
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  ใหน้ายทหารรบัราชการ 

 
 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ
ดังต่อไปนี้ 

ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
๑. พลโท เดชา  พลสุวรรณ   เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม  

เป็น  ที่ปรึกษาพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
๒. พลโท นพพร  มากเมือง   ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเอก) 
๓. พลโท สรชัช  กลั่นการดี   ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเอก) 
๔. พลโท ชัยวิทย์  พิมพ์ทอง   ที่ปรึกษาส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็น  

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเอก) 
๕. พลโท นันทวัฒน์  ศรีสุพพัตพงษ์   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   

เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเอก) 
๖. พลโท สุภมนัส  ภารพบ   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   

เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเอก) 
๗. พลโท จาตุรงค์  เชื้อค าฟ ู ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศ ษ ก อ ง ทั พ บ ก   เ ป็ น   

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเอก) 
๘. พลโท ชาตรี  มณีพงษ ์ ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศ ษ ก อ ง ทั พ บ ก   เ ป็ น   

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเอก) 
๙. พลโท บ ารุง  สายทอง ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศ ษ ก อ ง ทั พ บ ก   เ ป็ น   

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเอก) 
๑๐. พลโท ยุทธนา  เอี่ยมวิจิตร์   ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศ ษ ก อ ง ทั พ บ ก   เ ป็ น   

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเอก) 
๑๑. พลอากาศโท คติพันธุ์  บุญยะโพธิ์   หั วหน้ าน ายทหารฝ่ าย เ สนาธิ ก ารประจ า 

รองปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลอากาศเอก) 
๑๒. พลตรี นิธิ  จึงเจริญ   นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ ารัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม  เป็น  ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
๑๓. พลตรี เอกลักษณ์  นภาสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก  เป็น  ผู้ช่วยหัวหน้า

นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๕๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๖๔



๑๔. พลตรี พนม  ฉายาวัฒน์   นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ าปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ าปลัดกระทรวงกลาโหม 

๑๕. พลเรือตรี สุทธิพงษ์  อนันตชัย   ร อ ง ผู้ บั ญ ช าก า ร โ ร ง เ รี ย นน าย เ รื อ   เ ป็ น   
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ ารองปลัดกระทรวงกลาโหม 

๑๖. พลอากาศตรี บรรเจิด  บัวสมบูรณ์   ผู้ช านาญการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ ารองปลัดกระทรวงกลาโหม 

๑๗. พลตรี เจษฎา  เปรมนิรันดร   รองเจ้ากรมการทหารช่าง  เป็น  เจ้ากรมเทคโนโลยี 
สารสนเทศและอวกาศกลาโหม 

๑๘. พลตรี กิติ  ปัทมานนท์   ร อ ง เ จ้ า ก ร ม ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ท ห า ร   
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศและพลังงานทหาร  เป็น  ที่ปรึกษาส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๑๙. พลตรี ไพโรจน์  โตตามวงศ์   ผู้ช านาญการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น  ที่ปรึกษาส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๒๐. พลตรี ฐิติพล  ไวยพจน์ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า 
รองปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท) 

๒๑. พลตรี สามารถ  โพธิสระ ผู้ช านาญการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท) 

๒๒. พลเรือตรี คมสัน  เปรมกมล ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเรือโท) 

๒๓. พลอากาศตรี ฉัตรชัย  สุมามาลย ์  เสนาธิการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
และพลังงานทหาร  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลอากาศโท) 

๒๔. พลตรี อัมรินทร์  บุณยะวิโรจ   ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าคณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด   
เป็น  ตุลาการพระธรรมนูญรองหัวหน้าศาลทหารสูงสุด 

๒๕. พลตรี ณรัฐ  โพธิแพทย ์  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ   
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  เป็น  เสนาธิการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
และพลังงานทหาร 

๒๖. พลตรี ศักดิ์วุฒิ  วงศ์วานิช   ผู้ อ า น ว ย ก า ร โ ร ง ง า น วั ต ถุ ร ะ เ บิ ด ท ห า ร   
กรมการอุตสาหกรรมทหาร  ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร   เป็น   
รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร  ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

๒๗. พลตรี ศิพันท์  ภาณววัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
เป็น  ผู้อ านวยการส านักนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ   กรมวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีกลาโหม   

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๕๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๖๔



