คาสั่งกรมราชองครักษ์
(เฉพาะ)
ที่ ๑๑๘๐/๕๘
เรื่อง ให้ราชองครักษ์เวรและนายตารวจราชสานักเวร
ปฏิบัติหน้าที่เวรประจาพระองค์ ณ พระตาหนัก จักรีบงกช
-------------------------อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พ .ศ.๒๔๘๐ และพระราชบัญญัตินายตารวจ
ราชสานั ก พ.ศ.๒๔๙๕ จึงให้ราชองครักษ์เวรและนายตารวจราชสานักเวร ปฏิบัติหน้าที่เวรประจาพระองค์
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ พระตาหนัก จักรีบงกช ประจาเดือน
ก.ย.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 ๑๗ สิงหาคม 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 ๑๑๘๐/๕๘ ลง ๑๗ ส.ค.๕๘
หน้า ๑ ใน ๑๕ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – ชื่อ
วันอังคารที่ รอว.ทหารบก
๑ ก.ย.๕๘ ๑. พ.อ.ชวนากร ผดุงกิจ
๒. พ.อ.นิเวศน์ ฉายากุล
๓. พ.ท.ณัฐฐา นวลศรีฉาย
รอว.ทหารเรือ
๔. พล.ร.ต.อารักษ์ แก้วเอี่ยม ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. พล.อ.ต.วารินทร์ เจริญรัตน์
นรว.
๖. พล.ต.ต.รังสรรค์ คชไกร
วันพุธที่ รอว.ทหารบก
๒ ก.ย.๕๘ ๑. พ.อ.นภดล ศรีตระกูล
๒. พ.อ.ปรเมศวร์ กันมินทร์
๓. พ.อ.สุรสีห์ ศรีวนิชย์
รอว.ทหารเรือ
๔. พล.ร.ต.กาญจน์ ดีอุบล ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. พล.อ.ต.กอบชัย คงปรีชา
นรว.
๖. พล.ต.ต.ทรงเกียรติ วาทะกุล

ตาแหน่ง
ผบ.นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ.
รอง ผบ.จทบ.บ.ร.
จร.พล.ม.๒ รอ.
ผทค.ทร.
ผอ.กกศ.รร.นนก.
ผบก.ภ.จว.สุโขทัย
รอง ผบ.ศซส.สพ.ทบ.
ผบ.ศปภอ.ทบ.๒
เสธ.ศปภอ.ทบ.๑
ลก.ทร.
รอง จก.สอ.ทอ.
รอง ผบช.ศชต.

หมายเหตุ

หน้า ๒ ใน ๑๕ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – ชื่อ
วันพฤหัสบดี รอว.ทหารบก
ที่ ๓ ก.ย.๕๘ ๑. พ.อ.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ
๒. พ.อ.กานต์ กลัมพสุต
๓. พ.ท.เกียรติพนธ์ ประทุมรัตน์
รอว.ทหารเรือ
๔. พล.ร.ต.ดิเรกลาภ ดวงอุไร ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. พล.อ.ต.จิระศักดิ์ เรืองจวง
นรว.
๖. พล.ต.ต.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข
วันศุกร์ที่ รอว.ทหารบก
๔ ก.ย.๕๘ ๑. พ.อ.บัญชา รักชื่อ
๒. พ.อ.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม
๓. พ.อ.กุลพัชร จึงประวัติ
รอว.ทหารเรือ
๔. พล.ร.ต.สุวัตถิ ชิตเดชะ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. น.อ.สุกษม สุขเกษม
นรว.
๖. พล.ต.ต.องอาจ ชุณหะนันทน์

ตาแหน่ง
เสธ.มทบ.๒๑
รอง ผอ.ศพปน.พท.ศอพท.
ผบ.ช.พัน.๒ รอ.
ผทค.บก.ทท.
ผชก.ทอ.
รอง ผบช.น.
รอง ผบ.มทบ.๔๒
รอง ผบ.พล.ร.๖
รอง ผอ.กอง กช.
รอง ผบ.นย.
รอง ผอ.สบท.สปช.ทอ.
ผบก.สสน.ตชด.

