
 หน้า   ๑ 
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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง  ให้นายทหารรับราชการ 

 
 

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ
ดังต่อไปนี้ 

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
๑. พลเอก  รุจ  กสิวุฒิ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา 

ปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็น  ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
๒. พลเอก  ปิยะ  ครุธเวโช ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   

เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเอก) 
๓. พลโท  นิรันดร  สมุทรสาคร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก   

เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําปลัดกระทรวงกลาโหม 
๔. พลโท  โชคดี  เกตสัมพันธ์ ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเอก)   
๕. พลโท  ปัญจะ  ธรรมศรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   

เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเอก) 
๖. พลโท  สัญญา  จันทร์สงวน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   

เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพเิศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเอก)   
๗. พลโท  เกษมสุข  ตาคํา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก   

เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเอก)   
๘. พลโท  ฤทธี  อินทราวุธ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก   

เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเอก) 
๙. พลเรือโท  สมภพ  สุวิทยาลังการ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา 

รองปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเรือเอก) 
๑๐. พลเรือโท  เผ่าเทพ  ประสานพานิช รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ 

เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเรือเอก) 
๑๑. พลตรี  มานะ  นามพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก   

เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม 
๑๒. พลตรี  ธานินทร์  ทุนทุสวัสดิ์ ผู้ช่วยเจา้กรมพระธรรมนูญ 

เป็น  รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ 
๑๓. พลตรี  เมธี  พยอมหอม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก   

เป็น  ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   
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๑๔. พลอากาศตรี  สาธิต  น้ําฟ้า ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา 
รองปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็น  ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   

๑๕. พลอากาศตรี  วิรัตน์  ยืนยง ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   
เป็น  ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   

๑๖. พลตรี  อัคคเดช  สุวรรณภูมิ ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท)   

๑๗. พลตรี  คํารณ  ชาติเสวียง ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท)   

๑๘. พลตรี  สุทธิพงษ์  จันทรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท) 

๑๙. พลตรี  สุพมิตร  ตรีธารทิพย์วิกุล ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท) 

๒๐. พลตรี  บุญชู  กลิ่นสาคร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท) 

๒๑. พลอากาศตรี  เชี่ยวชาญ  รุดดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลอากาศโท)   

๒๒. พลตรี  ระพีพัชร  จํารัส ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกรุงเทพ 
เป็น  ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ 

๒๓. พลตรี  กิตติยุทธ  กิตติยุทธโยธิน ตุลาการพระธรรมนูญประจําสํานักตุลาการทหาร   
เป็น  ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกรุงเทพ 

๒๔. พันเอก  นิมิตต์  สุวรรณรัฐ เป็น  นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม 

๒๕. พันเอก  สุเมธ  เจียมศรีมงคล เป็น  ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา 
รองปลัดกระทรวงกลาโหม   

๒๖. พันเอก  สถาพร  ธรรมวิจารณ์ เป็น  ตุลาการพระธรรมนูญประจําสํานักตุลาการทหาร   
๒๗. พันเอก  กิตติธัช  จงสมนึก เป็น  ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
๒๘. พันเอก  หม่อมหลวงประวีร์  จักรพันธุ์ เป็น  ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   
๒๙. พันเอก  พลศักดิ์  ศรีเพ็ญ เป็น  ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   
๓๐. พันเอก  วรภพ  ถาวรแก้ว เป็น  ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
๓๑. พันเอก  สราวุธ  บุณโยปัษฎัมภ์ เป็น  ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
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๓๒. พันเอก  จิตรพล  กัณฐวิจิตร เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   
๓๓. พันเอก  ชวลิต  ชาตะสิงห เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
๓๔. พันเอก  นิทัศน์  ศิลา เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
๓๕. พันเอก  ปรมินทร์  ทวีสุข เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
๓๖. พันเอก  รุ่งอรุณ  ซุ่นทรัพย์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
๓๗. พันเอก  อนุรักษ์  ข้าวทิพย์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
๓๘. นาวาอากาศเอก  ธานินทร์  เหลี่ยมขํา เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   
๓๙. นาวาอากาศเอก  สําราญ  ชมโท เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   
๔๐. นาวาอากาศเอก  อิศรา  บุญแสง เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   
๔๑. นาวาอากาศเอกหญิง  ภัสสรา  บุญสุภา เป็น  ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
๔๒. พันเอกหญิง  อรัญญา  ร่ืนนาม เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
๔๓. นาวาเอกหญิง  วัฒนา  จิตร์ระเบียบ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

