
คําสั่งกรมราชองครักษ
(เฉพาะ)

ท่ี ๙๑ /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 มี.ค.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 ท่ีกําหนดได
ให สป.,บก.ทท.,ทบ.,ทอ.,ทร.และ สํานักงานตํารวจแหงชาติ  ซึ่งเปนหนวยตนสังกัดของผูนั้นจัดราชองครักษเวร
หรือนายตํารวจราชสํานักเวรผูอ่ืนไปปฏิบัติหนาท่ีแทน แลวแจงให รอ.ทราบลวงหนากอนกําหนดการเขาเวร
ไมนอยกวา ๒ วัน

ท้ังนี้ ตั้งแต ๑ มี.ค.๖๐

สั่ง    ณ   วันท่ี กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๐

พล.ร.อ. ร.น.
(วีระศักดิ์  ออกกังวาล)

รอง สรอ.



บัญชีรายช่ือราชองครักษเวร  และนายตํารวจราชสํานักเวร
ปฏิบัติหนาท่ีเวรประจําพระองค  ณ ตําหนักทิพยพิมาน อ.ปากชอง จว.นครราชสีมา

ประกอบคําสั่ง  รอ.(เฉพาะ) ท่ี /๖๐ ลง ก.พ.๖๐

หนา ๑ ใน ๕ หนา

หวงวัน ยศ – ชื่อ ตําแหนง หมายเหตุ
ผลัดท่ี ๑
๑ – ๓ มี.ค.๖๐

๑. พล.ต.ยุทธนินทร  บุนนาค
๒. พ.อ.ปริญญา  ปญญาจันทร
๓. น.อ.รังสรรค  ใจสุภาพ
๔. พ.อ.อาวุธ  พุทธอํานวย
๕. พ.อ.กิตติชัย  พฤกษพิพัฒนเมธ
๖. พล.ต.ต.ธณัท  วงศสุวรรณ

ลก.สป.
รอง ผบ.รร.วศ.ทบ.
รอง ผอ.สนภ.ทอ.
ผอ.กอง รร.ร.ศร.
รอง ผอ.กอง ยศ.ทบ.
รอง ผบช.ศ.

ผลัดท่ี ๒
๓ – ๕ มี.ค.๖๐

๑. พล.ต.วรเกียรติ  รัตนานนท
๒. พ.อ.วีรสิทธิ  จันทรดา
๓. น.อ.วิศรุต  สวุรรณเนตร
๔. พ.อ.มานพ  สัมมาขันธ
๕. พ.อ.ชาญธนัญชา  วาจรัต
๖. พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์  วิชชารยะ

รอง จก.ขว.ทบ.
รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.
รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ.
รอง ผอ.ศทท.
ผบ.กรม ทพ.๑๓
ท่ีปรึกษา (สบ ๑๐)

ผลัดท่ี ๓
๕ – ๗ มี.ค.๖๐

๑. พล.ต.กอเกียรติ  พิทักษวงศ
๒. น.อ.ปริญญา  จันทริก
๓. พ.อ.ธนภัทร  ณิยกูล
๔. พ.อ.สวราชย  แสงผล
๕. พ.อ.เอกพล  จูฑะพันธุ
๖. พล.ต.ต.ธีรพล  จินดาหลวง

รอง จร.ทหาร
รอง ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร
นปสท.กับ กต.ศปสท.สนผ.กห.
ผบ.ร.๘
ผบ.ส.๑ พัน.๑๐๑
ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา



หนา ๒ ใน ๕ หนา

หวงวัน ยศ – ชื่อ ตําแหนง หมายเหตุ
ผลัดท่ี ๔
๗ – ๙ มี.ค.๖๐

๑. พล.ต.กิตติพันธ  ชูพิพัฒน
๒. พ.อ.วิสุทธิ์  บุญสุริยกานต
๓. พ.อ.ไกรเวทย  พูลอําไภย
๔. น.อ.กวินทัต  แสงสุระ
๕. พ.อ.นิโรธ  ทองมวง
๖. พล.ต.ต.อุดร  ยอมเจริญ

จก.กส.ทบ.
เสธ.สสน.นทพ.
รอง ผบ.ศป.
รอง ผบ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.
ผบ.กรม ทพ.๑๒
ผบก.สส.ภ.๓

ผลัดท่ี ๕
๙ – ๑๑ มี.ค.๖๐

๑. พล.ต.วีระ  บรรทม
๒. พ.อ.วิบูลย  ผมปน
๓. พ.อ.เสรี  ตรีครุธพันธุ
๔. พ.อ.สุคนธรัตน  ชาวพงษ
๕. น.อ.ชวภณ  ยิ้มพงษ
๖. พล.ต.ต.พรชัย  ไทยแท

รอง จก.กพ.ทบ.
ผอ.กกร.นทพ.
ผบ.กรม ขส.รอ.
รอง ผบ.ร.๑๓
รอง ผบ.บน.๒
รอง ผบช.น.

