
๑๒๘. พันเอกหญิง ปรียาภัสสร์  จรัลพงศ์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๒๙. พันเอกหญิง ศริญญา  เหมวิภาต   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๓๐. นาวาเอกหญิง ฐิติมา  พรหมศิริ   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๓๑. นาวาเอกหญิง ศิริวรรณ  ประดิษฐ์   เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๑๓๒. นาวาอากาศเอกหญิง อนุตตรา  วรวรรณปรีชา  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

กองบญัชาการกองทัพไทย 
๑๓๓. พลเอก ทรงวิทย์  หนุนภักดี   หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า

ผู้บังคับบัญชา  เป็น  รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด   
๑๓๔. พลเอก ศิราวุฒิ  วงศ์ขันตี   ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  

เป็น  รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด   
๑๓๕. พลเรือเอก สุทธินันท์  สมานรักษ์   รองเสนาธิการทหาร  เป็น  รองผู้บัญชาการ

ทหารสูงสุด 
๑๓๖. พลอากาศเอก คงศักดิ์  จันทรโสภา ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติ

ทางอากาศ  เป็น  รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด   
๑๓๗. พลเอก ธิติชัย  เทียนทอง   รองเสนาธิการทหาร  เป็น  เสนาธิการทหาร 
๑๓๘. พลเอก กนกพงษ์  จันทร์นวล   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  

เป็น  รองเสนาธิการทหาร 
๑๓๙. พลอากาศเอก สุพิจจารณ์  ธรรมวาทะเสรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  เป็น   

รองเสนาธิการทหาร 
๑๔๐. พลเอก รักษ์พล  จันทร์เหลือง   ที่ปรึกษาพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  

เป็น  ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย 
๑๔๑. พลเอก วิชัย  ชูเชิด   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  

เป็น  ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
๑๔๒. พลโท อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์   แม่ทัพภาคที่  ๓  เป็น  รองเสนาธิการทหาร 
๑๔๓. พลเรือโท ธานี  แก้วเก้า   รองเสนาธิการทหารเรือ  เป็น  รองเสนาธิการทหาร 
๑๔๔. พลโท อนุสรรค์  คุ้มอักษร   รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพฒันา  

เป็น  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๕



๑๔๕. พลโท โดมศักดิ์  ค าใสแสง   หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า 
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด  เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ าผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

๑๔๖. พลโท กนิษฐ  ชมะนันทน์   ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย  เป็น   
ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย 

๑๔๗. พลโท น าพล  คงพันธ์   รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพฒันา  
เป็น  ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย 

๑๔๘. พลโท ทนงศักดิ์  รองทิม   รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ   
เป็น  ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  (อัตรา  พลเอก) 

๑๔๙. พลโท ไพศาล  งามวงษ์วาน   ผู้อ านวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  เป็น  ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  (อัตรา  พลเอก) 

๑๕๐. พลโท ศุภธัช  นรินทรภักดี   ผู้ บัญชาการวิทยาลั ย เสนาธิการทหาร  
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  เป็น  ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  (อัตรา  พลเอก) 

๑๕๑. พลโท ราเมศร์  สันติบุตร   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเอก) 

๑๕๒. พลโท จีรนันท์  กัณฑวงศ์   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเอก) 

๑๕๓. พลโท ปราโมทย์  ศรีสวัสดิ์   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเอก) 

๑๕๔. พลโท ก าธร  อ่ าสุข   เจ้ากรมสารบรรณทหาร  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเอก) 

๑๕๕. พลโท ทัฬห์  บุญเฉลย   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  
เป็น  เจ้ากรมการสื่อสารทหาร 

๑๕๖. พลโท นพดล  ปิ่นทอง   รองผู้อ านวยการศูนย์ประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริและความมั่นคง  เป็น  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

๑๕๗. พลโท นที  วงศ์อิศเรศ   เจ้ากรมข่าวทหาร  เป็น  รองผู้บัญชาการ
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

๑๕๘. พลโท ด ารงค์  คงเดช   เสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  
เป็น  รองผู้อ านวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและความมั่นคง 

๑๕๙. พลอากาศโท ภูมิใจ  เลขสุนทรากร   ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
เป็น  เสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

๑๖๐. พลโท คัมภีร์  พงษ์วิชัย   หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า 
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด  เป็น  ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ าผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๕



๑๖๑. พลโท ณัฐพงษ์  เพราแก้ว   ผู้ช่ วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจ าผู้บัญชาการทหารสูงสุด  เป็น  ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย 

