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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณดังต่อไปนี้
กระทรวงกลาโหม
๑. พลเอก สรศักดิ์ ขาวกระจ่าง
ผู้อํานวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
และพลังงานทหาร เป็น จเรทหารทั่วไป
๒. พลเอก ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ
หั ว หน้ า นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓. พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล
รองปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม
๔. พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ
ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณกลาโหม
เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
๕. พลเอก อาชาไนย ศรีสุข
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
๖. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ
ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ
เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวง
๗. พลเอก วิทยา จินตนานุรตั น์
กลาโหม เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๘. พลเอก ฐิตินันท์ ธัญญสิริ
หั ว หน้ า นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้อํานวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๙. พลโท กิติกร ธรรมนิยาย
ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๐. พลโท สุวโรจน์ ทิพย์มงคล
เจ้ากรมการเงินกลาโหม
เป็น ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณกลาโหม
๑๑. พลโท พฤษภะ สุวรรณทัต
รองผู้ อํ า นวยการศู น ย์ ก ารอุ ต สาหกรรม
ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๒. พลโท ถเกิงกานต์ ศรีอําไพ
เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
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๑๓. พลโท สุรินทร์ กลิ่นชะเอม
ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๔. พลโท คณิศ ทศวัฒน์
ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๕. พลโท เชิดศักดิ์ พงษ์ศิริ
ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๖. พลโท พิเชษฐ์ อัษฎานุวัฒน์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๗. พลโท พนัส แสนสมบัติ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๘. พลโท รุจ กสิวุฒิ
รองผู้ อํ า นวยการศู น ย์ ก ารอุ ต สาหกรรม
ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๑๙. พลโท สัมพันธ์ ธัญญพืช
เจ้ากรมการสรรพกําลังกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๒๐. พลโท ปรพล อนุศรี
ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๒๑. พลโท ชุติกรณ์ สีตบุตร
หัวหน้าสํานักปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๒๒. พลโท อาวุธ แสงตะวัน
หัวหน้าสํานักงานประสานภารกิจทางทหาร
กับสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สํานักนโยบายและแผนกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๒๓. พลโท สิโรจน์ ชูศักดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๒๔. พลโท สินสรศักดิ์ ปาลานุสรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๒๕. พลโท เดชา เดชะชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๒๖. พลโท เพิ่มพงษ์ ณ พัทลุง
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๒๗. พลโท กิตติพล วัฒนะวรนันทน์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
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๒๘. พลโท พลภัทร วรรณภักตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๒๙. พลโท สุทัศน์ จารุมณี
ที่ปรึกษากองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๓๐. พลเรือโท ปราโมทย์ สังฆคุณ
ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเรือเอก)
๓๑. พลเรือโท เอกศักดิ์ ทุกข์สูญ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๒. พลโท เนรมิตร มณีนุตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม เป็น รองผู้อํานวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๓๓. พลโท อภิชาติ วิไลเนตร
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
เป็น รองผู้อํานวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๓๔. พลโท อนุชิต อินทรทัต
รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณกลาโหม
เป็น เจ้ากรมการเงินกลาโหม
๓๕. พลโท ชมพล อามระดิษ
ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น เจ้ากรมการสรรพกําลังกลาโหม
๓๖. พลตรี ชัยวัฒน์ โฆสิตาภา
ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๓๗. พลตรี ชวลิต สาลีติ๊ด
รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น หัวหน้าสํานักปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๘. พลตรี อภินันท์ คําเพราะ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน
กลาโหม เป็น หัว หน้า สํา นัก งานประสานภารกิจ ทางทหารกับ สํา นัก งานสภาความมั่น คงแห่ง ชาติ
ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๓๙. พลตรี เกียรติศักดิ์ ลิลิตธรรม
ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงบประมาณกลาโหม
เป็น รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณกลาโหม
๔๐. พลตรี ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์
รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
เป็น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
๔๑. พลตรี สุรศักดิ์ ทิมมาศ
ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา
เป็น ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
รองเจ้ากรมการพลังงานทหาร
๔๒. พลตรี รักษ์พล จันทร์เหลือง
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
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๔๓. พลตรี ทวี พฤกษาไพรบูลย์
รองเจ้ากรมการเงินกลาโหม
เป็น ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๔. พลตรี ทศพร หอมเจริญ
รองเจ้ากรมการสรรพกําลังกลาโหม
เป็น ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๕. พลตรี กฤษฏิวุฒิ อัตรผดุง
รองผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุน
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๖. พลตรี กอบปัญญา วงศ์วิเศษกิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๗. พลตรี ภูวนาถ วีระยุทธบัญชา
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๘. พลตรี กําชัย กําบังตน
รองหัวหน้าสํานักปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๔๙. พลตรี ยุทธ พรหมพงษ์
ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน
กลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๕๐. พลตรี ปริญญา ฉายดิลก
รองหัวหน้าสํานักงานประสานภารกิจทางทหาร
กับกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สํานักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๕๑. พลตรี วิษณุ ภระมรทัต
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๕๒. พลตรี กฤตภาส คงคาพิสุทธ์
รองเจ้ากรมการพลังงานทหาร
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม (อัตรา พลโท)
๕๓. พลตรี นาวิน สุมะโน
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๕๔. พลตรี สุวิทย์ จิรชนานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๕๕. พลตรี สุเชษฐ์ ตันยะเวช
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๕๖. พลตรี ธนิส พิพิธวณิชการ
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา
สํานักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๕๗. พลตรี ณรัตน์ ศรีรัตน์
รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
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๕๘. พลตรี อนุมนตรี วัฒนศิริ
ผู้อํานวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม (อัตรา พลโท)
๕๙. พลตรี ราชันย์ จารุวรรณ์
ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๖๐. พลตรี กีรติพงศ์ เดชวงศ์สุทัศน์
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๖๑. พลตรี อัครพล ประทุมโทน
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๖๒. พลตรี สมบูรณ์ ภาวศุทธิวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๖๓. พลตรี นเรศน์ มีลาภ
รองเจ้ า กรมเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
อวกาศกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๖๔. พลตรี เสถียร ผดุงทรง
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒพิ ิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๖๕. พลตรี สุภมนัส ภารพบ
ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๖๖. พลตรี อนุตร ธรศรี
ผู้ ชํ า นาญการสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
กลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๖๗. พลตรี สัญญา จันทร์สงวน
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๖๘. พลอากาศตรี วระพล ใคร่ครวญ
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลอากาศโท)
๖๙. พลตรี นพพงศ์ ไพนุพงศ์
ผู้อํานวยการสํานักงานวิเทศสัมพันธ์
สํานักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๗๐. พลตรี สมคิด ทับทิม
หัวหน้าศูนย์อํานวยการประสานงานข่าวกรอง
สํานักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๗๑. พลอากาศตรี สมชาย นุชพงษ์
ผู้อํานวยการสํานักยุทธการและการฝึก
กรมยุทธการทหารอากาศ เป็น ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๗๒. พลตรี เพิ่มศักดิ์ รอบจังหวัด
ผู้อํานวยการสํานักงานกิจการพลเรือน
สํานักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น รองหัวหน้าสํานักงานประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวง
การต่างประเทศ ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สํานักนโยบายและแผนกลาโหม
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๗๓. พลตรี ปราโมทย์ สินสมบูรณ์
ผู้อํานวยการสํานักงานกําลังพล กรมเสมียนตรา
เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา
๗๔. พลตรี อดินันท์ ไชยฤกษ์
ผู้ชํานาญการสํานักงบประมาณกลาโหม
เป็น ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงบประมาณกลาโหม
๗๕. พลตรี พิสิทธิ์ สิงหราไชย
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ
กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น รองเจ้ากรม
การพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๗๖. พลตรี ไพบูลย์ วรวรรณปรีชา
เสนาธิการกรมการพลังงานทหาร
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น รองเจ้ากรมการพลังงานทหาร
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๗๗. พลตรี เอกชัย หาญพูนวิทยา
เสนาธิการกรมการอุตสาหกรรมทหาร
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๗๘. พลตรี สุชาติ วงษ์มาก
ผู้ชํานาญการกรมการเงินกลาโหม
เป็น รองเจ้ากรมการเงินกลาโหม
๗๙. พลเรือตรี เผ่าเทพ ประสานพานิช
ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกรุงเทพ
เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ
๘๐. พลตรี บรรพต เกิดผลเสริฐ
ตุลาการพระธรรมนูญประจําสํานักตุลาการทหาร
เป็น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าคณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด
๘๑. พลตรี ธานินทร์ ทุนทุสวัสดิ์
หัวหน้าอัยการทหาร
เป็น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าคณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด
๘๒. พลตรี สมบัติ ประสานเกษม
นักวิชาการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกลาโหม เป็น รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
๘๓. พลตรี ยศ ชุมสาย ณ อยุธยา
หั ว หน้ า สํ า นั ก งานกิ จ การกระจายเสี ย ง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมกลาโหม เป็น รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ
กลาโหม
๘๔. พลตรี วีระวุฒิ ผันนภานุกูล
ที่ปรึกษาทางเทคนิค กรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และอวกาศกลาโหม เป็ น หั ว หน้ า สํ า นั ก งานกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมกลาโหม
๘๕. พลตรี ชัยยศ ลิลิตวงษ์
ผู้ อํ า นวยการศู น ย์ รั ก ษาความปลอดภั ย
คอมพิวเตอร์ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เป็น ผู้อํานวยการศูนย์ไซเบอร์ กรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและอวกาศกลาโหม
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๘๖. พลตรี สมชาติ ศิลป์เจริญ
ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก โยธาธิ ก าร สํ า นั ก งาน
สนับสนุนสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น รองผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม
๘๗. พลตรี ชัยวิน ผูกพันธ์
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๘
เป็น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๘๘. นาวาเอก เรวัต อุบลรัตน์
เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๘๙. พันเอก กฤษณ์ ลัยวิรัตน์
เป็น รองหัวหน้าสํานักปลัดกระทรวงกลาโหม
๙๐. นาวาเอก โกวิท อินทร์พรหม
เป็น ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักนโยบายและ
แผนกลาโหม
๙๑. พันเอก เลิศฤทธิ์ ช่องวารินทร์
เป็น ผู้อํานวยการสํานักงานวิเทศสัมพันธ์
สํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๙๒. พันเอก ชิติพัทธ์ บุญช่วย
เป็น หัวหน้าศูนย์อํานวยการประสานงาน
ข่าวกรอง สํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๙๓. พันเอก ยุทธเกียรติ ล้วนไพรินทร์
เป็น ผู้อํานวยการสํานักงานกิจการพลเรือน
สํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๙๔. พันเอก ณัฐพล เกิดชูชื่น
เป็น ผู้อํานวยการสํานักงานกําลังพล
กรมเสมียนตรา
๙๕. พันเอก ภัทรพล ภัทรพัลลภ
เป็น เสนาธิการกรมการพลังงานทหาร
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๙๖. พันเอก กานต์ กลัมพสุต
เป็ น ผู้ อํ า นวยการศู น ย์ พั ฒ นาปิ โ ตรเลี ย ม
ภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๙๗. พันเอก กิติ ปัทมานนท์
เป็น เสนาธิการกรมการอุตสาหกรรมทหาร
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๙๘. พันเอก ไชย หว่างสิงห์
เป็น ผู้อํานวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๙๙. พันเอก พรพิศ รัตนานนท์
เป็ น ตุ ล าการพระธรรมนู ญ ประจํ า สํ า นั ก
ตุลาการทหาร
๑๐๐. พันเอก ธํารงศักดิ์ วิวัฒนวานิช
เป็น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหาร
กรุงเทพ
๑๐๑. พันเอก ระพีพัชร จํารัส
เป็น หัวหน้าอัยการทหาร

