
                                                               
                                                                                                                          หนว่ยรับ 
                                                              (สําเนา)                                                  

คําสั่งกองทัพอากาศ 
                                                               (เฉพาะ)   

                                                             ท่ี  ๔๗        

เรื่อง   แต่งต้ัง จนท.ปฏิบัติงานด้านการอารักขาบุคคลสําคัญและรับเงินเพ่ิมค่าฝ่าอันตราย  
 

เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจด้านการอารักขาบุคคลสําคัญเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ 
น.สัญญาบัตร จํานวน ๑๐๐ คน ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วย จนท.ปฏิบัติงานด้านการอารักขา
บุคคลสําคัญ พ.ศ.๒๕๕๓ และข้อบังคับ กห.ว่าด้วยเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือน พ.ศ.๒๕๑๐ และแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับท่ี ๒๗) พ.ศ.๒๕๔๙ ปฏิบัติหน้าท่ี จนท.ปฏิบัติงานด้านการอารักขาบุคคลสําคัญและรับเงินเพ่ิมค่าฝ่าอันตราย 
เดือนละ ๓,๐๐๐.- บาท ดังต่อไปนี้ 

ขว.ทอ. 
 ๑.  น.ท.สมธวัช  น้อยมาก  หมายเลขประจําตัว  ๓๑๖๒๙๐๐๑๙๔ 
หน.ผ.๔ กรภ.ขว.ทอ. 

 ๒.  น.ท.นเรศวร ์ เครือเพ็ชร์  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๔๓๑๐๐๒๓๖ 
หน.ผ.๖ กรภ.ขว.ทอ. 

 ๓.  น.ท.นิมิตร  เรืองเถาะ  หมายเลขประจําตัว  ๓๑๗๒๙๐๐๐๙๙ 
หน.ผ.๒ กรภ.ขว.ทอ. 

 ๔.  น.ท.ยุทธนา  คล้ายกระบินทร์  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๑๓๓๐๑๐๓๗ 
หน.ผ.๓ กรภ.ขว.ทอ. 

 ๕.  น.ท.พงษ์ศักด์ิ  ซิมงาม  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๔๑๙๐๐๑๗๒ 
น.ข่าวสนาม กขธ.ขว.ทอ. 

 ๖.  น.ท.หญิง สริินาถ  ลิ้มสุวรรณ  หมายเลขประจําตัว  ๘๒๓๑๐๘๐๘๐๑ 
หน.ผ.๔ กขธ.ขว.ทอ. 

 ๗.  น.ต.ณัฏฐ์  ฤทธิรงค์  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๒๓๓๐๐๗๕๑ 
รอง หน.ผ.๖ กรภ.ขว.ทอ. 

 ๘.  น.ต.จิระ  แก้วหาญ  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๓๓๐๐๓๘๕ 
รอง หน.ผ.๔ กรภ.ขว.ทอ. 

 ๙.  น.ต.ศุภฤกษ์  เป่ียมสัมฤทธิ์  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๓๓๐๐๔๐๒ 
รอง หน.ผ.๑ กรภ.ขว.ทอ. 
 
                                      ๑๐.  น.ต.ยุวเทพ... 
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 ๑๐.  น.ต.ยุวเทพ  ลิ้มละมัย  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๙๓๓๐๐๓๙๗ 
รอง หน.ผ.๕ กรภ.ขว.ทอ. 

 ๑๑.  น.ต.ลิขิต  ชื่นบาน  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๐๓๓๐๐๖๒๕ 
รอง หน.ผธก.ขว.ทอ.  

 ๑๒.  น.ต.พฤทธิพงษ์  เพชรมุณี  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๘๓๓๐๐๓๗๑ 
นสศ.ผ.๓ กปข.ขว.ทอ. 

 ๑๓.  ร.อ.อาณัติ  ไชยชมภู  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๓๓๐๐๓๐๓ 
รอง หน.ชปษ.๔ ผ.๕ กรภ.ขว.ทอ. 

 ๑๔.  ร.อ.สุวิทย์  จาตุรนตกุล  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๐๓๓๐๐๗๒๑ 
น.กรรมวิธีข้อมูล ผ.๓ กรภ.ขว.ทอ.  

