คำสั่งกรมรำชองครักษ์
(เฉพำะ)
ที่ ๑๖๔๒/๕๙
เรื่อง ให้รำชองครักษ์เวรและนำยตำรวจรำชสำนักเวร
ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์ ณ พระตำหนัก จักรีบงกช
-------------------------อำศั ย อ ำนำจตำมพระรำชบั ญ ญั ติ รำชองครัก ษ์ พ.ศ.๒๔๘๐ พระรำชบั ญ ญั ติ น ำยต ำรวจ
รำชสำนัก พ.ศ.๒๔๙๕ และ พระรำชบัญญัติกำรถวำยควำมปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๗ จึงให้รำชองครักษ์เวรและ
นำยตำรวจรำชสำนักเวร ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์
อัครรำชกุมำรี ณ พระตำหนัก จักรีบงกช ประจำเดือน ม.ค. ๖๐ ตำมรำยชื่อแนบท้ำยคำสั่งนี้
ทั้งนี้ ให้ไปรำยงำนตัวที่ พระตำหนัก จักรีบงกช ถนนนนทบุรี – ปทุมธำนี ตำบลบำงขะแยง
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธำนี เวลำ ๑๒๓๐ ของวันปฏิบัติหน้ำที่ หรือไปรำยงำนตัวที่ รอ.สวนจิตรลดำ เวลำ
๑๑๓๐ เพื่อเดินทำงไปพร้อมกับรถของ รอ.เวลำ ๑๒๐๐ และปฏิบัติหน้ำที่ตั้งแต่เวลำ ๑๔๐๐ ถึงเวลำ ๑๔๐๐
ของวันรุ่งขึ้น ถ้ำหำกผู้ใดไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่เวรดังกล่ำวได้ ให้ สป.,บก.ทท.,ทบ.,ทร.,ทอ.และ สำนักงำน
ตำรวจแห่งชำติ ซึ่งเป็นหน่วยต้นสังกัดของผู้นั้น จัดรำชองครักษ์เวร หรือนำยตำรวจรำชสำนักเวรผู้อื่นไปปฏิบัติ
หน้ ำที่ แ ทน แล้ ว แจ้ งให้ รอ.ทรำบล่ ว งหน้ ำก่ อ นก ำหนดเข้ ำเวรไม่ น้ อ ยกว่ ำ ๓ วัน ในเบื้ อ งต้ น ให้ ป ระสำน
ทำงโทรศัพท์ หมำยเลข ๐ ๒๒๘๓ ๒๓๘๐ – ๒ โทรสำร ๐ ๒๒๘๓ ๒๓๖๙ ให้ รอ.ทรำบก่อน
กำรแต่ ง กำย เครื่ อ งแบบปกติ ค อแบะ หมวกทรงหม้ อ ตำล ทั้ ง นี้ ให้ ร ำชองครั ก ษ์ เ วร
และนำยตำรวจรำชสำนักเวร ทุกชั้นยศติ ดป้ำยชื่อตำมระเบียบ กห.ว่ำด้วยป้ำยชื่อติดเครื่องแบบ พ.ศ.๒๕๒๑
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ กห. ฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘ และคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๐/๒๕๕๖
ลง ๘ ม.ค.๕๖ เรื่อง กำรติดป้ำยชื่อกับเครื่องแบบตำรวจ สวมรองเท้ำหนังขัดมันหุ้มข้อ หำกมีกำรเปลี่ ยนแปลง
ในเรื่องกำรแต่งกำย หรือเปลี่ยนแปลงกำหนดวันปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์ รอ.จะแจ้งให้ผู้ปฏิบัติหน้ำที่
ทรำบโดยตรง
อนึ่ง ในกำรเดินทำงไปปฏิบัติหน้ำที่ ให้แต่งเครื่องแบบปกติคอพับแขนยำว หมวกทรงหม้อตำล
(ทร.ใช้อินทรธนูแข็ง และ ทอ.ใช้อินทรธนูอ่อน)
ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๖๐
สั่ง ณ วันที่ ๑๕

ธันวำคม พ.ศ.๒๕๕๙

(ลงชี่อ) พล.ร.อ. เดชำ บุนนำค ร.น.
(เดชำ บุนนำค)
รอง สรอ.ทำกำรแทน
สรอ.

