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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง ใหนายทหารรับราชการ
มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ ให น ายทหารรั บ ราชการสนองพระเดชพระคุ ณ
ดังตอไปนี้
กระทรวงกลาโหม
๑. พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล
เจากรมเสมียนตรา เปน ประธานคณะที่ปรึกษา
กระทรวงกลาโหม
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒. พลเรือเอก เกียรติศักดิ์ อักษรศรีกุล
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ เปน รองปลัด
กระทรวงกลาโหม
๓. พลเอก พหล สงาเนตร
ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน รองปลัดกระทรวงกลาโหม
๔. พลเอก สุชีพ กิจวารี
ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน เจากรมเสมียนตรา
๕. พลเอก ชาตรี ทัตติ
หั วหน านายทหารฝ ายเสนาธิ การประจํ า
ปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูอํานวยการสํานักงบประมาณกลาโหม
๖. พลโท ธนู สุขสําราญ
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
๗. พลโท มณฑล บํารุงพฤกษ
หั ว หน า สํา นั ก ปลั ด กระทรวงกลาโหม เป น
หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําปลัดกระทรวงกลาโหม
๘. พลโท มงคล เผาพงษคลาย
รองผู อํ า นวยการสํ า นั ก งบประมาณกลาโหม
เปน ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๙. พลเรือโท มานัส ทองเจียม
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เปน ที่ปรึกษาพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
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๑๐. พลโท สุพจน จั่นเผื่อน
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
กลาโหม เปน ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๑. พลโท สุทัศน ฤทธิสมิต
หัวหนานายทหารประสานงานการพัฒนาระบบ
ราชการ ส ว นประสานงานการพั ฒ นาระบบราชการกลาโหม เป น ที่ ป รึ ก ษาพิ เ ศษสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๒. พลโท วีรากฤต แยมวิบูล
ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๑๓. พลโท สืบสันต ทรรทรานนท
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
กลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๑๔. พลโท ชูชัย สินไชย
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๑๕. พลโท ปยะพล วัฒนกุล
รองเจากรมพระธรรมนูญ เปน เจากรมพระธรรมนูญ
๑๖. พลเรือโท ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เปน หัวหนานายทหาร
ฝายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๗. พลตรี อิทธิพงษ ศรแมน
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ผูชวยหัวหนานายทหาร
ฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
๑๘. พลตรี พีรพร ศรีพันธุวงศ
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ผูชวยหัวหนานายทหาร
ฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
๑๙. พลตรี ณรงค เนตรเจริญ
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ผูชวยหัวหนานายทหาร
ฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
๒๐. พลอากาศตรี ปรีดา แกวพลอย
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เปน หัวหนานายทหาร
ฝายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๑. พลเรือตรี ลิขิต เจริญทรัพย
ผูบัญชาการหนวยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
กองเรือยุทธการ เปน ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๒. พลอากาศตรี ธวัช สงวนทรัพย
รองเจากรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม
เปน ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
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๒๓. พลตรี ชาติชิต ตรีรัตน
ผูชวยผูอํานวยการสํานักงบประมาณกลาโหม เปน
ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๔. พลตรี ชลิต ศรีระเดช
เสนาธิการศูน ยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศ
และพลังงานทหาร เปน ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๕. พลตรี สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์
รองเจากรมการพลังงานทหารฝายวิชาการศูนยการ
อุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร เปน ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๖. พลตรี สิรวุฒิ สุคันธนาค
รองเจ ากรมการอุ ต สาหกรรมทหารฝ า ยวิ ช าการ
ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร เปน ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๗. พลตรี ดรัณ ยุทธวงษสุข
รองเจากรมการสรรพกําลังกลาโหม เปน ที่ปรึกษา
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๘. พลตรี เรืองปญญา โคปาละสุต รองเจากรมวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีกลาโหม
เปน ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๙. พลตรี วุฒิชัย สิริสัมพันธ
ผูอํานวยการสํานักงานวิเทศสัมพันธ สํานักนโยบาย
และแผนกลาโหม เปน หัวหนาสํานักปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๐. พลตรี อภิชาต แสงรุงเรือง
รองเจ า กรมการอุ ต สาหกรรมทหารฝ า ยบริ ห าร
ศูน ย ก ารอุต สาหกรรมป อ งกัน ประเทศและพลัง งานทหาร เปน หั ว หน า นายทหารประสานงาน
การพัฒนาระบบราชการ สวนประสานงานการพัฒนาระบบราชการกลาโหม
๓๑. พลตรี บุณยวัจน เครือหงส
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในทหารบก
เปน รองผูอํานวยการสํานักงบประมาณกลาโหม
๓๒. พลตรี ชัยรัตน ชีระพันธุ
ผู ช ว ยเจ า กรมพระธรรมนู ญ เป น รองเจ า กรม
พระธรรมนูญ
๓๓. พลตรี ชาญ โกมลหิรัญ
ผูชวยเจากรมเสมียนตรา เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๓๔. พลตรี กะสิณ ทองโกมล
หั ว หน า สํ า นั ก งานคณะกรรมการอุ ต สาหกรรม
ปองกันประเทศ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
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๓๕. พลตรี พิทักษ เกียรติพันธ
ผูอํานวยการศูนยรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม (อัตรา พลโท)
๓๖. พลตรี อภิสิทธิ์ ศรีผุดผอง
หัวหนาสํานักงานกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม กลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
(อัตรา พลโท)
๓๗. พลตรี โกศล สินทรัพย
ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๓๘. พลตรี บัญชา นิกรเพสย
ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๓๙. พลตรี ญาณกร เกตุประดิษฐ
ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๔๐. พลตรี ปยะ รักประกอบ
รองผูบัญชาการหนวยบัญชาการรักษาดินแดน
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๔๑. พลตรี สุกฤษฏิ์ชัย ประภาสสันติกุล ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๔๒. พลตรี วิพัฒน กระบวนยุทธ
ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจําสํานักปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๓. พลตรี ประพันธ พุทธานุ
ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูอาํ นวยการสํานักงานวิเทศสัมพันธ สํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๔๔. พลตรี ฐิติวัชร กําลังเอก
นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสํานักงาน
สภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักนโยบายและแผนกลาโหม เปน นายทหารประสานภารกิจทางทหาร
กับกระทรวงการตางประเทศ สํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๔๕. พลตรี สินสรศักดิ์ ปาลานุสรณ
ผูอํานวยการสํานักงานกําลังพล กรมเสมียนตรา
เปน ผูชวยเจากรมเสมียนตรา
ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการ
๔๖. พลตรี เฉลิมพล เต็งศิริ
กําลังพล กรมเสมียนตรา เปน ผูอํานวยการสํานักงานกําลังพล กรมเสมียนตรา
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๔๗. พลตรี นเรศรักษ ฐิตะฐาน
นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ าปลั ด กระทรวง
กลาโหม เปน ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการกําลังพล กรมเสมียนตรา
๔๘. พลตรี จิระ โกมุทพงศ
ตุลาการพระธรรมนูญประจําสํานักตุลาการทหาร
เปน ตุลาการพระธรรมนูญ หัวหนาศาลทหารกรุงเทพ
๔๙. พลตรี รัตนพันธุ โรจนะภิรมย
ตุลาการพระธรรมนูญ หัวหนาคณะฝายศาลทหาร
สูงสุด เปน ผูชวยเจากรมพระธรรมนูญ
๕๐. พลตรี กฤษพงศ แกวจินดา
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน เสนาธิการศูนยการ
อุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร
๕๑. พลตรี พนัส แสนสมบัติ
เสนาธิ ก ารกรมการพลั ง งานทหาร ศู น ย ก าร
อุตสาหกรรมปองกัน ประเทศและพลังงานทหาร เปน รองเจากรมการพลังงานทหารฝายวิช าการ
ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร
๕๒. พลตรี สมพงศ มุกดาสกุล
ผูอํานวยการโรงงานวัต ถุระเบิดทหาร กรมการ
อุตสาหกรรมทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกัน ประเทศและพลังงานทหาร เปน รองเจากรมการ
อุตสาหกรรมทหารฝายบริหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร
๕๓. พลตรี สรศักดิ์ ขาวกระจาง
รองผู บั ญ ชาการศู น ย อํ า นวยการสร า งอาวุ ธ
ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร เปน ผูอํานวยการโรงงานวัตถุระเบิดทหาร
กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร
๕๔. พลตรี เชิดศักดิ์ พงษศิริ
เสนาธิการกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูน ยการ
อุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร เปน รองเจากรมการอุตสาหกรรมทหารฝายวิชาการ
ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร
๕๕. พลตรี ทรงพล ไพนุพงศ
นายทหารประสานงานการพัฒนาระบบราชการ
สวนประสานงานการพัฒนาระบบราชการกลาโหม เปน หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร
๕๖. พลตรี จิระชัย เกียรติประจักษ
ผู อํ าน วย ก าร สํ า นั กน โย บ าย วิ ท ย าศ าส ต ร
และเทคโนโลยี ป อ งกั น ประเทศ กรมวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ก ลาโหม เป น รองเจ า กรม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม
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๕๗. พลตรี พิเชษฐ อัษฎานุวัฒน
นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํา สํา นั ก ปลั ด
กระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๕๘. พลอากาศตรี ดล บัณฑุวงศ
ผู ชํา นาญการสํา นั ก งบประมาณกลาโหม เป น
ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๕๙. พลตรี อาณัติ เกิดดวยบุญ
นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวง
การตางประเทศ สํานักนโยบายและแผนกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๐. พลตรีหญิง จริยา เสริมนรา
รองเจากรมการเงิน กลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๑. พันเอก นภนต สรางสมวงษ
เป น นายทหารฝ ายเสนาธิ ก ารประจํ ารั ฐ มนตรี
วาการกระทรวงกลาโหม
๖๒. พันเอก นิรันดร พิพิธกุล
เป น นายทหารฝ ายเสนาธิ ก ารประจํ ารั ฐ มนตรี
วาการกระทรวงกลาโหม
๖๓. พันเอก ธวัชชัย ชางสิงห
เป น นายทหารฝ ายเสนาธิ ก ารประจํ ารั ฐ มนตรี
วาการกระทรวงกลาโหม
๖๔. พันเอก นครินทร นาคอาทิตย
เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจําปลัดกระทรวง
กลาโหม
๖๕. นาวาเอก วิวัฒน เพียรเกาะ
เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
รองปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๖. พันเอก ธีระพงศ อุไรเลิศ
เปน นายทหารประสานงานการพัฒนาระบบราชการ
สวนประสานงานการพัฒนาระบบราชการกลาโหม
๖๗. นาวาอากาศเอก ประทีป คูณขุนทด เป น นายทหารประสานภารกิ จ ทางทหารกั บ
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๖๘. พันเอก วีรศักดิ์ มูลกัน
เป น ผู ช ว ยผู อํ า นวยการสํ า นั ก งบประมาณ
กลาโหม
๖๙. นาวาอากาศเอก เอกราช ชวงอรุณ เปน ผูชํานาญการสํานักงบประมาณกลาโหม
๗๐. พันเอก จาตุภัทร รัตนวิจิตร
เป น ตุ ล าการพระธรรม นู ญ ประจํ า สํ า นั ก
ตุลาการทหาร
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๗๑. พันเอก ชัยณรงค ดิษยเดช
เป น ตุ ล าการพระธรรมนู ญ หั ว หน า คณะ
ฝายศาลทหารสูงสุด
๗๒. พันเอก อรรคเดช ครุธเวโช
เป น เสนาธิ ก ารกรมการพลั ง งาน ทหาร
ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร
๗๓. พันเอก เดชา อมรพันธางค
เป น เสนาธิ ก ารกรมการอุ ต สาหกรรมทหาร
ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร
๗๔. พันเอก ณรงคศักดิ์ ไกรกุลพงษ
เปน รองผูบัญชาการศูนยอํานวยการสรางอาวุธ
ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร
๗๕. นาวาเอกหญิง ภักตรา คงสมบูรณ
เปน รองเจากรมการเงินกลาโหม
๗๖. พันเอก มาโนช บุญคลัง
เปน รองเจากรมการสรรพกําลังกลาโหม
๗๗. พันเอก ดํารงศักดิ์ วรรณกลาง
เปน รองเจากรมวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี
กลาโหม
๗๘. พันเอก ปญญาวุฒิ พยัคฆนิธิ
เปน ผูอํานวยการสํานักนโยบายวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีปองกันประเทศ กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม
๗๙. พันเอก บรรเจิด เทียนทองดี
เป น ผู อํ า นวยการศู น ย รั ก ษาความปลอดภั ย
คอมพิวเตอร กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
๘๐. พันเอก วิจิตร รัตนรักษ
เป น หั ว หน า สํ า นั ก งานกิ จ การกระจายเสี ย ง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม กลาโหม
เป น ผู ชํ า นาญการสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
๘๑. พันเอก พูลสวัสดิ์ สนธิประสาท
กลาโหม
๘๒. พันเอก ราชันย จารุวรรณ
เป น ผู ชํ า นาญการสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
กลาโหม
๘๓. นาวาอากาศเอก ธาดา พลอยโสภณ เป น ผู ชํ า นาญการสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
กลาโหม
๘๔. พันเอก นพดล แสงพลสิทธิ์
เป น ผู ชํ า นาญการสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
กลาโหม
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พันเอก วิโรจน กัณหะกาญจนะ
พันเอก เสถียร ผดุงทรง
พันเอก สิทธิชัย เลี่ยมสุวรรณ
พันเอก อธิกเดช พัฒนโสภณ
พันเอก กีรติพงศ เดชวงศสุทัศน
พันเอก คมน ฉิมคลาย
พันเอก ภูมิพิพัฒน ฉวีพัฒน
พันเอกหญิง ปรางจิตต พูลเพ็ชร

เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
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ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

กองบัญชาการกองทัพไทย
๙๓. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ที่ป รึ ก ษาพิ เ ศษกองบั ญ ชาการกองทั พไทย เป น
ประธานคณะที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
๙๔. พลเอก กิตติพงษ เกษโกวิท
หั วหน านายทหารฝ ายเสนาธิ การประจํ ารั ฐ มนตรี
วาการกระทรวงกลาโหม เปน รองผูบัญชาการทหารสูงสุด
๙๕. พลเรือเอก วัลลภ เกิดผล
ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เปน รองผูบัญชาการ
ทหารสูงสุด
๙๖. พลอากาศเอก มานิตย ชางเผือก หั ว หน า คณะนายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
ผูบังคับบัญชา เปน รองผูบัญชาการทหารสูงสุด
๙๗. พลเอก นรินทร แทบประสิทธิ์ ผู บั ญ ชาการสถาบั น วิ ช าการป อ งกั น ประเทศ
เปน ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
๙๘. พลโท เผด็จการ จันทรเสวก
เจ า กรมยุ ท ธการทหาร เป น ที่ ป รึ ก ษาพิ เ ศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย
๙๙. พลโท ภุชงค รัตนวรรณ
ผูบัญชาการหนวยบัญชาการสงครามพิเ ศษ เปน
ผูบัญชาการสถาบันวิชาการปองกันประเทศ
๑๐๐. พลเรือโท ชัยวัฒน พุกกะรัตน
ผูบั ญชาการทั พเรื อภาคที่ ๑ เป น รองเสนาธิ การ
ทหาร
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รองเสนาธิการทหารอากาศ เปน รองเสนาธิการ

