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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ดังต่อไปนี้
กระทรวงกลาโหม
๑. พลเอก คณิต สาพิทั กษ์ ที่ป รึก ษาพิเ ศษกองทัพ บก เป็ น ประธานคณะที่ป รึก ษา
กระทรวงกลาโหม
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒. พลเรือเอก สุรศักดิ์ แก้วแกมทอง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓. พลโท ชั ชวาลย์ ขํ าเกษม รองเจ้ ากรมเสมี ยนตรา เป็ น ที่ ปรึกษาพิเศษสํานั กงานปลั ด
กระทรวงกลาโหม
๔. พลโท สมนึก เจีย มสกุล ผู้ท รงคุณ วุฒิพิ เศษสํานักงานปลัด กระทรวงกลาโหม เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๕. พลเรือโท พัฒนา อินทรบุญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเรือเอก)
๖. พลอากาศโท จํ า ลอง เขมะประภา เจ้ า กรมช่า งอากาศ เป็น ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิพิ เ ศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลอากาศเอก)
๗. พลโท ชาญ โกมลหิรัญ ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ พิเศษสํานั กงานปลัด กระทรวงกลาโหม เป็ น
รองเจ้ากรมเสมียนตรา
๘. พลโท กฤช กุ ว านนท์ หั ว หน้ า นายทหารประสานภารกิ จ ทางทหารกั บ กระทรวง
การต่างประเทศ สํานักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณ วุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม (อัตรา พลโท)
๙. พลตรี กิตติ ปทุมมาศ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น หัวหน้านายทหารประสานภารกิจ
ทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ สํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๑๐. พลตรี ยุทธชัย พันธุ์งาม รองเจ้ากรมการพลังงานทหารฝ่ายบริหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๑. พลตรี สุ ริ น ทร์ กลิ่ น ชะเอม ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานตรวจสอบภายในกลาโหม
เป็น ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๒. พลตรี สิ ท ธิ ชั ย ยั งเจริ ญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ กองทั พ บก เป็ น ที่ ป รึ กษาสํ า นั กงานปลั ด
กระทรวงกลาโหม
๑๓. พลตรี ประสาท เหล่าถาวร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
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๑๔. พลตรี ทวีศิลป์ สงวนศักดิ์โ ยธิน ผู้ท รงคุณ วุฒิกองทัพ บก เป็น ผู้ท รงคุณ วุฒิพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๑๕. พลตรี ศุภโชติ กิตติเขมินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๑๖. พลอากาศตรี จุลจรูญ แสงงําพาล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลอากาศโท)
๑๗. พลอากาศตรี ฉัตรพิศุทธิ์ ขําเจริญภัสสร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลอากาศโท)
๑๘. พลตรี คณิศ ทศวัฒ น์ รองเจ้า กรมการเงิ น กลาโหม เป็น ผู้ อํานวยการสํ านัก งาน
ตรวจสอบภายในกลาโหม
๑๙. พลตรี ณรงค์ อุทะนุต ผู้ชํานาญการกรมเสมียนตรา เป็น นักวิชาการพิเศษกรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีกลาโหม
๒๐. พลตรี ธีระพงศ์ อุไรเลิศ เสนาธิการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงาน
ทหาร เป็น รองเจ้ากรมการพลังงานทหารฝ่ายบริหาร ศูน ย์การอุต สาหกรรมป้องกันประเทศและ
พลังงานทหาร
๒๑. พลเรือตรีหญิง วิชชุดา พิชญาภรณ์ ผู้ชํานาญการกรมการเงินกลาโหม เป็น รองเจ้ากรม
การเงินกลาโหม
๒๒. พลตรี อํ า นาจ รอดสวั ส ดิ์ นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๓. พั น เอก สาทิ ต มุ ข เงิ น เป็ น นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงกลาโหม
๒๔. พันเอก อัครพล ประทุมโทน เป็น ผู้ชํานาญการกรมเสมียนตรา
๒๕. พันเอก ภาณุพล บรรณกิจโศภน เป็น เสนาธิการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
และพลังงานทหาร
๒๖. นาวาเอก ณรงค์ เพิ่มชาติ เป็น ผู้ชํานาญการกรมการเงินกลาโหม
๒๗. พันเอก สมยศ แก้วศรีปราชญ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๘. พันเอก กมล เพิ่มกําลังพล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๙. พันเอก เสรี วงศ์ประจิตร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๐. พันเอก ศยาม จันทรวิโรจน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๑. พันเอก ชัยชุมพล สุวรรณเตมีย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
