
คําสั่งกรมราชองครักษ
(เฉพาะ)

ท่ี /๖๐
เรื่อง ใหราชองครักษเวรและนายตํารวจราชสํานักเวร

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

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

๑. การเดินทาง ใหผูปฏิบัติหนาท่ีเวรประจําพระองคพรอม ณ พระตําหนักทิพยพิมาน
อ.ปากชอง จว.นครราชสีมา กอนเวลา ๑๒๐๐ ของวันเปลี่ยนผลัด

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
หรือนายตํารวจราชสํานักเวรผู อ่ืนไปปฏิบัติหนาท่ีแทน แลวแจงให รอ.ทราบลวงหนากอนกําหนดการเขาเวร
ไมนอยกวา ๒ วัน

ท้ังนี้ ตั้งแต ๑ เม.ย.๖๐
สั่ง    ณ   วันท่ี มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

พล.ร.อ.
(วีระศักดิ์  ออกกังวาล)

รอง สรอ.



บัญชีรายช่ือราชองครักษเวร  และนายตํารวจราชสํานักเวร
ปฏิบัติหนาท่ีเวรประจําพระองค  ณ พระตําหนักทิพยพิมาน อ.ปากชอง จว.นครราชสีมา

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

หนา ๑ ใน ๕ หนา

หวงวัน ยศ – ชื่อ ตําแหนง หมายเหตุ
ผลัดท่ี ๑
๒ – ๔ เม.ย.๖๐

รอว.ทบ.
๑. พล.ต.เกษม  เบญจนิรัติศัย
๒. พ.อ.อํานาจ  ศรีมาก
๓. พ.อ.ไพฑูรย  เปยมจิตต
รอว.ทอ.
๔. พล.อ.ท.ชนิด สุขวรรณ
๕. พล.อ.ต.ธีรวัตร  สามวัง
นรว.
๖. พล.ต.ต.กัมปนาท  โสภโณดร

จก.สก.ทบ.
รอง ผบ.บชร.๓
ผบ.รพศ.๔

ผทค.พิเศษ ทอ.
ผทค.ทอ.

รอง ผบก.น.๙
ผลัดท่ี ๒
๔ – ๖ เม.ย.๖๐

รอว.ทบ.
๑. พล.ต.สุรเดช  ประเคนรี
๒. พ.อ.พฤกกษ  เอกพันธ
๓. พ.อ.สาธิต  เกิดโภค
รอว.ทอ.
๔. พล.อ.ท.วัฒนชัย  เจริญรัตน
๕. พล.อ.ต.อัศวิน  รุจาคม
นรว.
๖. พล.ต.ต.สมพงษ  ทองวีระประเสริฐ

ผบ.บชร.๑
ผอ.กกพ.สส.ทหาร
รอง ผบ.มทบ.๒๖

หน.ฝสธ.ประจํา รอง ผบ.ทสส.
ผอ.สบค.ทสส.ทอ.

รอง ผบช.ภ.๓
ผลัดท่ี ๓
๖ – ๘ เม.ย.๖๐

รอว.ทบ.
๑. พล.ท.ชาญชัย  วานเครือ
๒. พ.อ.สืบสกุล  บัวระวงศ
๓. พ.อ.นฤทธิ์  ถาวรวงษ
รอว.ทอ.
๔. พล.อ.ท.วสันต  อยูประเสริฐ
๕. พล.อ.ต.สรายุทธ  มหัตกีรติ
นรว.
๖. พล.ต.ต.สรศักดิ์  เย็นเปรม

ผทค.พิเศษ ทบ.
รอง ผบ.มทบ.๓๓
รอง ผบ.พล.ม.๑

ผทค.พิเศษ ทอ.
ผอ.สนพ.กพ.ทอ.

รอง ผบช.ภ.๖



หนา ๒ ใน ๕ หนา

หวงวัน ยศ – ชื่อ ตําแหนง หมายเหตุ
ผลัดท่ี ๔
๘ – ๑๐ เม.ย.๖๐

รอว.ทบ.
๑. พ.อ.รชต  วงษอารีย
๒. พ.อ.ภัทรนรินท  วิจิตรพฤกษ
๓. พ.อ.กฤษณ  สุนสะธรรม
รอว.ทอ.
๔. พล.อ.ท.สมศักดิ์  หาญวงษ
๕. พล.อ.ต.สายศักดิ์  ครรภาฉาย
นรว.
๖. พล.ต.ท.สาคร  ทองมุณี

รอง จก.สห.ทบ.
รอง ลก.สป.
รอง ผบ.ม.๔ รอ.

