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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง ใหนายทหารรับราชการ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหนายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ดังตอไปนี้
กระทรวงกลาโหม
๑. พลเอก เลิศรัตน รัตนวานิช เสนาธิการทหาร เปน จเรทหารทั่วไป
๒. พลเอก ทนงศักดิ์ ตุวินันทน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ประธาน
คณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม
๓. พันเอก สัมพันธ ยังพะกูล เปน หัวหนาสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔. พลเอก วินั ย ภั ท ทิย กุ ล ผู ท รงคุ ณวุ ฒิ พิ เศษสํ านั ก งานปลัด กระทรวงกลาโหม เป น
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๕. พลเอก อภิชัย ไวรักษสัตว เจากรมเสมียนตรา เปน รองปลัดกระทรวงกลาโหม
๖. พลเอก พิศณุ อุไรเลิศ ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน เจากรมเสมียนตรา
๗. พลเอก จงศั ก ดิ์ พานิ ช กุ ล ที่ ป รึ ก ษาพิ เ ศษสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๘. พลเอก อภิ ชั ย ทรงศิ ล ป ที่ ป รึ ก ษาพิ เ ศษสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๙. พลโท พิชิต ยูวะนิยม ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการ
ประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
๑๐. พลโท ภิญโญ แกวปลั่ง ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน หัวหนานายทหาร
ฝายเสนาธิการประจําปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๑. พลโท นิพนธ ศิริพร ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ที่ปรึกษาพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
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๑๒. พลโท สธน ทั บ ทิม ไทย รองผู อํา นวยการศูน ย การอุต สาหกรรมป องกั น ประเทศ
และพลังงานทหาร เปน ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๓. พลโท นรินทร แทบประสิทธิ์ รองผูอํานวยการศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศ
และพลังงานทหาร เปน ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๔. พลโท ไวพจน ศรีนวล ผูบัญชาการศูนยรักษาความปลอดภัย เปน ที่ปรึกษาพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๕. พลโท สาโรจน ฐิตวัฒนกุล เจากรมสารบรรณทหาร เปน ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๖. พลโท โสภณ เวคะวากยานนท ผูทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๗. พลอากาศโท อาคม กาญจนหิ รั ญ เจ า กรมกํ า ลั ง พลทหาร เป น ที่ ป รึ ก ษาพิ เ ศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๘. พลอากาศโท จัตุรงค วงศไทย ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เปน ที่ปรึกษาพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๙. พลอากาศโท สมนึก เยี่ยมสถาน รองผูบัญชาการกองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ
เปน ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๐. พลโท สมเจตน บุ ญ ถนอม ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษกองบั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด เป น
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณกลาโหม
๒๑. พลโท พงศทัศน เศวตเศรนี ผูบัญชาการศูนยอํานวยการสรางอาวุธ ศูนยการอุตสาหกรรม
ปองกัน ประเทศและพลังงานทหาร เป น ผู อํานวยการศู น ยการอุตสาหกรรมปองกั น ประเทศและ
พลังงานทหาร
๒๒. พลโท สุชีพ กิจวารี เจากรมการพลังงานทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศ
และพลังงานทหาร เปน รองผูอํานวยการศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร
๒๓. พลโท ธีระวัฒน สวามิวัสดุ เจากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูน ยการอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศและพลังงานทหาร เปน รองผูอํานวยการศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและ
พลังงานทหาร
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๒๔. พลโท สมหวัง ยัญญะสิทธิ์ หัวหนาสํานักปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูบัญชาการ
ศูนยอํานวยการสรางอาวุธ ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร
๒๕. พลโท พรสิน พงษสุวรรณ หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวง
กลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๖. พลโท สุทัศน ฤทธิสมิต ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๗. พลโท จิ ร สิท ธิ เกษะโกมล แม ทัพ น อ ยที่ ๑ เปน ผู ทรงคุ ณวุ ฒิ พิ เศษสํ านั ก งาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๘. พลตรี ชาตรี สุคันธรัต ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการ
ประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
๒๙. พลตรี รณยุ ท ธ ฤทธิ ฤ าชั ย รองแม ทั พ น อ ยที่ ๑ เป น ผู ช ว ยหั ว หน า นายทหาร
ฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
๓๐. พลตรี วีร ะพล เรี่ย มทอง ผู ทรงคุ ณวุ ฒิก องทัพ บก เปน ผูช วยหัว หน านายทหาร
ฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
๓๑. พลเรือตรี ประสาน ประสานพานิช รองเจากรมการเงินกลาโหม เปน ผูชวยหัวหนา
นายทหารฝายเสนาธิการประจําปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๒. พลตรี ปริญ ญา วี ร ะประสิท ธิ์ ผู อํ า นวยการศู น ย ศึ ก ษายุ ท ธศาสตร ก ลาโหม เป น
ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๓. พลเรือตรี คนธพัฒน วงษเพ็ญศรี ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน ที่ปรึกษาสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๔. พลตรี เฉลิมชัย วิรุฬหเพชร ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ที่ปรึกษาสํานักงานปลัด
กระทรวงกลาโหม
๓๕. พลตรี มาโนช ประศมศานติ์ ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ที่ปรึกษา
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๖. พลตรี ทองแกว ธีระสานต ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ที่ปรึกษาสํานักงานปลัด
กระทรวงกลาโหม
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๓๗. พลตรี ชู ชั ย บุ ญ ย อ ย รองผู บั ญ ชาการศู น ย รั ก ษาความปลอดภั ย เป น ที่ ป รึ ก ษา
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๘. พลตรี นาวิน ดําริกาญจน ผูทรงคุณวุฒิ กองทัพบก เปน ที่ปรึกษาสํานักงานปลั ด
กระทรวงกลาโหม
๓๙. พลตรี ประวิทย ภักดีอาษา ผูชวยเจากรมเสมียนตรา เปน ที่ปรึกษาสํานักงานปลัด
กระทรวงกลาโหม
๔๐. พลตรี ธนยศ พริ้ง ทองฟู ผูท รงคุณ วุฒิ กองทัพ บก เป น ที่ ปรึ กษาสํ านั กงานปลั ด
กระทรวงกลาโหม
๔๑. พลตรี สื บพงษ สัง ขะรมย ผู อํา นวยการสถาบัน วิจั ยวิ ทยาศาสตร การแพทยท หาร
กรมแพทยทหารบก เปน ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๒. พลตรี ชัช วาล ทัตตานนท ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ที่ปรึกษาสํานักงานปลัด
กระทรวงกลาโหม
๔๓. พลตรี วิ บู ล ย รั ก ษาเสรี ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป น ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งานปลั ด
กระทรวงกลาโหม
๔๔. พลตรี ศรไชย รวยลาภ ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ที่ปรึกษา
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๕. พลตรี สมศั ก ดิ์ นั ก รบ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป น ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งานปลั ด
กระทรวงกลาโหม
๔๖. พลตรี นพรัต น ยอดวิ ม ล ผูชว ยเจา กรมขา วทหาร เป น ที่ป รึก ษาสํานั กงานปลั ด
กระทรวงกลาโหม
๔๗. พลตรี พิบูลย มุงหมาย รองเจากรมสารบรรณทหาร เปน ที่ปรึกษาสํานักงานปลัด
กระทรวงกลาโหม
๔๘. พลตรี กรีเ มศร บุน นาค ผูท รงคุณ วุ ฒิ กองทัพ บก เปน ที่ป รึ ก ษาสํ านั ก งานปลั ด
กระทรวงกลาโหม
๔๙. พลตรี สุ เ ทพ ม ว งมิ่ ง สุข ผู ท รงคุ ณวุ ฒิ กองทั พ บก เป น ที่ป รึ กษาสํา นั กงานปลั ด
กระทรวงกลาโหม
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๕๐. พลเรือตรี ฐนิธ กิตติอําพน เจากรมชางโยธาทหารเรือ เปน ที่ปรึกษาสํานักงานปลัด
กระทรวงกลาโหม
๕๑. พลตรี จริน ทร วงษป ระกอบ ผูบั ญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๒ เป น ที่ ปรึกษา
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๕๒. พลตรี ศานิต พรหมาศ ผูบัญชาการกองพลทหารมาที่ ๒ รักษาพระองค เปน ที่ปรึกษา
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๕๓. พลตรี จารึก พัฒนธรรม ผูท รงคุ ณวุฒิก องบัญ ชาการทหารสูง สุด เปน ที่ป รึกษา
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๕๔. พลตรี พฤทธิ์ สุ วรรณทัต เสนาธิ การศู น ย ก ารอุต สาหกรรมป อ งกั น ประเทศและ
พลังงานทหาร เปน หัวหนาสํานักปลัดกระทรวงกลาโหม
๕๕. พลตรี มนัส รัศมี ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน หัวหนานายทหาร
ประสานภารกิจทางทหารกับสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๕๖. พลตรี ประภัส สร เศวตภาณุ รองผูอํ า นวยการศู น ย พัฒ นากิ จการอวกาศกลาโหม
เปน หัวหนานายทหารประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการตางประเทศ สํานักนโยบายและ
แผนกลาโหม
๕๗. พลตรี สมยศ คลองวิชา ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการ
ประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๕๘. พลตรี พงษศักดิ์ อิน ทรวงสสักดิ์ ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน หัวหนานายทหาร
ฝายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๕๙. พลเรือตรี ชยุติ วงษกระจาง รองเจากรมอูทหารเรือฝายเทคนิค เปน หัวหนานายทหาร
ฝายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๐. พลอากาศตรี วัชระ ฤทธาคนี ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เปน หัวหนานายทหาร
ฝายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๑. พลตรี จตุรพร โสภณ ผูชวยเจากรมพระธรรมนูญ เปน รองเจากรมพระธรรมนูญ
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๖๒. พลตรี กวี ประเคนรี รองเจากรมการพลังงานทหารฝายวิชาการ ศูนยการอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศและพลังงานทหาร เปน เจากรมการพลังงานทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศ
และพลังงานทหาร
๖๓. พลตรี พีระพันธ อภิชาตนนท ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน เจากรมการอุตสาหกรรมทหาร
ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร
๖๔. พลตรี เรืองปญญา โคปาละสุต ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานวิจัยและพัฒนาการทหาร
กลาโหม เปน รองผูอํานวยการสํานักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม
๖๕. พลตรี หมอมหลวงสุปรีดี ประวิตร ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน รองผูอํานวยการศูนยพัฒนากิจการอวกาศกลาโหม
๖๖. พลตรี สมชาย วัชรานาถ หัวหนาศูนยอํานวยการประสานงานขาวกรอง สํานักนโยบาย
และแผนกลาโหม เปน นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
สํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๖๗. พลตรี อกนิษฐ หมื่นสวัสดิ์ นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการตางประเทศ
สํานักนโยบายและแผนกลาโหม เปน ผูอํานวยการศูนยศึกษายุทธศาสตรกลาโหม
๖๘. พลตรี ภาณุวัฒน ศาตะมาน ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุน กรมเสมียนตรา เปน
ผูชวยเจากรมเสมียนตรา
๖๙. พลตรี สกุณชัย ศิริเรือง นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสํานักงานสภาความมั่นคง
แหงชาติ สํานักนโยบายและแผนกลาโหม เปน ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุน กรมเสมียนตรา
๗๐. พลตรี ชาญ โกมลหิ รั ญ ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานกํ า ลั ง พล กรมเสมี ย นตรา เป น
ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๑. พลตรี คณิศ ทศวัฒน นายทหารฝายเสนาธิการประจําปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
รองเจากรมการเงินกลาโหม
๗๒. พลตรีหญิง จริยา เสริมนรา ผูชวยเจากรมการเงินกลาโหม เปน รองเจากรมการเงิน
กลาโหม
๗๓. พลตรี ห ญิ ง ปาริ ช าติ สํ า เร็ จ ประสงค ผู ชํ า นาญการกรมการเงิ น กลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
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๗๔. พลตรี อภิช าต แสงรุงเรือง หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการอุตสาหกรรมปองกั น
ประเทศ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร เปน
เสนาธิการศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร
๗๕. พลตรี สิทธิพร ทับเที่ยง ผูอํานวยการโรงเรียนวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร
ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร เปน รองเจากรมการพลังงานทหารฝายวิชาการ
ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร
๗๖. พลตรี ชูศักดิ์ สันติวรวุฒิ ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูอํานวยการ
ศูนยพัฒนาปโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกัน ประเทศและ
พลังงานทหาร
๗๗. พลตรีหญิง สุรภี เหมวนิช รองเจากรมการอุตสาหกรรมทหารฝายบริหาร ศูนยการอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศและพลังงานทหาร เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๘. พลตรี นพปฎล คุ ณกมุ ท ผู อํานวยการศูน ยพั ฒนาปโ ตรเลี ยมภาคเหนือ กรมการ
พลั งงานทหาร ศู น ย การอุต สาหกรรมป อ งกั น ประเทศและพลัง งานทหาร เป น รองเจ ากรมการ
อุตสาหกรรมทหารฝายบริหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร
๗๙. พลตรี สรศักดิ์ ขาวกระจาง ผูชวยผูบัญชาการศูนยอํานวยการสรางอาวุธ ศูนยการอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศและพลังงานทหาร เปน รองผูบัญชาการศูนยอํานวยการสรางอาวุธ ศูนยการอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศและพลังงานทหาร
๘๐. พลตรี พฤณฑ สุวรรณทัต ผูบัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค เปน ผูทรงคุณวุฒิ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๘๑. พลตรี เรื อ งศั ก ดิ์ ทองดี ผู บั ญ ชาการกองพลทหารปน ใหญ ตอ สู อ ากาศยาน เป น
ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๘๒. พลตรี อภิชาต แกวมโน ตุลาการพระธรรมนูญหัวหนาคณะฝายศาลทหารสูงสุด เปน
ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๘๓. พลตรี นภดล เจริญ ศั กดิ์ ตุ ลาการพระธรรมนูญ ประจํา สํา นั กตุ ลาการทหาร เป น
ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
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๘๔. พลตรี ทนง จิ ร ะโภคิ น ผู ชํ า นาญการสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๘๕. พลเรือตรี ปราโมทย สังฆคุณ นายทหารฝายเสนาธิการประจํา สํานักปลัดกระทรวง
กลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๘๖. พลเรือตรีหญิง รพีพรรณ แกวรัศมี ผูชาํ นาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๘๗. พัน เอก อนุวั ฒน จักร แ สน เป น นายทหารฝ ายเสนาธิ การประจํ ารั ฐ มนตรี วา การ
กระทรวงกลาโหม
๘๘. พันเอก พีร พร ศรีพัน ธุ วงศ เปน นายทหารฝายเสนาธิก ารประจํารัฐ มนตรี วาการ
กระทรวงกลาโหม
๘๙. พันเอก ชูเกียรติ จุณณะปยะ เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐ มนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม
๙๐. พัน เอก ลื อ วิ ทยากาญจน เป น นายทหารฝ า ยเสนาธิ การประจํา รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงกลาโหม
๙๑. พัน เอก เศรษฐศักดิ์ ปุ กหุต เปน นายทหารฝายเสนาธิก ารประจํ ารัฐ มนตรีวา การ
กระทรวงกลาโหม
๙๒. พัน เอก อภิไชย เที่ยงธรรม เป น นายทหารฝ ายเสนาธิ การประจํา รัฐ มนตรีว าการ
กระทรวงกลาโหม
๙๓. พันเอก สิทธิพร สุวรรณพันธ เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจําปลัดกระทรวงกลาโหม
๙๔. พันเอก รุจ กสิวุฒิ เปน รองหัวหนาสํานักปลัดกระทรวงกลาโหม
๙๕. พันเอก ปริญญา โพธิวิจิตร เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจําสํานักปลัดกระทรวง
กลาโหม
๙๖. พันเอก ปรีชา สุวรรณรัตน เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจําสํานักปลัดกระทรวง
กลาโหม
๙๗. พันเอก พชร วงศสําราญ เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองปลัด
กระทรวงกลาโหม
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๙๘. พันเอก มณฑล ไชยเสวี เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองปลัด
กระทรวงกลาโหม
๙๙. นาวาเอก ชัชวรรณ งามปลั่ง เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองปลัด
กระทรวงกลาโหม
๑๐๐. นาวาอากาศเอก เฉลิม ตรีเพ็ชร เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
รองปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๐๑. พันเอก พัชรพงษ แยมเกตุ เปน ผูชํานาญการสํานักงบประมาณกลาโหม
๑๐๒. พันเอก สมพงศ มุกดาสกุล เปน นักวิ ช าการพิเ ศษ สํานักงานวิจัยและพัฒนาการ
ทหารกลาโหม
๑๐๓. พันเอก ธีระ สายประดิษฐ เปน นักวิชาการพิเศษ สํานักงานวิจัยและพัฒนาการทหาร
กลาโหม
๑๐๔. พันเอก วิวัฒน ศุภดิษฐ เปน ผูอํานวยการสํานักงานแพทยสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม
๑๐๕. นาวาอากาศเอก ชัยณรงค โพธิ์นอย เปน ที่ปรึกษาทางเทคนิค ศูนยพัฒ นากิจการ
อวกาศกลาโหม
๑๐๖. พันเอก พชร ชัยวุฒิ เปน ผูชํานาญการสํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๑๐๗. พันเอก จิรศักดิ์ บุตรเนียร เปน นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวง
การตางประเทศ สํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๑๐๘. พัน เอก ชนิ น ทร จัน ทรโชติ เป น หัว หนา ศูน ยอํา นวยการประสานงานข าวกรอง
สํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๑๐๙. พันเอก สินสรศักดิ์ ปาลานุสรณ เปน ผูอํานวยการสํานักงานกําลังพล กรมเสมียนตรา
๑๑๐. พันเอก ประพันธ พุทธานุ เปน ผูชํานาญการกรมเสมียนตรา
๑๑๑. พันเอก ปยะพล วัฒนกุล เปน ผูชวยเจากรมพระธรรมนูญ
๑๑๒. พันเอก ศานิต สรางสมวงษ เปน หัวหนาอัยการทหาร
๑๑๓. พันเอก ชัยรัตน ชีระพันธุ เปน ตุลาการพระธรรมนูญหัวหนาศาลทหารกรุงเทพ
๑๑๔. พันเอก จักรินทร นาคชาติ เปน ตุลาการพระธรรมนูญประจําสํานักตุลาการทหาร
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๑๑๕. พันเอก เจษฎา แสงทอง เปน ตุลาการพระธรรมนูญหัวหนาคณะฝายศาลทหารสูงสุด
๑๑๖. พันเอก ศิลปชัย สรภักดี เปน ตุลาการพระธรรมนูญหัวหนาคณะฝายศาลทหารสูงสุด
๑๑๗. พันเอกหญิง เนาวรัตน กระแสเวส เปน ผูชํานาญการกรมการเงินกลาโหม
๑๑๘. พันเอก ยุทธชัย พันธุงาม เปน หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการอุตสาหกรรมปองกัน
ประเทศ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร
๑๑๙. พั น เอก โสรั จ เพ็ ช รศิ ริ เป น ผู อํ า นวยการโรงงานวั ต ถุ ร ะเบิ ด ทหาร กรมการ
อุตสาหกรรมทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร
๑๒๐. พันเอก สากล ขํายัง เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๒๑. พันเอก นพดล เพ็ญกิตติ เปน ผูชาํ นาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๒๒. นาวาเอก พิพัฑฒภณ สังขกลมเกลี้ยง เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๒๓. พันเอก จะเด็ด ชูศักดิ์ เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๒๔. พันเอก ชลิต วสยางกูร เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๒๕. พันเอก เพียร สินเจริญ เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๒๖. พันเอก จักรกฤษณ นิติสิริ เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๒๗. พันเอก ณัฏฐนภนต อังสวานนท เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๒๘. พันเอก พิจิตร ขจรกล่ํา เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๒๙. พันเอก ถเกิงกานต ศรีอําไพ เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๓๐. พันเอก ชวลิต ทองนุม เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๓๑. พันเอก บุญชู ตันติคุณพันธ เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๓๒. พันเอก ทรงบุญ วุฒิวงศ เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๓๓. พันเอก ธนันท มนูนิมิตร เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๓๔. พันเอกหญิง จีรวรรณ พรหโมบล เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๓๕. พันเอกหญิง วนิดา โลหิตกุล เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๓๖. พันเอกหญิง สุขุมาล เวศวงศษาทิพย เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
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กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๓๗. พลเอก บุญสราง เนียมประดิษฐ รองผูบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูบัญชาการ
ทหารสูงสุด
๑๓๘. พลเอก ไพโรจน พานิชสมัย ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก เปน รองผูบัญชาการ
ทหารสูงสุด
๑๓๙. พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร รองเสนาธิการทหาร เปน เสนาธิการทหาร
๑๔๐. พลเอก สุน ทร ขําคมกุล ผูอํานวยการศูน ยการอุตสาหกรรมปองกัน ประเทศและ
พลังงานทหาร เปน ประธานคณะที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๔๑. พลเอก พรชัย กรานเลิศ ผูชวยผูบัญชาการทหารบก เปน รองเสนาธิการทหาร
๑๔๒. พลเอก วีรศักดิ์ ไพรัช หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการทหารสูงสุด
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๔๓. พลเอก ดนัย ยุวบูรณ ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๔๔. พลเอก ธีรพงศ จิระวงศ หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐ มนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๔๕. พลเอก เสรณี รั ต นชื่น ที่ ป รึ ก ษาพิ เ ศษสํ า นัก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๔๖. พลโท เขมรั ฐ กาญจนวั ฒ น เจ า กรมยุ ท ธการทหาร เป น หั ว หน า นายทหาร
ฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการทหารสูงสุด
๑๔๗. พลโท กั มพล วิท ยาสารรณยุต เจา กรมยุ ทธศึ กษาทหาร เป น ที่ปรึก ษาสถาบั น
วิชาการปองกันประเทศ (อัตรา พลเอก)
๑๔๘. พลโท ชาญชั ย สุ น ทรเกส เจา กรมยุ ทธศึก ษาทหารบก เป น ที่ ปรึ ก ษาสถาบั น
วิชาการปองกันประเทศ (อัตรา พลเอก)
๑๔๙. พลเรื อ โท ทวิ ช ปาลกะวงศ ณ อยุ ธ ยา ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษกองทั พ เรื อ เป น
ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ (อัตรา พลเรือเอก)
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๑๕๐. พลอากาศโท สุรชัย สุทธิโชติ รองเสนาธิการทหารอากาศ เปน ที่ปรึกษาสถาบัน
วิชาการปองกันประเทศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๑๕๑. พลโท มนตรี อยู พงษพิ ทั กษ ผู บั ญชาการสถาบั น วิช าการทหารบกชั้ น สูง เป น
ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๕๒. พลโท ธานี เกิดแกว รองผูบญ
ั ชาการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา เปน ที่ปรึกษาพิเศษ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๕๓. พลโท วิสิษฐธร สุขสภา จเรทหาร เปน ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๕๔. พลโท ณั ฐชั ย เพิ่ มทรัพย หั วหน านายทหารฝายเสนาธิการประจํารองผู บัญชาการ
ทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๕๕. พลโท ไชยลักษณ จันทรินทุ ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๕๖. พลโท ภิเนกข สุริยวงศ หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๕๗. พลโท สุวิทย บุตรเจริญ ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๕๘. พลโท รั ง สฤษดิ์ แจ ง เจนกิ จ ที่ ปรึ ก ษาสํ านั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๕๙. พลอากาศโท ฐานิ ต ย เจริ ญ จิ ต ต ที่ ป รึ ก ษากองบั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๖๐. พลอากาศโท ธี ร ะฉั ต ร ผลากุ ล ที่ ป รึ ก ษากองบั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๖๑. พลโท อรรณพ สมบัติทวี ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๖๒. พลโท ประสิทธิชัย พิบูลรัตน รองผูบัญชาการสถาบันวิชาการปองกันประเทศ เปน
เจากรมยุทธศึกษาทหาร
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๑๖๓. พลโท สมบัติ มวงกล่ํา รองผูบัญชาการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา เปน เจากรม
การสรรพกําลังทหาร
๑๖๔. พลโท สมเกียรติ มาสมบูรณ ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน
เจากรมสารบรรณทหาร
๑๖๕. พลโท ภุชงค ขุนทอง ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน จเรทหาร
๑๖๖. พลอากาศโท ดนัย นันทะศิริ รองผูบัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ เปน
เจากรมกําลังพลทหาร
๑๖๗. พลโท ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน
ผูบัญชาการศูนยปฏิบัติการตอตานการกอการรายสากล
๑๖๘. พลโท นิพัทธ ทองเล็ก ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน เจากรม
กิจการชายแดนทหาร
๑๖๙. พลโท แดน มีชูอรรถ เสนาธิการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา เปน รองผูบัญชาการ
หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
๑๗๐. พลตรี ปฏิพนธ กุลพิจิตร เลขานุการกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูชวยหัวหนา
นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการทหารสูงสุด
๑๗๑. พลตรี พงศเอก อภิรักษโยธิน ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๓ หนวยบัญชาการ
ทหารพัฒนา เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองผูบัญชาการทหารสูงสุด
๑๗๒. พลเรือตรี สมศักดิ์ สุทธิไวยกิจ ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน หัวหนานายทหาร
ฝายเสนาธิการประจํารองผูบัญชาการทหารสูงสุด
๑๗๓. พลอากาศตรี หมอ มหลวงสุรศั กดิ์ เกษมสัน ต ผู ทรงคุณ วุฒิก องทั พอากาศ เป น
หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองผูบัญชาการทหารสูงสุด
๑๗๔. พลตรี เอกชัย ศรี วิลาศ รองผูอํานวยการวิทยาลัยปองกัน ราชอาณาจักร สถาบั น
วิชาการปองกันประเทศ เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําเสนาธิการทหาร
๑๗๕. พลตรี วรพงษ สงาเนตร รองเจากรมยุทธการทหาร เปน เจากรมยุทธการทหาร
๑๗๖. พลเรือตรี เถกิงศักดิ์ วังแกว รองปลัดบัญชีทหารเรือ เปน เจากรมสงกําลังบํารุงทหาร
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๑๗๗. พลตรี วุฒินันท ลีลายุทธ รองปลัดบัญชีทหาร เปน รองผูบัญชาการสถาบันวิชาการ
ปองกันประเทศ
๑๗๘. พลตรี ชวลิต จารุจินดา ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูบัญชาการ
ศูนยรักษาความปลอดภัย
๑๗๙. พลตรี เสถียร เพิ่มทองอินทร ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๒ หนวยบัญชาการ
ทหารพัฒนา เปน รองผูบัญชาการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา
๑๘๐. พลตรี ปกิต สันตินิยม ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพิเศษ หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
เปน เสนาธิการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา
๑๘๑. พลตรี ธนู อําไพ รองเจากรมยุทธศึกษาทหาร เปน ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกัน
ประเทศ (อัตรา พลโท)
๑๘๒. พลตรี เธียรวิช ญ สายพงศ ผูบัญชาการหนวยขาวกรองทางทหาร เปน ที่ปรึกษา
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ (อัตรา พลโท)
๑๘๓. พลตรี ศรุต นาควัชระ ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๘๔. พลตรี พจน ฉ่ําเฉียวกุล เจากรมการเงินทหาร เปน ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๘๕. พลตรี มนูญ สดเจริญ รองเจากรมการสื่อสารทหาร เปน ที่ปรึกษากองบัญชาการ
ทหารสูงสุด
๑๘๖. พลตรี เล็ก จูฑะสุต รองเจากรมแผนที่ทหาร ฝายวิชาการ เปน ที่ปรึกษากองบัญชาการ
ทหารสูงสุด
๑๘๗. พลตรี ปริญญา บูรณางกูร รองเสนาธิการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา เปนที่ปรึกษา
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๘๘. พลตรี พิรุณ แผวพลสง รองผูบัญชาการศูนยรักษาความปลอดภัย เปน ที่ปรึกษา
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๘๙. พลเรือตรี ฆนัท ทองพูล เจากรมกําลังพลทหารเรือ เปน รองเจากรมกําลังพลทหาร
๑๙๐. พลตรี สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน รองเจากรม
ขาวทหาร
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๑๙๑. พลตรี เผด็จการ จันทรเสวก ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร
เปน รองเจากรมยุทธการทหาร
๑๙๒. พลตรี วิทวัส บุญยสัมพันธ ผูชวยปลัดบัญชีทหาร เปน รองปลัดบัญชีทหาร
๑๙๓. พลตรี ชัยสุข กานทอง ผูชวยเจากรมการสื่อสารทหาร เปน รองเจากรมการสื่อสารทหาร
๑๙๔. พลเรือ พอพล มณีริน ทร ผูบัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร กรมยุทธศึกษาทหาร
เปน รองเจากรมยุทธศึกษาทหาร
๑๙๕. พลตรี นิพนธ สุบงกฎ ผูชวยผูบัญชาการศูนยรักษาความปลอดภัย เปน รองผูบัญชาการ
ศูนยรักษาความปลอดภัย
๑๙๖. พลตรี ประดิ ษ ฐ ชั ย บุ ญ รั ก ษ ผู ช ว ยผู บั ญ ชาการศู น ย รั ก ษาความปลอดภั ย เป น
รองผูบัญชาการศูนยรักษาความปลอดภัย
๑๙๗. พลตรี สิบทิศ อักษรานุเคราะห ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
รองเจากรมกิจการชายแดนทหาร
๑๙๘. พลตรี ทวีชัย สวางเพียร ผูชวยเจากรมกําลังพลทหาร เปน รองเจากรมสารบรรณทหาร
๑๙๙. พลตรี วรวิทย ดรุณชู ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน รองเจากรม
กิจการชายแดนทหาร
๒๐๐. พลตรี สุภกิจ นุตสถิตย ผูอํานวยการศูนยการโทรคมนาคมทหาร กรมการสื่อสารทหาร
เปน ผูชวยเจากรมการสื่อสารทหาร
๒๐๑. พลเรือตรี พิจารณ ธีรเนตร ผูบัญชาการกองเรือตรวจอาว กองเรือยุทธการ เปน
ผูชวยเจากรมยุทธการทหาร
๒๐๒. พลตรี พิชัย โพธิทัต ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน เจากรมการเงินทหาร
๒๐๓. พลตรี สุรพงษ สุวรรณอัตถ ผูอํานวยการสํานักวิเทศสัมพันธ กรมขาวทหาร เปน
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร
๒๐๔. พลตรี พรพิพัฒน เบญญศรี ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูบัญชาการ
โรงเรียนเตรียมทหาร กรมยุทธศึกษาทหาร
๒๐๕. พลตรี พรเทพ พิริยะโยธิน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูชวย
เจากรมกําลังพลทหาร
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๒๐๖. พลตรี วิเชีย ร ศิริ สุน ทร ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๔ หนวยบัญ ชาการ
ทหารพัฒนา เปน ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๒ หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
๒๐๗. พลตรี ประสาท สุขเกษตร ผูชวยเจากรมยุทธศึกษาทหาร เปน รองผูอํานวยการ
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
๒๐๘. พลตรี วีรพล คุมบน ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน รองผูบัญชาการ
ศูนยปฏิบัติการตอตานการกอการรายสากล
๒๐๙. พลตรี กฤช กุวานนท ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๒๑๐. พลตรี ชัยรั ฐ ยิ่งยง ผูชํ านาญการกองบั ญชาการทหารสูง สุด เปน ผูท รงคุ ณวุ ฒิ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๒๑๑. พลตรีหญิง ทิพยสุรีย นาคประสิทธิ์ ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน
ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๒๑๒. พลตรี กษิดิ์เดช นิลเจริญ ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๒๑๓. พลตรี เกรียงไกร บุรินทรวัฒนา หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองเสนาธิการทหาร
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๒๑๔. พลตรี ธงชัย โอสถหงส ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๒๑๕. พลตรี กฤษดา ปุณยวุฒิพงศ ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๒๑๖. พลตรี พิพัฒน เหรียญบุปผา นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการทหารสูงสุด
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๒๑๗. พลตรี นพดล ฟกอังกูร ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําเสนาธิการทหาร
เปน ผูทรงคุณวุฒกิ องบัญชาการทหารสูงสุด
