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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง ใหนายทหารรับราชการ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหนายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ดังตอไปนี้
กระทรวงกลาโหม
๑. พลเอก มนตรี ศุภาพร รองปลัดกระทรวงกลาโหม เปน จเรทหารทั่วไป
๒. พันเอก ณรงคสฤท ประภาสิทธิ เปน หัวหนาสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓. พลเอก สิริชัย ธัญญสิริ รองผูบัญชาการทหารสูงสุด เปน ปลัดกระทรวงกลาโหม
๔. พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี เสนาธิการทหารอากาศ เปน รองปลัดกระทรวงกลาโหม
๕. พลเอก อภิ ช าต เพ็ ญ กิ ต ติ ผู อํ า นวยการสํ า นั ก นโยบายและแผนกลาโหม เป น
รองปลัดกระทรวงกลาโหม
๖. พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหาร เปน รองปลัดกระทรวงกลาโหม
๗. พลโท ไตรรงค อิน ทรทัต ผูทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
๘. พลโท สุ ร ฤทธิ์ จั น ทราทิ พ ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษกองทั พ บก เป น ที่ ป รึ ก ษาพิ เ ศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๙. พลโท ชัยยุทธ เทพยสุวรรณ เจากรมการทหารชาง เปน ที่ปรึกษาพิเ ศษสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๐. พลโท เลิ ศ ฤทธิ์ เวชสวรรค ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิเ ศษกองทัพ บก เป น ที่ ป รึก ษาพิ เ ศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๑. พลโท พิศาล วัฒนวงษคีรี ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เปน ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
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๑๒. พลโท สมบูรณ ทีฆะทรัพย ผูทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๓. พลโท ทศพร งามอุโฆษ ผูทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๔. พลโท สุน ทร ขําคมกุล รองผูอํานวยการศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและ
พลังงานทหาร เปน ผูอํานวยการศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร
๑๕. พลโท ยืนยง ศรีดามา เจากรมการเงินกลาโหม เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการ
ประจําปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๖. พลโท ธวัช จารุกลัส เจากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกัน
ประเทศและพลังงานทหาร เปน ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๑๗. พลโท นรเศรษฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
เปน รองผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๑๘. พลโท ธีระวัฒน สวามิวัสดุ หัวหนานายทหารประสานภารกิจทางทหาร กับกระทรวง
การต างประเทศ สํานั กนโยบายและแผนกลาโหม เป น เจากรมการอุต สาหกรรมทหารศูน ยการ
อุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร
๑๙. พลโท มงคล เผาพงษคลาย ผูทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
รองผูอํานวยการสํานักงบประมาณกลาโหม
๒๐. พลโท ชาตรี ทัตติ รองผูอํานวยการสํานักงบประมาณกลาโหม เปน เจากรมการเงิน
กลาโหม
๒๑. พลโท นริน ทร แทบประสิทธิ์ ผูทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน รองผูอํานวยการศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร
๒๒. พลโท ธีระ บูรณกสิพงษ หัวหนาสํานักปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๓. พลโท สมนึก เจียมสกุล ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพเิ ศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๔. พลโท ปริ ญ ญา คุ ม เปลี่ ย น ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
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๒๕. พลโท วัชระ อักษรศรี ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๖. พลโท วิรัตน บรรเลง หัวหนาสํานักตุลาการทหาร เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๗. พลตรี วรวัฒน อินทรทัต ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝาย
เสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
๒๘. พลตรี พนม บัติประโคน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝาย
เสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
๒๙. พลตรี ผดุงศักดิ์ กลั่นเสนาะ ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูชวย
หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
๓๐. พลตรี จรัล วรพงศ ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการ
ประจําปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๑. พลตรี วินัย แมนเขียน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการ
ประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๒. พลตรี วิษณุ ประยูรศร ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน หัวหนานายทหาร
ฝายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๓. พลเรือตรี พลพรรค เกษกาญจน รองเจากรมอูทหารเรือฝายบริหาร เปน หัวหนานายทหาร
ฝายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๔. พลอากาศตรี ประดิษฐ วัฒนวรางกูร เจากรมการลาดตระเวนทางอากาศ กองบัญชาการ
สนับสนุนทหารอากาศ เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๕. พลตรี ปริ ญ ญา ชั ย สุก วั ฒน ผู ท รงคุ ณวุ ฒิ สํา นั กงานปลั ดกระทรวงกลาโหม เป น
ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๖. พลตรี ฟอย รักเรือง ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม
๓๗. พลตรี ธันวาวัฒน ทิพยจันทร ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ที่ปรึกษา
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๘. พลตรี พฤกษ สุวรรณทัต ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
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๓๙. พลตรี ระบิล สมคิด รองผูบัญชาการหน วยบัญชาการกําลังสํารอง เปน ที่ปรึกษา
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๐. พลตรี วุทธิไกร ผาลิโน เจากรมจเรทหารบก เปน ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๑. พลตรี ไกรฤกษ ขันทองคํา เสนาธิการหนวยบัญชาการกําลังสํารอง เปน ที่ปรึกษา
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๒. พลตรี อธิคม ตันเลิศ ผูบัญชาการกองบัญชาการชวยรบที่ ๒ เปน ที่ปรึกษาสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๓. พลตรี อมฤทธิ์ สุมะโน รองเจากรมยุทธศึกษาทหาร เปน ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๔. พลตรี ประสารโชค ธุวะนุติ ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม
๔๕. พลตรี นิวัติ จันทวัฒน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม
๔๖. พลตรี สุรวิศต ทองนิล ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม
๔๗. พลตรี อดิศร สุวรรณตรา รองผูอํานวยการสํานักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม
เปน ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๘. พลตรี ชายศักดิ์ โสมกุ ล รองผูอํ านวยการศูน ยพัฒนากิจการอวกาศกลาโหม เป น
ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๙. พลเรื อ ตรี พั ฒ นา อิ น ทรบุ ญ ผูท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทัพ เรื อ เป น ที่ป รึ ก ษาสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๕๐. พลเรือตรี ถมรัตน หทโยดม ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ที่ปรึกษา
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๕๑. พลเรือตรี ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง เจากรมการเงินทหารเรือ เปน ที่ปรึกษาสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๕๒. พลอากาศตรี วุ ฒิ นั น ท ตุ ล ยลั ก ษณ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ อากาศ เป น ที่ ป รึ ก ษา
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
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๕๓. พลอากาศตรี สมนึก พาลีบัตร ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เปน ที่ปรึกษาสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๕๔. พลตรี ภิญโญ แกวปลั่ง ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน หัวหนาสํานัก
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๕๕. พลตรี สมบูรณ เอี่ยมโอภาส ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน หัวหนา
นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๕๖. พลอากาศตรี สมศักดิ์ นะวิโรจน เสนาธิ การศู น ยวิท ยาศาสตรแ ละพัฒนาระบบอาวุ ธ
กองทั พ อากาศ เป น หั ว หน า นายทหารประสานภารกิ จ ทางทหารกั บ กระทรวงการต า งประเทศ
สํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๕๗. พลตรี สายัณห อรรถเกษม ผูชวยเจากรมพระธรรมนูญ เปน หัวหนาสํานักตุลาการทหาร
๕๘. พลตรี จตุ ร พร โสภณ ตุ ล าการพระธรรมนู ญ หั ว หน า คณะฝ า ยศาลทหารสู ง สุ ด
เปน ผูชวยเจากรมพระธรรมนูญ
๕๙. พลตรี ดํารงศักดิ์ ศรีศุภผล ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ตุลาการ
พระธรรมนูญหัวหนาคณะฝายศาลทหารสูงสุด
๖๐. พลตรี สรรเสริ ญ ตูจิน ดา ตุล าการพระธรรมนูญหั วหน าคณะฝา ยศาลทหารสู งสุ ด
เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๑. พลตรี ประเวศ บุษยะมา หัวหนาอัยการทหาร เปน ตุลาการพระธรรมนูญหัวหนา
ศาลทหารกรุงเทพ
๖๒. พลตรี ห ญิ ง ทสพร เบญจนาค ผู อํ า นวยการโรงงานเภสั ช กรรมทหาร ศู น ย การ
อุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๓. พลตรี ห ญิ ง นงพร สุ ว งศ สิ น ธุ ผู ช ว ยผู อํ า นวยการสํ า นั ก งบประมาณกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๔. พลตรีหญิง สุจิตรา รังสาดทอง ผูชวยเจากรมการเงิน กลาโหม เปน ผูทรงคุณวุ ฒิ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๕. พลตรีหญิง เล็ก กฤษประเสริฐ นักวิชาการพิเศษ สํานักงานวิจัยและพัฒนาการทหาร
กลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
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๖๖. พลตรี นอบ สุ ท ธิ พ งษ ผู ชํ า นาญการกรมการเงิ น กลาโหม เป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๗. พลตรี อาคม สุ ข ะสุ ค น ธ ผู ช ว ยหั ว หน า น ายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รองปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๘. พลตรี เดชา เหมกระศรี รองหัวหนาสํานักปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๙. พลตรี ภั ท รกฤตย ธี ร ะรั ต น ผู ช ว ยผู อํ า นวยการสํ า นั ก งบประมาณกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๐. พลตรี พัช ราวุ ธ วงษเ พชร นายทหารประสานภารกิจทางทหารกั บสํา นัก งานสภา
