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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ดังต่อไปนี้
กระทรวงกลาโหม
๑. พลเอก หม่อมหลวงประสบชัย เกษมสันต์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ประธาน
คณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม
๒. พลตรี สิ ท ธิ พ ล นิ่ ม นวล ผู้ ช่ ว ยหั ว หน้ า นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า รองปลั ด
กระทรวงกลาโหม เป็น หัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรี
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓. พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม
๔. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
๕. พลเอก สนธิศักดิ์ วิทยาเอนกนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
๖. พลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
๗. พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น รองปลัด
กระทรวงกลาโหม
๘. พลเอก ชั ช วาลย์ ขํา เกษม ที่ ป รึก ษาพิ เศษสํ า นัก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป็ น
เจ้ากรมเสมียนตรา
๙. พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณกลาโหม เป็น ผู้อํานวยการ
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๑๐. พลเอก สิ ร วุ ฒิ สุ คั น ธนาค ที่ ป รึ ก ษาพิ เ ศษสํา นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป็ น
ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณกลาโหม
๑๑. พลโท ชํานิ รักเรือง เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจํารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๑๒. พลโท ชั ย ชาญ ช้ า งมงคล รองผู้ อํา นวยการสํา นัก นโยบายและแผนกลาโหม เป็ น
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๓. พลโท จิระ โกมุทพงศ์ รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ เป็น เจ้ากรมพระธรรมนูญ
๑๔. พลอากาศโท วีระศักดิ์ สิตานนท์ เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจการอวกาศกลาโหม
เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๕. พลโท สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ เจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
และพลังงานทหาร เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
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๑๖. พลโท สุริยฉัตร เผ่าบุญเสริม เจ้ากรมการเงินกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๗. พลโท อภิ กิ ต ต์ ศรี กั ง วาน เจ้ า กรมวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ลาโหม เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๑๘. พลโท ชายศักดิ์ โสมกุล ผู้ท รงคุณ วุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๑๙. พลโท กุลิส วัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๒๐. พลโท ชินเสณ ทองโกมล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๒๑. พลโท จิตต์สักก์ เจริญสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๒๒. พลโท ดรัณ ยุทธวงษ์สุข ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๒๓. พลโท ณรงค์ ตุวยานนท์ ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๒๔. พลโท พิชาติ เขม้น จันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๒๕. พลโท ชนิ น ทร์ จั น ทรโชติ ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๒๖. พลโท สกุณ ชัย ศิริเรือง ผู้ทรงคุณ วุฒิพิเศษสํานักงานปลัด กระทรวงกลาโหม เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๒๗. พลโท พีระพงษ์ ลบเมฆ ผู้ท รงคุณ วุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๒๘. พลโท ทรงพล ไพนุพ งศ์ หัว หน้านายทหารประสานงานการพัฒ นาระบบราชการ
ส่วนประสานงานการพัฒนาระบบราชการกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม (อัตรา พลเอก)
๒๙. พลโท ประกาศเกียรติ หิญชีระนันทน์ ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๓๐. พลโท วิสุทธิ์ นาเงิน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น หัวหน้า
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
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๓๑. พลโท กิตติ์ คิ้มวงษ์ษา ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น รองเจ้ากรมเสมียนตรา
๓๒. พลโท ประพันธ์ พุทธานุ เจ้ากรมการสรรพกําลังกลาโหม เป็น รองผู้อํานวยการสํานัก
นโยบายและแผนกลาโหม
๓๓. พลโท ถเกิงกานต์ ศรีอําไพ รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณกลาโหม เป็น เจ้ากรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
๓๔. พลโท สุ ว โรจน์ ทิพ ย์ ม งคล หั ว หน้ า สํ านั ก ปลัด กระทรวงกลาโหม เป็น หัว หน้ า
นายทหารประสานงานการพัฒนาระบบราชการ ส่วนประสานงานการพัฒนาระบบราชการกลาโหม
๓๕. พลโท พรรณพ ศักดิ์วงศ์ ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้อํานวยการ
สํานักงานสนับสนุนสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๖. พลโท ยุทธนา กล้าการยุทธ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
เจ้ากรมสรรพกําลังกลาโหม
๓๗. พลโท กิติกร ธรรมนิยาย ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุน สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๘. พลโท นาวิน ดําริกาญจน์ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๙. พลโท ปรีช า สังข์แ ก้ว หัว หน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองปลัด กระทรวง
กลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๔๐. พลโท พินิจ ฉัตรเสถียรพงศ์ รองเจ้ากรมเสมียนตรา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๔๑. พลโท วิภาต วิภาตะศิ ลปิ น ผู้ ช่ว ยหั วหน้ านายทหารฝ่ายเสนาธิ การประจํารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๔๒. พลโท วิษ ณุศัก ดิ์ กลั่น เสนาะ หัว หน้า นายทหารฝ่า ยเสนาธิก ารประจํา รองปลัด
กระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๔๓. พลโท ภาณุวัฒน์ ศาตะมาน รองผู้อํานวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
และพลังงานทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๔๔. พลตรี รุจ กสิวุฒิ ผู้ช่ว ยหัว หน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองปลัด กระทรวง
กลาโหม เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๔๕. พลตรี สมเดช ซื่อมาก ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพ ไทย เป็น ผู้ช่ว ยหัว หน้า
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๖. พลตรี นพดล ฟักอังกูร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
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๔๗. พลเรื อตรี สุ ร พงษ์ สุ ขุม าสวิน ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิก องทั พ เรือ เป็ น หัว หน้ านายทหาร
ฝ่ายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๘. พลอากาศตรี ปั ญ ญา ศรีสํ า ราญ เจ้า กรมสารบรรณทหารอากาศ เป็ น หัว หน้ า
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๙. พลตรี พันลึก สุวรรณทัต นายทหารคนสนิทของนายกรัฐมนตรี เป็น หัวหน้าสํานัก
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๕๐. พลตรี อนุ ชิ ต อิ น ทรทั ต ผู้ ช่ ว ยผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งบประมาณกลาโหม เป็ น
รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณกลาโหม
๕๑. พลอากาศตรี ชั ย ย์ณ รงค์ โพธิ์น้ อย รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ
กลาโหม เป็น รองผู้อํานวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๕๒. พลตรี พฤษภะ สุวรรณทัต รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น เจ้ากรมการพลัง งานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและพลังงานทหาร
๕๓. พลตรี นิวัติ ศรีเพ็ญ ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ เป็น รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ
๕๔. พลเรือตรี กฤษฎา เจริญ พานิช ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกลาง เป็น
หัวหน้าสํานักตุลาการทหารและตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารสูงสุด
๕๕. พลตรี อดุลยเดช อินทะพงษ์ เจ้ากรมการเงินทหารบก เป็น เจ้ากรมการเงินกลาโหม
๕๖. พลตรี บรรเจิด เทียนทองดี รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เป็น
เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
๕๗. พลตรี กฤษฎา เต็ม บุ ญ เกี ย รติ ผู้ อํ า นวยการโรงงานเภสั ช กรรมทหาร ศู น ย์ ก าร
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๕๘. พลตรี วีรศักดิ์ มูลกัน ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม เป็น ที่ปรึกษา
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๕๙. พลตรี ชัยพฤกษ์ พูนสวัสดิ์ เลขานุการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษา
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๐. พลตรี สุรศักดิ์ วัยคุณา ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงบประมาณกลาโหม เป็น ที่ปรึกษา
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๑. พลตรี สมชาย วงษ์ป ระกอบ ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ก องทั พ บก เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิพิ เ ศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๖๒. พลตรี พิศณุ พุทธวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
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๖๓. พลตรี นิวัติชัย ถนอมธรรม รองแม่ทัพน้อยที่ ๓ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๖๔. พลตรี สมชาย ชัยวณิชยา ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๖๕. พลตรี อาณั ติ เกิ ด ด้ ว ยบุ ญ ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๖๖. พลตรี ฐิ ติ วั จ น์ กํ า ลั ง เอก ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๖๗. พลตรี วี ร ะเดช จิต ต์ คั น ธา ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๖๘. พลตรี เกรีย งไกร พราหมณีย์ ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัด กระทรวงกลาโหม เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๖๙. พลตรี ธนรัต น์ รื่น เริง รองเจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและพลังงานทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๗๐. พลเรือตรี ณรงค์ เพิ่มชาติ ผู้ชํานาญการกรมการเงินกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเรือโท)
๗๑. พลตรี อภิชาต อุ่นอ่อน ผู้อํานวยการสํานักงานวิเทศสัมพันธ์ สํานักนโยบายและแผน
กลาโหม เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๗๒. พลตรี ชัยวิน ผูกพัน ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น นายทหาร
ฝ่ายเสนาธิการประจําปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๓. พลเรือตรี สุพรรณ เหมมาลา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหาร
ฝ่ายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๔. พลตรี ชุ ติ ก รณ์ สี ต บุ ต ร ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป็ น
รองหัวหน้าสํานักปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๕. พลเรือตรี รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ เป็น
ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๗๖. พลตรี นเรศรั ก ษ์ ฐิ ต ะฐาน ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานนโยบายและยุ ท ธศาสตร์
สํานักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้อํานวยการสํานักงานวิเทศสัมพันธ์ สํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๗๗. พลตรี สมศั ก ดิ์ รุ่ ง สิ ต า ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เป็ น
ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๗๘. พลตรี อรรคเดช ครุธเวโช ผู้อํานวยการศูน ย์พัฒ นาปิโตรเลีย มภาคเหนือ กรมการ
พลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น รองเจ้ากรมการพลังงาน
ทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๗๙. พลตรี ศิริพ งษ์ วงศ์ขั น ตี รองเจ้า กรมการสรรพกํ าลัง กลาโหม เป็น รองเจ้า กรม
การพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
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๘๐. พลตรี อาวุธ แสงตะวัน รองเจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและพลังงานทหาร เป็น รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและพลังงานทหาร
๘๑. พลตรี กฤษณะ บวรรัตนารักษ์ หัวหน้าอัยการทหาร เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ
๘๒. พลเรือตรี ปรีชาญ จามเจริญ ตุลาการพระธรรมนูญหัว หน้าศาลทหารกรุงเทพ เป็น
ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกลาง
๘๓. พลตรี ห ญิ ง บุ ญ ญารั ศ ม์ พั ฒ นะมหิ น ทร์ ตุ ล าการพระธรรมนู ญ ประจํ า สํ า นั ก
ตุลาการทหาร เป็น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าคณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด
๘๔. พลตรี วิ จิ ต ร รั ต นรั ก ษ์ หั ว หน้ า สํ า นัก งานกิ จ การกระจายเสี ย ง กิจ การโทรทั ศ น์
และกิจการโทรคมนาคมกลาโหม เป็น รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
๘๕. พลตรี นเรศ มีล าภ ที่ป รึก ษาทางเทคนิค กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ
กลาโหม เป็น รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
๘๖. พลตรี เดชา ปุญญบาล นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
รองเจ้ากรมการสรรพกําลังกลาโหม
๘๗. พลตรี กฤษฏิวุฒิ อัครผดุง ผู้อํานวยการสํานักโยธาธิการ สํานักงานสนับสนุนสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น รองผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๘๘. พลตรี ทวี พฤกษาไพบูลย์ ผู้ชํานาญการกรมเสมียนตรา เป็น ผู้อํานวยการสํานักงาน
ตรวจสอบภายในกลาโหม
๘๙. พลอากาศตรี ภูริทั ต จั น ทร์แ ก้ว นายทหารฝ่า ยเสนาธิก ารประจํา รัฐ มนตรี ว่า การ
กระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๙๐. พลตรี กิตติศักดิ์ บุญสุข นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๙๑. พลตรี ภาณุ พรหมดิเรก นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๙๒. พลตรี ชัยวิทย์ ชยาภินันท์ รองหัวหน้าสํานักปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๙๓. พลตรี สมนึก เอนกวัฒ น์ เสนาธิการกรมการพลังงานทหาร ศูน ย์การอุต สาหกรรม
ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๙๔. พลตรี นาวิน สุมะโน หัวหน้าศูนย์ประสานงานนายทหารนอกประจําการ กรมเสมียนตรา
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๙๕. พลตรี ศุ ภ จิ ต ร ศุ ภ มานพ รองผู้ อํา นวยการสํา นั ก งานสนั บ สนุ น สํา นั ก งานปลั ด
กระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
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๙๖. พลตรี ณั ฏ ฐ์ ว รั ช ญ์ บุ ญ เครื อ ชู ผู้ อํ า นวยการศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาการทหาร
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๙๗. พลตรี กอบปัญญา วงศ์วิเศษกิจ ผู้อํานวยการสํานักงานแพทย์ สํานักงานสนับสนุน
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๙๘. พั น เอก สกุ ล องคะศิ ล ป์ เป็ น นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงกลาโหม
๙๙. พันเอก ธัชวิญ ธงพุท ธามนท์ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม
๑๐๐. พั น เอก นพเดช ศรี ก นก เป็ น นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงกลาโหม
๑๐๑. พันเอก เจษฎาภรณ์ เขม้นงาน เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม
๑๐๒. นาวาอากาศเอก อิ ท ธพร คณะเจริ ญ เป็ น นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๑๐๓. พั น เอก สุ ภ มนั ส ภารพบ เป็ น ผู้ ช่ ว ยหั ว หน้ า นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รองปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๐๔. พันเอก ธรณิศวร์ โรจนสุวรรณ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา
รองปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๐๕. พันเอก ณภัทร สุขจิตต์ เป็น เลขานุการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๐๖. พันเอก กิติ นิมิหุต เป็น ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงบประมาณกลาโหม
๑๐๗. พันเอก โชคดี เกตสัมพันธ์ เป็น ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงบประมาณกลาโหม
๑๐๘. พัน เอก กฤตภาส คงคาพิ สุท ธิ์ เป็ น เสนาธิ การกรมการพลั งงานทหาร ศูน ย์การ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๑๐๙. พัน เอก พงศ์ทิว า อภิรักษ์โยธิน เป็น ผู้อํานวยการศูน ย์พัฒนาปิโตรเลีย มภาคเหนือ
กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๑๑๐. พัน เอก สังสิท ธิ์ วรชาติ กุล เป็ น ผู้อํา นวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูน ย์การ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๑๑๑. พันเอก อภิรัตน์ ไทยกล้า เป็น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกรุงเทพ
๑๑๒. พันเอก สุรพงศ์ เปรมบัญญัติ เป็น ตุลาการพระธรรมนูญประจําสํานักตุลาการทหาร
๑๑๓. พันเอก ขวัญชัย สมนึก เป็น หัวหน้าอัยการทหาร
๑๑๔. พันเอก ปราโมทย์ สินสมบูรณ์ เป็น หัวหน้าศูนย์ประสานงานนายทหารนอกประจําการ
กรมเสมียนตรา
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๑๑๕. นาวาเอก สหพงษ์ เครื อเพ็ ช ร เป็น ผู้อํ า นวยการศู น ย์ วิจั ย และพั ฒ นาการทหาร
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
๑๑๖. นาวาอากาศเอก ประพนธ์ วิ บู ล สุข เป็น ที่ ปรึ ก ษาทางเทคนิ ค กรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและอวกาศกลาโหม
๑๑๗. พันเอก สมศักดิ์ ต่างท้วม เป็น หัวหน้าสํานักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมกลาโหม
๑๑๘. พัน เอก ร่ม เกล้า ปั้น ดี เป็ น ผู้ อํา นวยการสํ า นั กโยธาธิ ก าร สํา นั ก งานสนับ สนุ น
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๑๙. พันเอก สาธิต สิงห์สมบุญ เป็น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๒๐. พันเอก พงศ์สวัสดิ์ งามเกษม เป็น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๒๑. พันเอก รณรงค์ ฤทธิฦๅชัย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๒๒. พันเอก วีรพล ศุขเอนก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๒๓. พันเอก สงกรานต์ มุ่งถาวร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๒๔. พันเอก สาธร ศาสตร์มูล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๒๕. พันเอก นพพร เบี้ยวไข่มุข เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๒๖. พันเอก ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๒๗. พันเอก อัศฎางค์ สัจจปาละ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๒๘. พันเอก มานะ เกิดโถ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๒๙. พันเอก อภินันท์ คําเพราะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๓๐. พันเอก ธนกฤต สารฤทธิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๓๑. พันเอก ปฏิพล สมรรคจันทร์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๓๒. พันเอก สมบูรณ์ ภาวศุทธิวงศ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๓๓. พันเอก ปรีชา สมมะโนหมาย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๓๔. นาวาอากาศเอก เจษฎา ไชยภัฏ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๓๕. นาวาอากาศเอก สุรวิทย์ ศศิขัณฑ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๓๖. นาวาอากาศเอก กิตติทัศน์ ภาเจริญ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๓๗. นาวาอากาศเอก ประภากร กล่อมเกลา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๓๘. นาวาอากาศเอกหญิง รจเรขา เบญจกุล เป็น ผู้อํานวยการสํานักงานแพทย์ สํานักงาน
สนับสนุนสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๓๙. พันเอกหญิง รัตนาภรณ์ รื่นเริง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๔๐. พันเอกหญิง ยุพิน เบ็ญจสุรัตน์วงศ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๔๑. พันเอกหญิง จุริสาร เศรษฐวรางกูร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
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พันเอกหญิง อุมาพร มณีอินทร์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พันเอกหญิง เยาวลักษณ์ สุคันธนาค เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
นาวาเอกหญิง ศันสนียา หาอุปละ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
นาวาเอกหญิง พรพิมล ภูมิโสภณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย
๑๔๖. พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด
๑๔๗. พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เป็น ประธาน
คณะที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
๑๔๘. พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น เสนาธิการทหาร
๑๔๙. พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ รองเสนาธิการทหาร เป็น ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ
๑๕๐. พลเอก สุ ร พงษ์ สุ ว รรณอั ต ถ์ ที่ ป รึ ก ษาพิ เ ศษกองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย เป็ น
รองเสนาธิการทหาร
๑๕๑. พลเรือเอก ธนุส สุญ าณเศรษฐกร ผู้ท รงคุณ วุฒิพิเศษกองทัพ เรือ เป็น ที่ปรึกษา
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลเรือเอก)
๑๕๒. พลเรือโท อิทธิคมน์ ภมรสูต เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหาร เป็น รองเสนาธิการทหาร
๑๕๓. พลอากาศโท คะเชนทร์ วิเศษรจนา เจ้ากรมกําลังพลทหาร เป็น รองเสนาธิการทหาร
๑๕๔. พลโท ทวีป เนตรนิยม ปลัดบัญชีทหาร เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๑๕๕. พลโท สุภกิจ นุตสถิตย์ เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการ
กองทัพไทย
๑๕๖. พลโท ชาตรี ช่างเรียน ผู้อํานวยการวิท ยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
๑๕๗. พลโท วรวิทย์ ดรุณชู เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ (อัตรา พลเอก)
๑๕๘. พลโท วิศณุ ศรียะพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ที่ปรึกษา
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลเอก)
๑๕๙. พลโท วิเชียร ศิริสุนทร รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๑๖๐. พลอากาศโท พิทยา แสงแผ้ว ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลอากาศเอก)
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๑๖๑. พลโท ไชยเดช บุญรอด ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๑๖๒. พลโท วีรฉัตร ครองวรฉัตร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๑๖๓. พลโท สานิต เทพวัลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๑๖๔. พลโท ชัชวาลย์ จรูญรัชฎ์ ผู้ทรงคุณวุฒพิ ิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพเิ ศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๑๖๕. พลโท วิเชียร แนบเนียน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๑๖๖. พลโท ปานศิริ มีผล ที่ปรึกษากองบัญ ชาการกองทัพ ไทย เป็น ผู้ท รงคุณ วุฒิพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๑๖๗. พลโท พิษณุ ศรคุปต์ ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ท รงคุณ วุฒิพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๑๖๘. พลโท ชัชวาล มั่นศุข ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ท รงคุณ วุฒิพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๑๖๙. พลโท สุริยัณ ห์ ป้อมเปิ้น หัว หน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๑๗๐. พลโท พิสุทธิ์ เปาอินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๑๗๑. พลโท สุริยน เผือกสกนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๑๗๒. พลเรือโท จรูญ จาตุรพงศ์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวง
กลาโหม เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๑๗๓. พลโท ไพรัช โพธิ์อุบล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น เจ้ากรมการ
สื่อสารทหาร
๑๗๔. พลโท อรรถนพ ศิ ริศั กดิ์ เจ้า กรมข่ าวทหาร เป็น ผู้ อํา นวยการวิ ท ยาลั ย ป้ องกั น
ราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๑๗๕. พลโท สีหนาท วงศาโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น เจ้ากรม
ข่าวทหาร
๑๗๖. พลโท พรเทพ พิริยะโยธิน เจ้ากรมสารบรรณทหาร เป็น เจ้ากรมยุทธบริการทหาร
๑๗๗. พลโท บั ณ ฑิต ย์ บุ ณ ยะปาน ผู้ท รงคุ ณ วุฒิ พิเ ศษกองบั ญ ชาการกองทัพ ไทย เป็ น
เจ้ากรมสารบรรณทหาร
๑๗๘. พลโท ธวัชชัย บุญศรี จเรทหาร เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๑๗๙. พลโท นริศ วงศ์สิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น จเรทหาร
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๑๘๐. พลโท วิท วัส บุญ ยสัมพัน ธุ์ รองผู้บัญ ชาการสถาบั น วิชาการป้ องกัน ประเทศ เป็ น
ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
๑๘๑. พลโท รวมพล มี ชู อ รรถ รองผู้ บั ญ ชาการสถาบั น วิ ช าการป้ อ งกั น ประเทศ เป็ น
ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
๑๘๒. พลโท พนา ถนอมสิงห์ ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น รองผู้บัญชาการ
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๑๘๓. พลโท พัฒนพงศ์ องอาจอิทธิชัย หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําเสนาธิการทหาร
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๑๘๔. พลโท พงศธร ฉายกํา เหนิ ด ผู้ท รงคุ ณ วุฒิ พิ เศษกองบั ญ ชาการกองทัพ ไทย เป็ น
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําเสนาธิการทหาร
๑๘๕. พลอากาศตรี ปรี ช า ประดั บ มุ ข ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทัพ อากาศ เป็ น ผู้ บั ญ ชาการ
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๑๘๖. พลตรี สหัสส์ สูงใหญ่ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองเสนาธิการทหาร
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๑๘๗. พลอากาศตรี สุรเชษฐ ทองสลวย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น หัวหน้านายทหาร
ฝ่ายเสนาธิการประจํารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๑๘๘. พลตรี พรพิพัฒน์ เบญญศรี รองปลัดบัญชีทหาร เป็น ปลัดบัญชีทหาร
๑๘๙. พลตรี บุญ ชู เกิ ด โชค ผู้ บัญ ชาการโรงเรีย นเตรีย มทหาร สถาบัน วิชาการป้อ งกั น
ประเทศ เป็น เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร
๑๙๐. พลเรือตรี ประจักษ์ สันทัดเลขา ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ เป็น เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหาร
๑๙๑. พลอากาศตรี อารมย์ ปัถวี รองผู้บัญ ชาการโรงเรีย นนายเรืออากาศ เป็น เจ้ากรม
กําลังพลทหาร
๑๙๒. พลตรี วสุ เฟื่องสํารวจ รองเจ้ากรมข่าวทหาร เป็น รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ
๑๙๓. พลตรี ประภาณ สุว รรณวัฒ น์ ผู้อํานวยการสํานักยุท ธโยธาทหาร เป็น ที่ปรึกษา
กองบัญชาการกองทัพไทย
๑๙๔. พลตรี อาจศึก สุวรรณธาดา ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ที่ปรึกษา
กองบัญชาการกองทัพไทย
๑๙๕. พลเรือตรี อิทธิพล มกรเสน ผู้อํานวยการสํานักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร
เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
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๑๙๖. พลเรือตรี ภวัต วิชัย ดิษฐ ผู้ช่ว ยผู้บัญ ชาการสถาบัน วิ ชาการป้องกัน ประเทศ เป็ น
ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลเรือโท)
๑๙๗. พลตรี ดุษฎี รามสมภพ รองผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๑๙๘. พลตรี สายัณห์ บุญแต่ง รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๑๙๙. พลตรี ทรงบุญ วุฒิวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๒๐๐. พลตรี วันชัย เทียนเกษม รองปลัดบัญชีทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการ
กองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๒๐๑. พลตรี ธีรจิตติ์ นิพิทสุขการ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๒๐๒. พลอากาศตรี บั ณ ฑิ ต แสงสุ ก ผู้ ช่ว ยผู้บั ญ ชาการศู น ย์รั ก ษาความปลอดภั ย เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลอากาศโท)
๒๐๓. พลเรือตรี นพดล กาฬดิษย์ ผู้อํานวยการสํานักบริหารสิ่งอุปกรณ์ กรมส่งกําลังบํารุงทหาร
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเรือโท)
๒๐๔. พลตรี ธนสร ป้องอาณา ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๔ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๒๐๕. พลตรี วีระยุทธ ม่วงปิ่น ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๒๐๖. พลตรี จารุ ทั ศ น์ จั น ทรนิ ม ะ รองเจ้ า กรมแผนที่ ท หาร เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๒๐๗. พลตรี วินัย ยวดยิ่ ง รองเจ้า กรมกิจการชายแดนทหาร เป็น ผู้ท รงคุ ณ วุฒิ พิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๒๐๘. พลตรี ศั ก ดา แสงสนิ ท รองเจ้ า กรมสารบรรณทหาร เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๒๐๙. พลตรี ดุษฏี ภูลสนอง ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๒๑๐. พลตรี ณรงค์ฤทธิ์ อิศรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๒๑๑. พลตรี อติการ บุษยะบุตร ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําเสนาธิการทหาร
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
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๒๑๒. พลตรี สุระพันธุ์ อินทรบัวศรี ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๒๑๓. พลตรี วิเศษ อินทรวงส์สักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๒๑๔. พลอากาศตรี อนันต์ สุขพลอย ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลอากาศโท)
๒๑๕. พลตรี ปรารภ สระวาสี ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๒๑๖. พลเรือตรี สัญ ญลักษณ์ รุ่งสัมพัน ธ์ ผู้ท รงคุณ วุฒิกองบัญ ชาการกองทัพ ไทย เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเรือโท)
๒๑๗. พลตรี พรเลิศ วรสีหะ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๒๑๘. พลตรี กฤติ เ ดช ภู มิ เ รศทศสุ น ทร ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องบั ญ ชาการกองทั พ ไทย เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๒๑๙. พลตรี อนุศักดิ์ เผ่านาค ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการ
พลเรือนทหาร เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองเสนาธิการทหาร
๒๒๐. พลเรือตรี สุร ศั กดิ์ เมธยาภา หัว หน้า นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้ บัญชาการ
กองเรือยุทธการ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองเสนาธิการทหาร
๒๒๑. พลตรี นิวัติ สุบงกฎ รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็น รองผู้อํานวยการ
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๒๒๒. พลตรี วสันต์ สุริยมงคล ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรอง กรมข่าวทหาร เป็น รองผู้บัญชาการ
ศูนย์รักษาความปลอดภัย
๒๒๓. พลตรี อนุชา รักเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรอง
กรมข่าวทหาร
๒๒๔. พลอากาศตรี เจริญ ทองน้อย ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็น รองผู้บัญชาการ
ศูนย์รักษาความปลอดภัย
๒๒๕. พลตรี อนุรักษ์ ธิโสภา ผู้อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากร สํานักงานปลัดบัญชีทหาร
เป็น รองปลัดบัญชีทหาร
๒๒๖. พลตรี ธิ ว า เพ็ญ เขตกรณ์ ผู้อํ านวยการสํา นัก วิเ ทศสั มพั น ธ์ กรมข่า วทหาร เป็ น
รองเจ้ากรมข่าวทหาร
๒๒๗. พลตรี ชัยชนะ นาคเกิด รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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๒๒๘. พลตรี พัฒนา คุ้มเปลี่ยน ผู้อํานวยการสํานักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้อํานวยการสํานักยุทธโยธาทหาร
๒๒๙. พลตรี กสิณกฤษฏิ์ พงษ์เขียว ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้อํานวยการ
สํานักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย
๒๓๐. พลตรี สมชาย ว่องไวพานิช ผู้ทรงคุณ วุฒิกองทัพ บก เป็น ผู้อํานวยการสํานักงาน
แพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร
๒๓๑. พลตรี ยุ ท ธนาสิ น ธุ์ ศรี นุรัต น์เ ดชา ผู้ ท รงคุณ วุฒิ กองบัญ ชาการกองทั พ ไทย เป็ น
ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลตรี)
๒๓๒. พลตรี จุลพจน์ อิทธะรงค์ ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
กองบัญชาการกองทัพไทย
๒๓๓. พลตรี รัต นชัย สุวรรณเทศ รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร เป็น ผู้ท รงคุณ วุฒิ
กองบัญชาการกองทัพไทย
๒๓๔. พลตรี วัฒนชัย คุ้มครอง รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๒๓๕. พลตรี พันธุ์ศักดิ์ บูรณปรีชา ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง กรมกิจการ
ชายแดนทหาร เป็น รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร
๒๓๖. พลตรี ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล เป็น
รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
๒๓๗. พลตรี จํานงค์ จันพร ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้อํานวยการสํานัก
บริหารสิ่งอุปกรณ์ กรมส่งกําลังบํารุงทหาร
๒๓๘. พลตรี ธานิ น ทร์ อยู่ พ งษ์ พิ ทั ก ษ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องบั ญ ชาการกองทั พ ไทย เป็ น
ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๔ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๒๓๙. พลตรี นครา สุขประเสริฐ ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา เป็น ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๒๔๐. พลตรี กฤษฎิ์ ยิ้มสู้ รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ผู้อํานวยการ
สํานักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๒๔๑. พลตรี สุพจน์ ธํามรงค์รัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น รองเจ้ากรม
กิจการชายแดนทหาร
๒๔๒. พลตรี ยุทธนา เชาวน์เชฎฐ์ รองเจ้ากรมกําลังพลทหาร เป็น รองเจ้ากรมสารบรรณทหาร
๒๔๓. พลตรี ประยุทธ สีดอกพุด ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนกําลังพล กรมกําลังพลทหาร
เป็น รองเจ้ากรมกําลังพลทหาร
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๒๔๔. พลตรี ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ช่วย
ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๒๔๕. พลตรี ชัยยันต์ จิตต์ทา ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ช่วยหัวหน้า
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําเสนาธิการทหาร
๒๔๖. พลตรี ยงยศ คงแถวทอง รองเจ้ ากรมกิ จการพลเรื อนทหาร เป็น ผู้ท รงคุณ วุ ฒิ
กองบัญชาการกองทัพไทย
๒๔๗. พลตรี ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญ ชาการกองทัพ ไทย เป็น รองเจ้ากรม
กิจการพลเรือนทหาร
๒๔๘. พันเอก สุทธินันท์ ชมภูจันทร์ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
๒๔๙. พันเอก เอกพงศ์ วงศ์พรหมเมฆ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
๒๕๐. พันเอก ณรงค์ฤ ทธิ์ หอมอ่อน เป็น ผู้อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากร สํานักงาน
ปลัดบัญชีทหาร
๒๕๑. พันเอกหญิง นิธิมา สมบูรณ์ทรัพย์ เป็น รองปลัดบัญชีทหาร
๒๕๒. พันเอก ชนินทร์ โตเลี้ยง เป็น รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
๒๕๓. พันเอก ธรรมนูญ เชี่ยวการปราบ เป็น รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๒๕๔. พันเอก ดุษฎี อินทรพล เป็น ผู้อํานวยการสํานักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหาร
๒๕๕. พันเอก ปรัชญา นครเก่า เป็น รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร
๒๕๖. นาวาอากาศเอก จักรินทร์ ขจรบุญ เป็น ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนกําลังพล
กรมกําลังพลทหาร
๒๕๗. พันเอก คํารณ เครือวิชฌยาจารย์ เป็น ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง
กรมกิจการชายแดนทหาร
๒๕๘. พัน เอก กิต ติ เ ทพ เจี ย รสุมั ย เป็ น ผู้ อํ านวยการสํ านั ก ปฏิบั ติ ก ารกิ จ การพลเรื อ น
กรมกิจการพลเรือนทหาร
๒๕๙. พันเอก สุพจน์ มาลานิยม เป็น เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
๒๖๐. นาวาเอก มนัสวี บูรณพงศ์ เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ
๒๖๑. นาวาอากาศเอก สมนึก สุขเกษม เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๒๖๒. นาวาอากาศเอก กิตติวัฒน์ ภักดีเสนา เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา
รองเสนาธิการทหาร
๒๖๓. นาวาอากาศเอก วันชัย นุชเกษม เป็น รองเจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหาร
๒๖๔. นาวาอากาศเอก ไพศาล น้ําทับทิม เป็น รองปลัดบัญชีทหาร
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นาวาอากาศเอก เจริญ สมัคราษฎร์ เป็น รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร
พันเอก สิรเศรษฐ์ นุชอําพันธ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
พันเอก สมเกียรติ วรรณพิรุณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
พันเอก ชลิต ชุณหรัชพันธุ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
พันเอก สรานุวัตร ประดิษฐ์พงษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
พันเอก วรเทพ บุญอริยะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
พันเอก นเรศ สุขตระกูล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
พันเอก ไพโรจน์ รวยลาภ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
พันเอก บัณฑวิทย์ โรจนวิภาต เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
พันเอก อรรถธา รัตน์อ่อน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
พันเอก ธาร ธรรมสกุล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
พันเอก เลอชัย เฉลยปราชญ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
พันเอก วชิระ เกียรตินันทน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
นาวาอากาศเอก สุนัย พุ่มกาหลง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
นาวาอากาศเอก ปกรณ์รฐนนท์ ทิพย์พิทักษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
พันเอก พิชยเทพ จิระวัฒน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
พันเอก ปฐมนคร สร้างเอี่ยม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
พันเอก สมนึก แสงนาค เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
พันเอก ยุทธเดช พุฒตาล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
นาวาอากาศเอก ปฏิญญา พิณสายแก้ว เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
พันเอก พจนารถ บุญมา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
พันเอก กัลย์สรรค์ จันทรเสน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
พันเอก อรุโณทัย มหากายนันทน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
พันเอกหญิง รัชนี ชลานุเคราะห์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
พันเอกหญิง ทิพรัตน์ นิตรมร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
นาวาเอกหญิง เปรมปรีด์ วัฒนเกษม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
นาวาอากาศเอกหญิง สุพรรณ จงอยู่สุข เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
นาวาเอกหญิง ปิยนารถ แก้วเจริญ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
พันเอกหญิง ดวงสุดา ขยันระงับพาล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
นาวาเอกหญิง อรมณี บุนนาค เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กันยายน ๒๕๕๖

