


       
 

บญัชีรายช่ือราชองครกัษ์เวร  และนายต ารวจราชส านักเวร 
       ปฏิบติัหน้าท่ีเวรประจ าพระองค ์ณ พระท่ีนัง่ดสิุตมหาปราสาท  

      เรือนรบัรองท่ีประทบั  ค่ายมหาสรุสิงหนาท อ.เมืองระยอง จว.ระยอง                                              
 
                                                                                                                หน้า ๑ ใน ๑๒ หน้า 

วนั เดอืน ปี                   ยศ - นาม                 ต าแหน่ง หมายเหตุ 
วนัพฤหสับด ี
ที ่ 
๑ ม.ิย.๖๐ 

 

 

 

 

 

 

พระท่ีนัง่ดสิุตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พล.ต.อทิธพิล   สวุรรณรฐั 
๒. พ.อ.อุกฤษฏ ์  นุตค าแหง 
๓. พ.อ.อคัรพล   พงษ์สวสัดิ ์
รอว.ทหารเรอื 
๔. น.อ.สรรเสรญิ  สาโดด ร.น.           
๕. น.อ.กอ้งเกยีรต ิ ทองอร่าม  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๖. พล.อ.ท.ศริพิล  ศริทิรพัย ์
๗. น.อ.ตรพีล  อ่องไพฑรูย ์
นรว. 
๘. พ.ต.อ.ชยเดช  บรรจงรกัษ ์
 

 
 
ผบ.มทบ.13 
รอง ผบ.พล.ร.4 
ผอ.กปซ.ศซบ.ทบ. 
 
ผอ.กนย.สนผ.ยก.ทร. 
ผอ.กวก.สนผ.ขว.ทร. 
 
จก.กบ.ทอ. 
รอง ผอ.สกป.กร.ทอ. 
 
รอง ผบก.สปพ. 

 

วนัศุกร ์ที ่ 
๒ ม.ิย.๖๐ 
 

พระท่ีนัง่ดสิุตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พล.ต.ณรงคพ์นัธ ์  จติตแ์กว้แท้ 
๒. พ.อ.ประกาศ   เพยาวน้์อย 
๓. พ.อ.กติต ิ  คงหอม 
รอว.ทหารเรอื 
๔. พล.ร.ต.ยทุธศลิป์  จงเจอืกลาง 
๕. น.อ.คมสนั  สอนสภุาพ  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๖. พล.อ.ต.ชากร  ตะวนัแจง้ 
๗. น.อ.พฤทธิ ์ ตกึสอุนิทร ์
นรว. 
๘. พ.ต.อ.ชยัยทุธ  เจยีรศริกิุล 
 

 
 
ผบ.พล.1 รอ. 
เสธ.ขส.ทบ. 
รอง ผบ.ช.1 รอ. 
 
ผทค.ทร. 
ประจ า นย. 
 
ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 
ผบ.บน.๕๖ 
 
รอง ผบก.น.๖ 

 

วนัเสาร ์ที ่ 
๓ ม.ิย.๖๐ 
 

พระท่ีนัง่ดสิุตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พล.ต.หทยัเทพ   กรีตอิงักูร 
๒. พ.อ.ธนภทัร   นาคชยัยะ 
๓. พ.อ.สรุเทพ   หนูแกว้ 
รอว.ทหารเรอื 
๔. น.อ.พนม  ควรประดษิฐ ์ ร.น. 
๕. น.อ.ศศนิ  สวรรคทตั  ร.น. 
 
รอว.ทหารอากาศ 
๖. พล.อ.ต.ธนศกัดิ ์ เมตะนนัท ์
๗. น.อ.มณเฑยีร  หมโีชต ิ
นรว. 
๘. พ.ต.อ.ดุลเดชา  อาชวะสมติระกูล 
 

 
 
ผบ.มทบ.19 
ผบ.รพศ.3 
ผบ.ร.152 
 
ผบ.กรม สอ.๑ สอ.รฝ. 
ผบ.ร.ล.เจา้พระยา หมวดเรอืที ่๑ 
กฟก.๒ กร. 
 
ผอ.สยฝ.ยก.ทอ. 
รอง ผบ.กรม นนอ.รอ.รร.นนก. 
 
รอง ผบก.ภ.จว.เชยีงราย 

 

  



 
 
 หน้า ๒ ใน ๑๒  หน้า 
 

วนั เดอืน ปี                   ยศ - นาม                 ต าแหน่ง หมายเหตุ 

วนัอาทติย ์ที ่ 
๔ ม.ิย.๖๐ 

พระท่ีนัง่ดสิุตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พ.อ.บรรยง   ทองน่วม 
๒. พ.อ.วรวฒุ ิ  แสงทอง 
๓. พ.อ.เสกสรร   พรหมศกัดิ ์
รอว.ทหารเรอื 
๔. น.อ.ประทปี  เมอืงนิล  ร.น. 
๕. น.อ.วฒุไิกร  ปัน้ด ี ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๖. พล.อ.ต.สายศกัดิ ์ ครรภาฉาย 
๗. น.อ.วเิชยีร  วเิชยีรธรรม 
นรว. 
๘. พ.ต.อ.เทยีนชยั  คามะปะโส 

 
 
ผบ.ร.๙ 
นายทหารปฏบิตักิารประจ า มทบ.
๑๑ 
รอง ผบ.ร.๑๒ รอ. 
 
