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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง ใหนายทหารรับราชการ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหนายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ดังตอไปนี้
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑. พลเอก พรชั ย กรานเลิ ศ รองเสนาธิ ก ารทหาร เป น ที่ ป รึ ก ษาพิ เ ศษสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๒. พลเอก นริน ทร แทบประสิทธิ์ ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓. พลเอก โสภณ เวคะวากยานนท ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔. พลเอก สธน ทั บ ทิ ม ไทย ที่ ป รึ ก ษาพิ เ ศษสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๕. พลโท พิชิต ศิลากร ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน หัวหนานายทหาร
ฝายเสนาธิการประจําปลัดกระทรวงกลาโหม
๖. พลโท ภาษิต สนธิขันธ ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ที่ปรึกษาพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗. พลโท ชัย โรจน ธรรมศารทูล ผูท รงคุ ณวุ ฒิพิ เศษกองทัพ บก เปน ที่ป รึก ษาพิเ ศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๘. พลโท สุเจตน วัฒนสุข แมทัพภาคที่ ๒ เปน ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๙. พลโท เกษม ยุกตวีระ ผูชวยเสนาธิการทหารบกฝายขาว เปน ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๐. พลโท สันติ คุตตะสิงคี ผูชวยเสนาธิการทหารบกฝายสงกําลังบํารุง เปน ที่ปรึกษาพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๑. พลโท วุฒิชัย พรพิบูลย ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เปน ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
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๑๒. พลอากาศโท ปญญา ศรีสุวรรณ ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เปน ที่ปรึกษาพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๓. พลโท ฉั ต รชั ย ถาวรบุ ต ร รองเสนาธิ ก ารทหารบก เป น ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๔. พลเรือโท ประสาน ประสานพานิช ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
ปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๕. พลโท ปริ ญ ญา วี ร ะประสิ ท ธิ์ ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๖. พลโท ประวิ ท ย ภั ก ดี อ าษา ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๗. พลโท สุ ร พล เผื่ อ นอั ย กา ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๘. พลโท พฤทธิ์ สุวรรณทัต หัวหนาสํานักปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูท รงคุณวุฒพิ เิ ศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๙. พลตรี พิช ษณุ ปุ จฉาการ ผู ท รงคุณ วุฒิ ก องทัพ บก เปน ผู ชว ยหั วหน านายทหาร
ฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
๒๐. พลตรี จักรกฤษณ พงษภมร ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ผูชวยหัวหนานายทหาร
ฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
๒๑. พลอากาศตรี รังสรรค แจงเจนกิจ ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เปน ผูชวยหัวหนา
นายทหารฝายเสนาธิการประจําปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๒. พลตรี วิลาศ รัชณณ ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการ
ประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๓. พลตรี ไพบูลย ไผนาค ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี เปน หัวหนานายทหาร
ฝายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๔. พลเรือตรี อิทธิชัย ศรีปาน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการ
ประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
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๒๕. พลอากาศตรี ชูกิจ อิ่มสะอาด ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เปน หัวหนานายทหาร
ฝายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๖. พลตรี สิทธิพร ทับเที่ยง รองเจากรมการพลังงานทหารฝายวิชาการ ศูนยการอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศและพลังงานทหาร เปน ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๗. พลตรี พิ ช า วั ฒ นะธารี ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป น ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๘. พลตรี อิสระ วัชรประทีป ผูชวยหัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
เปน ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๙. พลตรี พิ ภ พ พวงเพ็ ช ร ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป น ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๐. พลตรี อภิ สิ ท ธิ์ วี ร ะบู ล ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป น ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๑. พลตรี สุ เ ทพ พึ่ ง บุ ญ ศรี ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป น ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๒. พลตรี อั ค ริ น ทร นาคจิ น ดา ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป น ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๓. พลตรี วี ร วั ฒ น ตั น สุ หั ช ผู บั ญ ชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒ เป น ที่ ป รึ ก ษา
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๔. พลตรี ชัช พัช ร แยม งามเรี ยบ ผู บัง คับการจั งหวัดทหารบกพะเยา เปน ที่ปรึ กษา
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๕. พลตรี ศุ ภอั ก ษร สั งประกุล ผูบั ญ ชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เป น ที่ ปรึ ก ษา
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๖. พลตรี สุ ช าติ ตระกู ล ยิ่ ง ยง เจ า กรมยุ ท ธโยธาทหารบก เป น ที่ ปรึ กษาสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๗. พลตรี บั ณ ฑู ร ติ ป ยานนท ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป น ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๒ ง

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐

๓๘. พลตรี ชั ช วลิ ต วรรณจํ า รั ส ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป น ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๙. พลเรื อ ตรี กํ า พล ฤทธิ ว าจา ผู ท รงคุ ณวุ ฒิ ก องทั พ เรื อ เป น ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๐. พลเรื อ ตรี สุ ธี เมนะโพธิ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ เรื อ เป น ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๑. พลเรื อ ตรี ปารี ส เพาะผล ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ เรื อ เป น ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๒. พลอากาศตรี กู เ กี ย รติ กล อ มศรี ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ อากาศ เป น ที่ ป รึ ก ษา
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๓. พลอากาศตรี ณราฤทธิ์ เหล า คํ า ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ อากาศ เป น ที่ ป รึ ก ษา
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๔. พลตรี มณฑล บํารุงพฤกษ ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน หัวหนา
สํานักปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๕. พลตรี ชัยวัฒน สทอนดี ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน หัวหนานายทหารประสานภารกิจ
ทางทหารกับสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๔๖. พลตรี พั ลลภ เรขะรุจิ รองแม ทัพ ภาคที่ ๑ เป น เจ ากรมการอุ ตสาหกรรมทหาร
ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร
๔๗. พลตรี ภาณุ วั ฒ น ศาตะมาน ผู ช ว ยเจ ากรมเสมี ย นตรา เป น รองหั ว หน า สํ า นั ก
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๘. พลตรี วุฒิ ชั ย สิ ริสั ม พัน ธ ผู ท รงคุณ วุฒิ ก องทัพ บก เปน ผู อํา นวยการศู น ย ศึก ษา
ยุทธศาสตรกลาโหม
๔๙. พลตรี พิเชษฐ อัษฎานุวัฒน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน นายทหารประสานภารกิจ
ทางทหารกับกระทรวงการตางประเทศ สํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๕๐. พลตรี ชาญ โกมลหิรัญ ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูชวย
เจากรมเสมียนตรา
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๕๑. พลตรี สราวุฒิ ชลออยู เสนาธิการกรมการพลั งงานทหาร ศูน ยการอุต สาหกรรม
ปองกันประเทศและพลังงานทหาร เปน รองเจากรมการพลังงานทหารฝายวิชาการ ศูนยการอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศและพลังงานทหาร
๕๒. พลตรี ยุทธชัย พันธุงาม หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการอุตสาหกรรมปองกันประเทศ
กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร เปน เสนาธิการ
กรมการพลังงานทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร
๕๓. พลตรี สมพงศ มุกดาสกุล นักวิชาการพิเศษ สํานักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม
เปน หัวหนาสํา นักงานคณะกรรมการอุตสาหกรรมปอ งกัน ประเทศ กรมการอุ ตสาหกรรมทหาร
ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร
๕๔. พลตรี พชร วงศ สํ า ราญ ผู ช ว ยหั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า รอง
ปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๕๕. พลตรี สมชาย วั ช รานาถ นายทหารประสานภารกิ จ ทางทหารกั บ สํ า นั ก งาน
สภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักนโยบายและแผนกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๕๖. พลตรี จิรศักดิ์ บุตรเนียร นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการตางประเทศ
สํานักนโยบายและแผนกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๕๗. พลตรี ชูเกียรติ จุณณะปยะ นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๕๘. พันเอก ชํา นาญ สุวรรณฉวี เป น นายทหารฝา ยเสนาธิการประจํารัฐ มนตรี วาการ
กระทรวงกลาโหม
๕๙. พั น เอก วิ บู ล ย ศรี ส ะอาด เป น นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงกลาโหม
๖๐. พั น เอก พั ล ลภ ลี ล ะบุ ต ร เป น นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงกลาโหม
๖๑. พัน เอก พินิจ ฉัตรเสถียรพงศ เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม
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๖๒. พั น เอก อภิ ช าติ นพเมื อ ง เป น นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงกลาโหม
๖๓. พั น เอก อดุ ล ย ศั ก ดิ์ บุ ญ วั ฒ นะกุ ล เป น นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๔. พัน เอก ชวรัต น รั ตนประทีป เปน ผูชว ยหัวหนานายทหารฝ ายเสนาธิ การประจํ า
รองปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๕. พันเอก เสริมโชตน เหรียญเจริญ เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
รองปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๖. นาวาเอก รังสรรค พรามเจริญ เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
รองปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๗. นาวาอากาศเอก วันชัย โตสุวรรณ เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
รองปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๘. พันเอก สุชาติ อดุลยบุตร เปน นายทหารฝายเสนาธิการสํานักปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๙. พันเอก ฐิติ วัช ร กําลัง เอก เปน นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสํานักงาน
สภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๗๐. พันเอก อายุส อเนกบุณย เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๑. พันเอก สุวิทย สวนศิริ เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๒. พันเอก คมกฤช สุจิรา เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๓. พันเอก สมชาย วองไวพานิช เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๔. พันเอก ปริญญา ทวีชัยการ เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๕. พันเอก ปริญญา สถิตนิมานการ เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๖. พันเอก ชุมพล เปยมสมบูรณ เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๗. พันเอกหญิง สุดสงวน พิสิฏฐนรสีห เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๘. พันเอกหญิง วรรณพร จารุพันธ เปน นักวิช าการพิเ ศษ สํานักงานวิจัยและพัฒ นา
การทหารกลาโหม

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๒ ง

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐

กองบัญชาการทหารสูงสุด
๗๙. พลเอก เขมรั ฐ กาญจนวัฒ น หัว หนา นายทหารฝายเสนาธิ การประจํา ผูบั ญชาการ
ทหารสูงสุด เปน รองเสนาธิการทหาร
๘๐. พลเอก กั ม พล วิ ท ยาสารรณยุ ต ที่ ป รึ ก ษาสถาบั น วิ ช าการป อ งกั น ประเทศ เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๘๑. พลเอก ธานี เกิดแกว ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๘๒. พลเอก วสิษฐธร สุขสภา ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๘๓. พลเอก ภิญโญ แกวปลั่ง หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๘๔. พลเอก สาโรจน ฐิตวัฒนกุล ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๘๕. พลโท ณัฐชัย เพิ่มทรัพย ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน หัวหนา
นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการทหารสูงสุด
๘๖. พลโท ปรีชา ตุลยสุวรรณ ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เปน ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการ
ปองกันประเทศ (อัตรา พลเอก)
๘๗. พลโท สุ ภ าษิ ต วรศาสตร เจ ากรมการทหารช าง เปน ที่ ป รึก ษาสถาบั น วิ ช าการ
ปองกันประเทศ (อัตรา พลเอก)
๘๘. พลเรื อ โท วั ช ริ น ทร สุ วิ น ทรากร ผู ท รงคุ ณวุ ฒิ พิ เ ศษกองทั พ เรือ เป น ที่ ป รึ ก ษา
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ (อัตรา พลเรือเอก)
๘๙. พลอากาศโท ศิลปชัย จําปาเงิน รองเสนาธิการทหารอากาศ เปน ที่ปรึกษาสถาบัน
วิชาการปองกันประเทศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๙๐. พลโท บุญเลิศ จันทราภาส เจากรมแพทยทหารบก เปน ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการ
ทหารสูงสุด
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๙๑. พลโท วิชิต สาทรานนท เจากรมแผนที่ทหาร เปน ที่ปรึกษาพิเ ศษกองบัญชาการ
ทหารสูงสุด
๙๒. พลโท สมบั ติ ม ว งกล่ํ า เจ า กรมการสรรพกํ า ลั ง ทหาร เป น ที่ ป รึ ก ษาพิ เ ศษ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๙๓. พลโท ชยาศิษย ลิ้น ทอง เจากรมขาวทหาร เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการ
ทหารสูงสุด
๙๔. พลโท ปฏิพนธ กุลพิจิตร ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการ
ทหารสูงสุด เปน เจากรมขาวทหาร
๙๕. พลโท ปติ กัม พูพงศ ผูอํ านวยการวิทยาลัยปองกัน ราชอาณาจักร สถาบัน วิช าการ
ปองกันประเทศ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๙๖. พลโท เอกชัย ศรีวิลาศ หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําเสนาธิการทหาร เปน
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๙๗. พลโท ภานุมาต สีวะรา ผูบัญชาการสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง เปน ผูอํานวยการ
