คำสั่งกรมรำชองครักษ์
(เฉพำะ)
ที่ ๑๓๓๐/๕๘
เรื่อง ให้รำชองครักษ์เวรและนำยตำรวจรำชสำนักเวร
ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์ ณ พระตำหนัก จิตรลดำรโหฐำน
-------------------------อำศั ย อ ำนำจตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ร ำชองครั กษ์ พ.ศ.๒๔๘๐ พระรำชบั ญ ญั ติ น ำยต ำรวจ
รำชส ำนั ก พ.ศ.๒๔๙๕ และพระรำชบั ญญัติก ำรถวำยควำมปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๗ จึงให้ ร ำชองครักษ์เวร
และนำยตำรวจรำชสำนักเวร ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์ ณ พระตำหนัก จิตรลดำรโหฐำน ประจำเดือน
ต.ค.๕๘ ตำมรำยชื่อแนบท้ำยคำสั่งนี้
ทั้งนี้ ให้เดินทำงถึง รอ.เวลำ ๑๒๓๐ ของวันปฏิบัติหน้ำที่ และปฏิบัติหน้ำที่ตั้งแต่เวลำ ๑๔๐๐
ถึงเวลำ ๑๔๐๐ ของวันรุ่งขึ้น ถ้ำหำกผู้ใดไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่เวรดังกล่ำวได้ ให้ สป.,บก.ทท., ทบ.,ทร.,ทอ.
และ สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ซึ่งเป็นหน่วยต้นสังกัดของผู้นั้น จัดรำชองครักษ์เวรหรือนำยตำรวจรำชสำนักเวร
ผู้อื่นไปปฏิบัติหน้ำที่แทน แล้วแจ้งให้ รอ.ทรำบล่วงหน้ำก่อนกำหนดเข้ำเวรไม่น้อยกว่ำ ๓ วัน ในเบื้องต้นให้
ประสำนทำงโทรศัพท์ หมำยเลข ๐ ๒๒๘๓ ๒๓๘๐ – ๒ โทรสำร ๐ ๒๒๘๓ ๒๓๖๙ ให้ รอ.ทรำบก่อน
กำรแต่งกำย เครื่องแบบปกติคอแบะและปกติขำว กระบี่ ถุงมือ หมวกทรงหม้อตำล (สำหรับ
กระบี่และถุงมือไม่ต้องนำไป เพรำะ รอ.ได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว ) หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงในเรื่องกำรแต่งกำยหรือ
เปลี่ยนแปลงกำหนดวันปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์ รอ.จะแจ้งให้ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ทรำบโดยตรง
อนึ่ง ในกำรเดินทำงไปปฏิบัติหน้ำที่ ให้แต่งเครื่องแบบปกติคอพับแขนยำว หมวกทรงหม้อตำล
(ทอ.,ทร.ใช้อินทรธนูแข็ง)
สั่ง ณ วันที่ ๑๑ กันยำยน พ.ศ.๒๕๕๘
รับคำสั่ง สรอ.
(ลงชื่อ) พล.ร.อ. เดชำ บุนนำค ร.น.
(เดชำ บุนนำค)
รอง สรอ.

บัญชีรายชื่อราชองครักษ์เวร และนายตารวจราชสานักเวร
ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์ ณ พระตำหนัก จิตรลดำรโหฐำน
ประกอบคำสั่ง รอ.(เฉพำะ) ที่ ๑๓๓๐/๕๘ ลง ๑๑ ก.ย.๕๘
วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันพฤหัสบดี ที่ รอว.ทหำรบก
๑ ต.ค.๕๘ ๑. พล.ท.ธีระพงศ์ อุไรเลิศ
๒. พล.ต.สมชำย ปั้นทอง
๓. พล.ต.ชุมพล เตโช
๔. พล.ต.วิชัย ทัศนมณเฑียร
๕. พล.ต.วรเกียรติ รัตนำนนท์
๖. พล.ต.ธนพัฒน ปัทมำนนท์
๗. พ.อ.ฉลองรัฐ ศรีปรีชำ
๘. พ.อ.กำธร บุญทอง
๙. พ.อ.ชำญวิทย์ อรรถธีระพงษ์
๑๐. พ.อ.กฤษณ์ ลัยวิรัตน์
๑๑. พ.อ.โกศล กิจกุลธนันต์
๑๒. พ.อ.ธนสิน สุขโข
๑๓. พ.อ.สมเกียรติ มำลำกรณ์
๑๔. พ.อ.ขจรศักดิ์ อินทร์ทอง
๑๕. พ.อ.เสกสรรค์ พรหมศักดิ์
๑๖. พ.ท.ยอดชำย พวงวรินทร์
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ต.เสริมยศ กุลอำจยุทธ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.พีระศักดิ์ พัวพันธ์พงษ์ ร.น.
๑๙. น.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม ร.น.
๒๐. น.อ.อำรยะ สิงหเสมำนนท์ ร.น.
๒๑. น.อ.ก้องเกียรติ ทองอร่ำม ร.น.
๒๒. น.อ.โยธิน ธนะมูล ร.น.
๒๓. น.ท.รักพงษ์ ตัณฑสุวรรณ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. พล.อ.ต.วีระศักดิ์ ฉิมพำลี
รอว.รอ.
๒๕. น.อ.ชูชำติ โพธิ์ไชยแสน
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.พิทยำ เศรษฐพันธุ์
๒๗. พ.ต.อ.สมนึก น้อยคง

ตำแหน่ง

หน้ำ ๑ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

ปษ.สป.
ผอ.สนภ.๒ นทพ.
ผทค.ทบ.
ผบ.มทบ.๔๕
ผอ.สวส.ขว.ทบ.
ผทค.ทบ.
รอง ผบ.วทบ.
รอง ผอ.สพบ.กพ.ทบ.
รอง ผอ.สจว.กร.ทบ.
รอง ผอ.สกร.สนผ.กห.
ผบ.นพค.๕๓ สนภ.๕ นทพ.
รอง เสธ.ทภ.๑
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ บก.ทบ.
รอง เสธ.พล.ร.๑๕
ผบ.ร.๑๒ พัน.๓ รอ.
ผบ.ร.๗ พัน.๒
ผทค.ทร.
ผทค.ทร.
รอง ผอ.สำนักกิจกำรควำมมั่นคง ยก.ทร.
ผอ.กขส.ฐท.สส.
รอง ผอ.ขว.บก.ทรภ.๑
รอง ผอ.ยก.นย.
ผบ.พัน.กรม นนร.รอ.รร.นร.
ผทค.ทอ.
ผอ.กสส.สนผ.รอ.
ผบก.ถปภ.สง.นรป.
รอง ผบก.น.๗

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันศุกร์ที่ รอว.ทหำรบก
๒ ต.ค.๕๘ ๑. พล.ท.ณรงค์ อุทะนุต
๒. พล.ท.ชำติชำยพัฎฐ์ สุคนธสิงห์
๓. พล.ต.นเรนทร์ สิริภูบำล
๔. พล.ต.สุรศักดิ์ ทิมมำศ
๕. พล.ต.กัมพล ดิษฐคำเริง
๖. พล.ต.สันต์ จิตรประสงค์
๗. พ.อ.วิสุทธิ์ บุญยินดี
๘. พ.อ.พงศ์พันธุ์ สำยทิพย์วดี
๙. พ.อ.ศรชัย กำญจนสูตร
๑๐. พ.อ.เกษมสุข ตำคำ
๑๑. พ.อ.ณัญฐวุฒิ นิลนนท์
๑๒. พ.อ.พิชิต วันทำ
๑๓. พ.อ.ชัยพร อวยพร
๑๔. พ.อ.พจฤทธิ์ รอบคอบ
๑๕. พ.อ.ประภัทร์ ล้อมสมบูรณ์
๑๖. พ.ท.จักรพงษ์ เส-ลำ
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ต.สำนนท์ ผะเอม ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.สุรวิทย์ อำษำนอก ร.น.
๑๙. พล.ร.ต.สมำรมภ์ ชั้นสุวรรณ ร.น.
๒๐. น.อ.สุรพงษ์ พรหมแพทย์ ร.น.
๒๑. น.อ.สุวัจ ดอนสกุล ร.น.
๒๒. น.อ.เทวินทร์ ศิลปชัย ร.น.
๒๓. น.อ.เชษฐำ คุ้มเจริญ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. น.อ.เรืองวิทย์ ศรีนวลนัด
รอว.รอ.
๒๕. น.อ.วรวัฒน์ คงมั่น
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.เทพ อมรโสภิต
๒๗. พ.ต.อ.ชินวร โบรำณินทร์

ตำแหน่ง

หน้ำ ๒ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

ปษ.สป.
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง เสธ.นทพ.
ผช.จก.สม.
รอง จก.กบ.ทบ.
ผทค.ทบ.
ผทค.บก.ทท.
รอง ผบ.รร.ม.ศม.
รอง ผบ.ศอ.สพ.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๓๓
ผบ.นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ.
ผบ.ร.๑๖
ผอ.กอง ยศ.ทบ.
ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
หน.ส่วนปฏิบัติกำร ศปภอ.ทบ.๔
ผบ.ร.๓๑ พัน.๓ รอ.
ผบ.สอ.รฝ.
รอง จก.พธ.ทร.
จก.กพช.อร.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
ผอ.กกพศ.ฐท.สส.
เสธ.ฐท.สข.ทรภ.๒
รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.
เสธ.ชย.ทอ.
หน.ชรภ.๕ สปภ.๒ สนง.รปภ.รอ.
รอง ผบช.ตชด.
ผกก.๖ บก.จร.

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันเสำร์ที่ รอว.ทหำรบก
๓ ต.ค.๕๘ ๑. พล.ท.ศักดำ แสงสนิท
๒. พล.ท.พัชระ จำรัสประเสริฐ
๓. พล.ต.สุเมธ พรหมตรุษ
๔. พล.ต.กฤตภำส คงคำพิสุทธิ์
๕. พล.ต.เลอเกียรติ สุนทรเกส
๖. พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธำ
๗. พ.อ.วรพจน์ เร้ำเสถียร
๘. พ.อ.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง
๙. พ.อ.พิเศษ ศิริเกษม
๑๐. พ.อ.ศรัณย์ เพชรำนนท์
๑๑. พ.อ.สรำวุธ เมืองแมะ
๑๒. พ.อ.ถนัดพล โกศัยเสวี
๑๓. พ.อ.ชำตรี สงวนธรรม
๑๔. พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ปำณิกบุตร
๑๕. พ.อ.ธนุตม์ พิศำลสิทธิวัฒน์
๑๖. พ.ท.พศิน ศำนติปุรณ์
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ท.ปกรณ์ วำนิช ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.ชำติชำย ศรีวรขำน ร.น.
๑๙. น.อ.รักษพล ทองภักดี ร.น.
๒๐. น.อ.อุดม ประตำทะยัง ร.น.
๒๑. น.อ.ยงยุทธ สุวรรณปรีดี ร.น.
๒๒. น.อ.สมเกียรติ ม่วงมี ร.น.
๒๓. น.ท.บรรพต ใจบรรจง ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. น.ท.เจษฎำ เปรี่ยมปิยำนุสรณ์
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.วรวีร์ จันทร์เรือง
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.ภำคภูมิ สัจจพันธุ์
๒๗. พล.ต.ต.วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ

ตำแหน่ง

หน้ำ ๓ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

หน.ฝสธ.รอง ผบ.ทสส.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ผทค.สป.
รอง จก.พท.ศอพท.
ผทค.ทบ.
จก.จบ.
ผทค.บก.ทท.
ผบ.มทบ.๓๙
รอง ผบ.รร.กร.กร.ทบ.
รอง ผอ.สกกห.สม.
เสธ.พล.พัฒนำ ๓
เสธ.พล.ม.๑
ผบ.ม.พัน.๑๒
รอง ผบ.ร.๑๗
ผบ.กรม ทพ.๔๗
ประจำ ยศ.ทบ.
จก.ขว.ทร.
รอง ปช.ทร.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
หน.นฝอ.ขส.ทร.
รอง ผอ.สวฝ.ยก.ทหำร
ประจำ นย.
นปศ.ศสร.สอ.รฝ.
ผบ.พัน.๔ กรม นนอ.รอ.รร.นนก.
ผอ.คพศ.๖ สกพศ.๑ สนง.กพศ.รอ.
รอง ผบช.สตม.
ผบก.ภ.จว.ตรำด

