คำสั่งกรมรำชองครักษ์
(เฉพำะ)
ที่ ๑๙๓/๕๙
เรื่อง ให้รำชองครักษ์เวรและนำยตำรวจรำชสำนักเวร
ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์ ณ พระตำหนัก จักรีบงกช
-------------------------อำศั ย อ ำนำจตำมพระรำชบั ญ ญั ติ รำชองครั ก ษ์ พ.ศ.๒๔๘๐ พระรำชบั ญ ญั ติ น ำยต ำรวจ
รำชส ำนั ก พ.ศ.๒๔๙๕ และพระรำชบั ญ ญั ติก ำรถวำยควำมปลอดภั ย พ.ศ.๒๕๕๗ จึงให้ รำชองครักษ์ เวร
และนำยตำรวจรำชสำนักเวร ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์
อัครรำชกุมำรี ณ พระตำหนัก จักรีบงกช ประจำเดือน มี.ค.๕๙ ตำมรำยชื่อแนบท้ำยคำสั่งนี้
ทั้งนี้ ให้ไปรำยงำนตัวที่ พระตำหนัก จักรีบงกช ถนนนนทบุรี – ปทุมธำนี ตำบลบำงขะแยง
อำเภอเมื อง จั งหวัด ปทุ ม ธำนี เวลำ ๑๒๓๐ ของวัน ปฏิ บั ติ ห น้ ำที่ หรื อไปรำยงำนตั ว ที่ รอ.สวนจิ ต รลดำ
เวลำ ๑๑๓๐ เพื่อเดินทำงไปพร้อมกับรถของ รอ.เวลำ ๑๒๐๐ และปฏิบัติหน้ำที่ตั้งแต่ เวลำ ๑๔๐๐ ถึงเวลำ
๑๔๐๐ ของวัน รุ่งขึ้น ถ้ำหำกผู้ใดไม่ส ำมำรถปฏิบัติห น้ำที่เวรดังกล่ำวได้ ให้ สป.,บก.ทท.,ทบ.,ทร.,ทอ.และ
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ซึ่งเป็นหน่วยต้นสังกัดของผู้นั้น จัดรำชองครักษ์เวร หรือนำยตำรวจรำชสำนักเวรผู้อื่น
ไปปฏิบัติหน้ำที่แทน แล้วแจ้งให้ รอ.ทรำบล่วงหน้ำก่อนกำหนดเข้ำเวรไม่น้อยกว่ำ ๓ วัน ในเบื้องต้นให้ประสำน
ทำงโทรศัพท์ หมำยเลข ๐ ๒๒๘๓ ๒๓๘๐ – ๒ โทรสำร ๐ ๒๒๒๘๓ ๒๓๖๙ ให้ รอ.ทรำบก่อน
กำรแต่งกำย เครื่องแบบปกติคอแบะ หมวกทรงหม้อตำล หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงในเรื่องกำร
แต่งกำยหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดวันปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์ รอ.จะแจ้งให้ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ทรำบโดยตรง
อนึ่ ง ในกำรเดิ น ทำงไปปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ให้ แ ต่ งเครื่ อ งแบบปกติ ค อพั บ แขนยำว หมวกทรง
หม้อตำล (ทร.,ทอ.ใช้อินทรธนูแข็ง)
สั่ง ณ วันที่ ๘

กุมภำพันธ์

พ.ศ.๒๕๕๙

รับคำสั่ง สรอ.

(ลงชื่อ) พล.ร.อ.

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

บัญชีรายชื่อราชองครักษ์เวร และนายตารวจราชสานักเวร
ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์ ณ พระตำหนัก จักรีบงกช
ประกอบคำสั่ง รอ.(เฉพำะ) ที่ ๑๙๓/๕๙ ลง ๘ ก.พ.๕๙
หน้ำ ๑ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี

ยศ – ชื่อ

วันอังคำร ที่ รอว.ทหำรบก
๑ มี.ค.๕๙ ๑. พล.ต.ผดุงศักดิ์ รุจิยำปนนท์
๒. พ.อ.จุลสีห์ บูรณะสัมฤทธิ์
๓. พ.อ.อนุชำ นพจำรูญศรี
รอว.ทหำรเรือ
๔. พล.ร.ต.ยงยุทธ พร้อมพรหมรำช ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. พล.อ.ต.ประสงค์ ดวงเดือน
นรว.
๖. พล.ต.ต.วรภัทร์ วัฒนวิศำล
วันพุธ ที่ รอว.ทหำรบก
๒ มี.ค.๕๙ ๑. พ.อ.นิพนธ์ พินสุวรรณ์
๒. พ.อ.อดุล บุญธรรมเจริญ
๓. พ.อ.ณรงค์ฤทธิ ปำณิกบุตร
รอว.ทหำรเรือ
๔. พล.ร.ต.สหพงษ์ เครือเพ็ชร ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. น.อ.วิรัตน์ ศิริวัฒน์
นรว.
๖. พล.ต.ต.มนตรี สัมบุณณำนนท์

ตำแหน่ง
ผช.ผอ.ศปร.
รอง ผอ.สวส.สนผ.กห.
เสธ.มทบ.๑๙
ผช.หน.ฝสธ.ประจำ ผบ.ทร.
ผช.หน.ฝสธ.ประจำ ผบ.ทอ.
รอง ผบช.ภ.๙
รอง ผอ.สตน.ทหำร
ผบ.ร.๒๓
รอง ผบ.ร.๗
ผอ.ศวพท.วท.กห.
รอง ผอ.กกศ.รร.นนก.
ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่

หมำยเหตุ

หน้ำ ๒ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ – ชื่อ
วันพฤหัสบดี รอว.ทหำรบก
ที่ ๓ มี.ค.๕๙ ๑. พล.ต.ศิริวัฒน์ ทับทิมเทศ
๒. พ.อ.วรวุฒิ วุฒิศิริ
๓. พ.อ.รณกร สำยสิญจน์
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.ท.บรรพต ใจบรรจง ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. น.อ.ปรำโมทย์ ศิริธรรมกุล
นรว.
๖. พล.ต.ต.วิศณุ ม่วงแพรสี
วันศุกร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๔ มี.ค.๕๙ ๑. พ.อ.กฤชทัต ประเสริฐวงศ์
๒. พ.อ.สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย
๓. พ.อ.ยุทธพงศ์ กลันทะกะสุวรรณ
รอว.ทหำรเรือ
๔. พล.ร.ต.กิจจำ ปำนเกษม ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. พล.อ.ต.ต่อพล ออเขำย้อย
นรว.
๖. พล.ต.ต.สมบัติ มิลินทจินดำ

ตำแหน่ง
ผทค.ทบ.
รอง ผบ.พล.ปตอ.
ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ.
นปศ.ศสร.สอ.รฝ.
รอง ผอ.สกบ.กบ.ทอ.
รอง ผบช.ภ.๘
รอง ผบ.ศปภอ.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๒๙
เสธ.ร.๗
ผทค.ทร.
ผทค.ทอ.
ผบก.สส.บช.น.

หมำยเหตุ

หน้ำ ๓ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ – ชื่อ
วันเสำร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๕ มี.ค.๕๙ ๑. พ.อ.อำนวย สำตร์เพ็ชร
๒. พ.อ.สุทิน เบ็ญจวิไลกุล
๓. พ.อ.สรำวุธ ไชยสิทธิ์
รอว.ทหำรเรือ
๔. พล.ร.ต.ศุภกร ปรกแก้ว ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. พล.อ.ต.ปกรณ์รฐนนท์ ทิพย์พิทักษ์
นรว.
๖. พล.ต.ต.วินิจ พัวพันธ์
วันอำทิตย์ ที่ รอว.ทหำรบก
๖ มี.ค.๕๙ ๑. พล.ท.สุวชิ ำ แก้วรุ่งเรือง
๒. พ.อ.กำธร บุญทอง
๓. พ.อ.สงครำม ขุมทอง
รอว.ทหำรเรือ
๔. พล.ร.ต.อนุชำติ บุญรอด ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. พล.อ.ต.สำเริง พูลเพิ่ม
นรว.
๖. พล.ต.ต.ธีรพล จินดำหลวง

