คำสั่งกรมรำชองครักษ์
(เฉพำะ)
ที่ ๑๐๔ /๖๐
เรื่อง ให้รำชองครักษ์เวรและนำยตำรวจรำชสำนักเวร
ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์ ณ พระตำหนัก จิตรลดำรโหฐำน
-------------------------อำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญ ญั ติรำชองครักษ์ พ.ศ.๒๔๘๐ พระรำชบัญ ญั ตินำยตำรวจ
รำชสำนัก พ.ศ.๒๔๙๕ และ พระรำชบัญ ญัติกำรถวำยควำมปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๗ จึง ให้รำชองครักษ์เวร
และนำยตำรวจรำชสำนักเวร ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์ ณ พระตำหนัก จิตรลดำรโหฐำน ประจำเดือน
พ.ค.๖๐ ตำมรำยชื่อแนบท้ำยคำสั่งนี้
ทั้งนี้ ให้ไปรำยงำนตัว ณ อำคำร ๑/๔ กรมรำชองครักษ์ สวนจิตรลดำ ถ.รำชวิถี แขวงสวน
จิตรลดำ เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ โดยรำยงำนตัวเวลำ ๑๒๐๐ ของวันปฏิบัติหน้ำที่ และปฏิบัติหน้ำที่ตั้งแต่เวลำ
๑๔๐๐ ถึงเวลำ ๑๔๐๐ ของวันรุ่งขึ้น หำกผู้ใดไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่เวรดังกล่ำวได้ ให้ สป., บก.ทท., ทบ.,
ทร., ทอ.และ สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ซึ่งเป็นหน่วยต้นสังกัดของผู้นั้นจัดรำชองครักษ์เวรหรือนำยตำรวจ
รำชสำนักเวรผู้อื่นไปปฏิบัติหน้ำที่แทน แล้วแจ้งให้ สนง.ฝสธ.๙๐๔ ทรำบล่วงหน้ำก่อนกำหนดเข้ำเวรไม่น้อย
กว่ำ ๒ วัน โดยประสำนทำงโทรศัพท์ หมำยเลข ๐ ๒๓๕๖ ๐๘๒๕ โทรสำร ๐ ๒๓๕๖ ๐๘๒๖
กำรแต่งกำย เครื่องแบบปกติคอแบะและปกติขำว กระบี่ ถุงมือ หมวกทรงหม้อตำล ทั้งนี้
ให้รำชองครักษ์เวรและนำยตำรวจรำชสำนักเวร และทุกชั้นยศติดป้ำยชื่อ (ซึ่งทำด้วยโลหะสีดำขนำดกว้ำง
๒ ซม.ยำว ๗.๕ ซม.) ที่กึ่งกลำงเหนือกระเป๋ำของเสื้อด้ำนขวำของเครื่องแบบดังกล่ำว หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องกำรแต่งกำย หรือเปลี่ยนแปลงกำหนดวันปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์ สนง.ฝสธ.๙๐๔ จะแจ้งให้
ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ทรำบโดยตรง
อนึ่ง ในกำรเดินทำงไปปฏิบัติหน้ำที่ ให้แต่งเครื่องแบบปกติคอพับแขนยำว หมวกทรงหม้อตำล
(ทร.ใช้อินทรธนูแข็ง และ ทอ.ใช้อินทรธนูอ่อน)
ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ พ.ค.๖๐
สั่ง ณ วันที่ ๒๔

เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๐

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

บัญชีรายชื่อราชองครักษ์เวร และนายตารวจราชสานักเวร
ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์ ณ พระตำหนัก จิตรลดำรโหฐำน
ประกอบคำสั่ง รอ.(เฉพำะ) ที่ ๑๐๔ /๖๐ ลง ๒๔ เม.ย.๖๐
หน้ำ ๑ ใน ๓๑ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
วันจันทร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๑ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.กฤษณ์ รัมมนต์
ปษ.สปท.
๒. พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ
หน.ฝสธ.ประจำ รมว.กห
๓. พล.ท.อำวุธ เอมวงศ์
จก.สพ.ทบ.
๔. พล.ต.ธรำกร ธรรมวินทร
รอง มทภ.๒
๕. พล.ต.สุรสีห์ ครุธเวโช
จก.สบ.ทบ.
๖. พล.ต.กฤษณ์ดนัย อิทธิมณฑล
เสธ.ทภ.๑
๗. พล.ต.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
ผบ.พล.ม.๒ รอ.
๘. พล.ต.สุทิน เบ็ญจวิไลกุล
เสธ.ทภ.๒
๙. พ.อ.จิรำวัฒน์ จุฬำกุล
รอง ผบ.พล.ร.๗
๑๐. พ.อ.โสภณ นันทสุวรรณ
เสธ.พล.ร.๔
๑๑. พ.อ.นรภัทร กังวำลไกล
รอง ผบ.ร.๑๑๑
๑๒. พ.อ.ธนุตม์ พิศำลสิทธิวัฒน์
รอง ผบ.ร.๑๕๒
รอว.ทหำรเรือ
๑๓. พล.ร.ท.สนธยำ น้อยฉำยำ
รอพ.
๑๔. พล.ร.ท.คณิน ชุมวรฐำยี
จก.พร.
๑๕. พล.ร.ต.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์
รอง ผบ.รร.นร.
๑๖. พล.ร.ต.สุชำ เคี่ยมทองคำ
จก.ขส.ทร.
๑๗. พล.ร.ต.ชุตินธร ทัตตำนนท์
หน.ฝวก.ยศ.ทร.
๑๘. น.อ.ศศิน สวรรคทัต ร.น.
ผบ.ร.ล.เจ้ำพระยำ มว.เรือที่ ๑ กฟก.๒ กร.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๙. พล.อ.ท.ไกรพล ยั่งยืน
รอง เสธ.ทอ.
๒๐. พล.อ.ต.เสริมเกียรติ ก้อนมณี
ผทค.ทอ.
๒๑. พล.อ.ต.ปรีชำ ชมบุญ
รอง ผบ.อย.
นรว.
๒๒. พล.ต.ท.ชำญเทพ เสสะเวช
ผบช.ภ.๑
๒๓. พล.ต.ต.กริช กิติลือ
ผบก.ประจำ สง.ผบ.ตร.
๒๔. พล.ต.ต.สุทิพย์ ผลิตกุศลธัช
ผบก.ภ.จว. หนองบัวลำภู

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันอังคำร ที่ รอว.ทหำรบก
๒ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.นิตินยั ภีมะโยธิน
๒. พล.ท.กฤษณะ บวรรัตนำรักษ์
๓. พล.ท.ชมพล อำมระดิษ
๔. พล.ท.สมโภชน์ วังแก้ว

หน้ำ ๒ ใน ๓๑ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
ผทค.พิเศษ สป.
รอง จก.ธน.
จก.อท.ศอพท.
ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญำ
สำนักงำนผู้บังคับบัญชำ ทบ.
ผบ.มทบ.๔๓
ฝสธ.ประจำ ปล.กห.
จก.กง.ทบ.
ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
รอง ผบ.มทบ.๑๒
ผอ.กซบร.สสน.นทพ.
ผบ.ช.๑๑
รอง ผบ.ร.๒๕

๕. พล.ต.ปริยำรณ มัชฌิมวงศ์
๖. พล.ต.ฐิติพล ไวยพจน์
๗. พล.ต.ชูชำติ สุกใส
๘. พ.อ.ธิติพล สำรลักษณ์
๙. พ.อ.ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์
๑๐. พ.อ.เพชรพนม โพธิ์ชัย
๑๑. พ.อ.จรัญรัตน์ พงษ์สุวรรณ
๑๒. พ.อ.เฉลิมพร ขำเขียว
รอว.ทหำรเรือ
๑๓. พล.ร.ท.วีนัส แจ้งสี
ผทค.พิเศษ ทร.
๑๔. พล.ร.ต.บุญเรือง หอมขจร
ผอ.สวพ.ทร.
๑๕. พล.ร.ต.วินัย วิรัชกุล
รอง จก.ยศ.ทร.
๑๖. น.อ.ปริทรรศน์ ชำตะสิงห์ ร.น.
ผอ.กนผ.สนผ.สสท.ทร.
๑๗. น.อ.โชคชัย เรืองแจ่ม ร.น.
ผอ.ยก.บก.ทรภ.๒
๑๘. น.อ.นำคินทร์ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ ร.น. รอง ผบ.กยพ.กร.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๙. พล.อ.ท.ธนูชัย ฤกษ์เย็น
รอพ.
๒๐. พล.อ.ต.ธนบดี อุตะมะ
รอง จก.ยศ.ทอ.
๒๑. พล.อ.ต.ปรำโมทย์ ศิริธรรมกุล
ผอ.สบง.สปช.ทอ.
นรว.
๒๒. พล.ต.อ.ศรีวรำห์ รังสิพรำหมณกุล
รอง ผบ.ตร.
๒๓. พล.ต.ต.สุรพล อยู่นุช
รอง ผบช.ก.
๒๔. พ.ต.อ.ดำรงศักดิ์ ทองงำมตระกูล
รอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันพุธ ที่ รอว.ทหำรบก
๓ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.สุทัศน์ กำญจนำนนท์กุล
๒. พล.อ.วิษณุ ไตรภูมิ
๓. พล.ท.สมศักดิ์ รุ่งสิตำ
๔. พล.ท.สิทธิพล ชินสำรำญ
๕. พล.ท.ปริพัฒน์ ผลำสินธุ์
๖. พล.ต.วรเกียรติ รัตนำนนท์
๗. พล.ต.หทัยเทพ กีรติอังกูร
๘. พล.ต.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
๙. พล.ต.สนิธชนก สังขจันทร์
๑๐. พ.อ.สมเดช โยธำ
๑๑. พ.อ.เสรี ตรีครุธพันธุ์
๑๒. พ.อ.สิษฐเศรษฐ์ หิรัณญพงศ์
รอว.ทหำรเรือ
๑๓. พล.ร.อ.อดิเรก ชมภูนุช
๑๔. พล.ร.ท.ประจวบ อ่อนตำมธรรม
๑๕. พล.ร.ต.มนัสวี บูรณพงศ์
๑๖. น.อ.มงคล ประยูรศุข ร.น.
๑๗. น.อ.อมรศักดิ์ ปัทมปรำณี ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๘. พล.อ.อ.สุทธิพงษ์ อินทรียงค์
๑๙. พล.อ.ต.เสนำะ พรรณพิกุล
๒๐. พล.อ.ต.รัชชำพงษ์ สมนำม
๒๑. น.อ.สุระ ไชโย
นรว.
๒๒. พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษำ
๒๓. พ.ต.อ.สำรำญ นวลมำ
๒๔. พ.ต.อ.ยุทธพล แก้วเจริญ

