
คําสั่งกรมราชองครักษ
(เฉพาะ)

ท่ี ๙๐ /๖๐
เรื่อง ใหราชองครักษเวรและนายตํารวจราชสํานักเวรปฏิบัติหนาท่ีเวรประจําพระองค สมเด็จพระเจาอยูหัว

--------------------------
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติราชองครักษ พ.ศ.๒๔๘๐ พระราชบัญญัตินายตํารวจราชสํานัก

พ.ศ.๒๔๙๕ และพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๗ จึงใหราชองครักษเวร และนายตํารวจ
ราชสํานักเวร ปฏิบัติหนาท่ีเวรประจําพระองค สมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําเดือน มี.ค.๖๐ ตามรายชื่อแนบ
ทายคําสั่งนี้

ท้ั งนี้ ให ไปรายงานตัว ณ อาคาร ๑/๔ กรมราชองครักษ  สวนจิตรลดา ถ.ราชวิ ถี
แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ และผูท่ีมีรายชื่อในลําดับ ๑ – ๘ พระท่ีนั่งดุสิตมหาประสาท ใหไปรายงาน
ตัวท่ีอาคารบริการวังหลัก ๔ อ พระท่ีนั่งอัมพรสถาน ถ.ศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ

โดยรายงานตัวเวลา ๑๒๐๐ ของวันปฏิบัติหนาท่ี และปฏิบัติหนา ท่ีตั้ งแตเวลา ๑๔๐๐
ถึงเวลา ๑๔๐๐ ของวันรุงข้ึน  ถาหากผูใดไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีเวรดังกลาวได  ให สป.,บก.ทท.,ทบ.,ทร.,ทอ.
และ สํานักงานตํารวจแหงชาติ  ซึ่งเปนหนวยตนสังกัดของผูนั้น จัดราชองครักษเวรหรือนายตํารวจราชสํานักเวรผูอ่ืน
ไปปฏิบัติหนาท่ีแทน แลวแจงให สนง.ฝสธ.ประจําพระองค ฯ (โทร. ๐  ๒๓๕๖ ๐๘๒๕) และ รอ. ทราบลวงหนา
กอนกําหนดเขาเวรไมนอยกวา ๒ วัน

การแตงกาย เครื่องแบบปกติคอแบะและปกติขาว  กระบี่  ถุงมือ  หมวกทรงหมอตาล
ท้ังนี้ ใหราชองครักษเวร และนายตํารวจราชสํานักเวรทุกนาย และทุกชั้นยศติดปายชื่อ (ซึ่งทําดวยโลหะสีดํา
ขนาดกวาง ๒ ซม.ยาว ๗.๕ ซม.) ท่ีก่ึงกลางเหนือกระเปาของเสื้อดานขวาของเครื่องแบบดังกลาว หากมีการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องการแตงกาย หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันปฏิบัติหนาท่ีเวรประจําพระองค รอ.จะแจงให
ผูปฏิบัติหนาท่ีทราบโดยตรง

อนึ่ง  ในการเดินทางไปปฏิบัติหนาท่ี  ใหแตงเครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว (ทร.ใชอินทรธนูแข็ง
และ ทอ.ใชอินทรธนูออน หมวกทรงหมอตาล)

ท้ังนี้ ตั้งแต ๑ มี.ค.๖๐

สั่ง   ณ วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๐

(ลงชื่อ) พล.ร.อ. วีระศักดิ์  ออกกังวาล ร.น.
(วีระศักดิ์  ออกกังวาล)

รอง สรอ.



บัญชีรายช่ือราชองครักษเวร  และนายตํารวจราชสํานักเวร
ปฏิบัติหนาท่ีเวรประจําพระองค สมเด็จพระเจาอยูหัว

ประกอบคําสั่ง  รอ.(เฉพาะ) ท่ี /๕๙ ลง ก.พ.๖๐
หนา ๑ ใน ๓๑ หนา

วัน เดือน ป ยศ - นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันพุธท่ี
๑ มี.ค.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.สสิน ทองภักดี
๒. พล.ท.ตอศักดิ์ เหลืองตระกูล
๓. พล.ท.อภิรัชต  คงสมพงษ
๔. พล.ท.สมโภชน วังแกว

๕. พล.ท.สิทธิพล ชินสําราญ.
๖. พล.ท.ชัยวุฒ ยุทธศิลปกุล
๗. พล.ต.ธรากร ธรรมวินทร
๘. พล.ต.นภดล ขันตยาภรณ
๙. พล.ต.ฐิติพล ไวยพจน
๑๐. พ.อ.กันตพจน เศรษฐารัศมี
๑๑. พ.อ.ณัฏฐพงศ อัศวินวงศ
รอว.ทหารเรือ
๑๒. พล.ร.อ.พงษเทพ หนูเทพ ร.น.
๑๓. พล.ร.อ.รังสรรค โตอรุณ ร.น.
๑๔. พล.ร.ท.ทิวา ดาราเมือง ร.น.
๑๕. พล.ร.ต.กลาหาญ เพ็ชรมีศรี ร.น.
๑๖. พล.ร.ต.ชุตินธร ทัตตานนท ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๗. พล.อ.อ.ชาญฤทธิ์ พลิกานนท
๑๘. พล.อ.ท.ฉัตรชัย บุญญานุรักษ
๑๙. พล.อ.ท.ไกรพล ยั่งยืน
๒๐. พล.อ.ท.มานัต วงษวาทย
๒๑. พล.อ.ต.อภิรุม จันทรกุล
นรว.
๒๒. พล.ต.อ.ศรีวราห รังสิพราหมณกุล
๒๓. พล.ต.ท.ชนสิษฎ วัฒนวรางกูร
๒๔. พล.ต.ต.อภิชิต เทียนเพ่ิมพูล
พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท
๑. พล.อ.ต.คุณทร มณีเขียว
๒. พล.ร.ต.ภราดร พวงแกว ร.น.

เสธ.ทบ.
รอพ.
มทภ.๑
ฝสธ.ประจําผูบังคับบัญชา
สํานักงานผูบังคับบัญชา ทบ.
ผบ.รร.จปร.
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง มทภ.๒
ผทค.บก.ทท.
ฝสธ.ประจํา ปล.กห.
รอง ผบ.พล.ม.๒ รอ.
ผบ.พัน.ร.มทบ.๑๑

รอง ปล.กห.
ผทค.พิเศษ ทร.
จก.กบ.ทหาร
รอง ผบ.นย.
หน.ฝวก.ยศ.ทร.

รอง เสธ.ทหาร
จก.ยศ.ทอ.
จก.กพ.ทอ.
จก.ยก.ทอ.
เสธ.ชอ.

รอง ผบ.ตร.
ผบช.ภ.๖
ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร

เสธ.ยศ.ทอ.
ผอ.สนผ.ยก.ทร.



๓. พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน
๔. น.อ.รณัชย  เทพวัลย  ร.น.
๕. พ.อ.ปยพงศ กลิ่นพันธุ
๖. น.อ.ศักรภพน ประจักษศุภนิติ ร.น.
๗. น.อ.สมิทธิพัฒน คลายแกว
๘. พ.ต.อ.ขจรเกียรติ ศริพันธุ

ผบ.พล.ร.๗
รอง ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.
รอง ผบ.พล.ร.๙
รอง ผบ.หมวดเรือท่ี ๓ กยพ.กร.
หก.กวก.กวท.รร.นนก.
ผกก.๒ บก.จร.

หนา ๒ ใน ๓๑ หนา

วัน เดือน ป ยศ - นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันพฤหัสบดี
ท่ี ๒ มี.ค.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.บรรเจิด  ฉางปูนทอง
๒. พล.ท.ธนเดช  เหลืองทองคํา
๓. พล.ท.ธีรวัฒน  บุณยะวัฒน
๔. พล.ท.พรเทพ  พิริยะโยธิน
๕. พล.ท.สรชัช  วรปญญา
๖. พล.ต.ธนิสร   วงษกลาหาญ
๗. พล.ต.วิรัชช   กมลศิลป
๘. พล.ต.สันตชัย  เกิดสวัสดิ์
๙. พ.อ.ชลิต  พวงมาลีประดับ
๑๐. พ.อ.ธนาอัศม จงใจรักษโกเศส
รอว.ทหารเรือ
๑๑. พล.ร.ท.ทว ี กาญจนวิสทุธิ์  ร.น.
๑๒. พล.ร.ท.ไตรสิทธิ์  พันธุสทิธิ์ ร.น.
๑๓. พล.ร.ท.สานนท  ผะเอม  ร.น.
๑๔. พล.ร.ต.ชุมศักดิ์  นาควิจิตร  ร.น.
๑๕. พล.ร.ต.กฤชพล  เรียงเล็กจํานงค  ร.น.
๑๖. พล.ร.ต.อดินันท  สุนทรารักษ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๗. พล.อ.อ.สุรสิทธิ์  ปญญาอุทัย
๑๘. พล.อ.ท.บุญเอนก  ดวงอุไร
๑๙. พล.อ.ท.นราธิป  คําระกาย
๒๐. พล.อ.ท.สฤษฎพงศ  วัฒนวรางกูร

ผทค.พิเศษ ทบ.
จก.กบ.ทบ.
จก.กร.ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผบ.พล.ป.
ผบ.มทบ.๔๒
รอง ผบ.รร.จปร.
รอง ผบ.พล.รพศ.๑
นายทหารปฏิบัติการประจํา ศบบ.

รอพ.
รอง เสธ.ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
จก.กง.ทร.
ผทค.ทร.
ผทค.ทร.

ผทค.พิเศษ ทอ.
จก.สพ.ทอ.
หน.ฝสธ.ประจํา ผบ.ทอ.
ผทค.พิเศษ ทอ.



๒๑. พล.อ.ต.ทรงพล  แจงสี
นรว.
๒๒. พล.ต.ท.ชาญเทพ  เสสะเวช
๒๓. พล.ต.ต.กฤษฎา  สุรเชษฐพงษ
๒๔. พล.ต.ต.นิรันดร  เหลื่อมศรี
พระท่ีนั่งดุสติมหาปราสาท
๑. พล.ต.สมบูรณ  ดีรอด
๒. พล.อ.ต.ประเสริฐ  ชางประเสริฐ
๓. พล.ร.ต.ธีรกุล  กาญจนะ ร.น.
๔. พ.อ.พินิจ  แจงแสงทอง
๕. น.อ.จักษวัฎ  สายวงค ร.น.
๖. พ.อ.อุทิศ  อนันตนานนท
๗. น.อ.อภริัตน   รังสิมาการ
๘. พ.ต.อ.คมศักดิ์  สุมังเกษตร

ผบ.ศฮพ.

ผบช.ภ.๑
รอง ผบช.สยศ.ตร.
ผบก.ศทก.

ผบ.วทบ.
เสธ.รร.นนก.
ผอ.สงป.สปช.ทร.
รอง เสธ.นสศ.
ผบ.ร.ล.นเรศวร หมวดเรือท่ี ๓ กฟก.๒ กร.
เสธ.พล.ร.๕
รอง ผอ.กปส.สกป.กร.ทอ.
รอง ผบก.น.๒

หนา ๓ ใน ๓๑ หนา

วัน เดือน ป ยศ - นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันศุกรท่ี
๓ มี.ค.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.สิริศักดิ์ วรเจริญ
๒. พล.อ.ธนศักดิ์ เกงถนอมมา
๓. พล.ท.ศิริชัย เทศนา
๔. พล.ท.สิงหทอง หมีทอง
๕. พล.ต.คมสัน บูรณสงคราม
๖. พล.ต.วีรยุทธ วุฒิศิลป
๗. พ.อ.ประสิทธิชัย อ่ิมอักษร
๘. พ.อ.ธิติพล สารลักษณ
๙. พ.อ.ไกรภพ ไชยพันธุ
๑๐. พ.อ.สุวิทย เกตุศรี
รอว.ทหารเรือ
๑๑. พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ร.น.
๑๒. พล.ร.อ.ไพโรจน อุนใจ ร.น.
๑๓. พล.ร.ท.ภัฏ เพียรเกาะ ร.น.
๑๔. พล.ร.ท.ธานินทร ลิขิตวงศ ร.น.
๑๕. พล.ร.ต.เชษฐา ใจเปยม ร.น.

ปธ.คปษ.ทบ.
ปษ.พิเศษ ทบ.
ผบ.นสศ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.สป.
ผบ.ศม.
นายทหารปฏิบัติการประจํา มทบ.๑๓
ฝสธ.ประจําผูบังคับบัญชา
ผบ.ป.๒ รอ.
รอง ผบ.พล.ม.๒ รอ.

ผบ.ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
จก.สพ.ทร.
ผบ.กทบ.กร.



รอว.ทหารอากาศ
๑๖. พล.อ.อ.ทวิเดนศ อังศุสิงห
๑๗. พล.อ.ต.เฉลิมชัย ศรีสายหยุด
๑๘. พล.อ.ต.ถาวร ศิริสัมพันธ
๑๙. น.อ.ณรงค อินทชาติ
๒๐. น.อ.พิชิตไชย สุรกิจพิพัฒน
๒๑. น.อ.วิสูตร งิ้วแหลม
นรว.
๒๒. พล.ต.อ.สุวริะ ทรงเมตตา
๒๓. พล.ต.ท.ธีระศักดิ์ กลิน่พงษา
๒๔. พล.ต.ต.อภิชาต เพชรประสิทธิ์
พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท
๑. พล.ท.ชวลิต พงษพิทักษ
๒. พล.ต.ดนัย กฤตเมธาวี
๓. พล.อ.ต.สุรศักดิ์ อินทรจํานงค
๔. น.อ.สุทธิพงษ อนันตชัย ร.น.
๕. น.อ.คมพันธ อุปลานนท ร.น.
๖. น.อ.สมพงษ ศรอากาศ ร.น.
๗. น.อ.สชุาติ เปรมประเสริฐ ร.น.
๘. พ.ต.อ.ดํารงศักดิ์ ทองงามตระกูล

รอง ผบ.ทอ.
รอง จก.ยก.ทอ.
เสธ.คปอ.
รอง จก.สบ.ทอ.
ผอ.กยก.บก.คปอ.
รอง ผอ.กพก.สลก.ทอ.

ท่ีปรึกษา (สบ ๑๐)
ผูชวย ผบ.ตร.
รอง ผบช.ส.