๒๑๘. พลตรี เจิดวุธ คราประยูร ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองผูบัญชาการ
ทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
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๒๑๙. พลตรี วะรงคฉัตร ยุทธนาวัชพงศ ที่ปรึกษาสถาบัน วิชาการปองกัน ประเทศ เปน
ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๒๒๐. พลตรี ธรรมรัตน นักรํา นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๒๒๑. พลตรี ปพน เมฆานุวัฒ น ผู ชํานาญการสํานั กงานปลัด กระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๒๒๒. พลตรี นิพ นธ วุฒิรณฤทธิ์ ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๒๒๓. พลตรีหญิง อิสริยา จารุวัติ ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
ผูทรงคุณวุฒกิ องบัญชาการทหารสูงสุด
๒๒๔. พลตรี นรินทร มุทุกันต รองหัวหนาสํานักปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๒๒๕. พลตรี มานิจ บุญโปรง นายทหารฝายเสนาธิการประจําสํานักปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๒๒๖. พลตรีหญิง ทัศ นศรี ไตรยคุณ ผูชํ านาญการกรมเสมี ยนตรา เปน ผู ทรงคุณวุ ฒิ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๒๒๗. พัน เอก วทัญ ู เอี่ ย มวรกุ ล เป น นายทหารฝา ยเสนาธิ ก ารประจํา ผู บั ญชาการ
ทหารสูงสุด
๒๒๘. พัน เอก จตุพร เจียมสมบูรณ เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
รองผูบัญชาการทหารสูงสุด
๒๒๙. นาวาเอก ณเดโช เกิ ดชูชื่น เปน ผูชว ยหัวหนานายทหารฝ ายเสนาธิ การประจํ า
รองผูบัญชาการทหารสูงสุด
๒๓๐. นาวาอากาศเอก อภิช าต โพธิ์พินิจ เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการ
ประจํารองผูบัญชาการทหารสูงสุด
๒๓๑. พันเอก สีหนาท วงศาโรจน เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
เสนาธิการทหาร
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๒๓๒. พั น เอก อั ช ฌพงศ ปกรณ ยุ ท ธ เป น หั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รองเสนาธิการทหาร
๒๓๓. นาวาเอก จั ก รกฤช พยอมหอม เป น หั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รองเสนาธิการทหาร
๒๓๔. นาวาอากาศเอก ชัยยุทธ ปญญายงค เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
รองเสนาธิการทหาร
๒๓๕. พันเอก ธวัชชัย ขยันสํารวจ เปน รองเจากรมแผนที่ทหาร ฝายวิชาการ
๒๓๖. พันเอก ชะเลียง รุนเจริญ เปน ผูอํานวยการศูน ยการโทรคมนาคมทหาร กรมการ
สื่อสารทหาร
๒๓๗. พันเอก ธวัชชัย บุญศรี เปน ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพิเศษ หนวยบัญชาการ
ทหารพัฒนา
๒๓๘. พันเอก เอนก แสงสุก เปน ผูชวยเจากรมยุทธศึกษาทหาร
๒๓๙. พันเอก ศุภชัย ภิรมยภักดี เปน รองเสนาธิการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา
๒๔๐. พันเอก บัณฑิตย บุณยะปาน เปน เลขานุการกองบัญชาการทหารสูงสุด
๒๔๑. พันเอก ศักดา แสงสนิท เปน ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร
๒๔๒. พันเอก ยงยศ คงแถวทอง เปน ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๓ หนวยบัญชาการ
ทหารพัฒนา
๒๔๓. พันเอก วิศิษฐ วิศิษฎโยธิน เปน ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๔ หนวยบัญชาการ
ทหารพัฒนา
๒๔๔. พั น เอก ทรงศั ก ดิ์ สหสมโชค เป น รองผู บั ญ ชาการศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารต อ ต า น
การกอการรายสากล
๒๔๕. พันเอก วิเศษ อินทรวงสสักดิ์ เปน ผูชวยผูบัญชาการศูนยรักษาความปลอดภัย
๒๔๖. พันเอก วสันต สุริยมงคล เปน ผูชวยผูบัญชาการศูนยรักษาความปลอดภัย
๒๔๗. นาวาเอก ดํารงค สารสิทธิ์ เปน ผูชวยเจากรมขาวทหาร
๒๔๘. พันเอก ธิวา เพ็ญเขตกรณ เปน ผูอํานวยการสํานักวิเทศสัมพันธ กรมขาวทหาร
๒๔๙. พันเอก รักบุญ มนตสัตตา เปน ผูชวยปลัดบัญชีทหาร
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๒๕๐. พั น เอก อาจิ ณ ชั ย แก ว สอาด เป น ที่ ป รึ ก ษาสถาบั น วิ ช าการป อ งกั น ประเทศ
(อัตรา พลตรี)
๒๕๑. พั น เอก นพดล สร อ ยสยั ม ภู เป น ที่ ป รึ ก ษาสถาบั น วิ ช าการป อ งกั น ประเทศ
(อัตรา พลตรี)
๒๕๒. พันเอก สุพจน ธํามรงครัตน เปน ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด
๒๕๓. พันเอก ไพรัช โพธิ์อุบล เปน ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด
๒๕๔. พันเอก สุรสีห แจงสุข เปน ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด
๒๕๕. นาวาอากาศเอกหญิง เกศจี พินิจอักษร เปน ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด
กองทัพบก
๒๕๖. พลเอก ไพศาล กตัญู ผูชวยผูบัญชาการทหารบก เปน รองผูบัญชาการทหารบก
๒๕๗. พลเอก โสภณ ศี ล พิ พั ฒ น เสนาธิ ก ารทหารบก เป น ประธานคณะที่ ป รึ ก ษา
กองทัพบก
๒๕๘. พลเอก มานะ ประจักษจิตต ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๕๙. พลเอก วี รวิทย คู สําราญ ที่ ปรึกษาพิเ ศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๖๐. พลโท สพรั่ง กัลยาณมิตร แมทัพภาคที่ ๓ เปน ผูชวยผูบัญชาการทหารบก
๒๖๑. พลโท อนุพงษ เผาจินดา แมทัพภาคที่ ๑ เปน ผูชวยผูบัญชาการทหารบก
๒๖๒. พลโท มนตรี สังขทรัพย ผูบัญชาการหนวยบัญชาการกําลังสํารอง เปน เสนาธิการ
ทหารบก
๒๖๓. พลโท อธิคม ตัน เลิศ ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เปน หัวหนาคณะนายทหาร
ฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
๒๖๔. พลโท หมอมหลวงกิติมาศ สุขสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารบก เปน ที่ปรึกษาพิเศษ
กองทัพบก
๒๖๕. พลโท องคกร ทองประสม แมทัพภาคที่ ๔ เปน ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
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๒๖๖. พลโท ฉัตรชัย ถาวรบุตร ผูชวยเสนาธิการทหารบกฝายขาว เปน รองเสนาธิการ
ทหารบก
๒๖๗. พลโท เกษม ยุกตวีระ นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา สํานักงาน
ผูบังคับบัญชากองทัพบก เปน ผูชวยเสนาธิการทหารบกฝายขาว
๒๖๘. พลโท จิรเดช คชรัตน แมทัพนอยที่ ๓ เปน แมทัพภาคที่ ๓
๒๖๙. พลโท วิโรจน บัวจรูญ ที่ปรึกษากองทัพบก เปน แมทัพภาคที่ ๔
๒๗๐. พลโท รุงโรจน ธัญญสิริ ที่ปรึกษากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๗๑. พลโท หมอมหลวงประสบชัย เกษมสันต หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
เสนาธิการทหาร เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๗๒. พลโท บุญสืบ คชรัตน ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก
๒๗๓. พลโท ดิช วัฒ น กุ ญ ชรานุ สสรณ ผูช ว ยหั วหนา นายทหารฝ า ยเสนาธิ การประจํ า
ปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๗๔. พลโท จักรกฤษณ อินทรทัต ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรี
วาการกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๗๕. พลโท สมโภชน เงิน เจริญ ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรี
วาการกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๗๖. พลโท ศุภลักษณ สุวรรณะชฎ ที่ปรึกษาสํานักงานปลัด กระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๗๗. พลโท ถาวรศั ก ดิ์ ปริ ง ทอง ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๗๘. พลโท ทวนทอง อิ น ทรทั ต ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๗๙. พลโท มานพ สงพะโยม ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
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๒๘๐. พลโท สิ ท ธิ ชั ย ธรรมสนอง ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๘๑. พลโท วิรัตน สุดรุง ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก
๒๘๒. พลโท สิน ชัย นุตสถิตย ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรง
คุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๘๓. พลโท ชูเกียรติ มุงมิตร หัวหนานายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสํานักงาน
สภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักนโยบายและแผนกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๘๔. พลตรี สมเกียรติ สุทธิไวยกิจ รองแมทัพภาคที่ ๑ เปน ผูบัญชาการหนวยบัญชาการ
กําลังสํารอง
๒๘๕. พลตรี สุจิตร สิทธิประภา รองแมทัพภาคที่ ๒ เปน รองหัวหนาคณะนายทหารฝาย
เสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
๒๘๖. พลตรี พี ระเดช ทรั พ ยท องคํ า ผู ท รงคุณ วุ ฒิก องทั พบก เป น รองหั ว หน าคณะ
นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
๒๘๗. พลตรี วีระ เจริญศักดิ์ ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจํา
ผูบังคับบัญชา สํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๘๘. พลตรี สุจินต หมวกแกว รองผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปน
ที่ปรึกษากองทัพบก
๒๘๙. พลตรี วุฒิพงศ หอมวิเศษวงศา ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปนที่ปรึกษากองทัพบก
๒๙๐. พลตรี มนัส เสถียรกาล รองแมทัพภาคที่ ๔ เปน ที่ปรึกษากองทัพบก
๒๙๑. พลตรี วิศิษฎ สมานันตกุล ผูบังคับการจังหวัดทหารบกชุมพร เปน ที่ปรึกษากองทัพบก
๒๙๒. พลตรี ประยุทธ จันทรโอชา รองแมทัพภาคที่ ๑ เปน แมทัพภาคที่ ๑
๒๙๓. พลตรี วิชญ เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองแมทัพภาคที่ ๑ เปน แมทัพนอยที่ ๑
๒๙๔. พลตรี สังคม จันทรธรรม รองแมทัพภาคที่ ๓ เปน แมทัพนอยที่ ๓
๒๙๕. พลตรี พหล สงาเนตร รองผูบัญชาการสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง เปน เจากรม
ยุทธศึกษาทหารบก
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๒๙๖. พลตรี ภานุมาต สีวะรา ผูบัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการ
ทหารบกชั้นสูง เปน ผูบัญชาการสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
๒๙๗. พลตรี จิตติพงศ สุวรรณเศรษฐ ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓ เปน รองแมทัพ
ภาคที่ ๑
๒๙๘. พลตรี ชาย คําวงษา เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๑ เปน รองแมทัพภาคที่ ๑
๒๙๙. พลตรี พัลลภ เรขะรุจิ ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๔ เปน รองแมทัพภาคที่ ๑
๓๐๐. พลตรี ดุลกฤต รักษเผา ผูบัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๑ เปน รองแมทัพนอยที่ ๑
๓๐๑. พลตรี ดาวพงษ รัตนสุวรรณ ผูบังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบุรี เปน ผูบัญชาการ
กองพลที่ ๑ รักษาพระองค
๓๐๒. พลตรี พิเชษฐ วิสัยจร รองแมทัพภาคที่ ๔ เปน รองแมทัพภาคที่ ๒
๓๐๓. พลตรี ชยุติ บุญปาน เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓ เปน รองแมทัพภาคที่ ๓
๓๐๔. พลตรี สําเริง ศิวาดํารงค รองแมทัพนอยที่ ๓ เปน รองแมทัพภาคที่ ๓
๓๐๕. พลตรี สัจจา ยอดเพ็ชร เสนาธิการกองทัพนอยที่ ๓ เปน รองแมทัพนอยที่ ๓