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันอำทิตย์ที่ รอว.ทหำรบก
๔ ต.ค.๕๘ ๑. พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ
๒. พล.ท.ต่อศักดิ์ สุมะโน
๓. พล.ท.สมศักดิ์ รุ่งสิตำ
๔. พล.ต.ชีวิต พินทุวัฒนะ
๕. พล.ต.คุณวุฒิ หมอแก้ว
๖. พล.ต.ชูชำติ บัวขำว
๗. พล.ต.เพิ่มศักดิ์ รอบจังหวัด
๘. พ.อ.สุขสันต์ บุญชิต
๙. พ.อ.ไพรุจน์ คำชุม
๑๐. พ.อ.นิรันดร ศรีคชำ
๑๑. พ.อ.กฤษฏิ์ชัย จำนงค์เนียร
๑๒. พ.อ.เกษมศิริ มีควำมดี
๑๓. พ.อ.จุลเจน สืบนุสนธิ์
๑๔. พ.อ.เกียรติสกุล จันทนำ
๑๕. พ.อ.ชลัช ศรีวิเชียร
๑๖. พ.อ.ชำยธนัญชำ วำจรัต
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ต.รัษฎำงค์ ธีรเนตร ร.น.
๑๘. น.อ.กิติพงษ์ เรืองเดช ร.น.
๑๙. น.อ.หิรัญ นำคทอง ร.น.
๒๐. น.อ.อำภำ ชพำนนท์ ร.น.
๒๑. น.อ.อิทธิพัทธ์ กวินเฟื่องฟูกุล ร.น.
๒๒. น.อ.อำทร ชะระภิญโญ ร.น.
๒๓. น.ท.ศรำยุทธ นัทธีประทุม ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. พล.อ.ต.สมนึก สองห้อง
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.จีรวัฒน์ ถนอมกุลบุตร
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.มโนช ตันตระเธียร
๒๗. พล.ต.ต.สรศักดิ์ เย็นเปรม

ตำแหน่ง

หน้ำ ๔ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

ผทค.พิเศษ สป.
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง ผอ.สนผ.กห.
ผบ.พล.พัฒนำ ๒
รอง มทภ.๔
รอง จก.ยก.ทบ.
ผอ.สกร.สนผ.กห.
รอง ผอ.สบพ.กบ.ทบ.
รอง ผอ.สนผ.ยก.ทบ.
รอง ผอ.สกร.กร.ทบ.
ผบ.นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ.
รอง จก.วศ.ทบ.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ สส.
รอง ผบ.ม.๔ รอ.
เสธ.ร.๕
หก.กส.ทบ.
ผอ.สำนักกิจกำรพลเรือน กพร.ทร.
รอง ผบ.ฐท.สข.ทรภ.๒
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
ผอ.กปข.สำนักกำรข่ำว ขว.ทร.
ผบ.กรม รพศ.๑ นสร.กร.
ผอ.กปถ.สพ.ทร.
ผบ.ร.ล.รัตนโกสินทร์ มว.เรือที่ ๑ กฟก.๑ กร.
ผชก.ทอ.
ผอ.คพศ.๑๖ สกพศ.๒ สนง.กพศ.รอ.
รอง ผบช.ส.
รอง ผบช.ภ.๖

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันจันทร์ที่ รอว.ทหำรบก
๕ ต.ค.๕๘ ๑. พล.ท.หม่อมหลวงสุปรีดี ประวิตร
๒. พล.ท.เทียนชัย รับพร
๓. พล.ต.เดชำ อมรพันธำงค์
๔. พล.ต.เสมอภำค สง่ำเมือง
๕. พล.ต.ทนง น้ำวล
๖. พล.ต.วิวัฒน์ สำยวิจิตร
๗. พล.ต.กษิดิศ หลักกรด
๘. พล.ต.ปริญญำ ปูรณะปัญญำ
๙. พ.อ.จักรพงษ์ นวลชื่น
๑๐. พ.อ.ประจักษ์ ประเมศรี
๑๑. พ.อ.นพรัตน์ รัตนพงศ์
๑๒. พ.อ.สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย
๑๓. พ.อ.สมดุลย์ เอี่ยมเอก
๑๔. พ.อ.ยงยุทธ เหล่ำเขตร์กำร
๑๕. พ.อ.ภูวศิษฐ์ เฉลิมรัตนโยธิน
๑๖. พ.ท.ศตวรรษ อินทร์กง
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ต.นพดล เรืองสมัย ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.ศังกร พงษ์ศิริ ร.น.
๑๙. น.อ.อดิศักดิ์ แจงเล็ก ร.น.
๒๐. น.อ.จักรพงษ์ อภิมหำธรรม ร.น.
๒๑. น.อ.ก่อเกียรติ บุญปก ร.น.
๒๒. น.อ.อภินันท์ โชติวรรณ ร.น.
๒๓. น.อ.ศุภชัย จันทร์เที่ยง ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. พล.อ.ต.อภิรุม จันทรกุล
รอว.รอ.
๒๕. น.อ.วิชำญ วงศ์แย้ม
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.นพดล เผือกโสมณ
๒๗. พ.ต.อ.วิศำล พันธุ์มณี

ตำแหน่ง

หน้ำ ๕ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

ปษ.สป.
ปช.ทบ.
ผทค.สป.
ผทค.ทบ.
ผทค.ทบ.
ผทค.ทบ.
ผบ.พล.ม.๑
ผทค.ทบ.
ผบ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ.
เสธ.จทบ.ล.ย.
ผบ.นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ.
รอง ผบ.จทบ.ส.น.
เสธ.พล.ร.๑๕
ผบ.ม.๓
เสธ.ร.๓๑ รอ.
ผบ.ร.๒ พัน.๓ รอ.
ผอ.สตน.ทร.
เสธ.ยศ.ทร.
ผอ.กพ.บก.ทรภ.๑
ประจำ นย.
รอง เสธ.กดน.กร.
ผบ.พัน.ปสอ.สส.ทหำร
เสธ.หน่วยบิน ร.ล.จักรีนฤเบศร
มว.เรือที่ ๑ กบฮ.กร.
เสธ.ชอ.
รอง ผอ.คพศ.๓ สกพศ.๑ สนง.กพศ.รอ.
รอง ผบช.ภ.๙
รอง ผบก.น.๘

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันอังคำรที่ รอว.ทหำรบก
๖ ต.ค.๕๘ ๑. พล.ท.อำวุธ แสงตะวัน
๒. พล.ท.ทรงเกียรติ ทิพย์เทียมพงศ์
๓. พล.ต.อภิวัฒน์ สุขใจ
๔. พล.ต.นิวัติ พงศ์สิทธิศักดิ์
๕. พล.ต.สมศักดิ์ สมรักษ์
๖. พล.ต.โภชน์ นวลบุญ
๗. พล.ต.ณพล จีนวรรณ
๘. พ.อ.กำชัย วงศ์ศรี
๙. พ.อ.ศักดิ์ชัย ทองนุ่ม
๑๐. พ.อ.สุทน เหมือนพิทักษ์
๑๑. พ.อ.บัญชำ อำจคำพันธุ์
๑๒. พ.อ.ณรงค์ ตันติสิทธิพร
๑๓. พ.อ.กิตติ คงหอม
๑๔. พ.อ.สิฐิจักษ์ ร่มโพธิ์ชี
๑๕. พ.ท.เฉลิมพล ประเสริฐกุล
๑๖. พ.ท.เอกดนัย จุลโลบล
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ท.สุรพงษ์ อำนรรฆสรเดช ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.วินัย มณีพฤกษ์ ร.น.
๑๙. พล.ร.ต.สุธรรม อยู่ดี ร.น.
๒๐. น.อ.อภิชำต ทรัพย์ประเสริฐ ร.น.
๒๑. น.อ.ยุทธนำ เอี่ยมสะอำด ร.น.
๒๒. น.อ.ก้องหล้ำ ตุ้มภู่ ร.น.
๒๓. น.ท.กิตติเชษฐิ์ ธนำพรชัยพงษ์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. น.อ.ขวัญกล้ำ นกเอี้ยงทอง
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.ยุทธศักดิ์ กรีนิกร
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร
๒๗. พล.ต.ต.จิรวัฒน์ ทิพยจันทร์

ตำแหน่ง

หน้ำ ๖ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

หน.สง.ปสท.กับ สมช.ศปสท.สนผ.กห.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ผทค.ทบ.
ผอ.สพบ.กพ.ทบ.
ผอ.สจว.กร.ทบ.
ผบ.มทบ.๔๖
ผชก.สป.
ผอ.กอง ขว.ทบ.
รอง ผบ.จทบ.ส.ร.
รอง ผอ.สนผ.ยก.ทหำร
ผบ.ช.๑๑
รอง เสธ.พล.ร.๕
ผบ.ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
เสธ.ป.๑ รอ.
รอง เสธ.ร.๑๒ รอ.
ผบ.ร.๒๑ พัน.๒ รอ.
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง จก.อศ.
ผทค.ทร.
ผบ.กอง รปภ.ฐท.กท.กรม รปภ.นย.
รอง เสธ.กฟก.๒ กร.
เสธ.รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร.
ผบ.ร.ล.คีรีรัฐ มว.เรือที่ ๑ กฟก.๑ กร.
รอง ผอ.กบศ.บก.ยศ.ทอ.
ผอ.กสน.สนง.กพศ.รอ.
ผบก.ภ.จว.อำนำจเจริญ
ผบก.ภ.จว.ตำก

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันพุธที่ รอว.ทหำรบก
๗ ต.ค.๕๘ ๑. พล.ท.ชัยพฤกษ์ พูนสวัสดิ์
๒. พล.ท.ณัฐกร ทิพย์สุข
๓. พล.ต.วัฒนชัย คุ้มครอง
๔. พล.ต.ปรีชำ เทียมฉัตร์
๕. พล.ต.ธำนี ฉุยฉำย
๖. พล.ต.นพพงศ์ ไพนุพงศ์
๗. พล.ต.อนุสรณ์ นุตสถิตย์
๘. พล.ต.อภิชำต สุขแจ่ม
๙. พล.ต.ปัณณทัต กำญจนะวสิต
๑๐. พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์
๑๑. พ.อ.สงครำม ขุมทอง
๑๒. พ.อ.โฆสิต ชินวลัญช์
๑๓. พ.อ.ธีรพล หมั่นยิ่ง
๑๔. พ.อ.เฉลิมพล นุตรักษ์
๑๕. พ.อ.คมกฤช รัตนฉำยำ
๑๖. พ.ท.วิฑิต ไตรนภำกุล
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ต.วีนัส แจ้งสี ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.พัฒนะ พิบูลทิพย์ ร.น.
๑๙. พล.ร.ต.นันทพล มำลำรัตน์ ร.น.
๒๐. พล.ร.ต.วรพล ทองปรีชำ ร.น.
๒๑. น.อ.บัญชำ ดำวสุข ร.น.
๒๒. น.อ.บัณฑิต สุนทรธนวัจน์ ร.น.
๒๓. น.อ.เทอดเกียรติ จิตต์แก้ว ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. น.อ.มนูญ รู้กิจนำ
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.วงศ์กร คุ้มขนำบ
นรว.
๒๖. พล.ต.ท.เติมพงษ์ สิทธิประเสริฐ
๒๗. พ.ต.อ.ศักดิภัท เชำวน์ลกั ษณ์สกุล