๒๘. พลอากาศตรีหญิง สุมนา  จุลโมกข์ ผู้อ านวยการศูนย์ ไซเบอร์   กรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและอวกาศกลาโหม  เป็น  ผู้ช านาญการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๒๙. พันเอก โฆษิต  เทียมเพ็ชร เ ป็ น   น า ย ท ห า ร ฝ่ า ย เ ส น า ธิ ก า ร ป ร ะ จ า
ปลัดกระทรวงกลาโหม 

๓๐. พันเอก ธีระพล  เรือนใจมั่น เป็น  ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจ ารองปลัดกระทรวงกลาโหม 

๓๑. พันเอก ชาตรี  บุญทวี เป็ น   ตุ ล าการพระธรรมนูญหั วหน้ าคณะ 
ฝ่ายศาลทหารสูงสุด 

๓๒. พันเอก กานต์นาท  นิกรยานนท์ เป็น  ผู้อ านวยการโรงงานวัตถุระเบิดทหาร  
กรมการอุตสาหกรรมทหาร  ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

๓๓. พันเอก กิติเมศวร์  ธนาวิบูลไชยภัทร   เป็น  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ  ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

๓๔. พันเอก ธนกรณ์  เมตตาสัตย์   เป็น  ผู้อ านวยการศูนย์ไซเบอร์  กรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและอวกาศกลาโหม 

๓๕. พันเอก ประวิทย์  ลีวัฒนา เป็น  ผู้ช านาญการส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๓๖. พันเอก ภควัต  วงศ์จ าปา เป็น  ผู้ช านาญการส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๓๗. พันเอก ศตพณฯ  ศรีจันทร์   เป็น  ผู้ช านาญการส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๓๘. พันเอก กวิสร์ชัย  เหรียญเจริญ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๓๙. พันเอก ทวี  สุดจิตร์   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๔๐. พันเอก ธนาเดช  วงศ์ข้าหลวง เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๔๑. พันเอก วรกฤต  ตัณฑเลขา   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๔๒. พันเอก วรรธ  อุบลเดชประชารักษ์   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๔๓. นาวาเอก ไพฑูรย์  ปัญญสิน เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๕๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๖๔



๔๔. นาวาเอก สุรพล  ตันติวีระวงศ์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๔๕. นาวาอากาศเอก คมสัน  อ่อนละออ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๔๖. นาวาอากาศเอก จิรชัย  ผุดผ่อง   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๔๗. นาวาอากาศเอก ชิตชาญกฤษฎิ์  ฟุ้งขจร เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม   

๔๘. นาวาอากาศเอก ธนัญชัย  พ่ึงทัศน์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๔๙. นาวาอากาศเอก วิรัตน์  ชาญชัยพิชิต   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๕๐. พันเอกหญิง ศรีสุดา  ทัศน์เอี่ยม   เ ป็ น   ร อ ง หั ว ห น้ า ส า นั ก ตุ ล า ก า ร ท ห า ร 
และตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าส านักงานศาลมณฑลทหาร 

๕๑. พันเอกหญิง พรรณประภา  เกษมคุณ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๕๒. นาวาเอกหญิง เบญจพร  ปฐมานนท์   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๕๓. นาวาเอกหญิง วิชชุตา  งามอุโฆษ   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๕๔. นาวาอากาศเอกหญิง ดรุณี  ถริปภัสสโร เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๕๕. นาวาอากาศเอกหญิง ดวงสมร  บูรณะพิมพ์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม   

กองบญัชาการกองทัพไทย 
๕๖. พลโท พนม  ใจทหาร   ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า 

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  เป็น  ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย 
๕๗. พลโท ปรีชา  สาลีผล   หั วหน้ าน ายทหารฝ่ าย เ สนาธิ ก ารประจ า 

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเอก) 
๕๘. พลโท สงคราม  ขุมทอง   ที่ ปรึ กษาสถาบันวิ ชาการป้องกันประ เทศ   

เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเอก) 
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๕๙. พลโท คมกฤช  พลพิลา   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเอก) 

๖๐. พลโท พงศ์พิพัฒน์  ชมะนันทน์   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเอก) 

๖๑. พลโท สุทน  เหมือนพิทักษ์   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเอก) 

๖๒. พลโท เกียรติศักดิ์  วิเวก   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเอก) 

๖๓. พลโท ปรีชา  เบ็ญจขันธ์   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเอก) 

๖๔. พลโท กฤษดา  พงษ์สามารถ   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเอก) 

๖๕. พลโท เอนก  กล่อมจิตร   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเอก) 

๖๖. พลโท วัฒนะ  พลจันทร์   ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล  
เป็น  ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย 

