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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง ใหนายทหารรับราชการ
มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ ให น ายทหารรั บ ราชการสนองพระเดชพระคุ ณ
ดังตอไปนี้
กระทรวงกลาโหม
๑. พลตรี นภนต สร า งสมวงษ นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํา รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงกลาโหม เปน หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒. พลเอก กิตติพงษ เกษโกวิท รองผูบัญชาการทหารสูงสุด เปน ปลัดกระทรวงกลาโหม
๓. พลอากาศเอก อภิสิท ธิ์ จุล โมกข ประธานคณะที่ป รึก ษากองทัพ อากาศ เปน
รองปลัดกระทรวงกลาโหม
๔. พลเอก วิทวัส รชตะนัน ทน ผูอํา นวยการสํา นัก นโยบายและแผนกลาโหม เปน
รองปลัดกระทรวงกลาโหม
๕. พลเรือเอก รพล คําคลาย เสนาธิการทหารเรือ เปน รองปลัดกระทรวงกลาโหม
๖. พลเอก สืบพงศ เปาวรัตน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เปน หัวหนา
นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
๗. พลเอก บัณฑูร ติปยานนท ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เปน ผูอํานวยการสํานัก
นโยบายและแผนกลาโหม
๘. พลเอก สุ ชี พ กิ จ วารี เจ า กรมเสมี ย นตรา เป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษสํา นั ก งาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๙. พลโท กลชัย พรรณเชษฐ ที่ปรึกษาสถาบัน วิช าการปองกันประเทศ เปน หัวหนา
นายทหารฝายเสนาธิการประจําปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๐. พลโท วัช ระ อักษรศรี ผูทรงคุณวุฒิพิเ ศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป น
ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
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๑๑. พลโท พิ พัฒ นโ ชติ สิท ธิชั ยนาม รองผูอํ านวยการศู น ย การอุ ตสาหกรรมปอ งกั น
ประเทศและพลังงานทหาร เปน ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๒. พลโท หมอมหลวงประสบชัย เกษมสันต ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๓. พลโท อดิ ศ ร สุ ว รรณตรา เจ า กรมวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ก ลาโหม เป น
ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๔. พลเรื อ โท นคร ทนุ ว งษ เจ า กรมอุ ท กศาสตร เป น ที่ ป รึ ก ษาพิ เ ศษสํา นั ก งาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๕. พลโท ธรรมรัชต เจริญกุล เจากรมการสรรพกําลังกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๑๖. พลโท ประภัสสร เศวตภาณุ หัวหนานายทหารประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวง
การตางประเทศ สํานักนโยบายและแผนกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม (อัตรา พลเอก)
๑๗. พลโท กวี ประเคนรี ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๑๘. พลโท สกนธ สัจจานิตย เจากรมการเงินกลาโหม เปน เจากรมเสมียนตรา
๑๙. พลโท ชัยรัตน ชีระพันธุ รองเจากรมพระธรรมนูญ เปน เจากรมพระธรรมนูญ
๒๐. พลโท พั ช ราวุ ธ วงษ เ พชร ผูท รงคุณ วุฒิ พิเ ศษสํา นัก งานปลัด กระทรวงกลาโหม
เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๑. พลโท พรสิน พงษ สุวรรณ ผู ทรงคุ ณวุฒิ พิเ ศษสํานัก งานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๒. พลโท พี ร ะพั น ธ อภิ ช าตนนท หั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รองปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๒๓. พลโท สราวุฒิ ชลออยู เจากรมการพลังงานทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกัน
ประเทศและพลังงานทหาร เปน รองผูอํานวยการศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร
๒๔. พลโท อภิชาต แสงรุงเรือง หัวหนานายทหารประสานงานการพัฒนาระบบราชการ
สวนประสานงานการพัฒนาระบบราชการกลาโหม เปน เจากรมการเงินกลาโหม
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๒๕. พลโท สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน เจากรมการ
สรรพกําลังกลาโหม
๒๖. พลโท เรื อ งป ญ ญา โคปาละสุ ต ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม
เปน เจากรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม
๒๗. พลโท พิทัก ษ เกีย รติพั น ธ ผูท รงคุ ณวุฒิ พิเศษสํา นักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน เจากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
๒๘. พลโท สิ ร วุ ฒิ สุ คั น ธนาค ที่ ป รึ ก ษาสํา นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป น
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๙. พลตรี สุ พ ล ไชยพิ ณ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป น ผู ช ว ยหั ว หน า นายทหาร
ฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวา การกระทรวงกลาโหม
๓๐. พลตรี ทนงศักดิ์ จินดาลัทธ ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ผูชวยหัวหนานายทหาร
ฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
๓๑. พลตรี การุญ อินทองคํา ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูชวย
หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
๓๒. พลเรือตรี ธนุส สุญาณเศรษฐกร ผูบัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ
กองเรือยุทธการ เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๓. พลอากาศตรี จิรศักดิ์ ชนะสิทธิ์ รองเจากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เปน หัวหนา
นายทหารฝายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๔. พลตรี อาคม สุ ข ะสุ ค นธ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ สํา นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป น
ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๕. พลตรี ชนะพล แกววาตะ ผูบัญชาการหนวยขาวกรองทางทหาร เปน ที่ปรึกษา
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๖. พลตรี จุฑ าธุ ช กุ ญชรานุ สสรณ ผูท รงคุณ วุฒิ สํา นัก งานปลั ดกระทรวงกลาโหม
เปน ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๗. พลเรื อ ตรี สุ ร พล วรพั น ธ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ สํา นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป น
ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
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๓๘. พลตรี จักรี ตันติพงศ ผูอํานวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนยการอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศและพลังงานทหาร เปน ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๙. พลตรี นิพนธวิทย วุฒิรณฤทธิ์ ที่ปรึกษาทางเทคนิค กรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และอวกาศกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๔๐. พลตรี สั ญ ญลั ก ขณ เกิ ด ผล ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๔๑. พลตรี ทรงพล ไพนุพงศ หัวหน าสํานักงานคณะกรรมการอุ ตสาหกรรมปองกั น
ประเทศ กรมการอุ ตสาหกรรมทหาร ศูน ยการอุตสาหกรรมปองกั น ประเทศและพลังงานทหาร
เปน หัวหนานายทหารประสานงานการพัฒนาระบบราชการ สวนประสานงานการพัฒนาระบบ
ราชการกลาโหม
๔๒. พลตรี กฤช กุวานนท ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน หัวหนา
นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการตางประเทศ สํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๔๓. พลตรี ศิลปชัย สรภักดี ตุลาการพระธรรมนูญหัวหนาศาลทหารกลาง เปน หัวหนา
สํานักตุลาการทหาร
๔๔. พลตรี รัตนพัน ธุ โรจนะภิร มย ผูชว ยเจา กรมพระธรรมนูญ เปน รองเจา กรม
พระธรรมนูญ
๔๕. พลตรี กฤษพงศ แก ว จิ น ดา เสนาธิ ก ารศู น ย ก ารอุ ต สาหกรรมป อ งกั น ประเทศ
และพลั ง งานทหาร เป น เจ า กรมการพลั ง งานทหาร ศู น ย ก ารอุ ต สาหกรรมป อ งกั น ประเทศ
และพลังงานทหาร
๔๖. พลเรื อตรี พี ระศัก ดิ์ กมลศิลป ผูบั ญชาการฐานทั พเรื อสงขลา ทัพ เรือ ภาคที่ ๒
เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๗. พลตรี จิร ะ โกมุท พงศ ตุล าการพระธรรมนูญ หัว หนา ศาลทหารกรุง เทพ เปน
ผูชวยเจากรมพระธรรมนูญ
๔๘. พลตรี สถาพร เกียรติภิญโญ หัวหนาอัยการทหาร เปน ตุล าการพระธรรมนูญ
หัวหนาศาลทหารกลาง
๔๙. พลตรี จาตุ ภั ท ร รั ต นวิ จิ ต ร ตุ ล าการพระธรรมนู ญ ประจํ า สํ า นั ก ตุ ล าการทหาร
เปน ตุลาการพระธรรมนูญหัวหนาคณะฝายศาลทหารสูงสุด
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๕๐. พลตรี ชัยณรงค ดิษยเดช ตุลาการพระธรรมนูญหัวหนาคณะ ฝายศาลทหารสูงสุด
เปน ตุลาการพระธรรมนูญหัวหนาศาลทหารกรุงเทพ
๕๑. พลตรี ธี ร ะพงศ อุ ไ รเลิ ศ นายทหารประสานงานการพั ฒ นาระบบราชการ
สวนประสานงานการพัฒนาระบบราชการกลาโหม เปน เสนาธิการศูน ยการอุตสาหกรรมปองกัน
ประเทศและพลังงานทหาร
๕๒. พลตรี ฉัตรชัย ไกรสรพงษ ผูอํานวยการศูนยพัฒนาปโตรเลียมภาคเหนือ กรมการ
พลั ง งานทหาร ศู น ย ก ารอุ ต สาหกรรมป อ งกั น ประเทศและพลั ง งานทหาร เป น รองเจ า กรม
การพลังงานทหารฝายวิชาการ ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร
๕๓. พลตรี อรรคเดช ครุธเวโช เสนาธิการกรมการพลังงานทหาร ศูนยการอุตสาหกรรม
ปองกัน ประเทศและพลังงานทหาร เปน ผูอํานวยการศูน ยพัฒ นาปโตรเลียมภาคเหนือ กรมการ
พลังงานทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร
๕๔. พลตรี พนั ส แสนสมบัติ รองเจ ากรมการพลั ง งานทหารฝ า ยวิช าการ ศู น ย ก าร
อุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๕๕. พลตรี สุวิช า แกวรุงเรือง นายทหารฝายเสนาธิการประจําปลัดกระทรวงกลาโหม
เปน ผูชาํ นาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๕๖. พลตรี จิต ตสัก ก เจริญ สมบัติ นายทหารฝา ยเสนาธิก ารประจํา รัฐ มนตรีวา การ
กระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๕๗. พลตรี ธั ญ ญพรหม อั ศ วจิ น ดา ผู ช ว ยหั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํา
รองปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๕๘. พันเอก อํานาจ รอดสวัสดิ์ เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐ มนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม
๕๙. พัน เอก สถาพร มหารักษิต เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐ มนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม
๖๐. พันเอก ชัยวิวัฒน จันทรสุเทพ เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม
๖๑. พันเอก เถกิงศักดิ์ เครือหงส เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม
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๖๒. พันเอก ธนรัตน รื่นเริง เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจําปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๓. พัน เอก อาวุธ แสงตะวัน เปน ผูช ว ยหัว หนา นายทหารฝา ยเสนาธิก ารประจํ า
รองปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๔. พันเอก นิติพัฒน กฤดิสวนสมบัติ เปน นายทหารประสานงานการพัฒนาระบบ
ราชการ สวนประสานงานการพัฒนาระบบราชการกลาโหม
๖๕. พันเอก สุนทร พุกชาญคา เปน หัวหนาอัยการทหาร
๖๖. พันเอก พัฒนพงศ เกิดอุดม เปน ตุลาการพระธรรมนูญประจําสํานักตุลาการทหาร
๖๗. พันเอก วีรชัย อิน ทุโศภน เปน ผูอํานวยการสํานักสงเสริม อุตสาหกรรมปองกัน
ประเทศ ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร
๖๘. นาวาอากาศเอก ฐิต มะมวงแกว เปน เสนาธิการกรมการพลังงานทหาร ศูน ยการ
อุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร
๖๙. พันเอก กฤษฎา เต็มบุญเกียรติ เปน ผูอํานวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนยการ
อุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร
๗๐. พัน เอก สกาวฤกษ ทองเปราะ เป น รองผู บัญ ชาการศูน ยอํา นวยการสรา งอาวุ ธ
ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร
๗๑. พัน เอก นเรศน มี ล าภ เป น ที่ ป รึ ก ษาทางเทคนิ ค กรมเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และอวกาศกลาโหม
๗๒. พันเอก เฉลิม คูหาวิชานันท เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๓. นาวาเอก สําเริง เทียนแกว เปน ผูชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๔. พันเอก วีระเดช จิตตคันธา เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๕. พันเอก เกรียงไกร สุบิน เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๖. พันเอก สมเจตน คลายอุดม เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๗. พันเอก บุญธรรม เชยชื่นกลิ่น เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๘. พันเอก ไทศิริ แสงทวีป เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๙. พันเอก ศุภจิตร ศุภมานพ เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๘๐. พันเอก สรโกเศศ เปยมญาติ เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๘๑. พันเอก ชุติกรณ สีตบุตร เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
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พันเอก กาจนพิจักษณ กาญจนทัพพะ เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พันเอก ผดุงศักดิ์ เกิดพิทักษ เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
นาวาอากาศเอก ชิดพล เกษมคุณ เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พันเอกหญิง จุฑารัตน จิตเมตตา เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พันเอกหญิง แกวปน โชติกะพุกกณะ เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พันเอกหญิง เพ็ญแข รอดประเสริฐ เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พันเอกหญิง นิ่มนวล ศักดิ์ศิริศิลป เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
นาวาเอกหญิง ภณินททิพย สาตราภัย เปน ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย
๙๐. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ประธานคณะที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
เปน เสนาธิการทหาร
๙๑. พลเอก พิรุณ แผวพลสง เสนาธิการทหารบก เปน รองผูบัญชาการทหารสูงสุด
๙๒. พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร ผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ เปน รองผูบัญชาการ
ทหารสูงสุด
๙๓. พลเอก เสถี ย ร เพิ่ ม ทองอิ น ทร ผู บั ญ ชาการหน ว ยบั ญ ชาการทหารพั ฒ นา
เปน ประธานคณะที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
๙๔. พลเอก สุ กิ จ ขมะสุ น ทร ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษกองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย
เปน ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
๙๕. พลอากาศเอก หมอมหลวงสุปรีชา กมลาศน ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ
เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการทหารสูงสุด
๙๖. พลโท วุ ฒิ นั น ท ลี ล ายุ ท ธ เจ า กรมสารบรรณทหาร เป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๙๗. พลโท อภิชัย พิณสายแกว เจากรมกิจการพลเรือนทหาร เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๙๘. พลโท ดุ ล กฤต รั ก ษ เ ผ า รองผู บั ญ ชาการหน ว ยบั ญ ชาการทหารพั ฒ น า
เปน ผูบัญชาการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

๙๙. พลโท ชยุ ติ สุ ว รรณมาศ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษกองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๑๐๐. พลโท สิ ท ธิ ชั ย อิ น ทเสน ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๑๐๑. พลเรือโท ธีรวัฒน ศรีถาพร ผูบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เปน รองเสนาธิการทหาร
๑๐๒. พลอากาศโท ไมตรี โอสถหงษ รองเสนาธิการทหารอากาศ เปน รองเสนาธิการทหาร
๑๐๓. พลโท นิพัทธ ทองเล็ก เจากรมกิจการชายแดนทหาร เปน ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการ
ปองกันประเทศ (อัตรา พลเอก)
๑๐๔. พลโท สุนัย สัม ปตตะวนิช ที่ปรึกษากองทัพบก เปน ที่ปรึกษาสถาบัน วิช าการ
ปองกันประเทศ (อัตรา พลเอก)
๑๐๕. พลเรื อ โท ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เชิ ด บุ ญ เมื อ ง หั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํา
รองปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ (อัตรา พลเรือเอก)
๑๐๖. พลเรือโท รุงรัตน บุณยรัตพันธุ รองผูบัญชาการกองเรือยุทธการ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเรือเอก)
๑๐๗. พลโท วิศ ณุ ศรียะพันธ ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการ
ทหารสูงสุด เปน เจากรมกิจการชายแดนทหาร
๑๐๘. พลโท เชาวฤทธิ์ ประภาจิตร จเรทหาร เปน ผูบัญชาการศูน ยปฏิบัติการตอตาน
การกอการรายสากล
๑๐๙. พลโท วีรฉัตร ครองวรฉัตร ผูบัญชาการศูนยปฏิบัติการตอตานการกอการรายสากล
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๑๑๐. พลโท ปริ ญ ญา บู ร ณางกู ร ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษกองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย
เปน เจากรมกิจการพลเรือนทหาร
๑๑๑. พลโท ธวัชชัย บุญศรี เสนาธิการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา เปน รองผูบัญชาการ
หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
๑๑๒. พลโท ธนกฤต วิจิตร หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําเสนาธิการทหาร เปน
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
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๑๑๓. พลตรี อรรถนพ ศิริศักดิ์ รองเจากรมขาวทหาร เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการ
ประจําผูบัญชาการทหารสูงสุด
๑๑๔. พลตรี ทวีป เนตรนิยม รองปลัดบัญชีทหาร เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการ
ประจําเสนาธิการทหาร
๑๑๕. พลตรี วิทวัส บุญยสัมพันธุ เจากรมการเงินทหาร เปน จเรทหาร
๑๑๖. พลตรี ศุ ภ ชั ย ภิ ร มย ภั ก ดี รองเสนาธิ ก ารหน ว ยบั ญ ชาการทหารพั ฒ นา เป น
เสนาธิการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา
๑๑๗. พลตรี พรเทพ พิริยะโยธิน รองเจากรมกําลังพลทหาร เปน เจากรมสารบรรณทหาร
๑๑๘. พลตรี สุภกิจ นุตสถิตย รองเจากรมการสื่อสารทหาร เปน เจากรมการสื่อสารทหาร
๑๑๙. พลตรี ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ รองเจากรมยุทธศึกษาทหารบก เปน ผูอํา นวยการ
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
