คำสั่งกรมรำชองครักษ์
(เฉพำะ)
ที่ ๑๐๕ /๖๐
เรื่อง ให้รำชองครักษ์เวรและนำยตำรวจรำชสำนักเวร
ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหำปรำสำท
-------------------------อำศัยอำนำจตำมพระรำชบัญญัติรำชองครักษ์ พ.ศ.๒๔๘๐ พระรำชบัญญัตินำยตำรวจรำชสำนัก พ.ศ.
๒๔๙๕ และพระรำชบัญญัติกำรถวำยควำมปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๗ จึงให้รำชองครักษ์เวร และนำยตำรวจรำชสำนักเวร
ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหำปรำสำท ประจำเดือน พ.ค.๖๐ ตำมรำยชื่อแนบท้ำยคำสั่งนี้
ทั้งนี้ ให้ไปรำยงำนตัว ณ อำคำรบริกำรวังหลัก ๔ อ พระที่นั่งอัมพรสถำน ถ.ศรีอยุธยำ แขวงดุสิต เขต
ดุสิต กรุงเทพ ฯ โดยรำยงำนตั วเวลำ ๑๒๐๐ ของวัน ปฏิบัติห น้ำที่ และปฏิบัติห น้ำที่ตั้ง แต่เวลำ ๑๔๐๐ ถึง เวลำ
๑๔๐๐ ของวันรุ่งขึ้น ถ้ำหำกผู้ใดไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่เวรดังกล่ำวได้ ให้ สป.,บก.ทท.,ทบ.,ทร.,ทอ. และ สำนักงำน
ตำรวจแห่งชำติ ซึ่งเป็นหน่วยต้นสังกัดของผู้นั้น จัดรำชองครักษ์เวรหรือนำยตำรวจรำชสำนักเวรผู้อื่ นไปปฏิบัติหน้ำที่
แทน แล้ วแจ้ งให้ สนง.ฝสธ.๙๐๔ ทรำบล่ วงหน้ ำก่อนกำหนดเข้ ำเวรไม่ น้ อยกว่ำ ๒ วัน โดยประสำนทำงโทรศัพ ท์
หมำยเลข ๐ ๒๓๕๖ ๐๘๒๕ โทรสำร ๐ ๒๓๕๖ ๐๘๒๖
กำรแต่งกำย เครื่องแบบปกติคอแบะและปกติขำว กระบี่ ถุงมือ หมวกทรงหม้อตำล ทั้งนี้ ให้รำช
องครักษ์เวร และนำยตำรวจรำชสำนักเวรทุกนำย และทุกชั้นยศติดป้ำยชื่อ (ซึ่งทำด้วยโลหะสีดำ ขนำดกว้ำง ๒ ซม.ยำว
๗.๕ ซม.) ที่กึ่งกลำงเหนือกระเป๋ำของเสื้อด้ำนขวำของเครื่องแบบดังกล่ำว หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงในเรื่องกำรแต่ง
กำย หรือเปลี่ยนแปลงกำหนดวันปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์ สนง.ฝสธ.๙๐๔ จะแจ้งให้ ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ทรำบ
โดยตรง
อนึ่ง ในกำรเดินทำงไปปฏิบัติหน้ำที่ ให้แต่งกำยเครื่องแบบปกติคอแบะ
ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ พ.ค.๖๐
สั่ง ณ วันที่ ๒๔

เมษำยน

พ.ศ.๒๕๖๐

(ลงชื่อ) พล.ร.อ. วีระศักดิ์ อ๊อกกังวำล
(วีระศักดิ์ อ๊อกกังวำล)
รอง สรอ.

บัญชีรำยชื่อรำชองครักษ์เวร และนำยตำรวจรำชสำนักเวร
ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหำปรำสำท
ประกอบคำสั่ง รอ.(เฉพำะ) ที่ ๑๐๕ /๖๐ ลง ๒๔ เม.ย.๖๐
วัน เดือน ปี
ยศ - นำม
วันจันทร์ที่ รอว.ทหำรบก
๑ พ.ค.๖๐ ๑. พล.อ.วลิต โรจนภักดี
๒. พ.อ.ไพรัช แก้วศรี
รอว.ทหำรเรือ
๓. น.อ.ธันยกร เสนำลักษณ์ ร.น.
๔. น.อ.เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ ร.น.
๕. น.อ.สกำย เภกะนันทน์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๖. น.อ.เสกสัณน์ ไชยมำตย์
๗. น.อ.สมใจ ชัยวงษ์
นรว.
๘. พล.ต.ต.บุญลือ กอบำงยำง
วันอังคำรที่ รอว.ทหำรบก
๒ พ.ค.๖๐ ๑. พล.ท.ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล
๒. พ.อ.วีระพงษ์ ศรีรัตน์
๓. พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. พล.อ.ต.สุวรรณ ขำทอง
๖. น.อ.ปรีชำ ภัทรศีลสุนทร
๗. น.อ.อนุยุต รูปขจร
นรว.
๘. พ.ต.อ.ชัช สุกแก้วณรงค์

