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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ดังต่อไปนี้
๑. พลเอก ชาตรี ทัตติ

กระทรวงกลาโหม
รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น จเรทหารทั่วไป

สํานักงานรัฐมนตรี
๒. พันเอก อธิวุฒิ เขียนวิจิตร
เป็น หัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรี
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓. พลเอก ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น ปลัดกระทรวง
กลาโหม
๔. พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก
ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก นโยบายและแผนกลาโหม
เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
๕. พลเอก หม่อมหลวงประสบชัย เกษมสันต์ ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
๖. พลเรือเอก ดํารงศักดิ์ ห้าวเจริญ
เสนาธิการทหารเรือ เป็น รองปลัด กระทรวง
กลาโหม
๗. พลอากาศเอก วินัย เปล่งวิทยา
ผู้ ช่ วยผู้ บั ญชาการทหารอากาศ เป็ น รองปลั ด
กระทรวงกลาโหม
๘. พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ
ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๙. พลอากาศเอก ดิเรก พรหมประยูร
ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ผู้อํานวยการ
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๑๐. พลเอก พิณภาษณ์ สริวัฒน์
เจ้ า กรมเสมี ย นตรา เป็ น ที่ ป รึ ก ษาพิ เ ศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๑. พลเอก มงคล เผ่าพงษ์คล้าย
ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๑๒. พลเอก พลางกูร กล้าหาญ
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษกองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
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๑๓. พลเอก ชูศักดิ์ สันติวรวุฒิ
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําปลัดกระทรวง
กลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๑๔. พลโท ปฏิพนธ์ กุลพิจิตร
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๕. พลอากาศโท สหฉัต ดิตถ์ชยังกูร
รองหัว หน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา
ผู้บังคับบัญชา เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๑๖. พลโท สําเร็จ ศรีหร่าย
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๗. พลโท กฤษพงศ์ แก้วจินดา
ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานสนั บ สนุ น สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๘. พลโท วุฒิชัย สิริสัมพันธ์
หั ว หน้ า สํ า นั ก ปลั ด กระทรวงกลาโหม เป็ น
ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๙. พลโท ชัยวัฒน์ สท้อนดี
รองผู้อํานวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
และพลังงานทหาร เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๐. พลโท สราวุฒิ ชลออยู่
รองผู้อํานวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
และพลังงานทหาร เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๑. พลโท สิรวุฒิ สุคันธนาค
เจ้ากรมการสรรพกําลังกลาโหม เป็น ที่ปรึกษา
พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๒. พลอากาศโท วิโรจน์ นิสยันต์
รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๓. พลโท ชาญ โกมลหิรัญ
รองเจ้ากรมเสมียนตรา เป็น เจ้ากรมเสมียนตรา
๒๔. พลโท อภิชาต แสงรุ่งเรือง
เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณกลาโหม
๒๕. พลโท รัตนพันธุ์ โรจนะภิรมย์
รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ เป็น เจ้ากรมพระธรรมนูญ
๒๖. พลโท กะสิณ ทองโกมล
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๗. พลโท สาธิต สุวรรณประกร
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๒๘. พลโท พรชัย นิพิฏฐ์กุล
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๒๙. พลโท สุรพล อุดมชัยรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
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๓๐. พลโท ชลิต ศรีระเดช
ที่ปรึกษาสํานักงานปลัด กระทรวงกลาโหม เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๓๑. พลโท เชวงศักดิ์ ทองสลวย
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๓๒. พลโท สนธิศักดิ์ วิทยาเอนกนันท์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๓๓. พลโท อุกฤษฏ์ ณรงค์วิทย์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๓๔. พลโท จุฑาธุช กุญชรานุสสรณ์
ที่ปรึกษาสํานักงานปลัด กระทรวงกลาโหม เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๓๕. พลโท เรืองปัญญา โคปาละสุต
เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๓๖. พลโท สุรพล ธาตุโลหะ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๓๗. พลโท กิตติ ปทุมมาศ
หัว หน้ า นายทหารประสานภารกิ จ ทางทหารกั บ
กระทรวงการต่ า งประเทศ สํ า นั ก นโยบายและแผนกลาโหม เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๓๘. พลโท วิวัฒน์ ศุภดิษฐ์
ที่ปรึกษาสํานักงานปลัด กระทรวงกลาโหม เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๓๙. พลโท จักรี ตันติพงศ์
ที่ปรึกษาสํานักงานปลัด กระทรวงกลาโหม เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๔๐. พลโท วรเทพ ดิษยบุตร
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๔๑. พลโท อาธิศักดิ์ สุขสวัสดิ์วงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๔๒. พลโท อนันต์ กาญจนปาน
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๔๓. พลโท กิตติพล ภัคโชตานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๔๔. พลโท บุญสืบ คชรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
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๔๕. พลโท วิสุทธิ์ เที่ยงตรง
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๔๖. พลโท เอกชัย จันทร์ศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๔๗. พลเรือโท สุรพงษ์ ชะระอ่ํา
รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเรือเอก)
๔๘. พลเรือโท ชุมนุม อาจวงษ์
รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเรือเอก)
๔๙. พลเรือโท โสภณ บุญชม
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเรือเอก)
ที่ปรึกษาสํานักงานปลัด กระทรวงกลาโหม เป็ น
๕๐. พลอากาศโท ธวัช สงวนทรัพย์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลอากาศเอก)
๕๑. พลอากาศโท ไพบูลย์ สิงหามาตย์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลอากาศเอก)
๕๒. พลโท นาวิน ดําริกาญจน์
หัว หน้ า นายทหารประสานภารกิ จ ทางทหารกั บ
สํานักงานสภาความมั่น คงแห่งชาติ สํานักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ช่ว ยหัว หน้านายทหาร
ฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๕๓. พลโท วิภาต วิภาตะศิลปิน
รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณกลาโหม เป็น
ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๕๔. พลโท เดชา เหมกระศรี
ผู้ ช่ ว ยหั ว หน้ า นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เจ้ากรมการเงินกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสํานักงาน
๕๕. พลโท คณิศ ทศวัฒน์
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๕๖. พลโท ยุทธชัย พันธุ์งาม
เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
เป็น ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๕๗. พลโท จิระ โกมุทพงศ์
หัว หน้า สํานั กตุ ลาการทหาร เป็น รองเจ้า กรม
พระธรรมนูญ
๕๘. พลโท ภัสสร อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น
รองผู้อํานวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๕๙. พลโท พัชราวุธ วงษ์เพชร
หั วหน้ านายทหารฝ่ ายเสนาธิ การประจํ ารองปลั ด
กระทรวงกลาโหม เป็ น เจ้ า กรมการอุ ต สาหกรรมทหาร ศู น ย์ ก ารอุ ต สาหกรรมป้ อ งกั น ประเทศ
และพลังงานทหาร
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๖๐. พลโท สุริยฉัตร เผ่าบุญเสริม
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น เจ้ากรมการเงินกลาโหม
๖๑. พลโท อภิกิตต์ ศรีกังวาล
หั ว ห น้ า น าย ท ห า ร ฝ่ าย เ ส น า ธิ กา ร ป ร ะ จํ า
รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
๖๒. พลตรี ทินกร สงวนศักดิ์โยธิน
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป็ น ผู้ ช่ ว ยหั ว หน้ า
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๓. พลตรี กุลิส วัฒนา
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น หัว หน้านายทหาร
ฝ่ายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๔. พลตรี วิษณุศักดิ์ กลั่นเสนาะ
รองเจ้า กรมการอุ ต สาหกรรมทหารฝ่ ายวิชาการ
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา
รองปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๕. พลเรือตรี จรูญ จาตุรพงศ์
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพ เรือภาคที่ ๒
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๖. พลอากาศตรี ปราบพล ประสพศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น หัวหน้านายทหาร
ฝ่ายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๗. พลอากาศตรี ชูธัช แย้มมณฑา
ผู้ท รงคุณวุฒิกองทัพ อากาศ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้า
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๖๘. พลตรี พรรณนพ ศักดิ์วงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ที่ปรึกษาสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๙. พลตรี ปรพล อนุศรี
รองเจ้ากรมการสรรพกําลังกลาโหม เป็น ที่ปรึกษา
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๐. พลตรี ประกาศเกียรติ หิญชีระนันทน์ ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา เป็น ที่ปรึกษาสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๑. พลตรี ธีระพงศ์ อุไรเลิศ
รองเจ้ า กร มการพลั ง งานทหาร ฝ่ า ยบริ ห าร
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๒. พลตรี ศุขเกษม องคะศิลป์
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ที่ปรึกษาสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๓. พลตรี หม่อมหลวงสุปรีดี ประวิตร รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
เป็น ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๔. พลตรี จิรศักดิ์ บุตรเนียร
รองหั ว หน้ า สํ า นั ก ปลั ด กระทรวงกลาโหม เป็ น
ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
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๗๕. พลเรือตรี ปราโมทย์ สังฆคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๖. พลตรี ปริญญา ทวีชัยการ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ที่ปรึกษาสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๗. พลตรี สุวโรจน์ ทิพย์มงคล
ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ กองทั พบก เป็ น หั วหน้ าสํ านั กปลั ด
กระทรวงกลาโหม
๗๘. พลตรี เด่นดวง ทิมวัฒนา
ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนกลาโหม
เป็น หัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สํานักนโยบาย
และแผนกลาโหม
๗๙. พลตรี นครินทร์ นาคอาทิตย์
หั ว หน้ า ศู น ย์ อํ า นวยการประสานงานข่ า วกรอง
สํ า นั ก นโยบายและแผนกลาโหม เป็ น หั ว หน้ า นายทหารประสานภารกิ จ ทางทหารกั บ กระทรวง
การต่างประเทศ สํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๘๐. พลตรี พินิจ ฉัตรเสถียรพงศ์
ผู้ ช่ ว ยเจ้ า กรมเสมี ย นตรา เป็ น รองเจ้ า กรม
เสมียนตรา
๘๑. พลตรี ถเกิงกานต์ ศรีอําไพ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงบประมาณกลาโหม เป็น
รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณกลาโหม
๘๒. พลตรี สถาพร เกียรติภิญโญ
ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกลาง เป็น
หัวหน้าสํานักตุลาการทหาร
รองผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานสนั บ สนุ น สํ า นั ก งาน
๘๓. พลตรี ภาณุวัฒน์ ศาตะมาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น รองผู้อํานวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๘๔. พลตรี ประพันธ์ พุทธานุ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนกลาโหม
เป็น เจ้ากรมการสรรพกําลังกลาโหม
๘๕. พลอากาศตรี วีระศักดิ์ สิตานนท์
รองผู้ อํ า นวยการศู น ย์ วิ จั ย พั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เป็น เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
๘๖. พลตรี กิติกร ธรรมนิยาย
รองผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานสนั บ สนุ น สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๘๗. พลตรี ธิชาวุฒิ สาตราพันธุ์
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
๘๘. พลตรี ชลิต วสยางกูร
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๘๙. พลตรี วิโรจน์ กัณหะกาญจนะ
ผู้ ชํ า นาญการสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
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๙๐. พลอากาศตรี เอกราช ช่วงอรุณ
ผู้ ช่ ว ยหั ว หน้ า นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลอากาศโท)
๙๑. พลตรี ชํานาญ สุวรรณฉวี
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๙๒. พลตรี สัญชัย จูมั่น
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๙๓. พลตรี พีรสันต์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๙๔. พลตรี พีระพงษ์ ลบเมฆ
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๙๕. พลเรือตรี ทศพร กาญจนวิสุทธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเรือโท)
๙๖. พลตรี ยุทธนา กล้าการยุทธ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๙๗. พลตรี จรัญ พันธุนนท์
รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๙๘. พลตรี ชินเสณ ทองโกมล
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๙๙. พลตรี ปี โสภัณณา
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องบั ญ ชาการกองทั พ ไทย เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๑๐๐. พลตรี พิชาติ เขม้นจันทร์
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๑๐๑. พลตรี ณรงค์ศักดิ์ ไกรกุลพงษ์
รองผู้ บั ญ ชาการศู น ย์ อํ า นวยการสร้ า งอาวุ ธ
ศูน ย์ก ารอุ ต สาหกรรมป้ อ งกั น ประเทศและพลั ง งานทหาร เป็ น ผู้ท รงคุ ณ วุฒิ พิ เศษสํา นั กงานปลั ด
กระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๑๐๒. พลตรี อนุวัฒน์ จักร์แสน
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๑๐๓. พลตรี พิทยา สิงหโกวินท์
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๑๐๔. พลตรี สุรินทร์ จันทร์เหยี่ยว
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
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๑๐๕. พลตรี วีระศักดิ์ ล้อมวงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๑๐๖. พลตรี ดิสกุล สงวนตระกูล
ผู้ ชํ า นาญการสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๑๐๗. พลตรี ธนา รําพึงกิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๑๐๘. พลเรือตรี ทวีศักดิ์ มั่นชวนนท์
ผู้ชํานาญการกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเรือโท)
๑๐๙. พลเรือตรี กวีวัธน์ งามโพธิ์ทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเรือโท)
๑๑๐. พลอากาศตรี ชนนนาถ เทพลิบ
ผู้อํานวยการศูน ย์การสงครามทางอากาศ เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลอากาศโท)
๑๑๑. พลอากาศตรี ชวินทร์ วงศ์ทองสงวน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลอากาศโท)
๑๑๒. พลตรี พลภัทร เรืองสอน
ที่ป รึ ก ษาสถาบัน วิ ช าการป้ องกั น ประเทศ เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๑๑๓. พลอากาศตรี องศ์ สินธนัง
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลอากาศโท)
๑๑๔. พลอากาศตรี สุวิทย์ จุลละศร
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลอากาศโท)
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
๑๑๕. พลตรี รวิโรจน์ ปุญญปาล
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๑๖. พลตรี รุจ กสิวุฒิ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องบั ญ ชาการกองทั พ ไทย เป็ น
ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๑๗. พลตรี เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์
นายทหารฝ่า ยเสนาธิการประจํารัฐ มนตรี ว่าการ
กระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๑๘. พลตรี ชัยวิน ผูกพันธุ์
นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า สํ า นั ก ปลั ด
กระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๑๙. พลตรี ชัยวิทย์ ชยาภินันท์
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
รองหัวหน้าสํานักปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๒๐. พลตรี ปิยะ ครุธเวโช
ผู้อํานวยการสํ านัก งานนโยบายและยุ ท ธศาสตร์
สํานักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนกลาโหม
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๑๒๑. พลอากาศตรี ภานุพงศ์ เสยยงคะ
หั วหน้ านายทหารฝ่ ายเสนาธิ การประจํ าเสนาธิ การ
ทหารอากาศ เป็น ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๑๒๒. พลเรือตรี ศิริชัย เทียนศิริ
รองผู้ บั ญ ชาการทั พ เรื อ ภาคที่ ๒ เป็ น ผู้ ช่ ว ย
ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๑๒๓. พลตรี นเรศรักษ์ ฐิตะฐาน
ผู้ อํ า นวยการศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาการทหาร
กรมวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ลาโหม เป็ น ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานนโยบายและยุ ท ธศาสตร์
สํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๑๒๔. พลตรี เสรี วงศ์ประจิตร
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
หัวหน้าศูนย์อํานวยการประสานงานข่าวกรอง สํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๑๒๕. พลตรี สวัสดิ์ ทัศนา
ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการกําลังพล
กรมเสมียนตรา เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา
๑๒๖. พลตรี เนรมิตร มณีนุตร์
ผู้อํานวยการสํานักงานกําลังพล กรมเสมีย นตรา
เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา
๑๒๗. พลตรี สุรศักย์ วัยคุณา
หัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรี เป็น ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
สํานักงบประมาณกลาโหม
๑๒๘. พลตรี ศักดา ไชยมงคล
ตุลาการพระธรรมนูญ หัว หน้าศาลทหารกรุง เทพ
เป็น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกลาง
๑๒๙. พลตรี อาวุธ แสงตะวัน
ผู้ ช่ ว ยหั ว หน้ า นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รองปลัด กระทรวงกลาโหม เป็น รองเจ้ากรมการพลัง งานทหารฝ่ายบริหาร ศูน ย์การอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๑๓๐. พลตรี พฤษภะ สุวรรณทัต
ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ สํ า นั ก
นโยบายและแผนกลาโหม เป็น รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารฝ่ายวิชาการ ศูนย์การอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๑๓๑. พลตรี นภนต์ สร้างสมวงษ์
เสนาธิ การกรมการอุ ต สาหกรรมทหาร ศู น ย์ การ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น รองผู้บัญชาการศูนย์อํานวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๑๓๒. พลตรี ผณิศวร จันทวรินทร์
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป็ น รองเจ้ า กรม
การสรรพกําลังกลาโหม
๑๓๓. พลตรี บรรเจิด เทียนทองดี
ผู้อํานวยการศูนย์รักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เป็น รองเจ้ากรมเทคโนโลยีส ารสนเทศและอวกาศ
กลาโหม
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๑๓๔. พลตรี นิติพัฒน์ กฤดิสวนสมบัติ
นายทหารประสานงานการพัฒ นาระบบราชการ
ส่วนประสานงานการพัฒนาระบบราชการกลาโหม เป็น รองผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๓๕. พลตรี ศุภจิตร ศุภมานพ
ผู้อํานวยการสํานักโยธาธิการ สํานักงานสนับสนุน
สํานักงานปลัด กระทรวงกลาโหม เป็น รองผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุน สํานักงานปลัด กระทรวง
กลาโหม
๑๓๖. พลตรี อรรถพงศ์ ศิริวรรณ
นายทหารฝ่า ยเสนาธิการประจํารัฐ มนตรี ว่าการ
กระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๓๗. พลตรี มณฑล ปราการสมุทร
ผู้ ช่ ว ยหั ว หน้ า นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๓๘. พลตรี สัมพันธ์ ธัญญพืช
ผู้ อํ าน ว ย กา ร สํ า นั ก น โ ย บ า ย วิ ท ย าศ าส ต ร์
และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๓๙. พลตรี อัครพล ประทุมโทน
หัวหน้าศูนย์ประสานงานนายทหารนอกประจําการ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๔๐. พลอากาศตรี ฐิต มะม่วงแก้ว
เสนาธิการกรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๔๑. พลอากาศตรี เดชิศร์ เจริญวงศ์
นายทหารฝ่า ยเสนาธิการประจํารัฐ มนตรี ว่าการ
กระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๔๒. พลตรี ฐิติวัจน์ กําลังเอก
นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวง
การต่างประเทศ สํานักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๔๓. พลตรี สุเมธ พรหมตรุษ
นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ าปลั ด กระทรวง
กลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๔๔. พลตรี ไพศาล พันธุ์ภาไพ
ผู้ ชํ า นาญการสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๔๕. พลตรีหญิง เอี่ยมทิพย์ สิมารักษ์
ผู้ ชํ า นาญการสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๔๖. พันเอก สิทธิพล นิ่มนวล
เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา
รองปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๔๗. นาวาเอก วสันต์ บุญเนือง
เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา
รองปลัดกระทรวงกลาโหม
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๑๔๘. นาวาอากาศเอก พรต ลีรพันธุ์
รองปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๔๙. นาวาอากาศเอก นเรศว์ สังข์วรรณะ
กระทรวงกลาโหม
๑๕๐. พันเอก กิตติศักดิ์ บุญสุข
กระทรวงกลาโหม
๑๕๑. พันเอก ปัญจะ ธรรมศรี
กระทรวงกลาโหม
๑๕๒. พันเอก เกียรติศักดิ์ ลิลิตธรรม
๑๕๓. พันเอก สุรชาติ จิตต์แจ้ง
๑๕๔. พันเอก สิทธิพร ศรีสุขโข
๑๕๕. พันเอก อนุตร ธรศรี
๑๕๖. พันเอก ชัยยุทธ บุญมีพรพิทักษ์
๑๕๗. พันเอก พิชาพร ธนะภูมิ
๑๕๘. พันเอก ภาณุ โรจนวสุ
๑๕๙. พันเอก เกริกเกียรติ กิตติขจร
๑๖๐. พันเอก อนิรุจน์ มัสโอดี
๑๖๑. พันเอก สิทธิกร จุลเสน
๑๖๒. พันเอกหญิง ทัดทอง เจริญพร
๑๖๓. พันเอก อัคคเดช สุวรรณภูมิ
๑๖๔. พันเอก เรืองสิทธิ์ วิทยาภัค
๑๖๕. พันเอก ชวลิต สาลีติ๊ด
๑๖๖. พันเอก สมาน ตันวิยะ
๑๖๗. พันเอก เกษม จิโนมูล
๑๖๘. พันเอก ชัยวัฒน์ พิชัยณรงค์
๑๖๙. พันเอก สุทัศน์ ศรีหิรัญ
๑๗๐. พันเอก นรเศรษฐ ขรรทมาศ
๑๗๑. พันเอก เกรียงไกร พราหมณีย์
๑๗๒. พันเอก พิทักษ์ วีรุตมเสน
๑๗๓. นาวาอากาศเอก ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ
๑๗๔. นาวาอากาศเอก จรินทร์ ศิริสวัสดิ์
กระทรวงกลาโหม