๑๒๐. พลตรี โสภณ กอนแกว ผูอํานวยการสํานักงานแพทยทหาร เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๑๒๑. พลตรี สมโภช นนทชั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ สํา นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป น
ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ (อัตรา พลโท)
๑๒๒. พลตรี ปริญญา แตแดงเพชร รองเจากรมสารบรรณทหาร เปน หัวหนานายทหาร
ฝายเสนาธิการประจํารองผูบัญชาการทหารสูงสุด
๑๒๓. พลตรี อนันต กาญจนปาน ผูอํานวยการสํานักงานทหารพัฒนา หนวยบัญชาการ
ทหารพัฒนา เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๑๒๔. พลตรี ชัยรัฐ ยิ่งยง ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๑๒๕. พลตรี องอาจ รัตนวิชัย ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๑๒๖. พลตรี ลือ วิทยากาญจน ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๕ หนวยบัญชาการ
ทหารพัฒนา เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๑๒๗. พลเรื อ ตรี มนตรี สระแก ว เจ า กรมจเรทหารเรื อ เป น หั ว หน า นายทหาร
ฝายเสนาธิการประจํารองผูบัญชาการทหารสูงสุด
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๑๒๘. พลอากาศตรี สมศัก ดิ์ ไทยเพ็ช ร รองผูอํา นวยการศูน ย วิจัย พัฒนาวิท ยาศาสตร
เทคโนโลยี ก ารบิ น และอวกาศกองทั พ อากาศ เป น หั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รองผูบัญชาการทหารสูงสุด
๑๒๙. พลตรี ยุ ท ธนา เชาวน เ ชฎฐ ผู อํ า นวยการสํ า นั ก นโยบายและแผนกํ า ลั ง พล
กรมกําลังพลทหาร เปน รองเจากรมกําลังพลทหาร
๑๓๐. พลตรี ยุทธศักดิ์ ธนะธนิต ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ผูอํานวยการสํานักงาน
แพทยทหาร
๑๓๑. พลอากาศตรี วิจิ ตร จิ ตรภั กดี ผู อํา นวยการสํา นัก บริห ารทรัพ ยากร สํ านัก งาน
ปลัดบัญชีทหาร เปน รองปลัดบัญชีทหาร
๑๓๒. พลตรี สุรจิตต วิจารณ ผูอํานวยการศูนยการโทรคมนาคมทหาร กรมการสื่อสารทหาร
เปน รองเจากรมการสื่อสารทหาร
๑๓๓. พลตรี ธิวา เพ็ญเขตกรณ ผูอํานวยการสํานักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง กรมกิจการ
ชายแดนทหาร เปน ผูอํานวยการสํานักขาวกรอง กรมขาวทหาร
๑๓๔. พลตรี กฤษณพณ ถนอมกุลบุตร ผูชว ยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํ า
เสนาธิการทหาร เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๑๓๕. พลตรี สุพจน ธํามรงครัตน ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๑๓๖. พลตรี ภุช พงศ พงษศิริ รองเจา กรมกิจ การพลเรือ นทหาร เปน ผูท รงคุณ วุฒิ
กองบัญชาการกองทัพไทย
๑๓๗. พลตรี ยงยศ คงแถวทอง ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เปน รองเจากรม
กิจการพลเรือนทหาร
๑๓๘. พลตรี ณัศพล กัน ตะปติ นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการทหารสูงสุด
เปน รองเจากรมสารบรรณทหาร
๑๓๙. พลตรี วสั น ต สุ ริ ย มงคล ผู อํ า นวยการสํ า นั ก ข า วกรอง กรมข า วทหาร
เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๑๔๐. พลตรี สี ห นาท วงศาโรจน ผู อํ า นวยการสํ า นั ก วางแผนการฝ ก ร ว มและผสม
กรมยุทธการทหาร เปน รองเจากรมขาวทหาร
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๑๔๑. พลเรือตรี วีระพันธ สุขกอน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน รองเจากรมกําลังพลทหาร
๑๔๒. พันเอก กอเกียรติ พิทักษวงศ เปน นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการ
ทหารสูงสุด
๑๔๓. พันเอก เกรียงศักดิ์ หมีทอง เปน รองเสนาธิการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา
๑๔๔. พั น เอก สุ พ จน สุ ว รรณเตมี ย เป น ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานทหารพั ฒ นา
หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
๑๔๕. พั น เอก วี ร ะยุ ท ธ ม ว งป น เป น ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานพั ฒ นาภาค ๕
หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
๑๔๖. พันเอก ประยุทธ สีดอกพุด เปน ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนกําลังพล
กรมกําลังพลทหาร
๑๔๗. พันเอก วัลลภ รักเสนาะ เปน ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร
๑๔๘. พันเอก วันชัย เทียนเกษม เปน ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากร สํานักงานปลัด
บัญชีทหาร
๑๔๙. นาวาอากาศเอกหญิง ดวงฤดี คีรีวัฒน เปน เจากรมการเงินทหาร
๑๕๐. นาวาอากาศเอก ฤกษชัย ชีพสุม ล เปน ผูอํานวยการศูนยการโทรคมนาคมทหาร
กรมการสื่อสารทหาร
๑๕๑. พันเอก นราชัย ศรีคลาย เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๑๕๒. พันเอก ภูวดนย เชี่ยวเวช เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๑๕๓. พันเอก รังสรรค โพธิกนิษฐ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๑๕๔. พันเอก ธเนศ แสงจันทร เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๑๕๕. พันเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๑๕๖. พันเอก กฤติเดช ภูมิเรศทศสุนทร เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๑๕๗. พันเอก พั ฒนพงศ องอาจอิท ธิชัย เป น ผูชวยหั วหนานายทหารฝายเสนาธิการ
ประจําเสนาธิการทหาร
๑๕๘. พันเอก รัตนชัย สุวรรณเทศ เปน ผูอํานวยการสํานักวางแผนการฝกรวมและผสม
กรมยุทธการทหาร
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๑๕๙. พัน เอก สุรชาติ เหลือพรอม เปน ผูอํานวยการสํานักปฏิบัติการเพื่อความมั่น คง
กรมกิจการชายแดนทหาร
๑๖๐. พันเอก วสุ เฟองสํารวจ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๑๖๑. พันเอก พรเลิศ วรสีหะ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๑๖๒. นาวาเอก สัญญลักษณ รุงสัมพันธ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๑๖๓. นาวาอากาศเอก เลอพงษ ธนกิจเจริญพัฒน เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๑๖๔. นาวาเอก สมศักดิ์ วาณิชยเจริญ เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารอง
เสนาธิการทหาร
๑๖๕. นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์ มีมณี เปน รองเจากรมการสื่อสารทหาร
๑๖๖. พันเอก ธนะ เชียงทอง เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๑๖๗. พันเอกหญิง กฤตยา ชมไพศาล เปน ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก
๑๖๘. พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา รองผูบัญชาการทหารบก เปน ผูบัญชาการทหารบก
๑๖๙. พลเอก ธีระวัฒน บุณยะประดับ ผูชวยผูบัญชาการทหารบก เปน รองผูบัญชาการ
ทหารบก
๑๗๐. พลเอก วิช ญ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผูชวยผูบัญชาการทหารบก เปน ประธาน
คณะที่ปรึกษากองทัพบก
๑๗๑. พลเอก สุ ทั ศ น ฤทธิ ส มิ ต ที่ ป รึ ก ษาพิ เ ศษสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๑๗๒. พลโท พิเชษฐ วิสัยจร แมทัพภาคที่ ๔ เปน ผูชวยผูบัญชาการทหารบก
๑๗๓. พลโท ยุทธศิลป โดยชื่น งาม ผูบัญชาการหนวยบัญชาการปองกันภัยทางอากาศ
เปน ผูชวยผูบัญชาการทหารบก
๑๗๔. พลโท ดาวพงษ รัตนสุวรรณ รองเสนาธิการทหารบก เปน เสนาธิการทหารบก
๑๗๕. พลโท มาโนช เปรมวงศศิริ รองเสนาธิการทหารบก เปน หัวหนาคณะนายทหาร
ฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
๑๗๖. พลโท คณิต สาพิทักษ แมทัพภาคที่ ๑ เปน ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
๑๗๗. พลโท ทนงศักดิ์ อภิรักษโยธิน แมทัพภาคที่ ๓ เปน ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
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๑๗๘. พลโท มาลัย คิ้วเที่ยง รองเสนาธิการทหารบก เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
(อัตรา พลเอก)
๑๗๙. พลโท วิทยา ชอวิเชียร เจากรมแพทยทหารบก เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
(อัตรา พลเอก)
๑๘๐. พลโท ชาย คําวงษา รองหัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๑๘๑. พลโท พฤกษ สุวรรณทัต ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเ ศษ
กองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๑๘๒. พลโท ศรุต นาควัช ระ ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เปน ผูทรงคุณ วุฒิพิเ ศษ
กองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๑๘๓. พลโท กสิก ร คีรีศ รี ผูท รงคุณ วุฒิพิเ ศษกองทัพ บก เปน ผูท รงคุณ วุฒิพิเ ศษ
กองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๑๘๔. พลโท วิลาศ เย็น บํารุง ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเ ศษ
กองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๑๘๕. พลโท ณัฏฐพลชัย วิเศษสิน ธุ ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๑๘๖. พลโท กิตติพงษ อุณหกะ ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๑๘๗. พลโท อรุณ สมตน ผูชวยเสนาธิการทหารบกฝายกําลังพล เปน รองเสนาธิการทหารบก
๑๘๘. พลโท ศิริชัย ดิษฐกุล ผูชวยเสนาธิการทหารบกฝายขาว เปน รองเสนาธิการทหารบก
๑๘๙. พลโท จิระเดช โมกขะสมิต แมทพั นอยที่ ๑ เปน รองเสนาธิการทหารบก
๑๙๐. พลโท ธวัชชัย สมุทรสาคร แมทัพนอยที่ ๒ เปน แมทัพภาคที่ ๒
๑๙๑. พลโท วรรณทิพย วองไว แมทัพนอยที่ ๓ เปน แมทัพภาคที่ ๓
๑๙๒. พลโท สหชาติ พิพิธ กุล ผูอํา นวยการศูน ยอํา นวยการแพทยพ ระมงกุฎ เกลา
เปน เจากรมแพทยทหารบก
๑๙๓. พลโท ธวั ช ชั ย ศศิ ป ระภา ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษกองทั พ บก เป น ผู อํา นวยการ
ศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

๑๙๔. พลตรี อํา พน ชู ป ระทุ ม ผู บั ญ ชาการกองพลทหารป น ใหญ ต อ สู อ ากาศยาน
เปน ผูชวยเสนาธิการทหารบกฝายกําลังพล
๑๙๕. พลตรี วิลาศ อรุณศรี รองแมทัพนอยที่ ๑ เปน ผูชวยเสนาธิการทหารบกฝายขาว
๑๙๖. พลตรี อุดมเดช สีตบุตร รองแมทัพภาคที่ ๑ เปน แมทัพภาคที่ ๑
๑๙๗. พลตรี อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต รองแมทัพภาคที่ ๔ เปน แมทัพภาคที่ ๔
๑๙๘. พลตรี ธีรชัย นาควานิช รองแมทัพภาคที่ ๑ เปน แมทัพนอยที่ ๑
๑๙๙. พลตรี คมสัน มานวกุล รองแมทัพภาคที่ ๒ เปน แมทัพนอยที่ ๒
๒๐๐. พลตรี ธงชัย เทพารักษ รองแมทัพภาคที่ ๓ เปน แมทัพนอยที่ ๓
๒๐๑. พลตรี ยอดยุทธ บุญญาธิการ รองผูบัญชาการหนวยบัญชาการปองกันภัยทางอากาศ
เปน ผูบัญชาการหนวยบัญชาการปองกันภัยทางอากาศ
๒๐๒. พลตรี จักรรัตน ธาราพิทักษ รองเจากรมสรรพาวุธทหารบก เปน เจากรมสรรพาวุธ
ทหารบก
๒๐๓. พลตรี ดิลก ธีระเนตร รองเจากรมพลาธิการทหารบก เปน เจา กรมพลาธิก าร
ทหารบก
๒๐๔. พลตรี ชาญชัยณรงค ธนารุณ รองแมทัพภาคที่ ๓ เปน ที่ปรึกษากองทัพบก
๒๐๕. พลตรี อกนิษฐ หมื่นสวัสดิ์ ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ที่ปรึกษากองทัพบก
๒๐๖. พลตรี ดนั ย มี ชู เ วท รองผู บั ญ ชาการโรงเรี ย นนายร อ ยพระจุ ล จอมเกล า เป น
ที่ปรึกษากองทัพบก
๒๐๗. พลตรี ชํานาญ ณะวงษ ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ที่ปรึกษากองทัพบก
๒๐๘. พลตรี พรชัย วัดบัว เสนาธิการกองทัพนอยที่ ๒ เปน รองหัวหนาคณะนายทหาร
ฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
๒๐๙. พลตรี กนก เนตระคเวสนะ รองแมทัพภาคที่ ๒ เปน นายทหารฝายเสนาธิการ
ประจําผูบังคับบัญชา สํานักงานผูบังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๑๐. พลตรี ศิรพงศ ศโรภาส รองแมทัพนอยที่ ๓ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
(อัตรา พลโท)
๒๑๑. พลตรี สํ า เร็ จ ศรี ห ร า ย รองผู บั ญ ชาการหน ว ยบั ญ ชาการสงครามพิ เ ศษ
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

๒๑๒. พลตรี ภานุวิช ญ พุม หิรัญ รองเจากรมแพทยทหารบก เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเ ศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๑๓. พลตรี อุกฤษฏ ณรงควิทย ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๑๔. พลตรี สุรพันธ พวงเพ็ชร ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๒ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๑๕. พลตรี สมชาย อัครวณิชชา ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๓ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๑๖. พลตรี นิธินันท ไชยวัฒนพันธุ ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๑๗. พลตรี โอฬาร รักษพรรณ ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๑๘. พลตรี อรรควุ ฒิ โพธิ แ พทย ผู บั ญ ชาการกองบั ญ ชาการช ว ยรบที่ ๔ เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๑๙. พลตรี เฉลิมเกียรติ โพธิ์ทองนาค เจากรมสวัสดิการทหารบก เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๒๐. พลตรี นพดล เครือเชา เจากรมวิทยาศาสตรทหารบก เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเ ศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๒๑. พลตรี วีระพันธ เกตุรัตน ผูบัญชาการศูน ยการทหารปนใหญ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๒๒. พลตรี ธี ระ ไกรพานนท ผู อํา นวยการสํา นั กงานวิ จัย และพัฒ นาการทางทหาร
กองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๒๓. พลตรี จิ ร ะศั ก ดิ์ แก ว ฉิ ม เสนาธิ ก ารศู น ย อํ า นวยการแพทย พ ระมงกุ ฎ เกล า
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๒๔. พลตรี วิสุทธิ์ เที่ยงตรง ผูบังคับการจังหวัดทหารบกตาก เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

๒๒๕. พลตรี หมอมเจาเฉลิมศึก ยุคล ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๒๖. พลตรี กิตติพันธ นพวงศ ณ อยุธยา ผูชํานาญการกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๒๗. พลตรี วิฑูรย ดิษยบุตร ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
(อัตรา พลโท)
๒๒๘. พลตรี อดิศัก ดิ์ รัต นรามา ผูท รงคุณ วุฒิก องทัพ บก เปน ผูท รงคุณ วุฒิพิเ ศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๒๙. พลตรี สมัยโชค สุทธิวาทนฤพุฒิ ผูทรงคุณวุฒกิ องทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๓๐. พลตรี อรรถพจน คลองตรวจโรค ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๓๑. พลตรี ประสงค กลา ผจญ ผูท รงคุณ วุฒิก องทัพ บก เปน ผูท รงคุณ วุฒิพิเ ศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๓๒. พลตรี วรพัฒ น งามเกษม ผูท รงคุณ วุฒิก องทัพ บก เปน ผูท รงคุณ วุฒิพิเ ศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๓๓. พลตรี เอกชัย จันทรศรี ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
(อัตรา พลโท)
๒๓๔. พลตรี กิ จ พั น ธ ธั ญ ชวนิ ช ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๓๕. พลตรี นพดล เพ็ ญ กิ ต ติ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๓๖. พลตรี สิ ท ธิ พ ร อุ ด มชาติ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๓๗. พลตรี ชวาลย แสงกระจาง ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ผูท รงคุณ วุฒิพิเ ศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

๒๓๘. พลตรี สันติ หาทรัพย ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
(อัตรา พลโท)
๒๓๙. พลตรี อุทิศ สุนทร ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ เปน รองแมทัพภาคที่ ๑
๒๔๐. พลตรี วิเชียร มัญญะหงษ ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓ เปน รองแมทัพภาคที่ ๑
๒๔๑. พลตรี ศักดิ์ศลิ ป กลั่นเสนาะ รองแมทัพนอยที่ ๒ เปน รองแมทัพภาคที่ ๒
๒๔๒. พลตรี ชาญชัย ภูทอง ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๓ เปน รองแมทัพภาคที่ ๒
๒๔๓. พลตรี ปรีชา จันทรโอชา เสนาธิการกองทัพนอยที่ ๓ เปน รองแมทัพภาคที่ ๓
๒๔๔. พลตรี สนธิศั กดิ์ วิท ยาเอนกนัน ท ผู บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๔

เป น

รองแมทัพภาคที่ ๓
๒๔๕. พลตรี สุภัช วิชิตการ ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๕ เปน รองแมทัพภาคที่ ๔
๒๔๖. พลตรี ศุภวุฒิ อุตมะ ผูบัญชาการศูนยสงครามพิเศษ เปน รองผูบัญชาการหนวย
บัญชาการสงครามพิเศษ
๒๔๗. พลตรี จิรเดช สิทธิประณีต เลขานุการกองทัพบก เปน รองผูบัญชาการหนวย
บัญชาการปองกันภัยทางอากาศ
๒๔๘. พลตรี พรจักร มนูธรรม เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๑ เปน รองแมทัพนอยที่ ๑
๒๔๙. พลตรี ชาสร วายโสกา ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๔ เปน รองแมทัพนอยที่ ๒
๒๕๐. พลตรี พีรวัฒน เปรมศรี ผูบังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ เปน รองแมทัพนอย
ที่ ๓
๒๕๑. พลตรี นิวัตร มีน ะโยธิน เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารบก เปน รองเจากรม
ยุทธศึกษาทหารบก
๒๕๒. พลตรี ณั ท กร เกิ ด สุ ข ผล ผู อํา นวยการส ว นการศึ ก ษา โรงเรี ย นนายร อ ย
พระจุลจอมเกลา เปน รองผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
๒๕๓. พลตรี จรัญ พัน ธุน นท ผูบัญ ชาการศูน ยซอ มสรา งสิ่ง อุป กรณส ายสรรพาวุธ
กรมสรรพาวุธทหารบก เปน รองเจากรมสรรพาวุธทหารบก
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๒๕๔. พลตรี สุรพงษ พูลทรัพย เสนาธิการกรมพลาธิการทหารบก เปน รองเจากรม
พลาธิการทหารบก
๒๕๕. พลตรี กฤษฎา ดวงอุไร ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ศูนยอํานวยการแพทย
พระมงกุฎเกลา เปน รองเจากรมแพทยทหารบก
๒๕๖. พลตรี ตะวัน เรืองศรี ผูบังคับการจังหวัดทหารบกกาญจนบุรี เปน ผูบัญชาการ
กองพลทหารราบที่ ๙
๒๕๗. พลตรี ธวัช สุกปลั่ง เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๒ เปน ผูบัญชาการกองพลทหารราบ
ที่ ๓
๒๕๘. พลตรี ธฤทธิ์ สุนทร ผูบังคับการจังหวัดทหารบกชุมพร เปน ผูบัญชาการกองพล
ทหารราบที่ ๕
๒๕๙. พลตรี เสนห ทองคําใส ผูบังคับการจังหวัดทหารบกสุริน ทร เปน ผูบัญชาการ
กองบัญชาการชวยรบที่ ๒
๒๖๐. พลตรี ประสงค ฟกสังข เสนาธิการกองทัพนอยที่ ๑ เปน ผูบัญชาการมณฑล
ทหารบกที่ ๑๒
๒๖๑. พลตรี ประสงค บุตรขวัญ ผูบังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี เปน ผูบัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๑๓
๒๖๒. พลตรี วีระพงศ คงเกษม ผูบังคับการจังหวัดทหารบกเลย เปน ผูบัญชาการมณฑล
ทหารบกที่ ๒๓
๒๖๓. พลตรี ณรงคดิศ สีทาแก ผูบังคับการจังหวัดทหารบกสกลนคร เปน ผูบัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๒๔
๒๖๔. พลตรี ชานุกร ตัณฑโกศล ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เปน ผูบัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๓๒
๒๖๕. พลตรี ประตินันท สายหัสดี ผูบังคับการจังหวัดทหารบกพะเยา เปน ผูบัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๓๓
๒๖๖. พลตรี ชาญประดิษฐ แสงนิล ผูบังคับการจังหวัดทหารบกปตตานี เปน ผูบัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๔๑
๒๖๗. พลตรี ธนา วิทยวิโรจน เสนาธิการหนวยบัญชาการสงครามพิเศษ เปน ผูบัญชาการ
