บัญชีรายชื่อนายทหารราชองครักษ และนายตํารวจราชองครักษ
ปฏิบัติหนาที่เวรประจําพระองค ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน และพระตําหนัก จิตรลดารโหฐาน
วัน เดือน ป
วันจันทร ที่
๑ ม.ค.๖๑

ยศ – นาม
พระที่นั่งอัมพรสถาน
นรอ.ทหารบก
๑. พล.ท.วิทยา ขันธอุบล
๒. พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร
๓. พล.ต.สันติพงศ ธรรมป/ยะ
๔. พ.อ.ศุภการ บุบพันธ
๕. พ.อ.วิบูลย ศรีเจริญสุขยิ่ง
นรอ.ทหารเรือ
๖. พล.ร.ท.สมภพ สุวิทยาลังการ
๗. น.อ.อรรถพล เพชรฉาย
นรอ.ทหารอากาศ
๘. พล.อ.ต.ธนศักดิ์ เมตะนันท
๙. น.อ.เศกสรรค สวนสีดา
๑๐. น.อ.เนาวมรัตน ประพัฒนทอง
นตรอ.
๑๑. พล.ต.ต.โชติ ชัยชมภู
๑๒. พ.ต.อ.อรรถวิทย สายสืบ
พระตําหนัก จิตรลดารโหฐาน
นรอ.ทหารบก
๑๓. พล.ท.นิรันดร สมุทรสาคร
๑๔. พล.ท.คํารณ เครือวิชฌยาจารย
๑๕. พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง
๑๖. พล.ต.ชูชาติ สุกใส
๑๗. พ.อ.วิทยา สุวรรณดี
๑๘. พ.อ.ประพัฒน พบสุวรรณ
๑๙. พ.อ.ยุทธพล ประทีปอุษานนท
๒๐. พ.อ.ธารา เจนตลอด
๒๑. พ.อ.ป/ยวัฒน สุประการ
๒๒. พ.อ.สมบัติ จินดาศรี
๒๓. พ.อ.กฤษณ สุนสะธรรม
๒๔. พ.อ.สิษฐเศรษฐ หิรัณญพงศ
นรอ.ทหารเรือ
๒๕. พล.ร.ท.เกรียงไกร อนันตศานต
๒๖. พล.ร.ต.ไชยนันท นันทวิทย
๒๗. พล.ร.ต.อาภากร อยูคงแกFว
๒๘. น.อ.ประสาทพร สาทรสวัสดิ์ ร.น.
๒๙. น.อ.ศิริพัฒน แพงพันธุ ร.น.
นรอ.ทหารอากาศ
๓๐. พล.อ.ท.มานัต วงษวาทย
๓๑. พล.อ.ต.สรายุทธ มหัตกีรติ
๓๒. น.อ.นรุธ กําเนิดนักตะ
นตรอ.
๓๓. พล.ต.ท.ตอศักดิ์ สอาดพรรค
๓๔. พล.ต.ต.วิชิต ปQกษา
๓๕. พล.ต.ต.พันธุพงษ สุขศิริมัช
๓๖. พล.ต.ต.นิรันดร เหลื่อมศรี

ตําแหนง

หนFา ๑ ใน ๓๑ หนFา
หมายเหตุ

รอง ผอ.ศปร.
ผบ.พล.พัฒนา ๑
รอง มทภ.๑
รอง ผบ.มทบ.๒๙
นปก.ประจํา สร.

20
20
22
20
31

หน.ฝสธ.ประจํา รอง ปล.กห.
รอง ผอ.สยป.ทร.

17

รอง จก.ยก.ทอ.
รอง ผบ.ศฮพ.
ประจํา ยก.ทอ.

20
26
31

ผบก.ทว.
รอง ผบก.น.๓
ผทค.พิเศษ ทบ.
จก.ชด.ทหาร
จก.ขส.ทบ.
จก.กง.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๑๔
รอง เสธ.ทภ.๓
ฝสธ.ประจําผูFบังคับบัญชา สน.ปรมน.จว.
เสธ.มทบ.๑๗
เสธ.พล.ม.๓
ผบ.ม.๖
ผอ.กอง สนย.ปรมน.ทบ.
รอง ผบ.ช.๑๑
จก.ยก.ทร.
ผบ.กฟก.๒ กร.
ผบ.นสร.กร.
รอง เสธ.ฐท.สส.
รอง ผอ.กขว.สกข.ขว.ทร.
รอง เสธ.ทอ.
รอง จก.กพ.ทอ.
ประจํา ยก.ทอ.
ผูFชวย ผบ.ตร.
รอง ผบช.ตชด.
ผบก.กฝ.บช.ตชด.
ผบก.ศทก.

18
20
20
22
23
24
26

26
26
22
31
27

วัน เดือน ป
วันอังคาร ที่
๒ ม.ค.๖๑

ยศ – นาม
พระที่นั่งอัมพรสถาน
นรอ.ทหารบก
๑. พล.ท.วิทยา อรุณเมธี
๒. พล.ท.ธเนศ กาลพฤกษ
๓. พล.ต.กฤษดา สาริกา
๔. พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ
๕. พ.อ.ศิระวุธ วะน้ําคFาง
นรอ.ทหารเรือ
๖. พล.ร.อ.สายันต ประสงคสําเร็จ
๗. พล.ร.ท.ทิวา ดาราเมือง
นรอ.ทหารอากาศ
๘. พล.อ.ท.พงษศักดิ์ เกื้ออรุณ
๙. พล.อ.ท.สุรศักดิ์ อินทรจํานงค
๑๐. น.อ.จิรภัทร ปTทอง
นตรอ.
๑๑. พล.ต.ท.ป/ยะ อุทาโย
๑๒. พล.ต.ต.เสริมคิด สิทธิชัยกานต
พระตําหนัก จิตรลดารโหฐาน
นรอ.ทหารบก
๑๓. พล.ท.ธนิสร วงษกลFาหาญ
๑๔. พล.ท.อชิรฉัตร โรจนะภิรมย
๑๕. พล.ต.ฉลองชัย ชัยยะคํา
๑๖. พล.ต.สุรินทร นิลเหลือง
๑๗. พ.อ.อํานาจ ศรีมาก
๑๘. พ.อ.สุนทร หนูนิมิตร
๑๙. พ.อ.กิตติพงศ ชื่นใจชน
๒๐. พ.อ.มงคล ปาคํามา
๒๑. พ.อ.บุญสิน พาดกลาง
๒๒. พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ
๒๓. พ.อ.นฤนาท นิยมไทย
๒๔. พ.อ.สุคนธรัตน ชาวพงษ
นรอ.ทหารเรือ
๒๕. พล.ร.ท.อนุพงศ อิศรางกูร ณ อยุธยา
๒๖. พล.ร.ท.คํารณ พิสณฑยุทธการ
๒๗. น.อ.เกรียง ชุณหชาติ ร.น.
๒๘. น.อ.อภิชัย สมพลกรัง ร.น.
๒๙. น.อ.ชัยยุทธ คลังเงิน ร.น.
นรอ.ทหารอากาศ
๓๐. พล.อ.อ.วิเชียร ธรรมาธร
๓๑. พล.อ.ท.สายศักดิ์ ครรภาฉาย
๓๒. พล.อ.ต.พงษศักดิ์ เสมาชัย
นตรอ.
๓๓. พล.ต.ท.ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร
๓๔. พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ
๓๕. พล.ต.ต.วิเชียร ตันตะวิริยะ
๓๖. พล.ต.ต.สมประสงค เย็นทFวม

ตําแหนง
ผทค.พิเศษ ทบ.
จก.กร.ทบ.
จก.ดย.ทบ.
ผบ.มทบ.๑๒
รอง ผบ.มทบ.๑๖

หนFา ๒ ใน ๓๑ หนFา
หมายเหตุ
18
20
20
21
24

รอง ผบ.ทสส.
จก.กบ.ทหาร
จก.สพ.ทอ.
จก.กบ.ทอ.
รอง ผบ.บน.๖
ผบช.รร.นรต.
รอง ผบช.สพฐ.ตร.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง มทภ.๓
ผบ.มทบ.๑๕
รอง ผบ.บชร.๓
ฝสธ.ประจํา รมว.กห.
รอง ผบ.พล.ร.๔
เสธ.มทบ.๓๔
เสธ.พล.ร.๓
ผบ.ช.๓
นปก.ประจํา ขว.ทบ.
รอง ผบ.ร.๑๓
จก.สพ.ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง ผบ.กฟก.๒ กร.
รอง ผอ.สกค.ยก.ทร.
ประจํา กร.
ผทค.พิเศษ.ทอ.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
รอง จก.กร.ทอ.
ผบช.ภ.๓
รอง ผบช.ศ.
รอง ผบช.สทส.
รอง ผบช.ภ.๗

17
17
20
21
22
23
25

25
26
27
30
29

วัน เดือน ป
วันพุธ ที่
๓ ม.ค.๖๑

ยศ – นาม
พระที่นั่งอัมพรสถาน
นรอ.ทหารบก
๑. พล.อ.สรชัช วรปQญญา
๒. พล.ท.สุรใจ จิตตแจFง
๓. พล.ต.ปฏิกรณ เอี่ยมละออ
๔. พล.ต.กิติ นิมิหุต
๕. พ.อ.ศุภฤกษ สถาพรผล
นรอ.ทหารเรือ
๖. พล.ร.อ.วิโรจน ธันวรักษกิจ
๗. พล.ร.ต.วุฒิชัย สายเสถียร
นรอ.ทหารอากาศ
๘. พล.อ.อ.พงศธร ไชยเสน
๙. พล.อ.ท.วสันต อยูประเสริฐ
๑๐. พล.อ.ต.รัชชาพงษ สมนาม
นตรอ.
๑๑. พล.ต.ท.จิตติ รอดบางยาง
๑๒. พล.ต.ต.มนตรี ยิ้มแยFม
พระตําหนัก จิตรลดารโหฐาน
นรอ.ทหารบก
๑๓. พล.อ.ชัยชนะ นาคเกิด
๑๔. พล.ท.พิศาล นาคผจญ
๑๕. พล.ท.ชัยวัฒน โฆสิตาภา
๑๖. พล.ต.อัครเดช บุญเทียม
๑๗. พล.ต.ณรัช สิงหปภาภร
๑๘. พ.อ.วีรวัฒน ทองมั่นคง
๑๙. พ.อ.กัณฑชัย ประจวบอารีย
๒๐. พ.อ.สมชาย กาญจนอุดมการ
๒๑. พ.อ.พีรพล สงนุFย
๒๒. พ.อ.เสรี ตรีครุธพันธุ
๒๓. พ.อ.วิทูร โพธิ์รมชื่น
๒๔. พ.อ.ธวัชชัย วรรณดิลก
นรอ.ทหารเรือ
๒๕. พล.ร.อ.พัลลภ ตมิศานนท
๒๖. พล.ร.ท.นพดล เรืองสมัย
๒๗. พล.ร.ท.อรัญ นําผล
๒๘. น.อ.ปริญญาธรรม พูลพิทักษธรรม ร.น.
๒๙. น.อ.ชานินท ศรียาภัย ร.น.
นรอ.ทหารอากาศ
๓๐. พล.อ.ต.สุรพล พุทธมนต
๓๑. พล.อ.ต.สมชาย นุชพงษ
๓๒. พล.อ.ต.ทศวรรณ รัตนแกFวกาญจน
นตรอ.
๓๓. พล.ต.ท.ชัยวัฒน เกตุวรชัย
๓๔. พล.ต.ต.สุรพงษ ชัยจันทร
๓๕. พล.ต.ต.ภาณุรัตน หลักบุญ
๓๖. พล.ต.ต.สุศักดิ์ ปรักกมะกุล

ตําแหนง
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผบ.นปอ.
ผบ.มทบ.๒๗
ผช.ผอ.สงป.กห.
รอง ผบ.มทบ.๓๖

หนFา ๓ ใน ๓๑ หนFา
หมายเหตุ
15
19
20
ท.23
22

ผทค.พิเศษ ทร.
ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.
ปธ.คปษ.ทอ.
ผทค.พิเศษ ทอ.
รอง จก.ยก.ทหาร
ผบช.ภ.๒
รอง ผบช.น.
รอง เสธ.ทหาร
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผช.หน.ฝสธ.ประจํา รมว.กห.
ผบ.มทบ.๒๓
ผบ.มทบ.๓๑๐
รอง ผบ.มทบ.๑๒
รอง ผบ.พล.ร.๙
เสธ.ศบบ.
ผอ.กอง สกศ.รร.จปร.
ผบ.กรม ขส.รอ.
นปก.ประจํา มทบ.๑๑
รอง ผบ.ป.๒ รอ.

19
18
21
19
21
21
27
23
25
25
30
31

นรอพ.
จก.พธ.ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง ผอ.สวพ.ทร.
ผอ.กยก.สปก.ยก.ทร.

15
16

จก.ชย.ทอ.
ผช.ผอ.สนผ.กห.
ผอ.สนผ.กร.ทอ.
ผูFชวย ผบ.ตร.
รอง ผบช.ภ.๗
รอง ผบช.น.
ผบก.ภ.จว.นนทบุรี

ยศ – นาม
วัน เดือน ป
วันพฤหัสบดี ที่ พระที่นั่งอัมพรสถาน
นรอ.ทหารบก
๔ ม.ค.๖๑
๑. พล.อ.สุรเดช เฟZTองเจริญ
๒. พล.ท.ดํารงค ตัณฑะผลิน
๓. พล.ต.สุวิทย มหาศักดิ์สุนทร
๔. พล.ต.ชัยวัฒน บุญธรรมเจริญ
๕. พ.อ.วิสิษฐ ทรัพยสิน
นรอ.ทหารเรือ
๖. พล.ร.ท.สุรพล คุปตะพันธ
๗. พล.ร.ต.ชาติชาย ทองสะอาด
นรอ.ทหารอากาศ
๘. พล.อ.ท.สรกฤต มังสิงห
๙. พล.อ.ต.เฉลา ทองแกFว
๑๐. พล.อ.ต.พงษสวัสดิ์ จันทสาร
นตรอ.
๑๑. พล.ต.ต.จิรพัฒน ภูมิจิตร
๑๒. พล.ต.ต.นิตินันท เพชรบรม
พระตําหนัก จิตรลดารโหฐาน
นรอ.ทหารบก
๑๓. พล.อ.ชาติชาย ขันสุวรรณ
๑๔. พล.ท.วิจักขฐ สิริบรรสพ
๑๕. พล.ท.เจิดวุธ คราประยูร
๑๖. พล.ต.ดนัย เถาวหิรัญ
๑๗. พล.ต.สมศักดิ์ สมรักษ
๑๘. พ.อ.สัชฌาการ คุณยศยิ่ง
๑๙. พ.อ.กิตติพงษ แจมสุวรรณ
๒๐. พ.อ.สัญญลักขณ ทั่งศิริ
๒๑. พ.อ.ยุวัต ขันธปรีชา
๒๒. พ.อ.ชลชัย เกิดแจม
๒๓. พ.อ.วุฒิชัย คะนึงกิจกFอง
๒๔. พ.อ.อายุพันธ กรรณสูต
นรอ.ทหารเรือ
๒๕. พล.ร.ท.พรFอมสรรพ วุฑฒกนก
๒๖. พล.ร.ต.เชษฐา ใจเปTยม
๒๗. น.อ.ธันยกร เสนาลักษณ ร.น.
๒๘. น.อ.ประกอบ สุขสมัย ร.น.
๒๙. น.อ.ธวัชชัย พิมพเมือง ร.น.
นรอ.ทหารอากาศ
๓๐. พล.อ.อ.ชัยพฤกษ ดิษยะศริน
๓๑. พล.อ.ท.เสนาะ พรรณพิกุล
๓๒. น.อ.ธนัญชัย พึ่งทัศน
นตรอ.
๓๓. พล.ต.อ.รุงโรจน แสงครFาม
๓๔. พล.ต.ต.สมชาย พัชรอินโต
๓๕. พล.ต.ต.กฤษฎา สุรเชษฐพงษ
๓๖. พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ

ตําแหนง
ปษ.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ผทค.ทบ.
รอง ผอ.สน.ปรมน.ภาค๑ สง.ปรมน.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๓๕