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๐๓ ง

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐๒. พันเอก พิสิษฐ ธีระเดชะชาติ
เทคโนโลยีกลาโหม
๑๐๓. พันเอก ธนภูมิ ดวงแก้ว
และเทคโนโลยีกลาโหม
๑๐๔. พันเอก ประจิตร อ่ําพันธุ์
สารสนเทศและอวกาศกลาโหม
๑๐๕. พันเอก ชนินทร โพธิวัฒนางค์กูร
๑๐๖. พันเอก พุฒิประสิทธิ์ จิระมะกร
สํานักงานสนับสนุนสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๐๗. พันเอก ออมสิน ภิบาลญาติ
กลาโหม
๑๐๘. พันเอก สุชาติ สุขสงค์
กลาโหม
๑๐๙. พันเอก ชวาล ผ่องใส
กลาโหม
๑๑๐. พันเอก วีรัฐ เกษสาคร
กลาโหม
๑๑๑. พันเอก ทรงพล พุ่มวิจิตร
กลาโหม
๑๑๒. นาวาเอก ยุทธชัย ลีลาสวัสดิ์
กลาโหม
๑๑๓. พันเอก สุรศักดิ์ วรรณสมบูรณ์
กลาโหม
๑๑๔. พันเอก เบญจพล รังษีภาณุรัตน์
กลาโหม
๑๑๕. พันเอก กฤษฎา รัตแพทย์
กลาโหม
๑๑๖. พันเอก ภัทรศักดิ์ หอมทรง
กลาโหม
๑๑๗. พันเอก วัชริศ มูลณี
กลาโหม

๙ กันยายน ๒๕๕๙

เป็ น รองเจ้ า กรมวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เป็น นักวิชาการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์
เป็น ที่ปรึกษาทางเทคนิค กรมเทคโนโลยี
เป็น รองเจ้ากรมการสรรพกําลังกลาโหม
เป็ น ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก โยธาธิ ก าร
เป็น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวง
เป็น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวง
เป็น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวง
เป็น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวง
เป็น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวง
เป็น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวง
เป็น ผู ้ชํ า นาญการสํ า นัก งบประมาณ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๐๓ ง
๑๑๘.
กลาโหม
๑๑๙.
กลาโหม
๑๒๐.
กลาโหม
๑๒๑.
กลาโหม
๑๒๒.
กลาโหม
๑๒๓.
กลาโหม
๑๒๔.
กลาโหม
๑๒๕.
กลาโหม
๑๒๖.
กลาโหม
๑๒๗.
กลาโหม
๑๒๘.
กลาโหม
๑๒๙.
กลาโหม
๑๓๐.
กลาโหม
๑๓๑.
กลาโหม
๑๓๒.
๑๓๓.
กลาโหม

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กันยายน ๒๕๕๙

พันเอก ศิวเรศ ศรีจันทร์วงศ์

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง

พันเอก จิรภัทร เกิดโภคา

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง

พันเอก สุรศักดิ์ ภู่กลั่น

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง

พันเอก จักรพงษ์ นวลชื่น

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง

พันเอก ชาญชัย รุจิณรงค์

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง

พันเอก ปริทรรศน์ พงษ์พานิช

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง

พันเอก มาณพ ขาวสะอาด

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง

พันเอก ชาญชัย พฤกษ์ไพศาล

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง

พันเอก สมโชค แดงบรรจง

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง

พันเอก พจน์ เฟื่องฟู

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง

นาวาอากาศเอก ก้องเกียรติ อารีรักษ์

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง

นาวาอากาศเอก อํานาจ ทองอ่อน

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง

นาวาอากาศเอก รังสรรค์ เยาวรัตน์

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง

นาวาอากาศเอก พันธุ์เทพ ศิริพัฒนานันท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง
นาวาอากาศเอกหญิง เชาวนา สุนทรวิภาต เป็น ผู้ชํานาญการกรมการเงินกลาโหม
พันเอกหญิง นาฎฐินี กลัมพสุต
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๐๓ ง
๑๓๔.
กลาโหม
๑๓๕.
กลาโหม
๑๓๖.
กลาโหม
๑๓๗.
กลาโหม

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กันยายน ๒๕๕๙

พันเอกหญิง ภรณี ชเยมะ

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง

พันเอกหญิง นันทิพา พรรัตนพันธุ์

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง

พันเอกหญิง วรรณวิไล ไกรสรพงษ์

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง

นาวาอากาศเอกหญิง ไพเราะ ธรรมสุนทร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวง

กองบัญชาการกองทัพไทย
๑๓๘. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
เสนาธิการทหาร
เป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๑๓๙. พลอากาศเอก สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ
เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๑๔๐. พลเอก สุภกิจ นุตสถิตย์
ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๑๔๑. พลเอก กฤษฎา อารีรัชชกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๑๔๒. พลเรือเอก ไกรวุธ วัฒนธรรม
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๑๔๓. พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ
รองเสนาธิการทหาร
เป็น เสนาธิการทหาร
๑๔๔. พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจําผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น รองเสนาธิการทหาร
๑๔๕. พลเอก สุรสิทธิ์ ถาวร
ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เป็น ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๑๔๖. พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลเอก)
๑๔๗. พลโท ถกลเกียรติ นวลยง
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก
เป็น รองเสนาธิการทหาร
๑๔๘. พลเรือโท สายันต์ ประสงค์สําเร็จ
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓
เป็น รองเสนาธิการทหาร

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๐๓ ง

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กันยายน ๒๕๕๙

๑๔๙. พลอากาศโท ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
เป็น รองเสนาธิการทหาร
๑๕๐. พลโท ธงชัย สาระสุข
เจ้ากรมยุทธการทหาร
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๑๕๑. พลโท กฤษณ์ รัมมนต์
เจ้ากรมแผนที่ทหาร
เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลเอก)
๑๕๒. พลโท ชัยชนะ นาคเกิด
ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การก่อการร้ายสากล เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
๑๕๓. พลโท ธนสร ป้องอาณา
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
๑๕๔. พลโท จุลพจน์ อิทธะรงค์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๑๕๕. พลโท วิทยา วชิรกุล
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจําเสนาธิการทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๑๕๖. พลโท รักบุญ มนต์สัตตา
จเรทหาร
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๑๕๗. พลโท เกรียงศักดิ์ หมีทอง
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๑๕๘. พลโท นิวัติ สุบงกฎ
รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๑๕๙. พลโท สิบทิศ อักษรานุเคราะห์
ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๑๖๐. พลโท กฤษดา นรภูมิพิภัชน์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๑๖๑. พลโท ดุษฎี ภูลสนอง
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๑๖๒. พลโท ก้องเกียรติ พลขันธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๑๖๓. พลโท สมบูรณ์ แก้วอยู่
เจ้ากรมยุทธบริการทหาร
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๑๖๔. พลเรือโท ไชยณรงค์ ขาววิเศษ
ที่ปรึกษากองทัพเรือ
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๐๓ ง