๑๙ กันยายน ๒๕๕๕

เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา
เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีว่าการ
เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีว่าการ
เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีว่าการ
เป็น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ชาํ นาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็ น นายทหารฝ่ ายเสนาธิ การประจํ าสํ านั กปลั ด

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง
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ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กันยายน ๒๕๕๕

๑๗๕. พันเอก พิชัย เข็มทอง
เป็น นายทหารประสานงานการพัฒนาระบบราชการ
ส่วนประสานงานการพัฒนาระบบราชการกลาโหม (อัตราพลตรี)
๑๗๖. พันเอก ทศพร หอมเจริญ
เป็ น นายทหารประสานภารกิ จ ทางทหาร
กับกระทรวงการต่างประเทศ สํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๑๗๗. พันเอก อภิชาติ อุ่นอ่อน
เป็น ผู้อํานวยการสํานักงานวิเทศสัมพันธ์ สํานัก
นโยบายและแผนกลาโหม
เป็น ผู้อํ านวยการสํานักงานนโยบายและแผนการ
๑๗๘. พันเอก โอภาส ลิ่วศิริวงษ์เจริญ
กําลังพล กรมเสมียนตรา
๑๗๙. พันเอก สุรศักดิ์ ทิมมาศ
เป็น ผู้อํานวยการสํานักงานกําลังพล กรมเสมียนตรา
๑๘๐. พันเอก นาวิน สุมะโน
เป็น หัวหน้าศูนย์ประสานงานนายทหารนอกประจําการ
กรมเสมียนตรา
๑๘๑. นาวาเอก ปรีชาญ จามเจริญ
เป็น ตุลาการพระธรรมนูญประจําสํานักตุลาการทหาร
๑๘๒. นาวาเอก กฤษฎา เจริญพานิช
เป็น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกรุงเทพ
๑๘๓. พันเอก กฤษณะ บวรรัตนารักษ์
เป็น หัวหน้าอัยการทหาร
๑๘๔. พันเอก สมนึก เอนกวัฒน์
เป็ น เสนาธิ การกรมการพลั งงานทหาร ศู นย์ การ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๑๘๕. พันเอก จักรกริช จันเทร์มะ
เป็ น เสนาธิ ก ารกรมการอุ ต สาหกรรมทหาร
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๑๘๖. พันเอก ชาติชาย แจ้งศรี
เป็น รองเจ้ากรมการสรรพกําลังกลาโหม
๑๘๗. พันเอก ณรัตน์ ศรีรัตน์
เป็น ผู้อํานวยการสํานักนโยบายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
๑๘๘. พันเอก ณัฎฐ์วรัชญ์ บุญเครือชู
เป็น ผู้อํานวยการศูน ย์วิจัย และพัฒนาการทหาร
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
เป็น ผู้อํานวยการศูนย์รักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
๑๘๙. พันเอก สุทธิศักดิ์ สลักคํา
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
๑๙๐. พันเอก กฤษฏิวุฒิ อัตรผดุง
เป็ น ผู้อํ า นวยการสํา นั กโยธาธิก าร สํา นั กงาน
สนับสนุนสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๙๑. พันเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๙๒. พันเอก พิษณุวัฒน์ วงษ์เพชร
๑๙๓. พันเอก วิรัช ตระการวิจิตร
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๙๔. พันเอก สุวิทย์ จิรชนานนท์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๙๕. พันเอก สุรเดช จารุจินดา
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง
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๒๐๕.
๒๐๖.
๒๐๗.
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หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

พันเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา
พันเอก ประกอบ ศรีพรมมา
พันเอก ภิภพ จิตต์แจ้งกุล
พันเอก อังกูร ทองประดับ
พันเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ
พันเอกหญิง สาวิณี ฉันทศาตร์โกศล
นาวาอากาศเอก ชาญยุทธ บุญญานุสนธิ์
นาวาอากาศเอก สัญชัย จิตตาภรณ์
นาวาอากาศเอก ชลิต มังคโลดม
นาวาอากาศเอก สัณฑ์ ลาภานันท์
นาวาอากาศเอก เอกสรรค ค้อคงคา
นาวาอากาศเอก วรวิทย์ ขุนคงมี
นาวาอากาศเอก สมพร บุญเกิด
นาวาเอกหญิง อารียา เบี้ยวไข่มุข
นาวาอากาศเอกหญิง กรรณิการ์
กออนันตกูล

เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น

๑๙ กันยายน ๒๕๕๕

ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

กองบัญชาการกองทัพไทย
๒๑๑. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร
เสนาธิการทหาร เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๒๑๒. พลเอก เผด็จการ จันทร์เสวก
ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น
เสนาธิการทหาร
๒๑๓. พลเอก ประวุฒิ ชาญวิทย์
ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น
ประธานคณะที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
๒๑๔. พลเรือเอก นภดล โชคระดา
ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัด กระทรวงกลาโหม
เป็น รองเสนาธิการทหาร
๒๑๕. พลเอก สมหมาย เกาฏีระ
ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๒๑๖. พลอากาศโท ธัชชัย ถนัดใช้ปืน
รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น รองเสนาธิการทหาร
๒๑๗. พลโท ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์
ผู้ อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย ป้ อ งกั น ราชอาณาจั ก ร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๒๑๘. พลโท สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
เจ้ากรมยุทธการทหาร เป็น หัวหน้านายทหาร
ฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บัญชาการทหารสูงสุด
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๒๑๙. พลอากาศโท กฤษณะ นิ่มวัฒนา
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายกําลังพล เป็น
ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตราพลอากาศเอก)
๒๒๐. พลโท มารุต ปัชโชตะสิงห์
รองผู้บั ญ ชาการสถาบัน วิชาการป้ องกัน ประเทศ
เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
๒๒๑. พลโท เชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์
ผู้บั ญ ชาการศู น ย์ รัก ษาความปลอดภั ย
เป็ น
ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
๒๒๒. พลโท ชัยรัฐ ยิ่งยง
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น
ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
๒๒๓. พลโท วีรศักดิ์ มณีอินทร์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลเอก)
๒๒๔. พลโท ปริญญา แต่แดงเพชร
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลเอก)
๒๒๕. พลโท กิจพันธ์ ธัญชวนิช
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลเอก)
๒๒๖. พลโท วิเชียร มัญญะหงษ์
ที่ปรึกษากองทัพบก เป็น ผู้ท รงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลเอก)
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น
๒๒๗. พลโท องอาจ รัตนวิชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลเอก)
๒๒๘. พลโท โสภณ ก้อนแก้ว
จเรทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการ
กองทัพไทย (อัตราพลเอก)
๒๒๙. พลอากาศโท ณรงค์ชัย พันธุ์พิริยะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลอากาศเอก)
๒๓๐. พลโท ชาตรี ช่างเรียน
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น
ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๒๓๑. พลโท ธวัชชัย บุญศรี
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น
จเรทหาร
๒๓๒. พลโท สุริยัณห์ ป้อมเปิ้น
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําเสนาธิการทหาร
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๒๓๓. พลโท ศุภชัย ภิรมย์ภักดี
เสนาธิการหน่ว ยบัญ ชาการทหารพัฒ นา เป็น
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๒๓๔. พลโท วิทวัส บุญยสัมพันธุ์
ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้าย
สากล เป็น รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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๒๓๕. พลโท ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ
ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย เป็น เจ้ากรม
ยุทธการทหาร
๒๓๖. พลตรี พงศกร รอดชมภู
ผู้ท รงคุณ วุฒิกองบัญ ชาการกองทัพ ไทย เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลโท)
๒๓๗. พลตรี สุรสิทธิ์ ถาวร
ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
๒๓๘. พลอากาศตรี วันชัย ศิริสนธิ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ อากาศ เป็ น หั ว หน้ า
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๒๓๙. พลอากาศตรี ถาวร มณีพฤกษ์
รองเจ้ า กรมยุ ท ธการทหาร เป็ น ผู้ บั ญ ชาการ
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๒๔๐. พลตรี สีหนาท วงศาโรจน์
รองผู้ บัญ ชาการศู น ย์ รัก ษาความปลอดภั ย เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลโท)
๒๔๑. พลตรี ปานศิริ มีผล
ผู้อํานวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
๒๔๒. พลตรี ชัชวาลย์ จรูญรัชฎ์
ผู้ ชํ า นาญการกองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลโท)
ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการ
๒๔๓. พลตรี สมบูรณ์ แก้วอยู่
ทหารพัฒนา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลโท)
๒๔๔. พลตรี สานิต เทพวัลย์
นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า ผู้ บั ญ ชาการ
ทหารสูงสุด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลโท)
๒๔๕. พลตรี อุทัย ปานเสน่ห์
รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร เป็น หัวหน้า
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําเสนาธิการทหาร
๒๔๖. พลตรี นุโรจน์ รอดโพธิ์ทอง
รองผู้ บัญ ชาการศู น ย์ รัก ษาความปลอดภั ย เป็ น
ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
๒๔๗. พลตรี ณัศพล กันตะปีติ
เลขานุ ก ารกองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลโท)
๒๔๘. พลตรี วินัย เสมสวัสดิ์
รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลโท)
๒๔๙. พลตรี หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ
ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๒๕๐. พลตรี สุรจิตต์ วิจารณ์
รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลโท)
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๒๕๑. พลตรี ขจรพล ทองอารีย์
รองผู้ อํานวยการวิท ยาลัย ป้องกั น ราชอาณาจัก ร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลโท)
๒๕๒. พลตรี ลูกเพ็ชร์ เสียงก้อง
ผู้ท รงคุณ วุฒิกองบัญ ชาการกองทัพ ไทย เป็น
ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
๒๕๓. พลตรี ภูวดนย์ เชี่ยวเวช
ผู้ท รงคุณ วุฒิกองบัญ ชาการกองทัพ ไทย เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลโท)
๒๕๔. พลอากาศตรี ฤกษ์ชัย ชีพสุมล
ผู้อํานวยการศูนย์การโทรคมนาคมทหาร กรมการ
สื่อสารทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลอากาศโท)
๒๕๕. พลอากาศตรี ณัฐวัฒน์ ศิริมณีกรานต์ รองจเรทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการ
กองทัพไทย (อัตราพลอากาศโท)
ร อง เ จ้ ากร มกิ จก าร ชา ย แ ด น ท หาร เป็ น
๒๕๖. พลตรี พงศธร ฉายกําเหนิด
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลโท)
๒๕๗. พลตรี กฤษดา นรภูมิพิภัชน์
รองเจ้ากรมข่าวทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลโท)
๒๕๘. พลเรือตรี ชนินทร์ แสงเฟื่อง
หั ว หน้ า นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า รอง
เสนาธิการทหาร เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๒๕๙. พลเรือตรี ชนินทร์ ชุณหรัชพันธุ์
ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารอง
ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองเสนาธิการทหาร
๒๖๐. พลตรี บุญชู เกิดโชค
รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้าย
สากล เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ผู้ชํานาญการกองทัพเรือ เป็น รองเจ้ากรมกําลัง
๒๖๑. พลเรือตรี พัลลภ ทองระอา
พลทหาร
๒๖๒. พลตรี วสุ เฟื่องสํารวจ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบัน วิชาการป้องกันประเทศ
เป็น รองเจ้ากรมข่าวทหาร
๒๖๓. พลตรี วสันต์ สุริยมงคล
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องบั ญ ชาการกองทั พ ไทย เป็ น
ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรอง กรมข่าวทหาร
ผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบัน วิชาการป้องกันประเทศ
๒๖๔. พลตรีหญิง ดวงกมล สุคนธทรัพย์
เป็น ผู้ชํานาญการกองบัญชาการกองทัพไทย
๒๖๕. พลตรี ธนเกียรติ ชอบชื่นชม
ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็น
รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
๒๖๖. พลเรือตรี ภวัต วิชัยดิษฐ
ผู้ ชํ า นาญการกองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย เป็ น
ผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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๒๖๗. พลเรือตรี ชัยสินธุ์ ญาดี
ผู้บัญชาการวิท ยาลัยการทัพ เรือ กรมยุท ธศึกษา
ทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๒๖๘. พลเรือตรี ประจักษ์ สันทัดเลขา
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็น ผู้บัญชาการ
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๒๖๙. พลตรี วินัย ยวดยิ่ง
ผู้ ช่ ว ยหั ว หน้ า นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
เสนาธิการทหาร เป็น รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร
๒๗๐. พลตรี นิวัติ สุบงกฎ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็น
รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
๒๗๑. พลตรี สุรสิทธิ์ ถนัดทาง
ผู้ อํ า นวยการศู น ย์ ศึ ก ษายุ ท ธศาสตร์ สถาบั น
วิชาการป้องกันประเทศ เป็น รองผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ
๒๗๒. พลตรี ก่อเกียรติ พิทักษ์วงศ์
ผู้อํา นวยการสํา นักวางแผนการฝึก ร่ว มและผสม
กรมยุทธการทหาร เป็น เลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย
๒๗๓. พลตรี สุรชาติ เหลือพร้อม
ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ความมั่ น คง
กรมกิจการชายแดนทหาร เป็น รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร
๒๗๔. พลตรี รัตนชัย สุวรรณเทศ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องบั ญ ชาการกองทั พ ไทย เป็ น
รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร
๒๗๕. พลตรี สมชาย ปั้นทอง
รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น
ผู้อํานวยการสํานักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๒๗๖. พลอากาศตรีหญิง ศิริภร หิตะศิริ
ผู้ ชํ า นาญการกองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย เป็ น
ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๒๗๗. พลตรี อติการ บุษยะบุตร
ผู้ ช่ ว ยหั ว หน้ า นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําเสนาธิการทหาร
๒๗๘. พลตรี ก้องเกียรติ พลขันธ์
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องบั ญ ชาการกองทั พ ไทย เป็ น
ผู้อํานวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๒๗๙. พลตรี ชาติชาย พลสวัสดิ์
รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น
ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๒๘๐. พลตรี ชัยพฤกษ์ อัยยะภาคย์
ผู้อํานวยการสํานักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา เป็น ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๒๘๑. พลเรือตรี อาณา จรัณยานนท์
ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรอง กรมข่าวทหาร เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
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๒๘๒. พลอากาศตรี บัณฑิต แสงสุก
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องบั ญ ชาการกองทั พ ไทย เป็ น
ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
๒๘๓. พลตรี นเรนทร์ สิริภูบาล
ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๒๘๔. พลตรี กฤษฎิ์ ยิ้มสู้
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องบั ญ ชาการกองทั พ ไทย เป็ น
รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๒๘๕. พันเอก ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ เป็น ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ
๒๘๖. นาวาอากาศเอก ธีรฉัตร์ กระโจมแก้ว เป็น รองเจ้ากรมยุทธการทหาร
๒๘๗. นาวาเอก ปรีชา พงศ์สุวรรณ
เป็น รองเจ้ากรมยุทธการทหาร
๒๘๘. นาวาเอก อรัญ นําผล
เป็น รองเจ้ากรมข่าวทหาร
๒๘๙. นาวาอากาศเอก กอบชัย คงปรีชา เป็น รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร
๒๙๐. พันเอก สุทัศน์ จิตต์โสภา
เป็น ผู้อํานวยการสํานักแผนและอํานวยการสื่อสาร
กรมการสื่อสารทหาร
๒๙๑. พันเอก นครา สุขประเสริฐ
เป็น ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา
๒๙๒. พันเอก วิทยา วชิรกุล
เป็น ผู้อํานวยการสํานักวางแผนการฝึกร่วมและผสม
กรมยุทธการทหาร
๒๙๓. พันเอก ฉัตรรัตน์ สุขเกษตร
เป็น รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๒๙๔. พันเอก โกศล เนียมถนอม
เป็น รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร
๒๙๕. พันเอก ณัฏฐสกล พงษ์ศักดิ์
เป็ น ผู้ อํ า นวยการศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
กรมการสื่อสารทหาร
๒๙๖. พันเอก ปรีชา เทียมฉัตร์
เป็ น ผู้ ช่ ว ยหั ว หน้ า นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก าร
ประจํารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๒๙๗. พันเอก ทศพร ศิลปาจารย์
เป็ น ผู้ อํ า นวยการศู น ย์ ก ารโทรคมนาคมทหาร
กรมการสื่อสารทหาร
๒๙๘. พันเอก จุมพล เฉลยถ้อย
เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด
๒๙๙. พันเอก ภาณุศิลป์ กลั่นเสนาะ
เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
๓๐๐. พันเอก พันธุ์ศักดิ์ บูรณปรีชา
เป็น ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง
กรมกิจการชายแดนทหาร
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๓๐๑. พันเอก ชัยชนะ นาคเกิด
การก่อการร้ายสากล
๓๐๒. พันเอก ยอดพล เบี้ยวไข่มุข
๓๐๓. พันเอก เถกิงเดช คุ้มประยูร
๓๐๔. พันเอก ชัยฤทธิ์ ขวัญสอน
๓๐๕. พันเอก อนุกร เดชะปัญญา
๓๐๖. พันเอก พรธเนศร์ สุนทรเกส
๓๐๗. พันเอก สุพัฒน์ ภูตินาถ
๓๐๘. พันเอก อนุชา รักเรือง
๓๐๙. พันเอก ธรรมนูญ ทรัพย์สํารวม
๓๑๐. พันเอก วิริยะ มานะ
๓๑๑. พันเอก กฤศมน นาคสุวรรณ์
๓๑๒. พันเอก ฉัตรพงศ์ พรหมพันธกรณ์
๓๑๓. พันเอก กสิณกฤษฏิ์ พงษ์เขียว
๓๑๔. พันเอก ภัทรกฤต สําอางศรี
๓๑๕. พันเอก ประจักษ์ บุญจิตต์พิมล
๓๑๖. พันเอก บุญรัตน์ ภัทรากุลพิเชฐ
๓๑๗. นาวาอากาศเอก ณธน สิตภาหุล
๓๑๘. นาวาเอกหญิง อรสา ดุรงค์เดช
๓๑๙. นาวาเอกหญิง อมรพรรณ แก้ววาตะ
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เป็ น รองผู้ บั ญ ชาการศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น