๑๖๒. พลโท พงศ์เทพ  แก้วไชโย   เ จ้ า ก รมกิ จก า รชายแดนทหาร   เ ป็ น   
ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย   

๑๖๓. พลเรือโท ณัฐพงศ์  เกตุสมบูรณ์   หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า
เสนาธิการทหาร  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลเรือโท) 

๑๖๔. พลอากาศตรี วชิระ  เริงฤทธิ์   ผู้ บั ญ ช า ก า ร วิ ท ย า ลั ย ก า รทั พอ าก าศ   
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  เป็น  เจ้ากรมข่าวทหาร 

๑๖๕. พลตรี สมชัย  มาลินันท์   รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การก่อการร้ายสากล  เป็น  ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล 

๑๖๖. พลตรี สมยศ  ฉันทวรลักษณ์   รองเจ้ากรมยุทธการทหาร  เป็น  ผู้บัญชาการ
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

๑๖๗. พลตรี ณุสรณ์  พิชัยรณรงค์สงคราม   ร อ ง เ จ้ า ก ร ม ส า ร บ ร ร ณ ท ห า ร   เ ป็ น   
เจ้ากรมสารบรรณทหาร 

๑๖๘. พลตรี สุรศักดิ์  พุทธสุวรรณ   รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร  เป็น  
เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร 

๑๖๙. พลตรี ชาติชาย  ชัยเกษม   ผู้ อ านวยการศูนย์ ไซ เบอร์ทหาร   เป็น  
ผู้อ านวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

๑๗๐. พลตรี ธีระยุทธ  จินหิรัญ   ผู้ อ านวยการส านักงานพัฒนาภาค   ๒   
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  เป็น  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

๑๗๑. พลตรี กฤษฏ์ิชัย  จ านงค์เนียร   ผู้ อ านวยการส านักงานพัฒนาภาค   ๑   
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  เป็น  เสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

๑๗๒. พลตรี กุลธวัช  ไว้ใจ   รองเจ้ ากรมข่ าวทหาร   เป็น   หั วหน้ า
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ ารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

๑๗๓. พลตรี ธิบดี  อัมพุนันทน์   ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย  เป็น  
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ ารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

๑๗๔. พลเรือตรี อภิรักษ์  กลิ่นหม่น   รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  
เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ ารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

๑๗๕. พลอากาศตรี ชัยณรงค์  พันธุ์เทศ รอง เสนาธิ การกองบัญชาการควบคุม 
การปฏิบัติทางอากาศ  เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ ารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

๑๗๖. พลตรี ศิริพงษ์  พุ่มพวง   หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า    
รองเสนาธิการทหาร  เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ าเสนาธิการทหาร 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๕



๑๗๗. พลตรี สุเมธ  พรหมตรุษ   รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การก่อการร้ายสากล  เป็น  ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  (อัตรา  พลโท) 

๑๗๘. พลตรี ช านาญ  ช้างสาต   ผู้อ านวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง  
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  เป็น  ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  (อัตรา  พลโท) 

๑๗๙. พลอากาศตรี อธิพร  แสงสวัสดิ์   ผู้ช านาญการกองทัพอากาศ  เป็น  ที่ปรึกษา
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  (อัตรา  พลอากาศโท) 

๑๘๐. พลตรี มนัส  จันดี   รองผู้อ านวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่  ๑   
ส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการ 
กองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๑๘๑. พลตรี สมควร  สาคร   ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๑๘๒. พลตรี อ านาจ  เลิศหิรัณย์   ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย  เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๑๘๓. พลตรี ปธาน  ทองขุนนา ผู้ช านาญการกองบญัชาการกองทพัไทย  เปน็  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๑๘๔. พลตรี เจนสิทธิ์  คนศิลป์   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร   
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๑๘๕. พลตรี ธาวิน  อัครเมธายุทธ   รองเสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๑๘๖. พลตรี น าศักดิ์  สาระสุข   รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ 
กองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๑๘๗. พลตรี กิตติ  คงสมบัติ   รองเสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๑๘๘. พลตรี สุรศักดิ์  เทอดเกียรติกุล   รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ 
กองบัญชาการกองทัพไทย  (อัตรา  พลโท) 

๑๘๙. พลเรือตรี สนั่น  โพธิ์ศรี   หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า 
รองเสนาธิการทหาร  เป็น  รองเจ้ากรมก าลังพลทหาร 

