
คําสั่งกรมราชองครักษ
(เฉพาะ)

ท่ี ๘๙ /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
มี.ค.๖๐ ตามรายชื่อแนบทายคําสั่งนี้

ท้ังนี้ ใหเดินทางถึง รอ.เวลา ๑๒๓๐ ของวันปฏิบัติหนาท่ี และปฏิบัติหนาท่ีตั้งแตเวลา
๑๔๐๐ ถึงเวลา ๑๔๐๐ ของวันรุงข้ึน หากผูใดไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีเวรดังกลาวได ให สป.,บก.ทท.
,ทบ.,ทร.,ทอ.และ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งเปนหนวยตนสังกัดของผูนั้น จัดราชองครักษเวรหรือ
นายตํารวจราชสํานักเวรผูอ่ืนไปปฏิบัติหนาท่ีแทนแลวแจงให รอ.ทราบลวงหนากอนกําหนดเขาเวรไมนอย
กวา ๓ วัน โดยประสานทางโทรศัพท หมายเลข ๐ ๒๒๘๓ ๒๓๘๐ – ๒ โทรสาร ๐ ๒๒๘๓ ๒๓๖๙ ให รอ.
ทราบกอน

การแตงกาย เครื่องแบบปกติคอแบะและปกติขาว กระบี่ ถุงมือ หมวกทรงหมอตาล
(สําหรับกระบี่และถุงมือไมตองนําไปเพราะ รอ.ไดจัดเตรียมไวใหแลว) หากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการแตง
กายหรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันปฏิบัติหนาท่ีเวรประจําพระองค รอ.จะแจงใหผูปฏิบัติหนาท่ีทราบโดยตรง
อนึ่ ง ในการเดินทางไปปฏิบัติหนา ท่ี ใหแตงเครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว หมวกทรงหมอตาล
(ทร.ใชอินทรธนูแข็ง และ ทอ.ใชอินทรธนูออน)

ท้ังนี้ ตั้งแต ๑ มี.ค.๖๐
สั่ง   ณ   วันท่ี กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๐

พล.ร.อ. ร.น.
(วีระศักดิ์  ออกกังวาล)

รอง สรอ.



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

หนา ๑ ใน ๑๖ หนา
วัน  เดือน  ป ยศ – นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันพุธท่ี
๑ มี.ค.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.กิติกร  ธรรมนิยาย
๒. พล.ท.วรวิทย  วรรธนะศักดิ์
๓. พล.ต.อภิรมย  จินตเกษกรรม
๔. พล.ต.วชัระ นิตยสุทธิ์
๕. พ.อ.ศาสตรา  ศรีเพ็ญ
๖. พ.อ.ศิระวุธ  วะน้ําคาง
๗. พ.อ.สมัคร  เอ็นดู
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ต.มงคล  สุคนธเคหา ร.น.
๙. พล.ร.ต.ชนินทร  ผดุงเกียรติ ร.น.
๑๐. น.อ.เกรียงไกร  ศุภมานพ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. พล.อ.ต.อัมพร  ทองถม
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.กฤติกร บุญสม

หน.ฝสธ.ประจํา ปล.กห.
ผทค.พิเศษ ทบ.
จก.กง.ทหาร
เสธ.นรด.
เสธ.พล.ร.๑๑
รอง ผบ.มทบ.๑๖
เสธ.สนภ.๒ นทพ.

รอง จก.สพ.ทร.
ผบ.กยพ.กร.
นายทหารปฏิบัติการประจํา กพ.ทร.

ผชก.ทอ.

ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก

วันพฤหัสบดีท่ี ๒
มี.ค.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.ชุมพล  เปยมสมบูรณ
๒. พล.ต.วสุ  เจียมสุข
๓. พล.ต.วิฑูรย  ศิริปกมานนท
๔. พ.อ.ธานี  วาศภูติ
๕. พ.อ.สรชัช  สุทธิสนธิ์
๖. พ.อ.ศิวดล  นนทชัยวัฒน
๗. พ.อ.กิตติ  ประพิตรไพศาล
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ท.นพดล  เรืองสมัย ร.น.
๙. พล.ร.ต.วิทยา  ละออจันทร ร.น.
๑๐. น.อ.จรงศักดิ์  แยมบาน ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. พล.อ.ต.เกรียงศักดิ์  โชคชินพัฒน
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.จริพัฒน  ภูมิจิตร

จก.พบ.
ผทค.ทบ.
ผบ.มทบ.๒๑
รอง เสธ.นปอ.
รอง ผบ.พล.ร.๖
เสธ.สน.บก.บก.ทท.
ผบ.ร.๑๒ พัน.๓ รอ.

ผทค.พิเศษ ทร.
ผอ.อรม.อร.
ผบ.กรม สน.พล.นย.

ผทค.ทอ.

รอง ผบช.น.



หนา ๒ ใน ๑๖ หนา

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

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.กฤษณ  รัมมนต
๒. พล.ท.อาวุธ  เอมวงศ
๓. พล.ต.กิติ  นิมิหุต
๔. พล.ต.สุรสหี  ครุธเวโช
๕. พ.อ.เกษม  วังสุนทร
๖. พ.อ.ศราวรรธน  รุมรัตนะ
๗. พ.อ.ชลิต  บรรจงปรุ
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ท.ปญญา  เล็กบัว ร.น.
๙. พล.ร.ต.อรรถพร  บรมสุข ร.น.
๑๐. น.อ.คมสัน  สอนสุภาพ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. พล.อ.ท.สกันต  สอนหลกัทรัพย
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.องอาจ  ชุณหะนันทน

ปษ.สปท.
จก.สพ.ทบ.
ผช.ผอ.สงป.กห.
จก.สบ.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๓๒
ผอ.กคบ.ศทส.สส.ทหาร
ผบ.ป.๖

รอง ผบ.กร.
รอง จก.กพ.ทร.
ประจํา นย.

