คำสั่งกรมรำชองครักษ์
(เฉพำะ)
ที่ ๘๐๔/๕๙
เรื่อง ให้รำชองครักษ์เวรและนำยตำรวจรำชสำนักเวร
ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช ฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร
-------------------------อำศั ย อ ำนำจตำมพระรำชบั ญ ญั ติ รำชองครัก ษ์ พ.ศ.๒๔๘๐ พระรำชบั ญ ญั ติ น ำยต ำรวจ
รำชส ำนั ก พ.ศ.๒๔๙๕ และพระรำชบั ญ ญั ติกำรถวำยควำมปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๗ จึงให้ รำชองครักษ์ เวร
และนำยต ำรวจรำชส ำนั ก เวร ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ เ วรประจ ำพระองค์ ส มเด็ จ พระบรมโอรสำธิ ร ำช ฯ
สยำมมกุฎรำชกุมำร ประจำเดือน ก.ค.๕๙ ตำมรำยชื่อแนบท้ำยคำสั่งนี้
ทั้งนี้ ให้ไปรำยงำนตัวที่ อำคำร ๔ พระที่นั่งอัมพรสถำน ถ.ศรีอยุธยำ แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพ ฯ หรือ พระตำหนั กที่ป ระทับ ๙๐๔ หน่วยบินเดโชชัย ๓ ดอนเมือง ถ.พหลโยธิน แขวงสนำมบิน
เขตดอนเมือง กรุงเทพ ฯ เวลำ ๑๒๐๐ ของวันปฏิบัติห น้ำที่ และปฏิบัติห น้ำที่ ตั้งแต่เวลำ ๑๔๐๐ ถึงเวลำ
๑๔๐๐ ของวัน รุ่ งขึ้ น ถ้ ำหำกผู้ ใดไม่ ส ำมำรถปฏิ บั ติ ห น้ ำที่ เวรดั งกล่ ำวได้ ให้ สป.,บก.ทท.,ทบ.,ทร.,ทอ.
และ สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ซึ่งเป็นหน่วยต้นสังกัดของผู้นั้น จัดรำชองครักษ์เวรหรือนำยตำรวจรำชสำนักเวร
ผู้ อื่ น ไปปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ แ ทน แล้ ว แจ้ ง ให้ สนง.ฝสธ.ประจ ำพระองค์ ส มเด็ จ พระบรมโอรสำธิ ร ำช ฯ
สยำมมกุฎรำชกุมำร (โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๘๒๕) และ รอ. (๐ ๒ ๒๘๓ ๒๓๘๐ – ๓) ทรำบล่วงหน้ำก่อนกำหนด
เข้ำเวรไม่น้อยกว่ำ ๒ วัน
กำรแต่ งกำย เครื่ อ งแบบปกติ ค อแบะและปกติ ข ำว กระบี่ ถุ งมื อ หมวกทรงหม้ อ ตำล
ทั้งนี้ ให้รำชองครักษ์เวร และนำยตำรวจรำชสำนักเวรทุกนำย และทุกชั้นยศติดป้ำยชื่อ (ซึ่งทำด้วยโลหะสีดำ
ขนำดกว้ำง ๒ ซม.ยำว ๗.๕ ซม. ตำมระเบียบ กห.ว่ำด้วยป้ำยชื่อติดเครื่องแบบ พ.ศ.๒๕๒๑) ที่กึ่งกลำงเหนือ
กระเป๋ ำ ของเสื้ อ ด้ ำ นขวำของเครื่ อ งแบบดั ง กล่ ำ ว หำกมี ก ำรเปลี่ ย นแปลงในเรื่ อ งกำรแต่ ง กำย
หรือเปลี่ยนแปลงกำหนดวันปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์ รอ.จะแจ้งให้ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ทรำบโดยตรง
อนึ่ ง ใน กำรเดิ น ท ำงไป ป ฏิ บั ติ ห น้ ำที่ ให้ แต่ ง เครื่ อ งแบ บ ป กติ ค อพั บ แขน ยำว
(ทร., ทอ.ใช้เครื่องแบบปกติคอพับแขนยำวอินทรธนูอ่อน หมวกทรงหม้อตำล)
สั่ง ณ วันที่

๘

มิถุนำยน

พ.ศ.๒๕๕๙

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

บัญชีรายชื่อราชองครักษ์เวร และนายตารวจราชสานักเวร
ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช ฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร
ประกอบคำสั่ง รอ.(เฉพำะ) ที่ ๘๐๔/๕๙ ลง ๘ มิ.ย.๕๙
วัน เดือน ปี
วันศุกร์ที่
๑ ก.ค.๕๙

ยศ - นำม
รอว.ทหำรบก
๑. พล.อ.ณัศพล กันตะปีติ
๒. พล.ท.พันลึก สุวรรณทัต
๓. พล.ต.กนิษฐ์ ชำญปรีชญำ
๔. พล.ต.กิติศักดิ์ มำระเนตร์
๕. พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตำนนท์
๖. พ.อ.มนัส แถบทอง
๗. พ.อ.กัณฑ์ชัย ประจวบอำรีย์
๘. พ.อ.อัศวิน บุนนำค
รอว.ทหำรเรือ
๙. พล.ร.อ.ฉัตรชัย ทัตตะวร ร.น.
๑๐. พล.ร.ต.สมหมำย วงษ์จันทร์ ร.น.
๑๑. พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร ร.น.
๑๒. น.อ.พิสิษฐ์ จินตโกศลวิทย์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๓. พล.อ.อ.ชูชำติ บุญชัย
๑๔. พล.อ.ท.ถำวรวัฒน์ จันทนำคม
๑๕. พล.อ.ต.เฉลิมวงษ์ กีรำนนท์
๑๖. น.อ.ธนัญชัย พึ่งทัศน์
นรว.
๑๗. พล.ต.ท.เดชำ บุตรน้ำเพชร
๑๘. พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย
๑๙.พล.ต.ต.ธนำ ชูวงศ์
๒๐. พ.ต.อ.จิระศักดิ์ มีสัทธรรม

ตำแหน่ง
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ผทค.พิเศษ สป.
ผบ.ขกท.
ผทค.ทบ.
ผบ.บชร.๓
รอง ผอ.สชต.ชด.ทหำร
รอง ผบ.พล.๑ รอ.
รอง ผบ.ร.๓๑ รอ.
รอพ.
รอง เสธ.กร.
ผชก.สนผ.กห.
หก.กปค.รร.นย.ศฝ.นย.
รอง เสธ.ทหำร
รอง หน.คณะ ฝสธ.ประจำ ผบช.
ผบ.ดม.
ผบ.กรม ทย.รอ.อย.
ผบช.สงป.
รอง ผบช.สทส.
รอง ผบช.ภ.๑
รอง ผบก.ปส.๑

หน้ำ ๑ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

หน้ำ ๒ ใน ๓๑ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ - นำม
วันเสำร์ที่ รอว.ทหำรบก
๒ ก.ค.๕๙ ๑. พล.อ.สมชำย ยังพิทักษ์
๒. พล.ท.ณัฐพล นำคพำณิชย์
๓. พล.ท.ณภัทร สุขจิตต์
๔. พล.ท.สรชัช วรปัญญำ
๕. พล.ต.กนก ภู่ม่วง
๖. พ.อ.เจนยุทธ ศิริปุณย์
๗. พ.อ.ปริญญ รื่นภำควุฒิ
รอว.ทหำรเรือ
๘. พล.ร.อ.ศุภพงษ์ ศิริสนธิ ร.น.
๙. พล.ร.ท.ธีร์ อุปนิสำกร ร.น.
๑๐. พล.ร.ต.สุชำติ ไชยหำญ ร.น.
๑๑. พล.ร.ต.จงกล มีสวัสดิ์ ร.น.
๑๒. น.อ.สมำน ขันธพงษ์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๓. พล.อ.อ.นิทัศน์ ศิริมำศ
๑๔. พล.อ.ต.ชลิต รัมมะวำส
๑๕. น.อ.อำทิตย์ อู่วิเชียร
๑๖. น.อ.จิรภัทร์ ปี่ทอง
นรว.
๑๗. พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย
๑๘. พล.ต.ต.จำรุวัฒน์ ไวศยะ
๑๙. พล.ต.ต.ทรงธรรม อัลภำชน์
๒๐. พ.ต.อ.ชัช สุกแก้วณรงค์

ตำแหน่ง
ผทค.พิเศษ ทบ.
จก.ยบ.ทบ.
ผทค.พิเศษ สป.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผบ.มทบ.๒๙
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ ศบบ.
รอง ผบ.ร.๑ รอ.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผทค.ทร.
หน.ฝสธ.ประจำ ผช.ผบ.ทร.
ผบ.ศฝท.ยศ.ทร.
หน.คณะ ฝสธ.ประจำ ผบช.
จก.ชย.ทอ.
เสธ.รร.กำรบิน
ผบ.ฝูง ๖๐๒ รอ.บน.๖
ผบช.ภ.๑
รอง ผบช.น.
รอง ผบช.ภ.๕
รอง ผบก.รน.

