คำสั่งกรมรำชองครักษ์
(เฉพำะ)
ที่ ๑๐๖ /๖๐
เรื่อง ให้รำชองครักษ์เวร และนำยตำรวจรำชสำนักเวร
ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์ ณ เรือนรับรองที่ประทับค่ำยมหำสุรสิงหนำท
-------------------------ด้วย สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มีพระรำชโองกำรให้ จัด รอว.และ นรว.ไปปฏิ บัติหน้ำที่เวรประจำพระองค์ พระเจ้ำหลำนเธอ พระองค์เจ้ำพัชรกิติยำภำ ขณะเสด็จไปทรงปฏิบัติพระภำรกิจ ณ สำนักงำนอัยกำร
จังหวัดระยอง อ.เมืองระยอง จว.ระยอง และประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ ค่ำยมหำสุรสิงหนำท อ.เมือง
ระยอง จว.ระยอง (เป็นกำรส่วนพระองค์) ระหว่ำง ๕ พ.ค. – ๒ มิ.ย.๖๐ อำศัยอำนำจตำมพระรำชบัญ ญัติรำช
องครักษ์ พ.ศ.๒๔๘๐ พระรำชบัญ ญัตินำยตำรวจรำชสำนัก พ.ศ.๒๔๙๕ และพระรำชบัญ ญัติกำรถวำยควำม
ปลอดภั ย พ.ศ.๒๕๕๗ จึ ง ให้ รำชองครักษ์ เวรและนำยต ำรวจรำชส ำนั กเวร ปฏิ บั ติ หน้ ำที่ เวรประจ ำพระองค์
พระเจ้ำหลำนเธอ พระองค์เจ้ำพัชรกิติยำภำ ณ เรือนรับรองที่ประทับค่ำยมหำสุรสิงหนำท อ.เมืองระยอง จว.ระยอง
ตำมรำยชื่อแนบท้ำยคำสั่งนี้
ทั้งนี้ ให้ผู้ ปฏิ บั ติห น้ ำที่เดิน ทำงทำงไปพร้อ ม ณ เรือนรับ รองที่ ป ระทั บค่ ำยมหำสุ รสิง หนำท
อ.เมืองระยอง จว.ระยอง เวลำ ๑๒๓๐ ของวันปฏิบัติหน้ำที่ หำกผู้ใดไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่เวรดังกล่ำวได้ให้
บก.ทท., ทบ., ทร., ทอ.และส ำนั กงำนต ำรวจแห่ ง ชำติ ซึ่ งเป็ น หน่ วยต้ น สั งกั ด ของผู้ นั้ น จั ดรำชองครักษ์ เวร
หรื อ นำยต ำรวจรำชส ำนั ก เวรผู้ อื่ น ไปปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ แ ทน แล้ ว แจ้ ง ให้ สนง.ฝสธ.๙๐๔ ทรำบล่ ว งหน้ ำ ก่ อ น
กำหนดกำรเข้ำเวรไม่น้อยกว่ำ ๒ วัน (หำกมีข้อสงสัยให้ติดต่อ สนง.ฝสธ.๙๐๔ หมำยเลข ๐ ๒๓๕๖ ๐๘๒๕ หรือ
พล.ร.ท.คณีพล สงเจริญ นำยทหำรปฏิบัติกำรพิเศษ ฯ(๐๘ ๑๙๔๐ ๓๗๓๑))
กำรแต่งกำย เครื่องแบบปกติคอแบะ และเครื่องแบบปกติคอพับแขนยำว หมวกทรงหม้อตำล
สวมปลอกแขนรำชองครัก ษ์ หรื อ นำยต ำรวจรำชส ำนั ก เข็ ม ขัด มวก. กำรเดิ น ทำงไปปฏิ บั ติห น้ ำที่ ให้ แ ต่ ง
เครื่องแบบปกติ คอพับแขนยำว (ทร.ให้แต่งเครื่องแบบคอพับแขนยำวอินทรธนูแข็ง ทอ.ให้แต่งเครื่องแบบ คอพับ
แขนยำวอินทรธนูอ่อน)
ทั้งนี้ตั้งแต่ ๕ พ.ค.๖๐
สั่ง ณ วันที่ ๒๔

เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๐

(ลงชื่อ) พล.ร.อ. วีระศักดิ์ อ๊อกกังวำล
(วีระศักดิ์ อ๊อกกังวำล)
รอง สรอ.