รอง ผบ.คปอ.
ผอ.ศสภ.ยก.ทหาร

ผบช.ภ.๙
ผลัดท่ี ๕
๑๐ – ๑๒ เม.ย.๖๐

รอว.ทบ.
๑. พล.ต.ปณณทัต  กาญจนะวสิต
๒. พ.อ.มนัส  จันดี
๓. พ.อ.วิชาญ  ศรีภัทรางกูร
รอว.ทอ.
๔. พล.อ.ต.ชัยยะ  อุปริรัตน
๕. พล.อ.ต.อัครพล  กลิ่นอุบล
นรว.
๖. พ.ต.อ.อดิศักดิ์  คุณพันธ

ลก.ทบ.
รอง เสธ.ทภ.๑
ผบ.ศคบ.บชร.๓

รอง ผบ.อย.
หน.ฝสธ.ประจํา เสธ.ทอ.

รอง ผบก.น.๗
ผลัดท่ี ๖
๑๒ – ๑๔ เม.ย.๖๐

รอว.ทบ.
๑. พล.ต.อรรถ  สิงหัษฐิต
๒. พ.อ.วุฒิไกร  คลายทอง
๓. พ.อ.อดุลย  แนบสนิท
รอว.ทอ.
๔. พล.อ.ต.ดําเนิน  พุมเจริญ
๕. พล.อ.ต.อลงกรณ  วัณณรถ
นรว.
๖. พล.ต.ท.ณัฐธร  เพราะสุนทร

ผบ.มทบ.๒๑๐
รอง เสธ.นรด.
รอง เสธ.ทภ.๒

ผอ.สกบ.กบ.ทอ.
ผอ.สบท.สปช.ทอ.

ผบช.สตม.



หนา ๓ ใน ๕ หนา

หวงวัน ยศ – ชื่อ ตําแหนง หมายเหตุ
ผลัดท่ี ๗
๑๔ – ๑๖ เม.ย.๖๐

รอว.ทบ.
๑. พล.ต.บัณฑิต  สุวัฑฒน
๒. พ.อ.สมดุลย  เอ่ียมเอก
๓. พ.อ.พนาเวศ  จันทรังษี
รอว.ทอ.
๔. พล.อ.ต.สุเวทย  งูพิมาย
๕. พล.อ.ต.สุรพล  พุทธมนต
นรว.
๖. พ.ต.อ.สุรินทร  ชาวศรีทอง

เสธ.นปอ.
รอง ผบ.มทบ.๔๖
ผบ.ม.๔ รอ.

ผชก.ทอ.
จก.ชย.ทอ.

ผกก.อารักขา ๒ บก.อคฝ.
ผลัดท่ี ๘
๑๖ – ๑๘ เม.ย.๖๐

รอว.ทบ.
๑. พ.อ.ธนศักดิ์  มิตรภานนท
๒. พ.อ.ยุทธพร  สุบรรณภาส
๓. พ.อ.ชลัช  ศรีวิเชียร
รอว.ทอ.
๔. พล.อ.ต.นอย  ภาคเพ่ิม
๕. พล.อ.ต.สุรทิน  ยาวะโนภาส
นรว.
๖. พล.ต.ท.สวุัฒน  แจงยอดสุข

รอง ผบ.มทบ.๒๒
รอง ลก.ทบ.
ผบ.กรม ทพ.๔๗

ผอ.วทอ.ยศ.ทอ.
รอง จก.ชอ.

ผบช.ส.
ผลัดท่ี ๙
๑๘ – ๒๐ เม.ย.๖๐

รอว.ทบ.
๑. พล.ต.สุริศร สุขชุม
๒. พ.อ.สมใจ  คิดเก้ือการญุ
๓. พ.อ.ยอดชาย  พวงวรินทร
รอว.ทอ.
๔. พล.อ.ต.ดํารงค  ภาณุทัต
๕. พล.อ.ต.สุรพันธ  จรุงพันธุ
นรว.
๖. พ.ต.อ.ชัยยะ  เพ็ชรปญญา

รอง ผบ.นรด.
ผบ.ช.๓
หก.กกพ.มทบ.๓๔

ผช.หน.ฝสธ.ประจํา รอง ผบ.ทสส.
ผทค.ทอ.

ผกก.สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา



หนา ๔ ใน ๕ หนา

หวงวัน ยศ – ชื่อ ตําแหนง หมายเหตุ
ผลัดท่ี ๑๐
๒๐ – ๒๒ เม.ย.๖๐

รอว.ทบ.
๑. พ.อ.นพดล  พรหมแพทย
๒. พ.อ.เพชรนรินทร  โชติพินิจ
๓. พ.อ.กุลพัชร  จึงประวัติ
รอว.ทอ.
๔. พล.อ.ต.จิระศักดิ์  เรืองจวง
๕. พล.อ.ต.ไชยวัฒน  กาศโอสถ
นรว.
๖. พล.ต.ต.อนุรักษ  แตงเกษม

รอง ผบ.พล.ป.
เสธ.มทบ.๑๖
รอง ผอ.กอง กช.