หมายเหตุ

หน้า ๓ ใน ๑๕ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – ชื่อ
วันเสาร์ที่ รอว.ทหารบก
๕ ก.ย.๕๘ ๑. พ.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
๒. พ.อ.ณัฎฐ์ ศรีอินทร์
๓. พ.ท.สุทธิชัย พร้อมเจริญ
รอว.ทหารเรือ
๔. พล.ร.ต.เธียรศิริ มนต์ไตรเวศย์ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. พล.อ.ต.ดารงค์ ภาณุทัต
นรว.
๖. พล.ต.ต.พงษ์ศักดิ์ นาควิจิตร
วันอาทิตย์ที่ รอว.ทหารบก
๖ ก.ย.๕๘ ๑. พ.อ.นพดล ศรีสิงห์
๒. พ.อ.วรุตม์ นนทวงษ์
๓. พ.ท.นิช นรขุน
รอว.ทหารเรือ
๔. พล.ร.ต.เบญญา บุญส่ง ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. พล.อ.ต.วสันต์ อยู่ประเสริฐ
นรว.
๖. พ.ต.อ.วัลลพ จานงค์อาษา

ตาแหน่ง
รอง ผบ.พล.ม.๒ รอ.
รอง ผบ.ร.๒๓
ผบ.ป.พัน.๑๐๒ รอ.
รอง ผบ.ทรภ.๓
ผช.หน.ฝสธ.ประจา รอง ผบ.ทสส.
รอง ผบช.ตชด.
ฝสธ.ประจาผู้บังคับบัญชา
ผอ.กอง รร.การบิน ทบ.
รอง ผบ.ร.๕ พัน.๒
ผอ.สปก.ยก.ทร.
ผอ.สตน.ทอ.
รอง ผบก.อคฝ.

หมายเหตุ

หน้า ๔ ใน ๑๕ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – ชื่อ
วันจันทร์ที่ รอว.ทหารบก
๗ ก.ย.๕๘ ๑. พ.อ.ศราวุธ วังธะพันธ์
๒. พ.อ.สุรพล ผลพูล
๓. พ.อ.สมชาติ แน่นอุดร
รอว.ทหารเรือ
๔. พล.ร.ท.เอกศักดิ์ ทุกข์สูญ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. น.อ.เดชา วามะสิงห์
นรว.
๖. พล.ต.ต.นิรันดร์ ดีมี
วันอังคารที่ รอว.ทหารบก
๘ ก.ย.๕๘ ๑. พ.อ.ยุทธชัย เทียนทอง
๒. พ.อ.เพชรนรินทร์ โชติพินิจ
๓. พ.ท.กฤษณพล โภชนดา
รอว.ทหารเรือ
๔. พล.ร.ต.กิตติพงศ์ รุมาคม ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. พล.อ.ต.ศิริพล ศิริทรัพย์
นรว.
๖. พ.ต.อ.ฉัตรมงคล พ้นภัย

ตาแหน่ง
รอง จก.ยย.ทบ.
ผอ.กจห.สส.ทหาร
รอง ผบ.พล.ร.๓
ผทค.พิเศษ ทร.
ผอ.กวก.ศทย.อย.
ผบก.ศฝร.ภ.๖
รอง ผบ.มทบ.๑๔
ผบ.ช.๑ รอ.
ผบ.ป.พัน.๑๒ รอ.
ผช.ผอ.ฝุายผลิต อจปร.อร.
ผอ.สนผ.กบ.ทอ.
ผกก.ตชด.๑๒

หมายเหตุ

หน้า ๕ ใน ๑๕ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – ชื่อ
วันพุธที่
รอว.ทหารบก
๙ ก.ย.๕๘ ๑. พ.อ.หัสฎี วงศ์อิศเรศ
๒. พ.อ.เอกศิษฐ์ ใจตรงฉัตรพงศ์
๓. พ.อ.วีรพจน์ สุภธีระ
รอว.ทหารเรือ
๔. พล.ร.ต.ปัญญา เล็กบัว ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. พล.อ.ต.ชวาลา ราชวงศ์
นรว.
๖. พล.ต.ต.ชลิต ปรีชาหาญ
วันพฤหัสบดีที่ รอว.ทหารบก
๑๐ ก.ย.๕๘ ๑. พล.ต.กาชัย กาบังตน
๒. พ.อ.ปราโมทย์ นาคจันทึก
๓. พ.อ.วิทยา สุวรรณดี
รอว.ทหารเรือ
๔. พล.ร.ต.ธีระพงษ์ มูลละ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. พล.อ.ต.ณรงค์ มุขพรหม
นรว.
๖. พ.ต.อ.กิตภัท เพ็งรุ่ง

