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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ดังต่อไปนี้
กระทรวงกลาโหม
๑. พลเอก ภุชงค์ รัตนวรรณ
ผู้ บั ญ ชาการสถาบั น วิ ช าการป้ อ งกั น ประเทศ
เป็น จเรทหารทั่วไป
๒. พันเอก สุรศักย์ วัยคุณา
เป็น หัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรี
๓. พันเอก พันลึก สุวรรณทัต
เป็น นายทหารคนสนิทนายกรัฐมนตรี
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔. พลเอก เสถียร เพิ่มทองอินทร์
ประธานคณะที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม
๕. พลเอก ชาตรี ทัตติ
ผู้อํ า นวยการสํ า นั ก งบประมาณกลาโหม เป็ น
รองปลัดกระทรวงกลาโหม
๖. พลอากาศเอก ไมตรี โอสถหงษ์
รองเสนาธิ การทหาร เป็ น รองปลั ด กระทรวง
กลาโหม
๗. พลเรือเอก รุ่งรัตน์ บุณยรัตพันธุ์
ผู้ท รงคุณ วุ ฒิ พิ เศษกองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย
เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
๘. พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก
ที่ปรึกษาสถาบัน วิชาการป้องกัน ประเทศ เป็น
ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๙. พลเรือโท นพดล โชคระดา
ผู้บัญชาการวิท ยาลัย เสนาธิการทหาร สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๐. พลโท สิทธิพร ทับเที่ยง
เจ้ ากรมการอุ ตสาหกรรมทหาร ศู นย์ การ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๑. พลโท ชูศักดิ์ สันติวรวุฒิ
ผู้บัญชาการศูนย์อํานวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๒. พลโท ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ
รองผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนกลาโหม
เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๓. พลโท พฤณท์ สุวรรณทัต
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
กลาโหม เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
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๑๔. พลโท พิณภาษณ์ สริวัฒน์
ที่ปรึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
เจ้ากรมเสมียนตรา
๑๕. พลโท บุณยวัจน์ เครือหงส์
รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณกลาโหม เป็น
ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณกลาโหม
๑๖. พลโท พรสิน พงษ์สุวรรณ
ที่ปรึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๑๗. พลโท พีระพันธ์ อภิชาตนนท์
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
กลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๑๘. พลโท พหล จันทรประภา
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
กลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๑๙. พลโท อรรถพจน์ คล่องตรวจโรค
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๒๐. พลอากาศโท พงศธร บัวทรัพย์
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
กลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลอากาศเอก)
๒๑. พลโท ทนงศักดิ์ จินดาลัทธ
ผู้ ช่ ว ยหั ว หน้ านายทหารฝ่ ายเสนาธิ การประจํ า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๒. พลโท การุญ อินทองคํา
ผู้ช่ว ยหั ว หน้า นายทหารฝ่า ยเสนาธิก ารประจํ า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๓. พลโท สมโภช นนทชัย
ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น
ที่ปรึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๔. พลโท อภิชาต แสงรุ่งเรือง
เจ้ า กรมการเงิ น กลาโหม เป็ น เจ้ า กรมการ
อุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๒๕. พลโท ยุทธชัย พันธุ์งาม
ที่ปรึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
๒๖. พลโท สุพล ไชยพิณ
ผู้ช่ว ยหั ว หน้า นายทหารฝ่า ยเสนาธิก ารประจํ า
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหม เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม
(อัตรา พลโท)
๒๗. พลตรี สุรพล ธาตุโลหะ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป็ น ผู้ ช่ ว ยหั ว หน้ า
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๒๘. พลตรี ชัยเดช อจละนันท์
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป็ น ผู้ ช่ ว ยหั ว หน้ า
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
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๒๙. พลตรี พันเลิศ วงศ์วานิช
ผู้ท รงคุณ วุ ฒิ พิ เศษกองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย
เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๓๐. พลอากาศตรี บวรศักดิ์ ลับไพรี
ผู้ อํ า นว ยการ สํ า นั ก ง าน ตร วจสอบภายใน
ทหารอากาศ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๑. พลเรือตรี วัลลภ หังสวนัส
เจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็น หัว หน้ านายทหาร
ฝ่ายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๒. พลเรือตรี สุพจน์ สุดประเสริฐ
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็น ที่ปรึกษา
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๓. พลตรี สุชาติ อดุลย์บุตร
ผู้ทรงคุณ วุฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ที่ปรึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๔. พลตรี ณรงค์ ตุวยานนท์
ผู้ทรงคุณ วุฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ที่ปรึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๕. พลตรี ศิกวัส สุทธิบุญ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ที่ปรึกษา สํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๖. พลตรี ชัยชาญ ช้างมงคล
ผู้ ช่ ว ยผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก นโยบายและแผน
กลาโหม เป็น รองผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนกลาโหม
ผู้ช่ ว ยผู้ อํา นวยการสํ า นัก งบประมาณกลาโหม
๓๗. พลตรี วิภาต วิภาตะศิลปิน
เป็น รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณกลาโหม
๓๘. พลตรี จิระ โกมุทพงศ์
ผู้ ช่ ว ยเจ้ า กรมพระธรรมนู ญ เป็ น หั ว หน้ า
สํานักตุลาการทหาร และตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารสูงสุด
๓๙. พลตรี สรศักดิ์ ขาวกระจ่าง
ผู้อํานวยการโรงงานวัตถุร ะเบิดทหาร กรมการ
อุต สาหกรรมทหาร ศู น ย์ก ารอุ ต สาหกรรมป้ อ งกั น ประเทศและพลัง งานทหาร เป็ น ผู้ บัญ ชาการ
ศูนย์อํานวยการ สร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๔๐. พลตรี คณิศ ทศวัฒน์
ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม
เป็น เจ้ากรมการเงินกลาโหม
๔๑. พลตรี จักรา กรานเลิศ
ผู้ทรงคุณ วุฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๔๒. พลตรี สกุณชัย ศิริเรือง
รองผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
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๔๓. พลตรี ฉัตรชัย ไกรสรพงษ์
รองเจ้ า กรมการพลั ง งานทหารฝ่ า ยวิ ช าการ
ศู น ย์ ก ารอุ ต สาหกรรมป้ อ งกั น ประเทศและพลั ง งานทหาร เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษ สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๔๔. พลตรี สินสรศักดิ์ ปาลานุสรณ์
ผู้ ช่ ว ยเจ้ า กรมเสมี ย นตรา เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
พิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๔๕. พลตรี สมพงศ์ มุกดาสกุล
รองเจ้ากรมการอุต สาหกรรมทหารฝ่ายบริหาร
ศู น ย์ ก ารอุ ต สาหกรรมป้ อ งกั น ประเทศและพลั ง งานทหาร เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษ สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๔๖. พลอากาศตรี บัญชา สัทธาพงศ์
ผู้ อํ า นวยการศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาการทหาร
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เป็น ผู้ท รงคุณ วุฒิพิเศษ สํานักงานปลัด กระทรวงกลาโหม
(อัตรา พลอากาศโท)
๔๗. พลตรี มาโนช บุญคลัง
รองเจ้ า กรมการสรรพกํ า ลั ง กลาโหม เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๔๘. พลตรี จิระชัย เกียรติประจักษ์
รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๔๙. พลตรี ขจรศักดิ์ วงศ์สําราญ
ผู้ทรงคุณ วุฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๕๐. พลตรี จิตตสักก์ เจริญสมบัติ
ผู้ทรงคุณ วุฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพเิ ศษ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๕๑. พลเรือตรี ชนินทร์ ชุณหรัชพันธุ์
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ เรื อ เป็ น ผู้ ช่ ว ยหั ว หน้ า
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๕๒. พลตรี ชัยวิวัฒน์ จันทร์สุเทพ
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๕๓. พลตรี เถกิงศักดิ์ เครือหงส์
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๕๔. พลตรี ธวัชชัย ช้างสิงห์
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๕๕. พลตรี ประพันธ์ พุทธานุ
ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ สํ า นั ก
นโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๕๖. พลตรี พินิจ ฉัตรเสถียรพงศ์
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป็ น ผู้ ช่ ว ยเจ้ า กรม
เสมียนตรา

