์ 
พระมงกุฎเกล้า  เป็น  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล  กรมแพทย์ทหารบก 
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๔๖๔. พลตรี  สุรพล  ตาปนานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก   
เป็น  ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 

๔๖๕. พลตรี  พิชัย  เข็มทอง ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหาร  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายใน
กองทัพบก 

๔๖๖. พลตรี  เรืองสิทธิ์  มิตรภานนท์ ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  รองผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ความม่ันคง  สํานักงานปฏิบัติภารกิจ 
รักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก 

๔๖๗. พลตรี  ณัฏฐ์สิทธิ์  ละแมนชัย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก   
เป็น  รองผู้อํานวยการสํานักบริหารงานทั่วไป  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายใน
กองทัพบก 

๔๖๘. พลตรี  อุทัย  ศรีชลาลักษณ์ ผู้อํานวยการสํานักบริหารงบประมาณ  
สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก  เป็น  รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณและการเงิน  สํานักงานปฏิบัติ
ภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก 

๔๖๙. พลตรี  ธิติชัย  ปรีชา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก   
เป็น  รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณและการเงิน  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน
กองทัพบก 

๔๗๐. พลตรี  ศิริพงษ์  รูปงาม ผู้ชํานาญการกองทัพบก   
เป็น  รองผู้อํานวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่  ๔  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายใน
กองทัพบก 

๔๗๑. พลตรี  วาสิฏฐ์  มณีโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก   
เป็น  รองผู้อํานวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่  ๕  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายใน
กองทัพบก 

๔๗๒. พลตรี  อดิศักดิ์  บัวพรหมมาตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก   
เป็น  ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดที่  ๑  สํานักงานปฏิบัติภารกิจ
รักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก 

๔๗๓. พลตรี  สีหเดช  ดีสนธิโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก   
เป็น  ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดที่  ๒  สํานักงานปฏิบัติภารกิจ
รักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก 

๔๗๔. พลตรี  อนุสรณ์  นุตสถิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก   
เป็น  ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดที่  ๘  สํานักงานปฏิบัติภารกิจ
รักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก 
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๔๗๕. พลตรี  กรีพล  อุทิตสาร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก   
เป็น  ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดที่  ๑๓  สํานักงานปฏิบัติภารกิจ
รักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก 

๔๗๖. พันเอก  ภูวดล  พลนาค เป็น  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการ
สงครามพิเศษ 

๔๗๗. พันเอก  สุขสรรค์  หนองบัวล่าง เป็น  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบท่ี  ๒  
รักษาพระองค์ 

๔๗๘. พันเอก  สัญชัย  รุ่งศรีทอง เป็น  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่  ๓ 
๔๗๙. พันเอก  ทรงวิทย์  หนุนภักดี เป็น  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่  ๑๑ 
๔๘๐. พันเอก  สมดุลย์  เอี่ยมเอก เป็น  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่  ๑๕ 
๔๘๑. พันเอก  สุวิทย์  เกตุศรี เป็น  ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่  ๒  

รักษาพระองค์ 
๔๘๒. พันเอก  นพดล  พรหมแพทย์ เป็น  ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ 
๔๘๓. พันเอก  วรชัย  คุณกมุท เป็น  ผู้บัญชาการกองพลทหารพัฒนาที่  ๒ 
๔๘๔. พันเอก  จีรัชญ์  บุญชญา เป็น  ผู้บัญชาการกองพลทหารพัฒนาที่  ๔ 
๔๘๕. พันเอก  ปิยพงศ์  กลิ่นพันธุ์ เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๑๑ 
๔๘๖. พันเอก  ปฏิกรณ ์ เอี่ยมละออ เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๒๗ 
๔๘๗. พันเอก  สมชาย  ครรภาฉาย เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๒๑๐ 
๔๘๘. พันเอก  สุรคล  ท้วมเสม เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๓๒ 
๔๘๙. พันเอก  ธวัช  ศรีสว่าง เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๓๘ 
๔๙๐. พันเอก  จาตุรงค์  เชื้อคําฟู เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๓๙ 
๔๙๑. พันเอก  วรพล  วรพันธ์ เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๔๒ 
๔๙๒. พันเอก  ทวี  เกิดสมบูรณ์ เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๔๓ 
๔๙๓. พันเอก  มโนช  จันทร์คีรี เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๔๕ 
๔๙๔. พันเอก  ศุภณัฐ  แก้วหิรัญ เป็น  เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก 
๔๙๕. พันเอก  ประธาน  นิลพัฒน์ เป็น  เจ้ากรมจเรทหารบก 
๔๙๖. พันเอก  ธวัชชัย  พัดทอง เป็น  เจ้ากรมการขนส่งทหารบก 
๔๙๗. พันเอก  พรประสิทธิ์  กล่ําสมบัติ   เป็น  เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก   
๔๙๘. พันเอก  ไกรเวทย์  พูลอําไภย์ เป็น  ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ 
๔๙๙. พันเอก  พินิจ  แจ้งแสงทอง เป็น  ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ 
๕๐๐. พันเอก  วิรัตน์  นาคจู เป็น  ผู้บัญชาการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัย

ทางอากาศกองทัพบก 
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๕๐๑. พันเอก  กุศล  อุปลานนท์ เป็น  ผู้บัญชาการศูนย์การเคลื่อนย้าย
กองทัพบก 

๕๐๒. พันเอก  เอนก  กล่อมจิตร เป็น  ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ  
กรมสรรพาวุธทหารบก 

๕๐๓. พันเอก  สุดยอด  พรมแก้ว เป็น  ผู้บัญชาการศูนย์การกําลังสํารอง 
๕๐๔. พันเอก  ไตรจักร์  นาคะไพบูลย์ เป็น  ผู้ บัญชาการศูนย์การนักศึกษา 

วิชาทหาร 
๕๐๕. พันเอก  ธีระพงษ์  เย็นอุทก เป็น  ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก 
๕๐๖. พันเอก  ศุภวัฒณ์  ธีรเนตร เป็น  ผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบก 
๕๐๗. พันเอก  พันธุ์พิศิษฐ์  ทรรพวสุ เป็น  เสนาธิการกองทัพภาคที่  ๒ 
๕๐๘. พันเอก  ทรงธรรม  สิทธิพงษ์ เป็น  เสนาธิการกองทัพภาคที่  ๓ 
๕๐๙. พันเอก  ธัฐธร  ศรศาสตร์ปรีชา เป็น  เสนาธิการกองทัพน้อยที่  ๓  
๕๑๐. พันเอก  สมชาติ  เปรมจิตต์ เป็น  เสนาธิการกองทัพน้อยที่  ๔ 
๕๑๑. พันเอก  เชษฐา  ตรงดี เ ป็น   เสนาธิ การหน่ วย บัญชาการ

สงครามพิเศษ 
๕๑๒. พันเอก  วรวุฒิ  วุฒิศิริ เป็น  เสนาธิการหน่วยบัญชาการป้องกันภัย 

ทางอากาศกองทัพบก 
๕๑๓. พันเอก  วสันต์  สวนแก้ว เป็น  เสนาธิการกรมการทหารสื่อสาร 
๕๑๔. พันเอก  วุฒิไกร  คล้ายทอง เป็น  เสนาธิการหน่วยบัญชาการรักษา

ดินแดน 
๕๑๕. พันเอก  สดับพงษ์  จันทุรัตน์ เป็น  เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารบก 
๕๑๖. พันเอก  ปราโมทย์  อิ่มวัฒนา เป็น  เสนาธิการศูนย์อํานวยการแพทย์

พระมงกุฎเกล้า 
๕๑๗. พันเอก  มานพ  สัมมาขันธ์ เป็น  ผู้อํานวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก 
๕๑๘. พันเอก  พงศ์พันธ์  ตรีวิมล เป็น  ผู้อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากร  

สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก 
๕๑๙. พันเอก  วิเชียร  แข็งขัน เป็น  ผู้อํานวยการสํานักบริหารงบประมาณ  

สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก 
๕๒๐. พันเอก  วรีะกาญจน์  โล่ห์สถาพรพิพิธ   เป็น  ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาและ

บริหารกําลังพล  กรมกําลังพลทหารบก 
๕๒๑. พันเอก  มานัสชัย  ศรีประจันทร์   เป็น  ผู้อํานวยการสํานักปกครองและ

บริการกําลังพล  กรมกําลังพลทหารบก 
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๕๒๒. พันเอก  เทอดศักดิ์  ดําขํา เป็น  ผู้อํานวยการสํานักวิเทศสัมพันธ์  
กรมข่าวทหารบก 

๕๒๓. พันเอก  ชัยรัตน์  จ่างแก้ว เ ป็น   ผู้ อํ านวยการสํานักข่าวกรอง   
กรมข่าวทหารบก 

๕๒๔. พันเอก  วัชรปาณี  มณีวรรณ เ ป็น   ผู้อํ านวยการสํ านักสนับสนุน   
กรมส่งกําลังบํารุงทหารบก 

๕๒๕. พันเอก  ภูวนารถ  ชมพูบุตร เป็น  ผู้อํานวยการสํานักส่งกําลังบํารุง  
กรมส่งกําลังบํารุงทหารบก 

