
 
 
 

 
 

                                                      ค ำสั่งกรมรำชองครักษ์ 
                                                             (เฉพำะ) 
                                                         ที่   ๑๐๓ /๖๐ 

เรื่อง  ให้รำชองครักษ์เวรและนำยต ำรวจรำชส ำนักเวร 
ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจ ำพระองค์ ณ พระที่นั่งอัมพรสถำน 

-------------------------- 

อำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติรำชองครักษ์ พ.ศ.๒๔๘๐ พระรำชบัญญัตินำยต ำรวจรำช
ส ำนัก พ.ศ.๒๔๙๕ และพระรำชบัญญัติกำรถวำยควำมปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๗ จึงให้รำชองครักษ์เวร และ
นำยต ำรวจ    รำชส ำนักเวร ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจ ำพระองค์ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ประจ ำเดือน พ.ค.๖๐ ตำม
รำยชื่อแนบ      ท้ำยค ำสั่งนี้ 
  ทั้ งนี้  ให้ ไปรำยงำนตัว  ณ  อำคำร ๑/๔ กรมรำชองครักษ์  สวนจิตรลดำ ถ.รำชวิถี                
แขวงสวนจิตรลดำ เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ  โดยรำยงำนตัวเวลำ ๑๒๐๐ ของวันปฏิบัติหน้ำที่ และปฏิบัติหน้ำที่ตั้งแต่
เวลำ ๑๔๐๐ ถึงเวลำ ๑๔๐๐ ของวันรุ่งขึ้น ถ้ำหำกผู้ใดไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่เวรดังกล่ำวได้ ให้ สป.,บก.ทท.
,ทบ.,ทร.,ทอ. และ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ  ซึ่งเป็นหน่วยต้นสังกัดของผู้นั้น จัดรำชองครักษ์เวรหรือนำยต ำรวจ
รำชส ำนักเวรผู้อ่ืนไปปฏิบัติหน้ำที่แทน แล้วแจ้งให้ สนง.ฝสธ.๙๐๔ ทรำบล่วงหน้ำก่อนก ำหนดเข้ำเวรไม่น้อย
กว่ำ ๒ วัน         โดยประสำนทำงโทรศัพท์ หมำยเลข ๐ ๒๓๕๖ ๐๘๒๕ โทรสำร ๐ ๒๓๕๖ ๐๘๒๖ 

กำรแต่งกำย  เครื่องแบบปกติคอแบะและปกติขำว  กระบี่ ถุงมือ  หมวกทรงหม้อตำล          
ทั้งนี้ ให้รำชองครักษ์เวร และนำยต ำรวจรำชส ำนักเวรทุกนำย และทุกชั้นยศติดป้ำยชื่อ (ซึ่งท ำด้วยโลหะสีด ำ   
ขนำดกว้ำง ๒ ซม.ยำว  ๗.๕ ซม.) ที่กึ่งกลำงเหนือกระเป๋ำของเสื้อด้ำนขวำของเครื่องแบบดังกล่ำว หำกมีกำร
เปลี่ยนแปลงในเรื่องกำรแต่งกำย หรือเปลี่ยนแปลงก ำหนดวันปฏิบัติหน้ำที่เวรประจ ำพระองค์ สนง.ฝสธ.๙๐๔
จะแจ้งให้ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ทรำบโดยตรง 

อนึ่ง  ในกำรเดินทำงไปปฏิบัติหน้ำที่  ให้แต่งเครื่องแบบปกติคอพับแขนยำว (ทร.ใช้อินทรธนู
แข็ง และ ทอ.ใช้อินทรธนูอ่อน หมวกทรงหม้อตำล) 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ พ.ค.๖๐ 
 

                          สั่ง   ณ   วันที่    ๒๔     เมษำยน      พ.ศ.๒๕๖๐ 

 
                     

                                                        (ลงชื่อ) พล.ร.อ.  วีระศักดิ์  อ๊อกกังวำล                                  
                            (วีระศักดิ์  อ๊อกกังวำล) 

                           รอง สรอ. 
                             

 
 
                            
                                                                         



       
 

บัญชีรายชื่อราชองครักษ์เวร  และนายต ารวจราชส านักเวร 
       ปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าพระองค์ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน 

                                       ประกอบค าสั่ง  รอ.(เฉพาะ) ที่            /๖๐  ลง       พ.ค.๖๐         
 
                                                                                                                หน้า ๑ ใน ๑๖ หน้า 

วัน เดือน ปี                   ยศ - นาม                 ต าแหน่ง หมายเหตุ 
วันจันทร์ที ่ 
๑ พ.ค.๖๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอว.ทหารบก 
๑. พล.อ.ศุภฤกษ์   ไม้แก้ว 
๒. พล.ท.เจิดวุธ  คราประยูร 
๓. พล.ท.วิศิษฐ์  วิศิษฎ์โยธิน 
๔. พล.ต.เชิดชัย  สุคนธสิงห์      
๕. พ.อ.กันตพจน์  เศรษฐารัศมี         
รอว.ทหารเรือ 
๖. พล.ร.อ.นริส  ประทุมสุวรรณ  
๗. พล.ร.ท.พรชัย  ปิ่นทอง  
๘. พล.ร.ต.วิศาล  ปัณฑวังกูร  
รอว.ทหารอากาศ 
๙. พล.อ.อ.สุรศักดิ์   ทุ่งทอง 
๑๐. พล.อ.ท.วีรพงษ์  นิลจินดา 
๑๑. น.อ.เกตุไผท  ศรีบุญญเกษ       
นรว. 
๑๒. พล.ต.ต.ธนา  ชวูงศ์ 

 
ผทค.พิเศษ ทบ. 
รอง ผบ.สปท. 
ผทค.พิเศษ บก.ทท. 
รอง เสธ.นทพ. 
รอง ผบ.พล.ม.๒ รอ. 
 
ผช.ผบ.ทร. 
ผบ.ทรภ.๒ 
ผบ.กดน.กร. 
 
เสธ.ทอ. 
จก.กพ.ทหาร 
เสธ.สก.ทอ. 
 
รอง ผบช.ภ.๑ 

 

วันอังคารที ่ 

๒ พ.ค.๖๐ 
 

รอว.ทหารบก 
๑. พล.อ.สิงหศักดิ์  อุทัยมงคล 
๒. พล.ท.วีรชัย  อินทุโศภน 
๓. พล.ต.จักรกฤษณ์  ตั้งจิตตาภรณ์ 
๔. พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร  
๕. พ.อ.ธราพงษ์  มะละค า              
รอว.ทหารเรือ 
๖. พล.ร.อ.รังสรรค์  โตอรุณ   
๗. พล.ร.ต.สุพจน์  สายวงศ์ปัญญา   
๘. น.อ.ประวุฒิ  รอดมณี ร.น.              
รอว.ทหารอากาศ 
๙. พล.อ.อ.ชวรัตน์  มารุ่งเรือง 
๑๐. พล.อ.ท.ชลิต  รัมมะวาส 
๑๑. พล.อ.ต.นภาเดช  ธูปะเตมีย์ 
นรว. 
๑๒. พล.ต.ต.ภาณุรัตน์  หลักบุญ 

 
ผทค.พิเศษ ทบ. 
ผบ.นรด. 
ผทค.สป. 
ผบ.พล.พัฒนา ๑ 
รอง ผบ.มทบ.๑๑ 
 
ผทค.พิเศษ ทร. 
จก.สก.ทร. 
เสธ.กดน.กร. 
 