ตำแหน่ง
นำยทหำรปฏิบัติกำร ประจำ บก.ทท.
เสธ.พล.พัฒนำ ๒
ผบ.ร.๒๙
ผทค.ทร.
ผทค.บก.ทท.
ผบก.ตชด.ภำค ๒
ผทค.พิเศษ สป.
รอง ผอ.สพบ.กพ.ทบ.
รอง ผอ.สนภ.๕ นทพ.
ผทค.ทร.
ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.
ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรำ

หมำยเหตุ

หน้ำ ๔ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ – ชื่อ
วันจันทร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๗ มี.ค.๕๙ ๑. พล.ต.ศรำยุทธ กลิ่นมำหอม
๒. พ.อ.ชำตรี กิตติขจร
๓. พ.อ.พสุธำร สมิตำนนท์
รอว.ทหำรเรือ
๔. พล.ร.ต.ชำลี ส่องสว่ำงธรรม ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. น.อ.ชำกร ตะวันแจ้ง
นรว.
๖. พ.ต.อ.เฉลิมเกียรติ์ อมรำกะสินธุ์
วันอังคำร ที่ รอว.ทหำรบก
๘ มี.ค.๕๙ ๑. พ.อ.ยุทธพิชัย กวยะปำณิก
๒. พ.อ.กฤษฏิ์ชัย จำนงค์เนียร
๓. พ.ท.สันติพงษ์ ชิงดวง
รอว.ทหำรเรือ
๔. พล.ร.ต.ปิยพันธ์ สุรินทร์วงศ์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. น.อ.ทรงพล พรหมวำ
นรว.
๖. พล.ต.ต.นิรันดร์ มีดี

ตำแหน่ง
ผอ.สธน.ทบ.
เสธ.พล.รพศ.๑
เสธ.ร.๑๕๒
ผทค.ทร.
รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ.
รอง ผบก.น.๕
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ มทบ.๓๙
ผบ.นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ.
หน.ฝยก.พล.ร.๗
ผทค.ทร.
รอง ผอ.สนผ.ทสส.ทอ.
ผบก.ศฝร.ภ.๖

หมำยเหตุ

หน้ำ ๕ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
วันพุธ ที่
๙ มี.ค.๕๙

ยศ – ชื่อ
รอว.ทหำรบก
๑. พล.ท.สุทธิศักดิ์ สลักคำ
๒. พ.อ.นิพนธ์ รองสวัสดิ์
๓. พ.อ.สมเกียรติ มำลำกรณ์
รอว.ทหำรเรือ
๔. พล.ร.ต.เคำรพ แหลมคม ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. พล.อ.ต.ทองใบ นิลจันทึก

นรว.
๖. พล.ต.ต.พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช
วันพฤหัสบดีที่ รอว.ทหำรบก
๑๐ มี.ค.๕๙ ๑. พล.ต.เอกพงศ์ วงศ์พรหมเมฆ
๒. พ.อ.ชำญณรงค์ รัตนำจำรย์
๓. พ.อ.ชำยธนัญชำ วำจรัต
รอว.ทหำรเรือ
๔. พล.ร.ต.มงคล สุคนธเคหำ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. พล.อ.ต.สมชำย สังขมณี
นรว.
๖. พล.ต.ต.อุดม พรหมสุรินทร์

ตำแหน่ง
ปษ.สป.
รอง ผบ.มทบ.๔๑
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ บก.ทบ.
ผอ.สำนักบริกำรและสิทธิกำลังพล กพ.ทร.
ผบ.ศูนย์กำรลำดตระเวนทำงอำกำศ
และเทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศ คปอ.
ผบก.กฝ.ตชด.
รอง ผบ.ศรภ.
ผอ.กกล.ศพปน.พท.ศอพท.
ผบ.กรม ทพ.๑๓
รอง จก.สพ.ทร.
ปษ.สปท.
ผบก.ศฝร.ภ.๕

