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ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ
ดังต่อไปนี้
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑. พลเอก สมควร ทองนาค
ที่ ป รึ ก ษาพิ เ ศษกองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย
เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒. พลโท เกรียงศักดิ์ แย้มศิริ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษส านั ก งานปลั ด กระทรวง
กลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๓. พลโท คมศักดิ์ สาตรพันธุ์
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษส านั ก งานปลั ด กระทรวง
กลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๔. พลโท จิตรพล กัณฐวิจิตร
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษส านั ก งานปลั ด กระทรวง
กลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๕. พลโท ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์
เจ้ า กรมแพทย์ ท หารบก เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
พิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๖. พลโท ชัยวัฒน์ บุญธรรมเจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๗. พลโท ชูเดช จันทนวงษ์
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษส านั ก งานปลั ด กระทรวง
กลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๘. พลโท ธวัชชัย พัดทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๙. พลโท ธีรวุธ สันทัดรบ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษส านั ก งานปลั ด กระทรวง
กลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๑๐. พลโท ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๑๑. พลโท สัณณชัย ทองขวัญ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษส านั ก งานปลั ด กระทรวง
กลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๑๒. พลโท สุทิน รัตนจิตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๑๓. พลเรือโท พิสิษฐ์ ทองดีเลิศ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเรือเอก)
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๑๔. พลตรี ชวาลา บุญวานิตย์
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
พิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๑๕. พลตรี เดชา บุณยรักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๑๖. พลตรี นันทวัฒน์ ศรีสุพพัตพงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๑๗. พลตรี ปฏิพล สมรรคจันทร์
ผู้ทรงคุณวุฒิสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๑๘. พลตรี พิศณุ คงเมือง
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
พิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๑๙. พลตรี วิชญะ วานิชย์
ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกรุงเทพ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๒๐. พลตรี วัชรพงศ์ สายทิพย์วดี
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
พิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๒๑. พลเรือตรี ชัยโรจน์ เพ็ชร์รัตน์
ผู้ชานาญการสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเรือโท)
๒๒. พลอากาศตรี กิตติทัศน์ ภาเจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลอากาศโท)
๒๓. พลอากาศตรี ปกิต ชานาญค้า
ผู้ทรงคุณวุฒิสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลอากาศโท)
๒๔. พลตรี สมภพ สีตะมัย
ผู้ ช่ ว ยเจ้ า กรมพระธรรมนู ญ เป็ น ตุ ล าการ
พระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกรุงเทพ
๒๕. พลตรี นาวิน วัฒนมงคล
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๖. พันเอก โสฬส สนธยานนท์
เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ
๒๗. พันเอก คเชนทร์ อาจคุ้มวงษ์
เป็น ผู้ชานาญการสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๘. พันเอก พลกฤต สุขมาก
เป็น ผู้ชานาญการสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๙. พันเอก ไพโรจน์ โตตามวงศ์
เป็น ผู้ชานาญการสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๐. พันเอก วัฒนายุทธ สรรพานิช
เป็น ผู้ชานาญการสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๑. พันเอก เวชยันต์ ชูดวง
เป็น ผู้ชานาญการสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๒. นาวาเอก มนฉาน บุญญภัทโร
เป็น ผู้ชานาญการสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๓. พันเอก คณธัช ทองวิชิต
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒสิ านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๕๙ ง

๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓

พันเอก พงศ์คณิศร์ ธรรมะสกุล
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒสิ านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พันเอก พิเศษศักดิ์ ค้าชู
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒสิ านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พันเอก วรพจน์ ปูรณโชติ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒสิ านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พันเอก สุจิตต์ ดอกจันทร์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒสิ านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พันเอก อุทิศ กิจวิชา
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒสิ านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
นาวาเอก คมสัน เปรมกมล
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒสิ านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
นาวาเอก บุญศิลป์ กุลศิริพฤกษ์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒสิ านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พันเอกหญิง สุนันทา ศิริรณรงค์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒสิ านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย
๔๒. พลโท กสิณกฤษฎิ์ พงษ์เขียว
หั ว หน้ า นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจ า
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๔๓. พลโท ชาญพงษ์ ทองสุกแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๔๔. พลโท ไตรพล ปานสีทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๔๕. พลโท กรีพล อุทิตสาร
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๔๖. พลโท สมชาย ครรภาฉาย
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๔๗. พลโท พิศุทธิ์ เกียรติสุวรรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๔๘. พลโท เชิดชัย สุคนธสิงห์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๔๙. พลโท อภิวัฒน์ ทองอยู่
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๕๐. พลโท นภดล ขันตยาภรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญ ชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๕๑. พลโท วัชริศพล มนต์มณีรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
๕๒. พลโท เภา โพธิ์เงิน
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
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๕๓. พลตรี ฌอน เบอรพันธุ์
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๕๔. พลตรี พนม ใจทหาร
รองเจ้ า กรมก าลั ง พลทหาร เป็ น ที่ ป รึ ก ษา
กองบัญชาการกองทัพไทย
๕๕. พลตรี สงคราม ขุมทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น
ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลโท)
๕๖. พลตรี วัฒนะ พลจันทร์
ร องผู้ บั ญ ชาการ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า น
การก่อการร้ายสากล เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลโท)
๕๗. พลอากาศตรี สุมน หุ่นโพธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น
ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลอากาศโท)
๕๘. พลตรี ศักดา ดีเดชา
รองเจ้ า กรมกิ จ การพลเรื อ นทหาร เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๕๙. พลตรี ชนะ บุญปราศภัย
รองเจ้ากรมข่าวทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๖๐. พลตรี นันทภพ วรมิศร์
ร อ ง เ จ้ า ก ร ม ยุ ท ธ บ ริ ก า ร ท ห า ร เ ป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๖๑. พลตรี เกรียงศักดิ์ ศากยะวงศ์
เจ้ากรมการเงินทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๖๒. พลตรี คมกฤช พลพิลา
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๖๓. พลตรี สมพล ฤกษ์ดี
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๖๔. พลตรี สุรคล ท้วมเสม
ผู้ บั ญ ชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒ เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๖๕. พลตรี อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์
ผู้ อ านวยการสถาบั น จิ ต วิ ท ยาความมั่ น คง
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น รองผู้อานวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ
๖๖. พลอากาศตรี ปริญญา จันทริก
ผู้อานวยการสานักบริการสิทธิประโยชน์กาลังพล
กรมสารบรรณทหาร เป็น รองเจ้ากรมกาลังพลทหาร
๖๗. พลตรี ณัฐวุฒิ สบายรูป
รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็น
รองเจ้ากรมข่าวทหาร
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๖๘. พลเรือตรี ณัฐพงศ์ เกตุสมบูรณ์
