คาสั่งกรมราชองครักษ์
(เฉพาะ)
ที่ ๑๐๕๑/๕๘
เรื่อง ให๎ราชองครักษ์เวรและนายตารวจราชสานักเวร
ปฏิบัติหน๎าที่เวรประจาพระองค์ ณ พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
-------------------------อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พ .ศ.๒๔๘๐ และพระราชบัญญัตินายตารวจ
ราชสานัก พ.ศ.๒๔๙๕ จึงให๎ราชองครักษ์เวรและนายตารวจราชสานักเวร ปฏิบัติหน๎าที่เวรประจาพระองค์
ณ พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน ประจาเดือน ส.ค.๕๘ ตามรายชื่อแนบท๎ายคาสั่งนี้
ทั้งนี้ ให๎เดินทางถึง รอ .เวลา ๑๒๓๐ ของวันปฏิบัติหน๎าที่ และปฏิบัติหน๎าที่ตั้งแตํเวลา
๑๔๐๐ ถึงเวลา ๑๔๐๐ ของวันรุํงขึ้น ถ๎าหากผู๎ใดไมํสามารถปฏิบัติหน๎าที่เวรดังกลําวได๎ ให๎ สป .,บก.ทท.,
ทบ.,ทร.,ทอ.และ สานักงานตารวจแหํงชาติ ซึ่งเป็นหนํวยต๎นสังกัดของผู๎นั้น จัดราชองครักษ์เวรหรือ
นายตารวจราชสานักเวรผู๎อื่นไปปฏิบัติหน๎าที่แทน แล๎วแจ๎งให๎ รอ.ทราบลํวงหน๎ากํอนกาหนดเข๎าเวรไมํน๎อยกวํา
๓ วัน ในเบื้องต๎นให๎ประสานทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๒๒๘๓ ๒๓๘๐ – ๒ โทรสาร ๐ ๒๒๘๓ ๒๓๖๙
ให๎ รอ.ทราบกํอน
การแตํงกาย เครื่องแบบปกติคอแบะและปกติขาว กระบี่ ถุงมือ หมวกทรงหม๎อตาล
(สาหรับกระบี่และถุงมือไมํต๎องนาไป เพรา ะ รอ.ได๎จัดเตรียมไว๎ให๎แล๎ว ) หากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการ
แตํงกายหรือเปลี่ยนแปลงกาหนดวันปฏิบัติหน๎าที่เวรประจาพระองค์ รอ.จะแจ๎งให๎ผู๎ปฏิบัติหน๎าที่ทราบโดยตรง
อนึ่ง ในการเดินทางไปปฏิบัติหน๎าที่ ให๎แตํงเครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว หมวกทรง
หม๎อตาล (ทอ.,ทร.ใช๎อินทรธนูแข็ง)
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘
รับคาสั่ง สรอ.
(ลงชื่อ) พล.ร.อ. เดชา บุนนาค ร.น.
(เดชา บุนนาค)
รอง สรอ.

บัญชีรายชื่อราชองครักษ์เวร และนายตารวจราชสานักเวร
ปฏิบัติหน๎าที่เวรประจาพระองค์ ณ พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
ประกอบคาสั่ง รอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๐๕๑/๕๘ ลง ๒๑ ก.ค.๕๘
วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันเสาร์ ที่ รอว.ทหารบก
๑ ส.ค.๕๘ ๑. พล.ท.ยุทธนา กล๎าการยุทธ

๒. พล.ท.บวรรัตน์ ไมตรีประศาสน์
๓. พล.ต.ชลอ เหาะเจริญสุข
๔. พล.ต.กิตติเทพ เจียรสุมัย
๕. พล.ต.รักษ์พล จันทร์เหลือง
๖. พล.ต.วรเกียรติ รัตนานนท์
๗. พล.ต.เทวัญ สมบุญโต
๘. พ.อ.กุศล ฤทธิ์เรืองเดช
๙. พ.อ.อัครเดช ไตรศักดิ์ศรี
๑๐. พ.อ.กฤษดา จินดาลัทธ
๑๑. พ.อ.ปรินทร์พันธ์ น๎อยนาค
๑๒. พ.อ.นิติวัฒน์ พงษ์ศรี
๑๓. พ.อ.วินัย เจริญศิลป์
๑๔. พ.อ.สราวุธ เบญจจินดา
๑๕. พ.ท.สันติพงศ์ นารี
๑๖. พ.ท.ศิวดล ยาคล๎าย
รอว.ทหารเรือ
๑๗. พล.ร.ท.ประดิษฐ์ ศิริคุปต์ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.สุพจน์ ภูํระหงษ์ ร.น.
๑๙. น.อ.ภรเดช คะชา ร.น.
๒๐. น.อ.คณาชาติ พลายเพ็ชร์ ร.น.
๒๑. น.อ.ปิยะ อาจมุงคุณ ร.น.
๒๒. น.อ.จิตพันธ์ สุดประเสริฐ ร.น.
๒๓. น.ท.สมชาย บัวงาม ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๒๔. พล.อ.ต.สราวุธ กลิ่นพันธุ์
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.ปรีชา แฮวอู
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.จารูญ คชาสิทธิ์
๒๗. พล.ต.ต.ชยพล ฉัตรชัยเดช

ตาแหนํง

หน๎า ๑ ใน ๓๑ หน๎า
หมายเหตุ

ผทค.พิเศษ สป.
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง ปช.ทบ.
รอง จก.กร.ทหาร
รอง จก.พท.ศอพท.
ผอ.สวส.ขว.ทบ.
ผอ.ศทส.สส.ทหาร
รอง ผอ.สนข.ขว.ทบ.
รอง ผบ.ศม.
ผอ.กอง สก.ทบ.
ผบ.นพค.๕๒ สนภ.๕ นทพ.
รอง ผบ.จทบ.ส.น.
เสธ.จทบ.ร.อ.
ผบ.พัน.บ.ศบบ.
ผบ.พัน.ซบร.กรม สน.พล.ม.๒ รอ.
ผบ.ร.๓ พัน.๓
รอง เสธ.ทร.
ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.
รอง ผอ.สานักกิจการพลเรือน กพร.ทร.
รอง ผอ.สนผ.สสท.ทร.
ผอ.กสธร.วสท.สปท.
ประจา ขว.ทร.
ผบ.ร.ล.สุโขทัย หมวดเรือที่ ๑ กฟก.๑ กร.
รอง ผอ.ศวอ.ทอ.
นายทหารปฏิบัติการตรวจทางเทคนิค
ชรภ.๘ สปภ.๒ สนง.รปภ.รอ.
ผบก.อก.ศชต.
ผบก.น.๖

วัน เดือน ปี

ยศ – นาม

วันอาทิตย์ ที่ รอว.ทหารบก
๒ ส.ค.๕๘ ๑. พล.ท.กฤษณ์ รัมมนต์
๒. พล.ท.วิทยา วชิรกุล
๓. พล.ต.ศิริชัย ศศิวรรณพงศ์
๔. พล.ต.ฤทธี อินทราวุธ
๕. พล.ต.ไพโรจน์ วิไลลักษณ์
๖. พล.ต.วีระ บรรทม
๗. พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์
๘. พ.อ.ธีระ ญาณวโร
๙. พ.อ.กฤษณ์ ลัยวิรัตน์
๑๐. พ.อ.บัญชา อาจคาพันธุ์
๑๑. พ.อ.กอบกิจ ชูประสิทธิ์
๑๒. พ.อ.ชาติชาย ชัยเกษม
๑๓. พ.อ.ยุทธพงศ์ คงนิล
๑๔. พ.อ.อภินันท์ แจํมแจ๎ง
๑๕. พ.อ.เพชรวุธ กองนิล
๑๖. พ.ท.กฤชณัท มํวงมณี
รอว.ทหารเรือ
๑๗. พล.ร.ต.อนุพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.พูลสุข บุนนาค ร.น.
๑๙. น.อ.เชาวลิต จาดฤทธิ์ ร.น.
๒๐. น.อ.ยงยุทธ พร๎อมพรหมราช ร.น.
๒๑. น.อ.ธนู อยูํสุขี ร.น.
๒๒. น.อ.สิทธิศักดิ์ ศิริวัฒน์ ร.น.
๒๓. น.ท.กิตติภูมิ สืบศาสนา ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๒๔. พล.อ.ต.สมัคร สุขเอม
รอว.รอ.
๒๕. น.อ.สมเจตน์ กระบวนรัตน์
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.มานิตย์ จันทรคณา
๒๗. พ.ต.อ. อภิชัย ดุษฎีพฤติพันธุ์

ตาแหนํง

หน๎า ๒ ใน ๓๑ หน๎า
หมายเหตุ

จก.ผท.ทหาร
หน.ฝสธ.เสธ.ทหาร
ผทค.บก.ทท.
ผอ.ศทท.
ผอ.สชด.ชด.ทหาร
ผอ.สปบ.กพ.ทบ.
ฝสธ.ประจา รมว.กห.
รอง ผบ.รร.ชท.สปท.
รอง ผอ.สกร.สนผ.กห.
ผบ.ช.๑๑
ผบ.ศปภอ.ทบ.๑
ผอ.กองสงครามเครือขําย สปก.ยก.ทหาร
ผบ.กรมพัฒนา ๑
รอง ผอ.กยก.ทภ.๔
หน.รร.สพ.สพ.ทบ.
หน.ฝกพ.พล.ม.๓
รอง ผบ.ฐท.สส.
ผทค.ทร.
รอง ผบ.พล.นย.
รอง ผบ.ฐท.กท.
เสธ.กฟก.๒ กร.
นายทหารปฏิบัติการประจา กพ.ทร.
หน.ปฏิบัติการจิตวิทยา กพร.นย.
ผชก.ทอ.
ผอ.คพศ.๒ สกพศ.๑ สนง.กพศ.รอ.
ผบก.น.๗
ผกก.ฝอ.๑๐ บก.อก.ภ.๙

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันจันทร์ ที่ รอว.ทหารบก
๓ ส.ค.๕๘ ๑. พล.ท.วุฒิสถิต พํวงเงิน
๒. พล.ท.วีระ ลือวิชนะ
๓. พล.ต.ทรงศักดิ์ สหสมโชค
๔. พล.ต.คูํชีพ เลิศหงิม
๕. พล.ต.บุญธัม สามปรุ
๖. พล.ต.ธนกฤต สารฤทธิ์
๗. พล.ต.ศิรัส แก๎วสนธิ
๘. พ.อ.ศุภณัฐ แก๎วหิรัญ
๙. พ.อ.พงศ์พันธุ์ สายทิพย์วดี
๑๐. พ.อ.ศรชัย กาญจนสูตร
๑๑. พ.อ.บัญชา ดุริยพันธ์
๑๒. พ.อ.ณรัช สิงห์ปภาภร
๑๓. พ.อ.เกรียงชัย อนันตศานต์
๑๔. พ.อ.เรืองศักดิ์ แกํนกาจร
๑๕. พ.อ.ศรีรัฐ ศรีเพ็ญ
๑๖. พ.ท.กิตติพงศ์ จรัณยานนท์
รอว.ทหารเรือ
๑๗. พล.ร.ท.ปัญจวัชร์ วิสุทธิทรัพย์ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา ร.น.
๑๙. น.อ.โอภาส บูรณสัมฤทธิ ร.น.
๒๐. น.อ.อนุชาติ อินทรเสน ร.น.
๒๑. น.อ.ประวิณ จิตตินันทน์ ร.น.
๒๒. น.อ.ชัยรัตน์ เพ็งคง ร.น.
๒๓. น.อ.ศศิน สวรรคทัต ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๒๔. น.อ.ปรีชา ภัทรศีลสุนทร
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.ชนะพงษ์ ทองทวน
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.กํอเกียรติ วงศ์สุเมธ
๒๗. พ.ต.อ.ชัยน์วัฒน์ อรัญวัฒน์

ตาแหนํง

หน๎า ๓ ใน ๓๑ หน๎า
หมายเหตุ

ผทค.พิเศษ สป.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.ทบ.
รอง มทภ.๓
ผบ.พล.ปตอ.
ผทค.สป.
ผทค.บก.ทท.
รอง จก.สก.ทบ.
รอง ผบ.รร.ม.ศม.
รอง ผบ.ศอ.สพ.ทบ.
รอง ผบ.จทบ.ช.ร.
รอง ผบ.จทบ.ต.ก.
ผบ.ร.๑๔
เสธ.พล.ร.๑๑
ผบ.กรม ทพ.๑๓
ผบ.ร.๑๒ พัน.๒ รอ.
ผทค.พิเศษ ทร.
จก.กง.ทร.
รอง ผอ.สกบ.กบ.ทร.
รอง ผบ.กทบ.กร.
เสธ.กยฝ.กร.
รอง ผอ.กบ.บก.ขส.ทร.
ตร.ร.ล.จักรีนฤเบศร หมวดเรือที่ 1 กบฮ.กร.
ผบ.กฝบ.รร.การบิน
ฝสธ.ประจาผู๎บังคับบัญชา รอ.
ผบก.น.๒
รอง ผบก.น.๘

