




 
                         บัญชีรายชื่อราชองครักษ์เวร และนายต ารวจราชส านักเวร 

ปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าพระองค์ ณ พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท 
เรือนรับรองท่ีประทับ ค่ายมหาสุรสิงหนาท อ.เมืองระยอง จว.ระยอง                

 
                                                                                                             หน้า ๑ ใน ๑๑ หน้า 

วัน เดือน ปี                   ยศ - นาม                 ต าแหน่ง หมายเหตุ 
วันอาทิตย ์ที่  
๑ ต.ค.๖๐ 

 

 

 

 

 

 

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พล.ต.เจนยุทธ  ศิริปุณย ์
๒. พล.ต.ทรงวุฒิ  จิตตานนท ์
๓. พ.อ.กิตติ  จันทร์เอียด 
รอว.ทหารเรือ 
๔. พล.ร.ท.สิทธิพร  มาศเกษม 
๕. น.อ.อภิชาติ  แก้วดวงเทียน ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๖. พล.อ.ท.นภาเดช  ธูปะเตมีย์ 
๗. น.อ.วิทยา  ถาน้อย 
นรว. 
๘. พ.ต.อ.ต่อศักดิ์  สุขวิมล 

 
 
ผทค.ทบ. 
ผบ.บชร.๓ 
เสธ.มทบ.๔๕ 
 
ผอ.สง.ปรมน.ทร. 
รอง เสธ.กลน.กร. 
 
รอง ผบ.คปอ. 
รอง ผอ.สกบ.กบ.ทอ. 
 
ผกก.ปพ.บก.ป. 

 

วันจันทร์ ที่  
๒ ต.ค.๖๐ 
 

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พล.ต.นภดล  ขันตยาภรณ์ 
๒. พ.อ.ดิฐพงษ์  เจริญวงศ์ 
๓. พ.อ.ยุทธนาม  เพชรม่วง 
รอว.ทหารเรือ 
๔. พล.ร.ต.อ านวย  ทองรอด 
๕. น.อ.พนม  ควรประดิษฐ์ ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๖. พล.อ.ต.สุกษม  สุขเกษม 
๗. น.อ.ประกาศิต  เจริญยิ่ง 
นรว. 
๘. พ.ต.อ.ชัช  สุกแก้วณรงค์ 

 
 
ผทค.บก.ทท. 
รอง ผบ.มทบ.๑๒ 
รอง ผบ.ร.๕ 
 
ผอ.สนผ.สสท.ทร. 
ผบ.กรม สอ.๑ สอ.รฝ. 
 
ผชก.ทอ. 
รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 
 
รอง ผบก.ทล. 

 

วันอังคาร ที่  
๓ ต.ค.๖๐ 
 

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พล.ท.ปชัญญ์  ตุลยานนท ์
๒. พ.อ.นิติวัฒน์  พงษ์ศรี 
๓. พ.อ.บรรยง  ทองน่วม 
รอว.ทหารเรือ 
๔. พล.ร.ต.ชนินทร์  ผดุงเกียรติ  
๕. น.อ.สมบัติ  นาราวิโรจน์ ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๖. พล.อ.ต.เกตุไผท  ศรีบุญญเกษ 
๗. น.อ.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ 
นรว. 
๘. พล.ต.ต.ปิยะ  ต๊ะวิชัย 

 
 
รอพ. 
รอง ผบ.มทบ.๒๔ 
ผบ.ร.๙ 
 
รอง ผบ.ทรภ.๑ 
รอง ผบ.ฐท.กท. 
 
ผทค.ทอ. 
ผบ.บน.๕๖ 
 
รอง ผบช.สง.ก.ตร. 

 

  
 
 
 
 
 
 

 



 
      หน้า ๒ ใน ๑๑  หน้า 

วัน เดือน ปี                   ยศ - นาม                 ต าแหน่ง หมายเหตุ 

วันพุธ ที่  
๔ ต.ค.๖๐ 

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พล.อ.เกษม  ธนาภรณ์ 
๒. พล.ท.ธรรมนูญ  วิถ ี
๓. พ.อ.อ านาจ  นาคศรี 
รอว.ทหารเรือ 
๔. พล.ร.ต.อดินันท์  สุนทรารกัษ์  
๕. น.อ.วุฒิไกร  ปั้นดี ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๖. น.อ.จิรภัทร์  ปี่ทอง 
๗. น.อ.พรประเสริฐ  ผ่านภพ 
นรว. 
๘. พ.ต.อ.พันธนะ  นุชนารถ 

 
 
รอพ. 
มทน.๑ 
รอง ผบ.ศร. 
 
