
คําสั่งกรมราชองครักษ
(เฉพาะ)

ท่ี /๖๐
เรื่อง ใหราชองครักษเวรและนายตํารวจราชสํานักเวร

ปฏิบัติหนาท่ีเวรประจําพระองค ณ พระตําหนัก จิตรลดารโหฐาน
--------------------------

อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติราชองครักษ พ.ศ.๒๔๘๐ พระราชบัญญัตินายตํารวจ
ราชสํานัก พ.ศ.๒๔๙๕ และ พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๗ จึงใหราชองครักษเวร
และนายตํารวจราชสํานักเวร ปฏิบัติหนาท่ีเวรประจําพระองค ณ พระตําหนัก จิตรลดารโหฐาน ประจําเดือน
ก.พ.๖๐ ตามรายชื่อแนบทายคําสั่งนี้

ท้ังนี้ ใหเดินทางถึง รอ.เวลา ๑๒๓๐ ของวันปฏิบัติหนาท่ี และปฏิบัติหนาท่ีตั้งแตเวลา ๑๔๐๐
ถึงเวลา ๑๔๐๐ ของวันรุงข้ึน หากผูใดไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีเวรดังกลาวได ให สป.,บก.ทท.,ทบ.,ทร.,ทอ.และ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งเปนหนวยตนสังกัดของผูนั้น จัดราชองครักษเวรหรือนายตํารวจราชสํานักเวรผูอ่ืน
ไปปฏิบัติหนาท่ีแทนแลวแจงให รอ.ทราบลวงหนากอนกําหนดเขาเวรไมนอยกวา ๓ วัน โดยประสาน
ทางโทรศัพท หมายเลข ๐ ๒๒๘๓ ๒๓๘๐ – ๒ โทรสาร ๐ ๒๒๘๓ ๒๓๖๙ ให รอ.ทราบกอน

การแตงกาย เครื่องแบบปกติคอแบะและปกติขาว กระบี่ ถุงมือ หมวกทรงหมอตาล (สําหรับ
กระบี่และถุงมือไมตองนําไปเพราะ รอ.ไดจัดเตรียมไวใหแลว) หากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการแตงกาย
หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันปฏิบัติหนาท่ีเวรประจําพระองค รอ.จะแจงใหผูปฏิบัติหนาท่ีทราบโดยตรง

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

ท้ังนี้ ตั้งแต ๑ ก.พ.๖๐
สั่ง   ณ   วันท่ี มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐

พล.ร.อ. ร.น.
(เดชา  บุนนาค)

รอง สรอ.ทําการแทน
สรอ.



บัญชีรายช่ือราชองครักษเวร  และนายตํารวจราชสํานักเวร
ปฏิบัติหนาท่ีเวรประจําพระองค  ณ  พระตําหนัก  จิตรลดารโหฐาน
ประกอบคําสั่ง  รอ.(เฉพาะ) ท่ี /๖๐ ลง ม.ค.๖๐

หนา ๑ ใน ๑๔ หนา

วัน  เดือน  ป ยศ – นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันพุธท่ี
๑ ก.พ.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.ปริญญา  ขุนนาศรี
๒. พล.ต.ชาญณรงค  นาคสวัสดิ์
๓. พล.ต.เกษม  เบญจนิรัติศัย
๔. พล.ต.ธานินท สวุรรณคดี
๕. พ.อ.ภัทรนรินทร  วิจิตรพฤกษ
๖. พ.อ.ประเสริฐ  กิตติรัต
๗. พ.อ.เบญจพล  เดชาติวงศ ณ อยุธยา
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ต.ไชยชนะ  อาทมาท ร.น.
๙. น.อ.ศักดิ์สรร  ตาดทอง ร.น.
๑๐. น.อ.ชวิน  เวียงวิเศษ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.กวินทัต  แสงสุระ
นรว.
๑๒. พ.ต.อ.วัลลพ  จํานงคอาษา

จก.ยก.ทหาร
ผอ.รพ.รร.๖
จก.สก.ทบ.
ผบ.บชร.๔
รอง ลก.สป.
เสธ.มทบ.๔๑
รอง ผบ.ร.๒๑ รอ.

จก.กรง.ฐท.สส.
รอง ผอ.ศกล.พธ.ทร.
รอง ผบ.กทบ.กร.

รอง ผบ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.

รอง ผบก.อคฝ.

วันพฤหัสบดท่ีี
๒ ก.พ.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.ไชยชาญ  ศรีวิเชียร
๒. พล.ต.ดํารงค  ตัณฑะผลิน
๓. พล.ต.สรชัช  กลั่นการดี
๔. พล.ต.กฤษณ  ลัยวิรัตน
๕. พ.อ.บํารุง  สายทอง
๖. พ.อ.ณัฏฐพล  จันทรสอกลิ่น
๗. พ.อ.ภาสกร  ทวีตา
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ท.ปรชีาญ  จามเจริญ ร.น.
๙. น.อ.สมหมาย  สุกกอ ร.น.
๑๐. น.อ.ธํารง  สุพรรณพงศ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. พล.อ.ต.สุรชัย  อํานวยสนิ
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.สัมฤทธิ์  ตงเตา

ผช.หน.ฝสธ.ประจํา รมว.กห.
รอง จก.ขว.ทหาร
ผอ.สนผพ.สม.
รอง หน.สน.ปล.กห.
รอง ผบ.พล.ป.
รอง ผอ.ศวพท.วท.กห.
รอง เสธ.ทภ.๔

หน.สตท.และ ตธน.หนศ.ศท.สูงสุด
เสธ.กฟก.๒ กร.
ผอ.สสท.บก.กร.