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

๕๗. พลตรี ประกาศเกียรติ หิญชีระนันทน์ ผู้ช่ว ยหั ว หน้า นายทหารฝ่า ยเสนาธิก ารประจํ า
รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา
๕๘. พลตรี เนรมิต มณีนุตร์
ผู้ทรงคุณ วุฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้อํานวยการสํานักงานกําลังพลกรมเสมียนตรา
๕๙. พลตรี ถเกิงกานต์ ศรีอําไพ
ผู้ทรงคุณ วุฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงบประมาณกลาโหม
๖๐. พลตรี อนุชิต อินทรทัต
ผู้ชํานาญการ สํานักงบประมาณกลาโหม เป็น
ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงบประมาณกลาโหม
๖๑. พลตรี สถาพร มหารักษิต
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ชํานาญการ สํานักงบประมาณกลาโหม
๖๒. พลตรี ธนรัตน์ รื่นเริง
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําปลัด กระทรวง
กลาโหม เป็ น รองเจ้า กรมการพลั ง งานทหารฝ่ ายวิชาการ ศูน ย์ก ารอุ ต สาหกรรมป้ องกัน ประเทศ
และพลังงานทหาร
๖๓. พลตรี เฉลิมพล เต็งศิริ
ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา เป็น รองเจ้ากรมการ
อุตสาหกรรมทหารฝ่ายบริหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๖๔. พลตรี นภนต์ สร้างสมวงษ์
หั ว หน้ า สํ า นั ก งานรั ฐ มนตรี เป็ น เสนาธิ ก าร
กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๖๕. พลตรี วีรชัย อินทุโศภณ
ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม
ป้อ งกั น ประเทศ ศูน ย์ก ารอุ ต สาหกรรมป้ องกัน ประเทศและพลั ง งานทหาร เป็ น รองเจ้า กรมการ
สรรพกําลังกลาโหม
๖๖. พลตรี ณรงค์ อุทะนุต
นักวิชาการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลาโหม เป็น รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
๖๗. พลตรี สัมพันธ์ ธัญญพืช
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม เป็น นักวิชาการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
๖๘. พลตรี นเรศรักษ์ ฐิตะฐาน
ผู้อํานวยการสํานักงานกําลัง พลกรมเสมีย นตรา
เป็น ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
ผู้อํานวยการสํานักโยธาธิการ สํานักงานสนับสนุน
๖๙. พลตรี กิตกิ ร ธรรมนิยาย
สํานักปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น รองผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๐. พลตรี ศุภจิตร ศุภมานพ
ผู้ทรงคุณ วุฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้อํานวยการสํานักโยธาธิการ สํานักงานสนับสนุน สํานักปลัดกระทรวงกลาโหม
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๗๑. พลตรี วีรศักดิ์ มูลกัน
ผู้ช่ ว ยผู้ อํา นวยการสํ า นัก งบประมาณกลาโหม
เป็น ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม
๗๒. พลตรี สาทิต มุขเงิน
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๓. พลอากาศตรี ประทีป คูณขุนทด
นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสํานักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ สํานักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ สํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม
๗๔. พลตรี เดชา อมรพันธางค์
เสนาธิการกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๕. พันเอก ศักดินันท์ อารยะกุล
เป็ น นายทหารฝ่ ายเสนาธิ การประจํ ารั ฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม
๗๖. พันเอก ชัยวิทย์ ชยาภินันท์
เป็ น นายทหารฝ่ ายเสนาธิ การประจํ ารั ฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม
๗๗. พันเอก สุทธิพงษ์ จันทรัตน์
เป็ น นายทหารฝ่ ายเสนาธิ การประจํ ารั ฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม
๗๘. พันเอก อภิชาติ วิไลเนตร
เป็ น นายทหารฝ่ ายเสนาธิ การประจํ ารั ฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม
๗๙. พันเอก พงศ์อานันท์ รมยะนันทน์
เป็ น นายทหารฝ่ ายเสนาธิ การประจํ ารั ฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม
๘๐. พันเอก ทวี พฤกษาไพรบูลย์
เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําปลัดกระทรวง
กลาโหม
๘๑. พันเอก มณฑล ปราการสมุทร
เป็ น ผู้ ช่ ว ยหั ว หน้ า นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก าร
ประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๘๒. พันเอก รักศักดิ์ โรจน์พิมพ์พันธุ์
เป็ น ผู้ อํา นวยการสํา นัก วิเ ทศสัม พัน ธ์ สํ านั ก
นโยบายและแผนกลาโหม
๘๓. พันเอก วรวุธ กิจพจน์
เป็ น นายทหารประสานภารกิ จทางทหารกั บ
สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๘๔. พันเอก ชุมชาย สุทธาภาส
เป็ น ตุ ล าการพระธรรมนู ญ ประจํ า สํ า นั ก
ตุลาการทหาร
๘๕. พันเอก สุขสันต์ สิงหเดช
เป็ น ตุ ล าการพระธรรมนู ญ หั ว หน้ า คณะ
ฝ่ายศาลทหารสูงสุด
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เป็น ตุลาการพระธรรมนูญ หัวหน้าศาลทหาร