ผู้อานวยการสานักปฏิบัติการกิจการพลเรือ น
กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็น รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร
๖๙. พลตรี สมชัย มาลินันท์
ผู้อานวยการสานักกองบัญชาการ กองบัญชาการ
กองทัพไทย เป็น รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
๗๐. พลตรี ประวิทย์ เบื้องกลาง
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น
รองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร
๗๑. พลตรี ดนัย บุญตัน
ผู้ทรงคุณวุฒิสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น เสนาธิการศูนย์รักษาความปลอดภัย
๗๒. พลตรี อัฐวุฒิ อย่างสวย
ผู้ ช่ ว ยผู้ บั ญ ชาการศู น ย์ รั ก ษาความปลอดภั ย
เป็น ผู้อานวยการสานักรักษาความปลอดภัย ศูนย์รักษาความปลอดภัย
๗๓. พลตรี ธิติพันธ์ พุทธบูชา
ผู้ทรงคุณวุฒิสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้อานวยการสานักบริการสิทธิประโยชน์กาลังพล กรมสารบรรณทหาร
๗๔. พลตรี วิโรจน์ เกิดแสง
รองผู้อานวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบั น วิชาการป้ องกัน ประเทศ เป็ น ผู้ อ านวยการสถาบันจิ ต วิทยาความมั่นคง สถาบันวิช าการ
ป้องกันประเทศ
๗๕. พันเอก สมบัติ ธัญญะวัน
เป็ น ผู้ อ านวยการส านั ก ปฏิ บั ติ ก ารกิ จ การ
พลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร
๗๖. พันเอก จตุรพร สุนทรนนท์
เป็ น ผู้ อ านวยการส านั ก ปฏิ บั ติ ก ารข่ า ว
ศูนย์รักษาความปลอดภัย
๗๗. พันเอก ธิบดี อัมพุนันทน์
เป็น ผู้อานวยการสานักข่าวกรอง กรมข่าวทหาร
๗๘. พันเอก ฐนิตพัฒน์ อุทะนุตนันท์
เป็ น ผู้ อ านวยการส านั ก กองบั ญ ชาการ
กองบัญชาการกองทัพไทย
๗๙. พันเอก โสภณ ศิริงาม
เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๘๐. พันเอก สุวัฒณา เย็นใจ
เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๘๑. พันเอก ณุสรณ์ พิชัยรณรงค์สงคราม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๘๒. พันเอก ธารสิทธิ์ พิทักษ์สรยุทธ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๘๓. พันเอก ชัยวัฒน์ พูลธนสิทธิ์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๘๔. พันเอก ธีระยุทธ จินหิรัญ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๘๕. พันเอก ไชยยาวุฒิ เจริญพานิชย์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๘๖. พันเอก วิษณุ ชะบาทอง
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๘๗. พันเอก เทิดทัศน์ บุตรเมฆ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๘๘. นาวาอากาศเอก พัฒนชัย จิตรธร
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
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พันเอกหญิง ผจงคนธ์ ฤทธิศิลป์
เป็น เจ้ากรมการเงินทหาร
พันเอกหญิง วารุณี งามสงวน
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
นาวาเอกหญิง ดลฤทัย บารุงตระกูล
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
นาวาเอกหญิง เรณู จิรสัทธรรม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก
๙๓. พลเอก อภินันท์ คาเพราะ
ที่ปรึกษาพิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๙๔. พลเอก ศรีศักดิ์ พูนประสิทธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๙๕. พลโท พีระ ฉิมปรี
รองเสนาธิการทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๙๖. พลโท สมพล ปานกุล
แม่ ทั พ น้ อ ยที่ ๔ เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษ
กองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๙๗. พลโท พิษณุ บุญรักษา
เจ้ากรมพลาธิการทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๙๘. พลโท ชูชาติ สุกใส
ที่ปรึกษากองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๙๙. พลโท ธีระพงษ์ เย็นอุทก
ที่ปรึกษากองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๑๐๐. พลโท พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๑๐๑. พลโท วรชัย คุณกมุท
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๑๐๒. พลโท วีรยุทธ อินทร์วร
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๑๐๓. พลโท อัครเดช บุญเทียม
แม่ทัพน้อยที่ ๒ เป็น รองเสนาธิการทหารบก
๑๐๔. พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ
ผู้อานวยการศูนย์อานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
เป็น เจ้ากรมแพทย์ทหารบก
๑๐๕. พลโท ชัยรัตน์ จ่างแก้ว
เจ้ากรมข่าวทหารบก เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก
๑๐๖. พลตรี เทอดศักดิ์ ดาขา
รองเจ้ากรมข่าวทหารบก เป็น เจ้ากรมข่าว
ทหารบก
๑๐๗. พลตรี สัญชัย รุ่งศรีทอง
รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็น แม่ทัพน้อยที่ ๒
