คำสั่งกรมรำชองครักษ์
(เฉพำะ)
ที่ ๑๐๓ /๖๐
เรื่อง ให้รำชองครักษ์เวรและนำยตำรวจรำชสำนักเวร
ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์ ณ พระที่นั่งอัมพรสถำน
-------------------------อำศัยอำนำจตำมพระรำชบัญญัติรำชองครักษ์ พ.ศ.๒๔๘๐ พระรำชบัญญัตินำยตำรวจรำชสำนัก
พ.ศ.๒๔๙๕ และพระรำชบัญญัติกำรถวำยควำมปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๗ จึงให้รำชองครักษ์เวร และนำยตำรวจ
รำชสำนักเวร ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ประจำเดือน พ.ค.๖๐ ตำมรำยชื่อแนบ
ท้ำยคำสั่งนี้
ทั้งนี้ ให้ไปรำยงำนตัว ณ อำคำร ๑/๔ กรมรำชองครักษ์ สวนจิตรลดำ ถ.รำชวิถี แขวงสวน
จิตรลดำ เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ โดยรำยงำนตัวเวลำ ๑๒๐๐ ของวันปฏิบัติหน้ำที่ และปฏิบัติหน้ำที่ตั้งแต่เวลำ
๑๔๐๐ ถึงเวลำ ๑๔๐๐ ของวันรุ่งขึ้น ถ้ำหำกผู้ใดไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่เวรดังกล่ำวได้ ให้ สป.,บก.ทท.,ทบ.,ทร.,
ทอ. และ สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ซึ่งเป็นหน่วยต้นสังกัดของผู้นั้น จัดรำชองครักษ์เวรหรือนำยตำรวจรำช
สำนักเวรผู้อื่นไปปฏิบัติหน้ำที่แทน แล้วแจ้งให้ สนง.ฝสธ.๙๐๔ ทรำบล่วงหน้ำก่อนกำหนดเข้ำเวรไม่น้อยกว่ำ ๒ วัน
โดยประสำนทำงโทรศัพท์ หมำยเลข ๐ ๒๓๕๖ ๐๘๒๕ โทรสำร ๐ ๒๓๕๖ ๐๘๒๖
กำรแต่งกำย เครื่องแบบปกติคอแบะและปกติขำว กระบี่ ถุงมือ หมวกทรงหม้อตำล ทั้งนี้ ให้
รำชองครักษ์เวร และนำยตำรวจรำชสำนักเวรทุกนำย และทุกชั้นยศติดป้ำยชื่อ (ซึ่งทำด้วยโลหะสีดำ ขนำดกว้ำง
๒ ซม.ยำว ๗.๕ ซม.) ที่กึ่งกลำงเหนือกระเป๋ำของเสื้อด้ำนขวำของเครื่องแบบดังกล่ำว หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องกำรแต่งกำย หรือเปลี่ยนแปลงกำหนดวันปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์ สนง.ฝสธ.๙๐๔จะแจ้งให้
ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ทรำบโดยตรง
อนึ่ง ในกำรเดินทำงไปปฏิบัติหน้ำที่ ให้แต่งเครื่องแบบปกติคอพับแขนยำว (ทร.ใช้อินทรธนูแข็ง
และ ทอ.ใช้อินทรธนูอ่อน หมวกทรงหม้อตำล)
ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ พ.ค.๖๐
สั่ง ณ วันที่ ๒๔

เมษำยน

พ.ศ.๒๕๖๐

(ลงชื่อ) พล.ร.อ. วีระศักดิ์ อ๊อกกังวำล
(วีระศักดิ์ อ๊อกกังวำล)
รอง สรอ.

บัญชีรำยชื่อรำชองครักษ์เวร และนำยตำรวจรำชสำนักเวร
ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์ ณ พระที่นั่งอัมพรสถำน
ประกอบคำสั่ง รอ.(เฉพำะ) ที่ ๑๐๓ /๖๐ ลง ๒๔ เม.ย.๖๐
วัน เดือน ปี
ยศ - นำม
วันจันทร์ที่ รอว.ทหำรบก
๑ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.ศุภฤกษ์ ไม้แก้ว
๒. พล.ท.เจิดวุธ ครำประยูร
๓. พล.ท.วิศิษฐ์ วิศิษฎ์โยธิน
๔. พล.ต.เชิดชัย สุคนธสิงห์
๕. พ.อ.กันตพจน์ เศรษฐำรัศมี
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ
๗. พล.ร.ท.พรชัย ปิ่นทอง
๘. พล.ร.ต.วิศำล ปัณฑวังกูร
รอว.ทหำรอำกำศ
๙. พล.อ.อ.สุรศักดิ์ ทุ่งทอง
๑๐. พล.อ.ท.วีรพงษ์ นิลจินดำ
๑๑. น.อ.เกตุไผท ศรีบุญญเกษ
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.ธนำ ชูวงศ์
วันอังคำรที่ รอว.ทหำรบก
๒ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.สิงหศักดิ์ อุทัยมงคล
๒. พล.ท.วีรชัย อินทุโศภน
๓. พล.ต.จักรกฤษณ์ ตั้งจิตตำภรณ์
๔. พล.ต.เจษฎำ เปรมนิรันดร
๕. พ.อ.ธรำพงษ์ มะละคำ
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.อ.รังสรรค์ โตอรุณ
๗. พล.ร.ต.สุพจน์ สำยวงศ์ปัญญำ
๘. น.อ.ประวุฒิ รอดมณี ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๙. พล.อ.อ.ชวรัตน์ มำรุ่งเรือง
๑๐. พล.อ.ท.ชลิต รัมมะวำส
๑๑. พล.อ.ต.นภำเดช ธูปะเตมีย์
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.ภำณุรัตน์ หลักบุญ

