คำสั่งกรมรำชองครักษ์
(เฉพำะ)
ที่ ๑๖๙๙/๕๘
เรื่อง ให้รำชองครักษ์เวรและนำยตำรวจรำชสำนักเวร
ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์ ณ พระตำหนัก จิตรลดำรโหฐำน
-------------------------อำศั ย อ ำนำจตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ร ำชองครั ก ษ์ พ.ศ.๒๔๘๐ พระรำชบั ญ ญั ติ นำยต ำรวจ
รำชส ำนั ก พ.ศ.๒๔๙๕ และพระรำชบัญ ญัติ กำรถวำยควำมปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๗ จึง ให้ รำชองครัก ษ์เ วร
และนำยตำรวจรำชสำนักเวร ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์ ณ พระตำหนัก จิตรลดำรโหฐำน ประจำเดือน
ธ.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) หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงในเรื่องกำรแต่งกำย
หรือเปลี่ยนแปลงกำหนดวันปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์ รอ.จะแจ้งให้ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ทรำบโดยตรง
อนึ่ง ในกำรเดินทำงไปปฏิบัติหน้ำที่ ให้แต่งเครื่องแบบปกติคอพับแขนยำว หมวกทรง หม้อตำล
(ทร.,ทอ.ใช้อินทรธนูแข็ง)
สั่ง ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกำยน 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 ๑๖๙๙/๕๘ ลง ๑๓ พ.ย.๕๘
วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันอังคำร ที่ รอว.ทหำรบก
๑ ธ.ค.๕๘ ๑. พล.ท.สมชำย ชัยวณิชยำ

๒. พล.ท.พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว
๓. พล.ต.นิรุทธ เกตุสิริ
๔. พล.ต.อธิวุฒิ เขียนวิจิตร
๕. พล.ต.ธีร์ณฉัฏฐ์ จินดำเงิน
๖. พล.ต.วำสิฏฐ์ มณีโชติ
๗. พล.ต.พิชัย ผลพันธิน
๘. พล.ต.ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์
๙. พ.อ.ชัยวัฒน์ แสงทอง
๑๐. พ.อ.อรุณ ศรีสุวรรณ
๑๑. พ.อ.ประธำน นิลพัฒน์
๑๒. พ.อ.สันติพล หล่อประเสริฐ
๑๓. พ.อ.ภำสกร ทวีตำ
๑๔. พ.อ.พิสุทธิ์ มณฑำนุช
๑๕. พ.อ.เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน
๑๖. พ.ท.ภำสกร กุลรวิวรรณ
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ต.ภุชงค์ บุญคณำสันต์ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.นันทพล มำลำรัตน์ ร.น.
๑๙. น.อ.วิธนรัชต์ คชเสนี ร.น.
๒๐. น.อ.มำนพ เกตุประจักษ์ ร.น.
๒๑. น.อ.พูลลำภ ทัตตะทองคำ ร.น.
๒๒. น.อ.สมชำย ศิพะโย ร.น.
๒๓. น.ท.สุรศักดิ์ ศรีเผือก ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. พล.อ.ต.วัฒนชัย เจริญรัตน์
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.ยศพันธ์ แจ้งยอดสุข
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.อนุรักษ์ แตงเกษม
๒๗. พล.ต.ต.ทนงศักดิ์ วังสุภำ

ตำแหน่ง

หน้ำ ๑ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

ผทค.พิเศษ สป.
จก.สส.ทหำร
รอง มทภ.๒
ผทค.ทบ.
ผบ.มทบ.๔๑
ผทค.ทบ.
ผบ.ศคย.ทบ.
ผอ.สนภ.๕ นทพ.
รอง เสธ.พธ.ทบ.
นำยทหำรปฏิบัติกำร ประจำ นทพ.
รอง จก.จบ.
รอง เสธ.ทน.๒
รอง เสธ.ทภ.๔
ผบ.นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ.
รอง เสธ.มทบ.๑๘
หน.ฝขว.พล.ม.๒ รอ.
ผอ.ศยร.ยศ.ทร.
ผช.หน.ฝสธ.รอง ผบ.ทสส.
รอง ผอ.สำนักนโยบำยและแผน ขว.ทร.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
ผบ.มว.เรือที่ ๓ กยพ.กร.
ผบ.กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.
ผบ.พัน.กรม นร.รร.ตท.สปท.
รอง จก.สพ.ทอ.
รอง ผอ.สปภ.๒ สนง.รปภ.รอ.
รอง ผบช.ภ.๖
รรท.ผบก.ภ.จว.ปัตตำนี

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันพุธ ที่ รอว.ทหำรบก
๒ ธ.ค.๕๘ ๑. พล.ท.ศักดำ แสงสนิท

๒. พล.ท.จงธนภัทร์ แสงแจ่มจันทร์
๓. พล.ต.เบ็ญจพล ยุกตะทัต
๔. พล.ต.โอภำส ลิ่วศิริวงษ์เจริญ
๕. พล.ต.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ
๖. พล.ต.ปิยพล ผลำสินธุ์
๗. พล.ต.สัญญำ จันทร์สงวน
๘. พล.ต.ธนะศักดิ์ ชื่นอิ่ม
๙. พ.อ.รำชิต อรุณรังษี
๑๐. พ.อ.ภพอนันฒ์ เหลืองภำนุวัฒน์
๑๑. พ.อ.มณฑล บุญไทย
๑๒. พ.อ.สมคิด ดีมิตร
๑๓. พ.อ.สมใจ คิดเกื้อกำรุญ
๑๔. พ.อ.ธงชำติ โล่งจิตร
๑๕. พ.ท.ชลรบ ชำนำญพล
๑๖. พ.ท.พีรพัฒน์ รำชพิบูลย์
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ท.ธนกฤต วงษ์ชัยสมร ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.พีระศักดิ์ พัวพันธ์พงษ์ ร.น.
๑๙. น.อ.สำเริง จันทร์โส ร.น.
๒๐. น.อ.ชัยณรงค์ บุณยรัตกลิน ร.น.
๒๑. น.อ.ทินกร กำญจนเตมีย์ ร.น.
๒๒. น.อ.สำมำรถ ศรีม่วง ร.น.
๒๓. น.อ.อรรถสิทธิ์ วงศ์ไพบูลย์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. พล.อ.ต.ชวำลำ รำชวงศ์
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.บุญเลิศ แจ่มใส
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.อำชวันต์ โชติเสถียร
๒๗. พล.ต.ต.สมพงษ์ เตชะสมบูรณ์

ตำแหน่ง

หน้ำ ๒ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

หน.ฝสธ.รอง ผบ.ทสส.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.สป.
ผช.จก.สม.
ผบ.มทบ.๓๒
ผทค.ทบ.
ผบ.รร.นส.ทบ.
จก.สห.ทบ.
รอง ผบ.ขกท.
รอง ผบ.มทบ.๑๔
รอง ผบ.รร.ป.ศป.
รอง ผบ.ศคย.ทบ.
ผบ.ช.๓
รอง เสธ.มทบ.๒๙
ผบ.ร.๓ พัน.๑
ผบ.พัน.รร.ม.ศม.
หน.ฝสธ.ประจำ รอง ปล.กห.
ผทค.ทร.
รอง เสธ.ทรภ.๑
เสธ.กลน.กร.
ผอ.กรภ.สกข.ขว.ทร.
รอง ผอ.กกพ.สบพ.กพ.ทร.
ผช.ผอ.กนผ.สวฝ.ยก.ทหำร
ผอ.สบค.ทสส.ทอ.
ผอ.คพศ.๒๒ สกพศ.๓ สนง.กพศ.รอ.
รรท.รอง ผบช.ปส.
รรท.ผบก.ตป.สง.ก.ตร.

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันพฤหัสบดี รอว.ทหำรบก
ที่ ๓ ธ.ค.๕๘ ๑. พล.ท.กรยุทธ วัฒนวรำงกูร

๒. พล.ท.ธำนินทร์ อยู่พงษ์พิทักษ์
๓. พล.ท.เดชธิชัย ไขว้พันธุ์
๔. พล.ต.ยอดพล เบี้ยวไข่มุข
๕. พล.ต.มำนะ นำมพันธุ์
๖. พล.ต.ณรงค์ ไชยศรี
๗. พล.ต.เสรี เทพพิทักษ์
๘. พล.ต.เลอเกียรติ สุนทรเกส
๙. พ.อ.วรพล วรพันธ์
๑๐. พ.อ.สุรินทร์ เกตุแก้ว
๑๑. พ.อ.สมดุลย์ เอี่ยมเอก
๑๒. พ.อ.แมนศักดิ์ บุญโพธิ์แก้ว
๑๓. พ.อ.ธนศักดิ์ มิตรภำนนท์
๑๔. พ.อ.วุฒิชัย นำควำนิช
๑๕. พ.อ.บุญสิน พำดกลำง
๑๖. พ.ท.สันติพงษ์ ชิงดวง
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ต.สมำรมภ์ ชั้นสุวรรณ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.บวร มัทวำนุกูล ร.น.
๑๙. น.อ.ไชยวัฒน์ ม่วงน้อย ร.น.
๒๐. น.อ.ไพชยนต์ จักรกลม ร.น.
๒๑. น.อ.พนม ควรประดิษฐ์ ร.น.
๒๒. น.อ.ณรงค์ วงษ์ประเสริฐ ร.น.
๒๓. น.อ.จิตพันธ์ สุดประเสริฐ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. พล.อ.ต.ณรงค์ มุขพรหม
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.เดชำวุธ ฟุ้งลัดดำ
นรว.
๒๖. พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์ วิชชำรยะ
๒๗. พล.ต.ต.อุดร ยอมเจริญ

หน้ำ ๓ ใน ๓๑ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ

รอง หน.ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ผอ.สสก.ทหำร
ผทค.ทบ.
รอง จก.ผท.ทหำร
ผทค.ทบ.
ผทค.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๔๒
รอง ผบ.มทบ.๔๔
เสธ.พล.ร.๑๕
เสธ.บชร.๔
ผบ.ร.๖
รอง ผบ.พล.ร.๙
รอง ผบ.ร.๓
หน.ฝยก.พล.ร.๗
จก.กพช.อร.
ผทค.ทร.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
รอง ผบ.ฐท.สข.ทรภ.๒
ผอ.กฝป.กฝร.
ฝสธ.ประจำ ผบ.นย.
รอง ผอ.กพอ.ศสท.สปช.ทร.
ผทค.ทอ.
หน.นธน.ฝธน.รอ.
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
ผบก.ส.๒

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันศุกร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๔ ธ.ค.๕๘ ๑. พล.ท.สนทัต อินทรตั้ง

๒. พล.ท.ทรงเกียรติ ทิพย์เทียมพงศ์
๓. พล.ต.เดชำ อมรพันธำงค์
๔. พล.ต.สุทธิพงษ์ จันทรัตน์
๕. พล.ต.ชัยวิทย์ ชยำภินันท์
๖. พล.ต.นพพร เรือนจันทร์
๗. พล.ต.บุญสันต์ นนทิจันทร์
๘. พล.ต.พีระ ฉิมปรี
๙. พ.อ.ประชุม กรุดสำท
๑๐. พ.อ.ทสร ทรงสมบูรณ์
๑๑. พ.อ.อำคม พงศ์พรหม
๑๒. พ.อ.นพดล จิเจริญ
๑๓. พ.อ.ชำญณรงค์ รัตนำจำรย์
๑๔. พ.อ.พนำเวศ จันทรังษี
๑๕. พ.อ.อำยุพันธ์ กรรณสูต
๑๖. พ.ท.ไตรศักดิ์ ทุมเพชร
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ต.ศุภกร ปรกแก้ว ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.วรพล ทองปรีชำ ร.น.
๑๙. น.อ.จักรกฤช มะลิขำว ร.น.
๒๐. น.อ.กวี องคะศิลป์ ร.น.
๒๑. น.อ.เรวัต อุบลรัตน์ ร.น.
๒๒. น.อ.ณพ พรรณเชษฐ์ ร.น.
๒๓. น.ท.นิวัฒน์ จิตพูลผล ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. พล.อ.ท.ฌเณศ ชลิตภิรัติ
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.เชำวรัตน์ ใหญ่มีศักดิ์
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.นิรันดร์ ดีมี
๒๗. พ.ต.อ.จิรชำติ เจริญศรี

ตำแหน่ง

หน้ำ ๔ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

ปษ.ทบ.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ผทค.สป.
ผทค.สป.
ผทค.สป.
ผบ.พล.ร.๔
ผทค.บก.ทท.
ผอ.สนผ.ยก.ทบ.
รอง เสธ.นปอ.
ประจำ นทพ.
รอง ผบ.พล.ร.๑๕
ผบ.ส.๑
ผอ.กกล.ศพปน.พท.ศอพท.
ผบ.ม.๔ รอ.
ผบ.ร.๕ พัน.๒
ผบ.ส.พัน.๑ รอ.
ผทค.ทร.
ผทค.ทร.
รอง ผอ.สวพ.ทร.
รอง จก.กผช.อร.
รอง ผบ.กฝร.
รอง ผอ.สงป.สปช.ทร.
หน.ซ่อมเครื่องยนต์ ศูนย์ซ่อมรถยนต์
กขส.ฐท.สส.
จก.ยศ.ทอ.
ผอ.คพศ.๑๔ สกพศ.๒ สนง.กพศ.รอ.
ผบก.ศฝร.ภ.๖
รอง ผบก.ปค.รร.นรต.

