คำสั่งกรมรำชองครักษ์
(เฉพำะ)
ที่ ๖๖๑ /๕๙
เรื่อง ให้รำชองครักษ์เวรและนำยตำรวจรำชสำนักเวร
ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์ ณ พระตำหนัก จิตรลดำรโหฐำน
-------------------------อำศัย อำนำจตำมพระรำชบัญ ญัติ รำชองครั ก ษ์ พ.ศ.๒๔๘๐ พระรำชบัญญัติ นำยตำรวจ
รำชสำนัก พ.ศ.๒๔๙๕ และพระรำชบัญญัติกำรถวำยควำมปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๗ จึงให้รำชองครักษ์เวร
และนำยตำรวจรำชสำนักเวร ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์ ณ พระตำหนัก จิตรลดำรโหฐำน ประจำเดือน
มิ.ย.๕๙ ตำมรำยชื่อแนบท้ำยคำสั่งนี้
ทั้งนี้ ให้ เดิน ทำงถึง รอ.เวลำ ๑๒๓๐ ของวันปฏิบัติหน้ำที่ และปฏิบัติหน้ำที่ตั้งแต่เวลำ
๑๔๐๐ ถึ ง เวลำ ๑๔๐๐ ของวั น รุ่ ง ขึ้ น สำหรั บ รอว. และ นรว.ที่ ต้ อ งไปปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ณ รพ.ศิ ริ ร ำช
ให้พร้อมที่ รอ.สวนจิตรลดำ เวลำ ๑๐๐๐ ถ้ำหำกผู้ใดไม่สำมำรถปฏิบั ติหน้ำที่เวรดังกล่ำวได้ ให้ สป.,บก.ทท.,
ทบ.,ทร.,ทอ.และ สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ซึ่งเป็นหน่วยต้นสังกัดของผู้นั้น จัดรำชองครักษ์เวรหรือนำยตำรวจ
รำชสำนักเวรผู้อื่น ไปปฏิบัติหน้ำที่แทน แล้ว แจ้งให้ รอ.ทรำบล่วงหน้ำก่อนกำหนดเข้ำเวรไม่น้อยกว่ำ ๓ วัน
ในเบื ้อ งต้น ให้ป ระสำนทำงโทรศัพ ท์ หมำยเลข ๐ ๒๒๘๓ ๒๓๘๐ – ๒ โทรสำร ๐ ๒๒๘๓ ๒๓๖๙
ให้ รอ. ทรำบก่อน
กำรแต่ง กำย เครื่องแบบปกติค อแบะและปกติข ำว กระบี่ ถุงมือ หมวกทรงหม้ อ ตำล
(สำหรับกระบี่และถุงมือไม่ต้องนำไป เพรำะ รอ.ได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว) หำกมีกำรเปลี่ ยนแปลงในเรื่องกำรแต่งกำย
หรือเปลี่ยนแปลงกำหนดวันปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์ รอ.จะแจ้งให้ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ทรำบโดยตรง
อนึ่ง ในกำรเดินทำงไปปฏิบัติหน้ำที่ ให้แต่งเครื่องแบบปกติคอพับแขนยำว หมวกทรงหม้อตำล
(ทร.,ทอ.ใช้อินทรธนูแข็ง)
สั่ง ณ วันที่

๔

พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๕๙
รับคำสั่ง สรอ.

(ลงชื่อ) พล.ร.อ.

เดชำ บุนนำค ร.น.
(เดชำ บุนนำค)
รอง สรอ.

บัญชีรำยชื่อรำชองครักษ์เวร และนำยตำรวจรำชสำนักเวร
ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์ ณ พระตำหนัก จิตรลดำรโหฐำน
ประกอบคำสั่ง รอ.(เฉพำะ) ที่ ๖๖๑ /๕๙ ลง ๔ พ.ค.๕๙
วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันพุธ ที่
รอว.ทหำรบก
๑ มิ.ย.๕๙ ๑. พล.ท.ชุติกรณ์ สีตบุตร
๒. พล.ท.ชำติชำย อ่อนน่วม
๓. พล.ต.พัฒนำ คุ้มเปลี่ยน
๔. พล.ต.กิตติเชษฐ์ ศรดิษฐพันธ์
๕. พล.ต.ยงยุทธ ธะประวัติ
๖. พล.ต.ศักดำ วรรณโภคำ
๗. พล.ต.พรเทพ วัชรวิสุทธิ์
๘. พ.อ.วรรนพ นำคประสิทธิ์
๙. พ.อ.สมพงษ์ เภำพูล
๑๐. พ.อ.ศุภกฤษฎิ์ กฤษณีไพบูลย์
๑๑. พ.อ.สมศักดิ์ เครือเช้ำ
๑๒. พ.อ.ประชุม พันธ์โสตถี
๑๓. พ.อ.วินัย เจริญศิลป์
๑๔. พ.อ.ฉกำจพงษ์ หงษ์ทอง
๑๕. พ.อ.ภูมิพัฒน์ บุญเรืองขำว
๑๖. พ.ท.วันชนะ สวัสดี
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ต.ประพัฒน์ สมบุญเจริญ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.วิชัย ดีรอด ร.น.
๑๙. น.อ.ปกครอง มนธำตุผลิน ร.น.
๒๐. น.อ.ยงยุทธ สุวรรณปรีดี ร.น.
๒๑. น.อ.ชยุต นำเวศภูติกร ร.น.
๒๒. น.อ.ชัยยงค์ ขุนทำ ร.น.
๒๓. น.อ.ก้องเกียรติ ทองอร่ำม ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. พล.อ.ต.พรต ลีรพันธุ์
รอว.รอ.
๒๕. น.อ.ชูชำติ โพธิ์ไชยแสน
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.พรชัย ไทยแท้
๒๗. พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี

ตำแหน่ง

หน้ำ ๑ ใน ๓๐ หน้ำ
หมำยเหตุ

หน.สน.ปล.กห.
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง จก.ยบ.ทหำร
ผทค.สป.
ผทค.ทบ.
ผบ.รร.นส.ทบ.
เสธ.ยศ.ทบ.
รอง ผอ.สบท.สปช.ทบ.
รอง ผอ.สยย.ทหำร
รอง ผอ.สผอ.สส.ทหำร
ผอ.กอง กช.
รอง ผบ.มทบ.๔๔
เสธ.มทบ.๒๗
รอง ผบ.ม.๖
ผบ.กรม ทพ.๔๔
ผบ.พัน.กรม นนร.รอ.รร.จปร.
ผทค.ทร.
ผทค.ทร.
รอง เสธ.รร.นร.
รอง ผอ.สวฝ.ยก.ทหำร
เสธ.กปก.ทรภ.๓
ประจำ ขว.ทร.
รอง ผอ.กขว.สกข.ขว.ทร.
ผช.หน.ฝสธ.ประจำ รอง ปล.กห.
ผอ.กสส.สนผ.รอ.
ผบก.อก.บช.น.
ผบก.ตม.๕

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันพฤหัสบดี ที่ รอว.ทหำรบก
๒ มิ.ย.๕๙ ๑. พล.ท.ยอดชัย ยั่งยืน
๒. พล.ท.คุณพัฒน์ ภูตินำถ
๓. พล.ท.ชัยยันต์ จิตต์ทำ
๔. พล.ต.ธำร ธรรมสกุล
๕. พล.ต.รภิต ประทุมชัย
๖. พล.ต.ณัฏฐ์สิทธิ์ ละแมนชัย
๗. พล.ต.ศักดำ ศิริรัตน์
๘. พล.ต.หทัยเทพ กีรติอังกูร
๙. พ.อ.กิตติพันธ์ ชูพิพัฒน์
๑๐. พ.อ.ชัยเดช สุรวดี
๑๑. พ.อ.ดิเรก บงกำร
๑๒. พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์
๑๓. พ.อ.ประกำศ เพยำว์น้อย
๑๔. พ.อ.กฤศ ศรีเดชำสินธุ์
๑๕. พ.อ.สมบัติ พิมพี
๑๖. พ.ท.ไมตรี ศรีสันเทียะ
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ท.ศักดิ์สิทธิ์ ยังวิจติ ร ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.ศังกร พงษ์ศิริ ร.น.
๑๙. น.อ.โอฬำร ประกอบสุข ร.น.
๒๐. น.อ.อนุชำติ อินทรเสน ร.น.
๒๑. น.อ.สมชำย ศิพะโย ร.น.
๒๒. น.อ.วีระชัย หลีค้ำ ร.น.
๒๓. น.อ.สุรวุฒิ สุมงคล ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. พล.อ.ต.ต่อพล ออเขำย้อย
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.ยศพันธ์ แจ้งยอดสุข
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.พุทธิชำต เอกฉันท์
๒๗. พล.ต.ต.สมบัติ มิลินทจินดำ

หน้ำ ๒ ใน ๓๐ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ปษ.บก.ทท.
ผทค.บก.ทท.
ผอ.สกกห.สม.
ผทค.ทบ.
ผบ.ศอ.สพ.ทบ.
ผทค.ทบ.
รอง จก.กส.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๓๖
รอง ผอ.สนข.ขว.ทบ.
รอง ผบ.พล.ร.๗
ผบ.กรม ขส.รอ.
รอง ผบ.กรมพัฒนำ ๔
อจ.หน.สวท.รร.จปร.
รอง ผบ.ม.พัน.๑๒
จก.พธ.ทร.
ผบ.พล.นย.
รอง ผอ.สสน.สสท.ทร.
รอง ผบ.กทบ.กร.
ผบ.กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.
ผอ.กอท.ฐท.สส.
รอง ผอ.กยก.สปก.ยก.ทร.
ผทค.ทอ.
รอง ผอ.สปภ.๒ สนง.รปภ.รอ.
รอง จตร.(สบ ๗)
ผบก.สส.บช.น.

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันศุกร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๓ มิ.ย.๕๙ ๑. พล.ท.พิชิต บุญญำธิกำร
๒. พล.ท.มณฑล วัฒนธร
๓. พล.ต.จุมพล เฉลยถ้อย
๔. พล.ต.สิรเศรษฐ์ นุชอำพันธ์
๕. พล.ต.คำรณ เครือวิชฌยำจำรย์
๖. พล.ต.เบ็ญจรงค์ บริสุทธิพันธุ์
๗. พล.ต.ชวกำร คมคำย
๘. พ.อ.ศรำวุธ วังธะพันธ์
๙. พ.อ.วิทยำ วรรคำวิสันต์
๑๐. พ.อ.ทวีศักดิ์ บุญรักชำติ
๑๑. พ.อ.พงษ์ศักดิ์ หมื่นกล้ำหำญ
๑๒. พ.อ.เวชยันต์ แว่นไธสงค์
๑๓. พ.อ.ฉัตรชัย ดวงรัตน์
๑๔. พ.อ.อำจิณ ปัทมจิตร
๑๕. พ.อ.สุยุทธ์ วัฒนลิขิต
๑๖. พ.ท.สุรศักดิ์ สุขแสง
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ท.พัลลภ ทองระอำ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ จำตกำนนท์ ร.น.
๑๙. น.อ.เอกสิทธิ์ รอดอยู่ ร.น.
๒๐. น.อ.วันชัย แหวนทอง ร.น.
๒๑. น.อ.กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว ร.น.
๒๒. น.อ.พลกิต สำหร่ำย ร.น.
๒๓. น.อ.ก่อเกียรติ บุญปก ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. พล.อ.ต.วุฒชิ ัย เมตตำนนท์
รอว.รอ.
๒๕. น.อ.สุขวัฒน์ บุญมำไสว
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.อำชวันต์ โชติกเสถียร
๒๗. พ.ต.อ.ศรำวุธ จิตต์ระเบียบ