กองทัพบก
๒๙๕. พลเอก อุดมเดช สีตบุตร เสนาธิการทหารบก เป็น รองผู้บัญชาการทหารบก
๒๙๖. พลเอก จิระเดช โมกขะสมิต ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น ประธานคณะที่ปรึกษา
กองทัพบก
๒๙๗. พลเอก ฉัต รชัย สาริกัลยะ ผู้ท รงคุณวุฒิพิเศษกองทัพ บก เป็น ผู้ช่ว ยผู้บัญ ชาการ
ทหารบก
๒๙๘. พลโท ไพบูลย์ คุ้มฉายา แม่ทัพภาคที่ ๑ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
๒๙๙. พลโท อักษรา เกิดผล รองเสนาธิการทหารบก เป็น เสนาธิการทหารบก
๓๐๐. พลโท จีระศักดิ์ ชมประสพ แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
๓๐๑. พลโท วิชิต ศรีประเสริฐ ผู้บัญ ชาการหน่ว ยบัญ ชาการรักษาดิน แดน เป็น หัว หน้า
คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา
๓๐๒. พลโท สินธุ์ชัย สมานทรัพย์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายข่าว เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๓๐๓. พลโท สถิต แจ่มจํารัส ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๓๐๔. พลโท นรินทร์ ลักขณา เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
(อัตรา พลเอก)
๓๐๕. พลโท สุรนาท สุวรรณนาคร แม่ทัพน้อยที่ ๒ เป็น ผู้ท รงคุณ วุฒิพิเศษกองทัพ บก
(อัตรา พลเอก)
๓๐๖. พลโท อิทธิพล ทองดี ที่ปรึกษากองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๓๐๗. พลโท สุรวัช บุตรวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
(อัตรา พลเอก)
๓๐๘. พลโท เกรียงไกร บุรินทร์วัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๓๐๙. พลโท นิวัต ร มีน ะโยธิน ผู้ท รงคุณ วุฒิพิเศษกองทัพ บก เป็น ผู้ท รงคุณ วุฒิพิเ ศษ
กองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๓๑๐. พลโท วิ นั ย สร้ า งสุ ข ดี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษกองทั พ บก เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษ
กองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๓๑๑. พลโท ประตินัน ท์ สายหัสดี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๓๑๒. พลโท เชิด ชัย จัน ทร์เทศ ผู้ท รงคุณ วุฒิพิเศษกองทัพ บก เป็น ผู้ท รงคุณ วุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลเอก)