ตำแหน่ง

หน้ำ ๓ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

รอพ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง ผอ.สนผ.กห.
ผบ.รร.จปร.
หน.ฝสธ.เสธ.ทหำร
รอง จก.ขว.ทบ.
ผบ.มทบ.๑๙
ผบ.พล.๑ รอ.
ผบ.มทบ.๑๑
ผบ.ร.๑๕๑
ผบ.กรม ขส.ทร.
รอง ผบ.ช.๑๑
ผทค.พิเศษ ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
เสธ.ฐท.สส.
รอง เสธ.นย.
ผบ.ร.ล.กระบุรี มว.เรือที่ ๒ กฟก.๒ กร.
ผช.ผบ.ทอ.
จก.กง.ทอ.
รอง จก.ยก.ทหำร
รอง จก.พธ.ทอ.
รอง ผบ.ตร.
รอง ผบก.สปพ.
รอง ผบก.ตชด.ภำค ๓

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันพฤหัสบดี ที่ รอว.ทหำรบก
๔ พ.ค.๖๐ ๑. พล.ท.พัฒนำ มำตร์มงคล
๒. พล.ท.สมพงษ์ ไทรงำม
๓. พล.ท.ธนำ จำรุวัต
๔. พล.ท.ดนัย กฤตเมธำวี
๕. พล.ต.อภิรมย์ จินตเกษกรรม
๖. พล.ต.วิรัชช์ กมลศิลป์
๗. พล.ต.ดำรงค์ ตัณฑะผลิน
๘. พล.ต.สมพจน์ สังข์ดำ
๙. พ.อ.ไกรภพ ไชยพันธุ์
๑๐. พ.อ.อดุลย์ ชมเย็น
๑๑. พ.อ.เทอดศักดิ์ งำมสนอง
๑๒. พ.อ.ณรงค์ฤทธิ ปำณิกบุตร
รอว.ทหำรเรือ
๑๓. พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมำะ
๑๔. พล.ร.ท.สมชำย ณ บำงช้ำง
๑๕. พล.ร.ต.วศินสรรพ์ จันทวรินทร์
๑๖. พล.ร.ต.ศิริพันธ์ มีลักษณะ
๑๗. พล.ร.ต.สิรภพ สุวรรณดี
๑๘. น.อ.เกรียง ชุณหชำติ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๙. พล.อ.อ.อนันตศักดิ์ อะดุงเดชจรูญ
๒๐. พล.อ.ท.สุทธิพันธุ์ ต่ำยทอง
๒๑. พล.อ.ต.สฤษดิ์พร สุนทรกิจ
นรว.
๒๒. พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์
๒๓. พล.ต.ต.กิตติกร บุญสม
๒๔. พ.ต.อ.จักษ์ จิตตธรรม

หน้ำ ๔ ใน ๓๑ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
มทน.๓
ผทค.พิเศษ ทบ.
จก.กง.ทหำร
ผบ.มทบ.๔๒
รอง จก.ขว.ทหำร
ผทค.ทบ.
ผบ.ป.๒ รอ.
รอง ผบ.มทบ.๓๑
รอง ผบ.พล.ร.๔
รอง ผบ.ร.๗
จก.อศ.
หน.ฝสธ.ประจำ ผบ.ทร.
ผบ.ฐท.กท.
ผทค.ทร.
จก.กผช.อร.
รอง ผบ.กดน.กร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
จก.กพ.ทอ.
ผอ.สจว.ศวอ.ทอ.
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก
รอง ผบก.น.๕

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันศุกร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๕ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.วัลลภ รักเสนำะ
๒. พล.อ.กิติกร ธรรมนิยำย
๓. พล.ท.กันตภณ อัครำนุรักษ์
๔. พล.ท.ศิริชัย เทศนำ
๕. พล.ต.ก่อเกียรติ พิทักษ์วงศ์
๖. พล.ต.เกื้อกูล อินนำจักร์
๗. พล.ต.ศักดำ เนียมคำ
๘. พล.ต.ณรงค์ศักดิ์ อัมรำนนท์
๙. พ.อ.วิรัฏฐ์ วงษ์จันทร์
๑๐. พ.อ.ธิรำ แดหวำ
๑๑. พ.อ.ไพศำล หนูสังข์
๑๒. พ.อ.กิตติ ประพิตรไพศำล
รอว.ทหำรเรือ
๑๓. พล.ร.อ.ณะ อำรีนิจ
๑๔. พล.ร.ท.ไชยณรงค์ ขำววิเศษ
๑๕. พล.ร.ท.ชำติชำย ศรีวรขำน
๑๖. พล.ร.ต.เกรียงไกร อนันตศำนต์
๑๗. น.อ.จรัสเกียรติ ไชยพันธุ์ ร.น.
๑๘. น.อ.สมชำย ศิพะโย ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๙. พล.อ.อ.เชิดพงศ์ เอี่ยมสมุทร
๒๐. พล.อ.ท.ศิริพล ศิริทรัพย์
๒๑. พล.อ.ต.อนันต์ จันทร์ส่งเสริม
นรว.
๒๒. พล.ต.อ.สุวิระ ทรงเมตตำ
๒๓. พล.ต.ท.ศำนิตย์ มหถำวร
๒๔. พล.ต.ต.วันชัย สุวรรณศิริเขต

ตำแหน่ง

หน้ำ ๕ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

ผอ.สนผ.กห.
หน.ฝสธ.ประจำ ปล.กห.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผบ.นสศ.
รอง จร.ทหำร
รอง มทภ.๔
ผทค.ทบ.
ผบ.ศป.
รอง เสธ.ทน.๑
รอง ผบ.พล.ร.๕
รอง ผบ.พล.ร.๑๕
ผบ.ร.๑๒ พัน.๓ รอ.
ผบ.ทร.
หน.ฝสธ.ประจำ รอง ผบ.ทสส.
ปช.ทร.
รอง จก.ยก.ทร.
รอง ลก.ทร.
ผบ.กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.
ผทค.พิเศษ ทอ.
จก.กบ.ทอ.
จก.ขส.ทอ.
ที่ปรึกษำ (สบ ๑๐)
ผบช.น.
ผบก.อก.ภ.๖

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันเสำร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๖ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.ชำตอุดม ติตถะสิริ
๒. พล.อ.ชัยชนะ นำคเกิด
๓. พล.ท.สุรินทร์ แพโต
๔. พล.ท.ยอดพล เบี้ยวไข่มุข
๕. พล.ต.ทัตเทพ รอดจิตต์
๖. พล.ต.อัศวิน บุญธรรมเจริญ
๗. พล.ต.ณรัช สิงห์ปภำภร
๘. พ.อ.ประเสริฐ ขวัญชัย
๙. พ.อ.เกรียงศักดิ์ เสนำะพิน
๑๐. พ.อ.ชยำทิต ทองสว่ำง
๑๑. พ.อ.วรเทพ บุญญะ
๑๒. พ.อ.มีชัย นิลศำสตร์
รอว.ทหำรเรือ
๑๓. พล.ร.อ.ธำนี ผุดผำด
๑๔. พล.ร.ต.ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล
๑๕. พล.ร.ต.พงศชำญ เพ็ชรเทศ
๑๖. พล.ร.ต.สันติ เปำอินทร
๑๗. น.อ.อัชฌบูรณ์ เซ็นพำนิช ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๘. พล.อ.อ.พิชัย เขม้นจันทร์
๑๙. พล.อ.ท.ภำนุพงศ์ เสยยงคะ
๒๐. พล.อ.ท.ชำญยุทธ ศิริธรรมกุล
๒๑. พล.อ.ต.กฤษดำ จันทร์อินทร์
นรว.
๒๒. พล.ต.ต.ธเนษฐ สุนทรสุข
๒๓. พล.ต.ต.ลือชัย สุดยอด
๒๔. พล.ต.ต.อภิชำติ สุริบุญญำ

หน้ำ ๖ ใน ๓๑ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
รอง ปล.กห.
ปษ.พิเศษ บก.ทท.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ผทค.ทบ.
ผบ.มทบ.๑๘
ผบ.มทบ.๓๑๐
รอง ผบ.มทบ.๔๕
ผบ.ปตอ.๒
รอง ผบ.พล.ม.๓
ผบ.ร.๑๗
รอง ผบ.ม.๓
ผทค.พิเศษ ทร.
ผบ.กบร.กร.
ลก.ทร.
รอง ผบ.รร.นร.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
รอพ.
รอง เสธ.ทอ.
รอง เสธ.ทอ.
ผบ.ศบพ.
รอง จตร.
รอง ผบช.ภ.๓
ผบก.ตท.