ตาแหน่ง
ฝทน.ผท.ทหาร
รอง ผอ.สนภ.๕ นทพ.
เสธ.กรมพัฒนา ๑
ผบ.กบฮ.กร.
ผอ.สบค.ทสส.ทอ.
ผบก.ภ.จว.สระบุรี
รอง หน.สน.ปล.กห.
ผบ.ร.๓
เสธ.มทบ.๑๔
รอง จก.ยศ.ทร.
ผทค.ทอ.
รอง ผบก.น.๒

หมายเหตุ

หน้า ๖ ใน ๑๕ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – ชื่อ
วันศุกร์ที่ รอว.ทหารบก
๑๑ ก.ย.๕๘ ๑. พ.อ.พงษ์ศกั ดิ์ หมื่นกล้าหาญ
๒. พ.อ.โสภณ นันทสุวรรณ
๓. พ.ท.สมพงษ์ สุขประดิษฐ
รอว.ทหารเรือ
๔. พล.ร.ต.ชาลี สว่างใจ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. น.อ.ฉัตรชัย มุขพรหม
นรว.
๖. พล.ต.ต.นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์
วันเสาร์ที่ รอว.ทหารบก
๑๒ ก.ย.๕๘ ๑. พ.อ.ชัชวาลย์ เกิดสมบูรณ์
๒. พ.อ.จิรเดช กมลเพ็ชร
๓. พ.อ.ชาตรี สีผึ้ง
รอว.ทหารเรือ
๔. พล.ร.ต.พงศชาญ เพ็ชรเทศ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. น.อ.ศรัณย์ สมคะเณ
นรว.
๖. พ.ต.อ.บรรหาญ สมเกียรติ

ตาแหน่ง
ฝสธ.ประจา ยก.ทบ.
ผบ.ร.๔
ผบ.ม.พัน.๑๗ รอ.
ผทค.ทร.
รอง ผบ.รร.ตท.สปท.
รอง ผบช.สกพ.
รอง ผบ.พล.ช.
รอง ผบ.พล.ม.๑
ผบ.ช.พัน.๑๑๑
ผอ.สนผ.สสท.ทร.
ผบ.กรม ปพ.อย.
รอง ผบก.น.๗

หมายเหตุ

หน้า ๗ ใน ๑๕ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – ชื่อ
วันอาทิตย์ที่ รอว.ทหารบก
๑๓ ก.ย.๕๘ ๑. พ.อ.ดิเรก บงการ
๒. พ.อ.ชีวธันย์ ปิยะศาสตร์ธนา
๓. พ.ท.ปวเรศ วงศ์ขจรสุข
รอว.ทหารเรือ
๔. พล.ร.ท.กฤษฎา เจริญพานิช ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. น.ท.ศรันย์วิทย์ โรจนวิภาต
นรว.
๖. พล.ต.ต.สุรพล พินิจชอบ
วันจันทร์ที่ รอว.ทหารบก
๑๔ ก.ย.๕๘ ๑. พ.อ.สุภโชค ธวัชพีระชัย
๒. พ.อ.อานาจ ศรีมาก
๓. พ.ท.ชาติตระการ เนาว์วิจิตร
รอว.ทหารเรือ
๔. พล.ร.ต.วิโรจน์ ธันวรักษ์กิจ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. น.อ.ไกรสิงห์ แก่นการ
นรว.
๖. พ.ต.อ.พิสิฎฐ โปรยรุ่งโรจน์

ตาแหน่ง
ผอ.กอง ขว.ทบ.
ผบ.นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ.
ผบ.ม.พัน.๒๐ รอ.
รอง จก.ธน.
น.การฝึก กยก.บก.อย.
รอง ผบช.ภ.๔
รอง ผบ.พล.ร.๔
เสธ.บชร.๓
หน.สพ.ทบ.
ผบ.กตอ.กร.
รอง ผบ.ดม.
รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี

หมายเหตุ

หน้า ๘ ใน ๑๕ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – ชื่อ
วันอังคารที่ รอว.ทหารบก
๑๕ ก.ย.๕๘ ๑. พ.อ.วรชัย คุณกมุท
๒. พ.อ.นิมิตต์ สุวรรณรัฐ
๓. พ.ท.ศุภชัย โยคนิตย์
รอว.ทหารเรือ
๔. พล.ร.ต.มนตรี จึงมั่นคง ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. พล.อ.ท.ธนู ปานสุวรรณ
นรว.
๖. พล.ต.ท.พรหมธร ภาตอัต
วันพุธที่ รอว.ทหารบก
๑๖ ก.ย.๕๘ ๑. พ.อ.ดารง สุ่มสังข์
๒. พ.อ.เศรษฐพล เกตุเต็ม
๓. พ.อ.ตรีบดินท์ จิตรีศรีอร่าม
รอว.ทหารเรือ
๔. น.อ.ประกายพฤษ์ ศรีฟูา ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. พล.อ.ต.นิกร ชานาญกุล
นรว.
๖. พ.ต.อ.สุนทร โตรอด