๖๗. พลโท กนกพงษ์  จันทร์นวล   ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย   เป็น  
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร 

๖๘. พลโท ธีระ  ญาณวโร   จเรทหาร  เป็น  ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย 
๖๙. พลโท อนุชา  ยันตรปกรณ์   รองผู้อ านวยการศูนย์ประสานงานโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริและความมั่นคง  เป็น  ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  (อัตรา  พลโท) 
๗๐. พลโท เชาวลิตร  สังฆฤทธิ์   เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ 

กองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 
๗๑. พลตรี ณัฐพงษ์  เพราแก้ว   รองผู้อ านวยการส านักบูรณาการและขับเคลื่อน

การปฏิบัติ  ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก  เป็น  ผู้ช่วยหัวหน้านายทหาร
ฝ่ายเสนาธิการประจ าผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

๗๒. พลอากาศตรี ธนกร  ทรรศนนท์   ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย  เป็น  
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ ารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

๗๓. พลตรี จีรัชญ์  บุญชญา   รองแม่ทัพภาคที่   ๔  เป็น  รองผู้อ านวยการ 
ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและความมั่นคง 

๗๔. พลเรือตรี เกริกไชย  วจนาภรณ์   เจ้ากรมจเรทหารเรือ  เป็น  เจ้ากรมส่งก าลังบ ารุงทหาร 
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๗๕. พลตรี สุวิทย์  เกตุศรี   รองผู้บัญชาการวทิยาลัยเสนาธิการทหาร  สถาบนั
วิชาการป้องกันประเทศ  เป็น  ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล 

๗๖. พลตรี เบญจพล  รังษีภาณุรัตน์   ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
เป็น  จเรทหาร 

๗๗. พลตรี เทพชาตรี  ฝั่งสระ   ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย  เป็น   
ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  (อัตรา  พลโท) 

๗๘. พลตรี ชาญวิทย์  ภัสสรโยธิน   ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๗๙. พลตรี ชีวธันย์  ปิยะศาสตร์ธนา   ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย  เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๘๐. พลตรี ถาวร  ไทยแขก   ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย  เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๘๑. พลตรี ก าธร  อ่ าสุข   ผู้อ านวยการส านักบริการสิทธิประโยชน์ก าลังพล  
กรมสารบรรณทหาร  เป็น  รองเจ้ากรมสารบรรณทหาร 

๘๒. พลตรี อภัย  อรัญทิมา ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ  เป็น  รองผู้บัญชาการ 
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ   

๘๓. พลตรี ณุสรณ์  พิชัยรณรงค์สงคราม   ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย  เป็น  
ผู้อ านวยการส านักบริการสิทธิประโยชน์ก าลังพล  กรมสารบรรณทหาร 

๘๔. พลตรี ยุทธพร  สุบรรณภาส   ผู้ช านาญการกองทัพบก  เป็น  เลขานุการ
กองบัญชาการกองทัพไทย 

๘๕. พลอากาศตรี เวช  สุวรรณเวียง รองเจ้ากรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ  เป็น   
รองเจ้ากรมส่งก าลังบ ารุงทหาร 

๘๖. พลเรือตรี สุเทพ  ปุจฉาการ รอ ง เ จ้ า ก รมกิ จก า รพล เ รื อนทหาร   เ ป็ น   
รองเจ้ากรมข่าวทหาร 

๘๗. พลตรี ทวีศักดิ์  มณีวงศ์   รองผู้อ านวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่   ๓  
ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก  เป็น  รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย 

๘๘. พลเรือตรี ณัฎฐพล  เดี่ยววานิช รองเจ้ากรมข่าวทหาร  เป็น  รองเจ้ากรมกิจการ
พลเรือนทหาร 

๘๙. พลตรี กฤษฏ์ิชัย  จ านงค์เนียร   รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  เป็น  
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาภาค  ๑  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
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๙๐. พลตรี หม่อมหลวงประวีร์  จักรพันธุ์   ผู้ อ านวยการส านั กน โยบายวิ ทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม  เป็น  ผู้อ านวยการ 
ส านักกองบัญชาการ  กองบัญชาการกองทัพไทย 

๙๑. พลตรี รวินทร์  เจริญชัย   เลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย  เป็น  
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ ารองเสนาธิการทหาร 

๙๒. พลตรี ฐนิตพัฒน์  อุทะนุตนันท์   ผู้อ านวยการส านักกองบัญชาการ  กองบัญชาการ
กองทัพไทย  เป็น  ผู้ช านาญการกองบัญชาการกองทัพไทย 