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กันยายน ๒๕๕๙

๑๖๕. พลโท อนุศักดิ์ เผ่านาค
เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร
เป็น จเรทหาร
๑๖๖. พลโท กฤษฎิ์ ยิ้มสู้
ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น เจ้ากรมแผนที่ทหาร
๑๖๗. พลโท นครา สุขประเสริฐ
เสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๑๖๘. พลโท ธีร์ธวัช พลสวัสดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๑๖๙. พลโท เจิดวุธ คราประยูร
ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๑๗๐. พลโท สุรสิทธิ์ ถนัดทาง
รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๑๗๑. พลโท สุพจน์ ธํามรงค์รัตน์
ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๑๗๒. พลโท ยุทธนาสินธุ์ ศรีนุรัตน์เดชา
ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจําผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลโท)
๑๗๓. พลอากาศตรี วัฒนชัย เจริญรัตน์
รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๑๗๔. พลตรี ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์
รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การก่อการร้ายสากล เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําเสนาธิการทหาร
๑๗๕. พลอากาศตรี วีรพงษ์ นิลจินดา
รองเจ้ากรมกําลังพลทหารอากาศ
เป็น เจ้ากรมกําลังพลทหาร
๑๗๖. พลตรี ปริญญา ขุนนาศรี
รองเจ้ากรมยุทธการทหาร
เป็น เจ้ากรมยุทธการทหาร
๑๗๗. พลเรือตรี ทิวา ดาราเมือง
เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ
เป็น เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหาร
๑๗๘. พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง
ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น เจ้ากรมยุทธบริการทหาร
๑๗๙. พลตรี ชัชชัย ภัทรนาวิก
รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การก่อการร้ายสากล เป็น ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
๑๘๐. พลตรี คํารณ เครือวิชฌยาจารย์
รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร
เป็น เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร
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๑๘๑. พลตรี สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๕
เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๑๘๒. พลตรี นเรนทร์ สิริภูบาล
รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
เป็น เสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๑๘๓. พลตรี วรพล เยี่ยมแสงทอง
รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๑๘๔. พลตรี รัตนชัย สุวรรณเทศ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลโท)
๑๘๕. พลตรี ประสพชัย กงบุราณ
ผู้อํานวยการสํานักวางแผนการฝึกร่วมและผสม
กรมยุทธการทหาร เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
๑๘๖. พลตรี ชลิต ชุณหรัชพันธุ์
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
๑๘๗. พลตรี วรยุทธ ด้วงกลัด
ผู้อํานวยการสํานักกองบัญชาการ
กองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๑๘๘. พลตรี ณรงค์ ไชยศรี
รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๑๘๙. พลตรี เถกิงเดช คุ้มประยูร
รองจเรทหาร
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๑๙๐. พลตรี มานพ อินทรแพทย์
ผู้อํานวยการสํานักตรวจการปฏิบัติราชการ
สํานักงานจเรทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๑๙๑. พลตรี ยอดพล เบี้ยวไข่มุข
ผู้อํานวยการสํานักสวัสดิการทหาร
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๑๙๒. พลตรี สมเกียรติ วรรณพิรุณ
ผู้อํานวยการสํานักยุทธโยธาทหาร
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๑๙๓. พลตรี อนุชา รักเรือง
รองเจ้ากรมข่าวทหาร
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๑๙๔. พลตรี ปรีชา เทียมฉัตร์
รองปลัดบัญชีทหาร
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๑๙๕. พลตรี ชิติสรรค์ สุขเกษตร
ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๑๙๖. พลตรี ธนัฐธัชญ์ พลอยไพศาล
ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๔
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
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๑๙๗. พลตรี ภาณุศิลป์ กลั่นเสนาะ
รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๑๙๘. พลตรี อรรถธา รัตน์อ่อน
ผู้ ช่ ว ยผู้ บั ญ ชาการสถาบั น วิ ช าการป้ อ งกั น
ประเทศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๑๙๙. พลตรี จุมพล เฉลยถ้อย
ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๒๐๐. พลตรี ธราธร ใจดี
ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก บริ ก ารสิ ท ธิ ป ระโยชน์
กําลังพล กรมสารบรรณทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๒๐๑. พลตรี วชิระ เกียรตินันทน์
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๒๐๒. พลตรี ชาติชาย ปานงาม
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๒๐๓. พลตรี สุทัศน์ จิตต์โสภา
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๒๐๔. พลตรี อัศฎางค์ สัจจปาละ
ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง
กรมกิจการชายแดนทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๒๐๕. พลตรี สมชาย ปั้นทอง
ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๒
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๒๐๖. พลอากาศตรี อนุพงศ์ จันทร์ใย
ผู้อํานวยการสํานักส่งกําลังบํารุงร่วม
กรมส่งกําลังบํารุงทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลอากาศโท)
๒๐๗. พลตรี สมควร สาคร
ผู้ชํานาญการกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้อํานวยการสํานักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย
๒๐๘. พลตรี กิตติ เกตุศรี
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น เลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย
๒๐๙. พลอากาศตรี รัชชาพงษ์ สมนาม
ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน
เป็น รองเจ้ากรมยุทธการทหาร
๒๑๐. พลอากาศตรี กีรติ วรทรัชต์
ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจําผู้บังคับบัญชา เป็น รองเจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหาร
๒๑๑. พลตรี ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี
เลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๒๑๒. พลตรี ก่อเกียรติ พิทักษ์วงศ์
รองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร
เป็น รองจเรทหาร
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๒๑๓. พลตรี ดํารงค์ ตัณฑะผลิน
ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรอง กรมข่าวทหาร
เป็น รองเจ้ากรมข่าวทหาร
๒๑๔. พลตรี ณตฐพล บุญงาม
ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน
กรมยุทธการทหาร เป็น รองเจ้ากรมยุทธการทหาร
๒๑๕. พลตรี สุภรัตน์ เงินบํารุง
ผู้อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากร
สํานักงานปลัดบัญชีทหาร เป็น รองปลัดบัญชีทหาร
๒๑๖. พลตรี สุพจน์ มาลานิยม
เสนาธิ ก ารศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการก่ อ
การร้ายสากล เป็น รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
๒๑๗. พลตรี มนต์ ทวีวรรณบูลย์
ผู้อํานวยการสํานักบริหารสิ่งอุปกรณ์
กรมส่งกําลังบํารุงทหาร เป็น รองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร
๒๑๘. พลตรี ไพโรจน์ วิไลลักษณ์
ผู้อํานวยการสํานักกิจการชายแดน
กับประเทศเพื่อนบ้าน กรมกิจการชายแดนทหาร เป็น รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร
๒๑๙. พลตรี ศิรัส แก้วสนธิ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้อํานวยการสํานักกิจการชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน กรมกิจการชายแดนทหาร
๒๒๐. พลตรี ดนัย เถาว์หิรัญ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
เป็น รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
๒๒๑. พลตรี สุชาติ สุทธิพล
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัตกิ ารเพื่อความมั่นคง กรมกิจการชายแดนทหาร
๒๒๒. พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจํารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๒๒๓. พลตรี อภิชาติ ชามาตย์
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจํารองเสนาธิการทหาร เป็น รองเสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๒๒๔. พลเรือตรี คงคา เทพกุญชร
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๒๒๕. พลตรี จรูญ อําภา
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์
กรมกิ จการพลเรื อนทหาร เป็ น ผู้ อํ านวยการสํ านั กปฏิ บั ติ การ ศู นย์ ประสานงานโครงการอั นเนื่ องมาจาก
พระราชดําริและความมั่นคง
๒๒๖. พลตรี วิชา ไผ่เกาะ
ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนกําลังพล
กรมกําลังพลทหาร เป็น ผู้อํานวยการสํานักตรวจการปฏิบัติราชการ สํานักงานจเรทหาร
๒๒๗. พลตรี วิชัย ชูเชิด
ผู้อํานวยการสํานักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหาร
เป็น ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรอง กรมข่าวทหาร

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๐๓ ง
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๙ กันยายน ๒๕๕๙

๒๒๘. พลอากาศตรี สายศักดิ์ ครรภาฉาย
ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ
กรมยุทธการทหาร เป็น ผู้อํานวยการสํานักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหาร
๒๒๙. พลตรี ธิติชัย เทียนทอง
ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหาร
เป็น ผู้อํานวยการสํานักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร
๒๓๐. พลตรี สัณห์เพชร สายสรรพมงคล
ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัตกิ าร
ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและความมั่นคง เป็น ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหาร
๒๓๑. พลอากาศตรี ธราธร รัตนเนนย์
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้ชํานาญการกองบัญชาการกองทัพไทย
๒๓๒. พันเอก ทัฬห์ บุญเฉลย
เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจําผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๒๓๓. พันเอก สงคราม ขุมทอง
เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจํารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๒๓๔. นาวาเอก ชาญชัยยศ อัฑฒ์สุวีร์
เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจํารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๒๓๕. พันเอก สุชาติ ทับทิมแดง
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจํารองเสนาธิการทหาร
๒๓๖. นาวาเอก บรรพต เนตรกระจ่าง
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจํารองเสนาธิการทหาร
๒๓๗. นาวาเอก ก้องเกียรติ สัจวุฒิ
เป็น รองเจ้ากรมกําลังพลทหาร
๒๓๘. นาวาเอก อุดม ประตาทะยัง
เป็น รองเจ้ากรมข่าวทหาร
๒๓๙. นาวาอากาศเอก ทรงพล พรหมวา
เป็น รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร
๒๔๐. พันเอก กฤษณ์ บัณฑิต
เป็น รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร
๒๔๑. พันเอก คณิศร สุนทรธีมากร
เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
๒๔๒. พันเอก ไตรเทพ ศรีพันธุ์วงศ์
เป็น เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การก่อการร้ายสากล
๒๔๓. นาวาอากาศเอก กระมล ทองประมูล
เป็น เสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๒๔๔. พันเอก สุเมธี สานสุวรรณ
เป็น ผู้อํานวยการสํานักสวัสดิการทหาร
๒๔๕. พันเอก นพดล สุขทับศรี
เป็น ผู้อํานวยการสํานักยุทธโยธาทหาร
๒๔๖. พันเอก ทวีศักดิ์ บุญรักชาติ
เป็น รองเสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ
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๒๔๗. พันเอก ชาตรี กาญจนประโชติ
กําลังพล กรมกําลังพลทหาร
๒๔๘. พันเอก สุทน เหมือนพิทักษ์
กรมยุทธการทหาร
๒๔๙. พันเอก นเรศน์ วงศ์สุวรรณ
กรมยุทธการทหาร
๒๕๐. พันเอก ณัฐวุฒิ สบายรูป
กรมยุทธการทหาร
๒๕๑. พันเอก วิทย์ เจริญศิริ
การก่อการร้ายสากล
๒๕๒. พันเอก ไพศาล งามวงษ์วาน
กรมส่งกําลังบํารุงทหาร
๒๕๓. นาวาเอก สุรพงศ์ เจริญวัฒนสุข
กรมส่งกําลังบํารุงทหาร
๒๕๔. พันเอก คัมภีร์ พงษ์วิชัย
สํานักงานปลัดบัญชีทหาร
๒๕๕. พันเอก อนุชา ยันตรปกรณ์
๒๕๖. พันเอก สําราญ ไชยริปู
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๒๕๗. พันเอก อภิสิทธิ์ นุชบุษบา
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๒๕๘. พันเอก ชุมโชค พลสมัคร
กําลังพล กรมสารบรรณทหาร
๒๕๙. พันเอก อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๒๖๐. พันเอก กิจก้อง กิตติขจร
๒๖๑. พันเอก นรนิติ เร้าเสถียร
๒๖๒. พันเอก สมบูรณ์ บุญเที่ยง
๒๖๓. พันเอก พรรณจักร์ สุกรีวิจิตต์
๒๖๔. พันเอก ปริยะ เพ็ชรพลาย
๒๖๕. พันเอก ชุติภาส กาญจนฤกษ์
๒๖๖. พันเอก ณรงค์รัชช์ โตสิงห์ตระกูล

๙ กันยายน ๒๕๕๙

เป็น ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน
เป็น ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน
เป็น ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติการ
เป็น ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ
เป็น รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
เป็น ผู้อํานวยการสํานักบริหารสิ่งอุปกรณ์
เป็น ผู้อํานวยการสํานักส่งกําลังบํารุงร่วม
เป็น ผู้อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากร
เป็น รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
เป็น ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๑
เป็น ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๔
เป็น ผู้อํานวยการสํานักบริการสิทธิประโยชน์
เป็น ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
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๒๖๗.
๒๖๘.
๒๖๙.
๒๗๐.
๒๗๑.
๒๗๒.
๒๗๓.
๒๗๔.
๒๗๕.
๒๗๖.
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พันเอก ฐิรวุฒิ ยูสานนท์
พันเอก ศักดิ์สิทธิ์ อยู่หุ่น
พันเอก พงศกร เพ็ญตระกูล
พันเอก ประกาศิต เทศวิศาล
พันเอก นเรศ ไชโย
นาวาเอก คมสัน รัตนะ
นาวาอากาศเอก ณัฏฐนันท์ ธนัญชัย
นาวาอากาศเอก พิเชษฐ์ อาภรณ์พัฒนพงศ์
พันเอกหญิง พรจรีย์ แย้มจินดา
นาวาเอกหญิง อัญชณา คงคานนท์

เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น

๙ กันยายน ๒๕๕๙
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก
๒๗๗. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
เป็น ผู้บัญชาการทหารบก
๒๗๘. พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร
เสนาธิการทหารบก
เป็น รองผู้บัญชาการทหารบก
๒๗๙. พลเอก สิริศักดิ์ วรเจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก
๒๘๐. พลโท เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
แม่ทัพภาคที่ ๑
เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
แม่ทัพภาคที่ ๓
๒๘๑. พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล
เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
๒๘๒. พลโท สสิน ทองภักดี
รองเสนาธิการทหารบก
เป็น เสนาธิการทหารบก
๒๘๓. พลโท สุรเดช เฟื่องเจริญ
รองเสนาธิการทหารบก
เป็น หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา
๒๘๔. พลโท ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
๒๘๕. พลโท ธนดล สุรารักษ์
เจ้ากรมการทหารช่าง
เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
๒๘๖. พลโท มณฑล วัฒนธร
ผู้ บั ญ ชาการหน่ ว ยบั ญ ชาการป้ อ งกั น ภั ย
ทางอากาศกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
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เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
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๒๘๗. พลโท บรรเจิด ฉางปูนทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๒๘๘. พลโท เรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๒๘๙. พลโท ประสงค์ ล้อมทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิพเิ ศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๒๙๐. พลโท พะโจมม์ ตามประทีป
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๒๙๑. พลโท ราชรักษ์ เรียนพืชน์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๒๙๒. พลโท พิชิต บุญญาธิการ
ผู้ทรงคุณวุฒพิ ิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๒๙๓. พลโท ไมตรี เตชานุบาล
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๒๙๔. พลโท บัญชา ทองวิลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๒๙๕. พลโท ศุภฤกษ์ ไม้แก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๒๙๖. พลโท ณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๒๙๗. พลโท สรรชัย อจลานนท์
รองเสนาธิการทหารบก
๒๙๘. พลโท ณัฐพล นาคพาณิชย์
รองเสนาธิการทหารบก
๒๙๙. พลโท อภิรัชต์ คงสมพงษ์
แม่ทัพภาคที่ ๑
๓๐๐. พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช
แม่ทัพภาคที่ ๔
๓๐๑. พลตรี กนิษฐ์ ชาญปรีชญา
รองเสนาธิการทหารบก
๓๐๒. พลตรี คธายุทธ์ เสาวคนธ์
เจ้ากรมกําลังพลทหารบก

๙ กันยายน ๒๕๕๙

แม่ทัพน้อยที่ ๓
แม่ทัพน้อยที่ ๔
ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
ที่ปรึกษากองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
เจ้ากรมกําลังพลทหารบก
เจ้ากรมยุทธการทหารบก
แม่ทัพน้อยที่ ๑
ที่ปรึกษากองทัพบก
ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหารกองทัพบก
รองเจ้ากรมกําลังพลทหารบก
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๓๐๓. พลตรี ชูชาติ บัวขาว
รองเจ้ากรมยุทธการทหารบก
เป็น เจ้ากรมยุทธการทหารบก
๓๐๔. พลตรี วิจักขฐ์ สิริบรรสพ
รองแม่ทัพภาคที่ ๓
เป็น แม่ทัพภาคที่ ๓
๓๐๕. พลตรี กู้เกียรติ ศรีนาคา
รองแม่ทัพภาคที่ ๑
เป็น แม่ทัพน้อยที่ ๑
๓๐๖. พลตรี ธนา จารุวัต
รองแม่ทัพภาคที่ ๓
เป็น แม่ทัพน้อยที่ ๓
๓๐๗. พลตรี คุณวุฒิ หมอแก้ว
รองแม่ทัพภาคที่ ๔
เป็น แม่ทัพน้อยที่ ๔
๓๐๘. พลตรี ศิริชัย เทศนา
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
๓๐๙. พลตรี สุรใจ จิตต์แจ้ง
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัย
ทางอากาศกองทัพบก เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
๓๑๐. พลตรี จักรชัย โมกขะสมิต
รองเจ้ากรมการทหารช่าง
เป็น เจ้ากรมการทหารช่าง
๓๑๑. พลตรี อาวุธ เอมวงศ์
รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก
เป็น เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก
๓๑๒. พลตรี พิษณุ บุญรักษา
รองเจ้ากรมพลาธิการทหารบก
เป็น เจ้ากรมพลาธิการทหารบก
๓๑๓. พลตรี ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์
รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก
เป็น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก
๓๑๔. พลตรี สาโรช เขียวขจี
รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก
เป็น ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
๓๑๕. พลตรี วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก
เป็น รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา
๓๑๖. พลตรี เกรียงไกร ไกรลาศ
รองเจ้ากรมการทหารช่าง
เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก
๓๑๗. พลตรี จาตุรนต์ จารุเสน
เจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก
เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก
๓๑๘. พลตรี ธีระชัย เกตุตรีกรณ์
รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก
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๓๑๙. พลตรี กัมพล ดิษฐคําเริง
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๒๐. พลตรี กันตภณ อัครานุรักษ์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๒๑. พลตรี ธรากฤต ทับทองสิทธ์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๒๒. พลตรี คู่ชีพ เลิศหงิม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๒๓. พลตรี ชินวัฒน์ แม้นเดช
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๒๔. พลตรี การุญ รัตนสุวรรณ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๒๕. พลตรี วัฒนชัย ประสานเกษม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๒๖. พลตรี ชาตชาย วัฒน์ธนนันท์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๒๗. พลตรี ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๒๘. พลตรี วีระพันธ์ สมัครการ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๒๙. พลตรี อดิศรย์ โครพ
ทางทหารกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๓๓๐. พลตรี กฤต ผิวเงิน
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๓๑. พลตรี อุทัย ชัยชนะ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๓๒. พลตรี นิตินัย ภีมะโยธิน
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๓๓. พลตรี ธัญญพรหม อัศวจินดา
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๓๔. พลตรี ประวิตร ฉายะบุตร
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๙ กันยายน ๒๕๕๙

รองเจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารบก
รองแม่ทัพภาคที่ ๑
รองแม่ทัพภาคที่ ๒
รองแม่ทัพภาคที่ ๓
รองแม่ทัพภาคที่ ๔
รองแม่ทัพน้อยที่ ๓
รองแม่ทัพน้อยที่ ๔
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก
เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก
ผู้อํานวยการสํานักงานวิจัยและพัฒนาการ
(อัตรา พลโท)
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๓
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๗
ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ ๓
ผู้บัญชาการกองพลทหารพัฒนาที่ ๓
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๒
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๓๓๕. พลตรี ดําริห์ สุขพันธุ์
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๓๖. พลตรี สิงห์ทอง หมีทอง
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๔
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๓๗. พลตรี ชวลิต พงษ์พิทักษ์
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๓๘. พลตรี สุริยา ปาวรีย์
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๙
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๓๙. พลตรี อุดร ประภาสะวัต
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๕
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๔๐. พลตรี โกศล ประทุมชาติ
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๔๑. พลตรี ชัยณรงค์ แกล้วกล้า
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๘
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๔๒. พลตรี ธีร์ณฉัฏฐ์ จินดาเงิน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๔๓. พลตรี พิชัย ผลพันธิน
ผู้บัญชาการศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๔๔. พลตรี ชัยวัฒน์ จํารัส
ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๔๕. พลตรี ดุษฎี ทัตตานนท์
ผู้อํานวยการสถาบันพยาธิวิทยา
ศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๔๖. พลตรี สิทธิชัย จิตสมจินต์
ผู้ อํ า นวยการโรงพยาบาลค่ า ยสมเด็ จ
พระนเรศวรมหาราช เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๔๗. พลตรี อรุณนิวัช ช้างใหญ่
เสนาธิการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๔๘. พลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค
ผู้ชํานาญการกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๔๙. พลตรี สรรเสริญ แก้วกําเนิด
ผู้ชํานาญการกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๕๐. พลตรี ฐิติภูมิ เอื้ออํานวย
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
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๓๕๑. พลตรี นรินทร์ พรรณรายน์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๕๒. พลตรี นพพร เบี้ยวไข่มุข
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๕๓. พลตรี เมตไตรย เจษฎาฉัตร
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๕๔. พลตรี สนอง ชูดวง
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๕๕. พลตรี สราวุธ กาพย์เดโช
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๕๖. พลตรี สนธิชัย ธนูสิงห์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๕๗. พลตรี สันต์ จิตรประสงค์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๕๘. พลตรี สุวัจน์ แย้มสงค์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๕๙. พลตรี เสมอภาค สง่าเมือง
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๖๐. พลตรี หม่อมหลวงกุลชาต ดิศกุล
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๖๑. พลตรี อธิวุฒิ เขียนวิจิตร
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๖๒. พลตรี อรรถพร ทองธิราช
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๖๓. พลตรี ธัชพล กนกฉันท์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๖๔. พลตรี สิรเศรษฐ์ นุชอําพันธ์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๓๖๕. พลตรี วีระ บรรทม
กรมกําลังพลทหารบก เป็น รองเจ้ากรมกําลังพลทหารบก
๓๖๖. พลตรี พีระ ฉิมปรี
กรมยุทธการทหารบก เป็น รองเจ้ากรมยุทธการทหารบก