ทหาร
๑๐๒. พลโท ภานุมาต สีวะรา
ผู อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย ป อ งกั น ราชอาณาจั ก ร
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ เปน ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ (อัตรา พลเอก)
๑๐๓. พลเรือโท โกมินทร โกมุทานนท รองผูบัญชาการกองเรือยุทธการ เปน ที่ปรึกษา
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ (อัตรา พลเรือเอก)
๑๐๔. พลโท ยงยุทธ บุณยะวัน
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เปน ที่ป รึก ษา
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ (อัตรา พลเอก)
๑๐๕. พลโท สืบพงศ เปาวรัตน
รองผูบัญชาการสถาบันวิชาการปองกันประเทศ
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๑๐๖. พลโท ประวุฒิ ชาญวิทย
รองผูบั ญ ชาการหนว ยบั ญชาการทหารพั ฒ นา
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๑๐๗. พลโท สุรัตน วรรักษ
เจากรมกิจการพลเรือนทหาร เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๑๐๘. พลโท นิพนธ สุบงกฎ
จเรทหาร เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการ
กองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๑๐๙. พลเรือโท ฉัตรชัย พึ่งโพธิ์
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเรือเอก)
๑๑๐. พลโท สุรพันธ วงศไทย
รองผูบัญชาการสถาบันวิชาการปองกันประเทศ
เปน เจากรมยุทธการทหาร
๑๑๑. พลเรือโท อมรเทพ ณ บางชาง เจา กรมการสื่อ สารทหาร เปน ผูอํา นวยการ
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
๑๑๒. พลโท ชัยสุข กานทอง
ที่ ป รึ ก ษากองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย เป น
เจากรมการสื่อสารทหาร
๑๑๓. พลโท รุงรุจ พุมนิคม
หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการ ประจําเสนาธิการ
ทหาร เปน ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
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๑๑๔. พลโท อภิชัย พิณสายแกว
ผู ช ว ยเสนาธิ ก ารทหารบกฝ า ยกิ จ การพลเรื อ น
เปน เจากรมกิจการพลเรือนทหาร
๑๑๕. พลโท เชาวฤทธิ์ ประภาจิตร
ผูบัญชาการศูนยรักษาความปลอดภัย เปน จเรทหาร
๑๑๖. พลโท วิเชียร ศิริสุนทร
เสนาธิ ก ารหน ว ยบั ญ ชาการทหารพั ฒ นา เป น
รองผูบัญชาการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา
๑๑๗. พลตรี ประสาท สุขเกษตร
รองผู อํ า นวยการวิ ท ยาลัย ป อ งกั น ราชอาณาจั ก ร
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ เปน รองผูบัญชาการสถาบันวิชาการปองกันประเทศ
๑๑๘. พลตรี ธราธร ศรียะพันธ
ผูบัญชาการวิทยาลัยการทัพบก เปน รองผูบัญชาการ
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
๑๑๙. พลตรี ธวัชชัย บุญศรี
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานพั ฒ นาภาค ๑ หน ว ย
บัญชาการทหารพัฒนา เปน เสนาธิการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา
๑๒๐. พลตรี ประดิษฐชัย บุญรักษ
รองผู บั ญ ชาการศู น ย รั ก ษาความปลอดภั ย เป น
ผูบัญชาการศูนยรักษาความปลอดภัย
๑๒๑. พลตรี ธนกฤต วิจิตร
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องบั ญ ชาการกองทั พ ไทย เป น
หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําเสนาธิการทหาร
๑๒๒. พลตรี วรพล มีพลัง
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องบั ญ ชาการกองทั พ ไทย เป น
ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
๑๒๓. พลตรี ชาตรี ชางเรียน
รองจเรทหาร เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการ
กองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๑๒๔. พลตรี ชัยยนต เทียมชัยภูมิ
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานตรวจสอบภายในทหาร
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๑๒๕. พลตรี สราภัย ประหารขาศึก
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องบั ญ ชาการกองทั พ ไทย เป น
หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองผูบัญชาการทหารสูงสุด
๑๒๖. พลเรือตรี วีระวัฒน ทิพยโสภณ ผูบัญชาการกองเรือลําน้ํา กองเรือยุทธการ เปน
หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองผูบัญชาการทหารสูงสุด
๑๒๗. พลอากาศตรี สมบัติ ชูเลิศ
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เปน หัวหนานายทหาร
ฝายเสนาธิการประจํารองผูบัญชาการทหารสูงสุด
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๑๒๘. พลตรี วิศณุ ศรียะพันธ
รองเจากรมกิจการพลเรือนทหาร เปน ผูชว ย
หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการทหารสูงสุด
๑๒๙. พลตรี ไพรัช โพธิ์อุบล
ผูอํา นวยการศูน ย เทคโนโลยี สารสนเทศทหาร
กรมการสื่อสารทหาร เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๑๓๐. พลตรี สุริยัณห ปอมเปน
รองเจากรมสารบรรณทหาร เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๑๓๑. พลตรี วรวิทย ดรุณชู
รองผู บั ญ ชาการวิ ท ยาลั ย เสนาธิ ก ารทหาร
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๑๓๒. พลตรี อุดม พูลสวัสดิ์
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุน หนวยบัญชาการ
ทหารพัฒนา เปน ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
๑๓๓. พลตรี สุพจน เจริญรัตนกุล
รองเสนาธิ ก ารหน ว ยบั ญ ชาการทหารพั ฒ นา
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๑๓๔. พลตรี นริศ วงศสิงห
รองเจากรมยุทธบริการทหาร เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๑๓๕. พลอากาศตรี ณัฐวัฒน ศิริมณีกรานต รองปลัดบัญชีทหาร เปน รองจเรทหาร
๑๓๖. พลตรี พิสุทธิ์ เปาอินทร
ผูท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องบั ญ ชาการกองทั พ ไทย เป น
รองปลัดบัญชีทหาร
๑๓๗. พลตรี รักบุญ มนตสัตตา
รองปลัดบัญชีทหาร เปน ผูบัญชาการโรงเรียน
เตรียมทหาร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
๑๓๘. พลตรี พรพิพัฒน เบญญศรี
ผู บั ญ ชาการโรงเรี ย นเตรี ย มทหาร สถาบั น
วิชาการปองกันประเทศ เปน รองปลัดบัญชีทหาร
๑๓๙. พลตรี ปรารภ สระวาสี
ผูอํานวยการสํานักปฏิบัติการ กิจการพลเรือนทหาร
กรมกิจการพลเรือนทหาร เปน รองเจากรมกิจการพลเรือนทหาร
๑๔๐. พลตรี กฤษดา นรภูมิพิภัชน
ผูอํานวยการสํานักวิเทศสัมพันธ กรมขาวทหาร
เปน รองเจากรมกิจการชายแดนทหาร
๑๔๑. พลตรี อนุศักดิ์ เผานาค
ผูอํานวยการสํานักงานยุทธโยธา กรมยุทธบริการ
ทหาร เปน ผูอํานวยการสํานักวิเทศสัมพันธ กรมขาวทหาร
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๑๔๒. พลตรี วัฒนา ฤทธิ์เรืองเดช
ผู อํ า นวยการศู น ย ก ารโทรคมน าคมทหาร
กรมการสื่อสารทหาร เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๑๔๓. พลตรี วิสิษฐ แจงประจักษ
ผู อํา นวยการศู น ย ศึ ก ษายุ ท ธศาสตร สถาบั น
วิชาการปองกันประเทศ เปน รองผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกัน
ประเทศ
๑๔๔. พลตรี ภัทรวรรธ คงพันธุ
ผูอํานวยการสํานักงานทหารพัฒนา หนวยบัญชาการ
ทหารพัฒนา เปน รองเจากรมสารบรรณทหาร
๑๔๕. พลตรี อนันต กาญจนปาน
เสนาธิการหนวยบัญชาการปองกันภัยทางอากาศ
เปน ผูอํานวยการสํานักงานทหารพัฒนา หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
๑๔๖. พลตรี ยงยศ คงแถวทอง
ผู อํา นวยการสํา นั ก งานพั ฒ นาภาค ๓ หน ว ย
บัญชาการทหารพัฒนา เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๑๔๗. พลตรี สมบูรณ แกวอยู
ผู ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ กอ ง บั ญช า ก าร ก อ งทั พ ไ ท ย
เปน ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๓ หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
๑๔๘. พลตรี วิศิษฐ วิศิษฏโยธิน
ผู อํา นวยการสํา นั ก งานพั ฒ นาภาค ๔ หน ว ย
บัญชาการทหารพัฒนา เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๑๔๙. พลตรี นเรนทร สิริภูบาล
ผูท รงคุณ วุฒิก องบัญ ชาการกองทัพ ไทย เปน
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุน หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
๑๕๐. พลตรี นุโรจน รอดโพธิ์ทอง
ผูชวยผูบัญชาการศูนยรักษาความปลอดภัย เปน
รองผูบัญชาการศูนยรักษาความปลอดภัย
๑๕๑. พลตรี บุญเลิศ ทัศนครองสินธุ
รองเจากรมแผนที่ทหาร ฝายบริหาร เปน รองเจากรม
แผนที่ทหาร ฝายวิชาการ
๑๕๒. พลตรี วินัย เสมสวัสดิ์
รองเจากรมแผนที่ทหาร ฝา ยปฏิบัติก าร เปน
รองเจากรมแผนที่ทหาร ฝายบริหาร
๑๕๓. พลตรี นพดล โชติศิริ
รองเจากรมแผนที่ทหาร ฝายวิชาการ เปน รองเจากรม
แผนที่ทหาร ฝายปฏิบัติการ
๑๕๔. พลตรี ชํานิ รักเรือง
รองเจากรมกิจการชายแดนทหาร เปน รองเจากรม
ยุทธบริการทหาร
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๑๕๕. พลตรี อุทัย ปานเสนห
หั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํา
รองเสนาธิการทหาร เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๑๕๖. พลเรือตรี ธนกาญจน ใครครวญ
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน ผูบัญ ชาการ
โรงเรียนชางฝมือทหาร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
๑๕๗. พลอากาศตรี อนิรุท กิตติรัต
หั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํา
รองผูบัญชาการทหารอากาศ เปน รองเจากรมยุทธการทหาร
๑๕๘. พลเรือตรี อิทธิพล มกรเสน
ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
เสนาธิการทหาร เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๑๕๙. พันเอก ประเสริฐ ทองดี
เปน ผูอํา นวยการสํา นัก ปฏิบัติก ารกิจ การ
พลเรือนทหาร กรมกิจการพลเรือนทหาร
๑๖๐. พันเอก ประภาณ สุวรรณวัฒน
เป น ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานยุ ท ธโยธา
กรมยุทธบริการทหาร
๑๖๑. พันเอก สุรจิตต วิจารณ
เปน ผูอํานวยการศูนยการโทรคมนาคมทหาร
กรมการสื่อสารทหาร
๑๖๒. พันเอก สุรสิทธิ์ ถนัดทาง
เป น ผู อํ า นวยการศู น ย ศึ ก ษายุ ท ธศาสตร
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
๑๖๓. พันเอก ขจรศักดิ์ ปองอาณา
เป น ผู อํา นวยการสํ า นัก งานพั ฒ นาภาค ๔
หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
๑๖๔. พันเอก นิวัติ สุบงกฎ
เปน ผูชวยผูบัญชาการศูนยรักษาความปลอดภัย
๑๖๕. พันเอก สรวุธ จันทถิระ
เปน ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในทหาร
๑๖๖. นาวาเอกหญิง สมพร กาญจนโกศล เปน ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทหาร กรมการสื่อสารทหาร
๑๖๗. พันเอก กฤษณพณ ถนอมกุลบุตร
ประจําเสนาธิการทหาร
๑๖๘. พันเอก ศุภประพงศ ทินกร ณ อยุธยา
รองเสนาธิการทหาร
๑๖๙. นาวาเอก ดนัยศักดิ์ กาญจนะวสิต

เปน ผูช วยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิ การ
เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
เปน รองเจากรมขาวทหาร
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๑๗๐. พันเอก ณกรณ ภูสวาสดิ์

เปน ผูชวยผูบัญชาการสถาบัน วิช าการปองกัน

๑๗๑. พันเอก ขจรพล ทองอารีย
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
๑๗๒. พันเอก ประสิทธิ์ กองสุข
๑๗๓. พันเอก หัสพงศ ยุวนวรรธนะ
บัญชาการทหารพัฒนา
๑๗๔. นาวาเอก ประจักษ สันทัดเลขา
ประจํารองผูบัญชาการทหารสูงสุด
๑๗๕. นาวาเอก จีรพัฒน ปานสกุณ
รองเสนาธิการทหาร
๑๗๖. นาวาเอก พลเดช เจริญพูล
๑๗๗. พันเอก สุวิทย อัมพรรัตน
๑๗๘. พันเอก ลูกเพ็ชร เสียงกอง
๑๗๙. พันเอก สุชาติ อยูสวัสดิ์
๑๘๐. พันเอก ณัฐชัย กสิผล
๑๘๑. พันเอก ชูชีพ สุขหมื่น
๑๘๒. นาวาเอกหญิง วรรณภา รินทกุล
๑๘๓. พันเอก สุรศักดิ์ สาตราวาหะ
๑๘๔. พันเอก ฉลวย แยมโพธิ์ใช
๑๘๕. พันเอก เจษฎา รณฤทธิวิชัย
๑๘๖. พันเอก ปรัชญา เรืองแสงดี

เปน รองผูบัญ ชาการวิ ทยาลัย เสนาธิก ารทหาร

ประเทศ

เปน รองเสนาธิการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา
เปน ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๑ หนวย
เป น ผู ช ว ยหั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก าร
เปน หัว หนา นายทหารฝา ยเสนาธิก ารประจํา
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน

รองเจากรมยุทธการทหาร
ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก
๑๘๗. พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
เสนาธิการทหารบก เปน รองผูบัญชาการทหารบก
๑๘๘. พลเอก วิโรจน บัวจรูญ
ผูชวยผูบัญชาการทหารบก เปน ประธานคณะ
ที่ปรึกษากองทัพบก
๑๘๙. พลเอก วิชญ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เปน ผูชวยผูบัญชาการ
ทหารบก

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๕๙ ง
๑๙๐. พลโท พิรุณ แผวพลสง

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒

รองเสนาธิการทหารบก เปน เสนาธิการทหารบก

๑๙๑. พลโท วรวิทย พรรณสมัย
ผูบั ญ ชาการโรงเรีย นนายร อ ยพระจุล จอมเกล า
เปน ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
๑๙๒. พลโท ประยุทธ เมฆวิชัย
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษกองทั พ บก เป น ที่ ป รึ ก ษา
พิเศษกองทัพบก
ผู ช ว ยเสนาธิ ก ารทหารบกฝ า ยส ง กํ า ลั ง บํ า รุ ง
๑๙๓. พลโท บุญสราง มานะธรรม
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๑๙๔. พลโท คํานวณ เธียรประมุข
เจากรมสรรพาวุธทหารบก เปน ผูท รงคุณ วุฒิ
พิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๑๙๕. พลโท อดุล อุบล
เจากรมยุทธศึกษาทหารบก เปน ผูทรงคุณ วุฒิ
พิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๑๙๖. พลโท สันต จริยาจิรวัฒนา
นายทหารฝา ยเสนาธิ การประจํ า ผูบั ง คั บ บั ญ ชา
สํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๑๙๗. พลโท ศานิต พรหมาศ
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๑๙๘. พลโท ณัฐพล สมคะเน
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๑๙๙. พลโท ณรงคศักดิ์ ภูอารีย
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๒๐๐. พลโท อภิศักดิ์ จงรักษ
ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๒๐๑. พลโท ดาวพงษ รัตนสุวรรณ
ผู ช ว ยเสนาธิ ก ารทหารบกฝ า ยยุ ท ธการ เป น
รองเสนาธิการทหารบก
๒๐๒. พลโท ธานินท เกตุทัต
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เปน ผูชวยเสนาธิการ
ทหารบกฝายสงกําลังบํารุง
๒๐๓. พลโท วีรวลิต จรสัมฤทธิ์
แมทัพนอยที่ ๒ เปน แมทัพภาคที่ ๒