ตำแหน่ง

หน้ำ ๗ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

รอง จก.สม.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ผทค.บก.ทท.
รอง ปช.ทหำร
ผทค.ทบ.
ผอ.สวส.สนผ.กห.
ผทค.ทบ.
ผบ.มทบ.๑๗
ลก.ทบ.
รอง ผบ.รร.กบ.ทบ.
รอง ผอ.สนภ.๔ นทพ.
ผู้บังคับบัญชำ รร.ม.ศม.
ผอ.กอง รร.ขส.ขส.ทบ.
รอง ผอ.กอง กช.
รอง เสธ.พล.ร.๕
หน.ฝกพ.พล.ม.๒ รอ.
ผทค.ทร.
รอง จก.พธ.ทร.
ผช.หน.ฝสธ.รอง ผบ.ทสส.
ผทค.ทร.
ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
ผอ.กกจ.สนผ.ยก.ทร.
รอง ผอ.สนผ.ยก.ทอ.
นำยทหำรรักษำควำมปลอดภัย
ชรภ.๒ สปภ.๑ สนง.รปภ.รอ.
ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.
รอง ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันพฤหัสบดี ที่ รอว.ทหำรบก
๘ ต.ค.๕๘ ๑. พล.ท.นเรศรักษ์ ฐิตะฐำน
๒. พล.ต.ทศพร หอมเจริญ
๓. พล.ต.มงคล รอดสวำสดิ์
๔. พล.ต.ธเนศ กำลพฤกษ์
๕. พล.ต.เชำวน์บลู ย์ คงพูลศิลป์
๖. พล.ต.ฉมำวิทย์ สำตรรอด
๗. พล.ต.พีระ ฉิมปรี
๘. พ.อ.ทวีศักดิ์ วินิจสร
๙. พ.อ.ธวัชชัย ดะนุดิษฐ์
๑๐. พ.อ.พิเชษฐ์ อำจฤทธิรงค์
๑๑. พ.อ.อำคม พงศ์พรหม
๑๒. พ.อ.ยุวัต ขันธปรีชำ
๑๓. พ.อ.พิทักษ์ จันทร์เขียว
๑๔. พ.อ.สุคนธรัตน์ ชำวพงษ์
๑๕. พ.อ.วีระชัย พันธโคตร
๑๖. พ.ท.สืบสกุล ชมภูนุช
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ต.มิ่ง อิ่มวิทยำ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.สุรภักดิ์ ธำรำจันทร์ ร.น.
๑๙. พล.ร.ต.ศุภกร ปรกแก้ว ร.น.
๒๐. พล.ร.ต.พีระ อดุลยำศักดิ์ ร.น.
๒๑. น.อ.วันชัย แหวนทอง ร.น.
๒๒. น.อ.ขวัญชัย อินกว่ำง ร.น.
๒๓. น.อ.วัชรชัย พูสิทธิ์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. พล.อ.ต.ชำญยุทธ ศิริธรรมกุล
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.บุญเลิศ แจ่มใส
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.ธณัท วงศ์สุวรรณ
๒๗. พ.ต.อ.ชยุต มำรยำทตร์

ตำแหน่ง

หน้ำ ๘ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

จก.ทสอ.กห.
รอง จก.กกส.กห.
ผทค.ทบ.
รอง จก.กร.ทบ.
ผอ.สสอป.ศอพท.
ผอ.สตน.ทบ.
ผอ.สนผ.ยก.ทบ.
รอง ผบ.จทบ.พ.ช.
ผบ.นพค.๒๒ สนภ.๒ นทพ.
รอง เสธ.ทภ.๒
รอง ผบ.พล.ร.๑๕
ผบ.ป.๓
รอง เสธ.มทบ.๒๔
เสธ.ร.๓
ผบ.พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหำร
รอง เสธ.ร.๑๗
รอง จก.สพ.ทร.
เสธ.รร.นร.
ผทค.ทร.
ฝสธ.ประจำ บก.ทร.
รอง ผอ.สำนักบริกำรกำลังพล กพ.ทร.
เสธ.ฐท.กท.
ผช.ผอ.กนผ.สวฝ.ยก.ทหำร
รอง จก.กบ.ทอ.
ผอ.คพศ.๒๒ สกพศ.๓ สนง.กพศ.รอ.
รอง จตร.(สบ ๗)
รอง ผบก.น.๖

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันศุกร์ที่ รอว.ทหำรบก
๙ ต.ค.๕๘ ๑. พล.ท.นิรันดร สมุทรสำคร
๒. พล.ท.จงธนภัทร์ แสงแจ่มจันทร์
๓. พล.ท.พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว
๔. พล.ท.เดชธิชัย ไขว้พันธุ์
๕. พล.ต.เบ็ญจพล ยุกตะทัต
๖. พล.ต.สุรเดช ประเคนรี
๗. พล.ต.ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์
๘. พ.อ.สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยำ
๙. พ.อ.วันชำติ ผลไพบูลย์
๑๐. พ.อ.วรพล วรพันธ์
๑๑. พ.อ.ชูเลิศ จิระรัตนเมธำกร
๑๒. พ.อ.แมนศักดิ์ บุญโพธิ์แก้ว
๑๓. พ.อ.สมใจ คิดเกื้อกำรุญ
๑๔. พ.อ.จิรสิทธิ์ จันทรมี
๑๕. พ.อ.ถนัด พูนนำยม
๑๖. พ.ท.พสุธำร สมิตำนนท์
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ท.ปิติ วัลยะเพ็ชร์ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.อณุวัฒ สัมภวะผล ร.น.
๑๙. น.อ.โอฬำร ประกอบสุข ร.น.
๒๐. น.อ.เกียรติพงศ์ ศรีโสภำ ร.น.
๒๑. น.อ.พินิจ ชื่นรุ่ง ร.น.
๒๒. น.อ.สมโภชน์ ทอดสนิท ร.น.
๒๓. น.อ.ภำณุพันธุ์ ทรัพย์ประเสริฐ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. พล.อ.ต.วัฒนชัย เจริญรัตน์
รอว.รอ.
๒๕. น.อ.สุขวัฒน์ บุญมำไสว
นรว.
๒๖. พ.ต.อ.ชัยยุทธ เจียรศิรกิ ุล
๒๗. พ.ต.อ.ไพศำล วงศ์วัชรมงคล

ตำแหน่ง
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
จก.สส.ทหำร
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ผทค.สป.
ผบ.บชร.๑
ผอ.สนภ.๕ นทพ.
รอง ผอ.สผพ.กพ.ทบ.
เสธ.ศม.
รอง ผบ.จทบ.ป.น.
รอง ผอ.ศวพท.วท.กห.
เสธ.บชร.๔
รอง ผบ.ช.๓
เสธ.ร.๒ รอ.
รอง ผบ.ป.๒ รอ.
ผบ.ร.๑๕๒ พัน.๓
ผทค.พิเศษ ทร.
ผช.ผอ.สนผ.กห.
รอง ผอ.สสน.สสท.ทร.
รอง ผอ.ศทส.สส.ทหำร
รอง ผบ.สอ.รฝ.
ผอ.กจล.ศยร.ยศ.ทร.
รอง ผบ.มว.เรือที่ ๓ กตอ.กร.
รอง จก.สพ.ทอ.
ผช.ผอ.กขส.สยบ.รอ.
รอง ผบก.น.๖
รอง ผบก.น.๔

หน้ำ ๙ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันเสำร์ที่ รอว.ทหำรบก
๑๐ ต.ค.๕๘ ๑. พล.ท.กรยุทธ วัฒนวรำงกูร
๒. พล.ท.เฉลิมพล ธรรมสุนทร
๓. พล.ท.จุลพจน์ อิทธะรงค์
๔. พล.ต.โอภำส ลิ่วศิริวงษ์เจริญ
๕. พล.ต.มำนะ นำมพันธุ์
๖. พล.ต.บุญลือ ช่วยชู
๗. พล.ต.วำสิฏฐ์ มณีโชติ
๘. พ.อ.ชัยวัฒน์ แสงทอง
๙. พ.อ.พีรพงศ์ ไวกำสี
๑๐. พ.อ.อนุชำ สังฆสุวรรณ
๑๑. พ.อ.นิพนธ์ รองสวัสดิ์
๑๒. พ.อ.พิสิษฐ ธีระเดชะชำติ
๑๓. พ.อ.ธำนี วำศภูติ
๑๔. พ.อ.ทักษพล ศิริรักษ์
๑๕. พ.อ.อำทิตย์ ดีประเสริฐ
๑๖. พ.ท.เฉลิมชัย เลี้ยงสกุล
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ท.นฤดม ชวนะเสน ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.บำรุงรัก สรัคคำนนท์ ร.น.
๑๙. พล.ร.ต.ธีรวัฒน์ ศรีชลำ ร.น.
๒๐. พล.ร.ต.สมัย ใจอินทร์ ร.น.
๒๑. พล.ร.ต.วุฒิศักดิ์ คงนำวัง ร.น.
๒๒. น.อ.เชิงชำย ชมเชิงแพทย์ ร.น.
๒๓. น.อ.สุรยุทธ์ นิเวศทองฤกษ์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. พล.อ.ต.หม่อมหลวง เทพสฤษดิ์ เทวกุล
รอว.รอ.
๒๕. น.อ.เชำวรัตน์ ใหญ่มีศักดิ์
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.ชวลิต แสวงพืชน์
๒๗. พล.ต.ต.พิชัย เจียมบุรเศรษฐ์

ตำแหน่ง

หน้ำ ๑๐ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

รอง หน.ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
ปษ.ทบ.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ผช.จก.สม.
ผทค.ทบ.
ผทค.ทบ.
ผทค.ทบ.
รอง เสธ.พธ.ทบ.
รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ.
รอง ผอ.สปบ.กพ.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๔๑
รอง ผอ.ศวพท.วท.กห.
ผบ.ศปภอ.ทบ.๓
เสธ.พล.ร.๓
เสธ.ป.๒ รอ.
ผบ.ปตอ.พัน.๑ รอ.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผอ.สจว.กพร.ทร.
ผอ.ศบพ.พธ.ทร.
ผช.ผอ.ฝ่ำยผลิต อจปร.อร.
ผทค.ทร.
รอง ผอ.สนผ.ยก.ทร.
ผบ.มว.เรือที่ ๑ กยฝ.กร.
รอง จก.ชอ.
ผอ.คพศ.๑๔ สกพศ.๒ สนง.กพศ.รอ.
รอง ผบช.ก.
รอง ผบช.ภ.๖

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันอำทิตย์ที่ รอว.ทหำรบก
๑๑ ต.ค.๕๘ ๑. พล.ท.วีรศักดิ์ มูลกัน
๒. พล.ต.อภิรมย์ จินตเกษกรรม
๓. พล.ต.เชำวเลข ชยันต์สุภำพ
๔. พล.ต.ธนัฐธัชญ์ พลอยไพศำล
๕. พล.ต.เสรี เทพพิทักษ์
๖. พล.ต.ปิยพล ผลำสินธุ์
๗. พล.ต.สุรชัย สินไชย
๘. พล.ต.อยุทธ์ ศรีวิเศษ
๙. พ.อ.ไพศำล งำมวงษ์วำน
๑๐. พ.อ.วิรัตน์ แป้นพงษ์
๑๑. พ.อ.สมชำย ครรภำฉำย
๑๒. พ.อ.สมคิด ดีมิตร
๑๓. พ.อ.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ
๑๔. พ.อ.เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน
๑๕. พ.อ.ฐิติพงษ์ อินวะษำ
๑๖. พ.ท.ภำสกร กุลรวิวรรณ
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ต.สุรินทร์ สวัสดิ์ใหม่ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.วิชัย ดีรอด ร.น.
๑๙. พล.ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ จำตกำนนท์ ร.น.
๒๐. น.อ.วรวัฒน์ สุขชัย ร.น.
๒๑. น.อ.ชัยยุทธ ยกเลื่อน ร.น.
๒๒. น.อ.จิรพล ว่องวิทย์ ร.น.
๒๓. น.อ.บัณฑิตย์ ชื่นอิ่ม ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. พล.อ.ต.สันติ ศรีเสริมโภค
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.ธนวัฒน์ โห่ชัย
นรว.
๒๖. พ.ต.อ.ปรำศรัย จิตตสนธิ
๒๗. พ.ต.อ.สุรินทร์ ชำวศรีทอง

ตำแหน่ง

หน้ำ ๑๑ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

ปษ.สป.
จก.กง.ทหำร
ผชก.ทบ.
ผอ.สนภ.๔ นทพ.
ผทค.ทบ.
ผทค.ทบ.
ผทค.ทบ.
ผอ.สผพ.กพ.ทบ.
ผบ.นพค.๒๕ สนภ.๒ นทพ.
รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.
เสธ.มทบ.๒๓
เสธ.ขส.ทบ.
ผอ.กกบ.ทน.๑
อจ.หน.รร.ม.ศม.
รอง ผบ.ร.๒๕
ผบ.ม.พัน.๑ รอ.
ผทค.ทร.
ผทค.ทร.
ผทค.ทร.
รอง ผอ.อรม.อร.
ผบ.กรม ป.พล.นย.
ผอ.กทค.สปก.สทท.ทร.
รอง ผอ.กพร.ทรภ.๑
ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
นำยทหำรรักษำควำมปลอดภัย
ชรภ.๒ สปภ.๑ สนง.รปภ.รอ.
รอง ผบก.น.๒
ผกก.อำรักขำ ๒ บก.อคฝ.