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันเสำร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๕ ธ.ค.๕๘ ๑. พล.ท.ประกำศเกียรติ หิญชีระนันทน์

๒. พล.ท.กิติกร ธรรมนิยำย
๓. พล.ท.รักบุญ มนต์สัตตำ
๔. พล.ต.ทศพร หอมเจริญ
๕. พล.ต.มงคล รอดสวำสดิ์
๖. พล.ต.ไชยชำญ ศรีวิเชียร
๗. พล.ต.วสันต์ รัญเสวะ
๘. พล.ต.ปริญญำ ปูรณะปัญญำ
๙. พ.อ.ชินกำจ รัตนจิตติ
๑๐. พ.อ.บรรลือ อ่ำบุญ
๑๑. พ.อ.สิทธำ มหำสันทนะ
๑๒. พ.อ.นนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ
๑๓. พ.อ.สุรินทร์ นิลเหลือง
๑๔. พ.อ.ปัญญำ ตั้งควำมเพียร
๑๕. พ.อ.กำชัย กุศลทรำมำส
๑๖. พ.อ.ณัฏฐภูมิ หลำวทอง
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ต.กิจจำ ปำนเกษม ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.ประพัฒน์ สมบุญเจริญ ร.น.
๑๙. น.อ.วีรยุทธ ตุลวรรธนะ ร.น.
๒๐. น.อ.รัฐชัย จันทร์ส่งเสริม ร.น.
๒๑. น.อ.ชัยยงค์ ขุนทำ ร.น.
๒๒. น.อ.ไวพจน์ วีระประเสริฐศักดิ์ ร.น.
๒๓. น.ท.เจษฎำ คงคล้ำย ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. พล.อ.ต.เผด็จเกียรติ น้อยพรหม
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.สนธิญำ คัมภีร์พันธุ์
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช
๒๗. พล.ต.ต.รังสรรค์ คชไกร

ตำแหน่ง

หน้ำ ๕ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

ผทค.พิเศษ สป.
ปษ.สป.
จร.ทหำร
รอง จก.กกส.กห.
ผทค.ทบ.
รอง หน.สง.ปสท.กับ สมช.ศปสท.สนผ.กห.
ผอ.สนป.วท.กห.
ผทค.ทบ.
รอง ผบ.พล.พัฒนำ ๒
รอง ผบ.พล.ป.
รอง ผอ.ศทท.สส.ทหำร
นปก.ประจำ สลก.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๑๕
รอง ผบ.ร.๑๒ รอ.
ผบ.ช.พัน.๖๐๒
เสธ.ม.๑ รอ.
ผทค.ทร.
ผอ.สธน.ทร.
รอง ผบ.กลน.กร.
รอง ผบ.ฐท.สข.ทรภ.๒
ประจำ ขว.ทร.
ผบ.ร.ล.บำงปะกง มว.เรือที่ ๑ กฟก.๒ กร.
ผบ.พัน.กรม นนร.รอ.รร.นร.
ผทค.ทอ.
ผอ.คพศ.๒๐ สกพศ.๓ สนง.กพศ.รอ.
รรท.ผบก.อก.กฝ.ตชด.
ผบก.ภ.จว.สุโขทัย

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันอำทิตย์ ที่ รอว.ทหำรบก
๖ ธ.ค.๕๘ ๑. พล.ท.ธนสร ป้องอำณำ

๒. พล.ท.พิจิตร แก้วลี
๓. พล.ท.สรรชัย อจลำนนท์
๔. พล.ต.วรพล เยี่ยมแสงทอง
๕. พล.ต.สถำภรณ์ ใบพลูทอง
๖. พล.ต.วิทยำ อรุณเมธี
๗. พล.ต.พีระพันธุ์ พูนสวัสดิ์
๘. พล.ต.ธำนินทร์ สุวรรณคดี
๙. พ.อ.ประจิตร อ่ำพันธุ์
๑๐. พ.อ.นพดล พรหมแพทย์
๑๑. พ.อ.ณรงค์รัชช์ โตสิงห์ตระกูล
๑๒. พ.อ.ทวีศักดิ์ วินิจสร
๑๓. พ.อ.เดชำ พันธมิตร
๑๔. พ.อ.พิเชษฐ์ อำจฤทธิรงค์
๑๕. พ.อ.ธิบดี อัมพุนันทน์
๑๖. พ.อ.วรเดช บุญลอย
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ต.เสนิส ทังสุบุตร ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.สิรภพ สุวรรณดี ร.น.
๑๙. น.อ.วีระชำติ ชั้นประเสริฐ ร.น.
๒๐. น.อ.พิชิต วำดวำรี ร.น.
๒๑. น.อ.ภรเดช คะชำ ร.น.
๒๒. น.อ.ปกรณ์ โปชัยคุปต์ ร.น.
๒๓. น.ท.เจริญ รัตนหิรัญ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. พล.อ.ท.ชัยย์ณรงค์ โพธิ์น้อย
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.วงศ์กร คุ้มขนำบ
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข
๒๗. พล.ต.ต.อุดม พรหมสุรินทร์

ตำแหน่ง

หน้ำ ๖ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

รอง ผบ.นทพ.
ปช.ทหำร
จก.กพ.ทบ.
เสธ.ยศ.ทบ.
ผบ.มทบ.๒๗
เสธ.ทภ.๔
ผทค.ทบ.
ผบ.บชร.๔
ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
รอง ผบ.พล.ป.
รอง ผอ.สสก.ทหำร
รอง ผบ.มทบ.๓๖
ผอ.กกส.สทพ.นทพ.
รอง ผบ.มทบ.๒๑
นปก.ประจำ ขว.ทบ.
ผบ.พัน.สพ.กระสุน ๒๑ บชร.๑
ผทค.ทร.
จก.กผช.อร.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
รอง เสธ.นย.
รอง ผอ.สำนักกิจกำรพลเรือน กพร.ทร.
ผอ.กศร.ศยร.ยศ.ทร.
ผบ.ร.ล.ปิ่นเกล้ำ มว.เรือที่ ๒ กฟก.๑ กร.
ปษ.สป.
นำยทหำรรักษำควำมปลอดภัย
ชรภ.๒ สปภ.๑ สนง.รปภ.รอ.
รอง ผบช.น.
ผบก.ศฝร.ภ.๕

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันจันทร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๗ ธ.ค.๕๘ ๑. พล.ท.นเรศรักษ์ ฐิตะฐำน

๒. พล.ท.โกญจนำท ศุกระเศรณี
๓. พล.ท.ชำติชำย แจ้งสี
๔. พล.ต.สุรศักดิ์ แพน้อย
๕. พล.ต.ธเนศ กำลพฤกษ์
๖. พล.ต.สำมำรถ ฟักนุ่ม
๗. พล.ต.กฤต ผิวเงิน
๘. พล.ต.สนธิชัย ธนูสิงห์
๙. พ.อ.ศิริพงษ์ รูปงำม
๑๐. พ.อ.วสันต์ ทัพวงศ์
๑๑. พ.อ.ธวัชชัย ดะนุดิษฐ์
๑๒. พ.อ.สิทธิพร มุสิกะสิน
๑๓. พ.อ.พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมพญำ
๑๔. พ.อ.นรภัทร วิจิตรำนุช
๑๕. พ.อ.เจษฎำ ศรีหมอก
๑๖. พ.ท.ไชยปรำกำร พิมพ์จินดำ
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ท.ศักดิ์สิทธิ์ ยังวิจิตร ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.มนต์ชัย กำทอง ร.น.
๑๙. น.อ.เชำวลิต วุฒิวิมล ร.น.
๒๐. น.อ.วันชัย ทรงเมตตำ ร.น.
๒๑. น.อ.กำจร เจริญเกียรติ ร.น.
๒๒. น.อ.ธีรสำร คงมั่น ร.น.
๒๓. น.ท.ณัฐพล ปำณินท์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. น.อ.ศรัณย์ สมคะเณ
รอว.รอ.
๒๕. น.อ.ประวิทย์ พุฒซ้อน
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.ชลิต ปรีชำหำญ
๒๗. พล.ต.ต.ปิยะ สุขประเสริฐ

ตำแหน่ง

หน้ำ ๗ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

จก.ทสอ.กห.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ปษ.สป.
ผบ.ศป.
รอง จก.กร.ทบ.
ผทค.บก.ทท.
ผบ.พล.ร.๓
ผทค.ทบ.
รอง ผบ.ศสร.
รอง จก.สห.ทบ.
ผอ.กยก.นทพ.
รอง ผบ.พล.ร.๑๕
เสธ.พล.ร.๙
รอง ผอ.กอง ขว.ทบ.
ผบ.ช.พัน.๒๐๒
ผบ.ร.๒๑ พัน.๓ รอ.
จก.พธ.ทร.
รอง จก.อร.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
รอง ผอ.ศซส.สพ.ทร.
รอง ผอ.สกค.ยก.ทร.
รอง ผอ.ยก.กร.
ผบ.ร.ล.อ่ำงทอง มว.เรือที่ ๑ กยพ.กร.
ผบ.กรม ปพ.อย.
รอง ผอ.คพศ.๑๘ สกพศ.๓ สนง.กพศ.รอ.
รรท.รอง ผบช.ภ.๙
รรท.ผบก.อก.ภ.๙

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันอังคำร ที่ รอว.ทหำรบก
๘ ธ.ค.๕๘ ๑. พล.ท.สุรศักย์ วัยคุณำ

๒. พล.ท.จุลพจน์ อิทธรงค์
๓. พล.ต.อภิรมย์ จินตเกษกรรม
๔. พล.ต.วสุ เจียมสุข
๕. พล.ต.สุรชัย สินไชย
๖. พล.ต.รุจน์ อ่อนน้อมพันธุ์
๗. พล.ต.มนต์ ทวีวรรณบูลย์
๘. พล.ต.ธิติชัย เทียนทอง
๙. พ.อ.ดำรงค์ บ่อสุวรรณ
๑๐. พ.อ.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ
๑๑. พ.อ.ประเชิญ ไชยกิจ
๑๒. พ.อ.วรยุทธ แก้ววิบูลย์พันธุ์
๑๓. พ.อ.นิติ ติณสูลำนนท์
๑๔. พ.อ.มีชัย นิลศำสตร์
๑๕. พ.ท.พิเชฐ เจียมใจ
๑๖. พ.ท.บดินทร์ อุปสำร
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ท.ปิติ วัลยะเพ็ชร์ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.บำรุงรัก สรัคคำนนท์ ร.น.
๑๙. น.อ.ศักดิ์สรร ตำดทอง ร.น.
๒๐. น.อ.ชัยวัฒน์ คุ้มทิม ร.น.
๒๑. น.อ.ภำนุ รัตนนันทวำที ร.น.
๒๒. น.อ.วัชระพงศ์ เทศพิทักษ์ ร.น.
๒๓. น.อ.สมศักดิ์ อินทรเสมำ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. น.ท.ศรันย์วิทย์ โรจนวิภำต
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.ธนวัฒน์ โห่ชัย
นรว.
๒๖. พล.ต.ท.วิสนุ ปรำสำททองโอสถ
๒๗. พล.ต.ต.อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ

ตำแหน่ง

ปษ.สป.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
จก.กง.ทหำร
ผทค.ทบ.
ผทค.ทบ.
ผอ.สกบ.กบ.ทบ.
ผอ.สบส.กบ.ทหำร
ผอ.สปก.ยก.ทหำร
รอง ผบ.มทบ.๔๑
เสธ.มทบ.๒๑
ฝสธ.ประจำ สนผ.กห.
ผบ.ร.๒๑ รอ.
ผบ.กรมพัฒนำ ๔
รอง เสธ.พล.ม.๑
ผช.ผอ.กยก.ทน.๒
รอง เสธ.ม.๖
ผทค.พิเศษ ทร.
ผอ.สจว.กพร.ทร.
รอง ผอ.ศบพ.พธ.ทร.
ผบ.กรม ร.๑ พล.นย.
ผอ.กพร.บก.กร.
รอง ผอ.กอต.อศ.
รอง ผอ.ขว.บก.ทรภ.๓
น.กำรฝึก กยก.บก.อย.
นำยทหำรรักษำควำมปลอดภัย
ชรภ.๒ สปภ.๑ สนง.รปภ.รอ.
ผบช.สกพ.
รรท.ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก

หน้ำ ๘ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันพุธ ที่ รอว.ทหำรบก
๙ ธ.ค.๕๘ ๑. พล.ท.สุรินทร์ กลิ่นชะเอม

๒. พล.ท.อำวุธ แสงตะวัน
๓. พล.ท.ชัยพฤกษ์ อัยยะภำคย์
๔. พล.ต.เสมอภำค สง่ำเมือง
๕. พล.ต.ภำณุศิลป์ กลั่นเสนำะ
๖. พล.ต.พุฒิเศรษฐ์ ภำคกำร
๗. พล.ต.ชินวัฒน์ แม้นเดช
๘. พล.ต.โกศล ประทุมชำติ
๙. พ.อ.พิรัติ บรรจงเขียน
๑๐. พ.อ.ปรีดำ บุตรำช
๑๑. พ.อ.อดิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์
๑๒. พ.อ.ฉลองชัย ชัยยะคำ
๑๓. พ.อ.สมพงษ์ ผลอวยพร
๑๔. พ.อ.นิคม อุดมเลิศวนสิน
๑๕. พ.อ.ทิม เรือนโต
๑๖. พ.ท.โชคดี อัมพรดิษฐ
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ท.นฤดม ชวนะเสน ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.อนุวัฒ สัมภวะผล ร.น.
๑๙. น.อ.วุฒิศำสตร์ ชวนะ ร.น.
๒๐. น.อ.วโรดม สุวำรี ร.น.
๒๑. น.อ.ศุภชัย ธนสำรสำคร ร.น.
๒๒. น.อ.กรวิทย์ ฉำยะรถี ร.น.
๒๓. น.อ.อภิชำต โภคะสุวรรณ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. น.อ.ไกรสิงห์ แก่นกำร
รอว.รอ.
๒๕. น.อ.วิชำญ วงศ์แย้ม
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.ศำนิตย์ มหถำวร
๒๗. พ.ต.อ.วัลลพ จำนงค์อำษำ

ตำแหน่ง

หน้ำ ๙ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

ปษ.สป.
หน.สง.ปสท.กับ สมช.ศปสท.สนผ.กห.
จก.กร.ทหำร
ผทค.ทบ.
รอง ผบ.ศรภ.
ผบ.บชร.๒
รอง มทภ.๔
ผบ.มทบ.๓๓
รอง ผบ.รร.ส.สส.
รอง ผบ.มทบ.๒๕
รอง ผอ.ศศย.สปท.
รอง ผบ.พล.ม.๑
รอง ผอ.ศทส.สส.ทหำร
ผบ.ป.๗๒
ผอ.กขว.ทน.๔
ผบ.ป.พัน.๑๑ รอ.
ผทค.ทร.
ผช.ผอ.สนผ.กห.
รอง ผบ.ฐท.พง.ทรภ.๓
รอง เสธ.ทรภ.๒
ผบ.มว.เรือที่ ๓ กฟก.๒ กร.
ผอ.กบ.ทร.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
รอง ผบ.ดม.
รอง ผอ.คพศ.๓ สกพศ.๑ สนง.กพศ.รอ.
รรท.ผบช.น.
รอง ผบก.อคฝ.

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันพฤหัสบดี รอว.ทหำรบก
ที่ ๑๐ ธ.ค.๕๘ ๑. พล.ท.เชิดศักดิ์ พงษ์ศิริ

๒. พล.ท.เดชำ เดชะชำติ
๓. พล.ท.ยุทธนำสินธุ์ ศรีนุรัตน์เดชำ
๔. พล.ต.คธำยุทธ์ เสำวคนธ์
๕. พล.ต.วิชำ สิงหสุรศักดิ์
๖. พล.ต.อุดมวิทย์ อโนวัลย์
๗. พล.ต.โอม สิทธิสำร
๘. พล.ต.วรวิช มลำสำนต์
๙. พ.อ.นพดล ศรีสิงห์
๑๐. พ.อ.ประดิษฐ์ หอมสุวรรณ
๑๑. พ.อ.อดิศักดิ์ ประชำกิตติกุล
๑๒. พ.อ.พัลลภ เฟื่องฟู
๑๓. พ.อ.บำรุง สำยทอง
๑๔. พ.อ.สมชำย ทำวงศ์มำ
๑๕. พ.อ.ภำณุมำส จีนำนุรักษ์
๑๖. พ.ท.กฤษณพล โภชนดำ
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ท.ภำณุ บุณยะวิโรจ ร.น.
๑๘. น.อ.ธนู อยู่สุขี ร.น.
๑๙. น.อ.ชลธิศ นำวำนุเครำะห์ ร.น.
๒๐. น.อ.สิทธิศักดิ์ ศิริวัฒน์ ร.น.
๒๑. น.อ.ไชยนันท์ ชูใหม่ ร.น.
๒๒. น.อ.สุรชัย ตันเจริญ ร.น.
๒๓. น.ท.สมิทนัท คุณวัฒน์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. พล.อ.ท.นิกร ชำนำญกุล
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.ศิรนันท์ ศุขเนตร
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.กฤษณะ ศิริปิยะวัฒน์
๒๗. พล.ต.ต.อำนำจ ชุณหะนันทน์

ตำแหน่ง

หน้ำ ๑๐ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

ปษ.สป.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผช.หน.ฝสธ.ผบ.ทสส.
รอง จก.กพ.ทบ.
ผทค.ทบ.
ผบ.มทบ.๔๔
รอง มทภ.๓
เสธ.ศอพท.
ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
รอง ผอ.สจว.กร.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๔๓
รอง เสธ.นปอ.
เสธ.พล.ป.
เสธ.มทบ.๓๔
หก.กกร.มทบ.๓๙
ผบ.ป.พัน.๑๒ รอ.
เสธ.กร.
รอง ผบ.กฟก.๑ กร.
รอง ผอ.สำนักนโยบำยและแผน ขว.ทร.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
ผอ.กพ.ฐท.สส.
ประจำ นย.
ผบ.ร.ล.มกุฎรำชกุมำร มว.เรือที่ ๑ กฟก.๑ กร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผอ.คพศ.๙ สกพศ.๒ สนง.กพศ.รอ.
รรท.รอง ผบช.ภ.๗
ผบก.สสน.ตชด.

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันศุกร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๑๑ ธ.ค.๕๘ ๑. พล.ท.รำชรักษ์ เรียนพืชน์

๒. พล.ท.มนตรี กำแพงเศรษฐ
๓. พล.ท.สมศักดิ์ ต่ำงท้วม
๔. พล.ต.ประสพชัย กงบุรำณ
๕. พล.ต.สมชัย ปิยะธรรมดำรำ
๖. พล.ต.วินัย ฉ้งทับ
๗. พล.ต.ศิริเดช ศิลปสุขุม
๘. พล.ต.วีระพันธ์ สมัครกำร
๙. พ.อ.มำนัสชัย ศรีประจันทร์
๑๐. พ.อ.ชีวธันย์ ปิยะศำสตร์ธนำ
๑๑. พ.อ.สันทัด วรรณะศิลปิน
๑๒. พ.อ.จิรำวัฒน์ จุฬำกุล
๑๓. พ.อ.อมรินทร์ เทศนธรรม
๑๔. พ.อ.ไพรวัลย์ จุ้ยเจริญ
๑๕. พ.อ.กรกฎ เจริญฤทธิ์
๑๖. พ.ท.นิช นรขุน
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ต.สิริบุญ สุคนธมำน ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.ทินกร ตัณฑำกำศ ร.น.
๑๙. น.อ.ชฎิล นิสสัยพันธุ์ ร.น.
๒๐. น.อ.บัญชำ บัวรอด ร.น.
๒๑. น.อ.นเรศ วงศ์ตระกูล ร.น.
๒๒. น.อ.วีระชัย หลีค้ำ ร.น.
๒๓. น.อ.ยุทธศักดิ์ มีพจน์เพรำะ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. พล.อ.ต.อนุพงศ์ จันทร์ใย
รอว.รอ.
๒๕. น.อ.สุขวัฒน์ บุญมำไสว
นรว.
๒๖. พ.ต.อ.กิตภัท เพ็งรุ่ง
๒๗. พ.ต.อ.บรรหำญ สมเกียรติ

ตำแหน่ง

ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ สป.
ผอ.สวฝ.ยก.ทหำร
รอง จก.กช.
ผทค.ทบ.
ผอ.สบง.สปช.ทบ.
จก.กส.ทบ.
รอง ผอ.สพบ.กพ.ทบ.
ผบ.นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ.
นปก.ประจำ ศบบ.
รอง ผบ.มทบ.๓๓
ผอ.กกบ.นทพ.
ผบ.ช.๒
ผบ.ร.๒๕ พัน.๒
นสก.รร.นส.ทบ.
รอง ผบ.ทรภ.๒
รอง จก.อร.
รอง ผอ.สพพ.กพ.ทร.
รอง ลก.ทร.
ประจำ ขว.ทร.
ผอ.กอท.ฐท.สส.
รอง ผบ.กรม ร.๑ พล.นย.
ผอ.สสร.กบ.ทหำร
ผช.ผอ.กขส.สยบ.รอ.
รอง ผบก.น.๒
รอง ผบก.น.๗

หน้ำ ๑๑ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

วัน เดือน ปี
วันเสำร์ ที่
๑๒ ธ.ค.๕๘

หน้ำ ๑๒ ใน ๓๑ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ

ยศ – นำม

รอว.ทหำรบก
๑. พล.ท.สิทธิ ปิยะสนธิ
๒. พล.ท.ไชยอนันต์ จันทคณำนุรักษ์
๓. พล.ท.ธีร์ธวัช พลสวัสดิ์
๔. พล.ต.มณฑล ปรำกำรสมุทร
๕. พล.ต.สุรชำติ จิตต์แจ้ง
๖. พล.ต.สรชัช กลั่นกำรดี
๗. พล.ต.ชำญชัย ว่ำนเครือ
๘. พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตำนนท์
๙. พ.อ.สุชำติ เว่บ้ำนแพ้ว
๑๐. พ.อ.กุศล สิงห์สำย
๑๑. พ.อ.สำรำญ ไชยริปู
๑๒. พ.อ.วรุตม์ นนทวงษ์
๑๓. พ.อ.ศรำวรรธน์ รุมรัตนะ
๑๔. พ.อ.ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์
๑๕. พ.อ.กฤษณ์ สุนสะธรรม
๑๖. พ.ท.เดชพร บุณยรัตพันธุ์
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ต.เธียรศิริ มนต์ไตรเวศย์ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.พิสัย สุขวัน ร.น.
๑๙. น.อ.ชำญชัยยศ อัฑฒ์สุวีร์ ร.น.
๒๐. น.อ.สุรัชฎ์ ศิริวรรณนำวี ร.น.
๒๑. น.อ.โชติรัตน์ อุตมเพทำย ร.น.
๒๒. น.อ.รัฐศักดิ์ รักชื่น ร.น.
๒๓. น.อ.เสรี ฉ่ำชื่น ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. พล.อ.ท.ชูชัย ดุลยโกเมศ
รอว.รอ.
๒๕. น.อ.พีระพันธุ์ แป้นไทย ร.น.
นรว.
๒๖. พล.ต.ท.พรหมธร ภำคอัต
๒๗. พล.ต.ต.รัฐพงษ์ ยิ้มใหญ่

