คําสั่งกรมราชองครักษ์
(เฉพาะ)
ที่ ๑๑๖๗/๕๗
เรื่อง ให้ราชองครักษ์เวรและนายตํารวจราชสํานักเวร
ปฏิบัติหน้าที่เวรประจําพระองค์ ณ วังศุโขทัย
--------------------------

อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พ.ศ. ๒๔๘๐ และพระราชบัญญัตินายตํารวจราช
สํานัก พ.ศ. ๒๔๙๕ จึงให้ราชองครักษ์ เวรและนายตํ ารวจราชสํ านักเวร ปฏิบัติหน้าที่ เวรประจําพระองค์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วังศุโขทัย ประจําเดือน ก.ย. ๕๗ ตามรายชื่อแนบท้าย
คําสั่งนี้
ทั้งนี้ ให้ไปรายงานตัวที่ อาคารรับรองโยธินวัฒนา สโมสรกองทัพบก กรมสวัสดิการทหารบก
เลขที่ ๒๗๙ ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ เวลา ๑๒๐๐ ของวันปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติ
หน้าที่ตั้งแต่เวลา ๑๔๐๐ ถึงเวลา ๑๔๐๐ ของวันรุ่งขึ้น ถ้าหากผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เวรดังกล่าวได้ ให้ สป.
,บก.ทท.,ทบ.,ทร.,ทอ. และ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยต้นสังกัดของผู้นั้น จัดราชองครักษ์เวร
หรือนายตํารวจราชสํานักเวรผู้อื่นไปปฏิบัติหน้าที่แทน แล้วแจ้งให้ บก.ร่วมประจํา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (โทร.๐ ๒๓๕๖ ๐๘๒๕) และ รอ. ทราบล่วงหน้าก่อนกําหนดเข้าเวรไม่น้อยกว่า ๒ วัน
การแต่งกาย เครื่องแบบปกติคอแบะและปกติขาว กระบี่ ถุงมือ หมวกทรงหม้อตาล ทั้งนี้
ให้ราชองครักษ์เวร และนายตํารวจราชสํานักเวรทุกคน และทุกชั้นยศติดป้ายชื่อ (ซึ่งทําด้วยโลหะสีดํา ขนาด
กว้าง ๒ ซม.ยาว ๗.๕ ซม. ตามระเบียบ กห. ว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องแบบ พ.ศ.๒๕๒๑) ที่กึ่งกลางเหนือกระเป๋า
ของเสื้อด้านขวาของเครื่องแบบดังกล่าว หากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการแต่งกายหรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวัน
ปฏิบัติหน้าที่เวรประจําพระองค์ รอ. จะแจ้งให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทราบโดยตรง
อนึ่ง ในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ให้แต่งเครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว (ทอ. ใช้เครื่องแบบ
ปกติคอพับแขนยาวอินทรธนูอ่อน หมวกทรงหม้อตาล)
สั่ง ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลงชื่อ) พล.ร.อ. เดชา บุนนาค ร.น.
( เดชา บุนนาค )
รอง สรอ. ทําการแทน
สรอ.

บัญชีรายชื่อราชองครักษ์เวร และนายตํารวจราชสํานักเวร
ปฏิบัติหน้าที่เวรประจําพระองค์ ณ วังศุโขทัย
ประกอบคําสั่ง รอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๑๖๗/๕๗ ลง ๔ ส.ค.๕๗
วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันจันทร์ ที่ รอว.ทหารบก
๑ ก.ย.๕๗ ๑. พล.ท.ชีวัน โหละบุตร
๒. พล.ท.ธีรชัย นาควานิช
๓. พล.ต.สุชาติ ผ่องพุฒิ
๔. พ.อ.ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง
๕. พ.อ.กันตพจน์ เศรษฐารัศมี
๖. พ.อ.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง
ดอนเมือง
๗. พ.อ.ณัฐสิทธิ์ มากสุวรรณ์
๘. พ.อ.สนิธชนก สังขจันทร์
รอว.ทหารเรือ
๙. พล.ร.ท.สนธยา น้อยฉายา ร.น.
๑๐. น.อ.กิจพัฒน์ นาคมอญ ร.น.
ดอนเมือง
๑๑. พล.ร.อ.ฉัตรชัย ทัตตะวร ร.น.
๑๒. พล.ร.ต.สิทธิพร มาศเกษม ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๓. พล.อ.อ.บุญยฤทธิ์ เกิดสุข
๑๔. พล.อ.ต.พีระยุทธ แก้วไสย
ดอนเมือง
๑๕. พล.อ.ต.มกราชัย บูชาชาติ
๑๖. น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา
นรว.
๑๗. พล.ต.ท.สันติ เพ็ญสูตร
๑๘. พล.ต.ต.วัลลภ ประทุมเมือง
ดอนเมือง
๑๙. พล.ต.ท.ชินทัต มีศขุ

ตําแหน่ง

หน้า ๑ ใน ๓๐ หน้า
หมายเหตุ

ผทค.พิเศษ ทบ.
มทภ.๑
รอง จก.สส.
ผบ.รพศ.๓
ผบ.ม.๔ รอ.
ผบ.ร.๒ รอ.
นายทหารปฏิบัติการประจํา ศบบ.
ผบ.ร.๑๙
ผบ.นย.
นายทหารปฏิบัติราชการพิเศษ กพ.ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
เสธ.ทรภ.๒
รอง ผบ.ทสส.
รอง ผบ.อย.
ผชก.ทอ.
รอง จก.ขว.ทอ.
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
ผบก.น.๖
จตช.(สบ ๘)

หน้า ๒ ใน ๓๐ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันอังคาร ที่ รอว.ทหารบก
๒ ก.ย.๕๗ ๑. พล.ท.ปรีชา จันทร์โอชา
๒. พล.ท.ชวลิต ชุนประสาน
๓. พล.ต.ศิริชัย เทศนา
๔. พล.ต.สุทัศน์ จารุมณี
๕. พ.อ.สรชัช วรปัญญา
๖. พ.อ.จักรชัย ศรีคชา
ดอนเมือง
๗. พ.อ.จักรกฤษณ์ ตั้งจิตตาภรณ์
๘. พ.อ.กิตติ จันทร์เอียด
รอว.ทหารเรือ
๙. พล.ร.ต.อําพล เที่ยงสกุล ร.น.
๑๐. น.อ.ธัชพงศ์ บุษบง ร.น.
ดอนเมือง
๑๑. น.อ.ทรงวุฒิ บุญอินทร์ ร.น.
๑๒. น.อ.ชาติชาย ทองสะอาด ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๓. พล.อ.ท.ยรรยง คันธสร
๑๔. น.อ.แมน ศีตะจิตต์
๑๕. น.อ.กฤษดา จันทร์อินทร์
ดอนเมือง
๑๖. น.อ.เกตุไผท ศรีบุญญเกษ
นรว.
๑๗. พล.ต.ท.วรศักดิ์ นพสิทธิพร
๑๘. พล.ต.ต.ชิษณุพงศ์ ยุกตะทัต
ดอนเมือง
๑๙. พล.ต.ท.กวี สุภานันท์

ตําแหน่ง
มทภ.๓
มทน.๒
ผบ.พล.รพศ.๑
ผบ.พล.ร.๗
รอง ผบ.วทบ.
รอง ผบ.ร.๑๑ รอ.
นายทหารปฏิบัติการ ประจํา ขว.ทบ.
เสธ.จทบ.ส.ฎ.
ผบ.ศฝ.นย.
เสธ.นสร.กร.
รอง จก.กพ.ทร.
ฝสธ.ประจํา รอง ผบ.ทร.
ผช.เสธ.ทอ.ฝกพ.
ฝสธ.สลก.ทอ.
นบ.พระราชพาหนะ ศบพ.
ผอ.กภส.กร.ทอ.
ผบช.ภ.๖
รอง ผบช.สตม.
ผบช.ภ.๒

หมายเหตุ

หน้า ๓ ใน ๓๐ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันพุธ ที่ รอว.ทหารบก
๓ ก.ย.๕๗ ๑. พล.ท.สมชาย ภุมรินทร์
๒. พล.ต.ภัทรวรรธ คงพันธุ์
๓. พล.ต.พีรพล วิริยากุล
๔. พ.อ.ศรีศักดิ์ พูนประสิทธิ์
๕. พ.อ.ประพล บุญมากุล
๖. พ.อ.จิรวัฒน์ นาคะรัตน์
ดอนเมือง
๗. พ.อ.จิรวัฒน์ พันธ์สวัสดิ์
๘. พ.อ.พลศักดิ์ ศรีเพ็ญ
รอว.ทหารเรือ
๙. พล.ร.ต.สมศักดิ์ วาณิชย์เจริญ ร.น.
๑๐. พล.ร.ต.พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์ ร.น.
ดอนเมือง
๑๑. พล.ร.ต.ดุษฎี สังขปรีชา ร.น.
๑๒. น.อ.วรพล จันทมาศ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๓. พล.อ.ท.อนันตศักดิ์ อะดุงเดชจรูญ
๑๔. น.อ.คิดควร สดับ
๑๕. น.อ.จิรภัทร์ ปีท่ อง
ดอนเมือง
๑๖. น.อ.มานัต วงษ์วาทย์
นรว.
๑๗. พล.ต.ต.ปรีชา ธิมามนตรี
๑๘. พล.ต.ต.ศุภกิจ ศรีจันทรนนท์
ดอนเมือง
๑๙. พล.ต.ท.คํารณวิทย์ ธูปกระจ่าง

ตําแหน่ง
ผช.หน.ฝสธ.ประจํา รมว.กห.
ผทค.บก.ทท.
ผบ.มทบ.๔๑
รอง ผบ.มทบ.๑๒
ผอ.กปช.ศอว.ศอพท.
ผบ.ม.๕ รอ.
ผอ.กอง ยก.ทบ.
รอง ผอ.กยก.ทภ.๑
ผบ.ฐท.สข.ทรภ.๒
จก.ยก.ทร.
ผบ.กบฮ.กร.
รอง เสธ.สอ.รฝ.
รอง ผบ.คปอ.
ผบ.บน.๔๑
ผบ.ฝูง ๖๐๒ รอ.บน.๖
รอง จก.ยก.ทอ.
รอง ผบช.สตม.
รอง ผบช.ปส.
ผบช.น.

