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

วัน เดือน ปี
ยศ - นาม
วันพฤหัสบดี ที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
๑ มิ.ย.๖๐ รอว.ทหารบก
๑. พล.ต.อิทธิพล สุวรรณรัฐ
๒. พ.อ.อุกฤษฏ์ นุตคาแหง
๓. พ.อ.อัครพล พงษ์สวัสดิ์
รอว.ทหารเรือ
๔. น.อ.สรรเสริญ สาโดด ร.น.
๕. น.อ.ก้องเกียรติ ทองอร่าม ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๖. พล.อ.ท.ศิริพล ศิริทรัพย์
๗. น.อ.ตรีพล อ่องไพฑูรย์
นรว.
๘. พ.ต.อ.ชยเดช บรรจงรักษ์
วันศุกร์ ที่
๒ มิ.ย.๖๐

วันเสาร์ ที่
๓ มิ.ย.๖๐

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
รอว.ทหารบก
๑. พล.ต.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
๒. พ.อ.ประกาศ เพยาว์น้อย
๓. พ.อ.กิตติ คงหอม
รอว.ทหารเรือ
๔. พล.ร.ต.ยุทธศิลป์ จงเจือกลาง
๕. น.อ.คมสัน สอนสุภาพ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๖. พล.อ.ต.ชากร ตะวันแจ้ง
๗. น.อ.พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์
นรว.
๘. พ.ต.อ.ชัยยุทธ เจียรศิริกุล
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
รอว.ทหารบก
๑. พล.ต.หทัยเทพ กีรติอังกูร
๒. พ.อ.ธนภัทร นาคชัยยะ
๓. พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว
รอว.ทหารเรือ
๔. น.อ.พนม ควรประดิษฐ์ ร.น.
๕. น.อ.ศศิน สวรรคทัต ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๖. พล.อ.ต.ธนศักดิ์ เมตะนันท์
๗. น.อ.มณเฑียร หมีโชติ
นรว.
๘. พ.ต.อ.ดุลเดชา อาชวะสมิตระกูล

ตาแหน่ง

หน้า ๑ ใน ๑๒ หน้า
หมายเหตุ

ผบ.มทบ.13
รอง ผบ.พล.ร.4
ผอ.กปซ.ศซบ.ทบ.
ผอ.กนย.สนผ.ยก.ทร.
ผอ.กวก.สนผ.ขว.ทร.
จก.กบ.ทอ.
รอง ผอ.สกป.กร.ทอ.
รอง ผบก.สปพ.

ผบ.พล.1 รอ.
เสธ.ขส.ทบ.
รอง ผบ.ช.1 รอ.
ผทค.ทร.
ประจา นย.
ผอ.สปพ.กพ.ทอ.
ผบ.บน.๕๖
รอง ผบก.น.๖

ผบ.มทบ.19
ผบ.รพศ.3
ผบ.ร.152
ผบ.กรม สอ.๑ สอ.รฝ.
ผบ.ร.ล.เจ้าพระยา หมวดเรือที่ ๑
กฟก.๒ กร.
ผอ.สยฝ.ยก.ทอ.
รอง ผบ.กรม นนอ.รอ.รร.นนก.
รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย

หน้า ๒ ใน ๑๒ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ - นาม
วันอาทิตย์ ที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
๔ มิ.ย.๖๐ รอว.ทหารบก
๑. พ.อ.บรรยง ทองน่วม
๒. พ.อ.วรวุฒิ แสงทอง
๓. พ.อ.เสกสรร พรหมศักดิ์
รอว.ทหารเรือ
๔. น.อ.ประทีป เมืองนิล ร.น.
๕. น.อ.วุฒิไกร ปั้นดี ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๖. พล.อ.ต.สายศักดิ์ ครรภาฉาย
๗. น.อ.วิเชียร วิเชียรธรรม
นรว.
๘. พ.ต.อ.เทียนชัย คามะปะโส
วันจันทร์ ที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
๕ มิ.ย.๖๐ รอว.ทหารบก
๑. พล.ต.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
๒. พ.อ.นันทวัฒน์ ทัศนงาม
๓. พ.อ.กิตติ ประพิตรไพศาล
รอว.ทหารเรือ
๔. น.อ.อัชฌบูรณ์ เซ็นพานิช ร.น.
๕. น.อ.ไมตรี บุตรบุรี ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๖. พล.อ.ต.อลงกรณ์ วัณณรถ
๗. น.อ.สรรพชัย ศิลานิล
นรว.
๘. พ.ต.อ.ชัยรพ จุณณวัตต์
วันอังคาร ที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
๖ มิ.ย.๖๐ รอว.ทหารบก
๑. พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์
๑. พล.ต.กฤษดา สาริกา
๒. พ.อ.ชัยยา จุ้ยเจริญ
รอว.ทหารเรือ
๔. น.อ.เกียรติ์ชาย นาคสุขไพบูลย์ ร.น.
๕. น.อ.อาภากร อยู่คงแก้ว ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๖. น.อ.กวินทัต แสงสุระ
๗. น.อ.อนุยุต รูปขจร
นรว.
๘. พ.ต.อ.ชุมพล พุ่มพวง