หนFา ๔ ใน ๓๑ หนFา
หมายเหตุ
16
19
19
20
23

ผบ.ทรภ.๓
ผบ.กยพ.กร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผทค.ทอ.
ผอ.สนผ.ขว.ทอ.
รอง ผบช.น.
รอง ผบช.น.
ผทค.พิเศษ ทบ.
มทภ.๓
รอง ผบ.สปท.
รอง ผบ.ศรภ.
รอง จก.กร.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๓๗
รอง เสธ.ทภ.๓
รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ ๕
ผบ.ป.๓
ผบ.ช.๑ รอ.
นปก.ประจํา ขว.ทบ.
รอง ผบ.ร.๕
รอง ผบ.กร.
รอง จก.กพร.ทร.
หน.นฝอ.สก.ทร.
รอง ผบ.ฐท.กท.
เสธ.สอ.รฝ.
ผช.ผบ.ทอ.
ปช.ทอ.
เสธ.ศทย.อย.
รอง ผบ.ตร.
รอง ผบช.ภ.๑
รอง ผบช.สยศ.ตร.
รอง ผบช.ภ.๙

17
18
19
19
20
22
23
25
22
26
31
33

วัน เดือน ป
วันศุกร ที่
๕ ม.ค.๖๑

ยศ – นาม
พระที่นั่งอัมพรสถาน
นรอ.ทหารบก
๑. พล.อ.ธารไชยยันต ศรีสุวรรณ
๒. พล.ท.จักรชัย โมกขะสมิต
๓. พล.ต.เจริญชัย หินเธาว
๔. พล.ต.สมดุลย เอี่ยมเอก
๕. พ.อ.ศตวรรษ อินทรกง
นรอ.ทหารเรือ
๖. พล.ร.อ.ป/ติ วัลยะเพ็ชร
๗. พล.ร.ท.ชุมศักดิ์ นาควิจิตร
นรอ.ทหารอากาศ
๘. พล.อ.ท.ถาวร ศิริสัมพันธ
๙. พล.อ.ต.คงศักดิ์ จันทรโสภา
๑๐. น.อ.วิเชียร วิเชียรธรรม
นตรอ.
๑๑. พล.ต.ท.สุวัฒน แจFงยอดสุข
๑๒. พล.ต.ต.บุญลือ กอบางยาง
พระตําหนัก จิตรลดารโหฐาน
นรอ.ทหารบก
๑๓. พล.อ.ป/ยะ ครุธเวโช
๑๔. พล.ท.ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน
๑๕. พล.ท.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
๑๖. พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท
๑๗. พล.ต.ธวัช ศรีสวาง
๑๘. พล.ต.พูลศักดิ์ สมบูรณ
๑๙. พ.อ.จุมพล จุมพลภักดี
๒๐. พ.อ.ประชุม พันธโสตถี
๒๑. พ.อ.สมเดช โยธา
๒๒. พ.อ.ธิติพันธุ ฐานะจาโร
๒๓. พ.อ.กิตติ สมสนั่น
๒๔. พ.อ.ฐิติพงษ อินวะษา
นรอ.ทหารเรือ
๒๕. พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ
๒๖. พล.ร.ท.สุชาติ บุญญะสัญ
๒๗. น.อ.กิจพัฒน นาคมอญ ร.น.
๒๘. น.อ.อนุพงษ ทะประสพ ร.น.
๒๙. น.อ.ชเนศร สิงหชาญ ร.น.
นรอ.ทหารอากาศ
๓๐. พล.อ.ท.ณัฐพงษ วิริยะคุปต
๓๑. พล.อ.ต.ประยูร ธรรมาธิวัฒน
๓๒. น.อ.วสุ มโนสิทธิศักดิ์
นตรอ.
๓๓. พล.ต.ท.สุรชัย ควรเดชะคุปต
๓๔. พล.ต.ต.ธีรพล คุปตานนท
๓๕. พล.ต.ต.ฤชากร จรเจวุฒิ
๓๖. พล.ต.ต.ชัยวัฒน ฉันทวรลักษณ

ตําแหนง
ผบ.ทสส.
จก.กช.
รอง มทภ.๑
ผบ.พล.ร.๑๕
รอง ผบ.ร.๑๑๑

หนFา ๕ ใน ๓๑ หนFา
หมายเหตุ
17
18
23
21
31

ผทค.พิเศษ ทร.
ผบ.ทรภ.๒
รอง ผบ.คปอ.
รอง จก.ขว.ทอ.
ผอ.กนผ.สนผ.ยก.ทอ.
ผบช.ภ.๑
รอง ผบช.ภ.๔
ปษ.พิเศษ สป.
จก.วท.กห.
จก.ยก.ทบ.
ผบ.บชร.๓
ผบ.มทบ.๓๘
ผอ.สน.ปรมน.จว.๑๑ สง.ปรมน.ทบ.
รอง ผบ.พล.ม.๓
รอง ผบ.พล.พัฒนา ๔
รอง ผบ.มทบ.๔๖
รอง ผบ.พล.ร.๑๑
ผบ.ส.๑
รอง ผบ.ร.๒๕
ผบ.ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
นายทหารปฏิบัติการประจํา กพ.ทร.
เสธ.กฟก.ที่ ๑ กร.
ผอ.กนผข.สอก.สง.ปรมน.ทร.
รอง เสธ.ทอ.
ผอ.สนผ.ทสส.ทอ.
ประจํา ขว.ทอ.
ผบช.ภ.๔
รอง ผบช.ภ.๘
รอง ผบช.น.
รอง ผบช.ภ.๖

18
17
21
18
20
20
20
21
24
27
26
29

วัน เดือน ป
วันเสาร ที่
๖ ม.ค.๖๑

ยศ – นาม
พระที่นั่งอัมพรสถาน
นรอ.ทหารบก
๑. พล.อ.พัฒนา มาตรมงคล
๒. พล.ท.เกื้อกูล อินนาจักร
๓. พล.ต.รังสรรค ยิ้มสูF
๔. พล.ต.อัศวิน บุญธรรมเจริญ
๕. พ.อ.อนิรุจน ปุกหุต
นรอ.ทหารเรือ
๖. พล.ร.อ.รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล
๗. พล.ร.ต.กฤชพล เรียงเล็กจํานงค
นรอ.ทหารอากาศ
๘. พล.อ.ท.วีรพงษ นิลจินดา
๙. พล.อ.ต.ดํารงค ภาณุทัต
๑๐. น.อ.วิสูตร งิ้วแหลม
นตรอ.
๑๑. พล.ต.ต.ขจรศักดิ์ ปานสาคร
๑๒. พล.ต.ต.ชยพล ฉัตรชัยเดช
พระตําหนัก จิตรลดารโหฐาน
นรอ.ทหารบก
๑๓. พล.อ.วิสุทธิ์ นาเงิน
๑๔. พล.ท.มนัส หนูวัฒนา
๑๕. พล.ท.ชนินทร โตเลี้ยง
๑๖. พล.ท.วิชัย ทัศนมณเฑียร
๑๗. พล.ต.ทัตเทพ รอดจิตต
๑๘. พล.ต.ฐิติพล ไวยพจน
๑๙. พ.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ
๒๐. พ.อ.จิราวัฒน จุฬากุล
๒๑. พ.อ.ชาติชาย นFาวแสง
๒๒. พ.อ.ฉกาจพงษ หงษทอง
๒๓. พ.อ.สุรินทร ปรียานุภาพ
๒๔. พ.อ.วชิร จันทรกระจาง
นรอ.ทหารเรือ
๒๕. พล.ร.ท.กลFาหาญ เพ็ชรมีศรี
๒๖. พล.ร.ต.เดชดล ภูสาระ
๒๗. พล.ร.ต.กิติพงษ เรืองเดช
๒๘. น.อ.ชัยวัฒน คุFมทิม ร.น.
๒๙. น.อ.เกียรติกFอง ปานทอง ร.น.
นรอ.ทหารอากาศ
๓๐. พล.อ.ท.สิทธิพร เกสจินดา
๓๑. พล.อ.ต.ธาดา เคี่ยมทองคํา
๓๒. น.อ.ศรสิต กีรติพล
นตรอ.
๓๓. พล.ต.ต.วันชัย สุวรรณศิริเขต
๓๔. พล.ต.ต.อนุรักษ แตงเกษม
๓๕. พ.ต.อ.สําเริง สวนทอง
๓๖. พ.ต.อ.ชัยยะ เพ็ชรปQญญา

ตําแหนง
ผทค.พิเศษ ทบ.
มทน.๔
ผทค.ทบ.
ผบ.มทบ.๑๘
นปก.ประจํา ศบบ.

หนFา ๖ ใน ๓๑ หนFา
หมายเหตุ
16
18
19
23
23

ผบ.กร.
ผอ.สกร.สพร.ทร.
จก.กพ.ทหาร
ผทค.ทอ.
ผอ.กพก.สลก.ทอ.
นตรอพ.
รอง ผบช.ส.
รอง ปล.กห.
นรอพ.
จร.ทหาร
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.ทบ.
ฝสธ.ประจํา ปล.กห.
รอง ผบ.พล.ร.๕
รอง ผบ.มทบ.๓๒
รอง ผบ.มทบ.๑๙
รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ ๙
รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ ๒
นปก.ประจํา สลก.ทบ.
ผทค.พิเศษ ทร.
จก.ขส.ทร.
ผอ.อธบ.อร.
นายทหารปฏิบัติการประจํา กพ.ทร.
ผอ.กวก.สนผ.ขว.ทร.
ผบ.รร.นนก.
จก.กง.ทอ.
รอง จก.พธ.ทอ.
รอง ผบช.ภ.๖
รอง ผบช.น.
รอง ผบก.น.๒
ผกก.สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา

17
17
19
19
19
21
22
22
22
24
25
**

วัน เดือน ป
วันอาทิตย ที่
๗ ม.ค.๖๑

ยศ – นาม
พระที่นั่งอัมพรสถาน
นรอ.ทหารบก
๑. พล.อ.ธนา จารุวัต
๒. พล.ท.มณฑล ปราการสมุทร
๓. พล.ต.สุเมธ นิลมัย
๔. พล.ต.จักรกฤษณ ตั้งจิตตาภรณ
๕. พ.อ.เวชยันต แวนไธสงค
นรอ.ทหารเรือ
๖. พล.ร.อ.ไตรสิทธิ์ พันธุสิทธิ์
๗. พล.ร.ท.ชอฉัตร กระเทศ
นรอ.ทหารอากาศ
๘. พล.อ.ท.สุทธิพันธุ ตายทอง
๙. พล.อ.ต.ทวีศักดิ์ ขันติรัตน
๑๐. พล.อ.ต.สมควร รักดี
นตรอ.
๑๑. พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท
๑๒. พ.ต.อ.ดํารงศักดิ์ ทองงามตระกูล
พระตําหนัก จิตรลดารโหฐาน
นรอ.ทหารบก
๑๓. พล.อ.คุณวุฒิ หมอแกFว
๑๔. พล.ท.ป/ยวัฒน นาควานิช
๑๕. พล.ท.ชัชชัย ภัทรนาวิก
๑๖. พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน
๑๗. พล.ต.นุชิต ศรีบุญสง
๑๘. พ.อ.นิติวัฒน พงษศรี
๑๙. พ.อ.กลFาณรงค ไพรีพายฤทธิเดช
๒๐. พ.อ.กิตติ จันทรเอียด
๒๑. พ.อ.นวกร สงวนศักดิ์โยธิน
๒๒. พ.อ.ประเสริฐ กิตติรัต
๒๓. พ.อ.ยุทธพงศ คงนิล
๒๔. พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล
นรอ.ทหารเรือ
๒๕. พล.ร.ท.บัณฑิตย จันทโรจวงศ
๒๖. พล.ร.ต.มนตรี รอดวิเศษ
๒๗. พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์
๒๘. น.อ.เฉลิมชัย สวนแกFว ร.น.
๒๙. น.อ.จักษวัฎ สายวงค ร.น.
นรอ.ทหารอากาศ
๓๐. พล.อ.อ.ธีรวุฒิ บุญเลิศ
๓๑. พล.อ.ต.สุรสีห สิมะเศรษฐ
๓๒. พล.อ.ต.ตากเพชร พินพันธุ
นตรอ.
๓๓. พล.ต.ต.วีระ จิรวีระ
๓๔. พ.ต.อ.พันธนะ นุชนารถ
๓๕. พ.ต.อ.จักรภพ สุคนธราช
๓๖. พ.ต.อ.วิวัฒน คําชํานาญ

ตําแหนง
ผทค.พิเศษ ทบ.
จก.สส.
รอง จก.สส.ทหาร
ผทค.สป.
เสธ.มทบ.๑๕

หนFา ๗ ใน ๓๑ หนFา
หมายเหตุ
18
18
20
**
25

ผทค.พิเศษ ทร.
จก.ยศ.ทร.
จก.กพ.ทอ.
ผอ.สวบ.ทอ.
เสธ.อย.
รอง ผบช.น.
รอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ
ผทค.พิเศษ ทบ.
มทภ.๔
ผบ.ศตก.
ผบ.พล.ร.๗
ผช.ผอ.สนผ.กห.
รอง ผบ.มทบ.๒๔
รอง ผอ.สกศ.ยศ.ทบ.
รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ ๓
รอง ผบ.พล.ปตอ.
รอง ผบ.มทบ.๔๑
รอง ผบ.มทบ.๑๔
เสธ.พล.พัฒนา ๑
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง ผบ.ทรภ.๒
ผบ.วทร.ยศ.ทร.
รอง ผอ.สนผ.ยก.ทร.
ผบ.ร.ล.จักรีนฤเบศร
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผช.หน.ฝสธ.ประจํา ผบ.ทอ.
ผทค.ทอ.
ผบก.ยธ.
รอง ผบก.สส.ภ.๗
รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี
รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔

18
18
21
21
24
19
23
23
23
23
24
24

วัน เดือน ป
วันจันทร ที่
๘ ม.ค.๖๑

ยศ – นาม
พระที่นั่งอัมพรสถาน
นรอ.ทหารบก
๑. พล.อ.สรรชัย อจลานนท
๒. พล.ท.รมเกลFา ปQ^นดี
๓. พล.ต.สุภโชค ธวัชพีระชัย
๔. พล.ต.ธานินทร สนิทชน
๕. พ.อ.วรยุทธ แกFววิบูลยพันธุ
นรอ.ทหารเรือ
๖. พล.ร.อ.เจริญศักดิ์ มารัตนะ
๗. พล.ร.ท.สมหมาย วงษจันทร
นรอ.ทหารอากาศ
๘. พล.อ.ท.นิรันดร พิเดช
๙. น.อ.พิทูร เจริญยิ่ง
๑๐. น.อ.สรวิชญ สุรกุล
นตรอ.
๑๑. พล.ต.ท.สรศักดิ์ เย็นเปรม
๑๒. พล.ต.ต.จิรสันต แกFวแสงเอก
พระตําหนัก จิตรลดารโหฐาน
นรอ.ทหารบก
๑๓. พล.อ.เกษม ธนาภรณ
๑๔. พล.อ.ไชยอนันต จันทคณานุรักษ
๑๕. พล.ท.กฤษฎิ์ ยิ้มสูF
๑๖. พล.ท.สุชาติ ผองพุฒิ
๑๗. พล.ท.กูFเกียรติ ศรีนาคา
๑๘. พล.ต.ธานินทร สุวรรณคดี
๑๙. พล.ต.อรรถพร เป_าประจักษ
๒๐. พล.ต.ป/ยพงศ กลิ่นพันธุ
๒๑. พ.อ.สรรเสริญ คลFายแกFว
๒๒. พ.อ.ชัยยา จุFยเจริญ
๒๓. พ.อ.ดิฐพงษ เจริญวงศ
๒๔. พ.อ.นฤดล ทFาวฤทธิ์
นรอ.ทหารเรือ
๒๕. พล.ร.ท.พงศกร กุวานนท
๒๖. พล.ร.ต.เบญญา บุญสง
๒๗. พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี
๒๘. น.อ.ณัฎฐพล เดี่ยววานิช ร.น.
๒๙. น.อ.รังสรรค บัวเผือก ร.น.
นรอ.ทหารอากาศ
๓๐. พล.อ.อ.จอม รุงสวาง
๓๑. พล.อ.ต.อลงกรณ วัณณรถ
๓๒. พล.อ.ต.สมสันต บุรีชัย
นตรอ.
๓๓. พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน
๓๔. พล.ต.ต.ธนา ชูวงศ
๓๕. พ.ต.อ.โชคชัย งามวงศ
๓๖. พ.ต.อ.ขจรเกียรติ ศริพันธุ

ตําแหนง
ผทค.พิเศษ ทบ.
ปษ.สป.
รอง มทภ.๓
เสธ.ทน.๒
รอง ผบ.พล.ร.๒ รอ.

