คำสั่งกรมรำชองครักษ์
(เฉพำะ)
ที่ ๑๑๓ /๖๐
เรื่อง ให้รำชองครักษ์เวรและนำยตำรวจรำชสำนักเวรปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์
-------------------------ให้รำชองครักษ์เวรและนำยตำรวจรำชสำนักเวรปฏิบัติห น้ำที่เวรประจำพระองค์ ณ พระที่นั่ง
อัมพรสถำน, พระตำหนัก จิตรลดำรโหฐำน, พระที่นั่งดุสิตมหำปรำสำท และเรือนรับรองที่ประทับค่ำยมหำสุรสิงหนำท
ประจำเดือน ก.ค.๖๐ ตำมรำยชื่อแนบท้ำยคำสั่งนี้
ทั้งนี้ เวรประจำพระองค์ ณ พระที่นั่งอัมพรสถำน, พระตำหนัก จิตรลดำรโหฐำน ให้ไปรำยงำนตั ว
ณ อำคำร ๑/๔ กรมรำชองครักษ์ สวนจิ ตรลดำ ถ.รำชวิถี แขวงสวนจิ ตรลดำ เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ เวรประจำพระองค์
ณ พระที่นั่งดุสิตมหำปรำสำท ให้ไปรำยงำนตัว ณ อำคำรบริกำรวังหลัก ๔ อ พระที่นั่งอัมพรสถำน ถ.ศรีอยุธยำ
แขวงดุสิ ต เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ โดยรำยงำนตัวเวลำ ๑๒๐๐ ของวันปฏิบัติห น้ำที่ และปฏิบัติหน้ำที่ตั้งแต่เวลำ
๑๔๐๐ ถึงเวลำ ๑๔๐๐ ของวันรุ่งขึ้น และรำชองครักษ์เวร และนำยตำรวจรำชสำนักเวรปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำ
พระองค์ ณ เรือนรับรองที่ประทับค่ำยมหำสุรสิงหนำท ให้ผู้ปฏิบัติหน้ำที่เดินทำงไปพร้อม ณ เรือนรับรองที่ ประทับ
ค่ำยมหำสุรสิงหนำท อ.เมืองระยอง จว.ระยอง เวลำ ๑๒๓๐ ของวันปฏิบัติหน้ำที่ ถ้ำหำกผู้ใดไม่สำมำรถปฏิบัติ
หน้ ำที่เวรดังกล่ ำวได้ ให้ สป., บก.ทท., ทบ., ทร., ทอ. และ สำนักงำนตำรวจแห่ งชำติ ซึ่งเป็นหน่วยต้นสั งกัด
ของผู้นั้น จัดรำชองครักษ์เวรหรือนำยตำรวจรำชสำนักเวรผู้อื่นไปปฏิบัติหน้ำที่แทน
กำรแต่ ง กำย เครื่ อ งแบบปกติ ค อแบะและปกติ ข ำว กระบี่ ถุ ง มื อ หมวกทรงหม้ อ ตำล
ทั้งนี้ ให้รำชองครักษ์เวร และนำยตำรวจรำชสำนักเวรทุกนำย ติดป้ำยชื่อ (ตำมระเบียบของกระทรวงกลำโหม
และตำมระเบี ย บส ำนั ก งำนต ำรวจแห่ ง ชำติ ) ที่ กึ่ ง กลำงเหนื อ กระเป๋ ำ เสื้ อ ด้ ำ นขวำของเครื่ อ งแบบดั งกล่ ำ ว
และเวรประจ ำพระองค์ ณ เรื อ นรั บ รองที่ ป ระทั บ ค่ ำ ยมหำสุ ร สิ ง หนำท แต่ ง กำยเครื่ อ งแบบปกติ ค อแบะ
และเครื่องแบบปกติคอพับแขนยำว หมวกทรงหม้อตำล สวมปลอกแขนรำชองครักษ์ เข็มขัด มวก. กำรเดิน ทำงไป
ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ให้ แ ต่ ง เครื่ อ งแบบปกติ ค อพั บ แขนยำว (ทร.ให้ แ ต่ ง เครื่ อ งแบบคอพั บ แขนยำวอิ น ทรธนู แ ข็ ง
ทอ.ให้แต่งเครื่องแบบคอพับแขนยำวอินทรธนูอ่อน) หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงในเรื่องกำรแต่งกำย หรือเปลี่ยนแปลง
กำหนดวันปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์ สนง.ฝสธ.๙๐๔ จะแจ้งให้ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ทรำบโดยตรง หรือหำกท่ำนใด
มีข้อสงสัยในเรื่องกำรปฏิบัติหน้ำที่ ให้สอบถำมได้ที่หมำยเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๘๒๘
ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ ก.ค.๖๐
สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๐

พล.ร.อ. วีระศักดิ์ อ๊อกกังวำล
(วีระศักดิ์ อ๊อกกังวำล)
รำชองครักษ์ประจำพระองค์

บัญชีรายชื่อราชองครักษ์เวร และนายตารวจราชสานักเวร
ปฏิบัติหน้าที่เวรประจาพระองค์ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน และพระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันเสำร์ ที่ พระที่นั่งอัมพรสถาน
๑ ก.ค.๖๐ รอว.ทหำรบก
๑. พล.อ.ศุภฤกษ์ ไม้แก้ว
๒. พล.ท.พันลึก สุวรรณทัต
๓. พล.ต.ก่อเกียรติ พิทักษ์วงศ์
๔. พล.ต.ปรำโมทย์ สินสมบูรณ์
๕. พ.อ.มงคล ปำคำมำ
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.ท.พรชัย ปิ่นทอง
๗. น.อ.กิติพงษ์ เรืองเดช ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๘. พล.อ.อ.เชิดพงศ์ เอี่ยมสมุทร
๙. พล.อ.ท.สกันต์ สอนหลักทรัพย์
๑๐. พล.อ.ต.พงษ์ศักดิ์ เสมำชัย
นรว.
๑๑. พล.ต.ท.สันติ เพ็ญสูตร
๑๒. พ.ต.อ.ชยเดช บรรจงรักษ์
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหำรบก
๑๓. พล.อ.กิติกร ธรรมนิยำย
๑๔. พล.ท.สุรินทร์ แพโต
๑๕. พล.ท.พิศิษฐ์ เกษบุรมย์
๑๖. พล.ท.วิศิษฐ์ วิศิษฎ์โยธิน
๑๗. พล.ท.เกียรติศักดิ์ ลิลิตธรรม
๑๘. พล.ต.วิชัย ทัศนมณเฑียร
๑๙. พล.ต.สุภโชค ธวัชพีระชัย
๒๐. พล.ต.อุดมศักดิ์ บัวพรหมมำตร์
๒๑. พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์
๒๒. พล.ต.ชำญชัย เอมอ่อน
๒๓. พ.อ.อนิรุจน์ ปุกหุต
๒๔. พ.อ.เพชรพนม โพธิ์ชัย
รอว.ทหำรเรือ
๒๕. พล.ร.ท.พฤหัส รัชฎำ
๒๖. พล.ร.ต.สันติ เปำอินทร
๒๗. พล.ร.ต.สมำรมภ์ ชั้นสุวรรณ
๒๘. น.อ.ชัยวัฒน์ คุ้มทิม ร.น.
๒๙. น.อ.สรรเสริญ สำโดด ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๓๐. พล.อ.อ.อำพล อิ่มบัว
๓๑. พล.อ.ต.อลงกรณ์ วัณณรถ
๓๒. น.อ.อนุยุต รูปขจร
นรว.
๓๓. พล.ต.ท.ศำนิตย์ มหถำวร
๓๔. พล.ต.ต.คัชชำ ธำตุศำสตร์
๓๕. พล.ต.ต.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร
๓๖. พล.ต.ต.สุทิพย์ ผลิตกุศลธัช

ตำแหน่ง

หน้ำ ๑ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

บ2บ2บบ
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ สป.
รอง จร.ทหำร
ผช.จก.สม.
ผบ.ป.๒๑
ผบ.ทรภ.๒
รอง จก.กรง.ฐท.สส.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผอ.สนผ.กร.ทอ.
นรพ.
รอง ผบก.สปพ.
หน.ฝสธ.ประจำ ปล.กห.
ผทค.พิเศษ ทบ.
จก.ขว.ทบ.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
รอง ผอ.สงป.กห.
ผบ.มทบ.๔๕
รอง มทภ.๓
รอง ผบ.นสศ.
ผบ.พล.ร.๗
ผบ.มทบ.๒๘
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ ศบบ.
ผอ.กซบร.สสน.นทพ.
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง ผบ.รร.นร.
จก.กพช.อร.
ผบ.กรม ร.๑ พล.นย.
ผอ.กนย.สนผ.ยก.ทร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผอ.สบท.สปช.ทอ.
ผบ.ฝูง.๖๐๒ รอ.บน.๖
ผบช.น.
รอง ผบช.ศชต.
ผบก.ภ.จว.นครนำยก
ผบก.ภ.จว.เลย

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันอำทิตย์ ที่ พระที่นั่งอัมพรสถาน
๒ ก.ค.๖๐ รอว.ทหำรบก
๑. พล.อ.ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์
๒. พล.ท.ณรงค์ ไชยศรี
๓. พล.ต.เกื้อกูล อินนำจักร์
๔. พล.ต.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
๕. พ.อ.ธรำพงษ์ มะละคำ
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.ท.มนต์ชัย กำทอง
๗. พล.ร.ต.ภิญโญ โตเลี้ยง
รอว.ทหำรอำกำศ
๘. พล.อ.อ.สุทธิพงษ์ อินทรียงค์
๙. พล.อ.ท.อนุพงศ์ จันทร์ใย
๑๐. พล.อ.ต.สันติ ศรีเสริมโภค
นรว.
๑๑. พล.ต.อ.เดชำ ชวยบุญชุม
๑๒. พ.ต.อ.ชัยรพ จุณณวัตต์
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหำรบก
๑๓. พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
๑๔. พล.อ.ชัยชนะ นำคเกิด
๑๕. พล.ท.วีรชัย อินทุโศภน
๑๖. พล.ท.กันตภณ อัครำนุรักษ์
๑๗. พล.ท.ยอดพล เบี้ยวไข่มุข
๑๘. พล.ท.ปรีชำ สำยเพ็ชร
๑๙. พล.ต.ณรงค์ฤทธิ์ หอมอ่อน
๒๐. พล.ต.สุเมธ นิลมัย
๒๑. พล.ต.วัลลภ ฐิติกุล
๒๒. พล.ต.สิทธิพร มุสิกะสิน
๒๓. พล.ต.ฐิติ ติตถะสิริ
๒๔. พ.อ.อดุลย์ ยิ่งเจริญ
รอว.ทหำรเรือ
๒๕. พล.ร.ท.สุรศักดิ์ เมธยำภำ
๒๖. พล.ร.ต.ชนินทร์ ผดุงเกียรติ
๒๗. พล.ร.ต.เชษฐำ ใจเปี่ยม
๒๘. น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ร.น.
๒๙. น.อ.สมพงษ์ ศรอำกำศ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๓๐. พล.อ.ท.อนุตตร จิตตินันทน์
๓๑. พล.อ.ต.น้อย ภำคเพิ่ม
๓๒. น.อ.เพิ่มยศ แก้วสว่ำง
นรว.
๓๓. พล.ต.ท.ทวิชชำติ พละศักดิ์
๓๔. พล.ต.ท.นเรศ นันทโชติ
๓๕. พล.ต.ต.ธนำ ชูวงศ์
๓๖. พล.ต.ต.อภิชำติ สุริบุญญำ

ตำแหน่ง

หน้ำ ๒ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
รอง มทภ.๔
ผบ.พล.ม.๒ รอ.
รอง ผบ.มทบ.๑๑
ผทค.พิเศษ ทร.
ผบ.นสร.กร.
ผช.ผบ.ทอ.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
ที่ปรึกษำ (สบ ๑๐)
รอง ผบก.น.๔
ผบ.ทสส.
ปษ.พิเศษ บก.ทท.
ผบ.นรด.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
จก.กกส.กห.
รอง ปช.ทหำร
ผอ.สผอ.สส.ทหำร
ผบ.พล.พัฒนำ ๔
ผบ.พล.ร.๕
ผบ.มทบ.๔๔
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ ศรภ.
ผบ.ทรภ.๑
ผบ.กยพ.กร.
ผบ.กทบ.กร.
เสธ.พล.นย.
ผบ.มว.เรือที่ ๓ กยพ.กร.
จก.พอ.
ผอ.วทอ.ยศ.ทอ.
รอง ผบ.บน.๒๓
ผบช.ภ.๖
รอง จตช.
รอง ผบช.ภ.๑
ผบก.ตท.

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันจันทร์ ที่ พระที่นั่งอัมพรสถาน
๓ ก.ค.๖๐ รอว.ทหำรบก
๑. พล.อ.อภิชัย หงษ์ทอง
๒. พล.ท.ชัยวัฒน์ โฆสิตำภำ
๓. พ.อ.ไพศำล หนูสังข์
๔. พ.อ.อัครพล พงษ์สวัสดิ์
๕. พ.อ.กรกฎ เจริญฤทธิ์
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.ท.วสันต์ บุญเนือง
๗. พล.ร.ต.อดินันท์ สุนทรำรักษ์
รอว.ทหำรอำกำศ
๘. พล.อ.ท.วสันต์ อยู่ประเสริฐ
๙. พล.อ.ต.ปรีชำ ชมบุญ
๑๐. น.อ.อมฤต กนกแก้ว
นรว.
๑๑. พล.ต.อ.ปัญญำ มำเม่น
๑๒. พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหำรบก
๑๓. พล.อ.สุวโรจน์ ทิพย์มงคล
๑๔. พล.อ.กฤษณ์ รัมมนต์
๑๕. พล.ท.ชมพล อำมระดิษ
๑๖. พล.ท.สิทธิพล ชินสำรำญ
๑๗. พล.ท.ธเนศ กำลพฤกษ์
๑๘. พล.ต.สุรสีห์ ครุธเวโช
๑๙. พล.ต.กฤษณ์ดนัย อิทธิมณฑล
๒๐. พล.ต.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
๒๑. พล.ต.พีรพงศ์ ไวกำสี
๒๒. พ.อ.สรำวุธ เมืองแมะ
๒๓. พ.อ.ธิติพล สำรลักษณ์
๒๔. พ.อ.สิริพล ชินบุตร
รอว.ทหำรเรือ
๒๕. พล.ร.ท.ประดิษฐ สำอำงค์อินทร์
๒๖. พล.ร.ท.เสริมยศ กุลอำจยุทธ
๒๗. พล.ร.ต.บุญเรือง หอมขจร
๒๘. น.อ.คมสัน สอนสุภำพ ร.น.
๒๙. น.อ.บุญเกิด มูลละกัน ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๓๐. พล.อ.อ.มำนะ ประสพศรี
๓๑. พล.อ.ท.ชัยย์ณรงค์ โพธิน์ ้อย
๓๒. น.อ.ประกำศิต เจริญยิ่ง
นรว.
๓๓. พล.ต.ท.เทพ อมรโสภิต
๓๔. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สำระ
๓๕. พล.ต.ต.โชติ ชัยชมภู
๓๖. พ.ต.อ.จีรภพ ภูริเดช

ตำแหน่ง
รอพ.
ผช.หน.ฝสธ.ประจำ รมว.กห.
รอง ผบ.พล.ร.๑๕
ผอ.กปซ.ศซบ.ทบ.
ผบ.ร.๒๕ พัน.๒
ปษ.ทร.
ผอ.สบส.กพ.ทร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
รอง ผบ.นย.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.
จตช.
รอง ผบก.ป.
ผอ.สงป.กห.
ปษ.สปท.
จก.อท.ศอพท.
ผบ.รร.จปร.
จก.กร.ทบ.
จก.สบ.ทบ.
เสธ.ทภ.๑
ผบ.พล.๑ รอ.
ผอ.สำนักกำรศึกษำ ยศ.ทบ.
รอง ผบ.บชร.๓
ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
ผอ.กอง ศบบ.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผอ.สวพ.ทร.
ประจำ นย.
ผบ.กรมทหำรพรำน นย.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ปษ.สป.
รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ.
ผบช.ตชด.
ผบช.ศชต.
ผบก.สส.ภ.๙
รอง ผบก.ป.

หน้ำ ๓ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันอังคำร ที่ พระที่นั่งอัมพรสถาน
๔ ก.ค.๖๐ รอว.ทหำรบก
๑. พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ
๒. พล.ท.ชัยพฤกษ์ พูนสวัสดิ์
๓. พล.ต.กิตติพันธ์ ชูติพัฒน์
๔. พล.ต.ฉมำวิทย์ สำตรรอด
๕. พ.อ.สมพงษ์ ใจจำ
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.ท.วันชัย ท้วมเสม
๗. พล.ร.ต.ไชยนันท์ นันทวิทย์
รอว.ทหำรอำกำศ
๘. พล.อ.อ.ชวรัตน์ มำรุ่งเรือง
๙. พล.อ.ท.ธีรวัตร สำมวัง
๑๐. พล.อ.ต.เสริมเกียรติ ก้อนมณี
นรว.
๑๑. พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น
๑๒. พ.ต.อ.ดุลเดชำ อำชวะสมิตระกูล
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหำรบก
๑๓. พล.อ.ชำตอุดม ติตถะสิริ
๑๔. พล.ท.สมศักดิ์ รุ่งสิตำ
๑๕. พล.ท.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์
๑๖. พล.ท.นำวิน สุมะโน
๑๗. พล.ต.ธรำกร ธรรมวินทร
๑๘. พล.ต.ฐิติพล ไวยพจน์
๑๙. พล.ต.สุทิน เบ็ญจวิไลกุล
๒๐. พล.ต.ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่ำง
๒๑. พ.อ.วีระพงษ์ ศรีรัตน์
๒๒. พ.อ.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์
๒๓. พ.อ.ประกำศิต สำคุณ
๒๔. พ.อ.สิทธิชัย คัตตะพันธ์
รอว.ทหำรเรือ
๒๕. พล.ร.อ.จุมพล ลุมพิกำนนท์
๒๖. พล.ร.ท.เธียรศิริ มนต์ไตรเวศย์
๒๗. น.อ.สุทธิพงษ์ อนันตชัย ร.น.
๒๘. น.อ.จรงศักดิ์ แย้มบำน ร.น.
๒๙. น.อ.สรณรรถ สนธิไทย ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๓๐. พล.อ.ท.สุรพันธ์ สุวรรณทัต
๓๑. พล.อ.ต.ปรำโมทย์ ศิริธรรมกุล
๓๒. น.อ.อร่ำม สกุลแก้ว
นรว.
๓๓. พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษำ
๓๔. พล.ต.ท.ศักดำ เตชะเกรียงไกร
๓๕. พล.ต.ต.ถนอม มะลิทอง
๓๖. พ.ต.อ.เทียนชัย คำมะปะโส

ตำแหน่ง

หน้ำ ๔ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

หน.ฝสธ.ประจำ รมว.กห.
รอง จก.สม.
จก.กส.ทบ.
ผอ.สตน.ทบ.
รอง ผบ.กรม นร.รร.ป.ศป.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผบ.กฟก.๒ กร.
หน.คณะ ฝสธ.ประจำ ผบช.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผทค.ทอ.
ผบช.ภ.๗
รอง ผบก.ภ.จว.เชียงรำย
รอง ปล.กห.
รอง ผอ.สนผ.กห.
รอง เสธ.ทบ.
ผทค.พิเศษ สป.
รอง มทภ.๒
ฝสธ.ประจำ ปล.กห.
เสธ.ทภ.๒
ผบ.พล.รพศ.๑
ผบ.ป.๗๑
รอง ผบ.พล.ร.๙
ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
เสธ.มทบ.๑๓
หน.คณะ ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง ผบ.พล.นย.
ผบ.กรม สน.พล.นย.
หก.คป.กร.
จก.ทสส.ทอ.
ผอ.สบง.สปช.ทอ.
รอง ผอ.สบท.สปช.ทอ.
รอง ผบ.ตร.
รอง จตช.
รอง ผบช.รร.นรต.
รอง ผบก.น.๑

