
                          
 
 
 
 

ค ำสั่งกรมรำชองครักษ์ 
(เฉพำะ) 

 ที่  ๑๐๔ /๖๐ 
เรื่อง  ให้รำชองครักษ์เวรและนำยต ำรวจรำชส ำนักเวร 

ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจ ำพระองค์ ณ พระต ำหนัก จิตรลดำรโหฐำน 
-------------------------- 

อำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติรำชองครักษ์ พ.ศ.๒๔๘๐ พระรำชบัญญัตินำยต ำรวจ 
รำชส ำนัก พ.ศ.๒๔๙๕ และ พระรำชบัญญัติกำรถวำยควำมปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๗ จึงให้รำชองครักษ์เวร 
และนำยต ำรวจรำชส ำนักเวร ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจ ำพระองค์ ณ พระต ำหนัก จิตรลดำรโหฐำน ประจ ำเดือน  
พ.ค.๖๐ ตำมรำยชื่อแนบท้ำยค ำสั่งนี้  

ทั้ งนี้  ให้ ไปรำยงำนตัว ณ อำคำร ๑/๔ กรมรำชองครักษ์  สวนจิตรลดำ ถ.รำชวิถี              
แขวงสวนจิตรลดำ เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ โดยรำยงำนตัวเวลำ ๑๒๐๐ ของวันปฏิบัติหน้ำที่ และปฏิบัติหน้ำที่
ตั้งแต่เวลำ ๑๔๐๐ ถึงเวลำ ๑๔๐๐ ของวันรุ่งขึ้น หำกผู้ใดไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่เวรดังกล่ำวได้ให้ สป., บก.
ทท., ทบ., ทร., ทอ.และ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ซึ่งเป็นหน่วยต้นสังกัดของผู้นั้นจัดรำชองครักษ์ เวรหรือ
นำยต ำรวจรำชส ำนักเวรผู้อ่ืนไปปฏิบัติหน้ำที่แทน แล้วแจ้งให้ สนง.ฝสธ.๙๐๔ ทรำบล่วงหน้ำก่อนก ำหนด
เข้ำเวรไม่น้อยกว่ำ ๒ วัน โดยประสำนทำงโทรศัพท์ หมำยเลข ๐ ๒๓๕๖ ๐๘๒๕  โทรสำร ๐ ๒๓๕๖ ๐๘๒๖  

กำรแต่งกำย เครื่องแบบปกติคอแบะและปกติขำว กระบี่ ถุงมือ หมวกทรงหม้อตำล           
ทั้งนี้ ให้รำชองครักษ์เวรและนำยต ำรวจรำชส ำนักเวร และทุกชั้นยศติดป้ำยชื่อ (ซึ่งท ำด้วยโลหะสีด ำขนำด
กว้ำง   ๒ ซม.ยำว ๗.๕ ซม.) ที่กึ่งกลำงเหนือกระเป๋ำของเสื้อด้ำนขวำของเครื่องแบบดังกล่ำว หำกมีกำร
เปลี่ยนแปลง   ในเรื่องกำรแต่งกำย หรือเปลี่ยนแปลงก ำหนดวันปฏิบัติหน้ำที่เวรประจ ำพระองค์ สนง.ฝสธ.
๙๐๔ จะแจ้งให้ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ทรำบโดยตรง        

อนึ่ง ในกำรเดินทำงไปปฏิบัติหน้ำที่ ให้แต่งเครื่องแบบปกติคอพับแขนยำว หมวกทรงหม้อ
ต ำ ล  
(ทร.ใช้อินทรธนูแข็ง และ ทอ.ใช้อินทรธนูอ่อน) 

 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                    

                            ปฏิบตัิหน้าที่เวรประจ าพระองค์  ณ  พระต าหนัก  จิตรลดารโหฐาน    
                             ประกอบค าสั่ง  รอ.(เฉพาะ)  ที่           /๖๐   ลง          พ.ค.๖๐ 
                                                                                                                  หน้า ๑  ใน ๓๑ หน้า  

วัน  เดือน  ป ี                     ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 
วันจันทร์ ที่  
๑ พ.ค.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอว.ทหารบก 
๑.  พล.อ.กฤษณ์   รัมมนต์ 
๒.  พล.อ.ณัฐ  อินทรเจริญ 
๓.  พล.ท.อาวุธ   เอมวงศ์ 
๔.  พล.ต.ธรากร  ธรรมวินทร 
๕.  พล.ต.สุรสีห์   ครุธเวโช 
๖.  พล.ต.กฤษณ์ดนัย  อิทธิมณฑล 
๗.  พล.ต.เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ 
๘.  พล.ต.สุทิน   เบ็ญจวิไลกุล 
๙.  พ.อ.ธนุตม์   พิศาลสิทธิวฒัน์ 
๑๐. พ.อ.นรภัทร  กังวาลไกล    
๑๑. พ.อ.จิราวัฒน์   จุฬากุล 
๑๒. พ.อ.โสภณ   นันทสุวรรณ 
รอว.ทหารเรือ 
๑๓. พล.ร.ท.สนธยา  น้อยฉายา 
๑๔. พล.ร.ท.คณิน  ชุมวรฐายี 
๑๕. พล.ร.ต.บัณฑิตย์  จันทโรจวงศ์ 
๑๖. พล.ร.ต.สุชา  เคี่ยมทองค า   
๑๗. พล.ร.ต.ชุตินธร  ทัตตานนท์   
๑๘. น.อ.ศศิน  สวรรคทัต  ร.น.  
รอว.ทหารอากาศ 
๑๙. พล.อ.ท.ไกรพล  ยั่งยืน 
๒๐. พล.อ.ต.เสริมเกียรติ   ก้อนมณี 
๒๑. พล.อ.ต.ปรีชา  ชมบุญ  
นรว. 
๒๒. พล.ต.ท.ชาญเทพ  เสสะเวช 
๒๓. พล.ต.ต.กริช  กิติลือ 
๒๔. พล.ต.ต.สุทิพย์  ผลิตกุศลธัช 

 
ปษ.สปท. 
หน.ฝสธ.ประจ า รมว.กห 
จก.สพ.ทบ. 
รอง มทภ.๒ 
จก.สบ.ทบ. 
เสธ.ทภ.๑ 
ผบ.พล.ม.๒ รอ. 
เสธ.ทภ.๒ 
รอง ผบ.ร.๑๕๒ 
รอง ผบ.ร.๑๑๑ 
รอง ผบ.พล.ร.๗ 
เสธ.พล.ร.๔ 
 
รอพ. 
จก.พร. 
รอง ผบ.รร.นร. 
จก.ขส.ทร. 
หน.ฝวก.ยศ.ทร. 
ผบ.ร.ล.เจ้าพระยา มว.เรือท่ี ๑ กฟก.๒ กร. 
 
รอง เสธ.ทอ. 
ผทค.ทอ. 
รอง ผบ.อย. 
 
ผบช.ภ.๑ 
ผบก.ประจ า สง.ผบ.ตร. 
ผบก.ภ.จว. หนองบัวล าภู 

 

    
 
                         
                                        

                                                          หน้า ๒ ใน ๓๑ หน้า  
วัน  เดือน  ป ี                     ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 
วันอังคาร ที่  
๒ พ.ค.๖๐ 
 

รอว.ทหารบก 
๑.  พล.อ.นิตินัย   ภีมะโยธิน 
๒.  พล.ท.กฤษณะ   บวรรัตนารักษ์ 

 
ผทค.พิเศษ สป. 
รอง จก.ธน. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.  พล.ท.ชมพล   อามระดิษ 
๔.  พล.ท.สมโภชน์  วังแก้ว 
 
๕.  พล.ต.ปริยารณ   มัชฌิมวงศ์ 
๖.  พล.ต.ฐิติพล   ไวยพจน์  
๗.  พล.ต.ชูชาติ   สุกใส 
๘.  พ.อ.ธิติพล   สารลักษณ์         
๙.  พ.อ.ดิฐพงษ์   เจริญวงศ์ 
๑๐. พ.อ.เพชรพนม  โพธิ์ชัย             
๑๑. พ.อ.จรัญรัตน์   พงษ์สุวรรณ 
๑๒. พ.อ.เฉลิมพร   ข าเขียว 
รอว.ทหารเรือ 
๑๓. พล.ร.ท.วีนัส  แจ้งสี  
๑๔. พล.ร.ต.บุญเรือง   หอมขจร 
๑๕. พล.ร.ต.วินัย  วิรัชกุล   
๑๖. น.อ.ปริทรรศน์   ชาตะสงิห์ ร.น.   
๑๗. น.อ.โชคชัย  เรืองแจ่ม  ร.น.     
๑๘. น.อ.นาคินทร์  อิศรางกูร ณ อยุธยา  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๑๙. พล.อ.ท.ธนูชัย  ฤกษ์เย็น 
๒๐. พล.อ.ต.ธนบดี  อุตะมะ 
๒๑. พล.อ.ต.ปราโมทย์  ศิริธรรมกุล 
นรว. 
๒๒. พล.ต.อ.ศรีวราห์  รังสิพราหมณกุล 
๒๓. พล.ต.ต.สุรพล  อยู่นุช 
๒๔. พ.ต.อ.ด ารงศักดิ์  ทองงามตระกูล 

จก.อท.ศอพท. 
ฝสธ.ประจ าผู้บังคับบัญา 
ส านักงานผู้บังคับบัญชา ทบ. 
ผบ.มทบ.๔๓ 
ฝสธ.ประจ า ปล.กห. 
จก.กง.ทบ. 
ฝสธ.ประจ าผู้บังคับบัญชา 
รอง ผบ.มทบ.๑๒ 
ผอ.กซบร.สสน.นทพ. 
ผบ.ช.๑๑ 
รอง ผบ.ร.๒๕ 
 
ผทค.พิเศษ ทร. 
ผอ.สวพ.ทร. 
รอง จก.ยศ.ทร. 
ผอ.กนผ.สนผ.สสท.ทร. 
ผอ.ยก.บก.ทรภ.๒ 
รอง ผบ.กยพ.กร. 
 
รอพ. 
รอง จก.ยศ.ทอ. 
ผอ.สบง.สปช.ทอ. 
 
รอง ผบ.ตร. 
รอง ผบช.ก. 
รอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 

                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
                        หน้า ๓ ใน ๓๑ หน้า  

วัน  เดือน  ป ี                     ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 
วันพุธ ที ่
๓ พ.ค.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 

รอว.ทหารบก 
๑.  พล.อ.สุทัศน์  กาญจนานนท์กุล 
๒.  พล.อ.วิษณุ  ไตรภูมิ 
๓.  พล.ท.สมศักดิ์   รุ่งสิตา 
๔.  พล.ท.สิทธิพล   ชินส าราญ 
๕.  พล.ท.ปริพัฒน์   ผลาสินธุ ์
๖.  พล.ต.วรเกียรติ   รัตนานนท์ 
๗.  พล.ต.หทัยเทพ   กีรติอังกูร 

 
รอพ. 
ผทค.พิเศษ ทบ. 
รอง ผอ.สนผ.กห. 
ผบ.รร.จปร. 
หน.ฝสธ.เสธ.ทหาร 
รอง จก.ขว.ทบ. 
ผบ.มทบ.๑๙ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘.  พล.ต.ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ 
๙.  พล.ต.สนธิชนก  สังขจันทร์ 
๑๐. พ.อ.สิษฐเศรษฐ์   หิรัณญพงศ์ 
๑๑. พ.อ.สมเดช   โยธา 
๑๒. พ.อ.เสรี  ตรีครุธพันธุ์ 
รอว.ทหารเรือ 
๑๓. พล.ร.อ.อดิเรก ชมภูนุช 
๑๔. พล.ร.ท.ประจวบ  อ่อนตามธรรม 
๑๕. พล.ร.ต.มนัสวี  บูรณพงศ์  
๑๖. น.อ.มงคล  ประยูรศุข  ร.น.       
๑๗. น.อ.อมรศักดิ์  ปัทมปราณี  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๑๘. พล.อ.อ.สุทธิพงษ์  อินทรียงค์ 
๑๙. พล.อ.ต.เสนาะ  พรรณพิกุล   
๒๐. พล.อ.ต.รัชชาพงษ์  สมนาม 
๒๑. น.อ.สุระ  ไชโย                   
นรว. 
๒๒. พล.ต.อ.สุเทพ  เดชรักษา 
๒๓. พ.ต.อ.ส าราญ  นวลมา 
๒๔. พ.ต.อ.ยุทธพล  แก้วเจริญ 

ผบ.พล.๑ รอ. 
ผบ.มทบ.๑๑ 
รอง ผบ.ช.๑๑ 
ผบ.ร.๑๕๑ 
ผบ.กรม ขส.ทร. 
 
ผทค.พิเศษ ทร. 
ผทค.พิเศษ ทร. 
เสธ.ฐท.สส. 
รอง เสธ.นย. 
ผบ.ร.ล.กระบุรี มว.เรือท่ี ๒ กฟก.๒ กร. 
 
ผช.ผบ.ทอ. 
จก.กง.ทอ. 
รอง จก.ยก.ทหาร 
รอง จก.พธ.ทอ. 
 
รอง ผบ.ตร. 
รอง ผบก.สปพ. 
รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓ 

                            
 
 
 
 
                                                   
                            
 

                 หน้า ๔ ใน ๓๑ หน้า  
วัน  เดือน  ป ี                     ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 
วันพฤหัสบดี 
ที่ ๔ พ.ค.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอว.ทหารบก 
๑.  พล.ท.พัฒนา  มาตร์มงคล 
๒.  พล.ท.สมพงษ์   ไทรงาม 
๓.  พล.ท.ธนา   จารุวัต 
๔.  พล.ท.ดนัย  กฤตเมธาวี 
๕.  พล.ต.อภิรมย์   จินตเกษกรรม 
๖.  พล.ต.วิรัชช์   กมลศิลป์ 
๗.  พล.ต.ด ารงค์   ตัณฑะผลิน 
๘.  พล.ต.สมพจน์  สังข์ดา  
๙.  พ.อ.ไกรภพ  ไชยพันธุ์             
๑๐. พ.อ.อดุลย์   ชมเย็น 
๑๑. พ.อ.เทอดศักดิ์  งามสนอง 
๑๒. พ.อ.ณรงค์ฤทธิ   ปาณิกบุตร 

 
ผทค.พิเศษ ทบ. 
ผทค.พิเศษ ทบ. 
มทน.๓ 
ผทค.พิเศษ ทบ. 
จก.กง.ทหาร 
ผบ.มทบ.๔๒ 
รอง จก.ขว.ทหาร 
ผทค.ทบ. 
ผบ.ป.๒ รอ. 
รอง ผบ.มทบ.๓๑ 
รอง ผบ.พล.ร.๔ 
รอง ผบ.ร.๗ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอว.ทหารเรือ 
๑๓. พล.ร.ท.จรินทร์  บุญเหมาะ 
๑๔. พล.ร.ท.สมชาย  ณ บางช้าง  
๑๕. พล.ร.ต.วศินสรรพ์  จันทวรินทร์  
๑๖. พล.ร.ต.ศิริพันธ์  มีลักษณะ 
๑๗. พล.ร.ต.สิรภพ  สุวรรณดี 
๑๘. น.อ.เกรียง  ชุณหชาติ  ร.น.       
รอว.ทหารอากาศ 
๑๙. พล.อ.อ.อนันตศักดิ์   อะดุงเดชจรูญ 
๒๐. พล.อ.ท.สุทธิพันธุ์  ต่ายทอง 
๒๑. พล.อ.ต.สฤษดิ์พร  สุนทรกิจ 
นรว. 
๒๒. พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์  ธีระสวัสดิ์ 
๒๓. พล.ต.ต.กิตติกร  บุญสม 
๒๔. พ.ต.อ.จักษ์  จิตตธรรม 

 
จก.อศ. 
หน.ฝสธ.ประจ า ผบ.ทร. 
ผบ.ฐท.กท. 
ผทค.ทร. 
จก.กผช.อร. 
รอง ผบ.กดน.กร. 
 
ผทค.พิเศษ ทอ. 
จก.กพ.ทอ. 
ผอ.สจว.ศวอ.ทอ. 
 
ผู้ช่วย ผบ.ตร. 
ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก 
รอง ผบก.น.๕ 

                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 

             หน้า ๕ ใน ๓๑ หน้า  
วัน  เดือน  ป ี                     ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 
วันศุกร์ ที่ 
๕ พ.ค.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอว.ทหารบก 
๑.  พล.อ.วัลลภ  รักเสนาะ 
๒.  พล.อ.กิติกร   ธรรมนิยาย 
๓.  พล.ท.กันตภณ   อัครานุรักษ์ 
๔.  พล.ท.ศิริชัย  เทศนา 
๕.  พล.ต.ก่อเกียรติ   พิทักษ์วงศ์ 
๖.  พล.ต.เกื้อกูล  อินนาจักร์ 
๗.  พล.ต.ศักดา   เนียมค า 
๘.  พล.ต.ณรงค์ศักดิ์   อัมรานนท์ 
๙.  พ.อ.วิรัฏฐ์  วงษ์จันทร์             
๑๐. พ.อ.ธิรา   แดหวา 
๑๑. พ.อ.ไพศาล   หนูสังข์ 
๑๒. พ.อ.กิตติ   ประพิตรไพศาล 
รอว.ทหารเรือ 
๑๓. พล.ร.อ.ณะ  อารีนิจ  
๑๔. พล.ร.ท.ไชยณรงค์  ขาววิเศษ 
๑๕. พล.ร.ท.ชาติชาย  ศรีวรขาน 
๑๖. พล.ร.ต.เกรียงไกร  อนันตศานต์  
๑๗. น.อ.จรัสเกียรติ   ไชยพันธุ์  ร.น.    

 
ผอ.สนผ.กห. 
หน.ฝสธ.ประจ า ปล.กห. 
ผทค.พิเศษ ทบ. 
ผบ.นสศ. 
รอง จร.ทหาร 
รอง มทภ.๔ 
ผทค.ทบ. 
ผบ.ศป. 
รอง เสธ.ทน.๑ 
รอง ผบ.พล.ร.๕ 
รอง ผบ.พล.ร.๑๕ 
ผบ.ร.๑๒ พัน.๓ รอ. 
 
ผบ.ทร. 
หน.ฝสธ.ประจ า รอง ผบ.ทสส. 
ปช.ทร. 
รอง จก.ยก.ทร. 
รอง ลก.ทร. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๘. น.อ.สมชาย  ศิพะโย  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๑๙. พล.อ.อ.เชิดพงศ์   เอ่ียมสมุทร 
๒๐. พล.อ.ท.ศิริพล  ศิริทรัพย์ 
๒๑. พล.อ.ต.อนันต์  จันทร์ส่งเสริม 
นรว. 
๒๒. พล.ต.อ.สุวริะ  ทรงเมตตา 
๒๓. พล.ต.ท.ศานิตย์  มหถาวร 
๒๔. พล.ต.ต.วันชัย  สุวรรณศิริเขต 

ผบ.กรม รฝ.๑ สอ.รฝ. 
 
ผทค.พิเศษ ทอ. 
จก.กบ.ทอ. 
จก.ขส.ทอ. 
 
ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) 
ผบช.น. 
ผบก.อก.ภ.๖ 

      
 
 
 
 
                                                                                                      
 
                  หน้า ๖ ใน ๓๑ หน้า  

วัน  เดือน  ป ี                     ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 
วันเสาร ์ที่  
๖ พ.ค.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอว.ทหารบก 
๑.  พล.อ.ชาตอุดม   ติตถะสิริ 
๒.  พล.อ.ชัยชนะ  นาคเกิด 
๓.  พล.ท.สุรินทร์  แพโต 
๔.  พล.ท.ยอดพล   เบี้ยวไข่มุข 
๕.  พล.ต.ทัตเทพ  รอดจิตต์     
๖.  พล.ต.อัศวิน   บุญธรรมเจริญ 
๗.  พล.ต.ณรัช   สิงห์ปภาภร 
๘.  พ.อ.ประเสริฐ   ขวัญชัย 
๙.  พ.อ.เกรียงศักดิ์   เสนาะพิน      
๑๐. พ.อ.ชยาทิต   ทองสว่าง 
๑๑. พ.อ.วรเทพ  บุญญะ               
๑๒. พ.อ.มีชัย   นิลศาสตร์ 
รอว.ทหารเรือ 
๑๓. พล.ร.อ.ธาน ี ผุดผาด  
๑๔. พล.ร.ต.ลือชัย  ศรีเอ่ียมกูล   
๑๕. พล.ร.ต.พงศชาญ  เพ็ชรเทศ 
๑๖. พล.ร.ต.สันติ  เปาอินทร   
๑๗. น.อ.อัชฌบูรณ์  เซ็นพานิช  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๑๘. พล.อ.อ.พิชัย  เขม้นจันทร์ 
๑๙. พล.อ.ท.ภานุพงศ์  เสยยงคะ 
๒๐. พล.อ.ท.ชาญยุทธ  ศิริธรรมกุล 
๒๑. พล.อ.ต.กฤษดา   จันทร์อินทร์ 
นรว. 

 
รอง ปล.กห. 
ปษ.พิเศษ บก.ทท. 
ผทค.พิเศษ ทบ. 
ผทค.พิเศษ บก.ทท. 
ผทค.ทบ. 
ผบ.มทบ.๑๘ 
ผบ.มทบ.๓๑๐ 
รอง ผบ.มทบ.๔๕ 
ผบ.ปตอ.๒ 
รอง ผบ.พล.ม.๓ 
ผบ.ร.๑๗ 
รอง ผบ.ม.๓ 
 
ผทค.พิเศษ ทร. 
ผบ.กบร.กร. 
ลก.ทร. 
รอง ผบ.รร.นร. 
นายทหารปฏิบัติการประจ า กพ.ทร. 
 
รอพ. 
รอง เสธ.ทอ. 
รอง เสธ.ทอ. 
ผบ.ศบพ. 
 

 



 
 
 

๒๒. พล.ต.ต.ธเนษฐ  สุนทรสขุ 
๒๓. พล.ต.ต.ลือชัย   สุดยอด 
๒๔. พล.ต.ต.อภิชาติ  สุริบุญญา 

รอง จตร. 
รอง ผบช.ภ.๓ 
ผบก.ตท. 

                                                
  
 
 
 
                                                             
 
              หน้า ๗ ใน ๓๑ หน้า  

วัน  เดือน  ป ี                     ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 
วันอาทิตย์ ที่  
๗ พ.ค.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอว.ทหารบก 
๑.  พล.อ.บุญชู  เกิดโชค 
๒.  พล.อ.ถกลเกียรติ  นวลยง 
๓.  พล.ท.รักศักดิ์  โรจน์พิมพ์พันธุ์ 
๔.  พล.ท.สันต์   จิตรประสงค์ 
๕.  พล.ต.วิชัย   ทัศนมณเฑียร 
๖.  พล.ต.คมสัน   บูรณสงคราม 
๗.  พล.ต.เดชอุดม  นิชรัตน์ 
๘.  พล.ต.ธนะศักดิ์   ชื่นอิ่ม 
๙.  พ.อ.ศักดิศ์รี  งอยปัดพันธ์          
๑๐. พ.อ.กิตติ   สมสนั่น 
๑๑. พ.อ.ไพบูลย์   จุลภาคี 
๑๒. พ.อ.วิทูร   โพธิ์ร่มชื่น 
รอว.ทหารเรือ 
๑๓. พล.ร.อ.นวพล  ด ารงพงศ์   
๑๔. พล.ร.ต.ชุมศักดิ์  นาควิจิตร   
๑๕. พล.ร.ต.นิกิตติ์  ฑีร์ฆะยศ 
๑๖. พล.ร.ต.สมพงษ์  นาคทอง 
๑๗. น.อ.กฤษณ์  พิมมานนท์  ร.น. 
๑๘. น.อ.ณัฎฐพล  เดี่ยววานชิ  ร.น.    
รอว.ทหารอากาศ 
๑๙. พล.อ.อ.นิรันดร์   ยิ้มสรวล 
๒๐. พล.อ.ท.ไพศาล  น้ าทับทิม 
๒๑. พล.อ.ต.สุรชัย  อ านวยสนิ 
นรว. 
๒๒. พล.ต.ท.นเรศ  นันทโชติ 
๒๓. พล.ต.ต.วิชิต  ปักษา 
๒๔. พล.ต.ต.สุรพงษ์  ชัยจันทร์ 

 
ปษ.สปท. 
รอง เสธ.ทหาร 
ผอ.สพร.กห. 
ผทค.พิเศษ ทบ. 
ผบ.มทบ.๔๕ 
ผทค.สป. 
ผบ.มทบ.๒๖ 
จก.สห.ทบ. 
รอง ผบ.มทบ.๑๓ 
ผบ.ส.๑ 
รอง ผอ.กยก.ทภ.๑ 
รอง ผบ.ม.๕ รอ. 
 
ปษ.พิเศษ ทร. 
จก.กง.ทร. 
ผบ.กลน.กร. 
ผทค.ทร. 
รอง ผบ.รร.ตท.สปท. 
เสธ.กยพ.กร. 
 
ปษ.พิเศษ ทอ. 
ปช.ทอ. 
ผอ.สนข.ขว.ทอ. 
 
รอง จตช. 
รอง ผบช.ตชด. 
ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร 

 

 
 
 



 
 
 
                                                                                                                   หน้า ๘ ใน ๓๑ หน้า  

วัน  เดือน  ป ี                     ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 
วันจันทร์ ที ่
๘ พ.ค.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอว.ทหารบก 
๑.  พล.อ.ภุชพงศ์   พงษ์ศิริ 
๒.  พล.ท.กู้เกียรติ  ศรีนาคา 
๓.  พล.ท.สรชัช  วรปัญญา 
๔.  พล.ท.สมภพ   ยะโสภา 
๕.  พล.ต.เอกพงศ์   วงศ์พรหมเมฆ 
๖.  พล.ต.สมชาย   เพ็งกรูด 
๗.  พล.ต.นภดล   ขันตยาภรณ์ 
๘.  พล.ต.ผดุงเกียรติ   โปร่งจติต์ 
๙.  พล.ต.ธนาอัศม์ จงใจรักษ์โกเศส 
๑๐. พ.อ.ไตรรัตน์   ไชยนุรักษ์ 
๑๑. พ.อ.ชายแดน   กฤษณสุวรรณ 
๑๒. พ.อ.เสกสรรค์  พรหมศักดิ์ 
รอว.ทหารเรือ 
๑๓. พล.ร.อ.ไกรวุธ  วัฒนธรรรม  
๑๔. พล.ร.อ.ฐานันดร์  เข็มเพ็ชร์   
๑๕. พล.ร.ท.สิริบุญ  สุคนธมาน 
๑๖. พล.ร.ท.มิ่ง  อ่ิมวิทยา 
๑๗. พล.ร.ต.กล้าหาญ  เพ็ชรมีศรี   
๑๘. พล.ร.ต.มาศพันธุ์   ถาวรามร  
รอว.ทหารอากาศ 
๑๙. พล.อ.อ.สุทธิพันธ์   กฤษณคุปต์ 
๒๐. พล.อ.ท.คเชนท์  โสมะนันทน์ 
๒๑. พล.อ.ต.สุจินดา  สุมามาลย์ 
นรว. 
๒๒. พล.ต.ท.ศักดา  เตชะเกรียงไกร 
๒๓. พล.ต.ต.ฤชากร   จรเจวฒุิ 
๒๔. พล.ต.ต.จารึก  ลิ้มสวุรรณ 

 
ปธ.คปษ.กห. 
มทน.๑ 
ผทค.พิเศษ ทบ. 
ปช.ทบ. 
รอง ผบ.ศรภ. 
รอง มทภ.๒ 
ผทค.บก.ทท. 
ผบ.พล.ม.๓ 
ผทค.ทบ. 
รอง เสธ.ทภ.๔ 
ผบ.ร.๗ 
รอง ผบ.ร.๑๒ รอ. 
 
รอง ผบ.ทสส. 
ผทค.พิเศษ ทร. 
ผทค.พิเศษ ทร. 
จก.อร. 
รอง ผบ.นย. 
หน.ฝศษ.รร.นร. 
 
รอง ผบ.ทสส. 
ผทค.พิเศษ ทอ. 
ผทค.ทอ. 
 
รอง จตช. 
ผบก.ประจ า บช.น. 
ผบก.สส.ภ.๕ 

 

 
 
 
 
 
                            
                                      
 

                                              หน้า ๙ ใน ๓๑ หน้า  
วัน  เดือน  ป ี                     ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 
วันอังคาร ที่  รอว.ทหารบก   



๙ พ.ค.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  พล.อ.วิทยา   จินตนานุรตัน์ 
๒.  พล.ท.อภิรัชต์  คงสมพงษ์ 
๓.  พล.ท.เกียรติศักดิ์   ลิลิตธรรม 
๔.  พล.ท.ประวิตร ฉายะบุตร 
๕.  พล.ต.ชาญชัย   นพวงศ์ 
๖.  พล.ต.กิติศักดิ์  มาระเนตร์ 
๗.  พล.ต.รังสรรค์   ยิ้มสู้   
๘.  พล.ต.กิตติพันธ์   ชูพิพัฒน์ 
๙.  พล.ต.ฐิต ิ  ติตถะสิริ 
๑๐. พ.อ.ไกรเวทย์   พูลอ าไภย์ 
๑๑. พ.อ.ปริทัศน์  ตรีกาลนนท์         
๑๒. พ.อ.สุจินต์   ทรัพย์สิน 
รอว.ทหารเรือ 
๑๓. พล.ร.อ.พงษ์เทพ   หนูเทพ  
๑๔. พล.ร.อ.ปิติ  วัลยะเพ็ชร์ 
๑๕. พล.ร.ท.มนต์ชัย  กาทอง 
๑๖. พล.ร.ต.ค ารณ  พิสณฑ์ยุทธการ  
๑๗. พล.ร.ต.ทรงวุฒิ  บุญอินทร์  
๑๘. พล.ร.ต.อะดุง  พันธุ์เอ่ียม 
รอว.ทหารอากาศ 
๑๙. พล.อ.อ.จิรวัฒน์  มูลศาสตร์ 
๒๐. พล.อ.ต.วินัย  จันทร์เปล่ง 
๒๑. พล.อ.ต.พีระพล  แก้วมณีโชติ 
นรว. 
๒๒. พล.ต.ท.ศักดา  ชื่นภักดี 
๒๓. พล.ต.ท.เทศา  ศิริวาโท 
๒๔. พล.ต.ต.ศุภกิจ   ศรีจันทรนนท์ 

ปษ.พิเศษ สป. 
มทภ.๑ 
รอง ผอ.สงป.กห. 
ผทค.พิเศษ ทบ. 
ผอ.สกร.กร.ทบ. 
ผทค.ทบ. 
ผทค.ทบ. 
จก.กส.ทบ. 
ผบ.มทบ.๔๔ 
รอง ผบ.ศป. 
ผอ.กอง ขว.ทบ. 
รอง ผบ.ร.๗ 
 
รอง ปล.กห. 
ผทค.พิเศษ ทร. 
ผทค.พิเศษ ทร. 
รอง จก.สสท.ทร. 
จก.สบ.ทร. 
ผทค.ทร. 
 
ผทค.พิเศษ ทอ. 
รอง ผบ.รร.นนก. 
จก.พธ.ทอ. 
 
ผู้ช่วย ผบ.ตร. 
ผบช.ภ.๘ 
รอง ผบช.ปส. 

                                                                                        
            
 
 
 
 
                          หน้า ๑๐ ใน ๓๑ หน้า  

วัน  เดือน  ป ี                     ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 
วันพุธ ที ่
๑๐ พ.ค.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 

รอว.ทหารบก 
๑.  พล.อ.เชิดศักดิ์   พงษ์ศิริ 
๒.  พล.อ.จิระพันธ์  มาลีแก้ว 
๓.  พล.ท.ธีรวัฒน์  บุณยะวัฒน์ 
๔.  พล.ท.อ านวย   จุลโนนยาง 
๕.  พล.ต.วีระ   บรรทม 
๖.  พล.ต.สุนัย  ประภูชะเนย์ 
๗.  พล.ต.อชิร์ฉัตร   โรจนะภิรมย์ 

 
ปษ.พิเศษ สป. 
ผทค.พิเศษ สป. 
รอง เสธ.ทบ. 
ผทค.พิเศษ ทบ. 
รอง จก.กพ.ทบ. 
รอง ผบ.นสศ. 
ผบ.มทบ.๒๒ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘.  พล.ต.ณัฐพงษ์  เพราแก้ว     
๙.  พ.อ.จิรวัฒน์  นาคะรัตน์           
๑๐. พ.อ.ธารา   เจนตลอด 
๑๑. พ.อ.โฆสิตพงษ์   นิลเอก 
๑๒. พ.อ.อาจิณ   ปัทมจิตร 
รอว.ทหารเรือ 
๑๓. พล.ร.ท.อรุณ  ทองแท้ 
๑๔. พล.ร.ท.เกรียงเดช  รัตนปัญญากุล 
๑๕. พล.ร.ต.โฆสิต  เจียมศุภกิตต์ 
๑๖. พล.ร.ต.สุธรรม  อยู่ด ี
๑๗. พล.ร.ต.ภราดร   พวงแก้ว  
๑๘. น.อ.ประชา   สว่างแจ้ง  ร.น.      
รอว.ทหารอากาศ 
๑๙. พล.อ.อ.อ าพล   อ่ิมบัว 
๒๐. พล.อ.ต.แอร์บูล   สุทธิวรรณ 
๒๑. พล.อ.ต.กระมล  ทองประมูล 
นรว. 
๒๒. พล.ต.ท.ชนสิษฎ์  วัฒนวรางกูร 
๒๓. พ.ต.อ.พันธนะ  นุชนารถ 
๒๔. พ.ต.อ.จีรภพ  ภูริเดช 

ผทค.ทบ. 
รอง ผบ.มทบ.๑๘ 
เสธ.มทบ.๑๗ 
ผบ.ร.๑๓ 
รอง ผบ.ม.๕ รอ. 
 
รอพ. 
ผทค.พิเศษ ทร. 
ผบ.กฟก.๑ กร. 
ผทค.ทร. 
ผอ.สนผ.ยก.ทร. 
รอง ผบ.วทร.ยศ.ทร. 
 
ผทค.พิเศษ ทอ. 
รอง ปช.ทอ. 
เสธ.วสท.สปท. 
 
ผบช.ภ.๓ 
รอง ผบก.สส.ภ.๗ 
ผกก.๑ ป. 

       
 
 
 
 
                                                                                                   
 

           หน้า ๑๑ ใน ๓๑ หน้า  
วัน  เดือน  ป ี                     ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 
วันพฤหัสบดี  
ที่ ๑๑ พ.ค.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอว.ทหารบก 
๑.  พล.ท.ธีรธ์วัช   พลสวัสดิ์ 
๒.  พล.ท.ธนเกียรติ  ชอบชื่นชม 
๓.  พล.ท.สถาพร   พันธ์กล้า 
๔.  พล.ท.ชชัชัย  ภัทรนาวิก 
๕.  พล.ต.สวุิทย์   มหาศักดิ์สุนทร 
๖.  พล.ต.ฉมาวิทย์   สาตรรอด 
๗.  พล.ต.ชัชวาลย์   เกิดสมบูรณ์ 
๘.  พล.ต.สิงหา  สุทธิสมณ์        
๙.  พ.อ.ชาลี  ไกรอาบ                
๑๐. พ.อ.สวราชย์  แสงผล 
๑๑. พ.อ.ธนิต   อ่ิมอกใจ 
๑๒. พ.อ.พิเชษฐ์   ชุติเดโช 
รอว.ทหารเรือ 

 
เสธ.นทพ. 
ผบ.ศรภ. 
จก.สบ.ทหาร 
ผบ.ศตก. 
ผทค.ทบ. 
ผอ.สตน.ทบ. 
รอง จก.กช. 
ผชก.ทบ. 
เสธ.มทบ.๑๒ 
ผบ.ร.๘ 
รอง ผอ.กอง ขส.ทบ. 
รอง ผบ.ร.๑๕๒ 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓. พล.ร.อ.โสภณ  วัฒนมงคล  
๑๔. พล.ร.ท.พัลลภ  ทองระอา 
๑๕. พล.ร.ท.เธียรศิริ  มนต์ไตรเวศย์ 
๑๖. พล.ร.ต.ไชยนันท์   นันทวิทย์  
๑๗. น.อ.ประทีป  เมืองนิล  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๑๘. พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน 
๑๙. พล.อ.ท.สกันต์  สอนหลกัทรัพย์ 
๒๐. พล.อ.ท.มานัต  วงษ์วาทย์ 
๒๑. พล.อ.ต.อภิรุม  จันทรกุล 
นรว. 
๒๒. พล.ต.อ.สุชาติ   ธีระสวัสดิ์ 
๒๓. พล.ต.ต.นิติพงศ์  เนียมน้อย 
๒๔. พ.ต.อ.นิติพันธ์  โรหโิตปการ 

ปษ.พิเศษ ทร. 
รอง เสธ.กร. 
ผทค.พิเศษ ทร. 
ผบ.กฟก.๒ กร. 
นายทหารปฏิบัติการประจ า กพ.ทร. 
 