หน.คณะ ฝสธ.ประจ า ผบช. 
ผทค.พิเศษ ทอ. 
ผช.หน.ฝสธ.ประจ า ผบ.ทอ. 
 
รอง ผบช.น. 

 



        
                                   

 หน้า ๒ ใน ๑๖ หน้า 

 

วัน เดือน ปี                   ยศ - นาม                      ต าแหน่ง หมายเหตุ 
วันพุธที ่ 
๓ พ.ค.๖๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอว.ทหารบก 
๑. พล.ท.ณัฐพล  นาคพาณิชย์ 
๒. พล.ต.สมชาติ   ศิลป์เจริญ 
๓. พล.ต.บุญยืน  อินกว่าง 
๔. พล.ต.ภูมิพัฒน์  จันทร์สว่าง    
๕. พ.อ.สมพงษ์  ใจจา                    
รอว.ทหารเรือ 
๖. พล.ร.ท.ช่อฉัตร   กระเทศ  
๗. พล.ร.ต.วุฒิชัย  สายเสถียร  
๘. น.อ.จักรชัย  น้อยหัวหาด ร.น.          
รอว.ทหารอากาศ 
๙. พล.อ.ท.ถาวรวัฒน์   จันทนาคม 
๑๐. พล.อ.ต.สมชาย  นชุพงษ์ 
๑๑. น.อ.สมควร  รักดี                    
นรว. 
๑๒. พล.ต.ท.วิสนุ  ปราสาททองโอสถ 

 
รอง เสธ.ทบ. 
รอง ผอ.สสน.สป. 
ผบ.มทบ.๓๑ 
ผบ.พล.รพศ.๑ 
รอง ผบ.กรม นร.รร.ป.ศป. 
 
จก.ยศ.ทร. 
ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. 
ผบ.กรม สห.ทร. 
 
รอง หน.คณะ ฝสธ.ประจ า ผบช. 
ผช.ผอ.สนผ.กห. 
รอง เสธ.อย. 
 
ผบช.สนง.สกพ. 

 

วันพฤหัสบดีที ่ 
๔ พ.ค.๖๐ 

รอว.ทหารบก 
๑. พล.อ.สสิน  ทองภักดี 
๒. พล.ท.จักรชัย  โมกขะสมิต 
๓. พล.ต.ภัทรวรรธ   คงพันธุ์ 
๔. พล.ต.อภิชาติ  ไชยะดา 
๕. พ.อ.พงศเ์ทพ  แก้วไชโย             
รอว.ทหารเรือ 
๖. พล.ร.ท.สานนท์  ผะเอม   
๗. พล.ร.ต.สิทธิพร  มาศเกษม  
๘. พล.ร.ต.ประชาชาติ  ศิริสวสัดิ์   
รอว.ทหารอากาศ 
๙. พล.อ.อ.ฤทธิชัย  ภู่โกสีย์ 
๑๐. พล.อ.อ.บุญเอนก  ดวงอุไร 
๑๑. น.อ.ระวิน  ถนอมสิงห์              
นรว. 
๑๒. พล.ต.ต.กฤตธาพล  ยี่สาคร 

 
เสธ.ทบ. 
จก.กช. 
ผทค.บก.ทท. 
ผทค.ทบ. 
รอง ผอ.สวส.ขว.ทหาร 
 
ผทค.พิเศษ ทร. 
หน.ฝสธ.ประจ า เสธ.ทร. 
รอง จก.กร.ทหาร 
 
รอพ. 
ผทค.พิเศษ ทอ. 
ประจ า ขว.ทอ. 
 
ผบก.รน. 

 

 



 
 
                                                                                                                หน้า ๓ ใน ๑๖ หน้า 

 

วัน เดือน ปี                   ยศ - นาม                   ต าแหน่ง หมายเหตุ 
วันศุกร์ที ่ 
๕ พ.ค.๖๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอว.ทหารบก 
๑. พล.อ.ชาญชัย  ยศสุนทร 
๒. พล.อ.เรืองศักดิ์  สุวรรณนาคะ 
๓. พล.ท.วีรยุทธ   วุฒิศิลป์             
๔. พล.ต.สันติพงศ์   ธรรมปิยะ 
๕. พ.อ.มนัส   แถบทอง                 
๖. พ.อ.ธวัชชัย  ตั้งพิทักษ์กุล          
รอว.ทหารเรือ 
๗. พล.ร.ท.เจริญศักดิ์  มารัตนะ  
๘. พล.ร.ต.ภิญโญ  โตเลี้ยง 
รอว.ทหารอากาศ 
๙. พล.อ.อ.ชูชาติ   บุญชัย 
๑๐. พล.อ.ท.วงศกร   เปาโรหิตย์ 
๑๑. พล.อ.ต.คงศักดิ์  จันทรโสภา 
นรว. 
๑๒. พล.ต.ท.ชินทัต  มีศุข 

 
รอพ. 
ผทค.พิเศษ ทบ. 
ผทค.พิเศษ ทบ. 
รอง มทภ.๑ 
รอง ผอ.สชด.ชด.ทหาร 
ผบ.ร.๓๑ รอ. 
 
รอง เสธ.ทร. 
ผบ.นสร.กร. 
 
ผบ.คปอ. 
รอง เสธ.ทอ. 
ผอ.สนผ.ขว.ทอ. 
 
นรพ. 

 

วันเสาร์ที ่ 
๖ พ.ค.๖๐ 

รอว.ทหารบก 
๑. พล.อ.สมวุฒิ  แตงสาขา 
๒. พล.อ.บรรเจิด  ฉางปูนทอง 
๓. พล.ท.ณภัทร   สุขจิตต ์
๔. พล.ต.อภิสิทธิ์   นุชบุษบา 
๕. พ.อ.พนา  แคล้วปลอดทุกข์        
รอว.ทหารเรือ 
๖. พล.ร.อ.ฉัตรชัย  ทัตตะวร 
๗. พล.ร.ท.นพดล  สภุากร  
๘. พล.ร.ต.กฤชพล  เรียงเล็กจ านงค์   
รอว.ทหารอากาศ 
๙. พล.อ.อ.ทวิเดนศ   อังศุสิงห ์
๑๐. พล.อ.ท.ณัฐพงษ์   วิริยะคุปต์ 
๑๑. น.อ.ทศวรรณ  รัตนแก้วกาญจน์    
นรว. 
๑๒. พล.ต.ต.บุญยศ  บุญไพศาล 

 
รอพ. 
ผทค.พิเศษ ทบ. 
ผทค.พิเศษ สป. 
ผอ.สนภ.๔ นทพ. 
เสธ.มทบ.๑๑ 
 
รอพ. 
ผบ.ฐท.สส. 
ผอ.สกร.สพร.ทร. 
 
รอง ผบ.ทอ. 
จก.กร.ทอ. 
รอง ผอ.สนผ.กร.ทอ. 
 