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันอำทิตย์ ที่ รอว.ทหำรบก
๗ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.บุญชู เกิดโชค
๒. พล.อ.ถกลเกียรติ นวลยง
๓. พล.ท.รักศักดิ์ โรจน์พิมพ์พันธุ์
๔. พล.ท.สันต์ จิตรประสงค์
๕. พล.ต.วิชัย ทัศนมณเฑียร
๖. พล.ต.คมสัน บูรณสงครำม
๗. พล.ต.เดชอุดม นิชรัตน์
๘. พล.ต.ธนะศักดิ์ ชื่นอิ่ม
๙. พ.อ.ศักดิ์ศรี งอยปัดพันธ์
๑๐. พ.อ.กิตติ สมสนั่น
๑๑. พ.อ.ไพบูลย์ จุลภำคี
๑๒. พ.อ.วิทูร โพธิ์ร่มชื่น
รอว.ทหำรเรือ
๑๓. พล.ร.อ.นวพล ดำรงพงศ์
๑๔. พล.ร.ต.ชุมศักดิ์ นำควิจิตร
๑๕. พล.ร.ต.นิกิตติ์ ฑีร์ฆะยศ
๑๖. พล.ร.ต.สมพงษ์ นำคทอง
๑๗. น.อ.กฤษณ์ พิมมำนนท์ ร.น.
๑๘. น.อ.ณัฎฐพล เดี่ยววำนิช ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๙. พล.อ.อ.นิรันดร์ ยิ้มสรวล
๒๐. พล.อ.ท.ไพศำล น้ำทับทิม
๒๑. พล.อ.ต.สุรชัย อำนวยสิน
นรว.
๒๒. พล.ต.ท.นเรศ นันทโชติ
๒๓. พล.ต.ต.วิชิต ปักษำ
๒๔. พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์

หน้ำ ๗ ใน ๓๑ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
ปษ.สปท.
รอง เสธ.ทหำร
ผอ.สพร.กห.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผบ.มทบ.๔๕
ผทค.สป.
ผบ.มทบ.๒๖
จก.สห.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๑๓
ผบ.ส.๑
รอง ผอ.กยก.ทภ.๑
รอง ผบ.ม.๕ รอ.
ปษ.พิเศษ ทร.
จก.กง.ทร.
ผบ.กลน.กร.
ผทค.ทร.
รอง ผบ.รร.ตท.สปท.
เสธ.กยพ.กร.
ปษ.พิเศษ ทอ.
ปช.ทอ.
ผอ.สนข.ขว.ทอ.
รอง จตช.
รอง ผบช.ตชด.
ผบก.ภ.จว.สมุทรสำคร

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันจันทร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๘ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ
๒. พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนำคำ
๓. พล.ท.สรชัช วรปัญญำ
๔. พล.ท.สมภพ ยะโสภำ
๕. พล.ต.เอกพงศ์ วงศ์พรหมเมฆ
๖. พล.ต.สมชำย เพ็งกรูด
๗. พล.ต.นภดล ขันตยำภรณ์
๘. พล.ต.ผดุงเกียรติ โปร่งจิตต์
๙. พล.ต.ธนำอัศม์ จงใจรักษ์โกเศส
๑๐. พ.อ.ไตรรัตน์ ไชยนุรักษ์
๑๑. พ.อ.ชำยแดน กฤษณสุวรรณ
๑๒. พ.อ.เสกสรรค์ พรหมศักดิ์
รอว.ทหำรเรือ
๑๓. พล.ร.อ.ไกรวุธ วัฒนธรรรม
๑๔. พล.ร.อ.ฐำนันดร์ เข็มเพ็ชร์
๑๕. พล.ร.ท.สิริบุญ สุคนธมำน
๑๖. พล.ร.ท.มิ่ง อิ่มวิทยำ
๑๗. พล.ร.ต.กล้ำหำญ เพ็ชรมีศรี
๑๘. พล.ร.ต.มำศพันธุ์ ถำวรำมร
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๙. พล.อ.อ.สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์
๒๐. พล.อ.ท.คเชนท์ โสมะนันทน์
๒๑. พล.อ.ต.สุจินดำ สุมำมำลย์
นรว.
๒๒. พล.ต.ท.ศักดำ เตชะเกรียงไกร
๒๓. พล.ต.ต.ฤชำกร จรเจวุฒิ
๒๔. พล.ต.ต.จำรึก ลิ้มสุวรรณ

ตำแหน่ง
ปธ.คปษ.กห.
มทน.๑
ผทค.พิเศษ ทบ.
ปช.ทบ.
รอง ผบ.ศรภ.
รอง มทภ.๒
ผทค.บก.ทท.
ผบ.พล.ม.๓
ผทค.ทบ.
รอง เสธ.ทภ.๔
ผบ.ร.๗
รอง ผบ.ร.๑๒ รอ.
รอง ผบ.ทสส.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
จก.อร.
รอง ผบ.นย.
หน.ฝศษ.รร.นร.
รอง ผบ.ทสส.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผทค.ทอ.
รอง จตช.
ผบก.ประจำ บช.น.
ผบก.สส.ภ.๕

หน้ำ ๘ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันอังคำร ที่ รอว.ทหำรบก
๙ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.วิทยำ จินตนำนุรัตน์
๒. พล.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์
๓. พล.ท.เกียรติศักดิ์ ลิลิตธรรม
๔. พล.ท.ประวิตร ฉำยะบุตร
๕. พล.ต.ชำญชัย นพวงศ์
๖. พล.ต.กิติศักดิ์ มำระเนตร์
๗. พล.ต.รังสรรค์ ยิ้มสู้
๘. พล.ต.กิตติพันธ์ ชูพิพัฒน์
๙. พล.ต.ฐิติ ติตถะสิริ
๑๐. พ.อ.ไกรเวทย์ พูลอำไภย์
๑๑. พ.อ.ปริทัศน์ ตรีกำลนนท์
๑๒. พ.อ.สุจินต์ ทรัพย์สิน
รอว.ทหำรเรือ
๑๓. พล.ร.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ
๑๔. พล.ร.อ.ปิติ วัลยะเพ็ชร์
๑๕. พล.ร.ท.มนต์ชัย กำทอง
๑๖. พล.ร.ต.คำรณ พิสณฑ์ยุทธกำร
๑๗. พล.ร.ต.ทรงวุฒิ บุญอินทร์
๑๘. พล.ร.ต.อะดุง พันธุ์เอี่ยม
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๙. พล.อ.อ.จิรวัฒน์ มูลศำสตร์
๒๐. พล.อ.ต.วินัย จันทร์เปล่ง
๒๑. พล.อ.ต.พีระพล แก้วมณีโชติ
นรว.
๒๒. พล.ต.ท.ศักดำ ชื่นภักดี
๒๓. พล.ต.ท.เทศำ ศิริวำโท
๒๔. พล.ต.ต.ศุภกิจ ศรีจันทรนนท์

ตำแหน่ง
ปษ.พิเศษ สป.
มทภ.๑
รอง ผอ.สงป.กห.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผอ.สกร.กร.ทบ.
ผทค.ทบ.
ผทค.ทบ.
จก.กส.ทบ.
ผบ.มทบ.๔๔
รอง ผบ.ศป.
ผอ.กอง ขว.ทบ.
รอง ผบ.ร.๗
รอง ปล.กห.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง จก.สสท.ทร.
จก.สบ.ทร.
ผทค.ทร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
รอง ผบ.รร.นนก.
จก.พธ.ทอ.
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
ผบช.ภ.๘
รอง ผบช.ปส.

หน้ำ ๙ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันพุธ ที่ รอว.ทหำรบก
๑๐ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.เชิดศักดิ์ พงษ์ศิริ
๒. พล.อ.จิระพันธ์ มำลีแก้ว
๓. พล.ท.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์
๔. พล.ท.อำนวย จุลโนนยำง
๕. พล.ต.วีระ บรรทม
๖. พล.ต.สุนัย ประภูชะเนย์
๗. พล.ต.อชิร์ฉัตร โรจนะภิรมย์
๘. พล.ต.ณัฐพงษ์ เพรำแก้ว
๙. พ.อ.จิรวัฒน์ นำคะรัตน์
๑๐. พ.อ.ธำรำ เจนตลอด
๑๑. พ.อ.โฆสิตพงษ์ นิลเอก
๑๒. พ.อ.อำจิณ ปัทมจิตร
รอว.ทหำรเรือ
๑๓. พล.ร.ท.อรุณ ทองแท้
๑๔. พล.ร.ท.เกรียงเดช รัตนปัญญำกุล
๑๕. พล.ร.ต.โฆสิต เจียมศุภกิตต์
๑๖. พล.ร.ต.สุธรรม อยู่ดี
๑๗. พล.ร.ต.ภรำดร พวงแก้ว
๑๘. น.อ.ประชำ สว่ำงแจ้ง ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๙. พล.อ.อ.อำพล อิ่มบัว
๒๐. พล.อ.ต.แอร์บูล สุทธิวรรณ
๒๑. พล.อ.ต.กระมล ทองประมูล
นรว.
๒๒. พล.ต.ท.ชนสิษฎ์ วัฒนวรำงกูร
๒๓. พ.ต.อ.พันธนะ นุชนำรถ
๒๔. พ.ต.อ.จีรภพ ภูริเดช

หน้ำ ๑๐ ใน ๓๑ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
ปษ.พิเศษ สป.
ผทค.พิเศษ สป.
รอง เสธ.ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง จก.กพ.ทบ.
รอง ผบ.นสศ.
ผบ.มทบ.๒๒
ผทค.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๑๘
เสธ.มทบ.๑๗
ผบ.ร.๑๓
รอง ผบ.ม.๕ รอ.
รอพ.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผบ.กฟก.๑ กร.
ผทค.ทร.
ผอ.สนผ.ยก.ทร.
รอง ผบ.วทร.ยศ.ทร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
รอง ปช.ทอ.
เสธ.วสท.สปท.
ผบช.ภ.๓
รอง ผบก.สส.ภ.๗
ผกก.๑ ป.

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันพฤหัสบดี รอว.ทหำรบก
ที่ ๑๑ พ.ค.๖๐ ๑. พล.ท.ธีร์ธวัช พลสวัสดิ์
๒. พล.ท.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม
๓. พล.ท.สถำพร พันธ์กล้ำ
๔. พล.ท.ชัชชัย ภัทรนำวิก
๕. พล.ต.สุวิทย์ มหำศักดิ์สุนทร
๖. พล.ต.ฉมำวิทย์ สำตรรอด
๗. พล.ต.ชัชวำลย์ เกิดสมบูรณ์
๘. พล.ต.สิงหำ สุทธิสมณ์
๙. พ.อ.ชำลี ไกรอำบ
๑๐. พ.อ.สวรำชย์ แสงผล
๑๑. พ.อ.ธนิต อิ่มอกใจ
๑๒. พ.อ.พิเชษฐ์ ชุติเดโช
รอว.ทหำรเรือ
๑๓. พล.ร.อ.โสภณ วัฒนมงคล
๑๔. พล.ร.ท.พัลลภ ทองระอำ
๑๕. พล.ร.ท.เธียรศิริ มนต์ไตรเวศย์
๑๖. พล.ร.ต.ไชยนันท์ นันทวิทย์
๑๗. น.อ.ประทีป เมืองนิล ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๘. พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
๑๙. พล.อ.ท.สกันต์ สอนหลักทรัพย์
๒๐. พล.อ.ท.มำนัต วงษ์วำทย์
๒๑. พล.อ.ต.อภิรุม จันทรกุล
นรว.
๒๒. พล.ต.อ.สุชำติ ธีระสวัสดิ์
๒๓. พล.ต.ต.นิติพงศ์ เนียมน้อย
๒๔. พ.ต.อ.นิติพันธ์ โรหิโตปกำร

หน้ำ ๑๑ ใน ๓๑ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
เสธ.นทพ.
ผบ.ศรภ.
จก.สบ.ทหำร
ผบ.ศตก.
ผทค.ทบ.
ผอ.สตน.ทบ.
รอง จก.กช.
ผชก.ทบ.
เสธ.มทบ.๑๒
ผบ.ร.๘
รอง ผอ.กอง ขส.ทบ.
รอง ผบ.ร.๑๕๒
ปษ.พิเศษ ทร.
รอง เสธ.กร.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผบ.กฟก.๒ กร.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
ผช.ผบ.ทอ.
ผทค.พิเศษ ทอ.
จก.ยก.ทอ.
รอง จก.ชอ.
ที่ปรึกษำ (สบ ๑๐)
รอง ผบช.สตม.
รอง ผบก.สปพ.

