เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐๔ ง

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง ใหนายทหารรับราชการ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหนายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ดังตอไปนี้
กระทรวงกลาโหม
๑. พลเอก สุรพันธ พุมแกว
ผูบัญชาการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา เปน
จเรทหารทั่วไป
๒. พลเอก ทสรฐ เมืองอ่ํา
ผูท รงคุณ วุ ฒิพิ เศษสํ า นัก งานปลั ดกระทรวง
กลาโหม เปน ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓. พลเอก สพรั่ง กัลยาณมิตร
ผูช ว ยผู บั ญชาการทหารบก เป น รองปลั ด
กระทรวงกลาโหม
๔. พลเอก ไวพจน ศรีนวล
ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๕. พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล
ผูท รงคุณ วุ ฒิพิ เศษสํ า นัก งานปลั ดกระทรวง
กลาโหม เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําปลัดกระทรวงกลาโหม
๖. พลโท บัณฑูร ติปยานนท
ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
๗. พลโท กิตติพงษ เกษโกวิท
รองเสนาธิการทหารบก เปน ที่ปรึกษาพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๘. พลโท โกวิท รักษาเสรี
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เปน ที่ปรึกษาพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๙. พลโท นินนาท เบี้ยวไขมุข
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เปน ที่ปรึกษาพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๐. พลโท รณยุทธ ฤทธิฦๅชัย
ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เปน ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
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๑๑. พลโท ชูศิลป คุณาไทย
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เปน
ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๒. พลเรือโท กฤษฎา เฟองระบิล
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เปน
ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๓. พลอากาศโท ประภาส เจียมฉวี
รองผู บั ญ ชาการกองบั ญ ชาการ
ฝกศึกษาทหารอากาศ เปน ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เปน
๑๔. พลโท หมอมหลวงประสบชัย เกษมสันต
ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๕. พลโท พิณภาษณ สริวัฒน
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศ ษสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๖. พลโท พีระพันธ อภิชาตนนท
ที่ปรึกษากองทัพบก เปน ที่ปรึกษา
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
รองผูอํานวยการศูนยการอุตสาหกรรม
๑๗. พลโท ธีระวัฒน สวามิวัสดุ
ปองกันประเทศและพลังงานทหาร เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๘. พลโท กวี ประเคนรี
เจ า กรมการพลั งงานทหาร ศู น ย
การอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร เปน รองผูอํานวยการศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศ
และพลังงานทหาร
๑๙. พลโท ธรรมรัชต เจริญกุล
เจากรมการสรรพกําลังทหาร เปน
เจากรมการสรรพกําลังกลาโหม
๒๐. พลโท อภิชาติ ทิมสุวรรณ
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานวิ จั ย และ
พัฒนาการทหารกลาโหม เปน ผูอํานวยการสํานักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม
๒๑. พลโท สายัณห อรรถเกษม
หัวหนาสํานักตุลาการทหาร เปน
รองเจากรมพระธรรมนูญ
๒๒. พลตรี อนันต อิ่มสมบูรณ
ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหาร
สูงสุด เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
๒๓. พลเรือตรี รุงรัตน บุณยรัตพันธุ
เจากรมวิทยาศาสตรทหารเรือ เปน
หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
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๒๔. พลอากาศตรี เพ็ญยศ นาคเพ็ชร
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ อากาศ เป น หั ว หน า
นายทหารฝายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๕. พลตรี พันธุเทพ เชาวโชติ
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน หัวหนานายทหาร
ฝายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๖. พลตรี อนุชาติ สุขศิลา
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน หัวหนานายทหาร
ฝายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๗. พลตรี สกนธ สัจจานิตย
รอ ง เ จ า กร ม ก า ร พ ลั ง ง า น ท หา ร ศู น ย
การอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร เปน ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๘. พลตรี ธํารงศักดิ์ ดีมงคล
ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๙. พลตรี ชัยยะวิทย นวลเพ็ชร
รองผู บั ญ ชาการศู น ย อํ า นวยการสร า งอาวุ ธ
ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร เปน ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๐. พลตรี สามารถ อุไรวรรณ
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ที่ปรึกษาสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๑. พลตรี กันตินันท เสภู
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ที่ปรึกษาสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๒. พลตรี สิทธิชัย ธิยะใจ
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ที่ปรึกษาสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๓. พลตรี ราเมศว ดารามาศ
ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน
ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๔. พลตรี สถาพร ปนทองพันธุ
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ที่ปรึกษาสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๕. พลตรี ฦๅฤทธิ์ จุลกรังคะ
รองผู บัญ ชาการหน ว ยบั ญชาการป องกัน ภั ย
ทางอากาศ เปน ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๖. พลตรี สุนันท ดีอวม
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ที่ปรึกษาสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐๔ ง

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

๓๗. พลตรี ปานศักดิ์ กลาณรงคราญ
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ที่ปรึกษาสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๘. พลเรือตรี รณนที สังขรุง
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน ที่ปรึกษาสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๙. พลอากาศตรี สันทัสก ฉิมพาลี
เจากรมสวัสดิการทหารอากาศ เปน ที่ปรึกษา
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๐. พลตรี ไพชยนต คาทันเจริญ
ผู ช ว ยผู อํ า นวยการสํ า นั ก นโยบายและแผน
กลาโหม เปน รองผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๔๑. พลตรี ดิเรกพล วัฒนะโชติ
ตุลาการพระธรรมนูญหัวหนาศาลทหารกลาง
เปน หัวหนาสํานักตุลาการทหาร
๔๒. พลตรี สราวุฒิ ชลออยู
รอ ง เ จ า กร ม ก า ร พ ลั ง ง า น ท หา ร ศู น ย
การอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร เปน เจากรมการพลังงานทหาร ศูนยการอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศและพลังงานทหาร
๔๓. พลตรี พิเชษฐ อัษฎานุวัฒน
นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวง
การตางประเทศ สํานักนโยบายและแผนกลาโหม เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจําสํานักปลัด
กระทรวงกลาโหม
๔๔. พลตรี ฐิตินันท ธัญญสิริ
รองผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานวิ จั ย และพั ฒ นา
การทหารกลาโหม เปน รองผูอํานวยการสํานักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม
๔๕. พลตรี เรืองปญญา โคปาละสุต
รองผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานวิ จั ย และพั ฒ นา
การทหารกลาโหม เปน รองผูอํานวยการสํานักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม
๔๖. พลตรี ธีระ สายประดิษฐ
นักวิช าการพิเ ศษ สํ านักงานวิจัยและพัฒนา
การทหารกลาโหม เปน นักวิชาการพิเศษ สํานักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม
๔๗. พลตรีหญิง วรรณพร จารุพันธุ
นักวิช าการพิเ ศษ สํ านักงานวิจัยและพัฒนา
การทหารกลาโหม เปน นักวิชาการพิเศษ สํานักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม
๔๘. พลตรี ดํารงค อุณหบุตต
ผูบัญชาการศูนยวิจัยและพัฒนาการทหาร เปน
ผูบัญชาการศูนยวิจัยและพัฒนาการทหาร สํานักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม
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๔๙. พลตรี ชัยชาญ ชางมงคล
หัวหนาศูนยประสานงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง
สํานักนโยบายและแผนกลาโหม เปน ผูชวยผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๕๐. พลตรี ศานิต สรางสมวงษ
หัวหนาอัยการทหาร เปน ตุลาการพระธรรมนูญ
หัวหนาศาลทหารกลาง
๕๑. พลตรี จักรินทร นาคชาติ
ตุล าการพระธรรมนูญ ประจํ า สํา นัก ตุล าการ
ทหาร เปน หัวหนาอัยการทหาร
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาปโตรเลียมภาคเหนือ
๕๒. พลตรี ชูศักดิ์ สันติวรวุฒิ
กรมการพลังงานทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกัน ประเทศและพลังงานทหาร เปน รองเจากรม
การพลังงานทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร
๕๓. พลตรี สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์
รองเจ า กรมการสรรพกํ า ลั ง ทหาร เป น
รองเจากรมการพลังงานทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร
ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน
๕๔. พลตรี ณัฐติพล กนกโชติ
รองเจากรมการสรรพกําลังกลาโหม
๕๕. พลตรี ดรัณ ยุทธวงษสุข
รองเจ า กรมการสรรพกํ า ลั ง ทหาร เป น
รองเจากรมการสรรพกําลังกลาโหม
๕๖. พลตรี โสรัจ เพ็ชรศิริ
ผู อํ า น วยการโรงงาน วั ต ถุ ร ะเบิ ด ทหาร
กรมการอุ ต สาหกรรมทหาร ศู น ย ก ารอุ ต สาหกรรมป อ งกั น ประเทศและพลั ง งานทหาร เป น
รองผูบัญชาการศูนยอํานวยการสรางอาวุธ ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร
๕๗. พลตรี สมพงศ มุกดาสกุล
หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร
เปน ผูอํานวยการโรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกัน
ประเทศและพลังงานทหาร
๕๘. พลตรี กะสิณ ทองโกมล
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน หัวหนาสํานักงาน
คณะกรรมการอุตสาหกรรมปองกันประเทศ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกัน
ประเทศและพลังงานทหาร
๕๙. พลตรี เสริมโชตน เหรียญเจริญ
ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
รองปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
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๖๐. พลอากาศตรี วันชัย โตสุวรรณ
ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
รองปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๑. พลตรี บุญชู ตันติคุณพันธ
ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๒. พลตรี ถเกิงกานต ศรีอําไพ
ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๓. พลตรี ปริญญา สถิตนิมานการ
ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๔. พลตรี ชลิต วสยางกูร
ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๕. พลตรี ชวลิต ทองนุม
ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๖. พลตรี เพียร สินเจริญ
ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๗. พลตรี สุวิทย สวนศิริ
ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๘. พันเอก ศุภชัย ปราโมทย
เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรี
วาการกระทรวงกลาโหม
๖๙. พันเอก เชิดศักดิ์ พงษศิริ
เป น น ายทหารฝ า ยเสน าธิ ก ารประจํ า
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๐. นาวาเอก พัฒนะ กาญจนหิรัญ
เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการ
ประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๑. นาวาอากาศเอก องศ สินธนัง
เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการ
ประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๒. พันเอก สุรพล สุวรรณวงศ
เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการ
ประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
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๗๓. พันเอก สุวัฒน เจียมออน
เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการ
ประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๔. พันเอก อาณัติ เกิดดวยบุญ
เปน นายทหารประสานภารกิจทางทหาร
กับกระทรวงการตางประเทศ สํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๗๕. พันเอก เดนดวง ทิมวัฒนา
เปน หัวหนาศู น ยประสานงานพัฒนา
เพื่อความมั่นคง สํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๗๖. พันเอก จิระ โกมุทพงศ
เป น ตุ ล าการพระธรรมนู ญ ประจํ า
สํานักตุลาการทหาร
๗๗. พันเอก ฉัตรชัย ไกรสรพงษ
เปน ผูอํานวยการศูนยพัฒนาปโตรเลียม
ภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร
๗๘. พันเอก ประจักษ สาตราวาหะ
เป น ผู ชํ า นาญการสํ า นั ก งานปลั ด
กระทรวงกลาโหม
๗๙. พันเอก ดิฐฐภพ ไกแกว
เป น ผู ชํ า นาญการสํ า นั ก งานปลั ด
กระทรวงกลาโหม
๘๐. พันเอก สุกิตติวัฐ เรี่ยมประเสริฐ
เป น ผู ชํ า นาญการสํ า นั ก งานปลั ด
กระทรวงกลาโหม
๘๑. พันเอก จตุรงค ธรรมนิตยกุล
เป น ผู ชํ า นาญการสํ า นั ก งานปลั ด
กระทรวงกลาโหม
๘๒. พันเอก ณัฐภณ จุลศักดิ์
เป น ผู ชํ า นาญการสํ า นั ก งานปลั ด
กระทรวงกลาโหม
๘๓. พันเอก ศุขเกษม องคะศิลป
เป น ผู ชํ า นาญการสํ า นั ก งานปลั ด
กระทรวงกลาโหม
๘๔. พันเอก หมอมหลวงประสบโชค เกษมสันต เป น ผู ชํ า นาญการสํ า นั ก งานปลั ด
กระทรวงกลาโหม
๘๕. พันเอก สุรชัย ศุภวัชระ
เป น ผู ชํ า นาญการสํ า นั ก งานปลั ด
กระทรวงกลาโหม
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๘๖. พันเอก สุเทพ พันธุวัฒนา

เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวง

๘๗. พันเอก สุรศักดิ์ นาคธน

เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวง

๘๘. พันเอก วิพัฒน กระบวนยุทธ

เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวง

๘๙. พันเอก บุญฤทธิ์ อุตตะมะรูป

เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวง

๙๐. พันเอกหญิง ภาวดี กุญชรานุสสรณ

เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวง

๙๑. นาวาเอกหญิง สุธีรา ตัณมานะศิริ

เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวง

๙๒. นาวาอากาศเอกหญิง สุดาวดี ศิลากร

เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม
กลาโหม
กลาโหม
กลาโหม
กลาโหม
กลาโหม
กลาโหม
๙๓. นาวาอากาศเอกหญิง ปานจิตต พึ่งพักตร เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๙๔. พลเอก มนตรี สังขทรัพย
เสนาธิการทหารบก เปน รองผูบัญชาการ
ทหารสูงสุด
๙๕. พลเรือเอก นพพร อาชวาคม
ผู บั ญ ช า ก า ร กอ ง เ รื อ ยุ ท ธก า ร เ ป น
รองผูบัญชาการทหารสูงสุด
๙๖. พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษกองทั พ อากาศ เป น
รองผูบัญชาการทหารสูงสุด
๙๗. พลเอก ปฐมพงษ เกษรศุกร
ผูบัญชาการสถาบันวิชาการปองกันประเทศ
เปน ประธานคณะที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด
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๙๘. พลเอก ณัฐชัย เพิ่มทรัพย
หั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
ผูบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๙๙. พลเอก สมบัติ มวงกล่ํา
ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๐๐. พลเรือเอก นคร อรัณยะนาค
ผู ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศ ษ ก อ ง ทั พ เ รื อ เ ป น
รองเสนาธิการทหาร
๑๐๑. พลเอก เหมรัฐ ขํานิล
หั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เปน ผูบัญชาการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา
๑๐๒. พลโท ชาตรี สุคันธรัต
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เปน หัวหนา
นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการทหารสูงสุด
๑๐๓. พลโท รังสาทย แชมเชื้อ
ปลั ด บั ญ ชี ท หาร เป น ที่ ป รึ ก ษาพิ เ ศ ษ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๐๔. พลโท ชัยนันท อาจวงษ
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
เปน ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๐๕. พลโท ปติ กัมพูพงศ
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
เปน ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๐๖. พลโท กมล แสนอิสระ
ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
เปน ผูบัญชาการสถาบันวิชาการปองกันประเทศ
๑๐๗. พลโท ทองแกว ธีระสานต
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เปน ที่ปรึกษา
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ (อัตรา พลเอก)
๑๐๘. พลโท วิชญ เทพหัสดิน ณ อยุธยา แม ทั พ น อ ยที่ ๑ เป น ที่ ป รึ ก ษาสถาบั น
วิชาการปองกันประเทศ (อัตรา พลเอก)
๑๐๙. พลเรือโท เสนห สุนทรมงคล
ที่ปรึกษากองทัพเรือ เปน ที่ปรึกษาสถาบัน
วิชาการปองกันประเทศ (อัตรา พลเรือเอก)
๑๑๐. พลอากาศโท ครองธรรม รักษงาร ปลัดบัญชีทหารอากาศ เปน ที่ปรึกษาสถาบัน
วิชาการปองกันประเทศ (อัตรา พลอากาศเอก)
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๑๑๑. พลโท เดชาพนธิ์ สุขะหุต
หั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รองผูบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๑๒. พลโท วีระยุทธ จิตตศิริ
ที่ ป รึ ก ษากองบั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๑๓. พลโท ภุชงค ขุนทอง
จเรทหาร เปน ปลัดบัญชีทหาร
๑๑๔. พลเรือโท สมศักดิ์ ถนอมพล
ผูชวยเสนาธิการทหารเรือฝายยุทธบริการ เปน
เจากรมสงกําลังบํารุงทหาร
๑๑๕. พลโท ปฏิพนธ กุลพิจิตร
เจ ากรมข าวทหาร เป น ผูท รงคุ ณวุ ฒิ พิเ ศษ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๑๖. พลโท ภุชงค รัตนวรรณ
ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ เปน
จเรทหาร
๑๑๗. พลอากาศตรี พิทยา แสงแผว
ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน
ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการทหารสูงสุด
๑๑๘. พลตรี ฉัตรชัย หิรัญเรือง
ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน
หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองผูบัญชาการทหารสูงสุด
๑๑๙. พลเรือตรี วนิชย พุมขจร
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน หัวหนานายทหาร
ฝายเสนาธิการประจํารองผูบัญชาการทหารสูงสุด
๑๒๐. พลอากาศตรี ธงชัย ธารนพ
รองผู บั ญ ชาการโรงเรี ย นนายเรื อ อากาศ
กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองผูบัญชาการทหาร
สูงสุด
๑๒๑. พลตรี ธงชัย ตระสินธุ
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน หัวหนานายทหาร
ฝายเสนาธิการประจําเสนาธิการทหาร
๑๒๒. พลอากาศตรี อิทธิพล โตสมภาพ ผูทรงคุ ณวุฒิ กองทัพ อากาศ เปน ที่ปรึ กษา
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๒๓. พลตรี วีรศักดิ์ มณีอินทร
รองเจ า กรมกิ จ การพลเรื อ นทหาร เป น
ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด
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๑๒๔. พลตรี นภดล การุณยะวนิช
ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน
ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๒๕. พลตรี ภูษิต รัตนธรรม
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานแพทย ท หาร เป น
ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๒๖. พลตรี อมรเทพ ศศิวรรณพงศ
รองจเรทหาร เปน ที่ปรึกษากองบัญชาการ
ทหารสูงสุด
๑๒๗. พลตรี ภุชงค วงษเกิด
รองเจากรมแผนที่ทหาร ฝายปฏิบัติการ เปน
ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๒๘. พลอากาศตรี ขวัญชัย เอี่ยมรักษา
รองผูบัญชาการศูน ยวิทยาศาสตรและพัฒ นา
ระบบอาวุธกองทัพอากาศ เปน เจากรมกําลังพลทหาร
๑๒๙. พลตรี สุรพงษ สุวรรณอัตถ
ผู อํ า น ว ย ก า ร สํ า นั ก น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
กรมยุทธการทหาร เปน เจากรมขาวทหาร
๑๓๐. พลตรี สุรพันธ ศรีสาคร
ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน
ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ (อัตรา พลโท)
๑๓๑. พลตรี วีระกูล ทองมา
เจากรมการสารวัตรทหารบก เปน ที่ปรึกษา
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ (อัตรา พลโท)
๑๓๒. พลตรี โสภณ กอนแกว
นายทหารฝ ายเสนาธิ การประจํา ผูบัญชาการ
ทหารสูงสุด เปน ผูอํานวยการสํานักงานแพทยทหาร
๑๓๓. พลตรี ปริญญา แตแดงเพชร
ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
รองผูบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๓๔. พลตรี เกรียงไกร บุรินทรวัฒนา
ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
เสนาธิการทหาร เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๓๕. พลตรี ไสยสิทธิ์ บุณยรัตพันธุ
หัวหน านายทหารฝายเสนาธิการประจํ ารอง
เสนาธิการทหาร เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๓๖. พลตรี ปราโมทย ชนไมตรี
ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน
ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
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๑๓๗. พลตรี สุริยัณห ปอมเปน
ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน
ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๓๘. พลตรี เชาวฤทธิ์ ประภาจิตร
รองผูบัญชาการศูนยรักษาความปลอดภัย เปน
ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๓๙. พลตรี รุงรุจ พุมนิคม
ผูช ว ยผู บั ญ ชาการศู น ย รั ก ษาความปลอดภั ย
เปน รองผูบัญชาการศูนยรักษาความปลอดภัย
๑๔๐. พลตรี วสันต สุริยมงคล
ผูช ว ยผู บั ญ ชาการศู น ย รั ก ษาความปลอดภั ย
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๔๑. พลตรีหญิง ดวงกมล สุคนธทรัพย ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน
ผูชวยผูบัญชาการศูนยรักษาความปลอดภัย
๑๔๒. พลตรี อดุลยศักดิ์ บุญวัฒนะกุล
นายทหารฝายเสนาธิการประจําปลัดกระทรวง
กลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๔๓. พลตรี คมกฤช สุจิรา
ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๔๔. พลตรี ทรงบุญ วุฒิวงศ
ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๔๕. พลตรี ธนันท มนูนิมิตร
ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๔๖. พลเรือตรี ธีระพงศ ศรีสุวรรณ
ผูท รงคุณ วุ ฒิ กองทั พ เรื อ เป น รองเจ า กรม
ขาวทหาร
๑๔๗. พลเรือตรี ดํารงค สารสิทธิ์
รองเจากรมขาวทหาร เปน ผูบัญชาการโรงเรียน
ชางฝมือทหาร กรมยุทธศึกษาทหาร
๑๔๘. พลเรือตรี รังสิทธิ์ ปาณินท
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน รองผูบัญชาการ
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
๑๔๙. พลตรี สุพจน ธํามรงครัตน
ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน
รองจเรทหาร
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๑๕๐. พลตรี อมรเทพ โรจนสโรช
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีทหาร เปน
รองเจากรมแผนที่ทหาร ฝายปฏิบัติการ
๑๕๑. พลตรี ชัยยนต เทียมชัยภูมิ
ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในทหาร
๑๕๒. พลตรี วิศณุ ศรียะพันธ
รองเจากรมขาวทหาร เปน รองเจากรมกิจการ
พลเรือนทหาร
๑๕๓. พลตรี ศักดา แสงสนิท
ผู อํ า นวยการศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ สั น ติ ภ าพ
กรมยุทธการทหาร เปน รองเจากรมขาวทหาร
๑๕๔. พลตรี สุรพันธ วงศไทย
รอง เจ า กร ม ยุ ท ธศึ กษา ทหา รบ ก เป น
รองเจากรมยุทธศึกษาทหาร
๑๕๕. พลตรี ทวีป เนตรนิยม
เจากรมการสนเทศทหาร เปน ผูอํานวยการ
สํานักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร
๑๕๖. พลตรี เจิดวุธ คราประยูร
ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน
ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร
๑๕๗. พลตรี กสิพัธน สวางสินธุ
ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ เปน
ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๕๘. พลตรี ไพรัช โพธิ์อุบล
ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน
เจากรมการสนเทศทหาร
๑๕๙. พลตรี สีหนาท วงศาโรจน
ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน
รองเจากรมสารบรรณทหาร
๑๖๐. นาวาอากาศเอก อนันต สุขพลอย เป น น ายทหารฝ า ยเสน าธิ ก ารประจํ า
ผูบัญชาการทหารสูงสุด
๑๖๑. พันเอก เกรียงศักดิ์ ธรรมสิทธิ์
เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการ
ประจํารองผูบัญชาการทหารสูงสุด
๑๖๒. นาวาเอก สุรพงษ สุขุมาสวิน
เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการ
ประจํารองผูบัญชาการทหารสูงสุด
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๑๖๓. นาวาอากาศเอก ฤกษฤทธิ์ พวงทอง เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการ
ประจํารองผูบัญชาการทหารสูงสุด