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๕๙ ง

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐๔. พลโท สิงหศึก สิงหไพร
เปน เจากรมยุทธศึกษาทหารบก
๒๐๕. พลโท ปริญญา สมสุวรรณ
นายรอยพระจุลจอมเกลา
๒๐๖. พลโท รังสฤษดิ์ แจงเจนกิจ
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๐๗. พลตรี อักษรา เกิดผล
ทหารบกฝายยุทธการ
๒๐๘. พลตรี สุรศักดิ์ กาญจนรัตน
ทหารบกฝายกิจการพลเรือน
๒๐๙. พลตรี ธนดล เผาจินดา
เปน ผูบัญชาการหนวยบัญชาการรักษาดินแดน
๒๑๐. พลตรี เอกชัย วัชรประทีป
ทหารบก
๒๑๑. พลตรี ทวี แจมจํารัส
ทหารบก (อัตรา พลโท)
๒๑๒. พลตรี ธวัชชัย สมุทรสาคร
๒๑๓. พลตรี โปฎก บุนนาค
เปน ผูบัญชาการหนวยบัญชาการสงครามพิเศษ
๒๑๔. พลตรี เดนชัย เชวงโชติ
กองทัพบก
๒๑๕. พลตรี เพรียว พินัยนิติศาสตร
กองทัพบก
๒๑๖. พลตรี อัศวิน รัชฎานนท
๒๑๗. พลตรี อนันตร บุญรําไพ
นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒

ผู บั ญ ชาการหน ว ยบั ญ ชาการรั ก ษาดิ น แดน
ที่ปรึกษากองทัพบก เปน ผูบัญชาการโรงเรียน
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษกองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย
เจากรมยุทธการทหารบก เปน ผูชวยเสนาธิการ
เจากรมกิจการพลเรือนทหารบก เปน ผูชวยเสนาธิการ
รองผู บั ญชาการหน วยบั ญชาการรั ก ษาดิ น แดน
รองเจากรมสรรพาวุธทหารบก เปน เจากรมสรรพาวุธ
เจากรมพลาธิการทหารบก เปน เจากรมพลาธิการ
รองแมทัพภาคที่ ๒ เปน แมทัพนอยที่ ๒
รองผู บัญชาการหน วยบั ญชาการสงครามพิเศษ
รองเจากรมยุทธศึกษาทหารบก เปน ที่ปรึกษา
เจ า กรมการสารวั ต รทหารบก เป น ที่ ป รึ ก ษา
รองแมทัพนอยที่ ๒ เปน ที่ปรึกษากองทัพบก
รองปลัดบัญชีทหารบก เปน รองหัวหนาคณะ

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๕๙ ง

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒

๒๑๘. พลตรี พีระสิทธิ์ บัววิรัตน
รองเจ า กรมการทหารสื่ อ สาร เป น นายทหาร
ฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา สํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๑๙. พลตรี เติมศักดิ์ อาภรณเอี่ยม เจ า กรมข า วทหารบก เป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
เจากรมสงกําลังบํารุงทหารบก เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
๒๒๐. พลตรี ชวลิต ศรีศิลปนันทน
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๒๑. พลตรี นพพร เจริญศิริ
รองเจากรมการทหารชาง เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเ ศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๒๒. พลตรี ภูวดล ไวทยกุล
รองเจากรมสรรพาวุธทหารบก เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๒๓. พลตรี ธวัชชัย ศศิประภา
รองเจากรมแพทยทหารบก เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๒๔. พลตรี พรเลิศ จําเรียง
ผูอํ านวยการโรงพยาบาลอานันทมหิ ดล กรมแพทย
ทหารบก เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
รองแม ทั พ ภาคที่ ๑ เป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษ
๒๒๕. พลตรี องอาจ พงษศักดิ์
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๒๖. พลตรี เอกนันท รัตนโสภา รองแม ทั พ ภาคที่ ๑ เป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๒๗. พลตรี สนธยา ทรัพยสกุล
ผูบังคับการจังหวัดทหารบกสระแกว เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๒๘. พลตรี เอกศักดิ์ ไสยสุข
ผูบัญชาการกองบัญชาการชวยรบที่ ๒ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๒๙. พลตรี ชูรัช เสนหเมือง
ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๔ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๓๐. พลตรี กําธร ชาญยุทธการ ผูบังคับการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๕๙ ง

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒

๒๓๑. พลตรี เชาวฤทธิ์ ศิริกิจ
ผูบัญชาการกองพลทหารมาที่ ๑ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๓๒. พลตรี สมชาย อุตมะ
ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑ เป น ผูทรงคุณวุ ฒิ
พิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๓๓. พลตรี วรากร เพิ่มพูล
ผูบัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๓ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๓๔. พลตรี โฆษิต สมุทรผอง
รองแมทัพภาคที่ ๔ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
(อัตรา พลโท)
๒๓๕. พลตรี คณิศร สาสูงเนิน
รองผู บั ญ ชาการหน ว ยบั ญ ชาการสงครามพิ เ ศษ
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๓๖. พลตรี บัญชา สิทธิวรยศ
รองเจากรมยุทธศึกษาทหารบก เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๓๗. พลตรี กิตติพงษ อุณหกะ
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเ ศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๓๘. พลตรี ตอเกียรติ อรัณยะปาล ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเ ศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๓๙. พลตรี เอกธนัช จิรสินธิปก
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเ ศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๔๐. พลตรี ดํารงค ศรีประเสริฐ
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเ ศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๔๑. พลตรี ณัฐชัย ใบเงิน
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๔๒. พลตรี ณัฏฐพลชัย วิเศษสินธุ นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า ผู บั ง คั บ บั ญ ชา
สํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๔๓. พลตรี อํานวย ทองสุโชติ
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเ ศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๔๔. พลตรี ฉัตรชัย สาริกัลยะ
เจากรมการเงินทหารบก เปน รองปลัดบัญชีทหารบก

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๕๙ ง

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒

๒๔๕. พลตรี จิรเดช สิทธิประณีต

ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน เลขานุการกองทัพบก

๒๔๖. พลตรี ชูเกียรติ เธียรสุนทร

ผูบัญชาการศูนยการกําลังสํารอง เปน รองผูบัญชาการ

หนวยบัญชาการรักษาดินแดน
๒๔๗. พลตรี วิชิต ศรีประเสริฐ

รองแมทัพภาคที่ ๑ เปน รองผูบัญชาการหนวย

บัญชาการรักษาดินแดน
๒๔๘. พลตรี อิทธิพล ทองดี

ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ผูบัญชาการศูน ย

การกําลังสํารอง
๒๔๙. พลตรี ปฐมพงศ ประถมภัฏ

เสนาธิการกรมการทหารชาง เปน รองเจากรม

การทหารชาง
๒๕๐. พลตรี อุดมศักดิ์ นิมิตรกุล

เสนาธิการกรมการทหารสื่อสาร เปน รองเจากรม

การทหารสื่อสาร
๒๕๑. พลตรี จักรรัตน ธาราพิทักษ

ผูบัญชาการศูนยซอมสรางสิ่งอุปกรณสายสรรพาวุธ

กรมสรรพาวุธทหารบก เปน รองเจากรมสรรพาวุธทหารบก
๒๕๒. พลตรี เกริกชัย จันทรสุวานิชย

ผูบัญชาการศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธ

ทหารบก เปน รองเจากรมสรรพาวุธทหารบก
๒๕๓. พลตรี วุทธิ์ วิมุกตะลพ

ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน เจากรมการขนสง

๒๕๔. พลตรี กิตติพล ภัคโชตานนท

ผู อํ า นวยการโรงพยาบาลพระมงกุ ฎ เกล า

ทหารบก
ศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา เปน รองเจากรมแพทยทหารบก
๒๕๕. พลตรี กฤษฎา ดวงอุไร

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร

กรมแพทยทหารบก เปน ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา
๒๕๖. พลตรี บุณยรักษ พูนชัย

ผู อํ า นวยการสถาบั น พยาธิ วิ ท ยา ศู น ย อํ า นวย

การแพทยพระมงกุฎเกลา เปน ผูอํานวยการสถาบัน วิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร กรมแพทย
ทหารบก

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๕๙ ง
๒๕๗. พลตรี บุญลือ วงษทาว

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรนารี เปน ผูอํานวยการ

สถาบันพยาธิวิทยา ศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา
๒๕๘. พลตรี ธีรยุทธ ศศิประภา
ผูอํานวยการกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร
พระมงกุฎเกลา ศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา เปน ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรนารี
๒๕๙. พลตรี ดิษถ สิงหเสนี
ผู ชํา นาญการกองทั พ บก เป น ผู อํา นวยการ
โรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทยทหารบก
๒๖๐. พลตรี ธีรชัย นาควานิช
รองแมทัพนอยที่ ๑ เปน รองแมทัพภาคที่ ๑
๒๖๑. พลตรี ไพบูลย คุมฉายา
ผู บั ญ ชาการกองพลที่ ๑ รั ก ษาพระองค เป น
รองแมทัพภาคที่ ๑
๒๖๒. พลตรี อุดมเดช สีตบุตร
ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ เปน รองแมทัพ
ภาคที่ ๑
๒๖๓. พลตรี วิลาศ อรุณศรี
ผูบัญชาการกองพลทหารมาที่ ๒ รักษาพระองค
เปน รองแมทัพนอยที่ ๑
๒๖๔. พลตรี กัมปนาท รุดดิษฐ
ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๕ เปน ผูบัญชาการ
กองพลที่ ๑ รักษาพระองค
๒๖๕. พลตรี อุทิศ สุนทร
ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑ เปน ผูบัญชาการ
กองพลทหารราบที่ ๙
๒๖๖. พลตรี อุกฤษฏ ณรงควิทย
ผู บั งคั บการจั งหวั ดทหารบกกาญจนบุ รี เป น
ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑
๒๖๗. พลตรี จีระศักดิ์ ชมประสพ
ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒ เปน รองแมทัพ
ภาคที่ ๒
๒๖๘. พลตรี ศักดิ์ศิลป กลั่นเสนาะ
เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๒ เปน รองแมทัพนอย
ที่ ๒
๒๖๙. พลตรี พจน เหรียญมณี
ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ เปน ผูบัญชาการ
กองบัญชาการชวยรบที่ ๒
๒๗๐. พลตรี ตอศักดิ์ เหลืองตระกูล
ผูบังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร เปน ผูบัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๒๑

