
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  ใหน้ายทหารรบัราชการ 

 
 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ
ดังต่อไปนี้ 

กระทรวงกลาโหม 
๑. พลเอก ค ารณ  เครือวิชฌยาจารย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด  เป็น  จเรทหารทั่วไป   
๒. พลตรี คม  วิริยเวชกุล ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  

เป็น  หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๓. พลเอก วรเกียรติ  รัตนานนท์ เสนาธิการทหารบก  เป็น  ปลัดกระทรวงกลาโหม 
๔. พลเอก สนิธชนก  สังขจันทร์ หัวหน้ านายทหารฝ่ ายเสนาธิการประจ า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  เป็น  รองปลัดกระทรวงกลาโหม 
๕. พลเอก สราวุธ  รัชตะนาวิน   ผู้อ านวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 

และพลังงานทหาร  เป็น  รองปลัดกระทรวงกลาโหม   
๖. พลเรือเอก มนัสวี  บูรณพงศ์ ที่ปรึกษาพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  

เป็น  รองปลัดกระทรวงกลาโหม 
๗. พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์  วัฒนวรางกูร   ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

เป็น  รองปลัดกระทรวงกลาโหม 
๘. พลเอก ธนะศักดิ์  ชื่นอิ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  เป็น  หัวหน้า

นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
๙. พลเอก สัณทัศน์  นันทิภาคย์หิรัญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  

เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเอก) 
๑๐. พลโท ธนภัทร  ณิยกูล   รองผู้ อ านวยการศู นย์ ก ารอุ ตสาหกรรม 

ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ าปลัดกระทรวงกลาโหม 
๑๑. พลโท นุชิต  ศรีบุญส่ง   รองผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนกลาโหม   

เป็น  ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนกลาโหม 
๑๒. พลโท จิรวิทย์  เดชจรัสศรี   รองเจ้ากรมเสมียนตรา  เป็น  เจ้ากรมเสมียนตรา   
๑๓. พลโท อดินันท์  ไชยฤกษ์ รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณกลาโหม  

เป็น  ผู้อ านวยการส านักงบประมาณกลาโหม 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๖๔



๑๔. พลโท ไพบูลย์  วรวรรณปรีชา   รองผู้ อ านวยการศู นย์ ก ารอุ ตสาหกรรม 
ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  เป็น  ผู้อ านวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ 
พลังงานทหาร   

๑๕. พลโท นพพงศ์  ไพนุพงศ์   หัวหน้าส านักปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็น   
ที่ปรึกษาพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๑๖. พลโท รักษ์พล  จันทร์เหลือง ที่ปรึกษาส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็น   
ที่ปรึกษาพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๑๗. พลโท เอกชัย  หาญพูนวิทยา เ จ้ า ก ร ม ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ท ห า ร   
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  เป็น  ที่ปรึกษาพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๑๘. พลโท ภราดร  จินดาลัทธ เจ้ากรมการเงินกลาโหม  เป็น  ที่ปรึกษาพิเศษ
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๑๙. พลโท คงชีพ  ตันตระวาณิชย์   เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม  
เป็น  ที่ปรึกษาพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   

๒๐. พลโท พุฒิประสิทธิ์  จิระมะกร ผู้อ านวยการส านักงานสนับสนุนส านักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็น  ที่ปรึกษาพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๒๑. พลโท จักรพงษ์  นวลชื่น ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายในกลาโหม   
เป็น  ที่ปรึกษาพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๒๒. พลโท ประจักษ์  ยิ้มภักดี ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเอก) 

๒๓. พลโท อรุณ  อิ่มสมบัติ   หัวหน้ านายทหารฝ่ ายเสนาธิการประจ า 
รองปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเอก) 

๒๔. พลอากาศโท บรรเจิด  บัวสมบูรณ์   หัวหน้ านายทหารฝ่ ายเสนาธิการประจ า 
รองปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลอากาศเอก) 

๒๕. พลโท ทิฆัมพร  ชุลีลัง   หัวหน้าส านักงานประสานภารกิจทางทหาร 
กับส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร  ส านักนโยบายและแผนกลาโหม   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเอก) 

๒๖. พลโท วีรชน  สุคนธปฏิภาค ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบราชการกลาโหม  
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเอก) 

๒๗. พลโท ณัฏฐพล  จันทร์สอกลิ่น   ที่ปรึกษาส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเอก) 

๒๘. พลโท ต่างแดน  พิศาลพงศ์   ที่ปรึกษาส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเอก) 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๖๔



๒๙. พลโท หม่อมหลวงสุปรีดี  ประวิตร   ที่ปรึกษาส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเอก) 

๓๐. พลเรือโท ชัยโรจน์  เพ็ชร์รัตน์   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเรือเอก) 

๓๑. พลโท วีระวุฒิ  ผันนภานุกุล   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเอก) 

๓๒. พลโท สุวิทย์  จิรชนานนท์   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเอก) 

๓๓. พลโท ศราวุธ  วังธะพันธ์   นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ าผู้บังคับบัญชา  
ส านักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒพิิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเอก) 

๓๔. พลเรือโท สุรภักดิ์  ธาราจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  เป็น  หัวหน้า
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ ารองปลัดกระทรวงกลาโหม 

๓๕. พลโท ร่มเกล้า  ปั้นดี ที่ปรึกษาส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   
เป็น  เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร  ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

๓๖. พลตรี อมร  อมรวิริยะกุล หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  เป็น  ผู้ช่วยหัวหน้า
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

๓๗. พลตรี ช านาญ  สุวะนาม รองผู้บัญชาการศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ  
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ 
ประจ ารองปลัดกระทรวงกลาโหม 

๓๘. พลอากาศตรี หัตถยุทธ  ถาวรประเสริฐ   ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ  เป็น  หัวหน้า
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ ารองปลัดกระทรวงกลาโหม 

๓๙. พลตรี กัมปนาท  บัวชุม รองหั วหน้าส านักปลัดกระทรวงกลาโหม   
เป็น  หัวหน้าส านักปลัดกระทรวงกลาโหม 

๔๐. พลตรี สุรศักดิ์  วรรณสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักงบประมาณกลาโหม  
เป็น  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบราชการกลาโหม 

๔๑. พลตรี ยุทธเกียรติ  ล้วนไพรินทร์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน
กลาโหม  เป็น  รองผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนกลาโหม 

๔๒. พลตรี ธนพล  เป๋อรุณ รองหัวหน้าส านักงานประสานภารกิจทางทหาร
กับส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร  ส านักนโยบายและแผนกลาโหม  
เป็น  หัวหน้าส านักงานประสานภารกิจทางทหารกับส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ   ศูนย์ประสาน
ภารกิจทางทหาร  ส านักนโยบายและแผนกลาโหม 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๖๔



๔๓. พลตรี ศรัณย ์ เพชรานนท์ ผู้ ช่ ว ย เ จ้ า ก ร ม เ ส มี ย น ต ร า   เ ป็ น   
รองเจ้ากรมเสมียนตรา   

๔๔. พลตรี ชูเลิศ  จิระรัตนเมธากร เลขานุการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   
เป็น  รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณกลาโหม 

๔๕. พลตรี พิสิษฐ ์ นพเมือง ผู้ ช่ ว ย เ จ้ า ก ร ม พ ร ะ ธ ร ร ม นู ญ   เ ป็ น   
รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ 

๔๖. พลตรี สุรเชษฐ์  เจริญปรุ ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกรุงเทพ  
เป็น  หัวหน้าส านักตุลาการทหารและตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารสูงสุด 

๔๗. พลตรี ณรัฐ  โพธิแพทย์ เสนาธิการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
และพลังงานทหาร  เป็น  รองผู้อ านวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

๔๘. พลตรี สุชาติ  เตรียมชุมพร 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   
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  เป็น  รองผู้อ านวยการศูนย์การอุตสาหกรรม 
ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

๔๙. พลตรี เดชนิธิศ  เหลืองงามข า ร อ ง เ จ้ า ก ร ม ก า ร เ งิ น ก ล า โ ห ม   เ ป็ น   
เจ้ากรมการเงินกลาโหม 

๕๐. พลตรี เริงฤทธิ์  บัญญัติ   รองผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบราชการกลาโหม   
เป็น  เจ้ากรมการสรรพก าลังกลาโหม 

๕๑. พลตรี สมเกียรติ  สัมพันธ์ รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม  
เป็น  เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม 

๕๒. พลตรี จิรศักดิ์  ไกรทุกข์ร้าง ผู้อ านวยการส านักโยธาธิการ   ส านักงาน 
สนับสนุนส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็น  ผู้อ านวยการส านักงานสนับสนุนส านักงาน 
ปลัดกระทรวงกลาโหม 

๕๓. พลตรี ณัฐพล  เกิดชูชื่น ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา  เป็น  ผู้อ านวยการ
ส านักงานตรวจสอบภายในกลาโหม 

๕๔. พลตรี ชิติพัทธ์  บุญช่วย ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน
กลาโหม  เป็น  ที่ปรึกษาส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๕๕. พลตรี คมิก  ไม่เศร้า ร อ ง เ จ้ า ก ร ม ก า ร พ ลั ง ง า น ท ห า ร   
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศและพลังงานทหาร  เป็น  ที่ปรึกษาส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๕๖. พลตรี ราชิต  อรุณรังษี รองผู้อ านวยการส านักบูรณาการและขับเคลื่อน
การปฏิบัติ  ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก  เป็น  ที่ปรึกษาส านักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม 
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๕๗. พลตรี รณวีร์  หิรัญสิ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ ารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท) 

๕๘. พลเรือตรี วิทยา  สิริบุญโรจน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน
กลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเรือโท) 

๕๙. พลตรี เลิศฤทธิ์  ช่องวารินทร์ ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์  
ส านักนโยบายและแผนกลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท) 

๖๐. พลตรี นิมิตต์  สุวรรณรัฐ รองหัวหน้าส านักงานประสานภารกิจทางทหาร
กับกระทรวงการต่างประเทศ  ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร  ส านักนโยบายและแผนกลาโหม  เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท) 

๖๑. พลตรี อินสอน  เมืองมูล นักวิชาการพิเศษ  กรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท) 

๖๒. พลตรี หาญณรงค์  จันใด รองผู้อ านวยการส านักงานสนับสนุนส านักงาน 
ปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท) 

๖๓. พลอากาศตรี ทิพชัย  ทิพยุทธ์ ผู้ช านาญการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลอากาศโท) 

๖๔. พลอากาศตรี ธีรธัช  เกิดร่วม ผู้ช านาญการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลอากาศโท) 

๖๕. พลตรี เกียรติศักดิ์  ประโยชน์มี ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท) 

๖๖. พลตรี พงศ์คณิศร์  ธรรมะสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท) 

๖๗. พลตรี วีระชาติ  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา   ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท) 

๖๘. พลตรี สมเกียรติ  มาลากรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท) 

๖๙. พลตรี เอกกุล  วรรณดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท) 

๗๐. พลเรือตรี มานพ  เกตุประจักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเรือโท) 

๗๑. พลเรือตรี สุเทพ  ลิมปนันท์วดี ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง  กองเรือยุทธการ  
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเรือโท) 
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๗๒. พลอากาศตรี ก้องเกียรติ  อารีรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลอากาศโท) 

๗๓. พลอากาศตรี สกล  ทองใบใหญ่ ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลอากาศโท) 

๗๔. พลตรี คมกฤช  วัฒกร   เ สนาธิ ก า รกรมการอุ ต สาหกรรมทหาร 
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  เป็น  รองหัวหน้าส านักปลัดกระทรวงกลาโหม 

๗๕. พลตรี ชัยพันธ์  นิลวิเศษ ผู้อ านวยการส านักปฏิบัติการและการข่าว  
ส านักนโยบายและแผนกลาโหม  เป็น  ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนกลาโหม 

๗๖. พลตรี พรพจน์  เมธาวุฒินันท์   ผู้อ านวยการส านักงานอาเซียน  ส านักนโยบาย
และแผนกลาโหม  เป็น  ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนกลาโหม 

๗๗. พลตรี สรรเพชญ  พิเนตรบูรณะ ผู้ อ า น วยการส านั ก ง านกิ จก ารพล เรื อน   
ส านักนโยบายและแผนกลาโหม  เป็น  ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนกลาโหม 

๗๘. พลตรี ปนิวัธน์  ทรัพย์รุ่งเรือง   ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส า นั ก ง า น วิ เ ท ศ สั ม พั น ธ์    
ส านักนโยบายและแผนกลาโหม  เป็น  ผู้อ านวยการส านักงานอาเซียน  ส านักนโยบายและแผนกลาโหม   

๗๙. พลตรี สุระ  สายอุบล   ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
เป็น  ผู้อ านวยการส านักงานวิเทศสัมพันธ์  ส านักนโยบายและแผนกลาโหม 

๘๐. พลตรี ญาณะโชติ  ผลฉาย ผู้ อ านวยการส านั ก ง านประสานภารกิ จ 
ด้านความมั่นคงกับกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร  
ส านักนโยบายและแผนกลาโหม  เป็น  ผู้อ านวยการส านักงานกิจการพลเรือน  ส านักนโยบายและแผน
กลาโหม 

๘๑. พลตรี คเชนทร์  อาจคุ้มวงษ์ ผู้ อ านวยการส านักงานนโยบายและแผน 
การก าลังพล  กรมเสมียนตรา  เป็น  ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา   

๘๒. พลตรี ธาดา  กะราลัย   ผู้อ านวยการส านักงานก าลังพล  กรมเสมียนตรา   
เป็น  ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา 

๘๓. พลตรี เจนวิทย์  เด็ดแก้ว   ผู้ อ า น ว ยก า ร ส า นั ก ง านคณะกร รมก า ร
ข้าราชการกลาโหม  กรมเสมียนตรา  เป็น  ผู้อ านวยการส านักงานก าลังพล  กรมเสมียนตรา 

๘๔. พลตรี โอภาส  สมจิตต์ ผู้ ช านาญการส านักงบประมาณกลาโหม   
เป็น  ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักงบประมาณกลาโหม 

๘๕. พลตรี อัมรินทร์  บุณยะวิโรจ ตุลาการพระธรรมนูญรองหัวหน้าศาลทหารสูงสุด   
เป็น  ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ   