ตำแหน่ง
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง ผบ.สปท.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
รอง เสธ.นทพ.
รอง ผบ.พล.ม.๒ รอ.
ผช.ผบ.ทร.
ผบ.ทรภ.๒
ผบ.กดน.กร.
เสธ.ทอ.
จก.กพ.ทหำร
เสธ.สก.ทอ.
รอง ผบช.ภ.๑
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผบ.นรด.
ผทค.สป.
ผบ.พล.พัฒนำ ๑
รอง ผบ.มทบ.๑๑
ผทค.พิเศษ ทร.
จก.สก.ทร.
เสธ.กดน.กร.
หน.คณะ ฝสธ.ประจำ ผบช.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผช.หน.ฝสธ.ประจำ ผบ.ทอ.
รอง ผบช.น.

หน้ำ ๑ ใน ๑๖ หน้ำ
หมำยเหตุ

หน้ำ ๒ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
วันพุธที่
๓ พ.ค.๖๐

ยศ - นำม

รอว.ทหำรบก
๑. พล.ท.ณัฐพล นำคพำณิชย์
๒. พล.ต.สมชำติ ศิลป์เจริญ
๓. พล.ต.บุญยืน อินกว่ำง
๔. พล.ต.ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่ำง
๕. พ.อ.สมพงษ์ ใจจำ
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ
๗. พล.ร.ต.วุฒิชัย สำยเสถียร
๘. น.อ.จักรชัย น้อยหัวหำด ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๙. พล.อ.ท.ถำวรวัฒน์ จันทนำคม
๑๐. พล.อ.ต.สมชำย นุชพงษ์
๑๑. น.อ.สมควร รักดี
นรว.
๑๒. พล.ต.ท.วิสนุ ปรำสำททองโอสถ
วันพฤหัสบดีที่ รอว.ทหำรบก
๔ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.สสิน ทองภักดี
๒. พล.ท.จักรชัย โมกขะสมิต
๓. พล.ต.ภัทรวรรธ คงพันธุ์
๔. พล.ต.อภิชำติ ไชยะดำ
๕. พ.อ.พงศ์เทพ แก้วไชโย
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.ท.สำนนท์ ผะเอม
๗. พล.ร.ต.สิทธิพร มำศเกษม
๘. พล.ร.ต.ประชำชำติ ศิริสวัสดิ์
รอว.ทหำรอำกำศ
๙. พล.อ.อ.ฤทธิชัย ภู่โกสีย์
๑๐. พล.อ.อ.บุญเอนก ดวงอุไร
๑๑. น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.กฤตธำพล ยี่สำคร

ตำแหน่ง
รอง เสธ.ทบ.
รอง ผอ.สสน.สป.
ผบ.มทบ.๓๑
ผบ.พล.รพศ.๑
รอง ผบ.กรม นร.รร.ป.ศป.
จก.ยศ.ทร.
ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.
ผบ.กรม สห.ทร.
รอง หน.คณะ ฝสธ.ประจำ ผบช.
ผช.ผอ.สนผ.กห.
รอง เสธ.อย.
ผบช.สนง.สกพ.
เสธ.ทบ.
จก.กช.
ผทค.บก.ทท.
ผทค.ทบ.
รอง ผอ.สวส.ขว.ทหำร
ผทค.พิเศษ ทร.
หน.ฝสธ.ประจำ เสธ.ทร.
รอง จก.กร.ทหำร
รอพ.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ประจำ ขว.ทอ.
ผบก.รน.

หมำยเหตุ

หน้ำ ๓ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ - นำม
วันศุกร์ที่ รอว.ทหำรบก
๕ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.ชำญชัย ยศสุนทร
๒. พล.อ.เรืองศักดิ์ สุวรรณนำคะ
๓. พล.ท.วีรยุทธ วุฒิศิลป์
๔. พล.ต.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ
๕. พ.อ.มนัส แถบทอง
๖. พ.อ.ธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล
รอว.ทหำรเรือ
๗. พล.ร.ท.เจริญศักดิ์ มำรัตนะ
๘. พล.ร.ต.ภิญโญ โตเลี้ยง
รอว.ทหำรอำกำศ
๙. พล.อ.อ.ชูชำติ บุญชัย
๑๐. พล.อ.ท.วงศกร เปำโรหิตย์
๑๑. พล.อ.ต.คงศักดิ์ จันทรโสภำ
นรว.
๑๒. พล.ต.ท.ชินทัต มีศุข
วันเสำร์ที่ รอว.ทหำรบก
๖ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.สมวุฒิ แตงสำขำ
๒. พล.อ.บรรเจิด ฉำงปูนทอง
๓. พล.ท.ณภัทร สุขจิตต์
๔. พล.ต.อภิสิทธิ์ นุชบุษบำ
๕. พ.อ.พนำ แคล้วปลอดทุกข์
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.อ.ฉัตรชัย ทัตตะวร
๗. พล.ร.ท.นพดล สุภำกร
๘. พล.ร.ต.กฤชพล เรียงเล็กจำนงค์
รอว.ทหำรอำกำศ
๙. พล.อ.อ.ทวิเดนศ อังศุสิงห์
๑๐. พล.อ.ท.ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์
๑๑. น.อ.ทศวรรณ รัตนแก้วกำญจน์
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.บุญยศ บุญไพศำล