ตำแหน่ง

หน้ำ ๑ ใน ๑๖ หน้ำ
หมำยเหตุ

รอพ.
เสธ.พล.ร.๒ รอ.
ประจำ กร.
รอง ผอ.สกค.ยก.ทร.
ผอ.กยป.สสร.กบ.ทหำร
ผอ.กปพ.สยฝ.ยก.ทอ.
ผบ.บน.๗
รอง ผบช.ภ.๔
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผบ.ป.๗๑
ฝสธ.ประจำ ทภ.๑
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.
ผบ.รร.กำรบิน
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทอ.
ผบ.ฝูง.๖๐๒ รอ.บน.๖
รอง ผบก.ทล.

หน้ำ ๒ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ - นำม
รอว.ทหำรบก
วันพุธที่
๓ พ.ค.๖๐ ๑. พ.อ.ประพล บุญมำกุล
๒. พ.อ.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์
๓. พ.อ.สุนทร หนูนิมิตร
รอว.ทหำรเรือ
๔. พล.ร.อ.ศุภพงษ์ ศิริสนธิ
๕. น.อ.สมบัติ นำรำวิโรจน์ ร.น.
๖. น.ท.สรรธำร บุตรแก้ว ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๗. น.อ.พงษ์สัวดิ์ จันทสำร
นรว.
๘. พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล
วันพฤหัสบดีที่ รอว.ทหำรบก
๔ พ.ค.๖๐ ๑. พ.อ.อุทิศ อนันตนำนนท์
๒. พ.อ.สัญญลักขณ์ ทั่งศิริ
๓. พ.อ.ไพบูลย์ พุ่มพิเชฎฐ์
๔. พ.อ.รณฤทธิ์ หวัดสูงเนิน
รอว.ทหำรเรือ
๕. น.อ.สำธิต นำคสังข์ ร.น.
๖. น.อ.ปรีชำ รัตนสำเนียง ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๗. พล.อ.ต.สุรศักดิ์ อินทร์จำนงค์
นรว.
๘. พ.ต.อ.หม่อมหลวง สันธิกร วรวรรณ

ตำแหน่ง
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ สป.
รอง ผบ.พล.ร.๙
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ สป.
รอพ.
เสธ.ฐท.กท.
เสธ.กรม ร.๓ พล.นย.
รอง ผอ.สนผ.ขว.ทอ.
ผกก.ปพ.บก.ป.บช.ก.
เสธ.พล.ร.๕
นำยทหำรปฏิบัติประจำ มทบ.๑๑
ผอ.กยก.นปอ.
ผช.ผอ.กยก.นทพ.
หน.นฝอ.สพ.ทร.
ประจำ นย.
รอง จก.กบ.ทอ.
รอง ผบก.ทล.

หมำยเหตุ

หน้ำ ๓ ใน ๑๖ หน้ำ

วัน เดือน ปี
วันศุกร์ที่
๕ พ.ค.๖๐

วันเสำร์ที่
๖ พ.ค.๖๐

ยศ - นำม
รอว.ทหำรบก
๑. พล.ท.ชวลิต พงษ์พิทักษ์
๒. พ.อ.สมชำย กำญจนอุดมกำร
๓. พ.อ.ศักดิ์วุฒิ วงศ์วำณิช
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.อ.สุทธิพงษ์ อนันตชัย ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. น.อ.ภูวดล สอนดวงใจ
๖. น.อ.ณรงค์ อินทชำติ
๗. น.อ.วิสูตร งิ้วแหลม
นรว.
๘. พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก
รอว.ทหำรบก
๑. พล.ท.ปชัญญ์ ตุลยำนนท์
๒. พ.อ.สุวิทย์ เกตุศรี
๓. พ.อ.สุรินทร์ ปรียำนุภำพ
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.อ.ดุลยพัฒน์ ลอยรัตน์ ร.น.
๕. น.อ.คมพันธ์ อุปลำนนท์ ร.น.
๖. น.อ.สมพงษ์ ศรอำกำศ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๗. น.อ.พลวัตร อินทรวิเศษ
นรว.
๘. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่ำง

