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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง ใหนายทหารรับราชการ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหนายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ดังตอไปนี้
กระทรวงกลาโหม
๑. พลเอก สมเจตน บุญถนอม
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งบประมาณกลาโหม เป น
ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม
๒. พันเอก สัมพันธ ศรีราชบัวผัน
เปน หัวหนาสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓. พลเอก รังสาทย แชมเชื้อ
ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณกลาโหม
๔. พลอากาศเอก สุกําพล สุวรรณทัต ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เปน ที่ปรึกษา
พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๕. พลเอก ชูศิลป คุณาไทย
ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๖. พลอากาศโท สุเมธ โพธิ์มณี
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เปน หัวหนา
นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
๗. พลโท วิภาส ตันสุหัช
ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษกองบั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด
๘. พลโท เดชชัย มีผดุง
เปน ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๙. พลโท สิทธิศักดิ์ เทภาสิต
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษกองบั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด
เปน ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๐. พลโท พหล สงาเนตร
เจากรมยุทธศึกษาทหารบก เปน ที่ปรึกษาพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
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๑๑. พลโท รณวิทย อุปถัมภนรากร
ผูอํานวยการศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา
เปน ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๒. พลเรือโท ยอดชาย รักสําหรวจ
ผูท รงคุ ณ วุ ฒิพิ เ ศษกองทั พ เรื อ เป น ที่ ปรึ ก ษา
พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๓. พลเรือโท จํานงค กิตติพีรชล
ผูบัญ ชาการกองเรือ ภาคที่ ๑ กองเรือ ยุทธการ
เปน ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๔. พลโท วรกฤษ แยมวิบูล
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๕. พลโท สุนันท ดีอวม
ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๖. พลโท ศรไชย รวยลาภ
ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๗. พลโท ธํารงคศักดิ์ ดีมงคล
ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๘. พลโท ชัยยะวิทย นวลเพ็ชร
ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๙. พลโท วิทวัส รชตะนันทน
ผูอํานวยการศูน ยพัฒ นากิจ การอวกาศกลาโหม
เปน เจากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
๒๐. พลตรี มนัส เปาริก
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป น ผู ช ว ยหั ว หน า
นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
๒๑. พลตรี พฤณท สุวรรณทัต
ผูทรงคุ ณวุฒิ สํา นักงานปลัด กระทรวงกลาโหม
เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
๒๒. พลอากาศตรี พงศธร บัวทรัพย
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เปน ผูชวยหัวหนา
นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
๒๓. พลอากาศตรี ไพฑูรย จวงพานิช ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ อากาศ เป น หั ว หน า
นายทหารฝายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
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๒๔. พลตรี สุนทร พิกุลทอง
ผูชวยหัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจํา
ผูบังคับบัญชา เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๕. พลตรี อภิกิตต ศรีกังวาล
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน หัวหนานายทหาร
ฝายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๖. พลเรือตรี กรสัคค ออนนุม
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน หัวหนานายทหาร
ฝายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๗. พลตรี เรืองศักดิ์ ทองดี
ผูทรงคุ ณวุฒิ สํา นักงานปลัด กระทรวงกลาโหม
เปน ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๘. พลตรี ปญญา รอดเชื้อ
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ที่ปรึกษาสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๙. พลตรี ภัทรไพบูลย สังขสุวรรณ ผูทรงคุณวุฒกิ องทัพบก เปน ที่ปรึกษาสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๐. พลตรี ศัลยพงศ ประสิทธิ์วัฒนชัย ผูทรงคุ ณวุฒิ สํา นักงานปลัด กระทรวงกลาโหม
เปน ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๑. พลตรี อภิศักดิ์ จงรักษ
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ที่ปรึกษาสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๒. พลตรี จิรเดช คลายใยทอง
เจ า กรมวิ ท ยาศาสตรท หารบก เป น ที่ป รึ ก ษา
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๓. พลตรี อาณุภาพ ชิตพงศ
นายทหารฝา ยเสนาธิ การประจํ า ผูบั ง คั บบั ญ ชา
สํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก เปน ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๔. พลตรี อธิชาติ เจริญยิ่ง
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ที่ปรึกษาสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๕. พลตรี ภราดร พัฒนถาบุตร
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องบั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด เป น
ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๖. พลตรี ประสูตร รัศมีแพทย
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ที่ปรึกษาสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
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๓๗. พลตรี พีระพงษ มานะกิจ
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องบั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด เป น
ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๘. พลตรี พรชัย นิพิฏฐกุล
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องบั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด เป น
ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๙. พลเรือตรี อลังการ วิชัยกุล
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน ที่ปรึกษาสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๐. พลเรือตรี ตอบุญ ไกรฤกษ
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน ที่ปรึกษาสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๑. พลอากาศตรี จิรศักดิ์ อิงคะวณิช ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ อากาศ เป น ที่ ป รึ ก ษา
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๒. พลตรี สามารถ รักการดี
นายทหารฝา ยเสนาธิ การประจํ า ผูบั ง คั บบั ญ ชา
สํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก เปน ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๓. พลตรี สิทธิพร ภัทรเสน
รองผูอํานวยการศูนยพัฒนากิจการอวกาศกลาโหม
เปน รองเจากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
๔๔. พลตรี หมอมหลวงสุปรีดี ประวิตร รองผูอํานวยการศูนยพัฒนากิจการอวกาศกลาโหม
เปน รองเจากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
๔๕. พลอากาศตรี ชัยยณรงค โพธิ์นอย ที่ปรึกษาทางเทคนิค ศูน ยพัฒนากิจการอวกาศ
กลาโหม เปน ที่ปรึกษาทางเทคนิคกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
๔๖. พลตรี โสรัจ เพ็ชรศิริ
รองผู บั ญ ชาการศู น ย อํ า นวยการสร า งอาวุ ธ
ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม
๔๗. พลตรี ชูศักดิ์ สันติวรวุฒิ
รองเจ า กรมการพลั ง งานทหารฝ า ยบริ ห าร
ศูน ยก ารอุ ต สาหกรรมป อ งกั น ประเทศและพลั ง งานทหาร เป น รองผูบั ญ ชาการศู น ย อํ านวยการ
สรางอาวุธ ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร
๔๘. พลตรี ยุทธชัย พันธุงาม
เสนาธิ ก ารกรมการพลั ง งานทหารศู น ย ก าร
อุตสาหกรรมปอ งกัน ประเทศและพลัง งานทหาร เป น รองเจากรมการพลัง งานทหารฝายบริหาร
ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร
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๔๙. พลตรี ชํานาญ สุวรรณฉวี
นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๕๐. พลตรี ประพันธ พุทธานุ
ผูชํานาญการกรมเสมียนตรา เปน ผูทรงคุณวุฒิ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๕๑. พลตรีหญิง เนาวรัตน กระแสเวส
ผู ชํ า นาญการกรมการเงิ น กลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๕๒. พลตรี เจษฎา แสงทอง
ตุ ล าการพระธรรมนู ญ หั ว หน า คณะฝ า ย
ศาลทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๕๓. พลตรี วิพัฒน กระบวนยุทธ
ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๕๔. พลตรีหญิง วรรณพร จารุพันธุ
นั ก วิ ช าการพิ เ ศษ สํ า นั ก วิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๕๕. พลเรือตรีหญิง สุธีรา ตัณมานะศิริ
ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๕๖. พันเอก วัฒนชัย คุมครอง
เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรี
วาการกระทรวงกลาโหม
๕๗. พันเอก สุพงศ ศรีจํานง
เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรี
วาการกระทรวงกลาโหม
๕๘. พันเอก เดชา ปุญญบาล
เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรี
วาการกระทรวงกลาโหม
๕๙. พันเอก สมชาย ชัยวณิชยา
เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรี
วาการกระทรวงกลาโหม
๖๐. พันเอก สัญชัย จูมั่น
เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรี
วาการกระทรวงกลาโหม
๖๑. นาวาอากาศเอก ศรายุทธ เทพสิทธา เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรี
วาการกระทรวงกลาโหม
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๖๒. พันเอก ปญญา ลักษิตานนท
เป น ผู ช ว ยหั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก าร
ประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๓. พันเอก ประกาศเกียรติ หิญชีระนันทน เป น ผู ช ว ยหั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก าร
ประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๔. พันเอก ธัญญพรหม อัศวจินดา
เป น ผู ช ว ยหั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก าร
ประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๕. นาวาเอก ศิริชัย เทียนศิริ
เป น ผู ช ว ยหั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก าร
ประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๖. พันเอก พนัส แสนสมบัติ
เป น เ สน าธิ ก าร กรม กา รพลั งง าน ท หา ร
ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร
๖๗. นาวาอากาศเอก ดล บัณฑุวงศ
เปน ผูชํานาญการสํานักงบประมาณกลาโหม
๖๘. พันเอก เฉลิมพล เต็งศิริ
เปน ผูชํานาญการกรมเสมียนตรา
๖๙. นาวาเอกหญิง วิชชุดา พิชญาภรณ เปน ผูชํานาญการกรมการเงินกลาโหม
๗๐. พันเอก จิระชัย เกียรติประจักษ
เปน นักวิชาการพิเ ศษ สํานักวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีกลาโหม
๗๑. พันเอก รัตนพันธุ โรจนะภิรมย
เป น ตุ ล าการพระธรรมนู ญ หั ว หน า คณะฝ า ย
ศาลทหารสูงสุด
๗๒. พันเอก สมศักดิ์ เถกิงเกียรติ์
เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๓. พันเอก เดชาวัต สังธกรณ
เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๔. พันเอก มณฑล พันธุวนิช
เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๕. พันเอก สมภพ ไทยพีระกุล
เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๖. พันเอก ไพศาล พันธุภาไพ
เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๗. พันเอก ดิสกุล สงวนตระกูล
เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๘. พันเอก ธนเกียรติ ชอบชื่นชม
เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๙. พันเอก เจอด พบสุข
เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๘๐. พันเอก ยุทธนา สมบูรณศักดิ์
เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
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เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