หมำยเหตุ

หน้ำ ๓ ใน ๓๑ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ - นำม
วันอำทิตย์ที่ รอว.ทหำรบก
๓ ก.ค.๕๙ ๑. พล.อ.ชนะทัพ อินทำมระ
๒. พล.ท.ถกลเกียรติ นวลยง
๓. พล.ต.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ
๔. พล.ต.ณัฐวัฒน์ อัคนิบุตร
๕. พล.ต.คธำยุทธ์ เสำวคนธ์
๖. พ.อ.กุศล อุปลำนนท์
๗. พ.อ.นวกร สงวนศักดิ์โยธิน
๘. พ.อ.เจริญชัย หินเธำว์
รอว.ทหำรเรือ
๙. พล.ร.อ.พลเดช เจริญพูล ร.น.
๑๐. พล.ร.ต.สมภพ สุวิทยำลังกำร ร.น.
๑๑. พล.ร.ต.วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ร.น.
๑๒. น.อ.กนก กระหม่อมทอง ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๓. พล.อ.ท.สุรสิทธิ์ ปัญญำอุทัย
๑๔. พล.อ.ต.แอร์บูล สุทธิวรรณ
๑๕. น.อ.นฤพล จักรกลม
๑๖. น.อ.เสกสรร คันธำ
นรว.
๑๗. พล.ต.อ.ศรีวรำห์ รังสิพรำหมณกุล
๑๘. พล.ต.ท.ธเนตร์ พิณเมืองงำม
๑๙. พล.ต.ต.ชวลิต ประสพศิลป
๒๐. พ.ต.อ.ชำญศิริ สุขรวย

ตำแหน่ง
ผทค.พิเศษ ทบ.
จก.ยศ.ทบ.
รอง มทน.๒
ผทค.ทบ.
รอง จก.กพ.ทบ.
รอง จก.ขส.ทบ.
ผบ.ปตอ.๑
รอง ผบ.พล.ร.๒ รอ.
ปษ.พิเศษ ทร.
รอง ผบ.ทรภ.๒
ผบ.กบฮ.กร.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
หน.ฝสธ.ประจำ ผบ.ทอ.
ผอ.สบง.สปช.ทอ.
รอง จก.สบ.ทอ.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทอ.
รอง ผบ.ตร.
ผบช.ภ.๒
ผบก.ภ.จว.เลย
รอง ผบก.ทล.

หมำยเหตุ

หน้ำ ๔ ใน ๓๑ หน้ำ
วัน เดือน ปี
วันจันทร์ที่
๔ ก.ค.๕๙

ยศ - นำม
รอว.ทหำรบก
๑. พล.อ.ธวัช สุกปลั่ง
๒. พล.ท.เฉลิมเกียรติ พนำเวศร์
๓. พล.ต.สันต์ชัย เกิดสวัสดิ์
๔. พล.ต.วรพล วิศรุตพิชญ์
๕. พ.อ.ปริทัศน์ ตรีกำลนนท์
๖. พ.อ.ไกรภพ ไชยพันธุ์
๗. พ.อ.พงศกร อำจสัญจร
๘. พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว
รอว.ทหำรเรือ
๙. พล.ร.อ.สมศักดิ์ วำณิชย์เจริญ ร.น.
๑๐. พล.ร.ท.รังสรรค์ โตอรุณ ร.น.
๑๑. พล.ร.ต.กำญจน์ ดีอุบล ร.น.
๑๒. น.อ.เกรียง ชุณหชำติ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๓. พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง
๑๔. พล.อ.ท.เชิดพงศ์ เอี่ยมสมุทร
๑๕. พล.อ.ต.โอภำส เวชยำปกรณ์
๑๖. พล.อ.ต.กฤษดำ จันทร์อินทร์
นรว.
๑๗. พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษำ
๑๘. พล.ต.ท.นเรศ นันทโชติ
๑๙. พล.ต.ต.ปรัชญ์ชัย ใจชำญสุขกิจ
๒๐. พล.ต.ต.ทัตธงสักก์ ภู่พันธัชสีห์

ตำแหน่ง
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผอ.สวท.รร.จปร.
ผบ.พล.ร.๕
ผอ.กอง ขว.ทบ.
ผบ.ป.๒ รอ.
รอง เสธ.พล.๑ รอ.
รอง ผบ.ร.๑๕๒
ผทค.พิเศษ ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง จก.ขว.ทร.
เสธ.กดน.กร.
ผบ.ทอ.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผทค.ทอ.
ผบ.ศบพ.
ที่ปรึกษำ
รอง จตช.
ผบก.ภ.จว.สมุทรสงครำม
ผบก.ภ.จว.สตูล

หมำยเหตุ

หน้ำ ๕ ใน ๓๑ หน้ำ
วัน เดือน ปี
วันอังคำรที่
๕ ก.ค.๕๙

ยศ - นำม
รอว.ทหำรบก
๑. พล.อ.ชวลิต ชุนประสำน
๒. พล.ท.ธนกร จงอุตส่ำห์
๓. พล.ท.มนัส หนูวัฒนำ
๔. พล.ต.ชัยวัฒน์ จำรัส
๕. พ.อ.พงศ์เทพ แก้วไชโย
๖. พ.อ.ประพล บุญมำกุล
๗. พ.อ.สุขสรรค์ หนองบัวล่ำง
รอว.ทหำรเรือ
๘. พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ร.น.
๙. พล.ร.ท.พิสุทธิ์ ไข่สุวรรณ ร.น.
๑๐. พล.ร.ต.ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ร.น.
๑๑. น.อ.ทศพล ผลดี ร.น.
๑๒. น.อ.ศักรภพน์ ประจักษ์ศุภนิติ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๓. พล.อ.อ.นพดล นุ่มศิริ
๑๔. พล.อ.ท.อำพล อิ่มบัว
๑๕. พล.อ.ต.ธรินทร์ ปุณศรี
๑๖. น.อ.ชำนนท์ มุ่งธัญญำ
นรว.
๑๗. พล.ต.ท.ปิยะ อุทำโย
๑๘. พล.ต.ต.ศุภเศรษฐ์ โชคชัย
๑๙. พล.ต.ต.ฐำกูร นัทธีศรี
๒๐. พ.ต.อ.ศุภกิจ ต่อบุญ

ตำแหน่ง
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผบ.วทบ.
รอง ผอ.สวส.ขว.ทหำร
ผอ.กวพ.ศอว.ศอพท.
รอง ผบ.พล.ร.๒ รอ.
ผบ.กร.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผบ.กบร.กร.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
เสธ.กรม สห.ทร.
ผทค.พิเศษ สป.
รอง เสธ.ทอ.
ผอ.สนผ.ขว.ทอ.
รอง ผอ.สนผ.ยก.ทอ.
ผบช.สง.ก.ตร.
ผบก.ปอท.
ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมรำช
ผกก.สน.ดุสิต

หมำยเหตุ

หน้ำ ๖ ใน ๓๑ หน้ำ
วัน เดือน ปี
วันพุธที่
๖ ก.ค.๕๙

ยศ – นำม
รอว.ทหำรบก
๑. พล.อ.ไชยพร รัตแพทย์
๒. พล.ท.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
๓. พล.ต.ทัตเทพ รอดจิตต์
๔. พล.ต.จักรกฤษณ์ ตั้งจิตตำภรณ์
๕. พล.ต.สนิธชนก สังขจันทร์
๖. พ.อ.อำนวย แย้มผกำ
รอว.ทหำรเรือ
๗. พล.ร.อ.ธรำธร ขจิตสุวรรณ ร.น.
๘. พล.ร.ท.อรุณ ทองแท้ ร.น.
๙. น.อ.ชำติชำย ทองสะอำด ร.น.
๑๐. น.อ.สมพงษ์ ศรอำกำศ ร.น.
๑๑. น.อ.กลิน ยังรอต ร.น.
๑๒. น.อ.อภิชำติ แก้วดวงเทียน ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๓. พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่ำง
๑๔. พล.อ.ท.วันชัย นุชเกษม
๑๕. พล.อ.ต.อนุชิต แก้วประสพ
๑๖. น.อ.เกตุไผท ศรีบุญญเกษ
นรว.
๑๗. พล.ต.ท.วิสนุ ปรำสำททองโอสถ
๑๘. พล.ต.ต.พลศักดิ์ บรรจงศิริ
๑๙. พล.ต.ต.บุญลือ กอบำงยำง
๒๐. พล.ต.ต.นิติพงศ์ เนียมน้อย

ตำแหน่ง
ผทค.พิเศษ สป.
มทภ.๑
ผทค.ทบ.
ผทค.สป.
ผบ.มทบ.๑๑
ผบ.กรม นนร.รอ.รร.จปร.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง ผอ.สนผ.กบ.ทร.
ผบ.กรม สอ.๑ สอ.รฝ.
รอง ผอ.กวสท.ฝวก.ยศ.ทร.
รอง เสธ.กลน.กร.
เสธ.ทอ.
จก.กบ.ทอ.
จก.สก.ทอ.
รอง ผอ.สวฝ.ยก.ทหำร
ผบช.สนง.สกพ.
รอง จตร.(สบ ๗)
รอง ผบช.ภ.๔
ผบก.สตม.๖

หมำยเหตุ

หน้ำ ๗ ใน ๓๑ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันพฤหัสบดีที่ รอว.ทหำรบก
๗ ก.ค.๕๙ ๑. พล.อ.เดชำ ปุญญบำล
๒. พล.ท.ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้ำ
๓. พล.ท.สมโภชน์ วังแก้ว
๔. พล.ต.วิรชั ช์ กมลศิลป์
๕. พล.ต.ชวลิต พงษ์พิทักษ์
๖. พล.ต.ศักดำ เนียมคำ
๗. พ.อ.ภูมิจิตช์ ภูธรใจ
๘. พ.อ.นรภัทร กังวำลไกล
รอว.ทหำรเรือ
๙. พล.ร.อ.ณะ อำรีนิจ ร.น.
๑๐. พล.ร.ต.ช่อฉัตร กระเทศ ร.น.
๑๑. น.อ.ปรำโมทย์ เสริมสัย ร.น.
๑๒. น.อ.ณัฐพงศ์ ปำนโสภณ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๓. พล.อ.อ.สุทธิพงษ์ อินทรียงค์
๑๔. พล.อ.ต.จิรวัฒน์ มูลศำสตร์
๑๕. พล.อ.ต.แมน ศีตะจิตต์
๑๖. น.อ.พิชิตไชย สุรกิจพิพัฒน์
นรว.
๑๗. พล.ต.ท.ศักดำ เตชะเกรียงไกร
๑๘. พล.ต.ต.เมธี กุศลสร้ำง
๑๙. พล.ต.ต.ทรงพล วัธนะชัย
๒๐. พ.ต.อ.คมศักดิ์ สุมังเกษตร