ผอ.สบส.กพ.ทร. 
ผบ.กรม ป.พล.นย. 
 
รอง ผบ.บน.๖ 
รอง ผบ.บน.๕ 
 
รอง ผบก.สส.ภ.๗ 

 

วันพฤหัสบดี ที ่ 
๕ ต.ค.๖๐ 

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พล.ต.เภา  โพธิ์เงิน 
๒. พ.อ.เรืองศักดิ์  อรรคทิมากูล 
๓. พ.อ.ณัฏฐพงศ์  อัศวินวงค์ 
รอว.ทหารเรือ 
๔. น.อ.สมาน  ขันธพงษ์ ร.น. 
๕. น.อ.ก้องเกียรติ  ทองอร่าม ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๖. พล.อ.ต.สุระ  ไชโย 
๗. น.อ.พิทูร  เจริญยิ่ง 
นรว. 
๘. พ.ต.อ.ยุทธพล  แก้วเจริญ 

 
 
ผบ.บชร.๒ 
รอง ผบ.มทบ.๑๗ 
ผบ.พัน.ร.มทบ.๑๑ 
 
ผอ.กพร.บก.ทรภ.๑ 
ผอ.กวก.สนผ.ขว.ทร. 
 
จก.พธ.ทอ. 
เสธ.รร.การบิน 
 
รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓ 

 

วันศุกร์ ที่ 
๖ ต.ค.๖๐ 

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พล.ท.สนธยา  ศรีเจริญ 
๒. พล.ต.ปิยพงศ์  กลิ่นพันธุ์ 
๓. พ.อ.ธิติพล  สารลักษณ์ 
รอว.ทหารเรือ 
๔. พล.ร.ท.พงศกร  กุวานนท์ 
๕. น.อ.สมชาย  ศิพะโย ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๖. พล.อ.ต.ประยูร  ธรรมาธิวฒัน์ 
๗. น.อ.เสกสัณน์  ไชยมาตย์ 
นรว. 
๘. พล.ต.ต.ธัชชัย  ปิตะนีละบุตร 

 
 
มทน.๒ 
ผบ.มทบ.๑๑ 
ฝสธ.ประจ าผู้บังคับบัญชา 
 
จก.สสท.ทร. 
ผบ.กรม รฝ.๑ สอ.รฝ. 
 
ผอ.สนผ.ทสส.ทอ. 
ผอ.กปพ.สยฝ.ยก.ทอ. 
 
ผบก.ภ.จว.นครนายก 

 

 



 
            หน้า ๓ ใน ๑๑ หนา้ 

วัน เดือน ปี                   ยศ - นาม                      ต าแหน่ง หมายเหตุ 
วันเสาร ์ที ่ 
๗ ต.ค.๖๐ 

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พล.ต.อิทธิพล  สุวรรณรัฐ 
๒. พ.อ.ปราโมทย์  พรหมอินทร์ 
๓. พ.อ.สุรชาย  หัสดินรัตน์ 
รอว.ทหารเรือ 
๔. พล.ร.ท.สุพจน์  ภู่ระหงษ์  
๕. น.อ.สมพงษ์  ศรอากาศ ร.น. 
 รอว.ทหารอากาศ 
๖. พล.อ.ต.พันธ์ภักดี  พัฒนกุล 
๗. พล.อ.ต.สมสันต์  บุรีชัย 
นรว.  
๘. พ.ต.อ.รุ่งโรจน์  สายันประเสริฐ 

 
 
ผบ.มทบ.๑๓ 
ผบ.ป.๕ 
นปก.ประจ า สลก.ทบ. 
 
หน.ฝสธ.ประจ า รอง ผบ.ทสส. 
ผบ.มว.เรือท่ี ๓ กยพ.กร. 
 
ผอ.สยผ.ยก.ทอ. 
ผทค.ทอ. 
 
รอง ผบก.สปพ. 

 

วันอาทิตย ์ที่  
๘ ต.ค.๖๐ 

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พล.อ.สาธิต  พิธรัตน์ 
๒. พล.ต.นพดล  พรหมแพทย์ 
๓. พ.อ.วชิร  จันทร์กระจ่าง 
รอว.ทหารเรือ 
๔. พล.ร.ต.รณรงค์  สิทธินันทน์  
๕. น.อ.ประสาทพร  สาทรสวัสดิ์ ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๖. พล.อ.ต.ณรงค์  อินทชาติ 
๗. น.อ.พิชิตไชย  สุรกิจพิพัฒน์ 
นรว.  
๘. พล.ต.ต.ธิติ  แสงสว่าง 

 
 
รอพ. 
ผบ.พล.ป. 
นปก.ประจ า สลก.ทบ. 
 