กองบัญชาการกองทัพไทย
๘๘. พลเอก ชัยนันท อาจวงษ
ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๘๙. พลเอก ปติ กัมพูพงศ
ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๙๐. พลเอก เหมรัฐ ขํานิล
ผูบัญชาการหนว ยบัญชาการทหารพัฒนา เป น
ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๙๑. พลโท พจน ฉ่ําเฉียวกุล
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษกองบั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด
เปน ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ (อัตรา พลเอก)
๙๒. พลโท ดิชวัฒน กุญชรานุสสรณ ผูท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษกองทัพ บก เป น ที่ ป รึ ก ษา
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ (อัตรา พลเอก)
๙๓. พลเรือโท วัลลภ เกิดผล
ผู บั ญ ชาการโรงเรี ย นนายเรื อ เป น ที่ ป รึ ก ษา
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ (อัตรา พลเรือเอก)
๙๔. พลอากาศโท ธิบดี เพ็งฉุย
รองผู บั ญ ช าการกองบั ญ ชาการสนั บ สนุ น
ทหารอากาศ เปน ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ (อัตรา พลอากาศเอก)
เจากรมยุทธศึกษาทหาร เปน หัวหนานายทหาร
๙๕. พลโท ประสิทธิชัย พิบูลรัตน
ฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการทหารสูงสุด
๙๖. พลโท สมเกียรติ มาสมบูรณ
เจ ากรมสารบรรณทหาร เป น ที่ป รึ กษาพิเ ศษ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
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๙๗. พลโท พลางกูร กลาหาญ
เจากรมกิจการพลเรือนทหาร เปน ที่ปรึกษาพิเศษ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
๙๘. พลโท เสถียร เพิ่มทองอินทร
รองผู บั ญ ชาการหน ว ยบั ญ ชาการทหารพั ฒ นา
เปน ผูบัญชาการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา
๙๙. พลโท วุฒินันท ลีลายุทธ
รองผูบัญชาการสถาบัน วิชาการปองกันประเทศ
เปน เจากรมสารบรรณทหาร
๑๐๐. พลโท สุรพันธ ศรีสาคร
ที่ปรึกษาสถาบัน วิช าการปองกัน ประเทศ เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๐๑. พลอากาศโท พิทยา แสงแผว
ผู ช ว ยหั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
ผูบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๐๒. พลโท ฉัตรชัย หิรัญเรือง
หั ว ห น า น า ยท หาร ฝ า ยเ สน าธิ ก าร ปร ะจํ า
รองผูบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๐๓. พลอากาศโท อิทธิพล โตสมภาพ ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๐๔. พลโท วีรศักดิ์ มณีอินทร
ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๐๕. พลโท นภดล การุณยะวนิช
ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๐๖. พลโท ภูษิต รัตนธรรม
ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๐๗. พลโท อมรเทพ ศศิวรรณพงศ
ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๐๘. พลโท ภุชงค วงษเกิด
ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๐๙. พลโท ชวลิต จารุจินดา
ผู บั ญ ชาการศู น ย รั ก ษาความปลอดภั ย เป น
รองผูบัญชาการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา
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๑๑๐. พลโท ชูชัย บุญยอย
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน
ผูบัญชาการศูนยรักษาความปลอดภัย
๑๑๑. พลโท อนันต อิ่มสมบูรณ
ผู ช ว ยหั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๑๒. พลโท ราเมศว ดารามาศ
ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๑๓. พลตรี สืบพงศ เปาวรัตน
ผูบัญชาการศูนยการทหารมา เปน รองผูบัญชาการ
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
๑๑๔. พลตรี อัธยา สุคนธสิงห
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องบั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด เป น
ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ (อัตรา พลโท)
๑๑๕. พลตรี เลอพงศ ศรีสรรพางค นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า ผู บั ง คั บ บั ญ ชา
สํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก เปน ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ (อัตรา พลโท)
๑๑๖. พลตรี สุรพันธ วงศไทย
รองเจ า กรมยุ ท ธศึ ก ษาทหาร เป น เจ า กรม
ยุทธศึกษาทหาร
๑๑๗. พลตรี มารุต ปชโชตะสิงห
ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูชวย
หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการทหารสูงสุด
๑๑๘. พลตรี วิศาล จันทรโอภาส
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องบั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด เป น
หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองผูบัญชาการทหารสูงสุด
๑๑๙. พลเรือตรี อมรเทพ ณ บางชาง นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า กองบั ญ ชาการ
กองทัพเรือ เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองผูบัญชาการทหารสูงสุด
๑๒๐. พลอากาศตรี สมชัย พละพงศ รองผู บั ญ ชาการหน ว ยบั ญ ชาการอากาศโยธิ น
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองผูบัญชาการทหารสูงสุด
๑๒๑. พลตรี ศักดิ์สิทธิ์ นอมศิริ
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องบั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด เป น
หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําเสนาธิการทหาร
๑๒๒. พลตรี วิรัช ยิ้มเจริญ
รองเจากรมแผนที่ทหาร ฝายวิชาการ เปน ที่ปรึกษา
กองบัญชาการทหารสูงสุด
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๑๒๓. พลตรี อาจศักดิ์ ถาวรฉันท
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องบั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด เป น
ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๒๔. พลตรี ทวีศักดิ์ สารโกศล
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องบั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด เป น
ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๒๕. พลตรี ธนศักดิ์ สุทธิเทศ
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องบั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด เป น
ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๒๖. พลตรี ศุภชัย โพธิ์ทองนาค
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ที่ปรึกษากองบัญชาการ
ทหารสูงสุด
๑๒๗. พลตรี กฤษพนธิ์ ปานะสูตร
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องบั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด เป น
ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๒๘. พลตรี สุรัตน วรรักษ
รองเจากรมกิจการพลเรือนทหาร เปน เจากรม
กิจการพลเรือนทหาร
๑๒๙. พลตรี นิพนธ สุบงกฎ
รองผูบั ญชาการศูน ย รักษาความปลอดภัย เป น
จเรทหาร
๑๓๐. พลตรี สุรยุทธ ชาญกลราวี
ที่ปรึกษาสถาบัน วิช าการปองกัน ประเทศ เป น
ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๓๑. พลตรี อรรถนพ ศิริศักดิ์
รองผูอํานวยการวิทยาลัยปองกัน ราชอาณาจัก ร
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ เปน รองเจากรมขาวทหาร
๑๓๒. พลตรี ศักดา แสงสนิท
รองเจ า กรมข า วทหาร เป น รองผู อํ า นวยการ
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
๑๓๓. พลตรี สิบทิศ อักษรานุเคราะห รองเจากรมกิจการชายแดนทหาร เปน รองเจากรม
ยุทธศึกษาทหาร
๑๓๔. พลตรี เชาวฤทธิ์ ประภาจิตร
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องบั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด เป น
รองผูบัญชาการศูนยรักษาความปลอดภัย
๑๓๕. พลอากาศตรี อนันต สุขพลอย นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า ผู บั ญ ชาการ
ทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
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๑๓๖. พลตรี เกรียงศักดิ์ ธรรมสิทธิ์
ผู ช ว ยหั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รองผูบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๓๗. พลเรือตรี วีระวัฒน ทิพยโสภณ ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน ผูชวยหัวหนานายทหาร
ฝายเสนาธิการประจํารองผูบัญชาการทหารสูงสุด
๑๓๘. พลตรี พิสุทธิ์ เปาอินทร
ผู ช ว ยหั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
เสนาธิการทหาร เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๓๙. พลตรี นพ หิญชีระนันทน
หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองเสนาธิการ
ทหาร เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๔๐. พลตรี ปานศิริ มีผล
ผู ชํ า นาญการกองบั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด เป น
ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๔๑. พลเรือตรีหญิง สาวิตรี ชาติอุทิศ ผู ชํ า นาญการกองบั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด เป น
ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๔๒. พลตรีหญิง เชาวนี แยมสอาด
ผู ชํ า นาญการกองบั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด เป น
ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๔๓. พลตรี มานะ เจริญวงค
ผู อํ า น วยการศู น ย ก ารโทรคม น าคม ทหาร
กรมการสื่อสารทหาร เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๔๔. พลตรี สุพจน ธํามรงครัตน
รองจเ รทหา ร เ ป น ร องเจ ากรม กิ จ กา ร
ชายแดนทหาร
๑๔๕. พลตรี สุวัฒน เจียมออน
ผู ช ว ยหั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รองปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๔๖. พลตรี ณัฐภณ จุลศักดิ์
ผูชํานาญการสํานัก งานปลัด กระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๔๗. พลตรี พัชรพงษ แยมเกตุ
ผูชํ า นาญการสํ า นั ก งบประมาณกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
๑๔๘. พลตรี สุชัย พึ่งผล
นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
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๑๔๙. พันเอก สุวิชา จิตรปฏิมา
(อัตรา พลตรี)
๑๕๐. พันเอก พงศธร ฉายกําเหนิด
(อัตรา พลตรี)
๑๕๑. พันเอก พิจิตร แกวลี
ผูบัญชาการทหารสูงสุด
๑๕๒. พันเอก องอาจ หินออน
ประจํารองผูบัญชาการทหารสูงสุด
๑๕๓. พันเอก ชํานิ รักเรือง
ประจําเสนาธิการทหาร
๑๕๔. พันเอก ประชุม มธุรมน
รองเสนาธิการทหาร
๑๕๕. นาวาเอก อําพล ฉวีวรรณ
รองเสนาธิการทหาร
๑๕๖. นาวาอากาศเอก ประวิทย แตงชัยภูมิ
รองเสนาธิการทหาร
๑๕๗. นาวาอากาศเอก สุรวุฒิ จินตสุวรรณ
ประจํารองผูบัญชาการทหารสูงสุด
๑๕๘. นาวาอากาศเอก เอกรัฐ ษรานุรักษ
กรมการสื่อสารทหาร
๑๕๙. พันเอก ภุชพงศ พงษศิริ
๑๖๐. พันเอก ดุษฎี รามสมภพ
๑๖๑. พันเอก บุญเลิศ ทัศนครองสินธุ
๑๖๒. พันเอก ยุทธนา เชาวนเชฎฐ
๑๖๓. พันเอก ชาติชาย เกษมวงศ
๑๖๔. นาวาอากาศเอก พิชัย รัตนภาณุ
๑๖๕. นาวาเอกหญิง สุรัชฎา ชลออยู