นายทหารปฏบิตักิารประจ า กพ.ทร. 
ผบ.กรม ป.พล.นย. 
 
ผอ.สวส.ขว.ทหาร 
ผอ.กนผ.ยก.ทอ. 
 
รอง ผบก.น.๑ 

 

วนัจนัทร ์ที ่ 
๕ ม.ิย.๖๐ 

พระท่ีนัง่ดสิุตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พล.ต.เฉลมิพล   ศรสีวสัดิ ์
๒. พ.อ.นันทวฒัน์   ทศันงาม 
๓. พ.อ.กติต ิ  ประพติรไพศาล 
รอว.ทหารเรอื 
๔. น.อ.อชัฌบูรณ์  เซ็นพานิช  ร.น. 
๕. น.อ.ไมตร ี บุตรบุร ี ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๖. พล.อ.ต.อลงกรณ์  วณัณรถ 
๗. น.อ.สรรพชยั  ศลิานิล 
นรว. 
๘. พ.ต.อ.ชยัรพ  จุณณวตัต ์

 
 
ผบ.พล.ม.2 รอ. 
รอง ผบ.รร.การบนิ ทบ. 
ผบ.ร.12 พนั.3 รอ. 
 
นายทหารปฏบิตักิารประจ า กพ.ทร. 
ประจ า นย. 
 
ผอ.สบท.สปช.ทอ. 
รอง ผอ.สนผ.ยก.ทอ. 
 
รอง ผบก.น.๔ 

 

วนัองัคาร ที ่
๖ ม.ิย.๖๐ 

พระท่ีนัง่ดสิุตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พล.ต.ณฐัวฒุ ิ ชุณหะนันทน์ 
๑. พล.ต.กฤษดา   สารกิา 
๒. พ.อ.ชยัยา   จุย้เจรญิ 
รอว.ทหารเรอื 
๔. น.อ.เกยีรติช์าย  นาคสขุไพบูลย ์ 
ร.น. 
๕. น.อ.อาภากร  อยูค่งแกว้  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๖. น.อ.กวนิทตั  แสงสรุะ 
๗. น.อ.อนุยตุ  รูปขจร 
นรว. 

 
 
ผบ.พล.ร.๗ 
จก.ดย.ทบ. 
รอง ผบ.มทบ.18 
 
นายทหารปฏบิตักิารประจ า กพ.ทร. 
รอง เสธ.ทภ.๓ 
 
รอง ผบ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 
ผบ.ฝงู.๖๐๒ รอ.บน.๖ 
 
รอง ผบก.สส.บช.น. 

 



๘. พ.ต.อ.ชมุพล  พุ่มพวง 
 

 



 
    
     หน้า ๓ ใน ๑๒ หน้า 

 

วนั เดอืน ปี                   ยศ - นาม                      ต าแหน่ง หมายเหตุ 
วนัพุธ ที ่ 
๗ ม.ิย.๖๐ 

พระท่ีนัง่ดสิุตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พล.ต.ภทัรวรรธ   คงพนัธุ ์
๒. พ.อ.ประเสรฐิ   ขวญัชยั 
๓. พ.อ.ชาตร ี  สงวนธรรม 
รอว.ทหารเรอื 
๔. น.อ.นพดล  ฐติวฒันะสกุล  ร.น. 
๕. น.อ.สรวทุ  ชวนะ  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๖. น.อ.ฐากูร  นาครทรรพ 
๗. น.อ.ชวภณ  ยิม้พงษ ์
นรว.  
๘. พ.ต.อ.ธนธชั  น้อยนาค 

 
 
ผทค.บก.ทท. 
รอง ผบ.มทบ.44 
รอง ผบ.ม.2 
 
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย. 
ผบ.กรม สน.สอ.รฝ. 
 
ผอ.กกร.สกป.กร.ทอ. 
รอง ผบ.บน.๒ 
 
รอง ผบก.อคฝ. 

 

วนัพฤหสับด ี
ที ่ 
๘ ม.ิย.๖๐ 

พระท่ีนัง่ดสิุตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พล.ต.อศัวนิ   บุญธรรมเจรญิ 
๒. พ.อ.ชาตชิาย   น้าวแสง 
๓. พ.อ.ประกาศติ   สาคุณ 
รอว.ทหารเรอื 
๔. น.อ.สมาน  ขนัธพงษ์  ร.น. 
๕. น.อ.ณฐัพงศ ์ ปานโสภณ  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๖. น.อ.เนาวมรตัน์  ประพฒัน์ทอง 
๗. น.ท.ปรชีา  อุปพงษ ์
นรว.  
๘. พล.ต.ต.จรลั  จติเจอืจุน 

 
 
ผบ.มทบ.18 
รอง ผบ.มทบ.19 
ฝสธ.ประจ าผูบ้งัคบับญัชา 
 
ผอ.กพร.บก.ทรภ.๑ 
ผอ.ศสร.สอ.รฝ. 
 
รอง ผบ.บน.๑ 
ประจ า อย. 
 