ตาแหน่ง

ผบ.ร.9
นายทหารปฏิบัติการประจา มทบ.11
รอง ผบ.ร.12 รอ.
นายทหารปฏิบัติการประจา กพ.ทร.
ผบ.กรม ป.พล.นย.
ผอ.สวส.ขว.ทหาร
ผอ.กนผ.ยก.ทอ.
รอง ผบก.น.๑

ผบ.พล.ม.2 รอ.
รอง ผบ.รร.การบิน ทบ.
ผบ.ร.12 พัน.3 รอ.
นายทหารปฏิบัติการประจา กพ.ทร.
ประจา นย.
ผอ.สบท.สปช.ทอ.
รอง ผอ.สนผ.ยก.ทอ.
รอง ผบก.น.๔

ผบ.พล.ร.๗
จก.ดย.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.18
นายทหารปฏิบัติการประจา กพ.ทร.
รอง เสธ.ทภ.๓
รอง ผบ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.
ผบ.ฝูง.๖๐๒ รอ.บน.๖
รอง ผบก.สส.บช.น.

หมายเหตุ

หน้า ๓ ใน ๑๒ หน้า
วัน เดือน ปี
วันพุธ ที่
๗ มิ.ย.๖๐

ยศ - นาม
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
รอว.ทหารบก
๑. พล.ต.ภัทรวรรธ คงพันธุ์
๒. พ.อ.ประเสริฐ ขวัญชัย
๓. พ.อ.ชาตรี สงวนธรรม
รอว.ทหารเรือ
๔. น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ร.น.
๕. น.อ.สรวุท ชวนะ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๖. น.อ.ฐากูร นาครทรรพ
๗. น.อ.ชวภณ ยิ้มพงษ์
นรว.
๘. พ.ต.อ.ธนธัช น้อยนาค
วันพฤหัสบดี ที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
๘ มิ.ย.๖๐ รอว.ทหารบก
๑. พล.ต.อัศวิน บุญธรรมเจริญ
๒. พ.อ.ชาติชาย น้าวแสง
๓. พ.อ.ประกาศิต สาคุณ
รอว.ทหารเรือ
๔. น.อ.สมาน ขันธพงษ์ ร.น.
๕. น.อ.ณัฐพงศ์ ปานโสภณ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๖. น.อ.เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง
๗. น.ท.ปรีชา อุปพงษ์
นรว.
๘. พล.ต.ต.จรัล จิตเจือจุน
วันศุกร์ ที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
๙ มิ.ย.๖๐ รอว.ทหารบก
๑. พ.อ.ศาสตรา ศรีเพ็ญ
๒. พ.อ.ชลชัย เกิดแจ่ม
๓. พ.อ.สิษฐเศรษฐ์ หิรัณญพงศ์
รอว.ทหารเรือ
๔. พล.ร.ต.วุฒิชัย สายเสถียร
๕. น.อ.บัญชา บัวรอด ร.น.
๖. น.อ.พิชัย ล้อชูสกุล ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๗. น.อ.สมิทธิพัฒน์ คล้ายแก้ว
นรว.
๘. พ.ต.อ.นิติพันธุ์ โรหิโตปการ

ตาแหน่ง

ผทค.บก.ทท.
รอง ผบ.มทบ.44
รอง ผบ.ม.2
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.
ผบ.กรม สน.สอ.รฝ.
ผอ.กกร.สกป.กร.ทอ.
รอง ผบ.บน.๒
รอง ผบก.อคฝ.