๙ กันยายน ๒๕๕๙

ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้อํานวยการสํานักปกครองและบริการกําลังพล
ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน
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๓๖๗. พลตรี รุจน์ อ่อนน้อมพันธุ์
ผู้อํานวยการสํานักส่งกําลังบํารุง
กรมส่งกําลังบํารุงทหารบก เป็น รองเจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารบก
๓๖๘. พลตรี สันติพงศ์ ธรรมปิยะ
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๑
๓๖๙. พลตรี ธรรมนูญ วิถี
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙
เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๑
๓๗๐. พลตรี สนธยา ศรีเจริญ
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๖
เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๒
๓๗๑. พลตรี สมพงษ์ แจ้งจํารัส
ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ ๑
เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๓
๓๗๒. พลตรี ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑๐
เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๓
๓๗๓. พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย
เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓
เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๓
๓๗๔. พลตรี วรพล วิศรุตพิชญ์
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๕
เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๔
๓๗๕. พลตรี พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๕
เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๔
๓๗๖. พลตรี รเณศ อินทร์ยิ้ม
เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๓
เป็น รองแม่ทัพน้อยที่ ๓
๓๗๗. พลตรี วิทยา อรุณเมธี
เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๔
เป็น รองแม่ทัพน้อยที่ ๔
๓๗๘. พลตรี กิติศักดิ์ บัวสถิตย์
ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ
เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
๓๗๙. พลตรี อุดมศักดิ์ บัวพรหมมาตร์
เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
๓๘๐. พลตรี ประชุม กรุดสาท
ผู้ บั ญ ชาการกองพลทหารปื น ใหญ่ ต่ อ สู้
อากาศยาน เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
๓๘๑. พลตรี ชัชวาลย์ เกิดสมบูรณ์
ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง
เป็น รองเจ้ากรมการทหารช่าง
๓๘๒. พลตรี วัจน์พัฒน์ เฟื่องฟู
เสนาธิการกรมการทหารช่าง
เป็น รองเจ้ากรมการทหารช่าง
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๓๘๓. พลตรี ศักดา ศิริรัตน์
ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ
กรมสรรพาวุธทหารบก เป็น รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก
๓๘๔. พลตรี วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล
กรมแพทย์ทหารบก เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก
๓๘๕. พลตรี สุรศักดิ์ แพน้อย
ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่
เป็น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก
๓๘๖. พลตรี วัลลภ แดงใหญ่
ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
เป็น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก
๓๘๗. พลตรี สันต์ชัย เกิดสวัสดิ์
ผู้อํานวยการส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า เป็น รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
๓๘๘. พลตรี วัชระ พิทยานรเศรษฐ
ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหารกองทัพบก
๓๘๙. พลตรี ธีระพล มณีแสง
ผู้อํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาระบบ
กรมส่งกําลังบํารุงทหารบก เป็น เจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก
๓๙๐. พลตรี พิศาล นาคผจญ
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๗
เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารพัฒนาที่ ๓
๓๙๑. พลตรี ศตวรรษ รามดิษฐ์
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๒
๓๙๒. พลตรี หทัยเทพ กีรติอังกูร
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๙
๓๙๓. พลตรี ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์
เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๒
เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗
๓๙๔. พลตรี สมบูรณ์ ดีรอด
ผู้ อํ า นวยการศู น ย์ พั ฒ นาหลั ก นิ ย มและ
ยุทธศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก เป็น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก
๓๙๕. พลตรี อยุทธ์ ศรีวิเศษ
ผู้อํานวยการสํานักแผนเตรียมพล
กรมกําลังพลทหารบก เป็น ผู้อํานวยการสํานักปกครองและบริการกําลังพล กรมกําลังพลทหารบก
๓๙๖. พลตรี ฤทธี อินทราวุธ
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร
เป็น ผู้อํานวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
๓๙๗. พลตรี สุเทพ หิมารัตน์
เสนาธิการกรมพลาธิการทหารบก
เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพบก
๓๙๘. พลตรี วิรัช ปัญจานนท์
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๔
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
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๓๙๙. พลตรี วรพจน์ ธนะธนิต
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๔๐๐. พลตรี อภิชาติ ไชยะดา
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๔๐๑. พันเอก ชัยวัฒน์ แสงทอง
๔๐๒. พันเอก เจริญชัย หินเธาว์
รักษาพระองค์
๔๐๓. พันเอก สมชาติ แน่นอุดร
๔๐๔. พันเอก อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์
๔๐๕. พันเอก สิทธิพร มุสิกะสิน
๔๐๖. พันเอก ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม
๔๐๗. พันเอก ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์
๔๐๘. พันเอก วุฒิชัย นาควานิช
๔๐๙. พันเอก วิชาญ สุขสง
๔๑๐. พันเอก จิรเดช กมลเพ็ชร
๔๑๑. พันเอก ผดุงเกียรติ โปร่งจิตต์
๔๑๒. พันเอก พัลลภ เฟื่องฟู
ต่อสู้อากาศยาน
๔๑๓. พันเอก อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์
๔๑๔. พันเอก เภา โพธิ์เงิน
๔๑๕. พันเอก อิทธิพล สุวรรณรัฐ
๔๑๖. พันเอก ยุทธชัย เทียรทอง
๔๑๗. พันเอก สุรินทร์ นิลเหลือง
๔๑๘. พันเอก วสันต์ ทัพวงศ์
๔๑๙. พันเอก อัครเดช บุญเทียม
๔๒๐. พันเอก ชาญชัย เอมอ่อน
๔๒๑. พันเอก เกษมสุข ตาคํา
๔๒๒. พันเอก สาธิต ศรีสุวรรณ
๔๒๓. พันเอก บัญชา ดุริยพันธ์
๔๒๔. พันเอก วิทยา วรรคาวิสันต์
๔๒๕. พันเอก ณรัช สิงห์ปภาภร
๔๒๖. พันเอก อาคม พงศ์พรหม
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ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น รองเจ้ากรมพลาธิการทหารบก
เป็ น ผู้ บั ญ ชาการกองพลทหารราบที่ ๒
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็ น

ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๓
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๔
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๕
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๖
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๗
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๕
ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ ๑
ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ ๓
ผู้ บั ญ ชาการกองพลทหารปื น ใหญ่

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

ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง
ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๒
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๔
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๕
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๕
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๘
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๔
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๗
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๘
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑๐
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
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๔๒๗. พันเอก ณรงค์ศักดิ์ อัมรานนท์
๔๒๘. พันเอก สายัณห์ เมืองศรี
๔๒๙. พันเอก พร ภิเศก
๔๓๐. พันเอก กิตติพันธ์ ชูพิพัฒน์
๔๓๑. พันเอก เชาวน์โรจน์ สอโส
๔๓๒. พันเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์
พัฒนาการทางทหารกองทัพบก
๔๓๓. พันเอก เชิดชัย อังศุสิงห์
ทหารบก
๔๓๔. พันเอก ศรชัย กาญจนสูตร
สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
๔๓๕. พันเอก ธวัชชัย มาชมสมบูรณ์
กรมสรรพาวุธทหารบก
๔๓๖. พันเอก สมคิด ดีมิตร
๔๓๗. พันเอก สุทิน เบ็ญจวิไลกุล
๔๓๘. พันเอก ฉลองชัย ชัยยะคํา
๔๓๙. พันเอก จะนะ ปรีชา
๔๔๐. พันเอก ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น
๔๔๑. พันเอก อรรถพร เป้าประจักษ์
๔๔๒. พันเอก ทรงยศ อินทรเนตร
๔๔๓. พันเอก กิตติชัย วงศ์หาญ
๔๔๔. พันเอก สุขุม สุขศรี
๔๔๕. พันเอก สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา
กรมกําลังพลทหารบก
๔๔๖. พันเอก อุกฤษฏ์ บุญตานนท์
กรมยุทธการทหารบก
๔๔๗. พันเอก วุฒิไกร คล้ายวงษ์
กรมส่งกําลังบํารุงทหารบก
๔๔๘. พันเอก ชัยมนตรี โพธิ์ทอง
กรมส่งกําลังบํารุงทหารบก
๔๔๙. พันเอก สุรัต แสงสว่างดํารง
ยุทธศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก

๙ กันยายน ๒๕๕๙

เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่
เป็น ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ
เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
เป็น เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก
เป็น ผู้บญ
ั ชาการศูนย์การบินทหารบก
เป็ น ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานวิ จั ย และ
เป็น ผู้อํานวยการสํานักงานพระธรรมนูญ
เป็น ผู้บัญชาการศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์
เป็น ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ
เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก
เป็น เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๒
เป็น เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓
เป็น เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๔
เป็น เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๓
เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
เป็น เสนาธิการกรมการทหารช่าง
เป็น เสนาธิการกรมพลาธิการทหารบก
เป็น เสนาธิการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เป็น ผู้อํานวยการสํานักแผนเตรียมพล
เป็น ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน
เป็น ผู้อํานวยการสํานักส่งกําลังบํารุง
เป็น ผู้อํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาระบบ
เป็น ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาหลักนิยมและ

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๐๓ ง

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔๕๐. พันเอก วัชระ สัตยวงศ์ทิพย์
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า
๔๕๑. พันเอก ธารา พูนประชา
ศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
๔๕๒. พันเอก นิมิตร์ สะโมทาน
กรมแพทย์ทหารบก
๔๕๓. พันเอก วุฒิไชย อิศระ
พระนเรศวรมหาราช
๔๕๔. พันเอกหญิง เบญจมาศ บุญรับพายัพ
กองทัพบก
๔๕๕. พันเอก สมบัติ เพชรประดับวงศ์
ผู้บังคับบัญชา สํานักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา
๔๕๖. พันเอก สุขสันต์ บุญชิต
ผู้บังคับบัญชา สํานักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา
๔๕๗. พันเอก สุพเดช อุทา
ผู้บังคับบัญชา สํานักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา
๔๕๘. พันเอก กฤชทัต ประเสริฐวงศ์
๔๕๙. พันเอก ไพ น้ําเจริญ
๔๖๐. พันเอก ศิริพงษ์ รูปงาม
๔๖๑. พันเอก กฤษณะ วโรภาษ
๔๖๒. พันเอก กุศทินญ์ บูรณะวิทย์
๔๖๓. พันเอก กุศล สิงห์สาย
๔๖๔. พันเอก จรูญ อินทร์สนอง
๔๖๕. พันเอก จักราวุธ สินพูลผล
๔๖๖. พันเอก จิรวัฒน์ ทองเสนา
๔๖๗. พันเอก เจิมพล ถมยานาค
๔๖๘. พันเอก ฉลองรัฐ ศรีปรีชา
๔๖๙. พันเอก เฉลิมชัย ไชยสวัสดิ์
๔๗๐. พันเอก ชัชวาลย์ วรรณสุทธิ์
๔๗๑. พันเอก ฐิติเดช พงษ์สุวรรณ
๔๗๒. พันเอก ณรงค์กร บัวเงิน
๔๗๓. พันเอก ณรงค์ศักดิ์ สาสังข์

๙ กันยายน ๒๕๕๙

เป็น ผู้อํานวยการส่วนวิชาทหาร โรงเรียน
เป็น ผู้อํานวยการสถาบันพยาธิวิทยา
เป็น ผู้อํานวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล
เป็น ผู้อํานวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จ
เป็ น ผู้ อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย พยาบาล
เป็ น นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
พลตรี)
เป็ น นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
พลตรี)
เป็ น นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
พลตรี)
เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพบก
เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพบก
เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๐๓ ง
๔๗๔.
๔๗๕.
๔๗๖.
๔๗๗.
๔๗๘.
๔๗๙.
๔๘๐.
๔๘๑.
๔๘๒.
๔๘๓.
๔๘๔.
๔๘๕.
๔๘๖.
๔๘๗.
๔๘๘.
๔๘๙.
๔๙๐.
๔๙๑.
๔๙๒.
๔๙๓.
๔๙๔.
๔๙๕.
๔๙๖.
๔๙๗.
๔๙๘.
๔๙๙.
๕๐๐.
๕๐๑.
๕๐๒.
๕๐๓.
๕๐๔.
๕๐๕.

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

ณัชรพงศ์ ครุฑธา
ณัฏฐ์ เทียนทองดี
ณัฐพงษ์ เพราแก้ว
ทนงศักดิ์ กิตติศัพท์
ธรณิศ นิลวิไล
ธิติชัย ปรีชา
ธีระ ศรีแสง
นพดล ศรีสิงห์
นพพร สุทเธนทร์
นวภัทร ศิริวัฒน์
นิพนธ์ รองสวัสดิ์
บัญชา รักชื่อ
บรรลือ อ่ําบุญ
ประจักษ์ ประเมศรี
ประสิทธิ์ สังข์น้อย
ผณินทร ปัทมโรจน์
ภัคพงศ์ พรายจันทร์
มนตรี ซ่วนพัฒน์
ยงยุทธ สอนไม้
วรรนพ นาคประสิทธิ์
วราวุธ พรหมสุภา
วิชัย วาสนสิริ
วิรัตน์ นิสยันต์
วิริยะ ศรีบัวชุม
วิเศษศักดิ์ สุนทรเกส
วีระพล ไตรสิงห์
ศุภชัย พรหมรุ่งเรือง
สมพจน์ สังข์ดา
สมเจตน์ เลิศรัตน์
สุทธจิต ลีลานนท์
สิทธิ ตระกูลวงศ์
สิริศักดิ์ ตุ้มทอง

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

๙ กันยายน ๒๕๕๙
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 ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๐๓ ง
๕๐๖.
๕๐๗.
๕๐๘.
๕๐๙.
๕๑๐.
๕๑๑.
๕๑๒.
๕๑๓.
๕๑๔.
๕๑๕.

หน้า ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

พันเอก สุเมธ ธีระกุล
พันเอก อดิศักดิ์ บัวพรหมมาตร์
พันเอก อนุรักษ์ แสงฤทธิ์
พันเอก อัครวัฒน์ ซื่อสัตย์
พันเอก อิทธิศักดิ์ พลศรี
พันเอกหญิง กรวิกา สิรสุนทร
พันเอกหญิง จินตนา อิงคุลานนท์
พันเอกหญิง นริสา เชิดธรรม
พันเอกหญิง ศิริพักตร์ วีระภุชงค์
พันเอกหญิง อังคณา ธีรเนตร

เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น

๙ กันยายน ๒๕๕๙
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

กองทัพเรือ
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น

๕๑๖. พลเรือเอก ทวีชัย บุญอนันต์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ
๕๑๗. พลเรือเอก พลเดช เจริญพูล
ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ
รองผู้บัญชาการทหารเรือ
๕๑๘. พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
๕๑๙. พลเรือโท นฤดม ชวนะเสน
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
๕๒๐. พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์
รองเสนาธิการทหารเรือ
หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา
๕๒๑. พลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี
รองเสนาธิการทหารเรือ
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
๕๒๒. พลเรือโท พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย
รองเสนาธิการทหารเรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
๕๒๓. พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
๕๒๔. พลเรือโท ลือชัย รุดดิษฐ์
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
เสนาธิการทหารเรือ
๕๒๕. พลเรือโท โสภณ วัฒนมงคล
รองเสนาธิการทหารเรือ
ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ
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๕๒๖. พลเรือโท ธานี ผุดผาด
รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
๕๒๗. พลเรือโท ไพโรจน์ อุ่นใจ
รองเสนาธิการทหารเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
๕๒๘. พลเรือโท ปิติ วัลยะเพ็ชร์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
๕๒๙. พลเรือโท รังสรรค์ โตอรุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
๕๓๐. พลเรือโท นวพล ดํารงพงศ์
เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหาร
เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ
๕๓๑. พลเรือโท ฐานันดร์ เข็มเพ็ชร
รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
๕๓๒. พลเรือโท เจริญศักดิ์ มารัตนะ
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจําผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น รองเสนาธิการทหารเรือ
๕๓๓. พลเรือโท พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์
เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ
เป็น รองเสนาธิการทหารเรือ
๕๓๔. พลเรือโท สุรพงษ์ อํานรรฆสรเดช
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
เป็น รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
๕๓๕. พลเรือโท ปัญญา เล็กบัว
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
เป็น รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
๕๓๖. พลเรือโท ไตรสิทธิ์ พันธุ์สิทธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
เป็น รองเสนาธิการทหารเรือ
๕๓๗. พลเรือโท พิเชฐ ตานะเศรษฐ
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ
เป็น รองเสนาธิการทหารเรือ
๕๓๘. พลเรือโท สุธีพงศ์ แก้วทับ
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจํารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น รองเสนาธิการทหารเรือ
๕๓๙. พลเรือโท ธีร์ อุปนิสากร
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
เป็น ที่ปรึกษากองทัพเรือ
๕๔๐. พลเรือโท นพดล สุภากร
เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารเรือ
เป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
๕๔๑. พลเรือโท ปกรณ์ วานิช
เจ้ากรมข่าวทหารเรือ
เป็น เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ
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๕๔๒. พลเรือตรี สุรศักดิ์ เมธยาภา
เป็น ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
๕๔๓. พลเรือตรี ช่อฉัตร กระเทศ
เป็น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ
๕๔๔. พลเรือตรี สุรพล คุปตะพันธ์
กองทัพเรือ เป็น ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓
๕๔๕. พลเรือตรี พฤหัส รัชฎา
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๕๔๖. พลเรือตรี บุญชิต พูลพิทักษ์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๕๔๗. พลเรือตรี ประจวบ อ่อนตามธรรม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๕๔๘. พลเรือตรี อําพล เที่ยงสกุล
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๕๔๙. พลเรือตรี สิริบุญ สุคนธมาน
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๕๕๐. พลเรือตรี วีนัส แจ้งสี
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๕๕๑. พลเรือตรี มิ่ง อิ่มวิทยา
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๕๕๒. พลเรือตรี วันชัย ท้วมเสม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๕๕๓. พลเรือตรี มนต์ชัย กาทอง
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๕๕๔. พลเรือตรี วสันต์ บุญเนือง
เป็น ที่ปรึกษากองทัพเรือ
๕๕๕. พลเรือตรี ชาติชาย ศรีวรขาน
เป็น ปลัดบัญชีทหารเรือ
๕๕๖. พลเรือตรี สมภพ สุวิทยาลังการ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๕๕๗. พลเรือตรี ปรีชา พงศ์สุวรรณ
สารสนเทศทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
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ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํากองบัญชาการ
ผู้ชํานาญการกองทัพเรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
รองปลัดบัญชีทหารเรือ
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
รองเจ้ า กรมการสื่ อ สารและเทคโนโลยี
(อัตรา พลเรือโท)

