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บัญชีรายชื่อราชองครักษ์เวร และนายตารวจราชสานักเวร
ปฏิบัติห น้าที่เวรประจาพระองค์ ณ พระที่น ั่งอัมพรสถาน และ พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันพฤหัสบดี พระที่น ั่งอัมพรสถาน
ที่ ๑ มิ.ย.๖๐ รอว.ทหารบก

๑. พล.อ.ชัยชนะ นาคเกิด
๒. พล.ต.วิรัชช์ กมลศิลป์
๓. พ.อ.ชาญพงษ์ ทองสุกแก้ว
๔. พ.อ.วิสิษฐ์ ทรัพย์สิน
๕. พ.อ.ฐิติพงษ์ อินวะษา
รอว.ทหารเรือ
๖. พล.ร.อ.เอกศักดิ์ ทุกข์สูญ
๗. พล.ร.ท.ไชยณรงค์ ขาววิเ ศษ
รอว.ทหารอากาศ
๘. พล.อ.ท.ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล
๙. พล.อ.ท.อนุตตร จิตตินันทน์
๑๐. พล.อ.ต.จิระศักดิ์ เรืองจวง
นรว.
๑๑. พล.ต.ต.สุทิพย์ ผลิตกุศลธัช
๑๒. พ.ต.อ.ชัช สุกแก้วณรงค์
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหารบก
๑๓. พล.อ.ฐิตินันท์ ธัญญสิริ
๑๔. พล.ท.พันลึก สุวรรณทัต
๑๕. พล.ท.วีรชัย อินทุโ ศภน
๑๖. พล.ต.สุพจน์ มาลานิยม
๑๗. พล.ต.อุดมศักดิ์ บัวพรหมมาตร์
๑๘. พล.ต.บัณฑิต สุวัฑฒน
๑๙. พล.ต.ชูชาติ สุกใส
๒๐. พล.ต.จะนะ ปรีชา
๒๑. พ.อ.ธวัช ศรีสว่าง
๒๒. พ.อ.บัญชา อาจคาพันธุ์
๒๓. พ.อ.จาตุรงค์ เชื้อคาฟู
๒๔. พ.อ.ยุวัต ขันธปรีชา
๒๕. พ.อ.ชูชาติ อุปสาร
๒๖. พ.อ.กรกฎ เจริญฤทธิ์
๒๗. พ.อ.ชนาธิป ทองเชี่ยว
รอว.ทหารเรือ
๒๘. พล.ร.ท.พรชัย ปิ่นทอง
๒๙. พล.ร.ท.สุรศักดิ์ เมธยาภา
๓๐.น.อ.วีระชาติ ชั้นประเสริฐ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๓๑. พล.อ.อ.เชิดพงศ์ เอี่ยมสมุทร
๓๒. พล.อ.ท.ณพล ฤาไชยคาม
๓๓. พล.อ.ต.สุรชัย อานวยสิน
นรว.
๓๔. พล.ต.อ.เดชา ชวยบุญชม
๓๕. พล.ต.ต.ธนา ชูวงศ์
๓๖. พ.ต.อ.ดารงศักดิ์ ทองงามตระกูล

ตาแหน่ง

หน้า ๑ ใน ๓๐ หน้า
หมายเหตุ

บ2บ2บบ
ปษ.พิเ ศษ บก.ทท.
ผบ.มทบ.๔๒
รอง ผบ.มทบ.๒๘
เสธ.มทบ.๓๕
รอง ผบ.ร.๒๕
ผทค.พิเ ศษ สป.
หน.ฝสธ.ประจา รอง ผบ.ทสส.
รอง เสธ.ทอ.
จก.พอ.
ผอ.ศกอ.
ผบก.ภ.จว.เลย
รอง ผบก.ทล.
ผอ.ศอพท.
ผทค.พิเ ศษ สป.
ผบ.นรด.
รอง ผบ.ศตก.
รอง ผบ.นสศ.
ผบ.ศปภอ.ทบ.
จก.กง.ทบ.
เสธ.ทภ.๔
รอง ผบ.พล.พัฒนา ๓
รอง ผบ.พล.ช.
รอง เสธ.ทภ.๓
ผบ.ป.๓
เสธ.มทบ.๒๒
ผบ.ร.๒๕ พัน.๒
ผบ.ร.๕ พัน.๒
ผบ.ทรภ.๒
ผบ.ทรภ.๑
นายทหารปฏิบัติการประจา กพ.ทร.
ผทค.พิเ ศษ ทอ.
รอพ.
ผอ.สนผ.ขว.ทอ.
ที่ปรึกษา (สบ ๑๐)
รอง ผบช.ภ.๑
รอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันศุกร์ ที่ พระที่น ั่งอัมพรสถาน
๒ มิ.ย.๖๐ รอว.ทหารบก

๑. พล.ท.สิทธิพล ชินสาราญ
๒. พล.ต.ธรากร ธรรมวินทร
๓. พ.อ.ถนัดพล โกศัยเสวี
๔. พ.อ.จรัส ปัญญาดี
๕. พ.อ.ปัญญา ตั้งความเพียร
รอว.ทหารเรือ
๖. พล.ร.ท.คณิน ชุมวรฐายี
๗. พล.ร.ต.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์
๘. น.ท.ณรงค์ สุขพ่อค้า ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๙. พล.อ.ท.คเชนทร์ โสมะนันทน์
๑๐.พล.อ.ท.สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง
นรว.
๑๑. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ
๑๒. พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหารบก
๑๓. พล.อ.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล
๑๔. พล.ท.กฤษณะ บวรรัตนารักษ์
๑๕. พล.ท.สมศักดิ์ รุ่งสิตา
๑๖. พล.ต.ดนัย เถาว์ห ิรัญ
๑๗. พล.ต.โอภาส ลิ่วศิริวงษ์เ จริญ
๑๘. พล.ต.วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์
๑๙. พล.ต.ผดุงเกียรติ โปร่งจิตต์
๒๐. พล.ต.ฉลองชัย ชัยยะคา
๒๑. พล.ต.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์
๒๒. พ.อ.อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล
๒๓. พ.อ.วรชัย คุณกมุท
๒๔. พ.อ.อดุลย์ ชมเย็น
๒๕. พ.อ.จิราวัฒน์ จุฬากุล
๒๖. พ.อ.ประพัฒน์ พบสุวรรณ
๒๗. พ.อ.ธนุตม์ พิศาลสิทธิวัฒน์
รอว.ทหารเรือ
๒๘. พล.ร.ท.ประจวบ อ่อนตามธรรม
๒๙. พล.ร.ท.วีนัส แจ้งสี
๓๐. น.อ.นาคินทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๓๑. พล.อ.ท.ณรงค์ มุขพรหม
๓๒. พล.อ.ต.เสนาะ พรรณพิกุล
๓๓. พล.อ.ต.ทวีศักดิ์ ขันติรัตน์
นรว.
๓๔. พล.ต.ท.สรศักดิ์ เย็นเปรม
๓๕. พล.ต.ต.พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช
๓๖. พ.ต.อ.สาราญ นวลมา

หน้า ๒ ใน ๓๐ หน้า
ตาแหน่ง
หมายเหตุ

ผบ.รร.จปร.
รอง มทภ.๒
รอง ผบ.พล.ม.๑
รอง ผบ.มทบ.๓๗
รอง ผบ.ร.๑๒ รอ.
จก.พร.
รอง ผบ.รร.นร.
นกบ.บก.กรม นนร.รอ.รร.นร.
ผทค.พิเ ศษ ทอ.
จก.กพ.ทอ.
ผบช.ศชต.
ผกก.ปพ.บก.ป.บช.ก.
ผช.ผบ.ทบ.
รอง จก.ธน.
รอง ผอ.สนผ.กห.
รอง ผบ.ศรภ.
ผช.จก.สม.
ผบ.มทบ.๒๑
ผบ.พล.ม.๓
เสธ.ทภ.๓
ผบ.พล.ช.
รอง ผบ.มทบ.๔๔
รอง ผบ.พล.พัฒนา ๒
รอง ผบ.มทบ.๓๑
รอง ผบ.พล.ร.๗
เสธ.มทบ.๓๖
รอง ผบ.ร.๑๕๒
ผทค.พิเ ศษ ทร.
ผทค.พิเ ศษ ทร.
รอง ผบ.กยพ.กร.
ผทค.พิเ ศษ ทอ.
จก.กง.ทอ.
ผอ.สวบ.ทอ.
ผบช.สงป.
ผบก.กฝ.บช.ตชด.
รอง ผบก.สปพ.

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันเสาร์ ที่ พระที่น ั่งอัมพรสถาน
๓ มิ.ย.๖๐ รอว.ทหารบก

๑. พล.อ.กฤษณ์ รัมมนต์
๒. พล.ท.ต่อศักดิ์ เหลืองตระกูล
๓. พ.อ.เกษม วังสุนทร
๔. พ.อ.สมบัติ ธัญญะวัน
๕. พ.อ.รณฤทธิ์ หวัดสูงเนิน
รอว.ทหารเรือ
๖. พล.ร.อ.ปิติ วัลยะเพ็ชร์
๗. พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ
๘. น.อ.อมรศักดิ์ ปัทมปราณี ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๙. พล.อ.ท.ชนิด สุขวรรณ์
๑๐. พล.อ.ต.ดารงค์ ภาณุทัต
นรว.
๑๑. พล.ต.ท.เทพ อมรโสภิต
๑๒. พล.ต.ต.ถนอม มะลิทอง
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหารบก
๑๓. พล.ท.อาวุธ เอมวงศ์
๑๔. พล.ท.ชาญชัย ว่านเครือ
๑๕. พล.ท.ธเนศ กาลพฤกษ์
๑๖. พล.ต.เกษม เบญจนิรัติศัย
๑๗. พล.ต.อรรถ สิงหัษฐิต
๑๘. พล.ต.นพพร ดุลยา
๑๙. พ.อ.เชษฐา ตรงดี
๒๐. พ.อ.ประกาศิต อรดี
๒๑. พ.อ.ธิติพล สารลักษณ์
๒๒. พ.อ.ธัฐธร ศรศาสตร์ปรีชา
๒๓. พ.อ.คณเดช พงศบางโพธิ์
๒๔. พ.อ.ปราโมทย์ นาคจันทึก
๒๕. พ.อ.ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์
๒๖. พ.อ.จิรสิทธิ์ จันทรมี
๒๗. พ.อ.เฉลิมพร ขาเขียว
รอว.ทหารเรือ
๒๘. พล.ร.ท.มิ่ง อิ่มวิทยา
๒๙. พล.ร.ท.สิริบุญ สุคนธมาน
๓๐. น.อ.อนุวัต ดาผิวดี ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๓๑. พล.อ.ท.ธีรวัตร สามวัง
๓๒. พล.อ.ต.พีระพล แก้วมณีโ ชติ
๓๓. น.อ.ดนัย สินธุชัย
นรว.
๓๔. พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น
๓๕. พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจานงค์
๓๖. พ.ต.อ.ศิลา กาญจน์รักษ์

ตาแหน่ง

หน้า ๓ ใน ๓๐ หน้า
หมายเหตุ

ปษ.สปท.
รอพ.
รอง ผบ.มทบ.๓๒
เสธ.พล.ม.๒ รอ.
ผช.ผอ.กยก.นทพ.
ผทค.พิเ ศษ ทร.
จก.อศ.
ผบ.ร.ล.กระบุรี หมวดเรือที่ ๒ กฟก.๒ กร.
ผทค.พิเ ศษ ทอ.
ผช.หน.ฝสธ.รอง ผบ.ทสส.
ผบช.ตชด.
รอง ผบช.รร.นรต.
จก.สพ.ทบ.
ผทค.พิเ ศษ ทบ.
จก.กร.ทบ.
จก.สก.ทบ.
ผบ.มทบ.๒๑๐
เสธ.นปอ.
รอง ผบ.ศสพ.
รอง ผบ.มทบ.๒๓
ฝสธ.ประจาผู้บังคับบัญชา
รอง ผบ.มทบ.๓๙
รอง ผบ.มทบ.๓๔
รอง ผบ.พล.ร.๓
รอง ผบ.มทบ.๑๒
ผบ.ร.๒ รอ.
รอง ผบ.ร.๒๕
จก.อร.
ผทค.พิเ ศษ ทร.
ผบ.กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
ผทค.พิเ ศษ ทอ.
จก.พธ.ทอ.
ผบ.กรม ตอ.รอ.อย.
ผบช.ภ.๗
ผบก.ภ.จว.สระแก้ว
รอง ผบก.ถปภ.สง.นรป.

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันอาทิตย์ ที่ พระที่น ั่งอัมพรสถาน
๔ มิ.ย.๖๐ รอว.ทหารบก

๑. พล.ท.ชมพล อามระดิษ
๒. พล.ต.กฤษณ์ดนัย อิทธิมณฑล
๓. พล.ต.ฐิติพล ไวยพจน์
๔. พ.อ.พิชิต วันทา
๕. พ.อ.เพชรพนม โพธิ์ชัย
๖. พ.อ.สุคนธรัตน์ ชาวพงษ์
รอว.ทหารเรือ
๗. พล.ร.อ.อดิเ รก ชมภูนุช
๘. พล.ร.ท.เกรียงเดช รัตนปัญญากุล
รอว.ทหารอากาศ
๙. พล.อ.อ.มานะ ประสพศรี
๑๐. พล.อ.ต.ต่อพล ออเขาย้อย
๑๑. พล.อ.ต.ปรีชา ชมบุญ
นรว.
๑๒. พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล
๑๓. พล.ต.ต.กิตติกร บุญสม
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหารบก
๑๔. พล.อ.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ
๑๕. พล.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
๑๖. พล.ท.ชัยวัฒน์ โฆสิตาภา
๑๗. พล.ต.ธัญญา เกียรติสาร
๑๘. พล.ต.ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์
๑๙. พล.ต.พีรพงศ์ ไวกาสี
๒๐. พล.ต.พิเ ชษฐ์ อาจฤทธิรงค์
๒๑. พ.อ.ธิรา แดหวา
๒๒. พ.อ.เรืองศักดิ์ อรรคทิมากูล
๒๓. พ.อ.เทอดศักดิ์ งามสนอง
๒๔. พ.อ.ศุภการ บุบพันธ์
๒๕. พ.อ.พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมพญา
๒๖. พ.อ.ชลิต บรรจงปรุ
๒๗. พ.อ.กรกฎ เจริญฤทธิ์
๒๘. พ.อ.ชนาธิป ทองเชี่ยว
รอว.ทหารเรือ
๒๙. พล.ร.ต.โฆสิต เจียมศุภกิตต์
๓๐. พล.ร.ต.บุญเรือง หอมขจร
๓๑. น.อ.ปกครอง มนธาตุผลิน ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๓๒. พล.อ.ท.วสันต์ อยู่ประเสริฐ
๓๓. น.อ.ประกาศิต เจริญยิ่ง
นรว.
๓๔. พล.ต.ต.ภาณุรัตน์ หลักบุญ
๓๕. พล.ต.ต.โชติ ชัยชมภู
๓๖. พ.ต.อ.จักษ์ จิตตธรรม

