คาสั่งกรมราชองครักษ์
(เฉพาะ)
ที่ ๑๐๕๓/๕๘
เรื่อง ให้ราชองครักษ์เวรและนายตารวจราชสานักเวร
ปฏิบัติหน้าที่เวรประจาพระองค์ ณ พระตาหนัก จักรีบงกช
-------------------------อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พ .ศ.๒๔๘๐ และพระราชบัญญัตินายตารวจ
ราชสานั ก พ.ศ.๒๔๙๕ จึงให้ราชองครักษ์เวรและนายตารวจราชสานักเวร ปฏิบัติหน้าที่เวรประจาพระองค์
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ พระตาหนัก จักรีบงกช ประจาเดือน
ส.ค.๕๘ ตามรายชื่อแนบท้ายคาสั่งนี้
ทั้งนี้ ให้ไปรายงานตัวที่ พระตาหนัก จักรีบงกช ถนนนนทบุรี – ปทุมธานี ตาบลบางขะแยง
อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เวลา ๑๒๓๐ ของวันปฏิบัติหน้าที่ หรือไปรายงานตัวที่ รอ .สวนจิตรลดา เวลา
๑๑๓๐ เพื่อเดินทางไปพร้อมกับรถของ รอ .เวลา ๑๒๐๐ และปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา ๑๔๐๐ ถึงเวลา ๑๔๐๐
ของวันรุ่งขึ้น ถ้ าหากผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เวรดังกล่าวได้ ให้ สป .,บก.ทท.,ทบ.,ทร.,ทอ.และ สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยต้นสังกัดของผู้นั้น จัดราชองครักษ์เวร หรือนายตารวจราชสานักเวรผู้อื่นไป
ปฏิบัติหน้าที่แทน แล้วแจ้งให้ รอ .ทราบล่วงหน้าก่อนกาหนดเข้าเวรไม่น้อยกว่ า ๓ วัน ในเบื้องต้นให้ประสาน
ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๒๒๘๓ ๒๓๘๐ – ๒ โทรสาร ๐ ๒๒๒๘๓ ๒๓๖๙ ให้ รอ.ทราบก่อน
การแต่งกาย เครื่องแบบปกติคอแบะ หมวกทรงหม้อตาล หากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
การแต่งกายหรือเปลี่ยนแปลงกาหนดวันปฏิบัติหน้าที่เวรประจาพระองค์ รอ .จะแจ้งให้ผู้ป ฏิบัติหน้าที่ทราบ
โดยตรง
อนึ่ง ในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ให้แต่งเครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว หมวกทรง
หม้อตาล (ทอ.,ทร.ใช้อินทรธนูแข็ง)
สั่ง ณ วันที่ ๒๑

กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘
รับคาสั่ง สรอ.

(ลงชื่อ) พล.ร.อ.

เดชา บุนนาค ร.น.
(เดชา บุนนาค)
รอง สรอ.

บัญชีรายชื่อราชองครักษ์เวร และนายตารวจราชสานักเวร
ปฏิบัติหน้าที่เวรประจาพระองค์ ณ พระตาหนัก จักรีบงกช
ประกอบคาสั่ง รอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๐๕๓/๕๘ ลง ๒๑ ก.ค.๕๘
หน้า ๑ ใน ๑๖ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – ชื่อ
วันเสาร์ ที่ รอว.ทหารบก
๑ ส.ค.๕๘ ๑. พ.อ.กฤชทัต ประเสริฐวงศ์
๒. พ.อ.วีระยุทธ กวยะปาณิก
๓. พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ
รอว.ทหารเรือ
๔. พล.ร.ต.อานาจ ทับเทศ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. น.อ.มนูญ รู้กิจนา
นรว.
๖. พล.ต.ต.สาราญ ยินดีอารมญ์
วันอาทิตย์ที่ รอว.ทหารบก
๒ ส.ค.๕๘ ๑. พ.อ.อานวย สาตร์เพ็ชร
๒. พ.อ.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์
๓. พ.ต.สุรวิช จรูญชาติ
รอว.ทหารเรือ
๔. พล.ร.ต.กิจจา ปานเกษม ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. พล.อ.ต.สมศักดิ์ หาญวงษ์
นรว.
๖. พล.ต.ต.ปิยพันธ์ ปิงเมือง

ตาแหน่ง
รอง ผบ.ศปภอ.ทบ.
นายทหารปฏิบัติการประจา จทบ.พ.ล.
ฝสธ.ประจาผู้บังคับบัญชา
ผทค.ทร.
รอง ผอ.สนผ.ยก.ทอ.
ผบก.ภ.จว.นนทบุรี
นายทหารปฏิบัติการ ประจา บก.ทท.
รอง ผบ.พล.พัฒนา ๓
รอง ผบ.ช.พัน.๒ รอ.
ผทค.ทร.
ผอ.ศปอ.คปอ.
ผบก.ปอศ.