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๑๐๘. พลตรี สิทธิพร มุสิกะสิน
รองแม่ทัพภาคที่ ๔ เป็น แม่ทัพน้อยที่ ๔
๑๐๙. พลตรี กิตติชัย วงศ์หาญ
ร อ ง เ จ้ า ก ร ม พ ล า ธิ ก า ร ท ห า ร บ ก เ ป็ น
เจ้ากรมพลาธิการทหารบก
๑๑๐. พลตรี ธารา พูนประชา
รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็น ผู้อานวยการ
ศูนย์อานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
๑๑๑. พลตรี ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป็ น ผู้ อ านวยการ
ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ สานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก
๑๑๒. พลตรี เศรษฐพล เกตุเต็ม
ผู้ บั ญ ชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๔ เป็ น
ที่ปรึกษากองทัพบก
๑๑๓. พลตรี อรรถ สิงหัษฐิต
รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๑๔. พลตรี ชาตรี กิตติขจร
ผู้ บั ญ ชาการกองพลรบพิ เ ศษที่ ๑ เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๑๕. พลตรี รณกร ปานกุล
ผู้ บั ญ ชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒ เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๑๖. พลตรี มโนช จันทร์คีรี
ผู้ บั ญ ชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๕ เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๑๗. พลตรี ธีระพล มณีแสง
เจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๑๘. พลตรี ไตรรงค์ ทองเนื้อสุก
ผู้ อ านวยการส านั ก การฝึ ก กรมยุ ท ธศึ ก ษา
ทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๑๙. พลตรี วุฒิไกร คล้ายทอง
ผู้ บั ญ ชาการศู น ย์ ก ารก าลั ง ส ารอง เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๒๐. พลตรี กฤตวริษฐ์ คชวารี
ผู้ อ านวยการส านั ก พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร
ส านั ก งานปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ รั ก ษาความมั่ น คงภายในกองทั พ บก เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษกองทั พ บก
(อัตรา พลโท)
๑๒๑. พลตรี พูลศักดิ์ สมบูรณ์
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจาผู้บังคับบัญชา
สานักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๒๒. พลตรี อัชฌา คงสมบูรณ์
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจาผู้บังคับบัญชา
สานักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๒๓. พลตรี ชูพงษ์ พรหมรุ่งเรือง
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
พิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
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๑๒๔. พลตรี ดิเรก บงการ
ผู้อานวยการสานักข่าวกรอง กรมข่าวทหารบก
เป็น รองเจ้ากรมข่าวทหารบก
๑๒๕. พลตรี ณัฐวุฒิ ภาสุวณิชยพงศ์
ผู้ อ านวยการส านั ก ฝึ ก และศึ ก ษาทางทหาร
กรมยุทธการทหารบก เป็น ผู้อานวยการสานักการฝึก กรมยุทธการทหารบก
๑๒๖. พลตรี กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย
ผู้ บั ญ ชาการกองพลทหารราบที่ ๖ เป็ น
รองแม่ทัพภาคที่ ๒
๑๒๗. พลตรี ปรีชา จึงมั่นคง
ผู้ บั ญ ชาการกองพลทหารม้ า ที่ ๓ เป็ น
รองแม่ทัพภาคที่ ๒
๑๒๘. พลตรี วรพล วรพันธ์
ผู้ บั ญ ชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็ น
รองแม่ทัพภาคที่ ๔
๑๒๙. พลตรี เทอดชัย นิยม
เสนาธิ ก ารกรมพลาธิ ก ารทหารบก เป็ น
รองเจ้ากรมพลาธิการทหารบก
๑๓๐. พลตรี ปราโมทย์ อิ่มวัฒนา
ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส ถ า บั น วิ จั ย วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
การแพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารบก เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก
๑๓๑. พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ
ผู้ บั ญ ช า ก า ร ก อ ง พ ล พั ฒ น า ที่ ๒ เ ป็ น
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๖
๑๓๒. พลตรี อิศเรศ พุ่มมาก
เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น
ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ ๑
๑๓๓. พลตรี จรัส ปัญญาดี
ผู้ บั ญ ชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๘ เป็ น
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๔
๑๓๔. พลตรี อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล
เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๔ เป็น ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๔๒
๑๓๕. พลตรี ทวีพูล ริมสาคร
เสนาธิการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็น
ผู้บัญชาการศูนย์การกาลังสารอง
๑๓๖. พลตรี อัครพล พงษ์สวัสดิ์
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจาผู้บังคับบัญชา