๕๒๖. พันเอก  เทวมิตร  พลภักดี เป็น  ผู้อํานวยการสํานักบริหารและ
พัฒนาระบบ  กรมส่งกําลังบํารุงทหารบก 

๕๒๗. พันเอก  นิรันดร  ศรีคชา เป็น  ผู้อํานวยการสํานักกิจการพลเรือน  
กรมกิจการพลเรือนทหารบก 

๕๒๘. พันเอก  ปราโมทย์  ว่านเครือ เ ป็น   ผู้ อํ านวยการส่ วนการ ศึกษา  
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

๕๒๙. พันเอก  คเชนทร์เทพ  อาจิตปุญโญ   เ ป็น   ผู้ อํ านวยการส่ วนวิ ชาทหาร  
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

๕๓๐. พันเอก  ธนา  สุรารักษ์ เป็น  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี 
๕๓๑. พันเอก  พีระศักดิ์  จันทร์เด่นแสง เป็น  รองเสนาธิการ  สํานักงานปฏิบัติ

ภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก 
๕๓๒. พันเอก  เดชชาติ  คชอัมพล เป็น  รองเสนาธิการ  สํานักงานปฏิบัติ

ภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก 
๕๓๓. พันเอก  อาคม  กองลําเจียก เป็น  รองเสนาธิการ  สํานักงานปฏิบัติ

ภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก 
๕๓๔. พันเอก  พีรวัชฌ์  แสงทอง เป็น  ผู้อํานวยการสํานักโฆษก  สํานักงาน

ปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก 
๕๓๕. พันเอก  วีระพล  ติยะโคตร เป็น  รองผู้อํานวยการสํานักติดตาม

สถานการณ์  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก 
๕๓๖. พันเอก  ชลิต  พวงมาลีประดับ เป็น  ผู้ช่วย  จเร  สํานักงานปฏิบัติภารกิจ

รักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก 
๕๓๗. พันเอก  ภูมิชาย  นิลกําแหง เป็น  ผู้ช่วย  จเร  สํานักงานปฏิบัติภารกิจ

รักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก 



 หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

๕๓๘. พันเอก  วิรัตน์  แป้นพงษ์ เป็น  รองผู้อํานวยการสํานักบริหารงาน
บุคคล  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 

๕๓๙. พันเอก  อนุชา  สังฆสุวรรณ เป็น  รองผู้อํานวยการสํานักบริหารงาน
บุคคล  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 

๕๔๐. พันเอก  ราชิต  อรุณรังษี เป็น  รองผู้อํานวยการสํานักการข่าว  
สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก 

๕๔๑. พันเอก  นภนนท์  แก้วกําพล เป็น  รองผู้อํานวยการสํานักการข่าว  
สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก 

๕๔๒. พันเอก  ณัฐวุฒิ  ภาสุวณิชยพงศ์   เป็น  รองผู้อํานวยการสํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ความม่ันคง  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก 

๕๔๓. พันเอก  สมพงค์  ลิมปิโชติกุล เป็น  รองผู้อํานวยการสํานักบริหารงานทั่วไป  
สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก 

๕๔๔. พันเอก  สุริยาสิทธิ์  ภวังคนันท์ เป็น  รองผู้อํานวยการสํานักกิจการมวลชน
และสารนิเทศ  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก 

๕๔๕. พันเอก  เกษม  ทองสิงห์ เป็น  รองผู้อํานวยการสํานักกิจการมวลชน
และสารนิเทศ  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก 

๕๔๖. พันเอก  ณัฏฐ์สิทธิ์  แสงบัวแก้ว เป็น  รองผู้อํานวยการศูนย์ประสาน 
การปฏิบัติที่  ๑  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก 

๕๔๗. พันเอก  ชัยณรงค์  กิจรุ่งโรจน์เจริญ   เป็น  รองผู้อํานวยการศูนย์ประสาน 
การปฏิบัติที่  ๑  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก 

๕๔๘. พันเอก  ชานนท์  ใช้สง่า เป็น  รองผู้อํานวยการศูนย์ประสาน 
การปฏิบัติที่  ๒  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก 

๕๔๙. พันเอก  วิภูษณะ  คล้ายมณี เป็น  รองผู้อํานวยการศูนย์ประสาน 
การปฏิบัติที่  ๒  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก 

๕๕๐. พันเอก  จิรฐิต  ธีรกุล เป็น  รองผู้อํานวยการศูนย์ประสาน 
การปฏิบัติที่  ๓  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก 

๕๕๑. พันเอก  กฤตภาส  สมิทธิอาภรณ์   เป็น  รองผู้อํานวยการศูนย์ประสาน 
การปฏิบัติที่  ๓  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก 

๕๕๒. พันเอก  ปรเมศวร์  กันมินทร์ เป็น  รองผู้อํานวยการศูนย์ประสาน 
การปฏิบัติที่  ๔  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก 

๕๕๓. พันเอก  บุญชัย  เกษตรตระการ เป็น  รองผู้อํานวยการศูนย์ประสาน 
การปฏิบัติที่  ๕  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก 



 หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

๕๕๔. พันเอก  ชัยวัฒน์  บุญธรรมเจริญ เป็น  รองผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติภารกิจ
รักษาความม่ันคงภายในภาคที่  ๑  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก 

๕๕๕. พันเอก  ราชันย์  ประจันตะเสน เป็น  รองผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติภารกิจ
รักษาความม่ันคงภายในภาคที่  ๒  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก 

๕๕๖. พันเอก  อุกฤษฎ์  นุตคําแหง เป็น  รองผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติ
ภารกิจรักษาความม่ันคงภายในภาคที่  ๓  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก 

๕๕๗. พันเอก  เอกพันธ์  สุวรรณวิจิตร เป็น  รองผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติ
ภารกิจรักษาความม่ันคงภายในภาคที่  ๔  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก 

๕๕๘. พันเอก  มนัส  จันดี เป็น  ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติภารกิจ
รักษาความม่ันคงภายในจังหวัดที่  ๓  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก 

๕๕๙. พันเอก  ทัศไนย  ประทุมทอง เป็น  ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติภารกิจ
รักษาความม่ันคงภายในจังหวัดที่  ๔  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก 

๕๖๐. พันเอก  ชินโชติ  บุญยไพศาลเจริญ   เป็น  ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติภารกิจ
รักษาความม่ันคงภายในจังหวัดที่  ๕  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก 

๕๖๑. พันเอก  พณิชย์  ศิริพละ เป็น  ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติภารกิจ
รักษาความม่ันคงภายในจังหวัดที่  ๖  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก 

๕๖๒. พันเอก  นเรศ  หมวกเหล็ก เป็น  ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติภารกิจ
รักษาความม่ันคงภายในจังหวัดที่  ๗  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก 

๕๖๓. พันเอก  กาจบดินทร์  ย่ิงดอน เป็น  ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติภารกิจ
รักษาความม่ันคงภายในจังหวัดที่  ๙  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก 

๕๖๔. พันเอก  ศุภชัย  ศุภเมธี เป็น  ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติภารกิจ
รักษาความม่ันคงภายในจังหวัดที่  ๑๐  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก 

๕๖๕. พันเอก  พูลศักดิ์  สมบูรณ์ เป็น  ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติภารกิจ
รักษาความม่ันคงภายในจังหวัดที่  ๑๑  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก 

๕๖๖. พันเอก  ประสิทธิ์  ทิศาวงศ์ เป็น  ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติภารกิจ
รักษาความม่ันคงภายในจังหวัดที่  ๑๒  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก 

๕๖๗. พันเอก  คณเดช  พงศบางโพธิ์ เป็น  ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติภารกิจ
รักษาความม่ันคงภายในจังหวัดที่  ๑๔  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก 

๕๖๘. พันเอก  อนุสรณ์  ธูปทอง เป็น  ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติภารกิจ
รักษาความม่ันคงภายในจังหวัดที่  ๑๕  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก 

๕๖๙. พันเอก  สรายุทธ  ปาลิวนิช เป็น  ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติภารกิจ
รักษาความม่ันคงภายในจังหวัดที่  ๑๖  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก 



 หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

๕๗๐. พันเอก  ทรงพล  สุมนาวดี เป็น  ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติภารกิจ
รักษาความม่ันคงภายในจังหวัดที่  ๑๗  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก 

๕๗๑. พันเอก  ธัญญาเทพ  บรรพบุรุษภักดี   เป็น  ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติภารกิจ
รักษาความม่ันคงภายในจังหวัดที่  ๑๘  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก 

๕๗๒. พันเอก  อนุชา  ชุ่มคํา เ ป็น   ผู้ช่ วยหัวหน้าคณะนายทหาร 
ฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา 

