
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  ใหน้ายทหารรบัราชการ 

 
 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ
ดังต่อไปนี้ 

กระทรวงกลาโหม 
๑. พลเอก จักรพงษ์  นวลชื่น ที่ปรึกษาพิเศษส านักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม  เป็น  จเรทหารทั่วไป   
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๒. พลเอก สนิธชนก  สังขจันทร์ ร อ ง ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง ก ล า โ ห ม   เ ป็ น  
ปลัดกระทรวงกลาโหม 

๓. พลเรือเอก ธีรกุล  กาญจนะ ร อ ง ผู้ บั ญ ช า ก า ร ท ห า ร เ รื อ   เ ป็ น   
รองปลัดกระทรวงกลาโหม 

๔. พลอากาศเอก ธนศักดิ์  เมตะนันท์ ร อ ง ผู้ บั ญ ช า ก า รท ห า ร อ า ก าศ   เ ป็ น   
รองปลัดกระทรวงกลาโหม 

๕. พลเอก นุชิต  ศรีบุญส่ง ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนกลาโหม  
เป็น  รองปลัดกระทรวงกลาโหม 

๖. พลเอก สิทธิพร  มุสิกะสิน รองผู้อ านวยการส านักงานปฏิบัติภารกิจ
รักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก  เป็น  รองปลัดกระทรวงกลาโหม 

๗. พลเอก ไพบูลย์  วรวรรณปรีชา   ผู้ อ า น ว ย ก า ร ศู น ย์ ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  เป็น  ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนกลาโหม   

๘. พลเอก พุฒิประสิทธิ์  จิระมะกร   ที่ปรึกษาพิเศษส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  เจ้ากรมเสมียนตรา 

๙. พลเอก เชิดชัย  อังศุสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  เจ้ากรมพระธรรมนูญ 

๑๐. พลเอก จิรวิทย์  เดชจรัสศรี เจ้ากรมเสมียนตรา  เป็น  ผู้อ านวยการ 
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

๑๑. พลโท ชนินทร  โพธิวัฒนางค์กูร   หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า 
รองปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็น  ที่ปรึกษาพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๕



๑๒. พลโท ภัทรพล  ภัทรพัลลภ เจ้ากรมการพลังงานทหาร  ศูนย์การอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  เป็น  ที่ปรึกษาพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   

๑๓. พลโท คมสัน  ศรียานนท์   ผู้บัญชาการศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ   
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  เป็น  ที่ปรึกษาพิเศษส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม   

๑๔. พลโท รภิต  ประทุมชัย   ที่ปรึกษาส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
เป็น  ที่ปรึกษาพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๑๕. พลโท อมร  อมรวิริยะกุล ผู้ช่ วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจ ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
(อัตรา  พลเอก) 

๑๖. พลโท ช านาญ  สุวะนาม หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า 
รองปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเอก) 

๑๗. พลโท สุชาติ  เตรียมชุมพร   รองผู้อ านวยการศูนย์การอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   
(อัตรา  พลเอก) 

๑๘. พลโท กิติ  ปัทมานนท์ ที่ปรึกษาส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเอก) 

๑๙. พลโท เชาวน์บูลย์  คงพูลศิลป์   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเอก)   

๒๐. พลโท ยุทธนินทร์  บุนนาค   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเอก) 

๒๑. พลโท รังสรรค์  มณีโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเอก) 

๒๒. พลโท สุทธิพงษ์  จันทรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลเอก) 

๒๓. พลอากาศโท ฉัตรชัย  สุมามาลย ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลอากาศเอก) 

๒๔. พลอากาศโท พิทักษ ์ วีระวัฒกานนท์   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลอากาศเอก) 

๒๕. พลอากาศโท นพดล  เพราเพริศภิรมย์ เสนาธิการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติ
ทางอากาศ  เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ ารองปลัดกระทรวงกลาโหม 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๕



๒๖. พลโท ธนพล  เป๋อรุณ หัวหน้าส านักงานประสานภารกิจทางทหาร
กับส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร  ส านักนโยบายและแผนกลาโหม  
เป็น  หัวหน้าส านักงานประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ  ศูนย์ประสานภารกิจ 
ทางทหาร  ส านักนโยบายและแผนกลาโหม 

๒๗. พลโท วรพจน์  ธนะธนิต   ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศ ษ กอ งทั พบ ก   เ ป็ น   
รองผู้อ านวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

๒๘. พลโท อภิชาติ  ไชยะดา หัวหน้าส านักงานประสานภารกิจทางทหาร
กับกระทรวงการต่างประเทศ  ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร  ส านักนโยบายและแผนกลาโหม   
เป็น  เจ้ากรมการพลังงานทหาร  ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

๒๙. พลโท ชยางกูร  ธีรจันทรางกูร ที่ปรึกษาส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท) 

๓๐. พลตรี ฐิตวัชร์  เสถียรทิพย ์ น า ย ท ห า ร ฝ่ า ย เ ส น า ธิ ก า ร ป ร ะ จ า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  เป็น  ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ ารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม 

๓๑. พลตรี ธีระพล  เรือนใจมั่น   ผู้ช่ วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจ ารองปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ ารองปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๓๒. พลตรี เอี่ยม  น้ าจันทร์   ผู้ ช านาญการส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ ารองปลัดกระทรวงกลาโหม 

๓๓. พลเรือตรี ธวัชชัย  ม่วงค า รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ  เป็น  
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ ารองปลัดกระทรวงกลาโหม 

๓๔. พลตรี ณัฐวุฒิ  ภาสุวณิชยพงศ์ ผู้อ านวยการส านักการฝึก  กรมยุทธการ
ทหารบก  เป็น  หัวหน้าส านักงานประสานภารกิจทางทหารกับส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ    
ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร  ส านักนโยบายและแผนกลาโหม 

๓๕. พลตรี ธนา  เลาหวณิช ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกลาง  
เป็น  หัวหน้าส านักตุลาการทหารและตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารสูงสุด 

๓๖. พลตรี พรมงคล  พ่ึงเสมา   รองผู้บัญชาการศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ  
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  เป็น  ผู้บัญชาการศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ  
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

๓๗. พลตรี เขมชาติ  ปัตตะนุ รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลาโหม  เป็น  เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม   

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๕



๓๘. พลตรี เพชรัตน์  ลิ้มประเสริฐ ผู้ ช่ วยผู้ อ านวยการส านักนโยบายและ 
แผนกลาโหม  เป็น  ที่ปรึกษาส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๓๙. พลตรี ประจวบ  จันต๊ะมี ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ  
กรมการพลังงานทหาร  ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  เป็น  ที่ปรึกษา
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   

๔๐. พลตรี ศักดิ์วุฒิ  วงศ์วานิช ร อ ง เ จ้ า ก รม ก า รอุ ต ส า หก ร รมทหา ร   
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศและพลังงานทหาร  เป็น  ที่ปรึกษาส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๔๑. พลตรี นรเศรษฐ์  พงษ์เจริญ รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ
กลาโหม  เป็น  ที่ปรึกษาส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๔๒. พลตรี กัณฑ์ชัย  ประจวบอารีย์   รองเจ้ากรมการสรรพก าลังกลาโหม  เป็น   
ที่ปรึกษาส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๔๓. พลตรี พจน์  เอมพันธุ์ ผู้อ านวยการส านักงานแพทย์  ส านักงาน
สนับสนุน  ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็น  ที่ปรึกษาส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๔๔. พลตรี ประสิทธิ์  หมอทรัพย์ ผู้ช านาญการกองบญัชาการกองทพัไทย  เปน็  
ที่ปรึกษาส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๔๕. พลตรี อัมรินทร์  บุณยะวิโรจ ผู้ ช่ ว ย เ จ้ า ก ร ม พ ร ะ ธ ร ร ม นู ญ   เ ป็ น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท) 

๔๖. พลตรี กิตติพงษ์  ธีรรัตนพันธุ์ ผู้ ช านาญการส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท) 

๔๗. พลตรี ชวาล  ผ่องใส   ผู้ ช านาญการส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท) 

๔๘. พลตรี ประเชิญ  ไชยกิจ   ผู้ ช านาญการส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท) 

๔๙. พลตรี สุชาติ  สุขสงค์ ผู้ ช านาญการส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท) 

๕๐. พลตรี จุฬา  เจริญวัฒนากุล ผู้ ท ร งคุณวุฒิ ส านั กงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท) 

๕๑. พลตรี นิเวศน์  บุญกันทะ ผู้ ท ร งคุณวุฒิ ส านั กงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท) 

๕๒. พลตรี ทวี  สุดจิตร์ ผู้ ท ร งคุณวุฒิ ส านั กงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท) 
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๕๓. พลตรี ศิวเรศ  ศรีจันทร์วงศ์ ผู้ ท ร งคุณวุฒิ ส านั กงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท) 

๕๔. พลตรี สมชาย  โปณะทอง ผู้ ท ร งคุณวุฒิ ส านั กงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท) 

๕๕. พลตรี สมชาย  ค าสด ผู้ ท ร งคุณวุฒิ ส านั กงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท) 

๕๖. พลตรี สุนิมิตร  รัตนานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย  เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท) 

๕๗. พลตรี ภัชรพล  ศิริรักษ์   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่   ๒๙  เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลโท) 

๕๘. พลตรี สุรศักดิ์  ถนัดศีลธรรม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
ศูนย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   
(อัตรา  พลโท) 

๕๙. พลอากาศตรี ธีทัต  นิตยสุทธิ์ ผู้ ท ร งคุณวุฒิ ส านั กงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อัตรา  พลอากาศโท) 

๖๐. พลตรี ปณิธาน  กาญจนวิโรจน์ ผู้ ท ร งคุณวุฒิ ส านั กงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  รองหัวหน้าส านักปลัดกระทรวงกลาโหม 

๖๑. พลตรี สุระ  สายอุบล ผู้ อ า น วยการส านั ก ง านวิ เ ทศสั ม พันธ์    
ส านักนโยบายและแผนกลาโหม  เป็น  ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนกลาโหม 

๖๒. พลตรี ยงยุทธ  ธีระกุล ผู้อ านวยการส านักปฏิบัติการและการข่าว  
ส านักนโยบายและแผนกลาโหม  เป็น  ผู้อ านวยการส านักงานกิจการพลเรือน  ส านักนโยบายและ 
แผนกลาโหม 

๖๓. พลตรี วิทวัส  โพธิสุข น า ย ท ห า ร ฝ่ า ย เ ส น า ธิ ก า ร ป ร ะ จ า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  เป็น  ผู้อ านวยการส านักปฏิบัติการและการข่าว  ส านักนโยบาย 
และแผนกลาโหม 

๖๔. พลตรี บุรินทร์  ทองประไพ   ผู้อ านวยการส านักงานพระธรรมนญูทหารบก  
เป็น  ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ 

๖๕. พลตรี อรรถพล  แผ้วพาลชน ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหาร
กรุงเทพ  เป็น  ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกลาง 

๖๖. พลเรือตรี ภินันต์  ดาวกระจาย 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  ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ  
กรมการพลังงานทหาร  ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
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๖๗. พลตรี นรภัทร  วิจิตรานุช ผู้ ช านาญการส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  เสนาธิการกรมการพลังงานทหาร  ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ 
พลังงานทหาร 

๖๘. พลตรี พรชัย  งามสดใส เสนาธิการกรมการอุตสาหกรรมทหาร   
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  เป็น  รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร   
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

๖๙. พลตรี กุลชาติ  เที่ยงแก้ว ผู้ ท ร งคุณวุฒิ ส านั กงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  เสนาธิการกรมการอุตสาหกรรมทหาร  ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
และพลังงานทหาร 

๗๐. พลตรี นิคม  อุดมเลิศวนสิน   ผู้อ านวยการโรงงานผลิตกระสุนปืนใหญ่ 
และลูกระเบิดยิง  ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ  ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  
เป็น  รองผู้บัญชาการศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ   ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ 
พลังงานทหาร 

๗๑. พลตรี ศิพันท์  ภาณววัฒน์ ผู้อ านวยการส านักนโยบายวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม  เป็น  รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีกลาโหม 

๗๒. พลตรี กานต์  ทองอารีย ์ ผู้อ านวยการศูนย์ไซเบอร์  กรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและอวกาศกลาโหม  เป็น  รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม 

๗๓. พลตรี ญาณะโชติ  ผลฉาย ผู้อ านวยการส านักงานกิจการพลเรือน  
ส านักนโยบายและแผนกลาโหม  เป็น  รองเจ้ากรมการสรรพก าลังกลาโหม 

๗๔. พลตรี กวีพจน์  โพธิ์วิเชียร ผู้ ช านาญการส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  ผู้อ านวยการส านักงานแพทย์  ส านักงานสนับสนุนส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๗๕. พันเอก ด ารงค์  สิมะขจรบุญ เป็น  นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

๗๖. พันเอก บรมวิช  หิรัณยัษฐิติ   เป็น  นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

๗๗. พันเอก ปฏิรพ  เทภาสิต เป็น  นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

๗๘. พันเอก อภิสิทธิ์  บุศยารัศมี เป็น  นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

๗๙. พันเอก สรวัช  กล่อมอ าภา เป็น  ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจ ารองปลัดกระทรวงกลาโหม 
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๘๐. นาวาเอก ชนม์วรินทร์  เมธาวริศกุล เป็น  ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจ ารองปลัดกระทรวงกลาโหม 

๘๑. นาวาอากาศเอก สุรทิน  ปักษาศร   เป็น  ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจ ารองปลัดกระทรวงกลาโหม 

๘๒. พันเอก เสกสรร  คูห์สุวรรณ เป็น  ผู้อ านวยการส านักงานวิเทศสัมพันธ์   
ส านักนโยบายและแผนกลาโหม 

๘๓. พันเอก บุรวัธน์  คุปต์กาญจนากุล เป็น  รองหัวหน้าส านักตุลาการทหารและ
ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าส านักงานศาลมณฑลทหาร 

๘๔. พันเอก สมพงษ ์ จิณสิทธิ์ เป็น  ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหาร
กรุงเทพ 

๘๕. พันเอก ชนินธร  อยู่ภู่ เป็น  ผู้อ านวยการโรงงานผลิตกระสุนปืนใหญ่ 
และลูกระเบิดยิง  ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ  ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

๘๖. พันเอก ศุภโชค  สมรรคเสวี เป็น  ผู้อ านวยการส านักนโยบายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม 

๘๗. นาวาอากาศเอก ดนุภพ  รัตนพานิช เป็น  ผู้อ านวยการศูนย์ไซเบอร์  กรมเทคโนโลย ี
สารสนเทศและอวกาศกลาโหม 