ผทค.พิเศษ ทอ.

ผบก.สสน.ตชด.

วันเสารท่ี
๔ มี.ค.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.ยุทธนาสินธุ  ศรีนุรัตนเดชา
๒. พล.ท.วสันต  รัญเสวะ
๓. พล.ต.ปริยารณ  มัชฌิมวงศ
๔. พล.ต.เยี่ยมชัย  บุตรดาวงษ
๕. พ.อ.พีรพงศ  ไวกาสี
๖. พ.อ.นิธิศ  เปลี่ยนปาน
๗. พ.อ.สมคิด  คงแข็ง
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ต.ทินกร  ตัณฑากาศ ร.น.
๙. พล.ร.ต.พรอมสรรพ วุฑฒกนก ร.น.
๑๐. น.อ.เกียรติ์ชาย  นาคสุขไพบูลย ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.อํานวย  สมวงศ
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.ชยพล  ฉัตรชัยเดช

ปษ.สปท.
ผทค.พิเศษ สป.
ผบ.มทบ.๔๓
ผทค.ทบ.
รอง ผบ.รร.สธ.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๑๑
ผบ.กรม ทพ.๔๒

รอง จก.อร.
จก.วศ.ทร.
นายทหารปฏิบัติการประจํา กพ.ทร.

รอง เสธ.ยศ.ทอ.

ผบก.ส.๔



หนา ๓ ใน ๑๖ หนา

วัน  เดือน  ป ยศ – นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันอาทิตยท่ี
๕ มี.ค.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.กฤษฎา  อารีรัชชกุล
๒. พล.ท.โกญจนาท  ศุกระเศรณี
๓. พล.ต.ศักดา  วรรณโภคา
๔. พล.ต.จะนะ  ปรีชา
๕. พ.อ.มณฑล  บุญไทย
๖. พ.อ.เทอดศักดิ์  ดําขํา
๗. พ.อ.ชัยฤทธิ์  วันนู
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ต.สุพจน ภูระหงษ ร.น.
๙. พล.ร.ต.โฆสิต  เจียมศุภกิตต ร.น.
๑๐. น.อ.ชนก  สนทราพรพล ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.ธาดา  เค่ียมทองคํา
นรว.
๑๒. พ.ต.อ.กิตภัท  เพ็งรุง

รอง ผบ.ทสส.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผบ.รร.นส.ทบ.
เสธ.ทภ.๔
รอง ผบ.ศป.
รอง ผอ.สวส.ขว.ทบ.
ผบ.พัน.ปสอ.สส.ทหาร

ผบ.วทร.ยศ.ทร.
ผบ.กฟก.๑ กร.
ผบ.กอง รปภ.ฐท.กท.กรม รปภ.นย.

รอง จก.กง.ทอ.

รอง ผบก.น.๓

วันจันทรท่ี
๖ มี.ค.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.รัตนชัย  สุวรรณเทศ
๒. พล.ต.สุพจน  มาลานิยม
๓. พล.ต.สิรรุจน  สกุลณะมรรคา
๔. พ.อ.สนอง  แนงอนงค
๕. พ.อ.ชาติชาย  นาวแสง
๖. พ.อ.สันติ  สุขปอม
๗. พ.อ.รนกร  มุงหมาย
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ท.ไชยณรงค  ขาววิเศษ ร.น.
๙. พล.ร.ต.สุรวิทย  อาษานอก ร.น.
๑๐. น.อ.สุริยา  ภักดีเสนา ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.อนุวัฒน  เพ็ชรพงศ
นรว.
๑๒. พล.ต.ท.เติมพงษ  สิทธิประเสริฐ

ปษ.สปท.
รอง ผบ.ศตก.
ผทค.ทบ.
เสธ.ศคย.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๑๙
เสธ.พล.ร.๗
อจ.หน.รร.ร.ศม.

หน.ฝสธ.ประจํา รอง ผบ.ทสส.
ผอ.สตน.ทร.
ผบ.กองบิน ๑ กบร.กร.

รอง เสธ.สอ.ทอ.

จตร.



หนา ๔ ใน ๑๖ หนา

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

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.ชาตอุดม  ติตถะสิริ
๒. พล.ท.สาโรช  เขียวขจี
๓. พล.ต.วโิรจน  ศิลาอาสน
๔. พล.ต.วันชัย  ชัยประภา
๕. พ.อ.รณกร  ปานกุล
๖. พ.อ.สุรพงษ  ปาละวัธนะกุล
๗. พ.อ.ปรมินทร  ทวีสุข
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ท.พฤหัส  รัชฎา ร.น.
๙. พล.ร.ต.สมารมภ  ชั้นสุวรรณ ร.น.
๑๐. น.อ.อนุวัต  ดาผิวดี ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.สุพจจารณ  ธรรมวาทะเสรี
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.ถนอม  มะลิทอง

รอง ปล.กห.
ผอ.ศพม.
จก.วศ.ทบ.
ผช.ผบ.ศรภ.
รอง เสธ.ทน.๒
รอง ผบ.บชร.๑
ผอ.กอง นรด.

