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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ
ดังต่อไปนี้
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑. พลเอก วิทยา จินตนานุรัตน์
หั ว หน้ า นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒. พลเอก พนัส แสนสมบัติ
ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๓. พลโท ณัฐ อินทรเจริญ
รองเสนาธิการทหารบก
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๔. พลเรือโท เอกศักดิ์ ทุกข์สูญ
หั ว หน้ า นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเรือเอก)
๕. พลอากาศโท อรณพ เมนะรุจิ
หั ว หน้ า นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลอากาศเอก)
๖. พลโท ณรงค์ อุทะนุต
ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๗. พลโท เนรมิตร มณีนุตร์
รองผู้อํานวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและพลังงานทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๘. พลโท จิระพันธ์ มาลีแก้ว
รองหั ว หน้ า คณะนายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก าร
ประจําผู้บังคับบัญชา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๙. พลโท ถนอม สุภาพร
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๑๐. พลโท ราชันย์ จารุวรรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๑๑. พลโท ชัยวัฒน์ จํารัส
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๑๒. พลโท นิตินัย ภีมะโยธิน
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
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เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๑๓. พลโท ภาณุพล บรรณกิจโศภน
เจ้ า กรมการอุ ต สาหกรรมทหาร ศู น ย์ ก าร
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น รองผู้อํานวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
และพลังงานทหาร
๑๔. พลโท ชมพล อามระดิษ
เจ้ากรมการสรรพกําลังกลาโหม
เป็น เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๑๕. พลตรี เกรียงไกร สุบิน
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๖. พลอากาศตรี พรต ลีรพันธุ์
ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา
รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๗. พลเรือตรี สหพงษ์ เครือเพ็ชร
ผู้ อํ า นวยการศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาการทหาร
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๘. พลตรี สมเกียรติ สืบปรุ
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๙. พลอากาศตรี ฐิต มะม่วงแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
รองเจ้ากรมการสรรพกําลังกลาโหม
๒๐. พลตรี ปรีชา สายเพ็ชร
เป็น เจ้ากรมการสรรพกําลังกลาโหม
๒๑. พลตรี วินัย คําชุ่ม
ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา
รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๒๒. พลตรี ชูศิลป์ งามประสิทธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๒๓. พลตรี ปริญญา สถิตนิมานการ
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๒๔. พลอากาศตรี สมชาย สังขมณี
ที่ ป รึ ก ษาสถาบั น วิ ช าการป้ อ งกั น ประเทศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลอากาศโท)
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๕. พลตรี จิรวิทย์ เดชจรัสศรี
เป็น รองเจ้ากรมการสรรพกําลังกลาโหม
๒๖. พันเอก นพพร มากเมือง
เป็ น นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
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๒๗. พันเอก รักเกียรติ พันธุ์ชาติ
เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๘. พันเอก สิปปภณ มีแก้ว
เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๙. นาวาอากาศเอก จํารูญเกียรติ ลีลเศรษฐพร เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร
๓๐. พันเอก ณัฏฐพล จันทร์สอกลิ่น
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
๓๑. พันเอก นันทวี ณ สงขลา
เป็น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๒. นาวาอากาศเอก ทิพชัย ทิพยุทธ์
เป็น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๓. พันเอก กฤษดา นิยมวิทย์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๔. พันเอก คมศักดิ์ สาตรพันธุ์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๕. พันเอก จุลสีห์ บูรณะสัมฤทธิ์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๖. พันเอก ฉลองรัฐ แต่งตั้ง
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๗. พันเอก เฉลิมพล สานุสันต์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๘. พันเอก ชูเดช จันทนวงษ์
๓๙. พันเอก ดนัย บุญตัน
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๐. พันเอก ศุภชัย อินทรารุณ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๑. พันเอก ศักดิ์ชัย ขําแป้ง
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๒. พันเอก สรศิริ ปริญญานันท์
๔๓. พันเอก อนุรักษ์ ทับคล้าย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๔. นาวาเอก กฤติธร ธีรานุตร
