คำสั่งกรมรำชองครักษ์
(เฉพำะ)
ที่ ๑๗๐๒/๕๘
เรื่อง ให้รำชองครักษ์เวรและนำยตำรวจรำชสำนักเวร
ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์ ณ วังไกลกังวล
-------------------------อำศัยอำนำจตำมพระรำชบัญญัติรำชองครักษ์ พ.ศ.๒๔๘๐ และพระรำชบัญญัตินำยตำรวจ
รำชส ำนั ก พ.ศ.๒๔๙๕ และพระรำชบัญ ญัติ กำรถวำยควำมปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๗ จึง ให้ รำชองครัก ษ์เ วร
และนำยตำรวจรำชสำนักเวร ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ณ วังไกลกังวล
อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือน ธ.ค.๕๘ ตำมบัญชีรำยชื่อแนบท้ำยคำสั่งโดยมีรำยละเอียดดังนี้
๑. กำรเดินทำง ให้ผู้ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์ เดินทำงไปพร้อมที่ รอ.เวลำ ๐๘๓๐
ของวันเปลี่ยนผลัด สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทำงไปเอง ให้แจ้ง รอ.ทรำบล่วงหน้ำก่อนวันเปลี่ยนผลัด อย่ำงน้อย
๓ วันทำกำร ในเบื้องต้นให้ประสำนทำงโทรศัพท์ หมำยเลข ๐ ๒๒๘๓ ๒๓๘๐ - ๒ โทรสำร๐ ๒๒๘๓ ๒๓๖๙
ให้ รอ.ทรำบก่อน และให้ไปพร้อมที่ บก.ที่พัก รอ.ไกลกังวล ก่อนเวลำ ๑๓๐๐ ของวันเปลี่ยนผลัด
๒. กำรแต่ง กำย เครื่อ งแบบปกติค อพั บแขนยำว เครื่อ งแบบปกติค อแบะ และชุด วอร์ ม
ในกำรเดินทำงไปปฏิบัติหน้ำที่ให้แต่งเครื่องแบบปกติคอพับแขนยำว หมวกทรงหม้อตำล (ทร., ทอ.ใช้อินทรธนูแข็ง)
๓. กำรตอบรับ ให้ตอบรับทรำบกำรปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์ให้ รอ.ทรำบในโอกำส
แรกที่ ทรำบคำสั่ง โดยทำงโทรศัพท์ห มำยเลข ๐ ๒๒๘๓ ๒๓๘๐ - ๒ หรือ โทร.ทหำร ๒๘๓ ๒๓๙๙ ทั้ง นี้
ให้ผู้เดินทำงติดต่อนัดหมำยกับ รอ.โดยตรง ก่อนกำหนดกำรเดินทำง หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงในเรื่องกำร
แต่งกำยหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดวันปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์ รอ.จะแจ้งให้ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ทรำบโดยตรง
กรณี มีเหตุสุ ดวิสั ย ไม่สำมำรถปฏิบั ติหน้ ำที่เ วรประจำพระองค์ ตำมวัน เวลำ ที่ก ำหนดได้
ให้ สป.,บก.ทท.,ทบ.,ทอ.,ทร.และ สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ซึ่งเป็นหน่วยต้นสังกัดของผู้นั้นจัดรำชองครักษ์เวร
หรือนำยตำรวจรำชสำนักเวรผู้อื่นไปปฏิบัติหน้ำที่แทน แล้วแจ้งให้ รอ.ทรำบล่วงหน้ำก่อนกำหนดกำรเข้ำเวร
ไม่น้อยกว่ำ ๓ วัน
สั่ง ณ วันที่ ๑๓

พฤศจิกำยน

พ.ศ.๒๕๕๘

รับคำสั่ง สรอ.
(ลงชื่อ) พล.ร.อ. เดชำ บุนนำค ร.น.
(เดชำ บุนนำค)
รอง สรอ.