หนFา ๘ ใน ๓๑ หนFา
หมายเหตุ
18
24
21
21
24

ผทค.พิเศษ ทร.
รอง เสธ.ทร.
จก.พอ.
เสธ.รร.การบิน
รอง จก.กง.ทอ.
ผบช.ภ.๘
รอง ผบช.น.
นรอพ.
ปษ.สปท.
จก.ผท.ทหาร
รอง เสธ.ทบ.
มทภ.๑
ผทค.ทบ.
รอง ผบ.นสศ.
ผบ.มทบ.๑๑
รอง ผอ.สกฝ.ยศ.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๑๘
รอง ผบ.มทบ.๑๒
รอง ผบ.ศสร.
จก.สสท.ทร.
ผบ.กฝร.กร.
ผช.หน.ฝสธ.ประจํา รอง ปล.กห.
รอง ผบ.กยพ.กร.
ผอ.สสท.บก.กร.
ผบ.ทอ.
ผอ.สบท.สปช.ทอ.
ผทค.ทอ.
ผบช.ศ.
รอง ผบช.ภ.๑
รอง ผบก.น.๘
ผกก.กก.๓ บก.จร.

15
17
17
18
20
17
19
23
22
22
22
24

วัน เดือน ป
วันอังคาร ที่
๙ ม.ค.๖๑

ยศ – นาม
พระที่นั่งอัมพรสถาน
นรอ.ทหารบก
๑. พล.อ.สมศักดิ์ รุงสิตา
๒. พล.ท.ยอดพล เบี้ยวไขมุข
๓. พล.ต.พิเชษฐ อาจฤทธิรงค
๔. พล.ต.สมชาติ ศิลป`เจริญ
๕. พ.อ.ยุทธนาม เพชรมวง
นรอ.ทหารเรือ
๖. พล.ร.อ.พัลลภ ทองระอา
๗. พล.ร.ต.เชาวลิต จาดฤทธิ์
นรอ.ทหารอากาศ
๘. พล.อ.ต.ตอพล ออเขายFอย
๙. น.อ.วิทยา ถานFอย
๑๐. น.อ.พฤทธิ์ ตึกสุอินทร
นตรอ.
๑๑. พล.ต.ท.ธเนตร พิณเมืองงาม
๑๒. พล.ต.ต.พีระพงศ วงษสมาน
พระตําหนัก จิตรลดารโหฐาน
นรอ.ทหารบก
๑๓. พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท
๑๔. พล.อ.หัสพงศ ยุวนวรรธนะ
๑๕. พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร
๑๖. พล.ท.สุรินทร แพโต
๑๗. พล.ท.กนิษฐ ชาญปรีชญา
๑๘. พล.ต.นพพร ดุลยา
๑๙. พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ
๒๐. พล.ต.อนุสรณ ปQญญะบูรณ
๒๑. พ.อ.กฤษดา พงษสามารถ
๒๒. พ.อ.ธนศักดิ์ มิตรภานนท
๒๓. พ.อ.ทะเบียน เมืองพระฝาง
๒๔. พ.อ.ณรงค ตันติสิทธิพร
นรอ.ทหารเรือ
๒๕. พล.ร.ท.เอกราช พรหมลัมภัก
๒๖. พล.ร.ต.บัญชา บัวรอด
๒๗. พล.ร.ต.เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์
๒๘. น.อ.ศักรภพน ประจักษศุภนิติ ร.น.
๒๙. น.อ.พิสิษฐ จินตโกศลวิทย ร.น.
นรอ.ทหารอากาศ
๓๐. พล.อ.อ.วงศกร เปาโรหิตย
๓๑. พล.อ.ท.ไชยศ เทียนคําศรี
๓๒. พล.อ.ต.สุวรรณ ขําทอง
นตรอ.
๓๓. พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ
๓๔. พ.ต.อ.วันชัย อยูแสง
๓๕. พ.ต.อ.เกียรติพงษ นาลา
๓๖. พ.ต.อ.อรุษ แสงจันทร

ตําแหนง
ผอ.สนผ.กห.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ผบ.มทบ.๒๕
รอง ผอ.สสน.สป.
รอง ผบ.ร.๕

หนFา ๙ ใน ๓๑ หนFา
หมายเหตุ
19
18
21
22
29

ผทค.พิเศษ ทร.
ผอ.สํานักจิตวิทยา กพร.ทร.
ผอ.สธน.ทอ.
รอง ผอ.สกบ.กบ.ทอ.
ประจํา ขว.ทอ.
ผูFชวย ผบ.ตร.
ผบก.ภ.จว.อุดรธานี
ผบ.ทบ.
รอง ผบ.ทสส.
มทภ.๒
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง เสธ.ทบ.
รอง ผบ.นปอ.
ผบ.มทบ.๓๓
ผบ.พล.ช.
รอง ผบ.บชร.๔
รอง ผบ.มทบ.๒๒
เสธ.มทบ.๔๑
ผบ.ร.๑๕๑
ผทค.พิเศษ ทร.
ลก.ทร.
รอง จก.ยก.ทหาร
ฝสธ.ประจํา ขว.ทร.
ฝสธ.ประจํา ผบ.นย.
ผทค.พิเศษ ทอ.
จก.สอ.ทอ.
ผบ.รร.การบิน
ที่ปรึกษา (สบ ๑๐)
รอง ผบก.มน.สง.กตร.
รอง ผบก.น.๕
รอง ผบก.ตม.๖

16
16
18
18
19
20
18
21
21
23
25
28

วัน เดือน ป
วันพุธ ที่
๑๐ ม.ค.๖๑

ยศ – นาม
พระที่นั่งอัมพรสถาน
นรอ.ทหารบก
๑. พล.อ.ศักดา เปรุนาวิน
๒. พล.ท.พิศิษฐ เกษบุรมย
๓. พล.ต.พิรัติ บรรจงเขียน
๔. พล.ต.สนิธชนก สังขจันทร
๕. พ.อ.เรืองศักดิ์ อรรคทิมากูล
นรอ.ทหารเรือ
๖. พล.ร.ท.สมชาย ณ บางชFาง
๗. พล.ร.ต.กฤษณ พิมมานนท
นรอ.ทหารอากาศ
๘. พล.อ.ต.กฤษดา จันทรอินทร
๙. พล.อ.ต.สฤษดิ์พร สุนทรกิจ
๑๐. น.อ.ปรีชา ภัทรศีลสุนทร
นตรอ.
๑๑. พล.ต.อ.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์
๑๒. พล.ต.ต.ประจวบ วงศสุข
พระตําหนัก จิตรลดารโหฐาน
นรอ.ทหารบก
๑๓. พล.อ.ชัยพฤกษ พูนสวัสดิ์
๑๔. พล.ท.ภัทรพล รักษนคร
๑๕. พล.ท.สุรสีห ครุธเวโช
๑๖. พล.ท.บัณฑิต สุวัฑฒน
๑๗. พล.ท.ชูชาติ บัวขาว
๑๘. พล.ต.เมธี พยอมหอม
๑๙. พล.ต.คณเดช พงศบางโพธิ์
๒๐. พ.อ.ชาญพงษ ทองสุกแกFว
๒๑. พ.อ.นันทวัฒน ทัศนงาม
๒๒. พ.อ.บัญชา อาจคําพันธุ
๒๓. พ.อ.โฆสิตพงษ นิลเอก
๒๔. พ.อ.อมฤต บุญสุยา
นรอ.ทหารเรือ
๒๕. พล.ร.อ.จุมพล ลุมพิกานนท
๒๖. พล.ร.ต.พิชัย ลFอชูสกุล
๒๗. พล.ร.ต.ธานี แกFวเกFา
๒๘. น.อ.ประชา สวางแจFง ร.น.
๒๙. น.อ.สกาย เภกะนันทน ร.น.
นรอ.ทหารอากาศ
๓๐. พล.อ.อ.ชาญฤทธิ์ พลิกานนท
๓๑. พล.อ.ต.สําเริง พูลเพิ่ม
๓๒. พล.อ.ต.ไกรสร จันทรเรือง
นตรอ.
๓๓. พล.ต.ต.อํานวย พวกสนิท
๓๔. พล.ต.ต.อุดร ยอมเจริญ
๓๕. พ.ต.อ.ญาณพงศ โสมาภา
๓๖. พ.ต.อ.นิติพันธุ โรหิโตปการ

ตําแหนง
ผทค.พิเศษ ทบ.
จก.ขว.ทบ.
รอง จก.สส.
ผบ.พล.ร.๙
รอง ผบ.มทบ.๑๗

หนFา ๑๐ ใน ๓๑ หนFา
หมายเหตุ
18
18
18
24
22

รอง เสธ.ทร.
ผทค.ทร.
ผบ.ศบพ.
ผอ.สจว.ศวอ.ทอ.
ผอ.กวท.รร.นนก
ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานตํารวจแหงชาติ
รอง ผบช.ภ.๖
จก.สม.
นรอพ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง เสธ.ทบ.
ผทค.ทบ.
ผอ.สน.ปรมน.จว.๑๔ สง.ปรมน.ทบ.
รอง ผบ.บชร.๒
รอง ผบ.รร.การบิน ทบ.
รอง ผบ.พล.ช.
ผบ.ร.๑๓
ผบ.ร.๒๑ รอ.
รอง ปล.กห.
หน.ฝสธ.ประจํา รอง เสธ.ทหาร
ผชก.ทร.
รอง ผอ.สบส.กพ.ทร.
ผอ.กยป.สสร.กบ.ทหาร
ผช.ผบ.ทอ.
รอง จก.ยศ.ทอ.
รอง ปช.ทอ.
รอง ผบช.ตชด.
ผบก.ตท.
รอง ผบก.น.๙
รอง ผบก.สปพ.

20
16
17
18
20
18
20
18
21
21
25
27

ยศ – นาม
วัน เดือน ป
วันพฤหัสบดี ที่ พระที่นั่งอัมพรสถาน
๑๑ ม.ค.๖๑ นรอ.ทหารบก
๑. พล.อ.สสิน ทองภักดี
๒. พล.ท.พิจิตร แกFวลี
๓. พล.ต.สุขพัฒนสณฑ สุขสรFอย
๔. พล.ต.มนัส แถบทอง
๕. พ.อ.วรวุฒิ แสงทอง
นรอ.ทหารเรือ
๖. พล.ร.ต.ชนินทร ผดุงเกียรติ
๗. น.อ.สุชาติ เปรมประเสริฐ ร.น.
นรอ.ทหารอากาศ
๘. น.อ.ดนัย สินธุชัย
๙. น.อ.ชวภณ ยิ้มพงษ
๑๐. น.อ.ชัชพล ลายประดิษฐ
นตรอ.
๑๑. พล.ต.ต.สมศักดิ์ โอภาสเจริญกิจ
๑๒. พ.ต.อ.ฐากูรสมบัติ สวงโท
พระตําหนัก จิตรลดารโหฐาน
นรอ.ทหารบก
๑๓. พล.อ.อภิชัย หงษทอง
๑๔. พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ
๑๕. พล.ท.ณรงคฤทธิ์ หอมออน
๑๖. พล.ท.เกียรติศักดิ์ ลิลิตธรรม
๑๗. พล.ท.สุรเดช จารุจินดา
๑๘. พล.ต.ณรงค พฤกษารุงเรือง
๑๙. พล.ต.ธนณัฐ ยังเฟZTองมนต
๒๐. พ.อ.ชาตรี กิตติขจร
๒๑. พ.อ.กันตพจน เศรษฐารัศมี
๒๒. พ.อ.นฤทธิ์ ถาวรวงษ
๒๓. พ.อ.อัศวิน บุนนาค
๒๔. พ.อ.ณัฏฐพงศ อัศวินวงค
นรอ.ทหารเรือ
๒๕. พล.ร.ท.บรรพต เกิดภู
๒๖. พล.ร.ท.กาญจน ดีอุบล
๒๗. พล.ร.ต.รณรงค สิทธินันทน
๒๘. น.อ.มงคล ประยูรศุข ร.น.
๒๙. น.อ.สมชาย ศิพะโย ร.น.
นรอ.ทหารอากาศ
๓๐. พล.อ.อ.ปรเมศร เกษโกวิท
๓๑. พล.อ.ต.เสริมเกียรติ กFอนมณี
๓๒. พล.อ.ต.ตรีพล อองไพฑูรย
นตรอ.
๓๓. พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช
๓๔. พล.ต.ต.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์
๓๕. พล.ต.ต.อําพล บัวรับพร
๓๖. พล.ต.ต.ชยเดช บรรจงรักษ

ตําแหนง
รอง ผบ.ทบ.
ปช.ทหาร
ผบ.มทบ.๒๙
ผอ.สชด.ชด.ทหาร
นปก.ประจํา มทบ.๑๑

หนFา ๑๑ ใน ๓๑ หนFา
หมายเหตุ
17
19
20
21
28

รอง ผบ.ทรภ.๑
ผอ.กสค.สก.ทร.
รอง เสธ อย.
รอง ผบ.บน.๒
รอง ผบ.กรม ทย.รอ.อย.
นตรอพ.
ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร
นรอพ.
รอง ปล.กห.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
รอง ผอ.สงป.กห.
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง ผบ.รร.จปร.
ผทค.ทบ.
รอง ผบ.พล.รพศ.๑
รอง ผบ.พล.ม.๒ รอ.
รอง ผบ.พล.ม.๑
รอง ผบ.ร.๓๑ รอ.
ผบ.พัน.ร.มทบ.๑๑
จก.กพร.ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผบ.ศฝ.นย.
รอง ผบ.พล.นย.
ผอ.กฝป.กฝร.
ผบ.คปอ.
ผบ.ศฮพ
หน.ฝสธ.ประจํา สนง.ผบช.ทอ.
ผบช.น.
รอง ผบช.ส.
รอง ผบช.ภ.๒
ผบก.ประจํา บช.น.

15
20
20
21
พ.
21
22
21
24
24
29
32

วัน เดือน ป
วันศุกร ที่
๑๒ ม.ค.๖๑

ยศ – นาม
พระที่นั่งอัมพรสถาน
นรอ.ทหารบก
๑. พล.อ.ธีรธวัช พลสวัสดิ์
๒. พล.ท.ชวลิต พงษพิทักษ
๓. พล.ท.ณภัทร สุขจิตต
๔. พล.ต.สมบูรณ ดีรอด
๕. พ.อ.สุจินต ทรัพยสิน
นรอ.ทหารเรือ
๖. พล.ร.อ.ปกรณ วานิช
๗. พล.ร.ท.ชัชชัย โพธิพรรค
นรอ.ทหารอากาศ
๘. พล.อ.อ.ฉัตรชัย บุญญานุรักษ
๙. พล.อ.ท.อนุชิต แกFวประสพ
๑๐. น.อ.ขจรฤทธิ์ แกFวอําไพ
นตรอ.
๑๑. พล.ต.ต.จรัล จิตเจือจุน
๑๒. พล.ต.ต.ศุภเศรษฐ โชคชัย
พระตําหนัก จิตรลดารโหฐาน
นรอ.ทหารบก
๑๓. พล.อ.บุญชู เกิดโชค
๑๔. พล.ท.คธายุทธ เสาวคนธ
๑๕. พล.ท.ธรรมนูญ วิถี
๑๖. พล.ต.เภา โพธิ์เงิน
๑๗. พล.ต.ณัฐชนก ศิริทีปตานนท
๑๘. พล.ต.สุวิทย เกตุศรี
๑๙. พ.อ.ประเสริฐ ขวัญชัย
๒๐. พ.อ.ประกาศ เพยาวนFอย
๒๑. พ.อ.เสนีย ศรีหิรัญ
๒๒. พ.อ.สุรชาย หัสดินรัตน
๒๓. พ.อ.จรูญ จตุรงค
๒๔. พ.อ.รณฤทธิ์ หวัดสูงเนิน
นรอ.ทหารเรือ
๒๕. พล.ร.ต.เทอดศักดิ์ แทFเที่ยง
๒๖. พล.ร.ต.ยุทธศิลป` จงเจือกลาง
๒๗. น.อ.คมพันธ อุปลานนท ร.น.
๒๘. น.อ.บุญเกิด มูลละกัน ร.น.
๒๙. น.ท.ณรงค สุขพอคFา ร.น.
นรอ.ทหารอากาศ
๓๐. พล.อ.อ.สุทธิพงษ อินทรียงค
๓๑. พล.อ.ท.ศิริพล ศิริทรัพย
๓๒. พล.อ.ต.ปราโมทย ศิริธรรมกุล
นตรอ.
๓๓. พล.ต.ต.อาชวันต โชติกเสถียร
๓๔. พล.ต.ต.อังกูร คลFายคลึง
๓๕. พ.ต.อ.จิระศักดิ์ มีสัทธรรม
๓๖. พ.ต.อ.ไพโรจน สุขรวยธนโชติ