ศูนยสงครามพิเศษ
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๒๖๘. พลตรี อุ สไนท เฟองพูลนุช ผูบัญชาการศู นยอุ ตสาหการสรรพาวุ ธ กรมสรรพาวุ ธ
ทหารบก เปน ผูบัญชาการศูนยซอมสรางสิ่งอุปกรณสายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
๒๖๙. พลตรี ดิตถ สิงหเสนี ผูอํานวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทยทหารบก
เปน ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ศูนยอาํ นวยการแพทยพระมงกุฎเกลา
๒๗๐. พลตรี สุ ร พงศ ปราการรั ต น ผู ชํา นาญการกองทั พ บก เป น ผู อํา นวยการ
โรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทยทหารบก
๒๗๑. พลตรี สาโรจน สั น ติ ว รวุ ฒิ ผู ท รงคุ ณวุ ฒิ กองทั พ บก เป น เสนาธิ ก าร
ศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา
๒๗๒. พลตรี ณัฐ อิน ทรเจริญ หัวหนาสํานักงานรัฐ มนตรี เปน ผูบัง คับ การจัง หวัด
ทหารบกกาญจนบุรี
๒๗๓. พลตรี ทรงศัก ดิ์ สหสมโชค ผูท รงคุณ วุฒิก องบัญ ชาการกองทัพ ไทย เปน
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๗๔. พลตรี ผณิ ศ วร จั น ทวริ น ทร ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องบั ญ ชาการกองทั พ ไทย เป น
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๗๕. พลตรี นิ รั น ดร พิ พิ ธ กุ ล นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํา รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๗๖. พลตรี กิ ต ติ ภู ม ิ วงษ ทิ ม นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํา รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๗๗. พันเอก พลภัทร วรรณภักตร เปน เลขานุการกองทัพบก
๒๗๘. พันเอก ศุภวัฒน เชิดธรรม เปน เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๑
๒๗๙. พันเอก มารุต ลิ้มเจริญ เปน เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๒
๒๘๐. พันเอก สิงหศักดิ์ อุทัยมงคล เปน เสนาธิการกองทัพนอยที่ ๑
๒๘๑. พันเอก สมศักดิ์ ทองพิลา เปน เสนาธิการกองทัพนอยที่ ๒
๒๘๒. พันเอก สุมงคล ดิษบรรจง เปน เสนาธิการกองทัพนอยที่ ๓
๒๘๓. พันเอก พะโจมม ตามประทีป เปน เสนาธิการหนวยบัญชาการสงครามพิเศษ
๒๘๔. พันเอก ปณิธาน เชิญอักษร เปน เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารบก
๒๘๕. พันเอก เกษม ธนาภรณ เปน ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๔
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สําเริง สามดาว เปน ผูบัญชาการกองพลทหารปนใหญตอสูอากาศยาน
ยอดชัย ยั่งยืน เปน ผูบัญชาการกองบัญชาการชวยรบที่ ๔
ภาณุวัชร นาควงษม เปน ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑
ธารี วุฒิพานิช เปน ผูบัญชาการศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธ

ทหารบก
๒๙๐. พันเอก สมชาย ลิ้นประเสริฐ เปน เสนาธิการกรมพลาธิการทหารบก
๒๙๑. พันเอก สุรชัย จัตุมาศ เปน เจากรมสวัสดิการทหารบก
๒๙๒. พันเอก เจด็จ ใจมั่น เปน เจากรมวิทยาศาสตรทหารบก
๒๙๓. พันเอก เฉลิมเกียรติ เมฆทรัพย เปน ผูบัญชาการศูนยการทหารปนใหญ
๒๙๔. พั น เอก หม อ มหลวงระวี วั ฒ น เกษมสั น ต เป น ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานวิ จั ย
และพัฒนาการทางทหารกองทัพบก
๒๙๕. พันเอก ชิงชัย สังวรนิตย เปน ผูบัญชาการหนวยขาวกรองทางทหาร
๒๙๖. พันเอก สุภโชค สัมปตตะวนิช เปน ผูอํานวยการสวนการศึกษา โรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา
๒๙๗. พันเอก ประพนธ ศักดิ์สุภา เปน ผูบังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี
๒๙๘. พันเอก ชุมพล กากแกว เปน ผูบังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร
๒๙๙. พันเอก สิทธิ จันทรสมบูรณ เปน ผูบังคับการจังหวัดทหารบกสกลนคร
๓๐๐. พันเอก ภัทรพล รักษนคร เปน ผูบังคับการจังหวัดทหารบกเลย
๓๐๑. พันเอก พิเชฐ สุขพงศพิสิฐ เปน ผูบังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ
๓๐๒. พันเอก ศรายุธ รังษี เปน ผูบังคับการจังหวัดทหารบกตาก
๓๐๓. พันเอก ปฤษฎางค ศรลัมพ เปน ผูบังคับการจังหวัดทหารบกพะเยา
๓๐๔. พันเอก กิจจา ศรีทองกุล เปน ผูบังคับการจังหวัดทหารบกชุมพร
๓๐๕. พันเอก เรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ เปน ผูบังคับการจังหวัดทหารบกปตตานี
๓๐๖. พัน เอกหญิง สมใจ ทรั พย พวง เปน ผูอํา นวยการวิ ทยาลัย พยาบาลกองทั พบก
ศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา
๓๐๗. พันเอก วีระพันธ คุมเปลี่ยน เปน ผูชวยหัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจํา
ผูบังคับบัญชา
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๓๐๘. พันเอก วรารัตน กาฬบุตร เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
๓๐๙. พันเอก พิสิทธิ์ นิ่มสุวรรณ เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
๓๑๐. พันเอก บริบูรณ พวงอําภัย เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๑๑. พันเอก ปวริศ แจมสวาง เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๑๒. พันเอก กอบชัย วิเชียรศรี เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๑๓. พันเอก พรเทพ พัชราพันธุ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๑๔. พันเอก ธีระ อติชน เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๑๕. พันเอก สัมพันธ ชนะวรรณ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๑๖. พันเอก อาคม จันทะพันธุ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๑๗. พันเอก กฤษณ กิจสุวรรณ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๑๘. พันเอก อัยรัช ชีถนอม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๑๙. พันเอก ภาษิต ไชยศิลป เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๒๐. พันเอก กานตพงศ อาภรณเอี่ยม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๒๑. พันเอก นฤทธิ์ สูนานนท เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๒๒. พันเอก ชัยเดช อจละนันท เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๒๓. พันเอก ชวลิต สนธิสมบัติ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๒๔. พันเอก บวรรัตน ไมตรีประศาสน เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๒๕. พันเอก พรรณนพ ศักดิ์วงศ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๒๖. พันเอก ศุภชัย อินทรปรีชา เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๒๗. พันเอก สุพจน รัตนาภิรมย เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๒๘. พันเอก สุรินทร จันทรเหยี่ยว เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๒๙. พันเอก สุวโรจน ทิพยมงคล เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๓๐. พันเอก อรรถพันธ ดุลยรัตน เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๓๑. พันเอก ฉลอง โรหิตาคนี เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๓๒. พันเอก ธรรมนูญ ตอนโพธิ์ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๓๓. พันเอก อํานาจ การงาน เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๓๔. พันเอก นพดล พิศวง เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
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พันเอก บวรรัตน ขจรเนติยุทธ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอก ดนัยพัฒน เกษมนิรันดร เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอก สมชาย วงษประกอบ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอก วีระยุทธ พรหมประพันธ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอก วีระภัทรพล บุญยเชี่ยว เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอก วชิรา ปาลกะวงศ ณ อยุธยา เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอก อนันตศักดิ์ ตรีเหลา เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอก โอสถ ภาวิไล เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอกหญิง วีนัส โอประเสริฐสวัสดิ์ เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
พันเอกหญิง กรรณิกา ตาตะนันทน เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
พันเอกหญิง อรภา อินทรสูต เปน ผูชํานาญการกองทัพบก
พันเอกหญิง อนุพร พรหมาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอกหญิง อรุณวรรณ เผาจินดา เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอกหญิง สุกัญญา ศุภวัชระ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอกหญิง นินนา บุณยะประภัศร เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอกหญิง สุพัตรา รัตนสุวรรณ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก

กองทัพเรือ
๓๕๑. พลเรือเอก ศุภกร บูรณดิ ลก ผูบัญ ชาการกองเรือยุท ธการ เปน ประธานคณะ
ที่ปรึกษากองทัพเรือ
๓๕๒. พลเรือเอก เถกิงศั กดิ์ วัง แกว ผู ทรงคุณวุ ฒิพิเ ศษกองทั พเรื อ เปน เสนาธิการ
ทหารเรือ
๓๕๓. พลเรือเอก ณรงค เทศวิศ าล ผูท รงคุณวุฒิ พิเศษกองทัพเรือ เป น ผูบั ญชาการ
กองเรือยุทธการ
๓๕๔. พลเรือโท ยุท ธนา ฟกผลงาม เจากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เปน ที่ปรึกษาพิเ ศษ
กองทัพเรือ
๓๕๕. พลเรือโท สุวิทย ธาระรูป ผูบัญชาการหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน เปน ผูชวย