๓๐๖. พลตรี ชิต พรหมเดช ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑ เปน รองแมทัพภาคที่ ๔
๓๐๗. พลตรี กสิกร คีรีศรี ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๕ เปน รองแมทัพภาคที่ ๔
๓๐๘. พลตรี เดนชัย เชวงโชติ เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๔ เปน ผูบัญชาการกองพลทหารราบ
ที่ ๕
๓๐๙. พลตรี กันตพัฒน วิเศษสินธุ ผูบังคับการจังหวัดทหารบกสุราษฎรธานี เปน ผูบัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๔๑
๓๑๐. พลตรี อนนต นอบไทย ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ผูอํานวยการสถาบัน วิจัย
วิทยาศาสตรการแพทยทหาร กรมแพทยทหารบก
๓๑๑. พลตรี สิงหศึก สิงหไพร ผูบัญชาการศูน ยการกําลังสํารอง เปน รองผูบัญชาการ
หนวยบัญชาการกําลังสํารอง
๓๑๒. พลตรี ประเสริฐ หวานฉ่ํา ผูอํานวยการสวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
เปน รองผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
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๓๑๓. พลตรี บัญชา สิทธิวรยศ เสนาธิการสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง เปน รองผูบัญชาการ
สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
๓๑๔. พลตรี ไพรัช ขยันสํารวจ นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา สํานักงาน
ผูบังคับบัญชากองทัพบก เปน เสนาธิการสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
๓๑๕. พลตรี พิสิษฐ เต็มนที ผูชวยหัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๑๖. พลตรี ปรีชา ศรีศุข ผูชวยหัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๑๗. พลตรี วิเ ชี ยร วิเ วก นายทหารฝา ยเสนาธิ ก ารประจํ า ผูบั ง คับ บั ญ ชา สํ า นัก งาน
ผูบังคับบัญชากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๑๘. พลตรี บุ ญยื น จั่ นนาค นายทหารฝ ายเสนาธิ การประจํ าผู บั งคั บบั ญชา สํ านั กงาน
ผูบังคับบัญชากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๑๙. พลตรี วงศเทพ สืบวงศคลาย นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา สํานักงาน
ผูบังคับบัญชากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๒๐. พลตรี สมชาย อุ ตมะ นายทหารฝ ายเสนาธิ การประจํ าผู บั งคั บบั ญชา สํ านั กงาน
ผูบังคับบัญชากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๒๑. พลตรี ดํารงค ศรีประเสริฐ นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา สํานักงาน
ผูบังคับบัญชากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๒๒. พลตรี ธรรมศั กดิ์ ขํ านิ ล นายทหารฝ ายเสนาธิ การประจํ าผูบั งคับบัญชา สํานั กงาน
ผูบังคับบัญชากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๒๓. พลตรี ทรงพล สกุ ลชาติ นายทหารฝ ายเสนาธิ การประจําผู บังคับบั ญชา สํานั กงาน
ผูบังคับบัญชากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๒๔. พลตรี มนัส เปาริก รองแมทัพภาคที่ ๓ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๒๕. พลตรี สกล เอี่ยมตระกูล ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๒๖. พลตรี ทด พินัยนิติศาสตร ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
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๓๒๗. พลตรี ชาตรี ชางเรียน ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๒๘. พลตรี สมมารถ ปรุงสุวรรณ ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๒๙. พลตรี ชูเกียรติ เธียรสุนทร ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๓๐. พลตรี ตอกฤช อรัณยะปาล ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๓๑. พลตรี สุรนาท สุวรรณนาคร ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๓๒. พลตรี ชัยณัฏฐ แปนเหลือ ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๓๓. พลตรี พรชัย บุญทวี ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๓๔. พลตรี เฉลิมพล ศรีนวลดี ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๓๕. พลตรี สุกิจ เนื่องจํานงค ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๓๖. พลตรี ธงคม จันทรหอม ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๓๗. พลตรี คณิศร สาสูงเนิน ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๓๘. พลตรี สุรพงศ ยืนยาว ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๓๙. พลตรี จิรเดช ภูวนารถนุรักษ ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพบก
๓๔๐. พลตรี อิสระ วั ชรประทีป รองผู บัญชาการหนวยบั ญชาการกําลังสํารอง เปน ผูชวย
หัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการ ประจําผูบังคับบัญชา
๓๔๑. พลตรี ธรรมนูญ แสงเย็น นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๔๒. พลตรี รั ฐนันไชย น อยอิ่ มใจ นายทหารฝายเสนาธิการประจํ ารัฐมนตรีวาการกระทรวง
กลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๔๓. พลตรี วิภพ กิวานนท นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๔๔. พลตรี กิตติ พล วัฒนะวรนัน ทน นายทหารฝา ยเสนาธิการประจํารัฐมนตรี วาการ
กระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๔๕. พลตรี สามารถ อุไรวรรณ หัวหนาสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพบก
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๓๔๖. พลตรี ศักดา อารีรมย ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวง
กลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๔๗. พลตรี ณรงค เนตรเจริญ ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวง
กลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๔๘. พลตรี เติมชัย ศรีวิเชียร ผูชํานาญการสํานักนโยบายและแผนกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพบก
๓๔๙. พลตรี สมศักดิ์ สินเจริญ นักวิชาการพิเศษ สํานักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๕๐. พลตรี วรายุ ต สถิ ตย เสถี ยร ผู ชํ านาญการสํ านั กงานปลั ดกระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒกิ องทัพบก
๓๕๑. พลตรี ไกรวัชร ธีรเนตร ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพบก
๓๕๒. พลตรี บั ญ ชา ถนอมทอง ผู ชํ านาญการสํ านั กงานปลั ดกระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๕๓. พลตรี จอม ไชยสกุล ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพบก
๓๕๔. พลตรี เกษม นาคปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพบก
๓๕๕. พลตรี อั ศ วิ น แจ ม สุ วรรณ ผู ชํ านาญการสํ านั กงานปลั ดกระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๕๖. พลตรี ศรายุ ทธ อภิ ภั ชเดชา ผู ชํ านาญการสํ านั กงานปลั ดกระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๕๗. พลตรี หญิง พรฑิตา ชั ยอํานวย ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๕๘. พลตรีหญิ ง เสริ มบุญ รุ งรั ตน ผู ชํ านาญการสํานั กงานปลั ดกระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒกิ องทัพบก
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๓๕๙. พลตรี สํารวย แจงหมื่นไวย นักวิชาการพิเศษ สํานักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๖๐. พลตรี พิชษณุ ปุจฉาการ ที่ปรึกษาทางเทคนิค ศูนยพัฒนากิจการอวกาศกลาโหม เปน
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๖๑. พลตรีหญิง พรศรี คิดชอบ ผูอํานวยการสํานักงานแพทยสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๖๒. พันเอก สกล ชื่นตระกูล เปน ผูชวยหัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจํา
ผูบังคับบัญชา
๓๖๓. พันเอก ทรงธรรม แจ มอั มพร เป น นายทหารฝ ายเสนาธิ การประจํ าผู บังคั บบั ญชา
สํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
๓๖๔. พันเอก อาชวิน ปรีดาสันต เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา สํานักงาน
ผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
๓๖๕. พันเอก ปยะ รักประกอบ เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา สํานักงาน
ผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
๓๖๖. พันเอก สมนึก เนติ เปน นายทหารฝายเสนาธิ การประจําผูบังคับบั ญชา สํ านักงาน
ผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
๓๖๗. พันเอก อดิศัย ทัพมงคล เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา สํานักงาน
ผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
๓๖๘. พันเอก ภูเบศ หลอกําเนิด เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา สํานักงาน
ผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
๓๖๙. พันเอก มนตรี อุมารี เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา สํานักงาน
ผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
๓๗๐. พันเอก สุธรรม ลิ้มยิ่งเจริญ เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา สํานักงาน
ผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
๓๗๑. พันเอก ประดิษฐ โชติรัตน เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
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พันเอก อิทธิพล ทองดี เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
พันเอก อภิญญา ตัณฑากาศ เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
พันเอก จักรรัตน กลัสสุขวัฒน เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
พันเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
พันเอก ชวลิต ไกรสมสาตร เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
พันเอก ทัสน วิรุฬหจรรยา เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
พันเอกหญิง กนกพรรณ ประไพตระกูล เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
พันเอก กิจพันธ ธัญชวนิช เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
พันเอก ชัยวัฒน รื่นบรรเทิง เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
พันเอก บรรพต งามกัณหา เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
พันเอกหญิง ทิพาพร สุวรรณลักษณ เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
พันเอก ปรีชา พลายอยูวงษ เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
พันเอก ณัฐ พิทักษชาติ เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
พันเอก ทินกร สงวนศักดิ์โยธิน เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
พันเอก ชวลิต ศรีศิลปนันทน เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
พันเอก ศักดิ์ชัย อ่ําครองธรรม เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
พันเอก เผาพงศ พงศเหลาขํา เปน ผูบัญชาการศูนยการกําลังสํารอง
พันเอก ชนะพล แกววาตะ เปน ผูบัญชาการหนวยขาวกรองทางทหาร
พันเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ เปน ผูบัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการ
พั น เอก สมศั กดิ์ เกิ ดสุ ขผล เป น ผู อํ านวยการส วนการศึ กษา โรงเรี ยนนายร อย
พันเอก อุดมเดช สีตบุตร เปน เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๑
พันเอก ชาญชัย นาคประไพ เปน เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓
พันเอก สุรพล เจียมสมบูรณ เปน เสนาธิการกองทัพนอยที่ ๓
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พันเอก จําลอง คุณสงค เปน เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๔
พันเอก วิลาศ อรุณศรี เปน ผูบัญชาการกองพลทหารมาที่ ๒ รักษาพระองค
พันเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ เปน ผูบัญชาการกองพลทหารปนใหญตอสูอากาศยาน
พันเอก นิพนธ ปานมงคล เปน ผูบัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๑
พันเอก วิชิต ศรีประเสริฐ เปน ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๒
พันเอก ฤทธิไกร อุนพันธ เปน ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓
พันเอก เอกนันท รัตนโสภา เปน ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๔
พันเอก อุทิศ สุนทร เปน ผูบังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบุรี
พันเอก กิตติ อินทสร เปน ผูบังคับการจังหวัดทหารบกชุมพร
พันเอก เดชา กิ่งวงษา เปน ผูบังคับการจังหวัดทหารบกสุราษฎรธานี
กองทัพเรือ
๔๐๕. พลเรื อเอก สุ รศักดิ์ ศรี อรุ ณ ที่ปรึกษาพิ เศษกองทั พเรือ เปน ผู ทรงคุ ณวุฒิ พิเ ศษ
กองทัพเรือ
๔๐๖. พลเรือเอก ชูศักดิ์ เสนานิกรม หัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
๔๐๗. พลเรือโท ชูศักดิ์ เอโกบล ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เปน หัวหนาคณะนายทหาร
ฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
๔๐๘. พลเรือโท ประวิตร ศรีสุขวัฒนา รองผูบัญชาการกองเรือยุทธการ เปน ที่ปรึกษาพิเศษ
กองทัพเรือ
๔๐๙. พลเรือโท เดชา อยูพรต ผูบัญชาการสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง เปน ที่ปรึกษาพิเศษ
กองทัพเรือ
๔๑๐. พลเรือโท ยงยุทธ หรัญโต เจากรมแพทยทหารเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
๔๑๑. พลเรื อโท สมเดช ทองเป ยม เสนาธิ การกองเรื อยุ ทธการ เป น รองผู บั ญชาการ
กองเรือยุทธการ
๔๑๒. พลเรือโท สุชาติ หงษประสงค เจากรมสงกําลังบํารุงทหาร เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ
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๔๑๓. พลเรือโท จักราวุธ สุนทรสีมะ ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เปน หัวหนานายทหาร
ฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการทหารเรือ
๔๑๔. พลเรือโท สมบัติ อักษรศรี ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เปน เสนาธิการกองเรือยุทธการ
๔๑๕. พลเรือโท ยอดชาย รักสําหรวจ เจากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เปน ที่ปรึกษากองทัพเรือ
๔๑๖. พลเรือโท ธนา บุนนาค ผูบัญชาการกองเรือภาคที่ ๓ กองเรือยุทธการ เปน รองหัวหนา
คณะนายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
๔๑๗. พลเรือโท วรวุฒิ เอี่ยมเจริญ ผูบัญชาการกองเรือปองกันฝง เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ
๔๑๘. พลเรือโท สมศักดิ์ ถนอมพล ผูชวยเสนาธิการทหารเรือฝายยุทธการ เปน ผูชวยเสนาธิการ
ทหารเรือฝายยุทธบริการ
๔๑๙. พลเรือโท กมล สุ ทธิสารสุนทร หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการ
ทหารเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
๔๒๐. พลเรือโท สามารถ จําปรัตน ผูชวยเสนาธิการทหารเรือฝายยุทธบริการ เปน ที่ปรึกษา
กองทัพเรือ
๔๒๑. พลเรือโท รพล คําคลาย ผูชวยเสนาธิการทหารเรือฝายการขาว เปน ผูชวยเสนาธิการ
ทหารเรือฝายยุทธการ
๔๒๒. พลเรือโท เกียรติศักดิ์ ดามาพงศ ที่ปรึกษากองทัพเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
๔๒๓. พลเรือโท กอบพงศ ทองคําวงศ ที่ปรึกษากองทัพเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
๔๒๔. พลเรื อโท วี ระยุ ทธ อุ ตตะโมท ที่ ปรึ กษาสถาบั น วิ ช าการป องกั นประเทศ เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
๔๒๕. พลเรือโท เทอดศักดิ์ พรหมศิริ หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวง
กลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
๔๒๖. พลเรือโท พิสิฏฐ อยูรอต หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองผูบัญชาการทหารสูงสุด
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
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๔๒๗. พลเรือโท สุพิทย อํานวย ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ
๔๒๘. พลเรือตรี สุรพล ภูยานนท ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน เจากรมแพทยทหารเรือ
๔๒๙. พลเรือตรี บรรยง นิศามณีพงษ เจากรมจเรทหารเรือ เปน เจากรมยุทธศึกษาทหารเรือ
๔๓๐. พลเรือตรี ไพโรจน แกนสาร ผูบญ
ั ชาการวิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
เปน ผูบัญชาการสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
๔๓๑. พลเรือตรี สุพจน พฤกษา รองผูบัญชาการกองเรือปองกันฝง เปน ผูบัญชาการกองเรือ
ภาคที่ ๓ กองเรือยุทธการ
๔๓๒. พลเรือตรี โกมินทร โกมุทานนท รองผูบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เปน ผูบัญชาการ
กองเรือปองกันฝง
๔๓๓. พลเรือตรี ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ เลขานุการกองทัพเรือ เปน ผูชวยเสนาธิการทหารเรือฝายการขาว
๔๓๔. พลเรือตรี สมคิด ตันประเสริฐ รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ เปน นายชางใหญ กรมอู
ทหารเรือ
๔๓๕. พลเรื อ ตรี ปารี ส เพาะผล นายช า งใหญ กรมอู ท หารเรื อ เป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
กองทัพเรือ
๔๓๖. พลเรือตรี สุริยา ณ นคร รองเจากรมแพทยทหารเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๓๗. พลเรือตรี สมเจตน เนียมศิริ ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน หัวหนานายทหารฝาย
เสนาธิการประจําผูบัญชาการกองเรือยุทธการ
๔๓๘. พลเรือตรี วิชาญ สายสวรรค ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการ
ประจํารองผูบัญชาการทหารเรือ
๔๓๙. พลเรือตรี รุงรัตน บุณยรัตพันธุ รองผูบัญชาการกองเรือภาคที่ ๑ กองเรือยุทธการ
เปน เจากรมวิทยาศาสตรทหารเรือ
๔๔๐. พลเรื อ ตรี ต อบุ ญ ไกรฤกษ รองผู บั ญชาการหน วยบัญ ชาการนาวิ ก โยธิน เป น
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๔๑. พลเรือตรี มนตชัย วิมุกตานนท ผูอํานวยการสํานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร
กองทัพเรือ เปน รองเจากรมอูทหารเรือฝายเทคนิค
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๔๔๒. พลเรือตรี นคร ทนุวงษ เจากรมวิทยาศาสตรทหารเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๔๓. พลเรือตรี ประชา ศิลปศ รีกุล รองผูบัญชาการหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน เปน
ผูชวยหัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
๔๔๔. พลเรือตรี พีรสรรพ วัชรมูล รองผูบัญชาการกองเรือภาคที่ ๒ กองเรือยุทธการ เปน
รองผูบัญชาการกองเรือปองกันฝง
๔๔๕. พลเรือตรี กัมปนาท ภูเจริญยศ ผูบัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร กองเรือยุทธการ
เปน เจากรมสารบรรณทหารเรือ
๔๔๖. พลเรือตรี ธรรมนูญ สุขวัฒนา รองเจากรมขาวทหาร เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๔๗. พลเรือตรี ณรงค เทศวิศาล รองเจากรมกําลังพลทหาร เปน เจากรมกําลังพลทหารเรือ
๔๔๘. พลเรือตรี วีรพล กิจสมบัติ หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองผูบัญชาการทหารเรือ
เปน เจากรมสงกําลังบํารุงทหารเรือ
๔๔๙. พลเรือตรี อรรถพงษ ณ นคร นายทหารฝายเสนาธิการประจํากองบัญชาการกองทัพเรือ
เปน รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ
๔๕๐. พลเรื อ ตรี สมหมาย ปราการสมุท ร ผู บั ญ ชาการโรงเรีย นเสนาธิ การทหารเรื อ
สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง เปน ผูอํานวยการสํานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ
๔๕๑. พลเรือตรี สุรพงษ ชะระอ่ํา รองผูบัญชาการกองเรือปองกันฝง เปน ผูชวยหัวหนา
คณะนายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
๔๕๒. พลเรือตรี อมรเทพ ณ บางชาง เจากรมสื่อสารทหารเรือ เปน รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ
๔๕๓. พลเรือตรี ชัยวัฒน พุกกะรัตน เจากรมสงกําลังบํารุงทหารเรือ เปน เจากรมจเรทหารเรือ
๔๕๔. พลเรือตรี อภิวัฒน ศรีวรรธนะ หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําผูชวยผูบัญชาการ
ทหารเรือ เปน รองผูบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
๔๕๕. พลเรือตรี สมมาตร วิมุกตานนท ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน รองผูบัญชาการ
สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
๔๕๖. พลเรือตรี สุชีพ ชางเสวก ผูชวยหัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
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๔๕๗. พลเรือตรี วิโรจน รุธิรวัฒน ผูชวยเจากรมแพทยทหารเรือ เปน รองเจากรมแพทย
ทหารเรือ
๔๕๘. พลเรือตรี ศักดิ์ชาย อุบลเดชประชารักษ ผูบัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หนวยบัญชาการ
นาวิกโยธิน เปน รองผูบัญชาการหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
๔๕๙. พลเรือตรี สุรพจน ผลอวยพร เจากรมพลาธิการทหารเรือ เปน รองปลัดบัญชีทหารเรือ
๔๖๐. พลเรือตรี สุกิจ สยะนานนท ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน ผูอํานวยการสํานักงาน
ตรวจบัญชีทหารเรือ
๔๖๑. พลเรือตรี ชัยวัฒน ภูทอง ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการ
ประจําเสนาธิการทหารเรือ
๔๖๒. พลเรือตรี ผจญ รามโกมุท หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการกองเรือยุทธการ
เปน รองผูบัญชาการกองเรือภาคที่ ๑ กองเรือยุทธการ
๔๖๓. พลเรือตรี ผสมทรัพย เกื้อหนุน ผูชํานาญการกองทัพเรือ เปน หัวหนาฝายศึกษา
โรงเรียนนายเรือ
๔๖๔. พลเรือตรี ฉัตรชัย พึ่งโพธิ์ ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีทหารเรือ เปน เจากรม
พลาธิการทหารเรือ
๔๖๕. พลเรือตรี ผจงศักดิ์ แสงแกว ผูชวยหัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจํา
ผูบังคับบัญชา เปน รองผูบัญชาการกองเรือภาคที่ ๒ กองเรือยุทธการ
๔๖๖. พลเรือตรี สุรศักดิ์ แกวแกมทอง เจากรมสรรพาวุธทหารเรือ เปน ผูบัญชาการ
วิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
๔๖๗. พลเรือตรี วีระวงศ ธวมงคล รองผูบัญชาการกองเรือภาคที่ ๑ กองเรือยุทธการ เปน