ตําแหนง
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ สป.
รอง จก.ยศ.ทบ.
รอง ผบ.ร.๗

หนFา ๑๒ ใน ๓๑ หนFา
หมายเหตุ
18
19
21
19
29

ผทค.พิเศษ ทร.
ผบ.รร.นร.
ปษ.สปท.
จก.ยศ.ทอ.
ผอ.กกร.สกป.กร.ทอ.
ผบก.ภ.จว.จันทบุรี
ผบก.ปคบ.
จร.สง.ปรมน.ทบ.
จก.กพ.ทบ.
มทน.๑
ผบ.บชร.๒
ผบ.มทบ.๒๑
ผบ.พล.ม.๒ รอ.
รอง ผบ.มทบ.๔๕
รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ.
รอง ผบ.พล.ร.๑๕
นปก.ประจํา สลก.ทบ.
ผบ.กรม ทพ.๔๙
ผช.ผอ.กยก.นทพ.
ศาสตราจารย ฝศษ.รร.นร.
ผช.หน.คณะ ฝสธ.ประจํา ผบช.
รอง ผอ.กทส.ฐท.สส.
ผบ.กรมทหารพราน นย.
นกบ.บก.กรม นนร.รอ.รร.นร.
รอง ผบ.ทสส.
รอง เสธ.ทอ.
รอง จก.กบ.ทอ.
รอง ผบช.ปปส.
ผบก.ทท.๓
รอง ผบก.ปส.๑
รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี

17
18
22
18
20
23
21
23
24
**
30
35

วัน เดือน ป
วันเสาร ที่
๑๓ ม.ค.๖๑

ยศ – นาม
พระที่นั่งอัมพรสถาน
นรอ.ทหารบก
๑. พล.อ.วรวิทย วรรธนะศักดิ์
๒. พล.ท.ผดุง ยิ่งไพบูลยสุข
๓. พล.ต.วิฑูรย ศิริปQกมานนท
๔. พล.ต.ชาญชัย เอมออน
๕. พ.อ.อานุภาพ ศิริมณฑล
นรอ.ทหารเรือ
๖. พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน
๗. พล.ร.ต.ภุชงค บุญคณาสันต
นรอ.ทหารอากาศ
๘. น.อ.ฐากูร นาครทรรพ
๙. น.อ.ศราวุฒิ สุวรรณ
๑๐. น.อ.เจริญ วัฒนศรีมงคล
นตรอ.
๑๑. พล.ต.ต.สุรพล อยูนุช
๑๒. พล.ต.ต.ถนอม มะลิทอง
พระตําหนัก จิตรลดารโหฐาน
นรอ.ทหารบก
๑๓. พล.อ.ชัยพฤกษ อัยยะภาคย
๑๔. พล.ท.คมสัน บูรณสงคราม
๑๕. พล.ท.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม
๑๖. พล.ต.วัจนพัฒน เฟZTองฟู
๑๗. พล.ต.เดชอุดม นิชรัตน
๑๘. พ.อ.วัชชรินทร สุวรรณรินทร
๑๙. พ.อ.ธราพงษ มะละคํา
๒๐. พ.อ.พนา แคลFวปลอดทุกข
๒๑. พ.อ.ณรัฐ โพธิแพทย
๒๒. พ.อ.อาจิณ ปQทมจิตร
๒๓. พ.อ.สุทธิชัย ศรลัมพ
๒๔. พ.อ.ชินสรณ เรืองศุข
นรอ.ทหารเรือ
๒๕. พล.ร.ต.ยงยุทธ พรFอมพรหมราช
๒๖. พล.ร.ต.พิสิษฐ ทองดีเลิศ
๒๗. พล.ร.ต.รณัชย เทพวัลย
๒๘. น.อ.ปQญญา บวรสิทธิรัตน ร.น.
๒๙. น.อ.โชคชัย เรืองแจม ร.น.
นรอ.ทหารอากาศ
๓๐. พล.อ.อ.วันชัย นุชเกษม
๓๑. พล.อ.ท.เฉลิมชัย ศรีสายหยุด
๓๒. น.อ.ยุทธนา สุรเชษฐพงษ
นตรอ.
๓๓. พล.ต.อ.กวี สุภานันท
๓๔. พล.ต.ต.ชัช สุกแกFวณรงค
๓๕. พล.ต.ต.ธนพล ศรีโสภา
๓๖. พ.ต.อ.วัลลพ จํานงคอาษา

ตําแหนง
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผอ.ศปป.๔ สง.ปรมน.ทบ.
รอง มทภ.๒
ผบ.มทบ.๒๘
รอง ลก.ทบ.

หนFา ๑๓ ใน ๓๑ หนFา
หมายเหตุ
17
19
19
21
26

ผบ.นย.
ผอ.สยป.ทร.
รอง ผอ.สกป.กร.ทอ.
นักบินพระราชพาหนะ ศฮพ.
ประจํา ยก.ทอ.
รอง ผบช.ก.
รอง ผบช.รร.นรต.
ปษ.พิเศษ บก.ทท.
ผทค.พิเศษ สป.
ผบ.ศรภ.
รอง จก.กช.
ผบ.มทบ.๒๖
รอง จก.สห.ทบ.
รอง ผบ.พล.ร.๒ รอ.
รอง ผบ.มทบ.๑๑
วิศวกร อท.ศอพท.
ผบ.ม.๕ รอ.
รอง ผบ.ร.๒๑ รอ.
รอง ผบ.ม.๑ รอ.
ผบ.ฐท.กท.
ผทค.ทร.
ผชก.ทร.
รอง ผบ.กบร.กร.
ผอ.ยก.บก.ทรภ.๓
เสธ.ทอ.
จก.ยก.ทอ.
เสธ สน.ผบ.ดม.
ที่ปรึกษา (สบ ๑๐)
ผบก.ทล.
ผบก.รน.
รอง ผบก.อคฝ.

18
17
19
19
20
21
24
26
26
28
29
32

วัน เดือน ป
วันอาทิตย ที่
๑๔ ม.ค.๖๑

ยศ – นาม
พระที่นั่งอัมพรสถาน
นรอ.ทหารบก
๑. พล.อ.บัณฑิตย บุณยะปาน
๒. พล.ท.สิงหทอง หมีทอง
๓. พล.ต.กนก ภูมวง
๔. พล.ต.ธัฐธร ศรศาสตรปรีชา
๕. พ.อ.เพชรนรินทร โชติพินิจ
นรอ.ทหารเรือ
๖. พล.ร.ท.สุชา เคี่ยมทองคํา
๗. พล.ร.ต.ชุตินธร ทัตตานนท
นรอ.ทหารอากาศ
๘. พล.อ.ท.ปรีชา ชมบุญ
๙. พล.อ.ต.กระมล ทองประมูล
๑๐. น.อ.อมฤต กนกแกFว
นตรอ.
๑๑. พล.ต.ต.ภัคพงศ พงษเภตรา
๑๒. พ.ต.อ.ศรัญcู ชํานาญราช
พระตําหนัก จิตรลดารโหฐาน
นรอ.ทหารบก
๑๓. พล.อ.พรเทพ พิริยะโยธิน
๑๔. พล.ท.กิติศักดิ์ มาระเนตร
๑๕. พล.ท.นเรนทร สิริภูบาล
๑๖. พล.ต.ธีระพล มณีแสง
๑๗. พล.ต.อรรถ สิงหัษฐิต
๑๘. พล.ต.ไกรเวทย พูลอําไภย
๑๙. พ.อ.วิรัฏฐ วงษจันทร
๒๐. พ.อ.พงษสวัสดิ์ ภาชนะทิพย
๒๑. พ.อ.สมหมาย บุษบา
๒๒. พ.อ.ศานติ ศกุนตนาค
๒๓. พ.อ.ธนภัทร นาคชัยยะ
๒๔. พ.อ.ประกาศิต สาคุณ
นรอ.ทหารเรือ
๒๕. พล.ร.อ.พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย
๒๖. พล.ร.ท.เสรีภาพ สุขเจริญ
๒๗. พล.ร.ต.ธีรกุล กาญจนะ
๒๘. น.อ.ทศพล ผลดี ร.น.
๒๙. น.อ.รังสรรค แตงฉิม ร.น.
นรอ.ทหารอากาศ
๓๐. พล.อ.อ.สุรพันธ สุวรรณทัต
๓๑. พล.อ.ท.ชัยยะ อุปริรัตน
๓๒. พล.อ.ต.ดําเนิน พุมเจริญ
นตรอ.
๓๓. พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์
๓๔. พล.ต.ต.ฐากูร นัทธีศรี
๓๕. พล.ต.ต.อภิชาติ สุริบุญญา
๓๖. พล.ต.ต.ธนธัช นFอยนาค

ตําแหนง
ผอ.ศปร.
รอง เสธ.ทบ.
ผบ.มทบ.๒๔
เสธ.ทน.๓
เสธ.มทบ.๑๖

หนFา ๑๔ ใน ๓๑ หนFา
หมายเหตุ
17
19
19
19
25

เสธ.กร.
จก.กง.ทร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
รอง ผบ.วสท.สปท.
นปก.ประจํา กพ.ทอ.
รอง ผบช.น.
รอง ผบก.อก.ภ.๘
ผทค.พิเศษ สป.
ผทค.พิเศษ ทบ.
เสธ.สปท.
จก.ยย.ทบ.
ผบ.มทบ.๒๒
ผบ.ศป.
รอง เสธ.ทน.๑
รอง ผบ.มทบ.๑๕
เสธ.มทบ.๒๘
เสธ.มทบ.๔๕
เสธ.พล.รพศ.๑
ฝสธ.ประจําผูFบังคับบัญชา สน.ปรมน.ภาค ๑
หน.คณะ ฝสธ.ประจํา ผบช.
ปษ.ทร.
รอง ปช.ทร.
รอง ผบ.พล.นย.
ผอ.กกมท.สอก.สง.ปรมน.ทร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผบ.อย.
จก.ขส.ทอ.
จตช.
รอง ผบช.ภ.๔
ผบก.ประจํา ภ.๓
ผบก.อก.ภ.๙

16
17
21
19
19
20
23
26
24
25
26
26

วัน เดือน ป
วันจันทร ที่
๑๕ ม.ค.๖๑

ยศ – นาม
พระที่นั่งอัมพรสถาน
นรอ.ทหารบก
๑. พล.อ.วราห บุญญะสิทธิ์
๒. พล.ท.พิษณุ บุญรักษา
๓. พล.ต.เชาวนโรจน สอโส
๔. พล.ต.วรชัย คุณกมุท
๕. พ.อ.มาโนชญ รัตนเลขา
นรอ.ทหารเรือ
๖. พล.ร.อ.พรชัย ป/Tนทอง
๗. พล.ร.ท.มิ่ง อิ่มวิทยา
นรอ.ทหารอากาศ
๘. พล.อ.อ.ภานุพงศ เสยยงคะ
๙. พล.อ.ต.สุรชัย อํานวยสิน
๑๐. น.อ.ธนพงศ พลกนิษฐ
นตรอ.
๑๑. พล.ต.ท.อดิศร งามจิตสุขศรี
๑๒. พล.ต.ต.ธนายุตม วุฒิจรัสธํารงค
พระตําหนัก จิตรลดารโหฐาน
นรอ.ทหารบก
๑๓. พล.อ.วิชัย แชจอหอ
๑๔. พล.อ.อนุชิต อินทรทัต
๑๕. พล.ท.เกษมสุข ตาคํา
๑๖. พล.ท.ศรีศักดิ์ พูนประสิทธิ์
๑๗. พล.ต.สมชาย เพ็งกรูด
๑๘. พล.ต.พรเทพ วัชรวิสุทธิ์
๑๙. พล.ต.ฉมาวิทย สาตรรอด
๒๐. พล.ต.วิทยา วรรคาวิสันต
๒๑. พล.ต.สายัณห เมืองศรี
๒๒. พ.อ.นรินทร ชุมกมล
๒๓. พ.อ.ธัชพล เปTยมวุฒิ
๒๔. พ.อ.สมบัติ ธัญญะวัน
นรอ.ทหารเรือ
๒๕. พล.ร.ท.บุญเรือง หอมขจร
๒๖. พล.ร.ต.ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล
๒๗. พล.ร.ต.นพดล ปQญญาโฉม
๒๘. น.อ.ชัย เกตุวัฒนกิจ ร.น.
๒๙. น.อ.ปรีชา รัตนสําเนียง ร.น.
นรอ.ทหารอากาศ
๓๐. พล.อ.อ.ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล
๓๑. พล.อ.ต.นFอย ภาคเพิ่ม
๓๒. พล.อ.ต.แมน ศีตะจิตต
นตรอ.
๓๓. พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย
๓๔. พ.ต.อ.รุงโรจน สายันประเสริฐ
๓๕. พ.ต.อ.อดิศักดิ์ คุณพันธ
๓๖. พ.ต.อ.ตอศักดิ์ สุขวิมล

ตําแหนง
ปษ.พิเศษ ทบ.
จก.พธ.ทบ.
ผบ.ศบบ.
ผบ.พล.พัฒนา ๒
รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑

หนFา ๑๕ ใน ๓๑ หนFา
หมายเหตุ
18
18
16
20
21

ผทค.พิเศษ ทร.
จก.อร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผอ.สนข.ขว.ทอ.
รอง ผอ.กรค.สก.ทอ.
จตร.
รอง ผบช.ภ.๑
รอง เสธ.ทหาร
ผอ.สงป.กห.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง มทภ.๒
รอง จก.ยศ.ทบ.
ผอ.สตน.ทบ.
ผบ.มทบ.๓๖
ผบ.มทบ.๓๔
ผบ.ศปภอ.ทบ.๓
รอง จก.จบ.
รอง ผบ.พล.ม.๒ รอ.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผบ.กบฮ.กร.
รอง ผบ.นย.
ฝสธ.ประจํา ผบ.ทร.
ผอ.กพร.บก.ทรภ.๓
ผทค.พิเศษ ทอ.
รอง จก.ยศ.ทอ.
ลก.ทอ.
รอง ผบช.ตม.
รอง ผบก.สปพ.
รอง ผบก.น.๗
ผกก.ปพ.บก.ป.

17
19
18
21
21
21
20
18
18
23
24
24

วัน เดือน ป
วันอังคาร ที่
๑๖ ม.ค.๖๑

ยศ – นาม
พระที่นั่งอัมพรสถาน
นรอ.ทหารบก
๑. พล.อ.วสันต รัญเสวะ
๒. พล.ท.สันตชัย เกิดสวัสดิ์
๓. พล.ต.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์
๔. พ.อ.รชต วงษอารีย
๕. พ.อ.นพสิทธิ์ สิทธิพงศโสภณ
นรอ.ทหารเรือ
๖. พล.ร.อ.ภาณุ บุณยะวิโรจ
๗. พล.ร.ต.เกรียงไกร ศุภมานพ
นรอ.ทหารอากาศ
๘. พล.อ.อ.ยรรยง คันธสร
๙. พล.อ.ท.อนันต จันทรสงเสริม
๑๐. พล.อ.ต.เกตุไผท ศรีบุญญเกษ
นตรอ.
๑๑. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ
๑๒. พล.ต.ต.ธนยินทร เทพรักษา
พระตําหนัก จิตรลดารโหฐาน
นรอ.ทหารบก
๑๓. พล.อ.วรพล เยี่ยมแสงทอง
๑๔. พล.ท.ทวีศักดิ์ วินิจสร
๑๕. พล.ท.สิทธิพล ชินสําราญ
๑๖. พล.ท.ปราโมทย สินสมบูรณ
๑๗. พล.ต.นภดล ขันตยาภรณ
๑๘. พล.ต.บุญชู กลิ่นสาคร
๑๙. พล.ต.พัลลภ เฟZTองฟู
๒๐. พ.อ.สืบสกุล บัวระวงศ
๒๑. พ.อ.ป/ยพงษ วงศจันทร
๒๒. พ.อ.สุระ แกFวไพโรจน
๒๓. พ.อ.นรภัทร กังวาลไกล
๒๔. พ.อ.ณัฏฐภูมิ หลาวทอง
นรอ.ทหารเรือ
๒๕. พล.ร.อ.ภัฏ เพียรเกาะ
๒๖. พล.ร.ท.เผาเทพ ประสานพานิช
๒๗. พล.ร.ต.วรงกรณ โอสถานนท
๒๘. น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ร.น.
๒๙. น.อ.บุญมี แกFวสงา ร.น.
นรอ.ทหารอากาศ
๓๐. พล.อ.ท.แอรบูล สุทธิวรรณ
๓๑. พล.อ.ต.ภูมิใจ ชัยพันธุ
๓๒. น.อ.อภิรัตน รังสิมาการ
นตรอ.
๓๓. พล.ต.ต.พงษพันธุ วรรณภักตร
๓๔. พล.ต.ต.ณัฐวัฒน การดี
๓๕. พ.ต.อ.สําราญ นวลมา
๓๖. พ.ต.อ.รุจกรณกิตติ์ ขมิ้นเครือ

ตําแหนง
หน.ฝสธ.ประจํา รมว.กห.
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง มทภ.๔
รอง จก.สห.ทบ.
ผบ.ม.๑ รอ.