บัญชีรายชื่อราชองครักษ์เวร และนายตารวจราชสานักเวร
ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์ ณ พระตำหนัก จักรีบงกช
ประกอบคำสั่ง รอ.(เฉพำะ) ที่ ๑๖๔๒/๕๙ ลง ๑๕ ธ.ค.๕๙
หน้ำ ๑ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี

ยศ – ชื่อ

วันอำทิตย์ ที่ รอว.ทหำรบก
๑ ม.ค.๖๐ ๑. พ.อ.ชำนำญ ช้ำงสำต
๒. พ.อ.ชัยวัฒน์ บุญธรรมเจริญ
๓. พ.อ.พิจิตร บุญญสุวรรณ
รอว.ทหำรเรือ
๔. พล.ร.ต.อณุวัฒ สัมภวะผล ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. น.อ.ประกำศิต เจริญยิ่ง
นรว.
๖. พ.ต.อ.สุวัฒชัย มะลิทอง
วันจันทร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๒ ม.ค.๖๐ ๑. พ.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์
๒. พ.อ.ธัฐธร ศรศำสตร์ปรีชำ
๓. พ.อ.ไชยวัฒน์ โสดำ
รอว.ทหำรเรือ
๔. พล.ร.ท.นฤดม แป้นเจริญ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. น.อ.สุพิจจำรณ์ ธรรมวำทะเสรี
นรว.
๖. พ.ต.อ.เสนิต สำรำญสำรวจกิจ

ตำแหน่ง
รอง ผอ.สวม.วปอ.สปท.
รอง ผบ.มทบ.๑๙
รอง ผบ.ช.๒๑
รอง จก.กบ.ทร.
รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ.
ผกก.สภ.โนนสัง จว.หนองบัวลำภู

ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
รอง ผบ.มทบ.๓๙
ผอ.กวก.ศฝษ.สทพ.นทพ.
รอง หน.คณะ ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
รอง ผอ.สนผ.ยก.ทอ.
รอง ผบก.น.๖

หมำยเหตุ

หน้ำ ๒ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ – ชื่อ
วันอังคำร ที่ รอว.ทหำรบก
๓ ม.ค.๖๐ ๑. พ.อ.กฤตพันธุ์ รักใคร่
๒. พ.อ.จำตุรงค์ เชื้อคำฟู
๓. พ.ท.ภูษิต คล้ำยหิรัญ
รอว.ทหำรเรือ
๔. พล.ร.ต.สหพงษ์ เครือเพ็ชร ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. น.อ.อร่ำม สกุลแก้ว
นรว.
๖. พ.ต.อ.อรรถวุฒิ อ่อนทรัพย์
วันพุธ ที่
๔ ม.ค.๖๐

รอว.ทหำรบก
๑. พ.อ.ธวัชชัย พัดทอง
๒. พ.อ.เดชไชย บุญโสม
๓. พ.อ.วรยส เหลืองสุวรรณ
รอว.ทหำรเรือ
๔. พล.ร.ต.ดิเรกลำภ ดวงอุไร ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. น.อ.วิทยำ ถำน้อย
นรว.
๖. พล.ต.ต.สุรพล แก้วขำว

ตำแหน่ง
ผบ.นพค.๓๔ สนภ.๓ นทพ.
รอง เสธ.ทภ.๓
ผบ.ปตอ.พัน.๔
ผอ.ศวพท.วท.กห.
รอง ผอ.สบท.สชป.ทอ.
รอง ผบก.ทล.