ตำแหน่ง
ผทค.พิเศษ สป.
ผบ.นสศ.
ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
สำนักงำนผู้บังคับบัญชำ ทบ.
ผบ.มทบ.๔๒
ผบ.มทบ.๑๖
ผทค.ทบ.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ ศบบ.
รอง ผอ.กกพ.ทภ.๑
ผบ.ทร.
รอง จก.ยศ.ทร.
เสธ.กบร.กร.
ผอ.กจล.ศยร.ยศ.ทร.
ผบ.คปอ.
รอง ผบ.อย.
ผชก.ทอ.
ผอ.กยก.บก.คปอ.
ผบช.รร.นรต.
รอง ผบช.ภ.๑
ผบก.น.๖
รอง ผบก.น.๒

หมำยเหตุ

หน้ำ ๘ ใน ๓๑ หน้ำ
วัน เดือน ปี
วันศุกร์ที่
๘ ก.ค.๕๙

ยศ – นำม
รอว.ทหำรบก
๑. พล.อ.หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ
๒. พล.ท.บัญชำ ทองวิลัย
๓. พล.ท.พัฒนำ มำตร์มงคล
๔. พล.ต.เกื้อกูล อินนำจักร์
๕. พล.ต.บุญยืน อินกว่ำง
๖. พ.อ.จิรวัฒน์ นำคะรัตน์
๗. พ.อ.ปรีชำ ศิริไพบูลย์
๘. พ.อ.ธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล
รอว.ทหำรเรือ
๙. พล.ร.ท.ธำนินทร์ ลิขิตวงศ์ ร.น.
๑๐. พล.ร.ต.ทรงวุฒิ บุญอินทร์ ร.น.
๑๑. น.อ.อิทธิพันธ์ กวินเฟื่องฟูกุล ร.น.
๑๒. น.อ.จักรชัย น้อยหัวหำด ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๓. พล.อ.อ.สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์
๑๔. พล.อ.ต.ไกรสร จันทร์เรือง
๑๕. พล.อ.ต.ถำวร ศิริสัมพันธ์
๑๖. น.อ.เฉลำ ทองแก้ว
นรว.
๑๗. พล.ต.ต.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์
๑๘. พล.ต.ต.พงษ์พันธุ์ วรรณภักตร์
๑๙. พล.ต.ต.เจริญ ศรีศศลักษณ์
๒๐. พล.ต.ต.กฤษณะ ทรัพย์เดช

ตำแหน่ง
ผบ.นทพ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง มทภ.๔
ผบ.มทบ.๓๑
ผบ.ม.๕ รอ.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ ศบบ.
เสธ.พล.๑ รอ.
จก.สพ.ทร.
จก.สบ.ทร.
ผบ.กรม รพศ.๑ นสร.กร.
ผบ.กรม สห.ทร.
ปธ.คปษ.ทอ.
รอง ปช.ทหำร
เสธ.คปอ.
รอง ผบ.ศบพ.
รอง ผบช.น.
ผบก.คพ.
ผบก.อก.บช.ส.
ผบก.ภ.จว.นครปฐม

หมำยเหตุ

หน้ำ ๙ ใน ๓๑ หน้ำ
วัน เดือน ปี
วันเสำร์ที่
๙ ก.ค.๕๙

ยศ – นำม
รอว.ทหำรบก
๑. พล.อ.ปรำกำร ชลยุทธ
๒. พล.ท.สสิน ทองภักดี
๓. พล.ต.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข
๔. พล.ต.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์
๕. พล.ต.ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล
๖. พ.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี
๗. พ.อ.ประกำศิต สำคุณ
๘. พ.อ.ประมวล จันทร์ศรี
รอว.ทหำรเรือ
๙. พล.ร.ท.สนธยำ น้อยฉำยำ ร.น.
๑๐ พล.ร.ท.พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย ร.น.
๑๑. พล.ร.ท.พิเชฐ ตำนะเศรษฐ ร.น.
๑๒. พล.ร.ต.เดชดล ภูส่ ำระ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๓. พล.อ.อ.ถำวร มณีพฤกษ์
๑๔. พล.อ.ท.ชวรัตน์ มำรุ่งเรือง
๑๕. พล.อ.ต.สฤษดิ์พร สุนทรกิจ
๑๖. น.อ.วัลลภ ประสงค์กิจ
นรว.
๑๗. พล.ต.ท.ชนสิษฎ์ วัฒนวรำงกูร
๑๘. พล.ต.ต.ชำญ วิมลศรี
๑๙. พล.ต.ต.ธิติ แสงสว่ำง
๒๐. พ.ต.อ.อังกูร คล้ำยคลึง

ตำแหน่ง
รอง เสธ.ทหำร
รอง เสธ.ทบ.
ผบ.มทบ.๓๑๐
ผบ.พล.ร.๑๕
ผบ.ศบบ.
รอง ผบ.พล.๑ รอ.
ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
ผอ.กอง รร.จปร.
รอพ.
รอง เสธ.ทร.
จก.ยศ.ทร.
หน.ฝสธ.ประจำ รอง ผบ.ทร.
รอง ผบ.ทสส.
รอง เสธ.ทอ.
ผอ.สจว.ศอว.ทอ.
ผอ.กสค.สก.ทอ.
ผบช.ภ.๖
รอง ผบช.ก
ผบก.ภ.จว.สระบุรี
รอง ผบก.ปคม.

หมำยเหตุ

หน้ำ ๑๐ ใน ๓๑ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันอำทิตย์ที่ รอว.ทหำรบก
๑๐ ก.ค.๕๙ ๑. พล.อ.สุรสิทธิ์ ถำวร
๒. พล.ท.เรืองศักดิ์ สุวรรณนำคะ
๓. พล.ต.ชัชชัย ภัทรนำวิก
๔. พล.ต.บุญชู กลิ่นสำคร
๕. พ.อ.เฉลิมชัย ไชยสวัสดิ์
๖. พ.อ.ธีรพล ประทีปอุษำนนท์
๗. พ.อ.ไพบูลย์ พุ่มพิเชฎฐ์
๘. พ.อ.ณัฏฐพงศ์ อัศวินวงศ์
รอว.ทหำรเรือ
๙. พล.ร.อ.พัลลภ ตมิศำนนท์ ร.น.
๑๐. พล.ร.ท.พัชระ พุ่มพิเชฎฐ์ ร.น.
๑๑. พล.ร.ต.ศิริพงศ์ สุขเกษม ร.น.
๑๒. น.อ.วรพล จันทมำศ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๓. พล.อ.ท.ไกรพล ยั่งยืน
๑๔. พล.อ.ต.มำนัต วงษ์วำทย์
๑๕. พล.อ.ต.นรำธิป คำระกำย
๑๖. น.อ.ฐำกูร นำครทรรพ
นรว.
๑๗. พล.ต.ท.ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษำ
๑๘. พล.ต.ท.ชยุต ธนทวีรัชต์
๑๙. พล.ต.ต.นิพนธ์ เจริญผล
๒๐. พล.ต.ต.นิตินันท์ เพชรบรม

ตำแหน่ง
ปษ.สปท.
มทน.๔
รอง ผบ.ศตก.
ผทค.ทบ.
รอง ผบ.รร.สพศ.ศสพ.
ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
รอง เสธ.พล.ปตอ.
รอง ผบ.ร.๑๑๑
เสธ.ทร.
จก.ยก.ทร.
ผชก.ทร.
ผอ.กวอย.ฝศษ.รร.นร.
จก.กพ.ทหำร
รอง จก.ยก.ทอ.
ผช.ผอ.สนผ.กห.
ผอ.กกร.สกป.กร.ทอ.
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
จตร.(หน.จตร.)
รอง ผบช.น.
ผบก.น.๒

หมำยเหตุ

หน้ำ ๑๑ ใน ๓๑ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ - นำม
วันจันทร์ที่ รอว.ทหำรบก
๑๑ ก.ค.๕๙ ๑. พล.อ.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ด้ง
๒. พล.ท.ณัฐ อินทรเจริญ
๓. พล.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์
๔. พล.ต.ภัทรวรรธ คงพันธุ์
๕. พล.ต.นิตินัย ภีมะโยธิน
๖. พล.ต.ธรรมนูญ วิถี
๗. พ.อ.วีระพงษ์ ศรีรัตน์
๘. พ.อ.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์
รอว.ทหำรเรือ
๙. พล.ร.อ.ไกรวุธ วัฒนธรรรม ร.น.
๑๐. พล.ร.ต.ไชยนันท์ นันทวิทย์ ร.น.
๑๑. น.อ.ประสำทพร สำทรสวัสดิ์ ร.น.
๑๒. น.อ.คมพันธ์ อุปลำนนท์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๓. พล.อ.อ.วรฉัตร ธำรีฉัตร
๑๔. พล.อ.ต.วีรพงษ์ นิลจินดำ
๑๕. น.อ.ตำกเพชร พินพันธุ์
๑๖. น.อ.วสุ มโนสิทธิศักดิ์
นรว.
๑๗. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดำ
๑๘. พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์
๑๙. พล.ต.ต.รัษฎำกร ยิ่งยง
๒๐. พล.ต.ต.พชร บุญญสิทธิ์