รอง ผบช.สทส. 

 



 

 
                                         หน้า ๔ ใน ๑๖ หน้า 

 

                                                                                                           

วัน เดือน ปี                   ยศ - นาม                   ต าแหน่ง หมายเหตุ 
วันอาทิตย์ที่  
๗ พ.ค.๖๐ 
 

 

 

 

 

 

รอว.ทหารบก 
๑. พล.อ.สาธิต  พิธรัตน์ 
๒. พล.อ.บรรณวัฒน์  มาโกมล 
๓. พล.ท.สุริยา   ปาวรีย ์
๔. พล.ต.ธรรมนูญ   วิถี 
๕. พล.ต.ภูมิจิตช์   ภูธรใจ   
รอว.ทหารเรือ 
๖. พล.ร.อ.รุ่งศักดิ์  เสรีสวัสดิ ์ 
๗. พล.ร.ท.พัชระ  พุ่มพิเชฎฐ์   
๘. พล.ร.ต.นพดล  ปัญญาโฉม  
รอว.ทหารอากาศ 
๙. พล.อ.อ.นิทัศน์  ศิริมาศ 
๑๐. พล.อ.ท.ฉัตรชัย  บุญญานุรักษ์ 
๑๑. พล.อ.ท.นราธิป  ค าระกาย 
นรว. 
๑๒. พล.ต.ต.วิเชียร  ตันตะวิรยิะ 

 
รอพ. 
ผทค.พิเศษ ทบ. 
ผทค.พิเศษ ทบ. 
รอง มทภ.๑ 
ผทค.ทบ. 
 
รอพ. 
รอง เสธ.ทร. 
รอง ผบ.นย. 
 
รอพ. 
จก.ยศ.ทอ. 
หน.ฝสธ.ประจ า ผบ.ทอ. 
 
รอง ผบช.สทส. 

 

วันจันทร์ที่  
๘ พ.ค.๖๐ 

รอว.ทหารบก 
๑. พล.อ.ชัยวัฒน์  จ ารัส 
๒. พล.ท.ธนเดช  เหลืองทองค า 
๓. พล.ต.เมธี   พยอมหอม 
๔. พล.ต.สันต์ชัย  เกิดสวัสดิ์ 
๕. พ.อ.ชลิต  พวงมาลีประดับ          
รอว.ทหารเรือ 
๖. พล.ร.ท.ทิวา   ดาราเมือง  
๗. พล.ร.ต.จงกล  มีสวัสดิ์  
๘. พล.ร.ต.วรงกรณ์  โอสถานนท์   
รอว.ทหารอากาศ 
๙. พล.อ.อ.เผด็จ  วงษ์ปิ่นแก้ว 
๑๐. พล.อ.ต.ไกรสร  จันทร์เรือง  
๑๑. น.อ.ขจรฤทธิ์  แก้วอ าไพ      
นรว. 
๑๒. พล.ต.ต.วราวุธ  ทวีชัยการ 

 
ผทค.พิเศษ สป. 
จก.กบ.ทบ. 
ผทค.ทบ.  
รอง ผบ.รร.จปร. 
รอง เสธ.นสศ. 
 
จก.กบ.ทหาร 
ผบ.ฐท.สข.ทรภ.๒ 
ผบ.ฐท.พง.ทรภ.๓ 
 
ปธ.คปษ.ทอ. 
รอง ปช.ทหาร 
ผบ.บน.๔๖ 
 
รอง ผบช.ภ.๑ 

 



 
 
                        หน้า ๕ ใน ๑๖ หน้า 
 

 

วัน เดือน ปี                   ยศ – นาม                    ต าแหน่ง หมายเหตุ 
วันอังคารที ่ 
๙ พ.ค.๖๐ 

รอว.ทหารบก 
๑. พล.อ.เดชา  ปุญญบาล 
๒. พล.ท.กนิษฐ์  ชาญปรีชญา 
๓. พล.ต.เรืองสิทธิ์   มิตรภานนท์ 
๔. พล.ต.พงษ์สวัสดิ์   พรรณจิตต์ 
๕. พล.ต.เชาวนโ์รจน์   สอโส 
๖. พ.อ.ณัฏฐพงศ์  อัศวินวงศ์           
รอว.ทหารเรือ 
๗. พล.ร.ท.วิโรจน์  ธันวรักษ์กิจ  
๘. พล.ร.ต.เชษฐา  ใจเปี่ยม 
รอว.ทหารอากาศ 
๙. พล.อ.อ.ชาญฤทธิ์   พลิกานนท์ 
๑๐. พล.อ.ท.ธีรวฒุิ  บุญเลิศ 
๑๑. พล.อ.ต.นฤพล  จักรกลม 
นรว. 
๑๒. พล.ต.ท.อารีย์  อ่อนชิต 

 
ผทค.พิเศษ สป. 
รอง เสธ.ทบ. 
ผชก.สป. 
รอง มทภ.๑ 
ผบ.ศบบ. 
ผบ.พัน.ร.มทบ.๑๑ 
 
จก.สสท.ทร. 
ผบ.กทบ.กร. 
 
รอง เสธ.ทหาร 
รอง เสธ.ทอ. 
จก.สบ.ทอ. 
 
นรพ. 

 

วันพุธที่  
๑๐ พ.ค.๖๐ 

รอว.ทหารบก 
๑. พล.อ.บัญชา   ทองวิลัย 
๒. พล.ท.วราห์  บุญญะสิทธิ์ 
๓. พล.ต.สนธยา  ศรีเจริญ 
๔. พล.ต.ณัฏฐ์   เทียนทองดี 
๕. พ.อ.ชลัช  แจ่มใส        
รอว.ทหารเรือ 
๖. พล.ร.อ.พลเดช  เจริญพูล   
๗. พล.ร.ท.สมประสงค์  นิลสมัย   
๘. น.อ.ชาติชาย  ทองสะอาด ร.น.       
รอว.ทหารอากาศ 
๙. พล.อ.อ.ศิวเกียรติ์   ชเยมะ 
๑๐. พล.อ.ท.ศักดิ์พินิต  พร้อมเทพ 
๑๑. พล.อ.ต.เฉลิมวงษ์  กีรานนท์ 
นรว. 
๑๒. พล.ต.ต.ฐากูร  นัทธีศรี 

 
ผทค.พิเศษ ทบ. 
รอง เสธ.ทบ. 
รอง มทภ.๑ 
ผทค.ทบ. 
ผอ.กขว.ทน.๑ 
 
รอง ผบ.ทร. 
จก.ขว.ทร. 
รอง ผอ.สนผ.กบ.ทร. 
 
รอง ปล.กห. 
ผทค.พิเศษ ทอ. 
ผบ.ดม. 
 