ผทค.พิเศษ ทบ.
ผบ.ศร.
ผอ.สนผ.กบ.ทอ.
รอง ผบ.พล.นย.
รอง ผอ.กทส.ฐท.สส.
ผบ.หมวดเรือท่ี ๓ กยพ.กร.
ผอ.กสค.สก.ทร.
รอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ

หนา ๔ ใน ๓๑ หนา

วัน เดือน ป ยศ - นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันเสารท่ี
๔ มี.ค.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.สุทัศน จารุมณี
๒. พล.อ.บัญชา ทองวิลัย
๓. พล.ท.วิษณุ ไตรภูมิ
๔. พล.ท.สุริยา ปาวรีย
๕. พล.ต.ชัยวิน ผูกพันธุ
๖. พล.ต.ธรรมนูญ วิถี
๗. พล.ต.เดชอุดม นิชรัตน
๘. พล.ต.ศักดา เนียมคํา
๙. พ.อ.จุมพล จุมพลภักดี

ผทค.พิเศษ สป.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผชก.สป.
รอง มทภ.๑
ผบ.มทบ.๒๖
ผทค.ทบ.
รอง ผบ.พล.ม.๓



๑๐. พ.อ.ธวัชชัย ตั้งพิทักษกุล
รอว.ทหารเรือ
๑๑. พล.ร.อ.พลเดช เจริญพูล ร.น.
๑๒. พล.ร.ท.นพดล สุภากร ร.น.
๑๓. พล.ร.ท.วันชัย ทวมเสม ร.น.
๑๔. พล.ร.ต.เกรียงไกร อนันตศานต ร.น.
๑๕. น.อ.บริบูรณ เอมทิพย ร.น.
๑๖. น.อ.สรณรรถ สนธิไทย ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๗. พล.อ.อ.สุทธิพงษ อินทรียงค
๑๘. พล.อ.ท.ศักดิ์พินิต พรอมเทพ
๑๙. พล.อ.ต.ธนบดี อุตะมะ
๒๐. พล.อ.ต.สรกฤต มังสิงห
๒๑. พล.อ.ต.ชานนท มุงธัญญา
นรว.
๒๒. พล.ต.ท.เดชา บุตรน้ําเพชร
๒๓. พล.ต.ต.สรไกร พูลเพ่ิม
๒๔. พล.ต.ต.อังกูร คลายคลึง
พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท
๑. น.อ.สาธิต นาคสังข ร.น.
๒. พ.อ.สิงหา สุทธิสมณ
๓. พ.อ.วีระพงษ  ศรีรัตน
๔. น.อ.พลวัตร อินทรวิเศษ
๕. น.อ.พูนศักดิ์ บัวแกว ร.น.
๖. น.อ.อังคาร อินทรา
๗. พ.อ.สิริพล  ชินบุตร
๘. พ.ต.อ.พงศอานันต คลายคลึง

ผบ.ร.๓๑ รอ.

รอง ผบ.ทร.
ผบ.ฐท.สส.
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง จก.ยก.ทร.
ประจํา กร.
หก.คป.กร.

ผช.ผบ.ทอ.
ผทค.พิเศษ ทอ.
รอง จก.ยศ.ทอ.
ผอ.สนภ.ทอ.
ผอ.สนผ.ยก.ทอ.

ผูชวย ผบ.ตร.
ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร
ผบก.สท.

หน.นฝอ.สพ.ทร.
นายทหารปฏิบัติการประจํา ศบบ.
ผบ.ป.๗๑
ประจํา ขว.ทอ.
ประจํา กร.
ประจํา ขว.ทอ.
ผอ.กอง ศบบ.
รอง ผบก.น.๙

หนา ๕ ใน ๓๑ หนา
วัน เดือน ป ยศ - นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันอาทิตยท่ี
๕ มี.ค.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ
๒. พล.อ.สุรเดช เฟองเจริญ
๓. พล.ท.สุรินทร แพโต
๔. พล.ท.จิระพันธ มาลีแกว
๕. พล.ท.อุทัย ชัยชนะ
๖. พล.ต.พงษสวัสดิ์ พรรณจิตต
๗. พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร

ผอ.สนผ.กห.
หน.คณะ ฝสธ.ประจําผูบังคับบัญชา
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง หน.คณะ ฝสธ.ประจําผูบังคับบัญชา
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง มทภ.๑
ผบ.พล.พัฒนา ๑



๘. พล.ต.ณัฏฐ เทียนทองดี
๙. พ.อ.กัณฑชัย ประจวบอารีย
๑๐. พ.อ.จิรวัฒน นาคะรัตน
๑๑. พ.อ.รวิศ รัชตะวรรณ
รอว.ทหารเรือ
๑๒. พล.ร.อ.พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย ร.น.
๑๓. พล.ร.ท.พิเชฐ ตานะเศรษฐ ร.น.
๑๔. พล.ร.ต.ลือชัย ศรีเอ่ียมกูล ร.น.
๑๕. น.อ.ธันยกร เสนาลักษณ ร.น.
๑๖. น.อ.ไพศาล มีศรี ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๗. พล.อ.อ.อนันตศักดิ์ อะดุงเดชจรูญ
๑๘. พล.อ.อ.พงศธร ไชยเสน
๑๙. พล.อ.ท.สุทัศน แสงเดชะ
๒๐. พล.อ.ต.อนุชิต แกวประสพ
๒๑. พล.อ.ต.สุวรรณ ขําทอง
นรว.
๒๒. พล.ต.ท.ประสิทธิ์ ทําดี
๒๓. พล.ต.ต.กฤษณะ ทรัพยเดช
๒๔. พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน
พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท
๑. พล.ร.ท.สมประสงค นิลสมัย ร.น.
๒. พล.ต.ณัฐพงษ เพราแกว
๓. น.อ.ปริญญาธรรม พูลพิทักษธรรม ร.น.
๔. น.อ.อาภากร อยูคงแกว ร.น.
๕. พ.อ.สรรเสริญ คลายแกว
๖. น.อ.สกาย เภกะนันทน ร.น.
๗. น.อ.เอกศักดิ์ เทภาสิต
๘. พ.ต.อ.ฐากูรสมบัติ สวงโท

ผทค.ทบ.
รอง ผบ.พล.ร.๙
รอง ผบ.มทบ.๑๘
นายทหารปฏิบัติการประจํา มทบ.๑๑

ผทค.พิเศษ ทร.
รอง เสธ.ทร.
ผบ.กบร.กร.
ประจํา กร.
รอง ผบ.สอ.รฝ.

ผทค.พิเศษ ทอ.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ปช.ทอ.
จก.สก.ทอ.
ผบ.รร.การบิน

จตร.
รอง ผบช.ภ.๗
ผบก.ภ.จว.สุราษฎรธานี

จก.ขว.ทร.
ผทค.ทบ.
รอง ผอ.สวพ.ทร.
รอง เสธ.ทรภ.๓
อจ.อํานวยการสวน รร.สธ.ทบ.
ผอ.กยป.สสร.กบ.ทหาร
ผบ.ดย.ทอ.อย.
ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร

หนา ๖ ใน ๓๑ หนา
วัน เดือน ป ยศ – นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันจันทรท่ี
๖ มี.ค.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร
๒. พล.ท.พิศิษฐ เกษบุรมย
๓. พล.ท.ปยวัฒน นาควานิช
๔. พล.ท.กนิษฐ ชาญปรีชญา

รอง ผบ.ทบ.
จก.ขว.ทบ.
มทภ.๔
รอง เสธ.ทบ.



๕. พล.ท.ชชัชัย  ภัทรนาวิก
๖. พล.ต.เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท
๗. พล.ต.จิรวัฒน พันธสวัสดิ์
๘. พล.ต.บุญยืน อินกวาง
๙. พล.ต.อภิสิทธิ์ นุชบุษบา
๑๐. พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล
รอว.ทหารเรือ
๑๑. พล.ร.อ.ไกรวุธ วัฒนธรรรม ร.น.
๑๒. พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ ร.น.
๑๓. พล.ร.ท.สมหมาย วงษจันทร ร.น.
๑๔. พล.ร.ต.เสรีภาพ สุขเจริญ ร.น.
๑๕. พล.ร.ต.มาศพันธุ ถาวรามร ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๖. พล.อ.อ.ปรีชา ประดับมุข
๑๗. พล.อ.ท.ณพล ฤาไชยคาม
๑๘. พล.อ.ท.จิรวัฒน มูลศาสตร
๑๙. พล.อ.ต.เฉลิมวงษ กีรานนท
๒๐. น.อ.ขจรฤทธิ์ แกวอําไพ
๒๑. น.อ.ทศพร เสถียรวารี
นรว.
๒๒. พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา
๒๓. พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์
๒๔. พล.ต.ต.ภาณุรัตน หลักบุญ
พระท่ีนั่งดุสติมหาปราสาท
๑. พล.ต.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ
๒. น.อ.จรัสเกียรติ ไชยพันธุ ร.น.
๓. พ.อ.เกรียงไกร แข็งแรง
๔. น.อ.เอตม ยุวนางกูร ร.น.
๕. พ.อ.วรวุฒิ แสงทอง
๖. น.อ.สรรเสริญ สาโดด ร.น.
๗. น.อ.เจษฎา แทงทองคํา
๘. พ.ต.อ.หมอมหลวง สันธิกร  วรวรรณ

ผบ.ศตก.
ผชก.สป.
ผทค.ทบ.
ผบ.มทบ.๓๑
ผอ.สนภ.๔ นทพ.
เสธ.พล.พัฒนา ๑

รอง ผบ.ทสส.
เสธ.ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง ผบ.ฐท.สส.
หน.ฝศษ.รร.นร.

ผทค.พิเศษ ทอ.
รอพ.
ผบ.อย.
ผบ.ดม.
ผบ.บน.๔๖
ผอ.กวพ.พท.ศอพท.

รอง ผบ.ตร.
ผูชวย ผบ.ตร.
รอง ผบช.น.

รอง มทน.๒
รอง ลก.ทร.
รอง ผบ.มทบ.๑๖
ประจํา ขว.ทร.
นายทหารปฏิบัติการประจํา มทบ.๑๑
ผอ.กนย.สนผ.ยก.ทร.
ผบ.บน.๒
รอง ผบก.ทล.

หนา ๗ ใน ๓๑ หนา
วัน เดือน ป ยศ – นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันอังคารท่ี
๗ มี.ค.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.อาชาไนย ศรีสุข รอง ปล.กห.



๒. พล.อ.สมชาย ยังพิทักษ
๓. พล.ท.พันลึก สุวรรณทัต
๔. พล.ท.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม
๕. พล.ต.สนธยา ศรีเจริญ
๖. พล.ต.กิติศักดิ์ มาระเนตร
๗. พล.ต.ณรงคพันธ จิตตแกวแท
๘. พล.ต.สนธิชนก  สังขจันทร
๙. พล.ต.เชาวนโรจน สอโส
๑๐. พ.อ.นฤดล ทาวฤทธิ์
รอว.ทหารเรือ
๑๑. พล.ร.อ.รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ร.น.
๑๒. พล.ร.ต.มนัสวี  บูรณพงศ ร.น.
๑๓. พล.ร.ต.คํารณ พิสณฑยุทธการ ร.น.
๑๔. พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร ร.น.
๑๕. น.อ.สรไกร สิริกรรณะ ร.น.
๑๖. น.อ.ณัฎฐพล เดี่ยววานชิ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๗. พล.อ.อ.จอม รุงสวาง
๑๘. พล.อ.อ.ยรรยง คันธสร
๑๙. พล.อ.ต.สฤษดิ์พร สุนทรกิจ
๒๐. พล.อ.ต.นฤพล จักรกลม
๒๑. น.อ.ธนัญชัย พ่ึงทัศน
นรว.
๒๒. พล.ต.ต.บุญลือ  กอบางยาง
๒๓. พล.ต.ต.กริช  กิติลือ
๒๔. พ.ต.อ.ตอศักดิ์ สุขวิมล
พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท
๑. พล.ต.สุวิทย มหาศักดิ์สุนทร
๒. พ.อ.ภูมิพัฒน จันทรสวาง
๓. น.อ.สมาน ขันธพงษ ร.น.
๔. น.อ.เฉลา ทองแกว
๕. พ.อ.ปรีชา ศิริไพบูลย
๖. น.อ.ธนเสฎฐ ธรรมอํานวยกิจ
๗. น.อ.อนุยุต รูปขจร
๘. พ.ต.อ.สําราญ นวลมา

ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ สป.
ผบ.ศรภ.
รอง มทภ.๑
ผทค.ทบ.
ผบ.พล.๑ รอ.
ผบ.มทบ.๑๑
ผบ.ศบบ.
รอง ผบ.มทบ.๑๗

ผทค.พิเศษ ทร.
เสธ.ฐท.สส.
รอง จก.สสท.ทร.
ผชก.สนผ.กห.
รอง ผบ.รร.นย.ศฝ.นย.
เสธ.กยพ.กร.

ผบ.ทอ.
ปษ.สปท.
ผอ.สจว.ศวอ.ทอ.
จก.สบ.ทอ.
ผบ.กรม ทย.รอ.อย.

รอง ผบช.ภ.๔
ผบก.ประจํา สง.ผบ.ตร.
ผกก.ปพ.บก.ป.บช.ก.

ผทค.ทบ.
รอง ผบ.พล.รพศ.๑
ผอ.กพร.บก.ทรภ.๑
รอง ผบ.ศบพ.
นายทหารปฏิบัติการประจํา ศบบ.
ประจํา ขว.ทอ.
ผบ.ฝูง.๖๐๒ รอ.บน.๖
รอง ผบก.สปพ.