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันอังคาร ที่ รอว.ทหารบก
๔ ส.ค.๕๘ ๑. พล.ท.วิภาต วิภาตะศิลปิน
๒. พล.ท.วิจิตร รัตนรักษ์
๓. พล.ต.กฤศมน นาคสุวรรณ์
๔. พล.ต.ณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์
๕. พล.ต.ดนัย กฤตเมธาวี
๖. พล.ต.ชัยณรงค์ แกล๎วกล๎า
๗. พล.ต.พิสิทธิ์ สิงหราไชย
๘. พ.อ.ไพรุจน์ คาชุม
๙. พ.อ.ทวี เกิดสมบูรณ์
๑๐. พ.อ.สุริยะ เอี่ยมสุโร
๑๑. พ.อ.จาตุรงค์ เชื้อคาฟู
๑๒. พ.อ.เกษม วังสุนทร
๑๓. พ.อ.พฤทธิ์ จันทราสา
๑๔. พ.อ.ภูมิรัชต์ ดุษฎี
๑๕. พ.ท.พยัคฆพล คุ๎มแสง
๑๖. พ.ท.นพพร สิงห์ศักดา
รอว.ทหารเรือ
๑๗. พล.ร.ต.พงศกร กุวานนท์ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.ขวัญไชย จาตุวัฒน์ ร.น.
๑๙. น.อ.ประธาน ธรรมมาสถิตย์ ร.น.
๒๐. น.อ.สมจิต เพชรทอง ร.น.
๒๑. น.อ.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ ร.น.
๒๒. น.อ.อนุวัตร เข็มราช ร.น.
๒๓. น.อ.กํอเกียรติ บุญปก ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๒๔. น.อ.ตรีรัช ปราบศรีภูมิ
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.ศิรินท์ เกษมทิตย์
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.ณัฐธร เพราะสุนทร
๒๗. พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย

ตาแหนํง

หน๎า ๔ ใน ๓๑ หน๎า
หมายเหตุ

ผทค.พิเศษ สป.
ผทค.พิเศษ สป.
ผทค.บก.ทท.
จก.กง.ทบ.
ผทค.ทบ.
ผบ.จทบ.น.น.
ผอ.ศพปน.พท.ศอพท.
รอง ผอ.สนผ.ยก.ทบ.
รอง ผบ.จทบ.ส.ฎ.
รอง ผบ.จทบ.อ.ต.
รอง เสธ.ทภ.๓
เสธ.มทบ.๓๒
ผอ.กยก.ทน.๑
นกช.ทภ.๑
ผบ.ม.พัน.๑๔
หน.ฝผคง.พล.ร.๑๕
ผอ.สยป.ทร.
ผทค.ทร.
นายทหารปฏิบัติการประจา กพ.ทร.
ประจา กพ.ทร.
รอง ผอ.สนผ.ขว.ทร.
รอง ผบ.รร.ชต.ยศ.ทร.
รอง เสธ.กดน.กร.
ผบ.พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.
รอง ผอ.คพศ.๒๐ สกพศ.๓ สนง.กพศ.รอ.
รอง ผบช.สตม.
ผบก.ศฝร.ภ.๓

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันพุธ ที่ รอว.ทหารบก
๕ ส.ค.๕๘ ๑. พล.ท.วิษณุศักดิ์ กลั่นเสนาะ
๒. พล.ท.สมบูรณ์ แก๎วอยูํ
๓. พล.ต.ฐิติวุฒิ อํวมพริ้ง
๔. พล.ต.จาตุรนต์ จารุเสน
๕. พล.ต.พิสัณห์ ปฐมเอม
๖. พล.ต.วัจน์พัฒน์ เฟื่องฟู
๗. พล.ต.ชาญชัย นพวงศ์
๘. พ.อ.นรชัย ภวเวส
๙. พ.อ.วัชระ สัตยวงศ์ทิพย์
๑๐. พ.อ.พิเศษ ศิริเกษม
๑๑. พ.อ.สราวุธ เมืองแมะ
๑๒. พ.อ.ชูชาติ สุกใส
๑๓. พ.อ.ชัยวัฒน์ บุญธรรมเจริญ
๑๔. พ.อ.พงศ์ณุภา เวชชาชีวะ
๑๕. พ.อ.นิธินันท์ ฤทธิ์ชัยทิพย์
๑๖. พ.ท.ชาติชาย ศรีสุราช
รอว.ทหารเรือ
๑๗. พล.ร.ต.อดิเรก ชมภูนุช ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.นพดล เรืองสมัย ร.น.
๑๙. น.อ.วรงกรณ์ โอสถานนท์ ร.น.
๒๐. น.อ.สุรพงศ์ เจริญวัฒนสุข ร.น.
๒๑. น.อ.สุรเชษฎ์ ถาวรขจรศิริ ร.น.
๒๒. น.อ.นันทวุฒิ น๎อยมี ร.น.
๒๓. น.อ.นิยม พึ่งโต ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๒๔. น.ท.นภาพล อัคนิทัต
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.อนันต์ ชูยิ่งสกุลทิพย์
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.ธนพล บริบูรณ์
๒๗. พล.ต.ต.จารึก ลิ้มสุวรรณ

ตาแหนํง

หน๎า ๕ ใน ๓๑ หน๎า
หมายเหตุ

ผทค.พิเศษ สป.
รอง ผอ.ศปร.
รอง มทน.๒
จก.ยย.ทบ.
ผช.หน.ฝสธ.เสธ.ทหาร
เสธ.กช.
ผอ.สกร.กร.ทบ.
รอง จก.สก.ทบ.
รอง ผอ.สวท.รร.จปร.
รอง ผบ.รร.กร.กร.ทบ.
เสธ.พล.พัฒนา ๓
รอง จก.กง.ทบ.
รอง ผบ.จทบ.ส.ก.
รอง ผอ.กอง ยก.ทบ.
ผบ.ส.๑ พัน.๑๐๒
หน.ฝกพ.พล.ร.๓
รอง จก.กพร.ทร.
ผอ.สตน.ทร.
รอง ผบ.ฐท.พง.ทรภ.๓
รอง ผอ.สสร.กบ.ทหาร
นายทหารปฏิบัติการประจา กพ.ทร.
ฝสธ.ประจา สลก.ทร.
รอง เสธ.กฝร.กร.
ผบ.พัน.อย.บน.๒
ผอ.กพศ.๑๑ สกพศ.๒ สนง.กพศ.รอ.
ผบก.ภ.จว.นครพนม
ผบก.ภ.จว.แมํฮํองสอน

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันพฤหัสบดี รอว.ทหารบก
ที่ ๖ ส.ค.๕๘ ๑. พล.ท.ณรงค์ศักดิ์ ไกรกุลพงษ์
๒. พล.ท.พิชิต ฟูฟุ้ง
๓. พล.ต.นักรบ บุญบัวทอง
๔. พล.ต.กฤษณะ บวรรัตนารักษ์
๕. พล.ต.ธัญญา เกียรติสาร
๖. พล.ต.กิติศักดิ์ บัวสถิตย์
๗. พล.ต.พิศาล นาคผจญ
๘. พ.อ.ณัชรพงศ์ ครุฑธา
๙. พ.อ.ชัยรัตน์ จํางแก๎ว
๑๐. พ.อ.วีระพล ไตรสิงห์
๑๑. พ.อ.สัมพันธ์ เงาศรี
๑๒. พ.อ.ณรงค์ศักดิ์ อัมรานนท์
๑๓. พ.อ.อนุสรณ์ นุตสถิตย์
๑๔. พ.อ.สวราชย์ แสงผล
๑๕. พ.อ.ณุดนัย บูรณสมภพ
๑๖. พ.ท.สมพร โตภาพ
รอว.ทหารเรือ
๑๗. พล.ร.ท.จีรพัฒน์ ปานสกุณ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.อรรถพร บรมสุข ร.น.
๑๙. น.อ.อนุชาติ บุญรอด ร.น.
๒๐. น.อ.วิรัช แพหมอ ร.น.
๒๑. น.อ.สุรวุฒิ สุมงคล ร.น.
๒๒. น.อ.สยุมภู ศิริรังษี ร.น.
๒๓. น.ท.นพศิษฐ์ เพียรชอบ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๒๔. น.อ.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ
รอว.รอ.
๒๕. น.อ.วรวัฒน์ คงมั่น
นรว.
๒๖. พล.ต.ต. สุรพล วิรัตน์โยสินทร์
๒๗. พล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิจ

ตาแหนํง

หน๎า ๖ ใน ๓๑ หน๎า
หมายเหตุ

ผทค.พิเศษ สป.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.ทบ.
ผช.จก.ธน.
ผทค.ทบ.
ผบ.ศสพ.
ผบ.จทบ.ช.ร.
รอง ผบ.รร.ช.กช.
รอง ผอ.สวส.ขว.ทบ.
รอง เสธ.รร.จปร.
รอง เสธ.ยศ.ทบ.
รอง ผบ.รร.ป.ศป.
นายทหารปฏิบัติการประจา มทบ.๒๑
ผบ.ร.๘
ผบ.พัน.สห.๑๑
ผบ.ร.๒๑ พัน.๑ รอ.
จก.สพ.ทร.
ผอ.สานักบริการและสิทธิกาลังพล กพ.ทร.
รอง ผอ.สยป.ทร.
นายทหารปฏิบัติการประจา กพ.ทร.
รอง ผอ.กยก.สปก.ยก.ทร.
รอง ผบ.หมวดเรือที่ ๑ กยฝ.กร.
ผบ.พัน.นร.ที่ ๔ กนร.ศฝท.ยศ.ทร.
เสธ.สก.ทอ.
รอง ผอ.สปภ.๑ สนง.รปภ.รอ.
รอง ผบช.ภ.๒
ผบก.สส.ศชต.

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันศุกร์ ที่ รอว.ทหารบก
๗ ส.ค.๕๘ ๑. พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ
๒. พล.ท.โกญจนาท ศุกระเศรณี
๓. พล.ต.สมชาย ปั้นทอง
๔. พล.ต.พิริยธรณ์ ภัทรชาติโยธิน
๕. พล.ต.อัคคเดช สุวรรณภูมิ
๖. พล.ต.วรยุทธ ด๎วงกลัด
๗. พล.ต.ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์
๘. พ.อ.ฉัตรกุล บัวรา
๙. พ.อ.พร ภิเศก
๑๐. พ.อ.ชาญพงษ์ ทองสุกแก๎ว
๑๑. พ.อ.นพรัตน์ รัตนพงศ์
๑๒. พ.อ.สุรเชษฐ์ ตันยะเวช
๑๓. พ.อ.ขจรศักดิ์ อินทร์ทอง
๑๔. พ.อ.กิตติ คงหอม
๑๕. พ.ท.ธนพล วงษ์สวัสดิ์
๑๖. พ.ท.บุญวัฒน์ จันทรมานนท์
รอว.ทหารเรือ
๑๗. พล.ร.ต.อุบล อินทรพิทักษ์ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.อัครเดช นาคอํอน ร.น.
๑๙. น.อ.บรรพต เนตรกระจําง ร.น.
๒๐. น.อ.นพดล บุญเจริญ ร.น.
๒๑. น.อ.ศักดิ์ดา วัฒนธรรม ร.น.
๒๒. น.อ.วัชระพงศ์ เทศพิทักษ์ ร.น.
๒๓. น.ท.พจน์รัฐ พํวงรักษ์ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๒๔. พล.อ.ต.สุทธิพันธุ์ ตํายทอง
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.มนศักดิ์ สุวงศ์สินธุ์
นรว.
๒๖. พล.ต.ต. สันติ มะลิขาว
๒๗. พล.ต.ต.โชติ ชัยชมภู

ตาแหนํง

หน๎า ๗ ใน ๓๑ หน๎า
หมายเหตุ

ผทค.พิเศษ สป.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผอ.สนภ.๒ นทพ.
ผทค.ทบ.
ผชก.สป.
ผอ.สสก.ทหาร
รอง จก.วท.กห.
รอง จก.สบ.ทบ.
รอง ผบ.รร.สธ.ทบ.
เสธ.จทบ.ส.ร.
ผบ.นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ.
เสธ.บชร.๓
รอง เสธ.พล.ร.๑๕
ผบ.ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.
ผบ.ม.พัน.๑๑ รอ.
จร.พล.ร.๗
รอง ผบ.ทรภ.๑
ผทค.ทร.
รอง ผบ.กตอ.กร.
ผบ.หมวดเรือที่ ๑ กลน.กร.
รอง เสธ.สอ.รฝ.
รอง ผอ.กอต.อศ.
หน.วิชายุทธวิธี กศษ.รร.นย.ศฝ.นย.
ผอ.สปพ.กพ.ทอ.
ผอ.กงป.สนผ.รอ.
รอง ผบช.ศชต.
ผบก.สส.ภ.๙

