
คําสั่งกรมราชองครักษ
(เฉพาะ)

ท่ี /๖๐
เรื่อง ใหราชองครักษเวรและนายตํารวจราชสํานักเวร

ปฏิบัติหนาท่ีเวรประจําพระองค ณ ตําหนักทิพยพิมาน อ.ปากชอง จว.นครราชสีมา
--------------------------

อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติราชองครักษ พ.ศ.๒๔๘๐ พระราชบัญญัตินายตํารวจ
ราชสํานัก พ.ศ.๒๔๙๕ และพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๗ จึงใหราชองครักษเวรและ
นายตํารวจราชสํานักเวร ปฏิบัติหนาท่ีเวรประจําพระองค สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี ณ ตําหนักทิพยพิมาน อ.ปากชอง จว.นครราชสีมา ประจําเดือน ก.พ.๖๐ ตามบัญชีรายชื่อ
แนบทายคําสั่งโดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. การเดินทาง ใหผูปฏิบัติหนาท่ีเวรประจําพระองคพรอม ณ ตําหนักทิพยพิมาน อ.ปากชอง
จว.นครราชสีมา กอนเวลา ๑๒๐๐ ของวันเปลี่ยนผลัด หากผูใดมีความประสงคจะเดินทางไปโดยรถยนต รอ.
ใหพรอมท่ี รอ.สนามเสือปา เวลา ๐๘๐๐ ของวันเปลี่ยนผลัดโดยแจงให รอ.ทราบกอนวันเดินทางอยางนอย
๒ วันทําการ

๒. การแตงกาย เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว และเตรียมเครื่องแบบปกติคอแบะ
กับชุดวอรม ในการเดินทางไปปฏิบัติหนาท่ีใหแตงเครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว หมวกทรงหมอตาล
(ทร.ใชอินทรธนูแข็ง และ ทอ.ใชอินทรธนูออน)

๓. การตอบรับ ใหตอบรับทราบการปฏิบัติหนาท่ีเวรประจําพระองคให รอ.ทราบในโอกาส
แรกท่ีทราบคําสั่ง โดยทางโทรศัพทหมายเลข ๐ ๒๒๘๓ ๒๓๘๐ – ๓ หรือ โทร.ทหาร ๒๘๓ ๒๓๙๙ ท้ังนี้
ใหผู เดินทางติดตอนัดหมายกับ รอ.โดยตรงกอนกําหนดการเดินทาง หากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
การแตงกายหรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวัน เวลา หรือสถานท่ีปฏิบัติหนาท่ี รอ.จะแจงใหผูปฏิบัติหนาท่ี
ทราบโดยตรง

กรณีมีเหตุสุดวิสัย ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีเวรประจําพระองคตามวัน เวลา ท่ี กําหนดได
ให สป.,บก.ทท.,ทบ.,ทอ.,ทร.และ สํานักงานตํารวจแหงชาติ  ซึ่งเปนหนวยตนสังกัดของผูนั้นจัดราชองครักษเวร
หรือนายตํารวจราชสํานักเวรผูอ่ืนไปปฏิบัติหนาท่ีแทน แลวแจงให รอ.ทราบลวงหนากอนกําหนดการเขาเวร
ไมนอยกวา ๒ วัน

ท้ังนี้ ตั้งแต ๑ ก.พ.๖๐

สั่ง    ณ   วันท่ี มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐

พล.ร.อ. ร.น.
(เดชา  บุนนาค)

รอง สรอ.ทําการแทน
สรอ.



บัญชีรายช่ือราชองครักษเวร  และนายตํารวจราชสํานักเวร
ปฏิบัติหนาท่ีเวรประจําพระองค  ณ ตําหนักทิพยพิมาน อ.ปากชอง จว.นครราชสีมา

ประกอบคําสั่ง  รอ.(เฉพาะ) ท่ี /๖๐ ลง ม.ค.๖๐

หนา ๑ ใน ๔ หนา

หวงวัน ยศ – ชื่อ ตําแหนง หมายเหตุ
ผลัดท่ี ๑
๓ – ๕ ก.พ.๖๐

๑. พล.ท.สุรศักดิ์  ทิมมาศ
๒. พล.ร.ต.ภุชงค  บุญคณาสันต ร.น.
๓. น.อ.เชาวลิต  จาดฤทธิ์ ร.น.
๔. พ.อ.นพดล  จิเจริญ
๕. พ.อ.วิทยา  สุวรรณดี
๖. พ.ต.อ.พงศพิชญ  วงศสวัสดิ์

ปษ.สป.
ผอ.ศยร.ยศ.ทร.
นายทหารปฏิบัติการประจํา กพ.ทร.
ผอ.กอง สส.
รอง ผบ.มทบ.๑๔
รอง ผบก.ตชด.ภาค ๒

ผลัดท่ี ๒
๕ – ๗ ก.พ.๖๐

๑. พ.อ.นิรันดร  ศรีคชา
๒. น.อ.กรพล  เดชเฟอง
๓. พ.อ.มงคล  ปาคํามา
๔. พ.อ.ถนัด  พูนนายม
๕. น.อ.ไมตรี  บุตรบุรี ร.น.
๖. พ.ต.อ.วิกรานต  รามโกมุท

รอง ผบ.รร.กร.กร.ทบ.
นปก.ประจํา กพ.ทอ.
ผบ.ป.๒๑
รอง ผบ.ป.๒ รอ.
ประจํา นย.
ผกก.ปค.๒ บก.ปค.รร.นรต.

ผลัดท่ี ๓
๗ – ๙ ก.พ.๖๐

๑. พล.ท.โชคดี  เกตสัมพันธ
๒. พ.อ.อนุชา  ชุมคํา
๓. น.อ.ยงยุทธ  สวุรรณปรีดี ร.น.
๔. น.อ.ปรเมษฐ  กะสีวัฒน
๕. พ.อ.พงษศักดิ์  เอ่ียมพญา
๖. พล.ต.ต.สรุพล  อยูนุช

ปษ.สป.
รอง ลก.ทบ.
รอง ผอ.ศสภ.ยก.ทหาร
รอง ผอ.ศกอ.
เสธ.พล.ร.๙
รอง ผบช.ก.



หนา ๒ ใน ๔ หนา

หวงวัน ยศ – ชื่อ ตําแหนง หมายเหตุ
ผลัดท่ี ๔
๙ – ๑๑ ก.พ.๖๐

๑. พล.ท.ชัยวฒัน  พิชัยณรงค
๒. พ.อ.สุรพล  ผลพูล
๓. น.อ.เรืองวิทย  ศรีนวลนัด
๔. พ.อ.อรุณ  อ่ิมสมบัติ
๕. น.อ.เดชา  วามะสิงห
๖. พล.ต.ต.อภิชาติ  สุริบุญญา

ปษ.สป.
ผอ.กจห.สส.ทหาร
รอง จก.ชย.ทอ.
รอง ผอ.สกร.สนผ.กห.
ผอ.กวก.ศทย.อย.
ผบก.ตท.

ผลัดท่ี ๕
๑๑ – ๑๓ ก.พ.๖๐

๑. พ.อ.มานัสชัย  ศรีประจันทร
๒. น.อ.สมยศ  จุลเสน
๓. พ.อ.วรยุทธ  แกววิบูลยพันธุ
๔. พ.อ.ธัชพล  เปยมวุฒิ
๕. น.อ.วรชาติ  ฟองชล
๖. พ.ต.อ.อารยะพันธุ  พุกบัวขาว

รอง ผอ.สพบ.กพ.ทบ.
รอง ผอ.สนข.ขว.ทอ.
รอง ผบ.พล.ร.๒ รอ.
ผอ.กยก.ทน.๑
ผอ.กฝอ.ศทย.อย.
รอง ผบก.สก.

ผลัดท่ี ๖
๑๓ – ๑๕ ก.พ.๖๐

๑. พ.อ.ณัฐพัชร  หลักทรัพย
๒. พ.อ.สิทธา  มหาสันทนะ
๓. น.อ.มนัส  ฤทธิรงค
๔. น.อ.อนิรุทธ  รัฐพร
๕. พ.อ.อุดม  แกวมหา
๖. พ.ต.อ.ชัยยุทธ  เจียรศิริกุล

รอง เสธ.วสท.สปท.
รอง ผอ.ศทท.สส.ทหาร
รอง ผบ.ศทย.อย.
ฝสธ.ประจํา รอง ผบ.ทอ.
รอง ผบ.ม.๑ รอ.
รอง ผบก.น.๖

ผลัดท่ี ๗
๑๕ – ๑๗ ก.พ.๖๐

๑. พ.อ.วิพุธ  แสงเงินออน
๒. พ.อ.ชวนากร  ผดุงกิจ
๓. พ.อ.เอกศิษฐ  ใจตรงฉัตรพงศ
๔. น.อ.วิรัตน  ศิริวัฒน
๕. น.อ.พัฒนชัย จิตรธร
๖. พล.ต.ท.วิศณุ  มวงแพรสี

รอง ผบ.รร.กสร.ศสร.
รอง ผบ.รร.ชท.สปท.
รอง ผอ.สนภ.๕ นทพ.
รอง เสธ.รร.นนก.
นปรก.กอ.รมน.ประจํา กพ.ทอ.
ผบช.ประจํา สง.ผบ.ตร.