หนา ๘ ใน ๓๑ หนา
วัน เดือน ป ยศ – นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันพุธท่ี
๘ มี.ค.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.สุวโรจน ทิพยมงคล
๒. พล.ท.ณัฐพล นาคพาณิชย
๓. พล.ท.วิศิษฐ วิศิษฎโยธิน
๔. พล.ท.ชัยวัฒน จํารัส
๕. พล.ต.ไพโรจน ทองมาเอง
๖. พล.ต.มนตรี ชางพลายแกว

๗. พล.ต.สันติพงศ ธรรมปยะ
๘. พล.ต.วิรัช ปญจานนท
๙. พ.อ.วิรัฏฐ วงษจันทร
๑๐. พ.อ.ปริทัศน ตรีกาลนนท
รอว.ทหารเรือ
๑๑. พล.ร.อ.โสภณ วัฒนมงคล ร.น.
๑๒. พล.ร.ท.สมชาย ณ บางชาง ร.น.
๑๓. พล.ร.ต.พงศกร กุวานนท ร.น.
๑๔. พล.ร.ต.สุพจน สายวงศปญญา ร.น.
๑๕. น.อ.วรวุธ  พฤกษารุงเรือง  ร.น.
๑๖. น.อ.ดุลยพัฒน ลอยรัตน ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๗. พล.อ.อ.ชัยพฤกษ ดิษยะศริน
๑๘. พล.อ.ท.ธีรวฒุิ บุญเลิศ
๑๙. พล.อ.ต.ไพศาล น้ําทับทิม
๒๐. พล.อ.ต.รัชชาพงษ  สมนาม
๒๑. น.อ.นิสิต โขเมษฐวัฒน
นรว.
๒๒. พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี
๒๓. พล.ต.ต.ธงชัย วงศศรีวัฒนกุล
๒๔. พล.ต.ต.ชยุต  รัตนอุบล
พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท
๑. พล.ร.ต.สุชา  เค่ียมทองคํา ร.น.
๒. พล.ร.ต.ทรงวุฒิ  บุญอินทร  ร.น.
๓. น.อ.ประยูร ธรรมาธิวัฒน
๔. น.อ.พันธภักดี  พัฒนกุล
๕. น.อ.สรวิชญ  สุรกุล
๖. พ.อ.ศักดิ์ศิริ แข็งแรง
๗. น.อ.ชชัพล ลายประดิษฐ
๘. พ.ต.อ.ชัช สุกแกวณรงค

ผอ.สงป.กห.
รอง เสธ.ทบ.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง ผบ.รร.จปร.
ฝสธ.ประจําผูบังคับบัญชา
สํานักงานผูบังคับบัญชา ทบ.
รอง มทภ.๑
ผทค.ทบ.
รอง เสธ.ทน.๑
ผอ.กอง ขว.ทบ.

ปษ.พิเศษ ทร.
หน.ฝสธ.ประจํา ผบ.ทร.
หน.ฝสธ.ประจํา ผช.ผบ.ทร.
จก.สก.ทร.
รอง ผอ.สนผ.ยก.ทร.
รอง จก.ขส.ทร.

ผช.ผบ.ทอ.
รอง เสธ.ทอ.
รอง ผบ.รร.นนก.
รอง จก.ยก.ทหาร
ผอ.กนผ.สนผ.ยก.ทอ.

ผูชวย ผบ.ตร.
นรพ.
รอง ผบช.ก.

จก.ขส.ทร.
จก.สบ.ทร.
รอง ผอ.สบค.ทสส.ทอ.
รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ.
ผบ.บน.๕
ผบ.ร.๑๑ รอ.
หก.กกฝ.รร.จอ.ยศ.ทอ.
รอง ผบก.ทล.



หนา ๙ ใน ๓๑ หนา

วัน เดือน ป ยศ – นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีท่ี
๙ มี.ค.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.หัสพงศ ยุวนวรรธนะ
๒. พล.ท.คธายุทธ เสาวคนธ
๓. พล.ท.นิตินัย ภีมะโยธิน
๔. พล.ท.ชัยวัฒน โฆสิตาภา
๕. พล.ต.กฤษณดนัย อิทธิมณฑล
๖. พล.ต.ศรีศักดิ์ พูนประสิทธิ์
๗. พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ
๘. พล.ต.วรพล วิศรุตพิชญ
๙. พล.ต.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
๑๐. พล.ต.สมชาติ ศิลปเจริญ
๑๑. พ.อ.อัครพล  พงษสวัสดิ์
รอว.ทหารเรือ
๑๒. พล.ร.อ.สายันต ประสงคสําเร็จ ร.น.
๑๓. พล.ร.ท.ชอฉัตร กระเทศ ร.น.
๑๔. พล.ร.ต.สิทธิพร มาศเกษม ร.น.
๑๕. พล.ร.ต.กาญจน ดีอุบล ร.น.
๑๖. น.อ.โชคชัย เรืองแจม ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๗. พล.อ.อ.เผด็จ วงษปนแกว
๑๘. พล.อ.ท.มกราชัย บูชาชาติ
๑๙. พล.อ.ต.แอรบูล สุทธิวรรณ
๒๐. พล.อ.ต.คงศักดิ์ จันทรโสภา
๒๑. น.อ.ประสิทธิ์ บุญยืน
นรว.
๒๒. พล.ต.ท.ปยะ อุทาโย
๒๓. พล.ต.ต.พงษสิทธิ์ แสงเพชร
๒๔. พล.ต.ต.ทรงธรรม อัลภาชน
พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท
๑. น.อ.เกตุไผท ศรีบุญญเกษ
๒. พ.อ.วีรยุทธ อินทรวร
๓. น.อ.พิทูร เจริญยิ่ง
๔. น.อ.รังสรรค บัวเผือก ร.น.

ผบ.นทพ.
จก.กพ.ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผช.หน.ฝสธ.ประจํา รมว.กห.
เสธ.ทภ.๑
รอง มทน.๑
ผบ.มทบ.๑๒
รอง มทภ.๔
ผบ.พล.ม.๒ รอ.
รอง ผอ.สสน.สป.
ผอ.กปซ.ศซบ.ทบ.

รอง เสธ.ทหาร
จก.ยศ.ทร.
หน.ฝสธ.ประจํา เสธ.ทร.
รอง จก.ขว.ทร.
ผอ.ยก.บก.ทรภ.๒

ปธ.คปษ.ทอ.
ผทค.พิเศษ ทอ.
รอง ปช.ทอ.
ผอ.สนผ.ขว.ทอ.
นายทหารปฏิบัติการประจํา สร.

ผบช.รร.นรต.
นรพ.
รอง ผบช.ภ.๗

เสธ.สก.ทอ.
รอง ผบ.ศบบ.
เสธ.รร.การบิน
ผอ.กวก.สพ.ทร.



๕. พ.อ.อาสาศึก ขันติรัตน
๖. น.อ.วรพล จันทมาศ ร.น.
๗. น.อ.วลัลภ ประสงคกิจ
๘. พ.ต.อ.ณัฐพล โกมินทรชาติ

ผบ.ร.๑ รอ.
ผอ.กวอย.ฝศษ.รร.นร.
ผอ.กสค.สก.ทอ.
ผกก.ฝอ.ภ.จว.สโุขทัย

หนา ๑๐ ใน ๓๑ หนา
วัน เดือน ป ยศ – นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันศุกรท่ี
๑๐ มี.ค.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.พรพิพัฒน เบญญศรี
๒. พล.อ.เดชา ปุญญบาล
๓. พล.ท.ชาติชาย ขันสุวรรณ
๔. พล.ท.ณภัทร สุขจิตต
๕. พล.ต.สุนัย ประภูชะเนย
๖. พล.ต.เก้ือกูล อินนาจักร
๗. พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท
๘. พ.อ.มนัส แถบทอง
๙. พ.อ.ประกาศิต สาคุณ
๑๐. พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล
รอว.ทหารเรือ
๑๑. พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ร.น.
๑๒. พล.ร.ท.วสันต บุญเนือง ร.น.
๑๓. พล.ร.ท.ชัชชัย โพธิพรรค ร.น.
๑๔. พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ร.น.
๑๕. พล.ร.ต.อํานวย ทองรอด ร.น.
๑๖. น.อ.เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๗. พล.อ.อ.ศิวเกียรติ์ ชเยมะ
๑๘. พล.อ.ท.เชิดพงศ เอ่ียมสมุทร
๑๙. พล.อ.ท.ถาวรวัฒน จันทนาคม
๒๐. พล.อ.ต.ธรินทร ปุณศรี
๒๑. พล.อ.ต.สุจินดา สุมามาลย
นรว.
๒๒. พล.ต.ท.นเรศ นันทโชติ
๒๓. พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง
๒๔. พล.ต.ต.สุรพงษ ชัยจันทร
พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท
๑. น.อ.ชาติชาย ทองสะอาด ร.น.
๒. น.อ.พงษสวัสดิ์ จันทสาร

รอง เสธ.ทหาร
ผทค.พิเศษ สป.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ สป.
ผบ.พล.รพศ.๑
รอง มทภ.๔
ผบ.บชร.๓
รอง ผอ.สชด.ชด.ทหาร
ฝสธ.ประจําผูบังคับบัญชา
ฝสธ.ประจํา ทภ.๑

ผช.ผบ.ทร.
ปษ.ทร.
ผบ.รร.นร.
รอง จก.กร.ทหาร
ผอ.สนผ.สสท.ทร.
รอง ผอ.สกค.ยก.ทร.

รอง ปล.กห.
ผทค.พิเศษ ทอ.
รอง หน.คณะ ฝสธ.ประจํา ผบช.
รอง จก.ขว.ทอ.
ผทค.ทอ.

รอง จตช.
รอง ผบช.สพฐ.ตร.
ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี

รอง ผอ.สนผ.กบ.ทร.
รอง ผอ.สนผ.ขว.ทอ.



๓. พ.อ.อานุภาพ ศิริมณฑล
๔. น.อ.ฐากูร นาครทรรพ
๕. น.อ.กลิน ยังรอต ร.น.
๖. พ.อ.สุนทร หนูนิมิตร
๗. พ.ท.ปกรณกิตติ์ คงประดิษฐธร
๘. พล.ต.ต.ธเนษฐ  สุนทรสุข

ฝสธ.ประจําผูบังคับบัญชา
ผอ.กกร.สกป.กร.ทอ.
ฝสธ.ประจํา กพ.ทร.
ฝสธ.ประจํา รมว.กห.
ผบ.ร.๑ พัน.๑ รอ.
รอง จตร.

หนา ๑๑ ใน ๓๑ หนา

วัน เดือน ป ยศ - นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันเสารท่ี
๑๑ มี.ค.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.เฉลิมชัย  สิทธิสาท
๒. พล.ท.รักศักดิ์  โรจนพิมพพันธุ
๓. พล.ท.วราห  บุญญะสิทธิ์
๔. พล.ต.ณัฐวัฒน  อัคนิบุตร
๕. พล.ต.เอกรัตน ชางแกว
๖. พ.อ.เจนยุทธ  ศิริปุณย
๗. พ.อ.กลาณรงค   ไพรีพายฤทธิเดช
๘. พ.อ.ธิติพันธ  ฐานะจาโร
๙. พ.อ.มโนช   จันทรคีรี
๑๐. พ.อ.พนา  แคลวปลอดทุกข
รอว.ทหารเรือ
๑๑. พล.ร.อ.นวพล  ดํารงพงศ  ร.น.
๑๒. พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน  ร.น.
๑๓. พล.ร.ท.สมภพ  สุวิทยาลงัการ ร.น.
๑๔. พล.ร.ต.มนตรี  รอดวิเศษ ร.น.
๑๕. น.อ.กิจพัฒน  นาคมอญ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๖. พล.อ.อ.ชูชาติ  บุญชัย
๑๗. พล.อ.ท.ชลิต  รัมมะวาส
๑๘. พล.อ.ท.ศิริพงษ  สุภาพร

ผบ.ทบ.
ผอ.สพร.กห.
รอง เสธ.ทบ.
ผทค.ทบ.
เสธ.ทน.๑
นายทหารปฏิบัติการประจํา ศบบ.
รอง ผบ.รร.ร.ศร.
รอง ผบ.พล.ร.๑๑
รอง ผบ.มทบ.๔๑
เสธ.มทบ.๑๑

ปษ.พิเศษ ทร.
ผบ.นย.
ผทค.พิเศษ ทร.
เสธ.ทรภ.๒
นายทหารปฏิบัติราชการพิเศษ กพ.ทร.

ผบ.คปอ.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผทค.พิเศษ ทอ.



๑๙. พล.อ.ต.ภูมิใจ  ชัยพันธุ
๒๐. น.อ.ฐากูร  สมัตถะ
๒๑. น.อ.ธนพงศ  พลกนิษฐ
นรว.
๒๒. พล.ต.ท.อิทธิพล  พิริยะภิญโญ
๒๓. พล.ต.ต.วิเชียร  ตันตะวิรยิะ
๒๔. พล.ต.ต.วันชัย  สุวรรณศิริเขต
พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท
๑. น.อ.ทศพล  ผลดี  ร.น.
๒. พ.อ.อนิรจุน   ปุกหุต
๓. พ.อ.ศักดิ์ศรี  งอยปดพันธ
๔. น.อ.โชติรัตน  อุตมเพทาย  ร.น.
๕. พ.อ.สัญญลักขณ  ท่ังศิริ
๖. น.อ.จักษวัฎ  สายวงค ร.น.
๗. น.อ.เศกสรรค   สวนสีดา
๘. พ.ต.อ.จิระศักดิ์  มีสัทธรรม

เสธ.อย.
ผอ.ศกบ.สนผ.กบ.ทอ.
หก.กสมส.สก.ทอ.

ผบช.ประจํา ผบ.ตร.
รอง ผบช.สทส.
ผบก.อก.ภ.๖

นายทหารปฏิบัติการประจํา กพ.ทร.
นายทหารปฏิบัติการประจํา ศบบ.
รอง ผบ.มทบ.๑๓
ผอ.กทพ.สบส.กพ.ทร.
นายทหารปฏิบัติประจํา มทบ.๑๑
ผบ.ร.ล.นเรศวร หมวดเรือท่ี ๓ กฟก.๒ กร.
รอง ผบ.ศฮพ.
รอง ผบก.ปส.๑

หนา ๑๒ ใน ๓๑ หนา

วัน เดือน ป ยศ - นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันอาทิตยท่ี
๑๒ มี.ค.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.ถกลเกียรติ  นวลยง
๒. พล.ท.วชิัย  แชจอหอ
๓. พล.ต.จักรกฤษณ  ตั้งจิตตาภรณ
๔. พล.ต.เจริญชัย   หินเธาว
๕. พ.อ.ยุทธพล  ประทีปอุษานนท
๖. พ.อ.กุศล  อุปลานนท
๗. พ.อ.นวกร   สงวนศักดิ์โยธิน
๘. พ.อ.ชลัช  แจมใส
๙. พ.อ.ณรฐั   โพธิแพทย
๑๐. พ.อ.รณฤทธิ์  หวัดสูงเนิน
รอว.ทหารเรือ
๑๑. พล.ร.ท.พัชระ  พุมพิเชฎฐ  ร.น.
๑๒. พล.ร.ต.จงกล  มีสวัสดิ์ ร.น.