ตาแหน่ง

จก.อท.ศอพท.
เสธ.ทภ.๑
ฝสธ.ประจา ปล.กห.
รอง ผบ.มทบ.๒๒
ผอ.กซบร.สสน.นทพ.
รอง ผบ.ร.๑๓
ผทค.พิเ ศษ ทร.
ผทค.พิเ ศษ ทร.
ผทค.พิเ ศษ ทอ.
ผอ.สธน.ทอ.
รอง ผบ.อย.
รอง ผบ.ตร.
ผบก.ภ.จว.พิษณุโ ลก
ปธ.คปษ.กห.
ผช.ผบ.ทบ.
ผช.หน.ฝสธ.ประจา รมว.กห.
ผบ.พล.พัฒนา ๒
ผบ.มทบ.๒๗
ผอ.สกศ.ยศ.ทบ.
ผบ.มทบ.๒๕
รอง ผบ.พล.ร.๕
รอง ผบ.มทบ.๑๗
รอง ผบ.พล.ร.๔
รอง ผบ.มทบ.๒๙
เสธ.พล.ร.๙
ผบ.ป.๖
ผบ.ร.๒๕ พัน.๒
ผบ.ร.๕ พัน.๒
ผบ.กฟก.๑ กร.
ผอ.สวพ.ทร.
รอง เสธ.รร.นร.
ผทค.พิเ ศษ ทอ.
รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ.
รอง ผบช.น.
ผบก.สส.ภ.๙
รอง ผบก.น.๕

หน้า ๔ ใน ๓๐ หน้า
หมายเหตุ

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันจันทร์ ที่ พระที่น ั่งอัมพรสถาน
๕ มิ.ย.๖๐ รอว.ทหารบก

๑. พล.ท.กันตภณ อัครานุรักษ์
๒. พ.อ.ไกรภพ ไชยพันธุ์
๓. พ.อ.วิชิตชัยพ์ วงค์สังข์
๔. พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล
๕. พ.อ.สุรพงษ์ ปาละวัธนะกุล
รอว.ทหารเรือ
๖. พล.ร.ท.ชาติชาย ศรีวรขาน
๗. พล.ร.ต.เผ่าเทพ ประสานพานิช
๘. น.อ.สมชาย ศิพะโย ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๙. พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
๑๐. พล.อ.ต.นพดล บุญมั่น
นรว.
๑๑. พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร
๑๒. พล.ต.ต.อภิชาติ สุริบุญญา
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหารบก
๑๓. พล.อ.ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์
๑๔. พล.ท.พิศิษฐ์ เกษบุรมย์
๑๕. พล.ท.ปรีชา สายเพ็ชร
๑๖. พล.ต.ปราโมทย์ สินสมบูรณ์
๑๗. พล.ต.ดารงค์ ตัณฑะผลิน
๑๘. พล.ต.สุรเดช ประเคนรี
๑๙. พล.ต.วัลลภ ฐิติกุล
๒๐. พล.ต.ฐิติ ติตถะสิริ
๒๑. พ.อ.ไกรเวทย์ พูลอาไภย์
๒๒. พ.อ.ชยาทิต ทองสว่าง
๒๓. พ.อ.วิทยา สุวรรณดี
๒๔. พ.อ.สาธิต เกิดโภค
๒๕. พ.อ.พิทักษ์ จันทร์เ ขียว
๒๖. พ.อ.ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร
๒๗. พ.อ.อายุพันธ์ กรรณสูต
รอว.ทหารเรือ
๒๘. พล.ร.ต.นิกิตติ์ ฑีร์ฆะยศ
๒๙. พล.ร.ต.สันติ เปาอินทร
๓๐. น.อ.กฤษณ์ พิมมานนท์ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๓๑. พล.อ.อ.สุทธิพงษ์ อินทรียงค์
๓๒. พล.อ.ต.สันติ ศรีเ สริมโภค
๓๓. น.อ.สุกษม สุขเกษม
นรว.
๓๔. พล.ต.ต.สุรชัย ควรเดชะคุปต์
๓๕. พล.ต.ต.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร
๓๖. พ.ต.อ.เกียรติพงษ์ นาลา

ตาแหน่ง

ผทค.พิเ ศษ ทบ.
ผบ.ป.๒ รอ.
รอง ผบ.มทบ.๓๘
เสธ.พล.พัฒนา ๑
รอง ผบ.บชร.๑
ปช.ทร.
ผช.จก.ธน.
ผบ.กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.
ผช.ผบ.ทอ.
รอง จก.ยศ.ทอ.
ผบช.น.
ผบก.ตท.
ผทค.พิเ ศษ ทบ.
จก.ขว.ทบ.
จก.กกส.กห.
ผช.จก.สม.
รอง จก.ขว.ทหาร
ผบ.บชร.๑
ผบ.พล.พัฒนา ๔
ผบ.มทบ.๔๔
รอง ผบ.ศป.
รอง ผบ.พล.ม.๓
รอง ผบ.มทบ.๑๔
รอง ผบ.มทบ.๒๕
รอง ผบ.มทบ.๒๔
รอง ผบ.ร.๗
เสธ.ร.๒๕
ผบ.กลน.กร.
รอง ผบ.รร.นร.
รอง ผบ.รร.ตท.สปท.
ผช.ผบ.ทอ.
ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
รอง เสธ.รร.นนก.
รอง ผบช.น.
ผบก.ภ.จว.นครนายก
รอง ผบก.สปพ.

หน้า ๕ ใน ๓๐ หน้า
หมายเหตุ

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันอังคาร ที่ พระที่น ั่งอัมพรสถาน
๖ มิ.ย.๖๐ รอว.ทหารบก

๑. พล.อ.กิติกร ธรรมนิยาย
๒. พล.ท.ยอดพล เบี้ยวไข่มุข
๓. พ.อ.อดุลย์ ยิ่งเจริญ
๔. พ.อ.สิริพล ชินบุตร
๕. พ.อ.พิจิตร บุญญสุวรรณ
รอว.ทหารเรือ
๖. พล.ร.อ.สุทธินันท์ สกุลภุชพงษ์
๗. พล.ร.ต.พงศชาญ เพ็ชรเทศ
๘. พล.ร.ต.ศิริพันธ์ มีลักษณะ
รอว.ทหารอากาศ
๙. พล.อ.ท.ชัยยะ อุปริรัตน์
๑๐. พล.อ.ต.น้อย ภาคเพิ่ม
นรว.
๑๑. พล.ต.ต.ธงชัย วงศ์ศรีวัฒนกุล
๑๒. พล.ต.ต.คัชชา ธาตุศาสตร์
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหารบก
๑๓. พล.อ.ศุภฤกษ์ ไม้แ ก้ว
๑๔. พล.ท.วิศิษฐ์ วิศิษฎ์โ ยธิน
๑๕. พล.ท.ณรงค์ ไชยศรี
๑๖. พล.ต.ก่อเกียรติ พิทักษ์วงศ์
๑๗. พล.ต.ณรงค์ฤทธิ์ หอมอ่อน
๑๘. พล.ต.ปริยารณ มัชฌิมวงศ์
๑๙. พล.ต.ธานินทร์ สนิทชน
๒๐. พล.ต.พัลลภ เฟื่องฟู
๒๑. พล.ต.ภูมจิตช์ ภูธรใจ
๒๒. พ.อ.ไตรรัตน์ ไชยนุรักษ์
๒๓. พ.อ.พูลศักดิ์ สมบูรณ์
๒๔. พ.อ.พงษ์สวัสดิ์ ภาชนะทิพย์
๒๕. พ.อ.สมหมาย บุษบา
๒๖. พ.อ.ไพบูลย์ จุลภาคี
๒๗. พ.อ.ศตวรรษ อินทร์กง
รอว.ทหารเรือ
๒๘. พล.ร.ท.ทวี กาญจนวิสุทธิ์
๒๙. พล.ร.ท.มนต์ชัย กาทอง
๓๐. พล.ร.ต.วิศาล ปัณฑวังกูร
รอว.ทหารอากาศ
๓๑. พล.อ.อ.อาพล อิ่มบัว
๓๒. พล.อ.ต.พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย
๓๓. น.อ.สุพิจจารณ์ ธรรมวาทะเสรี
นรว.
๓๔. พล.ต.อ.สุเ ทพ เดชรักษา
๓๕. พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี
๓๖. พ.ต.อ.จีรภพ ภูริเ ดช

ตาแหน่ง

หน้า ๖ ใน ๓๐ หน้า
หมายเหตุ

หน.ฝสธ.ประจา ปล.กห.
ผทค.พิเ ศษ บก.ทท.
นายทหารปฏิบัติการประจา ศรภ.
ผอ.กอง ศบบ.
รอง ผบ.ช.๒๑
ผทค.พิเ ศษ ทร.
ลก.ทร.
ผทค.ทร.
ผบ.อย.
ผอ.วทอ.ยศ.ทอ.
นรพ.
รอง ผบช.ศชต.
ผทค.พิเ ศษ ทบ.
ผทค.พิเ ศษ บก.ทท.
ผทค.พิเ ศษ บก.ทท.
รอง จร.ทหาร
รอง ปช.ทหาร
ผบ.มทบ.๔๓
เสธ.ทน.๒
ผบ.พล.ปตอ.
ผทค.ทบ.
รอง เสธ.ทภ.๔
รอง ผบ.มทบ.๒๗
รอง ผบ.มทบ.๑๕
เสธ.มทบ.๒๘
รอง ผอ.กยก.ทภ.๑
รอง ผอ.กยก.ทน.๑
รอพ.
ผทค.พิเ ศษ ทร.
ผบ.กดน.กร.
ผทค.พิเ ศษ ทอ.
ผอ.สนผ.กร.ทอ.
รอง ผอ.สนผ.ยก.ทอ.
รอง ผบ.ตร.
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
ผกก.๑ บก.ป.

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันพุธ ที่ พระที่น ั่งอัมพรสถาน
๗ มิ.ย.๖๐ รอว.ทหารบก

๑. พล.ท.สุรินทร์ แพโต
๒. พล.ท.เกียรติศักดิ์ ลิลิตธรรม
๓. พ.อ.วีระพงษ์ ศรีรัตน์
๔. พ.อ.สันติ สุขป้อม
๕. พ.อ.ธีรพล ศรีเ กษม
รอว.ทหารเรือ
๖. พล.ร.ท.พฤหัส รัชฎา
๗. พล.ร.ต.ชนินทร์ ผดุงเกียรติ
๘. พล.ร.ต.สมพงษ์ นาคทอง
รอว.ทหารอากาศ
๙. พล.อ.ท.เบญจรงค์ แจ่มถาวร
๑๐. พล.อ.ต.นิรันดร พิเ ดช
นรว.
๑๑. พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี
๑๒. พล.ต.ต.บุญยศ บุญไพศาล
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหารบก
๑๓. พล.อ.บรรเจิด ฉางปูนทอง
๑๔. พล.ท.อภิชาติ อุ่นอ่อน
๑๕. พล.ท.สันต์ จิตรประสงค์
๑๖. พล.ต.ชาญชัย นพวงศ์
๑๗. พล.ต.วิชัย ทัศนมณเฑียร
๑๘. พล.ต.สุภโชค ธวัชพีระชัย
๑๙. พล.ต.ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง
๒๐. พล.ต.ปัณณทัต กาญจนะวสิต
๒๑. พล.ต.กิตติพันธ์ ชูพิพัฒน์
๒๒. พล.ต.สิทธิพร มุสิกะสิน
๒๓. พ.อ.นิติวัฒน์ พงษ์ศรี
๒๔.พ.อ.อานาจ ศรีมาก
๒๕. พ.อ.สืบสกุล บัวระวงศ์
๒๖. พ.อ.ประยุกต์ อุ่นอบ
๒๗. พ.อ.จรูญ จตุรงค์
รอว.ทหารเรือ
๒๘. พล.ร.ต.พีระ อดุลยาศักดิ์
๒๙. พล.ร.ต.ภาณุวัชร กองจินดา
๓๐. พล.ร.ต.รักษพล ทองภักดี
๓๑. น.อ.เกียรติก้อง ปานทอง ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๓๒. พล.อ.ท.สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร
๓๓. น.อ.อมฤต กนกแก้ว
นรว.
๓๔. พล.ต.ท.นเรศ นันทโชติ
๓๕. พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธารงค์
๓๖. พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเ มธ

ตาแหน่ง

หน้า ๗ ใน ๓๐ หน้า
หมายเหตุ

ผทค.พิเ ศษ ทบ.
รอง ผอ.สงป.กห.
ผบ.ป.๗๑
เสธ.พล.ร.๗
เสธ.พล.ช.
ผทค.พิเ ศษ ทร.
ผบ.กยพ.กร.
ผทค.ทร.
ผทค.พิเ ศษ ทอ.
รอง จก.พอ.
ผบช.ภ.๙
รอง ผบช.สทส.
ผทค.พิเ ศษ ทบ.
ผอ.สสน.สป.
ผทค.พิเ ศษ ทบ.
ผอ.สกร.กร.ทบ.
ผบ.มทบ.๔๕
รอง มทภ.๓
ผบ.พล.ร.๑๑
ลก.ทบ.
จก.กส.ทบ.
ผบ.พล.ร.๕
รอง ผบ.มทบ.๒๔
รอง ผบ.บชร.๓
รอง ผบ.มทบ.๓๓
รอง ผบ.มทบ.๑๕
รอง ผบ.ร.๑๕
ผบ.กตอ.กร.
ผทค.ทร.
ผทค.ทร.
ประจา กร.
ผทค.พิเ ศษ ทอ.
นายทหารปฏิบัติการประจา กพ.ทอ.
รอง จตช.
รอง ผบช.ภ.๑
ผบก.ภ.จว.สุรินทร์

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันพฤหัสบดี พระที่น ั่งอัมพรสถาน
ที่ ๘ มิ.ย.๖๐ รอว.ทหารบก

๑. พล.อ.ชาตอุดม ติตถะสิริ
๒. พล.ต.ชาญชัย เอมอ่อน
๓. พ.อ.สมชาย กาญจนอุดมการ
๔. พ.อ.ศานติ ศกุนตนาค
๕. พ.อ.สุจินต์ ทรัพย์สิน
รอว.ทหารเรือ
๖. พล.ร.ท.ภาณุ บุณยะวิโ รจ
๗. พล.ร.ต.สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา
๘. น.อ.ธวัชชัย พิมพ์เ มือง ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๙. พล.อ.ต.ดาเนิน พุ่มเจริญ
๑๐. พล.อ.ต.ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล
นรว.
๑๑. พล.ต.ต.วิชิต ปักษา
๑๒. พ.ต.อ.วิรัช สุมนาพันธุ์
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหารบก
๑๓. พล.อ.สุรสิทธิ์ ถาวร
๑๔. พล.ท.วรวิทย์ วรรธนะศักดิ์
๑๕. พล.ท.วีรยุทธ วุฒิศิลป์
๑๖. พล.ต.เกื้อกูล อินนาจักร์
๑๗. พล.ต.สุเ มธ นิลมัย
๑๘. พล.ต.อภิชาติ สุขแจ่ม
๑๙. พล.ต.ณรงค์ศักดิ์ อัมรานนท์
๒๐. พล.ต.อรรถพร เป้าประจักษ์
๒๑. พล.ต.ณรัช สิงห์ปภาภร
๒๒. พ.อ.ปิยพงษ์ วงศ์จันทร์
๒๓. พ.อ.วินัย เจริญศิลป์
๒๔. พ.อ.นรินทร์ ชุ่มกมล
๒๕. พ.อ.ไพศาล หนูสังข์
๒๖. พ.อ.นันทยศ บูชา
๒๗. พ.อ.สมพงษ์ ใจจา
รอว.ทหารเรือ
๒๘. พล.ร.ท.ภัฏ เพียรเกาะ
๒๙. พล.ร.ต.วินัย วิรัชกุล
๓๐. พล.ร.ต.สุทธิไ ชย รังสิโ รดม์โ กมล
๓๑. น.อ.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๓๒. พล.อ.ท.สกันต์ สอนหลักทรัพย์
๓๓. พล.อ.ต.ธรินทร์ ปุณศรี
นรว.
๓๔. พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์
๓๕. พล.ต.ท.ทวิชชาติ พละศักดิ์
๓๖. พล.ต.ต.สุทิน ทรัพย์พ่วง