ตำแหน่ง
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง เสธ.ทบ.
มทน.๑
ผทค.บก.ทท.
ผบ.พล.ม.๓
ผบ.พล.ร.๙
ผบ.ป.๗๑
รอง ผบ.พล.ร.๗
ผช.ผบ.ทร.
รอง จก.ขว.ทหำร
เสธ.กฟก.๒ กร.
ผบ.กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
จร.ทั่วไป
รอง จก.กพ.ทอ.
ฝสธ.ศปอ.คปอ.
ผบ.บน.๖
ผบ.ตร.
ผบช.สทส.
รอง ผบช.สพฐ.ตร.
ผบก.ภ.จว.รำชบุรี

หมำยเหตุ

หน้ำ ๑๒ ใน ๓๑ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ - นำม
วันอังคำรที่ รอว.ทหำรบก
๑๒ ก.ค.๕๙ ๑. พล.อ.สุทัศน์ กำญจนำนนท์กุล
๒. พล.อ.ธีรชัย นำควำนิช
๓. พล.ท.เจิดวุธ ครำประยูร
๔. พล.ต.เมธี พยอมหอม
๕. พล.ต.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์
๖. พ.อ.ณัฐพงษ์ เพรำแก้ว
๗. พ.อ.กันตพจน์ เศรษฐำรัศมี
๘. พ.ท.ปกรณ์กิตติ์ คงประดิษฐ์ธร
รอว.ทหำรเรือ
๙. พล.ร.อ.พังพล ศิริสังข์ไชย ร.น.
๑๐. พล.ร.ท.ภัฏ เพียรเกำะ ร.น.
๑๑. พล.ร.ต.ประดิษฐ สำอำงค์อินทร์ ร.น.
๑๒. น.อ.ปริทรรศน์ ชำตะสิงห์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๓. พล.อ.อ.ศิวเกียรติ์ ชเยมะ
๑๔. พล.อ.ต.วงศกร เปำโรหิตย์
๑๕. น.อ.สมควร รักดี
๑๖. น.อ.เสกสัณน์ ไชยมำตย์
นรว.
๑๗. พล.ต.อ.ปัญญำ มำเม่น
๑๘. พล.ต.ต.ธนพล สนเทศ
๑๙. พล.ต.ต.วัลลภ ประทุมเมือง
๒๐. พล.ต.ต.เสริมคิด สิทธิชยั กำนต์

ตำแหน่ง
รอพ.
ผบ.ทบ.
ผบ.วสท.สปท.
ผทค.ทบ.
ผทค.ทบ.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ ยศ.ทบ.
รอง ผบ.พล.ม.๒ รอ.
ผบ.ร.๑ พัน.๑ รอ.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง จก.ยศ.ทร.
ผอ.กอส.สนผ.สสท.ทร.
รอง ปล.กห.
รอง ผบ.อย.
รอง เสธ.อย.
ผอ.กปพ.สยป.ยก.ทอ.
ที่ปรึกษำ
รอง ผบช.น.
รอง ผบช.ศตช.
ผบก.รท.

หมำยเหตุ

หน้ำ ๑๓ ใน ๓๑ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ - นำม
วันพุธที่
รอว.ทหำรบก
๑๓ ก.ค.๕๙ ๑. พล.อ.ไพรัช โพธิ์อุบล
๒. พล.ท.ชำติชำย ขันสุวรรณ
๓. พล.ต.นภดล ขันตยำภรณ์
๔. พล.ต.ฐิติพล ไวยพจน์
๕. พ.อ.ปนิวัธน์ ทรัพย์รุ่งเรือง
๖. พ.อ.รวิศ รัชตะวรรณ
๗. พ.อ.ชำลี ไกรอำบ
๘. พ.ท.จักรพล แสนสืบ
รอว.ทหำรเรือ
๙. พล.ร.ท.ธำนี ผุดผำด ร.น.
๑๐. พล.ร.ต.ชุมศักดิ์ นำควิจิตร ร.น.
๑๑. พล.ร.ต.มำศพันธุ์ ถำวรำมร ร.น.
๑๒. น.อ.พิสิษฐ์ ทองดีเลิศ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๓. พล.อ.ต.ทรงพล แจ้งสี
๑๔. พล.อ.ต.รัชชำพงษ์ สมนำม
๑๕. น.อ.สุระ ไชโย
๑๖. น.อ.อมฤต กนกแก้ว
นรว.
๑๗. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก
๑๘. พล.ต.ต.สุธีร์ เนรกัณฐี
๑๙. พล.ต.ต.ธนำยุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
๒๐. พล.ต.ต.อุทำสิน ฤทธิ์เรืองเดช

ตำแหน่ง
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.บก.ทท.
ฝสธ.ประจำ ปล.กห.
ผอ.กมซ.สอซ.สนผ.กห.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ มทบ.๑๑
เสธ.มทบ.๑๒
ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ.
รอง ผบ.กร.
จก.กง.ทร.
หน.ฝศษ.รร.นร.
รอง ผบ.กบฮ.กร.
ผบ.ศฮพ.
ผบ.รร.กำรบิน
รอง ผอ.สกป.กร.ทอ.
ผบ.บน.๕๖
ผบช.สพฐ.ตร.
รอง ผบช.น.
รอง ผบช.ภ.๗
ผบก.น.๗

หมำยเหตุ

หน้ำ ๑๔ ใน ๓๑ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ - นำม
วันพฤหัสบดีที่ รอว.ทหำรบก
๑๔ ก.ค.๕๙ ๑. พล.อ.สิงหศักดิ์ อุทัยมงคล
๒. พล.ท.สุรเดช เฟื่องเจริญ
๓. พล.ท.โชติอนันต์ปรีชำ ทรัพย์หิรัญ
๔. พล.ต.ธรำกร ธรรมวินทร
๕. พ.อ.ชลิต พวงมำลีประดับ
๖. พ.อ.วรเทพ บุญญะ
๗. พ.อ.วรุตม์ ประเทืองทิน
๘. พ.ท.ณัฐพงศ์ บัวจันทร์
รอว.ทหำรเรือ
๙. พล.ร.ท.นิเวช บุตรศรี ร.น.
๑๐. พล.ร.ต.พงศกร กุวำนนท์ ร.น.
๑๑. น.อ.ปำรัช รัตนไชยพันธ์ ร.น.
๑๒. น.อ.สรณรรถ สนธิไทย ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๓. พล.อ.อ.เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว
๑๔. พล.อ.ต.พีระพล แก้วมณีโชติ
๑๕. พล.อ.ต.อดินันท์ จำรยะพันธุ์
๑๖. น.อ.สฤษฏ์ วุทธีรพล
นรว.
๑๗. พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์
๑๘. พล.ต.ต.สมชำย เกำสำรำญ
๑๙. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่ำง
๒๐. พ.ต.อ.ขจรเกียรติ ศริพันธุ์

ตำแหน่ง
ผทค.พิเศษ สป.
รอง เสธ.ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง มทภ.๒
รอง ผบ.พล.รพศ.๑
ผบ.ร.๑๗
รอง ผบ.ร.๑๑ รอ.
ผบ.ร.๑๑ พัน.๒ รอ.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผบ.กดน.กร.
ฝสธ.ประจำ สสท.ทร.
หก.คป.กร.
ผช.ผบ.ทอ.
จก.พธ.ทอ.
ผชก.ทอ.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทอ.
ผบช.ภ.๕
ผบก.ทล.
ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์
ผกก.๒ บก.จร.

หมำยเหตุ

หน้ำ ๑๕ ใน ๓๑ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ - นำม
วันศุกร์ที่ รอว.ทหำรบก
๑๕ ก.ค.๕๙ ๑. พล.อ.ชำนิ รักเรือง
๒. พล.ท.จิระพันธ์ มำลีแก้ว
๓. พล.ต.สิงห์ทอง หมีทอง
๔. พล.ต.เชิดชัย สุคนธสิงห์
๕. พ.อ.อดุลย์ ยิ่งเจริญ
๖. พ.อ.วีรยุทธ อินทร์วร
๗. พ.อ.จุมพล จุมพลภักดี
รอว.ทหำรเรือ
๘. พล.ร.อ.จรูญ จำตุรพงศ์ ร.น.
๙. พล.ร.ท.นวพล ดำรงพงศ์ ร.น.
๑๐. พล.ร.ต.สุรพล คุปตะพันธ์ ร.น.
๑๑. น.อ.รณัชย์ เทพวัลย์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๒. พล.อ.อ.ยรรยง คันธสร
๑๓. พล.อ.ต.คงศักดิ์ จันทรโสภำ
๑๔. น.อ.พิทูร เจริญยิ่ง
๑๕. น.อ.ฐำกูร สมัตถะ
๑๖. น.อ.ขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ
นรว.
๑๗. พล.ต.ท.กวี สุภำนันท์
๑๘. พล.ต.ต.สมชำย พัชรอินโต
๑๙. พล.ต.ต.สุคุณ พรหมำยน
๒๐. พ.ต.อ.ฐำกูรสมบัติ สวงโท

ตำแหน่ง
ผทค.พิเศษ สป.
รอง หน.คณะ ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
ผบ.มทบ.๑๔
รอง เสธ.นทพ.
นำยทหำรปฏิบัติกำร ประจำ ศรภ.
รอง ผบ.ศบบ.
ผบ.ม.๖
รอง เสธ.ทหำร
จก.กบ.ทหำร
ฝสธ.ประจำ บก.ทร.
รอง ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.
ปษ.สปท.
ผอ.สนผ.ขว.ทอ.
ฝสธ.ประจำ ผบ.ทอ.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทอ.
ผบ.บน.๖
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
รอง ผบช.ภ.๑
ผบก.ภ.จว.อ่ำงทอง
ผกก.สภ.เมืองสกลนคร

