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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง ใหนายทหารรับราชการ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหนายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ดังตอไปนี้
กระทรวงกลาโหม
๑. พันเอก สามารถ อุไรวรรณ เปน หัวหนาสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒. พลเอก ยืนยง ศรีดามา หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓. พลเอก สมาน บุ ญ ยงค ที่ ป รึ ก ษาพิ เ ศษสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔. พลเอก ผานโผน อิน ทรทัต ที่ปรึกษาพิเ ศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๕. พลเอก สมบู รณ ทีฆ ทรั พย ที่ ปรึ กษาพิ เศษสํ านั กงานปลัด กระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๖. พลเอก เลิศ ฤทธิ์ เวชสวรรค ที่ปรึกษาพิเ ศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗. พลโท ธีรพงศ จิระวงศ ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน หัวหนา
นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
๘. พลโท อากาศ วงษเกิ ด ผู ทรงคุณ วุฒิพิ เศษกองทั พบก เป น หัว หนา นายทหารฝา ย
เสนาธิการประจําปลัดกระทรวงกลาโหม
๙. พลโท มานะ ประจักษจติ ต ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เปน ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๐. พลอากาศโท จิรศักดิ์ ภูวนารถนุรักษ ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เปน ที่ปรึกษาพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
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๑๑. พลโท จงศักดิ์ พานิ ช กุล รองเสนาธิการทหารบก เป น ที่ ปรึกษาพิเศษสํานั กงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๒. พลโท อภิ ชั ย ทรงศิ ล ป ปลั ด บั ญ ชี ท หารบก เป น ที่ ป รึ ก ษาพิ เ ศษสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๓. พลโท ธวัชชัย วัฒนะ แม ทัพนอยที่ ๓ เปน ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม
๑๔. พลโท วีรวิทย คูสําราญ เจากรมสรรพาวุธทหารบก เปน ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๕. พลโท เสรณี รัตนชื่น รองผูบัญชาการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา เปน ที่ปรึกษา
พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๖. พลโท ขราวุธ เขมะโยธิน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ที่ปรึกษา
พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๗. พลอากาศโท ชูชาติ ชวนชม ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เปน ที่ปรึกษาพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๘. พลโท ปริญญา ชัยสุกวัฒน ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๙. พลโท พิณภาษณ สริวัฒน รองเจากรมเสมียนตรา เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๐. พลโท ผดุงศักดิ์ กลั่นเสนาะ ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๑. พลโท อดิศร สุวรรณตรา ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๒. พลโท ชายศักดิ์ โสมกุล ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๓. พลตรี จักรกฤษณ อินทรทัต ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ผูชวยหัวหนานายทหาร
ฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
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๒๔. พลตรี สมโภชน เงินเจริญ ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูชวยหัวหนา
นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
๒๕. พลอากาศตรี วิน ศักดิ์ วิจิตรานุช ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เปน ผูชวยหัวหนา
นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
๒๖. พลตรี ธนยศ ศิ ริ กุ ล ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป น ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๗. พลตรี สุวิทย บุตรเจริญ ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ที่ปรึกษาสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๘. พลตรี วันชัย สุกสี ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๙. พลตรี ศุ ภลั กษณ สุ วรรณะชฎ ผู ทรงคุ ณวุ ฒิ กองทั พบก เป น ที่ ปรึ กษาสํ านั กงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๐. พลตรี ถาวรศั ก ดิ์ ปริ ง ทอง ผู ท รงคุ ณวุ ฒิ ก องทั พบก เป น ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๑. พลตรี ทวนทอง อิ น ทรทั ต ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ กองทั พ บก เป น ที่ ปรึ ก ษาสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๒. พลตรี รังสฤษดิ์ แจงเจนกิจ ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ที่ปรึกษาสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๓. พลตรี สุทัศน ฤทธิสมิต หัวหนาศูนยประสานงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง สํานักนโยบาย
และแผนกลาโหม เปน ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๔. พลตรี อานนท ตั นติ ศิ ริ น ทร ผู ทรงคุ ณวุ ฒิ กองทั พบก เป น ที่ ปรึ กษาสํ านั กงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๕. พลตรี พลพรรค ตราชู ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม
๓๖. พลตรี มานพ สงพะโยม ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม
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๓๗. พลตรี ป ติ ภ าคย ป อ มนาค ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป น ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๘. พลตรี สิ ทธิ ชั ย ธรรมสนอง ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ กองทั พบก เป น ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๙. พลตรี วิรัตน สุดรุง ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม
๔๐. พลตรี สิ น ชั ย นุ ต สถิ ต ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป น ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๑. พลตรี ประพั น ธ วั ฒ นนิ ติ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป น ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๒. พลตรี ตอศักดิ์ ปาลกะวงศ ณ อยุธยา ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ที่ปรึกษาสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๓. พลตรี คมชาติ สมิ ต านนท ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป น ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๔. พลเรื อ ตรี สุ พิ ท ย อํ า นวย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ เรื อ เป น ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๕. พลอากาศตรี ศุภพล ดวงแกว ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เปน ที่ปรึกษาสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๖. พลอากาศตรี ชุมพร แสนทวีสุข ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เปน ที่ปรึกษาสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๗. พลอากาศตรี อรรถสิทธิ์ สุทัศน ณ อยุธยา ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เปน ที่ปรึกษา
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๘. พลอากาศตรี วีรศักดิ์ กรัดศิริ ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เปน ที่ปรึกษาสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๙. พลตรี ดิชวัฒน กุญชรานุสสรณ ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ผูชวยหัวหนานายทหาร