๘๘. พันเอก คธาพงษ์  รมยานนท์ เป็น  ผู้ช านาญการส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๘๙. พันเอก ณัฎฐ์พัชร์  นภนาคจันทร์ เป็น  ผู้ช านาญการส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๙๐. พันเอก ทิฆัมพร  เพชรสุวรรณ เป็น  ผู้ช านาญการส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๙๑. พันเอก นันทบูล  อินทุภูติ เป็น  ผู้ช านาญการส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๙๒. พันเอก ปัญญ์สวัฒกก์  มาลารัตน์ เป็น  ผู้ช านาญการส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๙๓. พันเอก พงษ์ศักดิ์  อินทรเนตร เป็น  ผู้ช านาญการส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๙๔. นาวาเอก พัชรพล  พุกกะรัตน์ เป็น  ผู้ช านาญการส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๙๕. นาวาอากาศเอก ทศพร  เสถียรวารี เป็น  ผู้ช านาญการส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 
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๙๖. พันเอก กิตติ  คงมั่น เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๙๗. พันเอก กิติเดช  ศรฤทธิ์ชิงชัย เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๙๘. พันเอก จรัญ  สังข์ศิริ   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๙๙. พันเอก ชรินทร์รัตน์  ธ ารงเดชโยธิน เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๐๐. พันเอก ชัยรัตน์  ถืออยู่ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๐๑. พันเอก ณรงค์รัชช์  ภาคย์พิมล เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๐๒. พันเอก ณัฐพล  รัตตะรังสี เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๐๓. พันเอก ทรงยศ  ทองก้อน เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๐๔. พันเอก ธาตุมงคล  ณ นคร เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๐๕. พันเอก ธีระ  ศรีพงษ์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๐๖. พันเอก ธีระพงษ์  สังโกมล   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๐๗. พันเอก ธีรพล  รักอาชีพ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๐๘. พันเอก นภดล  พูนสนอง เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๐๙. พันเอก ประเทือง  เพชรขว้าง เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๑๐. พันเอก ภาคภูมิ  รุจิเสนีย ์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๑๑. พันเอก ภิญโญ  บุญทรงสันติกุล เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๕



๑๑๒. พันเอก โยธิน  พิมพการ   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๑๓. พันเอก แรงภูมิ  เหมะทัพพะ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๑๔. พันเอก วรรณพิเศษ  สถิรชวาล เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๑๕. พันเอก วิทวัส  สุขยางค์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๑๖. พันเอก สมพงษ ์ ใจจา   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๑๗. พันเอก สมพร  รื่นญาติ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๑๘. พันเอก สรรเพชร  คงพูลศิลป์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๑๙. พันเอก สุรพงษ์  เกตุพันธุ์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๒๐. พันเอก อรรถเศรษฐ์  นิวาตานนท์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๒๑. พันเอก อาจอง  บัวชุม เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๒๒. พันเอก อานุภาพ  ชุนถนอม เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๒๓. นาวาอากาศเอก นิพนธ์  โพธิ์เจริญ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๒๔. นาวาอากาศเอก วรชาติ  ฟองชล เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๒๕. พันเอกหญิง หทัยรัตน์  ถาวรวงษ์ เป็น  รองผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบ
ภายในกลาโหม 

๑๒๖. พันเอกหญิง อรนุช  ปัญญจเร   เป็น  ผู้ช านาญการส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๒๗. พันเอกหญิง นพรัตน์  กาญจนวิสุทธิเดช เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๕



๑๒๘. พันเอกหญิง ปรียาภัสสร์  จรัลพงศ์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๒๙. พันเอกหญิง ศริญญา  เหมวิภาต   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๓๐. นาวาเอกหญิง ฐิติมา  พรหมศิริ   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๓๑. นาวาเอกหญิง ศิริวรรณ  ประดิษฐ์   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๓๒. นาวาอากาศเอกหญิง อนุตตรา  วรวรรณปรีชา  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

กองบญัชาการกองทัพไทย 
๑๓๓. พลเอก ทรงวิทย์  หนุนภักดี   หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า

ผู้บังคับบัญชา  เป็น  รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด   
๑๓๔. พลเอก ศิราวุฒิ  วงศ์ขันตี   ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  

เป็น  รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด   
๑๓๕. พลเรือเอก สุทธินันท์  สมานรักษ์   รองเสนาธิการทหาร  เป็น  รองผู้บัญชาการ

ทหารสูงสุด 
๑๓๖. พลอากาศเอก คงศักดิ์  จันทรโสภา ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติ

ทางอากาศ  เป็น  รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด   
๑๓๗. พลเอก ธิติชัย  เทียนทอง   รองเสนาธิการทหาร  เป็น  เสนาธิการทหาร 
๑๓๘. พลเอก กนกพงษ์  จันทร์นวล   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  

เป็น  รองเสนาธิการทหาร 
๑๓๙. พลอากาศเอก สุพิจจารณ์  ธรรมวาทะเสรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  เป็น   

รองเสนาธิการทหาร 
๑๔๐. พลเอก รักษ์พล  จันทร์เหลือง   ที่ปรึกษาพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  

เป็น  ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย 
๑๔๑. พลเอก วิชัย  ชูเชิด   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  

เป็น  ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
๑๔๒. พลโท อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์   แม่ทัพภาคที่  ๓  เป็น  รองเสนาธิการทหาร 
๑๔๓. พลเรือโท ธานี  แก้วเก้า   รองเสนาธิการทหารเรือ  เป็น  รองเสนาธิการทหาร 
๑๔๔. พลโท อนุสรรค์  คุ้มอักษร   รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพฒันา  

เป็น  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

้หนา   ๑๐
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๑๔๕. พลโท โดมศักดิ์  ค าใสแสง   หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า 
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด  เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ าผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

๑๔๖. พลโท กนิษฐ  ชมะนันทน์   ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย  เป็น   
ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย 

๑๔๗. พลโท น าพล  คงพันธ์   รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพฒันา  
เป็น  ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย 

๑๔๘. พลโท ทนงศักดิ์  รองทิม   รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ   
เป็น  ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  (อัตรา  พลเอก) 

๑๔๙. พลโท ไพศาล  งามวงษ์วาน   ผู้อ านวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  เป็น  ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  (อัตรา  พลเอก) 

๑๕๐. พลโท ศุภธัช  นรินทรภักดี   ผู้ บัญชาการวิทยาลั ย เสนาธิการทหาร  
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  เป็น  ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  (อัตรา  พลเอก) 

๑๕๑. พลโท ราเมศร์  สันติบุตร   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเอก) 

๑๕๒. พลโท จีรนันท์  กัณฑวงศ์   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเอก) 

๑๕๓. พลโท ปราโมทย์  ศรีสวัสดิ์   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเอก) 

๑๕๔. พลโท ก าธร  อ่ าสุข   เจ้ากรมสารบรรณทหาร  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเอก) 

๑๕๕. พลโท ทัฬห์  บุญเฉลย   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  
เป็น  เจ้ากรมการสื่อสารทหาร 

๑๕๖. พลโท นพดล  ปิ่นทอง   รองผู้อ านวยการศูนย์ประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริและความมั่นคง  เป็น  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

๑๕๗. พลโท นที  วงศ์อิศเรศ   เจ้ากรมข่าวทหาร  เป็น  รองผู้บัญชาการ
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

๑๕๘. พลโท ด ารงค์  คงเดช   เสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  
เป็น  รองผู้อ านวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและความมั่นคง 

๑๕๙. พลอากาศโท ภูมิใจ  เลขสุนทรากร   ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
เป็น  เสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

๑๖๐. พลโท คัมภีร์  พงษ์วิชัย   หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า 
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด  เป็น  ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ าผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
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๑๖๑. พลโท ณัฐพงษ์  เพราแก้ว   ผู้ช่ วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจ าผู้บัญชาการทหารสูงสุด  เป็น  ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย 

๑๖๒. พลโท พงศ์เทพ  แก้วไชโย   เ จ้ า ก รมกิ จก า รชายแดนทหาร   เ ป็ น   
ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย   

๑๖๓. พลเรือโท ณัฐพงศ์  เกตุสมบูรณ์   หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า
เสนาธิการทหาร  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเรือโท) 

๑๖๔. พลอากาศตรี วชิระ  เริงฤทธิ์   ผู้ บั ญ ช า ก า ร วิ ท ย า ลั ย ก า รทั พอ าก าศ   
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  เป็น  เจ้ากรมข่าวทหาร 

๑๖๕. พลตรี สมชัย  มาลินันท์   รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การก่อการร้ายสากล  เป็น  ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล 

๑๖๖. พลตรี สมยศ  ฉันทวรลักษณ์   รองเจ้ากรมยุทธการทหาร  เป็น  ผู้บัญชาการ
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

๑๖๗. พลตรี ณุสรณ์  พิชัยรณรงค์สงคราม   ร อ ง เ จ้ า ก ร ม ส า ร บ ร ร ณ ท ห า ร   เ ป็ น   
เจ้ากรมสารบรรณทหาร 

๑๖๘. พลตรี สุรศักดิ์  พุทธสุวรรณ   รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร  เป็น  
เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร 

๑๖๙. พลตรี ชาติชาย  ชัยเกษม   ผู้ อ านวยการศูนย์ ไซ เบอร์ทหาร   เป็น  
ผู้อ านวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

๑๗๐. พลตรี ธีระยุทธ  จินหิรัญ   ผู้ อ านวยการส านักงานพัฒนาภาค   ๒   
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  เป็น  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

๑๗๑. พลตรี กฤษฏ์ิชัย  จ านงค์เนียร   ผู้ อ านวยการส านักงานพัฒนาภาค   ๑   
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  เป็น  เสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

๑๗๒. พลตรี กุลธวัช  ไว้ใจ   รองเจ้ ากรมข่ าวทหาร   เป็น   หั วหน้ า
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ ารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

๑๗๓. พลตรี ธิบดี  อัมพุนันทน์   ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย  เป็น  
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ ารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

๑๗๔. พลเรือตรี อภิรักษ์  กลิ่นหม่น   รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  
เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ ารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

๑๗๕. พลอากาศตรี ชัยณรงค์  พันธุ์เทศ รอง เสนาธิ การกองบัญชาการควบคุม 
การปฏิบัติทางอากาศ  เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ ารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

๑๗๖. พลตรี ศิริพงษ์  พุ่มพวง   หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า    
รองเสนาธิการทหาร  เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ าเสนาธิการทหาร 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๕



๑๗๗. พลตรี สุเมธ  พรหมตรุษ   รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การก่อการร้ายสากล  เป็น  ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  (อัตรา  พลโท) 

๑๗๘. พลตรี ช านาญ  ช้างสาต   ผู้อ านวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง  
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  เป็น  ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  (อัตรา  พลโท) 

๑๗๙. พลอากาศตรี อธิพร  แสงสวัสดิ์   ผู้ช านาญการกองทัพอากาศ  เป็น  ที่ปรึกษา
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  (อัตรา  พลอากาศโท) 

๑๘๐. พลตรี มนัส  จันดี   รองผู้อ านวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่  ๑   
ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการ 
กองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๑๘๑. พลตรี สมควร  สาคร   ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๑๘๒. พลตรี อ านาจ  เลิศหิรัณย์   ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย  เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๑๘๓. พลตรี ปธาน  ทองขุนนา ผู้ช านาญการกองบญัชาการกองทพัไทย  เปน็  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๑๘๔. พลตรี เจนสิทธิ์  คนศิลป์   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร   
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๑๘๕. พลตรี ธาวิน  อัครเมธายุทธ   รองเสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๑๘๖. พลตรี น าศักดิ์  สาระสุข   รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ 
กองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๑๘๗. พลตรี กิตติ  คงสมบัติ   รองเสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๑๘๘. พลตรี สุรศักดิ์  เทอดเกียรติกุล   รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ 
กองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๑๘๙. พลเรือตรี สนั่น  โพธิ์ศรี   หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า 
รองเสนาธิการทหาร  เป็น  รองเจ้ากรมก าลังพลทหาร 

๑๙๐. พลตรี ณัฐพล  แสงจันทร์   ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพ  
กรมยุทธการทหาร  เป็น  รองเจ้ากรมข่าวทหาร 

๑๙๑. พลตรี จักรพงษ์  จันทร์เพ็งเพ็ญ   ผู้อ านวยการส านักปฏิบัติการ  กรมยุทธการทหาร  
เป็น  รองเจ้ากรมยุทธการทหาร 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๕



๑๙๒. พลตรี กฤษฎา  วราทร   ร อ ง เ จ้ า ก รมยุ ท ธบ ริ ก า รทหาร   เ ป็ น   
รองเจ้ากรมส่งก าลังบ ารุงทหาร 

๑๙๓. พลอากาศตรี ชัยพฤกษ ์ ธรรมาธร   ผู้อ านวยการส านักส่งก าลังบ ารุง  กรมส่งก าลัง 
บ ารุงทหารอากาศ  เป็น  รองเจ้ากรมส่งก าลังบ ารุงทหาร 

๑๙๔. พลตรี กฤษณ์  จันทรนิยม   ผู้ อ านวยการส านักงานพัฒนาภาค   ๔   
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  เป็น  รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร 

๑๙๕. พลเรือตรี ชวิช  วงษ์รัตน์   ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส า นั ก กิ จ ก า ร พ ล เ รื อ น   
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ  เป็น  รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร 

๑๙๖. พลอากาศตรี ปริพนธ์  สุขพิมาย ผู้ อ านวยการกองการศึกษา   โรง เรียน 
นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  เป็น  รองเจ้ากรมสื่อสารทหาร 

๑๙๗. พลตรี ทนงศักดิ์  ตันนารัตน์   เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้าย 
สากล  เป็น  รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล 

๑๙๘. พลตรี จิรศักดิ์  พรรังสฤษฏ์   เลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย  เป็น  
รองเจ้ากรมสารบรรณทหาร 

๑๙๙. พลตรี ชูศักดิ์  ธีรากิจ   ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส า นั ก ง านทหา ร พัฒนา   
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  เป็น  รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร 

๒๐๐. พลตรี เชษฐา  นามราช   เสนาธิการกรมยุทธบริการทหาร   เป็น   
รองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร 

๒๐๑. พลตรี กังวาน  สุจินต์   ผู้อ านวยการส านักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง  
กรมกิจการชายแดนทหาร  เป็น  รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร 

๒๐๒. พลตรี ภาณุพงศ์  สุวัณณุสส ์  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย  เป็น  
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

๒๐๓. พลตรี วิชาติ  เอี่ยมไพจิตร์   ผู้ บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก   เป็น   
รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