หมำยเหตุ

หน้ำ ๑๖ ใน ๓๑ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ - นำม
วันเสำร์ที่ รอว.ทหำรบก
๑๖ ก.ค.๕๙ ๑. พล.อ.สิริศักดิ์ วรเจริญ
๒. พล.ท.รักศักดิ์ โรจน์พิมพ์พันธุ์
๓. พล.ต.สุริยำ ปำวรีย์
๔. พล.ต.เดชอุดม นิชรัตน์
๕. พล.ต.สมชำติ ศิลป์เจริญ
๖. พ.อ.พินิจ แจ้งแสงทอง
๗. พ.อ.นฤดล ท้ำวฤทธิ์
๘. พ.อ.ศำนติ ศกุนตนำค
รอว.ทหำรเรือ
๙. พล.ร.อ.ชุมพล วงศ์เวคิน ร.น.
๑๐. พล.ร.ท.นพพร วุฒิรณฤทธิ์ ร.น.
๑๑. พล.ร.ต.กฤษฎำภรณ์ พันธุมโพธิ ร.น.
๑๒. น.อ.ไพศำล มีศรี ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๓. พล.อ.อ.วัธน มณีนัย
๑๔. พล.อ.ต.สิทธิพร เกสจินดำ
๑๕. น.อ.ภูวดล สอนดวงใจ
๑๖. น.อ.ชำตินนท์ สท้ำนไผท
นรว.
๑๗. พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตำ
๑๘. พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยำสรร
๑๙. พล.ต.ต.ภำณุรัตน์ หลักบุญ
๒๐. พ.ต.อ.วีระ จิรวีระ

ตำแหน่ง
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผอ.สพร.กห.
ผบ.มทบ.๑๙
ผบ.มทบ.๒๖
ผอ.สยธ.สสน.สป.
เสธ.ศสพ.
รอง ผบ.มทบ.๑๗
ผบ.ร.๒๕
ปธ.คปษ.ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผอ.สยป.ทร.
รอง ผบ.สอ.รฝ.
รอง ผบ.ทอ.
รอง ปช.ทอ.
เสธ.ขส.ทอ.
ผบ.บน.๔๑
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
รอง ผบช.สง.ก.ตร.
ผบก.สปพ.
รอง ผบก.จร.

หมำยเหตุ

หน้ำ ๑๗ ใน ๓๑ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ - นำม
วันอำทิตย์ที่ รอว.ทหำรบก
๑๗ ก.ค.๕๙ ๑. พล.อ.กัมปนำท รุดดิษฐ์
๒. พล.ท.ศุภฤกษ์ ไม้แก้ว
๓. พล.ท.บรรณวัฒน์ มำโกมล
๔. พล.ต.ชัยวิน ผูกพันธุ์
๕. พ.อ.ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่ำง
๖. พ.อ.พนำ แคล้วปลอดทุกข์
๗. พ.อ.อำสำศึก ขันติรัตน์
๘. พ.ท.รณฤทธิ์ หวัดสูงเนิน
รอว.ทหำรเรือ
๙. พล.ร.อ.เรืองทิพย์ เทียนทอง ร.น.
๑๐. พล.ร.ท.สำยันต์ ประสงค์สำเร็จ ร.น.
๑๑. พล.ร.ท.โสภณ วัฒนมงคล ร.น.
๑๒. น.อ.สมบัติ นำรำวิโรจน์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๓. พล.อ.ท.ฉัตรชัย บุญญำนุรักษ์
๑๔. น.อ.ณรงค์ อินทชำติ
๑๕. น.อ.นิสิต โขเมษฐวัฒน์
๑๖. น.อ.พันเทพ เนียมพลอย
นรว.
๑๗. พล.ต.ท.วรำธร ตันศรีสกุล
๑๘. พล.ต.ต.สมหมำย กองวิสัยสุข
๑๙. พล.ต.ต.ธเนษฐ สุนทรสุข
๒๐. พล.ต.ต.มนตรี สัมบุณณำนนท์

ตำแหน่ง
ผช.ผบ.ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผบ.มทบ.๒๘
รอง ผบ.รร.สพศ.ศสพ.
เสธ.มทบ.๑๑
ผบ.ร.๑ รอ.
หน.แผนงำนโครงกำร กยก.นทพ.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผบ.ทรภ.๓
รอง เสธ.ทร.
ประจำ กร.
ผบ.รร.นนก.
ผอ.กวช.สบศ.บก.ยศ.ทอ.
ผบ.บน.๒๑
รอง ผอ.กยก.บก.อย.
ผบช.สง.นรป.
รอง ผบช.ก.
รอง ผบช.ภ.๓
ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่

หมำยเหตุ

หน้ำ ๑๘ ใน ๓๑ หน้ำ
วัน เดือน ปี

ยศ - นำม

วันจันทร์ที่ รอว.ทหำรบก
๑๘ ก.ค.๕๙ ๑. พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสำร
๒. พล.ท.ธนเดช เหลืองทองคำ
๓. พล.ต.ประวิตร ฉำยะบุตร
๔. พล.ต.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
๕. พล.ต.วีรยุทธ วุฒิศิลป์
๖. พ.อ.กล้ำณรงค์ ไพรีพ่ำยฤทธิเดช
๗. พ.อ.มโนช จันทร์คีรี
๘. พ.อ.จักรกฤษณ์ ศรีนนท์
รอว.ทหำรเรือ
๙. พล.ร.ท.ปกรณ์ วำนิช ร.น.
๑๐. พล.ร.ต.มนตรี รอดวิเศษ ร.น.
๑๑. พล.ร.ต.ภิญโญ โตเลี้ยง ร.น.
๑๒. น.อ.ธัชพงศ์ บุษบง ร.น.
๑๓. น.อ.เฉลิมชัย สวนแก้ว ร.น.
๑๔. น.อ.จักษวัฎ สำยวงค์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๕. พล.อ.อ.ฤทธิชัย ภู่โกสีย์
๑๖. พล.อ.ท.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
๑๗. พล.อ.ต.ศิริพงษ์ สุภำพร
๑๘. น.อ.สุรสีห์ โฉมที
๑๙. น.อ.สรวิชญ์ สุรกุล
๒๐. น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์
นรว.
๒๑. พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ
๒๒. พล.ต.ต.กริช กิติลือ
๒๓. พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์
๒๔. พ.ต.อ.ดุสิต สมศักดิ์

ตำแหน่ง
เสธ.ทบ.
จก.กบ.ทบ.
ผบ.มทบ.๑๒
ผบ.พล.ม.๒ รอ.
ผบ.ศม.
รอง ผบ.รร.ร.ศร.
เสธ.มทบ.๔๑
รอง ผบ.ร.๑ รอ.
จก.ขว.ทร.
เสธ.ทรภ.๒
ผบ.นสร.กร.
รอง ผบ.นสร.กร.
ผอ.กทว.ศซส.สพ.ทร.
ผบ.ร.ล.นเรศวร หมวดเรือที่ ๓ กฟก.๒ กร.
รอพ.
รอง เสธ.ทอ.
ลก.ทอ.
รอง ผบ.ดม.
ผบ.บน.๕
ผบ.บน.๑
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
ผบก.ภ.จว.ลำปำง
ผบก.ภ.จว.สงขลำ
รอง ผบก.น.๑

หมำยเหตุ

หน้ำ ๑๙ ใน ๓๑ หน้ำ
วัน เดือน ปี
วันอังคำรที่
๑๙ ก.ค.๕๙

ยศ - นำม
รอว.ทหำรบก
๑. พล.อ.สำธิต พิธรัตน์
๒. พล.ท.วิวรรธน์ ปฐมภำคย์
๓. พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้ำหำญ
๔. พล.ต.ปรีชำ สำยเพ็ชร
๕. พ.อ.สำยัณต์ เมืองศรี
๖. พ.อ.ณรัฐ โพธิแพทย์
๗. พ.อ.สัญญลักขณ์ ทั่งศิริ
๘. พ.อ.สมพงษ์ ใจจำ
รอว.ทหำรเรือ
๙. พล.ร.ท.อธินำถ ปะจำยะกฤตย์ ร.น.
๑๐. พล.ร.ท.ไตรสิทธิ์ พันธุ์สทิ ธิ์ ร.น.
๑๑. พล.ร.ท.รัตนะ วงษำโรจน์ ร.น.
๑๒. น.อ.กิจพัฒน์ นำคมอญ ร.น.
๑๓. น.อ.สุรศักดิ์ ประทำนวรปัญญำ ร.น.
๑๔. น.อ.บริบูรณ์ เอมทิพย์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๕. พล.อ.ท.ภำนุพงศ์ เสยยงคะ
๑๖. พล.อ.ต.ศักดิ์พินิต พร้อมเทพ
๑๗. น.อ.ภูมิใจ ชัยพันธุ์
๑๘. น.อ.ศรสิต กีรติพล
๑๙. น.อ.อังคำร อินทรำ
๒๐. น.ท.ปรีชำ อุปพงษ์
นรว.
๒๑. พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์
๒๒. พล.ต.ต.ชยุต รัตนอุบล
๒๓. พล.ต.ต.สรไกร พูลเพิ่ม
๒๔. พ.ต.อ.จีรภพ ภูริเดช

ตำแหน่ง
ปษ.พิเศษ ทบ.
มทภ.๔
ผบ.พล.ป.
รอง จก.กกส.กห.
รอง เสธ.นสศ.
ผอ.กนผ.อท.ศอพท.
นำยทหำรปฏิบัติประจำ มทบ.๑๑
รอง ผบ.กรม นร.รร.ป.ศป.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผบ.นย.
นำยทหำรปฏิบัติรำชกำรพิเศษ กพ.ทร.
หน.นฝอ.ขส.ทร.
ผอ.ยก.กร.
จก.ยก.ทอ.
จก.สบ.ทอ.
รอง เสธ.อย.
เสธ.พธ.ทอ.
ผบ.บน.๔
ประจำ อย.
ผบช.ส.
ผบก.ส.๔
ผบก.ภ.จว.สมุทรสำคร
ผกก.๑ ป.