รอง ผบช.ภ.๔ 

 



 
 

                                                                                                               หน้า ๖ ใน ๑๖ หน้า 

 
 

วัน เดือน ปี                   ยศ – นาม                  ต าแหน่ง หมายเหตุ 
วันพฤหัสบดีที่  
๑๑ พ.ค.๖๐ 

รอว.ทหารบก 
๑. พล.อ.บัณฑิตย์  บุณยะปาน 
๒. พล.ท.พิศิษฐ์  เกษบุรมย์ 
๓. พล.ต.เถลิงศักดิ์  พูลสุวรรณ 
๔. พล.ต.บุญชู   กลิ่นสาคร 
๕. พ.อ.รวิศ  รัชตะวรรณ                
รอว.ทหารเรือ 
๖. พล.ร.อ.รังสฤษดิ์  สัตยานุกูล   
๗. พล.ร.ต.กาญจน์  ดีอุบล   
๘. พล.ร.ท.อ าพล  เที่ยงสกุล   
รอว.ทหารอากาศ 
๙. พล.อ.อ.ปัทม  สุทธิสรโยธนิ 
๑๐. พล.อ.ต.คุณทร  มณีเขียว 
๑๑. น.อ.ทศพร  เสถียรวารี               
นรว. 
๑๒. พล.ต.ท.ปิยะ  อุทาโย 

 
ปษ.สปท. 
จก.ขว.ทบ. 
รอง มทน.๒ 
ผทค.ทบ. 
นายทหารปฏิบัติการประจ า มทบ.๑๑ 
 
ผทค.พิเศษ ทร. 
รอง จก.ขว.ทร. 
ผทค.พิเศษ ทร. 
 
ผทค.พิเศษ ทอ. 
เสธ.ยศ.ทอ. 
ผอ.กวพ.พท.ศอพท. 
 
ผบช.รร.นรต. 

 

วันศุกร์ที ่ 
๑๒ พ.ค.๖๐ 

รอว.ทหารบก 
๑. พล.อ.สุรเดช   เฟื่องเจริญ 
๒. พล.ท.สิงห์ทอง   หมีทอง 
๓. พล.ต.ธนณัฐ   ยังเฟ่ืองมนต์  
๔. พล.ต.สายัณต์  เมืองศรี 
๕. พ.อ.ณรัฐ   โพธิแพทย์                
รอว.ทหารเรือ 
๖. พล.ร.อ.พูลศักดิ์   อุบลเทพชัย  
๗. พล.ร.ท.ชัชชัย  โพธิพรรค   
๘. น.อ.ทศพล  ผลดี  ร.น.               
รอว.ทหารอากาศ 
๙. พล.อ.อ.ปรีชา   ประดับมุข 
๑๐. พล.อ.ต.ถาวร  ศิริสัมพันธ์  
๑๑. น.อ.อังคาร  อินทรา      
นรว. 
๑๒. พล.ต.ต.เกียรติพงศ์  ขาวส าอางค์ 

 
หน.คณะ ฝสธ.ประจ าผู้บังคับบัญชา 
ผทค.พิเศษ ทบ. 
ผทค.ทบ. 
ผบ.ศสพ. 
วิศวกร อท.ศอพท. 
 
ผทค.พิเศษ ทร. 
ผบ.รร.นร. 
นายทหารปฏิบัติการประจ า กพ.ทร. 
 
ผทค.พิเศษ ทอ. 
เสธ.คปอ. 
ประจ า ขว.ทอ. 
 
รอง จตร. 

 



 
 

                                                                                                                หน้า ๗ ใน ๑๖ หน้า 
 
                                                                                                                
วัน เดือน ปี                   ยศ – นาม                 ต าแหน่ง หมายเหตุ 
วันเสาร์ที ่ 
๑๓ พ.ค.๖๐ 

รอว.ทหารบก 
๑. พล.อ.พรพิพัฒน์  เบญญศรี 
๒. พล.ท.ชาติชาย  ขันสวุรรณ 
๓. พล.ท.อุทัย  ชัยชนะ 
๔. พล.ต.ทรงวุฒิ  จิตตานนท ์
๕. พ.อ.วีรยุทธ  อินทร์วร                
๖. พ.อ.นฤดล  ท้าวฤทธิ์                 
รอว.ทหารเรือ 
๗. พล.ร.ท.ธานินทร์  ลิขิตวงศ์   
๘. พล.ร.ต.รณรงค์  สิทธินันทน์   
รอว.ทหารอากาศ 
๙. พล.อ.อ.จอม  รุ่งสว่าง 
๑๐. พล.อ.ต.ภูมิใจ  ชัยพันธุ์ 
๑๑. น.อ.วลัลภ   ประสงค์กิจ           
นรว. 
๑๒. พล.ต.ท.ภาณุ  เกิดลาภผล 

 
รอง เสธ.ทหาร 
ผทค.พิเศษ ทบ. 
ผทค.พิเศษ ทบ. 
ผบ.บชร.๓ 
รอง ผบ.ศบบ. 
รอง ผบ.มทบ.๑๗ 
 
จก.สพ.ทร. 
ผบ.ศฝ.นย. 
 
ผบ.ทอ. 
เสธ.อย. 
ผอ.กสค.สก.ทอ. 
 
นรพ. 

 

วันอาทิตยท์ี ่ 
๑๔ พ.ค.๖๐ 

รอว.ทหารบก 
๑. พล.อ.สิริศักดิ์  วรเจริญ 
๒. พล.ท.ปิยวัฒน์  นาควานิช 
๓. พล.ท.ไพโรจน์  ทองมาเอง 
๔. พล.ต.ศตวรรษ   รามดิษฐ์ 
๕. พ.อ.นวกร   สงวนศักดิ์โยธนิ       
รอว.ทหารเรือ 
๖. พล.ร.อ.อธินาถ  ปะจายะกฤตย์   
๗. พล.ร.ท.พรชัย  ปิ่นทอง  
๘. น.อ.กิจพัฒน์  นาคมอญ ร.น.          
รอว.ทหารอากาศ 
๙. พล.อ.อ.สุทัศน์  แสงเดชะ 
๑๐. พล.อ.ต.ธรินทร์  ปุณศรี 
๑๑. น.อ.อมฤต  กนกแก้ว                
นรว. 
๑๒. พล.ต.ต.กฤษฎา  สุรเชษฐพงษ์ 

 
ปธ.คปษ.ทบ. 
มทภ.๔ 
รอง หน.คณะ ฝสธ.ประจ าผู้บังคับบัญชา 
ผบ.มทบ.๑๒ 
รอง ผบ.พล.ปตอ. 
 
ผทค.พิเศษ ทร. 
ผบ.ทรภ.๒ 
นายทหารปฏิบัติราชการพิเศษ กพ.ทร. 
 
ผทค.พิเศษ ทอ. 
รอง จก.ขว.ทอ. 
นายทหารปฏิบัติการประจ า กพ.ทอ. 
 
รอง ผบช.สยศ.ตร. 