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันพุธ ที่ พระที่นั่งอัมพรสถาน
๕ ก.ค.๖๐ รอว.ทหำรบก
๑. พล.อ.เดชำ ปุญญบำล
๒. พล.ท.ธนำ จำรุวัต
๓. พล.ท.จักรชัย โมกขะสมิต
๔. พล.ต.ณรงค์ศักดิ์ อัมรำนนท์
๕. พ.อ.ทักษพล ศิริรักษ์
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.ท.วีนัส แจ้งสี
๗. พล.ร.ต.อะดุง พันธุ์เอี่ยม
รอว.ทหำรอำกำศ
๘. พล.อ.ท.ไกรพล ยั่งยืน
๙. พล.อ.ท.ชลิต รัมมะวำส
๑๐. น.อ.สุกษม สุขเกษม
นรว.
๑๑. พล.ต.ท.กรีรินทร์ อินทร์แก้ว
๑๒. พล.ต.ต.อุดร ยอมเจริญ
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหำรบก
๑๓. พล.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
๑๔. พล.ท.เจิดวุธ ครำประยูร
๑๕. พล.ท.พรเทพ พิริยะโยธิน
๑๖. พล.ท.วรวิทย์ วรรธนะศักดิ์
๑๗. พล.ท.สมภพ ยะโสภำ
๑๘. พล.ต.ณรัช สิงห์ปภำภร
๑๙. พล.ต.อภิชำติ สุขแจ่ม
๒๐. พล.ต.ธำนินทร์ สนิทชน
๒๑. พล.ต.วรเกียรติ รัตนำนนท์
๒๒. พล.ต.วัจน์พัฒน์ เฟื่องฟู
๒๓. พ.อ.กิตติ จันทร์เอียด
๒๔. พ.อ.สุนทร หนูนิมิตร
รอว.ทหำรเรือ
๒๕. พล.ร.ท.พัลลภ ทองระอำ
๒๖. พล.ร.ท.อำพล เที่ยงสกุล
๒๗. พล.ร.ต.เผ่ำเทพ ประสำนพำนิช
๒๘. น.อ.เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ ร.น.
๒๙. น.อ.จักรชัย น้อยหัวหำด ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๓๐. พล.อ.อ.อรณพ เมนะรุจิ
๓๑. พล.อ.ท.ถำวรวัฒน์ จันทนำคม
๓๒. พล.อ.ต.วินัย จันทร์เปล่ง
นรว.
๓๓. พล.ต.อ.ศรีวรำห์ รังสิพรำหมณกุล
๓๔. พล.ต.ต.กิตติกร บุญสม
๓๕. พล.ต.ต.พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช
๓๖. พ.ต.อ.จักษ์ จิตตธรรม

ตำแหน่ง

หน้ำ ๕ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

ผทค.พิเศษ สป.
มทน.๓
จก.กช.
ผบ.ศป.
ผบ.ร.๓
ผทค.พิเศษ ทร.
ผทค.ทร.
รอง เสธ.ทอ.
ผทค.พิเศษ ทอ.
รอง เสธ.รร.นนก.
นรพ.
ผบก.สส.ภ.๓
ผช.ผบ.ทบ.
รอง ผบ.สปท.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ปช.ทบ.
ผบ.มทบ.๓๑๐
ผบ.มทบ.๑๗
เสธ.ทน.๒
รอง จก.ขว.ทบ.
รอง จก.กช.
เสธ.มทบ.๔๕
ฝสธ.ประจำ รมว.กห.
รอง เสธ.ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผช.จก.ธน.
รอง ผอ.สกค.ยก.ทร.
ผบ.กรม สห.ทร.
ผทค.พิเศษ สป.
รอง หน.คณะ ฝสธ.ประจำ ผบช.
รอง ผบ.รร.นนก.
รอง ผบ.ตร.
ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก
ผบก.กฝ.บช.ตชด.
รอง ผบก.น.๕

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันพฤหัสบดี ที่ พระที่นั่งอัมพรสถาน
๖ ก.ค.๖๐ รอว.ทหำรบก
๑. พล.ท.กฤษณะ บวรรัตนำรักษ์
๒. พล.ต.สนธยำ ศรีเจริญ
๓. พล.ต.ชำญชัย นพวงศ์
๔. พ.อ.สรรเสริญ คล้ำยแก้ว
๕. พ.อ.เปรียว ติณสูลำนนท์
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.อ.รังสรรค์ โตอรุณ
๗. พล.ร.ต.กฤษฎำภรณ์ พันธุมโพธิ
รอว.ทหำรอำกำศ
๘. พล.อ.อ.วิเชียร ธรรมำธร
๙. พล.อ.ท.เบญจรงค์ แจ่มถำวร
๑๐. พล.อ.ต.แมน ศีตะจิตต์
นรว.
๑๑. พล.ต.ท.ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษำ
๑๒. พล.ต.ท.สรศักดิ์ เย็นเปรม
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหำรบก
๑๓. พล.ท.สำโรช เขียวขจี
๑๔. พล.ท.สันต์ จิตรประสงค์
๑๕. พล.ท.ปริพัฒน์ ผลำสินธุ์
๑๖. พล.ท.วีรยุทธ วุฒิศิลป์
๑๗. พล.ต.สันต์ชัย เกิดสวัสดิ์
๑๘. พล.ต.นภดล ขันตยำภรณ์
๑๙. พล.ต.บุญยืน อินกว่ำง
๒๐. พล.ต.อภิชำติ ไชยะดำ
๒๑. พล.ต.บัญชำ ดุริยพันธ์
๒๒. พ.อ.ประมวล จันทร์ศรี
๒๓. พ.อ.ปนิวัธน์ ทรัพย์รุ่งเรือง
๒๔. พ.อ.สมชำย กำญจนอุดมกำร
รอว.ทหำรเรือ
๒๕. พล.ร.อ.สุทธินันท์ สกุลภุชพงษ์
๒๖. พล.ร.ท.สุรพล คุปตะพันธ์
๒๗. พล.ร.ต.พิสิษฐ์ ทองดีเลิศ
๒๘. พล.ร.ต.วุฒิชัย สำยเสถียร
๒๙. น.อ.ธำนี แก้วเก้ำ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๓๐. พล.อ.ท.ไชยศ เทียนคำศรี
๓๑. พล.อ.ต.สำเริง พูลเพิ่ม
๓๒. น.อ.สรวิชญ์ สุรกุล
นรว.
๓๓. พล.ต.ท.ปิยะ อุทำโย
๓๔. พล.ต.ต.ภำณุรัตน์ หลักบุญ
๓๕. พล.ต.ต.ประจวบ วงศ์สุข
๓๖. พ.ต.อ.ธนธัช น้อยนำค

ตำแหน่ง

หน้ำ ๖ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

รอง จก.ธน.
รอง มทภ.๒
ผอ.สกร.กร.ทบ.
อจ.อำนวยกำร ส่วน รร.สธ.ทบ.
รอง ผบ.ร.๕
ผทค.พิเศษ ทร.
ผอ.สยป.ทร.
ผทค.พิเศษ.ทอ.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ลก.ทอ.
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
ผบช.สงป.
จก.พบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
หน.ฝสธ.เสธ.ทหำร
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง ผบ.รร.จปร.
ผทค.บก.ทท.
ผบ.มทบ.๓๑
ผทค.ทบ.
ผบ.มทบ.๓๗
รอง เสธ.รร.จปร.
ผอ.กนผ.สอซ.สนผ.กห.
เสธ.ศบบ.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผบ.ทรภ.๓
ผทค.ทร.
ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.
รอง ผบ.ฐท.กท.
จก.สอ.ทอ.
ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.
ผบ.บน.๕
ผบ.รร.นรต.
รอง ผบช.น.
รอง ผบช.ภ.๖
รอง ผบก.อคฝ.

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันศุกร์ ที่ พระที่นั่งอัมพรสถาน
๗ ก.ค.๖๐ รอว.ทหำรบก
๑. พล.อ.ชัยวัฒน์ จำรัส
๒. พล.ท.ณัฐพล นำคพำณิชย์
๓. พล.ต.เชิดชัย สุคนธสิงห์
๔. พล.ต.อัศวิน บุญธรรมเจริญ
๕. พ.อ.ปรีชำ ศิริไพบูลย์
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.ท.ชำติชำย ศรีวรขำน
๗. พล.ร.ต.รณัชย์ เทพวัลย์
รอว.ทหำรอำกำศ
๘. พล.อ.อ.ชูชำติ บุญชัย
๙. พล.อ.ต.ธรินทร์ ปุณศรี
๑๐. น.อ.อรรถพล ปำนมงคล
นรว.
๑๑. พล.ต.อ.สุชำติ ธีระสวัสดิ์
๑๒. พ.ต.อ.ชุมพล พุ่มพวง
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหำรบก
๑๓. พล.อ.อำชำไนย ศรีสุข
๑๔. พล.อ.โกญจนำท ศุกระเศรณี
๑๕. พล.ท.ศิริชัย เทศนำ
๑๖. พล.ท.อำวุธ เอมวงศ์
๑๗. พล.ต.ภัทรวรรธ คงพันธุ์
๑๘. พล.ต.วีระ บรรทม
๑๙. พล.ต.ธีระพล มณีแสง
๒๐. พล.ต.ปริยำรณ มัชฌิมวงศ์
๒๑. พล.ต.สุพจน์ บูรณจำรี
๒๒. พ.อ.ศุภกำร บุบพันธ์
๒๓. พ.อ.ศิระวุธ วะน้ำค้ำง
๒๔. พ.อ.วิทูร โพธิ์ร่มชื่น
รอว.ทหำรเรือ
๒๕. พล.ร.ท.ภัฏ เพียรเกำะ
๒๖. พล.ร.ท.ภำณุ บุณยะวิโรจ
๒๗. พล.ร.ต.พงศชำญ เพ็ชรเทศ
๒๘. น.อ.ธัชพงศ์ บุษบง ร.น.
๒๙. น.อ.วิรัตน์ สมจิตร ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๓๐. พล.อ.ท.สรำวุธ กลิ่นพันธุ์
๓๑. พล.อ.ท.ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์
๓๒. พล.อ.ต.สมชำย นุชพงษ์
นรว.
๓๓. พล.ต.ท.สำคร ทองมุณี
๓๔. พล.ต.ต.สุรชัย ควรเดชะคุปต์
๓๕. พล.ต.ต.จรัล จิตเจือจุน
๓๖. พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์

ตำแหน่ง

หน้ำ ๗ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

ผทค.พิเศษ สป.
รอง เสธ.ทบ.
รอง เสธ.นทพ.
ผบ.มทบ.๑๘
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ ศบบ.
ปช.ทร.
ผชก.ทร.
ผบ.คปอ.
รอง จก.ขว.ทอ.
รอง ผบ.บน.๕๖
ที่ปรึกษำ(สบ ๑๐)
รอง ผบก.สส.บช.น.
รอง ปล.กห.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผบ.นสศ.
จก.สพ.ทบ.
ผทค.บก.ทท.
รอง จก.กพ.ทบ.
จก.ยย.ทบ.
ผบ.มทบ.๔๓
ผบ.มทบ.๓๖
รอง ผบ.มทบ.๒๔
รอง ผบ.มทบ.๑๖
รอง ผบ.ม.๕ รอ.
ผทค.พิเศษ ทร.
เสธ.กร.
ลก.ทร.
รอง ผบ.นสร.กร.
ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.
ผอ.ศวอ.ทอ.
จก.กร.ทอ.
ผช.ผอ.สนผ.กห.
ผบช.ภ.๙
รอง ผบช.น.
ผบก.ภ.จว.จันทบุรี
ผบก.ภ.จว.สระแก้ว

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันเสำร์ ที่ พระที่นั่งอัมพรสถาน
๘ ก.ค.๖๐ รอว.ทหำรบก
๑. พล.อ.บรรณวัฒน์ มำโกมล
๒. พล.ท.อภิชำติ อุ่นอ่อน
๓. พล.ต.เฉลิมชัย ไชยสวัสดิ์
๔. พล.ต.อำคม พงศ์พรหม
๕. พ.อ.สมใจ คิดเกื้อกำรุญ
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.ท.นพดล สุภำกร
๗. พล.ร.ต.ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล
รอว.ทหำรอำกำศ
๘. พล.อ.อ.บุญเอนก ดวงอุไร
๙. พล.อ.ท.วงศกร เปำโรหิตย์
๑๐. พล.อ.ต.ดำเนิน พุ่มเจริญ
นรว.
๑๑. พล.ต.ต.สมศักดิ์ โอภำสเจริญกิจ
๑๒. พ.ต.อ.โชคชัย งำมวงศ์
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหำรบก
๑๓. พล.อ.เชิดศักดิ์ พงษ์ศิริ
๑๔. พล.ท.ไชยอนันต์ จันทคณำนุรักษ์
๑๕. พล.ท.รักศักดิ์ โรจน์พิมพ์พันธุ์
๑๖. พล.ท.อำนวย จุลโนนยำง
๑๗. พล.ต.ปัณณทัต กำญจนะวสิต
๑๘. พล.ต.สมชำติ แน่นอุดร
๑๙. พล.ต.พัลลภ เฟื่องฟู
๒๐. พล.ต.สุรินทร์ นิลเหลือง
๒๑. พล.ต.อภิสิทธิ์ นุชบุษบำ
๒๒. พ.อ.ศุภฤกษ์ สถำพรผล
๒๓. พ.อ.ธนิต อิ่มอกใจ
๒๔. พ.อ.ณุดนัย บูรณสมภพ
รอว.ทหำรเรือ
๒๕. พล.ร.อ.สุรพงษ์ อำนรรฆสรเดช
๒๖. พล.ร.ท.บรรพต เกิดภู่
๒๗. พล.ร.ต.สุทธิไชย รังสิโรดม์โกมล
๒๘. พล.ร.ต.พีระ อดุลยำศักดิ์
๒๙. น.อ.ธวัชชัย พิมพ์เมือง ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๓๐. พล.อ.ท.ชัยยะ อุปริรัตน์
๓๑. พล.อ.ต.นิรันดร พิเดช
๓๒. น.อ.ธำดำ เคี่ยมทองคำ
นรว.
๓๓. พล.ต.ต.เกียรติพงศ์ ขำวสำอำงค์
๓๔. พล.ต.ต.วิเชียร ตันตะวิรยิ ะ
๓๕. พล.ต.ต.อำนวย พวกสนิท
๓๖. พล.ต.ต.ทรงพล วัธนะชัย

ตำแหน่ง

หน้ำ ๘ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

ผทค.พิเศษ ทบ.
ผอ.สสน.สป.
ผทค.ทบ.
ผบ.มทบ.๔๑
ผบ.ช.๓
ผบ.ฐท.สส.
ผบ.กบร.กร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
รอง เสธ.ทอ.
ผอ.สกบ.กบ.ทอ.
นรพ.
รอง.ผบก.น.๘
ปษ.พิเศษ สป.
ผอ.วปอ.สปท.
ผอ.สพร.กห.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ลก.ทบ.
ผบ.พล.ร.๓
ผบ.พล.ปตอ.
ผบ.มทบ.๑๕
ผอ.สนภ.๔ นทพ.
รอง ผบ.มทบ.๓๑
รอง ผอ.กอง ขส.ทบ.
ผบ.พัน.สห.๑๑
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง หน.คณะ ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
จก.อล.ทร.
ผบ.กตอ.กร.
ผบ.กรม กสพ.ฐท.สส.
ผบ.อย.
รอง จก.พอ.
รอง จก.กง.ทอ.
รอง จตร.
รอง ผบช.สทส.
รอง ผบช.ตชด.
ผบก.น.๖

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันอำทิตย์ ที่ พระที่นั่งอัมพรสถาน
๙ ก.ค.๖๐ รอว.ทหำรบก
๑. พล.อ.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ
๒. พล.ท.ดนัย กฤตเมธำวี
๓. พล.ต.ธรรมนูญ วิถี
๔. พ.อ.ไพฑูรย์ เปี่ยมจิตต์
๕. พ.อ.ธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.อ.ณะ อำรีนิจ
๗. พล.ร.ต.ภำณุวัชร กองจินดำ
รอว.ทหำรอำกำศ
๘. พล.อ.ท.สมศักดิ์ หำญวงษ์
๙. พล.อ.ต.ธนบดี อุตะมะ
๑๐. น.อ.สุพิจจำรณ์ ธรรมวำทะเสรี
นรว.
๑๑. พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี
๑๒. พล.ต.ต.ธนำยุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหำรบก
๑๓. พล.อ.เรืองศักดิ์ สุวรรณนำคะ
๑๔. พล.ท.ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์
๑๕. พล.ท.โภชน์ นวลบุญ
๑๖. พล.ต.สมชำย เพ็งกรูด
๑๗. พล.ต.พิศำล นำคผจญ
๑๘. พล.ต.ธนะศักดิ์ ชื่นอิ่ม
๑๙. พล.ต.สมชำติ ศิลป์เจริญ
๒๐. พล.ต.อชิร์ฉัตร โรจนะภิรมย์
๒๑. พล.ต.ชัชวำลย์ เกิดสมบูรณ์
๒๒. พล.ต.ผดุงเกียรติ โปร่งจิตต์
๒๓. พ.อ.วรพล วรพันธ์
๒๔. พ.อ.มนัส แถบทอง
รอว.ทหำรเรือ
๒๕. พล.ร.อ.ปัญญำ เล็กบัว
๒๖. พล.ร.ท.อรัญ นำผล
๒๗. พล.ร.ต.สิรภพ สุวรรณดี
๒๘. พล.ร.ต.ภรำดร พวงแก้ว
๒๙. น.อ.สรวุท ชวนะ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๓๐. พล.อ.อ.พงศธร ไชยเสน
๓๑. พล.อ.ท.ไพศำล น้ำทับทิม
๓๒. พล.อ.ต.นพดล บุญมั่น
นรว.
๓๓. พล.ต.ต.บุญยศ บุญไพศำล
๓๔. พล.ต.ต.วรำวุธ ทวีชัยกำร
๓๕. พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ
๓๖. พล.ต.ต.สุทิน ทรัพย์พ่วง

ตำแหน่ง
ปธ.คปษ.กห.
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง มทภ.๑
ผบ.รพศ.๔
ผบ.ร.๓๑ รอ.
ผบ.ทร.
ผทค.ทร.
รอง ผบ.คปอ.
รอง จก.ยศ.ทอ.
รอง ผอ.สนผ.ยก.ทอ.
รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร.
รอง ผบช.ภ.๗
ผทค.พิเศษ ทบ.
จก.วท.กห.
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง มทภ.๒
ผบ.พล.พัฒนำ ๓
จก.สห.ทบ.
รอง ผอ.สสน.สป.
ผบ.มทบ.๒๒
รอง จก.กช.
ผบ.พล.ม.๓
รอง ผบ.มทบ.๔๒
รอง ผอ.สชด.ชด.ทหำร
ผทค.พิเศษ ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
จก.กผช.อร.
ผอ.สนผ.ยก.ทร.
ผบ.กรม สน.สอ.รฝ.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ปช.ทอ.
รอง จก.ยศ.ทอ.
รอง ผบช.สทส.
รอง ผบช.ภ.๑
ผบก.ภ.จว.สุรินทร์
ผบก.ป.