หมายเหตุ

หน้า ๔ ใน ๓๐ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันพฤหัสบดี รอว.ทหารบก
ที่ ๔ ก.ย.๕๗ ๑. พล.ต.ศรายุธ รังษี
๒. พล.ต.ชัยวัฒน์ จํารัส
๓. พล.ต.ชาติชาย ขันสุวรรณ
๔. พ.อ.สันต์ชัย เกิดสวัสดิ์
๕. พ.อ.วิรัชช์ กมลศิลป์
๖. พ.อ.นฤดล ท้าวฤทธิ์
ดอนเมือง
๗. พ.อ.พิศิษฐ์ เกษบุรมย์
๘. พ.อ.ภูมิจิตช์ ภูธรใจ
รอว.ทหารเรือ
๙. พล.ร.ต.อรุณ ทองแท้ ร.น.
๑๐. พล.ร.ต.ธีร์ อุปนิสากร ร.น.
๑๑. พล.ร.ต.วสันต์ บุญเนือง ร.น.
ดอนเมือง
๑๒. น.อ.พิชัย ล้อชูสกุล ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๓. พล.อ.ท.สุรจิต สุวรรณทัต
๑๔. พล.อ.ต.สุรศักดิ์ มีมณี
ดอนเมือง
๑๕. พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง
๑๖. พล.อ.ต.ธนูชัย ฤกษ์เย็น
นรว.
๑๗. พล.ต.ต.อนันต์ โตสงวน
๑๘. พล.ต.ต.วรัญวัส การุณยธัช
ดอนเมือง
๑๙. พล.ต.ต.วราวุธ ทวีชัยการ

ตําแหน่ง
ผบ.มทบ.๓๓
ผบ.วทบ.
ผบ.จทบ.ร.บ.
ผบ.กรม นนร.รอ.รร.จปร.
รอง ผบ.บชร.๔
ผบ.ป.๑ รอ.
รอง จก.ขว.ทบ.
นายทหารปฏิบัติการประจํา ศบบ.
ผทค.ทร.
เสธ.ฐท.สส.
ผบ.ฐท.พง.ทรภ.๓
ผบ.กอง สน.กร.
ผบ.อย.
รอง จก.สอ.ทอ.
ผบ.ทอ.
ผทค.ทอ.
รอง ผบช.สตส.
รอง ผบช.น.
ผบก.สส.สตม.

หมายเหตุ

หน้า ๕ ใน ๓๐ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันศุกร์ ที่ รอว.ทหารบก
๕ ก.ย.๕๗ ๑. พล.อ.ชาญประดิษฐ์ แสงนิล
๒. พล.ท.พรเทพ พิริยะโยธิน
๓. พล.ท.ชานุกร ตัณฑโกศล
๔. พล.ต.ปชัญญ์ ตุลยานนท์
๕. พ.อ.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์
๖. พ.อ.รังสรรค์ ยิ้มสู้
ดอนเมือง
๗. พล.ท.ชนินทร์ ตันสุวรรณรัตน์
๘. พ.อ.ปริญญ รื่นภาควุฒิ
รอว.ทหารเรือ
๙. พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ร.น.
๑๐. พล.ร.ท.ไกรวุธ วัฒนธรรม ร.น.
๑๑. น.อ.จงกล มีสวัสดิ์ ร.น.
ดอนเมือง
๑๒. พล.ร.ท.พงษ์เทพ หนูเทพ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๓. พล.อ.ท.อารมย์ ปัถวี
๑๔. พล.อ.ท.ปรีชา ประดับมุข
ดอนเมือง
๑๕. พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง
๑๖. น.อ.ธนัญชัย พึ่งทัศน์
นรว.
๑๗. พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ
๑๘. พล.ต.ต.ฉันทวิทย์ รามสูต
ดอนเมือง
๑๙. พล.ต.ท.พิสิฏฐ์ พิสทุ ธิศักดิ์

ตําแหน่ง
ผทค.พิเศษ สป.
จก.ยบ.ทหาร
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผบ.ศปภอ.ทบ.
รอง ผบ.จทบ.ก.จ.
นายทหารปฏิบัติการประจํา ศม.
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง ผบ.ร.๑ รอ.
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง เสธ.ทร.
รอง ผบ.นสร.กร.
ผช.เสธ.ทร.ฝยก.
จก.กพ.ทหาร
ผบ.วสท.สปท.
เสธ.ทอ.
ผบ.กรม ทย.รอ.อย.
รรท.ผบ.ตร.
รอง ผบช.น.
ผบช.ภ.๙

หมายเหตุ

หน้า ๖ ใน ๓๐ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันเสาร์ ที่ รอว.ทหารบก
๖ ก.ย.๕๗ ๑. พล.ท.กิจจา ศรีทองกุล
๒. พล.ท.กิตติ อินทสร
๓. พล.ต.วิชัย แชจอหอ
๔. พล.ต.โชติอนันต์ปรีชา ทรัพย์หิรัญ
๕. พ.อ.เจษฎา เปรมนิรันดร
๖. พ.อ.สมพจน์ สังข์ดา
ดอนเมือง
๗. พล.ต.ประวิตร ฉายะบุตร
๘. พ.ท.จอมไตร กิจประสาน
รอว.ทหารเรือ
๙. พล.ร.ท.สุพจน์ สุดประเสริฐ ร.น.
๑๐. พล.ร.ต.สมภพ สุวิทยาลังการ ร.น.
ดอนเมือง
๑๑. พล.ร.ท.ชุมพล วงศ์เวคิน ร.น.
๑๒. น.อ.คํารณ พิสณฑ์ยุทธการ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๓. พล.อ.ต.พงศธร ไชยเสน
๑๔. พล.อ.ต.โอภาส เวชยาปกรณ์
๑๕. น.อ.พีระพล แก้วมณีโชติ
ดอนเมือง
๑๖. น.อ.พงษ์ทัศน์ วงศ์มาศ
นรว.
๑๗. พล.ต.ต.โกสินทร์ หินเธาว์
๑๘. พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุพรศรี
ดอนเมือง
๑๙. พ.ต.อ.อุทาสิน ฤทธิ์เรืองเดช

ตําแหน่ง
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผช.เสธ.ทบ.ฝขว.
ผบ.พล.พัฒนา ๒
ผบ.พล.ปตอ.
รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
นายทหารปฏิบัติการประจํา ศม.
ผทค.ทบ.
ผบ.ร.๑๑ พัน.๑ รอ.
ปษ.สป.
ผบ.กบร.กร.
ผบ.ทรภ.๒
รอง ผบ.วทร.ยศ.ทร.
จก.กง.ทอ.
ผชก.ทอ.
รอง จก.พธ.ทอ.
หก.กกฝ.รร.จอ.ยศ.ทอ.
รอง ผบช.ก.
ผบก.อก.บช.ตชด.
รอง ผบก.น.๖

หมายเหตุ

หน้า ๗ ใน ๓๐ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันอาทิตย์ ที่ รอว.ทหารบก
๗ ก.ย.๕๗ ๑. พล.อ.อุกฤษฎ์ ณรงค์วิทย์
๒. พล.ท.อดุลยเดช อินทะพงษ์
๓. พล.ท.กัมปนาท รุดดิษฐ์
๔. พล.ต.สุรไกร จัตุมาศ
๕. พ.อ.เฉลิมเกียรติ พนาเวศร์
๖. พ.อ.ประมวล จันทร์ศรี
ดอนเมือง
๗. พล.ต.ฐิตินันท์ อุตมัง
๘. พ.อ.พงศ์เทพ แก้วไชโย
รอว.ทหารเรือ
๙. พล.ร.ท.โชติวัฒน์ สาริกะวณิช ร.น.
๑๐. พล.ร.ต.พังพล ศิริสังข์ไชย ร.น.
๑๑. พล.ร.ต.สมชาย ณ บางช้าง ร.น.
ดอนเมือง
๑๒. น.อ.ปารัช รัตนไชยพันธ์ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๓. พล.อ.ต.มานะ ประสพศรี
๑๔. น.อ.ไกรสร จันทร์เรือง
ดอนเมือง
๑๕. พล.อ.ท.วัธน มณีนัย
๑๖. น.อ.สุทัศน์ แสงเดชะ
นรว.
๑๗. พล.ต.ต.กฤษฎา สุรเชษฐพงษ์
๑๘. พล.ต.ต.อุดม สุวรรณเวชทิพย์
ดอนเมือง
๑๙. พ.ต.อ.สมชาย เกาสําราญ

ตําแหน่ง
ผทค.พิเศษ สป.
จก.กง.กห.
ผช.เสธ.ทบ.ฝยก.
จก.สก.ทบ.
รอง ผบ.ศบบ.
ผอ.กอง สวท.รร.จปร.
ผบ.รร.สธ.ทบ.
นายทหารปฏิบัติการประจํา บก.ทท.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผทค.ทร.
ผบ.กฟก.๑ กร.
รอง ผอ.กวสท.ฝวก.ยศ.ทร.
จก.กร.ทอ.
รอง ผอ.สตน.ทอ.
ผบ.รร.นอ.
รอง จก.กง.ทอ.
ผบก.ตม.๑
ผบก.ส.๒
รอง ผบก.ป.