ผทค.พิเศษ ทบ.
ผอ.วปอ.สปท.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
เสธ.สส.
ผชก.สป.
ผอ.สนผพ.สม.
เสธ.ทน.๒
ผบ.บชร.๓
เสธ.สทพ.นทพ.
รอง ผบ.พล.ม.๓
รอง ผอ.สนภ.๑ นทพ.
ผอ.กอง รร.กำรบิน ทบ.
ผอ.กผว.ศทส.สส.ทหำร
รอง ผบ.มทบ.๑๒
เสธ.ม.๔ รอ.
หน.ฝกร.พล.ม.๒ รอ.
รอง ผบ.นย.
รอง ผบ.ทรภ.๓
รอง ผบ.กลน.กร.
รอง ผอ.สกร.กพร.ทร.
ผบ.ศฝ.สอ.รฝ.
ผอ.กปค.วทร.ยศ.ทร.
ผบ.ร.ล.สิมิลัน มว.เรือที่ ๓ กยพ.กร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผอ.คพศ.๒ สกพศ.๑ สนง.กพศ.รอ.
ผบช.ศ.
รรท.รอง ผบช.ภ.๔

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันอำทิตย์ ที่ รอว.ทหำรบก
๑๓ ธ.ค.๕๘ ๑. พล.ท.ชรินทร์ อมรแก้ว

๒. พล.ท.สถำพร พันธ์กล้ำ
๓. พล.ท.ธงชัย สำระสุข
๔. พล.ต.เกษม เบญจนิรัติศัย
๕. พล.ต.ปริยำรณ มัชฌิมวงศ์
๖. พล.ต.วรพล วิศรุตพิชญ์
๗. พล.ต.อุดมศักดิ์ บัวพรหมมำตร์
๘. พล.ต.วิรัช ปัญจำนนท์
๙. พ.อ.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม
๑๐. พ.อ.สุชำติ แดงประไพ
๑๑. พ.อ.ปรีชำ จึงมั่นคง
๑๒. พ.อ.รัชพล วิไลเนตร
๑๓. พ.อ.ประทีป บุญทิพย์จำปำ
๑๔. พ.อ.กุลพัชร จึงประวัติ
๑๕. พ.อ.ฐิติพงษ์ อินวะษำ
๑๖. พ.อ.รนกร มุ่งหมำย
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ต.สุรศักดิ์ เมธยำภำ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ ร.น.
๑๙. น.อ.ปกรณ์ ปั่นสวัสดิ์ ร.น.
๒๐. น.อ.สมพงษ์ ศรอำกำศ ร.น.
๒๑. น.อ.ณฐพัฒน์ ซื่อมงคล ร.น.
๒๒. น.อ.ประดิษฐ บำงจั่น ร.น.
๒๓. น.อ.กิตติภูมิ สืบศำสนำ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. น.ท.ก้องเกียรติ บูรณศรี
รอว.รอ.
๒๕. น.อ.ชูชำติ โพธิ์ไชยแสน
นรว.
๒๖. พ.ต.อ.เมธี รักพันธุ์
๒๗. พ.ต.อ.ปรำโมทย์ อ่อนปำน

ตำแหน่ง

หน้ำ ๑๓ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

ผทค.พิเศษ ทบ.
จก.สบ.ทหำร
จก.ยก.ทหำร
จก.สก.ทบ.
ผบ.มทบ.๔๓
ผบ.พล.ร.๕
เสธ.นสศ.
ผบ.มทบ.๓๔
รอง ผบ.พล.ร.๖
รอง ผอ.สนภ.๓ นทพ.
ผบ.ม.๗
เสธ.มทบ.๑๓
รอง ผปยส.พล.ป.
รอง ผอ.กอง กช.
รอง ผบ.ร.๒๕
อจ.หน.รร.ม.ศม.
ผบ.กตอ.กร.
ผอ.สบพ.กพ.ทร.
รอง ผบ.กยฝ.กร.
ผบ.กรม สอ.๑ สอ.รฝ.
ผอ.กศษ.บก.ยศ.ทร.
ประจำ นย.
รอง ผบ.กรม ป.พล.นย.
ผบ.พัน.๓ กรม นนอ.รอ.รร.นนก.
ผอ.กสส.สนผ.รอ.
รอ. ผบก.น.๗
รอง ผบก.กต.๖ จต.

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันจันทร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๑๔ ธ.ค.๕๘ ๑. พล.ท.ศักดินันท์ อำรยะกุล

๒. พล.ท.เฉลิมพล เต็งศิริ
๓. พล.ต.สุรศักดิ์ ประชุมญำติ
๔. พล.ต.กฤษฏิวุฒิ อัตรผดุง
๕. พล.ต.ปริญญำ ขุนนำศรี
๖. พล.ต.อรรถธำ รัตน์อ่อน
๗. พล.ต.เรวุฒิ เจริญรื่น
๘. พล.ต.สมคิด ทับทิม
๙. พ.อ.บัญชำ รักชื่อ
๑๐. พ.อ.ทรงยศ อินทรเนตร
๑๑. พ.อ.กำนต์ กลัมพสุต
๑๒. พ.อ.ยุทธชัย จันทรวิภำค
๑๓. พ.อ.สมบัติ ธัญญะวัน
๑๔. พ.อ.ณัฎฐ์ ศรีอินทร์
๑๕. พ.อ.สุวัฒน์ เฉลิมเกียรติ
๑๖. พ.ท.ปฏิวัติ เฟื่องประภัสสร์
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ต.สุรินทร์ สวัสดิ์ใหม่ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.พีระ อดุลยำศักดิ์ ร.น.
๑๙. น.อ.กิตติคุณ นำคสุก ร.น.
๒๐. น.อ.ภุชงค์ รอดนิกร ร.น.
๒๑. น.อ.นันทวุฒิ น้อยมี ร.น.
๒๒. น.อ.เทพฤทธิ์ ลำภเหนือ ร.น.
๒๓. น.ท.ปัญญำ ชัตไพบูลย์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. พล.อ.ต.สิทธิชัย แก้วบัวดี
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.กิตติ คงมั่น
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.สำธิต เจริญพิภพ
๒๗. พล.ต.ต.ปรีชำ เจริญทรัพย์

ตำแหน่ง

หน้ำ ๑๔ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

ผทค.พิเศษ สป.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผชก.ทบ.
รอง ผอ.สสน.สป.
รอง จก.ยก.ทหำร
ผช.ผบ.สปท.
ผทค.ทบ.
หน.ศอปข.สนผ.กห.
รอง ผบ.มทบ.๔๒
รอง เสธ.กช.
รอง ผอ.ศพปน.พท.ศอพท.
ผบ.นพค.๓๑ สนภ.๓ นทพ.
เสธ.พล.ม.๒ รอ.
ผบ.ร.๑๖
ผบ.กรม ทพ.๓๓
หน.ฝกม.พล.ร.๒ รอ.
ผทค.ทร.
ฝสธ.ประจำ บก.ทร.
นำยทหำรปฎิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
ผอ.ยก.บก.ทรภ.๓
ผอ.กวป.สพพ.กพ.ทร.
ผอ.กนย.สนผ.ยก.ทร.
หน.พัฒนำระบบติดตำมสถำนกำรณ์ทำงทะเล
กมท.สกค.ยก.ทร.
รอง จก.กร.ทอ.
ผอ.คพศ.๑๒ สกพศ.๒ สนง.กพศ.รอ.
ผบก.ศฝร.ภ.๒
ผบก.อก.ภ.๓

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันอังคำร ที่ รอว.ทหำรบก
๑๕ ธ.ค.๕๘ ๑. พล.ท.นภนต์ สร้ำงสมวงษ์

๒. พล.ท.ประวิทย์ หูแก้ว
๓. พล.ต.เกรียงไกร ไกรลำศ
๔. พล.ต.อภินันท์ คำเพรำะ
๕. พล.ต.กิตติศักดิ์ แม้นเหมือน
๖. พล.ต.อรุณนิวัช ช้ำงใหญ่
๗. พล.ต.สิริพจน์ รำไพกุล
๘. พล.ต.ฐิชำวิชญ์ ภมรพล
๙. พ.อ.สุรพล ผลพูล
๑๐. พ.อ.สมเกียรติ สัมพันธ์
๑๑. พ.อ.ธนินทร์ พู่ทองคำ
๑๒. พ.อ.ศำสตรำ ศรีเพ็ญ
๑๓. พ.อ.มำนพ สัมมำขันธ์
๑๔. พ.อ.อมฤต บุญสุยำ
๑๕. พ.อ.ศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์
๑๖. พ.อ.เกียรติพนธ์ ประทุมรัตน์
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ท.จุมพล ลุมพิกำนนท์ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.ธีรวัฒน์ ศรีชลำ ร.น.
๑๙. น.อ.ธวัช นวลปลอด ร.น.
๒๐. น.อ.ธนำนพ สิรินิตย์ ร.น.
๒๑. น.อ.โกวิท อินทร์พรหม ร.น.
๒๒. น.อ.ชยุต นำเวศภูติกร ร.น.
๒๓. น.อ.ยุทธนพงษ์ นพกุลสถิต ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. พล.อ.ท.อภิญญำ แตงอ่อน
รอว.รอ.
๒๕. น.อ.วรวัฒน์ คงมั่น
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.พงษ์ศักดิ์ นำควิจิตร
๒๗. พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก

ตำแหน่ง

ผบ.ศอว.ศอพท.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผบ.พล.ช.
ผช.ผอ.สนผ.กห.
เสธ.ทน.๓
เสธ.รร.จปร.
ผอ.สนข.ขว.ทบ.
ผทค.ทบ.
ผอ.กจห.สส.ทหำร
รอง ผอ.สนป.วท.กห.
รอง ผอ.สสน.นทพ.
เสธ.พล.ร.๑๑
รอง ผอ.ศทท.
รอง ผบ.ร.๒๑ รอ.
รอง เสธ.พล.พัฒนำ ๓
ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
รอง เสธ.ทร.
ผอ.ศบพ.พธ.ทร.
รอง ผอ.สปก.สสท.ทร.
รอง ผบ.กฟก.๑ กร.
รอง ผบ.นสร.กร.
เสธ.กปก.ทรภ.๓
รอง ผอ.กวจพ.กพช.อร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
รอง ผอ.สปภ.๑ สนง.รปภ.รอ.
รอง ผบช.ตชด.
รอง ผบช.ศ.