๒๐๔. พลอากาศตรี กรกฎ  ทิมไสว ผู้บัญชาการศูนย์การปฏิบัติทางอากาศ  
กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ  เป็น  รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ 

๒๐๕. พลตรี ณกานต์  กลัดสวัสดิ์   หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า 
รองเสนาธิการทหาร  เป็น  เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล 

๒๐๖. พลตรี อภิรัชฎ ์ รามนัฎ   ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย  เป็น  
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาภาค  ๑  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๕



๒๐๗. พลตรี หม่อมหลวงประวีร์  จักรพันธุ์   ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส า นั ก ก อ ง บั ญ ช า ก า ร  
กองบัญชาการกองทัพไทย  เป็น  ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาภาค  ๒  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

๒๐๘. พลตรี ศราวุธ  จันทร์พุ่ม   ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย  เป็น  
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาภาค  ๔  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

๒๐๙. พลตรี บรรลุ  เอี่ยมศรี   ผู้ อ านวยการส านักกิจการชายแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน  กรมกิจการชายแดนทหาร  เป็น  ผู้อ านวยการส านักปฏิบัติการเพ่ือความมั่นคง   
กรมกิจการชายแดนทหาร 

๒๑๐. พลตรี ชยุตรา  เสริมสุข   ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย  เป็น  
ผู้อ านวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

๒๑๑. พลตรี รวินทร์  เจริญชัย   ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
เป็น  ผู้อ านวยการส านักการศึกษาทหาร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

๒๑๒. พลตรี พิสิษฐ์  ลิขิตสุภิณ   รองเจ้ ากรมส่ งก าลั งบ ารุ งทหาร   เป็น   
รองเสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

๒๑๓. พลตรี ยุทธศักดิ์  วาสนจิตต์   ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย  เป็น  
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ ารองเสนาธิการทหาร 

๒๑๔. พลตรี อชิรวิชญ์  ศรีไพบูลย ์  ผู้อ านวยการส านักงานสนับสนุน  หน่วยบัญชาการ 
ทหารพัฒนา  เป็น  ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  (อัตรา  พลตรี) 

๒๑๕. พลตรี อรรคเดช  ประทีปอุษานนท์   ผู้อ านวยการส านักการศึกษาทหาร  สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ  เป็น  ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  (อัตรา  พลตรี) 

๒๑๖. พลตรี ประเทือง  ปิยกะโพธิ์   ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ  เป็น  ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  (อัตรา  พลตรี) 

๒๑๗. พลตรี ชนวุฒิ  อิทธิวัฒนะ   ผู้อ านวยการส านักปฏิบัติการกิจการพลเรือน  
กรมกิจการพลเรือนทหาร  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 

๒๑๘. พลตรี ชนุตม์  ศิริธรรม   ผู้ช่ วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจ าเสนาธิการทหาร  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 

๒๑๙. พลตรี ปิยวัชร์  จารุพันธ์   ผู้ช่ วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจ ารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 

๒๒๐. พลตรี รณกร  สายสิญจน์   ผู้ช่ วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจ ารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 

๒๒๑. พันเอก อัษฎางค์  รอดวัฒนกาญจน์   เป็น  รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การก่อการร้ายสากล 

๒๒๒. พันเอก เอื้อมเกียรติ  เจริญสม   เป็น  รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๕



๒๒๓. พันเอก ชาตรี  บัวรักษา   เป็น เสนาธิการกรมยุทธบริการทหาร 
๒๒๔. พันเอก พรรณวัตร  บุญชัย   เป็น ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส า นั ก ป ฏิ บั ติ ก า ร   

กรมยุทธการทหาร 
๒๒๕. พันเอก จุมภฏ  นุรักษ์เขต   เป็น ผู้ อ า น ว ย ก า ร ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก า ร 

เพื่อสันติภาพ  กรมยุทธการทหาร 
๒๒๖. พันเอก ชยพณัฐ  วิริรัตน์   เป็น ผู้อ านวยการส านักปฏิบัติการกิจการ 

พลเรือน  กรมกิจการพลเรือนทหาร 
๒๒๗. พันเอก ปวัน  บุญบันดาล   เป็น ผู้อ านวยการส านักงานทหารพัฒนา  

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
๒๒๘. พันเอก ณรงค์ชัย  ศิริวังไชย   เป็น ผู้ อ านวยการส านักงานสนับสนุน  

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
๒๒๙. พันเอก วชรนันท์  กองศรี   เป็น ผู้อ านวยการส านักกองบัญชาการ  

กองบัญชาการกองทัพไทย 
๒๓๐. พันเอก ณรงค์ชัย  ไชยชนะ   เป็น เลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย 
๒๓๑. พันเอก พุฒิพงษ์  ชีพสมุทร   เป็น ผู้อ านวยการส านักงานพระธรรมนูญทหาร 
๒๓๒. พันเอก อัทธาธร  บูรณากาญจน์   เป็น ผู้อ านวยการศูนย์ไซเบอร์ทหาร 
๒๓๓. พันเอก ศุภกิตติ  ขัมพานนท์   เป็น ผู้อ านวยการส านักงานแพทย์ทหาร  

กรมยุทธบริการทหาร 
๒๓๔. พันเอก ยุทธภูมิ  บุญฤทธิ์   เป็น ผู้อ านวยการส านักกิจการชายแดน 

กับประเทศเพ่ือนบ้าน  กรมกิจการชายแดนทหาร 
๒๓๕. พันเอก ทักษิณ  สิริสิงห   เป็น ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์   

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
๒๓๖. พันเอก ระวี  โรจนวงศ์   เป็น รองเสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกัน

ประเทศ 
๒๓๗. พันเอก นริศ  รุจานันท์   เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า

รองเสนาธิการทหาร 
๒๓๘. นาวาเอก ชาตรี  บวรธรรมจักร   เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า

รองเสนาธิการทหาร 
๒๓๙. พันเอก พลสิทธิ์  สินเหลือ   เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ

ประจ ารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
๒๔๐. พันเอก สุรยา  แม้นเหมือน   เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ

ประจ ารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๕



๒๔๑. พันเอก กนกวรรธน์  หนองเอี่ยน   เป็น  ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจ าเสนาธิการทหาร 

๒๔๒. พันเอก นักรบ  วรวาส   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 
๒๔๓. พันเอก ธารา  ปัญญาจันทร์   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 
๒๔๔. พันเอก จักรกริศน์  เจริญโชติกาญจน์   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 
๒๔๕. พันเอก โชคศักดิ์  อัยสานนท์   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 
๒๔๖. พันเอก ไชยวัฒน์  โสดา   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 
๒๔๗. พันเอก อภิสิทธิ์  วงศ์บัวแก้ว   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 
๒๔๘. พันเอก ภาณุรัตน์  ดีเสมอ   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 
๒๔๙. นาวาอากาศเอก ก าพจน์  ชวนมิตร พงศ์พันธ์พาณิชย์  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการ

กองทัพไทย 
๒๕๐. พันเอกหญิง อมรรัช  ศรีบัว   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 
๒๕๑. นาวาอากาศเอกหญิง พัชรี  พิพิธสุขสันต์   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 

กองทัพบก 
๒๕๒. พลเอก เจริญชัย  หินเธาว์   ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก  เป็น  รองผู้บัญชาการ 

ทหารบก 
๒๕๓. พลเอก ภูมิพัฒน์  จันทร์สว่าง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก  เป็น  ประธาน

คณะที่ปรึกษากองทัพบก 
๒๕๔. พลโท สุขสรรค์  หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่  ๑  เป็น  ผู้ช่วยผู้บัญชาการ

ทหารบก 
๒๕๕. พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่  ๔  เป็น  ผู้ช่วยผู้บัญชาการ

ทหารบก 
๒๕๖. พลโท อุกฤษฎ์  บุญตานนท์ เจ้ากรมยุทธการทหารบก  เป็น  เสนาธิการ

ทหารบก 
๒๕๗. พลโท ธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผู้อ านวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่   ๒   

ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก  เป็น  จเร  ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษา
ความมั่นคงภายในกองทัพบก 

๒๕๘. พลโท ภูวนารถ  ชมพูบุตร รองเสนาธิการทหารบก  เป็น  รองผู้อ านวยการ 
ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 

๒๕๙. พลโท ชนาวุธ  บุตรกินรี   รองเสนาธิการทหารบก  เป็น  หัวหน้า 
คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ าผู้บังคับบัญชา 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๕



๒๖๐. พลโท สุรศักดิ์  ฉัตรกุล ณ อยุธยา   รองเสนาธิการทหารบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลเอก) 

๒๖๑. พลโท พิเศษ  ศิริเกษม   รองเสนาธิการทหารบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลเอก) 

๒๖๒. พลโท ธราพงษ์  มะละค า   แม่ทัพน้อยที่   ๑  เป็น  ที่ปรึกษาพิเศษ
กองทัพบก 

๒๖๓. พลโท กิตติศักดิ์  บุญพระธรรมชัย   แม่ทัพน้อยที่   ๒  เป็น  ที่ปรึกษาพิเศษ
กองทัพบก 

๒๖๔. พลโท บุญยืน  อินกว่าง   แม่ทัพน้อยที่  ๓  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก  (อัตรา  พลเอก) 

๒๖๕. พลโท กิตติชัย  วงศ์หาญ เ จ้ า ก ร ม พ ล า ธิ ก า ร ท ห า ร บ ก   เ ป็ น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลเอก) 

๒๖๖. พลโท ไพรุจน์  ค าชุม   ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์
ความมั่นคง  ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก  (อัตรา  พลเอก) 

๒๖๗. พลโท ปัณณทัต  กาญจนะวสิต ผู้ อ านวยการส านักกิจการมวลชนและ
สารนิเทศ  ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก  (อัตรา  พลเอก) 

๒๖๘. พลโท วุฒิชัย  นาควานิช   ผู้อ านวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่   ๓  
ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก   
(อัตรา  พลเอก) 

๒๖๙. พลโท เรืองสิทธิ์  มิตรภานนท์   ผู้อ านวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่   ๔  
ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก   
(อัตรา  พลเอก) 

๒๗๐. พลโท นิรันดร  ศรีคชา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก  เป็น   
รองเสนาธิการทหารบก 

๒๗๑. พลตรี สุธี  กอรี ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน
ทหารบก  เป็น  รองเสนาธิการทหารบก 

๒๗๒. พลตรี วิกร  เลิศวัชรา รองเจ้ากรมการทหารช่าง  เป็น  รองเสนาธิการ 
ทหารบก  

๒๗๓. พลตรี เทอดชัย  นิยม รอง เจ้ ากรมพลาธิ การทหารบก   เป็น   
รองเสนาธิการทหารบก 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๕



๒๗๔. พลตรี กันตพจน์  เศรษฐารัศมี รองแม่ทัพภาคที่  ๑  เป็น  รองเสนาธิการ
ทหารบก 

๒๗๕. พลตรี อัฏฐพล  ลัดใหม่กุลวัฒน์ ผู้ อ านวยการส านักบริหารงบประมาณ  
ส านักงานปลัดบัญชีกองทัพบก  เป็น  ปลัดบัญชีทหารบก 

๒๗๖. พลตรี ธงชัย  รอดย้อย ร อ ง เ จ้ า ก รมยุ ท ธกา รทหา รบก   เ ป็ น   
เจ้ากรมยุทธการทหารบก 

๒๗๗. พลตรี จิรัฎฐ์  สุตาสุข รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก  เป็น  
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก 

๒๗๘. พลตรี พนา  แคล้วปลอดทุกข์ รองแม่ทัพภาคที่  ๑  เป็น  แม่ทัพภาคที่  ๑ 
๒๗๙. พลตรี สุริยะ  เอี่ยมสุโร รองแม่ทัพภาคที่  ๓  เป็น  แม่ทัพภาคที่  ๓ 
๒๘๐. พลตรี ศานติ  ศกุนตนาค รองแม่ทัพภาคที่  ๔  เป็น  แม่ทัพภาคที่  ๔ 
๒๘๑. พลตรี ชิษณุพงศ์  รอดศิริ รองแม่ทัพน้อยที่  ๑  เป็น  แม่ทัพน้อยที ่ ๑ 
๒๘๒. พลตรี ธวัชชัย  แจ้งประจักษ์ รองแม่ทัพน้อยที่  ๒  เป็น  แม่ทัพน้อยที ่ ๒ 
๒๘๓. พลตรี อ านาจ  ศรีมาก รองแม่ทัพภาคที่  ๓  เป็น  แม่ทัพน้อยที ่ ๓ 
๒๘๔. พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่  ๔  เป็น  แม่ทัพน้อยที ่ ๔ 
๒๘๕. พลตรี ไพรัช  โอฬารไพบูลย ์ ร อ ง เ จ้ า ก ร ม ก า ร ท ห า ร ช่ า ง   เ ป็ น   

เจ้ากรมการทหารช่าง 
๒๘๖. พลตรี ภาณุภัสสร์  ลิมปะสุวัณณะ เสนาธิการกรมการทหารสื่อสาร   เป็น  

เจ้ากรมการทหารสื่อสาร 
๒๘๗. พลตรี สุธา  อดุลย์ฐานานุศักดิ์ ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ   

กรมสรรพาวุธทหารบก  เป็น  เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก 
๒๘๘. พลตรี จักรกฤษณ์  วิริยะบูรณ์ เสนาธิการกรมพลาธิการทหารบก  เป็น  

เจ้ากรมพลาธิการทหารบก 
๒๘๙. พลตรี วุฒิไชย  อิศระ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก  เป็น  เจ้ากรมแพทย ์

ทหารบก 
๒๙๐. พลตรี มานะพล  เล็กสกุล เสนาธิการศูนย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า   

เป็น  ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า 
๒๙๑. พลตรี อาคม  กองล าเจียก รองเสนาธิการส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษา

ความมั่นคงภายในกองทัพบก  เป็น  เสนาธิการส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน
กองทัพบก 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๕



๒๙๒. พลตรี นพนันต์  ชั้นประดับ ร อ ง ผู้ อ า น วยก า รส า นั กน โยบ ายและ
ยุทธศาสตร์ความมั่นคง  ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก  เป็น  ผู้อ านวยการ
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง  ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 

๒๙๓. พลตรี อนุชา  ชุ่มค า รองผู้อ านวยการส านักกิจการมวลชนและ
สารนิเทศ  ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก  เป็น  ผู้อ านวยการส านักกิจการ
มวลชนและสารนิเทศ  ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 

๒๙๔. พลตรี อนุชา  สังฆสุวรรณ รองผู้อ านวยการส านักบริหารงานบุคคล   
ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก  เป็น  ผู้อ านวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่  ๑   
ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 