หมายเหตุ

หน้า ๘ ใน ๓๐ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันจันทร์ ที่ รอว.ทหารบก
๘ ก.ย.๕๗ ๑. พล.ท.ภาณุวัชร นาควงษม์
๒. พล.ต.วิษณุ ไตรภูมิ
๓. พล.ต.ไพโรจน์ ทองมาเอง
๔. พล.ต.นิตินัย ภีมะโยธิน
๕. พ.อ.กล้าณรงค์ ไพรีพ่ายฤทธิเดช
๖. พ.อ.ธิติพันธ์ ฐานะจาโร
ดอนเมือง
๗. พล.ต.สิทธิพล ชินสําราญ
๘. พ.ท.ณัฐพล บัวจันทร์
รอว.ทหารเรือ
๙. พล.ร.ท.ประจิตร บุญยนิยม ร.น.
๑๐. พล.ร.ต.ไพฑูรย์ ประสพสิน ร.น.
๑๑. พล.ร.ต.รัตนะ วงษาโรจน์ ร.น.
ดอนเมือง
๑๒. พล.ร.ต.พิสุทธิ์ ไข่สุวรรณ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๓. พล.อ.อ.เมธา สังขวิจิตร
๑๔. พล.อ.ท.สมพล พูนทวีธรรม
ดอนเมือง
๑๕. น.อ.เฉลิมวงษ์ กีรานนท์
๑๖. น.อ.พิชิตไชย สุรกิจพิพฒ
ั น์
นรว.
๑๗. พล.ต.ต.ทรงธรรม อัลภาชน์
๑๘. พล.ต.ต.สุคุณ พรหมายน
ดอนเมือง
๑๙. พล.ต.ท.อารีย์ อ่อนชิต

ตําแหน่ง
ผช.เสธ.ทบ.ฝกร.
ผบ.มทบ.๒๒
ผบ.พล.ร.๙
ผบ.พล.ม.๓
ผบ.ร.๑๑๒
ผบ.ร.๑๑๑
ผบ.มทบ.๑๒
ผบ.ร.๑๑ พัน.๒ รอ.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผอ.สวพ.ทร.
ผบ.พล.นย.
ผอ.อรม.อร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผทค.พิเศษ ทอ.
รอง ผบ.ดม.
รอง ผอ.กนท.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.
รอง ผบช.ประจํา สง.ผบ.ตร.
ผบก.น.๓
ผู้ช่วย ผบ.ตร.

หมายเหตุ

หน้า ๙ ใน ๓๐ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันอังคาร ที่ รอว.ทหารบก
๙ ก.ย.๕๗ ๑. พล.ต.เรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ
๒. พล.ต.ถกลเกียรติ นวลยง
๓. พล.ต.ธนกร จงอุตส่าห์
๔. พล.ต.สิทธิ จันทร์สมบูรณ์
๕. พ.อ.จุมพล จุมพลภักดี
๖. พ.อ.พงศกร อาจสัญจร
ดอนเมือง
๗. พล.อ.ไพบูลย์ คุม้ ฉายา
๘. พ.อ.ณรัฐ โพธิแพทย์
รอว.ทหารเรือ
๙. พล.ร.ท.ศักดิ์นรินทร์ เจริญสุข ร.น.
๑๐. พล.ร.ต.ไพโรจน์ อุ่นใจ ร.น.
๑๑. พล.ร.ต.พิเชฎฐ ตานะเศรษฐ ร.น.
ดอนเมือง
๑๒. น.อ.ไชยนันท์ นันทวิทย์ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๓. พล.อ.อ.อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ
๑๔. พล.อ.ต.สุชิน วรรณโรจน์
ดอนเมือง
๑๕. น.อ.นฤพล จักรกลม
๑๖. น.อ.ทัศนะ มานิตย์
นรว.
๑๗. พล.ต.ต.อํานวย นิ่มมะโน
๑๘. พล.ต.ต.ธัชชัย หงษ์ทอง
ดอนเมือง
๑๙. พล.ต.ต.จิตติ รอดบางยาง

ตําแหน่ง
ผบ.พล.ร.๕
รอง มทน.๑
ผบ.จทบ.ส.น.
ผบ.มทบ.๒๔
ผบ.ม.๖
รอง ผบ.ร.๑ รอ.
ผช.ผบ.ทบ.
รอง ผอ.กอง กบ.ทบ.
เสธ.กร.
จก.จร.ทร.
จก.ขว.ทร.
รอง จก.สสท.ทร.
รอง ผบ.ทสส.
รอง ผบ.อย.
รอง จก.สบ.ทอ.
ประจํา อย.
รอง ผบช.ศ.
ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ
รอง ผบช.น.

หมายเหตุ

หน้า ๑๐ ใน ๓๐ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันพุธ ที่ รอว.ทหารบก
๑๐ ก.ย.๕๗ ๑. พล.อ.วิชิต ศรีประเสริฐ
๒. พล.ท.ชาญชัย ภู่ทอง
๓. พล.ต.สุรินทร์ แพโต
๔. พล.ต.ธรากร ธรรมวินทร
๕. พ.อ.ธรรมนูญ วิถี
๖. พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล
ดอนเมือง
๗. พ.อ.อํานวย แย้มผกา
๘. พ.อ.ธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล
รอว.ทหารเรือ
๙. พล.ร.ท.วิทวัส ณ นคร ร.น.
๑๐. พล.ร.ต.ไตรสิทธิ์ พันธุส์ ิทธิ์ ร.น.
ดอนเมือง
๑๑. พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ร.น.
๑๒. น.อ.ดุลยพัฒน์ ลอยรัตน์ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๓. พล.อ.ท.ถาวร มณีพฤกษ์
๑๔. พล.อ.ต.อุทิศ ภาคภูมิ
๑๕. พล.อ.ต.อนุรัตน์ ปัญญาชนวัฒน์
ดอนเมือง
๑๖. น.อ.ธรินทร์ ปุณศรี
นรว.
๑๗. พล.ต.ต.บุญเลิศ ใจประดิษฐ
๑๘. พ.ต.อ.จิระศักดิ์ มีสทั ธรรม
ดอนเมือง
๑๙. พล.ต.ท.สุชาติ ธีระสวัสดิ์

ตําแหน่ง
หน.ฝสธ.ประจําผู้บังคับบัญชา
มทภ.๒
ผบ.พล.พัฒนา ๑
ผบ.พล.ร.๖
รอง ผบ.พล.ร.๒ รอ.
รอง ผบ.ช.๑ รอ.
ผอ.กอง กรม นนร.รอ.รร.จปร.
รอง ผบ.ร.๑๑ รอ.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผทค.ทร.
ผบ.ทร.
ผอ.กทป.จร.ทร.
รอง เสธ.ทอ.
ผทค.ทอ.
ผทค.ทอ.
รอง จก.ขว.ทอ.
รอง ผบช.ภ.๔
รอง ผบก.อก.บช.ปส.
ผบช.ประจํา สง.ผบ.ตร.

