
 
 
 

 
 

ค ำสั่งกรมรำชองครักษ์ 
(เฉพำะ) 

  ที ่ ๑๐๖ /๖๐ 
เรื่อง  ให้รำชองครักษเ์วร และนำยต ำรวจรำชส ำนักเวร 

ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจ ำพระองค์ ณ เรือนรับรองที่ประทับค่ำยมหำสุรสิงหนำท 
-------------------------- 

 ด้วย สมเด็จพระเจ้ำอยู่หั ว มีพระรำชโองกำรให้ จัด  รอว.และ นรว.ไปปฏิบัติหน้ ำที่ 
เวรประจ ำพระองค์ พระเจ้ำหลำนเธอ พระองค์เจ้ำพัชรกิติยำภำ ขณะเสด็จไปทรงปฏิบัติพระภำรกิจ  
ณ ส ำนักงำนอัยกำรจังหวัดระยอง อ.เมืองระยอง จว.ระยอง และประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ        
ค่ำยมหำสุรสิงหนำท อ.เมืองระยอง จว.ระยอง (เป็นกำรส่วนพระองค์ ) ระหว่ำง ๕ พ.ค. – ๒ มิ .ย.๖๐         
อำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติรำชองครักษ์ พ.ศ.๒๔๘๐ พระรำชบัญญัตินำยต ำรวจรำชส ำนัก พ.ศ.๒๔๙๕ 
และพระรำชบ ัญญ ัต ิกำรถวำยควำมปลอดภ ัย พ .ศ .๒๕๕๗ จึงให้  รำชองครักษ์เวรและนำยต ำรวจ 
รำชส ำนักเวร ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจ ำพระองค์ พระเจ้ำหลำนเธอ พระองค์เจ้ำพัชรกิติยำภำ ณ เรือนรับรอง 
ที่ประทับค่ำยมหำสุรสิงหนำท อ.เมืองระยอง จว.ระยอง ตำมรำยชื่อแนบท้ำยค ำสั่งนี้  

 ทั้งนี้ ให้ผู้ปฏิบัติหน้ำที่เดินทำงทำงไปพร้อม ณ เรือนรับรองที่ประทับค่ำยมหำสุรสิงหนำท 
อ.เมื องระยอง จว .ระยอง เวลำ ๑๒๓๐  ของวันปฏิ บั ติ หน้ ำที่  ห ำกผู้ ใด ไม่ สำมำรถปฏิ บั ติ หน้ ำที่  
เวรดังกล่ำวได้ให้ บก.ทท., ทบ., ทร., ทอ.และส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ซึ่งเป็นหน่วยต้นสังกัดของผู้นั ้น   
จัดรำชองครักษ์ เวร หรือนำยต ำรวจรำชส ำนักเวรผู้ อ่ืนไปปฏิบัติหน้ำที่แทน แล้วแจ้งให้  สนง.ฝสธ.๙๐๔  
ทรำบล่วงหน้ำก่อนก ำหนดกำรเข้ำเวร ไม่น ้อยกว่ำ ๒ วัน (หำกมีข้อสงสัยให ้ติดต่อ สนง.ฝสธ.๙๐๔ 
หมำยเลข ๐ ๒๓๕๖ ๐๘๒๕ หรือ พล.ร.ท.คณีพล  สงเจริญ  นำยทหำรปฏิบัติกำรพิเศษ ฯ(๐๘ ๑๙๔๐ ๓๗๓๑))   

กำรแต่งกำย เครื่องแบบปกติคอแบะ และเครื่องแบบปกติคอพับแขนยำว หมวกทรงหม้อตำล
สวมปลอกแขนรำชองครักษ์ หรือ นำยต ำรวจรำชส ำนัก เข็มขัด มวก. กำรเดินทำงไปปฏิบัติหน้ำที่ ให้            
แต่งเครื่องแบบปกติคอพับแขนยำว (ทร.ให้แต่งเครื่องแบบคอพับแขนยำวอินทรธนูแข็ง ทอ.ให้แต่งเครื่องแบบ 
คอพับแขนยำวอินทรธนูอ่อน)  

ทั้งนี้ตั้งแต่ ๕ พ.ค.๖๐ 

                    สั่ง    ณ   วันที่    ๒๔     เมษำยน   พ.ศ.๒๕๖๐ 

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

 

 
 

 

                                                                                                                        

 

 
 



 

บัญชีรายชื่อราชองครักษ์เวร และนายต ารวจราชส านักเวร 
                   ปฏิบัติหน้าที่ ณ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท อ.เมืองระยอง จว.ระยอง  

ประกอบค าสั่ง รอ.(เฉพาะ) ที่            /๖๐  ลง       เม.ย.๖๐ 
                                                 ----------------------------------- 

 

ห้วงวันปฏิบัติหน้าที่ ยศ – นาม ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๕ – ๑๒ พ.ค.๖๐ ๑. พล.ร.ท.พิเชฐ  ตานะเศรษฐ์  

๒. พล.ต.เฉลิมชัย  ไชยสวัสดิ์ 
๓. พ.อ.กุศล  อุปลานนท์ 
๔. น.อ.เศกสรรค์  สวนสีดา 
๕. น.อ.สรรเสริญ  สาโดด  ร.น. 
๖. พ.ต.อ.ชัช  สุกแก้วณรงค์ 

รอง เสธ.ทร. 
ผทค.ทบ. 
รอง จก.ขส.ทบ. 
รอง ผบ.ศฮพ. 
ผอ.กนย.สนผ.ยก.ทร. 
รอง ผบก.ทล. 

 

๑๒ – ๑๙ พ.ค.๖๐ ๑. พล.ร.ต.อดินันท์  สุนทรารกัษ์ 
๒. พล.ต.เชิดชัย  สุคนธสิงห์ 
๓. พล.อ.ต.แมน  ศีตะจิตต์ 
๔. พ.อ.ประกาศิต  สาคุณ 
๕. น.อ.สมาน  ขันธพงษ์  ร.น. 
๖. พล.ต.ต.สมประสงค์  เย็นท้วม 

ผอ.สบส.กพ.ทร. 
รอง เสธ.นทพ. 
ลก.ทอ. 
ฝสธ.ประจ าผู้บังคับบัญชา 
ผอ.กพร.บก.ทรภ.๑ 
ผบก.ภ.จว.ชลบุร ี

 

๑๙ – ๒๖ พ.ค.๖๐ ๑. พล.ต.มนตรี  ช้างพลายแก้ว 
 
๒. พล.ร.ต.มาศพันธุ์  ถาวรามร 
๓. น.อ.ณรงค์  อินทชาติ 
๔. น.อ.วรวุธ  พฤกษารุ่งเรือง  ร.น.  
๕. พ.อ.ไพบูลย์  พุ่มพิเชฎฐ์ 
๖. พล.ต.ต.รัษฎากร  ยิ่งยง 

ฝสธ.ประจ าผู้บังคับบัญชา 
ส านักงานผู้บังคับบัญชา ทบ. 
หน.ฝศษ.รร.นร. 
รอง จก.สบ.ทอ. 
รอง ผอ.สนผ.ยก.ทร. 
ผอ.กยก.นปอ. 
รอง ผบช.สพฐ.ตร. 

 

๒๖ พ.ค. – ๒ มิ.ย.๖๐ ๑. พล.ร.ต.เชษฐา  ใจเปี่ยม  
๒. พล.ต.สมพจน์  สังข์ดา 
๓. น.อ.สรไกร  สิริกรรณะ  ร.น. 
๔. พ.อ.ยุทธพล  ประทีปอุษานนท์ 
๕. น.อ.วัลลภ  ประสงค์กิจ 
๖. พล.ต.ต.ทรงพล  วัฒนชัย 

ผบ.กทบ.กร. 
ผทค.ทบ. 
รอง ผบ.รร.นย.ศฝ.นย. 
ฝสธ.ประจ าผู้บังคับบัญชา 
ผอ.กสค.สก.ทอ. 
ผบก.น.๖ 

 

 
 

         ตรวจถูกต้อง                                                                  

    พล.ร.ต.                                       
                                                                               รอป.รอ.และ รรก.รอง เสธ.รอ. 

                 เม.ย.๖๐ 
 

 

 

 



 
 

- ๒ - 

 ด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชบัณฑูรให้จัดรอว.และ 
นรว.ไปปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าพระองค์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ขณะเสด็จไปทรงปฏิบัติ
พระภารกิจ ณ ส านักงานอัยการจังหวัดหนองบังล าภู อ.เมือง จว.หนองบัวล าภู และประทับแรม     ณ เรือน
รับรองที่ประทับส านักงานอัยการจังหวัดหนองบัวล าภู อ.เมือง จว.หนองบัวล าภู (เป็นการส่วนพระองค์) 
ระหว่าง ๑๔ ต.ค. – ๓ พ.ย.๕๗ อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติราชองครักษ ์พ.ศ.๒๔๘๐ และพระราชบัญญัติ
นายต ารวจราชส านัก พ.ศ.๒๔๙๕ จึงให้ ราชองครักษ์เวรและนายต ารวจราชส านักเวร ปฏิบัติหน้าที่เวรประจ า
พระองค์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ เรือนรับรองที่ประทับส านักงานอัยการจังหวัด
หนองบัวล าภู อ.เมือง จว.หนองบัวล าภู ตามรายชื่อแนบท้ายค าสั่งนี้  

ทั้งนี้ ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เดินทางไปพร้อมกับขบวนส่วนล่วงหน้าในวันปฏิบัติหน้าที่ เวลา ๐๗๐๐ 
ณ บน.๖ ดอนเมือง หรือเดินทางไปพร้อม ณ เรือนรับรองท่ีประทับส านักงานอัยการจังหวัดหนองบัวล าภู      
อ.เมือง จว.หนองบัวล าภู เวลา ๑๒๓๐ ของวันปฏิบัติหน้าที่ หากผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เวรดังกล่าวได้ ให้ 
สป.,บก.ทท.,ทบ.,ทร.,ทอ.และ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยต้นสังกัดของผู้นั้นจัด ราชองครักษ์เวร
หรือ นายต ารวจราชส านักเวรผู้อ่ืนไปปฏิบัติหน้าที่แทนแล้วแจ้งให้ รอ.หรือ สนง.ฝสธ.๙๐๔ ทราบล่วงหน้าก่อน
ก าหนดการเข้าเวรมาน้อยกว่า ๕ วัน (หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ สนง.ฝสธ.๙๐๔ หมายเลข ๐ ๒๓๕๖ ๐๘๒๕ 
หรือ น.อ.จักรฤทธิ์  บัวจีบ รอง ผอ.กองพระราชพิธีสายวิทยาการราชองครักษ์ ฯ ๐๘๙-๘๙๕๑๙๒๘)   

การแต่งกาย เครื่องแบบปกติคอแบะ และเครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว หมวกทรงหม้อตาล
สวมปลอกแขนราชองครักษ์ หรือ นายต ารวจราชส านัก เข็มขัด มวก.การเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ให้แต่ง
เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว (ทร.ให้แต่งเครื่องแบบคอพับแขนยาวอินธนูแข็ง ทอ.ให้แต่งเครื่องแบบคอพับ
แขนยาวอินธนูอ่อน)  

                    สั่ง   ณ  วันที่         ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๗ 

                                                                                                                                                                                 รบัค าสั่ง สรอ. 
 

                                                     พล.ร.อ.                          ร.น. 
                                                                  (เดชา  บุนนาค) 
                                                                     รอง สรอ. 

 

 
 

 

                                                                                                                        

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


