คำสั่งกรมรำชองครักษ์
(เฉพำะ)
ที่ ๑๖๔๐/๕๙
เรื่อง ให้รำชองครักษ์เวรและนำยตำรวจรำชสำนักเวร
ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์ ณ พระตำหนัก จิตรลดำรโหฐำน
-------------------------อำศั ย อ ำนำจตำมพระรำชบั ญ ญั ติ รำชองครัก ษ์ พ.ศ.๒๔๘๐ พระรำชบั ญ ญั ติ น ำยต ำรวจ
รำชสำนัก พ.ศ.๒๔๙๕ และ พระรำชบัญญัติกำรถวำยควำมปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๗ จึงให้รำชองครักษ์เวรและ
นำยตำรวจรำชสำนั กเวร ปฏิ บั ติห น้ ำที่เวรประจำพระองค์ ณ พระตำหนัก จิตรลดำรโหฐำน ประจำเดือน
ม.ค.๖๐ ตำมรำยชื่อแนบท้ำยคำสั่งนี้
ทัง้ นี้ ให้เดินทำงถึง รอ.เวลำ ๑๒๐๐ ของวันปฏิบัติหน้ำที่ และปฏิบัติหน้ำที่ตั้งแต่เวลำ ๑๔๐๐
ถึงเวลำ ๑๔๐๐ ของวันรุ่งขึ้น หำกผู้ใดไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่เวรดังกล่ำวได้ ให้ สป.,บก.ทท.,ทบ.,ทร.,ทอ.และ
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ซึ่งเป็นหน่วยต้นสังกัดของผู้นั้น จัดรำชองครักษ์เวรหรือนำยตำรวจรำชสำนักเวรผู้อื่ น
ไปปฏิบัติหน้ ำที่แทน แล้วแจ้งให้ รอ.ทรำบล่วงหน้ำก่อนกำหนดเข้ำเวรไม่น้อยกว่ำ ๓ วัน โดยประสำนทำง
โทรศัพท์ หมำยเลข ๐ ๒๒๘๓ ๒๓๘๐ – ๒ โทรสำร ๐ ๒๒๘๓ ๒๓๖๙ ให้ รอ.ทรำบก่อน
กำรแต่ ง กำย เครื่ อ งแบบปกติ ค อแบะและปกติ ข ำว กระบี่ ถุ ง มื อ หมวกทรงหม้ อ ตำล
ทั้งนี้ ให้รำชองครักษ์เวรและนำยตำรวจรำชสำนักเวร ทุกชั้นยศติดป้ำยชื่อตำมระเบียบ กห.ว่ำด้วยป้ำยชื่อติด
เครื่องแบบ พ.ศ.๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ กห. ฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘ และคำสั่งส ำนักงำน
ตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๐/๒๕๕๖ ลง ๘ ม.ค.๕๖ เรื่อง กำรติดป้ำยชื่อกับเครื่องแบบตำรวจ สวมรองเท้ำหนังขัดมัน
หุ้มข้อ (สำหรับกระบี่และถุงมือไม่ต้องนำไปเพรำะ รอ.ได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว) หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
กำรแต่งกำย หรือเปลี่ยนแปลงกำหนดวันปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์ รอ.จะแจ้งให้ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ทรำบ
โดยตรง
อนึ่ง ในกำรเดินทำงไปปฏิบัติหน้ำที่ ให้ แต่งเครื่องแบบปกติคอพับแขนยำว หมวกทรงหม้อตำล
(ทร.ใช้อินทรธนูแข็ง และ ทอ.ใช้อินทรธนูอ่อน)
ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๖๐
สั่ง ณ วันที่
(ลงชื่อ)

๑๕

ธันวำคม พ.ศ.๒๕๕๙

พล.ร.อ. เดชำ บุนนำค ร.น.
(เดชำ บุนนำค)
รอง สรอ.ทำกำรแทน
สรอ.

บัญชีรายชื่อราชองครักษ์เวร และนายตารวจราชสานักเวร
ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์ ณ พระตำหนัก จิตรลดำรโหฐำน
ประกอบคำสั่ง รอ.(เฉพำะ) ที่ ๑๖๔๐/๕๙ ลง ๑๕ ธ.ค.๕๙
หน้ำ ๑ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันอำทิตย์ ที่ รอว.ทหำรบก
๑ ม.ค.๖๐ ๑. พล.ท.ธีระชัย เกตุตรีกรณ์
๒. พล.ต.สุเมธ นิลมัย
๓. พล.ต.วัจน์พัฒน์ เฟื่องฟู
๔. พล.ต.วัชระ สัตยวงศ์ทิพย์
๕. พ.อ.กอบกิจ ชูประสิทธิ์
๖. พ.อ.เกียรติสกุล จันทนำ
๗. พ.อ.ประภัทร์ ล้อมสมบูรณ์
รอว.ทหำรเรือ
๘. พล.ร.ต.เทอดศักดิ์ แท้เที่ยง ร.น.
๙. น.อ.ทวี ทองประยูร ร.น.
๑๐. น.อ.ชลธิศ นำวำนุเครำะห์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๑. พล.อ.ต.ธีรวัตร สำมวัง
นรว.
๑๒. พ.ต.อ.สุพีรณัฐ สัตตธนชัยภัทร
วันจันทร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๒ ม.ค.๖๐ ๑. พล.ท.นักรบ บุญบัวทอง
๒. พล.ท.กำชัย กำบังตน
๓. พล.ต.วิบูลจิตร สว่ำงอำรมณ์
๔. พล.ต.พุฒิประสิทธิ์ จิระมะกร
๕. พ.อ.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์
๖. พ.อ.อภินันท์ แจ่มแจ้ง
๗. พ.ท.สืบสกุล ชมภูนชุ
รอว.ทหำรเรือ
๘. พล.ร.ต.สมัย ใจอินทร์ ร.น.
๙. น.อ.สุรพล ตันติวีระวงศ์ ร.น.
๑๐. น.อ.ศักดิ์ดำ วัฒนธรรม ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๑. พล.อ.ต.อัศวิน รุจำคม
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.เชษฐำ โกมลวรรธนะ