ผบก.ภ.จว.จนัทบุร ี

 

วนัศุกร ์ที ่
๙ ม.ิย.๖๐ 

พระท่ีนัง่ดสิุตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พ.อ.ศาสตรา   ศรเีพญ็ 
๒. พ.อ.ชลชยั   เกดิแจ่ม 
๓. พ.อ.สษิฐเศรษฐ ์  หริณัญพงศ ์
รอว.ทหารเรอื 
๔. พล.ร.ต.วฒุชิยั  สายเสถยีร 
๕. น.อ.บญัชา  บวัรอด  ร.น. 
๖. น.อ.พชิยั  ลอ้ชูสกุล  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๗. น.อ.สมทิธพิฒัน์  คลา้ยแกว้ 
นรว. 
๘. พ.ต.อ.นิตพินัธุ ์ โรหโิตปการ 
 

 
 
เสธ.พล.ร.11 
ผบ.ช.1 รอ. 
รอง ผบ.ช.11 
 
ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. 
รอง จก.สก.ทร. 
รอง ผบ.กฟก.๒ กร. 
 
หก.กวก.กวท.รร.นอ. 
 
รอง ผบก.สปพ. 

 

 



 
 

 หน้า ๔ ใน ๑๒ หน้า                                                                                                                 
 

วนั เดอืน ปี                   ยศ - นาม                   ต าแหน่ง หมายเหตุ 
วนัเสาร ์ที ่ 
๑๐ ม.ิย.๖๐ 
 

พระท่ีนัง่ดสิุตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พล.ต.วรเกยีรต ิ  รตันานนท ์
๒. พ.อ.ประมวล   จนัทรศ์ร ี
๓. พ.อ.มณฑล   บุญไทย 
รอว.ทหารเรอื 
๔. พล.ร.ต.พสิษิฐ ์ ทองดเีลศิ 
๕. น.อ.เถลงิศกัดิ ์ ศริสิวสัดิ ์ ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๖. พล.อ.ต.เสรมิเกยีรต ิ กอ้นมณ ี
๗. น.อ.พนัธภ์กัด ี พฒันกุล 
นรว. 
๘. พ.ต.อ.พนัธนะ  นุชนารถ 

 
 
รอง จก.ขว.ทบ. 
รอง เสธ.รร.จปร. 
รอง ผบ.ศป. 
 
ผทค.ทร. 
รอง ผอ.สกค.ยก.ทร. 
 
ผทค.ทอ. 
รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 
 
รอง ผบก.สส.ภ.๗ 

 

วนัอาทติย ์ที ่ 
๑๑ ม.ิย.๖๐ 

พระท่ีนัง่ดสิุตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พ.อ.ปนิวธัน์   ทรพัยร์ุ่งเรอืง 
๒. พ.อ.สมบตั ิ  จนิดาศร ี
๓. พ.อ.ณฏัฐภมู ิ  หลาวทอง 
รอว.ทหารเรอื 
๔. น.อ.โยธนิ  ธนะมูล  ร.น. 
๕. น.อ.อภชิาต ิ แกว้ดวงเทยีน  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๖. น.อ.ประยรู  ธรรมาธวิฒัน์ 
๗. น.อ.วส ุ มโนสทิธศิกัดิ ์         
นรว. 
๘. พ.ต.อ.ยทุธพล  แกว้เจรญิ 

 
 
รอง ผอ.สวส.สนผ.กห. 
ผบ.ม.6 
เสธ.ม.5 รอ. 
 
ประจ า นย. 
รอง เสธ.กลน.กร. 
 
รอง ผอ.สบค.ทสส.ทอ. 
ผบ.บน.๖ 
 
รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓ 

 

วนัจนัทร ์ที ่ 
๑๒ ม.ิย.๖๐ 
 
 
 
 
 
 

พระท่ีนัง่ดสิุตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พล.ต.ณตฐพล   บุญงาม 
พ.อ.ประพล   บุญมากุล 
พ.อ.กติต ิ  สมสนัน่ 
รอว.ทหารเรอื 
น.อ.วริตัน์  สมจติร  ร.น. 
น.อ.สรุยิา  ภกัดเีสนา  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๖. น.อ.ปรชีา  ภทัรศลีสนุทร 
๗. น.อ.วสิตูร  งิว้แหลม 
นรว. 
๘. พ.ต.อ.รุ่งโรจน์  สายนัประเสรฐิ 
 

 
 
รอง จก.ยก.ทหาร 
ผอ.กลาง วท.กห. 
ผบ.ส.1 
 
ผบ.รร.ชมุพลฯ ยศ.ทร. 
ผบ.กองบนิ ๑ กบร.กร. 
 
นายทหารปฏบิตักิารประจ า กพ.
ทอ. 
รอง ผอ.กพก.สลก.ทอ. 
 
รอง ผบก.ทท. 

 

 



 
                                     

        หน้า ๕ ใน ๑๒ หน้า 

 

วนั เดอืน ปี                   ยศ - นาม                   ต าแหน่ง หมายเหตุ 
วนัองัคาร ที ่ 
๑๓ ม.ิย.๖๐ 

พระท่ีนัง่ดสิุตมหาปราสาท 
รอว.ทหารเรอื 
๑. พ.อ.ธารา   เจนตลอด 
๒. พ.อ.ธวชัชยั   ตัง้พทิกัษ์กุล 
๓. พ.อ.มชียั   นิลศาสตร ์
รอว.ทหารเรอื 
๔. น.อ.อทิธพิทัธ ์ กวนิเฟ่ืองฟูกุล  ร.น. 
๕. น.อ.สกาย  เภกะนันทน์  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๖. พล.อ.ต.สรุศกัดิ ์ อนิทรจ์ านงค ์
๗. น.อ.ระวนิ  ถนอมสงิห ์
นรว. 
๘. พ.ต.อ.โชคชยั  งามวงศ ์

 
 
เสธ.มทบ.17 
ผบ.ร.31 รอ. 
รอง ผบ.ม.3 
 
ผอ.กทป.จร.ทร. 
ผอ.สยป.สสร.กบ.ทหาร 
 
รอง จก.กบ.ทอ. 
ประจ า ขว.ทอ. 
 