รอง จก.ขส.ทบ.
ผบ.นพค.๑๕ สนภ.๑ นทพ.
รอง ผบ.ร.๒ รอ.
ผทค.บก.ทท.
รอง ผอ.สกบ.กบ.ทอ.
รอง ผบช.ภ.๓

หมำยเหตุ

หน้ำ ๓ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ – ชื่อ
วันพฤหัสบดี รอว.ทหำรบก
ที่ ๕ ม.ค.๖๐ ๑. พ.อ.ชลธิศ เลำหะคำมิน
๒. พ.อ.เรืองศักดิ์ แก่นกำจร
๓. พ.อ.ณรงค์ กลั่นวำรี
รอว.ทหำรเรือ
๔. พล.ร.ต.อภิชำติ ปัญญำกิตติวัฒน์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. น.อ.พัฒนชัย จิตรธร
นรว.
๖. พล.ต.ต.กรเอก เพชรไชยเวส
วันศุกร์ ที่
๖ ม.ค.๖๐

รอว.ทหำรบก
๑. พล.ต.กิตติทัศน์ เปี่ยมสุวรรณ์
๒. พ.อ.กฤษดำ จินดำลัทธ
๓. พ.อ.ชูศักดิ์ ธีรำกิจ
รอว.ทหำรเรือ
๔. พล.ร.ท.พัลลภ ทองระอำ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. น.อ.เดชอุดม คงศรี
นรว.
๖. พ.ต.อ.กิตติพันธุ์ จุนทกำร

ตำแหน่ง
รอง เสธ.ทภ.๑
ผบ.ร.๑๑๑
รอง ผบ.มทบ.๒๑๐
ผอ.สำนักนโยบำยและแผน ขว.ทร.
นปรก.กอ.รมน.ประจำ กพ.ทอ.
รอง ผบช.ก.

ผอ.สบท.สปช.ทบ.
ผอ.กอง สก.ทบ.
ผบ.นพค.๔๔ สนภ.๔ นทพ.
จก.กพ.ทร.
รอง ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.
รอง ผบก.น.๓

หมำยเหตุ

หน้ำ ๔ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
วันเสำร์ ที่
๗ ม.ค.๖๐

วันอำทิตย์ ที่
๘ ม.ค.๖๐

ยศ – ชื่อ
รอว.ทหำรบก
๑. พ.อ.มงคล รัตนจันทร์
๒. พ.อ.ศรัณยู วิริยเวชกุล
๓. พ.อ.ยุทธพงศ์ คงนิล
รอว.ทหำรเรือ
๔. พล.ร.ต.ศังกร พงษ์ศิริ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. พล.อ.ต.ชัยยะ อุปริรัตน์
นรว.
๖. พ.ต.อ.ศรำวุธ สุทธวิชัย
รอว.ทหำรบก
๑. พ.อ.ชำญณรงค์ ยี่โต๊ะ
๒. พ.อ.สมพร โตภำพ
๓. พ.ท.เสกสรรค์ สังข์สัพพันธ์
รอว.ทหำรเรือ
๔. พล.ร.ต.เสนิส ทังสุบุตร ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. พล.อ.ท.ชวดล สันตยำนนท์
นรว.
๖. พล.ต.ต.ภำณุ บุรณศิริ

ตำแหน่ง
รอง ผบ.พล.ช.
ผอ.กคง.ขว.ทหำร
ผบ.กรมพัฒนำ ๑
ผบ.พล.นย.
รอง ผบ.อย.
ผกก.สภ.จอมบึง จว.รำชบุรี

รอง ผอ.สนข.ขว.ทบ.
รอง เสธ.พล.ร.๒ รอ.
ผบ.ม.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ.
เสธ.ยศ.ทร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผบก.สส.ภ.๖

หมำยเหตุ

หน้ำ ๕ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
วันจันทร์ ที่
๙ ม.ค.๖๐