กรุงเทพ
๘๗. พันเอก นิวัติ ศรีเพ็ญ
เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ
๘๘. พันเอก เกรียงเดช ปานทองเสม
เป็ น ตุ ล าการพระธรรมนู ญ หั ว หน้ า คณะ
ฝ่ายศาลทหารสูงสุด
๘๙. พันเอก เบ็ญจพล ยุกตะทัต
เป็น ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๙๐. พันเอก พลวัส แก้วเรียน
เป็ น ผู้ อํ า นวยการโรงงานวั ต ถุ ร ะเบิ ด ทหาร
กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๙๑. พันเอก ศัลยพงศ์ เปลี่ยนมณี
เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
กลาโหม
๙๒. พันเอก วรรณวสิษฐ วงศ์ไทย
เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
กลาโหม
๙๓. พันเอก ชนาธิป บุนนาค
เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
กลาโหม
๙๔. พันเอก ธีระศักดิ์ วรเจริญ
เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
กลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย
๙๕. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
เสนาธิการทหาร เป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๙๖. พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์
เจ้ากรมเสมียนตรา เป็น รองผู้บัญชาการทหาร
สูงสุด
๙๗. พลอากาศเอก หม่อมหลวงสุปรีชา กมลาศน์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
๙๘. พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม
ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด
๙๙. พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น รองผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด
๑๐๐. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร
รองเสนาธิการทหาร เป็น เสนาธิการทหาร
๑๐๑. พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ
ผู้ท รงคุณ วุ ฒิ พิ เศษกองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย
เป็น รองเสนาธิการทหาร
๑๐๒. พลเอก เผด็จการ จันทร์เสวก
ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น
ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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๑๐๓. พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ
ผู้ท รงคุณ วุ ฒิ พิ เศษกองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย
เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
๑๐๔. พลเรือโท ไพบูลย์ ช้อยเพ็ง
เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหาร เป็น รองเสนาธิการทหาร
๑๐๕. พลอากาศโท ระพีพัฒน์ หลาบเลิศบุญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็น
รองเสนาธิการทหาร
ปลั ด บั ญ ชี ท หาร เป็ น หั ว หน้ า นายทหาร
๑๐๖. พลโท สมหมาย เกาฎีระ
ฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๑๐๗. พลโท ปริญญา บูรณางกูร
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย
๑๐๘. พลโท สุรพันธ์ วงศ์ไทย
เจ้ า กรมยุ ท ธการทหาร เป็ น ที่ ป รึ ก ษาพิ เ ศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้ท รงคุณ วุฒิ พิเศษกองทั พ บก เป็น ที่ป รึกษา
๑๐๙. พลโท สมัยโชค สุทธิวาทนฤพุฒิ
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลเอก)
๑๑๐. พลโท ประดิษฐ์ชัย บุญรักษ์
ผู้ บั ญ ชาการศู น ย์ รั ก ษาความปลอดภั ย เป็ น
ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลเอก)
๑๑๑. พลโท ทวีศักดิ์ สารโกศล
ผู้ท รงคุณ วุ ฒิ พิ เศษกองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๑๑๒. พลโท ธราธร ศรียะพันธ์
รองผู้บัญชาการสถาบัน วิชาการป้องกันประเทศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๑๑๓. พลโท ประสาท สุขเกษตร
รองผู้บัญชาการสถาบัน วิชาการป้องกันประเทศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๑๑๔. พลโท ไตรรัตน์ รังคะรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณ วุฒิ
พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๑๑๕. พลโท ฉัตรชัย ถาวรบุตร
ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑๖. พลเรือโท ผสมทรัพย์ เกื้อหนุน
พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเรือเอก)
๑๑๗. พลโท ทวีป เนตรนิยม
หั ว หน้ า น าย ท หาร ฝ่ า ย เสน าธิ ก าร ปร ะจํ า
เสนาธิการทหาร เป็น ปลัดบัญชีทหาร
๑๑๘. พลโท สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
เจ้ากรมข่าวทหาร เป็น เจ้ากรมยุทธการทหาร
ผู้ช่ว ยหั ว หน้า นายทหารฝ่า ยเสนาธิก ารประจํ า
๑๑๙. พลโท อรรถนพ ศิริศักดิ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น เจ้ากรมข่าวทหาร
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๑๒๐. พลโท วิทวัส บุญยสัมพันธุ์
จเรทหาร เป็ น ผู้ บั ญ ชาการศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก าร
ต่อต้านการก่อการร้ายสากล
๑๒๑. พลโท วรวิทย์ ดรุณชู
ผู้ท รงคุณ วุ ฒิ พิ เศษกองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย
เป็น เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร
๑๒๒. พลโท เชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์
ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้าย
สากล เป็น ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
๑๒๓. พลโท โสภณ ก้อนแก้ว
ผู้ท รงคุณ วุ ฒิ พิ เศษกองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย
เป็น จเรทหาร
๑๒๔. พลเรือโท อิทธิคมน์ ภมรสูต
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธบริการ เป็น
เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหาร
๑๒๕. พลโท มารุต ปัชโชตะสิงห์
ผู้ท รงคุณ วุ ฒิ พิ เศษกองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย
เป็น รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๑๒๖. พลโท ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ
ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๑๒๗. พลเรือโท ประสาน สุขเกษตร
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษกองทัพ เรื อ เป็ น หั ว หน้ า
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองผู้บญ
ั ชาการทหารสูงสุด
๑๒๘. พลโท สุริยัณห์ ป้อมเปิ้น
ผู้ท รงคุณ วุ ฒิ พิ เศษกองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําเสนาธิการทหาร
๑๒๙. พลโท อุดม พูลสวัสดิ์
เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๑๓๐. พลโท วิศณุ ศรียะพันธ์
เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๑๓๑. พลตรี ชํานิ รักเรือง
รองเจ้ า กรมยุ ท ธบริ ก ารทหาร เป็ น เจ้ า กรม
ยุทธบริการทหาร
๑๓๒. พลตรี หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ
รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็น เจ้ากรม
กิจการพลเรือนทหาร
๑๓๓. พลอากาศตรี คะเชนทร์ วิเศษรจนา รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็น เจ้ากรม
กําลังพลทหาร
๑๓๔. พลตรี รวมพล มีชูอรรถ
ผู้ อํ า นวยการศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ สั น ติ ภ าพ
กรมยุทธการทหาร เป็น รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๑๓๕. พลอากาศตรี วรฉัตร ธารีฉัตร
ผู้ บั ญ ชาการโรงเรี ย นเสนาธิ ก ารทหารอากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็น ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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๑๓๖. พลอากาศตรี นิวัต เนื้อนุ่ม
ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานนิ ร ภั ย ทหารอากาศ
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๑๓๗. พลตรี ยุทธศักดิ์ ธนะธนิต
ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานแพทย์ ท หาร เป็ น
ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลโท)
๑๓๘. พลตรี พิสุทธิ์ เปาอินทร์
รองปลัด บัญ ชี ท หาร เป็ น ผู้ท รงคุณ วุฒิพิ เศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๑๓๙. พลตรี สรวุธ จันทถิระ
ผู้อํานวยการสํา นักงานตรวจสอบภายในทหาร
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๑๔๐. พลตรี บัณฑิตย์ บุณยะปาน
เลขานุ ก ารกองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
ผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๑๔๑. พลตรี ณกรณ์ ภู่สวาสดิ์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๑๔๒. พลตรี ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องบั ญ ชาการกองทั พ ไทย เป็ น
รองจเรทหาร
๑๔๓. พลตรี รักบุญ มนต์สัตตา
ผู้ บั ญ ชาการโรงเรี ย นเตรี ย มทหาร สถาบั น
วิชาการป้องกันประเทศ เป็น รองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร
รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร เป็น รองเจ้ากรม
๑๔๔. พลตรี กฤษดา นรภูมิพิภัชน์
ข่าวทหาร
๑๔๕. พลอากาศตรี ถาวร มณีพฤกษ์
รองผู้บัญชาการโรงเรีย นนายเรืออากาศ เป็น
รองเจ้ากรมยุทธการทหาร
๑๔๖. พลตรี ณัศพล กันตะปีติ
รองเจ้ากรมสารบรรณทหาร เป็น เลขานุการ
กองบัญชาการกองทัพไทย
๑๔๗. พลตรี ขจรพล ทองอารีย์
รองผู้ บั ญ ชาการวิ ท ยาลั ย เสนาธิ ก ารทหาร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น รองผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ
๑๔๘. พลตรี สุรสิทธิ์ ถาวร
รองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็น ผู้บัญชาการ
โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๑๔๙. พลตรี อุทัย ปานเสน่ห์
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องบั ญ ชาการกองทั พ ไทย เป็ น
รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร
๑๕๐. พลตรี สีหนาท วงศาโรจน์
รองเจ้ า กรมข่า วทหาร เป็น รองผู้บั ญ ชาการ
ศูนย์รักษาความปลอดภัย
๑๕๑. พลเรือตรี อิทธิพล มกรเสน
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องบั ญ ชาการกองทั พ ไทย เป็ น
ผู้อํานวยการสํานักงานแพทย์ทหาร
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๑๕๒. พลตรี วันชัย เทียนเกษม
ผู้อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากร สํานักงาน
ปลัดบัญชีทหาร เป็น รองปลัดบัญชีทหาร
๑๕๓. พลอากาศตรี นิรันดร์ ยิ้มสรวล
ผู้ ช่ ว ยปลั ด บั ญ ชี ท หารอากาศ เป็ น รองปลั ด
บัญชีทหาร
๑๕๔. พลตรี ธนะ เชียงทอง
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องบั ญ ชาการกองทั พ ไทย เป็ น
รองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร
๑๕๕. พลตรี วิศิษฐ์ วิศิษฏ์โยธิน
ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก ปฏิ บั ติ ก ารกิ จ การพลเรื อ น
กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็น รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร
๑๕๖. พลตรีหญิง ดวงกมล สุคนธทรัพย์ รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็น
ผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องบั ญ ชาการกองทั พ ไทย เป็ น
๑๕๗. พลตรี วสุ เฟื่องสํารวจ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๑๕๘. พลตรี ประสิทธิ์ กองสุข
รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น
รองเจ้ากรมสารบรรณทหาร
๑๕๙. พลตรี ศักดา แสงสนิท
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น รองเจ้ากรมสารบรรณทหาร
รองจเรทหาร เป็ น ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งาน
๑๖๐. พลตรี สิบทิศ อักษรานุเคราะห์
ตรวจสอบภายในทหาร
๑๖๑. พลตรี ธิวา เพ็ญเขตกรณ์
ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก ข่ า วกรอง กรมข่ า วทหาร
เป็น ผู้อํานวยการสํานักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหาร
๑๖๒. พลตรี พัฒนพงศ์ องอาจอิทธิชัย
รองเจ้ า กรมแผนที่ ท หาร เป็ น ผู้ อํ า นวยการ
ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร
๑๖๓. พลตรี สุริยน เผือกสกนธ์
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องบั ญ ชาการกองทั พ ไทย เป็ น
ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหาร
๑๖๔. พลตรี ก่อเกียรติ พิทักษ์วงศ์
นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า ผู้ บั ญ ชาการ
ทหารสูงสุด เป็น ผู้อํานวยการสํานักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร
๑๖๕. พลตรี อนุรักษ์ ธิโสภา
ผู้ช่ว ยหั ว หน้า นายทหารฝ่า ยเสนาธิก ารประจํ า
เสนาธิการทหาร เป็น ผู้อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากร สํานักงานปลัดบัญชีทหาร
๑๖๖. พลตรี ชัยพฤกษ์ อัยยะภาคย์
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องบั ญ ชาการกองทั พ ไทย เป็ น
ผู้อํานวยการสํานักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๑๖๗. พลตรี อนุศักดิ์ เผ่านาค
ผู้อํานวยการสํานักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหาร
เป็น ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร
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๑๖๘. พลเรือตรี พีรศักดิ์ วัฒนรณชัย
ผู้ บั ญ ชาการโรงเรี ย นเสนาธิ ก ารทหารเรื อ
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๑๖๙. พลตรี สหัสส์ สูงใหญ่
ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหาร
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองเสนาธิการทหาร
๑๗๐. พลเรือตรี ชนินทร์ แสงเฟื่อง
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น หัวหน้านายทหาร
ฝ่ายเสนาธิการประจํารองเสนาธิการทหาร
๑๗๑. พลตรี สานิต เทพวัลย์
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องบั ญ ชาการกองทั พ ไทย เป็ น
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๑๗๒. พลตรี วินัย ยวดยิ่ง
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องบั ญ ชาการกองทั พ ไทย เป็ น
ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําเสนาธิการทหาร
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องบั ญ ชาการกองทั พ ไทย เป็ น
๑๗๓. พลตรี นราชัย ศรีคล้าย
ผู้อํานวยการสํานักแผนและอํานวยการสื่อสาร กรมการสื่อสารทหาร
๑๗๔. พลตรี สุพจน์ สุวรรณเตมีย์
ผู้อํานวยการสํานักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๑๗๕. พลตรี สุริยันต์ โอภาส
ผู้ช่ว ยหั ว หน้า นายทหารฝ่า ยเสนาธิก ารประจํ า
รองผู้บญ
ั ชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๑๗๖. พลตรี รัตนชัย สุวรรณเทศ
ผู้อํานวยการสํานักวางแผนการฝึกร่วมและผสม
กรมยุทธการทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๑๗๗. พลตรี ภัทรวรรธ คงพันธุ์
รองเจ้ากรมสารบรรณทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
กองบัญชาการกองทัพไทย
๑๗๘. นาวาเอก วิโรจน์ ธันวรักษ์กิจ
เป็น รองเจ้ากรมยุทธการทหาร
๑๗๙. นาวาอากาศเอก บุญเอนก ดวงอุไร เป็น รองเจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหาร
๑๘๐. นาวาเอก อาณา จรัณยานนท์
เป็น ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรอง กรมข่าวทหาร
๑๘๑. พันเอก อติการ บุษยะบุตร
เป็ น ผู้ ช่ ว ยหั ว หน้ า นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก าร
ประจํารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๑๘๒. นาวาเอก ธีร์ อุปนิสากร
เป็ น ผู้ ช่ ว ยหั ว หน้ า นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก าร
ประจํารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๑๘๓. นาวาอากาศเอก ชัยพล รุมรัตนะ เป็ น ผู้ ช่ ว ยหั ว หน้ า นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก าร
ประจํารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๑๘๔. นาวาอากาศเอก ฆณกรณ์ มาลีวรรณ เป็น หัว หน้า นายทหารฝ่ ายเสนาธิ การประจํ า
รองเสนาธิการทหาร
๑๘๕. พันเอก ชาติชาย พลสวัสดิ์
เป็น รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
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พันเอก กฤษณ์ รัมมนต์
พันเอก สานิต วรรณรัตน์
พันเอก สมเดช ซื่อมาก
พันเอก จํานง จันพร
นาวาอากาศเอก วรากร รณฤทธิวิชัย
นาวาเอก อนันต์ ชัยเลิศ
พันเอก ก้องเกียรติ พลขันธ์
นาวาเอกหญิง ฐิติวรรณ กาญจนโยธิน

เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น

๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก
๑๙๔. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
เสนาธิ ก ารทหารบก เป็ น รองผู้ บั ญ ชาการ
ทหารบก
๑๙๕. พลเอก ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม
คณะที่ปรึกษากองทัพบก
๑๙๖. พลเอก ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน
ทหารบก
๑๙๗. พลโท โปฎก บุนนาค
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
๑๙๘. พลโท ศิริชัย ดิษฐกุล
๑๙๙. พลโท ชลวิชญ์ เพิ่มทรัพย์
ฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา
๒๐๐. พลโท อรุณ สมตน
กองทัพบก
๒๐๑. พลโท สิงห์ศึก สิงห์ไพร
กองทัพบก
๒๐๒. พลโท มังกร โกสินทรเสนีย์
กองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๒๐๓. พลโท จักรรัตน์ ธาราพิทักษ์
กองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๒๐๔. พลโท สหชาติ พิพิธกุล
กองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๒๐๕. พลโท อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์
กองทัพบก (อัตรา พลเอก)