สานั กงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก เป็น ผู้อานวยการศูนย์โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมการทหารสื่อสาร
๑๓๗. พลตรี ดนัยวัฒนา รุ่งอุทัย
รองเสนาธิ ก าร ส านั ก งานปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ
รักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็น ผู้อานวยการสานักพัฒนาศักยภาพบุคลากร สานักงานปฏิบัติ
ภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก
๑๓๘. พลตรี จุลเจน สืบนุสนธิ์
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป็ น นายทหาร
ฝ่ายเสนาธิการประจาผู้บังคับบัญชา สานักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
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๑๓๙. พลตรี ธนศักดิ์ มิตรภานนท์
กองทัพบก
๑๔๐. พลตรี สุรชิน กาญจนจิตติ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๔๑. พลตรี พิชัย กิ่งแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๔๒. พันเอก สมบัติ จินดาศรี
๑๔๓. พันเอก โรม ศิริวรรณ
๑๔๔. พันเอก ภาณุพงษ์ พุทธาศรี
๑๔๕. พันเอก ไพรวัลย์ จุ้ยเจริญ
๑๔๖. พันเอก สรชัช สุทธิสนธิ์
๑๔๗. พันเอก จิราวัฒก์ จุฬากุล
๑๔๘. พันเอก สมชาย ทาวงศ์มา
๑๔๙. พันเอก อุทิศ อนันตนานนท์
๑๕๐. พันเอก ปราโมทย์ พรหมอินทร์
๑๕๑. พันเอก วิทยา พรจรรยา
๑๕๒. พันเอก วัฒนา ฉัตรรัตนแสง
๑๕๓. พันเอก จักรกฤษณ์ วิริยะบูรณ์
๑๕๔. พันเอก คณพล บารุงเมือง
๑๕๕. พันเอก สรวุฒิ ไชยบุตร
ทหารบก
๑๕๖. พันเอก อร่าม เพชรพูลมา
ทหารบก
๑๕๗. พันเอก ธไนนิธย์ โชตนภูติ
การแพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารบก
๑๕๘. พันเอก สุพล จันทร์ผ่อง
รักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก
๑๕๙. พันเอก กฤษณพร กูลประสูตร์
ผู้บังคับบัญชา สานักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก
๑๖๐. พันเอก ไพฑูรย์ ทองเสนา
ผู้บังคับบัญชา สานักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๒ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็ น

ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ ๓
เจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก
ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๒
ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๒
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๘
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๕
เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๔
เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๒
เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
เสนาธิการกรมพลาธิการทหารบก
เสนาธิการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ผู้ อ านวยการส านัก ข่า วกรอง กรมข่าว

เป็น ผู้อานวยการสานักการฝึก กรมยุทธศึกษา
เป็ น ผู้ อ านวยการสถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์
เป็น รองเสนาธิการ สานักงานปฏิบัติภารกิจ
เป็ น น ายทห าร ฝ่ า ยเสน าธิ ก าร ประจ า
เป็ น น ายทห าร ฝ่ า ยเสน าธิ ก าร ประจ า
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๑๖๑. พันเอก สมศักดิ์ เครือเช้า
เป็ น น ายทห าร ฝ่ า ยเสน าธิ ก าร ประจ า
ผู้บังคับบัญชา สานักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก
๑๖๒. พันเอก อดุลย์ พรหมดวงดี
เป็น ผู้ชานาญการกองทัพบก
๑๖๓. พันเอก เกรียงชัย สุวรรณทัต
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๖๔. พันเอก จิรเดช เหมะธุลิน
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๖๕. พันเอก ชาครินทร์ ณ บางช้าง
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๖๖. พันเอก ชาญวิทย์ ภัสสรโยธิน
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๖๗. พันเอก บารมี แหวนเพ็ชร
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๖๘. พันเอก ประทีป บุญทิพย์จาปา
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๖๙. พันเอก ปัญญา กาญจนวณิชย์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๗๐. พันเอก ศุภกร ชัยแก้วมณี
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๗๑. พันเอก สุพจน์ วงษ์กระสันต์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๗๒. พันเอก อภิชาติ กฤตยพงษ์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๗๓. พันเอก อาทิตย์ ศรีหริ่ง
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๗๔. พันเอกหญิง จริยาณาฏ เกวี
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๗๕. พันเอกหญิง ชมนาด เทียมพิภพ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
กองทัพเรือ
๑๗๖. พลเรือโท จงกล มีสวัสดิ์
รองเสนาธิการทหารเรือ เป็ น ผู้ ท รงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