ฝายเสนาธิการประจําปลัดกระทรวงกลาโหม
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๕๐. พลตรี สมหวั ง ยั ญ ญะสิ ท ธิ์ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป น หั ว หน า สํ า นั ก
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๕๑. พลตรี ภิเนกข สุริยวงศ ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน หัวหนานายทหาร
ฝายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๕๒. พลตรี พรสิน พงษสุวรรณ ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีกลาโหม เปน หัวหนานายทหาร
ฝายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๕๓. พลเรือตรี เทอดศักดิ์ พรหมศิริ ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน หัวหนา นายทหาร
ฝายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๕๔. พลอากาศตรี สุนทร อารยะปรีชา ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เปน หัวหนานายทหาร
ฝายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๕๕. พลตรี ชูเกียรติ มุงมิตร ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน หัวหนานายทหารประสานภารกิจ
ทางทหารกับสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๕๖. พลตรี สุรพล คําประยูร รองผูบัญชาการศูนยอํานวยการสรางอาวุธ ศูนยการอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศและพลังงานทหาร เปน หัวหนานายทหารประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการตางประเทศ
สํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๕๗. พลตรี ชัชวาลย ขําเกษม ผูชวยเจากรมเสมียนตรา เปน รองเจากรมเสมียนตรา
๕๘. พลตรี วิสุทธิ์ นาเงิน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูชวยเจากรมเสมียนตรา
๕๙. พลตรี ชั ยยะวิ ทย นวลเพ็ช ร ผู ช ว ยผู บั ญ ชาการศู น ย อํา นวยการสร า งอาวุ ธ ศู น ย
การอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร เปน รองผูบัญชาการศูนยอํานวยการสรางอาวุธ
ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร
๖๐. พลตรี ทศพร เมธสุทธิ์ ผูชวยผูอํานวยการสํานักงบประมาณกลาโหมเปน ผูทรงคุณวุฒิ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๑. พลตรี จักรา กรานเลิศ นายทหารฝายเสนาธิการประจําปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๒. พลตรี จุฑาธุช กุญชรานุสสรณ นายทหารฝายเสนาธิการประจําสํานักปลัดกระทรวง
กลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
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๖๓. พลตรี หมอมหลวงสุปรีดี ประวิตร นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสํานักงาน
สภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักนโยบายและแผนกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม
๖๔. พลตรี พิทักษ เกียรติพันธ ที่ปรึกษาทางเทคนิค ศูน ยพัฒนากิจการอวกาศกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๕. พลตรี พิชาติ เขมนจันทร ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวง
กลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๖. พลเรือตรี พฤหัส จันทรกุล นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๗. พลตรี จรัญ สารสิทธิ์ นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๘. พลตรี พีระพงษ โตบุญมี นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๙. พลตรี ประสิ ทธิ์ ศิริ ว รรณ ผู ชํ า นาญการสํ านั ก งานปลัด กระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๐. พลอากาศตรี ชนินทร บํารุงวุทธิ์ ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๑. พลตรีหญิง นงเยาว ลี้สุวรรณ ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๒. พลตรี หญิง ประคิณั น ต แสงรุงเรื อง นักวิ ช าการพิเ ศษ สํานั กงานวิจัย และพัฒนา
การทหารกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๓. พันเอก คณิศ ทศวัฒน เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจําปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๔. พันเอก มานิจ บุญโปรง เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจําสํานักปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๕. นาวาเอก ปราโมทย สังฆคุณ เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจําสํานักปลัดกระทรวง
กลาโหม
๗๖. พันเอก นรินทร มุทุกันต เปน รองหัวหนาสํานักปลัดกระทรวงกลาโหม
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๗๗. พันเอก ศักดา อารีรมย เป น ผู ช วยหั วหน านายทหารฝ ายเสนาธิ การประจํ ารองปลั ด
กระทรวงกลาโหม
๗๘. พันเอก ณรงค เนตรเจริ ญ เป น ผู ช วยหั วหน านายทหารฝ ายเสนาธิ การประจํ ารองปลั ด
กระทรวงกลาโหม
๗๙. นาวาเอก กาณฑ ชาตเสนีย เป น ผู ชวยหัวหน านายทหารฝายเสนาธิ การประจํารองปลั ด
กระทรวงกลาโหม
๘๐. นาวาอากาศเอก ประยุธ สุขคมขํา เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
รองปลัดกระทรวงกลาโหม
๘๑. พันเอก วิภาต วิภาตะศิลปน เปน ผูชวยผูอํานวยการสํานักงบประมาณกลาโหม
๘๒. พันเอก พหล จันทรประภา เปน ผูอํานวยการสํานักโยธาธิการกลาโหม
๘๓. พันเอก พิชษณุ ปุจฉาการ เปน ที่ปรึกษาทางเทคนิค ศูนยพัฒนากิจการอวกาศกลาโหม
๘๔. พันเอก อกนิษฐ หมื่นสวัสดิ์ เปน นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวง
การตางประเทศ สํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๘๕. พันเอก สกุณชัย ศิริเรือง เปน นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับ สํานักงาน
สภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๘๖. พันเอก ชัย ชาญ ชางมงคล เปน หัวหนาศู น ยประสานงานพัฒนาเพื่ อความมั่น คง
สํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๘๗. พันเอก ภาณุวัฒน ศาตะมาน เปน ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนกรมเสมียนตรา
๘๘. พันเอก สรศักดิ์ ขาวกระจาง เปน ผูชวยผูบัญชาการศูนยอํานวยการสรางอาวุธ ศูนย
การอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร
๘๙. พันเอก สุรินทร กลิ่นชะเอม เปน ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีกลาโหม
๙๐. พัน เอก ธรรมนู ญ แสงเย็ น เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจํ ารัฐ มนตรีว าการ
กระทรวงกลาโหม
๙๑. พันเอก รัฐ นันไชย นอยอิ่ม ใจ เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐ มนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม
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๙๒. พันเอก ธรรมรัตน นักรํา เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
๙๓. พันเอก วิภพ กิวานนท เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
๙๔. พันเอก กิตติพล วัฒนะวรนันท เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม
๙๕. นาวาอากาศเอก จักรกฤช ถนอมกุลบุตร เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม
๙๖. พันเอก วรายุต สถิตเสถียร เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๙๗. พันเอก ทนง จิระโภคิน เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๙๘. พันเอก ไกรวัชร ธีรเนตร เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๙๙. พันเอก เจริญฤทธิ์ ศังขรัตน เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๐๐. พันเอก ปพน เมฆานุวัตน เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๐๑. พันเอก บัญชา ถนอมทอง เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๐๒. พันเอก จอม ไชยสกุล เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๐๓. พันเอก เกษม นาคปน เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๐๔. พันเอก นิพนธ วุฒิรณฤทธิ์ เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๐๕. พันเอก อัศวิน แจมสุวรรณ เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๐๖. พันเอก ศรายุทธ อภิภัชเดชา เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๐๗. นาวาอากาศเอก การุณ เกงสกุล เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๐๘. นาวาอากาศเอก จงสวัสดิ์ ภูติรัตน เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๐๙. พันเอกหญิง อิสริยา จารุวัติ เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๑๐. พันเอกหญิง พรฑิตา ชัยอํานวย เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๑๑. พันเอกหญิง เสริมบุญ รุงรัตน เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๑๒. นาวาเอกหญิง รพีพรรณ แกวรัศมี เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๑๓. พันเอก เติมชัย ศรีวิเชียร เปน ผูชํานาญการสํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๑๑๔. พัน เอก สํ ารวย แจ งหมื่ น ไวย เป น นัก วิช าการพิเ ศษ สํ า นัก งานวิจั ย และพัฒ นา
การทหารกลาโหม
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พัน เอก สมศัก ดิ์ สิน เจริญ เป น นั กวิช าการพิเ ศษสํา นัก งานวิจั ยและพัฒ นาการ

นาวาอากาศเอก วินธัย แกววัฒนะ เปน ผูชํานาญการสํานักงบประมาณกลาโหม
พันเอกหญิง ทัศนศรี ไตรยคุณ เปน ผูชํานาญการกรมเสมียนตรา
พันเอกหญิง ปาริชาติ สําเร็จประสงค เปน ผูชาํ นาญการกรมการเงินกลาโหม
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๑๙. พลเอก ดํารงศักดิ์ มั่นศรี หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการทหารสูงสุด
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๒๐. พลเอก อนุสรณ เทพธาดา ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๒๑. พลเอก สุท ธิรักษ กาญจนารักษ ที่ปรึกษาพิเ ศษกองบัญชาการทหารสูงสุด เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๒๒. พลอากาศเอก พิช าญ กรานเลิศ ที่ปรึ กษาพิเศษกองบัญชาการทหารสู งสุด เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๒๓. พลเอก ทนงศั ก ดิ์ ตุ วิ นั น ทน ที่ ป รึ ก ษาสถาบั น วิ ช าการป อ งกั น ประเทศ เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๒๔. พลโท วีรศักดิ์ ไพรัช ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน หัวหนา
นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการทหารสูงสุด
๑๒๕. พลโท ดนัย ยุวบูรณ ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ที่ปรึกษา
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ (อัตรา พลเอก)
๑๒๖. พลโท นิพนธ ธีระพงษ เจากรมการทหารสื่อสาร เปน ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกัน
ประเทศ (อัตรา พลเอก)
๑๒๗. พลเรือโท ศักดิ์ วาสิกะสิน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เปน ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการ
ปองกันประเทศ (อัตรา พลเรือเอก)
๑๒๘. พลอากาศโท ไพโรจน รัตนพล ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เปน ที่ปรึกษา
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ (อัตรา พลอากาศเอก)
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๑๒๙. พลโท บัญชร ชวาลศิลป ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ที่ปรึกษา
พิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๓๐. พลโท ธีระฉัตร คํารพวงศ ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ที่ปรึกษา
พิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๓๑. พลโท พลัฎ ฐ เพ็ช รสดศิลป ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เปน ที่ปรึกษาพิเ ศษ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๓๒. พลโท เถลิงพันธุ เชี่ยวเวช เจากรมยุทธบริการทหาร เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการ
ทหารสูงสุด
๑๓๓. พลโท พิศิษฐ วณิเกียรติ หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองผูบัญชาการทหารสูงสุด
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๓๔. พลโท วิศาล จันทสุนทร หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองผูบัญชาการทหารสูงสุด
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๓๕. พลโท ภุชงค ขุนทอง ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๓๖. พลโท สมเกียรติ มาสมบูรณ ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๓๗. พลโท ปยะศักดิ์ เทศบุตร ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๓๘. พลโท อรรคพล จําปานอย ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๓๙. พลอากาศโท โสภณ ทําประโยชน ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกัน ประเทศ เปน
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๔๐. พลโท สมบัติ มวงกล่ํา เสนาธิการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา เปน รองผูบัญชาการ
หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
๑๔๑. พลโท ภิญโญ แกวปลั่ง หัวหนาสํานักปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
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๑๔๒. พลโท สมบูรณ เอี่ยมโอภาส หัวหนานายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสํานักงาน
สภาความมั่น คงแหงชาติ สํานักนโยบายและแผนกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการ
ทหารสูงสุด
๑๔๓. พลโท ธันวาคม ทิพยจันทร ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๔๔. พลโท อมฤทธิ์ สุมะโน ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๔๕. พลเรือโท ถมรัตน หทโยดม ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๔๖. พลโท วิษณุ ประยูรศร หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๔๗. พลตรี บุญสืบ คชรัตน ผูบัญชาการศูนยการทหารราบ เปน ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการ
ปองกันประเทศ (อัตรา พลโท)
๑๔๘. พลตรี ไชยลักษณ จันทรินทุ ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ที่ปรึกษา
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๔๙. พลตรี คณิทธิพล มันตาภรณ ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ที่ปรึกษากองบัญชาการ
ทหารสูงสุด
๑๕๐. พลอากาศตรี ฐานิตย เจริญจิตต ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ที่ปรึกษา
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๕๑. พลอากาศตรี ธีระฉัตร ผลากุล ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ที่ปรึกษา
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๕๒. พลตรี ผดุง นิเวศวรรณ ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๕๓. พลตรี สุคนธ ฉิม บานไร ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ที่ปรึกษากองบัญชาการ
ทหารสูงสุด
๑๕๔. พลตรี อรรณพ สมบัติ ทวี รองเจ ากรมข าวทหาร เปน ที่ ปรึก ษากองบั ญชาการ
ทหารสูงสุด
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๑๕๕. พลเรือตรี วีระยุทธ อุตตะโมท รองผูบัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการ
ปองกันประเทศ เปน ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ (อัตรา พลเรือโท)
๑๕๖. พลอากาศตรี วันชาติ เนตรานนท ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เปน ที่ปรึกษาสถาบัน
วิชาการปองกันประเทศ (อัตรา พลอากาศโท)