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๕. นาวาอากาศเอก ภักดิพงศ์ อุบลรัตน์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๖. พันเอกหญิง จรัสพรรณ ทัตตานนท์
กองบัญชาการกองทัพไทย
๔๗. พลเอก ธนรัชฏ์ หิรัญบูรณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๔๘. พลโท จํานงค์ จันพร
รองผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริและความมั่นคง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๔๙. พลโท สมชาย ว่องไวพานิช
ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
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๕๐. พลโท วชิระ เกียรตินันทน์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๕๑. พลโท วีระยุทธ ม่วงปิ่น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๕๒. พลโท นเรศ สุขตระกูล
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๕๓. พลโท กิตติภพ มนูญนิมิตร
ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๕๔. พลโท ทรงศักดิ์ สหสมโชค
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๕๕. พลโท ธนะ เชียงทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น รองผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและความมั่นคง
๕๖. พลโท สุทัศน์ จิตต์โสภา
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น เจ้ากรมการสื่อสารทหาร
๕๗. พลโท พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว
เจ้ากรมการสื่อสารทหาร
เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
๕๘. พลโท ปวีณ สิกขะมณฑล
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๕๙. พลตรี ศิรัส แก้วสนธิ
ผู้อํานวยการสํานักกิจการชายแดนกับประเทศ
เพื่อนบ้าน กรมกิจการชายแดนทหาร เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
๖๐. พลตรี กฤศมน นาคสุวรรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๖๑. พลตรี นรชัย วงษ์ดนตรี
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๖๒. พลตรี รังรักษ์ คําภานุช
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๖๓. พลตรี ศิริชัย ศศิวรรณพงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒกิ องบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๖๔. พลตรี สนธิ นวกุล
รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๖๕. พลตรี ดุษฎี อินทรพล
ผู้ชํานาญการกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
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๖๖. พลอากาศตรี ปกรณ์รฐนนท์ ทิพย์พิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๖๗. พลอากาศตรี นพรัตน์ จรรยาสวัสดิ์
ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
เป็น รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
๖๘. พลตรี ณัฐพล สมประสงค์
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๖๙. พลตรี ธีรสาสน์ แสงแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๗๐. พลตรี ภิญโญ คัมภีร์พันธุ์
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๗๑. พันเอก วัฒนะ พลจันทร์
เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
๗๒. พันเอก ณัฐพัชร์ หลักทรัพย์
เป็ น ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก กิ จ การชายแดน
กับประเทศเพื่อนบ้าน กรมกิจการชายแดนทหาร
๗๓. พันเอก ศักดา ดีเดชา
เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
(อัตรา พลตรี)
๗๔. นาวาเอก ยงยุทธ สุวรรณปรีดี
เป็น ผู้ชํานาญการกองบัญชาการกองทัพไทย
๗๕. พันเอก พิศนุ พงษ์ศรานันท์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๗๖. พันเอก นําพล ทองสุก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๗๗. พันเอก ดํารง สุ่มสังข์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๗๘. พันเอก ณัฐพงษ์ มงคลนัฎ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๗๙. พันเอก สุชาติ แดงประไพ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๘๐. พันเอก กฤติกร รัสมิภูตานนท์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๘๑. พันเอก เชย์ฐิไชย วงษ์ถนอม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๘๒. นาวาเอก ปัญญา เปรมปรีดิ์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๘๓. นาวาอากาศเอก ชูฤทธิ์ เกริกสกุล
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๘๔. นาวาอากาศเอก ไชยเดช จุลเปมะ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๘๕. นาวาอากาศเอก ปราการ ฉัตรชัยการ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก
๘๖. พลโท ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๘๗. พลโท วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
รองหั ว หน้ า คณะนายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก าร
ประจําผู้บังคับบัญชา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
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๘๘. พลโท กัมพล ดิษฐคําเริง
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๘๙. พลโท การุญ รัตนสุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๙๐. พลโท โกญจนาท ศุกระเศรณี