๒๙๕. พลตรี ศุรพงษ์  ช านิยันต์ รองผู้อ านวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่  ๒   
ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก  เป็น  ผู้อ านวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่  ๒   
ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 

๒๙๖. พลตรี วิภูษณะ  คล้ายมณี รองผู้อ านวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติท่ี  ๓   
ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก  เป็น  ผู้อ านวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่  ๓   
ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 

๒๙๗. พลตรี ภัทราวุฒิ  ชุณหะวัณ รองผู้อ านวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่  ๔   
ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก  เป็น  ผู้อ านวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่  ๔   
ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 

๒๙๘. พลตรี ธัชพล  เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก  เป็น  ผู้อ านวยการ 
ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่  ๕  ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 

๒๙๙. พลตรี วรุตม์  นนทวงษ์ ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก  เป็น   
รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ าผู้บังคับบัญชา 

๓๐๐. พลตรี ดิเรก  ดีประเสริฐ รองเจ้ ากรมยุทธศึกษาทหารบก   เป็น   
รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ าผู้บังคับบัญชา 

๓๐๑. พลตรี นิธิศ  เปลี่ยนปาน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่   ๑๖  เป็น   
ที่ปรึกษากองทัพบก 

๓๐๒. พลตรี ธนสิน  สุขโข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่   ๑๓  เป็น   
ที่ปรึกษากองทัพบก 

๓๐๓. พลตรี จิราวัฒน์  จุฬากุล ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่   ๗  เป็น   
ที่ปรึกษากองทัพบก 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๕



๓๐๔. พลตรี พลพิพัฒน์  อินทสุวรรณ   รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณและ
การเงิน  ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  
(อัตรา  พลโท) 

๓๐๕. พลตรี ฐกัด  หลอดศิริ รองแม่ทัพภาคที่   ๑  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๓๐๖. พลตรี สมบัติ  จินดาศรี รองแม่ทัพภาคที่   ๒  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๓๐๗. พลตรี อิศเรศ  พุ่มมาก รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๓๐๘. พลตรี ไพบูลย์  คุ้มกลิ่นวงษ์   รองปลัดบัญชีทหารบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๓๐๙. พลตรี ธานี  วาศภูติ   ผู้บัญชาการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ
กองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๓๑๐. พลตรี สมภพ  ศรีศิริ เ จ้ า ก รมวิ ทยาศ าสตร์ ทหารบก   เ ป็ น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๓๑๑. พลตรี อดิเทพ  มโนการ ร อ ง เ จ้ า ก รมก า รท หา รสื่ อ ส า ร   เ ป็ น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๓๑๒. พลตรี วิเศษ  เจริญสุข ผู้ อ า น ว ย ก า ร ศู น ย์ โ ท ร ค ม น า ค ม แ ล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมการทหารสื่อสาร  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๓๑๓. พลตรี อรรถพล  สอยเหลือง รอง เจ้ ากรมสรรพาวุ ธทหารบก   เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๓๑๔. พลตรี สุกิจ  ทั่งทอง   ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
พิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๓๑๕. พลตรี ศุภชัย  ศรีหอม รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๓๑๖. พลตรี สมบุญ  เกตุอินทร์   ผู้อ านวยการส านักงานวิจัยและพัฒนาการ
ทางทหารกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๓๑๗. พลตรี ปยิะชาติ  ธูปทอง ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่  ๑  เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๓๑๘. พลตรี ดิฐพงษ์  เจริญวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่   ๑๒  เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๕



๓๑๙. พลตรี คณธัช  มากท้วม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่   ๑๘  เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๓๒๐. พลตรี วิทยา  สุวรรณดี รองผู้อ านวยการส านักปฏิบัติภารกิจรักษา
ความมั่นคงภายในภาคที่   ๑  ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก  เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๓๒๑. พลตรี เฉลิมพล  จินารัตน์   ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท)  

๓๒๒. พลตรี เกรียงไกร  แข็งแรง ผู้ช านาญการกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท)   

๓๒๓. พลตรี อนันต์  วัฒนธรรม   ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก  (อัตรา  พลโท) 

๓๒๔. พลตรี ชัยพฤกษ์  ด้วงประพัฒน์ ผู้ อ า น วยการส านั กน โยบายและแผน   
กรมยุทธการทหารบก  เป็น  รองเจ้ากรมยุทธการทหารบก 

๓๒๕. พลตรี อานุภาพ  ศิริมณฑล เลขานุการกองทัพบก  เป็น  รองเจ้ากรมกิจการ 
พลเรือนทหารบก 

๓๒๖. พลตรี ชวินท์  สุนทรบุระ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบราชการ  
ส านักงานปลัดบัญชีกองทัพบก  เป็น  รองปลัดบัญชีทหารบก 

๓๒๗. พลตรี มนิต  ศิริรัตนากูล ผู้ บัญชาการกองพลพัฒนาที่   ๑   เป็น   
รองเจ้ากรมการทหารช่าง 

๓๒๘. พลตรี สิรภพ  ศุภวานิช ผู้ บัญชาการกองพลพัฒนาที่   ๔   เป็น   
รองเจ้ากรมการทหารช่าง 

๓๒๙. พลตรี ณรงฤทธิ์  จันทรกูล ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาระบบ  
กรมส่งก าลังบ ารุงทหารบก  เป็น  รองเจ้ากรมพลาธิการทหารบก 

๓๓๐. พลตรี นพดล  สรรพชัย   ผู้ บัญชาการศูนย์ซ่ อมสร้ า งสิ่ งอุปกรณ์ 
สายสรรพาวุธ  กรมสรรพาวุธทหารบก  เป็น  รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก 

๓๓๑. พลตรี ณรงค์  สวนแก้ว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่   ๓  เป็น  
รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก 

๓๓๒. พลตรี บรรยง  ทองน่วม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่   ๙  เป็น  
รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก 

๓๓๓. พลตรี สิทธา  สาริบุตรานนท์   ผู้อ านวยการส่วนการศึกษา  โรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้า  เป็น  รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๕



๓๓๔. พลตรี พีรพล  สงนุ้ย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก  เป็น  ผู้อ านวยการ
ส่วนการศึกษา  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

๓๓๕. พลตรี ชูสิทธิ์  ศรีอุทโยภาส   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล   
กรมแพทย์ทหารบก  เป็น  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก 

๓๓๖. พลตรี ธ ารงโรจน์  เต็มอุดม ผู้ อ านวยการสถาบันวิจั ยวิทยาศาสตร์
การแพทย์ทหาร  กรมแพทย์ทหารบก  เป็น  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  ศูนย์อ านวยการแพทย์ 
พระมงกุฎเกล้า 

๓๓๗. พลตรี ณัฐนนท์  ภุคุกะ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก  เป็น  ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร  กรมแพทย์ทหารบก 

๓๓๘. พลตรี รัฐวิชญ์  วุฒิภัทรพิบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   
เป็น  เสนาธิการศูนย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า   

๓๓๙. พลตรี ไกรภพ  ไชยพันธุ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่   ๑๔  เป็น  
รองแม่ทัพภาคที่  ๑ 

๓๔๐. พลตรี วรยส  เหลืองสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลที่   ๑  รักษาพระองค์  
เป็น  รองแม่ทัพภาคที่  ๑ 

๓๔๑. พลตรี อมฤต  บุญสุยา ผู้ บั ญ ช า ก า ร ก อ ง พ ล ท ห า ร ร า บ ที่   ๒   
รักษาพระองค์  เป็น  รองแม่ทัพภาคที่  ๑ 

๓๔๒. พลตรี วรเชษฐ์  ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่   ๒๗  เป็น  
รองแม่ทัพภาคที่  ๒ 

๓๔๓. พลตรี กิตติพงศ์  ชื่นใจชน ผู้ บัญชาการศูนย์ การทหารราบ   เป็น   
รองแม่ทัพภาคที่  ๓ 

๓๔๔. พลตรี ประสาน  แสงศิริรักษ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่   ๔  เป็น  
รองแม่ทัพภาคที่  ๓ 

๓๔๕. พลตรี ปราโมทย์  พรหมอินทร์ รองแม่ทัพนอ้ยที ่ ๔  เป็น  รองแม่ทัพภาคที ่ ๔ 
๓๔๖. พลตรี อนุสรณ์  โออุไร เสนาธิการกองทัพภาคที่  ๔  เป็น  รองแม่ทัพ 

ภาคที ่ ๔ 
๓๔๗. พลตรี ธวัชชัย  ตั้งพิทักษ์กุล ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่   ๑๑  เป็น  

รองแม่ทัพน้อยที่  ๑ 
๓๔๘. พลตรี ภาณุพงษ์  พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่  ๒  เป็น  

รองแม่ทัพน้อยที่  ๒ 
๓๔๙. พลตรี คมกฤช  รัตนฉายา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่   ๔๖  เป็น  

รองแม่ทัพน้อยที่  ๔ 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๕



๓๕๐. พลตรี ณรงค์ฤทธิ์  คัมภีระ ผู้ บัญชาการศูนย์ สงครามพิ เศษ   เป็น   
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 

๓๕๑. พลตรี วีระพงษ์  ศรีรัตน์ ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่   เป็น   
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ 

๓๕๒. พลตรี สราวุธ  ไชยสิทธิ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่   ๑๑  เป็น   
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่  ๒  รักษาพระองค์ 

๓๕๓. พลตรี นรธิป  โพยนอก เ ส น า ธิ ก า ร ก อ ง ทั พ ภ า ค ที่   ๒   เ ป็ น   
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่  ๓ 

๓๕๔. พลตรี อภิชัย  วิไลเนตร เ ส น า ธิ ก า ร ก อ ง ทั พ น้ อ ย ที่   ๑   เ ป็ น   
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๑๘ 

๓๕๕. พลตรี สาธร  ศิริยานนท์ เ ส น า ธิ ก า ร ก อ ง ทั พ ภ า ค ที่   ๓   เ ป็ น   
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๓๑ 

๓๕๖. พลตรี คณพล  บ ารุงเมือง เสนาธิการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  
เป็น  ผู้บัญชาการศูนย์การก าลังส ารอง 

๓๕๗. พลตรี โดมหทัย  ปั้นทองพันธุ์ ผู้อ านวยการส านักปกครองและบริการ 
ก าลังพล  กรมก าลังพลทหารบก  เป็น  เจ้ากรมสารบรรณทหารบก 

๓๕๘. พลตรี นุกูล  นรฉันท์ ผู้ อ า น วยการส านั กต ร วจสอบภายใน  
ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก  เป็น  เจ้ากรมจเรทหารบก 

๓๕๙. พลตรี ระวี  ตั้งพิทักษ์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก  เป็น  ผู้อ านวยการ
ส านักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก 

๓๖๐. พลตรี สามารถ  คงสาย ผู้อ านวยการส านักการฝึก  กรมยุทธศึกษา
ทหารบก  เป็น  ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์  กรมยุทธศึกษาทหารบก 

๓๖๑. พลตรี อิศรา  ด ารงค์ศักดิ์ เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  
เป็น  ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ 

๓๖๒. พลตรี ก าธร  บุญทอง เจ้ากรมสารบรรณทหารบก  เป็น  รองผู้อ านวยการ 
ส านักบริหารงานบุคคล  ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 

๓๖๓. พลตรี โฆสิต  ชินวลัญช์ ผู้บัญชาการศูนย์การก าลังส ารอง   เป็น   
รองผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง  ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคง
ภายในกองทัพบก 

๓๖๔. พลตรี ศุภสิทธิ์  ชิตท้วม ผู้อ านวยการส านักจิตวิทยา  กรมกิจการ 
พลเรือนทหารบก  เป็น  รองผู้อ านวยการส านักกิจการมวลชนและสารนิเทศ  ส านักงานปฏิบัติภารกิจ
รักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๕



๓๖๕. พลตรี กมล  กฤษวงศ์ ผู้ อ า น วยการส านั กบริ ห า รทรัพยากร  
ส านักงานปลัดบัญชีกองทัพบก  เป็น  รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณและการเงิน  ส านักงานปฏิบัติ
ภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 

๓๖๖. พลตรี พิรุณ  นยโกวิทย์ เสนาธิการหน่วยบัญชาการป้องกันภัย 
ทางอากาศกองทัพบก  เป็น  รองผู้อ านวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่  ๑  ส านักงานปฏิบัติภารกิจ
รักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 

๓๖๗. พลตรี สุรัฐ  สิริโกสินทร์ รองเจ้ ากรมยุทธศึกษาทหารบก   เป็น   
รองผู้อ านวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่  ๒  ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 

๓๖๘. พลตรี อภัย  อรัญทิมา รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  เป็น  รองผู้อ านวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่  ๓  ส านักงานปฏิบัติ
ภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 

๓๖๙. พลตรี ประพนธ์  กิติญาณทรัพย์ เ ส น า ธิ ก า ร ก อ ง ทั พ ภ า ค ที่   ๑   เ ป็ น   
รองผู้อ านวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่  ๔  ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 

๓๗๐. พลตรี ธิติพันธ์  ฐานะจาโร ผู้ อ านวยการศูนย์ พัฒนาหลักนิยมและ
ยุทธศาสตร์  กรมยุทธศึกษาทหารบก  เป็น  รองเสนาธิการส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคง
ภายในกองทัพบก 

๓๗๑. พลตรี ณัฏฐพงศ์  อัศวินวงศ์ ผู้ ท ร งคุณวุฒิ ส านั กงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ าผู้บังคับบัญชา  ส านักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก 

๓๗๒. พลตรี โฆสิตพงษ์  นิลเอก ผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบก  เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 

๓๗๓. พลตรีหญิง พิมพ์พิศา  จิตต์แก้วแท้   ผู้ ช านาญการส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 

๓๗๔. พันเอก กิตติ  สมสนั่น เป็น  รองเจ้ากรมการทหารสื่อสาร 
๓๗๕. พันเอก นพรัตน์  นาคจันทึก เป็น  รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก 
๓๗๖. พันเอก บัญชา  ขาวงาม เป็น  ผู้อ านวยการส านักปกครองและบริการ

ก าลังพล  กรมก าลังพลทหารบก 
๓๗๗. พันเอก พงษ์ศักดิ์  หมื่นกล้าหาญ   เป็น  ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน  

กรมยุทธการทหารบก 
๓๗๘. พันเอก ชัชช์  มนตรีมุข   เป็น  ผู้อ านวยการส านักการฝึก  กรมยุทธการ 