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
๙๘. พลโท แดน มีชูอรรถ รองผูบัญชาการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา เปน เจากรม
แผนที่ทหาร
๙๙. พลโท พงศเอก อภิรักษโยธิน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองผูบัญชาการ
ทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๐๐. พลโท ธนู อําไพ ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกัน ประเทศ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๐๑. พลโท พจน ฉ่ําเฉียวกุล ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๐๒. พลโท มนูญ สดเจริญ ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๐๓. พลโท เล็ก จูฑะสุต ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเ ศษ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
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๑๐๔. พลโท ปริญญา บูรณางกูร ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๐๕. พลโท พิรุณ แผวพลสง ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๐๖. พลโท ชูชัย บุญยอย ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๐๗. พลโท นพรั ต น ยอดวิ ม ล ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๐๘. พลโท มาโนช ประศมศานติ์ ที่ป รึ กษาสํา นั กงานปลั ดกระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๐๙. พลโท พิบูลย มุงหมาย ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๑๐. พลโท จารึ ก พั ฒ นธรรม ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๑๑. พลตรี เผด็จการ จันทรเสวก รองเจากรมยุทธการทหาร เปน ผูบัญชาการวิทยาลัย
เสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
๑๑๒. พลตรี ธรรมรั ช ต เจริ ญ กุ ล ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานสนั บ สนุ น หน ว ยบั ญ ชาการ
ทหารพัฒนา เปน เจากรมการสรรพกําลังทหาร
๑๑๓. พลตรี ประวุฒิ ชาญวิทย ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน รองผูบัญชาการหนวยบัญชาการ
ทหารพัฒนา
๑๑๔. พลตรี ศุภชัย เวฬุกาญจนา ผูอํานวยการสํานักงานประสานการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร
กองทัพบก เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการทหารสูงสุด
๑๑๕. พลอากาศตรี บัญชา พัทมุข ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เปน หัวหนานายทหาร
ฝายเสนาธิการประจํารองผูบัญชาการทหารสูงสุด
๑๑๖. พลตรี เดชาพนธิ์ สุขะหุต ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการ
ประจํารองผูบัญชาการทหารสูงสุด
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๑๑๗. พลเรือตรี ทะเล เปรุนาวิน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการ
ประจํารองผูบัญชาการทหารสูงสุด
๑๑๘. พลตรี ยงยุทธ บุณยะวัน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการ
ประจําเสนาธิการทหาร
๑๑๙. พลตรี นันทวัฒน รุธิรวัฒน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการ
ปองกันประเทศ (อัตรา พลโท)
๑๒๐. พลตรี ภุชงค รัตนวรรณ รองผูบัญชาการหนวยบัญชาการสงครามพิเศษ เปน ที่ปรึกษา
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ (อัตรา พลโท)
๑๒๑. พลตรี สมกิจ มวงเลี่ยม ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ที่ปรึกษา
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๒๒. พลตรี สมบูรณ ศรีม ณฑา ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ที่ปรึกษากองบัญชาการ
ทหารสูงสุด
๑๒๓. พลตรี จิ ร ะ ผาสุ ก ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องบั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด เป น ที่ ป รึ ก ษา
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๒๔. พลตรี วินิจ วัชรสกุณี ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๒๕. พลตรี วีระยุทธ จิตตศิริ ผูอํานวยการสถาบัน จิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการ
ปองกันประเทศ เปน ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๒๖. พลตรี วิรัช แกวขาว รองเจากรมแผนที่ทหาร ฝายบริหาร เปน ที่ปรึกษากองบัญชาการ
ทหารสูงสุด
๑๒๗. พลตรี ธงชัย โอสถหงษ ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูอํานวยการ
สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
๑๒๘. พลตรี ไชยเดช บุญรอด ผูชวยจเรทหาร เปน รองจเรทหาร
๑๒๙. พลตรี พรเทพ พิริยะโยธิน ผูชวยเจากรมกําลังพลทหาร เปน รองเจากรมกําลังพลทหาร
๑๓๐. พลเรือตรี ดํารงค สารสิทธิ์ ผูชวยเจากรมขาวทหาร เปน รองเจากรมขาวทหาร
๑๓๑. พลเรือตรี พิจารณ ธีรเนตร ผูชวยเจากรมยุทธการทหาร เปน รองเจากรมยุทธการทหาร
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๑๓๒. พลอากาศตรี ชุมพร จันทวานิช ผูชวยเจากรมสงกําลังบํารุงทหาร เปน รองเจากรม
สงกําลังบํารุงทหาร
๑๓๓. พลตรี สุภกิจ นุตสถิตย ผูชวยเจากรมการสื่อสารทหาร เปน รองเจากรมการสื่อสารทหาร
๑๓๔. พลตรี พงษสุระ ปยวรรณ ผูชวยปลัดบัญชีทหาร เปน รองปลัดบัญชีทหาร
๑๓๕. พลตรี รักบุญ มนตสัตตา ผูชวยปลัดบัญชีทหาร เปน รองปลัดบัญชีทหาร
๑๓๖. พลตรี อุชุกร สาครนาวิน ผูชวยเจากรมสารบรรณทหาร เปน รองเจากรมสารบรรณทหาร
๑๓๗. พลตรี เอนก แสงสุก ผูชวยเจากรมยุทธศึกษาทหาร เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการ
ทหารสูงสุด
๑๓๘. พลตรี ธิวา เพ็ญเขตกรณ ผูอํา นวยการสํานัก วิเ ทศสั ม พัน ธ กรมข าวทหาร เป น
รองเจากรมยุทธศึกษาทหาร
๑๓๙. พลอากาศตรี ธงชั ย แฉล ม เขตร รองเจ า กรมควบคุ ม การปฏิ บั ติ ท างอากาศ
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ เปน รองเจากรมยุทธการทหาร
๑๔๐. พลตรี สมโภชน นนทชัย ผูชวยเจากรมกิจการพลเรือนทหาร เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๔๑. พลตรี สุรัตน วรรักษ ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน รองเจากรมกิจการพลเรือนทหาร
๑๔๒. พลตรี ทรงศักดิ์ สหสมโชค รองผูบัญชาการศูนยปฏิบัติการตอตานการกอการรายสากล
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๔๓. พลตรี บุญชู เกิดโชค ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน รองผูบัญชาการศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการกอการรายสากล
๑๔๔. พลตรี อุดม พูลสวัสดิ์ ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๑ หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
เปน ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุน หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
๑๔๕. พลตรี ธวัชชัย บุญศรี ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพิเศษ หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
เปน ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๑ หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
๑๔๖. พลตรี ลือ วิทยากาญจน นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
เปน ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพิเศษ หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
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๑๔๗. พลตรี วิ เศษ อิ น ทรวงส สั ก ดิ์ ผู ช ว ยผูบั ญ ชาการศู น ย รั ก ษาความปลอดภั ย เป น
ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๔๘. พลตรี รุงรุจ พุมนิคม ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูชวยผูบัญชาการ
ศูนยรักษาความปลอดภัย
๑๔๙. พลตรี ชั ย กร ราษฎร ดุ ษ ฎี ผู ช ว ยเจ า กรมยุ ท ธบริ ก ารทหาร เป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๕๐. พลตรี สุรสิทธิ์ ถาวร ผู ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน รองเจากรม
ยุทธบริการทหาร
๑๕๑. พลตรี ธวัชชัย ขยันสํารวจ รองเจากรมแผนที่ทหาร ฝายวิชาการ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๕๒. พลตรี เจริญ นพสุวรรณ รองเจากรมแผนที่ทหาร ฝายปฏิบัติการ เปน รองเจากรม