รอง เสธ.ทหาร
มทภ.๒
ผทค.สป.
ผบ.พล.ร.๒ รอ.
ฝสธ.ประจําผูบังคับบัญชา
รอง จก.ขส.ทบ.
เสธ.พล.ปตอ.
ผอ.กขว.ทน.๑
วิศวกร อท.ศอพท.
ผช.ผอ.กยก.นทพ.

รอง เสธ.ทร.
ผบ.ฐท.สข.ทรภ.๒



๑๓. พล.ร.ต.ภิญโญ  โตเลี้ยง  ร.น.
๑๔. พล.ร.ต.พิสิษฐ  ทองดีเลิศ ร.น.
๑๕. น.อ.อภชิัย   สมพลกรัง ร.น.
๑๖. น.อ.เฉลิมชัย  สวนแกว ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๗. พล.อ.อ.อําพล  อ่ิมบัว
๑๘. พล.อ.ท.วงศกร   เปาโรหิตย
๑๙. พล.อ.ท.วีรพงษ  นิลจินดา
๒๐. พล.อ.ต.ภวูเดช  สวางแสง
๒๑. น.อ.ภวูดล  สอนดวงใจ
นรว.
๒๒. พล.ต.ท.วีรพงษ  ชื่นภักดี
๒๓. พล.ต.ต.ลือชัย   สุดยอด
๒๔. พล.ต.ต.ฐากูร  นัทธีศรี
พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท
๑. น.อ.สุระ  ไชโย
๒. น.อ.อิทธิพัทธ  กวินเฟองฟูกุล  ร.น.
๓. น.อ.อาทิตย  อูวิเชียร
๔. พ.อ.วรเทพ  บุญญะ
๕. พ.อ.สุรินทร  ปรียานุภาพ
๖. น.อ.ปารัช   รัตนไชยพันธ ร.น.
๗. น.อ.ศราวุฒิ  สุวรรณ
๘. พล.ต.ต.สุทิน  ทรัพยพวง

ผบ.นสร.กร.
ผทค.ทร.
รอง ผอ.สกค.ยก.ทร.
ผอ.กทว.ศซส.สพ.ทร.

ผทค.พิเศษ ทอ.
รอง เสธ.ทอ.
จก.กพ.ทหาร
จก.จร.ทอ.
รอง จก.ขส.ทอ.

ผูชวย ผบ.ตร.
รอง ผบช.ภ.๓
รอง ผบช.ภ.๔

รอง จก.พธ.ทอ.
ผอ.กทป.จร.ทร.
รอง ผอ.ศปอ.คปอ.
ผบ.ร.๑๗
นายทหารปฏิบัติการประจํา มทบ.๑๒
ผอ.กทค.สปก.สสท.ทร.
ผบ.ฝูง ๒๐๑ รอ.บน.๒
ผบก.ป.

หนา ๑๓ ใน ๓๑ หนา

วัน เดือน ป ยศ - นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันจันทรท่ี
๑๓ มี.ค.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.ธวัชชัย  บุญศรี
๒. พล.อ.เทพพงศ  ทิพยจันทร
๓. พล.ท.กูเกียรติ  ศรีนาคา
๔. พล.ท.เจิดวธุ  คราประยูร
๕. พล.ท.สุรใจ  จิตตแจง
๖. พล.ต.เมธี   พยอมหอม

ผอ.ศปร.
ผช.ผบ.ทบ.
มทน.๑
รอง ผบ.สปท.
ผบ.นปอ.
ผทค.ทบ.



๗. พล.ต.จิรวิทย   เดชจรัสศรี
๘. พล.ต.ธนณัฐ   ยังเฟองมนต
๙. พล.ต.อภิชาติ  ไชยะดา
๑๐. พ.อ.รังสรรค  ยิ้มสู
๑๑. พ.อ.วรุตม  ประเทืองทิน
รอว.ทหารเรือ
๑๒. พล.ร.อ.ธาน ี ผุดผาด ร.น.
๑๓. พล.ร.ท.พรชัย  ปนทอง ร.น.
๑๔. พล.ร.ต.กฤษฎาภรณ  พันธุมโพธิ  ร.น.
๑๕. พล.ร.ต.ไชยนันท   นันทวิทย ร.น.
๑๖. พล.ร.ท.วิศาล  ปณฑวังกูร ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๗. พล.อ.อ.ชวรัตน  มารุงเรอืง
๑๘. พล.อ.ท.ปทม  สุทธิสรโยธิน
๑๙. พล.อ.ต.พีระพล  แกวมณีโชติ
๒๐. พล.อ.ต.ไกรสร  จันทรเรือง
๒๑. น.อ.ชาตินนท สทานไผท
นรว.
๒๒. พล.ต.ท.สันติ  เพ็ญสูตร
๒๓. พล.ต.ท.วราธร  ตันศรีสกุล
๒๔. พล.ต.ต.ฤชากร   จรเจวฒุิ
พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท
๑. พล.อ.ต.อดินันท   จารยะพันธุ
๒. น.อ.พิชัย  ลอชูสกุล ร.น.
๓. น.อ.ณัฐพงศ   ปานโสภณ ร.น.
๔. พ.อ.ไพบูลย  พุมพิเชฎฐ
๕. พ.อ.จักรกฤษณ  ศรีนนท
๖. พ.อ.ณัฐพงศ  บัวจันทร
๗. น.ท.ณรงค  สุขพอคา  ร.น.
๘. พ.ต.อ.ไพรัช  พุกเจริญ

ผทค.สป.
ผทค.ทบ.
ผทค.ทบ.
ผทค.ทบ.
เสธ.พล.๑ รอ.

ผทค.พิเศษ ทร.
ผบ.ทรภ.๒
ผอ.สยป.ทร.
ผบ.กฟก.๒ กร.
ผบ.กดน.กร.

หน.คณะ ฝสธ.ประจํา ผบช.
จก.ชอ.
จก.พธ.ทอ.
รอง ปช.ทหาร
ผบ.บน.๔๑

นรพ.
ผบช.สง.นรป.
ผบก.ประจํา บช.น.

ผทค.ทอ.
รอง ผบ.กฟก.๒ กร.
ผอ.ศสร.สอ.รฝ.
ผอ.กยก.นปอ.
รอง ผบ.ร.๑ รอ.
เสธ.ร.๑๑ รอ.
นกบ.บก.กรม นนร.รอ.รร.นร.
ผกก.ตม.จว.จันทบุรี

หนา ๑๔ ใน ๓๑ หนา

วัน เดือน ป ยศ - นาม ตําแหนง หมายเหตุ



วันอังคารท่ี
๑๔ มี.ค.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.สิงหศักดิ์  อุทัยมงคล
๒. พล.อ.ธนดล   สุรารักษ
๓. พล.ท.ณัฐ  อินทรเจริญ
๔. พล.ท.ประวิตร ฉายะบุตร
๕. พล.ต.ผดุง  ยิ่งไพบูลยสุข
๖. พล.ต.เชิดชัย  สุคนธสิงห
๗. พล.ต.สายัณต  เมืองศรี
๘. พ.อ.ชาลี ไกรอาบ
๙. พ.อ.จักรพล  แสนสืบ
๑๐. พ.อ.นรภัทร  กังวาลไกล
รอว.ทหารเรือ
๑๑. พล.ร.ท.ปกรณ  วานิช  ร.น.
๑๒. พล.ร.ท.ประดิษฐ  สําอางคอินทร  ร.น.
๑๓. พล.ร.ต.เดชดล  ภูสาระ ร.น.
๑๔. น.อ.จักรชัย  นอยหัวหาด ร.น.
๑๕. น.อ.ปริทรรศน   ชาตะสงิห ร.น.
๑๖. น.อ.ประวุฒิ  รอดมณี ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๗. พล.อ.ท.วันชัย   นุชเกษม
๑๘. พล.อ.ต.นภาเดช  ธูปะเตมีย
๑๙. พล.อ.ต.แมน  ศีตะจิตต
๒๐. น.อ.ยุทธนา  สรุเชษฐพงษ
๒๑. น.อ.ทัศนะ  มานิตย
นรว.
๒๒. พล.ต.อ.สุชาติ   ธีระสวัสดิ์
๒๓. พล.ต.ท.ศักดา  เตชะเกรียงไกร
๒๔. พล.ต.ต.ศุภเศรษฐ  โชคชัย
พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท
๑. พล.ต.กนก  ภูมวง
๒. พ.อ.พลศักดิ์  ศรีเพ็ญ
๓. น.อ.สุรศักดิ์   ประทานวรปญญา ร.น.
๔. พ.อ.ปนิวัธน  ทรัพยรุงเรือง
๕. น.อ.ศรสิต  กีรติพล

ผทค.พิเศษ ทบ.
ปษ.พิเศษ ทบ.
รอง เสธ.ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง มทภ.๓
รอง เสธ.นทพ.
ผบ.ศสพ.
เสธ.มทบ.๑๒
เสธ.ร.๑ รอ.
รอง ผบ.ร.๑๑๑

จก.ยก.ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง ผบ.ทรภ.๑
ผบ.กรม สห.ทร.
ผอ.กนผ.สนผ.สสท.ทร.
เสธ.กดน.กร.

รอง เสธ.ทอ.
ผช.หน.ฝสธ.ประจํา ผบ.ทอ.
ลก.ทอ.
ผบ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.
ฝสธ.รอง เสธ.ทหาร

ท่ีปรึกษา (สบ ๑๐)
รอง จตช.
ผบก.ปอท.

ผบ.มทบ.๒๙
นายทหารปฏิบัติการประจํา มทบ.๑๑
เสธ.กฟก.๑ กร.
ผอ.กนผ.สอซ.สนผ.กห.
เสธ.พธ.ทอ.



๖. น.อ.ศิลปสมุจจ  ปญจะ ร.น.
๗. น.อ.จิรภัทร  ปทอง
๘. พ.ต.อ.จักษ  จิตตธรรม

ผอ.ยก.กร.
รอง ผบ.บน.๖
รอง ผบก.น.๕

หนา ๑๕ ใน ๓๑ หนา

วัน เดือน ป ยศ - นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันพุธท่ี
๑๕ มี.ค.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.ศุภฤกษ   ไมแกว
๒. พล.อ.สมศักดิ์   นิลบรรเจิดกุล
๓. พล.ท.พัฒนา  มาตรมงคล
๔. พล.ท.จักรชัย  โมกขะสมิต
๕. พล.ต.ปรชีา   สายเพ็ชร
๖. พล.ต.บุญชู   กลิ่นสาคร
๗. พล.ต.เฉลิมชัย  ไชยสวัสดิ์
๘. พล.ต.สมพจน  สังขดา
๙. พ.อ.ธราพงษ  มะละคํา
๑๐. พ.อ.ทรงพล  สาดเสาเงิน
รอว.ทหารเรือ
๑๑. พล.ร.ท.สุรพล  คุปตะพันธ ร.น.
๑๒. น.อ.เกรียง  ชุณหชาติ ร.น.
๑๓. น.อ.ธีระยุทธ  นอบนอม ร.น.
๑๔. น.อ.นพดล   ฐิตวัฒนะสกุล ร.น.
๑๕. น.อ.รัชยศ  รัชตรุงโรจนกุล ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๖. พล.อ.อ.มานะ   ประสพศรี
๑๗. พล.อ.ท.วิเชียร  ธรรมาธร
๑๘. พล.อ.ต.พงษศักดิ์  เก้ืออรุณ
๑๙. พล.อ.ต.เสริมเกียรติ   กอนมณี
๒๐. น.อ.สุรสีห  สิมะเศรษฐ
๒๑. น.อ.สมควร  รักดี
นรว.
๒๒. พล.ต.ท.จารวุัฒน  ไวศยะ

ผทค.พิเศษ ทบ.
ผช.ผบ.ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
จก.กช.
รอง จก.กกส.กห.
ผทค.ทบ.
ผทค.ทบ.
ผทค.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๑๑
รอง ผบ.พล.๑ รอ.

ผบ.ทรภ.๓
รอง ผบ.กดน.กร.
รอง ผอ.สนผ.ยก.ทร.
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.
ประจํา ขว.ทร.

ผทค.พิเศษ ทอ.
รอง เสธ.ทอ.
รอง จก.สพ.ทอ.
ผทค.ทอ.
รอง ผบ.ดม.
รอง เสธ.อย.

ผบช.กมค.



๒๓. พล.ต.ต.ธนา  ชวูงศ
๒๔. พล.ต.ต.ทัตธงสักก  ภูพันธัชสีห
พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท
๑. พล.ร.ท.บุญชิต  พูลพิทักษ ร.น.
๒. พ.อ.ไพรชั  แกวศรี
๓. น.อ.สมใจ  ชัยวงษ
๔. พ.อ.เปรียว  ติณสูลานนท
๕. น.อ.อภชิาติ  แกวดวงเทียน ร.น.
๖. พ.อ.ธีระพงษ  ชูตินันทน
๗. น.ท.สรรธาร  บุตรแกว  ร.น.
๘. พล.ต.ต.สมชาย  เกาสําราญ

รอง ผบช.ภ.๑
ผบก.ภ.จว.สตูล

ผทค.พิเศษ ทร.
เสธ.พล.ร.๒ รอ.
ผบ.บน.๗
รอง ผบ.ร.๑๕
รอง เสธ.กลน.กร.
รอง ผบ.ร.๑๑ รอ.
เสธ.กรม ร.๓ พล.นย.
ผบก.ทล.