หมายเหตุ

หน้า ๒ ใน ๑๖ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – ชื่อ
วันจันทร์ ที่ รอว.ทหารบก
๓ ส.ค.๕๘ ๑. พ.อ.ธรณิศ นิลวิไล
๒. พ.อ.กาธร บุญทอง
๓. พ.ท.วันชนะ สวัสดี
รอว.ทหารเรือ
๔. น.ท.ธงชัย เลาหตระกูล ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. น.ท.เทอดศักดิ์ สอนเจริญ
นรว.
๖. พล.ต.ต.ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา
วันอังคาร ที่ รอว.ทหารบก
๔ ส.ค.๕๘ ๑. พ.อ.สุระ สายอุบล
๒. พ.อ.ชาตรี กิตติขจร
๓. พ.อ.อนุวัฒน์ ธรรมจักษ์
รอว.ทหารเรือ
๔. พล.ร.ต.บุญเรือง หอมขจร ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. น.อ.วิสูตร อินทร์ขา
นรว.
๖. พล.ต.ต.จรัล จิตเจือจุน

ตาแหน่ง
รอง ผบ.ศร.
รอง ผอ.สพบ.กพ.ทบ.
ผบ.พัน.กรม นนร.รอ.รร.จปร.
หน.สืบสวน กรภ.ขว.ทร.
ผบ.พัน.๑ กนร.รร.จอ.ยศ.ทอ.
ผบก.สท.
ผอ.กอง ขว.ทบ.
เสธ.ศสพ.
รอง ผบ.กรมพัฒนา ๔
ผบ.กยฝ.กร.
รอง ผบ.บน.๔
ผบก.ภ.จว.จันทบุรี

หมายเหตุ

หน้า ๓ ใน ๑๖ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – ชื่อ
วันพุธ ที่ รอว.ทหารบก
๕ ส.ค.๕๘ ๑. พ.อ.ศักดา วรรณโภคา
๒. พ.อ.วรวุฒิ วุฒิศิริ
๓. พ.ท.ภูษิต คล้ายหิรัญ
ทหารเรือ
๔. พล.ร.ต.วิทยา ละออจันทร์ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. พล.อ.ต.ต่อพล ออเขาย้อย
นรว.
๖. พล.ต.ต.นิติพงศ์ เนียมน้อย
วันพฤหัสบดี รอว.ทหารบก
ที่ ๖ ส.ค.๕๘ ๑. พ.อ.นิพนธ์ พินสุวรรณ์
๒. พ.อ.ประภัทร์ ล้อมสมบูรณ์
๓. พ.ท.สิทธิศักดิ์ พรหมดิเรก
รอว.ทหารเรือ
๔. พล.ร.ต.ประยุธ ภู่เทียน ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. น.อ.ณัฎฐนันท์ ธนัญชัย
นรว.
๖. พล.ต.ต.จักรัช สาริกาพันธ์

ตาแหน่ง
รอง ผบ.รร.ร.ศร.
เสธ.พล.ปตอ.
หน.ฝยก.ศปภอ.ทบ.
จก.กรง.ฐท.สส.
ผทค.สป.
ผบก.ภ.จว.ชลบุรี
รอง ผอ.สตน.ทหาร
หน.ส่วนปฏิบัติการ ศปภอ.ทบ.๔
ผบ.ม.พัน.๖
ผบ.กลน.กร.