ผบ.ศฝ.นย. 
รอง เสธ.ทรภ.๑ 
 
ผทค.ทอ. 
ผอ.กยก.บก.คปอ. 
 
รอง ผบช.ส. 

 

วันจันทร์ ที ่
๙ ต.ค.๖๐ 

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พล.ต.ธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ 
๒. พล.ต.ประพล  บุญมากุล 
๓. พ.อ.สาธิต  เกิดโภค 
รอว.ทหารเรือ 
๔. พล.ร.ต.วรงกรณ์  โอสถานนท์  
๕. น.อ.โชติรัตน์  อุตมเพทาย ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๖. พล.อ.ต.นฤพล  จักรกลม 
๗. น.อ.เพชร  ธรรมวิญญา 
นรว. 
๘. พ.ต.อ.เทียนชัย  คามะปะโส 

 
 
ผทค.ทบ. 
ผอ.สมท.วท.กห. 
รอง ผบ.มทบ.๒๕ 
 
ผบ.ฐท.พง.ทรภ.๓ 
ผอ.กทพ.สบส.กพ.ทร. 
 
จก.สบ.ทอ. 
รอง ผบ.บน.๒๑ 
 
รอง ผบก.น.๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        หน้า ๔ ใน ๑๑ หน้า                                                                                                                 
วัน เดือน ปี                   ยศ - นาม                   ต าแหน่ง หมายเหตุ 
วันอังคาร ที่  
๑๐ ต.ค.๖๐ 
 

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พล.อ.ไชยพร  รัตแพทย์ 
๒. พล.ต.สมชาย  เพ็งกรูด 
๓. พ.อ.เปรียว  ติณสูลานนท์ 
รอว.ทหารเรือ 
๔. พล.ร.ต.อะดุง  พันธุ์เอ่ียม   
๕. น.อ.อมรศักดิ์  ปัทมปราณี ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๖. น.อ.ประสิทธิ์   บุญยืน 
๗. น.อ.มนัท  ชวนะประยูร 
นรว. 
๘. พล.ต.ต.อ าพล  บัวรับพร 

 
 
รอพ. 
รอง มทภ.๒ 
รอง ผบ.ร.๕ 
 
หน.ฝสธ.ประจ า เสธ.ทร. 
ผบ.ร.ล.กระบุรี มว.เรือท่ี ๒ กฟก.๒ กร. 
 
นายทหารปฏิบัติการประจ า สร. 
รอง ผอ.ศปอ.คปอ. 
 
รอง ผบช.น. 

 

วันพุธ ที่  
๑๑ ต.ค.๖๐ 

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พล.ท.ชวลิต  พงษ์พิทักษ์ 
๒. พล.ท.สมพงษ์  แจ้งจ ารัส 
๓. พ.อ.ศาสตรา  ศรีเพ็ญ  
รอว.ทหารเรือ 
๔. พล.ร.ต.อ านวย  ทองรอด  
๕. น.อ.อนุวัต  ดาผิวดี ร.น.  
รอว.ทหารอากาศ 
๖. พล.อ.ต.สายศักดิ์  ครรภาฉาย 
๗. น.อ.วิเชียร  วิเชียรธรรม 
นรว. 
๘. พล.ต.ต.สมนึก  น้อยคง 

 
 
ผทค.พิเศษ ทบ. 
มทน.๓ 
เสธ.พล.ร.๑๑ 
 
ผอ.สนผ.สสท.ทร. 
ผบ.กรม สอ.๒ สอ.รฝ. 
 
ผอ.สวส.ขว.ทหาร 
ผอ.กนผ.สนผ.ยก.ทอ. 
 
ผบก.น.๓ 

 

วันพฤหัสบดี ที่  
๑๒ ต.ค.๖๐ 
 
 
 
 
 
 

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พล.ต.อภิรมย์  จินตเกษกรรม 
๒. พ.อ.ชิษณุพงศ์  รอดศิริ 
๓. พ.อ.จิรสิทธิ์  จันทรมี 
รอว.ทหารเรือ 
๔. น.อ.ศิลป์สมุจจ์  ปัญจะ ร.น. 
๕. น.อ.นพดล  ฐิตวัฒนะสกุล ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๖. น.อ.ฐากูร  สมัตถะ 
๗. น.อ.ขจรฤทธิ์  แก้วอ าไพ 
นรว. 
๘. พ.ต.อ.วิศาล  พันธุ์มณี 

 
 
จก.กง.ทหาร 
ผบ.ร.๑๒ รอ. 
ผบ.ร.๒ รอ. 
 
ผอ.ยก.กร. 
เสธ.พล.นย. 
 