๕๗๓. พันเอก  เกรียงไกร  แข็งแรง เป็น  ผู้ชํานาญการกองทัพบก 
๕๗๔. พันเอก  คณาพร  มีสุวรรณ เป็น  ผู้ชํานาญการกองทัพบก 
๕๗๕. พันเอก  จิรัฏฐ์  จําเดิม เป็น  ผู้ชํานาญการกองทัพบก 
๕๗๖. พนัเอก  ทัพ  อุทิตสาร เป็น  ผู้ชํานาญการกองทัพบก 
๕๗๗. พันเอก  สกล  โชติปัทมนนท์ เป็น  ผู้ชํานาญการกองทัพบก 
๕๗๘. พันเอก  สายัน  ทัศศรี เป็น  ผู้ชํานาญการกองทัพบก 
๕๗๙. พันเอก  กมล  เมฆสีประหลาด เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๕๘๐. พันเอก  กิตติเชษฐ์  สิงห์สวัสดิ์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๕๘๑. พันเอก  เกรียงไกร  อิทธิเดชารณ   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๕๘๒. พันเอก  คงเอก  ขยันกิจ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๕๘๓. พันเอก  จักรพันธ์  ธัญญสิริ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๕๘๔. พันเอก  จิโรจ  แสนทิตย์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๕๘๕. พันเอก  จิตติวัศร์  ศรสุวรรณ์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๕๘๖. พันเอก  จีรนันท์  กัณฑวงศ์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๕๘๗. พันเอก  เจนยุทธ  ศิริปุณย์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๕๘๘. พันเอก  เฉลิมพล  จินารัตน์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๕๘๙. พันเอก  ชยภัทร  สันธนากร เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๕๙๐. พันเอก  ชลธิศ  เลาหะคามิน เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๕๙๑. พันเอก  ชัยวัฒน์  แจ้งประจักษ์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๕๙๒. พันเอก  ชัยสิทธิ์  ป้ันรัตน์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๕๙๓. พันเอก  นพดล  หมีทอง เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๕๙๔. พันเอก  ณรงค์ฤทธ์  หงสะพัก เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทพับก 
๕๙๕. พันเอก  ณรงค์ศักดิ์  ปานพิมพ์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๕๙๖. พันเอก  ดุสิต  จันทยานนท์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๕๙๗. พันเอก  ดาบศักดิ์  กองสมุทร เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๕๙๘. พันเอก  ไตรพล  ปานสีทอง   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
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๕๙๙. พันเอก  ทวี  ชาลีวรรณ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๖๐๐. พันเอก  ทักษิณ  เจียมทอง เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๖๐๑. พันเอก  ทัศน์เชษฐ์  วรรณสวัสดิ์   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๖๐๒. พันเอก  ธนวัฒน์  จันทร์ดี เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๖๐๓. พันเอก  ธัญญะ  โรจน์พานิช เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๖๐๔. พันเอก  ธัญญากรณ์  เตียตระกูล เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๖๐๕. พันเอก  ธาดา  ธันยปาลิต เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๖๐๖. พันเอก  นพนันต์  ชั้นประดับ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๖๐๗. พันเอก  นภดล  จันทร์จารุ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๖๐๘. พันเอก  นิเวศน ์ ฉายากุล เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๖๐๙. พันเอก  ประกาศิต  อรดี เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๖๑๐. พันเอก  ประดิษฐ์  หอมสุวรรณ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๖๑๑. พันเอก  ประวิทย์  กิตติสุบรรณ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๖๑๒. พันเอก  ประวิทย์  เสียงสอาด เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๖๑๓. พันเอก  พัฒนพงศ์  ย่ีสารพัฒน์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๖๑๔. พันเอก  พิทักษ์  ประยูรพันธ์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๖๑๕. พันเอก  ไพศาล  หน่ายมี เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๖๑๖. พันเอก  มงคล  รัตนจันทร์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๖๑๗. พันเอก  มณฑล  บุญไทย เป็น  ผู้ทรงคุณวฒุิกองทัพบก 
๖๑๘. พันเอก  มนตรี  ชัยโปธา เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๖๑๙. พันเอก  มานะพล  เล็กสกุล เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๖๒๐. พันเอก  เรขา  ดีใหญ่ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๖๒๑. พันเอก  วรยศ  เทพดารักษ์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๖๒๒. พันเอก  วรวุฒิ  สมิติษเฐียร เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๖๒๓. พันเอก  วิชญะยุตม์  ทองแดง เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๖๒๔. พันเอก  วิพุธ  แสงเงินอ่อน เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๖๒๕. พันเอก  วิษณุ  อากาศวิภาต เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๖๒๖. พันเอก  วิสัย  อินทรมณี เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๖๒๗. พันเอก  วรีศักดิ์  พูลเกตุ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๖๒๘. พันเอก  ศิรินทร์  ทวิชศรี เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๖๒๙. พันเอก  สงคราม  ดอนนางพา เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๖๓๐. พันเอก  สมประสงค์  ศศิธร เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
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๖๓๑. พันเอก  สมศักดิ์  ยนจอหอ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๖๓๒. พันเอก  สมศักดิ์  เอี่ยมอร่าม เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๖๓๓. พันเอก  สัจจนาท  ถปะติวงศ์   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๖๓๔. พันเอก  สุจินต์  สวัสดี เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๖๓๕. พันเอก  สุรพงษ์  ดอกไม้ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๖๓๖. พันเอก  เสด็จ  บัณฑิต เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๖๓๗. พันเอก  อนันต์  วัฒนธรรม   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๖๓๘. พันเอก  เอกธนัช  เสนาะวิริยะวงศา   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๖๓๙. พันเอกหญิง  อังคณา  สุเมธสิทธิกุล   เป็น  ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาล

กองทัพบก  ศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า 
๖๔๐. พันเอกหญิง  จันทราภา  ศรีสวัสดิ์   เ ป็น   ผู้ อํ านวยการกองการศึ กษา  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  ศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า 
กองทัพเรือ 

๖๔๑. พลเรือเอก  นริส  ประทุมสุวรรณ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ   
เป็น  ผู้บัญชาการทหารเรือ 

๖๔๒. พลเรือเอก  พูลศักดิ์  อุบลเทพชัย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ   
เป็น  หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา 

๖๔๓. พลเรือเอก  รังสฤษดิ์  สัตยานุกูล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ   
เป็น  ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ 

๖๔๔. พลเรือเอก  ลือชัย  รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ   
เป็น  รองผู้บัญชาการทหารเรือ 

๖๔๕. พลเรือเอก  โสภณ  วัฒนมงคล ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ   
เป็น  ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ 

๖๔๖. พลเรือเอก  ธานี  ผุดผาด ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ   
เป็น  ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ 

๖๔๗. พลเรือเอก  นวพล  ดํารงพงศ์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ   
เป็น  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ   

๖๔๘. พลเรือโท  เจริญศักดิ์  มารัตนะ รองเสนาธิการทหารเรือ   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือเอก) 

๖๔๙. พลเรือโท  ภัฏ  เพียรเกาะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือเอก) 
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๖๕๐. พลเรือโท  พัชระ  พุ่มพิเชฏฐ์ รองเสนาธิการทหารเรือ   
เป็น  ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ 

๖๕๑. พลเรือโท  นฤดม  แป้นเจริญ รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือเอก) 

๖๕๒. พลเรือโท  ไตรสิทธิ์  พันธุ์สิทธิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือเอก) 

๖๕๓. พลเรือโท  พิเชฐ  ตานะเศรษฐ รองเสนาธิการทหารเรือ   
เป็น  เสนาธิการทหารเรือ 

๖๕๔. พลเรือโท  พัลลภ  ทองระอา รองเสนาธิการทหารเรือ   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือเอก) 

๖๕๕. พลเรือโท  พรชัย  ป่ินทอง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่  ๒   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือเอก) 

๖๕๖. พลเรือโท  ภาณุ  บุณยะวิโรจ เสนาธิการกองเรือยุทธการ   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือเอก) 

๖๕๗. พลเรือโท  ธานินทร์  ลิขิตวงศ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือเอก) 

๖๕๘. พลเรือโท  วิโรจน์  ธันวรักษ์กิจ เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทหารเรือ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือเอก) 

๖๕๙. พลเรือโท  ปกรณ์  วานิช เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือเอก) 

๖๖๐. พลเรือโท  สุรศักดิ์  เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่  ๑   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือเอก)  

๖๖๑. พลเรือโท  ศักดิ์สิทธิ์  ยังวิจิตร เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท) 

๖๖๒. พลเรือโท  วสันต์  บุญเนือง ที่ปรึกษากองทัพเรือ   
เป็น  รองเสนาธิการทหารเรือ 

๖๖๓. พลเรือโท  ชาติชาย  ศรีวรขาน ปลัดบัญชีทหารเรือ   
เป็น  รองเสนาธิการทหารเรือ 

๖๖๔. พลเรือโท  สมหมาย  วงษ์จันทร์ เจ้ากรมกําลังพลทหารเรือ   
เป็น  รองเสนาธิการทหารเรือ 

๖๖๕. พลเรือโท  สมชาย  ณ  บางช้าง หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา 
ผู้บัญชาการทหารเรือ  เป็น  รองเสนาธิการทหารเรือ 
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๖๖๖. พลเรือโท  สมประสงค์  นิลสมัย เจ้ากรมข่าวทหารเรือ   
เป็น  รองเสนาธิการทหารเรือ 

๖๖๗. พลเรือโท  สุกิตติ  เสง่ียมพงษ์ เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารเรือ   
เป็น  ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ 

๖๖๘. พลเรือโท  นพดล  เรืองสมัย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ   
เป็น  เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ 

๖๖๙. พลเรือโท  วรรณพล  กล่อมแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทพัเรือ   
เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บัญชาการทหารเรือ 