ผอ.สนข.ขว.ทอ.

ผบก.น.๘



หนา ๒ ใน ๑๔ หนา

วัน  เดือน  ป ยศ – นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันศุกรท่ี
๓ ก.พ.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.ธีรธวัช  พลสวัสดิ์
๒. พล.ต.เอกพงศ  วงศพรหมเมฆ
๓. พล.ต.สุรเดช  ประเคนรี
๔. พล.ต.ชาญชัย  วานเครือ
๕. พ.อ.ไพฑูรย เปยมจิตต
๖. พ.อ.ปราโมทย  พรหมอินทร
๗. พ.อ.วรเดช  เดชรักษา
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ต.เผาเทพ  ประสานพานิช ร.น.
๙. น.อ.จตุพร  ศุขเฉลิม ร.น.
๑๐. น.อ.ไชยนันท  ชูใหม ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. พล.อ.ต.วินัย  จันทรเปลง
นรว.
๑๒. พ.ต.อ.ภักดี  ปรีชาชน

เสธ.นทพ.
รอง ผบ.ศรภ.
ผบ.บชร.๑
ผบ.มทบ.๒๓
ผบ.รพศ.๔
ผบ.ป.๕
รอง เสธ.พล.ร.๕

ผช.จก.ธน.
รอง จก.กพช.อร.
ผอ.กพ.ฐท.สส.

รอง ผบ.รร.นนก.

ผกก.สภ.ตันหยง จว.นราธิวาส

วันเสารท่ี
๔ ก.พ.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.ธรณิศวร  โรจนสุวรรณ
๒. พล.ต.จรูญ  อําภา
๓. พล.ต.ปณณทัต  กาญจนะวสิต
๔. พล.ต.ประชุม  กรุดสาท
๕. พ.อ.ศรัณย เพชรานนท
๖. พ.อ.กิตติพงศ  ชื่นใจชน
๗. พ.อ.ชูชาติ  อุปสาร
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ท.สรุศักดิ์  เมธยาภา ร.น.
๙. น.อ.บัญชา  บวัรอด ร.น.
๑๐. น.อ.กําจร  เจริญเกียรติ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.กิจติพงษ  จิญหโณภาสกุล
นรว.
๑๒. พ.ต.อ.ดุลเดชา  อาชวะสมิตระกูล

หน.ปสท.กับ กต.สนผ.กห.
ผอ.สปก.ศปร.
ลก.ทบ.
รอง ผบ.นปอ.
รอง ผอ.สนผพ.สม.
ผบ.ร.๑๔
เสธ.มทบ.๒๒

ผบ.ทรภ.๑
รอง จก.สก.ทร.
รอง ลก.ทร.

ผช.ผอ.กพร.สบท.ทหาร

รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย



หนา ๓ ใน ๑๔ หนา

วัน  เดือน  ป ยศ – นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันอาทิตยท่ี
๕ ก.พ.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.ชูชาติ  บัวขาว
๒. พล.ต.ศิรัส  แกวสนธิ
๓. พล.ต.ทวีศักดิ์  วินิจสร
๔. พล.ต.พิสิษฐ  ธีระเดชะชาติ
๕. พ.อ.สราวุธ  เมืองแมะ
๖. พ.อ.ชัยพร  อวยพร
๗. พ.อ.อดุลย  แนบสนิท
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ต.จารึก  สมรรคบุตร ร.น.
๙. น.อ.ชฎิล  นิสสัยพันธุ ร.น.
๑๐. น.อ.ชัยณรงค  บุณยรัตกลิน ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.ดนัย  สินธุชัย
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.กิตติ์รัฐ  พันธุเพ็ชร

จก.ยก.ทบ.
ผอ.สชด.ชด.ทหาร
ผบ.มทบ.๓๕
รอง จก.วท.กห.
รอง ผบ.บชร.๓
ผอ.กอง ศพย.ยศ.ทบ.
รอง เสธ.ทภ.๒

ผทค.ทร.
รอง ผอ.สบส.กพ.ทร.
รอง ผบ.กลน.กร.

ผบ.กรม ตอ.รอ.อย.

รอง จตร.(สบ ๗)

วันจันทรท่ี
๖ ก.พ.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.วรพล  เยี่ยมแสงทอง
๒. พล.ต.พีระ  ฉิมปรี
๓. พล.ต.อรรถ  สิงหัษฐิต
๔. พล.ต.สมคิด  ดีมิตร
๕. พ.อ.ธนศักดิ์  มิตรภานนท
๖. พ.อ.บัญชา  หะรินเดช
๗. พ.อ.พฤกกษ  เอกพันธ
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ต.ชาลี  มนตไตรเวศย ร.น.
๙. น.อ.ศุภชัย  ธนสารสาคร ร.น.
๑๐. น.อ.ทรงฤทธิ์  โพธิ์จินดา ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.ชรภณ  ยิ้มพงษ
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.ชลิต  ปรีชาหาญ

ผบ.วสท.สปท.
รอง จก.ยก.ทบ.
ผบ.มทบ.๒๑๐
ผบ.ศคย.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๒๒
เสธ.สนภ.๑ นทพ.
ผอ.กกพ.สส.ทหาร

รอง ผบ.ทรภ.๑
ผบ.มว.เรือท่ี ๓ กฟก.๒ กร.
ผอ.กศษ.วทร.ยศ.ทร.