กองบัญชาการกองทัพไทย 
๔๔. พลโท  ไสยสิทธิ์  บุณยรัตพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย   

เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเอก) 
๔๕. พลโท  กฤษฎ์ิ  ย้ิมสู้ เจ้ากรมแผนที่ทหาร   

เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเอก) 
๔๖. พลโท  ปรีชา  เทียมฉัตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย   

เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเอก) 
๔๗. พลโท  กฤศมน  นาคสุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย   

เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเอก) 
๔๘. พลโท  ดุษฎี  อินทรพล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย   

เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเอก) 
๔๙. พลโท  ดํารงค์  ตัณฑะผลิน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย   

เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเอก) 
๕๐. พลโท  วัลลภ  แดงใหญ่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร   

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเอก) 
๕๑. พลโท  จีรยุทธ  ทุนเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย   

เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเอก) 
๕๒. พลโท  ผดุงศักดิ์  รุจิยาปนนท ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย   

เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเอก) 
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๕๓. พลโท  ธรรมนูญ  เชี่ยวการปราบ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา   
เป็น  จเรทหาร 

๕๔. พลโท  นเรนทร์  สิริภูบาล เสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ   
เป็น  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

๕๕. พลโท  ชนินทร์  โตเลี้ยง จเรทหาร   
เป็น  เสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

๕๖. พลโท  ศิรัส  แก้วสนธิ ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๕๗. พลตรี  หัสฎี  วงศ์อิศเรศ รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร   
เป็น  เจ้ากรมแผนที่ทหาร 

๕๘. พลตรี  พร  ภิเศก ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก   
เป็น  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

๕๙. พลตรี  นเรศน์  วงศ์สุวรรณ ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติการ  กรมยุทธการทหาร   
เป็น  ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย 

๖๐. พลตรี  ไพโรจน์  สรรพกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๖๑. พลตรี  นพดล  สุขทับศรี ผู้อํานวยการสํานักยุทธโยธาทหาร   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๖๒. พลตรี  ทวีศักดิ์  บุญรักชาติ รองเสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๖๓. พลตรี  ทัตเทพ  รอดจิตต์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๖๔. พลตรี  พีระศักดิ์  อุ่นอก ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๖๕. พลตรี  กิตตินิพัทธ์  เสือวรโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๖๖. พลตรี  ณัฏฐ์  เทียนทองดี ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๖๗. พลอากาศตรี  รัชชาพงษ์  สมนาม รองเจ้ากรมยุทธการทหาร   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลอากาศโท) 
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๖๘. พลอากาศตรี  ปัญญา  ยอดจิ๋ว ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลอากาศโท) 

๖๙. พลอากาศตรี  สิทธิพิชัย  บุนนาค ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลอากาศโท) 

๗๐. พลอากาศตรี  มนูญ  รู้กิจนา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
เป็น  รองเจ้ากรมยุทธการทหาร 

๗๑. พลตรี  ชุมโชค  พลสมัคร ผู้อํานวยการสํานักบริการสิทธิประโยชน์กําลังพล   
กรมสารบรรณทหาร  เป็น  ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์  กรมกิจการพลเรือนทหาร 

๗๒. พลตรี  สัณห์เพชร  สายสรรพมงคล ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์   
กรมกิจการพลเรือนทหาร  เป็น  ผู้อํานวยการสํานักบริการสิทธิประโยชน์กําลังพล  กรมสารบรรณทหาร 

๗๓. พลตรี  สมควร  สาคร ผู้อํานวยการสํานักกองบัญชาการ   
กองบัญชาการกองทัพไทย  เป็น  รองเสนาธิการสถาบันวชิาการป้องกันประเทศ 

๗๔. พลตรี  ปธาน  ทองขุนนา นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา 
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  เป็น  ผู้ชํานาญการกองบัญชาการกองทัพไทย 