๖๗๐. พลเรือโท  บรรพต  เกิดภู่ รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ  
ประจําผู้บังคับบัญชา  เป็น  เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ 

๖๗๑. พลเรือโท  รัษฎางค์  ธีรเนตร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ   
เป็น  รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ 

๖๗๒. พลเรือตรี  สมคิด  ทิมสาด ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า  
กรมแพทย์ทหารเรือ  เป็น  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ 

๖๗๓. พลเรือตรี  ชาติชาย  ยุวรัตน์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่  ๒   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท) 

๖๗๔. พลเรือตรี  สุทธิไชย  รังสิโรดม์โกมล เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท) 

๖๗๕. พลเรือตรี  ธนพล  วิชยัลักขณา รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท) 

๖๗๖. พลเรือตรี  กฤษฎาภรณ์  พันธุมโพธิ ผู้อํานวยการสํานักงานจัดหายุทโธปกรณ์
ทหารเรือ  เป็น  เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารเรือ 

๖๗๗. พลเรือตรี  อนุพงศ์  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์  
กองเรือยุทธการ  เป็น  เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ 

๖๗๘. พลเรือตรี  สุชา  เค่ียมทองคํา เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ   
เป็น  เสนาธิการกองเรือยุทธการ   

๖๗๙. พลเรือตรี  เสรีภาพ  สุขเจริญ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ   
เป็น  ที่ปรึกษากองทัพเรือ 

๖๘๐. พลเรือตรี  ชัชวาลย์  มีสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ   
เป็น  ที่ปรึกษากองทัพเรือ 

๖๘๑. พลเรือตรี  พงศกร  กุวานนท์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ  เป็น  เจ้ากรมการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ  



 หน้า   ๔๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

๖๘๒. พลเรือตรี  วศินสรรพ์  จันทวรินทร์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ   
เป็น  เจ้ากรมข่าวทหารเรือ   

๖๘๓. พลเรือตรี  สิทธิพร  มาศเกษม หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ 
ประจําเสนาธิการทหารเรือ  เป็น  ผู้อํานวยการสํานักงานประสานภารกิจด้านความม่ันคงกับ 
กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  กองทัพเรือ 

๖๘๔. พลเรือตรี  ชุมศักดิ์  นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ   
เป็น  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่  ๒ 

๖๘๕. พลเรือตรี  บัณฑิตย์  จันทโรจวงศ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท) 

๖๘๖. พลเรือตรี  พงศชาญ  เพ็ชรเทศ เลขานุการกองทัพเรือ   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท) 

๖๘๗. พลเรือตรี  มนัสวี  บูรณพงศ์ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท) 

๖๘๘. พลเรือตรี  กาญจน์  ดีอุบล รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท) 

๖๘๙. พลเรือตรี  สมนึก  เปรมปราโมทย์ รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท) 

๖๙๐. พลเรือตรี  บุญเรือง  หอมขจร ผู้อํานวยการสํานักงานวิจัยและพัฒนาการ
ทางทหารกองทัพเรือ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท) 

๖๙๑. พลเรือตรี  อรรถพร  บรมสุข รองเจ้ากรมกําลังพลทหารเรือ   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท) 

๖๙๒. พลเรือตรี  โฆสิต  เจียมศุภกิตต์ ผู้ บั ญช าก า รกอ ง เ รื อฟ ริ เ กต ท่ี   ๑   
กองเรือยุทธการ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท) 

๖๙๓. พลเรือตรี  เอกราช  พรหมลัมภัก ผู้ บัญชาการห น่วย บัญชาการต่ อสู้ 
อากาศยานและรักษาฝั่ง  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท) 

๖๙๔. พลเรือตรี  ชาลี  มนต์ไตรเวศย์ รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท) 

๖๙๕. พลเรือตรี  กิตติพงศ์  รุมาคม รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท) 

๖๙๖. พลเรือตรี  สุชาติ  บุญญะสัญ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่  ๓   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท) 

๖๙๗. พลเรือตรี  ชาลี  สว่างใจ ผู้อํานวยการศูนย์ส่งกําลัง  กรมพลาธิการ
ทหารเรือ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท) 

๖๙๘. พลเรือตรี  กล้าหาญ  เพ็ชรมีศรี รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท) 



 หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

๖๙๙. พลเรือตรี  นิกิตติ์  ฑีร์ฆะยศ ผู้บัญชาการกองเรือลําน้ํา  กองเรือยุทธการ  
เป็น  เจ้ากรมกําลังพลทหารเรือ 

๗๐๐. พลเรือตรี  ไกรศรี  เกษร รองเจ้ากรมยุทธการทหาร   
เป็น  รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา 

๗๐๑. พลเรือตรี  สุรภักดิ์  ธาราจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท) 

๗๐๒. พลเรือตรี  เกรียงไกร  อนันตศานต์ รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ   
เป็น  เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ 

๗๐๓. พลเรือตรี  คํารณ  พิสณฑ์ยุทธการ รองเจ้ากรมการส่ือสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทหารเรือ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท)  

๗๐๔. พลเรือตรี  มนต์ธรรม์  วังแก้ว รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่  ๒   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท) 

๗๐๕. พลเรือตรี  วินัย  มณีพฤกษ์ รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์   
เป็น  เจ้ากรมอุทกศาสตร์ 

๗๐๖. พลเรือตรี  วรานนท์  สิทธิพิทักษ์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่  ๑   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท) 

๗๐๗. พลเรือตรี  บรรจบ  โพธิ์แดง ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง  กองเรือยุทธการ  
เป็น  ผู้บัญชาการทพัเรือภาคที่  ๑ 

๗๐๘. พลเรือตรี  จักรกฤษณ์  เสขะนันทน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท) 

๗๐๙. พลเรือตรี  กําจาย  ปองเงิน รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท) 

๗๑๐. พลเรือตรี  อนุสรณ์  ศรีศิริวิบูลย์ รองปลัดบัญชีทหารเรือ   
เป็น  ปลัดบัญชีทหารเรือ 

๗๑๑. พลเรือตรี  ธาดา  เวสารัชชนันท์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  
ฐานทัพเรือสัตหีบ  เป็น  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ 

๗๑๒. พลเรือตรี  ตุลา  เกตุษเฐียร ศาสตราจารย์  ฝ่ายศึกษา  โรงเรียนนายเรือ  
เป็น  รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ 

๗๑๓. พลเรือตรี  บํารุงรัก  สรัคคานนท์ ผู้อํานวยการสํานักจิตวิทยา  กรมกิจการ
พลเรือนทหารเรือ  เป็น  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  

๗๑๔. พลเรือตรี  เดชดล  ภู่สาระ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่  ๑   
เป็น  เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ 



 หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

๗๑๕. พลเรือตรี  พงษ์ศักดิ์  จุลกาญจน์ ผู้ อํ า น ว ย ก า ร สํ า นั ก ส นั บ ส นุ น   
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ  เป็น  รองเจ้ากรมการส่ือสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทหารเรือ  

๗๑๖. พลเรือตรี  ก่อเกียรติ  ป้ันดี ผู้ อํ านวยการสํานักพัฒนากําลั งพล   
กรมกําลังพลทหารเรือ  เป็น  ผู้อํานวยการสํานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ  

๗๑๗. พลเรือตรี  ไชยวฒุิ  นาวิกาญจนะ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
เป็น  รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ 

๗๑๘. พลเรือตรี  วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้อํ านวยการสํานักบริหารกําลังพล   
กรมกําลังพลทหารเรือ  เป็น  รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ 

๗๑๙. พลเรือตรี  ภุชงค์  บุญคณาสันต์ ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
ทหารเรือ  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  เป็น  ผู้อํานวยการสํานักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ 

๗๒๐. พลเรือตรี  นิพร  สุขเกษตร หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา
รองผู้บัญชาการทหารเรือ  เป็น  รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ 

๗๒๑. พลเรือตรี  ลือชัย  ศรีเอี่ยมกูล ผู้ บัญชาการกองการ บินทหาร เ รื อ   
กองเรือยุทธการ  เป็น  ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์  กองเรือยุทธการ 

๗๒๒. พลเรือตรี  ชาลี  สอ่งสว่างธรรม รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ   
เป็น  เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ 

๗๒๓. พลเรือตรี  มนตรี  จึงม่ันคง เสนาธิการทัพเรือภาคที่  ๓   
เป็น  รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ 

๗๒๔. พลเรือตรี  พรชัย  แย้มกลิ่น ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์  กรมแพทย์ทหารเรือ  เป็น  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ 

๗๒๕. พลเรือตรี  วิชัย  มนัสศิริวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
เป็น  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า  กรมแพทย์ทหารเรือ 

๗๒๖. พลเรือตรี  ต่อศักดิ์  วิจิตรโท ผู้อํานวยการศูนย์บริหารข่าวสารการพัสดุ  
กรมพลาธิการทหารเรือ  เป็น  รองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ 

๗๒๗. พลเรือตรี  เสนิส  ทังสุบุตร เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ   
เป็น  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่  ๒   

๗๒๘. พลเรือตรี  อนุชาติ  บุญรอด ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
เป็น  รองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ   

