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ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ
ดังต่อไปนี้
กระทรวงกลาโหม
๑. พลเอก ปริญญา ขุนนาศรี
รองเสนาธิการทหาร เป็น ประธานคณะที่ปรึกษา
กระทรวงกลาโหม
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒. พลโท ชัยวัฒน์ โฆสิตาภา
ผู้ช่ ว ยหั ว หน้ านายทหารฝ่ ายเสนาธิ ก ารประจ า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๓. พลโท ธานินทร์ ทุนทุสวัสดิ์
รองเจ้ากรมพระธรรมนู ญ เป็ น ผู้ท รงคุณ วุ ฒิ
พิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๔. พลโท ชมพล อามระดิษ
เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๕. พลโท ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์
เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๖. พลโท กฤษฏิวุฒิ อัตรผดุง
ที่ปรึกษาสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๗. พลโท เกริกเกียรติ กิตติขจร
ที่ปรึกษาสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๘. พลโท สุวิชา แก้วรุ่งเรือง
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๙. พลโท ฉลองธวัฒน์พล ติยะโคตร
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๑๐. พลโท บัณฑิต สุวัฑฒน
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๑๑. พลโท วัชระ นิตยสุทธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
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๑๒. พลโท วรวิช มลาสานต์
รองผู้อานวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
และพลังงานทหาร เป็น รองเจ้ากรมเสมียนตรา
๑๓. พลโท ปราโมทย์ สินสมบูรณ์
รองเจ้ากรมเสมียนตรา เป็น รองผู้อานวยการ
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๑๔. พลโท นรเศรษฐ ขรรทมาศ
ผู้บัญชาการศูนย์อานวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น รองผู้อานวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและพลังงานทหาร
๑๕. พลโท อภิชาติ วิไลเนตร
รองผู้อานวยการศูน ย์การอุ ต สาหกรรมป้ องกั น
ประเทศและพลังงานทหาร เป็น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
๑๖. พลตรี เชิดชัย อังศุสิงห์
หัวหน้าอัยการทหาร เป็น รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ
๑๗. พลตรี เอกชัย หาญพูนวิทยา
รองเจ้ ากรมการอุ ต สาหกรรมทหาร ศู น ย์ ก าร
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๑๘. พลตรี สนิธชนก สังขจันทร์
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็น
ผู้บัญชาการศูนย์อานวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๑๙. พลตรี เดชชาติ คชอัมพล
รองเสนาธิก าร ส านั ก งานปฏิ บั ติ ภ ารกิ จรัก ษา
ความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็น ที่ปรึกษาสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๐. พลตรี นพดล หมีทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ที่ปรึกษาสานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๑. พลตรี สัณณชัย ทองขวัญ
รองผู้ บั ญ ชาการศู น ย์ อ านวยการสร้ า งอาวุ ธ
ศู น ย์ ก ารอุ ต สาหกรรมป้ อ งกั น ประเทศและพลั ง งานทหาร เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เศษส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๒๒. พลตรี วรภพ ถาวรแก้ว
ผู้ชานาญการสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๒๓. พลตรี ประสิทธิ์ มหากิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๒๔. พลตรี หม่อมราชวงศ์วโรรส บริพัตร ผู้ทรงคุณวุฒิสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๒๕. พลตรี สรศิริ ปริญญานันท์
ผู้ทรงคุณวุฒิสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
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๒๖. พลตรี กิติ ปัทมานนท์
ผู้อานวยการโรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการ
อุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น รองเจ้ากรมการ
อุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๒๗. พลตรี ตฤณ โชติกะคาม
ผู้ชานาญการสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
เสนาธิการกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๒๘. พลตรี จตุพร ไชยศรี
เสนาธิการกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
๒๙. พันเอก วิบูลย์ ศรีเจริญสุขยิ่ง
เป็ น นายทหารฝ่ ายเสนาธิ การประจ ารั ฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม
๓๐. พันเอก สุชาติ เตรียมชุมพร
เป็ น ผู้ อ านวยการโรงงานวั ต ถุ ร ะเบิ ด ทหาร
กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๓๑. พันเอก คมสัน ศรียานนท์