๗๕. พลตรี  นพพร  สุทเธนทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 

๗๖. พันเอก  ศรัณยพงศ์  พราหมณ์เสน่ห์ เป็น  รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร 
๗๗. พันเอก  เจนสิทธิ์  คนศิลป์ เป็น  ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติการ  กรมยุทธการทหาร 
๗๘. พันเอก  สมชัย  มาลินันท์ เป็น  ผู้อํานวยการสํานักกองบัญชาการ   

กองบัญชาการกองทัพไทย 
๗๙. พันเอก  สมพงษ์  เภาพูล เป็น  ผู้อํานวยการสํานักยุทธโยธาทหาร 
๘๐. พันเอก  ชาติชาย  ชัยเกษม เป็น  ผู้อํานวยการศูนย์ไซเบอร์ทหาร 
๘๑. พันเอก  ชนวุฒิ  อิทธิวัฒนะ เป็น  นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา 

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
๘๒. พันเอก  ไพฑูรย์  เจริญสุข เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 
๘๓. พันเอก  อนุพนธ์  ฟูเฟื่อง เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 
๘๔. พันเอก  วิโรจน์  เกิดแสง เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 
๘๕. พันเอก  พีรวัฒน์  ชุณหะนันทน์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 
๘๖. พันเอก  ปรีชา  สาลีผล เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 
๘๗. พันเอก  วีรชัย  ทวานนท์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 
๘๘. พันเอก  พิศักดิ์  สังโขบล เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 
๘๙. พันเอกหญิง  จิตปอง  เจียนสูงเนิน เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 
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กองทัพบก 
๙๐. พลโท  พิศิษฐ์  เกษบุรมย์ เจ้ากรมข่าวทหารบก   

เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลเอก) 
๙๑. พลโท  เก้ือกูล  อินนาจักร์ แม่ทัพน้อยที่  ๔   

เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลเอก) 
๙๒. พลโท  อาวุธ  เอมวงศ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก   

เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลเอก) 
๙๓. พลโท  สายัณห์  สวัสดิ์ศรี ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า   

เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลเอก) 
๙๔. พลโท  กฤต  ผิวเงิน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก   

เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลเอก) 
๙๕. พลโท  นฤดล  ประภาวัต ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก   

เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลเอก) 
๙๖. พลโท  ประสิทธิชัย  ชินวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก   

เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลเอก) 
๙๗. พลโท  สุรินทร์  แพโต ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก   

เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลเอก) 
๙๘. พลโท  เสมอภาค  สง่าเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก   

เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลเอก) 
๙๙. พลโท  ชาญณรงค์  นาคสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   

เป็น  ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า 
๑๐๐. พลโท  ชาญชัย  นพวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย   

เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 
๑๐๑. พลตรี  วรเกียรติ  รัตนานนท์ รองเจ้ากรมข่าวทหารบก   

เป็น  เจ้ากรมข่าวทหารบก  
๑๐๒. พลตรี  พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ รองแม่ทัพภาคที่  ๔   

เป็น  แม่ทัพน้อยที่  ๔ 
๑๐๓. พลตรี  ศักดา  ศิริรัตน์ รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก   

เป็น  เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก  
๑๐๔. พลตรี  วุฒิชัย  นาควานิช รองแม่ทัพภาคที่  ๑   

เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 
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๑๐๕. พลตรี  วิฑูรย์  ศิริปักมานนท์ รองแม่ทัพภาคที่  ๒   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท)  

๑๐๖. พลตรี  การุณ  โพธิ์วิเชียร รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท)  

๑๐๗. พลตรี  วัจน์พัฒน์  เฟื่องฟู รองเจ้ากรมการทหารช่าง   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๑๐๘. พลตรี  ชัยวัฒน์  แสงทอง รองเจ้ากรมพลาธิการทหารบก   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๑๐๙. พลตรี  วันชาติ  ผลไพบูลย์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๑๑๐. พลตรี  เชาวน์โรจน์  สอโส ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท)  