รอง ผอ.สพร.ทอ. 
ผบ.บน.๔๖ 
 
รอง ผบก.น.๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                    

            หน้า ๕ ใน ๑๑ หนา้ 

วัน เดือน ปี                   ยศ - นาม                   ต าแหน่ง หมายเหตุ 
วันศุกร์ ที ่ 
๑๓ ต.ค.๖๐ 

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พล.ต.กนก  ภู่ม่วง 
๒. พ.อ.ดุษิต  ปุระเสาร์ 
๓. พ.อ.ธีระ  ผดุงสุนทร 
รอว.ทหารเรือ 
๔. น.อ.สุทธิพงษ์  อนันตชัย ร.น. 
๕. น.อ.ปารัช  รัตนไชยพันธ์ ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๖. น.อ.ชาตินนท์  สท้านไผท 
๗. น.อ.ปรีชา  ภัทรศีลสุนทร 
นรว. 
๘. พล.ต.ต.กฤตธาพล  ยีสาคร 

 
 
ผบ.มทบ.๒๔ 
รอง ผบ.มทบ.๓๘ 
เสธ.มทบ.๓๓ 
 
รอง ผบ.พล.นย. 
ผอ.กทค.สปก.สสท.ทร. 
 
เสธ.ศลภ.คปอ. 
นปก.ประจ า กพ.ทอ. 
 
ผบก.รน. 

 

วันเสาร ์ที่  
๑๔ ต.ค.๖๐ 

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พล.ท.ศักดา  เนียมค า 
๒. พ.อ.วรยุทธ  แก้ววิบูลย์พนัธุ์ 
๓. พ.อ.อมฤต  บุญสุยา 
รอว.ทหารเรือ 
๔. พล.ร.ต.บวร  มัทวานุกูล  
๕. น.อ.ปริทรรศน์  ชาตะสิงห์ ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๖. พล.อ.ต.ทศวรรณ  รัตนแก้วกาญจน์ 
๗. น.อ.ทศพร  เสถียรวารี  
นรว. 
๘. พ.ต.อ.ฐากูรสมบัติ  สวงโท 

 
 
ผอ.ศปป.๕ สง.ปรมน.ทบ. 
รอง ผบ.พล.ร.๒ รอ. 
ผบ.ร.๒๑ รอ. 
 
ผอ.สน.รมน.จว.๑ สง.ปรมน.ทร. 
ผอ.กนผ.สนผ.สสท.ทร. 
 
ผอ.สนผ.กร.ทอ. 
ผอ.กวพ.พท.ศอพท. 
 
ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร 

 

วันอาทิตย ์ที่  
๑๕ ต.ค.๖๐ 
 
 

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พล.ท.ธรากร  ธรรมวินทร 
๒. พ.อ.จรัญรัตน์  พงษ์สุวรรณ 
๓. พ.อ.ณุดนัย  บูรณสมภพ 
รอว.ทหารเรือ 
๔. พล.ร.ท.กาญจน์  ดีอุบล   
๕. น.อ.วโรดม  เจียรกุล ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๖. พล.อ.ท.ธรินทร์  ปุณศรี 
๗. น.อ.เจริญ  วัฒนศรีมงคล 
นรว. 
๘. พล.ต.อ.วิระชัย  ทรงเมตตา 

 
 
มทภ.๒ 
ผบ.ช.๑๑ 
ผบ.พัน.สห.๑๑ 
 
ผทค.พิเศษ ทร. 
ผบ.พัน.สห.ทร.ที่ ๑ กรม สห.ทร. 
 
จก.ขว.ทอ. 
รอง ผบ.บน.๗ 
 
ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          หน้า ๖ ใน ๑๑ หน้า 

วัน เดือน ปี                   ยศ – นาม                    ต าแหน่ง หมายเหตุ 
วันจันทร์ ที่  
๑๖ ต.ค.๖๐ 

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พล.ต.สันติพงศ์  ธรรมปิยะ 
๒. พ.อ.สุระ  แก้วไพโรจน์ 
๓. พ.อ.วรวุฒิ  แสงทอง 
รอว.ทหารเรือ 
๔. พล.ร.ต.อาภากร  อยู่คงแก้ว  
๕. น.อ.พูนศักดิ์  บัวแก้ว ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๖. พล.อ.ต.เสริมเกียรติ  ก้อนมณี 
๗. น.อ.เนาวมรัตน์  ประพัฒน์ทอง 
นรว. 
๘. พล.ต.ต.สมประสงค์  เย็นท้วม 

 
 
รอง มทภ.๑ 
รอง ผบ.มทบ.๔๓ 
นปก.ประจ า มทบ.๑๑ 
 
ผบ.นสร.กร. 
ประจ ำ กร. 
 