ทหารบก 
๓๗๙. พันเอก ณัฐพล  มั่นนาค   เป็ น   ผู้ อ านวยการส านั กบริ ห ารและ 

พัฒนาระบบ  กรมส่งก าลังบ ารุงทหารบก 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๕



๓๘๐. พันเอก ชวลิต  เอี่ยมแทน เป็น  ผู้อ านวยการส านักจิตวิทยา  กรมกิจการ 
พลเรือนทหารบก 

๓๘๑. พันเอก บัญชา  บุญพามี เป็น  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบราชการ  
ส านักงานปลัดบัญชีกองทัพบก 

๓๘๒. พันเอก กษิดิส  ก้อนทรัพย์ เป็น  ผู้อ านวยการส านักบริหารงบประมาณ  
ส านักงานปลัดบัญชีกองทัพบก 

๓๘๓. พันเอก เสิมศักดิ์  แก้วฉาย เป็น  ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากร  
ส านักงานปลัดบัญชีกองทัพบก   

๓๘๔. พันเอก เกียรติศักดิ์  น้ าไชยศรี   เป็น  เลขานุการกองทัพบก 
๓๘๕. พันเอก ณัฐเดช  จันทรางศุ   เป็น  ผู้บัญชาการกองพลที่  ๑  รักษาพระองค์ 
๓๘๖. พันเอก วุทธยา  จันทมาศ เป็น  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่  ๙ 
๓๘๗. พันเอก เอกอนันต์  เหมะบุตร เป็น  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่  ๑๑ 
๓๘๘. พันเอก ณรงค์ฤทธิ  ปาณิกบุตร เป็น  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่  ๔ 
๓๘๙. พันเอก ชายแดน  กฤษณสุวรรณ เป็น  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่  ๗ 
๓๙๐. พันเอก สาธิต  แตงมีแสง   เป็น  ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ 
๓๙๑. พันเอก บุญญฤทธิ์  เลิศวัฒนเรืองชัย เป็น  ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่  ๑ 
๓๙๒. พันเอก กรกฎ  ภู่โชติ เป็น  ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่  ๔ 
๓๙๓. พันเอก ปัญญา  ตั้งความเพียร เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๑๑ 
๓๙๔. พันเอก ไพรัช  แก้วศรี เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๑๒ 
๓๙๕. พันเอก สิทธิชัย  คัตตะพันธ์ เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๑๓ 
๓๙๖. พันเอก อ านาจ  ดอนงาม เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๑๔ 
๓๙๗. พันเอก อภิรักษ์  พรมมาฤทธิ์ เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๑๖ 
๓๙๘. พันเอก พฤทธิ์  จันทราสา   เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๑๗ 
๓๙๙. พันเอก อัครพนธ์  มูลประดับ เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๒๒ 
๔๐๐. พันเอก ยุทธนา  มีทิพย์ เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๒๔ 
๔๐๑. พันเอก ธีรวิชญ์  คงชนะ   เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๒๖ 
๔๐๒. พันเอก จักรพันธ์  ขันมั่น เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๒๗  
๔๐๓. พันเอก ปริชญ์  สุคันธศรี เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๒๘ 
๔๐๔. พันเอก ยงยุทธ  ขันทวี เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๒๙ 
๔๐๕. พันเอก พรชัย  นพรัตน์ เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๓๒ 
๔๐๖. พันเอก กฤษณะ  ภู่ทอง เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๓๙ 
๔๐๗. พันเอก อาสาฬหะ  พูลสุวรรณ   เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๓๑๐ 
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๔๐๘. พันเอก ขจรศักดิ์  อินทร์ทอง เป็น  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๔๖ 
๔๐๙. พันเอก นิธิ  อิงคสุวรรณ เป็น  เสนาธิการกองทัพภาคที่  ๑ 
๔๑๐. พันเอก ปิยะพณห์  ฐิตวัฒนานนท์ เป็น  เสนาธิการกองทัพภาคที่  ๒ 
๔๑๑. พันเอก เจษฎา  เงินกอบทอง เป็น  เสนาธิการกองทัพภาคที่  ๓ 
๔๑๒. พันเอก เฉลิมพงศ์  คงบัว เป็น  เสนาธิการกองทัพภาคที่  ๔ 
๔๑๓. พันเอก ชาคริต  อุจะรัตน เป็น  เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงคราม

พิเศษ 
๔๑๔. พันเอก วีรภัทร์  โทจ าปา เป็น  เสนาธิการหน่วยบัญชาการป้องกันภัย

ทางอากาศกองทัพบก 
๔๑๕. พันเอก ศิรช์ณรงค์  หลวงเทพนิมิต เป็น  เสนาธิการกองทัพน้อยที่  ๑ 
๔๑๖. พันเอก วิชัย  เงาะจันทรา เป็น  ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่  ๑ 
๔๑๗. พันเอก สุรยุทธ  รัตนจารุ เป็น  ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่  ๒ 
๔๑๘. พันเอก เกรียงศักดิ์  เสนาะพิน เป็น  ผู ้บ ัญชาการศูนย์ต่อสู ้ป้อ งกันภัย  

ทางอากาศกองทัพบก 
๔๑๙. พันเอก สิริพล  ชินบุตร เป็น  ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก 
๔๒๐. พันเอก ฉกาจ  ขันตี เป็น  ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก 
๔๒๑. พันเอกหญิง ศิริจันทร์  งาทอง   เป็น  ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
๔๒๒. พันเอก อาวุธ  พุทธอ านวย   เป็น  ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ 
๔๒๓. พันเอก สมพร  ด่อนสิงหะ เป็น  ผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบก 
๔๒๔. พันเอก เรืองศักดิ์  แก่นก าจร เป็น  เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก 
๔๒๕. พันเอก สนอง  แน่งอนงค์ เป็น  เจ้ากรมการขนส่งทหารบก 
๔๒๖. พันเอก สันติพงษ์  มั่นคงดี เป็น  เจ้ากรมการสารวัตรทหารบก 
๔๒๗. พันเอก วุฒิไกร  พิบ ารุง เป็น  ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 

ทหารบก 
๔๒๘. พันเอก เจริญ  ปานปลอด เป็น  ผู้อ านวยการส านักงานพระธรรมนูญ

ทหารบก 
๔๒๙. พันเอก เพ็ญ  ค าแผง เป็น  ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ  

กรมสรรพาวุธทหารบก 
๔๓๐. พันเอก มังกร  ว่านเครือ เป็น  ผู้บัญชาการศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์

สายสรรพาวุธ  กรมสรรพาวุธทหารบก 
๔๓๑. พันเอก สุวัฒน์  ยศประกอบ เป็น  ผู้อ านวยการศูนย์โทรคมนาคมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมการทหารสื่อสาร 
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๔๓๒. พันเอก พิสิษฐ์  ผาสุข เป็น  เสนาธิการกรมพลาธิการทหารบก 
๔๓๓. พันเอก ศาสตรา  ศรีเพ็ญ เป็น  เสนาธิการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
๔๓๔. พันเอก ประพร  หิริโอตัปปะ เป็น  เสนาธิการกรมการทหารสื่อสาร   
๔๓๕. พันเอก พิจิตร  บุญญสุวรรณ เป็น  เสนาธิการกรมการทหารช่าง 
๔๓๖. พันเอก อนันต์  ปัจวิทย ์ เป็น  ผู้อ านวยการส่วนวิชาทหาร  โรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
๔๓๗. พันเอก ทนงศักดิ์  มหาวงศ์ เป็น  ผู้อ านวยการส านักการฝึก  กรมยุทธศึกษา 

ทหารบก 
๔๓๘. พันเอก อ านวย  เติมเกาะ เป็น  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล  

กรมแพทย์ทหารบก 
๔๓๙. พันเอก นฤดล  สุขมา เป็น  ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน  

ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 
๔๔๐. พันเอก ยุทธพงศ์  คงนิล เป็น  รองผู้อ านวยการส านักปฏิบัติภารกิจ

รักษาความมั่นคงภายในภาคที่  ๑  ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 
๔๔๑. พันเอก เวชศักดิ์  ขันธอุบล เป็น  นายทหารฝ่ายเสนาธิการป ระจ า

ผู้บังคับบัญชา  ส านักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก 
๔๔๒. พันเอก ยุทธศักดิ์  รักเสรีพิทักษ ์ เป็น  นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า

ผู้บังคับบัญชา  ส านักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก 
๔๔๓. พันเอก ฤทธิรณ  ศรีภักดี เป็น  นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า

ผู้บังคับบัญชา  ส านักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก 
๔๔๔. พันเอก ราชิต  ไชยมิ่ง เป็น  นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า

ผู้บังคับบัญชา  ส านักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก 
๔๔๕. พันเอก สุรพัฒน์  เวศกาวี เป็น  นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า

ผู้บังคับบัญชา  ส านักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก 
๔๔๖. พันเอก อัมรินทร์  ทรงผาสุข เป็น  นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า

ผู้บังคับบัญชา  ส านักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก 
๔๔๗. พันเอก วรการ  ฮุ่นตระกูล เป็น  นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า

ผู้บังคับบัญชา  ส านักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก 
๔๔๘. พันเอก ทวีศักดิ์  จันทราสินธุ์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๔๙. พันเอก อาทิตย์  ม่วงเล็ก เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๕๐. พันเอก พิสิษฐ์  มหิงษ์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๕๑. พันเอก ปวริศ  ปั้นทอง   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
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๔๕๒. พันเอก สุวัฑฒ์  โตเสวก เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๕๓. พันเอก เสกสรร  สุขสังข์   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๕๔. พันเอก วัชรวิชย์  ณรงค์พันธุ์   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๕๕. พันเอก ธาดาพงษ์  บุญสัตย์   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๕๖. พันเอก ปทสิน  แผ้วสมบุญ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๕๗. พันเอก สมพล  หล าริ้ว เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๕๘. พันเอก โยธิน  อัศวเมธ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๕๙. พันเอก ประวีร์  ชิณวงศ์พรหม   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๖๐. พันเอก สัญญลักขณ์  ทั่งศิริ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๖๑. พันเอก ทวี  กุดแถลง เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๖๒. พันเอก ปิยะมิตร  พลเยี่ยม เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๖๓. พันเอก ชวน  จันทวาลย ์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๖๔. พันเอก สมศักดิ์  แสวงศักดิ์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๖๕. พันเอก วิสิษฐ์  ทรัพย์สิน เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๖๖. พันเอก โสภณ  นันทสุวรรณ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๖๗. พันเอก กิตติ  จันทร์เอียด เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๖๘. พันเอก อรรถพล  วัฒนลักขี   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๖๙. พันเอก ปรีชา  พยอมใหม่   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๗๐. พันเอก ณัฐพงศ์  จินดาเวช เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๗๑. พันเอก ไอศูรย์นเรศ  รัตนาธนโชค เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๗๒. พันเอก สรภพ  นามารักชาติ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๗๓. พันเอก วินธัย  สุวารี เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๗๔. พันเอก นิธิพัทธ์  อ่อนสนิท เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๗๕. พันเอก มงกุฎ  แก้วพรหม เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๗๖. พันเอก กล้าณรงค์  ไพรีพ่ายฤทธิเดช เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๗๗. พันเอก สุรพัศม์  น าชัยรุ่งรัศมี เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๗๘. พันเอก สงบศึก  วังแก้ว เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๗๙. พันเอก เจนณรงค์  ข าฉา เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๘๐. พันเอก สิงห์ธร  คงกระพันธ์   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๘๑. พันเอก ยุทธศักดิ์  ปานแสงข า เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๘๒. พันเอก วีระพล  เมืองอ่ า เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
๔๘๓. พันเอก รชต  ล ากูล เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
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กองทัพเรือ 
๔๘๔. พลเรือเอก เชิงชาย  ชมเชิงแพทย ์ ผู้ ช่ ว ย ผู้ บั ญ ช า ก า ร ท ห า ร เ รื อ   เ ป็ น   

ผู้บัญชาการทหารเรือ   
๔๘๕. พลเรือเอก วุฒิชัย  สายเสถียร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรอื  เป็น  ประธาน

คณะที่ปรึกษากองทัพเรือ   
๔๘๖. พลเรือเอก เถลิงศักดิ์  ศิริสวัสดิ์ เสนาธิการทหารเรือ  เป็น  รองผู้บัญชาการ

ทหารเรือ   
๔๘๗. พลเรือเอก สุวิน  แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ  เป็น  ผู้ช่วย 

ผู้บัญชาการทหารเรือ   
๔๘๘. พลเรือโท ก้องเกียรติ  สัจวุฒิ รองเสนาธิการทหารเรือ  เป็น  ที่ปรึกษา

พิเศษกองทัพเรือ   
๔๘๙. พลเรือโท สุรนันท์  แสงรัตนกูล รองเสนาธิการทหารเรือ  เป็น  ที่ปรึกษา

พิเศษกองทัพเรือ   
๔๙๐. พลเรือโท อ านวย  ทองรอด รองเสนาธิการทหารเรือ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิ

พิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือเอก)   
๔๙๑. พลเรือโท ระพีพงษ์  โสวรรณ ผู้ ท ร ง คุณวุฒิ พิ เ ศษกอ งทั พ เ รื อ   เ ป็ น  

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือเอก)   
๔๙๒. พลเรือโท สุพพัต  ยุทธวงศ์ เจ้ากรมยุทธการทหารเรอื  เป็น  ผู้ทรงคุณวฒุิ

พิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือเอก)   
๔๙๓. พลเรือโท อะดุง  พันธุ์เอี่ยม เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทหารเรือ  เป็น  ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ   
๔๙๔. พลเรือโท ปกครอง  มนธาตุผลิน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ   เป็น  

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือเอก)   
๔๙๕. พลเรือโท ไพศาล  มีศรี รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ   เป็น  

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือเอก)   
๔๙๖. พลเรือโท ณพ  พรรณเชษฐ์ ปลัดบัญชีทหารเรอื  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

กองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือเอก)   
๔๙๗. พลเรือโท ชลธิศ  นาวานุเคราะห์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ  เป็น  เสนาธิการ

ทหารเรือ   
๔๙๘. พลเรือโท วรวุธ  พฤกษารุ่งเรือง หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า 

ผู้บัญชาการทหารเรือ  เป็น  หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ าผู้บังคับบัญชา   

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๕



๔๙๙. พลเรือโท ชัยณรงค์  บุณยรัตกลิน เ ส น า ธิ ก า ร ก อ ง เ รื อ ยุ ท ธ ก า ร   เ ป็ น   
รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ   

๕๐๐. พลเรือโท สุเทพ  ปุจฉาการ เจ้ากรมก าลังพลทหารเรือ  เป็น  รองเสนาธกิาร 
ทหารเรือ   