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันศุกร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๑๒ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.ปิยะ ครุธเวโช
๒. พล.อ.ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้ำ
๓. พล.ท.ศักดำ เปรุนำวิน
๔. พล.ต.ณัฐวัฒน์ อัคนิบุตร
๕. พล.ต.เอกรัตน์ ช้ำงแก้ว
๖. พล.ต.สุขุม สุขศรี
๗. พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์
๘. พ.อ.วรพล วรพันธ์
๙. พ.อ.พลศักดิ์ ศรีเพ็ญ
๑๐. พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว
๑๑. พ.อ.ยุทธพงศ์ คงนิล
๑๒. พ.อ.ฉกำจพงษ์ หงษ์ทอง
รอว.ทหำรเรือ
๑๓. พล.ร.อ.สุทธินันท์ สกุลภุชพงษ์
๑๔. พล.ร.ท.วสันต์ บุญเนือง
๑๕. พล.ร.ต.สุพจน์ ภู่ระหงษ์
๑๖. พล.ร.ต.อำนวย ทองรอด
๑๗. น.อ.เกียรติ์ชำย นำคสุขไพบูลย์ ร.น.
๑๘. น.อ.โชติรัตน์ อุตมเพทำย ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๙. พล.อ.ท.พีระยุทธ แก้วไสย
๒๐. พล.อ.ต.สรกฤต มังสิงห์
๒๑. น.อ.กวินทัต แสงสุระ
นรว.
๒๒. พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี
๒๓. พล.ต.ต.สมบัติ มิลินทจินดำ
๒๔. พ.ต.อ.จิระศักดิ์ มีสัทธรรม

ตำแหน่ง

หน้ำ ๑๒ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

ปษ.พิเศษ สป.
ปษ.พิเศษ ทบ.
มทน.๒
ผทค.ทบ.
เสธ.ทน.๑
รอง ผบ.รร.จปร.
ผบ.มทบ.๑๖
รอง ผบ.มทบ.๔๒
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ มทบ.๑๑
ผบ.ร.๑๕๒
รอง ผบ.มทบ.๑๔
รอง ผบ.ม.๖
ผทค.พิเศษ ทร.
ปษ.ทร.
ผบ.วทร.ยศ.ทร.
ผอ.สนผ.สสท.ทร.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
ผอ.กทพ.สบส.กพ.ทร.
รอพ.
ผอ.สนภ.ทอ.
รอง ผบ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
รอง ผบช.ภ.๑
รอง ผบก.ปส.๑

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันเสำร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๑๓ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.ธำรไชยยันต์ ศรีสุวรรณ
๒. พล.อ.สุทัศน์ จำรุมณี
๓. พล.ท.สรรชัย อจลำนนท์
๔. พล.ท.คธำยุทธ์ เสำวคนธ์
๕. พล.ต.มนตรี ช้ำงพลำยแก้ว
๖. พล.ต.ณรงค์ฤทธิ์ หอมอ่อน
๗. พล.ต.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์
๘. พ.อ.เจนยุทธ ศิริปุณย์
๙. พ.อ.จุมพล จุมพลภักดี
๑๐. พ.อ.ปิยพงษ์ วงศ์จันทร์
๑๑. พ.อ.วีรวัฒน์ ทองมั่นคง
๑๒. พ.อ.จรูญ จตุรงค์
รอว.ทหำรเรือ
๑๓. พล.ร.อ.สำยันต์ ประสงค์สำเร็จ
๑๔. พล.ร.ท.วันชัย ท้วมเสม
๑๕. พล.ร.ต.ชนินทร์ ผดุงเกียรติ
๑๖. น.อ.ธำนี แก้วเก้ำ ร.น.
๑๗. น.อ.ธวัชชัย พิมพ์เมือง ร.น.
๑๘. น.อ.เกียรติก้อง ปำนทอง ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๙. พล.อ.ท.สิทธิพร เกสจินดำ
๒๐. น.อ.ฐำกูร นำครทรรพ
๒๑. น.อ.ชวภณ ยิ้มพงษ์
นรว.
๒๒. พล.ต.อ.ปัญญำ มำเม่น
๒๓. พล.ต.ต.ชำญ วิมลศรี
๒๔. พ.ต.อ.โชคชัย งำมวงศ์

ตำแหน่ง

หน้ำ ๑๓ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

เสธ.ทหำร
ผทค.พิเศษ สป.
รอง เสธ.ทบ.
จก.กพ.ทบ.
ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
สำนักงำนผู้บังคับบัญชำ ทบ.
รอง ปช.ทหำร
ผบ.พล.ร.๔
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ ศบบ.
รอง ผบ.พล.ม.๓
รอง ผบ.มทบ.๔๑
รอง ผบ.มทบ.๑๒
รอง ผบ.ร.๑๕
รอง เสธ.ทหำร
ผทค.พิเศษ ทร.
ผบ.กยพ.กร.
รอง ผบ.ฐท.กท.
ผบ.กรม กสพ.ฐท.สส.
ประจำ กร.
ผบ.รร.นนก.
ผอ.กกร.สกป.กร.ทอ.
รอง ผบ.บน.๒
จตช.
รอง ผบช.ก.
รอง ผบก.น.๘

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันอำทิตย์ ที่ รอว.ทหำรบก
๑๔ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.ธงชัย สำระสุข
๒. พล.อ.หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ
๓. พล.ท.ไชยอนันต์ จันทคณำนุรักษ์
๔. พล.ท.วัฒนชัย ประสำนเกษม
๕. พล.ต.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์
๖. พล.ต.พิศำล นำคผจญ
๗. พล.ต.วรพล วิศรุตพิชญ์
๘. พล.ต.สุรินทร์ นิลเหลือง
๙. พ.อ.กัณฑ์ชัย ประจวบอำรีย์
๑๐. พ.อ.สรำวุธ ไชยสิทธิ์
๑๑. พ.อ.ชินสรณ์ เรืองศุข
๑๒. พ.อ.วิบูลย์ ศรีเจริญสุขยิ่ง
รอว.ทหำรเรือ
๑๓. พล.ร.ท.ภัฏ เพียรเกำะ
๑๔. พล.ร.ท.สมภพ สุวิทยำลังกำร
๑๕. พล.ร.ต.สุทธิไชย รังสิโรดม์โกมล
๑๖. น.อ.ปกครอง มนธำตุผลิน ร.น.
๑๗. น.อ.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนำรถ ร.น.
๑๘. น.อ.กลิน ยังรอต ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๙. พล.อ.ต.ทรงพล แจ้งสี
๒๐. พล.อ.ต.ภูวเดช สว่ำงแสง
๒๑. น.อ.เนำวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง
นรว.
๒๒. พล.ต.ท.จิตติ รอดบำงยำง
๒๓. พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร
๒๔. พ.ต.อ.ขจรเกียรติ ศริพันธุ์

หน้ำ ๑๔ ใน ๓๑ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
หน.ฝสธ.ผบ.ทสส.
ผบ.นทพ.
ผอ.วปอ.สปท.
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง มทภ.๔
ผบ.พล.พัฒนำ ๓
รอง มทภ.๔
ผบ.มทบ.๑๕
รอง ผบ.พล.ร.๙
ผบ.ร.๒๙
รอง ผบ.ม.๑ รอ.
รอง ผบ.ร.๑๙
ผทค.พิเศษ ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
จก.อล.ทร.
รอง เสธ.รร.นร.
ผบ.กรม นนร.รอ.รร.นร.
ฝสธ.ประจำ กพ.ทร.
ผบ.ศฮพ.
จก.จร.ทอ.
รอง ผบ.บน.๑
ผบช.ภ.๒
รอง ผบช.น.
ผกก.๒ บก.จร.

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันจันทร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๑๕ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.ธวัชชัย บุญศรี
๒. พล.ท.ชัยพฤกษ์ พูนสวัสดิ์
๓. พล.ท.นิรันดร สมุทรสำคร
๔. พล.ท.สุรใจ จิตต์แจ้ง
๕. พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้ำหำญ
๖. พล.ต.จิรวิทย์ เดชจรัสศรี
๗. พล.ต.อำคม พงศ์พรหม
๘. พ.อ.ชัยวัฒน์ บุญธรรมเจริญ
๙. พ.อ.ธวัชชัย พัดทอง
๑๐. พ.อ.ปนิวัธน์ ทรัพย์รุ่งเรือง
๑๑. พ.อ.อดุล บุญธรรมเจริญ
๑๒. พ.อ.ยุทธนำม เพชรม่วง
รอว.ทหำรเรือ
๑๓. พล.ร.อ.สุชีพ หวังไมตรี
๑๔. พล.ร.อ.จุมพล ลุมพิกำนนท์
๑๕. พล.ร.ท.ปกรณ์ วำนิช
๑๖. พล.ร.ต.เดชดล ภู่สำระ
๑๗. น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๘. พล.อ.อ.มำนะ ประสพศรี
๑๙. พล.อ.ท.มกรำชัย บูชำชำติ
๒๐. พล.อ.ท.สุรพันธ์ สุวรรณทัต
๒๑. พล.อ.ต.อดินันท์ จำรยะพันธุ์
นรว.
๒๒. พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้ำม
๒๓. พล.ต.ต.อุดม สุวรรณเวชทิพย์
๒๔. พล.ต.ต.ชยพล ฉัตรชัยเดช