ตำแหน่ง
ผทค.พิเศษ ทบ.
เสธ.ศบบ.
รอง ผบ.มทบ.๑๓
รอง ผบ.พล.นย.
รอง จก.ขส.ทอ.
รอง จก.สบ.ทอ.
รอง ผอ.กพก.สลก.ทอ.
ผบก.จร.
รอพ.
รอง ผบ.พล.ม.๒ รอ.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ มทบ.๑๒
รอง จก.ขส.ทร.
รอง ผอ.กทส.ฐท.สส.
ผบ.หมวดเรือที่ ๓ กยพ.กร.
ประจำ ขว.ทอ.
ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์

หมำยเหตุ

หน้ำ ๔ ใน ๑๖ หน้ำ

วัน เดือน ปี
ยศ - นำม
วันอำทิตย์ที่ รอว.ทหำรบก
๗ พ.ค.๖๐ ๑. พ.อ.อำนวย แย้มผกำ
๒. พ.อ.กิตติ จันทร์เอียด
๓. พ.อ.อัศวิน บุนนำค
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.อ.สุชำติ เปรมประเสริฐ ร.น.
๕. น.อ.สรณรรถ สนธิไทย ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๖. พล.อ.ต.ชำนนท์ มุ่งธัญญำ
๗. พล.อ.ต.เฉลิมชัย ศรีสำยหยุด
นรว.
๘. พล.ต.ต.สุทิน ทรัพย์พ่วง
วันจันทร์ที่ รอว.ทหำรบก
๘ พ.ค.๖๐ ๑. พล.ต.กนก ภู่ม่วง
๒. พ.อ.มโนช จันทร์คีรี
รอว.ทหำรเรือ
๓. น.อ.จักษวัฎ สำยวงค์ ร.น.
๔. น.อ.ณัฐพงศ์ ปำนโสภณ ร.น.
๕. น.อ.พิสิษฐ์ จินตโกศลวิทย์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๖. พล.อ.ต.ประเสริฐ ช่ำงประเสริฐ
๗. น.อ.เจษฎำ แท่งทองคำ
นรว.
๘. พล.ต.ต.ศุภเศรษฐ์ โชคชัย

ตำแหน่ง
ผบ.กรม นนร.รอ.รร.จปร.
เสธ.มทบ.๔๕
รอง ผบ.ร.๓๑ รอ.
ผอ.กสค.สก.ทร.
หก.คป.กร.
ผอ.สนผ.ยก.ทอ.
รอง จก.ยก.ทอ.
ผบก.ป.
ผบ.มทบ.๒๔
รอง ผบ.มทบ.๔๑
ผบ.ร.ล.นเรศวร หมวดเรือที่ ๓ กฟก.๒ กร.
ผอ.ศสร.สอ.รฝ.
หก.กปค.รร.นย.ศฝ.นย.
รอง ผบ.รร.นนก.
ผบ.บน.๒
ผบก.ปอท.

หมำยเหตุ

หน้ำ ๕ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ - นำม
วันอังคำรที่ รอว.ทหำรเรือ
๙ พ.ค.๖๐ ๑. พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร
๒. น.อ.สรไกร สิริกรรณะ ร.น.
๓. น.อ.ศักรภพน์ ประจักษ์ศุภนิติ ร.น.
๔. น.ท.ณรงค์ สุขพ่อค้ำ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. น.อ.ตำกเพชร พินพันธุ์
๖. น.อ.ธนเสฎฐ์ ธรรมอำนวยกิจ
๗. น.อ.ชัชพล ลำยประดิษฐ์
นรว.
๘. พล.ต.ต.วัลลภ ประทุมเมือง
วันพุธที่
รอว.ทหำรบก
๑๐ พ.ค.๖๐ ๑. พ.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี
๒. พ.อ.พินิจ แจ้งแสงทอง
รอว.ทหำรเรือ
๓. น.อ.ปริญญำธรรม พูลพิทักษ์ธรรม ร.น.
๔. น.อ.วรพล จันทมำศ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. น.อ.พิทูร เจริญยิ่ง
๖. น.อ.ฐำกูร สมัตถะ
๗. น.อ.เอกศักดิ์ เทภำสิต
นรว.
๘. พล.ต.ต.ธนำยุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์