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๕๙ ง

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗๑. พลตรี ชยันต หวยสูงเนิน
มณฑลทหารบกที่ ๒๒
๒๗๒. พลตรี สุชาต วายโสกา
มณฑลทหารบกที่ ๒๔
๒๗๓. พลตรี พิจิตร ลักษณะละมาย
มณฑลทหารบกที่ ๓๑
๒๗๔. พลตรี เดชา กิ่งวงษา
ภาคที่ ๔
๒๗๕. พลตรี จําลอง คุณสงค
ภาคที่ ๔
๒๗๖. พลตรี สุภัช วิชิตการ
กองพลทหารราบที่ ๕
๒๗๗. พลตรี กิตติ อินทสร
กองพลทหารราบที่ ๑๕
๒๗๘. พลตรี เบ็ญจรงค เจริญพร
มณฑลทหารบกที่ ๔๒
๒๗๙. พลตรี สําเร็จ ศรีหราย
บัญชาการสงครามพิเศษ
๒๘๐. พลตรี เชิดชัย จันทนเทศ
หนวยบัญชาการสงครามพิเศษ
๒๘๑. พลตรี เฉลิมชัย สิทธิสาท
ผูบัญชาการกองพลรบพิเศษที่ ๑
๒๘๒. พลตรี วีรัณ ฉันทศาสตรโกศล
ปองกันภัยทางอากาศ
๒๘๓. พลตรี นรินทร ลักขณา
ยุทธศึกษาทหารบก

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒

ผูบังคับการจังหวัดทหารบกรอยเอ็ด เปน ผูบัญชาการ
ผูบังคับการจังหวัดทหารบกนครพนม เปน ผูบัญชาการ
เสนาธิ ก ารกองทั พ ภาคที่ ๓ เป น ผู บั ญ ชาการ
ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๕ เปน รองแมทัพ
ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๕ เปน รองแมทัพ
ผูบังคับการจังหวัดทหารบกชุมพร เปน ผูบัญชาการ
ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เปน ผูบัญชาการ
ผูบัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๔ เปน ผูบัญชาการ
รองแมทัพภาคที่ ๔ เปน รองผูบัญชาการหนว ย
ผูบัญชาการกองพลรบพิเศษที่ ๑ เปน รองผูบัญชาการ
เสนาธิ การหน ว ยบั ญ ชาการสงครามพิ เ ศษ เป น
เลขานุการกองทัพบก เปน เสนาธิการหนวยบัญชาการ
เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารบก เปน รองเจากรม

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๕๙ ง

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘๔. พลตรี ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ
รองเจากรมยุทธศึกษาทหารบก
๒๘๕. พลตรี นิวัตร มีนะโยธิน
กรมยุทธศึกษาทหารบก
๒๘๖. พลตรี มุงสืบ ตะกรุดแกว
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๘๗. พลตรี เอกพร พินโปน
กระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๘๘. พลตรี จารุวุฒิ ศิระพลานนท
กระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๘๙. พลตรี วัฒนา ชีโสตร
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๙๐. พลตรี สุพงศ ศรีจํานง
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๙๑. พลตรี อุสาหะ หาญชนบท
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๙๒. พลตรี อรรฐพร โบสุวรรณ
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๙๓. พันเอก สินธุชัย สมานทรัพย
๒๙๔. พันเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
๒๙๕. พันเอก ศุภกร สงวนชาติศรไกร
๒๙๖. พันเอก กฤษฎา อารีรัชชกุล
๒๙๗. พันเอก ศุภชัย ศรีจักรโคตร
๒๙๘. พันเอก อดุลยเดช อินทะพงษ
๒๙๙. พันเอก ชนะทัพ อินทามระ
ทหารบก

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒

ผู บั ญ ชาการโรงเรี ย นเสนาธิ ก ารทหารบก เป น
ผูบัญชาการศูน ยการทหารราบ เปน เสนาธิก าร
เสนาธิ ก ารหน ว ยบั ญ ชาการรั ก ษาดิ น แดน เป น
นายทหารฝายเสนาธิการประจํา รัฐ มนตรีวาการ
นายทหารฝายเสนาธิการประจํา รัฐ มนตรีวาการ
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องบั ญ ชาการกองทั พ ไทย เป น
ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน
เปน เจากรมขาวทหารบก
เปน เจากรมยุทธการทหารบก
เปน เจากรมสงกําลังบํารุงทหารบก
เปน เจากรมกิจการพลเรือนทหารบก
เปน เจากรมการสารวัตรทหารบก
เปน เจากรมการเงินทหารบก
เป น ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานตรวจสอบภายใน

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๕๙ ง

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐๐. พันเอกหญิง ปรียาพันธ แสงอรุณ
พระมงกุฎเกลา
๓๐๑. พันเอก ไพโรจน พนาเวศร
๓๐๒. พันเอก ชัยวัฒน ฐิตสาโร
๓๐๓. พันเอก มังกร โกสินทรเสนีย
๓๐๔. พันเอก จรัญ พันธุนนท
สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
๓๐๕. พันเอก อุสไนท เฟองพูลนุช
กรมสรรพาวุธทหารบก
๓๐๖. พันเอก ดิลก ธีระเนตร
๓๐๗. พันเอก สุรพงษ พูลทรัพย
๓๐๘. พันเอก ตะวัน เรืองศรี
๓๐๙. พันเอก คนินทร วงศาโรจน
๓๑๐. พันเอก ธวัช สุกปลั่ง
๓๑๑. พันเอก วิชัย แชจอหอ
๓๑๒. พันเอก ไชยพร รัตแพทย
๓๑๓. พันเอก เสนห ทองคําใส
๓๑๔. พันเอก วิษณุ ไตรภูมิ
๓๑๕. พันเอก สาธิต พิธรัตน
๓๑๖. พันเอก ปราการ ชลยุทธ
๓๑๗. พันเอก อาธิศักดิ์ สุขสวัสดิ์วงศ
๓๑๘. พันเอก ธานี พูนสวัสดิ์
๓๑๙. พันเอก ชาญวุฒิ อินทุลักษณ
๓๒๐. พันเอก ธฤทธิ์ สุนทร
๓๒๑. พันเอก ธนา วิทยวิโรจน
๓๒๒. พันเอก สุรศักดิ์ บุญศิริ
พระองค

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒

เปน ผูอํานวยการกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร
เปน เสนาธิการหนวยบัญชาการรักษาดินแดน
เปน เสนาธิการกรมการทหารชาง
เปน เสนาธิการกรมการทหารสื่อสาร
เป น ผู บั ญ ชาการศู น ย ซ อ มสร า งสิ่ ง อุ ป กรณ
เป น ผู บั ญ ชาการศู น ย อุ ต สาหการสรรพาวุ ธ
เปน รองเจากรมพลาธิการทหารบก
เปน เสนาธิการกรมพลาธิการทหารบก
เปน ผูบังคับการจังหวัดทหารบกกาญจนบุรี
เปน ผูบังคับการจังหวัดทหารบกสระแกว
เปน เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๒
เปน ผูบังคับการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย
เปน ผูบังคับการจังหวัดทหารบกรอยเอ็ด
เปน ผูบังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร
เปน ผูบังคับการจังหวัดทหารบกนครพนม
เปน เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓
เปน ผูบัญชาการกองพลทหารมาที่ ๑
เปน ผูบัญชาการกองบัญชาการชวยรบที่ ๓
เปน ผูบัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๓
เปน ผูบัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๔
เปน ผูบังคับการจังหวัดทหารบกชุมพร
เปน เสนาธิการหนวยบัญชาการสงครามพิเศษ
เปน ผูบัญชาการกองพลทหารมา ที่ ๒ รักษา

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๕๙ ง

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๒๓. พันเอก ประธาน สงวนพงษ
๓๒๔. พันเอก สุทัศน กาญจนานนทกุล
๓๒๕. พันเอก สมวุฒิ แตงสาขา
๓๒๖. พันเอก ทวีชัย กฤษิชีวิน
๓๒๗. พันเอก ขวัญชัย วีระนาวิน
ประจําผูบังคับบัญชา
๓๒๘. พันเอก ไมตรี เตชานุบาล
สํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตราพลตรี)
๓๒๙. พันเอก เฉลิมพล ภิรมยไกรภักดิ์
สํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตราพลตรี)
๓๓๐. พันเอก มานะ สอนเสริม
สํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตราพลตรี)
๓๓๑. พันเอก ไกรสร ศรีสุข
๓๓๒. พันเอก ชนินทร สังฆโสภณ
๓๓๓. พันเอก ฦาชา มั่นศุข
๓๓๔. พันเอก เกรียง สะอาดรักษ
๓๓๕. พันเอก รณรงค บุญวนิช
๓๓๖. พันเอก นิรันดรฤทธิ์ มหารักขกะ
๓๓๗. พันเอก จรูญ ศรีเจริญ
๓๓๘. พันเอก ประเสริฐ เหลือวงศ
๓๓๙. พันเอก พลภัทร แทนทอง
๓๔๐. พันเอก อังกูรรัตน ชาญปรีชญา
๓๔๑. พันเอก สิทธิชัย สิริสัมพันธ
๓๔๒. พันเอก สมบัติ ศูนยกลาง
๓๔๓. พันเอก ชํานาญยุทธ อัมพรมุนี
๓๔๔. พันเอก จุลเดช จิตถวิล
๓๔๕. พันเอก ยิ่งชีพ เนียมแสง

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒

เปน ผูบัญชาการวิทยาลัยการทัพบก
เปน ผูบัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
เปน ผูบัญชาการศูนยการทหารราบ
เปน ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๕
เปน ผูชวยหัวหนาคณะนายทหาร ฝายเสนาธิการ
เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน

ผูชํานาญการกองทัพบก
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๕๙ ง
๓๔๖.
๓๔๗.
๓๔๘.
๓๔๙.
๓๕๐.
๓๕๑.
๓๕๒.
๓๕๓.