ตำแหน่ง
รอพ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง มทภ.๑
รอง ผอ.สชด.ชด.ทหำร
ผบ.ร.๓๑ รอ.
รอง เสธ.ทร.
ผบ.นสร.กร.
ผบ.คปอ.
รอง เสธ.ทอ.
ผอ.สนผ.ขว.ทอ.
นรพ.
รอพ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ สป.
ผอ.สนภ.๔ นทพ.
เสธ.มทบ.๑๑
รอพ.
ผบ.ฐท.สส.
ผอ.สกร.สพร.ทร.
รอง ผบ.ทอ.
จก.กร.ทอ.
รอง ผอ.สนผ.กร.ทอ.
รอง ผบช.สทส.

หมำยเหตุ

หน้ำ ๔ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ - นำม
วันอำทิตย์ที่ รอว.ทหำรบก
๗ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.สำธิต พิธรัตน์
๒. พล.อ.บรรณวัฒน์ มำโกมล
๓. พล.ท.สุริยำ ปำวรีย์
๔. พล.ต.ธรรมนูญ วิถี
๕. พล.ต.ภูมิจิตช์ ภูธรใจ
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.อ.รุ่งศักดิ์ เสรีสวัสดิ์
๗. พล.ร.ท.พัชระ พุ่มพิเชฎฐ์
๘. พล.ร.ต.นพดล ปัญญำโฉม
รอว.ทหำรอำกำศ
๙. พล.อ.อ.นิทัศน์ ศิริมำศ
๑๐. พล.อ.ท.ฉัตรชัย บุญญำนุรักษ์
๑๑. พล.อ.ท.นรำธิป คำระกำย
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.วิเชียร ตันตะวิริยะ
วันจันทร์ที่ รอว.ทหำรบก
๘ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.ชัยวัฒน์ จำรัส
๒. พล.ท.ธนเดช เหลืองทองคำ
๓. พล.ต.เมธี พยอมหอม
๔. พล.ต.สันต์ชัย เกิดสวัสดิ์
๕. พ.อ.ชลิต พวงมำลีประดับ
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.ท.ทิวำ ดำรำเมือง
๗. พล.ร.ต.จงกล มีสวัสดิ์
๘. พล.ร.ต.วรงกรณ์ โอสถำนนท์
รอว.ทหำรอำกำศ
๙. พล.อ.อ.เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว
๑๐. พล.อ.ต.ไกรสร จันทร์เรือง
๑๑. น.อ.ขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.วรำวุธ ทวีชัยกำร

ตำแหน่ง
รอพ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง มทภ.๑
ผทค.ทบ.
รอพ.
รอง เสธ.ทร.
รอง ผบ.นย.
รอพ.
จก.ยศ.ทอ.
หน.ฝสธ.ประจำ ผบ.ทอ.
รอง ผบช.สทส.
ผทค.พิเศษ สป.
จก.กบ.ทบ.
ผทค.ทบ.
รอง ผบ.รร.จปร.
รอง เสธ.นสศ.
จก.กบ.ทหำร
ผบ.ฐท.สข.ทรภ.๒
ผบ.ฐท.พง.ทรภ.๓
ปธ.คปษ.ทอ.
รอง ปช.ทหำร
ผบ.บน.๔๖
รอง ผบช.ภ.๑

หมำยเหตุ

หน้ำ ๕ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันอังคำรที่ รอว.ทหำรบก
๙ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.เดชำ ปุญญบำล
๒. พล.ท.กนิษฐ์ ชำญปรีชญำ
๓. พล.ต.เรืองสิทธิ์ มิตรภำนนท์
๔. พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์
๕. พล.ต.เชำวน์โรจน์ สอโส
๖. พ.อ.ณัฏฐพงศ์ อัศวินวงศ์
รอว.ทหำรเรือ
๗. พล.ร.ท.วิโรจน์ ธันวรักษ์กิจ
๘. พล.ร.ต.เชษฐำ ใจเปี่ยม
รอว.ทหำรอำกำศ
๙. พล.อ.อ.ชำญฤทธิ์ พลิกำนนท์
๑๐. พล.อ.ท.ธีรวุฒิ บุญเลิศ
๑๑. พล.อ.ต.นฤพล จักรกลม
นรว.
๑๒. พล.ต.ท.อำรีย์ อ่อนชิต
วันพุธที่
รอว.ทหำรบก
๑๐ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.บัญชำ ทองวิลัย
๒. พล.ท.วรำห์ บุญญะสิทธิ์
๓. พล.ต.สนธยำ ศรีเจริญ
๔. พล.ต.ณัฏฐ์ เทียนทองดี
๕. พ.อ.ชลัช แจ่มใส
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.อ.พลเดช เจริญพูล
๗. พล.ร.ท.สมประสงค์ นิลสมัย
๘. น.อ.ชำติชำย ทองสะอำด ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๙. พล.อ.อ.ศิวเกียรติ์ ชเยมะ
๑๐. พล.อ.ท.ศักดิ์พินิต พร้อมเทพ
๑๑. พล.อ.ต.เฉลิมวงษ์ กีรำนนท์
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.ฐำกูร นัทธีศรี