ผช.ผบ.ทอ. 
ผทค.พิเศษ ทอ. 
จก.ยก.ทอ. 
รอง จก.ชอ. 
 
ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) 
รอง ผบช.สตม. 
รอง ผบก.สปพ. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  หน้า ๑๒ ใน ๓๑ หน้า  

วัน  เดือน  ป ี                     ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 
วันศุกร์ ที่ 
๑๒ พ.ค.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอว.ทหารบก 
๑.  พล.อ.ปิยะ   ครุธเวโช 
๒.  พล.อ.ธนศักดิ์  เก่งถนอมม้า 
๓.  พล.ท.ศักดา   เปรุนาวิน 
๔.  พล.ต.ณัฐวัฒน ์ อัคนิบุตร 
๕.  พล.ต.เอกรัตน์ ช้างแก้ว  
๖.  พล.ต.สุขุม   สุขศร ี
๗.  พล.ต.วสันต์   ทัพวงศ์ 
๘.  พ.อ.วรพล   วรพันธ์ 
๙.  พ.อ.พลศักดิ์  ศรีเพ็ญ              
๑๐. พ.อ.สุรเทพ  หนูแก้ว             
๑๑. พ.อ.ยุทธพงศ์   คงนิล 
๑๒. พ.อ.ฉกาจพงษ์   หงษ์ทอง 
รอว.ทหารเรือ 
๑๓. พล.ร.อ.สุทธินันท์  สกุลภุชพงษ์ 
๑๔. พล.ร.ท.วสันต์  บุญเนือง  
๑๕. พล.ร.ต.สุพจน์  ภู่ระหงษ์ 
๑๖. พล.ร.ต.อ านวย  ทองรอด     
๑๗. น.อ.เกียรติ์ชาย  นาคสุขไพบูลย์ ร.น. 
๑๘. น.อ.โชติรัตน์  อุตมเพทาย  ร.น.   

 
ปษ.พิเศษ สป. 
ปษ.พิเศษ ทบ. 
มทน.๒ 
ผทค.ทบ. 
เสธ.ทน.๑ 
รอง ผบ.รร.จปร. 
ผบ.มทบ.๑๖ 
รอง ผบ.มทบ.๔๒ 
นายทหารปฏิบัติการประจ า มทบ.๑๑ 
ผบ.ร.๑๕๒ 
รอง ผบ.มทบ.๑๔ 
รอง ผบ.ม.๖ 
 
ผทค.พิเศษ ทร. 
ปษ.ทร. 
ผบ.วทร.ยศ.ทร. 
ผอ.สนผ.สสท.ทร. 
นายทหารปฏิบัติการประจ า กพ.ทร. 
ผอ.กทพ.สบส.กพ.ทร. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

รอว.ทหารอากาศ 
๑๙. พล.อ.ท.พีระยุทธ  แก้วไสย 
๒๐. พล.อ.ต.สรกฤต  มังสิงห์ 
๒๑. น.อ.กวินทัต  แสงสุระ 
นรว. 
๒๒. พล.ต.ท.วีรพงษ์  ชื่นภักดี 
๒๓. พล.ต.ต.สมบัติ  มิลินทจินดา 
๒๔. พ.ต.อ.จิระศักดิ์  มีสัทธรรม 

 
รอพ. 
ผอ.สนภ.ทอ. 
รอง ผบ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 
 
ผู้ช่วย ผบ.ตร. 
รอง ผบช.ภ.๑ 
รอง ผบก.ปส.๑ 

 
 
 
 
 
                                                                                              

                      หน้า ๑๓ ใน ๓๑ หน้า  
วัน  เดือน  ป ี                     ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 
วันเสาร ์ที ่
๑๓ พ.ค.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอว.ทหารบก 
๑.  พล.อ.ธารไชยยันต์   ศรีสวุรรณ 
๒.  พล.อ.สุทัศน์  จารุมณี 
๓.  พล.ท.สรรชัย   อจลานนท์ 
๔.  พล.ท.คธายุทธ์  เสาวคนธ์ 
๕.  พล.ต.มนตรี   ช้างพลายแก้ว 
 
๖.  พล.ต.ณรงค์ฤทธิ์   หอมอ่อน 
๗.  พล.ต.อภิเชษฐ์   ซื่อสัตย์ 
๘.  พ.อ.เจนยุทธ  ศิริปุณย์            
๙.  พ.อ.จุมพล  จุมพลภักดี           
๑๐. พ.อ.ปิยพงษ์   วงศ์จันทร์ 
๑๑. พ.อ.วีรวัฒน์   ทองมั่นคง 
๑๒. พ.อ.จรูญ   จตุรงค์ 
รอว.ทหารเรือ 
๑๓. พล.ร.อ.สายันต์  ประสงค์ส าเร็จ   
๑๔. พล.ร.ท.วันชัย  ท้วมเสม   
๑๕. พล.ร.ต.ชนินทร์  ผดุงเกียรติ 
๑๖. น.อ.ธานี   แก้วเก้า  ร.น.          
๑๗. น.อ.ธวัชชัย  พิมพ์เมือง  ร.น. 
๑๘. น.อ.เกียรติก้อง  ปานทอง  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๑๙. พล.อ.ท.สิทธิพร  เกสจินดา 
๒๐. น.อ.ฐากูร  นาครทรรพ           
๒๑. น.อ.ชวภณ  ยิ้มพงษ์ 
นรว. 
๒๒. พล.ต.อ.ปัญญา  มาเม่น 

 
เสธ.ทหาร 
ผทค.พิเศษ สป. 
รอง เสธ.ทบ. 
จก.กพ.ทบ. 
ฝสธ.ประจ าผู้บังคับบัญชา  
ส านักงานผู้บังคับบัญชา ทบ. 
รอง ปช.ทหาร 
ผบ.พล.ร.๔ 
นายทหารปฏิบัติการประจ า ศบบ. 
รอง ผบ.พล.ม.๓ 
รอง ผบ.มทบ.๔๑ 
รอง ผบ.มทบ.๑๒ 
รอง ผบ.ร.๑๕ 
 
รอง เสธ.ทหาร 
ผทค.พิเศษ ทร. 
ผบ.กยพ.กร. 
รอง ผบ.ฐท.กท. 
ผบ.กรม กสพ.ฐท.สส. 
ประจ า กร. 
 
ผบ.รร.นนก. 
ผอ.กกร.สกป.กร.ทอ. 
รอง ผบ.บน.๒ 
 
จตช. 

 



 ๒๓. พล.ต.ต.ชาญ  วิมลศร ี
๒๔. พ.ต.อ.โชคชัย  งามวงศ์ 

รอง ผบช.ก. 
รอง ผบก.น.๘ 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 หน้า ๑๔ ใน ๓๑ หน้า  

วัน  เดือน  ป ี                     ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 
วันอาทิตย์ ที ่
๑๔ พ.ค.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอว.ทหารบก 
๑.  พล.อ.ธงชัย  สาระสุข 
๒.  พล.อ.หัสพงศ์   ยุวนวรรธนะ 
๓.  พล.ท.ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ 
๔.  พล.ท.วัฒนชัย  ประสานเกษม 
๕.  พล.ต.พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ 
๖.  พล.ต.พิศาล   นาคผจญ 
๗.  พล.ต.วรพล  วิศรุตพิชญ์ 
๘.  พล.ต.สุรินทร์   นิลเหลือง 
๙.  พ.อ.กัณฑ์ชัย  ประจวบอารีย์                  
๑๐. พ.อ.สราวุธ   ไชยสิทธิ์ 
๑๑. พ.อ.ชินสรณ์   เรืองศุข 
๑๒. พ.อ.วิบูลย์   ศรีเจริญสุขยิ่ง 
รอว.ทหารเรือ 
๑๓. พล.ร.ท.ภัฏ   เพียรเกาะ    
๑๔. พล.ร.ท.สมภพ  สุวิทยาลงัการ  
๑๕. พล.ร.ต.สุทธิไชย  รังสิโรดม์โกมล 
๑๖. น.อ.ปกครอง  มนธาตุผลิน  ร.น. 
๑๗. น.อ.ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ร.น. 
๑๘. น.อ.กลิน  ยังรอต ร.น.           
รอว.ทหารอากาศ 
๑๙. พล.อ.ต.ทรงพล  แจ้งสี 
๒๐. พล.อ.ต.ภวูเดช  สว่างแสง 
๒๑. น.อ.เนาวมรัตน์  ประพัฒน์ทอง 
นรว. 
๒๒. พล.ต.ท.จิตติ  รอดบางยาง 
๒๓. พล.ต.ต.จริพัฒน์ ภูมิจิตร 
๒๔. พ.ต.อ.ขจรเกียรติ  ศริพันธุ์ 

 
หน.ฝสธ.ผบ.ทสส. 
ผบ.นทพ. 
ผอ.วปอ.สปท. 
ผทค.พิเศษ ทบ. 
รอง มทภ.๔ 
ผบ.พล.พัฒนา ๓ 
รอง มทภ.๔ 
ผบ.มทบ.๑๕ 
รอง ผบ.พล.ร.๙ 
ผบ.ร.๒๙ 
รอง ผบ.ม.๑ รอ. 
รอง ผบ.ร.๑๙ 
 
ผทค.พิเศษ ทร. 
ผทค.พิเศษ ทร. 
จก.อล.ทร. 
รอง เสธ.รร.นร. 
ผบ.กรม นนร.รอ.รร.นร. 
ฝสธ.ประจ า กพ.ทร. 
 
ผบ.ศฮพ. 
จก.จร.ทอ. 
รอง ผบ.บน.๑ 
 
ผบช.ภ.๒ 
รอง ผบช.น. 
ผกก.๒ บก.จร. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                 หน้า ๑๕ ใน ๓๑ หน้า  

วัน  เดือน  ป ี                     ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 
วันจันทร์ ที ่
๑๕ พ.ค.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอว.ทหารบก 
๑.  พล.อ.ธวชัชัย  บุญศรี 
๒.  พล.ท.ชัยพฤกษ์   พูนสวัสดิ์ 
๓.  พล.ท.นิรันดร   สมุทรสาคร 
๔.  พล.ท.สุรใจ  จิตต์แจ้ง 
๕.  พล.ต.ธนิสร   วงษ์กล้าหาญ 
๖.  พล.ต.จิรวิทย์   เดชจรัสศรี  
๗.  พล.ต.อาคม   พงศ์พรหม 
๘.  พ.อ.ชัยวัฒน์   บุญธรรมเจริญ 
๙.  พ.อ.ธวชัชัย   พัดทอง 
๑๐. พ.อ.ปนิวัธน์  ทรัพย์รุ่งเรือง       
๑๑. พ.อ.อดุล   บุญธรรมเจริญ 
๑๒. พ.อ.ยุทธนาม   เพชรม่วง 
รอว.ทหารเรือ 
๑๓. พล.ร.อ.สชุีพ  หวังไมตรี 
๑๔. พล.ร.อ.จุมพล  ลุมพิกานนท์ 
๑๕. พล.ร.ท.ปกรณ์  วานิช   
๑๖. พล.ร.ต.เดชดล  ภูส่าระ  
๑๗. น.อ.รังสรรค์  แตงฉิม ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๑๘. พล.อ.อ.มานะ   ประสพศรี 
๑๙. พล.อ.ท.มกราชัย   บูชาชาติ 
๒๐. พล.อ.ท.สุรพันธ์  สวุรรณทัต 
๒๑. พล.อ.ต.อดินันท์   จารยะพันธุ์ 
นรว. 
๒๒. พล.ต.อ.รุ่งโรจน์  แสงคร้าม 
๒๓. พล.ต.ต.อุดม  สุวรรณเวชทิพย์ 
๒๔. พล.ต.ต.ชยพล  ฉัตรชัยเดช 

 
ผอ.ศปร. 
รอง จก.สม. 
ผทค.พิเศษ ทบ. 
ผบ.นปอ. 
ผบ.พล.ป. 
รอง จก.กกส.กห. 
ผบ.มทบ.๔๑ 
รอง ผบ.มทบ.๑๙ 
รอง จก.ขส.ทบ. 
ผอ.กนผ.สอซ.สนผ.กห. 
ผบ.ร.๒๓ 
รอง ผบ.ร.๕ 
 
ผบ.กร. 
หน.คณะ ฝสธ.ประจ าผู้บังคับบัญชา 
จก.ยก.ทร. 
รอง ผบ.ทรภ.๑ 
ผบ.กรม รปภ.นย. 
 