วันอังคำร ที่
๑๐ ม.ค.๖๐

ยศ – ชื่อ
รอว.ทหำรบก
๑. พ.อ.นิคม อุดมเลิศวนสิน
๒. พ.อ.อดุลย์ ชมเย็น
๓. พ.อ.กฤษณะ ภู่ทอง
รอว.ทหำรเรือ
๔. พล.ร.ต.กิตติโศภณ โตสมบัติ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. พล.อ.ท.ชนิด สุขวรรณ์
นรว.
๖. พล.ต.ต.มณฑล เงินวัฒนะ
รอว.ทหำรบก
๑. พล.ท.จำตุรนต์ จำรุเสน
๒. พ.อ.ศิริพงษ์ พุ่มพวง
๓. พ.อ.นิเวศน์ ฉำยำกุล
รอว.ทหำรเรือ
๔. พล.ร.ต.จักรกฤษณ์ เสขะนันทน์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. พล.อ.ต.สุเวทย์ งูพิมำย
นรว.
๖. พ.ต.อ.รุจกรณ์กิตติ์ ขมิ้นเครือ

ตำแหน่ง
เสธ.พล.ป.
รอง ผบ.มทบ.๓๑
เสธ.บชร.๓
ผอ.สำนักกำรข่ำว ขว.ทร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
รอง ผบช.สกพ.

ปษ.ทบ.
รอง ผอ.ศทท.สส.ทหำร
รอง ผบ.บชร.๒
ผทค.ทร.
ผชก.ทอ.
ผกก.กลุ่มงำนสนับสนุน
ถวำยควำมปลอดภัย บก.ทล.

หมำยเหตุ

หน้ำ ๖ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
วันพุธ ที่
๑๑ ม.ค.๖๐

ยศ – ชื่อ
รอว.ทหำรบก
๑. พ.อ.สกล โชติปัทมนนท์
๒. พ.อ.ชำญพงษ์ ทองสุกแก้ว
๓. พ.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์
รอว.ทหำรเรือ
๔. พล.ร.ท.ปัญญำ เล็กบัว ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. พล.อ.ต.จักรินทร์ ขจรบุญ
นรว.
๖. พ.ต.อ.สมิทธิ มุกดำสนิท

วันพฤหัสบดี ที่ รอว.ทหำรบก
๑๒ ม.ค.๖๐ ๑. พ.อ.ณัญฐวุฒิ นิลนนท์
๒. พ.อ.ชัยณรงค์ แก้วประสิทธิ์
๓. พ.อ.ตวงทิพย์ ติณเวส
รอว.ทหำรเรือ
๔. พล.ร.ต.ประพำฬพงศ์ โภชนสมบูรณ์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. พล.อ.ต.สุรพล พุทธมนต์
นรว.
๖. พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์

ตำแหน่ง
รอง จก.สบ.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๒๘
รอง ผบ.พล.ร.๕
รอง ผบ.กร.
รอง จก.กพ.ทหำร
รอง ผบช.ตชด.

ผบ.นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ.
ผอ.กกพ.รร.จปร.
รอง ผอ.กกร.กช.
ผทค.ทร.
จก.ชย.ทอ.
ผบก.ภ.จว.สระแก้ว

หมำยเหตุ

หน้ำ ๗ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
วันศุกร์ ที่
๑๓ ม.ค.๖๐

ยศ – ชื่อ
รอว.ทหำรบก
๑. พล.ต.เพิ่มศักดิ์ รอบจังหวัด
๒. พ.อ.มำนพ สัมมำขันธ์
๓. พ.อ.พยัคฆพล คุ้มแสง
รอว.ทหำรเรือ
๔. พล.ร.ต.คงคำ เทพกุญชร ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. น.อ.อนุวัฒน์ เพ็ชรพงศ์
นรว.
๖. พล.ต.ต.สมจิตร์ ทองแท่ง

