เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๕๖ ง

หนา้ ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง ถอดถอนและแต่งตัง้ ตุลาการศาลทหารสูงสุด
ตามที่ ไ ด้ มี พ ระราชโองการโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ มแต่ ง ตั้ ง ตุ ล าการศาลทหารสู ง สุ ด
จานวน ๙๖ ราย ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่
๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้ น เนื่ องจากมีตุลาการศาลทหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ เพราะเหตุ
เกษี ย ณอายุ ร าชการ ลาออกจากราชการ และปรั บ ย้ า ยไปด ารงต าแหน่ ง อื่ น ซึ่ ง คณะกรรมการ
ตุ ล าการทหารได้ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง นายทหารสั ญ ญาบั ต รที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสม
ดารงตาแหน่งแทน และสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นาความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมถอดถอนและแต่งตั้งแล้ว
บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดถอนตุลาการศาลทหารสูงสุด
จานวน ๙๖ ราย ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดังนี้
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑. พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ
๒. พลเอก ชัยพฤกษ์ พูนสวัสดิ์
๓. พลโท ร่มเกล้า ปั้นดี
๔. พลโท ชานัญพจน์ พูลเกษ
๕. พลตรี ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์
๖. พลตรี อดินันท์ ไชยฤกษ์
๗. พันเอก วีระยุทธ งามอุโฆษ
๘. พันเอก สมหมาย นิภารัตน์
๙. พันเอก สุรเชษฐ์ เจริญปรุ
กองทัพเรือ
๑๐. พลเรือโท มนัสวี บูรณพงศ์
ทั้ง ๑๐ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
กระทรวงกลาโหม
๑๑. พลเอก ฐิตินันท์ ธัญญสิริ
๑๒. พลเอก สิงหศักดิ์ อุทัยมงคล
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๓. พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
๑๔. พลเอก วิสุทธิ์ นาเงิน
๑๕. พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกานนท์

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๕๖ ง

หนา้ ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖. พลอากาศเอก สุรศักดิ์ ทุ่งทอง
๑๗. พลเอก พรรณนพ ศักดิ์วงศ์
๑๘. พลเอก รุจ กสิวุฒิ
๑๙. พลเอก พรเทพ พิริยะโยธิน
๒๐. พลเอก ปัญจะ ธรรมศรี
๒๑. พลเอก ฤทธี อินทราวุธ
๒๒. พลเรือเอก สมภพ สุวิทยาลังการ
๒๓. พลโท สุรพงศ์ เปรมบัญญัติ
๒๔. พลตรี พันธุ์ไชย อินทุลักษณ์
๒๕. พันเอก เอกพล นิโลดม
กองบัญชาการกองทัพไทย
๒๖. พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ
๒๗. พลเอก ยศนันท์ หร่ายเจริญ
๒๘. พลเอก หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ
๒๙. พลเรือเอก สายันต์ ประสงค์สาเร็จ
๓๐. พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรียงค์
๓๑. พลเอก สุรสิทธิ์ ถาวร
๓๒. พลเอก ธงชัย สาระสุข
๓๓. พลเอก ศักดา แสงสนิท
๓๔. พลเอก สุรสิทธิ์ ถนัดทาง
๓๕. พลเอก ยุทธนาสินธุ์ ศรีนุรัตน์เดชา
๓๖. พลเอก ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์
๓๗. พลเอก พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว
๓๘. พลเอก วิศิษฐ์ วิศิษฏ์โยธิน
๓๙. พลเอก วรพล เยี่ยมแสงทอง
๔๐. พลเอก กฤษฎิ์ ยิ้มสู้
๔๑. พลอากาศเอก ชวรัตน์ มารุ่งเรือง
๔๒. พลอากาศเอก ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์
กองทัพบก
๔๓. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท
๔๔. พลเอก สสิน ทองภักดี
๔๕. พลเอก โกญจนาท ศุกระเศรณี