๙๓. พลตรี ไชยมงคล  ประโลมรัมย์   ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า
เสนาธิการทหาร  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 

๙๔. พลตรี อาณัติ  ปิ่นรัตนานนท์   หั วหน้ าน ายทหารฝ่ าย เ สนาธิ ก ารประจ า 
รองเสนาธิการทหาร  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 

๙๕. พลตรี ประดิยุทธ  กลิ่นศรีสุข   รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย  เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 

๙๖. พลตรี ธิบดี  อัมพุนันทน์   ผู้อ านวยการส านักปฏิบัติการข่าว  ศูนย์รักษา
ความปลอดภัย  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 

๙๗. พลตรี จัตุรงค์  ภูมิยุทธิ์   รองเจ้ากรมสารบรรณทหาร  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิ
กองบัญชาการกองทัพไทย 

๙๘. พลอากาศตรี พงศ์วุฒิ  เอี่ยมละออ   ผู้ อ า น ว ยการ ส า นั ก รั ก ษาคว ามปลอดภั ย   
ศูนย์รักษาความปลอดภัย  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 

๙๙. พันเอก ยุทธชัย  จันทรวิภาค   เป็น  รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
๑๐๐. พันเอก บุญส่ง  มหาวิเศษศิลป์   เ ป็ น   ผู้ อ า น วยการส านั กปฏิ บั ติ ก า รข่ า ว   

ศูนย์รักษาความปลอดภัย 
๑๐๑. พันเอก ธีรเดช  กลัมพสุต   เป็น  ผู้อ านวยการส านักรักษาความปลอดภัย  

ศูนย์รักษาความปลอดภัย 
๑๐๒. พันเอก ปิยวัชร์  จารุพันธ์ เป็น  ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ

ประจ าเสนาธิการทหาร 
๑๐๓. พันเอก วีระศักดิ์  ทองอร่าม   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 
๑๐๔. พันเอก วิชัย  เสริมบุญสุข   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 
๑๐๕. พันเอก ธวัชชัย  แม้นชล   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 
๑๐๖. พันเอก วิษณุ  ณ บางช้าง   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 
๑๐๗. พันเอกหญิง สุจิตรา  วัฒนนาวิน   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 
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๑๐๘. นาวาเอกหญิง พรทิพย์  ปัญญาประทีป   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 
๑๐๙. นาวาเอกหญิง พนิตตา  บัวทอง   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 

กองทัพบก 
๑๑๐. พลโท เชษฐา  ตรงดี รองเสนาธิการทหารบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

กองทัพบก  (อัตรา  พลเอก) 
๑๑๑. พลโท ชัยมนตรี  โพธิ์ทอง เจ้ากรมส่งก าลังบ ารุงทหารบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

กองทัพบก  (อัตรา  พลเอก) 
๑๑๒. พลโท อนุสรณ์  ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

กองทัพบก  (อัตรา  พลเอก) 
๑๑๓. พลโท วาสิฏฐ์  มณีโชติ ผู้อ านวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่   ๕  

ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก   
(อัตรา  พลเอก) 

๑๑๔. พลโท ธนะศักดิ์  ชื่นอิ่ม รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า
ผู้บังคับบัญชา  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลเอก) 

๑๑๕. พลโท ทรงธรรม  สิทธิพงษ ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก  (อัตรา  พลเอก) 

๑๑๖. พลโท นิมิตร์  สะโมทาน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก  (อัตรา  พลเอก) 

๑๑๗. พลโท พรชัย  อินทนู ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก  (อัตรา  พลเอก) 

๑๑๘. พลโท ศรชัย  กาญจนสูตร เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก  เป็น  รองเสนาธิการ
ทหารบก 

๑๑๙. พลตรี ภูวนารถ  ชมพูบุตร รอง เจ้ ากรมส่ งก าลั งบ ารุ งทหารบก   เป็น   
เจ้ากรมส่งก าลังบ ารุงทหารบก 

๑๒๐. พลตรี สุทิน  เบ็ญจวิไลกุล รองแม่ทัพน้อยที่  ๒  เป็น  เจ้ากรมการทหารช่าง 
๑๒๑. พลตรี นพดล  ศรีจันทร์สุข รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก  เป็น  เจ้ากรมสรรพาวุธ