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

พันเอก ศักดา สาลีพันธ
พันเอก ณรงค สุดประเสริฐ
พันเอก กองยศ สุขโขใจดี
พันเอก วัลลภ เมืองแกว
พันเอก สุพจน ชุณหชัชวาลกุล
พันเอก รุธ ศิขรินทร
พันเอกหญิง ฤดีวิไล สามโกเศศ
พันเอกหญิง ละเอียด สรรคพานิช

เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก

กองทัพเรือ
๓๕๔. พลเรือเอก นิพนธ จักษุดุลย

ผูชวยผูบัญชาการทหารเรือ เปน รองผูบัญชาการ

ทหารเรือ
๓๕๕. พลเรือเอก ยอดชาย รักสําหรวจ
เปน ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ
๓๕๖. พลเรือเอก ธนา บุนนาค
ทหารเรือ
๓๕๗. พลเรือเอก ชัชวาลย อัมระปาล
พิเศษกองทัพเรือ
๓๕๘. พลเรือโท พะจุณณ ตามประทีป
พิเศษกองทัพเรือ (อัตราพลเรือเอก)
๓๕๙. พลเรือโท เถกิงศักดิ์ วังแกว
กองทัพเรือ (อัตราพลเรือเอก)
๓๖๐. พลเรือโท ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ
พิเศษกองทัพเรือ (อัตราพลเรือเอก)
๓๖๑. พลเรือโท นิคม หอมเจริญ
กองทัพเรือ

ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เปน ผูชวยผูบัญชาการ
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เปน ที่ปรึกษา
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
ปลัดบัญชีทหารเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
ผูบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
รองเสนาธิการทหารเรือ เปน ที่ปรึกษาพิเศษ

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๕๙ ง

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒

๓๖๒. พลเรือโท ณรงค เทศวิศาล
กองทัพเรือ (อัตราพลเรือเอก)
๓๖๓. พลเรือโท ศิริชัย ขนิษฐกุล
กองทัพเรือ (อัตราพลเรือเอก)
๓๖๔. พลเรือโท สุรศักดิ์ แกวแกมทอง
กองทัพเรือ (อัตราพลเรือเอก)
๓๖๕. พลเรือโท พีรสรรพ วัชรมูล
พิเศษกองทัพเรือ (อัตราพลเรือเอก)
๓๖๖. พลเรือโท ยุทธนา ฟกผลงาม
ทหารเรือ
๓๖๗. พลเรือโท รุงรัตน บุณยรัตพันธุ
กองเรือยุทธการ
๓๖๘. พลเรือโท สมพงษ เรืองสวัสดิ์
กองทัพเรือ
๓๖๙. พลเรือโท กัมปนาท ภูเจริญยศ
นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
๓๗๐. พลเรือโท อภิวัฒน ศรีวรรธนะ
ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือ
๓๗๑. พลเรือโท ฉลอง พัฒนโสภณ

ผูบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ

๓๗๒. พลเรือโท สมหมาย ปราการสมุทร
กองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๓๗๓. พลเรือโท อลังการ วิชัยกุล
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๓๗๔. พลเรือโท ธีรวัฒน ศรีถาพร
ทัพเรือสัตหีบ
๓๗๕. พลเรือโท สมมาตร วิมุกตานนท
อูทหารเรือ

ที่ปรึกษากองทัพ เรือ เปน ผู ทรงคุณ วุฒิพิเศษ

เจากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
รองเสนาธิการทหารเรือ เปน เจากรมยุทธศึกษา
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เปน รองผูบัญชาการ
ผูทรงคุณ วุฒิพิเศษกองทั พเรือ เปน ที่ปรึกษา
ผูบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เปน รองหัวหนาคณะ
ผู ช ว ยเสนาธิ ก ารทหารเรื อ ฝ า ยการข า ว เป น
เจากรมอูทหารเรือ เปน ที่ปรึกษากองทัพเรือ

ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม
ที่ ป รึ ก ษากองทั พ เรื อ เป น ผู บั ญ ชาการฐาน
รองผูบัญชาการกองเรือยุทธการ เปน เจากรม