๑๑๑. พลตรี  ทรงวุฒิ  จิตตานนท์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่  ๓   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๑๑๒. พลตรี  บัญชา  รักชื่อ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่  ๔   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๑๑๓. พลตรี  เดชอุดม  นิชรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๒๖   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๑๑๔. พลตรี  สุรัต  แสงสว่างดํารง ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์  
กรมยุทธศึกษาทหารบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๑๑๕. พลตรี  พีระพล  ปกป้อง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร  
กรมแพทย์ทหารบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๑๑๖. พลตรี  อุทยั  ศรีชลาลักษณ์ รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณและการเงิน  
สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท)   

๑๑๗. พลตรี  ณัฏฐ์สิทธิ์  แสงบัวแก้ว รองผู้อํ านวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่   ๑  
สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อตัรา  พลโท) 

๑๑๘. พลตรี  ฐิติเดช  พงษ์สุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๑๑๙. พลตรี  ณัฐวัฒน์  อัคนิบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๑๒๐. พลตรี  ทศพร  ร่ืนเริงใจ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพเิศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 
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เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

๑๒๑. พลตรี  ปริญญา  สุจริตตานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๑๒๒. พลตรี  สมควร  วงษ์เวียงจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๑๒๓. พลตรี  หาญณรงค์  รักษ์ศรีทอง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๑๒๔. พลตรี  อดิศักดิ์  สนสร้อย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๑๒๕. พลตรี  ฉลองรัฐ  แต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๑๒๖. พลตรี  ชัยรัตน์  จ่างแก้ว ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรอง  กรมข่าวทหารบก   
เป็น  รองเจ้ากรมข่าวทหารบก  

๑๒๗. พลตรี  ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการกองพลที่  ๑  รักษาพระองค์   
เป็น  รองแม่ทัพภาคที่  ๑ 

๑๒๘. พลตรี  ผดุงเกียรติ  โปร่งจิตต์ ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่  ๓   
เป็น  รองแม่ทัพภาคที่  ๒ 

๑๒๙. พลตรี  สิทธิพร  มุสิกะสิน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่  ๕   
เป็น  รองแม่ทัพภาคที่  ๔ 

๑๓๐. พลตรี  ภูมิพัฒน์  จันทร์สว่าง ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่  ๑   
เป็น  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  

๑๓๑. พลตรี  อนุสรณ์  ปัญญะบูรณ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง   
เป็น  รองเจ้ากรมการทหารช่าง 

๑๓๒. พลตรี  ธวัชชัย  มาชมสมบูรณ์ ผู้บัญชาการศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ  
กรมสรรพาวุธทหารบก  เป็น  รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก  

๑๓๓. พลตรี  กิตติชัย  วงศ์หาญ เสนาธิการกรมพลาธิการทหารบก   
เป็น  รองเจ้ากรมพลาธิการทหารบก  

๑๓๔. พลตรี  ทรงวิทย์  หนุนภักดี ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่  ๑๑   
เป็น  ผู้บัญชาการกองพลที่  ๑  รักษาพระองค์ 

๑๓๕. พลตรี  มงคล  รัตนจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก   
เป็น  ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง  

๑๓๖. พลตรี  สดับพงษ์  จันทุรัตน์ เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารบก   
เป็น  ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์  กรมยุทธศึกษาทหารบก 



 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

๑๓๗. พลตรี  สวัสดิ์  ชนะจิตราสกุล ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน  กรมยุทธการทหารบก  
เป็น  รองผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ความม่ันคง  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคง
ภายในกองทัพบก 

๑๓๘. พลตรี  เรืองสิทธิ์  มิตรภานนท์ รองผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ความม่ันคง  
สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก  เป็น  รองผู้อํานวยการศูนย์ประสาน 
การปฏิบัติที่  ๔  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก 

๑๓๙. พลตรี  ปรเมศวร์  กันมินทร์ รองผู้อํ านวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่   ๔  
สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก  เป็น  รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 
และการเงิน  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก    

๑๔๐. พลตรี  ภูมิชาย  นิลกําแหง ผู้ช่วยจเร  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคง
ภายในกองทัพบก  เป็น  รองผู้อํานวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่  ๑  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษา
ความม่ันคงภายในกองทัพบก  

๑๔๑. พลตรี  อดิศักดิ์  บัวพรหมมาตร์ ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคง
ภายในจังหวัดที่  ๑  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก  เป็น  ผู้อํานวยการ
สํานักปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดที่  ๔  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคง
ภายในกองทัพบก 