หนา ๑๖ ใน ๓๑ หนา

วัน เดือน ป ยศ - นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีท่ี
๑๖ มี.ค.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.บัณฑิตย  บุณยะปาน
๒. พล.อ.สสิน  ทองภักดี
๓. พล.ท.วัฒนชัย  ประสานเกษม
๔. พล.ท.ชัยวุฒ  ยุทธศิลปกุล
๕. พล.ต.ธรากร  ธรรมวินทร
๖. พล.ต.วิรัชช   กมลศิลป
๗. พล.ต.นภดล   ขันตยาภรณ
๘. พล.ต.ฐิติพล   ไวยพจน
๙. พ.อ.ประพล   บุญมากุล
๑๐. พ.อ.กันตพจน  เศรษฐารัศมี
๑๑. พ.อ.ปยพงศ   กลิ่นพันธุ
รอว.ทหารเรือ
๑๒. พล.ร.อ.รังสรรค  โตอรุณ  ร.น.
๑๓. พล.ร.ท.ทิวา   ดาราเมือง ร.น.
๑๔. พล.ร.ต.กลาหาญ  เพ็ชรมีศรี  ร.น.
๑๕. พล.ร.ต.ชุตินธร  ทัตตานนท  ร.น.
๑๖. น.อ.บริบูรณ  เอมทิพย ร.น.
รอว.ทหารอากาศ

ปษ.สปท.
เสธ.ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง มทภ.๒
ผบ.มทบ.๔๒
ผทค.บก.ทท.
ฝสธ.ประจํา ปล.กห.
ผอ.กลาง.วท.กห.
รอง ผบ.พล.ม.๒ รอ.
รอง ผบ.พล.ร.๙

ผทค.พิเศษ ทร.
จก.กบ.ทหาร
รอง ผบ.นย.
หน.ฝวก.ยศ.ทร.
ประจํา กร.



๑๗. พล.อ.ท.ภานุพงศ  เสยยงคะ
๑๘. พล.อ.ท.ไกรพล  ยั่งยืน
๑๙. พล.อ.ต.อภิรุม  จันทรกุล
๒๐. น.อ.เสกสัณน   ไชยมาตย
๒๑. น.อ.สมิทธิพัฒน  คลายแกว
นรว.
๒๒. พล.ต.อ.รุงโรจน  แสงคราม
๒๓. พล.ต.ต.วราวุธ  ทวีชัยการ
๒๔. พล.ต.ต.ทรงพล  วธันะชัย
พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท
๑. พล.อ.ต.คุณทร  มณีเขียว
๒. น.อ.มงคล  ประยูรศุข  ร.น.
๓. น.อ.ประชา   สวางแจง ร.น.
๔. น.อ.อมฤต  กนกแกว
๕. พ.อ.สมชาย  กาญจนอุดมการ
๖. พ.อ.เพชรพนม  โพธิ์ชัย
๗. น.อ.ปรีชา   รัตนสําเนียง ร.น.
๘. พล.ต.ต.สมประสงค  เย็นทวม

รอง เสธ.ทอ.
จก.กพ.ทอ.
เสธ.ชอ.
ผอ.กปพ.สยฝ.ยก.ทอ.
หก.กวก.กวท.รร.นนก.

รอง ผบ.ตร.
รอง ผบช.ภ.๑
ผบก.น.๖

เสธ.ยศ.ทอ.
รอง เสธ.นย.
รอง ผบ.วทร.ยศ.ทร.
นายทหารปฏิบัติการประจํา กพ.ทอ.
เสธ.ศบบ.
ผอ.กซบร.สสน.นทพ.
ประจํา นย.
ผบก.ภ.จว.ชลบุรี

หนา ๑๗ ใน ๓๑ หนา

วัน เดือน ป ยศ - นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันศุกรท่ี
๑๗ มี.ค.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.ชัยชนะ  นาคเกิด
๒. พล.ท.วีรชัย  อินทุโศภน
๓. พล.ท.บรรณวัฒน  มาโกมล
๔. พล.ต.ภัทรวรรธ   คงพันธุ
๕. พล.ต.ทัตเทพ  รอดจิตต
๖. พล.ต.วิชาญ สุขสง
๗. พ.อ.ภูมิจิตช   ภูธรใจ
๘. พ.อ.พงศเทพ  แกวไชโย
๙. พ.อ.ประมวล   จันทรศรี
๑๐. พ.อ.กิตติ จันทรเอียด
รอว.ทหารเรือ

ปษ.พิเศษ บก.ทท.
ผบ.นรด.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.บก.ทท.
ผทค.ทบ.
ผบ.พล.ร.๑๕
นายทหารปฏิบัติการประจํา ศบบ.
รอง ผอ.สวส.ขว.ทหาร
รอง เสธ.รร.จปร.
เสธ.มทบ.๔๕



๑๑. พล.ร.ท.อธินาถ  ปะจายะกฤตย  ร.น.
๑๒. พล.ร.ท.สานนท  ผะเอม  ร.น.
๑๓. พล.ร.ต.ชุมศักดิ์  นาควิจิตร  ร.น.
๑๔. พล.ร.ต.นพดล  ปญญาโฉม ร.น.
๑๕. พล.ร.ต.กฤชพล  เรียงเล็กจํานงค  ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๖. พล.อ.อ.นิรันดร   ยิ้มสรวล
๑๗. พล.อ.ท.ณัฐพงษ   วิริยะคุปต
๑๘. พล.อ.ต.อนันต  จันทรสงเสริม
๑๙. พล.อ.ต.สมชาย  นชุพงษ
๒๐. พล.อ.ต.กฤษดา   จันทรอินทร
๒๑. น.อ.ทศวรรณ  รัตนแกวกาญจน
นรว.
๒๒. พล.ต.ท.จิตติ  รอดบางยาง
๒๓. พล.ต.ท.พูลทรัพย  ประเสริฐศักดิ์
๒๔. พล.ต.ต.สมชาย   พัชรอินโต
พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท
๑. พล.ร.ต.รณรงค  สิทธินันทน  ร.น.
๒. น.อ.ธานี แกวเกา ร.น.
๓. พ.อ.อุทิศ  อนันตนานนท
๔. พ.อ.พงศกร  อาจสัญจร
๕. พ.อ.อัศวิน  บุนนาค
๖. น.อ.พิสิษฐ  จินตโกศลวิทย  ร.น.
๗. น.ท.ปรชีา  อุปพงษ
๘. พ.ต.อ.จักรภพ  สุคนธราช

ผทค.พิเศษ ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
จก.กง.ทร.
เสธ.นย.
ผทค.ทร.

ปษ.พิเศษ ทอ.
จก.กร.ทอ.
จก.ขส.ทอ.
ผช.ผอ.สนผ.กห.
ผบ.ศบพ.
รอง ผอ.สนผ.กร.ทอ.

ผบช.ภ.๒
ผบช.ภ.๕
รอง ผบช.ภ.๑

ผบ.ศฝ.นย.
รอง ผบ.ฐท.กท.
เสธ.พล.ร.๕
รอง เสธ.พล.๑ รอ.
รอง ผบ.ร.๓๑ รอ.
หก.กปค.รร.นย.ศฝ.นย.
ประจํา อย.
รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี

หนา ๑๘ ใน ๓๑ หนา

วัน เดือน ป ยศ - นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันเสารท่ี
๑๘ มี.ค.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.เรืองศักดิ์  สุวรรณนาคะ
๒. พล.อ.ธนศักดิ์  เกงถนอมมา
๓. พล.ท.ศิริชัย  เทศนา
๔. พล.ท.สิงหทอง   หมีทอง

ผทค.พิเศษ ทบ.
ปษ.พิเศษ ทบ.
ผบ.นสศ.
ผทค.พิเศษ ทบ.



๕. พล.ต.ดนัย  กฤตเมธาวี
๖. พล.ต.วีรยุทธ   วุฒิศิลป
๗. พ.อ.ทรงวิทย   หนุนภักดี
๘. พ.อ.ประสิทธิชัย   อ่ิมอักษร
๙. พ.อ.ไกรภพ  ไชยพันธุ
๑๐. พ.อ.เกรียงศักดิ์   เสนาะพิน
รอว.ทหารเรือ
๑๑. พล.ร.อ.ณะ  อารีนิจ ร.น.
๑๒. พล.ร.ท.เจริญศักดิ์ มารัตนะ ร.น.
๑๓. พล.ร.ต.เชษฐา  ใจเปยม  ร.น.
๑๔. พล.ร.ต.ภราดร   พวงแกว ร.น.
๑๕. น.อ.สุทธิพงษ  อนันตชัย  ร.น.
๑๖. น.อ.คมพันธ  อุปลานนท  ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๗. พล.อ.อ.ทวิเดนศ   อังศุสิงห
๑๘. พล.อ.ท.นราธิป  คําระกาย
๑๙. พล.อ.ต.เฉลิมชัย ศรีสายหยุด
๒๐. พล.อ.ต.ถาวร  ศิริสัมพันธ
๒๑. น.อ.ณรงค  อินทชาติ
นรว.
๒๒. พล.ต.อ.ปญญา  มาเมน
๒๓. พล.ต.ต.เกียรติพงศ  ขาวสําอางค
๒๔. พล.ต.ต.วีระ  จิรวีระ
พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท
๑. พล.ท.ชวลิต  พงษพิทักษ
๒. พล.อ.ต.สุรศักดิ์  อินทรจํานงค
๓. น.อ.พลวัตร  อินทรวิเศษ
๔. น.อ.สมพงษ  ศรอากาศ  ร.น.
๕. น.อ.สชุาติ   เปรมประเสริฐ ร.น.
๖. พ.อ.สุวิทย  เกตุศรี
๗. น.อ.ปรีชา  ภัทรศีลสุนทร
๘. พ.ต.อ.จีรภพ  ภูริเดช

ผบ.ศร.
ผบ.ศม.
รอง ผบ.พล.๑ รอ.
นายทหารปฏิบัติการประจํา มทบ.๑๓
ผบ.ป.๒ รอ.
ผบ.ปตอ.๒

ผบ.ทร.
รอง เสธ.ทร.
ผบ.กทบ.กร.
ผอ.สนผ.ยก.ทร.
รอง ผบ.พล.นย.
รอง ผอ.กทส.ฐท.สส.

รอง ผบ.ทอ.
หน.ฝสธ.ประจํา ผบ.ทอ.
รอง จก.ยก.ทอ.
เสธ.คปอ.
รอง จก.สบ.ทอ.

จตช.
รอง จตร.(สบ ๗)
ผบก.อก.รพ.ตร.

ผทค.พิเศษ ทบ.
ผอ.สนผ.กบ.ทอ.
ประจํา ขว.ทอ.
ผบ.หมวดเรือท่ี ๓ กยพ.กร.
ผอ.กสค.สก.ทร.
รอง ผบ.พล.ม.๒ รอ.
นายทหารปฏิบัติการประจํา กพ.ทอ.
ผกก.๑ ป.

หนา ๑๙ ใน ๓๑ หนา



วัน เดือน ป ยศ - นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันอาทิตยท่ี
๑๙ มี.ค.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.สิริศักดิ์  วรเจริญ
๒. พล.อ.บัญชา   ทองวิลัย
๓. พล.ท.วิษณุ  ไตรภูมิ
๔. พล.ท.วัฒนชัย  ประสานเกษม
๕. พล.ท.สุริยา   ปาวรีย
๖. พล.ต.ธรรมนูญ   วิถี
๗. พล.ต.เดชอุดม  นิชรัตน
๘. พล.ต.ศักดา   เนียมคํา
๙. พ.อ.ธิติพล   สารลักษณ
๑๐. พ.อ.ธวัชชัย  ตั้งพิทักษกุล
รอว.ทหารเรือ
๑๑. พล.ร.อ.พงษเทพ   หนูเทพ ร.น.
๑๒. พล.ร.ท.ธานินทร ลิขิตวงศ  ร.น.
๑๓. พล.ร.ท.นพดล  สภุากร ร.น.
๑๔. พล.ร.ท.วันชัย  ทวมเสม  ร.น.
๑๕. พล.ร.ต.เกรียงไกร  อนันตศานต ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๖. พล.อ.อ.สุทธิพงษ  อินทรียงค
๑๗. พล.อ.ท.ศักดิ์พินิต  พรอมเทพ
๑๘. พล.อ.ต.สรกฤต  มังสิงห
๑๙. พล.อ.ต.ชานนท  มุงธัญญา
๒๐. น.อ.ระวิน  ถนอมสิงห
๒๑. น.อ.พิชิตไชย   สุรกิจพิพัฒน
นรว.
๒๒. พล.ต.ท.ไพศาล  เชื้อรอต
๒๓. พล.ต.ต.ชาญ  วิมลศรี
๒๔. พล.ต.ต.นิตินันท  เพชรบรม
พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท
๑. น.อ.สาธิต  นาคสังข ร.น.
๒. พ.อ.สิงหา  สุทธิสมณ
๓. น.อ.ธชัพงศ   บุษบง ร.น.
๔. น.อ.อภริัตน   รังสิมาการ

ปธ.คปษ.ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง มทภ.๑
ผบ.มทบ.๒๖
ผทค.ทบ.
ฝสธ.ประจําผูบังคับบัญชา
ผบ.ร.๓๑ รอ.

รอง ปล.กห.
จก.สพ.ทร.
ผบ.ฐท.สส.
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง จก.ยก.ทร.

ผช.ผบ.ทอ.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผอ.สนภ.ทอ.
ผอ.สนผ.ยก.ทอ.
ประจํา ขว.ทอ.
ผอ.กยก.บก.คปอ.

ผูชวย ผบ.ตร.
รอง ผบช.ก.
ผบก.อก.บช.น.

หน.นฝอ.สพ.ทร.
นายทหารปฏิบัติการประจํา ศบบ.
รอง ผบ.นสร.กร.
รอง ผอ.กปส.สกป.กร.ทอ.



๕. น.อ.บุญเกิด  มูลละกัน ร.น.
๖. น.อ.วสิูตร  งิ้วแหลม
๗. น.อ.สรณรรถ  สนธิไทย ร.น.
๘. พ.ต.อ.ชาญศิริ  สุขรวย

ผบ.กรมทหารพราน นย.
รอง ผอ.กพก.สลก.ทอ.
หก.คป.กร.
รอง ผบก.ทล.