หน้ำ ๙ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันจันทร์ ที่ พระที่นั่งอัมพรสถาน
๑๐ ก.ค.๖๐ รอว.ทหำรบก
๑. พล.อ.วิสุทธิ์ นำเงิน
๒. พล.ท.สรชัช วรปัญญำ
๓. พล.ต.กิติศักดิ์ มำระเนตร์
๔. พ.อ.เรืองพงษ์ วงษ์ศรีสุข
๕. พ.อ.ชินสรณ์ เรืองศุข
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.ท.สมภพ สุวิทยำลังกำร
๗. น.อ.สุชำติ เปรมประเสริฐ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๘. พล.อ.ท.ธีรวุฒิ บุญเลิศ
๙. พล.อ.ต.สุรพล พุทธมนต์
๑๐. น.อ.เอกศักดิ์ เทภำสิต
นรว.
๑๑. พล.ต.ท.ศักดำ ชื่นภักดี
๑๒. พล.ต.ต.ธเนษฐ สุนทรสุข
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหำรบก
๑๓. พล.อ.วิษณุ ไตรภูมิ
๑๔. พล.ท.สมพงษ์ ไทรงำม
๑๕. พล.ท.ศักดำ เปรุนำวิน
๑๖. พล.ต.วิรัชช์ กมลศิลป์
๑๗. พล.ต.วิทยำ อรุณเมธี
๑๘. พล.ต.ธัญญำ เกียรติสำร
๑๙. พล.ต.กนก ภู่ม่วง
๒๐. พล.ต.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์
๒๑. พล.ต.สนิธชนก สังขจันทร์
๒๒. พล.ต.พร ภิเศก
๒๓. พ.อ.เกรียงไกร แข็งแรง
๒๔. พ.อ.วรชัย คุณกมุท
รอว.ทหำรเรือ
๒๕. พล.ร.อ.โสภณ วัฒนมงคล
๒๖. พล.ร.ท.ศักดิ์สิทธิ์ ยังวิจติ ร
๒๗. พล.ร.ต.ศิริพันธ์ มีลักษณะ
๒๘. พล.ร.ต.ภุชงค์ บุญคณำสันต์
๒๙. น.อ.บริบูรณ์ เอมทิพย์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๓๐. พล.อ.อ.สุรศักดิ์ ทุ่งทอง
๓๑. พล.อ.ท.ศิริพงษ์ สุภำพร
๓๒. พล.อ.ต.สรำยุทธ์ มหัตกีรติ
นรว.
๓๓. พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร
๓๔. พล.ต.ต.นิติพงศ์ เนียมน้อย
๓๕. พล.ต.ต.ลือชัย สุดยอด
๓๖. พล.ต.ต.มนตรี สัมบุณณำนนท์

ตำแหน่ง
จก.สม.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.ทบ.
รอง ผบ.ม.๗
รอง ผบ.ม.๑ รอ.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผอ.กสค.สก.ทร.
รอง เสธ.ทอ.
จก.ชย.ทอ.
ผบ.ดย.ทอ.อย.
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
รอง จตร. (สบ ๗)
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
มทน.๒
ผบ.มทบ.๔๒
รอง มทน.๔
ผบ.พล.พัฒนำ ๒
ผบ.มทบ.๒๔
ผทค.ทบ.
ผบ.มทบ.๑๑
ผบ.รร.สธ.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๑๖
รอง ผบ.พล.พัฒนำ ๒
ปษ.พิเศษ ทร.
จก.พธ.ทร.
ผทค.ทร.
ผอ.ศยร.ยศ.ทร.
ประจำ กร.
เสธ.ทอ.
ผทค.พิเศษ ทอ.
รอง จก.กพ.ทอ.
รอง ผบช.น.
รอง ผบช.สตม.
รอง ผบช.ภ.๓
รอง ผบช.ภ.๕

หน้ำ ๑๐ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

วัน เดือน ปี
วันอังคำร ที่
๑๑ ก.ค.๖๐

ยศ – นำม
พระที่นั่งอัมพรสถาน
รอว.ทหำรบก
๑. พล.อ.สิงหศักดิ์ อุทัยมงคล
๒. พล.ท.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง
๓. พล.ต.จะนะ ปรีชำ
๔. พล.ต.เอกพงศ์ วงศ์พรหมเมฆ
๕. พ.อ.ไกรภพ ไชยพันธุ์
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.ท.สมหมำย วงษ์จันทร์
๗. พล.ร.ต.สุพจน์ ภู่ระหงษ์
รอว.ทหำรอำกำศ
๘. พล.อ.อ.สุรสิทธิ์ ปัญญำอุทัย
๙. พล.อ.ท.สิทธิพร เกสจินดำ
๑๐. พล.อ.ต.เฉลิมวงษ์ กีรำนนท์
นรว.
๑๑. พล.ต.อ.สุวริ ะ ทรงเมตตำ
๑๒. พล.ต.ต.ชำญ วิมลศรี
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหำรบก
๑๓. พล.อ.บรรเจิด ฉำงปูนทอง
๑๔. พล.ท.วิชัย แชจอหอ
๑๕. พล.ท.สถำพร พันธ์กล้ำ
๑๖. พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนำคำ
๑๗. พล.ท.วรพล เยี่ยมแสงทอง
๑๘. พล.ท.ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล
๑๙. พล.ต.วรพล วิศรุตพิชญ์
๒๐. พล.ต.ธำนินทร์ สุวรรณคดี
๒๑. พ.อ.นวกร สงวนศักดิ์โยธิน
๒๒. พ.อ.อำนวย แย้มผกำ
๒๓. พ.อ.กฤษณะ ภู่ทอง
๒๔. พ.อ.พนำเวศ จันทรังษี
รอว.ทหำรเรือ
๒๕. พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์
๒๖. พล.ร.ต.สุชำติ บุญญะสัญ
๒๗. พล.ร.ต.เบญญำ บุญส่ง
๒๘. น.อ.เกรียงไกร ศุภมำนพ ร.น.
๒๙. น.อ.โชคชัย เรืองแจ่ม ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๓๐. พล.อ.ท.มกรำชัย บูชำชำติ
๓๑. พล.อ.ต.สุรทิน ยำวะโนภำส
๓๒. น.อ.ปรีชำ ภัทรศีลสุนทร
นรว.
๓๓. พล.ต.ต.ทรงธรรม อัลภำชน์
๓๔. พล.ต.ต.จำรึก ลิ้มสุวรรณ
๓๕. พล.ต.ต.พิทยำ เศรษฐพันธุ์
๓๖. พล.ต.ต.วินิจ พัวพันธ์

หน้ำ ๑๑ ใน ๓๑ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
เสธ.ทภ.๔
รอง ผบ.ศรภ.
ผบ.ป.๒ รอ.
จก.กพ.ทร.
ผบ.วทร.ยศ.ทร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผบ.รร.นนก.
ผบ.ดม.
ที่ปรึกษำ (สบ ๑๐)
รอง ผบช.ก.
ผทค.พิเศษ ทบ.
มทภ.๒
จก.สบ.ทหำร
มทน.๑
ผบ.วสท.สปท.
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง มทภ.๔
ผทค.ทบ.
เสธ.พล.ปตอ.
ผบ.กรม นนร.รอ.รร.จปร.
เสธ.บชร.๓
ผบ.ม.๔ รอ.
เสธ.ทร.
รอง ผบ.ทรภ.๓
ผบ.กฝร.กร.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
ผอ.ยก.บก.ทรภ.๒
ผทค.พิเศษ ทอ.
รอง จก.ชอ.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทอ.
รอง ผบช.ภ.๗
ผบก.สส.ภ.๕
ผบก.ถปภ.สง.นรป.
ผบก.ตชด.ภำค ๒

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันพุธ ที่ พระที่นั่งอัมพรสถาน
๑๒ ก.ค.๖๐ รอว.ทหำรบก
๑. พล.อ.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล
๒. พล.อ.สุรเดช เฟื่องเจริญ
๓. พล.ท.คำรณ เครือวิชฌยำจำรย์
๔. พล.ต.เกษม เบญจนิรัติศัย
๕. พ.อ.ชลัช แจ่มใส
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ
๗. น.อ.อำภำกร อยู่คงแก้ว ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๘. พล.อ.ท.ฉัตรชัย บุญญำนุรักษ์
๙. พล.อ.ต.กฤษดำ จันทร์อินทร์
๑๐. น.อ.สมใจ ชัยวงษ์
นรว.
๑๑. พล.ต.ท.พิสิฏฐ์ พิสุทธิศักดิ์
๑๒. พ.ต.อ.ณัฐวัฒน์ กำรดี
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหำรบก
๑๓. พล.อ.นิตินัย ภีมะโยธิน
๑๔. พล.ท.นิรันดร สมุทรสำคร
๑๕. พล.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์
๑๖. พล.ท.ธนเดช เหลืองทองคำ
๑๗. พล.ท.สมโภชน์ วังแก้ว
๑๘. พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ
๑๙. พล.ต.คมสัน บูรณสงครำม
๒๐. พล.ต.ภูมิจิตช์ ภูธรใจ
๒๑. พล.ต.วิชำญ สุขสง
๒๒. พ.อ.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ
๒๓. พ.อ.ธิติพันธุ์ ฐำนะจำโร
๒๔. พ.อ.นพสิทธิ์ สิทธิพงศ์โสภณ
รอว.ทหำรเรือ
๒๕. พล.ร.ท.มงคล สุคนธเคหำ
๒๖. พล.ร.ต.ยงยุทธ พร้อมพรหมรำช
๒๗. พล.ร.ต.กฤชพล เรียงเล็กจำนงค์
๒๘. น.อ.ปัญญำ บวรสิทธิรัตน์ ร.น.
๒๙. น.อ.บัญชำ บัวรอด ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๓๐. พล.อ.อ.สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์
๓๑. พล.อ.ท.ภำนุพงศ์ เสยยงคะ
๓๒. พล.อ.ต.สุวรรณ ขำทอง
นรว.
๓๓. พล.ต.ท.สมหมำย กองวิสัยสุข
๓๔. พล.ต.ต.มณฑลทัฬห์ บุนนำค
๓๕. พล.ต.ต.ศุภเศรษฐ์ โชคชัย
๓๖. พล.ต.ต.ทัตธงสักก์ ภู่พันธัชสีห์

หน้ำ ๑๒ ใน ๓๑ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
ผช.ผบ.ทบ.
หน.คณะ ฝสธ.ประจำ ผบช.
จก.ชด.ทหำร
จก.สก.ทบ.
ผอ.กขว.ทน.๑
ผช.ผบ.ทร.
รอง เสธ.ทภ.๓
จก.ยศ.ทอ.
ผบ.ศบพ.
ผบ.บน.๗
นรพ.
รอง ผบก.น.๙
ผทค.พิเศษ สป.
ผทค.พิเศษ ทบ.
มทภ.๑
จก.กบ.ทบ.
ฝสธ.ประจำ สน.ผู้บังคับบัญชำ
มทภ.๓
ผทค.สป.
ผทค.ทบ.
ผบ.พล.ร.๑๕
ผอ.กยก.ทน.๑
รอง ผบ.พล.ร.๑๑
ผบ.ม.๑ รอ.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผช.หน.ฝสธ.ประจำ ผบ.ทร.
ผอ.สกร.สพร.ทร.
รอง ผบ.กบร.กร.
รอง จก.สก.ทร.
รอง ผบ.ทสส.
รอง เสธ.ทอ.
ผบ.รร.กำรบิน
ผบช.ปส.
รอง ผบช.สง.นรป.
ผบก.ปอท.
ผบก.ภ.จว.สตูล

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันพฤหัสบดี ที่ พระที่นั่งอัมพรสถาน
๑๓ ก.ค.๖๐ รอว.ทหำรบก
๑. พล.อ.ฐิตินันท์ ธัญญสิริ
๒. พล.ท.ปิยวัฒน์ นำควำนิช
๓. พล.ท.ชนินทร์ โตเลี้ยง
๔. พล.ต.สุรเดช จำรุจินดำ
๕. พ.อ.เจนยุทธ ศิริปุณย์
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ
๗. น.อ.กิจพัฒน์ นำคมอญ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๘. พล.อ.ท.นรำธิป คำระกำย
๙. พล.อ.ต.คงศักดิ์ จันทรโสภำ
๑๐. พล.อ.ต.ภูวเดช สว่ำงแสง
นรว.
๑๑. พล.ต.ต.ขจรศักดิ์ ปำนสำคร
๑๒. พ.ต.อ.รุจกรณ์กิตติ์ ขมิ้นเครือ
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหำรบก
๑๓. พล.อ.ปิยะ ครุธเวโช
๑๔. พล.อ.ถกลเกียรติ นวลยง
๑๕. พล.ท.สุริยำ ปำวรีย์
๑๖. พล.ท.ไพโรจน์ ทองมำเอง
๑๗. พล.ต.โอภำส ลิ่วศิริวงษ์เจริญ
๑๘. พล.ต.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์
๑๙. พล.ต.บัณฑิต สุวัฑฒน
๒๐. พล.ต.รุจน์ อ่อนน้อมพันธุ์
๒๑. พล.ต.เชำวน์โรจน์ สอโส
๒๒. พล.ต.วุฒิไกร คล้ำยวงษ์
๒๓. พ.อ.ชูชำติ อุปสำร
๒๔. พ.อ.ณัฏฐพงศ์ อัศวินวงค์
รอว.ทหำรเรือ
๒๕. พล.ร.ท.เจริญศักดิ์ มำรัตนะ
๒๖. พล.ร.ต.ชุตินธร ทัตตำนนท์
๒๗. พล.ร.ต.ยุทธศิลป์ จงเจือกลำง
๒๘. น.อ.บุญมี แก้วสง่ำ ร.น.
๒๙. น.อ.จักษวัฎ สำยวงค์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๓๐. พล.อ.อ.อภิญญำ แตงอ่อน
๓๑. พล.อ.ท.นพฎล ทองพุ่ม
๓๒. พล.อ.ต.กระมล ทองประมูล
นรว.
๓๓. พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์
๓๔. พล.ต.ต.วัลลภ ประทุมเมือง
๓๕. พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์
๓๖. พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสำรรณชัย

ตำแหน่ง

หน้ำ ๑๓ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

ผอ.ศอพท.
มทภ.๔
จก.ยบ.ทหำร
รอง จก.พบ.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ ศบบ.
จก.ยศ.ทร.
นำยทหำรปฏิบัติรำชกำรพิเศษ กพ.ทร.
หน.ฝสธ.ประจำ ผบ.ทอ.
ผอ.สนผ.ขว.ทอ.
จก.จร.ทอ.
นรพ.
ผกก.กลุ่มงำนสนับสนุนถวำยควำม
ปลอดภัย บก.ทล.
ปษ.พิเศษ สป.
รอง เสธ.ทหำร
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง หน.คณะ ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
ผช.จก.สม.
รอง มทภ.๔
ผบ.ศปภอ.ทบ.
รอง จก.กบ.ทบ.
ผบ.ศบบ.
ผอ.สกบ.กบ.ทบ.
เสธ.มทบ.๒๒
ผบ.พัน ร.มทบ.๑๑
รอง เสธ.ทร.
หน.ฝวก.ยศ.ทร.
ผทค.ทร.
ผบ.กอง รปภ.ฐท.สส.กรม รปภ.นย.
ผบ.ร.ล.นเรศวร มว.เรือที่ ๓ กฟก.๒ กร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
จก.ขว.ทอ.
เสธ.วสท.สปท.
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
รอง ผบช.ศชต.
รอง ผบช.ภ.๒
ผบก.ภ.จว.นครปฐม

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันศุกร์ ที่ พระที่นั่งอัมพรสถาน
๑๔ ก.ค.๖๐ รอว.ทหำรบก
๑. พล.อ.สิริศักดิ์ วรเจริญ
๒. พล.ท.ภัทรพล รักษนคร
๓. พล.ท.ชำญชัย ว่ำนเครือ
๔. พ.อ.เดชำธร สุขแสง
๕. พ.อ.ปริทัศน์ ตรีกำลนนท์
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.อ.ธำนี ผุดผำด
๗. พล.ร.ต.สิทธิพร มำศเกษม
รอว.ทหำรอำกำศ
๘. พล.อ.อ.จิรวัฒน์ มูลศำสตร์
๙. พล.อ.ท.วีรพงษ์ นิลจินดำ
๑๐. พล.อ.ต.เฉลิมชัย ศรีสำยหยุด
นรว.
๑๑. พล.ต.อ.กวี สุภำนันท์
๑๒. พล.ต.ท.วิทยำ ประยงค์พันธุ์
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหำรบก
๑๓. พล.อ.ธงชัย สำระสุข
๑๔. พล.ท.พิษณุ บุญรักษำ
๑๕. พล.ท.ชวลิต พงษ์พิทักษ์
๑๖. พล.ต.อภิรมย์ จินตเกษกรรม
๑๗. พล.ต.วิฑูรย์ ศิริปักมำนนท์
๑๘. พล.ต.ฉลองชัย ชัยยะคำ
๑๙. พล.ต.สิงหำ สุทธิสมณ์
๒๐. พ.อ.สรชัช สุทธิสนธิ์
๒๑. พ.อ.สมดุลย์ เอี่ยมเอก
๒๒. พ.อ.ประยุกต์ อุ่นอบ
๒๓. พ.อ.สมบัติ ธัญญะวัน
๒๔. พ.อ.ยุวัต ขันธปรีชำ
รอว.ทหำรเรือ
๒๕. พล.ร.อ.อำรักษ์ แก้วเอี่ยม
๒๖. พล.ร.ท.พิเชฐ ตำนะเศรษฐ
๒๗. พล.ร.ต.กำญจน์ ดีอุบล
๒๘. พล.ร.ต.เกียรติกุล เทียนสุวรรณ
๒๙. น.อ.ไวพจน์ วีระประเสริฐศักดิ์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๓๐. พล.อ.ท.ชำญยุทธ ศิริธรรมกุล
๓๑. พล.อ.ต.แอร์บูล สุทธิวรรณ
๓๒. น.อ.อติรวิชช์ ไพจิตร์
นรว.
๓๓. พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย
๓๔. พล.ต.ต.วิชิต ปักษำ
๓๕. พล.ต.ต.สมชำย พัชรอินโต
๓๖. พ.ต.อ.โชคชัย นนท์ปฏิมำกุล

ตำแหน่ง

หน้ำ ๑๔ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

ปธ.คปษ.ทบ.
รอพ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง ผอ.สนผ.ยก.ทบ.
ผอ.กอง ขว.ทบ.
ผทค.พิเศษ ทร.
หน.ฝสธ.ประจำ เสธ.ทร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
จก.กพ.ทหำร
รอง จก.ยก.ทอ.
ที่ปรึกษำ(สบ ๑๐)
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
หน.ฝสธ.ผบ.ทสส.
จก.พธ.ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
จก.กง.ทหำร
ผบ.มทบ.๒๑
เสธ.ทภ.๓
ผชก.ทบ.
รอง ผบ.พล.ร.๖
รอง ผบ.มทบ.๔๖
รอง ผบ.มทบ.๑๕
เสธ.พล.ม.๒ รอ.
ผบ.ป.๓
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง เสธ.ทร.
รอง จก.ขว.ทร.
ผทค.ทร.
ผบ.ร.ล.สำยบุรี มว.เรือที่ ๒ กฟก.๒ กร.
รอง เสธ.ทอ.
รอง ปช.ทอ.
ผบ.กรม นนอ.รอ.รร.นนก.
รอง ผบช.สง.ก.ตร.
รอง ผบช.ตชด.
รอง ผบช.ภ.๑
รอง ผบก.รน.