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันเสาร์ ที่ รอว.ทหารบก
๘ ส.ค.๕๘ ๑. พล.ท.ชัยพฤกษ์ พูนสวัสดิ์
๒. พล.ท.ก๎องเกียรติ พลขันธ์
๓. พล.ต.ณรงค์ ไชยศรี
๔. พล.ต.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์
๕. พล.ต.นิวัติ พงศ์สิทธิศักดิ์
๖. พล.ต.ปริญญา อุสาหะ
๗. พล.ต.เยี่ยมชัย บุตรดาวงษ์
๘. พ.อ.จักรพงษ์ นวลชื่น
๙. พ.อ.นที วงศ์อิศเรศ
๑๐. พ.อ.ทวีศักดิ์ บุญรักชาติ
๑๑. พ.อ.ปิยพงษ์ วงศ์จันทร์
๑๒. พ.อ.ชยาทิต ทองสวําง
๑๓. พ.อ.สุภัทร์ ภูถี่ถ๎วน
๑๔. พ.อ.ยุทธนาม เพชรมํวง
๑๕. พ.อ.พรรษิษฐ์ สุพรรณชนะบุรี
๑๖. พ.ท.กิติศักดิ์ กาญจนะวสิต
รอว.ทหารเรือ
๑๗. พล.ร.ท.พิทักษ์ พิบูลทิพย์ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.อรัญ นาผล ร.น.
๑๙. น.อ.สมพงษ์ ศรอากาศ ร.น.
๒๐. น.อ.วรพาท รัชตะสังข์ ร.น.
๒๑. น.อ.สุระศักดิ์ สิงขรวัฒน์ ร.น.
๒๒. น.อ.สุรพล ตันติวีระวงศ์ ร.น.
๒๓. น.อ.อมรศักดิ์ ปัทมปราณี ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๒๔. พล.อ.ต.สุเวทย์ งูพิมาย
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.ธนวัฒน์ โหํชัย
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.นิยม ด๎วงสี
๒๗. พ.ต.อ. รุจกรณ์กิตติ์ ขมิ้นเครือ

ตาแหนํง

หน๎า ๘ ใน ๓๑ หน๎า
หมายเหตุ

ผช.หน.ฝสธ.ประจา ปล.กห.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
รอง จก.ผท.ทหาร
ผอ.สปก.ยก.ทบ.
ผอ.สพบ.กพ.ทบ.
ฝสธ.ประจาผู๎บังคับบัญชา
สานักงานผู๎บังคับบัญชา ทบ.
ผทค.ทบ.
ผบ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ.
ผอ.กขย.สนข.ขว.ทหาร
รอง ผบ.รร.ตท.สปท.
เสธ.จทบ.ท.ส.
เสธ.พล.ม.๓
ผอ.กอง ขส.ทบ.
รอง ผบ.ร.๕
ผบ.ช.พัน.๔๐๒
ผบ.ป.พัน.๓๑ รอ.
จก.อร.
ผอ.สานักปฏิบัติการ สสท.ทร.
ผบ.กรม สอ.๑ สอ.รฝ.
ผบ.หมวดเรือที่ ๒ กทบ.กร.
ผอ.กองกลาง สสท.ทร.
นายทหารปฏิบัติการประจา กพ.ทร.
ผบ.ร.ล.เจ๎าพระยา หมวดเรือที่ ๑ กฟก.๒ กร.
หน.ฝสธ.ประจา ผช.ผบ.ทอ.
นายทหารรักษาความปลอดภัย
ชรภ.๒ สปภ.๑ สนง.รปภ.รอ.
ผบก.ภ.จว.ลาปาง
ผกก.กลุํมงานสนันสนุนถวายความปลอดภัย

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันอาทิตย์ ที่ รอว.ทหารบก
๙ ส.ค.๕๘ ๑. พล.ท.ธีระพงศ์ อุไรเลิศ
๒. พล.ท.เทียนชัย รับพร
๓. พล.ท.วรวุธ กิจพจน์
๔. พล.ต.พะโจมม์ ตามประทีป
๕. พล.ต.สุวัจน์ แย๎มสงค์
๖. พล.ต.ยุทธนา ปานมุข
๗. พล.ต.วิชัย ทัศนมณเฑียร
๘. พล.ต.โภชน์ นวลบุญ
๙. พ.อ.สุขุม สุขศรี
๑๐. พ.อ.ชุมพล แก๎วล๎วน
๑๑. พ.อ.ศักดิ์ชัย ทองนุํม
๑๒. พ.อ.ปัณณทัต กาญจนะวสิต
๑๓. พ.อ.ณรงค์ กลั่นวารี
๑๔. พ.อ.พิทักษ์ จันทร์เขียว
๑๕. พ.อ.เฉลิมพร ขาเขียว
๑๖. พ.ท.เฉลิมพล ศรีทะ
รอว.ทหารเรือ
๑๗. พล.ร.ต.สมนึก เปรมปราโมทย์ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.เคารพ แหลมคม ร.น.
๑๙. น.อ.วัตรกิจ ยกสวัสดิ์ ร.น.
๒๐. น.อ.อภิชาต ปัญญากิตติวัฒน์ ร.น.
๒๑. น.อ.ธวัชชัย มํวงคา ร.น.
๒๒. น.อ.วรรณ์ลบ ทับทิม ร.น.
๒๓. น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๒๔. พล.อ.ต.สมชาย สังขมณี
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.สนธิญา คัมภีร์พันธุ์
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.บุญจันทร์ นวลสาย
๒๗. พ.ต.อ.นันทวุฒิ สุวรรณละออง

ตาแหนํง

หน๎า ๙ ใน ๓๑ หน๎า
หมายเหตุ

ปษ.สป.
ปช.ทบ.
หน.สง.ปสท.กับ สมช.ศปสท.สนผ.กห.
รอง ผบ.นสศ.
ผทค.ทบ.
ผทค.ทบ.
เสธ.ทน.๔
ผบ.จทบ.ป.น.
รอง เสธ.รร.จปร.
รอง ผบ.จทบ.ท.ส.
รอง ผบ.จทบ.ส.ร.
รอง ลก.ทบ.
ผบ.ป.๖
รอง เสธ.มทบ.๒๔
รอง ผบ.ร.๒๕
ผบ.พัน.กรม นนร.รอ.รร.จปร.
หน.ฝสธ.ประจา ผบ.กร.
ผชก.ทร.
รอง ผบ.กทบ.กร.
รอง จก.จร.ทร.
เสธ.กฝร.
รอง ผบ.ศซส.สพ.ทร.
ผอ.กอท.ฐท.สส.
ปษ.สปท.
ผอ.คพศ.๒๐ สกพศ.๓ สนง.กพศ.รอ.
รอง ผบช.ภ.๓
รอง ผบก.ภ.จว.นครนายก

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันจันทร์ ที่ รอว.ทหารบก
๑๐ ส.ค.๕๘ ๑. พล.ท.ณรงค์ อุทะนุต
๒. พล.ท.พนัส แสนสมบัติ
๓. พล.ต.กฤตภาส คงคาพิสุทธิ์
๔. พล.ต.สถาภรณ์ ใบพลูทอง
๕. พล.ต.กัมพล ดิษฐคาเริง
๖. พล.ต.ชุมพล เตโช
๗. พล.ต.สุรเดช ประเคนรี
๘. พ.อ.วรพจน์ เร๎าเสถียร
๙. พ.อ.เพิ่มศักดิ์ รอบจังหวัด
๑๐. พ.อ.ธนสิน สุขโข
๑๑. พ.อ.ณัญฐวุฒิ นิลนนท์
๑๒. พ.อ.ชาติชาย น๎าวแสง
๑๓. พ.อ.ศิระวุธ วะน้าค๎าง
๑๔. พ.อ.เบญจพล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
๑๕. พ.ท.ธรรมนูญ ลิ้มอารีธรรม
๑๖. พ.ท.เทวินทร์ ศิริปัญจนะ
รอว.ทหารเรือ
๑๗. พล.ร.ต.ปรีชา พงศ์สุวรรณ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.สุพจน์ สวัสดิ์นาวิน ร.น.
๑๙. น.อ.พีระศักดิ์ พัวพันธ์พงษ์ ร.น.
๒๐. น.อ.สุรพงษ์ พรหมแพทย์ ร.น.
๒๑. น.อ.อุปถัมภ์ สมุทรานนท์ ร.น.
๒๒. น.อ.ชยุต นาเวศภูติกร ร.น.
๒๓. น.อ.วุฒิกรณ์ กมลเพ็ชร ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๒๔. น.อ.ทรงพล พรหมวา
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.ธีรสาสน์ แสงแก๎ว
นรว.
๒๖. พล.ต.ท.ปัญญา เอํงฉ๎วน
๒๗. พล.ต.ต.เชษฐา โกมลวรรธนะ

ตาแหนํง

หน๎า ๑๐ ใน ๓๑ หน๎า
หมายเหตุ

ปษ.สป.
ผทค.พิเศษ สป.
รอง จก.พท.ศอพท.
ผบ.จทบ.ร.อ.
ผอ.สกบ.กบ.ทบ.
ผทค.ทบ.
ผบ.บชร.๑
รอง ผอ.ศฝทส.สส.ทหาร
รอง ผอ.สอซ.สนผ.กห.
รอง เสธ.ทภ.๑
ผบ.นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ.
รอง เสธ.ทน.๑
เสธ.จทบ.ร.บ.
เสธ.ร.๒๑ รอ.
ผบ.ป.พัน.๗๑๒
ผบ.พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.๒ รอ.
รอง จก.สสท.ทร.
ผทค.ทร.
รอง ผบ.กบฮ.กร.
นายทหารปฏิบัติการประจา กพ.ทร.
เสธ.กตอ.กร.
เสธ.กปก.ทรภ.๓
ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร.
รอง ผอ.สนผ.ทสส.ทอ.
รอง ผอ.สกพศ.๑ สนง.กพศ.รอ.
ผบช.กมค.
ผบก.สส.ภ.๒

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันอังคาร ที่ รอว.ทหารบก
๑๑ ส.ค.๕๘ ๑. พล.ท.ตฤณ กาญจนานันท์
๒. พล.ท.บุญธรรม โอริส
๓. พล.ต.ยอดพล เบี้ยวไขํมุข
๔. พล.ต.ปรีชา เทียมฉัตร์
๕. พล.ต.สนธิ นวกุล
๖. พล.ต.นพพงศ์ ไพนุพงศ์
๗. พล.ต.กษิดิศ หลักกรด
๘. พ.อ.นพพร สุทเธนทร์
๙. พ.อ.ฉลองรัฐ ศรีปรีชา
๑๐. พ.อ.กาชัย วงศ์ศรี
๑๑. พ.อ.ชลธิศ เลาหะคามิน
๑๒. พ.อ.โฆสิต ชินวลัญช์
๑๓. พ.อ.สัชฌาการ คุณยศยิ่ง
๑๔. พ.อ.เฉลิมพล นุตรักษ์
๑๕. พ.อ.นิสิต สมานมิตร
๑๖. พ.ท.วีระชัย ผองแก๎ว
รอว.ทหารเรือ
๑๗. พล.ร.ต.จักรกฤษณ์ เสขะนันทน์ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.ชาลี สํองสวํางธรรม ร.น.
๑๙. น.อ.บวร มัทวานุกูล ร.น.
๒๐. น.อ.ชูศักดิ์ ชูไพฑูรย์ ร.น.
๒๑. น.อ.สมชาติ สะตะ ร.น.
๒๒. น.อ.สมประสงค์ วิศลดิลกพันธ์ ร.น.
๒๓. น.อ.สุชาติ นาคมอญ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๒๔. น.ท.ชัชพิมุข อินแสน
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.องอาจ สุขมณี
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.พุทธิชาต เอกฉันท์
๒๗. พล.ต.ต.พรชัย ไทยแท๎

ตาแหนํง

หน๎า ๑๑ ใน ๓๑ หน๎า
หมายเหตุ

ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ลก.บก.ทท.
ผช.หน.ฝสธ.รอง ผบ.ทสส.
ผช.ผบ.ศรภ.
ผอ.สวส.สนผ.กห.
ผบ.พล.ม.๑
รอง จก.ขส.ทบ.
รอง ผบ.วทบ.
ผอ.กอง ขว.ทบ.
รอง เสธ.ทภ.๑
ผู๎บังคับการ รร.ม.ศม.
ผบ.รพศ.๓
รอง ผอ.กอง กช.
ผบ.กรม ทพ.๒๑
หน.ฝขว.พล.ม.๒ รอ.
ผทค.ทร.
ผทค.ทร.
รอง ผบ.กยพ.กร.
รอง หน.ฝวก.ยศ.ทร.
รอง เสธ.ฐท.สส.
เสธ.กดน.กร.
ผอ.ขว.บก.ทรภ.๑
ฝสธ.ยข.กรม นนอ.รอ.รร.นนก.
หน.ชรภ.๘ สปภ.๒ สนง.รปภ.รอ.
รอง ผบช.ภ.๙
ผบก.อก.รพ.ตร.