รอง ผบก.น.๘ 

 

วนัพุธ ที ่ 
๑๔ ม.ิย.๖๐ 

พระท่ีนัง่ดสิุตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พล.ต.สนิธชนก   สงัขจนัทร ์
๒. พ.อ.ยทุธพงศ ์  คงนิล 
๓. พ.อ.ชนิสรณ์   เรอืงศุข 
รอว.ทหารเรอื 
๔. พล.ร.ท.บุญชติ  พูลพทิกัษ ์
๕. น.ท.สรรธาร  บุตรแกว้  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๖. น.อ.ภูวดล  สอนดวงใจ 
๗. น.อ.พรประเสรฐิ  ผา่นภพ 
นรว. 
๘. พ.ต.อ.รุจกรณก์ติติ ์ ขมิน้เครอื 

 
 
ผบ.มทบ.11 
ผบ.กรมพฒันา 1 
รอง ผบ.ม.1 รอ. 
 
ผทค.พเิศษ ทร. 
เสธ.กรม ร.๓ พล.นย. 
 
รอง จก.ขส.ทอ. 
รอง ผบ.บน.๕ 
 
ผกก.กลุ่มงานสนับสนุนถวาย 
ความปลอดภยั บก.ทล. 

 

วนัพฤหสับด ี
ที ่ 
๑๕ ม.ิย.๖๐ 
 
 

พระท่ีนัง่ดสิุตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พล.ต.ธนะศกัดิ ์  ชืน่อิม่ 
พ.อ.เกรยีงศกัดิ ์  เสนาะพนิ 
พ.อ.ณุดนัย   บูรณสมภพ 
รอว.ทหารเรอื 
 พล.ร.ต.รณชัย ์ เทพวลัย ์
น.อคมพนัธ ์ อุปลานนท ์ ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
น.อ.ทศวรรณ  รตันแกว้กาญจน์ 
น.อ.เจรญิ  วฒันศรมีงคล 
นรว. 
พ.ต.อ.วนัชยั  อยูแ่สง 

 
 
จก.สห.ทบ. 
ผบ.ปตอ.2 
ผบ.พนั.สห.11 
 
ผชก.ทร. 
รอง ผอ.กทส.ฐท.สส. 
 
รอง ผอ.สนผ.กร.ทอ. 
รอง ผบ.บน.๗ 
 
รอง ผบก.น.๙ 

 



 

 
   หน้า ๖ ใน ๑๒ หน้า 

 

วนั เดอืน ปี                   ยศ – นาม                    ต าแหน่ง หมาย
เหตุ 

วนัศุกร ์ที ่ 
๑๖ ม.ิย.๖๐ 

พระท่ีนัง่ดสิุตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พ.อ.ธติพินัธุ ์  ฐานะจาโร 
๒. พ.อ.เปรยีว   ตณิสลูานนท ์
๓. พ.อ.วทิรู   โพธิร์่มชื่น 
รอว.ทหารเรอื 
๔. น.อ.สมบตั ิ นาราวโิรจน์  ร.น. 
๕. น.อ.วโรดม  เจยีรกุล  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๖. น.อ.สรุสหี ์ สมิะเศรษฐ ์
๗. น.อ.จริภทัร ์ ป่ีทอง 
นรว. 
๘. พ.ต.อ.อดศิกัดิ ์ คุณพนัธ ์

 
 
รอง ผบ.พล.ร.11 
รอง ผบ.ร.5 
รอง ผบ.ม.5 รอ. 
 
รอง ผบ.ฐท.กท. 
ผบ.พนั.สห.ทร.ที ่๑ กรม สห.ทร. 
 
รอง ผบ.ดม. 
รอง ผบ.บน.๖ 
 
รอง ผบก.น.๗ 

 

วนัเสาร ์ที ่ 
๑๗ ม.ิย.๖๐ 

พระท่ีนัง่ดสิุตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พล.ต.จริวทิย ์  เดชจรสัศร ี
๒. พ.อ.พนิิจ  แจง้แสงทอง 
๓. พ.อ.ณฏัฐพงศ ์  อศัวนิวงศ ์
รอว.ทหารเรอื 
๔. น.อ.ปัญญา  บวรสทิธริตัน์  ร.น. 
๕. น.อ.พนูศกัดิ ์ บวัแกว้  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๖.  พล.อ.ต.ประเสรฐิ  ช่างประเสรฐิ 
๗. น.อ.ขจรฤทธิ ์ แกว้อ าไพ 
นรว. 
๘. พ.ต.อ.โชคชยั  นนทป์ฏมิากุล  

 
 
รอง จก.กกส.กห. 
รอง เสธ.นสศ. 
ผบ.พนั.ร.มทบ.11 
 
รอง ผบ.กบร.กร. 
ประจ า กร. 
 
รอง ผบ.รร.นนก. 
ผบ.บน.๔๖ 
 
รอง ผบก.รน. 