ทหารบก 
๑๒๒. พลตรี อุดม  โกษากุล รองผู้อ านวยการส านักกิจการมวลชนและสารนิเทศ   

ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก  เป็น  ผู้อ านวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่  ๑   
ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๕๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๖๔



๑๒๓. พลตรี ธิติชัย  ปรีชา รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณและการเงิน  
ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก  เป็น  ผู้อ านวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่  ๕  
ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 

๑๒๔. พลตรี วีรวัฒน  ทองมั่นคง รองผู้อ านวยการส านักปฏิบัติภารกิจรกัษาความมัน่คง 
ภายในภาคที ่ ๑  ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก  เป็น  ที่ปรึกษากองทัพบก 

๑๒๕. พลตรี ประสิทธิ์  ทิศาวงศ์ ผู้ บัญชาการมณฑลทหารบกที่   ๒๙  เป็น   
รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ าผู้บังคับบัญชา 

๑๒๖. พลตรี อัครพล  พงษ์สวัสดิ์ รองเจ้ากรมการทหารสื่อสาร  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๑๒๗. พลตรี ปราโมทย์  อิ่มวัฒนา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๑๒๘. พลตรี สืบสกุล  บัวระวงศ์ ผู้ บัญชาการมณฑลทหารบกที่   ๓๓  เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๑๒๙. พลตรี ธไนนิธย์  โชตนภูติ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร  
กรมแพทย์ทหารบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๑๓๐. พลตรี ชนินทร์  โพธิ์พูนศักดิ์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ าผู้บังคับบัญชา  
ส านักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๑๓๑. พลตรี สมศักดิ์  เครือเช้า นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ าผู้บังคับบัญชา  
ส านักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๑๓๒. พลตรี เกรียงชัย  สุวรรณทัต ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๑๓๓. พลตรี จิรเดช  เหมะธุลิน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๑๓๔. พลตรี ชลธิศ  เลาหะคามิน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๑๓๕. พลตรี ชัชภณ  สว่างโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๑๓๖. พลตรี ชัยยา  จุ้ยเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๑๓๗. พลตรี ชาญณรงค์  ยี่โต๊ะ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๕๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๖๔



๑๓๘. พลตรี ปวริศ  เปรมชื่น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๑๓๙. พลตรี อาทิตย์  ศรีหริ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๑๔๐. พลตรี ธีระพร  ค าขจร ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย  เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท)   

๑๔๑. พลตรี เทวมิตร  พลภักดี ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาระบบ   
กรมส่งก าลังบ ารุงทหารบก  เป็น  รองเจ้ากรมส่งก าลังบ ารุงทหารบก 

๑๔๒. พลตรี ธิรา  แดหวา ผู้ บัญชาการมณฑลทหารบกที่   ๔๑  เป็น   
รองแม่ทัพภาคที่  ๔ 

๑๔๓. พลตรี ศักดา  คล้ ามีศรี ผู้ บัญชาการมณฑลทหารบกที่   ๒๕  เป็น   
รองแม่ทัพน้อยที่  ๒ 

๑๔๔. พลตรี สัชฌาการ  คุณยศยิ่ง ผู้ บัญชาการมณฑลทหารบกที่   ๓๗  เป็น   
รองแม่ทัพน้อยที่  ๓ 

๑๔๕. พลตรี บัญชา  อาจค าพันธุ์ ผู้ บั ญ ช า ก า ร ก อ ง พ ล ท ห า ร ช่ า ง   เ ป็ น   
รองเจ้ากรมการทหารช่าง 

๑๔๖. พลตรี อุชุกร  ทรงวรัชญ์ เ ส น า ธิ ก า ร ก ร ม ก า ร ท ห า ร สื่ อ ส า ร   เ ป็ น   
รองเจ้ากรมการทหารสื่อสาร 

๑๔๗. พลตรี อภิชาติ  อาจสันเที๊ยะ ผู้บัญชาการศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ  
กรมสรรพาวุธทหารบก  เป็น  รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก  

๑๔๘. พลตรี อรรถพล  สอยเหลือง ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ  กรมสรรพาวุธ
ทหารบก  เป็น  รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก 

๑๔๙. พลตรี วุฒิไชย  อิศระ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   
เป็น  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก 

๑๕๐. พลตรี ราชันย์  ประจันตะเสน รองผู้อ านวยการส านักปฏิบัติภารกิจรกัษาความมัน่คง 
ภายในภาคที่  ๒  ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก  เป็น  ผู้บัญชาการ 
มณฑลทหารบกที่  ๒๖ 