ตำแหน่ง
ผทค.พิเศษ สป.
รอง เสธ.ทบ.
ผชก.สป.
รอง มทภ.๑
ผบ.ศบบ.
ผบ.พัน.ร.มทบ.๑๑
จก.สสท.ทร.
ผบ.กทบ.กร.
รอง เสธ.ทหำร
รอง เสธ.ทอ.
จก.สบ.ทอ.
นรพ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง เสธ.ทบ.
รอง มทภ.๑
ผทค.ทบ.
ผอ.กขว.ทน.๑
รอง ผบ.ทร.
จก.ขว.ทร.
รอง ผอ.สนผ.กบ.ทร.
รอง ปล.กห.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผบ.ดม.
รอง ผบช.ภ.๔

หมำยเหตุ

หน้ำ ๖ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันพฤหัสบดีที่ รอว.ทหำรบก
๑๑ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.บัณฑิตย์ บุณยะปำน
๒. พล.ท.พิศิษฐ์ เกษบุรมย์
๓. พล.ต.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ
๔. พล.ต.บุญชู กลิ่นสำคร
๕. พ.อ.รวิศ รัชตะวรรณ
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.อ.รังสฤษดิ์ สัตยำนุกูล
๗. พล.ร.ต.กำญจน์ ดีอุบล
๘. พล.ร.ท.อำพล เที่ยงสกุล
รอว.ทหำรอำกำศ
๙. พล.อ.อ.ปัทม สุทธิสรโยธิน
๑๐. พล.อ.ต.คุณทร มณีเขียว
๑๑. น.อ.ทศพร เสถียรวำรี
นรว.
๑๒. พล.ต.ท.ปิยะ อุทำโย
วันศุกร์ที่ รอว.ทหำรบก
๑๒ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.สุรเดช เฟื่องเจริญ
๒. พล.ท.สิงห์ทอง หมีทอง
๓. พล.ต.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์
๔. พล.ต.สำยัณต์ เมืองศรี
๕. พ.อ.ณรัฐ โพธิแพทย์
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.อ.พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย
๗. พล.ร.ท.ชัชชัย โพธิพรรค
๘. น.อ.ทศพล ผลดี ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๙. พล.อ.อ.ปรีชำ ประดับมุข
๑๐. พล.อ.ต.ถำวร ศิริสัมพันธ์
๑๑. น.อ.อังคำร อินทรำ
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.เกียรติพงศ์ ขำวสำอำงค์

ตำแหน่ง
ปษ.สปท.
จก.ขว.ทบ.
รอง มทน.๒
ผทค.ทบ.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ มทบ.๑๑
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง จก.ขว.ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
เสธ.ยศ.ทอ.
ผอ.กวพ.พท.ศอพท.
ผบช.รร.นรต.
หน.คณะ ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.ทบ.
ผบ.ศสพ.
วิศวกร อท.ศอพท.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผบ.รร.นร.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
เสธ.คปอ.
ประจำ ขว.ทอ.
รอง จตร.

หมำยเหตุ

หน้ำ ๗ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันเสำร์ที่ รอว.ทหำรบก
๑๓ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี
๒. พล.ท.ชำติชำย ขันสุวรรณ
๓. พล.ท.อุทัย ชัยชนะ
๔. พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตำนนท์
๕. พ.อ.วีรยุทธ อินทร์วร
๖. พ.อ.นฤดล ท้ำวฤทธิ์
รอว.ทหำรเรือ
๗. พล.ร.ท.ธำนินทร์ ลิขิตวงศ์
๘. พล.ร.ต.รณรงค์ สิทธินันทน์
รอว.ทหำรอำกำศ
๙. พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่ำง
๑๐. พล.อ.ต.ภูมิใจ ชัยพันธุ์
๑๑. น.อ.วัลลภ ประสงค์กิจ
นรว.
๑๒. พล.ต.ท.ภำณุ เกิดลำภผล
วันอำทิตย์ที่ รอว.ทหำรบก
๑๔ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.สิริศักดิ์ วรเจริญ
๒. พล.ท.ปิยวัฒน์ นำควำนิช
๓. พล.ท.ไพโรจน์ ทองมำเอง
๔. พล.ต.ศตวรรษ รำมดิษฐ์
๕. พ.อ.นวกร สงวนศักดิ์โยธิน
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.อ.อธินำถ ปะจำยะกฤตย์
๗. พล.ร.ท.พรชัย ปิ่นทอง
๘. น.อ.กิจพัฒน์ นำคมอญ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๙. พล.อ.อ.สุทัศน์ แสงเดชะ
๑๐. พล.อ.ต.ธรินทร์ ปุณศรี
๑๑. น.อ.อมฤต กนกแก้ว
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.กฤษฎำ สุรเชษฐพงษ์

ตำแหน่ง
รอง เสธ.ทหำร
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผบ.บชร.๓
รอง ผบ.ศบบ.
รอง ผบ.มทบ.๑๗
จก.สพ.ทร.
ผบ.ศฝ.นย.
ผบ.ทอ.
เสธ.อย.
ผอ.กสค.สก.ทอ.
นรพ.
ปธ.คปษ.ทบ.
มทภ.๔
รอง หน.คณะ ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
ผบ.มทบ.๑๒
รอง ผบ.พล.ปตอ.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผบ.ทรภ.๒
นำยทหำรปฏิบัติรำชกำรพิเศษ กพ.ทร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
รอง จก.ขว.ทอ.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทอ.
รอง ผบช.สยศ.ตร.