แผนที่ทหาร ฝายบริหาร
๑๕๓. พลตรี ภุช งค วงษเกิด ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน รองเจากรม
แผนที่ทหาร ฝายปฏิบัตกิ าร
๑๕๔. พลตรี พรชัย นิ พิฏ ฐกุล ผูชว ยเจากรมการสรรพกําลั งทหาร เปน ผูทรงคุ ณวุ ฒิ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๕๕. พลตรี สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ รองเจากรมขาวทหาร เปน รองเจากรมการสรรพกําลังทหาร
๑๕๖. พลตรี วิศณุ ศรียะพัน ธ ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน รองเจากรม
ขาวทหาร
๑๕๗. พลตรี วทัญู เอี่ยมวรกุล นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการทหารสูงสุด
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๕๘. พลตรี จตุ พ ร เจี ยมสมบู ร ณ ผู ช ว ยหั วหน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า รอง
ผูบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๕๙. พลตรี สีหนาท วงศาโรจน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําเสนาธิการทหาร
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๒ ง

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐

๑๖๐. พลตรี อัชฌพงศ ปกรณยุทธ หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองเสนาธิการทหาร
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๖๑. พลตรี นพดล สรอยสยัมภู ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๖๒. พลตรี สุรพันธ ศรีสาคร ผูบัญชาการศูนยวิจัยและพัฒนาการทหาร เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๖๓. พลตรี ณรงคศัก ดิ์ ภู อารีย ผูบั งคับการจัง หวัดทหารบกอุตรดิตถ เปน ที่ป รึกษา
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ (อัตรา พลตรี)
๑๖๔. พลตรี สุพจน ธํามรงครัตน ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูท รงคุณวุฒิ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๖๕. พลตรี ไพรัช โพธิ์อุบล ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๖๖. พลอากาศตรีหญิง เกศจี พินิจอักษร ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน
ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๖๗. พลตรี เกรียงไกร บุรินทรวัฒนา ผูทรงคุณวุฒกิ องบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูชวย
หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําเสนาธิการทหาร
๑๖๘. พลตรี สุริยัณห ปอมเปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูชํานาญการ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๖๙. พลตรี ไตรศักดิ์ อินทรรัสมี ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒ เปน ผูชํานาญการ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๗๐. พลตรี สิทธิพร สุวรรณพันธ นายทหารฝายเสนาธิการประจําปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๗๑. พลตรี จะเด็ ด ชู ศั ก ดิ์ ผู ชํ า นาญการสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๗๒. พลตรี รุจ กสิ วุฒิ รองหัว หนา สํานั กปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูท รงคุ ณวุ ฒิ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
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๑๗๓. พันเอก ดํารงค อุณหบุตต เปน ผูบัญชาการศูนยวิจัยและพัฒนาการทหาร
๑๗๔. พันเอก กฤษดา นรภูมิพิภัชน เปน ผูอํานวยการสํานักวิเทศสัมพันธ กรมขาวทหาร
๑๗๕. พันเอก วิรัช ยิ้มเจริญ เปน รองเจากรมแผนที่ทหาร ฝายวิชาการ
๑๗๖. พันเอก โสภณ กอนแกว เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการทหารสูงสุด
๑๗๗. นาวาอากาศเอก จรูญ จันทรเนตร เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
รองผูบัญชาการทหารสูงสุด
๑๗๘. พัน เอก ปริญญา แตแ ดงเพชร เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
รองผูบัญชาการทหารสูงสุด
๑๗๙. นาวาเอก นคร โกศลสุรเสนีย เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
รองผูบัญชาการทหารสูงสุด
๑๘๐. นาวาอากาศเอก กิ ต ติ รั กษาเสรี เป น หัว หน า นายทหารฝ ายเสนาธิ การประจํ า
รองเสนาธิการทหาร
๑๘๑. นาวาเอก ชนิน ทร ชุ ณ หรั ช พัน ธุ เป น หัว หนา นายทหารฝ ายเสนาธิก ารประจํ า
รองเสนาธิการทหาร
๑๘๒. พั น เอก ไสยสิ ท ธิ์ บุ ณ ยรั ต พั น ธุ เป น หั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รองเสนาธิการทหาร
๑๘๓. พันเอก กสิพัธน สวางสินธุ เปน ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ (อัตรา พลตรี)
๑๘๔. พันเอก ปราโมทย ชนไมตรี เปน ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๘๕. พันเอกหญิง ดวงกมล สุคนธทรัพย เปน ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด
กองทัพบก
๑๘๖. พลเอก อธิคม ตันเลิศ หัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๑๘๗. พลเอก หมอมหลวงกิติมาศ สุขสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก
๑๘๘. พลเอก องคกร ทองประสม ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก
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๑๘๙. พลเอก มนตรี อยู พ งษ พิ ทั ก ษ ที่ ป รึ ก ษาพิ เ ศษกองบั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๑๙๐. พลเอก ชาญชั ย สุ น ทรเกส ที่ ป รึ ก ษาสถาบั น วิ ช าการป อ งกั น ประเทศ เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๑๙๑. พลโท วรเดช ภู มิจิ ตร ผู บัญ ชาการหนว ยบั ญชาการป อ งกั น ภั ยทางอากาศ เป น
หัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
๑๙๒. พลโท สมชัย มาระเนตร เจากรมการทหารสื่อสาร เปน ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
๑๙๓. พลโท ชัยพัฒน ธีรธํารง ผูบัญชาการหนวยบัญชาการสงครามพิเศษ เปน ที่ปรึกษาพิเศษ
กองทัพบก
๑๙๔. พลโท เธียรวิช ญ สายพงศ ที่ปรึกษาสถาบันวิช าการปองกัน ประเทศ เปน ผูชวย
เสนาธิการทหารบกฝายขาว
๑๙๕. พลโท พีระพันธ อภิชาตนนท เจากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนยการอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศและพลังงานทหาร เปน ที่ปรึกษากองทัพบก
๑๙๖. พลโท พีร ะเดช ทรัพ ยทองคํ า รองหั วหน าคณะนายทหารฝ ายเสนาธิ การประจํ า
ผูบังคับบัญชา เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๑๙๗. พลโท วีระ เจริญศักดิ์ นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา สํานักงาน
ผูบังคับบัญชากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๑๙๘. พลโท มนัส เสถียรกาล ที่ปรึกษากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๑๙๙. พลโท วิศิษฎ สมานันตกุล ที่ปรึกษากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๐๐. พลโท วุฒิ พ งศ หอมวิ เ ศษวงศา ที่ ป รึ ก ษากองทั พ บก เป น ผู ท รงคุณ วุ ฒิ พิ เ ศษ
กองทัพบก
๒๐๑. พลโท สุจินต หมวกแกว ที่ปรึกษากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๐๒. พลโท ศรุต นาควัชระ ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก
๒๐๓. พลโท มนตรี ชมภูจันทร ผูชวยเสนาธิการทหารบกฝายกําลังพล เปน รองเสนาธิการ
ทหารบก
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๒๐๔. พลโท ชาติชาย บุญวัฒนะกุล ผูชวยเสนาธิการทหารบกฝายยุทธการ เปน ผูบัญชาการ
สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
๒๐๕. พลโท สุจิตร สิทธิประภา รองหัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
เปน แมทัพภาคที่ ๒
๒๐๖. พลโท วิท ยา ชอวิ เชียร ผูอํ านวยการศูน ยอํ านวยการแพทย พระมงกุฎเกลา เป น
เจากรมแพทยทหารบก