รอง ผบ.บน.๒

รอง ผบช.ก.



หนา ๔ ใน ๑๔ หนา

วัน  เดือน  ป ยศ – นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันอังคารท่ี
๗ ก.พ.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.คํารณ  เครือวิชฌยาจารย
๒. พล.ต.ประจิตร  อํ่าพันธุ
๓. พล.ต.นเรศน  วงศสุวรรณ
๔. พล.ต.อิทธิพล  สุวรรณรัฐ
๕. พ.อ.แมนศักดิ์ บุญโพธิ์แกว
๖. พ.อ.พนาเวศ  จันทรังษี
๗. พ.อ.พสุธาร  สมิตานนท
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ต.ธีระพงษ  มูลละ ร.น.
๙. น.อ.พิจิตต  ศรีรุงเรือง ร.น.
๑๐. น.อ.กิตติภูมิ  สืบศาสนา ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.เนาวมรัตน  ประพัฒนทอง
นรว.
๑๒. พล.ต.ท.สมพงษ  ทองวีระประเสริฐ

จก.ชด.ทหาร
ปษ.ทางเทคนิค ทสอ.กห.
ผอ.สปก.ยก.ทหาร
ผบ.มทบ.๑๓
เสธ.บชร.๔
ผบ.ม.๔ รอ.
เสธ.ร.๑๕๒

รอง ผอ.อจปร.อร.
รอง เสธ.ทรภ.๒
รอง ผบ.กรม ป.พล.นย.

รอง ผบ.บน.๑

ผบช.ประจํา สง.ผบ.ตร.

วันพุธท่ี
๘ ก.พ.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.พิจิตร  แกวลี
๒. พล.ต.สมคิด  ทับทิม
๓. พล.ต.ววิัฒนไชย  ศรีมานพ
๔. พล.ต.ธนพล  เปอรุณ
๕. พ.อ.นําพล  คงพันธ
๖. พ.อ.กฤษดา  พงษสามารถ
๗. พ.อ.นันทวัฒน  ทัศนงาม
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ต.รณภพ  กาญจนพันธุ ร.น.
๙. น.อ.วิจิตร  ตันประภา ร.น.
๑๐. น.อ.จรัญ  วทัญู ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.นรุธ  กําเนินนักตะ
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.อิทธิพล  อิทธิสารรณชัย

ปช.ทหาร
ผช.ผอ.สนผ.กห.
ผอ.สตน.ทหาร
รอง หน.สง.ปสท.กับ สมช.ศปสท.สนผ.กห.
รอง ผอ.สทพ.นทพ.
รอง ผบ.บชร.๔
รอง ผบ.รร.การบิน ทบ.

เสธ.ทรภ.๑
รอง ผอ.สพพ.กพ.ทร.
รอง เสธ.กฟก.๑ กร.

รอง ผบ.บน.๔๑

ผบก.ภ.จว.นครปฐม



หนา ๕ ใน ๑๔ หนา

วัน  เดือน  ป ยศ – นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันพฤหัสบดท่ีี
๙ ก.พ.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.วิบูลยพงศ  อินทะพงษ
๒. พล.ต.สมพงษ  แจงจํารัส
๓. พล.ต.อุดมวิทย  อโนวัลย
๔. พล.ต.วิทยา  อรุณเมธี
๕. พ.อ.ถนัดพล  โกศัยเสวี
๖. พ.อ.ชาญณรงค  รัตนาจารย
๗. พ.อ.พิพัฒน  ศรีทองพิมพ
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ต.เชาว  นอยภารา ร.น.
๙. น.อ.วราณัติ  วรรธนผล ร.น.
๑๐. น.อ.มรุเดช  บุญนิตย ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร
นรว.
๑๒. พล.ต.ท.ณัฐธร  เพราะสุนทร

รอง หน.คณะ ฝสธ.ประจําผูบังคับบัญชา
รอง มทภ.๓
ผบ.มทบ.๔๔
รอง มทน.๔
รอง ผบ.พล.ม.๑
รอง ผอ.ศพปน.พท.ศอพท.
รอง ผบ.ร.๑๗

รอง จก.พธ.ทร.
รอง จก.อล.ทร.
ผบ.มว.เรือท่ี ๑ กลน.กร.

ผบ.บน.๖

ผบช.สตม.