ผทค.พิเศษ ทร.
จก.กพช.อร.
ผบ.กรม สอ.๒ สอ.รฝ.

รอง ผอ.สนผ.ยก.ทอ.

รอง ผบช.รร.นรต.

วันพุธท่ี
๘ มี.ค.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.กฤษฏิวุฒิ  อัตรผดุง
๒. พล.ต.วลัลภ  ฐิติกุล
๓. พล.ต.หัสฎี  วงศอิศเรศ
๔. พ.อ.อํานาจ  นาคศรี
๕. พ.อ.กอบกิจ  ชูประสิทธิ์
๖. พ.อ.เสกสรรค  โพทิพยวงศ
๗. พ.อ.เพ่ิมศักดิ์  ขุนโขลน
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ท.ม่ิง  อ่ิมวิทยา ร.น.
๙. พล.ร.ต.เธียรศิริ  มนตไตรเวศย ร.น.
๑๐. น.อ.ไวพจน  วีระประเสริฐ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.อราม  สกุลแกว
นรว.
๑๒. พ.ต.อ.เกียรติพงษ  นาลา

ปษ.สป.
ผบ.พล.พัฒนา ๔
รอง จก.ผท.ทหาร
รอง ผบ.ศร.
ผอ.กปช.นปอ.
รอง ผบ.รร.ดย.ทบ.
รอง เสธ.มทบ.๑๘

ผทค.พิเศษ ทร.
รอง ผบ.นย.
ผบ.ร.ล.สายบุรี มว.เรือท่ี ๒ กฟก.๒ กร.

รอง ผอ.สบท.สปช.ทอ.

รอง ผบก.สปพ.



หนา ๕ ใน ๑๖ หนา

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

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.เชิดศักดิ์  พงษศิริ
๒. พล.ท.ณรงค  ไชยศรี
๓. พล.ต.วัจนพัฒน  เฟองฟู
๔. พล.ต.ธานินทร  สนิทชน
๕. พ.อ.พงษสวัสดิ์  ภาชนะทิพย
๖. พ.อ.กรกฎ  เจริญฤทธิ์
๗. พ.อ.ชนาธิป  ทองเชี่ยว
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ท.มนตชัย  กาทอง ร.น.
๙. พล.ร.ต.สิรภพ  สุวรรณดี ร.น.
๑๐. น.อ.โยธิน  ธนะมูล ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.เดชอุดม  คงศรี
นรว.
๑๒. พ.ต.อ.สําเริง  สวนทอง

ปษ.พิเศษ สป.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
รอง จก.กช.
เสธ.ทน.๒
รอง ผบ.มทบ.๑๕
ผบ.ร.๒๕ พัน.๒
ผบ.ร.๕ พัน.๒

ผทค.พิเศษ ทร.
จก.กผช.อร.
ประจํา นย.

รอง ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.

รอง ผบก.น.๘

วันศุกรท่ี
๑๐ มี.ค.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.ชมพล  อามระดิษ
๒. พล.ท.ธีรณฉัฏฐ  จินดาเงิน
๓. พล.ต.สุรศักดิ์  ประชุมญาติ
๔. พล.ต.สิทธิพร  มุสิกะสิน
๕. พ.อ.ทักษพล  ศิริรักษ
๖. พ.อ.จิรสิทธิ์  จันทรมี
๗. พ.อ.นิธินันท  ฤทธิ์ชัยทิพย
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ต.พงศชาญ  เพ็ชรเทศ ร.น.
๙. พล.ร.ต.นิกิตติ์ ฑีรฆะยศ ร.น.
๑๐. น.อ.ธวัชชัย  พิมพเมือง ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.มนูญ  รูกิจนา
นรว.
๑๒. พล.ต.ท.สมศักดิ์  จันทะพิงค

จก.กกส.กห.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผชก.ทบ.
ผบ.พล.ร.๕
ผบ.ร.๓
ผบ.ร.๒ รอ.
ผบ.ส.๑ พัน.๑๐๒

ลก.ทร.
ผบ.กลน.กร.
ผบ.กรม กสพ.ฐท.สส.

รอง ผอ.สบท.สปช.ทอ.

จตร.



หนา ๖ ใน ๑๖ หนา

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

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.ธารไชยยันต  ศรีสุวรรณ
๒. พล.ท.ยุทธ  พรหมพงษ
๓. พล.ต.ณตฐพล  บุญงาม
๔. พล.ต.สุทิน  เบ็ญจวิไลกุล
๕. พ.อ.พิเชษฐ  อาจฤทธิรงค
๖. พ.อ.กิตติ  คงสมบัติ
๗. พ.อ.สมบัติ  พิมพี
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ท.สุทธินันท  สกุลภชุพงษ ร.น.
๙. พล.ร.ต.เกรียงเดช  รัตนปญญากุล ร.น.
๑๐. น.อ.รังสรรค  แตงฉิม ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.วิญญา  โพธิ์คานิช
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.สมบัติ  มิลินทจินดา

เสธ.ทหาร
ผทค.พิเศษ สป.
รอง จก.ยก.ทหาร
เสธ.ทภ.๒
รอง ผบ.มทบ.๒๑
รอง ผอ.ศศย.สปท.
รอง ผอ.กวก.วสท.สปท.