๗๒๙. พลเรือตรี  สมัย  ใจอินทร์ ผู้ อํ า น ว ย ก า ร อู่ ท ห า ร เ รื อ ธ น บุ รี   
กรมอู่ทหารเรือ  เป็น  เจ้ากรมพัฒนาการช่าง  กรมอู่ทหารเรือ 

๗๓๐. พลเรือตรี  นพรัตน์  เลิศล้ํา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
เป็น  รองผู้อํานวยการสํานักงานประสานภารกิจด้านความม่ันคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร  กองทัพเรือ 



 หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

๗๓๑. พลเรือตรี  สมเจตน์  วันหว่าน รองผู้อํานวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า  
กรมอู่ทหารเรือ  เป็น  รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ 

๗๓๒. พลเรือตรี  สิรภพ  สุวรรณดี เจ้ากรมแผนการช่าง  กรมอู่ทหารเรือ   
เป็น  รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ 

๗๓๓. พลเรือตรี  สุรพงษ์  เผือกน้อย รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ   
เป็น  เจ้ากรมโรงงาน  ฐานทัพเรือสัตหีบ 

๗๓๔. พลเรือตรี  ปรัชญา  กุมุท ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายแผน  อู่ทหารเรือ
พระจุลจอมเกล้า  กรมอู่ทหารเรือ  เป็น  ผู้อํานวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช  กรมอู่ทหารเรือ 

๗๓๕. พลเรือตรี  จารึก  สมรรคบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
เป็น  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่  ๓ 

๗๓๖. พลเรือตรี  พีระศักดิ์  พัวพันธ์พงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
เป็น  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

๗๓๗. พลเรือตรี  เทอดศักดิ์  แท้เที่ยง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
เป็น  ศาสตราจารย์  ฝ่ายศึกษา  โรงเรียนนายเรือ 

๗๓๘. พลเรือตรี  ศิริชัย  เนยทอง ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ  
กรมอุทกศาสตร์  เป็น  รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ 

๗๓๙. พลเรือตรี  มาศพันธุ์  ถาวรามร หัวหน้าฝ่ายศึกษา  โรงเรียนนายเรือ  
เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองผู้บัญชาการทหารเรือ 

๗๔๐. พลเรือตรี  ธีรกุล  กาญจนะ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ   
สํานักงานปลัดบัญชีทหารเรือ  เป็น  รองปลัดบัญชีทหารเรือ   

๗๔๑. พลเรือตรี  นันทพล  มาลารัตน์ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ   
เป็น  รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ 

๗๔๒. พลเรือตรี  ชนินทร์  ผดุงเกียรติ ผู้บัญชาการกองเรือยกพลข้ึนบกและ
ยุทธบริการ  กองเรือยุทธการ  เป็น  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่  ๑ 

๗๔๓. พลเรือตรี  ยงยุทธ  พร้อมพรหมราช ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจําผู้บัญชาการทหารเรือ  เป็น  ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ 

๗๔๔. พลเรือตรี  ดามพ์  ป่ินเฉลียว ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายผลิต  อู่ทหารเรือ
พระจุลจอมเกล้า  กรมอู่ทหารเรือ  เป็น  เจ้ากรมแผนการช่าง  กรมอู่ทหารเรือ 

๗๔๕. พลเรือตรี  บวร  มัทวานุกูล เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ   
เป็น  ผู้อํานวยการสํานักประสานภารกิจรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด  กลุ่มที่  ๑  สํานักงานประสาน
ภารกิจด้านความม่ันคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  กองทัพเรือ  



 หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

๗๔๖. พลเรือตรี  วรพล  ทองปรีชา ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจําผู้บังคับบัญชา  เป็น  ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ  กองเรือยุทธการ 

๗๔๗. พลเรือตรี  มนตรี  รอดวิเศษ เสนาธิการทัพเรือภาคที่  ๒   
เป็น  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่  ๒ 

๗๔๘. พลเรือตรี  รณภพ  กาญจนพันธุ์ เสนาธิการทัพเรือภาคที่  ๑   
เป็น  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่  ๑ 

๗๔๙. พลเรือตรี  อภิชาติ  ปัญญากิตติวัฒน์ ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน  
กรมข่าวทหารเรือ  เป็น  รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ   

๗๕๐. พลเรือตรี  ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร   
เป็น  ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

๗๕๑. พลเรือตรี  วราห์  แทนขํา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
เป็น  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง 

๗๕๒. พลเรือตรี  ทรงวุฒิ  บุญอินทร์ เจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ   
เป็น  รองเจ้ากรมกําลังพลทหารเรือ 

๗๕๓. พลเรือตรี  เชษฐา  ใจเป่ียม ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด  กองเรือ
ยุทธการ  เป็น  รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ 

๗๕๔. พลเรือตรี  ภิญโญ  โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงคราม
พิเศษทางเรือ  กองเรือยุทธการ  เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ 

๗๕๕. พลเรือตรี  ภราดร  พวงแก้ว ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน  
กรมยุทธการทหารเรือ  เป็น  รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ   

๗๕๖. พลเรือตรี  กิตติโศภณ  โตสมบัติ ผู้อํานวยการสํานักการข่าว  กรมข่าว
ทหารเรือ  เป็น  เจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ   

๗๕๗. พลเรือตรี  ชุตินธร  ทัตตานนท์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  กรมยุทธศึกษา
ทหารเรอื  เป็น  เจ้ากรมการเงินทหารเรือ   

๗๕๘. พลเรือตรี  ชูศักดิ์  ชูไพฑูรย์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ  เป็น  ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ  กรมยุทธศึกษา
ทหารเรือ 

๗๕๙. พลเรือตรี  ธนรักษ์  เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
เป็น  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ 

๗๖๐. พลเรือตรี  สุทธิพงส์  บุญลอย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
เป็น  ผู้อํานวยการศูนย์บริหารข่าวสารการพัสดุ  กรมพลาธิการทหารเรือ 



 หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

๗๖๑. พลเรือตรี  ปกรณ์  ป่ันสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
เป็น  รองเสนาธิการ  กองเรือยุทธการ  

๗๖๒. พลเรือตรี  วัตรกิจ  ยกสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
เป็น  รองผู้อํานวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า  กรมอู่ทหารเรือ 

๗๖๓. พลเรือตรี  ธวัช  นวลปลอด ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
เป็น  รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ  

๗๖๔. พลเรือตรี  บรรพต  เนตรกระจ่าง หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา
รองเสนาธิการทหาร  เป็น  ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตท่ี  ๑  กองเรือยุทธการ  

๗๖๕. พลเรือตรี  อนุชาติ  อินทรเสน ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน  
กรมส่งกําลังบํารุงทหารเรือ  เป็น  ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด  กองเรือยุทธการ  

๗๖๖. พลเรือตรี  เรวัต  อุบลรัตน์ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็น  ผู้อํานวยการสํานักสนับสนุน  กรมการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทหารเรือ  

๗๖๗. พลเรือตรี  ชาญชัยยศ  อัฑฒ์สุวีร์ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจํารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด  เป็น  ผู้อํานวยการสํานักการข่าว  กรมข่าวทหารเรือ  

๗๖๘. พลเรือตรี  พินิจ  ชื่นรุ่ง นายทหารฝ่ า ย เ สน าธิ ก า รประจํ า
กองบัญชาการกองทัพเรือ  เป็น  ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง  กองเรือยุทธการ  

๗๖๙. พลเรือตรี  สุทธินันท์  สมานรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
เป็น  ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ  สํานักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษา
ความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  กองทัพเรือ 

๗๗๐. พลเรือตรี  สําเริง  จันทร์โส ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
เป็น  เสนาธิการทพัเรือภาคที่  ๑ 

๗๗๑. พลเรือตรี  สุรนันท์  แสงรัตนกูล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
เป็น  เสนาธิการทัพเรือภาคที่  ๒ 

๗๗๒. พลเรือตรี  อนุชา  เอี่ยมสุโร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
เป็น  เสนาธิการทัพเรือภาคที่  ๓ 

๗๗๓. พลเรือตรี  ยุทธศิลป์  จงเจือกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
เป็น  ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา   

๗๗๔. พลเรือตรี  อะดุง  พันธุ์เอี่ยม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําเสนาธิการทหารเรือ 



 หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

๗๗๕. พลเรือตรี  ปนต  สุขนิจรัญ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
เป็น  ผู้อํานวยการศูนย์ส่งกําลัง  กรมพลาธิการทหารเรือ  

๗๗๖. พลเรือตรี  ปรีชา  สมสุขเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
เป็น  ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ  กรมอุทกศาสตร์ 

๗๗๗. พลเรือตรี  อภิชาติ  สุขเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
เป็น  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่  ๒ 

๗๗๘. พลเรือตรี  โอฬาร  ประกอบสุข ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
เป็น  ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายแผน  อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า  กรมอู่ทหารเรือ 

๗๗๙. พลเรือตรี  ธนานพ  สิรินิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
เป็น  ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายผลิต  อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า  กรมอู่ทหารเรือ  

๗๘๐. พลเรือตรี  กฤษดา  ประพฤติธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
เป็น  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

๗๘๑. พลเรือตรี  วิธนรัชต์  คชเสนี ผู้อํานวยการศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ  
กรมสรรพาวุธทหารเรือ  เป็น  ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน  กรมข่าวทหารเรือ 

๗๘๒. พลเรือตรี  วันชัย  แหวนทอง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
เป็น  ผู้อํานวยการสํานักพัฒนากําลังพล  กรมกําลังพลทหารเรือ 