ผบ.มทบ.18
รอง ผบ.มทบ.19
ฝสธ.ประจาผู้บังคับบัญชา
ผอ.กพร.บก.ทรภ.๑
ผอ.ศสร.สอ.รฝ.
รอง ผบ.บน.๑
ประจา อย.
ผบก.ภ.จว.จันทบุรี

เสธ.พล.ร.11
ผบ.ช.1 รอ.
รอง ผบ.ช.11
ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.
รอง จก.สก.ทร.
รอง ผบ.กฟก.๒ กร.
หก.กวก.กวท.รร.นอ.
รอง ผบก.สปพ.

หมายเหตุ

หน้า ๔ ใน ๑๒ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ - นาม
วันเสาร์ ที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
๑๐ มิ.ย.๖๐ รอว.ทหารบก
๑. พล.ต.วรเกียรติ รัตนานนท์
๒. พ.อ.ประมวล จันทร์ศรี
๓. พ.อ.มณฑล บุญไทย
รอว.ทหารเรือ
๔. พล.ร.ต.พิสิษฐ์ ทองดีเลิศ
๕. น.อ.เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๖. พล.อ.ต.เสริมเกียรติ ก้อนมณี
๗. น.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล
นรว.
๘. พ.ต.อ.พันธนะ นุชนารถ
วันอาทิตย์ ที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
๑๑ มิ.ย.๖๐ รอว.ทหารบก
๑. พ.อ.ปนิวัธน์ ทรัพย์รุ่งเรือง
๒. พ.อ.สมบัติ จินดาศรี
๓. พ.อ.ณัฏฐภูมิ หลาวทอง
รอว.ทหารเรือ
๔. น.อ.โยธิน ธนะมูล ร.น.
๕. น.อ.อภิชาติ แก้วดวงเทียน ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๖. น.อ.ประยูร ธรรมาธิวฒ
ั น์
๗. น.อ.วสุ มโนสิทธิศักดิ์
นรว.
๘. พ.ต.อ.ยุทธพล แก้วเจริญ
วันจันทร์ ที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
๑๒ มิ.ย.๖๐ รอว.ทหารบก
๑. พล.ต.ณตฐพล บุญงาม
พ.อ.ประพล บุญมากุล
พ.อ.กิตติ สมสนั่น
รอว.ทหารเรือ
น.อ.วิรัตน์ สมจิตร ร.น.
น.อ.สุริยา ภักดีเสนา ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๖. น.อ.ปรีชา ภัทรศีลสุนทร
๗. น.อ.วิสูตร งิ้วแหลม
นรว.
๘. พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ สายันประเสริฐ

ตาแหน่ง

รอง จก.ขว.ทบ.
รอง เสธ.รร.จปร.
รอง ผบ.ศป.
ผทค.ทร.
รอง ผอ.สกค.ยก.ทร.
ผทค.ทอ.
รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ.
รอง ผบก.สส.ภ.๗

รอง ผอ.สวส.สนผ.กห.
ผบ.ม.6
เสธ.ม.5 รอ.
ประจา นย.
รอง เสธ.กลน.กร.
รอง ผอ.สบค.ทสส.ทอ.
ผบ.บน.๖
รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓

รอง จก.ยก.ทหาร
ผอ.กลาง วท.กห.
ผบ.ส.1
ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.
ผบ.กองบิน ๑ กบร.กร.
นายทหารปฏิบัติการประจา กพ.ทอ.
รอง ผอ.กพก.สลก.ทอ.
รอง ผบก.ทท.

หมายเหตุ

หน้า ๕ ใน ๑๒ หน้า
วัน เดือน ปี
วันอังคาร ที่
๑๓ มิ.ย.๖๐

วันพุธ ที่
๑๔ มิ.ย.๖๐

ยศ - นาม
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
รอว.ทหารเรือ
๑. พ.อ.ธารา เจนตลอด
๒. พ.อ.ธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล
๓. พ.อ.มีชัย นิลศาสตร์
รอว.ทหารเรือ
๔. น.อ.อิทธิพัทธ์ กวินเฟื่องฟูกุล ร.น.
๕. น.อ.สกาย เภกะนันทน์ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๖. พล.อ.ต.สุรศักดิ์ อินทร์จานงค์
๗. น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์
นรว.
๘. พ.ต.อ.โชคชัย งามวงศ์
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
รอว.ทหารบก
๑. พล.ต.สนิธชนก สังขจันทร์
๒. พ.อ.ยุทธพงศ์ คงนิล
๓. พ.อ.ชินสรณ์ เรืองศุข
รอว.ทหารเรือ
๔. พล.ร.ท.บุญชิต พูลพิทักษ์
๕. น.ท.สรรธาร บุตรแก้ว ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๖. น.อ.ภูวดล สอนดวงใจ
๗. น.อ.พรประเสริฐ ผ่านภพ
นรว.
๘. พ.ต.อ.รุจกรณ์กิตติ์ ขมิ้นเครือ