บัญชีรายชื่อราชองครักษ์เวร และนายตารวจราชสานักเวร
ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์ ณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกอบคำสั่ง รอ.(เฉพำะ) ที่ ๑๗๐๒/๕๘ ลง ๑๓ พ.ย.๕๘
หน้ำ ๑ ใน ๕ หน้ำ
ห้วงวัน
ยศ - นำม
ผลัดที่ ๕๗ รอว.ทหำรบก
๕ – ๑๑ ๑. พล.ท.วีรศักดิ์ มูลกัน
ธ.ค.๕๘ ๒. พล.ต.นพพงศ์ ไพนุพงศ์
๓. พล.ต.ดำรงพล เชิดสงวน
๔. พ.อ.ดุษิต ปุระเสำร์
๕. พ.อ.อรุณ อิ่มสมบัติ
๖. พ.อ.สุทธิชัย ศรลัมพ์
๗. พ.อ.ชลัช ศรีวิเชียร
๘. พ.ท.จิรยุทธ คงทรัตน์
รอว.ทหำรเรือ
๙. พล.ร.ต.วิชัย ดีรอด ร.น.
๑๐. น.อ.สุทธิพงส์ บุญลอย ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๑. พล.อ.ต.ศุภณัฎฐ หนูรอด
๑๒. น.อ.ปรีชำ ภัทรศีลสุนทร
นรว.
๑๓. พล.ต.ต.เฉลิมพันธุ์ อจลบุญ
๑๔. พ.ต.อ.สรรค์พิสิฐ แย้มเกสร

ตำแหน่ง
ปษ.สป.
ผอ.สวส.สนผ.กห.
หน.ฝสธ.รอง เสธ.ทหำร
รอง ผบ.มทบ.๓๘
รอง หน.ศอปข.สนผ.กห.
รอง ผบ.ร.๒๑ รอ.
รอง เสธ.มทบ.๔๖
ผบ.ม.พัน.๕ รอ.
ผทค.ทร.
รอง ผอ.ศกล.พธ.ทร.
รอง จก.กบ.ทหำร
ผบ.กฝบ.รร.กำรบิน
รอง ผบช.น.
ผกก.ฝอ.บก.น.๘

หมำยเหตุ

หน้ำ ๒ ใน ๕ หน้ำ
ห้วงวัน
ยศ - นำม
ผลัดที่ ๕๘ รอว.ทหำรบก
๑๑ – ๑๗ ๑. พล.ท.สมพงษ์ ไทรงำม
ธ.ค.๕๘ ๒. พล.ต.ปิยพงศ์ พันธุ์โกศล
๓. พล.ต.โสภณ จันทร์เปรม
๔. พ.อ.สมควร สำคร
๕. พ.อ.เลิศฤทธิ์ ช่องวำรินทร์
๖. พ.อ.ธนภัทร ณิยกูล
๗. พ.อ.เอกธวุฒิ คงคำเขตร
๘. พ.ท.วทัญญู ว่องพุฒิพงศ์
รอว.ทหำรเรือ
๙. พล.ร.ต.ดำมพ์ ปิ่นเฉลียว ร.น.
๑๐. น.อ.สันติ บุญนุช ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๑. พล.อ.ต.หม่อมหลวงเทพสฤษดิ์ เทวกุล
๑๒. น.อ.ไววิทย์ เสือดี
นรว.
๑๓. พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สอำดพรรค
๑๔. พ.ต.อ.บุญส่ง นำมกรณ์

ตำแหน่ง
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง ผบ.วสท.สปท.
ผทค.ทบ.
รอ ผอ.สบท.สปช.ทหำร
รอง ผอ.สนย.สนผ.กห.
นปสท.กับ กต.สปศท.สนผ.กห.
หก.กขว.มทบ.๔๕
หน.รร.จปร.
ผทค.ทร.
รอง ผอ.สนผ.กบ.ทร.
รอง จก.ชอ.
รอง เสธ.ยศ.ทอ.
ผบช.สตส.
รอง ผบก.อก.ภ.๔

หมำยเหตุ

หน้ำ ๓ ใน ๕ หน้ำ
ห้วงวัน
ยศ - นำม
ผลัดที่ ๕๙ รอว.ทหำรบก
๑๗ – ๒๓ ๑. พล.ท.วรพงศ์ หัตถพันธุ์
ธ.ค.๕๘ ๒. พล.ต.สุรสีห์ ครุธเวโช
๓. พล.ต.เธียรพงศ์ เมืองพรหม
๔. พ.อ.วิพุธ แสงเงินอ่อน
๕. พ.อ.สมชำติ แน่นอุดร
๖. พ.อ.พงศธร บุญฟู
๗. พ.อ.จรูญ จตุรงค์
๘. พ.ต.สุทิน ทองเต็ม
รอว.ทหำรเรือ
๙. พล.ร.ต.ต่อศักดิ์ วิจิตรโท ร.น.
๑๐. น.อ.สำโรช คลังกูล ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๑. น.อ.รังสรรค์ ใจสุภำพ
๑๒. น.อ.วรชำติ ฟองชล
นรว.
๑๓. พล.ต.ต.พรชัย ขันตี
๑๔. พ.ต.อ.วิกรำนต์ รำมโกมุท

ตำแหน่ง
ผทค.พิเศษ ทบ.
จก.สบ.ทบ.
ผชก.สป.
รอง ผบ.รร.กสร.ศสร.
รอง ผบ.พล.ร.๓
เสธ.สนภ.๓ นทพ.
เสธ.ร.๒๕
รอง ผบ.ม.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ.
ผทค.ทร.
ผบ.หมวดเรือที่ ๒ กยฝ.กร.
รอง ผอ.สนภ.ทอ.
รอง ผบ.กรม ทย.รอ.อย.
รรท.รอง ผบช.สตม.
ผกก.ปค.๒ บก.ปค.รร.นรต.