ผลัดท่ี ๖
๑๑ – ๑๓ มี.ค.๖๐

๑. พล.ต.กิตติทัศน  เปยมสุวรรณ
๒. พ.อ.เจนสิทธิ์  คนศิลป
๓. พ.อ.ชินสรณ  เรืองศุข
๔. น.อ.เนาวมรัตน  ประพัฒนทอง
๕. พ.อ.พรรษิษฐ  สุพรรณชนะบุรี
๖. พล.ต.ต.นิยม  ดวงสี

ผอ.สบท.สปช.ทบ.
รอง ผอ.สปก.ยก.ทหาร
รอง ผบ.ม.๑ รอ.
รอง ผบ.บน.๑
ผบ.ช.พัน.๔๐๒
ผบก.ภ.จว.ลําปาง

ผลัดท่ี ๗
๑๓ – ๑๕ มี.ค.๖๐

๑. พล.ต.ฉมาวิทย  สาตรรอด
๒. พ.อ.ศุภฤกษ  สถาพรผล
๓. พ.อ.ยุทธพงศ  คงนิล
๔. พ.อ.ฉกาจพงษ  หงษทอง
๕. น.อ.นรุธ  กําเนิดนักตะ
๖. พล.ต.ท.ศานิตย  มหถาวร

ผอ.สตน.ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๓๑
ผบ.กรมพัฒนา ๑
รอง ผบ.ม.๖
รอง ผบ.บน.๔๑
ผบช.น.



หนา ๓ ใน ๕ หนา

หวงวัน ยศ – ชื่อ ตําแหนง หมายเหตุ
ผลัดท่ี ๘
๑๕ – ๑๗ มี.ค.๖๐

๑. พล.ต.วสันต  ทัพวงศ
๒. พ.อ.สรรคพร  พงศบุตร
๓. พ.อ.โฆสิตพงษ  นิลเอก
๔. พ.อ.ตวงทิพย  ติณเวส
๕. น.อ.พรประเสริฐ  ผานภพ
๖. พล.ต.ต.ปรชีา  เจริญสหายานนท

ผบ.มทบ.๑๖
รอง จก.ดย.ทบ.
ผบ.ร.๑๓
รอง ผอ.กกร.กช.
รอง ผบ.บน.๕
รอง ผบช.น.

ผลัดท่ี ๙
๑๗ – ๑๙ มี.ค.๖๐

๑. พล.ต.ณรงคศักดิ์  อัมรานนท
๒. พ.อ.จรัญรัตน  พงษสุวรรณ
๓. พ.อ.สุรวิชญ  แดงจันทร
๔. พ.อ.ธนิต  อ่ิมอกใจ
๕. น.อ.อรรถพล  ปานมงคล
๖. พล.ต.ต.ปยะพันธ  ปงเมือง

ผบ.ศป.
ผบ.ช.๑๑
ผอ.กกบ.ทน.๑
รอง ผอ.กอง ขส.ทบ.
รอง ผบ.บน.๕๖
ผบก.ปอศ.

ผลัดท่ี ๑๐
๑๙ – ๒๑ มี.ค.๖๐

๑. พล.ต.ธเนศ  วงศชะอุม
๒. พ.อ.ธนินทร  พูทองคํา
๓. พ.อ.เรืองศักดิ์  แกนกําจร
๔. พ.อ.ยอดอาวุธ  พ่ึงพักตร
๕. น.อ.เจริญ  วัฒนศรีมงคล
๖. พล.ต.ต.ปยะวัฒน  บุญยืนอนนท

ผบ.พล.ร.๖
รอง ผอ.สสน.นทพ.
ผบ.ร.๑๑๑
รอง ผอ.กกร.ทน.๑
รอง ผบ.บน.๗
ผบก.น.๖

ผลัดท่ี ๑๑
๒๑ – ๒๓ มี.ค.๖๐

๑. พล.ต.พร  ภิเศก
๒. พ.อ.นิคม  อุดมเลิศวนสิน
๓. พ.อ.อมฤต  บุญสุยา
๔. น.อ.เพชร  ธรรมวิญญา
๕. พ.อ.พิเชฐ  เจียมใจ
๖. พล.ต.ต.พงษวุฒิ  พงษศรี