หมำยเหตุ

หน้ำ ๖ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ – ชื่อ
วันศุกร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๑๑ มี.ค.๕๙ ๑. พ.อ.พิเชษฐ์ อำจฤทธิรงค์
๒. พ.อ.สิทธิพร มุสิกะสิน
๓. พ.อ.สุคนธรัตน์ ชำวพงษ์
รอว.ทหำรเรือ
๔. พล.ร.ต.วีนัส แจ้งสี ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. น.อ.เดชอุดม คงศรี
นรว.
๖. พล.ต.ต.ทนงศักดิ์ วังสุภำ
วันเสำร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๑๒ มี.ค.๕๙ ๑. พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์
๒. พ.อ.สุระ สำยอุบล
๓. พ.อ.ประภัทร์ ล้อมสมบูรณ์
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.อ.กรจักร์ ยศธสำร ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. น.อ.พัฒนชัย จิตรธร
นรว.
๖. พล.ต.ต.อำชวันต์ โชติกเสถียร

ตำแหน่ง
รอง ผบ.มทบ.๒๑
รอง ผบ.พล.ร.๑๕
รอง เสธ.พล.ร.๓
ผทค.ทร.
รอง ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.
ผบก.ภ.จว.ปัตตำนี
รอง ผบ.รร.กบ.ทบ.
ผอ.กอง ขว.ทบ.
หน.ส่วนปฏิบัติกำร ศปภอ.ทบ.๔
รอง ผอ.กพก.ยก.ทร.
นปรก.กอ.รมน.ประจำ กพ.ทอ.
รอง ผบช.ปส.

หมำยเหตุ

หน้ำ ๗ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ – ชื่อ
วันอำทิตย์ ที่ รอว.ทหำรบก
๑๓ มี.ค.๕๙ ๑. พ.อ.อุกฤษฎ์ บุญตำนนท์
๒. พ.อ.อมรินทร์ เทศนธรรม
๓. พ.ท.ไชยปรำกำร พิมพ์จินดำ
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.อ.ชฎิล นิสสัยพันธุ์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. พล.อ.ต.ปีย์กรณ์ ปรีมณีสิทธิ์
นรว.
๖. พล.ต.ต.รณกร ศุภสมุทร
วันจันทร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๑๔ มี.ค.๕๙ ๑. พล.ต.กฤษดำ สำลิกำ
๒. พ.อ.ทิม เรือนโต
๓. พ.อ.สมใจ คิดเกื้อกำรุญ
รอว.ทหำรเรือ
๔. พล.ร.ต.พร้อมสรรพ์ วุฑฒกนก ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. น.อ.ปรเมษฐ์ กะสีวัฒน์
นรว.
๖. พล.ต.ต.รัฐพงษ์ ยิ้มใหญ่

ตำแหน่ง
รอง ผอ.สฝศ.ยก.ทบ.
ผอ.กกบ.นทพ.
ผบ.ร.๒๑ พัน.๓ รอ.
รอง ผอ.สพพ.กพ.ทร.
รอง จก.ยก.ทหำร
ผบก.สพ.
จก.ดย.ทบ.
ผอ.กขว.ทน.๔
ผบ.ช.๓
ศ.ฝศษ.รร.นร.
รอง ผอ.ศกอ.
รอง ผบช.ภ.๔

หมำยเหตุ

หน้ำ ๘ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ – ชื่อ
วันอังคำร ที่ รอว.ทหำรบก
๑๕ มี.ค.๕๙ ๑. พ.อ.วันชำติ ผลไพบูลย์
๒. พ.อ.สกนธ์ เพชรทอง
๓. พ.ท.ชลรบ ชำนำญพล
รอว.ทหำรเรือ
๔. พล.ร.ต.อภิชำติ ปัญญำกิตติวัฒน์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. พล.อ.ต.เดชำ กรมสุริยศักดิ์
นรว.
๖. พล.ต.ต.กฤษณะ ศิริปิยะวัฒน์
วันพุธ ที่ รอว.ทหำรบก
๑๖ มี.ค.๕๙ ๑. พ.อ.ภำสกร ทวีตำ
๒. พ.อ.อำทิตย์ ดีประเสริฐ
๓. พ.อ.เฉลิมชัย เลี้ยงสกุล
รอว.ทหำรเรือ
๔. พล.ร.ต.สุชำ เคี่ยมทองคำ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. พล.อ.ต.สุเวทย์ งูพิมำย
นรว.
๖. พ.ต.อ.กิตภัท เพ็งรุ่ง