๘๖. พลตรี ชาตรี  บุญทวี ตุ ล า ก า ร พ ร ะ ธ ร ร ม นู ญ หั ว ห น้ า ค ณ ะ 
ฝ่ายศาลทหารสูงสุด  เป็น  ตุลาการพระธรรมนูญรองหัวหน้าศาลทหารสูงสุด 
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๘๗. พลตรี อรรถพล  แผ้วพาลชน หัวหน้าอัยการทหาร  เป็น  ตุลาการพระธรรมนูญ 
หัวหน้าศาลทหารกรุงเทพ 

๘๘. พลตรี สุกิจ  สุเมธาศร เ ส น า ธิ ก า ร ก ร ม ก า ร พ ลั ง ง า น ท ห า ร   
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  เป็น  รองเจ้ากรมการพลังงานทหาร   
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

๘๙. พลตรี ณัฐวุฒิ  คล้ายโอภาส ผู้ช านาญการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
เป็น  รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร  ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

๙๐. พลตรี สุธี  เจียมสกุล ผู้ อ านวยการโรงงานผลิตกระสุนปืนใหญ่ 
และลูกระเบิดยิง  ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ  ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร   
เป็น  รองผู้บัญชาการศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ  ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

๙๑. พลตรี ปัญชลิทธิ์  ปิยมาตย ์ รองผู้อ านวยการส านักงานสนับสนุน  ส านักงาน 
ปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็น  รองเจ้ากรมการเงินกลาโหม 

๙๒. พลอากาศตรีหญิง อุษาวดี  สมรรคจันทร์   ผู้ ช านาญการกรมการเงินกลาโหม   เป็น   
รองเจ้ากรมการเงินกลาโหม 

๙๓. พลตรี อภินันท์  จันดอนไผ่ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร  
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม  เป็น  รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม 

๙๔. พลอากาศตรี จิรชัย  ผุดผ่อง ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
เป็น  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร  กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม 

๙๕. พลตรี ธนาเดช  วงศ์ข้าหลวง ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   
เป็น  รองผู้อ านวยการส านักงานสนับสนุนส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๙๖. พลตรี สุดชาย  พลอยประดับ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก  เป็น  รองผู้อ านวยการ
ส านักงานสนับสนุนส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๙๗. พลตรี ธนกรณ์  เมตตาสัตย์ ผู้อ านวยการศูนย์ไซเบอร์   กรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและอวกาศกลาโหม  เป็น  ผู้ช านาญการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๙๘. นาวาอากาศเอก นินาท  มูลจนะบาตร์   เป็น  ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจ ารองปลัดกระทรวงกลาโหม 

๙๙. พันเอก กาจน์  กอรี เป็น  รองผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบราชการ 
กลาโหม 

๑๐๐. พันเอก พัฒนชัย  จินตกานนท์ เป็น  เลขานุการส านักงานปลัดกระทรวง 
กลาโหม 

๑๐๑. นาวาเอก ธนิตพงศ์  สิริเศวตศักดิ์   เ ป็ น   ผู้ อ า น ว ยก า ร ส า นั ก ง านน โ ยบ า ย 
และยุทธศาสตร์  ส านักนโยบายและแผนกลาโหม 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๖๔



๑๐๒. พันเอก ยงยุทธ  ธีระกุล เป็น  ผู้อ านวยการส านักปฏิบัติการและการข่าว  
ส านักนโยบายและแผนกลาโหม 

๑๐๓. พันเอก ทรงวิทย์  วายุเหือด เป็น  รองหัวหน้าส านักงานประสานภารกิจ 
ทางทหารกับส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ   ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร  ส านักนโยบาย 
และแผนกลาโหม 

๑๐๔. พันเอก สมบัติ  ผ่องศรี เป็น  ผู้อ านวยการส านักงานประสานภารกิจ
ด้านความมั่นคงกับกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร  
ส านักนโยบายและแผนกลาโหม 

๑๐๕. พันเอก สถาพร  กระแสร์แสน เ ป็ น   ผู้ อ า น ว ยก า ร ส า นั ก ง านน โ ยบ า ย 
และแผนการก าลังพล  กรมเสมียนตรา 

๑๐๖. พันเอก ชลวิทย์  เจริญวิศาล เป็น  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกลาโหม  กรมเสมียนตรา 

๑๐๗. พันเอก วรวุฒิ  กระเทศ เป็น  ผู้ช านาญการส านักงบประมาณกลาโหม 
๑๐๘. พันเอก ชัชกุล  รัตนไพบูลย์ เป็น  ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าคณะ 

ฝ่ายศาลทหารสูงสุด 
๑๐๙. พันเอก นิติน  ออรุ่งโรจน์ เป็น  หัวหน้าอัยการทหาร 
๑๑๐. นาวาเอก อัครเดช  จุณศิริ   เป็ น   เ สนาธิ ก ารศู นย์ ก ารอุ ตสาหกรรม 

ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
๑๑๑. นาวาเอก ภินันต์  ดาวกระจาย เป็น   เสนาธิการกรมการพลั งงานทหาร   

ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
๑๑๒. พันเอก พรชัย  งามสดใส เป็น  เสนาธิการกรมการอุตสาหกรรมทหาร

ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
๑๑๓. พันเอก นิคม  อุดมเลิศวนสิน เป็น  ผู้อ านวยการโรงงานผลิตกระสุนปืนใหญ่

และลูกระเบิดยิง  ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ  ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
๑๑๔. นาวาอากาศเอก ปิยะ  ศิริสุทธิ์ เป็น  นักวิชาการพิเศษ  กรมวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีกลาโหม 
๑๑๕. พันเอก กานต์  ทองอารีย ์ เป็น  ผู้อ านวยการศูนย์ไซเบอร์  กรมเทคโนโลยี

สารสนเทศและอวกาศกลาโหม 
๑๑๖. พันเอก ปพน  ไชยเศรษฐ เป็น  ผู้อ านวยการส านักโยธาธิการ  ส านักงาน

สนับสนุนส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
๑๑๗. พันเอก กวีพจน์  โพธิ์วิเชียร เป็น  ผู้ช านาญการส านักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๖๔



๑๑๘. พันเอก ประจักรา  วิไลเนตร เป็น  ผู้ช านาญการส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๑๙. พันเอก วีรชัย  ภู่ชอุ่ม เป็น  ผู้ช านาญการส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๒๐. พันเอก สกลพัฒน์  มัธยมจันทร์ เป็น  ผู้ช านาญการส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๒๑. พันเอก กุลชาติ  เที่ยงแก้ว เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๒๒. พันเอก ขจร  พิมพ์เกษม   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๒๓. พันเอก เจียรนัย  วงศ์สอาด เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๒๔. พันเอก ฉัฐพรรษ  แจ่มสว่าง เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๒๕. พันเอก ณุดนัย  บูรณสมภพ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๒๖. พันเอก ด ารง  สุทธิชาญบัญชา เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๒๗. พันเอก ทรงพล  สุวรรณรัตน์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๒๘. พันเอก นภาพล  หลักทรัพย์   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๒๙. พันเอก บวร  วงษ์แสงจันทร์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๓๐. พันเอก ปณิธาน  กาญจนวิโรจน์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๓๑. พันเอก ปิยะเดช  มีเดช เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๓๒. พันเอก พงศ์วิชญ์  คงทน   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๓๓. พันเอก พรชัย  เจริญสกุลไชย   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๖๔



๑๓๔. พันเอก สงกรานต์  พรหมสิทธิ์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๓๕. พันเอก สมชาย  ค าสด เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๓๖. พันเอก สมมาตร  วัชรสุนทรกิจ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๓๗. พันเอก สิทธิพร  บัตรเจริญ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๓๘. พันเอก อดิชศร  แย้มวงศ์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๓๙. พันเอก อาดุลย ์ กระเสาร์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๔๐. พันเอก เอกสิทธิ์  นครฝาง เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๔๑. พันเอก เอกสิทธิ์  บุญญารักษ์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๔๒. นาวาเอก ก้องศักดิ์  ปรีดีคณิต   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๔๓. นาวาเอก พรหมเมธ  อติแพทย ์  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๔๔. นาวาอากาศเอก ธีทัต  นิตยสุทธิ์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๔๕. พันเอกหญิง พิมพ์พิศา  จิตต์แก้วแท้   เป็น  ผู้ช านาญการส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๔๖. พันเอกหญิง อรทิพ  วรพิสิษฐ์ เป็น  ผู้ช านาญการกรมการเงินกลาโหม 
๑๔๗. พันเอกหญิง กฤษณา  บุญชม เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม 
๑๔๘. พันเอกหญิง ชมพรรณ  กฤดากร เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม 
๑๔๙. พันเอกหญิง เมธินี  ร าไพกุล เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม 

้หนา   ๑๐
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๑๕๐. พันเอกหญิง รจนา  นะล าเลียง   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๕๑. พันเอกหญิง รุ่งรัตน์  ครุธเวโช เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๕๒. พันเอกหญิง ลอองพรรณ  คุณกมุท เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

กองบญัชาการกองทัพไทย 
๑๕๓. พลเอก นเรนทร์  สิริภูบาล   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา   

เป็น  รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
๑๕๔. พลเอก สุภโชค  ธวัชพีระชัย   รองผู้อ านวยการส านักงานปฏิบัติภารกิจ 

รักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก  เป็น  รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
๑๕๕. พลเรือเอก ทรงวุฒิ  บุญอินทร์   ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรอื  เป็น  รองผู้บัญชาการ 

ทหารสูงสุด   
๑๕๖. พลเอก ณตฐพล  บุญงาม   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม  เป็น  เสนาธิการทหาร 
๑๕๗. พลอากาศเอก สายศักดิ์  ครรภาฉาย   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  

เป็น  ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  (อัตรา  พลอากาศเอก) 
๑๕๘. พลโท ธเนศ  วงศ์ชะอุ่ม   แม่ทัพภาคที่  ๒  เป็น  รองเสนาธิการทหาร 
๑๕๙. พลเรือโท เชิงชาย  ชมเชิงแพทย ์  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่  ๓  เป็น  รองเสนาธกิารทหาร   
๑๖๐. พลอากาศโท สุวรรณ  ข าทอง   เจ้ากรมก าลังพลทหาร  เป็น  รองเสนาธิการทหาร   
๑๖๑. พลโท จีรัชญ์  บุญชญา   รองผู้อ านวยการศูนย์ประสานงานโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริและความมั่นคง  เป็น  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
๑๖๒. พลโท สุวิทย์  เกตุศรี   ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการรา้ย 

สากล  เป็น  ผู้อ านวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและความมั่นคง 
๑๖๓. พลโท ไพโรจน์  วิไลลักษณ์   เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร  เป็น  ที่ปรึกษาพิเศษ 

กองบัญชาการกองทัพไทย 
๑๖๔. พลโท อ านวย  สาตร์เพ็ชร   หัวหน้ านายทหารฝ่ ายเสนาธิการประจ า 

เสนาธิการทหาร  เป็น  ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย 
๑๖๕. พลโท วิโรจน์  เกิดแสง   ผู้อ านวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  เป็น  ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  (อัตรา  พลเอก) 
๑๖๖. พลอากาศโท ยุทธชัย  วัชรสิงห์   รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ

ประจ าผู้บังคับบัญชา  เป็น  ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  (อัตรา  พลอากาศเอก) 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๖๔



๑๖๗. พลโท สุเมธ  นิลมัย เจ้ากรมการสื่อสารทหาร  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒพิิเศษ 
กองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเอก) 

๑๖๘. พลโท ธีระ  ญาณวโร   ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย  เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเอก) 

๑๖๙. พลโท กิตติพงศ์  กาญจนาคม   รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเอก) 

๑๗๐. พลโท วิชัย  ชูเชิด รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเอก) 

๑๗๑. พลโท สัณห์เพชร  สายสรรพมงคล   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเอก) 

๑๗๒. พลโท ส าราญ  ไชยริปู   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเอก) 

๑๗๓. พลโท ธวัชชัย  ดะนุดิษฐ์   เสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเอก) 

๑๗๔. พลโท สิทธิชัย  มากกุญชร   เจ้ากรมสารบรรณทหาร  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเอก) 

๑๗๕. พลอากาศโท สุมน  หุ่นโพธิ์   ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลอากาศเอก) 

๑๗๖. พลอากาศโท ธนกร  ทรรศนนท์   หัวหน้ านายทหารฝ่ ายเสนาธิการประจ า 
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลอากาศเอก) 

๑๗๗. พลโท ชาญวิทย์  ภัสสรโยธิน   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  
เป็น  เจ้ากรมการสื่อสารทหาร 

๑๗๘. พลโท ทนงศักดิ์  รองทิม   ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ  เป็น  รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

๑๗๙. พลโท ศุภธัช  นรินทรภักดี   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  
เป็น  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

๑๘๐. พลโท ไพศาล  งามวงษ์วาน   เสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ   
เป็น  ผู้อ านวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

๑๘๑. พลโท คัมภีร์  พงษ์วิชัย   ปลัดบัญชีทหาร  เป็น  หัวหน้านายทหาร 
ฝ่ายเสนาธิการประจ ารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

๑๘๒. พลเรือโท ณัฐพงศ์  เกตุสมบูรณ์   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  
เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ าเสนาธิการทหาร 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๖๔



๑๘๓. พลโท อรรถนพ  ลาภชุ่มศรี   เจ้ากรมยุทธบริการทหาร  เป็น  ที่ปรึกษา
กองบัญชาการกองทัพไทย 

๑๘๔. พลโท เทพชาตรี  ฝั่งสระ   ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ   
เป็น  ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย 

๑๘๕. พลตรี ก าธร  อ่ าสุข   ร อ ง เ จ้ า ก ร ม ส า ร บ ร ร ณ ท ห า ร   เ ป็ น   
เจ้ากรมสารบรรณทหาร 

๑๘๖. พลตรี โสภณ  ศิริงาม   ผู้ อ านวยการส านักวิทยาการความมั่นคง   
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  เป็น  เสนาธิการสถาบันวิชาการ 
ป้องกันประเทศ 

๑๘๗. พลตรี สุรสีห์  ดรุณสาสน์   ร อ ง เ จ้ า ก ร ม ก า ลั ง พ ล ท ห า ร   เ ป็ น   
เจ้ากรมก าลังพลทหาร 

๑๘๘. พลอากาศตรี อดิศร  อุณหเลขกะ   รองปลัดบัญชีทหาร  เป็น  ปลัดบัญชีทหาร 
๑๘๙. พลตรี วีระพงษ์  สรวงศิริธนกุล   รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  