รองจเรทหาร
ผู้ชํานาญการกองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้ชํานาญการกองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก
๓๒๐. พลเอก ชลวิชญ์ เพิ่มทรัพย์
หั วหน้ าคณะนายทหารฝ่ ายเสนาธิ การประจํ า
ผู้บังคับบัญชา เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก
๓๒๑. พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล
เสนาธิการทหารบก เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
๓๒๒. พลโท จิระเดช โมกขะสมิต
รองเสนาธิการทหารบก เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ทหารบก
แม่ทัพภาคที่ ๑ เป็น เสนาธิการทหารบก
๓๒๓. พลโท อุดมเดช สีตบุตร
๓๒๔. พลโท สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รองเสนาธิ ก ารทหารบก เป็ น ที่ ป รึ ก ษาพิ เ ศษ
กองทัพบก
๓๒๕. พลโท ยอดยุทธ บุญญาธิการ
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ
กองทัพบก เป็น หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา
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๓๒๖. พลโท ฉัตรชัย สาริกัลยะ
กองทัพบก (อัตราพลเอก)
๓๒๗. พลโท วิลาศ อรุณศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลเอก)
๓๒๘. พลโท จิรเดช สิทธิประณีต
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลเอก)
๓๒๙. พลโท อุทิศ สุนทร
(อัตราพลเอก)
๓๓๐. พลโท วิบูลย์พงศ์ กลั่นเสนาะ
(อัตราพลเอก)
๓๓๑. พลโท โฆษิต สมุทรผ่อง
กองทัพบก (อัตราพลเอก)
๓๓๒. พลโท องอาจ พงษ์ศักดิ์
กองทัพบก (อัตราพลเอก)
๓๓๓. พลโท เติมศักดิ์ อาภรณ์เอี่ยม
กองทัพบก (อัตราพลเอก)
๓๓๔. พลโท ธีระ ไกรพานนท์
กองทัพบก (อัตราพลเอก)
๓๓๕. พลโท อักษรา เกิดผล
รองเสนาธิการทหารบก
๓๓๖. พลโท ธีรชัย นาควานิช
รองเสนาธิการทหารบก
๓๓๗. พลโท ณัฐชัย ใบเงิน
ทหารบก
๓๓๘. พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
ฝ่ายกิจการพลเรือน
๓๓๙. พลโท ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ
เป็น เจ้ากรมแพทย์ทหารบก
๓๔๐. พลโท ชนะพล แก้ววาตะ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๔๑. พลโท โรจน์รวี รัศมีแพทย์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
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รองเสนาธิการทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
ผู้ ช่ ว ยเสนาธิ การ ทหารบกฝ่ ายข่ าว เป็ น
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือน เป็น
แม่ทัพน้อยที่ ๑ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
แม่ทัพน้อยที่ ๒ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
ผู้ ช่ วยเสนาธิ การทหารบกฝ่ ายยุ ทธการ เป็ น
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายส่งกําลังบํารุง เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น รองเสนาธิการ
แม่ทัพน้อยที่ ๓ เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก
ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
ที่ปรึกษาสํานักงานปลัด กระทรวงกลาโหม เป็ น
ที่ปรึกษาสํานักงานปลัด กระทรวงกลาโหม เป็ น
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๓๔๒. พลโท เกรียงไกร บุรินทร์วัฒนา
ที่ปรึกษาสํานักงานปลัด กระทรวงกลาโหม เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๔๓. พลโท จิตตสักก์ เจริญสมบัติ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๔๔. พลตรี สุชาติ หนองบัว
เจ้ากรมกําลังพลทหารบก เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการ
ทหารบกฝ่ายกําลังพล
๓๔๕. พลตรี สินธุ์ชัย สมานทรัพย์
เจ้ า กรมข่ า วทหารบก เป็ น ผู้ ช่ ว ยเสนาธิ ก าร
ทหารบกฝ่ายข่าว
๓๔๖. พลตรี ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
เจ้ากรมยุทธการทหารบก เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการ
ทหารบกฝ่ายยุทธการ
๓๔๗. พลตรี วลิต โรจนภักดี
รองแม่ทัพภาคที่ ๑ เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก
ฝ่ายส่งกําลังบํารุง
๓๔๘. พลตรี ไพบูลย์ คุ้มฉายา
รองแม่ทัพภาคที่ ๑ เป็น แม่ทัพภาคที่ ๑
๓๔๙. พลตรี สถิต แจ่มจํารัส
รองแม่ทัพน้อยที่ ๑ เป็น แม่ทัพน้อยที่ ๑
๓๕๐. พลตรี สุรนาท สุวรรณนาคร
รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็น แม่ทัพน้อยที่ ๒
รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็น แม่ทัพน้อยที่ ๓
๓๕๑. พลตรี ปรีชา จันทร์โอชา
๓๕๒. พลตรี วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ
กองทัพบก เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
๓๕๓. พลตรี สมชาย ลิ้นประเสริฐ
รองเจ้ า กรมพลาธิ ก ารทหารบก เป็ น เจ้ า กรม
พลาธิการทหารบก
๓๕๔. พลตรี ภานุมาศ โกสินทรเสนีย์
รองเจ้ า กรมการทหารสื่ อ สาร เป็ น เจ้ า กรม
การทหารสื่อสาร
๓๕๕. พลตรี กฤษฎา ดวงอุไร
รองเจ้ ากรมแพทย์ ท หารบก เป็น ผู้อํานวยการ
ศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
๓๕๖. พลตรี อิทธิพล ทองดี
รองผู้ บั ญ ชาการหน่ ว ยบั ญ ชาการรั ก ษาดิ น แดน
เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก
๓๕๗. พลตรี คณิต แจ่มจันทรา
รองเจ้ า กรมการทหารช่ า ง เป็ น ที่ ป รึ ก ษา
กองทัพบก
เสนาธิ ก ารหน่ ว ยบั ญ ชาการรั ก ษาดิ น แดน เป็ น
๓๕๘. พลตรี อดุลย์ ศิริวัฒน์
ที่ปรึกษากองทัพบก
๓๕๙. พลตรี เจด็จ ใจมั่น
เจ้ากรมวิท ยาศาสตร์ท หารบก เป็น นายทหาร
ฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา สํานักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตราพลโท)
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๓๖๐. พลตรี ประตินันท์ สายหัสดี
กองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๖๑. พลตรี สกล ชื่นตระกูล
กองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๖๒. พลตรี สุภัช วิชิตการ
กองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๖๓. พลตรี เชิดชัย จันทร์เทศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๖๔. พลตรี พีรวัฒน์ เปรมศรี
กองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๖๕. พลตรี บุญลือ วงษ์ท้าว
กองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๖๖. พลตรี นิวัตร มีนะโยธิน
กองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๖๗. พลตรี ณัทกร เกิดสุขผล
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๖๘. พลตรี กฤษณ์ กิจสุวรรณ
กองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๖๙. พลตรี สําเริง สามดาว
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๗๐. พลตรี ทวีป กิ่งเกล้า
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๗๑. พลตรี ธรรมนูญ กฤษน้อย
กองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๗๒. พลตรี เฉลิมเกียรติ เมฆทรัพย์
กองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๗๓. พลตรี วินัย สร้างสุขดี
กองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๗๔. พลตรี วีระพงศ์ คงเกษม
กองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๗๕. พลตรี ปฤษฎางค์ ศรลัมพ์
กองทัพบก (อัตราพลโท)

๑๙ กันยายน ๒๕๕๕

รองแม่ ทั พ ภาคที่ ๓ เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษ
รองแม่ ทั พ ภาคที่ ๔ เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษ
รองแม่ ทั พ ภาคที่ ๔ เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษ
รองผู้บั ญ ชาการหน่ ว ยบัญ ชาการสงครามพิ เ ศษ
รองแม่ ทั พ น้ อ ยที่ ๓ เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษ
รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๗ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
ผู้บัญชาการศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๔ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๓ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒพิ ิเศษ
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
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๓๗๖. พลตรี โชค เพิกโสภณ
ผู้ บั งคั บการจั งหวั ดท หาร บกทุ่ งสง เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๗๗. พลตรี ณัฐธรณินทร์ ขอบทอง
เจ้ากรมสารบรรณทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๗๘. พลตรี ชิงชัย สังวรนิตย์
ผู้ บั ญ ชาการหน่ ว ยข่ า วกรองทางทหาร เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๗๙. พลตรี ปณิธาน เชิญอักษร
เสน าธิ ก าร ก ร มยุ ท ธ ศึ ก ษ าท ห าร บ ก เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๘๐. พลตรี ไพรัช ขยันสํารวจ
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์
กรมยุทธศึกษาทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๘๑. พลตรี ดิตถ์ สิงหเสนี
ผู้ อํ านวยการโรงพยาบาลพระมงกุ ฎเกล้ า ศู นย์ อํ านวย
การแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๘๒. พลตรี สุรพงศ์ ปราการรัตน์
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๘๓. พลตรี สมชาย สิงห์โต
ศาสตราจารย์ส่ว นการศึ กษา โรงเรีย นนายร้อ ย
พระจุลจอมเกล้า เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๘๔. พลตรี ดิฏฐพร ศศะสมิต
ผู้ชํานาญการกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๘๕. พลตรี ฦาชา มั่นศุข
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๘๖. พลตรี ชนต์กันต์ ศรแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๘๗. พลตรี กฤษฎา เริ่มรุจน์
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๘๘. พลตรี ทวีป บุญมา
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๘๙. พลตรี อังกูรรัตน์ ชาญปรีชญา
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๙๐. พลตรี พิสิทธิ์ สิทธิสาร
ผู้บั ญ ชาการกองพลที่ ๑ รั ก ษาพระองค์ เป็ น
รองแม่ทัพภาคที่ ๑
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ เป็น รองแม่ทัพภาค
๓๙๑. พลตรี ภาณุวัชร นาควงษม์
ที่ ๑
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๑๙ กันยายน ๒๕๕๕

๓๙๒. พลตรี ธวัช สุกปลั่ง

ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๓ เป็น รองแม่ทัพภาค

๓๙๓. พลตรี สาธิต พิธรัตน์

เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓ เป็น รองแม่ทัพภาค

๓๙๔. พลตรี เกษม ธนาภรณ์

ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๔ เป็น รองแม่ทัพภาค

๓๙๕. พลตรี ชาญประดิษฐ์ แสงนิล

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑ เป็น รองแม่ทัพภาค

๓๙๖. พลตรี เบ็ญจรงค์ เจริญพร

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็น รองแม่ทัพภาค

๓๙๗. พลตรี ประสงค์ ฟักสังข์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๒ เป็น รองแม่ทัพน้อย