บัญชีรายชื่อราชองครักษ์เวร และนายตารวจราชสานักเวร
ปฏิบัติหน้ำที่ ณ เรือนรับรองที่ประทับค่ำยมหำสุรสิงหนำท อ.เมืองระยอง จว.ระยอง
ประกอบคำสั่ง รอ.(เฉพำะ) ที่ ๑๐๖ /๖๐ ลง ๒๔ เม.ย.๖๐
----------------------------------ห้วงวันปฏิบัติหน้ำที่
๕ – ๑๒ พ.ค.๖๐

๑๒ – ๑๙ พ.ค.๖๐

๑๙ – ๒๖ พ.ค.๖๐

๒๖ พ.ค. – ๒ มิ.ย.๖๐

ยศ – นำม
๑. พล.ร.ท.พิเชฐ ตำนะเศรษฐ์
๒. พล.ต.เฉลิมชัย ไชยสวัสดิ์
๓. พ.อ.กุศล อุปลำนนท์
๔. น.อ.เศกสรรค์ สวนสีดำ
๕. น.อ.สรรเสริญ สำโดด ร.น.
๖. พ.ต.อ.ชัช สุกแก้วณรงค์
๑. พล.ร.ต.อดินันท์ สุนทรำรักษ์
๒. พล.ต.เชิดชัย สุคนธสิงห์
๓. พล.อ.ต.แมน ศีตะจิตต์
๔. พ.อ.ประกำศิต สำคุณ
๕. น.อ.สมำน ขันธพงษ์ ร.น.
๖. พล.ต.ต.สมประสงค์ เย็นท้วม
๑. พล.ต.มนตรี ช้ำงพลำยแก้ว
๒. พล.ร.ต.มำศพันธุ์ ถำวรำมร
๓. น.อ.ณรงค์ อินทชำติ
๔. น.อ.วรวุธ พฤกษำรุ่งเรือง ร.น.
๕. พ.อ.ไพบูลย์ พุ่มพิเชฎฐ์
๖. พล.ต.ต.รัษฎำกร ยิ่งยง
๑. พล.ร.ต.เชษฐำ ใจเปี่ยม
๒. พล.ต.สมพจน์ สังข์ดำ
๓. น.อ.สรไกร สิริกรรณะ ร.น.
๔. พ.อ.ยุทธพล ประทีปอุษำนนท์
๕. น.อ.วัลลภ ประสงค์กิจ
๖. พล.ต.ต.ทรงพล วัฒนชัย

ตำแหน่ง
รอง เสธ.ทร.
ผทค.ทบ.
รอง จก.ขส.ทบ.
รอง ผบ.ศฮพ.
ผอ.กนย.สนผ.ยก.ทร.
รอง ผบก.ทล.
ผอ.สบส.กพ.ทร.
รอง เสธ.นทพ.
ลก.ทอ.
ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
ผอ.กพร.บก.ทรภ.๑
ผบก.ภ.จว.ชลบุรี
ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
สำนักงำนผู้บังคับบัญชำ ทบ.
หน.ฝศษ.รร.นร.
รอง จก.สบ.ทอ.
รอง ผอ.สนผ.ยก.ทร.
ผอ.กยก.นปอ.
รอง ผบช.สพฐ.ตร.
ผบ.กทบ.กร.
ผทค.ทบ.
รอง ผบ.รร.นย.ศฝ.นย.
ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
ผอ.กสค.สก.ทอ.
ผบก.น.๖
ตรวจถูกต้อง
พล.ร.ต.
รอป.รอ.และ รรก.รอง เสธ.รอ.
เม.ย.๖๐

หมำยเหตุ