ตำแหน่ง
เสธ.ศม.
เสธ.พล.พัฒนำ ๓
ผบ.ร.๓ พัน.๑
ผอ.สำนักนโยบำยและแผน ขว.ทร.
ผทค.ทอ.
รอง ผบช.ภ.๗
รอง เสธ.ทภ.๔
เสธ.ป.๒ รอ.
นำยทหำรงบประมำณ นปอ.
ผบ.กฝร.
หน.ฝสธ.ประจำ ผช.ผบ.ทอ.
รอง ผบก.น.๒

หมำยเหตุ

หน้ำ ๙ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ – ชื่อ
วันพฤหัสบดี ที่ รอว.ทหำรบก
๑๗ มี.ค.๕๙ ๑. พ.อ.อรุณ ศรีสุวรรณ
๒. พ.อ.สุรินทร์ นิลเหลือง
๓. พ.ท.ศตวรรษ อินทร์กง
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.อ.จิตพันธ์ สุดประเสริฐ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. น.ท.ชนธีร์ บุญศิริยะ
นรว.
๖. พล.ต.ต.สุศักดิ์ ปรักกมะกุล
วันศุกร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๑๘ มี.ค.๕๙ ๑. พ.อ.ธวัชชัย ดะนุดิษฐ์
๒. พ.อ.สิทธำ มหำสันทนะ
๓. พ.อ.ณัฏฐภูมิ หลำวทอง
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.อ.วีรยุทธ ตุลวรรธนะ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. น.อ.กฤชยำ วรรณภูมิ
นรว.
๖. พล.ต.ต.อุดร ยอมเจริญ

ตำแหน่ง
นำยทหำรปฏิบัติกำร ประจำ นทพ.
รอง ผบ.มทบ.๑๕
ผบ.ร.๒ พัน.๓ รอ.
รอง ผอ.กพอ.ศสท.สปช.ทร.
ผบ.พัน.๓ กรม ทย.รอ.อย.
ผบก.ภ.จว.นนทบุรี
ผอ.กยก.นทพ.
รอง ผอ.ศทท.สส.ทหำร
เสธ.ม.๑ รอ.
รอง ผบ.กลน.กร.
หก.กกศ.ศทย.อย.
ผบก.ส.๒

หมำยเหตุ

หน้ำ ๑๐ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ – ชื่อ
วันเสำร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๑๙ มี.ค.๕๙ ๑. พ.อ.ประชุม กรุดสำท
๒. พ.อ.บำรุง สำยทอง
๓. พ.อ.รนกร มุ่งหมำย
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.ท.นิวัฒน์ จิตพูลผล ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. พล.อ.ต.สมนึก สองห้อง
นรว.
๖. พล.ต.ต.สรไกร พูลเพิ่ม
วันอำทิตย์ ที่ รอว.ทหำรบก
๒๐ มี.ค.๕๙ ๑. พล.ต.มณฑล ปรำกำรสมุทร
๒. พ.อ.สำรำญ ไชยริปู
๓. พ.อ.ถนัดพล โกศัยเสวี
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.อ.บัญชำ บัวรอด ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. พล.อ.ต.อัครพล กลิ่นอุบล
นรว.
๖. พล.ต.ต.อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ

ตำแหน่ง
รอง เสธ.นปอ.
เสธ.พล.ป.
อจ.หน.รร.ศม.
หน.ซ่อมเครื่องยนต์ ศูนย์ซ่อมรถยนต์
กขส.ฐท.สส.
ผชก.ทอ.
ผบก.ภ.จว.สมุทรสำคร
เสธ.สส.
รอง ผอ.สนภ.๑ นทพ.
เสธ.พล.ม.๑
รอง ลก.ทร.
ผชก.ทอ.
ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก

หมำยเหตุ

หน้ำ ๑๑ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ – ชื่อ
วันจันทร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๒๑ มี.ค.๕๙ ๑. พ.อ.สมคิด ดีมิตร
๒. พ.อ.สมดุลย์ เอี่ยมเอก
๓. พ.อ.ธงชำติ โล่งจิตร
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.อ.ธำรง สุพรรณพงศ์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. น.ท.นพพงศ์ วงศ์ยะรำ
นรว.
๖. พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร
วันอังคำร ที่ รอว.ทหำรบก
๒๒ มี.ค.๕๙ ๑. พ.อ.วิสิษฐ์ ทรัพย์สิน
๒. พ.อ.พนำเวศ จันทรังษี
๓. พ.อ.บุญสิน พำดกลำง
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.อ.ณรงค์ วงษ์ประเสริฐ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. น.อ.ณัฎฐนันท์ ธนัญชัย
นรว.
๖. พ.ต.อ.วัลลพ จำนงค์อำษำ