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๖๘. พลเรือตรี ดํารงศักดิ์ หาวเจริญ เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ เปน ผูบัญชาการกองเรือตรวจอาว
กองเรือยุทธการ
๔๖๙. พลเรือตรี สุรศักดิ์ หรุนเริงรมย ผูบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
เปน เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
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๔๗๐. พลเรือตรี สุรชัย สังขพงศ ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน ผูบัญชาการกองเรือปองกันฝง
เขต ๑ กองเรือปองกันฝง
๔๗๑. พลเรือตรี ธนุส สุญาณเศรษฐกร เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพเรือ
๔๗๒. พลเรือตรี สมชัย มนัสรังษี เจากรมแผนการชาง กรมอูทหารเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพเรือ
๔๗๓. พลเรือตรี ยุทธนา ฟกผลงาม ผูบัญชาการกองการฝก กองเรือยุทธการ เปน หัวหนานายทหาร
ฝายเสนาธิการประจําผูชวยผูบัญชาการทหารเรือ
๔๗๔. พลเรือตรี มนตรักษ นิลกลัด เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ เปน นายทหารฝายเสนาธิการ
ประจํากองบัญชาการกองทัพเรือ
๔๗๕. พลเรือตรี ชัยวัฒน ศรีอักขรินทร ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน ผูบัญชาการหนวยบัญชาการ
ตอสูอากาศยานและรักษาฝง
๔๗๖. พลเรือตรี ไพบูลย ชอยเพ็ง หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําเสนาธิการทหารเรือ
เปน เจากรมชางโยธาทหารเรือ
๔๗๗. พลเรือตรี ชัยวัฒน เอี่ยมสมุทร ผูบัญชาการหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง
เปน ผูบัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
๔๗๘. พลเรือตรี ณัฐพงศ ศรีลาธนาตย รองผูบัญชาการสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง เปน
ศาสตราจารยฝายศึกษาโรงเรียนนายเรือ
๔๗๙. พลเรือตรี สุรศักดิ์ พุมพวง รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ เปน ผูบัญชาการกองการฝก
กองเรือยุทธการ
๔๘๐. พลเรือตรี เทพรังสรรค ศิลปบรรเลง เสนาธิการหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน เปน
รองผูบัญชาการหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
๔๘๑. พลเรือตรี ชุมนุม อาจวงษ ผูบัญชาการกองเรือลําน้ํา กองเรือยุทธการ เปน เจากรมสื่อสาร
ทหารเรือ
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๔๘๒. พลเรือตรี สุภวัฒน สมุทรสาคร ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน รองผูบัญชาการ
กองเรือปองกันฝง
๔๘๓. พลเรือตรี วิทยา วงศเทิดธรรม ผูอํานวยการศูนยสงกําลัง ฐานทัพเรือสัตหีบ เปน
นายทหารฝายเสนาธิการประจํากองบัญชาการกองทัพเรือ
๔๘๔. พลเรือตรี ณรงค พิพัฒนาศัย เสนาธิการกองเรือภาคที่ ๒ กองเรือยุทธการ เปน
เจากรมยุทธการทหารเรือ
๔๘๕. พลเรือตรี ไกรสร จันทรสุวานิชย ผูบัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ เปน เสนาธิการ
ฐานทัพเรือสัตหีบ
๔๘๖. พลเรือตรี จักรชัย ภูเจริญยศ ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการ
ทหารเรือ เปน ผูบัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ
๔๘๗. พลเรือตรี ณรงคพล ณ บางชาง เจากรมยุทธการทหารเรือ เปน เจากรมสรรพาวุธ
ทหารเรือ
๔๘๘. พลเรือตรี ทวีชัย บุญอนันต ผูชวยปลัดบัญชีทหารเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๘๙. พลเรือตรี ทวีวุฒิ พงศพิพัฒน เสนาธิการกองเรือภาคที่ ๑ กองเรือยุทธการ เปน
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๙๐. พลเรือตรี เดนเดชา ประทุมเพ็ชร ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
กรมแพทยทหารเรือ เปน ผูชวยเจากรมแพทยทหารเรือ
๔๙๑. พลเรือตรี วัลลภ หังสวนัส ผูบัญชาการกองเรือปองกันฝงเขต ๑ กองเรือปองกันฝง
เปน ผูบัญชาการกองเรือลําน้ํา กองเรือยุทธการ
๔๙๒. พลเรือตรี ณรงครัตน โพธิ์แดง ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน เสนาธิการหนวยบัญชาการ
นาวิกโยธิน
๔๙๓. พลเรือตรี มานิตย สูนนาดํา ผูชวยผูอํานวยการฝายแผนอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา
กรมอูทหารเรือ เปน ผูอํานวยการอูทหารเรือธนบุรี กรมอูทหารเรือ
๔๙๔. พลเรือตรี ณรพนธ ตันวิเชียร ผูชํานาญการกองทัพเรือ เปน ผูอํานวยการศูนยสงกําลัง
ฐานทัพเรือสัตหีบ
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๔๙๕. พลเรือตรี ประสาน สุขเกษตร หัวหนาฝายศึกษาโรงเรียนนายเรือ เปน เสนาธิการ
โรงเรียนนายเรือ
๔๙๖. พลเรือตรี วสันต แจงยอดสุข ศาสตราจารยฝายศึกษาโรงเรียนนายเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพเรือ
๔๙๗. พลเรือตรี ประยุทธ เกิดภู ผูอํานวยการอูทหารเรือธนบุรี กรมอูทหารเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพเรือ
๔๙๘. พลเรือตรี บงสุช สิงหณรงค ผูชวยเจากรมยุทธการทหาร เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๙๙. พลเรือตรี สิริศักดิ์ บุญยศักดิ์ ผูชวยผูอํานวยการฝายผลิตอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา
กรมอูทหารเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๕๐๐. พลเรือตรี ธนะรัตน อุบล เจากรมสารบรรณทหารเรือ เปน ผูบัญชาการกองเรือฟริเกต
ที่ ๒ กองเรือยุทธการ
๕๐๑. พลเรือตรี ทวีป สุขพินิจ ผูบัญชาการกองเรือปองกันฝงเขต ๓ กองเรือปองกันฝง
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๕๐๒. พลเรือตรี อนุพงษ เอี่ยมสุโร ผูบัญชาการกองเรือปองกันฝงเขต ๒ กองเรือปองกันฝง
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๕๐๓. พลเรือตรี ณรงค สุวรรณประดิษฐ ผูชํานาญการกองทัพเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๕๐๔. พลเรือตรีหญิง จิรภา ชัยเลิศ ผูชํานาญการกองทัพเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๕๐๕. พลเรือตรี กมล อุณหกะ ผูชํานาญการกองทัพเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๕๐๖. พลเรือตรี นิวัฒน พุกะทรัพย ผูชํานาญการกองทัพเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๕๐๗. พลเรือตรี กาณฑ ชาตเสนีย ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองปลัด
กระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒกิ องทัพเรือ
๕๐๘. พลเรือตรี พีระศักดิ์ กมลศิลป นายทหารฝายเสนาธิการประจํากองบัญชาการกองทัพเรือ
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๕๐๙. พลเรือตรี ชูเกียรติ ไพรีระยอเดช ผูชํานาญการกองทัพเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๕๑๐. พลเรือตรี สรชา ศรประทุม หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองเสนาธิการทหาร
เปน ผูบญ
ั ชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร กองเรือยุทธการ
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๕๑๑. นาวาเอกหญิง แจมจิรา ชมเสวี เปน ผูชํานาญการกองทัพเรือ
๕๑๒. นาวาเอก วีรศักดิ์ ฉายะจินดา เปน ผูชํานาญการกองทัพเรือ
๕๑๓. นาวาเอก จิระพงษ สุทธิสมบูรณ เปน ผูชํานาญการกองทัพเรือ
๕๑๔. นาวาเอก ทศพร วิเศษรจนา เปน ผูชํานาญการกองทัพเรือ
๕๑๕. นาวาเอก นิกร เพชรวีระกุล เปน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
กรมแพทยทหารเรือ
๕๑๖. นาวาเอก สนธยา นอยฉายา เปน ผูบัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หนวยบัญชาการ
นาวิกโยธิน
๕๑๗. นาวาเอก สุทธิชัย ชีพชล เปน ผูชํานาญการกองทัพเรือ
๕๑๘. นาวาเอก ทวีศักดิ์ ดีรอด เปน ผูชวยผูอํานวยการฝายแผนอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา
กรมอูทหารเรือ
๕๑๙. นาวาเอก สุรศิษฎ สวางจันทร เปน ผูชวยผูอํานวยการฝายผลิตอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา
กรมอูทหารเรือ
๕๒๐. นาวาเอก ขรรคชัย สมบูรณสุข เปน เจากรมแผนการชาง กรมอูทหารเรือ
๕๒๑. นาวาเอก นภดล สุธัมมสภา เปน รองผูบัญชาการกองเรือภาคที่ ๑ กองเรือยุทธการ
๕๒๒. นาวาเอก วิสิทธิ์ ไชยอุดม เปน ผูชํานาญการกองทัพเรือ
๕๒๓. นาวาเอก สุรชา ทองพิลา เปน ผูบัญชาการกองเรือปองกันฝงเขต ๒ กองเรือปองกันฝง
๕๒๔. นาวาเอก ศักดิ์นรินทร เจริญสุข เปน ผูบัญชาการกองเรือปองกันฝงเขต ๓ กองเรือ
ปองกันฝง
๕๒๕. นาวาเอก บรรจง พาประเสริฐ เปน เสนาธิการกองเรือภาคที่ ๒ กองเรือยุทธการ
๕๒๖. นาวาเอก ชุมพล วงศเวคิน เปน เสนาธิการกองเรือภาคที่ ๑ กองเรือยุทธการ
๕๒๗. นาวาเอก ยุทธนา เกิดดวยบุญ เปน ผูชวยปลัดบัญชีทหารเรือ
๕๒๘. นาวาเอก พงศสรร ถวิลประวัติ เปน ผูชํานาญการกองทัพเรือ
๕๒๙. นาวาเอก เรืองทิพย เทียนทอง เปน เลขานุการกองทัพเรือ
๕๓๐. นาวาเอก รุงศักดิ์ เสรีสวัสดิ์ เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการ
ทหารเรือ
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กองทัพอากาศ
๕๓๑. พลอากาศเอก ณพฤษภ มัณฑะจิตร ผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ เปน ประธาน
คณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ
๕๓๒. พลอากาศเอก ชาลี จันทรเรือง ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เปน ผูบัญชาการ
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
๕๓๓. พลอากาศเอก ไพบูลย จันทรหอม ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เปน ผูบัญชาการ
กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ
๕๓๔. พลอากาศเอก สมหมาย ดาบเพ็ชร ผูบัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ เปน
เสนาธิการทหารอากาศ
๕๓๕. พลอากาศเอก สุกําพล สุวรรณทัต เสนาธิการทหารอากาศ เปน ผูชวยผูบัญชาการ
ทหารอากาศ
๕๓๖. พลอากาศเอก ชูชาติ ชวนชม ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
๕๓๗. พลอากาศโท ไศลดิษฐ สันตกุล ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เปน ที่ปรึกษาพิเศษ
กองทัพอากาศ
๕๓๘. พลอากาศโท พุฑฒิ มังคละพฤกษ รองเสนาธิการทหารอากาศ เปน รองผูบัญชาการ
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
๕๓๙. พลอากาศโท สมชาย เธียรอนันท ผูบัญชาการศูนยวิทยาศาสตรและพัฒนาระบบอาวุธ
กองทัพอากาศ เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการทหารอากาศ
๕๔๐. พลอากาศโท พิธพร กลิ่น เฟอง ผูชวยเสนาธิการทหารอากาศฝายยุทธการ เป น
ผูบัญชาการสถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ
๕๔๑. พลอากาศโท อภิสิทธิ์ จุลโมกข เจากรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กองบัญชาการยุทธ
ทางอากาศ เปน ผูชวยเสนาธิการทหารอากาศฝายการขาว
๕๔๒. พลอากาศโท สมนึก พาลีบัตร ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เปน ผูบัญชาการ
ศูนยวิทยาศาสตรและพัฒนาระบบอาวุธกองทัพอากาศ
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๕๔๓. พลอากาศโท ประภาส เจียมฉวี เจากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝกศึกษา
ทหารอากาศ เปน รองผูบัญชาการกองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ
๕๔๔. พลอากาศโท ศิลปชัย จําปาเงิน รองผูบัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ เปน
รองเสนาธิการทหารอากาศ