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันจันทร์ที่ รอว.ทหำรบก
๑๒ ต.ค.๕๘ ๑. พล.ท.เชิดศักดิ์ พงษ์ศิริ
๒. พล.ต.สุทธิพงษ์ จันทรัตน์
๓. พล.ต.วิชำ สิงหสุรศักดิ์
๔. พล.ต.นพพร เรือนจันทร์
๕. พล.ต.หม่อมหลวง กุลชำต ดิศกุล
๖. พล.ต.วรวิช มลำสำนต์
๗. พล.ต.ธำนินทร์ สุวรรณคดี
๘. พ.อ.ประจิตร อ่ำพันธุ์
๙. พ.อ.อรุณ ศรีสุวรรณ
๑๐. พ.อ.สุเทพ นพวิง
๑๑. พ.อ.นิคม อุดมเลิศวนสิน
๑๒. พ.อ.มำโนชญ์ รัตนเลขำ
๑๓. พ.อ.สกนธ์ เพชรทอง
๑๔. พ.อ.นพสิทธิ์ สิทธิพงศ์โสภณ
๑๕. พ.อ.สุทธิชัย ศรลัมพ์
๑๖. พ.ท.ชุมเจตน์ นพเกตุ
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ท.จุมพล ลุมพิกำนนท์ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.วรรณพล กล่อมแก้ว ร.น.
๑๙. พล.ร.ต.จำรึก สมรรคบุตร ร.น.
๒๐. น.อ.สมพงษ์ ภูเวียง ร.น.
๒๑. น.อ.วสิษฐ์พล ยงยุทธิ์ ร.น.
๒๒. น.อ.ปณิธิ ทองเจือ ร.น.
๒๓. น.ท.ชัยรัตน์ คำภิรมย์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. พล.อ.ต.สมศักดิ์ หำญวงษ์
รอว.รอ.
๒๕. น.อ.ประวิทย์ พุฒซ้อน
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.วันชำติ คำเครือคง
๒๗. พ.ต.อ.พันธนะ นุชนำรถ

หน้ำ ๑๒ ใน ๓๑ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
ปษ.สป.
ผทค.สป.
ผทค.ทบ.
ผบ.พล.ร.๔
ผทค.ทบ.
เสธ.ศอพท.
ผบ.บชร.๔
ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
ผบ.นพค.๕๔ สนภ.๕ นทพ.
รอง เสธ.นสศ.
ผบ.ป.๗๒
รอง ผบ.พล.พัฒนำ ๑
ผบ.ช.๓
รอง ผบ.ม.๑ รอ.
รอง ผบ.ร.๒๑ รอ.
ผบ.ป.พัน.๒ รอ.
รอง เสธ.ทร.
รอง จก.ยก.ทร.
ผทค.ทร.
รอง ผอ.กทส.ฐท.สส.
ประจำ กพ.ทร.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
ผบ.พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย.
เสธ.คปอ.
รอง ผอ.คพศ.๑๘ สกพศ.๓ สนง.กพศ.รอ.
รอง ผบช.ตชด.
รอง ผบก.ป.

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันอังคำรที่ รอว.ทหำรบก
๑๓ ต.ค.๕๘ ๑. พล.ท.ประกำศเกียรติ หิญชีระนันทน์
๒. พล.ท.ธำนินทร์ อยู่พงษ์พิทักษ์
๓. พล.ต.ชัยวิทย์ ชยำภินันท์
๔. พล.ต.สุรศักดิ์ แพน้อย
๕. พล.ต.กฤต ผิวเงิน
๖. พล.ต.คธำยุทธ์ เสวคนธ์
๗. พ.อ.อุกฤษฎ์ บุญตำนนท์
๘. พ.อ.ไตรรงค์ ทองเนื้อสุก
๙. พ.อ.สำรำญ ไชยริปู
๑๐. พ.อ.ดำรงค์ คงเดช
๑๑. พ.อ.ทิม เรือนโต
๑๒. พ.อ.ชำญณรงค์ รัตนำจำรย์
๑๓. พ.อ.จรัญรัตน์ พงษ์สุวรรณ
๑๔. พ.อ.กรกฎ เจริญฤทธิ์
๑๕. พ.ท.ชนำธิป ทองเชี่ยว
๑๖. พ.ท.ไตรศักดิ์ ทุมเพชร
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณำ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.ธีรกุล พิชัยจุมพล ร.น.
๑๙. น.อ.ก้องเกียรติ สัจวุฒิ ร.น.
๒๐. น.อ.ธำรง สุพรรณพงศ์ ร.น.
๒๑. น.อ.สมชำย ศิพะโย ร.น.
๒๒. น.ท.ณัฐพล ปำณินท์ ร.น.
๒๓.น.ท.วรฐ ปัจจุสำนนท์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. น.อ.ธีรภัทร ปล้องทอง
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.อนันต์ ชูยิ่งสกุลทิพย์
นรว.
๒๖. พล.ต.ท.อนุรุต กฤษณะกำระเกตุ
๒๗. พ.ต.อ.ชัยรพ จุณณวัตต์

ตำแหน่ง

หน้ำ ๑๓ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

ผทค.พิเศษ สป.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ผทค.สป.
ผบ.ศป.
ผบ.พล.ร.๓
รอง จก.กพ.ทบ.
รอง ผอ.สปก.ยก.ทบ.
รอง ผบ.วทบ.
รอง ผอ.สนภ.๑ นทพ.
ผบ.นพค.๓๕ สนภ.๓ นทพ.
ผอ.กขว.ทน.๔
ผอ.กกล.ศพปน.พท.ศอพท.
รอง ผบ.ช.๑๑
ผบ.ร.๒๕ พัน.๒
รอง เสธ.ร.๑๕๒
ผบ.ส.พัน.๑ รอ.
รอง จก.อศ.
รอง ผบ.ทรภ.๒
รอง ผอ.สำนักบริหำรกำลังพล กพ.ทร.
ผบ.กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
ผอ.ยก.บก.ทรภ.๒
ผบ.ร.ล.อ่ำงทอง มว.เรือที่ ๑ กยพ.กร.
ผบ.พัน.กรม นนร.รอ.รร.นร.
ผบ.กนร.รร.จอ.ยศ.ทอ.
ผอ.คพศ.๑๑ สกพศ.๒ สนง.กพศ.รอ.
ผบช.ศชต.
ผกก.สน.โชคชัย

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันพุธที่ รอว.ทหำรบก
๑๔ ต.ค.๕๘ ๑. พล.ท.ธนสร ป้องอำณำ
๒. พล.ท.ยุทธนำสินธุ์ ศรีนุรัตน์เดชำ
๓. พล.ท.สรรชัย อจลำนนท์
๔. พล.ต.กนก ภู่ม่วง
๕. พล.ต.สำมำรถ ฟักนุ่ม
๖. พล.ต.สนธิชัย ธนูสิงห์
๗. พล.ต.วิทยำ เปี่ยมสุวรรณ์
๘. พ.อ.ชูเกียรติ ช่วยเพชร
๙. พ.อ.สุวัฒนำ เย็นใจ
๑๐. พ.อ.สุรินทร์ นิลเหลือง
๑๑. พ.อ.อมรินทร์ เทศนธรรม
๑๒. พ.อ.พนำเวศ จันทรังษี
๑๓. พ.อ.ชำยแดน กฤษณสุวรรณ
๑๔. พ.อ.ภำณุมำส จีนำนุรักษ์
๑๕. พ.อ.เอกธวุฒิ คงคำเขตร
๑๖. พ.ท.จิรยุทธ คงทรัตน์
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ท.พัลลภ ทองระอำ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.ชัชวำล มีสวัสดิ์ ร.น.
๑๙. น.อ.สุรนันท์ แสงรัตนกูล ร.น.
๒๐. น.อ.สมำน ขันธพงษ์ ร.น.
๒๑. น.อ.สำมำรถ ศรีม่วง ร.น.
๒๒. น.ท.นฤพล วีระจิตต์ ร.น.
๒๓. น.ท.อดิศร จำรุจินดำ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. น.อ.สมยศ จุลเสน
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.ชัชวรินทร์ วิจำรณ์อักษรสิทธิ์
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.ชอบ คิสำลัง
๒๗. พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ สำยันประเสริฐ

ตำแหน่ง

หน้ำ ๑๔ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

รอง ผบ.นทพ.
ผช.หน.ฝสธ.ผบ.ทสส.
จก.กพ.ทบ.
ผบ.มทบ.๒๙
ผทค.บก.ทท.
ผทค.ทบ.
ผอ.สบท.สปช.ทบ.
รอง ผอ.สวพ.ทบ.
ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ.
รอง ผบ.มทบ.๑๕
ผอ.กงป.นทพ.
ผบ.ม.๔ รอ.
ผบ.ร.๗
ประจำ จทบ.พ.ล.
ผบ.กรม ทพ.๔๖
ผบ.ม.พัน.๕ รอ.
จก.กพ.ทร.
รอง ผบ.ฐท.สส.
รอง ผบ.กฟก.๒ กร.
ผบ.ศฝท.ยศ.ทร.
รอง ผอ.กพ.บก.ทรภ.๑
หน.กำรศึกษำ รร.สอ.รฝ.ศฝ.สอ.รฝ.
ผบ.พัน.กรม นนร.รอ.รร.นร.
รอง ผอ.สนผ.ขว.ทอ.
นำยทหำรรักษำควำมปลอดภัย
ชรภ.๔ สปภ.๑ สนง.รปภ.รอ.
ผบก.ศฝก.
รอง ผบก.ทท.

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันพฤหัสบดี ที่ รอว.ทหำรบก
๑๕ ต.ค.๕๘ ๑. พล.ท.สนทัต อินทรตั้ง
๒. พล.ท.รำชรักษ์ เรียนพืชน์
๓. พล.ท.ชัยพฤกษ์ อัยยะภำคย์
๔. พล.ท.ชำติชำย แจ้งสี
๕. พล.ต.พุฒิเศรษฐ์ ภำคกำร
๖. พล.ต.โกศล ประทุมชำติ
๗. พล.ต.สมพงษ์ แจ้งจำรัส
๘. พล.ต.ชำญชัย ว่ำนเครือ
๙. พล.ต.อุดมศักดิ์ บัวพรหมมำตร์
๑๐. พล.ต.วิรัช ปัญจำนนท์
๑๑. พ.อ.ณัฐวุฒิ สบำยรูป
๑๒. พ.อ.ณรงค์ศักดิ์ สำสังข์
๑๓. พ.อ.ดุษิต ปุระเสำร์
๑๔. พ.อ.คชำชำต บุญดี
๑๕. พ.อ.นรภัทร วิจิตรำนุช
๑๖. พ.ท.วทัญญู ว่องพุฒิพงศ์
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ท.สุธีพงศ์ แก้วทับ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.มนต์ชัย กำทอง ร.น.
๑๙. น.อ.สุทธินันท์ สมำนรักษ์ ร.น.
๒๐. น.อ.สุรชัย เจริญรบ ร.น.
๒๑. น.อ.ชัยยุทธ์ คลังเงิน ร.น.
๒๒. น.ท.วิกรม์ มำสุวัฒนะ ร.น.
๒๓. น.ท.กำจัด สมรรคนัฎ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. พล.อ.ต.พิชำญ พิชัยณรงค์
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.ภิญโญ คัมภีร์พันธุ์
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.นรบุญ แน่นหนำ
๒๗. พ.ต.อ.บุญส่ง นำมกรณ์

หน้ำ ๑๕ ใน ๓๑ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
ปษ.ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
จก.กร.ทหำร
ปษ.สป.
ผบ.บชร.๒
ผบ.มทบ.๓๓
ผบ.มทบ.๓๕
เสธ.ทน.๒
เสธ.นสศ.
ผบ.มทบ.๓๔
รอง ผอ.ศสภ.ยก.ทหำร
รอง เสธ.ทน.๓
รอง ผบ.จทบ.น.น.
ผบ.ป.๑ รอ.
รอง ผอ.กอง ขว.ทบ.
หน.รร.จปร.
หน.ฝสธ.รอง ผบ.ทสส.
รอง จก.อร.
รอง เสธ.ทรภ.๑
ผบ.กองบิน ๑ กบร.กร.
รอง ผอ.กศษ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.
นกพ.บก.รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร.
ผบ.ร.ล.ตำปี มว.เรือที่ ๑ กฟก.๑ กร.
ศ.กกศ.รร.นนก.
รอง ผอ.สกพศ.๓ สนง.กพศ.รอ.
รอง ผบช.ก.
รอง ผบก.อก.ภ.๔