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑

เปน ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ
เปน ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ
เป น น ายทหารฝ า ยเสน าธิ ก ารประจํ า
เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการ
เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการ
เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการ
เปน ผูอํานวยการศูนยการโทรคมนาคมทหาร
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน

รองเจากรมกิจการพลเรือนทหาร
รองจเรทหาร
รองเจากรมแผนที่ทหาร ฝายวิชาการ
ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด
ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด
ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด
ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด
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กองทัพบก
๑๖๖. พลเอก บัณฑูร ติปยานนท
หั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๑๖๗. พลเอก กิตติพงษ เกษโกวิท
ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๑๖๘. พลเอก โกวิท รักษาเสรี
ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๖๙. พลเอก รณยุทธ ฤทธิฦๅชัย
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๑๗๐. พลเอก นินนาท เบี้ยวไขมุข
ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๑๗๑. พลเอก สันติ คุตตะสิงคี
ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๑๗๒. พลเอก ตอศักดิ์ คงเมือง
หัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจํา
ผูบังคับบัญชา เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๑๗๓. พลเอก เธียรวิชญ สายพงศ
ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก
๑๗๔. พลเอก จริยะ ทองทับ
ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก
หั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
๑๗๕. พลเอก ชาตรี สุคันธรัต
ผูบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๑๗๖. พลเอก ทองแกว ธีระสานต
ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ เปน
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๑๗๗. พลเอก วิชญ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ เปน
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๑๗๘. พลโท ชาติชาย บุญวัฒนะกุล
ผูบั ญชาการสถาบั น วิ ช าการทหารบกชั้น สู ง
เปน หัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
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๑๗๙. พลโท บดินทร ลักษมีวาสิน
รองเสนาธิการทหารบก เปน ที่ปรึกษาพิเศษ
กองทัพบก
๑๘๐. พลโท อารักษ ประภาพันธ
เจากรมการทหารสื่อสาร เปน ที่ปรึกษาพิเศษ
กองทัพบก
๑๘๑. พลโท จิรชัย เดชดํารง
รองหัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจํา
ผูบังคับบัญชา เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๑๘๒. พลโท สมศักดิ์ ถาวรศิริ
รองหัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจํา
ผูบังคับบัญชา เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๑๘๓. พลโท ชิต พรหมเดช
นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
สํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๑๘๔. พลโท กอบบุญ วิชิต
ที่ปรึกษากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก
๑๘๕. พลโท ชยุติ บุญปาน
ที่ปรึกษากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก
๑๘๖. พลโท ธงชัย ตระสินธุ
หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําเสนาธิการ
ทหาร เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๑๘๗. พลโท วีระกูล ทองมา
ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ เปน
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๑๘๘. พลโท ดุสิต เครือใย
ที่ปรึกษากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก
๑๘๙. พลโท พิรุณ แผวพลสง
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
เปน รองเสนาธิการทหารบก
๑๙๐. พลโท กิตติทัศน บําเหน็จพันธุ
ที่ปรึกษากองทัพบก เปน เจากรมการทหาร
สื่อสาร
๑๙๑. พลโท สุนัย สัมปตตะวนิช
ผูบั ญ ชาการหน ว ยบั ญ ชาการสงครามพิ เ ศษ
เปน ที่ปรึกษากองทัพบก
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๑๙๒. พลโท ภุชงค รัตนวรรณ
จเรทหาร เปน ผูบัญชาการหนวยบัญชาการ
สงครามพิเศษ
๑๙๓. พลโท พิชษณุ ปุจฉาการ
ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๑๙๔. พลโท จักรกฤษณ พงษภมร
ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
รัฐมนตรีวา การกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๑๙๕. พลโท สามารถ อุไรวรรณ
ที่ป รึ ก ษาสํ านั ก งานปลัด กระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๑๙๖. พลโท จรินทร วงษประกอบ
ที่ป รึ ก ษาสํ านั ก งานปลัด กระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๑๙๗. พลโท กันตินันท เสภู
ที่ป รึ ก ษาสํ านั ก งานปลัด กระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๑๙๘. พลโท ไชย ธิยะใจ
ที่ป รึ ก ษาสํ านั ก งานปลัด กระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๑๙๙. พลโท สถาพร ปนทองพันธุ
ที่ป รึ ก ษาสํ านั ก งานปลัด กระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๐๐. พลโท สุชาติ ตระกูลยิ่งยง
ที่ป รึ ก ษาสํ านั ก งานปลัด กระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๐๑. พลโท ฦๅฤทธิ์ จุลกรังคะ
ที่ป รึ ก ษาสํ านั ก งานปลัด กระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๐๒. พลโท ปานศักดิ์ กลาณรงคราญ
ที่ป รึ ก ษาสํ านั ก งานปลัด กระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๐๓. พลโท ธนยศ พริ้งทองฟู
ที่ป รึ ก ษาสํ านั ก งานปลัด กระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๐๔. พลโท พันธุเทพ เชาวโชติ
หั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รองปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
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๒๐๕. พลโท อนุชาติ สุขศิลา
หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองปลัด
กระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๒๐๖. พลตรี สหชาติ พิพิธกุล
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป น ผู อํ า นวยการ
ศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา
๒๐๗. พลตรี อดุล อุบล
รองเจ า กรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารบก เป น เจ า กรม
ยุทธศึกษาทหารบก
๒๐๘. พลตรี อภิชัย พิณสายแกว
รองผูบัญชาการหนวยบัญชาการกําลังสํารอง เปน
ผูบัญชาการสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
๒๐๙. พลตรี จิโรจน ศิริวัฒนา
ผูชวยหัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจํา
ผูบังคับบัญชา เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา สํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก
(อัตรา พลโท)
๒๑๐. พลตรี จิรพันธ เกษมศานติ์สุข รองแมทัพภาคที่ ๔ เปน รองหัวหนาคณะนายทหาร
ฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
๒๑๑. พลตรี ชาย คําวงษา
รองแมทัพภาคที่ ๑ เปน รองหัวหนาคณะนายทหาร
ฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
๒๑๒. พลตรี อนันต สองพราย
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ที่ปรึกษากองทัพบก
รองเจากรมการทหารสื่อสาร เปน ที่ปรึกษากองทัพบก
๒๑๓. พลตรี เกษม อากาศวิภาต
๒๑๔. พลตรี ณัฐพัชธ สมบูรตศรี
ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เปน ที่ปรึกษา
กองทัพบก
๒๑๕. พลตรี ธนดล เผาจินดา
เสนาธิ ก ารหน ว ยบั ญ ชาการกํ า ลั ง สํ า รอง เป น
รองผูบัญชาการหนวยบัญชาการกําลังสํารอง
๒๑๖. พลตรี ฤทธิไกร อุนพันธ
ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓ เปน รองเจากรม
ยุทธศึกษาทหารบก
๒๑๗. พลตรี พีระสิทธิ์ บัววิรัตน
ผู อํ า นวยการศู น ย เ ทคโนโลยี ท างทหาร เป น
รองเจากรมการทหารสื่อสาร
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๒๑๘. พลตรี ภาสนอิทธิ์ เวทยวัฒนะ เสนาธิการกรมการทหารสื่อสาร เปน ผูอํานวยการ
ศูนยเทคโนโลยีทางทหาร
๒๑๙. พลตรี ภูวดล ไวทยกุล
ผูชวยเจากรมสรรพาวุธทหารบก เปน รองเจากรม
สรรพาวุธทหารบก
๒๒๐. พลตรี ธวัชชัย ศศิประภา
ผูชวยเจากรมแพทยทหารบก เปน รองเจากรม
แพทยทหารบก
๒๒๑. พลตรี คณิต สาพิทักษ
ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค
เปน รองแมทัพภาคที่ ๑
๒๒๒. พลตรี โฆษิต สมุทรผอง
ผูบัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๔ เปน รองแมทพั ภาค
ที่ ๔
๒๒๓. พลตรี ไตรรัตน รังคะรัตน
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป น ผู บั ญ ชาการ
ศูนยการทหารมา
๒๒๔. พลตรี ธงชัย เทพารักษ
ผู บั ญ ชาการกองบั ญ ชาการช ว ยรบที่ ๓ เป น
ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
๒๒๕. พลตรี อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต ผูบังคับการจังหวัดทหารบกสุราษฎรธานี เป น
ผูบัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๔
๒๒๖. พลตรี ชานุกร ตัณฑโกศล
ผูบังคับการจังหวัดทหารบกพะเยา เปน ผูบังคับการ
จังหวัดทหารบกเชียงราย
๒๒๗. พลตรี ประตินันท สายหัสดี
ผู บั ง คั บ การจั ง หวั ด ทหารบกเชี ย งราย เป น
ผูบังคับการจังหวัดทหารบกพะเยา
๒๒๘. พลตรี ปยะ รักประกอบ
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป น เสนาธิ ก าร
หนวยบัญชาการกําลังสํารอง
๒๒๙. พลตรี อนนต นอบไทย
นายทหารฝา ยเสนาธิ การประจํ า ผูบั ง คั บบั ญ ชา
สํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๓๐. พลตรี ธีรปรีชา พารักษา
นายทหารฝา ยเสนาธิ การประจํ า ผูบั ง คั บบั ญ ชา
สํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
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๒๓๑. พลตรี ชํานาญ ณะวงษ
กองทัพบก
๒๓๒. พลตรี ยุทธศักดิ์ ธนะธนิต
กองทัพบก
๒๓๓. พลตรี สุรพล ธาตุโลหะ
กองทัพบก
๒๓๔. พลตรี ขวัญโชค กระตายทอง
กองทัพบก
๒๓๕. พลตรี สุนทร ศรีกอง
กองทัพบก
๒๓๖. พลตรี มาณพ ราศรี
กองทัพบก
๒๓๗. พลตรี ชนกันต ศรแกว
กองทัพบก
๒๓๘. พลตรี อนุชิต นิลศิริ
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๓๙. พลตรีหญิง จุไรวรรณ สาริกานนท
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๔๐. พลตรี ศุภชัย ปราโมทย
กระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๔๑. พลตรี วิบูลย ศรีสะอาด
กระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๔๒. พลตรี พัลลภ ลีละบุตร
กระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๔๓. พลตรี พินิจ ฉัตรเสถียรพงศ
กระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
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ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุ ฒิ
ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุ ฒิ
ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุ ฒิ
ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุ ฒิ
ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุ ฒิ
ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุ ฒิ
ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุ ฒิ
ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ เปน
ผูชํานาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด เปน
นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการ
นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการ
นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการ
นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการ
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๒๔๔. พลตรี สุรพล สุวรรณวงศ
ประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๔๕. พลตรี สัมพันธ ยังพะกูล
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๔๖. พลตรี สมชาย วองไวพานิช
กลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๔๗. พลตรี ประจักษ สาตราวาหะ
กลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๔๘. พลตรี ดิฐฐภพ ไกแกว
กลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๔๙. พลตรี สุรศักดิ์ นาคธน
กลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๕๐. พลตรี บุญฤทธิ์ อุตตมะรูป
กลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๕๑. พลตรี สุกิตติวัฐ เรี่ยมประเสริฐ
กลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๕๒. พลตรี สุเทพ พันธุวัฒนา
กลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๕๓. พลตรี จตุรงค ธรรมนิตยกุล
กลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๕๔. พลตรี ศุขเกษม องคะศิลป
กลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๕๕. พลตรี หมอมหลวงประสบโชค เกษมสันต
กลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๕๖. พลตรี สุรชัย ศุภวัชระ
กลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑
ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการ
หัวหนาสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี
ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวง
ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวง
ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวง
ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวง
ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวง
ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวง
ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวง
ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวง
ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวง
ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวง
ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๕๖ ง