ตาแหน่ง

รอง ปล.กห.
ผบ.มทบ.๒๘
เสธ.ศบบ.
ผบ.ร.๒๕
รอง ผบ.ร.๗
เสธ.กร.
จก.สก.ทร.
ผบ.กรม กสพ.ฐท.สส.
ผอ.สกบ.กบ.ทอ.
ผอ.สบง.สปช.ทอ.
รอง ผบช.ตชด.
รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย
ผบ.สปท.
ผทค.พิเ ศษ ทบ.
ผทค.พิเ ศษ ทบ.
รอง มทภ.๔
ผอ.สผอ.สส.ทหาร
ผบ.มทบ.๑๗
ผบ.ศป.
เสธ.นสศ.
ผบ.มทบ.๓๑๐
รอง ผบ.มทบ.๔๑
รอง ผบ.มทบ.๒๗
ผบ.ศปภอ.ทบ.๓
รอง ผบ.พล.ร.๑๕
รอง ผบ.กรม นนร.รอ.รร.จปร.
รอง ผบ.กรม นร.รร.ป.ศป.
ผทค.พิเ ศษ ทร.
รอง จก.ยศ.ทร.
จก.อล.ทร.
ผบ.กรม นนร.รอ.รร.นร.
ผทค.พิเ ศษ ทอ.
รอง จก.ขว.ทอ.
ที่ปรึกษา (สบ ๑๐)
ผบช.ภ.๖
ผบก.ป.

หน้า ๘ ใน ๓๐ หน้า
หมายเหตุ

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันศุกร์ ที่ พระที่น ั่งอัมพรสถาน
๙ มิ.ย.๖๐ รอว.ทหารบก

๑. พล.อ.สสิน ทองภักดี
๒. พล.ท.พันลึก สุวรรณทัต
๓. พ.อ.สมดุลย์ เอี่ยมเอก
๔. พ.อ.ศราวุธ วังธะพันธ์
๕. พ.อ.ยุทธนาม เพชรม่วง
รอว.ทหารเรือ
๖. พล.ร.อ.จุมพล ลุมพิกานนท์
๗. พล.ร.ท.พัลลภ ทองระอา
๘. พล.ร.ท.เธียรศิริ มนต์ไ ตรเวศย์
รอว.ทหารอากาศ
๙. พล.อ.ท.สุรพันธ์ สุวรรณทัต
๑๐. พล.อ.ต.วินัย จันทร์เ ปล่ง
นรว.
๑๑. พล.ต.ท.ศักดา เตชะเกรียงไกร
๑๒. พ.ต.อ.กิตภัท เพ็งรุ่ง
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหารบก
๑๓. พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ
๑๔. พล.ท.พรเทพ พิริยะโยธิน
๑๕. พล.ท.สมภพ ยะโสภา
๑๖. พล.ท.วสันต์ รัญเสวะ
๑๗. พล.ต.สันต์ชัย เกิดสวัสดิ์
๑๘. พล.ต.วิชัย ชูเ ชิด
๑๙. พล.ต.ชัชวาลย์ เกิดสมบูรณ์
๒๐. พล.ต.บัญชา ดุริยพันธ์
๒๑. พ.อ.ชัยวัฒน์ บุญธรรมเจริญ
๒๒. พ.อ.สมชาย ครรภาฉาย
๒๓. พ.อ.กันตพจน์ เศรษฐารัศมี
๒๔. พ.อ.ธนศักดิ์ มิตรภานนท์
๒๕. พ.อ.กิตติพงศ์ ชื่นใจชน
๒๖. พ.อ.ไพรัช แก้วศรี
๒๗. พ.อ.ฉกาจพงษ์ หงส์ทอง
รอว.ทหารเรือ
๒๘. พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา
๒๙. พล.ร.ต.สุธรรม อยู่ดี
๓๐. พล.ร.ต.อะดุง พันธุ์เ อี่ยม
๓๑. น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๓๒. พล.อ.อ.เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว
๓๓. พล.อ.ท.อนุพงศ์ จันทร์ใย
นรว.
๓๔. พล.ต.อ.สุวิระ ทรงเมตตา
๓๕. พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช
๓๖. พล.ต.ต.ศุภเศรษฐ์ โชคชัย

ตาแหน่ง

หน้า ๙ ใน ๓๐ หน้า
หมายเหตุ

เสธ.ทบ.
ผทค.พิเ ศษ สป.
รอง ผบ.มทบ.๔๖
รอง จก.ยย.ทบ.
รอง ผบ.ร.๕
หน.คณะ ฝสธ.ประจาผู้บังคับบัญชา
รอง เสธ.ทร.
ผทค.พิเ ศษ ทร.
จก.ทสส.ทอ.
รอง ผบ.รร.นนก.
รอง จตช.
รอง ผบก.น.๓
หน.ฝสธ.ประจา รมว.กห.
ผทค.พิเ ศษ บก.ทท.
ปช.ทบ.
ผทค.พิเ ศษ สป.
รอง ผบ.รร.จปร.
ผอ.สนข.ขว.ทบ.
รอง จก.กช.
ผบ.มทบ.๓๗
รอง ผบ.มทบ.๑๙
รอง ผบ.มทบ.๒๓
รอง ผบ.พล.ม.๒ รอ.
รอง ผบ.มทบ.๒๒
ผบ.ร.๑๔
เสธ.พล.ร.๒ รอ.
รอง ผบ.ม.๖
รอง จก.อศ.
ผทค.ทร.
ผทค.ทร.
ผบ.กรม รปภ.นย.
ปธ.คปษ.ทอ.
ผทค.พิเ ศษ บก.ทท.
ที่ปรึกษา (สบ ๑๐)
ผบช.ภ.๑
ผบก.ปอท.

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันเสาร์ ที่ พระที่น ั่งอัมพรสถาน
๑๐ มิ.ย.๖๐ รอว.ทหารบก

๑. พล.อ.สุวโรจน์ ทิพย์มงคล
๒. พล.ต.ชัยวิน ผูกพันธุ์
๓. พ.อ.กฤษดา พงษ์สามารถ
๔. พ.อ.ชาตรี กิตติขจร
๕. พ.อ.รุ่งเพชร คนทัด
รอว.ทหารเรือ
๖. พล.ร.อ.โสภณ วัฒนมงคล
๗. พล.ร.ท.เสริมยศ กุลอาจยุทธ
๘. น.อ.ชานินท์ ศรียาภัย ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๙. พล.อ.ต.สาเริง พูลเพิ่ม
๑๐. น.อ.อร่าม สกุลแก้ว
นรว.
๑๑. พล.ต.ต.อาชวันต์ โชติกเสถียร
๑๒. พล.ต.ต.พิทยา เศรษฐพันธุ์
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหารบก
๑๓. พล.ท.ชัยพฤกษ์ พูนสวัสดิ์
๑๔. พล.ท.นาวิน สุมะโน
๑๕. พล.ท.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์
๑๖. พล.ต.บุญยืน อินกว่าง
๑๗. พล.ต.อภิสิทธิ์ นุชบุษบา
๑๘. พล.ต.การุณ โพธิ์วิเ ชียร
๑๙. พล.ต.สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย
๒๐. พล.ต.ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง
๒๑. พ.อ.ธราพงษ์ มะละคา
๒๒. พ.อ.สรชัช สุทธิสนธิ์
๒๓. พ.อ.ธวัชชัย พัดทอง
๒๔. พ.อ.ปราโมทย์ พรหมอินทร์
๒๕. พ.อ.กิตติ จันทร์เ อียด
๒๖. พ.อ.สิทธิชัย คัตตะพันธ์
๒๗. พ.อ.พิเ ชษฐ์ ชุติเ ดโช
รอว.ทหารเรือ
๒๘. พล.ร.ท.สมหมาย วงษ์จันทร์
๒๙. พล.ร.ต.สิรภพ สุวรรณดี
๓๐. น.อ.จักรชัย น้อยหัวหาด ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๓๑. พล.อ.อ.วิเ ชียร ธรรมาธร
๓๒. พล.อ.ท.ถาวรวัฒน์ จันทนาคม
๓๓. น.อ.เกตุไ ผท ศรีบุญญเกษ
นรว.
๓๔. พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท
๓๕. พล.ต.ต.วัลลภ ประทุมเมือง
๓๖. พล.ต.ต.จารึก ลิ้มสุวรรณ

ตาแหน่ง

หน้า ๑๐ ใน ๓๐ หน้า
หมายเหตุ

ผอ.สงป.กห.
ผชก.สป.
รอง ผบ.บชร.๔
เสธ.พล.รพศ.๑
รอง ผบ.ช.๓
ปษ.พิเ ศษ ทร.
ผทค.พิเ ศษ ทร.
ผบ.ร.ล.ตากสิน หมวดเรือที่ ๓ กฟก.๒ กร.
ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.
รอง ผอ.สบท.สปช.ทอ.
รอง ผบช.ภ.๕
ผบก.ถปภ.สง.นรป.
รอง จก.สม.
ผทค.พิเ ศษ สป.
หน.ฝสธ.เสธ.ทหาร
ผบ.มทบ.๓๑
ผอ.สนภ.๔ นทพ.
ผทค.ทบ.
ผบ.มทบ.๒๙
ผบ.พล.รพศ.๑
รอง ผบ.มทบ.๑๑
รอง ผบ.พล.ร.๖
รอง จก.ขส.ทบ.
ผบ.ป.๕
เสธ.มทบ.๔๕
เสธ.มทบ.๑๓
รอง ผบ.ร.๑๕๒
จก.กพ.ทร.
จก.กผช.อร.
ผบ.กรม สห.ทร.
ผทค.พิเ ศษ ทอ.
รอง หน.คณะ ฝสธ.ประจา ผบช.
เสธ.สก.ทอ.
ผบช.ภ.๘
รอง ผบช.สกพ.
ผบก.สส.ภ.๕

วัน เดือน ปี
วันอาทิตย์ ที่
๑๑ มิ.ย.๖๐

ยศ – นาม

พระที่น ั่งอัมพรสถาน
รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์
๒. พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร
๓. พ.อ.ศุภฤกษ์ สถาพรผล
๔. พ.อ.ทะเบียน เมืองพระฝาง
๕. พ.อ.ณรงค์ ตันติสิทธิพร
รอว.ทหารเรือ
๖. พล.ร.อ.สุชีพ หวังไมตรี
๗. พล.ร.ท.อรัญ นาผล
๘. น.อ.ธันยกร เสนาลักษณ์ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๙. พล.อ.ท.ไชยศ เทียนคาศรี
๑๐. พล.อ.ท.ภาณุพงศ์ เสยยงคะ
นรว.
๑๑. พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย
๑๒. พล.ต.ต.วัชรพงศ์ ดารงศ์ศรี
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหารบก
๑๓. พล.อ.เดชา ปุญญบาล
๑๔. พล.ท.เจิดวุธ คราประยูร
๑๕. พล.ท.วัฒนชัย ประสานเกษม
๑๖. พล.ต.วัจน์พัฒน์ เฟื่องฟู
๑๗. พล.ต.ฉมาวิทย์ สาตรรอด
๑๘. พล.ต.นภดล ขันตยาภรณ์
๑๙. พล.ต.อภิชาต ไชยะดา
๒๐. พล.ต.สุทิน เบ็ญจวิไ ลกุล
๒๑. พ.อ.ปรีชา จึงมั่นคง
๒๒. พ.อ.ไพฑูรย์ เปี่ยมจิตต์
๒๓. พ.อ.นิธิศ เปลี่ยนปาน
๒๔. พ.อ.โสภณ นันทสุวรรณ
๒๕. พ.อ.สมเดช โยธา
๒๖. พ.อ.เสรี ตรีครุธพันธุ์
๒๗. พ.อ.สุนทร หนูนิมิต
รอว.ทหารเรือ
๒๘. พล.ร.อ.รังสรรค์ โตอรุณ
๒๙. พล.ร.ท.สุรพล คุปตะพันธ์
๓๐. พล.ร.ต.กฤษฎาภรณ์ พันธุมโพธิ
รอว.ทหารอากาศ
๓๑. พล.อ.อ.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง
๓๒. พล.อ.ท.ไกรพล ยั่งยืน
๓๓. น.อ.ศราวุฒิ สุวรรณ์
นรว.
๓๔. พล.ต.ท.ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา
๓๕. พล.ต.ต.มณฑลทัฬห์ บุนนาค
๓๖. พล.ต.ต.วินิจ พัวพันธ์

ตาแหน่ง

รอง เสธ.ทบ.
ผบ.พล.พัฒนา ๑
รอง ผบ.มทบ.๓๖
ผบ.ร.๑๕๓
รอง ผบ.ร.๑๕
ผบ.กร.
ผทค.พิเ ศษ ทร.
ประจา กร.
จก.สอ.ทอ.
รอง เสธ.ทอ.
ผบ.รร.นรต.
ผบก.น.๑
ผทค.พิเ ศษ สป.
รอง ผบ.สปท.
ผทค.พิเ ศษ ทบ.
รอง จก.กช.
ผอ.สตน.ทบ.
ผทค.บก.ทท.
ผทค.ทบ.
เสธ.ทภ.๒
รอง ผบ.มทบ.๒๖
ผบ.รพศ.๔
รอง ผบ.มทบ.๑๑
เสธ.พล.ร.๔
ผบ.ร.๑๕๑
ผบ.กรม ขส.รอ.
ฝสธ.ประจา รมว.กห.
ผทค.พิเ ศษ ทร.
ผบ.ทรภ.๓
ผอ.สยป.ทร.
หน.คณะ ฝสธ.ประจา ผบช.
รอง เสธ.ทอ.
ผบ.ฝูง ๒๐๑ รอ.บน.๒
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
รอง ผบช.สง.นรป.
ผบก.ตชด.ภาค ๒

หน้า ๑๑ ใน ๓๐ หน้า
หมายเหตุ

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันจันทร์ ที่ พระที่น ั่งอัมพรสถาน
๑๒ มิ.ย.๖๐ รอว.ทหารบก