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๙๑. พลโท นิรุทธ เกตุสิริ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๙๒. พลโท บรรณวัฒน์ มาโกมล
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๙๓. พลโท พันธ์ยศ พันธ์เพิ่มศิริ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๙๔. พลโท มนตรี กําแพงเศรษฐ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๙๕. พลโท เมตไตรย เจษฎาฉัตร
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๙๖. พลโท วรรณวสิษฐ วงศ์ไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๙๗. พลโท วิษณุ ไตรภูมิ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๙๘. พลโท อธิวุฒิ เขียนวิจิตร
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๙๙. พลโท อรุณนิวัช ช้างใหญ่
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๑๐๐. พลโท ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์
รองเสนาธิการทหารบก
๑๐๑. พลโท สาโรช เขียวขจี
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก
๑๐๒. พลโท ขัตติยะ อุ่นอก
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๐๓. พลโท พรชัย ขาวสบาย
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
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ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
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ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก
ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
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๑๐๔. พลโท พิชญ์ โชติสุต
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๐๕. พลโท พูนศักดิ์ คัมภีร์พันธุ์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๐๖. พลโท สมนึก ฉันทะ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๐๗. พลตรี ธเนศ กาลพฤกษ์
รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก
เป็น เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก
๑๐๘. พลตรี สายัณห์ สวัสดิ์ศรี
รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก
เป็น ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
๑๐๙. พลตรี กิติศักดิ์ บัวสถิตย์
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก
๑๑๐. พลตรี ไพโรจน์ ทองมาเอง
รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เป็น รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา
๑๑๑. พลตรี ชาญชลิต พนมสารนรินทร์
รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก
เป็น รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา
๑๑๒. พลตรี ประชุม กรุดสาท
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้อ งกันภัย
ทางอากาศกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๑๓. พลตรี ดนัย กฤตเมธาวี
ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๑๔. พลตรี วีรยุทธ วุฒิศิลป์
ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๑๕. พลตรี ชาญชัย ว่านเครือ
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๓
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๑๖. พลตรี อํานวย จุลโนนยาง
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๔
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๑๗. พลตรี เกียรติศักดิ์ ดวงแดง
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๙
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๑๘. พลตรี อุดมวิทย์ อโนวัลย์
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๔
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๑๙. พลตรี โภชน์ นวลบุญ
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๖
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
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๑๒๐. พลตรี เดชดนัย แสนรักษ์
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา
สํานักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๒๑. พลตรี สุรศักดิ์ ประชุมญาติ
ผู้ชํานาญการกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๒๒. พลตรี ไกรวัชร ธีรเนตร
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๒๓. พลตรี เจตน์พัธน์ ศรีวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๒๔. พลตรี ชนาธิป บุนนาค
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๒๕. พลตรี ชัยชุมพล สุวรรณเตมีย์
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๒๖. พลตรี ดํารงเทพย์ บุนนาค
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๒๗. พลตรี ทนง น้ําวล
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๒๘. พลตรี นฤดล ประภาวัต
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๒๙. พลตรี นิรันดร์ พิพิธกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๓๐. พลตรี ประสิทธิชัย ชินวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๓๑. พลตรี รังสรรค์ ฤทธิ์ประเสริฐ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๓๒. พลตรี วิศาล ศรีโพธิ์ทองนาค
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๓๓. พลตรี สุรชัย สินไชย
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๓๔. พลตรี สมศักดิ์ สมรักษ์
ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก จิ ต วิ ท ยา กรมกิ จ การ
พลเรือนทหารบก เป็น รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก
๑๓๕. พลตรี สุนัย ประภูชะเนย์
ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ ๑
เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
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๑๓๖. พลตรี ลือเดช แสงชาติ
ผู้บัญชาการศูนย์ต่อ สู้ ป้องกันภัยทางอากาศ
กองทัพบก เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
๑๓๗. พลตรี ศรชัย กาญจนสูตร
ผู้ บั ญ ชาการศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งสิ่ ง อุ ป กรณ์
สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เป็น รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก
๑๓๘. พลตรี สุรเดช จารุจินดา
ผู้ อํ า นวยการสถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารบก เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก
๑๓๙. พลตรี สุขุม สุขศรี
เสนาธิการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เป็น รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
๑๔๐. พลตรี วันชาติ ผลไพบูลย์
ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจําผู้บังคับบัญชา เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า
๑๔๑. พลตรี บัญชา รักซื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔
๑๔๒. พลตรี อัครเดช บุญเทียม
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๕
เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๓
๑๔๓. พลตรี กนก ภู่ม่วง
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๙
เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๔
๑๔๔. พลตรี ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น
เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๓
เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๙
๑๔๕. พลตรี บัณฑิต สุวัฑฒน
เสนาธิการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ
กองทัพบก เป็น ผู้บัญชาการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
๑๔๖. พลตรี ธวัชชัย มาชมสมบูรณ์
ผู้ บั ญ ชาการศู น ย์ อุ ต สาหการสรรพาวุ ธ
กรมสรรพาวุธทหารบก เป็น ผู้บัญชาการศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
๑๔๗. พลตรี พีระพล ปกป้อง
เสนาธิการศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
เป็น ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารบก
๑๔๘. พลตรี สวัสดิ์ ชนะจิตราสกุล
ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติการ กรมยุทธการ
ทหารบก เป็น ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารบก
๑๔๙. พลตรี ชนาวุธ บุตรกินรี
ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก ฝึ ก และศึ ก ษาทางทหาร
กรมยุทธการทหารบก เป็น ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหารบก
๑๕๐. พลตรี อุกฤษฏ์ บุญตานนท์
ผู้ อํ า น ว ย ก า ร สํ า นั ก น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
กรมยุทธการทหารบก เป็น ผู้อํานวยการสํานักฝึกและศึกษาทางทหาร กรมยุทธการทหารบก
๑๕๑. พลตรี ธานินทร์ สุวรรณคดี
ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๗๕ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐

๑๕๒. พลตรี มานพ แฝดกลาง
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๕๓. พลตรี วินัย เกตุสุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๕๔. พลตรีหญิง รัตตินันท์ นวลสุวรรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๕๕. พันเอก ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง
เป็น ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ ๑
๑๕๖. พันเอก สุเทพ นพวิง
เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ
๑๕๗. พันเอก พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์
เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๕
๑๕๘. พันเอก สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย
เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๙
๑๕๙. พันเอก ฐิติ ติตถะสิริ
เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๔
๑๖๐. พันเอก จตุพร กลัมพสุต
เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๖
๑๖๑. พันเอก ชัชวาล บูรณรัช
เป็ น เสนาธิ ก ารศู น ย์ อํ า นวยการแพทย์
พระมงกุฎเกล้า
๑๖๒. พันเอก นภดล ศรีตระกูล
เป็น ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ
กรมสรรพาวุธทหารบก
๑๖๓. พันเอก นพพร ดุลยา
เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการป้องกันภัย
ทางอากาศกองทัพบก
๑๖๔. พันเอก ปัญญา ตุรงค์เรือง
เป็น เสนาธิการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
๑๖๕. พันเอก ชัยเดช สุรวดี
เป็น เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๓
๑๖๖. พันเอก พิเศษ ศิริเกษม
เป็น ผู้อํานวยการสํานักจิตวิทยา กรมกิจการ
พลเรือนทหารบก
๑๖๗. พันเอก ไตรรงค์ ทองเนื้อสุก
เป็น ผู้อํานวยการสํานักการฝึก กรมยุทธศึกษา
ทหารบก
๑๖๘. พันเอก พีรพงศ์ ไวกาสี
เป็น ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา กรมยุทธศึกษา