 ๑๕.  ร.ท.บุญเพ็ง  ตะบุบผา  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๓๒๑๐๐๑๕๑ 
นขสท.ผ.๔ กขธ.ขว.ทอ. 

รร.การบิน 
 ๑๖.  น.ท.พรชัย  วันแพ  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๑๓๓๐๑๐๐๒ 
นยข.รร.การบิน 

 ๑๗.  น.ต.ภาคภูมิ  สุขเสวตร ์  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๗๑๙๐๐๑๑๗ 
นยฝ.พัน.อย.รร.การบิน 

 ๑๘.  ร.อ.มาโนช  กุลเถ่ือน  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๗๖๔๐๐๒๙๓ 
รอง ผบ.ร้อย.ทสห.รร.การบิน 

 ๑๙.  ร.ต.มรกฎ  โหบาง  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๔๐๗๐๐๑๗๒ 
ผบ.มว.ทย.๒ ร้อย.ทย.พัน.อย.รร.การบิน 

บน.๑ 
 ๒๐.  น.ต.สุรนาถ  เพ็ชรกลับ  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๐๓๑๐๐๐๒๖ 
รอง หน.ผขว.บก.บน.๑  

 ๒๑.  น.ต.จิระศักด์ิ  รุ่งเรือง  หมายเลขประจําตัว  ๓๑๙๒๑๐๐๕๙๐ 
นรภ.ผขว.บก.บน.๑ 

 ๒๒.  น.ต.เอกวิทย์  โชติเชย  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๗๔๖๐๐๒๐๖ 
ผบ.ร้อย.ทสห.บน.๑ 

 ๒๓.  น.ต.ทนงศักด์ิ  พูนเสมอ  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๘๕๔๐๐๒๗๙ 
นยฝ.บก.พัน.อย.บน.๑ 

 

                               ๒๔.  น.ท.ชัยนรินทร์...   

 



-  ๓  - 
 

บน.๒ 
 ๒๔.  น.ท.ชัยนรินทร์  ลีจ้อย  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๑๐๙๐๐๒๒๕ 
หน.ผขว.บก.บน.๒  

 ๒๕.  ร.อ.สมศักด์ิ  อัศวราพานิช   หมายเลขประจําตัว  ๓๒๔๕๐๐๐๒๗๙ 
นตผ.บก.บน.๒ 

 ๒๖.  ร.อ.ธงชัย  ขันสาคร   หมายเลขประจําตัว  ๓๒๕๕๐๐๐๘๓๖ 
รอง ผบ.ร้อย.ทสห.บน.๒ 

 ๒๗.  ร.ท.ณรงค์เดช  เกตุศีระ   หมายเลขประจําตัว  ๓๒๖๖๑๐๐๒๓๑ 
นธก.บก.พัน.อย.บน.๒ 

บน.๔ 
 ๒๘.  น.ท.สมนึก  พรหมดี  หมายเลขประจําตัว  ๓๑๘๒๗๐๐๐๐๑ 
หน.ผขว.บก.บน.๔   

 ๒๙.  น.ต.ชีพ  ราชวงศ์  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๐๓๓๐๑๘๓๙ 
นขว.ผขว.บก.บน.๔  

 ๓๐.  น.ต.ธีระยุทธ  โนรีเวช  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๑๔๐๐๐๐๐๗ 
ผบ.ร้อย.ทสห.บน.๔ 

 ๓๑.  ร.อ.มาโนช  เจริญเปลี่ยน  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๒๕๙๐๐๐๐๑ 
ผบ.ร้อย.ทย.พัน.อย.บน.๔ 

บน.๕ 
 ๓๒.  น.ต.สว่าง  อํ่าศรี  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๘๐๙๐๐๑๗๔ 
ผบ.ร้อย.สนน.พัน.อย.บน.๕ 

 ๓๓.  ร.ท.เสิน  เจริญสุข  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๗๔๙๐๐๒๒๘ 
รอง ผบ.มว.ทสห.ร้อย.ทสห.บน.๕ 