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันพุธ ที่ รอว.ทหารบก
๑๒ ส.ค.๕๘ ๑. พล.ท.สีหนาท วงศาโรจน์
๒. พล.ท.อานาจ รอดสวัสดิ์
๓. พล.ต.เสมอภาค สงําเมือง
๔. พล.ต.วิวัฒน์ สายวิจิตร
๕. พล.ต.ธเนศ กาลพฤกษ์
๖. พล.ต.ทิฆัมพร ชุลีลัง
๗. พล.ต.ฉมาวิทย์ สาตรรอด
๘. พ.อ.ชาญวิทย์ อรรถธีระพงษ์
๙. พ.อ.ทวีศักดิ์ วินิจสร
๑๐. พ.อ.ดารงค์ คงเดช
๑๑. พ.อ.ฐิติศักดิ์ สมทัศน์
๑๒. พ.อ.ยงยุทธ เหลําเขตร์การ
๑๓. พ.อ.ยุวัต ขันธปรีชา
๑๔. พ.อ.บรรยง ทองนํวม
๑๕. พ.อ.ตวงทิพย์ ติณเวส
๑๖. พ.ท.อภิชาติ วรรณาเรศน์
รอว.ทหารเรือ
๑๗. พล.ร.ต.สุทธินันท์ สกุลภุชพงษ์ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.ประพาฬพงศ์ โภชนสมบูรณ์ ร.น.
๑๙. น.อ.สุพพัต ยุทธวงศ์ ร.น.
๒๐. น.อ.วโรดม สุวารี ร.น.
๒๑. น.อ.ธงชัย คุ๎มกัน ร.น.
๒๒. น.อ.นิวัธ ฮะเจริญ ร.น.
๒๓. น.อ.ภูษิต เกิดในมงคล ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๒๔. น.อ.ไววิทย์ เสือดี
รอว.รอ.
๒๕. น.อ.ประพันธ์ วงศ์แย๎ม ร.น.
นรว.
๒๖. พล.ต.ท.เดชา ชวยบุญชุม
๒๗. พล.ต.ต.ภานุเดช บุญเรือง

หน๎า ๑๒ ใน ๓๑ หน๎า
ตาแหนํง
หมายเหตุ
จก.ขว.ทหาร
ผช.หน.ฝสธ.ประจา รมว.กห.
ผทค.ทบ.
ผทค.ทบ.
รอง จก.กร.ทบ.
ผอ.สอซ.สนผ.กห.
ผอ.สตน.ทบ.
รอง ผอ.สจว.กร.ทบ.
รอง ผบ.จทบ.พ.ช.
ผบ.นพค.๓๕ สนภ.๓ นทพ.
รอง จก.สห.ทบ.
ผบ.ม.๓
ผบ.ป.๓
รอง ผบ.กรม สน.พล.ร.๙
ผบ.ช.พัน.คมศ.
รอง หก.กกร.มทบ.๑๔
รอง จก.อร.
ผทค.ทร.
เสธ.รร.ตท.สปท.
เสธ.กปก.ทรภ.๒
ผอ.กรย.ขส.ทร.
ผอ.ยก.ฐท.สส.
หก.กฝย.กฝร.
รอง เสธ.ยศ.ทอ.
ผอ.คพศ.๑๕ สกพศ.๒ สนง.กพศ.รอ.
ผบช.ประจา สง.ผบ.ตร.
ผบก.ภ.จว.แพรํ

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันพฤหัสบดี ที่ รอว.ทหารบก
๑๓ ส.ค.๕๘ ๑. พล.ท.สุรินทร์ กลิ่นชะเอม
๒. พล.ท.มารุต ลิ้มเจริญ
๓. พล.ต.ตํอศักดิ์ สุมะโน
๔. พล.ต.ชาติชายพัฎฐ์ สุคนธสิงห์
๕. พล.ต.ทนง น้าวล
๖. พล.ต.พิเชฏฐ์ แย๎มแก๎ว
๗. พล.ต.ภราดร จินดาลัทธ
๘. พ.อ.สุขสันต์ บุญชิต
๙. พ.อ.อานนท์ คงสุข
๑๐. พ.อ.ศรัณย์ เพชรานนท์
๑๑. พ.อ.เกษมสุข ตาคา
๑๒. พ.อ.ถนัดพล โกศัยเสวี
๑๓. พ.อ.ชูศักดิ์ ธีรากิจ
๑๔. พ.อ.พจฤทธิ์ รอบคอบ
๑๕. พ.ท.เฉลิมพล ประเสริฐกุล
๑๖. พ.ท.จิรายุ จิตธรรม
รอว.ทหารเรือ
๑๗. พล.ร.ท.สงกรานต์ ตํอศรี ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.สานนท์ ผะเอม ร.น.
๑๙. น.อ.ชลภู ชูศรี ร.น.
๒๐. น.อ.สมบัติ จูถนอม ร.น.
๒๑. น.อ.สุรณรงค์ วิเศษโภคา ร.น.
๒๒. น.อ.พลกิต สาหรําย ร.น.
๒๓. น.ท.ปณต มีมอญ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๒๔. น.อ.วิรัตน์ เอี่ยมสาย
รอว.รอ.
๒๕. น.อ.พีระพันธุ์ แป้นไทย
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.เฉลิม สุวรรณรัตน์โอสถ
๒๗. พล.ต.ต.อาพล บัวรับพร

ตาแหนํง

หน๎า ๑๓ ใน ๓๑ หน๎า
หมายเหตุ

ปษ.สป.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.ทบ.
รอง จก.สพ.ทบ.
ผทค.ทบ.
รอง จก.สส.ทหาร
ผอ.สตน.กห.
รอง ผอ.สบพ.กบ.ทบ.
รอง ผอ.สนข.ขว.ทบ.
รอง ผอ.สกกห.สม.
รอง ผบ.มทบ.๓๓
เสธ.พล.ม.๑
ผบ.นพค.๔๔ สนภ.๔ นทพ.
ฝสธ.ประจาผู๎บังคับบัญชา
รอง เสธ.ร.๑๒ รอ.
ผบ.ช.พัน.๙
ผทค.พิเศษ ทร.
ผบ.กฟก.๑ กร.
ผบ.ปจปร.ฐท.กท.
ผอ.กจข.บก.ขส.ทร.
นายทหารปฏิบัติการประจา กพ.ทร.
รอง ผบ.กรม นนร.รอ.รร.นร.
หน.กาลังพล กพ.นย.
รอง ผอ.สนผ.กบ.ทอ.
ผช.ผอ.กกง.สยบ.รอ.
ผบก.สส.ภ.๖
ผบก.ภ.จว.สงขลา

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันศุกร์ ที่ รอว.ทหารบก
๑๔ ส.ค.๕๘ ๑. พล.ท.หมํอมหลวงสุปรีดี ประวิตร
๒. พล.ท.สนทัต อินทรตั้ง
๓. พล.ท.อาวุธ แสงตะวัน
๔. พล.ต.นิรุทธ เกตุสิริ
๕. พล.ต.ณัฐกร ทิพย์สุข
๖. พล.ต.เชาวน์บูลย์ คงพูลศิลป์
๗. พล.ต.อภิวัฒน์ สุขใจ
๘. พล.ต.สรรชัย อจลานนท์
๙. พ.อ.ณพล จีนวรรณ
๑๐. พ.อ.ชูเกียรติ ชํวยเพชร
๑๑. พ.อ.สุวัฒณา เย็นใจ
๑๒. พ.อ.เดชนิธิศ เหลืองงามขา
๑๓. พ.อ.เทอดศักดิ์ ดาขา
๑๔. พ.อ.ชายแดน กฤษณสุวรรณ
๑๕. พ.อ.วีระชัย พันธโคตร
๑๖. พ.ท.ศตวรรษ อินทร์กง
รอว.ทหารเรือ
๑๗. พล.ร.ต.วินัย มณีพฤกษ์ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.เจริญพล คุ๎มราษี ร.น.
๑๙. น.อ.สุทธิพงส์ บุญลอย ร.น.
๒๐. น.อ.กาจร เจริญเกียรติ ร.น.
๒๑. น.อ.อดิศักดิ์ แจงเล็ก ร.น.
๒๒. น.อ.อารยะ สิงหเสมานนท์ ร.น.
๒๓. น.ท.กิตติเชษฐิ์ ธนาพรชัยพงษ์ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๒๔. น.อ.พัฒนชัย จิตรธร
รอว.รอ.
๒๕. น.อ.ชูชาติ โพธิ์ไชยแสน
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.ปกรณ์ เสริมสุวรรณ
๒๗. พ.ต.อ.ทัศนัยย์ พรั่งพิบูลย์

ตาแหนํง

หน๎า ๑๔ ใน ๓๑ หน๎า
หมายเหตุ

ปษ.สป.
ปษ.ทบ.
ผช.หน.ฝสธ.ประจา รมว.กห.
ผบ.มทบ.๒๒
ผทค.บก.ทท.
ผอ.สสอป.ศอพท.
ผทค.ทบ.
รอง จก.กพ.ทบ.
รอง ผอ.รวท.อท.ศอพท.
รอง ผอ.สวพ.ทบ.
ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ.
รอง ผอ.สตน.กห.
รอง ผบ.รร.ขว.ทบ.
ผบ.ร.๗
ผบ.พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหาร
ผบ.ร.๒ พัน.๓ รอ.
ผทค.ทร.
เสธ.วสท.สปท.
รอง ผอ.ศกล.พธ.ทร.
ผบ.รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร.
ผอ.กพ.บก.ทรภ.๑
ผบ.กขส.ฐท.สส.
ผบ.ร.ล.คีรีรัฐ หมวดเรือที่ ๑ กฟก.๑ กร.
นปรก.กอ.รมน.ประจา กพ.ทอ.
ผอ.กสส.สนผ.รอ.
ผบก.สส.ภ.๓
รอง ผบก.กต.๖ จต.

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันเสาร์ ที่ รอว.ทหารบก
๑๕ ส.ค.๕๘ ๑. พล.ท.เชิดศักดิ์ พงษ์ศิริ
๒. พล.ท.นเรศรักษ์ ฐิตะฐาน
๓. พล.ต.วัฒนชัย คุ๎มครอง
๔. พล.ต.เดชา อมรพันธางค์
๕. พล.ต.สามารถ ฟักนุํม
๖. พล.ต.ธานี ฉุยฉาย
๗. พล.ต.ธนวัฒน์ วุฑฒิชาติ
๘. พล.ต.วรวิช มลาสานต์
๙. พ.อ.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์
๑๐. พ.อ.ประจักษ์ ประเมศรี
๑๑. พ.อ.พจน์ เฟื่องฟู
๑๒. พ.อ.โกศล กิจกุลธนันต์
๑๓. พ.อ.อภิชาติ สุขแจํม
๑๔. พ.อ.ทะเบียน เมืองพระฝาง
๑๕. พ.อ.ภูวศิษฐ์ เฉลิมรัตนโยธิน
๑๖. พ.ท.เอกดนัย จุลโลบล
รอว.ทหารเรือ
๑๗. พล.ร.ท.ดารงค์ศักดิ์ ขันทองดี ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.ทินกร ตัณฑากาศ ร.น.
๑๙. น.อ.วราห์ แทนขา ร.น.
๒๐. น.อ.ณพ พรรณเชษฐ์ ร.น.
๒๑. น.อ.ศุภชัย ธนสารสาคร ร.น.
๒๒. น.อ.วีระชัย หลีค๎า ร.น.
๒๓. น.ท.รักพงษ์ ตัณฑสุวรรณ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๒๔. น.อ.ตระวัน คงอุไร
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.เดชาวุธ ฟุ้งลัดดา
นรว.
๒๖. พล.ต.ท.สมบูรณ์ ตันตระกูล
๒๗. พล.ต.ต.ทวิชชาติ พละศักดิ์

ตาแหนํง
ปษ.สป.
จก.ทสอ.กห.
ผทค.บก.ทท.
ผทค.สป.
ผทค.บก.ทท.
ผทค.ทบ.
ผทค.บก.ทท.
เสธ.ศอพท.
รอง ผบ.พล.ร.๔
เสธ.จทบ.ล.ย.
รอง ผอ.สพม.ชด.ทหาร
ผบ.นพค.๕๓ สนภ.๕ นทพ.
รอง ผบ.มทบ.๑๑
ผบ.ร.๑๕๓
เสธ.ร.๓๑ รอ.
ผบ.ร.๒๑ พัน.๒ รอ.
ผทค.พิเศษ ทร.
จก.กพช.อร.
รอง ผบ.กฟก.๑ กร.
รอง ผอ.สงป.สปช.ทร.
ผบ.มว.เรือที่ ๓ กลน.กร.
ประจา นย.
ผบ.พัน.กรม นนร.รอ.รร.นร.
นปก.กร.ทหาร
หน.นธน.ฝธน.รอ.
นายแพทย์ใหญํ (สบ ๘)
รอง ผบช.น.