หมำยเหตุ

หน้ำ ๘ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันจันทร์ที่ รอว.ทหำรบก
๑๕ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสำร
๒. พล.ท.วิชัย แชจอหอ
๓. พล.ท.ชัยวัฒน์ โฆสิตำภำ
๔. พล.ต.จิรวัฒน์ พันธ์สวัสดิ์
๕. พ.อ.เกรียงไกร แข็งแรง
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.อ.ไพโรจน์ อุ่นใจ
๗. พล.ร.ต.มนตรี รอดวิเศษ
๘. น.อ.พิชัย ล้อชูสกุล ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๙. พล.อ.อ.วิเชียร ธรรมำธร
๑๐. พล.อ.ท.พงษ์ศักดิ์ เกื้ออรุณ
๑๑. น.อ.เฉลำ ทองแก้ว
นรว.
๑๒. พล.ต.ท.ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษำ
วันอังคำรที่ รอว.ทหำรบก
๑๖ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสำท
๒. พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ
๓. พล.ท.ปรีชำ สำยเพ็ชร
๔. พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์
๕. พ.อ.กล้ำณรงค์ ไพรีพ่ำยฤทธิเดช
๖. พ.อ.ทรงพล สำดเสำเงิน
รอว.ทหำรเรือ
๗. พล.ร.ท.ประดิษฐ สำอำงค์อินทร์
๘. พล.ร.ต.ศิริพงศ์ สุขเกษม
รอว.ทหำรอำกำศ
๙. พล.อ.อ.ยรรยง คันธสร
๑๐. พล.อ.ท.วีรพงษ์ นิลจินดำ
๑๑. น.อ.ประสิทธิ์ บุญยืน
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.ทรงธรรม อัลภำชน์

ตำแหน่ง
รอง ผบ.ทบ.
มทภ.๒
ผช.หน.ฝสธ.ประจำ รมว.กห.
ผทค.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๑๖
ผทค.พิเศษ ทร.
เสธ.ทรภ.๒
รอง ผบ.กฟก.๒ กร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
จก.สพ.ทอ.
รอง ผบ.ศบพ.
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
ผบ.ทบ.
หน.ฝสธ.ประจำ รมว.กห
จก.กกส.กห.
ผบ.พล.ร.๗
รอง ผอ.สกศ.ยศ.ทบ.
รอง ผบ.พล.๑ รอ.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผชก.ทร.
ปษ.สปท.
จก.กพ.ทหำร
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ สร.
รอง ผบช.ภ.๗

หมำยเหตุ

หน้ำ ๙ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันพุธที่
รอว.ทหำรบก
๑๗ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
๒. พล.ท.เจิดวุธ ครำประยูร
๓. พล.ท.วัฒนชัย ประสำนเกษม
๔. พล.ต.กฤษณ์ดนัย อิทธิมณฑล
๕. พล.ต.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.อ.รังสรรค์ โตอรุณ
๗. พล.ร.ต.กฤษฎำภรณ์ พันธุมโพธิ
๘. พล.ร.ต.พิสิษฐ์ ทองดีเลิศ
รอว.ทหำรอำกำศ
๙. พล.อ.ท.ปรเมศร์ เกษโกวิท
๑๐. พล.อ.ต.สุวรรณ ขำทอง
๑๑. น.อ.ศรำวุฒิ สุวรรณ์
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยำสรร
วันพฤหัสบดีที่ รอว.ทหำรบก
๑๘ พ.ค.๖๐ ๑. พล.ท.ณัฐพล นำคพำณิชย์
๒. พล.ต.วิรัชช์ กมลศิลป์
๓. พล.ต.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
๔. พล.ต.บุญยืน อินกว่ำง
๕. พ.อ.ประมวล จันทร์ศรี
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์
๗. พล.ร.ต.ชุตินธร ทัตตำนนท์
๘. น.อ.จักรชัย น้อยหัวหำด ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๙. พล.อ.อ.สุรสิทธิ์ ปัญญำอุทัย
๑๐. พล.อ.ท.ชลิต รัมมะวำส
๑๑. น.อ.ปรีชำ ภัทรศีลสุนทร
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.เสริมคิด สิทธิชัยกำนต์

ตำแหน่ง
ผช.ผบ.ทบ.
รอง ผบ.สปท.
ผทค.พิเศษ ทบ.
เสธ.ทภ.๑
ผบ.พล.ม.๒ รอ.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผอ.สยป.ทร.
ผทค.ทร.
รอง ผบ.คปอ.
ผบ.รร.กำรบิน
ผบ.ฝูง ๒๐๑ รอ.บน.๒
รอง ผบช.สง.ก.ตร.
รอง เสธ.ทบ.
ผบ.มทบ.๔๒
ผบ.พล.๑ รอ.
ผบ.มทบ.๓๑
รอง เสธ.รร.จปร.
เสธ.ทร.
หน.ฝวก.ยศ.ทร.
ผบ.กรม สห.ทร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผทค.พิเศษ ทอ.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทอ.
รอง ผบช.สกบ.