หมายเหตุ

หน้า ๑๑ ใน ๓๐ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันพฤหัสบดี ที่ รอว.ทหารบก
๑๑ ก.ย.๕๗ ๑. พล.อ.นิวัตร มีนะโยธิน
๒. พล.ท.กฤตัชญ์ สรวมศิริ
๓. พล.ต.วิศิษฐ์ วิศิษฎ์โยธิน
๔. พล.ต.สิงหศักดิ์ อุทัยมงคล
๕. พ.อ.นภดล ขันตยาภรณ์
๖. พ.อ.วีรยุทธ วุฒิศิลป์
ดอนเมือง
๗. พล.อ.ปรีชา สังข์แก้ว
๘. พ.อ.ชาลี ไกรอาบ
รอว.ทหารเรือ
๙. พล.ร.ท.พัลลภ ตมิศานนท์ ร.น.
๑๐. พล.ร.ต.เจริญศักดิ์ มารัตนะ ร.น.
๑๑. พล.ร.ต.ลือชัย รุดดิษฐ์ ร.น.
ดอนเมือง
๑๒. พล.ร.ต.วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๓. พล.อ.ท.นิรันดร์ ยิ้มสรวล
๑๔. พล.อ.ต.สิทธิพร เกสจินดา
ดอนเมือง
๑๕. น.อ.เศกสรรค์ สวนสีดา
๑๖. น.อ.พันเทพ เนียมพลอย
นรว.
๑๗. พล.ต.ท.อนุชัย เล็กบํารุง
๑๘. พล.ต.ต.ธวัชชัย นิลานุช
ดอนเมือง
๑๙. พล.ต.ต.สมชาย พัชรอินโต

ตําแหน่ง
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง จก.กร.ทหาร
รอง มทภ.๑
รอง ลก.บก.ทท.
เสธ.ศม.
ผทค.พิเศษ สป.
รอง ผบ.ร.๒ รอ.
รอง เสธ.ทร.
ผบ.ฐท.กท.
ผบ.สอ.รฝ.
หน.ฝศษ.รร.นร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผช.ปช.ทอ.
ผบ.บน.๒
หก.กวก.ศทย.อย.
ผบช.ภ.๔
ผบก.อก.รร.นรต.
ผบก.วจ.

หมายเหตุ

หน้า ๑๒ ใน ๓๐ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันศุกร์ ที่ รอว.ทหารบก
๑๒ ก.ย.๕๗ ๑. พล.อ.ชํานิ รักเรือง
๒. พล.ท.ศุภฤกษ์ ไม้แก้ว
๓. พล.ท.พันลึก สุวรรณทัต
๔. พ.อ.ปิยพงศ์ กลิน่ พันธุ์
๕. พ.อ.จักรกฤษณ์ ศรีนนท์
ดอนเมือง
๖. พล.อ.สุรพันธ์ วงศ์ไทย
๗. พ.อ.วิรัฎฐ์ วงษ์จันทร์
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ท.จรูญ จาตุรพงศ์ ร.น.
๙. พล.ร.ท.สมปอง สังข์สุวรรณ ร.น.
๑๐. พล.ร.ต.นพดล สุภากร ร.น.
ดอนเมือง
๑๑. น.อ.เกรียงไกร อนันตศานต์ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๒. พล.อ.อ.อนิรุท กิตติรัต
๑๓. พล.อ.ท.สมาน สังขรณ์
๑๔. น.อ.สมิทธิพัฒน์ คล้ายแก้ว
ดอนเมือง
๑๕. พล.อ.ต.ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์
๑๖. น.อ.ทศพร เสถียรวารี
นรว.
๑๗. พล.ต.ต.วิรัช วัชรขจร
๑๘. พล.ต.ต.พชร บุญญสิทธิ์
ดอนเมือง
๑๙. พล.ต.ต.ธนพล สนเทศ

ตําแหน่ง
หน.ฝสธ.ประจํา รมว.กห.
ผทค.พิเศษ ทบ.
หน.สน.ปล.กห.
ผบ.ร.๑๒ รอ.
เสธ.ร.๑ รอ.
ปษ.สปท.
รอง ผบ.มทบ.๑๑
หน.ฝสธ.ประจํา รอง ผบ.ทสส.
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง ผบ.รร.นร.
รอง ผอ.ศยร.ยศ.ทร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผทค.พิเศษ ทอ.
หก.กวก.กวท.รร.นอ.
ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.
รอง ผอ.กสท.กกส.กห.
รอง ผบช.ภ.๗
ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
รอง จตร.(สบ ๗)

หมายเหตุ

หน้า ๑๓ ใน ๓๐ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันเสาร์ ที่ รอว.ทหารบก
๑๓ ก.ย.๕๗ ๑. พล.ท.สัณห์ชัย จารุวรรณ์
๒. พล.ต.ชลิต เมฆมุกดา
๓. พล.ต.ชาญชัย ยศสุนทร
๔. พล.ต.สุริยา ปาวรีย์
๕. พ.อ.มโนช จันทร์คีรี
๖. พ.อ.อุทัย ชัยชนะ
ดอนเมือง
๗. พ.อ.ประสิทธิชัย อิ่มอักษร
๘. พ.อ.ไพบูลย์ พุ่มพิเชฎฐ์
รอว.ทหารเรือ
๙. พล.ร.ต.บุรินทร์ คุณกิตติ ร.น.
๑๐. น.อ.สุชาติ ไชยหาญ ร.น.
ดอนเมือง
๑๑. พล.ร.อ.สุภวัฒน์ สมุทรสาคร ร.น.
๑๒. น.อ.บุญเกิด มูลละกัน ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๓. พล.อ.อ.สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์
๑๔. พล.อ.ท.สุทธิพงษ์ อินทรียงค์
๑๕. พล.อ.ต.สมคิด พัวเวส
ดอนเมือง
๑๖. น.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์
นรว.
๑๗. พล.ต.ต.วิชาญญ์วัชร์ บริรักษ์กุล
๑๘. พล.ต.ต.บุญลือ กอบางยาง
ดอนเมือง
๑๙. พ.ต.อ.ชัยทัต บุญขํา

ตําแหน่ง
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง มทภ.๒
รอง ผบ.รร.จปร.
ผบ.จทบ.ส.ก.
ผอ.กยก.ทภ.๔
รอง ผบ.พล.ร.๗
นายทหารปฏิบัติการประจํา มทบ.๑๓
รอง ผบ.ปตอ.๒
ผทค.ทร.
รอง ผบ.กบร.กร.
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผช.เสธ.ทอ.ฝยก.
ผช.หน.คณะ ฝสธ.ประจํา ผบช.
รอง จก.ยก.ทอ.
ผบก.น.๑
ผบก.ภ.จว.อุดรธานี
รอง ผบช.ป.

หมายเหตุ

หน้า ๑๔ ใน ๓๐ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันอาทิตย์ ที่ รอว.ทหารบก
๑๔ ก.ย.๕๗ ๑. พล.ท.ต่อศักดิ์ เหลืองตระกูล
๒. พล.ต.ณภัทร สุขจิตต์
๓. พ.อ.เชาวน์โรจน์ สอโส
๔. พ.อ.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์
๕. พ.อ.กฤษณ์ดนัย อิทธิมณฑล
ดอนเมือง
๖. พ.อ.สิริพล ชินบุตร
๗. พ.อ.วรเทพ บุญญะ
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ต.สุรพล คุปตะพันธ์ ร.น.
๙. น.อ.ศิริพงศ์ สุขเกษม ร.น.
๑๐. น.อ.ประสาทพร สาทรสวัสดิ์ ร.น.
ดอนเมือง
๑๑. พล.ร.ท.ธราธร ขจิตสุวรรณ ร.น.
๑๒. น.อ.ประจวบ มะลิทอง ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๓. พล.อ.อ.วิโรจน์ นิสยันต์
๑๔. พล.อ.ต.ณพล ฤาไชยคาม
๑๕. น.อ.สรกฤต มังสิงห์
ดอนเมือง
๑๖. น.อ.อติรวิชช์ ไพจิตร์
นรว.
๑๗. พล.ต.ต.บุญยศ บุญไพศาล
๑๘. พ.ต.อ.ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ
ดอนเมือง
๑๙. พล.ต.ต.รอย อิงคไพโรจน์

ตําแหน่ง
ผทค.พิเศษ ทบ.
ลก.สป.
รอง ผบ.ศบบ.
รอง ผบ.พล.๑ รอ.
รอง เสธ.ทภ.๑
รอง เสธ.ศบบ.
รอง ผบ.ร.๑๗
รอง ผบ.ทรภ.๒
นายทหารปฏิบัติการประจํา กร.
ผอ.ยก.บก.ทรภ.๑
ผบ.ทรภ.๓
รอง เสธ.พล.นย.
ปษ.พิเศษ ทอ.
ผทค.ทอ.
รอง ผอ.สนภ.ทอ.
หก.กสป.รร.นอ.
ผบก.ภ.จว.อํานาจเจริญ
รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี
รอง ผบช.ก.