๑๖๔. พันเอก พิสุทธิ์ เปาอินทร
เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการ
ประจําเสนาธิการทหาร
๑๖๕. พันเอก นพ หิญชีระนันทน
เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
รองเสนาธิการทหาร
๑๖๖. นาวาเอก วีระพันธ สุขกอน
เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
รองเสนาธิการทหาร
๑๖๗. นาวาอากาศเอก วุฒินันท รักษาวงศ เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
รองเสนาธิการทหาร
๑๖๘. นาวาเอก ประดิษฐ ศิริคุปต
เปน รองเจากรมกําลังพลทหาร
๑๖๙. พันเอก มานะ เจริญวงค
เปน ผูอํานวยการศูนยการโทรคมนาคมทหาร
กรมการสื่อสารทหาร
๑๗๐. พันเอก สายัณห บุญแตง
เปน ผูชวยผูบัญชาการศูนยรักษาความปลอดภัย
๑๗๑. พันเอก สุรยุทธ ชาญกลราวี
เปน ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ
(อัตรา พลตรี)
๑๗๒. พันเอก อนุชิต นิลศิริ
เปน ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ
(อัตรา พลตรี)
๑๗๓. พันเอก ปานศิริ มีผล
เปน ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๗๔. นาวาเอกหญิง สาวิตรี ชาติอุทิศ
เปน ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๗๕. พันเอกหญิง เชาวนี แยมสอาด
เปน ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๗๖. พันเอกหญิง จุไรวรรณ สาริกานนท เปน ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด
กองทัพบก
๑๗๗. พลเอก อนุพงษ เผาจินดา
ผูชวยผูบัญชาการทหารบก เปน ผูบัญชาการ
ทหารบก
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๑๗๘. พลเอก วีรวิทย คูสําราญ
ผู ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศ ษ ก อ ง ทั พ บ ก เ ป น
รองผูบัญชาการทหารบก
๑๗๙. พลเอก จิรพงศ วรรณรัตน
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เปน ประธาน
คณะที่ปรึกษากองทัพบก
๑๘๐. พลเอก บุญเลิศ จันทราภาส
ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๑๘๑. พลเอก ปรีชา ตุลยสุวรรณ
ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ เปน
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๑๘๒. พลโท ธีระวัฒน บุณยะประดับ
เจ า กรมสรรพาวุ ธ ทหารบก เป น ผู ช ว ย
ผูบัญชาการทหารบก
๑๘๓. พลโท จิรเดช คชรัตน
แม ทั พ ภาคที่ ๓ เป น ผู ช ว ยผู บั ญ ชาการ
ทหารบก
๑๘๔. พลโท มนตรี ชมภูจันทร
รองเสนาธิ ก ารทหารบก เป น เสนาธิ ก าร
ทหารบก
๑๘๕. พลโท ตอศักดิ์ คงเมือง
ผูชวยเสนาธิการทหารบกฝายกําลังพล เป น
หัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
๑๘๖. พลโท เธียรวิชญ สายพงศ
ผู ช ว ยเสนาธิ ก ารทหารบกฝ า ยข า ว เป น
ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
๑๘๗. พลโท จริยะ ทองทับ
ผูชวยเสนาธิการทหารบกฝายกิจการพลเรือน
เปน ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
๑๘๘. พลโท มาลัย คิ้วเที่ยง
ผูชวยเสนาธิการทหารบกฝ ายยุทธการ เป น
รองเสนาธิการทหารบก
๑๘๙. พลโท บดินทร ลักษมีวาสิน
ผูชว ยเสนาธิ การทหารบกฝา ยส งกํ าลั งบํ ารุ ง
เปน รองเสนาธิการทหารบก
๑๙๐. พลโท ธีระศักดิ์ ฤทธิวงค
นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
สํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
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๑๙๑. พลโท อิสสระชัย จุลโมกข
ที่ปรึกษากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก
๑๙๒. พลโท ศุภชัย เวฬุกาญจนา
ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
ผูบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๑๙๓. พลโท ยงยุทธ บุณยะวัน
หั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
เสนาธิการทหาร เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๑๙๔. พลโท นันทวัฒน รุธิรวัฒน
ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ เปน
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๑๙๕. พลโท ฉัตรชัย ธรรมรักษา
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษกองทั พ บก เป น ผู ช ว ย
เสนาธิการทหารบกฝายสงกําลังบํารุง
๑๙๖. พลตรี อรุณ สมตน
เจากรมกําลังพลทหารบก เปน ผูชวยเสนาธิการ
ทหารบกฝายกําลังพล
๑๙๗. พลตรี ศิริชัย ดิษฐกุล
เจากรมขาวทหารบก เปน ผูชวยเสนาธิการ
ทหารบกฝายขาว
๑๙๘. พลตรี กานต สุมะโน
ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๑ เปน ผูชวย
เสนาธิการทหารบกฝายยุทธการ
๑๙๙. พลตรี มาโนช เปรมวงศศิริ
เจ า กรมสารบรรณทหารบก เป น ผู ช ว ย
เสนาธิการทหารบกฝายกิจการพลเรือน
๒๐๐. พลตรี จิรชัย เดชดํารง
รองแม ทั พ น อ ยที่ ๑ เป น รองหั ว หน า
คณะนายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
๒๐๑. พลตรี สมศักดิ์ ถาวรศิริ
รองแม ทั พ ภาคที่ ๒ เป น รองหั ว หน า
คณะนายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
๒๐๒. พลตรี ชิต พรหมเดช
รองแม ทั พ ภาคที่ ๔ เป น นายทหารฝ า ย
เสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา สํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๐๓. พลตรี ดุสิต เครือใย
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป น ที่ ป รึ ก ษา
กองทัพบก
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๒๐๔. พลตรี กิตติทัศน บําเหน็จพันธุ
เจ ากรมสวั สดิ การทหารบก เปน ที่ป รึก ษา
กองทัพบก
๒๐๕. พลตรี ชยุติ บุญปาน
รองแมทัพภาคที่ ๓ เปน ที่ปรึกษากองทัพบก
๒๐๖. พลตรี กอบบุญ วิชิต
ผูบั ญ ชาการศู น ย ต อ สู ป อ งกั น ภั ย ทางอากาศ
กองทัพบก เปน ที่ปรึกษากองทัพบก
๒๐๗. พลตรี คํานวณ เธียรประมุข
รองเจากรมสรรพาวุธทหารบก เปน เจากรม
สรรพาวุธทหารบก
๒๐๘. พลตรี ดุลกฤต รักษเผา
รองแมทัพภาคที่ ๑ เปน แมทัพนอยที่ ๑
๒๐๙. พลตรี สําเริง ศิวาดํารงค
รองแมทัพภาคที่ ๓ เปน แมทัพภาคที่ ๓
๒๑๐. พลตรี ทนงศักดิ์ อภิรักษโยธิน
รองแมทัพภาคที่ ๓ เปน แมทัพนอยที่ ๓
๒๑๑. พลตรี วรวิทย พรรณสมัย
รองผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
เปน ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
๒๑๒. พลตรี พงษพันธุ โสวัณณะ
ผูชว ยหั วหนา คณะนายทหารฝา ยเสนาธิ การ
ประจําผูบังคับบัญชา เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๑๓. พลตรี วุทธิชัย วิมุกตะลพ
นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
สํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๑๔. พลตรี วุฒิชัย สิตภาหุล
นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
สํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๑๕. พลตรี ลิขิต ถําอุทก
นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
สํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๑๖. พลตรี สิทธิพร อุดมชาติ
นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
สํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๑๗. พลตรี ฤทธี ธนะสุนทร
นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
สํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๑๘. พลตรี ณัฐ ธาตุโลหะ
นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
สํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
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๒๑๙. พลตรี ศุภชัย รัตนอนันต
นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
สํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๒๐. พลตรี ไพศาล พิศาลกุล
ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุ ฒิ
กองทัพบก
๒๒๑. พลตรี มนูญ เกิดนุม
ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุ ฒิ
กองทัพบก
๒๒๒. พลตรี อิทธิพงษ ศรแมน
ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุ ฒิ
กองทัพบก
๒๒๓. พลตรี ธนา เศรษฐจันทร
ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุ ฒิ
กองทัพบก
๒๒๔. พลตรี ไตรศักดิ์ อินทรรัสมี
ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๒๕. พลตรี ณรงคศักดิ์ ภูอารีย
ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ เปน
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๒๖. พลตรี นพดล ฟกอังกูร
ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๒๗. พลตรี จิโรจน ศิริวัฒนา
ผู บั ญ ชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๓ เป น
ผูชวยหัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
๒๒๘. พลตรี สุนทร พิกุลทอง
ผู บั ญ ชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑ เป น
ผูชวยหัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
๒๒๙. พลตรี อาณุภาพ ชิตพงศ
ผูอํานวยการสถาบันพยาธิวิทยา ศูนยอํานวยการ
แพทยพระมงกุฎ เกลา เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา สํานักงานผูบังคับบัญชา
กองทัพบก (อัตรา พลตรี)
๒๓๐. พลตรี เลอพงศ ศรีสรรพางค
ผูบัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๓ เปน นายทหาร
ฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา สํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
๒๓๑. พลตรี สามารถ รักการดี
ผูบัญชาการกองบัญชาการชวยรบที่ ๒ เปน
นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา สํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
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๒๓๒. พลตรี กานน บุญริ้ว
ผู บั ง คั บ การจั ง หวั ด ทหารบกเชี ย งราย เป น
นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา สํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
๒๓๓. พลตรี อนนต นอบไทย
ผู อํ า น ว ยกา รส ถาบั น วิ จั ย วิ ทย าศา สต ร
การแพทยทหาร กรมแพทยทหารบก เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา สํานักงาน
ผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
๒๓๔. พลตรี กันตพัฒน วิเศษสินธุ
ผู บั ญ ชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑ เป น
นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา สํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
๒๓๕. พลตรี ชํานาญ ณะวงษ
ผูบังคั บการจัง หวัด ทหารบกนครพนม เป น
ผูชํานาญการกองทัพบก
ผู บั ญ ช าการศู น ย อุ ต สาหการสรรพาวุ ธ
๒๓๖. พลตรี ศรีศักดิ์ โตเรืองศรี
กรมสรรพาวุธทหารบก เปน รองเจากรมสรรพาวุธทหารบก
๒๓๗. พลตรี อดุล อุบล
ผู บั ญ ชาการกองพลทหารราบที่ ๙ เป น
รองเจากรมยุทธศึกษาทหารบก
๒๓๘. พลตรี พอพล มณีรินทร
รองเจากรมยุทธศึกษาทหาร เปน รองผูบัญชาการ
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
ผูทรงคุ ณวุ ฒิกองทั พบก เป น ผูอํ านวยการ
๒๓๙. พลตรี กฤษฎา ดวงอุไร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร กรมแพทยทหารบก
๒๔๐. พลตรี ธีรยุทธ ศศิประภา
ผูทรงคุ ณวุ ฒิกองทั พบก เป น ผูอํ านวยการ
กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา
๒๔๑. พลตรี ดาวพงษ รัตนสุวรรณ
ผูบัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค เปน
รองแมทัพภาคที่ ๑
๒๔๒. พลตรี จิระเดช โมกขะสมิต
ผูบัญชาการกองบัญชาการชวยรบที่ ๑ เปน
รองแมทัพนอยที่ ๑
๒๔๓. พลตรี เดนชัย เชวงโชติ
ผู บั ญ ชาการกองพลทหารราบที่ ๕ เป น
ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐๔ ง

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔๔. พลตรี องอาจ พงษศักดิ์
กองบัญชาการชวยรบที่ ๑
๒๔๕. พลตรี ธวัชชัย สมุทรสาคร
รองแมทัพภาคที่ ๒
๒๔๖. พลตรี กนก เนตระคเวสนะ
ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๖
๒๔๗. พลตรี เศรษฐศักดิ์ ปุกหุต
มณฑลทหารบกที่ ๒๓
๒๔๘. พลตรี สุรพล ฤกษสําราญ
กองบัญชาการชวยรบที่ ๒
๒๔๙. พลตรี ชาญชัย นาคประไพ
ภาคที่ ๓
๒๕๐. พลตรี วรรณทิพย วองไว
รองแมทัพภาคที่ ๓
๒๕๑. พลตรี ชัยณรงค ธนารุณ
รองแมทัพภาคที่ ๓
๒๕๒. พลตรี เชาวฤทธิ์ ศิริกิจ
ผูบัญชาการกองพลทหารมาที่ ๑
๒๕๓. พลตรี วรากร เพิ่มพูล
ผูบัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๓
๒๕๔. พลตรี ธานินท เกตุทัต
ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑
๒๕๕. พลตรี วิสุทธิ์ เที่ยงตรง
จังหวัดทหารบกตาก
๒๕๖. พลตรี สมชาย อุตมะ
จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