๑๗๗. พลเรือโท กิตติโศภณ โตสมบัติ
ที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
๑๗๘. พลเรือโท โสภณ จงเรืองศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
๑๗๙. พลเรือโท ชูศักดิ์ ชูไพฑูรย์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น รองเสนาธิการ
ทหารเรือ
๑๘๐. พลเรือตรี มาศพันธุ์ ถาวรามร
เจ้ า กรมการขนส่ ง ทหารเรื อ เป็ น ที่ ป รึ ก ษา
กองทัพเรือ
๑๘๑. พลเรือตรี บรรพต เนตรกระจ่าง
รองผู้ บั ญ ชาการโรงเรี ย นนายเรื อ เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๑๘๒. พลเรือตรี ไพชยนต์ จักรกลม
รองเจ้ า กรมส่ ง ก าลั ง บ ารุ ง ทหารเรื อ เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
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๑๘๓. พลเรือตรี กิติพงษ์ เรืองเดช
รองผู้ บั ญ ชาการ ทั พ เรื อ ภาคที่ ๒ เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๑๘๔. พลเรือตรี อภินันท์ เพ็งศรีทอง
เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๑๘๕. พลเรือตรี มงคล ประยูรศุข
รองผู้ บั ญ ชาการทั พ เรื อ ภาคที่ ๓ เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๑๘๖. พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์
รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็น ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
๑๘๗. พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
กรมแพทย์ทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
๑๘๘. พลเรือตรี กฤษณะ กุณฑียะ
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน กรมส่งกาลัง
บารุงทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมส่งกาลังบารุงทหารเรือ
๑๘๙. พลเรือตรี กฤษณ์ พิมมานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น รองเจ้ากรมกิจการ
พลเรือนทหารเรือ
๑๙๐. พลเรือตรี พิชัย ล้อชูสกุล
ผู้อานวยการสานักกิจการพลเรือน กรมกิจการ
พลเรือนทหารเรือ เป็น เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ
๑๙๑. พลเรือตรี สุทัศน์ อิ่มอุไร
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิก องทัพ เรื อ เป็ น ผู้ อ านวยการ
สานักนโยบายและแผน กรมส่งกาลังบารุงทหารเรือ
๑๙๒. พลเรือตรี ทศพล ผลดี
รองผู้ บั ญ ชาการหน่ ว ยบั ญ ชาการนาวิ ก โยธิ น
เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓
๑๙๓. พลเรือตรี กาจร เจริญเกียรติ
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจาเสนาธิการ
ทหารเรือ เป็น ผู้อานวยการสานักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
๑๙๔. พลเรือตรี มานิต โกสีย์
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการ
ทัพเรือภาคที่ ๒
๑๙๕. พลเรือตรี สุรชัย เจริญรบ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น หัวหน้านายทหาร
ฝ่ายเสนาธิการประจาผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
๑๙๖. พลเรือตรี สาธิต นาคสังข์
รองเจ้ า กรมกิ จ การพลเรื อ นทหารเรื อ เป็ น
เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ
๑๙๗. พลเรือตรี ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม เสนาธิ ก ารหน่วยบั ญชาการนาวิก โยธิ น เป็น
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
๑๙๘. พลเรือตรี บัณฑิต สุนทรธนวัจน์
เสนาธิ ก ารกรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารเรื อ เป็ น
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
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๑๙๙. พลเรือตรี ชัยยุทธ ยกเลื่อน
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ เรื อ เป็ น เสนาธิ ก าร
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
๒๐๐. พลเรือตรี ประชา สว่างแจ้ง
เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ เป็น รองผู้บัญชาการ
โรงเรียนนายเรือ
๒๐๑. พลเรือตรี สมหมาย สุกกอ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น หัวหน้านายทหาร
ฝ่ายเสนาธิการประจาเสนาธิการทหารเรือ
๒๐๒. พลเรือตรี ประวุฒิ รอดมณี
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจาผู้บัญชาการ
กองเรือยุทธการ เป็น เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ
๒๐๓. พลเรือตรี ไชยา ภาตะนันท์
ผู้อานวยการสานักงานพระธรรมนูญทหารเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๒๐๔. นาวาเอกหญิง สุพรรณพิมพ์ ศรีสุวรรณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๒๐๕. นาวาเอก วัชรพงษ์ ศศิธร
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๒๐๖. นาวาเอกหญิง กนกพรรณ รัตนกรี
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๒๐๗. นาวาเอกหญิง พัชรา วัดอักษร
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๒๐๘. นาวาเอก ปารเมศ ปริวรรตภาษา