เป็น  ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล 
๑๙๐. พลตรี ธนินทร์  พู่ทองค า   ผู้อ านวยการส านกังานสนับสนนุ  หน่วยบญัชาการ 

ทหารพัฒนา  เป็น  เจ้ากรมยุทธบริการทหาร 
๑๙๑. พลตรี พงศ์เทพ  แก้วไชโย   รองเจ้ ากรมกิจการชายแดนทหาร   เป็น  

เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร 
๑๙๒. พลตรี น าพล  คงพันธ์   ผู้ อ า น ว ยก า ร ส า นั ก ง าน พัฒนาภาค   ๕   

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  เป็น  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
๑๙๓. พลตรี นพดล  ปิ่นทอง   ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส า นั ก ง า น ท ห า ร พั ฒ น า   

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  เป็น  รองผู้อ านวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและความมั่นคง 

๑๙๔. พลตรี ด ารงค์  คงเดช   ผู้ อ า น ว ยก า ร ส า นั ก ง าน พัฒนาภาค   ๓   
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  เป็น  เสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

๑๙๕. พลตรี โดมศักดิ์  ค าใสแสง   ผู้อ านวยการส านักวางแผนการฝึกร่วมและผสม  
กรมยุทธการทหาร  เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ ารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

๑๙๖. พลเรือตรี เกรียง  ชุณหชาติ   รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ  เป็น  หัวหน้า
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ ารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด   

๑๙๗. พลตรี หิรัญ  ศรีสุก   ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ   
เป็น  ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๖๔



๑๙๘. พลอากาศตรี ภูมิใจ  เลขสุนทรากร   ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ  เป็น  ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  (อัตรา  พลอากาศโท) 

๑๙๙. พลตรี สุเมธี  สานสุวรรณ   ผู้ ท ร งคุณวุฒิ กองบัญชาการกองทัพไทย   
เป็น  ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  (อัตรา  พลโท) 

๒๐๐. พลตรี นันทวัฒน์  ทัศนงาม   ผู้ช านาญการกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๒๐๑. พลตรี ปิยพล  ผลาสินธุ์   ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๒๐๒. พลตรี จีรนันท์  กัณฑวงศ์   เสนาธิการกรมการทหารช่าง  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ 
กองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๒๐๓. พลตรี สุรยุทธ  พุกจินดา   ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ 
กองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๒๐๔. พลตรี พงศ์อานันท์  รมยะนันทน์   ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๒๐๕. พลตรี ชัยพิพัฒน์  รันสูงเนิน   ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๒๐๖. พลตรี ทัฬห์  บุญเฉลย   ร อ ง เ จ้ า ก ร ม ก า ร สื่ อ ส า ร ท ห า ร   เ ป็ น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๒๐๗. พลตรี ปราโมทย์  ศรีสวัสดิ์   ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย  เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๒๐๘. พลตรี ประวัติ  พุกจีน   ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย  เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๒๐๙. พลตรี นิพนธ์  พินสุวรรณ์   รองปลัดบัญชีทหาร  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๒๑๐. พลตรี ทรงคุน  พัทศุระพงษ์   ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย  เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๒๑๑. พลตรี สมาน  ไตรสุธา   ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย  เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๒๑๒. พลตรี เดชไชย  บุญโสม   ผู้อ านวยการส านักปฏิบัติการ  ศูนย์ประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและความมั่นคง  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  
(อัตรา  พลโท) 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๖๔



๒๑๓. พลอากาศตรี พิเชษฐ์  อาภรณ์พัฒนพงศ์   ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส า นั ก ง า น แ พ ท ย์ ท ห า ร   
กรมยุทธบริการทหาร  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลอากาศโท) 

๒๑๔. พลอากาศตรี ธีระพล  กรีพานิช   ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย  เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลอากาศโท) 

๒๑๕. พลอากาศตรี ชนินทร  เฉลิมทรัพย ์  เสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลอากาศโท) 

๒๑๖. พลตรี สัมพันธ์  รงศ์จ าเริญ   ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนก าลังพล  
กรมก าลังพลทหาร  เป็น  รองเจ้ากรมก าลังพลทหาร 

๒๑๗. พลเรือตรี วีรุดม  ม่วงจีน   ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ก อ ง ทั พ เ รื อ   เ ป็ น   
รองเจ้ากรมยุทธการทหาร 

๒๑๘. พลอากาศตรี สรวิชญ์  สุรกุล เ จ้ า ก ร ม ก า ร เ งิ น ท ห า ร อ า ก า ศ   เ ป็ น   
รองเจ้ากรมยุทธการทหาร   

๒๑๙. พลตรี พิสิษฐ ์ ลิขิตสุภิณ   ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส า นั ก ส่ ง ก า ลั ง บ า รุ ง ร่ ว ม   
กรมส่งก าลังบ ารุงทหาร  เป็น  รองเจ้ากรมส่งก าลังบ ารุงทหาร 

๒๒๐. พลตรี ธีรพงศ์  ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา   ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์  กรมกิจการ
พลเรือนทหาร  เป็น  รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร 

๒๒๑. พลตรี โชคชัย  พลสมัคร   ร อ ง เ จ้ า ก ร ม ยุ ท ธ บ ริ ก า ร ท ห า ร   เ ป็ น   
รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร 

๒๒๒. พลตรี พันธุ์พังงา  เลื่อนแก้ว   ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย  เป็น  
รองปลัดบัญชีทหาร 

๒๒๓. พลตรี ณุสรณ์  พิชัยรณรงค์สงคราม   ผู้ อ านวยการส านักบริการสิทธิประโยชน์ 
ก าลังพล  กรมสารบรรณทหาร  เป็น  รองเจ้ากรมสารบรรณทหาร 

๒๒๔. พลตรี กฤษฎา  วราทร   ร อ ง เ จ้ า ก รมส่ ง ก า ลั ง บ า รุ ง ทหา ร   เ ป็ น   
รองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร 

๒๒๕. พลตรี สุรศักดิ์  พุทธสุวรรณ   ผู้อ านวยการส านักกิจการชายแดนกับประเทศ
เพื่อนบ้าน  กรมกิจการชายแดนทหาร  เป็น  รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร 

๒๒๖. พลตรี ยุทธชัย  จันทรวิภาค   รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  
เป็น  ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาภาค  ๓  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

๒๒๗. พลตรี นนธวัฒน์  ภักดิพงศ์พิชญะ   รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  
เป็น  ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาภาค  ๕  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา   

๒๒๘. พลตรี อชิรวิชญ์  ศรีไพบูลย ์  ผู้อ านวยการส านักสวัสดิการทหาร   เป็น  
ผู้อ านวยการส านักงานสนับสนุน  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๖๔



๒๒๙. พลตรี ธีร์  แก้วแดง   ผู้อ านวยการส านักตรวจการปฎิบัติราชการ  
ส านักงานจเรทหาร  เป็น  ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายในทหาร 

๒๓๐. พลตรี ณกานต์  กลัดสวัสดิ์   ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย  เป็น  
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ ารองเสนาธิการทหาร 

๒๓๑. พลตรี ธิบดี  อัมพุนันทน์   ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย  เป็น  
ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ ารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

๒๓๒. พลตรี ชนุตม์  ศิริธรรม   ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย  เป็น  
ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ าเสนาธิการทหาร 

๒๓๓. พลตรี รวินทร์  เจริญชัย   หัวหน้ านายทหารฝ่ ายเสนาธิการประจ า 
รองเสนาธิการทหาร  เป็น  ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  (อัตรา  พลตรี) 

๒๓๔. พลตรี ปรมินทร์  ทวีสุข   ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 

๒๓๕. พลตรี ชาตรี  กาญจนประโชติ   ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 

๒๓๖. พลตรี ชุมโชค  พลสมัคร   ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 

๒๓๗. พลตรี ภาณุพงศ์  สุวัณณุสส ์  รอง เจ้ ากรมกิจการพลเรือนทหาร   เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 

๒๓๘. พลตรี อฐัวุฒิ  อย่างสวย   ผู้ อ านวยการส านั ก ง านประสานภารกิ จ 
ด้านความมั่นคงกับกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร   กรมยุทธการทหาร  เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 

๒๓๙. พลตรี รวิศ  รัชตะวรรณ   ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร  สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 

๒๔๐. พลตรี ปิยวัชร์  จารุพันธ์   ผู้ ช่ ว ยหั วหน้ านายทหารฝ่ าย เสนาธิ ก า ร 
ประจ าเสนาธิการทหาร  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 

๒๔๑. นาวาเอก พิทักษ์  นิยาโส   เป็น  รองเจ้ากรมข่าวทหาร   
๒๔๒. นาวาอากาศเอก วันชัย  ร่มล าดวน   เป็น  รองปลัดบัญชีทหาร   
๒๔๓. พันเอก พีรพงษ์  วิฑิตอมรเวท   เป็น  เจ้ากรมการเงินทหาร 
๒๔๔. พันเอก บรรพต  สังข์มาลา   เป็น  เสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
๒๔๕. พันเอก จตุรภัทร  วงศ์ศรีเผือก   เป็น  รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
๒๔๖. พันเอก ณัญฐวุฒิ  นิลนนท์   เป็น  รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๖๔



๒๔๗. พันเอก ธวัชชัย  ทรงศรีเอี่ยม   เป็น  ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนก าลงัพล  
กรมก าลังพลทหาร 

๒๔๘. พันเอก เทอดไทย  ทัพธานี   เป็น  ผู้อ านวยการส านักวางแผนการฝึกร่วม
และผสม  กรมยุทธการทหาร 

๒๔๙. พันเอก ออกรบ  อมรัชกุล   เป็น  ผู้อ านวยการส านักงานประสานภารกิจ
ด้านความมั่นคงกับกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  กรมยุทธการทหาร 

๒๕0. พันเอก ที่รัก  สร้อยนาค   เป็น   ผู้ อ านวยการส านักประชาสัม พันธ์    
กรมกิจการพลเรือนทหาร 

๒๕1. พันเอก ชูศักดิ์  ธีรากิจ   เป็น  ผู้อ านวยการส านักงานทหารพัฒนา  
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

๒๕2. พันเอก พรชัย  พวงล าเจียก   เป็น  ผู้อ านวยการส านักตรวจการปฏิบัติ
ราชการ  ส านักงานจเรทหาร 

๒๕3. พันเอก มนตรี  โปษณเจริญ   เป็น  ผู้อ านวยการส านกังานพระธรรมนูญทหาร 
๒๕4. พันเอก กฤตพันธุ์  รักใคร่   เป็น  ผู้อ านวยการส านักสวัสดิการทหาร 
๒๕5. พันเอก วิญญ์  วิจิตรวาทการ   เ ป็ น   ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส า นั ก ป ฏิ บั ติ ก า ร   

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและความมั่นคง 
๒๕6. พันเอก รัฐพล  ธูปประสม   เป็น  ผู้อ านวยการส านักบริการสิทธิประโยชน์

ก าลังพล  กรมสารบรรณทหาร 
๒๕7. นาวาอากาศเอก อนุชา  จินตนาวงศ์   เป็น  ผู้อ านวยการส านักงานแพทย์ทหาร   

กรมยุทธบริการทหาร 
๒๕8. พันเอก บรรลุ  เอี่ยมศรี   เป็น  ผู้อ านวยการส านักกิจการชายแดน 

กับประเทศเพ่ือนบ้าน  กรมกิจการชายแดนทหาร 
๒59. พันเอก ศักดิ์สิทธิ์  แสงชนินทร์   เป็น  ผู้อ านวยการส านักวิทยาการความมั่นคง  

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
๒๖0. พันเอก ประเทือง  ปิยกะโพธิ์   เป็น  ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์   

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
๒๖1. พันเอก โกญจนาท  ธูปเทียนรัตน์ เป็น   ผู้ บัญชาการโรง เรี ยนเตรียมทหาร   

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
๒๖2. นาวาเอก สนั่น  โพธิ์ศรี   เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า

รองเสนาธิการทหาร   
๒๖3. พันเอก รณกร  สายสิญจน์   เป็น  ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ

ประจ ารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๖๔



๒๖4. นาวาอากาศเอก ชัยวัฒน์  สุขเกษม   เป็น  ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจ ารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด   

๒๖5. พันเอกหญิง พรทิพย์  คล้ายคลึง   เป็น  ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
๒๖6. พันเอก โสรัช  สุขมา   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 
๒๖7. พันเอก นพรัตน์  รัตนพงศ์   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 
๒๖8. พันเอก วรเศรษฐ์  เจริญพล เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 
๒69. พันเอก โกศล  กิจกุลธนันต์   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 
๒๗0. พันเอก อภิรัชฎ ์ รามนัฎ   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 
๒๗1. พันเอก รัฐวุฒิชัย  ภิรัตน์สุภาศิริ   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 
๒๗2. พันเอก ชยุตรา  เสริมสุข   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 
๒๗3. นาวาอากาศเอก ศิริชัย  เรียนดารา   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 
๒๗4. พันเอกหญิง เนตสินี  ชลทรัพย์   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 
๒๗5. พันเอกหญิง รัชฎาพร  เล็กมณี   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 

กองทัพบก 
๒๗6. พลเอก อภินันท์  ค าเพราะ   ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศ ษ ก อ ง ทั พ บ ก   เ ป็ น   

รองผู้บัญชาการทหารบก 
๒๗7. พลเอก สิริพจน์  ร าไพกุล   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  เป็น  ประธาน

คณะที่ปรึกษากองทัพบก 
๒๗8. พลโท เจริญชัย  หินเธาว์   แม่ทัพภาคที่   ๑  เป็น  ผู้ช่วยผู้บัญชาการ

ทหารบก 
๒79. พลโท ภูมิพัฒน์  จันทร์สว่าง   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  

เป็น  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก 
๒๘0. พลโท สันติพงศ์  ธรรมปิยะ รองเสนาธิการทหารบก  เป็น  เสนาธิการ

ทหารบก 
๒๘1. พลโท ทรงวิทย์  หนุนภักดี   รอง เสนาธิ การทหารบก   เป็น   หั วหน้ า 

คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ าผู้บังคับบัญชา 
๒๘2. พลโท ศรชัย  กาญจนสูตร   รองเสนาธิการทหารบก  เป็น  จเร  ส านักงาน

ปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 
๒๘3. พลโท สิทธิพร  มุสิกะสิน   แม่ทัพน้อยที่   ๔  เป็น  รองผู้อ านวยการ

ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 
๒๘4. พลโท ปราการ  ปทะวานิช ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน   

เป็น  ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๖๔



๒๘5. พลโท จิรเดช  กมลเพ็ชร   ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
เป็น  ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก 

๒๘6. พลโท อยุทธ์  ศรีวิเศษ   รองเสนาธิการทหารบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก  (อัตรา  พลเอก)  

๒๘7. พลโท ปรีชา  จึงมั่นคง   แม่ทัพน้อยที่   ๒  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก  (อัตรา  พลเอก) 

๒๘8. พลโท ชาญชัย  ติกขะปัญโญ   เจ้ากรมแพทย์ทหารบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ 
กองทัพบก  (อัตรา  พลเอก)   

๒89. พลโท ชาติชาย  น้าวแสง   ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศ ษ ก อ ง ทั พ บ ก   เ ป็ น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลเอก) 

๒๙0. พลโท ชลธิศ  เลาหะคามิน   ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศ ษ ก อ ง ทั พ บ ก   เ ป็ น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลเอก) 

๒๙1. พลโท รังษ ี กิติญาณทรัพย์   ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศ ษ ก อ ง ทั พ บ ก   เ ป็ น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลเอก) 

๒๙2. พลโท อิทธิพล  สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก  (อัตรา  พลเอก) 

๒๙3. พลโท สุรศักดิ์  ฉัตรกุล ณ อยุธยา   ผูอ้ านวยการส านักบริหารงานบุคคล  ส านักงาน 
ปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก  เป็น  รองเสนาธิการทหารบก 

๒๙4. พลโท พิเศษ  ศิริเกษม   เ จ้ ากรมกิ จการพล เรื อนทหารบก   เป็น   
รองเสนาธิการทหารบก 

๒๙5. พลโท สุขสรรค์  หนองบัวล่าง   แม่ทัพน้อยที ่ ๑  เป็น  แม่ทัพภาคที่  ๑ 
๒๙6. พลโท วรพจน์  เร้าเสถียร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  

เป็น  เจ้ากรมการทหารสื่อสาร 
๒๙7. พลโท สุชาติ  แดงประไพ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  

เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 
๒๙8. พลตรี เอกรัตน์  ช้างแก้ว   ร อ ง เ จ้ า ก รมยุ ท ธ ศึ กษ าทหา รบก   เ ป็ น   

รองเสนาธิการทหารบก 
299. พลตรี สุดยอด  พรมแก้ว รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  

เป็น  รองเสนาธิการทหารบก 
๓๐0. พลตรี สัชฌาการ  คุณยศยิ่ง   รองแม่ทัพน้อยที่   ๓  เป็น   รองหั วหน้ า 

คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ าผู้บังคับบัญชา 
๓๐1. พลตรี สวราชย์  แสงผล   รองแม่ทัพภาคที่  ๒  เป็น  แม่ทัพภาคที่  ๒ 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๖๔



๓๐2. พลตรี ธราพงษ์  มะละค า   รองแม่ทัพภาคที่  ๑  เป็น  แม่ทัพน้อยที่  ๑ 
๓๐3. พลตรี กิตติศักดิ์  บุญพระธรรมชัย   รองแม่ทัพภาคที่  ๒  เป็น  แม่ทัพน้อยที่  ๒ 
๓๐4. พลตรี ธิรา  แดหวา   รองแม่ทัพภาคที่  ๔  เป็น  แม่ทัพน้อยที่  ๔ 
๓๐5. พลตรี ณัฐวุฒิ  นาคะนคร   รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  

เป็น  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 
๓๐6. พลตรี นิรันดร  ศรีคชา   รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก  เป็น  

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก 
๓๐7. พลตรี วสุ  เจียมสุข   รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  

เป็น  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
๓๐8. พลตรี ปิยพงศ์  กลิ่นพันธุ์   รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า   

เป็น  ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
๓09. พลตรี สุพัษชัย  เมฆะสุวรรณดิษฐ์   รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก  เป็น  เจ้ากรมแพทย ์

ทหารบก 
๓๑0. พลตรี วีระกาญจน์  โล่ห์สถาพรพิพิธ   ร อ ง เ จ้ า ก ร ม ก า ลั ง พ ล ท ห า ร บ ก   เ ป็ น   

ผู้อ านวยการส านักบริหารงานบุคคล  ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 
๓๑1. พลตรี วิมล  ค าอิ่ม   ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหาร  เป็น  

ผู้อ านวยการส านักการข่าว  ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 
๓๑2. พลตรี ชลิต  บรรจงปรุ   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่   ๒๑  เป็น   

ท่ีปรึกษากองทัพบก 
๓๑3. พลตรี ประวิทย์  กิตติสุบรรณ   ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก  เป็น  ที่ปรึกษากองทัพบก 
๓๑4. พลตรี ปราโมทย์  นาคจันทึก   รองแม่ทัพภาคที่  ๒  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

กองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 
๓๑5. พลตรี อุกฤษฎ์  นุตค าแหง   รองแม่ทัพภาคที่  ๓  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

กองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 
๓๑6. พลตรี วรพล  วรพันธ์   รองแม่ทัพภาคที่  ๔  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

กองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 
๓๑7. พลตรี วรยุทธ  แก้ววิบูลย์พันธุ์   รองแม่ทัพน้อยที่  ๑  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

กองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 
๓๑8. พลตรี ศักดา  คล้ ามีศรี   รองแม่ทัพน้อยที่  ๒  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

กองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 
๓19. พลตรี ปิยพงษ์  วงศ์จันทร์   รองแม่ทัพน้อยที่  ๔  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

กองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๖๔



๓๒0. พลตรี อภิชาติ  ปัตตะนุ   เจ้ากรมการขนส่งทหารบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ 
กองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๓๒1. พลตรี เกษมศิริ  มีความดี   เ จ้ า ก ร ม วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ท ห า ร บ ก   เ ป็ น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๓๒2. พลตรี มหศักดิ์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา   ผู้ บั ญ ช า ก า ร วิ ท ย าลั ย ก า รทั พบก   เ ป็ น   
ผูท้รงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๓๒3. พลตรี ทวนชัย  นัดนะรา   ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่   เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๓๒4. พลตรี ศักดิ์ชัย  ธนศรีสุนีย์   ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายในทหารบก   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๓๒5. พลตรี มานพ  สัมมาขันธ์   ผู้อ านวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก  เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๓๒6. พลตรี ชาญวิทย์  อรรถธีระพงษ์ ผู้อ านวยการส านักจิตวิทยา   กรมกิจการ 
พลเรือนทหารบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๓๒7. พลตรี หทัยเทพ  กีรติอังกูร   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่   ๑๙  เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๓๒8. พลตรี ราชันย์  ประจันตะเสน   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่   ๒๖  เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๓29. พลตรี สามารถ  จินตสมิทธิ์   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่   ๒๑๐  เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๓๓0. พลตรี สุปัญญา  วิไลรัตน์   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่   ๓๑๐  เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๓๓1. พลตรี บัญชา  อาจค าพันธุ์   รองเจ้ากรมการทหารช่าง  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ 
กองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๓๓2. พลตรี สุพจน์  สุขุมะ   ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน  ส านักงาน
ปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๓๓3. พลตรี ปรเมศวร์  กันมินทร์   รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณและการเงิน  
ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๓๓4. พลตรี ปริญญา  วีระเดชชูชีพ   รองผู้อ านวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่   ๔  
ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๓๓5. พลตรี กฤษฎากรณ์  กรณ์ศิลป   ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ 
กองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๖๔



๓๓6. พลตรี กิตติภพ  กัณฑศิลป ์  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๓๓7. พลตรี เฉลิมชนม์  ดวงกลาง   ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ 
กองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๓๓8. พลตรี ชัยธัช  สุวรรณกาญจน์   ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ 
กองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๓39. พลตรี นรินทร์  วัฒนลักขี   ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ 
กองทัพบก  (อัตรา  พลโท)  

๓๔0. พลตรี สิรรุจน์  สกุลณะมรรคา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ 
กองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๓๔1. พลตรี ก าธร  บุญทอง   ผู้อ านวยการส านักพัฒนาและบริหารก าลังพล  
กรมก าลังพลทหารบก  เป็น  เจ้ากรมสารบรรณทหารบก 

๓๔2. พลตรี นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ   เ จ้ า ก ร ม ส า ร บ ร ร ณ ท ห า ร บ ก   เ ป็ น   
รองเจ้ากรมก าลังพลทหารบก 

๓๔3. พลตรี จิรัฎฐ์  สุตาสุข   ผู้อ านวยการส านักกิจการพลเรือน  กรมกิจการ
พลเรือนทหารบก  เป็น  รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก 

๓๔4. พลตรี พนา  แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่   ๑๑  เป็น   
รองแม่ทัพภาคที่  ๑ 

๓๔5. พลตรี บุญสิน  พาดกลาง   ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่   ๓  เป็น   
รองแม่ทัพภาคที่  ๒ 

๓๔6. พลตรี อดุลย ์ บุญธรรมเจริญ   ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่   ๖  เป็น   
รองแม่ทัพภาคที่  ๒ 

๓๔7. พลตรี สมบัติ  จินดาศรี   ผู้ บัญชาการกองพลทหารม้ าที่   ๓   เป็น   
รองแม่ทัพภาคที่  ๒ 

๓๔8. พลตรี อ านาจ  ศรีมาก   ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่   ๔  เป็น   
รองแม่ทัพภาคที่  ๓ 

๓49. พลตรี ไพศาล  หนูสังข์   ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่   ๑๕  เป็น   
รองแม่ทัพภาคที่  ๔ 

๓๕0. พลตรี ศานติ  ศกุนตนาค   ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่   ๕  เป็น   
รองแม่ทัพภาคที่  ๔ 

๓๕1. พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่   ๔๕  เป็น   
รองแม่ทัพภาคที่  ๔ 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๖๔



๓๕2. พลตรี ชิษณุพงศ์  รอดศิริ   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่   ๑๗  เป็น   
รองแม่ทัพน้อยที่  ๑ 

๓๕3. พลตรี ธวัชชัย  แจ้งประจักษ์   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่   ๒๗  เป็น   
รองแม่ทัพน้อยที่  ๒ 

๓๕4. พลตรี จรัส  ปัญญาดี   ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่   ๗  เป็น   
รองแม่ทัพน้อยที่  ๓ 

๓๕5. พลตรี ภาสกร  ทวีตา   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่   ๔๓  เป็น   
รองแม่ทัพน้อยที่  ๔ 

๓๕6. พลตรี วัฒนา  ฉัตรรัตนแสง   ผู้ บั ญ ช า ก า ร ศู น ย์ ส ง ค ร า ม พิ เ ศ ษ   เ ป็ น   
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 

๓๕7. พลตรี อิศเรศ  พุ่มมาก   ผู้ บัญชาการกองพลรบพิ เศษที่   ๑   เป็น   
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  

๓๕8. พลตรี วิชัย  ธารีฉัตร เ จ้ า ก ร ม ก า ร สั ต ว์ ท ห า ร บ ก   เ ป็ น   
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

๓59. พลตรี ทวีพูล  ริมสาคร   ผู้ บัญชาการศูนย์ การก าลั ง ส า รอง   เป็น   
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

๓๖0. พลตรี อุดม  แก้วมหา   ผู้ บั ญ ช า ก า ร ก อ ง พ ล ท ห า ร ม้ า ที่   ๒   
รักษาพระองค์  เป็น  รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

๓๖1. พลตรี ดิเรก  ดีประเสริฐ   ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก   
เป็น  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก 

๓๖2. พลตรี สรรเสริญ  คล้ายแก้ว   เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารบก   เป็น   
รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก 

๓๖3. พลตรี วิกร  เลิศวัชรา   ผู้ บั ญ ช า ก า ร ก อ ง พ ล ท ห า ร ช่ า ง   เ ป็ น   
รองเจ้ากรมการทหารช่าง 

๓๖4. พลตรี ไพรัช  โอฬารไพบูลย ์  ผู้ บั ญ ช า ก า ร กอ งพล พั ฒนาที่   ๑   เ ป็ น   
รองเจ้ากรมการทหารช่าง 

๓๖5. พลตรี อดิเทพ  มโนการ   เ สนาธิ ก า รกรมการทหารสื่ อส า ร   เป็ น   
รองเจ้ากรมการทหารสื่อสาร 

๓๖6. พลตรี เฉลิมชัย  ชอบธรรม   ผู้ บั ญ ช า ก า ร ศู น ย์ ซ่ อ ม ส ร้ า ง สิ่ ง อุ ป ก ร ณ์ 
สายสรรพาวุธ  กรมสรรพาวุธทหารบก  เป็น  รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก 

๓๖7. พลตรี เกษม  ภิญโญชนม์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ   เป็น  
รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๖๔



๓๖8. พลตรี พูลลาภ  ยะตินันท์   ผู้บัญชาการศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก  
เป็น  เจ้ากรมการขนส่งทหารบก 

๓69. พลตรี วิชาติ  เอี่ยมไพจิตร์   เสนาธิการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
เป็น  ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก 

๓๗0. พลตรี สุธี  กอรี   ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก  เป็น  ผู้อ านวยการ
ส านักงานตรวจสอบภายในทหารบก 

๓๗1. พลตรี มานะพล  เล็กสกุล   ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก  เป็น  เสนาธิการ 
ศูนย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า 

๓๗2. พลตรี โฆสิต  ชินวลัญช์   ผู้บัญชาการศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร  เป็น  
ผู้บัญชาการศูนย์การก าลังส ารอง 

๓๗3. พลตรี จิราวัฒน์  จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่   ๓๓  เป็น   
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่  ๗  

๓๗4. พลตรี ธวัชชัย  ตั้งพิทักษ์กุล   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่   ๑๑  เป็น   
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่  ๑๑ 

๓๗5. พลตรี ไกรภพ  ไชยพันธุ์   เสนาธิการกองทัพภาคที่  ๑  เป็น  ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่  ๑๔ 

๓๗6. พลตรี เรืองศักดิ์  อรรคทิมากูล   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่   ๑๔  เป็น   
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๑๗ 