๗๘๓. พลเรือตรี  สมพงษ์  ภูเวยีง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
เป็น  เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ  

๗๘๔. นาวาเอก  มนัส  พึ่งบ้านเกาะ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
๗๘๕. นาวาเอก  เกรียงไกร  ศุภมานพ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
๗๘๖. นาวาเอก  สุรสิงห์  ประไพพานิช เ ป็ น   ผู้ อํ า น ว ย ก า ร โ ร ง พ ย าบ า ล 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  กรมแพทย์ทหารเรือ 
๗๘๗. นาวาเอก  สุมิตร  แดงดีเลิศ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
๗๘๘. นาวาเอก  เกิดศักดิ์  วีระโยธิน เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
๗๘๙. นาวาเอก  ศักดิ์สรร  ตาดทอง เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
๗๙๐. นาวาเอก  ธวัชชัย  สิงห์สาย เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
๗๙๑. นาวาเอก  ณัฐพล  ศรีสมบูรณ์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒกิองทัพเรือ 
๗๙๒. นาวาเอก  เชาวลิต  จาดฤทธิ์ เ ป็น   ผู้ อํ านวยการ สํานักจิตวิทยา   

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ 
๗๙๓. นาวาเอก  ธนวัฒน์  เหลืองทองคํา เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
๗๙๔. นาวาเอก  วีระชาติ  ชั้นประเสริฐ เป็น  ผู้อํานวยการสํานักประสานภารกิจ

รักษาความม่ันคงภายในจังหวัด  กลุ่มที่  ๒  สํานักงานประสานภารกิจด้านความม่ันคงกับกองอํานวยการ
รักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  กองทัพเรือ 



 หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

๗๙๕. นาวาเอก  อดิเรก  พัฒนมงคล เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
๗๙๖. นาวาเอก  โกเมศ  สะอาดเอี่ยม เป็น  เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
๗๙๗. นาวาเอก  กิติพงษ์  เรืองเดช เป็น  ผู้อํานวยการอู่ทหารเรือธนบุรี  

กรมอู่ทหารเรือ 
๗๙๘. นาวาเอก  สันติ  บุญนุช เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
๗๙๙. นาวาเอก  ภูมิพันธุ์  นิลกําแหง เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
๘๐๐. นาวาเอก  เอนก  อันสุขสันต์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
๘๐๑. นาวาเอก  เอกสิทธิ์  ถมยานาค เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
๘๐๒. นาวาเอก  เกษม  หวลบุตตา เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
๘๐๓. นาวาเอก  วีรยุทธ  ตุลวรรธนะ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
๘๐๔. นาวาเอก  ประภาสวุฒิ  อินทรพรหม เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
๘๐๕. นาวาเอก  วีระยุทธ  กรรณสูตร เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
๘๐๖. นาวาเอก  วุฒิศาสตร์  ชวนะ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
๘๐๗. นาวาเอก  วรวัฒน์  สุขชัย เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
๘๐๘. นาวาเอก  กวี  องคะศิลป์ เป็น  ผู้ทรงคุณวฒุิกองทัพเรือ 
๘๐๙. นาวาเอก  รัชฐ์ชัย  จันทร์ส่งเสริม เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
๘๑๐. นาวาเอก  นาคินทร์  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
๘๑๑. นาวาเอก  จิรศักดิ์  ชูสกุลชาติ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
๘๑๒. นาวาเอกหญิง  จิราภา  จ้อยจํารูญ เป็น  ผู้ทรงคุณวฒุิกองทัพเรือ 
๘๑๓. นาวาเอก  จตุพร  ศุขเฉลิม เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
๘๑๔. นาวาเอก  กตัญญู  ศรีตังนันท์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
๘๑๕. นาวาเอก  เจตนา  กนิษฐานนท์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
๘๑๖. นาวาเอก  วิจิตร  พันธุรังษี เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
๘๑๗. นาวาเอก  ชฎิล  นิสสัยพันธุ์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
๘๑๘. นาวาเอก  ดุลยพัฒน์  ลอยรัตน์ เป็น  นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา

กองบัญชาการกองทัพเรือ 
๘๑๙. นาวาเอก  วันชัย  ทรงเมตตา เป็น  ผู้อํานวยการศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ  

กรมสรรพาวุธทหารเรือ 
๘๒๐. นาวาเอก  ณพ  พรรณเชษฐ์ เป็น  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ   

สํานักงานปลัดบัญชีทหารเรอื 
๘๒๑. นาวาเอก  วินัย  สุขต่าย เป็น  ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน  

กรมส่งกําลังบํารุงทหารเรือ 



 หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

๘๒๒. นาวาเอก  ธีระยุทธ  นอบน้อม เป็น  ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ 
ประจําผู้บัญชาการทหารเรือ 

๘๒๓. นาวาเอก  อภินันท์  เพ็งศรีทอง เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
๘๒๔. นาวาเอก  ชัยณรงค์  บุณยรัตกลิน เ ป็ น   ผู้ บั ญ ช า ก า ร กอ ง เ รื อ ลํ า น้ํ า   

กองเรือยุทธการ 
๘๒๕. นาวาเอก  สุเทพ  ปุจฉาการ เป็น  ผู้อํานวยการสํานักบริหารกําลังพล  

กรมกําลังพลทหารเรือ 
๘๒๖. นาวาเอก  สุภชิต  นาวีสุรพล เป็น  หัวหน้าฝ่ายศึกษา  โรงเรียนนายเรือ 
๘๒๗. นาวาเอก  ศิริชัย  กาญจนบดี เป็น  เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ 
๘๒๘. นาวาเอก  สมชาติ  สะตะ เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ

ประจําผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ 
๘๒๙. นาวาเอก  อาภากร  อยู่คงแก้ว เ ป็น   ผู้ บัญชาการหน่วยบัญชาการ

สงครามพิเศษทางเรือ  กองเรือยุทธการ 
๘๓๐. นาวาเอกหญิง  ดารัตน์  พุ่มคชา เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
๘๓๑. นาวาเอก  วิรัช  วังแก้วหิรัญ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
๘๓๒. นาวาเอก  สุขสวัสดิ์  สบายใจ เป็น  ผู้ชํานาญการกองทัพเรือ 
๘๓๓. นาวาเอก  ธานี  แก้วเก้า เป็น  ผู้ชํานาญการกองทัพเรือ   
๘๓๔. นาวาเอก  ชลธิศ  นาวานุเคราะห์ เป็น  ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน  

กรมยุทธการทหารเรือ 
๘๓๕. นาวาเอก  กฤษณะ  กุณฑียะ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
๘๓๖. นาวาเอก  ปราโมทย์  เสริมสัย เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
๘๓๗. นาวาเอก  กฤษณ์  พิมมานนท์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
๘๓๘. นาวาเอก  อุปถัมภ์  สมุทรานนท์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
๘๓๙. นาวาเอก  บัญชา  บัวรอด เป็น  เลขานุการกองทัพเรือ 
๘๔๐. นาวาเอก  ธัชพงศ์  บุษบง เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
๘๔๑. นาวาเอกหญิง  พรรณราย  เชื้อพิบูลย์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
๘๔๒. นาวาเอก  ธวัชชัย  ม่วงคํา เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
๘๔๓. นาวาเอก  สมประสงค์  วิศลดิลกพันธ์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
๘๔๔. นาวาเอก  จรัญวีร์  ญาดี เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
๘๔๕. นาวาเอก  คณาชาติ  พลายเพ็ชร์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
๘๔๖. นาวาเอก  ชาติชาย  ทองสะอาด เป็น  ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบก

และยุทธบริการ  กองเรือยุทธการ 
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เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

๘๔๗. นาวาเอก  ชวาล  เวียงวิเศษ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
๘๔๘. นาวาเอก  เทวินทร์  ศิลปชัย เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
๘๔๙. นาวาเอก  วโรดม  สุวารี เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
๘๕๐. นาวาเอก  สุทัศน์  อิ่มอุไร เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
๘๕๑. นาวาเอกหญิง  รัชนี  คําคล้าย เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
๘๕๒. นาวาเอกหญิง  ศรีศุภรณ์  รุธิรวัฒน์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 

กองทัพอากาศ 
๘๕๓. พลอากาศเอก  ยรรยง  คันธสร ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  

เป็น  รองผู้บัญชาการทหารอากาศ   
๘๕๔. พลอากาศเอก  พงศธร  ไชยเสน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ 

เป็น  ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ   
๘๕๕. พลอากาศเอก  ชาญฤทธ์ิ  พลิกานนท์ รองเสนาธิการทหาร 

เป็น  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ   
๘๕๖. พลอากาศเอก  วันชัย  นุชเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ 

เป็น  เสนาธิการทหารอากาศ   
๘๕๗. พลอากาศเอก  อําพล  อิ่มบัว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ   

เป็น  ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ 
๘๕๘. พลอากาศเอก  ฌเณศ  ชลิตภิรัติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ 

เป็น  หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา   
๘๕๙. พลอากาศโท  ปรเมศร์  เกษโกวิท รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติ

ทางอากาศ  เป็น  ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ   
๘๖๐. พลอากาศโท  ไกรพล  ย่ังยืน   รองเสนาธิการทหารอากาศ   

เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศเอก) 
๘๖๑. พลอากาศโท  ชลิต  รัมมะวาส ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ 

เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศเอก) 
๘๖๒. พลอากาศโท  ชาญยุทธ  ศิริธรรมกุล รองเสนาธิการทหารอากาศ   

เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศเอก) 
๘๖๓. พลอากาศโท  ถาวรวัฒน์  จันทนาคม รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ  

ประจําผู้บังคับบัญชา  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศเอก) 
๘๖๔. พลอากาศโท  ธีรวุฒิ  บุญเลิศ รองเสนาธิการทหารอากาศ   

เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศเอก) 



 หน้า   ๕๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

๘๖๕. พลอากาศโท  ภานุพงศ์  เสยยงคะ รองเสนาธิการทหารอากาศ   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศเอก) 

๘๖๖. พลอากาศโท  วงศกร  เปาโรหิตย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศเอก) 

๘๖๗. พลอากาศโท  สราวุธ  กลิ่นพันธุ์ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศเอก) 

๘๖๘. พลอากาศโท  สุรพันธ์  สุวรรณทัต เจ้ ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารทหารอากาศ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศเอก) 

๘๖๙. พลอากาศโท  ไพศาล  น้ําทับทิม   ปลัดบัญชีทหารอากาศ   
เป็น  รองเสนาธิการทหารอากาศ   

๘๗๐. พลอากาศโท  สมศักดิ์  หาญวงษ์ รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติ
ทางอากาศ  เป็น  รองเสนาธิการทหารอากาศ   

๘๗๑. พลอากาศโท  มานัต  วงษ์วาทย์ เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ   
เป็น  รองเสนาธิการทหารอากาศ   

๘๗๒. พลอากาศโท  ศิริพล  ศิริทรัพย์ เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ   
เป็น  รองเสนาธิการทหารอากาศ   

๘๗๓. พลอากาศโท  ณัฐพงษ์  วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ   
เป็น  รองเสนาธิการทหารอากาศ   

๘๗๔. พลอากาศตรี  ธรินทร์  ปุณศรี รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ   
เป็น  เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ   

๘๗๕. พลอากาศตรี  เฉลิมชัย  ศรีสายหยุด รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ   
เป็น  เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ   

๘๗๖. พลอากาศตรี  สุรศักดิ์  อินทร์จํานงค์ รองเจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ   
เป็น  เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ   

๘๗๗. พลอากาศตรี  สิทธิชัย  แก้วบัวดี รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ   
เป็น  เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ   

๘๗๘. พลอากาศตรี  จิโรจ  บํารุงลาภ รองเจ้ ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารทหารอากาศ  เป็น  เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ   

๘๗๙. พลอากาศตรี  เสนาะ  พรรณพิกุล เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ   
เป็น  ปลัดบัญชีทหารอากาศ   

๘๘๐. พลอากาศตรี  นิรันดร  พิเดช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ   
เป็น  เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ   



 หน้า   ๕๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

๘๘๑. พลอากาศตรี  อนุชิต  แก้วประสพ เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ   
เป็น  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ   

๘๘๒. พลอากาศตรี  สุรพล  เถาปฐม รอ งผู้ อํ า น วยกา รศู น ย์ วิ จั ยพัฒนา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ  เป็น  ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ   

๘๘๓. พลอากาศตรี  จิระศักดิ์  เรืองจวง ผู้อํานวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ  
เป็น  ผู้อํานวยการสํานักงานประสานภารกิจด้านความม่ันคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร  กองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศโท) 

๘๘๔. พลอากาศตรี  ถาวร  ศิริสัมพันธ์ เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ  
เป็น  รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ   

๘๘๕. พลอากาศตรี  นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจําผู้บัญชาการทหารอากาศ  เป็น  รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ   

๘๘๖. พลอากาศตรี  แอร์บูล  สุทธิวรรณ รองปลัดบัญชีทหารอากาศ   
เป็น  รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา   

๘๘๗. พลอากาศตรี  คุณทร  มณีเขียว เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศโท) 

๘๘๘. พลอากาศตรี  เฉลิมวงษ์  กีรานนท์ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศโท) 

๘๘๙. พลอากาศตรี  ทรงพล  แจ้งสี ผู้บังคับศูนย์อํานวยการเฮลิคอปเตอร์
พระราชพาหนะ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศโท) 

๘๙๐. พลอากาศตรี  ธนบดี  อุตะมะ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศโท) 

๘๙๑. พลอากาศตรี  ธนิต  เทพรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพเิศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศโท) 

๘๙๒. พลอากาศตรี  นพดล  บุญม่ัน รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศโท) 

๘๙๓. พลอากาศตรี  ปรีชา  ชมบุญ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศ
โยธิน  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศโท) 

๘๙๔. พลอากาศตรี  สรกฤต  มังสิงห์ ผู้อํานวยการสํานักงานนิรภัยทหารอากาศ   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศโท) 

๘๙๕. พลอากาศตรี  อนันต์  จันทร์ส่งเสริม เจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศโท) 



 หน้า   ๕๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

๘๙๖. พลอากาศตรี  ดําเนิน  พุ่มเจริญ ผู้ อํ า น วยการสํ านั ก ส่ ง กํ า ลั ง บํ า รุ ง   
กรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ  เป็น  เจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ   

๘๙๗. พลอากาศตรี  สุจินดา  สุมามาลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
เป็น  รองผู้อํานวยการสํานักงานประสานภารกิจด้านความม่ันคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร  กองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศตรี) 

๘๙๘. พลอากาศตรี  อัครพล  กลิ่นอุบล หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา
เสนาธิการทหารอากาศ  เป็น  รองผู้อํานวยการสํานักงานประสานภารกิจด้านความม่ันคงกับ 
กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  กองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศตรี) 

๘๙๙. พลอากาศตรี  คงศักดิ์  จันทรโสภา ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน  
กรมข่าวทหารอากาศ  เป็น  รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ   

๙๐๐. พลอากาศตรี  ธนศักดิ์  เมตะนันท์ ผู้อํานวยการสํานักยุทธการและการฝึก  
กรมยุทธการทหารอากาศ  เป็น  รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ   

๙๐๑. พลอากาศตรี  ปราโมทย์  ศิริธรรมกุล ผู้อํานวยการสํานักบริหารงบประมาณ  
สํานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ  เป็น  รองเจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ   

๙๐๒. พลอากาศตรี  พงษ์ศักดิ์  เสมาชัย ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน  
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ  เป็น  รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ   

๙๐๓. พลอากาศตรี  ชวาลา  ราชวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน  
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ  เป็น  รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารทหารอากาศ   

๙๐๔. พลอากาศตรี  ไกรสร  จันทร์เรือง   รองปลัดบัญชีทหาร      
เป็น  รองปลัดบัญชีทหารอากาศ   

๙๐๕. พลอากาศตรี  ภูมิใจ  ชัยพันธุ์ เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน   
เป็น  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน   

๙๐๖. พลอากาศตรี  เกรียงศักดิ์  ชาญตะปะ เสนาธิการกรมชา่งอากาศ   
เป็น  รองเจ้ากรมช่างอากาศ   

๙๐๗. พลอากาศตรี  ภูมิพิชญ์ชากรณ์  จรรยาวิจักษณ์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา  
กรมแพทย์ทหารอากาศ  เป็น  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ   

๙๐๘. พลอากาศตรี  น้อย  ภาคเพิ่ม ผู้ บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ  
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  เป็น  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ   

๙๐๙. พลอากาศตรี  สําเริง  พูลเพิ่ม ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ  
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  เป็น  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ   



 หน้า   ๕๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

๙๑๐. พลอากาศตรี  สมโภชน์  ผิวเหลือง ผู้อํานวยการกองการศึกษา  โรงเรียน
นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  เป็น  รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช   

๙๑๑. พลอากาศตรี  ยุทธชัย  วัชรสิงห์ เสนาธิการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
ทหารอากาศ  เป็น  รองผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ   

๙๑๒. พลอากาศตรี  ภาณุวัชร์  เป่ียมศรี วิศวกรอาวุโสกรมช่างอากาศ   
เป็น  เสนาธิการกรมช่างอากาศ   

๙๑๓. พลอากาศตรี  เสริมเกียรติ  ก้อนมณี ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
เป็น  ผู้บังคับศูนย์อํานวยการเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ   

๙๑๔. พลอากาศตรี  ฉัตรชัย  มุขพรหม หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา
รองผู้บัญชาการทหารอากาศ  เป็น  ผู้อํานวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ   

๙๑๕. พลอากาศตรี  วิฑูรย์  ตรีพรม ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ  
ประจําผู้บังคับบัญชา  เป็น  ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ   

๙๑๖. พลอากาศตรี  วิรัตน์  เอี่ยมสาย ผู้ชํานาญการกองทัพอากาศ   
เป็น  ผู้อํานวยการสํานักส่งกําลังบํารุง  กรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ   

๙๑๗. พลอากาศตรี  อติชาติ  ศิลานันท์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ  เป็น  ผู้ชํานาญการกองทัพอากาศ   

๙๑๘. พลอากาศตรี  ดํารงค์  ภาณุทัต ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจํารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   

๙๑๙. พลอากาศตรี  จํารูญเกียรติ  ลีลเศรษฐพร ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ 

