
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 
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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 
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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   
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