คำสั่งกรมรำชองครักษ์
(เฉพำะ)
ที่ ๑๖๔๓/๕๙
เรื่อง ให้รำชองครักษ์เวรและนำยตำรวจรำชสำนักเวร
ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์ ณ วังไกลกังวล
-------------------------อำศั ย อ ำนำจตำมพระรำชบั ญ ญั ติ รำชองครัก ษ์ พ.ศ.๒๔๘๐ พระรำชบั ญ ญั ติ น ำยต ำรวจ
รำชสำนัก พ.ศ.๒๔๙๕ และพระรำชบัญญัติกำรถวำยควำมปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๗ จึงให้รำชองครักษ์เวรและ
นำยต ำรวจรำชส ำนั กเวร ปฏิ บั ติห น้ ำที่ เวรประจำพระองค์ ณ วังไกลกั งวล อ.หั ว หิ น จว.ประจวบคีรีขั น ธ์
ประจำเดือน ม.ค. ๖๐ ตำมบัญชีรำยชื่อแนบท้ำยคำสั่งโดยมีรำยละเอียดดังนี้
๑. กำรเดินทำง ให้ผู้ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์ เดินทำงไปพร้อมที่ รอ.เวลำ ๐๘๓๐
ของวั น เปลี่ ย นผลั ด ส ำหรั บ ผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะเดิ น ทำงไปเอง ให้ แ จ้ ง รอ.ทรำบล่ ว งหน้ ำ ก่ อ นวัน เปลี่ ย นผลั ด
อย่ ำงน้ อย ๓ วัน ท ำกำร ในเบื้ อ งต้ น ให้ ป ระสำนทำงโทรศั พ ท์ หมำยเลข ๐ ๒๒๘๓ ๒๓๘๐ – ๒ โทรสำร
๐ ๒๒๘๓ ๒๓๖๙ ให้ รอ.ทรำบก่อน และให้ไปพร้อมที่ บก.ที่พัก รอ.ไกลกังวล ก่อนเวลำ ๑๓๐๐ ของวันเปลี่ยนผลัด
๒. กำรแต่งกำย เครื่ อ งแบบปกติ ค อพั บ แขนยำว เครื่อ งแบบปกติ ค อแบะ และชุด วอร์ม
ในกำรเดินทำงไปปฏิบัติหน้ำที่ให้แต่งเครื่องแบบปกติคอพับแขนยำว หมวกทรงหม้อตำล (ทร.ใช้อินทรธนูแข็ง
และ ทอ.ใช้อินทรธนูอ่อน)
๓. กำรตอบรับ ให้ตอบรับทรำบกำรปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์ให้ รอ.ทรำบในโอกำส
แรกที่ ท รำบค ำสั่ ง โดยทำงโทรศั พ ท์ ห มำยเลข ๐ ๒๒๘๓ ๒๓๘๐ หรื อ โทร.ทหำร ๒๘๓ ๒๓๙๙ ทั้ ง นี้
ให้ ผู้ เดิ น ทำงติ ด ต่ อนั ด หมำยกับ รอ.โดยตรงก่ อ นกำหนดกำรเดิ น ทำง หำกมี กำรเปลี่ ยนแปลงในเรื่องกำร
แต่งกำยหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดวันปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์ รอ.จะแจ้งให้ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ทรำบโดยตรง
กรณี มี เหตุสุ ดวิสั ย ไม่ส ำมำรถปฏิ บัติ ห น้ ำที่เวรประจำพระองค์ ตำมวัน เวลำ ที่ก ำหนดได้
ให้ สป.,บก.ทท.,ทบ.,ทอ.,ทร.และ สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ซึ่งเป็นหน่วยต้นสังกัดของผู้นั้นจัดรำชองครักษ์เวร
หรือนำยตำรวจรำชสำนักเวรผู้อื่นไปปฏิบัติหน้ำที่แทน แล้วแจ้งให้ รอ.ทรำบล่วงหน้ำก่อนกำหนดกำรเข้ำเวร
ไม่น้อยกว่ำ ๓ วัน
ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๖๐
สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ธันวำคม พ.ศ.๒๕๕๙
(ลงชื่อ) พล.ร.อ. เดชำ บุนนำค ร.น.
(เดชำ บุนนำค)
รอง สรอ.ทำกำรแทน
สรอ.