ตำแหน่ง

หน้ำ ๑๕ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

ผอ.ศปร.
รอง จก.สม.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผบ.นปอ.
ผบ.พล.ป.
รอง จก.กกส.กห.
ผบ.มทบ.๔๑
รอง ผบ.มทบ.๑๙
รอง จก.ขส.ทบ.
รอง ผอ.สวส.สนผ.กห.
ผบ.ร.๒๓
รอง ผบ.ร.๕
ผบ.กร.
หน.คณะ ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
จก.ยก.ทร.
รอง ผบ.ทรภ.๑
ผบ.กรม รปภ.นย.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผทค.พิเศษ ทอ.
จก.ทสส.ทอ.
ผทค.ทอ.
รอง ผบ.ตร.
นรพ.
ผบก.ส.๔

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันอังคำร ที่ รอว.ทหำรบก
๑๖ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.สมชำย ยังพิทักษ์
๒. พล.ท.สมโภชน์ วังแก้ว
๓. พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ
๔. พล.ต.สุรเดช จำรุจินดำ
๕. พล.ต.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข
๖. พล.ต.เจริญชัย หินเธำว์
๗. พล.ต.กำรุณ โพธิ์วิเชียร
๘. พ.อ.อดุลย์ ยิ่งเจริญ
๙. พ.อ.อนุชำ นพจำรูญศรี
๑๐. พ.อ.บุญสิน พำดกลำง
๑๑. พ.อ.สุคนธรัตน์ ชำวพงษ์
๑๒. พ.อ.รุ่งเพชร คนทัด
รอว.ทหำรเรือ
๑๓. พล.ร.ท.ไตรสิทธิ์ พันธุ์สิทธิ์
๑๔. พล.ร.ท.เสริมยศ กุลอำจยุทธ
๑๕. พล.ร.ต.พงศกร กุวำนนท์
๑๖. พล.ร.ต.สุชำติ บุญญะสัญ
๑๗. พล.ร.ต.พีระ อดุลยำศักดิ์
๑๘. น.อ.เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๙. พล.อ.อ.วันชัย นุชเกษม
๒๐. พล.อ.ท.อนุพงศ์ จันทร์ใย
๒๑. พล.อ.ต.เสริมเกียรติ ก้อนมณี
นรว.
๒๒. พล.ต.ท.จำรุวัฒน์ ไวศยะ
๒๓. พล.ต.ต.ภำณุมำศ บุญญลักษม์
๒๔. พ.ต.อ.ชยเดช บรรจงรักษ์

ตำแหน่ง

หน้ำ ๑๖ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

ผทค.พิเศษ ทบ.
ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
สำนักงำนผู้บังคับบัญชำ ทบ.
มทภ.๓
รอง จก.พบ.
รอง มทภ.๓
ผบ.พล.ร.๒ รอ.
ผทค.ทบ.
นำยทหำรปฏิบัติกำร ประจำ ศรภ.
เสธ.มทบ.๑๙
เสธ.พล.ร.๓
รอง ผบ.ร.๑๓
รอง ผบ.ช.๓
รอง เสธ.ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
หน.ฝสธ.ประจำ ผช.ผบ.ทร.
รอง ผบ.ทรภ.๓
ผบ.กตอ.กร.
รอง ผอ.สกค.ยก.ทร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ผทค.ทอ.
ผบช.กมค.
ผบก.น.๒
รอง ผบก.สปพ.

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันพุธ ที่ รอว.ทหำรบก
๑๗ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.วิสุทธิ์ นำเงิน
๒. พล.อ.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล
๓. พล.ท.วีรชัย อินทุโศภน
๔. พล.ท.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง
๕. พล.ต.ธรำกร ธรรมวินทร
๖. พล.ต.อรรถพร เป้ำประจักษ์
๗. พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร
๘. พล.ต.ภูมิจิตช์ ภูธรใจ
๙. พ.อ.ศุภฤกษ์ สถำพรผล
๑๐. พ.อ.เดชำธร สุขแสง
๑๑. พ.อ.สมบัติ จินดำศรี
๑๒. พ.อ.วรยส เหลืองสุวรรณ
รอว.ทหำรเรือ
๑๓. พล.ร.ท.อรัญ นำผล
๑๔. พล.ร.ท.สุรพล คุปตะพันธ์
๑๕. พล.ร.ต.วินัย วิรัชกุล
๑๖. น.อ.โยธิน ธนะมูล ร.น.
๑๗. น.อ.บุญมี แก้วสง่ำ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๘. พล.อ.อ.ชวรัตน์ มำรุ่งเรือง
๑๙. พล.อ.ท.ไกรพล ยั่งยืน
๒๐. พล.อ.ท.ไชยศ เทียนคำศรี
๒๑. น.อ.ประยูร ธรรมำธิวฒ
ั น์
นรว.
๒๒. พล.ต.ท.วรำธร ตันศรีสกุล
๒๓. พล.ต.ต.ทัตธงสักก์ ภู่พันธัชสีห์
๒๔. พ.ต.อ.โชคชัย นนท์ปฏิมำกุล

ตำแหน่ง

หน้ำ ๑๗ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

จก.สม.
ผช.ผบ.ทบ.
ผบ.นรด.
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง มทภ.๒
เสธ.นสศ.
ผบ.พล.ม.๑
ผทค.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๓๖
รอง ผอ.สนผ.ยก.ทบ.
ผบ.ม.๖
รอง ผบ.ร.๒ รอ.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผบ.ทรภ.๓
รอง จก.ยศ.ทร.
ประจำ นย.
ผบ.กอง รปภ.ฐท.สส.กรม รปภ.นย.
หน.คณะ ฝสธ.ประจำ ผบช.
รอง เสธ.ทอ.
จก.สอ.ทอ.
รอง ผอ.สบค.ทสส.ทอ.
ผบช.สง.นรป.
ผบก.ภ.จว.สตูล
รอง ผบก.รน.

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันพฤหัสบดี ที่ รอว.ทหำรบก
๑๘ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.อำชำไนย ศรีสุข
๒. พล.อ.สุภกิจ นุตสถิตย์
๓. พล.ท.สิทธิพล ชินสำรำญ
๔. พล.ท.สนธิ นวกุล
๕. พล.ต.ธำนินทร์ สุวรรณคดี
๖. พล.ต.ฐิติพล ไวยพจน์
๗. พล.ต.ชัยเดช สุรวดี
๘. พล.ต.ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่ำง
๙. พ.อ.อำนุภำพ ศิริมณฑล
๑๐. พ.อ.ทะเบียน เมืองพระฝำง
๑๑. พ.อ.ชลชัย เกิดแจ่ม
๑๒. พ.อ.ภำณุมำส จีนำนุรักษ์
รอว.ทหำรเรือ
๑๓. พล.ร.ท.นฤดม แป้นเจริญ
๑๔. พล.ร.ท.สมหมำย วงษ์จันทร์
๑๕. พล.ร.ต.สมัย ใจอินทร์
๑๖. พล.ร.ต.วุฒิชัย สำยเสถียร
๑๗. น.อ.ไวพจน์ วีระประเสริฐศักดิ์ ร.น.
๑๘. น.อ.ปำรัช รัตนไชยพันธ์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๙. พล.อ.อ.อรณพ เมนะรุจิ
๒๐. พล.อ.ท.ถำวรวัฒน์ จันทนำคม
๒๑. พล.อ.ท.สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรำงกูร
นรว.
๒๒. พล.ต.ท.สมหมำย กองวิสัยสุข
๒๓. พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์
๒๔. พ.ต.อ.ณัฐวัฒน์ กำรดี

หน้ำ ๑๘ ใน ๓๑ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
รอง ปล.กห.
รอง ผบ.ทสส.
ผบ.รร.จปร.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ผทค.ทบ.
ฝสธ.ประจำ ปล.กห.
เสธ.ทน.๓
ผบ.พล.รพศ.๑
ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
ผบ.ร.๑๕๓
ผบ.ช.๑ รอ.
รอง ผบ.ร.๑๔
รอง ผบ.กร.
จก.กพ.ทร.
ผอ.อธบ.อร.
ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.
ผบ.ร.ล.สำยบุรี มว.เรือที่ ๒ กฟก.๒ กร.
ผอ.กทค.สปก.สสท.ทร.
ผทค.พิเศษ สป.
รอง หน.คณะ ฝสธ.ประจำ ผบช.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผบช.ปส.
รอง ผบช.ภ.๒
รอง ผบก.น.๙

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันศุกร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๑๙ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.วิษณุศักดิ์ กลั่นเสนำะ
๒. พล.ท.กิจจำ ศรีทองกุล
๓. พล.ท.ชูชำติ บัวขำว
๔. พล.ท.จักรชัย โมกขะสมิต
๕. พล.ต.ธีระพล มณีแสง
๖. พล.ต.สมศักดิ์ สมรักษ์
๗. พ.อ.วีระพงษ์ ศรีรัตน์
๘. พ.อ.ประพล บุญมำกุล
๙. พ.อ.ไกรภพ ไชยพันธุ์
๑๐. พ.อ.กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย
๑๑. พ.อ.เรืองศักดิ์ แก่นกำจร
๑๒. พ.อ.ณุดนัย บูรณสมภพ
รอว.ทหำรเรือ
๑๓. พล.ร.อ.สุรพงษ์ อำนรรฆสรเดช
๑๔. พล.ร.ท.รัตนะ วงษำโรจน์
๑๕. พล.ร.ท.บรรพต เกิดภู่
๑๖. พล.ร.ต.ภุชงค์ บุญคณำสันต์
๑๗. น.อ.ประวุฒิ รอดมณี ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๘. พล.อ.อ.พงศธร ไชยเสน
๑๙. พล.อ.ท.สรำวุธ กลิ่นพันธุ์
๒๐. พล.อ.ต.รัชชำพงษ์ สมนำม
๒๑. น.อ.สุระ ไชโย
นรว.
๒๒. พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์
๒๓. พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ
๒๔. พ.ต.อ.พงศ์อำนันต์ คล้ำยคลึง