๑๔๒. พลตรี  ทัศไนย  ประทุมทอง ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคง
ภายในจังหวัดที่  ๔  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก  เป็น  ผู้อํานวยการ
สํานักปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดที่  ๓  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคง
ภายในกองทัพบก   

๑๔๓. พลตรี  มนัส  จันดี ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคง
ภายในจังหวัดที่  ๓  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก  เป็น  ผู้อํานวยการ
สํานักปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดที่  ๑  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคง
ภายในกองทัพบก   

๑๔๔. พลตรี  สีหเดช  ดีสนธิโชติ ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคง
ภายในจังหวัดที่  ๒  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก  เป็น  ผู้อํานวยการ
สํานักปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดที่  ๗  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคง
ภายในกองทัพบก  

๑๔๕. พลตรี  นเรศ  หมวกเหล็ก ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคง
ภายในจังหวัดที่  ๗  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก  เป็น  ผู้อํานวยการ
สํานักปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดที่  ๕  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคง
ภายในกองทัพบก  



 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

๑๔๖. พลตรี  ชินโชติ  บุญยไพศาลเจริญ ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคง
ภายในจังหวัดที่  ๕  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก  เป็น  ผู้อํานวยการ
สํานักปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดที่  ๖  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคง
ภายในกองทัพบก  

๑๔๗. พลตรี  พณิชย์  ศิริพละ ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคง
ภายในจังหวัดที่  ๖  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก  เป็น  ผู้อํานวยการ
สํานักปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดที่  ๒  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคง
ภายในกองทัพบก  

๑๔๘. พลตรี  กาจบดินทร์  ย่ิงดอน ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคง
ภายในจังหวัดที่  ๙  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในกองทัพบก  เป็น  ผู้อํานวยการ
สํานักปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดที่  ๑๒  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคง
ภายในกองทัพบก   

๑๔๙. พลตรี  ประสิทธิ์  ทิศาวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคง
ภายในจังหวัดที่  ๑๒  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก  เป็น  ผู้อํานวยการ
สํานักปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดที่  ๑๑  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคง
ภายในกองทัพบก  

๑๕๐. พลตรี  พูลศักดิ์  สมบูรณ์ ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคง
ภายในจังหวัดที่  ๑๑  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก  เป็น  ผู้อํานวยการ
สํานักปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดที่  ๙  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคง
ภายในกองทัพบก  

๑๕๑. พลตรี  กรีพล  อุทิตสาร ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคง
ภายในจังหวัดที่  ๑๓  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก  เป็น  ผู้อํานวยการ
สํานักปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดที่  ๑๕  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคง
ภายในกองทัพบก  

๑๕๒. พลตรี  อนุสรณ์  ธูปทอง ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคง
ภายในจังหวัดที่  ๑๕  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก  เป็น  ผู้อํานวยการ
สํานักปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดที่  ๑๓  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคง
ภายในกองทัพบก  

๑๕๓. พลตรี  คณเดช  พงศบางโพธิ์ ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคง
ภายในจังหวัดที่  ๑๔  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก  เป็น  ผู้อํานวยการ
สํานักปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดที่  ๑๖  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคง
ภายในกองทัพบก   



 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

๑๕๔. พลตรี  สรายุทธ  ปาลิวนิช ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคง
ภายในจังหวัดที่  ๑๖  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก  เป็น  ผู้อํานวยการ
สํานักปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดที่  ๑๔  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความม่ันคง
ภายในกองทัพบก  

๑๕๕. พลตรี  เอกลักษณ์  นภาสวัสดิ์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 

๑๕๖. พลตรี  ภักดี  ศรีชุมพล ผู้ชํานาญการกองบัญชาการกองทัพไทย   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 

๑๕๗. พลตรี  พิชยเทพ  จิระวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 

๑๕๘. พลตรี  วิเชียร  ผ่องจันทึก ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 

๑๕๙. พลตรี  อภิเกียรติ  ชวนกระโทก ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 