รอง ผอ.สจว.สปท.
ผบก.อก.ภ.๙

หมายเหตุ

หน้า ๔ ใน ๑๖ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – ชื่อ
วันศุกร์ ที่ รอว.ทหารบก
๗ ส.ค.๕๘ ๑. พ.อ.อุทัย ศรีชลาลักษณ์
๒. พ.อ.สุทิน เบ็ญจวิไลกุล
๓. พ.อ.คมกฤช รัตนฉายา
รอว.ทหารเรือ
๔. พล.ร.ต.ธนกฤต วงษ์ชัยสมร ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. น.อ.ธีรภัทร ปล้องทอง
นรว.
๖. พล.ต.ต.ฐากร นัทธีศรี
วันเสาร์ ที่ รอว.ทหารบก
๘ ส.ค.๕๘ ๑. พ.อ.กฤดา เต๋วิยะ
๒. พ.อ.กิติชาติ นิลขา
๓. พ.อ.สุทน เหมือนพิทักษ์
รอว.ทหารเรือ
๔. พล.ร.ต.ก่อเกียรติ ปั้นดี ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. พล.อ.ท.ศิริพงษ์ นิลพฤกษ์
นรว.
๖. พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี

ตาแหน่ง
รอง ผอ.สบท.สปช.ทบ.
เสธ.พล.พัฒนา ๒
รอง เสธ.พล.ร.๕
ผทค.ทร.
ผบ.กนร.รร.จอ.ยศ.ทอ.
ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา
รอง ผอ.สสน.นทพ.
ผบ.นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ.
รอง ผอ.สนผ.ยก.ทหาร
ผอ.สานักพัฒนากาลังพล กพ.ทร.
จก.สพ.ทอ.
ผบก.ตม.๕

หมายเหตุ

หน้า ๕ ใน ๑๖ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – ชื่อ
วันอาทิตย์ที่ รอว.ทหารบก
๙ ส.ค.๕๘ ๑. พ.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์
๒. พ.อ.สมเกียรติ มาลากรณ์
๓. พ.อ.ยุทธพงศ์ กลันทะกะสุวรรณ
รอว.ทหารเรือ
๔. พล.ร.ต.ไกรศรี เกษร ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. พล.อ.ต.สายศักดิ์ ครรภาฉาย
นรว.
๖. พล.ต.ต.ประภากร ริ้วทอง
วันจันทร์ ที่ รอว.ทหารบก
๑๐ ส.ค.๕๘ ๑. พ.อ.นิพนธ์ รองสวัสดิ์
๒. พ.อ.จุลเจน สืบนุสนธิ์
๓. พ.อ.ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร
รอว.ทหารเรือ
๔. พล.ร.ต.เอกราช พรหมลัมภัก ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. น.อ.ทองใบ นิลจันทึก
นรว.
๖. พล.ต.ต.มนตรี สัมบุณณานนท์

ตาแหน่ง
รอง ผอ.สปก.ยก.ทบ.
นายทหารปฏิบัติการประจา บก.ทบ.
เสธ.ร.๗
รอง จก.ยก.ทหาร
ผอ.ศสภ.ยก.ทหาร
ผบก.สส.ภ.๗
รอง ผบ.มทบ.๔๑
นายทหารปฏิบัติการประจา สส.
รอง ผบ.ร.๑๗
หน.ฝสธ.ประจา เสธ.ทร.
รอง เสธ.คปอ.
ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่

หมายเหตุ

หน้า ๖ ใน ๑๖ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – ชื่อ
วันอังคาร ที่ รอว.ทหารบก
๑๑ ส.ค.๕๘ ๑. พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์
๒. พ.อ.สมดุลย์ เอี่ยมเอก
๓. พ.ท.ทศพล ทิมสถิตย์
รอว.ทหารเรือ
๔. พล.ร.ต.พร้อมสรรพ์ วุฑฒกนก ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. น.อ.ปริญญา จันทริก
นรว.
๖. พล.ต.ต.พงศ์ฤทธิ์ บุญเลี้ยง
วันพุธ ที่ รอว.ทหารบก
๑๒ ส.ค.๕๘ ๑. พ.อ.พีระ ฉิมปรี
๒. พ.อ.ธวัชชัย ดะนุดิษฐ์
๓. พ.อ.อาคม พงศ์พรหม
รอว.ทหารเรือ
๔. พล.ร.ต.จรินทร์ บุญเหมาะ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. พล.อ.ต.สมโภชน์ ผิวเหลือง
นรว.
๖. พล.ต.ต.วินิจ พัวพันธ์