วันพฤหัสบดี ที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
๑๕ มิ.ย.๖๐ รอว.ทหารบก
๑. พล.ต.ธนะศักดิ์ ชื่นอิ่ม
พ.อ.เกรียงศักดิ์ เสนาะพิน
พ.อ.ณุดนัย บูรณสมภพ
รอว.ทหารเรือ
พล.ร.ต.รณัชย์ เทพวัลย์
น.อคมพันธ์ อุปลานนท์ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
น.อ.ทศวรรณ รัตนแก้วกาญจน์
น.อ.เจริญ วัฒนศรีมงคล
นรว.
พ.ต.อ.วันชัย อยู่แสง

ตาแหน่ง

เสธ.มทบ.17
ผบ.ร.31 รอ.
รอง ผบ.ม.3
ผอ.กทป.จร.ทร.
ผอ.สยป.สสร.กบ.ทหาร
รอง จก.กบ.ทอ.
ประจา ขว.ทอ.
รอง ผบก.น.๘

ผบ.มทบ.11
ผบ.กรมพัฒนา 1
รอง ผบ.ม.1 รอ.
ผทค.พิเศษ ทร.
เสธ.กรม ร.๓ พล.นย.
รอง จก.ขส.ทอ.
รอง ผบ.บน.๕
ผกก.กลุ่มงานสนับสนุนถวาย
ความปลอดภัย บก.ทล.

จก.สห.ทบ.
ผบ.ปตอ.2
ผบ.พัน.สห.11
ผชก.ทร.
รอง ผอ.กทส.ฐท.สส.
รอง ผอ.สนผ.กร.ทอ.
รอง ผบ.บน.๗
รอง ผบก.น.๙

หมายเหตุ

หน้า ๖ ใน ๑๒ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันศุกร์ ที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
๑๖ มิ.ย.๖๐ รอว.ทหารบก
๑. พ.อ.ธิติพันธุ์ ฐานะจาโร
๒. พ.อ.เปรียว ติณสูลานนท์
๓. พ.อ.วิทูร โพธิ์ร่มชื่น
รอว.ทหารเรือ
๔. น.อ.สมบัติ นาราวิโรจน์ ร.น.
๕. น.อ.วโรดม เจียรกุล ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๖. น.อ.สุรสีห์ สิมะเศรษฐ์
๗. น.อ.จิรภัทร์ ปี่ทอง
นรว.
๘. พ.ต.อ.อดิศักดิ์ คุณพันธ์
วันเสาร์ ที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
๑๗ มิ.ย.๖๐ รอว.ทหารบก
๑. พล.ต.จิรวิทย์ เดชจรัสศรี
๒. พ.อ.พินิจ แจ้งแสงทอง
๓. พ.อ.ณัฏฐพงศ์ อัศวินวงศ์
รอว.ทหารเรือ
๔. น.อ.ปัญญา บวรสิทธิรัตน์ ร.น.
๕. น.อ.พูนศักดิ์ บัวแก้ว ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๖. พล.อ.ต.ประเสริฐ ช่างประเสริฐ
๗. น.อ.ขจรฤทธิ์ แก้วอาไพ
นรว.
๘. พ.ต.อ.โชคชัย นนท์ปฏิมากุล
วันอาทิตย์ ที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
๑๘ มิ.ย.๖๐ รอว.ทหารบก
๑. พ.อ.บุญสิน พาดกลาง
๒. พ.อ.วรยส เหลืองสุวรรณ
๓. พ.อ.ธนิต อิ่มอกใจ
รอว.ทหารเรือ
น.อ.สรณรรถ สนธิไทย ร.น.
น.อ.พิสิษฐ์ จินตโกศลวิทย์ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. พล.อ.ต.สุวรรณ ขาทอง
น.อ.เจษฎา แท่งทองคา
นรว.
๘. พ.ต.อ.ณัฐวัฒน์ การดี

ตาแหน่ง

รอง ผบ.พล.ร.11
รอง ผบ.ร.5
รอง ผบ.ม.5 รอ.
รอง ผบ.ฐท.กท.
ผบ.พัน.สห.ทร.ที่ ๑ กรม สห.ทร.
รอง ผบ.ดม.
รอง ผบ.บน.๖
รอง ผบก.น.๗

รอง จก.กกส.กห.
รอง เสธ.นสศ.
ผบ.พัน.ร.มทบ.11
รอง ผบ.กบร.กร.
ประจา กร.
รอง ผบ.รร.นนก.
ผบ.บน.๔๖
รอง ผบก.รน.