 ๓๔.  ร.ต.วิชัย  เนียมสิน  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๑๓๙๐๐๒๘๖ 
นขว.ผขว.บก.บน.๕ 

บน.๖ 
 ๓๕.  น.ท.วันชัย  เล็กประสมวงศ์      หมายเลขประจําตัว  ๑๒๔๓๓๐๖๒๙๙ 
หน.ผนบ.บน.๖ 

 ๓๖.  น.ต.พสิษฐ์  ฝ่ายบุตร      หมายเลขประจําตัว  ๓๓๗๗๑๐๐๓๖๙ 
รอง หน.ผนบ.บน.๖ 

 ๓๗.  น.ต.สมจินต์  จันผะกา      หมายเลขประจําตัว  ๓๒๔๓๓๐๑๔๓๑ 
น.การท่าอากาศยานทหาร ผกท.บน.๖ 

                                         ๓๘.  น.ท.วิระ...   
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บน.๗ 
 ๓๘.  น.ท.วิระ  เสาวดี  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๐๑๙๐๐๒๘๑ 
ผบ.พัน.อย.บน.๗   

 ๓๙.  น.ท.สนิท  พันธวุฒ ์  หมายเลขประจําตัว  ๓๑๘๓๓๐๑๑๔๕ 
หน.ผขว.บก.บน.๗   

 ๔๐.  น.ต.ศิลชัย  ผวิแย้ม  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๑๓๓๐๐๙๘๑ 
ผบ.ร้อย.ทสห.บน.๗   

 ๔๑.  ร.ท.จเร  รอดเจริญ  หมายเลขประจําตัว  ๓๑๗๕๘๐๐๐๓๐ 
ผบ.ร้อย.ทย.พัน.อย.บน.๗ 

 ๔๒.  ร.ต.มนตรี  สุขนิธ ิ  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๓๓๔๐๐๒๓๘ 
นขว.ผขว.บก.บน.๗ 

บน.๒๑ 
 ๔๓.  น.ท.พรชัย  นิลศร  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๐๐๘๐๐๒๓๓ 
หน.ผขว.บก.บน.๒๑ 

 ๔๔.  น.ต.รุ่ง  นาโพธิ ์  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๑๑๔๐๐๐๐๔ 
นรภ.ผขว.บก.บน.๒๑  

 ๔๕.  น.ต.บุญชัย  ชาวไทย  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๑๑๙๐๐๑๓๙ 
ประจํา บน.๒๑  

 ๔๖.  ร.ท.สํารวย  เพ็งพงศา  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๑๕๐๐๐๑๙๗
นขว.ฝขว.ฝูง.๒๑๑ บน.๒๑ 

บน.๒๓ 
 ๔๗.  น.ต.วัฒนา  ทามแก้ว  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๖๔๓๐๐๐๙๔ 
หน.ฝอก.ผสพ.กทน.บน.๒๓ 

 ๔๘.  ร.ท.วิเชียร  จุ้ยม่วงศรี  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๗๒๙๐๐๑๓๒ 
นรภ.ผขว.บก.บน.๒๓ 

 ๔๙.  ร.ท.มงคล  ครองบุญ  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๒๗๒๐๐๐๖๕ 
ผบ.มว.ทสห.ร้อย.ทสห.บน.๒๓  

 ๕๐.  ร.ต.อนันต์  มีบัวทอง  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๗๕๓๐๐๐๐๕ 
ผบ.มว.ปพ.ร้อย.ทย.พัน.อย.บน.๒๓ 

บน.๔๑ 
 ๕๑.  น.ท.มณเฑียร  หมีโชติ  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๑๑๖๐๐๐๔๓ 
ผบ.พัน.อย.บน.๔๑ 
                                    ๕๒.  น.ต.พนมวัลย์...   
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 ๕๒.  น.ต.พนมวัลย์  พรหมวังขวา  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๖๒๖๐๐๐๐๔ 
นรภ.ผขว.บก.บน.๔๑ 

 ๕๓.  น.ต.ชาญชัย  ต้ังประเสริฐ  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๙๕๒๐๐๐๖๒ 
นขว.ผขว.บก.บน.๔๑ 