ผบ.รร.สธ.ทบ.
เสธ.พล.ป.
ผบ.ร.๒๑ รอ.
รอง ผบ.บน.๒๑
หก.กกบ.มทบ.๒๖
รอง ผบช.ภ.๓



หนา ๔ ใน ๕ หนา

หวงวัน ยศ – ชื่อ ตําแหนง หมายเหตุ
ผลัดท่ี ๑๒
๒๓ – ๒๕ มี.ค.๖๐

๑. พล.ต.ธีระพล  มณีแสง
๒. พ.อ.ศุภวัฒณ  ธีรเนตร
๓. พ.อ.มหศักดิ์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๔. น.อ.ไพสิษฐ  เชื้อเพ็ชร
๕. พ.อ.ณุดนัย  บูรณสมภพ
๖. พล.ต.ต.ธนยินทร  เทพรักษา

จก.ยย.ทบ.
รอง ผบ.รร.นส.ทบ.
อจ.อํานวยการสวน วทบ.
รอง เสธ.นปอ.
ผบ.พัน.สห.๑๑
ผบก.ภ.จว.เชียงราย

ผลัดท่ี ๑๓
๒๕ – ๒๗ มี.ค.๖๐

๑. พล.ต.อรรถพร  เปาประจักษ
๒. พ.อ.ไพรัช  โอฬารไพบูลย
๓. พ.อ.บุญสิน  พาดกลาง
๔. น.อ.เพ่ิมยศ  แกวสวาง
๕. พ.อ.สิฐิจักษ  รมโพธิ์ชี
๖. พล.ต.ต.สรุชัย  ควรเดชะคุปต

เสธ.นสศ.
รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑
เสธ.พล.ร.๓
รอง ผบ.บน.๒๓
รอง ผบ.ป.๑ รอ.
รอง ผบช.น.

ผลัดท่ี ๑๔
๒๗ – ๒๙ มี.ค.๖๐

๑. พล.ต.สนธิ  นวกุล
๒. พ.อ.พรประสิทธิ์  กล่ําสมบัติ
๓. น.อ.ไกรสิงห  แกนการ
๔. พ.อ.สุรสีห  ดรุณสาสน
๕. พ.อ.ภาณุมาส  จีนานุรักษ
๖. พ.ต.อ.พันธนะ  นุชนารถ

รอง ผบ.ศรภ.
รอง จก.วศ.ทบ.
รอง ผบ.ดม.
รอง ผอ.สนภ.๑นทพ.
รอง ผบ.ร.๑๔
รอง ผบก.สส.ภ.๗

ผลัดท่ี ๑๕
๒๙ – ๓๑ มี.ค.๖๐

๑. พล.ต.วินฐั  อินทรสุวรรณ
๒. พ.อ.วิชัย  ธารีฉัตร
๓. พ.อ.ชนินทร  โพธิ์พูนศักดิ์
๔. น.อ.เลอสรวง  รอดเดช
๕. พ.อ.วรการ  ฮุนตระกูล
๖. พ.ต.อ.ญาณพงศ  โสมาภา

ผอ.สกศ.รร.จปร.
รอง จก.กส.ทบ.
รอง ผบ.รร.พธ.พธ.ทบ.
เสธ.ชย.ทอ.
รอง ผอ.กกพ.ทน.๑
รอง ผบก.น.๘



หนา ๕ ใน ๕ หนา

หวงวัน ยศ – ชื่อ ตําแหนง หมายเหตุ
ผลัดท่ี ๑๖
๓๑ มี.ค. –
๒ เม.ย.๖๐

๑. พล.ต.ปยพล  ผลาสินธุ
๒. พ.อ.การุณ  โพธิ์วิเชียร
๓. น.อ.ประกรณพัธณ  ปญญวัฒนะ
๔. พ.อ.สมบัติ  จินดาศรี
๕. พ.อ.ณรงค  ตันติสิทธิพร
๖. พล.ต.ต.พิสิฐ  ตันประเสริฐ

ผทค.ทบ.
รอง ผบ.ศสพ.
รอง ผอ.สตน.ทอ.
ผบ.ม.๖
รอง ผบ.ร.๑๕
ผบก.ส.๓

ตรวจถูกตอง

พล.ร.ต. ร.น.
(อุดม  ศรีถวีลย)

รอป.รอ.และ รรก.รอง เสธ.รอ.

ก.พ.๖๐