เสธ.พล.ร.3
รอง ผบ.ร.2 รอ.
รอง ผอ.กอง ขส.ทบ.
หก.คป.กร.
หก.กปค.รร.นย.ศฝ.นย.
ผบ.รร.การบิน
ผบ.บน.๒
รอง ผบก.น.๙

หมายเหตุ

หน้า ๗ ใน ๑๒ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันจันทร์ ที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
๑๙ มิ.ย.๖๐ รอว.ทหารบก
๑. พ.อ.ณรัฐ โพธิแพทย์
๒. พ.อ.นพสิทธิ์ สิทธิพงศ์โสภณ
๓. พ.อ.อาจิณ ปัทมจิตร
รอว.ทหารเรือ
๔. พล.ร.ต.มาศพันธุ์ ถาวรามร
รอว.ทหารอากาศ
๕. พล.อ.ต.สฤษดิ์พร สุนทรกิจ
๖. น.อ.พิทูร เจริญยิ่ง
๗. น.อ.นรุธ กาเนิดนักตะ
นรว.
๘. พ.ต.อ.วิศาล พันธุ์มณี
วันอังคาร ที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
๒๐ มิ.ย.๖๐ รอว.ทหารบก
๑. พล.ต.กนก ภู่ม่วง
๒. พ.อ.ประชุม พันธ์โสตถี
๓. พ.อ.วีรยุทธ อินทร์วร
รอว.ทหารเรือ
๔. น.อ.โกเมศ สะอาดเอี่ยม ร.น.
๕.. น.อ.ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม ร.น.
๖. น.อ.ศักรภพน์ ประจักษ์ศุภนิติ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๗. น.อ.ฐากูร สมัตถะ
นรว.
๘. พ.ต.อ.ศุภโยชก์ ธารีไทย
วันพุธ ที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
๒๑ มิ.ย.๖๐ รอว.ทหารบก
๑. พล.ต.ทัตเทพ รอดจิตต์
๒. พ.อ.อมฤต บุญสุยา
๓. พ.อ.ศรัณย์ รอดบุญธรรม
รอว.ทหารเรือ
๔. น.อ.วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง ร.น.
๕. น.อ.ปริทรรศน์ ชาตะสิงห์ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๖. น.อ.ณรงค์ อินทชาติ
๗น.อ.เพชร ธรรมวิญญา
นรว.
๘. พ.ต.อ.วัลลพ จานงค์อาษา

ตาแหน่ง

วิศวกร อท.ศอพท.
ผบ.ม.1 รอ.
รอง ผบ.ม.5 รอ.
หน.ฝศษ.รร.นร.
ผอ.สจว.ศวอ.ทอ.
เสธ.รร.การบิน
รอง ผบ.บน.๔๑
รอง ผบก.น.๙.

ผบ.มทบ.24
รอง เสธ.ทภ.4
รอง ผบ.ศบบ.
นายทหารปฏิบัติการประจา กพ.ทร.
รอง ผอ.สวพ.ทร.
รอง ผบ.หมวดเรือที่ ๓ กยพ.กร.
ผอ.ศกบ.สนผ.กบ.ทอ.
รอง ผบก.น.๙

ผทค.ทบ.
ผบ.ร.21 รอ.
รอง ผบ.ม.4 รอ.
รอง ผอ.สนผ.ยก.ทร.
ผอ.กนผ.สนผ.สสท.ทร.
รอง จก.สบ.ทอ.
รอง ผบ.บน.๒๑
รอง ผบก.อคฝ.