หมำยเหตุ

หน้ำ ๒๐ ใน ๓๑ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ - นำม
วันพุธที่
รอว.ทหำรบก
๒๐ ก.ค.๕๙ ๑. พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์
๒. พล.ท.สุวโรจน์ ทิพย์มงคล
๓. พล.ต.ศิริชัย เทศนำ
๔. พล.ต.ศรีศักดิ์ พูนประสิทธิ์
๕. พ.อ.ณัฏฐ์ เทียนทองดี
๖. พ.อ.วิรัฏฐ์ วงษ์จันทร์
๗. พ.อ.อัครพล พงษ์สวัสดิ์
๘. พ.อ.สุนทร หนูนิมิตร
รอว.ทหำรเรือ
๙. พล.ร.ท.นพดล สุภำกร ร.น.
๑๐. พล.ร.ต.ชุตินธร ทัตตำนนท์ ร.น.
๑๑. น.อ.มงคล ประยูรศุข ร.น.
๑๒. น.อ.ณัฎฐพล เดี่ยววำนิช ร.น.
๑๓. น.อ.สุชำติ เปรมประเสริฐ ร.น.
๑๔. น.อ.ศิลป์สมุจจ์ ปัญจะ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๕. พล.อ.อ.ปรีชำ ประดับมุข
๑๖. พล.อ.ท.วิเชียร ธรรมำธร
๑๗. พล.อ.ต.ประเสริฐ ช่ำงประเสริฐ
๑๘. น.อ.ภูวเดช สว่ำงแสง
๑๙. น.อ.วิสูตร งิ้วแหลม
๒๐. น.อ.ธนพงศ์ พลกนิษฐ
นรว.
๒๑. พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้ำม
๒๒. พล.ต.ต.อภิชำติ เพชรประสิทธิ์
๒๓. พล.ต.ต.สุทิน ทรัพย์พ่วง
๒๔. พล.ต.ต.วันชัย สุวรรณศิริเขต

ตำแหน่ง
ผทค.พิเศษ ทบ.
จก.กง.กห.
รอง ผบ.นสศ.
รอง มทน.๑
รอง ผอ.ศทท.
รอง เสธ.ทน.๑
ผอ.กอง ศทท.
ฝสธ.ประจำ รมว.กห.
จก.กบ.ทร.
หน.ฝวก.ยศ.ทร.
รอง เสธ.นย.
ผอ.กนผ.สนผ.ขว.ทร.
ผบ.มว.เรือที่ ๓ กฟก.๑ กร.
ประจำ กร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
จก.กพ.ทอ.
เสธ.รร.นนก.
รอง ผอ.กพก.สลก.ทอ.
หก.กสมส.สก.ทอ.
รอง ผบ.รร.กำรบิน
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
รอง ผบช.ส.
ผบก.ปทส.
ผบก.อก.ภ.๖

หมำยเหตุ

หน้ำ ๒๑ ใน ๓๑ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ - นำม
วันพฤหัสบดีที่ รอว.ทหำรบก
๒๑ ก.ค.๕๙ ๑. พล.อ.กิตติ อินทสร
๒. พล.ท.นพดล ยิ้มถนอม
๓. พล.ท.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์
๔. พล.ต.สุวิทย์ มหำศักดิ์สุนทร
๕. พล.ต.เจษฎำ เปรมนิรันดร
๖. พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล
๗. พ.อ.เกรียงศักดิ์ เสนำะพิน
รอว.ทหำรเรือ
๘. พล.ร.อ.ไพฑูรย์ ประสพสิน ร.น.
๙. พล.ร.ท.ไพโรจน์ อุ่นใจ ร.น.
๑๐. น.อ.สรไกร สิริกรรณะ ร.น.
๑๑. น.อ.โชคชัย เรืองแจ่ม ร.น.
๑๒. น.อ.สกำย เภกะนันทน์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๓. พล.อ.ท.สุรศักดิ์ ทุ่งทอง
๑๔. พล.อ.ต.ธนบดี อุตะมะ
๑๕. พล.อ.ต.สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรำงกูร
๑๖. น.อ.เจษฎำ แท่งทองคำ
นรว.
๑๗. พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์
๑๘. พล.ต.ต.วิเชียร ตันตะวิรยิ ะ
๑๙. พ.ต.อ.สำรำญ นวลมำ
๒๐. พ.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล

ตำแหน่ง
ปษ.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
จก.กร.ทบ.
ผทค.ทบ.
ผบ.พล.พัฒนำ ๑
ฝสธ.ประจำ ทภ.๑
ผบ.ปตอ.๒
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง เสธ.ทร.
เสธ.ศฝ.นย.
ผอ.ยก.บก.ทรภ.๒
ผอ.กยป.สสร.กบ.ทหำร
รอง เสธ.ทอ.
รอง จก.ยศ.ทอ.
ผอ.สกป.กร.ทอ.
ผบ.บน.๒
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
รอง ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.
ผกก.สำยตรวจ บก.สปพ.บช.น.
รรท.ผกก.ปพ.บก.ป.บช.ก.

หมำยเหตุ

หน้ำ ๒๒ ใน ๓๑ หน้ำ
วัน เดือน ปี
วันศุกร์ที่
๒๒ ก.ค.๕๙

ยศ - นำม
รอว.ทหำรบก
๑. พล.อ.อภิชัย หงษ์ทอง
๒. พล.ท.สิทธิพล ชินสำรำญ
๓. พล.ต.สนธยำ ศรีเจริญ
๔. พล.ต.อภิชำติ ไชยะดำ
๕. พ.อ.อนิรุจน์ ปุกหุต
๖. พ.อ.สังคม ทำจะดี
๗. พ.อ.อุทิศ อนันตนำนนท์
๘. พ.อ.วรวุฒิ แสงทอง
รอว.ทหำรเรือ
๙. พล.ร.ต.นพดล ปัญญำโฉม ร.น.
๑๐. พล.ร.ต.วรงกรณ์ โอสถำนนท์ ร.น.
๑๑. น.อ.อำนวย ทองรอด ร.น.
๑๒. น.อ.ธีระยุทธ นอบน้อม ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๓. พล.อ.ท.พงศธร ไชยเสน
๑๔. พล.อ.ต.อภิรุม จันทรกุล
๑๕. น.อ.ธนเสฎฐ์ ธรรมอำนวยกิจ
๑๖. น.อ.อติรวิชช์ ไพจิตร์
นรว.
๑๗. พล.ต.ท.พิสิฏฐ์ พิสุทธิศักดิ์
๑๘. พล.ต.ต.ศุภกิจ ศรีจันทรนนท์
๑๙. พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก
๒๐. พล.ต.ต.อภิชำติ บุญศรีโรจน์

ตำแหน่ง
ผทค.พิเศษ สป.
ผบ.รร.จปร.
ผบ.พล.ร.๖
ผทค.สป.
ผอ.กอง รร.กำรบิน ทบ.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ ขว.ทบ.
ผบ.ร.๑๕๒
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ มทบ.๑๑
ผบ.ศฝ.นย.
ผบ.ฐท.พง.ทรภ.๓
รอง ผอ.สนผ.สสท.ทร.
รอง ผอ.สนผ.ยก.ทร.
ปช.ทอ.
เสธ.ชอ.
ผบ.บน.๒๓
ฝสธ.ประจำ รอง ผบ.ทอ.
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
รอง ผบช.ปส.
ผบก.รฟ.
ผบก.ภ.จว.สุรำษฎร์ธำนี

หมำยเหตุ

หน้ำ ๒๓ ใน ๓๑ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ - นำม
วันเสำร์ที่ รอว.ทหำรบก
๒๓ ก.ค.๕๙ ๑. พล.อ.อำนำจ รัตนภำนพ
๒. พล.ท.วิชัย แชจอหอ
๓. พล.ต.สุนัย ประภูชะเนย์
๔. พล.ต.ชัยวัฒน์ โฆสิตำภำ
๕. พ.อ.เชำวน์โรจน์ สอโส
๖. พ.อ.สิงหำ สุทธิสมณ์
๗. พ.อ.ธิติพล สำรลักษณ์
๘. พ.อ.สิริพล ชินบุตร
รอว.ทหำรเรือ
๙. พล.ร.ต.สมชำย ณ บำงช้ำง ร.น.
๑๐. พล.ร.ต.เสรีภำพ สุขเจริญ ร.น.
๑๑. น.อ.ธำนี แก้วเก้ำ ร.น.
๑๒. น.อ.โชติรัตน์ อุตมเพทำย ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๓. พล.อ.ท.บุญเอนก ดวงอุไร
๑๔. น.อ.ประยูร ธรรมำธิวัฒน์
๑๕. น.อ.สมใจ ชัยวงษ์
๑๖. น.อ.สมิทธิพัฒน์ คล้ำยแก้ว
นรว.
๑๗. พล.ต.ท.กรีรินทร์ อินทร์แก้ว
๑๘. พล.ต.ต.ชำติชำย แตงเอี่ยม
๑๙. พล.ต.ต.อำพล บัวรับพร
๒๐. พ.ต.อ.อรุษ แสงจันทร์

ตำแหน่ง
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
มทภ.๒
ผบ.พล.รพศ.๑
ผชก.สป.
รอง ผบ.ศบบ.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ ศบบ.
ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ สลก.ทบ.
ลก.ทร.
ผชก.ทร.
รอง ผอ.สพพ.กพ.ทร.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
จก.สพ.ทอ.
รอง ผอ.สบค.ทสส.ทอ.
ผบ.บน.๗
หก.กวก.กวท.รร.นนก.
จตร.
รอง ผบช.สตม.
ผบก.ภ.จว.ชลบุรี
ผกก.ฝอ.บก.สส.ภ.๙