ผูบัญชาการทหารเรือ
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๓๕๖. พลเรือโท วีรพล กิจสมบัติ รองเสนาธิการทหารเรือ เปน หัวหนาคณะนายทหาร
ฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
๓๕๗. พลเรือโท อภิวัฒน ศรีวรรธนะ ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
๓๕๘. พลเรือโท อมรเทพ ณ บางชาง ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบัน
วิชาการปองกันประเทศ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
๓๕๙. พลเรือโท สมมาตร วิมุกตานนท เจา กรมอูทหารเรือ เป น ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
๓๖๐. พลเรือโท ดํารงศักดิ์ หาวเจริญ รองเสนาธิการทหารเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
๓๖๑. พลเรือโท สุรศักดิ์ หรุน เริงรมย รองเสนาธิการทหารเรือ เปน ที่ปรึกษาพิเ ศษ
กองทัพเรือ
๓๖๒. พลเรือโท สมหมาย ปราการสมุทร ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เปน เจากรม
ยุทธศึกษาทหารเรือ
๓๖๓. พลเรือ โท อภิ ช าต สุ ว รรณะชฎ ผู ชว ยเสนาธิ ก ารทหารเรื อ ฝา ยกํา ลั งพล เป น
รองเสนาธิการทหารเรือ
๓๖๔. พลเรือโท สุรศั กดิ์ พุม พวง เสนาธิการกองเรื อยุทธการ เปน รองผู บัญชาการ
กองเรือยุทธการ
๓๖๕. พลเรือโท ธรรมนูญ สุขวัฒนา หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา ผูบัญชาการ
ทหารเรือ เปน ที่ปรึกษากองทัพเรือ
๓๖๖. พลเรือโท วิฑูรย คัม ภีระพัน ธุ ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เปน ผูบัญชาการ
ทัพเรือภาคที่ ๒
๓๖๗. พลเรื อโท ชัย วัฒน เอี่ ยมสมุทร ผูช วยเสนาธิ การทหารเรือ ฝายกิจการพลเรือ น
เปน ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือ
๓๖๘. พลเรือโท พลวัฒน สิโรดม ผูชวยเสนาธิการทหารเรือฝายการขาว เปน รองเสนาธิการ
ทหารเรือ
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๓๖๙. พลเรื อ โท ชั ช ริ น ทร ชู ศ รี ผู ช ว ยเสนาธิ ก ารทหารเรื อ ฝ า ยยุ ท ธบริ ก าร เป น
ผูบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
๓๗๐. พลเรื อ โท ณรงค พิ พั ฒ นาศั ย ผู ช ว ยเสนาธิ ก ารทหารเรื อ ฝ า ยยุ ท ธการ เป น
รองเสนาธิการทหารเรือ
๓๗๑. พลเรือตรี อรรถพงษ ณ นคร รองเจากรมอูทหารเรือ เปน เจากรมอูทหารเรือ
๓๗๒. พลเรือตรี สุรพงษ ชะระอ่ํา รองเจากรมอูทหารเรือ เปน ที่ปรึกษากองทัพเรือ
๓๗๓. พลเรือตรี สุชีพ ชางเสวก รองเจากรมแพทยทหารเรือ เปน เจากรมแพทยทหารเรือ
๓๗๔. พลเรื อ ตรี ธนภั ท ร แสงฉายา ผู บั ญ ชาการกองเรื อ ยามฝ ง กองเรื อ ยุ ท ธการ
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๓๗๕. พลเรื อ ตรี วี ร ะวงศ ธวมงคล รองผู อํ า นวยการอู ท หารเรื อ พระจุ ล จอมเกล า
กรมอูทหารเรือ เปน รองผูบัญชาการกองเรือยุทธการ
๓๗๖. พลเรือตรี พงศศักดิ์ ภูรีโรจน รองผูบัญชาการหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน เปน
ผูบัญชาการหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
๓๗๗. พลเรือตรี สุรชัย สังขพงศ รองผูบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เปน เสนาธิการกองเรือ
ยุทธการ
๓๗๘. พลเรื อ ตรี บงกช ผาสุ ข ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ เรื อ เป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษ
กองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๓๗๙. พลเรือ ตรี อภิช าย ฟุ งลัด ดา รองปลั ดบัญ ชีท หารเรื อ เป น ผูท รงคุณวุ ฒิพิ เศษ
กองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๓๘๐. พลเรือตรี ประยุทธ เนตรประภา รองเจากรมอุทกศาสตร เปน เจากรมอุทกศาสตร
๓๘๑. พลเรื อตรี ชีวิ น เสมาทอง ผูท รงคุ ณวุ ฒิ ก องทั พ เรื อ เปน ผู ทรงคุ ณ วุฒิ พิ เ ศษ
กองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๓๘๒. พลเรือตรี พงศพล รัชเดช รองเจากรมพลาธิการทหารเรือ เปน เจากรมพลาธิการ
ทหารเรือ
๓๘๓. พลเรือตรี สมาน อวมจัน ทร รองเจากรมอุทกศาสตร เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
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๓๘๔. พลเรื อ ตรี รั ง สิ ท ธิ์ ปาณิ น ท ผู บั ญ ชาการกองเรื อ ตรวจอ า ว กองเรื อ ยุ ท ธการ
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๓๘๕. พลเรื อ ตรี จั ก รชั ย ภู เ จริ ญ ยศ ผู บั ญ ชาการหน ว ยบั ญ ชาการต อ สู อ ากาศยาน
และรักษาฝง เปน ผูชวยเสนาธิการทหารเรือฝายการขาว
๓๘๖. พลเรื อ ตรี ณรงค พ ล ณ บางช า ง เจ า กรมสรรพาวุ ธ ทหารเรื อ เป น เจ า กรม
สรรพาวุธทหารเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๓๘๗. พลเรื อตรี ทวี วุฒิ พงศพิ พั ฒน เจ ากรมการสื่อ สารและเทคโนโลยี สารสนเทศ
ทหารเรือ เปน ผูชวยเสนาธิการทหารเรือฝายยุทธการ
๓๘๘. พลเรือตรี เดนเดชา ประทุมเพ็ชร ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๓๘๙. พลเรื อ ตรี เสมา สุ ว รรณโชติ รองผู บั ญ ชาการหน ว ยบั ญ ชาการนาวิ ก โยธิ น
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๓๙๐. พลเรือตรี สุกิจ แดงมั่นคง รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๓๙๑. พลเรือตรี ประสาน สุขเกษตร ผูบัญชาการกองเรือทุน ระเบิด กองเรือยุทธการ
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๓๙๒. พลเรื อตรี สานนท เปล งขํา ผูอํ านวยการการท าเรื อสัตหี บ ฐานทั พเรือ สัตหี บ
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๓๙๓. พลเรื อตรี พจนา เผื อกผอ ง เจากรมกํ าลัง พลทหารเรือ เปน ผู ชวยเสนาธิการ
ทหารเรือฝายกําลังพล
๓๙๔. พลเรือตรี ชัยณรงค เจริญรักษ เจากรมชางโยธาทหารเรือ เปน ผูชวยเสนาธิการ
ทหารเรือฝายกิจการพลเรือน
๓๙๕. พลเรื อ ตรี อนุ พ งษ เอี่ ย มสุ โ ร ผู ช ว ยหั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
ผูบัญชาการทหารเรือ เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการทหารเรือ
๓๙๖. พลเรือตรี อิทธิคมน ภมรสูต เจากรมสงกําลังบํารุงทหารเรือ เปน ผูชวยเสนาธิการ
ทหารเรือฝายยุทธบริการ
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๓๙๗. พลเรื อ ตรี มนต รั ก ษ นิ ล กลั ด เจ า กรมสารบรรณทหารเรื อ เป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
กองทัพเรือ
๓๙๘. พลเรื อ ตรี พิ สั น ต รั ต นภู เ พ็ ช ร ผู ช ว ยผู อํ า นวยการฝ า ยแผน อู ท หารเรื อ
พระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ เปน ผูชํานาญการกองทัพเรือ
๓๙๙. พลเรือตรี วิทยา วงศเทิดธรรม รองเจากรมพลาธิการทหารเรือ เปน ผูอํานวยการ
สํานักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ
๔๐๐. พลเรือ ตรี วั ลลภ หัง สวนัส รองเจา กรมยุ ทธศึ กษาทหารเรื อ เป น เจากรมจเร
ทหารเรือ
๔๐๑. พลเรือตรี บรรจบ ปรีชา ผูชํานาญการกองทัพเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๐๒. พลเรือตรี มานิตย สูนนาดํา เจากรมแผนการชาง กรมอูทหารเรือ เปน รองเจากรม
อูทหารเรือ
๔๐๓. พลเรือตรี ณรพนธ ตันวิเชียร ผูอํานวยการศูนยสงกําลัง กรมพลาธิการทหารเรือ
เปน รองเจากรมพลาธิการทหารเรือ
๔๐๔. พลเรือตรี พลชัย สุนทรวณิช เจากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เปน รองเจากรม
อูทหารเรือ
๔๐๕. พลเรือตรี สุธีร ธรรมประดิษฐ ผูชํานาญการกองทัพเรือ เปน รองผูบัญชาการ
ทัพเรือภาคที่ ๒
๔๐๖. พลเรื อตรี พิจ ารณ ธีร เนตร ผูบั ญชาการกองเรือ ฟริ เกตที่ ๑ กองเรื อ ยุท ธการ
เปน รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ
๔๐๗. พลเรือตรี เวทยวีระ ทรงวรวิทย ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน รองผูบัญชาการ
หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
๔๐๘. พลเรือตรี วสันต แจงยอดสุข รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ เปน เจากรมโรงงาน
ฐานทัพเรือสัตหีบ
๔๐๙. พลเรือตรี สิริศักดิ์ บุญยศักดิ์ ผูชาํ นาญการกองทัพเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๑๐. พลเรื อ ตรี อนุ ทั ย รั ต ตะรั ง สี หั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รองผูบัญชาการทหารเรือ เปน รองผูบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
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๔๑๑. พลเรื อ ตรี ธราธร ขจิ ต สุ ว รรณ ผู บั ญ ชาการกองเรื อ ลํ า น้ํ า กองเรื อ ยุ ท ธการ
เปน ผูบัญชาการหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง
๔๑๒. พลเรือตรี จรูญ จาตุรพงศ หัวหนานายทหารฝา ยเสนาธิก ารประจํา เสนาธิก าร
ทหารเรือ เปน ผูบัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒
๔๑๓. พลเรือตรี ธนะรัตน อุบล ผูบัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
เปน รองเจากรมยุทธศึกษาทหารเรือ
๔๑๔. พลเรือตรี สุรพจน ทองสิมา ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน ผูอํานวยการศูนยสงกําลัง
กรมพลาธิการทหารเรือ
๔๑๕. พลเรือตรีหญิง จิรภา ชัยเลิศ ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน รองเจากรมแพทย
ทหารเรือ
๔๑๖. พลเรือตรี กมล อุณหกะ เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
กองทัพเรือ
๔๑๗. พลเรือตรี สรชา ศรประทุม ผูบัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เปน
ผูชวยหัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
๔๑๘. พลเรื อ ตรี ทศพร วิ เ ศษรจนา ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ เรื อ เป น ผู อํ า นวยการ
โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ ฐานทัพเรือสัตหีบ
๔๑๙. พลเรือตรี นิกร เพชรวีร ะกุล ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรื อ เปน รองเจากรมแพทย
ทหารเรือ
๔๒๐. พลเรื อ ตรี ดํ า รงค สารสิ ท ธิ์ นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า กองบั ญ ชาการ
กองทัพเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๒๑. พลเรื อ ตรี สุ ร ศิ ษ ฎ สว า งจั น ทร รองผู บั ญ ชาการทั พ เรื อ ภาคที่ ๑ เป น
รองผูอํานวยการอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ
๔๒๒. พลเรื อ ตรี ชั ช วรรณ งามปลั่ ง หั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
ผูชวยผูบัญชาการทหารเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๒๓. พลเรือ ตรี สุร ชา ทองพิ ลา รองผูบั ญ ชาการทั พ เรื อ ภาคที่ ๒ เปน นายทหาร
ฝายเสนาธิการประจํากองบัญชาการกองทัพเรือ
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๔๒๔. พลเรือตรี ศักดิ์นรินทร เจริญสุข รองผูบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เปน ผูบัญชาการ
กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร กองเรือยุทธการ
๔๒๕. พลเรือตรี บรรจง พาประเสริฐ นายทหารฝายเสนาธิการประจํากองบัญชาการ
กองทัพเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๒๖. พลเรือตรี รังสรรค พรามเจริญ ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน รองผูบัญชาการ
ทัพเรือภาคที่ ๑
๔๒๗. พลเรือตรี สุรพงษ อัยสานนท ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน เจากรมสารบรรณ
ทหารเรือ
๔๒๘. พลเรือตรี เผดิมพงศ รุม าคม ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
กรมแพทยทหารเรือ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๒๙. พลเรือตรี จําลอง วังสดาน เสนาธิการหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน เปน รองผูบัญชาการ
หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
๔๓๐. พลเรือตรี ประดิษฐ ศิริคุปต รองเจากรมกําลังพลทหาร เปน รองผูบัญชาการ
ทัพเรือภาคที่ ๑
๔๓๑. พลเรือตรี นริส ประทุมสุวรรณ เลขานุการกองทัพเรือ เปน ผูบัญชาการวิทยาลัย
การทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
๔๓๒. พลเรือตรี อรรณพ คุรุกุล ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน เสนาธิการกรมยุทธศึกษา
ทหารเรือ
๔๓๓. พลเรือตรี อนัน ต สุขณียุทธ ผูชวยหัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจํา
ผูบังคับบัญชา เปน รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ
๔๓๔. พลเรือตรี ชุมพล เทียมชัย ผูอํานวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ ฐานทัพเรือ
สัตหีบ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๓๕. พลเรื อตรี วัฒนชัย ปยภัท ร ผู ทรงคุ ณวุฒิ กองทั พเรือ เป น ผู ชวยผู อํานวยการ
ฝายแผน อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ
๔๓๖. พลเรื อตรี ชัย สิน ธุ ญาดี เสนาธิก ารทั พเรื อภาคที่ ๑ เปน หั วหนา นายทหาร
ฝายเสนาธิการประจําเสนาธิการทหารเรือ
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๔๓๗. พลเรือตรี พังพล ศิริสังขไชย ผูบัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร กองเรือ
ยุทธการ เปน ผูบัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
๔๓๘. พลเรื อ ตรี อดุ ง สวั ส ดิ์ พุ ม พวง ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ เรื อ เป น ผู อํ า นวยการ
การทาเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ
๔๓๙. พลเรื อ ตรี ประจิ ต ร บุ ณ ยนิ ย ม ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ เรื อ เป น ผู บั ญ ชาการ
ศูนยการฝก หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
๔๔๐. พลเรือตรี สุทธินัน ท สกุลภุช พงษ ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน ผูชํานาญการ
กองทัพเรือ
๔๔๑. พลเรื อ ตรี กิ ต ติ ธั ช วิ โ รจน ว งศ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ เรื อ เป น รองเจ า กรม
อุทกศาสตร
๔๔๒. พลเรื อ ตรี นาวิ น ธนเนตร เสนาธิ ก ารทั พ เรื อ ภาคที่ ๓ เป น ผู บั ญ ชาการ
กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ
๔๔๓. พลเรื อ ตรี พั น เลิ ศ แกล ว ทนงค ผู ท รงคุ ณ วุฒิ ก องทั พ เรือ เป น ผู อํ า นวยการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ กรมแพทยทหารเรือ
๔๔๔. พลเรือตรี ผดุงศักดิ์ อินทรประสิทธิ์ ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน รองเจากรม
พลาธิการทหารเรือ
๔๔๕. พลเรื อ ตรี ไตรขวั ญ ไกรฤกษ ผู บั ญ ชาการศู น ย ก ารฝ ก หน ว ยบั ญ ชาการ
นาวิกโยธิน เปน เสนาธิการหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
๔๔๖. พลเรือตรี วิทวัส ณ นคร ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน เจากรมแผนการชา ง
กรมอูทหารเรือ
๔๔๗. พลเรื อ ตรี ภั ฏ เพี ย รเกาะ ผู ช  ว ยหั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํา
รองปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๔๘. พลเรือตรี เอกศักดิ์ ทุกขสูญ ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน ผูชํานาญการกองทัพเรือ
๔๔๙. พลเรื อ ตรี จี ร พั ฒ น ปานสกุ ณ หั ว หน า นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รองเสนาธิการทหาร เปน ผูบัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ
๔๕๐. พลเรือตรี นฤดม ชวนะเสน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน นายทหารฝายเสนาธิการ
ประจํากองบัญชาการกองทัพเรือ
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๔๕๑. พลเรือตรี ประพฤติพร อักษรมัต ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เปน หัวหนานายทหาร
ฝายเสนาธิการประจํารองผูบัญชาการทหารเรือ
๔๕๒. นาวาเอก สมเกียรติ ภูเอี่ยม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๕๓. นาวาเอก วิเชียร นาวินพิพัฒน เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๕๔. นาวาเอก สุรเสน ตวงวรนันท เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๕๕. นาวาเอก ศรินาท ศิริรังษี เปน เจากรมชางโยธาทหารเรือ
๔๕๖. นาวาเอก สุรพงษ อํานรรฆสรเดช เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๕๗. นาวาเอก ธนินท จารุดุล เปน ผูอํานวยการสํานักงานพระธรรมนูญทหารเรือ
๔๕๘. นาวาเอก กวีวัธน งามโพธิ์ทอง เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๕๙. นาวาเอก ณัฏฐธกฤต มหาธีรภัทร เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๖๐. นาวาเอก สถาปน ตันยุวรรธนะ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๖๑. นาวาเอก วิฑูรย ตัณฑิกุล เปน รองเจากรมอุทกศาสตร
๔๖๒. นาวาเอก ไชยณรงค ขาววิเศษ เปน เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑
๔๖๓. นาวาเอก วินัย กลอมอินทร เปน ผูบัญชาการหนวยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
กองเรือยุทธการ
๔๖๔. นาวาเอก ดํารงคศักดิ์ ขันทองดี เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๖๕. นาวาเอก อธินาถ ปะจายะกฤตย เปน รองเจากรมสรรพาวุธทหารเรือ
๔๖๖. นาวาเอก จุมพล ลุมพิกานนท เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๖๗. นาวาเอก กิตตินันท ศิรินาวิน เปน รองปลัดบัญชีทหารเรือ
๔๖๘. นาวาเอก วัฒนา พินธุ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๖๙. นาวาเอก สรวงสรร พินทุสมิต เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๗๐. นาวาเอก พงษเทพ หนูเทพ เปน เจากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทหารเรือ
๔๗๑. นาวาเอก ดุษฎี สังขปรีชา เปน ผูบัญชาการกองเรือตรวจอาว กองเรือยุทธการ
๔๗๒. นาวาเอก สายันต ประสงคสําเร็จ เปน ผูบัญชาการกองเรือยามฝง กองเรือยุทธการ
๔๗๓. นาวาเอก สุ ชีพ หวังไมตรี เปน หัว หนานายทหารฝายเสนาธิการประจําผูชว ย
ผูบัญชาการทหารเรือ
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๔๗๔. นาวาเอก พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๗๕. นาวาเอก รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล เปน เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๓
๔๗๖. นาวาเอก ลือชัย รุดดิษฐ เปน ผูบัญชาการกองเรือทุนระเบิด กองเรือยุทธการ
๔๗๗. นาวาเอก โสภณ วัฒนมงคล เปน เจากรมสงกําลังบํารุงทหารเรือ
๔๗๘. นาวาเอก ธานี ผุดผาด เปน ผูบัญชาการกองเรือลําน้ํา กองเรือยุทธการ
๔๗๙. นาวาเอก ไพโรจน อุนใจ เปน เจากรมกําลังพลทหารเรือ
๔๘๐. นาวาเอก ปติ วัลยะเพ็ชร เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๘๑. นาวาเอก รังสรรค โตอรุณ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๘๒. นาวาเอก ปญจวัชร วิสุทธิทรัพย เปน รองเจากรมสรรพาวุธทหารเรือ
๔๘๓. นาวาเอก นวพล ดํารงพงศ เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
ผูบัญชาการทหารเรือ
๔๘๔. นาวาเอก เจริญศักดิ์ มารัตนะ เปน เลขานุการกองทัพเรือ
๔๘๕. นาวาเอกหญิง วัฒนี ไชยชนะ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๘๖. นาวาเอกหญิง ชุติมา เนียมโภคะ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๘๗. นาวาเอกหญิง ผองผิว วิมุกตานนท เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๘๘. นาวาเอกหญิง ศรีสุกัญญา ธีรศาสตร เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