๑๙๐. พลตรี ณัฐพล  แสงจันทร์   ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพ  
กรมยุทธการทหาร  เป็น  รองเจ้ากรมข่าวทหาร 

๑๙๑. พลตรี จักรพงษ์  จันทร์เพ็งเพ็ญ   ผู้อ านวยการส านักปฏิบัติการ  กรมยุทธการทหาร  
เป็น  รองเจ้ากรมยุทธการทหาร 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๕



๑๙๒. พลตรี กฤษฎา  วราทร   ร อ ง เ จ้ า ก รมยุ ท ธบ ริ ก า รทหาร   เ ป็ น   
รองเจ้ากรมส่งก าลังบ ารุงทหาร 

๑๙๓. พลอากาศตรี ชัยพฤกษ ์ ธรรมาธร   ผู้อ านวยการส านักส่งก าลังบ ารุง  กรมส่งก าลัง 
บ ารุงทหารอากาศ  เป็น  รองเจ้ากรมส่งก าลังบ ารุงทหาร 

๑๙๔. พลตรี กฤษณ์  จันทรนิยม   ผู้ อ านวยการส านักงานพัฒนาภาค   ๔   
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  เป็น  รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร 

๑๙๕. พลเรือตรี ชวิช  วงษ์รัตน์   ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส า นั ก กิ จ ก า ร พ ล เ รื อ น   
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ  เป็น  รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร 

๑๙๖. พลอากาศตรี ปริพนธ์  สุขพิมาย ผู้ อ านวยการกองการศึกษา   โรง เรียน 
นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  เป็น  รองเจ้ากรมสื่อสารทหาร 

๑๙๗. พลตรี ทนงศักดิ์  ตันนารัตน์   เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้าย 
สากล  เป็น  รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล 

๑๙๘. พลตรี จิรศักดิ์  พรรังสฤษฏ์   เลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย  เป็น  
รองเจ้ากรมสารบรรณทหาร 

๑๙๙. พลตรี ชูศักดิ์  ธีรากิจ   ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส า นั ก ง านทหา ร พัฒนา   
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  เป็น  รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร 

๒๐๐. พลตรี เชษฐา  นามราช   เสนาธิการกรมยุทธบริการทหาร   เป็น   
รองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร 

๒๐๑. พลตรี กังวาน  สุจินต์   ผู้อ านวยการส านักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง  
กรมกิจการชายแดนทหาร  เป็น  รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร 

๒๐๒. พลตรี ภาณุพงศ์  สุวัณณุสส ์  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย  เป็น  
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

๒๐๓. พลตรี วิชาติ  เอี่ยมไพจิตร์   ผู้ บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก   เป็น   
รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

๒๐๔. พลอากาศตรี กรกฎ  ทิมไสว ผู้บัญชาการศูนย์การปฏิบัติทางอากาศ  
กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ  เป็น  รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ 

๒๐๕. พลตรี ณกานต์  กลัดสวัสดิ์   หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า 
รองเสนาธิการทหาร  เป็น  เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล 

๒๐๖. พลตรี อภิรัชฎ ์ รามนัฎ   ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย  เป็น  
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาภาค  ๑  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๕



๒๐๗. พลตรี หม่อมหลวงประวีร์  จักรพันธุ์   ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส า นั ก ก อ ง บั ญ ช า ก า ร  
กองบัญชาการกองทัพไทย  เป็น  ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาภาค  ๒  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

๒๐๘. พลตรี ศราวุธ  จันทร์พุ่ม   ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย  เป็น  
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาภาค  ๔  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

๒๐๙. พลตรี บรรลุ  เอี่ยมศรี   ผู้ อ านวยการส านักกิจการชายแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน  กรมกิจการชายแดนทหาร  เป็น  ผู้อ านวยการส านักปฏิบัติการเพ่ือความมั่นคง   
กรมกิจการชายแดนทหาร 

๒๑๐. พลตรี ชยุตรา  เสริมสุข   ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย  เป็น  
ผู้อ านวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

๒๑๑. พลตรี รวินทร์  เจริญชัย   ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
เป็น  ผู้อ านวยการส านักการศึกษาทหาร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

๒๑๒. พลตรี พิสิษฐ์  ลิขิตสุภิณ   รองเจ้ ากรมส่ งก าลั งบ ารุ งทหาร   เป็น   
รองเสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