ผอ.ศฮพ. 
รอง ผบ.บน.๑ 
 
ผบก.ภ.จว.ชลบุรี 

 

วันอังคาร ที ่ 
๑๗ ต.ค.๖๐ 

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พล.ต.จิรวิทย์  เดชจรัสศร ี
๒. พล.ต.เอกพันธ์  สุวรรณวิจติร 
๓. พ.อ.สราวุธ  เมืองแมะ 
รอว.ทหารเรือ 
๔. พล.ร.ต.ชุตินธร  ทัตตานนท์   
๕. น.อ.ไวพจน์  วีระประเสริฐศักดิ์ ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๖. พล.อ.ต.สุวรรณ  ข าทอง 
๗. น.อ.กวินทัต  แสงสุระ 
นรว. 
๘. พล.ต.ต.พันธุ์พงษ์  สุขศิริมัช 

 
 
รอง จก.อท.ศอพท. 
รอง ผอ.สน.ปรมน.ภาค ๔ สง.ปรมน.ทบ. 
รอง ผบ.บชร.๓ 
 
จก.กง.ทร. 
ผบ.ร.ล.สายบุรี มว.เรือท่ี ๒ กฟก.๒ กร. 
 
ผบ.รร.การบิน 
นปก.ประจ า กพ.ทอ. 
 
ผบก.กฝ.บช.ตชด. 

 

วันพุธ ที ่
๑๘ ต.ค.๖๐ 

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พล.ท.พีระ  ฉิมปรี 
๒. พ.อ.นิติ  ติณสูลานนท์ 
๓. พ.อ.มงคล  ปาค ามา 
รอว.ทหารเรือ 
๔. พล.ร.ต.ยุทธศิลป์  จงเจือกลาง   
๕. พล.ร.ต.กิติพงษ์  เรืองเดช  
รอว.ทหารอากาศ 
๖. พล.อ.ต.ธาดา  เคี่ยมทองค า 
๗. น.อ.พันเทพ  เนียมพลอย 
นรว. 
๘. พ.ต.อ.ไพโรจน์  สุขรวยธนโชติ 

 
 
ผอ.สนย.สง.ปรมน.ทบ. 
ผบ.ร.๑๕ 
ผบ.ป.๒๑ 
 
ผช.หน.คณะ ฝสธ.ประจ า ผบช. 
ผอ.อธบ.อร. 
 
จก.กง.ทอ. 
ผอ.กยก.บก.อย. 
 
รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี 

 

                                                                                                          



                         
   หน้า ๗ ใน ๑๑ หน้า 

วัน เดือน ปี                   ยศ – นาม                 ต าแหน่ง หมายเหตุ 
วันพฤหัสบดี ที ่ 
๑๙ ต.ค.๖๐ 

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พล.ท.สุรเดช  จารุจินดา 
๒. พ.อ.กฤษณะ  ภู่ทอง 
๓. พ.อ.วีรยุทธ  อินทร์วร 
รอว.ทหารเรือ 
๔. พล.ร.ท.วศินสรรพ์  จันทวรินทร์ 
๕. พล.ร.ต.เชาวลิต  จาดฤทธิ ์
รอว.ทหารอากาศ 
๖. พล.อ.ต.สุพิจจารณ์  ธรรมวาทะเสรี 
๗. น.อ.ศรสิต  กีรติพล 
นรว. 
๘. พ.ต.อ.สุรินทร์  ชาวศรีทอง 

 
 
ผทค.พิเศษ ทบ. 
เสธ.บชร.๓ 
รอง ผบ.ศบบ. 
 
จก.ขว.ทร. 
ผอ.ส านักจิตวิทยา กพร.ทร. 
 
ผทค.ทอ. 
เสธ.พธ.ทอ. 
 
ผกก.อารักขา ๒ บก.อคฝ. 

 

วันศุกร์ ที่  
๒๐ ต.ค.๖๐ 

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พล.ต.พัลลภ  เฟื่องฟู 
๒. พ.อ.ศิระวุธ  วะน  าค้าง 
๓. พ.อ.กิตติพงศ์  ชื่นใจชน 
รอว.ทหารเรือ 
๔. พล.ร.ต.ปกครอง  มนธาตุผลิน 
๕. น.อ.ณัฎฐพล  เดี่ยววานิช ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๖. พล.อ.ต.เฉลา   ทองแก้ว 
๗. พล.อ.ต.อร่าม  สกุลแก้ว 
นรว. 
๘. พ.ต.อ.ชัยรพ  จุณณวัตต์ 

 
 
ผบ.พล.ปตอ. 
รอง ผบ.มทบ.๑๖ 
ผบ.ร.๑๔ 
 
รอง จก.กพร.ทหาร 
เสธ.กยพ.กร. 
 
