คาสั่งกรมราชองครักษ์
(เฉพาะ)
ที่ ๑๐๕๔/๕๘
เรื่อง ให้ราชองครักษ์เวรและนายตารวจราชสานักเวร
ปฏิบัติหน้าที่เวรประจาพระองค์ ณ วังไกลกังวล
-------------------------อาศัยอานาจตามพระราชบัญญั ติราชองครักษ์ พ .ศ.๒๔๘๐ และพระราชบัญญัตินายตารวจ
ราชสานัก พ .ศ.๒๔๙๕ จึงให้ราชองครักษ์เวรและนายตารวจราชสานักเวร ปฏิบัติหน้าที่เวรประจาพระองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วังไกลกังวล อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ ประจาเดือน ส .ค.๕๘ ตามบัญชี
รายชื่อแนบท้ายคาสั่งโดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. การเดินทาง ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจาพระองค์ เดินทางไปพร้อมที่ รอ .เวลา ๐๘๓๐
ของวันเปลี่ยนผลัด สาหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปเอง ให้แจ้ง รอ
.ทราบล่วงหน้าก่อนวันเปลี่ยนผลัด
อย่างน้อย ๓ วันทาการ ในเบื้องต้นให้ประสานทางโทรศั พท์ หมายเลข ๐ ๒๒๘๓ ๒๓๘๐ – ๒ โทรสาร
๐ ๒๒๘๓ ๒๓๖๙ ให้ รอ .ทราบก่อน และให้ไปพร้อมที่ บก .ที่พัก รอ .ไกลกังวล ก่อนเวลา ๑๓๐๐
ของวันเปลี่ยนผลัด
๒. การแต่งกาย เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว เครื่องแบบปกติคอแบะ และชุดวอร์ม
ในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ให้แต่งเครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว หมวกทรงหม้อตาล
(ทอ., ทร.ใช้อินทรธนูแข็ง)
๓. การตอบรับ ให้ตอบรับทราบการปฏิบัติหน้าที่เวรประจาพระองค์ให้ รอ.ทราบในโอกาสแรก
ที่ทราบคาสั่ง โดยทางโทรศัพท์หมายเลข
๐ ๒๒๘๓ ๒๓๘๐ – ๒ หรือ โทร .ทหาร ๒๘๓ ๒๓๙๙ ทั้งนี้
ให้ ผู้เดินทางติดต่อนัดหมายกับ รอ .โดยตรง ก่อนกาหนดการเดินทาง หากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการ
แต่งกายหรือเปลี่ยนแปลงกาหนดวันปฏิบัติหน้าที่เวรประจาพระองค์ รอ.จะแจ้งให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทราบโดยตรง
กรณีมีเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เวรประจาพระองค์ตามวั น เวลา ที่กาหนดได้
ให้ สป.,บก.ทท.,ทบ.,ทอ.,ทร.และ สานักงานตารวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยต้นสังกัดของผู้นั้นจัดราชองครักษ์เวร
หรือนายตารวจราชสานักเวรผู้อื่นไปปฏิบัติหน้าที่แทน แล้วแจ้งให้ รอ .ทราบล่วงหน้าก่อนกาหนดการเข้าเวร
ไม่น้อยกว่า ๓ วัน
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘
รับคาสั่ง สรอ.
(ลงชื่อ) พล.ร.อ. เดชา บุนนาค ร.น.
(เดชา บุนนาค)
รอง สรอ.

บัญชีรายชื่อราชองครักษ์เวร และนายตารวจราชสานักเวร
ปฏิบัติหน้าที่เวรประจาพระองค์ ณ วังไกลกังวล อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกอบคาสั่ง รอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๐๕๔/๕๘ ลง ๒๑ ก.ค.๕๘
หน้า ๑ ใน ๖ หน้า
ห้วงวัน
ยศ - นาม
ผลัดที่ ๓๖ รอว.ทหารบก
๑ – ๗ ๑. พล.ท.ณัฏฐสกล พงษ์ศักดิ์
ส.ค.๕๘ ๒. พล.ต.พัชระ จารัสประเสริฐ
๓. พล.ต.ธนพัฒน ปัทมานนท์
๔. พ.อ.ศรัณยู วิริยเวชกุล
๕. พ.อ.อรชัย บุญสุขจิตเสรี
๖. พ.อ.พิชิต วันทา
๗. พ.อ.ชาตรี สงวนธรรม
๘. พ.ท.นัฐพล วิเชียรวรรณ
รอว.ทหารเรือ
๙. พล.ร.ต.วชิระ ประทีปะวณิช ร.น.
๑๐. น.อ.ประดิษฐ บางจั่น ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. พล.อ.ต.อภิรุม จันทรกุล
๑๒. น.อ.ขวัญกล้า นกเอี้ยงทอง
นรว.
๑๓. พล.ต.ต.จาลอง น้อมเศียร
๑๔. พล.ต.ต. วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์