 

วนัอาทติย ์ที ่ 
๑๘ ม.ิย.๖๐ 

พระท่ีนัง่ดสิุตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พ.อ.บุญสนิ   พาดกลาง 
๒. พ.อ.วรยส   เหลอืงสวุรรณ 
๓. พ.อ.ธนิต   อิม่อกใจ 
รอว.ทหารเรอื 
น.อ.สรณรรถ  สนธไิทย  ร.น. 
น.อ.พสิษิฐ ์ จนิตโกศลวทิย ์ ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๕. พล.อ.ต.สวุรรณ  ข าทอง 
น.อ.เจษฎา  แทง่ทองค า 
นรว. 
๘. พ.ต.อ.ณฐัวฒัน์  การด ี

 
 
เสธ.พล.ร.3 
รอง ผบ.ร.2 รอ. 
รอง ผอ.กอง ขส.ทบ. 
 
หก.คป.กร. 
หก.กปค.รร.นย.ศฝ.นย. 
 
ผบ.รร.การบนิ 
ผบ.บน.๒ 
 
รอง ผบก.น.๙ 

 



                                                                                                           



 
 
                        หน้า ๗ ใน ๑๒ หน้า 

 

วนั เดอืน ปี                   ยศ – นาม                 ต าแหน่ง หมายเหตุ 
วนัจนัทร ์ที ่ 
๑๙ ม.ิย..๖๐ 

พระท่ีนัง่ดสิุตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พ.อ.ณรฐั   โพธแิพทย ์
๒. พ.อ.นพสทิธิ ์  สทิธพิงศโ์สภณ 
๓. พ.อ.อาจณิ   ปัทมจติร 
รอว.ทหารเรอื 
๔. พล.ร.ต.มาศพนัธุ ์ ถาวรามร 
รอว.ทหารอากาศ 
๕. พล.อ.ต.สฤษดิพ์ร  สนุทรกจิ 
๖. น.อ.พทิรู  เจรญิยิง่ 
๗. น.อ.นรุธ  ก าเนิดนักตะ 
นรว. 
๘. พ.ต.อ.วศิาล  พนัธุม์ณ ี

 
 
วศิวกร อท.ศอพท. 
ผบ.ม.1 รอ. 
รอง ผบ.ม.5 รอ. 
 
หน.ฝศษ.รร.นร. 
 
ผอ.สจว.ศวอ.ทอ. 
เสธ.รร.การบนิ 
รอง ผบ.บน.๔๑ 
 
รอง ผบก.น.๙. 

 

วนัองัคาร ที ่ 
๒๐ ม.ิย.๖๐ 

พระท่ีนัง่ดสิุตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พล.ต.กนก   ภู่ม่วง 
๒. พ.อ.ประชมุ   พนัธโ์สตถ ี
๓. พ.อ.วรียทุธ   อนิทรว์ร 
รอว.ทหารเรอื 
๔. น.อ.โกเมศ  สะอาดเอีย่ม  ร.น. 
๕.. น.อ.ปรญิญาธรรม  พูลพทิกัษ์ธรรม  
ร.น. 
๖. น.อ.ศกัรภพน์  ประจกัษ์ศุภนิต ิ ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๗. น.อ.ฐากูร  สมตัถะ 
นรว. 
๘. พ.ต.อ.ศุภโยชก ์ ธารไีทย 

 
 
ผบ.มทบ.24 
รอง เสธ.ทภ.4 
รอง ผบ.ศบบ. 
 
นายทหารปฏบิตักิารประจ า กพ.ทร. 
รอง ผอ.สวพ.ทร. 
รอง ผบ.หมวดเรอืที ่๓ กยพ.กร. 
 
ผอ.ศกบ.สนผ.กบ.ทอ. 
 
รอง ผบก.น.๙ 

 

วนัพุธ ที ่ 
๒๑ ม.ิย.๖๐ 

พระท่ีนัง่ดสิุตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พล.ต.ทตัเทพ   รอดจติต์ 
๒. พ.อ.อมฤต   บุญสยุา 
๓. พ.อ.ศรณัย ์  รอดบุญธรรม 
รอว.ทหารเรอื 
๔. น.อ.วรวธุ   พฤกษารุ่งเรอืง ร.น.         
๕. น.อ.ปรทิรรศน์  ชาตะสงิห ์ ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๖. น.อ.ณรงค ์ อนิทชาต ิ
๗น.อ.เพชร  ธรรมวญิญา 
นรว. 
๘. พ.ต.อ.วลัลพ  จ านงคอ์าษา 

 
 
ผทค.ทบ. 
ผบ.ร.21 รอ. 
รอง ผบ.ม.4 รอ. 
 
รอง ผอ.สนผ.ยก.ทร. 
ผอ.กนผ.สนผ.สสท.ทร. 
 
รอง จก.สบ.ทอ. 
รอง ผบ.บน.๒๑ 
 
รอง ผบก.อคฝ. 