ผทค.พิเศษ ทอ. 
ผทค.พิเศษ ทอ. 
จก.ทสส.ทอ. 
ผทค.ทอ. 
 
รอง ผบ.ตร. 
นรพ. 
ผบก.ส.๔ 

 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                หน้า ๑๖ ใน ๓๑ หน้า  

วัน  เดือน  ป ี                     ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 
วันอังคาร ที ่
๑๖ พ.ค.๖๐ 
 
 

รอว.ทหารบก 
๑.  พล.อ.สมชาย  ยังพิทักษ์ 
๒.  พล.ท.สมโภชน์  วังแก้ว 

 
ผทค.พิเศษ ทบ. 
ฝสธ.ประจ าผู้บังคับบัญชา  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๓.  พล.ท.วิจักขฐ์   สิริบรรสพ 
๔.  พล.ต.สุรเดช   จารุจินดา 
๕.  พล.ต.ผดุง  ยิ่งไพบูลย์สุข 
๖.  พล.ต.เจริญชัย   หินเธาว์ 
๗.  พล.ต.การุณ   โพธิ์วิเชียร 
๘.  พ.อ.อดุลย์   ยิ่งเจริญ              
๙.  พ.อ.อนุชา   นพจ ารูญศรี 
๑๐. พ.อ.บุญสิน   พาดกลาง 
๑๑. พ.อ.สุคนธรัตน์   ชาวพงษ์ 
๑๒. พ.อ.รุ่งเพชร  คนทัด 
รอว.ทหารเรือ 
๑๓. พล.ร.ท.ไตรสิทธิ์  พันธุ์สทิธิ์  
๑๔. พล.ร.ท.เสริมยศ  กุลอาจยุทธ 
๑๕. พล.ร.ต.พงศกร  กุวานนท์   
๑๖. พล.ร.ต.สุชาติ  บุญญะสัญ 
๑๗. พล.ร.ต.พีระ  อดุลยาศักดิ์ 
๑๘. น.อ.เถลิงศักดิ์  ศิริสวัสดิ์ ร.น.     
รอว.ทหารอากาศ 
๑๙. พล.อ.อ.วันชัย   นุชเกษม 
๒๐. พล.อ.ท.อนุพงศ์  จันทร์ใย 
๒๑. พล.อ.ต.เสริมเกียรติ   ก้อนมณี 
นรว. 
๒๒. พล.ต.ท.จารวุัฒน์  ไวศยะ 
๒๓. พล.ต.ต.ภาณุมาศ  บุญญลักษม์ 
๒๔. พ.ต.อ.ชยเดช  บรรจงรักษ์ 

ส านักงานผู้บังคับบัญชา ทบ. 
มทภ.๓ 
รอง จก.พบ. 
รอง มทภ.๓ 
ผบ.พล.ร.๒ รอ. 
ผทค.ทบ. 
นายทหารปฏิบัติการ ประจ า ศรภ.  
เสธ.มทบ.๑๙ 
เสธ.พล.ร.๓ 
รอง ผบ.ร.๑๓ 
รอง ผบ.ช.๓ 
 
รอง เสธ.ทร. 
ผทค.พิเศษ ทร. 
หน.ฝสธ.ประจ า ผช.ผบ.ทร. 
รอง ผบ.ทรภ.๓ 
ผบ.กตอ.กร. 
รอง ผอ.สกค.ยก.ทร. 
 
ผทค.พิเศษ ทอ. 
ผทค.พิเศษ บก.ทท. 
ผทค.ทอ. 
 
ผบช.กมค. 
ผบก.น.๒ 
รอง ผบก.สปพ. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 หน้า ๑๗ ใน ๓๑ หน้า  

วัน  เดือน  ป ี                     ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 
วันพุธ ที ่
๑๗ พ.ค.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 

รอว.ทหารบก 
๑.  พล.อ.วิสุทธิ์   นาเงิน 
๒.  พล.อ.สมศักดิ์   นิลบรรเจิดกุล 
๓.  พล.ท.วีรชัย  อินทุโศภน 
๔.  พล.ท.เกียรติศักดิ์   ดวงแดง 
๕.  พล.ต.ธรากร  ธรรมวินทร 
๖. พล.ต.อรรถพร   เป้าประจักษ์ 
๗.  พล.ต.จิรเดช   กมลเพ็ชร 

 
จก.สม. 
ผช.ผบ.ทบ. 
ผบ.นรด. 
ผทค.พิเศษ ทบ. 
รอง มทภ.๒ 
เสธ.นสศ. 
ผบ.พล.ม.๑ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘.  พล.ต.ภูมิจิตช์   ภธูรใจ   
๙. พ.อ.ศุภฤกษ์   สถาพรผล 
๑๐.  พ.อ.สมบัติ   จินดาศรี 
๑๑. พ.อ.วรยส   เหลืองสุวรรณ 
๑๒. พ.อ.เดชาธร   สุขแสง 
รอว.ทหารเรือ 
๑๓. พล.ร.ท.อรัญ  น าผล  
๑๔. พล.ร.ท.สุรพล  คุปตะพันธ์  
๑๕. พล.ร.ต.วินัย  วิรัชกุล   
๑๖. น.อ.โยธิน  ธนะมูล  ร.น. 
๑๗. น.อ.บุญมี  แก้วสง่า  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๑๘. พล.อ.อ.ชวรัตน์  มารุ่งเรอืง 
๑๙. พล.อ.ท.ไกรพล  ยั่งยืน 
๒๐. พล.อ.ท.ไชยศ  เทียนค าศรี 
๒๑. น.อ.ประยูร  ธรรมาธวิัฒน์       
นรว. 
๒๒. พล.ต.ท.วราธร  ตันศรีสกุล  
๒๓. พล.ต.ต.ทัตธงสักก์  ภู่พันธัชสีห์   
๒๔. พ.ต.อ.โชคชัย  นนท์ปฏมิากุล 

ผทค.ทบ. 
รอง ผบ.มทบ.๓๖ 
ผบ.ม.๖ 
รอง ผบ.ร.๒ รอ. 
รอง ผอ.สนผ.ยก.ทบ. 
 
ผทค.พิเศษ ทร. 
ผบ.ทรภ.๓ 
รอง จก.ยศ.ทร. 
ประจ า นย. 
ผบ.กอง รปภ.ฐท.สส.กรม รปภ.นย. 
 
หน.คณะ ฝสธ.ประจ า ผบช. 
รอง เสธ.ทอ. 
จก.สอ.ทอ. 
รอง ผอ.สบค.ทสส.ทอ. 
 
ผบช.สง.นรป. 
ผบก.ภ.จว.สตูล 
รอง ผบก.รน. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   หน้า ๑๘ ใน ๓๑ หน้า  

วัน  เดือน  ป ี                     ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 
วันพฤหัสบดี ที่ 
๑๘ พ.ค.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอว.ทหารบก 
๑.  พล.อ.อาชาไนย   ศรีสุข 
๒.  พล.อ.สุภกิจ   นุตสถิตย ์
๓.  พล.ท.สิทธิพล   ชินส าราญ 
๔.  พล.ท.สนธิ   นวกุล 
๕.  พล.ต.ธานินทร์   สุวรรณคดี 
๖.  พล.ต.ฐิติพล   ไวยพจน์  
๗.  พล.ต.ชัยเดช   สุรวดี 
๘.  พล.ต.ภูมิพัฒน์  จันทร์สว่าง    
๙.  พ.อ.อานุภาพ   ศิริมณฑล        
๑๐. พ.อ.ทะเบียน   เมืองพระฝาง 
๑๑. พ.อ.ชลชัย   เกิดแจ่ม 
๑๒. พ.อ.ภาณุมาส   จีนานุรกัษ์ 
รอว.ทหารเรือ 

 
รอง ปล.กห. 
รอง ผบ.ทสส. 
ผบ.รร.จปร. 
ผทค.พิเศษ บก.ทท. 
ผทค.ทบ. 
ฝสธ.ประจ า ปล.กห. 
เสธ.ทน.๓ 
ผบ.พล.รพศ.๑ 
ฝสธ.ประจ าผู้บังคับบัญชา 
ผบ.ร.๑๕๓ 
ผบ.ช.๑ รอ. 
รอง ผบ.ร.๑๔ 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓. พล.ร.ท.นฤดม  แป้นเจรญิ 
๑๔. พล.ร.ท.สมหมาย  วงษ์จันทร์   
๑๕. พล.ร.ต.สมัย  ใจอินทร์ 
๑๖. พล.ร.ต.วุฒิชัย  สายเสถียร  
๑๗. น.อ.ไวพจน์  วีระประเสริฐศักดิ์  ร.น. 
๑๘. น.อ.ปารัช   รัตนไชยพันธ์  ร.น.    
รอว.ทหารอากาศ 
๑๙. พล.อ.อ.อรณพ  เมนะรุจิ 
๒๐. พล.อ.ท.ถาวรวัฒน์   จันทนาคม 
๒๑. พล.อ.ท.สฤษฎ์พงศ์  วัฒนวรางกูร 
นรว. 
๒๒. พล.ต.ท.สมหมาย  กองวิสัยสุข 
๒๓. พล.ต.ต.กฤษกร  พลีธัญญวงศ์ 
๒๔. พ.ต.อ.ณัฐวัฒน์  การดี 

รอง ผบ.กร. 
จก.กพ.ทร. 
ผอ.อธบ.อร. 
ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. 
ผบ.ร.ล.สายบุรี มว.เรือท่ี ๒ กฟก.๒ กร. 
ผอ.กทค.สปก.สสท.ทร. 
 
ผทค.พิเศษ สป. 
รอง หน.คณะ ฝสธ.ประจ า ผบช. 
ผทค.พิเศษ ทอ. 
 
ผบช.ปส. 
รอง ผบช.ภ.๒ 
รอง ผบก.น.๙ 

         
 
 
 
 
                                                                                                  
 

               หน้า ๑๙ ใน ๓๑ หน้า  
วัน  เดือน  ป ี                     ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 
วันศุกร ์ที่  
๑๙ พ.ค.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอว.ทหารบก 
๑.  พล.อ.วิษณุศักดิ์   กลั่นเสนาะ 
๒.  พล.ท.กิจจา  ศรีทองกุล 
๓.  พล.ท.ชชูาติ   บัวขาว 
๔.  พล.ท.จักรชัย  โมกขะสมิต 
๕.  พล.ต.ธีระพล   มณีแสง 
๖.  พล.ต.สมศักดิ์   สมรักษ์ 
๗.  พ.อ.วีระพงษ์  ศรีรัตน์            
๘.  พ.อ.ประพล   บุญมากุล           
๙.  พ.อ.ไกรภพ  ไชยพันธุ์             
๑๐.  พ.อ.กิตติศักดิ์   บุญพระธรรมชัย 
๑๑. พ.อ.เรืองศักดิ์   แก่นก าจร 
๑๒. พ.อ.ณุดนัย   บูรณสมภพ 
รอว.ทหารเรือ 
๑๓. พล.ร.อ.สุรพงษ์  อ านรรฆสรเดช 
๑๔. พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์   
๑๕. พล.ร.ท.บรรพต  เกิดภู ่
๑๖. พล.ร.ต.ภุชงค์  บุญคณาสันต์ 
๑๗. น.อ.ประวุฒิ  รอดมณี  ร.น.      
รอว.ทหารอากาศ 

 
ปษ.พิเศษ สป. 
รอพ. 
จก.ยก.ทบ. 
จก.กช. 
จก.ยย.ทบ. 
รอง จก.กร.ทบ. 
ผบ.ป.๗๑ 
ผอ.กลาง.วท.กห. 
ผบ.ป.๒ รอ. 
รอง ผบ.พล.ร.๖ 
ผบ.ร.๑๑๑ 
ผบ.พัน.สห.๑๑ 
 
ผทค.พิเศษ ทร. 
ผบ.นย. 
รอง หน.ฝสธ.ประจ าผู้บัคับบัญชา 
ผอ.ศยร.ยศ.ทร. 
เสธ.กดน.กร. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

๑๘. พล.อ.อ.พงศธร   ไชยเสน 
๑๙. พล.อ.ท.สราวุธ  กลิ่นพันธุ์ 
๒๐. พล.อ.ต.รัชชาพงษ์  สมนาม 
๒๑. น.อ.สุระ  ไชโย                  
นรว. 
๒๒. พล.ต.ท.พูลทรัพย์  ประเสริฐศักดิ์ 
๒๓. พล.ต.ต.พิสิฐ  ตันประเสริฐ 
๒๔. พ.ต.อ.พงศ์อานันต์  คล้ายคลึง 

ผทค.พิเศษ ทอ. 
ผอ.ศวอ.ทอ. 
รอง จก.ยก.ทหาร 
รอง จก.พธ.ทอ. 
 