ความมั่นคงแหงชาติ สํานักนโยบายและแผนกลาโหม เปน ผูชวยผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน
กลาโหม
๗๑. พลตรี วัชรพันธ ชมเดช นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการตางประเทศ
สํานักนโยบายและแผนกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๒. พลตรี ปริญญา วีระประสิทธิ์ ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
ผูอํานวยการศูนยศึกษายุทธศาสตรกลาโหม
๗๓. พลตรี สุทัศน ฤทธิสมิต ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน หัวหนา
ศูนยประสานงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง สํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๗๔. พลตรี สมชาย วัชรานาถ ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน หัวหนา
ศูนยอํานวยการประสานงานขาวกรอง สํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๗๕. พลตรี ฐิตินันท ธัญญสิริ ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม
เปน รองผูอํานวยการสํานักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม
๗๖. พลตรี สิทธิพร ภัทรเสน ที่ปรึกษาทางเทคนิค ศูนยพัฒนากิจการอวกาศกลาโหม เปน
รองผูอํานวยการศูนยพัฒนากิจการอวกาศกลาโหม
๗๗. พลตรี สั ญ ญลั ก ขณ เกิ ด ผล นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
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๗๘. พลตรี จารุ ม าศ เรื อ งสุ ว รรณ นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงกลาโหม เป น นายทหารประสานภารกิ จ ทางทหารกั บ กระทรวงการต า งประเทศ
สํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๗๙. พั น เอก จิ ร ายุ ส จั ก รทอง เป น นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงกลาโหม
๘๐. พั น เอก ศุ ภ ฤกษ ไม แ ก ว เป น นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงกลาโหม
๘๑. นาวาเอก พฤหัส จัน ทรกุล เปน นายทหารฝ ายเสนาธิ การประจํา รัฐ มนตรี วา การ
กระทรวงกลาโหม
๘๒. พันเอก กฤษพงศ แกวจิน ดา เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐ มนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม
๘๓. พั น เอก จรั ญ สารสิ ท ธิ์ เป น นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงกลาโหม
๘๔. พัน เอก พี ระพงษ โตบุญ มี เป น นายทหารฝา ยเสนาธิ การประจํา รั ฐ มนตรี ว าการ
กระทรวงกลาโหม
๘๕. พันเอก จักรา กรานเลิศ เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจําปลัดกระทรวงกลาโหม
๘๖. พันเอก วีรยศ เพชรบัวศักดิ์ เปน รองหัวหนาสํานักปลัดกระทรวงกลาโหม
๘๗. พั น เอก จุ ฑ าธุ ช กุ ญ ชรานุ ส สรณ เป น นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า สํ า นั ก
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๘๘. นาวาอากาศเอก สมเกียรติ พิม พมีลาย เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจําสํานัก
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๘๙. พั น เอก สมบั ติ ปานกุ ล เป น ผู ช ว ยหั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รองปลัดกระทรวงกลาโหม
๙๐. นาวาอากาศเอก สนั่น พิทยาภรณ เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
รองปลัดกระทรวงกลาโหม
๙๑. พั น เอก พิ ช าติ เขม น จั น ทร เป น ผู ช ว ยหั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รองปลัดกระทรวงกลาโหม
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๙๒. นาวาเอก หมอมหลวงอนุนพนันท นวรัตน เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการ
ประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๙๓. พันเอก อภิชาติ แกวมโน เปน ตุลาการพระธรรมนูญหัวหนาคณะฝายศาลทหารสูงสุด
๙๔. พันเอก ผิน ปญญาธีระ เปน หัวหนาอัยการทหาร
๙๕. พันเอก ชาติชิต ตรีรัตน เปน ผูชว ยผูอํานวยการสํานักงบประมาณกลาโหม
๙๖. พันเอก ทศพร เมธสุทธิ์ เปน ผูชวยผูอํานวยการสํานักงบประมาณกลาโหม
๙๗. พันเอก เรืองปญญา โคปาละสุต เปน ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานวิจัยและพัฒนา
การทหารกลาโหม
๙๘. พัน เอก หมอมหลวงสุปรีดี ประวิตร เปน นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับ
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๙๙. พั น เอกหญิ ง พรศรี คิ ด ชอบ เป น ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานแพทย สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๐๐. พันเอกหญิง ประคิณัน ต แสงรุงเรือง เปน นักวิช าการพิเ ศษ สํานักงานวิจัยและ
พัฒนาการทหารกลาโหม
๑๐๑. พันเอก พิทักษ เกียรติพัน ธ เปน ที่ปรึกษาทางเทคนิค ศูน ยพัฒนากิจการอวกาศ
กลาโหม
๑๐๒. พันเอก จักรี ตันติพงศ เปน ผูอํานวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนยการอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศและพลังงานทหาร
๑๐๓. พันเอก พิเชษฐ อัษฎานุวัฒน เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๐๔. พันเอก ตระหงาน สุจริต เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๐๕. พันเอก ชาติวัฒน งามนิยม เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๐๖. พันเอก ประสิทธิ์ ศิริวรรณ เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๐๗. พันเอก พสิษฐ ศรีสุวรรณ เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๐๘. พันเอก สุรพล ชื่นรัตนกุล เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๐๙. พันเอก สรรชัย กาญจนลาภ เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๑๐. พันเอก รวิช นกยูงทอง เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๑๑. พันเอก ทรงพล ไพนุพงศ เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
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๑๑๒. พันเอก เอกชัย จันทรศรี เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๑๓. นาวาอากาศเอก ประสิทธิ์ ธนณาเคนทร เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม
๑๑๔. นาวาอากาศเอก สมเกียรติ สะอาดรักษ เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม
๑๑๕. นาวาอากาศเอก สังคม ยุวนิมิ เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๑๖. นาวาอากาศเอก วิศิษฐ ดุสิตนานนท เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม
๑๑๗. นาวาอากาศเอก ชนิน ทร บํารุ งวุทธิ์ เปน ผู ชํานาญการสํานัก งานปลัด กระทรวง
กลาโหม
๑๑๘. พันเอกหญิง พนิดา กังวานพณิชย เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๑๙. พันเอกหญิง นงเยาว ลี้สุวรรณ เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๒๐. พันเอกหญิง จริยา เสริมนรา เปน ผูชวยเจากรมการเงินกลาโหม
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๒๑. พลเอก เรืองโรจน มหาศรานนท ประธานคณะที่ ป รึ ก ษากองบั ญ ชาการทหาร
สูงสุด เปน ผูบัญชาการทหารสูงสุด
๑๒๒. พลเอก บุญสราง เนียมประดิษฐ เสนาธิการทหาร เปน รองผูบัญชาการทหารสูงสุด
๑๒๓. พลเรือเอก สุรินทร เริงอารมณ เสนาธิการทหารเรือ เปน รองผูบัญชาการทหารสูงสุด
๑๒๔. พลอากาศเอก ระเดน พึ่งพักตร ผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ เปน รองผูบัญชาการ
ทหารสูงสุด
๑๒๕. พลเอก เลิศรัตน รัตนวานิช ผูชวยผูบัญชาการทหารบก เปน เสนาธิการทหาร
๑๒๖. พลเอก วิ นิจ บุณยะประภัศ ร ผูบั ญชาการสถาบัน วิช าการป องกัน ประเทศ เป น
ประธานคณะที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๒๗. พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เปน รองเสนาธิการทหาร
๑๒๘. พลเอก สุ ร พั น ธ พุ ม แก ว ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษกองทั พ บก เป น ผู บั ญ ชาการ
หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
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๑๒๙. พลอากาศเอก บุ รี รั ต น รั ต นวานิ ช ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษกองทั พ อากาศ เป น
รองเสนาธิการทหาร
๑๓๐. พลเอก พิศณุ อุไรเลิศ ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๓๑. พลเอก สมโภชน จิน ดาวัฒนะ ที่ป รึก ษาพิเศษกองบัญชาการทหารสู งสุด เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๓๒. พลโท ปฐมพงษ เกษรศุกร รองเสนาธิการทหารบก เปน ผู บัญชาการสถาบั น
วิชาการปองกันประเทศ
๑๓๓. พลเรือโท ยงยศ หวงนิกร รองผูบัญชาการกองเรือยุทธการ เปน รองเสนาธิการทหาร
๑๓๔. พลโท ทนงศักดิ์ ตุวินัน ทน ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกัน ราชอาณาจักร สถาบัน
วิชาการปองกันประเทศ เปน ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ (อัตรา พลเอก)
๑๓๕. พลโท อุดม พรหมโยธิน แมทัพนอยที่ ๑ เปน ที่ปรึกษาสถาบัน วิช าการปองกัน
ประเทศ (อัตรา พลเอก)
๑๓๖. พลเรือโท กานต คชวัฒน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เปน ที่ปรึกษาสถาบัน
วิชาการปองกันประเทศ (อัตรา พลเรือเอก)
๑๓๗. พลอากาศโท อดิเรก จํารัสฤทธิรงค ผูบัญชาการศูนยวิทยาศาสตรและพัฒนาระบบ
อาวุธกองทัพอากาศ เปน ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๑๓๘. พลโท ดํารงศักดิ์ มั่นศรี ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน หัวหนา
นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการทหารสูงสุด
๑๓๙. พลโท อนุ ส รณ เทพธาดา เจ า กรมการสื่ อ สารทหาร เป น ที่ ป รึ ก ษาพิ เ ศษ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๔๐. พลโท สุทธิรักษ กาญจนารักษ ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน
ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๔๑. พลอากาศโท พิชาญ กรานเลิศ ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน
ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๔๒. พลโท อัครชัย จันทรโตษะ ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
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๑๔๓. พลโท ดนัย เงินโสภา ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๔๔. พลโท สมบูรณ พันธุวัฒนา ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๔๕. พลโท ธีรพงศ จิระวงศ ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๔๖. พลโท รณชัย บําเพ็ญอยู ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๔๗. พลโท ยุทธพงษ พวงทอง ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๔๘. พลโท ป ติ กั ม พู พ งศ รองผู บั ญ ชาการสถาบั น วิ ช าการป อ งกั น ประเทศ เป น
ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
๑๔๙. พลโท เหมรัฐ ขํานิล ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูบัญชาการ
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
๑๕๐. พลเรื อโท สุช าติ หงษประสงค ผูช วยเสนาธิก ารทหารเรื อฝายยุทธบริการ เป น
เจากรมสงกําลังบํารุงทหาร
๑๕๑. พลโท เสรณี รัตนชื่น เสนาธิการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา เปน รองผูบัญชาการ
หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
๑๕๒. พลโท สมบั ติ ม ว งกล่ํ า ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษกองทั พ บก เป น เสนาธิ ก าร
หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
๑๕๓. พลโท สุวัฒน อักษรกิตติ์ ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการ
ทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๕๔. พลโท สุคนธ เนื่องกันทา หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําเสนาธิการทหาร
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๕๕. พลโท สุรชาติ หงษทอง ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
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๑๕๖. พลอากาศโท ชัยนัน ท ธรรมสุจริต ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๕๗. พลโท วิ ชิ ต เคนคะสุ ม าตร ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๕๘. พลโท ลวน ชูวงษ ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๕๙. พลโท ภาษิต สนธิขันธ หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวง
กลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๖๐. พลโท นิ พัทธ ทองเล็ก รองผู อํานวยการสํานั กนโยบายและแผนกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๖๑. พลตรี วรรณชนะ เมืองประชา ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ที่ปรึกษากองบัญชาการ
ทหารสูงสุด
๑๖๒. พลตรี ภุชงค ขุนทอง รองปลัดบัญชีทหาร เปน ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๖๓. พลตรี สมเกียรติ มาสมบูรณ รองจเรทหาร เปน ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๖๔. พลตรี ปยะศักดิ์ เทศบุตร รองเจากรมสารบรรณทหาร เปน ที่ปรึกษากองบัญชาการ
ทหารสูงสุด
๑๖๕. พลตรี สมพล วีระศักดิ์ รองผูบัญชาการศูน ยรักษาความปลอดภัย เปน เจากรม
การสื่อสารทหาร
๑๖๖. พลตรี วิ บู ล ย ป ย ะพิ สุ ท ธิ์ ผู บั ญ ชาการศู น ย ก ารทหารป น ใหญ เป น ที่ ป รึ ก ษา
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๖๗. พลตรี นพดล รัช ตะนาวิน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ที่ปรึกษากองบัญชาการ
ทหารสูงสุด
๑๖๘. พลตรี อรรคพล จํ า ปาน อย รองเจ า กรมการสรรพกํา ลั ง ทหาร เป น ที่ ป รึ ก ษา
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๖๙. พลตรี กฤษฏ จันทะยานี ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝาย
เสนาธิการประจําผูบัญชาการทหารสูงสุด
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๑๗๐. พลตรี วิศาล จันทสุนทร ผูอํานวยการสถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร สถาบันวิชาการ
ปองกันประเทศ เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองผูบัญชาการทหารสูงสุด
๑๗๑. พลเรือตรี เอกชัย ชมสุวรรณ รองผูบัญชาการหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน เป น
หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองผูบัญชาการทหารสูงสุด
๑๗๒. พลตรี พิศิษฐ วณิเกี ยรติ ผู ทรงคุณ วุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน หัวหน า
นายทหารฝายเสนาธิการประจํารองผูบัญชาการทหารสูงสุด
๑๗๓. พลอากาศตรี ปญญา ศรีสุวรรณ เจากรมจเรทหารอากาศ เปน หัวหนานายทหารฝาย
เสนาธิการประจําเสนาธิการทหาร
๑๗๔. พลตรี วี รศั กดิ์ ปานเจริ ญ รองผูบั ญชาการหนว ยบั ญชาการสงครามพิเ ศษ เป น
ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ (อัตรา พลโท)
๑๗๕. พลเรือตรี วรพจน วนินทานนท รองเจากรมอูทหารเรือฝายเทคนิค เปน ที่ปรึกษา
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ (อัตรา พลเรือโท)
๑๗๖. พลอากาศตรี โสภณ ทําประโยชน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน
ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ (อัตรา พลอากาศโท)
๑๗๗. พลตรี วสิษฐธร สุขสภา ผูบัญชาการหนวยขาวกรองทางทหาร เปน จเรทหาร
๑๗๘. พลตรี ประสิ ท ธิ ชัย พิ บู ลรั ต น รองผู อํ า นวยการวิ ทยาลั ย ป องกั น ราชอาณาจั ก ร
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ เปน รองผูบัญชาการสถาบันวิชาการปองกันประเทศ
๑๗๙. พลเรือตรี สมศักดิ์ สุทธิไวยกิจ รองผูบัญชาการหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน เปน
ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองผูบัญชาการทหารสูงสุด
๑๘๐. พลตรี วุฒินันท ลีลายุทธ ผูชวยปลัดบัญชีทหาร เปน รองปลัดบัญชีทหาร
๑๘๑. พลตรี ธนู อําไพ รองผูบัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการปองกัน
ประเทศ เปน รองเจากรมยุทธศึกษาทหาร
๑๘๒. พลตรี เอกชัย ศรีวิล าศ ผู ชวยผู บัญชาการสถาบัน วิช าการปองกันประเทศ เป น
รองผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
๑๘๓. พลตรี พนา ถนอมสิ งห ผูชวยเจากรมยุท ธศึกษาทหาร เปน ผูชวยผูบัญชาการ
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
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๑๘๔. พลอากาศตรี ไมตรี โอสถหงษ เสนาธิ ก ารสถาบั น วิ ช าการทหารอากาศชั้ น สู ง
กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ เปน รองผูบัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการ
ปองกันประเทศ
๑๘๕. พลตรี เชาวฤทธิ์ ประภาจิ ตร ผู ชว ยผูบั ญชาการศู น ยรั ก ษาความปลอดภัย เป น
รองผูบัญชาการศูนยรักษาความปลอดภัย
๑๘๖. พลตรี ณัฐ ติพล กนกโชติ ผูชวยเจากรมการสรรพกําลังทหาร เปน รองเจากรม
การสรรพกําลังทหาร
๑๘๗. พลตรี ภัสสร อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากร สํานักงาน
ปลัดบัญชีทหาร เปน ผูชวยเจากรมยุทธบริการทหาร
๑๘๘. พลตรี ไพรสัณฑ กุศลวงษ ผูชวยจเรทหาร เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหาร
สูงสุด
๑๘๙. พลตรี พิบูลย มุงหมาย ผูชวยเจากรมสารบรรณทหาร เปน รองเจากรมสารบรรณทหาร
๑๙๐. พลตรี ประเสริฐสุทธิ์ ทองขาว ผูอํานวยการสํานักงานทหารพัฒนา หนวยบัญชาการ
ทหารพัฒนา เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๙๑. พลตรี ชยพัทธ หนองแสง ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๔ หนวยบัญชาการ
ทหารพัฒนา เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๙๒. พลตรี พงษสุระ ปยวรรณ ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูชวย
ปลัดบัญชีทหาร
๑๙๓. พลตรี อมรเทพ ศศิวรรณพงศ ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีทหาร เปน รองจเรทหาร
๑๙๔. พลตรี สุ ม น สุ ร ทิ ณ ฑ ผู ช ว ยเจ า กรมยุ ท ธบริ ก ารทหาร เป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๙๕. พลตรี อุดม พูลสวัสดิ์ ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูชวยเจากรม
การสรรพกําลังทหาร
๑๙๖. พลตรี นพรั ต น ยอดวิ ม ล ผู อํ า นวยการสํ า นั ก วางแผนการฝ ก ร ว มและผสม
กรมยุทธการทหาร เปน ผูชวยเจากรมยุทธการทหาร
๑๙๗. พลเรือตรี บงสุช สิงหณรงค ผูชํานาญการกองทัพ เรือ เป น ผูอํานวยการสํานั ก
วางแผนการฝกรวมและผสม กรมยุทธการทหาร
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๑๙๘. พลตรี วิศิษฐ บุศยารัศมี ผูชวยเจากรมสงกําลังบํารุงทหาร เปน รองเจากรมสงกําลัง
บํารุงทหาร
๑๙๙. พลเรื อตรี พจนา เผื อกผอ ง หัว หน านายทหารฝ ายเสนาธิก ารประจํา เสนาธิก าร
ทหารเรือ เปน ผูบัญชาการโรงเรียนชางฝมือทหาร กรมยุทธศึกษาทหาร
๒๐๐. พลตรี สุรพงษ สุวรรณอัตถ ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําเสนาธิการทหาร
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๒๐๑. พลตรี วิทวัส บุญยสัมพันธุ ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูชวยปลัด
บัญชีทหาร
๒๐๒. พลตรี ไพบูลย บุญรอด ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูชวยจเรทหาร
๒๐๓. พลตรี ชูศักดิ์ สันติวรวุฒิ หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองเสนาธิการทหาร
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๒๐๔. พลตรี วิสุทธิ์ นาเงิน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองผูบัญชาการ
ทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๒๐๕. พลตรี สมคิด หงษทอง ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๒๐๖. พลตรี ชาญณรงค วิจิตร ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๒๐๗. พลตรี ชั ย ยนต เที ย มชั ย ภู มิ ผู ชํ า นาญการกองบั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด เป น
ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๒๐๘. พลตรี ปย โสภัณณา ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๒๐๙. พลตรี ห ญิ ง จุ ไ รภั ท ร ยาทิ พ ย ผู ชํ า นาญการกองบั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด เป น
ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๒๑๐. พลตรี พิชัย โพธิทัต นายทหารฝายเสนาธิการประจําสํานักปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๒๑๑. พลตรี อั ธ ยา สุ ค นธสิ ง ห ผู ช ว ยหั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รองปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
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๒๑๒. พลตรี รุงรุจ พุมนิคม นักวิชาการพิเศษ สํานักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๒๑๓. พลตรี ธานี วสวานนท นั กวิ ช าการพิ เ ศษ สํ านั ก งานวิ จั ยและพั ฒนาการทหาร
กลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๒๑๔. พลตรีหญิง กรรณิกา ศศิประภา ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๒๑๕. พันเอก เศรษฐภณ นาวาเจริญ เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
รองผูบัญชาการทหารสูงสุด
๒๑๖. นาวาอากาศเอก บุญรัตน สุขสมบูรณ เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการ
ประจํารองผูบัญชาการทหารสูงสุด
๒๑๗. พันเอก สมโภช บานไร เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําเสนาธิการทหาร
๒๑๘. พันเอก องอาจ รัตนวิชัย เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองเสนาธิการทหาร
๒๑๙. นาวาเอก สุรพจน ทองสิมา เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองเสนาธิการทหาร
๒๒๐. นาวาอากาศเอก อภิชาติ สูศิริ เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองเสนาธิการทหาร
๒๒๑. พันเอก รุจวินท กิจวิทย เปน ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ (อัตรา พลตรี)
๒๒๒. พัน เอก ชัยฤกษ แกวพรหมมาลย เปน ที่ปรึกษาสถาบันวิช าการปองกันประเทศ
(อัตรา พลตรี)
๒๒๓. พันเอก ชินเสณ ทองโกมล เปน ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ (อัตรา พลตรี)
๒๒๔. พันเอก โสภณ ปรุงสุวรรณ เปน ผูชาํ นาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด
๒๒๕. พันเอก จิระ เกษเกษม เปน ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด
๒๒๖. พันเอก จิรศักดิ์ บุญแลบ เปน ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด
๒๒๗. พันเอก วีระ วงศสรรค เปน ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด
๒๒๘. พันเอก ศักดิ์สิทธิ์ นอมศิริ เปน ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด
๒๒๙. พันเอก พรเทพ พิริยะโยธิน เปน ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด
๒๓๐. พันเอก พันธุดี มหาศรานนท เปน ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด
๒๓๑. พันเอก สุรจิตร สิทธิประณีต เปน ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด
๒๓๒. พันเอก อมรเทพ โรจนสโรช เปน ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีทหาร
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๒๓๓. พันเอก อุชุกร สาครนาวิน เปน ผูชวยเจากรมสารบรรณทหาร
๒๓๔. นาวาอากาศเอก คะเชนทร วิเ ศษรจนา เปน ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากร
สํานักงานปลัดบัญชีทหาร
๒๓๕. นาวาอากาศเอก ธีระพงษ วรรณสําเริง เปน ผูชวยเจากรมสงกําลังบํารุงทหาร
๒๓๖. พันเอก วิสิษฐ แจงประจักษ เปน ผูอํานวยการสถาบันวิจัยทางยุทธศาสตรสถาบัน
วิชาการปองกันประเทศ
๒๓๗. พันเอก วิเชียร ศิริสุนทร เปน ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๔ หนวยบัญชาการ
ทหารพัฒนา
๒๓๘. พันเอก ประสาท สุขเกษตร เปน ผูชวยเจากรมยุทธศึกษาทหาร
๒๓๙. พันเอก ผณิศวร จันทวรินทร เปน ผูชวยผูบัญชาการศูนยรักษาความปลอดภัย
๒๔๐. พันเอก วรเทพ ดิษยบุตร เปน ผูอํานวยการสํานักงานทหารพัฒนา หนวยบัญชาการ
ทหารพัฒนา
กองทัพบก
๒๔๑. พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน ผูชวยผูบัญชาการทหารบก เปน ผูบัญชาการทหารบก
๒๔๒. พลเอก วิชิต ยาทิพย รองปลัดกระทรวงกลาโหม เปน รองผูบัญชาการทหารบก
๒๔๓. พลเอก ไพโรจน พานิ ช สมั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษกองทั พ บก เป น ประธาน
คณะที่ปรึกษากองทัพบก
๒๔๔. พลเอก ไพโรจน วัฒนโยธิน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๔๕. พลเอก พงษศักดิ์ เอกบรรณสิงห ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก
๒๔๖. พลเอก เอนก สิทธิวงศ ผูทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
ผูทรงคุณวุฒพิ ิเศษกองทัพบก
๒๔๗. พลเอก อมรฤทธิ์ แพทยเจริญ ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
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๒๔๘. พลเอก จุมพฏ กาญจนิน ทุ ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๔๙. พลโท โสภณ ศีลพิพัฒน รองเสนาธิการทหารบก เปน เสนาธิการทหารบก
๒๕๐. พลโท ไพศาล กตัญู แมทัพภาคที่ ๑ เปน ผูชวยผูบัญชาการทหารบก
๒๕๑. พลโท พรชัย กรานเลิศ รองผูบัญชาการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา เปน ผูชวย
ผูบัญชาการทหารบก
๒๕๒. พลโท สุเทพ โพธิ์ สุวรรณ ผูบั ญชาการโรงเรีย นนายรอ ยพระจุล จอมเกล า เป น
หัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
๒๕๓. พลโท พิชาญเมธ มวงมณี แมทัพภาคที่ ๓ เปน ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
๒๕๔. พลโท เหิร วรรณประเสริฐ แมทัพภาคที่ ๒ เปน ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
๒๕๕. พลโท กิตติพงษ เกษโกวิท ผูชวยเสนาธิการทหารบกฝายยุทธการ เปน รองเสนาธิการทหารบก
๒๕๖. พลโท จงศั ก ดิ์ พานิ ช กุ ล ผู ช ว ยเสนาธิ ก ารทหารบกฝ า ยกิ จ การพลเรื อ น เป น
รองเสนาธิการทหารบก
๒๕๗. พลโท ประหยัด ชนะ รองหัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๕๘. พลโท กิตติภูมิ ศรีวฤทธิ์ รองหัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๕๙. พลโท สุกิจ ขมะสุนทร ที่ปรึกษากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๖๐. พลโท ไพโรจน รั ฐ ประเสริ ฐ ที่ ป รึ ก ษากองทั พ บก เป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษ
กองทัพบก
๒๖๑. พลโท ถวิล มะลิวัลย ที่ปรึกษากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๖๒. พลโท ลิขิต เชาวนานนท ที่ปรึกษากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๖๓. พลโท วี ร ะ ชุ ม ใจ นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า ผู บั ง คั บ บั ญ ชา สํ า นั ก งาน
ผูบังคับบัญชากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๖๔. พลโท สุภาษิต วรศาสตร ผูชวยเสนาธิการทหารบกฝายกําลังพล เปน เจากรมการทหารชาง
๒๖๕. พลโท สุเจตน วัฒนสุข แมทัพนอยที่ ๒ เปน แมทัพภาคที่ ๒
๒๖๖. พลโท สพรั่ง กัลยาณมิตร แมทัพนอยที่ ๓ เปน แมทัพภาคที่ ๓
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๒๖๗. พลโท ประวิชช ตันประเสริฐ เจ า กรมแพทย ท หารบก เป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษ
กองทัพบก
๒๖๘. พลโท บุญเลิศ จันทราภาส ผูอํานวยการศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา เปน
เจากรมแพทยทหารบก
๒๖๙. พลโท สันติ คุตตะสิงคี ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําปลัดกระทรวง
กลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๗๐. พลโท ภัทรินทร ลีลายุทธ หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวง
กลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๗๑. พลโท ประวิ ท ย กลิ่ น ทอง ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๗๒. พลโท เตชิ ต บรรจงอั ก ษร ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๗๓. พลโท นเรนทรสืบศักดิ์ โลกะกะลิน ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๗๔. พลโท ปกิ จ ดํ า ริ ส ถลมารค ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๗๕. พลโท อํ า นวย ถิ ร ะชุ ณ หะ ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๗๖. พลโท บั ญ ชา กิ ต ติ คุ ป ต ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๗๗. พลโท ชัย โรจน ธรรมศารทูล ที่ปรึ กษาสํานัก งานปลัดกระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๗๘. พลโท บู ร วั ฒ น ศุ ภ วณิ ช ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๗๙. พลโท เอกชัย จุลเสวก ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก
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๒๘๐. พลโท ชาญณรงค รสจั น ทน ที่ ป รึ ก ษาสถาบั น วิ ช าการป อ งกั น ประเทศ เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๘๑. พลโท นฤดม เทียนใส ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก
๒๘๒. พลตรี มนตรี ชมภูจันทร ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ผูชวยเสนาธิการทหารบก
ฝายกําลังพล
๒๘๓. พลตรี ชาติชาย บุญวัฒนะกุล รองแมทัพภาคที่ ๓ เปน ผูชวยเสนาธิการทหารบก
ฝายยุทธการ
๒๘๔. พลตรี จริยะ ทองทับ รองเจากรมยุทธศึกษาทหารบก เปน ผูชวยเสนาธิการทหารบก
ฝายกิจการพลเรือน
๒๘๕. พลตรี ประกอบชัย สุว รรณประกร ผู ทรงคุ ณวุฒิ กองทั พบก เป น รองหัว หน า
คณะนายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
๒๘๖. พลตรี ณัฐเทพ สมคะเน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน รองหัวหนาคณะนายทหาร
ฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
๒๘๗. พลตรี ปรีชา โตสุขศรี ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ที่ปรึกษากองทัพบก
๒๘๘. พลตรี โกวิท รักษาเสรี ผูบญ
ั ชาการศูนยการบินทหารบก เปน ที่ปรึกษากองทัพบก
๒๘๙. พลตรี สมชาย ไพทักศรี ผูบัญชาการวิทยาลัยการทัพบก สถาบันวิชาการทหารบก
ชั้นสูง เปน ที่ปรึกษากองทัพบก
๒๙๐. พลตรี รุงโรจน จํารัสโรมรัน ผูบัญชาการศูนยการทหารมา เปน ที่ปรึกษากองทัพบก
๒๙๑. พลตรี เจน คีรีทวีป ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เปน นายทหารฝายเสนาธิการ
ประจําผูบังคับบัญชา สํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๙๒. พลตรี วีรวิทย คูสําราญ รองเจากรมสรรพาวุธทหารบก เปน เจากรมสรรพาวุธ
ทหารบก
๒๙๓. พลตรี อนุพงษ เผาจินดา รองแมทัพภาคที่ ๑ เปน แมทัพภาคที่ ๑
๒๙๔. พลตรี จิรสิทธิ เกษะโกมล รองแมทัพภาคที่ ๑ เปน แมทัพนอยที่ ๑
๒๙๕. พลตรี วิบูลยศักดิ์ หนีพาล รองแมทัพภาคที่ ๒ เปน แมทัพนอยที่ ๒
๒๙๖. พลตรี ธวัชชัย วัฒนะ รองแมทัพภาคที่ ๓ เปน แมทัพนอยที่ ๓
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๒๙๗. พลตรี กมล แสนอิสระ รองผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปน
ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
๒๙๘. พลตรี วิทยา ชอวิเชียร รองเจากรมแพทยทหารบก เปน ผูอํานวยการศูนยอํานวย
การแพทยพระมงกุฎเกลา
๒๙๙. พลตรี จิ ต ตนั น ท วี ร ะณรงค ที่ ป รึ ก ษาสถาบั น วิ ช าการป อ งกั น ประเทศ เป น
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๐๐. พลตรี สิโรจน ชูศักดิ์ ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพบก
๓๐๑. พลตรี ธนวัฒน อินทรศิริ ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพบก
๓๐๒. พลตรี พงศ พัฒน เจริญ พงษ ผูชวยหัวหน าคณะนายทหารฝา ยเสนาธิการประจํ า
ผูบังคับบัญชา เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๐๓. พลตรี วัน ชัย ทโยประการ ผูชวยหัวหนาคณะนายทหาร ฝายเสนาธิการประจํ า
ผูบังคับบัญชา เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๐๔. พลตรี โกวิ น ทร ศิ ล ปาจารย นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า ผู บั ง คั บ บั ญ ชา
สํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๐๕. พลตรี พิชัย ฤกษสําราญ นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา สํานักงาน
ผูบังคับบัญชากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๐๖. พลตรี อัครินทร นาคจินดา นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา สํานักงาน
ผูบังคับบัญชากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๐๗. พลตรี จุรินทร เรืองธรรม นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา สํานักงาน
ผูบังคับบัญชากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๐๘. พลตรี ปญญา เทพวัลย นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา สํานักงาน
ผูบังคับบัญชากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๐๙. พลตรี เมธี ศรี ท อง นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ าผู บั ง คั บ บัญ ชา สํา นั ก งาน
ผูบังคับบัญชากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
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๓๑๐. พลตรี ฉลองชัย วัฒนนาวา นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา สํานักงาน
ผูบังคับบัญชากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๑๑. พลตรี ชาติชาย มุสิกดิลก นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา สํานักงาน
ผูบังคับบัญชากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๑๒. พลตรี ปยะพันธ สีดอกบวบ ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๑๓. พลตรี ประพันธ ใหมเอี่ยม ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๑๔. พลตรี สุเทพ พึ่งบุญศรี ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๑๕. พลตรี เฉลิมพร รวยลาภ ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๑๖. พลตรี วิชัย นครวิชัยกุล ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๑๗. พลตรี ณรงค ผองพรอม ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๑๘. พลตรี ชัชวลิต วรรณจํารัส ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๑๙. พลตรี สิทธิชัย ปลอดมีชัย ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๒๐. พลตรี สนิทพันธุ เทภาสิต ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๒๑. พลตรี ยุว นั ฎ สุ ริย กุ ล ณ อยุ ธยา ผู ชํ านาญการกองทัพ บก เปน ผูท รงคุ ณ วุ ฒิ
กองทัพบก
๓๒๒. พลตรี สิงหศึก สิงหไพร ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูบัญชาการศูนยการกําลัง
สํารอง
๓๒๓. พลตรี คมกฤช สุนทรธรรม ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๒๔. พลตรี ชัยณรงค กิจขยัน ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๒๕. พลตรี ไตรรัตน รังคะรัตน ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๒๖. พลตรี ศุภวิทย มุตตามระ ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๒๗. พลตรี สุทัศน สุบรรณจุย ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๒๘. พลตรี วินิจ วัชรสกุณี ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๒๙. พลตรี อานนท สั ง ข รุ ง ผู บั ญ ชาการศู น ย ก ารกํ า ลั ง สํ า รอง เป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
กองทัพบก
๓๓๐. พลตรี ศิริชัย ดิษฐกุล ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน เจากรมขาวทหารบก
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๓๓๑. พลตรี อิสระ วัชรประทีป รองแมทัพภาคที่ ๑ เปน รองผูบัญชาการหนวยบัญชาการ
กําลังสํารอง
๓๓๒. พลตรี ธีระวัฒน บุณยะประดับ ผูชวยเจากรมสรรพาวุธทหารบก เปน รองเจากรม
สรรพาวุธทหารบก
๓๓๓. พลตรี คํ า นวณ เธี ย รประมุ ข ผู อํ า นวยการโรงงานซ อ มสร า งรถยนต ท หาร
กรมสรรพาวุธทหารบก เปน ผูชวยเจากรมสรรพาวุธทหารบก
๓๓๔. พลตรี ภู ว ดล ไวทยกุล ผูบั ญ ชาการศูน ย อุ ตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุ ธ
ทหารบก เปน ผูอํานวยการโรงงานซอมสรางรถยนตทหาร กรมสรรพาวุธทหารบก
๓๓๕. พลตรี ศรีศักดิ์ โตเรืองศรี ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ผูบัญชาการศูนยอุตสาหการ
สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
๓๓๖. พลตรี อิสสระชัย จุลโมกข ผูชวยเจากรมแพทยทหารบก เปน รองเจากรมแพทย
ทหารบก
๓๓๗. พลตรี รณวิทย อุปถัมภนรากร ผูอํานวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย
ทหารบก เปน ผูชวยเจากรมแพทยทหารบก
๓๓๘. พลตรี ประดิษฐ ลิ้มไพบูลย ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ผูอํานวยการโรงพยาบาล
อานันทมหิดล กรมแพทยทหารบก
๓๓๙. พลตรี สมเกียรติ สุทธิไวยกิจ ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ เปน รองแมทัพภาคที่ ๑
๓๔๐. พลตรี ประยุทธ จันทรโอชา ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค เปน
รองแมทัพภาคที่ ๑
๓๔๑. พลตรี ชาย คําวงษา เสนาธิการกองทัพนอยที่ ๑ เปน เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๑
๓๔๒. พลตรี วิ ช ญ เทพหั ส ดิ น ณ อยุ ธ ยา ผู บั ญ ชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑ เป น
รองแมทัพภาคที่ ๑
๓๔๓. พลตรี อดุล อุบล เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๑ เปน ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙
๓๔๔. พลตรี ธีระศักดิ์ ฤทธิวงค รองแมทัพนอยที่ ๒ เปน รองแมทัพภาคที่ ๒
๓๔๕. พลตรี วิโรจน ชนะสิทธิ์ ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒ เปน ผูบัญชาการ
กองบัญชาการชวยรบที่ ๒
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๓๔๖. พลตรี ประศาสน เจริญชัย ผูบังคับการจังหวัดทหารบกสกลนคร เปน รองแมทัพ
นอยที่ ๒
๓๔๗. พลตรี สังคม จันทรธรรม ผูบัญชาการกองบัญชาการชวยรบที่ ๓ เปน รองแมทัพ
ภาคที่ ๓
๓๔๘. พลตรี จิรเดช คชรัตน รองแมทัพนอยที่ ๓ เปน รองแมทัพภาคที่ ๓
๓๔๙. พลตรี สําเริง ศิวาดํารงค ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑ เปน รองแมทัพนอยที่ ๓
๓๕๐. พลตรี สุนทร พิกุลทอง ผูบังคับการจังหวัดทหารบกพะเยา เปน ผูบัญชาการมณฑล
ทหารบกที่ ๓๑
๓๕๑. พลตรี ศุภอักษร สังประกุล ผูบังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย เปน ผูบัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๓๓
๓๕๒. พลตรี ชัชพัชร แยมงามเรียบ เสนาธิการกองทัพนอยที่ ๓ เปน ผูบังคับการจังหวัด
ทหารบกพะเยา
๓๕๓. พลตรี โปฎก บุน นาค ผูบั ญชาการกองพลรบพิเ ศษที่ ๑ เปน รองผูบั ญชาการ
หนวยบัญชาการสงครามพิเศษ
๓๕๔. พลตรี มาลัย คิ้วเที่ยง เสนาธิการหนวยบัญชาการสงครามพิเศษ เปน ผูบัญชาการ
กองพลรบพิเศษที่ ๑
๓๕๕. พลตรี เธียรวิชญ สายพงศ ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ผูบัญชาการหนวยขาวกรอง
ทางทหาร
๓๕๖. พลตรี ปริญ ญา สมสุว รรณ เสนาธิก ารโรงเรีย นนายร อยพระจุ ลจอมเกลา เป น
รองผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
๓๕๗. พลตรี จักรกฤษณ อินทรทัต เลขานุการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๕๘. พลตรี เกษม ยุกตวีระ เจากรมขาวทหารบก เปน รองเจากรมยุทธศึกษาทหารบก
๓๕๙. พลตรี สืบพงศ เปาวรัตน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ผูบัญชาการศูนยการทหารมา
๓๖๐. พลตรี พัลลภ ตุละรัต ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ผูบัญชาการศูนยการทหารปนใหญ
๓๖๑. พลตรี จิระเดช โมกขะสมิต ผูบังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบุรี เปน ผูบัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๑๑
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๓๖๒. พลตรี สุรศักดิ์ แจมศรี นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๖๓. พลตรี บุญชู เกิดโชค นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๖๔. พลตรี กฤษฎา เริ่มรุจน นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๖๕. พลตรี พีรสันต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๖๖. พลตรี วิทยา บุญญาจันทร หัวหนาสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพบก
๓๖๗. พลตรี พิศณุ พุทธวงศ นายทหารฝายเสนาธิการประจําปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๖๘. พลตรี ธีระ กรใหม นายทหารฝายเสนาธิการประจําสํานักปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๖๙. พลตรี โชคชัย วัฒนวรางกูร ผูชวยผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนกลาโหม เปน
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๗๐. พลตรี กฤษฎา ดวงอุ ไ ร ผู ชํ า นาญการสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๗๑. พลตรี พีระพัฒน วิริยธรรมภูมิ ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๗๒. พันเอก ทวีศักดิ์ จุยวรามิตร เปน ผูชวยหัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจํา
ผูบังคับบัญชา
๓๗๓. พันเอก สิทธิชัย ยังเจริญ เปน ผูชวยหัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจํา
ผูบังคับบัญชา
๓๗๔. พัน เอก กิตติ พงษ อุณ หกะ เปน นายทหารฝา ยเสนาธิ การประจํ าผูบั งคับ บัญชา
สํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
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๓๗๕. พั น เอก วิ ชิ ต ฐานพงษ เป น นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า ผู บั ง คั บ บั ญ ชา
สํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
๓๗๖. พันเอก ยุทธชัย อ่ําครองธรรม เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
สํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
๓๗๗. พันเอก ทัศ นศรณ ศศะนาวิน เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
สํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
๓๗๘. พั น เอก ธานี นนทเกษ เป น นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า ผู บั ง คั บ บั ญ ชา
สํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
๓๗๙. พันเอก เดชา วิริยา เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา สํานักงาน
ผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
๓๘๐. พันเอก เทพณัฐ ชุณหเพสย เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
สํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
๓๘๑. พัน เอก ชู ชีพ ศรีส มบู รณ เป น นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ าผู บั ง คับ บั ญ ชา
สํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
๓๘๒. พันเอก ธีรยุทธ ศศิประภา เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
๓๘๓. พันเอก รณชัย ประภาสสันติกุล เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
๓๘๔. พันเอก ฉลอง โฉมงาม เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
๓๘๕. พันเอก อุรุพงษ กาญจนสุนทร เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
๓๘๖. พันเอก พิศิษฐ เสนาวงศ เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
๓๘๗. พันเอก กําพล หัสรังค เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
๓๘๘. พันเอก อุโฆษ คบกลาง เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
๓๘๙. พันเอก วิฑูรย ดิษยบุตร เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
๓๙๐. พันเอก สนธยา ทรัพยสกุล เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
๓๙๑. พันเอก วีระ เจริญศักดิ์ เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
๓๙๒. พันเอก วรวิทย กระหมอมทอง เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
๓๙๓. พันเอก จักรกฤษณ พงษภมร เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
๓๙๔. พันเอก กิตติ ดีสระวินิจ เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
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พันเอก โสมนัส ณ เชียงใหม เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
พันเอก สกล พงศพิริยะวนิช เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
พันเอก อัครเดช วุฒิรณฤทธิ์ เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
พันเอก สุรัตน วรรักษ เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
พันเอก จเร อานุภาพ เปน เลขานุการกองทัพบก
พันเอก อัมพร พิทักษวงศ เปน เจากรมจเรทหารบก
พันเอก ธนดล เผาจินดา เปน เสนาธิการหนวยบัญชาการกําลังสํารอง
พันเอก องอาจ พงษศักดิ์ เปน เสนาธิการกองทัพนอยที่ ๑