ตำแหน่ง
ปษ.ทบ.
ผอ.สผอ.สส.ทหำร
รอง จก.กช.
ผอ.สวท.รร.จปร.
ผอ.กปช.นปอ.
รอง ผบ.ม.๔ รอ.
เสธ.ศปภอ.ทบ.๔
ผทค.ทร.
รอง ผบ.กทบ.กร.
รอง ผอ.สำนักนโยบำยและแผน ขว.ทร.
ผทค.ทอ.
รอง ผบก.น.๙
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ สป.
รอง จก.สบ.ทหำร
ผอ.สยธ.สสน.สป.
เสธ.มทบ.๒๗
ผอ.กยก.ทภ.๔
ผบ.ร.๗ พัน.๒
ผอ.อธบ.อร.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
รอง ผบ.กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
ผอ.สบค.ทสส.ทอ.
รอง ผบช.ภ.๒

หมำยเหตุ

หน้ำ ๒ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันอังคำร ที่ รอว.ทหำรบก
๓ ม.ค.๖๐ ๑. พล.ท.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์
๒. พล.ต.ฉมำวิทย์ สำตรรอด
๓. พล.ต.ฐิติศักดิ์ สมทัศน์
๔. พล.ต.อัศวิน บุญธรรมเจริญ
๕. พ.อ.วิโรจน์ เกิดแสง
๖. พ.อ.สุเทพ นพวิง
๗. พ.อ.เอกธวุฒิ คงคำเขตร
รอว.ทหำรเรือ
๘. พล.ร.ท.พฤหัส รัชฎำ ร.น.
๙. น.อ.สมพงษ์ ภูเวียง ร.น.
๑๐. น.อ.ทศพงค์ เขำสูง ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๑. พล.อ.ต.สรำยุทธ์ มหัตกีรติ
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิจ
วันพุธ ที่
๔ ม.ค.๖๐

รอว.ทหำรบก
๑. พล.ท.ชมพล อำมระดิษ
๒. พล.ต.ณตฐพล บุญงำม
๓. พล.ต.ดนัย เถำว์หิรัญ
๔. พล.ต.สิทธิพร มุสิกะสิน
๕. พ.อ.อำนวย สำตร์เพชร
๖. พ.อ.วิรัตน์ แป้นพงษ์
๗. พ.อ.ยงยุทธ เหล่ำเขตร์กำร
รอว.ทหำรเรือ
๘. พล.ร.ต.นันทพล มำลำรัตน์ ร.น.
๙. น.อ.วันชัย ทรงเมตตำ ร.น.
๑๐. น.อ.ก้องเกียรติ ทองอร่ำม ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๑. พล.อ.ต.เสนำะ พรรณพิกุล
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.ดำวลอย เหมือนเดช

ตำแหน่ง
จก.ยศ.ทบ.
ผอ.สตน.ทบ.
ผทค.ทบ.
ผบ.มทบ.๑๘
รอง ผอ.สจว.สปท.
รอง เสธ.นสศ.
หก.กขว.มทบ.๔๕
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง เสธ.ฐท.สส.
ผบ.มว.เรือที่ ๓ กดน.กร.
ผอ.สนพ.กพ.ทอ.
ผบก.ปส.๔

จก.กกส.กห.
รอง จก.ยก.ทหำร
รอง ผบ.ศรภ.
ผบ.พล.ร.๕
นำยทหำรปฏิบัติกำร ประจำ บก.ทท.
รอง จก.สบ.ทบ.
นปก.ประจำ มทบ.๓๓
ผอ.สกร.กพร.ทร.
รอง ผอ.ศซส.สพ.ทร.
ผอ.กวก.สนผ.ขว.ทร.
จก.กง.ทอ.
รอง ผบช.ภ.๗

หมำยเหตุ

หน้ำ ๓ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันพฤหัสบดี รอว.ทหำรบก
ที่ ๕ ม.ค.๖๐ ๑. พล.ท.ชัยยันต์ จิตต์ทำ
๒. พล.ต.เยี่ยมชัย บุตรดำวงษ์
๓. พล.ต.ธีระ ญำณวโร
๔. พ.อ.วรชัย คุณกมุท
๕. พ.อ.กิติศักดิ์ ถำวร
๖. พ.อ.ภูวศิษฐ์ เฉลิมรัตนโยธิน
๗. พ.ท.พิทักษ์พล ชูศรี
รอว.ทหำรเรือ
๘. พล.ร.ต.มนตรี จึงมั่นคง ร.น.
๙. น.อ.เกริกไชย วจนำภรณ์ ร.น.
๑๐. น.อ.นิยม พึ่งโต ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๑. พล.อ.ต.ศิริพล ศิริทรัพย์
นรว.
๑๒. พ.ต.อ.นิติพันธุ์ โรหิโตปกำร
วันศุกร์ ที่
๖ ม.ค.๖๐

รอว.ทหำรบก
๑. พล.ท.กำรุญ รัตนสุวรรณ
๒. พล.ต.กิติศักดิ์ บัวสถิตย์
๓. พล.ต.ธำนินทร์ สนิทชน
๔. พล.ต.ยุทธเกียรติ ล้วนไพรินทร์
๕. พ.อ.ชนะ บุญปรำศภัย
๖. พ.อ.ฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์
๗. พ.อ.เพชรวุธ กองนิล
รอว.ทหำรเรือ
๘. พล.ร.ต.นพรัตน์ เลิศล้ำ ร.น.
๙. น.อ.ภุชงค์ รอดนิกร ร.น.
๑๐. น.อ.สุรสิทธิ์ แสนครำม ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๑. พล.อ.ต.อัครพล กลิ่นอุบล
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.คัชชำ ธำตุศำสตร์

ตำแหน่ง
ปษ.บก.ทท.
ผทค.ทบ.
ผช.หน.ฝสธ.เสธ.ทหำร
รอง ผบ.พล.พัฒนำ ๒
ผอ.กกบ.ทภ.๒
ฝอ.๒ ทภ.๑
รอง หก.กขว.มทบ.๒๓
เสธ.ทรภ.๓
รอง ผอ.สยป.ทร.
รอง ผบ.ศฝท.ยศ.ทร.
รอง จก.กบ.ทอ.
รอง ผบก.สปพ.

ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง ผบ.นสศ.
เสธ.ทน.๒
ผอ.สกร.สนผ.กห.
รอง ผบ.รร.รปภ.ศรภ.
นปก.ประจำ ขว.ทบ.
หน.รง.ศซส.สพ.ทบ.
ผทค.ทร.
ผอ.ยก.บก.ทรภ.๓
ผอ.กพ.บก.ทรภ.๑
หน.ฝสธ.ประจำ เสธ.ทอ.
รอง ผบช.ศชต.

หมำยเหตุ

หน้ำ ๔ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันเสำร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๗ ม.ค.๖๐ ๑. พล.ท.สุรสิทธิ์ ถนัดทำง
๒. พล.ต.กำจน์พิจักษณ์ กำญจนทัพพะ
๓. พล.ต.ฉัตรกุล บัวรำ
๔. พล.ต.สมชำติ แน่นอุดร
๕. พ.อ.กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย
๖. พ.อ.สรำวุธ ไชยสิทธิ์
๗. พ.อ.ศรีรัฐ ศรีเพ็ญ
รอว.ทหำรเรือ
๘. พล.ร.ต.ชำลี สว่ำงใจ ร.น.
๙. น.อ.รักพงษ์ ตัณฑสุวรรณ ร.น.
๑๐. น.อ.ปัญญำ ชัตไพบูลย์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๑. พล.อ.ต.พิชำญ พิชัยณรงค์
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.ปรีชำ เจริญสหำยำนนท์
วันอำทิตย์ ที่ รอว.ทหำรบก
๘ ม.ค.๖๐ ๑. พล.ท.อภิชำติ อุ่นอ่อน
๒. พล.ต.ธรรมนูญ เชี่ยวกำรปรำบ
๓. พล.ต.วุฒิไกร คล้ำยวงษ์
๔. พ.อ.วีรวัฒน์ ทองมั่นคง
๕. พ.อ.สุรวิชญ์ แดงจันทร์
๖. พ.อ.กฤศ ศรีเดชำสินธุ์
๗. พ.ท.กฤษฎำ ม่วงมณี
รอว.ทหำรเรือ
๘. พล.ร.ต.เบญญำ บุญส่ง ร.น.
๙. น.อ.สิทธิศักดิ์ ศิริวัฒน์ ร.น.
๑๐. น.อ.สุรยุทธ์ นิเวศทองฤกษ์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๑. น.อ.ศรัณย์ สมคะเณ
นรว.
๑๒. พ.ต.อ.ณัฐนันท์ นำนำสมบัติ

ตำแหน่ง
หน.ฝสธ.รอง ผบ.ทสส.
ผทค.สป.
ผทค.ทบ.
ผบ.พล.ร.๓
รอง ผบ.พล.ร.๖
ผบ.ร.๒๙
ผบ.กรม ทพ.๑๑
ผอ.ศกล.พธ.ทร.
รอง ผอ.กวป.สพพ.กพ.ทร.
รอง ผอ.กคป.สปก.ยก.ทร.
ศ.กกศ.รร.นนก.
รอง ผบช.น.

ผอ.สสน.สป.
ผอ.สสน.นทพ.
ผอ.สกบ.กบ.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๑๒
ผอ.กกบ.ทน.๑
รอง ผบ.กรมพัฒนำ ๔
หน.ฝกพ.พล.ม.๓
ผบ.กฝร.กร.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
หน.นฝอ.สก.ทร.
เสธ.ศทย.อย.
รอง ผบก.น.๑

หมำยเหตุ

หน้ำ ๕ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันจันทร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๙ ม.ค.๖๐ ๑. พล.ท.กฤษณะ บวรรัตนำรักษ์
๒. พล.ต.ประดิษฐ์ โพธิ์ศรี
๓. พล.ต.ธนภัทร พละพล
๔. พล.ต.ฉลองรัฐ ศรีปรีชำ
๕. พ.อ.วีระกำญจน์ โล่สถำพรพิพธิ
๖. พ.อ.นพรัตน์ รัตนพงศ์
๗. พ.อ.เสกสรรค์ พรหมศักดิ์
รอว.ทหำรเรือ
๘. พล.ร.ต.พีระ อดุลยำศักดิ์ ร.น.
๙. น.อ.พนม ควรประดิษฐ์ ร.น.
๑๐. น.อ.นรินทร์ ขำวเจริญ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๑. พล.อ.ต.ดำเนิน พุ่มเจริญ
นรว.
๑๒. พ.ต.อ.สุภัทร ม่วงสมัย
วันอังคำร ที่ รอว.ทหำรบก
๑๐ ม.ค.๖๐ ๑. พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ
๒. พล.ต.ธนกฤต สำรฤทธิ์
๓. พล.ต.ไพโรจน์ วิไลลักษณ์
๔. พ.อ.สุระพล อยู่ดี
๕. พ.อ.เสรี ตรีครุธพันธุ์
๖. พ.อ.ยอดชำย พวงวรินทร์
๗. พ.ท.บุญวัฒน์ จันทรมำนนท์
รอว.ทหำรเรือ
๘. พล.ร.ต.พิสัย สุขวัน ร.น.
๙. น.อ.ไพรัช เทียนศิริฤกษ์ ร.น.
๑๐. น.อ.ดนัย สุวรรณหงส์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๑. พล.อ.ท.วัฒนชัย เจริญรัตน์
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.จรัล จิตเจือจุน

ตำแหน่ง
รอง จก.ธน.
รอง จก.กง.กห.
ผอ.สกร.กร.ทหำร
ผทค.ทบ.
รอง ผอ.สผพ.กพ.ทบ.
เสธ.สนภ.๕ นทพ.
รอง ผบ.ร.๑๒ รอ.
ผบ.กตอ.กร.
ผบ.กรม สอ.๑ สอ.รฝ.
ผอ.กปค.สบพ.กพ.ทร.
ผอ.สกบ.กบ.ทอ.
รอง ผบก.ตชด.ภำค ๒

ผทค.พิเศษ สป.
ผทค.สป.
รอง จก.ชด.ทหำร
รอง ผบ.ศสร.
ผบ.กรม ขส.รอ.
หก.กกพ.มทบ.๓๔
หน.ฝกพ.พล.ร.๗
รอง ผบ.ทรภ.๓
รอง จก.จร.ทร.
รอง ผอ.สปก.ยก.ทร.
หน.ฝสธ.ประจำ รอง ผบ.ทสส.
ผบก.ภ.จว.จันทบุรี