๑๖๐. พันเอก  กฤษดา  พงษ์สามารถ เป็น  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่  ๕ 
๑๖๑. พันเอก  วรยุทธ  แก้ววิบูลย์พันธุ์ เป็น  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่  ๑๑ 
๑๖๒. พันเอก  จุมพล  จุมพลภักดี เป็น  ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่  ๓ 
๑๖๓. พันเอก  ชาตรี  กิตติขจร เป็น  ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่  ๑ 
๑๖๔. พันเอก  ปรีชา  เบ็ญจขันธุ์ เป็น  ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า 
๑๖๕. พันเอก  วีรยุทธ  อินทร์วร เป็น  ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก 
๑๖๖. พันเอก  สปัุญญา  วิไลรัตน์ เป็น  ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่  ๓  
๑๖๗. พันเอก  เกรียงไกร  ศรีรักษ์ เป็น  ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่  ๔  
๑๖๘. พันเอก  ยุทธนา  เอี่ยมวิจิตร์ เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๒๖ 
๑๖๙. พันเอก  พสิษฐ์  ภูวัตณัฐสิทธิ์ เป็น  ผู้บัญชาการศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์ 

สายสรรพาวุธ  กรมสรรพาวุธทหารบก 
๑๗๐. พันเอก  บุญรอด  ศรีสมบัติ เป็น  ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
๑๗๑. พันเอก  ดิเรก  บงการ เป็น  ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรอง  กรมข่าวทหารบก 
๑๗๒. พันเอก  ชัยพฤกษ์  ด้วงประพัฒน์ เป็น  ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน   

กรมยุทธการทหารบก 
๑๗๓. พันเอก  มหัทธนา  กมลศิลป์ เป็น  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์ทหาร  กรมแพทย์ทหารบก 
๑๗๔. พันเอก  เทอดชัย  นยิม เป็น  เสนาธิการกรมพลาธิการทหารบก 
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๑๗๕. พันเอก  วิสันติ  สระศรีดา เป็น  เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารบก 
๑๗๖. พันเอก  อรชัย  บุญสุขจิตเสรี เป็น  ผู้ช่วยจเร  สํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษา 

ความม่ันคงภายในกองทัพบก 
๑๗๗. พันเอก  ยุทธพร  สุบรรณภาส เป็น  ผู้ชํานาญการกองทัพบก 
๑๗๘. พันเอก  เกรียงไกร  จิตพากเพียร เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๑๗๙. พันเอก  เกียรติศักดิ์  นิพนธ์ไชย เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๑๘๐. พันเอก  จิรศักดิ์  เอี่ยมสมบุญ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๑๘๑. พันเอก  เฉลิมพงษ์  พันธุระ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๑๘๒. พันเอก  ชัยธัช  สุวรรณกาญจน์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๑๘๓. พันเอก  ชาญณรงค์  ย่ีโต๊ะ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๑๘๔. พันเอก  นพดล  จิเจริญ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๑๘๕. พันเอก  นิรัตติศัย  จุลภาค เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๑๘๖. พันเอก  บรรจง  ไชยลังกา เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๑๘๗. พันเอก  บรรดิษฐ์  อินทสังข์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๑๘๘. พันเอก  ภัคถพณ  ป้อมบุบผา เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๑๘๙. พันเอก  โยธิน  ชินวลัญช์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๑๙๐. พันเอก  วีรากร  ประกอบ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๑๙๑. พันเอก  ศราวุธ  มาศิริ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๑๙๒. พันเอก  สราวุธ  เมืองแมะ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๑๙๓. พันเอก  สุระพล  อยู่ดี เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๑๙๔. พันเอก  อํานาจ  นาคศรี เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 

กองทัพเรือ 
๑๙๕. พลเรือโท  รัตนะ  วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 

เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือเอก)   
๑๙๖. พลเรือโท  สุรพล  คุปตะพันธ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่  ๓ 

เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือเอก) 
๑๙๗. พลเรือโท  ม่ิง  อิ่มวิทยา เจ้ากรมอู่ทหารเรือ 

เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทพัเรือ  (อัตรา  พลเรือเอก) 
๑๙๘. พลเรือโท  วสันต์  บุญเนือง รองเสนาธิการทหารเรือ 

เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือเอก) 
๑๙๙. พลเรือโท  กําจาย  ปองเงิน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ 

เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือเอก) 
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๒๐๐. พลเรือโท  พร้อมสรรพ์  วุฑฒกนก รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ 
เป็น  เจ้ากรมอู่ทหารเรือ 