ตำแหน่ง
ผชก.สนผ.กห.
รอง ผบ.รร.นย.ศฝ.นย.
รอง ผบ.หมวดเรือที่ ๓ กยพ.กร.
นกบ.บก.กรม นนร.รอ.รร.นร.
รอง ผอ.ศปอ.คปอ.
ประจำ ขว.ทอ.
หก.กกฝ.รร.จอ.ยศ.ทอ.
รอง ผบช.ศชต.
รอง ผบ.พล.๑ รอ.
รอง เสธ.นสศ.
รอง ผอ.สวพ.ทร.
ผอ.กวอย.ฝศษ.รร.นร.
เสธ.รร.กำรบิน
ผอ.ศกบ.สนผ.กบ.ทอ.
ผบ.ดย.ทอ.อย.
รอง ผบช.ภ.๑

หมำยเหตุ

หน้ำ ๖ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันพฤหัสบดีที่ รอว.ทหำรบก
๑๑ พ.ค.๖๐ ๑. พล.ต.สมบูรณ์ ดีรอด
๒. พ.อ.สุขสรรค์ หนองบัวล่ำง
รอว.ทหำรเรือ
๓. พล.ร.ต.เสรีภำพ สุขเจริญ
๔. พล.ร.ต.ธีรกุล กำญจนะ
๕. น.อ.ศิลป์สมุจจ์ ปัญจะ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๖. น.อ.ธนัญชัย พึ่งทัศน์
๗. น.อ.นิสิต โขเมษฐวัฒน์
นรว.
๘. พล.ต.ต.มนตรี สัมบุณณำนนท์
วันศุกร์ที่ รอว.ทหำรบก
๑๒ พ.ค.๖๐ ๑. พล.ต.วิชำญ สุขสง
๒. พ.อ.ยุทธพล ประทีปอุษำนนท์
รอว.ทหำรเรือ
๓. น.อ.ธัชพงศ์ บุษบง ร.น.
๔. น.อ.บริบูรณ์ เอมทิพย์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. พล.อ.ท.ศิริพงษ์ สุภำพร
๖. น.อ.อติรวิชช์ ไพจิตร์
๗. น.อ.อภิรัตน์ รังสิมำกำร
นรว.
๘. พล.ต.ต.สมชำย พัชรอินโต

ตำแหน่ง
ผบ.วทบ.
รอง ผบ.พล.ร.๒ รอ.
รอง ผบ.ฐท.สส.
ผอ.สงป.สปช.ทร.
ผอ.ยก.กร.
ผบ.กรม ทย.รอ.อย.
ผอ.กนผ.สนผ.ยก.ทอ.
รอง ผบช.ภ.๕
ผบ.พล.ร.๑๕
ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
รอง ผบ.นสร.กร.
ประจำ กร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ผบ.กรม นนอ.รอ.รร.นนก.
รอง ผอ.กปส.สกป.กร.ทอ.
รอง ผบช.ภ.๑

หมำยเหตุ

หน้ำ ๗ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันเสำร์ที่ รอว.ทหำรบก
๑๓ พ.ค.๖๐ ๑. พ.อ.มนิต ศิริรัตนำกูล
๒. พ.อ.สิริพล ชินบุตร
รอว.ทหำรเรือ
๓. น.อ.อภิชยั สมพลกรัง ร.น.
๔. น.อ.รังสรรค์ บัวเผือก ร.น.
๕. น.อ.บุญเกิด มูลละกัน ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๖. น.อ.อำทิตย์ อู่วิเชียร
๗. น.ท.ปรีชำ อุปพงษ์
นรว.
๘. พ.ต.อ.จักรภพ สุคนธรำช
วันอำทิตย์ที่ รอว.ทหำรบก
๑๔ พ.ค.๖๐ ๑. พ.อ.อนิรุจน์ ปุกหุต
๒. พ.อ.ศำนติ ศกุนตนำค
๓. พ.อ.สรรเสริญ คล้ำยแก้ว
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.อ.อำภำกร อยู่คงแก้ว ร.น.
๕. น.อ.ประสำทพร สำทรสวัสดิ์ ร.น.
๖. น.อ.วิรัตน์ สมจิตร ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๗. น.อ.พันเทพ เนียมพลอย
นรว.
๘. พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย

ตำแหน่ง
เสธ.พล.พัฒนำ ๑
ผอ.กอง ศบบ.
รอง ผอ.สกค.ยก.ทร.
ผอ.กวก.สพ.ทร.
ผบ.กรมทหำรพรำน นย.
รอง ผอ.ศปอ.คปอ.
ประจำ อย.
รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธำนี
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ ศบบ.
ผบ.ร.๒๕
ผบ.กรม นร.รร.ร.ศร.
รอง เสธ.ทรภ.๓
รอง เสธ.ทรภ.๑
ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.
รอง ผอ.กยก.บก.อย.
รอง ผบช.สง.ก.ตร.