จก.อร.
รอง ผบ.นย.
ผบ.กรม รปภ.นย.

รอง เสธ.อย.

รอง ผบช.ภ.๑

วันอาทิตยท่ี
๑๒ มี.ค.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.ทศพร  หอมเจริญ
๒. พล.ท.นาวิน  สุมะโน
๓. พล.ต.ชาญชัย  นพวงศ
๔. พล.ต.ดนัย  เถาวหิรัญ
๕. พ.อ.วัชชรินทร  สุวรรณรินทร
๖. พ.อ.สิทธิชัย  คัตตะพันธ
๗. พ.อ.เรืองพงษ  วงษศรีสุข
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ท.วีนัส  แจงสี ร.น.
๙. พล.ร.ต.พีระ  อดุลยาศักดิ์ ร.น.
๑๐. น.อ.สรวุท  ชวนะ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. พล.อ.ท.อนุพงศ  จันทรใย
นรว.
๑๒. พล.ต.ท.จตุพล  ปานรักษา

ปษ.สป.
ผทค.พิเศษ.สป.
ผอ.สกร.กร.ทบ.
รอง ผบ.ศรภ.
รอง จก.สห.ทบ.
เสธ.มทบ.๑๓
รอง ผบ.ม.๗

ผทค.พิเศษ ทร.
ผบ.กตอ.กร.
ผบ.กรม สน.สอ.รฝ.

ผทค.พิเศษ บก.ทท.

ผบช.ภ.๓



หนา ๗ ใน ๑๖ หนา

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

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.ธงชัย  สาระสุข
๒. พล.ท.วีรชน  สุคนธปฏภิาค
๓. พล.ต.กุศล  ฤทธิ์เรืองเดช
๔. พล.ต.วุฒิไกร  คลายวงษ
๕. พ.อ.สุชาติ  เตรียมชุมพร
๖. พ.อ.สมหมาย  บุษบา
๗. พ.อ.ชาติชาย  ศรีสุราช
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ท.สริิบุญ  สุคนธมาน ร.น.
๙. พล.ร.ต.สมัย  ใจอินทร ร.น.
๑๐. น.อ.ประทีป  เมืองนิล ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.ศรัณย  สมคะเณ
นรว.
๑๒. พ.ต.อ.สิริชัย สิต  ทรัพยประเสริฐ

หน.ฝสธ.ผบ.ทสส.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผชก.ทบ.
ผอ.สกบ.กบ.ทบ.
รอง ผอ.สสอป.ศอพท.
เสธ.มทบ.๒๘
หก.กกพ.มทบ.๒๘

ผทค.พิเศษ ทร.
ผอ.อธบ.อร.
นายทหารปฏิบัติการประจํา กพ.ทร.

เสธ.ศทย.อย.

รอง ผบก.ปค.รร.นรต.

วันอังคารท่ี
๑๔ มี.ค.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.อภิชาติ  อุนออน
๒. พล.ท.กันตภณ  อัครานุรักษ
๓. พล.ต.สุเมธ  นิลมัย
๔. พล.ต.ชาญชัย  เอมออน
๕. พ.อ.มานพ  นวมบัว
๖. พ.อ.ปยะชาติ  ธูปทอง
๗. พ.อ.อายุพันธ  กรรณสูต
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ท.นฤดม  แปนเจริญ ร.น.
๙. พล.ร.ท.จรัญ  นําผล ร.น.
๑๐. น.อ.สมชาย  ศิพะโย ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. พล.อ.ต.ณัฎฐนันท  ธนัญชัย
นรว.
๑๒. พล.ต.ท.กิตติสัณห  เดชสุนทรวัฒน

ผอ.สสน.สป.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผอ.สผอ.สส.ทหาร
ผบ.มทบ.๒๘
เสธ.รร.นส.ทบ.
เสธ.บชร.๑
เสธ.ร.๒๕

รอง หน.คณะ ฝสธ.ประจําผูบังคับบัญชา
ผทค.พิเศษ ทร.
ผบ.กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.

ผทค.บก.ทท.

จตร.



หนา ๘ ใน ๑๖ หนา

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

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.บุญชู  เกิดโชค
๒. พล.ท.ธีระชัย  เกตุตรีกรณ
๓. พล.ต.ยุทธนา  ปานมุข
๔. พล.ต.สมชาติ  แนนอุดร
๕. พ.อ.ธนสิน  สุขโข
๖. พ.อ.ประทีป  บุญทิพยจําปา
๗. พ.อ.นรินทรักษ  เชษฐศิริ
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ท.พัลลภ  ทองระอา ร.น.
๙. พล.ร.ต.เบญญา  บุญสง ร.น.
๑๐. น.อ.อัชฌบูรณ  เซ็นพานิช ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.เทอดพงศ  ชูชีพวัฒนา
นรว.
๑๒. พ.ต.อ.จิรชาติ  เจริญศรี

ปษ.สปท.
ปษ.ทบ.
ผทค.ทบ.
ผบ.พล.ร.๓
รอง เสธ.ทภ.๑
รอง ผปยส.พล.ป.
รอง ผบ.ส.๑

จก.กพ.ทร.
ผบ.กฝร.กร.
นายทหารปฏิบัติการประจํา กพ.ทร.

รอง ผอ.สนผ.ขว.ทอ.

รอง ผบก.ปค.รร.นรต.

วันพฤหัสบดีท่ี
๑๖ มี.ค.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.ยอดพล  เบี้ยวไขมุข
๒. พล.ต.โอภาส  ลิ่วศิริวงษเจริญ
๓. พล.ต.วิบูลจิตร  สวางอารมณ
๔. พ.อ.กุลธวัช  ไวใจ
๕. พ.อ.ชาญชัย  วชิิตสรไกร
๖. พ.อ.ชัยยา  จุยเจริญ
๗. พ.อ.ธวัชชัย  วรรณดิลก
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ต.ชาลี  สวางใจ ร.น.
๙. พล.ร.ต.อัครเดช  นาคออน ร.น
๑๐. น.อ.นาคิน  อิศรางกูร ณ อยุธยา ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. พล.อ.ต.ปกรณรฐนนท  ทิพยพิทักษ
นรว.
๑๒. พ.ต.อ.นที  ไชยานุพงศ

ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ผช.จก.สม.
รอง จก.สบ.ทหาร
ผอ.กนผ.ขว.ทหาร
ผอ.กอง สส.
รอง ผบ.มทบ.๑๘
เสธ.ป.๒ รอ.

ผอ.ศกล.พธ.ทร.
ผทค.ทร.
รอง ผบ.กยพ.กร.

ผทค.บก.ทท.

ผกก.ปค.๑ บก.ปค.รร.นรต.



หนา ๙ ใน ๑๖ หนา

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

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.ปยะ  ครุธเวโช
๒. พล.ท.สมศักดิ์  รุงสิตา
๓. พล.ต.วชิัย  ทัศนมณเฑียร
๔. พล.ต.บัญชา  ดุริยพันธ
๕. พ.อ.ธนภัทร  นาคชัยยะ
๖. พ.อ.บพิธ  ไทยสมัคร
๗. พ.อ.พิเชษฐ  ชุติเดโช
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ต.สุทธิไชย  รังสิโรดมโกมล ร.น.
๙. พล.ร.ต.อนุพงศ อิศรางกูร ณ อยุธยา ร.น.
๑๐. น.อ.ปรีดิวัฒน  ดิลกนรนารถ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.วิทยา  ถานอย
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.ธนังค  บุรานนท

ปษ.พิเศษ สป.
รอง ผอ.สนผ.กห.
ผบ.มทบ.๔๕
ผบ.มทบ.๓๗
ผบ.รพศ.๓
ผอ.กอง ศทท.
รอง ผบ.ร.๑๕๒

จก.อล.ทร.
ผบ.กบฮ.กร.
ผบ.กรม นนร.รอ.รร.นร.

รอง ผอ.สกบ.กบ.ทอ.

รอง ผบช.ก.

วันเสารท่ี
๑๘ มี.ค.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.กฤษณะ  บวรรัตนารักษ
๒. พล.ท.สมภพ  ยะโสภา
๓. พล.ต.สภุรัตน  เงินบํารุง
๔. พ.อ.กฤษฎากรณ  กรณศิลป
๕. พ.อ.ชัยพันธ  นิลวิเศษ
๖. พ.อ.อดุล  บุญธรรมเจริญ
๗. พ.อ.เสกสรรค พรหมศักดิ์
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ท.สรุพงษ  อํานรรฆสรเดช ร.น.
๙. พล.ร.ต.บรรพต  เกิดภู ร.น.
๑๐. น.อ.พนม  ควรประดิษฐ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. พล.อ.ท.ไชยศ  เทียนคําศรี
นรว.
๑๒. พล.ต.ท.กิตติพงษ  เงามุข

รอง จก.ธน.
ปช.ทบ.
รอง ปช.ทหาร
รอง ผอ.สตน.ทบ.
รอง หน.ศอปข.สนผ.กห.
ผบ.ร.๒๓
รอง ผบ.ร.๑๒ รอ.

รอง ผบ.กร.
จก.จร.ทร.
ผบ.กรม สอ.๑ สอ.รฝ.

จก.สอ.ทอ.

ผบช.สพฐ.ตร.



หนา ๑๐ ใน ๑๖ หนา

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

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.ภุชพงศ  พงษศิริ
๒. พล.ท.ธนา  จารวุัต
๓. พล.ต.ชชูาติ  สุกใส
๔. พ.อ.พูลศักดิ์ สมบูรณ
๕. พ.อ.อนุชา  นพจํารูญศรี
๖. พ.อ.ชายแดน  กฤษณสุวรรณ
๗. พ.อ.เอกคง  รัตนบุรี
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ท.อาทร  เคลือบมาศ ร.น.
๙. พล.ร.ต.ภุชงค  บุญคณาสันต ร.น.
๑๐. น.อ.กองเกียรติ  ทองอราม ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.ศุภชัย  สายเงิน
นรว.
๑๒. พ.ต.อ.ชยเดช บรรจงรักษ

ปธ.คปษ.กห.
มทน.๓
จก.กง.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๒๗
เสธ.มทบ.๑๙
ผบ.ร.๗
รอง เสธ.พล.ร.๕

ผทค.พิเศษ ทร.
ผอ.ศยร.ยศ.ทร.
ผอ.กวก.สนผ.ขว.ทร.

รอง เสธ.คปอ.

รอง ผบก.สปพ.

วันจันทรท่ี
๒๐ มี.ค.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.สมพงษ  ไทรงาม
๒. พล.ต.ศักดา  ศิริรัตน
๓. พล.ต.อัศวิน  บุญธรรมเจรญิ
๔. พ.อ.วรพล  วรพันธ
๕. พ.อ.ณรงคชัย  ไชยชนะ
๖. พ.อ.ธารา  เจนตลอด
๗. พ.อ.สุทธิศักดิ์  พรรคเจริญ
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ต.เทอดศักดิ์  แทเท่ียง ร.น.
๙. พล.ร.ต.ยงยุทธ  พรอมพรหมราช ร.น.
๑๐. น.อ.ปญญา  บวรสิทธิรัตน ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.รณชัย  เชี่ยวชาญ
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.ชัยพร  พานิชอัตรา

ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง จก.สพ.ทบ.
ผบ.มทบ.๑๘
รอง ผบ.มทบ.๔๒
ผอ.กผค.สยย.ทหาร
เสธ.มทบ.๑๗
อจ.หน.รร.ร.ศร.

ผทค.ทร.
ผช.หน.ฝสธ.ประจํา ผบ.ทร.
รอง ผบ.กบร.กร.

รอง ผอ.สนผ.กร.ทอ.

รอง ผบช.น.



หนา ๑๑ ใน ๑๖ หนา

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

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.วิษณุศักดิ์  กลั่นเสนาะ
๒. พล.ท.สันต  จิตรประสงค
๓. พล.ต.อํานวย  จุลโนนยาง
๔. พล.ต.อภิเชษฐ  ซื่อสัตย
๕. พ.อ.วรชัย  คุณกมุท
๖. พ.อ.สราวุธ  ไชยสิทธิ์
๗. พ.อ.อภิชาติ  วรรณาเรศน
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ต.ธนพล  วิชัยลักขณา ร.น.
๙. พล.ร.ต.เกียรติกุล  เทียนสวุรรณ ร.น.
๑๐. น.อ.ชัยวัฒน  คุมทิม ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.อนุกูล  อัครธรรม
นรว.
๑๒. พ.ต.อ.กิตติพันธุ  จุนทการ

ปษ.พิเศษ สป.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผบ.มทบ.๒๔
ผบ.พล.ร.๔
รอง ผบ.พล.พัฒนา ๒
ผบ.ร.๒๙
หก.กขว.มทบ.๑๓

รอง จก.อศ.
ผทค.ทร.
ผบ.กรม ร.๑ พล.นย.

รอง ผอ.สนข.ขว.ทอ.

รอง ผบก.น.๓

วันพุธท่ี
๒๒ มี.ค.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.ณฐพนธ  ศรีสวัสดิ์
๒. พล.ต.ณรงคฤทธิ์  หอมออน
๓. พล.ต.ณรัช สิงหปภาภร
๔. พ.อ.วิโรจน  เกิดแสง
๕. พ.อ.สุรพงษ  อยูพรอม
๖. พ.อ.พันธุพิศิษฐ  ทรรพวสุ
๗. พ.อ.ศรีรัฐ  ศรีเพ็ญ
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ท.สธุีพงศ  แกวทับ ร.น.
๙. พล.ร.ต.วรรณลบ  ทับทิม ร.น.
๑๐. น.อ.เชาวลิต  จาดฤทธิ์ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. พล.อ.ท.ชวดล  สันตยานนท
นรว.
๑๒. พ.ต.อ.โชคชัย  นนทปฏมิากุล

จก.ยศ.ทบ.
รอง ปช.ทหาร
ผบ.มทบ.๓๑๐
รอง ผอ.สจว.สปท.
รอง ผอ.สฝศ.ยก.ทบ.
รอง เสธ.ทภ.๒
ผบ.กรม ทพ.๑๑

รอง เสธ.ทร.
ผอ.ศซส.สพ.ทร.
นายทหารปฏิบัติการประจํา กพ.ทร.

ผทค.พิเศษ ทอ.

รอง ผบก.รน.



หนา ๑๒ ใน ๑๖ หนา

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

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.วิทยา  จินตนานุรัตน
๒. พล.ท.เกียรติศักดิ์  ลิลิตธรรม
๓. พล.ต.รมเกลา  ปนดี
๔. พล.ต.พิศาล  นาคผจญ
๕. พ.อ.ชัยวัฒน  บุญธรรมเจริญ
๖. พ.อ.วีรวัฒน   ทองม่ันคง
๗. พ.อ.วิบูลย  ศรีเจริญสุขยิ่ง
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ท.อดิเรก  ชมภูนุช ร.น.
๙. พล.ร.ต.เผาเทพ  ประสานพานิช ร.น.
๑๐. น.อ.บัญชา  บวัรอด ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.วิเชียร  เรืองพระยา
นรว.
๑๒. พ.ต.อ.โชคชัย  งามวงศ

หนร.ฝสธ.ประจํา รมว.กห.
รอง ผอ.สงป.กห.
รอง ผอ.สสน.สป.
ผบ.พล.พัฒนา ๓
รอง ผบ.มทบ.๑๙
รอง ผบ.มทบ.๑๒
รอง ผบ.ร.๑๙

จก.กพร.ทร.
ผช.จก.ธน.
รอง จก.สก.ทร.

รอง ผอ.สบค.ทสส.ทอ.