หมำยเหตุ

หน้ำ ๑๐ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ - นำม
วันศุกร์ที่ รอว.ทหำรบก
๑๙ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.วัลลภ รักเสนำะ
๒. พล.อ.วิษณุ ไตรภูมิ
๓. พล.ท.ดนัย กฤตเมธำวี
๔. พล.ต.ภัทรวรรธ คงพันธุ์
๕. พ.อ.พงศ์เทพ แก้วไชโย
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.ท.วินัย กล่อมอินทร์
๗. พล.ร.ท.สมชำย ณ บำงช้ำง
๘. น.อ.ปรีชำ รัตนสำเนียง ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๙. พล.อ.ต.ธนบดี อุตะมะ
๑๐. พล.อ.ต.สมชำย นุชพงษ์
๑๑. น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.วิชำญญ์วัชร์ บริรักษ์กุล
วันเสำร์ที่ รอว.ทหำรบก
๒๐ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.เรืองศักดิ์ สุวรรณนำคะ
๒. พล.ท.วิวรรธน์ ปฐมภำคย์
๓. พล.ท.ศิริชัย เทศนำ
๔. พล.ท.วีรยุทธ วุฒิศิลป์
๕. พ.อ.มนัส แถบทอง
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.อ.ณะ อำรีนิจ
๗. พล.ร.ต.เกรียงไกร อนันตศำนต์
๘. น.อ.จรัสเกียรติ ไชยพันธุ์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๙. พล.อ.อ.สุทธิพงษ์ อินทรียงค์
๑๐. พล.อ.ต.คงศักดิ์ จันทรโสภำ
๑๑. น.อ.ภูวดล สอนดวงใจ
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.พลศักดิ์ บรรจงศิริ

ตำแหน่ง
ผอ.สนผ.กห.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.บก.ทท.
รอง ผอ.สวส.ขว.ทหำร
รอพ.
หน.ฝสธ.ประจำ ผบ.ทร.
ประจำ นย.
รอง จก.ยศ.ทอ.
ผช.ผอ.สนผ.กห.
ประจำ ขว.ทอ.
ผบก.อคฝ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอพ.
ผบ.นสศ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง ผอ.สชด.ชด.ทหำร
ผบ.ทร.
รอง จก.ยก.ทร.
รอง ลก.ทร.
ผช.ผบ.ทอ.
ผอ.สนผ.ขว.ทอ.
รอง จก.ขส.ทอ.
รอง จตร.

หมำยเหตุ

หน้ำ ๑๑ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ - นำม
วันอำทิตย์ที่ รอว.ทหำรบก
๒๑ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.บรรเจิด ฉำงปูนทอง
๒. พล.ท.ณภัทร สุขจิตต์
๓. พล.ต.เกื้อกูล อินนำจักร
๔. พ.อ.เกรียงศักดิ์ เสนำะพิน
๕. พ.อ.พนำ แคล้วปลอดทุกข์
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.อ.ธำนี ผุดผำด
๗. พล.ร.ต.วศินสรรพ์ จันทวรินทร์
๘. น.อ.ดุลยพัฒน์ ลอยรัตน์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๙. พล.อ.อ.บุญเอนก ดวงอุไร
๑๐. พล.อ.ต.กฤษดำ จันทร์อินทร์
๑๑. น.อ.พิชิตไชย สุรกิจพิพัฒน์
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.ประจวบ วงศ์สุข
วันจันทร์ที่ รอว.ทหำรบก
๒๒ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.ปรีชำ สังข์แก้ว
๒. พล.ท.พัฒนำ มำตร์มงคล
๓. พล.ต.สมชำติ ศิลป์เจริญ
๔. พล.ต.อภิชำติ ไชยะดำ
๕. พ.อ.ธิติพันธ์ ฐำนะจำโร
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ
๗. พล.ร.ต.สุชำ เคี่ยมทองคำ
๘. พล.ร.ต.ประชำชำติ ศิริสวัสดิ์
รอว.ทหำรอำกำศ
๙. พล.อ.ท.นรำธิป คำระกำย
๑๐. พล.อ.ต.อนุชิต แก้วประสพ
๑๑. น.อ.สมใจ ชัยวงษ์
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.ชยุต รัตนอุบล

ตำแหน่ง
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ สป.
รอง มทภ.๔
ผบ.ปตอ.๒
เสธ.มทบ.๑๑
ผทค.พิเศษ ทร.
ผบ.ฐท.กท.
รอง จก.ขส.ทร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผบ.ศบพ.
ผอ.กยก.บก.คปอ.
รอง ผบช.ภ.๖
รอพ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง ผอ.สสน.สป.
ผทค.ทบ.
รอง ผบ.พล.ร.๑๑
จก.ยศ.ทร.
จก.ขส.ทร.
รอง จก.กร.ทหำร
หน.ฝสธ.ประจำ ผบ.ทอ.
จก.สก.ทอ.
ผบ.บน.๗
รอง ผบช.ก.