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กันยายน ๒๕๕๖

๓๑๓. พลโท ณัท กร เกิด สุข ผล ผู้ท รงคุณ วุฒิ พิเศษกองทัพ บก เป็น ผู้ท รงคุณ วุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๓๑๔. พลโท ดิฏฐพร ศศะสมิต ผู้ท รงคุณ วุฒิพิเศษกองทัพ บก เป็น ผู้ท รงคุณ วุฒิพิเ ศษ
กองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๓๑๕. พลโท ชาตอุดม ติตถะสิริ ปลัดบัญชีทหารบก เป็น รองเสนาธิการทหารบก
๓๑๖. พลโท ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ เป็น รองเสนาธิการ
ทหารบก
๓๑๗. พลโท ธีรชัย นาควานิช รองเสนาธิการทหารบก เป็น แม่ทัพภาคที่ ๑
๓๑๘. พลตรี อนันตพร กาญจนรัตน์ ผู้ช่วยปลัดบัญชีทหารบก เป็น ปลัดบัญชีทหารบก
๓๑๙. พลตรี กิตติ อินทสร รองแม่ทัพภาคที่ ๔ เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายข่าว
๓๒๐. พลตรี กัมปนาท รุดดิษฐ์ รองแม่ทัพภาคที่ ๑ เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ
๓๒๑. พลตรี ภาณุวัชร นาควงษม์ รองแม่ทัพ ภาคที่ ๑ เป็น ผู้ช่ว ยเสนาธิการทหารบก
ฝ่ายกิจการพลเรือน
๓๒๒. พลตรี ชาญชัย ภู่ทอง รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็น แม่ทัพภาคที่ ๒
๓๒๓. พลตรี ชวลิต ชุนประสาน รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็น แม่ทัพน้อยที่ ๒
๓๒๔. พลตรี กําธร บุณยะสุต รองเจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็น เจ้ากรมการทหารสื่อสาร
๓๒๕. พลตรี สิริศักดิ์ วรเจริญ รองเจ้ากรมพลาธิการทหารบก เป็น เจ้า กรมพลาธิก าร
ทหารบก
๓๒๖. พลตรี ธีรยุทธ ศศิประภา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็น เจ้ากรมแพทย์ทหารบก
๓๒๗. พลตรี ทลวงรณ วรชาติ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็น เจ้ากรม
ยุทธศึกษาทหารบก
๓๒๘. พลตรี ยศนัน ท์ หร่ายเจริญ รองผู้บัญ ชาการหน่ว ยบัญ ชาการรัก ษาดิน แดน เป็น
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
๓๒๙. พลตรี มาโนชญ์ จันทรศร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการ
แพทย์พระมงกุฎเกล้า
๓๓๐. พลตรี พิชเยนทร์ ธัญญสิริ เจ้ากรมการขนส่งทหารบก เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก
๓๓๑. พลตรี นันทพล จํารัสโรมรัน เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก
๓๓๒. พลตรี อภิไชย เที่ยงธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก
๓๓๓. พลตรี กรยุทธ วัฒนวรางกูร รองเจ้ากรมการทหารช่าง เป็น รองหัวหน้าคณะนายทหาร
ฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา
๓๓๔. พลตรี ชนะทัพ อินทามระ รองปลัดบัญ ชีท หารบก เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจําผู้บังคับบัญชา สํานักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลโท)

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กันยายน ๒๕๕๖

๓๓๕. พลตรี พิสิท ธิ์ สิท ธิสาร รองแม่ทัพ ภาคที่ ๑ เป็น ผู้ท รงคุณ วุฒิพิเศษกองทัพ บก
(อัตรา พลโท)
๓๓๖. พลตรี เบ็ญจรงค์ เจริญพร รองแม่ทัพภาคที่ ๔ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
(อัตรา พลโท)
๓๓๗. พลตรี ชาญประดิษฐ์ แสงนิล รองแม่ทัพภาคที่ ๔ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
(อัตรา พลโท)
๓๓๘. พลตรี ธนา วิทยวิโรจน์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๓๙. พลตรี ประสงค์ ฟักสังข์ รองแม่ทัพน้อยที่ ๑ เป็น ผู้ท รงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
(อัตรา พลโท)
๓๔๐. พลตรี ต่อศักดิ์ เหลืองตระกูล รองแม่ทัพน้อยที่ ๒ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
(อัตรา พลโท)
๓๔๑. พลตรี ประสงค์ บุตรขวัญ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๔๒. พลตรี ชนินทร์ ตันสุวรรณรัตน์ ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๔๓. พลตรี ประธาน สงวนพงษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๔๔. พลตรี สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๔๕. พลตรี เครือนาค เกิดขํา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๕ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๔๖. พลตรี ชาญวุฒิ อินทุลักษณ์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๔๗. พลตรี ประพนธ์ ศักดิ์สุภา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๔๘. พลตรี สมศักดิ์ ทองพิลา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๔๙. พลตรี วีระภัทรพล บุญย์เชี่ยว ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๕๐. พลตรี ธันยวัตร ปัญญา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กันยายน ๒๕๕๖

๓๕๑. พลตรี สุมงคล ดิษบรรจง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๕๒. พลตรี เอนก อินทร์อํานวย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพเิ ศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๕๓. พลตรี ธานี พูนสวัสดิ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารพัฒนาที่ ๓ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๕๔. พลตรี สู่ชัย บุญรัตน์ ผู้บังคับการจังหวัด ทหารบกสระบุรี เป็น ผู้ท รงคุณ วุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๕๕. พลตรี เกรียงศักดิ์ ธันวานนท์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๕๖. พลตรี กฤตัชญ์ สรวมศิริ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสกลนคร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๕๗. พลตรี สุริยันต์ ผาธรรม ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๕๘. พลตรี สัณห์ชัย จารุวรรณ์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๕๙. พลตรี กิจจา ศรีทองกุล ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๖๐. พลตรี ศั ก ดิ์ ณ รงค์ เอี ย งพยุ ง เสนาธิ ก ารหน่ ว ยบั ญ ชาการป้ อ งกั น ภั ย ทางอากาศ
กองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๖๑. พลตรี บุ ญ ธรรม เชยชื่ น กลิ่น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๖๒. พลตรี ธนบดี จันทร์มณี ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
(อัตรา พลโท)
๓๖๓. พลตรี กิตติภูมิ วงษ์ทิม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
(อัตรา พลโท)
๓๖๔. พลตรี มณฑล ไชยเสวี ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพ บก
(อัตรา พลโท)
๓๖๕. พลตรี ศุภฤกษ์ ไม้แก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพ บก
(อัตรา พลโท)
๓๖๖. พลตรี คณิต อุทิตสาร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณ วุฒิพิเศษกองทัพ บก
(อัตรา พลโท)
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๓๖๗. พลตรี สั ม พั น ธ์ ศรี ร าชบั ว ผัน ผู้ ท รงคุณ วุฒิ กองทั พ บก เป็ น ผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ พิ เ ศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๖๘. พลตรี ชวลิต สนธิสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
(อัตรา พลโท)
๓๖๙. พลตรี ดิฐฐ์ภพ ไก่แก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
(อัตรา พลโท)
๓๗๐. พลตรี ดนัย พัฒน์ เกษมนิรัน ดร์ ผู้ท รงคุณวุฒิกองทัพ บก เป็น ผู้ท รงคุณ วุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๗๑. พลตรี สุภโชค สัมปัตตะวนิช รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๗๒. พลตรี อุสไนท์ เฟื่องพูลนุช รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๗๓. พลตรี วีร ะยุท ธ เพชรบั ว ศัก ดิ์ ผู้ท รงคุณ วุ ฒิกองทั พ บก เป็น ผู้ ท รงคุณ วุฒิพิ เศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๗๔. พลตรี สุ เมธ ไมตรีป ระศาสน์ ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิก องทั พ บก เป็ น ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิเ ศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๗๕. พลตรี จารุ วุ ฒิ ศิ ร ะพลานนท์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิก องทัพ บก เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิพิเ ศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๗๖. พลตรี กมล สุว ภาพ ผู้ท รงคุณ วุฒิกองทัพ บก เป็น ผู้ท รงคุณ วุฒิพิเศษกองทัพ บก
(อัตรา พลโท)
๓๗๗. พลตรี อุ ส าหะ หาญชนบท ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ บก เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๗๘. พลตรี ฤทธี ธนะสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
(อัตรา พลโท)
๓๗๙. พลตรี เทียนชัย รับพร ผู้ช่วยปลัดบัญชีทหารบก เป็น รองปลัดบัญชีทหารบก
๓๘๐. พลตรี ศุภวัฒน์ เชิดธรรม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๔ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๑
๓๘๑. พลตรี เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ เป็น
รองแม่ทัพภาคที่ ๑
๓๘๒. พลตรี สิงหศักดิ์ อุทัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๑
๓๘๓. พลตรี ชลิต เมฆมุกดา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๖ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๒
๓๘๔. พลตรี จารุเกียรติ ชัยวงษ์ เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๒ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๒
๓๘๕. พลตรี สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ ๑ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๓
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๓๘๖. พลตรี ปราการ ชลยุทธ รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๔
๓๘๗. พลตรี นพวงศ์ สุรวิชัย ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๕ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๔
๓๘๘. พลตรี ชรินทร์ อมรแก้ว เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๔ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๔
๓๘๙. พลตรี ราชรักษ์ เรีย นพืชน์ ผู้บัญ ชาการศูน ย์สงครามพิเศษ เป็น รองผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
๓๙๐. พลตรี เยาวดนัย ภู่เจริญยศ ผู้บัญชาการกองพลทหารพัฒนาที่ ๑ เป็น รองแม่ทัพน้อยที่ ๑
๓๙๑. พลตรี ไชยพร รัตแพทย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๓ เป็น รองแม่ทัพน้อยที่ ๒
๓๙๒. พลตรี การุญ รัตนสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ เป็น รองแม่ทัพน้อยที่ ๓
๓๙๓. พลตรี ธนดล สุรารักษ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง เป็น รองเจ้ากรมการทหารช่าง
๓๙๔. พลตรี สุ ชาติ ผ่ องพุ ฒิ ผู้อํา นวยการศูน ย์ เทคโนโลยีท างทหาร เป็น รองเจ้ ากรม
การทหารสื่อสาร
๓๙๕. พลตรี วิชัย โพนุสิต ผู้บัญชาการศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธ
ทหารบก เป็น รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก
๓๙๖. พลตรี พลรบ โชคระดา เสนาธิการกรมพลาธิการทหารบก เป็น รองเจ้ากรมพลาธิการ
ทหารบก
๓๙๗. พลตรี ไตรโรจน์ ครุธเวโช ผู้อํานวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก
เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก
๓๙๘. พลตรี อภิชัย หงษ์ทอง ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ เป็น รองเจ้ากรมยุทธศึกษา
ทหารบก
๓๙๙. พลตรี บุญสันติ แสนสวัสดิ์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า เป็น รองเจ้ากรมยุทธศึกษา
ทหารบก
๔๐๐. พลตรี กฤษฎา อารีรัชชกุล รองเจ้ากรมยุท ธศึกษาทหารบก เป็น รองผู้บัญ ชาการ
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
๔๐๑. พลตรี ทวีชัย กฤษิชีวิน ผู้บัญ ชาการศูน ย์การกําลังสํารอง เป็น รองผู้บัญ ชาการ
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
๔๐๒. พลตรี อํานาจ รัตนภานพ เสนาธิการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็น รองผู้บัญชาการ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
๔๐๓. พลตรี พรชัย ดวงเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น เจ้ากรมการขนส่งทหารบก
๔๐๔. พลตรี ชาติชาย อ่อนน่วม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก
๔๐๕. พลตรี เรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็น ผู้บัญชาการ
กองพลทหารราบที่ ๕
๔๐๖. พลตรี สุทัศน์ จารุมณี เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๓ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๗