๑๕๑. พลตรี ภัชรพล  ศิริรักษ์ ผู้ บัญชาการมณฑลทหารบกที่   ๒๖  เป็น   
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๒๙ 

๑๕๒. พลตรี จิราวัฒน์  จุฬากุล ผู้ บัญชาการมณฑลทหารบกที่   ๓๒  เป็น   
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๓๓ 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๕๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๖๔



๑๕๓. พลตรี ศุภฤกษ์  สถาพรผล ผู้ บัญชาการมณฑลทหารบกที่   ๓๕  เป็น   
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๓๗ 

๑๕๔. พลตรี ปราโมทย์  พรหมอินทร์ เสนาธิการกองทัพภาคที่  ๔  เป็น  ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่  ๔๑ 

๑๕๕. พลตรี เฟื่องวิทย์  เลาหสุรโยธิน เสนาธิ การกรมยุทธศึ กษาทหารบก   เป็น   
เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก 

๑๕๖. พลตรี สรรเสริญ  คล้ายแก้ว ผู้อ านวยการส านักการศึกษา  กรมยุทธศึกษา
ทหารบก  เป็น  เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารบก 

๑๕๗. พลตรี อิธคม  วงศ์กล่อม ผู้อ านวยการส านักส่งก าลังบ ารุง  กรมส่งก าลัง
บ ารุงทหารบก  เป็น  ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาระบบ  กรมส่งก าลังบ ารุงทหารบก 

๑๕๘. พลตรี พสิษฐ์  ภูวัตณัฐสิทธิ์ ร อ ง เ จ้ า ก ร ม ส ร ร พ า วุ ธ ท ห า ร บ ก   เ ป็ น   
รองผู้อ านวยการส านักกิจการมวลชนและสารนิเทศ  ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคง 
ภายในกองทัพบก 

๑๕๙. พลตรี กฤษณ์  จาดสุวรรณ เจ้ากรมการเงินทหารบก  เป็น  รองผู้อ านวยการ
ส านักงบประมาณและการเงิน  ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 

๑๖๐. พลตรี ราชิต  อรุณรังษี เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก  เป็น  รองผู้อ านวยการ 
ส านักบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิบัติ  ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 

๑๖๑. พลตรี มานพ  น่วมบัว ผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบก  เป็น   
รองผู้อ านวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่  ๓  ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 

๑๖๒. พันเอก กิตติพงศ์  ชื่นใจชน เป็น  ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ 
๑๖๓. พันเอก วิกร  เลิศวัชรา เป็น  ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง 
๑๖๔. พันเอก สุธา  อดุลย์ฐานานุศักดิ์ เป็น  ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ   

กรมสรรพาวุธทหารบก 
๑๖๕. พันเอก เฉลิมชัย  ชอบธรรม เป็น  ผู้บัญชาการศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์ 

สายสรรพาวุธ  กรมสรรพาวุธทหารบก 
๑๖๖. พันเอก อดุลย ์ แนบสนิท   เป็น  เจ้ากรมการเงินทหารบก 
๑๖๗. พันเอก โฆสิตพงษ์  นิลเอก เป็น  ผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบก 
๑๖๘. พันเอก อนุสรณ์  โออุไร   เป็น  เสนาธิการกองทัพภาคที่  ๔ 
๑๖๙. พันเอก อดิเทพ  มโนการ เป็น  เสนาธิการกรมการทหารสื่อสาร 
๑๗๐. พันเอก ชาครีย์  ภัทรพงศ์กุล   เป็น  ผู้อ านวยการส านักส่งก าลังบ ารุง  กรมส่งก าลงั 

บ ารุงทหารบก 
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๑๗๑. พันเอก สุรัฐ  สิริโกสินทร์   เป็น  ผู้อ านวยการส านักการศึกษา  กรมยุทธศึกษา 
ทหารบก 

๑๗๒. พันเอก อนุรัฐ  ตันติจารุกร เป็น   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จ 
พระนเรศวรมหาราช 

๑๗๓. พันเอก ธ ารงโรจน์  เต็มอุดม เป็น  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
การแพทย์ทหาร  กรมแพทย์ทหารบก 

๑๗๔. พันเอก สาธิต  เกิดโภค เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๒๕ 
๑๗๕. พันเอก อโณทัย  ชัยมงคล เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๓๒ 
๑๗๖. พันเอก สัณธวัฒน์  วงศ์วัฒนะ เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๓๕ 
๑๗๗. พันเอก วสันต์  พ่ึงส าเภา เป็น   รองผู้อ านวยการส านักปฏิบัติภารกิจ 