วัน เดือน ปี
วันเสำร์ ที่
๑๕ ก.ค.๖๐

ยศ – นำม
พระที่นั่งอัมพรสถาน
รอว.ทหำรบก
๑. พล.อ.สรศักดิ์ ขำวกระจ่ำง
๒. พล.ท.ณภัทร สุขจิตต์
๓. พล.ต.ดนัย เถำว์หิรัญ
๔. พ.อ.ธนภัทร นำคชัยยะ
๕. พ.อ.ศรัณย์ รอดบุญธรรม
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.อ.นวพล ดำรงพงศ์
๗. พล.ร.ต.สมัย ใจอินทร์
รอว.ทหำรอำกำศ
๘. พล.อ.อ.ชำญฤทธิ์ พลิกำนนท์
๙. พล.อ.ท.ณรงค์ มุขพรหม
๑๐. พล.อ.ต.อนันต์ จันทร์ส่งเสริม
นรว.
๑๑. พล.ต.ท.จิตติ รอดบำงยำง
๑๒. พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหำรบก
๑๓. พล.อ.จิระพันธ์ มำลีแก้ว
๑๔. พล.ท.สรรชัย อจลำนนท์
๑๕. พล.ต.สมศักดิ์ สมรักษ์
๑๖. พล.ต.สมบูรณ์ ดีรอด
๑๗. พล.ต.ลือเดช แสงชำติ
๑๘. พล.ต.พรเทพ วัชรวิสุทธิ์
๑๙. พล.ต.รังสรรค์ ยิ้มสู้
๒๐. พล.ต.อัครเดช บุญเทียม
๒๑. พ.อ.เทอดศักดิ์ งำมสนอง
๒๒. พ.อ.พิชิต วันทำ
๒๓. พ.อ.เรืองศักดิ์ แก่นกำจร
๒๔. พ.อ.ภำณุมำส จีนำนุรกั ษ์
รอว.ทหำรเรือ
๒๕. พล.ร.ท.อำทร เคลือบมำศ
๒๖. พล.ร.ท.สมชำย ณ บำงช้ำง
๒๗. พล.ร.ต.วินัย วิรัชกุล
๒๘. พล.ร.ต.รักษพล ทองภักดี
๒๙. น.อ.วรพล จันทมำศ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๓๐. พล.อ.ท.คเชนท์ โสมะนันทน์
๓๑. พล.อ.ท.สุทธิพันธุ์ ต่ำยทอง
๓๒. พล.อ.ต.รัชชำพงษ์ สมนำม
นรว.
๓๓. พล.ต.ท.ไพศำล เชื้อรอต
๓๔. พล.ต.ต.พลศักดิ์ บรรจงศิริ
๓๕. พล.ต.ต.สมบัติ มิลินทจินดำ
๓๖. พล.ต.ต.พีระพงศ์ วงษ์สมำน

หน้ำ ๑๕ ใน ๓๑ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
จร.ทั่วไป
ผทค.พิเศษ สป.
รอง ผบ.ศรภ.
ผบ.รพศ.๓
รอง ผบ.ม.๔ รอ.
ปษ.พิเศษ ทร.
ผอ.อธบ.อร.
รอง เสธ.ทหำร
ผทค.พิเศษ ทอ.
จก.ขส.ทอ.
ผบช.ภ.๒
ผบช.ภ.๕
รอง หน.คณะ ฝสธ.ประจำ ผบช.
รอง เสธ.ทบ.
รอง จก.กร.ทบ.
ผบ.วทบ.
รอง ผบ.นปอ.
เสธ.ยศ.ทบ.
ผทค.ทบ.
ผบ.มทบ.๒๓
รอง ผบ.พล.ร.๔
รอง ผบ.มทบ.๒๒
ผบ.ร.๑๑๑
รอง ผบ.ร.๑๔
ผทค.พิเศษ ทร.
หน.ฝสธ.ประจำ ผบ.ทร.
รอง จก.ยศ.ทร.
ผทค.ทร.
ผอ.กวอย.ฝศษ.รร.นร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
จก.กพ.ทอ.
รอง จก.ยก.ทหำร
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
รอง จตร.
รอง ผบช.ภ.๑
ผบก.ภ.จว.อุดรธำนี

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันอำทิตย์ ที่ พระที่นั่งอัมพรสถาน
๑๖ ก.ค.๖๐ รอว.ทหำรบก
๑. พล.อ.บัณฑิตย์ บุณยะปำน
๒. พล.ท.ธีรธ์ วัช พลสวัสดิ์
๓. พล.ท.ชูชำติ บัวขำว
๔. พ.อ.ธัฐธร ศรศำสตร์ปรีชำ
๕. พ.อ.จิรสิทธิ์ จันทรมี
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.อ.พลเดช เจริญพูล
๗. พล.ร.ต.ชุมศักดิ์ นำควิจิตร
รอว.ทหำรอำกำศ
๘. พล.อ.ต.สฤษดิ์พร สุนทรกิจ
๙. พล.อ.ต.ชำนนท์ มุ่งธัญญำ
๑๐. น.อ.อังคำร อินทรำ
นรว.
๑๑. พล.ต.ท.ชนสิษฎ์ วัฒนวรำงกูร
๑๒. พล.ต.ต.ชัยพร พำนิชอัตรำ
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหำรบก
๑๓. พล.อ.วิทยำ จินตนำนุรตั น์
๑๔. พล.ท.วรำห์ บุญญะสิทธิ์
๑๕. พล.ต.เมธี พยอมหอม
๑๖. พล.ต.สุนัย ประภูชะเนย์
๑๗. พล.ต.เดชอุดม นิชรัตน์
๑๘. พล.ต.ภำณุวัฒน์ เหนียวแน่น
๑๙. พล.ต.สำยัณห์ เมืองศรี
๒๐. พล.ต.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์
๒๑. พ.อ.ประชุม พันธ์โสตถี
๒๒. พ.อ.ปรำโมทย์ นำคจันทึก
๒๓. พ.อ.ประกำศ เพยำว์น้อย
๒๔. พ.อ.กิตติ คงหอม
รอว.ทหำรเรือ
๒๕. พล.ร.ท.ชัชชัย โพธิพรรค
๒๖. พล.ร.ต.จงกล มีสวัสดิ์
๒๗. พล.ร.ต.บวร มัทวำนุกูล
๒๘. น.อ.ชเนศร์ สิงหชำญ ร.น.
๒๙. น.อ.วรวุธ พฤกษำรุ่งเรือง ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๓๐. พล.อ.อ.อนันตศักดิ์ อะดุงเดชจรูญ
๓๑. พล.อ.ท.ชนิด สุขวรรณ์
๓๒. พล.อ.ต.ภูมิใจ ชัยพันธุ์
นรว.
๓๓. พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สอำดพรรค
๓๔. พล.ต.ต.ธนังค์ บุรำนนท์
๓๕. พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์
๓๖. พล.ต.ต.สุศักดิ์ ปรักกมะกุล

ตำแหน่ง
ปษ.สปท.
เสธ.นทพ.
จก.ยก.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๓๙
ผบ.ร.๒ รอ.
รอง ผบ.ทร.
จก.กง.ทร.
ผอ.สจว.ศวอ.ทอ.
ผอ.สนผ.ยก.ทอ.
ประจำ ขว.ทอ.
รอง ผบช.น.
ผบช.ภ.๖
หน.ฝสธ.ประจำ รมว.กห.
รอง เสธ.ทบ.
ผทค.ทบ.
รอง ผบ.นสศ.
ผบ.มทบ.๒๖
ผบ.มทบ.๓๙
ผบ.ศสพ.
ผบ.พล.ช.
รอง เสธ.ทภ.๔
รอง ผบ.พล.ร.๓
เสธ.ขส.ทบ.
รอง ผบ.ช.๑ รอ.
ผบ.รร.นร.
ผบ.ฐท.สข.ทรภ.๒
เสธ.รร.นร.
ประจำ กร.
รอง ผอ.สนผ.ยก.ทร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผทค.พิเศษ ทอ.
เสธ.อย.
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
รอง ผบช.ก.
ผบก.ภ.จว.สมุทรสำคร
ผบก.ภ.จว.นนทบุรี

หน้ำ ๑๖ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันจันทร์ ที่ พระที่นั่งอัมพรสถาน
๑๗ ก.ค.๖๐ รอว.ทหำรบก
๑. พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสำท
๒. พล.ท.ธิวำ เพ็ญเขตกรณ์
๓. พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้ำหำญ
๔. พล.ต.ชนำวุธ บุตรกินรี
๕. พ.อ.จำตุรงค์ เชื้อคำฟู
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.ท.สมประสงค์ นิลสมัย
๗. พล.ร.ต.เทอดศักดิ์ แท้เที่ยง
รอว.ทหำรอำกำศ
๘. พล.อ.อ.สุทัศน์ แสงเดชะ
๙. พล.อ.ท.พงษ์ศักดิ์ เกื้ออรุณ
๑๐. พล.อ.ต.อลงกรณ์ วัณณรถ
นรว.
๑๑. พล.ต.ท.จำรุวัฒน์ ไวศยะ
๑๒. พล.ต.ท.วิสนุ ปรำสำททองโอสถ
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหำรบก
๑๓. พล.อ.สมชำย ยังพิทักษ์
๑๔. พล.ท.พัฒนำ มำตร์มงคล
๑๕. พล.ท.ชัชชัย ภัทรนำวิก
๑๖. พล.ต.กฤษดำ สำริกำ
๑๗. พล.ต.พีระ ฉิมปรี
๑๘. พล.ต.ธนำอัศม์ จงใจรักษ์โกเศส
๑๙. พ.อ.ชลิต พวงมำลีประดับ
๒๐. พ.อ.ประกำศิต อรดี
๒๑. พ.อ.ธวัช ศรีสว่ำง
๒๒. พ.อ.บัญชำ อำจคำพันธุ์
๒๓. พ.อ.ธิรำ แดหวำ
๒๔. พ.อ.ธวัชชัย พัดทอง
รอว.ทหำรเรือ
๒๕. พล.ร.ท.รัตนะ วงษำโรจน์
๒๖. พล.ร.ต.มำศพันธุ์ ถำวรำมร
๒๗. พล.ร.ต.สุธรรม อยู่ดี
๒๘. น.อ.ปริญญำธรรม พูลพิทักษ์ธรรม ร.น.
๒๙. น.อ.ปรีชำ รัตนสำเนียง ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๓๐. พล.อ.ท.สกันต์ สอนหลักทรัพย์
๓๑. พล.อ.ต.ทรงพล แจ้งสี
๓๒. พล.อ.ต.พงษ์ศักดิ์ เสมำชัย
นรว.
๓๓. พล.ต.ท.วรำธร ตันศรีสกุล
๓๔. พล.ต.ต.สมพงษ์ ชิงดวง
๓๕. พล.ต.ต.วัชรพงศ์ ดำรงศ์ศรี
๓๖. พล.ต.ต.ชยพล ฉัตรชัยเดช

หน้ำ ๑๗ ใน ๓๑ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
ผบ.ทบ.
จก.ขว.ทหำร
ผบ.พล.ป.
ผอ.สปก.ยก.ทบ.
รอง เสธ.ทภ.๓
จก.ขว.ทร.
ผทค.ทร.
ผทค.พิเศษ. ทอ.
รอง จก.สพ.ทอ.
ผอ.สบท.สปช.ทอ.
ผบช.กมค.
ผบช.สกพ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผบ.ศตก.
จก.ดย.ทบ.
รอง จก.ยก.ทบ.
ผทค.ทบ.
รอง ผบ.พล.รพศ.๑
รอง ผบ.มทบ.๒๓
รอง ผบ.พล.พัฒนำ ๓
รอง ผบ.พล.ช.
รอง ผบ.พล.ร.๕
รอง จก.ขส.ทบ.
ผบ.นย.
หน.ฝศษ.รร.นร.
ผทค.ทร.
รอง ผอ.สวพ.ทร.
ประจำ นย.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผบ.ศฮพ.
ผอ.สนผ.กร.ทอ.
ผบช.สง.นรป.
รอง ผบช.น.
ผบก.น.๑
ผบก.ส.๔

วัน เดือน ปี
วันอังคำร ที่
๑๘ ก.ค.๖๐

ยศ – นำม
พระที่นั่งอัมพรสถาน
รอว.ทหำรบก
๑. พล.อ.ธวัชชัย บุญศรี
๒. พล.ท.ชำติชำย ขันสุวรรณ
๓. พล.ท.ปริญญำ ขุนนำศรี
๔. พ.อ.จิรำวัฒน์ จุฬำกุล
๕. พ.อ.นฤทธิ์ ถำวรวงษ์
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.ต.มนัสวี บูรณพงศ์
๗. พล.ร.ต.คำรณ พิสณฑ์ยุทธกำร
รอว.ทหำรอำกำศ
๘. พล.อ.อ.อำพล อิ่มบัว
๙. พล.อ.ต.น้อย ภำคเพิ่ม
๑๐. น.อ.เพิ่มยศ แก้วสว่ำง
นรว.
๑๑. พล.ต.ต.ชำติชำย แตงเอี่ยม
๑๒. พล.ต.ต.อภิชิต เทียนเพิ่มพูล
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหำรบก
๑๓. พล.อ.ชัยชำญ ช้ำงมงคล
๑๔. พล.อ.สุรินทร์ กลิ่นชะเอม
๑๕. พล.ท.พิจิตร แก้วลี
๑๖. พล.ท.สุรใจ จิตต์แจ้ง
๑๗. พล.ต.มณฑล ปรำกำรสมุทร
๑๘. พล.ต.บุญชู กลิ่นสำคร
๑๙. พล.ต.จักรกฤษณ์ ตั้งจิตตำภรณ์
๒๐. พ.อ.รชต วงษ์อำรีย์
๒๑. พ.อ.ประเสริฐ ขวัญชัย
๒๒. พ.อ.ชัยยำ จุ้ยเจริญ
๒๓. พ.อ.ธนศักดิ์ มิตรภำนนท์
๒๔. พ.อ.บุญสิน พำดกลำง
รอว.ทหำรเรือ
๒๕. พล.ร.อ.สุชีพ หวังไมตรี
๒๖. พล.ร.ต.วิทยำ ละออจันทร์
๒๗. พล.ร.ต.มนตรี รอดวิเศษ
๒๘. น.อ.สรไกร สิริกรรณะ ร.น.
๒๙. น.อ.พิสิษฐ์ จินตโกศลวิทย์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๓๐. พล.อ.อ.ทวิเดนศ อังศุสิงห์
๓๑. พล.อ.ท.อนุพงศ์ จันทร์ใย
๓๒. พล.อ.ต.สันติ ศรีเสริมโภค
นรว.
๓๓. พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้ำม
๓๔. พล.ต.ต.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรำ
๓๕. พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์
๓๖. พล.ต.ต.วีระ จิรวีระ

ตำแหน่ง
ผอ.ศปร.
ผทค.พิเศษ ทบ.
จก.ยก.ทหำร
รอง ผบ.พล.ร.๗
รอง ผบ.พล.ม.๑
เสธ.ฐท.สส.
รอง จก.สสท.ทร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผอ.วทอ.ยศ.ทอ.
รอง ผบ.บน.๒๓
รอง ผบช.ภ.๓
ผบก.ภ.จว.มุกดำหำร
ปล.กห.
ปษ.พิเศษ สป.
ปช.ทหำร
ผบ.นปอ.
รอง จก.สส.
ผทค.ทบ.
ผทค.สป.
รอง จก.สห.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๔๔
รอง ผบ.มทบ.๑๘
รอง ผบ.มทบ.๒๒
เสธ.พล.ร.๓
ผบ.กร.
ผอ.อรม.อร.
เสธ.ทรภ.๒
รอง ผบ.รร.นย.ศฝ.นย.
หก.กปค.รร.นย.ศฝ.นย.
รอง ผบ.ทอ.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
รอง ผบ.ตร.
รอง ผบช.น.
รอง ผบช.น.
รรท.ผบก.อก.รพ.ตร.

หน้ำ ๑๘ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

วัน เดือน ปี
วันพุธ ที่
๑๙ ก.ค.๖๐

ยศ – นำม
พระที่นั่งอัมพรสถาน
รอว.ทหำรบก
๑. พล.อ.ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้ำ
๒. พล.ท.คธำยุทธ์ เสำวคนธ์
๓. พล.ต.ณัฐชนก ศิริทีปตำนนท์
๔. พ.อ.ชัยวัฒน์ บุญธรรมเจริญ
๕. พ.อ.เฉลิมพร ขำเขียว
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.ท.ทิวำ ดำรำเมือง
๗. พล.ร.ต.สุชำ เคี่ยมทองคำ
รอว.ทหำรอำกำศ
๘. พล.อ.ท.มำนัต วงษ์วำทย์
๙. พล.อ.ต.เสนำะ พรรณพิกุล
๑๐. น.อ.อนุยุต รูปขจร
นรว.
๑๑. พล.ต.ต.ชยุต รัตนอุบล
๑๒. พล.ต.ต.ธิติ แสงสว่ำง
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหำรบก
๑๓. พล.อ.หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ
๑๔. พล.ท.สิงห์ทอง หมีทอง
๑๕. พล.ท.กนิษฐ์ ชำญปรีชญำ
๑๖. พล.ต.มนตรี ช้ำงพลำยแก้ว
๑๗. พล.ต.ดำรงค์ ตัณฑะผลิน
๑๘. พล.ต.สุรเดช ประเคนรี
๑๙. พล.ต.ยุทธชัย เทียรทอง
๒๐. พ.อ.ไตรรัตน์ ไชยนุรักษ์
๒๑. พ.อ.นิติวัฒน์ พงษ์ศรี
๒๒. พ.อ.นันทยศ บูชำ
๒๓. พ.อ.นันทวัฒน์ ทัศนงำม
๒๔. พ.อ.ณรงค์ฤทธิ ปำณิกบุตร
รอว.ทหำรเรือ
๒๕. พล.ร.อ.รังสฤษดิ์ สัตยำนุกูล
๒๖. พล.ร.ท.นพดล เรืองสมัย
๒๗. พล.ร.ท.วิโรจน์ ธันวรักษ์กิจ
๒๘. พล.ร.ต.อัครเดช นำคอ่อน
๒๙. น.อ.เกรียง ชุณหชำติ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๓๐. พล.อ.อ.ฌเณศ ชลิตภิรตั ิ
๓๑. พล.อ.ท.วสันต์ อยู่ประเสริฐ
๓๒. พล.อ.ต.ถำวร ศิริสัมพันธ์
นรว.
๓๓. พล.ต.ท.ชำญเทพ เสสะเวช
๓๔. พล.ต.ต.อำชวันต์ โชติกเสถียร
๓๕. พล.ต.ต.สมชำย เกำสำรำญ
๓๖. พล.ต.ต.ทีป รำญสระน้อย

ตำแหน่ง
ปษ.พิเศษ ทบ.
จก.กพ.ทบ.
ผบ.มทบ.๒๗
รอง ผบ.มทบ.๑๙
รอง ผบ.ร.๒๕
จก.กบ.ทหำร
จก.ขส.ทร.
จก.ยก.ทอ.
จก.กง.ทอ.
ผบ.ฝูง.๖๐๒ รอ.บน.๖
รอง ผบช.ก.
รอง ผบช.ส.
ผบ.นทพ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง เสธ.ทบ.
ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
สำนักงำนผู้บังคับบัญชำ ทบ.
รอง จก.ขว.ทหำร
ผบ.บชร.๑
ผบ.มทบ.๑๔
รอง ผบ.มทบ.๔๕
รอง ผบ.มทบ.๒๔
รอง ผบ.กรม นนร.รอ.รร.จปร.
รอง ผบ.รร.กำรบิน ทบ.
รอง ผบ.ร.๗
ผทค.พิเศษ ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
จก.สสท.ทร.
ผทค.ทร.
รอง ผบ.กดน.กร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผทค.พิเศษ ทอ.
เสธ.คปอ.
ผบช.ภ.๑
รอง ผบช.ภ.๕
ผบก.ทล.
ผบก.สส.ศชต.