๙๒๐. นาวาอากาศเอก  ธาดา  เค่ียมทองคํา   เป็น  เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ   
๙๒๑. นาวาอากาศเอก  รังสรรค์  ใจสุภาพ   เป็น   ผู้อํานวยการสํานักงานนิรภัย 

ทหารอากาศ   
๙๒๒. นาวาอากาศเอก  สุระ  ไชโย   เป็น  เจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ   
๙๒๓. นาวาอากาศเอก  ประสิทธิ์  ย้ิมเจริญ   เป็น  เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ   
๙๒๔. นาวาอากาศเอก  ไกรสิงห์  แก่นการ   เป็น  ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง   
๙๒๕. นาวาอากาศเอก  ศุภชัย  สายเงิน   เป็น  เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติ

ทางอากาศ   
๙๒๖. นาวาอากาศเอก  สมควร  รักดี   เ ป็น   เสนาธิ การหน่ วย บัญชาการ 

อากาศโยธิน   
๙๒๗. นาวาอากาศเอก  อนุวัฒน์  เพ็ชรพงศ์   เป็น  เสนาธิการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

ทหารอากาศ   



 หน้า   ๕๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

๙๒๘. นาวาอากาศเอก  อํานวย  สมวงศ์   เป็น  เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ   

๙๒๙. นาวาอากาศเอก  เทอดพงศ์  ชูชีพวัฒนา   เป็น  ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ  
สํานักงานประสานภารกิจด้านความม่ันคงกับกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  
กองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศตรี) 

๙๓๐. นาวาอากาศเอก  สุพจน์  สุขสําราญ   เ ป็น   ผู้ อํ านวยการ สํานั กประสาน 
การปฏิบัติด้านความม่ันคง  สํานักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษา 
ความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  กองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศตรี) 

๙๓๑. นาวาอากาศเอก  พงษ์สวัสดิ์  จันทสาร   เป็น  ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน  
กรมข่าวทหารอากาศ   

๙๓๒. นาวาอากาศเอก  พันธ์ภักดี  พัฒนกุล   เ ป็น   ผู้ อํ านวยการสํ านั ก ยุทธการ 
และการฝึก  กรมยุทธการทหารอากาศ   

๙๓๓. นาวาอากาศเอก  ทศวรรณ  รัตนแก้วกาญจน์  เป็น  ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน  
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ   

๙๓๔. นาวาอากาศเอก  ประยูร  ธรรมาธิวัฒน์   เป็น  ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน  
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ   

๙๓๕. นาวาอากาศเอก  อร่าม  สกุลแก้ว   เป็น  ผู้อํานวยการสํานักบริหารงบประมาณ  
สํานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ   

๙๓๖. นาวาอากาศเอก  อภิชาต  พลอยสังวาลย์   เ ป็ น   ผู้ อํ า น ว ย ก า ร โ ร ง พ ย าบ า ล 
ภูมิพลอดุลยเดช  กรมแพทย์ทหารอากาศ   

๙๓๗. นาวาอากาศเอก  ธนวิตต  สกุลแสงประภา   เป็น  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา   
กรมแพทย์ทหารอากาศ   

๙๓๘. นาวาอากาศเอก  จักรกริช  สีห์สุรไกร   เป็น  ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์
ทหารอากาศ  กรมแพทย์ทหารอากาศ   

๙๓๙. นาวาอากาศเอก  เสน่ห์  บัวชื่น   เป็น  ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ  
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ   

๙๔๐. นาวาอากาศเอก  เดชอุดม  คงศรี   เป็น  ผู้ บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการ 
ทหารอากาศ  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ   

๙๔๑. นาวาอากาศเอก  พาห์รณ  สงวนโภคัย   เ ป็น   ผู้ อํ านวยการกองการศึ กษา  
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช   



 หน้า   ๕๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

๙๔๒. นาวาอากาศเอก  กนิษฐ์  ชัยสาร   เ ป็น   ผู้ช่ วยหัวหน้าคณะนายทหาร 
ฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา   

๙๔๓. นาวาอากาศเอก  วิเชียร  เรืองพระยา   เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจํารองผู้บัญชาการทหารอากาศ   

๙๔๔. นาวาอากาศเอก  ณรงค์เวตย์  เรืองจวง   เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจําผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ   

๙๔๕. นาวาอากาศเอก  ตรีพล  อ่องไพฑูรย์   เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจําผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ   

๙๔๖. นาวาอากาศเอก  พิบูลย์  วรวรรณปรีชา   เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจําเสนาธิการทหารอากาศ   

๙๔๗. นาวาอากาศเอก  สุรสีห์  สิมะเศรษฐ์   เป็น  ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจําผู้บัญชาการทหารอากาศ   

๙๔๘. นาวาอากาศเอก  สุกษม  สุขเกษม   เป็น  ผู้ชํานาญการกองทัพอากาศ   
๙๔๙. นาวาอากาศเอก  กิจสม  พันธุ์โกศล   เป็น  วิศวกรอาวุโสกรมช่างอากาศ   
๙๕๐. นาวาอากาศเอก  กฤษดา  เมืองนารถ   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๙๕๑. นาวาอากาศเอก  เกตุไผท  ศรีบุญญเกษ   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๙๕๒. นาวาอากาศเอก  เกษียร  เปาอินทร์   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๙๕๓. นาวาอากาศเอก  โกเมท  ตรีนก   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๙๕๔. นาวาอากาศเอก  ขวัญกล้า  นกเอี้ยงทอง   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๙๕๕. นาวาอากาศเอก  คณิน  เสริมทรัพย์   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๙๕๖. นาวาอากาศเอก  เฉลา  ทองแก้ว   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๙๕๗. นาวาอากาศเอก  ชูชาติ  บุญจันทึก   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๙๕๘. นาวาอากาศเอก  ฐานัตถ์  จันทร์อําไพ   เป็น  ผู้ทรงคุณวฒุิกองทัพอากาศ   
๙๕๙. นาวาอากาศเอก  ณรงค์  อินทชาติ   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๙๖๐. นาวาอากาศเอก  เดชชาติ  รุมรัตนะ   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๙๖๑. นาวาอากาศเอก  ตากเพชร  พินพันธุ์   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๙๖๒. นาวาอากาศเอก  นเรสร์  ใจม่ัง   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๙๖๓. นาวาอากาศเอก  นิรุธ  พงษ์ปิยะจินดา   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   



 หน้า   ๕๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

๙๖๔. นาวาอากาศเอก  ปรเมษฐ์  กะสีวัฒน์   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๙๖๕. นาวาอากาศเอก  ประโมทย์  ตั้งวงษ์เลิศ   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๙๖๖. นาวาอากาศเอก  พงศสินธุ์  แก้วใหญ่   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๙๖๗. นาวาอากาศเอก  พิเชษฐ  รอดจันทร์   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๙๖๘. นาวาอากาศเอก  พีนัส  ประดับมุข   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒกิองทัพอากาศ   
๙๖๙. นาวาอากาศเอก  ไพโรจน์  เป้าประยูร   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๙๗๐. นาวาอากาศเอก  เฟื่องศักดิ์  เรืองกล   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๙๗๑. นาวาอากาศเอก  ภูวดล  สอนดวงใจ   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๙๗๒. นาวาอากาศเอก  มนูญ  รู้กิจนา   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๙๗๓. นาวาอากาศเอก  มนูธรรม  เนาว์นาน   เป็น  ผู้ทรงคุณวฒุิกองทัพอากาศ   
๙๗๔. นาวาอากาศเอก  เมธพันธ์  จิรัฐนัญญากูล เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๙๗๕. นาวาอากาศเอก  เรืองวิทย์  ศรีนวลนัด   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๙๗๖. นาวาอากาศเอก  วันชัย  ศิริเสรีวรรณ   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๙๗๗. นาวาอากาศเอก  วิญญู  จันทรสุนทรกุล   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๙๗๘. นาวาอากาศเอก  วิรัตน์  ศิริวัฒน์   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๙๗๙. นาวาอากาศเอก  ศยาม  ผิวเหลือง   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๙๘๐. นาวาอากาศเอก  สมชาย  พุกไพจิตร์   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๙๘๑. นาวาอากาศเอก  สมยศ  จุลเสน   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๙๘๒. นาวาอากาศเอก  สมสันต์  บุรีชัย   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๙๘๓. นาวาอากาศเอก  สรสัณฑ์  โลกุตรภูมิ   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๙๘๔. นาวาอากาศเอก  สุพิจจารณ์  ธรรมวาทะเสรี เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๙๘๕. นาวาอากาศเอก  อนุกูล  อัครธรรม   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๙๘๖. นาวาอากาศเอก  อาทิตย์  อู่วิเชียร   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๙๘๗. นาวาอากาศเอกหญิง  นิชชรา  สุบรรณ  ณ  อยุธยา เป็น  ผู้ชํานาญการกองทัพอากาศ   
๙๘๘. นาวาอากาศเอกหญิง  กรรณิกา  สุวรรณเกสร์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   



 หน้า   ๕๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

๙๘๙. นาวาอากาศเอกหญิง  รัชฎา  รอดสําคัญ   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๙๙๐. นาวาอากาศเอกหญิง  เรวดี  นาคพิพัฒน์   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐  ยกเว้นหมายเลข  ๒๒๐  ตั้งแต่วันที่  ๒  ตุลาคม  ๒๕๖๐  
เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 