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๕๖ ง
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๔๖. พลเอก สุรเดช เฟื่องเจริญ
๔๗. พลเอก วราห์ บุญญะสิทธิ์
๔๘. พลเอก สมโภชน์ วังแก้ว
๔๙. พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช
กองทัพเรือ
๕๐. พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ
๕๑. พลเรือเอก รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล
๕๒. พลเรือเอก ไตรสิทธิ์ พันธุ์สิทธิ์
๕๓. พลเรือเอก ภาณุ บุณยะวิโรจ
๕๔. พลเรือเอก สุรศักดิ์ เมธยาภา
๕๕. พลเรือเอก สุรพล คุปตะพันธ์
กองทัพอากาศ
๕๖. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง
๕๗. พลอากาศเอก ยรรยง คันธสร
๕๘. พลอากาศเอก พงศธร ไชยเสน
๕๙. พลอากาศเอก อาพล อิ่มบัว
๖๐. พลอากาศเอก วิเชียร ธรรมาธร
ทั้ง ๕๐ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๑. พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา
๖๒. พลเอก เนรมิต มณีนุตร์
๖๓. พลเอก พินิจ ฉัตรเสถียรพงศ์
๖๔. พลเอก สุรศักย์ วัยคุณา
๖๕. พลเอก สวัสดิ์ ทัศนา
๖๖. พลเอก กฤษณะ บวรรัตนารักษ์
๖๗. พลเรือเอก ปรีชาญ จามเจริญ
๖๘. พลโท สุวิชา แก้วรุ่งเรือง
๖๙. พลโท นเรศน์ มีลาภ
กองบัญชาการกองทัพไทย
๗๐. พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน
๗๑. พลเอก วิชัย แชจอหอ

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๕๖ ง

หนา้ ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

กองทัพบก
๗๒. พลเอก วีรชัย อินทุโศภน
กองทัพเรือ
๗๓. พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล
๗๔. พลเรือเอก พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย
๗๕. พลเรือเอก นวพล ดารงพงศ์
๗๖. พลเรือเอก นฤดม แป้นเจริญ
๗๗. พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ
๗๘. พลเรือโท สมหมาย วงษ์จันทร์
กองทัพอากาศ
๗๙. พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์
๘๐. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
๘๑. พลอากาศเอก ถาวรวัฒน์ จันทนาคม
ทั้ง ๒๑ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๘๒. พลโท สุรศักดิ์ ทิมมาศ
ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
กองทัพบก
๘๓. พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์
ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๘๔. พลเอก อนุชิต อินทรทัต
๘๕. พลเอก นภนต์ สร้างสมวงษ์
๘๖. พลเอก วสันต์ รัญเสวะ
๘๗. พลโท ชัยวัฒน์ พิชัยณรงค์
๘๘. พันเอก วิชญะ วานิชย์
๘๙. พันเอก เขตต์ พงษ์ผล
กองบัญชาการกองทัพไทย
๙๐. พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี
๙๑. พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด
กองทัพบก
๙๒. พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๕๖ ง

หนา้ ๑๒๕
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๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

กองทัพเรือ
๙๓. พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์
๙๔. พลเรือเอก พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์
กองทัพอากาศ
๙๕. พลอากาศเอก ปรเมศร์ เกษโกวิท
๙๖. พลอากาศเอก วันชัย นุชเกษม
ทั้ง ๑๓ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
ลาดับที่ ๕ ๗ ถึง ๙ ๒๓ ถึง ๒๕ ๘๘ และ ๘๙ เป็นตุลาการพระธรรมนูญด้วย
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรให้ดารงตาแหน่งตุลาการ
ศาลทหารสูงสุดแทน จานวน ๘๐ ราย ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้
กระทรวงกลาโหม
๑. พลเอก นเรศรักษ์ ฐิตะฐาน
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒. พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ
๓. พลเอก ชูชาติ บัวขาว
๔. พลเอก ชัยพฤกษ์ พูนสวัสดิ์
๕. พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย
๖. พลอากาศเอก ธรินทร์ ปุณศรี
๗. พลเอก สมควร ทองนาค
๘. พลเอก ชมพล อามระดิษ
๙. พลเอก ทรงพล พุ่มวิจิตร
๑๐. พลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์
๑๑. พลเอก ณภัทร สุขจิตต์
๑๒. พลเอก สราวุธ รัชตะนาวิน
๑๓. พลเอก วรวิช มลาสานต์
๑๔. พลเรือเอก มนัสวี บูรณพงศ์
๑๕. พลโท หม่อมหลวงสุปรีดี ประวิตร
๑๖. พลโท สมชาย ชัยวณิชยา
๑๗. พลโท สุภมนัส ภารพบ
๑๘. พลโท ร่มเกล้า ปั้นดี
๑๙. พลโท ชยางกูร ธีรจันทรางกูร
๒๐. พลโท ไพบูลย์ วรวรรณปรีชา