ผู้ ช่ ว ยผู้ บั ญ ชาการทหารบก เป็ น ประธาน
ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น
รองเสนาธิการทหารบก เป็น เสนาธิการทหารบก
ปลัดบัญชีทหารบก เป็น หัวหน้าคณะนายทหาร
รองเสนาธิ การทหารบก เป็ น ที่ป รึก ษาพิ เศษ
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ
เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
ที่ปรึก ษากองทัพ บก เป็น ผู้ท รงคุณ วุฒิ พิเศษ
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๒๐๖. พลโท อดิศร รัตนเสนีย์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๒๐๗. พลโท เอกนันท์ รัตนโสภา
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๒๐๘. พลโท ยุวนัฎ สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๒๐๙. พลโท ฉัตรชัย สาริกัลยะ
ผู้ ช่ ว ยเสนาธิ ก ารทหารบกฝ่ า ยส่ ง กํ า ลั ง บํ า รุ ง
เป็น รองเสนาธิการทหารบก
๒๑๐. พลโท สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
ผู้ช่ ว ยเสนาธิก ารทหารบกฝ่ ายกิ จการพลเรื อ น
เป็น รองเสนาธิการทหารบก
๒๑๑. พลโท ธีรชัย นาควานิช
แม่ทัพน้อยที่ ๑ เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก
ฝ่ายส่งกําลังบํารุง
๒๑๒. พลโท ธวัชชัย ศศิประภา
ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
เป็น เจ้ากรมแพทย์ทหารบก
๒๑๓. พลโท ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้อํานวยการ
ศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
๒๑๔. พลตรี ชาตอุดม ติตถะสิริ
รองปลัดบัญชีทหารบก เป็น ปลัดบัญชีทหารบก
๒๑๕. พลตรี จิรเดช สิทธิประณีต
รองผู้ บั ญ ชาการหน่ ว ยบั ญ ชาการป้ อ งกั น ภั ย
ทางอากาศ เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือน
๒๑๖. พลตรี ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์
รองผู้บัญชาการหน่ว ยบัญ ชาการสงครามพิเศษ
เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
๒๑๗. พลตรี อุทิศ สุนทร
รองแม่ทัพภาคที่ ๑ เป็น แม่ทัพน้อยที่ ๑
๒๑๘. พลตรี นรินทร์ ลักขณา
รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็น เจ้ากรม
ยุทธศึกษาทหารบก
๒๑๙. พลตรี ไกรฤกษ์ แก้วแสน
รองเจ้ า กรมการทหารสื่ อ สาร เป็ น เจ้ า กรม
การทหารสื่อสาร
๒๒๐. พลตรี เกริกชัย จันทร์สุวานิชย์
รองเจ้ ากรมสรรพาวุ ธ ทหารบก เป็น เจ้า กรม
สรรพาวุธทหารบก
๒๒๑. พลตรี สุรพงษ์ พูลทรัพย์
รองเจ้า กรมพลาธิการทหารบก เป็ น เจ้า กรม
พลาธิการทหารบก
๒๒๒. พลตรี ชาสร วายโสกา
รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก
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๒๒๓. พลตรี เจิดศักดิ์ เจริญรุ่งเรือง
ผู้ อํ า นวยการศู น ย์ เ ทคโนโลยี ท างทหาร เป็ น
ที่ปรึกษากองทัพบก
๒๒๔. พลตรี พรจักร มนูธรรม
ร อง แ ม่ ทั พ น้ อ ย ที่ ๑ เป็ น ร อง หั ว หน้ า
คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา
๒๒๕. พลตรี ธวัชชัย นุ่มนิ่ม
ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๑ เป็น รองหัวหน้า
คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา
๒๒๖. พลตรี เสน่ห์ ทองคําใส
ผู้ บั ญ ชาการกองบั ญ ชาการช่ ว ยรบที่ ๒ เป็ น
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา สํานักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๒๗. พลตรี สนธิศักดิ์ วิทยาเอนกนันท์ รองแม่ทัพ ภาคที่ ๓ เป็น ผู้ ท รงคุณ วุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๒๘. พลตรี เดชา กิ่งวงษา
รองแม่ทัพ ภาคที่ ๔ เป็น ผู้ ท รงคุณ วุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๒๙. พลตรี จําลอง คุณสงค์
รองแม่ทัพ ภาคที่ ๔ เป็น ผู้ ท รงคุณ วุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
รองผู้บัญชาการหน่ว ยบัญ ชาการสงครามพิเศษ
๒๓๐. พลตรี ศุภวุฒิ อุตมะ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๓๑. พลตรี กิตติพล ภัคโชตานนท์
รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๓๒. พลตรี สุกิจ เนื่องจํานงค์
ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๓๓. พลตรี ชยันต์ หวยสูงเนิน
ผู้ บั ญ ชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒ เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๓๔. พลตรี พิจิตร ลักษณะละม้าย
ผู้ บั ญ ชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑ เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๓๕. พลตรี ชานุกร ตัณฑโกศล
ผู้ บั ญ ชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒ เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๓๖. พลตรี อาธิศักดิ์ สุขสวัสดิ์วงศ์
ผู้ บั ญ ชาการกองบั ญ ชาการช่ ว ยรบที่ ๓ เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๓๗. พลตรี พิทยา กระจ่างวงษ์
ผู้ บั ญ ชา ก าร ศู น ย์ ก า ร บิ น ท ห า ร บ ก เ ป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
เจ้ากรมจเรทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
๒๓๘. พลตรี ศักดิ์ชัย อ่ําครองธรรม
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
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๒๓๙. พลตรี วุทธิ์ วิมุกตะลพ
พิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๔๐. พลตรี เสรี พหลเวชช์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๔๑. พลตรี สาโรจน์ สันติวรวุฒิ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๔๒. พลตรี เกรียง สะอาดรักษ์
พิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๔๓. พลตรี ภิญโญ เข็มเพชร
พิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๔๔. พลตรี มนตรี อุมารี
พิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๔๕. พลตรี ศุภกร มหารักขกะ
พิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๔๖. พลตรี วงศ์เทพ สืบวงศ์คล้าย
พิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๔๗. พลตรี สมร ศรีทันดร
พิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๔๘. พลตรี อัมพร พิทักษ์วงศ์
พิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๒๔๙. พลตรี ชนะทัพ อินทามระ
เป็น รองปลัดบัญชีทหารบก
๒๕๐. พลตรี กัมปนาท รุดดิษฐ์
รองแม่ทัพภาคที่ ๑
๒๕๑. พลตรี ชวลิต ชุนประสาน
รองแม่ทัพภาคที่ ๒
๒๕๒. พลตรี ประตินันท์ สายหัสดี
รองแม่ทัพภาคที่ ๓
๒๕๓. พลตรี กิตติ อินทสร
รองแม่ทัพภาคที่ ๔
๒๕๔. พลตรี สกล ชื่นตระกูล
รองแม่ทัพภาคที่ ๔

๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

เจ้ากรมการขนส่งทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณ วุฒิ
เสนาธิก ารโรงเรี ย นนายร้อ ยพระจุ ล จอมเกล้ า
เสนาธิการศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
ผู้ช่ ว ยปลั ด บั ญ ชี ท หารบก เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในทหารบก
ผู้บัญ ชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ เป็น
ผู้ บั ญชาการกองพลทหารราบที่ ๖ เป็ น
ผู้ บั ญ ชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เป็ น
ผู้ บั ญ ชาการกองพลทหารราบที่ ๑๕ เป็ น
เ ส น า ธิ ก า ร ก อ ง ทั พ ภ า ค ที่ ๔ เ ป็ น
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๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

๒๕๕. พลตรี เฉลิมชัย สิทธิสาท
ผู้ บั ญชาการ กอง พลรบพิ เศ ษที่ ๑ เป็ น
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
๒๕๖. พลตรี ธนา วิทยวิโรจน์
ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ เป็น รองผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
๒๕๗. พลตรี วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล
เสนาธิการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ
เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ
ผู้ บั ญ ชาการกองบั ญ ชาการช่ ว ยรบที่ ๑ เป็ น
๒๕๘. พลตรี สถิต แจ่มจํารัส
รองแม่ทัพน้อยที่ ๑
๒๕๙. พลตรี กฤษฎา อารีรัชชกุล
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็น รองเจ้ากรม
ยุทธศึกษาทหารบก
๒๖๐. พลตรี ภานุมาศ โกสินทรเสนีย์
เสนาธิการกรมการทหารสื่อสาร เป็น รองเจ้ากรม
การทหารสื่อสาร
ผู้บัญชาการศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ
๒๖๑. พลตรี อุสไนท์ เฟื่องพูลนุช
กรมสรรพาวุธทหารบก เป็น รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก
๒๖๒. พลตรี สมชาย ลิ้นประเสริฐ
เสนาธิการกรมพลาธิการทหารบก เป็น รองเจ้ากรม
พลาธิการทหารบก
๒๖๓. พลตรี บุญลือ วงษ์ท้าว
ผู้ อํ านวยการสถาบั นพยาธิ วิ ทยา ศู นย์ อํ านวยการ
แพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
๒๖๔. พลตรี พิสิทธิ์ สิทธิสาร
เป็น ผู้บัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์
๒๖๕. พลตรี ภาณุวัชร นาควงษม์
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑ เป็น ผู้บัญชาการ
กองพลทหารราบที่ ๙
๒๖๖. พลตรี ชลิต เมฆมุกดา
ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๒ เป็น ผู้บัญชาการ
กองพลทหารราบที่ ๖
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป็ น ผู้ บั ญ ชาการ
๒๖๗. พลตรี กฤษณ์ กิจสุวรรณ
กองพลทหารราบที่ ๗
๒๖๘. พลตรี พะโจมม์ ตามประทีป
เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น
ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ ๑
๒๖๙. พลตรี กฤตภพ สาลีพันธ์
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป็ น ผู้ บั ญ ชาการ
กองพลทหารปืนใหญ่
ผู้ บั ง คั บ การจั ง หวั ด ทหารบกสระแก้ ว เป็ น
๒๗๐. พลตรี คนินทร วงศาโรจน์
ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๑
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๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