หมำยเหตุ

หน้ำ ๘ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันจันทร์ที่ รอว.ทหำรบก
๑๕ พ.ค.๖๐ ๑. พล.ต.ศรีศักดิ์ พูนประสิทธิ์
๒. พ.อ.วรวุฒิ แสงทอง
รอว.ทหำรเรือ
๓. พล.ร.ท.บุญชิต พูลพิทักษ์
๔. น.อ.ธีระยุทธ นอบน้อม ร.น.
๕. น.อ.เฉลิมชัย สวนแก้ว ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๖. น.อ.ทัศนะ มำนิตย์
๗. น.อ.ธนพงศ์ พลกนิษฐ
นรว.
๘. พล.ต.ต.วีระ จิรวีระ
วันอังคำรที่ รอว.ทหำรบก
๑๖ พ.ค.๖๐ ๑. พ.อ.ปรีชำ ศิริไพบูลย์
๒. พ.อ.เปรียว ติณสูลำนนท์
รอว.ทหำรเรือ
๓. น.อ.ธันยกร เสนำลักษณ์ ร.น.
๔. น.อ.อภิชำติ แก้วดวงเทียน ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. น.อ.เกตุไผท ศรีบุญญเกษ
๖. น.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล
๗. น.อ.ชำตินนท์ สท้ำนไผท
นรว.
๘. พ.ต.อ.ไพรัช พุกเจริญ

ตำแหน่ง
รอง มทน.๑
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ มทบ.๑๑
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง ผอ.สนผ.ยก.ทร.
ผอ.กทว.ศซส.สพ.ทร.
ฝสธ.รอง เสธ.ทหำร
หก.กสมส.สก.ทอ.
ผบก.อก.รพ.ตร.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ ศบบ.
รอง ผบ.ร.๑๕
ประจำ กร.
รอง เสธ.กลน.กร.
เสธ.สก.ทอ.
รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ.
ผบ.บน.๔๑
ผกก.ตม.จว.จันทบุรี

หมำยเหตุ

หน้ำ ๙ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ – นำม
วันพุธที่
รอว.ทหำรบก
๑๗ พ.ค.๖๐ ๑. พ.อ.ธรำพงษ์ มะละคำ
๒. พ.อ.ไพรัช แก้วศรี
๓. พ.อ.กันตพจน์ เศรษฐำรัศมี
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ร.น.
๕. น.อ.สุรศักดิ์ ประทำนวรปัญญำ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๖. น.อ.ยุทธนำ สุรเชษฐพงษ์
๗. น.อ.วสุ มโนสิทธิศักดิ์
นรว.
๘. พล.ต.ต.สมชำย เกำสำรำญ
วันพฤหัสบดีที่ รอว.ทหำรบก
๑๘ พ.ค.๖๐ ๑. พ.อ.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์
๒. พ.อ.เพชรพนม โพธิ์ชัย
รอว.ทหำรเรือ
๓. น.อ.ปรำโมทย์ เสริมสัย ร.น.
๔. น.อ.วโรดม เจียรกุล ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. น.อ.ศรสิต กีรติพล
๖. น.อ.เสกสัณน์ ไชยมำตย์
๗. น.อ.สมิทธิพัฒน์ คล้ำยแก้ว
นรว.
๘. พ.ต.อ.ธนพล ศรีโสภำ

ตำแหน่ง
รอง ผบ.มทบ.๑๑
เสธ.พล.ร.๒ รอ.
รอง ผบ.พล.ม.๒ รอ.
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.
เสธ.กฟก.๑ กร.
ผบ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.
ผบ.บน.๖
ผบก.ทล.
รอง ผบ.พล.ร.๙
ผอ.กซบร.สสน.นทพ.
รอง ผบ.กบร.กร.
ผบ.พัน.สห.ทร.ที่ ๑ กรม สห.ทร.
เสธ.พธ.ทอ.
ผอ.กปพ.สยฝ.ยก.ทอ.
หก.กวก.กวท.รร.นนก.
รอง ผบก.รน.