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๓๒. พันเอก เนรมิตร มณีนุตร์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย
๓๓. พลโท ธงชั ย เทพารั ก ษ์ แม่ ทั พ น้ อ ยที่ ๓ เป็ น ที่ ป รึ ก ษาพิ เ ศษกองบั ญ ชาการ
กองทัพไทย
๓๔. พลโท อมรเทพ โรจนสโรช เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการ
กองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๓๕. พลตรี นพดล โชติศิริ รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็น เจ้ากรมแผนที่ทหาร
๓๖. พลตรี บุญเลิศ ทัศนครองสินธุ์ รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการ
กองทัพไทย
๓๗. พลตรี วิสิษฐ แจ้งประจักษ์ รองผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
๓๘. พลตรี ชัช วาล มั่น ศุ ข รองผู้บั ญ ชาการศู น ย์รั กษาความปลอดภัย เป็น ที่ปรึ กษา
กองบัญชาการกองทัพไทย
๓๙. พลตรี พิชิต พินิตตานนท์ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒ นาภาค ๒ หน่ว ยบัญชาการ
ทหารพัฒนา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๔๐. พลอากาศตรี ณรงค์ชัย พัน ธุ์พิ ริย ะ ผู้ท รงคุณ วุฒิ กองบัญ ชาการกองทั พ ไทย เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลอากาศโท)
๔๑. พลตรี ดุษฎี รามสมภพ ผู้อํานวยการสถาบันจิต วิท ยาความมั่น คง สถาบัน วิชาการ
ป้องกันประเทศ เป็น รองผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๔๒. พลตรี ปานศิริ มีผ ล ผู้ท รงคุ ณ วุฒิ กองบัญ ชาการกองทั พ ไทย เป็ น ผู้อํา นวยการ
สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๔๓. พลตรี สายัณห์ บุญแต่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็น รองผู้บัญชาการ
ศูนย์รักษาความปลอดภัย
๔๔. พลตรี พั ฒ นพงศ์ องอาจอิ ท ธิ ชัย ผู้ ช่ ว ยหั ว หน้ านายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
เสนาธิการทหาร เป็น รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร
๔๕. พลตรี เกรี ย งศั ก ดิ์ หมี ท อง รองเสนาธิ ก ารหน่ ว ยบั ญ ชาการทหารพั ฒ นา เป็ น
ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๔๖. พั น เอก จุ ล พจน์ อิ ท ธะรงค์ เป็ น ที่ ป รึ ก ษาสถาบั น วิ ช าการป้ อ งกั น ประเทศ
(อัตรา พลตรี)
๔๗. พั น เอก พลภั ท ร เรื อ งสอน เป็ น ที่ ป รึ ก ษาสถาบั น วิ ช าการป้ อ งกั น ประเทศ
(อัตรา พลตรี)
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๔๘. พั น เอก อนุ รั ก ษ์ ธิ โ สภา เป็ น ผู้ ช่ ว ยหั ว หน้ า นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
เสนาธิการทหาร
๔๙. นาวาอากาศเอก เจริญ ทองน้อย เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
๕๐. พันเอก จารุทัศน์ จันทรนิมะ เป็น รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร
๕๑. พันเอก สมชาย ปั้นทอง เป็น รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๕๒. พันเอก ชัยพฤกษ์ อัยยะภาคย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก
๕๓. พลโท ธนดล เผ่าจินดา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ
กองทัพบก
๕๔. พลโท ทวนชัย พันธ์เพิ่มศิริ เจ้ากรมการทหารช่าง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
(อัตรา พลเอก)
๕๕. พลโท คมสั น มานวกุ ล แม่ ทั พ น้ อ ยที่ ๒ เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษกองทั พ บก
(อัตรา พลเอก)
๕๖. พลโท ปริญ ญา สมสุวรรณ ผู้บัญ ชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๕๗. พลโท ชาญชัยณรงค์ ธนารุณ ที่ปรึกษากองทัพบก เป็น แม่ทัพน้อยที่ ๓
๕๘. พลโท ดนั ย มี ชู เ วท ที่ ป รึ ก ษากองทั พ บก เป็ น ผู้ บั ญ ชาการโรงเรี ย นนายร้ อ ย
พระจุลจอมเกล้า
๕๙. พลโท อัธยา สุคนธสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ที่ปรึกษา
กองทัพบก
๖๐. พลตรี จีระศักดิ์ ชมประสพ รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็น แม่ทัพน้อยที่ ๒
๖๑. พลตรี นิพนธ์ ปานมงคล รองเจ้ากรมการทหารช่าง เป็น เจ้ากรมการทหารช่าง
๖๒. พลตรี ชู เกีย รติ เธี ย รสุ น ทร รองผู้ บัญ ชาการหน่ ว ยบัญ ชาการรัก ษาดิน แดน เป็ น
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