วันเสำร์ ที่
๑๔ ม.ค.๖๐

รอว.ทหำรบก
๑. พล.ต.วิชำ ไผ่เกำะ
๒. พ.อ.วรวุฒิ วุฒิศิริ
๓. พ.อ.จรัส ปัญญำดี
รอว.ทหำรเรือ
๔. พล.ร.ต.ศิริชัย เนยทอง ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. น.อ.รณชัย เชี่ยวชำญ
นรว.
๖. พ.ต.อ.ศุภโยชก์ ธำรีไทย

ตำแหน่ง
รอง หน.ปสท.กับ กต.ศปสท.
สนผ.กห.
รอง ผอ.ศทท.
เสธ.ม.๖
รอง ผบ.วสท.สปท.
รอง เสธ.สอ.ทอ.
ผบก.ภ.จว.สุโขทัย

ผอ.สตป.สจร.ทหำร
รอง ผบ.พล.ปตอ.
รอง ผบ.มทบ.๓๗
ผอ.ศสด.อศ.
รอง ผอ.สนผ.กร.ทอ.
รอง ผบก.น.๙

หมำยเหตุ

หน้ำ ๘ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
วันอำทิตย์ ที่
๑๕ ม.ค.๖๐

วันจันทร์ ที่
๑๖ ม.ค.๖๐

ยศ – ชื่อ
รอว.ทหำรบก
๑. พ.อ.สุรพงษ์ อยู่พร้อม
๒. พ.อ.พฤทธภูมิ บุญพร้อม
๓. พ.ท.สันติพงศ์ นำรี
รอว.ทหำรเรือ
๔. พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณำ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. น.อ.อนุกูล อัครธรรม
นรว.
๖. พล.ต.ต.ทวิพงศ์ พงษ์สูงเนิน
รอว.ทหำรบก
๑. พ.อ.ทวีพูล ริมสำคร
๒. พ.อ.ตรีบดินท์ จิตรีศรีอร่ำม
๓. พ.อ.ณัฎฐ์ ศรีอินทร์
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.อ.ธงชัย คุ้มกัน ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. น.อ.ไววิทย์ เสือดี
นรว.
๖. พ.ต.อ.จิรวัฒน์ ทิพยจันทร์

ตำแหน่ง
รอง ผอ.สฝศ.ยก.ทบ.
หก.กยก.มทบ.๑๖
ผบ.พัน.ซบร.กรม สน.พล.ม.๒ รอ.
รอง จก.อศ.
รอง ผอ.สนข.ขว.ทอ.
ผบก.ประจำ บช.ส.

รอง ผบ.พล.ร.๑๑
ผอ.กอง รร.จปร.
เสธ.มทบ.๒๕
รอง ผบ.กยพ.กร.
รอง เสธ.ยศ.ทอ.
รอง ผบช.ภ.๖

หมำยเหตุ

หน้ำ ๙ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
วันอังคำร ที่
๑๗ ม.ค.๖๐

วันพุธ ที่
๑๘ ม.ค.๖๐

ยศ – ชื่อ
รอว.ทหำรบก
๑. พ.อ.สมชัย มำลินันท์
๒. พ.อ.ธนินทร์ พู่ทองคำ
๓. พ.ท.สุรวิช จรูญชำติ
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.อ.ภูมิพันธุ์ นิลกำแหง ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. พล.อ.ต.วิฑูรย์ ตรีพรม
นรว.
๖. พล.ต.ต.สรศักดิ์ เย็นเปรม
รอว.ทหำรบก
๑. พ.อ.สมพงษ์ ผลอวยพร
๒. พ.อ.วรเดช บุญลอย
๓. พ.อ.อภิชำ คุณสิงห์
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.อ.ปัญญำ บวรสิทธิรัตน์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. พล.อ.ต.สุรพันธ์ จรุงพันธุ์
นรว.
๖. พล.ต.ต.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น

ตำแหน่ง
รอง ผอ.สปก.ยก.ทหำร
รอง ผอ.สสน.นทพ.
นำยทหำรงบประมำณ ทภ.๑
นำยทหำรปฏิบัติรำชกำรพิเศษ กพ.ทร.
ผช.หน.คณะฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
รรท.ผบช.งป.