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕๗. พลตรีหญิง ภาวดี กุญชรานุสสรณ

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑
ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๕๘. พันเอก ชุมพล แพรญาติ

เป น ผู ช ว ยหั ว หน า คณะนายทหาร

ฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
๒๕๙. พันเอก สมสุข ลอบันดิส

เป น ผู ช ว ยหั ว หน า คณะนายทหาร

ฝายเสนาธิการประจําผูบงั คับบัญชา
๒๖๐. พันเอก เกษม สุรวัตร

เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจํา

ผูบังคับบัญชาสํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
๒๖๑. พันเอก เจียม จันทรหอมกุล

เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจํา

ผูบังคับบัญชาสํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
๒๖๒. พันเอก วิชชุ แสงเดือน

เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจํา

ผูบังคับบัญชาสํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
๒๖๓. พันเอก ศุภณัฎฐ เพิ่มพิพัฒน

เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจํา

ผูบังคับบัญชาสํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
๒๖๔. พันเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล

เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจํา

ผูบังคับบัญชาสํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
๒๖๕. พันเอก หมอมเจาเฉลิมศึก ยุคล

เปน ผูชํานาญการกองทัพบก

๒๖๖. พันเอก ธัญญะ จันทร

เปน ผูชํานาญการกองทัพบก

๒๖๗. พันเอก สถิตย เรืองดิลกรัตน

เปน ผูชํานาญการกองทัพบก

๒๖๘. พันเอก ดิฎฐพร ศศะสมิต

เปน ผูชํานาญการกองทัพบก

๒๖๙. พันเอก สุธี ชูจันทร

เปน ผูชํานาญการกองทัพบก

๒๗๐. พันเอกหญิง ศิริรัตน บุญรอด

เปน ผูชํานาญการกองทัพบก

๒๗๑. พันเอกหญิง วราภรณ ทวีวุฒิทรัพย

เปน ผูชํานาญการกองทัพบก

๒๗๒. พันเอก อุดมศักดิ์ นิมิตรกุล

เปน เสนาธิการกรมการทหารสื่อสาร

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๕๖ ง
๒๗๓.
๒๗๔.
๒๗๕.
รักษาพระองค
๒๗๖.
๒๗๗.

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑

พันเอก นพดล เครือเชา
พันเอก วิเชียร ไชยปกรณ
พันเอก วลิต โรจนภักดี

เปน เจากรมวิทยาศาสตรทหารบก
เปน ผูบัญชาการกองบัญชาการชวยรบที่ ๓
เป น ผู บั ญ ชาการกองพลทหารราบที่ ๒

พันเอก วิเชียร มัญญะหงษ
พันเอก สนอง บุญซื่อ

เปน ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓
เปน ผูบ ังคับการจังหวัดทหารบกสุราษฎรธานี

กองทัพเรือ
๒๗๘. พลเรือเอก อภิชาติ เพ็งศรีทอง
ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพเรือ
๒๗๙. พลเรือเอก สมเดช ทองเปยม
ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพเรือ
๒๘๐. พลเรือเอก สมบัติ อักษรศรี
หัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจํา
ผูบังคับบัญชา เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
๒๘๑. พลเรือเอก กฤษฎา เพื่องระบิล
ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
๒๘๒. พลเรือเอก เสนห สุนทรมงคล
ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ เปน
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
๒๘๓. พลเรือโท นิพนธ จักษุดุลย
รองเสนาธิการทหารเรือ เปน ที่ปรึกษาพิเศษ
กองทัพเรือ
๒๘๔. พลเรือโท วีรวัฒน วงษดนตรี
เจากรมอูทหารเรือ เปน หัวหนาคณะนายทหาร
ฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
๒๘๕. พลเรือโท ปติ อุตตะโมท
รองผูบัญชาการกองเรือยุทธการ เปน ที่ปรึกษา
พิเศษกองทัพเรือ
๒๘๖. พลเรือโท ชัชวาลย อัมระปาล
ที่ปรึกษากองทัพเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๕๖ ง

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘๗. พลเรือโท วรพจน วนินทานนท

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑

ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เปน เจากรมอู

ทหารเรือ
๒๘๘. พลเรือโท รพล คําคลาย
ผูชวยเสนาธิการทหารเรือฝายยุทธการ เปน
รองเสนาธิการทหารเรือ
๒๘๙. พลเรือโท สมคิด ตันประเสริฐ
รองหัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจํา
ผูบังคับบัญชา เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
๒๙๐. พลเรือโท วนิชย พุมขจร
หั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รองผูบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
๒๙๑. พลเรือโท รณนที สังขรุง
ที่ป รึ ก ษาสํ านั ก งานปลัด กระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
๒๙๒. พลเรือโท รุงรัตน บุณยรัตพันธุ
หั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รองปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
๒๙๓. พลเรือโท นิคม หอมเจริญ
หั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
ผูบัญชาการทหารเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
๒๙๔. พลเรือโท สมพงษ เรืองสวัสดิ์
ที่ปรึกษากองทัพเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ
๒๙๕. พลเรือตรี ฉลอง พัฒนโสภณ
รองเจ า กรมอู ท หารเรื อ ฝ า ยบริ ห าร เป น
รองผูบัญชาการกองเรือยุทธการ
๒๙๖. พลเรือตรี มนตชัย วิมุกตานนท
รองเจ า กรมอู ท หารเรื อ ฝ า ยเทคนิ ค เป น
รองหัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
๒๙๗. พลเรือตรี สุรเดช รัตโนดม
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ เรื อ เป น ที่ ป รึ ก ษา
กองทัพเรือ
๒๙๘. พลเรือตรี สมหมาย ปราการสมุทร ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานวิ จั ย และพั ฒ นาการ
ทางทหาร กองทัพเรือ เปน ที่ปรึกษากองทัพเรือ
๒๙๙. พลเรือตรี นคร ทนุวงษ
รองเจากรมอุทกศาสตร เปน หัวหนานายทหาร
ฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการทหารเรือ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๕๖ ง