ทหารบก
๑๖๙. พันเอก พงศ์พันธุ์ สายทิพย์วดี
เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจําผู้บังคับบัญชา
๑๗๐. พันเอก ธงชัย รอดย้อย
เป็ น นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
ผู้บังคับบัญชา สํานักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
๑๗๑. พันเอก เจตน์ทัศพงศ์ ทัพวนานต์
เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพบก
๑๗๒. พันเอก วสพล สายเสริมศักดิ์
เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพบก
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พันเอก สิงหา สุทธิสมณ์
เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพบก
พันเอก การุณ โพธิ์วิเชียร
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอก คมณัฐ ป้อมสุข
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอก จักรพงษ์ กระจ่างพุ่ม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอก เฉลิม เรืองทอง
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอก ธนาอัศม์ จงใจรักษ์โกเศส
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอก ธวัชชัย รักอาชีพ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอก นริศ ขาวเกตุ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอก เนาวรัตน์ อาจฤทธิ์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอก บรรจุ ต่ายทอง
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอก ปรีดา บุตราช
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอก พงษ์เทพ ประกอบศุขราษฎร์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอก พร้อมพงศ์ สุทธิวรวรรณ์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอก ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอก ภูมิจิตช์ ภูธรใจ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอก มนูญศิริ โสรัตน์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอก มานพ มาพิทักษ์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอก เรืองฤทธิ์ บุญยงค์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอก วชิรา บุญเอี่ยม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอก เศรษฐวัชร์ จันทร์เด่นแสง
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอก สมควร วงษ์เวียงจันทร์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอก สรพจน์ เล็บสิงห์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอก สีหเดช ดีสนธิโชติ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอก สุบรรณ ดวงดี
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอก อํานาจ จํานงค์ทรง
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอก ทศพร รื่นเริงใจ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอก สุธินันท์ ณ นคร
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอก อภิชัย ลีละสิริ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พันเอกหญิง ปริยานุช เรืองศรี
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
กองทัพเรือ
๒๐๒. พลเรือโท สุทธินันท์ สกุลภุชพงษ์
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
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๒๐๓. พลเรือโท สุรพงษ์ อํานรรฆสรเดช
รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
๒๐๔. พลเรือโท อธินาถ ปะจายะกฤตย์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
๒๐๕. พลเรือโท ปัญญา เล็กบัว
รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
๒๐๖. พลเรือโท สุธีพงศ์ แก้วทับ
รองเสนาธิการทหารเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
๒๐๗. พลเรือโท อดิเรก ชมภูนุช
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
๒๐๘. พลเรือโท ปรีชา พงศ์สุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
๒๐๙. พลเรือโท อารักษ์ แก้วเอี่ยม
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
๒๑๐. พลเรือโท นฤดม แป้นเจริญ
รองหั ว หน้ า คณะนายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก าร
ประจําผู้บังคับบัญชา เป็น รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
๒๑๑. พลเรือโท พัลลภ ทองระอา
เจ้ากรมกําลังพลทหารเรือ
เป็น รองเสนาธิการทหารเรือ
๒๑๒. พลเรือโท มิ่ง อิ่มวิทยา
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
เป็น เจ้ากรมอู่ทหารเรือ
๒๑๓. พลเรือโท สมหมาย วงษ์จันทร์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
เป็น เจ้ากรมกําลังพลทหารเรือ
๒๑๔. พลเรือโท เผดิม เนินฉาย
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
เป็น ที่ปรึกษากองทัพเรือ
๒๑๕. พลเรือตรี สุรวิทย์ อาษานอก
ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๒๑๖. พลเรือตรี ธีระพงษ์ มูลละ
รองผู้อํานวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า
กรมอู่ทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๒๑๗. พลเรือตรี พร้อมสรรพ์ วุฑฒกนก
เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
เป็น รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
๒๑๘. พลเรือตรี เธียรศิริ มนต์ไตรเวศย์