๒๗๑. พลตรี มารุต ลิ้มเจริญ
เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๒ เป็น ผู้บัญชาการ
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒
๒๗๒. พลตรี ทวีชัย กฤษิชีวิน
ผู้ บั ญ ชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๕ เป็ น
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑
๒๗๓. พลตรี เยาวดนัย ภู่เจริญยศ
ผู้ บั ง คั บ การจั ง หวั ด ท หารบกราชบุ รี เป็ น
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๕
๒๗๔. พลตรี วีระภัทรพล บุญย์เชี่ยว
ผู้ บั ง คั บ การจั ง หวั ด ทหารบกสุ ริ น ทร์ เป็ น
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒
๒๗๕. พลตรี พันธ์ศักดิ์ จันทร์ด้ง
ผู้ บั ง คั บ การจั ง หวั ด ทหารบกเพชรบู ร ณ์ เป็ น
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑
๒๗๖. พลตรี เอนก อินทร์อํานวย
ผู้ บั ง คั บ การจั ง หวั ด ทหารบกเชี ย งราย เป็ น
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒
๒๗๗. พลตรี ปฤษฎางค์ ศรลัมพ์
ผู้ บั ง คั บ การ จั ง หวั ด ทหารบกพ ะเยา เป็ น
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
๒๗๘. พลตรี วิชัย แชจอหอ
ผู้ บั ง คั บ การจั ง หวั ด ทหารบกบุ รี รั ม ย์ เป็ น
ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๒
๒๗๙. พลตรี กิจจา ศรีทองกุล
ผู้ บั ง คั บ การ จั ง หวั ด ทหาร บกชุ ม พ ร เป็ น
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี
๒๘๐. พลตรี รณชัย มัญชุสุนทรกุล
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญ ชา
สํานักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก เป็น เจ้ากรมจเรทหารบก
๒๘๑. พลตรี อภิชัย เชียงอารีย์
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญ ชา
สํานักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก เป็น เจ้ากรมการขนส่งทหารบก
๒๘๒. พลตรี ขวัญชัย วีระนาวิน
ผู้ ช่ ว ยหั ว หน้ า คณะนายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก าร
ประจําผู้บังคับบัญชา เป็น เสนาธิการกรมพลาธิการทหารบก
๒๘๓. พลตรี สมวุฒิ แตงสาขา
ผู้ บั ญ ช า ก า ร ศู น ย์ ก า ร ท ห า ร ร า บ เ ป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๒๘๔. พันเอก เทียนชัย รับพร
เป็น ผู้ช่วยปลัดบัญชีทหารบก
๒๘๕. พันเอก พลาวุฒิ กลับเจริญ
เป็น เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก
๒๘๖. พันเอก ศักดา เปรุนาวิน
เป็น เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๒
๒๘๗. พันเอก ชรินทร์ อมรแก้ว
เป็น เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๔
๒๘๘. พันเอก ชูนล หาสารีสร
เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
๒๘๙. พันเอก พันธ์ศักดิ์ หลวงอุดม
เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙๐. พันเอก ปัญจนัฐ กาญจนานันท์
๒๙๑. พันเอก ชาญชัย ยศสุนทร
๒๙๒. พันเอก ไตรโรจน์ ครุธเวโช
๒๙๓. พันเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
รักษาพระองค์
๒๙๔. พันเอก จารุเกียรติ ชัยวงษ์
๒๙๕. พันเอก พีรพล วิริยากุล
๒๙๖. พันเอก ตุลา ประเสริฐสุข
๒๙๗. พันเอก วรพงศ์ หัตถพันธุ์
๒๙๘. พันเอก การุญ รัตนสุวรรณ
๒๙๙. พันเอก ถกลเกียรติ นวลยง
๓๐๐. พันเอก เครือนาค เกิดขํา
๓๐๑. พันเอก ภุชงค์ โกมลานนท์
๓๐๒. พันเอก วุฒิ แสงจักร
๓๐๓. พันเอก ธันยวัตร ปัญญา
๓๐๔. พันเอก สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล
๓๐๕. พันเอก สุริยันต์ ผาธรรม
๓๐๖. พันเอก เลอชัย มาลีเลิศ
๓๐๗. พันเอก อภิชัย หงษ์ทอง
๓๐๘. พันเอก ชนินทร์ ตันสุวรรณรัตน์
๓๐๙. พันเอก ธนาคาร เกิดในมงคล
ทหารบก
๓๑๐. พันเอก สาโรช เขียวขจี
ศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
๓๑๑. พันเอก สุชาติ ผ่องพุฒิ
๓๑๒. พันเอก วิชัย โพนุสิต
สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
๓๑๓. พันเอก สนทัต อินทรตั้ง
ประจําผู้บังคับบัญชา
๓๑๔. พันเอก ณรงค์ ชุ่มกมล
สํานักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)

๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

เป็น เสนาธิการกรมการทหารสื่อสาร
เป็น เสนาธิการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เป็น เสนาธิการศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
เป็ น ผู้ บั ญ ชาการกองพลท หารราบที่ ๒
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น

ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ ๓
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๕
ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ
ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๑
ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระแก้ว
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพะเยา
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกชุมพร
ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ
ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก
ผู้ อํานวยการสํา นักงานตรวจสอบภายใน

เป็ น ผู้ อํ า น ว ย ก า ร ส ถ า บั น พ ย า ธิ วิ ท ย า
เป็น ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร
เป็ น ผู้ บั ญ ชาการศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งสิ่ ง อุ ป กรณ์
เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ
เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑๕. พันเอก พิชเยนทร์ ธัญญสิริ
สํานักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
๓๑๖. พันเอก วิชิตพงศ์ วิบูลย์วณิช
สํานักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตราพลตรี)
๓๑๗. พันเอก ธํารงกุล วิเศษอัคร
๓๑๘. พันเอก อํานาจ รัตนภานพ
๓๑๙. พันเอก สรชัย นิตยพันธ์
๓๒๐. พันเอก วัตรชนินทร์ เสาวภา
๓๒๑. พันเอก กําธร บุณยะสุต
๓๒๒. พันเอก ประสารศิษฎ์ ประเสริฐสม
๓๒๓. พันเอก วุฒิพรรณ โพธิวงศ์
๓๒๔. พันเอก ระพีศักดิ์ ธนะพัฒน์
๓๒๕. พันเอก วรนันท์ นามวัง
๓๒๖. พันเอก พชร สาตร์เงิน
๓๒๗. พันเอก รณเดช สดเอี่ยม
๓๒๘. พันเอก โกศล จรดล
๓๒๙. พันเอก ยุทธนา คันธา
๓๓๐. พันเอก เมตไตรย เจษฏาฉัตร
๓๓๑. พันเอก วีรศักดิ์ พึ่งเป็นสุข
๓๓๒. พันเอก วีระพงศ์ วีสเพ็ญ
๓๓๓. พันเอก เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ
๓๓๔. พันเอก พศิน บัวแสง
๓๓๕. พันเอก ธนบดี จันทร์มณี
๓๓๖. พันเอก มนัส คงแป้น
๓๓๗. พันเอก บัญชา พงษ์สวัสดิ์
๓๓๘. พันเอก ปิยะ ธรรมศรี
๓๓๙. พันเอก ธีรเดช ชัยพัฒน์
๓๔๐. พันเอก พิชิต ฟูฟุ้ง
๓๔๑. พันเอก วิเชียร ศรีแก่นวงษ์
๓๔๒. พันเอกหญิง อภินทร์พร พุธวัฒนะ
๓๔๓. พันเอกหญิง วรรณนรินทร์ เอี่ยมสอาด
๓๔๔. พันเอกหญิง ภัสสรา ลาวัณย์ทักษิณ
๓๔๕. พันเอกหญิง เกศินี ยุทธนาถจินดา

๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา
เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

กองทัพเรือ
๓๔๖. พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์
ที่ปรึ กษาพิ เศษกองทัพ เรือ เป็ น ผู้ บัญ ชาการ
ทหารเรือ
๓๔๗. พลเรือเอก วีรพล กิจสมบัติ
หัว หน้ า คณะนายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
ผู้บังคับบัญชา เป็น รองผู้บัญชาการทหารเรือ
๓๔๘. พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ
ผู้ท รงคุณ วุฒิ พิเศษกองทัพ เรือ เป็น ประธาน
คณะที่ปรึกษากองทัพเรือ
๓๔๙. พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษกองทั พ เรื อ เป็ น ผู้ ช่ ว ย
ผู้บัญชาการทหารเรือ
๓๕๐. พลเรือเอก ดํารงศักดิ์ ห้าวเจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น เสนาธิการ
ทหารเรือ
๓๕๑. พลเรือโท เกียรติศักดิ์ ดามาพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
๓๕๒. พลเรือโท กัมปนาท ภู่เจริญยศ
รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา
ผู้บังคับบัญชา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
๓๕๓. พลเรือโท ฆนัท ทองพูล
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็น ผู้บัญชาการ
กองเรือยุทธการ
๓๕๔. พลเรือโท อภิชาต สุวรรณะชฎ
รองเสนาธิ ก ารทหารเรื อ เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
พิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
๓๕๕. พลเรือโท ธรรมนูญ สุขวัฒนา
ที่ปรึกษากองทัพ เรือ เป็น ผู้ท รงคุณ วุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
๓๕๖. พลเรือโท วิฑูรย์ คัมภีระพันธุ์
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
๓๕๗. พลเรือโท ชัยวัฒน์ ศรีอักขรินทร์ ปลั ด บั ญ ชี ท หารเรื อ เป็ น ที่ ป รึ ก ษาพิ เ ศษ
กองทัพเรือ
๓๕๘. พลเรือโท ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็น หัวหน้าคณะ
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา
๓๕๙. พลเรือโท พลวัฒน์ สิโรดม
รองเสนาธิการทหารเรือ เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ
กองทัพเรือ
๓๖๐. พลเรือโท ณรงค์ พิพัฒนาศัย
รองเสนาธิ ก ารทหารเรื อ เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
พิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๖๑. พลเรือโท อรรถพงษ์ ณ นคร
กองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
๓๖๒. พลเรือโท ชุมนุม อาจวงษ์
กองเรือยุทธการ
๓๖๓. พลเรือโท นิรุทธ์ หงส์ประสิทธิ์
อุทกศาสตร์
๓๖๔. พลเรือโท สุรพงษ์ ชะระอ่ํา
กองเรือยุทธการ
๓๖๕. พลเรือโท สุรชัย สังขพงศ์
กองทัพเรือ
๓๖๖. พลเรือโท ธนุส สุญาณเศรษฐกร
รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษากองทัพเรือ
๓๖๗. พลเรือโท อภิชาย ฟุ้งลัดดา
ยุทธศึกษาทหารเรือ
๓๖๘. พลเรือโท จักรชัย ภู่เจริญยศ
รองเสนาธิการทหารเรือ
๓๖๙. พลเรือโท ณรงค์พล ณ บางช้าง
ทหารเรือ
๓๗๐. พลเรือโท ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์
รองเสนาธิการทหารเรือ
๓๗๑. พลเรือโท ชัยณรงค์ เจริญรักษ์
เป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
๓๗๒. พลเรือโท ณรพนธ์ ตันวิเชียร
ทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา
๓๗๓. พลเรือตรี ประชา ศิลป์ศรีกุล
พิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๓๗๔. พลเรือตรี วิโรจน์ รุธิรวัฒน์
พิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๓๗๕. พลเรือตรี เจษฎางค์ ทรงโฉม
พิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๓๗๖. พลเรือตรี สุภวัฒน์ สมุทรสาคร
พิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