ผบช.ภ.๕ 
ผบก.ส.๓ 
รอง ผบก.น.๙ 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   หน้า ๒๐ ใน ๓๑ หน้า  

วัน  เดือน  ป ี                     ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 
วันเสาร ์ที ่
๒๐ พ.ค.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอว.ทหารบก 
๑.  พล.อ.สรศักดิ์   ขาวกระจ่าง 
๒.  พล.อ.ธนดล   สุรารักษ์ 
๓.  พล.ท.โภชน์   นวลบุญ 
๔.  พล.ต.ชัยวิน   ผูกพันธุ์ 
๕.  พล.ต.ศักดา   เนียมค า 
๖.  พล.ต.พร   ภิเศก 
๗.  พล.ต.อภิสิทธิ์   นุชบุษบา 
๘.  พ.อ.นพสิทธิ์  สิทธิพงศ์โสภณ 
๙.  พ.อ.ไพรัช   โอฬารไพบูลย์ 
๑๐. พ.อ.ธวัชชัย  ตั้งพิทักษ์กุล          
๑๑. พ.อ.ชิษณุพงศ์   รอดศิริ 
๑๒. พ.อ.เฉลิมพล   นุตรักษ์ 
รอว.ทหารเรือ 
๑๓. พล.ร.อ.ปัญญา  เล็กบัว 
๑๔. พล.ร.ท.เจริญศักดิ์  มารัตนะ  
๑๕. พล.ร.ต.ภิญโญ  โตเลี้ยง  
๑๖. น.อ.โกเมศ  สะอาดเอ่ียม  ร.น. 
๑๗. น.อ.ชเนศร์  สิงหชาญ  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๑๘. พล.อ.อ.ชูชาติ   บุญชัย 
๑๙. พล.อ.ท.วงศกร   เปาโรหิตย์ 
๒๐. พล.อ.ต.สฤษดิ์พร  สุนทรกิจ 
๒๑. น.อ.พรประเสริฐ  ผ่านภพ 
นรว. 
๒๒. พล.ต.ท.ไพศาล  เชื้อรอต 

 
จร.ทั่วไป 
ปษ.พิเศษ ทบ. 
ผทค.พิเศษ ทบ. 
ผชก.สป. 
ผทค.ทบ. 
ผบ.รร.สธ.ทบ. 
ผอ.สนภ.๔ นทพ. 
ผบ.ม.๑ รอ. 
รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑ 
ผบ.ร.๓๑ รอ. 
ผบ.ร.๑๒ รอ. 
รอง ผบ.ช.๑๑ 
 
ผทค.พิเศษ ทร. 
รอง เสธ.ทร. 
ผบ.นสร.กร. 
นายทหารปฏิบัติการประจ า กพ.ทร. 
ประจ า กร. 
 
ผบ.คปอ. 
รอง เสธ.ทอ. 
ผอ.สจว.ศวอ.ทอ. 
รอง ผบ.บน.๕ 
 
ผู้ช่วย ผบ.ตร. 

 



 
 

๒๓. พล.ต.ต.อ าพล  บัวรับพร 
๒๔. พล.ต.ต.ชัยพร  พานิชอัตรา 

รอง ผบช.น. 
รอง ผบช.น. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   หน้า ๒๑ ใน ๓๑ หน้า  

วัน  เดือน  ป ี                     ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 
วันอาทิตย์ ที ่
๒๑ พ.ค.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอว.ทหารบก 
๑.  พล.อ.ปรีชา  สังข์แก้ว 
๒.  พล.อ.สีหนาท   วงศาโรจน์ 
๓.  พล.อ.ศุภฤกษ์   ไม้แก้ว 
๔.  พล.ท.อนุชิต   อินทรทัต 
๕.  พล.ท.สุรินทร์  แพโต 
๖.  พล.ต.ทัตเทพ  รอดจิตต์     
๗.  พล.ต.รุจน ์  อ่อนน้อมพันธุ์ 
๘.  พล.ต.สันติพงศ์   ธรรมปยิะ 
๙.  พล.ต.ธเนศ   วงศ์ชะอุ่ม 
๑๐. พ.อ.ประชุม   พันธ์โสตถี 
๑๑. พ.อ.พนาเวศ   จันทรังษี 
๑๒. พ.อ.วรเดช   เดชรักษา 
รอว.ทหารเรือ 
๑๓. พล.ร.อ.อารักษ์  แก้วเอ่ียม 
๑๔. พล.ร.ท.นพดล  สภุากร  
๑๕. พล.ร.ต.อรรถพร  บรมสุข 
๑๖. พล.ร.ต.กฤชพล  เรียงเล็กจ านงค์   
๑๗. น.อ.ชัย  เกตุวัฒนกิจ  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๑๘. พล.อ.อ.ทวิเดนศ   อังศุสิงห์  
๑๙. พล.อ.ท.ณัฐพงษ์   วิริยะคุปต์ 
๒๐. น.อ.ทศวรรณ  รัตนแก้วกาญจน์ 
๒๑. น.อ.เจริญ  วัฒนศรีมงคล   
นรว. 
๒๒. พล.ต.ท.ยงยุทธ  เจริญวานิช 
๒๓. พล.ต.ต.ธนังค์  บุรานนท์ 
๒๔. พล.ต.ต.นิตินันท์  เพชรบรม 

 
รอพ. 
ปษ.พิเศษ บก.ทท. 
ผทค.พิเศษ ทบ. 
จก.กง.กห. 
ผทค.พิเศษ ทบ. 
ผทค.ทบ. 
รอง จก.กบ.ทบ. 
รอง มทภ.๑ 
ผบ.พล.ร.๖ 
รอง เสธ.ทภ.๔ 
ผบ.ม.๔ รอ. 
ผบ.ร.๕ 
 
ผทค.พิเศษ ทร. 
ผบ.ฐท.สส. 
รอง จก.กพ.ทร. 
ผอ.สกร.สพร.ทร. 
ประจ า กร. 
 
รอง ผบ.ทอ. 
จก.กร.ทอ. 
รอง ผอ.สนผ.กร.ทอ. 
รอง ผบ.บน.๗ 
 
นรพ. 
รอง ผบช.ก. 
ผบก.อก.บช.น. 

 

 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                   หน้า ๒๒ ใน ๓๑ หน้า  

วัน  เดือน  ป ี                     ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 
วันจันทร์ ที ่
๒๒ พ.ค.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอว.ทหารบก 
๑.  พล.อ.นิตินัย   ภีมะโยธิน 
๒.  พล.ท.พรเทพ  พิริยะโยธิน 
๓.  พล.ท.ศิรศักดิ์   ยุทธประเวศน์ 
๔.  พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร  
๕.  พล.ต.อัครเดช   บุญเทียม 
๖.  พล.ต.วุฒิชัย   นาควานิช 
๗.  พ.อ.เกรียงไกร   ศรีรักษ์ 
๘.  พ.อ.เวชศักดิ์   ขันธอุบล           
๙.  พ.อ.กฤษดา   พงษ์สามารถ 
๑๐. พ.อ.กิตติ  จันทร์เอียด             
๑๑. พ.อ.ประเสริฐ   กิตติรัต 
๑๒. พ.อ.ณรงค์   ตันติสิทธิพร 
รอว.ทหารเรือ 
๑๓. พล.ร.ท.ศักดิ์สิทธิ์  ยังวิจติร 
๑๔. พล.ร.ท.สานนท์  ผะเอม   
๑๕. พล.ร.ต.สิทธิพร  มาศเกษม  
๑๖. พล.ร.ต.เบญญา  บุญส่ง 
๑๗. น.อ.เกรียงไกร  ศุภมานพ  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๑๘. พล.อ.อ.สุรศักดิ์   ทุ่งทอง 
๑๙. พล.อ.ท.ชัยย์ณรงค์  โพธิน์้อย 
๒๐. พล.อ.ต.อนันต์  จันทร์ส่งเสริม 
๒๑. น.อ.สุรสีห์  สิมะเศรษฐ์            
นรว. 
๒๒. พล.ต.ท.ชัยวัฒน์  เกตุวรชัย 
๒๓. พล.ต.ท.กิตติพงษ์  เงามุข 
๒๔. พล.ต.ต.อภิชิต  เทียนเพิ่มพูล 

 
ผทค.พิเศษ สป. 
ผทค.พิเศษ บก.ทท. 
จก.วท.กห. 
ผบ.พล.พัฒนา ๑ 
ผบ.มทบ.๒๓ 
ผบ.พล.ร.๙ 
รอง ผบ.พล.ร.๕ 
ฝสธ.ประจ า ทภ.๑ 
รอง ผบ.บชร.๔ 
เสธ.มทบ.๔๕ 
เสธ.มทบ.๔๑ 
รอง ผบ.ร.๑๕ 
 
จก.พธ.ทร.   
ผทค.พิเศษ ทร. 
หน.ฝสธ.ประจ า เสธ.ทร. 
ผบ.กฝร.กร. 
นายทหารปฏิบัติการประจ า กพ.ทร. 
 
เสธ.ทอ. 
ปษ.สป. 
จก.ขส.ทอ. 
รอง ผบ.ดม. 
 
ผู้ช่วย ผบ.ตร. 
ผบช.สพฐ.ตร. 
ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  หน้า ๒๓ ใน ๓๑ หน้า  

วัน  เดือน  ป ี                     ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 
วันอังคาร ที ่
๒๓ พ.ค.๖๐ 
 

รอว.ทหารบก 
๑.  พล.อ.สุรินทร์   กลิ่นชะเอม 

 
ปษ.พิเศษ สป. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.  พล.ท.กู้เกียรติ  ศรีนาคา 
๓.  พล.ท.พิจิตร   แก้วลี 
๔.  พล.ต.คมสัน   บูรณสงคราม 
๕.  พล.ต.นภดล   ขันตยาภรณ์ 
๖.  พล.ต.พีระ   ฉิมปรี 
๗.  พล.ต.สุพจน์   บูรณจารี 
๘.  พ.อ.ชลิต  พวงมาลีประดับ        
๙.  พ.อ.กฤษณะ   ภู่ทอง 
๑๐. พ.อ.ณรงค์   กลั่นวารี 
๑๑. พ.อ.สุวิทย์  เกตุศรี                  
๑๒. พ.อ.มงคล   ปาค ามา 
รอว.ทหารเรือ 
๑๓. พล.ร.อ.ไกรวุธ  วัฒนธรรรม  
๑๔. พล.ร.ท.มงคล  สุคนธเคหา 
๑๕. พล.ร.ต.กล้าหาญ  เพ็ชรมีศรี   
๑๖. พล.ร.ต.ยงยุทธ  พร้อมพรหมราช 
๑๗. น.อ.ปัญญา  บวรสิทธิรัตน์  ร.น. 
๑๘. น.อ.ไพศาล  มีศรี  ร.น.          
รอว.ทหารอากาศ 
๑๙. พล.อ.ท.ฉัตรชัย  บุญญานุรักษ์ 
๒๐. พล.อ.ท.นพฎล  ทองพุ่ม 
๒๑. น.อ.สรวิชญ์  สุรกุล         
นรว. 
๒๒. พล.ต.ต.นิรันดร  เหลื่อมศรี 
๒๓. พ.ต.อ.ศิลา  กาญจนรักษ์   
๒๔. พ.ต.อ.ณัฐพล  โกมินทรชาติ 

มทน.๑ 
ปช.ทหาร 
ผทค.สป. 
ผทค.บก.ทท. 
รอง จก.ยก.ทบ. 
ผบ.มทบ.๓๖ 
รอง เสธ.นสศ. 
เสธ.บชร.๓ 
รอง ผบ.มทบ.๒๑๐ 
รอง ผบ.พล.ม.๒ รอ. 
ผบ.ป.๒๑ 
 
รอง ผบ.ทสส. 
ผทค.พิเศษ ทร. 
รอง ผบ.นย. 
ผช.หน.ฝสธ.ประจ า ผบ.ทร. 
รอง ผบ.กบร.กร. 
รอง ผบ.สอ.รฝ. 
 