ตาแหน่ง
รอง ผบ.รร.กบ.ทบ.
เสธ.พล.ร.๑๕
ผบ.ร.๓๑ พัน.๑ รอ.
ศ.ฝศษ.รร.นร.
รอง ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร
ผบก.ภ.จว.สิงห์บุรี
รอง ผอ.สฝศ.ยก.ทบ.
ผบ.นพค.๒๒ สนภ.๒ นทพ.
รอง ผบ.พล.ร.๑๕
รอง จก.อศ.
ผทค.ทอ.
ผบก.ตชด.ภาค ๒

หมายเหตุ

หน้า ๗ ใน ๑๖ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – ชื่อ
วันพฤหัสบดี ที่ รอว.ทหารบก
๑๓ ส.ค.๕๘ ๑. พ.อ.ประชุม กรุดสาท
๒. พ.อ.อาทิตย์ ดีประเสริฐ
๓. พ.ท.พัลลภ ผึ้งหลวง
รอว.ทหารเรือ
๔. พล.ร.ต.กาจาย ปองเงิน ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. น.อ.ประกรณ์พันธณ์ ปัญญวัฒนะ
นรว.
๖. พล.ต.ต.สุวรรณ เอกโพธิ์
วันศุกร์ ที่ รอว.ทหารบก
๑๔ ส.ค.๕๘ ๑. พ.อ.พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์
๒. พ.อ.จีระศักดิ์ พันมา
๓. พ.อ.เอกธวุฒิ คงคาเขตร
รอว.ทหารเรือ
๔. พล.ร.ต.สุรพงษ์ อานรรฆสรเดช ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. น.อ.ทศพร วงษ์สวรรค์
นรว.
๖. พล.ต.ต.วีระวุฒิ เนียมน้อย

ตาแหน่ง
รอง เสธ.นปอ.
เสธ.ป.๒ รอ.
รอง เสธ.ม.๑ รอ.
จก.วศ.ทร.
รอง จก.จร.ทอ.
ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์
รอง เสธ.ทภ.๒
นายทหารปฏิบัติการ ประจา นทพ.
ผบ.กรม ทพ.๔๖
รอง ผบ.ทรภ.2
เสธ.กรม ทย.รอ.อย.
ผบก.ภ.จว.เชียงราย

หมายเหตุ

หน้า ๘ ใน ๑๖ หน้า
วัน เดือน ปี
วันเสาร์ ที่
๑๕ ส.ค.๕๘

วันอาทิตย์ ที่
๑๖ ส.ค.๕๘

ยศ – ชื่อ
รอว.ทหารบก
๑. พ.อ.สุรินทร์ เกตุแก้ว
๒. พ.อ.สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย
๓. พ.อ.สุคนธรัตน์ ชาวพงษ์
รอว.ทหารเรือ
๔. พล.ร.ต.ไชยชนะ อาทมาท ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. น.ท.ธนศรุต ธงไชยธนเกตุ
นรว.
๖. พล.ต.ต.สมบัติ มิลินทจินดา
รอว.ทหารบก
๑. พ.อ.ธานินทร์ สุวรรณคดี
๒. พ.อ.ชาญชัย ว่านเครือ
๓. พ.อ.กรกฎ เจริญฤทธิ์
รอว.ทหารเรือ
๔. น.อ.จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. น.อ.กรพล เดชเฟื่อง
นรว.
๖. พล.ต.ต.สมจิตร์ ทองแท่ง

ตาแหน่ง
รอง ผบ.จทบ.ช.พ.
รอง ผบ.จทบ.ส.น.
เสธ.ร.๓
ผทค.ทร.
ผบ.พัน.อย.รร.การบิน
ผบก.สส.บช.น.
รอง ผบ.บชร.๔
รอง เสธ.ทน.๒
ผบ.ร.๒๕ พัน.๒
ประจา นย.
นปก.ประจา สน.ผบ.ดม.
ผบก.สส.ภ.๑