๓๙๘. พลตรี พันธ์ศักดิ์ จันทร์ด้ง

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑ เป็น รองแม่ทัพน้อย

ที่ ๒
ที่ ๓
ที่ ๓
ที่ ๔
ที่ ๔
ที่ ๑
ที่ ๓
๓๙๙. พลตรี พะโจมม์ ตามประทีป
ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ ๑ เป็น รองผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
๔๐๐. พลตรี พันธ์ศักดิ์ หลวงอุดม
เสนาธิการหน่วยบัญชาการป้องกัน ภัยทางอากาศ
กองทัพบก เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
เสนาธิการกรมการทหารช่าง เป็น รองเจ้ากรม
๔๐๑. พลตรี กรยุทธ วัฒนวรางกูร
การทหารช่าง
๔๐๒. พลตรี กําธร บุณยะสุต
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป็ น รองเจ้ า กรม
การทหารสื่อสาร
๔๐๓. พลตรี ธารี วุฒิพานิช
ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธ
ทหารบก เป็น รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก
เสนาธิการกรมพลาธิการทหารบก เป็น รองเจ้ากรม
๔๐๔. พลตรี ขวัญชัย วีระนาวิน
พลาธิการทหารบก
๔๐๕. พลตรี ธีรยุทธ ศศิประภา
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี เป็น รองเจ้ากรม
แพทย์ทหารบก
๔๐๖. พลตรี สถิตย์ เรืองดิลกรัตน์
ผู้ชํานาญการกองทัพบก เป็น รองเจ้ากรมแพทย์
ทหารบก
๔๐๗. พลตรี ประสงค์ บุตรขวัญ
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓ เป็น รองเจ้ากรม
ยุทธศึกษาทหารบก
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๔๐๘. พลตรี ชาญชัย ยศสุนทร
เสนาธิการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็น
รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
๔๐๙. พลตรี ยศนันท์ หร่ายเจริญ
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๑ เป็น รองผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
๔๑๐. พลตรี ศักดา เปรุนาวิน
เสนาธิก ารกองทัพ ภาคที่ ๒ เป็ น ผู้บั ญ ชาการ
กองพลทหารราบที่ ๓
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพะเยา เป็น ผู้บัญชาการ
๔๑๑. พลตรี อุกฤษณ์ อากาศวิภาต
กองพลทหารราบที่ ๗
๔๑๒. พลตรี เยาวดนัย ภู่เจริญยศ
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๕ เป็น ผู้บัญชาการ
กองพลพัฒนาที่ ๑
๔๑๓. พลตรี ยอดชัย ยั่งยืน
ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ เป็น ผู้บัญชาการ
กองพลพัฒนาที่ ๔
นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
๔๑๔. พลตรี พิชเยนทร์ ธัญญสิริ
สํานักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก เป็น เจ้ากรมการขนส่งทหารบก
๔๑๕. พลตรี วีรชัย อินทุโศภน
รองเจ้ากรมการสรรพกําลังกลาโหม เป็น เจ้ากรม
วิทยาศาสตร์ทหารบก
๔๑๖. พลตรี ไมตรี เตชานุบาล
นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
สํานักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก เป็น เจ้ากรมสารบรรณทหารบก
๔๑๗. พลตรี ทวีชัย กฤษิชีวิน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑ เป็น ผู้บัญชาการ
ศูนย์การกําลังสํารอง
๔๑๘. พลตรี อํานาจ รัตนภานพ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น เสนาธิการโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า
๔๑๙. พลตรี พศิน บัวแสง
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป็ น ผู้ อํ า นวยการ
โรงพยาบาลค่ายสุรนารี กรมแพทย์ทหารบก
๔๒๐. พลตรี ไตรโรจน์ ครุธเวโช
เสนาธิการศูนย์อํานวยการแพทย์พ ระมงกุฎเกล้า
เป็น ผู้อํานวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก
๔๒๑. พลตรี ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป็ น ผู้ อํ า นวยการ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
ผู้ ท ร งคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป็ น เสน าธิ ก าร
๔๒๒. พลตรี สายัณห์ สวัสดิ์ศรี
ศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
๔๒๓. พลตรี บุญสันติ แสนสวัสดิ์
เจ้ า กรมการสั ต ว์ ท หารบก เป็ น ผู้ บั ญ ชาการ
ศูนย์การทหารม้า
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๑๙ กันยายน ๒๕๕๕

๔๒๔. พลตรี สัมพันธ์ ชนะวรรณ์
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป็ น ผู้ บั ญ ชาการ
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑
๔๒๕. พลตรี ชาญวุฒิ อินทุลักษณ์
ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๔ เป็น ผู้บัญชาการ
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔
๔๒๖. พลตรี สิงหศักดิ์ อุทัยมงคล
เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๑ เป็น ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๑๑
๔๒๗. พลตรี ถกลเกียรติ นวลยง
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระแก้ว เป็น ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๑๒
๔๒๘. พลตรี ประพนธ์ ศักดิ์สุภา
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี เป็น ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๑๓
๔๒๙. พลตรี ศุภวัฒน์ เชิดธรรม
เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๑ เป็น ผู้บัญ ชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๑๔
๔๓๐. พลตรี คนินทร วงศาโรจน์
ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๑ เป็น ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๑๕
๔๓๑. พลตรี ไชยพร รัตแพทย์
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด เป็น ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๒๓
๔๓๒. พลตรี ธันยวัตร ปัญญา
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย เป็น ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๓๑
๔๓๓. พลตรี สุมงคล ดิษบรรจง
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพิษณุโลก เป็น ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๓๒
๔๓๔. พลตรี เอนก อินทร์อํานวย
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒ เป็น ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๓๓
๔๓๕. พลตรี พีรพล วิริยากุล
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๕ เป็น ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๔๑
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกปัตตานี เป็น ผู้บัญชาการ
๔๓๖. พลตรี เรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ
มณฑลทหารบกที่ ๔๒
๔๓๗. พลตรี สู่ชัย บุญรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้บังคับการจังหวัด
ทหารบกสระบุรี
๔๓๘. พลตรี ชูนล หาสารีสร
เสนาธิก ารหน่ ว ยบั ญ ชาการสงครามพิ เศษ เป็ น
ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา
๔๓๙. พลตรี วรพงศ์ หัตถพันธุ์
ผู้ บั ญ ชาการกองบั ญ ชาการช่ ว ยรบที่ ๑ เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
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๔๔๐. พลตรี วรรณวสิษฐ วงศ์ไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๔๔๑. พลตรี พิริยธรณ์ ภัทรชาติโยธิน
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๔๔๒. พลตรี ชัยวิวัฒน์ จันทร์สุเทพ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๔๔๓. พลตรี บุญธรรม เชยชื่นกลิ่น
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๔๔๔. พันเอก ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์
๔๔๕. พันเอก ประวิทย์ หูแก้ว
๔๔๖. พันเอก ทรงพล ทองจีน
๔๔๗. พันเอก นิรันดร สมุทรสาคร
๔๔๘. พันเอก ราชรักษ์ เรียนพืชน์
๔๔๙. พันเอก ศักดิ์ณรงค์ เอียงพยุง
กองทัพบก
๔๕๐. พันเอก สุเทพ ปริยเอกสุต
๔๕๑. พันเอก สิริศักดิ์ วรเจริญ
๔๕๒. พันเอก เฉลิมพล ธรรมสุนทร
๔๕๓. พันเอก เดชา เดชะชาติ
๔๕๔. พันเอก วราห์ บุญญะสิทธิ์
๔๕๕. พันเอก คู่ชีพ เลิศหงิม
๔๕๖. พันเอก ไพโรจน์ ทองมาเอง
๔๕๗. พันเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์
๔๕๘. พันเอก วิวรรธน์ ปฐมภาคย์
๔๕๙. พันเอก ศิริชัย เทศนา
๔๖๐. พันเอก โชติอนันต์ปรีชา ทรัพย์หิรัญ
๔๖๑. พันเอก ปชัญญ์ ตุลยานนท์
กองทัพบก
๔๖๒. พันเอก บุญธรรม โอริส
๔๖๓. พันเอก สิทธิพล ชินสําราญ
๔๖๔. พันเอก เกรียงศักดิ์ ธันวานนท์
๔๖๕. พันเอก สัณห์ชัย จารุวรรณ์

๑๙ กันยายน ๒๕๕๕

ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
ผู้ ชํ า นาญการสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น

เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๑
เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๒
เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓
เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๑
เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
เสนาธิการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ

เป็น เสนาธิการกรมการทหารช่าง
เป็น เสนาธิการกรมพลาธิการทหารบก
เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
เป็น เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารบก
เป็น ผู้บัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์
เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๔
เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙
เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๑
เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๕
เป็น ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ ๑
เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
เป็ น ผู้ บั ญ ชาการศู น ย์ ป้ อ งกั น ภั ย ทางอากาศ
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น

ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระแก้ว
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔๖๖. พันเอก ชัยวัฒน์ ธนารุณ
๔๖๗. พันเอก ณพล รังสรรค์สวัสดิ์
๔๖๘. พันเอก สนอง คงยั่งยืน
๔๖๙. พันเอก มณี จันทร์ทิพย์
๔๗๐. พันเอก สุรเดช เฟื่องเจริญ
๔๗๑. พันเอก ปณต แสงเทียน
๔๗๒. พันเอก สสิน ทองภักดี
๔๗๓. พันเอก พันธ์ยศ พันธ์เพิ่มศิริ
๔๗๔. พันเอก นันทพล จํารัสโรมรัน
๔๗๕. พันเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา
๔๗๖. พันเอก สุทธิชัย วงษ์บุบผา
๔๗๗. พันเอก ชาติชายพัฏฐ์ สุคนธสิงห์
กรมสรรพาวุธทหารบก
๔๗๘. พันเอก ธนากร ทองศุข
กรมยุทธศึกษาทหารบก
๔๗๙. พันเอก วิระ โรจนวาศ
๔๘๐. พันเอก ทรงศักดิ์ เชิดบุญเมือง
สํานักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตราพลตรี)
๔๘๑. พันเอก มนตรี ช้างพลายแก้ว
สํานักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตราพลตรี)
๔๘๒. พันเอก ประจัญ คําแดง
สํานักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตราพลตรี)
๔๘๓. พันเอก จิระพันธ์ มาลีแก้ว
สํานักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตราพลตรี)
๔๘๔. พันเอก นพรัตน์ แป้นแก้ว
สํานักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตราพลตรี)
๔๘๕. พันเอก สุรศักดิ์ ประชุมญาติ
๔๘๖. พันเอก ปรีชา สังข์แก้ว
๔๘๗. พันเอก วัฒนชัย ประสานเกษม
๔๘๘. พันเอก บุญเติม แสงดิษฐ
๔๘๙. พันเอก วรวุฒิ เศวตรพนิต
๔๙๐. พันเอก บัญชา ทองวิลัย

เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็ น

๑๙ กันยายน ๒๕๕๕

ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพะเยา
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพิษณุโลก
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกทุ่งสง
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกปัตตานี
เจ้ากรมกําลังพลทหารบก
เจ้ากรมข่าวทหารบก
เจ้ากรมยุทธการทหารบก
เจ้ากรมการสารวัตรทหารบก
เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก
ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหาร
ผู้บัญชาการศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก
ผู้ บั ญ ชาการศู น ย์ อุ ต สาหการสรรพาวุ ธ

เป็น ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์
เป็น ผู้อํานวยการสํานักงานพระธรรมนูญทหารบก
เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา
เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา
เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา
เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา
เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํ าผู้บังคับบัญชา
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น

ผู้ชํานาญการกองทัพบก
ผู้ชํานาญการกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง
๔๙๑.
๔๙๒.
๔๙๓.
๔๙๔.
๔๙๕.
๔๙๖.
๔๙๗.
๔๙๘.
๔๙๙.
๕๐๐.
๕๐๑.
๕๐๒.
๕๐๓.
๕๐๔.
๕๐๕.
๕๐๖.
๕๐๗.
๕๐๘.
๕๐๙.
๕๑๐.
๕๑๑.
๕๑๒.
๕๑๓.
๕๑๔.
๕๑๕.
๕๑๖.
๕๑๗.
๕๑๘.
๕๑๙.
๕๒๐.
๕๒๑.
๕๒๒.

พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก

หน้า ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

สุรินทร์ แพโต
ธัชพล ไม้รอด
กฤษณ์ กาญจนฤกษ์
ประสงค์ ล้อมทอง
สุทัศน์ จารุมณี
บุญญฤทธิ์ วิสมล
เพิ่มพงษ์ ณ พัทลุง
วิทยา จินตนานุรัตน์
ยศธชาติ พูลเพิ่ม
วิชัย สีตะบุญญาคม
สุวิชา หอมจันทร์
ณัฏฐ์พัฒน์ พริ้งรักษา
สมนึก ขุนทอง
อภิรมย์ สุชาตะนันท์
วีระชัย จิตต์คันธา
ฐิติภูมิ เอื้ออํานวย
วีระศักดิ์ สมบัติมี
ยรรยง หงษ์จุ้ย
ณรงค์ศักดิ์ ศรีพิกุล
ธนา ศรีเพ็ญ
สัมพันธ์ ปานสีดา
ธํารงค์ ถาวร
ธรรมศักดิ์ สุขวัฒนา
ศุภรงค์ ระลึกมูล
เอกศักดิ์ สังข์ศิริ
สมชาย ภุมรินทร์
ชัยเดช งามปลั่ง
วิบูล ขยันกิจ
เวชศักกิ์ ดวงอุไร
ต่อศักดิ์ สุมะโน
ศักดิ์ชัย สุภาพร
สิทธิ ปิยะสนธิ

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
เป็น
เป็น
เป็น

๑๙ กันยายน ๒๕๕๕

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
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง
๕๒๓.
๕๒๔.
๕๒๕.
๕๒๖.
๕๒๗.
๕๒๘.
๕๒๙.
๕๓๐.
๕๓๑.
๕๓๒.
๕๓๓.
๕๓๔.
๕๓๕.
๕๓๖.
๕๓๗.
๕๓๘.
๕๓๙.
๕๔๐.
๕๔๑.
๕๔๒.
๕๔๓.
๕๔๔.
๕๔๕.
๕๔๖.

หน้า ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

พันเอก ทศพล คําสุพรหม
พันเอก เอื้อบูรณ์ ปานกุล
พันเอก ชวลิต ภาษยะวรรณ์
พันเอก จีรศักดิ์ ขวัญช่วย
พันเอก ทิวะพร ชะนะพะเนาว์
พันเอก วรัท ทรรศนะวิภาส
พันเอก เสมอภาค สง่าเมือง
พันเอก เสริมบัติ ร่มเย็น
พันเอก กิตติ์ คิ้มวงษ์ษา
พันเอก ชาติชาย อ่อนน่วม
พันเอก ชาตชาย วัฒน์ธนนันท์
พันเอก สมชาย ฤกษ์พิชัย
พันเอก เสริมศักดิ์ แสนทวีสุข
พันเอก นภดล ดีอ่วม
พันเอก ปราลพ ศรีม่วงพันธ์
พันเอก สุริยา ปาวรีย์
พันเอก อรุณ สนิท
พันเอก ดาราพงศ์ ลังกาฟ้า
พันเอก รังสรรค์ ฤทธิ์ประเสริฐ
พันเอกหญิง ลลิดา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
พันเอกหญิง สุดจิต เล็กสกุล
พันเอกหญิง วีราพรรณ เนินลพ
พันเอกหญิง สลิลลา วีระรัตน์
พันเอกหญิง กาญจนา วิชิต

เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น

๑๙ กันยายน ๒๕๕๕

ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ชํานาญการกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

กองทัพเรือ
๕๔๗. พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น ประธานคณะที่ปรึกษา
กองทัพเรือ
๕๔๘. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการ
ทหารเรือ
๕๔๙. พลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม
ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ทหารเรือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง

หน้า ๓๑
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๑๙ กันยายน ๒๕๕๕

๕๕๐. พลเรือโท สุรชัย สังขพงศ์
ที่ป รึ ก ษากองทั พ เรื อ เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษ
กองทัพเรือ (อัตราพลเรือเอก)
๕๕๑. พลเรือโท ธนุส สุญาณเศรษฐกร
ที่ป รึ ก ษากองทั พ เรื อ เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษ
กองทัพเรือ (อัตราพลเรือเอก)
๕๕๒. พลเรือโท อภิชาย ฟุ้งลัดดา
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ (อัตราพลเรือเอก)
๕๕๓. พลเรือโท จักรชัย ภู่เจริญยศ
รองเสนาธิการทหารเรือ เป็น เสนาธิการทหารเรือ
๕๕๔. พลเรือโท ณรงค์พล ณ บางช้าง
รองเสนาธิการทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ (อัตราพลเรือเอก)
๕๕๕. พลเรือโท ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์
รองเสนาธิ ก ารทหารเรื อ เป็ น ที่ ป รึก ษาพิ เ ศษ
กองทัพเรือ
๕๕๖. พลเรือโท ไกรสร จันทร์สุวานิชย์
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ
กองทัพเรือ
๕๕๗. พลเรือโท พจนา เผือกผ่อง
ผู้ ช่ วยเสนาธิ การทหารเรื อฝ่ ายกํ าลั งพล เป็ น
รองเสนาธิการทหารเรือ
๕๕๘. พลเรือโท วัลลภ หังสวนัส
หั วหน้ านายทหารฝ่ ายเสนาธิ การประจํ ารองปลั ด
กระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายกําลังพล
๕๕๙. พลเรือโท สุธีร์ ธรรมประดิษฐ์
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษกองทั พ เรื อ เป็ น ที่ ป รึ ก ษา
กองทัพเรือ
๕๖๐. พลเรือโท พิจารณ์ ธีรเนตร
เสนาธิการกองเรือยุทธการ เป็น รองผู้บัญชาการ
กองเรือยุทธการ
๕๖๑. พลเรือโท บงสุช สิงห์ณรงค์
ผู้ ช่ ว ยเสนาธิ ก ารทหารเรื อ ฝ่ า ยการข่ า ว เป็ น
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ
๕๖๒. พลเรือโท ธนะรัตน์ อุบล
ผู้ ช่ ว ยเสนาธิ ก ารทหารเรื อ ฝ่ า ยยุ ท ธการ เป็ น
รองเสนาธิการทหารเรือ
๕๖๓. พลเรือโท ทวีป สุขพินิจ
ผู้ บั ญ ชาการทั พ เรื อ ภาคที่ ๒ เป็ น ที่ ป รึ ก ษา
กองทัพเรือ
๕๖๔. พลเรือโท อนุทัย รัตตะรังสี
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บัญชาการ
ทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
๕๖๕. พลเรือโท เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ รองหัว หน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา
ผู้บังคับบัญชา เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายกิจการพลเรือน

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง
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๑๙ กันยายน ๒๕๕๕

๕๖๖. พลเรือโท อภิชัย อมาตยกุล
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธบริการ เป็น
รองเสนาธิการทหารเรือ
๕๖๗. พลเรือโท ชุมพล วงศ์เวคิน
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็น ผู้บัญชาการ
ทัพเรือภาคที่ ๒
๕๖๘. พลเรือโท รุ่งศักดิ์ เสรีสวัสดิ์
ผู้ ช่ ว ยเสนาธิ ก ารทหารเรื อ ฝ่ า ยกิ จ การพลเรื อ น
เป็น ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
๕๖๙. พลเรือตรี มนต์รักษ์ นิลกลัด
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๕๗๐. พลเรือตรี เทพรังสรรค์ ศิลปบรรเลง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๕๗๑. พลเรือตรี ชัชวาล วิรุฬห์ประภา
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๕๗๒. พลเรือตรี วิทยา วงศ์เทิดธรรม
รองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ เป็น เจ้ากรม
พลาธิการทหารเรือ
๕๗๓. พลเรือตรี จีระวัฒน์ เสริมฤทธิรงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๕๗๔. พลเรือตรี ฉัตรชัย ทัตตะวร
ผู้อํานวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๕๗๕. พลเรือตรี บรรจบ ปรีชา
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๕๗๖. พลเรือตรี พลชัย สุนทรวณิช
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๕๗๗. พลเรือตรี เวทย์วีระ ทรงวรวิทย์
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
๕๗๘. พลเรือตรี กิติพัฒน์ วัฒนาวงศ์
กองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๕๗๙. พลเรือตรี เขมวันต์ สงคราม
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๕๘๐. พลเรือตรี บุญชัย มรินทร์พงษ์
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๕๘๑. พลเรือตรี พีรศักดิ์ วัฒนรณชัย
รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
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๕๘๒. พลเรือตรี พีระศักดิ์ กมลศิลป์
เจ้ ากรมจเรทหารเรื อ เป็ น ผู้ ท รงคุณ วุฒิ พิเ ศษ
กองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๕๘๓. พลเรือตรี สรชา ศรประทุม
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๕๘๔. พลเรือตรี นิกร เพชรวีระกุล
รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๕๘๕. พลเรือตรี สนธยา น้อยฉายา
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็น ผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
๕๘๖. พลเรือตรี จักรกฤช พยอมหอม
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๕๘๗. พลเรือตรี สุรศิษฎ์ สว่างจันทร์
รองผู้ อํ า นวยการอู่ ท หารเรื อ พระจุ ล จอมเกล้ า
กรมอู่ทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
๕๘๘. พลเรือตรี บรรจง พาประเสริฐ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๕๘๙. พลเรือตรี ยุทธนา เกิดด้วยบุญ
รองผู้ บั ญ ชาการฐานทั พ เรื อ สัต หี บ เป็ น ผู้ช่ ว ย
เสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธบริการ
๕๙๐. พลเรือตรี สุรพงษ์ อัยสานนท์
เจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๕๙๑. พลเรือตรี สุริยะ พรสุริยะ
ผู้บัญชาการกองเรือดําน้ํา กองเรือยุทธการ เป็น
รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา
๕๙๒. พลเรือตรี ชุมพล เทียมชัย
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ เรื อ เป็ น เจ้ า กรมแพทย์
ทหารเรือ
๕๙๓. พลเรือตรี ไกรวุธ วัฒนธรรม
รองผู้ บั ญ ชาการโรงเรี ย นนายเรื อ เป็ น ผู้ ช่ ว ย
เสนาธิการทหารเรือฝ่ายการข่าว
๕๙๔. พลเรือตรี พัลลภ ตมิศานนท์
เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการ
ทหารเรือฝ่ายยุทธการ
๕๙๕. พลเรือตรี กิตติธัช วิโรจน์วงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น เจ้ากรมอุทกศาสตร์
๕๙๖. พลเรือตรี นาวิน ธนเนตร
ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือ
ยุทธการ เป็น เสนาธิการกองเรือยุทธการ
๕๙๗. พลเรือตรี พลเดช เจริญพูล
เจ้ า กรมการสื่ อ สารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ทหารเรือ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บัญชาการทหารเรือ