๒๐๑. พลเรือโท  สมนึก  เปรมปราโมทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ 
เป็น  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่  ๓ 

๒๐๒. พลเรือโท  กิตติพงศ์  รุมาคม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ 
เป็น  รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ 

๒๐๓. พลเรือตรี  ศังกร  พงษ์ศิริ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 
เป็น  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 

๒๐๔. พลเรือตรี  เดชดล  ภู่สาระ เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ 
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท) 

๒๐๕. พลเรือตรี  ไชยนันท์  นันทวิทย์ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตท่ี  ๒  กองเรือยุทธการ 
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท) 

๒๐๖. พลเรือตรี  นภดล  สําราญ เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ 
เป็น  รองเสนาธิการทหารเรือ 

๒๐๗. พลเรือตรี  วินัย  วิรัชกุล รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท) 

๒๐๘. พลเรือตรี  ชฎิล  นิสสัยพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท) 

๒๐๙. พลเรือตรี  อาคม  แตงอ่อน รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่  ๓ 
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 

๒๑๐. พลเรือตรี  นพดล  ปัญญาโฉม รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 
เป็น  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่  ๓ 

๒๑๑. พลเรือตรี  พิสัย  สุขวัน ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน   
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  เป็น  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 

๒๑๒. พลเรือตรี  จงกล  มีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา  ทัพเรือภาคที่  ๒ 
เป็น  เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ 

๒๑๓. พลเรือตรี  สุพจน์  สายวงศ์ปัญญา เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ 
เป็น  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

๒๑๔. พลเรือตรี  วรงกรณ์  โอสถานนท์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา  ทัพเรือภาคที่  ๓ 
เป็น  รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ 

๒๑๕. พลเรือตรี  นันทพล  มาลารัตน์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ 
เป็น  ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา  ทัพเรือภาคที่  ๓ 
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๒๑๖. พลเรือตรี  รณรงค์  สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก  หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 
เป็น  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 

๒๑๗. พลเรือตรี  อดินันท์  สุนทรารักษ์ ผู้อํานวยการสํานักบริการและสิทธิกําลังพล   
กรมกําลังพลทหารเรือ  เป็น  ผู้ชํานาญการกองทัพเรือ 

๒๑๘. พลเรือตรี  พินิจ  ชื่นรุ่ง ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง  กองเรือยุทธการ 
เป็น  เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ 

๒๑๙. พลเรือตรี  อนุชา  เอี่ยมสุโร เสนาธิการทัพเรือภาคที่  ๓ 
เป็น  ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง  กองเรือยุทธการ 

๒๒๐. พลเรือตรี  วิธนรัชต์  คชเสนี ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน  กรมข่าวทหารเรือ 
เป็น  เสนาธิการทัพเรือภาคที่  ๓ 

๒๒๑. พลเรือตรี  เอนก  อันสุขสันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
เป็น  ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก  หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 

๒๒๒. พลเรือตรี  อภินันท์  เพ็งศรีทอง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
เป็น  เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ 

๒๒๓. พลเรือตรี  ธานี  แก้วเก้า ผู้ชํานาญการกองทัพเรือ 
เป็น  ผู้อํานวยการสํานักบริการและสิทธิกําลังพล  กรมกําลังพลทหารเรือ 

๒๒๔. พลเรือตรี  ธวัชชัย  ม่วงคํา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
เป็น  ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตท่ี  ๒  กองเรือยุทธการ 

๒๒๕. พลเรือตรี  เทวินทร์  ศิลปชัย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
เป็น  ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา  ทัพเรือภาคที่  ๒ 

๒๒๖. นาวาเอก  เอก  สารสาส เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
๒๒๗. นาวาเอก  เลิศศักดิ์  พันธุ์พยัคฆ์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
๒๒๘. นาวาเอก  พิชิต  วาดวารี เป็น  ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน  หน่วยบัญชาการ

นาวิกโยธิน 
๒๒๙. นาวาเอก  ศุภพัฒพงษ์  สุนสะธรรม เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 
๒๓๐. นาวาเอก  เกริกไชย  วจนาภรณ์ เป็น  ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน   