วันศุกรท่ี
๑๐ ก.พ.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.สุพจน  ธํามรงครัตน
๒. พล.ต.วลัลภ  แดงใหญ
๓. พล.ต.ธิตชิัย  เทียนทอง
๔. พล.ต.อุกฤษฎ  บุญตานนท
๕. พ.อ.วรภพ  ถาวรแกว
๖. พ.อ.คณเดช  พงศบางโพธิ์
๗. พ.อ.สืบสกุล  บัวระวงศ
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ต.สุรพงษ  เผือกนอย ร.น.
๙. น.อ.มานพ  สุรรัตน ร.น.
๑๐. น.อ.นันทวุฒิ  นอยมี ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.พรประเสริฐ  ผานภพ
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.ทรงเกียรติ  วาทะกุล

ผช.หน.ฝสธ.ผบ.ทสส.
รอง จก.ยศ.ทบ.
ผอ.สวฝ.ยก.ทหาร
ผอ.สนผ.ยก.ทบ.
รอง ผบ.รร.รด.ศสร.
รอง ผบ.มทบ.๓๔
รอง ผบ.มทบ.๓๓

รอง เสธ.กร.
เสธ.กทบ.กร.
ผอ.กวป.สพพ.กพ.ทร.

รอง ผบ.บน.๕

รอง ผบช.ภ.๙



หนา ๖ ใน ๑๔ หนา

วัน  เดือน  ป ยศ – นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันเสารท่ี
๑๑ ก.พ.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.ศักดา  แสงสนิท
๒. พล.ต.กิตติศักดิ์  บุญสุข
๓. พล.ต.สมควร สาคร
๔. พล.ต.สมศักดิ์  ทรัพยอนันต
๕. พ.อ.ไพรุจน  คําชุม
๖. พ.อ.ทวีศักดิ์  วงศทวีทรัพย
๗. พ.อ.สมดุลย เอ่ียมเอก
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ต.บัณฑิตย  จันทโรจวงศ ร.น.
๙. น.อ.ปกครอง  มนธาตุผลิน ร.น.
๑๐. น.อ.อมรศักดิ์  ปทมปราณี ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.พรเดชน  คงปน
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.อุดม  พรหมสุรินทร

หน.ฝสธ.รอง ผบ.ทสส.
รอง ผอ.สพร.กห.
ผอ.สน.บก.บก.ทท.
จก.ขส.ทบ.
รอง ผอ.สนผ.ยก.ทบ.
รอง ผบ.พล.พัฒนา ๓
รอง ผบ.มทบ.๔๖

รอง ผบ.รร.นร.
รอง เสธ.รร.นร.
ผบ.ร.ล.กระบุรี มว.เรือท่ี ๒ กฟก.๒ กร.

รอง ผอ.กคซ.สกบ.กบ.ทอ.

ผบก.ศฝร.ภ.๕

วันอาทิตยท่ี
๑๒ ก.พ.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.ศักดา  เปรุนาวิน
๒. พล.ต.ชาญชลิต  พนมสารนรินทร
๓. พล.ต.รภิต  ประทุมชัย
๔. พล.ต.วิทยา  พวงพันธุงาม
๕. พ.อ.ภพอนันฒ  เหลืองภาณุวัฒน
๖. พ.อ.โกศล  กิจกุลธนันต
๗. พ.อ.ทัศอรัญ  กฤษณานนท
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ต.เจริญพล  คุมราษี ร.น.
๙. น.อ.จิรพล  วองวิทย ร.น.
๑๐. น.อ.อมรเทพ  บุญยงค
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.วิมล  ทูลพุทธา
นรว.
๑๒. พล.ต.ท.พรหมธร  ภาคอัต

มทน.๒
รอง จก.สพ.ทบ.
ผอ.สกกห.สม.
ผช.จก.ธน.
รอง ผบ.มทบ.๑๔
ผอ.กยก.นทพ.
เสธ.ศปภอ.ทบ.

รอง ผบ.ทรภ.๓
รอง ผบ.กฝร.
ผอ.กกล.กบ.ทร.

รอง ผอ.กกศ.รร.การบิน

ผูชวย ผบ.ตร.



หนา ๗ ใน ๑๔ หนา

วัน  เดือน  ป ยศ – นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันจันทรท่ี
๑๓ ก.พ.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.อนุชิต  อินทรทัต
๒. พล.ต.อุดมศักดิ์  บัวพรหมมาตร
๓. พล.ต.สุรัต  แสงสวางดํารง
๔. พล.ต.อภิศักดิ์  สมบัติเจริญนนท
๕. พ.อ.เกรียงไกร  ปราสาฑสุวรรณ
๖. พ.อ.มนัส  จันดี
๗. พ.อ.สุรพล  เอ้ียวสุวรรณ
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ต.กิตติพงศ  รุมาคม ร.น.
๙. น.อ.ปนต  สุขนิจรัญ ร.น.
๑๐. น.อ.กรัณย  กลิ่นบัวแกว ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.อรรถพล  ปานมงคล
นรว.
๑๒. พ.ต.อ.กฤติกร  ฉิมมวง

จก.กง.กห.
รอง ผบ.นสศ.
ผอ.ศพย.ยศ.ทบ.
ผอ.ศศย.สปท.
รอง ผอ.สผพ.กพ.ทบ.
รอง เสธ.ทภ.๑
รอง ผบ.บชร.๑

รอง จก.อร.
รอง ผอ.ศบพ.พธ.ทร.
เสธ.กตอ.กร.