เป็น รองผู้บัญชาการศูนย์อานวยการสร้างอาวุธ
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๓๒. พันเอก สมพร เล็กพงษ์
เป็น หัวหน้าอัยการทหาร
๓๓. พันเอก พิศุทธิ์ เกียรติสุวรรณ์
เป็น ผู้ชานาญการสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๔. พันเอก วรวุฒิ ทองศรีงาม
เป็น ผู้ชานาญการสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๕. พันเอก อัครภณ ทองสุทธิ์
เป็น ผู้ชานาญการสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๖. นาวาเอก ชัยโรจน์ เพ็ชร์รัตน์
เป็น ผู้ชานาญการสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๗. พันเอก วิชเลิศ เรืองตระกูล
เป็น ผู้ชานาญการสานักนโยบายและแผนกลาโหม
๓๘. พันเอก กฤษติจักร ชะนะเกตุ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๙. พันเอก เดชา บุณยรักษ์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๐. พันเอก ศักดิ์วุฒิ วงศ์วานิช
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๑. พันเอก อมรเดช พิชิตรณภูมิ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๒. พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๓. นาวาเอกหญิง กนกนันท์ เวโรจน์ฤดี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย
๔๔. พลโท ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์
รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น
รองเสนาธิการทหาร
๔๕. พลโท ทวีศักดิ์ บุญรักชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น
ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลเอก)
๔๖. พลโท ธรรมนูญ เชี่ยวการปราบ
จเรทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการ
กองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
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๔๗. พลโท อัศฎางค์ สัจจปาละ
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจารองผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๔๘. พลเรือโท ดิเรกลาภ ดวงอุไร
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเรือเอก)
๔๙. พลโท นพพร สุทเธนทร์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๕๐. พลโท จิรายุ สุตะพาหะ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๕๑. พลโท ปรีชา บุญทับ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๕๒. พลโท ชิติสรรค์ สุขเกษตร
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๕๓. พลโท วันชัย ชัยประภา
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๕๔. พลโท สุชาติ ทับทิมแดง
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๕๕. พลอากาศโท รัฐเดช จุลวุฒิ
เจ้ากรมสารบรรณทหาร เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหาร
ฝ่ายเสนาธิการประจาผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๕๖. พลโท กิตติ เกตุศรี
ผู้ช่ ว ยหั ว หน้ านายทหารฝ่ ายเสนาธิ ก ารประจ า
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น เจ้ากรมสารบรรณทหาร
๕๗. พลตรี ธีระ ญาณวโร
รองจเรทหาร เป็น จเรทหาร
๕๘. พลเรือตรี ศุภเศรษฐ์ ศิริสังข์ไชย
ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น
รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๕๙. พลตรี ธนภัทร ภูยานนท์
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องบั ญ ชาการกองทั พ ไทย เป็ น
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๖๐. พลอากาศตรี อานวย สมวงศ์
รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็น หัวหน้า
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๖๑. พลตรี พรประสิทธิ์ กล่าสมบัติ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๖๒. พลตรี ณพล นิ่มนวล
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
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๖๓. พลตรี เสรี เทพพิทักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๖๔. พลตรี ไพโรจน์ วิไลลักษณ์
รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๖๕. พลตรี นภดล ขันตยาภรณ์
รองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๖๖. พลตรี นพดล มังคละทน
รองเจ้ากรมข่าวทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๖๗. พลตรี เทอดศักดิ์ ตรีรัตนกูล
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องบั ญ ชาการกองทั พ ไทย เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๖๘. พลตรี อภิวัฒน์ ทองอยู่
ผู้ อ านวยการส านั กตรวจการปฏิ บั ติ ร าชการ
สานักงานจเรทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๖๙. พลตรี เลียบ จันทร์สุขโข