รอง ผบก.น.๘

วันศุกรท่ี
๒๔ มี.ค.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.สถาพร  พันธกลา
๒. พล.ท.ปริพัฒน  ผลาสินธุ
๓. พล.ต.อชิรฉัตร  โรจนะภิรมย
๔. พ.อ.ศิริพงษ  พุมพวง
๕. พ.อ.ธวัชชัย  พัดทอง
๖. พ.อ.อมรินทร  เทศนธรรม
๗. พ.อ.วรยส  เหลืองสุวรรณ
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ท.เผดิม  เนินฉาย ร.น.
๙. น.อ.โกเมศ  สะอาดเอ่ียม ร.น.
๑๐. น.อ.ชัยยุทธ  คลังเงิน ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.ประสิทธิ์  ยิ้มเจริญ
นรว.
๑๒. พ.ต.อ.ณัฐวัฒน  การดี

จก.สบ.ทหาร
หน.ฝสธ.เสธ.ทหาร
ผบ.มทบ.๒๒
รอง ผอ.ศทท.สส.ทหาร
รอง จก.ขส.ทบ.
ผอ.กกบ.นทพ.
รอง ผบ.ร.๒ รอ.

ผทค.พิเศษ ทร.
นายทหารปฏิบัติการประจํา กพ.ทร.
ผบ.ร.ล.จักรีนฤเบศร มว.เรือท่ี ๑ กบฮ.กร.

รอง จก.สก.ทอ.

รอง ผบก.น.๙



หนา ๑๓ ใน ๑๖ หนา

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

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.สุภกิจ  นุตสถิตย
๒. พล.ท.นิรันดร  สมุทรสาคร
๓. พล.ต.อาคม  พงศพรหม
๔. พ.อ.ชัยณรงค แกวประสิทธิ์
๕. พ.อ.ยุวัต  ขันธปรีชา
๖. พ.อ.ตรีบดินท  จิตรีศรีอราม
๗. พ.อ.ยุทธนาม  เพชรมวง
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ท.จรินทร  บุญเหมาะ ร.น.
๙. พล.ร.ต.บวร  มัทวานุกูล ร.น.
๑๐. น.อ.กิติพงษ  เรืองเดช ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. พล.อ.ท.นพฎล  ทองพุม
นรว.
๑๒. พ.ต.อ.นิติพันธุ  โรหโิตปการ

รอง ผบ.ทสส.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผบ.มทบ.๔๑
ผอ.กกพ.รร.จปร.
ผบ.ป.๓
ผอ.กอง รร.จปร.
รอง ผบ.ร.๕

จก.อศ.
เสธ.รร.นร.
รอง จก.กรง.ฐท.สส.

จก.ขว.ทอ.

รอง ผบก.สปพ.

วันอาทิตยท่ี
๒๖ มี.ค.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.ชัยพฤกษ  พูนสวัสดิ์
๒. พล.ต.ชชัวาลย  เกิดสมบูรณ
๓. พล.ต.ผดุงเกียรติ  โปรงจิตต
๔. พ.อ.ราชิต  อรุณรังษี
๕. พ.อ.อนุสรรค  คุมอักษร
๖. พ.อ.ชลชัย  เกิดแจม
๗. พ.อ.ศิวดล  ยาคลาย
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ต.เอกราช  พรหมลัมภัก ร.น.
๙. น.อ.วีระชาติ  ชั้นประเสริฐ ร.น.
๑๐. น.อ.ชานินท ศรียาภัย ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. พล.อ.ท.อภิญญา  แตงออน
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.ศิริพงษ  ติมุลา

รอง จก.สม.
รอง จก.กช.
ผบ.พล.ม.๓
รอง ผบ.ขกท.
รอง ผอ.สนภ.๔ นทพ.
ผบ.ช.๑ รอ.
ผบ.กรม ทพ.๒๖

ผบ.สอ.รฝ.
นายทหารปฏิบัติการประจํา กพ.ทร.
ผบ.ร.ล.ตากสิน มว.เรือท่ี ๓ กฟก.๒ กร.

ผทค.พิเศษ ทอ.

ผบก.สสท.



หนา ๑๔ ใน ๑๖ หนา

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

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.สรศักดิ์  ขาวกระจาง
๒. พล.ท.สรรชัย  อจลานนท
๓. พล.ต.สุรินทร  นลิเหลือง
๔. พ.อ.ชลธิศ  เลาหะคามิน
๕. พ.อ.คณธัช  มากทวม
๖. พ.อ.ไชยวัฒน  โสดา
๗. พ.อ.เฉลิมพล  นุตรักษ
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ท.สรุศักดิ์  เมธยาภา ร.น.
๙. พล.ร.ต.ภาณุวัชร  กองจินดา ร.น.
๑๐. น.อ.อมรศักดิ์  ปทมปราณี ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. พล.อ.ท.สราวุธ  กลิ่นพันธุ
นรว.
๑๒. พล.ต.อ.เดชา  ชวยบุญชมุ

จร.ท่ัวไป
รอง เสธ.ทบ.
ผบ.มทบ.๑๕
รอง เสธ.ทภ.๑
รอง เสธ.ทน.๑
ผอ.กวก.ศฝษ.สทพ.นทพ.
รอง ผบ.ช.๑๑

ผบ.ทรภ.๑
ผทค.ทร.
ผบ.ร.ล.กระบุรี มว.เรือท่ี ๒ กฟก.๒ กร.

ผอ.ศวอ.ทอ.