รอง ผบ.บน.๕๖

รอง ผบก.บ.ตร.

วันอังคารท่ี
๑๔ ก.พ.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.พินิจ  ฉัตรเสถียรพงศ
๒. พล.ต.วิทยา  วรรคาวิสันต
๓. พล.ต.เกษมสุข  ตาคํา
๔. พล.ต.อัครเดช  บุญเทียม
๕. พ.อ.วุฒิไกร  คลายทอง
๖. พ.อ.ปฏิกรณ  เอ่ียมละออ
๗. พ.อ.จิรวุฒิ  อัมพุนันทน
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ต.อุดม  ประตาทะยัง ร.น.
๙. น.อ.อดิเรก  พัฒนมงคล ร.น.
๑๐. น.อ.ธวัชชัย  มวงคํา ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.เจริญ  วัฒนศรีมงคล
นรว.
๑๒. พ.ต.อ.พิภบ  พัชรลภัส

หน.ฝสธ.ประจํา รอง ปล.กห.
ผบ.มทบ.๓๘
ผบ.มทบ.๓๓
ผบ.มทบ.๒๕
รอง เสธ.นรด.
รอง ผบ.มทบ.๒๑
รอง ผบ.ร.๑๑ รอ.

รอง จก.ขว.ทหาร
รอง ผอ.สปก.ยก.ทร.
รอง ผบ.กฝร.

รอง ผบ.บน.๗

ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.สง.นรป.



หนา ๘ ใน ๑๔ หนา

วัน  เดือน  ป ยศ – นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันพุธท่ี
๑๕ ก.พ.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.นภนต  สรางสมวงษ
๒. พล.ต.นพพงศ  ไพนุพงศ
๓. พล.ต.อนุชา  ยันตรปกรณ
๔. พล.ต.วุฒชิัย  นาควานิช
๕. พ.อ.สุชาติ  เวบานแพว
๖. พ.อ.ทิม  เรือนโต
๗. พ.อ.ภูมิพัฒน  บุญเรืองขาว
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ท.ศักดิ์สิทธิ์  ยังวิจิตร ร.น.
๙. น.อ.ศุภสิทธิ์  บูรณะโอสถ ร.น.
๑๐. น.อ.กอเกียรติ  บุญปก ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.เพชร  ธรรมวิญญา
นรว.
๑๒. พล.ต.ท.รฐัพงษ  ยิ้มใหญ

ผบ.ศอว.ศอพท.
ผช.ผอ.สนผ.กห.
รอง เสธ.นทพ.
ผบ.พล.ร.๙
รอง ผอ.สทพ.นทพ.
ผอ.กขว.ทน.๔
ผบ.กรม ทพ.๔๔

จก.พธ.ทร.
ผอ.กพ.ทร.
รอง ผบ.มว.เรือท่ี ๑ กดน.กร.

รอง ผบ.บน.๒๑

จตร.(สบ ๘)

วันพฤหัสบดท่ีี
๑๖ ก.พ.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.ชนินทร  โตเลี้ยง
๒. พล.ต.สุพจน  บูรณจารี
๓. พล.ต.เลิศฤทธิ์  ชองวารินทร
๔. พล.ต.ยุทธชัย  เทียรทอง
๕. พ.อ.รชต  วงษอารีย
๖. พ.อ.จิราวัฒน  จุฬากุล
๗. พ.อ.พัฒนา  พันธุมงคล
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ต.อนุชาติ  อินทรเสน ร.น.
๙. น.อ.สมบัติ  จูถนอม ร.น.
๑๐. น.อ.อรรถสิทธิ์  วงศไพบูลย ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.สมัญญา  วิยะกัน
นรว.
๑๒. พ.ต.อ.วราพงษ  ประเศรษโฐ

จก.ยบ.ทหาร
ผบ.มทบ.๓๖
ผอ.สวส.สนผ.กห.
ผบ.มทบ.๑๔
รอง จก.สห.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๓๓
หน.สปข.ขว.ทบ.

ผอ.สนผ.กบ.ทร.
ผอ.กรย.ขส.ทร.
ผช.ผอ.กนผ.สวฝ.ยก.ทหาร

รอง เสธ.สอ.ทอ.

รอง ผบก.อคฝ.



หนา ๙ ใน ๑๔ หนา

วัน  เดือน  ป ยศ – นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันศุกรท่ี
๑๗ ก.พ.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.ศิรศักดิ์  ยุทธประเวศน
๒. พล.ต.วินัย  คําชุม
๓. พล.ต.ยศ  ชุมสาย ณ อยุธยา
๔. พล.ต.ภาณุวัฒน  เหนียวแนน
๕. พ.อ.สมชาย  ครรภาฉาย
๖. พ.อ.ยุทธพร  สุบรรณภาส
๗. พ.อ.ศตวรรษ  อินทรกง
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ต.สันติ  เปาอินทร ร.น.
๙. น.อ.จิรศักดิ์  พูอนันต ร.น.
๑๐. น.อ.อนันท  อูประเสริฐ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. พล.อ.ท.สุรพันธ  สวุรรณทัต
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.พิทยา  เศรษฐพันธุ

จก.วท.กห.
ผช.หน.ฝสธ.ประจํา รอง ปล.กห.
รอง จก.ทสอ.กห.
เสธ.ทน.๓
รอง ผบ.มทบ.๒๓
รอง ลก.ทบ.
รอง ผอ.กยก.ทน.๑

รอง ผบ.รร.นร.
เสธ.กปก.ทรภ.๒
รอง ผอ.กยก.สปก.ยก.ทร.