หมายเหตุ

หน้า ๙ ใน ๑๖ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – ชื่อ
วันจันทร์ ที่ รอว.ทหารบก
๑๗ ส.ค.๕๘ ๑. พ.อ.ชัยวัฒน์ แสงทอง
๒. พ.อ.กฤษฏิ์ชัย จานงค์เนียร
๓. พ.อ.เกียรติสกุล จันทนา
รอว.ทหารเรือ
๔. น.ท.บรรพต ใจบรรจง ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. พล.อ.ต.พรต ลีรพันธุ์
นรว.
๖. พล.ต.ต.อังกูร พูลเจริญ
วันอังคาร ที่ รอว.ทหารบก
๑๘ ส.ค.๕๘ ๑. พ.อ.ทักษพล ศิริรักษ์
๒. พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ
๓. พ.ท.เฉลิมชัย เลี้ยงสกุล
รอว.ทหารเรือ
๔. น.อ.สมารมภ์ ชั้นสุวรรณ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. พล.อ.ต.ประสงค์ ดวงเดือน
นรว.
๖. พล.ต.ต.อภิชาติ ศิริสิทธิ์

ตาแหน่ง
รอง เสธ.พธ.ทบ.
ผบ.นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ.
รอง ผบ.ม.๔ รอ.
นปศ.ศสร.สอ.รฝ.
ผช.หน.ฝสธ.ประจา รอง ปล.กห.
รอง ผบช.ภ.๒
เสธ.พล.ร.๓
รอง ผบ.ช.๓
ผบ.ปตอ.พัน.๑ รอ.
รอง ผอ.อธบ.อร.
ผช.หน.ฝสธ.ประจา ผบ.ทอ.
ผบก.ภ.จว.เพชรบูรณ์

หมายเหตุ

หน้า ๑๐ ใน ๑๖ หน้า
วัน เดือน ปี
วันพุธ ที่
๑๙ ส.ค.๕๘

ยศ – ชื่อ
รอว.ทหารบก
๑. พ.อ.ฐิติเดช พงษ์สุวรรณ
๒. พ.อ.สกนธ์ เพชรทอง
๓. พ.อ.ถนัด พูนนายม
รอว.ทหารเรือ
๔. น.อ.อิทธิพันธ์ กวินเฟื่องฟูกุล ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. น.อ.ฉัตรชัย สุมามาลย์
นรว.
๖. พ.ต.อ. ภาดล ประภานนท์
วันพฤหัสบดี ที่ รอว.ทหารบก
๒๐ ส.ค.๕๘ ๑. พ.อ.วันชาติ ผลไพบูลย์
๒. พ.อ.ประธาน นิลพัฒน์
๓. พ.ท.พสุธาร สมิตานนท์
รอว.ทหารเรือ
๔. น.อ.ภาณุพันธุ์ ทรัพย์ประเสริฐ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. น.อ.ประคอง จาปากะนันท์
นรว.
๖. พล.ต.ต. สุทัศน์ ชาญสวัสดิ์

ตาแหน่ง
รอง เสธ.ทน.๓
ผบ.ช.๓
รอง ผบ.ป.๒ รอ.
ผบ.กรม รพศ.๑ นสร.กร.
รอง ผอ.สสอป.ศอพท.
รอง ผบก.น.๕
เสธ.ศม.
รอง จก.จบ.
ผบ.ร.๑๕๒ พัน.๓
รอง ผบ.หมวดเรือที่ 3 กตอ.กร.
นปก.ประจา อย.
ผบก.ศฝร.ภ.๘

หมายเหตุ

หน้า ๑๑ ใน ๑๖ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – ชื่อ
วันศุกร์ ที่ รอว.ทหารบก
๒๑ ส.ค.๕๘ ๑. พ.อ.สงคราม ขุมทอง
๒. พ.อ.วิรัช ปัญจานนท์
๓. พ.อ.สุทธิชัย ศรลัมพ์
รอว.ทหารเรือ
๔. น.อ.พีระ อดุลยาศักดิ์ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. น.อ.มนัส จันทร์แดง
นรว.
๖. พล.ต.ต.ธีรพล จินดาหลวง
วันเสาร์ ที่ รอว.ทหารบก
๒๒ ส.ค.๕๘ ๑. พ.อ.ภาสกร ทวีตา
๒. พ.อ.ทิม เรือนโต
๓. พ.อ.ธงชาติ โล่งจิตร
รอว.ทหารเรือ
๔. น.ท.ชัยรัตน์ คาภิรมย์ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. พล.อ.ท.ธานินทร์ กิจสาลี
นรว.
๖. พล.ต.ต.เถกิงพงษ์ วังแก้ว