บัญชีรายชื่อราชองครักษ์เวร และนายตารวจราชสานักเวร
ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์ ณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกอบคำสั่ง รอ.(เฉพำะ) ที่ ๑๖๔๓/๕๙ ลง ๑๕ ธ.ค.๕๙
หน้ำ ๑ ใน ๕ หน้ำ
ห้วงวัน
ผลัดที่ ๑
๔ – ๑๐
ม.ค.๖๐

ยศ - นำม
รอว.ทหำรบก
๑. พล.ท.ชิติสรรค์ สุขเกษตร
๒. พล.ต.เทวัญ สมบุญโต
๓. พล.ต.ชำญชัย เอมอ่อน
๔. พ.อ.สำธิต เกิดโภค
๕. พ.อ.อนุชำ นพจำรูญศรี
๖. พ.อ.อดุล บุญธรรมเจริญ
๗. พ.อ.บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน
๘. พ.อ.เอกคง รัตนบุรี
รอว.ทหำรเรือ
๙. พล.ร.ท.ประจวบ อ่อนตำมธรรม ร.น.
๑๐. น.อ.สำยัณห์ ไอยรำรัตน์ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๑. พล.อ.ต.สำยศักดิ์ ครรภำฉำย
๑๒. น.อ.ศุภชัย สำยเงิน
นรว.
๑๓. พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ
๑๔. พล.ต.ต.พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช

ตำแหน่ง
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
รอง จก.สส.ทหำร
ผบ.มทบ.๒๘
รอง ผบ.มทบ.๒๖
เสธ.มทบ.๑๙
ผบ.ร.๒๓
นปก.ประจำ มทบ.๓๒
รอง เสธ.พล.ร.๕
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง เสธ.นย.
ผอ.สำนักวิเทศสัมพันธ์ ขว.ทหำร
รอง เสธ.คปอ.
ผบก.ภ.จว.สุรินทร์
ผบก.กฝ.ตชด.

หมำยเหตุ

หน้ำ ๒ ใน ๕ หน้ำ
ห้วงวัน
ยศ - นำม
ผลัดที่ ๒ รอว.ทหำรบก
๑๐ – ๑๖ ๑. พล.ท.กิตติเทพ เจียรสุมัย
ม.ค.๖๐ ๒. พล.ต.โอภำส ลิ่วศิริวงษ์เจริญ
๓. พล.ต.สุรศักดิ์ แพน้อย
๔. พ.อ.กำชัย วงศ์ศรี
๕. พ.อ.ธวัช ศรีสว่ำง
๖. พ.อ.วิชิตชัยพ์ วงค์สังข์
๗. พ.อ.อำนำจ ศรีมำก
๘. พ.อ.ศิวดล ยำคล้ำย
รอว.ทหำรเรือ
๙. พล.ร.ต.รัษฎำงค์ ธีรเนตร ร.น.
๑๐. น.อ.สุเทพ ปุจฉำกำร ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๑. พล.อ.ต.สุวฒ
ั น์ สุวโรพร
๑๒. น.อ.ชนะยุทธ รัตนกำล
นรว.
๑๓. พล.ต.ต.ภวัต พรหมมะกฤต
๑๔. พ.ต.อ.อดิศักดิ์ คุณพันธ์

ตำแหน่ง
ปษ.บก.ทท.
ผช.จก.สม.
รอง จก.ยศ.ทบ.
ผอ.กอง ขว.ทบ.
รอง ผบ.พล.พัฒนำ ๓
รอง ผบ.มทบ.๓๘
รอง ผบ.บชร.๓
ผบ.กรม ทพ.๒๖
รอง จก.กพร.ทร.
รอง ผบ.กบฮ.กร.
รอง จก.สอ.ทอ.
รอง ผอ.สนผ.กบ.ทอ.
รอง ผบช.ภ.๘
รอง ผบก.น.๗

หมำยเหตุ

หน้ำ ๓ ใน ๕ หน้ำ
ห้วงวัน
ยศ - นำม
ผลัดที่ ๓ รอว.ทหำรบก
๑๖ – ๒๒ ๑. พล.ท.กัมพล ดิษฐคำเริง
ม.ค.๖๐ ๒. พล.ต.ร่มเกล้ำ ปัน้ ดี
๓. พล.ต.อำนวย จุลโนนยำง
๔. พ.อ.วรพล วรพันธ์
๕. พ.อ.เศรษฐพล เกตุเต็ม
๖. พ.อ.ณุดนัย บูรณสมภพ
๗. พ.อ.นิสิต สมำนมิตร
๘. พ.ท.ชยันต์ เหนียนเฉลย
รอว.ทหำรเรือ
๙. พล.ร.ต.ไกรศรี เกษร ร.น.
๑๐. น.อ.เสรี ฉ่ำชื่น ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๑. พล.อ.ต.อลงกรณ์ วัณณรถ
๑๒. น.อ.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ
นรว.
๑๓. พล.ต.ต.พรชัย ไทยแท้
๑๔. พล.ต.ต.โชติ ชัยชมภู