จก.ทสส.ทอ.

ผบก.ถปภ.สง.นรป.

วันเสารท่ี
๑๘ ก.พ.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.พิเชฏฐ  แยมแกว
๒. พล.ต.สุริศร  สุขชุม
๓. พล.ต.รุจน  ออนนอมพันธุ
๔. พล.ต.พรเทพ  วัชรวิสุทธิ์
๕. พ.อ.เดชาธร  สุขแสง
๖. พ.อ.ประกาศ  เพยาวนอย
๗. พ.อ.ธีระ  ผดุงสุนทร
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ท.ภาณุ  บุณยะวิโรจ ร.น.
๙. น.อ.พิชิต  วาดวารี ร.น.
๑๐. น.อ.เกียรติกูล  สุวรรณ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.ไพสิษฐ  เชื้อเพ็ชร
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.วิสารท  สมปราชญ

จก.สส.ทหาร
รอง ผบ.นรด.
รอง จก.กบ.ทบ.
เสธ.ยศ.ทบ.
รอง ผอ.สนผ.ยก.ทบ.
เสธ.ขส.ทบ.
เสธ.มทบ.๓๓

เสธ.กร.
รอง ผบ.ศฝ.นย.
ผบ.มว.เรือท่ี ๒ กตอ.กร.

รอง เสธ.คปอ.

รอง ผบช.สพฐ.



หนา ๑๐ ใน ๑๔ หนา

วัน  เดือน  ป ยศ – นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันอาทิตยท่ี
๑๙ ก.พ.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.นเรศรักษ  ฐิตะฐาน
๒. พล.ต.กิตติศักดิ์  แมนเหมือน
๓. พล.ต.พหล  แกวพรรณนา
๔. พล.ต.วันชาติ  ผลไพบูลย
๕. พ.อ.พงษศักดิ์  หม่ืนกลาหาญ
๖. พ.อ.เวชยันต  แวนไธสงค
๗. พ.อ.จรูญ  จตุรงค
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ต.บุญเรือง  หอมขจร ร.น.
๙. น.อ.ศุภพัฒพงษ  สุนสะธรรม ร.น.
๑๐. น.อ.ชัยรัตน  เพ็งคง ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. พล.อ.ต.ชวาลา  ราชวงศ
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.สมนึก  นอยคง

จก.ทสอ.กห.
ผบ.มทบ.๓๒
ผอ.สวม.วปอ.สปท.
ผช.หน.ฝสธ.ประจําผูบังคับบัญชา
ผอ.กอง ยก.ทบ.
เสธ.มทบ.๑๕
รอง ผบ.ร.๑๕

ผอ.สวพ.ทร.
รอง จก.ขส.ทร.
หก.กฐบ.สนน.กบร.กร.

ผอ.สนผ.ทสส.ทอ.

ผบก.น.๓

วันจันทรท่ี
๒๐ ก.พ.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.กฤษณโยธิน  ศศิพัฒนวงษ
๒. พล.ต.สัณณชัย  ทองขวัญ
๓. พล.ต.พิรัติ  บรรจงเขียน
๔. พล.ต.ชาตรี  กาญจนประโชติ
๕. พ.อ.ประกาศิต  อรดี
๖. พ.อ.เชาวลิต พบจันอัด
๗. พ.อ.กําชัย  กุศลทรามาส
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ต.นภดล สําราญ ร.น.
๙. น.อ.กิติพงษ  เรืองเดช ร.น.
๑๐. น.อ.ชานินท  ศรียาภัย ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.ไกรสิงห  แกนการ
นรว.
๑๒. พ.ต.อ.ทวีวัชต  ศรีธวัชพงศ

ผช.หน.ฝสธ.ประจํา รมว.กห.
รอง ผบ.ศอว.ศอพท.
เสธ.สส.
ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร
รอง ผบ.มทบ.๒๓
ผบ.นพค.๒๒ สนภ.๒ นทพ.
ผบ.ช.พัน.๖๐๒

จก.ชย.ทร.
รอง จก.กรง.ฐท.สส.
ผบ.ร.ล.ตากสิน มว.เรือท่ี ๓ กฟก.๒ กร.

รอง ผบ.ดม.

รอง ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ



หนา ๑๑ ใน ๑๔ หนา

วัน  เดือน  ป ยศ – นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันอังคารท่ี
๒๑ ก.พ.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.นครา  สุขประเสริฐ
๒. พล.ต.วิทยา  ขันธอุบล
๓. พล.ต.ชนาวุธ  บุตรกินรี
๔. พล.ต.วชิัย  ชูเชิด
๕. พ.อ.เทอดศักดิ์  งามสนอง
๖. พ.อ.ดิฐพงษ  เจริญวงศ
๗. พ.อ.กุลพัชร  จึงประวัติ
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ท.จรินทร  บุญเหมาะ ร.น.
๙. น.อ.ณพ  พรรณเชษฐ ร.น.
๑๐. น.อ.เกียรพงศ  ศรีโสภา ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. พล.อ.ต.กระมล  ทองประมูล
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.พัฒนวุธ  อังคะนาวิน

รอง ผบ.นทพ.
รอง จก.กร.ทหาร
ผอ.สฝศ.ยก.ทบ.
ผอ.สนข.ขว.ทหาร
รอง ผบ.พล.ร.๔
รอง ผบ.มทบ.๑๒
รอง ผอ.กอง กช.