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องบั ญ ชาการกองทั พ ไทย เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๗๐. พลตรี สุพจน์ เพชรรุ่ง
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องบั ญ ชาการกองทั พ ไทย เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๗๑. พลอากาศตรี โกเมท ตรีนก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลอากาศโท)
๗๒. พลอากาศตรี ปราการ ฉัตรชัยการ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องบั ญ ชาการกองทั พ ไทย เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลอากาศโท)
๗๓. พลตรี นที วงศ์อิศเรศ
ผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหาร เป็น
รองเจ้ากรมข่าวทหาร
๗๔. พลตรี ณัฐวุฒิ สบายรูป
ผู้อานวยการสานักข่าวกรอง กรมข่าวทหาร เป็น
รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
๗๕. พลตรี สุทน เหมือนพิทักษ์
ผู้อานวยการสานักวางแผนการฝึกร่วมและผสม
กรมยุทธการทหาร เป็น รองจเรทหาร
๗๖. พลตรี อรรถนพ ลาภชุ่มศรี
รองปลัดบัญชีทหาร เป็น รองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร
๗๗. พลตรี วิชัย ชูเชิด
รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็น
รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร
๗๘. พลตรี อัฐวุฒิ อย่างสวย
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องบั ญ ชาการกองทั พ ไทย เป็ น
ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
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๗๙. พลตรี วิชญกูน คงพูลศิลป์
ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็น
ผู้อานวยการสานักข่าวกรอง กรมข่าวทหาร
๘๐. พลตรี กุลธวัช ไว้ใจ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องบั ญ ชาการกองทั พ ไทย เป็ น
ผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหาร
๘๑. พลเรือตรี ณัฐพงศ์ เกตุสมบูรณ์
ผู้ อ านวยการศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ สั น ติ ภ าพ
กรมยุทธการทหาร เป็น ผู้อานวยการสานักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร
๘๒. พลตรี เจนสิทธิ์ คนศิลป์
ผู้อานวยการสานักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหาร
เป็น ผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร
๘๓. พลตรี สิทธิชัย มากกุญชร
หั วห น้ าน ายท ห ารฝ่ า ยเสน าธิ ก ารป ระจ า
รองเสนาธิการทหาร เป็น ผู้อานวยการสานักบริการสิทธิประโยชน์กาลังพล กรมสารบรรณทหาร
๘๔. พลตรี ศุภธัช นรินทรภักดี
เสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ เป็น รองเสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๘๕. พลตรี สมควร สาคร
รองเสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น
ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลตรี)
๘๖. พลตรี ประวิทย์ เอี่ยมสังข์
ผู้อานวยการสานักบริการสิทธิประโยชน์กาลั งพล
กรมสารบรรณทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๘๗. พันเอก สุชาติ ผดุงกิจ
เป็น รองปลัดบัญชีทหาร
๘๘. พันเอก สมยศ ฉันทวรลักษณ์
เป็น ผู้อานวยการสานักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหาร
๘๙. พันเอก ชัยพล นิยะสม
เป็น ผู้อานวยการสานักตรวจการปฏิบัติราชการ
สานักงานจเรทหาร
๙๐. นาวาอากาศเอก ชนินทร เฉลิมทรัพย์ เป็น เสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ
๙๑. พันเอก สามทัพ สัณหจันทร์
เป็ น หั วหน้ านายทหารฝ่า ยเสนาธิ การประจ า
รองเสนาธิการทหาร
๙๒. พันเอก ชาญพงษ์ ทองสุกแก้ว
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๙๓. พันเอก นราวิชญ์ ปรมาธิกุล
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๙๔. พันเอก ฐปนรรฆ์ พลเมืองดี
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๙๕. พันเอก ชีวธันย์ ปิยะศาสตร์ธนา
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๙๖. พันเอก ชาติชาย อินทรวิชัย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๙๗. พันเอก ยุทธศักดิ์ บุตรพันธ์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๙๘. พันเอก สุชิน เรืองสุวรรณ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
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นาวาอากาศเอก รักชาติ พันธุ์ชาติ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
พันเอกหญิง พันธ์ทิพย์ คติภักดีธรรม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
พันเอกหญิง รุ่งอรุณ ฉายฝาก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