๒๑๓. พลตรี ยุทธศักดิ์  วาสนจิตต์   ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย  เป็น  
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ ารองเสนาธิการทหาร 

๒๑๔. พลตรี อชิรวิชญ์  ศรีไพบูลย ์  ผู้อ านวยการส านักงานสนับสนุน  หน่วยบัญชาการ 
ทหารพัฒนา  เป็น  ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  (อัตรา  พลตรี) 

๒๑๕. พลตรี อรรคเดช  ประทีปอุษานนท์   ผู้อ านวยการส านักการศึกษาทหาร  สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ  เป็น  ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  (อัตรา  พลตรี) 

๒๑๖. พลตรี ประเทือง  ปิยกะโพธิ์   ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ  เป็น  ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  (อัตรา  พลตรี) 

๒๑๗. พลตรี ชนวุฒิ  อิทธิวัฒนะ   ผู้อ านวยการส านักปฏิบัติการกิจการพลเรือน  
กรมกิจการพลเรือนทหาร  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 

๒๑๘. พลตรี ชนุตม์  ศิริธรรม   ผู้ช่ วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจ าเสนาธิการทหาร  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 

๒๑๙. พลตรี ปิยวัชร์  จารุพันธ์   ผู้ช่ วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจ ารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 

๒๒๐. พลตรี รณกร  สายสิญจน์   ผู้ช่ วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจ ารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 

๒๒๑. พันเอก อัษฎางค์  รอดวัฒนกาญจน์   เป็น  รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การก่อการร้ายสากล 

๒๒๒. พันเอก เอื้อมเกียรติ  เจริญสม   เป็น  รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๕



๒๒๓. พันเอก ชาตรี  บัวรักษา   เป็น เสนาธิการกรมยุทธบริการทหาร 
๒๒๔. พันเอก พรรณวัตร  บุญชัย   เป็น ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส า นั ก ป ฏิ บั ติ ก า ร   

กรมยุทธการทหาร 
๒๒๕. พันเอก จุมภฏ  นุรักษ์เขต   เป็น ผู้ อ า น ว ย ก า ร ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก า ร 

เพื่อสันติภาพ  กรมยุทธการทหาร 
๒๒๖. พันเอก ชยพณัฐ  วิริรัตน์   เป็น ผู้อ านวยการส านักปฏิบัติการกิจการ 

พลเรือน  กรมกิจการพลเรือนทหาร 
๒๒๗. พันเอก ปวัน  บุญบันดาล   เป็น ผู้อ านวยการส านักงานทหารพัฒนา  

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
๒๒๘. พันเอก ณรงค์ชัย  ศิริวังไชย   เป็น ผู้ อ านวยการส านักงานสนับสนุน  

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
๒๒๙. พันเอก วชรนันท์  กองศรี   เป็น ผู้อ านวยการส านักกองบัญชาการ  

กองบัญชาการกองทัพไทย 
๒๓๐. พันเอก ณรงค์ชัย  ไชยชนะ   เป็น เลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย 
๒๓๑. พันเอก พุฒิพงษ์  ชีพสมุทร   เป็น ผู้อ านวยการส านักงานพระธรรมนูญทหาร 
๒๓๒. พันเอก อัทธาธร  บูรณากาญจน์   เป็น ผู้อ านวยการศูนย์ไซเบอร์ทหาร 
๒๓๓. พันเอก ศุภกิตติ  ขัมพานนท์   เป็น ผู้อ านวยการส านักงานแพทย์ทหาร  

กรมยุทธบริการทหาร 
๒๓๔. พันเอก ยุทธภูมิ  บุญฤทธิ์   เป็น ผู้อ านวยการส านักกิจการชายแดน 

กับประเทศเพ่ือนบ้าน  กรมกิจการชายแดนทหาร 
๒๓๕. พันเอก ทักษิณ  สิริสิงห   เป็น ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์   

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
๒๓๖. พันเอก ระวี  โรจนวงศ์   เป็น รองเสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกัน

ประเทศ 
๒๓๗. พันเอก นริศ  รุจานันท์   เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า

รองเสนาธิการทหาร 
๒๓๘. นาวาเอก ชาตรี  บวรธรรมจักร   เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า

รองเสนาธิการทหาร 
๒๓๙. พันเอก พลสิทธิ์  สินเหลือ   เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ

ประจ ารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
๒๔๐. พันเอก สุรยา  แม้นเหมือน   เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ

ประจ ารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๕



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