จก.อศ.
รอง ผอ.สงป.สปช.ทร.
รอง ผอ.ศทส.สส.ทหาร

เสธ.วสท.สปท.

รอง ผบช.ศชต.

วันพุธท่ี
๒๒ ก.พ.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.เนรมิตร  มณีนุตร
๒. พล.ต.พัฒนา  คุมเปลี่ยน
๓. พล.ต.ธนะศักดิ์  ชื่นอ่ิม
๔. พล.ต.ชิติพัทธ  บุญชวย
๕. พ.อ.ธิรา  แดหวา
๖. พ.อ.สมชาย  ทาวงศมา
๗. พ.อ.บรรยง  ทองนวม
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ต.เคารพ  แหลมคม ร.น.
๙. น.อ.วโิรจน  นิลพงษ ร.น.
๑๐. น.อ.สุขสวสัดิ์  สบายใจ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. พล.อ.ต.นภาพล อาชวาคม
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.กิตติกร  บุญสม

รอง ผอ.ศอพท.
รอง จก.ยบ.ทหาร
จก.สห.ทบ.
หน.ศอปข.สนผ.กห.
รอง ผบ.พล.ร.๕
เสธ.มทบ.๓๔
ผบ.ร.๙

ผอ.สํานักบริหารและสิทธิกําลังพล กพ.ทร.
รอง ผอ.อธบ.อร.
รอง เสธ.ยศ.ทร.

ผอ.สพร.ทอ.

ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก



หนา ๑๒ ใน ๑๔ หนา

วัน  เดือน  ป ยศ – นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันพฤหัสบดท่ีี
๒๓ ก.พ.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.คุณวฒุิ  หมอแกว
๒. พล.ต.สุริยา  เปยมศิริ
๓. พล.ต.ทิฆัมพร  ชุลีลัง
๔. พล.ต.วรวิช  มลาสานต
๕. พ.อ.จีรัชญ  บุญชญา
๖. พ.อ.บดีศร  จิตตบุญเหลือ
๗. พ.อ.ชลัช  ศรีวิเชียร
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ท.เอกศักดิ์  ทุกขสูญ ร.น.
๙. น.อ.อารยะ  สิงหเสมานนท ร.น.
๑๐. น.อ.อนุวัตร  เข็มราช ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.กิต  ชัยสวัสดิ์
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.สุรพล  วิรัตนโยสินทร

มทน.๔
รอง ผอ.สพร.กห.
ผอ.สอซ.สนผ.กห.
เสธ.ศอพท.
รอง ผบ.พล.พัฒนา ๔
ผบ.นพค.๕๒ สนภ.๕ นทพ.
ผบ.กรม ทพ.๔๗

หน.ฝสธ.ประจํา รอง ปล.กห.
ผอ.กฝป.กฝร.
ผอ.กสม.สบส.กพ.ทร.

หก.กสป.รร.นนก.

รอง ผบช.ภ.๒

วันศุกรท่ี
๒๔ ก.พ.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.พิษณุ  บุญรักษา
๒. พล.ต.อภิชาติ  ชามาตย
๓. พล.ต.บัณฑิต  สุวัฑฒน
๔. พล.ต.คัมภีร  พงษวิชัย
๕. พ.อ.นพดล  พรหมแพทย
๖. พ.อ.นรินทร  ชุมกมล
๗. พ.อ.ไพศาล  หนูสังข
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ต.กําจาย  ปองเงิน ร.น.
๙. น.อ.ปรีชา  สมสุขเจริญ ร.น.
๑๐. น.อ.กฤษณ  พิมมานนท ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.เกษียร  เปาอินทร
นรว.
๑๒. พ.ต.อ.เฉลิมเกียรติ์  อมรากระสินธุ

จก.พธ.ทบ.
รอง เสธ.สปท.
เสธ.นปอ.
ผอ.สบท.สปช.ทหาร
รอง ผบ.พล.ป.
ผบ.ศปภอ.ทบ.๓
รอง ผบ.พล.ร.๑๕

รอง จก.อร.
รอง ผอ.ศสด.อศ.
รอง ผบ.รร.ตท.สปท.

รอง เสธ.ชอ.