ผทค.ทอ. 
ผอ.สงป.ปช.ทอ. 
 
รอง ผบก.น.๔ 

 

วันเสาร ์ที ่ 
๒๑ ต.ค.๖๐ 

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พล.ท.บัณฑิต  สุวัฑฒน 
๒. พ.อ.บุญสิน  พาดกลาง 
๓. พ.อ.ยุวัต  ขันธปรีชา 
รอว.ทหารเรือ 
๔. พล.ร.ต.รณัชย์  เทพวัลย์ 
๕. พล.ร.ต.ธัชพงศ์  บุษบง 
รอว.ทหารอากาศ 
๖. พล.อ.ท.สุรศักดิ์  อินทร์จ านงค์ 
๗. น.อ.เศกสรรค์  สวนสีดา 
 
นรว. 
๘. พ.ต.อ.ชัยยุทธ  เจียรศิริกุล 

 
 
ผทค.พิเศษ ทบ. 
เสธ.พล.ร.๓ 
ผบ.ป.๓ 
 
ผชก.ทร. 
ผทค.ทร. 
 
จก.กบ.ทอ. 
รอง ผบ.ศฮพ.และ รรก.นบ.ประจ าฝูง 
ฝยก.ฝูง ๒๐๑ รอ.บน.๒ 
 
รอง ผบก.น.๖ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                      
หน้า ๘ ใน ๑๑ หน้า 

วัน เดือน ปี                   ยศ – นาม                   ต าแหน่ง หมายเหตุ 
วันอาทิตย ์ที่  
๒๒ ต.ค.๖๐ 

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พล.ต.จะนะ  ปรีชา 
๒. พล.ต.ประกาศิต  อรดี 
๓. พล.ต.พูลศักดิ์  สมบูรณ์ 
รอว.ทหารเรือ 
๔. พล.ร.ต.ไพศาล  มีศรี 
๕. น.อ.อภิชาติ  แก้วดวงเทียน ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๖. น.อ.วัลลภ  ประสงค์กิจ 
๗. น.อ.ทัศนะ  มานิตย์ 
นรว. 
๘. พ.ต.อ.ญาณพงศ์  โสมาภา 

 
 
เสธ.ทภ.๔ 
ผทค.ทบ. 
ผอ.สน.ปรมน.จว.๑๑ สง.ปรมน.ทบ. 
 
ผช.หน.ฝสธ.ประจ า รอง ปล.กห. 
รอง เสธ.กลน.กร. 
 
ผอ.กสค.สก.ทอ. 
ฝสธ.รอง เสธ.ทหาร 
 
รอง ผบก.น.๙ 

 

วันจันทร์ ที ่ 
๒๓ ต.ค.๖๐ 

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พล.ต.เดชอุดม  นิชรัตน์ 
๒. พล.ต.ธวัช  ศรีสว่าง 
๓. พ.อ.กรกฎ  เจริญฤทธิ์ 
รอว.ทหารเรือ 
๔. พล.ร.ต.สุพจน์  สายวงศ์ปัญญา 
๕. น.อ.มงคล  ประยูรศุข ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๖. น.อ.ธนัญชัย   พึ่งทัศน์ 
๗. น.อ.เอกศักดิ์  เทภาสิต 
นรว. 
๘. พ.ต.อ.อัศวยุทธ  นุชพุ่ม 

 
 
ผบ.มทบ.๒๖ 
ผบ.มทบ.๓๘ 
เสธ.ร.๒๕ 
 
จก.สก.ทร. 
รอง เสธ.นย. 
 
เสธ.ศทย.อย 
ผบ.ดย.ทอ.อย. 
 
รอง ผบก.น.๕ 

 

วันอังคาร ที่  
๒๔ ต.ค.๖๐ 

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พล.ต.ณัฐชนก  ศิริทีปตานนท์ 
๒. พ.อ.กิตติ  สมสนั่น 
๓. พ.อ.เบญจพล  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 
รอว.ทหารเรือ 
๔. พล.ร.ท.สชุา  เคี่ยมทองค า 
๕. น.อ.สุชาติ  เปรมประเสริฐ ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๖. พล.อ.ต.อภิรุม  จันทรกุล 
๗. น.อ.อติรวิชช์  ไพจิตร์ 
นรว. 
๘. พล.ต.ต.จรลั  จิตเจือจุน 

 
 
ผบ.มทบ.๒๑ 
ผบ.ส.๑ 
รอง ผบ.ร.๒๑ รอ. 
 