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กันยายน ๒๕๕๖

๔๐๗. พลตรี พิชิต ฟูฟุ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๑
๔๐๘. พลตรี สุรินทร์ แพโต ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๑
๔๐๙. พลตรี ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพิษณุโลก เป็น ผู้บัญชาการ
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓
๔๑๐. พลตรี นิรันดร สมุทรสาคร เสนาธิการกองทัพ น้อยที่ ๑ เป็น ผู้บัญ ชาการมณฑล
ทหารบกที่ ๑๑
๔๑๑. พลตรี ชัย กร ประเสริฐสุข ผู้บังคับการจังหวัด ทหารบกราชบุรี เป็น ผู้บัญ ชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๑๓
๔๑๒. พลตรี ณัฐ อินทรเจริญ ผู้บังคับการจังหวัด ทหารบกกาญจนบุรี เป็น ผู้บัญ ชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๑๔
๔๑๓. พลตรี วุ ฒิ แสงจั ก ร ผู้ บั ง คั บ การจั ง หวั ด ทหารบกบุ รี รั ม ย์ เป็ น ผู้ บั ญ ชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๒๑
๔๑๔. พลตรี วิ ษ ณุ ไตรภู มิ ผู้ บั ง คั บ การจั ง หวั ด ทหารบกนครพนม เป็ น ผู้ บั ญ ชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๒๒
๔๑๕. พลตรี ภัท รพล รัก ษนคร ผู้บังคับ การจัง หวัด ทหารบกเลย เป็น ผู้บัญ ชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๒๓
๔๑๖. พลตรี พิเชฐ สุขพงศ์พิสิฐ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ เป็น ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๓๑
๔๑๗. พลตรี ชีวัน โหละบุตร ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกน่าน เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก
ที่ ๓๒
๔๑๘. พลตรี ศรายุธ รังษี ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกตาก เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
๔๑๙. พลตรี เลอชัย มาลีเลิศ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกชุมพร เป็น ผู้บัญชาการมณฑล
ทหารบกที่ ๔๒
๔๒๐. พลตรี อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๑ เป็น ผู้บัญ ชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๑๕
๔๒๑. พลตรี ทรงพล ทองจีน เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหาร
พัฒนาที่ ๓
๔๒๒. พลตรี วิบูลย์พ งศ์ อิน ทะพงษ์ ผู้ชํานาญการกองทัพ บก เป็น ผู้บัง คับ การจัง หวัด
ทหารบกสระบุรี
๔๒๓. พลตรี ธัญญพรหม อัศ วจิน ดา ผู้ท รงคุณ วุฒิสํานักงานปลัด กระทรวงกลาโหม เป็น
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
๔๒๔. พลตรี มนัส คงแป้น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกชุมพร
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๔๒๕. พลตรี เฉลิมพล ธรรมสุนทร เสนาธิการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็น ผู้บัญชาการ
ศูนย์การกําลังสํารอง
๔๒๖. พลตรี ปัญจนัฐ กาญจนานันท์ เสนาธิการกรมการทหารสื่อสาร เป็น ผู้อํานวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร
๔๒๗. พลตรี สาโรช เขีย วขจี ผู้อํ านวยการสถาบัน พยาธิ วิ ท ยา ศู น ย์อํ านวยการแพทย์
พระมงกุฎเกล้า เป็น ผู้อํานวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก
๔๒๘. พลตรี อุกฤษณ์ อากาศวิภาต ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๗ เป็น เสนาธิการ
กองทัพภาคที่ ๓
๔๒๙. พลตรี วัฒนชัย ประสานเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๔
๔๓๐. พลตรี วิบูล ขยันกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการป้องกันภัย
ทางอากาศกองทัพบก
๔๓๑. พลตรี บัญชา ทองวิลัย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๑
๔๓๒. พลตรี สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
ผู้ชํานาญการกองทัพบก
๔๓๓. พลตรี อธิวุธ เขียนวิจิตร หัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๔๓๔. พันเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
๔๓๕. พันเอก ธรากร ธรรมวินทร เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๖
๔๓๖. พันเอก บรรเจิด ฉางปูนทอง เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ ๑
๔๓๗. พันเอก สมชัย ปิยะธรรมดารา เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง
๔๓๘. พันเอก นพดล ยิ้มถนอม เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ
๔๓๙. พันเอก ชัยยุทธ พร้อมสุข เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า
๔๔๐. พันเอก ศิริศักดิ์ เทศนา เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก
๔๔๑. พันเอก ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า เป็น ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ
๔๔๒. พันเอก ชัยวัฒน์ จํารัส เป็น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก
๔๔๓. พันเอก ฐิตินันท์ อุตมัง เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
๔๔๔. พันเอก มนตรี กําแพงเศรษฐ เป็น ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔
๔๔๕. พัน เอก อาวุ ธ เอมวงศ์ เป็น ผู้ บัญ ชาการศูน ย์ ซ่อมสร้างสิ่งอุ ปกรณ์สายสรรพาวุ ธ
กรมสรรพาวุธทหารบก
๔๔๖. พันเอก จุฬาพงศ์ สกุลศักดิ์ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก
๔๔๗. พันเอก สิงห์ทอง หมีทอง เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกกาญจนบุรี
๔๔๘. พันเอก ชาติชาย ขันสุวรรณ เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี
๔๔๙. พันเอก วรทัต สุพัฒนานนท์ เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเลย
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๔๕๐. พันเอก สนธยา ศรีเจริญ เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกนครพนม
๔๕๑. พันเอก ธนกร จงอุตส่าห์ เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสกลนคร
๔๕๒. พันเอก นคร สุขประเสริฐ เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด
๔๕๓. พันเอก เสริมศักดิ์ นิยะโมสถ เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์
๔๕๔. พันเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกน่าน
๔๕๕. พันเอก พัฒนา มาตร์มงคล เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย
๔๕๖. พันเอก การุณ ขุนสูงเนิน เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกตาก
๔๕๗. พันเอก ไสว พลการ เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์
๔๕๘. พันเอก ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพิษณุโลก
๔๕๙. พันเอก ธีร์ณฉัฏฐ์ จินดาเงิน เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี
๔๖๐. พันเอก ฐิติวุฒิ อ่วมพริ้ง เป็น เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๒
๔๖๑. พันเอก สมพงษ์ ไทรงาม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๔๖๒. พันเอก เมธี พยอมหอม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๔๖๓. พันเอก ธนา จารุวัต เป็น เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๓
๔๖๔. พันเอก ชาญชัย นาควรางกูร เป็น เสนาธิการกรมการทหารสื่อสาร
๔๖๕. พันเอก พิษณุ บุญรักษา เป็น เสนาธิการกรมพลาธิการทหารบก
๔๖๖. พันเอก สุรพล วันเพ็ญ เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
๔๖๗. พันเอก โกญจนาท ศุกระเศรณี เป็น เสนาธิการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
๔๖๘. พันเอก ณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์ เป็น เจ้ากรมการเงินทหารบก
๔๖๙. พันเอก ชลอ เหาะเจริญสุข เป็น ผู้ช่วยปลัดบัญชีทหารบก
๔๗๐. พันเอก สมภพ ยะโสภา เป็น ผู้ช่วยปลัดบัญชีทหารบก
๔๗๑. พันเอก จัดพล วุฑฒกนก เป็น ผู้อํานวยการสถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อํานวยการแพทย์
พระมงกุฎเกล้า
๔๗๒. พันเอก เธียรทรรศน์ เกตุตรีกรณ์ เป็น ผู้อํานวยการส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า
๔๗๓. พันเอก วิชัย ประยูรวิวัฒน์ เป็น ผู้อํานวยการกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า
๔๗๔. พันเอก สิทธิชัย จิตสมจินต์ เป็น ผู้อํานวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
๔๗๕. พันเอก สุทัศน์ วาณิชเสนี เป็น ผู้อํานวยการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
๔๗๖. พันเอกหญิง มยุรี สิริสัมพันธ์ เป็น ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
๔๗๗. พัน เอก ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา
สํานักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
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๔๗๘. พัน เอก เรืองศั กดิ์ สว่างแจ้ง เป็น นายทหารฝ่า ยเสนาธิ การประจําผู้บัง คับบัญ ชา
สํานักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
๔๗๙. พันเอก วีระ ลือวิชนะ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา สํานักงาน
ผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
๔๘๐. พันเอก ชํานาญ เกิดผล เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพบก
๔๘๑. พันเอก อาทิตย์ วัฒนะบุตร เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพบก
๔๘๒. พันเอก เชาวเลข ชยันตร์สุภาพ เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพบก
๔๘๓. พันเอก พินิจ แสงแก้ว เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๔๘๔. พันเอก ทนง น้ําวล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๔๘๕. พันเอก ณัฐวัฒน์ อัคนิบุตร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๔๘๖. พันเอก เกษม เบญจนิรัติศัย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๔๘๗. พันเอก คํารณ หะวะนิช เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๔๘๘. พันเอก ธีรชัย หอมสุคนธ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๔๘๙. พันเอก จักรชัย โมกขะสมิต เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๔๙๐. พันเอก วิโรจน์ อารีย์กุล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๔๙๑. พันเอก ชัยวัธน์ ไชยสวัสดิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๔๙๒. พันเอก บุญธัม สามปรุ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๔๙๓. พันเอก มานะ นามพันธุ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๔๙๔. พันเอก ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๔๙๕. พันเอก กิติพล ประเสริฐสุข เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๔๙๖. พันเอก วรวิทย์ วรรธนะศักดิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๔๙๗. พันเอก บรรณวัฒน์ มาโกมล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๔๙๘. พันเอก สุวัจน์ แย้มสงค์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๔๙๙. พันเอก ดิเรก พรมบาง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๐๐. พันเอก เอนก ศิริสุวรรณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๐๑. พันเอก เกรียงไกร ไกรลาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๐๒. พันเอก สิทธิ์ แป้นกลาง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๐๓. พันเอก เศรษฐศิริ ตรีศักดิ์ศรี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๐๔. พันเอก ธํารงค์พันธุ์ อ่อนอนงค์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๐๕. พันเอก เริงชัย กาญจนารมย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๐๖. พันเอก ปัญญา จันทร์ถนอมสุข เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๐๗. พันเอก พรชัย ดุริยพันธ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
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หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

ชาตรี เศรษฐกร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
วัฒนา ดาวมณี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
วีรนันท์ ทองสุก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ปริญญา สุจริตตานันท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ยุทธนา ปานมุข เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
สิรวิชญ์ พะวงผล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
สราวุธ กาพย์เดโช เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
สนธิรัตน์ นาครัตน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
บํารุง ศรีเสวก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
อติเทพ กุลตัณฑ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
หัตถี สร้อยนาค เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
รณณรงค์ โคตรดํารงค์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ปาลิต จุลกะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ธนชาต แสงภัทรเนตร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
คมศร เกตุทิพย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
วชิราวิโรจน์ นาควิโรจน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เจตน์พัธน์ ศรีวงศ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ธัชพล กนกฉันท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
หาญณรงค์ รักษ์ศรีทอง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ศุภสิทธิ์ งามเอก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
สุรพจน์ พงษ์ประสิทธิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ธัญญา เกียรติสาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
วิศิษฐ โชตะมังสะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ชัยยุทธ หมื่นสายญาติ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ทวีวัฒน์ บูรณสิงห์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ประยงค์ กล้าหาญ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
สนอง ชูดวง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ชัยชนะ บุญประสิทธิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
วรสิญจ์ ภักดีณรงค์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เจษฏา ทองงามขํา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ทวีศักดิ์ ไชยโย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
อนุศักดิ์ สิงห์อาษา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๑๕ กันยายน ๒๕๕๖

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง
๕๔๐.
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๑๕ กันยายน ๒๕๕๖

พันเอก ประวิตร ฉายะบุตร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอก บัณฑิต จันทะยานี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอก สุพจน์ ตันติถาวร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอก กฤชนนท์ ศิริพร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอก ครรชิตพล เจริญมิตร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอก อภิไธย สว่างภพ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอก ทวี เอี่ยมสําอาง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอก วัลลภ ไชยลาโภ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอก สันติพจน์ เที่ยงอรุณธรรม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอก สัญญา ไอยรารัตน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอก ชาตินักรบ แสงสว่าง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอกหญิง วาสินี เทียบศรไชย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอกหญิง ศิริพร สันติวรวุฒิ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอกหญิง สุภัททา เต็มบุญเกียรติ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
กองทัพเรือ
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ
พลเรื อ เอก ชั ย วั ฒ น์ เอี่ ย มสมุ ท ร หั ว หน้ า คณะนายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ
พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ เสนาธิการทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทหารเรือ
พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็น เสนาธิการทหารเรือ
พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการ

๕๕๔.
๕๕๕.
ผู้บังคับบัญชา
๕๕๖.
๕๕๗.
๕๕๘.
ทหารเรือ
๕๕๙. พลเรื อ โท พจนา เผื อ กผ่ อ ง รองเสนาธิ ก ารทหารเรื อ เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษ
กองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
๕๖๐. พลเรือโท ชัย ณรงค์ เจริญ รักษ์ ผู้บัญ ชาการฐานทัพ เรือสัต หีบ เป็น หัว หน้าคณะ
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา
๕๖๑. พลเรือโท สุภวัฒ น์ สมุท รสาคร ผู้ท รงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณ วุฒิ
พิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
๕๖๒. พลเรือโท พิจารณ์ ธีรเนตร รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
๕๖๓. พลเรือโท ณะ อารีนิจ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
(อัตรา พลเรือเอก)
๕๖๔. พลเรือโท ธนะรัตน์ อุบล รองเสนาธิการทหารเรือ เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง
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๑๕ กันยายน ๒๕๕๖