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๐๓ ง

หน้า ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กันยายน ๒๕๕๙

๕๕๘. พลเรือตรี สมหมาย วงษ์จันทร์
รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๕๕๙. พลเรือตรี สมชาย ณ บางช้าง
เลขานุการกองทัพเรือ
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บัญชาการทหารเรือ
๕๖๐. พลเรือตรี สมประสงค์ นิลสมัย
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ
เป็น เจ้ากรมข่าวทหารเรือ
๕๖๑. พลเรือตรี อารักษ์ แก้วเอี่ยม
ผู้อํานวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๕๖๒. พลเรือตรี สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์
รองเจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารเรือ
เป็น เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารเรือ
๕๖๓. พลเรือตรี อรัญ นําผล
ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติการ กรมการสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๕๖๔. พลเรือตรี เผดิม เนินฉาย
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๕๖๕. พลเรือตรี ชัชชัย โพธิพรรค
เจ้ากรมจเรทหารเรือ
เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
๕๖๖. พลเรือตรี สานนท์ ผะเอม
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน
และรักษาฝั่ง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๕๖๗. พลเรือตรี ประดิษฐ สําอางค์อินทร์
รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๕๖๘. พลเรือตรี อาทร เคลือบมาศ
รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๕๖๙. พลเรือตรี นพดล เรืองสมัย
ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานตรวจสอบภายใน
ทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๕๗๐. พลเรือตรี วรรณพล กล่อมแก้ว
รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๕๗๑. พลเรือตรี ชาติชาย ยุวรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
๕๗๒. พลเรือตรี สุรวิทย์ อาษานอก
รองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ
เป็น ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ
๕๗๓. พลเรือตรี พร้อมสรรพ์ วุฑฒกนก
ศาสตราจารย์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ
เป็น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
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๕๗๔. พลเรือตรี บรรพต เกิดภู่
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
เป็น เจ้ากรมจเรทหารเรือ
๕๗๕. พลเรือตรี รัษฎางค์ ธีรเนตร
ผู้อํานวยการสํานักกิจการพลเรือน
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
๕๗๖. พลเรือตรี ยุจ พิจิตรชุมพล
ผู้ชํานาญการกองทัพเรือ
เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
๕๗๗. พลเรือตรี อนุพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
เป็น ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ
๕๗๘. พลเรือตรี สุชา เคี่ยมทองคํา
ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ
เป็น เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ
๕๗๙. พลเรือตรี เสรีภาพ สุขเจริญ
ผู้ชํานาญการกองทัพเรือ
เป็น รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
๕๘๐. พลเรือตรี พงศกร กุวานนท์
ผู้บัญชาการกองเรือดําน้ํา กองเรือยุทธการ
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
๕๘๑. พลเรือตรี วศินสรรพ์ จันทวรินทร์
ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์
กองเรือยุทธการ เป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ
๕๘๒. พลเรือตรี สิทธิพร มาศเกษม
ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒
กองเรือยุทธการ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําเสนาธิการทหารเรือ
๕๘๓. พลเรือตรี พงศชาญ เพ็ชรเทศ
ผู้อาํ นวยการสํานักนโยบายและแผน
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็น เลขานุการกองทัพเรือ
๕๘๔. พลเรือตรี สมนึก เปรมปราโมทย์
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ
๕๘๕. พลเรือตรี เอกราช พรหมลัมภัก
ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ
กองเรือยุทธการ เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
๕๘๖. พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น ผู้อํานวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ
๕๘๗. พลเรือตรี กิตติพงศ์ รุมาคม
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓
เป็น รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ
๕๘๘. พลเรือตรี สุชาติ บุญญะสัญ
ผู้อํานวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ
เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓
๕๘๙. พลเรือตรี ตุลา เกตุษเฐียร
ผู้ชํานาญการกองทัพเรือ
เป็น ศาสตราจารย์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ
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๕๙๐. พลเรือตรี นพดล ปัญญาโฉม
ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการ
นาวิกโยธิน เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
๕๙๑. พลเรือตรี สันติ เปาอินทร
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เป็น รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
๕๙๒. พลเรือตรี เชาว์ น้อยภารา
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น รองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ
๕๙๓. พลเรือตรี เกรียงไกร อนันตศานต์
ผู้อํานวยการสํานักกิจการความมั่นคง
กรมยุทธการทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ
๕๙๔. พลเรือตรี คํารณ พิสณฑ์ยุทธการ
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจําเสนาธิการทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
๕๙๕. พลเรือตรี มนต์ธรรม์ วังแก้ว
ผู้อํานวยการสํานักส่งกําลังบํารุง กรมส่งกําลัง
บํารุงทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
๕๙๖. พลเรือตรี เดชดล ภู่สาระ
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจํารองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
๕๙๗. พลเรือตรี ไชยนันท์ นันทวิทย์
รองเจ้ากรมข่าวทหาร
เป็น ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
๕๙๘. พลเรือตรี วรานนท์ สิทธิพิทักษ์
ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํากองบัญชาการกองทัพเรือ
๕๙๙. พลเรือตรี จงกล มีสวัสดิ์
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจําผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒
๖๐๐. พลเรือตรี อณุวัฒ สัมภวะผล
ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน
กลาโหม เป็น รองเจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารเรือ
๖๐๑. พลเรือตรี นภดล สําราญ
ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน
กรมส่งกําลังบํารุงทหารเรือ เป็น เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ
๖๐๒. พลเรือตรี วินัย วิรัชกุล
รองเจ้ากรมกําลังพลทหาร
เป็น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ
๖๐๓. พลเรือตรี เจริญพล คุ้มราษี
เสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓
๖๐๔. พลเรือตรี เบญญา บุญส่ง
ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติการ กรมยุทธการ
ทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ
๖๐๕. พลเรือตรี นิพร สุขเกษตร
เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองผู้บัญชาการทหารเรือ
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๖๐๖. พลเรือตรี ชาลี ส่องสว่างธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ
๖๐๗. พลเรือตรี กําจาย ปองเงิน
เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
เป็น รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ
๖๐๘. พลเรือตรี สมัย ใจอินทร์
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายผลิต อู่ทหารเรือ
พระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็น ผู้อํานวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๐๙. พลเรือตรี สมเจตน์ วันหว่าน
เป็น ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายผลิต อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
๖๑๐. พลเรือตรี ศุภกร ปรกแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ
๖๑๑. พลเรือตรี พีระ อดุลยาศักดิ์
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํากองบัญชาการ
กองทัพเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
๖๑๒. พลเรือตรี ธีรกุล กาญจนะ
ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศจัดการทรัพยากร
สํานักงานปลัดบัญชีทหารเรือ เป็น ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ สํานักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
๖๑๓. พลเรือตรี นันทพล มาลารัตน์
ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจํารองผู้บั ญชาการทหารสูงสุ ด เป็ น ผู้อํ านวยการสํานั กกิ จการพลเรื อ น กรมกิจการพลเรือ น
ทหารเรือ
๖๑๔. พลเรือตรี ชนินทร์ ผดุงเกียรติ
เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑
เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ
๖๑๕. พลเรือตรี วศิน บุญเนือง
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๑๖. พลเรือตรี วรรณ์ลบ ทับทิม
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจํารองเสนาธิการทหาร เป็น ผู้อํานวยการศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ
๖๑๗. พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา
๖๑๘. พลเรือตรี รณภพ กาญจนพันธุ์
ผู้อํานวยการศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ
กรมสรรพาวุธทหารเรือ เป็น เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑
๖๑๙. พลเรือตรี สมพงษ์ บุญด้วยลาน
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพเรือ
๖๒๐. พลเรือตรี วิศาล ปัณฑวังกูร
ผู้อํานวยการสํานักการข่าว กรมข่าวทหารเรือ
เป็น ผู้บัญชาการกองเรือดําน้ํา กองเรือยุทธการ
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๖๒๑. พลเรือตรี วิศณุ สร้างวงศ์ใหม่
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติการ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
๖๒๒. พลเรือตรี กิตติโศภณ โตสมบัติ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น ผู้อํานวยการสํานักการข่าว กรมข่าวทหารเรือ
๖๒๓. พลเรือตรี ชูศักดิ์ ชูไพฑูรย์
ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจําผู้บังคับบัญชา เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
๖๒๔. นาวาเอก วิริทธิ์พล ธํารงเกื้อหนุน
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๒๕. นาวาเอก ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๒๖. นาวาเอก รณรงค์ สิทธินันทน์
เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการ
นาวิกโยธิน
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๒๗. นาวาเอก พีระพล ธีรกุล
๖๒๘. นาวาเอก โฆษิต โพธิสิทธิ์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๒๙. นาวาเอก สุทธิพงส์ บุญลอย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๓๐. นาวาเอก โอภาส บูรณสัมฤทธิ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๓๑. นาวาเอก รักษพล ทองภักดี
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒกิ องทัพเรือ
๖๓๒. นาวาเอก เกียรติกุล เทียนสุวรรณ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๓๓. นาวาเอก อรรณพ ถิ่นพังงา
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๓๔. นาวาเอก ปกรณ์ ปั่นสวัสดิ์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๓๕. นาวาเอก วัตรกิจ ยกสวัสดิ์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๓๖. นาวาเอก จักรกฤช มะลิขาว
๖๓๗. นาวาเอก ธเนศ อินทรัมพรรย์
เป็น ผู้อํานวยการสํานักงานพระธรรมนูญ
ทหารเรือ
๖๓๘. นาวาเอก ภาณุวัชร กองจินดา
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๓๙. นาวาเอกหญิง หยาดนภา บุญอนันต์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๔๐. นาวาเอก ธวัช นวลปลอด
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๔๑. นาวาเอกหญิง วราภรณ์ เกิดสุข
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๔๒. นาวาเอก ดุลยพจน์ สิชฌนุกฤษฏ์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๔๓. นาวาเอก ไชยวัฒน์ ม่วงน้อย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๔๔. นาวาเอก บุลกร ไชยศรี
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพเรือ
๖๔๕. นาวาเอก ประกายพฤกษ์ ศรีฟ้า
๖๔๖. นาวาเอก สมชาย แท่นนิล
เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพเรือ
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๖๔๗. นาวาเอก อนุชาติ อินทรเสน
กรมส่งกําลังบํารุงทหารเรือ
๖๔๘. นาวาเอก เบญญา นาวานุเคราะห์
๖๔๙. นาวาเอก ไพชยนต์ จักรกลม
กรมส่งกําลังบํารุงทหารเรือ
๖๕๐. นาวาเอก ภรเดช คะชา
๖๕๑. นาวาเอก อดินันท์ สุนทรารักษ์
๖๕๒. นาวาเอก พินิจ ชื่นรุ่ง
ประจํากองบัญชาการกองทัพเรือ
๖๕๓. นาวาเอก นฤพล เกิดนาค
ฐานทัพเรือสัตหีบ
๖๕๔. นาวาเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์
กรมยุทธการทหารเรือ
๖๕๕. นาวาเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์
๖๕๖. นาวาเอก สําเริง จันทร์โส
๖๕๗. นาวาเอก สุรนันท์ แสงรัตนกูล
๖๕๘. นาวาเอก สมพงษ์ นาคทอง
๖๕๙. นาวาเอก ธนู อยู่สุขี
๖๖๐. นาวาเอก สุพพัต ยุทธวงศ์
กรมยุทธการทหารเรือ
๖๖๑. นาวาเอก อํานวย ทองรอด
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
๖๖๒. นาวาเอก อนุชา เอี่ยมสุโร
๖๖๓. นาวาเอก เทิดเกียรติ อ่อนเมือง
สํานักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
๖๖๔. นาวาเอก วุฒิชัย สายเสถียร
๖๖๕. นาวาเอก ยุทธศิลป์ จงเจือกลาง
๖๖๖. นาวาเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม
๖๖๗. นาวาเอก พิสิษฐ์ ทองดีเลิศ
๖๖๘. นาวาเอก ระพีพงษ์ โสวรรณ
๖๖๙. นาวาเอก ชัยนันต์ ศรีเดช
๖๗๐. นาวาเอก ณรงค์ แสงบุศย์

๙ กันยายน ๒๕๕๙

เป็น ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน
เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพเรือ
เป็น ผู้อาํ นวยการสํานักส่งกําลังบํารุง
เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพเรือ
เป็น ผูท้ รงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการ
เป็ น ผู้ อํ า นวยการการท่ า เรื อ สั ต หี บ
เป็น ผู้อํานวยการสํานักกิจการความมั่นคง
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติการ

เป็น ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบราชการ
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๐๓ ง
๖๗๑.
๖๗๒.
๖๗๓.
๖๗๔.
๖๗๕.
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นาวาเอกหญิง ปัทมา วิริยะศิริกุล
นาวาเอก นันทปรีชา มีจันทร์
นาวาเอกหญิง พรทิพย์ เมฆลอย
นาวาเอกหญิง จินตนา แสงประเสริฐ
นาวาเอกหญิง วิจิตรา ภู่เจริญยศ

เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น

๙ กันยายน ๒๕๕๙
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

กองทัพอากาศ
๖๗๖. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง
เสนาธิการทหารอากาศ
เป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ
๖๗๗. พลอากาศเอก ทวิเดนศ อังศุสิงห์
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
เป็น รองผู้บัญชาการทหารอากาศ
๖๗๘. พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ
๖๗๙. พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรียงค์
ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
๖๘๐. พลอากาศเอก นิรันดร์ ยิ้มสรวล
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
(อัตรา พลอากาศเอก) เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ
๖๘๑. พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย
รองเสนาธิการทหาร
เป็น ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
๖๘๒. พลอากาศเอก นิทัศน์ ศิริมาศ
หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจําผู้บังคับบัญชา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
รองเสนาธิการทหารอากาศ
๖๘๓. พลอากาศโท ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
๖๘๔. พลอากาศโท สุรศักดิ์ ทุ่งทอง
รองเสนาธิการทหารอากาศ
เป็น เสนาธิการทหารอากาศ
๖๘๕. พลอากาศโท ชวรัตน์ มารุ่งเรือง
รองเสนาธิการทหารอากาศ
เป็น หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา
๖๘๖. พลอากาศโท ฌเณศ ชลิตภิรัติ
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๖๘๗. พลอากาศโท พงศธร ไชยเสน
ปลัดบัญชีทหารอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
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๙ กันยายน ๒๕๕๙

๖๘๘. พลอากาศโท มานะ ประสพศรี
รองเสนาธิการทหารอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๖๘๙. พลอากาศโท ยรรยง คุณโฑถม
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
(อัตรา พลอากาศโท) เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๖๙๐. พลอากาศโท สุรสิทธิ์ ปัญญาอุทัย
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจําผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๖๙๑. พลอากาศโท อําพล อิ่มบัว
รองเสนาธิการทหารอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๖๙๒. พลอากาศโท ธีรวุฒิ บุญเลิศ
เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
เป็น รองเสนาธิการทหารอากาศ
๖๙๓. พลอากาศโท ภานุพงศ์ เสยยงคะ
เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ
เป็น รองเสนาธิการทหารอากาศ
๖๙๔. พลอากาศโท วันชัย นุชเกษม
เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ
เป็น รองเสนาธิการทหารอากาศ
๖๙๕. พลอากาศโท วิเชียร ธรรมาธร
เจ้ากรมกําลังพลทหารอากาศ
เป็น รองเสนาธิการทหารอากาศ
๖๙๖. พลอากาศโท ไกรพล ยั่งยืน
เจ้ากรมกําลังพลทหาร
เป็น เจ้ากรมกําลังพลทหารอากาศ
๖๙๗. พลอากาศโท ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ
นวมินทกษัตริยาธิราช เป็น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
๖๙๘. พลอากาศตรี นราธิป คําระกาย
ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน
กลาโหม เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บัญชาการทหารอากาศ
๖๙๙. พลอากาศตรี วงศกร เปาโรหิตย์
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
เป็น รองเสนาธิการทหารอากาศ
๗๐๐. พลอากาศตรี นพฎล ทองพุ่ม
รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
เป็น เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
๗๐๑. พลอากาศตรี มานัต วงษ์วาทย์
รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ
เป็น เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ
๗๐๒. พลอากาศตรี ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล
รองเจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ
เป็น เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ
๗๐๓. พลอากาศตรี สุทัศน์ แสงเดชะ
เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ
เป็น ปลัดบัญชีทหารอากาศ