หน้ำ ๑๙ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันพฤหัสบดี ที่ พระที่นั่งอัมพรสถาน
๒๐ ก.ค.๖๐ รอว.ทหำรบก
๑. พล.อ.บัญชำ ทองวิลัย
๒. พล.ท.วสันต์ รัญเสวะ
๓. พล.ต.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ
๔. พ.อ.ไกรเวทย์ พูลอำไภย์
๕. พ.อ.จรัญรัตน์ พงษ์สุวรรณ
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.อ.ไพโรจน์ อุ่นใจ
๗. พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร
รอว.ทหำรอำกำศ
๘. พล.อ.อ.ปัทม สุทธิสรโยธิน
๙. พล.อ.ท.ปรเมศร์ เกษโกวิท
๑๐. พล.อ.ต.ไกรสร จันทร์เรือง
นรว.
๑๑. พล.ต.ต.กฤษณะ ทรัพย์เดช
๑๒. พล.ต.ต.ศุภกิจ ศรีจันทรนนท์
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหำรบก
๑๓. พล.อ.สุภกิจ นุตสถิตย์
๑๔. พล.อ.สีหนำท วงศำโรจน์
๑๕. พล.อ.ธนดล สุรำรักษ์
๑๖. พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตำนนท์
๑๗. พล.ต.ชูชำติ สุกใส
๑๘. พล.ต.เภำ โพธิ์เงิน
๑๙. พล.ต.อิทธิพล สุวรรณรัฐ
๒๐. พ.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี
๒๑. พ.อ.กล้ำณรงค์ ไพรีพ่ำยฤทธิเดช
๒๒. พ.อ.นฤดล ท้ำวฤทธิ์
๒๓. พ.อ.ชำตรี สงวนธรรม
๒๔. พ.อ.นรภัทร กังวำลไกล
รอว.ทหำรเรือ
๒๕. พล.ร.ท.ไตรสิทธิ์ พันธุ์สทิ ธิ์
๒๖. พล.ร.ท.พร้อมสรรพ์ วุฑฒกนก
๒๗. พล.ร.ต.เชำว์ น้อยภำรำ
๒๘. น.อ.ประกอบ สุขสมัย ร.น.
๒๙. น.อ.ธีระยุทธ นอบน้อม ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๓๐. พล.อ.อ.เชิดพงศ์ เอี่ยมสมุทร
๓๑. พล.อ.ท.สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรำงกูร
๓๒. น.อ.อรรถพล ปำนมงคล
นรว.
๓๓. พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย
๓๔. พล.ต.ต.สมนึก น้อยคง
๓๕. พล.ต.ต.เสริมคิด สิทธิชยั กำนต์
๓๖. พล.ต.ต.นิรันดร เหลื่อมศรี

ตำแหน่ง
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.พิเศษ สป.
รอง มทน.๒
รอง ผบ.ศป.
ผบ.ช.๑๑
ผทค.พิเศษ ทร.
ผชก.สนผ.กห.
ผทค.พิเศษ ทอ.
รอง ผบ.คปอ.
รอง ปช.ทหำร
รอง ผบช.ภ.๗
รอง ผบช.ปส.
รอง ผบ.ทสส.
ปษ.พิเศษ บก.ทท.
ปษ.พิเศษ ทบ.
ผบ.บชร.๓
จก.กง.ทบ.
ผบ.บชร.๒
ผบ.มทบ.๑๓
รอง ผบ.พล.๑ รอ.
รอง ผอ.สกศ.ยศ.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๑๗
รอง ผบ.ม.๒
รอง ผบ.ร.๑๑๑
รอง เสธ.ทร.
รอง ผบ.กร.
รอง จก.พธ.ทร.
ประจำ กร.
รอง ผอ.สนผ.ยก.ทร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผทค.พิเศษ ทอ.
รอง ผบ.บน.๕๖
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
ผบก.น.๓
รรท.รอง ผบช.สกบ.
ผบก.ศทก.

หน้ำ ๒๐ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันศุกร์ ที่ พระที่นั่งอัมพรสถาน
๒๑ ก.ค.๖๐ รอว.ทหำรบก
๑. พล.อ.วัลลภ รักเสนำะ
๒. พล.ท.นพดล ยิ้มถนอม
๓. พล.ต.เกษมสุข ตำคำ
๔. พ.อ.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ
๕. พ.อ.ธวัชชัย วรรณดิลก
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.อ.พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย
๗. พล.ร.ต.เอกรำช พรหมลัมภัก
รอว.ทหำรอำกำศ
๘. พล.อ.อ.ศิวเกียรติ์ ชเยมะ
๙. พล.อ.ต.สรกฤต มังสิงห์
๑๐. น.อ.ประกำศิต เจริญยิ่ง
นรว.
๑๑. พล.ต.ต.เจริญ ศรีศศลักษณ์
๑๒. พ.ต.อ.ณัฐพล โกมินทรชำติ
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหำรบก
๑๓. พล.ท.อุทัย ชัยชนะ
๑๔. พล.ท.นเรนทร์ สิรภิ ูบำล
๑๕. พล.ต.พิบูลย์ มณีโชติ
๑๖. พล.ต.วิทยำ ขันธอุบล
๑๗. พล.ต.สมศักดิ์ ทรัพย์อนันต์
๑๘. พล.ต.สำธิต ศรีสุวรรณ
๑๙. พ.อ.มณฑล บุญไทย
๒๐. พ.อ.ยุทธพล ประทีปอุษำนนท์
๒๑. พ.อ.พูลศักดิ์ สมบูรณ์
๒๒. พ.อ.ไพรัช โอฬำรไพบูลย์
๒๓. พ.อ.ศักดิ์วุฒิ วงศ์วำนิช
๒๔. พ.อ.ณัฎฐ์ ศรีอินทร์
รอว.ทหำรเรือ
๒๕. พล.ร.อ.สำยันต์ ประสงค์สำเร็จ
๒๖. พล.ร.ท.เผดิม เนินฉำย
๒๗. พล.ร.ต.เกรียงไกร อนันตศำนต์
๒๙. น.อ.ประวุฒิ รอดมณี ร.น.
๒๘. น.อ.สรรเสริญ สำโดด ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๓๐. พล.อ.ท.ถำวรวัฒน์ จันทนำคม
๓๑. พล.อ.ท.ชลิต รัมมะวำส
๓๒. พล.อ.ต.สุรชัย อำนวยสิน
นรว.
๓๓. พล.ต.ท.จตุพล ปำนรักษำ
๓๔. พล.ต.ต.อำพล บัวรับพร
๓๕. พล.ต.ต.สุรพล อยู่นุช
๓๖. พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ

ตำแหน่ง
ผอ.สนผ.กห.
รอพ.
ผบ.มทบ.๓๓
รอง ผบ.มทบ.๒๑
เสธ.ป.๒ รอ.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผบ.สอ.รฝ.
รอง ปล.กห.
ผอ.สนภ.ทอ.
รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ.
นรพ.
ผกก.ฝอ.ภ.จว.สุโขทัย
ผทค.พิเศษ ทบ.
เสธ.สปท.
รอง ผบ.นสศ.
รอง จก.กร.ทหำร
จก.ขส.ทบ.
ผบ.มทบ.๓๔
รอง ผบ.ศป.
ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
รอง ผบ.มทบ.๒๗
รอง ผบ.พล.พัฒนำ ๑
รอง ผบ.มทบ.๑๓
เสธ.มทบ.๒๕
รอง เสธ.ทหำร
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง จก.ยก.ทร.
เสธ.กดน.กร.
ผอ.กนย.สนผ.ยก.ทร.
รอง หน.คณะ ฝสธ.ประจำ ผบช.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผอ.สนข.ขว.ทอ.
ผบช.ภ.๔
รอง ผบช.น.
รอง ผบช.ก.
รอง ผบช.ภ.๙

หน้ำ ๒๑ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

วัน เดือน ปี
วันเสำร์ ที่
๒๒ ก.ค.๖๐

ยศ – นำม
พระที่นั่งอัมพรสถาน
รอว.ทหำรบก
๑. พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี
๒. พล.ท.อนุศักดิ์ เผ่ำนำค
๓. พล.ท.วัฒนชัย ประสำนเกษม
๔. พล.ต.กำรุณ โพธิ์วิเชียร
๕. พ.อ.คณเดช พงศบำงโพธิ์
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.อ.พัลลภ ตมิศำนนท์
๗. พล.ร.อ.อธินำถ ปะจำยะกฤตย์
รอว.ทหำรอำกำศ
๘. พล.อ.ท.สุรพันธ์ สุวรรณทัต
๙. พล.อ.ต.นภำพล อำชวำคม
๑๐. น.อ.สุระ ไชโย
นรว.
๑๑. พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข
๑๒. พล.ต.ต.กริช กิติลือ
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหำรบก
๑๓. พล.อ.วิษณุศักดิ์ กลั่นเสนำะ
๑๔. พล.ท.อนุชิต อินทรทัต
๑๕. พล.ท.กฤษฎิ์ ยิ้มสู้
๑๖. พล.ต.กิตติศักดิ์ แม้นเหมือน
๑๗. พล.ต.สมพงษ์ แจ้งจำรัส
๑๘. พล.ต.นพพร ดุลยำ
๑๙. พล.ต.สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย
๒๐. พ.อ.บรรยง ทองน่วม
๒๑. พ.อ.สุรินทร์ ปรียำนุภำพ
๒๒. พ.อ.มีชัย นิลศำสตร์
๒๓. พ.อ.ยุทธนำม เพชรม่วง
๒๔. พ.อ.พิพัฒน์ ศรีทองพิมพ์
รอว.ทหำรเรือ
๒๕. พล.ร.ท.พัชระ พุ่มพิเชฎฐ์
๒๖. พล.ร.ท.นฤดม แป้นเจริญ
๒๗. พล.ร.ต.ทรงวุฒิ บุญอินทร์
๒๘. น.อ.ปรำโมทย์ เสริมสัย ร.น.
๒๙. น.อ.สรณรรถ สนธิไทย ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๓๐. พล.อ.อ.ยรรยง คันธสร
๓๑. พล.อ.ท.ไกรพล ยั่งยืน
๓๒. พล.อ.ต.ปรีชำ ชมบุญ
นรว.
๓๓. พล.ต.ท.ธเนตร์ พิณเมืองงำม
๓๔. พล.ต.ต.วิชำญญ์วัชร์ บริรักษ์กุล
๓๕. พล.ต.ต.สรไกร พูลเพิ่ม
๓๖. พล.ต.ต.องอำจ ชุณหะนันทน์

ตำแหน่ง
รอง เสธ.ทหำร
จร.ทหำร
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๓๔
รอพ.
ผทค.พิเศษ ทร.
จก.ทสส.ทอ.
ผอ.สพร.ทอ.
รอง จก.พธ.ทอ.
ผบช.ส.
ผบก.ประจำ สง.ผบ.ตร.
ปษ.พิเศษ สป.
จก.กง.กห.
จก.ผท.ทหำร
ผบ.มทบ.๓๒
รอง มทภ.๓
เสธ.นปอ.
ผบ.มทบ.๒๙
ผบ.ร.๙
นปก.ประจำ มทบ.๑๒
รอง ผบ.ม.๓
รอง ผบ.ร.๕
รอง ผบ.ร.๑๗
รอง เสธ.ทร.
รอง ผบ.กร.
จก.สบ.ทร.
รอง ผบ.กบร.กร.
หก.คป.กร.
ปษ.สปท.
รอง เสธ.ทอ.
รอง ผบ.อย.
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
ผบก.น.๑
ผบก.ภ.จว.สมุทรสำคร
ผบก.สสน.บช.ตชด.

หน้ำ ๒๒ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันอำทิตย์ ที่ พระที่นั่งอัมพรสถาน
๒๓ ก.ค.๖๐ รอว.ทหำรบก
๑. พล.ท.ธีร์ณฉัฏฐ์ จินดำเงิน
๒. พล.ต.สมพจน์ สังข์ดำ
๓. พล.ต.ชัยเดช สุรวดี
๔. พ.อ.ชลิต บรรจงปรุ
๕. พ.อ.เฉลิมพล นุตรักษ์
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.ท.ประจวบ อ่อนตำมธรรม
๗. พล.ร.ต.เสรีภำพ สุขเจริญ
รอว.ทหำรอำกำศ
๘. พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่ำง
๙. พล.อ.ต.คุณทร มณีเขียว
๑๐. น.อ.สรวิชญ์ สุรกุล
นรว.
๑๑. พล.ต.ท.ประสิทธิ์ ทำดี
๑๒. พ.ต.อ.ชัยยะ เพ็ชรปัญญำ
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหำรบก
๑๓. พล.อ.สุรสิทธิ์ ถำวร
๑๔. พล.ท.อุดมวิทย์ อโนวัลย์
๑๕. พล.ต.ศรีศักดิ์ พูนประสิทธิ์
๑๖. พล.ต.ทวีศักดิ์ วินิจสร
๑๗. พล.ต.วิทยำ วรรคำวิสนั ต์
๑๘. พล.ต.ณัฏฐ์ เทียนทองดี
๑๙. พ.อ.ปรีชำ จึงมั่นคง
๒๐. พ.อ.มำโนชญ์ รัตนเลขำ
๒๑. พ.อ.วีรวัฒน ทองมั่นคง
๒๒. พ.อ.สืบสกุล บัวระวงศ์
๒๓. พ.อ.ปิยวัฒน์ สุประกำร
๒๔. พ.อ.ฉกำจพงษ์ หงส์ทอง
รอว.ทหำรเรือ
๒๕. พล.ร.อ.ปิติ วัลยะเพ็ชร์
๒๖. พล.ร.ท.มิ่ง อิ่มวิทยำ
๒๗. พล.ร.ต.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์
๒๘. น.อ.พนม ควรประดิษฐ์ ร.น.
๒๙. น.อ.จรงศักดิ์ แย้มบำน ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๓๐. พล.อ.ท.ไพศำล น้ำทับทิม
๓๑. พล.อ.ต.นฤพล จักรกลม
๓๒. น.อ.อมฤต กนกแก้ว
นรว.
๓๓. พล.ต.ต.อนุรักษ์ แตงเกษม
๓๔. พล.ต.ต.กฤตธำพล ยี่สำคร
๓๕. พล.ต.ต.นิตินันท์ เพชรบรม
๓๖. พ.ต.อ.ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ

ตำแหน่ง

หน้ำ ๒๓ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.ทบ.
เสธ.ทน.๓
ผบ.ป.๖
รอง ผบ.ช.๑๑
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง ผบ.ฐท.สส.
ผบ.ทอ.
เสธ.ยศ.ทอ.
ผบ.บน.๕
จตร.
ผกก.สภ.บำงปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยำ
ผบ.สปท.
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง มทน.๑
ผบ.มทบ.๓๕
ผบ.มทบ.๓๘
ผทค.ทบ.
ผบ.ม.๗
รอง ผบ.พล.พัฒนำ ๑
รอง ผบ.มทบ.๑๒
รอง ผบ.มทบ.๓๓
เสธ.พล.ม.๓
รอง ผบ.ม.๖
ผทค.พิเศษ ทร.
จก.อร.
รอง ผบ.รร.นร.
ผบ.กรม สอ.๑ สอ.รฝ.
ผบ.กรม สน.พล.นย.
ปช.ทอ.
จก.สบ.ทอ.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทอ.
รอง ผบช.ภ.๑
ผบก.รน.
ผบก.อก.บช.น.
รอง ผบก.ทล.

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันจันทร์ ที่ พระที่นั่งอัมพรสถาน
๒๔ ก.ค.๖๐ รอว.ทหำรบก
๑. พล.อ.สสิน ทองภักดี
๒. พล.ท.มนัส หนูวัฒนำ
๓. พล.ต.ก่อเกียรติ พิทักษ์วงศ์
๔. พ.อ.กุศล อุปลำนนท์
๕. พ.อ.สุรพงษ์ ปำละวัธนะกุล
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.อ.เอกศักดิ์ ทุกข์สูญ
๗. พล.ร.ต.สมพงษ์ นำคทอง
รอว.ทหำรอำกำศ
๘. พล.อ.อ.สุรศักดิ์ ทุ่งทอง
๙. พล.อ.ต.นิรันดร พิเดช
๑๐. น.อ.ปรีชำ ภัทรศีลสุนทร
นรว.
๑๑. พล.ต.ต.พรชัย ไทยแท้
๑๒. พล.ต.ต.ธนยินทร์ เทพรักษำ
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหำรบก
๑๓. พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสำร
๑๔. พล.ต.ทัตเทพ รอดจิตต์
๑๕. พล.ต.พิรัติ บรรจงเขียน
๑๖. พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์
๑๗. พล.ต.ชำญชัย เอมอ่อน
๑๘. พ.อ.วีรยุทธ อินทร์วร
๑๙. พ.อ.มโนช จันทร์คีรี
๒๐. พ.อ.เรืองศักดิ์ อรรคทิมำกูล
๒๑. พ.อ.ชยำทิต ทองสว่ำง
๒๒. พ.อ.วรยุทธ แก้ววิบูลย์พันธุ์
๒๓. พ.อ.พิจิตร บุญญสุวรรณ
๒๔. พ.อ.กิตติ ประพิตรไพศำล
รอว.ทหำรเรือ
๒๕. พล.ร.ท.สำนนท์ ผะเอม
๒๖. พล.ร.ท.ทินกร ตัณฑำกำศ
๒๗. พล.ร.ต.ไชยนันท์ นันทวิทย์
๒๘. น.อ.ประชำ สว่ำงแจ้ง ร.น.
๒๙. น.ท.ณรงค์ สุขพ่อค้ำ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๓๐. พล.อ.ท.วงศกร เปำโรหิตย์
๓๑. พล.อ.ต.ธรินทร์ ปุณศรี
๓๒. น.อ.วิสูตร งิ้วแหลม
นรว.
๓๓. พล.ต.ท.กิตติพงษ์ เงำมุข
๓๔. พล.ต.ต.กรไชย คล้ำยคลึง
๓๕. พล.ต.ต.ธีรพล จินดำหลวง
๓๖. พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี

หน้ำ ๒๔ ใน ๓๑ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
เสธ.ทบ.
รอพ.
รอง จร.ทหำร
รอง จก.ขส.ทบ.
รอง ผบ.บชร.๑
ผทค.พิเศษ สป.
ผทค.ทร.
เสธ.ทอ.
รอง จก.พอ.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทอ.
รอง ผบช.น.
ผบก.ภ.จว.เชียงรำย
รอง ผบ.ทบ.
ผทค.ทบ.
เสธ.สส.
ผบ.พล.ร.๗
ผบ.มทบ.๒๘
รอง ผบ.ศบบ.
รอง ผบ.มทบ.๔๑
รอง ผบ.มทบ.๑๗
รอง ผบ.พล.ม.๓
รอง ผบ.พล.ร.๒ รอ.
รอง ผบ.ช.๒๑
ผบ.ร.๑๒ พัน.๓ รอ.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผบ.กฟก.๒ กร.
รอง ผบ.วทร.ยศ.ทร.
นกบ.บก.กรม นนร.รอ.รร.นร.
รอง เสธ.ทอ.
รอง จก.ขว.ทอ.
รอง ผอ.กพก.สลก.ทอ.
ผบช.สพฐ.ตร.
ผบก.ปคม.
ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรำ
ผบก.ภ.จว.ลำปำง

วัน เดือน ปี
วันอังคำร ที่
๒๕ ก.ค.๖๐

ยศ – นำม
พระที่นั่งอัมพรสถาน
รอว.ทหำรบก
๑. พล.ท.นเรศรักษ์ ฐิตะฐำน
๒. พล.ต.ประยงค์ กล้ำหำญ
๓. พล.ต.เกื้อกูล อินนำจักร์
๔. พล.ต.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
๕. พ.อ.ปิยพงษ์ วงศ์จันทร์
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.ท.ปกรณ์ วำนิช
๗. พล.ร.ท.พัลลภ ทองระอำ
รอว.ทหำรอำกำศ
๘. พล.อ.ท.อนุตตร จิตตินันทน์
๙. พล.อ.ต.นภำเดช ธูปะเตมีย์
๑๐. น.อ.ธำดำ เคี่ยมทองคำ
นรว.
๑๑. พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์
๑๒. พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหำรบก
๑๓. พล.อ.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
๑๔. พล.ท.พิศิษฐ์ เกษบุรมย์
๑๕. พล.ท.ยอดพล เบี้ยวไข่มุข
๑๖. พล.ต.ณรงค์ฤทธิ์ หอมอ่อน
๑๗. พล.ต.สุเมธ นิลมัย
๑๘. พล.ต.วัลลภ ฐิติกุล
๑๙. พล.ต.ฐิติ ติตถะสิริ
๒๐. พ.อ.ศำสตรำ ศรีเพ็ญ
๒๑. พ.อ.ชำติชำย น้ำวแสง
๒๒. พ.อ.เสนีย์ ศรีหิรัญ
๒๓. พ.อ.รวิศ รัชตะวรรณ
๒๔. พ.อ.พิทักษ์ จันทร์เขียว
รอว.ทหำรเรือ
๒๕. พล.ร.อ.อดิเรก ชมภูนุช
๒๖. พล.ร.ท.สุรวิทย์ อำษำนอก
๒๗. พล.ร.ต.สมำรมภ์ ชั้นสุวรรณ
๒๘. พล.ร.ต.ธีรกุล กำญจนะ
๒๙. น.อ.วีระชำติ ชั้นประเสริฐ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๓๐. พล.อ.ท.สมศักดิ์ หำญวงษ์
๓๑. พล.อ.ต.ดำรงค์ ภำณุทัต
๓๒. น.อ.พรประเสริฐ ผ่ำนภพ
นรว.
๓๓. พล.ต.ท.ณัฐธร เพรำะสุนทร
๓๔. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก
๓๕. พล.ต.ต.คัชชำ ธำตุศำสตร์
๓๖. พล.ต.ต.อภิชำต บุญศรีโรจน์