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๒๐๙. นาวาเอก เขตรภพ นพจินดา
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๒๑๐. นาวาเอก ฐิระไชย แก้วปาน
เป็ น ผู้ อ านวยการส านั ก งานพระธรรมนู ญ
ทหารเรือ
กองทัพอากาศ
๒๑๑. พลอากาศโท ดล บัณฑุวงศ์
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษกองทั พ อากาศ เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๒๑๒. พลอากาศโท นฤพล จักรกลม
รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๒๑๓. พลอากาศโท ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษกองทั พ อากาศ เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๒๑๔. พลอากาศโท สุจินดา สุมามาลย์
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๒๑๕. พลอากาศโท ชานนท์ มุ่งธัญญา
เ จ้ า ก ร ม ยุ ท ธ ก า ร ท ห า ร อ า ก า ศ เ ป็ น
รองเสนาธิการทหารอากาศ
๒๑๖. พลอากาศโท พงษ์สวัสดิ์ จันทสาร
เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ เป็น เจ้ากรมยุทธการ
ทหารอากาศ
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๒๑๗. พลอากาศโท ธาดา เคี่ยมทองคา
ผู้ บั ญ ช า ก า ร โ ร ง เ รี ย น น า ย เ รื อ อ า ก า ศ
นวมินทกษัตริยาธิราช เป็น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
๒๑๘. พลอากาศโท เดชอุดม คงศรี
เ จ้ า ก ร ม ยุ ท ธ ศึ ก ษ า ท ห า ร อ า ก า ศ เ ป็ น
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
๒๑๙. พลอากาศตรี พันธ์ภักดี พัฒนกุล
รองเจ้ า กรมยุ ท ธการทหารอากาศ เป็ น
เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
๒๒๐. พลอากาศตรี ต่อพล ออเขาย้อย
ผู้อานวยการสานักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ
เป็น เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๒๒๑. พลอากาศตรี นพพล หาญกล้า
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๒๒๒. พลอากาศตรี พาห์รณ สงวนโภคัย
รองผู้ บั ญ ชาการโรงเรี ย นนายเรื อ อากาศ
นวมินทกษัตริยาธิราช เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๒๒๓. พลอากาศตรี สมศักดิ์ บัวศรี
ผู้ชานาญการกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๒๒๔. พลอากาศตรี สุนทร อินทสะอาด
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๒๒๕. พลอากาศตรี ตระการ ก้าวกสิกรรม
ผู้ ช านาญการกองทั พ อากาศ เป็ น อาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
๒๒๖. พลอากาศตรี มนัท ชวนะประยูร
ผู้ ช่ ว ยหั ว หน้ า คณะนายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก าร
ประจาผู้บังคับบัญชา เป็น รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ
๒๒๗. พลอากาศตรี เอนก นนทวงษ์
เสนาธิ ก ารกรมสรรพาวุ ธ ทหารอากาศ เป็ น
รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๒๒๘. พลอากาศตรี ธัชชัย อัจฉริยาการุณ
เ ส น า ธิ ก า ร โ ร ง เ รี ย น น า ย เ รื อ อ า ก า ศ
นวมินทกษัตริยาธิราช เป็น รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
๒๒๙. พลอากาศตรี สรรพชัย ศิลานิล
ผู้ อ าน วยการส านั ก ยุ ท ธการและการฝึ ก
กรมยุทธการทหารอากาศ เป็น ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ
๒๓๐. พลอากาศตรี สุรกิจ สมทวิวัฒนกุล
ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส า นั ก น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
กรมยุทธการทหารอากาศ เป็น ผู้อานวยการสานักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ
๒๓๑. พลอากาศตรี พงศ์สันต์ ทองโต
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กองการศึกษา โรงเรียน
นายเรือ อากาศนวมิ น ทกษั ต ริย าธิราช เป็ น ผู้ อ านวยการกองการศึกษา โรงเรีย นนายเรืออากาศ
นวมินทกษัตริยาธิราช
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๒๓๒. พลอากาศตรี พงษ์อานาจ ผ่านภพ
รองเจ้ า กรมสรรพาวุ ธ ทหารอากาศ เป็ น
ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจาผู้บังคับบัญชา
๒๓๓. พลอากาศตรี สมคิด ระหงษ์
ผู้ อ า น ว ย ก า ร ก อง กา ร ศึ กษ า โ ร ง เรี ยน
นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็น ผู้ชานาญการกองทัพอากาศ
๒๓๔. นาวาอากาศเอก ชูชาติ ตะวันเย็น
เป็ น ผู้ อ านวยการส านั ก งานพระธรรมนู ญ
ทหารอากาศ
๒๓๕. นาวาอากาศเอก อดิเรก สุวคนธ์
เป็น เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๒๓๖. นาวาอากาศเอก ปิยะกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากูล เป็ น เสนาธิ ก ารโรงเรี ย นนายเรื อ อากาศ
นวมินทกษัตริยาธิราช
๒๓๗. นาวาอากาศเอก สิโรตม์ สังฆา
เป็น ผู้ชานาญการกองทัพอากาศ
๒๓๘. นาวาอากาศเอก วิระ เสาวดี
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