๓๗7. พลตรี สุทธ์พิชญพงษ ์ สุธิราวุธ   รองผู้อ านวยการส านักปฏิบัติภารกิจรักษา 
ความมั่นคงภายในภาคที่   ๒  ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก  เป็น   
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๒๔ 

๓๗8. พลตรี วรเชษฐ์  ชวนะนรเศรษฐ์   เสนาธิการกองทัพภาคที่  ๒  เป็น  ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่  ๒๗  

๓79. พลตรี เทอดศักดิ์  งามสนอง   เสนาธิการกองทัพน้อยที่  ๓  เป็น  ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่  ๓๑๐ 

๓๘0. พลตรี ชอบ  รุ่งศรีทอง   ผู้อ านวยการส านักสนับสนุน  กรมส่งก าลัง 
บ ารุงทหารบก  เป็น  ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาระบบ  กรมส่งก าลังบ ารุงทหารบก 

๓๘1. พลตรี มนัส  จันดี   ผู้ บั ญ ช า ก า ร ศู น ย์ ก า ร ท ห า ร ม้ า   เ ป็ น   
รองผู้อ านวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่  ๑  ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 

๓๘2. พลตรี อิธคม  วงศ์กล่อม   ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาระบบ  
กรมส่งก าลังบ ารุงทหารบก  เป็น  รองผู้อ านวยการส านักบริหารงานทั่วไป  ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษา
ความมั่นคงภายในกองทัพบก 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๖๔



๓๘3. พลตรี พลพิพัฒน์  อินทสุวรรณ   ผู้ อ านวยการส านัก พัฒนาระบบราชการ  
ส านักงานปลัดบัญชีกองทัพบก  เป็น  รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณและการเงิน  ส านักงานปฏิบัติ
ภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 

๓๘4. พลตรี ภัทราวุฒิ  ชุณหะวัณ   รองผู้ อ านวยการส านักบริหารงานทั่ ว ไป  
ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก  เป็น  รองผู้อ านวยการศูนย์ประสาน 
การปฏิบัติที่  ๔  ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก   

๓๘5. พันเอก ธนิศร์  ยูสานนท์   เป็น  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาและบริหาร 
ก าลังพล  กรมก าลังพลทหารบก 

๓๘6. พันเอก ศุภฤกษ์  พากเพียรทรัพย์   เป็น  ผู้อ านวยการส านกัสนบัสนุน  กรมส่งก าลงั
บ ารุงทหารบก 

๓๘7. พันเอก จินตมัย  ชีกว้าง   เป็น  ผู้อ านวยการส านักกิจการพลเรื อน   
กรมกิจการพลเรือนทหารบก 

๓๘8. พันเอก ศุภสิทธิ์  ชิตท้วม   เป็น  ผู้อ านวยการส านักจิตวิทยา  กรมกิจการ
พลเรือนทหารบก 

๓89. พันเอก ชวินท์  สุนทรบุระ   เป็น  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบราชการ  
ส านักงานปลัดบัญชีกองทัพบก 

๓๙0. พันเอก ประพนธ์  กิติญาณทรัพย์ เป็น  เสนาธิการกองทัพภาคที่  ๑ 
๓๙1. พันเอก นรธิป  โพยนอก   เป็น  เสนาธิการกองทัพภาคที่  ๒ 
๓๙2. พันเอก ฉกาจพงษ์  หงษ์ทอง เป็น  เสนาธิการกองทัพน้อยที่  ๒ 
๓๙3. พันเอก เสมา  มังมติ   เป็น  เสนาธิการกองทัพน้อยที่  ๓ 
๓๙4. พันเอก วรยส  เหลืองสุวรรณ เป็น  ผู้บัญชาการกองพลที่  ๑  รักษาพระองค์ 
๓๙5. พันเอก ณรงค์  สวนแก้ว เป็น  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่  ๓ 
๓๙6. พันเอก ประสาน  แสงศิริรักษ์   เป็น  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่  ๔ 
๓๙7. พันเอก วรเดช  เดชรักษา   เป็น  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่  ๕ 
๓๙8. พันเอก วีระยุทธ  รักศิลป์ เป็น  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่  ๖ 
399. พันเอก เฉลิมพร  ข าเขียว เป็น  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่  ๑๕ 
๔๐0. พันเอก อาจิณ  ปัทมจิตร เป็น   ผู้ บัญชาการกองพลทหารม้ าที่   ๒   

รักษาพระองค์ 
๔๐1. พันเอก พรชัย  มาหลิน เป็น  ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่  ๓ 
๔๐2. พันเอก มนิต  ศิริรัตนากูล   เป็น  ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่  ๑ 
๔๐3. พันเอก อดุลย ์ จันทร์มา เป็น  ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่  ๑ 
๔๐4. พันเอก จรัญรัตน์  พงษ์สุวรรณ เป็น  ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๖๔



๔๐5. พันเอก สราวุธ  ไชยสิทธิ์   เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๑๑ 
๔๐6. พันเอก ชาลี  ไกรอาบ เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๑๙ 
๔๐7. พันเอก ยุวัต  ขันธปรีชา   เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๒๑ 
๔๐8. พันเอก สมบูรณ์  ณ หนองคาย   เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๒๖ 
๔09. พันเอก สถาพร  บุญชู เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๒๑๐ 
๔๑0. พันเอก สันติ  สุขป้อม   เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๓๓ 
๔๑1. พันเอก สมเจตตะณ์  ภักดีบรรณดิษฐ์ เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๓๔ 
๔๑2. พันเอก คณิศร  อาสมะ   เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๓๘ 
๔๑3. พันเอก ประเสริฐ  กิตติรัต เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๔๒ 
๔๑4. พันเอก รักชาติ  รัตนาศักดิ์ เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๔๓ 
๔๑5. พันเอก ทวนทอง  ทองสุภา เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๔๕ 
๔๑6. พันเอก กัณห์  สถิตยุทธการ เป็น  ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
๔๑7. พันเอก จิรวัฒน์  นาคะรัตน์ เป็น  ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า 
๔๑8. พันเอก นพสิทธิ์  คงชินศาสตร์ธิติ   เป็น  ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ 
๔19. พันเอก ณรงค์ฤทธิ์  คัมภีระ   เป็น  ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ 
๔๒0. พันเอก นิพัฒน์  เล็กฉลาด   เป็น  ผู้อ านวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก 
๔๒1. พันเอก วณัฐ  ลักษณสิร ิ เป็น  ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหาร 
๔๒2. พันเอก ธนเสฏฐ์  ใจอารีย ์ เป็น  ผู้บัญชาการศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก 
๔๒3. พันเอก นพดล  สรรพชัย   เป็น  ผู้บัญชาการศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์ 

สายสรรพาวุธ  กรมสรรพาวุธทหารบก 
๔๒4. พันเอก นฤดล  ท้าวฤทธิ์   เป็น  ผู้บัญชาการศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร 
๔๒5. พันเอก ไวพจน์  พันธุ   เป็น  เจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก 
๔๒6. พันเอก สมภพ  ศรีศิริ   เป็น  เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก 
๔๒7. พันเอก พนาเวศ  จันทรังษี เป็น  เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก 
๔๒8. พันเอก สรรค์พร  ณ สงขลา เป็น  เจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก 
๔29. พันเอก ถาวร  ไชยเดือน เป็น  เสนาธิการกรมการทหารช่าง 
๔๓0. พันเอก ภาณุภัสสร์  ลิมปะสุวัณณะ   เป็น  เสนาธิการกรมการทหารสื่อสาร 
๔๓1. พันเอก อ านวย  แย้มผกา เป็น  เสนาธิการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
๔๓2. พันเอก พลวุฒ  ล าเจียก เป็น  เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารบก 
๔๓3. พันเอก สามารถ  คงสาย เป็น  ผู้อ านวยการส านักการฝึก  กรมยุทธศึกษา

ทหารบก 
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๔๓4. พันเอก ดุสิต  สถาวร เป็น  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  วิทยาลัย 
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  ศูนย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า 

๔๓5. พันเอก ชูสิทธิ์  ศรีอุทโยภาส   เป็น  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล  
กรมแพทย์ทหารบก 

๔๓6. พันเอก สุรชัย  รัศมีจิวานนท์ เป็น  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จ 
พระนเรศวรมหาราช 

๔๓7. พันเอก โชคชัย  ขวัญพิชิต เป็น  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ 
๔๓8. พันเอก นุกูล  นรฉันท์   เป็น  ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน  

ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 
๔39. พันเอก เชษฐา  ทานกระโทก เป็น  รองผู้อ านวยการส านักปฏิบัติภารกิจ 

รักษาความมั่นคงภายในภาคที่  ๒  ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 
๔๔0. พันเอก ยรรยง  แสงฮาด เป็น  รองผู้อ านวยการส านักปฏิบัติภารกิจ 

รักษาความมั่นคงภายในภาคที่  ๒  ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 
๔๔1. พันเอก สมทรง  ทับทิมทองค า เป็น  รองผู้อ านวยการส านักปฏิบัติภารกิจ 

รักษาความมั่นคงภายในภาคที่  ๔  ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 
๔๔2. พันเอก สุรเทพ  หนูแก้ว   เป็น  รองผู้อ านวยการส านักปฏิบัติภารกิจ 

รักษาความมั่นคงภายในภาคที่  ๔  ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 
๔๔3. พันเอก กฤษณะ  บุญน้อม เ ป็ น   น ายทหารฝ่ า ย เสนาธิ ก ารประจ า

ผู้บังคับบัญชา  ส านักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก 
๔๔4. พันเอก ธราดล  พูลสาทรกูล   เ ป็ น   น ายทหารฝ่ า ย เสนาธิ ก ารประจ า

ผู้บังคับบัญชา  ส านักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก 
๔๔5. พันเอก บพิธ  ไทยสมัคร เ ป็ น   น ายทหารฝ่ า ย เสนาธิ ก ารประจ า

ผู้บังคับบัญชา  ส านักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก 
๔๔6. พันเอก ประกาศ  เพยาว์น้อย เ ป็ น   น ายทหารฝ่ า ย เสนาธิ ก ารประจ า

ผู้บังคับบัญชา  ส านักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก 
๔๔7. พันเอก ไพโรฐพ์  วงศ์ชนะภัย เ ป็ น   น ายทหารฝ่ า ย เสนาธิ ก ารประจ า

ผู้บังคับบัญชา  ส านักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก 
๔๔8. พันเอก วัชรพล  จุมพล เ ป็ น   น ายทหารฝ่ า ย เสนาธิ ก ารประจ า

ผู้บังคับบัญชา  ส านักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก 
๔49. พันเอก เฉลิมเกียรติ  ตันตระกูล เป็น  ผู้ช านาญการกองทัพบก 
๔๕0. พันเอก ประเทือง  แก้วทุย เป็น  ผู้ช านาญการกองทัพบก 
๔๕1. พันเอก เปรม  รอดสวาสดิ์ เป็น  ผู้ช านาญการกองทัพบก 
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๔๕2. พันเอก กรัณย์  สถิตยุทธการ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๕3. พันเอก กฤษณภาค  สมใจเพ็ง เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๕4. พันเอก กฤษฎาวุฒิ  โสภิกุล เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๕5. พันเอก กัญจน์ณัฏฐ์  เพ็ชรแสง เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๕6. พันเอก กุศล  เทพมงคล   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๕7. พันเอก เกรียงศักดิ์  โคตระภู   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๕8. พันเอก จะเด็ด  นวลมณี เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔59. พันเอก จิระศักดิ์  ข าประถม   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๖0. พันเอก ชนะชัย  ไชยานุกูล เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๖1. พันเอก ชัยยันต์  สิรสุนทร   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๖2. พันเอก ณรงค์ชัย  ศรีอัศวอมร เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๖3. พันเอก ณัฐ  รัตนบุญกร เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๖4. พันเอก ณัฐนนท์  ภุคุกะ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๖5. พันเอก ตุลธร  นวพิตร เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๖6. พันเอก ทิพชาติ  บุณยรัตพันธุ์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๖7. พันเอก ธีรชัย  แสนสะสม เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๖8. พันเอก ปรเมศ  อุมรินทร์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔69. พันเอก ประสาน  ไกรสิงห์เดชา เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๗0. พันเอก ปรีชา  วงศ์ศรีใส เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๗1. พันเอก ปิยะทัต  บุบผาอินทร์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๗2. พันเอก ปิยะพันธ์  วัฒนวงษ์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๗3. พันเอก ปุญชรัสมิ์  มีพร้า เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๗4. พันเอก พัฒนพงศ์  มูลศาสตร์   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๗5. พันเอก พีรพล  สงนุ้ย   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๗6. พันเอก เพิ่มศักดิ์  สุเมฆศรี เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๗7. พันเอก ภาณุวัตร  อาด า เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๗8. พันเอก รณภพ  จันทรนิยม   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔79. พันเอก ระวี  ตั้งพิทักษ์กุล เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๘0. พันเอก วัฒนา  กรมขันธ์   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๘1. พันเอก วิระ  สอนถม   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๘2. พันเอก ศักดิ์ศรี  งอยปัดพันธ์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๘3. พันเอก สกลเวทย์  โพธิเจริญ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
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๔๘4. พันเอก สมจิตร  ค าประพันธ์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๘5. พันเอก สมชาย  กาญจนอุดมการ   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๘6. พันเอก สมพกัตร์  ฮามค าฮัก เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๘7. พันเอก สุรินทร์  ปรียานุภาพ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๘8. พันเอก อนุพงศ์  มีสง่า   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔89. พันเอก อนุสรณ์  ลายเมฆ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๙0. พันเอก อภิชัย  วิไลเนตร เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๙1. พันเอก อรรถกร  ทิพยมนตรี เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๙2. พันเอก อานนท์  เพชรค า   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๙3. พันเอกหญิง สายสมร  เฉลยกิตติ เป็น  ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  

ศูนย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า 
๔๙4. พันเอกหญิง ปริยนันทน์  จารุจินดา เ ป็ น   ผู้ อ า น วยการสถาบั นพยาธิ วิ ท ย า   

ศูนย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า 
๔๙5. พันเอกหญิง ศิริวรรณ  มั่นศุข   เป็น  ผู้ช านาญการกองทัพบก 

กองทัพเรือ 
๔๙6. พลเรือเอก สมประสงค์  นิลสมัย   รองปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็น  ผู้บัญชาการ