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๕๙ ง

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒

๓๗๖. พลเรือโท ผจญ รามโกมุท
หั ว หน า น ายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รองผูบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๓๗๗. พลเรือโท ฆนัท ทองพูล
ผู ช ว ยเสนาธิ ก ารทหารเรื อ ฝ า ยกํา ลั ง พล เปน
ผูบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
๓๗๘. พลเรือโท ดํารงศักดิ์ หาวเจริญ
ผูชวยเสนาธิการทหารเรือฝายกิจการพลเรือน
เปน รองเสนาธิการทหารเรือ
๓๗๙. พลเรือโท สุรศักดิ์ หรุนเริงรมย
หั ว หน า น ายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
ผูบัญชาการทหารเรือ เปน รองเสนาธิการทหารเรือ
๓๘๐. พลเรือโท อภิชาต สุวรรณะชฎ
ผู ช ว ยเสนาธิ ก ารทหารเรื อ ฝ า ยยุ ท ธบริ ก าร
เปน ผูชวยเสนาธิการทหารเรือฝายกําลังพล
๓๘๑. พลเรือโท ชุมนุม อาจวงษ
ผู ช ว ยเสนาธิ ก ารทหารเรื อ ฝ า ยยุ ท ธการ เปน
ผูบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓
๓๘๒. พลเรือตรี วิฑูร สารชวนะกิจ
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ เรื อ เป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
พิเศษกองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๓๘๓. พลเรือตรี นิวัติ ศิริพละ
รองผูบั ญ ชาการหน ว ยบั ญ ชาการนาวิ กโยธิ น
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๓๘๔. พลเรือตรี วรศักดิ์ จันหนู
รองผูบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๓๘๕. พลเรือตรี ชัชวาล สีมานนทปริญญา ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ เรื อ เป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
พิเศษกองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๓๘๖. พลเรือตรี ธรรมนูญ สุขวัฒนา
เจากรมจเรทหารเรือ เปน หัวหนานายทหาร
ฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการทหารเรือ
๓๘๗. พลเรือตรี ศักดิ์ชาย อุบลเดชประชารักษ รองผูบั ญ ชาการหน ว ยบั ญ ชาการนาวิ กโยธิ น
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๓๘๘. พลเรือตรี โสภณ บุญชม
ผูบัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
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๓๘๙. พลเรือตรี ชัยวัฒน ภูทอง
เจากรมวิทยาศาสตรทหารเรือ เปน ผูบัญชาการ
ทัพเรือภาคที่ ๒
๓๙๐. พลเรือตรี พิสิษฐ กลิ่นเฟอง
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ เรื อ เป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
พิเศษกองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๓๙๑. พลเรือตรี วีระ อองศรี
รองเจากรมอูทหารเรือ เปน รองผูบัญชาการ
กองเรือยุทธการ
๓๙๒. พลเรือตรี วิฑูรย คัมภีระพันธุ
ผูบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๓๙๓. พลเรือตรี ภาคินัย อิศรางกูร ณ อยุธยาผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๓๙๔. พลเรือตรี ผสมทรัพย เกื้อหนุน
รองเจากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๓๙๕. พลเรือตรี ผจงศักดิ์ แสงแกว
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ เรื อ เป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
พิเศษกองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๓๙๖. พลเรือตรี มนตรักษ แสงอราม
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ เรื อ เป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
พิเศษกองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๓๙๗. พลเรือตรี นิรุทธ หงสประสิทธิ์
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานวิ จั ย และพั ฒ นาการ
ทางทหารกองทัพเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๓๙๘. พลเรือตรี กิตติพงษ เกษะโกมล
ผู ชํา นาญการกองทั พ เรื อ เป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
พิเศษกองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๓๙๙. พลเรือตรี ชัยวัฒน ศรีอักขรินทร
รองปลัดบัญชีทหารเรือ เปน ปลัดบัญชีทหารเรือ
๔๐๐. พลเรือตรี ชัยวัฒน เอี่ยมสมุทร
เจากรมชางโยธาทหารเรือ เปน ผูชวยเสนาธิการ
ทหารเรือฝายกิจการพลเรือน
๔๐๑. พลเรือตรี พลวัฒน สิโรดม
ผูบัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษา
ทหารเรือ เปน ผูชวยเสนาธิการทหารเรือฝายการขาว
๔๐๒. พลเรือตรี อมรโชติ สุจิรัตน
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ เรื อ เป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
พิเศษกองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
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๔๐๓. พลเรือตรี ชัชรินทร ชูศรี
รองผู บั ญ ชาการฐานทั พ เรื อ สั ต หี บ เป น ผู ช ว ย
เสนาธิการทหารเรือฝายยุทธบริการ
๔๐๔. พลเรือตรี ฉลาด พานิชวงศ
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเ ศษ
กองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๔๐๕. พลเรือตรี ณรงค พิพฒ
ั นาศัย เจากรมยุทธการทหารเรือ เปน ผูชวยเสนาธิการ
ทหารเรือฝายยุทธการ
๔๐๖. พลเรือตรี สารนิติ์ ทองประสม ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเ ศษ
กองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๔๐๗. พลเรือตรี สุรพงษ ชะระอ่ํา
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน รองเจากรมอูทหารเรือ
๔๐๘. พลเรือตรี ธงชัย ใจเย็น
รองผูบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เปน ผูบัญชาการ
หนวยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
๔๐๙. พลเรือตรี สมชัย มนัสรังษี
เจากรมอิเล็กทรอนิกสทหารเรือ เปน รองเจากรม
ยุทธศึกษาทหารเรือ
๔๑๐. พลเรือตรี มนตรักษ นิลกลัด รองผูบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เปน เจากรม
สารบรรณทหารเรือ
๔๑๑. พลเรือตรี สุพจน สุดประเสริฐ ผู อํ า นวยการศู น ย ศึ ก ษายุ ท ธศาสตร ท หารเรื อ
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เปน รองผูบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓
๔๑๒. พลเรือตรี ประสิทธิ์ กังสดาร รองผูบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพเรือ
๔๑๓. พลเรือตรี พิสนั ต รัตนภูเพ็ชร ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน เจากรมวิทยาศาสตร
ทหารเรือ
๔๑๔. พลเรือตรี ศรายุทธ แดงเทศ
รองผูบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เปน ผูชํานาญการ
กองทัพเรือ
๔๑๕. พลเรือตรี ทวีวุฒิ พงศพิพัฒน ผูชํานาญการกองทัพเรือ เปน เจากรมการสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
๔๑๖. พลเรือตรี เสมา สุวรรณโชติ
เจากรมสารบรรณทหารเรือ เปน รองผูบัญชาการ
หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
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๔๑๗. พลเรือตรี วัลลภ หังสวนัส
ผู ชํา นาญการกองทั พ เรื อ เป น รองเจ า กรม
ยุทธศึกษาทหารเรือ
๔๑๘. พลเรือตรี สมพล อุณหเลขกะ
รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ เปน ผูชํานาญการ
กองทัพเรือ
๔๑๙. พลเรือตรี บรรจบ ปรีชา
เจากรมสวัสดิการทหารเรือ เปน ผูชํานาญการ
กองทัพเรือ
เสนาธิ ก ารหน ว ยบั ญ ช าการนาวิ ก โยธิ น
๔๒๐. พลเรือตรี ณรงครตั น โพธิ์แดง
เปน รองผูบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
๔๒๑. พลเรือตรี สุกิจ แดงมั่นคง
หั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รองผูบัญชาการทหารเรือ เปน รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ
๔๒๒. พลเรือตรี สุธีร ธรรมประดิษฐ
ผู ช ว ยหั ว หน า คณะนายทหารฝ า ยเสนาธิ ก าร
ประจําผูบังคับบัญชา เปน ผูชํานาญการกองทัพเรือ
๔๒๓. พลเรือตรี พิจารณ ธีรเนตร
รองเจากรมยุทธการทหาร เปน ผูบัญชาการ
กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ
๔๒๔. พลเรือตรี วสันต แจงยอดสุข
ผูชํานาญการกองทัพเรือ เปน รองเสนาธิการ
กองเรือยุทธการ
๔๒๕. พลเรือตรี มนตรี สระแกว
เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ เปน เจากรมจเร
ทหารเรือ
๔๒๖. พลเรือตรี ธีระพงศ ศรีสุวรรณ
รองเจากรมขาวทหาร เปน เสนาธิการโรงเรียน
นายเรือ
๔๒๗. พลเรือตรี ณะ อารีนิจ
รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ เปน ผูอํานวยการ
สํานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ
๔๒๘. พลเรือตรี ชัยณรงค เจริญรักษ
เสนาธิ ก ารฐานทั พ เรื อ สั ต หี บ เป น เจ า กรม
ชางโยธาทหารเรือ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปน เกล า
๔๒๙. พลเรือตรี กิติพัฒน วัฒนาวงศ
กรมแพทยทหารเรือ เปน ผูชํานาญการกองทัพเรือ
๔๓๐. พลเรือตรี สุระพล ไทยพีระกุล
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน เจากรมสวัสดิการ
ทหารเรือ
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๔๓๑. พลเรือตรี ธนะรัตน อุบล
ผูชํานาญการกองทัพเรือ เปน ผูบัญ ชาการ
วิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
๔๓๒. พลเรือตรี ทวีป สุขพินิจ
เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เปน รองผูบัญชาการ
ทัพเรือภาคที่ ๑
๔๓๓. พลเรือตรี อนุทัย รัตตะรังสี
ผู บั ญ ชาการโรงเรี ย นเสนาธิ ก ารทหารเรื อ
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองผูบัญชาการทหารเรือ
๔๓๔. พลเรือตรี เริงฤทธิ์ บุญสงประเสริฐ หั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
ผูชวยผูบัญชาการทหารเรือ เปน รองผูบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
๔๓๕. พลเรือตรี ธราธร ขจิตสุวรรณ
ผูบัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓
เปน ผูบัญชาการกองเรือลําน้ํา กองเรือยุทธการ
๔๓๖. พลเรือตรี จรูญ จาตุรพงศ
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน หัวหนานายทหาร
ฝายเสนาธิการประจําเสนาธิการทหารเรือ
๔๓๗. พลเรือตรี บุญชัย มรินทรพงษ
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ เรื อ เป น ผู บั ญ ชาการ
ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓
๔๓๘. พลเรือตรี พีรศักดิ์ วัฒนรณชัย
เสนาธิ ก ารกรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารเรื อ เป น
ผูบัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
๔๓๙. พลเรือตรี กมล อุณหกะ
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ เรื อ เป น เสนาธิ ก าร
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
๔๔๐. พลเรือตรี สรชา ศรประทุม
ผู บั ญ ชาการกองเรื อ บรรทุ ก เฮลิ ค อปเตอร
กองเรือยุทธการ เปน ผูบัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
ผูบัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หนวยบัญชาการ
๔๔๑. พลเรือตรี สนธยา นอยฉายา
นาวิกโยธิน เปน รองผูบัญชาการหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
๔๔๒. พลเรือตรี ดํารงค สารสิทธิ์
ผูบัญชาการโรงเรียนชางฝมือทหาร สถาบัน
วิชาการปองกันประเทศ เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจํากองบัญชาการกองทัพเรือ
๔๔๓. พลเรือตรี สุรศิษฎ สวางจันทร
รองเจากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เปน รองผูบัญชาการ
ทัพเรือภาคที่ ๑
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๔๔๔. พลเรือตรี นภดล สุธัมมสภา
รองผูบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เปน เจากรม
อิเล็กทรอนิกสทหารเรือ
๔๔๕. พลเรือตรี ชัชวรรณ งามปลั่ง
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน หัวหนานายทหาร
ฝายเสนาธิการประจําผูชวยผูบัญชาการทหารเรือ
๔๔๖. พลเรือตรี ศักดิ์นรินทร เจริญสุข
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน รองผูบญ
ั ชาการ
ฐานทัพเรือสัตหีบ
๔๔๗. พลเรือตรี บรรจง พาประเสริฐ
เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เปน นายทหาร
ฝายเสนาธิการประจํากองบัญชาการกองทัพเรือ
๔๔๘. พลเรือตรี เรืองทิพย เทียนทอง
เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๓ เปน รองผูบัญชาการ
ทัพเรือภาคที่ ๓
๔๔๙. พลเรือตรี จําลอง วังสดาน
ผู บั ญ ชาการศู น ย ก ารฝ ก หน ว ยบั ญ ชาการ
นาวิกโยธิน เปน เสนาธิการหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
๔๕๐. พลเรือตรี สมศักดิ์ พยัคคง
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน ผูชวยผูอํานวยการ
ฝายผลิต อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ
๔๕๑. พลเรือตรี หมอมหลวงบวรลักษณ กมลาศน รองผูบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เปน
รองปลัดบัญชีทหารเรือ
ผู ช ว ยผู อํ า นวยการฝ า ยผลิ ต อู ท หารเรื อ
๔๕๒. พลเรือตรี อนันต สุขณียุทธ
พระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ เปน ผูชวยหัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
๔๕๓. พลเรือตรี ทวีศักดิ์ มั่นชวนนท
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน รองผูบัญชาการ
ทัพเรือภาคที่ ๒
๔๕๔. พลเรือตรี ศิริชัย เทียนศิริ
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ เรื อ เป น เสนาธิ ก าร
ทัพเรือภาคที่ ๒
๔๕๕. พลเรือตรี สฤษดิ์ชัย สุทธิพงศ
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา กรมแพทยทหารเรือ
๔๕๖. พลเรือตรี ธํารง เดชวรรณ
นายทหารฝายเสนาธิการประจํากองบัญชาการ
กองทัพเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
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๔๕๗. พลเรือตรี สมปอง สังขสุวรรณ
นายทหารฝายเสนาธิการประจํากองบัญชาการ
กองทัพเรือ เปน ผูบัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
๔๕๘. พลเรือตรี ชัยสินธุ ญาดี
ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
รองปลัดกระทรวงกลาโหม เปน เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑
๔๕๙. พลเรือตรี ศุภพงษ ศิริสนธิ
หั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
เสนาธิการทหารเรือ เปน เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ
๔๖๐. พลเรือตรี ณรงค นิลกาญจน
ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
รองผูบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๖๑. พลเรือตรี พัลลภ ตมิศานนท
เจากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทหารเรือ เปน เจากรมยุทธการทหารเรือ
๔๖๒. พลเรือตรี พังพล ศิริสังขไชย
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน ผูบัญชาการ
กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร กองเรือยุทธการ
๔๖๓. พลเรือตรี สรรเสริญ ทิพนาวารัตน
หั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รองเสนาธิการทหาร เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๖๔. พลเรือตรี นาวิน ธนเนตร
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน เสนาธิการทัพเรือ
ภาคที่ ๓
๔๖๕. นาวาเอกหญิง อรพินธ เหมือนเดช
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๖๖. นาวาเอก สมชาย นิลพิบูลย
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๖๗. นาวาเอก เฉลิมพล สี่พร
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๖๘. นาวาเอก สุรพล ตาปนานนท
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๖๙. นาวาเอก ธีระ จรเจริญ
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๗๐. นาวาเอก ไพบูลย พรรณสมัย
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๗๑. นาวาเอก ตติย บุนนาค
เปน ผูอํานวยการศูนยทันตกรรม กรมแพทย
ทหารเรือ
๔๗๒. นาวาเอก พันเลิศ แกลวทนงค
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๗๓. นาวาเอก ประวิทย พิพิธโกศลวงศ
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๗๔. นาวาเอก ผดุงศักดิ์ อินทรประสิทธิ์ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
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๔๗๕. นาวาเอก ธวัชชัย ควรประดิษฐ
๔๗๖. นาวาเอก ไตรขวัญ ไกรฤกษ
นาวิกโยธิน
๔๗๗. นาวาเอก สนธิ ไพนุพงศ
๔๗๘. นาวาเอก วิสิฏฐ พณิชยกุล
๔๗๙. นาวาเอกหญิง นิธินาถ งอกงาม
๔๘๐. นาวาเอก วิทวัส ณ นคร
๔๘๑. นาวาเอก เกรียงศักดิ์ สุกใส
๔๘๒. นาวาเอก คณิต ศริพันธุ
๔๘๓. นาวาเอก ธัชรณ มธุรส
๔๘๔. นาวาเอก วรวิทย รังสรรคสวัสดิ์
๔๘๕. นาวาเอก ดุสิต รามโกมุท
๔๘๖. นาวาเอก เอกศักดิ์ ทุกขสูญ
๔๘๗. นาวาเอก นฤดม ชวนะเสน
๔๘๘. นาวาเอก ทักษิณ ฤกษสังเกตุ
๔๘๙. นาวาเอก ประพฤติพร อักษรมัต
๔๙๐. นาวาเอก ณ ณรงค ทวีวัฒน
ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒

เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เปน ผูบญ
ั ชาการศูนยการฝกหนวยบัญชาการ
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป น ผู อํ า นวยการศู น ย ศึ ก ษายุ ท ธศาสตร

กองทัพอากาศ
๔๙๑. พลอากาศเอก อนาวิล ภิรมยรัตน
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษกองทั พ อากาศ เป น
รองผูบัญชาการทหารอากาศ
๔๙๒. พลอากาศเอก อภิสิทธิ์ จุลโมกข
รองเสนาธิการทหาร เปน ประธานคณะที่ปรึกษา
กองทัพอากาศ
๔๙๓. พลอากาศเอก พิธพร กลิ่นเฟอง
ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ เปน หัวหนาคณะ
นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๕๙ ง