หน้ำ ๑๕ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันพุธ ที่ รอว.ทหำรบก
๑๖ ธ.ค.๕๘ ๑. พล.ท.รุจ กสิวุฒิ

๒. พล.ท.ธิวำ เพ็ญเขตกรณ์
๓. พล.ต.กิตติภพ มนูญนิมิต
๔. พล.ต.มำนพ อินทรแพทย์
๕. พล.ต.ปิยวัฒน์ ภู่สวรรค์
๖. พล.ต.วัลลภ แดงใหญ่
๗. พล.ต.อรรถ สิงหัษฐิต
๘. พล.ต.ปรำกำร ปทะวำนิช
๙. พ.อ.จิรเดช กมลเพ็ชร
๑๐. พ.อ.เอกศิษฐ์ ใจตรงฉัตรพงศ์
๑๑. พ.อ.วิสิษฐ์ ทรัพย์สิน
๑๒. พ.อ.วิทยำ สุวรรณดี
๑๓. พ.อ.กฤษติจักร ชะนะเกตุ
๑๔. พ.อ.เอกอนันต์ เหมะบุตร
๑๕. พ.ท.วรเชษฐ ชื่นจันทน์แดง
๑๖. พ.ท.รัชกฤช แดงไธสง
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณำ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.วุฒิศักดิ์ คงนำวัง ร.น.
๑๙. น.อ.เกริกไชย วจนำภรณ์ ร.น.
๒๐. น.อ.วิจิตร ตันประภำ ร.น.
๒๑. น.อ.คมสัน สอนสุภำพ ร.น.
๒๒. น.อ.กรจักร์ ยศธสำร ร.น.
๒๓. น.ท.ทันสิษฐ์ ศิริไล ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. พล.อ.ท.สุรพันธ์ สุวรรณทัต
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.ชัชวรินทร์ วิจำรณ์อักษรสิทธิ์
นรว.
๒๖. พล.ต.ท.กิตติสัณห์ เดชสุนทรวัฒน์
๒๗. พล.ต.ต.นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์

ตำแหน่ง

รอง ผอ.ศอพท.
จก.ขว.ทหำร
รอง จก.กร.ทหำร
ผอ.สตป.สจร.ทหำร
ผทค.ทบ.
ผบ.รร.สธ.ทบ.
ผบ.มทบ.๒๑๐
ผบ.ศสร.
รอง ผบ.พล.ม.๑
รอง ผอ.สนภ.๕ นทพ.
เสธ.มทบ.๓๕
เสธ.มทบ.๑๔
นปก.ประจำ ขว.ทบ.
รอง ผอ.สสน.บก.ทบ.
ผบ.ส.พัน.๑๓
ผบ.ร.๑๓ พัน.๑
รอง จก.อศ.
ผทค.ทร.
รอง ผอ.สยป.ทร.
รอง ผอ.สำนักกำรข่ำว ขว.ทร.
ประจำ นย.
รอง ผอ.กพก.ยก.ทร.
ผบ.พัน.กรม นนร.รอ.รร.นร.
รอง ผบ.คปอ.
นำยทหำรรักษำควำมปลอดภัย
ชรภ.๔ สปภ.๑ สนง.รปภ.รอ.
จตร.(สบ ๘)
รอง ผบช.สกพ.

หน้ำ ๑๖ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันพฤหัสบดี รอว.ทหำรบก
ที่ ๑๗ ธ.ค.๕๘ ๑. พล.ท.ชุติกรณ์ สีตบุตร

๒. พล.ท.จรูญ แป้นแก้ว
๓. พล.ต.รังสรรค์ ฤทธิ์ประเสริฐ
๔. พล.ต.ปัญญำ จันทร์ถนอมสุข
๕. พล.ต.ธรำธร ใจดี
๖. พล.ต.เดชดนัย แสนรักษ์
๗. พล.ต.อชิร์ฉัตร โรจนะภิรมย์
๘. พล.ต.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
๙. พ.อ.นภดล ศรีตระกูล
๑๐. พ.อ.วิชิตชัยพ์ วงค์สังข์
๑๑. พ.อ.ชำญชัย เอมอ่อน
๑๒. พ.อ.อัครภณ ทองสุทธิ์
๑๓. พ.อ.เพชรนรินทร์ โชติพินิจ
๑๔. พ.อ.ศักดิ์สิทธิ์ รื่นนอก
๑๕. พ.อ.สุรสีห์ ศรีวนิชย์
๑๖. พ.ท.กริช บุญเกิด
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ท.พัลลภ ทองระอำ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.สมัย ใจอินทร์ ร.น.
๑๙. น.อ.สมพงษ์ นำคทอง ร.น.
๒๐. น.อ.สุรเชษฎ์ ถำวรขจรศิริ ร.น.
๒๑. น.อ.ปิยะ อำจมุงคุณ ร.น.
๒๒. น.อ.สุรกิจ โพธิ์งำม ร.น.
๒๒. น.ท.พิพัฒน์ กำรจันดำ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. พล.อ.ท.วิเชียร ธรรมำธร
รอว.รอ.
๒๕. น.อ.สุนทร สมภูมิ
นรว.
๒๖. พ.ต.อ.ดิเรก ปลั่งดี
๒๗. พ.ต.อ.นันทวุฒิ สุวรรณละออง

ตำแหน่ง

หน้ำ ๑๗ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

หน.สน.ปล.กห.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.ทบ.
ผทค.ทบ.
ผอ.สบป.สบ.ทหำร
ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
สำนักงำนผู้บังคับบัญชำ ทบ.
ผบ.มทบ.๒๒
ผบ.พล.ม.๒ รอ.
รอง ผบ.ศซส.สพ.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๓๑๐
รอง ผบ.มทบ.๒๘
ผบ.นพค.๕๓ สนภ.๕ นทพ.
ผบ.ช.๑ รอ.
หก.กกบ.มทบ.๑๕
ผช.ผอ.ส่วนปฏิบัติกำร ศปภอ.ทบ.
หน.ฝขว.พล.ร.๒ รอ.
จก.กพร.ทร.
ผช.ผอ.ฝ่ำยผลิต อจปร.อร.
รอง เสธ.ทรภ.๓
ผอ.กปศ.ยศ.ทร.
ผอ.กสธร.วสท.สปท.
ผบ.ร.ล.สำยบุรี มว.เรือที่ ๒ กฟก.๒ กร.
ผบ.ร.ล.นรำธิวำส มว.เรือที่ ๑ กตอ.กร.
จก.กพ.ทอ.
หน.ชรภ.๗ สปภ.๒ สนง.รปภ.รอ.
รอง ผบก.ทล.
รอง ผบก.ภ.จว.นครนำยก

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันศุกร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๑๘ ธ.ค.๕๘ ๑. พล.ท.อรรคเดช ครุธเวโช

๒. พล.ท.ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้ำ
๓. พล.ท.ณัฐพล นำคพำณิชย์
๔. พล.ต.เกรียงไกร สุบิน
๕. พล.ต.เลอชัย เฉลยปรำชญ์
๖. พล.ต.หรรษยศ จันทศิริพัฒน์
๗. พล.ต.ไชยอนันต์ คำชุ่ม
๘. พล.ต.ชวกำร คมคำย
๙. พ.อ.สมพงษ์ เภำพูล
๑๐. พ.อ.วิชัย ธำรีฉัตร
๑๑. พ.อ.ดิเรก บงกำร
๑๒. พ.อ.สมศักดิ์ ทรัพย์อนันต์
๑๓. พ.อ.ชำตรี มณีพงษ์
๑๔. พ.อ.กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ
๑๕. พ.อ.ชำตรี สีผึ้ง
๑๖. พ.ท.สุทธิชัย พร้อมเจริญ
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ต.สุทธิไชย รังสิโรดม์โกมล ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ จำตกำนนท์ ร.น.
๑๙. น.อ.ประธำน ธรรมมำสถิตย์ ร.น.
๒๐. น.อ.เอก สำรสำส ร.น.
๒๑. น.อ.สำยัณห์ ไอยรำรัตน์ ร.น.
๒๒. น.อ.จรัญวีร์ ญำดี ร.น.
๒๓. น.อ.นิยม พึ่งโต ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. น.อ.ก้องเกียรติ อำรีรักษ์
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.ศิรินท์ เกษมทิตย์
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์
๒๗. พล.ต.ต.ธวัชชัย ยิ่งเจริญสุข

ตำแหน่ง

หน้ำ ๑๘ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

ปษ.สป.
ผบ.นสศ.
จก.ยก.ทบ.
ผทค.สป.
ผทค.บก.ทท.
ผทค.ทบ.
ผช.หน.ฝสธ.ประจำ รอง ปล.กห.
ผชก.ทบ.
รอง ผอ.สยย.ทหำร
รอง จก.กส.ทบ.
ผอ.กอง ขว.ทบ.
รอง จก.ขส.ทบ.
เสธ.มทบ.๓๙
ผบ.ป.๔
ผบ.ช.พัน.๑๑๑
ผบ.ป.พัน.๑๐๒ รอ.
จก.อล.ทร.
ผทค.ทร.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
รอง ผอ.อรม.อร.
รอง ผบ.พล.นย.
เสธ.กปก.ทรภ.๑
รอง เสธ.กฝร.กร.
รอง ผอ.รวท.อท.ศอพท.
รอง ผอ.คพศ.๒๐ สกพศ.๓ สนง.กพศ.รอ.
รอง ผบช.น.
รรท.ผบก.ศฝร.ภ.๑

วัน เดือน ปี
วันเสำร์ ที่
๑๙ ธ.ค.๕๘

ยศ – นำม

รอว.ทหำรบก
๑. พล.ท.สิบทิศ อักษรำนุเครำะห์
๒. พล.ท.พฤษภะ สุวรรณทัต
๓. พล.ท.ทิวะพร ชะนะพะเนำว์
๔. พล.ต.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์
๕. พล.ต.พัฒนำ คุ้มเปลี่ยน
๖. พล.ต.อำวุธ เอมวงศ์
๗. พล.ต.ทำนุ โพธิ์งำม
๘. พล.ต.คุณวุฒิ หมอแก้ว
๙. พ.อ.สุชำติ ทับทิมแดง
๑๐. พ.อ.พงษ์ศักดิ์ หมื่นกล้ำหำญ
๑๑. พ.อ.จีรัชญ์ บุญชญำ
๑๒. พ.อ.ชัยวิวัฒน์ พรหมพูล
๑๓. พ.อ.พฤกกษ์ เอกพันธ์
๑๔. พ.อ.ฉกำจพงษ์ หงษ์ทอง
๑๕. พ.อ.ยุทธนำ สุนทรมณี
๑๖. พ.ท.สุขสันติ์ พลหล้ำ
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ท.ฐำนันดร์ เข็มเพ็ชร ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.สุธรรม อยู่ดี ร.น.
๑๙. น.อ.ภำณุวัชร กองจินดำ ร.น.
๒๐. น.อ.ภูมิพันธุ์ นิลกำแหง ร.น.
๒๑. น.อ.เกษม หวลบุตตำ ร.น.
๒๒. น.อ.อมรเทพ บุญยงค์ ร.น.
๒๓. น.อ.เธียรชัย ภู่กำรุณย์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. น.อ.กระมล ทองประมูล
รอว.รอ.
๒๕. น.อ.สมเจตน์ กระบวนรัตน์
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.ณรงค์วิทย์ พ่วงเภตรำ
๒๗. พ.ต.อ.พงศ์วิษณุ ท่อแก้ว

ตำแหน่ง

หน้ำ ๑๙ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

ปษ.สปท.
รอง ผอ.ศอพท.
หน.ฝสธ.รอง ผบ.ทสส.
รอง จก.ยศ.ทบ.
รอง จก.ยบ.ทหำร
รอง จก.สพ.ทบ.
ผอ.สนภ.๓ นทพ.
รอง มทภ.๔
รอง ผอ.สวฝ.ยก.ทหำร
ผอ.กอง ยก.ทบ.
รอง ผบ.พล.พัฒนำ ๔
ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ.
ผอ.กกพ.สส.ทหำร
รอง ผบ.ม.๖
เสธ.ป.๑ รอ.
ผบ.พัน.กรม นนร.รอ.รร.จปร.
รอง ผบ.กร.
ผทค.ทร.
รอง ผอ.ศบพ.พธ.ทร.
นำยทหำรปฏิบัติรำชกำรพิเศษ กพ.ทร.
รอง จก.กรง.ฐท.สส.
ผอ.กธก.บก.ยศ.ทร.
ประจำ นย.
รอง เสธ.วสท.สปท.
ผอ.กกง.สยบ.รอ.
รรท.รอง ผบก.สง.ก.ตร.
ผกก.ฝ่ำยปฏิบัติกำร ๓ บก.ถปภ.สง.นรป.