ทหารเรือ   
๔๙7. พลเรือเอก ภราดร  พวงแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  เป็น  ประธาน

คณะที่ปรึกษากองทัพเรือ   
๔๙8. พลเรือเอก ธีรกุล  กาญจนะ เสนาธิการทหารเรือ  เป็น  รองผู้บัญชาการ

ทหารเรือ   
499. พลเรือเอก สุทธินันท์  สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ  เป็น  ผู้ช่วย 

ผู้บัญชาการทหารเรือ   
๕๐0. พลเรือโท นิกิตติ์  ฑีร์ฆะยศ หัวหน้ านายทหารฝ่ ายเสนาธิการประจ า 

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือเอก)   
๕๐1. พลเรือโท ไกรศรี  เกษร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรอื  เป็น  ที่ปรึกษาพิเศษ 

กองทัพเรือ   
๕๐2. พลเรือโท สมัย  ใจอินทร์ รองผู้ บัญชาการกอง เ รื อยุ ทธการ   เป็ น  

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือเอก)   
๕๐3. พลเรือโท ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ  เป็น  ที่ปรึกษาพิเศษ

กองทัพเรือ   

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๖๔



๕๐4. พลเรือโท กฤชพล  เรียงเล็กจ านงค์ ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศ ษ ก อ ง ทั พ เ รื อ   เ ป็ น   
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือเอก)   

๕๐5. พลเรือโท โกวิท  อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่  ๑  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒพิิเศษ 
กองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือเอก)   

๕๐6. พลเรือโท วุฒิชัย  สายเสถียร รองเสนาธิการทหารเรือ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ 
กองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือเอก)   

๕๐7. พลเรือโท กฤษดา  ประพฤติธรรม เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทหารเรือ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือเอก)   

๕๐8. พลเรือโท เถลิงศักดิ์  ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ  เป็น  เสนาธิการ
ทหารเรือ   

๕09. พลเรือโท มาศพันธุ์  ถาวรามร เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ  เป็น  หัวหน้า 
คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ าผู้บังคับบัญชา   

๕๑0. พลเรือโท วรพล  ทองปรีชา ที่ปรึกษากองทัพเรือ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือเอก)   

๕๑1. พลเรือโท มนตรี  รอดวิเศษ ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศ ษ ก อ ง ทั พ เ รื อ   เ ป็ น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือเอก)   

๕๑2. พลเรือโท วันชัย  แหวนทอง เจ้ากรมก าลังพลทหารเรือ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ 
กองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือเอก)   

๕๑3. พลเรือโท สุวิน  แจ้งยอดสุข หัวหน้ านายทหารฝ่ ายเสนาธิการประจ า 
ผู้บัญชาการทหารเรือ  เป็น  ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ   

๕๑4. พลเรือโท ภิญโญ  โตเลี้ยง เจ้ากรมข่าวทหารเรือ  เป็น  รองเสนาธิการ
ทหารเรือ   

๕๑5. พลเรือโท ก้องเกียรติ  สัจวุฒิ เจ้ ากรมกิ จการพลเรื อนทหาร เรื อ   เป็น   
รองเสนาธิการทหารเรือ   

๕๑6. พลเรือโท วินัย  สุขต่าย เ จ้ า ก รมส่ ง ก า ลั ง บ า รุ ง ทห า ร เ รื อ   เ ป็ น   
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ   

๕๑7. พลเรือโท ธีระยุทธ  นอบน้อม เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ  เป็น  รองเสนาธิการ
ทหารเรือ   

๕๑8. พลเรือตรี วิศณุ  สร้างวงศ์ใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท)   

๕19. พลเรือตรี นฤพล  เกิดนาค ผู้ช านาญการกองทัพเรือ  เป็น  ผู้บัญชาการ 
ฐานทัพเรือสัตหีบ   

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๖๔



๕๒0. พลเรือตรี สมพงษ ์ นาคทอง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา  ทัพเรือภาคที่  ๓   
เป็น  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่  ๓   

๕๒1. พลเรือตรี สุพพัต  ยุทธวงศ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  
เป็น  เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ   

๕๒2. พลเรือตรี เทิดเกียรติ  อ่อนเมือง ผู้ช านาญการกองทัพเรอื  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒพิิเศษ 
กองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท)   

๕๒3. พลเรือตรี อะดุง  พันธุ์เอี่ยม ผู้อ านวยการส านักงานวิจัยและพัฒนาการ 
ทางทหารกองทัพเรือ  เป็น  เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ   

๕๒4. พลเรือตรี สมพงษ ์ ภูเวียง ผู้อ านวยการการท่าเรือสัตหีบ  ฐานทัพเรือ 
สัตหีบ  เป็น  ที่ปรึกษากองทัพเรือ   

๕๒5. พลเรือตรี ประวิณ  จิตตินันทน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ 
กองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท)   

๕๒6. พลเรือตรี ปกครอง  มนธาตุผลิน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ  เป็น  เจ้ากรมกิจการ
พลเรือนทหารเรือ   

๕๒7. พลเรือตรี ไพศาล  มีศรี ร อ ง เ สน า ธิ ก า ร กอ ง เ รื อ ยุ ท ธ ก า ร   เ ป็ น   
รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ   

๕๒8. พลเรือตรี ดุลยพัฒน์  ลอยรัตน์ เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ  เป็น  รองหัวหน้า
คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ าผู้บังคับบัญชา   

๕29. พลเรือตรี ณพ  พรรณเชษฐ์ รองปลัดบัญชีทหารเรือ   เป็น  ปลัดบัญชี
ทหารเรือ   

๕๓0. พลเรือตรี ชัยณรงค์  บุณยรัตกลิน ผู้ บั ญ ช าก า ร ฐ านทั พ เ รื อ ก รุ ง เ ทพ   เ ป็ น   
เสนาธิการกองเรือยุทธการ   

๕๓1. พลเรือตรี สุเทพ  ปุจฉาการ รองเจ้ากรมข่าวทหาร  เป็น  เจ้ากรมก าลังพล
ทหารเรือ   

๕๓2. พลเรือตรี สุภชิต  นาวีสุรพล ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ   
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท)   

๕๓3. พลเรือตรี ศิริชัย  กาญจนบดี หัวหน้ านายทหารฝ่ ายเสนาธิการประจ า 
รองผู้บัญชาการทหารเรือ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท)   

๕๓4. พลเรือตรี ชลธิศ  นาวานุเคราะห์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่  ๒  เป็น  เจ้ากรมข่าว 
ทหารเรือ   

๕๓5. พลเรือตรี กฤษณะ  กุณฑียะ รองเจ้ากรมส่งก าลังบ ารุงทหารเรือ   เป็น  
เจ้ากรมส่งก าลังบ ารุงทหารเรือ   

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๖๔



๕๓6. พลเรือตรี กฤษณ์  พิมมานนท์ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ  เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท)   

๕๓7. พลเรือตรี บัญชา  บัวรอด เจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ 
กองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท)   

๕๓8. พลเรือตรี พิชัย  ล้อชูสกุล เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ  เป็น  ผู้บัญชาการ
ทัพเรือภาคที่  ๑   

๕39. พลเรือตรี จรัญวีร์  ญาดี รองผู้ บัญชาการทัพ เ รื อภาคที่   ๑   เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท)   

๕๔0. พลเรือตรี คณาชาติ  พลายเพ็ชร์ รอ ง เ จ้ า ก รมการสื่ อ สา รและ เทค โน โลยี
สารสนเทศทหารเรือ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท)   

๕๔1. พลเรือตรี ชาติชาย  ทองสะอาด รองผู้ บัญชาการโรง เรี ยนนายเ รื อ   เป็น   
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ   

๕๔2. พลเรือตรี วโรดม  สุวารี ผู้อ านวยการส านักประสานภารกิจรักษา 
ความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่  ๑  ส านักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท)   

๕๔3. พลเรือตรี สุทัศน์  อิ่มอุไร ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส า นั ก น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น   
กรมส่งก าลังบ ารุงทหารเรือ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท)   

๕๔4. พลเรือตรี สรไกร  สิริกรรณะ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท)   

๕๔5. พลเรือตรี วิสาร  บุญภิรมย ์ ร อ ง เ จ้ า ก รมพลาธิ ก า รทหา ร เ รื อ   เ ป็ น   
เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ   

๕๔6. พลเรือตรี ประสาทพร  สาทรสวัสดิ์ รองผู้ บัญชาการฐานทัพเรือสั ตหีบ   เป็น   
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท)   

๕๔7. พลเรือตรี วรวุธ  พฤกษารุ่งเรือง หัวหน้ านายทหารฝ่ ายเสนาธิการประจ า 
เสนาธิการทหารเรือ  เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ าผู้บัญชาการทหารเรือ   

๕๔8. พลเรือตรี สุนทร  ค าคล้าย เจ้ากรมการเงินทหารเรือ  เป็น  ผู้บัญชาการ
ทัพเรือภาคที่  ๒   

๕49. พลเรือตรี สาธิต  นาคสังข์ เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ  เป็น  ที่ปรึกษา
กองทัพเรือ   

๕๕0. พลเรือตรี ชลธร  สุวรรณกิตต ิ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   
กรมแพทย์ทหารเรือ  เป็น  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ   

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๖๔



๕๕1. พลเรือตรี ไพศาล  เฮงจิตตระกูล รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ  เป็น  รองผู้บัญชาการ
กองเรือยุทธการ   

๕๕2. พลเรือตรี บัณฑิต  สุนทรธนวัจน์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท)   

๕๕3. พลเรือตรี วิโรจน์  นิลพงษ ์ รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ  เป็น  เจ้ากรมอู่ทหารเรือ   
๕๕4. พลเรือตรี อุปถัมภ์  สมุทรานนท์ หัวหน้ านายทหารฝ่ ายเสนาธิการประจ า 

รองเสนาธิการทหาร  เป็น  รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ   
๕๕5. พลเรือตรี ธวัชชัย  ม่วงค า นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ ากองบัญชาการ

กองทัพเรือ  เป็น  รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ   
๕๕6. พลเรือตรี ขวัญชัย  อินกว่าง ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ  ส านักงาน

ประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ   
เป็น  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่  ๑   

๕๕7. พลเรือตรี ชยุต  นาเวศภูติกร ผู้อ านวยการศูนย์ไซเบอร์   กรมการสื่อสาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ  เป็น  รองเจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ   

๕๕8. พลเรือตรี จรัสเกียรติ  ไชยพันธุ์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ ากองบัญชาการ
กองทัพเรือ  เป็น  เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ   

๕59. พลเรือตรี ก าจร  เจริญเกียรติ ผู้อ านวยการส านักกิจการพลเรือน  กรมกิจการ
พลเรือนทหารเรือ  เป็น  รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ   

๕๖0. พลเรือตรี พิสิฐ  ฤกษ์งาม ผู้อ านวยการส านักปฏิบัติการ  กรมการสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ  เป็น  ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา  ทัพเรือภาคที่  ๓   

๕๖1. พลเรือตรี อภิชัย  สมพลกรัง รองผู้ บัญชาการทัพ เ รื อภาคที่   ๑   เป็น  
ผู้อ านวยการส านักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ   

๕๖2. พลเรือตรี สุทิน  หลายเจริญ รองผู้ บัญชาการฐานทัพเรือสั ตหีบ   เป็น  
เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ   

๕๖3. พลเรือตรี อรรถพล  เพชรฉาย ผู้อ านวยการส านักงานจัดหายุทโธปกรณ์
ทหารเรือ  เป็น  เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ   

๕๖4. พลเรือตรี โสภณ  รัชตาภิรักษ์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ าผู้ช่วย 
ผู้บัญชาการทหารเรือ  เป็น  เจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ   

๕๖5. พลเรือตรี สุรเนตร  ไทยานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ  เป็น  รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ   
๕๖6. พลเรือตรี อัตตะวีร์  ทักษรานุพงศ์ รองผู้ บัญชาการทัพ เ รื อภาคที่   ๑   เป็น   

เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ   

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๖๔



๕๖7. พลเรือตรี ไพศาล  ชะโนภาษ ผู้อ านวยการส านักส่งก าลังบ ารุง  กรมส่งก าลัง
บ ารุงทหารเรือ  เป็น  รองเจ้ากรมส่งก าลังบ ารุงทหารเรือ   

๕๖8. พลเรือตรี พิจิตต  ศรีรุ่งเรือง เสนาธิการทัพเรือภาคที่  ๒  เป็น  รองผู้บัญชาการ 
ทัพเรือภาคที่  ๒   

๕69. พลเรือตรี สุชาติ  นาคมอญ รองเจ้ากรมยุทธการทหาร  เป็น  ผู้อ านวยการ
ส านักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ   

๕๗0. พลเรือตรี ประกอบ  สุขสมัย ผู้ อ านวยการส านัก พัฒนาระบบราชการ  
ส านักงานปลัดบัญชีทหารเรือ  เป็น  รองปลัดบัญชีทหารเรือ   

๕๗1. พลเรือตรี นเรศ  วงศ์ตระกูล ผู้อ านวยการส านักปฏิบัติการ  กรมยุทธการ
ทหารเรือ  เป็น  ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ   

๕๗2. พลเรือตรี อุทัย  ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน
และรักษาฝั่ง  เป็น  รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ   

๕๗3. พลเรือตรี สนทยา  แสงบางมุด ผู้อ านวยการศูนย์ส่งก าลัง   กรมพลาธิการ
ทหารเรือ  เป็น  รองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ   

๕๗4. พลเรือตรี อาทร  ชะระภิญโญ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ  เป็น  รองผู้บัญชาการ 
ทัพเรือภาคที่  ๑   

๕๗5. พลเรือตรีหญิง วรารัตน์  สิงห์ขวา ผู้อ านวยการศูนย์ทันตกรรม   กรมแพทย์ 
ทหารเรือ  เป็น  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ   

๕๗6. พลเรือตรี ธานินทร์  ทิพย์โส ผู้ช่ วยผู้อ านวยการฝ่ายแผน   อู่ทหารเรือ 
พระจุลจอมเกล้า  กรมอู่ทหารเรือ  เป็น  เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ   

๕๗7. พลเรือตรี นพดล  ฐิตวัฒนะสกุล ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน  หน่วยบัญชาการ 
นาวิกโยธิน  เป็น  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   

๕๗8. พลเรือตรี อภิรักษ์  กลิ่นหม่น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ  เป็น  รองผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   