หมำยเหตุ

หน้ำ ๖ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
วันพุธ ที่
๑๑ ม.ค.๖๐

ยศ – นำม
รอว.ทหำรบก
๑. พล.ท.สมภพ ยะโสภำ
๒. พล.ต.เฉลิม คูหำวิชำนันท์
๓. พล.ต.ชูชำติ สุกใส
๔. พล.ต.สุขสันต์ บุญชิต
๕. พ.อ.บัญชำ อำจคำพันธุ์
๖. พ.อ.วชรนันท์ กองศรี
๗. พ.อ.สุขสันติ์ พลหล้ำ
รอว.ทหำรเรือ
๘. พล.ร.ต.วรำห์ แทนขำ ร.น.
๙. น.อ.วสิษฐ์พล ยงยุทธิ์ ร.น.
๑๐. น.อ.ไวพจน์ วีระประเสริฐศักดิ์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๑. น.ท.สุริยำ รัตนเดช
นรว.
๑๒. พ.ต.อ.สิทธิชัย ภุชฌงค์

วันพฤหัสบดี ที่ รอว.ทหำรบก
๑๒ ม.ค.๖๐ ๑. พล.ท.วีระยุทธ ม่วงปิ่น
๒. พล.ต.พิสัณห์ ปฐมเอม
๓. พล.ต.วรเกียรติ รัตนำนนท์
๔. พล.ต.สุภรัตน์ เงินบำรุง
๕. พ.อ.ไตรรงค์ ทองเนื้อสุก
๖. พ.อ.นิติวัฒน์ พงษ์ศรี
๗. พ.อ.ชินสรณ์ เรืองศุข
รอว.ทหำรเรือ
๘. พล.ร.ต.ธีรวัฒน์ ศรีชลำ ร.น.
๙. น.อ.พิสิฐ รังษีภำณุรัตน์ ร.น.
๑๐. น.อ.สมศักดิ์ อินทรเสมำ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๑. พล.อ.ต.น้อย ภำคเพิ่ม
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.สรำยุทธ พูลธัญญะ

ตำแหน่ง
ปช.ทบ.
ผชก.สป.
จก.กง.ทบ.
ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
สำนักงำนผู้บังคับบัญชำ ทบ.
รอง ผบ.พล.ช.
ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
หก.กกร.มทบ.๒๑๐
ผทค.ทร.
ผบ.มว.เรือที่ ๑ กยฝ.กร.
ผบ.ร.ล.สำยบุรี มว.เรือที่ ๒ กฟก.๒ กร.
ฝสธ.กพ.และ กบ.กรม นนอ.รร.รร.นนก.
ผกก.ฝ่ำยอำนวยกำร ถปภ.๑
บก.ถปภ.สง.นรป.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ผบ.รร.ชท.สปท.
รอง จก.ขว.ทบ.
รอง ปช.ทหำร
รอง เสธ.ยศ.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๒๙
รอง ผบ.ม.๑ รอ.
ผอ.ศบพ.พธ.ทร.
ผอ.กกฝ.สปก.ยก.ทร.
รอง ผอ.สส.บก.ททรภ.๓
ผอ.วทอ.ยศ.ทอ.
รอง ผบช.ภ.๑

หมำยเหตุ

หน้ำ ๗ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันศุกร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๑๓ ม.ค.๖๐ ๑. พล.ท.อัศฎำงค์ สัจจปำละ
๒. พล.ต.กุศล ฤทธิ์เรืองเดช
๓. พล.ต.กุศล สิงห์สำย
๔. พล.ต.ทัฬห์ บุญเฉลย
๕. พ.อ.ชยำทิต ทองสว่ำง
๖. พ.อ.ชำติชำย ชัยเกษม
๗. พ.อ.รุ่งเพชร คนทัด
รอว.ทหำรเรือ
๘. พล.ร.ต.ยงยุทธ พร้อมพรหมรำช ร.น.
๙. น.อ.เอกชัย อมำตยกุล ร.น.
๑๐. น.อ.วัชระพงศ์ เทศพิทักษ์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๑. พล.อ.ต.เกรียงศักดิ์ ชำญตะปะ
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี
วันเสำร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๑๔ ม.ค.๖๐ ๑. พล.ท.ประสิทธิ์ กองสุข
๒. พล.ท.เกียรติศักดิ์ ลิลิตธรรม
๓. พล.ต.สำธิต สิงห์สมบุญ
๔. พล.ต.พิสิทธิ์ สิงหรำไชย
๕. พ.อ.เกษม ทองสิงห์
๖. พ.อ.สิฐิจักษ์ ร่มโพธิ์ชี
๗. พ.ท.เฉลิม ประเสริฐกุล
รอว.ทหำรเรือ
๘. พล.ร.ต.วิศณุ สร้ำงวงศ์ใหม่ ร.น.
๙. น.อ.ชำนำญ พวงเพชร ร.น.
๑๐. น.ท.ชิดพงษ์ พุ่มแก้ว ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๑. พล.อ.ต.หม่อมหลวงเทพสฤษดิ์ เทวกุล
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.รณศิลป์ ภู่สำระ

ตำแหน่ง
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ผชก.ทบ.
ผทค.ทบ.
ฝสธ.ผบ.ทสส.
รอง ผบ.พล.ม.๓
ผอ.กองสงครำมเครือข่ำย สปก.ยก.ทหำร
รอง ผบ.ช.๓
ผช.หน.ฝสธ.ประจำ ผบ.ทร.
รอง เสธ.ทรภ.๒
รอง ผอ.กอต.อศ.
วิศกรอำวุโส ชอ.
ผบก.ภ.จว.ลำปำง
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
รอง ผอ.สงป.กห.
ผชก.สป.
รอง จก.พท.ศอพท.
รอง ผอ.สกร.กร.ทบ.
รอง ผบ.ป.๑ รอ.
รอง เสธ.ร.๑๒ รอ.
ผอ.สปก.สสท.ทร.
รอง ผอ.สำนักพัฒนำระบบรำชกำร
สปช.ทร.
ประจำ นย.
รอง จก.ชอ.
รรท.ผบช.ศชต.