 ๕๔.  ร.อ.เอกฤทธิ์  หงวนตัด  หมายเลขประจําตัว  ๓๑๙๖๔๐๐๓๖๕ 
ผบ.มว.ทสห.ร้อย.ทสห.บน.๔๑  

 ๕๕.  ร.อ.สุกาญจ์  ยะสะวุฒิ  หมายเลขประจําตัว  ๑๓๘๓๓๑๔๔๒๖ 
ผบ.ร้อย.ทย.พัน.อย.บน.๔๑ 

บน.๔๖ 
 ๕๖.  น.ท.กฤชยา  วรรณภูมิ  หมายเลขประจําตัว  ๑๓๑๓๓๑๗๖๘๕ 
ผบ.พัน.อย.บน.๔๖ 

 ๕๗.  น.ต.เทวฤทธิ์  วิบูลย์รณรงค์  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๐๕๐๐๐๕๕๗ 
รอง หน.ผขว.บก.บน.๔๖ 

 ๕๘.  น.ต.ณัฐพล  ทรัพย์สมบูรณ์  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๗๓๗๐๐๐๘๖ 
นขว.ผขว.บก.บน.๔๖  

 ๕๙.  ร.ต.ย้อม  พรมพิทักษ์  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๘๒๓๐๐๕๗๘ 
ผบ.มว.ทย.๑ ร้อย.ทย.พัน.อย.บน.๔๖ 

บน.๕๖ 
 ๖๐.  น.ต.นริศย์  ขยายแย้ม  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๓๔๘๐๐๐๐๑ 
นยฝ.บก.พัน.อย.บน.๕๖  

 ๖๑.  ร.อ.อดิศักด์ิ  ก้านลําภู  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๙๓๓๐๐๒๒๕ 
นตผ.บก.บน.๕๖ 

 ๖๒.  ร.อ.ดิเรก  ศิริมุสิกะ  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๕๖๐๐๑๒๒ 
ผบ.ร้อย.รก.พัน.อย.บน.๕๖ 

 ๖๓.  ร.ท.วันชัย  พุทธศรี  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๖๐๘๐๐๐๑๖ 
รอง ผบ.มว.ทสห.ร้อย.ทสห.บน.๕๖ 

สน.ผบ.ดม. 
 ๖๔.  น.ต.เชิดพิทักษ์  ประคองศิลป์  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๑๒๐๐๐๐๘๒ 
ผบ.ร้อย.ทสห.ทอ.๑ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.  

 ๖๕.  น.ต.ประมาณ  ขุนวิเศษ  หมายเลขประจําตัว  ๓๑๘๓๔๐๐๐๕๙ 
ผบ.ร้อย.จร.พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 
 
                                      ๖๖.  น.ต.สมศักด์ิ...   
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 ๖๖.  น.ต.สมศักด์ิ  ชื่นนิ่ม  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๕๐๙๐๐๑๘๗ 
ผช.นยข.พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๖๗.  ร.อ.เกลี้ยง  สกุลรัตน์  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๐๐๔๐๐๕๕๕ 
ผบ.มว.อารักขาบุคคลสําคัญ ๑ ร้อย.ทสห.ทอ.๓ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.  

 ๖๘.  ร.อ.ประดิษฐ์  ศรีจันทร์  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๑๐๕๐๐๐๐๔ 
รอง ผบ.ร้อย.ทสห.ทอ.๑ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.  

 ๖๙.  ร.อ.ฉัตรชัย  แก้ววิรุฬ  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๓๓๐๐๔๑๕ 
รอง ผบ.ร้อย.ทสห.ทอ.๒ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.  

 ๗๐.  ร.อ.สุวัฒน์  มะกล่ําทอง  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๙๓๓๐๐๓๗๙ 
รอง ผบ.ร้อย.ทสห.ทอ.๑ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๗๑.  ร.ท.ณัฎฐาวัฒน์  อ่อนอนงค์  หมายเลขประจําตัว  ๑๔๓๕๐๐๐๙๖๖ 
ผบ.มว.อารักขาบุคคลสําคัญ ๒ ร้อย.ทสห.ทอ.๑ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๗๒.  ร.ต.อาคม  สุจริต  หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๔๙๐๑๒๓๔ 
ผบ.มว.อารักขาบุคคลสําคัญ ๒ ร้อย.ทสห.ทอ.๓ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๗๓.  ร.ต.วรุจน์  โสวิชัย  หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๑๐๐๐๗๕๒ 
ผบ.มว.อารักขาบุคคลสําคัญ ๒ ร้อย.ทสห.ทอ.๒ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

อย. 
 ๗๔.  น.อ.ศักด์ิชัย  ธุรวีรรณ  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๖๐๔๐๐๑๗๑ 
หก.กขว.บก.อย. 

 ๗๕.  น.ท.วินัย  สดทองคํา  หมายเลขประจําตัว  ๓๑๗๓๑๐๐๐๑๑  
รอง หก.กขว.บก.อย. 

 ๗๖.  น.ต.ก้องเกียรติ  บูรณศรี  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๗๒๖๐๐๐๐๒ 
รอง ผบ.พัน.๒ กรม ทย.รอ.อย. 

 ๗๗.  น.ต.วุฒิพันธุ์  ท่าพริก  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๖๑๕๐๐๐๐๓ 
นกพ.บก.กรม ตอ.รอ.อย. 

 ๗๘.  น.ต.บัณฑิต  ประสงค์กิจ  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๓๐๖๐๐๐๐๔ 
นขว.บก.กรม ทย.รอ.อย. 

 ๗๙.  ร.อ.หญิง ธิติมา  ช้างพุ่ม     หมายเลขประจําตัว  ๘๔๖๑๑๙๐๒๒๐ 
ผช.นขว.บก.กรม ปพ.อย. 

 ๘๐.  ร.อ.วีรภัทร์  ภักดี  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๓๒๑๐๐๐๕๓ 
ผบ.ร้อย.๔ พัน.๒ กรม ตอ.รอ.อย. 
 
                                ๘๑.  ร.อ.หญิง สุภาพร...   
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 ๘๑.  ร.อ.หญิง สุภาพร  ร่มพะยอม  หมายเลขประจําตัว  ๘๓๔๑๒๒๑๑๑๒ 
หน.มว.พธ.ฝนน.ผนน.กสพ.ศทย.อย. 

 ๘๒.  ร.อ.กิตติ  สิทธิเลิศ  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๑๓๓๐๑๐๑๑ 
นขว.กขว.บก.อย. 

 ๘๓.  ร.ท.ปกรณ์  ตันติทวีวัฒน์  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๓๘๐๐๑๗๑ 
ทส.รอง ผบ.อย. 

 ๘๔.  ร.ต.หญิง ชุติมา  มารังค์  หมายเลขประจําตัว  ๘๓๘๑๒๔๐๙๐๘ 
นกพ.พัน.๒ กรม ปพ.อย. 

 ๘๕.  ร.ต.จิรเดช  สัยวัตร ์  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๒๒๙๐๐๑๒๕ 
รอง ผบ.มว.๑ ร้อย.สนน.กรม ทย.รอ.อย.  

อย. (กองร้อยถวายความปลอดภัย) 
 ๘๖.  น.ท.เธียร  เทพานนท์  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๐๓๓๐๑๔๕๒ 
ผบ.พัน.๓ กรม ทย.รอ.อย. 

 ๘๗.  น.ต.ธิติพงษ์  กลั่นกลิ่น  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๙๓๙๐๐๐๗๐ 
นยฝ.พัน.๓ กรม ทย.รอ.อย. 

 ๘๘.  ร.อ.พิสิฐ  สว่างธรรมขจร  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๑๕๑๐๐๑๐๕ 
ผช.นยฝ.พัน.๓ กรม ทย.รอ.อย. 

 ๙๙.  ร.อ.พรพล  สุขประเสริฐ  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๑๓๓๐๐๓๓๕ 
ผบ.ร้อย.๔ พัน.๑ กรม ตอ.รอ.อย. 

 ๙๐.  ร.อ.ประชวนชม  ธิมา  หมายเลขประจําตัว  ๑๓๗๗๔๐๐๕๖๕ 
ผบ.ร้อย.๑ พัน.๒ กรม ตอ.รอ.อย. 