หน้ำ ๑๖ ใน ๓๑ หน้ำ

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันศุกร์ที่ รอว.ทหำรบก
๑๖ ต.ค.๕๘ ๑. พล.ท.วรพงศ์ หัตถพันธุ์
๒. พล.ท.สมพงษ์ ไทรงำม
๓. พล.ต.อธิวุฒิ เขียนวิจิตร
๔. พล.ต.กฤษฏิวุฒิ อัตรผดุง
๕. พล.ต.ปริญญำ ขุนนำศรี
๖. พล.ต.ฐิชำวิชญ์ ภมรพล
๗. พ.อ.ภพอนันฒ์ เหลืองภำนุวัฒน์
๘. พ.อ.ดำรงค์ บ่อสุวรรณ
๙. พ.อ.กฤษณ์ จำดสุวรรณ
๑๐. พ.อ.วัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์
๑๑. พ.อ.ผดุงเกียรติ โปร่งจิตต์
๑๒. พ.อ.ประชุม พันธ์โสตถี
๑๓. พ.อ.ธนภัทร ณิยกูล
๑๔. พ.อ.สุวัฒน์ เฉลิมเกียรติ
๑๕. พ.ท.บดินทร์ อุปสำร
๑๖. พ.ท.ไชยปรำกำร พิมพ์จินดำ
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ท.จักรวัฒน์ นกจันทร์ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.พฤหัส รัชฎำ ร.น.
๑๙. พล.ร.ต.วศิน บุญเนือง ร.น.
๒๐. น.อ.อภิสิทธิ์ สุนทรเรขำ ร.น.
๒๑. น.อ.สำเริง จันทร์โส ร.น.
๒๒. น.อ.วิธนรัชต์ คชเสนี ร.น.
๒๓. น.อ.ชยุต ฉัตรอิสรกุล ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. พล.อ.ต.ต่อพล ออเขำย้อย
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.วันชัย พลอยมุข
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี
๒๗. พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ

ตำแหน่ง
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.ทบ.
รอง ผอ.สสน.สป.
รอง จก.ยก.ทหำร
ผทค.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๑๔
รอง ผบ.มทบ.๔๑
รอง จก.กง.ทบ.
รอง ผบ.รร.สห.สห.ทบ.
รอง ผบ.พล.ม.๓
เสธ.พล.ร.๕
นปสท.กับ กต.สปศท.สนผ.กห.
ผบ.กรม ทพ.๓๓
รอง เสธ.ม.๖
ผบ.ร.๒๑ พัน.๓ รอ.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผชก.ทร.
ผบ.ฐท.สข.ทรภ.๒
รอง ผอ.สบส.กพ.ทร.
รอง เสธ.ทรภ.๑
รอง ผอ.สนผ.ขว.ทร.
ประจำ นย.
ผทค.ทอ.
รอง ผอ.คพศ.๑๗ สกพศ.๓ สนง.กพศ.รอ.
รอง ผบช.ภ.๓
ผบก.กต.๘

หมำยเหตุ

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันเสำร์ที่ รอว.ทหำรบก
๑๗ ต.ค.๕๘ ๑. พล.ท.สุรศักย์ วัยคุณำ
๒. พล.ต.ธัญญพรหม อัศวจินดำ
๓. พล.ต.สุรศักดิ์ ประชุมญำติ
๔. พล.ต.เกรียงไกร ไกรลำศ
๕. พล.ต.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ
๖. พล.ต.วสุ เจียมสุข
๗. พล.ต.มนต์ ทวีวรรณบูลย์
๘. พ.อ.รุจน์ อ่อนน้อมพันธุ์
๙. พ.อ.ประธำน นิลพัฒน์
๑๐. พ.อ.อภิรัชฎ์ รำมนัฎ
๑๑. พ.อ.พิสุทธิ์ มณฑำนุช
๑๒. พ.อ.ประยุกต์ อุ่นอบ
๑๓. พ.อ.นิติ ติณสูลำนนท์
๑๔. พ.อ.มีชัย นิลศำสตร์
๑๕. พ.อ.บุญสิน พำดกลำง
๑๖. พ.ท.พิเชฐ เจียมใจ
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ท.สัมพันธ์ สุนทรครุธ ร.น.
๑๘. พล.ร.ท.ไชยณรงค์ ขำววิเศษ ร.น.
๑๙. พล.ร.ต.สมเจตน์ วันหว่ำน ร.น.
๒๐. พล.ร.ต.กิตติโศภณ โตสมบัติ ร.น.
๒๑. น.อ.จตุพร ศุภเฉลิม ร.น.
๒๒. น.อ.มำนพ เกตุประจักษ์ ร.น.
๒๓. น.อ.ทินกร กำญจนเตมีย์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. น.อ.ดำเนิน พุ่มเจริญ
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.เดโช กลิ่นประชำ
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.นิธิพัฒน์ พัฒนถำบุตร
๒๗. พล.ต.ต.สุวิชญ์พล อิ่มใจรัชต์

ตำแหน่ง

หน้ำ ๑๗ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

ปษ.สป.
ผบ.พล.พัฒนำ ๓
ผชก.ทบ.
ผบ.พล.ช.
ผบ.มทบ.๓๒
ผชก.สป.
ผอ.สบก.กบ.ทหำร
รอง ผอ.สกบ.กบ.ทบ.
รอง จก.จบ.
ผบ.นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ.
ผบ.นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ.
รอง ผบ.มทบ.๑๕
รอง ผบ.กรม นนร.รอ.รร.จปร.
รอง เสธ.พล.ม.๑
รอง ผบ.ร.๓
ผช.ผอ.กยก.ทน.๒
ปช.ทร.
ปษ.ทร.
ผทค.ทร.
ผทค.ทร.
รอง จก.กพช.อร.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
ผอ.กองกลำง ขว.ทร.
เสธ.พธ.ทอ.
ผอ.คพศ.๑๙ สกพศ.๓ สนง.กพศ.รอ.
ผบก.อก.ภ.๕
ผบก.ตม.๒

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันอำทิตย์ที่ รอว.ทหำรบก
๑๘ ต.ค.๕๘ ๑. พล.ท.เฉลิมพล เต็งศิริ
๒. พล.ท.กฤษฎิ์ ยิ้มสู้
๓. พล.ต.อภินันท์ คำเพรำะ
๔. พล.ต.ธรำธร ใจดี
๕. พล.ต.ปิยวัฒน์ ภู่สวรรค์
๖. พล.ต.ธนะศักดิ์ ชื่นอิ่ม
๗. พ.อ.กิตติพันธ์ ชูพิพัฒน์
๘. พ.อ.อรรถพร เป้ำประจักษ์
๙. พ.อ.วรรนพ นำคประสิทธิ์
๑๐. พ.อ.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ
๑๑. พ.อ.นิเวศน์ ฉำยำกุล
๑๒. พ.อ.ธนินทร์ พู่ทองคำ
๑๓. พ.อ.อัครเดช บุญเทียม
๑๔. พ.อ.ธีรพล ศรีเกษม
๑๕. พ.ท.โชคดี อัมพรดิษฐ
๑๖. พ.ต.สุทิน ทองเต็ม
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ท.วีระพันธ์ บำงท่ำไม้ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.อำรักษ์ แก้วเอี่ยม ร.น.
๑๙. น.อ.ไชยวัฒน์ ม่วงน้อย ร.น.
๒๐. น.อ.เทิดเกียรติ อ่อนเมือง ร.น.
๒๑. น.อ.ชัยณรงค์ บุณยรัตกลิน ร.น.
๒๒. น.อ.ศิริชัย กำญจนบดี ร.น.
๒๓. น.อ.พงศ์ธร บุญปำลิต ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. น.อ.เลอสรวง รอดเดช
รอว.รอ.
๒๕. น.อ.สมเจตน์ กระบวนรัตน์
นรว.
๒๖. พ.ต.อ.เฉลิมชัย สุริยะมณี
๒๗. พ.ต.อ.ญำณพงศ์ โสมำภำ

ตำแหน่ง

หน้ำ ๑๘ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

ผทค.พิเศษ ทบ.
ปษ.บก.ทท.
ผช.ผอ.สนผ.กห.
ผอ.สบป.สบ.ทหำร
ผทค.ทบ.
จก.สห.ทบ.
รอง จก.กส.ทบ.
รอง ผบ.ศสพ.
รอง ผอ.สบท.สปช.ทบ.
เสธ.มทบ.๒๑
รอง ผบ.จทบ.บ.ร.
ผอ.กกบ.นทพ.
รอง เสธ.ทภ.๒
รอง ผบ.ช.๑ รอ.
ผช.ผปยส.ป.๑ รอ.
รอง ผบ.ม.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผอ.กทส.ฐท.สส.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
รอง ผอ.ศสท.สปช.ทร.
เสธ.กลน.กร.
รอง ผอ.สกบ.กบ.ทร.
หก.กฝอ.กฝร.
เสธ.ชย.ทอ.
ผอ.คพศ.๒ สกพศ.๑ สนง.กพศ.รอ.
รอง ผบก.บ.ตร.
รอง ผบก.น.๘

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันจันทร์ที่ รอว.ทหำรบก
๑๙ ต.ค.๕๘ ๑. พล.ท.ชรินทร์ อมรแก้ว
๒. พล.ท.เดชำ เดชะชำติ
๓. พล.ท.สถำพร พันธ์กล้ำ
๔. พล.ท.ธงชัย สำระสุข
๕. พล.ต.สุรชำติ จิตต์แจ้ง
๖. พล.ต.วรพล เยี่ยมแสงทอง
๗. พล.ต.บุญสันต์ นนทิจันทร์
๘. พ.อ.ประเสริฐ ขวัญชัย
๙. พ.อ.วิชำญ ศรีภัทรำงกูร
๑๐. พ.อ.ประทีป บุญทิพย์จำปำ
๑๑. พ.อ.สมชำย ทำวงศ์มำ
๑๒. พ.อ.ศรำวุธ จันทร์พุ่ม
๑๓. พ.อ.ศรำวรรธน์ รุมรัตนะ
๑๔. พ.อ.ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์
๑๕. พ.อ.พิจิตร บุญญสุวรรณ
๑๖. พ.ท.สุทธิชัย พร้อมเจริญ
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ต.สมประสงค์ นิลสมัย ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.เกรียงเดช รัตนปัญญำกุล ร.น.
๑๙. พล.ร.ต.เสนิส ทังสุบุตร ร.น.
๒๐. น.อ.ชีวิน หวังในธรรม ร.น.
๒๑. น.อ.สุทัศน์ อิ่มอุไร ร.น.
๒๒. น.อ.กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว ร.น.
๒๓. น.อ.พนม ควรประดิษฐ์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. พล.อ.ต.สำเริง พูลเพิ่ม
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.ศิรินท์ เกษมทิตย์
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.เพชรัตน์ แสงไชย
๒๗. พล.ต.ต.ชูรัตน์ ปำนเหง้ำ

หน้ำ ๑๙ ใน ๓๑ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
จก.สบ.ทหำร
จก.ยก.ทบ.
ผชก.สป.
เสธ.ยศ.ทบ.
ผทค.บก.ทท.
เสธ.มทบ.๔๒
ผบ.ศคบ.บชร.๓
รอง ผปยส.พล.ป.
เสธ.จทบ.พ.ช.
ผบ.นพค.๔๓ สนภ.๔ นทพ.
ผอ.กผว.ศทส.สส.ทหำร
เสธ.มทบ.๑๒
รอง ผบ.ช.๒๑
ผบ.ป.พัน.๑๐๒ รอ.
ผบ.ฐท.กท.
ผทค.ทร.
ผทค.ทร.
รอง เสธ.ยศ.ทร.
เสธ.สอ.รฝ.
ผบ.กรม สน.สอ.รฝ.
ผอ.กฝป.กฝร.
ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.
รอง ผอ.คพศ.๒๐ สกพศ.๓ สนง.กพศ.รอ.
รอง จตร.(สบ ๗)
ผบก.ภ.จว.หนองคำย