หมำยเหตุ

หน้ำ ๔ ใน ๕ หน้ำ
ห้วงวัน
ยศ - นำม
ผลัดที่ ๖๐ รอว.ทหำรบก
๒๓ – ๒๙ ๑. พล.ท.กฤษฎิ์ ยิ้มสู้
ธ.ค.๕๘ ๒. พล.ต.ชำญชลิต พนมสำรนรินทร์
๓. พล.ต.กิตติพงศ์ กำญจนำคม
๔. พ.อ.นิเวศน์ ฉำยำกุล
๕. พ.อ.ประวิทย์ เสียงสอำด
๖. พ.อ.วีระพงษ์ พันธจักร
๗. พ.อ.เผ่ำพันธ์ เจนนุวัตร
๘. พ.ท.พิทักษ์พล ชูศรี
รอว.ทหำรเรือ
๙. พล.ร.ต.เทอดศักดิ์ แท้เที่ยง ร.น.
๑๐. น.อ.เอกสิทธิ์ รอดอยู่ ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๑. พล.อ.ต.สมชำย พงศ์พระธำนี
๑๒. น.อ.มนูญ รู้กิจนำ
นรว.
๑๓. พล.ต.ต.ทรงเกียรติ วำทะกุล
๑๔. พ.ต.อ.วิรัช สุมนำพันธุ์

ตำแหน่ง
ปษ.บก.ทท.
รอง จก.สพ.ทบ.
ผช.หน.ฝสธ.รอง ผบ.ทสส.
รอง ผบ.มทบ.๒๖
ผอ.กอง สส.
ผอ.กกร.ทน.๓
ประจำ ขว.ทบ.
รอง หก.กขว.มทบ.๒๓
ผทค.ทร
รอง ผอ.อธบ.อร.
ผบ.ศทย.อย.
รอง ผอ.สยฝ.ยก.ทอ.
รอง ผบช.ศชต.
รอง ผบก.ภ.จว.เชียงรำย

หมำยเหตุ

หน้ำ ๕ ใน ๕ หน้ำ
ห้วงวัน
ยศ - นำม
ผลัดที่ ๖๑ รอว.ทหำรบก
๒๙ ธ.ค.๕๘ ๑. พล.ท.มณฑล วัฒนธร
– ๔ ม.ค.๕๙ ๒. พล.ต.ชัยยุทธ บุญมีพรพิทักษ์
๓. พล.ต.มำนะ ตรีนิคม
๔. พ.อ.วสันต์ สวนแก้ว
๕. พ.อ.ธิรำ แดหวำ
๖. พ.อ.ชัยยำ จุ้ยเจริญ
๗. พ.อ.สิษฐเศรษฐ์ หิรัณญพงศ์
๘. พ.ท.วรวิทย์ ปัญญำชีวะ
รอว.ทหำรเรือ
๙. พล.ร.ต.ปรัชญำ กุมุท ร.น.
๑๐. น.อ.ศิริชัย กำญจนบดี ร.น.
รอว.ทหำรอำกำศ
๑๑. พล.อ.ต.สำเริง พูลเพิ่ม
๑๒. น.อ.วิรัตน์ ศิริวัฒน์
นรว.
๑๓. พล.ต.ต.สมพงษ์ ทองวีระประเสริฐ
๑๔. พ.ต.อ.สุนทร คงกล่ำ

ตำแหน่ง
ผบ.นปอ.
ผชก.สป.
ผทค.ทบ.
ผอ.กอง สส.
รอง ผบ.มทบ.๔๖
รอง ผบ.มทบ.๑๘
รอง ผบ.ช.๑๑
รอง ผบ.ร.๑๕ พัน.๑
ผทค.ทร.
รอง ผอ.สกบ.กบ.ทร.
ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.
รอง ผอ.กกศ.รร.นนก.
รอง ผบช.ภ.๓
รอง ผบก.น.๑

ตรวจถูกต้อง
พ.อ.
(ณัฐพงศ์ ภูริปรีชำ)
รรก.รอง ผอ.กลำง.สนผ.รอ.
พ.ย.๕๘

หมำยเหตุ