๒๐๗. พลโท นินนาท เบี้ยวไขมุข ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๐๘. พลโท ชาตรี สุคันธรัต ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๐๙. พลโท พงษ ศั ก ดิ์ อิ น ทรวงส สั ก ดิ์ หั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รองปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๑๐. พลโท สมยศ คลองวิชา หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๑๑. พลโท เฉลิ ม ชั ย วิ รุ ฬ ห เ พชร ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๑๒. พลโท วิ บู ล ย รั ก ษาเสรี ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๑๓. พลโท กรี เ มศร บุ น นาค ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๑๔. พลโท ทองแก ว ธี ร ะสานต ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๑๕. พลโท ชั ช วาล ทั ต ตานนท ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๑๖. พลโท สมศักดิ์ นักรบ ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก
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๒๑๗. พลโท ศานิ ต พรหมาศ ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๑๘. พลโท สื บ พงษ สั ง ขะรมย ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๑๙. พลโท สุ เ ทพ ม ว งมิ่ ง สุ ข ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๒๐. พลโท มนั ส รั ศ มี หั ว หน า นายทหารประสานภารกิ จ ทางทหารกั บ สํ า นั ก งาน
สภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักนโยบายและแผนกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๒๑. พลตรี ตอศักดิ์ คงเมือง เจากรมการขนสงทหารบก เปน ผูชวยเสนาธิการทหารบก
ฝายกําลังพล
๒๒๒. พลตรี มาลัย คิ้วเที่ยง ผูบัญชาการกองพลรบพิเศษที่ ๑ เปน ผูชวยเสนาธิการทหารบก
ฝายยุทธการ
๒๒๓. พลตรี บดินทร ลักษมีวาสิน เจากรมสงกําลังบํารุงทหารบก เปน ผูชวยเสนาธิการ
ทหารบกฝายสงกําลังบํารุง
๒๒๔. พลตรี อารักษ ประภาพันธ รองเจากรมการทหารสื่อสาร เปน เจากรมการทหารสื่อสาร
๒๒๕. พลตรี ไกรศิริ บุรณศิริ รองเจากรมการทหารชาง เปน เจากรมการทหารชาง
๒๒๖. พลตรี รณวิทย อุปถัม ภนรากร ผูชวยเจากรมแพทยทหารบก เปน ผูอํานวยการ
ศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา
๒๒๗. พลตรี สุนัย สัมปตตะวนิช รองผูบัญชาการหนวยบัญชาการสงครามพิเ ศษ เปน
ผูบัญชาการหนวยบัญชาการสงครามพิเศษ
๒๒๘. พลตรี จิตติพงศ สุวรรณเศรษฐ รองแมทัพภาคที่ ๑ เปน ผูบัญชาการหนวยบัญชาการ
ปองกันภัยทางอากาศ
๒๒๙. พลตรี พัลลภ ตุละรัต ผูบัญชาการศูน ยการทหารปน ใหญ เปน รองหัวหนาคณะ
นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
๒๓๐. พลตรี ชวลิต สุตตเขตต เจากรมพลาธิการทหารบก เปน รองหัวหนาคณะนายทหาร
ฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
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๒๓๑. พลตรี ธีระศักดิ์ ฤทธิวงค รองแมทัพภาคที่ ๒ เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจํา
ผูบังคับบัญชา สํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๓๒. พลตรี อิสสระชัย จุลโมกข รองเจากรมแพทยทหารบก เปน ที่ปรึกษากองทัพบก
๒๓๓. พลตรี วิโรจน ชนะสิทธิ์ ผูบัญชาการกองบัญชาการชวยรบที่ ๒ เปน ที่ปรึกษา
กองทัพบก
๒๓๔. พลตรี สมมาตร ดีประดิษฐ เสนาธิการกรมการทหารชาง เปน ที่ปรึกษากองทัพบก
๒๓๕. พลตรี สกล ชื่ น ตระกู ล ผู ช ว ยหั ว หน า คณะนายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
ผูบังคับบัญชา เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๓๖. พลตรี ทรงธรรม แจ ม อั ม พร นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า ผู บั ง คั บ บั ญ ชา
สํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๓๗. พลตรี อาชวิน ปรีดาสันต นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา สํานักงาน
ผูบังคับบัญชากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๓๘. พลตรี สมนึ ก เนติ นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํา ผู บั ง คั บ บั ญ ชา สํ า นั ก งาน
ผูบังคับบัญชากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๓๙. พลตรี อดิศัย ทัพมงคล นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา สํานักงาน
ผูบังคับบัญชากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๔๐. พลตรี ภูเบศ หลอกําเนิด นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา สํานักงาน
ผูบังคับบัญชากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๔๑. พลตรี มนตรี อุม ารี นายทหารฝ ายเสนาธิ การประจํา ผูบั งคั บบั ญชา สํ านั กงาน
ผูบังคับบัญชากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๔๒. พลตรี สุธรรม ลิ้มยิ่งเจริญ นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา สํานักงาน
ผูบังคับบัญชากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๔๓. พลตรี ปยะ รักประกอบ นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา สํานักงาน
ผูบังคับบัญชากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๔๔. พลตรี จักรรัตน กลัสสุขวัฒน ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
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๒๔๕. พลตรี อุ ด มชั ย ธรรมสาโรรั ช ต ผู ชํ า นาญการกองทั พ บก เป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
กองทัพบก
๒๔๖. พลตรี ชวลิต ไกรสมสาตร ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๔๗. พลตรี ทัสน วิรุฬหจรรยา ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๔๘. พลตรีหญิง กนกพรรณ ประไพตระกูล ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพบก
๒๔๙. พลตรี กิจพันธ ธัญชวนิช ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๕๐. พลตรี ประดิษฐ โชติรัตน ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๕๑. พลตรี ชัยวัฒน รื่นบรรเทิง ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๕๒. พลตรี บรรพต งามกัณหา ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๕๓. พลตรีหญิง ทิพาพร สุวรรณลักษณ ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพบก
๒๕๔. พลตรี ปรีชา พลายอยูวงษ ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๕๕. พลตรี ณัฐ พิทักษชาติ ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๕๖. พลตรี อิทธิพล ทองดี ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๕๗. พลตรี ทินกร สงวนศักดิ์โยธิน ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๕๘. พลตรี อภิญญา ตัณฑากาศ ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๕๙. พลตรี ศักดิ์ชัย อ่ําครองธรรม ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๖๐. พลตรี นฐพงศ เทพจารี ผูบัญชาการกองบัญชาการชวยรบที่ ๔ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพบก
๒๖๑. พลตรี สุรสีห แจงสุข ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพบก
๒๖๒. พลตรี อาจิ ณ ชั ย แก ว สอาด ที่ ป รึ ก ษาสถาบั น วิ ช าการป อ งกั น ประเทศ เป น
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
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๒๖๓. พลตรี ชวลิต ศรีศิลปนันทน ผูชํานาญการกองทัพบก เปน เจากรมสงกําลังบํารุงทหารบก
๒๖๔. พลตรี เกษม อากาศวิ ภาต เสนาธิก ารกรมการทหารสื่ อสาร เปน รองเจ ากรม
การทหารสื่อสาร
๒๖๕. พลตรี นพพร เจริญศิริ ผูบัญชาการกองพลทหารชาง เปน รองเจากรมการทหารชาง
๒๖๖. พลตรี ภานุวิชญ พุมหิรัญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ศูนยอํานวยการแพทย
พระมงกุฎเกลา เปน รองเจากรมแพทยทหารบก
๒๖๗. พลตรี ธวัชชัย ศศิประภา ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรนารี เปน ผูชวยเจากรมแพทย
ทหารบก
๒๖๘. พลตรี กิตติพล ภัคโชตานนท เสนาธิการศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา เปน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา
๒๖๙. พลตรี บุญลือ วงษทาว ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรนารี
๒๗๐. พลตรี ดุลกฤต รักษเผา รองแมทัพนอยที่ ๑ เปน รองแมทัพภาคที่ ๑
๒๗๑. พลตรี วิลาศ เย็นบํารุง ผูบัญชาการกองบัญชาการชวยรบที่ ๑ เปน รองแมทัพภาคที่ ๑
๒๗๒. พลตรี จิรชัย เดชดํารง เจากรมกิจการพลเรือนทหารบก เปน รองแมทพั นอยที่ ๑
๒๗๓. พลตรี จิระเดช โมกขะสมิต ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑ เปน ผูบัญชาการ
กองบัญชาการชวยรบที่ ๑
๒๗๔. พลตรี อุดมเดช สีตบุตร เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๑ เปน ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑
๒๗๕. พลตรี สนธยา ทรัพยสกุล ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ผูบังคับการจังหวัดทหารบก
สระแกว
๒๗๖. พลตรี วีรวลิต จรสัมฤทธิ์ ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๓ เปน รองแมทัพภาคที่ ๒
๒๗๗. พลตรี สามารถ รั ก การดี ผู บั ญ ชาการกองพลพั ฒ นาที่ ๒ เป น ผู บั ญ ชาการ
กองบัญชาการชวยรบที่ ๒
๒๗๘. พลตรี สมชาย อัครวณิชชา ผูบังคับการจังหวัดทหารบกสกลนคร เปน ผูบัญชาการ
กองพลพัฒนาที่ ๒
๒๗๙. พลตรี จีระศักดิ์ ชมประสพ ผูบังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร เปน ผูบัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๒๒
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๒๘๐. พลตรี สุรพล เจียมสมบูรณ เสนาธิการกองทัพนอยที่ ๓ เปน ผูบัญชาการมณฑล
ทหารบกที่ ๓๒
๒๘๑. พลตรี ณัฐ พั ช ธ สมบู ร ตศ รี ผู ท รงคุ ณวุ ฒิ กองทั พบก เป น ผูบั ญ ชาการมณฑล
ทหารบกที่ ๓๓
๒๘๒. พลตรี อรรควุฒิ โพธิแพทย ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เปน ผูบัญชาการ
กองบัญชาการชวยรบที่ ๔
๒๘๓. พลตรี กิตติ อิน ทสร ผูบังคับการจังหวัดทหารบกชุมพร เปน ผูบัญชาการมณฑล
ทหารบกที่ ๔๒
๒๘๔. พลตรี จเร อานุภาพ เสนาธิการหนวยบัญชาการสงครามพิเศษ เปน รองผูบัญชาการ
หนวยบัญชาการสงครามพิเศษ
๒๘๕. พลตรี ศุภรัตน พัฒนาวิสุทธิ์ ผูบัญชาการศูนยสงครามพิเศษ เปน รองผูบัญชาการ
หนวยบัญชาการสงครามพิเศษ
๒๘๖. พลตรี เผาพงศ พงศเหลาขํา ผูบัญชาการศูน ยการกําลังสํารอง เปน ผูบัญชาการ
ศูนยสงครามพิเศษ
๒๘๗. พลตรี สีมอ อุดมผล ผูบังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย เปน ผูชวยหัวหนาคณะ
นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
๒๘๘. พลตรี พี ร พร ศรี พั น ธุ ว งศ นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๘๙. พลตรี เศรษฐศั ก ดิ์ ปุ ก หุ ต นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๙๐. พลตรี อภิ ไ ชย เที่ ย งธรรม นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๙๑. พลตรี มณฑล ไชยเสวี ผู ช ว ยหั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า รอง
ปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๙๒. พลตรี ปริญญา โพธิวิจิตร นายทหารฝายเสนาธิการสํานักปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
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๒๙๓. พลตรี อกนิษ ฐ หมื่ น สวัส ดิ์ ผู อํ า นวยการศู น ย ศึก ษายุท ธศาสตร ก ลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๙๔. พลตรี จัก รกฤษณ นิติสิ ริ ผูชํ านาญการสํานั กงานปลัด กระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๙๕. พลตรี พิ จิ ต ร ขจรกล่ํ า ผู ชํ า นาญการสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๙๖. พลตรี สากล ขํ า ยั ง ผู ชํ า นาญการสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๙๗. พลตรี ณัฏฐน ภนต อังสวานนท ผูชํา นาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๙๘. พลตรีหญิง สุขุมาล เวศวงศษาทิพย ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๙๙. พลตรีหญิง จีรวรรณ พรหโมบล ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๐๐. พัน เอก พงษ พัน ธุ โสวั ณณะ เป น ผูช วยหั วหนาคณะนายทหารฝ ายเสนาธิ การ
ประจําผูบังคับบัญชา
๓๐๑. พันเอก วุทธิชัย วิมุกตะลพ เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
สํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
๓๐๒. พัน เอก วุ ฒิ ชั ย สิ ต ภาหุ ล เป น นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า ผู บั ง คั บ บั ญ ชา
สํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
๓๐๓. พันเอก ลิขิต ถําอุทก เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา สํานักงาน
ผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
๓๐๔. พั น เอก สมาน หาญบาง เป น นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า ผู บั ง คั บ บั ญ ชา
สํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
๓๐๕. พัน เอก สิท ธิพร อุด มชาติ เปน นายทหารฝา ยเสนาธิก ารประจํา ผูบั งคั บบั ญชา
สํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
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๓๐๖. พัน เอก ฤทธี ธนะสุน ทร เป น นายทหารฝ า ยเสนาธิ การประจํ า ผู บั งคั บ บั ญ ชา
สํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
๓๐๗. พั น เอก ณั ฐ ธาตุ โ ลหะ เป น นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า ผู บั ง คั บ บั ญ ชา
สํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
๓๐๘. พัน เอก ศุภชั ย รัตนอนัน ต เปน นายทหารฝายเสนาธิก ารประจํ าผูบั งคับ บัญชา
สํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
๓๐๙. พันเอก ทวิน เกิดพุฒ เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
๓๑๐. พันเอก ประทีป รัตนกุสุมภ เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
๓๑๑. พันเอก สมชาย ปนฉาย เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
๓๑๒. พันเอก สมเกียรติ ศรีแกว เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
๓๑๓. พันเอก พงษเทพ แดงเจริญ เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
๓๑๔. พันเอก ไพศาล พิศาลกุล เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
๓๑๕. พันเอก มนูญ เกิดนุม เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
๓๑๖. พันเอก อิทธิพงษ ศรแมน เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
๓๑๗. พันเอก สมเกียรติ ธิติศักดิ์ เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
๓๑๘. พันเอก ธนา เศรษฐจันทร เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
๓๑๙. พันเอกหญิง สุพัตรา จินดาประสาน เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
๓๒๐. พันเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน เปน เจากรมกิจการพลเรือนทหารบก
๓๒๑. พันเอก ทวี แจมจํารัส เปน เจากรมพลาธิการทหารบก
๓๒๒. พันเอก ณรงค พูลสวัสดิ์ เปน เจากรมการขนสงทหารบก
๓๒๓. พันเอก สถาพร สีมาสุรรักษ เปน เจากรมยุทธโยธาทหารบก
๓๒๔. พันเอก ภาสนอิทธิ์ เวทยวัฒนะ เปน เสนาธิการกรมการทหารสื่อสาร
๓๒๕. พันเอก อชิตพล วัดบัว เปน เสนาธิการกรมการทหารชาง
๓๒๖. พันเอก มาวิน โอสถ เปน เสนาธิการศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา
๓๒๗. พันเอก พรจักร มนูธรรม เปน เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๑
๓๒๘. พันเอก วิสุทธิ์ เที่ยงตรง เปน เสนาธิการกองทัพนอยที่ ๓

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๒ ง

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐

๓๒๙. พันเอก เชิดชัย จันทรเทศ เปน เสนาธิการหนวยบัญชาการสงครามพิเศษ
๓๓๐. พัน เอก เฉลิม เกียรติ โพธิ์ทองนาค เปน ผูอํานวยการสํานักงานประสานการวิจัย
และพัฒนาการทางทหารกองทัพบก
๓๓๑. พันเอก สูตร จรูญชาติ เปน ผูบัญชาการศูนยการกําลังสํารอง
๓๓๒. พันเอก ชาญชัย ภูทอง เปน ผูบญ
ั ชาการกองพลทหารราบที่ ๓
๓๓๓. พันเอก ศุภวุฒิ อุตมะ เปน ผูบัญชาการกองพลรบพิเศษที่ ๑
๓๓๔. พันเอก ปฐมพงศ ประถมภัฏ เปน ผูบัญชาการกองพลทหารชาง