ตำแหน่ง
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง ผอ.สสน.สป.
ผบ.มทบ.๒๔
รอง ผบ.มทบ.๔๒
รอง ผบ.มทบ.๓๓
ผบ.พัน.สห.๑๑
รอง เสธ.พล.ม.๓
นำยทหำรยุทธกำรและกำรข่ำว
นพค.๒๖ สนภ.๒ นทพ.
รอง จก.ยก.ทหำร
รอง เสธ.กยพ.กร.
ผอ.สบท.สปช.ทอ.
รอง จก.สก.ทอ.
รอง ผบช.น.
ผบก.สส.ภ.๙

หมำยเหตุ

หน้ำ ๔ ใน ๕ หน้ำ
ห้วงวัน
ยศ - นำม
ผลัดที่ ๔ รอว.ทหำรบก
๒๒ – ๒๘ ๑. พล.ท.สรรชัย อจลำนนท์
ม.ค.๖๐ ๒. พล.ต.อชิร์ฉัตร โรจนะภิรมย์
๓. พล.ต.สุรินทร์ นิลเหลือง
๔. พ.อ.ชำตรี กิตติขจร
๕. พ.อ.สันทัด วรรณะศิลปิน
๖. พ.อ.สกนธ์ เพชรทอง
๗. พ.อ.บุญสิน พำดกลำง
๘. พ.อ.อนุวัฒน์ ธรรมจักษ์
รอว.ทหำรเรือ
๙. พล.ร.ต.เกรียงเดช รัตนปัญญำกุล ร.น.
๑๐. น.อ.อภิสิทธิ์ สุนทรเรขำ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๑. พล.อ.ต.วิรัตน์ เอี่ยมสำย
๑๒. น.อ.พิบูลย์ วรวรรณปรีชำ
นรว.
๑๓. พล.ต.ต.สมพงษ์ ชิงดวง
๑๔. พ.ต.อ.เอกชัย บุญวิสุทธิ์

ตำแหน่ง
รอง เสธ.ทบ.
ผบ.มทบ.๒๒
ผบ.มทบ.๑๕
เสธ.พล.รพศ.๑
นปก.ประจำ ศบบ.
เสธ.พล.พัฒนำ ๓
เสธ.พล.ร.๓
รอง ผอ.กกบ.ทภ.๔
รอง ผบ.นย.
รอง ผอ.สพพ.กพ.ทร.
ผชก.ทอ.
เสธ.รร.ตท.สปท.
รอง ผบช.น.
รอง ผบก.น.๗

หมำยเหตุ

หน้ำ ๕ ใน ๕ หน้ำ
ห้วงวัน
ยศ - นำม
ผลัดที่ ๕ รอว.ทหำรบก
๒๘ ม.ค. - ๑. พล.ท.วัฒนชัย คุ้มครอง
๓ ก.พ.๖๐ ๒. พล.ต.กฤชทัต ประเสริฐวงศ์
๓. พล.ต.อำคม พงศ์พรหม
๔. พ.อ.รำชิต อรุณรังษี
๕. พ.อ.สุรพงษ์ ดอกไม้
๖. พ.อ.โฆสิต ชินวลัญช์
๗. พ.อ.ทะเบียน เมืองพระฝำง
๘. พ.อ.พิเชฐ เจียมใจ
รอว.ทหำรเรือ
๙. พล.ร.ต.สุทธิไชย รังสิโรดม์โกมล ร.น.
๑๐. น.อ.อุทัย โสฬศ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๑. พล.อ.ต.ธนศักดิ์ เมตะนันท์
๑๒. น.อ.ตรีรัช ปรำบศรีภูมิ
นรว.
๑๓. พล.ต.ต.ฉลอง ภำคย์ภญ
ิ โญ
๑๔. พ.ต.อ.เทียนชัย คำมะปะโส

ตำแหน่ง
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ผชก.ทบ.
ผบ.มทบ.๔๑
รอง ผบ.ขกท.
รอง ผบ.มทบ.๓๕
เสธ.ศม.
ผบ.ร.๑๕๓
หก.กกบ.มทบ.๒๖
จก.อล.ทร.
รอง ผบ.กฟก.๒ กร.
ผอ.สยฝ.ยก.ทอ.
ผบ.พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.
รอง ผบช.ภ.๙
รอง ผบก.น.๑

ตรวจถูกต้อง
พ.อ.ณัฐพงศ์ ภูริปรีชำ
(ณัฐพงศ์ ภูริปรีชำ)
ผอ.กลำง.สนผ.รอ.
ธ.ค.๕๙

หมำยเหตุ