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๐๓ ง

หน้า ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กันยายน ๒๕๕๙

๗๐๔. พลอากาศตรี จิรวัฒน์ มูลศาสตร์
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
๗๐๕. พลอากาศตรี ปัทม สุทธิสรโยธิน
รองเจ้ากรมช่างอากาศ
เป็น เจ้ากรมช่างอากาศ
๗๐๖. พลอากาศตรี ไชยศ เทียนคําศรี
รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
เป็น เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
๗๐๗. พลอากาศตรี อนุตตร จิตตินันทน์
รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
เป็น เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
๗๐๘. พลอากาศตรี สิทธิพร เกสจินดา
รองปลัดบัญชีทหารอากาศ
เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
๗๐๙. พลอากาศตรี คเชนท์ โสมะนันทน์
ผู้อํานวยการสํานักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๗๑๐. พลอากาศตรี ชลิต รัมมะวาส
เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๗๑๑. พลอากาศตรี วสันต์ อยู่ประเสริฐ
ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานตรวจสอบภายใน
ทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๗๑๒. พลอากาศตรี ศักดิ์พินิต พร้อมเทพ
เจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๗๑๓. พลอากาศตรี ศิริพงษ์ สุภาพร
เลขานุการกองทัพอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๗๑๔. พลอากาศตรี สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร
ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก กิ จ การพลเรื อ นเเละ
ประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๗๑๕. พลอากาศตรี นภาเดช ธูปะเตมีย์
หั ว หน้ า นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
เสนาธิการทหารอากาศ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บัญชาการทหารอากาศ
๗๑๖. พลอากาศตรี อัครพล กลิ่นอุบล
ผู้ชํานาญการกองทัพอากาศ
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําเสนาธิการทหารอากาศ
๗๑๗. พลอากาศตรี แมน ศีตะจิตต์
ผู้ชํานาญการกองทัพอากาศ
เป็น เลขานุการกองทัพอากาศ
๗๑๘. พลอากาศตรี เสนาะ พรรณพิกุล
ผู้อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากร
สํานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ เป็น เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ
๗๑๙. พลอากาศตรี ต่อพล ออเขาย้อย
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
เป็น ผู้อํานวยการสํานักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ
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๗๒๐. พลอากาศตรี ชัยยะ อุปริรัตน์
เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
๗๒๑. พลอากาศตรี ปรีชา ชมบุญ
เจ้ากรมจเรทหารอากาศ
เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
๗๒๒. พลอากาศตรี สุรทิน ยาวะโนภาส
วิศวกรอาวุโสกรมช่างอากาศ
เป็น รองเจ้ากรมช่างอากาศ
๗๒๓. พลอากาศตรี อัมรินทร์ ตรีเพ็ชร
รองเจ้ากรมสื่อสารทหาร
เป็น รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
๗๒๔. พลอากาศตรี พงษ์ศักดิ์ เกื้ออรุณ
เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็น รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๗๒๕. พลอากาศตรี ไชยวัฒน์ กาศโอสถ
ผู้ชํานาญการกองทัพอากาศ
เป็น เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๗๒๖. พลอากาศตรี นิรันดร พิเดช
เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ
เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
๗๒๗. พลอากาศตรี สุรพล พุทธมนต์
ผู้ชํานาญการกองทัพอากาศ
เป็น เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ
๗๒๘. พลอากาศตรี สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง
ผู้อํานวยการสํานักการปกครองและพัฒนา
กําลังพล กรมกําลังพลทหารอากาศ เป็น รองเจ้ากรมกําลังพลทหารอากาศ
๗๒๙. พลอากาศตรี ธรินทร์ ปุณศรี
ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน
กรมข่าวทหารอากาศ เป็น รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
๗๓๐. พลอากาศตรี เฉลิมชัย ศรีสายหยุด
ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน
กรมยุทธการทหารอากาศ เป็น รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ
๗๓๑. พลอากาศตรี ศิริพล ศิริทรัพย์
ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน
กรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ เป็น รองเจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ
๗๓๒. พลอากาศตรี แอร์บูล สุทธิวรรณ
ผู้อํานวยการสํานักบริหารงบประมาณ
สํานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ เป็น รองปลัดบัญชีทหารอากาศ
๗๓๓. พลอากาศตรี คงศักดิ์ จันทรโสภา
ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรอง กรมข่าวทหารอากาศ
เป็น ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ
๗๓๔. พลอากาศตรี สุรศักดิ์ อินทร์จํานงค์
ผู้อํานวยการสํานักส่งกําลังบํารุง กรมส่งกําลัง
บํารุงทหารอากาศ เป็น ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ
๗๓๕. พลอากาศตรี ศุภณัฏฐ หนูรอด
รองเจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหาร
เป็น ผู้อํานวยการสํานักกิจการพลเรือนเเละประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
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๗๓๖. พลอากาศตรี ประสงค์ ดวงเดือน
ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจําผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพอากาศ
๗๓๗. พลอากาศตรี สุธีระ เย็นทรวง
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจําผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพอากาศ
๗๓๘. พลอากาศตรี สุรพล ชนไมตรี
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจํารองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพอากาศ
๗๓๙. พลอากาศตรี สุเวทย์ งูพิมาย
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจําผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพอากาศ
๗๔๐. พลอากาศตรี เกรียงศักดิ์ โชคชินพัฒน์
ผู้ชํานาญการกองทัพอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๗๔๑. พลอากาศตรี ปีย์กรณ์ ปรีมณีสิทธ์
รองเจ้ากรมยุทธการทหาร
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๗๔๒. พลอากาศตรี พิชัย วัจนสุนทร
ผู้ชํานาญการกองทัพอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๗๔๓. พลอากาศตรี พิทักษ์ คูณขุนทด
ผู้ชํานาญการกองทัพอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๗๔๔. พลอากาศตรี อดินันท์ จารยะพันธุ์
ผู้ชํานาญการกองทัพอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๗๔๕. นาวาอากาศเอก ฉัตรชัย มุขพรหม
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจํารองผู้บัญชาการทหารอากาศ
๗๔๖. นาวาอากาศเอก อติชาติ ศิลานันท์
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจําผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
๗๔๗. นาวาอากาศเอก อนุชา ผลโภค
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจําผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
๗๔๘. นาวาอากาศเอก วิฑูรย์ ตรีพรม
เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจําผู้บังคับบัญชา
๗๔๙. นาวาอากาศเอก นฤพล จักรกลม
เป็น เจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ
๗๕๐. นาวาอากาศเอก ภูวเดช สว่างแสง
เป็น เจ้ากรมจเรทหารอากาศ
๗๕๑. นาวาอากาศเอก สุวรรณ ขําทอง
เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน
๗๕๒. นาวาอากาศเอก ภูมิใจ ชัยพันธุ์
เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
๗๕๓. นาวาอากาศเอก เกรียงศักดิ์ ชาญตะปะ เป็น วิศวกรอาวุโสกรมช่างอากาศ
๗๕๔. นาวาอากาศเอก เกรียงไกร โสธรชัย
เป็น เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ
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๗๕๕. นาวาอากาศเอก ชากร ตะวันแจ้ง
พัฒนากําลังพล กรมกําลังพลทหารอากาศ
๗๕๖. นาวาอากาศเอก สุรชัย อํานวยสิน
กรมข่าวทหารอากาศ
๗๕๗. นาวาอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา
กรมยุทธการทหารอากาศ
๗๕๘. นาวาอากาศเอก ธนศักดิ์ เมตะนันท์
กรมยุทธการทหารอากาศ
๗๕๙. นาวาอากาศเอก ดําเนิน พุ่มเจริญ
กรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ
๗๖๐. นาวาอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ
สํานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
๗๖๑. นาวาอากาศเอก ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล
สํานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
๗๖๒. นาวาอากาศเอก ภาณุ อดทน
๗๖๓. นาวาอากาศเอก วิรัตน์ เอี่ยมสาย
๗๖๔. นาวาอากาศเอก อัมพร ทองถม
๗๖๕. นาวาอากาศเอก กรวิตต์ วัชรสินธุ์
๗๖๖. นาวาอากาศเอก กอบ พืชผา
๗๖๗. นาวาอากาศเอก ขวัญบุญ จุลเปมะ
๗๖๘. นาวาอากาศเอก จํารัส บุญชูช่วย
๗๖๙. นาวาอากาศเอก ทวี มังสิงห์
๗๗๐. นาวาอากาศเอก ธรณินทร์ ตัณฑเสน
๗๗๑. นาวาอากาศเอก นภดล อุดมชัยรัตน์
๗๗๒. นาวาอากาศเอก นิรุช สายมี
๗๗๓. นาวาอากาศเอก นิสสัย วงษ์สวรรค์
๗๗๔. นาวาอากาศเอก บัญญัติ สุนทรธีรธรรม
๗๗๕. นาวาอากาศเอก บัณฑิตย์ มีชูชีพ
๗๗๖. นาวาอากาศเอก ประยุทธ เปี่ยมสุวรรณ์
๗๗๗. นาวาอากาศเอก ปริญญา ปรัชญาพันธ์
๗๗๘. นาวาอากาศเอก ปรีชา ชนะชัย
๗๗๙. นาวาอากาศเอก พิบูลย์ พุ่มเรือง
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เป็น ผู้อํานวยการสํานักการปกครองและ
เป็น ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรอง
เป็น ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน
เป็น ผู้อํานวยการสํานักยุทธการและการฝึก
เป็น ผู้อํานวยการสํานักส่งกําลังบํารุง
เป็น ผู้อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากร
เป็น ผู้อํานวยการสํานักบริหารงบประมาณ
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น

ผู้ชํานาญการกองทัพอากาศ
ผู้ชํานาญการกองทัพอากาศ
ผู้ชํานาญการกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
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๗๘๐. นาวาอากาศเอก พีร์นิธิ จิรฐสุวรรณ
๗๘๑. นาวาอากาศเอก ภัทระ โพธิ์ถวิล
๗๘๒. นาวาอากาศเอก ภากร อุณหเลขกะ
๗๘๓. นาวาอากาศเอก ภาณุวัชร์ เปี่ยมศรี
๗๘๔. นาวาอากาศเอก มนูญ ชื่นชมคุณ
๗๘๕. นาวาอากาศเอก วิธาน ทิพย์มโนสิงห์
๗๘๖. นาวาอากาศเอก สนอง กัลปนาท
๗๘๗. นาวาอากาศเอก สันติชัย พัฒกลับ
๗๘๘. นาวาอากาศเอก สุจินดา สุมามาลย์
๗๘๙. นาวาอากาศเอก สุรพันธ์ จรุงพันธุ์
๗๙๐. นาวาอากาศเอก เสริมเกียรติ ก้อนมณี
๗๙๑. นาวาอากาศเอก อภิสฤษฎิ์ วริทธิ์ธรนิรุช
๗๙๒. นาวาอากาศเอกหญิง จินตนา ศิริโยธิพันธุ์
ทหารอากาศ
๗๙๓. นาวาอากาศเอกหญิง ดุจหทัย หาญสวธา
๗๙๔. นาวาอากาศเอกหญิง กฤตพร ตะวันแจ้ง
๗๙๕. นาวาอากาศเอกหญิง จินตนา พวงผกา
๗๙๖. นาวาอากาศเอกหญิง ประไพศรี ลยางกูร
๗๙๗. นาวาอากาศเอกหญิง ผกาภรณ์ ศิริมาศ
๗๙๘. นาวาอากาศเอกหญิง สุภาวดี โหมาศวิน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

๙ กันยายน ๒๕๕๙

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

ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน

เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น

ผู้ชํานาญการกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