ตำแหน่ง
รอง ผบ.ศคย.ทบ.
เสธ.พล.ร.๑๕
รอง เสธ.มทบ.๒๙
ผอ.สสท.บก.กร.
ฝสธ.กวร.สนผ.ยก.ทอ.
ผบก.น.๙
เสธ.มทบ.๓๕
ผบ.ม.๔ รอ.
รอง ผบ.ร.๓
ฝสธ.ประจำ ผบ.นย.
รอง ผอ.สจว.สปท.
รอง ผบก.อคฝ.

หมำยเหตุ

หน้ำ ๑๒ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
วันพุธ ที่
๒๓ มี.ค.๕๙

ยศ – ชื่อ
รอว.ทหำรบก
๑. พ.อ.ประธำน นิลพัฒน์
๒. พ.อ.สุรินทร์ เกตุแก้ว
๓. พ.อ.พิเชฐ เจียมใจ
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.อ.วิธนรัชต์ คชเสนี ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. น.อ.ทศกร กำยเพชร
นรว.
๖. พล.ต.ต.ธนยินทร์ เทพรักษำ
วันพฤหัสบดีที่ รอว.ทหำรบก
๒๔ มี.ค.๕๙ ๑. พล.ต.อรรถ สิงหัษฐิต
๒. พ.อ.ประจิตร อ่ำพันธุ์
๓. พ.อ.กรกฎ เจริญฤทธิ์
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.อ.ไชยวัฒน์ ม่วงน้อย ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. พล.อ.ท.นิพัทธ์ วุฒิรณฤทธิ์
นรว.
๖. พล.ต.ต.ชลิต ปรีชำหำญ

ตำแหน่ง
รอง จก.จบ.
รอง ผบ.มทบ.๔๔
หก.กกบ.มทบ.๒๗
รอง ผอ.สำนักนโยบำยและแผน ขว.ทร.
รอง ผบ.กรม ตอ.รอ.อย.
ผบก.ภ.จว.เชียงรำย
ผบ.มทบ.๒๑๐
ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
ผบ.ร.๒๕ พัน.๒
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
รอง ผบช.ภ.๙

หมำยเหตุ

หน้ำ ๑๓ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ – ชื่อ
วันศุกร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๒๕ มี.ค.๕๙ ๑. พ.อ.จุลเจน สืบนุสนธิ์
๒. พ.อ.ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์
๓. พ.ท.สุขสันติ์ พลหล้ำ
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.ท.เจริญ รัตนหิรัญ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. พล.อ.ท.ยรรยง คุณโฑถม
นรว.
๖. พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก
วันเสำร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๒๖ มี.ค.๕๙ ๑. พ.อ.สุชำติ แดงประไพ
๒. พ.อ.อำคม พงศ์พรหม
๓. พ.ท.สุทิน ทองเต็ม
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.อ.ยุทธศักดิ์ มีพจน์เพรำะ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. พล.อ.ต.จิระศักดิ์ เรืองจวง
นรว.
๖. พล.ต.ต.อภิชำต สุริบุญญำ

ตำแหน่ง
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ สส.
รอง ผบ.มทบ.๑๒
ผบ.พัน.กรม นนร.รอ.รร.จปร.
ผบ.ร.ล.ปิ่นเกล้ำ มว.เรือที่ ๒ กฟก.๑ กร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
รอง ผบช.ส.
รอง ผอ.สนภ.๓ นทพ.
รอง ผบ.พล.ร.๑๕
ฝยกอ.ทภ.๑
รอง ผบ.กรม ร.๑ พล.นย.
ผอ.ศกอ.
ผบก.ตท.