จก.ยศ.ทอ. 
จก.ขว.ทอ. 
ผบ.บน.๕ 
 
ผบก.ศทก. 
รอง ผบก.บก.ปภ.สง.นรป. 
ผกก.ฝอ.ภ.จว.สโุขทัย 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  หน้า ๒๔ ใน ๓๑ หน้า  

วัน  เดือน  ป ี                     ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 
วันพุธ ที ่
๒๔ พ.ค.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 

รอว.ทหารบก 
๑.  พล.อ.สุวโรจน์  ทิพย์มงคล 
๒.  พล.ท.ธนเดช  เหลืองทองค า 
๓.  พล.ท.ค ารณ   เครือวิชฌยาจารย์ 
๔.  พล.ท.วรพล   เยี่ยมแสงทอง 
๕.  พล.ต.เรืองสิทธิ์   มิตรภานนท์ 
๖.  พล.ต.วิทยา   อรุณเมธี 
๗.  พล.ต.ชนาวุธ   บุตรกินรี 

 
ผอ.สงป.กห. 
จก.กบ.ทบ. 
จก.ชด.ทหาร 
ผบ.วสท.สปท. 
ผชก.สป. 
รอง มทน.๔ 
ผอ.สปก.ยก.ทบ. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘.  พล.ต.สายัณต์  เมืองศรี 
๙.  พล.ต.ธนาอัศม์ จงใจรักษ์โกเศส 
๑๐. พ.อ.สุระ   แก้วไพโรจน์ 
๑๑. พ.อ.ชาตรี   กิตติขจร 
๑๒. พ.อ.กิตติพงษ์   แจ่มสุวรรณ 
รอว.ทหารเรือ 
๑๓. พล.ร.อ.พงษ์เทพ   หนูเทพ  
๑๔. พล.ร.อ.นริส  ประทุมสุวรรณ  
๑๕. พล.ร.ท.นพดล  เรืองสมัย 
๑๖. พล.ร.ต.ชาลี  สว่างใจ 
๑๗. พล.ร.ต.ค ารณ  พิสณฑ์ยุทธการ  
๑๘. พล.ร.ต.เกียรติกุล  เทียนสุวรรณ 
รอว.ทหารอากาศ 
๑๙. พล.อ.อ.อภิญญา  แตงอ่อน 
๒๐. พล.อ.อ.จิรวัฒน์  มูลศาสตร์ 
๒๑. พล.อ.ต.นฤพล  จักรกลม 
นรว. 
๒๒. พล.ต.ท.ด ารงศักดิ์  กิตติประภัสร์ 
๒๓. พล.ต.ต.ธนยินทร์  เทพรักษา 
๒๔. พ.ต.อ.คมศักดิ์  สุมังเกษตร 

ผบ.ศสพ. 
ผทค.ทบ. 
รอง ผบ.มทบ.๔๓ 
รอง ผบ.พล.รพศ.๑ 
เสธ.มทบ.๓๒ 
 
รอง ปล.กห. 
ผช.ผบ.ทร. 
ผทค.พิเศษ ทร. 
ผอ.ศกล.พธ.ทร. 
รอง จก.สสท.ทร. 
ผทค.ทร. 
 
ผทค.พิเศษ ทอ. 
ผทค.พิเศษ ทอ. 
จก.สบ.ทอ. 
 
ผบช.สทส. 
ผบก.ภ.จว.เชียงราย 
รอง ผบก.น.๒ 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  หน้า ๒๕ ใน ๓๑ หน้า  

วัน  เดือน  ป ี                     ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 
วันพฤหัสบดี ที ่
๒๕ พ.ค.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอว.ทหารบก 
๑.  พล.ท.ธีรวัฒน์  บุณยะวัฒน์ 
๒.  พล.ท.ธีร์ณฉัฏฐ์  จินดาเงิน 
๓.  พล.ท.กฤษฎิ์   ยิ้มสู้ 
๔.  พล.ต.สนธยา  ศรีเจริญ 
๕.  พล.ต.จักรกฤษณ์  ตั้งจิตตาภรณ์ 
๖.  พล.ต.ณัฐพงษ์  เพราแก้ว     
๗.  พล.ต.สาธิต   ศรีสุวรรณ 
๘.  พล.ต.ภานุวัฒน์   เหนียวแน่น 
๙.  พ.อ.ปฏิกรณ์   เอ่ียมละออ 
๑๐. พ.อ.พินิจ  แจ้งแสงทอง           
๑๑. พ.อ.วรยุทธ   แก้ววิบูลยพั์นธุ์ 
๑๒. พ.อ.นิติ   ติณสูลานนท์ 
รอว.ทหารเรือ 

 
รอง เสธ.ทบ. 
ผทค.พิเศษ ทบ. 
รอง มทภ.๑ 
ผทค.สป. 
ผทค.ทบ. 
ผบ.มทบ.๓๔ 
ผบ.มทบ.๓๙ 
รอง ผบ.มทบ.๒๑ 
รอง เสธ.นสศ. 
รอง ผบ.พล.ร.๒ รอ. 
ผบ.ร.๑๕ 
 
จก.ขว.ทร. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓. พล.ร.ท.สมประสงค์  นิลสมัย   
๑๔. พล.ร.ต.อัครเดช  นาคอ่อน 
๑๕. พล.ร.ต.วิทยา  ละออจันทร์ 
๑๖. พล.ร.ต.เชาว์  น้อยภารา 
๑๗. พล.ร.ต.ภราดร   พวงแก้ว  
๑๘. น.อ.โชคชัย  เรืองแจ่ม  ร.น.    
รอว.ทหารอากาศ 
๑๙. พล.อ.ต.เฉลิมวงษ์  กีรานนท์ 
๒๐. น.อ.พิทูร  เจริญยิ่ง             
๒๑. น.อ.นรุธ  ก าเนิดนักตะ 
นรว. 
๒๒. พล.ต.ต.นิยม  ดว้งสี 
๒๓. พล.ต.ต.กฤษณะ  ทรัพย์เดช 
๒๔. พล.ต.ต.ดุสิต  สมศักดิ์ 

ผทค.ทร. 
ผอ.อรม.อร. 
รอง จก.พธ.ทร. 
ผอ.สนผ.ยก.ทร. 
ผอ.ยก.บก.ทรภ.๒ 
 
ผบ.ดม. 
เสธ.รร.การบิน 
รอง ผบ.บน.๔๑ 
 
ผบก.ภ.จว.ล าปาง 
รอง ผบช.ภ.๗ 
ผบก.ผอ. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 หน้า ๒๖ ใน ๓๑ หน้า  

วัน  เดือน  ป ี                     ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 
วันศุกร ์ที่  
๒๖ พ.ค.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอว.ทหารบก 
๑.  พล.อ.จิระพันธ์  มาลีแก้ว 
๒.  พล.ท.วราห ์ บุญญะสิทธิ์ 
๓.  พล.ท.ชัยพฤกษ์   อัยยะภาคย์ 
๔.  พล.ท.พิเชฏฐ์   แย้มแก้ว 
๕.  พล.ต.สุนัย  ประภูชะเนย์ 
๖.  พล.ต.สมศักดิ์   ทรัพย์อนันต์ 
๗.  พล.ต.วิชาญ  สุขสง  
๘.  พล.ต.ยุทธชัย   เทียรทอง 
๙.  พ.อ.เอกพันธ์   สุวรรณวิจิตร 
๑๐. พ.อ.เกรียงชัย   อนันตศานต์ 
๑๑. พ.อ.อมฤต   บุญสุยา 
๑๒. พ.อ.ณัฏฐพงศ์  อัศวินวงศ์           
รอว.ทหารเรือ 
๑๓. พล.ร.ท.พัชระ  พุ่มพิเชฎฐ์   
๑๔. พล.ร.ท.อาทร  เคลือบมาศ 
๑๕. พล.ร.ท.พร้อมสรรพ์  วุฑฒกนก 
๑๖. พล.ร.ต.นพดล  ปัญญาโฉม  
๑๗. พล.ร.ต.บวร  มัทวานุกูล 
๑๘. น.อ.ณัฎฐพล  เดี่ยววานชิ  ร.น.    

  
ผทค.พิเศษ สป. 
รอง เสธ.ทบ. 
จก.กร.ทหาร 
ปษ.บก.ทท. 
รอง ผบ.นสศ. 
จก.ขส.ทบ. 
ผบ.พล.ร.๑๕ 
ผบ.มทบ.๑๔ 
รอง ผบ.บชร.๔ 
รอง ผบ.มทบ.๓๑๐ 
ผบ.ร.๒๑ รอ. 
ผบ.พัน.ร.มทบ.๑๑ 
 
รอง เสธ.ทร. 
ผทค.พิเศษ ทร. 
รอง ผบ.กร. 
รอง ผบ.นย. 
เสธ.รร.นร. 
เสธ.กยพ.กร. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

รอว.ทหารอากาศ 
๑๙. พล.อ.ท.ศักดิ์พินิต  พร้อมเทพ 
๒๐. พล.อ.ต.เฉลิมชัย  ศรีสายหยุด 
๒๑. น.อ.เพชร  ธรรมวิญญา 
นรว. 
๒๒. พล.ต.อ.กวี  สภุานันท์ 
๒๓. พล.ต.ต.อภิชาต  เพชรประสิทธิ์ 
๒๔. พล.ต.ต.พรชัย  ไทยแท้ 

 
ผทค.พิเศษ ทอ. 
รอง จก.ยก.ทอ. 
รอง ผบ.บน.๒๑ 
 
ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) 
รอง ผบช.ส. 
รอง ผบช.น. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  หน้า ๒๗ ใน ๓๑ หน้า  

วัน  เดือน  ป ี                     ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 
วันเสาร ์ที ่
๒๗ พ.ค.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอว.ทหารบก 
๑.  พล.อ.สุรเดช   เฟ่ืองเจริญ 
๒.  พล.ท.ชนินทร์   โตเลี้ยง 
๓.  พล.ท.สิงห์ทอง   หมีทอง 
๔.  พล.ต.ณัฐวัฒน ์ อัคนิบุตร 
๕.  พล.ต.กิตติศักดิ์   แม้นเหมือน 
๖.  พล.ต.เอกรัตน์ ช้างแก้ว  
๗.  พล.ต.ทวีศักดิ์   วินิจสร 
๘.  พ.อ.วิชัย   ธารีฉัตร 
๙.  พ.อ.รชต   วงษ์อารีย์ 
๑๐. พ.อ.กุศล  อุปลานนท์          
๑๑. พ.อ.นฤทธิ์   ถาวรวงษ์ 
๑๒. พ.อ.ศรัณย์   รอดบุญธรรม 
รอว.ทหารเรือ 
๑๓. พล.ร.อ.พลเดช  เจริญพูล   
๑๔. พล.ร.ท.เผดิม  เนินฉาย  
๑๕. พล.ร.ท.ชัชชัย  โพธิพรรค   
๑๖. พล.ร.ต.เอกราช  พรหมลัมภัก  
๑๗. พล.ร.ต.อ านวย  ทองรอด     
๑๘. น.อ.ชัยยุทธ ์ คลังเงิน  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๑๙. พล.อ.อ.จอม  รุ่งสว่าง 
๒๐. พล.อ.ต.สรกฤต  มังสิงห์ 
๒๑. น.อ.เพ่ิมยศ  แก้วสว่าง 
นรว. 
๒๒. พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์  วิชชารยะ 

 
หน.คณะ ฝสธ.ประจ าผู้บังคับบัญชา 
จก.ยบ.ทหาร 
ผทค.พิเศษ ทบ. 
ผทค.ทบ. 
ผบ.มทบ.๓๒ 
เสธ.ทน.๑ 
ผบ.มทบ.๓๕ 
รอง จก.กส.ทบ. 
รอง จก.สห.ทบ. 
รอง จก.ขส.ทบ. 
รอง ผบ.พล.ม.๑ 
รอง ผบ.ม.๔ รอ. 
 
รอง ผบ.ทร. 
ปษ.ทร. 
ผบ.รร.นร. 
ผบ.สอ.รฝ. 
ผอ.สนผ.สสท.ทร. 
ผบ.ร.ล.จักรีนฤเบศร มว.เรือท่ี ๑ กบฮ.กร. 
 