นาวาอากาศเอกหญิง ดรุณี ประสานพรรณ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก
๑๐๓. พลโท กิตติทัศน์ เปี่ยมสุวรรณ์
ปลัดบัญชีทหารบก เป็น หัวหน้าคณะนายทหาร
ฝ่ายเสนาธิการประจาผู้บังคับบัญชา
๑๐๔. พลโท เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
รองเสนาธิการทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๑๐๕. พลโท รุจน์ อ่อนน้อมพันธุ์
รองเสนาธิการทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๑๐๖. พลโท ธรากร ธรรมวินทร
แม่ ทั พ ภาคที่ ๒ เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษ
กองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๑๐๗. พลโท เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ
แม่ ทั พ น้ อ ยที่ ๒ เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษ
กองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๑๐๘. พลโท ศักดา ศิริรัตน์
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๑๐๙. พลโท ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๑๑๐. พลโท เดชอุดม นิชรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๑๑๑. พลโท ทรงวุฒิ จิตตานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๑๑๒. พลโท วิจารณ์ จดแตง
ผูท้ รงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๑๑๓. พลโท วิโรจน์ ศิลาอาศน์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๑๑๔. พลโท สมชาย เพ็งกรูด
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๑๑๕. พลโท วรเกียรติ รัตนานนท์
เจ้ากรมข่าวทหารบก เป็น รองเสนาธิการทหารบก
๑๑๖. พลโท พีระ ฉิมปรี
ผู้อานวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง
สานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็น รองเสนาธิการทหารบก
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๑๑๗. พลโท วรรนพ นาคประสิทธิ์
ผู้ อ านวยการส านั ก งบประมาณและการเงิ น
สานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็น ปลัดบัญชีทหารบก
๑๑๘. พลโท สิริพจน์ ราไพกุล
ผู้อานวยการสานักการข่าว สานักงานปฏิบัตภิ ารกิจ
รักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็น เจ้ากรมข่าวทหารบก
๑๑๙. พลโท ฉมาวิทย์ สาตรรอด
รองจเร สานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคง
ภายในกองทัพบก เป็น ผู้อานวยการสานักงบประมาณและการเงิน สานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคง
ภายในกองทัพบก
๑๒๐. พลโท สามารถ ฟักนุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๒๑. พลตรี ธัญญา เกียรติสาร
รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็น แม่ทัพภาคที่ ๒
๑๒๒. พลตรี ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม
รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็น แม่ทัพน้อยที่ ๒
๑๒๓. พลตรี ศรชัย กาญจนสูตร
รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เป็น เจ้ากรมสรรพาวุธ
ทหารบก
๑๒๔. พลตรี นภนนท์ แก้วกาพล
รองผู้อานวยการสานักการข่าว สานักงานปฏิบัติ
ภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็น ผู้อานวยการสานักการข่าว สานักงานปฏิบัติภารกิจรักษา
ความมั่นคงภายในกองทัพบก
๑๒๕. พลตรี สวัสดิ์ ชนะจิตราสกุล
รองผู้อานวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
ความมั่นคง สานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็น ผู้อานวยการสานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ความมั่นคง สานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก
๑๒๖. พลตรี ศุภชัย ศุภเมธี
ผู้อานวยการสานักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคง
ภายในจั งหวัด ที่ ๑๐ ส านั ก งานปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ รัก ษาความมั่ น คงภายในกองทั พ บก เป็ น รองจเร
สานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก
๑๒๗. พลตรี พงศ์พันธ์ ตรีวิมล
รองปลัดบัญชีทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๒๘. พลตรี จตุพร กลัมพสุต
รองแม่ ทัพ ภาคที่ ๔ เป็ น ผู้ทรงคุณ วุฒิ พิ เศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๒๙. พลตรี สาธิต ศรีสุวรรณ
ผู้ บั ญ ชาการมณ ฑ ลทหารบกที่ ๓ ๓ เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๓๐. พลตรี เบ็ญจพล ยุกตะทัต
รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๓๑. พลตรี สุพเดช อุทา
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจาผู้ บังคั บบั ญ ชา
สานักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
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๑๓๒. พลตรี สายัน ทัศศรี