ตาแหน่ง
รอง ผบ.มทบ.๒๑
รอง ผบ.ป.๑ รอ.
ประจา ศร.
ผทค.ทร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผบช.ศ.
รอง ผอ.สทพ.นทพ.
เสธ.จทบ.น.น.
ผบ.พัน.ร.รร.จปร.
เสธ.กทบ.กร.
รอง ผบ.รร.นนก.
รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี

หมายเหตุ

หน้า ๙ ใน ๑๕ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – ชื่อ
วันพฤหัสบดีที่ รอว.ทหารบก
๑๗ ก.ย.๕๘ ๑. พ.อ.มงคล รัตนจันทร์
๒. พ.อ.กุลธวัช ไว้ใจ
๓. พ.ท.กฤชณัท ม่วงมณี
รอว.ทหารเรือ
๔. น.อ.เกรียงไกร ศุภมานพ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. พล.อ.ท.ฌเณศ ชลิตภิรัติ
นรว.
๖. พล.ต.ต.ธวัชชัย ยิ่งเจริญสุข
วันศุกร์ที่ รอว.ทหารบก
๑๘ ก.ย.๕๘ ๑. พ.อ.ประกาศิต อรดี
๒. พ.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์
๓. พ.ท.กิตติพงศ์ จรัณยานนท์
รอว.ทหารเรือ
๔. น.อ.ปนต สุขนิจรัญ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. น.อ.ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล
นรว.
๖. พ.ต.อ.ชูศักดิ์ เตชะรักษ์พงษ์

ตาแหน่ง
ผบ.ช.๒๑
ประจา ขว.ทบ.
หน.ฝกพ.พล.ม.๓
รอง ผบ.พล.นย.
จก.ยศ.ทอ.
ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี
รอง ผบ.มทบ.๒๔
เสธ.จทบ.ป.น.
ผบ.ร.๑๒ พัน.๒ รอ.
รอง ผอ.สงป.สปช.ทร.
รอง ผอ.สกบ.กบ.ทอ.
รอง ผบก.น.๘

หมายเหตุ

หน้า ๑๐ ใน ๑๕ หน้า
วัน เดือน ปี
วันเสาร์ที่
๑๙ ก.ย.๕๘

วันอาทิตย์ที่
๒๐ ก.ย.๕๘

ยศ – ชื่อ
รอว.ทหารบก
๑. พ.อ.ศิริพงษ์ พุ่มพวง
๒. พ.อ.ชาติชาย น้าวแสง
๓. พ.อ.เรืองศักดิ์ แก่นกาจร
รอว.ทหารเรือ
๔. น.อ.ประทีป เมืองนิล ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. พล.อ.ต.สิทธิชัย แก้วบัวดี
นรว.
๖. พล.ต.ต.สุรเดช เด่นธรรม
รอว.ทหารบก
๑. พ.อ.ศุภณัฐ แก้วหิรัญ
๒. พ.อ.เกรียงชัย อนันตศานต์
๓. พ.ท.สมพร โตภาพ
รอว.ทหารเรือ
๔. น.อ.กิติพงษ์ เรืองเดช ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. พล.อ.ต.อนุพงศ์ จันทร์ใย
นรว.
๖. พ.ต.อ.เมธี รักพันธุ์

ตาแหน่ง
ผอ.กสส.สผอ.สส.ทหาร
รอง เสธ.ทน.๑
เสธ.พล.ร.๑๑
ผบ.กรม รปภ.นย.
ผอ.สกป.กร.ทอ.
ผบก.ประจา บช.น.
รอง จก.สก.ทบ.
ผบ.ร.๑๔
ผบ.ร.๒๑ พัน.๑ รอ.
รอง ผบ.ฐท.สข.ทรภ.๒
ผอ.สสร.กบ.ทหาร
รอง ผบก.น.๗