๕๐๑. พลเรือโท กฤษณะ  กุณฑียะ เจ้ ากรมส่ งก าลั งบ ารุ งทหาร เรือ   เป็น   
รองเสนาธิการทหารเรือ   

๕๐๒. พลเรือโท ชาติชาย  ทองสะอาด ผู้ บั ญ ช า ก า ร โ ร ง เ รี ย น น า ย เ รื อ   เ ป็ น   
รองเสนาธิการทหารเรือ   

๕๐๓. พลเรือโท สุนทร  ค าคล้าย ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่  ๒  เป็น  ที่ปรึกษา
กองทัพเรือ   

๕๐๔. พลเรือตรี เบญญา  นาวานุเคราะห์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท)   

๕๐๕. พลเรือตรี อาภากร  อยู่คงแก้ว รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่   ๓  เป็น   
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่  ๓   

๕๐๖. พลเรือตรี อุปถัมภ์  สมุทรานนท์ รองเจ้ ากรมสรรพาวุธทหารเรือ   เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท)   

๕๐๗. พลเรือตรี ธัชพงศ์  บุษบง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท)   

๕๐๘. พลเรือตรี สมประสงค์  วิศลดิลกพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท)   

๕๐๙. พลเรือตรี สิทธิชัย  ต่างใจ รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  เป็น  รองเสนาธิการทหารเรือ   

๕๑๐. พลเรือตรี ขวัญชัย  อินกว่าง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่   ๑  เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท)   

๕๑๑. พลเรือตรี วิจิตร  ตันประภา รอง เจ้ ากรมก าลั งพลทหาร เ รื อ   เป็ น   
เจ้ากรมก าลังพลทหารเรือ   

๕๑๒. พลเรือตรี ชยุต  นาเวศภูติกร รองเจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทหารเรือ  เป็น  เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ   

๕๑๓. พลเรือตรี จรัสเกียรติ  ไชยพันธุ์ เ จ้ า ก ร ม ก า ร ข น ส่ ง ท ห า ร เ รื อ   เ ป็ น   
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่  ๒   

๕๑๔. พลเรือตรี กิตติพงษ์  แดงมาศ หัวหน้าฝ่ายศึกษา  โรงเรียนนายเรือ  เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท)   

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๕



๕๑๕. พลเรือตรี ก าจร  เจริญเกียรติ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ  เป็น  
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ   

๕๑๖. พลเรือตรี พิสิฐ  ฤกษ์งาม ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา  ทัพเรือภาคที่  ๓   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท)   

๕๑๗. พลเรือตรี พิเศษ  ขันแข็ง ผู้บัญชาการวทิยาลัยการทพัเรือ  กรมยุทธศกึษา 
ทหารเรือ  เป็น  ปลัดบัญชีทหารเรือ   

๕๑๘. พลเรือตรี สมบัติ  นาราวิโรจน์ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่   ๑  กองเรือ
ยุทธการ  เป็น  เสนาธิการกองเรือยุทธการ   

๕๑๙. พลเรือตรี ชวิน  เวียงวิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท)   

๕๒๐. พลเรือตรี กฤษฎา  รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา  ทัพเรือภาคที่  ๒   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท)   

๕๒๑. พลเรือตรี จิรพล  ว่องวิทย ์ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ   เป็น  
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ าผู้บัญชาการทหารเรือ   

๕๒๒. พลเรือตรี อภิชัย  สมพลกรัง ผู้อ านวยการส านักงานจัดหายุทโธปกรณ์
ทหารเรือ  เป็น  รองเสนาธิการทหารเรือ   

๕๒๓. พลเรือตรี สุทิน  หลายเจริญ เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ  เป็น  ผู้บัญชาการ
ฐานทัพเรือสัตหีบ   

๕๒๔. พลเรือตรี ดนัย  สุวรรณหงษ์ รอง เจ้ ากรมยุทธการทหาร เ รื อ   เป็ น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท)   

๕๒๕. พลเรือตรี อรรถพล  เพชรฉาย เ จ้ า ก ร ม ส วั ส ดิ ก า ร ท ห า ร เ รื อ   เ ป็ น   
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ   

๕๒๖. พลเรือตรี กิตติ  ยศไกร รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ   เป็น   
รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ   

๕๒๗. พลเรือตรี อัตตะวีร์  ทักษรานุพงศ์ เจ้ ากรมอิ เล็กทรอนิกส์ทหารเรือ   เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท)   

๕๒๘. พลเรือตรี ไพศาล  ชะโนภาษ รองเจ้ากรมส่งก าลังบ ารุงทหารเรือ  เป็น  
เจ้ากรมส่งก าลังบ ารุงทหารเรือ   

๕๒๙. พลเรือตรี นเรศ  วงศ์ตระกูล ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุ ง เทพ   เป็น  
เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ   

๕๓๐. พลเรือตรี ประวุฒิ  รอดมณี เจ้ากรมจเรทหารเรือ  เป็น  ผู้บัญชาการ
โรงเรียนนายเรือ   

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๕



๕๓๑. พลเรือตรี ธานินทร์  ทิพย์โส เ จ้ ากรมวิ ทยาศาสตร์ ทหาร เรื อ   เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท)   

๕๓๒. พลเรือตรี สุทธิศักดิ์  บุตรนาค รองผู้อ านวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า  
กรมอู่ทหารเรือ  เป็น  เจ้ากรมอู่ทหารเรือ   

๕๓๓. พลเรือตรี เผดิมชัย  สุคนธมัต รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  
เป็น  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   

๕๓๔. พลเรือตรี ปฐมพจน์  แก่นจันทร์ รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์  เป็น  เจ้ากรมอุทกศาสตร์ 
๕๓๕. พลเรือตรี บัณฑิต  วงษ์ทองดี ผู้อ านวยการศูนย์ส่งก าลัง  กรมพลาธิการ

ทหารเรือ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท)   
๕๓๖. พลเรือตรี วสันต์  สาทรกิจ ผู้อ านวยการส านักบริการและสิทธิก าลังพล  

กรมก าลังพลทหารเรือ  เป็น  เจ้ากรมจเรทหารเรือ   
๕๓๗. พลเรือตรี ประชา  สว่างแจ้ง รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ   เป็น  

ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๕๓๘. พลเรือตรี สมหมาย  สุกกอ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  ส านักงาน

ปลัดบัญชีทหารเรือ  เป็น  รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ   
๕๓๙. พลเรือตรี สุชาติ  ธรรมพิทักษ์เวช เ ส น า ธิ ก า ร ทั พ เ รื อ ภ า ค ที่   ๓   เ ป็ น   

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่  ๓   
๕๔๐. พลเรือตรี ณัฎฐพล  เดี่ยววานิช รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร  เป็น   

รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ   
๕๔๑. พลเรือตรี ธีรยุทธ  ดาวมุกดา ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส า นั ก บ ริ ห า ร ก า ลั ง พ ล   

กรมก าลังพลทหารเรือ  เป็น  รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ   
๕๔๒. พลเรือตรี เกียรติศักดิ์  จีนอ่ า ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส า นั ก พั ฒ น า ก า ลั ง พ ล   

กรมก าลังพลทหารเรือ  เป็น  รองเจ้ากรมก าลังพลทหารเรือ   
๕๔๓. พลเรือตรี วัชระ  พัฒนรัฐ ผู้ อ า น วยการส านั กน โยบายและแผน  

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ  เป็น  รองเจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทหารเรือ   

๕๔๔. พลเรือตรี อนุพงษ์  ทะประสพ ผู้บัญชาการกองการฝึก  กองเรือยุทธการ  
เป็น  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่  ๑   

๕๔๕. พลเรือตรี สมพงษ ์ ศรอากาศ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ  เป็น  ผู้อ านวยการ
การท่าเรือสัตหีบ  ฐานทัพเรือสัตหีบ   

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๕



๕๔๖. พลเรือตรี ศุภชัย  ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
ทางเรือ  กองเรือยุทธการ  เป็น  รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ   

๕๔๗. พลเรือตรี อุทัย  ชีวะสุทธิ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ  เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   

๕๔๘. พลเรือตรี พาสุกรี  วิลัยรักษ์ ผู้อ านวยการส านักจิตวิทยา  กรมกิจการ 
พลเรือนทหารเรือ  เป็น  รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ   

๕๔๙. พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือล าน้ า  กองเรือยุทธการ  
เป็น  รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ   

๕๕๐. พลเรือตรี ณรงค์  จงรักภูบาล รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ  เป็น  รองเจ้ากรมส่งก าลงั
บ ารุงทหารเรือ   

๕๕๑. พลเรือตรี ชัยฤทธิ์  เกิดผล ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ   
กรมอุทกศาสตร์  เป็น  รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์   

๕๕๒. พลเรือตรี พัลลภ  เขม้นงาน รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่   ๓  เป็น  
เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ   

๕๕๓. พลเรือตรี ณัฐชัย  วรรณบูรณ รองเจ้ ากรมสรรพาวุธทหารเรือ   เป็น  
เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ   

๕๕๔. พลเรือตรี ชวเลิศ  เลขะวัฒนะ เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  เป็น  
รองผู้อ านวยการส านักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอ านวยการรักษาความมั่นคง 
ภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ   

๕๕๕. พลเรือตรี อดิศักดิ์  แจงเล็ก ร อ ง เ จ้ า ก ร ม ก า ลั ง พ ล ท ห า ร   เ ป็ น   
รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ   

๕๕๖. พลเรือตรี คมพันธ์  อุปลานนท์ ผู้ อ านวยการศูนย์ซ่ อมสร้ า งสรรพาวุ ธ   
กรมสรรพาวุธทหารเรือ  เป็น  เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ   

๕๕๗. พลเรือตรี เสนอ  เงินสลุง ผู้อ านวยการส านักส่งก าลังบ ารุง  กรมส่งก าลัง 
บ ารุงทหารเรือ  เป็น  ผู้อ านวยการส านักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ   

๕๕๘. พลเรือตรี อภิรมย์  เงินบ ารุง เจ้ากรมโรงงาน  ฐานทัพเรือสัตหีบ  เป็น  
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ   

๕๕๙. พลเรือตรี สุวัจ  ดอนสกุล ผู้ช านาญการกองทัพเรือ  เป็น  รองเจ้ากรมยุทธการ 
ทหารเรือ   

๕๖๐. พลเรือตรี สมรภูมิ  จันโท รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ   เป็น   
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๕



๕๖๑. พลเรือตรี สุระศักดิ์  สิงขรวัฒน์ เสนาธิการทัพเรือภาคที ่ ๑  เป็น  เจ้ากรมช่างโยธา 
ทหารเรือ   

๕๖๒. พลเรือตรี วิฉณุ  ถูปาอ่าง ผู้ อ านวยการส านักกิ จการความมั่ นคง   
กรมยุทธการทหารเรือ  เป็น  ผู้ช านาญการกองทัพเรือ   

๕๖๓. พลเรือตรี ชัยยงค์  ขุนทา รอง เสนาธิการกองเรือยุทธการ   เป็น   
ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ   

๕๖๔. พลเรือตรี ไพศาล  วงค์เมฆ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่   ๒  กองเรือ
ยุทธการ  เป็น  ผู้ช านาญการกองทัพเรือ   

๕๖๕. พลเรือตรี ประสงค์  สังข์ทอง เ ส น า ธิ ก า ร โ ร ง เ รี ย น น า ย เ รื อ   เ ป็ น  
ผู้อ านวยการส านักบริหารก าลังพล  กรมก าลังพลทหารเรือ   

๕๖๖. พลเรือตรี ปิยบุตร  เนียมประดิษฐ์ ผู้อ านวยการศูนย์ทันตกรรม  กรมแพทย์
ทหารเรือ  เป็น  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ   

๕๖๗. พลเรือตรี กรัณย์  กลิ่นบัวแก้ว ผู้อ านวยการการท่าเรือสัตหีบ  ฐานทัพเรือ
สัตหีบ  เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ ารองผู้บัญชาการทหารเรือ   

๕๖๘. พลเรือตรี กนกพล  พิมพ์ทอง ผู้อ านวยการส านักประสานภารกิจรักษา
ความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่  ๑  ส านักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ  เป็น  ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา  ทัพเรือภาคที่  ๓   

๕๖๙. พลเรือตรี ณัฐพงค์  ญาโณทัยขจิตต์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า 
รองผู้บัญชาการทหารเรือ  เป็น  ผู้อ านวยการส านักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่  ๑   
ส านักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
กองทัพเรือ   

๕๗๐. พลเรือตรี เกื้อกูล  กลิ่นเอี่ยม เจ้ากรมพัฒนาการชา่ง  กรมอู่ทหารเรือ  เปน็  
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ   

๕๗๑. พลเรือตรี นิพนธ์  รัตนะเหลี่ยม ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายผลิต  อู่ทหารเรือ 
พระจุลจอมเกล้า  กรมอู่ทหารเรือ  เป็น  รองผู้อ านวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า  กรมอู่ทหารเรือ   

๕๗๒. พลเรือตรี รัตนะ  เรืองรุ่ง หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า
เสนาธิการทหารเรือ  เป็น  ผู้อ านวยการส านักบริการและสิทธิก าลังพล  กรมก าลังพลทหารเรือ   

๕๗๓. พลเรือตรี ทินกร  กาญจนเตมีย์ ผู้ช านาญการกองทัพเรือ  เป็น  ผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ  กองเรือยุทธการ   

๕๗๔. พลเรือตรี กระแสร์  เม่งอ าพัน ผู้ อ า น วยการส านั กน โยบายและแผน   
กรมยุทธการทหารเรือ  เป็น  ผู้อ านวยการส านักกิจการความมั่นคง  กรมยุทธการทหารเรือ   

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๕



๕๗๕. พลเรือตรี ธันยกร  เสนาลักษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ  เป็น  ผู้อ านวยการ
ส านักจิตวิทยา  กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ   

๕๗๖. พลเรือตรี พงษ์สวัสดิ์  สวัสดิชัย ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผน  อู่ทหารเรือ 
พระจุลจอมเกล้า  กรมอู่ทหารเรือ  เป็น  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ   

๕๗๗. พลเรือตรี เทอดเกียรติ  จิตต์แก้ว ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน  หน่วยบัญชาการ 
นาวิกโยธิน  เป็น  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   

๕๗๘. พลเรือตรี ยุทธนา  รักนาค รอง เสนาธิการกองเรือยุทธการ   เป็น  
ผู้อ านวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช  กรมอู่ทหารเรือ   

๕๗๙. พลเรือตรี อดิศร  จินตนุกูล ผู้อ านวยการศูนย์บริหารข่าวสารการพัสดุ   
กรมพลาธิการทหารเรือ  เป็น  ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ   