๕๖๕. พลเรือโท อนุทัย รัตตะรังสี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็น ผู้ท รงคุณ วุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
๕๖๖. พลเรือโท อภิชัย อมาตยกุล รองเสนาธิการทหารเรือ เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ
๕๖๗. พลเรือโท ฉัตรชัย ทัตตะวร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
๕๖๘. พลเรือโท บรรจบ ปรีชา ผู้ท รงคุณ วุฒิพิเศษกองทัพ เรือ เป็น ผู้ท รงคุณ วุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
๕๖๙. พลเรือโท สรชา ศรประทุม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
๕๗๐. พลเรือโท ประสาน สุขเกษตร หั วหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองผู้บั ญชาการ
ทหารสูงสุด เป็น ที่ปรึกษากองทัพเรือ
๕๗๑. พลเรือโท วัลลภ หังสวนัส ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายกําลังพล เป็น รองหัวหน้า
คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา
๕๗๒. พลเรื อ โท สุ ธี ร์ ธรรมประดิ ษ ฐ์ ที่ ป รึ ก ษากองทั พ เรื อ เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษ
กองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๕๗๓. พลเรือโท บงสุช สิงห์ณรงค์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น ที่ปรึกษากองทัพเรือ
๕๗๔. พลเรือโท เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายกิจการพลเรือน เป็น
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
๕๗๕. พลเรือโท รุ่งศักดิ์ เสรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียน
นายเรือ
๕๗๖. พลเรือโท กิติพัฒน์ วัฒนาวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพ เรือ เป็น เจ้ากรมแพทย์
ทหารเรือ
๕๗๗. พลเรื อ โท ยุ ท ธนา เกิ ด ด้ ว ยบุ ญ ผู้ ช่ ว ยเสนาธิก ารทหารเรื อ ฝ่า ยยุท ธบริ ก าร เป็ น
รองเสนาธิการทหารเรือ
๕๗๘. พลเรื อ โท สุ ริ ย ะ พรสุ ริ ย ะ รองหั ว หน้ า คณะนายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
ผู้บังคับบัญชา เป็น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ
๕๗๙. พลเรือโท ไกรวุธ วัฒนธรรม ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายการข่าว เป็น รองเสนาธิการ
ทหารเรือ
๕๘๐. พลเรือโท พัลลภ ตมิศานนท์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธการ เป็น รองเสนาธิการ
ทหารเรือ
๕๘๑. พลเรือโท นาวิน ธนเนตร เสนาธิการกองเรือยุทธการ เป็น รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
๕๘๒. พลเรือ โท พลเดช เจริ ญ พูล หัว หน้ านายทหารฝ่า ยเสนาธิก ารประจํ าผู้ บัญ ชาการ
ทหารเรือ เป็น เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ
๕๘๓. พลเรือตรี วสันต์ แจ้งยอดสุข เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็น รองผู้บัญ ชาการ
กองเรือยุทธการ

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง
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๑๕ กันยายน ๒๕๕๖