พันเอก ไตรศักดิ์ อินทรรัสมี เปน ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒
พันเอก คณิต สาพิทักษ เปน ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค
พันเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ เปน ผูบังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบุรี
พันเอก ศักดิ์ศิลป กลั่นเสนาะ เปน ผูบังคับการจังหวัดทหารบกสกลนคร
พันเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ เปน ผูบังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร
พันเอก สัจจา ยอดเพ็ชร เปน เสนาธิการกองทัพนอยที่ ๓
พันเอก ธานินท เกตุทัต เปน ผูบัญชาการกองบัญชาการชวยรบ ที่ ๓
พันเอก สีมอ อุดมผล เปน ผูบังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย
พันเอก ศุภรัตน พัฒนาวิสุทธิ์ เปน เสนาธิการหนวยบัญชาการสงครามพิเศษ
พันเอก อุดมศักดิ์ มวงศรีงาม เปน ผูบัญชาการศูนยการบินทหารบก
พัน เอก ธราธร ศรียะพันธ เปน ผูบัญชาการวิทยาลัยการทัพบก สถาบัน วิช าการ
พันเอก ดนัย มีชูเวท เปน เสนาธิการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา

กองทัพเรือ
๔๑๕. พลเรือเอก สถิรพัน ธุ เกยานนท รองผูบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูบัญชาการ
ทหารเรือ
๔๑๖. พลเรือ เอก วิ ชัย ยุว นางกูร ผูบั ญชาการกองเรือ ยุท ธการ เปน รองผู บัญ ชาการ
ทหารเรือ
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๔๑๗. พลเรือ เอก กํ า ธร พุม หิ รัญ รองเสนาธิ ก ารทหาร เป น ประธานคณะที่ ปรึ ก ษา
กองทัพเรือ
๔๑๘. พลเรือโท สุชาต ญาโณทัย รองเสนาธิการทหารเรือ เปน ผูชวยผูบัญชาการทหารเรือ
๔๑๙. พลเรือโท วีรพล วรานนท ผูชวยเสนาธิการทหารเรือฝายยุทธการ เปน เสนาธิการ
ทหารเรือ
๔๒๐. พลเรือโท นพพร อาชวาคม รองเสนาธิ การทหารเรื อ เป น ผู บัญ ชาการกองเรื อ
ยุทธการ
๔๒๑. พลเรือโท นคร อรัณยะนาค ผูบัญชาการกองเรือภาคที่ ๒ กองเรือยุทธการ เปน
ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ
๔๒๒. พลเรือโท สมใจ วัฒนโยธิน ผูชวยเสนาธิการทหารเรือฝายการขาว เปน ที่ปรึกษา
พิเศษกองทัพเรือ
๔๒๓. พลเรือโท วีระพัน ธ งอกงาม ผูบัญชาการฐานทัพเรื อสัตหีบ เปน หัวหนาคณะ
นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
๔๒๔. พลเรื อ โท สุ ร ศั ก ดิ์ ศรี อ รุ ณ ผู บั ญ ชาการสถาบั น วิ ช าการทหารเรื อ ชั้ น สู ง เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
๔๒๕. พลเรือโท อภิช าติ เพ็งศรีทอง ผูทรงคุณวุฒิพิเ ศษกองทัพเรือ เป น ผูบัญชาการ
โรงเรียนนายเรือ
๔๒๖. พลเรือโท ชูศักดิ์ เอโกบล เจากรมสง กําลังบํารุงทหาร เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ
๔๒๗. พลเรื อ โท ทวิ ช ปาลกะวงศ ณ อยุ ธ ยา เจ า กรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารเรื อ เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
๔๒๘. พลเรือโท ประวิตร ศรีสุขวัฒนา ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือ เปน รองผูบัญชาการ
กองเรือยุทธการ
๔๒๙. พลเรือโท นิพนธ จักษุดุลย รองหั ว หน า คณะนายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
ผูบังคับบัญชา เปน รองเสนาธิการทหารเรือ
๔๓๐. พลเรือโท วัลลภ เกิดผล ที่ปรึกษากองทัพเรือ เปน รองเสนาธิการทหารเรือ
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๔๓๑. พลเรือโท เดชา อยูพรต ผูชวยเสนาธิการทหารเรือฝายกําลังพล เปน ผูบัญชาการ
สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
๔๓๒. พลเรื อ โท ยอดชาย รั ก สํ า หรวจ ผูบั ญ ชาการกองเรื อ ป อ งกั น ฝ ง เป น เจ า กรม
ยุทธศึกษาทหารเรือ
๔๓๓. พลเรือโท ศิษฐวัชร วงษสุวรรณ ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
ที่ปรึกษากองทัพเรือ
๔๓๔. พลเรือโท อนัน ต ตอประดิษฐ ที่ปรึก ษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
๔๓๕. พลเรือโท ปติ อุตตะโมท หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวง
กลาโหม เปน รองหัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
๔๓๖. พลเรื อ โท โสภณ บํ า รุ ง ผล ที่ ป รึ ก ษาสถาบั น วิ ช าการป อ งกั น ประเทศ เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
๔๓๗. พลเรือโท ชาญชัย เจริญสุวรรณ หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการ
ทหารเรือ เปน ผูบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
๔๓๘. พลเรือโท ชัชวาลย อัมระปาล ที่ปรึกษากองทัพเรือ เปน ผูบ ญ
ั ชาการกองเรือภาคที่ ๒
กองเรือยุทธการ
๔๓๙. พลเรือ ตรี วรวุฒิ เอี่ยมเจริญ ผูชวยหั วหนาคณะนายทหารฝ ายเสนาธิการประจํ า
ผูบังคับบัญชา เปน ผูบัญชาการกองเรือปองกันฝง
๔๔๐. พลเรือตรี เกียรติศักดิ์ ดามาพงศ ผูบัญชาการศูนยการฝก หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
เปน ที่ปรึกษากองทัพเรือ
๔๔๑. พลเรือตรี สมศักดิ์ ถนอมพล รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ เปน ผูชวยเสนาธิการ
ทหารเรือฝายยุทธการ
๔๔๒. พลเรือตรี กมล สุทธิสารสุนทร เจากรมสารบรรณทหารเรือ เปน หัวหนานายทหาร
ฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการทหารเรือ
๔๔๓. พลเรื อตรี สามารถ จํ าป รั ต น เสนาธิ ก ารสถาบัน วิ ช าการทหารเรือ ชั้ น สู ง เป น
ผูชวยเสนาธิการทหารเรือฝายยุทธบริการ
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๔๔๔. พลเรื อตรี ศุ ภกร บู รณดิ ลก เจ ากรมการขนสงทหารเรือ เปน ผูช วยเสนาธิการ
ทหารเรือฝายกําลังพล
๔๔๕. พลเรือตรี รพล คําคลา ย เจากรมขาวทหารเรือ เปน ผูชวยเสนาธิการทหารเรื อ
ฝายการขาว
๔๔๖. พลเรือตรี พิสิฏฐ อยูรอต ผูอํานวยการอูราชนาวีม หิดลอดุลยเดช กรมอูทหารเรือ
เปน รองเจากรมอูทหารเรือฝายบริหาร
๔๔๗. พลเรือตรี ชยุติ วงษกระจาง เจากรมแผนการชาง กรมอูทหารเรือ เปน รองเจากรม
อูทหารเรือฝายเทคนิค
๔๔๘. พลเรื อ ตรี สุ ริ ย า ณ นคร ผู ช ว ยหั ว หน า คณะนายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
ผูบังคับบัญชา เปน รองเจากรมแพทยทหารเรือ
๔๔๙. พลเรือตรี วนิชย พุมขจร รองผูอํานวยการอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ
เปน ผูอํานวยการอูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอูทหารเรือ
๔๕๐. พลเรือตรี ฉลอง พัฒนโสภณ หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองผูบัญชาการ
ทหารเรือ เปน รองผูอํานวยการอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ
๔๕๑. พลเรือตรี นิวัติ ศิริพละ ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน ผูชํานาญการกองทัพเรือ
๔๕๒. พลเรือตรี เถกิงศักดิ์ วังแกว หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําผูชวยผูบัญชาการ
ทหารเรือ เปน รองปลัดบัญชีทหารเรือ
๔๕๓. พลเรือตรี นิคม หอมเจริญ ผูบัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เปน
รองผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือ
๔๕๔. พลเรือตรีหญิง พาชื่น วงศาโรจน รองเจากรมแพทยทหารเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพเรือ
๔๕๕. พลเรือตรี ประชา ศิลปศรีกุล เจ า กรมสวั ส ดิ ก ารทหารเรื อ เป น รองผู บั ญ ชาการ
หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
๔๕๖. พลเรือตรี ธีรวัฒน ศรีถาพร รองผูบัญชาการกองเรือภาคที่ ๓ กองเรือยุทธการ เปน
ผูบัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
๔๕๗. พลเรือตรี กัมปนาท ภูเจริญยศ เสนาธิการกองเรือภาคที่ ๒ กองเรือยุทธการ เปน
ผูบัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร กองเรือยุทธการ
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๔๕๘. พลเรือตรี ศิริชัย ขนิษฐกุล ผูบัญชาการกองเรือปองกันฝงเขต ๓ กองเรือปองกันฝง
เปน เสนาธิการสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
๔๕๙. พลเรื อ ตรี วี ร พล กิ จ สมบั ติ รองปลั ด บั ญ ชี ท หารเรื อ เป น หั ว หน า นายทหาร
ฝายเสนาธิการประจํารองผูบัญชาการทหารเรือ
๔๖๐. พลเรือตรี อรรถพงษ ณ นคร เจากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เปน นายทหาร
ฝายเสนาธิการประจํากองบัญชาการกองทัพเรือ
๔๖๑. พลเรือตรี พัชรพล กิตตินาวี ผูบัญชาการกองเรือปองกันฝงเขต ๒ กองเรือปองกันฝง
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๖๒. พลเรือตรี อภิวัฒ น ศรีวรรธนะ เจากรมกิจการพลเรือนทหารเรื อ เปน หัวหน า
นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูชวยผูบัญชาการทหารเรือ
๔๖๓. พลเรือตรี สมมาตร วิมุกตานนท เจากรมอิเล็กทรอนิกสทหารเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพเรือ
๔๖๔. พลเรือตรี สุชีพ ชางเสวก ผูชวยเจากรมแพทยทหารเรือ เปน ผูชวยหัวหนาคณะ
นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
๔๖๕. พลเรือตรี วิโรจน รุธิรวัฒน ผูทรงคุณวุฒิกองทั พเรือ เปน ผู ชวยเจากรมแพทย
ทหารเรือ
๔๖๖. พลเรือตรี วิฑูรย คัมภีระพันธุ รองผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพเรือ
๔๖๗. พลเรือ ตรี ผจญ รามโกมุท เสนาธิก ารกองเรื อภาคที่ ๑ กองเรือ ยุท ธการ เป น
หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการกองเรือยุทธการ
๔๖๘. พลเรือตรี ผสมทรัพย เกื้อหนุน ผูบัญชาการกองเรือยุทธบริการ กองเรือยุทธการ
เปน ผูชํานาญการกองทัพเรือ
๔๖๙. พลเรือตรี ผจงศัก ดิ์ แสงแกว ผูท รงคุณวุฒิ กองทัพเรื อ เปน ผูชวยหั วหนาคณะ
นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
๔๗๐. พลเรือตรี วีระวงศ ธวมงคล ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน รองผูบัญชาการกองเรือ
ภาคที่ ๑ กองเรือยุทธการ
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๔๗๑. พลเรื อตรี มนต รัก ษ แสงอรา ม นายทหารฝา ยเสนาธิ การประจํ ากองบั ญชาการ
กองทัพเรือ เปน เจากรมสวัสดิการทหารเรือ
๔๗๒. พลเรือตรี สมชัย มนัสรังสี ผูชวยผูอํานวยการฝายแผน อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา
กรมอูทหารเรือ เปน เจากรมแผนการชาง กรมอูทหารเรือ
๔๗๓. พลเรือตรี กิตติพงษ เกษะโกมล รองผูบัญชาการกองเรือภาคที่ ๑ กองเรือยุทธการ
เปน เจากรมอิเล็กทรอนิกสทหารเรือ
๔๗๔. พลเรือตรี ชัยวัฒน ศรีอักขรินทร ผูบัญชาการโรงเรียนชางฝมือทหาร กรมยุทธศึกษา
ทหาร เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๗๕. พลเรือตรี ไพบูลย ชอยเพ็ง ผูบัญชาการฐานทัพเรือสงขลา เปน หัวหนานายทหาร
ฝายเสนาธิการประจําเสนาธิการทหารเรือ
๔๗๖. พลเรือตรี อภิชาต สุวรรณะชฏ ผูบัญชาการกองเรือทุนระเบิด กองเรือยุทธการ เปน
เจากรมการเงินทหารเรือ
๔๗๗. พลเรือตรี สุรศักดิ์ พุมพวง ผูบัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร กองเรือยุทธการ
เปน รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ
๔๗๘. พลเรื อ ตรี พลวั ฒ น สิ โ รดม นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า กองบั ญ ชาการ
กองทัพเรือ เปน เจากรมขาวทหารเรือ
๔๗๙. พลเรื อ ตรี สุ วิ ท ย ธาระรู ป ผู ชํ า นาญการกองทั พ เรื อ เป น รองผู บั ญ ชาการ
หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
๔๘๐. พลเรือตรี อํานาจ บุญญะไพบูรณ รองผูบัญชาการกองเรือภาคที่ ๓ กองเรือยุทธการ
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๘๑. พลเรือตรี อมรโชติ สุจิรัตน เสนาธิการกองเรือภาคที่ ๓ กองเรือยุทธการ เปน
รองผูบัญชาการกองเรือภาคที่ ๓ กองเรือยุทธการ
๔๘๒. พลเรือตรี ชัช รินทร ชูศ รี ผูบัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ เปน
เจากรมการขนสงทหารเรือ
๔๘๓. พลเรือตรี สินธุชัย ตัณสถิตย ผูอํานวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ ฐานทัพเรือ
สัตหีบ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
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๔๘๔. พลเรือตรี พิสันต รัตนภูเพ็ชร ผูชวยผูอํานวยการฝายผลิต อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา
กรมอูทหารเรือ เปน รองผูบัญชาการกองเรือภาคที่ ๓ กองเรือยุทธการ
๔๘๕. พลเรื อ ตรี ประสิ ทธิ์ จาดบั น ดิ สถ ผู ชํ านาญการกองทัพ เรือ เปน ผู ทรงคุณ วุ ฒิ
กองทัพเรือ
๔๘๖. พลเรือตรี ชัช วาล วิรุฬหป ระภา ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน เจากรมโรงงาน
ฐานทัพเรือสัตหีบ
๔๘๗. พลเรือตรี ณรงค พิพัฒนาศัย ผูชวยเจากรมยุทธการทหาร เปน เสนาธิการกองเรือ
ภาคที่ ๒ กองเรือยุทธการ
๔๘๘. พลเรือตรี ทวีวุฒิ พงศพิพัฒน เสนาธิการกองเรือปองกันฝง เปน เสนาธิการกองเรือ
ภาคที่ ๑ กองเรือยุทธการ
๔๘๙. พลเรือตรี มานิตย สูน นาดํา ผูอํานวยการอูทหารเรือธนบุรี กรมอูทหารเรือ เปน
ผูชวยผูอํานวยการฝายแผน อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ
๔๙๐. พลเรือตรี ณรพนธ ตันวิเชียร ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน ผูชํานาญการกองทัพเรือ
๔๙๑. พลเรือตรี เจษฎา สุวรรณสินธุ ผูชํานาญการกองทัพเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๙๒. พลเรือตรี เวทยวีระ ทรงวรวิทย ผูชํานาญการกองทัพเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๙๓. พลเรือตรี สานนท เปลงขํา หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองเสนาธิการทหาร
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๙๔. พลเรือตรี ประยุทธ เกิดภู ผูชํานาญการกองทัพเรือ เปน ผูอํานวยการอูทหารเรือ
ธนบุรี กรมอูทหารเรือ
๔๙๕. พลเรือตรี มนตรี สระแก ว หัว หนา นายทหารฝ ายเสนาธิการประจํ าผูบั ญชาการ
กองเรือยุทธการ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๙๖. พลเรื อ ตรี ธี ร ะพงศ ศรี สุ ว รรณ ผู ชํ า นาญการกองทั พ เรื อ เป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
กองทัพเรือ
๔๙๗. พลเรือตรี ณะ อารีนิจ ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองผูบัญชาการ
ทหารสูงสุด เปน ผูบัญชาการกองเรือทุนระเบิด กองเรือยุทธการ
๔๙๘. นาวาเอก กิติพัฒน วัฒนาวงศ เปน ผูอํานวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ
ฐานทัพเรือสัตหีบ

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๙๒ ง

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กันยายน ๒๕๔๘

๔๙๙. นาวาเอกหญิง วีรวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา เปน ผูชํานาญการกองทัพเรือ
๕๐๐. นาวาเอก ถาวร เจริญดี เปน ผูชํานาญการกองทัพเรือ
๕๐๑. นาวาเอก เขมวันต สงคราม เปน ผูชํานาญการกองทัพเรือ
๕๐๒. นาวาเอก พีรศักดิ์ วัฒนรณชัย เปน ผูชํานาญการกองทัพเรือ
๕๐๓. นาวาเอก สุระพล ไทยพีระกุล เปน ผูบัญชาการศูนยการฝก หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
๕๐๔. นาวาเอก สิ ริ ศั ก ดิ์ บุ ญ ยศั ก ดิ์ เป น ผู ช ว ยผู อํ า นวยการฝ า ยผลิ ต อู ท หารเรื อ
พระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ
๕๐๕. นาวาเอก ธนะรัตน อุบล เปน เจากรมสารบรรณทหารเรือ
๕๐๖. นาวาเอก ทวีป สุขพินิจ เปน ผูบัญชาการกองเรือปองกันฝงเขต ๓ กองเรือปองกันฝง
๕๐๗. นาวาเอก อนุทัย รัตตะรังสี เปน ผูบัญชาการกองเรือยุทธบริการ กองเรือยุทธการ
๕๐๘. นาวาเอก เริงฤทธิ์ บุญสงประเสริฐ เปน เจากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
๕๐๙. นาวาเอก ธราธร ขจิตสุวรรณ เปน เสนาธิการกองเรือภาคที่ ๓ กองเรือยุทธการ
๕๑๐. นาวาเอก จรูญ จาตุรพงศ เปน เสนาธิการกองเรือปองกันฝง
๕๑๑. นาวาเอก บุ ญ ชั ย มริ น ทร พ งษ เป น ผู บั ญ ช าการกองเรื อ ยกพลขึ้ น บก
กองเรือยุทธการ
๕๑๒. นาวาเอก อภิชัย อมาตยกุล เปน ผูบัญชาการฐานทัพเรือสงขลา
๕๑๓. นาวาเอก อนุพงษ เอี่ยมสุโร เปน ผูบัญชาการกองเรือปองกันฝงเขต ๒ กองเรือ
ปองกันฝง
๕๑๔. นาวาเอก ศิริวัฒน ธนะเพทย เปน ผูชํานาญการกองทัพเรือ
๕๑๕. นาวาเอก จํ า นงค นุช พุ ม เป น นายทหารฝ า ยเสนาธิ การประจํ า กองบั ญชาการ
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
๕๑๖. พลอากาศเอก ชลิ ต พุ ก ผาสุ ข ผูบั ญ ชาการกองบั ญ ชาการยุ ท ธทางอากาศ เป น
ผูบัญชาการทหารอากาศ
๕๑๗. พลอากาศเอก อัครชัย สกุลรัตนะ ผูบัญชาการกองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ
เปน รองผูบัญชาการทหารอากาศ
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๕๑๘. พลอากาศเอก ณรงค พรยุทธพงศ ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เปน ประธาน
คณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ
๕๑๙. พลอากาศเอก ณพฤษภ มัณฑะจิตร ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เปน ผูชวย
ผูบัญชาการทหารอากาศ
๕๒๐. พลอากาศเอก ไพบูลย จันทรหอม ที่ปรึกษาสถาบัน วิชาการปองกัน ประเทศ เปน
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
๕๒๑. พลอากาศโท สมหมาย ดาบเพ็ช ร รองเสนาธิการทหารอากาศ เปน ผูบัญชาการ
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
๕๒๒. พลอากาศโท สบสันติ์ ชิณพงศ รองผูบัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ เปน
ผูบัญชาการกองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ
๕๒๓. พลอากาศโท สุกําพล สุวรรณทัต รองเสนาธิการทหารอากาศ เปน เสนาธิการทหารอากาศ
๕๒๔. พลอากาศโท ปโยรส เลิศสมบูรณ ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เปน ที่ปรึกษา
พิเศษกองทัพอากาศ
๕๒๕. พลอากาศโท พรชัย รามโกมุท รองผูบัญชาการกองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
เปน ผูบัญชาการกองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
๕๒๖. พลอากาศโท อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์ เจ า กรมแพทย ท หารอากาศ กองบั ญ ชาการ
สนับสนุนทหารอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
๕๒๗. พลอากาศโท ไศลดิษฐ สันตกุล รองผูบัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ เปน
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
๕๒๘. พลอากาศโท ชูชาติ ชวนชม ผูบัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการ
ปองกันประเทศ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
๕๒๙. พลอากาศโท นั น ทพล บุ ณ ยเสนา ผู บั ญ ชาการหน ว ยบั ญ ชาการอากาศโยธิ น
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
๕๓๐. พลอากาศโท ถวัลย มหาดไทย รองผูบัญชาการกองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
๕๓๑. พลอากาศโท สุ รชั ย สุท ธิโ ชติ ผูชว ยเสนาธิก ารทหารอากาศฝา ยกํ าลัง พล เป น
รองเสนาธิการทหารอากาศ

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๙๒ ง

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กันยายน ๒๕๔๘

๕๓๒. พลอากาศโท วั ล ลภ มี สมศั พย ผู บัญ ชาการสถาบั น วิ ช าการทหารอากาศชั้น สู ง
กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
๕๓๓. พลอากาศโท มานิต สพันธุพงษ ผูชวยเสนาธิการทหารอากาศฝายยุทธบริการ เปน
รองผูบัญชาการกองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
๕๓๔. พลอากาศโท พุฑฒิ มังคละพฤกษ ผูชวยเสนาธิการทหารอากาศฝายยุทธการ เปน
รองเสนาธิการทหารอากาศ
๕๓๕. พลอากาศโท พินิจ ชาติไทย เจากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝกศึกษา
ทหารอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
๕๓๖. พลอากาศโท สมชาย เธี ย รอนั น ท ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษกองทั พ อากาศ เป น
ผูบัญชาการศูนยวิทยาศาสตรและพัฒนาระบบอาวุธกองทัพอากาศ
๕๓๗. พลอากาศโท พิธพร กลิ่นเฟอง ผูชวยเสนาธิการทหารอากาศฝายการขาว เปน ผูชวย
เสนาธิการทหารอากาศฝายยุทธการ
๕๓๘. พลอากาศโท กาญจน จั น ทรดี ที่ ป รึก ษาสถาบั น วิ ช าการป องกั น ประเทศ เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
๕๓๙. พลอากาศโท พิเ นต ศุกรวรรณ ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
๕๔๐. พลอากาศโท บุญชวย สุภรสุข ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
๕๔๑. พลอากาศโท จัตุรงค วงศไทย หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวง
กลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
๕๔๒. พลอากาศตรี ประภาส เจียมฉวี รองเจากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการ
ฝกศึกษาทหารอากาศ เปน เจากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ
๕๔๓. พลอากาศตรี ชัช วาล ณ นคร รองเจ า กรมแพทย ท หารอากาศ กองบั ญ ชาการ
สนับสนุนทหารอากาศ เปน เจากรมแพทยทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
๕๔๔. พลอากาศตรี ศิลปชัย จําปาเงิน ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีทหารอากาศ เปน
รองผูบัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๙๒ ง

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กันยายน ๒๕๔๘

๕๔๕. พลอากาศตรี สมนึก เยี่ยมสถาน เสนาธิการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ เป น
รองผูบัญชาการกองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ
๕๔๖. พลอากาศตรี ธิบดี เพ็งฉุย เสนาธิการกองบัญชาการสนับสนุน ทหารอากาศ เปน
ผูบัญชาการสถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ
๕๔๗. พลอากาศตรี คณาพันธุ สงวนสัตย รองปลัดบัญชีทหารอากาศ เปน ผูชวยเสนาธิการทหาร
อากาศฝายกําลังพล
๕๔๘. พลอากาศตรี สมชาติ ชื่น จิน ดา รองเจากรมชางอากาศ กองบัญชาการสนับสนุน
ทหารอากาศ เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการทหารอากาศ
๕๔๙. พลอากาศตรี ดนัย นันทะศิริ ผูบัญชาการโรงเรียนการบิน กองบัญชาการยุทธทาง
อากาศ เปน รองผูบัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ
๕๕๐. พลอากาศตรี วี ร ะคุ ป ต ศรี ส งคราม รองเจ า กรมควบคุ ม การปฏิ บั ติ ท างอากาศ
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ เปน ผูชวยเสนาธิการทหารอากาศฝายการขาว
๕๕๑. พลอากาศตรี สุเ มธ โพธิ์ ม ณี ผู บังคั บทหารอากาศดอนเมือง เปน ผูบัญ ชาการ
หนวยบัญชาการอากาศโยธิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
๕๕๒. พลอากาศตรี สุพสร เกษรมาลา เสนาธิการกรมชางอากาศ กองบัญชาการสนับสนุน