รอง ผอ.ศฝทส.สส.ทหำร
ผบ.พัน.สพ.กระสุน ๒๑ บชร.๑
เสธ.ร.๒ รอ.
รอง ผบ.กบร.กร.
ผทค.ทอ.
รรท.ผบช.ภ.๗

หมำยเหตุ

หน้ำ ๑๐ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ – ชื่อ
วันพฤหัสบดี ที่ รอว.ทหำรบก
๑๙ ม.ค.๖๐ ๑. พล.ท.ธัญญพรหม อัศวจินดำ
๒. พ.อ.พงศ์พันธุ์ สำยทิพย์วดี
๓. พ.อ.กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.อ.อภิชำติ วรภมร ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. พล.อ.ต.ไชยวัฒน์ กำศโอสถ
นรว.
๖. พ.ต.อ.ศรำวุธ จิตต์ระเบียบ
วันศุกร์ ที่
๒๐ ม.ค.๖๐

รอว.ทหำรบก
๑. พ.อ.พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ
๒. พ.อ.วิรัตน์ นำคจู
๓. พ.อ.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปำนนท์
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.อ.พิสิฐ ฤกษ์งำม ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. พล.อ.ต.จิระศักดิ์ เรืองจวง
นรว.
๖. พล.ต.ท.สมบูรณ์ ตันตระกูล

ตำแหน่ง
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง ผบ.ศม.
เสธ.มทบ.๓๒
รอง ผอ.สำนักจิตวิทยำ กพร.กร.
เสธ.สพ.ทอ.
รอง ผบก.น.๑

รอง จก.วศ.ทบ.
รอง ผบ.ศปภอ.ทบ.
ผบ.ศปภอ.ทบ.๔
เสธ.ฐท.พง.ทรภ.๓
ผอ.ศกอ.
ที่ปรึกษำ รพ.ตำรวจ (สบ ๘)

หมำยเหตุ

หน้ำ ๑๑ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
วันเสำร์ ที่
๒๑ ม.ค.๖๐

วันอำทิตย์ ที่
๒๒ ม.ค.๖๐

ยศ – ชื่อ
รอว.ทหำรบก
๑. พล.ท.โอม สิทธิสำร
๒. พ.อ.ประชุม พันธ์โสตถี
๓. พ.อ.นิติ ติณสูลำนนท์
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.อ.อดิศักดิ์ แจงเล็ก ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. น.อ.วิเชียร เรืองพระยำ
นรว.
๖. พล.ต.ต.วินิจ พัวพันธ์
รอว.ทหำรบก
๑. พล.ต.สนธิ นวกุล
๒. พ.อ.สิทธิเจตน์ วงษ์ไหลทอง
๓. พ.อ.เสนีย์ ศรีหิรัญ
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.อ.ยงยุทธ สุวรรณปรีดี ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. พล.อ.ต.จิโรจ บำรุงลำภ
นรว.
๖. พ.ต.อ.สุนทร คงกล่ำ

ตำแหน่ง
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง เสธ.ทภ.๔
ผบ.ร.๑๕
เสธ.กปก.ทรภ.๑
รอง ผอ.สบค.ทสส.ทอ.
ผบก.ตชด.ภำค ๒

รอง ผบ.ศรภ.
รอง ผอ.สยธ.สสน.สป.
รอง ผบ.พล.ร.๑๕
รอง ผอ.ศสภ.ยก.ทหำร
รอง จก.ทสส.ทอ.
รอง ผบก.น.๕