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันอังคำรที่ รอว.ทหำรบก
๒๐ ต.ค.๕๘ ๑. พล.ท.ชุติกรณ์ สีตบุตร
๒. พล.ท.ไชยอนันต์ จันทคณำนุรักษ์
๓. พล.ท.มนตรี กำแพงเศรษฐ
๔. พล.ต.เฉลิม คูหำวิชำนันท์
๕. พล.ต.ประสพชัย กงบุรำณ
๖. พล.ต.สมชัย ปิยะธรรมดำรำ
๗. พล.ต.วีระพันธ์ สมัครกำร
๘. พล.ต.โสภณ จันทร์เปรม
๙. พล.ต.ไชยอนันต์ คำชุ่ม
๑๐. พ.อ.เพชรัตน์ ลิ้มประเสริฐ
๑๑. พ.อ.ประวิทย์ เสียงสอำด
๑๒. พ.อ.สิทธำ มหำสันทนะ
๑๓. พ.อ.สุชำติ แดงประไพ
๑๔. พ.อ.เกรียงศักดิ์ สืบธรรมมำ
๑๕. พ.ท.รนกร มุ่งหมำย
๑๖. พ.ท.ณัฏฐภูมิ หลำวทอง
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ต.เผดิม เนินฉำย ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.เจริญพล คุ้มรำษี ร.น.
๑๙. น.อ.วีระชำติ ชั้นประเสริฐ ร.น.
๒๐. น.อ.เรวัต อุบลรัตน์ ร.น.
๒๑. น.อ.ธเนศ ธีรชัยธัญญศักดิ์ ร.น.
๒๒. น.อ.สุรกิจ โพธิ์งำม ร.น.
๒๓. น.ท.ชิดพงษ์ พุ่มแก้ว ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. พล.อ.ต.สุรทิน ยำวะโนภำส
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.ชนะพงษ์ ทองทวน
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.ไกรบุญ ทรวดทรง
๒๗. พ.ต.อ.พยุหะ บุษบงค์

ตำแหน่ง

หน้ำ ๒๐ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

หน.สน.ปล.กห.
ผอ.วปอ.สปท.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผชก.สป.
ผอ.สวฝ.ยก.ทหำร
รอง จก.กช.
จก.กส.ทบ.
ผทค.ทบ.
ผช.หน.ฝสธ.ประจำ รอง ปล.กห.
รอง ผอ.สวส.สนผ.กห.
ผอ.กอง สส.
รอง ผอ.ศทท.สส.ทหำร
ผบ.นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ.
รอง เสธ.พล.ร.๒ รอ.
ผบ.ม.พัน.๒๓ รอ.
หน.ฝกม.พล.ม.๒ รอ.
รอง ผบ.ทรภ.๓
เสธ.วสท.สปท.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
รอง ผบ.กฝร.
ผบ.มว.เรือที่ ๑ กบฮ.กร.
ผบ.ร.ล.สำยบุรี มว.เรือที่ ๒ กฟก.๒ กร.
ผบ.พัน.ร.๑ รอ.กรม ร.๑ พล.นย.
วิศวกรอำวุโส ชอ.
ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ รอ.
รอง ผบช.สยศ.ตร.
รอง ผบก.ตชด.ภำค ๔

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันพุธที่ รอว.ทหำรบก
๒๑ ต.ค.๕๘ ๑. พล.ท.สมชำย ชัยวณิชยำ
๒. พล.ท.ธีรธ์ วัช พลสวัสดิ์
๓. พล.ท.สุรพล วันเพ็ญ
๔. พล.ต.วินัย ฉ้งทับ
๕. พล.ต.ศิริเดช ศิลปสุขุม
๖. พล.ต.ดำรงพล เชิดสงวน
๗. พ.อ.วรพล วิศรุตพิชญ์
๘. พ.อ.ปรีชำ จึงมั่นคง
๙. พ.อ.สิทธิพร มุสิกะสิน
๑๐. พ.อ.กฤษดำ พงษ์สำมำรถ
๑๑. พ.อ.พูลศักดิ์ สมบูรณ์
๑๒. พ.อ.สันทัด วรรณะศิลปิน
๑๓. พ.อ.สุรพัฒน์ เวศกำวี
๑๔. พ.อ.ปริญญำ รุ่งเรือง
๑๕. พ.อ.เจษฎำ ไวศยะ
๑๖. พ.ท.นิช นรขุน
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ต.ประจวบ อ่อนตำมธรรม ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.ปิยพันธ์ สุรินทร์วงศ์ ร.น.
๑๙. พล.ร.ต.สิรภพ สุวรรณดี ร.น.
๒๐. น.อ.วีรยุทธ ตุลวรรธนะ ร.น.
๒๑. น.อ.กวี องคะศิลป์ ร.น.
๒๒. น.อ.สุชำติ อุดมนำค ร.น.
๒๓. น.ท.นิวัฒน์ จิตพูนผล ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. น.อ.สมสันต์ บุรชี ัย
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.ชัชวำลย์ ชมแก้ว
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.วิรุฬ เอี่ยมไพจิตร์
๒๗. พล.ต.ต.มนตรี ยิ้มแย้ม

ตำแหน่ง
ผทค.พิเศษ สป.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ผทค.ทบ.
ผอ.สบง.สปช.ทบ.
หน.ฝสธ.รอง เสธ.ทหำร
รอง ผบ.พล.ร.๕
ผบ.ม.๗
เสธ.จทบ.ช.พ.
รอง ผบ.พล.พัฒนำ ๔
เสธ.มทบ.๒๒
ผอ.กอง รร.กำรบิน ทบ.
นปก.ประจำ สลก.ทบ.
รอง ผอ.กอง รร.จปร.
หก.กกร.มทบ.๑๒
รอง ผบ.กรม ทพ.๔๑
ผทค.ทร.
ผทค.ทร.
จก.กผช.อร.
รอง จก.จร.ทร.
รอง ผบ.กดน.กร.
ผบ.มว.เรือที่ ๓ กดน.กร.
นกข.บก.กขส.ฐท.สส.
รอง เสธ.สพ.ทอ.
ผอ.กบก.สยบ.รอ.
รอง ผบช.ภ.๒
ผบก.ภ.จว.ปทุมธำนี

หน้ำ ๒๑ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

หน้ำ ๒๒ ใน ๓๑ หน้ำ
วัน เดือน ปี

ยศ – นำม

วันพฤหัสบดี ที่ รอว.ทหำรบก
๒๒ ต.ค.๕๘ ๑. พล.ท.รุจ กสิวุฒิ
๒. พล.ท.สุรชัย ศุภวัชระ
๓. พล.ท.ชัยยันต์ จิตต์ทำ
๔. พล.ต.กิตติภพ มนูญนิมิตร
๕. พล.ต.กิตติศักดิ์ แม้นเหมือน
๖. พล.ต.กฤษณ์โยธิน ศศิพัฒนวงษ์
๗. พล.ต.เธียรพงศ์ เมืองพรหม
๘. พล.ต.วัลลภ แดงใหญ่
๙. พล.ต.นุชิต ศรีบุญส่ง
๑๐. พ.อ.กิตติ เกตุศรี
๑๑. พ.อ.บัญชำ รักชื่อ
๑๒. พ.อ.บุญส่ง มะลิวัลย์
๑๓. พ.อ.ศุภกฤษฎิ์ กฤษณีไพบูลย์
๑๔. พ.อ.ธีระยุทธ จินหิรัญ
๑๕. พ.อ.พิเชษฐ์ ชุติเดโช
๑๖. พ.ท.ปฏิวัติ เฟื่องประภัสสร์
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ท.อำนวย ประพันธ์ศิริ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.สุวัตถิ ชิตเดชะ ร.น.
๑๙. น.อ.ศักดิ์สรร ตำดทอง ร.น.
๒๐. น.อ.จักรกฤช มะลิขำว ร.น.
๒๑. น.อ.ชัยยงค์ ขุนทำ ร.น.
๒๒. น.อ.เกียรติก้อง ปำนทอง ร.น.
๒๓. น.อ.ยุทธศักดิ์ มีพจน์เพรำะ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. น.อ.ฉัตรชัย สุมำมำลย์
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.สุรัตน์ ผ่ำนไกล
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.สมิทธิ มุกดำสนิท
๒๗. พล.ต.ต.วิชัย เกษมวงศ์

ตำแหน่ง

รอง ผอ.ศอพท.
ผทค.พิเศษ สป.
ปษ.บก.ทท.
รอง จก.กร.ทหำร
เสธ.ทน.๓
ผทค.ทบ.
ผชก.สป.
ผบ.รร.สธ.ทบ.
ผอ.สนย.สนผ.กห.
รอง ผอ.สบป.สบ.ทหำร
รอง ผบ.มทบ.๔๒
เสธ.ขกท.
รอง ผอ.ศทท.สส.ทหำร
ผบ.นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ.
ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
หน.ฝกม.พล.ร.๒ รอ.
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง ผบ.นย.
รอง ผอ.ศบพ.พธ.ทร.
รอง ผอ.สวพ.ทร.
ฝสธ.ประจำ ผบ.ทร.
ผบ.มว.เรือที่ ๓ กทบ.กร.
รอง ผบ.กรม ร.๑ พล.นย.
รอง เสธ.ศอพท.
หน.ชรภ.๕ สปภ.๒ สนง.รปภ.รอ.
ผบก.อก.ภ.๘
ผบก.ศฝร.ศชต.

หมำยเหตุ

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันศุกร์ที่ รอว.ทหำรบก
๒๓ ต.ค.๕๘ ๑. พล.ท.นภนต์ สร้ำงสมวงษ์
๒. พล.ท.ประวิทย์ หูแก้ว
๓. พล.ต.รังสรรค์ ฤทธิ์ประเสริฐ
๔. พล.ต.อรุณนิวัช ช้ำงใหญ่
๕. พล.ต.ปิยพงศ์ พันธุ์โกศล
๖. พล.ต.ดำรงค์ ตัณฑะผลิน
๗. พล.ต.ธิตชิ ัย เทียนทอง
๘. พ.อ.เลิศฤทธิ์ ช่องวำรินทร์
๙. พ.อ.ทรงยศ อินทรเนตร
๑๐. พ.อ.นภดล ศรีตระกูล
๑๑. พ.อ.ประเชิญ ไชยกิจ
๑๒. พ.อ.ปรเมศวร์ กันมินทร์
๑๓. พ.อ.วิสิษฐ์ ทรัพย์สิน
๑๔. พ.อ.ไพฑูรย์ เปี่ยมจิตต์
๑๕. พ.อ.สุรสีห์ ศรีวนิชย์
๑๖. พ.ท.เกียรติพนธ์ ประทุมรัตน์
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ต.กำญจน์ ดีอุบล ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.ดิเรกลำภ ดวงอุไร ร.น.
๑๙. น.อ.กิตติคุณ นำคสุก ร.น.
๒๐. น.อ.ธวัช นวลปลอด ร.น.
๒๑. น.อ.ไพชยนต์ จักรกลม ร.น.
๒๒. น.อ.อภิชำต โภคะสุวรรณ ร.น.
๒๓. น.อ.ณรงค์ วงษ์ประเสริฐ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. น.อ.จำรัส บุญชูช่วย
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.ชำติชำย ถนอมกุลบุตร
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.พีระพงศ์ วงษ์สมำน
๒๗. พ.ต.อ.ปิยะวัฒน์ บุญยืนอนันต์

ตำแหน่ง

หน้ำ ๒๓ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

ผบ.ศอว.ศอพท.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.ทบ.
เสธ.รร.จปร.
รอง ผบ.วสท.สปท.
ผอ.สนข.ขว.ทหำร
ผอ.สปก.ยก.ทหำร
รอง ผอ.สนย.สนผ.กห.
รอง เสธ.กช.
รอง ผบ.ศซส.สพ.ทบ.
ผอ.กมซ.สอซ.สนผ.กห.
ผบ.ศปภอ.ทบ.๒
เสธ.จทบ.อ.ต.
ผบ.รพศ.๔
เสธ.ศปภอ.ทบ.๑
ผบ.ช.พัน.๒ รอ.
รอง จก.ขว.ทร.
ผทค.บก.ทท.
รอง ผอ.สำนักกำรข่ำว ขว.ทร.
รอง จก.อล.ทร.
รอง ผบ.ฐท.สข.ทรภ.๒
ผบ.มว.เรือที่ ๑ กตอ.กร.
ฝสธ.ประจำ ผบ.นย.
เสธ.พธ.ทอ.
รอง ผอ.คพศ.๑๓ สกพศ.๒ สนง.กพศ.รอ.
ผบก.สส.ภ.๔
รอง ผบก.น.๑