หมายเหตุ

หน้า ๑๑ ใน ๑๕ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – ชื่อ
วันจันทร์ที่ รอว.ทหารบก
๒๑ ก.ย.๕๘ ๑. พล.ต.เยี่ยมชัย บุตรดาวงษ์
๒. พ.อ.กุศล ฤทธิ์เรืองเดช
๓. พ.อ.กิติศักดิ์ ถาวร
รอว.ทหารเรือ
๔. น.อ.ปิยะศักดิ์ นิลนิมิตร ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. พล.อ.ต.เผด็จเกียรติ น้อยพรหม
นรว.
๖. พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์
วันอังคารที่ รอว.ทหารบก
๒๒ ก.ย.๕๘ ๑. พ.อ.ยุทธพงศ์ คงนิล
๒. พ.อ.ชิษณุพงศ์ รอดศิริ
๓. พ.ท.สันติพงศ์ นารี
รอว.ทหารเรือ
๔. น.อ.เกียรติกุล เทียนสุวรรณ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. พล.อ.ต.สุรพล เถาปฐม
นรว.
๖. พ.ต.อ.สุวิทย์ แก้วกัลยา

ตาแหน่ง
ผทค.ทบ.
รอง ผอ.สนข.ขว.ทบ.
ผบ.กรม พัฒนา ๔
ผบ.มว.เรือที่ ๒ กยพ.กร.
ผทค.ทอ.
รอง ผบช.ภ.๑
ผบ.กรมพัฒนา ๑
รอง ผบ.ร.๒ รอ.
ผบ.พัน.ซบร.กรม สน.พล.ม.๒ รอ.
รอง ผอ.สจว.กพร.ทร.
รอง จก.ทสส.ทอ.
รอง ผบก.ศฝต.รร.นรต.

หมายเหตุ

หน้า ๑๒ ใน ๑๕ หน้า
วัน เดือน ปี
วันพุธที่
๒๓ ก.ย.๕๘

ยศ – ชื่อ
รอว.ทหารบก
๑. พ.อ.สุรพงษ์ ดอกไม้
๒. พ.อ.ยงยุทธ ธะประวัติ
๓. พ.อ.สราวุธ เบญจจินดา
รอว.ทหารเรือ
๔. น.อ.ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. น.อ.ไชยวัฒน์ กาศโอสถ
นรว.
๖. พ.ต.อ.สิริชัย สิต ทรัพย์ประเสริฐ
วันพฤหัสบดีที่ รอว.ทหารบก
๒๔ ก.ย.๕๘ ๑. พ.อ.อนุสรรค์ คุ้มอักษร
๒. พ.อ.ธนภัทร นาคชัยยะ
๓. พ.อ.พรรษิษฐ์ สุพรรณชนะบุรี
รอว.ทหารเรือ
๔. น.อ.กฤษณะ กุณฑียะ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. พล.อ.ท.ชัยย์ณรงค์ โพธิ์น้อย
นรว.
๖. พ.ต.อ.ปราโมทย์ อ่อนปาน

ตาแหน่ง
รอง ผบ.จทบ.อ.ต.
รอง ผบ.ศคย.ทบ.
ผบ.พัน.บ.ศบบ.
รอง ผอ.สนผ.ยก.ทร.
รอง เสธ.สพ.ทอ.
ผกก.ปค.๓ บก.ปค.รร.นรต.
ผบ.นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ.
ผบ.รพศ.๓
ผบ.ช.พัน.๔๐๒
รอง เสธ.ทรภ.๓
ปษ.สป.
รอง ผบก.กต.๖

หมายเหตุ

หน้า ๑๓ ใน ๑๕ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – ชื่อ
วันศุกร์ที่ รอว.ทหารบก
๒๕ ก.ย.๕๘ ๑. พ.อ.จาตุรงค์ เชื้อคาฟู
๒. พ.อ.ชัยวัฒน์ บุญธรรมเจริญ
๓. พ.ท.เทวินทร์ ศิริปัญจนะ
รอว.ทหารเรือ
๔. น.อ.ภาณุวัชร กองจินดา ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. น.อ.ณรงค์เวตย์ เรืองจวง
นรว.
๖. พ.ต.อ.โชคชัย งามวงศ์
วันเสาร์ที่ รอว.ทหารบก
๒๖ ก.ย.๕๘ ๑. พล.ต.ดนัย กฤตเมธาวี
๒. พ.อ.สัมพันธ์ เงาศรี
๓. พ.อ.ชูศักดิ์ ธีรากิจ
รอว.ทหารเรือ
๔. น.อ.เกษม หวลบุตตา ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. น.อ.พลวัตร อินทรวิเศษ
นรว.
๖. พล.ต.ต.สมสง่า ชรินทร์