เสธ.กร. 
ผอ.กสค.สก.ทร. 
 
รอง จก.ชอ. 
ผบ.กรม นนอ.รอ.รร.นนก. 
 
ผบก.ภ.จว.จันทบุรี 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
          หน้า ๙ ใน ๑๑ หน้า 

วัน เดือน ปี                   ยศ – นาม                   ต าแหน่ง หมายเหตุ 
วันพุธ ที่  
๒๕ ต.ค.๖๐ 

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พล.ต.ทัตเทพ  รอดจิตต์          
๒. พล.ต.บุญยืน  อินกว่าง 
๓. พ.อ.มนิต  ศิริรัตนากูล 
รอว.ทหารเรือ 
๔. พล.ร.ต.รณรงค์  สิทธินันทน์ 
๕. น.อ.ประสาทพร  สาทรสวัสดิ์ ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๖. พล.อ.ต.ทศวรรณ  รัตนแก้วกาญจน์ 
๗. น.อ.ทศพร  เสถียรวารี 
นรว. 
๘. พ.ต.อ.อรรถวิทย์  สายสืบ 
พระเมรุมาศ 
รอว.ทหารบก 
๙. พ.อ.พนา  แคล้วปลอดทุกข์ 
๑๐. พ.อ.อาจิณ  ปัทมจิตร 
๑๑. พ.อ.ชนาธิป  ทองเชี่ยว 
รอว.ทหารเรือ 
๑๒. น.อ.ชัย  เกตุวัฒนกิจ ร.น. 
๑๓. น.อ.ชานินท์  ศรียาภัย ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๑๔. น.อ.มณเฑียร  หมีโชติ 
๑๕. น.อ.นรุธ  ก าเนิดนักตะ 
นรว. 
๑๖. พ.ต.อ.ศุภกิจ  ต่อบุญ 

 
 
ผทค.ทบ. 
รอง มทน.๓ 
เสธ.พล.พัฒนา ๑ 
 
ผบ.ศฝ.นย. 
รอง เสธ.ทรภ.๑ 
 
ผอ.สนผ.กร.ทอ. 
ผอ.กวพ.พท.ศอพท. 
 
รอง ผบก.น.๓ 
 
 
เสธ.มทบ.๑๑ 
รอง ผบ.ม.๕ รอ. 
ผบ.ร.๕ พัน.๒ 
 
ประจ า กร. 
ผบ.ร.ล.ตากสิน มว.เรือท่ี ๓ กฟก.๒ กร. 
 
รอง ผบ.กรม นนอ.รอ.รร.นนก. 
รอง ผบ.บน.๔๑ 
 
ผกก.สน.บางเสาธง 

 

วันพฤหัสบดี ที ่ 
๒๖ ต.ค.๖๐ 

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พล.ต.ณัฐพงษ์  เพราแก้ว 
๒. พล.ต.ภูมิพัฒน์  จันทร์สว่าง 
๓. พ.อ.สมชาย  กาญจนอุดมการณ์ 
รอว.ทหารเรือ 
๔. พล.ร.ต.อ านวย  ทองรอด 
๕. น.อ.จรงศักดิ์  แย้มบาน ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๖. พล.อ.ต.เสริมเกียรติ  ก้อนมณี 
๗. พล.อ.ต.สุวรรณ  ข าทอง 
นรว. 
๘. พ.ต.อ.อรุษ  แสงจันทร์ 
พระเมรุมาศ 
รอว.ทหารบก 
๙. พล.ต.สวุิทย์  มหาศักดิ์สุนทร 
๑๐. พ.อ.สุทธิชัย  ศรลัมพ์ 
๑๑. พ.อ.ธวัชชัย  วรรณดิลก 
รอว.ทหารเรือ 
๑๒. น.อ.กลิน  ยังรอต ร.น. 
๑๓. น.อ.บุญมี  แก้วสง่า ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๑๔. น.อ.วสุ  มโนสิทธิศักดิ์ 
๑๕. น.อ.ชวภณ  ยิ มพงษ์ 
นรว. 
๑๖. พ.ต.อ.วิวัฒน ์ ค าช านาญ 

 
 
ผทค.ทบ. 
ผบ.พล.รพศ.๑ 
เสธ.ศบบ. 
 
ผอ.สนผ.สสท.ทร. 
ผบ.กรม สน.พล.นย. 
 
รอง ผอ.สนง.ปรมน.ทอ. 
ผบ.รร.การบิน 
 
รอง ผบก.ตม.๖ 
 
 
ผทค.ทบ. 
รอง ผบ.ร.๒๑ รอ. 
เสธ.ป.๒ รอ. 
 