ตำแหน่ง

หน้ำ ๓ ใน ๓๐ หน้ำ
หมำยเหตุ

ผทค.พิเศษ ทบ.
ผบ.นปอ.
ผอ.ศศย.สปท.
ผทค.บก.ทท.
รอง จก.ชด.ทหำร
ผทค.ทบ.
ผชก.ทบ.
รอง จก.ยย.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๓๘
รอง ผบ.รร.ตท.สปท.
ผอ.กอง ยก.ทบ.
เสธ.มทบ.๑๕
รอง เสธ.พล.ม.๒ รอ.
รอง ผบ.ม.๕ รอ.
รอง ผอ.กอง จบ.
ผบ.ร.๑๗ พัน.๒
จก.กพ.ทร.
ผทค.ทร.
รอง ผอ.อธบ.อร.
รอง ผอ.สำนักบริหำรกำลังพล กพ.ทร.
ผบ.กรม สน.สอ.รฝ.
ประจำ นย.
รอง ผบ.มว.เรือที่ ๑ กดน.กร.
ผทค.ทอ.
ผช.ผอ.กขส.สยบ.รอ.
รอง ผบช.ปส.
รอง ผบก.น.๔

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันเสำร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๔ มิ.ย.๕๙ ๑. พล.ท.ณรงค์ สบำยพร
๒. พล.ท.จรูญ แป้นแก้ว
๓. พล.ต.วิโรจน์ วิจิตรโท
๔. พล.ต.วิทยำ ขันธอุบล
๕. พล.ต.โอภำส อุตตรนคร
๖. พล.ต.วีรชน สุคนธปฏิภำค
๗. พล.ต.พหล แก้วพรรณนำ
๘. พ.อ.จิรำยุ สุตะพำหะ
๙. พ.อ.อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์
๑๐. พ.อ.บุญส่ง มะลิวัลย์
๑๑. พ.อ.กฤษณ์ จำดสุวรรณ
๑๒. พ.อ.สุวัฒน์ สมบูรณ์ทรัพย์
๑๓. พ.อ.สุรสีห์ ดรุณสำสน์
๑๔. พ.อ.ยงยุทธ สอนไม้
๑๕. พ.อ.ฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์
๑๖. พ.อ.รักษ์ศักดิ์ เบญจวรรณ
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ท.นฤดม แป้นเจริญ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.เผดิม เนินฉำย ร.น.
๑๙. น.อ.ทวี ทองประยูร ร.น.
๒๐. น.อ.สมประสงค์ วิศลดิลกพันธ์ ร.น.
๒๑. น.อ.โยธิน ธนะมูล ร.น.
๒๒. น.อ.ศักดิ์ดำ วัฒนธรรม ร.น.
๒๓. น.ท.รักพงษ์ ตัณฑสุวรรณ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. น.อ.ปรำโมทย์ ศิริธรรมกุล
รอว.รอ.
๒๕. น.อ.สุนทร สมภูมิ
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.ปิยะ สุขประเสริฐ
๒๗. พ.ต.อ.อำนำจ อินทรประสำท

ตำแหน่ง

หน้ำ ๔ ใน ๓๐ หน้ำ
หมำยเหตุ

ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง ผบ.นรด.
รอง จก.กร.ทหำร
ผทค.ทบ.
ผชก.ทบ.
ผอ.สวม.วปอ.สปท.
นำยทหำรปฏิบัติกำร ประจำ ผท.ทหำร
รอง ผอ.ศศย.สปท.
เสธ.ขกท.
รอง จก.กง.ทบ.
รอง จก.ยย.ทบ.
ผบ.นพค.๑๑ สนภ.๑ นทพ.
รอง ผบ.บชร.๒
นปก.ประจำ ขว.ทบ.
หก.กยก.มทบ.๔๖
รอง หน.คณะ ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
รอง ผบ.ทรภ.๓
รอง จก.อล.ทร.
เสธ.นสร.กร.
รอง ผอ.ยก.นย.
รอง เสธ.สอ.รฝ.
ผบ.พัน.กรม นนร.รอ.รร.นร.
รอง ผอ.สกบ.กบ.ทอ.
หน.ชรภ.๗ สปภ.๒ สนง.รปภ.รอ.
ผบก.อก.ภ.๙
รอง ผบก.น.๓

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันอำทิตย์ ที่ รอว.ทหำรบก
๕ มิ.ย.๕๙ ๑. พล.ท.ชัยวัฒน์ พิชัยณรงค์
๒. พล.ท.นครำ สุขประเสริฐ
๓. พล.ต.เถกิงเดช คุ้มประยูร
๔. พล.ต.ชำตชำย วัฒน์ธนนันท์
๕. พล.ต.ธรรมนูญ เชี่ยวกำรปรำบ
๖. พล.ต.ประชำพัฒน์ วัจนะรัตน์
๗. พล.ต.บัณฑิต สุวัฑฒน
๘. พ.อ.อนุชำ ชุ่มคำ
๙. พ.อ.วิทย์ เจริญศิริ
๑๐. พ.อ.ฐิติเดช พงษ์สุวรรณ
๑๑. พ.อ.สิทธิเจตน์ วงษ์ไหลทอง
๑๒. พ.อ.ชัยยำ จุ้ยเจริญ
๑๓. พ.อ.โสภณ นันทสุวรรณ
๑๔. พ.อ.ปรมำธร บุนนำค
๑๕. พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ
๑๖. พ.ท.พิทักษ์พล ชูศรี
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ต.มนต์ชัย กำทอง ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.นันทพล มำลำรัตน์ ร.น.
๑๙. น.อ.โอภำส บูรณสัมฤทธิ ร.น.
๒๐. น.อ.สุรชัย เจริญรบ ร.น.
๒๑. น.อ.นิวธั ฮะเจริญ ร.น.
๒๒. น.อ.สุรชัย ตันเจริญ ร.น.
๒๓. น.ท.วิกรม มำสุวัฒนะ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. น.อ.ทรงพล พรหมวำ
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.วันชัย พลอยมุข
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.รังสรรค์ คชไกร
๒๗. พ.ต.อ.เฉลิมเกียรติ์ อมรำกะสินธุ์

ตำแหน่ง

หน้ำ ๕ ใน ๓๐ หน้ำ
หมำยเหตุ

ปษ.สป.
เสธ.นทพ.
รอง จร.ทหำร
รอง ผบ.นสศ.
ผอ.สสน.นทพ.
ผอ.สธน.ทหำร
เสธ.นปอ.
รอง ลก.ทบ.
รอง ผอ.สนข.ขว.ทหำร
รอง เสธ.ทน.๓
รอง ผอ.สยธ.สสน.สป.
รอง ผบ.มทบ.๑๘
ผบ.ร.๔
ผบ.กรม ทพ.๑๒
หก.กกบ.มทบ.๓๑๐
รอง หก.กขว.มทบ.๒๓
รอง จก.อร.
ผช.หน.ฝสธ.รอง ผบ.ทสส.
รอง ผอ.สกบ.กบ.ทร.
ผบ.มว.เรือที่ ๑ กฟก.๑ กร.
รอง ผอ.กทส.ฐท.สส.
รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.
นกบ.บก.รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร.
รอง ผอ.สนผ.ทสส.ทอ.
รอง ผอ.คพศ.๑๗ สกพศ.๓ สนง.กพศ.รอ.
ผบก.ภ.จว.สุโขทัย
รอง ผบก.น.๕

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันจันทร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๖ มิ.ย.๕๙ ๑. พล.ท.ยุทธนำ เชำวน์เชฎฐ์
๒. พล.ท.สุวัฒน์ เจียมอ่อน
๓. พล.ท.พจงเจตน์ มีปิ่น
๔. พล.ต.ยุทธ พรหมพงษ์
๕. พล.ต.กันตภณ อัครำนุรักษ์
๖. พล.ต.องอำจ คุลี
๗. พล.ต.วันชัย ชัยประภำ
๘. พล.ต.อำนนท์ คงสุข
๙. พ.อ.ปรีชำ สำลีผล
๑๐. พ.อ.อัครภณ ทองสุทธิ์
๑๑. พ.อ.สุรพล เอี้ยวสุวรรณ
๑๒. พ.อ.ธิติวัฒน์ ฐิติพบร่มเย็น
๑๓. พ.อ.เรืองศักดิ์ อรรคทิมำกูล
๑๔. พ.อ.กรกฎ เจริญฤทธิ์
๑๕. พ.อ.สิทธิศักดิ์ พรหมดิเรก
๑๖. พ.ท.วรเชษฐ ชื่นจันทน์แดง
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ท.ปัญญำ เล็กบัว ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.เสนิส ทังสุบุตร ร.น.
๑๙. น.อ.นำคินทร์ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ ร.น.
๒๐. น.อ.พิชิต วำดวำรี ร.น.
๒๑. น.อ.หิรัญ นำคทอง ร.น.
๒๒. น.อ.รัชภูมิ อินม่วง ร.น.
๒๓. น.อ.ปณิธิ ทองเจือ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. พล.อ.ต.สำเริง พูลเพิ่ม
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.ชัชวำลย์ ชมแก้ว
นรว.
๒๖. พล.ต.ท.เดชำ ชวยบุญชุม
๒๗. พล.ต.ต.วินิจ พัวพันธ์

หน้ำ ๖ ใน ๓๐ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผช.ผอ.สนผ.กห.
รอง มทภ.๑
ผทค.ทบ.
ผช.ผบ.ศรภ.
ผอ.สนข.ขว.ทบ.
รอง ผอ.สนภ.๔ นทพ.
ผบ.นพค.๕๓ สนภ.๕ นทพ.
รอง ผบ.บชร.๑
ผบ.นพศ.นทพ.
รอง ผบ.มทบ.๑๗
ผบ.ร.๒๕ พัน.๒
เสธ.ม.๗
ผบ.ส.พัน.๑๓
ผทค.พิเศษ ทร.
เสธ.ยศ.ทร.
รอง ผบ.กยพ.ทร.
รอง เสธ.นย.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
ผบ.มว.เรือที่ ๓ กลน.กร.
ผอ.กขว.สกข.ขว.ทร.
ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.
ประจำ รอ.
ผู้ช่วย ผบ.ตร
ผบก.ตชด.ภำค ๒

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันอังคำร ที่ รอว.ทหำรบก
๗ มิ.ย.๕๙ ๑. พล.ท.อนุศกั ดิ์ เผ่ำนำค
๒. พล.ท.ปิยวัฒน์ นำควำนิช
๓. พล.ต.มโน นุชเกษม
๔. พล.ต.เลอเกียรติ สุนทรเกส
๕. พล.ต.พรเทพ กลัมพสุต
๖. พล.ต.ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์
๗. พล.ต.สัณณชัย ทองขวัญ
๘. พ.อ.วัชระ สัตยวงศ์ทิพย์
๙. พ.อ.อำนำจ นำคศรี
๑๐. พ.อ.นที วงศ์อิศเรศ
๑๑. พ.อ.ชำตรี มณีพงษ์
๑๒. พ.อ.อชิรวิชญ์ ศรีไพบูลย์
๑๓. พ.อ.นพสิทธิ์ สิทธิพงศ์โสภณ
๑๔. พ.อ.ปิยวัฒน์ สุประกำร
๑๕. พ.อ.นรินทรักษ์ เชษฐศิริ
๑๖. พ.อ.อภิชำติ วรรณำเรศน์
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ต.ประจวบ อ่อนตำมธรรม ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.จักรกฤษณ์ เสขะนันทน์ ร.น.
๑๙. น.อ.ยุทธศิลป์ จงเจือกลำง ร.น.
๒๐. น.อ.สุรพงศ์ เจริญวัฒนสุข ร.น.
๒๑. น.อ.มำนพ เกตุประจักษ์ ร.น.
๒๒. น.อ.ปิยะ อำจมุงคุณ ร.น.
๒๓. น.ทนฤพล วีระจิตต์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. พล.อ.ต.ทองใบ นิลจันทึก
รอว.รอ.
๒๕. น.อ.พีระพันธุ์ แป้นไทย ร.น.
นรว.
๒๖. พล.ต.ท.สมบูรณ์ ตันตระกูล
๒๗. พล.ต.ต.องอำจ ชุณหะนันทน์

ตำแหน่ง

หน้ำ ๗ ใน ๓๐ หน้ำ
หมำยเหตุ

จก.ชด.ทหำร
ปษ.ทบ.
รอง จก.ทสอ.กห.
ผทค.ทบ.
ผทค.ทบ.
ผอ.สทพ.นทพ.
รอง ผบ.ศอว.ศอพท.
รอง ผอ.สวท.รร.จปร.
เสธ.ศร.
นำยทหำรปฏิบัติกำร ประจำ บก.ทท.
เสธ.มทบ.๓๙
ผบ.นพค.๑๓ สนภ.๓ นทพ.
ผบ.ม.๑ รอ.
รอง ผบ.ม.๗
รอง ผบ.ส.๑
หก.กขว.มทบ.๑๓
ผทค.ทร.
ผทค.ทร.
รอง จก.สก.ทร.
รอง ผอ.สสร.กบ.ทหำร
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
ผอ.กสธร.วสท.สปท.
หน.กำรศึกษำ รร.สอ.รฝ.ศฝ.สอ.รฝ.
ผบ.ศูนย์กำรลำดตระเวนทำงอำกำศ
และเทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศ คปอ.
ผอ.คพศ.๒ สกพศ.๑ สนง.กพศ.รอ.
นำยแพทย์ใหญ่ (สบ ๘)
ผบก.สสน.ตชด.