๕๘๐. พลเรือตรี สมบัติ  จูถนอม ผู้ช านาญการกองทัพเรอื  เป็น  เจ้ากรมการขนสง่ 
ทหารเรือ   

๕๘๑. พลเรือตรี จักรชัย  น้อยหัวหาด นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ ากองบัญชาการ 
กองทัพเรือ  เป็น  เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ   

๕๘๒. พลเรือตรี สมชาย  ศิพะโย ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจ าผู้บังคับบัญชา  เป็น  ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา  ทัพเรือภาคที่  ๒   

๕๘๓. พลเรือตรี อนิรุธ  สวัสดี หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ  เป็น  รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ   

๕๘๔. พลเรือตรี อภิชาติ  ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก  หน่วยบัญชาการ
นาวิกโยธิน  เป็น  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   

๕๘๕. พลเรือตรี ภาณุพันธุ์  ทรัพย์ประเสริฐ ผู้ช่ วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจ าผู้บัญชาการทหารเรือ  เป็น  ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ   

๕๘๖. พลเรือตรี วิสิทธิ์  กุลสมบูรณ์สินธ์ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  ฝ่ายศึกษา  โรงเรียน
นายเรือ  เป็น  รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ   

๕๘๗. นาวาเอก ประทีป  ตังติสานนท์ เป็น  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  
ฐานทัพเรือสัตหีบ   

๕๘๘. นาวาเอก ภูรินท์  สาระกุล เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๕๘๙. นาวาเอก กิตตินันท์  งามศิลป์ เป็น  ผู ้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จ  

พระนางเจ้าสิริกิติ์  กรมแพทย์ทหารเรือ   
๕๙๐. นาวาเอกหญิง กรองทิพย์  ศิริไล เป็น  ผู้อ านวยการศูนย์ทันตกรรม  กรมแพทย์

ทหารเรือ   
๕๙๑. นาวาเอกหญิง ภาวิกา  ธรรมโน เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   

้หนา   ๓๖
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๕๙๒. นาวาเอก กิจพัฒน์  นาคมอญ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๕๙๓. นาวาเอก พรชัย  จ้อยจ ารูญ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๕๙๔. นาวาเอก ยอดรัก  ศิลปดุริยางค์ เป็น  ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ  

กรมอุทกศาสตร์   
๕๙๕. นาวาเอก ปัทพงษ ์ ดุรงค์ฤทธิชัย เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๕๙๖. นาวาเอก พนม  ควรประดิษฐ์ เป็น  ผู้บัญชาการกองการฝึก  กองเรือยุทธการ   
๕๙๗. นาวาเอก อนุสรณ์  ยังคุ้มญาติ เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธกิารประจ า

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ   
๕๙๘. นาวาเอก รังสรรค์  แตงฉิม เป็น  รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ   
๕๙๙. นาวาเอก วิทยา  พันธุ์โภคา เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๐๐. นาวาเอก สายชล  เล็กเจริญ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๐๑. นาวาเอก ยุทธกิจ  วงศ์จันทร์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๐๒. นาวาเอก สุริยา  ภักดีเสนา เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๐๓. นาวาเอก สาโรช  คลังกูล เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๐๔. นาวาเอก เทอดศักดิ์  ศาลาน้อย เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๐๕. นาวาเอก จักรกฤษณ์  กลีบจันทร์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๐๖. นาวาเอก ภุชงค์  รอดนิกร เป็น  เสนาธิการทัพเรือภาคที่  ๓   
๖๐๗. นาวาเอก สมทบ  แดงนวล เป็น  ผู้ช านาญการกองทัพเรือ   
๖๐๘. นาวาเอก ธรรมนูญ  หงษ์กิจ เป็น  ผู้อ านวยการศูนย์บริหารข่าวสารการพัสดุ  

กรมพลาธิการทหารเรือ 
๖๐๙. นาวาเอก มีชัย  สราญจิตร์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๑๐. นาวาเอก กิตติพงษ์  จันทร์สมบูรณ์ เป็น  หัวหน้าฝ่ายศึกษา  โรงเรียนนายเรือ   
๖๑๑. นาวาเอก ไชยา  เตี้ยมฉายพันธ์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๑๒. นาวาเอก เทพฤทธิ์  กลั่นกล้า เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๑๓. นาวาเอก นฤทธิ์  สินธวรัตน์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๑๔. นาวาเอก อภิชาติ  โชไชย เป็น  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งก าลัง  กรมพลาธิการ

ทหารเรือ 
๖๑๕. นาวาเอก ศัลย์  แสวงพานิช เป็น  เจ้ากรมแผนการช่าง  กรมอู่ทหารเรือ   
๖๑๖. นาวาเอก สมมารถ  กูบกระบี่ เป็น  อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ   ฝ่ายศึกษา  

โรงเรียนนายเรือ   
๖๑๗. นาวาเอก กริช  ขันธอุบล เป็น  เจ้ากรมพัฒนาการช่าง  กรมอู่ทหารเรอื   

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๕



๖๑๘. นาวาเอก สมบัติ  แย้มดอนไพร เป็น  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายผลิต  อู่ทหารเรอื
พระจุลจอมเกล้า  กรมอู่ทหารเรือ   

๖๑๙. นาวาเอก คนัช  ธีระปัญญาชัย เป็น  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่  ๓   
๖๒๐. นาวาเอก วรัญ  เกษร เป็น  ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน  

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ   
๖๒๑. นาวาเอก ปณิธาน  สิทธิโยธาคาร เป็น  ผู้อ านวยการส านักกิจการพลเรือน  

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ   
๖๒๒. นาวาเอก รังสรรค์  บัวเผือก เป็น  เสนาธิการทัพเรือภาคที่  ๑   
๖๒๓. นาวาเอก โชติรัตน์  อุตมเพทาย เป็น  ผู ้ช ่ว ย ห ัว ห น ้า ค ณ ะ น า ย ท ห า ร  

ฝ่ายเสนาธิการประจ าผู้บังคับบัญชา   
๖๒๔. นาวาเอก โชคชัย  เรืองแจ่ม เป็น  ผู้บัญชาการกองเรือฟริ เกตที่   ๑   

กองเรือยุทธการ   
๖๒๕. นาวาเอก ณัฐพงศ์  ปานโสภณ เป็น  ผู้บัญชาการกองเรือฟริ เกตที่   ๒   

กองเรือยุทธการ   
๖๒๖. นาวาเอก บุญรักษ์  โพธิ์แก้ว เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๒๗. นาวาเอก ณัฐพล  พรหมขุนทอง เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธกิารประจ า

เสนาธิการทหารเรือ   
๖๒๘. นาวาเอก จรงศักดิ์  แย้มบาน เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๒๙. นาวาเอก นิพัธน์  สุดใจ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๓๐. นาวาเอก ปิยะ  ปฐมบูรณ์ เป็น  รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ   
๖๓๑. นาวาเอก สามารถ  โปษะกฤษณะ เป็น  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่  ๑   
๖๓๒. นาวาเอก กฤดากร  หอมสุวรรณ เป็น  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาก าลังพล  

กรมก าลังพลทหารเรือ   
๖๓๓. นาวาเอก วิชาญ  วันทนียกุล เป็น  ผู้อ านวยการส านักส่ งก าลังบ ารุง   

กรมส่งก าลังบ ารุงทหารเรือ   
๖๓๔. นาวาเอก สุริยะ  ภิญโญ เป็น  ผู้อ านวยการศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ  

กรมสรรพาวุธทหารเรือ   
๖๓๕. นาวาเอก สมนึก  แก้วมะเริง เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๓๖. นาวาเอก สันติชัย  วงษ์สุวรรณ เป็น  เจ้ากรมโรงงาน  ฐานทัพเรือสัตหีบ   
๖๓๗. นาวาเอก วุฒิพงค์  อุปนาศักดิ์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๓๘. นาวาเอก สรรเสริญ  จั่นเรือง เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๓๙. นาวาเอก จักรกฤษณ์  สัมภวะผล เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๕



๖๔๐. นาวาเอก อนุรัตน์  ศิริวงศ์ เป็น  ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจ าผู้บัญชาการทหารเรือ   

๖๔๑. นาวาเอก นรินทร์  ขาวเจริญ เป็น  นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า
กองบัญชาการกองทัพเรือ   

๖๔๒. นาวาเอก ถุงเงิน  จงรักชอบ เป็น  ผู้บัญชาการกองเรือล าน้ า  กองเรือ
ยุทธการ   

๖๔๓. นาวาเอก เทพฤทธิ์  ลาภเหลือ เป็น  ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน  
กรมยุทธการทหารเรือ   

๖๔๔. นาวาเอก สมมาศ  พลายแก้ว เป็ น   ผู้ อ านวยการส านั กงบประมาณ  
ส านักงานปลัดบัญชีทหารเรือ   

๖๔๕. นาวาเอก วรานนท์  พ่ึงวิชา เป็น  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผน  อู่ทหารเรือ 
พระจุลจอมเกล้า  กรมอู่ทหารเรือ   

๖๔๖. นาวาเอกหญิง ประดับพร  ปัทมานุช เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๔๗. นาวาเอก ประสิทธิ์  ตันเจริญ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๔๘. นาวาเอก ปัญจพัฒน์  ไพรวัลย ์ เป็น  ผู้ช านาญการกองทัพเรือ   
๖๔๙. นาวาเอก วีระชัย  หลีค้า เป็น  ผู ้บ ัญชาการกองพลนาวิก โ ย ธ ิน    

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   
๖๕๐. นาวาเอก อุทัย  ยังวิลัย เป็น  เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   
๖๕๑. นาวาเอก ปรีชา  รัตนส าเนียง เป็น  ผู้บัญชาการศนูย์การฝึก  หน่วยบญัชาการ 

นาวิกโยธิน 
กองทัพอากาศ 

๖๕๒. พลอากาศเอก อลงกรณ ์ วัณณรถ ผู้ ช่ ว ยผู้ บัญชาการทหารอากาศ   เป็น   
ผู้บัญชาการทหารอากาศ   

๖๕๓. พลอากาศเอก ชานนท์  มุ่งธัญญา ผู้ ช่ ว ยผู้ บัญชาการทหารอากาศ   เป็น   
รองผู้บัญชาการทหารอากาศ   

๖๕๔. พลอากาศเอก สฤษดิ์พร  สุนทรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  เป็น  
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ   

๖๕๕. พลอากาศเอก พงษ์สวัสดิ์  จันทสาร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  เป็น  
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ   

๖๕๖. พลอากาศเอก พันธ์ภักดี  พัฒนกุล เสนาธิการทหารอากาศ  เป็น   ผู้ ช่ วย 
ผู้บัญชาการทหารอากาศ   

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๕



๖๕๗. พลอากาศเอก ณรงค์  อินทชาติ ที่ ป รึ ก ษ า พิ เ ศษกองทั พอ าก าศ   เ ป็ น   
เสนาธิการทหารอากาศ   

๖๕๘. พลอากาศโท วรกฤต  มุขศรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  เป็น   
ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ   

๖๕๙. พลอากาศโท ตากเพชร  พินพันธุ์ รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุม 
การปฏิบัติทางอากาศ  เป็น  ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ   

๖๖๐. พลอากาศโท กนิษฐ์  ชัยสาร   ร อ ง เ ส น า ธิ ก า ร ท ห า ร อ า ก า ศ   เ ป็ น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศเอก) 

๖๖๑. พลอากาศโท ฐานัตถ์  จันทร์อ าไพ ร อ ง เ ส น า ธิ ก า ร ท ห า ร อ า ก า ศ   เ ป็ น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศเอก) 

๖๖๒. พลอากาศโท มาโนช  สุตวัฒน์ เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ  
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศเอก) 

๖๖๓. พลอากาศโท วิศรุต  สุวรรณเนตร ร อ ง เ ส น า ธิ ก า ร ท ห า ร อ า ก า ศ   เ ป็ น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศเอก) 

๖๖๔. พลอากาศโท สุระ  ไชโย หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า    
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศเอก) 

๖๖๕. พลอากาศโท อนันตชัย  แก้วศรีงาม ร อ ง เ ส น า ธิ ก า ร ท ห า ร อ า ก า ศ   เ ป็ น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศเอก) 

๖๖๖. พลอากาศโท อร่าม  สกุลแก้ว   ปลัดบัญชีทหารอากาศ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศเอก) 

๖๖๗. พลอากาศโท พิบูลย ์ วรวรรณปรีชา เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ  เป็น  รองเสนาธิการ 
ทหารอากาศ   

๖๖๘. พลอากาศโท วิทยา  ถาน้อย เจ้ากรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ  เป็น   
รองเสนาธิการทหารอากาศ   

๖๖๙. พลอากาศโท ชัยนาท  ผลกิจ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ  เป็น  
รองเสนาธิการทหารอากาศ   

๖๗๐. พลอากาศโท ไวพจน์  เกิงฝาก เ จ้ า ก รมยุ ท ธก ารทหา รอากาศ   เ ป็ น   
รองเสนาธิการทหารอากาศ   

๖๗๑. พลอากาศโท ธนัญชัย  พ่ึงทัศน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  เป็น   
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน   

๖๗๒. พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง เ จ้ า ก รมก า ลั งพลทหารอากาศ   เ ป็ น   
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ   

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๕



๖๗๓. พลอากาศโท จักร  สุวรรณทัต หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า 
ผู้บัญชาการทหารอากาศ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศโท) 

๖๗๔. พลอากาศโท เฉลิม  เกตุรุ่ง   เจ้ากรมช่างอากาศ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศโท) 

๖๗๕. พลอากาศโท ณรงค์ศักดิ์  พิชิตชโลธร ผู้ บั ญชาการ โ ร ง เ รี ยนนาย เ รื ออ ากาศ 
นวมินทกษัตริยาธิราช  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศโท) 

๖๗๖. พลอากาศตรี สุชาติ  เทพรักษ ์ รองเจ้ากรมก าลังพลทหารอากาศ  เป็น  
เจ้ากรมก าลังพลทหารอากาศ   

๖๗๗. พลอากาศตรี กฤษฎา  สุพิชญ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ 
นวมินทกษัตริยาธิราช  เป็น  เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ   

๖๗๘. พลอากาศตรี เสกสรร  คันธา ผู้ บั ญ ช า ก า ร โ ร ง เ รี ย น ก า ร บิ น   เ ป็ น   
เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ   

๖๗๙. พลอากาศตรี เวช  สุวรรณเวียง รองเจ้ ากรมส่ งก าลั งบ ารุ งทหาร   เป็น  
เจ้ากรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ   