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง

หน้า ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กันยายน ๒๕๕๕

๕๙๘. พลเรือตรี ศรายุทธ แดงเทศ
ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษา
ทหารเรือ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา
๕๙๙. พลเรือตรี ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ
ผู้ บั ญ ชาการโรงเรี ย นช่ า งฝี มื อ ทหาร สถาบั น
วิชาการป้องกันประเทศ เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
๖๐๐. พลเรือตรี ณรงค์ นาคธน
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ เรื อ เป็ น ผู้ ชํ า นาญการ
กองทัพเรือ
๖๐๑. พลเรือตรี สุระพล ไทยพีระกุล
เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ เป็น เจ้ากรมสารบรรณ
ทหารเรือ
๖๐๒. พลเรือตรี สุทธิชัย ชีพชล
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น เจ้ากรมสวัสดิการ
ทหารเรือ
๖๐๓. พลเรือตรี ขรรค์ชัย สมบูรณ์สุข
รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรม
อู่ทหารเรือ
๖๐๔. พลเรือตรี พิพัฑฒ์ภณ สังข์กลมเกลี้ยง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ เรื อ เป็ น รองเจ้ า กรม
อู่ทหารเรือ
๖๐๕. พลเรือตรี ชัชวรรณ งามปลั่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น เจ้ากรมจเรทหารเรือ
๖๐๖. พลเรือตรี ศักดิ์นรินทร์ เจริญสุข
ผู้ บั ญ ชาการกองการฝึ ก กองเรื อ ยุ ท ธการ เป็ น
ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
๖๐๗. พลเรือตรี เรืองทิพย์ เทียนทอง
รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น ผู้ชํานาญการ
กองทัพเรือ
๖๐๘. พลเรือตรี จําลอง วังส์ด่าน
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็น
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
๖๐๙. พลเรือตรี สมศักดิ์ พยัคคง
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายผลิต อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า
กรมอู่ทหารเรือ เป็น รองผู้อํานวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
๖๑๐. พลเรือตรี วีระพันธ์ สุขก้อน
รองเจ้ า กรมกํ า ลั ง พลทหาร เป็ น ผู้ บั ญ ชาการ
ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓
๖๑๑. พลเรือตรี นริส ประทุมสุวรรณ
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองผู้บัญชาการ
ทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
๖๑๒. พลเรือตรี อนันต์ สุขณียุทธ
รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ เป็น ผู้อํานวยการ
อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ
๖๑๓. พลเรือตรี ไชยยศ สุนทรนาค
รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ เป็น รองเจ้ากรม
ยุทธศึกษาทหารเรือ
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๖๑๔. พลเรือตรี โชติวัฒน์ สาริกะวณิช
ผู้บัญชาการกองเรือ ตรวจอ่าว กองเรื อยุท ธการ
เป็น รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
๖๑๕. พลเรือตรี สฤษดิ์ชัย สุทธิพงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น รองเจ้ากรมแพทย์
ทหารเรือ
๖๑๖. พลเรือตรี สมปอง สังข์สุวรรณ
รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็น รองผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
๖๑๗. พลเรือตรี พังพล ศิริสังข์ไชย
ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๑๘. พลเรือตรี อดุงสวัสดิ์ พุ่มพวง
ผู้อํานวยการการท่าเรือสัต หีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ
เป็น รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการ
๖๑๙. พลเรือตรี ประจิตร บุณยนิยม
โรงเรียนนายเรือ
๖๒๐. พลเรือตรี สุทธินันท์ สกุลภุชพงษ์
เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็น เจ้ากรม
แผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ
๖๒๑. พลเรือตรี พันเลิศ แกล้วทนงค์
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
กรมแพทย์ทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
๖๒๒. พลเรือตรี วิทวัส ณ นคร
เจ้ า กรมแผนการช่ า ง กรมอู่ ท หารเรื อ เป็ น
เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
๖๒๓. พลเรือตรี ดุสิต รามโกมุท
ผู้ท รงคุณ วุฒิก องทั พ เรื อ เป็น รองผู้ บัญ ชาการ
ทัพเรือภาคที่ ๒
๖๒๔. พลเรือตรี ดนัยศักดิ์ กาญจนะวสิต รองเจ้ า กรมข่ า วทหาร เป็ น รองเสนาธิ ก าร
กองเรือยุทธการ
๖๒๕. พลเรือตรี สุรพงษ์ อํานรรฆสรเดช ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า
กรมอู่ทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ
๖๒๖. พลเรือตรี ไชยณรงค์ ขาววิเศษ
เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็น ผู้ชํานาญการ
กองทัพเรือ
๖๒๗. พลเรือตรี จุมพล ลุมพิกานนท์
หั ว หน้ า นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า ผู้ ช่ ว ย
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ
๖๒๘. พลเรือตรี สมศักดิ์ วาณิชย์เจริญ
เสนาธิ ก ารทั พ เรื อ ภาคที่ ๒ เป็น ผู้บั ญ ชาการ
ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒
๖๒๙. พลเรือตรี กิตตินันท์ ศิรินาวิน
รองปลั ด บั ญ ชี ท หารเรือ เป็ น รองผู้ บั ญ ชาการ
ทัพเรือภาคที่ ๓
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๖๓๐. พลเรือตรี พงษ์เทพ หนูเทพ
เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ เป็น ผู้บัญชาการ
ฐานทัพเรือกรุงเทพ
๖๓๑. พลเรือตรี ดุษฎี สังขปรีชา
ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ
เป็น ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ
๖๓๒. พลเรือตรี สายันต์ ประสงค์สําเร็จ
ผู้ชํานาญการกองทัพเรือ เป็น หัวหน้านายทหาร
ฝ่ายเสนาธิการประจํารองผู้บัญชาการทหารเรือ
๖๓๓. พลเรือตรี พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือลําน้ํา
กองเรือยุทธการ
๖๓๔. พลเรือตรี รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล
ผู้ชํานาญการกองทัพเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือ
ตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
ผู้บัญ ชาการกองเรือทุ่น ระเบิด กองเรือยุท ธการ
๖๓๕. พลเรือตรี ลือชัย รุดดิษฐ์
เป็น ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
๖๓๖. พลเรือตรี ธานี ผุดผาด
ผู้บัญชาการกองเรือลําน้ํา กองเรือยุทธการ เป็น
ผู้บัญชาการกองการฝึกกองเรือยุทธการ
๖๓๗. พลเรือตรี ปิติ วัลยะเพ็ชร์
ผู้ ช่ ว ยหั ว หน้ า คณะนายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก าร
ประจําผู้บังคับบัญชา เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ
๖๓๘. พลเรือตรี รังสรรค์ โตอรุณ
ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๓๙. พลเรือตรี ประสิทธิ์ แสงสูงเนิน
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น รองเสนาธิการกองเรือ
ยุทธการ
ผู้บัญ ชาการฐานทั พ เรื อพั งงา ทัพ เรื อภาคที่ ๓
๖๔๐. พลเรือตรี นฤดม แป้นเจริญ
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
๖๔๑. พลเรือตรี จักรวัฒน์ นกจันทร์
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บัญชาการ
กองเรือยุทธการ เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพเรือ
๖๔๒. พลเรือตรี ฐานันดร์ เข็มเพ็ชร
ผู้ท รงคุณ วุฒิก องทั พ เรื อ เป็น รองผู้ บัญ ชาการ
ทัพเรือภาคที่ ๑
๖๔๓. พลเรือตรี พงศธร ชูแข
ศาสตราจารย์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ เป็น
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายผลิต อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
๖๔๔. พลเรือตรี สุรศักดิ์ เมธยาภา
ผู้ชํานาญการกองทัพเรือ เป็น หัวหน้านายทหาร
ฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บญ
ั ชาการกองเรือยุทธการ
๖๔๕. พลเรือตรี ช่อฉัตร กระเทศ
ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุท ธบริการ
กองเรือยุทธการ เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
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๖๔๖. พลเรือตรี ธีร์ อุปนิสากร
ผู้ ช่ ว ยหั ว หน้ า นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้อํานวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ
๖๔๗. พลเรือตรี พรชัย ปิ่นทอง
เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็น รองผู้บัญชาการ
ทัพเรือภาคที่ ๒
๖๔๘. พลเรือตรี วิเลิศ สมาบัติ
ผู้ อํ า นวยการศู น ย์ ศึ ก ษายุ ท ธศาสตร์ ท หารเรื อ
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือดําน้ํา กองเรือยุทธการ
๖๔๙. พลเรือตรี ภาณุ บุณยะวิโรจ
นายทหารฝ่ ายเสนาธิก ารประจํ า กองบัญ ชาการ
กองทัพเรือ เป็น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
๖๕๐. พลเรือตรี สุรพล คุปตะพันธ์
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็น ผู้บัญชาการ
กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ
๖๕๑. พลเรือตรี วิโรจน์ ธันวรักษ์กิจ
รองเจ้ากรมยุทธการทหาร เป็น เจ้ากรมการสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
๖๕๒. พลเรือตรี พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บัญชาการ
ทหารเรือ เป็น เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ
๖๕๓. นาวาเอก หม่อมหลวงธารทอง ทองแถม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๕๔. นาวาเอก ธวัช รุ่งสันเที๊ยะ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๕๕. นาวาเอกหญิง พิมพ์ใจ ไชยเมืองราช เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพเรือ
๖๕๖. นาวาเอกหญิง จารุวรรณ ธนเนตร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๕๗. นาวาเอก สมคิด ทิมสาด
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๕๘. นาวาเอก คณิน ชุมวรฐายี
เป็น ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
กรมแพทย์ทหารเรือ
๖๕๙. นาวาเอก ประพจน์ สีลาเขต
เป็น รองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ
๖๖๐. นาวาเอก ประโพธ เกาสายพันธ์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๖๑. นาวาเอก พฤหัส รัชฎา
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๖๒. นาวาเอก บุญชิต พูลพิทักษ์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๖๓. นาวาเอก ประจวบ อ่อนตามธรรม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๖๔. นาวาเอก อําพล เที่ยงสกุล
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๖๕. นาวาเอก สุวิทย์ ดีวงษ์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๖๖. นาวาเอก สิริบุญ สุคนธมาน
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๖๗. นาวาเอกหญิง ธีรานิตย์ เรืองสวัสดิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๖๘. นาวาเอก วีนัส แจ้งสี
เป็น ศาสตราจารย์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ
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๖๖๙. นาวาเอก ทายาท ธีรานุตร์
๖๗๐. นาวาเอก สําราญ โชติทัตต์
๖๗๑. นาวาเอก มนตรี สุวรรณชัย
พระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
๖๗๒. นาวาเอก มิ่ง อิ่มวิทยา
๖๗๓. นาวาเอก พิสุทธิ์ ไข่สุวรรณ
๖๗๔. นาวาเอก วันชัย ท้วมเสม
๖๗๕. นาวาเอก สุพจน์ คลังวิจิตร
๖๗๖. นาวาเอก มนต์ชัย กาทอง
๖๗๗. นาวาเอก อานนท์ ดาระสวัสดิ์
๖๗๘. นาวาเอก ชาติชาย ยุวรัตน์
๖๗๙. นาวาเอก สุวัตถิ ชิตเดชะ
๖๘๐. นาวาเอก รัตนะ วงษาโรจน์
๖๘๑. นาวาเอก วัชรา พวงไสว
๖๘๒. นาวาเอก ชาติชาย ศรีวรขาน
๖๘๓. นาวาเอก อํานวย ประพันธ์ศิริ
๖๘๔. นาวาเอก ธนกฤต วงษ์ชัยสมร
๖๘๕. นาวาเอก สมภพ สุวิทยาลังการ
๖๘๖. นาวาเอก สุพรรณ เหมมาลา
๖๘๗. นาวาเอก สมหมาย วงษ์จันทร์
๖๘๘. นาวาเอก ทิวา ดาราเมือง
๖๘๙. นาวาเอก สมชาย ณ บางช้าง
๖๙๐. นาวาเอก สมประสงค์ นิลสมัย
ผู้บัญชาการทหารเรือ
๖๙๑. นาวาเอก ชัยปชา งามเอก
๖๙๒. นาวาเอก อารักษ์ แก้วเอี่ยม
๖๙๓. นาวาเอก สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์
๖๙๔. นาวาเอก เผดิม เนินฉาย
กองทัพเรือ
๖๙๕. นาวาเอก ชัชชัย โพธิพรรค
๖๙๖. นาวาเอก ประยุธ ภู่เทียน
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เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็ น ผู้ ช่ ว ยผู้ อํ า นวยการฝ่ า ยแผน อู่ ท หารเรื อ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น รองปลัดบัญชีทหารเรือ
เป็น เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑
เป็น ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ
เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
นายทหารฝ่ ายเสนาธิการประจํากองบัญชาการ