ตาแหน่ง
รอง เสธ.ทภ.๓
รอง ผบ.จทบ.ส.ก.
ผบ.พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.๒ รอ.
รอง ผอ.ศกล.พธ.ทร.
รอง ผอ.สนผ.ทสส.ทอ.
รอง ผบก.น.๘
ผทค.ทบ.
รอง เสธ.ยศ.ทบ.
ผบ.นพค.๔๔ สนภ.๔ นทพ.
รอง เสธ.ทรภ.๓
ผบ.กรม นนอ.รอ.รร.นนก.
ผบก.ภ.จว.ลาพูน

หมายเหตุ

หน้า ๑๔ ใน ๑๕ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – ชื่อ
วันอาทิตย์ที่ รอว.ทหารบก
๒๗ ก.ย.๕๘ ๑. พ.อ.อานนท์ คงสุข
๒. พ.อ.วัชระ สัตยวงศ์ทิพย์
๓. พ.ท.พยัคฆพล คุ้มแสง
รอว.ทหารเรือ
๔. น.อ.ภูมิพันธุ์ นิลกาแหง ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. พล.อ.ท.อภิญญา แตงอ่อน
นรว.
๖. พล.ต.ต.พจน์ บุญมาภาคย์
วันจันทร์ที่ รอว.ทหารบก
๒๘ ก.ย.๕๘ ๑. พ.อ.พร ภิเศก
๒. พ.อ.ชาญพงษ์ ทองสุกแก้ว
๓. พ.อ.ตวงทิพย์ ดิณเวส
รอว.ทหารเรือ
๔. น.อ.ระพีพงษ์ โสวรรณ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. พล.อ.ท.วิเชียร ธรรมาธร
นรว.
๖. พ.ต.อ.เอกราช ลิ้มสังกาศ

ตาแหน่ง
รอง ผอ.สนข.ขว.ทบ.
รอง ผอ.สวท.รร.จปร.
ผบ.ม.พัน.๑๔
นายทหารปฏิบัติราชการพิเศษ กพ.ทร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผบก.ภ.จว.นครปฐม
รอง ผบ.รร.สธ.ทบ.
เสธ.จทบ.ส.ร.
ผบ.ช.พัน.คมศ.
รอง ผอ.ศสท.สปช.ทร.
ผบ.รร.นนก.
รอง ผบก.ทล.

หมายเหตุ

หน้า ๑๕ ใน ๑๕ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – ชื่อ
วันอังคารที่ รอว.ทหารบก
๒๙ ก.ย.๕๘ ๑. พล.ต.ธนวัฒน์ วุฑฒิชาติ
๒. พ.อ.บัญชา ดุริยพันธ์
๓. พ.อ.ฐิติศักดิ์ สมทัศน์
รอว.ทหารเรือ
๔. น.อ.เลอศักดิ์ คชนันทน์ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. น.อ.ชนะยุทธ รัตนกาล
นรว.
๖. พล.ต.ต.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร
วันพุธที่ รอว.ทหารบก
๓๐ ก.ย.๕๘ ๑. พ.อ.สุขุม สุขศรี
๒. พ.อ.เดชนิธิศ เหลืองงามขา
๓. พ.ท.เฉลิมพล ศรีทะ
รอว.ทหารเรือ
๔. น.อ.เกียรติกูล สุวรรณ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. พล.อ.ท.ธีรฉัตร์ กระโจมแก้ว
นรว.
๖. พ.ต.อ.วิกรานต์ รามโกมุท

ตาแหน่ง
ผทค.บก.ทท.
รอง ผบ.จทบ.ช.ร.
รอง จก.สห.ทบ.
ผบ.กรม ร.๑ พล.นย.
รอง ผอ.สกบ.กบ.ทอ.
ผบก.ตม.๖
รอง เสธ.รร.จปร.
รอง ผอ.สตน.กห.
ผบ.พัน.กรม นนร.รอ.รร.จปร.
ผบ.สนบ.กบร.กร.
รอง ผบ.คปอ.
ผกก.ปค.๒ บก.ปค.รร.นรต.
ตรวจถูกต้อง
พ.อ.มานพ แฝดกลาง
(มานพ แฝดกลาง)
รอป.รอ.และ รรก.ผอ.กลาง.สนผ.รอ.
ส.ค.๕๘

หมายเหตุ