๖๓. พลตรี ไกรสร ศรีสุข รองเจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็น รองหัว หน้าคณะนายทหาร
ฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา
๖๔. พลตรี วิเชียร มัญญะหงษ์ รองแม่ทัพภาคที่ ๑ เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก
๖๕. พลตรี ชัย วัฒ น์ ฐิ ต สาโร เสนาธิก ารกรมการทหารช่ าง เป็น ผู้ท รงคุณ วุฒิ พิเ ศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๖๖. พลตรี ไตรรัตน์ รังคะรัต น ผู้บัญ ชาการศูน ย์การทหารม้า เป็น ผู้ท รงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
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๖๗. พลตรี วลิต โรจนภักดี ผู้บัญ ชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ เป็น
รองแม่ทัพภาคที่ ๑
๖๘. พลตรี ชาสร วายโสกา รองแม่ทัพน้อยที่ ๒ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๒
๖๙. พลตรี สุรนาท สุวรรณนาคร ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๒ เป็น รองแม่ทัพน้อยที่ ๒
๗๐. พลตรี สถาพร สีมาสุรรักษ์ เจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก เป็น รองเจ้ากรมการทหารช่าง
๗๑. พลตรี อิทธิพล ทองดี ผู้บัญชาการศูนย์การกําลังสํารอง เป็น รองผู้บัญชาการหน่วย
บัญชาการรักษาดินแดน
๗๒. พลตรี ไกรฤกษ์ แก้วแสน เสนาธิการกรมการทหารสื่อสาร เป็น รองเจ้ากรมการทหาร
สื่อสาร
๗๓. พลตรี ไพโรจน์ พนาเวศร์ เสนาธิการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็น ผู้บัญชาการ
ศูนย์การกําลังสํารอง
๗๔. พลตรี คณิต แจ่ มจั น ทรา ผู้ บั ญ ชาการกองพลทหารช่ าง เป็น เจ้า กรมยุท ธโยธา
ทหารบก
๗๕. พลตรี ชุมพล กากแก้ว ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์ เป็น ผู้บัญชาการมณฑล
ทหารบกที่ ๒๔
๗๖. พลตรี วีร ะภัท รพล บุญ ย์เชี่ ย ว ผู้ท รงคุ ณ วุฒิ กองทัพ บก เป็น ผู้ บังคั บการจัง หวั ด
ทหารบกสุรินทร์
๗๗. พลตรี นิวัติชัย ถนอมธรรม ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพิษณุโลก เป็น เสนาธิการ
กองทัพน้อยที่ ๓
๗๘. พลตรี สุมงคล ดิษบรรจง เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๓ เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบก
พิษณุโลก
๗๙. พลตรี ณรงค์ดิศ สีทาแก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๔ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจําผู้บังคับบัญชา สํานักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
๘๐. พันเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
๘๑. พันเอก ชลิต เมฆมุกดา เป็น ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๒
๘๒. พันเอก กรยุทธ วัฒนวรางกูร เป็น เสนาธิการกรมการทหารช่าง
๘๓. พันเอก ธนดล สุรารักษ์ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง
๘๔. พันเอก ทลวงรณ วรชาติ เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
๘๕. พันเอก ภาณุมาศ โกสินทรเสนีย์ เป็น เสนาธิการกรมการทหารสื่อสาร
๘๖. พันเอก ธรรมนูญ กฤษน้อย เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า
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๘๗. พัน เอก โชติ ภ ณ จั น ทร์ อ ยู่ เป็ น นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
สํานักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
๘๘. พั น เอก อภิ ชั ย เชี ย งอารี ย์ เป็ น นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
สํานักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
๘๙. พันเอก ณรงค์ ชาติทองคํา เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพบก
๙๐. พันเอก สมาน ชาวเพ็ชร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๙๑. พันเอก อังคฤทธิ์ ราชณรงค์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๙๒. พันเอก สุริยะ สมิทธิ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๙๓. พันเอก เดชา บูรณะพิมพ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๙๔. พันเอก อภิรัตน์ สุวรรณตรา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๙๕. พันเอก สู่ชัย บุญรัตน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๙๖. พันเอก ประกอบชัย แดงเนียม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๙๗. พันเอก วรศักดิ์ ศิลานนท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๙๘. พันเอก