หมายเหตุ

หน้า ๘ ใน ๑๒ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันพฤหัสบดี ที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
๒๒ มิ.ย.๖๐ รอว.ทหารบก
๑. พล.ต.พรเทพ วัชรวิสุทธิ์
๒. พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์
๓. พ.อ.จิรวัฒน์ นาคะรัตน์
รอว.ทหารเรือ
๔. พล.ร.ต.รณรงค์ สิทธินันทน์
๕. น.อ.ปรีชา รัตนสาเนียง ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๖. พล.อ.ต.ชานนท์ มุ่งธัญญา
๗. น.อ.เศกสรรค์ สวนสีดา
นรว.
๘. พ.ต.อ.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง
วันศุกร์ ที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
๒๓ มิ.ย.๖๐ รอว.ทหารบก
๑. พ.อ.พงศ์เทพ แก้วไชโย
๒. พ.อ.ชัยวัฒน์ บุญธรรมเจริญ
๓. พ.อ.ภาณุมาส จีนานุรักษ์
รอว.ทหารเรือ
๔. พล.ร.ต.วรงกรณ์ โอสถานนท์
๕. น.อ.ณัฐพงศ์ ปานโสภณ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๖. น.อ.ตากเพชร พินพันธุ์
๗. น.อ.ธนเสฎฐ์ ธรรมอานวยกิจ
นรว.
๘. พ.ต.อ.กฤติกร ฉิมม่วง
วันเสาร์ ที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
๒๔ มิ.ย.๖๐ รอว.ทหารบก
๑. พล.ต.ชนาวุธ บุตรกินรี
๒. พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล
๓. พ.อ.จรัญรัตน์ พงษ์สุวรรณ
รอว.ทหารเรือ
๔. พล.ร.ต.มนตรี รอดวิเศษ
๕. น.อ.ธีระยุทธ นอบน้อม ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๖. น.อ.ชาตินนท์ สท้านไผท
๗. น.อ.ธนัญชัย พึ่งทัศน์
นรว.
๘. พ.ต.อ.อรุษ แสงจันทร์

ตาแหน่ง

เสธ.ยศ.ทบ.
รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
รอง ผบ.มทบ.18
ผบ.ศฝ.นย.
ประจา นย.
ผอ.สนผ.ยก.ทอ.
รอง ผบ.ศฮพ.
รอง ผบก.น.๙

รอง ผอ.สวส.ขว.ทหาร
รอง ผบ.มทบ.19
รอง ผบ.ร.14
ผบ.ฐท.พง.ทรภ.๓
ผอ.ศสร.สอ.รฝ.
รอง ผอ.ศปอ.คปอ.
ประจา ขว.ทอ.
รอง ผบก.บ.ตร.

ผอ.สปก.ยก.ทบ.
ฝสธ.ประจา ทภ.1
ผบ.ช.11
เสธ.ทรภ.๒
รอง ผอ.สนผ.ยก.ทร.
ผบ.บน.๔๑
ผบ.กรม ทย.รอ.อย.
รอง ผบก.ตม.๖

หมายเหตุ

หน้า ๙ ใน ๑๒ หน้า
วัน เดือน ปี
ยศ – นาม
วันอาทิตย์ ที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
๒๕ มิ.ย.๖๐ รอว.ทหารบก
๑. พล.ต.จักรกฤษณ์ ตั้งจิตตาภรณ์
๒. พ.อ.นฤดล ท้าวฤทธิ์
๓. พ.อ.เสนีย์ ศรีหิรัญ
รอว.ทหารเรือ
๔. พล.ร.ต.ธีรกุล กาญจนะ
๕. น.อ.ประกอบ สุขสมัย ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๖. พล.อ.ต.ภูวเดช สว่างแสง
๗. น.อ.เฉลา ทองแก้ว
นรว.
๘. พ.ต.อ.สุรินทร์ ขาวศรีทอง
วันจันทร์ ที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
๒๖ มิ.ย.๖๐ รอว.ทหารบก
๑. พล.ต.ยุทธชัย เทียรทอง
๒. พ.อ.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์
๓. พ.อ.พลศักดิ์ ศรีเพ็ญ
รอว.ทหารเรือ
๔. น.อ.ประวุฒิ รอดมณี ร.น.
๕. น.อ.ก้องเกียรติ ทองอร่าม ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๖. พล.อ.ท.ศิริพล ศิริทรัพย์
๗. น.อ.ตรีพล อ่องไพฑูรย์
นรว.
๘. พ.ต.อ.ศุภกิจ ต่อบุญ
วันอังคาร ที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
๒๗ มิ.ย.๖๐ รอว.ทหารบก
๑. พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา
๒. พ.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์
๓. พ.อ.เฉลิมพล นุตรักษ์
รอว.ทหารเรือ
๔. น.อ.สรไกร สิริกรรณะ ร.น.
๕. น.อ.ปราโมทย์ เสริมสัย ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๖. พล.อ.ต.ชากร ตะวันแจ้ง
๗. น.อ.พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์
นรว.
๘. พล.ต.ท.อดิศร์ งามจิตสุขศรี