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑

๓๐๐. พลเรือตรี ชัยวัฒน พุกกะรัตน
เจากรมจเรทหารเรือ เปน ผูบัญชาการกองเรือ
ภาคที่ ๑ กองเรือยุทธการ
๓๐๑. พลเรือตรี นพดล โชคระดา
ผูบัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการ
ทหารเรือชั้นสูง เปน ผูชวยเสนาธิการทหารเรือฝายยุทธการ
๓๐๒. พลเรือตรี สุรศักดิ์ แกวแกมทอง
รองผู บั ญ ชาการโรงเรี ย นนายเรื อ เป น
ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือ
๓๐๓. พลเรือตรี ประชา ศิลปศรีกุล
ผูชว ยหั วหนา คณะนายทหารฝา ยเสนาธิ การ
ประจําผูบังคับบัญชา เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๓๐๔. พลเรือตรี อํานวย สุโขบล
ผูชํานาญการกองทัพเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพเรือ
๓๐๕. พลเรือตรี สมมาตร วิมุกตานนท
รองผูบัญชาการสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
เปน รองเจากรมอูทหารเรือฝายบริหาร
๓๐๖. พลเรือตรี นิรุทธ หงสประสิทธิ์
ผูทรงคุ ณวุฒิก องทัพเรือ เปน ผูอํานวยการ
สํานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ
๓๐๗. พลเรือตรี สมชัย มนัสรังษี
ผูชํานาญการกองทัพเรือ เปน รองผูบัญชาการ
สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
๓๐๘. พลเรือตรี วิญชัย จารุปกรณ
หั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รองผูบัญชาการทหารเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๓๐๙. พลเรือตรี ณัฐพงศ ศรีลาธนาตย
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน รองเจากรมอู
ทหารเรือฝายเทคนิค
๓๑๐. พลเรือตรี ประยุทธ เนตรประภา
ผูชวยเจากรมอุทกศาสตร เปน รองเจากรม
อุทกศาสตร
๓๑๑. พลเรือตรี พิสันต รัตนภูเพ็ชร
รองผู บั ญ ชาการกองเรื อ ภาคที่ ๓ กองเรื อ
ยุทธการ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๓๑๒. พลเรือตรี ประสิทธิ์ จาดบันดิสถ
หั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
ผูบัญชาการกองเรือยุทธการ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๕๖ ง

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑

๓๑๓. พลเรือตรี สมาน อวมจันทร
ผูท รงคุณ วุ ฒิ กองทั พ เรื อ เป น รองเจ า กรม
อุทกศาสตร
๓๑๔. พลเรือตรี วิทยา วงศเทิดธรรม
นายทหารฝายเสนาธิการประจํากองบัญชาการ
กองทัพเรือ เปน ผูบัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
๓๑๕. พลเรือตรี ไกรสร จันทรสุวานิชย ผูชวยปลัดบัญชีทหารเรือ เปน รองปลัดบัญชี
ทหารเรือ
๓๑๖. พลเรือตรี เดนเดชา ประทุมเพ็ชร ผูชวยเจากรมแพทยทหารเรือ เปน รองเจากรม
แพทยทหารเรือ
๓๑๗. พลเรือตรี ประสาน สุขเกษตร
เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ เปน เจากรมจเร
ทหารเรือ
๓๑๘. พลเรือตรี เขมวันต สงคราม
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน รองผูบัญชาการ
โรงเรียนนายเรือ
๓๑๙. พลเรือตรี สิริศักดิ์ บุญยศักดิ์
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน รองผูบัญชาการ
กองเรือภาคที่ ๓ กองเรือยุทธการ
๓๒๐. พลเรือตรี ยุทธนา เกิดดวยบุญ
ผูชวยปลัดบัญชีทหารเรือ เปน รองปลัดบัญชี
ทหารเรือ
๓๒๑. พลเรือตรี เอนก ตันติวรสิทธิ์
ผูชํานาญการกองทัพเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพเรือ
๓๒๒. พลเรือตรี พัฒนะ กาญจนหิรัญ
ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
รองปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๓๒๓. พลเรือตรี สมศักดิ์ พยัคคง
ผูชํานาญการกองทัพเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพเรือ
๓๒๔. พลเรือตรี สุรพงษ สุขุมาสวิน
ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
รองผูบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๓๒๕. พลเรือตรี วีระพันธ สุขกอน
หั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รองเสนาธิการทหาร เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๕๖ ง

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๒๖. พลเรือตรี บรรเจิด ศรีพระราม
กองทัพเรือ
๓๒๗. นาวาเอก วรพงษ เจริญพงศ
๓๒๘. นาวาเอก ธนวัต พงศสุพัฒน
๓๒๙. นาวาเอก มั่นใจ บุญมา
๓๓๐. นาวาเอก วีระเกียรติ ตรีรัตนพันธุ
ประจําผูบังคับบัญชา
๓๓๑. นาวาเอก อรรณพ คุรุกุล
กองทัพเรือ
๓๓๒. นาวาเอก พิเชฐ ขําเจริญ
๓๓๓. นาวาเอก อนันต สุขณียุทธ
กองทัพเรือ
๓๓๔. นาวาเอก ทวีศักดิ์ มั่นชวนนท
๓๓๕. นาวาเอก ไชยยศ สุนทรนาค
รองผูบัญชาการทหารเรือ
๓๓๖. นาวาเอก โชติวัฒน สาริกะวณิช
๓๓๗. นาวาเอก สุริยะ พรสุริยะ
ผูบัญชาการกองเรือยุทธการ

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑

ผูชํานาญการกองทัพเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
เปน ผูชํานาญการกองทัพเรือ
เปน ผูชํานาญการกองทัพเรือ
เปน ผูชํานาญการกองทัพเรือ
เปน ผูชวยหัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการ
เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจํากองบัญชาการ
เปน ผูชํานาญการกองทัพเรือ
เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจํากองบัญชาการ
เปน ผูชํานาญการกองทัพเรือ
เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
เปน เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ
เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา

กองทัพอากาศ
๓๓๘. พลอากาศเอก พุฑฒิ มังคละพฤกษ ผู บั ญ ชาการกองบั ญ ชาการยุ ท ธทางอากาศ
เปน ผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ
๓๓๙. พลอากาศเอก บุญชวย สุภรสุข
ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพอากาศ
๓๔๐. พลอากาศเอก คณาพันธุ สงวนสัตย ผูบัญชาการกองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
เปน ผูบัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๕๖ ง

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๔๑. พลอากาศเอก ประภาส เจียมฉวี

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑
ที่ ป รึ ก ษาพิ เ ศษสํ า นั ก งานปลั ด

กระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
๓๔๒. พลอากาศเอก ครองธรรม รักษงาร

ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ

เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
๓๔๓. พลอากาศโท หมอมหลวงสุทธิรัตน เกษมสันต ปลั ด บั ญ ชี ท หารอากาศ เป น
ผูบัญชาการกองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
๓๔๔. พลอากาศโท เกรียงเดช เจียจันทรพงษ

ผู บั ญ ช าการห น ว ยบั ญ ชากา ร

อากาศโยธิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ เปน ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ
๓๔๕. พลอากาศโท มานิตย ชางเผือก

ผู ช ว ยเสนาธิ ก ารทหารอากาศ

ฝายยุทธบริการ เปน รองผูบัญชาการกองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
๓๔๖. พลอากาศโท สุรพล อิ่มแสง

หัวหนา นายทหารฝา ยเสนาธิ การ

ประจําผูบัญชาการทหารอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
๓๔๗. พลอากาศโท เพ็ญยศ นาคเพ็ชร

หัวหนา นายทหารฝา ยเสนาธิ การ

ประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
๓๔๘. พลอากาศโท สันทัสก ฉิมพาลี

ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
๓๔๙. พลอากาศโท ธงชัย ธารนพ

หัวหนา นายทหารฝา ยเสนาธิ การ

ประจํารองผูบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
๓๕๐. พลอากาศตรี อรรณพ เธียรศรีพจมาน

ผูทรงคุ ณวุฒิก องทัพอากาศ เป น

หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการทหารอากาศ
๓๕๑. พลอากาศตรี อนาวิล ภิรมยรัตน

ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชี

ทหารอากาศ เปน ผูชวยเสนาธิการทหารอากาศฝายยุทธบริการ
๓๕๒. พลอากาศตรี สัณฑพงศ รื่นรมย
ปลัดบัญชีทหารอากาศ

รองปลัด บั ญชี ทหารอากาศ เป น

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๕๖ ง

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑

๓๕๓. พลอากาศตรี ระพีพัฒน หลาบเลิศบุญ ผู บั ง คั บ ทหารอากาศดอนเมื อ ง เป น
ผูบัญชาการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
๓๕๔. พลอากาศตรี ยุทธพร ภูไพบูลย
เสนาธิ การกองบัญชาการยุ ทธทางอากาศ
เปน รองผูบัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ
๓๕๕. พลอากาศตรี ทศพร สุมนศักดิ์
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เปน เสนาธิการ
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เปน ผูอํานวยการ
๓๕๖. พลอากาศตรี เสนาะ วาริทสวัสดิ์
สํานักงานตรวจบัญชีทหารอากาศ
๓๕๗. พลอากาศตรี ยุทธนา สุกุมลจันทร
เสนาธิ ก ารหน ว ยบั ญ ชาการอากาศโยธิ น
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ เปน รองผูบัญชาการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน กองบัญชาการ
ยุทธทางอากาศ
๓๕๘. พลอากาศตรี วีรนันท หาญสวธา
ผู บั ญช าก าร วิ ทย าลั ยก า รทั พอ าก า ศ
สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ เปน รองปลัดบัญชีทหารอากาศ
๓๕๙. พลอากาศตรีหญิง สุธารี เนินลพ
ผู ชํ า น า ญ ก า ร ก อ ง ทั พ อ า ก า ศ เ ป น
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๓๖๐. พลอากาศตรี องศ สินธนัง
ผู ช ว ยหั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก าร
ประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๓๖๑. พลอากาศตรี ฤกษฤทธิ์ พวงทอง
ผู ช ว ยหั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก าร
ประจํารองผูบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๓๖๒. พลอากาศตรี วุฒินันท รักษาวงศ
หั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รองเสนาธิการทหาร เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๓๖๓. พลอากาศตรี วิบูลย ทีฆกมล
หั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
ผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๓๖๔. พลอากาศตรี กฤษณะ นิ่มวัฒนา
หั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
เสนาธิการทหารอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๕๖ ง

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑

๓๖๕. พลอากาศตรี ชนัท รัตนอุบล
หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการ
ประจํารองผูบัญชาการทหารอากาศ เปน ผูบัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ สถาบันวิชาการทหารอากาศชัน้ สูง
กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ
๓๖๖. พลอากาศตรี อานนท จารยะพันธุ
เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติ
ทางอากาศ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ เปน ผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง
๓๖๗. พลอากาศตรี วัธน มณีนัย
ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการ
ประจําผูบัญชาการทหารอากาศ เปน เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศ กองบัญชาการฝกศึกษา
ทหารอากาศ
๓๖๘. พลอากาศตรี ชํานาญ เอกวัฒน
ผูชํานาญการกองทัพอากาศ เปน
เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
๓๖๙. พลอากาศตรี หมอมหลวงโสตถิพันธุ สวัสดิกุล ผูชํานาญการกองทัพอากาศ เปน
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผูชํานาญการกองทัพอากาศ เปน
๓๗๐. พลอากาศตรีหญิง จีรวรรณ เจนวิทยการ
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๓๗๑. พลอากาศตรี ไพศาล หิรัญประทีป
ผูชํานาญการกองทัพอากาศ เปน
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๓๗๒. พลอากาศตรีหญิง สุดาวดี ศิลากร
ผู ชํ า น าญการสํ า นั ก งาน ปลั ด
กระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู ชํ า น าญการสํ า นั ก งาน ปลั ด
๓๗๓. พลอากาศตรีหญิง ปานจิตต พึ่งพักตร
กระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๓๗๔. นาวาอากาศเอก จิตตกวี นาคแจง
เปน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ
๓๗๕. นาวาอากาศเอกหญิง วันเพ็ญ โพธิสุวรรณ
เปน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ
๓๗๖. นาวาอากาศเอกหญิง วีรนะ ตระกูลฮุน
เปน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ
เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการ
๓๗๗. นาวาอากาศเอก วิทยา แกววัฒนะ
ประจําผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๕๖ ง

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๗๘. นาวาอากาศเอก มงคล ขอนแกน
๓๗๙. นาวาอากาศเอก วิจิตร อุทยาพงษ
ประจํารองผูบัญชาการทหารอากาศ
๓๘๐. นาวาอากาศเอกหญิง กาญจนา เชื้อทอง
๓๘๑. นาวาอากาศเอก ชินรัตน มณีอินทร
ประจําเสนาธิการทหารอากาศ
๓๘๒. นาวาอากาศเอก ทนงศักดิ์ พวงพวงรอด
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
๓๘๓. นาวาอากาศเอก อนันตศักดิ์ อะดุงเดชจรูญ
ประจําผูบัญชาการทหารอากาศ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ เปนตนไป

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑
เปน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ
เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการ
เปน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ
เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการ
เปน เสนาธิการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน
เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
สมัคร สุนทรเวช
นายกรัฐมนตรี