ผอ.ศกอ.
เสธ.สพ.ทอ.

รอง ผบช.ภ.๑
ผลัดท่ี ๑๑
๒๒ – ๒๔ เม.ย.๖๐

รอว.ทบ.
๑. พล.ต.อุกฤษฎ  บุญตานนท
๒. พ.อ.พูลลาภ  ยะตินันท
๓. พ.อ.เกรียงศักดิ์  วัฒนเกริก
รอว.ทอ.
๔. พล.อ.ต.นพดล  บุญม่ัน
๕. พล.อ.ต.อนันต  ยังถาวร
นรว.
๖. พล.ต.ท.ตอศักดิ์  สอาดพรรค

ผอ.สฝศ.ยก.ทบ.
รอง ผบ.ศคย.ทบ.
รอง เสธ.มทบ.๔๖

รอง จก.ยศ.ทอ.
ผทค.ทอ.

ผูชวย ผบ.ตร.
ผลัดท่ี ๑๒
๒๔ – ๒๖ เม.ย.๖๐

รอว.ทบ.
๑. พ.อ.ณพล  นิ่มนวล
๒. พ.อ.วิเชียร  แข็งขัน
๓. พ.อ.นรภัทร  วิจิตรานุช
รอว.ทอ.
๔. พล.อ.ต.นพรัตน  จรรยาสวัสดิ์
๕. พล.อ.ต.ธนศักดิ์  เมตะนันท
นรว.
๖. พ.ต.อ.อรรถวิทย  สายสืบ

รอง ผบ.ศคย.ทบ.
รอง ผอ.สบง.สปช.ทบ.
รอง ผอ.กอง ขว.ทบ.

ผช.ผบ.ศรภ.
ผอ.สยฝ.ยก.ทอ.

รอง ผบก.น.๑



หนา ๕ ใน ๕ หนา

หวงวัน ยศ – ชื่อ ตําแหนง หมายเหตุ
ผลัดท่ี ๑๓
๒๖ – ๒๘ เม.ย.๖๐

รอว.ทบ.
๑. พล.ต.เภา  โพธิ์เงิน
๒. พ.อ.ณรงคชัย  ศิริวังไชย
๓. พ.อ.ปรีชา  จึงม่ันคง
รอว.ทอ.
๔. พล.อ.ต.สุรพล  ชนไมตรี
๕. พล.อ.ต.ยุทธชัย  วัชรสิงห
นรว.
๖. พ.ต.อ.อัศวยุทธ  นุชพุม

ผบ.บชร.๒
รอง ผอ.ศฝษ.สทพ.นทพ.
ผบ.ม.๗

ผชก.ทอ.
เสธ.สอ.ทอ.

รอง ผบก.น.๕
ผลัดท่ี ๑๔
๒๘ – ๓๐ เม.ย.๖๐

รอว.ทบ.
๑. พล.ต.วชิัย  ชูเชิด
๒. พ.อ.นพดล  ศรีจันทรสุข
๓. พ.อ.เวชยันต แวนไธสงค
รอว.ทอ.
๔. พล.อ.ต.ศุภณัฎฐ  หนูรอด
๕. น.อ.ตรีรัช  ปราบศรีภูมิ

นรว.
๖. พล.ต.ต.อิทธิพล  อิทธิสารรณชัย

ผอ.สนข.ขว.ทหาร
รอง ผบ.ศอ.สพ.ทบ.
เสธ.มทบ.๑๕

ผอ.สกป.กร.ทอ.
ผบ.พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.
สน.ผบ.ดม.

ผบก.ภ.จว.นครปฐม
ผลัดท่ี ๑๕
๓๐ เม.ย. –
๒ พ.ค.๖๐

รอว.ทบ.
๑. พล.ต.วิทยา  ขันธอุบล
๒. พ.อ.บรรยง   ทองนวม
๓. พ.อ.ชลิต  บรรจงปรุ
รอว.ทอ.
๔. น.อ.สมสันต บุรชีัย
๕. น.อ.ประกาศิต  เจริญยิ่ง
นรว.
๖. พ.ต.อ.กฤตกิร ฉิมมวง

รอง จก.กร.ทหาร
ผบ.ร.๙
ผบ.ป.๖

รอง เสธ.สพ.ทอ.
รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ.

รอง ผบก.บ.ตร.

ตรวจถูกตอง

พล.ร.ต.
(อุดม ศรีถวีลย)

รอป.รอ.และ รรก.รอง เสธ.รอ.
มี.ค.๖๐