หมำยเหตุ

หน้ำ ๘ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันอำทิตย์ ที่ รอว.ทหำรบก
๑๕ ม.ค.๖๐ ๑. พล.ท.อภิชำติ วิไลเนตร
๒. พล.ต.วิสุทธิ์ เดชสกุล
๓. พล.ต.พร ภิเศก
๔. พล.ต.ณรัช สิงห์ปภำภร
๕. พ.อ.สวรำชย์ แสงผล
๖. พ.อ.ชิษณุพงศ์ รอดศิริ
๗. พ.ท.สันติพงษ์ ชิงดวง
รอว.ทหำรเรือ
๘. พล.ร.ต.สมชำย แท่นนิล ร.น.
๙. น.อ.นำคินทร์ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ ร.น.
๑๐. น.อ.ณัฐพงศ์ เกตุสมบูรณ์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๑. พล.อ.ต.สุรทิน ยำวะโนภำส
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.ภำณุเดช บุญเรือง
วันจันทร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๑๖ ม.ค.๖๐ ๑. พล.ท.สิทธิพล นิ่มนวล
๒. พล.ต.วิชัย ทัศนมณเฑียร
๓. พล.ต.บัญชำ ดุริยพันธ์
๔. พ.อ.พฤทธิ์ จันทรำสำ
๕. พ.อ.ชลชัย เกิดแจ่ม
๖. พ.อ.เฉลิมชัย เลี้ยงสกุล
๗. พ.ท.วิฑิต ไตรนภำกุล
รอว.ทหำรเรือ
๘. พล.ร.ต.นิกิตติ์ ฑีร์ฆะยศ ร.น.
๙. น.อ.พลวัต ดำรำนนท์ ร.น.
๑๐. น.อ.นิตินำท ปิณฑะสิริ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๑. พล.อ.ท.วสันต์ อยู่ประเสริฐ
นรว.
๑๒. พ.ต.อ.เอกรำช ลิ้มสังกำศ

ตำแหน่ง
รอง ผอ.ศอพท.
ฝสธ.ประจำ รมว.กห.
ผบ.รร.สธ.ทบ.
ผบ.มทบ.๓๑๐
ผบ.ร.๘
ผบ.ร.๑๒ รอ.
ผบ.ร.๑๗ พัน.๔
ผชก.ทร.
รอง ผบ.กยพ.กร.
รอง ผอ.สวฝ.ยก.ทหำร
รอง จก.ชอ.
รรท.รอง ผบช.สยศ.ตร.

ผทค.พิเศษ สป.
ผบ.มทบ.๔๕
ผบ.มทบ.๓๗
ผอ.กยก.ทภ.๑
ผบ.ช.๑ รอ.
นำยทหำรงบประมำณ นปอ.
ผบ.ม.พัน.๑ รอ.
ผบ.กลน.กร.
รอง ผอ.สำนักจิตวิทยำ กพร.ทร.
รอง ผบ.กบฮ.กร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
รอง ผบก.ทล.

หมำยเหตุ

หน้ำ ๙ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันอังคำร ที่ รอว.ทหำรบก
๑๗ ม.ค.๖๐ ๑. พล.ท.สุทธิศักดิ์ สลักคำ
๒. พล.ต.ธีระพล มณีแสง
๓. พล.ต.ไพโรจน์ สรรพกิจ
๔. พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์
๕. พ.อ.นรินทร์ มีสมบูรณ์
๖. พ.อ.พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ
๗. พ.ท.บัญชำ ชำญฉลำด
รอว.ทหำรเรือ
๘. พล.ร.ต.จักรกฤช มะลิขำว ร.น.
๙. น.อ.วันชัย แหวนทอง ร.น.
๑๐. น.อ.ภำนุ รัตนนันทวำที ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๑. พล.อ.ต.ดำรง ภำณุทัต
นรว.
๑๒. พ.ต.อ.ศิลำ กำญจน์รักษ์
วันพุธ ที่ รอว.ทหำรบก
๑๘ ม.ค.๖๐ ๑. พล.ท.สมศักดิ์ รุ่งสิตำ
๒. พล.ต.ณรงค์ฤทธิ์ หอมอ่อน
๓. พล.ต.เชำวน์บลู ย์ คงพูลศิลป์
๔. พล.ต.ศักดำ ศิริรัตน์
๕. พ.อ.กฤดำ เต๋วิยะ
๖. พ.อ.ประวิทย์ เสียงสอำด
๗. พ.อ.ยอดอำวุธ พึ่งพักตร์
รอว.ทหำรเรือ
๘. พล.ร.ต.มนต์ธรรม์ วังแก้ว ร.น.
๙. น.อ.กิตติคุณ นำคสุก ร.น.
๑๐. น.อ.สุเทพ ลิมปนันท์วดี ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๑. พล.อ.ต.ฉัตรชัย มุขพรหม
นรว.
๑๒. พ.ต.อ.ชัยยะ เพ็ชรปัญญำ

ตำแหน่ง
ปษ.สป.
จก.ยย.ทบ.
ผทค.บก.ทท.
ผบ.มทบ.๑๖
รอง ผอ.สปก.กร.ทหำร
รอง เสธ.ทภ.๒
หน.ฝกบ.พล.ร.๒ รอ.
ผทค.ทร.
รอง ผอ.สกข.ขว.ทร.
เสธ.กลน.กร.
ผช.หน.ฝสธ.รอง ผบ.ทสส.
รอง ผบก.ถปภ.สง.นรป.