หนา ๒๐ ใน ๓๑ หนา

วัน เดือน ป ยศ - นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันจันทรท่ี
๒๐ มี.ค.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.พิสิทธิ์   สิทธิสาร
๒. พล.ท.ธนเดช  เหลืองทองคํา
๓. พล.ท.ธีรวัฒน  บุณยะวัฒน
๔. พล.ท.สรชัช  วรปญญา
๕. พล.ต.คมสัน   บูรณสงคราม
๖. พล.ต.สันตชัย  เกิดสวัสดิ์
๗. พล.ต.ณัฐพงษ  เพราแกว
๘. พ.อ.ธนาอัศม จงใจรักษโกเศส
๙. พ.อ.รวิศ  รัชตะวรรณ
๑๐. พ.อ.สุรเทพ  หนูแกว
รอว.ทหารเรือ
๑๑. พล.ร.ท.ไตรสิทธิ์  พันธุสทิธิ์ ร.น.
๑๒. พล.ร.ต.ลือชัย  ศรีเอ่ียมกูล ร.น.
๑๓. พล.ร.ต.ธีรกุล  กาญจนะ ร.น.
๑๔. พล.ร.ต.วรงกรณ  โอสถานนท  ร.น.
๑๕. น.อ.รณัชย  เทพวัลย ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๖. พล.อ.อ.พงศธร   ไชยเสน
๑๗. พล.อ.อ.สุรศักดิ์   ทุงทอง
๑๘. พล.อ.ท.บุญเอนก  ดวงอุไร
๑๙. พล.อ.ท.ปรเมศร   เกษโกวิท
๒๐. พล.อ.ต.รัชชาพงษ  สมนาม
๒๑. น.อ.ตากเพชร  พินพันธุ
นรว.
๒๒. พล.ต.อ.จักรทิพย   ชัยจนิดา
๒๓. พล.ต.ต.นิติพงศ  เนียมนอย
๒๔. พล.ต.ต.วัลลภ  ประทุมเมือง

รอง ผบ.ทบ.
จก.กบ.ทบ.
จก.กร.ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.สป.
รอง ผบ.รร.จปร.
ผทค.ทบ.
นายทหารปฏิบัติการประจํา ศบบ.
นายทหารปฏิบัติการประจํา มทบ.๑๑
ผบ.ร.๑๕๒

รอง เสธ.ทร.
ผบ.กบร.กร.
ผอ.สงป.สปช.ทร.
ผบ.ฐท.พง.ทรภ.๓
รอง ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.

ผทค.พิเศษ ทอ.
เสธ.ทอ.
จก.สพ.ทอ.
รอง ผบ.คปอ.
รอง จก.ยก.ทหาร
รอง ผอ.ศปอ.คปอ.

ผบ.ตร.
รอง ผบช.สตม.
รอง ผบช.ศตช.



พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท
๑. พล.ร.ท.สมประสงค  นิลสมัย  ร.น.
๒. พล.อ.ต.ประเสริฐ  ชางประเสริฐ
๓. น.อ.อาภากร  อยูคงแกว ร.น.
๔. พ.อ.วีระพงษ  ศรีรัตน
๕. น.อ.ประสาทพร   สาทรสวัสดิ์ ร.น.
๖. น.อ.พูนศักดิ์   บัวแกว ร.น.
๗. น.อ.สกาย  เภกะนันทน ร.น.
๘. พล.ต.ต.พงษพันธุ  วรรณภักตร

จก.ขว.ทร.
เสธ.รร.นนก.
รอง เสธ.ทรภ.๓
ผบ.ป.๗๑
รอง เสธ.ทรภ.๑
ประจํา กร.
ผอ.กยป.สสร.กบ.ทหาร
รอง ผบช.รร.นรต.

หนา ๒๑ ใน ๓๑ หนา

วัน เดือน ป ยศ - นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันอังคารท่ี
๒๑ มี.ค.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.บรรเจิด  ฉางปูนทอง
๒. พล.ท.อภิรัชต  คงสมพงษ
๓. พล.ท.สิทธิพล   ชินสําราญ
๔. พล.ท.พิศิษฐ  เกษบุรมย
๕. พล.ท.กนิษฐ  ชาญปรีชญา
๖. พล.ต.เถลิงศักดิ์  พูลสุวรรณ
๗. พล.ต.เรืองสิทธิ์   มิตรภานนท
๘. พ.อ.พินิจ  แจงแสงทอง
๙. พ.อ.กัณฑชัย  ประจวบอารีย
๑๐. พ.อ.สิริพล  ชินบุตร
รอว.ทหารเรือ
๑๑. พล.ร.อ.ลือชัย  รุดดิษฐ  ร.น.
๑๒. พล.ร.ท.พิเชฐ  ตานะเศรษฐ  ร.น.
๑๓. พล.ร.ท.สมหมาย  วงษจันทร  ร.น.
๑๔. พล.ร.ต.เสรีภาพ  สุขเจรญิ ร.น.
๑๕. พล.ร.ต.มาศพันธุ ถาวรามร ร.น.
รอว.ทหารอากาศ

ผทค.พิเศษ ทบ.
มทภ.๒
ผบ.รร.จปร.
จก.ขว.ทบ.
รอง เสธ.ทบ.
รอง มทน.๒
ผชก.สป.
รอง เสธ.นสศ.
รอง ผบ.พล.ร.๙
ผอ.กอง ศบบ.

เสธ.ทร.
รอง เสธ.ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง ผบ.ฐท.สส.
หน.ฝศษ.รร.นร.



๑๖. พล.อ.อ.ชาญฤทธิ์   พลิกานนท
๑๗. พล.อ.ท.สฤษฎพงศ  วัฒนวรางกูร
๑๘. พล.อ.ท.สุทัศน  แสงเดชะ
๑๙. พล.อ.ต.อนุชิต  แกวประสพ
๒๐. น.อ.เจษฎา  แทงทองคํา
๒๑. น.อ.ทศพร  เสถียรวารี
นรว.
๒๒. พล.ต.ท.ชัยวัฒน  เกตุวรชัย
๒๓. พล.ต.ต.กฤษกร  พลีธัญญวงศ
๒๔. พล.ต.ต.มนตรี  สัมบุณณานนท
พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท
๑. น.อ.ปริญญาธรรม  พูลพิทักษธรรม ร.น.
๒. น.อ.ไพศาล  มีศรี  ร.น.
๓. น.อ.ปราโมทย   เสริมสัย ร.น.
๔. พ.อ.มนติ   ศิริรัตนากูล
๕. น.อ.สรรเสริญ  สาโดด ร.น.
๖. น.อ.วสุ  มโนสิทธิศักดิ์
๗. พ.อ.ณัฏฐพงศ  อัศวินวงศ
๘. พล.ต.ต.รมยสิทธิ์  วีริยาสรร

รอง เสธ.ทหาร
ผทค.พิเศษ ทอ.
ปช.ทอ.
จก.สก.ทอ.
ผบ.บน.๒
ผอ.กวพ.พท.ศอพท.

ผูชวย ผบ.ตร.
รอง ผบช.ภ.๒
รอง ผบช.ภ.๕

รอง ผอ.สวพ.ทร.
รอง ผบ.สอ.รฝ.
รอง ผบ.กบร.กร.
เสธ.พล.พัฒนา ๑
ผอ.กนย.สนผ.ยก.ทร.
ผบ.บน.๖
ผบ.พัน.ร.มทบ.๑๑
รอง ผบช.สง.ก.ตร.

หนา ๒๒ ใน ๓๑ หนา

วัน เดือน ป ยศ - นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันพุธท่ี
๒๒ มี.ค.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.สุรสิทธิ์  ถาวร
๒. พล.อ.สมชาย  ยังพิทักษ
๓. พล.ท.ธนเกียรติ  ชอบชื่นชม
๔. พล.ต.กิติศักดิ์  มาระเนตร
๕. พล.ต.ธนิสร   วงษกลาหาญ
๖. พล.ต.จิรวัฒน  พันธสวสัดิ์
๗. พล.ต.สนธิชนก  สังขจันทร
๘. พล.ต.อภิสิทธิ์   นุชบุษบา
๙. พ.อ.ชลิต  พวงมาลีประดับ
๑๐. พ.อ.นฤดล  ทาวฤทธิ์

ผบ.สปท.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผบ.ศรภ.
ผทค.ทบ.
ผบ.พล.ป.
ผทค.ทบ.
ผบ.มทบ.๑๑
ผอ.สนภ.๔ นทพ.
รอง ผบ.พล.รพศ.๑
รอง ผบ.มทบ.๑๗



รอว.ทหารเรือ
๑๑. พล.ร.อ.รังสฤษดิ์  สัตยานุกูล  ร.น.
๑๒. พล.ร.ท.วิโรจน  ธันวรักษกิจ  ร.น.
๑๓. พล.ร.ต.คํารณ  พิสณฑยุทธการ ร.น.
๑๔. พล.ร.ต.สมเกียรติ  ผลประยูร ร.น.
๑๕. น.อ.ธันยกร   เสนาลักษณ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๖. พล.อ.อ.ยรรยง  คันธสร
๑๗. พล.อ.ท.จิรวัฒน  มูลศาสตร
๑๘. พล.อ.ท.มานัต  วงษวาทย
๑๙. พล.อ.ต.นฤพล  จักรกลม
๒๐. น.อ.ธนัญชัย   พ่ึงทัศน
๒๑. น.อ.ขจรฤทธิ์  แกวอําไพ
นรว.
๒๒. พล.ต.ท.สมหมาย  กองวิสัยสุข
๒๓. พล.ต.ต.สุคุณ  พรหมายน
๒๓. พ.ต.อ.ธนพล  ศรีโสภา
พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท
๑. พล.ต.สุวิทย  มหาศักดิ์สุนทร
๒. พล.ร.ต.ศิริพงศ   สุขเกษม ร.น.
๓. น.อ.สรไกร  สิริกรรณะ  ร.น.
๔. น.อ.สมาน  ขันธพงษ  ร.น.
๕. น.อ.ธนเสฎฐ ธรรมอํานวยกิจ
๖. พ.อ.ศานติ  ศกุนตนาค
๗. พ.อ.สมพงษ  ใจจา
๘. พล.ต.ต.ภาณุมาศ  บุญญลักษม

ผทค.พิเศษ ทร.
จก.สสท.ทร.
รอง จก.สสท.ทร.
ผชก.สนผ.กห.
ประจํา กร.

ปษ.สปท.
ผบ.อย.
จก.ยก.ทอ.
จก.สบ.ทอ.
ผบ.กรม ทย.รอ.อย.
ผบ.บน.๔๖

ผบช.ปส.
ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี
รอง ผบก.รน.

ผทค.ทบ.
ผชก.ทร.
รอง ผบ.รร.นย.ศฝ.นย.
ผอ.กพร.บก.ทรภ.๑
ประจํา ขว.ทอ.
ผบ.ร.๒๕
รอง ผบ.กรม นร.รร.ป.ศป.
ผบก.น.๒

หนา ๒๓ ใน ๓๑ หนา

วัน เดือน ป ยศ - นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีท่ี
๒๓ มี.ค.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.อาชาไนย   ศรีสุข
๒. พล.อ.สุวโรจน  ทิพยมงคล
๓. พล.ท.สมโภชน  วังแกว

รอง ปล.กห.
ผอ.สงป.กห.
ฝสธ.ประจําผูบังคับบัญชา



๔. พล.ท.ชัยวัฒน  จํารัส
๕. พล.ต.สนธยา  ศรีเจริญ
๖. พล.ต.เชาวนโรจน   สอโส
๗. พ.อ.อดุลย  ยิ่งเจริญ
๘. พ.อ.อํานวย   แยมผกา
๙. พ.อ.สุขสรรค หนองบัวลาง
๑๐. พ.อ.ปรีชา  ศิริไพบูลย
รอว.ทหารเรือ
๑๑. พล.ร.อ.โสภณ  วัฒนมงคล ร.น.
๑๒. พล.ร.ท.อําพล  เท่ียงสกุล  ร.น.
๑๓. พล.ร.ต.ทรงวุฒิ  บุญอินทร ร.น.
๑๔. พล.ร.ต.อดินันท  สุนทรารักษ ร.น.
๑๕. น.อ.วรวุธ   พฤกษารุงเรือง ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๖. พล.อ.อ.ชัยพฤกษ  ดิษยะศริน
๑๗. พล.อ.ท.ธีรวฒุิ  บุญเลิศ
๑๘. พล.อ.ท.ฉัตรชัย  บุญญานุรักษ
๑๙. น.อ.เฉลา   ทองแกว
๒๐. น.อ.นิสิต  โขเมษฐวัฒน
๒๑. น.อ.ชชัพล  ลายประดิษฐ
นรว.
๒๒. พล.ต.ท.วิสนุ  ปราสาททองโอสถ
๒๓. พล.ต.ต.เสริมคิด  สิทธิชยักานต
๒๔. พล.ต.ต.สุธีร  เนรกัณฐี
พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท
๑. พล.ต.สมบูรณ  ดีรอด
๒. พ.อ.ภูมิพัฒน  จันทรสวาง
๓. น.อ.ประยูร  ธรรมาธวิัฒน
๔. พ.อ.อาสาศึก  ขันติรัตน
๕. น.อ.อติรวิชช ไพจิตร
๖. น.อ.ศักรภพน   ประจักษศุภนิติ ร.น.
๗. น.อ.วโรดม  เจียรกุล ร.น.
๘. พล.ต.ท.อดิศร  งามจิตสุขศรี

สํานักงานผูบังคับบัญชา ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง มทภ.๑
ผบ.ศบบ.
นายทหารปฏิบัติการประจํา ศรภ.
ผบ.กรม นนร.รอ.รร.จปร.
รอง ผบ.พล.ร.๒ รอ.
นายทหารปฏิบัติการประจํา ศบบ.

ปษ.พิเศษ ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
จก.สบ.ทร.
ผทค.ทร.
รอง ผอ.สนผ.ยก.ทร.

ผช.ผบ.ทอ.
รอง เสธ.ทอ.
จก.ยศ.ทอ.
รอง ผบ.ศบพ.
ผอ.กนผ.สนผ.ยก.ทอ.
หก.กกฝ.รร.จอ.ยศ.ทอ.

ผบช.สนง.สกพ.
รอง ผบช.สกบ.
รอง ผบช.น.

ผบ.วทบ.
รอง ผบ.พล.รพศ.๑
รอง ผอ.สบค.ทสส.ทอ.
ผบ.ร.๑ รอ.
ผบ.กรม นนอ.รอ.รร.นนก.
รอง ผบ.หมวดเรือท่ี ๓ กยพ.กร.
ผบ.พัน.สห.ทร.ท่ี ๑ กรม สห.ทร.
จตร.