เสนาธิการกองทัพนอยที่ ๑ เปน ผูบัญชาการ
ผู บั ญ ชาการกองพลทหารราบที่ ๖ เป น
ผู บั ง คั บ การจั ง หวั ด ทหารบกบุ รี รั ม ย เป น
ผูท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป น ผู บั ญ ชาการ
เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๒ เปน ผูบัญชาการ
เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓ เปน รองแมทัพ
ผู บั ญ ชาการกองพลทหารม า ที่ ๑ เป น
ผู บั ญ ชาการกองพลทหารราบที่ ๔ เป น
ผูบั ง คั บ การจั งหวั ด ทหารบกอุต รดิ ต ถ เป น
ผู บั ง คั บ การจั ง หวั ด ทหารบกตาก เป น
ผูบัญชาการกองบัญชาการชวยรบที่ ๓ เปน
เสนาธิการกองทัพนอยที่ ๓ เปน ผูบังคับการ
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป น ผู บั ง คั บ การ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐๔ ง

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

๒๕๗. พลตรี สําเร็จ ศรีหราย
ผู บั ญ ชาการกองพลทหารราบที่ ๑๕ เป น
รองแมทัพภาคที่ ๔
๒๕๘. พลตรี สกล ชื่นตระกูล
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป น เสนาธิ ก าร
กองทัพภาคที่ ๔
๒๕๙. พลตรี เดชา กิ่งวงษา
ผูบังคับการจังหวัดทหารบกสุราษฎรธานี เปน
ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๕
๒๖๐. พลตรี จําลอง คุณสงค
เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๔ เปน ผูบัญชาการ
กองพลทหารราบที่ ๑๕
๒๖๑. พลตรี อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป น ผู บั ง คั บ การ
จังหวัดทหารบกสุราษฎรธานี
๒๖๒. พลตรี ยุทธศิลป โดยชื่นงาม
เสนาธิการหนวยบัญชาการปองกันภัยทางอากาศ
เปน รองผูบัญชาการหนวยบัญชาการปองกันภัยทางอากาศ
๒๖๓. พลตรี อนันต กาญจนปาน
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป น เสนาธิ ก าร
หนวยบัญชาการปองกันภัยทางอากาศ
๒๖๔. พลตรี อภิชาติ นพเมือง
นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๖๕. พลตรี นพดล เพ็ญกิตติ
ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๖๖. พลตรี ปริญญา ทวีชัยการ
ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๖๗. พลตรี ชุมพล เปยมสมบูรณ
ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๖๘. พลตรีหญิง วนิดา โลหิตกุล
ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๖๙. พันเอก ธีรปรีชา พารักษา
เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
สํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐๔ ง

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗๐. พันเอก เบ็ญจรงค เจริญพร
สํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
๒๗๑. พันเอก วรกานต แสงทอง
๒๗๒. พันเอก ผดุงเกียรติ เสกสิทธิ์
๒๗๓. พันเอก สุรพล ธาตุโลหะ
๒๗๔. พันเอก ขวัญโชค กระตายทอง
๒๗๕. พันเอก มาณพ ราศรี
๒๗๖. พันเอก เลิศพันธ วัฒนจินดา
๒๗๗. พันเอก สุนทร ศรีกอง
๒๗๘. พันเอก ชนกันต ศรแกว
๒๗๙. พันเอก ยุทธศักดิ์ ธนะธนิต
๒๘๐. พันเอก อุกฤษฎ ณรงควิทย
๒๘๑. พันเอก สุชาติ หนองบัว
๒๘๒. พันเอก เติมศักดิ์ อาภรณเอี่ยม
๒๘๓. พันเอก ชาตอุดม ดิตถะสิริ
๒๘๔. พันเอก ณัฐธรณินทร ขอบทอง
๒๘๕. พันเอก ธีระ ไกรพานนท
๒๘๖. พันเอก เพรียว พินัยนิติศาสตร
๒๘๗. พันเอก จักรรัตน ธาราพิทักษ
กรมสรรพาวุธทหารบก
๒๘๘. พันเอก พรเลิศ จําเรียง
ศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา
๒๘๙. พันเอกหญิง เรณู ประทุมมณี
ศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา
๒๙๐. พันเอก อําพน ชูประทุม
อากาศ กองทัพบก

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
เปน เจากรมกําลังพลทหารบก
เปน เจากรมขาวทหารบก
เปน ผูชวยปลัดบัญชีทหารบก
เปน เจากรมสารบรรณทหารบก
เปน เจากรมสวัสดิการทหารบก
เปน เจากรมการสารวัตรทหารบก
เปน ผู บัญชาการศูน ยอุต สาหการสรรพาวุ ธ
เป น ผู อํ า น วยการสถาบั น พ ยาธิ วิ ท ย า
เปน ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เป น ผู บั ญ ชาการศู น ย ต อ สู ป อ งกั น ภั ย ทาง

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐๔ ง
๒๙๑.
๒๙๒.
๒๙๓.
๒๙๔.
๒๙๕.
๒๙๖.
๒๙๗.
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๒๙๙.
๓๐๐.
๓๐๑.
๓๐๒.

หนา ๓๘
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๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก

ธีรชัย นาควานิช
เปน เสนาธิการกองทัพนอยที่ ๑
ไพบูลย คุมฉายา
เปน ผูบัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค
สุวินัย นิภาวรรณ
เปน ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๑
คมสัน มานวกุล
เปน เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๒
เอกศักดิ์ ไสยสุข
เปน ผูบังคับการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย
สุชาต วายโสกา
เปน ผูบังคับการจังหวัดทหารบกนครพนม
พิจิตร ลักษณะละมาย
เปน เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓
พิพัฒน ศโรภาส
เปน เสนาธิการกองทัพนอยที่ ๓
สุรเชษฐ ชัยวงศ
เปน ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๔
ธงชัย เทพารักษ
เปน ผูบัญชาการกองบัญชาการชวยรบที่ ๓
ประตินันท สายหัสดี
เปน ผูบังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย
โอฬาร รักษพรรณ
เปน ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
กองทัพเรือ
๓๐๓. พลเรือเอก วีรพล วรานนท
เสนาธิการทหารเรือ เปน ผูชวยผูบัญชาการ

ทหารเรือ
๓๐๔. พลเรือเอก ประวิตร ศรีสุขวัฒนา
กองเรือยุทธการ
๓๐๕. พลเรือเอก เดชา อยูพรต
ทหารเรือ
๓๐๖. พลเรือเอก วัชรินทร สุวินทรากร
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
๓๐๗. พลเรือเอก วิชัย จุฑาภักดีประเสริฐ
พิเศษกองทัพเรือ
๓๐๘. พลเรือโท อภิชาติ เพ็งศรีทอง
พิเศษกองทัพเรือ

ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เปน ผูบัญชาการ
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เปน เสนาธิการ
ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ เปน
ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือ เปน ที่ปรึกษา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐๔ ง

หนา ๓๙
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๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