หมำยเหตุ

หน้ำ ๑๒ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ - นำม
วันอังคำรที่ รอว.ทหำรบก
๒๓ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.เดชำ ปุญญบำล
๒. พล.ท.วิศิษฐ์ วิศิษฎ์โยธิน
๓. พล.ต.เมธี พยอมหอม
๔. พล.ต.สนิธชนก สังขจันทร์
๕. พ.อ.มโนช จันทร์คีรี
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.อ.ชัยณรงค์ เจริญรักษ์
๗. พล.ร.ต.มนัสวี บูรณพงศ์
๘. พล.ร.ต.จงกล มีสวัสดิ์
รอว.ทหำรอำกำศ
๙. พล.อ.อ.สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์
๑๐. พล.อ.ต.ไกรสร จันทร์เรือง
๑๑. น.อ.ขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ
นรว.
๑๒. พ.ต.อ.อรุษ แสงจันทร์
วันพุธที่
รอว.ทหำรบก
๒๔ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.สิงหศักดิ์ อุทัยมงคล
๒. พล.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์
๓. พล.ท.ประวิตร ฉำยะบุตร
๔. พล.ต.สันต์ชัย เกิดสวัสดิ์
๕. พล.ต.เชำวน์โรจน์ สอโส
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.อ.พังพล ศิริสังข์ไชย
๗. พล.ร.ท.วิโรจน์ ธันวรักษ์กิจ
๘. พล.ร.ต.ทรงวุฒิ บุญอินทร์
รอว.ทหำรอำกำศ
๙. พล.อ.อ.เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว
๑๐. พล.อ.ท.ธีรวุฒิ บุญเลิศ
๑๑. น.อ.เจษฎำ แท่งทองคำ
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.ชำติชำย แตงเอี่ยม

ตำแหน่ง
ผทค.พิเศษ สป.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ผทค.ทบ.
ผบ.มทบ.๑๑
รอง ผบ.มทบ.๔๑
รอพ.
เสธ.ฐท.สส.
ผบ.ฐท.สข.ทรภ.๒
รอง ผบ.ทสส.
รอง ปช.ทหำร
ผบ.บน.๔๖
รอง ผบก.ตม.๖
ผทค.พิเศษ ทบ.
มทภ.๑
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง ผบ.รร.จปร.
ผบ.ศบบ.
รอพ.
จก.สสท.ทร.
จก.สบ.ทร.
ปธ.คปษ.ทอ.
รอง เสธ.ทอ.
ผบ.บน.๒
รอง ผบช.ภ.๓

หมำยเหตุ

หน้ำ ๑๓ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ - นำม
วันพฤหัสบดีที่ รอว.ทหำรบก
๒๕ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.บัณฑิตย์ บุณยะปำน
๒. พล.อ.ชัยวัฒน์ จำรัส
๓. พล.ต.กิติศักดิ์ มำระเนตร์
๔. พล.ต.รังสรรค์ ยิ้มสู้
๕. พล.ต.สิงหำ สุทธิสมณ์
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.ท.ทิวำ ดำรำเมือง
๗. พล.ร.ต.กำญจน์ ดีอุบล
๘. พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร
รอว.ทหำรอำกำศ
๙. พล.อ.อ.อนันตศักดิ์ อะดุงเดชจรูญ
๑๐. พล.อ.ต.แอร์บูล สุทธิวรรณ
๑๑. พล.อ.ต.สุจินดำ สุมำมำลย์
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.ธิติ แสงสว่ำง
วันศุกร์ที่ รอว.ทหำรบก
๒๖ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.ถกลเกียรติ นวลยง
๒. พล.อ.บรรณวัฒน์ มำโกมล
๓. พล.ท.สุริยำ ปำวรีย์
๔. พล.ต.ณัฏฐ์ เทียนทองดี
๕. พ.อ.จิรวัฒน์ นำคะรัตน์
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.อ.นวพล ดำรงพงศ์
๗. พล.ร.ท.พิเชฐ ตำนะเศรษฐ
๘. พล.ร.ต.ชุมศักดิ์ นำควิจิตร
รอว.ทหำรอำกำศ
๙. พล.อ.อ.นิรันดร์ ยิ้มสรวล
๑๐. พล.อ.ท.ไพศำล น้ำทับทิม
๑๑. น.อ.ฐำกูร สมัตถะ
นรว.
๑๒. พล.ต.ท.ฐิติรำช หนองหำรพิทักษ์

ตำแหน่ง
ปษ.สปท.
ผทค.พิเศษ สป.
ผทค.ทบ.
ผทค.ทบ.
ผชก.ทบ.
จก.กบ.ทหำร
รอง จก.ขว.ทร.
ผชก.สนผ.กห.
ผทค.พิเศษ ทอ.
รอง ปช.ทอ.
ผทค.ทอ.
รอง ผบช.ส.
รอง เสธ.ทหำร
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๑๘
ปษ.พิเศษ ทร.
รอง เสธ.ทร.
จก.กง.ทร.
ปษ.พิเศษ ทอ.
ปช.ทอ.
ผอ.ศกบ.สนผ.กบ.ทอ.
ผบช.ก.

หมำยเหตุ

วัน เดือน ปี
ยศ - นำม
วันเสำร์ที่ รอว.ทหำรบก
๒๗ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้ำ
๒. พล.ท.รักศักดิ์ โรจน์พิมพ์พันธุ์
๓. พล.ท.คธำยุทธ์ เสำวคนธ์
๔. พล.ต.ธรรมนูญ วิถี
๕. พล.ต.เดชอุดม นิชรัตน์
๖. พ.อ.ณรัฐ โพธิแพทย์
รอว.ทหำรเรือ
๗. พล.ร.ท.วสันต์ บุญเนือง
๘. พล.ร.ต.ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล
รอว.ทหำรอำกำศ
๙. พล.อ.อ.ศิวเกียรติ์ ชเยมะ
๑๐. พล.อ.ต.ถำวร ศิริสัมพันธ์
๑๑. น.อ.พลวัตร อินทรวิเศษ
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.ธีรพล คุปตำนนท์
วันอำทิตย์ที่ รอว.ทหำรบก
๒๘ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.สิริศักดิ์ วรเจริญ
๒. พล.ท.ปิยวัฒน์ นำควำนิช
๓. พล.ท.สรชัช วรปัญญำ
๔. พล.ต.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์
๕. พ.อ.พลศักดิ์ ศรีเพ็ญ
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.อ.พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย
๗. พล.ร.ท.วันชัย ท้วมเสม
๘. พล.ร.ต.รณรงค์ สิทธินันทน์
รอว.ทหำรอำกำศ
๙. พล.อ.อ.ชำญฤทธิ์ พลิกำนนท์
๑๐. พล.อ.ท.สิทธิพร เกสจินดำ
๑๑. น.อ.เอกศักดิ์ เทภำสิต
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ ฉันทวรลักษณ์