หน๎า ๑๕ ใน ๓๑ หน๎า
หมายเหตุ

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันอาทิตย์ ที่ รอว.ทหารบก
๑๖ ส.ค.๕๘ ๑. พล.ท.ประกาศเกียรติ หิญชีระนันทน์
๒. พล.ท.อภิรัตน์ สุวรรณตรา
๓. พล.ต.ทศพร หอมเจริญ
๔. พล.ต.ภาณุศิลป์ กลั่นเสนาะ
๕. พล.ต.สมศักดิ์ สมรักษ์
๖. พล.ต.มงคล รอดสวาสดิ์
๗. พล.ต.อดิศรย์ โครพ
๘. พ.อ.วิทยา เปี่ยมสุวรรณ์
๙. พ.อ.ปริญญา ปูรณะปัญญา
๑๐. พ.อ.บรรลือ อ่าบุญ
๑๑. พ.อ.ธนพล เป๋อรุณ
๑๒. พ.อ.อิทธิพล สุวรรณรัฐ
๑๓. พ.อ.ธีรพล หมั่นยิ่ง
๑๔. พ.อ.ฐิติพงษ์ อินวะษา
๑๕. พ.ท.สุรพงษ์ กาญจนโพธิ์
๑๖. พ.ท.พิเชียรรัฐ ภารัญนิตย์
รอว.ทหารเรือ
๑๗. พล.ร.ต.มิ่ง อิ่มวิทยา ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.พัฒนะ พิบูลทิพย์ ร.น.
๑๙. น.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม ร.น.
๒๐. น.อ.บัญชา บัวรอด ร.น.
๒๑. น.อ.นเรศ วงศ์ตระกูล ร.น.
๒๒. น.อ.อภินันท์ โชติวรรณ ร.น.
๒๓. น.ท.จักรณรงค์ เหมนิธิ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๒๔. น.อ.ประคอง สุดประเสริฐ
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.ชัชวาลย์ ชมแก๎ว
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.สุภลักษณ์ วรรณฤกษ์งาม
๒๗. พ.ต.อ.วรชิต กาญจนะเสน

ตาแหนํง

หน๎า ๑๖ ใน ๓๑ หน๎า
หมายเหตุ

ผทค.พิเศษ สป.
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง จก.กกส.กห.
รอง ผบ.ศรภ.
ผอ.สจว.กร.ทบ.
ผทค.ทบ.
ผบ.จทบ.ส.บ.
รอง ผอ.สบง.สปช.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๒๓
รอง ผบ.พล.ป.
รอง ผอ.สนย.สนผ.กห.
ผบ.ร.๒๙
ผอ.กอง รร.ขส.ขส.ทบ.
รอง ผบ.ร.๒๕
ผบ.ม.พัน.๓ รอ.
รอง เสธ.ร.๒๑ รอ.
รอง จก.สพ.ทร.
รอง จก.พธ.ทร.
รอง ผอ.สานักกิจการความมั่นคง ยก.ทร.
รอง ลก.ทร.
ผอ.กยก.สปก.ยก.ทร.
ผบ.พัน.ปสอ.สส.ทหาร
ผบ.พัน.ร.๗ กรม ร.๓ พล.นย.
รอง จก.กง.ทอ.
ผอ.กบก.สยบ.รอ.
ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ
รอง ผบก.สปพ.

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันจันทร์ ที่ รอว.ทหารบก
๑๗ ส.ค.๕๘ ๑. พล.ท.วีรศักดิ์ มูลกัน
๒. พล.ท.ดารงศักดิ์ วรรณกลาง
๓. พล.ต.จุลพจน์ อิทธะรงค์
๔. พล.ต.ชัยวิทย์ ชยาภินันท์
๕. พล.ต.เดชธิชัย ไขว๎พันธุ์
๖. พล.ต.เลอเกียรติ สุนทรเกส
๗. พล.ต.ทรงเกียรติ ทิพย์เทียมพงศ์
๘. พ.อ.นันทวงศ์ โชคถาวร
๙. พ.อ.พีรพงศ์ ไวกาสี
๑๐. พ.อ.อนุชา สังฆสุวรรณ
๑๑. พ.อ.พิชัย ผลพันธิน
๑๒. พ.อ.ธิติชัย เทียนทอง
๑๓. พ.อ.ชัยพร อวยพร
๑๔. พ.อ.พงษ์สวัสดิ์ ภาชนะทิพย์
๑๕. พ.อ.จิรศักดิ์ พรรังสฤษฏ์
๑๖. พ.ท.มหิธร บุญครอง
รอว.ทหารเรือ
๑๗. พล.ร.ต.ไชยณรงค์ ขาววิเศษ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.สุรวิทย์ อาษานอก ร.น.
๑๙. น.อ.เทวินทร์ ศิลปชัย ร.น.
๒๐. น.อ.อาภา ชพานนท์ ร.น.
๒๑. น.อ.ยุทธนา เอี่ยมสะอาด ร.น.
๒๒. น.อ.ก๎องหล๎า ตุ๎มภูํ ร.น.
๒๓. น.อ.เชษฐา คุ๎มเจริญ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๒๔. พล.อ.ต.ปกรณ์รฐนนท์ ทิพย์พิทักษ์
รอว.รอ.
๒๕. น.อ.ศุภกิต ลิ่มพานิช
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.ชัชชรินทร์ สวํางวงศ์
๒๗. พล.ต.ต.อนุศักดิ์ โกมลศาสตร์

ตาแหนํง

หน๎า ๑๗ ใน ๓๑ หน๎า
หมายเหตุ

ปษ.สป.
จก.กกส.กห.
ผทค.บก.ทท.
ผทค.สป.
ผอ.สบส.กบ.ทหาร
ผทค.ทบ.
ผชก.บก.ทท.
รอง ผอ.สกศ.รร.จปร.
รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ.
รอง ผอ.สปบ.กพ.ทบ.
รอง จก.ขส.ทบ.
รอง ผอ.สปก.ยก.ทหาร
ผอ.กอง ยศ.ทบ.
ผบ.ร.๑๙
ฝสธ.ประจาผู๎บังคับบัญชา
ผบ.ม.พัน.๓๐ พล.ร.๒ รอ.
ผบ.ฐท.พง.ทรภ.๓
ผอ.ศกล.พธ.ทร.
เสธ.ฐท.สข.ทรภ.๒
ผอ.กปข.สานักการขําว ขว.ทร.
รอง เสธ.กฟก.๒ กร.
เสธ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.
รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.
ผทค.บก.ทท.
ผอ.คพศ.๒๑ สกพศ.๓ สนง.กพศ.รอ.
ผบก.ประจา ภ.๖
ผบก.อก.บช.น.

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันอังคาร ที่ รอว.ทหารบก
๑๘ ส.ค.๕๘ ๑. พล.ท.ศักดา แสงสนิท
๒. พล.ท.ปิยะ ครุธเวโช
๓. พล.ต.จงธนภัทร์ แสงแจํมจันทร์
๔. พล.ต.ชาติชาย แจ๎งสี
๕. พล.ต.สุรศักดิ์ ทิมมาศ
๖. พล.ต.มานะ นามพันธุ์
๗. พล.ต.ธนัฐธัชญ์ พลอยไพศาล
๘. พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา
๙. พ.อ.นิรันดร ศรีคชา
๑๐. พ.อ.พิสิษฐ ธีระเดชะชาติ
๑๑. พ.อ.มณฑล บุญไทย
๑๒. พ.อ.สุเทพ นพวิง
๑๓. พ.อ.เกษมศิริ มีความดี
๑๔. พ.อ.ประเสริฐ กิตติรัต
๑๕. พ.อ.ชายธนัญชา วาจรัต
๑๖. พ.ท.คมสรรค์ นิยมฤทธิ์
รอว.ทหารเรือ
๑๗. พล.ร.ต.อาทร เคลือบมาศ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.ปกรณ์ วานิช ร.น.
๑๙. น.อ.นพรัตน์ เลิศล้า ร.น.
๒๐. น.อ.พินิจ ชื่นรุํง ร.น.
๒๑. น.อ.อาทร ชะระภิญโญ ร.น.
๒๒. น.อ.สมเกียรติ มํวงมี ร.น.
๒๓. น.ท.วิรัตน์ ตะโจปะรัง ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๒๔. น.อ.วรชาติ ฟองชล
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.ชัชวรินทร์ วิจารณ์อักษรสิทธิ์
นรว.
๒๖. พล.ต.ท. อรรถชัย เกิดมงคล
๒๗. พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร

ตาแหนํง

หน๎า ๑๘ ใน ๓๑ หน๎า
หมายเหตุ

หน.ฝสธ.รอง ผบ.ทสส.
รอง ผอ.สนผ.กห.
ผทค.ทบ.
รอง จก.กกส.กห.
ผช.จก.สม.
ผทค.ทบ.
รอง จก.ยบ.ทหาร
จก.จบ.
รอง ผอ.สกร.กร.ทบ.
รอง ผอ.ศวพท.วท.กห.
เสธ.ศป.
รอง เสธ.นสศ.
รอง จก.วศ.ทบ.
ผบ.ป.๕
หก.กส.ทบ.
ผบ.ม.พัน.๒๔ รอ.
ผอ.สานักกิจการพลเรือน กพร.ทร.
ผบ.กยพ.กร.
รอง ผอ.สปก.ยก.ทร.
รอง ผบ.สอ.รฝ.
ผอ.กปถ.สพ.ทร.
ประจา นย.
หน.ฝ่าย ยก.บก.พล.นย.
รอง ผบ.กรม ทย.รอ.อย.
นายทหารรักษาความปลอดภัย
ชรภ.๔ สปภ.๑ สนง.รปภ.รอ.
ผบช.ตชด.
ผบช.ปส.

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันพุธ ที่ รอว.ทหารบก
๑๙ ส.ค.๕๘ ๑. พล.ท.กรยุทธ วัฒนวรางกูร
๒. พล.ท.กฤษฎา อารีรัชชกุล
๓. พล.ต.สุเมธ พรหมตรุษ
๔. พล.ต.เชาวเลข ชยันต์สุภาพ
๕. พล.ต.บุญลือ ชํวยชู
๖. พล.ต.เสรี เทพพิทักษ์
๗. พล.ต.วาสิฏฐ์ มณีโชติ
๘. พ.อ.สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา
๙. พ.อ.อภิวัฒน์ ทองอยูํ
๑๐. พ.อ.ภัคถพณ ป้อมบุบผา
๑๑. พ.อ.ธานี วาศภูติ
๑๒. พ.อ.ธานินทร์ สนิทชน
๑๓. พ.อ.แมนศักดิ์ บุญโพธิ์แก๎ว
๑๔. พ.อ.ปัญญา ตั้งความเพียร
๑๕. พ.อ.จิรโรจน์ ธูปเทียนรัตน์
๑๖. พ.ท.กฤษดา หิรัญโรจน์
รอว.ทหารเรือ
๑๗. พล.ร.ต.รัษฎางค์ ธีรเนตร ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.อณุวัฒ สัมภวะผล ร.น.
๑๙. น.อ.วิศณุ สร๎างวงศ์ใหมํ ร.น.
๒๐. น.อ.นรินทร์ ขาวเจริญ ร.น.
๒๑. น.อ.พูลลาภ ทัตตะทองคา ร.น.
๒๒. น.อ.อภิชาต ทรัพย์ประเสริฐ ร.น.
๒๓. น.อ.ศุภชัย จันทร์เที่ยง ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๒๔. น.อ.พิบูลย์ วรวรรณปรีชา
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.กิตติ คงมั่น
นรว.
๒๖. พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย
๒๗. พล.ต.ต.วิทวัส บูรณสมภพ