หน้ำ ๑๙ ใน ๓๑ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
ปษ.พิเศษ สป.
รอพ.
จก.ยก.ทบ.
จก.กช.
จก.ยย.ทบ.
รอง จก.กร.ทบ.
ผบ.ป.๗๑
ผอ.กลำง.วท.กห.
ผบ.ป.๒ รอ.
รอง ผบ.พล.ร.๖
ผบ.ร.๑๑๑
ผบ.พัน.สห.๑๑
ผทค.พิเศษ ทร.
ผบ.นย.
รอง หน.ฝสธ.ประจำผู้บัคับบัญชำ
ผอ.ศยร.ยศ.ทร.
เสธ.กดน.กร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผอ.ศวอ.ทอ.
รอง จก.ยก.ทหำร
รอง จก.พธ.ทอ.
ผบช.ภ.๕
ผบก.ส.๓
รอง ผบก.น.๙

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันเสำร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๒๐ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.สรศักดิ์ ขำวกระจ่ำง
๒. พล.อ.ธนดล สุรำรักษ์
๓. พล.ท.โภชน์ นวลบุญ
๔. พล.ต.ชัยวิน ผูกพันธุ์
๕. พล.ต.ศักดำ เนียมคำ
๖. พล.ต.พร ภิเศก
๗. พล.ต.อภิสิทธิ์ นุชบุษบำ
๘. พ.อ.ไพรัช โอฬำรไพบูลย์
๙. พ.อ.ธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล
๑๐. พ.อ.นพสิทธิ์ สิทธิพงศ์โสภณ
๑๑. พ.อ.ชิษณุพงศ์ รอดศิริ
๑๒. พ.อ.เฉลิมพล นุตรักษ์
รอว.ทหำรเรือ
๑๓. พล.ร.อ.ปัญญำ เล็กบัว
๑๔. พล.ร.ท.เจริญศักดิ์ มำรัตนะ
๑๕. พล.ร.ต.ภิญโญ โตเลี้ยง
๑๖. น.อ.โกเมศ สะอำดเอี่ยม ร.น.
๑๗. น.อ.ชเนศร์ สิงหชำญ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๘. พล.อ.อ.ชูชำติ บุญชัย
๑๙. พล.อ.ท.วงศกร เปำโรหิตย์
๒๐. พล.อ.ต.สฤษดิ์พร สุนทรกิจ
๒๑. น.อ.พรประเสริฐ ผ่ำนภพ
นรว.
๒๒. พล.ต.ท.ไพศำล เชื้อรอต
๒๓. พล.ต.ต.อำพล บัวรับพร
๒๔. พล.ต.ต.ชัยพร พำนิชอัตรำ

ตำแหน่ง

หน้ำ ๒๐ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

จร.ทั่วไป
ปษ.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผชก.สป.
ผทค.ทบ.
ผบ.รร.สธ.ทบ.
ผอ.สนภ.๔ นทพ.
รอง ผบ.พล.พัฒนำ ๑
ผบ.ร.๓๑ รอ.
ผบ.ม.๑ รอ.
ผบ.ร.๑๒ รอ.
รอง ผบ.ช.๑๑
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง เสธ.ทร.
ผบ.นสร.กร.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
ประจำ กร.
ผบ.คปอ.
รอง เสธ.ทอ.
ผอ.สจว.ศวอ.ทอ.
รอง ผบ.บน.๕
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
รอง ผบช.น.
รอง ผบช.น.

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันอำทิตย์ ที่ รอว.ทหำรบก
๒๑ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.ปรีชำ สังข์แก้ว
๒. พล.อ.สีหนำท วงศำโรจน์
๓. พล.อ.ศุภฤกษ์ ไม้แก้ว
๔. พล.ท.อนุชิต อินทรทัต
๕. พล.ท.สุรินทร์ แพโต
๖. พล.ต.ทัตเทพ รอดจิตต์
๗. พล.ต.รุจน์ อ่อนน้อมพันธุ์
๘. พล.ต.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ
๙. พล.ต.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม
๑๐. พ.อ.ประชุม พันธ์โสตถี
๑๑. พ.อ.พนำเวศ จันทรังษี
๑๒. พ.อ.วรเดช เดชรักษำ
รอว.ทหำรเรือ
๑๓. พล.ร.อ.อำรักษ์ แก้วเอี่ยม
๑๔. พล.ร.ท.นพดล สุภำกร
๑๕. พล.ร.ต.อรรถพร บรมสุข
๑๖. พล.ร.ต.กฤชพล เรียงเล็กจำนงค์
๑๗. น.อ.ชัย เกตุวัฒนกิจ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๘. พล.อ.อ.ทวิเดนศ อังศุสิงห์
๑๙. พล.อ.ท.ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์
๒๐. น.อ.ทศวรรณ รัตนแก้วกำญจน์
๒๑. น.อ.เจริญ วัฒนศรีมงคล
นรว.
๒๒. พล.ต.ท.ยงยุทธ เจริญวำนิช
๒๓. พล.ต.ต.ธนังค์ บุรำนนท์
๒๔. พล.ต.ต.นิตินันท์ เพชรบรม

หน้ำ ๒๑ ใน ๓๑ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
รอพ.
ปษ.พิเศษ บก.ทท.
ผทค.พิเศษ ทบ.
จก.กง.กห.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.ทบ.
รอง จก.กบ.ทบ.
รอง มทภ.๑
ผบ.พล.ร.๖
รอง เสธ.ทภ.๔
ผบ.ม.๔ รอ.
ผบ.ร.๕
ผทค.พิเศษ ทร.
ผบ.ฐท.สส.
รอง จก.กพ.ทร.
ผอ.สกร.สพร.ทร.
ประจำ กร.
รอง ผบ.ทอ.
จก.กร.ทอ.
รอง ผอ.สนผ.กร.ทอ.
รอง ผบ.บน.๗
นรพ.
รอง ผบช.ก.
ผบก.อก.บช.น.

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันจันทร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๒๒ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.นิตินยั ภีมะโยธิน
๒. พล.ท.พรเทพ พิริยะโยธิน
๓. พล.ท.ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์
๔. พล.ต.เจษฎำ เปรมนิรันดร
๕. พล.ต.อัครเดช บุญเทียม
๖. พล.ต.วุฒิชัย นำควำนิช
๗. พ.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์
๘. พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล
๙. พ.อ.กฤษดำ พงษ์สำมำรถ
๑๐. พ.อ.กิตติ จันทร์เอียด
๑๑. พ.อ.ประเสริฐ กิตติรัต
๑๒. พ.อ.ณรงค์ ตันติสิทธิพร
รอว.ทหำรเรือ
๑๓. พล.ร.ท.ศักดิ์สิทธิ์ ยังวิจิตร
๑๔. พล.ร.ท.สำนนท์ ผะเอม
๑๕. พล.ร.ต.สิทธิพร มำศเกษม
๑๖. พล.ร.ต.เบญญำ บุญส่ง
๑๗. น.อ.เกรียงไกร ศุภมำนพ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๘. พล.อ.อ.สุรศักดิ์ ทุ่งทอง
๑๙. พล.อ.ท.ชัยย์ณรงค์ โพธิ์น้อย
๒๐. พล.อ.ต.อนันต์ จันทร์ส่งเสริม
๒๑. น.อ.สุรสีห์ สิมะเศรษฐ์
นรว.
๒๒. พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย
๒๓. พล.ต.ท.กิตติพงษ์ เงำมุข
๒๔. พล.ต.ต.อภิชิต เทียนเพิ่มพูล

ตำแหน่ง

หน้ำ ๒๒ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

ผทค.พิเศษ สป.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
จก.วท.กห.
ผบ.พล.พัฒนำ ๑
ผบ.มทบ.๒๓
ผบ.พล.ร.๙
รอง ผบ.พล.ร.๕
ฝสธ.ประจำ ทภ.๑
รอง ผบ.บชร.๔
เสธ.มทบ.๔๕
เสธ.มทบ.๔๑
รอง ผบ.ร.๑๕
จก.พธ.ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
หน.ฝสธ.ประจำ เสธ.ทร.
ผบ.กฝร.กร.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
เสธ.ทอ.
ปษ.สป.
จก.ขส.ทอ.
รอง ผบ.ดม.
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
ผบช.สพฐ.ตร.
ผบก.ภ.จว.มุกดำหำร

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันอังคำร ที่ รอว.ทหำรบก
๒๓ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.สุรินทร์ กลิ่นชะเอม
๒. พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนำคำ
๓. พล.ท.พิจิตร แก้วลี
๔. พล.ต.คมสัน บูรณสงครำม
๕. พล.ต.นภดล ขันตยำภรณ์
๖. พล.ต.พีระ ฉิมปรี
๗. พล.ต.สุพจน์ บูรณจำรี
๘. พ.อ.ชลิต พวงมำลีประดับ
๙. พ.อ.กฤษณะ ภู่ทอง
๑๐. พ.อ.ณรงค์ กลั่นวำรี
๑๑. พ.อ.สุวิทย์ เกตุศรี
๑๒. พ.อ.มงคล ปำคำมำ
รอว.ทหำรเรือ
๑๓. พล.ร.อ.ไกรวุธ วัฒนธรรรม
๑๔. พล.ร.ท.มงคล สุคนธเคหำ
๑๕. พล.ร.ต.กล้ำหำญ เพ็ชรมีศรี
๑๖. พล.ร.ต.ยงยุทธ พร้อมพรหมรำช
๑๗. น.อ.ปัญญำ บวรสิทธิรัตน์ ร.น.
๑๘. น.อ.ไพศำล มีศรี ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๙. พล.อ.ท.ฉัตรชัย บุญญำนุรักษ์
๒๐. พล.อ.ท.นพฎล ทองพุ่ม
๒๑. น.อ.สรวิชญ์ สุรกุล
นรว.
๒๒. พล.ต.ต.นิรันดร เหลื่อมศรี
๒๓. พ.ต.อ.ศิลำ กำญจนรักษ์
๒๔. พ.ต.อ.ณัฐพล โกมินทรชำติ

หน้ำ ๒๓ ใน ๓๑ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
ปษ.พิเศษ สป.
มทน.๑
ปช.ทหำร
ผทค.สป.
ผทค.บก.ทท.
รอง จก.ยก.ทบ.
ผบ.มทบ.๓๖
รอง เสธ.นสศ.
เสธ.บชร.๓
รอง ผบ.มทบ.๒๑๐
รอง ผบ.พล.ม.๒ รอ.
ผบ.ป.๒๑
รอง ผบ.ทสส.
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง ผบ.นย.
ผช.หน.ฝสธ.ประจำ ผบ.ทร.
รอง ผบ.กบร.กร.
รอง ผบ.สอ.รฝ.
จก.ยศ.ทอ.
จก.ขว.ทอ.
ผบ.บน.๕
ผบก.ศทก.
รอง ผบก.บก.ปภ.สง.นรป.
ผกก.ฝอ.ภ.จว.สุโขทัย