รอง ผอ.สนผ.กห.
รอง ปช.ทหำร
ผอ.สสอป.ศอพท.
รอง จก.สพ.ทบ.
รอง ผอ.สสน.นทพ.
ผอ.กอง สส.
รอง ผอ.กกร.ทน.๑
รอง ผบ.ทรภ.๒
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
รอง ผบ.กยฝ.กร.
หน.ฝสธ.ประจำ รอง ผบ.ทอ.
ผกก.สภ.บำงปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยำ

หมำยเหตุ

หน้ำ ๑๐ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันพฤหัสบดี ที่ รอว.ทหำรบก
๑๙ ม.ค.๖๐ ๑. พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด
๒. พล.ต.ณัฏฐ์พัชร์ ชำตวัฒนำนนท์
๓. พล.ต.พีรพงษ์ เมืองบุญชู
๔. พล.ต.สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยำ
๕. พ.อ.จรัญรัตน์ พงษ์สุวรรณ
๖. พ.อ.ยุทธนำม เพชรม่วง
๗. พ.ท.ชุมเจตน์ นพเกตุ
รอว.ทหำรเรือ
๘. พล.ร.ต.สุพจน์ ภู่ระหงษ์ ร.น.
๙. น.อ.สำโรช คลังกูล ร.น.
๑๐. น.อ.ก่อเกียรติ บุญปก. ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๑. พล.อ.ต.อนุชำ ผลโภค
นรว.
๑๒. พล.ต.ท.จตุพล ปำนรักษำ
วันศุกร์ ที่
๒๐ ม.ค.๖๐

รอว.ทหำรบก
๑. พล.ท.ธรำกฤต ทับทองสิทธิ์
๒. พล.ต.สมชำย เพ็งกรูด
๓. พล.ต.ศรชัย กำญจนสูตร
๔. พล.ต.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม
๕. พ.อ.ศุภณัฐ แก้วหิรัญ
๖. พ.อ.นพพร ดุลยำ
๗. พ.อ.เฉลิมพร ขำเขียว
รอว.ทหำรเรือ
๘. พล.ร.ต.วรรณ์ลบ ทับทิม ร.น.
๙. น.อ.สมชำติ สะตะ ร.น.
๑๐. น.อ.มำนพ เกตุประจักษ์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๑. พล.อ.ต.อัมรินทร์ ตรีเพ็ชร
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.พุทธิชำต เอกฉันท์

ตำแหน่ง
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผอ.ศทท.สส.ทหำร
ผช.หน.ฝสธ.รอง ผบ.ทสส.
ผอ.สผพ.กพ.ทบ.
ผบ.ช.๑๑
รอง ผบ.ร.๕
ผบ.ป.พัน.๒ รอ.
ผบ.วทร.ยศ.ทร.
ผบ.มว.เรือที่ ๓ กฟก.๑ กร.
รอง ผบ.มว.เรือที่ ๑ กดน.กร.
หน.ฝสธ.ประจำ ผช.ผบ.ทอ.
ผบช.ภ.๔

ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง มทภ.๒
ผบ.ศซส.สพ.ทบ.
ผบ.พล.ร.๖
รอง จก.สก.ทบ.
รอง ผบ.พล.ปตอ.
รอง ผบ.ร.๒๕
ผอ.ศซส.สพ.ทร.
รอง เสธ.ฐท.สส.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
รอง จก.สอ.ทอ.
รอง ผบช.ศชต.

หมำยเหตุ

หน้ำ ๑๑ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันเสำร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๒๑ ม.ค.๖๐ ๑. พล.ท.ปรีชำ เทียมฉัตร์
๒. พล.ต.อัคคเดช สุวรรณภูมิ
๓. พล.ต.พิศำล นำคผจญ
๔. พล.ต.สุขุม สุขศรี
๕. พ.อ.สุระ สำยอุบล
๖. พ.อ.รณกร สำยสิญจน์
๗. พ.อ.ภูมิรัชต์ ดุษฎี
รอว.ทหำรเรือ
๘. พล.ร.ต.เรวัต อุบลรัตน์ ร.น.
๙. น.อ.ประทีป เมืองนิล ร.น.
๑๐. น.อ.สุภชิต นำวีสุรพล ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๑. พล.อ.ต.ประสงค์ ดวงเดือน
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี
วันอำทิตย์ ที่ รอว.ทหำรบก
๒๒ ม.ค.๖๐ ๑. พล.ท.เมตไตรย เจษฎำฉัตร
๒. พล.ท.ธนำ จำรุวัต
๓. พล.ต.สมควร ทองนำค
๔. พล.ต.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์
๕. พ.อ.ฐิติ ติตถะสิริ
๖. พ.อ.เดชนิธิศ เหลืองงำมขำ
๗. พ.ท.สุวรำ กำญจนโพธิ์
รอว.ทหำรเรือ
๘. พล.ร.ท.มนต์ชัย กำทอง ร.น.
๙. น.อ.กรวิทย์ ฉำยะรถี ร.น.
๑๐. น.อ.สุรวุฒิ สุมงคล ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๑. น.ท.สรวัชร์ สุชำติ
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.นันทเดช ย้อยนวล

ตำแหน่ง
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ผชก.สป.
ผบ.พล.พัฒนำ ๓
เสธ.รร.จปร.
ผอ.กอง ขว.ทบ.
ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ.
รอง ผอ.กกบ.ทภ.๑
ผช.หน.ฝสธ.ประจำ รอง ปล.กห.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
รอง หน.ฝศษ.รร.นร.
ผชก.ทอ.
ผบก.ตม.๕

ผทค.พิเศษ ทบ.
มทน.๓
รอง จก.กบ.ทหำร
ผบ.พล.ร.๔
รอง ผบ.มทบ.๔๓
รอง ผอ.สตน.กห.
ผบ.ม.พัน.๓ รอ.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผอ.กบ.กร.
รอง ผอ.กยก.สปก.ยก.ทร.
รอง เสธ.กรม ทย.รอ.อย.
รอง ผบช.ภ.๘