หมำยเหตุ

หน้ำ ๑๐ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ - นำม
วันศุกร์ที่ รอว.ทหำรบก
๑๙ พ.ค.๖๐ ๑. พ.อ.อุทิศ อนันตนำนนท์
๒. พ.อ.สัญญลักขณ์ ทั่งศิริ
๓. พ.อ.สมพงษ์ ใจจำ
รอว.ทหำรเรือ
๔. น.อ.สำธิต นำคสังข์ ร.น.
๕. น.อ.อิทธิพัทธ์ กวินเฟื่องฟูกุล ร.น.
๖. น.อ.สกำย เภกะนันทน์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๗. พล.อ.ต.สุรศักดิ์ อินทร์จำนงค์
นรว.
๘. พ.ต.อ.ชำญศิริ สุขรวย
วันเสำร์ที่ รอว.ทหำรบก
๒๐ พ.ค.๖๐ ๑. พล.ท.ชวลิต พงษ์พิทักษ์
๒. พ.อ.สมชำย กำญจนอุดมกำร
รอว.ทหำรเรือ
๓. น.อ.มงคล ประยูรศุข ร.น.
๔. น.อ.ปริทรรศน์ ชำตะสิงห์ ร.น.
๕. น.อ.เอตม์ ยุวนำงกูร ร.น.
๖. น.ท.สรรธำร บุตรแก้ว ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๗. น.อ.วิสูตร งิ้วแหลม
นรว.
๘. พ.ต.อ.ศุภกิจ ต่อบุญ

ตำแหน่ง
เสธ.พล.ร.๕
นำยทหำรปฏิบัติประจำ มทบ.๑๑
รอง ผบ.กรม นร.รร.ป.ศป.
หน.นฝอ.สพ.ทร.
ผอ.กทป.จร.ทร.
ผอ.กยป.สสร.กบ.ทหำร
รอง จก.กบ.ทอ.
รอง ผบก.ทล.
ผทค.พิเศษ ทบ.
เสธ.ศบบ.
รอง เสธ.นย.
ผอ.กนผ.สนผ.สสท.ทร.
ประจำ ขว.ทร.
เสธ.กรม ร.๓ พล.นย.
รอง ผอ.กพก.สลก.ทอ.
ผกก.สน.บำงเสำธง

หมำยเหตุ

หน้ำ ๑๑ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ - นำม
วันอำทิตย์ที่ รอว.ทหำรบก
๒๑ พ.ค.๖๐ ๑. พ.อ.วิรัฏฐ์ วงษ์จันทร์
๒. พ.อ.วรเทพ บุญญะ
รอว.ทหำรเรือ
๓. น.อ.สุทธิพงษ์ อนันตชัย ร.น.
๔. น.อ.คมพันธ์ อุปลำนนท์ ร.น.
๕. น.อ.สมพงษ์ ศรอำกำศ ร.น.
๖. น.อ.ณัฐพงศ์ ปำนโสภณ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๗. น.อ.สมควร รักดี
นรว.
๘. พ.ต.อ.ฐำกูรสมบัติ สวงโท
วันจันทร์ที่ รอว.ทหำรบก
๒๒ พ.ค.๖๐ ๑. พ.อ.ศักดิ์ศรี งอยปัดพันธ์
๒. พ.อ.สุนทร หนูนิมิตร
รอว.ทหำรเรือ
๓. น.อ.เกรียง ชุณหชำติ ร.น.
๔. น.อ.สมบัติ นำรำวิโรจน์ ร.น.
๕. น.อ.พูนศักดิ์ บัวแก้ว ร.น.
๖. น.อ.รัชยศ รัชตรุ่งโรจน์กุล ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๗. น.อ.จิรภัทร์ ปี่ทอง
นรว.
๘. พล.ต.ต.สุคุณ พรหมำยน

ตำแหน่ง
รอง เสธ.ทน.๑
ผบ.ร.๑๗
รอง ผบ.พล.นย.
รอง ผอ.กทส.ฐท.สส.
ผบ.หมวดเรือที่ ๓ กยพ.กร.
ผอ.ศสร.สอ.รฝ.
รอง เสธ.อย.
ผกก.สภ.เมืองมุกดำหำร
รอง ผบ.มทบ.๑๓
ฝสธ.ประจำ รมว.กห.
รอง ผบ.กดน.กร.
เสธ.ฐท.กท.
ประจำ กร.
ประจำ ขว.ทร.
รอง ผบ.บน.๖
ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี

หมำยเหตุ

หน้ำ ๑๒ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ - นำม
วันอังคำรที่ รอว.ทหำรบก
๒๓ พ.ค.๖๐ ๑. พล.ต.กนก ภู่ม่วง
๒. พ.อ.สุรินทร์ ปรียำนุภำพ
รอว.ทหำรเรือ
๓. พล.ร.ต.วรงกรณ์ โอสถำนนท์
๔. พล.ร.ต.รณัชย์ เทพวัลย์
๕. น.อ.สุชำติ เปรมประเสริฐ ร.น.
๖. น.อ.สรณรรถ สนธิไทย ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๗. พล.อ.ต.ประเสริฐ ช่ำงประเสริฐ
นรว.
๘. พล.ต.ท.อดิศร์ งำมจิตสุขศรี
วันพุธที่
รอว.ทหำรบก
๒๔ พ.ค.๖๐ ๑. พ.อ.ปริทัศน์ ตรีกำลนนท์
๒. พ.อ.อำนวย แย้มผกำ
๓. พ.อ.ศักดิ์วุฒิ วงศ์วำณิช
รอว.ทหำรเรือ
๔. พล.ร.ต.สุพจน์ สำยวงศ์ปัญญำ
๕. น.อ.จักษวัฎ สำยวงค์ ร.น.
๖. น.อ.พิสิษฐ์ จินตโกศลวิทย์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๗. น.อ.ชัชพล ลำยประดิษฐ์
นรว.
๘. พล.ต.ต.ทีป รำญสระน้อย

ตำแหน่ง
ผบ.มทบ.๒๔
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ มทบ.๑๒
ผบ.ฐท.พง.ทรภ.๓
ผชก.ทร.
ผอ.กสค.สก.ทร.
หก.คป.กร.
รอง ผบ.รร.นนก.
จตร.
ผอ.กอง ขว.ทบ.
ผบ.กรม นนร.รอ.รร.จปร.
รอง ผบ.มทบ.๑๓
จก.สก.ทร.
ผบ.ร.ล.นเรศวร หมวดเรือที่ ๓ กฟก.๒ กร.
หก.กปค.รร.นย.ศฝ.นย.
หก.กกฝ.รร.จอ.ยศ.ทอ.
ผบก.สส.ศชต.

หมำยเหตุ

หน้ำ ๑๓ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ - นำม
วันพฤหัสบดีที่ รอว.ทหำรบก
๒๕ พ.ค.๖๐ ๑. พล.ท.ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล
๒. พ.อ.สุขสรรค์ หนองบัวล่ำง
๓. พ.อ.ชลัช แจ่มใส
๔. พ.อ.อัศวิน บุนนำค
รอว.ทหำรเรือ
๕. น.อ.ปริญญำธรรม พูลพิทักษ์ธรรม ร.น.
๖. น.อ.ศักรภพน์ ประจักษ์ศุภนิติ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๗. น.อ.ตำกเพชร พินพันธุ์
นรว.
๘. พล.ต.ต.สรไกร พูลเพิ่ม
วันศุกร์ที่ รอว.ทหำรบก
๒๖ พ.ค.๖๐ ๑. พล.ต.สมบูรณ์ ดีรอด
๒. พ.อ.รวิศ รัชตะวรรณ
รอว.ทหำรเรือ
๓. น.อ.ชำติชำย ทองสะอำด ร.น.
๔. น.อ.ประชำ สว่ำงแจ้ง ร.น.
๕. น.อ.วรพล จันทมำศ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๖. น.อ.พงษ์สวัสดิ์ จันทสำร
๗. น.อ.เศกสรรค์ สวนสีดำ
นรว.
๘. พล.ต.ต.อภิชำติ บุญศรีโรจน์

ตำแหน่ง
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง ผบ.พล.ร.๒ รอ.
ผอ.กขว.ทน.๑
รอง ผบ.ร.๓๑ รอ.
รอง ผอ.สวพ.ทร.
รอง ผบ.หมวดเรือที่ ๓ กยพ.กร.
รอง ผอ.ศปอ.คปอ.
ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี
ผบ.วทบ.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ มทบ.๑๑
รอง ผอ.สนผ.กบ.ทร.
รอง ผบ.วทร.ยศ.ทร.
ผอ.กวอย.ฝศษ.รร.นร.
รอง ผอ.สนผ.ขว.ทอ.
รอง ผบ.ศฮพ.
ผบก.ภ.จว.สุรำษฎร์ธำนี

หมำยเหตุ

หน้ำ ๑๔ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ - นำม
วันเสำร์ที่ รอว.ทหำรบก
๒๗ พ.ค.๖๐ ๑. พล.ต.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์
รอว.ทหำรเรือ
๒. น.อ.ทศพล ผลดี ร.น.
๓. น.อ.ธัชพงศ์ บุษบง ร.น.
๔. น.อ.โชติรัตน์ อุตมเพทำย ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. พล.อ.ท.ศิริพงษ์ สุภำพร
๖. น.อ.อังคำร อินทรำ
๗. น.อ.อติรวิชช์ ไพจิตร์
นรว.
๘. พล.ต.ต.เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย
วันอำทิตย์ที่ รอว.ทหำรบก
๒๘ พ.ค.๖๐ ๑. พ.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี
๒. พ.อ.วีรยุทธ อินทร์วร
รอว.ทหำรเรือ
๓. น.อ.ธำนี แก้วเก้ำ ร.น.
๔. น.อ.บริบูรณ์ เอมทิพย์ ร.น.
๕. น.อ.บุญเกิด มูลละกัน ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๖. น.อ.อำทิตย์ อู่วิเชียร
๗. น.อ.อภิรัตน์ รังสิมำกำร
นรว.
๘. พล.ต.ต.อังกูร คล้ำยคลึง