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๓
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กองทัพอากาศ
๖๙๗. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น ผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ
๖๙๘. พลอากาศเอก เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์ เสนาธิ การทหารอากาศ เป็ น รองผู้ บัญ ชาการ
ทหารอากาศ
๖๙๙. พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ประธาน
คณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ
๗๐๐. พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ ผู้ บั ญ ชาการกรมควบคุ ม การปฏิ บั ติ ท างอากาศ
เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
๗๐๑. พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ที่ปรึกษา
พิเศษกองทัพอากาศ
๗๐๒. พลอากาศโท ชนัท รัตนอุบล
เจ้ า กรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารอากาศ เป็ น ผู้ ช่ ว ย
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
๗๐๓. พลอากาศโท อารยะ งามประมวญ รองเสนาธิ การทหารอากาศ
เป็ น เสนาธิ การ
ทหารอากาศ
๗๐๔. พลอากาศโท สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ เป็น ผู้บัญชาการ
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
๗๐๕. พลอากาศโท ธงชัย แฉล้มเขตร
รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น หัวหน้าคณะ
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา
๗๐๖. พลอากาศโท วีรนันท์ หาญสวธา
ปลัดบัญชีท หารอากาศ เป็น ผู้ท รงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศเอก)
๗๐๗. พลอากาศโท พิริยะ ศิริบุญ
ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ พิ เศษก อง ทั พ อากาศ เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศเอก)
๗๐๘. พลอากาศโท อุทิศ ยิ้มแก้ว
หัวหน้านายทหารฝ่ ายเสนาธิ การประจําผู้บั ญชาการ
ทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศเอก)
๗๐๙. พลอากาศโท เฉลิม ตรีเพ็ชร
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
การบินและอวกาศกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศเอก)
๗๑๐. พลอากาศโท สุจินต์ แช่มช้อย
รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศเอก)
๗๑๑. พลอากาศโท อุดมศักดิ์ นาคะชัย
เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ท หารอากาศ เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศเอก)
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๗๑๒. พลอากาศโท ตรีทศ สนแจ้ง
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายยุทธบริการ เป็น
ปลัดบัญชีทหารอากาศ
๗๑๓. พลอากาศโท เมธา สังขวิจิตร
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็น ผู้อํานวยการ
ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
๗๑๔. พลอากาศโท พลเทพ โหมดสุวรรณ ผู้ช่ว ยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายยุทธการ เป็น
รองเสนาธิการทหารอากาศ
๗๑๕. พลอากาศโท อานนท์ จารยะพันธุ์ ผู้บั ญ ชาการหน่ว ยบั ญ ชาการอากาศโยธิ น เป็ น
รองเสนาธิการทหารอากาศ
๗๑๖. พลอากาศโท ยุทธนา สุกุมลจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
๗๑๗. พลอากาศโท วรฉัตร ธารีฉัตร
ผู้บั ญ ชาการวิ ท ยาลั ย เสนาธิ ก ารทหาร สถาบั น
วิชาการป้องกันประเทศ เป็น รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัตทิ างอากาศ
๗๑๘. พลอากาศตรี ฤกษ์ฤทธิ์ พวงทอง
เจ้ ากรมสวั สดิ การทหารอากาศ เป็ น รองเสนาธิ การ
ทหารอากาศ
๗๑๙. พลอากาศตรี ศิวเกียรติ์ ชเยมะ
ผู้ บั ญชาการโรงเรี ยนการบิ น เป็ น ผู้ ช่ วยเสนาธิ การ
ทหารอากาศฝ่ายกําลังพล
๗๒๐. พลอากาศตรี จอม รุ่งสว่าง
เจ้ ากรมยุ ทธการทหารอากาศ เป็น ผู้ช่ วยเสนาธิ การ
ทหารอากาศฝ่ายยุทธการ
๗๒๑. พลอากาศตรี อดิศักดิ์ เจิมวรรธนะ เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ เป็น ผู้ช่ว ย
เสนาธิการทหารอากาศฝ่ายยุทธบริการ
๗๒๒. พลอากาศตรี อนิรุท กิตติรัต
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็น ผู้ช่วย
เสนาธิการทหารอากาศฝ่ายกิจการพลเรือน
๗๒๓. พลอากาศตรี ธรรมนิตย์ สิงห์คะสะ รองเจ้ากรมช่างอากาศ เป็น เจ้ากรมช่างอากาศ
๗๒๔. พลอากาศตรี หม่อมหลวงชนากร วรวรรณ รองเจ้ า กรมสื่ อ สารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท หารอากาศ
เป็น เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
๗๒๕. พลอากาศตรี ประโยชน์ ฤทธาคนี รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็น เจ้ากรม
สรรพาวุธทหารอากาศ
๗๒๖. พลอากาศตรี เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว
รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็น เจ้ากรม
ยุทธศึกษาทหารอากาศ
๗๒๗. พลอากาศตรี วัธน มณีนัย
รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ เป็น ผู้บัญชาการ
โรงเรียนนายเรืออากาศ
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๗๒๘. พลอากาศตรี ทวิเดนศ อังศุสิงห์
เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็น
รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
๗๒๙. พลอากาศตรี ปฏิพันธ์ วะนะสุข
ผู้ ช่ ว ยหั วหน้ า นายทหารฝ่ ายเสนาธิ ก ารประจํ า
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา
๗๓๐. พลอากาศตรี อนันตศักดิ์ อะดุงเดชจรูญ เลขานุการกองทัพอากาศ เป็น หัวหน้านายทหาร
ฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บัญชาการทหารอากาศ
๗๓๑. พลอากาศตรี ชูพันธ์ ชาญสมร
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์
ทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศโท)
๗๓๒. พลอากาศตรี มานิตย์ ศัตรูลี้
รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศโท)
๗๓๓. พลอากาศตรี ถนอมศักดิ์ เย็นเปี่ยม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศโท)
๗๓๔. พลอากาศตรี สมพงษ์ สาริยันต์
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศโท)
๗๓๕. พลอากาศตรี สุรพันธ์ ประพฤติ
เจ้ากรมจเรทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศโท)
๗๓๖. พลอากาศตรี ชลิตเดช สุดมะโนกุล ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการ
อากาศโยธิน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศโท)
๗๓๗. พลอากาศตรี ทนงศักดิ์ พวงพ่วงรอด รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศโท)
๗๓๘. พลอากาศตรี สุทธิพงษ์ อินทรียงค์ ผู้ บั ญ ชาการโรงเรี ย นเสนาธิ ก ารทหารอากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็น เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ
๗๓๙. พลอากาศตรี ถาวรฤทธิ์ กะเหว่านาค เสนาธิ ก ารกรมช่ า งอากาศ เป็ น รองเจ้ า กรม
ช่างอากาศ
๗๔๐. พลอากาศตรี พลานันท์ ปะจายะกฤตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น เสนาธิการกรม
ช่างอากาศ
๗๔๑. พลอากาศตรี ประสาธน์ พึ่งศิลป์
เสนาธิ ก ารกรมสรรพาวุ ธ ทหารอากาศ เป็ น
รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ อากาศ เป็ น เสนาธิ ก าร
๗๔๒. พลอากาศตรี ประคอง จันทร์ศรี
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๗๔๓. พลอากาศตรี สุรศักดิ์ มีมณี
รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็น รองเจ้ากรม
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง

หน้า ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กันยายน ๒๕๕๕

๗๔๔. พลอากาศตรี ฌเณศ ชลิตภิรัติ
เสนาธิ ก ารกรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารอากาศ เป็ น
รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
๗๔๕. พลอากาศตรี อุทิศ ศิริคุปต์
ผู้อํานวยการกองการศึ กษา โรงเรี ยนนายเรืออากาศ
เป็น รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ
๗๔๖. พลอากาศตรี วิโรจน์ หอมทรัพย์
ศาสตราจารย์ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ
เป็น ผู้อํานวยการกองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ
๗๔๗. พลอากาศตรี ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ เสนาธิการ โรงเรียนนายเรืออากาศ เป็น ผู้บัญชาการ
โรงเรียนการบิน
๗๔๘. พลอากาศตรี ฤทธิชัย ภู่โกสีย์
ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันทางอากาศ กรมควบคุม
การปฏิบัติทางอากาศ เป็น รองผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ
กองทัพอากาศ
๗๔๙. พลอากาศตรี ธีระภาพ เสนะวงษ์
ผู้ อํ านวยการสถาบั นเวชศาสตร์ การบิ นกองทั พอากาศ
เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
๗๕๐. พลอากาศตรี บริบูรณ์ ไทยานันท์
ผู้ท รงคุณ วุฒิกองทัพ อากาศ เป็ น ผู้อํา นวยการ
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
๗๕๑. พลอากาศตรี สุชิน วรรณโรจน์
เสนาธิ ก ารหน่ ว ยบั ญ ชาการอากาศโยธิ น เป็ น
ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการทหารอากาศโยธิน
๗๕๒. พลอากาศตรี สุรจิต สุวรรณทัต
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น รองผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
๗๕๓. พลอากาศตรี มกราชัย บูชาชาติ
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพอากาศ
๗๕๔. พลอากาศตรี โอภาส เวชยาปกรณ์ หั ว หน้ า นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า ผู้ ช่ ว ย
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพอากาศ
๗๕๕. พลอากาศตรี อภิญญา แตงอ่อน
หั ว หน้ า นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า ผู้ ช่ ว ย
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพอากาศ
๗๕๖. พลอากาศตรี ไพศาล สวนสระแก้ว วิศวกรอาวุโส กรมช่างอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
กองทัพอากาศ
๗๕๗. พลอากาศตรี สุรสิทธิ์ โหละสุต
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น ผู้ชํานาญการ
กองทัพอากาศ
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๗๕๘. นาวาอากาศเอก ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์ เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
๗๕๙. นาวาอากาศเอก อําพล อิ่มบัว
เป็น เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ
๗๖๐. นาวาอากาศเอก มานะ ประสพศรี เป็น เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
๗๖๑. นาวาอากาศเอก ธานินทร์ กิจสาลี เป็น เจ้ากรมจเรทหารอากาศ
๗๖๒. นาวาอากาศเอก ชูชัย ดุลยโกเมศ
เป็น เลขานุการกองทัพอากาศ
๗๖๓. นาวาอากาศเอก รุ่งโรจน์ กองมณี
เป็น วิศวกรอาวุโส กรมช่างอากาศ
๗๖๔. นาวาอากาศเอก ธวัชชัย ฝ่ายทอง เป็น เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
๗๖๕. นาวาอากาศเอก วิเชียร ธรรมาธร
เป็น เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศ
๗๖๖. นาวาอากาศเอก วินัย จันทร์เปล่ง เป็น ศาสตราจารย์ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ
๗๖๗. นาวาอากาศเอก สุรพันธ์ สุวรรณทัต เป็น ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันทางอากาศ กรมควบคุม
การปฏิบัติทางอากาศ
๗๖๘. นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์ ทุ่งทอง
เป็น เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
๗๖๙. นาวาอากาศเอก เบญจรงค์ แจ่มถาวร เป็น เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ
๗๗๐. นาวาอากาศเอก สุชิน บุญมา
เป็น ผู้อํา นวยการโรงพยาบาลภูมิพ ลอดุล ยเดช
กรมแพทย์ทหารอากาศ
๗๗๑. นาวาอากาศเอก สกันต์ สอนหลักทรัพย์ เป็น ผู้อํานวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ
๗๗๒. นาวาอากาศเอก วงศกร เปาโรหิตย์ เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
๗๗๓. นาวาอากาศเอก ชวรัตน์ มารุ่งเรือง เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ
๗๗๔. นาวาอากาศเอก อรณพ เมนะรุจิ
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้ช่วย
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
๗๗๕. นาวาอากาศเอก ธีรวุฒิ บุญเลิศ
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้ช่วย
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
๗๗๖. นาวาอากาศเอก นิพัทธ์ วุฒิรณฤทธิ์ เป็ น หั ว หน้ า นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
เสนาธิการทหารอากาศ
๗๗๗. นาวาอากาศเอก ปรเมศร์ เกษโกวิท เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
๗๗๘. นาวาอากาศเอก สมประสงค์ เกตุถล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๗๗๙. นาวาอากาศเอก ประภากร ปั้นดี
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
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หน้า ๔๔
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นาวาอากาศเอก ถาวร สุโฆสิต
นาวาอากาศเอก พัฒน์พงศ์ แจ้งยุบล
นาวาอากาศเอก ธงชัย วิโรจนาภา
นาวาอากาศเอก สมเดช ทุ่งทอง
นาวาอากาศเอก ทศณพ คชาชีวะ
นาวาอากาศเอก อภิชัย ระเบียบ
นาวาอากาศเอก พิชิต พลประจักษ์
นาวาอากาศเอก ธนูชัย ฤกษ์เย็น
นาวาอากาศเอก วิฑูรย์ ชื่นเชาว์กิจ
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ อ่อนเปรี้ยว
นาวาอากาศเอก เกษม หาญชนะ
นาวาอากาศเอก ชิณดิษฐ์ ปิ่นสุวรรณ
นาวาอากาศเอก ไพโรจน์ เคียงประดู่
นาวาอากาศเอก เรืองพจน์ เรืองพระยา
นาวาอากาศเอก ชาญไชยวุทธิ์ วิมุกตะลพ
นาวาอากาศเอก ถาวรวัฒน์ จันทนาคม
นาวาอากาศเอก ชนิด สุขวรรณ์
นาวาอากาศเอก สุรสิทธิ์ ปัญญาอุทัย
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ หาญวงษ์
นาวาอากาศเอก ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์
นาวาอากาศเอก ปรีชา แถมรัตน์
นาวาอากาศเอก อนุวัตร์ เล็กสวัสดิ์
นาวาอากาศเอก มนัน ณ นคร
นาวาอากาศเอก ยรรยง คุณโฑถม
นาวาอากาศเอก รณฤทธิ์ สัชฌุกร
นาวาอากาศเอก ทนงศักดิ์ สุทธิสารากร
นาวาอากาศเอก ชวดล สันตยานนท์
นาวาอากาศเอก นวรัตน์ มังคลา
นาวาอากาศเอกหญิง ศศินัดดา ฤทธาภัย
นาวาอากาศเอกหญิง สุพิศ ประสพศิลป์
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เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น

๑๙ กันยายน ๒๕๕๕

ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
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๘๑๐. นาวาอากาศเอกหญิง ปาริชาต นกน้อย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๘๑๑. นาวาอากาศเอกหญิง หม่อมหลวงพิมทอง
นันทวัน
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ยกเว้นหมายเลข ๙๕., ๑๙๗., ๒๑๐.,
๕๔๒., ๕๔๔., ๕๔๕. และ ๕๔๖. ตั้งแต่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
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 ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๔๑ ง ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ หน้าที่ ๖๓
คลิก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/041/63.PDF
จึ ง ขอเรี ย นท่ า นผู้ ป ระสงค์ จะใช้ ข้ อมู ลของราชกิ จจานุ เ บกษาฉบั บ นี้
ขอให้ท่านเปิดข้อมูลการแก้คําผิดประกอบด้วย

กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา

