คําสั่งกรมราชองครักษ์
(เฉพาะ)
ที่ ๗๖๒/๕๗
เรื่อง ให้ราชองครักษ์เวรและนายตํารวจราชสํานักเวร
ปฏิบัติหน้าที่เวรประจําพระองค์ ณ วังไกลกังวล
-------------------------อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พ.ศ. ๒๔๘๐ และพระราชบัญญัตินายตํารวจ
ราชสํานัก พ.ศ. ๒๔๙๕ จึงให้ราชองครักษ์เวรและนายตํารวจราชสํานักเวร ปฏิบัติหน้าที่เวรประจําพระองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วังไกลกังวล อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ ประจําเดือน มิ.ย. ๕๗ ตามบัญชี
รายชื่อแนบท้ายคําสั่งโดยมีรายละเอียดนี้
๑. การเดินทาง ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจําพระองค์ เดินทางไปพร้อมที่ รอ. เวลา ๐๘๓๐
ของวันเปลี่ยนผลัด สําหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปเอง ให้แจ้ง รอ. ทราบล่วงหน้าก่อนวันเปลี่ยนผลัด
อย่างน้อย ๑ วันทําการ และให้ไปพร้อมที่ บก.ที่พัก รอ.ไกลกังวล ก่อนเวลา ๑๓๐๐ ของวันเปลี่ยนผลัด
๒. การแต่งกาย เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว เครื่องแบบปกติคอแบะ และชุดวอร์ม
ในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ให้แต่งเครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว หมวกทรงหม้อตาล (ทอ. ใช้อินทรธนูแข็ง)
๓. การตอบรั บ ให้ ต อบรั บ ทราบการปฏิ บั ติห น้ าที่ เ วรประจํา พระองค์ ใ ห้ รอ. ทราบใน
โอกาสแรกที่ทราบคําสั่ง โดยทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๘๓ ๒๓๙๙ หรือ โทร.ทหาร ๒๘๓ ๒๓๙๙ ทั้งนี้
ให้ผู้เดินทางติดต่อนัดหมายกับ รอ. โดยตรง ก่อนกําหนดการเดินทาง หากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการ
แต่งกายหรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันปฏิบัติหน้าที่เวรประจําพระองค์ รอ. จะแจ้งให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทราบโดยตรง
กรณีมีเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เวรประจําพระองค์ตามวัน เวลา ที่กําหนดได้ให้
สป., บก.ทท., ทบ., ทร., ทอ. และ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยต้นสังกัดของผู้นั้น จัดราชองครักษ์เวร
หรือนายตํารวจราชสํานักเวรผู้อื่นไปปฏิบัติหน้าที่แทน แล้วแจ้งให้ รอ. ทราบล่วงหน้าก่อนกําหนดการเข้าเวร
ไม่น้อยกว่า ๒ วัน
สั่ง ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลงชื่อ) พล.ร.อ. เดชา บุนนาค ร.น.
( เดชา บุนนาค )
รอง สรอ. ทําการแทน
สรอ.

บัญชีรายชื่อราชองครักษ์เวร และนายตํารวจราชสํานักเวร
ปฏิบัติหน้าที่เวรประจําพระองค์ ณ วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกอบคําสั่ง รอ.(เฉพาะ) ที่ ๗๖๒/๕๗ ลง ๗ พ.ค.๕๗
หน้า ๑ ใน ๕ หน้า
หัวงเวลา
ยศ - นาม
ผลัดที่ ๒๖ รอว.ทหารบก
๑-๗
๑. พล.ท.สุรชาติ เหลือพร้อม
มิ.ย.๕๗
๒. พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ
๓. พล.ต.ชวลิต สาลีติ๊ด
๔. พ.อ.ฤทธี อินทราวุธ
๕. พ.อ.สราวุธ เมืองแมะ
๖. พ.อ.พจฤทธิ์ รอบคอบ
๗. พ.ท.สุทธิศกั ดิ์ พรรคเจริญ
๘. พ.ท.วีระชัย ผองแก้ว
รอว.ทหารเรือ
๙. พล.ร.ท.ประยุทธ์ เกิดภู่ ร.น.
๑๐. น.อ.ไกรศรี เกษร ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. พล.อ.ท.ทนงศักดิ์ พวงพ่วงรอด
๑๒. น.อ.ปัทม สุทธิสรโยธิน
นรว.
๑๓. พล.ต.ต.ชัยเดช ปานรักษา
๑๔. พ.ต.อ.ธนิต ไทยวัชรามาศ

ตําแหน่ง
หน.ฝสธ.รอง ผบ.ทสส.
ผบ.พล.ช.
ผอ.รวท.อท.ศอพท.
รอง ผอ.ศทท.
เสธ.พล.พัฒนา ๓
ฝสธ.ประจําผู้บังคับบัญชา
ผบ.ศร.พัน.๑
หน.ฝขว.พล.ม.๒ รอ.
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง ผบ.ฐท.กท.
ผทค.พิเศษ ทอ.
รอง เสธ.ชอ.
ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์
นว.(สบ๕) จตช.

หมายเหตุ

หน้า ๒ ใน ๕ หน้า
หัวงเวลา
ยศ - นาม
ผลัดที่ ๒๗ รอว.ทหารบก
๗ - ๑๓
๑. พล.ท.พฤษภะ สุวรรณทัต
มิ.ย.๕๗
๒. พล.ต.ชัยพฤกษ์ อัยยะภาคย์
๓. พล.ต.กฤษฏิวุฒิ อัตรผดุง
๔. พ.อ.วิชัย ทัศนมณเฑียร
๕. พ.อ.ฐิติเดช พงษ์สุวรรณ
๖. พ.อ.วรเดช เดชรักษา
๗. พ.ท.บดินทร์ อุปสาร
๘. พ.ต.กิติศักดิ์ กาญจนะวสิต
รอว.ทหารเรือ
๙. พล.ร.ท.วัฒนชัย ปิยภัทร์ ร.น.
๑๐. น.อ.นันทวุฒิ น้อยมี ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. พล.อ.ท.ยงยุทธ หาบุบผา
๑๒. น.อ.สุธีระ เย็นทรวง
นรว.
๑๓. พล.ต.ต.สันติ มะลิขาว
๑๔. พล.ต.ต.มนธน ทิพย์จันทร์

ตําแหน่ง
จก.พท.ศอพท.
ผอ.สนภ.๓ นทพ.
รอง ผอ.สสน.สป.
รอง เสธ.ทภ.๔
รอง เสธ.ทน.๓
รอง ผบ.ร.๑๕
หน.ฝยก.พล.ม.๓
รอง ผบ.ป.พัน.๓๑ รอ.
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง เสธ.กฟก.๑ กร.
ผทค.พิเศษ ทอ.
รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.
รอง ผบช.ศชต.
ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์

หมายเหตุ

หน้า ๓ ใน ๕ หน้า
หัวงเวลา
ยศ - นาม
ผลัดที่ ๒๘ รอว.ทหารบก
๑๓ - ๑๙ ๑. พล.ท.จารุวฒ
ุ ิ ศิระพลานนท์
มิ.ย.๕๗
๒. พล.ต.พันธุ์ศกั ดิ์ บูรณปรีชา
๓. พล.ต.สถาพร พันธ์กล้า
๔. พ.อ.พิชัย ผลพันธิน
๕. พ.อ.คธายุทธ์ เสาวคนธ์
๖. พ.อ.มงคล หอทอง
๗. พ.ท.ศตวรรษ อินทร์กง
๘. พ.ท.จิรยุทธ คงทรัตน์
รอว.ทหารเรือ
๙. พล.ร.ท.วิฑูรย์ ตัณฑิกุล ร.น.
๑๐. น.อ.พิสิฐ รังษีภาณุรัตน์ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. พล.อ.ท.สุรเชษฐ ทองสลวย
๑๒. น.อ.นิวัติ พูนสิน
นรว.
๑๓. พล.ต.ต.สุรพล ทองประเสริฐ
๑๔. พล.ต.ต.สุรศักดิ์ รมยานนท์

ตําแหน่ง
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง จก.ชด.ทหาร
ผอ.สปก.ยก.ทหาร
รอง ผบ.ศคย.ทบ.
รอง จก.กพ.ทบ.
ผบ.กรม ทพ.๒๑
ผบ.ร.๒ พัน.๓ รอ.
ผบ.ม.พัน.๕ รอ.
จก.อศ.
รอง ผอ.กพก.ยก.ทร.
หน.ฝสธ.ประจํา รอง ผบ.ทสส.
รอง ผบ.กรม ตอ.รอ.อย.
รอง ผบช.ส.
ผบก.ภ.จว.พัทลุง

หมายเหตุ

หน้า ๔ ใน ๕ หน้า
หัวงเวลา
ยศ - นาม
ผลัดที่ ๒๙ รอว.ทหารบก
๑๙ - ๒๕ ๑. พล.ท.วีระยุทธ เพชรบัวศักดิ์
มิ.ย.๕๗
๒. พล.ต.ตุลา ประเสริฐสุข
๓. พล.ต.ชัยวัธน์ ไชยสวัสดิ์
๔. พ.อ.วรพล เยี่ยมแสงทอง
๕. พ.อ.ณรงค์รัชช์ โตสิงห์ตระกูล
๖. พ.อ.สุจินต์ ทรัพย์สิน
๗. พ.ท.ณัฏฐภูมิ หลาวทอง
๘. พ.ต.ปฏิวัติ เฟื่องประภัสสร์
รอว.ทหารเรือ
๙. พล.ร.ท.สุรพจน์ ทองสิมา ร.น.
๑๐. น.อ.วรงกรณ์ โอสถานนท์ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. พล.อ.ต.สะอ้าน สุรังษี
๑๒. น.ท.กฤชยา วรรณภูมิ
นรว.
๑๓. พล.ต.ต.อัตชัย ดวงอัมพร
๑๔. พ.ต.อ.คมศักดิ์ สุมังเกษตร

ตําแหน่ง
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง ผบ.นสศ.
ผทค.ทบ.
รอง เสธ.ยศ.ทบ.
รอง ผอ.สสก.ทหาร สน.ผบ.ทสส.
ผบ.ร.๗ พัน.๕
ผบ.ม.พัน.๒๐ รอ.
รอง ผบ.ร.๒ พัน.๒ รอ.
ผทค.พิเศษ ทร.
รอง ผบ.ฐท.พง.ทรภ.๓
ผอ.กกศ.รร.นอ.
นผค.กยก.บก.อย.
รอง ผบช.ส.
รอง ผบก.จร.

หมายเหตุ

หน้า ๕ ใน ๕ หน้า
หัวงเวลา
ยศ - นาม
ผลัดที่ ๓๐ รอว.ทหารบก
๒๕ มิ.ย.- ๑. พล.ท.กฤษดา นรภูมิพิภัชน์
๑ ก.ค.๕๗ ๒. พล.ต.ณัฏฐ์วรัชญ์ บุญเครือชู
๓. พล.ต.พรชัย ดวงเนตร
๔. พ.อ.โกศล ประทุมชาติ
๕. พ.อ.วีรชน สุคนธปฏิภาค
๖. พ.อ.ธวัช ศรีสว่าง
๗. พ.ท.ศุภชัย โยคนิตย์
๘. พ.ท.วรเชษฐ ชื่นจันทน์แดง
รอว.ทหารเรือ
๙. พล.ร.ท.สรรเสริญ ทิพนาวารัตน์ ร.น.
๑๐. น.อ.สําเริง จันทร์โส ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. พล.อ.ต.ดําริห์ สุระกิจ
๑๒. น.อ.วิสูตร อินทร์ขํา
นรว.
๑๓. พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ จิตรพันธุ์
๑๔. พล.ต.ต.ประเสริฐ กาฬรัตน์

ตําแหน่ง
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ผทค.สป.
จก.ขส.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๓๓
รอง ผบ.รร.ขว.ทบ.
รอง เสธ.ทภ.๓
ประจํา ศร.
หน.สส.
ผทค.พิเศษ ทร.
เสธ.กปก.ทรภ.๑
ผทค.ทอ.
รอง ผบ.บน.๔
ผบก.ภ.จว.แพร่
ผบก.ภ.จว.กําแพงเพชร
ตรวจถูกต้อง
พ.อ.ณัฐพงศ์ ภูริปรีชา
(ณัฐพงศ์ ภูริปรีชา)
รรก.ผช.ผอ.กลาง.สนผ.รอ.
พ.ค.๕๗

หมายเหตุ