๑๕๗. พลตรี แดน มีชูอรรถ รองเสนาธิการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา เปน เสนาธิการ
หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
๑๕๘. พลตรี ปยวัชร รมยานนท เจากรมการสนเทศทหาร เปน ผูชวยหัวหนานายทหาร
ฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการทหารสูงสุด
๑๕๙. พลตรี ณัฐชัย เพิ่มทรัพย ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน หัวหนานายทหาร
ฝายเสนาธิการประจํารองผูบัญชาการทหารสูงสุด
๑๖๐. พลเรือตรี พิสิฎฐ อยูรอต รองเจากรมอูทหารเรือฝายบริหาร เปน หัวหนานายทหาร
ฝายเสนาธิการประจํารองผูบัญชาการทหารสูงสุด
๑๖๑. พลอากาศตรี ภาษิต เหลืองศรีดา ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เปน หัวหนานายทหาร
ฝายเสนาธิการประจํารองผูบัญชาการทหารสูงสุด
๑๖๒. พลตรี หมอมหลวงประสบชัย เกษมสันต ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน หัวหนานาย
ทหารฝายเสนาธิการประจําเสนาธิการทหาร
๑๖๓. พลตรี สมหมาย เกาฏีระ รองเจากรมยุทธบริการทหาร เปน เจากรมยุทธบริการทหาร
๑๖๔. พลเรือตรี ธรรมนูญ สุขวัฒนา ผูชวยเจากรมขาวทหาร เปน รองเจากรมขาวทหาร
๑๖๕. พลตรี ณัฐติพล กนกโชติ รองเจากรมการสรรพกําลังทหาร เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการ
ทหารสูงสุด
๑๖๖. พลตรี ผจญ เจริญผล ผูอํานวยการสํานักงานยุทธโยธาทหาร กรมยุทธบริการทหาร
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๖๗. พลตรี ธวัชชัย กฤษณเพ็ชร รองเจากรมแผนที่ทหาร ฝายปฏิบัติการ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๖๘. พลตรี ผณิศวร จันทวรินทร ผูชวยผูบัญชาการศูนยรักษาความปลอดภัย เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
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๑๖๙. พลตรี นพรัตน ยอดวิมล ผูชวยเจากรมยุทธการทหาร เปน ผูชวยเจากรมขาวทหาร
๑๗๐. พลตรี ทวีป เนตรนิยม ผูอํานวยการสํานักวิเทศสัมพันธ กรมขาวทหาร เปน เจากรม
การสนเทศทหาร
๑๗๑. พลเรื อ ตรี บงสุ ข สิ ง ห ณ รงค ผู อํ า นวยการสํ า นั ก วางแผนการฝ ก ร ว มและผสม
กรมยุทธการทหาร เปน ผูชวยเจากรมยุทธการทหาร
๑๗๒. พลตรี ธารไชยยั น ต ศรี สุ ว รรณ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องบั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด เป น
ผูอํานวยการสํานักวางแผนการฝกรวมและผสม กรมยุทธการทหาร
๑๗๓. พลตรี ภัสสร อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูชวยเจากรมยุทธบริการทหาร เปน รองเจากรม
ยุทธบริการทหาร
๑๗๔. พลตรี ชัยกร ราษฎรดุษฎี ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุน หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
เปน ผูชวยเจากรมยุทธบริการทหาร
๑๗๕. พลตรี ธรรมรัชต เจริญกุล ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๑ หนวยบัญชาการ
ทหารพัฒนา เปน ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุน หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
๑๗๖. พลตรี อุดม พูลสวัสดิ์ ผูชวยเจากรมการสรรพกําลังทหาร เปน ผูอํานวยการสํานักงาน
พัฒนาภาค ๑ หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
๑๗๗. พลตรี สุรพงษ สุวรรณอัตถ ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูอํานวยการ
สํานักวิเทศสัมพันธ กรมขาวทหาร
๑๗๘. พลตรี ดรัณ ยุทธวงษสุข ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน รองเจากรม
การสรรพกําลังทหาร
๑๗๙. พลตรี พรพิพัฒน เบญญศรี นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการทหารสูงสุด
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๘๐. พลตรี เศรษฐภณ นาวาเจริญ ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองผูบัญชาการ
ทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๘๑. พลตรี สมโภช บานไร ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําเสนาธิการทหาร
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
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๑๘๒. พลตรี องอาจ รัตนวิชัย หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองเสนาธิการทหาร
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๘๓. พลตรี ศักดิ์สิทธิ์ นอมศิริ ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๘๔. พลตรี พรเทพ พิริยะโยธิน ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๘๕. พลตรี วีระ วงศสรรค ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๘๖. พลตรี พันธุดี มหาศรานนท ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๘๗. พลตรี จิระ เกษเกษม ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๘๘. พลตรี รุจวินท กิจวิทย ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๘๙. พลตรี ชัยฤกษ แกวพรหมมาลย ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๙๐. พลตรี ชาติวัฒน งามนิยม ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๙๑. พลอากาศตรี ประสิทธิ์ ธนณาเคนทร ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๙๒. พลตรี สุ รศั ก ดิ์ ศรี ศัก ดิ์ ผูอํ า นวยการสํ า นัก งานสนั บสนุ น กรมเสมี ย นตรา เป น
ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๙๓. พลอากาศตรี สมเกียรติ พิมพมีลาย นายทหารฝายเสนาธิการประจําสํานักปลัดกระทรวง
กลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๙๔. พันเอก พิพัฒน เหรียญบุบผา เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการทหารสูงสุด
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๑๙๕. พันเอก เจิดวุธ คราประยูร เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองผูบัญชาการ
ทหารสูงสุด
๑๙๖. นาวาเอก ปรีชา สังขแกว เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองผูบัญชาการ
ทหารสูงสุด
๑๙๗. นาวาอากาศเอก วินัย ผลอินทร เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
รองผูบัญชาการทหารสูงสุด
๑๙๘. พันเอก นพดล ฟกอังกูร เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําเสนาธิการทหาร
๑๙๙. พันเอก เกรียงไกร บุริน ทรวั ฒ นา เป น หัวหนา นายทหารฝายเสนาธิ การประจํ า
รองเสนาธิการทหาร
๒๐๐. นาวาเอก สรชา ศรประทุม เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองเสนาธิการทหาร
๒๐๑. นาวาอากาศเอก อาณั ติ บุญ มาก เป น หัว หนา นายทหารฝา ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รองเสนาธิการทหาร
๒๐๒. นาวาอากาศเอก ชุมพร จันทวานิช เปน ผูชวยเจากรมสงกําลังบํารุงทหาร
๒๐๓. พันเอก วิทวัส ยิ่งยง เปน ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด
๒๐๔. พันเอก กฤช กุวานนท เปน ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด
๒๐๕. พันเอก ทํานอง ศรีบุญเรือง เปน ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด
๒๐๖. พันเอก ธงชัย โอสถหงษ เปน ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด
๒๐๗. พันเอก วีรพล คุมบน เปน ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด
๒๐๘. พันเอก กษิดิ์เดช นิลเจริญ เปน ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด
๒๐๙. พันเอกหญิง ทิพยสุรีย นาคประสิทธิ์ เปน ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด
๒๑๐. นาวาอากาศเอก สุเทพ พันธุกาหลง เปน ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด
๒๑๑. พันเอก จิรเดช ภูวนารถนุรักษ เปน ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ (อัตรา
พลตรี)
๒๑๒. พันเอก กฤษดา ปุณยวุฒิพงศ เปน ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ (อัตรา
พลตรี)