ตาแหนํง

หน๎า ๑๙ ใน ๓๑ หน๎า
หมายเหตุ

รอง หน.ฝสธ.ประจาผู๎บังคับบัญชา
จก.ยศ.ทบ.
ผทค.สป.
ผชก.ทบ.
ผทค.ทบ.
ผทค.ทบ.
ผทค.ทบ.
รอง ผอ.สผพ.กพ.ทบ.
รอง ผอ.สตป.สจร.ทหาร
เสธ.ศปภอ.ทบ.
ผบ.ศปภอ.ทบ.๓
รอง ผบ.พล.ร.๓
เสธ.บชร.๔
รอง ผบ.ร.๑๒ รอ.
รอง ผบ.ป.๑ รอ.
ผช.ฝอ.๕ ทภ.๑
ผบ.กฟก.๒ กร.
ผช.ผอ.สนผ.กห.
รอง เสธ.ทรภ.๒
ผอ.กรภ.สานักการขําว ขว.ทร.
นายทหารปฏิบัติการประจา กพ.ทร.
ผบ.กอง รปภ.ฐท.กท.กรม รปภ.นย.
เสธ.หนํวยบิน ร.ล.จักรีนฤเบศร
หมวดเรือที่ ๑ กบฮ.กร.
ผอ.กตท.สนผ.ขว.ทอ.
ผอ.คพศ.๑๒ สกพศ.๓ สนง.กพศ.รอ.
ผบช.ส.
ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันพฤหัสบดี ที่ รอว.ทหารบก
๒๐ ส.ค.๕๘ ๑. พล.ท.รักบุญ มนต์สัตตา
๒. พล.ท.พิจิตร แก๎วลี
๓. พล.ต.เบ็ญจพล ยุกตะทัต
๔. พล.ต.สมศักดิ์ รุํงสิตา
๕. พล.ต.โอภาส ลิ่วศิริวงษ์เจริญ
๖. พล.ต.อภิรมย์ จินตเกษกรรม
๗. พล.ต.ปิยพล ผลาสินธุ์
๘. พ.อ.มนต์ ทวีวรรณบูลย์
๙. พ.อ.รุจน์ อํอนน๎อมพันธุ์
๑๐. พ.อ.ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์
๑๑. พ.อ.ลือเดช แสงชาติ
๑๒. พ.อ.ชูเลิศ จิระรัตนเมธากร
๑๓. พ.อ.สมชาย ครรภาฉาย
๑๔. พ.อ.นพดล จิเจริญ
๑๕. พ.ท.ชนาธิป ทองเชี่ยว
๑๖. พ.ท.ภาสกร กุลรวิวรรณ
รอว.ทหารเรือ
๑๗. พล.ร.ต.บารุงรัก สรัคคานนท์ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.วิชัย ดีรอด ร.น.
๑๙. น.อ.นันทพล มาลารัตน์ ร.น.
๒๐. น.อ.สาเริง จันทร์โส ร.น.
๒๑. น.อ.สุวัจ ดอนสกุล ร.น.
๒๒. น.อ.ภุชงค์ รอดนิกร ร.น.
๒๓. น.ท.อรรถสิทธิ์ วงศ์ไพบูลย์ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๒๔. น.อ.วิรัตน์ ศิริวัฒน์
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.เมธากูร จัตตารีส์
นรว.
๒๖. พล.ต.ต. อัตชัย ดวงอัมพร
๒๗. พล.ต.ต.อภิชาต บุญศรีโรจน์

ตาแหนํง

หน๎า ๒๐ ใน ๓๑ หน๎า
หมายเหตุ

จร.ทหาร
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ผทค.สป.
ผช.ผอ.สนผ.กห.
ผอ.สกกห.สม.
ผอ.สตน.ทหาร
ผทค.ทบ.
รอง ผอ.สนภ.๒ นทพ.
รอง ผอ.สกบ.กบ.ทบ.
รอง ผอ.สนภ.๕ นทพ.
รอง ผบ.ศปภอ.ทบ.
รอง ผอ.ศวพท.วท.กห.
เสธ.มทบ.๒๓
ผบ.ส.๑
รอง เสธ.ร.๑๕๒
ผบ.ม.พัน.๑ รอ.
ผอ.สจว.กพร.ทร.
ผทค.ทร.
รอง ผอ.สานักจิตวิทยา กพร.ทร.
รอง เสธ.ทรภ.๑
ผอ.กกพศ.ฐท.สส.
ผอ.ยก.บก.ทรภ.๓
อจ.ฝศษ.รร.นร.
รอง ผอ.กกศ.รร.นนก.
ผอ.คพศ.๑๓ สกพศ.๒ สนง.กพศ.รอ.
รอง ผบช.ส.
ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันศุกร์ ที่ รอว.ทหารบก
๒๑ ส.ค.๕๘ ๑. พล.ท.ยุทธชัย พันธุ์งาม
๒. พล.ท.ธนสร ป้องอาณา
๓. พล.ต.ยุทธนาสินธุ์ ศรีนุรัตน์เดชา
๔. พล.ต.วิบูล ขยันกิจ
๕. พล.ต.ธานินทร์ อยูํพงษ์พิทักษ์
๖. พล.ต.คธายุทธ์ เสาวคนธ์
๗. พล.ต.กนก ภูํมํวง
๘. พ.อ.ประจิตร อ่าพันธุ์
๙. พ.อ.ศิริพงษ์ รูปงาม
๑๐. พ.อ.ไตรรงค์ ทองเนื้อสุก
๑๑. พ.อ.ณรงค์รัชช์ โตสิงห์ตระกูล
๑๒. พ.อ.เดชา พันธมิตร
๑๓. พ.อ.สาราญ ไชยริปู
๑๔. พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา
๑๕. พ.อ.พิจิตร บุญญสุวรรณ
๑๖. พ.ท.วิทิต ไตรนภากุล
รอว.ทหารเรือ
๑๗. พล.ร.ต.วีนัส แจ๎งสี ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.สุรภักดิ์ ธาราจันทร์ ร.น.
๑๙. น.อ.วสิษฐ์พล ยงยุทธิ์ ร.น.
๒๐. น.อ.เทอดเกียรติ จิตต์แก๎ว ร.น.
๒๑. น.อ.ยุทธกิจ วงศ์จันทร์ ร.น.
๒๒. น.อ.สามารถ ศรีมํวง ร.น.
๒๓. น.ท.วิกรม์ มาสุวัฒนะ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๒๔. น.อ.สมชาย พงศ์พระธานี
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.ยุทธศักดิ์ กรีนิกร
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.ธน ยุติธรรมดารง
๒๗. พล.ต.ต.ธนยินทร์ เทพรักษา

ตาแหนํง

หน๎า ๒๑ ใน ๓๑ หน๎า
หมายเหตุ

ปษ.สป.
ปษ.บก.ทท.
รอง ผอ.วปอ.สปท.
ผบ.ศปภอ.ทบ.
ผอ.สนภ.๔ นทพ.
ผอ.สผพ.กพ.ทบ.
ผบ.จทบ.ส.น.
ฝสธ.ประจาผู๎บังคับบัญชา
รอง ผบ.รร.รด.ศสร.
รอง ผบ.วทบ.
รอง ผอ.สสก.ทหาร
ผบ.นพค.๔๕ สนภ.๔ นทพ.
รอง ผอ.สนภ.๑ นทพ.
รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
รอง ผบ.ช.๒๑
หน.ฝกพ.พล.ม.๒ รอ.
ผทค.ทร.
เสธ.รร.นร.
ประจา กพ.ทร.
ผอ.กกจ.สนผ.ยก.ทร.
ผอ.กปจ.สานักจิตวิทยา กพร.ทร.
รอง ผอ.กพ.บก.ทรภ.๑
นกพ.บก.รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร.
รอง ผบ.ศทย.อย.
ผอ.กสน.สนง.กพศ.รอ.
รอง ผบช.กมค.
ผบก.ภ.จว.พะเยา

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันเสาร์ ที่ รอว.ทหารบก
๒๒ ส.ค.๕๘ ๑. พล.ท.ตุลา ประเสริฐสุข
๒. พล.ท.พันธุ์ศักดิ์ บูรณปรีชา
๓. พล.ต.ธัญญพรหม อัศวจินดา
๔. พล.ต.สุรศักดิ์ แพน๎อย
๕. พล.ต.พุฒิเศรษฐ์ ภาคการ
๖. พล.ต.วิชา สิงหสุรศักดิ์
๗. พล.ต.กฤต ผิวเงิน
๘. พ.อ.อรุณ ศรีสุวรรณ
๙. พ.อ.วสันต์ ทัพวงศ์
๑๐. พ.อ.ฉลองชัย ชัยยะคา
๑๑. พ.อ.ปรีชา จึงมั่นคง
๑๒. พ.อ.ประเสริฐ ขวัญชัย
๑๓. พ.อ.นันทยศ บูชา
๑๔. พ.อ.พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมพญา
๑๕. พ.อ.เจษฎา ศรีหมอก
๑๖. พ.ท.เสกสรรค์ สังข์สัพพันธ์
รอว.ทหารเรือ
๑๗. พล.ร.ท.จุมพล ลุมพิกานนท์ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา ร.น.
๑๙. น.อ.ศุภกร ปรกแก๎ว ร.น.
๒๐. น.อ.จารึก สมรรคบุตร ร.น.
๒๑. น.อ.บัณฑิต สุนทรธนวัจน์ ร.น.
๒๒. น.อ.วัชรชัย พูสิทธิ์ ร.น.
๒๓. น.ท.นฤพล วีระจิตต์ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๒๔. น.อ.รังสรรค์ ใจสุภาพ
รอว.รอ.
๒๕. น.อ.วิชาญ วงศ์แย๎ม
นรว.
๒๖. พล.ต.ต. รณกร ศุภสมุทร
๒๗. พล.ต.ต.ธารงค์ แสงวัฒนกุล

ตาแหนํง

หน๎า ๒๒ ใน ๓๑ หน๎า
หมายเหตุ

ผทค.พิเศษ ทบ.
ผช.หน.ฝสธ.ผบ.ทสส.
ผบ.พล.พัฒนา ๓
ผบ.ศป.
ผบ.บชร.๒
ผทค.ทบ.
ผบ.พล.ร.๓
ผบ.นพค.๕๔ สนภ.๕ นทพ.
รอง จก.สห.ทบ.
รอง ผบ.พล.ม.๑
ผบ.ม.๗
เสธ.มทบ.๔๒
ผอ.กอง กรม นนร.รอ.รร.จปร.
ผบ.ร.๓๑ รอ.
ผบ.ช.พัน.๒๐๒
ผบ.ม.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ.
จก.กพร.ทร.
รอง จก.อศ.
รอง จก.ขส.ทร.
รอง ผบ.กบร.กร.
นายทหารปฏิบัติการประจา กพ.ทร.
ผช.ผอ.กนผ.สวฝ.ยก.ทหาร
หน.การศึกษา รร.สอ.รฝ.ศฝ.สอ.รฝ.
รอง ผอ.สนภ.ทอ.
รอง ผอ.คพศ.๓ สกพศ.๑ สนง.กพศ.รอ.
ผบก.ประจา ภ.๓
ผบก.ตม.๓

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันอาทิตย์ ที่ รอว.ทหารบก
๒๓ ส.ค.๕๘ ๑. พล.ท.สมชาย ชัยวณิชยา
๒. พล.ท.เยาวดนัย ภูํเจริญยศ
๓. พล.ต.สถาพร พันธ์กล๎า
๔. พล.ต.ศิริเดช ศิลปสุขุม
๕. พล.ต.วิชา ไผํเกาะ
๖. พล.ต.โกศล ประทุมชาติ
๗. พล.ต.สนธิชัย ธนูสิงห์
๘. พ.อ.ชินกาจ รัตนจิตติ
๙. พ.อ.ณัฐวุฒิ สบายรูป
๑๐. พ.อ.ณรงค์ศักดิ์ สาสังข์
๑๑. พ.อ.ไตรเทพ ศรีพันธุ์วงศ์
๑๒. พ.อ.กนกพงษ์ จันทร์นวล
๑๓. พ.อ.พูลศักดิ์ สมบูรณ์
๑๔. พ.อ.ฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง
๑๕. พ.ท.สุทัศน์ ยุทธภีมพล
๑๖. พ.ท.ไตรศักดิ์ ทุมเพชร
รอว.ทหารเรือ
๑๗. พล.ร.ท.เรวัต ต๎นสมบูรณ์ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.วรรณพล กลํอมแก๎ว ร.น.
๑๙. น.อ.ณรงค์ศักดิ์ จาตกานนท์ ร.น.
๒๐. น.อ.วรพล ทองปรีชา ร.น.
๒๑. น.อ.วันชัย ทรงเมตตา ร.น.
๒๒. น.อ.ขวัญชัย อินกวําง ร.น.
๒๓. น.อ.พงษ์ศักดิ์ สมบุญ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๒๔. น.อ.ศุภณัฎฐ หนูรอด
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.สุรัตน์ ผํานไกล
นรว.
๒๖. พล.ต.ต. อนุรักษ์ แตงเกษม
๒๗. พล.ต.ต.นรินทร์ บุษยวิทย์

ตาแหนํง

หน๎า ๒๓ ใน ๓๑ หน๎า
หมายเหตุ

ผทค.พิเศษ สป.
ปษ.ทบ.
ผอ.สปก.ยก.ทหาร
ผอ.สบง.สปช.ทบ.
ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร
ผบ.มทบ.๓๓
ผทค.ทบ.
รอง ผบ.พล.พัฒนา ๒
รอง ผอ.ศสภ.ยก.ทหาร
รอง เสธ.ทน.๓
รอง เสธ.ศตก.
ผอ.กกล.ยก.ทหาร
เสธ.มทบ.๒๒
รอง ผบ.ม.๖
ผบ.ร.พัน.๑ ศร.
ผบ.ส.พัน.๑ รอ.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผบ.กทบ.กร.
นายทหารปฏิบัติการประจา กพ.ทร.
รอง ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.
รอง ผบ.กดน.กร.
เสธ.ฐท.กท.
ประจา ขว.ทร.
รอง จก.ขส.ทอ.
หน.ชรภ.๕ สปภ.๒ สนง.รปภ.รอ.
รอง ผบช.ภ.๖
ผบก.ภ.จว.ระยอง