๕๘๔. พลเรื อ ตรี ประยุ ท ธ์ เกิ ด ภู่ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก องทั พ เรื อ เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษ
กองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๕๘๕. พลเรือตรี สุรพจน์ ทองสิมา ผู้อํานวยการศูนย์ส่งกําลัง กรมพลาธิการทหารเรือ เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๕๘๖. พลเรือตรี ขรรค์ชัย สมบูร ณ์สุข รองเจ้ากรมอู่ท หารเรือ เป็น ผู้ท รงคุณ วุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๕๘๗. พลเรื อ ตรี ชั ช วรรณ งามปลั่ ง เจ้ า กรมจเรทหารเรื อ เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษ
กองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๕๘๘. พลเรื อ ตรี สุ ร ชา ทองพิ ล า ผู้ ช่ ว ยหั ว หน้ า คณะนายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
ผู้บังคับบัญชา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๕๘๙. พลเรือตรี ศักดิ์น รินทร์ เจริญสุข ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
เป็น เสนาธิการกองเรือยุทธการ
๕๙๐. พลเรือตรี เรืองทิพ ย์ เทีย นทอง ผู้ชํานาญการกองทัพ เรือ เป็น หัว หน้านายทหาร
ฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บัญชาการทหารเรือ
๕๙๑. พลเรือตรี ชนินทร์ ชุณหรัชพันธุ์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองเสนาธิการทหาร
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๕๙๒. พลเรือตรี เผดิมพงศ์ รุมาคม ผู้ท รงคุณ วุฒิก องทัพ เรือ เป็น ผู้ท รงคุณ วุฒิพิเ ศษ
กองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๕๙๓. พลเรือตรี จําลอง วังส์ด่าน รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๕๙๔. พลเรือตรี หม่อมหลวงบวรลักษณ์ กมลาศน์ ผู้อํานวยการสํานักงานวิจัยและพัฒนาการ
ทางทหารกองทัพเรือ เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายกําลังพล
๕๙๕. พลเรือตรี วีร ะพัน ธ์ สุข ก้อน ผู้บัญ ชาการฐานทัพ เรือพังงา ทัพ เรือภาคที่ ๓ เป็น
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
๕๙๖. พลเรือตรี ประดิษฐ์ ศิริคุปต์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๕๙๗. พลเรือตรี ศิริชัย เทียนศิริ ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๕๙๘. พลเรือตรี ไชยยศ สุนทรนาค รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๕๙๙. พลเรือตรี โชติวัฒน์ สาริกะวณิช รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
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๖๐๐. พลเรือตรี สฤษดิ์ชัย สุทธิพงศ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๖๐๑. พลเรือตรี สมปอง สังข์สุว รรณ รองผู้บัญ ชาการหน่ว ยบัญ ชาการนาวิกโยธิน เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๖๐๒. พลเรื อ ตรี วั ฒ นชั ย ปิ ย ภั ท ร์ รองเจ้ า กรมอู่ ท หารเรื อ เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษ
กองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๖๐๓. พลเรื อ ตรี ทวี กาญจนวิ สุท ธิ์ ผู้ ท รงคุณ วุฒิ กองทั พ เรือ เป็ น ผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ พิ เ ศษ
กองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๖๐๔. พลเรือตรี อดุงสวัสดิ์ พุ่มพวง รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๖๐๕. พลเรือตรี สรรเสริญ ทิพนาวารัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๖๐๖. พลเรือตรี ประจิตร บุณยนิยม รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๖๐๗. พลเรือตรี วิทวัส ณ นคร เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๖๐๘. พลเรือตรี คณิต ศริพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
(อัตรา พลเรือโท)
๖๐๙. พลเรือตรี ดนัยศักดิ์ กาญจนะวสิต รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการ
ทหารเรือฝ่ายการข่าว
๖๑๐. พลเรือตรี จีร พัฒ น์ ปานสกุณ เจ้า กรมการเงิน ทหารเรือ เป็น ผู้ช่ว ยเสนาธิก าร
ทหารเรือฝ่ายยุทธบริการ
๖๑๑. พลเรือตรี ประพฤติพร อักษรมัต เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการ
ทหารเรือฝ่ายกิจการพลเรือน
๖๑๒. พลเรือตรี วิฑูรย์ ตัณฑิกุล รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็น เจ้ากรมอุทกศาสตร์
๖๑๓. พลเรือตรี พงษ์เทพ หนูเทพ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการ
ทหารเรือฝ่ายยุทธการ
๖๑๔. พลเรือตรี สุร ะพล ไทยพีร ะกุล เจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ เป็น ผู้ชํา นาญการ
กองทัพเรือ
๖๑๕. พลเรือตรี สมศักดิ์ พยัคคง รองผู้อํานวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
เป็น รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ
๖๑๖. พลเรือตรี พิทักษ์ พิบูลทิพย์ เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ
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๖๑๗. พลเรือตรี อนันต์ สุขณียุทธ ผู้อํานวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ
เป็น รองผู้อํานวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
๖๑๘. พลเรือตรี วีระพันธ์ บางท่าไม้ รองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ เป็น ผู้อํานวยการ
ศูนย์ส่งกําลัง กรมพลาธิการทหารเรือ
๖๑๙. พลเรือตรี ไพฑูรย์ ประสพสิน ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ เป็น
ผู้อํานวยการสํานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ
๖๒๐. พลเรือตรี ไตรขวัญ ไกรฤกษ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็น รองผู้บัญชาการ
โรงเรียนนายเรือ
๖๒๑. พลเรือตรี นฤดม ชวนะเสน รองผู้บัญ ชาการทัพ เรือภาคที่ ๓ เป็น รองเจ้า กรม
ยุทธศึกษาทหารเรือ
๖๒๒. พลเรื อ ตรี สุ ร เสน ตวงวรนั น ท์ ผู้ อํ า นวยการโรงพยาบาลสมเด็ จ พระปิ่ น เกล้ า
กรมแพทย์ทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
๖๒๓. พลเรือตรี อธิน าถ ปะจายะกฤตย์ รองเจ้ากรมสรรพาวุธ ทหารเรือ เป็น เจ้ากรม
อิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ
๖๒๔. พลเรื อ ตรี จุ ม พล ลุ ม พิ ก านนท์ เสนาธิ ก ารโรงเรีย นนายเรื อ เป็ น ผู้ อํา นวยการ
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
๖๒๕. พลเรือตรี สายันต์ ประสงค์สําเร็จ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองผู้บัญชาการ
ทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ
๖๒๖. พลเรือตรี สุชีพ หวังไมตรี หัวหน้าฝ่ายศึกษา โรงเรีย นนายเรือ เป็น ผู้บัญ ชาการ
กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
๖๒๗. พลเรือตรี พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย ผู้บัญ ชาการกองเรือลําน้ํา กองเรือยุทธการ เป็น
รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ
๖๒๘. พลเรือตรี ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษา
ทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
๖๒๙. พลเรือตรี โสภณ วัฒนมงคล เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารเรือ เป็น เจ้ากรมช่างโยธา
ทหารเรือ
๖๓๐. พลเรือตรี ไพโรจน์ อุ่นใจ เจ้ากรมกําลังพลทหารเรือ เป็น เจ้ากรมจเรทหารเรือ
๖๓๑. พลเรือตรี ปิติ วัลยะเพ็ชร์ ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ
เป็น เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
๖๓๒. พลเรือตรี รังสรรค์ โตอรุณ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือลําน้ํา
กองเรือยุทธการ
๖๓๓. พลเรือตรี ปัญจวัชร์ วิสุทธิทรัพย์ รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการ
ฐานทัพเรือสัตหีบ
๖๓๔. พลเรือตรี นวพล ดํารงพงศ์ ผู้อํานวยการสํานักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ เป็น
เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารเรือ
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๖๓๕. พลเรื อ ตรี เจริ ญ ศั ก ดิ์ มารั ต นะ เจ้ า กรมการขนส่ ง ทหารเรื อ เป็ น ผู้ บั ญ ชาการ
ฐานทัพเรือกรุงเทพ
๖๓๖. พลเรื อ ตรี นฤดม แป้ น เจริ ญ หั ว หน้ า นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า ผู้ ช่ ว ย
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓
๖๓๗. พลเรือตรี ทวี พิกุลทอง เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็น ผู้ท รงคุณ วุฒิ
กองทัพเรือ
๖๓๘. พลเรือตรี นพพร วุฒิรณฤทธิ์ ผู้บัญ ชาการศูน ย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
๖๓๙. พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา รองปลัดบัญชีทหารเรือ เป็น เจ้ากรมการเงินทหารเรือ
๖๔๐. พลเรือตรี ปัญ ญา เล็กบัว นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํากองบัญชาการกองทัพเรือ
เป็น เจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ
๖๔๑. พลเรื อ ตรี ไตรสิ ท ธิ์ พั น ธุ์ สิท ธิ์ เสนาธิ ก ารฐานทั พ เรื อ สั ต หี บ เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
กองทัพเรือ
๖๔๒. พลเรือตรี เศรษฐสิท ธิ์ จัน ทร์เสนา ผู้ชํา นาญการกองทัพ เรือ เป็น ผู้ท รงคุณ วุฒิ
กองทัพเรือ
๖๔๓. พลเรือตรี สุธีพงศ์ แก้วทับ เลขานุการกองทัพเรือ เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการ
ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
๖๔๔. พลเรือตรี นิเวช บุตรศรี ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
๖๔๕. พลเรือตรี ช่อฉัตร กระเทศ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษา
ทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
๖๔๖. พลเรื อตรี ธีร์ อุป นิสากร ผู้อํานวยการการท่า เรือสั ต หีบ ฐานทัพ เรือสั ต หีบ เป็ น
เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ
๖๔๗. พลเรือตรี พรชัย ปิ่นทอง รองผู้บัญ ชาการทัพ เรือภาคที่ ๒ เป็น รองผู้บัญ ชาการ
ทัพเรือภาคที่ ๑
๖๔๘. พลเรือตรี วิเลิศ สมาบัติ ผู้บัญชาการกองเรือดําน้ํา กองเรือยุทธการ เป็น รองเสนาธิการ
กองเรือยุทธการ
๖๔๙. พลเรือตรี ภาณุ บุณยะวิโรจ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
เป็น ผู้บัญชาการกองเรือดําน้ํา กองเรือยุทธการ
๖๕๐. พลเรือตรี ธานิ น ทร์ ลิ ขิต วงศ์ หั ว หน้ านายทหารฝ่ ายเสนาธิก ารประจํ าเสนาธิ การ
ทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ
๖๕๑. พลเรือตรี สุรพล คุปตะพันธ์ ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ เป็น รองผู้บัญชาการ
ทัพเรือภาคที่ ๒
๖๕๒. พลเรือตรี นพดล สุภากร ผู้บัญชาการหน่ว ยบัญ ชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
เป็น รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
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๖๕๓. พลเรือตรี อําพล เที่ยงสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้บัญ ชาการศูน ย์การฝึก
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
๖๕๔. พลเรือตรี สิริบุญ สุคนธมาน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการ
นาวิกโยธิน
๖๕๕. พลเรือตรี มิ่ง อิ่มวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
๖๕๖. พลเรือตรี พิสุทธิ์ ไข่สุวรรณ ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า
กรมอู่ทหารเรือ เป็น ผู้อํานวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ
๖๕๗. พลเรือตรี สุพจน์ คลังวิจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์
๖๕๘. พลเรือตรี มนต์ชัย กาทอง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
๖๕๙. พลเรื อ ตรี วสั น ต์ บุ ญ เนื อ ง ผู้ ช่ ว ยหั ว หน้ า นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า รอง
ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓
๖๖๐. พลเรือตรี รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
๖๖๑. พลเรือตรี วัชรา พวงไสว ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
๖๖๒. พลเรือตรี สมภพ สุวิท ยาลังการ เสนาธิการทัพ เรือ ภาคที่ ๒ เป็น ผู้บัญ ชาการ
กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
๖๖๓. พลเรือตรี สมหมาย วงษ์จันทร์ รองปลัดบัญชีทหารเรือ เป็น เจ้ากรมกําลังพลทหารเรือ
๖๖๔. พลเรือตรี ทิว า ดาราเมือง เสนาธิการทัพ เรือ ภาคที่ ๑ เป็น หัว หน้า นายทหาร
ฝ่ายเสนาธิการประจําผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
๖๖๕. พลเรือตรี สมประสงค์ นิลสมัย ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บัญชาการ
ทหารเรือ เป็น เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ
๖๖๖. พลเรือตรี เผดิม เนินฉาย นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํากองบัญชาการกองทัพเรือ
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําเสนาธิการทหารเรือ
๖๖๗. พลเรือตรี ชัชชัย โพธิพรรค ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้อํานวยการการท่าเรือสัตหีบ
ฐานทัพเรือสัตหีบ
๖๖๘. พลเรือตรี ประดิษฐ สําอางค์อินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
ฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
๖๖๙. นาวาเอก สมคิด พิมลสมบูรณ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๗๐. นาวาเอกหญิง สุปาณี เชาวน์แหลม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๗๑. นาวาเอก บรรเจิด วิภาตะวิท ย์ เป็น ผู้อํานวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติว งศ์
ฐานทัพเรือสัตหีบ
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๖๗๒. นาวาเอก โสภณ รัต นสุมาวงศ์ เป็น ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่น เกล้า
กรมแพทย์ทหารเรือ
๖๗๓. นาวาเอก นพดล เรืองสมัย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๗๔. นาวาเอก สุรวิทย์ อาษานอก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๗๕. นาวาเอกหญิง ชูทิพย์ ทิพยบุญทอง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๗๖. นาวาเอกหญิง พารณี ศีลพิพัฒน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๗๗. นาวาเอกหญิง ประชิตร เผื่อนพิภพ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๗๘. นาวาเอก เสริมเกียรติ จันทรสอาด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๗๙. นาวาเอก นพพงษ์ อุบลนุช เป็น ผู้อํานวยการสํานักงานพระธรรมนูญทหารเรือ
๖๘๐. นาวาเอกหญิง ยุพดี ถีระวงศ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๘๑. นาวาเอกหญิง สุภสาโรช พูลเกษ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๘๒. นาวาเอก ศักดิ์สิทธิ์ ยังวิจิตร เป็น รองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ
๖๘๓. นาวาเอก อุบล อินทรพิทักษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๘๔. นาวาเอก สงกรานต์ ต่อศรี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๘๕. นาวาเอก ธีระพงษ์ มูลละ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๘๖. นาวาเอก ปิยพันธ์ สุรินทร์วงศ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๘๗. นาวาเอก พร้อมสรรพ์ วุฑฒกนก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๘๘. นาวาเอก สุทธิไชย รังสิโรดม์โกมล เป็น รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ
๖๘๙. นาวาเอก เธียรศิริ มนต์ไตรเวศย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๙๐. นาวาเอก คชวัทน์ ประสานนิล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๙๑. นาวาเอก บรรพต เกิดภู่ เป็น เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑
๖๙๒. นาวาเอก รัษฎางค์ ธีรเนตร เป็น ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
๖๙๓. นาวาเอก เกรียงเดช รัตนปัญญากุล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๙๔. นาวาเอก ธนพล วิชัยลักขณา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๙๕. นาวาเอก อภิรัตน์ มีอิ่ม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๙๖. นาวาเอก ยุจ พิจิตรชุมพล เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บัญชาการ
กองเรือยุทธการ
๖๙๗. นาวาเอก กฤษฎาภรณ์ พันธุมโพธิ เป็น รองปลัดบัญชีทหารเรือ
๖๙๘. นาวาเอก ฉลอง อิน ทรเสมา เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํากองบัญ ชาการ
กองทัพเรือ
๖๙๙. นาวาเอก อนุพ งศ์ อิ ศรางกู ร ณ อยุธ ยา เป็น นายทหารฝ่ ายเสนาธิ การประจํ า
กองบัญชาการกองทัพเรือ
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๗๐๐. นาวาเอก สุชา เคี่ยมทองคํา เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา
ผู้บังคับบัญชา
๗๐๑. นาวาเอก เสรีภาพ สุขเจริญ เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพเรือ
๗๐๒. นาวาเอก ชัชวาลย์ มีสวัสดิ์ เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพเรือ
๗๐๓. นาวาเอก พงศกร กุวานนท์ เป็น ผู้อํานวยการสํานักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ
๗๐๔. นาวาเอก วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ เป็น หัวหน้าฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ
๗๐๕. นาวาเอก สิทธิพร มาศเกษม เป็น เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒
๗๐๖. นาวาเอก สุพจน์ ภู่ระหงษ์ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองผู้บัญชาการ
ทหารเรือ
๗๐๗. นาวาเอก วรรณพล กล่อมแก้ว เป็น ผู้ช่วยหัว หน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา
ผู้บัญชาการทหารเรือ
๗๐๘. นาวาเอก ปกรณ์ วานิช เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๗๐๙. นาวาเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เป็น รองปลัดบัญชีทหารเรือ
๗๑๐. นาวาเอกหญิง นรีรัตน์ กุลวานิช เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๗๑๑. นาวาเอก บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ เป็น เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ
๗๑๒. นาวาเอก พงศชาญ เพ็ชรเทศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๗๑๓. นาวาเอก กาญจน์ ดีอุบล เป็น เลขานุการกองทัพเรือ
๗๑๔. นาวาเอกหญิง ปณิธิ จั่นทอง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
๗๑๕. พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
เป็น รองผู้บัญชาการทหารอากาศ
๗๑๖. พลอากาศเอก อารยะ งามประมวญ เสนาธิ ก ารทหารอากาศ เป็ น ประธาน
คณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ
๗๑๗. พลอากาศเอก ธงชั ย แฉล้ ม เขตร หั ว หน้ า คณะนายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
ผู้บังคับบัญชา เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
๗๑๘. พลอากาศเอก วิโรจน์ นิสยันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ
กองทัพอากาศ
๗๑๙. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น เสนาธิการทหารอากาศ