หมำยเหตุ

หน้ำ ๑๒ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
วันจันทร์ ที่
๒๓ ม.ค.๖๐

วันอังคำร ที่
๒๔ ม.ค.๖๐

ยศ – ชื่อ
รอว.ทหำรบก
๑. พ.อ.ทสร ทรงสมบูรณ์
๒. พ.อ.พรรษิษฐ์ สุพรรณชนะบุรี
๓. พ.อ.สุทัศน์ ยุทธภีมพล
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.อ.พงศ์ธร บุญปำลิต ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. พล.อ.ท.ชำญยุทธ ศิริธรรมกุล
นรว.
๖. พล.ต.ต.วัชรพงศ์ ดำรงค์ศรี
รอว.ทหำรบก
๑. พ.อ.ทรงธรรม สิทธิพงษ์
๒. พ.อ.อภิวิศน์ สุธรรมวรโรจน์
๓. พ.อ.เสกสิทธิ์ ศิริพละ
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.อ.ขวัญชัย ขำสม ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. พล.อ.ท.สมศักดิ์ หำญวงษ์
นรว.
๖. พล.ต.ต.จำรึก ลิ้มสุวรรณ

ตำแหน่ง
ประจำ นทพ.
ผบ.ช.พัน.๔๐๒
หก.กกพ.มทบ.๑๖
หก.กปค.กฝร.
จก.กบ.ทอ.
ผบก.อคฝ.

รอง เสธ.ทภ.๓
ผบ.นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ.
อจ.สกศ.รร.จปร.
รอง เสธ.พล.นย.
รอง ผบ.คปอ.
ผบก.สส.ภ.๕

หมำยเหตุ

หน้ำ ๑๓ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
วันพุธ ที่
๒๕ ม.ค.๖๐

ยศ – ชื่อ
รอว.ทหำรบก
๑. พล.ต.ทำนุ โพธิ์งำม
๒. พ.อ.สุรสีห์ ดรุณสำสน์
๓. พ.อ.พิชิต วันทำ
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.อ.วุฒิศำสตร์ ชวนะ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. พล.อ.ต.นพดล บุญมั่น
นรว.
๖. พล.ต.ต.อนุศักดิ์ โกมลศำสตร์

วันพฤหัสบดีที่ รอว.ทหำรบก
๒๖ ม.ค.๖๐ ๑. พ.อ.ประเสริฐ ขวัญชัย
๒. พ.อ.ประยุกต์ อุ่นอบ
๓. พ.อ.อมฤต บุญสุยำ
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.อ.สันติ บุญนุช ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. น.อ.นิวัติ พูนสิน
นรว.
๖. พ.ต.อ.เอกรักษ์ ลิ้มสังกำศ

ตำแหน่ง
ผอ.สนภ.๓ นทพ.
รอง ผอ.สนภ.๑ นทพ.
รอง ผบ.มทบ.๒๒
รอง ผบ.ฐท.พง.ทรภ.๓
รอง จก.ยศ.ทอ.
รอง ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร

รอง ผบ.มทบ.๔๔
รอง ผบ.มทบ.๑๕
ผบ.ร.๒๑ รอ.
รอง ผอ.สนผ.กบ.ทร.
นปก.อย.
รรท.ผบก.ภ.จว.อ่ำงทอง

หมำยเหตุ

หน้ำ ๑๔ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
วันศุกร์ ที่
๒๗ ม.ค.๖๐

วันเสำร์ ที่
๒๘ ม.ค.๖๐

ยศ – ชื่อ
รอว.ทหำรบก
๑. พ.อ.บุญส่ง มะลิวัลย์
๒. พ.อ.ศุภกฤษฎิ์ กฤษณีไพบูลย์
๓. พ.อ.พีรพนธ์ เชื้ออำษำ
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.อ.พิเศษ ขันแข็ง ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. พล.อ.ต.สุทธิพันธุ์ ต่ำยทอง
นรว.
๖. พล.ต.ต.ชวลิต แสวงพืชน์
รอว.ทหำรบก
๑. พ.อ.คณธัช มำกท้วม
๒. พ.อ.วินัย เจริญศิลป์
๓. พ.อ.จิรวุฒิ อัมพุนันทน์
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.อ.อุปถัมภ์ สมุทรำนนท์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. พล.อ.ต.สุรพล ชนไมตรี
นรว.
๖. พล.ต.ต.มโนช ตันตระเธียร