หมำยเหตุ

หน้ำ ๑๔ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ – ชื่อ
วันอำทิตย์ ที่ รอว.ทหำรบก
๒๗ มี.ค.๕๙ ๑. พ.อ.ชูเลิศ จิระรัตนเมธำกร
๒. พ.อ.ภำณุพงศ์ สุวัณณุสส์
๓. พ.อ.เอกธวุฒิ คงคำเขตร
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.ท.สุรศักดิ์ ศรีเผือก ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. น.อ.รณชัย เชี่ยวชำญ
นรว.
๖. พล.ต.ต.ปรีชำ เจริญทรัพย์
วันจันทร์ ที่ รอว.ทหำรบก
๒๘ มี.ค.๕๙ ๑. พ.อ.ประเชิญ ไชยกิจ
๒. พ.อ.นิติ ติณสูลำนนท์
๓. พ.อ.อมฤต บุญสุยำ
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.อ.พนม ควรประดิษฐ์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. พล.อ.ท.สรำวุธ กลิ่นพันธุ์
นรว.
๖. พ.ต.อ.พิสิฎฐ โปรยรุ่งโรจน์

ตำแหน่ง
รอง ลก.สป.
รอง ผบ.รร.ชท.สปท.
หก.กขว.มทบ.๔๕
ผบ.พัน.นร.กรม นร.รร.ตท.สปท.
รอง ผอ.สนผ.กร.ทอ.
ผบก.อก.ภ.๓
ฝสธ.ประจำ สนผ.กห.
ผบ.กรมพัฒนำ ๔
รอง ผบ.ร.๒๑ รอ.
ผอ.กฝป.กฝร.
ผอ.ศวอ.ทอ.
รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี

หมำยเหตุ

หน้ำ ๑๕ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ – ชื่อ
วันอังคำร ที่ รอว.ทหำรบก
๒๙ มี.ค.๕๙ ๑. พ.อ.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์
๒. พ.อ.นิคม อุดมเลิศวนสิน
๓. พ.ท.วทัญญู ว่องพุฒิพงศ์
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.อ.วุฒิศำสตร์ ชวนะ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. พล.อ.ต.เขมทัต จิระประภำ
นรว.
๖. พ.ต.อ.ปรำโมทย์ อ่อนปำน
วันพุธ ที่ รอว.ทหำรบก
๓๐ มี.ค.๕๙ ๑. พ.อ.ชัยวัฒน์ แสงทอง
๒. พ.อ.สันติพล หล่อประเสริฐ
๓. พ.อ.มีชัย นิลศำสตร์
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.อ.จตุพร ศุขเฉลิม ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. พล.อ.ต.วุฒชิ ัย เมตตำนนท์
นรว.
๖. พล.ต.ต.นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์

ตำแหน่ง
รอง ผบ.พล.พัฒนำ ๓
ผบ.ป.๗๒
หน.รร.จปร.
รอง ผบ.ฐท.พง.ทรภ.๓
ผอ.ศปอ.คปอ.
รอง ผบก.กต.๖ จต.
รอง เสธ.พธ.ทบ.
รอง เสธ.ทน.๒
รอง เสธ.พล.ม.๑
รอง จก.กพช.อร.
ผทค.ทอ.
รอง ผบช.สกพ.

หมำยเหตุ

หน้ำ ๑๖ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ – ชื่อ
วันพฤหัสบดี ที่ รอว.ทหำรบก
๓๑ มี.ค.๕๙ ๑. พ.อ.ประทีป บุญทิพย์จำปำ
๒. พ.อ.สมเจตตะณ์ ภักดีบรรณดิษฐ์
๓. พ.อ.ไพบูลย์ จุลภำคี
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.อ.ทินกร กำญจนเตมีย์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. น.อ.วีระพล กิจจำรักษ์
นรว.
๖. พล.ต.ต.ปรีชำ เจริญสหำยำนนท์

ตำแหน่ง
รอง ผปยส.พล.ป.
นปก.ประจำ มทบ.๓๓
รอง ผอ.กยก.ทภ.๑
ผอ.กรภ.สกข.ขว.ทร.
เสธ.สน.ผบ.ดม.
รอง ผบช.น.

ตรวจถูกต้อง
พ.อ. มำนพ แฝดกลำง
(มำนพ แฝดกลำง)
รอป.รอ.และ รรก.ผอ.กลำง.สนผ.รอ.
ก.พ.๕๙

หมำยเหตุ