๓๐๙. พลเรือโท สมเดช ทองเปยม
รองผูบัญชาการกองเรือยุทธการ เปน ที่ปรึกษา
พิเศษกองทัพเรือ
๓๑๐. พลเรือโท สมบัติ อักษรศรี
เสนาธิ ก ารกองเรื อ ยุ ท ธการ เป น หั ว หน า
คณะนายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
๓๑๑. พลเรือโท วัลลภ เกิดผล
รองเสนาธิ การทหารเรือ เป น ผู บัญ ชาการ
โรงเรียนนายเรือ
๓๑๒. พลเรือโท ชาญชัย เจริญสุวรรณ
ผู บั ญ ช า ก า ร ฐ า น ทั พ เ รื อ สั ต หี บ เ ป น
รองผูบัญชาการกองเรือยุทธการ
๓๑๓. พลเรือโท ชัชวาลย อัมระปาล
ผูบัญชาการกองเรือภาคที่ ๒ กองเรือยุทธการ
เปน ที่ปรึกษากองทัพเรือ
๓๑๔. พลเรือโท สีวิชัย สิริสาลี
ที่ปรึกษากองทัพเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ
๓๑๕. พลเรือโท ศุภกร บูรณดิลก
ผูชวยเสนาธิการทหารเรือฝายกําลังพล เปน
รองเสนาธิการทหารเรือ
๓๑๖. พลเรือโท เถกิงศักดิ์ วังแกว
เจากรมสงกําลังบํารุงทหาร เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพเรือ
๓๑๗. พลเรือโท ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ
ผูชวยเสนาธิการทหารเรื อฝายการขาว เป น
ผูบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
๓๑๘. พลเรือโท ปารีส เพาะผล
ที่ป รึ ก ษาสํ านั ก งานปลัด กระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
๓๑๙. พลเรือโท ทะเล เปรุนาวิน
หั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รองผูบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
๓๒๐. พลเรือโท สมเจตน เนียมศิริ
รองหั ว หน า คณะนายทหารฝ า ยเสนาธิ ก าร
ประจําผูบังคับบัญชา เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
๓๒๑. พลเรือโท อิทธิชัย ศรีปาน
หั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รองปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
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๓๒๒. พลเรือโท ยุทธนา ฟกผลงาม
หั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
ผูบัญชาการทหารเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
๓๒๓. พลเรือตรี สมคิด ตันประเสริฐ
รองเจ า กรมอู ท หารเรื อ ฝ า ยบริ ห าร เป น
รองหัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
๓๒๔. พลเรือตรี นิคม หอมเจริญ
รองผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือ เปน หัวหนา
นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการทหารเรือ
๓๒๕. พลเรือตรี สมพงษ เรืองสวัสดิ์
รองเจากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เปน ที่ปรึกษา
กองทัพเรือ
๓๒๖. พลเรือตรี กัมปนาท ภูเจริญยศ
เจากรมสารบรรณทหารเรือ เปน ผูบัญชาการ
กองเรือภาคที่ ๒ กองเรือยุทธการ
๓๒๗. พลเรือตรี ณรงค เทศวิศาล
เจากรมกําลังพลทหารเรือ เปน ผูชวยเสนาธิการ
ทหารเรือฝายกําลังพล
๓๒๘. พลเรือตรี ศิริชัย ขนิษฐกุล
เสนาธิ ก ารสถาบั น วิ ช าการทหารเรื อ ชั้ น สู ง
เปน เสนาธิการกองเรือยุทธการ
๓๒๙. พลเรือตรี วีรพล กิจสมบัติ
เจากรมสงกํา ลังบํารุ งทหารเรือ เปน ผูชว ย
เสนาธิการทหารเรือฝายยุทธบริการ
๓๓๐. พลเรือตรี อภิวัฒน ศรีวรรธนะ
รองผูบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เปน ผูชวย
เสนาธิการทหารเรือฝายการขาว
๓๓๑. พลเรือตรี สุรเดช รัตโนดม
ผูชํานาญการกองทัพเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพเรือ
๓๓๒. พลเรือตรี วิฑูร สารชวนะกิจ
ผูชํานาญการกองทัพเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพเรือ
๓๓๓. พลเรือตรี ฉลอง พัฒนโสภณ
รองผูอํานวยการอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา
กรมอูทหารเรือ เปน รองเจากรมอูทหารเรือฝายบริหาร
๓๓๔. พลเรือตรี อํานวย สุโขบล
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน ผูชํานาญการ
กองทัพเรือ
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๓๓๕. พลเรือตรี วรศักดิ์ จันหนู
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ เรื อ เป น ผู บั ญ ชาการ
กองเรือปองกันฝงเขต ๑ กองเรือปองกันฝง
๓๓๖. พลเรือตรี อรรถพงษ ณ นคร
ร อ ง เ ส น า ธิ ก า ร ก อ ง เ รื อ ยุ ท ธ ก า ร เ ป น
รองผูอํานวยการอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ
๓๓๗. พลเรือตรี สุรพงษ ชะระอ่ํา
ผูชํ านาญการกองทั พ เรื อ เป น ผู ทรงคุณ วุ ฒิ
กองทัพเรือ
๓๓๘. พลเรือตรี อมรเทพ ณ บางชาง รองผู บั ญ ชาการฐานทั พ เรื อ สั ต หี บ เป น
นายทหารฝายเสนาธิการประจํากองบัญชาการกองทัพเรือ
๓๓๙. พลเรือตรี พัชรพล กิตตินาวี
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ เรื อ เป น รองเจ า กรม
ยุทธศึกษาทหารเรือ
๓๔๐. พลเรือตรี นพดล โชคระดา
ผู ชํ า นาญการกองทั พ เรื อ เป น ผู บั ญ ชาการ
วิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
๓๔๑. พลเรือตรี สุชีพ ชางเสวก
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ เรื อ เป น รองเจ า กรม
แพทยทหารเรือ
๓๔๒. พลเรือตรี วิโรจน รุธิรวัฒน
รองเจากรมแพทยทหารเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพเรือ
๓๔๓. พลเรือตรี ชัยวัฒน ภูทอง
หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําเสนาธิการ
ทหารเรือ เปน เจากรมวิทยาศาสตรทหารเรือ
๓๔๔. พลเรือตรี ธนภัทร แสงฉายา
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน ผูบัญชาการกองเรือ
ยุทธบริการ กองเรือยุทธการ
๓๔๕. พลเรือตรี ฆนัท ทองพูล
รองเจ า กรมกํ า ลั ง พลทหาร เป น เจ า กรม
สวัสดิการทหารเรือ
๓๔๖. พลเรือตรี ผสมทรัพย เกื้อหนุน หั ว หน า ฝ า ยศึ ก ษาโรงเรี ย นนายเรื อ เป น
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๓๔๗. พลเรือตรี ผจงศักดิ์ แสงแกว
รองผู บั ญ ชาการกองเรื อ ภาคที่ ๒ กองเรื อ
ยุทธการ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
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๓๔๘. พลเรือตรี สุรศักดิ์ แกวแกมทอง
ผู บั ญ ชาการวิ ท ยาลั ย การทั พ เรื อ สถาบั น
วิชาการทหารเรือชั้นสูง เปน รองผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือ
๓๔๙. พลเรือตรี พงศศักดิ์ ภูริโรจน
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน รองผูบัญชาการ
หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
๓๕๐. พลเรือตรี สุรศักดิ์ หรุนเริงรมย
เสนาธิ ก ารกรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารเรื อ เป น
เจากรมขาวทหารเรือ
๓๕๑. พลเรือตรี มนตรักษ แสงอราม
เจากรมสวัสดิการทหารเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพเรือ
๓๕๒. พลเรือตรี สุรชัย สังขพงศ
ผูบัญชาการกองเรือปองกันฝงเขต ๑ กองเรือ
ปองกันฝง เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๓๕๓. พลเรือตรี ธนุส สุญาณเศรษฐกร ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ เรื อ เป น หั ว หน า
นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูชวยผูบัญชาการทหารเรือ
๓๕๔. พลเรือตรี ธงชัย ใจเย็น
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน รองผูบัญชาการ
กองเรือภาคที่ ๒ กองเรือยุทธการ
๓๕๕. พลเรือตรี สมชัย มนัสรังษี
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน ผูชํานาญการ
กองทัพเรือ
๓๕๖. พลเรือตรี มนตรักษ นิลกลัด
นายทหารฝายเสนาธิการประจํากองบัญชาการ
กองทัพเรือ เปน รองผูบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
๓๕๗. พลเรือตรี ชัยวัฒน เอี่ยมสมุทร
ผู บั ญ ชาการโรงเรี ย นเสนาธิ ก ารทหารเรื อ
สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําเสนาธิการทหารเรือ
๓๕๘. พลเรือตรี วิญชัย จารุปกรณ
หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําผูชวย
ผูบัญชาการทหารเรือ เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองผูบัญชาการทหารเรือ
๓๕๙. พลเรือตรี ณัฐพงศ ศรีลาธนาตย
ศาสตราจารยฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ เปน
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๓๖๐. พลเรือตรี พลวัฒน สิโรดม
เจ า กรมข า วทหารเรื อ เป น ผู บั ญ ชาการ
โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
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๓๖๑. พลเรือตรี เทพรังสรรค ศิลปบรรเลง
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๓๖๒. พลเรือตรี สุภวัฒน สมุทรสาคร
ผูชํานาญการกองทัพเรือ
๓๖๓. พลเรือตรี อมรโชติ สุจิรัตน
ยุทธการ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๓๖๔. พลเรือตรี อภิชาย ฟุงลัดดา
ทหารเรือ
๓๖๕. พลเรือตรี ประสิทธิ์ กังสดาร
กองเรือภาคที่ ๒ กองเรือยุทธการ
๓๖๖. พลเรือตรี ชัชวาล วิรุฬหประภา
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๓๖๗. พลเรือตรี ลิขิต เจริญทรัพย
กองเรือภาคที่ ๓ กองเรือยุทธการ
๓๖๘. พลเรือตรี ไกรสร จันทรสุวานิชย
ปลัดบัญชีทหารเรือ
๓๖๙. พลเรือตรี เสมา สุวรรณโชติ
สารบรรณทหารเรือ
๓๗๐. พลเรือตรี ฉัตรชัย ทัตตะวร
ฐานทัพเรือสัตหีบ
๓๗๑. พลเรือตรี สมพล อุณหเลขกะ
กองเรือยุทธการ
๓๗๒. พลเรือตรี เชาว ปุจฉาการ
กรมแพทยทหารเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๓๗๓. พลเรือตรี พลชัย สุนทรวณิช
กองเรือปองกันฝง
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รองผูบัญชาการหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
รองผู บั ญ ชาการกองเรื อ ป อ งกั น ฝ ง เป น
รองผู บั ญ ชาการกองเรื อ ภาคที่ ๓ กองเรื อ
ผูชวยปลัดบัญชีทหารเรือ เปน รองปลัดบัญชี
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน รองผูบัญชาการ
เจ า กรมโรงงาน ฐานทั พ เรื อ สั ต หี บ เป น
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน รองผูบัญชาการ
เสนาธิ ก ารฐานทั พ เรื อ สั ต หี บ เป น ผู ช ว ย
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ เรื อ เป น เจ า กรม
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน เจากรมโรงงาน
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน รองเสนาธิการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปน เกลา
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน รองผูบัญชาการ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐๔ ง

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

๓๗๔. พลเรือตรี มนตรี สระแกว
หั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รองผูบัญชาการทหารเรือ เปน หัวหนาฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ
๓๗๕. พลเรือตรี พจนา เผือกผอง
ผู บั ญ ช า ก า ร โ ร ง เ รี ย น ช า ง ฝ มื อ ท ห า ร
กรมยุทธศึกษาทหาร เปน เจากรมกําลังพลทหารเรือ
๓๗๖. พลเรือตรี ชัยณรงค เจริญรักษ
ผูบัญชาการฐานทัพเรือพังงา เปน เสนาธิการ
ฐานทัพเรือสัตหีบ
๓๗๗. พลเรือตรี กิติพัฒน วัฒนาวงศ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลอาภากรเกี ยรติวงศ
ฐานทัพเรือสัตหีบ เปน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา กรมแพทยทหารเรือ
๓๗๘. พลเรือตรี สุระพล ไทยพีระกุล
ผู บั ญ ชาการศู น ย ก ารฝ ก หน ว ยบั ญ ชาการ
นาวิกโยธิน เปน ผูชํานาญการกองทัพเรือ
๓๗๙. พลเรือตรี อนุทัย รัตตะรังสี
ผู บั ญ ชาการกองเรื อ ยุ ท ธบริ ก าร กองเรื อ
ยุทธการ เปน เสนาธิการสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
๓๘๐. พลเรือตรี ธราธร ขจิตสุวรรณ
เสนาธิการกองเรือภาคที่ ๓ กองเรือยุทธการ
เปน ผูบัญชาการฐานทัพเรือพังงา
๓๘๑. พลเรือตรี อภิชัย อมาตยกุล
ผูบัญชาการฐานทัพเรือสงขลา เปน เสนาธิการ
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
๓๘๒. พลเรือตรี สุรพจน ทองสิมา
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน ผูชํานาญการ
กองทัพเรือ
๓๘๓. พลเรือตรี กมล อุณหกะ
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน รองผูบัญชาการ
ฐานทัพเรือสัตหีบ
๓๘๔. พลเรือตรี พีระศักดิ์ กมลศิลป
ผูท รงคุ ณ วุฒิ ก องทั พ เรื อ เป น ผูบั ญ ชาการ
ฐานทัพเรือสงขลา
๓๘๕. พลเรือตรี สุรชัย โภคามาศ
รองผู บั ญ ชาการกองเรื อ ภาคที่ ๒ กองเรื อ
ยุทธการ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๓๘๖. พลเรือตรี อิทธิคมน ภมรสูต
รองผู บั ญ ชาการวิ ท ยาลั ย เสนาธิ ก ารทหาร
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ เปน เจากรมสงกําลังบํารุงทหารเรือ
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๓๘๗. พลเรือตรี ศักดิ์นรินทร เจริญสุข
ผูบัญชาการกองเรือปองกันฝงเขต ๓ กองเรือ
ปองกันฝง เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๓๘๘. พลเรือตรี เรืองทิพย เทียนทอง
เลขานุการกองทัพเรือ เปน เสนาธิการกองเรือ
ภาคที่ ๓ กองเรือยุทธการ
๓๘๙. พลเรือตรี ณรงค มณีศรี
ผูชํานาญการกองทัพเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพเรือ
๓๙๐. พลเรือตรี ณรงค บุญมงคล
ผูชํานาญการกองทัพเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพเรือ
๓๙๑. พลเรือตรี อุดม ชัยเลิศ
ผูชํานาญการกองทัพเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพเรือ
๓๙๒. พลเรือตรี นคร โกศลสุรเสนีย
ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
รองผูบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๓๙๓. พลเรือตรี รังสรรค พรามเจริญ
ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
รองปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๓๙๔. พลเรือตรี สุรพงษ อัยสานนท
ผูชํานาญการกองทัพเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพเรือ
๓๙๕. พลเรือตรี ชนินทร ชุณหรัชพันธุ หั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รองเสนาธิการทหาร เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๓๙๖. นาวาเอก เอนก ตันติวรสิทธิ์
เปน ผูชํานาญการกองทัพเรือ
๓๙๗. นาวาเอก เผดิมพงศ รุมาคม
เปน ผูอํานวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ
ฐานทัพเรือสัตหีบ
เปน ผูบัญชาการศูนยการฝก หนวยบัญชาการ
๓๙๘. นาวาเอก จําลอง วังสดาน
นาวิกโยธิน
๓๙๙. นาวาเอก สมศักดิ์ พยัคคง
เปน ผูชํานาญการกองทัพเรือ
๔๐๐. นาวาเอก พิทักษ พิบูลทิพย
เปน ศาสตราจารยฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ
๔๐๑. นาวาเอก หมอมหลวงบวรลักษณ กมลาศน เปน ผูบัญชาการกองเรือปองกันฝง
เขต ๓ กองเรือปองกันฝง
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๔๐๒. นาวาเอก นริส ประทุมสุวรรณ
เปน เลขานุการกองทัพเรือ
๔๐๓. นาวาเอก บรรเจิด ศรีพระราม
เปน ผูชํานาญการกองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
๔๐๔. พลอากาศเอก ไพศาล สีตบุตร
ผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ เปน
รองผูบัญชาการทหารอากาศ
๔๐๕. พลอากาศเอก พรชัย รามโกมุท
ผูบัญชาการกองบัญชาการสนับสนุน
ทหารอากาศ เปน ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ
๔๐๖. พลอากาศเอก อาคม กาญจนหิรัญ
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษกองทั พ อากาศ
เปน ผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ
๔๐๗. พลอากาศโท พุฑฒิ มังคละพฤกษ
รองผู บั ญ ช าการกองบั ญ ชาการ
ยุทธทางอากาศ เปน ผูบัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ
๔๐๘. พลอากาศโท บุญชวย สุภรสุข
เจ า กรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารอากาศ
กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ เปน ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ
๔๐๙. พลอากาศโท คณาพันธุ สงวนสัตย
รองเสนาธิ ก ารทหารอากาศ เป น
ผูบัญชาการกองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
๔๑๐. พลอากาศโท อิทธพร ศุภวงศ
รองเสนาธิ ก ารทหารอากาศ เป น
เสนาธิการทหารอากาศ
๔๑๑. พลอากาศโท ดนัย นันทะศิริ
เ จ า ก ร ม กํ า ลั ง พ ล ท ห า ร เ ป น
ผูบัญชาการ กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ
๔๑๒. พลอากาศโท มานิต สพันธุพงษ
รองผู บั ญ ช าการกองบั ญ ชาการ
สนับสนุนทหารอากาศ เปน รองเสนาธิการทหารอากาศ
๔๑๓. พลอากาศโท หมอมหลวงสุปรีชา กมลาศน ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ
กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ เปน รองผูบัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ
๔๑๔. พลอากาศโท พิธพร กลิ่นเฟอง
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษกองทั พ อากาศ
เปน รองผูบัญชาการกองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ
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๔๑๕. พลอากาศโท อภิสิทธิ์ จุลโมกข
รองผูบัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ
เปน รองเสนาธิการทหารอากาศ
๔๑๖. พลอากาศโท ธิบดี เพ็งฉุย
ผู ช ว ยเสนาธิ ก ารทหารอากาศฝ า ยกํ า ลั ง พล
เปน รองผูบัญชาการกองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
๔๑๗. พลอากาศโท หมอมหลวงสุทธิรัตน เกษมสันต เจากรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ เปน ปลัดบัญชีทหารอากาศ
๔๑๘. พลอากาศโท คณิต สุวรรณเนตร ผูชวยเสนาธิการทหารอากาศฝายยุทธการ เปน
ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ
๔๑๙. พลอากาศโท อภิชาติ โกยสุขโข
หั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
ผูบัญชาการทหารอากาศ เปน เจากรมแพทยทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
๔๒๐. พลอากาศตรี ศรีเชาวน จันทรเรือง เจ า กรมกิ จ การพลเรื อ นทหารอากาศ เป น
เจากรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
๔๒๑. พลอากาศตรี วัฒนา ลับไพรี
รองเจากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการ
ฝกศึกษาทหารอากาศ เปน เจากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ
๔๒๒. พลอากาศตรี บุญยฤทธิ์ เกิดสุข
รองผูบัญชาการสถาบันวิช าการทหารอากาศ
ชั้นสูง กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ เปน ผูชวยเสนาธิการทหารอากาศฝายกําลังพล
๔๒๓. พลอากาศตรี สุรพล อิ่มแสง
เจ ากรมการเงิ น ทหารอากาศ เป น หั วหน า
นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการทหารอากาศ
๔๒๔. พลอากาศตรี ชนะ อยูสถาพร
เจ า กรมส ง กํ า ลั ง บํ า รุ ง ทหารอากาศ เป น
รองผูบัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ
๔๒๕. พลอากาศตรี ประจิน จั่นตอง
เจ า กรมยุ ท ธการทหารอากาศ เป น ผู ช ว ย
เสนาธิการทหารอากาศฝายยุทธการ
๔๒๖. พลอากาศตรี พิภพ บัววิรัตน
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ อากาศ เป น เจ า กรม
สวัสดิการทหารอากาศ
๔๒๗. พลอากาศตรี สมนึก สวัสดิ์ถึก
ผู ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ก อ ง ทั พ อ า ก า ศ เ ป น
รองผูบัญชาการศูนยวิทยาศาสตรและพัฒนาระบบอาวุธกองทัพอากาศ
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๔๒๘. พลอากาศตรี พยุงศักดิ์ รวยรื่น
ผู ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ก อ ง ทั พ อ า ก า ศ เ ป น
ผูอํานวยการกองการศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศ กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ
๔๒๙. พลอากาศตรี ดิเรก พรหมประยูร
ผูบัญชาการกองพลบินที่ ๒ กองบัญชาการ
ยุทธทางอากาศ เปน รองเจากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ
๔๓๐. พลอากาศตรี เพทาย อุดมศักดิ์
เสนาธิ การโรงเรี ยนนายเรื ออากาศ
กองบั ญชาการฝ ก ศึ ก ษาทหารอากาศ เป น รองผู บั ญ ชาการสถาบั น วิ ช าการทหารอากาศชั้ น สู ง
กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ
๔๓๑. พลอากาศตรี พัฒนพล กานตรัตน
เสนาธิ ก ารกรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารอากาศ
กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ เปน รองผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ กองบัญชาการ
ฝกศึกษาทหารอากาศ
๔๓๒. พลอากาศตรี จิรศักดิ์ พรหมประยูร
ผู อํ า นวยการกองการศึ ก ษา โรงเรี ย น
นายเรืออากาศ กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๔๓๓. พลอากาศตรี บุญรัตน สุขสมบูรณ
ผู ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ก อ ง ทั พ อ า ก า ศ เ ป น
เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศ กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ
๔๓๔. พลอากาศตรี สฤษดิ์พงษ โกมุทานนท รองเจากรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ เปน เจากรมยุทธการทหารอากาศ
๔๓๕. พลอากาศตรี ชินชาต บุญคง
เลขานุการกองทัพอากาศ เปน เสนาธิการ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ
๔๓๖. พลอากาศตรี เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย
ผูช ว ยหั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก าร
ประจําผูบัญชาการทหารอากาศ เปน เจากรมสงกําลังบํารุงทหารอากาศ
๔๓๗. พลอากาศตรี ดนัย จินดาประเสริฐ
ผู ชํ า น า ญก าร กอ งทั พอ าก าศ เป น
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๔๓๘. พลอากาศตรี คํารณ เจริญวงศ
หัวหนานายทหารฝา ยเสนาธิการประจํ า
ผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๔๓๙. พลอากาศตรี ประสิทธิ์ เทพรักษ
หัวหนานายทหารฝา ยเสนาธิการประจํ า
รองผูบัญชาการทหารอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐๔ ง

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

๔๔๐. พลอากาศตรี ชูพันธ ชาญสมร
หั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
เสนาธิการทหารอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๔๔๑. พลอากาศตรี ชนนนาถ เทพลิบ
เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ เปน รองเจากรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กองบัญชาการยุทธ
ทางอากาศ
๔๔๒. พลอากาศตรี จรูญ จันทรเนตร
ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
รองผูบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๔๔๓. พลอากาศตรี กิตติ รักษาเสรี
หั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รองเสนาธิการทหาร เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๔๔๔. นาวาอากาศเอก ณรงคภพ ชุมสวัสดิ์ เปน ผูอํานวยการโรงพยาบาลจัน ทรุเบกษา
กรมแพทยทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
๔๔๕. นาวาอากาศเอกหญิง สุธารี เนินลพ เปน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ
๔๔๖. นาวาอากาศเอก วิบูลย ทีฆกมล
เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
ผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ
๔๔๗. นาวาอากาศเอก พัฒนพล คมภักดี
เปน ศาสตราจารยกองการศึกษา โรงเรียน
นายเรืออากาศ กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ
๔๔๘. นาวาอากาศเอก เจษฎา วิจารณ
เปน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ
๔๔๙. นาวาอากาศเอก นิวัต เนื้อนุม
เปน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ
๔๕๐. นาวาอากาศเอก กฤษณะ นิ่มวัฒนา เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
เสนาธิการทหารอากาศ
๔๕๑. นาวาอากาศเอก บุญสืบ ประสิทธิ์
เปน วิศวกรอาวุโสกรมชางอากาศ กองบัญชาการ
สนับสนุนทหารอากาศ
๔๕๒. นาวาอากาศเอก ชูชีพ แผวสมบุญ
เปน เจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
๔๕๓. นาวาอากาศเอก ชนัท รัตนอุบล
เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
รองผูบัญชาการทหารอากาศ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐๔ ง

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔๕๔. นาวาอากาศเอก อานนท จารยะพันธุ
การปฏิบัติทางอากาศ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
๔๕๕. นาวาอากาศเอก วัธน มณีนัย
ฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการทหารอากาศ
๔๕๖. นาวาอากาศเอก เผด็จ วงษปนแกว
ที่ ๒ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
๔๕๗. นาวาอากาศเอก ชํานาญ เอกวัฒน
อากาศ
๔๕๘. นาวาอากาศเอก ณรงค เหลาธีระเชาวน
อากาศ
๔๕๙. นาวาอากาศเอก ภูมิใจ วิบูลยรณรงค
๔๖๐. นาวาอากาศเอก สมาน สังขรณ
อากาศ
๔๖๑. นาวาอากาศเอก หมอมหลวงโสตถิพันธุ สวัสดิกุล
อากาศ
๔๖๒. นาวาอากาศเอกหญิง จีรวรรณ เจนวิทยการ
อากาศ
๔๖๓. นาวาอากาศเอก ไพศาล หิรัญประทีป
อากาศ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
เปน เสนาธิ การกรมควบคุ ม
เปน ผูชวยหัวหนานายทหาร
เปน ผูบัญ ชาการกองพลบิ น
เป น ผู ชํ า นาญการกองทั พ
เป น เจ า กรมการเงิ น ทหาร
เปน เลขานุการกองทัพอากาศ
เป น ผู ชํ า นาญการกองทั พ
เป น ผู ชํ า นาญการกองทั พ
เป น ผู ชํ า นาญการกองทั พ
เป น ผู ชํ า นาญการกองทั พ