กรมข่าวทหารเรือ 
๒๓๑. นาวาเอก  พันธุ์ธัช  สุภาชัย เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

กองทัพอากาศ 
๒๓๒. พลอากาศโท  ชัยยะ  อุปริรัตน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน   

เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศเอก) 
๒๓๓. พลอากาศโท  ชูชัย  ดุลยโกเมศ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ   

เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศเอก) 
๒๓๔. พลอากาศโท  หม่อมหลวงเทพสฤษดิ์  เทวกุล เจ้ากรมช่างอากาศ   

เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศเอก) 
๒๓๕. พลอากาศโท  มกราชัย  บูชาชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ   

เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศเอก) 
๒๓๖. พลอากาศโท  ศักดิ์พินิต  พร้อมเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ   

เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศเอก) 
๒๓๗. พลอากาศตรี  ภูมิใจ  ชัยพันธุ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน   

เป็น  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน   
๒๓๘. พลอากาศตรี  อภิรุม  จันทรกุล รองเจ้ากรมช่างอากาศ 

เป็น  เจ้ากรมช่างอากาศ   
๒๓๙. พลอากาศตรี  ชฤทธิพร  คําหอม รองผู้ อํ านวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศโท) 
๒๔๐. พลอากาศตรี  ดํารงค์  ภาณุทัต ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   

เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อตัรา  พลอากาศโท) 
๒๔๑. พลอากาศตรี  ทองใบ  นิลจันทึก ผู้ บั ง คับ ศูน ย์การลาดตระเวนทางอากาศและ

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  
(อัตรา  พลอากาศโท) 

๒๔๒. พลอากาศตรี  สุวัฒน์  ปลัดศรี ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศโท) 

๒๔๓. พลอากาศตรี  อดินันท์  จารยะพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศโท) 

๒๔๔. พลอากาศตรี  สุรสีห์  สิมะเศรษฐ์ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา 
ผู้บัญชาการทหารอากาศ  เป็น  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน   

๒๔๕. พลอากาศตรี  ภาณุวัชร์  เป่ียมศรี เสนาธิการกรมช่างอากาศ   
เป็น  รองเจ้ากรมช่างอากาศ   



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

๒๔๖. พลอากาศตรี  สฤษดิ์พร  สุนทรกิจ ผู้อํานวยการสํานักงานวิจัย  ศูนย์วิจัยพัฒนา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ  เป็น  รองผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพัฒนา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ   

๒๔๗. พลอากาศตรี  กิจสม  พันธุ์โกศล วิศวกรอาวุโสกรมช่างอากาศ   
เป็น  เสนาธิการกรมช่างอากาศ   

๒๔๘. พลอากาศตรี  สุพิจจารณ์  ธรรมวาทะเสรี ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
เป็น  ผู้อํานวยการสํานักงานวิจัย  ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ   

๒๔๙. พลอากาศตรี  เกตุไผท  ศรีบุญญเกษ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
เป็น  ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บัญชาการทหารอากาศ   

๒๕๐. นาวาอากาศเอก  สุพจน์  เต่าทอง เป็น  ผู้อํานวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ   
๒๕๑. นาวาอากาศเอก  บวรชัย  ประคองคํา เป็น  ผู้บังคับศูนย์การลาดตระเวนทางอากาศ

และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ   
๒๕๒. นาวาอากาศเอก  ประทีป  โลหิตศิริ เป็น  วิศวกรอาวุโสกรมช่างอากาศ   
๒๕๓. นาวาอากาศเอก  ชานนท์  ศรีสมบัติ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๒๕๔. นาวาอากาศเอก  ธานี  สินธิพงศ์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๒๕๕. นาวาอากาศเอก  บุญช่วย  คําวา เป็น  ผู้ทรงคุณวฒุิกองทัพอากาศ   
๒๕๖. นาวาอากาศเอก  พันธุ์เดช  สิริไพรฤทธิ์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๒๕๗. นาวาอากาศเอก  พีรยศ  การะเจดีย์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๒๕๘. นาวาอากาศเอก  สรกฤช  ศรีเกษม เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๒๕๙. นาวาอากาศเอก  สุรสิทธิ์  แก้วใจ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๒๖๐. นาวาอากาศเอกหญิง  สุคนธ์ทิพย์  วัฒนามระ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 