๑. พล.อ.เชิดศักดิ์ พงษ์ศิริ
๒. พ.อ.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์
๓. พ.อ.สวราชย์ แสงผล
๔. พ.อ.ปรีชา ศิริไ พบูลย์
๕. พ.อ.สราวุธ ไชยสิทธิ์
รอว.ทหารเรือ
๖. พล.ร.ต.กฤชพล เรียงเล็กจานงค์
๗. น.อ.ประสาทพร สาทรสวัสดิ์ ร.น.
๘. น.อ.ปารัช รัตนไชยพันธ์ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๙. พล.อ.ท.สมศักดิ์ หาญวงษ์
๑๐. พล.อ.ต.สุรพล พุทธมนต์
นรว.
๑๑. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ
๑๒. พล.ต.ต.สมบัติ มิลินทจินดา
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหารบก
๑๓. พล.อ.เรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ
๑๔. พล.อ.บรรณวัฒน์ มาโกมล
๑๕. พล.ท.ธนา จารุวัต
๑๖. พล.ท.จักรชัย โมกขะสมิต
๑๗. พล.ต.อภิรมย์ จินตเกษกรรม
๑๘. พล.ต.วีระ บรรทม
๑๙. พล.ต.ธีระพล มณีแ สง
๒๐. พล.ต.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ
๒๑. พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์
๒๒. พ.อ.นพดล พรหมแพทย์
๒๓. พ.อ.สราวุธ เมืองแมะ
๒๔. พ.อ.อุทิศ อนันตนานนท์
๒๕. พ.อ.อนุชา นพจารูญศรี
๒๖. พ.อ.เวชยันต์ แว่นไธสงค์
๒๗. พ.อ.โฆสิตพงษ์ นิลเอก
รอว.ทหารเรือ
๒๘. พล.ร.ต.ภิญโญ โตเลี้ยง
๒๙. พล.ร.ต.สุพจน์ ภู่ระหงษ์
๓๐. พล.ร.ต.อัครเดช นาคอ่อน
รอว.ทหารอากาศ
๓๑. พล.อ.ต.แมน ศีตะจิตต์
๓๒. น.อ.สุระ ไชโย
๓๓. น.อ.เสกสัณน์ ไชยมาตย์
นรว.
๓๔. พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี
๓๕. พล.ต.ต.พงษ์สิทธิ์ แสงเพชร
๓๖. พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์

ตาแหน่ง

หน้า ๑๒ ใน ๓๐ หน้า
หมายเหตุ

ปษ.พิเ ศษ สป.
รอง ผบ.พล.ร.๙
ผบ.ร.๘
นายทหารปฏิบัติการประจา ศบบ.
ผบ.ร.๒๙
ผอ.สกร.สพร.ทร.
รอง เสธ.ทรภ.๑
ผอ.กทค.สปก.สสท.ทร.
รอง ผบ.คปอ.
จก.ชย.ทอ.
ผบช.สกพ.
รอง ผบช.ภ.๑
ผทค.พิเ ศษ ทบ.
ผทค.พิเ ศษ ทบ.
มทน.๓
จก.กช.
จก.กง.ทหาร
รอง จก.กพ.ทบ.
จก.ยย.ทบ.
รอง มทภ.๑
ผบ.มทบ.๑๖
รอง ผบ.พล.ป.
รอง ผบ.บชร.๓
เสธ.พล.ร.๕
เสธ.มทบ.๑๙
เสธ.มทบ.๑๕
ผบ.ร.๑๓
ผบ.นสร.กร.
ผบ.วทร.ยศ.ทร.
ผทค.ทร.
ลก.ทอ.
รอง จก.พธ.ทอ.
ผอ.กปพ.สยฝ.ยก.ทอ.
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
นรพ.
ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันอังคาร ที่ พระที่น ั่งอัมพรสถาน
๑๓ มิ.ย.๖๐ รอว.ทหารบก

๑. พล.อ.โกญจนาท ศุกระเศรณี
๒. พล.ท.ศักดา เปรุนาวิน
๓. พ.อ.ศักดิ์ศรี งอยปัดพันธ์
๔. พ.อ.วีรวัฒน์ ทองมั่นคง
๕. พ.อ.อนิรุจน์ ปุกหุต
รอว.ทหารเรือ
๖. พล.ร.อ.สุรพงษ์ อานรรฆสรเดช
๗. พล.ร.ท.บรรพต เกิดภู่
๘. น.อ.สาธิต นาคสังข์ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๙. พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์
๑๐. พล.อ.ต.รัชชาพงษ์ สมนาม
นรว.
๑๑. พล.ต.ต.อานวย พวกสนิท
๑๒. พล.ต.ต.สุศักดิ์ ปรักกมะกุล
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหารบก
๑๓. พล.อ.ชัยวัฒน์ จารัส
๑๔. พล.ท.ณัฐพล นาคพาณิชย์
๑๕. พล.ท.สาโรช เขียวขจี
๑๖. พล.ท.อานวย จุลโนนยาง
๑๗. พล.ต.สุรสีห ์ ครุธเวโช
๑๘. พล.ต.วิทยา อรุณเมธี
๑๙. พล.ต.พิศาล นาคผจญ
๒๐. พล.ต.สุพจน์ บูรณจารี
๒๑. พล.ต.สมชาติ ศิลป์เ จริญ
๒๒. พล.ต.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม
๒๓. พ.อ.อานาจ นาคศรี
๒๔. พ.อ.วรพล วรพันธ์
๒๕. พ.อ.มนัส แถบทอง
๒๖. พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ
๒๗. พ.อ.ปิยวัฒน์ สุประการ
รอว.ทหารเรือ
๒๘. พล.ร.ท.นพดล สุภากร
๒๙. พล.ร.ต.ภุชงค์ บุญคณาสันต์
๓๐. พล.ร.ต.อดินันท์ สุนทรารักษ์
รอว.ทหารอากาศ
๓๑. พล.อ.อ.สุรศักดิ์ ทุ่งทอง
๓๒. พล.อ.ต.ธนบดี อุตะมะ
๓๓. พล.อ.ต.สมชาย นุชพงษ์
นรว.
๓๔. พล.ต.ท.จิตติ รอดบางยาง
๓๕. พล.ต.ต.สมชาย พัชรอินโต
๓๖. พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ

ตาแหน่ง

หน้า ๑๓ ใน ๓๐ หน้า
หมายเหตุ

ผทค.พิเ ศษ ทบ.
มทน.๒
รอง ผบ.มทบ.๑๓
รอง ผบ.มทบ.๑๒
นายทหารปฏิบัติการประจา ศบบ.
ผทค.พิเ ศษ ทร.
รอง หน.คณะ ฝสธ.ประจาผู้บังคับบัญชา
หน.นฝอ.สพ.ทร.
ผอ.ศวอ.ทอ.
รอง จก.ยก.ทหาร
รอง ผบช.ตชด.
ผบก.ภ.จว.นนทบุรี
ผทค.พิเ ศษ สป.
รอง เสธ.ทบ.
ผอ.ศพม.
ผทค.พิเ ศษ ทบ.
จก.สบ.ทบ.
รอง มทน.๔
ผบ.พล.พัฒนา ๓
ผบ.มทบ.๓๖
รอง ผอ.สสน.สป.
ผบ.พล.ร.๖
รอง ผบ.ศร.
รอง ผบ.มทบ.๔๒
รอง ผอ.สชด.ชด.ทหาร
ผบ.ช.๓
เสธ.พล.ม.๓
ผบ.ฐท.สส.
ผอ.ศยร.ยศ.ทร.
ผอ.สบส.กพ.ทร.
เสธ.ทอ.
รอง จก.ยศ.ทอ.
ผช.ผอ.สนผ.กห.
ผบช.ภ.๒
รอง ผบช.ภ.๑
ผบก.ส.๓

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันพุธ ที่ พระที่น ั่งอัมพรสถาน
๑๔ มิ.ย.๖๐ รอว.ทหารบก

๑. พล.อ.อาชาไนย ศรีสุข
๒. พล.ท.ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์
๓. พ.อ.สรรเสริญ คล้ายแก้ว
๔. พ.อ.ชิษณุพงศ์ รอดศิริ
๕. พ.อ.วิบูลย์ ศรีเ จริญสุขยิ่ง
รอว.ทหารเรือ
๖. พล.ร.อ.ปัญญา เล็กบัว
๗. พล.ร.ท.เจริญศักดิ์ มารัตนะ
รอว.ทหารอากาศ
๘. พล.อ.อ.พงศธร ไชยเสน
๙. พล.อ.ต.สรายุทธ์ มหัตกีรติ
๑๐. น.อ.ธาดา เคี่ยมทองคา
นรว.
๑๑. พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย
๑๒. พ.ต.อ.ขจรเกียรติ ศริพันธุ์
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหารบก
๑๓. พล.อ.วิษณุ ไตรภูมิ
๑๔. พล.ท.สมพงษ์ ไทรงาม
๑๕. พล.ท.ศิริชัย เทศนา
๑๖. พล.ท.ดนัย กฤตเมธาวี
๑๗. พล.ต.เดชอุดม นิชรัตน์
๑๘. พล.ต.เชิดชัย สุคนธสิงห์
๑๙. พล.ต.ผดุงเกียรติ โปร่งจิตต์
๒๐. พล.ต.พร ภิเ ศก
๒๑. พล.ต.อภิเ ชษฐ์ ซื่อสัตย์
๒๒. พล.ต.สุรินทร์ นิลเหลือง
๒๓. พล.ต.อาคม พงศ์พรหม
๒๔. พ.อ.สุวิทย์ เกตุศรี
๒๕. พ.อ.ศุภการ บุบพันธ์
๒๖. พ.อ.เพชรนรินทร์ โชติพินิจ
๒๗. พ.อ.พิเ ชษฐ์ ชุติเ ดโช
รอว.ทหารเรือ
๒๘. พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ
๒๙. พล.ร.ต.สุชาติ บุญญะสัญ
๓๐. น.อ.จรัสเกียรติ ไชยพันธุ์ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๓๑. พล.อ.อ.ชูชาติ บุญขัย
๓๒. พล.อ.ท.วงศกร เปาโรหิตย์
๓๓. น.อ.พงษ์สวัสดิ์ จันทสาร
นรว.
๓๔. พล.ต.ท.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร
๓๕. พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์
๓๖. พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร

ตาแหน่ง

รอง ปล.กห.
ผอ.วปอ.สปท.
ผบ.กรม นร.รร.ร.ศร.
ผบ.ร.๑๒ รอ.
รอง ผบ.ร.๑๙
ผทค.พิเ ศษ ทร.
รอง เสธ.ทร.
ผทค.พิเ ศษ ทอ.
รอง จก.กพ.ทอ.
รอง จก.กง.ทอ.
ผบก.ภ.จว.นครปฐม
ผกก.๒ บก.จร.
ผทค.พิเ ศษ ทบ.
ผทค.พิเ ศษ ทบ.
ผบ.นสศ.
ผทค.พิเ ศษ ทบ.
ผบ.มทบ.๒๖
รอง เสธ.นทพ.
ผบ.พล.ม.๓
ผบ.รร.สธ.ทบ.
ผบ.พล.ร.๔
ผบ.มทบ.๑๕
ผบ.มทบ.๔๑
รอง ผบ.พล.ม.๒ รอ.
รอง ผบ.มทบ.๒๙
เสธ.มทบ.๑๖
รอง ผบ.ร.๑๕๒
ผบ.ทร.
รอง ผบ.ทรภ.๓
รอง ลก.ทร.
ผบ.คปอ.
รอง เสธ.ทอ.
รอง ผอ.สนผ.ขว.ทอ.
ผบช.ภ.๓
รอง ผบช.น.
รอง ผบช.น.

หน้า ๑๔ ใน ๓๐ หน้า
หมายเหตุ

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันพฤหัสบดี ที่ พระที่น ั่งอัมพรสถาน
๑๕ มิ.ย.๖๐ รอว.ทหารบก

๑. พล.อ.ธงชัย สาระสุข
๒. พล.ต.ศักดา เนียมคา
๓. พล.ต.สมชาติ แน่นอุดร
๔. พ.อ.กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย
๕. พ.อ.สัญญลักษณ์ ทั่งศิริ
รอว.ทหารเรือ
๖. พล.ร.อ.อารักษ์ แก้วเอี่ยม
๗. พล.ร.ต.อรรถพร บรมสุข
๘. น.อ.ชเนศร์ สิงหชาญ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๙. พล.อ.อ.ทวิเ ดนศ อังศุสิงห์
๑๐. พล.อ.ต.สุรทิน ยาวะโนภาส
นรว.
๑๑. พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สอาดพรรค
๑๒. พล.ต.ต.พีระพงศ์ วงษ์สมาน
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหารบก
๑๓. พล.อ.สุภกิจ นุตสถิตย์
๑๔. พล.ท.สรชัช วรปัญญา
๑๕. พล.ท.รักศักดิ์ โรจน์พิมพ์พันธุ์
๑๖. พล.ท.ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์
๑๗. พล.ท.โภชน์ นวลบุญ
๑๘. พล.ต.สุรเดช จารุจินดา
๑๙. พล.ต.ธรรมนูญ วิถี
๒๐. พล.ต.วิรัชช์ กมลศิลป์
๒๑. พล.ต.สมชาย เพ็งกรูด
๒๒. พล.ต.อชิร์ฉัตร โรจนะภิรมย์
๒๓. พล.ต.สุขุม สุขศรี
๒๔. พล.ต.เฉลิมชัย ไชยสวัสดิ์
๒๕. พล.ต.พิเ ชษฐ์ อาจฤทธิรงค์
๒๖. พ.อ.วรชัย คุณกมุท
๒๗. พ.อ.ธนุตม์ พิศาลสิทธิวัฒน์
รอว.ทหารเรือ
๒๘. พล.ร.อ.ธานี ผุดผาด
๒๙. พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์
๓๐. น.อ.กิจพัฒน์ นาคมอญ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๓๑. พล.อ.อ.บุญเอนก ดวงอุไ ร
๓๒. พล.อ.ท.ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์
๓๓. น.อ.พิชิตไชย สุรกิจพิพัฒน์
นรว.
๓๔. พล.ต.อ.กวี สุภานันท์
๓๕. พล.ต.ต.กฤษฎา สุรเชษฐ์พงษ์
๓๖. พ.ต.อ.จิระศักดิ์ มีสัทธรรม

ตาแหน่ง

หน้า ๑๕ ใน ๓๐ หน้า
หมายเหตุ

หน.ฝสธ.ผบ.ทสส.
ผทค.ทบ.
ผบ.พล.ร.๓
รอง ผบ.พล.ร.๖
นายทหารปฏิบัติการประจา มทบ.๑๑
ผทค.พิเ ศษ ทร.
รอง จก.กพ.ทร.
ประจา กร.
รอง ผบ.ทอ.
รอง จก.ชอ.
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
ผบก.ภ.จว.อุดรธานี
รอง ผบ.ทสส.
ผทค.พิเ ศษ ทบ.
ผอ.สพร.กห.
จก.วท.กห.
ผทค.พิเ ศษ ทบ.
รอง จก.พบ.
รอง มทภ.๑
ผบ.มทบ.๔๒
รอง มทภ.๒
ผบ.มทบ.๒๒
รอง ผบ.รร.จปร.
ผทค.ทบ.
ผบ.มทบ.๒๕
รอง ผบ.พล.พัฒนา ๒
รอง ผบ.ร.๑๕๒
ผทค.พิเ ศษ ทร.
ผบ.นย.
นายทหารปฏิบัติราชการพิเ ศษ กพ.ทร.
ผทค.พิเ ศษ ทอ.
จก.กร.ทอ.
ผอ.กยก.บก.คปอ.
ที่ปรึกษา (สบ.๑๐)
รอง ผบช.สยศ.ตร.
รอง ผบก.ปส.๑