ประดิษฐ์ อ่อนพุ่ม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๙๙. พันเอก วัชระ จรูญรัตน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๐๐. พันเอก สมชาย ศุขมนัส เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๐๑. พันเอก ธรรมนูญ นวลยง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๐๒. พันเอก ศุภชัย วงศ์พิเชษฐชัย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๐๓. พันเอก สุเมธ อนวัชกุล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๐๔. พันเอก โชติวัฒน์ ภูมิภัทรสวัสดิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๐๕. พันเอก วิทยา บุญยานุตร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๐๖. พันเอกหญิง จินตนา เกิดผล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
กองทัพเรือ
๑๐๗. พลเรือเอก นคร ทนุ ว งษ์ ที่ปรึ กษาพิเ ศษสํ านั กงานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
๑๐๘. พลเรือตรี ณรพนธ์ ตันวิเชียร รองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ เป็น หัวหน้านายทหาร
ฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บัญชาการทหารเรือ
๑๐๙. พลเรือตรี สมชัย มนัสรังษี รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
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๑๑๐. พลเรื อ ตรี อํา นาจ บุ ญ ญะไพบู ร ณ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทัพ เรื อ เป็ น รองเจ้ า กรม
ยุทธศึกษาทหารเรือ
๑๑๑. พลเรือตรี พิเชฐ ขําเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น รองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ
๑๑๒. พลเรื อ ตรี โชติ วั ฒ น์ สาริ ก ะวณิ ช หั ว หน้ า นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
๑๑๓. พลเรือตรี สุริยะ พรสุริยะ หัวหน้าฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ เป็น ผู้บัญชาการ
กองเรือดําน้ํา กองเรือยุทธการ
๑๑๔. พลเรือตรี นาวิน ธนเนตร ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็น
ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ
๑๑๕. พลเรือตรี ดุษฎี สังขปรีชา ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุท ธการ เป็น
ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ
๑๑๖. พลเรือตรี จุมพล ลุมพิกานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพ เรือ เป็น หัว หน้าฝ่ายศึกษา
โรงเรียนนายเรือ
๑๑๗. พลเรือตรี ศักดิ์นรินทร์ เจริญสุข ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือ
ยุทธการ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๑๑๘. นาวาเอก นฤดม แป้ น เจริ ญ เป็ น หั ว หน้ า นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
๑๑๙. นาวาเอก สุวิทย์ จันทรเมธากุล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๑๒๐. นาวาเอก ประสิทธิ์ แสงสูงเนิน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๑๒๑. นาวาเอก ชนินทร์ แสงเฟื่อง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๑๒๒. นาวาเอก ธนู สุญาณเศรษฐกร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
๑๒๓. พลอากาศตรี อานนท์ วิรัชกุล รองเจ้ากรมช่างอากาศ เป็น เจ้ากรมช่างอากาศ
๑๒๔. พลอากาศตรี บุญสืบ ประสิทธิ์ เสนาธิการกรมช่างอากาศ เป็น รองเจ้ากรมช่างอากาศ
๑๒๕. พลอากาศตรี ถาวรฤทธิ์ กะเหว่านาค ผู้ชํานาญการกองทัพอากาศ เป็น เสนาธิการ
กรมช่างอากาศ
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๑๒๖. นาวาอากาศเอก ธนะสาร โรจนะเสน เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพอากาศ
๑๒๗. นาวาอากาศเอก ปริพนธ์ เปี่ยมประถม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๑๒๘. นาวาอากาศเอก ณัฏฐอรรจน์ ถวิลหวัง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๑๒๙. นาวาอากาศเอก พันธุ์ศักดิ์ จินตสุวรรณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๑๓๐. นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ภาควิหก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๑๓๑. นาวาอากาศเอก เขตร มงคลครุฑ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๑๓๒. นาวาอากาศเอก ปรีชา จุลกะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