 



 



 

 

                                                                                                               หน้า ๘ ใน ๑๒ หน้า 

 

วนั เดอืน ปี                   ยศ – นาม                   ต าแหน่ง หมายเหตุ 
วนัพฤหสับด ี
ที ่ 
๒๒ ม.ิย.๖๐ 

พระท่ีนัง่ดสิุตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พล.ต.พรเทพ   วชัรวสิทุธิ ์
๒. พ.อ.ไพรชั   โอฬารไพบูลย ์
๓. พ.อ.จริวฒัน์   นาคะรตัน์       
รอว.ทหารเรอื 
๔. พล.ร.ต.รณรงค ์ สทิธนิันทน์ 
๕. น.อ.ปรชีา  รตันส าเนียง  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๖. พล.อ.ต.ชานนท ์ มุ่งธญัญา 
๗. น.อ.เศกสรรค ์ สวนสดีา 
นรว. 
๘. พ.ต.อ.พงศอ์านันต ์ คลา้ยคลงึ 

 
 
เสธ.ยศ.ทบ. 
รอง ผบ.พล.พฒันา 1 
รอง ผบ.มทบ.18 
 
ผบ.ศฝ.นย. 
ประจ า นย. 
 
ผอ.สนผ.ยก.ทอ. 
รอง ผบ.ศฮพ. 
 
รอง ผบก.น.๙ 

 

วนัศุกร ์ที ่ 
๒๓ ม.ิย.๖๐ 

พระท่ีนัง่ดสิุตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พ.อ.พงศเ์ทพ   แกว้ไชโย 
๒. พ.อ.ชยัวฒัน์   บุญธรรมเจรญิ 
๓. พ.อ.ภาณุมาส   จนีานุรกัษ์ 
รอว.ทหารเรอื 
๔. พล.ร.ต.วรงกรณ์  โอสถานนท ์
๕. น.อ.ณฐัพงศ ์ ปานโสภณ  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๖. น.อ.ตากเพชร  พนิพนัธุ ์
๗. น.อ.ธนเสฎฐ ์ ธรรมอ านวยกจิ   
นรว. 
๘. พ.ต.อ.กฤตกิร  ฉิมม่วง 

 
 
รอง ผอ.สวส.ขว.ทหาร 
รอง ผบ.มทบ.19 
รอง ผบ.ร.14 
 
ผบ.ฐท.พง.ทรภ.๓ 
ผอ.ศสร.สอ.รฝ. 
 
รอง ผอ.ศปอ.คปอ. 
ประจ า ขว.ทอ. 
 
รอง ผบก.บ.ตร. 

 

วนัเสาร ์ที ่ 
๒๔ ม.ิย.๖๐ 

พระท่ีนัง่ดสิุตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พล.ต.ชนาวธุ   บุตรกนิร ี
๒. พ.อ.เวชศกัดิ ์  ขนัธอุบล 
๓. พ.อ.จรญัรตัน์   พงษ์สวุรรณ 
รอว.ทหารเรอื 
๔. พล.ร.ต.มนตร ี รอดวเิศษ 
๕. น.อ.ธรีะยทุธ  นอบน้อม  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๖. น.อ.ชาตนินท ์ สทา้นไผท 
๗. น.อ.ธนัญชยั   พึง่ทศัน์              
นรว. 
๘. พ.ต.อ.อรุษ  แสงจนัทร ์

 
 
ผอ.สปก.ยก.ทบ. 
ฝสธ.ประจ า ทภ.1 
ผบ.ช.11 
 
เสธ.ทรภ.๒ 
รอง ผอ.สนผ.ยก.ทร. 
 
ผบ.บน.๔๑ 
ผบ.กรม ทย.รอ.อย. 
 
รอง ผบก.ตม.๖ 

 

 
 



 

 
      หน้า ๙ ใน ๑๒ หน้า 

 

วนั เดอืน ปี                   ยศ – นาม                   ต าแหน่ง หมายเหตุ 
วนัอาทติย ์ที ่ 
๒๕ ม.ิย.๖๐ 

พระท่ีนัง่ดสิุตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พล.ต.จกัรกฤษณ์   ตัง้จติตาภรณ์ 
๒. พ.อ.นฤดล   ทา้วฤทธิ ์
๓. พ.อ.เสนีย ์  ศรหีริญั 
รอว.ทหารเรอื 
๔. พล.ร.ต.ธรีกลุ  กาญจนะ 
๕. น.อ.ประกอบ  สขุสมยั  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๖. พล.อ.ต.ภูวเดช  สวา่งแสง 
๗. น.อ.เฉลา  ทองแกว้ 
นรว. 
๘. พ.ต.อ.สรุนิทร ์ ขาวศรทีอง 

 
 
ผทค.สป. 
รอง ผบ.มทบ.17 
รอง ผบ.พล.ร.15 
 
ผอ.สงป.สปช.ทร. 
ประจ า กร. 
 
จก.จร.ทอ. 
รอง ผบ.ศบพ. 
 
ผกก.อารกัขา ๒ บก.อคฝ. 

 

วนัจนัทร ์ที ่ 
๒๖ ม.ิย.๖๐ 

พระท่ีนัง่ดสิุตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พล.ต.ยทุธชยั   เทยีรทอง 
๒. พ.อ.นฤทธิ ์  ถาวรวงษ์ 
๓. พ.อ.พลศกัดิ ์  ศรเีพญ็ 
รอว.ทหารเรอื 
๔. น.อ.ประวฒุ ิ รอดมณ ี ร.น. 
๕. น.อ.กอ้งเกยีรต ิ ทองอร่าม  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๖. พล.อ.ท.ศริพิล  ศริทิรพัย ์
๗. น.อ.ตรพีล  อ่องไพฑรูย ์
นรว. 
๘. พ.ต.อ.ศุภกจิ  ต่อบุญ 

 
 
ผบ.มทบ.14 
รอง ผบ.พล.ม.1 
นายทหารปฏบิตักิารประจ า มทบ.11 
 
เสธ.กดน.กร. 
ผอ.กวก.สนผ.ขว.ทร. 
 
