
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
เม.ย.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 เม.ย.๖๐
สั่ง   ณ   วันท่ี มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

พล.ร.อ.
(วีระศักดิ์  ออกกังวาล)

รอง สรอ.



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

หนา ๑ ใน ๑๕ หนา

วัน  เดือน  ป ยศ – นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันเสารท่ี
๑ เม.ย.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.พิจิตร  แกวลี
๒. พล.ต.ธานินทร  สวุรรณคดี
๓. พล.ต.สมคิด  ดีมิตร
๔. พ.อ.กฤษณะ  ภูทอง
๕. พ.อ.ณรงค  กลั่นวารี
๖. พ.อ.กิติศักดิ์  ถาวร
๗. พ.อ.พัฒนา  พันธุมงคล
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.อ.ฐานันดร  เข็มเพ็ชร
๙. พล.ร.ท.ม่ิง  อ่ิมวิทยา
๑๐. พล.ร.ต.สิรภพ  สุวรรณดี
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. พล.อ.อ.ฌเณศ  ชลิตภิรตัิ
นรว.
๑๒. พ.ต.อ.เทียนชัย  คามะปะโส

ปช.ทหาร
ผทค.ทบ.
ผบ.ศคย.ทบ.
เสธ.บชร.๓
รอง ผบ.มทบ.๒๑๐
ผอ.กกบ.ทภ.๒
หน.สปข.ขว.ทบ.

ผทค.พิเศษ ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
จก.กผช.อร.

ผทค.พิเศษ ทอ.

รอง ผบก.น.๑

วันอาทิตยท่ี
๒ เม.ย.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.นภนต  สรางสมวงษ
๒. พล.ต.ภานวุัฒน  เหนียวแนน
๓. พล.ต.จิรเดช  กมลเพ็ชร
๔. พ.อ.ชาญพงษ  ทองสุกแกว
๕. พ.อ.สุระ  แกวไพโรจน
๖. พ.อ.เกรียงไกร  ศรีรักษ
๗. พ.อ.รุงเพชร  คนทัด
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.อ.ปติ  วัลยะเพ็ชร
๙. พล.ร.ท.มนตชัย  กาทอง
๑๐. พล.ร.ต.เธียรศิริ  มนตไตรเวศย
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. พล.อ.อ.ยรรยง  คุณโฑถม
นรว.
๑๒. พ.ต.อ.ธนธชั  นอยนาค

ผบ.ศอว.ศอพท.
ผบ.มทบ.๓๙
ผบ.พล.ม.๑
รอง ผบ.มทบ.๒๘
รอง ผบ.มทบ.๔๓
รอง ผบ.พล.ร.๕
รอง ผบ.ช.๓

ผทค.พิเศษ ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง ผบ.นย.

ผทค.พิเศษ ทอ.

รอง ผบก.อคฝ.



หนา ๒ ใน ๑๕ หนา

วัน  เดือน  ป ยศ – นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันจันทรท่ี
๓ เม.ย.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.ศักดา  เปรุนาวิน
๒. พล.ท.ชูชาติ  บัวขาว
๓. พล.ต.รุจน  ออนนอมพันธุ
๔. พ.อ.เกรียงไกร  ปราสาฑสุวรรณ
๕. พ.อ.เกรียงชัย  อนันตศานต
๖. พ.อ.เจษฎา  เงินกอบทอง
๗. พ.อ.วรเดช เดชรักษา
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.อ.จุมพล  ลุมพิกานนท
๙. น.อ.เกียรติ์ชาย  นาคสุขไพบูลย ร.น.
๑๐. น.อ.ชนก  สนทราพรพล ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.สุกษม  สุขเกษม
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.อดุลย  ณรงคศักดิ์

มทน.๒
จก.ยก.ทบ.
รอง จก.กบ.ทบ.
รอง ผอ.สผพ.กพ.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๓๑๐
ผอ.กขว.ทภ.๓
รอง เสธ.พล.ร.๕

หน.คณะ ฝสธ.ประจําผูบังคับบัญชา
นายทหารปฏิบัติการประจํา กพ.ทร.
ผบ.กอง รปภ.ฐท.กท.กรม รปภ.นย.

รอง เสธ.รร.นนก.

รอง ผบช.น.

วันอังคารท่ี
๔ เม.ย.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.อนุชิต  อินทรทัต
๒. พล.ท.ชนินทร  โตเลี้ยง
๓. พล.ต.ทวีศักดิ์ วินิจสร
๔. พ.อ.เอกพันธ  สุวรรณวิจิตร
๕. พ.อ.กิตติพงศ  ชื่นใจชน
๖. พ.อ.สมหมาย  บุษบา
๗. พ.อ.ศตวรรษ  อินทรกง
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ท.ชาติชาย  ศรีวรขาน
๙. พล.ร.ต.โฆสิต  เจียมศุภกิตต
๑๐. พล.ร.ต.นิกิตติ์  ฑีรฆะยศ
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. พล.อ.ต.เฉลิมพร  บุญสิริ
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.สมนึก  นอยคง

จก.กง.กห.
จก.ยบ.ทหาร
ผบ.มทบ.๓๕
รอง ผบ.บชร.๔
ผบ.ร.๑๔
เสธ.มทบ.๒๘
รอง ผอ.กยก.ทน.๑

ปช.ทร.
ผบ.กฟก.๑ กร.
ผบ.กลน.กร.

ผอ.ศปพ.ทอ.

ผบก.น.๓



หนา ๓ ใน ๑๕ หนา

วัน  เดือน  ป ยศ – นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันพุธท่ี
๕ เม.ย.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.ศิรศักดิ์  ยุทธประเวศน
๒. พล.ต.สรชัช  กลั่นการดี
๓. พล.ต.ชนาวุธ  บุตรกินรี
๔. พล.ต.ชัยเดช  สุรวดี
๕. พ.อ.ถนัดพล  โกศัยเสวี
๖. พ.อ.จาตุรงค  เชื้อคําฟู
๗. พ.อ.ภูวศิษฐ  เฉลิมรัตนโยธิน
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ต.สุพจน  ภูระหงส
๙. พล.ร.ต.พงศชาญ  เพ็ชรเทศ
๑๐. พล.ร.ต.สุธรรม  อยูดี
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. พล.อ.ต.ทวีศักดิ์  ขันติรัตน
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.อํานวย  พวกสนทิ

จก.วท.กห.
ผอ.สนผพ.สม.
ผอ.สปก.ยก.ทบ.
เสธ.ทน.๓
รอง ผบ.พล.ม.๑
รอง เสธ.ทภ.๓
ฝอ.๒ ทภ.๑

ผบ.วทร.ยศ.ทร.
ลก.ทร.
ผทค.ทร.

ผอ.สวบ.ทอ.

รอง ผบช.ตชด.

วันพฤหัสบดท่ีี
๖ เม.ย.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.วรพล  เยี่ยมแสงทอง
๒. พล.ต.พีระ  ฉิมปรี
๓. พล.ต.อัครเดช  บุญเทียม
๔. พ.อ.กฤษดา  พงษสามารถ
๕. พ.อ.นิติ  ติณสูลานนท
๖. พ.อ.มงคล  ปาคํามา
๗. พ.อ.พิพัฒน  ศรีทองพิมพ
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ท.สริิบุญ  สุคนธมาน
๙. พล.ร.ต.เสริมยศ  กุลอาจยุทธ
๑๐. น.อ.ประทีป  เมืองนิล ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. พล.อ.ต.นิรันดร  พิเดช
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.พิทยา  เศรษฐพันธุ

ผบ.วสท.สปท.
รอง จก.ยก.ทบ.
ผบ.มทบ.๒๕
รอง ผบ.บชร.๔
ผบ.ร.๑๕
ผบ.ป.๒๑
รอง ผบ.ร.๑๗

ผทค.พิเศษ ทร.
ผทค.ทร.
นายทหารปฏิบัติการประจํา กพ.ทร.

จก.พอ.

ผบก.ถปภ.สง.นรป.



หนา ๔ ใน ๑๕ หนา

วัน  เดือน  ป ยศ – นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันศุกรท่ี
๗ เม.ย.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.คํารณ  เครือวิชฌยาจารย
๒. พล.ต.สุพจน  บูรณจารี
๓. พล.ต.วุฒชิัย  นาควานิช
๔. พ.อ.ธวัช  ศรีสวาง
๕. พ.อ.ประเสริฐ  กิตติรัต
๖. พ.อ.นันทวัฒน  ทัศนงาม
๗. พ.อ.ภูมิพัฒน  บุญเรืองขาว
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ต.อะดุง  พันธุเอ่ียม
๙. น.อ.โยธิน  ธนะมูล ร.น.
๑๐. น.อ.ไวพจน  วีระประเสริฐศักดิ์ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.ครรชิต  วานิชย
นรว.
๑๒. พ.ต.อ.ศุภโยชถ  ธารีไทย

จก.ชด.ทหาร
ผบ.มทบ.๓๖
ผบ.พล.ร.๙
รอง ผบ.พล.พัฒนา ๓
เสธ.มทบ.๔๑
รอง ผบ.รร.การบิน ทบ.
ผบ.กรม ทพ.๔๔

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

รอง ลก.ทอ.

รอง ผบก.น.๙

วันเสารท่ี
๘ เม.ย.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.วิบูลยพงศ  อินทะพงษ
๒. พล.ท.กฤษฎิ์  ยิ้มสู
๓. พล.ต.วิทยา  อรุณเมธี
๔. พ.อ.นําพล  คงพันธ
๕. พ.อ.กิตติพงษ  แจมสุวรรณ
๖. พ.อ.ทรงธรรม  สิทธิพงษ
๗. พ.อ.บัญชา  หะรินเดช
รอว.ทหารเรอื
๘. พล.ร.ท.อรัญ  นําผล
๙. พล.ร.ต.สมัย  ใจอินทร
๑๐. น.อ.บุญมี  แกวสงา ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.ณรงคเวตย  เรืองจวง
นรว.
๑๒. พ.ต.อ.วิศาล  พันธุมณี

ผทค.พิเศษ ทบ.
จก.ผท.ทหาร
รอง มทน.๔
รอง ผอ.สทพ.นทพ.
เสธ.มทบ.๓๒
รอง เสธ.ทภ.๓
เสธ.สนภ.๑ นทพ.

ผทค.พิเศษ ทร.
ผอ.อธบ.อร.
ผบ.กอง รปภ.ฐท.สส.กรม รปภ.นย.

รอง ผอ.สนผ.ทสส.ทอ.

รอง ผบก.น.๙



หนา ๕ ใน ๑๕ หนา

วัน  เดือน  ป ยศ – นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันอาทิตยท่ี
๙ เม.ย.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.คุณวุฒิ  หมอแกว
๒. พล.ต.สาธิต  ศรีสุวรรณ
๓. พล.ต.ยุทธชัย  เทียรทอง
๔. พ.อ.ชาตรี  กิตติขจร
๕. พ.อ.วรยุทธ  แกววิบูลยพันธุ
๖. พ.อ.นันทยศ  บูชา
๗. พ.อ.กําชัย  กุศลทรามาส
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ท.นฤดม  แปนเจริญ
๙. พล.ร.ท.พัลลภ  ทองระอา
๑๐. พล.ร.ต.สุชาติ  บุญญะสัญ
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.ตรีพล  อองไพฑูรย
นรว.
๑๒. พ.ต.อ.วันชัย  อยูแสง

มทน.๔
ผบ.มทบ.๓๔
ผบ.มทบ.๑๔
เสธ.พล.รพศ.๑
รอง ผบ.พล.ร.๒ รอ.
รอง ผบ.กรม นนร.รอ.รร.จปร.
ผบ.ช.พัน.๖๐๒

รอง หน.คณะ ฝสธ.ประจําผูบังคับบัญชา
จก.กพ.ทร.
รอง ผบ.ทรภ.๓

รอง ผอ.สกป.กร.ทอ.

รอง ผบก.น.๙

วันจันทรท่ี
๑๐ เม.ย.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.วิสุทธิ์  นาเงิน
๒. พล.ท.พิเชฏฐ  แยมแกว
๓. พล.ต.สมศักดิ์  ทรัพยอนันต
๔. พ.อ.สราวุธ  เมืองแมะ
๕. พ.อ.เดชาธร  สุขแสง
๖. พ.อ.ทัศอรัญ  กฤษณานนท
๗. พ.อ.ชูชาติ  อุปสาร
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.อ.สชุีพ  หวังไมตรี
๙. พล.ร.ท.สุทธินันท  สกุลภชุพงษ
๑๐. น.อ.ธวัชชัย  พิมพเมือง ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.ฐานัตถ  จันทรอําไพ
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.พีระพงศ  วงศสมาน

จก.สม.
ปษ.บก.ทท.
จก.ขส.ทบ.
รอง ผบ.บชร.๓
รอง ผอ.สนผ.ยก.ทบ.
เสธ.ศปภอ.ทบ.
เสธ.มทบ.๒๒

ผบ.กร.
จก.อร.
ผบ.กรม กสพ.ฐท.สส.

รอง ผอ.สปก.กร.ทอ.

ผบก.ภ.จว.อุดรธานี



หนา ๖ ใน ๑๕ หนา

วัน  เดือน  ป ยศ – นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันอังคารท่ี
๑๑ เม.ย.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.พิษณุ  บุญรักษา
๒. พล.ต.กิตติศักดิ์  แมนเหมือน
๓. พล.ต.อุดมศักดิ์  บัวพรหมมาตร
๔. พ.อ.สุรพล  ผลพูล
๕. พ.อ.โกศล  กิจกุลธนันต
๖. พ.อ.จรัส  ปญญาดี
๗. พ.อ.ปราโมทย  พรหมอินทร
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ท.ศักดิ์สิทธิ์  ยังวิจิตร
๙. พล.ร.ต.เกรียงเดช  รัตนปญญากุล
๑๐. พล.ร.ต.พีระ  อดุลยาศักดิ์
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.มณเฑียร  หมีโชติ
นรว.
๑๒. พ.ต.อ.จักรกฤษณ  คุมรอบ

จก.พธ.ทบ.
ผบ.มทบ.๓๒
รอง ผบ.นสศ.
ผอ.กจห.สส.ทหาร
ผอ.กยก.นทพ.
รอง ผบ.มทบ.๓๗
ผบ.ป.๕

จก.พธ.ทร.
รอง ผบ.นย.
ผบ.กตอ.กร.

รอง ผบ.กรม นนอ.รอ.รร.นนก.

รอง ผบก.ปค.รร.นรต.

วันพุธท่ี
๑๒ เม.ย.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.ประสพชัย  กงบุราณ
๒. พล.ต.สมพงษ  แจงจํารัส
๓. พล.ต.วิทยา  วรรคาวิสันต
๔. พ.อ.สัชฌาการ  คุณยศยิ่ง
๕. พ.อ.เสนีย  ศรีหิรัญ
๖. พ.อ.ณัฎฐ  ศรีอินทร
๗. พ.อ.กฤศ  ศรีเดชาสินธุ
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ต.สุทธิไชย  รังสิโรดมโกมล
๙. พล.ร.ต.ชนินทร  ผดุงเกียรติ
๑๐. น.อ.รังสรรค  แตงฉิม ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. พล.อ.ต.ตอพล  ออเขายอย
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.ทนงศักดิ์  วังสุภา

ปษ.บก.ทท.
รอง มทภ.๓
ผบ.มทบ.๓๘
รอง ผบ.มทบ.๓๗
รอง ผบ.พล.ร.๑๕
เสธ.มทบ.๒๕
รอง ผบ.กรมพัฒนา ๔

จก.อล.ทร.
ผบ.กยพ.กร.
ผบ.กรม รปภ.นย.

ผอ.สธน.ทอ.

รอง ผบช.ศชต.



หนา ๗ ใน ๑๕ หนา

วัน  เดือน  ป ยศ – นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันพฤหัสบดท่ีี
๑๓ เม.ย.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.ปริญญา  ขุนนาศรี
๒. พล.ท.อุดมวิทย  อโนวัลย
๓. พล.ต.เกษมสุข  ตาคํา
๔. พ.อ.สุชาติ  เวบานแพว
๕. พ.อ.ชวนากร  ผดุงกิจ
๖. พ.อ.สมชาย  ทาวงศมา
๗. พ.อ.อุดม  แกวมหา
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ต.มงคล  สุคนธเคหา
๙. พล.ร.ต.ชาลี  สวางใจ
๑๐. พล.ร.ต.เบญญา  บุญสง
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. พล.อ.ต.ทองใบ  นิลจันทึก
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.ภัคพงศ  พงษเภตรา

จก.ยก.ทหาร
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผบ.มทบ.๓๓
รอง ผอ.สทพ.นทพ.
รอง ผบ.รร.ชท.สปท.
เสธ.มทบ.๓๔
รอง ผบ.ม.๑ รอ.

รอง จก.สพ.ทร.
ผอ.ศกล.พธ.ทร.
ผบ.กฝร.กร.

ผบ.ศลภ.คปอ.

รอง ผบช.น.

วันศุกรท่ี
๑๔ เม.ย.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.อนุศักดิ์  เผานาค
๒. พล.ต.พิรัติ  บรรจงเขียน
๓. พล.ต.อิทธิพล  สุวรรณรัฐ
๔. พล.ต.ณัฏฐพล  จันทรสอกลิ่น
๕. พ.อ.วิสิษฐ  ทรัพยสิน
๖. พ.อ.ธีรพล  ศรีเกษม
๗. พ.อ.ภาคภูมิ  ดอกไม
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ต.อัครเดช  นาคออน
๙. น.อ.เกรียงไกร  ศุภมานพ ร.น.
๑๐. น.อ.ปญญา  บวรสิทธิรัตน ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. พล.อ.ต.ปยกรณ  ปรีมณีสิทธิ์
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.กิตติ์รัฐ  พันธุเพ็ชร

จร.ทหาร
เสธ.สส.
ผบ.มทบ.๑๓
ผอ.ศวพท.วท.กห.
เสธ.มทบ.๓๕
เสธ.พล.ช.
รอง ผอ.กอง ๘ ศรภ.

ผทค.ทร.
นายทหารปฏิบัติการประจํา กพ.ทร.
รอง ผบ.กบร.กร.

ผทค.ทอ.

รอง จตร.



หนา ๘ ใน ๑๕ หนา

วัน  เดือน  ป ยศ – นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันเสารท่ี
๑๕ เม.ย.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.นเรศรักษ  ฐิตะฐาน
๒. พล.ต.พิบูลย  มณีโชติ
๓. พล.ต.ธานินทร  สนิทชน
๔. พ.อ.วิชิตชัยพ  วงคสังข
๕. พ.อ.วรภพ  ถาวรแกว
๖. พ.อ.สันติ  สุขปอม
๗. พ.อ.สุทธิชัย  ศรลัมพ
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ท.นภดล  เรืองสมัย
๙. พล.ร.ต.ยงยุทธ  พรอมพรหมราช
๑๐. น.อ.นาคินทร  อิศรางกูร ณ อยุธยา ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. พล.อ.ต.พิชัย  วัจนสุนทร
นรว.
๑๒. พล.ต.ท.วิทยา  ประยงคพันธุ

จก.ทสอ.กห.
รอง ผบ.นสศ.
เสธ.ทน.๒
รอง ผบ.มทบ.๓๘
รอง ผบ.รร.รด.ศสร.
เสธ.พล.ร.๗
รอง ผบ.ร.๒๑ รอ.

ผทค.พิเศษ ทร.
ผช.หน.ฝสธ.ประจํา ผบ.ทร.
รอง ผบ.กยพ.กร.

ผทค.ทอ.

ผูชวย ผบ.ตร.

วันอาทิตยท่ี
๑๖ เม.ย.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.กฤษฏิวุฒิ  อัตรผดุง
๒. พล.ต.วสุ  เจียมสุข
๓. พล.ต.วลัลภ  ฐิติกุล
๔. พ.อ.ธานี  วาศภูติ
๕. พ.อ.สรชัช  สุทธิสนธิ์
๖. พ.อ.สุรพงษ  ปาละวัธนะกุล
๗. พ.อ.อายุพันธ  กรรณสูต
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ต.วิทยา  ละออจันทร
๙. พล.ร.ต.วรรณลบ  ทับทิม
๑๐. พล.ร.ต.เกียรติกุล  เทียนสุวรรณ
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. พล.อ.ต.สําเริง  พูลเพ่ิม
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.มนตรี  ยิ้มแยม

ปษ.สป.
ผทค.ทบ.
ผบ.พล.พัฒนา ๔
รอง เสธ.นปอ.
รอง ผบ.พล.ร.๖
รอง ผบ.บชร.๑
เสธ.ร.๒๕

ผอ.อรม.อร.
ผอ.ศซส.สพ.ทร.
ผทค.ทร.

ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.

รอง ผบช.น.



หนา ๙ ใน ๑๕ หนา

วัน  เดือน  ป ยศ – นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันจันทรท่ี
๑๗ เม.ย.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.ฐิตินันท  ธัญญสิริ
๒. พล.อ.โกญจนาท  ศุกระเศรณี
๓. พล.ต.มณฑล  ปราการสมุทร
๔. พ.อ.ปฏิกรณ  เอ่ียมละออ
๕. พ.อ.เศรษฐพล  เกตุเต็ม
๖. พ.อ.ธัชพล  เปยมวุฒิ
๗. พ.อ.สมคิด  คงแข็ง
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ท.สธุีพงศ  แกวทับ
๙. พล.ร.ต.ธนพล  วิชัยลักขณา
๑๐. น.อ.จรงศักดิ์  แยมบาน ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. พล.อ.ต.สมชาย  สังขมณี
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.ยิ่งยศ  เทพจํานงค

ผอ.ศอพท.
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง จก.สส.
รอง ผบ.มทบ.๒๑
รอง ผบ.มทบ.๓๓
ผอ.กยก.ทน.๑
ผบ.กรม ทพ.๔๒

รอง เสธ.ทร.
รอง จก.อศ.
ผบ.กรม สน.พล.นย.

ปษ.สปท.

ผบก.ภ.จว.สระแกว

วันอังคารท่ี
๑๘ เม.ย.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.ชัยพฤกษ  อัยยะภาคย
๒. พล.ต.วโิรจน  วิจิตรโท
๓. พล.ต.ไพบูลย  วรวรรณปรชีา
๔. พ.อ.เอกศิษฐ  ใจตรงฉัตรพงศ
๕. พ.อ.ประกาศ  เพยาวนอย
๖. พ.อ.ธีระ  ผดุงสุนทร
๗. พ.อ.ชัยฤทธิ์  วันนู
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ท.สรุพงษ  อํานรรฆสรเดช
๙. พล.ร.ต.อนุพงศ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
๑๐. น.อ.เกียรติกอง  ปานทอง ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. พล.อ.ต.พงษศักดิ์  เสมาชัย
นรว.
๑๒. พล.ต.ท.รณศิลป  ภูสาระ

จก.กร.ทหาร
รอง ผบ.นรด.
รอง จก.พท.ศอพท.
รอง ผอ.สนภ.๕ นทพ.
เสธ.ขส.ทบ.
เสธ.มทบ.๓๓
ผบ.พัน.ปสอ.สส.ทหาร

รอง ผบ.กร.
ผบ.กบฮ.กร.
ประจํา กร.

ผอ.สนผ.กร.ทอ.

ผบช.ศชต.



หนา ๑๐ ใน ๑๕ หนา

วัน  เดือน  ป ยศ – นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันพุธท่ี
๑๙ เม.ย.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.ยุทธนาสินธุ ศรีนุรัตนเดชา
๒. พล.ต.เยี่ยมชัย  บุตรดาวงษ
๓. พล.ต.พรเทพ  วัชรวิสุทธิ์
๔. พ.อ.ศราวุธ  วังธะพันธ
๕. พ.อ.มาโนชญ  รัตนเลขา
๖. พ.อ.เกษม  วังสุนทร
๗. พ.อ.สมบัติ  พิมพี
รอว.ทหารเรอื
๘. พล.ร.ท.อารกัษ  แกวเอ่ียม
๙. น.อ.ปรีดวิัฒน  ดิลกนรนารถ ร.น.
๑๐. น.อ.ชเนศร  สิงหชาญ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. พล.อ.ต.สมชาย  พงศพระธานี
นรว.
๑๒. พ.ต.อ.ชัยยุทธ  เจียรศิรกุิล

ปษ.สปท.
ผทค.ทบ.
เสธ.ยศ.ทบ.
รอง จก.ยย.ทบ.
รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
รอง ผบ.มทบ.๓๒
รอง ผอ.กวก.วสท.สปท.

ผทค.พิเศษ ทร.
ผบ.กรม นนร.รอ.รร.นร.
ประจํา กร.

ผบ.ศทย.อย.

รอง ผบก.น.๖

วันพฤหัสบดท่ีี
๒๐ เม.ย.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.วสันต  รัญเสวะ
๒. พล.ต.กิติ  นิมิหุต
๓. พล.ต.นุชิต  ศรีบุญสง
๔. พ.อ.ดํารง  สุมสังข
๕. พ.อ.ภาณุพงศ  สุวัณณุสส
๖. พ.อ.นรินทร  ชุมกมล
๗. พ.อ.นพสิทธิ์  สิทธิพงศโสภณ
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ต.บรรพต  เกิดภู
๙. พล.ร.ต.เชาว  นอยภารา
๑๐. น.อ.ชัย  เกตุวัฒนกิจ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. พล.อ.ต.ณรงค  มุขพรหม
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.วัชรพงศ  ดํารงคศรี

ผทค.พิเศษ สป.
ผช.ผอ.สงป.กห.
ผอ.สนย.สนผ.กห.
รอง ผอ.สนภ.๒ นทพ.
รอง ผบ.รร.ชท.สปท.
ผบ.ศปภอ.ทบ.๓
ผบ.ม.๑ รอ.

จก.จร.ทร.
รอง จก.พธ.ทร.
ประจํา กร.

ผทค.ทอ.

ผบก.อคฝ.



หนา ๑๑ ใน ๑๕ หนา

วัน  เดือน  ป ยศ – นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันศุกรท่ี
๒๑ เม.ย.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.ชุมพล  เปยมสมบูรณ
๒. พล.ต.สุพจน  มาลานิยม
๓. พล.ต.หัสฎี  วงศอิศเรศ
๔. พ.อ.สนอง  แนงอนงค
๕. พ.อ.สมัคร  เอ็นดู
๖. พ.อ.ศิวดล  นนทชัยวัฒน
๗. พ.อ.เพ่ิมศักดิ์  ขุนโขลน
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ต.เทอดศักดิ์  แทเท่ียง
๙. น.อ.ชัยวัฒน  คุมทิม ร.น.
๑๐. น.อ.ประกอบ  สุขสมัย ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. พล.อ.ต.สันติ  ศรีเสริมโภค
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.สุศักดิ์  ปกกมะกุล

ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง ผบ.ศตก.
รอง จก.ผท.ทหาร
เสธ.ศคย.ทบ.
เสธ.สนภ.๒ นทพ.
เสธ.สน.บก.บก.ทท.
รอง เสธ.มทบ.๑๘

ผทค.ทร.
ผบ.กรม ร.๑ พล.นย.
ประจํา กร.

ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ผบก.ภ.จว.นนทบุรี

วันเสารท่ี
๒๒ เม.ย.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.วรวิทย  วรรธนะศักดิ์
๒. พล.ต.สิรรุจน  สกุลณะมรรคา
๓. พล.ต.กุศล  ฤทธิ์เรืองเดช
๔. พ.อ.รณกร  ปานกุล
๕. พ.อ.ชาติชาย  นาวแสง
๖. พ.อ.พงษสวัสดิ์  ภาชนะทิพย
๗. พ.อ.รนกร  มุงหมาย
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ต.สุรวิทย  อาษานอก
๙. น.อ.เชาวลิต  จาดฤทธิ์ ร.น.
๑๐. น.อ.วุฒิไกร  ปนดี ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. พล.อ.ท.เบญจรงค  แจมถาวร
นรว.
๑๒. พ.ต.อ.วัลลภ  จํานงคอาษา

ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.ทบ.
ผชก.ทบ.
รอง เสธ.ทน.๒
รอง ผบ.มทบ.๑๙
รอง ผบ.มทบ.๑๕
อจ.หน.รร.ม.ศม.

ผอ.สตน.ทร.
นายทหารปฏิบัติการประจํา กพ.ทร.
ผบ.กรม ป.พล.นย.

ผทค.พิเศษ ทอ.

รอง ผบก.อคฝ.



หนา ๑๒ ใน ๑๕ หนา

วัน  เดือน  ป ยศ – นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันอาทิตยท่ี
๒๓ เม.ย.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.ธีรณฉัฏฐ  จินดาเงิน
๒. พล.ท.ณรงค  ไชยศรี
๓. พล.ต.สุเมธ  นิลมัย
๔. พ.อ.ศิระวุธ  วะน้ําคาง
๕. พ.อ.ปรมินทร  ทวีสุข
๖. พ.อ.กรกฎ  เจริญฤทธิ์
๗. พ.อ.ชนาธิป  ทองเชี่ยว
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ต.เผาเทพ  ประสานพานิช
๙. น.อ.บัญชา  บวัรอด ร.น.
๑๐. น.อ.สุริยา  ภักดีเสนา ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. พล.อ.ต.ชฤทธิพร  คําหอม
นรว.
๑๒. พ.ต.อ.ชัยรพ  จุณณวัตต

ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ผอ.สผอ.สส.ทหาร
รอง ผบ.มทบ.๑๖
ผอ.กอง นรด.
ผบ.ร.๒๕ พัน.๒
ผบ.ร.๕ พัน.๒

ผช.จก.ธน.
รอง จก.สก.ทร.
ผบ.กองบนิ ๑ กบร.กร.

รอง ผอ.ศวอ.ทอ.

รอง ผบก.น.๔

วันจันทรท่ี
๒๔ เม.ย.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.นาวิน  สุมะโน
๒. พล.ท.สุรศักดิ์  ประชุมญาติ
๓. พล.ต.วันชัย ชัยประภา
๔. พล.ต.พีรพงศ  ไวกาสี
๕. พ.อ.เทอดศักดิ์  ดําขํา
๖. พ.อ.ทักษพล  ศิริรักษ
๗. พ.อ.จิรสิทธิ์  จันทรมี
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ท.ปญญา  เล็กบัว
๙. พล.ร.ต.ภุชงค  บุญคณาสันต
๑๐. น.อ.โกเมศ  สะอาดเอ่ียม ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. พล.อ.ท.อนุตตร  จิตตินันท
นรว.
๑๒. พ.ต.อ.วิรัช  สุมนาพันธุ

ผทค.พิเศษ สป.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผช.ผบ.ศรภ.
ผอ.สกศ.ยก.ทบ.
รอง ผอ.สวส.ขว.ทบ.
ผบ.ร.๓
ผบ.ร.๒ รอ.

รอง ผบ.กร.
ผอ.ศยร.ยศ.ทร.
นายทหารปฏิบัติการประจํา กพ.ทร.

จก.พอ.

รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย



หนา ๑๓ ใน ๑๕ หนา

วัน  เดือน  ป ยศ – นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันอังคารท่ี
๒๕ เม.ย.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.ธิวา  เพ็ญเขตกรณ
๒. พล.ต.วัจนพัฒน  เฟองฟู
๓. พล.ต.ดนัย  เถาวหิรัญ
๔. พ.อ.กอบกิจ  ชูประสิทธิ์
๕. พ.อ.นิธิศ  เปลี่ยนปาน
๖. พ.อ.ศราวรรธน  รุมรัตนะ
๗. พ.อ.นิธินันท  ฤทธิ์ชัยทิพย
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ท.อาทร  เคลือบมาศ
๙. พล.ร.ต.อรรถพร  บรมสุข
๑๐. น.อ.ชัยยุทธ  คลังเงิน ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.เรืองวิทย  ศรีนวลนดั
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.โชติ  ชัยชมภู

จก.ขว.ทหาร
รอง จก.กช.
รอง ผบ.ศรภ.
ผอ.กปช.นปอ.
รอง ผบ.มทบ.๑๑
ผอ.กคบ.ศทส.สส.ทหาร
ผบ.ส.๑ พัน.๑๐๒

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

รอง จก.ชย.ทอ.

ผบก.สส.ภ.๙

วันพุธท่ี
๒๖ เม.ย.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.ทศพร  หอมเจริญ
๒. พล.ต.โอภาส  ลิ่วศิริวงษเจริญ
๓. พล.ต.บัญชา  ดุริยพันธ
๔. พล.ต.พิเชษฐ  อาจฤทธิรงค
๕. พ.อ.วัชชรินทร  สุวรรณรินทร
๖. พ.อ.กิตติ  คงสมบัติ
๗. พ.อ.เรืองพงษ  วงษศรีสุข
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ท.เผดิม  เนินฉาย
๙. พล.ร.ต.ทินกร  ตัณฑากาศ
๑๐. พล.ร.ต.บวร  มัทวานุกูล
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.วรชาติ  ฟองชล
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.มณฑลทัฬห  บุนนาค

ปษ.สป.
ผช.จก.สม.
ผบ.มทบ.๓๗
ผบ.มทบ.๒๕
รอง จก.สห.ทบ.
รอง ผอ.ศศย.สปท.
รอง ผบ.ม.๗

ผทค.พิเศษ ทร.
รอง จก.อร.
เสธ.รร.นร.

ผอ.กฝอ.ศทย.อย.

รอง ผบช.สง.นรป.



หนา ๑๔ ใน ๑๕ หนา

วัน  เดือน  ป ยศ – นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันพฤหัสบดท่ีี
๒๗ เม.ย.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.ยุทธ พรหมพงษ
๒. พล.ต.ณตฐพล  บุญงาม
๓. พล.ต.สิทธิพร  มุสิกะสิน
๔. พ.อ.มณฑล  บุญไทย
๕. พ.อ.ธนภัทร  นาคชัยยะ
๖. พ.อ.ศาสตรา  ศรีเพ็ญ
๗. พ.อ.สิทธิชัย  คัตตะพันธ
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ต.พรอมสรรพ  วุฑฒกนก
๙. พล.ร.ต.เอกราช  พรหมลัมภัก
๑๐. น.อ.กิติพงษ  เรืองเดช ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.สมยศ  จุลเสน
นรว.
๑๒. พล.ต.ต.วินิจ  พัวพันธ

ผทค.พิเศษ สป.
รอง จก.ยก.ทหาร
ผบ.พล.ร.๕
รอง ผบ.ศป.
ผบ.รพศ.๓
เสธ.พล.ร.๑๑
เสธ.มทบ.๑๓

จก.วศ.ทร.
ผบ.สอ.รฝ.
รอง จก.กรง.ฐท.สส.

รอง ผอ.สนข.ขว.ทอ.

ผบก.ตชด.ภ.๒

วันศุกรท่ี
๒๘ เม.ย.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.สาโรช  เขียวขจี
๒. พล.ต.วุฒิไกร  คลายวงษ
๓. พล.ต.สมชาติ  แนนอุดร
๔. พ.อ.ประทีป  บุญทิพยจําปา
๕. พ.อ.ชัยยา  จุยเจริญ
๖. พ.อ.มานพ  นวมบัว
๗. พ.อ.นรินทรักษ  เชษฐศิริ
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ท.สรุศักดิ์  เมธยาภา
๙. พล.ร.ท.พฤหัส  รัชฎา
๑๐. พล.ร.ต.รักษพล  ทองภักดี
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.มนัส  ฤทธิรงค
นรว.
๑๒. พ.ต.อ.พิสิฏฐ  โปรยรุงโรจน

จก.พบ.
ผอ.สกบ.กบ.ทบ.
ผบ.พล.ร.๓
รอง ผปยส.พล.ป.
รอง ผบ.มทบ.๑๘
เสธ.รร.นส.ทบ.
รอง ผบ.ส.๑

ผบ.ทรภ.๑
ผทค.พิเศษ ทร.
ผทค.ทร.

รอง ผบ.ศทย.อย.

รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี



หนา ๑๕ ใน ๑๕ หนา

วัน  เดือน  ป ยศ – นาม ตําแหนง หมายเหตุ
วันเสารท่ี
๒๙ เม.ย.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.อภิชาติ  อุนออน
๒. พล.ท.วีรชน  สุคนธปฏภิาค
๓. พล.ต.วิบูลจิตร  สวางอารมณ
๔. พ.อ.อํานาจ นาคศรี
๕. พ.อ.ชาญชัย  วชิิตสรไกร
๖. พ.อ.เสกสรร  โพทิพยวงศ
๗. พ.อ.ชาติชาย  ศรีสุราช
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ท.เอกศักดิ์  ทุกขสูญ
๙. พล.ร.ต.สมารมภ  ชั้นสุวรรณ
๑๐. พล.ร.ต.ภาณุวัชร  กองจินดา
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.วิรัตน  ศิริวัฒน
นรว.
๑๒. พ.ต.อ.ศรัญู  ชํานาญราช

ผอ.สสน.สป.
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง จก.สบ.ทหาร
รอง ผบ.ศร.
ผอ.กอง สส.
รอง ผบ.รร.ดย.ทบ.
หก.กกพ.มทบ.๒๘

หน.ฝสธ.ประจํา รอง ปล.กห.
จก.กพช.อร.
ผทค.ทร.

รอง เสธ.รร.นนก.

รอง ผบก.อคฝ.

วันอาทิตยท่ี
๓๐ เม.ย.๖๐

รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.ชัยชาญ  ชางมงคล
๒. พล.อ.สุรพงษ  สุวรรณอัตถ
๓. พล.ต.ชาญชัย  เอมออน
๔. พ.อ.กุลธวัช  ไวใจ
๕. พ.อ.ธนสิน  สุขโข
๖. พ.อ.ปยะชาติ  ธูปทอง
๗. พ.อ.ธวัชชัย  วรรณดิลก
รอว.ทหารเรือ
๘. พล.ร.ท.ภาณุ  บุณยะวิโรจ
๙. พล.ร.ต.ยุทธศิลป จงเจือกลาง
๑๐. น.อ.อนุวัต  ดาผิวดี ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. น.อ.สรรพชัย  ศิลานิล
นรว.
๑๒. พ.ต.อ.ศิลา  กาญจนรักษ

ปล.กห.
ผบ.ทสส.
ผบ.มทบ.๒๘
ผอ.กนผ.ขว.ทหาร
รอง เสธ.ทภ.๑
เสธ.บชร.๑
เสธ.ป.๒ รอ.

เสธ.กร.
ผทค.ทร.
ผบ.กรม สอ.๒ สอ.รฝ.

รอง ผอ.สนผ.ยก.ทอ.

รอง ผบก.ถปภ.สง.นรป.

ตรวจถูกตอง

พล.ร.ต.

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

มี.ค.๖๐