หมายเหตุ

หน้า ๑๕ ใน ๓๐ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันจันทร์ ที่ รอว.ทหารบก
๑๕ ก.ย.๕๗ ๑. พล.ท.ธฤทธิ์ สุนทร
๒. พล.ท.สุวโรจน์ ทิพย์มงคล
๓. พล.ต.อภิรัชต์ คงสมพงษ์
๔. พล.ต.พัฒนา มาตร์มงคล
๕. พ.อ.ชัยวัฒน์ โฆสิตาภา
๖. พ.อ.ประกาศิต สาคุณ
ดอนเมือง
๗. พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล
๘. พ.อ.สังคม ทําจะดี
รอว.ทหารเรือ
๙. พล.ร.ต.เศรษฐสิทธิ์ จันทร์เสนา ร.น.
๑๐. น.อ.คมพันธ์ อุปลานนท์ ร.น.
๑๑. น.อ.ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม ร.น.
ดอนเมือง
๑๒. น.อ.ณัฎฐพล เดี่ยววานิช ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๓. พล.อ.ท.ฉลาด นนทสถิต
๑๔. พล.อ.ต.กิตติทัศน์ กุลคงคุณ
ดอนเมือง
๑๕. น.อ.อาทิตย์ อู่วิเชียร
๑๖. น.อ.เฉลา ทองแก้ว
นรว.
๑๗. พล.ต.ท.อํานาจ อันอาตม์งาม
๑๘. พล.ต.ต.พงษ์สิทธิ์ แสงเพชร
ดอนเมือง
๑๙. พล.ต.ต.ประจวบ วงศ์สุข

ตําแหน่ง
ผทค.พิเศษ ทบ.
หน.กพร.กห.
ผบ.พล.๑ รอ.
ผบ.จทบ.ช.ร.
ฝสธ.ประจําผู้บังคับบัญชา
ฝสธ.ประจําผู้บังคับบัญชา
ผทค.พิเศษ ทบ.
นายทหารปฏิบัติการประจํา ขว.ทบ.
ผทค.ทร.
ผอ.กยก.ฐท.สส.
ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.
ผอ.กตท.ขว.ทร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผบ.ศบพ.
ผบ.กฝบ.รร.การบิน
นายทหารปฏิบัติการประจํา บก.ทอ.
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
ผบก.ทล.
ผบก.สส.ภ.๕

หมายเหตุ

หน้า ๑๖ ใน ๓๐ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันอังคาร ที่ รอว.ทหารบก
๑๖ ก.ย.๕๗ ๑. พล.อ.วิเชียร ศิรสิ ุนทร
๒. พล.ท.สถาพร สีมาสุรารักษ์
๓. พล.ต.มนัส คงแป้น
๔. พ.อ.ธนาอัศม์ จงใจรักษ์โกเศส
๕. พ.อ.มนัส แถบทอง
ดอนเมือง
๖. พ.อ.ธีรพล ประทีปอุษานนท์
๗. พ.อ.สมพงษ์ ใจจา
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ต.สุรชัย โภคามาศ ร.น.
๙. น.อ.ภราดร พวงแก้ว ร.น.
๑๐. น.อ.พิสิษฐ์ ทองดีเลิศ ร.น.
ดอนเมือง
๑๑. น.อ.พูนศักดิ์ บัวแก้ว ร.น.
๑๒. น.อ.วโรดม เจียรกุล ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๓. พล.อ.ต.สุรศักดิ์ ทุ่งทอง
๑๔. พล.อ.ต.ธนบดี อุตะมะ
๑๕. พล.อ.ต.ไพศาล น้ําทับทิม
ดอนเมือง
๑๖. พล.อ.อ.อานนท์ จารยะพันธุ์
นรว.
๑๗. พล.ต.ท.พงษ์สันต์ เจียมอ่อน
๑๘. พล.ต.ต.ฐิติราช หนองหารพิทักษ์
ดอนเมือง
๑๙. พ.ต.อ.ขจรเกียรติ ศริพนั ธุ์

ตําแหน่ง
ปษ.พิเศษ บก.ทท.
จก.กช.
ผบ.จทบ.ช.พ.
นายทหารปฏิบัติการประจํา ศบบ.
ผอ.กลก.สพม.ชด.ทหาร
ฝสธ.ประจําผู้บังคับบัญชา
รอง ผอ.กกร.ทน.๑
ผทค.ทร.
รอง จก.ยก.ทร.
รอง จก.ขส.ทร.
หก.กฝย.กฝร.
รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร.
จก.ขว.ทอ.
เสธ.ยศ.ทอ.
รอง ปช.ทหาร
หน.คณะ ฝสธ.ประจําผู้บังคับบัญชา
รอง จตช.(สบ ๙)
รอง ผบช.น.
ผกก.๒ บก.จร.

หมายเหตุ

หน้า ๑๗ ใน ๓๐ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันพุธ ที่ รอว.ทหารบก
๑๗ ก.ย.๕๗ ๑. พล.ต.อาชาไนย ศรีสุข
๒. พล.ต.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข
๓. พล.ต.บรรเจิด ฉางปูนทอง
๔. พ.อ.สรรเสริญ คล้ายแก้ว
๕. พ.อ.วรุฒม์ ประเทืองทิน
ดอนเมือง
๖. พ.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ
๗. พ.อ.เพชรพนม โพธิ์ชัย
รอว.ทหารเรือ
๘. น.อ.ธีรกุล กาญจนะ ร.น.
๙. น.อ.มนตรี รอดวิเศษ ร.น.
๑๐. น.อ.ประวุฒิ รอดมณี ร.น.
ดอนเมือง
๑๑. น.อ.สรณรรถ สนธิไทย ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๒. พล.อ.ท.ฤทธิชัย ภู่โกสีย์
๑๓. พล.อ.ต.ทรงพล แจ้งสี
๑๔. น.อ.ไวพจน์ เกิงฝาก
ดอนเมือง
๑๕. พล.อ.อ.ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์
๑๖. น.อ.ทศวรรณ รัตนแก้วกาญจน์
นรว.
๑๗. พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล
๑๘. พล.ต.ต.มนู เมฆหมอก
ดอนเมือง
๑๙. พล.ต.ท.วันชัย ถนัดกิจ

ตําแหน่ง
รอง มทภ.๒
ผบ.จทบ.พ.ล.
ผบ.พล.ม.๑
เสธ.พล.ร.๙
เสธ.ร.๑๑ รอ.
รอง ผบ.พล.ร.๒ รอ.
ฝสธ.ประจําผู้บังคับบัญชา
รอง ผอ.กทส.ฐท.สส.
รอง ผอ.ศซส.สพ.ทร.
ฝสธ.ประจํา ผบ.กร.
รอง ผอ.กผท.สปช.ทร.
รอง ผบ.คปอ.
ผบ.ศฮพ.
ผบ.บน.๒๑
รอง ปล.กห.
ผอ.กนผ.กร.ทอ.
ผบช.สตม.
รอง ผบช.ภ.๗
ผู้ช่วย ผบ.ตร.

หมายเหตุ

หน้า ๑๘ ใน ๓๐ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันพฤหัสบดี รอว.ทหารบก
ที่ ๑๘ ก.ย.๕๗ ๑. พล.ต.ปราการ ชลยุทธ
๒. พล.ต.วราห์ บุญญะสิทธิ์
๓. พล.ต.ไสว พลการ
๔. พล.ต.ประยงค์ กล้าหาญ
๕. พ.อ.อาสาศึก ขันติรัตน์
๖. พ.อ.นรภัทร กังวาลไกล
ดอนเมือง
๗. พล.อ.จีระศักดิ์ ชมประสพ
๘. พ.อ.สุรินทร์ ปรียานุภาพ
รอว.ทหารเรือ
๙. พล.ร.ต.พรชัย ปิ่นทอง ร.น.
๑๐. น.อ.โชคชัย เรืองแจ่ม ร.น.
ดอนเมือง
๑๑. น.อ.รัชยศ รัชตรุ่งโรจน์กุล ร.น.
๑๒. น.ท.สรรธาร บุตรแก้ว ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๓. พล.อ.อ.ฤกษ์ฤทธิ์ พวงทอง
๑๔. น.อ.สุวรรณ ขําทอง
๑๕. น.อ.ศรสิต กีรติพล
ดอนเมือง
๑๖. น.อ.ถาวร ศิรสิ ัมพันธ์
นรว.
๑๗. พล.ต.ต.ชยุต รัตนอุบล
๑๘. พ.ต.อ.นิรันดร เหลื่อมศรี
ดอนเมือง
๑๙. พล.ต.ต.เดชา บุตรน้ําเพชร

ตําแหน่ง
รอง มทภ.๔
รอง มทภ.๑
ผบ.จทบ.พ.ช.
ผทค.ทบ.
ฝสธ.ประจําผู้บังคับบัญชา
รอง ผบ.ร.๓๑ รอ.
ปษ.พิเศษ ทบ.
รอง เสธ.พล.ร.๒ รอ.
รอง ผบ.ทรภ.๑
ผอ.ยก.กร.
รอง ผบ.ศฝ.สอ.รฝ.
นายทหารปฏิบัติการประจํา นย.
ผทค.พิเศษ ทอ.
เสธ.รร.การบิน
ผบ.บน.๒๓
ผอ.กบค.คปอ.
ผบก.น.๙
รอง ผบก.สก.
รอง ผบช.ก.