ผู้ชานาญการกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๓๓. พลตรี วีรากร ประกอบ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๓๔. พลตรี องอาจ คุลี
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๓๕. พลตรี อิทธิพล สุวรรณรัฐ
รองแม่ ทั พ น้ อ ยที่ ๑ เป็ น รองผู้ บั ญ ชาการ
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
๑๓๖. พลตรี วิเชียร แข็งขัน
ผู้อานวยการสานักบริหารงบประมาณ สานักงาน
ปลัดบัญชีกองทัพบก เป็น รองปลัดบัญชีทหารบก
๑๓๗. พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์
ผู้ บั ญ ชาการมณ ฑ ลทหารบกที่ ๒ ๑ เป็ น
รองแม่ทัพภาคที่ ๒
๑๓๘. พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน
ผู้ บั ญ ชาการมณ ฑ ลทหารบกที่ ๒ ๔ เป็ น
รองแม่ทัพภาคที่ ๒
๑๓๙. พลตรี กฤษดา พงษ์สามารถ
ผู้ บั ญ ชาการกองพ ลทห ารราบที่ ๕ เป็ น
รองแม่ทัพภาคที่ ๔
๑๔๐. พลตรี สุรเดช ประเคนรี
ผู้ บั ญ ชาการกองบั ญ ชาการช่ ว ยรบที่ ๑ เป็ น
รองแม่ทัพน้อยที่ ๑
๑๔๑. พลตรี พสิษฐ์ ภูวัตณัฐสิทธิ์
ผู้บัญชาการศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ
กรมสรรพาวุธทหารบก เป็น รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก
๑๔๒. พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์
ผู้ บั ญ ชาการกองบั ญ ชาการช่ ว ยรบที่ ๔ เป็ น
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๕
๑๔๓. พลตรี สุรพงษ์ ปาละวัธนะกุล
รองผู้ อ านวยการส านั ก ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ รั ก ษา
ความมั่นคงภายในภาคที่ ๑ สานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็น ผู้บัญชาการ
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑
๑๔๔. พลตรี ไตรรัตน์ ไชยนุรักษ์
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑ เป็น ผู้บัญชาการ
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔
๑๔๕. พลตรี พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ
เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๒ เป็น ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๒๑
๑๔๖. พลตรี ณัฐวุฒิ ภาสุวณิชยพงศ์
รองผู้อานวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
ความมั่นคง สานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็น ผู้อานวยการสานักฝึก
และศึกษาทางทหาร กรมยุทธการทหารบก
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๑๔๗. พลตรี สุรพงษ์ อยู่พร้อม
ผู้ อ านวยการส านั ก ฝึ ก และศึ ก ษาทางทหาร
กรมยุทธการทหารบก เป็น รองผู้อานวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง สานักงาน
ปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก
๑๔๘. พลตรี นพนันต์ ชั้นประดับ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น รองผู้อานวยการ
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง สานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก
๑๔๙. พลตรี ธีรฉัตร ศิลารัตน์
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องบั ญ ชาการกองทั พ ไทย เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๕๐. พันเอก วินัย เจริญศิลป์
เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๔
๑๕๑. พันเอก สืบสกุล บัวระวงศ์
เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
๑๕๒. พันเอก ธิรา แดหวา
เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
๑๕๓. พันเอก ณรงค์ กลั่นวารี
เป็น เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๒
๑๕๔. พันเอก อภิชาติ อาจสันเที๊ยะ
เป็ น ผู้ บั ญ ชาการศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งสิ่ ง อุ ป กรณ์
สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
๑๕๕. พันเอก อัฎฐพล ลัดใหม่กุลวัฒน์
เป็ น ผู้ อ านวยการส านั ก บริ ห ารงบประมาณ
สานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
๑๕๖. พันเอก วินิจ พัศดุ
เป็น รองผู้อานวยการสานักการข่าว สานักงาน
ปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก
๑๕๗. พันเอก วีรวัฒน ทองมั่นคง
เป็ น รองผู้ อ านวยการส านั ก ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ
รักษาความมั่นคงภายในภาคที่ ๑ สานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก
๑๕๘. พันเอก กฤตวริษฐ์ คชวารี
เป็ น ผู้ อ านวยการส านั ก ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ รั ก ษา
ความมั่นคงภายในจังหวัดที่ ๑๐ สานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก
๑๕๙. พันเอก วิชัย มารศรี
เป็ น รองเสนาธิก าร สานั ก งานปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ
รักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก
๑๖๐. พันเอก ธิติพล สารลักษณ์
เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจาผู้บังคับบัญชา
สานักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก
๑๖๑. พันเอก ฐิติวัฒน์ ศรีสังข์บุญ
เป็น ผู้ชานาญการกองทัพบก
๑๖๒. พันเอก จุมพล สุดสวาสดิ์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๖๓. พันเอก จุลเจน สืบนุสนธิ์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๖๔. พันเอก ชูพงษ์ พรหมรุ่งเรือง
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๖๕. พันเอก ธิติวัฒน์ โพธิ์นฤมิตปรีชา
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๖๖. พันเอก นิธิ จึงเจริญ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๖๗. พันเอก บัณฑิต แสงอ่อน
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
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เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
กองทัพเรือ
ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ พิ เศษกองทั พเรื อ เป็ น ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ

๑๗๓. พลเรือโท เสรีภาพ สุขเจริญ
พิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
๑๗๔. พลเรือโท โฆสิต เจียมศุภกิตต์
พิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
๑๗๕. พลเรือโท ชาลี มนต์ไตรเวศย์
พิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
๑๗๖. พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
๑๗๗. พลเรือโท วินัย วิรัชกุล
พิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
๑๗๘. พลเรือโท กาญจน์ ดีอุบล
พลเรือนทหารเรือ
๑๗๙. พลเรือโท นิกิตติ์ ฑีร์ฆะยศ
ทหารเรือ
๑๘๐. พลเรือโท เดชดล ภู่สาระ
กองเรือยุทธการ
๑๘๑. พลเรือโท นภดล สาราญ
ทหารเรือ
๑๘๒. พลเรือตรี บารุงรัก สรัคคานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๑๘๓. พลเรือตรี พิสัย สุขวัน
พิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๑๘๔. พลเรือตรี ชาลี ส่องสว่างธรรม
กองเรือยุทธการ
๑๘๕. พลเรือตรี ศิริชัย เนยทอง
กองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

ผู้ทรงคุณวุฒิ พิ เศษกองทั พเรือ เป็ น ผู้ทรงคุ ณวุฒิ
รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้บั ญ ชาการหน่ ว ยบั ญ ชาการนาวิก โยธิน เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิ พิ เศษกองทั พเรือ เป็ น ผู้ทรงคุ ณวุฒิ
รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น เจ้ากรมกิจการ
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ เป็น รองเสนาธิการ
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการ
รองเสนาธิการทหารเรือ เป็น เจ้ากรมสรรพาวุธ
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็น
รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการ
รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
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๑๘๖. พลเรือตรี รณภพ กาญจนพันธุ์
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๑๘๗. พลเรือตรี รณรงค์ สิทธินันทน์
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็น
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
๑๘๘. พลเรือตรี จารึก สมรรคบุตร
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น รองผู้อานวยการ
อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
๑๘๙. พลเรือตรี พีระศักดิ์ พัวพันธ์พงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพเรือ เป็น รองเจ้ากรมสรรพาวุธ
ทหารเรือ
๑๙๐. พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง
ผู้ชานาญการกองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการ
ทัพเรือภาคที่ ๑
๑๙๑. พลเรือตรี วัตรกิจ ยกสวัสดิ์
รองผู้ อ านวยการอู่ ท หารเรื อ พระจุ ล จอมเกล้ า
กรมอู่ทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๑๙๒. พลเรือตรี จักรกฤช มะลิขาว
ผู้ อ าน ว ย ก าร ศู น ย์ ส นั บ ส นุ น ก าร เดิ น เรื อ
กรมอุทกศาสตร์ เป็น รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์
๑๙๓. พลเรือตรี ธวัช นวลปลอด
รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
กองทัพเรือ
๑๙๔. พลเรือตรี ประกายพฤกษ์ ศรีฟ้า
ผู้ ช านาญการกองทั พ เรื อ เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
กองทัพเรือ
๑๙๕. พลเรือตรี เรวัต อุบลรัตน์
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
กองทัพเรือ
