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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง ถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารกลาง
ตามที่ ได้ มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ าโปรดกระหม่ อ มแต่ งตั้ งตุ ล าการศาลทหารกลาง
จํานวน ๓๐๙ ราย ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่
๑ กันยายน ๒๕๕๙ นั้น เนื่องจากมีตุลาการศาลทหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพราะเหตุถึงแก่ความตาย
เกษี ย ณอายุ ราชการ และปรับ ย้ ายไปดํ ารงตํ าแหน่ งอื่ น คณะกรรมการตุ ล าการทหารได้ พิ จ ารณา
ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดํารงตําแหน่งแทนและได้นําความ
กราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดถอนและแต่งตั้งต่อไปแล้ว
บั ด นี้ ได้ มี พ ระราชโองการโปรดเกล้ าโปรดกระหม่ อ มให้ ถ อดถอนตุ ล าการศาลทหารกลาง
จํานวน ๓๐๙ ราย ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่วัน ที่
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ยกเว้นลําดับที่ ๑๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ และแต่งตั้งนายทหาร
สัญญาบัตรให้ดํารงตําแหน่งตุลาการศาลทหารกลางแทน จํานวน ๑๑๗ ราย ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ
ดังนี้
กระทรวงกลาโหม
๑. พลตรี อมร อมรวิริยะกุล
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒. พลเอก กิตติพล วัฒนะวรนันท์
๓. พลเอก ธรณิศวร์ โรจนสุวรรณ
๔. พลเอก อภิชาติ อุ่นอ่อน
๕. พลเอก ไชยชาญ ศรีวิเชียร
๖. พลเอก โชคดี เกตสัมพันธ์
๗. พลเรือเอก เผ่าเทพ ประสานพานิช
๘. พลโท สุทธิศักดิ์ สลักคํา
๙. พลโท ชาติชาย แจ้งสี
๑๐. พลโท ชมพล อามระดิษ
๑๑. พลโท นาวิน สุมะโน
๑๒. พลโท กฤตภาส คงคาพิสุทธิ์
๑๓. พลโท สุภมนัส ภารพบ
๑๔. พลโท สกุล องคะศิลป์
๑๕. พลโท ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๘๗ ง
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
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พลโท ธานินทร์ ทุนทุสวัสดิ์
พลอากาศโท ศุภวุฒ เรืองรอด
พลตรี นุชิต ศรีบุญส่ง
พลตรี ณัฐวุฒิ คล้ายโอภาส
พลตรี จิรวิทย์ เดชจรัสศรี
พลตรี บรรพต เกิดผลเสริฐ
พลตรี ชิติพัทธ์ บุญช่วย
พลตรี ภัทรศักดิ์ หอมทรง
พลตรี กฤษฎา รัตแพทย์
พลตรี พุฒิประสิทธิ์ จิระมะกร
พลตรี ภัทรพล ภัทรพัลลภ
พลตรี ธนภัทร ณิยกูล
พลตรี เจตน์ยุทธ์ ประกายแก้ว
พลเรือตรี ยุทธชัย ลีลาสวัสดิ์
พลเรือตรี ไพศาล มีศรี
พลอากาศตรี ทิพชัย ทิพยุทธ์
พลอากาศตรี ไตรโรจน์ วิโรจน์ไตรรัตน์
พันเอก ธนชัย วิชัยธนพัฒน์
พันเอก นพพร โควหกุล
พันเอก โฆษนันทน์ สุทัศน์ ณ อยุธยา
พันเอกหญิง กรวิภา เจริญผล
นาวาเอก ฤมล ฤทธิ์คํารพ
นาวาอากาศเอก วรมิตร วาสนะโชติ
นาวาอากาศเอกหญิง รัชดา บูรณกสิพงษ์
พันเอก ธนา เลาหวณิช
พันเอก วิจิตต์ สุขสําเร็จ
พันเอก บุรวัธน์ คุปต์กาญจนากุล
พันเอก ดนัยพันธุ์ อัตตะสาระ
พันเอกหญิง ศรีสุดา ทัศน์เอี่ยม
นาวาเอกหญิง พจนา แก้วนิมิตร
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เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๘๗ ง
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗๐.
๗๑.
๗๒.
๗๓.
๗๔.
๗๕.
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กองบัญชาการกองทัพไทย
พลเอก สถาพร พันธ์กล้า
พลเอก วรยุทธ ด้วงกลัด
พลโท สุพจน์ ธํามรงค์รัตน์
พลโท พิจิตร แก้วลี
พลโท ธนเกียรติ ชอบชื่นชม
พลโท นเรนทร์ สิริภูบาล
พลโท สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ
พลโท ปริญญา ขุนนาศรี
พลโท คํารณ เครือวิชฌยาจารย์
พลโท ชนินทร์ โตเลี้ยง
พลโท ชัชชัย ภัทรนาวิก
พลโท ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี
พลโท ณตฐพล บุญงาม
พลโท สมควร ทองนาค
พลโท วิบูลจิตร สว่างอารมณ์
พลโท ทัตเทพ รอดจิตต์
พลเรือโท สุพจน์ ภู่ระหงษ์
พลตรี ธิติชัย เทียนทอง
พลตรี กิตติ เกตุศรี
พลตรี กฤช ปี่ทอง
พันเอก ถิระ เหราบัตย์
กองทัพบก
พลเอก วรวิทย์ วรรธนะศักดิ์
พลเอก ธนเดช เหลืองทองคํา
พลเอก พิศิษฐ์ เกษบุรมย์
พลโท สาโรช เขียวขจี
พลโท ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์
พลโท กู้เกียรติ ศรีนาคา
พลโท ชูชาติ บัวขาว
พลโท คธายุทธ์ เสาวคนธ์
พลโท สุรใจ จิตต์แจ้ง

๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๘๗ ง
๗๖.
๗๗.
๗๘.
๗๙.
๘๐.
๘๑.
๘๒.
๘๓.
๘๔.
๘๕.
๘๖.
๘๗.
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พลโท รังสรรค์ ฤทธิ์ประเสริฐ
พลโท ธเนศ กาลพฤกษ์
พลโท มณฑล ปราการสมุทร
พลโท ศิริเดช ศิลปสุขุม
พลโท ศักดา เนียมคํา
พลโท พีระพล ปกป้อง
พลตรี สุวิทย์ มหาศักดิ์สุนทร
พลตรี วิจารณ์ จดแตง
พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน
พลตรี สุวิทย์ เกตุศรี
พันเอก ยิ่งยศ วิรุฬห์จรรยา
พันเอก อาสาศึก ขันติรัตน์
กองทัพเรือ

๘๘.
๘๙.
๙๐.
๙๑.
๙๒.
๙๓.
๙๔.
๙๕.
๙๖.
๙๗.
๙๘.
๙๙.
๑๐๐.
๑๐๑.
๑๐๒.
๑๐๓.
๑๐๔.
๑๐๕.

พลเรือเอก วสันต์ บุญเนือง
พลเรือโท ชาติชาย ศรีวรขาน
พลเรือโท สมชาย ณ บางช้าง
พลเรือโท สมประสงค์ นิลสมัย
พลเรือโท สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์
พลเรือโท กฤษฎาภรณ์ พันธุมโพธิ
พลเรือโท พงศกร กุวานนท์
พลเรือโท วศินสรรพ์ จันทวรินทร์
พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง
พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์
พลเรือตรี ก่อเกียรติ ปั้นดี
พลเรือตรี ภุชงค์ บุญคณาสันต์
พลเรือตรี อนุชาติ บุญรอด
พลเรือตรี ยงยุทธ พร้อมพรหมราช
พลเรือตรี วิศณุ สร้างวงศ์ใหม่
พลเรือตรี เชิงชาย ชมเชิงแพทย์
พลเรือตรี วิธนรัชต์ คชเสนี
นาวาเอก สมเจตน์ คงรอด

๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
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กองทัพอากาศ
๑๐๖. พลอากาศเอก ฌเณศ ชลิตภิรัติ
๑๐๗. พลอากาศเอก วงศกร เปาโรหิตย์
๑๐๘. พลอากาศโท ไชยศ เทียนคําศรี
๑๐๙. พลอากาศโท สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง
๑๑๐. พลอากาศโท ภูมิใจ ชัยพันธุ์
๑๑๑. พลอากาศตรี ต่อพล ออเขาย้อย
๑๑๒. พลอากาศตรี เกรียงไกร โสธรชัย
๑๑๓. พลอากาศตรี ชากร ตะวันแจ้ง
๑๑๔. พลอากาศตรี วิศรุต สุวรรณเนตร
๑๑๕. พลอากาศตรี อร่าม สกุลแก้ว
๑๑๖. นาวาอากาศเอกหญิง รุ่งทิพย์ พูลเจริญ
๑๑๗. นาวาอากาศเอกหญิง ปราณี มุขลาย
ลําดับที่ ๒๑ ๓๓ ๓๕ และ ๔๐ ถึง ๔๕ เป็นตุลาการพระธรรมนูญด้วย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