ตาแหน่ง

ผทค.สป.
รอง ผบ.มทบ.17
รอง ผบ.พล.ร.15
ผอ.สงป.สปช.ทร.
ประจา กร.
จก.จร.ทอ.
รอง ผบ.ศบพ.
ผกก.อารักขา ๒ บก.อคฝ.

ผบ.มทบ.14
รอง ผบ.พล.ม.1
นายทหารปฏิบัติการประจา มทบ.11
เสธ.กดน.กร.
ผอ.กวก.สนผ.ขว.ทร.
จก.กบ.ทอ.
รอง ผอ.สกป.กร.ทอ.
ผกก.สน.บางเสาธง

รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เสธ.มทบ.11
รอง ผบ.ช.11
รอง ผบ.รร.นย.ศฝ.นย.
รอง ผบ.กบร.กร.
ผอ.สปพ.กพ.ทอ.
ผบ.บน.๕๖
จตร.

หมายเหตุ

หน้า ๑๐ ใน ๑๒ หน้า

วัน เดือน ปี
วันพุธ ที่
๒๘ มิ.ย.๖๐

ยศ - นาม
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
รอว.ทหารบก
๑. พ.อ.รชต วงษ์อารีย์
๒. พ.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี
๓. พ.อ.ณัฏฐภูมิ หลาวทอง
รอว.ทหารเรือ
๔. น.อ.พนม ควรประดิษฐ์ ร.น.
๕. น.อ.ศศิน สวรรคทัต ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๖. พล.อ.ต.ธนศักดิ์ เมตะนันท์
๗. น.อ.มณเฑียร หมีโชติ
นรว.
๘. พ.ต.อ.ชัยยะ เพ็ชรปัญญา
วันพฤหัสบดี ที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
๒๙ มิ.ย.๖๐ รอว.ทหารบก
๑. พล.ต.สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย
๒. พ.อ.วิชัย ธารีฉัตร
๓. พ.อ.กฤษณ์ สุนสะธรรม
รอว.ทหารเรือ
๔. น.อ.ประชา สว่างแจ้ง ร.น.
๕. น.อ.วุฒิไกร ปั้นดี ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๖. น.อ.วัลลภ ประสงค์กิจ
๗. น.อ.พันเทพ เนียมพลอย
นรว.
๘. พ.ต.อ.วิวัฒน์ คาชานาญ
วันศุกร์ ที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
๓๐ มิ.ย.๖๐ รอว.ทหารบก
๑. พล.ต.ชัยเดช สุรวดี
๒. พ.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์
๓. พ.อ.ไพบูลย์ พุ่มพิเชฎฐ์
รอว.ทหารเรือ
๔. พล.ร.ท.บุญชิต พูลพิทักษ์
๕. น.อ.ศิลป์สมุจจ์ ปัญจะ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๖. พล.อ.ต.สายศักดิ์ ครรภาฉาย
๗. น.อ.นิสิต โขเมษฐวัฒน์
นรว.
๘. พ.ต.อ.ญาณพงศ์ โสมาภา

ตาแหน่ง

รอง จก.สห.ทบ.
รอง ผบ.พล.1 รอ.
เสธ.ม.๕ รอ.
ผบ.กรม สอ.๑ สอ.รฝ.
ผบ.ร.ล.เจ้าพระยา หมวดเรือที่ ๑ กฟก.๒ กร.
ผอ.สยฝ.ยก.ทอ.
รอง ผบ.กรม นนอ.รอ.รร.นนก.
ผกก.สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา

ผบ.มทบ.29
รอง จก.กส.ทบ.
รอง ผบ.ม.4 รอ.
รอง ผบ.วทร.ยศ.ทร.
ผบ.กรม ป.พล.นย.
ผอ.กสค.สก.ทอ.
รอง ผอ.กยก.บก.อย.
รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔

เสธ.ทน.3
รอง ผบ.พล.ร.5
ผอ.กยก.นปอ.
ผทค.พิเศษ ทร.
ผอ.ยก.กร.
ผอ.สวส.ขว.ทหาร
ผอ.กนผ.สนผ.ยก.ทอ.
รอง ผบก.น.๘