ตำแหน่ง
ผทค.ทบ.
นำยทหำรปฏิบัติกำรประจำ กพ.ทร.
รอง ผบ.นสร.กร.
ผอ.กทพ.สบส.กพ.ทร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
ประจำ ขว.ทอ.
ผบ.กรม นนอ.รอ.รร.นนก.
รอง ผบช.ภ.๙
รอง ผบ.พล.๑ รอ.
รอง ผบ.ศบบ.
รอง ผบ.ฐท.กท.
ประจำ กร.
ผบ.กรมทหำรพรำน นย.
รอง ผอ.ศปอ.คปอ.
รอง ผอ.กปส.สกป.กร.ทอ.
ผบก.สท.

หมำยเหตุ

หน้ำ ๑๕ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ - นำม
วันจันทร์ที่ รอว.ทหำรบก
๒๙ พ.ค.๖๐ ๑. พ.อ.นวกร สงวนศักดิ์โยธิน
๒. พ.อ.ชำลี ไกรอำบ
รอว.ทหำรเรือ
๓. น.อ.รังสรรค์ บัวเผือก ร.น.
๔. น.อ.กลิน ยังรอต ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๕. พล.อ.ต.อภิรุม จันทรกุล
๖. น.อ.นิสิต โขเมษฐวัฒน์
๗. น.อ.ธนเสฎฐ์ ธรรมอำนวยกิจ
นรว.
๘. พล.ต.ต.กฤตธำพล ยี่สำคร
วันอังคำรที่ รอว.ทหำรบก
๓๐ พ.ค.๖๐ ๑. พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้ำหำญ
๒. พ.อ.อำนุภำพ ศิริมณฑล
รอว.ทหำรเรือ
๓. พล.ร.ท.บุญชิต พูลพิทักษ์
๔. น.อ.ธีระยุทธ นอบน้อม ร.น.
๕. น.อ.เฉลิมชัย สวนแก้ว ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๖. น.อ.ธนัญชัย พึ่งทัศน์
๗. น.อ.ธนพงศ์ พลกนิษฐ
นรว.
๘. พล.ต.ต.วันชัย สุวรรณศิริเขต

ตำแหน่ง
รอง ผบ.พล.ปตอ.
เสธ.มทบ.๑๒
ผอ.กวก.สพ.ทร.
ฝสธ.ประจำ กพ.ทร.
รอง จก.ชอ.
ผอ.กนผ.สนผ.ยก.ทอ.
ประจำ ขว.ทอ.
ผบก.รน.
ผบ.พล.ป.
ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง ผอ.สนผ.ยก.ทร.
ผอ.กทว.ศซส.สพ.ทร.
ผบ.กรม ทย.รอ.อย.
หก.กสมส.สก.ทอ.
ผบก.อก.ภ.๖

หมำยเหตุ

หน้ำ ๑๖ ใน ๑๖ หน้ำ
วัน เดือน ปี
ยศ - นำม
วันพุธที่
รอว.ทหำรบก
๓๑ พ.ค.๖๐ ๑. พล.ต.สุวิทย์ มหำศักดิ์สุนทร
๒. พ.อ.ทรงพล สำดเสำเงิน
๓. พ.อ.นรภัทร กังวำลไกล
รอว.ทหำรเรือ
๔. พล.ร.ต.ศิริพงศ์ สุขเกษม
๕. น.อ.อภิชยั สมพลกรัง ร.น.
๖. น.อ.ศิลป์สมุจจ์ ปัญจะ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๗. น.อ.ทัศนะ มำนิตย์
นรว.
๘. พล.ต.ต.สมประสงค์ เย็นท้วม

ตำแหน่ง
ผทค.ทบ.
รอง ผบ.พล.๑ รอ.
รอง ผบ.ร.๑๑๑
ผชก.ทร.
รอง ผอ.สกค.ยก.ทร.
ผอ.ยก.กร.
ฝสธ.รอง เสธ.ทหำร
ผบก.ภ.จว.ชลบุรี

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

หมำยเหตุ