ฝสธ.ประจ า กพ.ทร. 
ผบ.กอง รปภ.ฐท.สส.กรม รปภ.นย. 
 
ผบ.บน.๖ 
รอง ผบ.บน.๒ 
 
รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ 

 

 



 

                                                                                                                หน้า ๑๐ ใน ๑๑ หน้า 
ห้วงวันปฏิบัติ
หน้าที่ 

                    ยศ - นาม                   ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๖ – ๑๓ ต.ค.๖๐ เรือนรับรองท่ีประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท  
รอว.ทหารบก 
๑. พล.ต.ชลิต  พวงมาลีประดับ 
๒. พ.อ.นรภัทร  กังวาลไกล 
รอว.ทหารเรือ 
๓. พล.ร.ท.โฆสิต  เจียมศุภกิตต์   
๔. น.อ.คมสัน  สอนสุภาพ ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๕. น.อ.นิสิต  โขเมษฐวัฒน์ 
นรว. 
๖. พ.ต.อ.ม.ล.สันธิกร  วรวรรณ 

 
 
ผช.จร. สง.ปรมน.ทบ. 
รอง ผบ.ร.๑๑๑ 
 
ผทค.พิเศษ ทร. 
ประจ า นย. 
 
รอง ผอ.ศปอ.คปอ. 
 
รอง ผบก.ทล. 

 

๑๓ – ๒๐ ต.ค.๖๐ เรือนรับรองท่ีประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พ.อ.ประมวล  จันทร์ศรี 
๒. พ.อ.ปนิวัธน์  ทรัพย์รุ่งเรือง 
รอว.ทหารเรือ 
๓. พล.ร.ต.เทอดศักดิ์  แท้เท่ียง   
๔. น.อ.วีระชาติ  ชั นประเสริฐ ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๕. พล.อ.ต.ต่อพล  ออเขาย้อย 
นรว. 
๖. พล.ต.ต.ธีรพล  จินดาหลวง 

 
 
รอง เสธ.รร.จปร. 
รอง ผอ.สวส.สนผ.กห. 
 
ศาสตราจารย์ ฝศษ.รร.นร. 
ผอ.สน.รมน.จว.๒ สง.ปรมน.ทร. 
 
ผอ.สธน.ทอ. 
 
ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 

 

๒๐ – ๒๗ ต.ค.๖๐ เรือนรับรองท่ีประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท 
รอว.ทหารบก 
๑. พล.ต.ฐิติพล  ไวยพจน์ 
๒. พ.อ.ไพรัช  แก้วศรี 
รอว.ทหารเรือ 
๓. พล.ร.ต.วรรณ์ลบ  ทับทิม   
๔. น.อ.ประจวบ  มะลิทอง ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๕. น.อ.วิสูตร  งิ วแหลม 
นรว. 
๖. พ.ต.อ.อดิศักดิ์  คุณพันธ์ 

 
 
ฝสธ.ประจ า ปล.กห. 
เสธ.พล.ร.๒ รอ. 
 
รอง จก.สพ.ทร. 
ฝสธ.ประจ า กพ.ทร. 
 
รอง ผอ.กพก.สลก.ทอ. 
 
รอง ผบก.น.๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                              
                   หน้า ๑๑ ใน ๑๑ หน้า                 

ห้วงวันปฏิบัติหน้าที่                     ยศ - นาม                   ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๒๗ ต.ค. – ๓ พ.ย.๖๐ เรือนรับรองท่ีประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท 

รอว.ทหารบก 
๑. พ.อ.สุรพงษ์  ปาละวัธนะกุล 
๒. พ.อ.เสกสรรค์  พรหมศักดิ์ 
รอว.ทหารเรือ 
๓. พล.ร.ต.ภิญโญ  โตเลี ยง  
๔. พล.ร.ต.กฤษณ์  พิมมานนท์  
รอว.ทหารอากาศ 
๕. น.อ.ฐากูร  นาครทรรพ 
นรว. 
๖. พ.ต.อ.ชัยยะ  เพ็ชรปัญญา 

 
 
รอง ผบ.บชร.๑ 
รอง ผบ.ร.๑๒ รอ. 
 
หน.ฝสธ.ประจ า ผช.ผบ.ทร. 
ผทค.ทร. 
 
รอง ผอ.สกป.กร.ทอ. 
 
ผกก.สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา 

 

    
         

 

                                ตรวจถูกต้อง 
                                                                                                                                                                
พล.ร.อ.      

                                                                                              (คณีพล  สงเจริญ) 
                                                                                               ฝสธ./รอป.๙๐๔ 
                       ๒๓ ก.ย.๖๐ 
 