หมำยเหตุ

หน้ำ ๑๒ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันจันทร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๒๓ ม.ค.๖๐ ๑. พล.ท.วรยุทธ ด้วงกลัด
๒. พล.ต.เกรียงไกร สุบิน
๓. พล.ต.สวัสดิ์ ชนะจิตรำสกุล
๔. พล.ต.ณัฐพล เกิดชูชื่น
๕. พ.อ.อนุสรรค์ คุ้มอักษร
๖. พ.อ.มหศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยำ
๗. พ.อ.พิเชษฐ์ ชุติเดโช
รอว.ทหำรเรือ
๘. พล.ร.ต.บรรจบ โพธิ์แดง ร.น.
๙. น.อ.โกเมศ สะอำดเอี่ยม ร.น.
๑๐. น.อ.ชยุต นำเวศภูติกร ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๑. พล.อ.ท.อรณพ เมนะรุจิ
นรว.
๑๒. พล.ต.ท.วิทยำ ประยงค์พันธุ์
วันอังคำร ที่ รอว.ทหำรบก
๒๔ ม.ค.๖๐ ๑. พล.ท.ปริพฒ
ั น์ ผลำสินธุ์
๒. พล.ต.ชัชวำลย์ เกิดสมบูรณ์
๓. พล.ต.อรรถพร เป้ำประจักษ์
๔. พ.อ.ชำญวิทย์ อรรถธีระพงษ์
๕. พ.อ.อมรินทร์ เทศนธรรม
๖. พ.อ.ชำตรี สงวนธรรม
๗. พ.ท.ชลรบ ชำนำญพล
รอว.ทหำรเรือ
๘. พล.ร.ต.พงศชำญ เพ็ชรเทศ ร.น.
๙. น.อ.กฤษณะ กุณฑียะ ร.น.
๑๐. น.อ.ชัยวัฒน์ คุ้มทิม ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๑. พล.อ.ต.อนันต์ ยังถำวร
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.ประหยัชว์ บุญศรี

ตำแหน่ง
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ผทค.สป.
ผอ.สปก.ยก.ทบ.
ผอ.สกพ.สม.
รอง ผอ.สนภ.๔ นทพ.
อจ.อำนวยกำรส่วน วทบ.
รอง ผบ.ร.๑๕๒
ผบ.กยฝ.กร.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
เสธ.นสร.กร.
หน.ฝสธ.ประจำ รอง ปล.กห.
ผู้ช่วย ผบ.ตร.

หน.ฝสธ.เสธ.ทหำร
รอง จก.กช.
เสธ.นสศ.
รอง ผอ.สจว.กร.ทบ.
ผอ.กกบ.นทพ.
รอง ผบ.ม.๒
ผบ.ร.๓ พัน.๑
ลก.ทร.
รอง ผบ.ฐท.พง.ทรภ.๓
ผบ.กรม ร.๑ พล.นย.
ผทค.ทอ.
รอง ผบช.กมค.

หมำยเหตุ

หน้ำ ๑๓ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
วันพุธ ที่
๒๕ ม.ค.๖๐

ยศ – นำม
รอว.ทหำรบก
๑. พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ
๒. พล.ต.ปิยพล ผลำสินธุ์
๓. พล.ต.วินฐั อินทรสุวรรณ
๔. พล.ต.สมบัติ เพชรประดับวงศ์

๕. พ.อ.อนุชำ สังฆสุวรรณ
๖. พ.อ.เฉลิมพล นุตรักษ์
๗. พ.อ.เจษฎำ ไวศยะ
รอว.ทหำรเรือ
๘. พล.ร.ท.สุทธินันท์ สกุลภุชพงษ์ ร.น.
๙. น.อ.ชลภู ชูศรี ร.น.
๑๐. น.อ.ภำคภูมิ หมื่นศรี ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๑. น.อ.รังสรรค์ ใจสุภำพ
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.กฤษณะ ศิริปิยะวัฒน์
วันพฤหัสบดี ที่ รอว.ทหำรบก
๒๖ ม.ค.๖๐ ๑. พล.ท.นิรันดร สมุทรสำคร
๒. พล.ต.ผดุงเกียรติ โปร่งจิตต์
๓. พล.ต.ณรงค์ศักดิ์ อัมรำนนท์
๔. พล.ต.นพดล สุขทับศรี
๕. พ.อ.สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย
๖. พ.อ.ขจรศักดิ์ อินทร์ทอง
๗. พ.ท.กฤษณพล โภชนดำ
รอว.ทหำรเรือ
๘. พล.ร.ต.อนุพงศ์ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ ร.น.
๙. น.อ.วรวัฒน์ สุขชัย ร.น.
๑๐. น.อ.สุรกิจ โพธิ์งำม ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๑. น.อ.สมสันต์ บุรชี ัย
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.อำชวันต์ โชติกเสถียร

ตำแหน่ง
มทภ.๓
ผทค.ทบ.
ผอ.สกศ.รร.จปร.
ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
สำนักงำนผู้บังคับบัญชำ ทบ.
รอง ผอ.สปบ.กพ.ทบ.
รอง ผบ.ช.๑๑
หก.กกร.มทบ.๑๒
จก.อร.
ฝสธ.ประจำ สลก.ทร.
รอง ผอ.กกพ.สบพ.กพ.ทร.
รอง ผอ.สนภ.ทอ.
รอง ผบช.ภ.๗
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผบ.พล.ม.๓
ผบ.ศป.
ผอ.สยย.ทหำร
รอง ผบ.มทบ.๒๙
รอง ผบ.กรม สน.พล.ร.๑๕
ผบ.ป.พัน.๑๒ รอ.
ผบ.กบฮ.กร.
รอง ผอ.อรม.อร.
รอง เสธ.กฟก.๒ กร.
รอง เสธ.สพ.ทอ.
รอง ผบช.ภ.๕

หมำยเหตุ

หน้ำ ๑๔ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันศุกร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๒๗ ม.ค.๖๐ ๑. พล.ท.จำนงค์ จันพร
๒. พล.ท.ไชยอนันต์ จันทคณำนุรักษ์
๓. พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธำ
๔. พล.ต.บัญชำ รักชื่อ
๕. พ.อ.ชัยรัตน์ จ่ำงแก้ว
๖. พ.อ.จิรศักดิ์ พรรังสฤษฏ์
๗. พ.ท.พีรพัฒน์ รำชพิบูลย์
รอว.ทหำรเรือ
๘. พล.ร.ท.อดิเรก ชมพูนุช ร.น.
๙. น.อ.ธนำนพ สิรินิตย์ ร.น.
๑๐. น.อ.พลกิต สำหร่ำย ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๑. พล.อ.ต.นพรัตน์ จรรยำสวัสดิ์
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.นิธิพัฒน์ พัฒนถำบุตร์
วันเสำร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๒๘ ม.ค.๖๐ ๑. พล.ท.ภำณุพล บรรณกิจโศภน
๒. พล.ท.นเรนทร์ สิริภูบำล
๓. พล.ต.สุชำติ สุทธิพล
๔. พล.ต.นวภัทร ศิริวัฒน์
๕. พ.อ.ศุภฤกษ์ สถำพรผล
๖. พ.อ.พิทักษ์ จันทร์เขียว
๗. พ.อ.ธนุตม์ พิศำลสิทธิวัฒน์
รอว.ทหำรเรือ
๘. พล.ร.ท.สิริบุญ สุคนธมำน ร.น.
๙. น.อ.ธนวัฒน์ เหลืองทองคำ ร.น.
๑๐. น.อ.เกษม หวลบุตตำ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๑. พล.อ.ท.คเชนท์ โสมะนันทน์
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.พัฒนินท์ นพจินดำ