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันอำทิตย์ ที่ รอว.ทหำรบก
๒๐ ธ.ค.๕๘ ๑. พล.ท.นพพงษ์ กิจรัตนำ

๒. พล.ท.สุรพล วันเพ็ญ
๓. พล.ท.โชคดี เกตสัมพันธ์
๔. พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
๕. พล.ต.ชยำงกูร ธีรจันทรำงกูร
๖. พล.ต.สุริศร์ สุขชุ่ม
๗. พล.ต.ธรำกฤต ทับทองสิทธิ์
๘. พล.ต.ชนำวุธ บุตรกินรี
๙. พ.อ.ศุภฤกษ์ สถำพรผล
๑๐. พ.อ.สิทธิเจตน์ วงษ์ไหลทอง
๑๑. พ.อ.เรืองศักดิ์ อรรคทิมำกูล
๑๒. พ.อ.ณรงค์ชัย ไชยชนะ
๑๓. พ.อ.บพิธ ไทยสมัคร
๑๔. พ.อ.วีรพจน์ สุภธีระ
๑๕. พ.อ.วิทูร โพธิ์ร่มชื่น
๑๖. พ.ท.สมพงษ์ สุขประดิษฐ
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ต.นพดล เรืองสมัย ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.จักรกฤษณ์ เสขะนันทน์ ร.น.
๑๙. พล.ร.ต.สุรพงษ์ เผือกน้อย ร.น.
๒๐. น.อ.โกเมศ สะอำดเอี่ยม ร.น.
๒๑. น.อ.สุเทพ ปุจฉำกำร ร.น.
๒๒. น.อ.อัชฌบูรณ์ เซ็นพำนิช ร.น.
๒๓. น.อ.ชัยรัตน์ เพ็งคง ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. พล.อ.ต.กีรติ วรทรัชต์
รอว.รอ.
๒๕. น.อ.ประพันธ์ วงศ์แย้ม ร.น.
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ
๒๗. พ.ต.อ.พิสิฎฐ โปรยรุ่งโรจน์

ตำแหน่ง

หน้ำ ๒๐ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

ปษ.สป.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ปษ.สป.
ผบ.ศม.
ผทค.สป.
รอง ผบ.นรด.
ผบ.มทบ.๒๓
ผอ.สฝศ.ยก.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๓๑
รอง ผอ.สยธ.สสน.สป.
รอง ผบ.มทบ.๑๗
ผอ.กผค.สยย.ทหำร
ผอ.กอง ศทท.
เสธ.ช.๑ รอ.
เสธ.ม.๕ รอ.
หน.ฝกบ.พล.ม.๒ รอ.
ผอ.สตน.ทร.
ผทค.ทร.
รอง เสธ.กร.
รอง ผอ.สวพ.ทร.
เสธ.กบฮ.กร.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
รอง ผอ.กผค.จร.ทร.
ผช.หน.คณะ ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
ผอ.คพศ.๑๕ สกพศ.๒ สนง.กพศ.รอ.
รรท.ผบก.ส.๓
รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันจันทร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๒๑ ธ.ค.๕๘ ๑. พล.ท.สุรชัย ศุภวัชระ

๒. พล.ท.พลรบ โชคระดำ
๓. พล.ท.ชัยยันต์ จิตต์ทำ
๔. พล.ต.วิทยำ ขันธอุบล
๕. พล.ต.พรเทพ กลัมพสุต
๖. พล.ต.กฤษณ์โยธิน ศศิพัฒนวงษ์
๗. พล.ต.วรวุธ เอี่ยมอำภำ
๘. พล.ต.นุชิต ศรีบุญส่ง
๙. พ.อ.สมควร วงษ์เวียงจันทร์
๑๐. พ.อ.ไพ น้ำเจริญ
๑๑. พ.อ.อนุชำ ยันตรปกรณ์
๑๒. พ.อ.ยุทธชัย เทียรทอง
๑๓. พ.อ.ชวนำกร ผดุงกิจ
๑๔. พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน
๑๕. พ.อ.สมบัติ จินดำศรี
๑๖. พ.ท.นิโรธ ทองม่วง
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ท.จักรวัฒน์ นกจันทร์ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.คงคำ เทพกุญชร ร.น.
๑๙. พล.ร.ต.จำรึก สมรรคบุตร ร.น.
๒๐. น.อ.เกรียงไกร ศุภมำนพ ร.น.
๒๑. น.อ.ประกำยพฤกษ์ ศรีฟ้ำ ร.น.
๒๒. น.อ.คณำชำติ พลำยเพ็ชร์ ร.น.
๒๓. น.อ.ภำคภูมิ หมื่นศรี ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. พล.อ.ต.สุรพล เถำปฐม
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.จีรวัฒน์ ถนอมกุลบุตร
นรว.
๒๗. พล.ต.ท.สุรพล พินิจชอบ
๒๖. พล.ต.ต.อภิชำต สุริบุญญำ

ตำแหน่ง

หน้ำ ๒๑ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

ผทค.พิเศษ สป.
จก.พธ.ทบ.
ปษ.บก.ทท.
ผอ.สกร.กร.ทหำร
ผทค.ทบ.
ผทค.ทบ.
ผทค.สป.
ผอ.สนย.สนผ.กห.
รอง เสธ.นรด.
รอง ผอ.สบพ.กบ.ทบ.
รอง ผอ.สทพ.นทพ.
รอง ผบ.มทบ.๑๔
ผบ.นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ.
ผบ.นพค.๒๖ สนภ.๒ นทพ.
รอง ผบ.ม.๖
ผบ.ม.พัน.๔ รอ.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผทค.ทร.
ผทค.ทร.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
รอง ผบ.กตอ.กร.
รอง ผอ.สสน.สสท.ทร.
รอง ผบ.กรม สห.ทร.
รอง จก.ทสส.ทอ.
ผอ.คพศ.๑๖ สกพศ.๒ สนง.กพศ.รอ.
ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.
ผบก.ตท.

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันอังคำร ที่ รอว.ทหำรบก
๒๒ ธ.ค.๕๘ ๑. พล.ท.ถเกิงกำนต์ ศรีอำไพ

๒. พล.ท.นิติพัฒน์ กฤดิสวนสมบัติ
๓. พล.ต.ประจัญ คำแดง
๔. พล.ต.สนอง ชูดวง
๕. พล.ต.ปรำโมทย์ สินสมบูรณ์
๖. พล.ต.ปิยะพงษ์ ปูรณโชติ
๗. พล.ต.หัสฎี วงศ์อิศเรศ
๘. พล.ต.วิธัต เสมำชัย
๙. พ.อ.อนุชำ ชุ่มคำ
๑๐. พ.อ.ชำตรี กำญจนประโชติ
๑๑. พ.อ.ปรเมศวร์ กันมินทร์
๑๒. พ.อ.อุกฤษฏ์ นุตคำแหง
๑๓. พ.อ.ปรำโมทย์ นำคจันทึก
๑๔. พ.อ.พิพัฒน์ ศรีทองพิมพ์
๑๕. พ.ท.สุรศักดิ์ สุขแสง
๑๖. พ.ท.ชำติตระกำร เนำว์วิจิตร
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ท.เอกศักดิ์ ทุกข์สูญ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.พฤหัส รัชฎำ ร.น.
๑๙. พล.ร.ต.กิตติโศภณ โตสมบัติ ร.น.
๒๐. น.อ.ปนต สุขนิจรัญ ร.น.
๒๑. น.อ.เกียรติกุล เทียนสุวรรณ ร.น.
๒๒. น.อ.กฤษณะ กุณฑียะ ร.น.
๒๓. น.อ.วิชชุ บำรุง ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. น.ท.นภำพล อัคนิทัต
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.เดโช กลิ่นประชำ
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.ดำรัส วิริยะกุล
๒๗. พ.ต.อ.ชูศักดิ์ เตชะรักษ์พงษ์

ตำแหน่ง

หน้ำ ๒๒ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

จก.วท.กห.
ผทค.พิเศษ สป.
ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
สำนักงำนผู้บังคับบัญชำ ทบ.
ผทค.ทบ.
ผอ.สกพ.ทบ.
ผทค.ทบ.
รอง จก.ผท.ทหำร
ผทค.บก.ทท.
รอง ลก.ทบ.
รอง ผอ.สนผพ.กพ.ทหำร
ผอ.ส่วนปฏิบัติกำร ศปภอ.ทบ.
รอง ผบ.พล.ร.๔
รอง ผบ.มทบ.๒๑๐
รอง ผบ.ร.๑๗
ผบ.ร.๑๗ พัน.๒
หน.สพ.ทบ.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผชก.ทร.
ผทค.ทร.
รอง ผอ.สงป.สปช.ทร.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
รอง ผบ.ฐท.พง.ทรภ.๓
ผบ.มว.เรือที่ ๒ กทบ.กร.
ผบ.พัน.อย.บน.๒
ผอ.คพศ.๑๙ สกพศ.๓ สนง.กพศ.รอ.
รรท.ผบก.ภ.จว.ระนอง
รอง ผบก.น.๘

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันพุธ ที่ รอว.ทหำรบก
๒๓ ธ.ค.๕๘ ๑. พล.ท.กำรุณ ขุนสูงเนิน

๒. พล.ท.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม
๓. พล.ต.สนธยำ ศรีเจริญ
๔. พล.ต.ชัยยุทธ หมื่นสำยญำติ
๕. พล.ต.ปิยวัฒน์ นำควำนิช
๖. พล.ต.โอภำส อุตตรนคร
๗. พล.ต.ดำรงค์ ตัณฑะผลิน
๘. พล.ต.นันทวัฒน์ ศรีสุพพัตพงษ์
๙. พ.อ.ศรำวุธ วังธะพันธ์
๑๐. พ.อ.สำธิต ศรีสุวรรณ
๑๑. พ.อ.วีรวัฒน์ ทองมั่นคง
๑๒. พ.อ.ชญำนิน ผิรังคะเปำระ
๑๓. พ.อ.สุดชำย ศรีเพ็ญ
๑๔. พ.อ.นรินทรักษ์ เชษฐศิริ
๑๕. พ.อ.ศักดิ์ระวี พึ่งเย็น
๑๖. พ.ท.ภูษิต คล้ำยหิรัญ
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ท.วีระพันธ์ บำงท่ำไม้ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.ไชยชนะ อำทมำท ร.น.
๑๙. พล.ร.ต.วศิน บุญเนือง ร.น.
๒๐. น.อ.บรรพต เนตรกระจ่ำง ร.น.
๒๑. น.อ.สมชำย แท่นนิล ร.น.
๒๒. น.อ.ธงชัย คุ้มกัน ร.น.
๒๓. น.อ.กฤษฎำ รัตนสุภำ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. พล.อ.ต.นพรัตน์ จรรยำสวัสดิ์
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.ชนะพงษ์ ทองทวน
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.สุรเดช เด่นธรรม
๒๗. พ.ต.อ.ธนธัช น้อยนำค

ตำแหน่ง

ผทค.พิเศษ ทบ.
ผบ.ศรภ.
ผบ.พล.ร.๖
ผทค.ทบ.
ผทค.ทบ.
ผทค.ทบ.
ผอ.สนข.ขว.ทหำร
ผทค.สป.
รอง จก.ยย.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๓๒
รอง ผบ.มทบ.๑๒
ผอ.กกบ.สส.ทหำร
ผอ.กสน.สสก.ทหำร
รอง ผบ.ส.๑
เสธ.กรม นนร.รอ.รร.จปร.
หน.ฝยก.ศปภอ.ทบ.
ผทค.พิเศษ ทร.
จก.กรง.ฐท.สส.
ผบ.ฐท.สข.ทรภ.๒
รอง จก.จร.ทร.
รอง ผบ.กบร.กร.
เสธ.กยพ.กร.
รอง เสธ.ทรภ.๓
ผช.ผบ.ศรภ.
ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ รอ.
รรท.ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ
รอง ผบก.อคฝ.