ท่ีปรึกษา (สบ ๑๐)

วันอังคารท่ี
๒๘ มี.ค.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.ไชยอนันต  จันทคณานุรักษ
๒. พล.ต.สมชาย  เพ็งกรูด
๓. พล.ต.สุขุม  สุขศรี
๔. พ.อ.นรินทร  มีสมบูรณ
๕. พ.อ.ฐิตวัชร  เสถียรทิพย
๖. พ.อ.กิตติศักดิ์  บุญพระธรรมชัย
๗. พ.อ. พิจิตร  บุญญสุวรรณ
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ต.สันติ  เปาอินทร ร.น.
๙. พล.ร.ต.ยุทธศิลป  จงเจือกลาง ร.น.
๑๐. น.อ.กฤษณ  พิมมานนท ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.พิบูลย  วรวรรณปรีชา
นรว.
๑๒. พล.ต.ท.ตอศักดิ์  สอาดพรรค

ผอ.วปอ.สปท.
รอง มทภ.๒
เสธ.รร.จปร.
รอง ผอ.สปก.กร.ทหาร
นปก.ประจํา ขว.ทบ.
รอง ผบ.พล.ร.๖
รอง ผบ.ช.๒๑

รอง ผบ.รร.นร.
ผทค.ทร.
รอง ผบ.รร.ตท.สปท.

เสธ.รร.ตท.สปท.

ผูชวย ผบ.ตร.



หนา ๑๕ ใน ๑๖ หนา

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

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.สีหนาท  วงศาโรจน
๒. พล.ท.ภาณุพล  บรรณกิจโศภน
๓. พล.ต.สมศักดิ์  สรไชยเมธา
๔. พ.อ.ชัยรัตน  จางแกว
๕. พ.อ.ชํานาญ  ชางสาต
๖. พ.อ.ประชุม  พันธโสตถี
๗. พ.อ.ประภัทร  ลอมสมบูรณ
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ท.ภาณุ  บุณยะวิโรจ ร.น.
๙. พล.ร.ต.รักษพล  ทองภักดี ร.น.
๑๐. น.อ.วุฒิไกร  ปนดี ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. พล.อ.ต.เขมทัต  จิระประภา
นรว.
๑๒. พล.ต.ท.ทวชิชาติ  พละศักดิ์

ปษ.พิเศษ บก.ทท.
จก.อท.ศอพท.
จก.จบ.
รอง ผอ.สวส.ขว.ทบ.
รอง ผอ.สวม.วปอ.สปท.
รอง เสธ.ทภ.๔
เสธ.ศปภอ.ทบ.๔

เสธ.กร.
ผทค.ทร.
ผบ.กรม ป.พล.นย.

ผอ.ศปอ.คปอ.

ผบช.ภ.๓

วันพฤหัสบดีท่ี
๓๐ มี.ค.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.นเรนทร สิริภูบาล
๒. พล.ต.สมศักดิ์  สมรักษ
๓. พล.ต.โภชน  นวลบุญ
๔. พ.อ.ชาญณรงค  ยี่โตะ
๕. พ.อ.กฤษดา  เตวิยะ
๖. พ.อ.ชิษณุพงศ  รอดศิริ
๗. พ.อ.เกียรติสกุล  จันทนา
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ท.เอกศักดิ์  ทุกขสูญ ร.น.
๙. พล.ร.ต.บุญเรือง  หอมขจร ร.น.
๑๐. พล.ร.ต.สมพงษ นาคทอง ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.ไววิทย  เสือดี
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.ทวิพงศ  พงษสูงเนิน

เสธ.สปท.
ผอ.สจว.กร.ทบ.
ผบ.มทบ.๔๖
รอง ผอ.สนข.ขว.ทบ.
รอง ผอ.สสน.นทพ.
ผบ.ร.๑๒ รอ.
รอง ผบ.ม.๔ รอ.

หน.ฝสธ.ประจํา รอง ปล.กห.
ผอ.สวพ.ทร.
ผทค.ทร.

รอง เสธ.ยศ.ทอ.

ผบก.ประจํา บช.ส.



หนา ๑๖ ใน ๑๖ หนา

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

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.สุรินทร  กลิ่มชะเอม
๒. พล.ท.วิจักขฐ  สิริบรรสพ
๓. พล.ต.ลือเดช  แสงชาติ
๔. พล.ต.เกียรติศักดิ์  ดวงแดง
๕. พ.อ.ทะเบียน  เมืองพระฝาง
๖. พ.อ.เสกสิทธิ์  ศิริพละ
๗. พ.อ.สุทัศน  ยุทธภีมพล
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ท.ประจวบ  ออนตามธรรม ร.น.
๙. พล.ร.ต.ศิริพันธ  มีลักษณะ ร.น.
๑๐. น.อ.ไมตรี  บุตรบุรี ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.ชนะยุทธ  รัตนกาล
นรว.
๑๒. พล.ต.ท.เทศา  ศิริวาโท

ปษ.พิเศษ สป.
มทภ.๓
ผบ.ศปภอ.ทบ.
ผบ.มทบ.๓๙
ผบ.ร.๑๕๓
รอง ผอ.กอง รร.จปร.
หก.กกพ.มทบ.๑๖

ผทค.พิเศษ ทร.
ผทค.ทร.
ประจํา นย.

รอง ผอ.สนผ.กบ.ทอ.

ผบช.ภ.๘

ตรวจถูกตอง

พล.ร.ต. ร.น.
(อุดม  ศรีถวีลย)

รอป.รอ.และ รรก.รอง เสธ.รอ.

ก.พ.๖๐