 

          



 
 
หน้า ๘ ใน ๑๖ หน้า                                                                                     

 
วัน เดือน ปี                   ยศ – นาม                   ต าแหน่ง หมายเหตุ 
วันจันทร์ที่  
๑๕ พ.ค.๖๐ 

รอว.ทหารบก 
๑. พล.อ.พิสิทธิ์   สิทธิสาร 
๒. พล.ท.วิชัย  แชจอหอ 
๓. พล.ท.ชัยวฒัน์   โฆสิตาภา 
๔. พล.ต.จิรวฒัน์  พันธ์สวัสดิ์ 
๕. พ.อ.เกรียงไกร   แข็งแรง            
รอว.ทหารเรือ 
๖. พล.ร.อ.ไพโรจน์  อุ่นใจ    
๗. พล.ร.ต.มนตรี  รอดวิเศษ   
๘. น.อ.พิชัย  ล้อชูสกุล ร.น.            
รอว.ทหารอากาศ 
๙. พล.อ.อ.วิเชียร  ธรรมาธร 
๑๐. พล.อ.ท.พงษ์ศักดิ์  เกื้ออรุณ 
๑๑. น.อ.เฉลา   ทองแก้ว               
นรว. 
๑๒. พล.ต.ท.ธีระศักดิ์  กลิ่นพงษา 

 
รอง ผบ.ทบ. 
มทภ.๒ 
ผช.หน.ฝสธ.ประจ า รมว.กห. 
ผทค.ทบ. 
รอง ผบ.มทบ.๑๖ 
 
ผทค.พิเศษ ทร. 
เสธ.ทรภ.๒ 
รอง ผบ.กฟก.๒ กร. 
 
ผทค.พิเศษ ทอ. 
จก.สพ.ทอ. 
รอง ผบ.ศบพ. 
 
ผู้ช่วย ผบ.ตร. 

 

วันอังคารที ่ 
๑๖ พ.ค.๖๐ 

รอว.ทหารบก 
๑. พล.อ.เฉลิมชัย  สิทธิสาท 
๒. พล.อ.ณัฐ  อินทรเจริญ 
๓. พล.ท.ปรีชา   สายเพ็ชร 
๔. พล.ต.ณัฐวุฒิ  ชุณหะนันทน์ 
๕. พ.อ.กล้าณรงค์   ไพรีพ่ายฤทธิเดช  
๖. พ.อ.ทรงพล  สาดเสาเงิน            
รอว.ทหารเรือ 
๗. พล.ร.ท.ประดิษฐ  ส าอางค์อินทร์   
๘. พล.ร.ต.ศิริพงศ์   สุขเกษม  
รอว.ทหารอากาศ 
๙. พล.อ.อ.ยรรยง  คันธสร 
๑๐. พล.อ.ท.วีรพงษ์  นิลจินดา 
๑๑. น.อ.ประสิทธิ์   บุญยืน               
นรว. 
๑๒. พล.ต.ต.ทรงธรรม  อัลภาชน์ 

 
ผบ.ทบ. 
หน.ฝสธ.ประจ า รมว.กห 
จก.กกส.กห. 
ผบ.พล.ร.๗ 
รอง ผอ.สกศ.ยศ.ทบ. 
รอง ผบ.พล.๑ รอ. 
 
ผทค.พิเศษ ทร. 
ผชก.ทร. 
 
ปษ.สปท. 
จก.กพ.ทหาร 
นายทหารปฏิบัติการประจ า สร. 
 
รอง ผบช.ภ.๗ 

 

                                               



 
 

หน้า ๙ ใน ๑๖ หน้า 
 

วัน เดือน ปี                   ยศ – นาม                  ต าแหน่ง หมายเหตุ 
วันพุธที ่ 
๑๗ พ.ค.๖๐ 

รอว.ทหารบก 
๑. พล.อ.เทพพงศ์  ทิพยจันทร์ 
๒. พล.ท.เจิดวุธ  คราประยูร 
๓. พล.ท.วัฒนชัย  ประสานเกษม 
๔. พล.ต.กฤษณ์ดนัย  อิทธิมณฑล 
๕. พล.ต.เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ 
รอว.ทหารเรือ 
๖. พล.ร.อ.รังสรรค์  โตอรุณ   
๗. พล.ร.ต.กฤษฎาภรณ์  พันธุมโพธิ   
๘. พล.ร.ต.พิสิษฐ์  ทองดีเลิศ  
รอว.ทหารอากาศ 
๙. พล.อ.ท.ปรเมศร์   เกษโกวิท 
๑๐. พล.อ.ต.สุวรรณ  ข าทอง  
๑๑. น.อ.ศราวุฒิ  สุวรรณ์                 
นรว. 
๑๒. พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์  วีริยาสรร                

 
ผช.ผบ.ทบ. 
รอง ผบ.สปท. 
ผทค.พิเศษ ทบ. 
เสธ.ทภ.๑ 
ผบ.พล.ม.๒ รอ. 
 
ผทค.พิเศษ ทร. 
ผอ.สยป.ทร. 
ผทค.ทร. 
 
รอง ผบ.คปอ. 
ผบ.รร.การบิน 
ผบ.ฝูง ๒๐๑ รอ.บน.๒ 
 
รอง ผบช.สง.ก.ตร. 

 

วันพฤหัสบดีที ่ 
๑๘ พ.ค.๖๐ 

รอว.ทหารบก 
๑. พล.ท.ณัฐพล  นาคพาณิชย์ 
๒. พล.ต.วิรชัช์   กมลศิลป์ 
๓. พล.ต.ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้  
๔. พล.ต.บุญยืน  อินกว่าง 
๕. พ.อ.ประมวล   จันทร์ศรี          
รอว.ทหารเรือ 
๖. พล.ร.อ.ลือชัย  รุดดิษฐ์   
๗. พล.ร.ต.ชุตินธร  ทัตตานนท์   
๘. น.อ.จักรชัย  น้อยหัวหาด ร.น.        
รอว.ทหารอากาศ 
๙. พล.อ.อ.สุรสิทธิ์  ปัญญาอุทัย 
๑๐. พล.อ.ท.ชลิต  รัมมะวาส 
๑๑. น.อ.ปรีชา  ภัทรศีลสุนทร       
นรว. 
๑๒. พล.ต.ต.เสริมคิด  สิทธิชยักานต์ 

 
รอง เสธ.ทบ. 
ผบ.มทบ.๔๒ 
ผบ.พล.๑ รอ. 
ผบ.มทบ.๓๑ 
รอง เสธ.รร.จปร. 
 
เสธ.ทร. 
หน.ฝวก.ยศ.ทร. 
ผบ.กรม สห.ทร. 
 
ผทค.พิเศษ ทอ. 
ผทค.พิเศษ ทอ. 
นายทหารปฏิบัติการประจ า กพ.ทอ. 
 
รอง ผบช.สกบ. 

 

 



 
 
                 หน้า ๑๐ ใน ๑๖ หน้า 
 

วัน เดือน ปี                   ยศ - นาม                  ต าแหน่ง หมายเหตุ 
วันศุกร์ที ่ 
๑๙ พ.ค.๖๐ 

รอว.ทหารบก 
๑. พล.อ.วัลลภ  รักเสนาะ 
๒. พล.อ.วิษณุ  ไตรภูมิ 
๓. พล.ท.ดนัย  กฤตเมธาวี 
๔. พล.ต.ภัทรวรรธ   คงพันธุ์ 
๕. พ.อ.พงศ์เทพ  แก้วไชโย             
รอว.ทหารเรือ 
๖. พล.ร.ท.วินัย  กล่อมอินทร์ 
๗. พล.ร.ท.สมชาย  ณ บางช้าง  
๘. น.อ.ปรีชา   รัตนส าเนียง ร.น.           
รอว.ทหารอากาศ 
๙. พล.อ.ต.ธนบดี  อุตะมะ 
๑๐. พล.อ.ต.สมชาย  นชุพงษ์ 
๑๑. น.อ.ระวิน  ถนอมสิงห์              
นรว. 
๑๒. พล.ต.ต.วิชาญญ์วัชร์  บรริักษ์กุล  

 
ผอ.สนผ.กห. 
ผทค.พิเศษ ทบ. 
ผทค.พิเศษ ทบ. 
ผทค.บก.ทท. 
รอง ผอ.สวส.ขว.ทหาร 
 
รอพ. 
หน.ฝสธ.ประจ า ผบ.ทร. 
ประจ า นย. 
 