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันเสำร์ที่ รอว.ทหำรบก
๒๔ ต.ค.๕๘ ๑. พล.ท.ธิวำ เพ็ญเขตกรณ์
๒. พล.ต.อรรถธำ รัตน์อ่อน
๓. พล.ต.ชัยยุทธ หมื่นสำยญำติ
๔. พล.ต.เรวุฒิ เจริญรื่น
๕. พล.ต.สิริพจน์ รำไพกุล
๖. พล.ต.สมคิด ทับทิม
๗. พ.อ.สกล โชติปัทมนนท์
๘. พ.อ.คงกระพัน เทศคงทน
๙. พ.อ.นเรศน์ วงศ์สุวรรณ
๑๐. พ.อ.ชวนำกร ผดุงกิจ
๑๑. พ.อ.วิริยะ ศรีบัวชุม
๑๒. พ.อ.คณเดช พงศบำงโพธิ์
๑๓. พ.อ.ยุทธชัย จันทรวิภำค
๑๔. พ.อ.เสนีย์ ศรีหิรัญ
๑๕. พ.อ.จิรโรจน์ ธูปเทียนรัตน์
๑๖. พ.ท.พนำชัย ไผ่นำค
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ต.สุชำ เคี่ยมทองคำ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.กิตติพงศ์ รุมำคม ร.น.
๑๙. พล.ร.ต.ปรัชญำ กุมุท ร.น.
๒๐. น.อ.กรวิทย์ ฉำยะรถี ร.น.
๒๑. น.อ.ไพศำล วงค์เมฆ ร.น.
๒๒. น.อ.ขวัญชัย ขำสม ร.น.
๒๓. น.ท.ปัญญำ ชัตไพบูลย์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. น.อ.ชำกร ตระวันแจ้ง
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.วิจิตต์ ไข่มุกด์
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.ธนำศักดิ์ ฤทธิเดชไพบูลย์
๒๗. พ.ต.อ.กิตติกร บุญสม

ตำแหน่ง

หน้ำ ๒๔ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

จก.ขว.ทหำร
ผช.ผบ.สปท.
ผทค.ทบ.
ผทค.ทบ.
ผอ.สนข.ขว.ทบ.
หน.ศอปข.สนผ.กห.
รอง จก.สบ.ทบ.
รอง ผบ.รร.วศ.ทบ.
รอง ผอ.สปก.ยก.ทหำร
ผบ.นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ.
รอง ผบ.จทบ.ร.บ.
เสธ.จทบ.พ.ย.
ผบ.นพค.๓๑ สนภ.๓ นทพ.
ผบ.ร.๑๕
รอง ผบ.ป.๑ รอ.
ผบ.พัน.รร.ม.ศม.
ผบ.กฝร.
รอง ผบ.ทรภ.๓
ผทค.ทร.
ผบ.มว.เรือที่ ๒ กดน.กร.
ผบ.มว.เรือที่ ๓ กฟก.๒ กร.
รอง ผบ.กรม ร.๑ พล.นย.
ผบ.ร.ล.รัตนโกสินทร์ มว.เรือที่ ๑ กฟก.๑ กร.
รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ.
รอง ผอ.คพศ.๑ สกพศ.๑ สนง.กพศ.รอ.
ผบก.ประจำ ภ.๒
รอง ผบก.น.๕

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันอำทิตย์ที่ รอว.ทหำรบก
๒๕ ต.ค.๕๘ ๑. พล.ท.ศักดินันท์ อำรยะกุล
๒. พล.ท.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม
๓. พล.ต.ปัญญำ จันทร์ถนอมสุข
๔. พล.ต.ชำญชลิต พนมสำรนรินทร์
๕. พล.ต.เดชดนัย แสนรักษ์
๖. พล.ต.มำนพ อินทรแพทย์
๗. พล.ต.วิธัต เสมำชัย
๘. พล.ต.หัสฎี วงศ์อิศเรศ
๙. พ.อ.วีระพงษ์ พันธจักร
๑๐. พ.อ.มำนพ สัมมำขันธ์
๑๑. พ.อ.พงศธร บุญฟู
๑๒. พ.อ.เพชรนรินทร์ โชติพินิจ
๑๓. พ.อ.บุญญฤทธิ์ เลิศวัฒนเรืองชัย
๑๔. พ.อ.พิพัฒน์ ศรีทองพิมพ์
๑๕. พ.ท.กฤษณพล โภชนดำ
๑๖. พ.ท.ไมตรี ศรีสันเทียะ
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ท.ปัญญำ เล็กบัว ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.บรรพต เกิดภู่ ร.น.
๑๙. น.อ.กฤษฎำ รัตนสุภำ ร.น.
๒๐. น.อ.เทพฤทธิ์ ลำภเหลือ ร.น.
๒๑. น.อ.ยุทธนพงษ์ นพกุลสถิต ร.น.
๒๒. น.อ.ชำนินท์ ศรียำภัย ร.น.
๒๓. น.ท.สุรศักดิ์ ศรีเผือก ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. พล.อ.ต.ชฤทธิพร คำหอม
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.สนธิญำ คัมภีร์พันธุ์
นรว.
๒๖. พ.ต.อ.ธีระศักดิ์ สุริวงศ์
๒๗. พ.ต.อ.ธนวัฒน์ ภัคคะธนิตศักดิ์

หน้ำ ๒๕ ใน ๓๑ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
ผทค.พิเศษ สป.
ผบ.ศรภ.
ผทค.ทบ.
รอง จก.สพ.ทบ.
ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
สำนักงำนผู้บังคับบัญชำ ทบ.
ผอ.สตป.สจร.ทหำร
ผทค.บก.ทท.
รอง จก.ผท.ทหำร
ผอ.กกร.ทน.๓
รอง ผอ.ศทท.
เสธ.สนภ.๓ นทพ.
ผบ.ช.๑ รอ.
นปก.ประจำ กช.
เสธ.ร.๑๗
ผบ.ป.พัน.๑๒ รอ.
รอง ผบ.ม.พัน.๑๒
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง ผบ.ทรภ.๑
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
ผบ.มว.เรือที่ ๑ กยพ.กร.
รอง หน.นฝอ.อร.
ฝสธ.ประจำ ผบ.ทร.
ผบ.พัน.นร.กรม นร.รร.ตท.สปท.
ผชก.ทอ.
ผอ.คพศ.๒๐ สกพศ.๓ สนง.กพศ.รอ.
รอง ผบก.จร.
ผกก.ฝอ.๕ บก.อก.ภ.๓

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันจันทร์ที่ รอว.ทหำรบก
๒๖ ต.ค.๕๘ ๑. พล.ท.สิบทิศ อักษรำนุเครำะห์
๒. พล.ท.นพพงษ์ กิจรัตนำ
๓. พล.ท.โชคดี เกตสัมพันธ์
๔. พล.ท.สมศักดิ์ ต่ำงท้วม
๕. พล.ท.ณัฐพล นำคพำณิชย์
๖. พล.ต.ณัฏฐ์วรัชญ์ บุญเครือชู
๗. พล.ต.สุรสีห์ ครุธเวโช
๘. พล.ต.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
๙. พล.ต.ชนำวุธ บุตรกินรี
๑๐. พ.อ.นพดล ศรีสิงห์
๑๑. พ.อ.อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์
๑๒. พ.อ.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม
๑๓. พ.อ.อรุณ อิ่มสมบัติ
๑๔. พ.อ.วรุตม์ นนทวงษ์
๑๕. พ.อ.สุจินต์ ทรัพย์สิน
๑๖. พ.ท.พิทักษ์พล ชูศรี
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ท.ภำณุ บุณยะวิโรจ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.สิริบุญ สุคนธมำน ร.น.
๑๙. น.อ.วุฒิศำสตร์ ชวนะ ร.น.
๒๐. น.อ.เชำวลิต วุฒวิ ิมล ร.น.
๒๑. น.อ.ชฎิล นิสสัยพันธุ์ ร.น.
๒๒. น.อ.วโรดม สุวำรี ร.น.
๒๓. น.ท.เจษฎำ คงคล้ำย ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. น.อ.ประคอง จำปำกะนันท์
รอว.รอ.
๒๕. น.อ.ประพันธ์ วงศ์แย้ม ร.น.
นรว.
๒๖. พล.ต.ท.วิทยำ ประยงค์พันธุ์
๒๗. พล.ต.ต.พิทยำ ศิริรักษ์

ตำแหน่ง

หน้ำ ๒๖ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

ปษ.สปท.
ปษ.สป.
ปษ.สป.
ผทค.พิเศษ สป.
จก.ยก.ทบ.
ผทค.สป.
จก.สบ.ทบ.
ผบ.พล.ม.๒ รอ.
ผอ.สฝศ.ยก.ทบ.
ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
รอง ผอ.ศศย.สปท.
รอง ผบ.พล.ร.๖
รอง หน.ศอปข.สนผ.กห.
ผอ.กอง รร.กำรบิน ทบ.
ผบ.กรม ทพ.๓๖
รอง หก.กขว.มทบ.๒๓
เสธ.กร.
รอง ผบ.ทรภ.๒
รอง ผอ.ศซส.สพ.ทร.
เสธ.ศฝ.นย.
รอง ผอ.สพพ.กพ.ทร.
เสธ.กปก.ทรภ.๒
ผบ.พัน.กรม นนร.รอ.รร.นร.
นปก.ประจำ อย.
ผอ.คพศ.๑๕ สกพศ.๒ สนง.กพศ.รอ.
ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.
รอง ผบช.สกบ.

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันอังคำรที่ รอว.ทหำรบก
๒๗ ต.ค.๕๘ ๑. พล.ท.ทิวะพร ชะนะพะเนำว์
๒. พล.ต.เกรียงไกร สุบิน
๓. พล.ต.เกษม เบญจนิรัติศัย
๔. พล.ต.รวีโรจน์ เชื้อเพ็ชร์
๕. พล.ต.ธีระพล มณีแสง
๖. พล.ต.ปริยำรณ มัชฌิมวงศ์
๗. พ.อ.พิรัติ บรรจงเขียน
๘. พ.อ.ประดิษฐ์ หอมสุวรรณ
๙. พ.อ.กิตติภพ กัณฑศิลป์
๑๐. พ.อ.นพดล ปิ่นทอง
๑๑. พ.อ.อดุล วชิรเพชรปรำณี
๑๒. พ.อ.จิรเดช กมลเพ็ชร
๑๓. พ.อ.ธิรำ แดหวำ
๑๔. พ.อ.กุลพัชร จึงประวัติ
๑๕. พ.อ.ณัฎฐ์ ศรีอินทร์
๑๖. พ.ท.เดชพร บุณยรัตพันธุ์
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ท.วิพำกษ์ น้อยจินดำ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.ศิริพันธ์ มีลักษณะ ร.น.
๑๙. พล.ร.ต.ศิริชัย เนยทอง ร.น.
๒๐. น.อ.พิชิต วำดวำรี ร.น.
๒๑. น.อ.ชยุต นำเวศภูติกร ร.น.
๒๒. น.อ.สำโรช คลังกูล ร.น.
๒๓. น.ท.ไวพจน์ วีระประเสริฐศักดิ์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. น.ท.เอกวิทย์ โชติเชย ร.น.
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.มนศักดิ์ สุวงศ์สินธุ์
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.ปชำ รัตนพันธ์
๒๗. พล.ต.ต.นันทเดช ย้อยนวล

ตำแหน่ง

หน้ำ ๒๗ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

หน.ฝสธ.รอง ผบ.ทสส.
ผทค.สป.
ผทค.ทบ.
ผทค.ทบ.
ผอ.สบพ.กบ.ทบ.
ผบ.มทบ.๔๓
รอง ผบ.รร.ส.สส.
รอง ผอ.สจว.กร.ทบ.
รอง ผอ.สวส.ขว.ทบ.
ผอ.กยก.นทพ.
รอง ผบ.จทบ.น.พ.
รอง ผบ.พล.ม.๑
รอง ผบ.จทบ.ป.น.
รอง ผอ.กอง กช.
รอง ผบ.ร.๒๓
หน.ฝกร.พล.ม.๒ รอ.
ผบ.ฐท.สส.
ผทค.ทร.
ผอ.ศสด.อศ.
รอง เสธ.นย.
เสธ.กปก.ทรภ.๓
ผบ.มว.เรือที่ ๒ กยฝ.กร.
ผบ.ร.ล.ปัตตำนี มว.เรือที่ ๑ กตอ.กร.
ผบ.พัน.๑ กรม นนอ.รอ.รร.นนก.
ผอ.กงป.สนผ.รอ.
รอง ผบช.ภ.๕
ผบก.ภ.จว.กระบี่