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒

๔๙๔. พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร ผูบัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
เปน ผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ
๔๙๕. พลอากาศโท คํารบ ลียะวณิช
รองหั ว หน า คณะนายทหารฝ า ยเสนาธิ ก าร
ประจําผูบังคับบัญชา เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศเอก)
๔๙๖. พลอากาศโท ธงชัย ธารนพ
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศเอก)
๔๙๗. พลอากาศโท ศรีเชาวน จันทรเรือง รองเสนาธิการทหารอากาศ เปน ผูบัญชาการ
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
๔๙๘. พลอากาศโท ประจิน จั่นตอง
รองเสนาธิการทหารอากาศ เปน เสนาธิการ
ทหารอากาศ
๔๙๙. พลอากาศโท สัณฑพงศ รื่นรมย
ปลัดบัญชีทหารอากาศ เปน ที่ปรึกษาพิเศษ
กองทัพอากาศ
ผู ทรงคุ ณวุ ฒิ พิ เศษกองทั พอากาศ เป น
๕๐๐. พลอากาศโท อายุตม พลับจาง
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศเอก)
๕๐๑. พลอากาศโท ภควัต รื่นพิพัฒน
ผู ช ว ยเสนาธิ ก ารทหารอากาศฝ า ยกิ จ การ
พลเรือน เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศเอก)
๕๐๒. พลอากาศโท ไมตรี โอสถหงษ
ผู ช ว ยเสนาธิ ก ารทหารอากาศฝ า ยการข า ว
เปน รองเสนาธิการทหารอากาศ
๕๐๓. พลอากาศโท สมนึก สวัสดิ์ถึก
หั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
ผูบัญชาการทหารอากาศ เปน รองหัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
๕๐๔. พลอากาศโท วินัย เปลงวิทยา
ผู ช ว ยเสนาธิ ก ารทหารอากาศฝ า ยยุ ท ธการ
เปน รองเสนาธิการทหารอากาศ
๕๐๕. พลอากาศโท เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย ผูชวยเสนาธิการทหารอากาศฝายยุทธบริการ
เปน รองเสนาธิการทหารอากาศ
๕๐๖. พลอากาศโท สุทธิพล ศรีกังวาล
หั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รองผูบัญชาการทหารสูงสุด เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศโท)
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๕๐๗. พลอากาศตรี สุรพล ศิริรัตน
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศโท)
๕๐๘. พลอากาศตรี อมร แสงสุพรรณ
รองเจากรมแพทยทหารอากาศ เปน เจากรม
แพทยทหารอากาศ
๕๐๙. พลอากาศตรี โพชฌงค ซื่อสัตย
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศโท)
ผูชํานาญการกองทัพอากาศ เปน หัวหนานายทหาร
๕๑๐. พลอากาศตรี ปรีชัย หาญเจนลักษณ
ฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการทหารอากาศ
๕๑๑. พลอากาศตรี วุฒิชัย คชาชีวะ
เจากรมสวัสดิการทหารอากาศ เปน ผูชว ย
เสนาธิการทหารอากาศฝายกิจการพลเรือน
๕๑๒. พลอากาศตรี นิวัตน นกนอย
ผู อํ า นวยการศู น ย ก ารสงครามทางอากาศ
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศโท)
๕๑๓. พลอากาศตรี กรรชิต สุวรรณฉิม
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศโท)
๕๑๔. พลอากาศตรี สมเกียรติ สะอาดรักษ ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศโท)
๕๑๕. พลอากาศตรี ไพบูลย สิงหามาตย เจากรมจเรทหารอากาศ เปน ผูทรงคุณวุ ฒิ
พิเศษกองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศโท)
๕๑๖. พลอากาศตรี อิทธิศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ รองเจ า กรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารอากาศ เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศโท)
๕๑๗. พลอากาศตรี ตรีทศ สนแจง
ผู ช ว ยปลั ด บั ญ ชี ท หารอากาศ เป น ผู ช ว ย
เสนาธิการทหารอากาศฝายยุทธบริการ
๕๑๘. พลอากาศตรี วีรนันท หาญสวธา
รองปลัดบัญชีทหารอากาศ เปน ปลัดบัญชี
ทหารอากาศ
๕๑๙. พลอากาศตรี อารยะ งามประมวญ รองผู บั ญ ชาการโรงเรี ย นนายเรื อ อากาศ
เปน ผูชวยเสนาธิการทหารอากาศฝายการขาว
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๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒

๕๒๐. พลอากาศตรี ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ เจากรมยุทธการทหารอากาศ เปน ผูชวย
เสนาธิการทหารอากาศฝายยุทธการ
๕๒๑. พลอากาศตรี ภูมิใจ วิบูลยรณรงค
เลขานุการกองทัพอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศโท)
๕๒๒. พลอากาศตรี ธงชัย เเฉลมเขตร
รองเจากรมยุทธการทหาร เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศโท)
๕๒๓. พลอากาศตรี เสนาะ วาริทสวัสดิ์
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
ทหารอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๒๔. พลอากาศตรี วราวุธ คันธา
เสนาธิการกรมแพทยทหารอากาศ เปน
รองเจากรมแพทยทหารอากาศ
๕๒๕. พลอากาศตรี บวรศักดิ์ ลับไพรี
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เปน ผูอํานวยการ
สํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ
๕๒๖. พลอากาศตรี คะเชนทร วิเศษรจนา
ผูชํานาญการกองทัพอากาศ เปน รองเจากรม
ยุทธศึกษาทหารอากาศ
๕๒๗. พลอากาศตรี สุจินต แชมชอย
ผูชวยปลัดบัญชีทหารอากาศ เปน รองปลัด
บัญชีทหารอากาศ
๕๒๘. พลอากาศตรี ชนนนาถ เทพลิบ
รองเจากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เปน
ผูอํานวยการศูนยการสงครามทางอากาศ
๕๒๙. พลอากาศตรี ณรงคภพ ชุมสวัสดิ์
ผู อํ า นวยการโรงพยาบาลจั น ทรุ เ บกษา
กรมแพทยทหารอากาศ เปน เสนาธิการกรมแพทยทหารอากาศ
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เปน ผูชํานาญการ
๕๓๐. พลอากาศตรี ชํานาญ เอกวัฒน
กองทัพอากาศ
๕๓๑. พลอากาศตรี ฤกษฤทธิ์ พวงทอง
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เปน เจากรม
สวัสดิการทหารอากาศ
๕๓๒. พลอากาศตรี อนันตศักดิ์ อะดุงเดชจรูญ ผู ช ว ยหั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก าร
ประจําผูบัญชาการทหารอากาศ เปน เลขานุการกองทัพอากาศ
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๕๓๓. พลอากาศตรี ถาวร มณีพฤกษ
เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศ เปน
รองผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ
๕๓๔. พลอากาศตรี จิรศักดิ์ ชนะสิทธิ์
ผูชํานาญการกองทัพอากาศ เปน รองเจากรม
ยุทธศึกษาทหารอากาศ
๕๓๕. พลอากาศตรี สมพล พูนทวีธรรม
หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
เสนาธิการทหารอากาศ เปน เจากรมจเรทหารอากาศ
๕๓๖. พลอากาศตรี จอม รุงสวาง
ผูบญ
ั ชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เปน เจากรมยุทธการทหารอากาศ
๕๓๗. นาวาอากาศเอก ธีระเดช รวมทรัพย
เปน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ
๕๓๘. นาวาอากาศเอก อุดม เปยมพรกุล
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๓๙. นาวาอากาศเอก มานิตย ศัตรูลี้
เปน ผูอํานวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา
กรมแพทยทหารอากาศ
๕๔๐. นาวาอากาศเอก ธงชัย เพ็งเดือน
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๔๑. นาวาอากาศเอก ประทาน สิริสรรพ
เป น หั ว หน านายทหารฝ ายเสนาธิ ก าร
ประจํารองผูบัญชาการทหารอากาศ
๕๔๒. นาวาอากาศเอกหญิง นิลวรรณ วรวินิต เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๔๓. นาวาอากาศเอก สายยันต นาคพิพัฒน
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๔๔. นาวาอากาศเอก อาจจิตต เอี่ยมระหงษ
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๔๕. นาวาอากาศเอกหญิง ชวนพิศ จันทรยิ้ม เปน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ
๕๔๖. นาวาอากาศเอก ปญญา ศรีสําราญ
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๔๗. นาวาอากาศเอก วรฉัตร ธารีฉัตร
เปน ผูบัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหาร
อากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
๕๔๘. นาวาอากาศเอก วันชัย ศิริสนธิ
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๔๙. นาวาอากาศเอก ณพล ฤาไชยคาม
๕๕๐. นาวาอากาศเอก พีระยุทธ แกวไสย
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๕๑. นาวาอากาศเอก สุพจน รัศมิทัต
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๕๒. นาวาอากาศเอก สุรพันธ ประพฤติ
เป น หั ว หน านายทหารฝ ายเสนาธิ ก าร
ประจําเสนาธิการทหารอากาศ
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๕๕๓. นาวาอากาศเอก อนุรักษ โสภณพินิจ
๕๕๔. นาวาอากาศเอก อารมย ปถวี
๕๕๕. นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ เย็นใจ
๕๕๖. นาวาอากาศเอก นิรันดร ยิ้มสรวล
๕๕๗. นาวาอากาศเอก ยุคลชัย จูฑะพุทธิ
๕๕๘. นาวาอากาศเอก สมัย ธิมาชัย
๕๕๙. นาวาอากาศเอก หมอมหลวงนวเทวัญ เทวกุล
๕๖๐. นาวาอากาศเอก พิศิษฐ นาคสุวรรณ
๕๖๑. นาวาอากาศเอก ปฏิพันธ วะนะสุข
เสนาธิการประจําผูบัญชาการทหารอากาศ
๕๖๒. นาวาอากาศเอก อรรณพ วรรณวรวิทย
๕๖๓. นาวาอากาศเอก สุระ หอมชิต
๕๖๔. นาวาอากาศเอก วาณิชย อนุตรินทร
๕๖๕. นาวาอากาศเอกหญิง ฟริยา ขอนแกน
๕๖๖. นาวาอากาศเอกหญิง นิตยา อิ่มอโนทัย
๕๖๗. นาวาอากาศเอก ธงชัย ชูความดี
๕๖๘. นาวาอากาศเอก ประกิต ศกุณสิงห
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
เปน เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศ
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
เปน ผูชวยปลัดบัญชีทหารอากาศ
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
เปน ผู ช วยหั ว หน านายทหารฝ าย
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน

ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผูชวยปลัดบัญชีทหารอากาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

ราชกิ จ จานุ เ บกษาฉบั บ นี้ ได้ มี ก ารขอแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ในส่ ว นของ
การแก้คําผิด
เล่มที่ ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๓๓ ง ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ หน้าที่ ๗๒
คลิก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/033/72.PDF
จึ ง ขอเรี ย นท่ า นผู้ ป ระสงค์ จะใช้ ข้ อมู ลของราชกิ จจานุ เ บกษาฉบั บ นี้
ขอให้ท่านเปิดข้อมูลการแก้คําผิดประกอบด้วย

กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา