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันพุธ ที่ รอว.ทหำรบก
๘ มิ.ย.๕๙ ๑. พล.ท.สุรชัย ศุภวัชระ
๒. พล.ท.สุทธินันท์ ชมภูจันทร์
๓. พล.ต.ไพบูลย์ วรวรรณปรีชำ
๔. พล.ต.สุชำติ สุทธิพล
๕. พล.ต.นุชิต ศรีบุญส่ง
๖. พล.ต.ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง
๗. พล.ต.สุเทพ หิมำรัตน์
๘. พ.อ.ประดิษฐ์ หอมสุวรรณ
๙. พ.อ.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์
๑๐. พ.อ.ณัฐพัชร์ หลักทรัพย์
๑๑. พ.อ.กำนต์ กลัมพสุต
๑๒. พ.อ.อนุชำ นพจำรูญศรี
๑๓. พ.อ.สำธิต เกิดโภค
๑๔. พ.อ.เอกคง รัตนบุรี
๑๕. พ.อ.จิรวุฒิ อัมพุนันทน์
๑๖. พ.ท.ประวิตร ศิริวิทยรัตน์
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ต.สุทธิไชย รังสิโรดม์โกมล ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.สุธรรม อยู่ดี ร.น.
๑๙. น.อ.ธนวัฒน์ เหลืองทองคำ ร.น.
๒๐. น.อ.อภิชำติ สุขเกษม ร.น.
๒๑. น.อ.ชัยณรงค์ บุณยรัตกลิน ร.น.
๒๒. น.อ.สุรกิจ โพธิ์งำม ร.น.
๒๓. น.อ.ศรำยุทธ นัทธีประทุม ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. พล.อ.ต.สมชำย สังขมณี
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.มนศักดิ์ สุวงศ์สินธุ์
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.นรินทร์ บุษยวิทย์
๒๗. พล.ต.ต.ทนงศักดิ์ วังสุภำ

หน้ำ ๘ ใน ๓๐ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
ผทค.พิเศษ สป.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
เสธ.พท.ศอพท.
ผทค.บก.ทท.
ผอ.สนย.สนผ.กห.
ผอ.สจว.สปท.
เสธ.พธ.ทบ.
รอง ผอ.สจว.กร.ทบ.
รอง ผบ.พล.ช.
รอง เสธ.วสท.สปท.
รอง ผอ.ศพปน.พท.ศอพท.
เสธ.มทบ.๑๙
เสธ.มทบ.๒๙
ผบ.ร.๑๕ พัน.๔
หก.กขว.มทบ.๑๑
หน.ฝกม.พล.ร.๒ รอ.
จก.อล.ทร.
ผทค.ทร.
รอง ผอ.ศกล.พธ.ทร.
รอง ผบ.กดน.กร.
เสธ.กลน.กร.
ผบ.ร.ล.สำยบุรี มว.เรือที่ ๒ กฟก.๒ กร.
รอง ผอ.กคฝ.สวฝ.ยก.ทหำร
ปษ.สปท.
ผอ.กงป.สนผ.รอ.
ผบก.ภ.จว.ชุมพร
ผบก.ภ.จว.ปัตตำนี

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันพฤหัสบดี ที่ รอว.ทหำรบก
๙ มิ.ย.๕๙ ๑. พล.ท.วีระยุทธ ม่วงปิ่น
๒. พล.ท.เนรมิตร มณีนุตร์
๓. พล.ท.พนมเทพ เวสำรัชชนันท์
๔. พล.ต.กำรุญ รัตนสุวรรณ
๕. พล.ต.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์
๖. พล.ต.สุริศร์ สุขชุ่ม
๗. พล.ต.อัศวิน บุญธรรมเจริญ
๘. พล.ต.กิตติ เกตุศรี
๙. พ.อ.ยุทธเกียรติ ล้วนไพรินทร์
๑๐. พ.อ.ดำรง สุ่มสังข์
๑๑. พ.อ.มำนพ น่วมบัว
๑๒. พ.อ.อดุล บุญธรรมเจริญ
๑๓. พ.อ.นิมิตต์ สุวรรณรัฐ
๑๔. พ.อ.ธนิต อิ่มอกใจ
๑๕. พ.อ.สุทธิศักดิ์ พรรคเจริญ
๑๖. พ.ท.นพพร สิงห์ศักดำ
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ต.สุรศักดิ์ เมธยำภำ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.ศิริชัย เนยทอง ร.น.
๑๙. น.อ.กิตติคุณ นำคสุก ร.น.
๒๐. น.อ.อวิหิงส์ จันทสิงห์ ร.น.
๒๑. น.อ.ชเนศร์ สิงหชำญ ร.น.
๒๒. น.อ.อมรศักดิ์ ปัทมปรำณี ร.น.
๒๓. น.อ.อนันท์ อู่ประเสริฐ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. น.อ.ธนวิทย์ ธีรชำติธำรง
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.ชนะพงษ์ ทองทวน
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.สุกิจ สมณะ
๒๗. พล.ต.ต.พัฒนินท์ นพจินดำ

ตำแหน่ง

หน้ำ ๙ ใน ๓๐ หน้ำ
หมำยเหตุ

ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ผทค.พิเศษ สป.
ผทค.พิเศษ สป.
รอง มทน.๓
รอง จก.ยศ.ทบ.
รอง ผบ.นรด.
ผบ.มทบ.๑๘
ฝสธ.ผบ.ทสส.
รอง ผอ.สกร.สนผ.กห.
รอง ผอ.สนภ.๒ นทพ.
เสธ.รร.นส.ทบ.
ผบ.ร.๒๓
ผบ.ป.๑ รอ.
รอง ผอ.กอง ขส.ทบ.
หน.ศร.
ผบ.ร.๑๕๒ พัน.๓
ผบ.กตอ.กร.
ผอ.ศสด.อศ.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
รอง ผอ.ศซส.สพ.ทร.
ผบ.มว.เรือที่ ๒ กยพ.กร.
ผบ.ร.ล.กระบุรี มว.เรือที่ ๒ กฟก.๒ กร.
รอง ผอ.กยก.สปก.ยก.ทร.
ผบ.พัน.รวป.สน.บก.บก.ทท.
ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ รอ.
รอง ผบช.ภ.๖
ผบก.ศฝร.

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันศุกร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๑๐ มิ.ย.๕๙ ๑. พล.ท.สัมพันธ์ ธัญญพืช
๒. พล.ท.ศุภจิตร ศุภมำนพ
๓. พล.ต.อัศฎำงค์ สัจจปำละ
๔. พล.ต.กิติพล ประเสริฐสุข
๕. พล.ต.สุพจน์ มำลำนิยม
๖. พล.ต.ทนงศักดิ์ รองทิม
๗. พล.ต.วัลลภ ฐิติกุล
๘. พ.อ.เชษฐำ ตรงดี
๙. พ.อ.ศิริพงษ์ พุ่มพวง
๑๐. พ.อ.วิสุทธิ์ บุญสุริยกำนต์
๑๑. พ.อ.เภำ โพธิ์เงิน
๑๒. พ.อ.ธำรำ เจนตลอด
๑๓. พ.อ.บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน
๑๔. พ.อ.เรืองพงษ์ วงษ์ศรีสุข
๑๕. พ.อ.เสกสิทธิ์ ศิริพละ
๑๖. พ.ท.นิโรธ ทองม่วง
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ต.พฤหัส รัชฎำ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.เทอดศักดิ์ แท้เที่ยง ร.น.
๑๙. น.อ.เรวัต อุบลรัตน์ ร.น.
๒๐. น.อ.สุขสวัสดิ์ สบำยใจ ร.น.
๒๑. น.อ.สุทัศน์ อิ่มอุไร ร.น.
๒๒. น.อ.ชำนินท์ ศรียำภัย ร.น.
๒๓. น.ท.ชัยรัตน์ คำภิรมย์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. น.อ.ประคอง จำปำกะนันท์
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.ศำตรำ เปลี่ยนสมัย
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.อัตชัย ดวงอัมพร
๒๗. พ.ต.อ.พิสิฎฐ โปรยรุ่งโรจน์

ตำแหน่ง

หน้ำ ๑๐ ใน ๓๐ หน้ำ
หมำยเหตุ

จก.กกส.กห.
ผทค.พิเศษ สป.
ผอ.สพม.ชด.ทหำร
ผทค.ทบ.
เสธ.ศตก.
ผทค.บก.ทท.
ผบ.พล.พัฒนำ ๔
ผบ.รพศ.๒
รอง ผอ.ศทท.สส.ทหำร
เสธ.สสน.นทพ.
รอง ผบ.บชร.๒
เสธ.มทบ.๑๗
เสธ.มทบ.๓๓
รอง เสธ.พล.ม.๓
อจ.สกศ.รร.จปร.
ผบ.ม.พัน.๔ รอ.
ผชก.ทร.
ผทค.ทร.
รอง ผบ.กฝร.
รอง หน.ฝวก.ยศ.ทร.
รอง ผบ.สอ.รฝ.
ผบ.ร.ล.ตำกสิน มว.เรือที่ ๓ กฟก.๒ กร.
ผบ.พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย.
นปก.ประจำ อย.
รอง ผอ.คพศ.๗ สกพศ.๑ สนง.กพศ.รอ.
รอง ผบช.ส.
รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันเสำร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๑๑ มิ.ย.๕๙ ๑. พล.ท.อุกฤษณ์ อำกำศวิภำต
๒. พล.ท.วิบูล ขยันกิจ
๓. พล.ท.ศักดำ เปรุนำวิน
๔. พล.ต.ชัยยุทธ บุญมีพรพิทักษ์
๕. พล.ต.อนิรุจน์ มัสโอดี
๖. พล.ต.ปริญญำ สุจริตตำนันท์
๗. พล.ต.มำนะ ตรีนิคม
๘. พล.ต.อัครเดช ไตรศักดิ์ศรี
๙. พ.อ.พงศ์พันธ์ ตรีวิมล
๑๐. พ.อ.วสันต์ สวนแก้ว
๑๑. พ.อ.ภูวดล พลนำค
๑๒. พ.อ.ศิรศักดิ์ อริยำนนท์
๑๓. พ.อ.กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย
๑๔. พ.อ.สุรพงษ์ ปำละวัธนะกุล
๑๕. พ.อ.ปรมินทร์ ทวีสุข
๑๖. พ.อ.ศรัณย์ รอดบุญธรรม
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ต.รัษฎำงค์ ธีรเนตร ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.กิตติพงศ์ รุจำคม ร.น.
๑๙. น.อ.ประธำน ธรรมมำสภิตย์ ร.น.
๒๐. น.อ.สมชำย แท่นนิล ร.น.
๒๑. น.อ.จักรพงษ์ อภิมหำธรรม ร.น.
๒๒. น.อ.ศศิน สวรรคทัต ร.น.
๒๓. น.ท.สำริน โพธิ์นำคเงิน ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. พล.อ.ต.เขมทัต จิระประภำ
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.กิตติ คงมั่น
นรว.
๒๖. พล.ต.ท.ศำนิต มหถำวร
๒๗. พ.ต.อ.กิตภัท เพ็งรุ่ง

ตำแหน่ง

หน้ำ ๑๑ ใน ๓๐ หน้ำ
หมำยเหตุ

ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
มทน.๒
ผชก.สป.
รอง จก.อท.ศอพท.
ผทค.ทบ.
ผทค.ทบ.
ผทค.ทบ.
รอง ผอ.สบง.สปช.ทบ.
รอง ผบ.รร.ส.สส.
รอง ผบ.พล.รพศ.๑
นปก.ประจำ ยบ.ทหำร
รอง ผบ.พล.ร.๖
รอง ผบ.บชร.๑
ผอ.กอง นรด
รอง ผบ.ม.๔ รอ.
ผอ.สำนักกิจกำรพลเรือน กพร.ทร.
รอง ผบ.ทรภ.๓
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
รอง ผบ.กบร.กร.
ฝสธ.รอง เสธ.ทหำร
ตร.ร.ล.จักรีนฤเบศร มว.เรือที่ ๑ กบฮ.กร.
เสธ.กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
ผอ.ศปอ.คปอ.
ผอ.คพศ.๑๒ สกพศ.๒ สนง.กพศ.รอ.
รรท.ผบช.น.
รอง ผบก.น.๒

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันอำทิตย์ ที่ รอว.ทหำรบก
๑๒ มิ.ย.๕๙ ๑. พล.ท.นิวัติ สุบงกฎ
๒. พล.ท.อภิชำติ วิไลเนตร
๓. พล.ต.ชำนำญ เกิดผล
๔. พล.ต.สรำวุธ รัชตะนำวิน
๕. พล.ต.ดำริห์ สุขพันธุ์
๖. พล.ต.สัณห์เพชร สำยสรรพมงคล
๗. พล.ต.ฐิติศักดิ์ สมทัศน์
๘. พ.อ.สุระพล อยู่ดี
๙. พ.อ.กิติ ปัทมำนนท์
๑๐. พ.อ.ภัทรพล ภัทรพัลลภ
๑๑. พ.อ.เรืองศักดิ์ แก่นกำจร
๑๒. พ.อ.ศักดิ์วุฒิ วงศ์วำนิช
๑๓. พ.อ.ทัศน์พล สุพีสุนทร
๑๔. พ.อ.สรำวุธ ไชยสิทธิ์
๑๕. พ.อ.ทรงวิทย์ วงศ์พระถำง
๑๖. พ.ท.พัสกร เกษสมบูรณ์
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ท.สุทธินันท์ สกุลภุชพงษ์ ร.น.
๑๘. พล.ร.ท.สุวัตถิ ชิตเดชะ ร.น.
๑๙. น.อ.ศิริชัย กำญจนบดี ร.น.
๒๐. น.อ.นิสิต ทองใบใหญ่ ร.น.
๒๑. น.อ.มรุเดช บุญนิตย์ ร.น.
๒๒. น.อ.สุรณรงค์ วิเศษโภคำ ร.น.
๒๓. น.ท.อดิศร จำรุจินดำ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. พล.อ.ต.ไชยศ เทียนคำศรี
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.วงศ์กร คุ้มขนำบ
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรำ
๒๗. พ.ต.อ.วัลลพ จำนงค์อำษำ

หน้ำ ๑๒ ใน ๓๐ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
รอง ผบ.สปท.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผชก.ทบ.
ผอ.รวท.อท.ศอพท.
ผบ.มทบ.๑๓
ผอ.สปก.ศปร.
ผทค.ทบ.
รอง ผบ.ศสร.
รอง เสธ.อท.ศอพท.
รอง เสธ.พท.ศอพท.
ผบ.ร.๑๑๑
รอง ผบ.มทบ.๑๘
นปก.ประจำ มทบ.๒๑
ผบ.ร.๒๙
อจ.หน.วิชำ รร.ส.สส.
ผบ.ม.พัน.๒๕ รอ.
จก.อร.
ปษ.ทร.
รอง ผอ.สกบ.กบ.ทร.
ผบ.มว.เรือที่ ๒ กฟก.๑ กร.
ผอ.กกบ.สนผ.สสท.กร.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
หน.โครงกำรและงบประมำณ
กนผ.สปพ.กพ.ทร.
รอง จก.สอ.ทอ.
นำยทหำรรักษำควำมปลอดภัย
ชรภ.๒ สปภ.๑ สนง.รปภ.รอ.
รอง ผบช.น.
รอง ผบก.อคฝ.

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันจันทร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๑๓ มิ.ย.๕๙ ๑. พล.ท.ไมตรี เตชำนุบำล
๒. พล.ท.สุรสิทธิ์ ถนัดทำง
๓. พล.ต.นรเศรษฐ ขรรทมำศ
๔. พล.ต.ปริญญำ ฉำยดิลก
๕. พล.ต.หรรษยศ จันทศิริพัฒน์
๖. พล.ต.ผดุงศักดิ์ รุจิยำปนนท์
๗. พล.ต.ศุภฤกษ์ ชัยชนะ
๘. พ.อ.ชิติพัทธ์ บุญช่วย
๙. พ.อ.มงคล รัตนจันทร์
๑๐. พ.อ.ชำญชัย วิชิตสรไกร
๑๑. พ.อ.เกียรติศักดิ์ วิเวก
๑๒. พ.อ.รณกร สำยสิญจน์
๑๓. พ.อ.สิทธิชัย คัตตะพันธ์
๑๔. พ.อ.วิบูลย์ ศรีเจริญสุขยิ่ง
๑๕. พ.อ.พสุธำร สมิตำนนท์
๑๖. พ.ท.ณัฐพล บุญกระพือ
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ท.นฤดม ชวะเสน ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.เกรียงเดช รัตนปัญญำกุล ร.น.
๑๙. น.อ.ธวัชชัย ม่วงคำ ร.น.
๒๐. น.อ.จิรพล ว่องวิทย์ ร.น.
๒๑. น.อ.พูลลำภ ทัตตะทองคำ ร.น.
๒๒. น.อ.คมสัน สอนสุภำพ ร.น.
๒๓. น.ท.สุรชัย อภิกุลรุ่งเรือง ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. พล.อ.ต.ปรีชำ ชมบุญ
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.บุญเลิศ แจ่มใส
นรว.
๒๖. พล.ต.ท.เฉลิมพันธุ์ อจลบุญ
๒๗. พล.ต.ต.อุดร ยอมเจริญ

หน้ำ ๑๓ ใน ๓๐ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง ผบ.สปท.
รอง ผบ.ศอว.ศอพท.
รอง หน.สง.ปสท.กับ กต.ศปสท.สนผ.กห.
ผทค.ทบ.
ผช.ผอ.ศปร.
รอง จก.ผท.ทหำร
รอง หน.ศอปข.สนผ.กห.
รอง ผบ.พล.ช.
ผอ.กอง สส.
รอง เสธ.ทภ.๒
ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ.
เสธ.มทบ.๑๘
รอง ผบ.ร.๑๙
เสธ.ร.๑๕๒
หน.ฝยก.พล.ม.๒ รอ.
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง ผบ.นย.
เสธ.กฝร.
เสธ.กฟก.๑ กร.
ผบ.มว.เรือที่ ๓ กยพ.กร.
ประจำ นย.
หน.แผนงำน กอท.สกบ.กบ.ทร.
จก.จร.ทอ.
ผอ.คพศ.๒๒ สกพศ.๓ สนง.กพศ.รอ.
ผบช.ศชต.
ผบก.ส.๒

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันอังคำร ที่ รอว.ทหำรบก
๑๔ มิ.ย.๕๙ ๑. พล.ท.กฤษฎิ์ ยิ้มสู้
๒. พล.ท.กำรุณ ขุนสูงเนิน
๓. พล.ต.สุวัจน์ แย้มสงค์
๔. พล.ต.พิบูลย์ มณีโชติ
๕. พล.ต.สมควร ทองนำค
๖. พล.ต.นพดล มังคละทน
๗. พล.ต.ประจักษ์ ยิ้มภักดี
๘. พ.อ.ชัยรัตน์ จ่ำงแก้ว
๙. พ.อ.กฤษฎำกรณ์ กรณ์ศิลป
๑๐. พ.อ.นิพนธ์ พินสุวรรณ์
๑๑. พ.อ.วรวุฒิ วุฒิศิริ
๑๒. พ.อ.สุทิน เบ็ญจวิไลกุล
๑๓. พ.อ.กิติศักดิ์ ถำวร
๑๔. พ.อ.ศรีรัฐ ศรีเพ็ญ
๑๕. พ.อ.วีรพจน์ สุภธีระ
๑๖. พ.ท.กฤษณ์ กิตยำธิวัฒน์
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ท.อำนวย ประพันธ์ศิริ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ ร.น.
๑๙. น.อ.สุทธิพงส์ บุญลอย ร.น.
๒๐. น.อ.เชำวลิต วุฒวิ ิมล ร.น.
๒๑. น.อ.ศุภพัฒพงษ์ สุนสะธรรม ร.น.
๒๒. น.อ.ณัฐพงศ์ เกตุสมบูรณ์ ร.น.
๒๓. น.อ.อภิชำติ วรภมร ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. น.ท.เอกวิทย์ โชติเชย
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.ศิรินท์ เกษมทิตย์
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.พงษ์ศักดิ์ นำควิจิตร
๒๗. พล.ต.ต.วิศณุ ม่วงแพรสี

ตำแหน่ง

หน้ำ ๑๔ ใน ๓๐ หน้ำ
หมำยเหตุ

ปษ.บก.ทท.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.ทบ.
รอง ผบ.นสศ.
รอง จก.กบ.ทหำร
รอง ผอ.วปอ.สปท.
ฝสธ.ประจำ รมว.กห.
รอง ผอ.สวส.ขว.ทบ.
รอง ผอ.สตน.ทบ.
รอง ผอ.สตน.ทหำร
รอง ผบ.พล.ปตอ.
รอง ผบ.พล.พัฒนำ ๒
ผอ.กปช.ทภ.๒
ผบ.กรม ทพ.๑๑
เสธ.ช.๑ รอ.
ผบ.ร.๔ พัน.๒
ผทค.พิเศษ ทร.
ผอ.สำนักบริหำรกำลังพล กพ.ทร.
รอง ผอ.ศกล.พธ.ทร.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
รอง จก.ขส.ทร.
รอง ผอ.สปก.ยก.ทหำร
รอง ผอ.สำนักจิตวิทยำ กพร.ทร.
ผบ.พัน.อย.บน.๔๑
รอง ผอ.คพศ.๒๐ สกพศ.๓ สนง.กพศ.รอ.
รอง ผบช.ตชด.
รอง ผบช.ภ.๘

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันพุธ ที่
รอว.ทหำรบก
๑๕ มิ.ย.๕๙ ๑. พล.ท.ธรณิศวร์ โรจนสุวรรณ
๒. พล.ท.พันธ์ยศ พันธ์เพิ่มศิริ
๓. พล.ต.นเรศน์ มีลำภ
๔. พล.ต.สำธิต สิงห์สมบุญ
๕. พล.ต.เยี่ยมชัย บุตรดำวงษ์
๖. พล.ต.กุศล ฤทธิ์เรืองเดช
๗. พล.ต.ณรงค์ พฤกษำรุ่งเรือง
๘. พ.อ.อำนวย สำตร์เพ็ชร
๙. พ.อ.ธงชัย รอดย้อย
๑๐. พ.อ.จุลสีห์ บูรณะสัมฤทธิ์
๑๑. พ.อ.ชนะ บุญปรำศภัย
๑๒. พ.อ.กอบกิจ ชูประสิทธิ์
๑๓. พ.อ.ยุทธพงศ์ คงนิล
๑๔. พ.อ.เจษฎำ เงินกอบทอง
๑๕. พ.อ.ศิวดล ยำคล้ำย
๑๖. พ.ท.ธวัชชัย วรรณดิลก
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ท.เอกศักดิ์ ทุกข์สูญ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.พิสัย สุขวัน ร.น.
๑๙. น.อ.วสันต์ หรั่งรวมมิตร์ ร.น.
๒๐. น.อ.วโรดม สุวำรี ร.น.
๒๑. น.อ.ชัย เกตุวัฒนกิจ ร.น.
๒๒. น.อ.อภิชำติ โภคะสุวรรณ ร.น.
๒๓. น.อ.วัชระพงศ์ เทศพิทักษ์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. น.อ.พัฒนชัย จิตรธร
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.ธนวัฒน์ โห่ชัย
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร
๒๗. พล.ต.ต.อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ

หน้ำ ๑๕ ใน ๓๐ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
หน.ปสท.กับ กต.สนผ.กห.
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง จก.ทสอ.กห.
ผชก.สป.
ผทค.ทบ.
ผชก.ทบ.
ผบ.พล.ร.๑๑
นำยทหำรปฏิบัติกำร ประจำ บก.ทท.
รอง ผอ.สปก.ยก.ทบ.
รอง ผอ.สวส.สนผ.กห.
รอง ผบ.รร.รปภ.ศรภ.
ผอ.กปช.นปอ.
ผบ.กรมพัฒนำ ๑
รอง ผบ.ร.๑๔
เสธ.ร.๓
ผบ.ป.พัน.๒๑ รอ.
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง ผบ.ทรภ.๓
รอง ผบ.กตอ.กร.
รอง เสธ.ทรภ.๒
ผบ.มว.เรือที่ ๑ กทบ.กร.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
รอง ผอ.กอต.อศ.
นปรก.กอ.รมน.ประจำ กพ.ทอ.
นำยทหำรรักษำควำมปลอดภัย
ชรภ.๒ สปภ.๑ สนง.รปภ.รอ.
ผบก.น.๙
ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันพฤหัสบดี ที่ รอว.ทหำรบก
๑๖ มิ.ย.๕๙ ๑. พล.ท.นิติพฒ
ั น์ กฤดิสวนสมบัติ
๒. พล.ท.สิทธิพล นิ่มนวล
๓. พล.ท.ชลอ เหำะเจริญสุข
๔. พล.ต.ก่อเกียรติ พิทักษ์วงศ์
๕. พล.ต.ชวลิต สำลีติ๊ด
๖. พล.ต.ธนวัฒน์ วุฑฒิชำติ
๗. พล.ต.สมชำย เพ็งกรูด
๘. พล.ต.วิชัย ชูเชิด
๙. พ.อ.ปริญญำ ปัญญำจันทร์
๑๐. พ.อ.ชัยวัฒน์ แจ้งประจักษ์
๑๑. พ.อ.ประกำศิต อรดี
๑๒. พ.อ.ชัยวัฒน์ บุญธรรมเจริญ
๑๓. พ.อ.ยุทธพิชัย กวยะปำณิก
๑๔. พ.อ.ตวงทิพย์ ติณเวส
๑๕. พ.อ.กิตติ ประพิตรไพศำล
๑๖. พ.ท.บัญชำ ชำญฉลำด
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ต.คงคำ เทพกุญชร ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.สมัย ใจอินทร์ ร.น.
๑๙. น.อ.อุดม ประตำทะยัง ร.น.
๒๐. น.อ.วันชัย จุลมนต์ ร.น.
๒๑. น.อ.ดนัย สุวรรณหงษ์ ร.น.
๒๒. น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ร.น.
๒๓. น.ท.บรรพต ใจบรรจง ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. น.ท.วรรณรุจ กองพลพรหม
รอว.รอ.
๒๕. น.อ.วิชำญ วงศ์แย้ม
นรว.
๒๖. พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สอำดพรรค
๒๗. พล.ต.ต.สุรพล วิรัตน์โยสินทร์

ตำแหน่ง

หน้ำ ๑๖ ใน ๓๐ หน้ำ
หมำยเหตุ

ผทค.พิเศษ สป.
ผทค.พิเศษ สป.
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง จก.ยบ.ทหำร
รอง จก.อท.ศอพท.
ผทค.บก.ทท.
รอง มทภ.๒
ผอ.สวส.ขว.ทหำร
รอง ผบ.รร.วศ.ทบ.
รอง ผบ.รร.รด.ศสร.
รอง ผบ.มทบ.๒๔
รอง ผบ.มทบ.๑๙
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ มทบ.๓๙
ผบ.ช.พัน.คมศ.
ผบ.ร.๑๒ พัน.๓ รอ.
หน.ฝกบ.พล.ร.๒ รอ.
ผทค.ทร.
ผช.ผอ.ฝ่ำยผลิต อจปร.อร.
รอง ผบ.กดน.กร.
ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.
รอง ผอ.สปก.ยก.ทร.
ผบ.กฝท.ศฝ.นย.
นปศ.ศสร.สอ.รฝ.
ผบ.พัน.อย.บน.๔
รอง ผอ.คพศ.๓ สกพศ.๑ สนง.กพศ.รอ.
ผบช.สตส.
รอง ผบช.ภ.๒

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันศุกร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๑๗ มิ.ย.๕๙ ๑. พล.ท.สุวชิ ำ แก้วรุ่งเรือง
๒. พล.ท.ประยุทธ สีดอกพุด
๓. พล.ท.ก้องเกียรติ พลขันธ์
๔. พล.ต.ธีระชัย เกตุตรีกรณ์
๕. พล.ต.ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์
๖. พล.ต.วิบูลจิตร สว่ำงอำรมณ์
๗. พล.ต.ดนัย เถำว์หิรัญ
๘. พล.ต.สุภโชค ธวัชพีระชัย
๙. พ.อ.คัมภีร์ พงษ์วิชัย
๑๐. พ.อ.ธวัชชัย มำชมสมบูรณ์
๑๑. พ.อ.เกรียงชัย อนันตศำนต์
๑๒. พ.อ.ไพศำล หนูสังข์
๑๓. พ.อ.ประพัฒน์ พบสุวรรณ
๑๔. พ.อ.สุรชัย เชยกลิ่น
๑๕. พ.อ.สุวัฒน์ ทองใบ
๑๖. พ.อ.เพชรวุธ กองนิล
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ต.ไชยชนะ อำทมำท ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.วรรณ์ลบ ทับทิม ร.น.
๑๙. น.อ.ศักดิ์สรร ตำดทอง ร.น.
๒๐. น.อ.สุพพัต ยุทธวงศ์ ร.น.
๒๑. น.อ.ประวิณ จิตตินันทน์ ร.น.
๒๒. น.อ.ณพ พรรณเชษฐ์ ร.น.
๒๓. น.อ.กำจัด สมรรคนัฎ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. น.อ.ชำกร ตะวันแจ้ง
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.ชัชวรินทร์ วิจำรณ์อักษรสิทธิ์
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.ประหยัชว์ บุญศรี
๒๗. พ.ต.อ.เมธี รักพันธุ์

ตำแหน่ง

หน้ำ ๑๗ ใน ๓๐ หน้ำ
หมำยเหตุ

ผทค.พิเศษ สป.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
รอง ผบ.รร.จปร.
รอง จก.วท.กห.
รอง จก.สบ.ทหำร
ผช.ผบ.ศรภ.
เสธ.ทภ.๓
รอง ผอ.สบท.สปช.ทหำร
รอง ผบ.ศอ.สพ.ทบ.
เสธ.มทบ.๓๑
เสธ.พล.ร.๑๕
ผบ.ม.๒
รอง เสธ.มทบ.๔๒
รอง เสธ.มทบ.๔๔
หน.รง.ศซส.สพ.ทบ.
จก.กรง.ฐท.สส.
หน.ฝสธ.รอง เสธ.ทหำร
รอง ผอ.ศบพ.พธ.ทร.
รอง ผบ.ฐท.กท.
รอง ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.
รอง ผอ.สงป.สปช.ทร.
ผบ.ร.ล.เจ้ำพระยำ มว.เรือที่ ๑ กฟก.๒ กร.
รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ.
นำยทหำรรักษำควำมปลอดภัย
ชรภ.๔ สปภ.๑ สนง.รปภ.รอ.
รอง ผบช.ภ.๕
รอง ผบก.น.๗

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันเสำร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๑๘ มิ.ย.๕๙ ๑. พล.ท.กฤษณ์ รัมมนต์
๒. พล.ท.วุฒิสถิต พ่วงเงิน
๓. พล.ต.คมน์ ฉิมคล้ำย
๔. พล.ต.คู่ชีพ เลิศหงิม
๕. พล.ต.เทวัญ สมบุญโต
๖. พล.ต.ปริญญำ อุสำหะ
๗. พล.ต.ยุทธนินทร์ บุนนำค
๘. พ.อ.วุฒิไกร คล้ำยวงษ์
๙. พ.อ.อนุสรรค์ คุ้มอักษร
๑๐. พ.อ.สิทธิพร มุสิกะสิน
๑๑. พ.อ.สมศักดิ์ ยนจอหอ
๑๒. พ.อ.ธัญญำกรณ์ เตียตระกูล
๑๓. พ.อ.ชยำทิต ทองสว่ำง
๑๔. พ.อ.ปิยะชำติ ธูปทอง
๑๕. พ.อ.เกรียงศักดิ์ วัฒนเกริก
๑๖. พ.ท.สุรวิช จรูญชำติ
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ต.บรรพต เกิดภู่ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.นิกูล อินทรสุวรรณ ร.น.
๑๙. น.อ.วีระชำติ ชั้นประเสริฐ ร.น.
๒๐. น.อ.เกียรติ์ชำย นำคสุขไพบูลย์ ร.น.
๒๑. น.อ.สุรนันท์ แสงรัตนกูล ร.น.
๒๒. น.อ.กฤษณะ กุณฑียะ ร.น.
๒๓. น.ท.ณัฐพล ปำณินท์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. พล.อ.ต.เดชำ กรมสุริยศักดิ์
รอว.รอ.
๒๕. น.อ.ประพันธ์ วงศ์แย้ม ร.น.
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสำรรณชัย
๒๗. พล.ต.ต.ธวัชชัย ยิ่งเจริญสุข

ตำแหน่ง

หน้ำ ๑๘ ใน ๓๐ หน้ำ
หมำยเหตุ

จก.ผท.ทหำร
ผทค.พิเศษ สป.
ผทค.ทบ.
รอง มทภ.๓
รอง จก.สส.ทหำร
ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
สำนักงำนผู้บังคับบัญชำ ทบ.
ลก.สป.
รอง ผอ.สกบ.กบ.ทบ.
ผบ.นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ.
รอง ผบ.พล.ร.๑๕
เสธ.บชร.๒
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ สลก.ทบ.
เสธ.พล.ม.๓
เสธ.บชร.๑
รอง เสธ.พล.ร.๑๕
นำยทหำรงบประมำณ ทภ.๑
รอง ผบ.ทรภ.๑
ผทค.ทร.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
รอง ผบ.กฟก.๒ กร.
รอง ผบ.ฐท.พง.ทรภ.๓
ผบ.ร.ล.อ่ำงทอง มว.เรือที่ ๑ กยพ.กร.
ผทค.ทอ.
ผอ.คพศ.๑๕ สกพศ.๒ สนง.กพศ.รอ.
ผบก.ภ.จว.นครนำยก
ผบก.ศฝร.ภ.๑

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันอำทิตย์ ที่ รอว.ทหำรบก
๑๙ มิ.ย.๕๙ ๑. พล.ท.ปรพล อนุศรี
๒. พล.ท.บุญธรรม โอริส
๓. พล.ท.โอม สิทธิสำร
๔. พล.ต.ยุทธนำ ปำนมุข
๕. พล.ต.ฤทธี อินทรำวุธ
๖. พล.ต.จตุพร ไชยศรี
๗. พล.ต.ชัยณรงค์ แกล้วกล้ำ
๘. พล.ต.ชุมพล แก้วล้วน
๙. พ.อ.กิติชำติ นิลขำ
๑๐. พ.อ.กฤษณ์ จันทรนิยม
๑๑. พ.อ.จำตุรงค์ เชื้อคำฟู
๑๒. พ.อ.อำวุธ พุทธอำนวย
๑๓. พ.อ.กิตติ สมสนั่น
๑๔. พ.อ.พงศ์ณุภำ เวชชำชีวะ
๑๕. พ.อ.ยุทธพงศ์ กลันทะกะสุวรรณ
๑๖. พ.ท.สันติพงษ์ ชิงดวง
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ต.อนุพงศ์ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.ศิริพันธ์ มีลักษณะ ร.น.
๑๙. น.อ.สำเริง จันทร์โส ร.น.
๒๐. น.อ.อดิศักดิ์ แจงเล็ก ร.น.
๒๑. น.อ.ปกรณ์ โปชัยคุปต์ ร.น.
๒๒. น.อ.อัชฌบูรณ์ เซ็นพำนิช ร.น.
๒๓. น.ท.กิตติเชษฐิ์ ธนำพรชัยพงษ์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. พล.อ.ต.สุเวทย์ งูพิมำย
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.ชำติชำย ถนอมกุลบุตร
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร
๒๗. พ.ต.อ.ชัยน์วัฒน์ อรัญวัฒน์

หน้ำ ๑๙ ใน ๓๐ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
ปษ.สป.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.ทบ.
ผอ.ศทท.
ผชก.สป.
ผบ.มทบ.๓๘
ผทค.สป.
รอง ผอ.สวม.วปอ.สปท.
รอง ลก.บก.ทท.
รอง เสธ.ทภ.๓
นปก.ประจำ ศร.
ผบ.ส.๑
รอง ผอ.กอง ยก.ทบ.
เสธ.ร.๗
ผบ.ร.๑๗ พัน.๔
รอง ผบ.ฐท.สส.
ผทค.ทร.
รอง เสธ.ทรภ.๑
ผอ.กพ.ทร.
ผอ.กศร.ศยร.ยศ.ทร.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
หน.สื่อสำรและอิเล็กทรอนิกส์ ยก.ฐท.สส.
หน.ฝสธ.ประจำ ผช.ผบ.ทอ.
รอง ผอ.คพศ.๑๓ สกพศ.๒ สนง.กพศ.รอ.
ผบก.ตม.๒
รอง ผบก.น.๘

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันจันทร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๒๐ มิ.ย.๕๙ ๑. พล.ท.วรวิทย์ วรรธนะศักดิ์
๒. พล.ท.กิตติเทพ เจียรสุมัย
๓. พล.ต.ธัญญำ เกียรติสำร
๔. พล.ต.สุริยำ เปี่ยมศิริ
๕. พล.ต.คุณวุฒิ หมอแก้ว
๖. พล.ต.เอกชัย หำญพูนวิทยำ
๗. พล.ต.พิสิทธิ์ สิงหรำไชย
๘. พ.อ.ณัชรพงศ์ ครุฑธำ
๙. พ.อ.ชำญพงษ์ ทองสุกแก้ว
๑๐. พ.อ.ผณินทร ปัทมโรจน์
๑๑. พ.อ.ศรชัย กำญจนสูตร
๑๒. พ.อ.ปิยพงษ์ วงศ์จันทร์
๑๓. พ.อ.ณรงค์ฤทธิ ปำณิกบุตร
๑๔. พ.อ.นิธินันท์ ฤทธิ์ชัยทิพย์
๑๕. พ.อ.พรรษิษฐ์ สุพรรณชนะบุรี
๑๖. พ.ท.ภูษิต คล้ำยหิรัญ
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ท.ประยุธ ภู่เทียน ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.สุรพงษ์ เผือกน้อย ร.น.
๑๙. น.อ.ธวัชชัย สิงห์สำย ร.น.
๒๐. น.อ.สันติ บุญนุช ร.น.
๒๑. น.อ.ธนู อยู่สุขี ร.น.
๒๒. น.อ.วรพงษ์ ทองเรือง ร.น.
๒๓. น.อ.วันชัย ทรงเมตตำ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. พล.อ.ท.เจริญ สมัครรำษฎร์
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.ยุทธศักดิ์ กรีนิกร
นรว.
๒๖. พล.ต.ท.กิตติสัณห์ เดชสุนทรวัฒน์
๒๗. พล.ต.ท.สุรพล พินิจชอบ

หน้ำ ๒๐ ใน ๓๐ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
ผทค.พิเศษ ทบ.
ปษ.บก.ทท.
ผบ.พล.พัฒนำ ๒
รอง ผอ.สพร.กห.
รอง มทภ.๔
เสธ.อท.ศอพท.
ผอ.ศพปน.พท.ศอพท.
รอง ผบ.รร.ช.กช.
เสธ.มทบ.๒๕
รอง เสธ.นสศ.
รอง ผบ.รร.สพ.สพ.ทบ.
เสธ.มทบ.๔๓
รอง ผบ.ร.๗
ผบ.ส.๑ พัน.๑๐๒
ผบ.ช.พัน.๔๐๒
หน.ฝยก.ศปภอ.ทบ.
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง เสธ.กร.
รอง จก.สก.ทร.
รอง ผอ.สนผ.กบ.ทร.
รอง ผบ.กฟก.๑ กร.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
รอง ผอ.ศซส.สพ.ทร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผอ.กสน.สนง.กพศ.รอ.
จตร.
ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันอังคำร ที่ รอว.ทหำรบก
๒๑ มิ.ย.๕๙ ๑. พล.ท.ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์
๒. พล.ท.อภิชำติ อุ่นอ่อน
๓. พล.ต.กสิณกฤษฏิ์ พงษ์เขียว
๔. พล.ต.ทิฆัมพร ชุลีลัง
๕. พล.ต.ศรำยุทธ กลิ่นมำหอม
๖. พล.ต.ชำญชัย นพวงศ์
๗. พล.ต.พิศำล นำคผจญ
๘. พล.ต.อนุสรณ์ นุตสถิตย์
๙. พ.อ.สุขุม สุขศรี
๑๐. พ.อ.จตุพร กลัมพสุต
๑๑. พ.อ.ยุทธนำ เอี่อมวิจิตร์
๑๒. พ.อ.ธนภัทร นำคชัยยะ
๑๓. พ.อ.สรำวุธ เบญจจินดำ
๑๔. พ.อ.ชำตรี สงวนธรรม
๑๕. พ.อ.ณุดนัย บูรณสมภพ
๑๖. พ.ท.เฉลิมพล ศรีทะ
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ท.สัมพันธ์ สุนทรครุธ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.นพดล เรืองสมัย ร.น.
๑๙. น.อ.นฤพล เกิดนำค ร.น.
๒๐. น.อ.ธวัชชัย พิมพ์เมือง ร.น.
๒๑. น.อ.เสรี ฉ่ำชื่น ร.น.
๒๒. น.อ.ภำคภูมิ หมื่นศรี ร.น.
๒๓. นอ.ก้องหล้ำ ตุ้มภู่ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. พล.อ.ต.อัครพล กลิ่นอุบล
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.วรวีร์ จันทร์เรือง
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์
๒๗. พล.ต.ต.อภิชำต สุริบุญญำ

หน้ำ ๒๑ ใน ๓๐ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ผอ.สสน.สป.
ผชก.บก.ทท.
ผอ.สอซ.สนผ.กห.
ผอ.สธน.ทบ.
ผอ.สกร.กร.ทบ.
ผบ.มทบ.๓๗
ผทค.ทบ.
รอง เสธ.รร.จปร.
รอง ผบ.มทบ.๔๕
รอง ผบ.มทบ.๒๖
ผบ.รพศ.๓
นปก.ประจำ ศบบ.
ผบ.ม.พัน.๑๒
ผบ.พัน.สห.๑๑
ผบ.พัน.กรม นนร.รอ.รร.จปร.
ปช.ทร.
ผอ.สตน.ทร.
รอง ผบ.กยฝ.กร.
ผบ.กรม กสพ.ฐท.สส.
ผบ.ร.ล.สิมิลัน มว.เรือที่ ๓ กยพ.กร.
รอง ผบ.กรม สห.ทร.
เสธ.รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร.
ผชก.ทอ.
ผอ.กพศ.๖ สกพศ.๑ สนง.กพศ.รอ.
รอง ผบช.น.
ผบก.ตท.

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันพุธ ที่
รอว.ทหำรบก
๒๒ มิ.ย.๕๙ ๑. พล.ท.วัฒนำ ฤทธิ์เรืองเดช
๒. พล.ท.กฤษณะ บวรรัตนำรักษ์
๓. พล.ต.ชิติสรรค์ สุขเกษตร
๔. พล.ต.เอกพงศ์ วงศ์พรหมเมฆ
๕. พล.ต.วีระ บรรทม
๖. พล.ต.วัชระ นิตยสุทธิ์
๗. พล.ต.ดนัย กฤตเมธำวี
๘. พ.อ.พนม ใจทหำร
๙. พ.อ.วิพุธ แสงเงินอ่อน
๑๐. พ.อ.ธวัชชัย พัดทอง
๑๑. พ.อ.เทอดศักดิ์ งำมสนอง
๑๒. พ.อ.ณัฐวุฒิ นำคะนคร
๑๓. พ.อ.ชำติชำย ชัยเกษม
๑๔. พ.อ.ยุทธนำม เพชรม่วง
๑๕. พ.อ.วีระชัย พันธโคตร
๑๖. พ.ท.บุญวัฒน์ จันทรมำนนท์
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ท.อดิเรก ชมภูนุช ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.ศุภกร ปรกแก้ว ร.น.
๑๙. น.อ.ประกำยพฤกษ์ ศรีฟ้ำ ร.น.
๒๐. น.อ.คณำชำติ พลำยเพ็ชร์ ร.น.
๒๑. น.อ.อำทร ชะระภิญโญ ร.น.
๒๒. น.อ.ชนก สนทรำพรพล ร.น.
๒๓. น.ท.ทันสิษฐ์ ศิริไล ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. น.ท.ชนธีร์ บุญศิริยะ
รอว.รอ.
๒๕. น.อ.วรวัฒน์ คงมั่น
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.พัฒนวุธ อังคะนำวิน
๒๗. พล.ต.ต.ปรีชำ เจริญทรัพย์

ตำแหน่ง

หน้ำ ๒๒ ใน ๓๐ หน้ำ
หมำยเหตุ

ปษ.สปท.
รอง จก.ธน.
ผอ.สนภ.1 นทพ.
รอง ผบ.ศรภ.
ผอ.สปบ.กพ.ทบ.
เสธ.นรด.
ผบ.ศร.
รอง ผอ.สสก.ทหำร
รอง ผบ.รร.กสร.ศสร.
รอง จก.ขส.ทบ.
เสธ.พล.ร.๔
ผบ.รพศ.๑
ผอ.กองสงครำมเครือข่ำย สปก.ยก.ทหำร
รอง ผบ.ร.๕
ผบ.พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหำร
หน.ฝกพ.พล.ร.๗
จก.กพร.ทร.
ผทค.ทร.
รอง ผบ.กตอ.กร.
รอง ผอ.สสน.สสท.ทร.
ผอ.กบ.บก.ทรภ.๑
ผบ.กอง รปภ.ฐท.กท.กรม รปภ.นย.
ผบ.พัน.กรม นนร.รอ.รร.นร.
ผบ.พัน.๓ กรม ทย.รอ.อย.
รอง ผอ.สปภ.๑ สนง.รปภ.รอ.
ผบก.ภ.จว.นรำธิวำส
ผบก.อก.ภ.๓

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันพฤหัสบดี ที่ รอว.ทหำรบก
๒๓ มิ.ย.๕๙ ๑. พล.ท.สุทธิศักดิ์ สลักคำ
๒. พล.ท.เจริญฤทธิ์ จิตตะเสนีย์
๓. พล.ต.ณรงค์ฤทธิ์ หอมอ่อน
๔. พล.ต.นรชัย วงษ์ดนตรี
๕. พล.ต.กิติศักดิ์ บัวสถิตย์
๖. พล.ต.คงชีพ ตันตระวำณิชย์
๗. พล.ต.อภิชำติ สุขแจ่ม
๘. พ.อ.อนุชำ สังฆสุวรรณ
๙. พ.อ.ทวี เกิดสมบูรณ์
๑๐. พ.อ.นิเวศน์ ฉำยำกุล
๑๑. พ.อ.สัชฌำกำร คุณยศยิ่ง
๑๒. พ.อ.ไตรเทพ ศรีพันธุ์วงศ์
๑๓. พ.อ.วีรศักดิ์ พูลเกตุ
๑๔. พ.อ.ชำติชำย น้ำวแสง
๑๕. พ.อ.พฤทธภูมิ บุญพร้อม
๑๖. พ.ท.ทศพล ทิมสถิตย์
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ต.ธีระพงษ์ มูลละ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.ชำลี สว่ำงใจ ร.น.
๑๙. น.อ.ชัยวัฒน์ คุ้มทิม ร.น.
๒๐. น.อ.จิตพันธ์ สุดประเสริฐ ร.น.
๒๑. น.อ.วัชรชัย พูสิทธิ์ ร.น.
๒๒. น.อ.อรรถสิทธิ์ วงศ์ไพบูลย์ ร.น.
๒๓. น.อ.ไวพจน์ วีระประเสริฐศักดิ์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. พล.อ.ต.สมนึก สองห้อง
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.ธีรสำสน์ แสงแก้ว
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.ชลิต ปรีชำหำญ
๒๗. พล.ต.ต.ยงเกียรติ มนประณีต

ตำแหน่ง

หน้ำ ๒๓ ใน ๓๐ หน้ำ
หมำยเหตุ

ปษ.สป.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
รอง ปช.ทหำร
ผทค.บก.ทท.
ผบ.ศสพ.
หน.สร.
ผบ.มทบ.๑๗
รอง ผอ.สปบ.กพ.ทบ.
รอง เสธ.ทภ.๔
รอง ผบ.มทบ.๒๖
ผบ.รพศ.๕
รอง เสธ.ศตก.
รอง ผบ.มทบ.๓๔
รอง ผบ.มทบ.๑๙
หก.กยก.มทบ.๑๖
ผบ.ร.๓๑ พัน.๑ รอ.
รอง ผอ.อจปร.อร.
ผอ.ศกล.พธ.ทร.
ผบ.กรม ร.๑ พล.นย.
รอง ผอ.กพอ.ศสท.สปช.ทร.
รอง ผอ.กลก.สลก.ทร.
ผช.ผอ.กนผ.สวฝ.ยก.ทหำร
ผบ.ร.ล.บำงปะกง มว.เรือที่ ๑ กฟก.๒ กร.
ผทค.ทอ.
รอง ผอ.สกพศ.๑ สนง.กพศ.รอ.
รอง ผบช.ภ.๙
ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันศุกร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๒๔ มิ.ย.๕๙ ๑. พล.ท.หม่อมหลวงสุปรีดี ประวิตร
๒. พล.ท.นักรบ บุญบัวทอง
๓. พล.ท.ณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์
๔. พล.ต.อัคคเดช สุวรรณภูมิ
๕. พล.ต.เชำวน์บลู ย์ คงพูลศิลป์
๖. พล.ต.วัจน์พัฒน์ เฟื่องฟู
๗. พล.ต.ฉัตรกุล บัวรำ
๘. พล.ต.สุเชษฐ์ ตันยะเวช
๙. พ.อ.กำชัย วงศ์ศรี
๑๐. พ.อ.สงครำม ขุมทอง
๑๑. พ.อ.กุศล สิงห์สำย
๑๒. พ.อ.สุระ สำยอุบล
๑๓. พ.อ.มำนพ สัมมำขันธ์
๑๔. พ.อ.ศิระวุธ วะน้ำค้ำง
๑๕. พ.อ.ภูมิรัชต์ ดุษฎี
๑๖. พ.อ.กิตติ คงหอม
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ท.สิงขร ธีระสินธุ์ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.รณภพ กำญจนพันธุ์ ร.น.
๑๙. น.อ.โกวิท อินทร์พรหม ร.น.
๒๐. น.อ.ชยุต ฉัตรอิสรกุล ร.น.
๒๑. น.อ.ณัฐเกียรติ์ มนขุนทด ร.น.
๒๒. น.อ.ทศพงค์ เขำสูง ร.น.
๒๓. น.ท.สมิทนัท คุณวัฒน์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. พล.อ.ท.วำรินทร์ เจริญรัตน์
รอว.รอ.
๒๕. น.อ.ประวิทย์ พุฒซ้อน
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.พิชัย เจียมบุรเศรษฐ์
๒๗. พ.ต.อ.พิภบ พัชรลภัส

ตำแหน่ง

หน้ำ ๒๔ ใน ๓๐ หน้ำ
หมำยเหตุ

ปษ.สป.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผชก.สป.
ผอ.สสอป.ศอพท.
เสธ.กช.
ผทค.ทบ.
ผทค.สป.
ผอ.กอง ขว.ทบ.
รอง ผอ.สนภ.๕ นทพ.
รอง ผบ.พล.ม.๓
ผอ.กอง ขว.ทบ.
รอง ผอ.ศทท.
เสธ.มทบ.๑๖
รอง ผอ.กกบ.ทภ.๑
รอง เสธ.พล.พัฒนำ ๑
ผทค.พิเศษ ทร.
ผอ.ศูนย์ซ่อมสร้ำงสรรพวุธ สพ.ทร.
รอง ผบ.นสร.กร.
ประจำ นย.
ผบ.มว.เรือที่ ๑ กตอ.กร.
ผบ.มว.เรือที่ ๓ กดน.กร.
ผบ.ร.ล.มกุฎรำชกุมำร มว.เรือที่ ๑ กฟก.๑ กร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
รอง ผอ.คพศ.๑๘ สกพศ.๓ สนง.กพศ.รอ.
รอง ผบช.ภ.๖
ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.สง.นรป.

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันเสำร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๒๕ มิ.ย.๕๙ ๑. พล.ท.ยุทธนำ กล้ำกำรยุทธ
๒. พล.ท.วัฒนชัย คุ้มครอง
๓. พล.ต.ทนง น้ำวล
๔. พล.ต.ธำนี ฉุยฉำย
๕. พล.ต.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง
๖. พล.ต.อุทัย ศรีชลำลักษณ์
๗. พล.ต.ธีระยุทธ ศรีฟ้ำ
๘. พ.อ.กฤชทัต ประเสริฐวงศ์
๙. พ.อ.บัญชำ ดุริยพันธ์
๑๐. พ.อ.โกศล กิจกุลธนันต์
๑๑. พ.อ.นิติวัฒน์ พงษ์ศรี
๑๒. พ.อ.วีรวัฒน์ ทองมั่นคง
๑๓. พ.อ.ชำญชัย เอมอ่อน
๑๔. พ.อ.ณัฎฐ์ ศรีอินทร์
๑๕. พ.อ.สุรวิชญ์ แดงจันทร์
๑๖. พ.อ.ยอดชำย พวงวรินทร์
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ต.ชำลี มนต์ไตรเวศย์ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.กิจจำ ปำนเกษม ร.น.
๑๙. น.อ.ปรีชำ สมสุขเจริญ ร.น.
๒๐. น.อ.ชำญชัยยศ อัฑฒ์สุวรี ์ ร.น.
๒๑. น.อ.วสันต์ สำทรกิจ ร.น.
๒๒. น.อ.กรจักร์ ยศธสำร ร.น.
๒๓. น.อ.นฤมิต ศุขสมิติ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. น.อ.ทศกร กำยเพชร
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.เดโช กลิ่นประชำ
นรว.
๒๖. พ.ต.อ.กมล สุทธิแพทย์
๒๗. พ.ต.อ.ปรำโมทย์ อ่อนปำน

หน้ำ ๒๕ ใน ๓๐ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
ผทค.พิเศษ สป.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ผทค.ทบ.
ผทค.ทบ.
ผบ.มทบ.๓๙
ผอ.สบง.สปช.ทบ.
ผชก.สป.
รอง ผบ.ศปภอ.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๓๗
ผบ.นพค.๕๖ สนภ.๕ นทพ.
รอง ผบ.มทบ.๒๙
รอง ผบ.มทบ.๑๒
รอง ผบ.มทบ.๒๘
ผบ.ร.๑๖
รอง ผบ.ป.๒ รอ.
หก.กกพ.มทบ.๓๔
รอง ผบ.ทรภ.๑
ผทค.ทร.
รอง ผอ.ศสด.อศ.
รอง ผบ.กลน.กร.
เสธ.สอ.รฝ.
รอง ผอ.กพก.ยก.ทร.
รอง ผบ.กรม ร.๑ พล.นย.
รอง ผบ.กรม ตอ.รอ.อย.
ผอ.คพศ.๑๙ สกพศ.๓ สนง.กพศ.รอ.
รอง ผบก.น.๗
รอง ผบก.กต.๖ จต.

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันอำทิตย์ ที่ รอว.ทหำรบก
๒๖ มิ.ย.๕๙ ๑. พล.ท.รุจ กสิวุฒิ
๒. พล.ท.จำนงค์ จันพร
๓. พล.ต.กำจน์พิจักษณ์ กำญจนทัพพะ
๔. พล.ต.ศิรำวุฒิ วงศ์ขันตี
๕. พล.ต.วรพจน์ เร้ำเสถียร
๖. พล.ต.สวัสดิ์ ชนะจิตรำสกุล
๗. พล.ต.ธนพล เป๋อรุณ
๘. พ.อ.นวภัทร ศิริวัฒน์
๙. พ.อ.สุทน เหมือนพิทักษ์
๑๐. พ.อ.ธวัช ศรีสว่ำง
๑๑. พ.อ.โฆสิต ชินวลัญช์
๑๒. พ.อ.ยงยุทธ เหล่ำเขตร์กำร
๑๓. พ.อ.ตรีบดินท์ จิตรีศรีอร่ำม
๑๔. พ.อ.ธีรพล ศรีเกษม
๑๕. พ.อ.ประภัทร์ ล้อมสมบูรณ์
๑๖. พ.ท.เฉลิมพล ประเสริฐกุล
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ต.บรรจบ โพธิ์แดง ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.วิศณุ สร้ำงวงศ์ใหม่ ร.น.
๑๙. น.อ.ชลธิศ นำวำนุเครำะห์ ร.น.
๒๐. น.อ.วิรชั แพหมอ ร.น.
๒๑. น.อ.จรัญวีร์ ญำดี ร.น.
๒๒. น.อ.ขวัญชัย อินกว่ำง ร.น.
๒๓. น.อ.วุฒิไกร ปั้นดี ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. พล.อ.ท.สรำวุธ กลิ่นพันธุ์
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.เดชำวุธ ฟุ้งลัดดำ
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.ศักดำ วงศ์ศิริยำนนท์
๒๗. พ.ต.อ.ยุทธพล แก้วเจริญ

ตำแหน่ง

หน้ำ ๒๖ ใน ๓๐ หน้ำ
หมำยเหตุ

รอง ผอ.ศอพท.
รอง ผอ.ศปร.
ผทค.สป.
ลก.บก.ทท.
ผทค.บก.ทท.
ผอ.สปก.ยก.ทบ.
รอง หน.สง.ปสท.กับ สมช.ศปสท.สนผ.กห.
รอง ผบ.มทบ.๒๓
รอง ผอ.สนผ.ยก.ทหำร
รอง ผบ.พล.พัฒนำ ๓
เสธ.ศม.
นปก.ประจำ มทบ.๓๓
ผอ.กอง กรม นนร.รอ.รร.จปร.
รอง ผบ.ช.๑ รอ.
หน.ส่วนปฏิบัติกำร ศปภอ.ทบ.๔
รอง เสธ.ร.๑๒ รอ.
ผบ.กยฝ.กร.
ผทค.ทร.
รอง ผอ.สำนักนโยบำยและแผน ขว.ทร.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
เสธ.กปก.ทรภ.๑
เสธ.ฐท.กท.
ผบ.กรม ป.พล.นย.
ผอ.ศวอ.ทอ.
หน.นธน.ฝธน.รอ.
รอง ผบช.กมค.
รอง ผบก.ตชด.ภำค ๓