หมำยเหตุ

หน้ำ ๒๔ ใน ๓๑ หน้ำ
วัน เดือน ปี

ยศ - นำม

วันอำทิตย์ที่ รอว.ทหำรบก
๒๔ ก.ค.๕๙ ๑. พล.อ.วิเชียร ศิริสุนทร
๒. พล.ท.ชัยชนะ นำคเกิด
๓. พล.ต.ศตวรรษ รำมดิษฐ์
๔. พล.ต.อุทัย ชัยชนะ
๕. พ.อ.พลศักดิ์ ศรีเพ็ญ
๖. พ.อ.อภิสิทธิ์ นุชบุษบำ
๗. พ.อ.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์
๘. พ.อ.สุวิทย์ เกตุศรี
รอว.ทหำรเรือ
๙. พล.ร.ต.วินัย วิรัชกุล ร.น.
๑๐. พล.ร.ต.ธีรกุล กำญจนะ ร.น.
๑๑. น.อ.อนุชำ นำคทับทิม ร.น.
๑๒. น.อ.พูนศักดิ์ บัวแก้ว ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๓. พล.อ.ท.สมคิด พัวเวส
๑๔. พล.อ.ต.นภำเดช ธูปะเตมีย์
๑๕. น.อ.ยุทธนำ สุรเชษฐพงษ์
๑๖. น.อ.อภิรัตน์ รังสิมำกำร
นรว.
๑๗. พล.ต.ท.คำรบ ปัญญำแก้ว
๑๘. พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ ฉันทวรลักษณ์
๑๙. พล.ต.ต.สุรนิตย์ พรหมบุตร
๒๐. พ.ต.อ.หม่อมหลวง สันธิกร วรวรรณ

ตำแหน่ง
รอง ผบ.ทสส.
ผบ.ศตก.
ผทค.ทบ.
ผบ.พล.ร.๗
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ มทบ.๑๑
รอง ผอ.สนภ.๓ นทพ.
รอง ผบ.พล.ร.๙
รอง ผบ.พล.ม.๒ รอ.
รอง จก.กพ.ทหำร
ผอ.ศสท.ปช.ทร.
นำยทหำรปฎิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
ผอ.กกล.ยก.ทร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
หน.ฝสธ.ประจำ เสธ.ทอ.
ผบ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.
รอง ผอ.กปส.สกป.กร.ทอ.
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
รอง ผบช.ภ.๖
ผบก.ภ.จว.กำญจนบุรี
รอง ผบก.ทล.

หมำยเหตุ

หน้ำ ๒๕ ใน ๓๑ หน้ำ
วัน เดือน ปี
วันจันทร์ที่
๒๕ ก.ค.๕๙

ยศ - นำม
รอว.ทหำรบก
๑. พล.อ.ชำญชัย ยศสุนทร
๒. พล.ท.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม
๓. พล.ต.เรืองสิทธิ์ มิตรภำนนท์
๔. พล.ต.จักรชัย โมกขะสมิต
๕. พล.ต.รังสรรค์ ยิ้มสู้
๖. พ.อ.จักรชัย ศรีคชำ
๗. พ.อ.ประสิทธิชัย อิ่มอักษร
๘. พ.อ.มนิต ศิริรัตนำกูล
รอว.ทหำรเรือ
๙. พล.ร.ต.เชษฐำ ใจเปี่ยม ร.น.
๑๐. พล.ร.ต.บุญชิต พูลพิทักษ์ ร.น.
๑๑. น.อ.เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ ร.น.
๑๒. น.อ.ประวุฒิ รอดมณี ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๓. พล.อ.อ.นิรันดร์ ยิ้มสรวล
๑๔. พล.อ.ท.ปรเมศร์ เกษโกวิท
๑๕. น.อ.สุจินดำ สุมำมำลย์
๑๖. น.อ.ทศวรรณ รัตนแก้วกำญจน์
นรว.
๑๗. พล.ต.ท.จิตติ รอดบำงยำง
๑๘. พล.ต.ต.สมศักดิ์ โอภำสเจริญกิจ
๑๙. พล.ต.ต.ประจวบ วงศ์สุข
๒๐. พ.ต.อ.จักษ์ จิตตธรรม

ตำแหน่ง
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผบ.ศรภ.
ผชก.สป.
รอง จก.กช.
ผทค.ทบ.
ผบ.ร.๑๑ รอ.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ มทบ.๑๓
เสธ.พล.พัฒนำ ๑
ผบ.กทบ.กร.
ผทค.ทร.
ผบ.หมวดเรือที่ ๒ กดน.กร.
รอง ผอ.สกค.ยก.ทร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
รอง ผบ.คปอ.
รอง ผบ.ศลภ.คปอ.
รอง ผอ.สนผ.กร.ทอ.
ผบช.ประจำ สง.ผบช.
ผบก.ประจำ บช.ปส.
ผบก.ภ.จว.พะเยำ
รอง ผบก.น.๕

หมำยเหตุ

หน้ำ ๒๖ ใน ๓๑ หน้ำ
วัน เดือน ปี
วันอังคำรที่
๒๖ ก.ค.๕๙

ยศ - นำม
รอว.ทหำรบก
๑. พล.อ.ภำณุวัชร นำควงษม์
๒. พล.ท.วีรชัย อินทุโศภน
๓. พล.ต.มนตรี ช้ำงพลำยแก้ว
๔. พล.ต.สมบูรณ์ ดีรอด
๕. พล.ต.กฤษณ์ดนัย อิทธิมณฑล
๖. พ.อ.ศักดิ์ศรี งอยปัดพันธ์
๗. พ.อ.ธรำพงษ์ มะละคำ
๘. พ.อ.เพชรพนม โพธิ์ชัย
รอว.ทหำรเรือ
๙. พล.ร.อ.กิตตินันท์ ศิรินำวิน ร.น.
๑๐. พล.ร.ท.เจียมศักดิ์ จันทร์เสนำ ร.น.
๑๑. พล.ร.ต.สำนนท์ ผะเอม ร.น.
๑๒. น.ท.ณรงค์ สุขพ่อค้ำ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๓. พล.อ.อ.สุรศักดิ์ มีมณี
๑๔. พล.อ.ท.มำนะ ประสพศรี
๑๕. พล.อ.ต.พงษ์ศักดิ์ เกื้ออรุณ
๑๖. น.อ.ทัศนะ มำนิตย์
นรว.
๑๗. พล.ต.ท.อำรีย์ อ่อนชิต
๑๘. พล.ต.ต.อภิชัย ธิอำมำตย์
๑๙. พล.ต.ต.กฤตธำพล ยี่สำคร
๒๐. พ.ต.อ.พงศ์อำนันต์ คล้ำยคลึง

ตำแหน่ง
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผบ.นรด.
ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
สำนักงำนผู้บังคับบัญชำ ทบ.
ผอ.ศยพ.ยศ.ทบ.
เสธ.ทภ.๑
รอง ผบ.มทบ.๑๓
รอง ผบ.มทบ.๑๑
ผอ.กซบร.สสน.นทพ.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผบ.สอ.รฝ.
นกพ.บก.กรม นนร.รอ.รร.นร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
รอง เสธ.ทอ.
เสธ.สพ.ทอ.
ประจำ อย.
นรพ.
ผบก.อท.
ผบก.รน.
รอง ผบก.น.๙

หมำยเหตุ

หน้ำ ๒๗ ใน ๓๑ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ - นำม
วันพุธที่
รอว.ทหำรบก
๒๗ ก.ค.๕๙ ๑. พล.อ.วลิต โรจนภักดี
๒. พล.ท.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล
๓. พล.ต.กู้เกียรติ ศรีนำคำ
๔. พล.ต.วิรชั ปัญจำนนท์
๕. พ.อ.สมพจน์ สังข์ดำ
๖. พ.อ.ทรงพล สำดเสำเงิน
๗. พ.อ.ศักดิ์ศิริ แข็งแรง
๘. พ.ท.ปกรณ์กิตติ์ คงประดิษฐ์ธร
รอว.ทหำรเรือ
๙. พล.ร.ท.รังสฤษดิ์ สัตยำนุกูล ร.น.
๑๐. พล.ร.ต.สุชำ เคี่ยมทองคำ ร.น.
๑๑. น.อ.ปรีชำ รัตนสำเนียง ร.น.
๑๒. น.ท.สรรธำร บุตรแก้ว ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๓. พล.อ.ท.อุทิศ ภำคภูมิ
๑๔. พล.อ.ท.ชำญฤทธิ์ พลิกำนนท์
๑๕. พล.อ.ต.สุรศักดิ์ อินทรจำนงค์
๑๖. น.อ.อนุยุต รูปขจร
นรว.
๑๗. พล.ต.ท.ฐิติรำช หนองหำรพิทักษ์
๑๘. พล.ต.ต.ธีรพล คุปตำนนท์
๑๙. พล.ต.ต.อภิชิต เทียนเพิ่มพูล
๒๐. พ.ต.อ.ไพรัช พุกเจริญ

ตำแหน่ง
รอง ผบ.ทบ.
มทภ.๓
รอง มทภ.๑
ผบ.มทบ.๓๔
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ ศม.
ผบ.ร.๓๑ รอ.
ผบ.ร.๑ พัน.๔ รอ.
ผบ.ร.๑ พัน.๑ รอ.
ผบ.ทรภ.๑
ผบ.กฝร.
รอง เสธ.พล.นย.
ผบ.พัน.ร.๙ รอ. กรม ร.๓ พล.นย.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผบ.อย.
ผอ.สกบ.กบ.ทอ.
ผบ.ฝูง.๖๐๒ รอ.บน.๖
ผบช.ก.
รอง ผบช.ภ.๘
ผบก.ภ.จว.กำฬสินธุ์
ผกก.ตม.จว.สระแก้ว