หนา ๓ ใน ๔ หนา

หวงวัน ยศ – ชื่อ ตําแหนง หมายเหตุ
ผลัดท่ี ๘
๑๗ – ๑๙ ก.พ.๖๐

๑. พ.อ.พงศพันธ  ตรีวิมล
๒. พ.อ.อชิรวิชญ  ศรีไพบูลย
๓. น.อ.ประคอง  จําปากะนันท
๔. พ.อ.สมบัติ  ธัญญะวัน
๕. น.อ.สรรพชัย  ศิลานิล
๖. พล.ต.ต.จํานงค  รัตนกุล

รอง ผอ.สบง.สปช.ทบ.
รอง ผอ.สน.บก.บก.ทท.
นปก.ประจํา กพ.ทอ.
เสธ.พล.ม.๒ รอ.
รอง ผอ.สนผ.ยก.ทอ.
รอง ผบช.สกบ.

ผลัดท่ี ๙
๑๙ – ๒๑ ก.พ.๖๐

๑. พล.ท.ประสพชัย  กงบุราณ
๒. น.อ.วันชัย  จุลมนต ร.น.
๓. พ.อ.ชิดชนก  นุชฉายา
๔. น.อ.สุพจน  เตาทอง
๕. พ.อ.อาจิณ  ปทมจิตร
๖. พ.ต.อ.ศรัญู  ชํานาญราช

ปษ.บก.ทท.
นายทหารปฏิบัติการประจํา กพ.ทร.
รอง ผอ.สนผ.ยก.ทหาร
ฝสธ.ศกอ.
รอง ผบ.ม.๕ รอ.
รอง ผบก.อคฝ.

ผลัดท่ี ๑๐
๒๑ – ๒๓ ก.พ.๖๐

๑. พ.อ.กฤติกร  รัสมิภูตานนท
๒. พ.อ.สัชฌาการ  คุณยศยิ่ง
๓. น.อ.ชัยยุทธ  ยกเลื่อน ร.น.
๔. พ.อ.สุทธิชัย  ศรลัมพ
๕. น.อ.ประเสริฐวิษณุ  มหาขันธ
๖. พล.ต.ต.พนมพร  อิทธิประเสริฐ

รอง ผอ.สกร.กร.ทหาร
รอง ผบ.มทบ.๓๗
นายทหารปฏิบัติการประจํา กพ.ทร.
รอง ผบ.ร.๒๑ รอ.
ฝสธ.ประจํา ผช.ผบ.ทอ.
รอง ผบช.ภ.๔

ผลัดท่ี ๑๑
๒๓ – ๒๕ ก.พ.๖๐

๑. พ.อ.ศราวุธ  วังธะพันธ
๒. พ.อ.นพสิทธิ์  สิทธิพงศโสภณ
๓. พ.อ.สุยุทธ  วัฒนลิขิต
๔. น.อ.ฐานัตถ  จันทรอําไพ
๕. น.อ.กฤชยา  วรรณภูมิ
๖. พล.ต.ต.สุทิพย  ผลิตกุศลธชั

รอง จก.ยย.ทบ.
ผบ.ม.๑ รอ.
รอง ผอ.กอง จบ.
รอง ผอ.สกป.กร.ทอ.
หก.กกศ.ศทย.อย.
ผบก.ภ.จว.เลย



หนา ๔ ใน ๔ หนา

หวงวัน ยศ – ชื่อ ตําแหนง หมายเหตุ
ผลัดท่ี ๑๒
๒๕ – ๒๗ ก.พ.๖๐

๑. พ.อ.มาโนชญ  รัตนเลขา
๒. พ.อ.ดํารง  สุมสงัข
๓. น.อ.นิสิต  ทองใบใหญ ร.น.
๔. พ.อ.ธีรพงศ  ปทมสิงห ณ อยุธยา
๕. น.อ.วุฒิไกร  ปนดี ร.น.
๖. พ.ต.อ.สุวิทย  แกวกัลยา

รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
รอง ผอ.สนภ.๒ นทพ.
เสธ.กบฮ.กร.
ผบ.นพค.๒๕ สนภ.๒ นทพ.
ผบ.กรม ป.พล.นย.
รอง ผบก.ศฝร.รร.นรต.

ผลัดท่ี ๑๓
๒๗ ก.พ. –
๑ มี.ค.๖๐

๑. น.อ.เชาวลิต  วุฒวิิมล ร.น.
๒. พ.อ.จุลสีห  บูรณะสัมฤทธิ์
๓. พ.อ.กิตติ  สมสนั่น
๔. น.อ.ภาณุพันธุ  ทรัพยประเสริฐ ร.น.
๕. พ.อ.วันชนะ  สวัสดี
๖. พ.ต.อ.ดิเรก  ปลั่งดี

นายทหารปฏิบัติการประจํา กพ.ทร.
รอง ผอ.สวส.สนผ.กห.
ผบ.ส.๑
ประจํา ขว.ทร.
รอง ผอ.ปชส.สลก.สป.
รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม

ตรวจถูกตอง

พ.อ.
(ณัฐพงศ  ภูริปรีชา)
ผอ.กลาง.สนผ.รอ.

ม.ค.๖๐