หน้ำ ๒๓ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันพฤหัสบดี รอว.ทหำรบก
ที่ ๒๔ ธ.ค.๕๘ ๑. พล.ท.ผณิศวร จันทวรินทร์

๒. พล.ท.ชัยวัฒน์ พิชัยณรงค์
๓. พล.ท.สุวัฒน์ เจียมอ่อน
๔. พล.ต.เถกิงเดช คุ้มประยูร
๕. พล.ต.เบ็ญจรงค์ บริสุทธิพันธุ์
๖. พล.ต.กิตติพงศ์ วงศ์ข้ำหลวง
๗. พล.ต.มโน นุชเกษม
๘. พล.ต.กันตภณ อัครำนุรักษ์
๙. พ.อ.ผณินทร ปัทมโรจน์
๑๐. พ.อ.เชษฐำ ตรงดี
๑๑. พ.อ.ชิติพัทธ์ บุญช่วย
๑๒. พ.อ.ธิติวัฒน์ ฐิติพบร่มเย็น
๑๓. พ.อ.สุวัฒน์ ทองใบ
๑๔. พ.อ.จิรวุฒิ อัมพุนันทน์
๑๕. พ.ท.อภิชำติ วรรณำเรศน์
๑๖. พ.ท.พัสกร เกษสมบูรณ์
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ท.สัมพันธ์ สุนทรครุธ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.อำรักษ์ แก้วเอี่ยม ร.น.
๑๙. น.อ.ระพีพงษ์ โสวรรณ ร.น.
๒๐. น.อ.เลอศักดิ์ คชนันทน์ ร.น.
๒๑. น.อ.ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ร.น
๒๒. น.อ.มรุเดช บุญนิตย์ ร.น.
๒๓. น.ท.นพศิษฐ์ เพียรชอบ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. น.อ.ชัชพิมุข อินแสน
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.ธีรสำสน์ แสงแก้ว
นรว.
๒๗. พล.ต.ต.อภิรัต นิยมกำร
๒๖. พล.ต.ต.วิชัย เกษมวงศ์

ตำแหน่ง

หน้ำ ๒๔ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

ปษ.สป.
ปษ.สป.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
รอง จร.ทหำร
ผทค.ทบ.
ผทค.บก.ทท.
รอง จก.ทสอ.กห.
รอง มทน.๑
รอง เสธ.นสศ.
ผบ.รพศ.๒
รอง หน.ศอปข.สนผ.กห.
ผบ.นพศ.นทพ.
รอง เสธ.มทบ.๔๔
หก.กขว.มทบ.๑๑
รอง หก.กกร.มทบ.๑๔
ผบ.ม.พัน.๒๕ รอ.
ปช.ทร.
ผอ.กทส.ฐท.สส.
รอง ผอ.ศสท.สปช.ทร.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
ประจำ ขว.ทร.
ผอ.กกบ.สนผ.สสท.ทร.
นกขร.ฝ่ำย กขร.บก.พล.นย.
หก.กพภ.กรม นนอ.รอ.รร.นนก.
รอง ผอ.สกพศ.๑ สนง.กพ.รอ.
รอง ผบช.สตม.
รรท.รอง ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันศุกร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๒๕ ธ.ค.๕๘ ๑. พล.ท.สุรสิทธิ์ ถนัดทำง

๒. พล.ท.สุทธินันท์ ชมภูจันทร์
๓. พล.ท.ธนเดช เหลืองทองคำ
๔. พล.ต.สมเกียรติ วรรณพิรุณ
๕. พล.ต.พจงเจตน์ มีปิ่น
๖. พล.ต.สุพจน์ บูรณจำรี
๗. พล.ต.พหล แก้วพรรณนำ
๘. พล.ต.อัศวิน บุญธรรมเจริญ
๙. พ.อ.พงศ์พันธ์ ตรีวิมล
๑๐. พ.อ.เริงฤทธิ์ บัญญัติ
๑๑. พ.อ.สุวัฒน์ สมบูรณ์ทรัพย์
๑๒. พ.อ.ดำรง สุ่มสังข์
๑๓. พ.อ.อภิวิศน์ สุธรรมวรโรจน์
๑๔. พ.อ.ปิยวัฒน์ สุประกำร
๑๕. พ.อ.ยุทธนำม เพชรม่วง
๑๖. พ.ท.กฤชณัท ม่วงมณี
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ท.สุธีพงศ์ แก้วทับ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.เกรียงเดช รัตนปัญญำกุล ร.น.
๑๙. น.อ.ทวี ทองประยูร ร.น.
๒๐. น.อ.วรพงษ์ ทองเรือง ร.น.
๒๑. น.อ.ประวิณ จิตตินันทน์ ร.น.
๒๒. น.อ.สุรพงศ์ เจริญวัฒนสุข ร.น.
๒๓. น.อ.ธวัชชัย ม่วงคำ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. น.อ.ไชยวัฒน์ กำศโอสถ
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.วันชัย พลอยมุข
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.ปรีชำ เจริญสหำยำนนท์
๒๗. พล.ต.ต.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร

หน้ำ ๒๕ ใน ๓๑ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ

รอง ผบ.สปท.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
จก.กบ.ทบ.
ผอ.สยย.ทหำร
รอง จก.สส.
ผบ.มทบ.๓๖
ผอ.สวม.วปอ.สปท.
ผบ.มทบ.๑๘
รอง ผอ.สบง.สปช.ทบ.
รอง ผอ.สนย.สนผ.กห.
รอง จก.ยย.ทบ.
รอง ผอ.สนภ.๒ นทพ.
ผบ.นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ.
รอง ผบ.ม.๗
รอง ผบ.ร.๕
หน.ฝกพ.พล.ม.๓
หน.ฝสธ.รอง ผบ.ทสส.
ผทค.ทร.
รอง จก.อล.ทร.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
รอง ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.
รอง ผอ.สสร.กบ.ทหำร
เสธ.กฝร.
รอง เสธ.สพ.ทอ.
รอง ผอ.คพศ.๑๗ สกพศ.๓ สนง.กพศ.รอ.
รรท.รอง ผบช.น.
รรท.ผบก.ตม.๒

วัน เดือน ปี
วันเสำร์ ที่
๒๖ ธ.ค.๕๘

ยศ – นำม

รอว.ทหำรบก
๑. พล.ท.ไมตรี เตชำนุบำล
๒. พล.ท.ปณต แสงเทียน
๓. พล.ท.อภิชำติ อุ่นอ่อน
๔. พล.ต.กนิษฐ์ ชำญปรีชญำ
๕. พล.ต.ธำร ธรรมสกุล
๖. พล.ต.ณัฏฐ์สิทธิ์ ละแมนชัย
๗. พล.ต.สุนัย ประภูชะเนย์
๘. พล.ต.กิตติเชษฐ์ ศรดิษฐพันธ์
๙. พ.อ.ภำนุวัฒน์ เหนียวแน่น
๑๐. พ.อ.พูลลำภ ยะตินันท์
๑๑. พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์
๑๒. พ.อ.โสภณ นันทสุวรรณ
๑๓. พ.อ.ปรมินทร์ ทวีสุข
๑๔. พ.อ.มงคล หอทอง
๑๕. พ.อ.เอกพล จูฑะพันธุ์
๑๖. พ.อ.สิทธิศักดิ์ พรหมดิเรก
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ต.ธีระพงษ์ มูลละ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.ชุมศักดิ์ นำควิจิตร ร.น.
๑๙. พล.ร.ต.ชนินทร์ ผดุงเกียรติ ร.น.
๒๐. น.อ.วัตรกิจ ยกสวัสดิ์ ร.น.
๒๑. น.อ.เชำวลิต จำดฤทธิ์ ร.น.
๒๒. น.อ.วินัย สุขต่ำย ร.น.
๒๓. น.อ.ไมตรี บุตรบุรี ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. น.อ.ธำดำ เคี่ยมทองคำ
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.องอำจ สุขมณี
นรว.
๒๖. พ.ต.อ.ยุทธพล แก้วเจริญ
๒๗. พ.ต.อ.ชัยน์วัฒน์ อรัญวัฒน์

ตำแหน่ง

หน้ำ ๒๖ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

ผทค.พิเศษ ทบ.
จก.ขว.ทบ.
ผอ.สสน.สป.
ผบ.ขกท.
ผทค.บก.ทท.
ผทค.ทบ.
ผบ.พล.รพศ.๑
ผทค.สป.
รอง ผบ.มทบ.๓๒
ผอ.กอง ศคย.ทบ.
รอง ผบ.พล.ร.๗
ผบ.ร.๔
ผบ.ร.๑๑๒
รอง ผบ.ร.๘
ผบ.ส.๑ พัน.๑๐๑
เสธ.ม.๗
รอง ผอ.อจปร.อร.
จก.กง.ทร.
เสธ.ทรภ.๑
รอง ผบ.กทบ.กร.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
รอง ผอ.สนผ.สสท.ทร.
รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.
รอง จก.กง.ทอ.
หน.ชรภ.๘ สปภ.๒ สนง.รปภ.รอ.
รอง ผบก.ตชด.ภำค ๓
รอง ผบก.น.๘

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันอำทิตย์ ที่ รอว.ทหำรบก
๒๗ ธ.ค.๕๘ ๑. พล.ท.ธรณิศวร์ โรจนสุวรรณ

๒. พล.ท.ยอดชัย ยั่งยืน
๓. พล.ท.สุพัฒน์ ภูตินำถ
๔. พล.ต.กำรุญ รัตนสุวรรณ
๕. พล.ต.สำธิต สิงห์สมบุญ
๖. พล.ต.ยุทธ พรหมพงษ์
๗. พล.ต.ชวลิต พงษ์พิทักษ์
๘. พล.ต.บุญยืน อินกว่ำง
๙. พ.อ.ณัฐพัชร์ หลักทรัพย์
๑๐. พ.อ.ปรีชำ สำลีผล
๑๑. พ.อ.ยงยุทธ ธะประวัติ
๑๒. พ.อ.วินัย เจริญศิลป์
๑๓. พ.อ.เกรียงศักดิ์ วัฒนเกริก
๑๔. พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ
๑๕. พ.ท.ศุภชัย โยคนิตย์
๑๖. พ.ท.นพพร สิงห์ศักดำ
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ท.ประยุธ ภู่เทียน ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.ชำลี สว่ำงใจ ร.น.
๑๙. น.อ.พินิจ ชื่นรุ่ง ร.น.
๒๐. น.อ.อุทัย ชีวะสุทธิ ร.น.
๒๑. น.อ.สุระศักดิ์ สิงขรวัฒน์ ร.น.
๒๒. น.อ.เชษฐำ คุ้มเจริญ ร.น.
๒๓. น.ท.สมชำย บัวงำม ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. พล.อ.ท.กัลชำญ หอมไกรลำศ
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.พงศ์ธร พันลึกเดช
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.ธนังค์ บุรำนนท์
๒๗. พ.ต.อ.สุวิทย์ แก้วกัลยำ

ตำแหน่ง

หน้ำ ๒๗ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

หน.ปสท.กับ กต.สนผ.กห.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
รอง มทน.๓
ผชก.สป.
ผช.ผอ.สนผ.กห.
ผบ.มทบ.๑๖
ผบ.มทบ.๓๑
รอง เสธ.วสท.สปท.
รอง ผอ.สนภ.๔ นทพ.
รอง ผบ.ศคย.ทบ.
เสธ.มทบ.๒๗
รอง ผบ.ร.๑๕๒
หก.กกบ.มทบ.๓๑๐
ประจำ ศร.
หน.ฝผคง.พล.ร.๑๕
ผทค.พิเศษ ทร.
ผอ.ศกล.พธ.ทร.
รอง ผบ.สอ.รฝ.
ผอ.กกพศ.ฐท.สส.
ผอ.กองกลำง สสท.ทร.
ประจำ นย.
หน.นโยบำย กนย.สนผ.ยก.ทร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
หน.ชรภ.๑ สปภ.๑ สนง.รปภ.รอ.
รรก.รอง ผบช.ก.
รอง ผบก.ศฝต.รร.นรต.