๕79. พลเรือตรี ชัยวัฒน์  คุ้มทิม ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก  หน่วยบัญชาการ 
นาวิกโยธิน  เป็น  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   

๕๘0. พลเรือตรี ธราพล  นนทวาทิต ร อ ง เ สน า ธิ ก า ร กอ ง เ รื อ ยุ ท ธ ก า ร   เ ป็ น   
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่  ๑   

๕๘1. พลเรือตรี สรายุทธิ์  ทับเทศ ผู้อ านวยการอู่ทหารเรือธนบุรี  กรมอู่ทหารเรือ  
เป็น  รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ   

๕๘2. พลเรือตรี สุทธิศักดิ์  บุตรนาค เจ้ากรมพัฒนาการช่าง  กรมอู่ทหารเรือ  เป็น  
รองผู้อ านวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า  กรมอู่ทหารเรือ   

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๖๔



๕๘3. พลเรือตรี พงษ์สันต์  สมัยคมสัน ผู้ช่ วยผู้อ านวยการฝ่ายผลิต   อู่ทหารเรือ 
พระจุลจอมเกล้า  กรมอู่ทหารเรือ  เป็น  รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ 

๕๘4. พลเรือตรี เสนอ  เงินสลุง ผู้ช านาญการกองทัพเรือ  เป็น  ผู้อ านวยการ
ส านักส่งก าลังบ ารุง  กรมส่งก าลังบ ารุงทหารเรือ   

๕๘5. พลเรือตรี ทรงศักดิ์  จุมปามัญ เลขานุการกองทัพเรือ  เป็น  ผู้อ านวยการ 
ส านักอ านวยการ  ส านักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอ านวยการรักษาความมั่นคง 
ภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ   

๕๘6. พลเรือตรี สมรภูมิ  จันโท ผู้อ านวยการส านักประสานภารกิจรักษา 
ความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่  ๒  ส านักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ  เป็น  รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ   

๕๘7. พลเรือตรี สรวุท  ชวนะ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า 
ผู้บัญชาการทหารเรือ  เป็น  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง   

๕๘8. พลเรือตรี ชัยยงค์  ขุนทา หัวหน้ านายทหารฝ่ ายเสนาธิการประจ า 
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ  เป็น  รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ   

๕89. นาวาเอก นรเสทธ์  เอื้อไพบูลย์ เป็น  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ   
๕๙0. นาวาเอก ปิยบุตร  เนียมประดิษฐ์ เป็น  ผู้อ านวยการศูนย์ทันตกรรม  กรมแพทย์

ทหารเรือ   
๕๙1. นาวาเอก ณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็น  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกลา้   

กรมแพทย์ทหารเรือ   
๕๙2. นาวาเอก อานัน  นิ่มนวล เ ป็ น   ผู้ อ า น วยการ โ ร งพยาบาลสม เด็ จ 

พระนางเจ้าสิริกิติ์  กรมแพทย์ทหารเรือ   
๕๙3. นาวาเอก ขจิตร์  อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย เป็น  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  

ฐานทัพเรือสัตหีบ   
๕๙4. นาวาเอก พลวัต  ดารานนท์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๕๙5. นาวาเอก นิตินาท  ปิณฑะสิริ เป็น  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่  ๒   
๕๙6. นาวาเอก วิรัช  แพหมอ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๕๙7. นาวาเอก บัณฑิต  วงษ์ทองดี เป็น  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งก าลัง  กรมพลาธิการ

ทหารเรือ   
๕๙8. นาวาเอก วรพล  สิทธิจิตต์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
599. นาวาเอก ภานุ  รัตนนันทวาที เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๐0. นาวาเอก สมศักดิ์  สีสังข์ เป็น  ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน

ทหารเรือ   

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๖๔



๖๐1. นาวาเอก เบญจพล  หรูสกุล เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๐2. นาวาเอก สุรเชษฎ์  ถาวรขจรศิริ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๐3. นาวาเอก อภิชาติ  วรภมร เ ป็ น   น ายทหารฝ่ า ย เสนาธิ ก ารประจ า

กองบัญชาการกองทัพเรือ   
๖๐4. นาวาเอก ชาตรี  ชื่นมนุษย์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๐5. นาวาเอก วิทวัส  สุนทรนันท เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๐6. นาวาเอก อุทาน  คล้ายภูผ้ึง เป็น  ผู้อ านวยการส านักประสานภารกิจรักษา

ความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่  ๒  ส านักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ   

๖๐7. นาวาเอก กรัณย์  กลิ่นบัวแก้ว เ ป็ น   ผู้ อ า น ว ย ก า ร ก า ร ท่ า เ รื อ สั ต หี บ   
ฐานทัพเรือสัตหีบ   

๖๐8. นาวาเอก ช านาญ  พวงเพชร เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖09. นาวาเอก อาณัติ  ดิษฐสกุล เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖10. นาวาเอก กนกพล  พิมพ์ทอง เป็น  ผู้อ านวยการส านักประสานภารกิจรักษา 

ความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่   ๑  ส านักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอ านวยการ 
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ   

๖๑1. นาวาเอก ณัฐพงค์  ญาโณทัยขจิตต์ เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า
รองผู้บัญชาการทหารเรือ   

๖๑2. นาวาเอก เกื้อกูล  กลิ่นเอี่ยม เป็น  เจ้ากรมพัฒนาการช่าง  กรมอู่ทหารเรือ 
๖๑3. นาวาเอก นเรศ  เพ็ชรนิน เป็น  ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ  

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ   
๖๑4. นาวาเอก ประจิตร  พิชัยศรทัต เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๑5. นาวาเอก สาโรจน์  บุญทับ เป็น  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่  ๓   
๖๑6. นาวาเอก นิพนธ์  รัตนะเหลี่ยม เป็น  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายผลิต  อู่ทหารเรือ

พระจุลจอมเกล้า  กรมอู่ทหารเรือ   
๖๑7. นาวาเอก พิชญ์  สัตยมานะ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๑8. นาวาเอก อิทธิพัทธ์  กวินเฟ่ืองฟูกุล เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖19. นาวาเอก รัตนะ  เรืองรุ่ง เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า

เสนาธิการทหารเรือ   
๖๒0. นาวาเอก อารยะ  สิงหเสมานนท์ เป็น  เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ   
๖๒1. นาวาเอก ชวิช  วงษ์รัตน์ เป็น  ผู้อ านวยการส านักกิจการพลเรื อน   

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ   

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๖๔



๖๒2. นาวาเอก ธ ารง  สุพรรณพงศ์ เป็น  ผู้อ านวยการศูนย์ไซเบอร์  กรมการสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ   

๖๒3. นาวาเอก ธวัชชัย  พิมพ์เมือง เป็น  เสนาธิการทัพเรือภาคที่  ๒   
๖๒4. นาวาเอก ไชยนันท์  ชูใหม่ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๒5. นาวาเอก ทรงฤทธิ์  ฉัตรเงิน เป็น  เจ้ากรมการเงินทหารเรือ   
๖๒6. นาวาเอก ทินกร  กาญจนเตมีย์ เป็น  ผู้ช านาญการกองทัพเรือ   
๖๒7. นาวาเอก กระแสร์  เม่งอ าพัน เป็น  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  กรมยุทธศึกษา

ทหารเรือ   
๖๒8. นาวาเอก เฉลิมชัย  สวนแก้ว เป็น  ผู้อ านวยการส านักปฏิบัตกิาร  กรมการสื่อสาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ   
๖29. นาวาเอก ภานุมาศ  ธนะพานิช เป็น  ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน   

กรมส่งก าลังบ ารุงทหารเรือ   
๖๓0. นาวาเอก ยงยุทธ  สุนธนนท์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๓1. นาวาเอก อนุวัต  ดาผิวดี เป็น  เลขานุการกองทัพเรือ   
๖๓2. นาวาเอก ไพฑูรย์  ชีชะนะ เ ป็ น   ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส า นั ก ป ฏิ บั ติ ก า ร   

กรมยุทธการทหารเรือ   
๖๓3. นาวาเอก นิรุตติ  ค าสั้น เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๓4. นาวาเอก พิบูลย์  พีรชัยเดโช เป็น  ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง   กองเรือ

ยุทธการ   
๖๓5. นาวาเอก ธันยกร  เสนาลักษณ์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๓6. นาวาเอกหญิง สุพัฒนา  ฉายะจินดา เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๓7. นาวาเอก สมศักดิ์  คงโชติ เ ป็ น   ผู้ อ า น ว ย ก า ร อู่ ท ห า ร เ รื อ ธ น บุ รี    

กรมอู่ทหารเรือ   
๖๓8. นาวาเอก พงษ์สวัสดิ์  สวัสดิชัย เป็น  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผน  อู่ทหารเรือ

พระจุลจอมเกล้า  กรมอู่ทหารเรือ   
๖39. นาวาเอก วีระวัชร์  สุขเกษม เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๔0. นาวาเอก เทอดเกียรติ  จิตต์แก้ว เ ป็ น   ผู้ บั ญ ช า ก า ร ก อ ง พ ล น า วิ ก โ ย ธิ น   

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   
๖๔1. นาวาเอก บงกช  ขยันการ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๔2. นาวาเอก ยุทธนา  รักนาค เป็น  รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ   
๖๔3. นาวาเอก จิโรจน์  สุขอร่าม เป็น  ผู้ช านาญการกองทัพเรือ   

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๖๔



๖๔4. นาวาเอก อดิศร  จินตนุกูล เป็น  ผู้อ านวยการศูนย์บริหารข่าวสารการพัสดุ  
กรมพลาธิการทหารเรือ   

๖๔5. นาวาเอก จักรกฤษ  ปั้นสมสกุล เป็น  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบราชการ  
ส านักงานปลัดบัญชีทหารเรือ   

๖๔6. นาวาเอก สมบัติ  จูถนอม เป็น  ผู้ช านาญการกองทัพเรือ   
๖๔7. นาวาเอก จักรชัย  น้อยหัวหาด เ ป็ น   น ายทหารฝ่ า ย เสนาธิ ก ารประจ า

กองบัญชาการกองทัพเรือ   
๖๔8. นาวาเอก สมาน  ขันธพงษ์ เป็น  ผู้ช านาญการกองทัพเรือ   
๖49. นาวาเอก สมชาย  ศิพะโย เ ป็ น   ผู้ ช่ ว ย หั ว ห น้ า ค ณ ะ น า ย ท ห า ร 

ฝ่ายเสนาธิการประจ าผู้บังคับบัญชา   
๖๕0. นาวาเอก อนิรุธ  สวัสดี เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ   
๖๕1. นาวาเอก วุฒิไกร  ปั้นดี เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๕2. นาวาเอกหญิง กมเลศ  อิ่มโอชา เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๕3. นาวาเอก ฉัตรชัย  ศุกระศร เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๕4. นาวาเอก อภิชาติ  ทรัพย์ประเสริฐ เป็น  ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก  หน่วยบัญชาการ

นาวิกโยธิน   
๖๕5. นาวาเอก วศิน  สระศรีดา เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า 

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ   
๖๕6. นาวาเอก ภาณุพันธุ์  ทรัพย์ประเสริฐ เป็น  ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ

ประจ าผู้บัญชาการทหารเรือ   
๖๕7. นาวาเอกหญิง กรองรัตน์  เกื้อกิจ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๕8. นาวาเอก อรรณพ  แจ่มศรีใส เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 

กองทัพอากาศ 
๖59. พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ  เป็น   

ผู้บัญชาการทหารอากาศ   
๖๖0. พลอากาศเอก ธนศักดิ์  เมตะนันท์   รองเสนาธิการทหาร  เป็น  รองผู้บัญชาการ

ทหารอากาศ   

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๖๔



๖๖1. พลอากาศเอก ธาดา  เคี่ยมทองค า ผู้ ทรงคุณวุฒิ พิ เศษกองทัพอากาศ   เป็น  
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ   

๖๖2. พลอากาศเอก ชานนท์  มุ่งธัญญา   เ สน า ธิ ก า รทหา รอ ากาศ   เ ป็ น   ผู้ ช่ ว ย 
ผู้บัญชาการทหารอากาศ   

๖๖3. พลอากาศเอก อลงกรณ ์ วัณณรถ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  เป็น  ผู้ช่วย 
ผู้บัญชาการทหารอากาศ   

๖๖4. พลอากาศเอก คงศักดิ์  จันทรโสภา ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ   
เป็น  ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ   

๖๖5. พลอากาศโท พันธ์ภักดี  พัฒนกุล รองเสนาธิการทหารอากาศ  เป็น  เสนาธิการ 
ทหารอากาศ   

๖๖6. พลอากาศโท ตรีพล  อ่องไพฑูรย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ  เป็น  ที่ปรึกษาพิเศษ 
กองทัพอากาศ   

๖๖7. พลอากาศโท ชากร  ตะวันแจ้ง   รองเสนาธิการทหารอากาศ  เป็น  หัวหน้า 
คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ าผู้บังคับบัญชา   

๖๖8. พลอากาศโท ชนะยุทธ  รัตนกาล รองเสนาธิการทหารอากาศ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศเอก) 

๖69. พลอากาศโท ณรงค์เวตย์  เรืองจวง เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทหารอากาศ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศเอก) 

๖๗0. พลอากาศโท ธนวิตต  สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศเอก) 

๖๗1. พลอากาศโท พงษ์สวัสดิ์  จันทสาร รองเสนาธิการทหารอากาศ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศเอก) 

๖๗2. พลอากาศโท สฤษดิ์พร  สุนทรกิจ ผู้ ทรงคุณวุฒิ พิ เศษกองทัพอากาศ   เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศเอก) 

๖๗3. พลอากาศโท โสภณ  น้อยเพิ่ม ผู้ ทรงคุณวุฒิ พิ เศษกองทัพอากาศ   เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศเอก) 

๖๗4. พลอากาศโท อติชาติ  ศิลานันท์ ผู้ ทรงคุณวุฒิ พิ เศษกองทัพอากาศ   เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศเอก) 

๖๗5. พลอากาศโท อนุวัฒน์  เพ็ชรพงศ์ เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ  เปน็  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศเอก) 

๖๗6. พลอากาศโท วิศรุต  สุวรรณเนตร หัวหน้ านายทหารฝ่ ายเสนาธิการประจ า 
ผู้บัญชาการทหารอากาศ  เป็น  รองเสนาธิการทหารอากาศ   