รอง จก.ยศ.ทอ. 
ผช.ผอ.สนผ.กห. 
ประจ า ขว.ทอ. 
 
ผบก.อคฝ. 

 

วันเสาร์ที ่
๒๐ พ.ค.๖๐ 

รอว.ทหารบก 
๑. พล.อ.เรืองศักดิ์  สุวรรณนาคะ 
๒. พล.ท.วิวรรธน์  ปฐมภาคย์ 
๓. พล.ท.ศิริชัย  เทศนา 
๔. พล.ท.วีรยุทธ   วุฒิศิลป์             
๕. พ.อ.มนัส   แถบทอง                 
รอว.ทหารเรือ 
๖. พล.ร.อ.ณะ  อารีนิจ  
๗. พล.ร.ต.เกรียงไกร  อนันตศานต์  
๘. น.อ.จรัสเกียรติ   ไชยพันธุ ์ร.น.        
รอว.ทหารอากาศ 
๙. พล.อ.อ.สุทธิพงษ์  อินทรียงค์ 
๑๐. พล.อ.ต.คงศักดิ์  จันทรโสภา  
๑๑. น.อ.ภวูดล  สอนดวงใจ              
นรว. 
๑๒. พล.ต.ต.พลศักดิ์  บรรจงศิริ 

 
ผทค.พิเศษ ทบ. 
รอพ. 
ผบ.นสศ. 
ผทค.พิเศษ ทบ. 
รอง ผอ.สชด.ชด.ทหาร 
 
ผบ.ทร. 
รอง จก.ยก.ทร. 
รอง ลก.ทร. 
 
ผช.ผบ.ทอ. 
ผอ.สนผ.ขว.ทอ. 
รอง จก.ขส.ทอ. 
 
รอง จตร. 

 

 
 



 
หน้า ๑๑ ใน ๑๖ หน้า 

 

วัน เดือน ปี                     ยศ - นาม                   ต าแหน่ง หมายเหตุ 
วันอาทิตย์ที่  
๒๑ พ.ค.๖๐ 

รอว.ทหารบก 
๑. พล.อ.บรรเจิด  ฉางปูนทอง 
๒. พล.ท.ณภัทร   สุขจิตต ์
๓. พล.ต.เกื้อกูล  อินนาจักร 
๔. พ.อ.เกรียงศักดิ์   เสนาะพิน        
๕. พ.อ.พนา  แคล้วปลอดทุกข์        
รอว.ทหารเรือ 
๖. พล.ร.อ.ธานี  ผุดผาด  
๗. พล.ร.ต.วศินสรรพ์  จันทวรินทร์  
๘. น.อ.ดุลยพัฒน์   ลอยรัตน์ ร.น.          
รอว.ทหารอากาศ 
๙. พล.อ.อ.บุญเอนก  ดวงอุไร 
๑๐. พล.อ.ต.กฤษดา   จันทร์อินทร์ 
๑๑. น.อ.พิชิตไชย   สุรกิจพิพัฒน์        
นรว. 
๑๒. พล.ต.ต.ประจวบ  วงศ์สุข 

 
ผทค.พิเศษ ทบ. 
ผทค.พิเศษ สป. 
รอง มทภ.๔ 
ผบ.ปตอ.๒ 
เสธ.มทบ.๑๑ 
 
ผทค.พิเศษ ทร. 
ผบ.ฐท.กท. 
รอง จก.ขส.ทร. 
 
ผทค.พิเศษ ทอ. 
ผบ.ศบพ. 
ผอ.กยก.บก.คปอ. 
 
รอง ผบช.ภ.๖ 

 

วันจันทร์ที่  

๒๒ พ.ค.๖๐ 

รอว.ทหารบก 

๑. พล.อ.ปรีชา  สังข์แก้ว 

๒. พล.ท.พัฒนา  มาตร์มงคล 

๓. พล.ต.สมชาติ   ศิลป์เจริญ 

๔. พล.ต.อภิชาติ  ไชยะดา 

๕. พ.อ.ธิติพันธ์  ฐานะจาโร             

รอว.ทหารเรือ 

๖. พล.ร.ท.ช่อฉัตร   กระเทศ  

๗. พล.ร.ต.สุชา  เคี่ยมทองค า   

๘. พล.ร.ต.ประชาชาติ  ศิริสวสัดิ์   

รอว.ทหารอากาศ 

๙. พล.อ.ท.นราธิป  ค าระกาย 

๑๐. พล.อ.ต.อนุชิต  แก้วประสพ 

๑๑. น.อ.สมใจ  ชัยวงษ์          

นรว. 

๑๒. พล.ต.ต.ชยุต  รัตนอุบล 

 

รอพ. 

ผทค.พิเศษ ทบ. 

รอง ผอ.สสน.สป. 

ผทค.ทบ. 

รอง ผบ.พล.ร.๑๑ 

 

จก.ยศ.ทร. 

จก.ขส.ทร. 

รอง จก.กร.ทหาร 

 

หน.ฝสธ.ประจ า ผบ.ทอ. 

จก.สก.ทอ. 

ผบ.บน.๗ 

 

รอง ผบช.ก. 

 

 



 
                                                                                                           หน้า ๑๒ ใน ๑๖ หน้า 

                                                                        
วัน เดือน ปี                   ยศ - นาม                ต าแหน่ง หมายเหตุ 
วันอังคารที่   
๒๓ พ.ค.๖๐ 

รอว.ทหารบก 
๑. พล.อ.เดชา  ปุญญบาล 
๒. พล.ท.วิศิษฐ์  วิศิษฎ์โยธิน 
๓. พล.ต.เมธี   พยอมหอม 
๔. พล.ต.สนธิชนก  สังขจันทร์  
๕. พ.อ.มโนช   จันทร์คีรี                
รอว.ทหารเรือ 
๖. พล.ร.อ.ชัยณรงค์  เจริญรกัษ์ 
๗. พล.ร.ต.มนัสวี  บูรณพงศ์  
๘. พล.ร.ต.จงกล  มีสวัสดิ์  
รอว.ทหารอากาศ 
๙. พล.อ.อ.สุทธิพันธ์   กฤษณคุปต์ 
๑๐. พล.อ.ต.ไกรสร  จันทร์เรือง  
๑๑. น.อ.ขจรฤทธิ์  แก้วอ าไพ      
นรว. 
๑๒. พ.ต.อ.อรุษ  แสงจันทร์ 