๗๒๐. พลอากาศโท ยุท ธนา สุกุมลจัน ทร์ ผู้บัญ ชาการหน่วยบัญ ชาการอากาศโยธิน เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๗๒๑. พลอากาศโท ภูมิใจ วิบูลย์รณรงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
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๗๒๒. พลอากาศโท พลเทพ โหมดสุวรรณ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น ผู้บัญ ชาการ
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
๗๒๓. พลอากาศโท อานนท์ จารยะพัน ธ์ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น หัว หน้าคณะ
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา
๗๒๔. พลอากาศโท ฤกษ์ฤทธิ์ พวงทอง รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๗๒๕. พลอากาศโท อนิรุท กิตติรัตน์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายกิจการพลเรือน เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๗๒๖. พลอากาศโท อดิศักดิ์ เจิมวรรธนะ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายส่งกําลังบํารุง เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๗๒๗. พลอากาศโท หม่อมหลวงชนากร วรวรรณ เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๗๒๘. พลอากาศโท พัฒนพล กานต์รัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๗๒๙. พลอากาศโท เมธา สังข์วิจิตร ผู้อํานวยการศูน ย์วิจัยพัฒ นาวิท ยาศาสตร์เทคโนโลยี
การบินและอวกาศกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๗๓๐. พลอากาศโท ณรงค์ เหล่าธีระเชาวน์ ปลัดบัญชีทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๗๓๑. พลอากาศโท นิคม วงศ์ดรุณีย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๗๓๒. พลอากาศโท สุท ธิพัน ธ์ กฤษณคุปต์ ผู้ช่ว ยเสนาธิก ารทหารอากาศฝ่า ยข่า ว เป็น
รองเสนาธิการทหารอากาศ
๗๓๓. พลอากาศโท วรฉัตร ธารีฉัตร รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็น
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
๗๓๔. พลอากาศโท อนัน ตศัก ดิ์ อะดุงเดชจรูญ หัว หน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
๗๓๕. พลอากาศโท ทวิเดนศ อังศุสิงห์ รองผู้บัญ ชาการกรมควบคุมการปฏิบัติท างอากาศ
เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายข่าว
๗๓๖. พลอากาศโท ศิว เกีย รติ์ ชเยมะ ผู้ช่ว ยเสนาธิการทหารอากาศฝ่า ยกํา ลัง พล เป็น
รองเสนาธิการทหารอากาศ
๗๓๗. พลอากาศโท จอม รุ่ ง สว่ า ง ผู้ ช่ ว ยเสนาธิ ก ารทหารอากาศฝ่ า ยยุ ท ธการ เป็ น
รองเสนาธิการทหารอากาศ
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๗๓๘. พลอากาศโท สุร ศักดิ์ หมู่พ ยัคฆ์ ผู้ท รงคุณ วุฒิพิเศษกองทัพ อากาศ เป็น เจ้ากรม
สรรพาวุธทหารอากาศ
๗๓๙. พลอากาศโท บุญ สืบ ประสิท ธิ์ ผู้ท รงคุณ วุฒิพิเศษกองทัพ อากาศ เป็น เจ้า กรม
ช่างอากาศ
๗๔๐. พลอากาศโท ถาวร มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ เป็น รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
๗๔๑. พลอากาศตรี เจษฎา วิ จ ารณ์ ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานพั ฒ นาระบบราชการ
กองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๗๔๒. พลอากาศตรี โสภณ สรรพนุเคราะห์ เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศทหารอากาศ เป็น
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
๗๔๓. พลอากาศตรี ธีรภาพ เสนะวงศ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็น เจ้ากรมแพทย์
ทหารอากาศ
๗๔๔. พลอากาศตรี วิจิตร์ จิตร์ภักดี รองปลัดบัญชีทหารอากาศ เป็น ปลัดบัญชีทหารอากาศ
๗๔๕. พลอากาศตรี ประทาน สิริสรรพ ผู้ชํานาญการกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๗๔๖. พลอากาศตรี ประกิต ศกุณสิงห์ รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็น
เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
๗๔๗. พลอากาศตรี ฤทธิชัย ภู่โกสีห์ รองผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
การบินและอวกาศกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๗๔๘. พลอากาศตรี นุวัฒน์ เกียรติพันธุ์ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๗๔๙. พลอากาศตรี วิสุรินทร์ มูลละ เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ เป็น หัวหน้านายทหาร
ฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บัญชาการทหารอากาศ
๗๕๐. พลอากาศตรี มณฑล สัชฌุกร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๗๕๑. พลอากาศตรี อุทิศ ศิริคุปต์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๗๕๒. พลอากาศตรี เชิดพงศ์ เอี่ยมสมุทร ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๗๕๓. พลอากาศตรี ชู ช าติ บุ ญ ชั ย รองผู้ บั ญ ชาการหน่ ว ยบั ญ ชาการอากาศโยธิ น เป็ น
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายกิจการพลเรือน
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๗๕๔. พลอากาศตรี นิทัศน์ ศิริมาศ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหาร
อากาศฝ่ายส่งกําลังบํารุง
๗๕๕. พลอากาศตรี ยรรยง คันธสร เจ้ากรมกําลังพลทหารอากาศ เป็น ผู้ช่ว ยเสนาธิการ
ทหารอากาศฝ่ายกําลังพล
๗๕๖. พลอากาศตรี สุทธิพงษ์ อินทรียงค์ เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการ
ทหารอากาศฝ่ายยุทธการ
๗๕๗. พลอากาศตรี นิ รั น ดร์ ยิ้ ม สรวล รองปลั ด บั ญ ชี ท หาร เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษ
กองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๗๕๘. พลอากาศตรี บุญเอนก ดวงอุไร รองเจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๗๕๙. พลอากาศตรี ชัยพล รุมรัตนะ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๗๖๐. พลอากาศตรี ยงยุทธ หาบุปผา รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๗๖๑. พลอากาศตรี สมาน สัง ขรณ์ ผู้บังคับการศูน ย์เฮลิค อปเตอร์พ ระราชพาหนะ เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๗๖๒. พลอากาศตรี เลิศฤทธิ์ เศศะเทศานนท์ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา
ผู้บังคับบัญชา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๗๖๓. พลอากาศตรี ฉลาด นนทสถิต ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๗๖๔. พลอากาศตรี ปราโมทย์ ตีรณะธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๗๖๕. พลอากาศตรี ชาติชาย รอดบุญพา ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๗๖๖. พลอากาศตรี การุณ เก่งสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น ผู้ท รงคุณ วุฒิพิเศษ
กองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๗๖๗. พลอากาศตรี ศุภโชค จิตรวาณิช ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์
ทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๗๖๘. พลอากาศตรี เอกรั ฐ ษรานุ รั ก ษ์ รองผู้ อํ า นวยการศู น ย์ วิ จั ย พั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เป็น เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศทหารอากาศ
๗๖๙. พลอากาศตรี สุชิน วรรณโรจน์ ผู้บังคับการศูนย์ทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการ
อากาศโยยิน เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
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๗๗๐. พลอากาศตรี สุรสิทธิ์ โหละสุต เสนาธิการกรมช่างอากาศ เป็น รองเจ้ากรมช่างอากาศ
๗๗๑. พลอากาศตรี สราวุ ธ กลิ่ น พั น ธ์ ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานวิ จั ย ศู น ย์ วิ จั ย พั ฒ นา
วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี การบิน และอวกาศกองทั พ อากาศ เป็น รองผู้ อํานวยการศู น ย์วิ จัย พั ฒ นา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
๗๗๒. พลอากาศตรี พงศธร ไชยเสน ผู้ช่ว ยปลัด บัญ ชีท หารอากาศ เป็น เจ้ากรมการเงิน
ทหารอากาศ
๗๗๓. พลอากาศตรี วิโรจน์ หอมทรัพย์ ผู้อํานวยการกองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ
เป็น รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ
๗๗๔. พลอากาศตรี สุ ร ศั ก ดิ์ โปร่ ง จั น ทึ ก เสนาธิ ก ารกรมแพทย์ ท หารอากาศ เป็ น
รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
๗๗๕. พลอากาศตรีหญิง ประอรณี ถนัด พจนามาตย์ ผู้ช่ว ยปลัด บัญ ชีท หารอากาศ เป็น
รองปลัดบัญชีทหารอากาศ
๗๗๖. พลอากาศตรี ประคอง จั น ทร์ ศ รี เสนาธิ ก ารกรมสรรพาวุ ธ ทหารอากาศ เป็ น
รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๗๗๗. พลอากาศตรี ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ เป็น เจ้ากรมยุทธการ
ทหารอากาศ
๗๗๘. พลอากาศตรี พลินทร์ ทิมบรรเจิด ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น เจ้ากรมพลาธิการ
ทหารอากาศ
๗๗๙. พลอากาศตรี พิชัย เขม้นจันทร์ เสนาธิการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็น
รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
๗๘๐. พลอากาศตรี ธนู ปานสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น เจ้ากรมสารบรรณ
ทหารอากาศ
๗๘๑. พลอากาศตรี ชวดล สัน ตยานนท์ ผู้ท รงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น ผู้อํานวยการ
สํานักงานพัฒนาระบบราชการทหารอากาศ
๗๘๒. พลอากาศตรี รุ่งโรจน์ กองมณี วิศวกรอาวุโส กรมช่างอากาศ เป็น รองผู้อํานวยการ
ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
๗๘๓. พลอากาศตรี ชนิด สุขวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น ผู้อํานวยการสํานักงาน
วิจัย ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
๗๘๔. พลอากาศตรี ชวรั ต น์ มารุ่ ง เรื อ ง หั ว หน้ า นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า รอง
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น เจ้ากรมกําลังพลทหารอากาศ
๗๘๕. พลอากาศตรี สุร สิท ธิ์ ปัญ ญาอุทัย ผู้ท รงคุณ วุฒิกองทัพ อากาศ เป็น เสนาธิก าร
กรมช่างอากาศ
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๗๘๖. พลอากาศตรี สุร ศักดิ์ ทุ่ง ทอง เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติท างอากาศ เป็น
เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
๗๘๗. พลอากาศตรี วิเชียร ธรรมาธร เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศ เป็น รองผู้บัญชาการ
โรงเรียนนายเรืออากาศ
๗๘๘. พลอากาศตรี ปรเมศร์ เกษโกวิ ท ผู้ ช่ว ยหั ว หน้ านายทหารฝ่า ยเสนาธิก ารประจํ า
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
๗๘๙. พลอากาศตรี สุรพันธ์ สุวรรณทัต ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันทางอากาศ กรมควบคุม
การปฏิบัติทางอากาศ เป็น เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
๗๙๐. พลอากาศตรี ณัฐพงษ์ วิริย ะคุปต์ ผู้ท รงคุณ วุฒิกองทัพ อากาศ เป็น ผู้บัญชาการ
วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
๗๙๑. พลอากาศตรี ปรีชา แถมรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น หัว หน้านายทหาร
ฝ่ายเสนาธิการประจํารองผู้บัญชาการทหารอากาศ
๗๙๒. พลอากาศตรี ถาวรวัฒน์ จันทนาคม ผู้ท รงคุณ วุฒิกองทัพ อากาศ เป็น เสนาธิการ
โรงเรียนนายเรืออากาศ
๗๙๓. พลอากาศตรี ธวั ช ชั ย ฝ่ า ยทอง เสนาธิ ก ารกรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารอากาศ เป็ น
รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
๗๙๔. พลอากาศตรี สมศักดิ์ หาญวงษ์ ผู้ท รงคุณ วุฒิกองทัพ อากาศ เป็น ผู้อํา นวยการ
ศูนย์ป้องกันทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
๗๙๕. พลอากาศตรี สุรพล มาลีวรรณ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองเสนาธิการทหาร
เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพอากาศ
๗๙๖. พลอากาศตรี กอบชัย ชาญปรีชา รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็น เสนาธิก าร
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
๗๙๗. พลอากาศตรี นเรศว์ สังข์ว รรณะ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๗๙๘. นาวาอากาศเอก กิจจา ชนะรัตน์ เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพอากาศ
๗๙๙. นาวาอากาศเอก ดําริห์ สุรกิจ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๘๐๐. นาวาอากาศเอก กิตติทัศน์ กุลคงคุณ เป็น ผู้บังคับการศูนย์เครื่องบินพระราชพาหนะ
๘๐๑. นาวาอากาศเอก ศักดา สุจริตธรรม เป็น เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ
๘๐๒. นาวาอากาศเอก สุภัทร จิตตประไพ เป็น วิศวกรอาวุโส กรมช่างอากาศ
๘๐๓. นาวาอากาศเอก ชลิต รัมมะวาส เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพอากาศ
๘๐๔. นาวาอากาศเอก ศิริพงษ์ นิลพฤกษ์ เป็น เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๘๐๕. นาวาอากาศเอก สิทธิพร เกษจินดา เป็น ผู้ช่วยปลัดบัญชีทหารอากาศ
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๘๐๖. นาวาอากาศเอก ธนบดี อุตะมะ เป็น เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
๘๐๗. นาวาอากาศเอก ศักดิ์พินิต พร้อมเทพ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจําผู้บัญชาการทหารอากาศ
๘๐๘. นาวาอากาศเอก ไกรพล ยั่งยืน เป็น ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ
๘๐๙. นาวาอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล เป็น ผู้ช่วยปลัดบัญชีทหารอากาศ
๘๑๐. นาวาอากาศเอก สะอ้าน สุรังสี เป็น ผู้อํานวยการกองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ
๘๑๑. นาวาอากาศเอก สมคิด พัว เวส เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา
ผู้บังคับบัญชา
๘๑๒. นาวาอากาศเอก ธเนศศักดิ์ วุฒาพิทักษ์ เป็น ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา
กรมแพทย์ทหารอากาศ
๘๑๓. นาวาอากาศเอก ทรงพล แจ้งสี เป็น ผู้บังคับการศูนย์เฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ
๘๑๔. นาวาอากาศเอก จิ ร วั ฒ น์ มู ล ศาสตร์ เป็ น ผู้ บั ง คั บ การศู น ย์ ท หารอากาศโยธิ น
หน่วยบัญชาการทหารอากาศโยธิน
๘๑๕. นาวาอากาศเอก ทวี กระออมแก้ว เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๘๑๖. นาวาอากาศเอก จรัล อิสรชีวา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๘๑๗. นาวาอากาศเอก ชวลิต ชุณห์ขจร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๘๑๘. นาวาอากาศเอก ไตรรงค์ พิทักษากร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๘๑๙. นาวาอากาศเอก ธีระพร อาณัติวงศ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๘๒๐. นาวาอากาศเอก ภิรมย์ ฉายทองดี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๘๒๑. นาวาอากาศเอก นิวัฒน์ ดวงดี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๘๒๒. นาวาอากาศเอก พิษณุ บวรสิน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๘๒๓. นาวาอากาศเอก สมหมาย ลาแก้ว เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๘๒๔. นาวาอากาศเอก ประทีป ชูศรี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๘๒๕. นาวาอากาศเอก สราวุธ สิริกรรณะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๘๒๖. นาวาอากาศเอก โยธิน แก้วพรหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๘๒๗. นาวาอากาศเอก อภิวิชญ์ แสงศรีจิราภัทร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๘๒๘. นาวาอากาศเอก มานัส ธูปทอง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๘๒๙. นาวาอากาศเอก อรรถพล บันลือสินธุ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๘๓๐. นาวาอากาศเอก สิทธิชัย ระวีทองดี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๘๓๑. นาวาอากาศเอก ปิยะพันธ์ ยุติธรรม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๘๓๒. นาวาอากาศเอก สุรินทร์ พันธ์เตี้ย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
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นาวาอากาศเอก ชิน นาคบาง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
นาวาอากาศเอก นพพร จันทนลาซ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
นาวาอากาศเอก วีระศักดิ์ นิตยสุทธิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
นาวาอากาศเอก วีระ ซังบุดดา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
นาวาอากาศเอก ธรรมรงค์ โชคณาพิทักษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
นาวาอากาศเอก หม่อมหลวงเฉกฉันท์ เกษมสันต์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
นาวาอากาศเอก ธีรศักดิ์ เนียมนาภา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
นาวาอากาศเอก เกียรติศักดิ์ พลกนิษฐ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
นาวาอากาศเอก ชัชวาล กันกลิ่น เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
นาวาอากาศเอก สว่าง หนูคง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
นาวาอากาศเอก ธนยศ ดิษฐศิริ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
นาวาอากาศเอกหญิง ประกายเพชร จันทร์โอชา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
นาวาอากาศเอก นรินทร์ แสงเนตร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
นาวาอากาศเอก ชัยยุทธ มาลารัตน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
นาวาอากาศเอก พินิจ ทรัพย์ทวีแสง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
นาวาอากาศเอกหญิง นภาวรรณ สัจจะรักษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
นาวาอากาศเอก สุเมธ นิมกาญจน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
นาวาอากาศเอกหญิง พรกมล ภัคโชตานนท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
นาวาอากาศเอก ฤทธิ์ อําพันแสง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
นาวาอากาศเอก บุญโชค รัตนนุกรม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
นาวาอากาศเอกหญิง พัสวี อัมพรรัตน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
นาวาอากาศเอกหญิง ประพิมพร เฉลิมอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
นาวาอากาศเอกหญิง ชมนาด นวลปลอด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
นาวาอากาศเอกหญิง ทิพย์วิมล ทองอ่อน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
นาวาอากาศเอก บุญมา วิบูลย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
นาวาอากาศเอก สถาพร อนุกูล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
นาวาอากาศเอก สันติ พรหมเพชร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
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