เจ้ า กรมอู่ ท หารเรื อ เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษ
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็น รองผู้บัญชาการ
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิพิ เ ศษกองทั พ เรื อ เป็ น เจ้า กรม
ที่ ป รึ ก ษากองทั พ เรื อ เป็ น รองผู้ บั ญ ชาการ
เสนาธิ ก ารกองเรื อ ยุ ท ธการ เป็ น ที่ ป รึ ก ษา
หั ว หน้ า น าย ท หาร ฝ่ า ย เสน าธิ ก าร ปร ะจํ า
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิพิ เ ศษกองทั พ เรื อ เป็ น เจ้า กรม
ผู้ ช่ ว ยเสนาธิ ก ารทหารเรื อ ฝ่ า ยการข่ า ว เป็ น
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ เป็น รองเสนาธิการ
ผู้ ช่ ว ยเสนาธิ ก ารทหารเรื อ ฝ่ า ยยุ ท ธการ เป็ น
ผู้ช่ว ยเสนาธิ การทหารเรื อฝ่า ยกิจ การพลเรือ น
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บัญชาการ
พลเรือโท)
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ เรื อ เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ เรื อ เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ เรื อ เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
รองเจ้ า กรมอู่ ท หารเรื อ เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
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๓๗๗. พลเรือตรี ประสิทธิ์ จาดบันดิสถ์
พิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๓๗๘. พลเรือตรี ไกรสร จันทร์สุวานิชย์
โรงเรียนนายเรือ
๓๗๙. พลเรือตรี ทวีชัย บุญอนันต์
เป็น ปลัดบัญชีทหารเรือ
๓๘๐. พลเรือตรี ณรงค์รัตน์ โพธิ์แดง
พิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๓๘๑. พลเรือตรี มานิตย์ สูนนาดํา
๓๘๒. พลเรือตรี สุธีร์ ธรรมประดิษฐ์
พิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๓๘๓. พลเรือตรี พิจารณ์ ธีรเนตร
กองเรือยุทธการ
๓๘๔. พลเรือตรี ธีระพงศ์ ศรีสุวรรณ
พิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๓๘๕. พลเรือตรี ณะ อารีนิจ
ทางทหารกองทัพเรือ เป็น เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ
๓๘๖. พลเรือตรี บงสุช สิงห์ณรงค์
ทหารเรือฝ่ายการข่าว
๓๘๗. พลเรือตรี ธนะรัตน์ อุบล
เสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธการ
๓๘๘. พลเรือตรี ทวีป สุขพินิจ
ทัพเรือภาคที่ ๒
๓๘๙. พลเรือตรี อนุทัย รัตตะรังสี
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บัญชาการทหารเรือ
๓๙๐. พลเรือตรี เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ
คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา
๓๙๑. พลเรือตรี ธราธร ขจิตสุวรรณ
และรักษาฝั่ง เป็น ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓
๓๙๒. พลเรือตรี อภิชัย อมาตยกุล
ทหารเรือฝ่ายยุทธบริการ

๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ เรื อ เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็น ผู้บัญชาการ
ผู้อํานวยการสํานักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็น เจ้ากรมอู่ทหารเรือ
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ เป็น เสนาธิการ
เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานวิ จั ย และพั ฒ นาการ
เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการ
รองเจ้ า กรมยุท ธศึ กษาทหารเรื อ เป็น ผู้ ช่ ว ย
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็น ผู้บัญชาการ
รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็น หัวหน้า
รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็น รองหัวหน้า
ผู้ บั ญ ชาการหน่ ว ยบั ญ ชาการต่ อ สู้ อ ากาศยาน
เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการ
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๓๙๓. พลเรือตรี นภดล สุธัมมสภา
เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๓๙๔. พลเรือตรี ชุมพล วงศ์เวคิน
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการ
ทัพเรือภาคที่ ๑
๓๙๕. พลเรือตรี พงศ์สรร ถวิลประวัติ
ผู้อํานวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่
ทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๓๙๖. พลเรือตรี รุ่งศักดิ์ เสรีสวัสดิ์
ผู้บัญ ชาการฐานทัพ เรือกรุงเทพ เป็น ผู้ช่ว ย
เสนาธิการทหารเรือฝ่ายกิจการพลเรือน
๓๙๗. พลเรือตรี พิสันต์ รัตนภู่เพ็ชร
ผู้ ชํ า นาญการกองทั พ เรื อ เป็ น รองเจ้ า กรม
อู่ทหารเรือ
๓๙๘. พลเรือตรี ศรายุทธ แดงเทศ
ผู้ ชํ า นาญการกองทั พ เรื อ เป็ น ผู้ บั ญ ชาการ
โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
๓๙๙. พลเรือตรี วิทยา วงศ์เทิดธรรม
ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ
เป็น รองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ
๔๐๐. พลเรือตรี ฉัตรชัย ทัตตะวร
ผู้อํานวยการอู่ท หารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ
เป็น รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ
๔๐๑. พลเรือตรี พลชัย สุนทรวณิช
รองเจ้ า กรมอู่ ท หารเรื อ เป็ น ผู้ อํ า นวยการ
อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ
๔๐๒. พลเรือตรี วสันต์ แจ้งยอดสุข
เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็น เจ้ากรม
วิทยาศาสตร์ทหารเรือ
๔๐๓. พลเรือตรี ประยุทธ์ เกิดภู่
ผู้ชํา นาญการกองทัพ เรือ เป็น ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ
กองทัพเรือ
๔๐๔. พลเรือตรี กิติพัฒน์ วัฒนาวงศ์
ผู้ ชํ า นาญการกองทั พ เรื อ เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
กองทัพเรือ
๔๐๕. พลเรือตรี เขมวันต์ สงคราม
รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
กองทัพเรือ
๔๐๖. พลเรือตรี สิริศักดิ์ บุญยศักดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการ
ทัพเรือภาคที่ ๒
๔๐๗. พลเรื อตรี หม่อ มหลวงอนุน พนัน ท์ นวรั ต น์ เจ้ ากรมวิ ท ยาศาสตร์ ท หารเรื อ เป็ น
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ
๔๐๘. พลเรือตรี บุญชัย มรินทร์พงษ์
ผู้บัญ ชาการฐานทัพ เรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓
เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓
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๔๐๙. พลเรือตรี พีระศักดิ์ กมลศิลป์
ผู้ช่ว ยหั ว หน้า นายทหารฝ่า ยเสนาธิก ารประจํ า
รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น เจ้ากรมจเรทหารเรือ
๔๑๐. พลเรือตรี สรชา ศรประทุม
ผู้ ช่ ว ยหั ว หน้ า คณะนายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก าร
ประจําผู้บังคับบัญชา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๑๑. พลเรือตรี สนธยา น้อยฉายา
รองผู้ บั ญ ชาการหน่ ว ยบั ญ ชาการนาวิ ก โยธิ น
เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
๔๑๒. พลเรือตรี ขรรค์ชัย สมบูรณ์สุข
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็น ผู้ชํานาญการ
กองทัพเรือ
๔๑๓. พลเรือตรี สุรชา ทองพิลา
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํากองบัญ ชาการ
กองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๑๔. พลเรือตรี ศักดิ์นรินทร์ เจริญสุข
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ เรื อ เป็ น ผู้ บั ญ ชาการ
กองการฝึกกองเรือยุทธการ
๔๑๕. พลเรือตรี ยุทธนา เกิดด้วยบุญ
รองปลัดบัญชีทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการ
ฐานทัพเรือสัตหีบ
๔๑๖. พลเรือตรี เรืองทิพย์ เทียนทอง
ร อ ง ผู้ บั ญ ช าก า ร ทั พ เ รื อภ า ค ที่ ๓ เ ป็ น
รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ
๔๑๗. พลเรือตรี เอนก ตันติวรสิทธิ์
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ เรื อ เป็ น ผู้ อํ า นวยการ
โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ
๔๑๘. พลเรือตรี พิทักษ์ พิบูลทิพย์
เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ท หารเรือ เป็น
เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ
๔๑๙. พลเรื อ ตรี หม่ อ มหลวงบวรลั ก ษณ์ กมลาศน์ รองปลั ด บั ญ ชี ท หารเรื อ เป็ น
ผู้อํานวยการสํานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ
๔๒๐. พลเรือตรี นริส ประทุมสุวรรณ
ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษา
ทหารเรือ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองผู้บัญชาการทหารเรือ
๔๒๑. พลเรือตรี อรรณพ คุรุกุล
เสนาธิ ก ารกรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารเรื อ เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๒๒. พลเรือตรี พิเชฐ ขําเจริญ
รองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
กองทัพเรือ
๔๒๓. พลเรือตรี ทวีศักดิ์ มั่นชวนนท์
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็น ผู้ชํานาญการ
กองทัพเรือ
๔๒๔. พลเรือตรี ศิริชัย เทียนศิริ
เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็น รองผู้บัญชาการ
ทัพเรือภาคที่ ๒
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๔๒๕. พลเรือตรี ไชยยศ สุนทรนาค
ผู้ บั ญ ชาการกองเรื อ ฟริ เ กตที่ ๒ กองเรื อ
ยุทธการ เป็น รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ
๔๒๖. พลเรือตรี สฤษดิ์ชัย สุทธิพงศ์
ผู้อํ า นวยการโรงพยาบาลสมเด็ จ พระปิ่ น เกล้ า
กรมแพทย์ทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๒๗. พลเรือตรี สมปอง สังข์สุวรรณ
ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการ
นาวิกโยธิน เป็น รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
๔๒๘. พลเรือตรี วีระพันธ์ บางท่าไม้
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ เรื อ เป็ น รองเจ้ า กรม
พลาธิการทหารเรือ
๔๒๙. พลเรือตรี ณเรศ ชุ่มกมล
ศาสตราจารย์ ฝ่ า ยศึ ก ษา โรงเรี ย นนายเรื อ
เป็น เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ
๔๓๐. พลเรือตรี ไกรวุธ วัฒนธรรม
เจ้ า กรมข่ า วทหารเรื อ เป็ น รองผู้ บั ญ ชาการ
โรงเรียนนายเรือ
๔๓๑. พลเรือตรี ชัยสินธุ์ ญาดี
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา เสนาธิการ
ทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
๔๓๒. พลเรือตรี ศุภพงษ์ ศิริสนธิ
เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็น รองผู้บัญชาการ
ฐานทัพเรือสัตหีบ
ผู้ บั ญ ชาการศู น ย์ ก ารฝึ ก หน่ ว ยบั ญ ชาการ
๔๓๓. พลเรือตรี ประจิตร บุณยนิยม
นาวิกโยธิน เป็น เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
๔๓๔. พลเรือตรี สุทธินันท์ สกุลภุชพงษ์ ผู้ชํานาญการกองทัพเรือ เป็น เจ้ากรมโรงงาน
ฐานทัพเรือสัตหีบ
๔๓๕. พลเรือตรี กิตติธัช วิโรจน์วงศ์
รองเจ้ า กรมอุ ท กศาสตร์ เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
กองทัพเรือ
๔๓๖. พลเรือตรี ไพฑูรย์ ประสพสิน
ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็น
ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
๔๓๗. พลเรือตรี ตติย บุนนาค
ผู้อํานวยการศูนย์ทันตกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๓๘. พลเรือตรี ผดุงศักดิ์ อินทร์ประสิทธิ์ รองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ เป็น ผู้อํานวยการ
สํานักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ
๔๓๙. พลเรือตรี ไตรขวัญ ไกรฤกษ์
เสนาธิ ก ารหน่ ว ยบั ญ ชาการนาวิ ก โยธิ น เป็ น
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
๔๔๐. พลเรือตรี ประจักษ์ สันทัดเลขา
ผู้ช่ว ยหั ว หน้า นายทหารฝ่า ยเสนาธิก ารประจํ า
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
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๔๔๑. พลเรือตรี เอกศักดิ์ ทุกข์สูญ
ผู้ ชํ า นาญการกองทั พ เรื อ เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
กองทัพเรือ
๔๔๒. พลเรือตรี จีรพัฒน์ ปานสกุณ
ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ
กองเรือยุทธการ เป็น เจ้ากรมการเงินทหารเรือ
๔๔๓. พลเรือตรี นฤดม ชวนะเสน
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํากองบัญ ชาการ
กองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓
๔๔๔. พลเรือตรี ประพฤติพร อักษรมัต หั วหน้ านายทหารฝ่ ายเสนาธิ การประจํ า
รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
๔๔๕. พลเรือตรี พลเดช เจริญพูล
รองเจ้ ากรมยุ ท ธการทหาร เป็น เจ้ากรมการ
สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
๔๔๖. พลเรือตรี สุรเสน ตวงวรนันท์
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ เรื อ เป็ น ผู้ อํ า นวยการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
๔๔๗. พลเรือตรี สุรพงษ์ อํานรรฆสรเดช ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ เรื อ เป็ น ผู้ อํ า นวยการ
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ
๔๔๘. พลเรือตรี จุมพล ลุมพิกานนท์
หัวหน้าฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ เป็น หัวหน้า
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
๔๔๙. พลเรือตรี สมศักดิ์ วาณิชย์เจริญ
หั ว หน้ า น าย ท หาร ฝ่ า ย เสน าธิ ก าร ปร ะจํ า
รองเสนาธิการทหาร เป็น เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒
๔๕๐. พลเรือตรี สรวงสรร พินทุสมิต
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการ
ทัพเรือภาคที่ ๓
๔๕๑. พลเรือตรี พงษ์เทพ หนูเทพ
เจ้ ากรมการสื่อ สารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ทหารเรือ เป็น เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ
๔๕๒. พลเรือตรี สายันต์ ประสงค์สําเร็จ ผู้บั ญ ชาการกองเรือ ยามฝั่ ง กองเรือ ยุ ท ธการ
เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพเรือ
๔๕๓. พลเรือตรี สุชีพ หวังไมตรี
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา ผู้ช่ว ย
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น หัวหน้าฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ
เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็น ผู้ชํานาญการ
๔๕๔. พลเรือตรี รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล
กองทัพเรือ
๔๕๕. พลเรือตรี ปิติ วัลยะเพ็ชร์
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ เรื อ เป็ น ผู้ ช่ ว ยหั ว หน้ า
คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา
๔๕๖. พลเรือตรี รังสรรค์ โตอรุณ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ เรื อ เป็ น ผู้ บั ญ ชาการ
กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ
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๔๕๗. พลเรือตรี นวพล ดํารงพงศ์
ผู้ช่ว ยหั ว หน้า นายทหารฝ่า ยเสนาธิก ารประจํ า
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น ผู้อํานวยการสํานักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ
๔๕๘. พลเรือตรี เจริญศักดิ์ มารัตนะ
เลขานุการกองทัพ เรือ เป็น เจ้ากรมการขนส่ง
ทหารเรือ
๔๕๙. พลเรือตรี นฤดม แป้นเจริญ
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา ผู้บัญชาการ
กองเรือยุทธการ เป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓
๔๖๐. นาวาเอกหญิง พัฒนทวิ ศรีสมวงศ์ เป็น ผู้อํานวยการศูน ย์ทัน ตกรรม กรมแพทย์
ทหารเรือ
๔๖๑. นาวาเอก อนุกร เอกะสิงห์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๖๒. นาวาเอก กิตติพงศ์ อาสิงสมานันท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๖๓. นาวาเอก ปพนภพ สุวรรณวาทิน เป็น เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ
๔๖๔. นาวาเอก สุรพงษ์ กองมณี
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๖๕. นาวาเอก จักรวัฒน์ นกจันทร์
เป็น หัว หน้า นายทหารฝ่ ายเสนาธิ การประจํ า
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
๔๖๖. นาวาเอก อรุณ ทองแท้
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๖๗. นาวาเอก ไพร บัวหลวง
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๖๘. นาวาเอก ทวี พิกุลทอง
เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
๔๖๙. นาวาเอก นพพร วุฒิรณฤทธิ์
เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการ
นาวิกโยธิน
๔๗๐. นาวาเอก ฐานันดร์ เข็มเพ็ชร
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๔๗๑. นาวาเอก พงศธร ชูแข
เป็น ศาสตราจารย์ ฝ่ายศึกษาโรงเรียนนายเรือ
๔๗๒. นาวาเอก จรินทร์ บุญเหมาะ
เป็น รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์
๔๗๓. นาวาเอก วิพากษ์ น้อยจินดา
เป็น รองปลัดบัญชีทหารเรือ
๔๗๔. นาวาเอก ปัญญา เล็กบัว
เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํากองบัญชาการ
กองทัพเรือ
๔๗๕. นาวาเอก ไตรสิทธิ์ พันธุ์สิทธิ์
เป็น เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ
๔๗๖. นาวาเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ
เป็น เจ้ากรมข่าวทหารเรือ
๔๗๗. นาวาเอก สุรศักดิ์ เมธยาภา
เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพเรือ
๔๗๘. นาวาเอก เศรษฐสิทธิ์ จันทร์เสนา เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพเรือ
๔๗๙. นาวาเอก สุธีพงศ์ แก้วทับ
เป็น เลขานุการกองทัพเรือ
๔๘๐. นาวาเอก นิเวช บุตรศรี
เป็น ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการ
นาวิกโยธิน
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๔๘๑. นาวาเอก พัลลภ ทองระอา
๔๘๒. นาวาเอก ช่อฉัตร กระเทศ
ยุทธบริการ กองเรือยุทธการ
๔๘๓. นาวาเอก อดิเรก ชมพูนุช
๔๘๔. นาวาเอก พรชัย ปิ่นทอง
๔๘๕. นาวาเอก วิเลิศ สมาบัติ
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
๔๘๖. นาวาเอก สัมพันธ์ สุนทรครุฑ
๔๘๗. นาวาเอก ภาณุ บุณยะวิโรจ
กองทัพเรือ
๔๘๘. นาวาเอก ธานินทร์ ลิขิตวงศ์
เสนาธิการทหารเรือ
๔๘๙. นาวาเอก สุรพล คุปตะพันธ์
๔๙๐. นาวาเอก นพดล สุภากร
และรักษาฝั่ง
๔๙๑. นาวาเอก พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์
ประจํา ผู้บัญชาการทหารเรือ
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เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพเรือ
เป็ น ผู้ บั ญ ชาการกองเรื อ ยกพลขึ้ น บก และ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๓
เป็น ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ
เป็น รองปลัดบัญชีทหารเรือ
เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํากองบัญชาการ
เป็น หัว หน้า นายทหารฝ่ ายเสนาธิ การประจํ า
เป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ
เป็น ผู้บญ
ั ชาการหน่วยบัญชาการ ต่อสู้อากาศยาน
เป็ น ผู้ ช่ ว ยหั ว หน้ า นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก าร

กองทัพอากาศ
๔๙๒. พลอากาศเอก ศรีเชาวน์ จันทร์เรือง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น รองผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ
๔๙๓. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
เสนาธิการทหารอากาศ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ
๔๙๔. พลอากาศเอก วินัย เปล่งวิทยา
ผู้บัญ ชาการกรมควบคุ มการปฏิบัติ ท างอากาศ
เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
๔๙๕. พลอากาศโท ยุทธพร ภู่ไพบูลย์
พิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๔๙๖. พลอากาศโท สุทธิพล ศรีกังวาล
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๔๙๗. พลอากาศโท ดิเรก พรหมประยูร เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็น ที่ปรึกษา
พิเศษกองทัพอากาศ
๔๙๘. พลอากาศโท เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์ รองเสนาธิ ก ารทหารอากาศ เป็ น เสนาธิ การ
ทหารอากาศ
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๔๙๙. พลอากาศโท ชนะ อยู่สถาพร
รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๕๐๐. พลอากาศโท อมร แสงสุพรรณ
เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๕๐๑. พลอากาศโท วุฒิชัย คชาชีวะ
รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น หัวหน้าคณะ
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา
๕๐๒. พลอากาศโท อิทธิศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ พิ เศษกองทั พอากาศ เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๕๐๓. พลอากาศโท ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น ผู้บัญชาการ
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
๕๐๔. พลอากาศโท อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ
เจ้ า กรมกํ า ลั ง พลทหาร เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
พิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๕๐๕. พลอากาศโท ธัชชัย ถนัดใช้ปืน
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายกําลังพล เป็น
รองเสนาธิการทหารอากาศ
๕๐๖. พลอากาศโท ธงชัย เเฉล้มเขตร
ผู้ ช่ ว ยเสนาธิ ก ารทหารอากาศฝ่ า ยกิ จ การ
พลเรือน เป็น รองเสนาธิการทหารอากาศ
๕๐๗. พลอากาศโท อารยะ งามประมวญ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายการข่าว เป็น
รองเสนาธิการทหารอากาศ
๕๐๘. พลอากาศตรี กิติวัจน์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๕๐๙. พลอากาศตรี สมเกียรติ ถนัดกิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๕๑๐. พลอากาศตรี วราวุธ คันธา
รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็น เจ้ากรม
แพทย์ทหารอากาศ
๕๑๑. พลอากาศตรี สหฉัต ดิตถ์ชยังกูร
ผู้ช่ ว ยหั ว หน้ า คณะนายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก าร
ประจําผู้บังคับบัญชา เป็น รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา
๕๑๒. พลอากาศตรี สุเทพ พันธุ์กาหลง
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
รองปลัดบัญชีทหารอากาศ เป็น รองผู้บัญชาการ
๕๑๓. พลอากาศตรี สุจนิ ต์ แช่มช้อย
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
๕๑๔. พลอากาศตรี ธานินทร์ ทัตตานนท์ ผู้บังคับศูนย์อํานวยการเครื่องบินพระราชพาหนะ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
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๕๑๕. พลอากาศตรี ชินชาต บุญคง
เจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๕๑๖. พลอากาศตรี ณรงค์ภพ ชุ่มสวัสดิ์
เสนาธิ การกรมแพทย์ ทหารอากาศ เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๕๑๗. พลอากาศตรี กฤษณะ นิ่มวัฒนา
เจ้ า กรมกํ า ลั ง พลทหารอากาศ เป็ น ผู้ ช่ ว ย
เสนาธิการทหารอากาศฝ่ายกําลังพล
๕๑๘. พลอากาศตรี ชูชีพ แผ้วสมบุญ
เจ้ า กรมกิ จ การพลเรื อ นทหารอากาศ เป็ น
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายกิจการพลเรือน
๕๑๙. พลอากาศตรี ชนัท รัตนอุบล
ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ เป็น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
๕๒๐. พลอากาศตรี อานนท์ จารยะพันธุ์ รองผู้บัญ ชาการหน่ว ยบัญ ชาการอากาศโยธิน
เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
๕๒๑. พลอากาศตรี ณรงค์ เหล่าธีระเชาวน์ เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๕๒๒. พลอากาศตรี อุทิศ ยิ้มแก้ว
เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ เป็น หัว หน้ า
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บัญชาการทหารอากาศ
๕๒๓. พลอากาศตรี สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์ เจ้ ากรมข่ าวทหารอากาศ เป็ น ผู้ ช่ ว ย
เสนาธิการทหารอากาศฝ่ายการข่าว
๕๒๔. พลอากาศตรี นิคม วงษ์ดรุณีย์
เ จ้ า ก ร ม พ ล า ธิ ก า ร ท ห า ร อ า ก า ศ เ ป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๕๒๕. พลอากาศตรี ชุมพร จันทวานิช
ร อ ง เจ้ า กร ม ส่ ง กํ าลั ง บํ า รุ ง ท ห าร เ ป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๕๒๖. พลอากาศตรี เอกรัฐ ษรานุรักษ์
เ ส น า ธิ ก า ร ก ร ม สื่ อ ส า ร อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์
ทหารอากาศ เป็น รองผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
๕๒๗. พลอากาศตรี ปรีชา ประดับมุข
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา ผู้ช่วย
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๒๘. พลอากาศตรี สมพล พูนทวีธรรม
เจ้ากรมจเรทหารอากาศ เป็น ผู้อํ านวยการ
สํานักงานนิรภัยทหารอากาศ
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา ผู้ช่วย
๕๒๙. พลอากาศตรี อุทิศ ภาคภูมิ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๓๐. พลอากาศตรี มานิตย์ ศัตรูลี้
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์
ทหารอากาศ เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
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๕๓๑. พลอากาศตรี ประทาน สิริสรรพ
หั วหน้ านายทหารฝ่ ายเสนาธิ การประจํ า
รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพอากาศ
๕๓๒. พลอากาศตรี ปัญญา ศรีสําราญ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ อากาศ เป็ น เจ้ า กรม
สารบรรณทหารอากาศ
๕๓๓. พลอากาศตรี สุรพันธ์ ประพฤติ
หั ว หน้ า นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
เสนาธิการทหารอากาศ เป็น เจ้ากรมจเรทหารอากาศ
เสนาธิ ก ารโรงเรี ย นนายเรื อ อากาศ เป็ น
๕๓๔. พลอากาศตรี อารมย์ ปัถวี
รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ
๕๓๕. พลอากาศตรี ประโยชน์ ดีชัง
ผู้ ชํ า นาญการกองทั พ อากาศ เป็ น เจ้ า กรม
ช่างโยธาทหารอากาศ
๕๓๖. พลอากาศตรี วิสุรินทร์ มูลละ
รองผู้อํานวยการศูน ย์วิจัยพัฒ นาวิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เป็น เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ
ผู้ ชํ า นาญการกองทั พ อากาศ เป็ น เจ้ า กรม
๕๓๗. พลอากาศตรี อนุพงศ์ ใจเอื้อ
พลาธิการทหารอากาศ
๕๓๘. พลอากาศตรี ยงยุทธ หาบุปผา
เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็น
รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
๕๓๙. พลอากาศตรี ปราบพล ประสพศิลป์ หั ว หน้ า นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รองเสนาธิการทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๔๐. พลอากาศตรี อนิรุท กิตติรัต
รองเจ้ า กรมยุ ท ธการทหาร เป็ น เจ้ า กรม
กิจการพลเรือนทหารอากาศ
๕๔๑. พลอากาศตรี เลิศฤทธิ์ เศศะเทศานนท์ ผู้ช่ว ยหัว หน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา
๕๔๒. พลอากาศตรี สุรเชษฐ ทองสลวย
ผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ฝ่ายวิชาการ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
รองปลั ด บั ญ ชี ท หาร เป็ น รองปลั ด บั ญ ชี
๕๔๓. พลอากาศตรี วิจิตร์ จิตร์ภักดี
ทหารอากาศ
๕๔๔. นาวาอากาศเอกหญิง นภาวดี อิ่มพูลทรัพย์ เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพอากาศ
๕๔๕. นาวาอากาศเอก ธวัชชัย วิมุกตะลพ เป็ น ผู้ บั ง คั บศู นย์ อํ านวยการเครื่ องบิ น
พระราชพาหนะ
๕๔๖. นาวาอากาศเอก วีระศักดิ์ นวลปลอด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๔๗. นาวาอากาศเอก ศุภโชค จิตรวาณิช เป็ น ผู้อํ านวยการโรงพยาบาลจัน ทรุ เ บกษา
กรมแพทย์ทหารอากาศ
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๕๔๘. นาวาอากาศเอก ไพศาล สวนสระแก้ว เป็น วิศวกรอาวุโส กรมช่างอากาศ
๕๔๙. นาวาอากาศเอก สมโพธิ เงินกลม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๕๐. นาวาอากาศเอก รัชฎา วรภากร
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๕๑. นาวาอากาศเอก บริบูรณ์ ไทยานันท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๕๒. นาวาอากาศเอก ฉลาด นนทสถิต
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
เป็น เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
๕๕๓. นาวาอากาศเอก ฌเณศ ชลิตภิรัติ
๕๕๔. นาวาอากาศเอก มกราชัย บูชาชาติ เป็น หัว หน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา
รองผู้บัญชาการทหารอากาศ
๕๕๕. นาวาอากาศเอก ชาติชาย รอดบุญพา เป็น ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
ทหารอากาศ
๕๕๖. นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก เป็น เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ
๕๕๗. นาวาอากาศเอก เผด็จเกียรติ น้อยพรหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๕๘. นาวาอากาศเอก อภิญญา แตงอ่อน เป็น หัว หน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
๕๕๙. นาวาอากาศเอก บรรจง คลายนสูตร์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๖๐. นาวาอากาศเอกหญิง ประอรณี ถนัดพจนามาตย์ เป็น ผู้ช่วยปลัดบัญชีทหารอากาศ
๕๖๑. นาวาอากาศเอก ประคอง จันทร์ศรี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๖๒. นาวาอากาศเอก ปราโมทย์ ตีรณะธรรม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๖๓. นาวาอากาศเอก โอภาส เวชยาปกรณ์ เป็น หัว หน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
๕๖๔. นาวาอากาศเอก บุญมั่น รอดรุ่งเรือง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๖๕. นาวาอากาศเอก เชิดพงศ์ เอี่ยมสมุทร เป็ น ผู้ บั ญ ชาการวิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๖๖. นาวาอากาศเอก ณรงค์ มุขพรหม
๕๖๗. นาวาอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย
เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
๕๖๘. นาวาอากาศเอก นิทัศน์ ศิริมาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๖๙. นาวาอากาศเอก ยรรยง คันธสร
เป็น เจ้ากรมกําลังพลทหารอากาศ
๕๗๐. นาวาอากาศเอก ภานุพงศ์ เสยยงคะ เป็น หัว หน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา
เสนาธิการทหารอากาศ
๕๗๑. นาวาอากาศเอก ชาญฤทธิ์ ผลิกานนท์ เป็น เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศ
๕๗๒. นาวาอากาศเอก อนุรัตน์ ปัญญาชนวัฒน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๗๓. นาวาอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน เป็น เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง

หน้า ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

๕๗๔. นาวาอากาศเอก พลินทร์ ทิมบรรเจิด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๗๕. นาวาอากาศเอก พิชัย เขม้นจันทร์
เป็ น เสนาธิ ก ารกรมสื่ อ สารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ทหารอากาศ
๕๗๖. นาวาอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรียงค์ เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
๕๗๗. นาวาอากาศเอก พลานันท์ ปะจายะกฤตย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๗๘. นาวาอากาศเอก สมณะ เข็มทอง
๕๗๙. นาวาอากาศเอก วิริยะ มีศิริ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๘๐. นาวาอากาศเอก ธนู ปานสุวรรณ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๘๑. นาวาอากาศเอก รังสรรค์ พึ่งจิตต์ตน เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพอากาศ
๕๘๒. นาวาอากาศเอก นิกร ชํานาญกุล
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๘๓. นาวาอากาศเอกหญิง เมตตา คันธา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๕๘๔. นาวาอากาศเอกหญิง ปทุมพร เหมโสรัจ เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพอากาศ
ทั้งนี้ หมายเลข ๔๙., ๕๐. และหมายเลข ๘๖. ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ นอกนั้น
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

ราชกิ จ จานุ เ บกษาฉบั บ นี้ ได้ มี ก ารขอแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ในส่ ว นของ
การแก้คําผิด
เล่มที่ ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๖๙ ง ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ หน้าที่ ๙๖
คลิก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/069/96.PDF

จึ ง ขอเรี ย นท่ า นผู้ ป ระสงค์ จะใช้ ข้ อ มู ล ของราชกิ จจานุ เบกษาฉบั บ นี้
ขอให้ท่านเปิดข้อมูลการแก้คําผิดประกอบด้วย
กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา