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันพุธ ที่ รอว.ทหำรบก
๒๔ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.สุวโรจน์ ทิพย์มงคล
๒. พล.ท.ธนเดช เหลืองทองคำ
๓. พล.ท.คำรณ เครือวิชฌยำจำรย์
๔. พล.ท.วรพล เยี่ยมแสงทอง
๕. พล.ต.เรืองสิทธิ์ มิตรภำนนท์
๖. พล.ต.วิทยำ อรุณเมธี
๗. พล.ต.ชนำวุธ บุตรกินรี
๘. พล.ต.สำยัณต์ เมืองศรี
๙. พล.ต.ธนำอัศม์ จงใจรักษ์โกเศส
๑๐. พ.อ.สุระ แก้วไพโรจน์
๑๑. พ.อ.ชำตรี กิตติขจร
๑๒. พ.อ.กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ
รอว.ทหำรเรือ
๑๓. พล.ร.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ
๑๔. พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ
๑๕. พล.ร.ท.นพดล เรืองสมัย
๑๖. พล.ร.ต.ชำลี สว่ำงใจ
๑๗. พล.ร.ต.คำรณ พิสณฑ์ยุทธกำร
๑๘. พล.ร.ต.เกียรติกุล เทียนสุวรรณ
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๙. พล.อ.อ.อภิญญำ แตงอ่อน
๒๐. พล.อ.อ.จิรวัฒน์ มูลศำสตร์
๒๑. พล.อ.ต.นฤพล จักรกลม
นรว.
๒๒. พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์
๒๓. พล.ต.ต.ธนยินทร์ เทพรักษำ
๒๔. พ.ต.อ.คมศักดิ์ สุมังเกษตร

หน้ำ ๒๔ ใน ๓๑ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
ผอ.สงป.กห.
จก.กบ.ทบ.
จก.ชด.ทหำร
ผบ.วสท.สปท.
ผชก.สป.
รอง มทน.๔
ผอ.สปก.ยก.ทบ.
ผบ.ศสพ.
ผทค.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๔๓
รอง ผบ.พล.รพศ.๑
เสธ.มทบ.๓๒
รอง ปล.กห.
ผช.ผบ.ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผอ.ศกล.พธ.ทร.
รอง จก.สสท.ทร.
ผทค.ทร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผทค.พิเศษ ทอ.
จก.สบ.ทอ.
ผบช.สทส.
ผบก.ภ.จว.เชียงรำย
รอง ผบก.น.๒

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันพฤหัสบดี ที่ รอว.ทหำรบก
๒๕ พ.ค.๖๐ ๑. พล.ท.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์
๒. พล.ท.ธีร์ณฉัฏฐ์ จินดำเงิน
๓. พล.ท.กฤษฎิ์ ยิ้มสู้
๔. พล.ต.สนธยำ ศรีเจริญ
๕. พล.ต.จักรกฤษณ์ ตั้งจิตตำภรณ์
๖. พล.ต.ณัฐพงษ์ เพรำแก้ว
๗. พล.ต.สำธิต ศรีสุวรรณ
๘. พล.ต.ภำนุวัฒน์ เหนียวแน่น
๙. พ.อ.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ
๑๐. พ.อ.พินิจ แจ้งแสงทอง
๑๑. พ.อ.วรยุทธ แก้ววิบูลย์พันธุ์
๑๒. พ.อ.นิติ ติณสูลำนนท์
รอว.ทหำรเรือ
๑๓. พล.ร.ท.สมประสงค์ นิลสมัย
๑๔. พล.ร.ต.อัครเดช นำคอ่อน
๑๕. พล.ร.ต.วิทยำ ละออจันทร์
๑๖. พล.ร.ต.เชำว์ น้อยภำรำ
๑๗. พล.ร.ต.ภรำดร พวงแก้ว
๑๘. น.อ.โชคชัย เรืองแจ่ม ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๙. พล.อ.ต.เฉลิมวงษ์ กีรำนนท์
๒๐. น.อ.พิทูร เจริญยิ่ง
๒๑. น.อ.นรุธ กำเนิดนักตะ
นรว.
๒๒. พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี
๒๓. พล.ต.ต.กฤษณะ ทรัพย์เดช
๒๔. พล.ต.ต.ดุสิต สมศักดิ์

ตำแหน่ง
รอง เสธ.ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
จก.ผท.ทหำร
รอง มทภ.๒
ผทค.สป.
ผทค.ทบ.
ผบ.มทบ.๓๔
ผบ.มทบ.๓๙
รอง ผบ.มทบ.๒๑
รอง เสธ.นสศ.
รอง ผบ.พล.ร.๒ รอ.
ผบ.ร.๑๕
จก.ขว.ทร.
ผทค.ทร.
ผอ.อรม.อร.
รอง จก.พธ.ทร.
ผอ.สนผ.ยก.ทร.
ผอ.ยก.บก.ทรภ.๒
ผบ.ดม.
เสธ.รร.กำรบิน
รอง ผบ.บน.๔๑
ผบก.ภ.จว.ลำปำง
รอง ผบช.ภ.๗
ผบก.ผอ.

หน้ำ ๒๕ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันศุกร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๒๖ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.จิระพันธ์ มำลีแก้ว
๒. พล.ท.วรำห์ บุญญะสิทธิ์
๓. พล.ท.ชัยพฤกษ์ อัยยะภำคย์
๔. พล.ท.พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว
๕. พล.ต.สุนัย ประภูชะเนย์
๖. พล.ต.สมศักดิ์ ทรัพย์อนันต์
๗. พล.ต.วิชำญ สุขสง
๘. พล.ต.ยุทธชัย เทียรทอง
๙. พ.อ.เอกพันธ์ สุวรรณวิจิตร
๑๐. พ.อ.เกรียงชัย อนันตศำนต์
๑๑. พ.อ.อมฤต บุญสุยำ
๑๒. พ.อ.ณัฏฐพงศ์ อัศวินวงศ์
รอว.ทหำรเรือ
๑๓. พล.ร.ท.พัชระ พุ่มพิเชฎฐ์
๑๔. พล.ร.ท.อำทร เคลือบมำศ
๑๕. พล.ร.ท.พร้อมสรรพ์ วุฑฒกนก
๑๖. พล.ร.ต.นพดล ปัญญำโฉม
๑๗. พล.ร.ต.บวร มัทวำนุกูล
๑๘. น.อ.ณัฎฐพล เดี่ยววำนิช ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๙. พล.อ.ท.ศักดิ์พินิต พร้อมเทพ
๒๐. พล.อ.ต.เฉลิมชัย ศรีสำยหยุด
๒๑. น.อ.เพชร ธรรมวิญญำ
นรว.
๒๒. พล.ต.อ.กวี สุภำนันท์
๒๓. พล.ต.ต.อภิชำต เพชรประสิทธิ์
๒๔. พล.ต.ต.พรชัย ไทยแท้

หน้ำ ๒๖ ใน ๓๑ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
ผทค.พิเศษ สป.
รอง เสธ.ทบ.
จก.กร.ทหำร
ปษ.บก.ทท.
รอง ผบ.นสศ.
จก.ขส.ทบ.
ผบ.พล.ร.๑๕
ผบ.มทบ.๑๔
รอง ผบ.บชร.๔
รอง ผบ.มทบ.๓๑๐
ผบ.ร.๒๑ รอ.
ผบ.พัน.ร.มทบ.๑๑
รอง เสธ.ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง ผบ.กร.
รอง ผบ.นย.
เสธ.รร.นร.
เสธ.กยพ.กร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
รอง จก.ยก.ทอ.
รอง ผบ.บน.๒๑
ที่ปรึกษำ (สบ ๑๐)
รอง ผบช.ส.
รอง ผบช.น.

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันเสำร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๒๗ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.สุรเดช เฟื่องเจริญ
๒. พล.ท.ชนินทร์ โตเลี้ยง
๓. พล.ท.สิงห์ทอง หมีทอง
๔. พล.ต.ณัฐวัฒน์ อัคนิบุตร
๕. พล.ต.กิตติศักดิ์ แม้นเหมือน
๖. พล.ต.เอกรัตน์ ช้ำงแก้ว
๗. พล.ต.ทวีศักดิ์ วินิจสร
๘. พ.อ.วิชัย ธำรีฉัตร
๙. พ.อ.รชต วงษ์อำรีย์
๑๐. พ.อ.กุศล อุปลำนนท์
๑๑. พ.อ.นฤทธิ์ ถำวรวงษ์
๑๒. พ.อ.ศรัณย์ รอดบุญธรรม
รอว.ทหำรเรือ
๑๓. พล.ร.อ.พลเดช เจริญพูล
๑๔. พล.ร.ท.เผดิม เนินฉำย
๑๕. พล.ร.ท.ชัชชัย โพธิพรรค
๑๖. พล.ร.ต.เอกรำช พรหมลัมภัก
๑๗. พล.ร.ต.อำนวย ทองรอด
๑๘. น.อ.ชัยยุทธ์ คลังเงิน ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๙. พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่ำง
๒๐. พล.อ.ต.สรกฤต มังสิงห์
๒๑. น.อ.เพิ่มยศ แก้วสว่ำง
นรว.
๒๒. พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชำรยะ
๒๓. พล.ต.ท.ธเนตร์ พิณเมืองงำม
๒๔. พล.ต.ต.กริช กิติลือ

ตำแหน่ง

หน้ำ ๒๗ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

หน.คณะ ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
จก.ยบ.ทหำร
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.ทบ.
ผบ.มทบ.๓๒
เสธ.ทน.๑
ผบ.มทบ.๓๕
รอง จก.กส.ทบ.
รอง จก.สห.ทบ.
รอง จก.ขส.ทบ.
รอง ผบ.พล.ม.๑
รอง ผบ.ม.๔ รอ.
รอง ผบ.ทร.
ปษ.ทร.
ผบ.รร.นร.
ผบ.สอ.รฝ.
ผอ.สนผ.สสท.ทร.
ผบ.ร.ล.จักรีนฤเบศร มว.เรือที่ ๑ กบฮ.กร.
ผบ.ทอ.
ผอ.สนภ.ทอ.
รอง ผบ.บน.๒๓
ที่ปรึกษำ (สบ ๑๐)
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
ผบก.ประจำ สง.ผบ.ตร.

วัน เดือน ปี
วันอำทิตย์ ที่
๒๘ พ.ค.๖๐

หน้ำ ๒๘ ใน ๓๑ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ

ยศ – นำม
รอว.ทหำรบก
๑. พล.อ.บัญชำ ทองวิลัย
๒. พล.ท.นเรนทร์ สิริภูบำล
๓. พล.ท.พิษณุ บุญรักษำ
๔. พล.ท.อุทัย ชัยชนะ
๕. พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์
๖. พล.ต.นุชิต ศรีบุญส่ง
๗. พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตำนนท์
๘. พล.ต.พรเทพ วัชรวิสุทธิ์
๙. พ.อ.จุมพล จุมพลภักดี
๑๐. พ.อ.มำโนชญ์ รัตนเลขำ
๑๑. พ.อ.ธีระ ผดุงสุนทร
๑๒. พ.อ.กฤษณ์ สุนสะธรรม
รอว.ทหำรเรือ
๑๓. พล.ร.ท.ธำนินทร์ ลิขิตวงศ์
๑๔. พล.ร.ท.อำพล เที่ยงสกุล
๑๕. พล.ร.ท.ทินกร ตัณฑำกำศ
๑๖. พล.ร.ต.อนุพงศ์ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ
๑๗. น.อ.กิติพงษ์ เรืองเดช ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๘. พล.อ.อ.ปรีชำ ประดับมุข
๑๙. พล.อ.ท.ภำนุพงศ์ เสยยงคะ
๒๐. พล.อ.ต.นภำพล อำชวำคม
๒๑. พล.อ.ต.ชำนนท์ มุ่งธัญญำ
นรว.
๒๒. พล.ต.ท.ประสิทธิ์ ทำดี
๒๓. พล.ต.ต.พิชัย เจียมบุรเศรฐ
๒๔. พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก

ผทค.พิเศษ ทบ.
เสธ.สปท.
จก.พธ.ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง มทภ.๑
ผอ.สนย.สนผ.กห.
ผบ.บชร.๓
เสธ.ยศ.ทบ.
รอง ผบ.พล.ม.๓
รอง ผบ.พล.พัฒนำ ๑
เสธ.มทบ.๓๓
รอง ผบ.ม.๔ รอ.
จก.สพ.ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผบ.กบฮ.กร.
รอง จก.กรง.ฐท.สส.
ผทค.พิเศษ ทอ.
รอง เสธ.ทอ.
ผอ.สพร.ทอ.
ผอ.สนผ.ยก.ทอ.
จตร.
รอง ผบช.ภ.๖
ผบก.จร.

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันจันทร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๒๙ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสำร
๒. พล.ท.ปริญญำ ขุนนำศรี
๓. พล.ท.ชัชชัย ภัทรนำวิก
๔. พล.ท.อุดมวิทย์ อโนวัลย์
๕. พล.ต.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ
๖. พล.ต.วรพล วิศรุตพิชญ์
๗. พล.ต.เกษมสุข ตำคำ
๘. พล.ต.วิทยำ วรรคำวิสันต์
๙. พ.อ.กัณฑ์ชัย ประจวบอำรีย์
๑๐. พ.อ.เสนีย์ ศรีหิรัญ
๑๑. พ.อ.ณัฎฐ์ ศรีอินทร์
๑๒. พ.อ.พิพัฒน์ ศรีทองพิมพ์
รอว.ทหำรเรือ
๑๓. พล.ร.อ.สุธีพงศ์ แก้วทับ
๑๔. พล.ร.อ.อธินำถ ปะจำยะกฤตย์
๑๕. พล.ร.ต.เสรีภำพ สุขเจริญ
๑๖. พล.ร.ต.วรรณ์ลบ ทับทิม
๑๗. น.อ.ชัยวัฒน์ คุ้มทิม ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๘. พล.อ.อ.สุทัศน์ แสงเดชะ
๑๙. พล.อ.ต.ทรงพล แจ้งสี
๒๐. พล.อ.ต.คุณทร มณีเขียว
๒๑. น.อ.อรรถพล ปำนมงคล
นรว.
๒๒. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดำ
๒๓. พล.ต.ต.บุญลือ กอบำงยำง
๒๔. พล.ต.ต.ธีรพล จินดำหลวง

หน้ำ ๒๙ ใน ๓๑ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
รอง ผบ.ทบ.
จก.ยก.ทหำร
ผบ.ศตก.
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง มทน.๒
รอง มทภ.๔
ผบ.มทบ.๓๓
ผบ.มทบ.๓๘
รอง ผบ.พล.ร.๙
รอง ผบ.พล.ร.๑๕
เสธ.มทบ.๒๕
รอง ผบ.ร.๑๗
ผทค.พิเศษ ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง ผบ.ฐท.สส.
รอง จก.สพ.ทร.
ผบ.กรม ร.๑ พล.นย.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผบ.ศฮพ.
เสธ.ยศ.ทอ.
รอง ผบ.บน.๕๖
ผบ.ตร.
รอง ผบช.ภ.๔
ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรำ

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันอังคำร ที่ รอว.ทหำรบก
๓๐ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.สุทัศน์ จำรุมณี
๒. พล.อ.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
๓. พล.ท.นเรศรักษ์ ฐิตะฐำน
๔. พล.ท.กนิษฐ์ ชำญปรีชญำ
๕. พล.ต.มณฑล ปรำกำรสมุทร
๖. พล.ต.สมพงษ์ แจ้งจำรัส
๗. พล.ต.จิรวัฒน์ พันธ์สวัสดิ์
๘. พ.อ.เกรียงไกร แข็งแรง
๙. พ.อ.สัชฌำกำร คุณยศยิ่ง
๑๐. พ.อ.สมชำย ทำวงศ์มำ
๑๑. พ.อ.นฤดล ท้ำวฤทธิ์
๑๒. พ.อ.อุดม แก้วมหำ
รอว.ทหำรเรือ
๑๓. พล.ร.ท.ปกรณ์ วำนิช
๑๔. พล.ร.ท.สุรวิทย์ อำษำนอก
๑๕. พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณำ
๑๖. พล.ร.ต.เดชดล ภู่สำระ
๑๗. น.อ.ประกอบ สุขสมัย
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๘. พล.อ.อ.ฌเณศ ชลิตภิรัติ
๑๙. พล.อ.อ.ปัทม สุทธิสรโยธิน
๒๐. พล.อ.ท.พงษ์ศักดิ์ เกื้ออรุณ
๒๑. น.อ.เฉลำ ทองแก้ว
นรว.
๒๒. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก
๒๓. พล.ต.ต.ปรีชำ เจริญสหำยำนนท์
๒๔. พล.ต.ต.กรไชย คล้ำยคลึง

หน้ำ ๓๐ ใน ๓๑ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
ผทค.พิเศษ สป.
ผทค.พิเศษ ทบ.
จก.ทสอ.กห.
รอง เสธ.ทบ.
รอง จก.สส.
รอง มทภ.๓
ผทค.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๑๖
รอง ผบ.มทบ.๓๗
เสธ.มทบ.๓๔
รอง ผบ.มทบ.๑๗
รอง ผบ.ม.๑ รอ.
จก.ยก.ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง จก.อศ.
รอง ผบ.ทรภ.๑
ประจำ กร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผทค.พิเศษ ทอ.
จก.สพ.ทอ.
รอง ผบ.ศบพ.
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
รอง ผบช.น.
ผบก.ปคม.

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันพุธ ที่ รอว.ทหำรบก
๓๑ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.สมชำย ยังพิทักษ์
๒. พล.ท.อนุศักดิ์ เผ่ำนำค
๓. พล.ท.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม
๔. พล.ท.คุณวุฒิ หมอแก้ว
๕. พล.ต.พิบูลย์ มณีโชติ
๖. พล.ต.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข
๗. พล.ต.พิรัติ บรรจงเขียน
๘. พล.ต.เจริญชัย หินเธำว์
๙. พ.อ.กล้ำณรงค์ ไพรีพ่ำยฤทธิเดช
๑๐. พ.อ.เศรษฐพล เกตุเต็ม
๑๑. พ.อ.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ
๑๒. พ.อ.สุทธิชัย ศรลัมพ์
รอว.ทหำรเรือ
๑๓. พล.ร.ท.ไตรสิทธิ์ พันธุ์สิทธิ์
๑๔. พล.ร.ต.พงศกร กุวำนนท์
๑๕. พล.ร.ต.เทอดศักดิ์ แท้เที่ยง
๑๖. น.อ.เชำวลิต จำดฤทธิ์ ร.น.
๑๗. น.อ.จรงศักดิ์ แย้มบำน
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๘. พล.อ.อ.ยรรยง คันธสร
๑๙. พล.อ.อ.ยรรยง คุณโฑถม
๒๐. พล.อ.ต.อดินันท์ จำรยะพันธุ์
๒๑. น.อ.ชำตินนท์ สท้ำนไผท
นรว.
๒๒. พล.ต.ท.เดชำ บุตรน้ำเพชร
๒๓. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่ำง
๒๔. พ.ต.อ.ญำณพงศ์ โสมำภำ

ตำแหน่ง

หน้ำ ๓๑ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

ผทค.พิเศษ ทบ.
จร.ทหำร
ผบ.ศรภ.
มทน.๔
รอง ผบ.นสศ.
รอง มทภ.๓
เสธ.สส.
ผบ.พล.ร.๒ รอ.
รอง ผอ.สกศ.ยศ.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๓๓
ผอ.กยก.ทน.๑
รอง ผบ.ร.๒๑ รอ.
รอง เสธ.ทร.
หน.ฝสธ.ประจำ ผช.ผบ.ทร.
ผทค.ทร.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
ผบ.กรม สน.พล.นย.
ปษ.สปท.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผทค.ทอ.
ผบ.บน.๔๑
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์
รอง ผบก.น.๘
ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พล.ร.ต.อุดม ศรีถวัลย์
(อุดม ศรีถวัลย์)
รอป.รอ.และ รรก.รอง เสธ.รอ.
๒๔ เม.ย.๖๐