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
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๒๑๙. พลเรือตรี บรรพต เกิดภู่
เจ้ากรมจเรทหารเรือ
เป็น รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา
๒๒๐. พลเรือตรี รัษฎางค์ ธีรเนตร
รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
เป็น เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
๒๒๑. พลเรือตรี เกรียงเดช รัตนปัญญากุล
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๒๒๒. พลเรือตรี ยุจ พิจิตรชุมพล
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๒๒๓. พลเรือตรี ทินกร ตัณฑากาศ
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๒๒๔. พลเรือตรี มงคล สุคนธเคหา
รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๒๒๕. พลเรือตรี เสริมยศ กุลอาจยุทธ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๒๒๖. พลเรือตรี อาคม แตงอ่อน
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓
๒๒๗. พลเรือตรี ชาลี มนต์ไตรเวศย์
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
เป็น รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ
๒๒๘. พลเรือตรี นพดล ปัญญาโฉม
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
๒๒๙. พลเรือตรี ศังกร พงษ์ศิริ
ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการ
นาวิกโยธิน เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
๒๓๐. พลเรือตรี พิสัย สุขวัน
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓
เป็น ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํากองบัญชาการ
๒๓๑. พลเรือตรี วรานนท์ สิทธิพิทักษ์
กองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
๒๓๒. พลเรือตรี วิพันธุ์ ชมะโชติ
ผู้ ช่ ว ยผู้ อํ า นวยการฝ่ า ยแผน อู่ ท หารเรื อ
พระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
๒๓๓. พลเรือตรี เคารพ แหลมคม
ผู้อํานวยการสํานักบริการและสิทธิกําลังพล
กรมกําลังพลทหารเรือ เป็น เจ้ากรมจเรทหารเรือ
๒๓๔. พลเรือตรี โสภณ จงเรืองศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
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๒๓๕. พลเรือตรี ธีรวัฒน์ ศรีชลา
ผู้ อํ า นวยการศู น ย์ บ ริ ห ารข่ า วสารการพั ส ดุ
กรมพลาธิการทหารเรือ เป็น ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ
๒๓๖. พลเรือตรี ต่อศักดิ์ วิจิตรโท
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น ผู้อํานวยการศูนย์บริหารข่าวสารการพัสดุ กรมพลาธิการทหารเรือ
๒๓๗. พลเรือตรี สมเจตน์ วันหว่าน
ผู้ ช่ ว ยผู้ อํ า นวยการฝ่ า ยผลิ ต อู่ ท หารเรื อ
พระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็น รองผู้อํานวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
๒๓๘. พลเรือตรี ปรัชญา กุมุท
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
๒๓๙. พลเรือตรี นันทพล มาลารัตน์
ผู้ อํ า น ว ย ก า ร สํ า นั ก กิ จ ก า ร พ ล เ รื อ น
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
๒๔๐. พลเรือตรี วรรณ์ลบ ทับทิม
ผู้ อํ า นวยการศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งสรรพาวุ ธ
กรมสรรพาวุธทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ
๒๔๑. พลเรือตรี ดามพ์ ปิ่นเฉลียว
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายผลิต อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
๒๔๒. พลเรือตรี กฤชพล เรียงเล็กจํานงค์
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น ผู้อํานวยการสํานักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
๒๔๓. พลเรือตรี ภรเดช คะชา
ผู้ชํานาญการกองทัพเรือ
เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํากองบัญชาการกองทัพเรือ
๒๔๔. พลเรือตรี อดินันท์ สุนทรารักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น ผู้อํานวยการสํานักบริการและสิทธิกําลังพล กรมกําลังพลทหารเรือ
๒๔๕. พลเรือตรี วุฒชิ ัย สายเสถียร
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
๒๔๖. พลเรือตรี เกริกพันธ์ พันธุ์สัมฤทธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๒๔๗. พลเรือตรี วัลลภ บุรารักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๒๔๘. นาวาเอก กิตติคุณ นาคสุก
เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
๒๔๙. นาวาเอก ปนต สุขนิจรัญ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๒๕๐. นาวาเอก ปรีชา สมสุขเจริญ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๒๕๑. นาวาเอก อภิชาติ สุขเกษม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๒๕๒. นาวาเอก โอฬาร ประกอบสุข
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๒๕๓. นาวาเอก ธนานพ สิรินิตย์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๗๕ ง
๒๕๔. นาวาเอก
๒๕๕. นาวาเอก
๒๕๖. นาวาเอก
กรมสรรพาวุธทหารเรือ
๒๕๗. นาวาเอก
๒๕๘. นาวาเอก
๒๕๙. นาวาเอก

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

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

กฤษดา ประพฤติธรรม
ธีระพล พึ่งพัฒน์
วิธนรัชต์ คชเสนี
วันชัย แหวนทอง
สมพงษ์ ภูเวียง
รณัชย์ เทพวัลย์