๕๔๕. พลอากาศโท ธิบดี เพ็งฉุย ผูบัญชาการสถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง กองบัญชาการ
ฝกศึกษาทหารอากาศ เปน ผูชว ยเสนาธิการทหารอากาศฝายกําลังพล
๕๔๖. พลอากาศโท คณาพันธุ สงวนสัตย ผูชวยเสนาธิการทหารอากาศฝายกําลังพล เปน
รองเสนาธิการทหารอากาศ
๕๔๗. พลอากาศโท วีระคุปต ศรีสงคราม ผูชวยเสนาธิการทหารอากาศฝายการขาว เปน
รองผูบัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ
๕๔๘. พลอากาศโท สุเมธ โพธิ์มณี ผูบัญชาการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน กองบัญชาการยุทธ
ทางอากาศ เปน เจากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ
๕๔๙. พลอากาศโท วินศักดิ์ วิจิตรานุช ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรี
วาการกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
๕๕๐. พลอากาศโท ศุ ภพล ดวงแกว ที่ปรึก ษาสํานัก งานปลัด กระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
๕๕๑. พลอากาศโท ชุมพร แสนทวีสุข ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
๕๕๒. พลอากาศโท อรรถสิทธิ์ สุทัศน ณ อยุธยา ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
๕๕๓. พลอากาศตรี เกรียงเดช เจียจันทรพงษ ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีทหารอากาศ
เปน ผูบัญชาการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
๕๕๔. พลอากาศตรี อิทธพร ศุภวงศ เจากรมยุทธการทหารอากาศ เปน ผูชวยเสนาธิการ
ทหารอากาศฝายยุทธการ
๕๕๕. พลอากาศตรี คณิต สุวรรณเนตร เจากรมกําลังพลทหารอากาศ เปน เจากรมควบคุม
การปฏิบัติทางอากาศ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
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๕๕๖. พลอากาศตรี อายุต ม พลับจ าง ผูทรงคุ ณวุฒิ กองทั พอากาศ เป น ผู อํานวยการ
สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศทหารอากาศ
๕๕๗. พลอากาศตรี ดิ ล ก ทรงกั ล ยาณวัต ร รองเจ า กรมควบคุ ม การปฏิ บัติ ท างอากาศ
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ เปน เสนาธิการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ
๕๕๘. พลอากาศตรี อนาวิ ล ภิ ร มย รั ต น เจ า กรมจเรทหารอากาศ เปน ผู อํ า นวยการ
สํานักงานตรวจบัญชีทหารอากาศ
๕๕๙. พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย เสนาธิการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ เปน
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๖๐. พลอากาศตรี ศรี เ ชาวน จั น ทร เ รื อ ง รองเจ า กรมควบคุ ม การปฏิ บั ติ ท างอากาศ
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ เปน เจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
๕๖๑. พลอากาศตรี พยุงศักดิ์ รวยรื่น ผูอํานวยการสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศทหารอากาศ
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๖๒. พลอากาศตรี วัฒนา ลับไพรี รองผูบัญชาการสถาบัน วิช าการทหารอากาศชั้น สูง
กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ เปน รองเจากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝกศึกษา
ทหารอากาศ
๕๖๓. พลอากาศตรี บุญยฤทธิ์ เกิดสุข รองเจากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการ
ฝกศึกษาทหารอากาศ เปน รองผูบัญชาการสถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง กองบัญชาการฝกศึกษา
ทหารอากาศ
๕๖๔. พลอากาศตรี ดิ เรก พรหมประยูร ผู บัญ ชาการโรงเรียนเสนาธิ การทหารอากาศ
สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ เปน ผูบัญชาการกองพลบินที่ ๒
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
๕๖๕. พลอากาศตรี วุฒิชัย คชาชีวะ ผูบัญชาการกองพลบินที่ ๑ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๖๖. พลอากาศตรี ประทีป รัตนพร รองผูบัญชาการศูนยวิทยาศาสตรและพัฒนาระบบอาวุธ
กองทัพอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
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๕๖๗. พลอากาศตรี ชูศักดิ์ วิบูลชัย เลขานุการกองทัพอากาศ เปน เสนาธิการสถาบันวิชาการ
ทหารอากาศชั้นสูง กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ
๕๖๘. พลอากาศตรี พงศธร บัวทรัพย เจากรมสรรพาวุธทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุน
ทหารอากาศ เปน รองผูบัญชาการศูนยวิทยาศาสตรและพัฒนาระบบอาวุธกองทัพอากาศ
๕๖๙. พลอากาศตรี นิวั ตน นกนอ ย ผู ชว ยปลัดบั ญชี ทหารอากาศ เปน ผูอํ านวยการ
ศูนยการสงครามทางอากาศ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
๕๗๐. พลอากาศตรี วินัย เปลงวิทยา เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กองบัญชาการยุทธ
ทางอากาศ เปน เจากรมจเรทหารอากาศ
๕๗๑. พลอากาศตรี ประจิน จั่นตอง เจากรมขาวทหารอากาศ เปน เจากรมยุทธการทหารอากาศ
๕๗๒. พลอากาศตรี ธงชัย แฉลมเขตร เจากรมกิจการพลเรือทหารอากาศ เปน รองเจากรม
ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
๕๗๓. พลอากาศตรี สมเกียรติ ถนัดกิจ ผูบัญชาการกองพลบินที่ ๒ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๗๔. พลอากาศตรี สฤษดิ์พงษ โกมุทานนท ผูบัญชาการกองพลบินที่ ๓ กองบัญชาการยุทธ
ทางอากาศ เปน รองเจากรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
๕๗๕. พลอากาศตรี เมธา สังขวิจิตร ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เปน เจากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
๕๗๖. พลอากาศตรี อิทธิศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ เสนาธิการสถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง
กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ เปน ผูบัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ สถาบันวิชาการ
ทหารอากาศชั้นสูง กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ
๕๗๗. พลอากาศตรี ธัชชัย ถนัดใชปน ผูอํานวยการศูนยการสงครามทางอากาศ กองบัญชาการยุทธ
ทางอากาศ เปน เจากรมกําลังพลทหารอากาศ
๕๗๘. พลอากาศตรีหญิง ศิริรัตน ศรีแกว ผูชํานาญการกองทัพอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพอากาศ
๕๗๙. พลอากาศตรี อาณัติ บุญมาก หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองเสนาธิการทหาร
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
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๕๘๐. พลอากาศตรีหญิง ทัศนีย ศรีสมศักดิ์ ศาสตราจารย กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ
กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๘๑. พลอากาศตรี สมิทธิ์ ปรัชญากร ผูชํานาญการกองทัพอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพอากาศ
๕๘๒. พลอากาศตรี อภิชาติ นุมนวน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําเสนาธิการทหารอากาศ
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๘๓. พลอากาศตรี มนตรี ธํารงศิลป ผูชํานาญการกองทัพอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๘๔. พลอากาศตรี ชาญ มากเพ็ชร หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําผูชวยผูบัญชาการ
ทหารอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๘๕. พลอากาศตรี มนั ส ธนัญชัย ผู ชวยหัวหน านายทหารฝายเสนาธิ การประจําผูบั ญชาการ
ทหารอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๘๖. พลอากาศตรี สมพงษ นพรัตน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองผูบัญชาการ
ทหารอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๘๗. พลอากาศตรี บุญฟน เลาหสวัสดิ์ ผูชํานาญการกองทัพอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพอากาศ
๕๘๘. พลอากาศตรี สุเทพ พัน ธุ กาหลง ผูชํ านาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด เป น
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๘๙. พลอากาศตรี จักรกฤช ถนอมกุลบุตร นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๙๐. พลอากาศตรี ประยุธ สุขคมขํา ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองปลัด
กระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๙๑. พลอากาศตรี การุณ เกงสกุล ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๙๒. พลอากาศตรี จงสวัสดิ์ ภูติรัตน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
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๕๙๓. พลอากาศตรี วินธัย แกววัฒนะ ผูชํานาญการสํานักงบประมาณกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพอากาศ
๕๙๔. นาวาอากาศเอก ศรีชัย ชัยพฤกษ เปน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ
๕๙๕. นาวาอากาศเอกหญิง สุรางค โทณานนท เปน ศาสตราจารย กองการศึกษา โรงเรียน
นายเรืออากาศ กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ
๕๙๖. นาวาอากาศเอกหญิง เยาวมาลย พรหมโชติกุล เปน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ
๕๙๗. นาวาอากาศเอกหญิง เรขา อุไรเลิศ เปน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ
๕๙๘. นาวาอากาศเอก อาทิตย ปตตะวงค เปน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ
๕๙๙. นาวาอากาศเอก ไพโรจน เมฆวิชัย เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําเสนาธิการ
ทหารอากาศ
๖๐๐. นาวาอากาศเอก พัลลภ โพธิอาศน เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองผูบัญชาการ
ทหารอากาศ
๖๐๑. นาวาอากาศเอก ปญญา เชียงอารีย เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําผูชวย
ผูบัญชาการทหารอากาศ
๖๐๒. นาวาอากาศเอก อารยะ งามประมวญ เปน เจากรมขาวทหารอากาศ
๖๐๓. นาวาอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ เปน เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
๖๐๔. นาวาอากาศเอกหญิง เอื้อมพร เชาวนวิทยา เปน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ
๖๐๕. นาวาอากาศเอก สมพงษ สาริยันต เปน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ
๖๐๖. นาวาอากาศเอก สุจินต แชมชอย เปน ผูชวยปลัดบัญชีทหารอากาศ
๖๐๗. นาวาอากาศเอก ทักษพล ณ ลําปาง เปน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ
๖๐๘. นาวาอากาศเอก สุรทรง เพ็ญโฉม เปน ผูบัญชาการกองพลบินที่ ๑ กองบัญชาการยุทธ
ทางอากาศ
๖๐๙. นาวาอากาศเอก ธานินทร ทัตตานนท เปน ผูบัญชาการกองพลบินที่ ๓ กองบัญชาการยุทธ
ทางอากาศ
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๖๑๐. นาวาอากาศเอก ชินชาต บุญคง เปน เลขานุการกองทัพอากาศ
๖๑๑. นาวาอากาศเอก เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการ
ประจําผูบัญชาการทหารอากาศ
๖๑๒. นาวาอากาศเอก เทียนชัย เสนาพิทักษ เปน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน
หัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