หมายเหตุ

หน้า ๑๙ ใน ๓๐ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันศุกร์ ที่ รอว.ทหารบก
๑๙ ก.ย.๕๗ ๑. พล.อ.ธีระ ไกรพานนท์
๒. พล.ท.ชนะทัพ อินทามระ
๓. พล.ต.จุลเดช จิตถวิล
๔. พล.ต.เกษม ธนาภรณ์
๕. พล.ต.เมธี พยอมหอม
๖. พ.อ.อัศวิน บุนนาค
ดอนเมือง
๗. พ.อ.ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล
๘. พ.อ.สมชาย กาญจนอุดมการ
รอว.ทหารเรือ
๙. พล.ร.ต.ศุภพงษ์ ศิริสนธิ ร.น.
๑๐. พล.ร.ต.ทิวา ดาราเมือง ร.น.
๑๑. น.อ.ไพศาล มีศรี ร.น.
ดอนเมือง
๑๒. น.อ.ณัฐพงศ์ ปานโสภณ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๓. พล.อ.อ.วรฉัตร ธารีฉัตร
๑๔. พล.อ.ท.นิทัศน์ ศิริมาศ
ดอนเมือง
๑๕. พล.อ.ต.พิชัย เขม้นจันทร์
๑๖. น.อ.สุจินดา สุมามาลย์
นรว.
๑๗. พล.ต.ต.เมธี กุศลสร้าง
๑๘. พล.ต.ต.วันชัย สุวรรณศิริเขต
ดอนเมือง
๑๙. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว

ตําแหน่ง
ผทค.พิเศษ ทบ.
ฝสธ.ประจําผู้บังคับบัญชา
สํานักงานผู้บังคับบัญชา ทบ.
ผทค.ทบ.
รอง มทภ.๓
ผทค.ทบ.
รอง ผบ.ร.๓๑ รอ.
รอง ผบ.รร.การบิน ทบ.
ผบ.พัน.บ.ศบบ.
รอง ผบ.ฐท.สส.
หน.ฝสธ.ประจํา ผช.ผบ.ทร.
เสธ.กฟก.๑ กร.
ผอ.ยก.บก.ทรภ.๒
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผช.เสธ.ทอ.ฝยบ.
รอง จก.สอ.ทอ.
รอง จก.กร.ทอ.
รอง ผบช.ภ.๑
ผบก.ภ.จว.เชียงราย
ผบ.ตร.

หมายเหตุ

หน้า ๒๐ ใน ๓๐ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันเสาร์ ที่ รอว.ทหารบก
๒๐ ก.ย.๕๗ ๑. พล.ท.เครือนาค เกิดขํา
๒. พล.ต.เจิดวุธ คราประยูร
๓. พล.ต.อํานาจ รัตนภานพ
๔. พล.ต.ชัยวิน ผูกพันธุ์
๕. พ.อ.เจริญชัย หินเธาว์
ดอนเมือง
๖. พล.ต.มณี จันทร์ทิพย์
๗. พ.อ.ศักดิ์ศิริ แข็งแรง
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ท.วัลลภ หังสวนัส ร.น.
๙. พล.ร.ต.นริส ประทุมสุวรรณ ร.น.
๑๐. น.อ.ศิลป์สมุจจ์ ปัญจะ ร.น.
ดอนเมือง
๑๑. น.อ.สรรเสริญ สาโดด ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๒. พล.อ.อ.พัฒนพล กานตรัตน์
๑๓. พล.อ.ท.ชูชาติ บุญชัย
๑๔. น.อ.สมควร รักดี
ดอนเมือง
๑๕. พล.อ.ต.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
๑๖. น.อ.ประยูร ธรรมาธิวัฒน์
นรว.
๑๗. พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา
๑๘. พล.ต.ต.เสริมคิด สิทธิชัยกานต์
ดอนเมือง
๑๙. พล.ต.ท.นเรศ นันทโชติ

ตําแหน่ง
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง ผบ.วสท.สปท.
รอง ผบ.รร.จปร.
ฝสธ.ประจํา ปล.กห.
ผบ.ร.๒๑ รอ.
ผบ.พล.ร.๑๕
ผบ.ร.๑ พัน.๔ รอ.
รอง หน.ฝสธ.ประจําผู้บังคับบัญชา
รอง ผบ.ทรภ.๑
รอง เสธ.กฟก.๑ กร.
ผบ.ร.ล.พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
หมวดเรือที่ ๒ กฟก.๑ กร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผช.เสธ.ทอ.ฝขว.
ผบ.กรม ตอ.รอ.อย.
จก.ยก.ทอ.
ฝสธ.ประจํา ทสส.ทอ.
ผบช.ศ.
ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา
ผบช.ภ.๑

หมายเหตุ

หน้า ๒๑ ใน ๓๐ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันอาทิตย์ ที่ รอว.ทหารบก
๒๑ ก.ย.๕๗ ๑. พล.ท.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
๒. พล.ท.สุชาติ หนองบัว
๓. พล.ต.ภัทรพล รักษนคร
๔. พล.ต.วรวุฒิ เศวตรพนิต
๕. พ.อ.อภิสิทธิ์ นุชบุษบา
ดอนเมือง
๖. พ.อ.สิงหา สุทธิสมณ์
๗. พ.ท.จักรพล แสนสืบ
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ท.อธิษฐพล กมลศิลป์ ร.น.
๙. น.อ.เฉลิมชัย สวนแก้ว ร.น.
๑๐. น.อ.วิศาล ปัณฑวังกูร ร.น.
ดอนเมือง
๑๑. พล.ร.อ.ไกรสร จันทร์สวุ านิชย์ ร.น.
๑๒. น.อ.ธีระยุทธ นอบน้อม ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๓. พล.อ.ต.ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์
๑๔. พล.อ.ต.ถาวรวัฒน์ จันทนาคม
๑๕. พล.อ.ต.ไกรพล ยั่งยืน
ดอนเมือง
๑๖. น.อ.ณรงค์ อินทชาติ
นรว.
๑๗. พล.ต.ต.กริช กิติลือ
๑๘. พล.ต.ต.เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย
ดอนเมือง
๑๙. พ.ต.อ.ศุภเศรษฐ์ โชคชัย

ตําแหน่ง
รอง เสธ.ทบ.
ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ.
ผบ.มทบ.๒๓
ผทค.ทบ.
ผบ.นพค.๓๔ สนภ.๓ นทพ.
นายทหารปฏิบัติกาประจํา ศบบ.
รอง เสธ.ร.๑ รอ.
ผทค.พิเศษ ทร.
นายทหารปฏิบัติการประจํา กพ.ทร.
รอง ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.
ผช.ผบ.ทร.
รอง จก.สทท.ทร.
ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.
เสธ.รร.นอ.
ผอ.สตน.ทอ.
ผอ.กวช.สบศ.บก.ยศ.ทอ.
ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่
ผบก.ภ.จว.สงขลา
รอง ผบก.ทท.

หมายเหตุ

หน้า ๒๒ ใน ๓๐ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันจันทร์ ที่ รอว.ทหารบก
๒๒ ก.ย.๕๗ ๑. พล.ท.เบ็ญจรงค์ เจริญพร
๒. พล.ต.เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์
๓. พ.อ.คมสัน บูรณสงคราม
๔. พ.อ.อดุลย์ ยิ่งเจริญ
๕. พ.อ.พินิจ แจ้งแสงทอง
ดอนเมือง
๖. พล.ต.ศิริศกั ดิ์ เทศนา
๗. พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.อ.อภิชัย อมาตยกุล ร.น.
๙. พล.ร.ต.ไตรขวัญ ไกรฤกษ์ ร.น.
๑๐. น.อ.เอตม์ ยุวนางกูร ร.น.
ดอนเมือง
๑๑. พล.ร.อ.ชุมนุม อาจวงษ์ ร.น.
๑๒. พล.ร.ต.มนัสวี บูรณพงศ์ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๓. พล.อ.ท.เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว
๑๔. พล.อ.ต.วันชัย นุชเกษม
๑๕. น.อ.สฤษฏ์ วุทธีรพล
ดอนเมือง
๑๖. น.อ.ประสิทธิ์ บุญยืน
นรว.
๑๗. พล.ต.ท.จักรทิพย์ ชัยจินดา
๑๘. พ.ต.อ.ธงชัย วงศ์ศรีวัฒนกุล
ดอนเมือง
๑๙. พล.ต.ต.อภิชัย ธิอามาตย์

ตําแหน่ง
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผชก.สป.
นายทหารปฏิบัติการประจํา สลก.ทบ.
นายทหารปฏิบัติการ ประจํา ศรภ.
ผบ.รพศ.๑
ผบ.ศบบ.
รอง ผบ.ร.๑๕๒
ปษ.พิเศษ ทร.
รอง ผบ.รร.นร.
ต้นเรือ ร.ล.จักรีนฤเบศร
หมวดเรือที่ ๑ กบฮ.กร.
ผทค.พิเศษ สป.
ผบ.รร.ชท.สปท.
จก.ยศ.ทอ.
รอง จก.กบ.ทหาร
ผบ.บน.๗
นายทหารปฏิบัติการประจํา สร.
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
รอง ผบก.ปอศ.
ผบก.ทท.