ทหารอากาศ เปน เจากรมชางอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
๕๕๓. พลอากาศตรี หมอมหลวงสุทธิรัตน เกษมสันต ผูชวยปลัดบัญชีทหาร เปน ผูชวย
เสนาธิการทหารอากาศฝายยุทธบริการ
๕๕๔. พลอากาศตรี วิโรจน ระภาพันธ รองผูบัญชาการศูนยวิทยาศาสตรและพัฒนาระบบ
อาวุธกองทัพอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๕๕. พลอากาศตรี พี ร ะพั น ธ ประที ป รั ต น เสนาธิ ก ารกรมแพทย ท หารอากาศ
กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ เปน รองเจากรมแพทยทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุน
ทหารอากาศ
๕๕๖. พลอากาศตรี เกรียงเดช เจียจันทรพงษ รองผูบัญชาการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ เปน ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีทหารอากาศ
๕๕๗. พลอากาศตรี พรชัย ธรรมพิทักษ เสนาธิการกองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๙๒ ง

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กันยายน ๒๕๔๘

๕๕๘. พลอากาศตรี บรรจงศักย หอมไกรลาศ ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
รองผูบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๕๙. พลอากาศตรี ประทีป รัตนพร ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เปน รองผูบัญชาการ
ศูนยวิทยาศาสตรและพัฒนาระบบอาวุธกองทัพอากาศ
๕๖๐. พลอากาศตรี อมร แสงสุพรรณ ผูอํานวยการสถาบันเวชศาสตรการบิน กรมแพทย
ทหารอากาศ กองบั ญ ชาการสนั บ สนุ น ทหารอากาศ เป น เสนาธิ ก ารกรมแพทย ท หารอากาศ
กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
๕๖๑. พลอากาศตรี คํารบ ลียะวณิช รองผูบัญชาการสถาบันวิชาการทหารอากาศชั้น สูง
กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ เปน เจากรมสวัสดิการทหารอากาศ
๕๖๒. พลอากาศตรี พิภพ บัววิรัตน เจ า กรมสารบรรณทหารอากาศ เป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
กองทัพอากาศ
๕๖๓. พลอากาศตรี สมชั ย พละพงศ เสนาธิ ก ารหน ว ยบั ญ ชาการอากาศโยธิ น
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ เปน รองผูบัญชาการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน กองบัญชาการยุทธ
ทางอากาศ
๕๖๔. พลอากาศตรี มานิตย ชางเผือก เจากรมสงกําลังบํารุงทหารอากาศ เปน เสนาธิการ
กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
๕๖๕. พลอากาศตรี ดิลก ทรงกัลยาณวัตร เจากรมกําลังพลทหารอากาศ เปน รองเจากรม
ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
๕๖๖. พลอากาศตรี อนาวิล ภิรมยรัตน เจากรมสวัสดิการทหารอากาศ เปน เจากรมจเร
ทหารอากาศ
๕๖๗. พลอากาศตรี สัณฑพงศ รื่นรมย ผูชวยปลัดบัญชีทหารอากาศ เปน รองปลัดบัญชี
ทหารอากาศ
๕๖๘. พลอากาศตรี สมนึ ก สวั ส ดิ์ ถึ ก เจ า กรมช า งโยธาทหารอากาศ กองบั ญ ชาการ
สนับสนุนทหารอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๖๙. พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพ ย ผู อํ า นวยการศู น ยก ารสงครามทางอากาศ
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ เปน เสนาธิการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๙๒ ง

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กันยายน ๒๕๔๘

๕๗๐. พลอากาศตรี วัฒนา ลับไพรี ผูบัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ สถาบัน วิช าการ
ทหารอากาศชั้นสูง กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ เปน รองผูบัญชาการสถาบันวิชาการทหาร
อากาศชั้นสูง กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ
๕๗๑. พลอากาศตรี คณิ ต สุว รรณเนตร ผู บั ญ ชาการกองพลบิน ที่ ๓ กองบั ญ ชาการ
ยุทธทางอากาศ เปน เจากรมกําลังพลทหารอากาศ
๕๗๒. พลอากาศตรี บุญ ยฤทธิ์ เกิดสุ ข เจ ากรมพลาธิก ารทหารอากาศ กองบัญ ชาการ
สนับสนุนทหารอากาศ เปน รองเจากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ
๕๗๓. พลอากาศตรี จําลอง เขมะประภา ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เปน รองเจากรมชาง
อากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
๕๗๔. พลอากาศตรี ภควัต รื่ น พิ พัฒ น ผูท รงคุณ วุฒิ ก องทัพ อากาศ เป น ผูบั ญชาการ
กองพลบินที่ ๔ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
๕๗๕. พลอากาศตรี วีระศักดิ์ สิตานนท ผูชวยหั วหนา นายทหารฝา ยเสนาธิการประจํ า
รองปลัดกระทรวงกลาโหม เปน เสนาธิการศูนยวิทยาศาสตรและพัฒนาระบบอาวุธกองทัพอากาศ
๕๗๖. พลอากาศตรี วั ฒ นา คล า ยจํ า นง เจ า กรมสื่ อ สารทหารอากาศ กองบั ญ ชาการ
สนับสนุนทหารอากาศ เปน เจากรมอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
๕๗๗. พลอากาศตรี สมบัติ ชูเลิศ ผูบัญชาการกองพลบิน ที่ ๔ กองบัญชาการยุทธทาง
อากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๗๘. พลอากาศตรี อดิ ศั ก ดิ์ กลั่ น เสนาะ หั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
เสนาธิการทหารอากาศ เปน เสนาธิการกองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ
๕๗๙. พลอากาศตรีหญิง โอบแกว ดาบเพ็ชร ผูชํานาญการกองทัพอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพอากาศ
๕๘๐. พลอากาศตรี ชวลิ ต วุ ฒิจัน ทร ผูชํ านาญการกองทั พอากาศ เปน ผู ทรงคุ ณวุ ฒิ
กองทัพอากาศ
๕๘๑. พลอากาศตรี กิ ติ วั จ น เสนี ว งศ ณ อยุ ธ ยา ผู ชํ า นาญการกองทั พ อากาศ เป น
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๘๒. พลอากาศตรี จิ ร ะ แย ม สอน ผู ชํ า นาญการกองทั พ อากาศ เป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
กองทัพอากาศ
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๕๘๓. พลอากาศตรี สุทัศ น เสวีวัลลภ ผูชํานาญการกองทัพอากาศ เปน ผูทรงคุณวุ ฒิ
กองทัพอากาศ
๕๘๔. พลอากาศตรี อวยชั ย สิ ง หเรศร หั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รองผูบัญชาการทหารอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๘๕. พลอากาศตรี ส ง บุ ญ สุ ข จั น ทร หั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า ผู ช ว ย
ผูบัญชาการทหารอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๘๖. พลอากาศตรี มานิ ต หุ น ศิ ล ป ผู ช ว ยหั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
ผูบัญชาการทหารอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๘๗. พลอากาศตรี ธรรมนิตย สิงหคะสะ วิศ วกรอาวุโสกรมชางอากาศ กองบัญชาการ
สนับสนุนทหารอากาศ เปน เสนาธิการกรมชางอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
๕๘๘. พลอากาศตรี ชวินทร วงศทองสงวน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพอากาศ
๕๘๙. พลอากาศตรี ประวิน ลายประดิษฐ ผูชํานาญการกองทัพอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพอากาศ
๕๙๐. พลอากาศตรี กรรชิต สุวรรณฉิม ผูชํานาญการกองทัพอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพอากาศ
๕๙๑. พลอากาศตรี ชนะ อยูสถาพร รองเจากรมสงกําลังบํารุงทหาร เปน เจากรมสงกําลัง
บํารุงทหารอากาศ
๕๙๒. พลอากาศตรี สุร กิ จ จั น ทรเสน ผู ช ว ยหั ว หน านายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รองปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๙๓. นาวาอากาศเอก วิเชียร ธรรมสุวรรณ เปน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ
๕๙๔. นาวาอากาศเอกหญิง อุไร ปยะรัตน เปน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ
๕๙๕. นาวาอากาศเอกหญิง แสงมณี จิรสถาพร เปน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ
๕๙๖. นาวาอากาศเอก พิชิต แรกชํานาญ เปน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ
๕๙๗. นาวาอากาศเอก ปราโมทย มั่งพล เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําผูชวย
ผูบัญชาการทหารอากาศ
๕๙๘. นาวาอากาศเอก สนทยา พูลสนอง เปน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ
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๕๙๙. นาวาอากาศเอก ไพฑูรย หรี่จินดา เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
ผูบัญชาการทหารอากาศ
๖๐๐. นาวาอากาศเอก นเรศ อรัณยะนาค เปน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ
๖๐๑. นาวาอากาศเอก อภิศักดิ์ บุญเผื่อน เปน เจากรมชางโยธาทหารอากาศ กองบัญชาการ
สนับสนุนทหารอากาศ
๖๐๒. นาวาอากาศเอก ชาญณรงค อิ น ทรสมพั น ธ เป น เจ า กรมขนส ง ทหารอากาศ
กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
๖๐๓. นาวาอากาศเอก ไพบูลย สิงหามาตย เปน เจากรมสารบรรณทหารอากาศ
๖๐๔. นาวาอากาศเอก วราวุ ธ คั น ธา เป น ผู อํ า นวยการสถาบั น เวชศาสตร ก ารบิ น
กรมแพทยทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
๖๐๕. นาวาอากาศเอก พงษ เ พ็ ญ เพ็ ญ แข เป น เจ า กรมพลาธิ ก ารทหารอากาศ
กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
๖๐๖. นาวาอากาศเอก พิริยะ ศิริบุญ เปน เจากรมสื่อสารทหารอากาศ กองบัญชาการ
สนับสนุนทหารอากาศ
๖๐๗. นาวาอากาศเอก สฤษดิ์ พ งษ โกมุ ท านนท เป น ผู บั ญ ชาการกองพลบิ น ที่ ๓
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
๖๐๘. นาวาอากาศเอก บวรศักดิ์ ลับไพรี เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
รองผูบัญชาการทหารอากาศ
๖๐๙. นาวาอากาศเอก เมธา สังขวิจิตร เปน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ
๖๑๐. นาวาอากาศเอก พีรย เตชะเสน เปน วิศวกรอาวุโสกรมชางอากาศ กองบัญชาการ
สนับสนุนทหารอากาศ
๖๑๑. นาวาอากาศเอก อิทธิศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ เปน เสนาธิการสถาบันวิชาการทหารอากาศ
ชั้นสูง กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ
๖๑๒. นาวาอากาศเอก ยุทธนา สุกุมลจันทร เปน เสนาธิการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
๖๑๓. นาวาอากาศเอก ธัชชัย ถนัดใชปน เปน ผูอํานวยการศูนยการสงครามทางอากาศ
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
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๖๑๔. นาวาอากาศเอก ระพีพัฒน หลาบเลิศบุญ เปน ผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง
๖๑๕. นาวาอากาศเอก ตรีทศ สนแจง เปน ผูชวยปลัดบัญชีทหารอากาศ
๖๑๖. นาวาอากาศเอก วิโรจน นิสยันต เปน ผูบัญชาการโรงเรียนการบิน กองบัญชาการ
ยุทธทางอากาศ
๖๑๗. นาวาอากาศเอก ถนอม แยมมณฑา เปน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ
๖๑๘. นาวาอากาศเอก วีรนันท หาญสวธา เปน ผูบัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ สถาบัน
วิชาการทหารอากาศชั้นสูง กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ
๖๑๙. นาวาอากาศเอก ดิเรก รื่น บรรเทิง เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
เสนาธิการทหารอากาศ
๖๒๐. นาวาอากาศเอก สมศั ก ดิ์ ไทยเพ็ ช ร เป น เจ า กรมการลาดตระเวนทางอากาศ
กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