ตำแหน่ง
นปก.ประจำ มทบ.๑๑
รอง ผอ.สผอ.สส.ทหำร
เสธ.ส.๑
รอง ผอ.สนผ.ขว.ทร.
รอง จก.กพ.ทอ.
รอง ผบช.ก.

รอง เสธ.ทน.๑
รอง ผบ.มทบ.๒๗
รอง ผบ.ร.๑๑ รอ.
รอง ผบ.กตอ.กร.
ผชก.ทอ.
รอง ผบช.สพฐ.

หมำยเหตุ

หน้ำ ๑๕ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
วันอำทิตย์ ที่
๒๙ ม.ค.๖๐

วันจันทร์ ที่
๓๐ ม.ค.๖๐

ยศ – ชื่อ
รอว.ทหำรบก
๑. พ.อ.กำรุณ โพธิ์วิเชียร
๒. พ.อ.เพชรัตน์ ลิ้มประเสริฐ
๓. พ.อ.ชนินทร์ โพธิ์พูนศักดิ์
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.อ.สุทัศน์ อิ่มอุไร ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. พล.อ.ต.ยุทธชัย วัชรสิงห์
นรว.
๖. พ.ต.อ.ณัฐวัฒน์ กำรดี
รอว.ทหำรบก
๑. พ.อ.วิชัย ธำรีฉัตร
๒. พ.อ.บุญญฤทธิ์ เลิศวัฒนเรืองชัย
๓. พ.อ.ภำณุมำส จีนำนุรักษ์
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.อ.ยุทธศักดิ์ มีพจน์เพรำะ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. น.ท.นพพงศ์ วงศ์ยะรำ
นรว.
๖. พ.ต.อ.อำนำจ อินทรประสำท

ตำแหน่ง
รอง ผบ.ศสพ.
รอง ผอ.สอซ.สนผ.กห.
รอง ผบ.รร.พธ.พธ.ทบ.
รอง ผบ.สอ.รฝ.
เสธ.สอ.ทอ.
รอง ผบก.น.๙

รอง จก.กส.ทบ.
ผอ.กอง กช.
รอง ผบ.ร.๑๔
ประจำ นย.
ฝสธ.กวร.สนผ.ยก.ทอ.
รอง ผบก.น.๓

หมำยเหตุ

หน้ำ ๑๖ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
วันอังคำร ที่
๓๑ ม.ค.๖๐

ยศ – ชื่อ
รอว.ทหำรบก
๑. พ.อ.เริงฤทธิ์ บัญญัติ
๒. พ.อ.ไพรัช โอฬำรไพบูลย์
๓. พ.ท.วรวิทย์ ปัญญำชีวะ
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.อ.วรพงษ์ ทองเรือง ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. น.อ.ศยำม ผิวเหลือง
นรว.
๖. พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สอำดพรรค

ตำแหน่ง
รอง ผอ.สนย.สนผ.กห.
รอง ผบ.พล.พัฒนำ ๑
ผบ.ร.๑๕๓ พัน.๒
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
รอง ผอ.กกศ.รร.นนก.
ผู้ช่วย ผบ.ตร.

ตรวจถูกต้อง
พ.อ.ณัฐพงศ์ ภูริปรีชำ
(ณัฐพงศ์ ภูริปรีชำ)
ผอ.กลำง.สนผ.รอ.
ธ.ค.๕๙

หมำยเหตุ