จก.กบ.ทอ. 
รอง ผอ.สกป.กร.ทอ. 
 
ผกก.สน.บางเสาธง 

 

วนัองัคาร ที ่ 
๒๗ ม.ิย.๖๐ 

พระท่ีนัง่ดสิุตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พ.อ.มาโนชญ ์  รตันเลขา 
๒. พ.อ.พนา   แคลว้ปลอดทกุข ์
๓. พ.อ.เฉลมิพล   นุตรกัษ์ 
รอว.ทหารเรอื 
๔. น.อ.สรไกร  สริกิรรณะ  ร.น. 
๕. น.อ.ปราโมทย ์ เสรมิสยั  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๖. พล.อ.ต.ชากร  ตะวนัแจง้ 
๗. น.อ.พฤทธิ ์ ตกึสอุนิทร ์
นรว. 
๘. พล.ต.ท.อดศิร ์ งามจติสขุศร ี

 
 
รอง ผบ.พล.พฒันา 1 
เสธ.มทบ.11 
รอง ผบ.ช.11 
 
รอง ผบ.รร.นย.ศฝ.นย. 
รอง ผบ.กบร.กร. 
 
ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 
ผบ.บน.๕๖ 
 
จตร. 

 



 
 

    หน้า ๑๐ ใน ๑๒ หน้า 

                                                                                                                 
 

วนั เดอืน ปี                   ยศ - นาม                  ต าแหน่ง หมายเหตุ 
วนัพุธ ที ่ 
๒๘ ม.ิย.๖๐ 

พระท่ีนัง่ดสิุตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พ.อ.รชต   วงษ์อารยี ์
๒. พ.อ.ทรงวทิย ์  หนุนภกัด ี
๓. พ.อ.ณฏัฐภมู ิ หลาวทอง  
รอว.ทหารเรอื 
๔. น.อ.พนม  ควรประดษิฐ ์ ร.น. 
๕. น.อ.ศศนิ  สวรรคทตั  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๖. พล.อ.ต.ธนศกัดิ ์ เมตะนนัท ์
๗. น.อ.มณเฑยีร  หมโีชต ิ
นรว. 
๘. พ.ต.อ.ชยัยะ  เพช็รปัญญา 

 
 
รอง จก.สห.ทบ. 
รอง ผบ.พล.1 รอ. 
เสธ.ม.๕ รอ. 
 
ผบ.กรม สอ.๑ สอ.รฝ. 
ผบ.ร.ล.เจา้พระยา หมวดเรอืที ่๑ กฟก.๒ 
กร. 
 
ผอ.สยฝ.ยก.ทอ. 
รอง ผบ.กรม นนอ.รอ.รร.นนก. 
 
ผกก.สภ.บางปะอนิ จว.พระนครศรอียธุยา 

 

วนัพฤหสับด ี
ที ่
๒๙ ม.ิย.๖๐ 

พระท่ีนัง่ดสิุตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พล.ต.สขุพฒัน์สณฑ ์  สขุสรอ้ย 
๒. พ.อ.วชิยั   ธารฉีัตร 
๓. พ.อ.กฤษณ์   สนุสะธรรม 
รอว.ทหารเรอื 
๔. น.อ.ประชา  สวา่งแจง้  ร.น. 
๕. น.อ.วฒุไิกร  ปัน้ด ี ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๖. น.อ.วลัลภ  ประสงคก์จิ 
๗. น.อ.พนัเทพ  เนียมพลอย           
นรว. 
๘. พ.ต.อ.ววิฒัน์  ค าช านาญ 

 
 
ผบ.มทบ.29 
รอง จก.กส.ทบ. 
รอง ผบ.ม.4 รอ. 
 
รอง ผบ.วทร.ยศ.ทร. 
ผบ.กรม ป.พล.นย. 
 
ผอ.กสค.สก.ทอ. 
รอง ผอ.กยก.บก.อย. 
 
รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ 

 

วนัศุกร ์ที ่
๓๐ ม.ิย.๖๐ 

พระท่ีนัง่ดสิุตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พล.ต.ชยัเดช   สรุวด ี
๒. พ.อ.เกรยีงไกร   ศรรีกัษ ์
๓. พ.อ.ไพบูลย ์  พุ่มพเิชฎฐ ์
รอว.ทหารเรอื 
๔. พล.ร.ท.บุญชติ  พูลพทิกัษ ์
๕. น.อ.ศลิป์สมุจจ ์ ปัญจะ  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๖. พล.อ.ต.สายศกัดิ ์ ครรภาฉาย 
๗. น.อ.นิสติ  โขเมษฐวฒัน์ 
นรว. 
๘. พ.ต.อ.ญาณพงศ ์ โสมาภา 

 
 
เสธ.ทน.3 
รอง ผบ.พล.ร.5 
ผอ.กยก.นปอ. 
 
ผทค.พเิศษ ทร. 
ผอ.ยก.กร. 
 
ผอ.สวส.ขว.ทหาร 
ผอ.กนผ.สนผ.ยก.ทอ. 
 
รอง ผบก.น.๘ 

 



 



 
 

                                                                                                              หน้า ๑๑ ใน ๑๒ หน้า 
 

หว้งวนัปฏบิตัิ
หน้าที ่

                    ยศ - นาม                   ต าแหน่ง หมายเหตุ 

2 - 9 ม.ิย.60 เรือนรบัรองท่ีประทบัค่ายมหาสรุสิง
หนาท  
รอว.ทหารบก 
๑. พล.ต.รม่เกลา้   ปัน้ด ี
๒. พ.อ.เบญจพล  เดชาตวิงศ ์ณ 
อยธุยา 
รอว.ทหารเรอื 
๓. พล.ร.ต.สมารมภ ์ ชัน้สวุรรณ 
๔. น.อ.ชนก  สนทราพรพล  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๕. น.อ.สมสนัต ์ บุรชียั 
นรว. 
๖.  พ.ต.อ.อศัวยทุธ  นุชพุ่ม 

 
 
รอง ผอ.สสน.สป. 
รอง ผบ.ร.21 รอ. 
 
จก.กพช.อร. 
ผบ.กอง รปภ.ฐท.กท.กรม รปภ.นย. 
 
ผบ.พนั.๑ กรม ตอ.รอ.อย. 
 
รอง ผบก.น.๕ 

 

9 - 16 ม.ิย.60 เรือนรบัรองท่ีประทบัค่ายมหาสรุสิง
หนาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พล.ต.ลอืเดช   แสงชาต ิ
๒. พ.อ.เดชาธร   สขุแสง 
รอว.ทหารเรอื 
๓. น.อ.บุญม ี แกว้สง่า  ร.น. 
๔. น.อ.ไวพจน์  วรีะประเสรฐิศกัดิ ์ ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๕. น.อ.วทิยา  ถาน้อย     
นรว. 
๖. พ.ต.อ.อรรถวทิย ์ สายสบื 

 
 
รอง ผบ.นปอ. 
รอง ผอ.สนผ.ยก.ทบ. 
 
ผบ.กอง รปภ.ฐท.สส.กรม รปภ.นย. 
ผบ.ร.ล.สายบุร ีหมวดเรอืที ่๒ กฟก.๒ 
กร. 
 
รอง ผอ.สกบ.กบ.ทอ. 
 
รอง ผบก.น.๑ 

 

16 - 23 ม.ิย.60 เรือนรบัรองท่ีประทบัค่ายมหาสรุสิง
หนาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พล.ต.วทิยา   ขนัธอุบล 
๒. พ.อ.ธวชัชยั   วรรณดลิก 
รอว.ทหารเรอื 
๓. พล.ร.ต.ค ารณ  พสิณฑย์ทุธการ 
๔. น.อ.ไพศาล  มศีร ี ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๕. น.อ.ศรสติ  กรีตพิล 
นรว. 

 
 
รอง จก.กร.ทหาร 
เสธ.ป.2 รอ. 
 
รอง จก.สสท.ทร. 
รอง ผบ.สอ.รฝ. 
 
เสธ.พธ.ทอ. 
 
รอง ผบก.อคฝ. 

 



๖. พ.ต.อ.ศรญัญู  ช านาญราช 
 

                                                                                              



 
  

               หน้า ๑๒ ใน ๑๒ หน้า 
                   

หว้งวนัปฏบิตัหิน้าที ่                     ยศ - นาม                   ต าแหน่ง หมายเหตุ 
23 - 30 ม.ิย.60 เรือนรบัรองท่ีประทบัค่ายมหาสรุสิง

หนาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พล.ต.กติ ิ  นิมหิตุ 
๒. พ.อ.วชัชรนิทร ์  สวุรรณรนิทร์ 
รอว.ทหารเรอื 
๓. พล.ร.ต.กลา้หาญ  เพชรมศีร ี
๔. น.อ.กติพิงษ์  เรอืงเดช  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๕. น.อ.อาทติย ์ อู่วเิชยีร 
นรว. 
๖. พ.ต.อ.ไพรชั  พุกเจรญิ 

 
 
ผช.ผอ.สงป.กห. 
รอง จก.สห.ทบ. 
 
รอง ผบ.นย. 
รอง จก.กรง.ฐท.สส. 
 
รอง ผอ.ศปอ.คปอ. 
 
ผกก.ตม.จว.จนัทบุร ี

 

30 ม.ิย. - 7 ก.ค.60 เรือนรบัรองท่ีประทบัค่ายมหาสรุสิง
หนาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พล.ต.อุกฤษฎ์   บุญตานนท ์
๒. พ.อ.ปิยะชาต ิ  ธูปทอง 
รอว.ทหารเรอื 
๓. พล.ร.ต.เอกราช  พรหมลมัภกั 
๔. น.อ.รงัสรรค ์ บวัเผอืก  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๕.  พล.อ.ต.อนุชติ  แกว้ประสพ 
นรว. 
๘. พ.ต.อ.คมศกัดิ ์ สมุงัเกษตร 

 
 
ผอ.สฝศ.ยก.ทบ. 
เสธ.บชร.1 
 
ผบ.สอ.รฝ. 
ผอ.กวก.สพ.ทร. 
 
จก.สก.ทอ. 
 
รอง ผบก.น.๒ 

 

    
         

 

                        ตรวจถูกตอ้ง 

                                                                            พล.ร.ท.      
                                                                                        (คณีพล  สงเจรญิ) 
                                                                                    นายทหารปฏบิตักิารพเิศษ ฯ 
                   พ.ค.๖๐ 

 