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๖๔



๖๗7. พลอากาศโท มนัท  ชวนะประยูร   เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ  เป็น  รองเสนาธิการ 
ทหารอากาศ   

๖๗8. พลอากาศโท อนันตชัย  แก้วศรีงาม เจ้ ากรมส่งก าลั งบ ารุ งทหารอากาศ   เป็น   
รองเสนาธิการทหารอากาศ   

๖79. พลอากาศโท ฐานัตถ์  จันทร์อ าไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ  เป็น   
รองเสนาธิการทหารอากาศ   

๖๘0. พลอากาศโท กนิษฐ์  ชัยสาร รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ   
เป็น  รองเสนาธิการทหารอากาศ   

๖๘1. พลอากาศตรี พิบูลย ์ วรวรรณปรีชา ร อ ง เ จ้ า ก ร ม ข่ า ว ท ห า ร อ า ก า ศ   เ ป็ น   
เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ   

๖๘2. พลอากาศตรี วิทยา  ถาน้อย รองเจ้ากรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ  เป็น  
เจ้ากรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ   

๖๘3. พลอากาศตรี ชัยนาท  ผลกิจ หัวหน้ านายทหารฝ่ ายเสนาธิการประจ า 
รองผู้บัญชาการทหารอากาศ  เป็น  เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ   

๖๘4. พลอากาศตรี วิเชียร  เรืองพระยา รอ ง เ จ้ าก รม เทค โน โลยี ส า รสน เทศและ 
การสื่อสารทหารอากาศ  เป็น  เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ   

๖๘5. พลอากาศตรี วิญญา  โพธิ์คานิช ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ  เป็น  ผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน   

๖๘6. พลอากาศตรี มาโนช  สุตวัฒน์ รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ  
เป็น  เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ   

๖๘7. พลอากาศตรี ทวีพงษ ์ ปาจรีย ์ ร อ ง เ จ้ า ก รมแพทย์ ทห า รอ าก าศ   เ ป็ น   
เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ   

๖๘8. พลอากาศตรี กานต์ชนก  หันหาบุญ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  เป็น  
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ   

๖89. พลอากาศตรี ตากเพชร  พินพันธุ์ เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ  
เป็น  รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ   

๖๙0. พลอากาศตรี ครรชิต  วานิชย์   เลขานุการกองทัพอากาศ  เป็น  รองหัวหน้า
คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ าผู้บังคับบัญชา   

๖๙1. พลอากาศตรี จักร  สุวรรณทัต ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า 
ผู้บัญชาการทหารอากาศ  เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ าผู้บัญชาการทหารอากาศ   

๖๙2. พลอากาศตรี กีรติ  ปิงเมือง เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒพิิเศษ 
กองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศโท) 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๖๔



๖๙3. พลอากาศตรี เกรียงไกร  เสมสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ 
กองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศโท) 

๖๙4. พลอากาศตรี ภาณ ุ อดทน   ผู้ช านาญการกองทัพอากาศ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศโท) 

๖๙5. พลอากาศตรี วรกฤต  มุขศรี ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ 
กองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศโท) 

๖๙6. พลอากาศตรี สมยศ  จุลเสน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ 
กองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศโท) 

๖๙7. พลอากาศตรี สุรชาติ  จันทรเสนีย์ ผู้ อ า น ว ยก ารส านั กบริ ห า ร งบประมาณ  
ส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศโท) 

๖๙8. พลอากาศตรี อาณัติ  เดชพร เ จ้ า ก ร ม ส วั ส ดิ ก า ร ท หา ร อ า ก า ศ   เ ป็ น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศโท) 

699. พลอากาศตรี พิทูร  เจริญยิ่ง หัวหน้ านายทหารฝ่ ายเสนาธิการประจ า 
เสนาธิการทหารอากาศ  เป็น  ผู้อ านวยการส านักบริหารยุทโธปกรณ์  กรมยุทธการทหารอากาศ   

๗๐0. พลอากาศตรี สุรฤทธิ์  กิจจาทร ผู้บังคับศูนย์อ านวยการเครื่องบินพระราชพาหนะ   
เป็น  เลขานุการกองทัพอากาศ   

๗๐1. พลอากาศตรี ธัชชัย  อัจฉริยาการุณ รองผู้บัญชาการโรงเรี ยนนายเรืออากาศ 
นวมินทกษัตริยาธิราช  เป็น  รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ   

๗๐2. พลอากาศตรี สฤษฏ ์ วุทธีรพล ผู้อ านวยการส านักส่งก าลังบ ารุง  กรมส่งก าลัง
บ ารุงทหารอากาศ  เป็น  รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ   

๗๐3. พลอากาศตรี ฉัตรชาย  ธานีรัตน์ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน  กรมส่งก าลัง 
บ ารุงทหารอากาศ  เป็น  รองเจ้ากรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ   

๗๐4. พลอากาศตรี นนทรี  อินทรสาลี ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส า นั ก น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น   
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ  เป็น  รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารทหารอากาศ   

๗๐5. พลอากาศตรี ยุทธนา  สุรเชษฐพงษ์ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า
รองปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็น  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน   

๗๐6. พลอากาศตรี ศรัณย ์ สมคะเณ ผู้ทรงคุณวุฒกิองทัพอากาศ  เป็น  รองผู้บญัชาการ
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน   

๗๐7. พลอากาศตรี สมนึก  โพธิ์ศรี เสนาธิการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ   
เป็น  รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ   

้หนา   ๔๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๖๔



๗๐8. พลอากาศตรี สิทธิศักดิ์  สายเงิน ผู้อ านวยการศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ  
เป็น  รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ   

๗09. พลอากาศตรี วิษณ ุ ภู่ทอง เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ   เป็น   
รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ   

๗๑0. พลอากาศตรี วชิรศักดิ์  พูสิทธิ์ เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  เป็น  
รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ   

๗๑1. พลอากาศตรี ชาติชาย  คงเจริญสุข ผู้อ านวยการกองการศึกษา  โรงเรียนนายเรือ
อากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  เป็น  รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช   

๗๑2. พลอากาศตรี ณรงค์ศักดิ์  พิชิตชโลธร รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  
เป็น  รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช   

๗๑3. พลอากาศตรี สรรพชัย  ศิลานิล รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  
เป็น  รองผู้อ านวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ   

๗๑4. พลอากาศตรี ชัยณรงค์  พันธุ์เทศ ผู้บังคับศูนย์การลาดตระเวนทางอากาศและ
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ  เป็น  เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติ 
ทางอากาศ   

๗๑5. พลอากาศตรี วิสุทธิ์  สมภักดี ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส า นั ก น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น   
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ  เป็น  เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ   

๗๑6. พลอากาศตรี ประภาส  สอนใจดี ผู้ช านาญการกองทัพอากาศ  เป็น  ผู้อ านวยการ
ส านักนโยบายและแผน  กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ   

๗๑7. พลอากาศตรี วิเชียร  วิเชียรธรรม ผู้ อ า น วยการส านั กบริ ห า รยุ ท โ ธปกรณ์    
กรมยุทธการทหารอากาศ  เป็น  ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ าผู้บังคับบัญชา   

๗๑8. พลอากาศตรี สมพงษ ์ บรรเลงสวรรค์ รองเจ้ากรมยุทธการทหาร  เป็น  หัวหน้า
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ ารองผู้บัญชาการทหารอากาศ   

๗19. พลอากาศตรี เสกสัณน์  ไชยมาตย์ รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ  เป็น  หัวหนา้
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ าผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ   

๗๒0. พลอากาศตรี วรวิทย ์ บุตรยี่ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ าผู้ช่วย 
ผู้บัญชาการทหารอากาศ  เป็น  ผู้ช านาญการกองทัพอากาศ   

๗๒1. พลอากาศตรี วิธูร  ข าเจริญ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ าผู้ช่วย 
ผู้บัญชาการทหารอากาศ  เป็น  ผู้ช านาญการกองทัพอากาศ   

๗๒2. พลอากาศตรี จิตเกษม  ชัยพันธุ์ รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ  
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๖๔



๗๒3. พลอากาศตรี นพนันท์  เกิดศิริ ผู้อ านวยการส านักงานวิจัย  ศูนย์วิจัยพัฒนา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   

๗๒4. พลอากาศตรี ปราโมทย์  วันวาน เสนาธิการกรมช่างอากาศ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิ
กองทัพอากาศ   

๗๒5. พลอากาศตรี พิเศษศักดิ์  บุญรัตน์ ผู้อ านวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ  เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   

๗๒6. พลอากาศตรี ไพรวัลย ์ พัชรธรรม ผู้ อ า น วยการ โ ร งพยาบาลจั นทรุ เบกษา   
กรมแพทย์ทหารอากาศ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   

๗๒7. พลอากาศตรี แมน  ปิยะอิศรากุล ผู้ช านาญการกองทัพอากาศ  เป็น  ผู้ทรงคุณวฒุิ
กองทัพอากาศ   

๗๒8. พลอากาศตรี รณชัย  เชี่ยวชาญ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   

๗29. นาวาอากาศเอก กิตติพงษ์  แก้วภา   เป็น  เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ   
๗๓0. นาวาอากาศเอก ชัยเลิศ  เสวกสุริยวงศ์   เป็น  ผู้อ านวยการส านักงานนิรภัยทหารอากาศ   
๗๓1. นาวาอากาศเอก ชัยวัฒน์  วัชรคีรี   เป็น  ผู้อ านวยการส านักงานพระธรรมนูญ 

ทหารอากาศ   
๗๓2. นาวาอากาศเอก เรวัต  ทัตติยพงศ์   เป็น  เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ   
๗๓3. นาวาอากาศเอก เมธินทร์  ทรงชัยกุล   เป็น  ผู้อ านวยการศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ   
๗๓4. นาวาอากาศเอก วิวัฒน์  นิลจุลกะ   เป็น  เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ   
๗๓5. นาวาอากาศเอก ขจรฤทธิ์  แก้วอ าไพ   เป็น  ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง   
๗๓6. นาวาอากาศเอก เฉลิม  เกตุรุ่ง   เป็น  รองเจ้ากรมช่างอากาศ   
๗๓7. นาวาอากาศเอก พงศ์สฤก  โพธิ์ประยูร   เป็น  เสนาธิการกรมช่างอากาศ   
๗๓8. นาวาอากาศเอก อัครพล  ทองสุรเดช   เป็น  เสนาธิการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 

ทหารอากาศ   
๗39. นาวาอากาศเอก ชวลิต  ดังโกสินทร์   เป็น  เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ   
๗๔0. นาวาอากาศเอก วัลลภ  ประสงค์กิจ   เป็น   ผู้ บั งคับศูนย์อ านวยการ เครื่ อ งบิน 

พระราชพาหนะ   
๗๔1. นาวาอากาศเอก ก าพล  ลิปิกรณ์   เป็น  ผู้อ านวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ   
๗๔2. นาวาอากาศเอก ทินกร  อินทร์ทอง   เป็น  ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน   

กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ   
๗๔3. นาวาอากาศเอก ชัยพฤกษ ์ ธรรมาธร   เป็น  ผู้อ านวยการส านักส่งก าลังบ ารุง  กรมส่งก าลัง 

บ ารุงทหารอากาศ   
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๗๔4. นาวาอากาศเอก วิชัย  ดีชัย   เป็น  ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน   
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ   

๗๔5. นาวาอากาศเอก ขจรศักดิ์  พ่วงจินดา   เป็น  ผู้อ านวยการส านักบริหารงบประมาณ  
ส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ   

๗๔6. นาวาอากาศเอก ชาตินนท์  สท้านไผท   เป็น  ผู้บังคับศูนย์การลาดตระเวนทางอากาศ
และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ   

๗๔7. นาวาอากาศเอก กฤษฎา  ศาสตรวาหา   เป็น  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา  
กรมแพทย์ทหารอากาศ   

๗๔8. นาวาอากาศเอก ปริพนธ์  สุขพิมาย   เป็น  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  โรงเรียน 
นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช   

๗49. นาวาอากาศเอก สุริยะพรรค์  วิณวัณฑ ์  เป็น  ผู้อ านวยการส านักงานวิจัย  ศูนย์วิจัย
พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ   

๗๕0. นาวาอากาศเอก อังคาร  อินทรา   เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ   

๗๕1. นาวาอากาศเอก พลวัตร  อินทรวิเศษ   เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า
เสนาธิการทหารอากาศ   

๗๕2. นาวาอากาศเอก ธนเสฏฐ์  ธรรมอ านวยกิจ  เป็น  ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจ าผู้บัญชาการทหารอากาศ   

๗๕3. นาวาอากาศเอก ระวิน  ถนอมสิงห์   เป็น  ผู้ช านาญการกองทัพอากาศ   
๗๕4. นาวาอากาศเอก เกษม  จิตต์สุพร   เป็น  วิศวกรอาวุโสกรมช่างอากาศ   
๗๕5. นาวาอากาศเอก เกียรติพงศ์  บุษปวัต   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๗๕6. นาวาอากาศเอก จตุพร  ธาราจันทร์   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๗๕7. นาวาอากาศเอก ประสพชัย  ณีวงษ ์  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๗๕8. นาวาอากาศเอก พรพัฒน์  โตกลม   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๗59. นาวาอากาศเอก พรรษชัย  เจริญรัตน์   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๗๖0. นาวาอากาศเอก พิษณ ุ เอกระ   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๗๖1. นาวาอากาศเอก ยรรยงค์  เนตรอัมพร   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๗๖2. นาวาอากาศเอก วรภาส  โสรัจจตานนท์   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๗๖3. นาวาอากาศเอก สนธิชัย  สุวรรณสุข   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๗๖4. นาวาอากาศเอก สมประสงค์  สิงหกลางพล   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๗๖5. นาวาอากาศเอก สุนทร  สุนทรภักดี   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๗๖6. นาวาอากาศเอก สุรพงษ ์ เอกาทศ   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
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๗๖7. นาวาอากาศเอก สัลยุทธ์  สว่างวรรณ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๗๖8. นาวาอากาศเอก อนุรัตน์  ปิ่นทอง   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๗69. นาวาอากาศเอก อภิชัย  อัศวเหม   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๗๗0. นาวาอากาศเอกหญิง ลดาวัลย์  ฉันทลาโภ   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๗๗1. นาวาอากาศเอกหญิง ลักขณา  ทองเปี่ยม   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป   
 

ประกาศ  ณ  วันที่  14  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
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