หมายเหตุ

หน้า ๑๑ ใน ๑๒ หน้า
ห้วงวันปฏิบัติหน้าที่
ยศ - นาม
2 - 9 มิ.ย.60
เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
รอว.ทหารบก
๑. พล.ต.ร่มเกล้า ปั้นดี
๒. พ.อ.เบญจพล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
รอว.ทหารเรือ
๓. พล.ร.ต.สมารมภ์ ชั้นสุวรรณ
๔. น.อ.ชนก สนทราพรพล ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. น.อ.สมสันต์ บุรีชัย
นรว.
๖. พ.ต.อ.อัศวยุทธ นุชพุ่ม
9 - 16 มิ.ย.60 เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
รอว.ทหารบก
๑. พล.ต.ลือเดช แสงชาติ
๒. พ.อ.เดชาธร สุขแสง
รอว.ทหารเรือ
๓. น.อ.บุญมี แก้วสง่า ร.น.
๔. น.อ.ไวพจน์ วีระประเสริฐศักดิ์ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. น.อ.วิทยา ถาน้อย
นรว.
๖. พ.ต.อ.อรรถวิทย์ สายสืบ
16 - 23 มิ.ย.60 เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
รอว.ทหารบก
๑. พล.ต.วิทยา ขันธอุบล
๒. พ.อ.ธวัชชัย วรรณดิลก
รอว.ทหารเรือ
๓. พล.ร.ต.คารณ พิสณฑ์ยุทธการ
๔. น.อ.ไพศาล มีศรี ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. น.อ.ศรสิต กีรติพล
นรว.
๖. พ.ต.อ.ศรัญญู ชานาญราช

ตาแหน่ง

รอง ผอ.สสน.สป.
รอง ผบ.ร.21 รอ.
จก.กพช.อร.
ผบ.กอง รปภ.ฐท.กท.กรม รปภ.นย.
ผบ.พัน.๑ กรม ตอ.รอ.อย.
รอง ผบก.น.๕

รอง ผบ.นปอ.
รอง ผอ.สนผ.ยก.ทบ.
ผบ.กอง รปภ.ฐท.สส.กรม รปภ.นย.
ผบ.ร.ล.สายบุรี หมวดเรือที่ ๒ กฟก.๒ กร.
รอง ผอ.สกบ.กบ.ทอ.
รอง ผบก.น.๑

รอง จก.กร.ทหาร
เสธ.ป.2 รอ.
รอง จก.สสท.ทร.
รอง ผบ.สอ.รฝ.
เสธ.พธ.ทอ.
รอง ผบก.อคฝ.

หมายเหตุ

หน้า ๑๒ ใน ๑๒ หน้า
ห้วงวันปฏิบัติหน้าที่
23 - 30 มิ.ย.60

30 มิ.ย. - 7 ก.ค.60

ยศ - นาม
เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
รอว.ทหารบก
๑. พล.ต.กิติ นิมิหุต
๒. พ.อ.วัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์
รอว.ทหารเรือ
๓. พล.ร.ต.กล้าหาญ เพชรมีศรี
๔. น.อ.กิติพงษ์ เรืองเดช ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. น.อ.อาทิตย์ อู่วิเชียร
นรว.
๖. พ.ต.อ.ไพรัช พุกเจริญ
เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
รอว.ทหารบก
๑. พล.ต.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์
๒. พ.อ.ปิยะชาติ ธูปทอง
รอว.ทหารเรือ
๓. พล.ร.ต.เอกราช พรหมลัมภัก
๔. น.อ.รังสรรค์ บัวเผือก ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๕. พล.อ.ต.อนุชิต แก้วประสพ
นรว.
๘. พ.ต.อ.คมศักดิ์ สุมังเกษตร

ตาแหน่ง

ผช.ผอ.สงป.กห.
รอง จก.สห.ทบ.
รอง ผบ.นย.
รอง จก.กรง.ฐท.สส.
รอง ผอ.ศปอ.คปอ.
ผกก.ตม.จว.จันทบุรี

ผอ.สฝศ.ยก.ทบ.
เสธ.บชร.1
ผบ.สอ.รฝ.
ผอ.กวก.สพ.ทร.
จก.สก.ทอ.
รอง ผบก.น.๒

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

หมายเหตุ