หมายเหตุ

หน้า ๒๓ ใน ๓๐ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันอังคาร ที่ รอว.ทหารบก
๒๓ ก.ย.๕๗ ๑. พล.ต.ไชยพร รัตแพทย์
๒. พ.อ.กิติศักดิ์ มาระเนตร์
๓. พ.อ.ปรีชา สายเพ็ชร
๔. พ.อ.ศักดา เนียมคํา
๕. พ.อ.ชลัช แจ่มใส
ดอนเมือง
๖. พล.ท.สมวุฒิ แตงสาขา
๗. พ.อ.ชัชชัย ภัทรนาวิก
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ท.ไชยยศ สุนทรนาค ร.น.
๙. พล.ร.ต.นพพร วุฒิรณฤทธิ์ ร.น.
๑๐. น.อ.ธานี แก้วเก้า ร.น.
ดอนเมือง
๑๑. น.ท.เอกสิทธิ์ เอี่ยมยิ้ม ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๒. พล.อ.อ.ศิวเกียรติ์ ชเยมะ
๑๓. พล.อ.ต.ปรเมศร์ เกษโกวิท
๑๔. น.อ.อดินันท์ จารยะพันธุ์
ดอนเมือง
๑๕. น.อ.ภูมิใจ ชัยพันธุ์
๑๖. น.อ.วิสูตร งิ้วแหลม
นรว.
๑๗. พล.ต.ต.พลศักดิ์ บรรจงศิริ
๑๘. พ.ต.อ.เจริญ ศรีศศลักษณ์
ดอนเมือง
๑๙. พล.ต.ต.กมลสันติ กลั่นบุศย์

ตําแหน่ง
รอง มทน.๒
รอง ผบ.บชร.๑
รอง ผอ.รวท.อท.ศอพท.
รอง ผบ.พล.ม.๒ รอ.
รอง เสธ.มทบ.๑๑
ผทค.พิเศษ ทบ.
นายทหารปฏิบัติการประจํา ยศ.ทบ.
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง ผบ.นย.
รอง จก.กพ.ทร.
ประจํา กพ.ทร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผบ.ดม.
เสธ.สก.ทอ.
รอง เสธ.อย.
หก.กพภ.กรม นนอ.รอ.รร.นอ.
ผบก.ภ.จว.สกลนคร
รอง ผบก.น.๒
ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี

หมายเหตุ

หน้า ๒๔ ใน ๓๐ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันพุธ ที่ รอว.ทหารบก
๒๔ ก.ย.๕๗ ๑. พล.อ.ประตินันท์ สายหัสดี
๒. พล.ต.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล
๓. พ.อ.สัญญลักขณ์ ทั่งศิริ
๔. พ.อ.เกรียงศักดิ์ เสนาะพิน
๕. พ.ท.ปรมาภรณ์ ฉายเหมือนวงศ์
ดอนเมือง
๖. พ.อ.อานุภาพ ศิริมณฑล
๗. พ.อ.ไพรัช แก้วศรี
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ท.เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ ร.น.
๙. พล.ร.ต.กิตตินันท์ ศิรินาวิน ร.น.
๑๐. น.อ.วุฒิชัย สายเสถียร ร.น.
ดอนเมือง
๑๑. น.อ.สุทธิศักดิ์ ไพรวัลย์ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๒. พล.อ.ท.ชลิตเดช สุดมะโนกุล
๑๓. พล.อ.ต.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง
๑๔. น.ท.อนุยตุ รูปขจร
ดอนเมือง
๑๕. พล.อ.ท.จอม รุ่งสว่าง
๑๖. น.อ.เอกศักดิ์ เทภาสิต
นรว.
๑๗. พล.ต.ท.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์
๑๘. พ.ต.อ.ดํารงศักดิ์ ทองงามตระกูล
ดอนเมือง
๑๙. พ.ต.อ.ฤชากร จรเจวุฒิ

ตําแหน่ง
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง มทภ.๓
รอง ผอ.กกบ.ทน.๑
ผอ.กกบ.นปอ.
หน.ฝกร.พล.๑ รอ.
ฝสธ.ประจําผู้บังคับบัญชา
รอง ผบ.ร.๑๒ รอ.
ผบ.ฐท.สส.
รอง ผบ.ทรภ.๓
ผบ.หมวดเรือที่ ๑ กทบ.กร.
รอง เสธ.กทบ.กร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
จก.กพ.ทอ.
รอง ผบ.ฝูง ๖๐๒ รอ.บน.๖
รอง เสธ.ทอ.
รอง ผบ.ดย.อย.
รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร.
รอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์
รอง ผบก.น.๖

หมายเหตุ

หน้า ๒๕ ใน ๓๐ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันพฤหัสบดี รอว.ทหารบก
ที่ ๒๕ ก.ย.๕๗ ๑. พล.ท.เอนก อินทร์อํานวย
๒. พล.ต.บัญชา ทองวิลัย
๓. พ.อ.เชิดชัย สุคนธสิงห์
๔. พ.อ.เกรียงไกร แข็งแรง
๕. พ.อ.ธิติพล สารลักษณ์
๖. พ.อ.วรวุฒิ แสงทอง
ดอนเมือง
๗. พ.อ.สุรเดช มะลิลา
๘. พ.อ.ธราพงษ์ มะละคํา
รอว.ทหารเรือ
๙. พล.ร.ท.เรืองทิพย์ เทียนทอง ร.น.
๑๐. น.อ.มาศพันธุ์ ถาวรามร ร.น.
๑๑. น.อ.อดินันท์ สุนทรารักษ์ ร.น.
ดอนเมือง
๑๒. น.อ.รณัชย์ เทพวัลย์ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๓. น.อ.เดชา ทองใส
๑๔. น.ท.ชัชพล ลายประดิษฐ์
ดอนเมือง
๑๕. พล.อ.ต.จิรวัฒน์ มูลศาสตร์
๑๖. น.อ.สฤษดิ์พร สุนทรกิจ
นรว.
๑๗. พล.ต.ต.เกียรติพงศ์ ขาวสําอางค์
๑๘. พ.ต.อ.สมเดช ตั้งจิตนุสรณ์
ดอนเมือง
๑๙. พล.ต.ท.ยงยุทธ เจริญวานิช

ตําแหน่ง
ผทค.พิเศษ ทอ.
เสธ.ทน.๑
รอง ผอ.สนภ.๓ นทพ.
ผบ.กรม พัฒนา ๑
ฝสธ.ประจําผู้บังคับบัญชา
เสธ.กรม นนร.รอ.รร.จปร.
ผอ.กอง รร.การบิน ทบ.
รอง ผบ.ร.๑๒ รอ.
หน.ฝสธ.ประจํา ผบ.ทร.
รอง เสธ.ยศ.ทร.
ผบ.หมวดเรือที่ ๑ กฟก.๒ กร.
ฝสธ.ประจํา ผบ.ทร.
รอง จก.ขส.ทอ.
รอง เสธ.กรม ทย.รอ.อย.
ผบ.ศทย.อย.
ประจํา ยก.ทอ.
ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
รอง ผบก.ทล.
ผบช.ศชต.

หมายเหตุ

หน้า ๒๖ ใน ๓๐ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันศุกร์ ที่ รอว.ทหารบก
๒๖ ก.ย.๕๗ ๑. พล.ท.นันทพล จํารัสโรมรัน
๒. พล.ต.ณัฐ อินทรเจริญ
๓. พล.ต.วัฒนชัย ประสานเกษม
๔. พ.อ.สายัณต์ เมืองศรี
๕. พ.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี
๖. พ.อ.วิชาญ สุขสง
ดอนเมือง
๗. พล.ท.ประธาน สงวนพงษ์
๘. พ.อ.เจนยุทธ ศิริปุณย์
รอว.ทหารเรือ
๙. พล.ร.ท.ทวี กาญจนวิสทุ ธิ์ ร.น.
๑๐. น.อ.กนก กระหม่อมทอง ร.น.
๑๑. น.อ.อนุชา นาคทับทิม ร.น.
ดอนเมือง
๑๒. น.อ.เกรียง ชุณหชาติ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๓. พล.อ.อ.นิคม วงษ์ดรุณยี ์
๑๔. พล.อ.ท.เลิศฤทธิ์ เศศะเทศานนท์
ดอนเมือง
๑๕. น.อ.ฐากูร สมัตถะ
๑๖. น.อ.วัลลภ ประสงค์กิจ
นรว.
๑๗. พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ ฉันทวรลักษณ์
๑๘. พ.ต.อ.อรุษ แสงจันทร์
ดอนเมือง
๑๙. พ.ต.อ.ทรงพล วัธนะชัย

ตําแหน่ง
ปษ.ทบ.
ผบ.มทบ.๑๔
เสธ.ทภ.๔
รอง ผบ.พล.รพศ.๑
ผบ.ร.๑๑ รอ.
รอง เสธ.ทภ.๔
ผทค.พิเศษ ทบ.
นายทหารปฏิบัติการประจํา ศบบ.
ผทค.พิเศษ ทร.
นายทหารปฏิบัติการประจํา กพ.ทร.
นายทหารปฏิบัติการประจํา กพ.ทร.
ผบ.กรม กสพ.ฐท.สส.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผทค.พิเศษ ทอ.
นบ.พระราชพาหนะ ศฮพ.
รอง ผอ.กรค.สก.ทอ.
ผบก.สปพ.
ผกก.๗ บก.ทล.
รอง ผบก.น.๑