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๕๖ ง
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๒๑. พลโท วิสุทธิ์ เดชสกุล
๒๒. พลโท ธนภัทร ณิยกูล
๒๓. พลโท นุชิต ศรีบุญส่ง
๒๔. พลโท อดินันท์ ไชยฤกษ์
๒๕. พลโท จิรวิทย์ เดชจรัสศรี
๒๖. พลโท กิตติยุทธ กิตติยุทธโยธิน
๒๗. พลโท วีระยุทธ งามอุโฆษ
๒๘. พลตรี ธนาพร สุธรรมพันธุ์
๒๙. พลตรี สมหมาย นิภารัตน์
๓๐. พลตรี อัมรินทร์ บุณยะวิโรจ
๓๑. พันเอก ชัยฤทธิ์ ริมสีม่วง
๓๒. พันเอก นิทัศน์ คล้ายปาน
๓๓. พันเอก วรพล นิยมเสน
๓๔. นาวาเอกหญิง พจนา แก้วนิมิต
๓๕. นาวาเอกหญิง วิภาวี คุปต์กาญจนากุล
๓๖. นาวาอากาศเอกหญิง สุภัทรา ศรีสังข์
กองบัญชาการกองทัพไทย
๓๗. พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
๓๘. พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์
๓๙. พลเอก คารณ เครือวิชฌยาจารย์
๔๐. พลเอก สุพจน์ มาลานิยม
๔๑. พลเรือเอก ช่อฉัตร กระเทศ
๔๒. พลอากาศเอก สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง
๔๓. พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล
๔๔. พลเอก ชัชชัย ภัทรนาวิก
๔๕. พลเอก ภัทรวรรธ คงพันธุ์
๔๖. พลเอก วิวัฒน์ไชย ศรีมานพ
๔๗. พลเอก กิตติ เกตุศรี
๔๘. พลเอก ฉลองชัย ชัยยะคา
๔๙. พลเอก ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์
๕๐. พลเอก ธิติชัย เทียนทอง

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๕๖ ง
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๕๑. พลเอก กฤษณ์ บัณฑิต
๕๒. พลเอก กฤช ปี่ทอง
๕๓. พลอากาศเอก ธนศักดิ์ เมตะนันท์
๕๔. พลอากาศโท สุวรรณ ขาทอง
กองทัพบก
๕๕. พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
๕๖. พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์
๕๗. พลเอก ธเนศ กาลพฤกษ์
๕๘. พลเอก ธัญญพรหม อัศวจินดา
๕๙. พลเอก ธรรมนูญ วิถี
๖๐. พลเอก พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์
๖๑. พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์
๖๒. พลเอก สุรชาติ จิตต์แจ้ง
๖๓. พลเอก สุภโชค ธวัชพีระชัย
กองทัพเรือ
๖๔. พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน
๖๕. พลเรือเอก สมชาย ณ บางช้าง
๖๖. พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม
๖๗. พลเรือเอก พงศกร กุวานนท์
๖๘. พลเรือเอก วศินสรรพ์ จันทวรินทร์
๖๙. พลเรือเอก กาญจน์ ดีอุบล
๗๐. พลเรือเอก บวร มัทวานุกูล
๗๑. พลเรือเอก ทรงวุฒิ บุญอินทร์
๗๒. พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์
๗๓. พลเรือโท สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา
กองทัพอากาศ
๗๔. พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ
๗๕. พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์
๗๖. พลอากาศเอก สุรพล พุทธมนต์
๗๗. พลอากาศเอก ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล
๗๘. พลอากาศเอก เกรียงไกร โสธรชัย

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๕๖ ง

หนา้ ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๗๙. พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา
๘๐. พลอากาศเอก เดชอุดม คงศรี
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ๒๕๖๔
ลาดับที่ ๒๖ และ ๒๙ ถึง ๓๖ เป็นตุลาการพระธรรมนูญด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