หนา ๒๔ ใน ๓๑ หนา

วัน เดือน ป ยศ - นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันศุกรท่ี
๒๔ มี.ค.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.วัลลภ  รักเสนาะ
๒. พล.อ.หัสพงศ   ยุวนวรรธนะ
๓. พล.อ.สุทัศน  จารุมณี
๔. พล.ท.สุรินทร  แพโต
๕. พล.ท.นิตินัย   ภีมะโยธิน
๖. พล.ต.พงษสวัสดิ์   พรรณจิตต
๗. พ.อ.วีรยุทธ  อินทรวร
๘. พ.อ.ปริทัศน  ตรีกาลนนท
๙. พ.อ.วรวุฒ ิ แสงทอง
๑๐. พ.อ.วรุตม  ประเทืองทิน
รอว.ทหารเรือ
๑๑. พล.ร.อ.พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย ร.น.
๑๒. พล.ร.อ.สายันต  ประสงคสําเร็จ  ร.น.
๑๓. น.อ.ดุลยพัฒน   ลอยรัตน ร.น.
๑๔. น.อ.จรัสเกียรติ   ไชยพันธุ ร.น.
๑๕. น.อ.ณัฎฐพล  เดี่ยววานชิ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๖. พล.อ.อ.จอม  รุงสวาง
๑๗. พล.อ.ท.สิทธิพร  เกสจินดา
๑๘. พล.อ.ต.ทรงพล  แจงสี
๑๙. พล.อ.ต.แอรบูล   สุทธิวรรณ
๒๐. พล.อ.ต.คงศักดิ์  จันทรโสภา
๒๑. น.อ.พิทูร  เจริญยิ่ง
นรว.
๒๒. พล.ต.ท.ธเนตร  พิณเมืองงาม
๒๓. พล.ต.ต.ประจวบ  วงศสุข
๒๔. พล.ต.ต.อําพล  บัวรับพร
พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท
๑. พล.ต.ณัฏฐ   เทียนทองดี
๒. พ.อ.อานุภาพ   ศิริมณฑล
๓. น.อ.วรพล   จันทมาศ ร.น.

ผอ.สนผ.กห.
ผบ.นทพ.
ผทค.พิเศษ สป.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง มทภ.๑
รอง ผบ.ศบบ.
ผอ.กอง ขว.ทบ.
นายทหารปฏิบัติการประจํา มทบ.๑๑
เสธ.พล.๑ รอ.

ผทค.พิเศษ ทร.
รอง เสธ.ทหาร
รอง จก.ขส.ทร.
รอง ลก.ทร.
เสธ.กยพ.กร.

ผบ.ทอ.
ผบ.รร.นนก.
ผบ.ศฮพ.
รอง ปช.ทอ.
ผอ.สนผ.ขว.ทอ.
เสธ.รร.การบิน

ผูชวย ผบ.ตร.
รอง ผบช.ภ.๖
รอง ผบช.น.

ผทค.ทบ.
ฝสธ.ประจําผูบังคับบัญชา
ผอ.กวอย.ฝศษ.รร.นร.



๔. น.อ.เอตม   ยุวนางกูร ร.น.
๕. พ.อ.อัครพล  พงษสวัสดิ์
๖. น.อ.เอกศักดิ์  เทภาสิต
๗. พ.อ.ศักดิศิ์ริ  แข็งแรง
๘. พ.ต.อ.ศุภกิจ  ตอบุญ

ประจํา ขว.ทร.
ผอ.กปซ.ศซบ.ทบ.
ผบ.ดย.ทอ.อย.
ผบ.ร.๑๑ รอ.
ผกก.สน.บางเสาธง

หนา ๒๕ ใน ๓๑ หนา

วัน เดือน ป ยศ - นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันเสารท่ี
๒๕ มี.ค.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.พรพิพัฒน  เบญญศรี
๒. พล.อ.เดชา  ปุญญบาล
๓. พล.ท.พรเทพ  พิริยะโยธิน
๔. พล.ท.ปยวัฒน  นาควานิช
๕. พล.ท.อุทัย  ชัยชนะ

รอง เสธ.ทหาร
ผทค.พิเศษ สป.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
มทภ.๔
ผทค.พิเศษ ทบ.



๖. พล.ต.ชัยวิน   ผูกพันธุ
๗. พล.ต.มนตรี   ชางพลายแกว

๘. พล.ต.วรพล  วิศรุตพิชญ
๙. พ.อ.เกรียงไกร   แข็งแรง
๑๐. พ.อ.จิรวัฒน  นาคะรัตน
รอว.ทหารเรือ
๑๑. พล.ร.อ.นริส  ประทุมสุวรรณ ร.น.
๑๒. พล.ร.ท.วสันต  บุญเนือง  ร.น.
๑๓. พล.ร.ท.ชัชชัย  โพธิพรรค  ร.น.
๑๔. พล.ร.ต.อํานวย  ทองรอด  ร.น.
๑๕. น.อ.ชาติชาย  ทองสะอาด ร.น.
๑๖. น.อ.กลิน ยังรอต ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๗. พล.อ.อ.ปรีชา   ประดับมุข
๑๘. พล.อ.ท.ถาวรวัฒน   จันทนาคม
๑๙. พล.อ.ต.ไพศาล  น้ําทับทิม
๒๐. พล.อ.ต.เฉลิมวงษ  กีรานนท
๒๑. น.อ.เกตุไผท  ศรีบุญญเกษ
นรว.
๒๒. พล.ต.อ.กวี  สภุานันท
๒๓. พล.ต.ท.ฐิติราช   หนองหารพิทักษ
๒๔. พล.ต.ต.ปยะ ตะวิชัย
พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท
๑. พ.อ.มนัส   แถบทอง
๒. น.อ.พงษสวัสดิ์  จันทสาร
๓. พ.อ.วิรัฏฐ  วงษจันทร
๔. น.อ.วริัตน  สมจิตร  ร.น.
๕. พ.อ.จุมพล  จุมพลภักดี
๖. น.อ.รังสรรค   บัวเผือก ร.น.
๗. น.อ.ฐากูร  นาครทรรพ
๘. พล.ต.ต.ชัยวัฒน  ฉันทวรลักษณ

ผชก.สป.
ฝสธ.ประจําผูบังคับบัญชา
สํานักงานผูบังคับบัญชา ทบ.
รอง มทภ.๔
รอง ผบ.มทบ.๑๖
รอง ผบ.มทบ.๑๘

ผช.ผบ.ทร.
ปษ.ทร.
ผบ.รร.นร.
ผอ.สนผ.สสท.ทร.
รอง ผอ.สนผ.กบ.ทร.
ฝสธ.ประจํา กพ.ทร.

ผทค.พิเศษ ทอ.
รอง หน.คณะ ฝสธ.ประจํา ผบช.
รอง ผบ.รร.นนก.
ผบ.ดม.
เสธ.สก.ทอ.

ท่ีปรึกษา (สบ ๑๐)
ผบช.ก.
รอง ผบช.สง.ก.ตร.

รอง ผอ.สชด.ชด.ทหาร
รอง ผอ.สนผ.ขว.ทอ.
รอง เสธ.ทน.๑
ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.
รอง ผบ.พล.ม.๓
ผอ.กวก.สพ.ทร.
ผอ.กกร.สกป.กร.ทอ.
รอง ผบช.ภ.๖

หนา ๒๖ ใน ๓๑ หนา



วัน เดือน ป ยศ - นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันอาทิตยท่ี
๒๖ มี.ค.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.สุรเดช   เฟองเจริญ
๒. พล.ท.รักศักดิ์  โรจนพิมพพันธุ
๓. พล.ท.จิระพันธ  มาลีแกว
๔. พล.ท.วราห  บุญญะสิทธิ์
๕. พล.ต.ณัฐวัฒน  อัคนิบุตร
๖. พล.ต.พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์
๗. พล.ต.สุนัย  ประภูชะเนย
๘. พล.ต.ศตวรรษ   รามดิษฐ
๙. พล.ต.ทรงวุฒิ  จิตตานนท
๑๐. พล.ต.รังสรรค   ยิ้มสู
รอว.ทหารเรือ
๑๑. พล.ร.อ.นวพล  ดํารงพงศ  ร.น.
๑๒. พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน  ร.น.
๑๓. พล.ร.ท.สมภพ  สุวิทยาลงัการ ร.น.
๑๔. พล.ร.ต.วศินสรรพ  จันทวรินทร ร.น.
๑๕. น.อ.กิจพัฒน  นาคมอญ ร.น.
๑๖. น.อ.โชติรัตน  อุตมเพทาย  ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๗. พล.อ.อ.ศิวเกียรติ์   ชเยมะ
๑๘. พล.อ.ท.ศิริพงษ  สุภาพร
๑๙. พล.อ.ต.ธนบดี  อุตะมะ
๒๐. พล.อ.ต.สุจินดา  สุมามาลย
๒๑. พล.อ.ต.ภูมิใจ  ชัยพันธุ
นรว.
๒๒. พล.ต.ท.มนู  เมฆหมอก
๒๓. พล.ต.ต.พลศักดิ์  บรรจงศิริ
๒๔. พล.ต.ต.วิชาญญวัชร  บรริักษกุล
พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท
๑. พล.ต.เอกรัตน ชางแกว
๒. น.อ.ทศพล  ผลดี  ร.น.
๓. พ.อ.กลาณรงค   ไพรีพายฤทธิเดช
๔. พ.อ.ประกาศิต  สาคุณ

หน.คณะ ฝสธ.ประจําผูบังคับบัญชา
ผอ.สพร.กห.
รอง หน.คณะ ฝสธ.ประจําผูบังคับบัญชา
รอง เสธ.ทบ.
ผทค.ทบ.
รอง มทภ.๔
ผบ.พล.รพศ.๑
ผบ.มทบ.๑๒
ผบ.บชร.๓
ผทค.ทบ.

ปษ.พิเศษ ทร.
ผบ.นย.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผบ.ฐท.กท.
นายทหารปฏิบัติราชการพิเศษ กพ.ทร.
ผอ.กทพ.สบส.กพ.ทร.

รอง ปล.กห.
ผทค.พิเศษ ทอ.
รอง จก.ยศ.ทอ.
ผทค.ทอ.
เสธ.อย.

ผช.ผบ.ตร.
รอง จตร.
ผบก.น.๑

เสธ.ทน.๑
นายทหารปฏิบัติการประจํา กพ.ทร.
รอง ผบ.รร.ร.ศร.
ฝสธ.ประจําผูบังคับบัญชา



๕. น.อ.ณัฐพงศ   ปานโสภณ ร.น.
๖. น.อ.ฐากูร  สมัตถะ
๗. พ.อ.พนา  แคลวปลอดทุกข
๘. พล.ต.ต.เอกภพ  ประสิทธิ์วัฒนชัย

ผอ.ศสร.สอ.รฝ.
ผอ.ศกบ.สนผ.กบ.ทอ.
เสธ.มทบ.๑๑
รอง ผบช.ภ.๙

หนา ๒๗ ใน ๓๑ หนา

วัน เดือน ป ยศ - นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันจันทรท่ี
๒๗ มี.ค.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.เฉลิมชัย  สิทธิสาท
๒. พล.ท.วชิัย  แชจอหอ
๓. พล.ท.ชาติชาย  ขันสุวรรณ
๔. พล.ต.กฤษณดนัย  อิทธิมณฑล
๕. พล.ต.ศรีศักดิ์   พูนประสิทธิ์
๖. พล.ต.เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์
๗. พล.ต.บุญยืน  อินกวาง
๘. พล.ต.สมชาติ   ศิลปเจริญ
๙. พล.ต.ณัฐวุฒ ิ ชุณหะนันทน
๑๐. พ.อ.เจนยุทธ  ศิริปุณย
๑๑. พ.อ.นวกร   สงวนศักดิ์โยธิน
รอว.ทหารเรือ
๑๒. พล.ร.อ.ไพโรจน  อุนใจ   ร.น.
๑๓. พล.ร.ท.พัชระ  พุมพิเชฎฐ  ร.น.
๑๔. พล.ร.ต.สุชา  เค่ียมทองคํา  ร.น.
๑๕. พล.ร.ต.กาญจน  ดีอุบล  ร.น.
๑๖. น.อ.โชคชัย เรืองแจม  ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๗. พล.อ.อ.อนันตศักดิ์   อะดุงเดชจรูญ
๑๘. พล.อ.อ.สุรสิทธิ์  ปญญาอุทัย
๑๙. พล.อ.ท.มกราชัย   บูชาชาติ
๒๐. พล.อ.ต.ธรินทร  ปุณศรี
๒๑. น.อ.ประสิทธิ์ บุญยืน
นรว.

ผบ.ทบ.
มทภ.๒
ผทค.พิเศษ ทบ.
เสธ.ทภ.๑
รอง มทน.๑
ผบ.พล.ม.๒ รอ.
ผบ.มทบ.๓๑
รอง ผอ.สสน.สป.
ผบ.พล.ร.๗
นายทหารปฏิบัติการประจํา ศบบ.
เสธ.พล.ปตอ.

ผทค.พิเศษ ทร.
รอง เสธ.ทร.
จก.ขส.ทร.
รอง จก.ขว.ทร.
ผอ.ยก.บก.ทรภ.๒

ผทค.พิเศษ ทอ.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผทค.พิเศษ ทอ.
รอง จก.ขว.ทอ.
นายทหารปฏิบัติการประจํา สร.



๒๒. พล.ต.ท.ดํารงศักดิ์  กิตติประภัสร
๒๓. พล.ต.ต.กฤษฎา  สุรเชษฐพงษ
๒๔. พล.ต.ต.ธิติ   แสงสวาง
พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท
๑. พล.ร.ต.มนตรี  รอดวิเศษ ร.น.
๒. น.อ.อภชิัย   สมพลกรัง ร.น.
๓. น.อ.อิทธิพัทธ  กวินเฟองฟูกุล ร.น.
๔. น.อ.ชาตินนท  สทานไผท
๕. พ.อ.ชลัช  แจมใส
๖. น.อ.ธนพงศ  พลกนิษฐ
๗. พ.อ.จักรกฤษณ  ศรีนนท
๘. พล.ต.ต.ทีป  ราญสระนอย

ผบช.สทส.
รอง ผบช.สยศ.ตร.
รอง ผบช.ส.

เสธ.ทรภ.๒
รอง ผอ.สกค.ยก.ทร.
ผอ.กทป.จร.ทร.
ผบ.บน.๔๑
ผอ.กขว.ทน.๑
หก.กสมส.สก.ทอ.
รอง ผบ.ร.๑ รอ.
ผบก.สส.ศชต.