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๒๑๓. พันเอก วะรงคฉัตร ยุทธนาวชพงศ เปน ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ
(อัตรา พลตรี)
๒๑๔. นาวาเอก อิทธิศักดิ์ ภมรสูต เปน รองผูบัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหารสถาบัน
วิชาการปองกันประเทศ
๒๑๕. พันเอก สุพจน เจริญรัตนกุล เปน รองเสนาธิการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา
๒๑๖. พันเอก นริศ วงศสิงห เปน ผูอํานวยการสํานักงานยุทธโยธาทหาร กรมยุทธบริการทหาร
๒๑๗. พันเอก เจริญ นพสุวรรณ เปน รองเจากรมแผนที่ทหาร ฝายปฏิบัติการ
๒๑๘. พันเอก พรชัย นิพิฏฐกุล เปน ผูชวยเจากรมการสรรพกําลังทหาร
๒๑๙. พันเอก ชัชวาล มั่นศุข เปน ผูชวยผูบัญชาการศูนยรักษาความปลอดภัย
กองทัพบก
๒๒๐. พลเอก สุเทพ โพธิ์สุวรรณ หัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการ ประจําผูบังคับบัญชา
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๒๑. พลเอก พิช าญเมธ มวงมณี ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก
๒๒๒. พลเอก เหิร วรรณประเสริฐ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเ ศษ
กองทัพบก
๒๒๓. พลเอก อุดม พรหมโยธิน ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก
๒๒๔. พลเอก ไตรรงค อินทรทัต หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๒๕. พลเอก สุรฤทธิ์ จันทราทิพย ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๒๖. พลเอก ชัยยุทธ เทพยสุวรรณ ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๒๗. พลเอก ทศพร งามอุโฆษ ที่ปรึกษาพิเ ศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๖ ง

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มิถุนายน ๒๕๔๙

๒๒๘. พลเอก ขวัญชาติ กลาหาญ ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๒๙. พลโท อาทร โลหิตกุล ผูบัญชาการหนวยบัญชาการกําลังสํารอง เปน หัวหนาคณะ
นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
๒๓๐. พลโท ปมุข อุทัยฉาย ผูบัญชาการหนวยบัญชาการสงครามพิเศษ เปน ที่ปรึกษา
พิเศษกองทัพบก
๒๓๑. พลโท นิ พั ฒ น ทั พ มงคล ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษกองทั พ บก เป น ที่ ป รึ ก ษาพิ เ ศษ
กองทัพบก
๒๓๒. พลโท ประกอบชัย สุวรรณประกร รองหัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจํา
ผูบังคับบัญชา เปน ผูทรงคุณวุฒิพเิ ศษกองทัพบก
๒๓๓. พลโท ณัฐเทพ สมคะเน รองหัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๓๔. พลโท เจน คีรีทวีป นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชาสํานักงานผูบังคับบัญชา
กองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๓๕. พลโท ปรีชา โตสุขศรี ที่ปรึกษากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๓๖. พลโท โกวิท รักษาเสรี ที่ปรึกษากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๓๗. พลโท สมชาย ไพทักศรี ที่ปรึกษากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๓๘. พลโท รุงโรจน จํารัสโรมรัน ที่ปรึกษากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๓๙. พลโท วรรณชนะ เมืองประชา ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก
๒๔๐. พลโท กฤษฎ จันทะยานี ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการ
ทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๔๑. พลโท วิบูลย ปยะพิสุทธิ์ ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก
๒๔๒. พลโท นพดล รัชตะนาวิน ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก
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๒๔๓. พลโท วีรศักดิ์ ปานเจริญ ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก
๒๔๔. พลโท วรวัฒน อินทรทัต ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๔๕. พลโท พนม บัติประโคน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๔๖. พลโท พฤกษ สุวรรณทัต ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก
๒๔๗. พลโท ระบิล สมคิด ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก
๒๔๘. พลโท วุทธิไกร ผาลิโน ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก
๒๔๙. พลโท ฟอย รักเรือง ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก
๒๕๐. พลโท ไกรฤกษ ขันทองคํา ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก
๒๕๑. พลโท อธิคม ตันเลิศ ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก
๒๕๒. พลโท ประสารโชค ธุวะนุติ ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก
๒๕๓. พลโท นิวัติ จันทวัฒน ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก
๒๕๔. พลโท สุรวิศต ทองนิล ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก
๒๕๕. พลโท จรัล วรพงศ ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
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๒๕๖. พลโท วินัย แมนเขียน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๕๗. พลโท หมอมหลวงกิติม าศ สุขสวัสดิ์ ผูชวยเสนาธิการทหารบกฝายสงกําลังบํารุง
เปน รองเสนาธิการทหารบก
๒๕๘. พลโท สันติ คุตตะสิงคี ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เปน ผูชวยเสนาธิการทหารบก
ฝายสงกําลังบํารุง
๒๕๙. พลตรี ธีระวัฒน บุณยะประดับ รองเจากรมสรรพาวุธทหารบก เปน เจากรมสรรพาวุธ
ทหารบก
๒๖๐. พลตรี ชลวิชญ เพิ่มทรัพย ผูชวยปลัดบัญชีทหารบก เปน ปลัดบัญชีทหารบก
๒๖๑. พลตรี สมชัย มาระเนตร เสนาธิการกรมการทหารสื่อสาร เปน เจากรมการทหาร
สื่อสาร
๒๖๒. พลตรี มนตรี สังขทรัพย รองผูบัญชาการหนวยบัญชาการกําลังสํารอง เปน ผูบัญชาการ
หนวยบัญชาการกําลังสํารอง
๒๖๓. พลตรี ชัยพัฒน ธีรธํารง รองผูบัญชาการหนวยบัญชาการสงครามพิเศษ เปน ผูบัญชาการ
หนวยบัญชาการสงครามพิเศษ
๒๖๔. พลตรี จิรเดช คชรัตน รองแมทัพภาคที่ ๓ เปน แมทัพนอยที่ ๓
๒๖๕. พลตรี ไวยุทธ โชติธาดา รองเจากรมการทหารสื่อสาร เปน รองหัวหนาคณะนายทหาร
ฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
๒๖๖. พลตรี วิสิษฐ ตุลยสุวรรณ ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน รองหัวหนาคณะนายทหาร
ฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
๒๖๗. พลตรี เกษม ยุกตวีระ รองเจากรมยุทธศึกษาทหารบก เปน นายทหารฝายเสนาธิการ
ประจําผูบังคับบัญชา สํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๖๘. พลตรี หาญ ศรีชื่น ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ที่ปรึกษากองทัพบก
๒๖๙. พลตรี ไพศาล วิมูลชาติ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีทางทหาร เปน ที่ปรึกษากองทัพบก
๒๗๐. พลตรี รุงโรจน ธัญญสิริ ผูทรงคุณวุฒกิ องทัพบก เปน ที่ปรึกษากองทัพบก
๒๗๑. พลตรี วิโรจน บัวจรูญ รองแมทัพภาคที่ ๔ เปน ที่ปรึกษากองทัพบก
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๒๗๒. พลตรี คํานวณ เธียรประมุข ผูชวยเจากรมสรรพาวุธทหารบก เปน รองเจากรมสรรพาวุธ
ทหารบก
๒๗๓. พลตรี ทวีศักดิ์ จุยวรามิตร ผูชวยหัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๗๔. พลตรี สิทธิชัย ยังเจริญ ผูชวยหัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๗๕. พลตรี ยุทธชัย อ่ําครองธรรม นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา สํานักงาน
ผูบังคับบัญชากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๗๖. พลตรี ทัศนศรณ ศศะนาวิน นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา สํานักงาน
ผูบังคับบัญชากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๗๗. พลตรี ธานี นนทเกษ นายทหารฝ ายเสนาธิ การประจํ าผู บั งคั บบั ญชา สํ านั กงาน
ผูบังคับบัญชากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๗๘. พลตรี เดชา วิริยา นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา สํานักงานผูบังคับบัญชา
กองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๗๙. พลตรี เทพณัฐ ชุณหเพสย นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา สํานักงาน
ผูบังคับบัญชากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๘๐. พลตรี กิตติพงษ อุณหกะ นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา สํานักงาน
ผูบังคับบัญชากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๘๑. พลตรี วิ ชิ ต ฐานพงษ นายทหารฝ ายเสนาธิ การประจํ าผู บั งคั บบั ญชา สํ านั กงาน
ผูบังคับบัญชากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๘๒. พลตรี ชูชีพ ศรีสมบูรณ นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา สํานักงาน
ผูบังคับบัญชากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๘๓. พลตรี ธีรยุทธ ศศิประภา ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๘๔. พลตรี รณชัย ประภาสสันติกุล ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๘๕. พลตรี ฉลอง โฉมงาม ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๘๖. พลตรี อุรุพงษ กาญจนสุนทร ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
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๒๘๗. พลตรี พิศิษฐ เสนาวงศ ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๘๘. พลตรี กําพล หัสรังค ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๘๙. พลตรี สุรัตน วรรักษ ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๙๐. พลตรี อุโฆษ คบกลาง ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๙๑. พลตรี สนธยา ทรัพยสกุล ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๙๒. พลตรี วีระ เจริญศักดิ์ ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๙๓. พลตรี วรวิทย กระหมอมทอง ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๙๔. พลตรี จักรกฤษณ พงษภมร ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๙๕. พลตรี กิตติ ดีสระวินิจ ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๙๖. พลตรี โสมนัส ณ เชียงใหม ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๙๗. พลตรี สกล พงศพิริยะวนิช ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๙๘. พลตรี อัครเดช วุฒิรณฤทธิ์ ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๙๙. พลตรี สหชาติ พิพิธกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ศูนยอํานวยการแพทย
พระมงกุฎเกลา เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๐๐. พลตรี โสภณ ปรุงสุวรรณ ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพบก
๓๐๑. พลตรี จิรศักดิ์ บุญแลบ ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพบก
๓๐๒. พลตรี สุรจิตร สิทธิประณีต ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพบก
๓๐๓. พลตรี ชินเสณ ทองโกมล ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพบก
๓๐๔. พลตรี ณรงคสฤท ประภาสิทธิ หัวหนาสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพบก
๓๐๕. พลตรี จิรายุส จักรทอง นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
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๓๐๖. พลตรี ศุภฤกษ ไมแกว นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๐๗. พลตรี กฤษพงศ แกวจินดา นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๐๘. พลตรี พิเ ชษฐ อัษฎานุวัฒน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๐๙. พลตรี ตระหง า น สุ จ ริ ต ผู ชํ า นาญการสํ า นั ก งานปลัด กระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๑๐. พลตรี พสิ ษฐ ศรีสุ วรรณ ผูชํ า นาญการสํา นัก งานปลั ดกระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๑๑. พลตรี สุรพล ชื่น รัต นกุล ผูชํา นาญการสํานั กงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๑๒. พลตรี สรรชัย กาญจนลาภ ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๑๓. พลตรี รวิ ช นกยู ง ทอง ผู ชํ า นาญการสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๑๔. พลตรี ทรงพล ไพนุพ งศ ผู ชํ านาญการสํ านั กงานปลัด กระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๑๕. พลตรี เอกชั ย จั น ทร ศ รี ผู ชํ า นาญการสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๑๖. พลตรีหญิง พนิดา กังวานพณิชย ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๑๗. พลตรี วีรยศ เพชรบัวศักดิ์ รองหัวหนาสํานักปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพบก
๓๑๘. พลตรี สมบัติ ปานกุล ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวง
กลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
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๓๑๙. พลตรี จารุ ม าศ เรือ งสุ วรรณ นายทหารประสานภารกิ จทางทหารกับ กระทรวง
การตางประเทศ สํานักนโยบายและแผนกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๒๐. พลตรี วีระศักดิ์ ลอมวงษ ผูอํานวยการสํานักโยธาธิการกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพบก
๓๒๑. พลตรี ปริญญา สมสุวรรณ รองผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปน
รองปลัดบัญชีทหารบก
๓๒๒. พลตรี วีรัณ ฉันทศาสตรโกศล ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน เลขานุการกองทัพบก
๓๒๓. พลตรี ภานุวิช ญ พุม หิรัญ เสนาธิการศูน ยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา เปน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา
๓๒๔. พลตรี อารักษ ประภาพันธ รองแมทัพภาคที่ ๒ เปน รองเจากรมการทหารสื่อสาร
๓๒๕. พลตรี อภิ ชั ย พิ ณ สายแก ว เจ า กรมกํ า ลั ง พลทหารบก เป น รองผู บั ญ ชาการ
หนวยบัญชาการกําลังสํารอง
๓๒๖. พลตรี สุรพันธ วงศไทย เจากรมยุทธการทหารบก เปน รองเจากรมยุทธศึกษาทหารบก
๓๒๗. พลตรี สุจิน ต หมวกแกว รองปลัดบัญชีทหารบก เปน รองผูบัญชาการโรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลา
๓๒๘. พลตรี สมศักดิ์ ถาวรศิริ ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๔ เปน รองแมทัพภาคที่ ๒
๓๒๙. พลตรี ทนงศักดิ์ อภิรักษโยธิน ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๔ เปน รองแมทัพ
ภาคที่ ๓
๓๓๐. พลตรี จิรพันธ เกษมศานติ์สุข ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เปน รองแมทัพ
ภาคที่ ๔
๓๓๑. พลตรี สุนัย สัมปตตะวนิช ผูบัญชาการศูนยสงครามพิเศษ เปน รองผูบัญชาการ
หนวยบัญชาการสงครามพิเศษ
๓๓๒. พลตรี จเร อานุภาพ เลขานุการกองทัพบก เปน เสนาธิการหนวยบัญชาการสงครามพิเศษ
ั ชาการ
๓๓๓. พลตรี ศุภรัตน พัฒนาวิสุทธิ์ เสนาธิการหนวยบัญชาการสงครามพิเศษ เปน ผูบ ญ
ศูนยสงครามพิเศษ
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๓๓๔. พลตรี ภูวดล ไวทยกุล ผูอํานวยการโรงงานซอมสรางรถยนตทหาร กรมสรรพาวุธ
ทหารบก เปน ผูชวยเจากรมสรรพาวุธทหารบก
๓๓๕. พลตรี ศักดิ์ศิลป กลั่นเสนาะ ผูบังคับการจังหวัดทหารบกสกลนคร เปน ผูบัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๒๔
๓๓๖. พันเอก พิสิษฐ เต็ม นที เปน ผูชวยหั วหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจํ า
ผูบังคับบัญชา
๓๓๗. พัน เอก ปรีช า ศรี สุ ข เป น ผู ช วยหั ว หนา คณะนายทหารฝ ายเสนาธิ ก ารประจํ า
ผูบังคับบัญชา
๓๓๘. พันเอก วิเชียร วิเวก เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา สํานักงาน
ผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
๓๓๙. พันเอก บุญยืน จั่นนาค เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา สํานักงาน
ผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
๓๔๐. พันเอก ไพรัช ขยันสํารวจ เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา สํานักงาน
ผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
๓๔๑. พันเอก ดํารงค ศรีประเสริฐ เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา สํานักงาน
ผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
๓๔๒. พันเอก ธรรมศักดิ์ ขํานิล เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา สํานักงาน
ผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
๓๔๓. พันเอก ทรงพล สกุลชาติ เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา สํานักงาน
ผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
๓๔๔. พันเอก วงศเทพ สืบวงศคลาย เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา สํานักงาน
ผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
๓๔๕. พันเอก สมชาย อุตมะ เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา สํานักงาน
ผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
๓๔๖. พันเอก สกล เอี่ยมตระกูล เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
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พันเอก ทด พินัยนิติศาสตร เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
พันเอก ชาตรี ชางเรียน เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
พันเอก สมมารถ ปรุงสุวรรณ เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
พันเอก ชูเกียรติ เธียรสุนทร เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
พันเอก ตอกฤช อรัณยะปาล เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
พันเอกหญิง ทองสุข ปยะสิน เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
พันเอก สุรนาท สุวรรณนาคร เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
พันเอก พรชัย บุญทวี เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
พันเอก เฉลิมพล ศรีนวลดี เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
พันเอก สุกิจ เนื่องจํานงค เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
พันเอก ถาวร ทหารพงศ เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
พันเอก ธงคม จันทรหอม เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
พันเอกหญิง เทวี ชัยเดช เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
พันเอก คณิศร สาสูงเนิน เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
พันเอก สุรพงศ ยืนยาว เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
พันเอก ชัยณัฏฐ แปนเหลือ เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
พันเอก อรุณ สมตน เปน เจากรมกําลังพลทหารบก
พันเอก อักษรา เกิดผล เปน เจากรมยุทธการทหารบก
พันเอก ธานี ฐิตะโภคา เปน ผูชวยปลัดบัญชีทหารบก
พันเอก เกษม อากาศวิภาต เปน เสนาธิการกรมการทหารสื่อสาร
พันเอก เอกชัย วัชรประทีป เปน ผูอํานวยการโรงงานซอมสรางรถยนตทหาร กรมสรรพาวุธ

ทหารบก
๓๖๘. พันเอก กิตติพล ภัคโชตานนท เปน เสนาธิการศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา
๓๖๙. พันเอก พีระสิทธิ์ บัววิรัตน เปน ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีทางทหาร
๓๗๐. พันเอก นิวตั ร มีนะโยธิน เปน ผูบัญชาการศูนยการทหารราบ
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๓๗๑. พันเอก ชัยณรงค ธนารุณ เปน ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๔
๓๗๒. พันเอก สมชาย อัครวณิชชา เปน ผูบังคับการจังหวัดทหารบกสกลนคร
๓๗๓. พันเอก อรรควุฒิ โพธิแพทย เปน ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒
กองทัพเรือ
๓๗๔. พลเรือเอก กานต คชวัฒน ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพเรือ
๓๗๕. พลเรือเอก นคร อรัณยะนาค ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเ ศษ
กองทัพเรือ
๓๗๖. พลเรือเอก สมใจ วัฒนโยธิน ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ
๓๗๗. พลเรือเอก วีระพันธ งอกงาม หัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
๓๗๘. พลเรือโท สุร ศักดิ์ ศรีอรุณ ผูทรงคุณวุฒิพิเ ศษกองทัพเรือ เปน ที่ปรึก ษาพิเศษ
กองทัพเรือ
๓๗๙. พลเรือโท ชูศักดิ์ เสนานิกรม เจากรมอูทหารเรือ เป น หัวหนาคณะนายทหาร
ฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
๓๘๐. พลเรื อโท เที ยนชั ย มั งกร ผูท รงคุ ณวุ ฒิพิ เ ศษกองทั พ เรื อ เป น ที่ ปรึ ก ษาพิเ ศษ
กองทัพเรือ
๓๘๑. พลเรือ โท ศิ ษฐวัช ร วงษ สุวรรณ ที่ปรึ กษากองทัพเรื อ เป น ผูท รงคุณวุ ฒิพิเศษ
กองทัพเรือ
๓๘๒. พลเรือโท วีรวัฒน วงษดนตรี รองผูบัญชาการกองเรือยุทธการ เปน เจากรมอูทหารเรือ
๓๘๓. พลเรือโท ปติ อุตตะโมท รองหัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
เปน รองผูบัญชาการกองเรือยุทธการ
๓๘๔. พลเรือโท วรพจน วนินทานนท ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพเรือ
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๓๘๕. พลเรือโท พลพรรค เกษกาญจน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวง
กลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
๓๘๖. พลเรือโท เอกชัย ชมสุวรรณ หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองผูบัญชาทหารสูงสุด
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
๓๘๗. พลเรือโท พัฒนา อินทรบุญ ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพเรือ
๓๘๘. พลเรือโท ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
๓๘๙. พลเรือตรี ศักดิ์สมุทร นาคมี ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน รองหัวหนาคณะนายทหาร
ฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
๓๙๐. พลเรือตรี กอบพงศ ทองคําวงศ ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน ที่ปรึกษากองทัพเรือ
๓๙๑. พลเรือตรี วนิชย พุมขจร ผูอํานวยการอูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอูทหารเรือ เปน
รองเจากรมอูทหารเรือฝายบริหาร
๓๙๒. พลเรือตรี สมศักดิ์ สุทธิไวยกิจ ผูชวยหัวหนาฝายเสนาธิการประจํารองผูบัญชาการ
ทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๓๙๓. พลเรือตรี วีระ อองศรี รองผูบัญชาการกองเรือภาคที่ ๒ กองเรือยุทธการ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพเรือ
๓๙๔. พลเรือตรี ประสิทธิ์ชัย ศรีวรรธนะ เจากรมพัฒนาการชาง กรมอูทหารเรือ เปน ผูอํานวยการ
อูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอูทหารเรือ
๓๙๕. พลเรือตรี บงกช ผาสุข ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน เจากรมพัฒนาการชาง กรมอู
ทหารเรือ
๓๙๖. พลเรือตรีหญิง วีรวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูชํานาญการกองทัพเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพเรือ
๓๙๗. พลเรือตรี ถาวร เจริญดี ผูชํานาญการกองทัพเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๓๙๘. พลเรือตรี เขมวันต สงคราม ผูชํานาญการกองทัพเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
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๓๙๙. พลเรือตรี หมอมหลวงอนุนพนันท นวรัตน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
รองปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๐๐. พลเรือตรี ศิริวัฒน ธนะเพทย ผูชํานาญการกองทัพเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๐๑. พลเรือตรี จํานงค นุชพุม นายทหารฝายเสนาธิการประจํากองบัญชาการกองทัพเรือ