๓๓๕. พันเอก วีระพันธ เกตุรัตน เปน ผูบัญชาการศูนยการทหารปนใหญ
๓๓๖. พันเอก กนก เนตระคเวสนะ เปน ผูบังคับการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย
๓๓๗. พันเอก ตอศักดิ์ เหลืองตระกูล เปน ผูบังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร
๓๓๘. พันเอก ชูรัช เสนหเมือง เปน ผูบังคับการจังหวัดทหารบกสกลนคร
๓๓๙. พันเอก ชํานาญ ณะวงษ เปน ผูบังคับการจังหวัดทหารบกนครพนม
๓๔๐. พันเอก วีระพงศ คงเกษม เปน ผูบังคับการจังหวัดทหารบกเลย
๓๔๑. พันเอก วรากร เพิ่มพูล เปน ผูบังคับการจังหวัดทหารบกตาก
๓๔๒. พันเอก เชาวฤทธิ์ ศิริกิจ เปน ผูบังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ
๓๔๓. พันเอก นิธินันท ไชยวัฒนพันธ เปน ผูบังคับการจังหวัดทหารบกนาน
๓๔๔. พันเอก ชานุกร ตัณฑโกศล เปน ผูบังคับการจังหวัดทหารบกพะเยา
๓๔๕. พันเอก กานน บุญริ้ว เปน ผูบังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย
๓๔๖. พันเอก สุภัช วิชิตการ เปน ผูบังคับการจังหวัดทหารบกชุมพร
กองทัพเรือ
๓๔๗. พลเรือเอก ชูศักดิ์ เอโกบล หัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
๓๔๘. พลเรือเอก ทวิช ปาลกะวงศ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาสถาบัน วิชาการปองกันประเทศ
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
๓๔๙. พลเรือเอก ประวิตร ศรีสุขวัฒนา ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ
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๓๕๐. พลเรื อ เอก เดชา อยู พ รต ที่ ป รึ กษาพิ เ ศษกองทั พเรื อ เป น ผูท รงคุ ณวุ ฒิ พิ เ ศษ
กองทัพเรือ
๓๕๑. พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษสุวรรณ ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
๓๕๒. พลเรือโท วิชัย จุฑาภักดีประเสริฐ ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เปน ทีป่ รึกษาพิเศษ
กองทัพเรือ
๓๕๓. พลเรือโท ยงยุทธ หรัญโต ผูทรงคุณวุฒิพิเ ศษกองทัพเรือ เปน ที่ปรึก ษาพิเศษ
กองทัพเรือ
๓๕๔. พลเรือโท จักราวุธ สุนทรสีมะ หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการ
ทหารเรือ เปน หัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
๓๕๕. พลเรือโท เสนห สุนทรมงคล เจากรมอุทกศาสตร เปน ที่ปรึกษากองทัพเรือ
๓๕๖. พลเรือ โท ยอดชาย รั กสํ าหรวจ ที่ป รึก ษากองทัพ เรื อ เปน ผู ทรงคุ ณวุ ฒิพิ เศษ
กองทัพเรือ
๓๕๗. พลเรือโท ธนา บุนนาค รองหัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
๓๕๘. พลเรือโท สีวิชัย สิริสาลี ผูบัญชาการหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน เปน ที่ปรึกษา
กองทัพเรือ
๓๕๙. พลเรือโท สามารถ จําปรัตน ที่ปรึกษากองทัพเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
๓๖๐. พลเรื อ โท ชยุ ติ วงษ ก ระจ า ง หั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า รอง
ปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
๓๖๑. พลเรื อ โท ฐนิ ธ กิ ต ติ อํ า พน ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
๓๖๒. พลเรือโท สมศักดิ์ สุทธิไวยกิจ หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองผูบัญชาการ
ทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
๓๖๓. พลเรือโท คนธพัฒน วงษเพ็ญศรี ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
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๓๖๔. พลเรือตรี สมเจตน เนียมศิริ หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการ
กองเรือยุทธการ เปน รองหัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
๓๖๕. พลเรือตรี คงวัฒน นีละศรี รองเจากรมอุทกศาสตร เปน เจากรมอุทกศาสตร
๓๖๖. พลเรือตรี ยุทธนา ฟกผลงาม หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําผูชวยผูบัญชาการ
ทหารเรือ เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการทหารเรือ
๓๖๗. พลเรือตรี สุวิทย ธาระรูป รองผูบัญชาการหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน เปน ผูบัญชาการ
หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
๓๖๘. พลเรือตรี สุรเดช รัตโนดม ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน ผูชํานาญการกองทัพเรือ
๓๖๙. พลเรือตรี สมคิด ตันประเสริฐ นายชางใหญกรมอูทหารเรือ เปน รองเจากรมอูท หารเรือ
ฝายบริหาร
๓๗๐. พลเรือตรี วิฑูร สารชวนะกิจ ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน ผูชํานาญการกองทัพเรือ
๓๗๑. พลเรือตรี นิวัติ ศิริพละ ผูชํานาญการกองทัพเรือ เปน รองผูบัญชาการหนวยบัญชาการ
นาวิกโยธิน
๓๗๒. พลเรือตรี นคร ทนุวงษ ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน รองเจากรมอุทกศาสตร
๓๗๓. พลเรือตรี สุรพงษ ชะระอ่ํา ผู ชวยหัวหนาคณะนายทหารฝา ยเสนาธิการประจํ า
ผูบังคับบัญชา เปน ผูชํานาญการกองทัพเรือ
๓๗๔. พลเรือตรี อมรเทพ ณ บางชาง รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ เปน รองผูบัญชาการ
ฐานทัพเรือสัตหีบ
๓๗๕. พลเรือตรี นพดล โชคระดา ผูชวยปลัดบัญชีทหารเรือ เปน ผูชํานาญการกองทัพเรือ
๓๗๖. พลเรือตรี วิฑูรย คัมภีระพัน ธุ ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน ผูบัญชาการกองเรือ
ฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ
๓๗๗. พลเรือตรี บงกช ผาสุข เจากรมพัฒนาการชาง กรมอูทหารเรือ เปน นายชางใหญ
กรมอูทหารเรือ
๓๗๘. พลเรื อตรี วิ ญชั ย จารุป กรณ ผู ทรงคุ ณ วุฒิ กองทั พเรือ เป น หัว หน านายทหาร
ฝายเสนาธิการประจําผูชวยผูบัญชาการทหารเรือ
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๓๗๙. พลเรือตรี สุพจน สุดประเสริฐ ผูบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เปน
รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ
๓๘๐. พลเรือตรี อภิชาย ฟุงลัดดา ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน ผูชวยปลัดบัญชีทหารเรือ
๓๘๑. พลเรือตรี ประสิทธิ์ จาดบันดิสถ ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน หัวหนานายทหาร
ฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการกองเรือยุทธการ
๓๘๒. พลเรื อ ตรี มนตรี สระแก ว ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ เรื อ เป น หั ว หน า นายทหาร
ฝายเสนาธิการประจํารองผูบัญชาการทหารเรือ
๓๘๓. พลเรือตรี วนิช ย พุม ขจร รองเจากรมอูทหารเรือฝายบริหาร เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพเรือ
๓๘๔. พลเรื อ ตรี ห ญิ ง แจ ม จิ ร า ชมเสวี ผู ชํ า นาญการกองทั พ เรื อ เป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
กองทัพเรือ
๓๘๕. พลเรือตรี วีรศักดิ์ ฉายะจินดา ผูชํานาญการกองทัพเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๓๘๖. พลเรือตรี จิร ะพงษ สุ ทธิส มบู รณ ผู ชํานาญการกองทัพ เรื อ เป น ผูท รงคุ ณวุ ฒิ
กองทัพเรือ
๓๘๗. พลเรือตรี ทศพร วิเศษรจนา ผูชํานาญการกองทัพเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๓๘๘. พลเรือตรี ณเดโช เกิดชูชื่น ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองผูบ ญ
ั ชาการ
ทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๓๘๙. พลเรือตรี สุทธิชัย ชีพชล ผูชํานาญการกองทัพเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๓๙๐. พลเรือตรี จักรกฤช พยอมหอม หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองเสนาธิการทหาร
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๓๙๑. พลเรือตรี วิสิทธิ์ ไชยอุดม ผูชํานาญการกองทัพเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๓๙๒. พลเรือตรี พิพัฑฒภณ สังขกลมเกลี้ยง ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๓๙๓. พลเรื อ ตรี ชั ช วรรณ งามปลั่ ง ผู ช ว ยหั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รองปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๒ ง
๓๙๔.
กรมอูทหารเรือ
๓๙๕.
๓๙๖.
๓๙๗.
๓๙๘.