หมำยเหตุ

หน้ำ ๒๘ ใน ๓๑ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ - นำม
วันพฤหัสบดีที่ รอว.ทหำรบก
๒๘ ก.ค.๕๙ ๑. พล.อ.อำชำไนย ศรีสุข
๒. พล.ท.ธนดล สุรำรักษ์
๓. พล.ต.ประยงค์ กล้ำหำญ
๔. พล.ต.เอกรัตน์ ช้ำงแก้ว
๕. พ.อ.เกรียงไกร แข็งแรง
๖. พ.อ.อำนุภำพ ศิริมณฑล
๗. พ.อ.เปรียว ติณสูลำนนท์
รอว.ทหำรเรือ
๘. พล.ร.ท.วิโรจน์ ธันวรักษ์กิจ ร.น.
๙. พล.ร.ต.สุพจน์ สำยวงศ์ปัญญำ ร.น.
๑๐. น.อ.อดินันท์ สุนทรำรักษ์ ร.น.
๑๑. น.อ.พิชัย ล้อชูสกุล ร.น.
๑๒. น.อ.จรัสเกียรติ ไชยพันธุ์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๓. พล.อ.ท.ธีรวุฒิ บุญเลิศ
๑๔. พล.อ.ต.สุทัศน์ แสงเดชะ
๑๕. น.อ.สุวรรณ ขำทอง
๑๖. น.อ.จักร สุวรรณทัต
นรว.
๑๗. พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ
๑๘. พล.ต.ต.อิทธิพล พิริยะภิญโญ
๑๙.พล.ต.ต.สมประสงค์ เย็นท้วม
๒๐. พ.ต.อ.จักรภพ สุคนธรำช

ตำแหน่ง
ผทค.พิเศษ ทบ.
จก.กช.
ผทค.ทบ.
เสธ.ทน.๑
รอง ผบ.มทบ.๑๖
ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
รอง ผบ.ร.๑๕
จก.สสท.ทร.
จก.สก.ทร.
รอง ผอ.สบส.กพ.ทร.
รอง เสธ.ฐท.สส.
รอง ลก.ทร.
จก.ขว.ทอ.
จก.กง.ทอ.
รอง ผบ.รร.กำรบิน
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทอ.
ผบช.ภ.๔
รอง ผบช.น.
ผบก.น.๕
ผกก.ฝอ.ภ.จว.สกลนคร

หมำยเหตุ

หน้ำ ๒๙ ใน ๓๑ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ - นำม
วันศุกร์ที่ รอว.ทหำรบก
๒๙ ก.ค.๕๙ ๑. พล.อ.เกษม ธนำภรณ์
๒. พล.ท.สุทัศน์ จำรุมณี
๓. พล.ท.สุวภัทร ยี่โถขำว
๔. พล.ต.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
๕. พ.อ.วิชำญ สุขสง
๖. พ.อ.สรรเสริญ คล้ำยแก้ว
๗. พ.อ.กิตติ จันทร์เอียด
๘. พ.อ.ไพรัช แก้วศรี
รอว.ทหำรเรือ
๙. พล.ร.ต.สมประสงค์ นิลสมัย ร.น.
๑๐. น.อ.สุทธิพงษ์ อนันตชัย ร.น.
๑๑. น.อ.วุฒชิ ัย สำยเสถียร ร.น.
๑๒. น.อ.เอตม์ ยุวนำงกูร ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๓. พล.อ.อ.ทวิเดนศ อังศุสิงห์
๑๔. พล.อ.ต.เฉลิมชัย ศรีสำยหยุด
๑๕. น.อ.ปรีชำ ภัทรศีลสุนทร
๑๖. น.อ.ศรำวุฒิ สุวรรณ์
นรว.
๑๗. พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ
๑๘. พล.ต.ท.ชำญเทพ เสสะเวช
๑๙. พล.ต.ต.กฤษฎำ สุรเชษฐพงษ์
๒๐. พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์

ตำแหน่ง
ผทค.พิเศษ ทบ.
ปษ.ทบ.
หน.ฝสธ.ประจำ รอง ปล.กห.
ผบ.พล.๑ รอ.
รอง ผบ.พล.ร.๕
อจ.อำนวยกำรส่วน รร.สธ.ทบ.
เสธ.มทบ.๔๕
เสธ.พล.ร.๒ รอ.
ผบ.ฐท.กท.
รอง ผบ.พล.นย.
รอง จก.สบ.ทร.
ผบ.ร.ล.จักรีนฤเบศร มว.เรือที่ ๑ กบฮ.กร.
ผช.ผบ.ทอ.
ผอ.สนผ.ยก.ทอ.
ผบ.กฝบ.รร.กำรบิน
ผบ.ฝูง ๒๐๑ รอ.บน.๒
รอง ผบ.ตร.
ผบช.ภ.๗
รอง ผบช.สยศ.ตร.
ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี

หมำยเหตุ

หน้ำ ๓๐ ใน ๓๑ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ - นำม
วันเสำร์ที่ รอว.ทหำรบก
๓๐ ก.ค.๕๙ ๑. พล.อ.ธวัชชัย บุญศรี
๒. พล.ท.ธำรี วุฒิพำนิช
๓. พล.ต.ศรำยุทธ พันธุ์วัฒนำ
๔. พล.ต.จิรวิทย์ เดชจรัสศรี
๕. พ.อ.สมชำย กำญจนอุดมกำร
๖. พ.อ.ชลัช แจ่มใส
๗. พ.อ.สุรินทร์ ปรียำนุภำพ
๘. พ.ท.จักรพล แสนสืบ
รอว.ทหำรเรือ
๙. พล.ร.ต.ชัชชัย โพธิพรรค ร.น.
๑๐. พล.ร.ต.คำรณ พิสณฑ์ยุทธกำร ร.น.
๑๑. น.อ.ณัฐพงศ์ ปำนโสภณ ร.น.
๑๒. น.อ.รัชยศ รัชตรุ่งโรจน์กุล ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๓. พล.อ.อ.พิชัย เขม้นจันทร์
๑๔. น.อ.ทศพร เสถียรวำรี
๑๕. น.อ.เอกศักดิ์ เทภำสิต
๑๖. น.อ.ชัชพล ลำยประดิษฐ์
นรว.
๑๗. พล.ต.ท.ไพศำล เชื้อรอต
๑๘. พล.ต.ต.วรำวุธ ทวีชัยกำร
๑๙. พล.ต.ต.ธวัชชัย นิลำนุช
๒๐. พ.ต.อ.ทีป รำญสระน้อย

ตำแหน่ง
ผอ.ศปร.
จก.สพ.ทบ.
ผทค.ทบ.
ผทค.สป.
เสธ.ศบบ.
ผอ.กขว.ทน.๑
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ มทบ.๑๒
ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ.
จก.จร.ทร.
หน.ฝสธ.ประจำ เสธ.ทร.
ผอ.กจล.ศยร.ยศ.ทร.
ผอ.กกพ.สกพ.กพ.ทร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผอ.กวพ.พท.ศอพท.
ผบ.ดย.ทอ.อย.
หก.กกฝ.รร.จอ.ยศ.ทอ.
ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.
รอง ผบช.ภ.๑
รอง ผบช.ภ.๘
รอง ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี

หมำยเหตุ

หน้ำ ๓๑ ใน ๓๑ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ - นำม
วันอำทิตย์ที่ รอว.ทหำรบก
๓๑ ก.ค.๕๙ ๑. พล.อ.ปรีชำ จันทร์โอชำ
๒. พล.ท.ไสว พลกำร
๓. พล.ต.ไพโรจน์ ทองมำเอง
๔. พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์
๕. พล.ต.จิรวัฒน์ พันธ์สวัสดิ์
๖. พ.อ.ธิติพันธ์ ฐำนะจำโร
๗. พ.ท.ณัฐพงศ์ บัวจันทร์
รอว.ทหำรเรือ
๘. พล.ร.ท.เจริญศักดิ์ มำรัตนะ ร.น.
๙. พล.ร.ต.อำพล เที่ยงสกุล ร.น.
๑๐. พล.ร.ต.เกรียงไกร อนันตศำนต์ ร.น.
๑๑. น.อ.บุญเกิด มูลละกัน ร.น.
๑๒. น.อ.วโรดม เจียรกุล ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๓. พล.อ.ท.มกรำชัย บูชำชำติ
๑๔. พล.อ.ต.คุณทร มณีเขียว
๑๕. น.อ.พลวัตร อินทรวิเศษ
๑๖. น.อ.มนูญ ชื่นชมคุณ
นรว.
๑๗. พล.ต.ท.สุชำติ ธีระสวัสดิ์
๑๘. พล.ต.ต.บุญยศ บุญไพศำล
๑๙. พล.ต.ต.กรไชย คล้ำยคลึง
๒๐. พ.ต.อ.ภำณุมำศ บุญญลักษม์

ตำแหน่ง
ปล.กห.
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง ผบ.รร.จปร.
รอง มทภ.๑
ผทค.ทบ.
รอง ผบ.พล.ร.๑๑
ผบ.ร.๑๑ พัน.๒ รอ.
หน.ฝสธ.ประจำ ผบ.ทร.
รอง ผบ.รร.นร.
ผอ.สกค.ยก.ทร.
รอง ผบ.กรม นนร.รอ.รร.นร.
รอง ผบ.กรม สน.สอ.รฝ.
ผทค.พิเศษ ทอ.
เสธ.ยศ.ทอ.
ผบ.กรม นนอ.รอ.รร.นนก.
รอง ผอ.สนภ.ทอ.
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
รอง ผบช.สยศ.ตร.
ผบก.ปคม.
รอง ผบก.สปพ.
ตรวจถูกต้อง
พ.อ. มำนพ แฝดกลำง
(มำนพ แฝดกลำง)
รอป.รอ.และ รรก.ผอ.กลำง.สนผ.รอ.
มิ.ย.๕๙

หมำยเหตุ