 
ผทค.พิเศษ สป. 
ผทค.พิเศษ บก.ทท. 
ผทค.ทบ.  
ผบ.มทบ.๑๑ 
รอง ผบ.มทบ.๔๑ 
 
รอพ. 
เสธ.ฐท.สส. 
ผบ.ฐท.สข.ทรภ.๒ 
 
รอง ผบ.ทสส. 
รอง ปช.ทหาร 
ผบ.บน.๔๖ 
 
รอง ผบก.ตม.๖ 

 

วันพุธที่   

๒๔ พ.ค.๖๐ 

รอว.ทหารบก 

๑. พล.อ.สิงหศักดิ์  อุทัยมงคล 

๒. พล.ท.อภิรัชต์  คงสมพงษ์ 

๓. พล.ท.ประวิตร ฉายะบุตร 

๔. พล.ต.สันต์ชัย  เกิดสวัสดิ์ 

๕. พล.ต.เชาวนโ์รจน์   สอโส 

รอว.ทหารเรือ 

๖. พล.ร.อ.พังพล  ศิริสังข์ไชย 

๗. พล.ร.ท.วิโรจน์  ธันวรักษ์กิจ  

๘. พล.ร.ต.ทรงวุฒ ิ บุญอินทร์  

รอว.ทหารอากาศ 

๙. พล.อ.อ.เผด็จ  วงษ์ปิ่นแก้ว 

๑๐. พล.อ.ท.ธีรวฒุิ  บุญเลิศ 

๑๑. น.อ.เจษฎา  แท่งทองค า           

นรว. 

๑๒. พล.ต.ต.ชาติชาย  แตงเอ่ียม 

 

ผทค.พิเศษ ทบ. 

มทภ.๑ 

ผทค.พิเศษ ทบ. 

รอง ผบ.รร.จปร. 

ผบ.ศบบ. 

 

รอพ. 

จก.สสท.ทร. 

จก.สบ.ทร. 

 

ปธ.คปษ.ทอ. 

รอง เสธ.ทอ. 

ผบ.บน.๒ 

 

รอง ผบช.ภ.๓ 

 



                                                                                                                                                                                
 

หน้า ๑๓ ใน ๑๖ หน้า 
 

วัน เดือน ปี                   ยศ - นาม                  ต าแหน่ง หมายเหตุ 
วันพฤหัสบดีที่   
๒๕ พ.ค.๖๐ 

รอว.ทหารบก 
๑. พล.อ.บัณฑิตย์  บุณยะปาน 
๒. พล.อ.ชัยวัฒน์  จ ารัส 
๓. พล.ต.กิติศักดิ์  มาระเนตร์ 
๔. พล.ต.รังสรรค์   ยิ้มสู้   
๕. พล.ต.สิงหา  สุทธิสมณ์        
รอว.ทหารเรือ 
๖. พล.ร.ท.ทิวา   ดาราเมือง  
๗. พล.ร.ต.กาญจน์  ดีอุบล   
๘. พล.ร.ต.สมเกียรติ  ผลประยูร  
รอว.ทหารอากาศ 
๙. พล.อ.อ.อนันตศักดิ์   อะดุงเดชจรูญ 
๑๐. พล.อ.ต.แอร์บูล   สุทธิวรรณ 
๑๑. พล.อ.ต.สุจินดา  สุมามาลย์ 
นรว. 
๑๒. พล.ต.ต.ธิติ   แสงสว่าง 

 
ปษ.สปท. 
ผทค.พิเศษ สป. 
ผทค.ทบ. 
ผทค.ทบ. 
ผชก.ทบ. 
 
จก.กบ.ทหาร 
รอง จก.ขว.ทร. 
ผชก.สนผ.กห. 
 
ผทค.พิเศษ ทอ. 
รอง ปช.ทอ. 
ผทค.ทอ. 
 
รอง ผบช.ส. 

 

วันศุกร์ที่  

๒๖ พ.ค.๖๐ 

รอว.ทหารบก 

๑. พล.อ.ถกลเกียรติ  นวลยง 

๒. พล.อ.บรรณวัฒน์  มาโกมล 

๓. พล.ท.สุริยา   ปาวรีย ์

๔. พล.ต.ณัฏฐ์   เทียนทองดี 

๕. พ.อ.จิรวัฒน์  นาคะรัตน์             

รอว.ทหารเรือ 

๖. พล.ร.อ.นวพล  ด ารงพงศ์   

๗. พล.ร.ท.พิเชฐ  ตานะเศรษฐ   

๘. พล.ร.ต.ชุมศักดิ์  นาควิจิตร   

รอว.ทหารอากาศ 

๙. พล.อ.อ.นิรันดร์   ยิ้มสรวล 

๑๐. พล.อ.ท.ไพศาล  น้ าทับทิม 

๑๑. น.อ.ฐากูร  สมัตถะ                   

นรว. 

๑๒. พล.ต.ท.ฐิติราช   หนองหารพิทักษ์ 

 

รอง เสธ.ทหาร 

ผทค.พิเศษ ทบ. 

ผทค.พิเศษ ทบ. 

ผทค.ทบ. 

รอง ผบ.มทบ.๑๘ 

 

ปษ.พิเศษ ทร. 

รอง เสธ.ทร. 

จก.กง.ทร. 

 

ปษ.พิเศษ ทอ. 

ปช.ทอ. 

ผอ.ศกบ.สนผ.กบ.ทอ. 

 

ผบช.ก. 

 



                                                                      
                               

หน้า ๑๔ ใน ๑๖ หน้า 
วัน เดือน ปี                   ยศ - นาม                 ต าแหน่ง หมายเหตุ 
วันเสาร์ที่  
๒๗ พ.ค.๖๐ 

รอว.ทหารบก 
๑. พล.อ.ธนศักดิ์  เก่งถนอมม้า 
๒. พล.ท.รักศักดิ์  โรจน์พิมพ์พันธุ์ 
๓. พล.ท.คธายุทธ์  เสาวคนธ์ 
๔. พล.ต.ธรรมนูญ   วิถี 
๕. พล.ต.เดชอุดม  นิชรัตน์                
๖. พ.อ.ณรัฐ   โพธิแพทย์                
รอว.ทหารเรือ 
๗. พล.ร.ท.วสันต์  บุญเนือง  
๘. พล.ร.ต.ลือชัย  ศรีเอ่ียมกูล  
รอว.ทหารอากาศ 
๙. พล.อ.อ.ศิวเกียรติ์   ชเยมะ 
๑๐. พล.อ.ต.ถาวร  ศิริสัมพันธ์ 
๑๑. น.อ.พลวัตร  อินทรวิเศษ 
นรว. 
๑๒. พล.ต.ต.ธีรพล  คุปตานนท์ 

 
ปษ.พิเศษ ทบ. 
ผอ.สพร.กห. 
จก.กพ.ทบ. 
รอง มทภ.๑ 
ผบ.มทบ.๒๖ 
วิศวกร อท.ศอพท. 
 
ปษ.ทร. 
ผบ.กบร.กร. 
 
รอง ปล.กห. 
เสธ.คปอ. 
ประจ า ขว.ทอ. 
 