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันศุกร์ ที่ พระที่น ั่งอัมพรสถาน
๑๖ มิ.ย.๖๐ รอว.ทหารบก

๑. พล.อ.ถกลเกียรติ นวลยง
๒. พล.ต.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว
๓. พ.อ.สุระ แก้วไพโรจน์
๔. พ.อ.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ
๕. พ.อ.มงคล ปาคามา
รอว.ทหารเรือ
๖. พล.ร.ท.นฤดม แป้นเจริญ
๗. พล.ร.ท.ศักดิ์สิทธิ์ ยังวิจิตร
๘. น.อ.เกรียงไกร ศุภมานพ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๙. พล.อ.อ.อรณพ เมนะรุจิ
๑๐. พล.อ.ท.ชัยณรงค์ โพธิน้อย
นรว.
๑๑. พล.ต.ต.ภัคพงศ์ พงษ์เ ภตรา
๑๒. พล.ต.ต.สมนึก น้อยคง
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหารบก
๑๓. พล.ท.นิรันดร สมุทรสาคร
๑๔. พล.ท.ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล
๑๕. พล.ท.วรพล เยี่ยมแสงทอง
๑๖. พล.ท.ไพโรจน์ ทองมาเอง
๑๗. พล.ต.สนธยา ศรีเ จริญ
๑๘. พล.ต.เอกพงศ์ วงศ์พรหมเมฆ
๑๙. พล.ต.ธานินทร์ สุวรรณคดี
๒๐. พล.ต.รุจน์ อ่อนน้อมพันธุ์
๒๑. พล.ต.วิชาญ สุขสง
๒๒. พ.อ.นวกร สงวนศักดิ์โ ยธิน
๒๓. พ.อ.ยุวัต ขันธปรีชา
๒๔. พ.อ.ศิระวุธ วะน้าค้าง
๒๕. พ.อ.ชลัช แจ่มใส
๒๖. พ.อ.อดุล บุญธรรมเจริญ
๒๗. พ.อ.เรืองพงษ์ วงษ์ศรีสุข
รอว.ทหารเรือ
๒๘. พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์
๒๙. พล.ร.ต.เบญญา บุญส่ง
๓๐. น.อ.เกรียง ชุณหชาติ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๓๑. พล.อ.อ.สุรสิทธิ์ ปัญญาอุทัย
๓๒. พล.อ.ท.ชลิต รัมมะวาส
๓๓. น.อ.สมใจ ชัยวงษ์
นรว.
๓๔. พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม
๓๕. พล.ต.ต.ทรงธรรม อัลภาชน์
๓๖. พล.ต.ต.ชยพล ฉัตรชัยเดช

ตาแหน่ง

หน้า ๑๖ ใน ๓๐ หน้า
หมายเหตุ

รอง เสธ.ทหาร
ผทค.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๔๓
รอง ผบ.มทบ.๒๑
ผบ.ป.๒๑
รอง ผบ.กร.
จก.พธ.ทร.
นายทหารปฏิบัติการประจา กพ.ทร.
ผทค.พิเ ศษ สป.
ปษ.สป.
รอง ผบช.น.
ผบก.น.๓
ผทค.พิเ ศษ ทบ.
ผทค.พิเ ศษ ทบ.
ผบ.วสท.สปท.
รอง หน.คณะ ฝสธ.ประจาผู้บังคับบัญชา
สานักงานผู้บังคับบัญชา ทบ.
รอง มทภ.๒
รอง ผบ.ศรภ.
ผทค.ทบ.
รอง จก.กบ.ทบ.
ผบ.พล.ร.๑๕
รอง ผบ.พล.ปตอ.
ผบ.ป.๓
รอง ผบ.มทบ.๑๖
ผอ.กขว.ทน.๑
ผบ.ร.๒๓
รอง ผบ.ม.๗
เสธ.ทร.
ผบ.กฝร.กร.
รอง ผบ.กดน.กร.
ผทค.พิเ ศษ ทอ.
ผทค.พิเ ศษ ทอ.
ผบ.บน.๗
รอง ผบ.ตร.
รอง ผบช.ภ.๗
ผบก.ส.๔

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันเสาร์ ที่ พระที่น ั่งอัมพรสถาน
๑๗ มิ.ย.๖๐ รอว.ทหารบก

๑. พล.อ.นิตินัย ภีมะโยธิน
๒. พล.ท.สมโภชน์ วังแก้ว
๓. พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร
๔. พ.อ.วรยุทธ แก้ววิบูลย์พันธุ์
๕. พ.อ.ชายแดน กฤษณสุวรรณ
รอว.ทหารเรือ
๖. พล.ร.ท.มงคล สุคนธเคหา
๗. พล.ร.ต.สมัย ใจอินทร์
รอว.ทหารอากาศ
๘. พล.อ.ท.นพฎล ทองพุ่ม
๙. พล.อ.ท.ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์
๑๐. น.อ.สรวิชญ์ สุสรกุล
นรว.
๑๑. พล.ต.ท.สมหมาย กองวิสัยสุข
๑๒. พล.ต.ต.ทัตธงสักก์ ภู่พันธัชสีห ์
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหารบก
๑๓. พล.อ.สิงหศักดิ์ อุทัยมงคล
๑๔. พล.ท.พัฒนา มาตร์มงคล
๑๕. พล.ท.สถาพร พันธ์กล้า
๑๖. พล.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์
๑๗. พล.ท.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง
๑๘. พล.ท.คารณ เครือวิชฌยาจารย์
๑๙. พล.ต.กิติศักดิ์ มาระเนตร์
๒๐. พล.ต.บัณฑิต สุวัฑฒน
๒๑. พล.ต.จะนะ ปรีชา
๒๒. พล.ต.วุฒิชัย นาควานิช
๒๓. พ.อ.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง
๒๔. พ.อ.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ
๒๕. พ.อ.ทักษพล ศิริรักษ์
๒๖. พ.อ.ชูชาติ อุปสาร
๒๗. พ.อ.อัศวิน บุนนาค
รอว.ทหารเรือ
๒๘. พล.ร.อ.ไกรวุธ วัฒนธรรม
๒๙. พล.ร.ต.ชุตินธร ทัตตานนท์
๓๐. พล.ร.ต.ยงยุทธ พร้อมพรหมราช
รอว.ทหารอากาศ
๓๑. พล.อ.อ.สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์
๓๒. พล.อ.ท.นราธิป คาระกาย
๓๓. น.อ.พลวัตร อินทรวิเ ศษ
นรว.
๓๔. พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวศยะ
๓๕. พล.ต.ต.สมพงษ์ ชิงดวง
๓๖. พล.ต.ต.สมชาย เกาสาราญ

ตาแหน่ง

หน้า ๑๗ ใน ๓๐ หน้า
หมายเหตุ

ผทค.พิเ ศษ สป.
ฝสธ.ประจาผู้บังคับบัญชา สานักงาน
ผู้บังคับบัญชา ทบ.
ผบ.พล.ม.๑
รอง ผบ.พล.ร.๒ รอ.
ผบ.ร.๗
ผทค.พิเ ศษ ทร.
ผอ.อธบ.อร.
จก.ขว.ทอ.
จก.ยศ.ทอ.
ผบ.บน.๕
ผบช.ปส.
ผบก.ภ.จว.สตูล
ผทค.พิเ ศษ ทบ.
ผทค.พิเ ศษ ทบ.
จก.สบ.ทหาร
มทภ.๑
ผทค.พิเ ศษ ทบ.
จก.ชด.ทหาร
ผทค.ทบ.
ผบ.ศปภอ.ทบ.
เสธ.ทภ.๔
ผบ.พล.ร.๙
รอง ผบ.พล.ร.๒ รอ.
ผอ.กยก.ทน.๑
ผบ.ร.๓
เสธ.มทบ.๒๒
รอง ผบ.ร.๓๑ รอ.
รอง ผบ.ทสส.
หน.ฝวก.ยศ.ทร.
ผช.หน.ฝสธ.ประจา ผบ.ทร.
รอง ผบ.ทสส.
หน.ฝสธ.ประจา ผบ.ทอ.
ประจา ขว.ทอ.
ผบช.กมค.
รอง ผบช.น.
ผบก.ทล.

วัน เดือน ปี
วันอาทิตย์ ที่
๑๘ มิ.ย.๖๐

ยศ – นาม

พระที่น ั่งอัมพรสถาน
รอว.ทหารบก
๑. พล.ท.กู้เ กียรติ ศรีนาคา
๒. พล.ต.วรพล วิศรุตพิชญ์
๓. พ.อ.เศรษฐพล เกตุเ ต็ม
๔. พ.อ.สมชาย ทาวงศ์มา
๕. พ.อ.ประเสริฐ กิตติรัต
รอว.ทหารเรือ
๖. พล.ร.อ.พงษ์เ ทพ หนูเ ทพ
๗. พล.ร.ต.เกียรติกุล เทียนสุวรรณ
๘. น.อ.รัชยศ รัชตรุ่งโรจน์กุล ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๙. พล.อ.อ.อภิญญา แตงอ่อน
๑๐. พล.อ.ต.กระมล ทองประมูล
นรว.
๑๑. พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร
๑๒. พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหารบก
๑๓. พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล
๑๔. พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ
๑๕. พล.ท.วิชัย แชจอหอ
๑๖. พล.ท.ธนเดช เหลืองทองคา
๑๗. พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ
๑๘. พล.ต.สุพจน์ มาลานิยม
๑๙. พล.ต.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์
๒๐. พล.ต.วุฒิไ กร คล้ายวงษ์
๒๑. พ.อ.เจนยุทธ ศิริปุณย์
๒๒. พ.อ.ชลิต พวงมาลีประดับ
๒๓. พ.อ.ธวัช ศรีสว่าง
๒๔. พ.อ.เกรียงไกร แข็งแรง
๒๕. พ.อ.บัญชา อาจคาพันธุ์
๒๖. พ.อ.วิสิษฐ์ ทรัพย์สิน
๒๗. พ.อ.จาตุรงค์ เชื้อคาฟู
รอว.ทหารเรือ
๒๘. พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ
๒๙. พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ
๓๐. น.อ.จักษวัฎ สายวงค์ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๓๑. พล.อ.อ.จิรวัฒน์ มูลศาสตร์
๓๒. พล.อ.ท.ธีรวุฒิ บุญเลิศ
๓๓. น.อ.ชัชพล ลายประดิษฐ์
นรว.
๓๔. พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์
๒๕. พล.ต.ต.เสริมคิด สิทธิชัยกานต์
๓๖. พล.ต.ต.นิตินันท์ เพชรบรม

ตาแหน่ง

หน้า ๑๘ ใน ๓๐ หน้า
หมายเหตุ

มทน.๑
รอง มทภ.๔
รอง ผบ.มทบ.๓๓
เสธ.มทบ.๓๔
เสธ.มทบ.๔๑
รอง ปล.กห.
ผทค.ทร.
ประจา ขว.ทร.
ผทค.พิเ ศษ ทอ.
เสธ.วสท.สปท.
ผบช.สตม.
รอง ผบช.ภ.๒
ปล.กห.
เสธ.ทหาร
มทภ.๒
จก.กบ.ทบ.
มทภ.๓
รอง ผบ.ศตก.
รอง มทภ.๔
ผอ.สกบ.กบ.ทบ.
นายทหารปฏิบัติการประจา ศบบ.
รอง เสธ.นสศ.
รอง ผบ.พล.พัฒนา ๓
รอง ผบ.มทบ.๑๖
รอง ผบ.พล.ช.
เสธ.มทบ.๓๕
รอง เสธ.ทภ.๓
ผช.ผบ.ทร.
จก.ยศ.ทร.
ผบ.ร.ล.นเรศวร หมวดเรือที่ ๓ กฟก.๒ กร.
ผทค.พิเ ศษ ทอ.
รอง เสธ.ทอ.
หก.กกฝ.รร.จอ.ยศ.ทอ.
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
รอง ผบช.สกบ.
ผบก.อก.บช.น.

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันจันทร์ ที่ พระที่น ั่งอัมพรสถาน
๑๙ มิ.ย.๖๐ รอว.ทหารบก

๑. พล.อ.บุญชู เกิดโชค
๒. พล.ต.คมสัน บูรณสงคราม
๓. พ.อ.กฤษณะ ภู่ทอง
๔. พ.อ.สุรินทร์ ปรียานุภาพ
๕. พ.อ.สุทธิชัย ศรลัมพ์
รอว.ทหารเรือ
๖. พล.ร.ต.กาญจน์ ดีอุบล
๗. น.อ.ชัย เกตุวัฒนกิจ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๘. พล.อ.ต.เฉลิมวงษ์ กรีรานนท์
๙. พล.อ.ต.แอร์บูล สุทธิวรรณ
๑๐. พล.อ.ต.สุจินดา สุมามาลย์
นรว.
๑๑. พล.ต.ท.จตุพล ปานรักษา
๑๒. พ.ต.อ.จักรภพ สุคนธราช
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหารบก
๑๓. พล.อ.สุรเดช เฟื่องเจริญ
๑๔. พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช
๑๕. พล.ท.พิษณุ บุญรักษา
๑๖. พล.ท.ชนินทร์ โตเลี้ยง
๑๗. พล.ต.เกษม เบญจนิรัติศัย
๑๘. พล.ต.สมบูรณ์ ดีรอด
๑๙. พล.ต.วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์
๒๐. พล.ต.เชาวน์โ รจน์ สอโส
๒๑. พล.ต.ฉลองชัย ชัยยะคา
๒๒. พ.อ.ธนภัทร นาคชัยยะ
๒๓. พ.อ.เกษม วังสุนทร
๒๔. พ.อ.พิชิต วันทา
๒๕. พ.อ.วิทยา สุวรรณดี
๒๖. พ.อ.ประพัฒน์ พบสุวรรณ
๒๗. พ.อ.สุรเทพ หนูแ ก้ว
รอว.ทหารเรือ
๒๘. พล.ร.ท.พิเ ชฐ ตานะเศรษฐ
๒๙. พล.ร.ต.ชาลี สว่างใจ
๓๐. พล.ร.ต.บวร มัทวานุกูล
๓๑. น.อ.โชคชัย เรืองแจ่ม ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๓๒. พล.อ.ต.กฤษดา จันทร์อินทร์
๓๓. น.อ.อังคาร อินทรา
นรว.
๓๔. พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธุ์
๓๕. พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ
๓๖. พล.ต.ต.วิชาญญ์วัชร์ บริรักษ์กุล

ตาแหน่ง

หน้า ๑๙ ใน ๓๐ หน้า
หมายเหตุ

ปษ.สปท.
ผทค.สป.
เสธ.บชร.๓
นปก.ประจา มทบ.๑๒
รอง ผบ.ร.๒๑ รอ.
รอง จก.ขว.ทร.
ประจา กร.
ผบ.ดม.
รอง ปช.ทอ.
ผทค.ทอ.
ผบช.ภ.๔
รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี
หน.คณะ ฝสธ.ประจาผู้บังคับบัญชา ฯ
มทภ.๔
จก.พธ.ทบ.
จก.ยบ.ทหาร
จก.สก.ทบ.
ผบ.วทบ.
ผบ.มทบ.๒๑
ผบ.ศบบ.
เสธ.ทภ.๓
ผบ.รพศ.๓
รอง ผบ.มทบ.๓๒
รอง ผบ.มทบ.๒๒
รอง ผบ.มทบ.๑๔
เสธ.มทบ.๓๖
ผบ.ร.๑๕๒
รอง เสธ.ทร.
ผอ.ศกล.พธ.ทร.
เสธ.รร.นร.
ผอ.ยก.บก.ทรภ.๒
ผบ.ศบพ.
ประจา ขว.ทอ.
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
รอง ผบช.ภ.๙
ผบก.น.๑

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันอังคาร ที่ พระที่น ั่งอัมพรสถาน
๒๐ มิ.ย.๖๐ รอว.ทหารบก

๑. พล.ท.ชวลิต พงษ์พิทักษ์
๒. พ.อ.อานวย แย้มผกา
๓. พ.อ.นิติ ติณสูลานนท์
๔. พ.อ.เรืองศักดิ์ แก่นกาจร
๕. พ.อ.กิตติ คงหอม
รอว.ทหารเรือ
๖. พล.ร.ท.อาทร เคลือบมาศ
๗. พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์
๘. น.อ.วรพล จันทมาศ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๙. พล.อ.ท.ไพศาล น้าทับทิม
๑๐. พล.อ.ต.อนันต์ จันทร์ส่งเสริม
นรว.
๑๑. พล.ต.ท.ไพศาล เชื้อรอต
๑๒. พล.ต.ต.อาพล บัวรับพร
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหารบก
๑๓. พล.อ.บัณฑิตย์ บุณยะปาน
๑๔. พล.ท.สรรชัย อจลานนท์
๑๕. พล.ท.สุริยา ปาวรีย์
๑๖. พล.ท.ชาญชัย ว่านเครือ
๑๗. พล.ต.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์
๑๘. พล.ต.สายัณห์ เมืองศรี
๑๙. พ.อ.ประกาศิต อรดี
๒๐. พ.อ.ถนัดพล โกศัยเสวี
๒๑. พ.อ.อดุลย์ ชมเย็น
๒๒. พ.อ.เรืองศักดิ์ อรรคทิมากูล
๒๓. พ.อ.ปราโมทย์ นาคจันทึก
๒๔. พ.อ.ประกาศ เพยาว์น้อย
๒๕. พ.อ.จิรสิทธิ์ จันทรมี
๒๖. พ.อ.สุคนธรัตน์ ชาวพงษ์
๒๗. พ.อ.อายุพันธ์ กรรณสูต
รอว.ทหารเรือ
๒๘. พล.ร.อ.นวพล ดารงพงศ์
๒๙. พล.ร.ท.สมชาย ณ บางช้าง
๓๐. น.อ.ดุลยพัฒน์ ลอยรัตน์ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๓๑. พล.อ.อ.นิรันดร์ ยิ้มสรวล
๓๒. พล.อ.ต.เฉลิมชัย ศรีสายหยุด
๓๓. พล.อ.ต.คงศักดิ์ จันทรโสภา
นรว.
๓๔. พล.ต.ต.ชัยพร พานิชอัตรา
๓๕. พล.ต.ต.อุดร ยอมเจริญ
๓๖. พ.ต.อ.ชาญศิริ สุขรวย

ตาแหน่ง

ผทค.พิเ ศษ ทบ.
ผบ.กรม นนร.รอ.รร.จปร.
ผบ.ร.๑๕
ผบ.ร.๑๑๑
รอง ผบ.ช.๑ รอ.
ผทค.พิเ ศษ ทร.
รอง จก.กร.ทหาร
ผอ.กวอย.ฝศษ.รร.นร.
ปช.ทอ.
จก.ขส.ทอ.
ผู้ช่วย ผบ.ตร
รอง ผบช.น.
ปษ.สปท.
รอง เสธ.ทบ.
ผทค.พิเ ศษ ทบ.
ผทค.พิเ ศษ ทบ.
ผทค.ทบ.
ผบ.ศสพ.
รอง ผบ.มทบ.๒๓
รอง ผบ.พล.ม.๑
รอง ผบ.มทบ.๓๑
รอง ผบ.มทบ.๑๗
รอง ผบ.พล.ร.๓
เสธ.ขส.ทบ.
ผบ.ร.๒ รอ.
รอง ผบ.ร.๑๓
เสธ.ร.๒๕
ปษ.พิเ ศษ ทร.
หน.ฝสธ.ประจา ผบ.ทร.
รอง จก.ขส.ทร.
ปษ.พิเ ศษ ทอ.
รอง จก.ยก.ทอ.
ผอ.สนผ.ขว.ทอ.
รอง ผบช.น.
ผบก.สส.ภ.๓
รอง ผบก.ทล.

หน้า ๒๐ ใน ๓๐ หน้า
หมายเหตุ

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันพุธ ที่ พระที่น ั่งอัมพรสถาน
๒๑ มิ.ย.๖๐ รอว.ทหารบก

๑. พล.อ.วิทยา จินตนานุรัตน์
๒. พล.ต.เอกรัตน์ ช้างแก้ว
๓. พ.อ.ณรงค์ กลั่นวารี
๔. พ.อ.ศักดิ์วุฒิ วงศ์วานิช
๕. พ.อ.พนาเวศ จันทรังษี
รอว.ทหารเรือ
๖. พล.ร.ท.ชัชชัย โพธิพรรค
๗. น.อ.ชัยยุทธ์ คลังเงิน ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๘. พล.อ.ท.ศิริพงษ์ สุภาพร
๙. พล.อ.ต.ถาวร ศิริสัมพันธ์
๑๐. น.อ.อติรวิชช์ ไพจิตร์
นรว.
๑๑. พล.ต.ท.วราธร ตันศรีสกุล
๑๒. พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหารบก
๑๓. พล.อ.สิริศักดิ์ วรเจริญ
๑๔. พล.ท.พิเ ชฏฐ์ แย้มแก้ว
๑๕. พล.ท.วราห์ บุญญะสิทธิ์
๑๖. พล.ท.ธีร์ธวัช พลสวัสดิ์
๑๗. พล.ต.รังสรรค์ ยิ้มสู้
๑๘. พล.ต.อัครเดช บุญเทียม
๑๙. พล.ต.สิงหา สุทธิสมณ์
๒๐. พ.อ.ธัฐธร ศรศาสตร์ปรีชา
๒๑. พ.อ.สรชัช สุทธิสนธิ์
๒๒. พ.อ.จิราวัฒน์ จุฬากุล
๒๓. พ.อ.จรัส ปัญญาดี
๒๔. พ.อ.เทอดศักดิ์ งามสนอง
๒๕. พ.อ.พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมพญา
๒๖. พ.อ.สุจินต์ ทรัพย์สิน
๒๗. พ.อ.ปัญญา ตั้งความเพียร
รอว.ทหารเรือ
๒๘. พล.ร.อ.พลเดช เจริญพูล
๒๙. พล.ร.ต.จงกล มีสวัสดิ์
๓๐. น.อ.มงคล ประยูรศุข ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๓๑. พล.อ.อ.ศิวเกียรติ์ ชเยมะ
๓๒. พล.อ.ต.สรกฤต มังสิงห์
๓๓. น.อ.เพิ่มยศ แก้วสว่าง
นรว.
๓๔. พล.ต.ต.ธนังค์ บุรานนท์
๓๕. พล.ต.ต.พลศักดิ์ บรรจงศิริ
๓๖. พล.ต.ต.องอาจ ชุณหะนันทน์

ตาแหน่ง

หน้า ๒๑ ใน ๓๐ หน้า
หมายเหตุ

หน.ฝสธ.ประจา รมว.กห.
เสธ.ทน.๑
รอง ผบ.มทบ.๒๑๐
รอง ผบ.มทบ.๑๓
ผบ.ม.๔ รอ.
ผบ.รร.นร.
ผบ.ร.ล.จักรีนฤเบศร หมวดเรือที่ ๑ กบฮ.กร.
ผทค.พิเ ศษ ทอ.
เสธ.คปอ.
ผบ.กรม นนอ.รอ.รร.นนก.
ผบช.สง.นรป.
ผบก.ภ.จว.อ่างทอง
ปธ.คปษ.ทบ.
ปษ.บก.ทท.
รอง เสธ.ทบ.
เสธ.นทพ.
ผทค.ทบ.
ผบ.มทบ.๒๓
ผชก.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๓๙
รอง ผบ.พล.ร.๖
รอง ผบ.พล.ร.๗
รอง ผบ.มทบ.๓๗
รอง ผบ.พล.ร.๔
เสธ.พล.ร.๙
รอง ผบ.ร.๗
รอง ผบ.ร.๑๒ รอ.
รอง ผบ.ทร.
ผบ.ฐท.สข.ทรภ.๒
รอง เสธ.นย.
รอง ปล.กห.
ผอ.สนภ.ทอ.
รอง ผบ.บน.๒๓
รอง ผบช.ก.
รอง จตร.
ผบก.สสน.บช.ตชด.

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันพฤหัสบดี พระที่น ั่งอัมพรสถาน
ที่ ๒๒ มิ.ย.๖๐ รอว.ทหารบก

๑. พล.อ.จิระพันธ์ มาลีแ ก้ว
๒. พล.ต.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์
๓. พ.อ.สัชฌาการ คุณยศยิ่ง
๔. พ.อ.เอกพันธ์ สุวรรณวิจิตร
๕. พ.อ.รวิศ รัชตะวรรณ
รอว.ทหารเรือ
๖. พล.ร.ท.ทินกร ตัณฑากาศ
๗. พล.ร.ต.อนุพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
รอว.ทหารอากาศ
๘. พล.อ.อ.ปรีชา ประดับมุข
๙. พล.อ.ต.นภาพล อาชวาคม
๑๐. น.อ.เอกศักดิ์ เทภาสิต
นรว.
๑๑. พล.ต.ต.สุรพล อยู่นุช
๑๒. พล.ต.ต.กรไชย คล้ายคลึง
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหารบก
๑๓. พล.อ.สรศักดิ์ ขาวกระจ่าง
๑๔. พล.อ.ธนดล สุรารักษ์
๑๕. พล.ท.ณภัทร สุขจิตต์
๑๖. พล.ท.ชูชาติ บัวขาว
๑๗. พล.ต.เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์
๑๘. พล.ต.สมศักดิ์ สมรักษ์
๑๙. พล.ต.ดนัย เถาว์ห ิรัญ
๒๐. พ.อ.อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล
๒๑. พ.อ.สมชาย ครรภาฉาย
๒๒. พ.อ.พูลศักดิ์ สมบูรณ์
๒๓. พ.อ.อานาจ ศรีมาก
๒๔. พ.อ.ธนศักดิ์ มิตรภานนท์
๒๕. พ.อ.สืบสกุล บัวระวงศ์
๒๖. พ.อ.สมบัติ ธัญญะวัน
๒๗. พ.อ.เฉลิมพร ขาเขียว
รอว.ทหารเรือ
๒๘. พล.ร.อ.พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย
๒๙. พล.ร.ต.ทรงวุฒิ บุญอินทร์
๓๐. พล.ร.ต.ชุมศักดิ์ นาควิจิตร
รอว.ทหารอากาศ
๓๑. พล.อ.อ.ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์
๓๒. พล.อ.ท.สิทธิพร เกสจินดา
๓๓. น.อ.สมควร รักดี
นรว.
๓๔. พล.ต.ต.อนุรักษ์ แตงเกษม
๓๕. พล.ต.ต.วีระ จิระวีระ
๓๖. พ.ต.อ.ณัฐพล โกมินทรชาติ

ตาแหน่ง

หน้า ๒๒ ใน ๓๐ หน้า
หมายเหตุ

ผทค.พิเ ศษ สป.
ผบ.พล.ช.
รอง ผบ.มทบ.๓๗
รอง ผบ.บชร.๔
นายทหารปฏิบัติการประจา มทบ.๑๑
ผทค.พิเ ศษ ทร.
ผบ.กบฮ.กร.
ผทค.พิเ ศษ ทอ.
ผอ.สพร.ทอ.
ผบ.ดย.ทอ.อย.
รอง ผบช.ก.
ผบก.ปคม.
จร.ทั่วไป
ปษ.พิเ ศษ ทบ.
ผทค.พิเ ศษ สป.
จก.ยก.ทบ.
ผชก.สป.
รอง จก.กร.ทบ.
รอง ผบ.ศรภ.
รอง ผบ.มทบ.๔๔
รอง ผบ.มทบ.๒๓
รอง ผบ.มทบ.๒๗
รอง ผบ.บชร.๓
รอง ผบ.มทบ.๒๒
รอง ผบ.มทบ.๓๓
เสธ.พล.ม.๒ รอ.
รอง ผบ.ร.๒๕
ผทค.พิเ ศษ ทร.
จก.สบ.ทร.
จก.กง.ทร.
รอง เสธ.ทหาร
ผบ.รร.นนก.
รอง เสธ.อย.
รอง ผบช.ภ.๑
ผบก.อก.รพ.ตร.
ผกก.ฝอ.จว.สุโ ขทัย

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันศุกร์ ที่ พระที่น ั่งอัมพรสถาน
๒๓ มิ.ย.๖๐ รอว.ทหารบก

๑. พล.ท.ธิวา เพ็ญเขตกรณ์
๒. พล.ท.ชัชชัย ภัทรนาวิก
๓. พล.ต.ธนาอัศม์ จงใจรักษ์โ กเศส
๔. พ.อ.อุกฤษฏ์ นุตคาแหง
๕. พ.อ.ณัฎฐ์ ศรีอินทร์
รอว.ทหารเรือ
๖. พล.ร.อ.สุธีพงศ์ แก้วทับ
๗. พล.ร.ท.พร้อมสรรพ วุฑฒกนก
๘. พล.ร.ต.เกรียงไกร อนันตศานต์
รอว.ทหารอากาศ
๙. พล.อ.อ.อนันตศักดิ์ อะดุงเดชจรูญ
๑๐. พล.อ.ต.นฤพล จักรกลม
นรว.
๑๑. พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย
๑๒. พล.ต.ต.ชยุต รัตนอุบล
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหารบก
๑๓. พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ
๑๔. พล.อ.ปิยะ ครุธเวโช
๑๕. พล.ท.พิจิตร แก้วลี
๑๖. พล.ท.ชาติชาย ขันสุวรรณ
๑๗. พล.ต.มณฑล ปราการสมุทร
๑๘. พล.ต.เมธี พยอมหอม
๑๙. พล.ต.ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น
๒๐. พ.อ.ไตรรัตน์ ไชยนุรักษ์
๒๑. พ.อ.ประเสริฐ ขวัญชัย
๒๒. พ.อ.ปริทัศน์ ตรีกาลนนท์
๒๓. พ.อ.สุรพงษ์ ปาละวัธนะกุล
๒๔. พ.อ.นันทยศ บูชา
๒๕. พ.อ.ประยุกต์ อุ่นอบ
๒๖. พ.อ.สาธิต เกิดโภค
๒๗. พ.อ.ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร
รอว.ทหารเรือ
๒๘. พล.ร.อ.รังสฤษฏ์ สัตยานุกูล
๒๙. พล.ร.ต.วิทยา ละออจันทร์
๓๐. น.อ.กลิน ยังรอต ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๓๑. พล.อ.อ.สุทัศน์ แสงเดชะ
๓๒. พล.อ.ต.คุณทร มณีเ ขียว
๓๓. พล.อ.ต.ไกรสร จันทร์เ รือง
นรว.
๓๔. พล.ต.ท.ดารงศักดิ์ กิตติประภัสร์
๓๕. พล.ต.ต.ชาติชาย แตงเอี่ยม
๓๖. พล.ต.ต.อภิชิต เทียนเพิ่มพูล

ตาแหน่ง

หน้า ๒๓ ใน ๓๐ หน้า
หมายเหตุ

จก.ขว.ทหาร
ผบ.ศตก.
ผทค.ทบ.
รอง ผบ.พล.ร.๔
เสธ.มทบ.๒๕
ผทค.พิเ ศษ ทร.
รอง ผบ.กร.
รอง จก.ยก.ทร.
ผทค.พิเ ศษ ทอ.
จก.สบ.ทอ.
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
รอง ผบช.ก.
ผอ.สนผ.กห.
ปษ.พิเ ศษ สป.
ปช.ทหาร
ผทค.พิเ ศษ ทบ.
รอง จก.สส.
ผทค.ทบ.
ผบ.มทบ.๓๙
รอง เสธ.ทภ.๔
รอง ผบ.มทบ.๔๕
ผอ.กอง ขว.ทบ.
รอง ผบ.บชร.๑
รอง ผบ.กรม นนร.รอ.รร.จปร.
รอง ผบ.มทบ.๑๕
รอง ผบ.มทบ.๒๕
รอง ผบ.ร.๗
ผทค.พิเ ศษ ทร.
ผอ.อรม.อร.
ฝสธ.ประจา กพ.ทร.
ผทค.พิเ ศษ ทอ.
เสธ.ยศ.ทอ.
รอง ปช.ทหาร
ผบช.สทส.
รอง ผบช.ภ.๓
ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันเสาร์ ที่ พระที่น ั่งอัมพรสถาน
๒๔ มิ.ย.๖๐ รอว.ทหารบก

๑. พล.อ.สมชาย ยังพิทักษ์
๒. พล.ต.กฤษดา สาริกา
๓. พล.ต.เจริญชัย หินเธาว์
๔. พ.อ.กัณฑ์ชัย ประจวบอารีย์
๕. พ.อ.ชาตรี สงวนธรรม
รอว.ทหารเรือ
๖. พล.ร.ท.วิโ รจน์ ธันวรักษ์กิจ
๗. พล.ร.ท.นพดล เรืองสมัย
๘. พล.ร.ท.สุรวิทย์ อาษานอก
รอว.ทหารอากาศ
๙. พล.อ.อ.ฌเณศ ชลิตภิรัติ
๑๐. พล.อ.ต.ทรงพล แจ้งสี
นรว.
๑๑. พล.ต.ท.กิตติพงษ์ เงามุข
๑๒. พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหารบก
๑๓. พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท
๑๔. พล.ท.กนิษฐ์ ชาญปรีชญา
๑๕. พล.ท.สนธิ นวกุล
๑๖. พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ
๑๗. พล.ต.ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง
๑๘. พล.ต.พีระ ฉิมปรี
๑๙. พล.ต.ชูชาติ สุกใส
๒๐. พล.ต.เภา โพธิ์เ งิน
๒๑. พ.อ.ชาญพงษ์ ทองสุกแก้ว
๒๒. พ.อ.ไกรเวทย์ พูลอาไภย์
๒๓. พ.อ.นิติวัฒน์ พงษ์ศรี
๒๔. พ.อ.จรูญ จตุรงค์
๒๕. พ.อ.ชาลี ไกรอาบ
๒๖. พ.อ.ฐิติพงษ์ อินวะษา
๒๗. พ.อ.ศตวรรษ อินทร์กง
รอว.ทหารเรือ
๒๘. พล.ร.ท.ทิวา ดาราเมือง
๒๙. พล.ร.ต.มนัสวี บูรณพงศ์
๓๐. น.อ.เฉลิมชัย สวนแก้ว ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๓๑. พล.อ.อ.ปัทม สุทธิสรโยธิน
๓๒. พล.อ.ท.พงษ์ศักดิ์ เกื้ออรุณ
๓๓. พล.อ.ต.นภาเดช ธูปะเตมีย์
นรว.
๓๔. พล.ต.ต.ธิติ แสงสว่าง
๓๕. พล.ต.ต.ทีป ราญสระน้อย
๓๖. พล.ต.ต.ธนยินทร์ เทพรักษา

ตาแหน่ง

ผทค.พิเ ศษ ทบ.
จก.ดย.ทบ.
ผบ.พล.ร.๒ รอ.
รอง ผบ.พล.ร.9
รอง ผบ.ม.๒
จก.สสท.ทร.
ผทค.พิเ ศษ ทร.
ผทค.พิเ ศษ ทร.
ผทค.พิเ ศษ ทอ.
ผบ.ศฮพ.
ผบช.สพฐ.ตร.
ผบก.ภ.จว.ลาปาง
ผบ.ทบ.
รอง เสธ.ทบ.
ผทค.พิเ ศษ บก.ทท.
ผบ.พล.ป.
ผบ.พล.ร.๑๑
รอง จก.ยก.ทบ.
จก.กง.ทบ.
ผทค.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๒๘
รอง ผบ.ศป.
รอง ผบ.มทบ.๒๔
รอง ผบ.ร.15
เสธ.มทบ.๑๒
รอง ผบ.ร.๒๕
รอง ผอ.กยก.ทน.๑
จก.กบ.ทหาร
เสธ.ฐท.สส.
ผอ.กทวศซส.สพ.ทร.
ผทค.พิเ ศษ ทอ.
รอง จก.สพ.ทอ.
ผช.หน.ฝสธ.ประจา ผบ.ทอ.
รอง ผบช.ส.
ผบก.สส.ศชต.
ผบก.ภ.จว.เชียงราย

หน้า ๒๔ ใน ๓๐ หน้า
หมายเหตุ

วัน เดือน ปี
วันอาทิตย์ ที่
๒๕ มิ.ย.๖๐

ยศ – นาม

พระที่น ั่งอัมพรสถาน
รอว.ทหารบก
๑. พล.อ.สุทัศน์ จารุมณี
๒. พล.ต.อิทธิพล สุวรรณรัฐ
๓. พ.อ.มโนช จันทร์คีรี
๔. พ.อ.ชัยยา จุ้ยเจริญ
๕. พ.อ.กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ
รอว.ทห ารเรือ
๖. พล.ร.ท.ไตรสิทธิ์ พันธุ์สิทธิ์
๗. พล.ร.ต.วรรณ์ลบ ทับทิม
รอว.ทห ารอากาศ
๘. พล.อ.อ.ยรรยง คุณโฑถม
๙. พล.อ.ต.อดินันท์ จารยะพันธุ์
๑๐. น.อ.อรรถพล ปานมงคล
นรว.
๑๑. พล.ต.ต.นิรันดร เหลื่อมศรี
๑๒. พ.ต.อ.สาเริง สวนทอง

พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหารบก
๑๓. พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
๑๔. พล.อ.ธวัชชัย บุญศรี
๑๕. พล.อ.สุรินทร์ กลิ่นชะเอม
๑๖. พล.ท.ปริญญา ขุนนาศรี
๑๗. พล.ท.สุรใจ จิตต์แ จ้ง
๑๘. พล.ต.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ
๑๙. พล.ต.บุญชู กลิ่นสาคร
๒๐. พล.ต.ดารงค์ ตัณฑะผลิน
๒๑. พล.ต.สุรเดช ประเคนรี
๒๒. พ.อ.วินัย เจริญศิลป์
๒๓. พ.อ.นรินทร์ ชุ่มกมล
๒๔. พ.อ.พิทักษ์ จันทร์เ ขียว
๒๕. พ.อ.พิจิตร บุญญสุวรรณ
๒๖. พ.อ.นรภัทร กังวาลไกล
๒๗. พ.อ.กิตติ ประพิตรไพศาล
รอว.ทห ารเรือ
๒๘. พล.ร.อ.ไพโรจน์ อุ่นใจ
๒๙. พล.ร.ท.สานนท์ ผะเอม
๓๐. พล.ร.ต.เทอดศักดิ์ แท้เ ที่ยง
รอว.ทห ารอากาศ
๓๑. พล.อ.อ.ยรรยง คันธสร
๓๒. พล.อ.ท.มกราชัย บูช าชาติ
๓๓. น.อ.ทัศนะ มานิตย์
นรว.
๓๔. พล.ต.ต.กฤษณะ ทรัพย์เ ดช
๓๕. พล.ต.ต.ดุสิต สมศักดิ์
๓๖. พล.ต.ต.สุคุณ พรห มายน

ตาแหน่ง

ผทค.พิเ ศษ สป.
ผบ.มทบ.13
รอง ผบ.มทบ.41
รอง ผบ.มทบ.18
เสธ.มทบ.32
รอง เสธ.ทร.
ผอ.ศซส.สพ.ทร.
ผทค.พิเ ศษ ทอ.
ผทค.ทอ.
รอง ผบ.บน.๕๖
ผบก.ศทก.
รอง ผบก.น.๒

ผบ.ทสส.
ผอ.ศปร.
ปษ.พิเ ศษ สป.
จก.ยก.ทหาร
ผบ.นปอ.
รอง มทน.2
ผทค.ทบ.
รอง จก.ขว.ทหาร
ผบ.บชร.1
รอง ผบ.มทบ.27
ผบ.ศปภอ.ทบ.3
รอง ผบ.มทบ.24
รอง ผบ.ช.21
รอง ผบ.ร.111
ผบ.ร.12 พัน.3 รอ.
ผทค.พิเ ศษ ทร.
ผทค.พิเ ศษ ทร.
ผทค.ทร.
ปษ.สปท.
ผทค.พิเ ศษ ทอ.
ฝสธ.รอง เสธ.ทห าร
รอง ผบช.ภ.๗
ผบก.ผอ.สยศ.ตร.
ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี

หน้า ๒๕ ใน ๓๐ หน้า
หมายเหตุ

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันจันทร์ ที่ พระที่น ั่งอัมพรสถาน
๒๖ มิ.ย.๖๐ รอว.ทหารบก

๑. พล.อ.หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ
๒. พล.ต.สุนัย ประภูชะเนย์
๓. พ.อ.จุมพล จุมพลภักดี
๔. พ.อ.ธีระ ผดุงสุนทร
๕. พ.อ.พิพัฒน์ ศรีทองพิมพ์
รอว.ทห ารเรือ
๖. พล.ร.อ.สายัณห ์ ประสงค์สาเร็จ
๗. พล.ร.ท.เผดิม เนินฉาย
รอว.ทห ารอากาศ
๘. พล.อ.ท.ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล
๙. พล.อ.ต.จิระศักดิ์ เรืองจวง
๑๐. น.อ.ยุทธนา สุรเชษฐพงษ์
นรว.
๑๑. พล.ต.ท.ฐิติราช ห นองห ารพิทักษ์
๑๒. พล.ต.ต.อภิช าต เพชรประสิทธิ์

พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหารบก
๑๓. พล.อ.ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า
๑๔. พล.ท.คธายุทธ์ เสาวคนธ์
๑๕. พล.ท.สิงห์ทอง หมีทอง
๑๖. พล.ต.มนตรี ช้างพลายแก้ว
๑๗. พล.ต.ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์
๑๘. พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์
๑๙. พล.ต.อรรถ สิงหัษฐิต
๒๐. พล.ต.วิชัย ชูเ ชิด
๒๑. พ.อ.ยุทธพล ประทีปอุษานนท์
๒๒. พ.อ.ศาสตรา ศรีเ พ็ญ
๒๓. พ.อ.คณเดช พงศบางโพธิ์
๒๔. พ.อ.สมดุลย์ เอี่ยมเอก
๒๕. พ.อ.โสภณ นันทสุวรรณ
๒๖. พ.อ.บรรยง ทองน่วม
๒๗. พ.อ.สิษฐเศรษฐ์ หิรัณญพงศ์
รอว.ทห ารเรือ
๒๘. พล.ร.อ.อธินาถ ปะจายะกฤตย์
๒๙.. พล.ร.ท.พัช ระ พุ่มพิเ ฎฐ์
๓๐. น.อ.อภิช ัย สมพลกรัง ร.น.
รอว.ทห ารอากาศ
๓๑. พล.อ.ท.วีรพงษ์ นิลจินดา
๓๒. พล.อ.ต.ภูมิใจ ชัยพันธุ์
๓๓. น.อ.อภิรัตน์ รังสิมาการ
นรว.
๓๔. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา
๓๕. พล.ต.ต.ศุภกิจ ศรีจันทรนนท์
๓๖. พล.ต.ต.อภิช าต บุญศรีโ รจน์

ตาแหน่ง

ผบ.นทพ.
รอง ผบ.นสศ.
รอง ผบ.พล.ม.3
เสธ.มทบ.33
รอง ผบ.ร.17
รอง เสธ.ทห าร
ผทค.พิเ ศษ ทร.
รอง เสธ.ทอ.
ผอ.ศกอ.
ผบ.กรม สห .ทอ.สน.ผบ.ดม.
ผบช.ก.
รอง ผบช.ส.

ปษ.พิเ ศษ ทบ.
จก.กพ.ทบ.
ผทค.พิเ ศษ ทบ.
ฝสธ.ประจาผู้บังคับบัญชา ฯ
ผบ.มทบ.27
ผบ.บชร.3
ผบ.มทบ.210
ผอ.สนข.ขว.ทบ.
ฝสธ.ประจาผู้บังคับบัญชา
เสธ.พล.ร.11
รอง ผบ.มทบ.34
รอง ผบ.มทบ.46
เสธ.พล.ร.4
ผบ.ร.9
รอง ผบ.ช.11
ผทค.พิเ ศษ ทร.
รอง เสธ.ทร.
รอง ผอ.สกค.ยก.ทร.
จก.กพ.ทห าร
เสธ.อย.
รอง ผอ.กปส.สกป.กร.ทอ.
ผบ.ตร.
รอง ผบช.ปส.
ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี

หน้า ๒๖ ใน ๓๐ หน้า
หมายเหตุ

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันอังคาร ที่ พระที่น ั่งอัมพรสถาน
๒๗ มิ.ย.๖๐ รอว.ทหารบก

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

พล.อ.สีห นาท วงศาโรจน์
พล.ต.ณัฐวัฒน์ อัคนิบุตร
พ.อ.วิรัฏฐ์ วงษ์จันทร์
พ.อ.เกรียงชัย อนันตศานต์
พ.อ.เสกสรรค์ พรหมศักดิ์

รอว.ทห ารเรือ
๖. พล.ร.อ.ฐานันดร์ เข็มเพ็ช ร
๗. พล.ร.ท.คณิน ชุมวรฐายี
๘. พล.ร.ต.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์
รอว.ทห ารอากาศ
๙. พล.อ.ท.คเชนทร์ โสมะนันทน์
๑๐. พล.อ.ต.อภิรุม จันทรกุลากาศ
นรว.
๑๑. พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิช ชารยะ
๑๒. พล.ต.ท.ธเนตร์ พิณเมืองงาม

พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหารบก
๑๓. พล.อ.บัญชา ทองวิลัย
๑๔. พล.ท.วสันต์ รัญเสวะ
๑๕. พล.ท.ธีร์ณฉัฏฐ์ จินดาเงิน
๑๖. พล.ท.อุทัย ชัยชนะ
๑๗. พล.ต.พิบูลย์ มณีโ ชติ
๑๘. พล.ต.สุวิทย์ มหาศักดิ์สุนทร
๑๙. พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ
๒๐. พ.อ.วิชิตชัยพ์ วงค์สังข์
๒๑. พ.อ.ธิรา แดหวา
๒๒. พ.อ.ธวัชชัย พัดทอง
๒๓. พ.อ.ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์
๒๔. พ.อ.สมหมาย บุษบา
๒๕. พ.อ.ชลิต บรรจงปรุ
๒๖. พ.อ.ธีรพล ศรีเ กษม
๒๗. พ.อ.ยุทธนาม เพชรม่วง
รอว.ทห ารเรือ
๒๘. พล.ร.ท.ประจวบ อ่อนตามธรรม
๒๙. พล.ร.ต.เชาว์ น้อยภารา
๓๐. น.อ.วีระชาติ ชั้นประเสริฐ ร.น.
รอว.ทห ารอากาศ
๓๑. พล.อ.อ.เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว
๓๒. พล.อ.ท.ปรเมศร์ เกษโกวิท
๓๓. พล.อ.ต.เสนาะ พรรณพิกุล
นรว.
๓๔. พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข
๓๕. พล.ต.ต.เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย
๓๖. พล.ต.ต.กริช กิติลือ

ตาแหน่ง

ปษ.พิเ ศษ บก.ทท.
ผทค.ทบ.
รอง เสธ.ทน.1
รอง ผบ.มทบ.310
รอง ผบ.ร.12 รอ.
ผทค.พิเ ศษ ทร.
จก.พร.
รอง ผบ.รร.นร.
ผทค.พิเ ศษ ทอ.
รอง จก.ชอ.
ที่ปรึกษา (สบ ๑๐)
ผู้ช ่วย ผบ.ตร.

ผทค.พิเ ศษ ทบ.
ผทค.พิเ ศษ สป.
ผทค.พิเ ศษ ทบ.
ผทค.พิเ ศษ ทบ.
รอง ผบ.นสศ.
ผทค.ทบ.
ผบ.มทบ.34
รอง ผบ.มทบ.38
รอง ผบ.พล.ร.5
รอง จก.ขส.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.12
เสธ.มทบ.28
ผบ.ป.6
เสธ.พล.ช.
รอง ผบ.ร.5
ผทค.พิเ ศษ ทร.
รอง จก.พธ.ทร.
นายทห ารปฏิบัติการประจา กพ.ทร.
ปธ.คปษ.ทอ.
รอง ผบ.คปอ.
จก.กง.ทอ.
ผบช.ส.
รอง ผบช.ภ.๙
ผบก.ประจา สง.ผบ.ตร.

หน้า ๒๗ ใน ๓๐ หน้า
หมายเหตุ

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันพุธ ที่ พระที่น ั่งอัมพรสถาน
๒๘ มิ.ย.๖๐ รอว.ทหารบก

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

พล.ท.อนุชิต อินทรทัต
พล.ท.นเรนทร์ สิริภูบาล
พล.ต.นุชิต ศรีบุญส่ง
พ.อ.กุศล อุปลานนท์
พ.อ.วรเทพ บุญญะ

รอว.ทห ารเรือ
๖. พล.ร.อ.ปิติ วัลยะเพ็ช ร์
๗. พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเห มาะ
๘. น.อ.อมรศักดิ์ ปัทมปราณี ร.น.
รอว.ทห ารอากาศ
๙. พล.อ.ท.ชนิด สุขวรรณ์
๑๐. พล.อ.ต.ดารงค์ ภาณุทัต
นรว.
๑๑. พล.ต.ต.ธีรพล คุปตานนท์
๑๒. พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร

พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหารบก
๑๓. พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี
๑๔. พล.ท.อุดมวิทย์ อโนวัลย์
๑๕. พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์
๑๖. พล.ต.สมศักดิ์ ทรัพย์อนันต์
๑๗. พล.ต.วิทยา วรรคาวิสันต์
๑๘. พล.ต.เกษมสุข ตาคา
๑๙. พล.ต.ณัฏฐ์ เทียนทองดี
๒๐. พ.อ.เชษฐา ตรงดี
๒๑. พ.อ.มณฑล บุญไทย
๒๒. พ.อ.ปรีชา จึงมั่นคง
๒๓. พ.อ.นิธิศ เปลี่ยนปาน
๒๔. พ.อ.ปราโมทย์ พรหมอินทร์
๒๕. พ.อ.ชยาทิต ทองสว่าง
๒๖. พ.อ.ชาติชาย น้าวแสง
๒๗. พ.อ.มีชัย นิลศาสตร์
รอว.ทห ารเรือ
๒๘. พล.ร.ท.มิ่ง อิ่มวิทยา
๒๙. พล.ร.ท.สิริบุญ สุคนธมาน
๓๐. พล.ร.ต.นพดล ปัญญาโฉม
รอว.ทห ารอากาศ
๓๑. พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง
๓๒. พล.อ.ท.สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร
๓๓. พล.อ.ต.สุรชัย อานวยสิน
นรว.
๓๔. พล.ต.ท.ประสิทธิ์ ทาดี
๓๕. พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ ฉันทวรลักษณ์
๓๖. พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก

ตาแหน่ง

หน้า ๒๘ ใน ๓๐ หน้า
หมายเหตุ

จก.กง.กห.
เสธ.สปท.
ผอ.สนย.สนผ.กห.
รอง จก.ขส.ทบ.
ผบ.ร.17
ผทค.พิเ ศษ ทร.
จก.อศ.
ผบ.ร.ล.กระบุรี ห มวดเรือที่ ๒ กฟก.๒ กร.
ผทค.พิเ ศษ ทอ.
ผช.ห น.ฝสธ.รอง ผบ.ทสส.
รอง ผบช.ภ.๘
ผบก.รน.

รอง เสธ.ทหาร
ผทค.พิเ ศษ ทบ.
ผบ.มทบ.12
จก.ขส.ทบ.
ผบ.มทบ.38
ผบ.มทบ.33
ผทค.ทบ.
รอง ผบ.ศสพ.
รอง ผบ.ศป.
รอง ผบ.มทบ.26
รอง ผบ.มทบ.11
ผบ.ป.5
รอง ผบ.พล.ม.3
รอง ผบ.มทบ.19
รอง ผบ.ม.3
จก.อร.
ผทค.พิเ ศษ ทร.
รอง ผบ.นย.
ผบ.ทอ.
ผทค.พิเ ศษ ทอ.
ผอ.สนผ.ขว.ทอ.
จตร.
รอง ผบช.ภ.๖
ผบก.จร.

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันพฤหัสบดี ที่ พระที่น ั่งอัมพรสถาน
๒๙ มิ.ย.๖๐ รอว.ทหารบก

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

พล.อ.วิษณุศักดิ์ กลั่นเสนาะ
พล.ต.สมพงษ์ แจ้งจารัส
พล.ต.หทัยเทพ กีรติอังกูร
พ.อ.ทรงพล สาดเสาเงิน
พ.อ.วรเดช เดชรักษา

รอว.ทห ารเรือ
๖. พล.ร.อ.เอกศักดิ์ ทุกข์สูญ
๗. พล.ร.ท.ไชยณรงค์ ขาววิเ ศษ
๘. น.อ.ณัฎฐพล เดี่ยววานิช ร.น.
รอว.ทห ารอากาศ
๙. พล.อ.ท.สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง
๑๐. พล.อ.ต.ต่อพล ออเขาย้อย
นรว.
๑๑. พล.ต.ต.มนตรี ยิ้มแย้ม
๑๒. พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง

พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหารบก.
๑๓. พล.ท.อนุศักดิ์ เผ่านาค
๑๔. พล.ท.ชัยพฤกษ์ อัยยะภาคย์
๑๕. พล.ท.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม
๑๖. พล.ต.กิตติศักดิ์ แม้นเหมือน
๑๗. พล.ต.ศรีศักดิ์ พูนประสิทธิ์
๑๘. พล.ต.ทวีศักดิ์ วินิจสร
๑๙. พล.ต.การุณ โพธิ์วิเ ชียร
๒๐. พล.ต.นพพร ดุลยา
๒๑. พ.อ.ศราวุธ วังธะพันธ์
๒๒. พ.อ.ยุทธพงศ์ คงนิล
๒๓. พ.อ.กิตติพงศ์ ชื่นใจชน
๒๔. พ.อ.ทะเบียน เมืองพระฝาง
๒๕. พ.อ.สันติ สุขป้อม
๒๖. พ.อ.ปิยวัฒน์ สุประการ
๒๗. พ.อ.ฉกาจพงษ์ หงส์ทอง
รอว.ทห ารเรือ
๒๘. พล.ร.ท.ธานินทร์ ลิขิตวงศ์
๒๙. พล.ร.ต.พงศกร กุวานนท์
๓๐. พล.ร.ต.โฆสิต เจียมศุภกิตต์
รอว.ทห ารอากาศ
๓๑. พล.อ.ท.ณรงค์ มุขพรห ม
๓๒. พล.อ.ต.ทวีศักดิ์ ขันติรัตน์
๓๓. น.อ.ประสิทธิ์ บุญยืน
นรว.
๓๔. พล.ต.ท.เดชา บุตรน้าเพชร
๓๕. พล.ต.ต.พรชัย ไทยแท้
๓๖. พล.ต.ต.วันชัย สุวรรณศิริเ ขต

ตาแหน่ง

ปษ.พิเ ศษ สป.
รอง มทภ.3
ผบ.มทบ.19
รอง ผบ.พล.1 รอ.
ผบ.ร.5
ผทค.พิเ ศษ สป.
ห น.ฝสธ.ประจา รอง ผบ.ทสส.
เสธ.กยพ.กร.
จก.กพ.ทอ.
ผอ.สธน.ทอ.
รอง ผบช.น.
ผบก.สท.

จร.ทหาร
จก.กร.ทหาร
ผบ.ศรภ.
ผบ.มทบ.32
รอง มทน.1
ผบ.มทบ.35
ผทค.ทบ.
เสธ.นปอ.
รอง จก.ยย.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.14
ผบ.ร.14
ผบ.ร.153
เสธ.พล.ร.7
เสธ.พล.ม.3
รอง ผบ.ม.6
จก.สพ.ทร.
ห น.ฝสธ.ประจา ผช.ผบ.ทร.
ผบ.กฟก.๑ กร.
ผทค.พิเ ศษ ทอ.
ผอ.สวบ.ทอ.
นายทห ารปฏิบัติการประจา สร.
ผู้ช ่วย ผบ.ตร.
รอง ผบช.น.
ผบก.อก.ภ.๖

หน้า ๒๙ ใน ๓๐ หน้า
หมายเหตุ

วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันศุกร์ ที่ พระที่น ั่งอัมพรสถาน
๓๐ มิ.ย.๖๐ รอว.ทหารบก

๑.
๒
๓.
๔.
๕.

พล.อ.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
พล.ท.กฤษฎิ์ ยิ้มสู้
พล.ต.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข
พ.อ.อานุภาพ ศิริมณฑล
พ.อ.อุดม แก้วมหา

รอว.ทห ารเรือ
๖. พล.ร.อ.อดิเ รก ชมภูนุช
๗. พล.ร.ท.เกรียงเดช รัตนปัญญากุล
๘. น.อ.เชาวลิต จาดฤทธิ์ ร.น.
รอว.ทห ารอากาศ
๙. พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษ ยะศริน
๑๐. น.อ.ธนพงศ์ พลกนิษ ฐ
นรว.
๑๑. พล.ต.ท.มนู เมฆห มอก
๑๒. พล.ต.ต.ปรีช า เจริญสห ายานนท์

พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทบ.
๑๓. พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร
๑๔. พล.ท.นเรศรักษ์ ฐิตะฐาน
๑๕. พล.ท.คุณวุฒิ หมอแก้ว
๑๖. พล.ท.ประวิตร ฉายะบุตร
๑๗. พล.ต.จิรวัฒน์ พันธ์สวัสดิ์
๑๘. พล.ต.พิรัติ บรรจงเขียน
๑๙. พล.ต.สมพจน์ สังข์ดา
๒๐. พ.อ.นพดล พรหมแพทย์
๒๑. พ.อ.กล้าณรงค์ ไพรีพ่ายฤทธิเ ดช
๒๒. พ.อ.สวราชย์ แสงผล
๒๓. พ.อ.ธารา เจนตลอด
๒๔. พ.อ.โฆสิตพงษ์ นิลเอก
๒๕. พ.อ.สราวุธ ไชยสิทธิ์
๒๖. พ.อ.กิตติ สมสนั่น
๒๗. พ.อ.นันทวัฒน์ ทัศนงาม
รอว.ทห ารเรือ
๒๘. พล.ร.ท.ปกรณ์ วานิช
๒๙. พล.ร.ต.เดชดล ภู่สาระ
๓๐. น.อ.นาคินทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ร.น.
ทห ารอากาศ
๓๑. พล.อ.อ.วันชัย นุช เกษม
๓๒. พล.อ.ท.มานัต วงษ์วาทย์
๓๓. น.อ.ทศพร เสถียรวารี
นรว.
๓๔. พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์
๓๕. พล.ต.ต.สุธีร์ เนรกัณฐี
๓๖. พล.ต.ต.ธีรพล จินดาห ลวง

หน้า ๓๐ ใน ๓๐ หน้า
ตาแหน่ง
หมายเหตุ

ผทค.พิเ ศษ ทบ.
จก.ผท.ทหาร
รอง มทภ.3
ฝสธ.ประจาผู้บังคับบัญชา
รอง ผบ.ม.1 รอ.
ผทค.พิเ ศษ ทร.
ผทค.พิเ ศษ ทร.
นายทห ารปฏิบัติการประจา กพ.ทร.
ผช.ผบ.ทอ.
ห ก.กสมส.สก.ทอ.
ผู้ช ่วย ผบ.ตร.
รอง ผบช.น.

รอง ผบ.ทบ.
จก.ทสอ.กห.
มทน.4
ผทค.พิเ ศษ ทบ.
ผทค.ทบ.
เสธ.สส.
ผทค.ทบ.
รอง ผบ.พล.ป.
รอง ผอ.สกศ.ยศ.ทบ.
ผบ.ร.8
เสธ.มทบ.17
ผบ.ร.13
ผบ.ร.29
ผบ.ส.1
รอง ผบ.รร.การบิน ทบ.
จก.ยก.ทร.
รอง ผบ.ทรภ.๑
รอง ผบ.กยพ.กร.
ผทค.พิเ ศษ ทอ.
จก.ยก.ทอ.
ผอ.กวพ.พท.ศอพท.
ผบช.ศ.
รอง ผบช.น.
ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา

ตรวจถูกต้อง
พล.ร.ท
(คณีพล สงเจริญ)
นายทหารปฏิบัติการพิเ ศษ ฯ
พ.ค.๖๐