หน้ำ ๑๔ ใน ๑๖ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
ปษ.พิเศษ ทบ.
ผอ.สพร.กห.
จก.กพ.ทบ.
รอง มทภ.๑
ผบ.มทบ.๒๖
วิศวกร อท.ศอพท.
ปษ.ทร.
ผบ.กบร.กร.
รอง ปล.กห.
เสธ.คปอ.
ประจำ ขว.ทอ.
รอง ผบช.ภ.๘
ปธ.คปษ.ทบ.
มทภ.๔
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง มทภ.๔
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ มทบ.๑๑
ผทค.พิเศษ ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผบ.ศฝ.นย.
รอง เสธ.ทหำร
ผบ.รร.นนก.
ผบ.ดย.ทอ.อย.
รอง ผบช.ภ.๖

วัน เดือน ปี
ยศ - นำม
วันจันทร์ที่ รอว.ทหำรบก
๒๙ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ
๒. พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี
๓. พล.ท.ไพโรจน์ ทองมำเอง
๔. พล.ต.ศตวรรษ รำมดิษฐ์
๕. พล.ต.เฉลิมชัย ไชยสวัสดิ์
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.อ.รังสฤษดิ์ สัตยำนุกูล
๗. พล.ร.ท.สมภพ สุวิทยำลังกำร
๘. พล.ร.ต.ไชยนันท์ นันทวิทย์
รอว.ทหำรอำกำศ
๙. พล.อ.ท.มำนัต วงษ์วำทย์
๑๐. พล.อ.ต.นภำเดช ธูปะเตมีย์
๑๑. น.อ.ทศพร เสถียรวำรี
นรว.
๑๒. พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์
วันอังคำรที่ รอว.ทหำรบก
๓๐ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.ธวัชชัย บุญศรี
๒. พล.ท.วิชัย แชจอหอ
๓. พล.ต.ศรีศักดิ์ พูนประสิทธิ์
๔. พล.ต.จิรวิทย์ เดชจรัสศรี
๕. พ.อ.ธิติพล สำรลักษณ์
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.อ.ไพโรจน์ อุ่นใจ
๗. พล.ร.ต.มนตรี รอดวิเศษ
๘. น.อ.ปรำโมทย์ เสริมสัย ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๙. พล.อ.ท.มกรำชัย บูชำชำติ
๑๐. พล.อ.ต.ภูวเดช สว่ำงแสง
๑๑. น.อ.พันเทพ เนียมพลอย
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.สุธีร์ เนรกัณฐี

หน้ำ ๑๕ ใน ๑๖ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
ผบ.นทพ.
รอง เสธ.ทหำร
รอง หน.คณะ ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
ผบ.มทบ.๑๒
ผทค.ทบ.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผบ.กฟก.๒ กร.
จก.ยก.ทอ.
ผช.หน.ฝสธ.ประจำ ผบ.ทอ.
ผอ.กวพ.พท.ศอพท.
ผบช.ศ
ผอ.ศปร.
มทภ.๒
รอง มทน.๑
รอง จก.กกส.กห.
ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
ผทค.พิเศษ ทร.
เสธ.ทรภ.๒
รอง ผบ.กบร.กร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
จก.จร.ทอ.
รอง ผอ.กยก.บก.อย.
รอง ผบช.น.

วัน เดือน ปี
ยศ - นำม
วันพุธที่
รอว.ทหำรบก
๓๑ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสำท
๒. พล.ท.ชำติชำย ขันสุวรรณ
๓. พล.ท.สุรใจ จิตต์แจ้ง
๔. พล.ต.บุญชู กลิ่นสำคร
๕. พ.อ.เจนยุทธ ศิริปุณย์
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.อ.สำยันต์ ประสงค์สำเร็จ
๗. พล.ร.ท.ประดิษฐ สำอำงค์อินทร์
๘. พล.ร.ต.ธีรกุล กำญจนะ
รอว.ทหำรอำกำศ
๙. พล.อ.อ.วันชัย นุชเกษม
๑๐. พล.อ.ต.ภูมิใจ ชัยพันธุ์
๑๑. น.อ.ประสิทธิ์ บุญยืน
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.อภิชัย ธิอำมำตย์

ตำแหน่ง

หน้ำ ๑๖ ใน ๑๖ หน้ำ
หมำยเหตุ

ผบ.ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผบ.นปอ.
ผทค.ทบ.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ ศบบ.
รอง เสธ.ทหำร
ผทค.พิเศษ ทร.
ผอ.สงป.สปช.ทร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
เสธ.อย.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ สร.
นรพ.

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พล.ร.ต.อุดม ศรีถวัลย์
(อุดม ศรีถวัลย์)
รอป.รอ.และ รรก.รอง เสธ.รอ.
๒๔ เม.ย.๖๐