รอง ผบช.ภ.๘ 

 

วันอาทิตย์ที่  

๒๘ พ.ค.๖๐ 

รอว.ทหารบก 

๑. พล.อ.สิริศักดิ์  วรเจริญ 

๒. พล.ท.ปิยวัฒน์  นาควานิช 

๓. พล.ท.สรชชั  วรปัญญา 

๔. พล.ต.พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ 

๕. พ.อ.พลศักดิ์  ศรีเพ็ญ                

รอว.ทหารเรือ 

๖. พล.ร.อ.พูลศักดิ์   อุบลเทพชัย  

๗. พล.ร.ท.วันชัย  ท้วมเสม   

๘. พล.ร.ต.รณรงค์  สิทธินันทน์   

รอว.ทหารอากาศ 

๙. พล.อ.อ.ชาญฤทธิ์   พลิกานนท์ 

๑๐. พล.อ.ท.สิทธิพร  เกสจินดา 

๑๑. น.อ.เอกศักดิ์  เทภาสิต             

นรว. 

๑๒. พล.ต.ต.ชัยวัฒน์  ฉันทวรลักษณ์ 

 

ปธ.คปษ.ทบ. 

มทภ.๔ 

ผทค.พิเศษ ทบ. 

รอง มทภ.๔ 

นายทหารปฏิบัติการประจ า มทบ.๑๑ 

 

ผทค.พิเศษ ทร. 

ผทค.พิเศษ ทร. 

ผบ.ศฝ.นย. 

 

รอง เสธ.ทหาร 

ผบ.รร.นนก. 

ผบ.ดย.ทอ.อย. 

 

รอง ผบช.ภ.๖ 

 

                                                                                                    



 
หน้า ๑๕ ใน ๑๖ หน้า 

วัน เดือน ปี                   ยศ - นาม                   ต าแหน่ง หมายเหตุ 
วันจันทร์ที่  
๒๙ พ.ค.๖๐ 

รอว.ทหารบก 
๑. พล.อ.หัสพงศ์   ยุวนวรรธนะ 
๒. พล.อ.พรพิพัฒน์  เบญญศรี 
๓. พล.ท.ไพโรจน์  ทองมาเอง 
๔. พล.ต.ศตวรรษ   รามดิษฐ์ 
๕. พล.ต.เฉลิมชัย  ไชยสวัสดิ์ 
รอว.ทหารเรือ 
๖. พล.ร.อ.รังสฤษดิ์  สัตยานุกูล   
๗. พล.ร.ท.สมภพ  สวุิทยาลังการ  
๘. พล.ร.ต.ไชยนันท์   นันทวทิย์  
รอว.ทหารอากาศ 
๙. พล.อ.ท.มานัต  วงษ์วาทย์ 
๑๐. พล.อ.ต.นภาเดช  ธูปะเตมีย์ 
๑๑. น.อ.ทศพร  เสถียรวารี             
นรว. 
๑๒. พล.ต.ท.รอย   อิงคไพโรจน์ 

 
ผบ.นทพ. 
รอง เสธ.ทหาร 
รอง หน.คณะ ฝสธ.ประจ าผู้บังคับบัญชา 
ผบ.มทบ.๑๒ 
ผทค.ทบ. 
 
ผทค.พิเศษ ทร. 
ผทค.พิเศษ ทร. 
ผบ.กฟก.๒ กร. 
 
จก.ยก.ทอ. 
ผช.หน.ฝสธ.ประจ า ผบ.ทอ. 
ผอ.กวพ.พท.ศอพท. 
 
ผบช.ศ 

 

วันอังคารที ่ 

๓๐ พ.ค.๖๐ 

รอว.ทหารบก 

๑. พล.อ.ธวชัชัย  บุญศร ี

๒. พล.ท.วิชัย  แชจอหอ 

๓. พล.ต.ศรีศักดิ์   พูนประสิทธิ์ 

๔. พล.ต.จิรวิทย์   เดชจรัสศร ี 

๕. พ.อ.ธิติพล   สารลักษณ์             

รอว.ทหารเรือ 

๖. พล.ร.อ.ไพโรจน์  อุ่นใจ    

๗. พล.ร.ต.มนตรี  รอดวิเศษ   

๘. น.อ.ปราโมทย์  เสริมสัย  ร.น. 

รอว.ทหารอากาศ 

๙. พล.อ.ท.มกราชัย   บูชาชาติ 

๑๐. พล.อ.ต.ภวูเดช  สว่างแสง 

๑๑. น.อ.พันเทพ  เนียมพลอย           

นรว. 

๑๒. พล.ต.ต.สุธีร์  เนรกัณฐ ี

 

ผอ.ศปร. 

มทภ.๒ 

รอง มทน.๑ 

รอง จก.กกส.กห. 

ฝสธ.ประจ าผู้บังคับบัญชา 

 

ผทค.พิเศษ ทร. 

เสธ.ทรภ.๒ 

รอง ผบ.กบร.กร. 

 

ผทค.พิเศษ ทอ. 

จก.จร.ทอ. 

รอง ผอ.กยก.บก.อย. 

 

รอง ผบช.น. 

 

 
               หน้า ๑๖ ใน ๑๖ หน้า 



วัน เดือน ปี                   ยศ - นาม                    ต าแหน่ง หมายเหตุ 
วันพุธที ่ 
๓๑ พ.ค.๖๐ 
 

รอว.ทหารบก 

๑. พล.อ.เฉลิมชัย  สิทธิสาท 

๒. พล.ท.ชาติชาย  ขันสวุรรณ 

๓. พล.ท.สุรใจ  จิตต์แจ้ง 

๔. พล.ต.บุญชู   กลิ่นสาคร 

๕. พ.อ.เจนยุทธ  ศิริปุณย์               

รอว.ทหารเรือ 

๖. พล.ร.อ.สายันต์  ประสงค์ส าเร็จ   

๗. พล.ร.ท.ประดิษฐ  ส าอางค์อินทร์   

๘. พล.ร.ต.ธีรกุล  กาญจนะ  

รอว.ทหารอากาศ 

๙. พล.อ.อ.วันชัย   นุชเกษม 

๑๐. พล.อ.ต.ภูมิใจ  ชัยพันธุ์ 

๑๑. น.อ.ประสิทธิ์   บุญยืน               

นรว. 

๑๒. พล.ต.ต.อภิชัย  ธิอามาตย์ 

 

ผบ.ทบ. 

ผทค.พิเศษ ทบ. 

ผบ.นปอ. 

ผทค.ทบ. 

นายทหารปฏิบัติการประจ า ศบบ. 

 

รอง เสธ.ทหาร 

ผทค.พิเศษ ทร. 

ผอ.สงป.สปช.ทร. 

 

ผทค.พิเศษ ทอ. 

เสธ.อย. 

นายทหารปฏิบัติการประจ า สร. 

 

นรพ. 

 

 
 
 
 

        ตรวจถูกต้อง 

                                                                         (ลงชื่อ) พล.ร.ต.อุดม  ศรีถวัลย์ 
                                                                                          (อุดม  ศรีถวัลย์) 
                                                                                 รอป.รอ.และ รรก.รอง เสธ.รอ. 
              ๒๔ เม.ย.๖๐ 

 