๔๘๙. พลอากาศเอก พิธ พร กลิ่น เฟอ ง หัวหน าคณะนายทหารฝา ยเสนาธิก ารประจํ า
ผูบังคับบัญชา เปน ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ
๔๙๐. พลอากาศเอก ดิ ล ก ทรงกั ล ยาณวั ต ร ผู ช ว ยผู บั ญ ชาการทหารอากาศ เป น
รองผูบัญชาการทหารอากาศ
๔๙๑. พลอากาศเอก ศรีเชาวน จันทรเรือง ผูบัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
เปน ผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ
๔๙๒. พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข รองเสนาธิการทหาร เปน ผูชวยผูบัญชาการ
ทหารอากาศ
๔๙๓. พลอากาศโท สมนึก สวัสดิ์ถึก รองหัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจํา
ผูบังคับบัญชา เปน ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ
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๔๙๔. พลอากาศโท เพทาย อุ ด มศั ก ดิ์ ผู บั ญ ชาการโรงเรี ย นนายเรื อ อากาศ เป น
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๔๙๕. พลอากาศโท ชูศักดิ์ วิบูลชัย ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๔๙๖. พลอากาศโท วั ฒ นา คล า ยจํ า นง เจ า กรมสื่ อ สารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ท หารอากาศ
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๔๙๗. พลอากาศโท วินั ย เปลง วิท ยา รองเสนาธิก ารทหารอากาศ เป น ผู บัญ ชาการ
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
๔๙๘. พลอากาศโท อภิ ศั ก ดิ์ บุ ญ เผื่ อ น ผู อํ า นวยการศู น ย วิ จั ย พั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร
เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๔๙๙. พลอากาศโท ชาญณรงค อิ น ทรสมพั น ธ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษกองทั พ อากาศ
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๕๐๐. พลอากาศโท ปรี ชั ย หาญเจนลั ก ษณ หัว หน านายทหารฝา ยเสนาธิก ารประจํ า
ผูบัญชาการทหารอากาศ เปน หัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
๕๐๑. พลอากาศโท สฤษดิ์พงษ โกมุทานนท รองผู บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบั ติ
ทางอากาศ เปน ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ
๕๐๒. พลอากาศโท วุฒิชัย คชาชีวะ ผูชวยเสนาธิการทหารอากาศฝายกิจการพลเรือน
เปน รองเสนาธิการทหารอากาศ
๕๐๓. พลอากาศโท ธงชัย เเฉลม เขตร ผูท รงคุณวุฒิพิเ ศษกองทัพ อากาศ เปน ผูชว ย
เสนาธิการทหารอากาศฝายกิจการพลเรือน
๕๐๔. พลอากาศโท ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ ผูชวยเสนาธิการทหารอากาศฝายยุทธการ
เปน รองเสนาธิการทหารอากาศ
๕๐๕. พลอากาศตรี มานพ เกษศิลป ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๕๐๖. พลอากาศตรี พิ ริ ย ะ ศิ ริ บุ ญ รองเจ า กรมสื่ อ สารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ท หารอากาศ
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
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๕๐๗. พลอากาศตรี เมธา สั ง ขวิ จิ ต ร เจ า กรมสรรพาวุ ธ ทหารอากาศ เป น เจ า กรม
สรรพาวุธทหารอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๕๐๘. พลอากาศตรี วิ โ รจน นิ ส ยั น ต รองผู บั ญ ชาการหน ว ยบั ญ ชาการอากาศโยธิ น
เปน รองผูบัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
๕๐๙. พลอากาศตรี เฉลิ ม ตรี เ พ็ ช ร รองผู อํ า นวยการศู น ย วิ จั ย พั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร
เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เปน ผูอํานวยการศูนยวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
การบินและอวกาศกองทัพอากาศ
๕๑๐. พลอากาศตรี ชัยยุทธ ปญญายงค ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๕๑๑. พลอากาศตรี สุรทรง เพ็ญโฉม ผูบังคับศูนยอํานวยการเฮลิคอปเตอรพระราชพาหนะ
เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๕๑๒. พลอากาศตรี พัฒนพล คมภักดี ศาสตราจารย กองการศึกษา โรงเรียนนายเรือ
อากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๕๑๓. พลอากาศตรี ชํานาญ เอกวัฒน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๕๑๔. พลอากาศตรี วิทยา แกววัฒนะ เจากรมขนสงทหารอากาศ เปน หัวหนานายทหาร
ฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการทหารอากาศ
๕๑๕. พลอากาศตรี อุดมศักดิ์ นาคะชัย รองเจากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ
เปน เจากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ
๕๑๖. พลอากาศตรี สมประสงค เปลี่ ย นคง ผู อํ า นวยการกองการศึ ก ษา โรงเรี ย น
นายเรืออากาศ เปน รองหัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา
๕๑๗. พลอากาศตรี พลเทพ โหมดสุ ว รรณ ผู อํ า นวยการศู น ย ป อ งกั น ทางอากาศ
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เปน ผูชวยเสนาธิการทหารอากาศฝายยุทธการ
๕๑๘. พลอากาศตรี วีร ะศั กดิ์ สิต านนท ผูอํ านวยการสํ านั กงานวิจั ย ศู น ย วิจั ยพั ฒนา
วิทยาศาสตรเ ทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เปน รองผูอํานวยการศูน ยวิจัยพัฒนา
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
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๕๑๙. พลอากาศตรี อานนท จารยะพันธุ ผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง เปน รองผูบัญชาการ
หนวยบัญชาการอากาศโยธิน
๕๒๐. พลอากาศตรี เผด็ จ วงษ ปน แกว เสนาธิก ารกรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารอากาศ เป น
รองเจากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
๕๒๑. พลอากาศตรี สมาน สั ง ขรณ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ อากาศ เป น ผู บั ง คั บ
ศูนยอํานวยการเฮลิคอปเตอรพระราชพาหนะ
๕๒๒. พลอากาศตรี ประโยชน ฤทธาคนี ผูชํานาญการกองทัพอากาศ เปน รองเจากรม
สรรพาวุธทหารอากาศ
๕๒๓. พลอากาศตรี หมอมหลวงชนากร วรวรรณ เสนาธิการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส
ทหารอากาศ เปน รองเจากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ
๕๒๔. พลอากาศตรี ประกิต ศกุณสิงห ผูชวยปลัดบัญชีทหารอากาศ เปน รองเจากรม
สื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ
๕๒๕. พลอากาศตรี เอกรัฐ ษรานุรักษ รองเจากรมการสื่อสารทหาร เปน เสนาธิการ
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ
๕๒๖. นาวาอากาศเอก ประสาธน พึ่งศิลป เปน เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๕๒๗. นาวาอากาศเอก ศิริชัย ภัทรสุวรรณ เปน เจากรมขนสงทหารอากาศ
๕๒๘. นาวาอากาศเอก ธคุณ มุงเพียร เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๒๙. นาวาอากาศเอก ประโยชน ดีชัง เปน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ
๕๓๐. นาวาอากาศเอกหญิง นีรัช หนายมี เปน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ
๕๓๑. นาวาอากาศเอก ฤทธิ ชั ย ภู โ กสี ย เป น ผู อํ า นวยการศู น ย ป อ งกั น ทางอากาศ
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
๕๓๒. นาวาอากาศเอก สุรสิทธิ์ โหละสุต เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๓๓. นาวาอากาศเอก สราวุธ กลิ่นพันธุ เปน ผูอํานวยการสํานักงานวิจัย ศูนยวิจัยพัฒนา
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
๕๓๔. นาวาอากาศเอก นุวัฒน เกียรติพันธ เปน ผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง
๕๓๕. นาวาอากาศเอก ถาวรฤทธิ์ กะเหวานาค เปน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ
๕๓๖. นาวาอากาศเอก พงศธร ไชยเสน เปน ผูชวยปลัดบัญชีทหารอากาศ

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

๕๓๗. นาวาอากาศเอก วิสุรินทร มูลละ เปน รองผูอํานวยการศูนยวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
๕๓๘. นาวาอากาศเอก อนุพงศ ใจเอื้อ เปน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ
๕๓๙. นาวาอากาศเอกหญิง ปยนาถ กมลโชติ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๔๐. นาวาอากาศเอก ยงยุทธ หาบุบผา เปน เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
๕๔๑. นาวาอากาศเอก คงวุฒิ วิรวุฒิ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๔๒. นาวาอากาศเอก ชูศักดิ์ อําไพ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๔๓. นาวาอากาศเอก มณฑล สัชฌุกร เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๔๔. นาวาอากาศเอก ถนอมศักดิ์ เย็นเปยม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๔๕. นาวาอากาศเอก อุทิศ ศิริคุปต เปน ผูอํานวยการกองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ
๕๔๖. นาวาอากาศเอก คเชนท โสมะนันทน เปน ผูอํานวยการสํานักงานพระธรรมนูญ
ทหารอากาศ
๕๔๗. นาวาอากาศเอก ทรงพันธ สายพงศ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๔๘. นาวาอากาศเอก ภักดี สรรพสิทธิ์ดํารง เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๔๙. นาวาอากาศเอก วิโรจน หอมทรัพย เปน ศาสตราจารยกองการศึกษา โรงเรียน
นายเรืออากาศ
๕๕๐. นาวาอากาศเอก พงษเดช พงษสุวรรณ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