หนา ๒๘ ใน ๓๑ หนา

วัน เดือน ป ยศ - นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันอังคารท่ี
๒๘ มี.ค.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.เทพพงศ  ทิพยจันทร
๒. พล.ท.กูเกียรติ  ศรีนาคา
๓. พล.ท.สุรใจ  จิตตแจง
๔. พล.ต.ไพโรจน  ทองมาเอง
๕. พล.ต.เมธี   พยอมหอม
๖. พล.ต.จิรวิทย   เดชจรัสศรี
๗. พล.ต.ธนณัฐ   ยังเฟองมนต
๘. พล.ต.สันติพงศ   ธรรมปยะ
๙. พ.อ.ณรฐั   โพธิแพทย
๑๐. พ.อ.ณัฐพงศ  บัวจันทร
รอว.ทหารเรือ
๑๑. พล.ร.ท.ชอฉัตร   กระเทศ ร.น.
๑๒. พล.ร.ต.กฤษฎาภรณ  พันธุมโพธิ  ร.น.
๑๓. พล.ร.ต.จงกล  มีสวัสดิ์ ร.น.
๑๔. พล.ร.ต.สุพจน  สายวงศปญญา  ร.น.
๑๕. พล.ร.ต.ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์  ร.น.

ผช.ผบ.ทบ.
มทน.๑
ผบ.นปอ.
รอง ผบ.รร.จปร.
ผทค.ทบ.
ผทค.สป.
ผทค.ทบ.
รอง มทภ.๑
วิศวกร อท.ศอพท.
เสธ.ร.๑๑ รอ.

จก.ยศ.ทร.
ผอ.สยป.ทร.
ผบ.ฐท.สข.ทรภ.๒
จก.สก.ทร.
รอง จก.กร.ทหาร



รอว.ทหารอากาศ
๑๖. พล.อ.อ.เผด็จ  วงษปนแกว
๑๗. พล.อ.ท.เชิดพงศ   เอ่ียมสมุทร
๑๘. พล.อ.ท.วีรพงษ  นิลจินดา
๑๙. พล.อ.ต.สุวรรณ  ขําทอง
๒๐. น.อ.วลัลภ   ประสงคกิจ
๒๑. น.อ.พันเทพ  เนียมพลอย
นรว.
๒๒. พล.ต.ท.รอย   อิงคไพโรจน
๒๓. พล.ต.ต.อภิชาต  เพชรประสิทธิ์
๒๔. พล.ต.ต.อภิชิต  เทียนเพ่ิมพูล
พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท
๑. พล.ต.อภิชาติ  ไชยะดา
๒. น.อ.เถลิงศักดิ์  ศิริสวัสดิ์ ร.น.
๓. น.อ.สุรศักดิ์   ประทานวรปญญา ร.น.
๔. น.อ.เศกสรรค   สวนสีดา
๕. น.อ.สรวิชญ  สุรกุล
๖. น.อ.อังคาร  อินทรา
๗. พ.อ.ไพบูลย  พุมพิเชฎฐ
๘. พ.ต.อ.คมศักดิ์  สุมังเกษตร

ปธ.คปษ.ทอ.
ผทค.พิเศษ ทอ.
จก.กพ.ทหาร
ผบ.รร.การบิน
ผอ.กสค.สก.ทอ.
รอง ผอ.กยก.บก.อย.

ผบช.ศ
รอง ผบช.ส.
ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร

ผทค.ทบ.
รอง ผอ.สกค.ยก.ทร.
เสธ.กฟก.๑ กร.
รอง ผบ.ศฮพ.
ผบ.บน.๕
ประจํา ขว.ทอ.
ผอ.กยก.นปอ.
รอง ผบก.น.๒

หนา ๒๙ ใน ๓๑ หนา

วัน เดือน ป ยศ - นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันพุธท่ี
๒๙ มี.ค.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.ธวชัชัย  บุญศรี
๒. พล.ท.ชัยวัฒน   โฆสิตาภา
๓. พล.ท.ณัฐ  อินทรเจริญ
๔. พล.ท.ประวิตร ฉายะบุตร
๕. พล.ต.ผดุง  ยิ่งไพบูลยสุข
๖. พล.ต.สายัณต  เมืองศรี
๗. พล.ต.เจริญชัย   หินเธาว
๘. พ.อ.ธิติพันธ  ฐานะจาโร

ผอ.ศปร.
ผช.หน.ฝสธ.ประจํา รมว.กห.
รอง เสธ.ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง มทภ.๓
ผบ.ศสพ.
ผบ.พล.ร.๒ รอ.
รอง ผบ.พล.ร.๑๑



๙. พ.อ.ปนิวัธน  ทรัพยรุงเรือง
๑๐. พ.อ.จักรพล  แสนสืบ
รอว.ทหารเรือ
๑๑. พล.ร.ท.ปกรณ  วานิช  ร.น.
๑๒. พล.ร.ท.ประดิษฐ  สําอางคอินทร  ร.น.
๑๓. พล.ร.ต.พงศกร  กุวานนท  ร.น.
๑๔. น.อ.เฉลิมชัย  สวนแกว ร.น.
๑๕. น.อ.ศิลปสมุจจ  ปญจะ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๖. พล.อ.อ.ชวรัตน  มารุงเรอืง
๑๗. พล.อ.ท.วันชัย   นุชเกษม
๑๘. พล.อ.ท.ชลิต  รัมมะวาส
๑๙. พล.อ.ต.พีระพล  แกวมณีโชติ
๒๐. พล.อ.ต.อดินันท   จารยะพันธุ
๒๑. น.อ.จิรภัทร  ปทอง
นรว.
๒๒. พล.ต.ท.ชนสิษฎ  วัฒนวรางกูร
๒๓. พล.ต.ต.ศุภกิจ   ศรีจันทรนนท
๒๔. พล.ต.ต.กรไชย  คลายคลึง
พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท
๑. พล.ร.ต.ไชยนันท  นันทวิทย  ร.น.
๒. พล.ต.กนก  ภูมวง
๓. พ.อ.มโนช  จันทรคีรี
๔. น.อ.ศรสิต  กีรติพล
๕. น.อ.ศราวุฒิ  สุวรรณ
๖. พ.อ.ธีระพงษ  ชูตินันทน
๗. น.ท.ณรงค  สุขพอคา  ร.น.
๘. พ.ต.อ.พงศอานันต  คลายคลึง

ผอ.กนผ.สอซ.สนผ.กห.
เสธ.ร.๑ รอ.

จก.ยก.ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
หน.ฝสธ.ประจํา ผช.ผบ.ทร.
ผอ.กทว.ศซส.สพ.ทร.
ผอ.ยก.กร.

หน.คณะ ฝสธ.ประจํา ผบช.
รอง เสธ.ทอ.
ผทค.พิเศษ ทอ.
จก.พธ.ทอ.
ผทค.ทอ.
รอง ผบ.บน.๖

ผบช.ภ.๖
รอง ผบช.ปส.
ผบก.ปคม.

ผบ.กฟก.๒ กร.
ผบ.มทบ.๒๙
รอง ผบ.มทบ.๔๑
เสธ.พธ.ทอ.
ผบ.ฝูง ๒๐๑ รอ.บน.๒
รอง ผบ.ร.๑๑ รอ.
นกบ.บก.กรม นนร.รอ.รร.นร.
รอง ผบก.น.๙

หนา ๓๐ ใน ๓๑ หนา

วัน เดือน ป ยศ - นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีท่ี รอว.ทหารบก



๓๐ มี.ค.๖๐ ๑. พล.อ.ศุภฤกษ   ไมแกว
๒. พล.อ.สมศักดิ์   นิลบรรเจิดกุล
๓. พล.ท.พัฒนา  มาตรมงคล
๔. พล.ท.ณภัทร   สุขจิตต
๕. พล.ท.ชชัชัย  ภัทรนาวิก
๖. พล.ต.จักรกฤษณ  ตั้งจิตตาภรณ
๗. พล.ต.ปรชีา   สายเพ็ชร
๘. พล.ต.บุญชู   กลิ่นสาคร
๙. พล.ต.เฉลิมชัย  ไชยสวัสดิ์
๑๐. พล.ต.สมพจน  สังขดา
รอว.ทหารเรือ
๑๑. พล.ร.อ.ไกรวุธ  วัฒนธรรรม ร.น.
๑๒. พล.ร.ท.สุรพล  คุปตะพันธ ร.น.
๑๓. พล.ร.ต.สิทธิพร  มาศเกษม ร.น.
๑๔. พล.ร.ต.เดชดล  ภูสาระ ร.น.
๑๕. น.อ.ปารัช  รัตนไชยพันธ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๖. พล.อ.อ.มานะ   ประสพศรี
๑๗. พล.อ.ท.วิเชียร  ธรรมาธร
๑๘. พล.อ.ท.ปทม  สุทธิสรโยธิน
๑๙. พล.อ.ต.พงษศักดิ์  เก้ืออรุณ
๒๐. น.อ.สุรสีห  สิมะเศรษฐ
๒๑. น.อ.ทัศนะ  มานิตย
นรว.
๒๒. พล.ต.ท.เดชา   บุตรน้ําเพชร
๒๓. พล.ต.ต.กฤษณะ  ทรัพยเดช
๒๔. พ.ต.อ.ขจรเกียรติ  ศริพันธุ
พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท
๑. น.อ.พิชัย  ลอชูสกุล ร.น.
๒. พ.อ.ธราพงษ  มะละคํา
๓. น.อ.รชัยศ  รัชตรุงโรจนกุล ร.น.
๔. พ.อ.ทรงพล  สาดเสาเงิน
๕. น.อ.อภชิาติ  แกวดวงเทียน ร.น.
๖. พ.อ.เปรียว  ติณสูลานนท

ผทค.พิเศษ ทบ.
ผช.ผบ.ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ สป.
ผบ.ศตก.
ผทค.สป.
รอง จก.กกส.กห.
ผทค.ทบ.
ผทค.ทบ.
ผทค.ทบ.

รอง ผบ.ทสส.
ผบ.ทรภ.๓
หน.ฝสธ.ประจํา เสธ.ทร.
รอง ผบ.ทรภ.๑
ผอ.กทค.สปก.สสท.ทร.

ผทค.พิเศษ ทอ.
รอง เสธ.ทอ.
จก.ชอ.
รอง จก.สพ.ทอ.
รอง ผบ.ดม.
ฝสธ.รอง เสธ.ทหาร

ผูชวย ผบ.ตร.
รอง ผบช.ภ.๗
ผกก.๒ บก.จร.

รอง ผบ.กฟก.๒ กร.
รอง ผบ.มทบ.๑๑
ประจํา ขว.ทร.
รอง ผบ.พล.๑ รอ.
รอง เสธ.กลน.กร.
รอง ผบ.ร.๑๕



๗. พ.ท.ปกรณกิตติ์  คงประดิษฐธร
๘. พ.ต.อ.ดํารงศักดิ์  ทองงามตระกูล

ผบ.ร.๑ พัน.๑ รอ.
รอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ

หนา ๓๑ ใน ๓๑ หนา
วัน เดือน ป ยศ - นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันศุกรท่ี
๓๑ ม.ค.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.สิงหศักดิ์  อุทัยมงคล
๒. พล.อ.ถกลเกียรติ  นวลยง
๓. พล.ท.เจิดวธุ  คราประยูร
๔. พล.ท.ณัฐพล  นาคพาณิชย
๕. พล.ท.วิศิษฐ  วิศิษฎโยธิน
๖. พล.ท.จักรชัย  โมกขะสมิต
๗. พล.ท.คธายุทธ  เสาวคนธ
๘. พล.ต.เชิดชัย  สุคนธสิงห
๙. พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร
๑๐. พล.ต.ณรงคพันธ  จิตตแกวแท
รอว.ทหารเรือ
๑๑. พล.ร.อ.ธาน ี ผุดผาด ร.น.
๑๒. พล.ร.ท.สมชาย  ณ บางชาง ร.น.
๑๓. พล.ร.ต.พิสิษฐ  ทองดีเลิศ ร.น.
๑๔. น.อ.จักรชัย  นอยหัวหาด ร.น.
๑๕. น.อ.เกรียง  ชุณหชาติ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๖. พล.อ.อ.ชูชาติ   บุญชัย
๑๗. พล.อ.ท.วงศกร   เปาโรหิตย
๑๘. พล.อ.ต.นภาเดช  ธูปะเตมีย
๑๙. พล.อ.ต.สฤษดิ์พร  สุนทรกิจ
๒๐. น.อ.สุระ ไชโย
๒๑. น.อ.สมใจ  ชัยวงษ
นรว.
๒๒. พล.ต.ท.ประสิทธิ์  ทําดี
๒๓. พล.ต.ต.อังกูร  คลายคลึง
๒๔. พล.ต.ต.อภิชาติ  บุญศรีโรจน
พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท
๑. พล.ร.ท.บุญชิต  พูลพิทักษ ร.น.
๒. พ.อ.ประพล   บุญมากุล
๓. พ.อ.ยุทธพล  ประทีปอุษานนท

ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง เสธ.ทหาร
รอง ผบ.สปท.
รอง เสธ.ทบ.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
จก.กช.
จก.กพ.ทบ.
รอง เสธ.นทพ.
ผบ.พล.พัฒนา ๑
ผบ.พล.๑ รอ.

ผทค.พิเศษ ทร.
หน.ฝสธ.ประจํา ผบ.ทร.
ผทค.ทร.
ผบ.กรม สห.ทร.
รอง ผบ.กดน.กร.

ผบ.คปอ.
รอง เสธ.ทอ.
ผช.หน.ฝสธ.ประจํา ผบ.ทอ.
ผอ.สจว.ศวอ.ทอ.
รอง จก.พธ.ทอ.
ผบ.บน.๗

จตร.
ผบก.สท.
ผบก.ภ.จว.สุราษฎรธานี

ผทค.พิเศษ ทร.
ผอ.กลาง.วท.กห.
ฝสธ.ประจําผูบังคับบัญชา



๔. พ.อ.สรรเสริญ   คลายแกว
๕. พ.อ.นรภัทร  กังวาลไกล
๖. น.อ.อนุยุต  รูปขจร
๗. น.ท.สรรธาร  บุตรแกว  ร.น.
๘. พ.ต.อ.ฐากูรสมบัติ  สวงโท

อจ.อํานวยการสวน รร.สธ.ทบ.
รอง ผบ.ร.๑๑๑
ผบ.ฝูง ๖๐๒ รอ.บน.๖
เสธ.กรม ร.๓ พล.นย.
ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร

ตรวจถูกตอง

พล.ร.ต. ร.น.

(อุดม  ศรีถวัลย)
รอป.รอ.และ รรก.รอง เสธ.รอ.

ก.พ.๖๐
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