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันจันทร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๒๗ มิ.ย.๕๙ ๑. พล.ท.วิทยำ วชิรกุล
๒. พล.ท.พะโจมม์ ตำมประทีป
๓. พล.ท.สมภพ ยะโสภำ
๔. พล.ต.ศิริชัย ศศิวรรณพงศ์
๕. พล.ต.กัมพล ดิษฐคำเริง
๖. พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด
๗. พล.ต.วิชัย ทัศนมณเฑียร
๘. พ.อ.ณรงค์ศักดิ์ อัมรำนนท์
๙. พ.อ.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม
๑๐. พ.อ.ประวิทย์ เสียงสอำด
๑๑. พ.อ.ชูศักดิ์ ธีรำกิจ
๑๒. พ.อ.ประเสริฐ กิตติรัต
๑๓. พ.อ.พิทักษ์ จันทร์เขียว
๑๔. พ.อ.ขจรศักดิ์ อินทร์ทอง
๑๕. พ.อ.พจฤทธิ์ รอบคอบ
๑๖. พ.อ.เอกดนัย จุลโลบล
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ต.เธียรศิริ มนต์ไตรเวศย์ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.ปรัชญำ กุมุท ร.น.
๑๙. น.อ.เกียรติกุล เทียนสุวรรณ ร.น.
๒๐. น.อ.ธวัช นวลปลอด ร.น.
๒๑. น.อ.โกเมศ สะอำดเอี่ยม ร.น.
๒๒. น.อ.สมศักดิ์ อินทรเสมำ ร.น.
๒๓. น.ท.ปัญญำ ชัตไพบูลย์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. น.ท.นพพงศ์ วงศ์ยะรำ
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.สนธิญำ คัมภีร์พันธุ์
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.ประยุทธ ชวนะวงศ์
๒๗. พล.ต.ต.นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์

ตำแหน่ง

หน้ำ ๒๗ ใน ๓๐ หน้ำ
หมำยเหตุ

หน.ฝสธ.เสธ.ทหำร
ปษ.ทบ.
ปช.ทบ.
ผทค.บก.ทท.
รอง จก.กบ.ทบ.
ผชก.ทบ.
ผบ.มทบ.๔๕
รอง ผบ.ศป.
รอง ผบ.พล.ร.๖
ผอ.กอง สส.
ผบ.นพค.๔๔ สนภ.๔ นทพ.
ผอ.กยก.ทภ.๔
เสธ.มทบ.๒๔
รอง ผบ.กรม สน.พล.ร.๑๕
ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
รอง เสธ.พล.ร.๒ รอ.
รอง ผบ.นย.
ผทค.ทร.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
รอง ผอ.สปก.สสท.ทร.
รอง ผอ.สวพ.ทร.
รอง ผอ.ขว.บก.ทรภ.๓
หน.พัฒนำระบบติดตำมสถำนกำรณ์ทำงทะเล
กมท.สกค.ยก.ทร.
ฝสธ.กวร.สนผ.ยก.ทอ.
ผอ.คพศ.๒๐ สกพศ.๓ สนง.กพศ.รอ.
รอง ผบช.สทส.
รอง ผบช.สกพ.

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันอังคำร ที่ รอว.ทหำรบก
๒๘ มิ.ย.๕๙ ๑. พล.ท.สมบูรณ์ แก้วอยู่
๒. พล.ท.อนุชิต อินทรทัต
๓. พล.ต.เมตไตรย เจษฎำฉัตร
๔. พ.อ.ปรีชำ เทียมฉัตร์
๕. พล.ต.รักษ์พล จันทร์เหลือง
๖. พล.ต.วรยุทธ ด้วงกลัด
๗. พล.ต.ชัชวำลย์ เกิดสมบูรณ์
๘. พ.อ.วสันต์ ทัพวงศ์
๙. พ.อ.สมชัย มำลินันท์
๑๐. พ.อ.เทอดศักดิ์ ดำขำ
๑๑. พ.อ.อรชัย บุญสุขจิตเสรี
๑๒. พ.อ.เกษม วังสุนทร
๑๓. พ.อ.กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ
๑๔. พ.อ.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์
๑๕. พ.อ.อำทิตย์ ดีประเสริฐ
๑๖. พ.อ.ชำยธนัญชำ วำจรัต
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ต.ปรีชำ พงศ์สุวรรณ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.ยงยุทธ พร้อมพรหมรำช ร.น.
๑๙. น.อ.ปนต สุขนิจรัญ ร.น.
๒๐. น.อ.ไชยวัฒน์ ม่วงน้อย ร.น.
๒๑. น.อ.เกียรติพงศ์ ศรีโสภำ ร.น.
๒๒. น.อ.นันทวุฒิ น้อยมี ร.น.
๒๓. น.อ.อภิชำติ ทรัพย์ประเสริฐ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. น.อ.ณัฏฐนันท์ ธนัญชัย
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.พงศ์ธร พันลึกเดช
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.นพดล เผือกโสมณ
๒๗. พล.ต.ต.พจน์ บุญมำภำคย์

หน้ำ ๒๘ ใน ๓๐ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
จก.ยบ.ทหำร
รอง ผอ.สงป.กห.
ผทค.ทบ.
รอง ปช.ทหำร
รอง จก.พท.ศอพท.
ผอ.สน.บก.บก.ทท.
ผบ.พล.ช.
รอง จก.สห.ทบ.
รอง ผอ.สน.บก.บก.ทท.
รอง ผอ.สวส.ขว.ทบ.
รอง จก.จบ.
เสธ.มทบ.๓๒
ผบ.ป.๔
เสธ.พล.ร.๖
เสธ.ป.๒ รอ.
ผบ.กรม ทพ.๒๔
รอง จก.สสท.ทร.
ผช.หน.ฝสธ.ประจำ ผบ.ทร.
รอง ผอ.สงป.สปช.ทร.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
รอง ผอ.ศทส.สส.ทหำร
ผอ.กวป.สพพ.กพ.ทร.
ผอ.ยก.นย.
รอง ผอ.สจว.สปท.
หน.ชรภ.๑ สปภ.๑ สนง.รปภ.รอ.
รอง ผบช.ภ.๙
ผบก.กต.๕ จต.

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันพุธ ที่ รอว.ทหำรบก
๒๙ มิ.ย.๕๙ ๑. พล.ท.สินสรศักดิ์ ปำลำนุสรณ์
๒. พล.ท.นิรันดร สมุทรสำคร
๓. พล.ต.นเรนทร์ สิริภูบำล
๔. พล.ต.เกรียงไกร สุบิน
๕. พล.ต.ร่มเกล้ำ ปั้นดี
๖. พล.ต.กฤษดำ สำริกำ
๗. พล.ต.เพิ่มศักดิ์ รอบจังหวัด
๘. พ.อ.วีระพล ไตรสิงห์
๙. พ.อ.ณรัช สิงห์ปภำภร
๑๐. พ.อ.บัญชำ อำจคำพันธุ์
๑๑. พ.อ.กฤษฏิ์ชัย จำนงค์เนียร
๑๒. พ.อ.ชำตรี กิตติขจร
๑๓. พ.อ.พงษ์สวัสดิ์ ภำชนะทิพย์
๑๔. พ.อ.อนุวัฒน์ ธรรมจักษ์
๑๕. พ.อ.เสกสรรค์ พรหมศักดิ์
๑๖. พ.ท.สืบสกุล ชมภูนุช
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ต.พงศชำญ เพ็ชรเทศ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.เคำรพ แหลมคม ร.น.
๑๙. น.อ.วิจิตร ตันประภำ ร.น.
๒๐. น.อ.ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ร.น.
๒๑. น.อ.ณัฐพงค์ ญำโณทัยขจิตต์ ร.น.
๒๒. น.อ.ภุชงค์ รอดนิกร ร.น.
๒๓. น.อ.ภำณุพันธุ์ ทรัพย์ประเสรสิฐ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. พล.อ.ต.จิระศักดิ์ เรืองจวง
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.อนันต์ ชูยิ่งสกุลทิพย์
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.สมสง่ำ ชรินทร์
๒๗. พ.ต.อ.ชูศักดิ์ เตชะรักษ์พงษ์

หน้ำ ๒๙ ใน ๓๐ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
ผทค.พิเศษ สป.
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง เสธ.นทพ.
ผทค.สป.
รอง ผอ.สสน.สป.
จก.ดย.ทบ.
ผอ.สกร.สนผ.กห.
รอง เสธ.รร.จปร.
รอง ผบ.มทบ.๓๑๐
เสธ.พล.ช.
ผบ.นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ.
เสธ.พล.รพศ.๑
ผอ.กกบ.ทน.๑
รอง ผอ.กกบ.ทภ.๔
รอง ผบ.ร.๑๒ รอ.
ผบ.ร.๗ พัน.๒
ผอ.สนผ.สสท.ทร.
ผอ.สำนักบริกำรและสิทธิกำลังพล กพ.ทร.
รอง ผอ.สำนักกำรข่ำว ขว.ทร.
ประจำ ขว.ทร.
ผอ.กศษ.วทร.ยศ.ทร.
ผอ.ยก.บก.ทรภ.๓
ผอ.กกฝ.สปก.ยก.ทร.
ผอ.ศกอ.
ผอ.คพศ.๑๑ สกพศ.๒ สนง.กพศ.รอ.
ผบก.ภ.จว.ลำพูน
รอง ผบก.น.๘

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันพฤหัสบดี ที่ รอว.ทหำรบก
๓๐ มิ.ย.๕๙ ๑. พล.ท.ถเกิงกำนต์ ศรีอำไพ
๒. พล.ท.พฤษภะ สุวรรณทัต
๓. พล.ท.วีระ ลือวิชนะ
๔. พล.ต.ธนกฤต สำรฤทธิ์
๕. พล.ต.กฤตภำส คงคำพิสุทธ์
๖. พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธำ
๗. พล.ต.ลือเดช แสงชำติ
๘. พล.ต.วิสุทธิ์ เดชสกุล
๙. พ.อ.สุขสันต์ บุญชิต
๑๐. พ.อ.บัญชำ รักชื่อ
๑๑. พ.อ.พิสิษฐ ธีระเดชะชำติ
๑๒. พ.อ.เกษมสุข ตำคำ
๑๓. พ.อ.ศุภฤกษ์ สถำพรผล
๑๔. พ.อ.วรเดช เดชรักษำ
๑๕. พ.อ.ธนุตม์ พิศำลสิทธิวัฒน์
๑๖. พ.อ.เฉลิมชัย เลี้ยงสกุล
รอว.ทหำรเรือ
๑๗. พล.ร.ต.เอกรำช พรหมลัมภัก ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.โสภณ จงเรืองศรี ร.น.
๑๙. น.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม ร.น.
๒๐. น.อ.วิธนรัชต์ คชเสนี ร.น.
๒๑. น.อ.สุรยุทธ์ นิเวศทองฤกษ์ ร.น.
๒๒. น.อ.ศุภชัย ธนสำรสำคร ร.น.
๒๓. น.อ.วิชชุ บำรุง ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๒๔. น.อ.รณชัย เชี่ยวชำญ
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.สมพร เพชรนำวำ
นรว.
๒๖. พ.ต.อ.ชยุต มำรยำทตร์
๒๗. พ.ต.อ.ธนธัช น้อยนำค

หน้ำ ๓๐ ใน ๓๐ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
จก.วท.กห.
รอง ผอ.ศอพท.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.สป.
รอง จก.พท.ศอพท.
จก.จบ.
ผบ.ศปภอ.ทบ.
ฝสธ.ประจำ รมว.กห.
รอง ผอ.สบพ.กบ.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๔๒
รอง ผอ.ศวพท.วท.กห.
รอง ผบ.มทบ.๓๓
รอง ผบ.มทบ.๓๑
รอง เสธ.พล.ร.๕
รอง ผบ.ร.๑๕๒
นำยทหำรงบประมำณ นปอ.
ผบ.กยพ.กร.
ผทค.ทร.
รอง ผบ.ฐท.กท.
รอง ผอ.สำนักนโยบำยและแผน ขว.ทร.
ผอ.กพร.บก.ทรภ.๑
ผบ.มว.เรือที่ ๓ กฟก.๒ กร.
ผบ.มว.เรือที่ ๒ กทบ.กร.
รอง ผอ.สนผ.กร.ทอ.
รอง ผอ.คพศ.๔ สกพศ.๑ สนง.กพศ.รอ.
รอง ผบก.น.๖
รอง ผบก.อคฝ.
ตรวจถูกต้อง
พ.อ.มำนพ แฝดกลำง
(มำนพ แฝดกลำง)
รอป.รอ.และ รรก.ผอ.กลำง.สนผ.รอ.
พ.ค.๕๙