หมายเหตุ

หน้า ๒๗ ใน ๓๐ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันเสาร์ ที่ รอว.ทหารบก
๒๗ ก.ย.๕๗ ๑. พล.ท.วลิต โรจนภักดี
๒. พล.ต.บุญสันติ แสนสวัสดิ์
๓. พล.ต.สุรเดช เฟื่องเจริญ
๔. พ.อ.สมชาติ ศิลป์เจริญ
๕. พ.อ.บุญชู กลิ่นสาคร
๖. พ.อ.อุทิศ อนันตนานนท์
ดอนเมือง
๗. พ.อ.เปรียว ติณสูลานนท์
๘. พ.ท.ไชยศิริ วิบูลมงคล
รอว.ทหารเรือ
๙. พล.ร.ต.ทวี พิกุลทอง ร.น.
๑๐. น.อ.สรไกร สิรกิ รรณะ ร.น.
ดอนเมือง
๑๑. พล.ร.อ.จักรชัย ภู่เจริญยศ ร.น.
๑๒. น.อ.ปรีชา รัตนสําเนียง ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๓. พล.อ.อ.สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์
๑๔. พล.อ.ต.พัฒน์พงศ์ แจ้งยุบล
๑๕. น.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ
ดอนเมือง
๑๖. น.อ.ธนพงศ์ พลกนิษฐ
นรว.
๑๗. พล.ต.ต.ธเนษฐ สุนทรสุข
๑๘. พล.ต.ต.อภิชาต เพชรประสิทธิ์
ดอนเมือง
๑๙. พล.ต.ต.อดิศร์ งามจิตสุขศรี

ตําแหน่ง
มทภ.๔
รอง จก.ยศ.ทบ.
จก.กพ.ทบ.
รอง ผอ.สยธ.สสน.สป.
ผบ.ป.๒ รอ.
ผบ.ร.๑๕๒
รอง เสธ.พล.ร.๕
ผบ.ร.๑ พัน.๓ รอ.
ผทค.ทร.
นายทหารปฏิบัติการประจํา กพ.ทร.
รอง ผบ.ทร.
รอง เสธ.พล.นย.
รอง ผบ.ทอ.
ผทค.ทอ.
ฝสธ.ประจํา สปช.ทอ.
นบ.ประจํากอง บน.๖
ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์
ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี
รอง ผบช.ก.

หมายเหตุ

หน้า ๒๘ ใน ๓๐ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันอาทิตย์ ที่ รอว.ทหารบก
๒๘ ก.ย.๕๗ ๑. พล.อ.อุทิศ สุนทร
๒. พล.ต.อภิชัย หงษ์ทอง
๓. พล.ต.จิระพันธ์ มาลีแก้ว
๔. พ.อ.ฐิติพล ไวยพจน์
๕. พ.อ.ศานติ ศกุนตนาค
ดอนเมือง
๖. พ.อ.เอกรัตน์ ช้างแก้ว
๗. พ.อ.วีระพงษ์ ศรีรัตน์
รอว.ทหารเรือ
๘. น.อ.จตุพล เกษรบัว ร.น.
๙. น.อ.มงคล ประยูรศุข ร.น.
๑๐. น.อ.ประชา สว่างแจ้ง ร.น.
ดอนเมือง
๑๑. พล.ร.อ.ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ ร.น.
๑๒. น.อ.สกาย เภกะนันทน์ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๓. พล.อ.อ.วีระศักดิ์ สิตานนท์
๑๔. พล.อ.ท.ทวิเดนศ อังศุสิงห์
๑๕. พล.อ.ท.ปราโมทย์ ตีรณะธรรม
ดอนเมือง
๑๖. น.อ.เสริมเกียรติ ก้อนมณี
นรว.
๑๗. พล.ต.ท.รุง่ โรจน์ แสงคร้าม
๑๘. พ.ต.อ.นิตินันท์ เพชรบรม
ดอนเมือง
๑๙. พ.ต.อ.ภาสกร สถิตยุทธการ

ตําแหน่ง
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง จก.ยศ.ทบ.
ฝสธ.ประจําผู้บังคับบัญชา
นายทหารปฏิบัติการประจํา รร.จปร.
รอง ผบ.ร.๕
ผบ.ร.๑ รอ.
รอง ผบ.ป.๑ รอ.
นายทหารปฏิบัติการประจํา กพ.ทร.
เสธ.พล.นย.
ผอ.กศษ.กพ.ทร.
หน.ฝสธ.ประจําผู้บังคับบัญชา
รอง ผอ.กนผ.สสร.กบ.ทหาร
ปษ.พิเศษ สป.
รอง เสธ.ทอ.
ผทค.พิเศษ ทอ.
รอง ผบ.ศฮพ.
ผบช.สกพ.
รอง ผบก.ทล.
รอง ผบก.ศฝร.ภ.๔

หมายเหตุ

หน้า ๒๙ ใน ๓๐ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันจันทร์ ที่ รอว.ทหารบก
๒๙ ก.ย.๕๗ ๑. พล.ท.ธานี พูนสวัสดิ์
๒. พล.ต.ธนดล สุรารักษ์
๓. พ.อ.เฉลิมชัย ไชยสวัสดิ์
๔. พ.อ.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์
๕. พ.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
๖. พ.อ.นวกร สงวนศักดิ์โยธิน
ดอนเมือง
๗. พล.ต.วิวรรธน์ ปฐมภาคย์
๘. พ.อ.ทรงพล สาดเสาเงิน
รอว.ทหารเรือ
๙. พล.ร.ท.บุญชัย มรินทร์พงษ์ ร.น.
๑๐. พล.ร.ต.นิเวช บุตรศรี ร.น.
ดอนเมือง
๑๑. น.อ.จักษวัฎ สายวงค์ ร.น.
๑๒. น.อ.ปริทรรศน์ ชาตะสิงห์ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๓. พล.อ.ท.เชิดพงศ์ เอี่ยมสมุทร
๑๔. น.อ.ศิริพงษ์ สุภาพร
๑๕. น.อ.ยุทธนา สุรเชษฐพงษ์
ดอนเมือง
๑๖. น.อ.เฉลิมชัย ศรีสายหยุด
นรว.
๑๗. พล.ต.อ.รชต เย็นทรวง
๑๘. พล.ต.ต.ชยุต ธนทวีรัชต์
ดอนเมือง
๑๙. พล.ต.ท.สุเทพ เดชรักษา

ตําแหน่ง
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง จก.กช.
ผอ.ศูนย์ ยศ.ทบ.
รอง ผบ.พล.ร.๗
รอง ผบ.พล.๑ รอ.
ผอ.กยก.นปอ.
รอง มทภ.๔
รอง ผอ.กขว.ทภ.๑
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง ผบ.นย.
ผบ.ร.ล.กระบุรี หมวดเรือที่ ๒ กฟก.๒ กร.
รอง ผบ.หมวดเรือที่ ๒ กยพ.กร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ฝสธ.ประจํา ผบ.ทอ.
ผบ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.
รอง จก.ยก.ทอ.
รอง ผบ.ตร.
รอง ผบช.น.
ผบช.ภ.๕

หมายเหตุ

หน้า ๓๐ ใน ๓๐ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันอังคาร ที่ รอว.ทหารบก
๓๐ ก.ย.๕๗ ๑. พล.ท.พิสิทธิ์ สิทธิสาร
๒. พล.ต.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ด้ง
๓. พล.ต.ทวีชัย กฤษิชีวิน
๔. พ.อ.ณัฐพงศ์ อัศวินวงศ์
๕. พ.อ.ณัฏฐ์ เทียนทองดี
๖. พ.อ.จิรวิทย์ เดชจรัสศรี
ดอนเมือง
๗. พล.ต.ทัตเทพ รอดจิตต์
๘. พ.อ.วีรยุทธ อินทร์วร
รอว.ทหารเรือ
๙. พล.ร.ท.นาวิน ธนเนตร ร.น.
๑๐. พล.ร.ต.ภัฏ เพียรเกาะ ร.น.
ดอนเมือง
๑๑. พล.ร.ต.ประดิษฐ สําอางค์อินทร์ ร.น.
๑๒. น.อ.จักรชัย น้อยหัวหาด ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๓. พล.อ.ต.อําพล อิ่มบัว
๑๔. น.อ.อนันต์ จันทร์ส่งเสริม
๑๕. น.อ.มนูญ ชื่นชมคุณ
ดอนเมือง
๑๖. น.อ.อภิรัตน์ รังสิมาการ
นรว.
๑๗. พล.ต.ต.ขจรศักดิ์ ปานสาคร
๑๘. พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก
ดอนเมือง
๑๙. พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์

ตําแหน่ง
มทน.๑
รอง มทภ.๓
รอง ผบ.นรด.
เสธ.ร.๑๑๑
นายทหารปฏิบัติการประจํา สส.
รอง หน.ศปนก.สม.
ผทค.ทบ.
ผอ.กอง ศบบ.
รอง ผบ.กร.
ผทค.ทร.
ผช.ผอ.ฝ่ายแผน อจปร.อร.
ผบ.กรม นนร.รอ.รร.นร.
จก.กบ.ทอ.
เสธ.ขส.ทอ.
รอง ผอ.สนภ.ทอ.
รอง ผบ.กรม นนอ.รอ.รร.นอ.
รอง ผบช.น.
ผบก.จร.
ผบช.ก.
ตรวจถูกต้อง
พ.อ.ณปภัช วังบรรพตดํารง
(ณปภัช วังบรรพตดํารง)
รรก.รอง ผอ.กลาง.สนผ.รอ.
ส.ค.๕๗

หมายเหตุ