ผบ.ทอ. 
ผอ.สนภ.ทอ. 
รอง ผบ.บน.๒๓ 
 
ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) 

 



 
 

๒๓. พล.ต.ท.ธเนตร์  พิณเมืองงาม 
๒๔. พล.ต.ต.กริช  กิติลือ 

ผู้ช่วย ผบ.ตร. 
ผบก.ประจ า สง.ผบ.ตร. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  หน้า ๒๘ ใน ๓๑ หน้า  

วัน  เดือน  ป ี                     ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 
วันอาทิตย์ ที ่
๒๘ พ.ค.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอว.ทหารบก 
๑.  พล.อ.บัญชา   ทองวิลัย 
๒.  พล.ท.นเรนทร์   สริิภูบาล 
๓.  พล.ท.พิษณุ   บุญรักษา 
๔.  พล.ท.อุทัย  ชัยชนะ 
๕.  พล.ต.พงษ์สวัสดิ์   พรรณจิตต์ 
๖.  พล.ต.นชุิต   ศรีบุญส่ง 
๗.  พล.ต.ทรงวุฒิ  จิตตานนท์ 
๘.  พล.ต.พรเทพ   วัชรวิสุทธิ์ 
๙.  พ.อ.จุมพล  จุมพลภักดี          
๑๐. พ.อ.มาโนชญ์   รัตนเลขา 
๑๑. พ.อ.ธีระ   ผดุงสุนทร 
๑๒. พ.อ.กฤษณ์   สุนสะธรรม 
รอว.ทหารเรือ 
๑๓. พล.ร.ท.ธานินทร์  ลิขิตวงศ์   
๑๔. พล.ร.ท.อ าพล  เที่ยงสกุล   
๑๕. พล.ร.ท.ทินกร  ตัณฑากาศ 
๑๖. พล.ร.ต.อนุพงศ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
๑๗. น.อ.กิติพงษ์  เรืองเดช  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๑๘. พล.อ.อ.ปรีชา   ประดับมุข 
๑๙. พล.อ.ท.ภานุพงศ์  เสยยงคะ 
๒๐. พล.อ.ต.นภาพล  อาชวาคม 
๒๑. พล.อ.ต.ชานนท์  มุ่งธัญญา 
นรว. 
๒๒. พล.ต.ท.ประสิทธิ์  ท าด ี
๒๓. พล.ต.ต.พิชัย  เจียมบุรเศรฐ 
๒๔. พล.ต.ต.จริสันต์  แก้วแสงเอก 

 
ผทค.พิเศษ ทบ. 
เสธ.สปท. 
จก.พธ.ทบ. 
ผทค.พิเศษ ทบ. 
รอง มทภ.๑ 
ผอ.สนย.สนผ.กห. 
ผบ.บชร.๓ 
เสธ.ยศ.ทบ. 
รอง ผบ.พล.ม.๓ 
รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑ 
เสธ.มทบ.๓๓ 
รอง ผบ.ม.๔ รอ. 
 
จก.สพ.ทร. 
ผทค.พิเศษ ทร. 
ผทค.พิเศษ ทร. 
ผบ.กบฮ.กร. 
รอง จก.กรง.ฐท.สส. 
 
ผทค.พิเศษ ทอ. 
รอง เสธ.ทอ. 
ผอ.สพร.ทอ. 
ผอ.สนผ.ยก.ทอ. 
 
จตร. 
รอง ผบช.ภ.๖ 
ผบก.จร. 

 

                                                                                     
 
 
 
 



 
 
                                       หน้า ๒๙ ใน ๓๑ หน้า  

วัน  เดือน  ป ี                     ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 
วันจันทร์ ที ่
๒๙ พ.ค.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอว.ทหารบก 
๑.  พล.อ.พิสิทธิ์   สิทธิสาร 
๒.  พล.ท.ปริญญา   ขุนนาศรี 
๓.  พล.ท.ชชัชัย  ภัทรนาวิก 
๔.  พล.ท.อุดมวิทย์   อโนวัลย์ 
๕.  พล.ต.เถลิงศักดิ์  พูลสุวรรณ 
๖.  พล.ต.วรพล  วิศรุตพิชญ์ 
๗.  พล.ต.เกษมสุข   ตาค า 
๘.  พล.ต.วิทยา   วรรคาวิสันต์ 
๙.  พ.อ.กัณฑ์ชัย  ประจวบอารีย์               
๑๐. พ.อ.เสนีย์   ศรีหิรัญ 
๑๑. พ.อ.ณัฎฐ์   ศรีอินทร์ 
๑๒. พ.อ.พิพัฒน์   ศรีทองพิมพ์ 
รอว.ทหารเรือ 
๑๓. พล.ร.อ.สธุีพงศ์  แก้วทับ 
๑๔. พล.ร.อ.อธินาถ  ปะจายะกฤตย์   
๑๕. พล.ร.ต.เสรีภาพ  สุขเจรญิ  
๑๖. พล.ร.ต.วรรณ์ลบ  ทับทิม 
๑๗. น.อ.ชัยวัฒน์  คุ้มทิม  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๑๘. พล.อ.อ.สุทัศน์  แสงเดชะ 
๑๙. พล.อ.ต.ทรงพล  แจ้งสี 
๒๐. พล.อ.ต.คุณทร  มณีเขียว 
๒๑. น.อ.อรรถพล  ปานมงคล 
นรว. 
๒๒. พล.ต.อ.จักรทิพย์   ชัยจนิดา 
๒๓. พล.ต.ต.บุญลือ  กอบางยาง 
๒๔. พล.ต.ต.ธีรพล  จินดาหลวง 

 
รอง ผบ.ทบ. 
จก.ยก.ทหาร 
ผบ.ศตก. 
ผทค.พิเศษ ทบ. 
รอง มทน.๒ 
รอง มทภ.๔ 
ผบ.มทบ.๓๓ 
ผบ.มทบ.๓๘ 
รอง ผบ.พล.ร.๙ 
รอง ผบ.พล.ร.๑๕ 
เสธ.มทบ.๒๕ 
รอง ผบ.ร.๑๗ 
 
ผทค.พิเศษ ทร. 
ผทค.พิเศษ ทร. 
รอง ผบ.ฐท.สส. 
รอง จก.สพ.ทร. 
ผบ.กรม ร.๑ พล.นย. 
 
ผทค.พิเศษ ทอ. 
ผบ.ศฮพ. 
เสธ.ยศ.ทอ. 
รอง ผบ.บน.๕๖ 
 
ผบ.ตร. 
รอง ผบช.ภ.๔ 
ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 หน้า ๓๐ ใน ๓๑ หน้า  

วัน  เดือน  ป ี                     ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 
วันอังคาร ที ่
๓๐ พ.ค.๖๐ 
 

รอว.ทหารบก 
๑.  พล.อ.สุทัศน์  จารุมณี 

 
ผทค.พิเศษ สป. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.  พล.อ.วิบูลย์พงศ์   อินทะพงษ์ 
๓.  พล.ท.นเรศรักษ์   ฐิตะฐาน 
๔.  พล.ท.กนิษฐ์  ชาญปรีชญา 
๕.  พล.ต.มณฑล   ปราการสมุทร 
๖.  พล.ต.สมพงษ์   แจ้งจ ารัส 
๗.  พล.ต.จิรวัฒน์  พันธ์สวสัดิ์ 
๘.  พ.อ.เกรียงไกร   แข็งแรง         
๙.  พ.อ.สัชฌาการ   คุณยศยิ่ง 
๑๐. พ.อ.สมชาย   ทาวงศ์มา 
๑๑. พ.อ.อุดม   แก้วมหา 
๑๒. พ.อ.นฤดล  ท้าวฤทธิ์             
รอว.ทหารเรือ 
๑๓. พล.ร.ท.ปกรณ์  วานิช   
๑๔. พล.ร.ท.สุรวิทย์  อาษานอก 
๑๕. พล.ร.ต.ธนพล  วชิัยลักขณา 
๑๖. พล.ร.ต.เดชดล  ภูส่าระ  
๑๗. น.อ.ประกอบ  สุขสมัย 
รอว.ทหารอากาศ 
๑๘. พล.อ.อ.ฌเณศ  ชลิตภิรตัิ 
๑๙. พล.อ.อ.ปัทม  สุทธิสรโยธิน 
๒๐. พล.อ.ท.พงษ์ศักดิ์  เกื้ออรุณ 
๒๑. น.อ.เฉลา   ทองแก้ว            
นรว. 
๒๒. พล.ต.ท.มนู  เมฆหมอก 
๒๓. พล.ต.ต.ปรชีา  เจริญสหายานนท์ 
๒๔. พล.ต.ต.กรไชย  คล้ายคลึง 

ผทค.พิเศษ ทบ. 
จก.ทสอ.กห. 
รอง เสธ.ทบ. 
รอง จก.สส. 
รอง มทภ.๓ 
ผทค.ทบ. 
รอง ผบ.มทบ.๑๖ 
รอง ผบ.มทบ.๓๗ 
เสธ.มทบ.๓๔ 
รอง ผบ.ม.๑ รอ. 
รอง ผบ.มทบ.๑๗ 
 
จก.ยก.ทร. 
ผทค.พิเศษ ทร. 
รอง จก.อศ. 
รอง ผบ.ทรภ.๑ 
ประจ า กร. 
 
ผทค.พิเศษ ทอ. 
ผทค.พิเศษ ทอ. 
จก.สพ.ทอ. 
รอง ผบ.ศบพ. 
 
ผู้ช่วย ผบ.ตร. 
รอง ผบช.น. 
ผบก.ปคม. 

          
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   หน้า ๓๑ ใน ๓๑ หน้า  

วัน  เดือน  ป ี                     ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 
วันพุธ ที ่
๓๑ พ.ค.๖๐ 
 
 
 
 
 

รอว.ทหารบก 
๑.  พล.อ.สมชาย  ยังพิทักษ์ 
๒.  พล.ท.อนุศักดิ์   เผ่านาค 
๓.  พล.ท.ธนเกียรติ  ชอบชื่นชม 
๔.  พล.ท.คุณวุฒิ   หมอแก้ว 
๕.  พล.ต.พิบูลย์   มณีโชต ิ
๖.  พล.ต.ผดุง  ยิ่งไพบูลย์สุข 

 
ผทค.พิเศษ ทบ. 
จร.ทหาร 
ผบ.ศรภ. 
มทน.๔ 
รอง ผบ.นสศ. 
รอง มทภ.๓ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗.  พล.ต.พิรัติ   บรรจงเขียน 
๘.  พล.ต.เจริญชัย   หินเธาว์ 
๙.  พ.อ.กล้าณรงค์   ไพรีพ่ายฤทธิเดช  
๑๐. พ.อ.เศรษฐพล   เกตุเต็ม 
๑๑. พ.อ.ธัชพล   เปี่ยมวุฒิ 
๑๒. พ.อ.สุทธิชัย   ศรลัมพ์ 
รอว.ทหารเรือ 
๑๓. พล.ร.ท.ไตรสิทธิ์  พันธุ์สทิธิ์  
๑๔. พล.ร.ต.พงศกร  กุวานนท์   
๑๕. พล.ร.ต.เทอดศักดิ์  แท้เที่ยง 
๑๖. น.อ.เชาวลิต  จาดฤทธิ์ ร.น. 
๑๗. น.อ.จรงศักดิ์  แย้มบาน 
รอว.ทหารอากาศ 
๑๘. พล.อ.อ.ยรรยง  คันธสร 
๑๙. พล.อ.อ.ยรรยง  คุณโฑถม 
๒๐. พล.อ.ต.อดินันท์   จารยะพันธุ์ 
๒๑. น.อ.ชาตินนท์  สท้านไผท          
นรว. 
๒๒. พล.ต.ท.เดชา   บุตรน้ าเพชร 
๒๓. พล.ต.ต.กษณะ  แจ่มสว่าง 
๒๔. พ.ต.อ.ญาณพงศ์  โสมาภา 

เสธ.สส. 
ผบ.พล.ร.๒ รอ. 
รอง ผอ.สกศ.ยศ.ทบ. 
รอง ผบ.มทบ.๓๓ 
ผอ.กยก.ทน.๑ 
รอง ผบ.ร.๒๑ รอ. 
 
รอง เสธ.ทร. 
หน.ฝสธ.ประจ า ผช.ผบ.ทร. 
ผทค.ทร. 
นายทหารปฏิบัติการประจ า กพ.ทร. 
ผบ.กรม สน.พล.นย. 
 
ปษ.สปท. 
ผทค.พิเศษ ทอ. 
ผทค.ทอ. 
ผบ.บน.๔๑ 
 
ผู้ช่วย ผบ.ตร. 
ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 
รอง ผบก.น.๘ 

                                                                                
                      ตรวจถูกต้อง 

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