ตาแหน่ง
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ผอ.สน.บก.บก.ทท.
ผทค.ทบ.
นายทหารปฏิบัติการ ประจา บก.ทท.
รอง จก.จบ.
ผบ.ร.๑๖
ผบ.ม.พัน.๑๒
ผบ.ป.พัน.๑๑ รอ.
ผทค.ทร.
รอง ผอ.กบ.นย.
วิศวกรอาวุโส ชอ.
รอง ผอ.กบศ.บก.ยศ.ทอ.
รอง ผบช.ภ.๕
ผบก.ภ.จว.ชุมพร

หมายเหตุ

หน้า ๒ ใน ๖ หน้า
ห้วงวัน
ยศ - นาม
ผลัดที่ ๓๗ รอว.ทหารบก
๗ – ๑๓ ๑. พล.ท.วิชัย โพนุสิต
ส.ค.๕๘ ๒. พล.ต.เถกิงเดช คุ้มประยูร
๓. พล.ต.ศักดา เจียมสกุลภา
๔. พ.อ.ธีระยุทธ ศรีฟ้า
๕. พ.อ.สมชัย มาลินันท์
๖. พ.อ.ศุภการ บุบพันธ์
๗. พ.อ.ธนุตม์ พิศาลสิทธิวัฒน์
๘. พ.ท.พฤทธภูมิ บุญพร้อม
รอว.ทหารเรือ
๙. พล.ร.ต.สันติ เปาอินทร ร.น.
๑๐. น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. พล.อ.ต.นพรัตน์ จรรยาสวัสดิ์
๑๒. น.อ.จารัส บุญชูช่วย
นรว.
๑๓. พล.ต.ต. สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์
๑๔. พล.ต.ต. วิเชียร สวัสดิชัย

ตาแหน่ง
ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง จร.ทหาร
ผชก.ทบ.
รอง ผอ.สกพ.สม.
รอง ผอ.สน.บก.บก.ทท.
เสธ.มทบ.๒๔
ผบ.กรม ทพ.๔๗
ผบ.ร.๓๑ พัน.๒ รอ.
ผทค.ทร.
ผบ.กฝท.ศฝ.นย.
ผช.ผบ.ศรภ.
เสธ.พธ.ทอ.
ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์
ผบก.งป.

หมายเหตุ

หน้า ๓ ใน ๖ หน้า
ห้วงวัน
ยศ - นาม
ผลัดที่ ๓๘ รอว.ทหารบก
๑๓ – ๑๙ ๑. พล.ท.วุฒิ แสงจักร
ส.ค.๕๘ ๒. พล.ต.คุณวุฒิ หมอแก้ว
๓. พล.ต.ชีวิต พินทุวัฒนะ
๔. พ.อ.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง
๕. พ.อ.พิสุทธิ์ มณฑานุช
๖. พ.อ.ประยุกต์ อุ่นอบ
๗. พ.อ.จรัญรัตน์ พงษ์สุวรรณ
๘. พ.ท.ยอดชาย พวงวรินทร์
รอว.ทหารเรือ
๙. พล.ร.ต.เสริมยศ กุลอาจยุทธ ร.น.
๑๐. น.อ.ไมตรี บุตรบุรี ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. พล.อ.ต.นพฎล ทองพุ่ม
๑๒. น.อ.ชากร ตะวันแจ้ง
นรว.
๑๓. พล.ต.ท. วิชาญ ทองประชาญ
๑๔. พล.ต.ต.วรภัทร์ วัฒนวิศาล

ตาแหน่ง
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผบ.พล.ร.๕
ผบ.พล.พัฒนา ๒
รอง ผบ.จทบ.พ.ล.
ผบ.นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ.
รอง ผบ.มทบ.๑๕
รอง ผบ.ช.๑๑
ผบ.ร.๗ พัน.๒
ผทค.ทร.
รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.
ผอ.สนข.ขว.ทอ.
รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ.
ผบช.สง.ก.ตร.
รอง ผบช.ภ.๗

หมายเหตุ

หน้า ๔ ใน ๖ หน้า
ห้วงวัน
ยศ - นาม
ผลัดที่ ๓๙ รอว.ทหารบก
๑๙ – ๒๕ ๑. พล.ท.เสริมศักดิ์ นิยะโมสถ
ส.ค.๕๘ ๒. พล.ต.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ
๓. พล.ต.ชูชาติ บัวขาว
๔. พ.อ.นเรศน์ วงศ์สุวรรณ
๕. พ.อ.อดุลย์ ชมเย็น
๖. พ.อ.ทวีพูล ริมสาคร
๗. พ.อ.ฐนิตพนธ์ หงษ์วิไล
๘. พ.ท.สืบสกุล ชมภูนุช
รอว.ทหารเรือ
๙. พล.ร.ท.ชัยสินธุ์ ญาดี ร.น.
๑๐. น.อ.มานพ สุรรัตน์ ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. พล.อ.ต.ปีย์กรณ์ ปรีมณีสิทธิ์
๑๒. น.อ.ชฤทธิพร คาหอม
นรว.
๑๓. พล.ต.ต.เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์
๑๔. พล.ต.ต.ชลิต แก้วยะรัตน์

ตาแหน่ง
รอง เสธ.ทบ.
ผบ.มทบ.๓๒
ผอ.สวพ.ทบ.
รอง ผอ.สปก.ยก.ทหาร
เสธ.มทบ.๓๑
ผอ.กอง นรด.
ผบ.ร.๑๕ พัน.๔
รอง เสธ.ร.๑๗
จก.ยศ.ทร.
ผอ.กบ.บก.ทรภ.๑
รอง จก.ยก.ทหาร
รอง เสธ.สอ.ชอ.
รอง ผบช.ภ.๔
ผบก.ภ.จว.พังงา

หมายเหตุ

หน้า ๕ ใน ๖ หน้า
ห้วงวัน
ยศ - นาม
ผลัดที่ ๔๐ รอว.ทหารบก
๒๕ – ๓๑ ๑. พล.ท.นิรันดร สมุทรสาคร
ส.ค.๕๘ ๒. พล.ต.นพพร เรือนจันทร์
๓. พล.ต.วสุ เจียมสุข
๔. พ.อ.ทัฬห์ บุญเฉลย
๕. พ.อ.วุฒิชัย นาควานิช
๖. พ.อ.เดชไชย บุญโสม
๗. พ.อ.ยุทธนา ขันทอง
๘. พ.ท.ชยันต์ เหนียนเฉลย
รอว.ทหารเรือ
๙. พล.ร.ต.สุรินทร์ สวัสดิ์ใหม่ ร.น.
๑๐. น.อ.รักษพล ทองภักดี ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. พล.อ.ต.ประเสริฐ ช่างประเสริฐ
๑๒. น.อ.ยุทธชัย วัชรสิงห์
นรว.
๑๓. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ
๑๔. พ.ต.อ. ศราวุธ จิตต์ระเบียบ

ตาแหน่ง
ผทค.พิเศษ ทบ.
ผบ.พล.ร.๔
ผชก.สป.
รอง ผอ.สผอ.สส.ทหาร
รอง ผบ.พล.ร.๙
ผบ.นพค.๑๕ สนภ.๑ นทพ.
อจ.วทบ.
นายทหารยุทธการและการข่าว
นพค.๒๖ สนภ.๒ นทพ.
ผทค.ทร.
นายทหารปฏิบัติการประจา กพ.ทร.
เสธ.รร.นนก.
รอง เสธ.สอ.ทอ.
ผบช.สทส.
รอง ผบก.น.๔

หมายเหตุ

หน้า ๖ ใน ๖ หน้า
ห้วงวัน
ยศ - นาม
ผลัดที่ ๔๑ รอว.ทหารบก
๓๑ ส.ค. – ๑. พล.ท.วรทัต สุพัฒนานนท์
๖ ก.ย.๕๘ ๒. พล.ต.สุทัศน์ จิตต์โสภา
๓. พล.ต.อาวุธ เอมวงศ์
๔. พ.อ.วิชัย ธารีฉัตร
๕. พ.อ.สุชาติ พรมใหม่
๖. พ.อ.สมศักดิ์ ทรัพย์อนันต์
๗. พ.อ.สมบัติ จินดาศรี
๘. พ.ท.นิโรธ ทองม่วง
รอว.ทหารเรือ
๙. พล.ร.ท.สัมพันธ์ สุนทรครุธ ร.น.
๑๐. น.อ.วิธนรัชต์ คชเสนี ร.น.
รอว.ทหารอากาศ
๑๑. พล.อ.ต.ยรรยง คุณโฑถม
๑๒. น.อ.เดชา กรมสุริยศักดิ์
นรว.
๑๓. พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท
๑๔. พ.ต.อ. สินมนูญ์ พุทธิกุล

ตาแหน่ง

หมายเหตุ

ผทค.พิเศษ ทบ.
ผทค.บก.ทท.
รอง จก.สพ.ทบ.
เสธ.พล.ม.๒ รอ.
ผบ.ร.๑๑ รอ.
รอง ผบ.ศคย.ทบ.
รอง ผบ.ม.๖
ผบ.ม.พัน.๔ รอ.
ปช.ทร.
รอง ผอ.สนผ.ขว.ทร.
ผทค.ทอ.
รอง เสธ.คปอ.
ผบช.ประจา สง.ผบ.ตร.
รอง ผบก.น.๖

ตรวจถูกต้อง
พ.อ.มานพ แฝดกลาง
(มานพ แฝดกลาง)
รอป.รอ.และ รรก.ผอ.กลาง.สนผ.รอ.
ก.ค.๕๘