หนFา ๑๖ ใน ๓๑ หนFา
หมายเหตุ
18
17
20
22
26

ผทค.พิเศษ ทร.
ผทค.ทร.
รอง ผบ.ทอ.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผทค.ทอ.
ผูFชวย ผบ.ตร.
รอง ผบช.ภ.๖
ปษ.สปท.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผบ.รร.จปร.
รอง จก.สม.
ผทค.บก.ทท.
ผทค.ทบ.
ผบ.พล.ปตอ.
รอง ผบ.มทบ.๓๓
รอง ผบ.มทบ.๔๑
รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ ๑๘
ผอ.กกร.ทน.๑
รอง ผบ.ม.๕ รอ.
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง จก.ธน.
ผบ.ฐท.พง.ทรภ.๓
เสธ.พล.นย.
ประจํา นย.
รอง หน.คณะ ฝสธ.ประจํา ผบช.
รอง ผบ.อย.
รอง ผอ.กปส.สกป.กร.ทอ.
รอง ผบช.รร.นรต.
ลก.ตร.
รอง ผบก.สปพ.
ผกก.ฝอ.๔ บก.อก.บช.ก.

17
16
17
22
20
21
21
20
22
23
28
31

วัน เดือน ป
วันพุธ ที่
๑๗ ม.ค.๖๑

ยศ – นาม
พระที่นั่งอัมพรสถาน
นรอ.ทหารบก
๑. พล.อ.พิเชฏฐ แยFมแกFว
๒. พล.ท.กอเกียรติ พิทักษวงศ
๓. พล.ท.สมชาติ แนนอุดร
๔. พล.ต.สุรเดช ประเคนรี
๕. พ.อ.พิเชษฐ ชุติเดโช
นรอ.ทหารเรือ
๖. พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ
๗. พล.ร.ท.กฤษฎาภรณ พันธุมโพธิ
นรอ.ทหารอากาศ
๘. พล.อ.ท.นราธิป คําระกาย
๙. พล.อ.ต.ภูวดล สอนดวงใจ
๑๐. น.อ.เอกศักดิ์ เทภาสิต
นตรอ.
๑๑. พล.ต.ท.นเรศ นันทโชติ
๑๒. พล.ต.ต.จารึก ลิ้มสุวรรณ
พระตําหนัก จิตรลดารโหฐาน
นรอ.ทหารบก
๑๓. พล.อ.กฤษณะ บวรรัตนารักษ
๑๔. พล.ท.สาโรช เขียวขจี
๑๕. พล.ท.พีระ ฉิมปรี
๑๖. พล.ต.พีรพงศ ไวกาสี
๑๗. พล.ต.ประพล บุญมากุล
๑๘. พล.ต.ณัฐพงษ เพราแกFว
๑๙. พ.อ.ประมวล จันทรศรี
๒๐. พ.อ.พิชิต วันทา
๒๑. พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย
๒๒. พ.อ.ทักษพล ศิริรักษ
๒๓. พ.อ.เพชรพนม โพธิ์ชัย
๒๔. พ.อ.ธนิต อิ่มอกใจ
นรอ.ทหารเรือ
๒๕. พล.ร.อ.สุรศักดิ์ เมธยาภา
๒๖. พล.ร.ต.สันติ เปาอินทร
๒๗. พล.ร.ต.วิศาล ปQณฑวังกูร
๒๘. น.อ.จรงศักดิ์ แยFมบาน ร.น.
๒๙. น.อ.ไวพจน วีระประเสริฐศักดิ์ ร.น.
นรอ.ทหารอากาศ
๓๐. พล.อ.อ.ชวรัตน มารุงเรือง
๓๑. น.อ.เสกสัณน ไชยมาตย
๓๒. น.อ.สมใจ ชัยวงษ
นตรอ.
๓๓. พล.ต.ต.ชาญ วิมลศรี
๓๔. พล.ต.ต.เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย
๓๕. พ.ต.อ.จักษ จิตตธรรม
๓๖. พ.ต.อ.คมศักดิ์ สุมังเกษตร

ตําแหนง
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ปษ.บก.ทท.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผบ.บชร.๑
รอง ผบ.ร.๑๕๓

หนFา ๑๗ ใน ๓๑ หนFา
หมายเหตุ
17
18
19
21
29

รอง ผบ.ทร.
จก.กบ.ทร.
หน.ฝสธ.ประจํา ผบ.ทอ.
ผทค.ทอ.
ผบ.ดย.ทอ.อย.
รอง จตช.
ผบก.สส.ภ.๕
ปษ.พิเศษ สป.
จก.พบ.
ผอ.สนย. สง.ปรมน.ทบ.
ผอ.สกศ.ยศ.ทบ.
ผอ.สมท.วท.กห.
ผทค.ทบ.
รอง เสธ.รร.จปร.
รอง ผบ.มทบ.๒๒
รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
ผบ.ร.๓
ผบ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ.
รอง ผอ.กอง ขส.ทบ.
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง ผบ.รร.นร.
ผบ.กดน.กร.
นายทหารปฏิบัติการประจํา กพ.ทร.
รอง เสธ.กฟก.๑ กร.
รอง เสธ.ทหาร
รอง ผอ.สยฝ.ยก.ทอ.
ผอ.กคอ.สบค.ทสส.ทอ.
รอง ผบช.ก.
รอง ผบช.ภ.๙
รอง ผบก.อก.บช.น.
รอง ผบก.น.๒

ท.17
พ.
21
19
22
26
21
21
24
23
24
27

ยศ – นาม
วัน เดือน ป
วันพฤหัสบดี ที่ พระที่นั่งอัมพรสถาน
๑๘ ม.ค.๖๑ นรอ.ทหารบก
๑. พล.อ.สุรสิทธิ์ ถาวร
๒. พล.ท.สมพงษ แจFงจํารัส
๓. พล.ต.การุณ โพธิ์วิเชียร
๔. พล.ต.สมพจน สังขดา
๕. พ.อ.ไพรัช แกFวศรี
นรอ.ทหารเรือ
๖. พล.ร.ต.โกเมศ สะอาดเอี่ยม
๗. น.อ.อิทธิพัทธ กวินเฟZTองฟูกุล ร.น.
นรอ.ทหารอากาศ
๘. พล.อ.ต.อดินันท จารยะพันธุ
๙. พล.อ.ต.นฤพล จักรกลม
๑๐. น.อ.สรรพชัย ศิลานิล
นตรอ.
๑๑. พล.ต.ท.รณศิลป` ภูสาระ
๑๒. พล.ต.ต.ภาณุมาศ บุญญลักษม
พระตําหนัก จิตรลดารโหฐาน
นรอ.ทหารบก
๑๓. พล.อ.อนุศักดิ์ เผานาค
๑๔. พล.อ.สถาพร พันธกลFา
๑๕. พล.ท.พิบูลย มณีโชติ
๑๖. พล.ท.มนตรี ชFางพลายแกFว
๑๗. พล.ท.วุฒิไกร คลFายวงษ
๑๘. พล.ต.มณฑล บุญไทย
๑๙. พล.ต.พร ภิเศก
๒๐. พล.ต.พินิจ แจFงแสงทอง
๒๑. พล.ต.เอกรัตน ชFางแกFว
๒๒. พ.อ.เฉลิมพล นุตรักษ
๒๓. พ.อ.ชาตรี สงวนธรรม
๒๔. พ.อ.ธนุตม พิศาลสิทธิวัฒน
นรอ.ทหารเรือ
๒๕. พล.ร.ต.พีระ อดุลยาศักดิ์
๒๖. พล.ร.ต.ภราดร พวงแกFว
๒๗. พล.ร.ต.นาคินทร อิศรางกูร ณ อยุธยา
๒๘. น.อ.สมบัติ นาราวิโรจน ร.น.
๒๙. น.อ.อรรถพล เพชรฉาย ร.น.
นรอ.ทหารอากาศ
๓๐. พล.อ.ท.ไพศาล น้ําทับทิม
๓๑. พล.อ.ต.สุระ ไชโย
๓๒. พล.อ.ต.อราม สกุลแกFว
นตรอ.
๓๓. พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา
๓๔. พล.ต.ต.มนตรี สัมบุณณานนท
๓๕. พล.ต.ต.ธัชชัย ป/ตะนีละบุตร
๓๖. พล.ต.ต.กรไชย คลFายคลึง

ตําแหนง
ผบ.สปท.
มทน.๓
รอง ผบ.นสศ.
ผทค.ทบ.
เสธ.พล.ร.๒ รอ.

หนFา ๑๘ ใน ๓๑ หนFา
หมายเหตุ
18
19
18
22
25

เสธ.ยศ.ทร.
รอง เสธ.ทรภ.๒
ผทค.ทอ.
จก.สบ.ทอ.
รอง ผอ.สนผ.ยก.ทอ.
ผบช.ภ.๙
ผบก.สปพ.
ปษ.พิเศษ บก.ทท.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ผอ.ศปป.๑ สง.ปรมน.ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผอ.สบป. สง.ปรมน.ทบ.
ผทค.ทบ.
ผบ.รร.สธ.ทบ.
ผบ.ศสพ.
เสธ.ทน.๑
รอง ผบ.ช.๑๑
รอง ผบ.ม.๒
รอง ผบ.ร.๑๕๒
ผบ.กตอ.กร.
รอง จก.ยก.ทร.
ผทค.ทร.
รอง ผบ.ฐท.กท.
รอง ผอ.สยป.ทร.
รอง เสธ.ทอ.
จก.พธ.ทอ.
ผอ.สงป.ปช.ทอ.
รอง ผบ.ตร.
รอง ผบช.ภ.๕
รอง ผบช.ภ.๒
ผบก.ปคม.

17
19
17
18
20
18
19
20
23
27
28
29

วัน เดือน ป
วันศุกร ที่
๑๙ ม.ค.๖๑

ยศ – นาม
พระที่นั่งอัมพรสถาน
นรอ.ทหารบก
๑. พล.อ.ธงชัย สาระสุข
๒. พล.ท.รุจน ออนนFอมพันธุ
๓. พล.ต.เอกพงศ วงศพรหมเมฆ
๔. พล.ต.กิตติพันธ ชูพิพัฒน
๕. พ.อ.ไพฑูรย เปTยมจิตต
นรอ.ทหารเรือ
๖. พล.ร.อ.ธานี ผุดผาด
๗. พล.ร.ท.ชาติชาย ศรีวรขาน
นรอ.ทหารอากาศ
๘. พล.อ.ท.จิระศักดิ์ เรืองจวง
๙. พล.อ.ต.ประเสริฐ ชางประเสริฐ
๑๐. น.อ.ประสิทธิ์ บุญยืน
นตรอ.
๑๑. พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี
๑๒. พล.ต.ต.กษณะ แจมสวาง
พระตําหนัก จิตรลดารโหฐาน
นรอ.ทหารบก
๑๓. พล.อ.เทพพงศ ทิพยจันทร
๑๔. พล.อ.อภิรัชต คงสมพงษ
๑๕. พล.ท.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ
๑๖. พล.ท.ศักดา เนียมคํา
๑๗. พล.ต.เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท
๑๘. พล.ต.อุกฤษฏ นุตคําแหง
๑๙. พล.ต.อุกฤษฎ บุญตานนท
๒๐. พ.อ.ประยุกต อุนอบ
๒๑. พ.อ.จิรวัฒน นาคะรัตน
๒๒. พ.อ.สิริพล ชินบุตร
๒๓. พ.อ.เรืองศักดิ์ แกนกําจร
๒๔. พ.อ.วรยส เหลืองสุวรรณ
นรอ.ทหารเรือ
๒๕. พล.ร.อ.โสภณ วัฒนมงคล
๒๖. พล.ร.ท.วศินสรรพ จันทวรินทร
๒๗. พล.ร.ต.มาศพันธุ ถาวรามร
๒๘. น.อ.จักรชัย นFอยหัวหาด ร.น.
๒๙. น.อ.วโรดม เจียรกุล ร.น.
นรอ.ทหารอากาศ
๓๐. พล.อ.อ.อําพล อิ่มบัว
๓๑. พล.อ.ท.มกราชัย บูชาชาติ
๓๒. น.อ.ปรีชา อุปพงษ
นตรอ.
๓๓. พล.ต.อ.ศรีวราห รังสิพราหมณกุล
๓๔. พล.ต.ต.เอกรักษ ลิ้มสังกาศ
๓๕. พล.ต.ต..ยุทธพล แกFวเจริญ
๓๖. พ.ต.อ.อัศวยุทธ นุชพุม

ตําแหนง

หนFา ๑๙ ใน ๓๑ หนFา
หมายเหตุ

ผบ.นทพ.
จก.กบ.ทบ.
รอง ผบ.ศรภ.
จก.กส.ทบ.
รอง เสธ.นสศ.

19
19
19
21
23

ปษ.พิเศษ ทร.
รอง เสธ.ทร.
ผอ.สง.ปรมน.ทอ.
รอง ผบ.รร.นนก.
นายทหารปฏิบัติการประจํา สร.
ผบช.ทท.
ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี
ปล.กห.
ผช.ผบ.ทบ.
ฝสธ.ประจําผูFบังคับบัญชา สนง.ผูFบังคับบัญชา ทบ.
ผอ.ศปป.๕ สง.ปรมน.ทบ.
รอง ผอ.สนย. สง.ปรมน.ทบ.
รอง ผอ.สน.ปรมน.ภาค๓ สง.ปรมน.ทบ.
ผอ.สฝศ.ยก.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๑๕
รอง ผบ.มทบ.๑๘
ผอ.กอง ศบบ.
ผบ.ร.๑๑๑
รอง ผบ.ร.๒ รอ.
ปธ.คปษ.ทร.
จก.ขว.ทร.
หน.ฝสธ.ประจํา รอง ผบ.ทร.
ผอ.สน.รนภ.บก.ยศ.ทร.
ผบ.พัน.สห.ทร.ที่ ๑ กรม สห.ทร.
ปษ.พิเศษ ทอ.
ผทค.พิเศษ ทอ.
น.ปฏิบัติการ กปป.๒ สปม.สง.ปรมน.ทอ.
รอง ผบ.ตร.
ผบช.ส.๓
ผบก.สสน.
รอง ผบก.น.๕

18
20
19
20
21
21
24
23
24
23
27
28

วัน เดือน ป
วันเสาร ที่
๒๐ ม.ค.๖๑

ยศ – นาม
พระที่นั่งอัมพรสถาน
นรอ.ทหารบก
๑. พล.อ.ธิวา เพ็ญเขตกรณ
๒. พล.ท.วีระ บรรทม
๓. พล.ต.ชูชาติ สุกใส
๔. พล.ต.บุญยืน อินกวาง
๕. พ.อ.ไพบูลย จุลภาคี
นรอ.ทหารเรือ
๖. พล.ร.ท.สมชาย ณ บางชFาง
๗. พล.ร.ต.ภิญโญ โตเลี้ยง
นรอ.ทหารอากาศ
๘. พล.อ.ท.ศิริพงษ สุภาพร
๙. พล.อ.ท.นพดล บุญมั่น
๑๐. น.อ.กวินทัต แสงสุระ
นตรอ.
๑๑. พล.ต.อ.ศักดา เตชะเกรียงไกร
๑๒. พล.ต.ท.สุธีร เนรกัณฐี
พระตําหนัก จิตรลดารโหฐาน
นรอ.ทหารบก
๑๓. พล.อ.สิงหศักดิ์ อุทัยมงคล
๑๔. พล.ท.นพดล ยิ้มถนอม
๑๕. พล.ท.สนธยา ศรีเจริญ
๑๖. พล.ท.ปรีชา สายเพ็ชร
๑๗. พล.ต.ยุทธชัย เทียรทอง
๑๘. พล.ต.วรพล วรพันธ
๑๙. พล.ต.ปQณณทัต กาญจนะวสิต
๒๐. พล.ต.ภูมิพัฒน จันทรสวาง
๒๑. พ.อ.ณรงค กลั่นวารี
๒๒. พ.อ.ธิรา แดหวา
๒๓. พ.อ.จรัญรัตน พงษสุวรรณ
๒๔. พ.อ.นิติ ติณสูลานนท
นรอ.ทหารเรือ
๒๕. พล.ร.ท.วสันต บุญเนือง
๒๖. พล.ร.ท.ธนพล วิชัยลักขณา
๒๗. พล.ร.ต.ทรงวุฒิ บุญอินทร
๒๘. น.อ.ปริทรรศน ชาตะสิงห ร.น.
๒๙. น.อ.ณัฐพงศ ปานโสภณ ร.น.
นรอ.ทหารอากาศ
๓๐. พล.อ.อ.ถาวรวัฒน จันทนาคม
๓๑. พล.อ.ท.ศักดิ์พินิต พรFอมเทพ
๓๒. พล.อ.ท.ธรินทร ปุณศรี
นตรอ.
๓๓. พล.ต.ต.อภิชิต เทียนเพิ่มพูน
๓๔. พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน
๓๕. พล.ต.ต.ดุสิต สมศักดิ์
๓๖. พ.ต.อ.ไพรัช พุกเจริญ