๖๘๐. พลอากาศตรี สมพร  แต้พานิช ผู้อ านวยการส านักกิจการพลเรือนเเละ
ประชาสัมพันธ์  กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ  เป็น  เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ   

๖๘๑. พลอากาศตรี ทวีศักดิ์  เผ่าวิจารณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ  เป็น  ปลดับัญชี
ทหารอากาศ   

๖๘๒. พลอากาศตรี พงศ์สมิทธ์  สุขรวย ผู้ ช า น า ญ ก า ร ก อ ง ทั พ อ า ก า ศ   เ ป็ น   
เจ้ากรมช่างอากาศ   

๖๘๓. พลอากาศตรี เมธินทร์  ทรงชัยกุล ผู้อ านวยการศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ  
เป็น  เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ   

๖๘๔. พลอากาศตรี สุชาติ  ผิวสอาด รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ  เป็น  
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ   

๖๘๕. พลอากาศตรี วรงค์  ลาภานันต์ ผู้อ านวยการสถาบันเวชศาสตร์การบิน
กองทัพอากาศ  เป็น  เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ   

๖๘๖. พลอากาศตรี วชิรศักดิ์  พูสิทธิ์ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  เป็น   
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช   

๖๘๗. พลอากาศตรี ชาตินนท์  สท้านไผท ผู้บัญชาการศูนย์ข่าวกรองการเฝ้าตรวจและ
ลาดตระเวน  กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ  เป็น  รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุม
การปฏิบัติทางอากาศ   

้หนา   ๔๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๕



๖๘๘. พลอากาศตรี พิชิตไชย  สุรกิจพิพัฒน์ ผู้ อ า น วยการส านั กน โยบายและแผน   
กรมยุทธการทหารอากาศ  เป็น  เสนาธิการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ   

๖๘๙. พลอากาศตรี สิทธิศักดิ์  สายเงิน ร อ ง เ จ้ า ก ร ม สื่ อ ส า ร อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ 
ทหารอากาศ  เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ าผู้บัญชาการทหารอากาศ   

๖๙๐. พลอากาศตรี อาทิตย ์ อู่วิเชียร ร อ ง เ จ้ า ก รมก า รสื่ อ ส า รทหา ร   เ ป็ น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศโท) 

๖๙๑. พลอากาศตรี ธรรมนาย  สุขแสง ร อ ง ป ลั ด บั ญ ชี ท ห า ร อ า ก า ศ   เ ป็ น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศโท) 

๖๙๒. พลอากาศตรี เรวัต  ทัตติยพงศ์ เ จ้ า ก รมช่ า ง โยธาทหารอากาศ   เป็ น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศโท) 

๖๙๓. พลอากาศตรี วิทยา  เหลืองเดชานุรักษ์ ผู้ บั ญ ช า ก า รศู น ย์ ป้ อ ง กั นท า ง อ าก าศ  
กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศโท) 

๖๙๔. พลอากาศตรี สุรฤทธิ์  กิจจาทร เลขานุการกองทัพอากาศ  เป็น  ผู้ทรงคุณวฒุ ิ
พิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศโท) 

๖๙๕. พลอากาศตรี อิทธพร  คณะเจริญ ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ก อ ง ทั พ อ า ก า ศ   เ ป็ น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา  พลอากาศโท) 

๖๙๖. พลอากาศตรี ธนเสฏฐ์  ธรรมอ านวยกิจ ผู้ช่ วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจ าผู้บัญชาการทหารอากาศ  เป็น  ผู้อ านวยการส านักบริหารยุทโธปกรณ์  กรมยุทธการทหารอากาศ   

๖๙๗. พลอากาศตรี สมนึก  โพธิ์ศรี รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ  
เป็น  ผู้อ านวยการศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ   

๖๙๘. พลอากาศตรี ขจรฤทธิ์  แก้วอ าไพ ผู้ บั ง คั บทหารอากาศดอน เมื อ ง   เป็ น  
เลขานุการกองทัพอากาศ   

๖๙๙. พลอากาศตรี พิทูร  เจริญยิ่ง ผู้อ านวยการส านักบริหารยุทโธปกรณ์    
กรมยุทธการทหารอากาศ  เป็น  ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน   

๗๐๐. พลอากาศตรี กฤษฎา  ศาสตรวาหา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจันทรุ เบกษา   
กรมแพทย์ทหารอากาศ  เป็น  ผู้อ านวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ   

๗๐๑. พลอากาศตรี วิษณ ุ เนียมค า ผู้อ านวยการส านักนโยบายและบริหาร 
ก าลังพล  กรมก าลังพลทหารอากาศ  เป็น  รองเจ้ากรมก าลังพลทหารอากาศ   

๗๐๒. พลอากาศตรี สมหมาย  ลีลิตธรรม ผู้ อ า น วยการส านั กน โยบายและแผน   
กรมข่าวทหารอากาศ  เป็น  รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ   

๗๐๓. พลอากาศตรี ประภาส  สอนใจดี ผู้ อ า น วยการส านั กน โยบายและแผน   
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ  เป็น  รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ   

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๕



๗๐๔. พลอากาศตรี อิทธิกร  พงศ์อัจฉรีย ์ ผู้ อ า น วยการส านั กบริ ห า รทรัพยากร  
ส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ  เป็น  รองปลัดบัญชีทหารอากาศ   

๗๐๕. พลอากาศตรี ปราโมทย์  วันวาน ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ก อ ง ทั พ อ า ก า ศ   เ ป็ น   
รองเจ้ากรมช่างอากาศ   

๗๐๖. พลอากาศตรี อัครพล  ทองสุรเดช เ สนาธิ ก ารกรมสื่ อสารอิ เ ล็ กทรอนิกส์ 
ทหารอากาศ  เป็น  รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ   

๗๐๗. พลอากาศตรี วิสุทธิ์  สมภักดี เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  เป็น  
รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ   

๗๐๘. พลอากาศตรี เพชร  เกษตรสุวรรณ ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัตกิารแพทย์ทหารอากาศ   
กรมแพทย์ทหารอากาศ  เป็น  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ   

๗๐๙. พลอากาศตรี ธัชชัย  อัจฉริยาการุณ ร อ ง เ จ้ า ก รมข่ า วทห า รอ าก าศ   เ ป็ น   
รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ   

๗๑๐. พลอากาศตรี ปิยะกิตติ์  สุทธิวัฒน์ธนากูล ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ  
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  เป็น  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ   

๗๑๑. พลอากาศตรี บุญเลิศ  อันดารา ผู้อ านวยการส านักบัณฑิตศึกษา  โรงเรียน
นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  เป็น  รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช   

๗๑๒. พลอากาศตรี เสกสัณน์  ไชยมาตย์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ  เป็น  รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช   

๗๑๓. พลอากาศตรี อังคาร  อินทรา หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ  เป็น  ผู้อ านวยการส านักข่าวกรอง  กรมข่าวทหารอากาศ   

๗๑๔. พลอากาศตรี จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย เ ส น า ธิ ก า ร โ ร ง เ รี ย น น า ย เ รื อ อ า ก าศ 
นวมินทกษัตริยาธิราช  เป็น  ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน  กรมยุทธการทหารอากาศ   

๗๑๕. พลอากาศตรี วิวัฒน์  นิลจุลกะ เจ้ ากรมสวั สดิ การทหารอากาศ   เป็น   
ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ าผู้บังคับบัญชา   

๗๑๖. พลอากาศตรี ธรรมรงค์เดช  เจริญสุข รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ  
เป็น  ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ าผู้บัญชาการทหารอากาศ   

๗๑๗. พลอากาศตรี จักรินทร์  จันทร์กลั่น ผู้ บั ญ ช าก า รศู นย์ ค้ นห าและช่ ว ยชี วิ ต  
กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ  เป็น  ผู้ช านาญการกองทัพอากาศ   

๗๑๘. พลอากาศตรี ชาตรี  พรหมพันธกรณ์ รอง เสนาธิ การกองบัญชาการควบคุม 
การปฏิบัติทางอากาศ  เป็น  ผู้ช านาญการกองทัพอากาศ   

๗๑๙. พลอากาศตรี ทศพร  เนตรหาญ ผู้อ านวยการส านักข่าวกรอง   กรมข่าว 
ทหารอากาศ  เป็น  รองเสนาธิการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ   

้หนา   ๔๓
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๗๒๐. พลอากาศตรี พลวัตร  อินทรวิเศษ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า
เสนาธิการทหารอากาศ  เป็น  ผู้บัญชาการศูนย์ข่าวกรองการเฝ้าตรวจและลาดตระเวน  กองบัญชาการ
ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ   

๗๒๑. พลอากาศตรี วิเชียร  วิเชียรธรรม ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจ าผู้บังคับบัญชา  เป็น  รองเสนาธิการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ   

๗๒๒. พลอากาศตรี นินาท  มูลจนะบาตร์ ผู้ช่ วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจ ารองปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   

๗๒๓. นาวาอากาศเอก วัชรินทร์  โกมุทผล   เป็น  ผู ้อ านวยการส านักบัณฑิตศึกษา   
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช   

๗๒๔. นาวาอากาศเอก สุพตน์  มิตรยอดวงศ์   เป็น  ผู้อ านวยการส านักงานพระธรรมนูญ
ทหารอากาศ   

๗๒๕. นาวาอากาศเอก สุวรรณ  ภาคาหาญ   เป็น  เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ   
๗๒๖. นาวาอากาศเอก ธนชัย  อากาศวรรธนะ   เป็น  เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ   
๗๒๗. นาวาอากาศเอก ชาติ  ดิถีเพ็ง   เป็น  ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง   
๗๒๘. นาวาอากาศเอก พัฒนพงศ์  พัฒนะมงคล   เป็น  รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์  

ทหารอากาศ   
๗๒๙. นาวาอากาศเอก ธีระวัฒน์  อินทรไพโรจน์   เป็น  เสนาธิการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

ทหารอากาศ   
๗๓๐. นาวาอากาศเอก ชเนนทร์  สุขวารี   เป็น  เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ   
๗๓๑. นาวาอากาศเอก วันชัย  พ่ึงเจียม   เป็น  เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ   
๗๓๒. นาวาอากาศเอก ณัฐวุฒิ  อจลบุญ   เป็น  เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศ  

นวมินทกษัตริยาธิราช   
๗๓๓. นาวาอากาศเอก วิโรช  พยาน้อย   เป็น  ผู้อ านวยการส านักนโยบายและบริหาร

ก าลังพล  กรมก าลังพลทหารอากาศ   
๗๓๔. นาวาอากาศเอก วสุ  มโนสิทธิศักดิ์   เป็น  ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน  

กรมข่าวทหารอากาศ   
๗๓๕. นาวาอากาศเอก ภิญโญ  แจ่มมีชัย   เป็น  ผู้อ านวยการส านักส่ งก าลังบ ารุง   

กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ   
๗๓๖. นาวาอากาศเอก นิโรจน์  จ าปาแดง   เป็น  ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน  

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ   
๗๓๗. นาวาอากาศเอก อภิรัตน์  รังสิมาการ   เป็น  ผู้อ านวยการส านักกิจการพลเรือน 

เเละประชาสัมพันธ์  กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ   
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๗๓๘. นาวาอากาศเอก เอนก  สุขวิลัย   เป็น  ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากร  
ส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ   

๗๓๙. นาวาอากาศเอก ศักดิ์ชัย  ธุรีวรรณ   เป็น  ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน  
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน   

๗๔๐. นาวาอากาศเอก นภ  ตู้จินดา   เป็น  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา  
กรมแพทย์ทหารอากาศ   

๗๔๑. นาวาอากาศเอก ชัยยา  จันทร์ใส   เป็น  ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์
ทหารอากาศ  กรมแพทย์ทหารอากาศ   

๗๔๒. นาวาอากาศเอก วรชาติ  ทองศิริ   เป็น  ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ  
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ   

๗๔๓. นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์   เป็น  ผู ้บัญชาการโรง เรียน เสนาธิก าร  
ทหารอากาศ  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ   

๗๔๔. นาวาอากาศเอก ประสงค์  ปราณีตพลกรัง   เป็น  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  โรงเรียน
นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช   

๗๔๕. นาวาอากาศเอก จุมพล  คล้อยภยันต์   เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธกิารประจ า
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ   

๗๔๖. นาวาอากาศเอก สมใจ  ชัยวงษ ์  เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธกิารประจ า
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ   

๗๔๗. นาวาอากาศเอก นิทัศน์  ยูประพัฒน์   เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธกิารประจ า
เสนาธิการทหารอากาศ   

๗๔๘. นาวาอากาศเอก อนุชา  เพชรแสงใส   เป็น  วิศวกรอาวุโสกรมช่างอากาศ   
๗๔๙. นาวาอากาศเอก นรินทร์  กิ่งเงิน   เป็น  ผู้บัญชาการศูนย์การปฏิบัติทางอากาศ  

กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ   
๗๕๐. นาวาอากาศเอก พรสิน  สารกุล   เป็น  ผู้บัญชาการศูนย์ป้องกันทางอากาศ  

กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ   
๗๕๑. นาวาอากาศเอก พิสิษฐ ์ ด่านอนุพันธ์   เป็น  ผู้บัญชาการศูนย์ค้นหาและช่วยชีวิต  

กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ   
๗๕๒. นาวาอากาศเอก กาลิทัส  กมุทชาติ   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๗๕๓. นาวาอากาศเอก ขวัญชัย  วังอินทร์   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๗๕๔. นาวาอากาศเอก ธีระ  สุทธิพันธ์   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๗๕๕. นาวาอากาศเอก บุญเลิศ  เทียนทอง   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๗๕๖. นาวาอากาศเอก ปัญญา  อารีย์มิตร   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
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๗๕๗. นาวาอากาศเอก พรชัย  สันติวรรักษ์   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๗๕๘. นาวาอากาศเอก สุทธิชาติ  จิตแกล้ว   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๗๕๙. นาวาอากาศเอก สุธี  รักชาติ   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๗๖๐. นาวาอากาศเอก สุริยา  วาฤทธิ์   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๗๖๑. นาวาอากาศเอก อนุสรณ์  โพธิ์ทอง   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๗๖๒. นาวาอากาศเอก อัฏฐวัฒน์  กิตติพลดีงาม   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๗๖๓. นาวาอากาศเอกหญิง โศณรัศม์  สนิทพันธุ์   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๗๖๔. นาวาอากาศเอกหญิง อนงค์นาฏ  ระหงษ์   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   
๗๖๕. นาวาอากาศเอกหญิง อัชรี  เอกโทชุน   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ   

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๕  เป็นต้นไป   
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประวิตร  วงษ์สวุรรณ 

รองนายกรฐัมนตร ี
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