 ๙๑.  ร.ท.พชร  รัตนวงศ์  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๓๖๒๐๐๐๑๔ 
รอง ผบ.ร้อย.๑ พัน.๒ กรม ทย.รอ.อย. 

 ๙๒.  ร.ท.ศิระ  สุนทรานันท์  หมายเลขประจําตัว  ๒๔๔๓๓๐๐๖๔๒ 
รอง ผบ.ร้อย.๒ พัน.๑ กรม ทย.รอ.อย. 

 ๙๓.  ร.ท.ประเสริฐ  มีสมบัติ  หมายเลขประจําตัว  ๑๒๙๖๒๐๐๐๑๒ 
ผบ.มว.๑ ร้อย.๓ พัน.๑ กรม ตอ.รอ.อย. 

 ๙๔.  ร.ต.กิตติบดี  ชูเกตุ  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๖๕๐๐๐๐๑ 
รอง ผบ.มว.๑ ร้อย.๔ พัน.๑ กรม ตอ.รอ.อย. 

ช่วยปฏิบัติราชการ รอ. 
 ๙๕.  น.อ.สราวุธ  สังขวิจิตร    หมายเลขประจําตัว  ๓๒๘๓๓๐๐๖๐๑ 
น.ปฏิบัติราชการ กอ.รมน.ประจํา ยก.ทอ. 
 
                                      ๙๖.  น.อ.ประพัฒน์...   
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   ๙๖.  น.อ.ประพัฒน์  หาญฟ้าเขียว   หมายเลขประจําตัว  ๓๒๗๗๓๐๐๐๐๓ 
น.ปฏิบัติราชการ กอ.รมน.ประจํา กพ.ทอ.   

  ๙๗.  ร.ท.บุญสิงห์  คุ้มสกุล  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๐๖๒๐๐๐๘๙ 
ประจํา อย. 

 ๙๘.  ร.ต.พีรพล  มีทรัพย์  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๐๕๐๐๐๑๙๕ 
ผบ.มว.๔ ร้อย.๑ พัน.อย.๑ กรม ทย.รอ.อย. 

 ๙๙.  ร.ต.สมมิตร  ฤทธิ์ช ู  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๐๓๖๐๐๐๐๒ 
รอง หน.ชุดปฏิบัติการ ๑ ร้อย.๒ พัน.๒ กรม ปพ.อย. 

ช่วยปฏิบัติราชการหน่วยแยก รปภ.บส.ประจํา รอ. 
 ๑๐๐.  ร.อ.ณพณัฐ  ม่ังสุข  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๐๓๔๐๐๐๐๘ 
รอง ผบ.ร้อย.จร.พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

ท้ังนี้    หมายเลข ๑ - ๙๔, ๙๗ - ๑๐๐ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๕๓ - ๓๐ ก.ย.๕๔ และหมายเลข  
๙๕ - ๙๖ ต้ังแต่ ๘ ธ.ค.๕๓ - ๓๐ ก.ย.๕๔ 

 
 สั่ง    ณ    วันท่ี    ๒๔   มกราคม   พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                      รับคําสั่ง ผบ.ทอ. 

                                                (ลงชื่อ) พล.อ.อ.ดิลก  ทรงกัลยาณวัตร 
                                                                   (ดิลก  ทรงกัลยาณวัตร) 
                                                                         รอง ผบ.ทอ. 
การแจกจ่าย 
- ขว.ทอ., ยก.ทอ., บน.๑, บน.๒, บน.๔, บน.๕, บน.๖, บน.๗, บน.๒๑, บน.๒๓,  
  บน.๔๑, บน.๔๖, บน.๕๖, รร.การบิน, อย. และ สน.ผบ.ดม. 
- นขต.กพ.ทอ. 

สําเนาถูกต้อง 
        น.อ. 
             (วีรพงษ์  นิลจินดา) 
               ผอ.กคพ.กพ.ทอ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ค.๕๔ 

พ.อ.อ.ประเสริฐ ฯ  พิมพ์/ทาน 
น.ท.ศักด์ิเสรี ฯ      ตรวจ 