๑๙๖. พลเรือตรี เบญญา นาวานุเคราะห์ เจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ เป็น ผู้ชานาญการ
กองทัพเรือ
๑๙๗. พลเรือตรี ภรเดช คะชา
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจากองบัญ ชาการ
กองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๑๙๘. พลเรือตรี นฤพล เกิดนาค
ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็น
ผู้ชานาญการกองทัพเรือ
๑๙๙. พลเรือตรี ก้องเกียรติ สัจวุฒิ
ผู้ชานาญการกองทัพเรือ เป็น เจ้ากรมสารบรรณ
ทหารเรือ
๒๐๐. พลเรือตรี สุพพัต ยุทธวงศ์
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน กรมการสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ
๒๐๑. พลเรือตรี อนุชา เอี่ยมสุโร
ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
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๒๐๒. พลเรือตรี กฤษดา ประพฤติธรรม
ผู้อานวยการสานักปฏิบัติการ กรมการสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็น ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน กรมการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
๒๐๓. พลเรือตรี วิธนรัชต์ คชเสนี
เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็น รองผู้บัญชาการ
ทัพเรือภาคที่ ๓
๒๐๔. พลเรือตรี วันชัย แหวนทอง
ผู้ อ านวยการส านั ก ปฏิ บั ติ ก าร กรมยุ ท ธการ
ทหารเรือ เป็น ผูอ้ านวยการสานักพัฒนากาลังพล กรมกาลังพลทหารเรือ
๒๐๕. พลเรือตรี รณัชย์ เทพวัลย์
ผู้ชานาญการกองทัพเรือ เป็น เสนาธิการทัพเรือ
ภาคที่ ๒
๒๐๖. พลเรือตรี ภูมิพันธุ์ นิลกาแหง
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการ
ทัพเรือภาคที่ ๒
๒๐๗. พลเรือตรี เอนก อันสุขสันต์
เสนาธิ ก ารหน่ ว ยบั ญ ชาการนาวิ ก โยธิ น เป็ น
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
๒๐๘. พลเรือตรี กตัญญู ศรีตังนันท์
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ เรื อ เป็ น ผู้ อ านวยการ
ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์
๒๐๙. พลเรือตรี ไพศาล มีศรี
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจากองบัญ ชาการ
กองทัพเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
๒๑๐. พลเรือตรี กฤษณะ กุณฑียะ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น เสนาธิการทัพเรือ
ภาคที่ ๓
๒๑๑. พลเรือตรี ธวัชชัย ม่วงคา
ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจากองบัญชาการกองทัพเรือ
๒๑๒. พลเรือตรี คณาชาติ พลายเพ็ชร์
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ เรื อ เป็ น ผู้ อ านวยการ
สานักปฏิบัติการ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
๒๑๓. พลเรือตรี ชาติชาย ทองสะอาด
ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ
กองเรือยุทธการ เป็น ผู้ชานาญการกองทัพเรือ
๒๑๔. พลเรือตรี เทวินทร์ ศิลปชัย
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒
เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ
๒๑๕. พลเรือตรี เลิศศักดิ์ พันธุ์พยัคฆ์
ผู้ อ านวยการศู น ย์ บ ริ ห ารข่ า วสารการพั ส ดุ
กรมพลาธิการทหารเรือ เป็น ผู้อานวยการศูนย์ส่งกาลัง กรมพลาธิการทหารเรือ
๒๑๖. พลเรือตรี สุทธิพงษ์ อนันตชัย
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็น รองผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
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๒๑๗. พลเรือตรี ทศพล ผลดี
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ กองทั พ เรื อ เป็ น เสนาธิ ก าร
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
๒๑๘. พลเรือตรี ทวี ทองประยูร
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์
ทหารเรือ
๒๑๙. พลเรือตรี สายัณห์ ไอยรารัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการ
โรงเรียนนายเรือ
๒๒๐. พลเรือตรี วาสเทพ แพทยานนท์
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ เรื อ เป็ น ผู้ อ านวยการ
ศูนย์บริหารข่าวสารการพัสดุ กรมพลาธิการทหารเรือ
๒๒๑. พลเรือตรี ชวิน เวียงวิเศษ
ผู้ บั ญ ชาการกองเรื อ บรรทุ ก เฮลิ ค อปเตอร์
กองเรือยุทธการ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๒๒๒. พลเรือตรี กฤษฎา รัตนสุภา
เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็น ผู้บัญ ชาการ
ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒
๒๒๓. พลเรือตรี จิรพล ว่องวิทย์
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ เรื อ เป็ น ผู้ บั ญ ชาการ
กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ
๒๒๔. พลเรือตรี วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง
ผู้อานวยการสานักพัฒนากาลังพล กรมกาลังพล
ทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ
๒๒๕. นาวาเอก บัญชา ดาวสุข
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๒๒๖. นาวาเอก วิวัฒน์ ทองอัมพร
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๒๒๗. นาวาเอกหญิง กาญจนา ทรงวรวิทย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๒๒๘. นาวาเอก โสภณ เตี้ยมฉายพันธ์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๒๒๙. นาวาเอก ดนัย สุวรรณหงษ์
เป็น ผู้อานวยการสานักปฏิบัติการ กรมยุทธการ
ทหารเรือ
๒๓๐. นาวาเอก สุรชัย เจริญรบ
เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจากองบัญชาการ
กองทัพเรือ
๒๓๑. นาวาเอก สาคร ปั่นเมืองปัก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๒๓๒. นาวาเอก อรรถพล เพชรฉาย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๒๓๓. นาวาเอก สาธิต นาคสังข์
เป็น ผู้ชานาญการกองทัพเรือ
๒๓๔. นาวาเอก ธนนสักก์ เลขนาวินวิทย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๒๓๕. นาวาเอก โสภณ รัชตาภิรักษ์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
๒๓๖. พลอากาศโท กีรติ วรทรัชต์
หั วห น้ าน ายท ห ารฝ่ า ยเสน าธิ ก ารป ระจ า
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
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๒๓๗. พลอากาศโท คุณทร มณีเขียว
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๒๓๘. พลอากาศโท จิระศักดิ์ เรืองจวง
ผู้อานวยการสานักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง
กับกองอานวยการรักษาความมั่น คงภายในราชอาณาจักรกองทัพ อากาศ เป็ น ผู้ทรงคุณ วุฒิ พิเศษ
กองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๒๓๙. พลอากาศโท ประสงค์ ดวงเดือน
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เศ ษ ก องทั พ อ ากาศ เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๒๔๐. พลอากาศโท สรกฤต มังสิงห์
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เศ ษ ก อ งทั พ อ าก าศ เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๒๔๑. พลอากาศตรี สุพจน์ สุขสาราญ
รองผู้ อ านวยการส านั ก งานประสานภารกิ จ
ด้านความมั่นคงกับกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ เป็น ผู้อานวยการ
สานั กงานประสานภารกิจด้านความมั่น คงกับกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
กองทัพอากาศ
๒๔๒. พลอากาศตรี ไกรสิงห์ แก่นการ
ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๒๔๓. พลอากาศตรี นเรสร์ ใจมั่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๒๔๔. พลอากาศตรี สรสัณฑ์ โลกุตรภูมิ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๒๔๕. พลอากาศตรี อภิชาต พลอยสังวาลย์ ผู้ อ านวยการโรงพยาบาลภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๒๔๖. พลอากาศตรี เทอดพงศ์ ชูชีพวัฒนา ผู้อานวยการสานักอานวยการ สานักงานประสาน
ภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ เป็น
รองผู้อานวยการสานักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรกองทัพอากาศ
๒๔๗. พลอากาศตรี กานต์ชนก หันหาบุญ เสนาธิ ก ารกรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารอากาศ เป็ น
รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
๒๔๘. นาวาอากาศเอก ชูพงศ์ อารีประชาภิรมย์ เป็น ผู้อานวยการสานักอานวยการ สานักงาน
ประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ
๒๔๙. นาวาอากาศเอก ธรรมนาย สุขแสง เป็น ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
๒๕๐. นาวาอากาศเอก แมน ปิยะอิศรากุล เป็น เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
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๒๕๑. นาวาอากาศเอก ทวีพงษ์ ปาจรีย์
เป็น ผู้อานวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุ ลยเดช
กรมแพทย์ทหารอากาศ
๒๕๒. นาวาอากาศเอก ธนวัธน์ เกสรราช เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๒๕๓. นาวาอากาศเอก ธนิศร์ เจียตระกูล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๒๕๔. นาวาอากาศเอก นคร ขาชื่น
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๒๕๕. นาวาอากาศเอก บรรจบ ตีระเตชา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๒๕๖. นาวาอากาศเอก ศรีเวียง งามศรี
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๒๕๗. นาวาอากาศเอก ศักดิ์ศิริ เชื้อนาคะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๒๕๘. นาวาอากาศเอก สุพจน์ ธรรมวัฒนะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