หน้ำ ๒๕ ใน ๓๑ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
จก.ทสอ.กห.
รอพ.
รอง มทภ.๔
ผบ.พล.ม.๒ รอ.
รอง ผบ.มทบ.๔๑
จก.ยก.ทร.
รอง เสธ.ทร.
จก.พอ.
ผช.หน.ฝสธ.ประจำ ผบ.ทอ.
รอง จก.กง.ทอ.
ผบช.สกพ.
ผบช.ศ.
ผทค.พิเศษ ทบ.
จก.ขว.ทบ.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
รอง ปช.ทหำร
ผอ.สผอ.สส.ทหำร
ผบ.พล.พัฒนำ ๔
ผบ.มทบ.๔๔
เสธ.พล.ร.๑๑
รอง ผบ.มทบ.๑๙
รอง ผบ.พล.ร.๑๕
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ มทบ.๑๑
รอง ผบ.มทบ.๒๔
ผทค.พิเศษ ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
จก.กพช.อร.
ผอ.สงป.สปช.ทร.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
รอง ผบ.คปอ.
ผช.หน.ฝสธ.รอง ผบ.ทสส.
รอง ผบ.บน.๕
ผบช.สตม.
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
รอง ผบช.ศชต.
ผบก.ภ.จว.สุรำษฎร์ธำนี

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันพุธ ที่ พระที่นั่งอัมพรสถาน
๒๖ ก.ค.๖๐ รอว.ทหำรบก
๑. พล.ท.ประวิตร ฉำยะบุตร
๒. พล.ต.ศรำยุทธ พันธุ์วัฒนำ
๓. พ.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์
๔. พ.อ.ธรำพงษ์ มะละคำ
๕. พ.อ.กิตติ สมสนั่น
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.ท.พรชัย ปิ่นทอง
๗. พล.ร.ต.เชษฐำ ใจเปี่ยม
รอว.ทหำรอำกำศ
๘. พล.อ.ท.สรำวุธ กลิ่นพันธุ์
๙. พล.อ.ต.นพดล บุญมั่น
๑๐. น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์
นรว.
๑๑. พล.ต.ต.รัษฎำกร ยิ่งยง
๑๒. พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหำรบก
๑๓. พล.ท.วีรชัย อินทุโศภน
๑๔. พล.ต.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข
๑๕. พล.ต.กฤษณ์ดนัย อิทธิมณฑล
๑๖. พล.ต.พีรพงศ์ ไวกำสี
๑๗. พ.อ.เชษฐำ ตรงดี
๑๘. พ.อ.เศรษฐพล เกตุเต็ม
๑๙. พ.อ.ประกำศิต สำคุณ
๒๐. พ.อ.อุกฤษฏ์ นุตคำแหง
๒๑. พ.อ.นรินทร์ ชุ่มกมล
๒๒. พ.อ.ไพบูลย์ พุ่มพิเชฎฐ์
๒๓. พ.อ.วรเดช เดชรักษำ
๒๔. พ.อ.ณัฏฐภูมิ หลำวทอง
รอว.ทหำรเรือ
๒๕. พล.ร.ท.เกรียงเดช รัตนปัญญำกุล
๒๖. พล.ร.ต.เดชดล ภูส่ ำระ
๒๗. พล.ร.ต.ประชำชำติ ศิริสวัสดิ์
๒๘. น.อ.กิติพงษ์ เรืองเดช ร.น.
๒๙. น.อ.เอตม์ ยุวนำงกูร ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๓๐. พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
๓๑. พล.อ.ต.ดำเนิน พุ่มเจริญ
๓๒. น.อ.สุพิจจำรณ์ ธรรมวำทะเสรี
นรว.
๓๓. พล.ต.ต.ธีรพล คุปตำนนท์
๓๔. พล.ต.ต.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร
๓๕. พล.ต.ต.สุทิพย์ ผลิตกุศลธัช
๓๖. พ.ต.อ.กฤติกร ฉิมม่วง

หน้ำ ๒๖ ใน ๓๑ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอพ.
รอง ผบ.พล.ร.๕
รอง ผบ.มทบ.๑๑
ผบ.ส.๑
ผบ.ทรภ.๒
ผบ.กทบ.กร.
ผอ.ศวอ.ทอ.
รอง จก.ยศ.ทอ.
ประจำ ขว.ทอ.
รอง ผบช.สพฐ.ตร.
ผบก.จร.
ผบ.นรด.
รอง มทภ.๓
เสธ.ทภ.๑
ผอ.สกศ.ยศ.ทบ.
รอง ผบ.ศสพ.
รอง ผบ.มทบ.๓๓
ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
รอง ผบ.พล.ร.๔
ผบ.ศปภอ.ทบ.๓
ผอ.กยก.นปอ.
ผบ.ร.๕
เสธ.ม.๕ รอ.
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง ผบ.ทรภ.๑
รอง จก.กร.ทหำร
รอง จก.กรง.ฐท.สส.
ประจำ ขว.ทร.
ผช.ผบ.ทอ.
ผอ.สกบ.กบ.ทอ.
รอง ผอ.สนผ.ยก.ทอ.
รอง ผบช.ภ.๘
ผบก.ภ.จว.นครนำยก
ผบก.ภ.จว.เลย
รอง ผบก.บ.ตร.

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันพฤหัสบดี ที่ พระที่นั่งอัมพรสถาน
๒๗ ก.ค.๖๐ รอว.ทหำรบก
๑. พล.อ.เกษม ธนำภรณ์
๒. พล.ต.ฉมำวิทย์ สำตรรอด
๓. พ.อ.สุขสรรค์ หนองบัวล่ำง
๔. พ.อ.ปนิวัธน์ ทรัพย์รุ่งเรือง
๕. พ.อ.สิทธิชัย คัตตะพันธ์
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.ท.พฤหัส รัชฎำ
๗. พล.ร.ต.กล้ำหำญ เพ็ชรมีศรี
รอว.ทหำรอำกำศ
๘. พล.อ.ท.ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์
๙. พล.อ.ต.ธนศักดิ์ เมตะนันท์
๑๐. น.อ.อร่ำม สกุลแก้ว
นรว.
๑๑. พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ ฉันทวรลักษณ์
๑๒. พล.ต.ต.ดุสิต สมศักดิ์
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหำรบก
๑๓. พล.ท.สนธิ นวกุล
๑๔. พล.ต.สุรเดช จำรุจินดำ
๑๕. พล.ต.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
๑๖. พล.ต.สิทธิพร มุสิกะสิน
๑๗. พ.อ.นพดล พรหมแพทย์
๑๘. พ.อ.วิชัย ธำรีฉัตร
๑๙. พ.อ.เอกพันธ์ สุวรรณวิจิตร
๒๐. พ.อ.พินิจ แจ้งแสงทอง
๒๑. พ.อ.วิรัฏฐ์ วงษ์จันทร์
๒๒. พ.อ.วินัย เจริญศิลป์
๒๓. พ.อ.อดุล บุญธรรมเจริญ
๒๔. พ.อ.เสรี ตรีครุธพันธุ์
รอว.ทหำรเรือ
๒๕. พล.ร.ท.คณิน ชุมวรฐำยี
๒๖. พล.ร.ท.วีนัส แจ้งสี
๒๗. พล.ร.ต.สันติ เปำอินทร
๒๘. พล.ร.ต.ชนินทร์ ผดุงเกียรติ
๒๙. น.อ.ไมตรี บุตรบุรี ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๓๐. พล.อ.อ.ปรีชำ ประดับมุข
๓๑. พล.อ.ท.ธีรวัตร สำมวัง
๓๒. พล.อ.ต.อภิรุม จันทรกุล
นรว.
๓๓. พล.ต.ต.อภิชำติ สุริบุญญำ
๓๔. พล.ต.ต.สุคุณ พรหมำยน
๓๕. พล.ต.ต.อุดร ยอมเจริญ
๓๖. พ.ต.อ.ฐำกูรสมบัติ สวงโท

ตำแหน่ง
รอพ.
ผอ.สตน.ทบ.
รอง ผบ.พล.ร.๒ รอ.
รอง ผอ.สวส.สนผ.กห.
เสธ.มทบ.๑๓
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง ผบ.นย.
จก.กร.ทอ.
ผอ.สยฝ.ยก.ทอ.
รอง ผอ.สบท.สปช.ทอ.
รอง ผบช.ภ.๖
ผบก.ผอ.
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
รอง จก.พบ.
ผบ.พล.๑ รอ.
ผบ.พล.ร.๕
รอง ผบ.พล.ป.
รอง จก.กส.ทบ.
รอง ผบ.บชร.๔
รอง เสธ.นสศ.
รอง เสธ.ทน.๑
รอง ผบ.มทบ.๒๗
ผบ.ร.๒๓
ผบ.กรม ขส.รอ.
จก.พร.
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง ผบ.รร.นร.
ผบ.กยพ.กร.
ประจำ นย.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผทค.พิเศษ ทอ.
รอง จก.ชอ.
ผบก.ตท.
ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี
ผบก.สส.ภ.๓
ผกก.สภ.เมืองมุกดำหำร

หน้ำ ๒๗ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันศุกร์ ที่ พระที่นั่งอัมพรสถาน
๒๘ ก.ค.๖๐ รอว.ทหำรบก
๑. พล.ท.คุณวุฒิ หมอแก้ว
๒. พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว
๓. พ.อ.ชลชัย เกิดแจ่ม
๔. พ.อ.อัศวิน บุนนำค
๕. พ.อ.อำยุพันธ์ กรรณสูต
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.ท.สุรศักดิ์ เมธยำภำ
๗. น.อ.คมสัน สอนสุภำพ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๘. พล.อ.อ.อรณพ เมนะรุจิ
๙. พล.อ.ท.ชัยย์ณรงค์ โพธิ์น้อย
๑๐. น.อ.วิทยำ ถำน้อย
นรว.
๑๑. พล.ต.ต.ภำณุมำศ บุญญลักษม์
๑๒. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่ำง
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหำรบก
๑๓. พล.ท.ธเนศ กำลพฤกษ์
๑๔. พล.ต.วัจน์พัฒน์ เฟื่องฟู
๑๕. พล.ต.ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่ำง
๑๖. พ.อ.ศรำวุธ วังธะพันธ์
๑๗. พ.อ.สุนทร หนูนิมิตร
๑๘. พ.อ.อดุลย์ ชมเย็น
๑๙. พ.อ.สิริพล ชินบุตร
๒๐. พ.อ.อมฤต บุญสุยำ
๒๑. พ.อ.สมพงษ์ ใจจำ
๒๒. พ.อ.รณฤทธิ์ หวัดสูงเนิน
๒๓. พ.อ.รุ่งเพชร คนทัด
๒๔. พ.อ.สุจินต์ ทรัพย์สิน
รอว.ทหำรเรือ
๒๕. พล.ร.ท.ไชยณรงค์ ขำววิเศษ
๒๖. พล.ร.ท.สิริบุญ สุคนธมำน
๒๗. พล.ร.ท.เสริมยศ กุลอำจยุทธ
๒๘. น.อ.ธำนี แก้วเก้ำ ร.น.
๒๙. น.อ.วุฒิไกร ปั้นดี ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๓๐. พล.อ.อ.เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว
๓๑. พล.อ.ต.จิระศักดิ์ เรืองจวง
๓๒. น.อ.สุกษม สุขเกษม
นรว.
๓๓. พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชำรยะ
๓๔. พล.ต.ต.อภิชำต เพชรประสิทธิ์
๓๕. พล.ต.ต.โชติ ชัยชมภู
๓๖. พล.ต.ต.สมประสงค์ เย็นท้วม

ตำแหน่ง
มทน.๔
ผบ.ร.๑๕๒
ผบ.ช.๑ รอ.
รอง ผบ.ร.๓๑ รอ.
เสธ.ร.๒๕
ผบ.ทรภ.๑
ประจำ นย.
ผทค.พิเศษ สป.
ปษ.สป.
รอง ผอ.สกบ.กบ.ทอ.
ผบก.น.๒
ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์
จก.กร.ทบ.
รอง จก.กช.
ผบ.พล.รพศ.๑
รอง จก.ยย.ทบ.
ฝสธ.ประจำ รมว.กห.
รอง ผบ.มทบ.๓๑
ผอ.กอง ศบบ.
ผบ.ร.๒๑ รอ.
รอง ผบ.กรม นร.รร.ป.ศป.
ผช.ผอ.กยก.นทพ.
รอง ผบ.ช.๓
รอง ผบ.ร.๗
หน.ฝสธ.ประจำ รอง ผบ.ทสส.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง ผบ.ฐท.กท.
ผบ.กรม ป.พล.นย.
ปธ.คปษ.ทอ.
ผอ.ศกอ.
รอง เสธ.รร.นนก.
ที่ปรึกษำ (สบ ๑๐)
รอง ผบช.ส.
ผบก.สส.ภ.๙
ผบก.ภ.จว.ชลบุรี

หน้ำ ๒๘ ใน ๓๑ หน้ำ
หมำยเหตุ

วัน เดือน ปี
วันเสำร์ ที่
๒๙ ก.ค.๖๐

ยศ – นำม
พระทีน่ ั่งอัมพรสถาน
รอว.ทหำรบก
๑. พล.อ.บุญชู เกิดโชค
๒. พ.อ.ไพศำล หนูสังข์
๓. พ.อ.อำนำจ ศรีมำก
๔. พ.อ.สรำวุธ ไชยสิทธิ์
๕. พ.อ.เปรียว ติณสูลำนนท์
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.ท.ธำนินทร์ ลิขิตวงศ์
๗. พล.ร.ต.ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล
รอว.ทหำรอำกำศ
๘. พล.อ.อ.นิรันดร์ ยิ้มสรวล
๙. พล.อ.ท.ไชยศ เทียนคำศรี
๑๐. พล.อ.ต.ปรำโมทย์ ศิริธรรมกุล
นรว.
๑๑. พล.ต.ต.ฐำกูร นัทธีศรี
๑๒. พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทหำรบก.
๑๓. พล.อ.สุทัศน์ จำรุมณี
๑๔. พล.ต.สันต์ชัย เกิดสวัสดิ์
๑๕. พล.ต.นภดล ขันตยำภรณ์
๑๖. พล.ต.บุญยืน อินกว่ำง
๑๗. พล.ต.ธำนินทร์ สนิทชน
๑๘. พ.อ.สรำวุธ เมืองแมะ
๑๙. พ.อ.สัชฌำกำร คุณยศยิ่ง
๒๐. พ.อ.สรรเสริญ คล้ำยแก้ว
๒๑. พ.อ.สุวิทย์ เกตุศรี
๒๒. พ.อ.พลศักดิ์ ศรีเพ็ญ
๒๓. พ.อ.อำจิณ ปัทมจิตร
๒๔. พ.อ.สุคนธรัตน์ ชำวพงษ์
รอว.ทหำรเรือ
๒๕. พล.ร.อ.ฐำนันดร์ เข็มเพ็ชร
๒๖. พล.ร.อ.สุธีพงศ์ แก้วทับ
๒๗. พล.ร.ต.นพดล ปัญญำโฉม
๒๘. น.อ.จักรชัย น้อยหัวหำด ร.น.
๒๙. น.อ.โชติรัตน์ อุตมเพทำย ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๓๐. พล.อ.ท.เบญจรงค์ แจ่มถำวร
๓๑. พล.อ.ต.ต่อพล ออเขำย้อย
๓๒. น.อ.เจริญ วัฒนศรีมงคล
นรว.
๓๓. พล.ต.ท.ฐิติรำช หนองหำรพิทักษ์
๓๔. พล.ต.ต.ถนอม มะลิทอง
๓๕. พล.ต.ต.เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย
๓๖. พล.ต.ต.วันชัย สุวรรณศิริเขต

หน้ำ ๒๙ ใน ๓๑ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
ปษ.สปท.
รอง ผบ.พล.ร.๑๕
รอง ผบ.บชร.๓
ผบ.ร.๒๙
รอง ผบ.ร.๕
จก.สพ.ทร.
ผบ.กบร.กร.
ปษ.พิเศษ ทอ.
จก.สอ.ทอ.
ผอ.สบง.สปช.ทอ.
รอง ผบช.ภ.๔
ผบก.ส.๓
ผทค.พิเศษ สป.
รอง ผบ.รร.จปร.
ผทค.บก.ทท.
ผบ.มทบ.๓๑
เสธ.ทน.๒
รอง ผบ.บชร.๓
รอง ผบ.มทบ.๓๗
อจ.อำนวยกำร ส่วน รร.สธ.ทบ.
รอง ผบ.พล.ม.๒ รอ.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ มทบ.๑๑
รอง ผบ.ม.๕ รอ.
รอง ผบ.ร.๑๓
ผทค.พิเศษ ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง ผบ.นย.
ผบ.กรม สห.ทร.
ผอ.กทพ.สบส.กพ.ทร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผอ.สธน.ทอ.
รอง ผบ.บน.๗
ผบช.ก.
รอง ผบช.รร.นรต.
รอง ผบช.ภ.๙
ผบก.อก.ภ.๖

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันอำทิตย์ ที่ พระที่นั่งอัมพรสถาน
๓๐ ก.ค.๖๐ รอว.ทหำรบก
๑. พล.อ.ธำรไชยยันต์ ศรีสวุ รรณ
๒. พล.ต.สุขุม สุขศรี
๓. พ.อ.อัครพล พงษ์สวัสดิ์
๔. พ.อ.อนุชำ นพจำรูญศรี
๕. พ.อ.สมหมำย บุษบำ
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.ท.เธียรศิริ มนต์ไตรเวศย์
๗. พล.ร.ต.วุฒิชัย สำยเสถียร
รอว.ทหำรอำกำศ
๘. พล.อ.ท.ภำนุพงศ์ เสยยงคะ
๙. พล.อ.ต.ทวีศักดิ์ ขันติรัตน์
๑๐. น.อ.สมใจ ชัยวงษ์
นรว.
๑๑. พล.ต.ท.เดชำ บุตรน้ำเพชร
๑๒. พล.ต.ต.บุญลือ กอบำงยำง
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทบ.
๑๓. พล.ท.ชัยยะพฤกษ์ อัยยะภำคย์
๑๔. พล.ต.วรเกียรติ รัตนำนนท์
๑๕. พ.อ.วัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์
๑๖. พ.อ.ธิติพล สำรลักษณ์
๑๗. พ.อ.อำนุภำพ ศิริมณฑล
๑๘. พ.อ.ประมวล จันทร์ศรี
๑๙. พ.อ.กิตติ จันทร์เอียด
๒๐. พ.อ.โสภณ นันทสุวรรณ
๒๑. พ.อ.สมชำย กำญจนอุดมกำร
๒๒. พ.อ.สันติ สุขป้อม
๒๓. พ.อ.สุทธิชัย ศรลัมพ์
๒๔. พ.อ.เสกสรรค์ พรหมศักดิ์
รอว.ทหำรเรือ
๒๕. พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมำะ
๒๖. พล.ร.ท.วสันต์ บุญเนือง
๒๗. พล.ร.ต.ภิญโญ โตเลี้ยง
๒๘. พล.ร.ต.อำนวย ทองรอด
๒๙. น.อ.พิชัย ล้อชูสกุล ร.น.
รอว. ทหำรอำกำศ
๓๐. พล.อ.อ.วันชัย นุชเกษม
๓๑. พล.อ.ต.ชำกร ตะวันแจ้ง
๓๒. น.อ.นรุธ กำเนิดนักตะ
นรว.
๓๓. พล.ต.ต.มนตรี ยิ้มแย้ม
๓๔. พล.ต.ต.พงษ์พันธุ์ วรรณภักตร์
๓๕. พล.ต.ต.กิตติกร บุญสม
๓๖. พล.ต.ต.อังกูร คล้ำยคลึง

หน้ำ ๓๐ ใน ๓๑ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
เสธ.ทหำร
รอง ผบ.รร.จปร.
ผอ.กปซ.ศซบ.ทบ.
เสธ.มทบ.๑๙
เสธ.มทบ.๒๘
ผทค.พิเศษ ทร.
ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.
รอง เสธ.ทอ.
ผอ.สวบ.ทอ.
ผบ.บน.๗
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
รอง ผบช.ภ.๔
จก.กร.ทหำร
รอง จก.ขว.ทบ.
รอง จก.สห.ทบ.
ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
รอง เสธ.รร.จปร.
เสธ.มทบ.๔๕
เสธ.พล.ร.๔
เสธ.ศบบ
เสธ.พล.ร.๗
รอง ผบ.ร.๒๑ รอ.
รอง ผบ.ร.๑๒ รอ.
จก.อศ.
ปษ.ทร.
ผบ.นสร.กร.
ผอ.สนผ.สสท.ทร.
รอง ผบ.กฟก.๒ กร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผอ.สปพ.กพ.ทอ.
รอง ผบ.บน.๔๑
รอง ผบช.น.
รอง ผบช.รร.นรต.
ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก
ผบก.สท.