ตำแหน่ง
รอง ผอ.ศปร.
ผอ.วปอ.สปท.
จก.จบ.
ผทค.ทบ.
รอง ผอ.สวส.ขว.ทบ.
ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
ผบ.พัน.รร.ม.ศม.
จก.กพร.กร.
รอง ผบ.กยฝ.กร.
ประจำ นย.
ผช.ผบ.ศรภ.
ผบก.กต.๒

จก.อท.ศอพท.
เสธ.สปท.
ผอ.สพม.ชด.ทหำร
ผทค.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๓๑
รอง ผบ.มทบ.๒๔
รอง ผบ.ร.๑๕๒
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง ผอ.ศกล.พธ.ทร.
รอง จก.กรง.ฐท.สส.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผบก.อก.บช.ก.

หมำยเหตุ

หน้ำ ๑๕ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันอำทิตย์ ที่ รอว.ทหำรบก
๒๙ ม.ค.๖๐ ๑. พล.ท.สวัสดิ์ ทัศนำ
๒. พล.ต.ศิริชัย ศศิวรรณพงศ์
๓. พล.ต.สมศักดิ์ สมรักษ์
๔. พล.ต.โภชน์ นวลบุญ
๕. พ.อ.ไตรรัตน์ ไชยนุรักษ์
๖. พ.อ.ชนำธิป ทองเชี่ยว
๗. พ.ท.ไชยปรำกำร พิมพ์จินดำ
รอว.ทหำรเรือ
๘. พล.ร.ท.สุธีพงศ์ แก้วทับ ร.น.
๙. น.อ.วสันต์ หรั่งรวมมิตร์ ร.น.
๑๐. น.อ.สมชำย ศิพะโย ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๑. พล.อ.ต.ศุภณัฎฐ หนูรอด
นรว.
๑๒. พ.ต.อ.วรชิต กำญจนะเสน
วันจันทร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๓๐ ม.ค.๖๐ ๑. พล.ท.ชัยพฤกษ์ พูนสวัสดิ์
๒. พล.ต.ลือเดช แสงชำติ
๓. พล.ต.อุทัย ศรีชลำลักษณ์
๔. พ.อ.ศุภวัฒณ์ ธีรเนตร
๕. พ.อ.ยุวัต ขันธปรีชำ
๖. พ.อ.ณรงค์ ตันติสิทธิพร
๗. พ.ท.ไตรศักดิ์ ทุมเพชร
รอว.ทหำรเรือ
๘. พล.ร.ต.บรรพต เกิดภู่ ร.น.
๙. น.อ.ธีระพล พึ่งพัฒน์ ร.น.
๑๐. น.อ.ชัยยุทธ์ คลังเงิน ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๑. น.อ.วิศรุต สุวรรณเนตร
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.อนุชำ รมยะนันทน์

ตำแหน่ง
ผช.หน.ฝสธ.ประจำ ปล.กห.
ผทค.บก.ทท.
ผอ.สจว.กร.ทบ.
ผบ.มทบ.๔๖
รอง ผบ.มทบ.๔๕
ผบ.ร.๕ พัน.๒
ผบ.ร.๒๑ พัน.๓ รอ.
รอง เสธ.ทร.
รอง ผอ.สกบ.กบ.ทร.
ผบ.กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.
ผอ.สกป.กร.ทอ.
รอง ผบก.สปพ.

รอง จก.สม.
ผบ.ศปภอ.ทบ.
ผอ.สบง.สปช.ทบ.
รอง ผบ.รร.นส.ทบ.
ผบ.ป.๓
รอง ผบ.ร.๑๕
ผบ.ส.พัน.๑ รอ.
จก.จร.ทร.
รอง จก.สบ.ทร.
ผบ.ร.ล.จักรีนฤเบศร มว.เรือที่ ๑ กบฮ.กร.
รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ.
ลก.ตร.

หมำยเหตุ

หน้ำ ๑๖ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันอังคำร ที่ รอว.ทหำรบก
๓๑ ม.ค.๖๐ ๑. พล.ท.นิรุทธ เกตุสิริ
๒. พล.ต.สุเมธ พรหมตรุษ
๓. พล.ต.ฤทธี อินทรำวุธ
๔. พล.ต.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง
๕. พ.อ.อภิวัฒน์ ทองอยู่
๖. พ.อ.นันทยศ บูชำ
๗. พ.อ.วรกำร ฮุ่นตระกูล
รอว.ทหำรเรือ
๘. พล.ร.ต.วรำนนท์ สิทธิพิทักษ์ ร.น.
๙. น.อ.เอกสิทธิ์ รอดอยู่ ร.น.
๑๐. น.อ.วิรชั แพหมอ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๑. น.อ.ปริญญำ จันทริก
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.ชลิต แก้วยะรัตน์

ตำแหน่ง
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.สป.
ผอ.ศซบ.ทบ.
ผบ.มทบ.๓๙
รอง ผอ.สตป.สจร.ทหำร
รอง ผบ.กรม นนร.รอ.รร.จปร.
รอง ผอ.กกพ.ทน.๑
ฝสธ.ประจำ ผบ.ทร.
รอง ผอ.อธบ.อร.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
รอง ผอ.สนผพ.กพ.ทหำร
รอง ผบช.ภ.๘

ตรวจถูกต้อง
พ.อ.ณัฐพงศ์ ภูริปรีชำ
(ณัฐพงศ์ ภูริปรีชำ)
ผอ.กลำง.สนผ.รอ.
ธ.ค.๕๙

หมำยเหตุ