รอง ผบก.น.๗



หนา ๑๓ ใน ๑๔ หนา

วัน  เดือน  ป ยศ – นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันเสารท่ี
๒๕ ก.พ.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.ธิวา  เพ็ญเขตกรณ
๒. พล.ต.ไพบลูย  วรวรรณปรชีา
๓. พล.ต.นุชิต  ศรีบุญสง
๔. พล.ต.ทวีศักดิ์  บุญรักชาติ
๕. พ.อ.ณพล  นิ่มนวล
๖. พ.อ.เพชรนรินทร  โชติพินิจ
๗. พ.อ.นรภัทร  วิจิตรานุช
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ต.สุรพงศ  เจริญวัฒนสุข ร.น.
๙. น.อ.วธินรัชต  คชเสนี ร.น.
๑๐. น.อ.อาทร ชะระภิญโญ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.ประกรณพัธณ  ปญญวัฒนะ
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.ชาติชาย  เอ่ียมแสง

จก.ขว.ทหาร
รอง จก.พท.ศอพท.
ผอ.สนย.สนผ.กห.
รอง เสธ.สปท.
รอง ผบ.ศคย.ทบ.
เสธ.มทบ.๑๖
รอง ผอ.กอง ขว.ทบ.

ผอ.สสร.กบ.ทหาร
รอง ผบ.ฐท.กท.
ผอ.กบ.บก.ทรภ.๑

รอง ผอ.สตน.ทอ.

รอง ผบช.ภ.๓

วันอาทิตยท่ี
๒๖ ก.พ.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.ชัยพฤกษ  อัยยะภาคย
๒. พล.ต.วโิรจน  วิจิตรโท
๓. พล.ต.หทัยเทพ  กีรติอังกูร
๔. พล.ต.เภา  โพธิ์เงิน
๕. พ.อ.ภาณุพงศ  สุวัณณุสส
๖. พ.อ.วิเชียร  แข็งขัน
๗. พ.อ.สุวัฒน  เฉลิมเกียรติ
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ต.พัฒนะ  พิบูลทิพย ร.น.
๙. น.อ.อุทัย  ชีวะสุทธิ ร.น.
๑๐. น.อ.ธงชัย  ถามะพันธ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.ฉัตรชัย สุมามาลย
นรว.
๑๒. พล.ต.ท.เทพ  อมรโสภิต

จก.กร.ทหาร
รอง ผบ.นรด.
ผบ.มทบ.๑๙
ผบ.บชร.๒
รอง ผบ.รร.ชท.สปท.
รอง ผอ.สบง.สปช.ทบ.
รอง ผบ.ม.๒

รอง จก.พธ.ทร.
ผอ.กกพศ.ฐท.สส.
ผบ.กขส.ฐท.สส.

รอง เสธ.ศอพท.

ผบช.ตชด.



หนา ๑๔ ใน ๑๔ หนา

วัน  เดือน  ป ยศ – นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันจันทรท่ี
๒๗ ก.พ.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.กฤษฎิ์  ยิ้มสู
๒. พล.ต.มณฑล  ปราการสมุทร
๓. พล.ต.ขจรฤทธิ์  นิลกําแหง
๔. พล.ต.สาธิต  ศรีสุวรรณ
๕. พ.อ.นพดล  ศรีจันทรสุข
๖. พ.อ.ปรีชา  จึงม่ันคง
๗. พ.อ.เกรียงศักดิ์  วัฒนเกริก
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ต.บวร  มัทวานุกูล ร.น.
๙. น.อ.สุวจั  ดอนสกุล ร.น.
๑๐. น.อ.สามารถ ศรีมวง ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.เลอสรวง  รอดเดช
นรว.
๑๒. พ.ต.อ.นันทวุฒิ  สวุรรณละออง

จก.ผท.ทหาร
รอง จก.สส.
ผอ.สจว.สปท.
ผบ.มทบ.๓๔
รอง ผบ.ศอ.สพ.ทบ.
ผบ.ม.๗
รอง เสธ.มทบ.๔๖

เสธ.รร.นร.
ผอ.ยก.ฐท.สส.
รอง ผบ.กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.

เสธ.ชย.ทอ.

รอง ผกก.สส.ภ.๒

วันอังคารท่ี
๒๘ ก.พ.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.อนุศักดิ์  เผานาค
๒. พล.ต.มโน  นชุเกษม
๓. พล.ต.พิบูลย  มณีโชติ
๔. พล.ต.ธวัชชัย  มาชมสมบูรณ
๕. พ.อ.ปรีดา  บุตรราช
๖. พ.อ.ณรงคชัย  ศิริวังไชย
๗. พ.อ.พูลลาภ  ยะตินันท
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ต.เอกราช  พรหมลัมภัก ร.น.
๙. น.อ.อวิหงิส  จันทสิงห ร.น.
๑๐. น.อ.พิสุทธิ์ศักดิ์  ศรีชุมพล ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. พล.อ.ต.สุรพล  เถาปฐม
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.สมชาย  นิตยบวรกุล

จร.ทหาร
รอง จก.ทสอ.กห.
รอง ผบ.นสศ.
ผบ.ศอ.สพ.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๒๕
รอง ผอ.ศฝษ.สทพ.นทพ.
รอง ผบ.ศคย.ทบ.

ผบ.สอ.รฝ.
รอง ผอ.ศซส.สพ.ทร.
รอง ผอ.กวสธ.ฝวก.ยศ.ทร.

รอง ผอ.ศวอ.ทอ.

รอง ผบช.กมค.

ตรวจถูกตอง

พ.อ.

(ณัฐพงศ ภูริปรีชา)
ผอ.กลาง.สนผ.รอ.

ม.ค.๖๐