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันจันทร์ ที่ พระที่นั่งอัมพรสถาน
๓๑ ก.ค.๖๐ รอว.ทหำรบก
๑. พล.ท.พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว
๒. พ.อ.ไพฑูรย์ เปี่ยมจิตต์
๓. พ.อ.สมเดช โยธำ
๔. พ.อ.ชิษณุพงศ์ รอดศิริ
๕. พ.อ.สมใจ คิดเกื้อกำรุญ
รอว.ทหำรเรือ
๖. พล.ร.อ.สุทธินันท์ สกุลภุชพงษ์
๗. พล.ร.ท.อรัญ นำผล
รอว.ทหำรอำกำศ
๘. พล.อ.ท.ชัยยะ อุปริรัตน์
๙. พล.อ.ต.อดินันท์ จำรยะพันธุ์
๑๐. น.อ.ฐำกูร สมัตถะ
นรว.
๑๑. พล.ต.ต.ฤชำกร จรเจวุฒิ
๑๒. พ.ต.อ.ดำรงศักดิ์ ทองงำมตระกูล
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
รอว.ทบ.
๑๓. พล.ท.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม
๑๔. พล.ท.สำโรช เขียวขจี
๑๕. พล.ต.ศักดำ เนียมคำ
๑๖. พล.ต.หทัยเทพ กีรติอังกูร
๑๗. พ.อ.สมชำย ครรภำฉำย
๑๘. พ.อ.สุระ แก้วไพโรจน์
๑๙. พ.อ.วิชิตชัยพ์ วงค์สังข์
๒๐. พ.อ.ศุภฤกษ์ สถำพรผล
๒๑. พ.อ.สมชำย ทำวงศ์มำ
๒๒. พ.อ.พงษ์สวัสดิ์ ภำชนะทิพย์
๒๓. พ.อ.สมบัติ จินดำศรี
๒๔. พ.อ.จรูญ จตุรงค์
รอว.ทหำรเรือ
๒๕. พล.ร.ท.มนต์ชัย กำทอง
๒๖. พล.ร.ท.ชำติชำย ศรีวรขำน
๒๗. พล.ร.ต.ชำลี สว่ำงใจ
๒๘. น.อ.ศิลป์สมุจจ์ ปัญจะ ร.น.
๒๙. น.อ.รังสรรค์ บัวเผือก ร.น.
รอว. ทหำรอำกำศ
๓๐. พล.อ.อ.สุรสิทธิ์ ปัญญำอุทัย
๓๑. พล.อ.ต.อนุชิต แก้วประสพ
๓๒. น.อ.เพชร ธรรมวิญญำ
นรว.
๓๓. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดำ
๓๔. พล.ต.ต.ปรีชำ เจริญสหำยำนนท์
๓๕. พล.ต.ต.สุธีร์ เนรกัณฐี
๓๖. พล.ต.ต.พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช

หน้ำ ๓๑ ใน ๓๑ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
ปษ.บก.ทท.
ผบ.รพศ.๔
ผบ.ร.๑๕๑
ผบ.ร.๑๒ รอ.
ผบ.ช.๓
ผทค.พิเศษ ทร.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผบ.อย.
ผทค.ทอ.
ผอ.ศกบ.สนผ.กบ.ทอ.
ผบก.ประจำ บช.น.
รอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์
ผบ.ศรภ.
จก.พบ.
ผทค.ทบ.
ผบ.มทบ.๑๙
รอง ผบ.มทบ.๒๓
รอง ผบ.มทบ.๔๓
รอง ผบ.มทบ.๓๘
รอง ผบ.มทบ.๓๑
เสธ.มทบ.๓๔
รอง ผบ.มทบ.๑๕
ผบ.ม.๖
รอง ผบ.ร.๑๕
ผทค.พิเศษ ทร.
ปช.ทร.
ผอ.ศกล.พธ.ทร.
ผอ.ยก.กร.
ผอ.กวก.สพ.ทร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
จก.สก.ทอ.
รอง ผบ.บน.๒๑
ผบ.ตร.
รอง ผบช.น.
รอง ผบช.น.
ผบก.กฝ.บช.ตชด.
ตรวจถูกต้อง
พล.ร.ท.

(คณีพล สงเจริญ)
นำยทหำรปฏิบตั ิกำรพิเศษ ฯ
๒๒ มิ.ย.๖๐

บัญชีรายชื่อราชองครักษ์เวร และนายตารวจราชสานักเวร
ปฏิบัติหน้าที่เวรประจาพระองค์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
เรือนรับรองที่ประทับ ค่ายมหาสุรสิงหนาท อ.เมืองระยอง จว.ระยอง

วัน เดือน ปี
วันเสำร์ ที่
๑ ก.ค.๖๐

วันอำทิตย์ ที่
๒ ก.ค.๖๐

วันจันทร์ ที่
๓ ก.ค.๖๐

ยศ - นำม
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
รอว.ทหำรบก
๑. พล.อ.ไชยพร รัตแพทย์
๒. พ.อ.ปิยพงษ์ วงศ์จันทร์
๓. พ.อ.ชนำธิป ทองเชี่ยว
รอว.ทหำรเรือ
๔. พล.ร.ต.อำนวย ทองรอด
๕. น.อ.เอตม์ ยุวนำงกูร ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๖. น.อ.ดนัย สินธุชัย
๗. น.อ.สรรพชัย ศิลำนิล
นรว.
๘. พ.ต.อ.ดำรงศักดิ์ ทองงำมตระกูล
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
รอว.ทหำรบก
๑. พ.อ.พงษ์สวัสดิ์ ภำชนะทิพย์
๒. พ.อ.ศำนติ ศกุนตนำค
๓. พ.อ.ไพบูลย์ จุลภำคี
รอว.ทหำรเรือ
๔. พล.ร.ต.สมพงษ์ นำคทอง
๕. น.อ.ไมตรี บุตรบุรี ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๖. น.อ.เจริญ วัฒนศรีมงคล
๗. น.ท.ปรีชำ อุปพงษ์
นรว.
๘. พ.ต.อ.ชัยยุทธ เจียรศิริกุล
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
รอว.ทหำรบก
๑. พ.อ.กันตพจน์ เศรษฐำรัศมี
๒. พ.อ.ชำตรี กิตติขจร
๓. พ.อ.มนิต ศิริรัตนำกูล
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.อ.ทศพล ผลดี ร.น.
๕. น.อ.ปกครอง มนธำตุผลิน ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๖. น.อ.วิสูตร งิ้วแหลม
๗. น.อ.เนำวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง
นรว.
๘. พ.ต.อ.สำรำญ นวลมำ

ตำแหน่ง

หน้ำ ๑ ใน ๑๓ หน้ำ
หมำยเหตุ

รอพ.
รอง ผบ.มทบ.๔๑
ผบ.ร.๕ พัน.๒
ผอ.สนผ.สสท.ทร.
ประจำ ขว.ทร.
ผบ.กรม ตอ.รอ.อย.
รอง ผอ.สนผ.ยก.ทอ.
รอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์
รอง ผบ.มทบ.๑๕
ผบ.ร.๒๕
รอง ผอ.กยก.ทภ.๑
ผทค.ทร.
ประจำ นย.
รอง ผบ.บน.๗
ประจำ อย.
รอง ผบก.น.๖
รอง ผบ.พล.ม.๒ รอ.
เสธ.พล.รพศ.๑
เสธ.พล.พัฒนำ ๑
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
รอง เสธ.รร.นร.
รอง ผอ.กพก.สลก.ทอ.
รอง ผบ.บน.๑
รอง ผบก.สปพ.

วัน เดือน ปี
วันอังคำร ที่
๔ ก.ค.๖๐

ยศ - นำม
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
รอว.ทหำรบก
๑. พล.ต.เจษฎำ เปรมนิรันดร
๒. พ.อ.กฤษดำ พงษ์สำมำรถ
๓. พ.อ.ณรงค์ ตันติสิทธิพร
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.อ.ประทีป เมืองนิล ร.น.
๕. น.อ.โชติรัตน์ อุตมเพทำย ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๖. น.อ.สมสันต์ บุรชี ัย
๗. น.อ.สมิทธิพัฒน์ คล้ำยแก้ว
นรว.
๘. พ.ต.อ.อัศวยุทธ นุชพุ่ม
วันพุธ ที่
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
๕ ก.ค.๖๐ รอว.ทหำรบก
๑. พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์
๒. พ.อ.ไพรัช แก้วศรี
๓. พ.อ.สมบัติ จินดำศรี
รอว.ทหำรเรือ
๔. พล.ร.ต.วิศำล ปัณฑวังกูร
๕. น.อ.พิชัย ล้อชูสกุล ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๖. น.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล
๗. น.อ.เสกสัณน์ ไชยมำตย์
นรว.
๘. พ.ต.อ.ศิลำ กำญจน์รักษ์
วันพฤหัสบดี ที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
๖ ก.ค.๖๐ รอว.ทหำรบก
๑. พล.ต.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ
๒. พ.อ.รณฤทธิ์ หวัดสูงเนิน
๓. พ.อ.รุ่งเพชร คนทัด
รอว.ทหำรเรือ
๔. พล.ร.ต.นิกิตติ์ ฑีร์ฆะยศ
๕. น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๖. น.อ.เกตุไผท ศรีบุญญเกษ
๗. น.อ.สุระ ไชโย
นรว.
๘. พ.ต.อ.กิตภัท เพ็งรุ่ง

ตำแหน่ง

หน้ำ ๒ ใน ๑๓ หน้ำ
หมำยเหตุ

ผบ.พล.พัฒนำ ๑
รอง ผบ.บชร.๔
รอง ผบ.ร.๑๕
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
ผอ.กทพ.สบส.กพ.ทร.
ผบ.พัน.๑ กรม ตอ.รอ.อย.
หก.กวก.กวท.รร.นอ.
รอง ผบก.น.๕

ผบ.มทบ.๑๖
เสธ.พล.ร.๒ รอ.
ผบ.ม.๖
ผบ.กดน.กร.
รอง ผบ.กฟก.๒ กร.
รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ.
ผอ.กปพ.สยฝ.ยก.ทอ.
รอง ผบก.ถปภ.สง.นรป.

รอง มทภ.๑
ผช.ผอ.กยก.นทพ.
รอง ผบ.ช.๓
ผบ.กลน.กร.
ผบ.กรม รปภ.นย.
เสธ.สก.ทอ.
รอง จก.พธ.ทอ.
รอง ผบก.น.๓

ยศ - นำม
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
รอว.ทหำรบก
๑. พล.ต.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม
๒. พ.อ.ชิษณุพงศ์ รอดศิริ
๓. พ.อ.พิเชษฐ์ ชุติเดโช
รอว.ทหำรเรือ
๔. พล.ร.ท.บุญชิต พูลพิทักษ์
๕. น.อ.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนำรถ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๖. น.อ.อำทิตย์ อู่วิเชียร
๗. น.อ.กวินทัต แสงสุระ
นรว.
๘. พ.ต.อ.เกียรติพงษ์ นำลำ
วันเสำร์ ที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
๘ ก.ค.๖๐ รอว.ทหำรบก
๑. พล.ต.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์
๒. พ.อ.สัญญลักขณ์ ทั่งศิริ
๓. พ.อ.วรวุฒิ แสงทอง
รอว.ทหำรเรือ
๔. พล.ร.ต.อรรถพร บรมสุข
๕. น.อ.สกำย เภกะนันทน์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๖. พล.อ.ต.สุรศักดิ์ อินทร์จำนงค์
๗. น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์
นรว.
๘. พ.ต.อ.วิรัช สุมนำพันธุ์
วันอำทิตย์ ที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
๙ ก.ค.๖๐ รอว.ทหำรบก
๑. พล.ต.พิเชษฐ์ อำจฤทธิรงค์
๒. พ.อ.เกรียงศักดิ์ เสนำะพิน
๓. พ.อ.นิติ ติณสูลำนนท์
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.อ.สำธิต นำคสังข์ ร.น.
๕. น.อ.สมำน ขันธพงษ์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๖. น.อ.พงษ์สวัสดิ์ จันทสำร
๗. น.อ.พรประเสริฐ ผ่ำนภพ
นรว.
๘. พ.ต.อ.ชัช สุกแก้วณรงค์

หน้ำ ๓ ใน ๑๓ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ

วัน เดือน ปี
วันศุกร์ ที่
๗ ก.ค.๖๐

ผบ.พล.ร.๖
ผบ.ร.๑๒ รอ.
รอง ผบ.ร.๑๕๒
ผทค.พิเศษ ทร.
ผบ.กรม นนร.รอ.รร.นร.
รอง ผอ.ศปอ.คปอ.
รอง ผบ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.
รอง ผบก.สปพ.

ผบ.พล.ร.๔
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ มทบ.๑๑
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ มทบ.๑๑
รอง จก.กพ.ทร.
ผอ.กยป.สสร.กบ.ทหำร
รอง จก.กบ.ทอ.
ประจำ ขว.ทอ.
รอง ผบก.ภ.จว.เชียงรำย

ผบ.มทบ.๒๕
ผบ.ปตอ.๒
ผบ.ร.๑๕
หน.นฝอ.สพ.ทร.
ผอ.กพร.บก.ทรภ.๑
รอง ผอ.สนผ.ขว.ทอ.
รอง ผบ.บน.๕
รอง ผบก.ทล.

วัน เดือน ปี
ยศ - นำม
วันจันทร์ ที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
๑๐ ก.ค.๖๐ รอว.ทหำรบก
๑. พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร
๒. พ.อ.สวรำชย์ แสงผล
๓. พ.อ.ธนุตม์ พิศำลสิทธิวัฒน์
รอว.ทหำรเรือ
๔. พล.ร.ต.สุพจน์ สำยวงศ์ปัญญำ
๕. น.อ.โยธิน ธนะมูล ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๖. น.อ.ภูวดล สอนดวงใจ
๗. น.อ.ทศวรรณ รัตนแก้วกำญจน์
นรว.
๘. พ.ต.อ.ขจรเกียรติ ศริพันธุ์
วันอังคำร ที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
๑๑ ก.ค.๖๐ รอว.ทหำรบก
๑. พล.ต.ณัฐพงษ์ เพรำแก้ว
๒. พ.อ.ประเสริฐ กิตติรัต
๓. พ.อ.ชำยแดน กฤษณสุวรรณ
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.อ.ธันยกร เสนำลักษณ์ ร.น.
๕. น.อ.วโรดม เจียรกุล ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๖. น.อ.ฐำกูร นำครทรรพ
๗. น.อ.วิทยำ ถำน้อย
นรว.
๘. พ.ต.อ.นิติพันธุ์ โรหิโตปกำร
วันพุธ ที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
๑๒ ก.ค.๖๐ รอว.ทหำรบก
๑. พล.ต.วุฒิชัย นำควำนิช
๒. พ.อ.เกษม วังสุนทร
๓. พ.อ.ประพัฒน์ พบสุวรรณ
รอว.ทหำรเรือ
๔. พล.ร.ต.วรงกรณ์ โอสถำนนท์
๕. น.อ.สมบัติ นำรำวิโรจน์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๖. พล.อ.ต.ประเสริฐ ช่ำงประเสริฐ
๗. น.อ.จิรภัทร์ ปี่ทอง
นรว.
๘. พ.ต.อ.พันธนะ นุชนำรถ

ตำแหน่ง

หน้ำ ๔ ใน ๑๓ หน้ำ
หมำยเหตุ

ผบ.พล.ม.๑
ผบ.ร.๘
รอง ผบ.ร.๑๕๒
จก.สก.ทร.
ประจำ นย.
รอง จก.ขส.ทอ.
รอง ผอ.สนผ.กร.ทอ.
ผกก.๒ บก.จร.

ผทค.ทบ.
เสธ.มทบ.๔๑
ผบ.ร.๗
ประจำ กร.
ผบ.พัน.สห.ทร.ที่ ๑ กรม สห.ทร.
ผอ.กกร.สกป.กร.ทอ.
รอง ผอ.สกบ.กบ.ทอ.
รอง ผบก.สปพ.

ผบ.พล.ร.๙
รอง ผบ.มทบ.๓๒
เสธ.มทบ.๓๖
ผบ.ฐท.พง.ทรภ.๓
เสธ.ฐท.กท.
รอง ผบ.รร.นนก.
รอง ผบ.บน.๖
รอง ผบก.สส.ภ.๗

วัน เดือน ปี
ยศ - นำม
วันพฤหัสบดี ที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
๑๓ ก.ค.๖๐ รอว.ทหำรบก
๑. พ.อ.ถนัดพล โกศัยเสวี
๒. พ.อ.กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย
๓. พ.อ.วิบูลย์ ศรีเจริญสุขยิ่ง
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.อ.จรัสเกียรติ ไชยพันธุ์ ร.น.
๕. น.อ.รัชยศ รัชตรุ่งโรจน์กุล ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๖. พล.อ.ต.สำยศักดิ์ ครรภำฉำย
๗. น.อ.ขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ
นรว.
๘. พ.ต.อ.ยุทธพล แก้วเจริญ
วันศุกร์ ที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
๑๔ ก.ค.๖๐ รอว.ทหำรบก
๑. พ.อ.จิรวัฒน์ นำคะรัตน์
๒. พ.อ.ณรงค์ กลั่นวำรี
๓. พ.อ.สำธิต เกิดโภค
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.อ.ประสำทพร สำทรสวัสดิ์ ร.น.
๕. น.อ.อภิชำติ แก้วดวงเทียน ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๖. น.อ.สุรสีห์ สิมะเศรษฐ์
๗. น.อ.นรุธ กำเนิดนักตะ
นรว.
๘. พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ สำยันประเสริฐ
วันเสำร์ ที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
๑๕ ก.ค.๖๐ รอว.ทหำรบก
๑. พล.ต.เอกรัตน์ ช้ำงแก้ว
๒. พ.อ.จรัส ปัญญำดี
๓. พ.อ.ปัญญำ ตั้งควำมเพียร
รอว.ทหำรเรือ
๔. พล.ร.ต.โฆสิต เจียมศุภกิตต์
๕. น.อ.โกเมศ สะอำดเอี่ยม ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๖. น.อ.สมควร รักดี
๗. น.อ.ฐำกูร สมัตถะ
นรว.
๘. พ.ต.อ.จักรภพ สุคนธรำช

ตำแหน่ง

หน้ำ ๕ ใน ๑๓ หน้ำ
หมำยเหตุ

รอง ผบ.พล.ม.๑
รอง ผบ.พล.ร.๖
รอง ผบ.ร.๑๙
รอง ลก.ทร.
ประจำ ขว.ทร.
ผอ.สวส.ขว.ทหำร
ผบ.บน.๔๖
รอง ผบก.ตชด.ภำค ๓

รอง ผบ.มทบ.๑๘
รอง ผบ.มทบ.๒๑๐
รอง ผบ.มทบ.๒๖
รอง เสธ.ทรภ.๑
รอง เสธ.กลน.กร.
รอง ผบ.ดม.
รอง ผบ.บน.๔๑
รอง ผบก.ทท.

เสธ.ทน.๑
รอง ผบ.มทบ.๓๗
รอง ผบ.ร.๑๒ รอ.
ผบ.กฟก.๑ กร.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
รอง เสธ.อย.
ผอ.ศกบ.สนผ.กบ.ทอ.
รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธำนี

วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันอำทิตย์ ที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
๑๖ ก.ค.๖๐ รอว.ทหำรบก
๑. พล.ต.เรืองสิทธิ์ มิตรภำนนท์
๒. พ.อ.อุทิศ อนันตนำนนท์
๓. พ.อ.พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมพญำ
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.อ.มงคล ประยูรศุข ร.น.
๕. น.อ.ชัยยุทธ์ คลังเงิน ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๖. พล.อ.ท.ศิริพล ศิริทรัพย์
๗. น.อ.เพชร ธรรมวิญญำ
นรว.
๘. พ.ต.อ.วันชัย อยู่แสง
วันจันทร์ ที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
๑๗ ก.ค.๖๐ รอว.ทหำรบก
๑. พล.ต.เจริญชัย หินเธำว์
๒. พ.อ.กัณฑ์ชัย ประจวบอำรีย์
๓. พ.อ.ฐิติพงษ์ อินวะษำ
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.อ.ดุลยพัฒน์ ลอยรัตน์ ร.น.
๕. น.อ.อนุวัต ดำผิวดี ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๖. น.อ.ศรสิต กีรติพล
๗. น.อ.เจษฎำ แท่งทองคำ
นรว.
๘. พ.ต.อ.พงศ์อำนันต์ คล้ำยคลึง
วันอังคำร ที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
๑๘ ก.ค.๖๐ รอว.ทหำรบก
๑. พล.ต.อรรถ สิงหัษฐิต
๒. พ.อ.ชำญพงษ์ ทองสุกแก้ว
๓. พ.อ.กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.อ.ไพศำล มีศรี ร.น.
๕. น.อ.อภิชัย สมพลกรัง ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๖. น.อ.พลวัตร อินทรวิเศษ
๗. น.อ.ธนเสฎฐ์ ธรรมอำนวยกิจ
นรว.
๘. พ.ต.อ.อรรถวิทย์ สำยสืบ

ตำแหน่ง

หน้ำ ๖ ใน ๑๓ หน้ำ
หมำยเหตุ

ผชก.สป.
เสธ.พล.ร.๕
เสธ.พล.ร.๙
รอง เสธ.นย.
ผบ.ร.ล.จักรีนฤเบศร มว.เรือที่ ๑ กบฮ.กร.
จก.กบ.ทอ.
รอง ผบ.บน.๒๑
รอง ผบก.น.๙

ผบ.พล.ร.๒ รอ.
รอง ผบ.พล.ร.๙
รอง ผบ.ร.๒๕
รอง จก.ขส.ทร.
ผบ.กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
เสธ.พธ.ทอ.
ผบ.บน.๒
รอง ผบก.น.๙

ผบ.มทบ.๒๑๐
รอง ผบ.มทบ.๒๘
เสธ.มทบ.๓๒
รอง ผบ.สอ.รฝ.
รอง ผอ.สกค.ยก.ทร.
ประจำ ขว.ทอ.
ประจำ ขว.ทอ.
รอง ผบก.น.๑

หน้ำ ๗ ใน ๑๓ หน้ำ
วัน เดือน ปี
วันพุธ ที่
๑๙ ก.ค.๖๐

ยศ – นำม
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
รอว.ทหำรบก
๑. พ.อ.ดุษิต ปุระเสำร์
๒. พ.อ.จุมพล จุมพลภักดี
๓. พ.อ.ธีระ ผดุงสุนทร
รอว.ทหำรเรือ
๔. พล.ร.ต.ศิริพงศ์ สุขเกษม
๕. น.อ.เฉลิมชัย สวนแก้ว ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๖. น.อ.ตำกเพชร พินพันธุ์
๗. น.อ.ทัศนะ มำนิตย์
นรว.
๘. พ.ต.อ.วิศำล พันธุ์มณี
วันพฤหัสบดี ที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
๒๐ ก.ค.๖๐ รอว.ทหำรบก
๑. พล.ต.กิติ นิมิหุต
๒. พ.อ.วิสิษฐ์ ทรัพย์สิน
๓. พ.อ.ธีรพล ศรีเกษม
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.อ.ปกครอง มนธำตุผลิน ร.น.
๕. น.อ.สุริยำ ภักดีเสนำ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๖. น.อ.ชำตินนท์ สท้ำนไผท
๗. น.อ.เฉลำ ทองแก้ว
นรว.
๘. พ.ต.อ.อรุษ แสงจันทร์
วันศุกร์ ที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
๒๑ ก.ค.๖๐ รอว.ทหำรบก
๑. พล.ต.นุชิต ศรีบุญส่ง
๒. พ.อ.ปรำโมทย์ พรหมอินทร์
๓. พ.อ.กฤษณ์ สุนสะธรรม
รอว.ทหำรเรือ
๔. พล.ร.ต.อดินันท์ สุนทรำรักษ์
๕. น.อ.ก้องเกียรติ ทองอร่ำม ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๖. น.อ.ณรงค์ อินทชำติ
๗. น.อ.ตรีพล อ่องไพฑูรย์
นรว.
๘. พ.ต.อ.วัลลพ จำนงค์อำษำ

ตำแหน่ง

รอง ผบ.มทบ.๓๘
รอง ผบ.พล.ม.๓
เสธ.มทบ.๓๓
ผชก.ทร.
ผอ.กทวศซส.สพ.ทร.
รอง ผอ.ศปอ.คปอ.
ฝสธ.รอง เสธ.ทหำร
รอง ผบก.น.๙

ผช.ผอ.สงป.กห.
เสธ.มทบ.๓๕
เสธ.พล.ช.
รอง เสธ.รร.นร.
ผบ.กองบิน ๑ กบร.กร.
ผบ.บน.๔๑
รอง ผบ.ศบพ.
รอง ผบก.ตม.๖

ผอ.สนย.สนผ.กห.
ผบ.ป.๕
รอง ผบ.ม.๔ รอ.
ผอ.สบส.กพ.ทร.
ผอ.กวก.สนผ.ขว.ทร.
รอง จก.สบ.ทอ.
รอง ผอ.สกป.กร.ทอ.
รอง ผบก.อคฝ.

หมำยเหตุ

วัน เดือน ปี
วันเสำร์ ที่
๒๒ ก.ค.๖๐

วันอำทิตย์ ที่
๒๓ ก.ค.๖๐

วันจันทร์ ที่
๒๔ ก.ค.๖๐

ยศ – นำม
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
รอว.ทหำรบก
๑. พล.ต.สุวิทย์ มหำศักดิ์สุนทร
๒. พ.อ.กิตติพงศ์ ชื่นใจชน
๓. พ.อ.ทรงพล สำดเสำเงิน
รอว.ทหำรเรือ
๔. พล.ร.ต.วศินสรรพ์ จันทวรินทร์
๕. พล.ร.ต.รณรงค์ สิทธินันทน์
รอว.ทหำรอำกำศ
๖. น.อ.ธนัญชัย พึ่งทัศน์
๗. น.อ.พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์
นรว.
๘. พ.ต.อ.ศุภโยชก์ ธำรีไทย
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
รอว.ทหำรบก
๑. พล.ต.ณัฐวัฒน์ อัคนิบุตร
๒. พ.อ.เกรียงชัย อนันตศำนต์
๓. พ.อ.ทะเบียน เมืองพระฝำง
รอว.ทหำรเรือ
๔. พล.ร.ต.บุญเรือง หอมขจร
๕. พล.ร.ต.วรรณ์ลบ ทับทิม
รอว.ทหำรอำกำศ
๖. น.อ.มณเฑียร หมีโชติ
๗. น.ท.ปรีชำ อุปพงษ์
นรว.
๘. พล.ต.ท.อดิศร์ งำมจิตสุขศรี
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
รอว.ทหำรบก
๑. พล.ต.สุภโชค ธวัชพีระชัย
๒. พล.ต.จิรวัฒน์ พันธ์สวัสดิ์
๓. พ.อ.ไกรภพ ไชยพันธุ์
รอว.ทหำรเรือ
๔. พล.ร.ท.บุญชิต พูลพิทักษ์
๕. พล.ร.ต.วิศำล ปัณฑวังกูร
รอว.ทหำรอำกำศ
๖. น.อ.วัลลภ ประสงค์กิจ
๗. น.อ.ประสิทธิ์ บุญยืน
นรว.
๘. พ.ต.อ.ศรัญญู ชำนำญรำช

หน้ำ ๘ ใน ๑๓ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ

ผทค.ทบ.
ผบ.ร.๑๔
รอง ผบ.พล.๑ รอ.
ผบ.ฐท.กท.
ผบ.ศฝ.นย.
ผบ.กรม ทย.รอ.อย.
ผบ.บน.๕๖
รอง ผบก.น.๙

ผทค.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๓๑๐
ผบ.ร.๑๕๓
ผอ.สวพ.ทร.
ผอ.ศซส.สพ.ทร.
รอง ผบ.กรม นนอ.รอ.รร.นนก.
ประจำ อย.
รรท.จตร.

รอง มทภ.๓
ผทค.ทบ.
ผบ.ป.๒ รอ.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผบ.กดน.กร.
ผอ.กสค.สก.ทอ.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ สร.
รอง ผบก.อคฝ.

วัน เดือน ปี
วันอังคำร ที่
๒๕ ก.ค.๖๐

ยศ – นำม
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
รอว.ทหำรบก
๑. พ.อ.โฆสิตพงษ์ นิลเอก
๒. พ.อ.วรเทพ บุญญะ
๓. พ.อ.ไพบูลย์ จุลภำคี
รอว.ทหำรเรือ
๔. พล.ร.ต.อนุพงศ์ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ
๕. พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณำ
รอว.ทหำรอำกำศ
๖. น.อ.ทศพร เสถียรวำรี
๗. น.อ.สมิทธิพัฒน์ คล้ำยแก้ว
นรว.
๘. พ.ต.อ.ญำณพงศ์ โสมำภำ
วันพุธ ที่
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
๒๖ ก.ค.๖๐ รอว.ทหำรบก
๑. พ.อ.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์
๒. พ.อ.มนิต ศิริรัตนำกูล
๓. พ.อ.ศำนติ ศกุนตนำค
รอว.ทหำรเรือ
๔. พล.ร.ต.อะดุง พันธุ์เอี่ยม
๕. น.อ.นำคินทร์ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๖. น.อ.ยุทธนำ สุรเชษฐพงษ์
๗. น.อ.เนำวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง
นรว.
๘. พ.ต.อ.สำเริง สวนทอง
วันพฤหัสบดี ที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
๒๗ ก.ค.๖๐ รอว.ทหำรบก
๑. พล.ต.เจษฎำ เปรมนิรันดร
๒. พ.อ.เพชรพนม โพธิ์ชัย
๓. พ.อ.วิทูร โพธิ์ร่มชื่น
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ร.น.
๕. น.อ.ชัยวัฒน์ คุ้มทิม ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๖. น.อ.ฐำกูร นำครทรรพ
๗. น.อ.ดนัย สินธุชัย
นรว.
๘. พ.ต.อ.สุรินทร์ ชำวศรีทอง

ตำแหน่ง

ผบ.ร.๑๓
ผบ.ร.๑๗
รอง ผอ.กยก.ทภ.๑
ผบ.กบฮ.กร.
รอง จก.อศ.
ผอ.กวพ.พท.ศอพท.
หก.กวก.กวท.รร.นอ.
รอง ผบก.น.๘

รอง ผบ.พล.ร.๙
เสธ.พล.พัฒนำ ๑
ผบ.ร.๒๕
ผทค.ทร.
รอง ผบ.กยพ.กร.
ผบ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.
รอง ผบ.บน.๑
รอง ผบก.น.๒

ผบ.พล.พัฒนำ ๑
ผอ.กซบร.สสน.นทพ.
รอง ผบ.ม.๕ รอ.
เสธ.พล.นย.
ผบ.กรม ร.๑ พล.นย.
ผอ.กกร.สกป.กร.ทอ.
ผบ.กรม ตอ.รอ.อย.
ผกก.อำรักขำ ๒ บก.อคฝ.

หน้ำ ๙ ใน ๑๓ หน้ำ
หมำยเหตุ

หน้ำ ๑๐ ใน ๑๓ หน้ำ
วัน เดือน ปี
วันศุกร์ ที่
๒๘ ก.ค.๖๐

วันเสำร์ ที่
๒๙ ก.ค.๖๐

วันอำทิตย์ ที่
๓๐ ก.ค.๖๐

ยศ - นำม
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
รอว.ทหำรบก
๑. พ.อ.กันตพจน์ เศรษฐำรัศมี
๒. พ.อ.กฤษดำ พงษ์สำมำรถ
๓. พ.อ.ชำตรี กิตติขจร
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.อ.ณัฎฐพล เดี่ยววำนิช ร.น.
๕. น.อ.บุญเกิด มูลละกัน ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๖. น.อ.สรรพชัย ศิลำนิล
๗. น.อ.กวินทัต แสงสุระ
นรว.
๘. พ.ต.อ.ศุภกิจ ต่อบุญ
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
รอว.ทหำรบก
๑. พล.ต.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ
๒. พ.อ.ณรงค์ ตันติสิทธิพร
๓. พ.อ.อุดม แก้วมหำ
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.อ.ประทีป เมืองนิล ร.น.
๕. น.อ.ทศพล ผลดี ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๖. น.อ.เกตุไผท ศรีบุญญเกษ
๗. น.อ.เสกสัณน์ ไชยมำตย์
นรว.
๘. พ.ต.อ.วิวัฒน์ คำชำนำญ
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
รอว.ทหำรบก
๑. พ.อ.อดิศักดิ์ ประชำกิตติกุล
๒. พ.อ.ไพรัช แก้วศรี
๓. พ.อ.สิษฐเศรษฐ์ หิรัณญพงศ์
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.อ.สุทธิพงษ์ อนันตชัย ร.น.
๕. น.อ.เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๖. น.อ.ทศวรรณ รัตนแก้วกำญจน์
๗. น.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล
นรว.
๘. พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกำศ

ตำแหน่ง

รอง ผบ.พล.ม.๒ รอ.
รอง ผบ.บชร.๔
เสธ.พล.รพศ.๑
เสธ.กยพ.กร.
ผบ.กรมทหำรพรำน นย.
รอง ผอ.สนผ.ยก.ทอ.
รอง ผบ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.
ผกก.สน.บำงเสำธง

รอง มทภ.๑
รอง ผบ.ร.๑๕
รอง ผบ.ม.๑ รอ.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
เสธ.สก.ทอ.
ผอ.กปพ.สยฝ.ยก.ทอ.
รอง ผบก.ตชด.ภำค ๔

รอง ผบ.มทบ.๔๔
เสธ.พล.ร.๒ รอ.
รอง ผบ.ช.๑๑
รอง ผบ.พล.นย.
รอง ผอ.สกค.ยก.ทร.
รอง ผอ.สนผ.กร.ทอ.
รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ.
ผบก.ภ.จว.อ่ำงทอง

หมำยเหตุ

วัน เดือน ปี
ยศ - นำม
วันจันทร์ ที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
๓๑ ก.ค.๖๐ รอว.ทหำรบก
๑. พ.อ.ศิระวุธ วะน้ำค้ำง
๒. พ.อ.วรวุฒิ แสงทอง
๓. พ.อ.ธนิต อิ่มอกใจ
รอว.ทหำรเรือ
๔. พล.ร.ต.พงศกร กุวำนนท์
๕. น.อ.สมพงษ์ ศรอำกำศ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๖. พล.อ.ต.ประเสริฐ ช่ำงประเสริฐ
๗. น.อ.สมสันต์ บุรชี ัย
นรว.
๘. พ.ต.อ.ไพรัช พุกเจริญ

ตำแหน่ง

หน้ำ ๑๑ ใน ๑๓ หน้ำ
หมำยเหตุ

รอง ผบ.มทบ.๑๖
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ มทบ.๑๑
รอง ผอ.กอง ขส.ทบ.
หน.ฝสธ.ประจำ ผช.ผบ.ทร.
ผบ.มว.เรือที่ ๓ กยพ.กร.
รอง ผบ.รร.นนก.
ผบ.พัน.๑ กรม ตอ.รอ.อย.
ผกก.ตม.จว.จันทบุรี

ห้วงวันปฏิบัติหน้ำที่
ยศ - นำม
๗ – ๑๔ ก.ค.๖๐ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
รอว.ทหำรบก
๑. พ.อ.อำนำจ นำคศรี
๒. พ.อ.ศักดิ์ศรี งอยปัดพันธ์
รอว.ทหำรเรือ
๓. น.อ.อิทธิพัทธ์ กวินเฟื่องฟูกุล ร.น.
๔. น.อ.สมชำย ศิพะโย ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. น.อ.เศกสรรค์ สวนสีดำ
นรว.
๖. พ.ต.อ.มล.สันธิกร วรวรรณ
๑๔ – ๒๑ ก.ค.๖๐ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
รอว.ทหำรบก
๑. พ.อ.นิธิศ เปลี่ยนปำน
๒. พ.อ.ดิษฐ์พงษ์ เจริญวงศ์
รอว.ทหำรเรือ
๓. น.อ.ชำติชำย ทองสะอำด ร.น.
๔. น.อ.คมพันธ์ อุปลำนนท์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. พล.อ.ต.พีระพล แก้วมณีโชติ
นรว.
๖. พ.ต.อ.จิระศักดิ์ มีสัทธรรม
๒๑ – ๒๘ ก.ค.๖๐ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
รอว.ทหำรบก
๑. พล.ต.อรรถพร เป้ำประจักษ์
๒. พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล
รอว.ทหำรเรือ
๓. น.อ.ณัฐพงศ์ ปำนโสภณ ร.น.
๔. น.อ.ศักรภพน์ ประจักษ์ศุภนิติ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. น.อ.วสุ มโนสิทธิศักดิ์
นรว.
๖. พล.ต.ต.กฤษฎำ สุรเชษฐพงษ์

หน้ำ ๑๒ ใน ๑๓ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ

รอง ผบ.ศร.
รอง ผบ.มทบ.๑๓
ผอ.กทป.จร.ทร.
ผบ.กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.
รอง ผบ.ศฮพ.
รอง ผบก.ทล.

รอง ผบ.มทบ.๑๑
รอง ผบ.มทบ.๑๒
รอง ผอ.สนผ.กบ.ทร.
รอง ผอ.กทส.ฐท.สส.
จก.พธ.ทอ.
รอง ผบก.ปส.๑

เสธ.นสศ.
ฝสธ.ประจำ ทภ.๑
ผอ.ศสร.สอ.รฝ.
รอง ผบ.มว.เรือที่ ๓ กยพ.กร.
ผบ.บน.๖
รอง ผบช.สยศ.ตร.

ห้วงวันปฏิบัติหน้ำที่
ยศ - นำม
๒๘ ก.ค. - ๔ ส.ค.๖๐ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
รอว.ทหำรบก
๑. พล.ต.ศตวรรษ รำมดิษฐ์
๒. พ.อ.วิทยำ สุวรรณดี
รอว.ทหำรเรือ
๓. น.อ.เชำวลิต จำดฤทธิ์ ร.น.
๔. น.อ.กิจพัฒน์ นำคมอญ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. พล.อ.ต.สุจินดำ สุมำมำลย์
นรว.
๖. พ.ต.อ.อดิศักดิ์ คุณพันธ์

หน้ำ ๑๓ ใน ๑๓ หน้ำ
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ

ผบ.มทบ.๑๒
รอง ผบ.มทบ.๑๔
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
นำยทหำรปฏิบัติรำชกำรพิเศษ กพ.ทร.
ผทค.ทอ.
รอง ผบก.น.๗

ตรวจถูกต้อง
พล.ร.ท.
(คณีพล สงเจริญ)
นำยทหำรปฏิบัติกำรพิเศษ ฯ
๒๒ มิ.ย.๖๐