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันจันทร์ ที่ รอว.ทหารบก
๒๔ ส.ค.๕๘ ๑. พล.ท.สุรศักย์ วัยคุณา
๒. พล.ท.ดุลย์พิทักษ์ เหรียญบุบผา
๓. พล.ต.สิทธิ ปิยะสนธิ
๔. พล.ต.อธิวุฒิ เขียนวิจิตร
๕. พล.ต.ชินวัฒน์ แม๎นเดช
๖. พล.ต.อุดมวิทย์ อโนวัลย์
๗. พล.ต.ธนะศักดิ์ ชื่นอิ่ม
๘. พ.อ.อยุทธ์ ศรีวิเศษ
๙. พ.อ.วรพล วรพันธ์
๑๐. พ.อ.เลิศฤทธิ์ ชํองวารินทร์
๑๑. พ.อ.พีรพงศ์ โพธิ์เหมือน
๑๒. พ.อ.อภิรัชฎ์ รามนัฎ
๑๓. พ.อ.วิสิษฐ์ ทรัพย์สิน
๑๔. พ.อ.คชาชาต บุญดี
๑๕. พ.อ.นรินทรักษ์ เชษฐศิริ
๑๖. พ.ท.พิเชฐ เจียมใจ
รอว.ทหารเรือ
๑๗. พล.ร.ท.ปิติ วัลยะเพ็ชร์ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.จักรวัฒน์ นกจันทร์ ร.น.
๑๙. น.อ.โกวิท อินทร์พรหม ร.น.
๒๐. น.อ.เกียรติพงศ์ ศรีโสภา ร.น.
๒๑. น.อ.สมชาย ศิพะโย ร.น.
๒๒. น.อ.ก๎องเกียรติ ทองอรําม ร.น.
๒๓. น.อ.ภาคภูมิ หมื่นศรี ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๒๔. น.ท.ชนธีร์ บุญศิริยะ
รอว.รอ.
๒๕. น.อ.ประเสริฐ จิตต์โสภา ร.น.
นรว.
๒๖. พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ
๒๗. พ.ต.อ.สิทธิชัย ภุชฌงค์

ตาแหนํง

หน๎า ๒๔ ใน ๓๑ หน๎า
หมายเหตุ

ปษ.สป.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ผทค.ทบ.
ผทค.ทบ.
ผบ.พล.พัฒนา ๔
ผบ.จทบ.ช.พ.
ผทค.สป.
รอง ผอ.สปบ.กพ.ทบ.
รอง ผบ.จทบ.ป.น.
รอง ผอ.สนย.สนผ.กห.
นายทหารปฏิบัติการประจา ยก.ทบ.
ผบ.นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ.
เสธ.จทบ.อ.ต.
ผบ.ป.๑ รอ.
รอง ผบ.ส.๑
ผช.ผอ.กยก.ทน.๒
ผทค.พิเศษ ทร.
ผชก.ทร.
รอง ผบ.นสร.กร.
รอง ผอ.ศทส.สส.ทหาร
ผอ.ยก.บก.ทรภ.๒
รอง ผอ.ขว.บก.ทรภ.๑
รอง ผบ.กรม สห.ทร.
ผบ.พัน.๓ กรม ทย.รอ.อย.
นายทหารปฏิบัติการตรวจการทางเทคนิค
ชรภ.๓ สปภ.๑ สนง.รปภ.รอ.
ผบช.สงป.
ผกก.ปฎิบัติการฯ บก.ถปภ.สง.นรป.

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันอังคาร ที่ รอว.ทหารบก
๒๕ ส.ค.๕๘ ๑. พล.ท.เอกพร พินโปน
๒. พล.ท.วิทยา จินตนานุรัตน์
๓. พล.ต.สุทธิพงษ์ จันทรัตน์
๔. พล.ต.สุรศักดิ์ ประชุมญาติ
๕. พล.ต.ปริญญา ขุนนาศรี
๖. พล.ต.สุเมธ นิลมัย
๗. พล.ต.หมํอมหลวงกุลชาต ดิศกุล
๘. พ.อ.ราชิต อรุณรังษี
๙. พ.อ.ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์
๑๐. พ.อ.วิรัตน์ แป้นพงษ์
๑๑. พ.อ.นิคม อุดมเลิศวนสิน
๑๒. พ.อ.ไพฑูรย์ เปี่ยมจิตต์
๑๓. พ.อ.ธนศักดิ์ มิตรภานนท์
๑๔. พ.อ.กฤษณ์ สุนสะธรรม
๑๕. พ.ท.บดินทร์ อุปสาร
๑๖. พ.ต.สุทิน ทองเต็ม
รอว.ทหารเรือ
๑๗. พล.ร.ต.พฤหัส รัชฎา ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ ร.น.
๑๙. น.อ.วุฒิศักดิ์ คงนาวัง ร.น.
๒๐. น.อ.วรพงษ์ ทองเรือง ร.น.
๒๑. น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ร.น.
๒๒. น.อ.ภานุ รัตนนันทวาที ร.น.
๒๓. น.อ.บัณฑิตย์ ชื่นอิ่ม ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๒๔. น.อ.วุฒิชัย เมตตานนท์
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.เดโช กลิ่นประชา
นรว.
๒๖. พล.ต.ต. อภิชัย ศรีโสภิต
๒๗. พล.ต.ต. ภัทราวุธ เอื้อมศศิธร

ตาแหนํง

หน๎า ๒๕ ใน ๓๑ หน๎า
หมายเหตุ

ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.สป.
ผชก.ทบ.
รอง จก.ยก.ทหาร
ผอ.สผอ.สส.ทหาร
ผทค.ทบ.
รอง ผบ.ขกท.
รอง ผบ.มทบ.๑๔
รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.
ผบ.ป.๗๒
ผบ.รพศ.๔
ผบ.ร.๖
เสธ.ม.๔ รอ.
รอง เสธ.ม.๖
รอง ผบ.ม.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ.
ผทค.ทร.
ผอ.สานักบริหารกาลังพล กพ.ทร.
นายทหารปฏิบัติการประจา กพ.ทร.
ผอ.ยก.นย.
รอง ผอ.สยป.ทร.
ผบ.หมวดเรือที่ ๒ กลน.กร.
รอง ผอ.กพร.ทรภ.๑
รอง ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ.
ผอ.คพศ.๑๙ สกพศ.๓ สนง.กพศ.รอ.
ผบก.สก.
ผบก.ศฝร.ภ.๔

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันพุธ ที่ รอว.ทหารบก
๒๖ ส.ค.๕๘ ๑. พล.ท.ศักดินันท์ อารยะกุล
๒. พล.ท.วรพงศ์ หัตถพันธุ์
๓. พล.ต.กฤษฎิ์ ยิ้มสู๎
๔. พล.ต.กฤษฏิวุฒิ อัตรผดุง
๕. พล.ต.ประสพชัย กงบุราณ
๖. พล.ต.ธราธร ใจดี
๗. พล.ต.ณัฏฐ์พัชร์ ชาตวัฒนานนท์
๘. พ.อ.สุรชัย สินไชย
๙. พ.อ.ไพศาล งามวงษ์วาน
๑๐. พ.อ.ทสร ทรงสมบูรณ์
๑๑. พ.อ.วิริยะ ศรีบัวชุม
๑๒. พ.อ.สรชัช สุทธิสนธิ์
๑๓. พ.อ.ศาสตรา ศรีเพ็ญ
๑๔. พ.อ.โกญจนาท ธูปเทียนรัตน์
๑๕. พ.อ.ชลัช ศรีวิเชียร
๑๖. พ.ท.ไชยปราการ พิมพ์จินดา
รอว.ทหารเรือ
๑๗. พล.ร.ต.ธีรกุล พิชัยจุมพล ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.นฤดม ชวนะเสน ร.น.
๑๙. น.อ.ธีรวัฒน์ ศรีชลา ร.น.
๒๐. น.อ.อุดม ประตาทะยัง ร.น.
๒๑. น.อ.จิรพล วํองวิทย์ ร.น.
๒๒. น.อ.ปณิธิ ทองเจือ ร.น.
๒๓. น.ท.ศรายุทธ นัทธีประทุม ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๒๔. น.ท.นพพงศ์ วงศ์ยะรา
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.วิจิตต์ ไขํมุกด์
นรว.
๒๖. พล.ต.ต. สุกิจ โคอินทรางกูร
๒๗. พล.ต.ต. อนุชา รมยะนันทน์

หน๎า ๒๖ ใน ๓๑ หน๎า
ตาแหนํง
หมายเหตุ
ผทค.พิเศษ สป.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผอ.สสน.นทพ.
รอง ผอ.สสน.สป.
ผอ.สวฝ.ยก.ทหาร
ผอ.สบป.สบ.ทหาร
ผอ.ศทท.สส.ทหาร
รอง เสธ.นรด.
ผบ.นพค.๒๕ สนภ.๒ นทพ.
ประจา นทพ.
รอง ผบ.จทบ.ร.บ.
รอง ผบ.จทบ.ร.อ.
นักวิทยาศาสตร์ วศ.ทบ.
รอง เสธ.พล.ม.๒ รอ.
เสธ.ร.๕
ผบ.ร.๒๑ พัน.๓ รอ.
ผทค.ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง ผอ.ศบพ.พธ.ทร.
หน.นฝอ.ขส.ทร.
ผอ.กทค.สปก.สสท.ทร.
นายทหารปฏิบัติการประจา กพ.ทร.
ผบ.ร.ล.รัตนโกสินทร์ หมวดเรือที่ ๑
กฟก.๑ กร.
ฝสธ.กวร.สนผ.ยก.ทอ.
รอง ผอ.คพศ.๑ สกพศ.๑ สนง.กพศ.รอ.
รอง ผบช.สตม.
ผบก.อต.

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันพฤหัสบดี รอว.ทหารบก
ที่ ๒๗ ส.ค.๕๘ ๑. พล.ท.เดชา เหมกระศรี
๒. พล.ท.ธิวา เพ็ญเขตกรณ์
๓. พล.ต.จุมพล เฉลยถ๎อย
๔. พล.ต.สมพงษ์ ไทรงาม
๕. พล.ต.ดุษฎี อินทรพล
๖. พล.ต.ฐิชาวิชญ์ ภมรพล
๗. พล.ต.สมคิด ทับทิม
๘. พ.อ.วัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์
๙. พ.อ.ผดุงเกียรติ โปรํงจิตต์
๑๐. พ.อ.ยุทธชัย จันทรวิภาค
๑๑. พ.อ.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ
๑๒. พ.อ.นิติ ติณสูลานนท์
๑๓. พ.อ.พนาเวศ จันทรังษี
๑๔. พ.อ.จิรสิทธิ์ จันทรมี
๑๕. พ.ท.พีรพัฒน์ ราชพิบูลย์
๑๖. พ.ท.วรวิทย์ ปัญญาชีวะ
รอว.ทหารเรือ
๑๗. พล.ร.ต.สมประสงค์ นิลสมัย ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.ยุจ พิจิตรชุมพล ร.น.
๑๙. น.อ.หิรัญ นาคทอง ร.น.
๒๐. น.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ร.น.
๒๑. น.อ.สมพงษ์ ภูเวียง ร.น.
๒๒. น.อ.ศุภสิทธิ์ บูรณะโอสถ ร.น.
๒๓. น.ท.ประสพชัย อยูํสาราญ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๒๔. พล.อ.ท.ปรีชา แถมรัตน์
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.ศิรนันท์ ศุขเนตร
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.พงษ์สักก์ เชื้อสมบูรณ์
๒๗. พล.ต.ต. วิชัย เกษมวงศ์

หน๎า ๒๗ ใน ๓๑ หน๎า
ตาแหนํง
หมายเหตุ
ปษ.สป.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ผอ.สวม.วปอ.สปท.
รอง ผบ.นรด.
ผชก.บก.ทท.
ผทค.ทบ.
หน.ศอปข.สนผ.กห.
รอง ผบ.รร.สห.สห.ทบ.
รอง ผบ.พล.ม.๓
ผบ.นพค.๓๑ สนภ.๓ นทพ.
ผอ.กกบ.ทน.๑
รอง ผบ.กรม นนร.รอ.รร.จปร.
ผบ.ม.๔ รอ.
เสธ.ร.๒ รอ.
หน.ศม.
รอง ผบ.ร.๑๕ พัน.๑
ผบ.ฐท.กท.
ผบ.นสร.กร.
นายทหารปฏิบัติการประจา กพ.ทร.
รอง ผอ.สนผ.ยก.ทร.
รอง ผบ.กทส.ฐท.สส.
ผอ.กพ.กร.
อจ.ฝศษ.รร.นร.
จก.กพ.ทหาร
ผอ.คพศ.๙ สกพศ.๒ สนง.คพศ.รอ.
รอง ผบช.ภ.๕
ผบก.ศฝร.ศชต.