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันจันทร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๒๘ ธ.ค.๕๘ ๑. พล.ท.นครำ สุขประเสริฐ

๒. พล.ท.ทวีวัฒน์ บูรณสิงห์
๓. พล.ต.ทวี พฤกษำไพรบูลย์
๔. พล.ต.ชำตชำย วัฒน์ธนนันท์
๕. พล.ต.สุพจน์ มำลำนิยม
๖. พล.ต.วีรชน สุคนธปฏิภำค
๗. พล.ต.ไพบูลย์ วรวรรณปรีชำ
๘. พล.ต.ณรงค์ พฤกษำรุ่งเรือง
๙. พ.อ.ฐิติเดช พงษ์สุวรรณ
๑๐. พ.อ.กุลธวัช ไว้ใจ
๑๑. พ.อ.วีรศักดิ์ พูลเกตุ
๑๒. พ.อ.สุรพล เอี้ยวสุวรรณ
๑๓. พ.อ.นิมิตต์ สุวรรณรัฐ
๑๔. พ.อ.วีรยุทธ วุฒิศิริ
๑๕. พ.ท.ทศพล ทิมสถิตย์
๑๖. พ.ต.ประวิตร ศิริวิทยรัตน์
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ต.กำญจน์ ดีอุบล ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.สมเจตน์ วันหว่ำน ร.น.
๑๙. น.อ.นิสิต ทองใบใหญ่ ร.น.
๒๐. น.อ.สยำม ลำยสำร ร.น.
๒๑. น.อ.สมภพ แสนสมรส ร.น.
๒๒. น.อ.ศศิน สวรรคทัต ร.น.
๒๓. น.อ.ศักดิ์ดำ วัฒนธรรม ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. พล.อ.ต.ปกรณ์รฐนนท์ ทิพย์พิทักษ์
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.ภิญโญ คัมภีร์พันธุ์
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.พจน์ บุญมำภำคย์
๒๗. พ.ต.อ.โชคชัย งำมวงศ์

ตำแหน่ง

หน้ำ ๒๘ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

เสธ.นทพ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง จก.กง.กห.
รอง ผบ.นสศ.
เสธ.ศตก.
ผชก.ทบ.
เสธ.พท.ศอพท.
ผบ.พล.ร.๑๑
รอง เสธ.ทน.๓
ผอ.กนผ.ขว.ทหำร
รอง ผบ.มทบ.๓๔
รอง ผบ.บชร.๑
ผบ.ป.๑ รอ.
รอง ผบ.ศปภอ.ทบ.๑
ผบ.ร.๓๑ พัน.๑ รอ.
รอง ผบ.ร.๒๑ พัน.๑ รอ.
รอง จก.ขว.ทร.
ผทค.ทร.
ผบ.มว.เรือที่ ๒ กฟก.๑ กร.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
รอง ผอ.กองแผนและพัฒนำกำลังรบ
สนผ.ยก.ทร.
ตร.ร.ล.จักรีนฤเบศร มว.เรือที่ ๑ กบฮ.กร.
รอง เสธ.สอ.รฝ.
ผทค.บก.ทท.
รอง ผอ.สกพศ.๓ สนง.กพศ.รอ.
รรท.ผบก.กต.๕ จต.
รอง ผบก.น.๘

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันอังคำร ที่ รอว.ทหำรบก
๒๙ ธ.ค.๕๘ ๑. พล.ท.พลภัทร วรรณภักตร์

๒. พล.ท.อนุรักษ์ ธิโสภำ
๓. พล.ท.ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี
๔. พล.ต.จุมพล เฉลยถ้อย
๕. พล.ต.สิรเศรษฐ์ นุชอำพันธ์
๖. พล.ต.เธียรศักดิ์ รื่นเริง
๗. พล.ต.ศุภฤกษ์ ชัยชนะ
๘. พล.ต.อำนวย จุลโนนยำง
๙. พ.อ.คัมภีร์ พงษ์วิชัย
๑๐. พ.อ.คงเอก ขยันกิจ
๑๑. พ.อ.ยงยุทธ สอนไม้
๑๒. พ.อ.ไตรเทพ ศรีพันธุ์วงศ์
๑๓. พ.อ.กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย
๑๔. พ.อ.ปรมำธร บุนนำค
๑๕. พ.อ.สุทธิศักดิ์ พรรคเจริญ
๑๖. พ.อ.รักษ์ศักดิ์ เบญจวรรณ
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ต.บรรพต เกิดภู่ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.นพรัตน์ เลิศล้ำ ร.น.
๑๙. พล.ร.ต.รณภพ กำญจนพันธุ์ ร.น.
๒๐. น.อ.นิวัธ ฮะเจริญ ร.น.
๒๑. น.อ.เกียรติกูล สุวรรณ ร.น.
๒๒. น.อ.ชนก สนทรำพรพล ร.น.
๒๓. น.ท.พจน์รัฐ พ่วงรักษ์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. น.อ.เดชอุดม คงศรี
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.วรวีย์ จันทร์เรือง
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.สุทิพย์ ผลิตกุศลธัช
๒๗. พล.ต.ต.สมสง่ำ ชรินทร์

ตำแหน่ง

หน้ำ ๒๙ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

จก.ยศ.ทบ.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
จก.พท.ศอพท.
ผอ.ศศย.สปท.
ผทค.บก.ทท.
ผช.หน.ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
รอง จก.ผท.ทหำร
ผบ.มทบ.๒๔
รอง ผอ.สบท.สปช.ทหำร
รอง ผบ.มทบ.๓๙
รอง ผบ.บชร.๒
รอง เสธ.ศตก.
รอง ผบ.พล.ร.๖
ผบ.กรม ทพ.๑๒
หน.ศร.
หก.กยก.มทบ.๔๖
รอง ผบ.ทรภ.๑
ผทค.ทร.
ผอ.ศูนย์ซ่อมสร้ำงสรรพำวุธ สพ.ทร.
รอง ผอ.กทส.ฐท.สส.
ผบ.สนบ.กบร.กร.
ผบ.กอง รปภ.ฐท.กท.กรม รปภ.นย.
รอง ผบ.กฝท.ศฝ.นย.
รอง ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.
ผอ.คพศ.๖ สกพศ.๑ สนง.กพศ.รอ.
ผบก.ภ.จว.หนองบัวลำภู
ผบก.ภ.จว.ลำพูน

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันพุธ ที่ รอว.ทหำรบก
๓๐ ธ.ค.๕๘ ๑. พล.ท.ยุทธนำ เชำวน์เชฏฐ์

๒. พล.ท.เนรมิตร มณีนุตร์
๓. พล.ท.ชำติชำย อ่อนน่วม
๔. พล.ต.คมน์ ฉิมคล้ำย
๕. พล.ต.สุทัศน์ จิตต์โสภำ
๖. พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด
๗. พล.ต.บัณฑิต สุวัฑฒน
๘. พล.ต.หทัยเทพ กีรติอังกูร
๙. พ.อ.วุฒิไกร คล้ำยวงษ์
๑๐. พ.อ.ธรณิศ นิลวิไล
๑๑. พ.อ.อชิรวิชญ์ ศรีไพบูลย์
๑๒. พ.อ.ประกำศ เพยำว์น้อย
๑๓. พ.อ.กฤช ศรีเดชำสินธุ์
๑๔. พ.อ.อำจิณ ปัทมจิตร
๑๕. พ.ท.สันติพงศ์ นำรี
๑๖. พ.ท.สมพร โตภำพ
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ต.กิตติพงศ์ รุมำคม ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.ศิริชัย เนยทอง ร.น.
๑๙. น.อ.สุขสวัสดิ์ สบำยใจ ร.น.
๒๐. น.อ.สุชำติ นำคมอญ ร.น.
๒๑. น.อ.สุรสิทธิ์ แสนครำม ร.น.
๒๒. น.อ.โยธิน ธนะมูล ร.น.
๒๓. น.ท.ทนุชำย แท่งทอง ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. น.อ.ปรำโมทย์ ศิริธรรมกุล
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.ชำติชำย ถนอมกุลบุตร
นรว.
๒๖. พล.ต.ท.สมศักดิ์ จันทะพิงค์
๒๗. พ.ต.อ.สิริชัย สิต ทรัพย์ประเสริฐ

ตำแหน่ง

หน้ำ ๓๐ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ผทค.พิเศษ สป.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.ทบ.
ผทค.บก.ทท.
ผชก.ทบ.
เสธ.นปอ.
ผทค.ทบ.
รอง ผอ.สกบ.กบ.ทบ.
รอง ผบ.ศร.
ผบ.นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ.
ผอ.กอง ขส.ทบ.
รอง ผบ.กรมพัฒนำ ๔
รอง ผบ.ม.๕ รอ.
ผบ.พัน.ซบร.กรม สน.พล.ม.๒ รอ.
ผบ.ร.๒๑ พัน.๑ รอ.
รอง ผบ.ทรภ.๓
ผอ.ศสค.อศ.
รอง หน.ฝวก.ยศ.ทร.
หน.นฝอ.สพ.ทร.
ผอ.กพ.บก.ทรภ.๑
รอง ผอ.ยก.นย.
หน.แผน กผค.สำนักนโยบำยและแผน กบ.ทร.
รอง ผอ.สกบ.กบ.ทอ.
รอง ผอ.คพศ.๑๓ สกพศ.๒ สนง.กพศ.รอ.
จตร.(สบ ๘)
ผกก.ปค.๓ บก.ปค.รร.นรต.

หน้ำ ๓๑ ใน ๓๑ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันพฤหัสบดี รอว.ทหำรบก
ที่ ๓๑ ธ.ค.๕๘ ๑. พล.ท.พิชิต บุญญำธิกำร

๒. พล.ท.ประยุทธ สีดอกพุด
๓. พล.ต.ธรรมนูญ เชี่ยวกำรปรำบ
๔. พล.ต.วิโรจน์ ศิลำอำสน์
๕. พล.ต.ณัฐชนก ศิริทีปตำนนท์
๖. พล.ต.องอำจ คุลี
๗. พล.ต.วัลลภ ฐิติกุล
๘. พล.ต.ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง
๙. พ.อ.อำนนท์ คงสุข
๑๐. พ.อ.ศักดำ วรรณโภคำ
๑๑. พ.อ.วิทยำ วรรคำวิสันต์
๑๒. พ.อ.สมศักดิ์ เครือเช้ำ
๑๓. พ.อ.ปรัชญำ เฉลิมวัฒน์
๑๔. พ.อ.อุดม แก้วมหำ
๑๕. พ.ท.วันชนะ สวัสดี
๑๖. พ.ท.เทวินทร์ ศิริปัญจนะ
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ต.ปรีชำ พงศ์สุวรรณ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.สหพงษ์ เครือเพ็ชร ร.น.
๑๙. พล.ร.ต.ยงยุทธ พร้อมพรหมรำช ร.น.
๒๐. น.อ.กิติพงษ์ เรืองเดช ร.น.
๒๑. น.อ.สุภชิต นำวีสุรพล ร.น.
๒๒. น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ร.น.
๒๓. น.ท.บรรพต ใจบรรจง ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. น.อ.อติชำติ ศิลำนนท์
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.ยุทธศักดิ์ กรีนิกร
นรว.
๒๖. พล.ต.ท.วรวิทย์ ลิปิพันธ์
๒๗. พล.ต.ต.สัญชัย สุนทรบุระ

ตำแหน่ง

ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ผอ.สสน.นทพ.
จก.วศ.ทบ.
เสธ.ทภ.๒
ผทค.ทบ.
ผบ.พล.พัฒนำ ๔
ผอ.สจว.สปท.
รอง ผอ.สนข.ขว.ทบ.
รอง ผบ.ศร.
รอง ผบ.มทบ.๓๘
ผอ.กอง กช.
รอง ผอ.ศรค.ทสอ.กห.
รอง ผบ.ม.๑ รอ.
ผบ.พัน.กรม นนร.รอ.รร.จปร.
ผบ.พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.๒ รอ.
รอง จก.สสท.ทร.
ผอ.ศวพท.วท.กห.
ผช.หน.ฝสธ.ประจำ ผบ.ทร.
รอง จก.กรง.ฐท.สส.
รอง หน.ฝศษ.รร.นร.
ผบ.กฝท.ศฝ.นย.
นปศ.ศสร.สอ.รฝ.
รอง จก.จร.ทอ.
ผอ.กสน.สนง.กพศ.รอ.
ผบช.สกบ.
รอง ผบช.สกบ.
ตรวจถูกต้อง
พ.อ.ณัฐพงศ์ ภูริปรีชำ
(ณัฐพงศ์ ภูริปรีชำ)
รรก.รอง ผอ.กลำง.สนผ.รอ.
พ.ย.๕๘

หมำยเหตุ