รักษาความมั่นคงภายในภาคที่  ๑  ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 
๑๗๘. พันเอก วิทยา  สุวรรณดี เป็น   รองผู้อ านวยการส านักปฏิบัติภารกิจ 

รักษาความมั่นคงภายในภาคที่  ๑  ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 
๑๗๙. พันเอก สุทธ์พิชญพงษ ์ สุธิราวุธ เป็น   รองผู้อ านวยการส านักปฏิบัติภารกิจ 

รักษาความมั่นคงภายในภาคที่  ๒  ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 
๑๘๐. พันเอก ชัยพร  อวยพร   เ ป็ น   น า ย ท ห า ร ฝ่ า ย เ ส น า ธิ ก า ร ป ร ะ จ า

ผู้บังคับบัญชา  ส านักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก 
๑๘๑. พันเอก วิษณุ  สุนทรารักษ์   เ ป็ น   น า ย ท ห า ร ฝ่ า ย เ ส น า ธิ ก า ร ป ร ะ จ า

ผู้บังคับบัญชา  ส านักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก 
๑๘๒. พันเอก วิทย์พล  มักการุณ เป็น  ผู้ช านาญการกองทัพบก 
๑๘๓. พันเอก กฤษดา  จินดาลัทธ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๑๘๔. พันเอก เกรียงศักดิ์  ภัทรพงศ์สินธุ์   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๑๘๕. พันเอก ชัชพล  ศุภมานพ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๑๘๖. พันเอก ณัฐพงศ์  พยัคฆศิริ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๑๘๗. พันเอก ธวัชชัย  ศิริปรุ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๑๘๘. พันเอก นิโรธ  ฉายากุล เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๑๘๙. พันเอก บัญชา  เปียจ าปา เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๑๙๐. พันเอก ภาสกร  สุขโกมล เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๑๙๑. พันเอก วรพล  สุรสังกาศ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๑๙๒. พันเอก วิเชียร  ไทยประยูร เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๑๙๓. พันเอก วิบูลย์  วิชระพล เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๑๙๔. พันเอก สุตศรัณย์  ล าเจียก เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
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๑๙๕. พันเอก สุวรรณ  เชิดฉาย เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๑๙๖. พันเอก สุเอซ  อมาตยกุล เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๑๙๗. พันเอก อนิรุจน์  ปุกหุต เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 

กองทัพเรือ 
๑๙๘. พลเรือโท พงศชาญ  เพ็ชรเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

กองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือเอก)   
๑๙๙. พลเรือโท อนุสรณ์  ศรีศิริวิบูลย์ เจ้ากรมส่งก าลังบ ารุงทหาร  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

กองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือเอก)   
๒๐๐. พลเรือโท ก่อเกียรติ  ปั้นดี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

กองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือเอก)   
๒๐๑. พลเรือโท เชษฐา  ใจเปี่ยม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

กองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือเอก)   
๒๐๒. พลเรือตรี พินิจ  ชื่นรุ่ง ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ

ประจ าผู้บังคับบัญชา  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท)   
๒๐๓. พลเรือตรี กิตติคุณ  นาคสุก รองผู้อ านวยการส านักงานประสานภารกิจ 

ด้านความมั่นคงกับกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท) 

๒๐๔. พลเรือตรี ธีระพล  พ่ึงพัฒน์ ผู้ช านาญการกองทัพเรือ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท) 

๒๐๕. พลเรือตรี อุทัย  โสฬศ รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท) 

๒๐๖. พลเรือตรี ชาติชาย  ทองสะอาด ผู้ช านาญการกองทัพเรือ  เป็น  รองผู้บัญชาการ
โรงเรียนนายเรือ 

๒๐๗. พลเรือตรี มนต์เดช  พัวไพบูลย ์ รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์   เป็น  ผู้ช านาญการ
กองทัพเรือ   

๒๐๘. พลเรือตรี อัตตะวีร์  ทักษรานุพงศ์ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  ฝ่ายศึกษา  โรงเรียนนายเรือ   
เป็น  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่  ๑   

๒๐๙. พลเรือตรี ประวุฒิ  รอดมณี เสนาธิการโรงเรียนนายเรอื  เป็น  เจ้ากรมจเรทหารเรอื   
๒๑๐. พลเรือตรี วรพงษ์  ทองเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ  เป็น  รองผู้อ านวยการ