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันศุกร์ ที่ รอว.ทหารบก
๒๘ ส.ค.๕๘ ๑. พล.ท.ชรินทร์ อมรแก๎ว
๒. พล.ท.อนุศักดิ์ เผํานาค
๓. พล.ต.เฉลิม คูหาวิชานันท์
๔. พล.ต.ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์
๕. พล.ต.สุรชาติ จิตต์แจ๎ง
๖. พล.ต.สุรพล วันเพ็ญ
๗. พล.ต.วรพล เยี่ยมแสงทอง
๘. พ.อ.วิรัตน์ นาคจู
๙. พ.อ.อรรถ สิงหัษฐิต
๑๐. พ.อ.พัลลภ เฟื่องฟู
๑๑. พ.อ.สุชาติ แดงประไพ
๑๒. พ.อ.สมชาย ทาวงศ์มา
๑๓. พ.อ.ปริญญา รุํงเรือง
๑๔. พ.อ.วชรนันท์ กองศรี
๑๕. พ.อ.เกรียงศักดิ์ สืบธรรมมา
๑๖. พ.ท.วทัญญู วํองพุฒิพงศ์
รอว.ทหารเรือ
๑๗. พล.ร.ต.มนต์ชัย กาทอง ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.ชัชวาล มีสวัสดิ์ ร.น.
๑๙. น.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ร.น.
๒๐. น.อ.สุรนันท์ แสงรัตนกูล ร.น.
๒๑. น.อ.พนม ควรประดิษฐ์ ร.น.
๒๒. น.อ.สรวุท ชวนะ ร.น.
๒๓. น.อ.ชัยยุทธ์ คลังเงิน ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๒๔. น.อ.รณชัย เชี่ยวชาญ
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.ชาติชาย ถนอมกุลบุตร
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์
๒๗. พล.ต.ต. สมพงษ์ เตชะสมบูรณ์

ตาแหนํง

หน๎า ๒๘ ใน ๓๑ หน๎า
หมายเหตุ

ผทค.พิเศษ ทบ.
ปษ.บก.ทท.
ผชก.สป.
ผอ.ศศย.สปท.
ผชก.สป.
เสธ.นรด.
เสธ.ยศ.ทบ.
รอง ผบ.พล.ปตอ.
รอง ผบ.จทบ.น.พ.
ผบ.ปตอ.๒
ผบ.นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ.
เสธ.จทบ.พ.ช.
รอง ผอ.กอง รร.จปร.
รอง ผบ.ม.๕ รอ.
รอง เสธ.พล.ร.๒ รอ.
หน.รร.จปร.
จก.กผช.อร.
รอง ผบ.ฐท.สส.
รอง เสธ.ทรภ.๑
รอง ผบ.กฟก.๒ กร.
ผอ.กฝป.กฝร.
ผบ.มว.เรือที่ ๒ กตอ.กร.
รอง ผอ.กศษ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.
รอง ผอ.สยฝ.ยก.ทอ.
รอง ผอ.คพศ.๑๓ สกพศ.๒ สนง.กพศ.รอ.
ผบก.ภ.จว.ปัตตานี
ผบก.สพ.

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันเสาร์ ที่ รอว.ทหารบก
๒๙ ส.ค.๕๘ ๑. พล.ท.เดชา เดชะชาติ
๒. พล.ท.ราชรักษ์ เรียนพืชน์
๓. พล.ต.คมน์ ฉิมคล๎าย
๔. พล.ต.มนตรี กาแพงเศรษฐ
๕. พล.ต.ธงชัย สาระสุข
๖. พล.ต.สมพงษ์ แจ๎งจารัส
๗. พล.ต.ดารงพล เชิดสงวน
๘. พ.อ.วีระพันธ์ สมัครการ
๙. พ.อ.อุดมศักดิ์ บัวพรหมมาตร์
๑๐. พ.อ.สุชาติ โสวัณณะ
๑๑. พ.อ.ไชยอนันต์ คาชุํม
๑๒. พ.อ.ชาญชัย วิชิตสรไกร
๑๓. พ.อ.ดุษิต ปุระเสาร์
๑๔. พ.อ.วิชาญ ศรีภัทรางกูร
๑๕. พ.อ.วิทูร โพธิ์รํมชื่น
๑๖. พ.ท.สันติพงษ์ ชิงดวง
รอว.ทหารเรือ
๑๗. พล.ร.ต.สุธีพงศ์ แก๎วทับ ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.พัลลภ ทองระอา ร.น.
๑๙. น.อ.บัญชา ดาวสุข ร.น.
๒๐. น.อ.ก๎องเกียรติ สัจวุฒิ ร.น.
๒๑. น.อ.สุรชัย เจริญรบ ร.น.
๒๒. น.อ.วิทวัส ศุภกาญจน์ ร.น.
๒๓. น.ท.นันทวัฒน์ สิทธิโสภาชัยกุล ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๒๔. น.อ.สุรชัย อานวยสิน
รอว.รอ.
๒๕. น.อ.สุนทร สมภูมิ
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.คัชชา ธาตุศาสตร์
๒๗. พล.ต.ต.อดิศักดิ์ น๎อยประเสริฐ

หน๎า ๒๙ ใน ๓๑ หน๎า
ตาแหนํง
หมายเหตุ
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.ทบ.
ผบ.บชร.๔
รอง จก.ยก.ทบ.
ผบ.จทบ.อ.ต.
หน.ฝสธ.รอง เสธ.ทหาร
รอง จก.กส.ทบ.
รอง ผบ.ศสพ.
นายทหารปฏิบัติการประจา ยศ.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๒๒
ผอ.กอง สส.
รอง ผบ.จทบ.น.น.
ผบ.ศคบ.บชร.๓
เสธ.ม.๕ รอ.
หน.ฝยก.พล.ร.๗
รอง จก.ขว.ทร.
รอง จก.กพ.ทร.
ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.
รอง ผอ.สานักบริหารกาลังพล กพ.ทร.
ผบ.กองบิน ๑ กบร.กร.
ผอ.กพ.นย.
ผช.นกพ.บก.รร.นร.
รอง ผอ.สนข.ขว.ทอ.
หน.ชรภ.๗ สปภ.๒ สนง.รปภ.รอ.
ผบก.ผก.
ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันอาทิตย์ ที่ รอว.ทหารบก
๓๐ ส.ค.๕๘ ๑. พล.ท.พรรณนพ ศักดิ์วงศ์
๒. พล.ท.เฉลิมพล เต็งศิริ
๓. พล.ต.ชัยพฤกษ์ อัยยะภาคย์
๔. พล.ต.ธีร์ธวัช พลสวัสดิ์
๕. พล.ต.สมชัย ปิยะธรรมดารา
๖. พล.ต.วินัย ฉ๎งทับ
๗. พล.ต.บุญสันต์ นนทิจันทร์
๘. พ.อ.เศกสุข กาธร
๙. พ.อ.สุชาติ เวํบ๎านแพ๎ว
๑๐. พ.อ.สิทธา มหาสันทนะ
๑๑. พ.อ.กฤษดา พงษ์สามารถ
๑๒. พ.อ.จิราวัฒน์ จุฬากุล
๑๓. พ.อ.ศราวุธ จันทร์พุํม
๑๔. พ.อ.เจษฎา ไวศยะ
๑๕. พ.ท.ณัฏฐภูมิ หลาวทอง
๑๖. พ.ท.สมคิด คงแข็ง
รอว.ทหารเรือ
๑๗. พล.ร.ต.เผดิม เนินฉาย ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.เกรียงเดช รัตนปัญญากุล ร.น.
๑๙. น.อ.กฤษดา ประพฤติธรรม ร.น.
๒๐. น.อ.ธารง สุพรรณพงศ์ ร.น.
๒๑. น.อ.พิบูลย์ พีรชัยเดโช ร.น.
๒๒. น.อ.สมาน ขันธพงษ์ ร.น.
๒๓. น.ท.นิวัฒน์ จิตพูลผล ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๒๔. น.อ.วิศรุต สุวรรณเนตร
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.วรวีร์ จันทร์เรือง
นรว.
๒๖. พล.ต.ต. ศานิตย์ มหถาวร
๒๗. พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย

หน๎า ๓๐ ใน ๓๑ หน๎า
ตาแหนํง
หมายเหตุ
ผอ.สสน.สป.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผอ.สนภ.๓ นทพ.
ผอ.สนภ.๑ นทพ.
รอง จก.กช.
ผทค.ทบ.
ผทค.บก.ทท.
รอง เสธ.ยศ.ทบ.
เสธ.สทพ.นทพ.
รอง ผอ.ศทท.สส.ทหาร
รอง ผบ.พล.พัฒนา ๔
รอง ผบ.มทบ.๓๓
ผบ.นพค.๔๓ สนภ.๔ นทพ.
หก.กกร.มทบ.๑๒
หน.ฝกม.พล.ม.๒ รอ.
ผบ.ร.๑๕๒ พัน.๑
ผช.หน.ฝสธ.รอง ผบ.ทสส.
ผทค.ทร.
รอง ผอ.สปก.สสท.ทร.
ผบ.กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
ผอ.ขว.กร.
ผบ.ศฝท.ยศ.ทร.
นกข.บก.กขส.ฐท.สส.
รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ.
ผอ.คพศ.๖ สกพศ.๑ สนง.กพศ.รอ.
รอง ผบช.ภ.๑
ผบก.ภ.จว.นครนายก

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันจันทร์ ที่ รอว.ทหารบก
๓๑ ส.ค.๕๘ ๑. พล.ท.วิวรรธน์ สุชาติ
๒. พล.ท.นภนต์ สร๎างสมวงษ์
๓. พล.ต.ประวิทย์ หูแก๎ว
๔. พล.ต.ชาตชาย วัฒน์ธนนันท์
๕. พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ
๖. พล.ต.อภินันท์ คาเพราะ
๗. พล.ต.ปิยวัฒน์ ภูํสวรรค์
๘. พ.อ.ปรีดา บุตราช
๙. พ.อ.โสภณ จันทร์เปรม
๑๐. พ.อ.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์
๑๑. พ.อ.สมพงษ์ ผลอวยพร
๑๒. พ.อ.ธนภัทร ณิยกูล
๑๓. พ.อ.คณเดช พงศบางโพธิ์
๑๔. พ.อ.ปราการ ปทะวานิช
๑๕. พ.อ.พีรพนธ์ เชื้ออาษา
๑๖. พ.ท.กฤษณ์ กิตยาธิวัฒน์
รอว.ทหารเรือ
๑๗. พล.ร.ต.ประจวบ อํอนตามธรรม ร.น.
๑๘. พล.ร.ต.ศังกร พงษ์ศิริ ร.น.
๑๙. น.อ.ปกรณ์ ปั่นสวัสดิ์ ร.น.
๒๐. น.อ.วศิน บุญเนือง ร.น.
๒๑. น.อ.ไชยวัฒน์ มํวงน๎อย ร.น.
๒๒. น.อ.กิตติโศภณ โตสมบัติ ร.น.
๒๓. น.อ.ชยุต ฉัตรอิสรกุล ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๒๔. น.อ.กฤชยา วรรณภูมิ
รอว.รอ.
๒๕. พ.อ.ณรงค์ ทองประยูร
นรว.
๒๖. พล.ต.ต.เฉลิมพันธุ์ อจลบุญ
๒๗. พล.ต.ต.ฉลอง ภาคย์ภิญโญ

ตาแหนํง

หน๎า ๓๑ ใน ๓๑ หน๎า
หมายเหตุ

รอง เสธ.ทบ.
ผบ.ศอว.ศอพท.
รอง มทภ.๒
ผบ.พล.รพศ.๑
ผบ.พล.ช.
ผอ.สนย.สนผ.กห.
ผทค.ทบ.
รอง ผบ.จทบ.ส.ร.
รอง ผบ.มทบ.๒๔
รอง ผบ.พล.ช.
ผอ.กซบร.ศทท.สส.ทหาร
นปสท.กับ กต.สปศท.สนผ.กห.
เสธ.จทบ.พ.ย.
รอง ผบ.มทบ.๑๓
เสธ.ส.๑
ผบ.ร.๔ พัน.๒
ผทค.ทร.
เสธ.ยศ.ทร.
รอง เสธ.ทรภ.๑
รอง เสธ.ยศ.ทร.
นายทหารปฏิบัติการประจา กพ.ทร.
รอง ผอ.สสน.สสท.ทร.
ประจา นย.
หก.กกศ.ศทย.อย.
ผอ.คพศ.๒๓ สกพศ.๓ สนง.กพศ.รอ.
รอง ผบช.น.
ผบก.ภ.จว.ยโสธร
ตรวจถูกต๎อง
พ.อ.มานพ แฝดกลาง
(มานพ แฝดกลาง)
รอป.รอ.และ รรก.ผอ.กลาง.สนผ.รอ.
ก.ค.๕๘