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น ผูท้ รงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็ น ผู้ อํา นวยการศูน ย์ซ่ อมสร้ างสรรพาวุ ธ

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
๒๖๐. พลอากาศโท จิรวัฒน์ มูลศาสตร์
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๒๖๑. พลอากาศโท เชิดพงศ์ เอี่ยมสมุทร
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๒๖๒. พลอากาศโท บุญเอนก ดวงอุไร
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๒๖๓. พลอากาศโท ปัทม สุทธิสรโยธิน
เจ้ากรมช่างอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๒๖๔. พลอากาศโท วันชัย นุชเกษม
รองเสนาธิการทหารอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๒๖๕. พลอากาศโท วิเชียร ธรรมาธร
รองเสนาธิการทหารอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๒๖๖. พลอากาศโท สุทัศน์ แสงเดชะ
ปลัดบัญชีทหารอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๒๖๗. พลอากาศโท อภิญญา แตงอ่อน
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๒๖๘. พลอากาศโท ไกรพล ยั่งยืน
เจ้ากรมกําลังพลทหารอากาศ
รองเสนาธิการทหารอากาศ
๒๖๙. พลอากาศโท ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล
เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ
รองเสนาธิการทหารอากาศ
๒๗๐. พลอากาศโท โสภณ น้อยเพิ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๒๗๑. พลอากาศตรี สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง
รองเจ้ากรมกําลังพลทหารอากาศ
เจ้ากรมกําลังพลทหารอากาศ
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๒๗๒. พลอากาศตรี ศิริพล ศิริทรัพย์
รองเจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ
เป็น เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ
๒๗๓. พลอากาศตรี ไพศาล น้ําทับทิม
รองผู้ บั ญ ชาการโรงเรี ย นนายเรื อ อากาศ
นวมินทกษัตริยาธิราช เป็น ปลัดบัญชีทหารอากาศ
๒๗๔. พลอากาศตรี ชัยยะ อุปริรัตน์
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
๒๗๕. พลอากาศตรี หม่อมหลวงเทพสฤษดิ์ เทวกุล รองเจ้ากรมช่างอากาศ
เป็น เจ้ากรมช่างอากาศ
๒๗๖. พลอากาศตรี พงษ์ศักดิ์ เกื้ออรุณ
รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็น เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๒๗๗. พลอากาศตรี ณรงค์ มุขพรหม
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๒๗๘. พลอากาศตรี ธีรวัตร สามวัง
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๒๗๙. พลอากาศตรี สมชาย พงศ์พระธานี
ผู้ บั ง คั บ การศู น ย์ ก ารทหารอากาศโยธิ น
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
๒๘๐. พลอากาศตรี อภิรุม จันทรกุล
เสนาธิการกรมช่างอากาศ
เป็น รองเจ้ากรมช่างอากาศ
๒๘๑. พลอากาศตรี เกรียงศักดิ์ ชาญตะปะ
วิศวกรอาวุโสกรมช่างอากาศ
เป็น เสนาธิการกรมช่างอากาศ
๒๘๒. พลอากาศตรี ภาณุวัชร์ เปี่ยมศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
เป็น วิศวกรอาวุโสกรมช่างอากาศ
๒๘๓. พลอากาศตรี ไชยวัฒน์ กาศโอสถ
เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็น รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๒๘๔. พลอากาศตรี สรายุทธ์ มหัตกีรติ
ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและบริหารกําลังพล
กรมกําลังพลทหารอากาศ เป็น รองเจ้ากรมกําลังพลทหารอากาศ
๒๘๕. พลอากาศตรี สุรศักดิ์ อินทร์จํานงค์
ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมส่งกําลัง
บํารุงทหารอากาศ เป็น รองเจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ
๒๘๖. พลอากาศตรี ประเสริฐ ช่างประเสริฐ
เสนาธิ ก ารโรงเรี ย นนายเรื อ อากาศนวมิ น ท
กษัตริยาธิราช เป็น รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
๒๘๗. พลอากาศตรี วรวัฒน์ คงมั่น
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๗๕ ง

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐

๒๘๘. พลอากาศตรีหญิง ไพลิน สุประดิษฐ์
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๒๘๙. นาวาอากาศเอก มนัส ฤทธิรงค์
เป็น ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
๒๙๐. นาวาอากาศเอก นัทธี พงษ์แตง
เป็น เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๒๙๑. นาวาอากาศเอก ไววิทย์ เสือดี
เป็ น เสนาธิ ก ารโรงเรี ย นนายเรื อ อากาศ
นวมินทกษัตริยาธิราช
๒๙๒. นาวาอากาศเอก วิศรุต สุวรรณเนตร
เป็น ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและบริหาร
กําลังพล กรมกําลังพลทหารอากาศ
๒๙๓. นาวาอากาศเอก ชนะยุทธ รัตนกาล
เป็ น ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก นโยบายและแผน
กรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ
๒๙๔. นาวาอากาศเอก จิระศักดิ์ ตั้งใจ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๒๙๕. นาวาอากาศเอก เนตร นาคบาง
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๒๙๖. นาวาอากาศเอก พีรเดช เกิดนาวี
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๒๙๗. นาวาอากาศเอก สรธัช กฤตยนันทน์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๒๙๘. นาวาอากาศเอก เอกชัย อินทรพาณิชย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