ส านักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
กองทัพเรือ 
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๒๑๑. พลเรือตรี วัชรวีร์  พรสินยศภักดิ์   รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่  ๑  เป็น  อาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ฝ่ายศึกษา  โรงเรียนนายเรือ 

๒๑๒. พลเรือตรี สุจริต  คล่องอักขระ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรอื  เป็น  รองเจ้ากรมอู่ทหารเรอื   
๒๑๓. นาวาเอก อภัย  นพวงศ์ ณ อยุธยา   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๒๑๔. นาวาเอก ปฐมพจน์  แก่นจันทร์ เป็น  รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์   
๒๑๕. นาวาเอก อภิธร  กาญจนก าธร เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๒๑๖. นาวาเอก ไพฑูรย์  เพ็ญต่าย เป็น  ผู้ช านาญการกองทัพเรือ   
๒๑๗. นาวาเอก ประสงค์  สังข์ทอง เป็น  เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ   
๒๑๘. นาวาเอก สมชาติ  กันคล้อย เป็น  ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ

ประจ าผู้บังคับบัญชา 

กองทัพอากาศ 
๒๑๙. พลอากาศโท เกตุไผท  ศรีบุญญเกษ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

กองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศเอก) 
๒๒๐. พลอากาศโท ธาดา  เคี่ยมทองค า ผู้อ านวยการส านักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง 

กับกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ 
กองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศเอก) 

๒๒๑. พลอากาศโท พัทธนันท์  นุชพงษ ์ ผู้ ท ร ง คุณ วุฒิ พิ เ ศษกอ งทั พอ าก าศ   เ ป็ น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศเอก) 

๒๒๒. พลอากาศโท นพดล  เพราเพริศภิรมย์ เจ้ ากรมส่ งก าลั งบ ารุ งทหารอากาศ   เป็น   
ผู้อ านวยการส านักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
กองทัพอากาศ   

๒๒๓. พลอากาศโท ภาณุวัชร์  เปี่ยมศรี   เจ้ากรมช่างอากาศ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ 
กองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศโท) 

๒๒๔. พลอากาศตรี อนันตชัย  แก้วศรีงาม ร อ ง เ จ้ า ก ร ม ส่ ง ก า ลั ง บ า รุ ง ท ห า ร   เ ป็ น   
เจ้ากรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ   

๒๒๕. พลอากาศตรี กิจสม  พันธุ์โกศล ผู้ ช า น า ญ ก า ร ก อ ง ทั พ อ า ก า ศ   เ ป็ น   
เจ้ากรมช่างอากาศ   

๒๒๖. พลอากาศตรี อดิเรก  สุวคนธ์ รอง เจ้ ากรมสรรพาวุ ธทหารอากาศ   เป็น   
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ   

๒๒๗. พลอากาศตรี วิทยา  ถาน้อย ผู้อ านวยการส านักส่งก าลังบ ารุง  กรมส่งก าลัง
บ ารุงทหารอากาศ  เป็น  รองเจ้ากรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ   
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๒๒๘. พลอากาศตรี สุชาติ  ผิวสอาด เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ   เป็น   
รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ   

๒๒๙. พลอากาศตรี ทวีพงษ ์ ปาจรีย ์ ผู้ อ านวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช   
กรมแพทย์ทหารอากาศ  เป็น  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ   

๒๓๐. พลอากาศตรี สฤษฏ ์ วุทธีรพล ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า 
ผู้บัญชาการทหารอากาศ  เป็น  ผู้อ านวยการส านักส่งก าลังบ ารุง  กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ   

๒๓๑. นาวาอากาศเอก พิษณ ุ แก้วเอี่ยม   เป็น  เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ   
๒๓๒. นาวาอากาศเอก จักร  สุวรรณทัต   เป็น  ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า 

ผู้บัญชาการทหารอากาศ   
๒๓๓. นาวาอากาศเอก ประภาส  สอนใจดี   เป็น  ผู้ช านาญการกองทัพอากาศ   
๒๓๔. นาวาอากาศเอก ธนาสนธิ์  ธรรมกุล   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๒๓๕. นาวาอากาศเอก พันธุ์ธัช  มูลพินิจรพ ี  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๒๓๖. นาวาอากาศเอกหญิง อิศรญา  สุขเจริญ   เป็น  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  

กรมแพทย์ทหารอากาศ   
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  11  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๕๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๖๔