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐

พลเรือตรี พงศสรร ถวิลประวัติ ผูชํานาญการกองทัพเรือ เปน เจากรมพัฒนาการชาง
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก

ณรงค มณีศรี เปน ผูชํานาญการกองทัพเรือ
ณรงค บุญมงคล เปน ผูชํานาญการกองทัพเรือ
อุดม ชัยเลิศ เปน ผูชํานาญการกองทัพเรือ
สุรพงษ อัยสานนท เปน ผูชํานาญการกองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
๓๙๙. พลอากาศเอก สุกําพล สุวรรณทัต ผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพอากาศ
๔๐๐. พลอากาศเอก ไพศาล สีตบุตร ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เปน ผูชวยผูบัญชาการ
ทหารอากาศ
๔๐๑. พลอากาศเอก อาคม กาญจนหิรัญ ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒพิ ิเศษกองทัพอากาศ
๔๐๒. พลอากาศเอก สุ รชั ย สุท ธิโ ชติ ที่ ปรึ ก ษาสถาบั น วิช าการป องกัน ประเทศ เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
๔๐๓. พลอากาศเอก ไศลดิษฐ สันตกุล ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพอากาศ
๔๐๔. พลอากาศเอก จัตุรงค วงศไทย ที่ปรึกษาพิเ ศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
๔๐๕. พลอากาศเอก สมนึก เยี่ยมสถาน ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
๔๐๖. พลอากาศโท วัลลภ มีสมศัพย ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เปน ที่ปรึกษาพิเศษ
กองทัพอากาศ
๔๐๗. พลอากาศโท พิธ พร กลิ่น เฟอ ง ผูบั ญชาการสถาบั น วิ ช าการทหารอากาศชั้ น สู ง
กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
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๔๐๘. พลอากาศโท บุญชวย สุภรสุข ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เปน เจากรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ
๔๐๙. พลอากาศโท อภิสิ ทธิ์ จุล โมกข ผู ชวยเสนาธิการทหารอากาศฝายการข าว เป น
รองผูบัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ
๔๑๐. พลอากาศโท หม อ มหลวงสุ ท ธิรั ต น เกษมสั น ต ผู ช ว ยเสนาธิ ก ารทหารอากาศ
ฝายยุทธบริการ เปน เจากรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
๔๑๑. พลอากาศโท วีระคุปต ศรีสงคราม รองผูบัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
๔๑๒. พลอากาศโท สุเมธ โพธิ์มณี เจากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝกศึกษา
ทหารอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
๔๑๓. พลอากาศโท อิ ทธพร ศุ ภวงศ ผู ช วยเสนาธิ การทหารอากาศฝา ยยุท ธการ เป น
รองเสนาธิการทหารอากาศ
๔๑๔. พลอากาศโท คณิต สุวรรณเนตร เจากรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กองบัญชาการ
ยุทธทางอากาศ เปน ผูชวยเสนาธิการทหารอากาศฝายยุทธการ
๔๑๕. พลอากาศโท วั ช ระ ฤทธาคนี หั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า รอง
ปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
๔๑๖. พลอากาศโท สมชาย เธียรอนันท หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการ
ทหารอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
๔๑๗. พลอากาศโท หมอมหลวงสุรศักดิ์ เกษมสันต หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
รองผูบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
๔๑๘. พลอากาศตรี คํารบ ลียะวณิช เจากรมสวัสดิการทหารอากาศ เปน ผูบัญชาการ
สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ
๔๑๙. พลอากาศตรี มานิตย ชางเผือก เสนาธิการกองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
เปน ผูชวยเสนาธิการทหารอากาศฝายยุทธบริการ
๔๒๐. พลอากาศตรี ดิลก ทรงกัลยาณวัตร เสนาธิการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ เปน
ผูชวยเสนาธิการทหารอากาศฝายการขาว
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๔๒๑. พลอากาศตรี อภิชาติ โกยสุขโข ผูอํานวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย
ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการ
ทหารอากาศ
๔๒๒. พลอากาศตรี อภิ ช าติ โพธิ์ พิ นิจ ผู ช วยหั วหน านายทหารฝา ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รองผูบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๔๒๓. พลอากาศตรี ชั ย ยุ ท ธ ป ญ ญายงค หั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รองเสนาธิการทหาร เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๔๒๔. พลอากาศตรี สมชาย เทพหั ส ดิ น ณ อยุ ธ ยา วิ ศ วกรอาวุ โ ส กรมช า งอากาศ
กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๔๒๕. พลอากาศตรี สันทัสก ฉิมพาลี ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เปน เจากรมสวัสดิการ
ทหารอากาศ
๔๒๖. พลอากาศตรี ขวัญชัย เอี่ยมรักษา ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เปน รองผูบัญชาการ
ศูนยวิทยาศาสตรและพัฒนาระบบอาวุธกองทัพอากาศ
๔๒๗. พลอากาศตรี ยุ ท ธพร ภูไ พบูล ย ผู ท รงคุ ณ วุฒิ ก องทั พ อากาศ เปน เสนาธิ ก าร
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
๔๒๘. พลอากาศตรี พงศธร บัวทรัพย รองผูบัญชาการศูนยวิทยาศาสตรและพัฒนาระบบอาวุธ
กองทัพอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๔๒๙. พลอากาศตรี เฉลิ ม ตรี เ พ็ ช ร ผู ช ว ยหั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รองปลัดกระทรวงกลาโหม เปน เสนาธิการกองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
๔๓๐. พลอากาศตรี ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
กองบั ญ ชาการยุ ท ธทางอากาศ เป น รองเจ า กรมควบคุ ม การปฏิ บั ติ ท างอากาศ กองบั ญ ชาการ
ยุทธทางอากาศ
๔๓๑. พลอากาศตรี ศรี ชัย ชัย พฤกษ ผู ชํา นาญการกองทัพ อากาศ เป น ผู อํา นวยการ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
๔๓๒. พลอากาศตรีหญิง สุรางค โทณานนท ศาสตราจารย กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ
กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
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๔๓๓. พลอากาศตรี หญิ ง เยาวมาลย พรหมโชติ กุล ผู ชํา นาญการกองทั พอากาศ เป น
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๔๓๔. พลอากาศตรีหญิง เรขา อุไรเลิศ ผูชํานาญการกองทัพอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพอากาศ
๔๓๕. พลอากาศตรี อาทิตย ปตตะวงค ผูชํานาญการกองทัพอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพอากาศ
๔๓๖. พลอากาศตรี ไพโรจน เมฆวิชัย หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําเสนาธิการ
ทหารอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๔๓๗. พลอากาศตรี พัลลภ โพธิอาศน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองผูบัญชาการ
ทหารอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๔๓๘. พลอากาศตรี ปญญา เชียงอารีย หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําผูชวยผูบัญชาการ
ทหารอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๔๓๙. พลอากาศตรี ห ญิ ง เอื้ อ มพร เชาวน วิ ท ยา ผู ชํ า นาญการกองทั พ อากาศ เป น
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๔๔๐. พลอากาศตรี สมพงษ สาริยัน ต ผูชํานาญการกองทัพอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพอากาศ
๔๔๑. พลอากาศตรี ทักษพล ณ ลําปาง ผูชํานาญการกองทัพอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพอากาศ
๔๔๒. พลอากาศตรี เทียนชัย เสนาพิทักษ ผูชํานาญการกองทัพอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพอากาศ
๔๔๓. นาวาอากาศเอก ชนนนาถ เทพลิบ เปน เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
๔๔๔. นาวาอากาศเอก วิศณุ สรรพพิบูลย เปน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ
๔๔๕. นาวาอากาศเอก วิวัฒน จันทโรตถิผล เปน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ
๔๔๖. นาวาอากาศเอกหญิง ปภาวดี บริจินดา เปน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ
๔๔๗. นาวาอากาศเอก ดนัย จินดาประเสริฐ เปน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ
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๔๔๘. นาวาอากาศเอก คํารณ เจริญวงศ เปน หั วหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํ า
ผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ
๔๔๙. นาวาอากาศเอก สมจิตต จินดานอย เปน ศาสตราจารย กองการศึกษา โรงเรียน
นายเรืออากาศ กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ
๔๕๐. นาวาอากาศเอก กฤษณนนท เผาสังขทอง เปน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ
๔๕๑. นาวาอากาศเอก ประสิทธิ์ เทพรักษ เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
รองผูบัญชาการทหารอากาศ
๔๕๒. นาวาอากาศเอก ชูพัน ธ ชาญสมร เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
เสนาธิการทหารอากาศ
๔๕๓. นาวาอากาศเอกหญิง สุวลี โพธิ์แกว เปน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ
๔๕๔. นาวาอากาศเอก พีรพล อังศุธร เปน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ
๔๕๕. นาวาอากาศเอก เพิ่ม ศัก ดิ์ ปริ ญญานุ สรน เป น วิศ วกรอาวุโ ส กรมช างอากาศ
กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
๔๕๖. นาวาอากาศเอกหญิง อรพินทร คลายทับทิม เปน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๐ ยกเวนหมายเลข ๑๑. ตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๐
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