ตําแหนง
ปษ.พิเศษ บก.ทท.
ผอ.สบค. สง.ปรมน.ทบ.
จก.กง.ทบ.
รอง มทน.๓
รอง ผอ.กยก.ทภ.๑

หนFา ๒๐ ใน ๓๑ หนFา
หมายเหตุ
18
19
22
21
31

รอง เสธ.ทร.
หน.ฝสธ.ประจํา ผช.ผบ.ทร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผทค.พิเศษ ทอ.
นปก.ประจํา กพ.ทอ.
ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ผูFทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานตํารวจแหงชาติ
จร.ทั่วไป
นรอพ.
มทน.๒
จก.กกส.กห.
ผบ.มทบ.๑๔
ผบ.มทบ.๔๒
ลก.ทบ.
ผบ.พล.รพศ.๑
รอง ผบ.มทบ.๒๑๐
รอง ผบ.พล.ร.๕
เสธ.พล.ช.
ผบ.ร.๑๕
รอง เสธ.ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง จก.กพ.ทร.
ผอ.กนผ.สนผ.สสท.ทร.
ผอ.ขว.บก.ทรภ.๑
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผทค.พิเศษ ทอ.
จก.ขว.ทอ.
ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
ผบก.ภ.จว.สุราษฎรธานี
ผบก.น.๖.
ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.๓

16
17
19
20
21
21
23
24
20
22
24
26

วัน เดือน ป
วันอาทิตย ที่
๒๑ ม.ค.๖๑

ยศ – นาม
พระที่นั่งอัมพรสถาน
นรอ.ทหารบก
๑. พล.อ.พรพิพัฒน เบญญศรี
๒. พล.ท.สุนัย ประภูชะเนย
๓. พล.ต.อภิชาติ สุขแจม
๔. พล.ต.ชนาวุธ บุตรกินรี
๕. พ.อ.วรเทพ บุญญะ
นรอ.ทหารเรือ
๖. พล.ร.ท.สุพจน ภูระหงษ
๗. พล.ร.ท.สมประสงค นิลสมัย
นรอ.ทหารอากาศ
๘. พล.อ.ท.นภาเดช ธูปะเตมีย
๙. พล.อ.ต.สุกษม สุขเกษม
๑๐. พล.อ.ต.พันธภักดี พัฒนกุล
นตรอ.
๑๑. พล.ต.ท.ทวิชชาติ พละศักดิ์
๑๒. พล.ต.ต.ธิติ แสงสวาง
พระตําหนัก จิตรลดารโหฐาน
นรอ.ทหารบก
๑๓. พล.อ.สาธิต พิธรัตน
๑๔. พล.อ.วิษณุศักดิ์ กลั่นเสนาะ
๑๕. พล.อ.สุรินทร กลิ่นชะเอม
๑๖. พล.ท.ประวิตร ฉายะบุตร
๑๗. พล.ท.พันลึก สุวรรณทัต
๑๘. พล.ต.สันติพงศ ธรรมป/ยะ
๑๙. พล.ต.วรเกียรติ รัตนานนท
๒๐. พล.ต.วสันต ทัพวงศ
๒๑. พ.อ.ชูชาติ อุปสาร
๒๒. พ.อ.อัครพล พงษสวัสดิ์
๒๓. พ.อ.จิรสิทธิ์ จันทรมี
๒๔. พ.อ.กิตติ คงหอม
นรอ.ทหารเรือ
๒๕. พล.ร.อ.วิโรจน ธันวรักษกิจ
๒๖. พล.ร.ท.อรรถพร บรมสุข
๒๗. น.อ.วุฒิไกร ปQ^นดี ร.น.
๒๘. น.อ.สรณรรถ สนธิไทย ร.น.
๒๙. น.อ.ปารัช รัตนไชยพันธ ร.น.
นรอ.ทหารอากาศ
๓๐. พล.อ.อ.สุรศักดิ์ ทุงทอง
๓๑. พล.อ.ท.สฤษฎพงศ วัฒนวรางกูร
๓๒. พล.อ.ท.คุณทร มณีเขียว
นตรอ.
๓๓. พล.ต.ต.สมชาย เกาสําราญ
๓๔. พล.ต.ต.ป/ยะ ตfะวิชัย
๓๕. พล.ต.ต.นิยม ดFวงสี
๓๖. พล.ต.ต.วิศาล พันธุมณี

ตําแหนง
เสธ.ทหาร
ผบ.นสศ.
รอง มทน.๑
รอง จก.ยก.ทบ.
ผบ.ร.๑๗

หนFา ๒๑ ใน ๓๑ หนFา
หมายเหตุ
18
21
21
23
26

หน.ฝสธ.ประจํา รอง ผบ.ทสส.
รอง เสธ.ทร.
รอง ผบ.คปอ.
ผชก.ทอ.
ผอ.สยผ.ยก.ทอ.
ผบช.ภ.๖
รอง ผบช.ภ.๑
นรอพ.
ปษ.พิเศษ สป.
ปษ.พิเศษ สป.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ สป.
รอง มทภ.๑
รอง จก.ขว.ทบ.
ผบ.มทบ.๑๖
เสธ.มทบ.๒๒
ผอ.กปซ.ศซบ.ทบ.
ผบ.ร.๒ รอ.
รอง ผบ.ช.๑ รอ.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
นายทหารปฏิบัติการประจํา กพ.ทร.
ผบ.กนร.ศฝท.ยศ.ทร.
ประจํา กร.
รอง ปล.กห.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผทค.พิเศษ ทอ.
รอง ผบช.ก.
รอง ผบช.สง.ก.ตร.
ผบก.ภ.จว.ลําปาง
ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี

16
16
19
21
22
20
22
21
21
27
31

วัน เดือน ป
วันจันทร ที่
๒๒ ม.ค.๖๑

ยศ – นาม
พระที่นั่งอัมพรสถาน
นรอ.ทหารบก
๑. พล.อ.นเรศรักษ ฐิตะฐาน
๒. พล.ท.สุขุม สุขศรี
๓. พล.ต.มโนช จันทรคีรี
๔. พล.ต.หทัยเทพ กีรติอังกูร
๕. พ.อ.สรชัช สุทธิสนธิ์
นรอ.ทหารเรือ
๖. พล.ร.อ.นวพล ดํารงพงศ
๗. พล.ร.ต.ธัชพงศ บุษบง
นรอ.ทหารอากาศ
๘. พล.อ.อ.ไกรพล ยั่งยืน
๙. น.อ.ชาตินนท สทFานไผท
๑๐. น.อ.ทศพร เสถียรวารี
นตรอ.
๑๑. พล.ต.ท.เดชา บุตรน้ําเพชร
๑๒. พล.ต.ต.กิตติกร บุญสม
พระตําหนัก จิตรลดารโหฐาน
นรอ.ทหารบก
๑๓. พล.อ.ไชยพร รัตแพทย
๑๔. พล.อ.สมพงษ ไทรงาม
๑๕. พล.ท.วิรัชช กมลศิลป`
๑๖. พล.ท.ชมพล อามระดิษ
๑๗. พล.ต.ประกาศิต อรดี
๑๘. พล.ต.สุทิน เบ็ญจวิไลกุล
๑๙. พล.ต.ผดุงเกียรติ โปรงจิตต
๒๐. พล.ต.บัญชา ดุริยพันธ
๒๑. พล.ต.วิชัย ชูเชิด
๒๒. พ.อ.ไตรรัตน ไชยนุรักษ
๒๓. พ.อ.เทอดศักดิ์ งามสนอง
๒๔. พ.อ.สมชาย ทาวงศมา
นรอ.ทหารเรือ
๒๕. พล.ร.ท.ชาลี สวางใจ
๒๖. พล.ร.ต.สมัย ใจอินทร
๒๗. พล.ร.ต.สมพงษ นาคทอง
๒๘. น.อ.โชติรัตน อุตมเพทาย ร.น.
๒๙. น.อ.กลิน ยังรอต ร.น.
นรอ.ทหารอากาศ
๓๐. พล.อ.ท.ธนบดี อุตะมะ
๓๑. พล.อ.ต.ธนศักดิ์ เมตะนันท
๓๒. พล.อ.ต.อาทิตย อูวิเชียร
นตรอ.
๓๓. พล.ต.อ.จักรทิพย ชัยจินดา
๓๔. พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี
๓๕. พล.ต.ต.คัชชา ธาตุศาสตร
๓๖. พล.ต.ต.ชัยยุทธ เจียรศิริกุล

ตําแหนง
ผทค.พิเศษ สป.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผบ.มทบ.๔๕
ผบ.มทบ.๑๙
รอง ผบ.พล.ร.๖

หนFา ๒๒ ใน ๓๑ หนFา
หมายเหตุ
19
17
21
21
22

ผช.ผบ.ทร.
ผทค.ทร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
เสธ.ศลภ.คปอ.
ผอ.กวพ.พท.ศอพท.
ผูFชวย ผบ.ตร.
รอง ผบก.ตม.๔
นรอพ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
จก.อท.ศอพท.
ผทค.ทบ.
รอง มทน.๒
ผบ.พล.ม.๓
ผบ.มทบ.๓๗
ผช.ผบ.ศรภ.
รอง เสธ.ทภ.๔
รอง ผบ.พล.ร.๔
รอง ผบ.มทบ.๓๔
ผทค.พิเศษ ทร.
จก.กพช.อร.
ผทค.ทร.
ผอ.ยก.ฐท.สส.
ประจํา กร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
รอง จก.ยก.ทอ.
ผทค.ทอ.
ผบ.ตร.
ผูFชวย ผบ.ตร.
รอง ผบช.ทท.
ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย

15
17
18
20
18
22
18
20
22
21
23
-

วัน เดือน ป
วันอังคาร ที่
๒๓ ม.ค.๖๑

ยศ – นาม
พระที่นั่งอัมพรสถาน
นรอ.ทหารบก
๑. พล.อ.ฐิตินันท ธัญญสิริ
๒. พล.ท.สุพจน มาลานิยม
๓. พล.ต.ธเนศ วงศชะอุม
๔. พล.ต.สิทธิพร มุสิกะสิน
๕. พ.อ.ศักดิ์วุฒิ วงศวานิช
นรอ.ทหารเรือ
๖. พล.ร.อ.พิเชฐ ตานะเศรษฐ
๗. พล.ร.ต.บวร มัทวานุกูล
นรอ.ทหารอากาศ
๘. พล.อ.อ.สราวุธ กลิ่นพันธุ
๙. น.อ.ทัศนะ มานิตย
๑๐. น.อ.พันเทพ เนียมพลอย
นตรอ.
๑๑. พล.ต.ท.อิทธิพล พิริยะภิญโญ
๑๒. พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ
พระตําหนัก จิตรลดารโหฐาน
นรอ.ทหารบก
๑๓. พล.อ.อภิชาติ อุนออน
๑๔. พล.ท.นาวิน สุมะโน
๑๕. พล.ท.สนธิ นวกุล
๑๖. พล.ต.นพดล พรหมแพทย
๑๗. พล.ต.ฐิติ ติตถะสิริ
๑๘. พล.ต.วุฒิชัย นาควานิช
๑๙. พล.ต.อภิชาติ ไชยะดา
๒๐. พ.อ.อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล
๒๑. พ.อ.เดชาธร สุขแสง
๒๒. พ.อ.ชิษณุพงศ รอดศิริ
๒๓. พ.อ.เฉลิมพร ขําเขียว
๒๔. พ.อ.ณรงคฤทธิ ปาณิกบุตร
นรอ.ทหารเรือ
๒๕. พล.ร.ท.สุทธิไชย รังสิโรดมโกมล
๒๖. พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร
๒๗. พล.ร.ต.อะดุง พันธุเอี่ยม
๒๘. น.อ.บริบูรณ เอมทิพย ร.น.
๒๙. น.อ.กFองเกียรติ ทองอราม ร.น.
นรอ.ทหารอากาศ
๓๐. พล.อ.ท.สมศักดิ์ หาญวงษ
๓๑. พล.อ.ท.ถาวร ศิริสัมพันธ
๓๒. พล.อ.ต.ชานนท มุงธัญญา
นตรอ.
๓๓. พล.ต.ต.องอาจ ชุณหะนันทน
๓๔. พล.ต.ต.ชัยพร พานิชอัตรา
๓๕. พ.ต.อ.พงศอานันต คลFายคลึง
๓๖. พ.ต.อ.ศุภกิจ ตอบุญ

ตําแหนง
ปธ.คปษ.กห.
หน.ฝสธ. เสธ.ทหาร
ผบ.พล.ร.๖
ผบ.พล.ร.๕
รอง.ผบ.มทบ.๑๗

หนFา ๒๓ ใน ๓๑ หนFา
หมายเหตุ
15
22
21
22
25

เสธ.ทร.
ผอ.สปรมน.๑ สง.ปรมน.ทร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ฝสธ.รอง เสธ.ทหาร
ผอ.กยก.บก.อย.
ผบช.ประจํา สง.ผบ.ตร.
รอง ผบช.สกบ.
ผทค.พิเศษ สป.
ผทค.พิเศษ สป.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ผบ.พล.ป.
ผบ.มทบ.๔๔
รอง มทภ.๑
รอง หน.ปสท.กับ กต.สนผ.กห.
รอง ผบ.มทบ.๔๒
ผช.ผอ.สนย.ปรมน.ทบ.
ผบ.ร.๑๒ รอ.
ผบ.ร.๒๕
รอง เสธ.พล.ร.๗
ผทค.พิเศษ ทร.
ผชก.สนผ.กห.
หน.ฝสธ.ประจํา เสธ.ทร.
ประจํา ขว.ทร.
ประจํา กร.
รอง เสธ ทอ.
รอง ผบ.คปอ.
ผอ.สนผ.ยก.ทอ.
รอง ผบช.ตชด.
รอง ผบช.กมค.
รอง ผบก.น.๙
ผกก.สน.บางเสาธง

19
18
19
18
19
23
28
21
25
26
27
28

วัน เดือน ป
วันพุธ ที่
๒๔ ม.ค.๖๑

ยศ – นาม
พระที่นั่งอัมพรสถาน
นรอ.ทหารบก
๑. พล.อ.สุทัศน จารุมณี
๒. พล.ท.ภัทรวรรธ คงพันธุ
๓. พล.ต.สุพจน บูรณจารี
๔. พล.ต.ชัยเดช สุรวดี
๕. พ.อ.สวราชย แสงผล
นรอ.ทหารเรือ
๖. พล.ร.ต.เทอดศักดิ์ แทFเที่ยง
๗. พล.ร.ต.ธีระยุทธ นอบนFอม
นรอ.ทหารอากาศ
๘. พล.อ.อ.ชลิต รัมมะวาส
๙. พล.อ.ท.เฉลิมวงษ กีรานนท
๑๐. พล.อ.ต.อภิรุม จันทรกุล
นตรอ.
๑๑. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก
๑๒. พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร
พระตําหนัก จิตรลดารโหฐาน
นรอ.ทหารบก
๑๓. พล.อ.โกญจนาท ศุกระเศรณี
๑๔. พล.ท.นิรันดร สมุทรสาคร
๑๕. พล.ท.ปริญญา ขุนนาศรี
๑๖. พล.ท.อุดมศักดิ์ บัวพรหมมาตร
๑๗. พล.ต.ชัชวาลย เกิดสมบูรณ
๑๘. พล.ต.อิทธิพล สุวรรณรัฐ
๑๙. พล.ต.ณรงคพันธ จิตตแกFวแทF
๒๐. พล.ต.สุขสรรค หนองบัวลาง
๒๑. พ.อ.เกรียงชัย อนันตศานต
๒๒. พ.อ.ชลิต บรรจงปรุ
๒๓. พ.อ.ไกรภพ ไชยพันธุ
๒๔. พ.อ.ธวัชชัย ตั้งพิทักษกุล
นรอ.ทหารเรือ
๒๕. พล.ร.ท.สุชา เคี่ยมทองคํา
๒๖. พล.ร.ต.อดินันท สุนทรารักษ
๒๗. พล.ร.ต.อํานวย ทองรอด
๒๘. น.อ.โยธิน ธนะมูล ร.น.
๒๙. น.อ.ชนก สนทราพรพล ร.น.
นรอ.ทหารอากาศ
๓๐. พล.อ.อ.ฌเณศ ชลิตภิรัติ
๓๑. พล.อ.ท.สรกฤต มังสิงห
๓๒. พล.อ.ต.สุพิจจารณ ธรรมวาทะเสรี
นตรอ.
๓๓. พล.ต.ต.สมพงษ ชิงดวง
๓๔. พล.ต.ต.ธเนษฐ สุนทรสุข
๓๕. พล.ต.ต.สุคุณ พรหมายน
๓๖. พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจํานงค

ตําแหนง
ผทค.พิเศษ สป.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ผบ.มทบ.๓๑
ผบ.มทบ.๓๕
รอง ผบ.พล.ร.๓

หนFา ๒๔ ใน ๓๑ หนFา
หมายเหตุ
18
19
18
19
23

ศาสตราจารย ฝศษ.รร.นร.
ผช.หน.ฝสธ.ประจํา ผบ.ทร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผทค.พิเศษ ทอ.
รอง จก.ชอ.
ผูFชวย ผบ.ตร.
รอง ผบช.น.
ปธ.คปษ.ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
จก.ยก.ทหาร
ปษ.ทบ.
รอง จก.กช.
ผบ.มทบ.๑๓
ผบ.พล.๑ รอ.
ผบ.พล.ร.๒ รอ.
รอง ผบ.มทบ.๓๑๐
รอง ผบ.มทบ.๒๓
รอง เสธ.ทภ.๑
ผบ.ร.๓๑ รอ.
เสธ.กร.
ผอ.สบส.กพ.ทร.
ผอ.สนผ.สสท.ทร.
ประจํา นย.
ผบ.กฝท.ศฝ.นย.
หน.คณะ ฝสธ.ประจํา ผบช.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผทค.ทอ.
รอง ผบช.น.
รอง จตร.
รอง ผบช.ภ.๓
รอง ผบก.ปส.๒

16
18
18
18
20
22
22
23
22
22
24
27

ยศ – นาม
วัน เดือน ป
วันพฤหัสบดี ที่ พระที่นั่งอัมพรสถาน
๒๕ ม.ค.๖๑ นรอ.ทหารบก
๑. พล.อ.วีรชัย อินทุโศภน
๒. พล.ท.รักศักดิ์ โรจนพิมพพันธุ
๓. พล.ต.เอกพันธ สุวรรณวิจิตร
๔. พล.ต.เชษฐา ตรงดี
๕. พ.อ.ชาลี ไกรอาบ
นรอ.ทหารเรือ
๖. พล.ร.อ.นฤดม แป_นเจริญ
๗. พล.ร.ท.โฆสิต เจียมศุภกิตต
นรอ.ทหารอากาศ
๘. พล.อ.ต.สมสันต บุรีชัย
๙. พล.อ.ต.ทศวรรณ รัตนแกFวกาญจน
๑๐. น.อ.มณเฑียร หมีโชติ
นตรอ.
๑๑. พล.ต.ท.ชนสิษฎ วัฒนวรางกูร
๑๒. พล.ต.ต.เจริญ ศรีศศลักษณ
พระตําหนัก จิตรลดารโหฐาน
นรอ.ทหารบก
๑๓. พล.อ.วิศิษฐ วิศิษฎโยธิน
๑๔. พล.ท.ไพโรจน ทองมาเอง
๑๕. พล.ท.อาวุธ เอมวงศ
๑๖. พล.ท.ธีรวัฒน บุณยะวัฒน
๑๗. พล.ต.สมชาย ครรภาฉาย
๑๘. พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง
๑๙. พล.ต.อภิเชษฐ ซื่อสัตย
๒๐. พล.ต.เกรียงไกร แข็งแรง
๒๑. พล.ต.ธนะศักดิ์ ชื่นอิ่ม
๒๒. พ.อ.ชยาทิต ทองสวาง
๒๓. พ.อ.เกรียงศักดิ์ เสนาะพิน
๒๔. พ.อ.กิตติ ประพิตรไพศาล
นรอ.ทหารเรือ
๒๕. พล.ร.อ.ป/ติ วัลยะเพ็ชร
๒๖. พล.ร.ต.สุพจน สายวงศปQญญา
๒๗. พล.ร.ต.สิรภพ สุวรรณดี
๒๘. น.อ.สมาน ขันธพงษ ร.น.
๒๙. น.อ.ไมตรี บุตรบุรี ร.น.
นรอ.ทหารอากาศ
๓๐. พล.อ.อ.พงศธร ไชยเสน
๓๑. น.อ.อดิศร อุณหเลขกะ
๓๒. น.อ.เศกสรรค สวนสีดา
นตรอ.
๓๓. พล.ต.อ.วีรพงษ ชื่นภักดี
๓๔. พล.ต.ต.สมบัติ มิลินทจินดา
๓๕. พล.ต.ต.ประจวบ วงศสุข
๓๖. พล.ต.ต.เกียรติพงศ ขาวสําอางค

ตําแหนง
ผช.ผบ.ทบ.
ผอ.สพร.กห.
รอง ผอ.สน.ปรมน.ภาค๔ สง.ปรมน.ทบ.
เสธ.นสศ.
รอง ผบ.มทบ.๑๙

หนFา ๒๕ ใน ๓๑ หนFา
หมายเหตุ
18
20
19
21
24

ผทค.พิเศษ ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผทค.ทอ.
ผอ.สนผ.กร.ทอ.
รอง ผบ.กรม ปพ.อย.
รอง จตช.(สบ.๙)
นตรอพ.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
รอง หน.คณะ ฝสธ.ประจําผูFบังคับบัญชา
จก.สพ.ทบ.
รอง เสธ.ทบ.
ผบ.มทบ.๒๑๐
จก.ขส.ทบ.
ผบ.พล.ร.๔
ผทค.ทบ.
จก.สห.ทบ.
รอง ผบ.พล.ม.๓
รอง เสธ.นปอ.
เสธ.ร.๑๒ รอ.
ผทค.พิเศษ ทร.
จก.สก.ทร.
รอง จก.อร.
ผอ.กพร.บก.ทรภ.๑
ประจํา นย.
ปธ.คปษ.ทอ.
รอง ผอ.สบง.สปช.ทอ.
รอง ผบ.ศฮพ.
ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานตํารวจแหงชาติ
รอง ผบช.ภ.๑
รอง ผบช.ภ.๖
รอง จตช.

18
17
18
19
18
20
21
23
24
19
23
31

วัน เดือน ป
วันศุกร ที่
๒๖ ม.ค.๖๑

ยศ – นาม
พระที่นั่งอัมพรสถาน
นรอ.ทหารบก
๑. พล.ท.ปริพัฒน ผลาสินธุ
๒. พล.ท.ณตฐพล บุญงาม
๓. พล.ต.วิชาญ สุขสง
๔. พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร
๕. พ.อ.พลศักดิ์ ศรีเพ็ญ
นรอ.ทหารเรือ
๖. พล.ร.ต.เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์
๗. น.อ.สุรศักดิ์ ประทานวรปQญญา ร.น.
นรอ.ทหารอากาศ
๘. พล.อ.อ.ชัยพฤกษ ดิษยะศริน
๙. พล.อ.ท.เสนาะ พรรณพิกุล
๑๐. พล.อ.ต.สุจินดา สุมามาลย
นตรอ.
๑๑. พล.ต.ท.สุทธิพงษ วงษป/Tน
๑๒. พล.ต.ต.ทรงธรรม อัลภาชน
พระตําหนัก จิตรลดารโหฐาน
นรอ.ทหารบก
๑๓. พล.อ.สรชัช วรปQญญา
๑๔. พล.ท.คํารณ เครือวิชฌยาจารย
๑๕. พล.ท.ธเนศ กาลพฤกษ
๑๖. พล.ต.สุวิทย มหาศักดิ์สุนทร
๑๗. พล.ต.กุศล อุปลานนท
๑๘. พล.ต.อภิรมย จินตเกษกรรม
๑๙. พล.ต.ทรงวิทย หนุนภักดี
๒๐. พ.อ.สิทธิชัย คัตตะพันธ
๒๑. พ.อ.ประพัฒน พบสุวรรณ
๒๒. พ.อ.ทรงพล สาดเสาเงิน
๒๓. พ.อ.ธารา เจนตลอด
๒๔. พ.อ.ป/ยวัฒน สุประการ
นรอ.ทหารเรือ
๒๕. พล.ร.ท.มนัสวี บูรณพงศ
๒๖. พล.ร.ต.เชษฐา ใจเปTยม
๒๗. น.อ.สรไกร สิริกรรณะ ร.น.
๒๘. น.อ.ศิลป`สมุจจ ปQญจะ ร.น.
๒๙. น.อ.วิรัตน สมจิตร ร.น.
นรอ.ทหารอากาศ
๓๐. พล.อ.ต.รัชชาพงษ สมนาม
๓๑. พล.อ.ต.ณรงค อินทชาติ
๓๒. น.อ.ปรีชา ภัทรศีลสุนทร
นตรอ.
๓๓. พล.ต.ต.ธนังค บุรานนท
๓๔. พล.ต.ต.สุทิพย ผลิตกุศลธัช
๓๕. พล.ต.ต.ภาณุรัตน หลักบุญ
๓๖. พล.ต.ต.สุทิน ทรัพยพวง

ตําแหนง
ผอ.วปอ.สปท.
จก.ขว.ทหาร
รอง มทภ.๔
ผบ.พล.ม.๑
นปก.ประจํา มทบ.๑๑

หนFา ๒๖ ใน ๓๑ หนFา
หมายเหตุ
20
21
21
21
27

รอง จก.ยก.ทหาร
รอง เสธ.ยศ.ทร.
ผช.ผบ.ทอ.
ปช.ทอ.
รอง ผอ.สง.ปรมน.ทอ.
ผบช.สตม.
รอง ผบช.ภ.๗
ผทค.พิเศษ ทบ.
จก.ชด.ทหาร
จก.กร.ทบ.
ผทค.ทบ.
ผบ.ศคย.ทบ.
จก.กง.ทหาร
ผบ.พล.ร.๑๑
รอง ผบ.มทบ.๑๓
รอง เสธ.ทภ.๓
รอง ผบ.พล.๑ รอ.
เสธ.มทบ.๑๗
เสธ.พล.ม.๓
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง จก.กพร.ทร.
รอง ผบ.รร.นย.ศฝ.นย.
ผอ.กวมศ.ฝวก.ยศ.ทร.
ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.
รอง จก.ยก.ทหาร
ผทค.ทอ.
ผอ.กวท.รร.นนก
รอง ผบช.ก.
รอง ผบช.สกพ.
รอง ผบช.น.
รอง ผบช.ก.

15
20
20
19
18
21
24
25
24
27
26
26

วัน เดือน ป
วันเสาร ที่
๒๗ ม.ค.๖๑

ยศ – นาม
พระที่นั่งอัมพรสถาน
นรอ.ทหารบก
๑. พล.ท.ณรงคศักดิ์ อัมรานนท
๒. พล.ท.ชัยวิน ผูกพันธุ
๓. พล.ต.อภิสิทธิ์ นุชบุษบา
๔. พ.อ.ปราโมทย พรหมอินทร
๕. พ.อ.ศักดิ์ศิริ แข็งแรง
นรอ.ทหารเรือ
๖. พล.ร.อ.พัชระ พุมพิเชฎฐ
๗. พล.ร.ท.คํารณ พิสณฑยุทธการ
นรอ.ทหารอากาศ
๘. พล.อ.อ.วงศกร เปาโรหิตย
๙. พล.อ.ต.สายศักดิ์ ครรภาฉาย
๑๐. พล.อ.ต.ภูวเดช สวางแสง
นตรอ.
๑๑. พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร
๑๒. พล.ต.ท.จารุวัฒน ไวศยะ
พระตําหนัก จิตรลดารโหฐาน
นรอ.ทหารบก
๑๓. พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย
๑๔. พล.ท.ธนิสร วงษกลFาหาญ
๑๕. พล.ท.วิทยา ขันธอุบล
๑๖. พล.ต.ประยงค กลFาหาญ
๑๗. พล.ต.รังสรรค ยิ้มสูF
๑๘. พล.ต.ฉลองชัย ชัยยะคํา
๑๙. พล.ต.ชัยวัฒน บุญธรรมเจริญ
๒๐. พล.ต.สุรินทร นิลเหลือง
๒๑. พ.อ.สันติ สุขป_อม
๒๒. พ.อ.ไพศาล หนูสังข
๒๓. พ.อ.รวิศ รัชตะวรรณ
๒๔. พ.อ.นฤนาท นิยมไทย
นรอ.ทหารเรือ
๒๕. พล.ร.อ.สายันต ประสงคสําเร็จ
๒๖. พล.ร.อ.เจริญศักดิ์ มารัตนะ
๒๗. พล.ร.ท.พรFอมสรรพ วุฑฒกนก
๒๘. พล.ร.ท.สิทธิพร มาศเกษม
๒๙. น.อ.สุทธิพงษ อนันตชัย ร.น.
นรอ.ทหารอากาศ
๓๐. พล.อ.ต.สมชาย นุชพงษ
๓๑. พล.อ.ต.เฉลา ทองแกFว
๓๒. น.อ.ชวภณ ยิ้มพงษ
นตรอ.
๓๓. พล.ต.ท.กิตติพงษ เงามุข
๓๔. พล.ต.ต.มนตรี ยิ้มแยFม
๓๕. พล.ต.ต.สุศักดิ์ ปรักกมะกุล
๓๖. พ.ต.อ.ชุมพล พุมพวง

ตําแหนง
ผทค.พิเศษ ทบ.
ปษ.สป.
ผอ.สนภ.๓ นทพ.
รอง ผบ.มทบ.๔๕
ผบ.ร.๑๑ รอ.

หนFา ๒๗ ใน ๓๑ หนFา
หมายเหตุ
18
21
20
25
32

ปษ.พิเศษ ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
จก.จร.ทอ.
ผูFชวย ผบ.ตร.
ผบช.กมค.
เสธ.ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง ผอ.ศปร.
นรอพ.
ผทค.ทบ.
รอง มทภ.๓
รอง ผอ.สน.ปรมน.ภาค๑ สง.ปรมน.ทบ.
ผบ.มทบ.๑๕
รอง ผบ.พล.ร.๗
รอง ผบ.พล.ร.๑๕
ผอ.กวท.รร.ตท.สปท.
นปก.ประจํา ขว.ทบ.
รอง ผบ.ทสส.
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง ผบ.กร.
ผอ.สง.ปรมน.ทร.
รอง เสธ.นย.
ผช.ผอ.สนผ.กห.
ผทค.ทอ.
รอง ผบ.บน.๒
ผบช.ภ.๗
รอง ผบช.น.
ผบก.ภ.จว.นนทบุรี
รอง ผบก.สส.บช.น.

20
17
20
17
19
20
20
21
24
25
26
30

วัน เดือน ป
วันอาทิตย ที่
๒๘ ม.ค.๖๑

ยศ – นาม
พระที่นั่งอัมพรสถาน
นรอ.ทหารบก
๑. พล.ท.ชาญชัย นพวงศ
๒. พล.ท.เชิดชัย สุคนธสิงห
๓. พล.ต.อัครเดช บุญเทียม
๔. พล.ต.จาตุรงค เชื้อคําฟู
๕. พ.อ.อาสาศึก ขันติรัตน
นรอ.ทหารเรือ
๖. พล.ร.ท.อรัญ นําผล
๗. พล.ร.ท.นิกิตติ์ ฑีรฆะยศ
นรอ.ทหารอากาศ
๘. พล.อ.อ.ชาญฤทธิ์ พลิกานนท
๙. พล.อ.อ.วิเชียร ธรรมาธร
๑๐. พล.อ.ต.อลงกรณ วัณณรถ
นตรอ.
๑๑. พล.ต.ต.สมนึก นFอยคง
๑๒. พ.ต.อ.ณัฐพล โกมินทรชาติ
พระตําหนัก จิตรลดารโหฐาน
นรอ.ทหารบก
๑๓. พล.อ.สุรเดช เฟZTองเจริญ
๑๔. พล.ท.พิศาล นาคผจญ
๑๕. พล.ท.ชัยวัฒน โฆสิตาภา
๑๖. พล.ต.ศรายุทธ พันธุวัฒนา
๑๗. พล.ต.วัลลภ ฐิติกุล
๑๘. พล.ต.ปฏิกรณ เอี่ยมละออ
๑๙. พล.ต.ณรัช สิงหปภาภร
๒๐. พล.ต.อาคม พงศพรหม
๒๑. พล.ต.กิติ นิมิหุต
๒๒. พ.อ.สุรพงษ ปาละวัธนะกุล
๒๓. พ.อ.สุรเทพ หนูแกFว
๒๔. พ.อ.ธวัชชัย วรรณดิลก
นรอ.ทหารเรือ
๒๕. พล.ร.ท.พงศชาญ เพ็ชรเทศ
๒๖. พล.ร.ต.ปราโมทย เสริมสัย
๒๗. น.อ.ธันยกร เสนาลักษณ ร.น.
๒๘. น.อ.อิทธิพัทธ กวินเฟZTองฟูกุล ร.น.
๒๙. น.อ.คมสัน สอนสุภาพ ร.น.
นรอ.ทหารอากาศ
๓๐. พล.อ.ท.วสันต อยูประเสริฐ
๓๑. น.อ.วิทยา ถานFอย
๓๒. น.อ.ชัชพล ลายประดิษฐ
นตรอ.
๓๓. พล.ต.ท.สุรชัย ควรเดชะคุปต
๓๔. พล.ต.ต.ฤชากร จรเจวุฒิ
๓๕. พล.ต.ต.บุญลือ กอบางยาง
๓๖. พล.ต.ต.กฤษณะ ทรัพยเดช

ตําแหนง
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ผบ.มทบ.๒๓
ผบ.มทบ.๓๙
ผบ.ร.๑ รอ.

หนFา ๒๘ ใน ๓๑ หนFา
หมายเหตุ
18
19
19
20
28

ผทค.พิเศษ ทร.
จก.กพ.ทร.
ผช.ผบ.ทอ.
ผทค.พิเศษ.ทอ.
ผอ.สบท.สปช.ทอ.
ผบก.น.๓
ผกก.ฝอ.ภ.จว.สุโขทัย
ปษ.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผช.หน.ฝสธ.ประจํา รมว.กห.
นรอพ.
รอง มทภ.๔
ผบ.มทบ.๒๗
ผบ.มทบ.๓๑๐
ผบ.มทบ.๔๑
ผช.ผอ.สงป.กห.
รอง ผบ.บชร.๑
ผบ.ร.๑๕๒
รอง ผบ.ป.๒ รอ.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผทค.ทร.
หน.นฝอ.สก.ทร.
รอง เสธ.ทรภ.๒
ประจํา นย.
ผทค.พิเศษ ทอ.
รอง ผอ.สกบ.กบ.ทอ.
รอง ผบ.กรม ทย.รอ.อย.
ผบช.ภ.๔
รอง ผบช.น.
รอง ผบช.ภ.๔
รอง ผบช.ภ.๗

16
18
21
19
20
21
21
ท.23
20
26
31

วัน เดือน ป
วันจันทร ที่
๒๙ ม.ค.๖๑

ยศ – นาม
พระที่นั่งอัมพรสถาน
นรอ.ทหารบก
๑. พล.อ.จิระพันธ มาลีแกFว
๒. พล.ท.ปริยารณ มัชฌิมวงศ
๓. พล.ท.ป/ยวัฒน นาควานิช
๔. พล.ต.จะนะ ปรีชา
๕. พ.อ.วรเดช เดชรักษา
นรอ.ทหารเรือ
๖. น.อ.สาธิต นาคสังข ร.น.
๗. น.อ.ศิริพัฒน แพงพันธุ ร.น.
นรอ.ทหารอากาศ
๘. พล.อ.อ.ธีรวุฒิ บุญเลิศ
๙. พล.อ.ท.ณัฐพงษ วิริยะคุปต
๑๐. พล.อ.ต.ตากเพชร พินพันธุ
นตรอ.
๑๑. พล.ต.ท.สรศักดิ์ เย็นเปรม
๑๒. พล.ต.ต.พลศักดิ์ บรรจงศิริ
พระตําหนัก จิตรลดารโหฐาน
นรอ.ทหารบก
๑๓. พล.อ.ไชยอนันต จันทคณานุรักษ
๑๔. พล.ท.กิตติศักดิ์ แมFนเหมือน
๑๕. พล.ท.ดํารงค ตัณฑะผลิน
๑๖. พล.ท.สุรใจ จิตตแจFง
๑๗. พล.ต.ดนัย เถาวหิรัญ
๑๘. พล.ต.สมศักดิ์ สมรักษ
๑๙. พล.ต.ธวัช ศรีสวาง
๒๐. พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ
๒๑. พ.อ.นิธิศ เปลี่ยนปาน
๒๒. พ.อ.นันทยศ บูชา
๒๓. พ.อ.ชลชัย เกิดแจม
๒๔. พ.อ.พีรพล สงนุFย
นรอ.ทหารเรือ
๒๕. พล.ร.ต.ภุชงค บุญคณาสันต
๒๖. พล.ร.ต.วรรณลบ ทับทิม
๒๗. พล.ร.ต.วีระชาติ ชั้นประเสริฐ
๒๘. น.อ.อนุวัต ดาผิวดี ร.น.
๒๙. น.อ.อมรศักดิ์ ปQทมปราณี ร.น.
นรอ.ทหารอากาศ
๓๐. พล.อ.ต.คงศักดิ์ จันทรโสภา
๓๑. พล.อ.ต.ทวีศักดิ์ ขันติรัตน
๓๒. น.อ.วิเชียร วิเชียรธรรม
นตรอ.
๓๓. พล.ต.ต.สุรพงษ ชัยจันทร
๓๔. พล.ต.ต.เสริมคิด สิทธิชัยกานต
๓๕. พล.ต.ต.สรไกร พูลเพิ่ม
๓๖. พล.ต.ต.โชติ ชัยชมภู

ตําแหนง
ผทค.พิเศษ สป.
ผทค.พิเศษ ทบ.
มทภ.๔
เสธ.ทภ.๔
ผบ.ร.๕

หนFา ๒๙ ใน ๓๑ หนFา
หมายเหตุ
17
18
18
22
27

รอง ผอ.สกค.ยก.ทร.
รอง ผอ.กขว.สกข.ขว.ทร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
รอง เสธ.ทอ.
ผทค.ทอ.
ผบช.ภ.๘
รอง จตร.
ปษ.สปท.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ผบ.นปอ.
รอง ผบ.ศรภ.
รอง จก.กร.ทบ.
ผบ.มทบ.๓๘
ผบ.มทบ.๑๒
รอง ผบ.มทบ.๑๑
ผอ.สบร.รร.จปร.
ผบ.ช.๑ รอ.
ผอ.กอง สกศ.รร.จปร.
ผอ.สยป.ทร.
ผอ.ศซส.สพ.ทร.
ผอ.สปรมน.๒ สง.ปรมน.ทร.
รอง หน.ฝศษ.รร.นร.
หก.กฝย.กฝร.
รอง จก.ขว.ทอ.
ผอ.สวบ.ทอ.
ผอ.กนผ.สนผ.ยก.ทอ.
รอง ผบช.ภ.๗
รอง ผบช.สพฐ.ตร.
รอง.ผบช.สกพ.
ผบก.ทว.

17
18
19
19
19
20
20
21
24
25
26
25

วัน เดือน ป
วันอังคาร ที่
๓๐ ม.ค.๖๑

ยศ – นาม
พระที่นั่งอัมพรสถาน
นรอ.ทหารบก
๑. พล.อ.ธนเดช เหลืองทองคํา
๒. พล.ท.กันตภณ อัครานุรักษ
๓. พล.ต.ชลิต พวงมาลีประดับ
๔. พ.อ.ป/ยะชาติ ธูปทอง
๕. พ.อ.ปริทัศน ตรีกาลนนท
นรอ.ทหารเรือ
๖. พล.ร.ท.สุชาติ บุญญะสัญ
๗. พล.ร.ต.ดุลยพัฒน ลอยรัตน
นรอ.ทหารอากาศ
๘. พล.อ.ต.สรายุทธ มหัตกีรติ
๙. พล.อ.ต.สุรสีห สิมะเศรษฐ
๑๐. พล.อ.ต.ประยูร ธรรมาธิวัฒน
นตรอ.
๑๑. พล.ต.ท.วิทยา ประยงคพันธุ
๑๒. พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ
พระตําหนัก จิตรลดารโหฐาน
นรอ.ทหารบก
๑๓. พล.อ.สมโภชน วังแกFว
๑๔. พล.ท.อชิรฉัตร โรจนะภิรมย
๑๕. พล.ท.วิทยา อรุณเมธี
๑๖. พล.ท.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
๑๗. พล.ต.เจริญชัย หินเธาว
๑๘. พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท
๑๙. พล.ต.พูลศักดิ์ สมบูรณ
๒๐. พล.ต.สมดุลย เอี่ยมเอก
๒๑. พ.อ.จุมพล จุมพลภักดี
๒๒. พ.อ.ธิติพันธุ ฐานะจาโร
๒๓. พ.อ.ชายแดน กฤษณสุวรรณ
๒๔. พ.อ.อุดม แกFวมหา
นรอ.ทหารเรือ
๒๕. พล.ร.อ.นพดล สุภากร
๒๖. พล.ร.ต.วินัย วิรัชกุล
๒๗. พล.ร.ต.กิติพงษ เรืองเดช
๒๘. น.อ.ปรีดิวัฒน ดิลกนรนารถ ร.น.
๒๙. น.อ.สรรเสริญ สาโดด ร.น.
นรอ.ทหารอากาศ
๓๐. พล.อ.ต.สมควร รักดี
๓๑. น.อ.มนัท ชวนะประยูร
๓๒. น.อ.อนุยุต รูปขจร
นตรอ.
๓๓. พล.ต.ท.ตอศักดิ์ สอาดพรรค
๓๔. พล.ต.ต.วิเชียร ตันตะวิริยะ
๓๕. พล.ต.ต.สมประสงค เย็นทFวม
๓๖. พล.ต.ต.นิรันดร เหลื่อมศรี

ตําแหนง
หน.คณะ ฝสธ.ประจําผูFบังคับบัญชา
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผช.จร. สง.ปรมน.ทบ.
เสธ.บชร.๑
ผอ.กอง สขว.ปรมน.ทบ.

หนFา ๓๐ ใน ๓๑ หนFา
หมายเหตุ
17
19
20
22
27

ผทค.พิเศษ ทร.
นายทหารฝhายเสนาธิการประจํา บก.ทร.
รอง จก.กพ.ทอ.
ผช.หน.ฝสธ.ประจํา ผบ.ทอ.
ผอ.สนผ.ทสส.ทอ.
ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานตํารวจแหงชาติ
รอง ผบช.ศ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
จก.ยก.ทบ.
รอง มทภ.๑
ผบ.บชร.๓
ผอ.สน.ปรมน.จว.๑๑ สง.ปรมน.ทบ.
ผบ.พล.ร.๑๕
รอง ผบ.พล.ม.๓
รอง ผบ.พล.ร.๑๑
เสธ.พล.ร.๗
ผบ.ม.๔ รอ.
รอง เสธ.ทหาร
รอง จก.ยศ.ทร.
ผอ.อธบ.อร.
เสธ.กปก.ทรภ.๑
ประจํา กร.
เสธ.อย.
รอง ผอ.ศปอ.คปอ.
รอง ผบ.บน.๖
ผูFชวย ผบ.ตร.
รอง ผบช.สทส.
รอง ผบช.ภ.๗
ผบก.ศทก.

17
17
18
21
23
18
20
21
20
27
27
27

วัน เดือน ป
วันพุธ ที่
๓๑ ม.ค.๖๑

ยศ – นาม
พระที่นั่งอัมพรสถาน
นรอ.ทหารบก
๑. พล.อ.ป/ยะ ครุธเวโช
๒. พล.ท.วรพล วิศรุตพิชญ
๓. พล.ต.กฤษณดนัย อิทธิมณฑล
๔. พ.อ.เปรียว ติณสูลานนท
๕. พ.อ.ปQญญา ตั้งความเพียร
นรอ.ทหารเรือ
๖. พล.ร.ท.กลFาหาญ เพ็ชรมีศรี
๗. พล.ร.ท.เอกราช พรหมลัมภัก
นรอ.ทหารอากาศ
๘. พล.อ.ท.มานัต วงษวาทย
๙. พล.อ.ต.สําเริง พูลเพิ่ม
๑๐. พล.อ.ต.ปราโมทย ศิริธรรมกุล
นตรอ.
๑๑. พล.ต.ท.สมหมาย กองวิสัยสุข
๑๒. พ.ต.อ.ศุภโยชก ธารีไทย
พระตําหนัก จิตรลดารโหฐาน
นรอ.ทหารบก
๑๓. พล.อ.พัฒนา มาตรมงคล
๑๔. พล.ท.ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน
๑๕. พล.ท.ชนินทร โตเลี้ยง
๑๖. พล.ต.ทัตเทพ รอดจิตต
๑๗. พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร
๑๘. พล.ต.ฐิติพล ไวยพจน
๑๙. พล.ต.อัศวิน บุญธรรมเจริญ
๒๐. พ.อ.อดุลย ยิ่งเจริญ
๒๑. พ.อ.อํานาจ นาคศรี
๒๒. พ.อ.จิราวัฒน จุฬากุล
๒๓. พ.อ.ฉกาจพงษ หงษทอง
๒๔. พ.อ.ปนิวัธน ทรัพยรุงเรือง
นรอ.ทหารเรือ
๒๕. พล.ร.อ.ไตรสิทธิ์ พันธุสิทธิ์
๒๖. พล.ร.ท.สมหมาย วงษจันทร
๒๗. พล.ร.ต.จงกล มีสวัสดิ์
๒๘. น.อ.โสภณ รัชตาภิรักษ ร.น.
๒๙. น.อ.สรวุท ชวนะ ร.น.
นรอ.ทหารอากาศ
๓๐. น.อ.พิทูร เจริญยิ่ง
๓๑. น.อ.ฐากูร นาครทรรพ
๓๒. น.อ.วิสูตร งิ้วแหลม
นตรอ.
๓๓. พล.ต.ท.จิตติ รอดบางยาง
๓๔. พล.ต.ต.ชัยวัฒน ฉันทวรลักษณ
๓๕. พล.ต.ต.ธีรพล คุปตานนท
๓๖. พล.ต.ต.วันชัย สุวรรณศิริเขต

ตําแหนง
ปษ.พิเศษ สป.
ผทค.พิเศษ ทบ.
เสธ.ทภ.๑
รอง เสธ.มทบ.๔๕
รอง ผบ.ร.๑๒ รอ.

หนFา ๓๑ ใน ๓๑ หนFา
หมายเหตุ
18
18
20
27
27

ผทค.พิเศษ ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง เสธ.ทอ.
รอง จก.ยศ.ทอ.
รอง จก.กบ.ทอ.
ผบช.ปส.
รอง ผบก.อก.สกบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
จก.วท.กห.
จร.ทหาร
ผทค.ทบ.
ผบ.พล.พัฒนา ๑
ฝสธ.ประจํา ปล.กห.
ผบ.มทบ.๑๘
นปก.ประจํา ศรภ.
รอง ผบ.ศร.
รอง ผบ.มทบ.๓๒
รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ ๙
รอง ผอ.สวส.สนผ.กห.

16
17
19
19
20
21
23
20
21
22
24
28

ผทค.พิเศษ ทร.
รอง เสธ.ทร.
ผบ.ฐท.สข.ทรภ.๒
รอง เสธ.รร.นร.
ผบ.กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
เสธ.รร.การบิน
รอง ผอ.สกป.กร.ทอ.
ผอ.กพก.สลก.ทอ.
ผบช.ภ.๒
รอง ผบช.ภ.๖
รอง ผบช.ภ.๘
รอง ผบช.ภ.๖
ตรวจถูกตFอง
พล.ร.อ.

(คณีพล สงเจริญ)
ฝสธ./รออ.๙๐๔
๑๙ ธ.ค.๖๐