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันพุธที่ รอว.ทหำรบก
๒๘ ต.ค.๕๘ ๑. พล.ท.พฤษภะ สุวรรณทัต
๒. พล.ท.ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้ำ
๓. พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
๔. พล.ต.สมเกียรติ วรรณพิรุณ
๕. พล.ต.ชยำงกูร ธีรจันทรำงกูร
๖. พล.ต.กิตติพงศ์ กำญจนำคม
๗. พ.อ.สินไทย ฟักเหลือง
๘. พ.อ.จิรำยุ สุตะพำหะ
๙. พ.อ.มำนัสชัย ศรีประจันทร์
๑๐. พ.อ.ชัชวำลย์ เกิดสมบูรณ์
๑๑. พ.อ.กุศล สิงห์สำย
๑๒. พ.อ.สุรสีห์ ดรุณสำสน์
๑๓. พ.อ.ชีวธันย์ ปิยะศำสตร์ธนำ
๑๔. พ.อ.ชำตรี สีผึ้ง
๑๕. พ.อ.วรยส เหลืองสุวรรณ
๑๖. พ.ท.ยุทธนำ สุนทรมณี
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ต.สุทธิไชย รังสิโรดม์โกมล ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.พิสัย สุขวัน ร.น.
๑๙. พล.ร.ต.ต่อศักดิ์ วิจิตรโท ร.น.
๒๐. น.อ.สันติ บุญนุช ร.น.
๒๑. น.อ.ชัยวัฒน์ คุ้มทิม ร.น.
๒๒. น.อ.ธีรสำร คงมั่น ร.น.
๒๓. น.ท.สมิทนัท คุณวัฒน์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. น.ท.สุริยำ รัตนเดช
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.พงศ์ธร พันลึกเดช
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.สมพงษ์ ชิงดวง
๒๗. พล.ต.ต.กรเอก เพชรไชยเวส

ตำแหน่ง

หน้ำ ๒๘ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

รอง ผอ.ศอพท.
ผบ.นสศ.
ผบ.ศม.
ผอ.สยธ.ทหำร
ผทค.สป.
ผช.หน.ฝสธ.รอง ผบ.ทสส.
รอง ผบ.รร.กสร.ศสร.
นำยทหำรปฏิบัติกำร ประจำ ผท.ทหำร
รอง ผอ.สพบ.กพ.ทบ.
รอง ผบ.พล.ช.
รอง ผบ.พล.ม.๓
ผบ.นพค.๑๑ สนภ.๑ นทพ.
ผบ.นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ.
ผบ.ช.พัน.๑๑๑
เสธ.ร.๑๒ รอ.
ผบ.ป.พัน.๑ รอ.
จก.อล.ทร.
รอง ผบ.ทรภ.๓
ผทค.ทร.
รอง ผอ.สนผ.กบ.ทร.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
นยก.ขว.บก.รร.นร.
ผบ.ร.ล.มกุฎรำชกุมำร มว.เรือที่ ๑
กฟก.๑ กร.
ผบ.พัน.๑ กรม ตอ.รอ.อย.
หน.ชรภ.๑ สปภ.๑ สนง.รปภ.รอ.
รอง ผบช.ปส.
รอง จตร.(สบ ๗)

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันพฤหัสบดี ที่ รอว.ทหำรบก
๒๙ ต.ค.๕๘ ๑. พล.ท.อรรคเดช ครุธเวโช
๒. พล.ต.เลอชัย เฉลยปรำชญ์
๓. พล.ต.พจงเจตน์ มีปิ่น
๔. พล.ต.หรรษยศ จันทศิริพัฒน์
๕. พล.ต.ธรำกฤต ทับทองสิทธิ์
๖. พล.ต.โอม สิทธิสำร
๗. พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตำนนท์
๘. พ.อ.พหล แก้วพรรณนำ
๙. พ.อ.วิพุธ แสงเงินอ่อน
๑๐. พ.อ.ชำตรี มณีพงษ์
๑๑. พ.อ.ชัยยำ จุ้ยเจริญ
๑๒. พ.อ.ไพรัช โอฬำรไพบูลย์
๑๓. พ.อ.ชัยวิวฒ
ั น์ พรหมพูล
๑๔. พ.อ.ณัฏฐำภูมิ นิกร
๑๕. พ.ท.สมพงษ์ สุขประดิษฐ
๑๖. พ.ท.ณัฐพล บุญกระพือ
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ต.สุรศักดิ์ เมธยำภำ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.เธียรศิริ มนต์ไตรเวศย์ ร.น.
๑๙. พล.ร.ต.เทอดศักดิ์ แท้เที่ยง ร.น.
๒๐. พล.ร.ต.ดำมพ์ ปิ่นเฉลียว ร.น.
๒๑. น.อ.รัชฐ์ชัย จันทร์ส่งเสริม ร.น.
๒๒. น.อ.ทรงฤทธิ์ โพธิ์จินดำ ร.น.
๒๓. น.ท.เจริญ รัตนหิรัญ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. น.ท.สรำวุธ ปุริสังฆ์
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.องอำจ สุขมณี
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.ดำวลอย เหมือนเดช
๒๗. พล.ต.ต.ประเสริฐ กำฬรัตน์

หน้ำ ๒๙ ใน ๓๑ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
ปษ.สป.
ผทค.บก.ทท.
รอง จก.สส.
ผทค.ทบ.
ผบ.มทบ.๒๓
รอง มทภ.๓
ผบ.บชร.๓
รอง ผอ.สวม.วปอ.สปท.
เสธ.รร.กสร.ศสร.
เสธ.จทบ.พ.ล.
ผบ.ป.๙
เสธ.พล.พัฒนำ ๑
เสธ.สนภ.๒ นทพ.
เสธ.ม.๗
ผบ.ม.พัน.๑๗ รอ.
หน.ฝยก.พล.ม.๒ รอ.
ผบ.กตอ.กร.
รอง ผบ.นย.
ผทค.ทร.
ผทค.ทร.
รอง เสธ.ทรภ.๒
ผบ.มว.เรือที่ ๒ กฟก.๒ กร.
ผบ.ร.ล.ปิ่นเกล้ำ มว.เรือที่ ๒ กฟก.๑ กร.
ผบ.พัน.๒ กรม ตอ.รอ.อย.
หน.ชรภ.๘ สปภ.๒ สนง.รปภ.รอ.
ผบก.สส.ภ.๘
ผบก.กม.

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันศุกร์ที่ รอว.ทหำรบก
๓๐ ต.ค.๕๘ ๑. พล.ท.นิติพฒ
ั น์ กฤดิสวนสมบัติ
๒. พล.ท.มณฑล วัฒนธร
๓. พล.ท.จรูญ แป้นแก้ว
๔. พล.ต.ชัยยุทธ บุญมีพรพิทักษ์
๕. พล.ต.สนอง ชูดวง
๖. พล.ต.ปิยวัฒน์ นำควำนิช
๗. พล.ต.วิทยำ ขันธอุบล
๘. พล.ต.ชวกำร คมคำย
๙. พ.อ.สมควร สำคร
๑๐. พ.อ.อนุชำ ชุ่มคำ
๑๑. พ.อ.วสันต์ สวนแก้ว
๑๒. พ.อ.ยุทธชัย เทียรทอง
๑๓. พ.อ.สมชำติ แน่นอุดร
๑๔. พ.อ.เอกศิษฐ์ ใจตรงฉัตรพงศ์
๑๕. พ.อ.เผ่ำพันธ์ เจนนุวัตร
๑๖. พ.ท.เสกสิทธิ์ ศิริพละ
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ท.นฤดม แป้นเจริญ ร.น.
๑๘. พล.ร.ท.สิงขร ธีระสินธุ์ ร.น.
๑๙. น.อ.ธนำนพ สิรินิตย์ ร.น.
๒๐. น.อ.ปิยะ อำจมุงคุณ ร.น.
๒๑. น.อ.กรจักร์ ยศธสำร ร.น.
๒๒. น.ท.ทันสิษฐ์ ศิริไล ร.น.
๒๓. น.ท.นพศิษฐ์ เพียรชอบ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. น.ท.เทพพนม สุวรรณสำร
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.เดชำวุธ ฟุ้งลัดดำ
นรว.
๒๖. พ.ต.อ.อรรถวุฒิ อ่อนทรัพย์
๒๗. พ.ต.อ.วันชัย อยู่แสง

ตำแหน่ง

หน้ำ ๓๐ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

ผทค.พิเศษ สป.
ผบ.นปอ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผชก.สป.
ผทค.ทบ.
ผทค.ทบ.
ผอ.สกร.กร.ทหำร
ผชก.ทบ.
รอง ผอ.สบท.สปช.ทหำร
รอง ลก.ทบ.
ผอ.กอง รร.ส.สส.
รอง ผบ.มทบ.๑๔
รอง ผบ.พล.ร.๓
รอง ผอ.สนภ.๕ นทพ.
เสธ.ร.๑๑ รอ.
หน.รร.จปร.
รอง หน.คณะ ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง ผบ.กฟก.๑ กร.
ผอ.กสธร.วสท.สปท.
รอง ผอ.กพก.ยก.ทร.
ผบ.พัน.กรม นนร.รอ.รร.นร.
ผบ.พัน.นร.ที่ ๔ กนร.ศฝท.ยศ.ทร.
รอง ผบ.ฝูง.๒๐๑ รอ.บน.๒
หน.นธน.ฝธน.รอ.
รอง ผบก.ทล.
รอง ผบก.น.๙

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันเสำร์ที่ รอว.ทหำรบก
๓๑ ต.ค.๕๘ ๑. พล.ท.ผณิศวร จันทวรินทร์
๒. พล.ท.พลรบ โชคระดำ
๓. พล.ต.ประจัญ คำแดง
๔. พล.ต.สนธยำ ศรีเจริญ
๕. พล.ต.ปรำโมทย์ สินสมบูรณ์
๖. พล.ต.พรเทพ กลัมพสุต
๗. พ.อ.สมควร วงษ์เวียงจันทร์
๘. พ.อ.สุรพล ผลพูล
๙. พ.อ.กำนต์ กลัมพสุต
๑๐. พ.อ.มหศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยำ
๑๑. พ.อ.อัครภณ ทองสุทธิ์
๑๒. พ.อ.ปรำโมทย์ นำคจันทึก
๑๓. พ.อ.วิทยำ สุวรรณดี
๑๔. พ.อ.สิษฐเศรษฐ์ หิรัณญพงศ์
๑๕. พ.อ.กิตติชัย พฤกษ์พิพัฒน์เมธ
๑๖. พ.ท.วรเชษฐ ชื่นจันทน์แดง
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ท.เอกศักดิ์ ทุกข์สูญ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.คงคำ เทพกุญชร ร.น.
๑๙. น.อ.เอกสิทธิ์ รอดอยู่ ร.น.
๒๐. น.อ.วิจิตร ตันประภำ ร.น.
๒๑. น.อ.สุรเชษฎ์ ถำวรขจรศิริ ร.น.
๒๒. น.อ.นันทวุฒิ น้อยมี ร.น.
๒๓. น.ท.พิพัฒน์ กำรจันดำ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. น.ท.ชัยญสิทธิ์ วงษ์สนิท
รอว.รอ.
๒๕. น.อ.สุนทร สมภูมิ
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.มณฑล เงินวัฒนะ
๒๗. พ.ต.อ.วัชรพงศ์ ดำรงค์ศรี

หน้ำ ๓๑ ใน ๓๑ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
ปษ.สป.
จก.พธ.ทบ.
ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
สำนักงำนผู้บังคับบัญชำ ทบ.
ผบ.พล.ร.๖
ผอ.สกพ.สม.
ผทค.ทบ.
รอง เสธ.นรด.
ผอ.กจห.สส.ทหำร
รอง ผอ.ศพปน.พท.ศอพท.
อจ.อำนวยกำรส่วน วทบ.
ผบ.นพค.๕๖ สนภ.๕ นทพ.
ผบ.ร.๓
เสธ.มทบ.๑๔
รอง ผบ.ช.๑๑
รอง ผอ.กอง ยศ.ทบ.
หน.สส.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผทค.ทร.
รอง ผบ.กตอ.กร.
รอง ผอ.สำนักกำรข่ำว ขว.ทร.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
ฝสธ.ประจำ สลก.ทร.
ผบ.ร.ล.นรำธิวำส มว.เรือที่ ๑ กตอ.กร.
รอง ผบ.ฝูง ๖๐๒ รอ.บน.๖
หน.ชรภ.๗ สปภ.๒ สนง.รปภ.รอ.
ผบก.สบร.
รอง ผบก.น.๔
ตรวจถูกต้อง
พ.อ.มำนพ แฝดกลำง
(มำนพ แฝดกลำง)
รอป.รอ.และ รรก.ผอ.กลำง.สนผ.รอ.
ก.ย.๕๘