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๐๒. พลเรือตรี สุรพจน ทองสิมา หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองเสนาธิการทหาร
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๐๓. พลเรือตรี พีรศักดิ์ วัฒนรณชัย ผูชํานาญการกองทัพเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๐๔. นาวาเอก ณรงค สุวรรณประดิษฐ เปน ผูชํานาญการกองทัพเรือ
๔๐๕. นาวาเอกหญิง จิรภา ชัยเลิศ เปน ผูชํานาญการกองทัพเรือ
๔๐๖. นาวาเอก กมล อุณหกะ เปน ผูชํานาญการกองทัพเรือ
๔๐๗. นาวาเอก นิวัตน พุกะทรัพย เปน ผูชํานาญการกองทัพเรือ
๔๐๘. นาวาเอก พีระศักดิ์ กมลศิลป เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจํากองบัญชาการ
กองทัพเรือ
๔๐๙. นาวาเอก สุรชัย โภคามาศ เปน รองผูบัญชาการกองเรือภาคที่ ๒ กองเรือยุทธการ
๔๑๐. นาวาเอก ชูเกียรติ ไพรีระยอเดช เปน ผูชํานาญการกองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
๔๑๑. พลอากาศเอก อดิเรก จํารัสฤทธิรงค ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ เปน
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
๔๑๒. พลอากาศเอก ปโยรส เลิศสมบูรณ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพอากาศ
๔๑๓. พลอากาศโท ถวัลย มหาดไทย ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เปน ที่ปรึกษาพิเศษ
กองทัพอากาศ
๔๑๔. พลอากาศโท ปญญา ศรีสุวรรณ หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําเสนาธิการทหาร
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
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๔๑๕. พลอากาศโท ประดิษฐ วัฒนวรางกูร หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารอง
ปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
๔๑๖. พลอากาศโท สมชาติ ชื่นจินดา หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการ
ทหารอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
๔๑๗. พลอากาศโท วุฒินันท ตุลยลักษณ ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
๔๑๘. พลอากาศโท สมนึก พาลีบัตร ที่ปรึก ษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
๔๑๙. พลอากาศโท สมศักดิ์ นะวิโรจน หัวหนานายทหารประสานภารกิจทางทหารกับ
กระทรวงการตางประเทศ สํานักนโยบายและแผนกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
๔๒๐. พลอากาศตรี อดิเรก ศาสตระรุจิ ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เปน หัวหนานายทหาร
ฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการทหารอากาศ
๔๒๑. พลอากาศตรี ยุทธพร ภูไพบูลย ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพอากาศ
๔๒๒. พลอากาศตรี บุญรัตน สุขสมบูรณ ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
รองผูบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๔๒๓. พลอากาศตรี อภิชาติ สูศิริ หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองเสนาธิการทหาร
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๔๒๔. พลอากาศตรี ไพฑูรย หรี่จินดา ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการ
ทหารอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๔๒๕. พลอากาศตรี บวรศักดิ์ ลับไพรี หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองผูบัญชาการ
ทหารอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๔๒๖. พลอากาศตรี ปราโมทย มั่งพล หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําผูชวยผูบัญชาการ
ทหารอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๔๒๗. พลอากาศตรี ดิเรก รื่นบรรเทิง หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําเสนาธิการทหารอากาศ
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
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๔๒๘. พลอากาศตรี เมธา สั งขวิ จิต ร ผู ชํา นาญการกองทั พ อากาศ เป น ผูท รงคุ ณ วุ ฒิ
กองทัพอากาศ
๔๒๙. พลอากาศตรี ถนอม แยม มณฑา ผูชํานาญการกองทัพอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพอากาศ
๔๓๐. พลอากาศตรี นเรศ อรัณยะนาค ผูชํานาญการกองทัพอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพอากาศ
๔๓๑. พลอากาศตรี วิเชียร ธรรมสุวรรณ ผูชํานาญการกองทัพอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพอากาศ
๔๓๒. พลอากาศตรี พิชิต แรกชํานาญ ผูชํานาญการกองทัพอากาศ เปน ผูทรงคุณวุ ฒิ
กองทัพอากาศ
๔๓๓. พลอากาศตรี สนทยา พูลสนอง ผูชํานาญการกองทัพอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพอากาศ
๔๓๔. พลอากาศตรีหญิง อุไร ปยะรัตน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพอากาศ
๔๓๕. พลอากาศตรีหญิง แสงมณี จิรสถาพร ผูชํานาญการกองทัพอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพอากาศ
๔๓๖. พลอากาศตรี พีรย เตชะเสน วิศวกรอาวุโส กรมชางอากาศ กองบัญชาการสนับสนุน
ทหารอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๔๓๗. พลอากาศตรี สมเกียรติ สะอาดรักษ ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๔๓๘. พลอากาศตรี สังคม ยุวนิมิ ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๔๓๙. พลอากาศตรี วิศิษฐ ดุสิตนานนท ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๔๔๐. พลอากาศตรี สนั่ น พิ ท ยาภรณ ผู ช ว ยหั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รองปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
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๔๔๑. นาวาอากาศเอก มนัส ธนัญชัย เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
ผูบัญชาการทหารอากาศ
๔๔๒. นาวาอากาศเอก สมพงษ นพรัตน เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารอง
ผูบัญชาการทหารอากาศ
๔๔๓. นาวาอากาศเอก ชาญ มากเพ็ชร เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําผูชวย
ผูบัญชาการทหารอากาศ
๔๔๔. นาวาอากาศเอก อภิชาติ นุมนวน เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําเสนาธิการ
ทหารอากาศ
๔๔๕. นาวาอากาศเอก สมิทธิ์ ปรัชญากร เปน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ
๔๔๖. นาวาอากาศเอก มนตรี ธํารงศิลป เปน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ
๔๔๗. นาวาอากาศเอก ธรรมา สมัย เปน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ
๔๔๘. นาวาอากาศเอก บุญฟน เลาหสวัสดิ์ เปน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ
๔๔๙. นาวาอากาศเอกหญิง ศิริรัตน ศรีแกว เปน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ
๔๕๐. นาวาอากาศเอกหญิง สุวิภา จุทัยรัศม เปน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ
๔๕๑. นาวาอากาศเอกหญิง ดวงรัตน แยมสอน เปน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ
๔๕๒. นาวาอากาศเอกหญิง ณิชาภา พาชัยยุทธ เปน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ
๔๕๓. นาวาอากาศเอก สมชาย เทพหัสดิน ณ อยุธยา เปน วิศวกรอาวุโส กรมชางอากาศ
กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
๔๕๔. นาวาอากาศเอกหญิง ทัศนีย ศรีสมศักดิ์ เปน ศาสตราจารย กองการศึกษาโรงเรียน
นายเรืออากาศ กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๙ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลตํารวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย
รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน
นายกรัฐมนตรี