ตาแหน่ง
รอง ผอ.สนภ.๔ นทพ.
รอง ผบ.จทบ.พ.ย.
รอง ผบ.ร.๒๑ รอ.
รอง ผอ.สานักกิจการพลเรือน กพร.ทร.
ฝสธ.ประจา ขว.ทอ.
ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
รอง เสธ.ทภ.๔
ผอ.กขว.ทภ.๔
หก.กยก.มทบ.๒๔
ผบ.พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย.
รอง หน.คณะ ฝสธ.ประจา
ผู้บังคับบัญชา
ผบก.อก.ภ.๑

หมายเหตุ

หน้า ๑๒ ใน ๑๖ หน้า
วัน เดือน ปี
วันอาทิตย์ ที่
๒๓ ส.ค.๕๘

วันจันทร์ ที่
๒๔ ส.ค.๕๘

ยศ – ชื่อ
รอว.ทหารบก
๑. พ.อ.สุรินทร์ นิลเหลือง
๒. พ.อ.นรภัทร วิจิตรานุช
๓. พ.ท.ชุมเจตน์ นพเกตุ
รอว.ทหารเรือ
๔. น.อ.วันชัย แหวนทอง ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. พล.อ.ต.เจริญ สมัคราษฎร์
นรว.
๖. พล.ต.ต.ทนงศักดิ์ วังสุภา
รอว.ทหารบก
๑. พ.อ.ชาญณรงค์ รัตนาจารย์
๒. พ.อ.เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน
๓. พ.อ.ภาณุมาส จีนานุรักษ์
รอว.ทหารเรือ
๔. น.อ.สมโภชน์ ทอดสนิท ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. น.อ.วิเชียร วิเชียรธรรม
นรว.
๖. พ.ต.อ.ดิเรก ปลั่งดี

ตาแหน่ง
รอง ผบ.มทบ.๑๕
รอง ผอ.กอง ขว.ทบ.
ผบ.ป.พัน.๒ รอ.
รอง ผอ.สานักบริหารกาลัง กพ.ทร.
รอง จก.สอ.ทอ.
ผบก.ภ.จว.ยะลา
ผอ.กกล.ศพปน.พท.ศอพท.
อจ.หน.รร.ม.ศม.
ประจา จทบ.พ.ล.
ผอ.กจล.ศยร.ยศ.ทร.
ผอ.กกจ.สนผ.ยก.ทอ.
รอง ผบก.ทล.

หมายเหตุ

หน้า ๑๓ ใน ๑๖ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – ชื่อ
วันอังคาร ที่ รอว.ทหารบก
๒๕ ส.ค.๕๘ ๑. พ.อ.สมคิด ดีมิตร
๒. พ.อ.สุวัฒน์ เฉลิมเกียรติ
๓. พ.ท.โชคดี อัมพรดิษฐ
รอว.ทหารเรือ
๔. น.อ.สมัย ใจอินทร์ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. น.อ.พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย
นรว.
๖. พล.ต.ต. สรไกร พูลเพิ่ม
วันพุธ ที่ รอว.ทหารบก
๒๖ ส.ค.๕๘ ๑. พ.อ.บารุง สายทอง
๒. พ.อ.ประเชิญ ไชยกิจ
๓. พ.อ.มีชัย นิลศาสตร์
รอว.ทหารเรือ
๔. น.อ.สุรยุทธ์ นิเวศทองฤกษ์ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. พล.อ.ท.สุรสิทธิ์ โหละสุต
นรว.
๖. พล.ต.ต.ชัชวาลย์ วชิรปาณีกูล

ตาแหน่ง
เสธ.ขส.ทบ.
ผบ.กรม ทพ.๓๓
ผช.ผปยส.ป.๑ รอ.
รอง ผบ.กฟก.๒ กร.
รอง ผอ.สนผ.กร.ทอ.
ผบก.ทพ.
เสธ.พล.ป.
ผอ.กมซ.สอซ.สนผ.กห.
รอง เสธ.พล.ม.๑
ผบ.หมวดเรือที่ ๑ กยฝ.กร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผบก.น.๙

หมายเหตุ

หน้า ๑๔ ใน ๑๖ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – ชื่อ
วันพฤหัสบดี ที่ รอว.ทหารบก
๒๗ ส.ค.๕๘ ๑. พ.อ.คงกระพัน เทศคงทน
๒. พ.อ.สันทัด วรรณะศิลปิน
๓. พ.อ.นพสิทธิ์ สิทธิพงศ์โสภณ
รอว.ทหารเรือ
๔. น.อ.ยงยุทธ สุวรรณปรีดี ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. พล.อ.ต.สุวัฒน์ สุวโรพร
นรว.
๖. พ.ต.อ. สุศักดิ์ ปรักกมะกุล
วันศุกร์ ที่ รอว.ทหารบก
๒๘ ส.ค.๕๘ ๑. พ.อ.สันติพล หล่อประเสริฐ
๒. พ.อ.ประทีป บุญทิพย์จาปา
๓. พ.ท.รนกร มุ่งหมาย
รอว.ทหารเรือ
๔. น.ท.วรฐ ปัจจุสานนท์ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. พล.อ.ต.ชนิด สุขวรรณ์
นรว.
๖. พล.ต.ต.อาชวันต์ โชติเสถียร

ตาแหน่ง
รอง ผบ.รร.วศ.ทบ.
ผอ.กอง รร.การบิน ทบ.
รอง ผบ.ม.๑ รอ.
รอง ผอ.สวฝ.ยก.ทหาร
รอง จก.สส.ทหาร
รอง ผบก.น.๓
รอง เสธ.ทน.๒
รอง ผปยส.พล.ป.
ผบ.ม.พัน.๒๓ รอ.
ผบ.พัน.กรม นนร.รอ.รร.นร.
ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ.
รอง ผบช.ภ.๑

หมายเหตุ

หน้า ๑๕ ใน ๑๖ หน้า
วัน เดือน ปี
วันเสาร์ ที่
๒๙ ส.ค.๕๘

ยศ – ชื่อ
รอว.ทหารบก
๑. พ.อ.สิทธิพร มุสิกะสิน
๒. พ.อ.สมเจตตะณ์ ภักดีบรรณ
ดิษฐ์
๓. พ.ท.จิรยุทธ คงทรัตน์
รอว.ทหารเรือ
๔. น.ท.ชิดพงษ์ พุ่มแก้ว ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. พล.อ.ต.ศักดิ์พินิต พร้อมเทพ
นรว.
๖. พล.ต.ต.ปรีชา เจริญทรัพย์
วันอาทิตย์ ที่ รอว.ทหารบก
๓๐ ส.ค.๕๘ ๑. พ.อ.ศราวรรธน์ รุมรัตนะ
๒. พ.อ.ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์
๓. พ.อ.ไพบูลย์ จุลภาคี
รอว.ทหารเรือ
๔. น.อ.สุทัศน์ อิ่มอุไร ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. พล.อ.ต.ปรีชา ชมบุญ
นรว.
๖. พล.ต.ต.อุดร ยอมเจริญ

ตาแหน่ง
เสธ.จทบ.ช.พ.
นปก.ประจา มทบ.๓๓
ผบ.ม.พัน.๕ รอ.
ผบ.พัน.ร.๑ รอ.กรม ร.๑ พล.นย.
จก.สบ.ทอ.
ผบก.อก.ภ.๓

ผอ.กผว.ศทส.สส.ทหาร
เสธ.มทบ.๑๒
เสธ.ร.๑ รอ.
เสธ.สอ.รฝ.
จก.จร.ทอ.
ผบก.ส.๒

หมายเหตุ

หน้า ๑๖ ใน ๑๖ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – ชื่อ
วันจันทร์ ที่ รอว.ทหารบก
๓๑ ส.ค.๕๘ ๑. พ.อ.วรพล วิศรุตพิชญ์
๒. พ.อ.อมรินทร์ เทศนธรรม
๓. พ.อ.บุญสิน พาดกลาง
รอว.ทหารเรือ
๔. น.อ.ทินกร กาญจนเตมีย์ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. พล.อ.ต.เสนาะ พรรณพิกุล
นรว.
๖. พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร

ตาแหน่ง

หมายเหตุ

รอง ผบ.พล.ร.๕
ผอ.กงป.นทพ.
รอง ผบ.ร.๒๓
ผอ.กองกลาง ขว.ทร.
ผอ.สบท.สปช.ทอ.
ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร

ตรวจถูกต้อง
พ.อ.มานพ แฝดกลาง
(มานพ แฝดกลาง)
รอป.รอ.และ รรก.ผอ.กลาง.สนผ.รอ.
ก.ค.๕๘

