
 
                                                               
                                                                                                                          หนว่ยรับ 
                                                              (สําเนา)                                                  

คําสั่งกองทัพอากาศ 
(เฉพาะ) 

                                                            ท่ี  ๔๘       

เรื่อง   แต่งต้ัง จนท.ปฏิบัติงานด้านการอารักขาบุคคลสําคัญและรับเงินเพ่ิมค่าฝ่าอันตราย  
 

เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจด้านการอารักขาบุคคลสําคัญของ ทอ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ 
น.ประทวน จํานวน ๒๔๘ คน ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วย จนท.ปฏิบติังานด้านการอารักขา
บุคคลสําคัญ พ.ศ.๒๕๕๓ และข้อบังคับ กห.ว่าด้วยเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือน พ.ศ.๒๕๑๐ และแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับท่ี ๒๗) พ.ศ.๒๕๔๙ ปฏิบัติหน้าท่ี จนท.ปฏิบัติงานด้านการอารักขาบุคคลสําคัญและรับเงินเพ่ิมค่าฝ่า
อันตราย เดือนละ ๒,๓๐๐.- บาท ดังต่อไปนี้ 

ขว.ทอ. 
 ๑.  พ.อ.อ.หัทชัย  ปรมาราภรกาศ  หมายเลขประจําตัว  ๑๒๕๓๓๑๐๔๐๒ 
ประจํา ขว.ทอ.  

 ๒.  พ.อ.อ.สุรพล  วะสิโน  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๔๑๗๐๐๐๐๔ 
จนท.ปษ.ชปษ.๓ ผ.๕ กรภ.ขว.ทอ. 

 ๓.  พ.อ.อ.บุญทัน  ก้องแดนไพร  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๖๖๔๐๐๒๕๑ 
จนท.คทส.ผ.๖ กรภ.ขว.ทอ.  

 ๔.  พ.อ.อ.สุพจน์  เยาวฤทธิ์  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๘๖๖๐๐๑๒๙ 
จนท.คท.ผ.๖ กรภ.ขว.ทอ.   

 ๕.  พ.อ.อ.จรัส  อุ่นบาง  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๐๓๔๐๐๒๑๗ 
จนท.ปษ.ชปษ.๑ ผ.๕ กรภ.ขว.ทอ.  

 ๖.  พ.อ.อ.เกียรติศักด์ิ  ใจมีวงศ์  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๐๕๑๐๐๒๒๙ 
จนท.ปคท.ชปภ.๑ ผ.๖ กรภ.ขว.ทอ.  

 ๗.  พ.อ.อ.วีรวัฒน ์ สุระเทวี  หมายเลขประจําตัว  ๑๓๕๓๓๑๔๐๓๕ 
จนท.ขม.ผ.๓ กรภ.ขว.ทอ. 

 ๘.  พ.อ.อ.ภัทธาวุธ  โคระทัต  หมายเลขประจําตัว  ๑๓๘๓๓๑๓๘๗๕ 
จนท.รักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสาร ผ.๒ กรภ.ขว.ทอ. 

 ๙.  พ.อ.อ.ธนารัตน์  นาคแก้ว  หมายเลขประจําตัว  ๑๓๘๓๓๐๙๓๔๐ 
จนท.รภ.ผ.๑ กรภ.ขว.ทอ.  
 
                                 ๑๐.  พ.อ.อ.พรเทพ...    
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 ๑๐.  พ.อ.อ.พรเทพ  ศิริพานิช  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๔๒๓๐๐๒๗๕ 
จนท.รภส.ผ.๔ กรภ.ขว.ทอ.  

 ๑๑.  พ.อ.อ.หญิง เพ็ญศรี  สุรเวช  หมายเลขประจําตัว  ๘๒๕๑๒๒๑๑๐๔ 
สมนส.กรภ.ขว.ทอ.  

 ๑๒.  พ.อ.อ.สุวัฒน์  ประสมทรัพย์  หมายเลขประจําตัว  ๓๑๗๕๐๐๐๖๐๒ 
จนท.ตปส.ผ.๓ กรภ.ขว.ทอ. 

 ๑๓.  พ.อ.อ.คุณกร  วงษ์ชุ่ม  หมายเลขประจําตัว  ๓๑๙๒๙๐๐๑๗๓ 
ประจํา ขว.ทอ. 

 ๑๔.  พ.อ.อ.ศักดา  กันธิยะ  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๙๕๑๐๐๒๔๗ 
จนท.ปษ.ชปษ.๒ ผ.๕ กรภ.ขว.ทอ. 

 ๑๕.  พ.อ.อ.ศราวุธ  รัศมี  หมายเลขประจําตัว  ๑๓๕๓๘๐๐๖๘๑ 
จนท.รภ.ผ.๔ กรภ.ขว.ทอ. 

 ๑๖.  พ.อ.อ.ดุสิต  แผนสมบูรณ์  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๓๓๐๐๓๔๓ 
สมน.กรภ.ขว.ทอ. 

 ๑๗.  พ.อ.อ.ชาญชัย  จันทร์แจ่ม  หมายเลขประจําตัว  ๑๓๔๓๓๑๔๐๐๐ 
จนท.รภส.ผ.๒ กรภ.ขว.ทอ. 

 ๑๘.  พ.อ.อ.จักรพงษ์  โชคดี  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๐๖๔๐๐๑๒๙ 
จนท.ขว.ผ.๒ กขศ.ขว.ทอ. 

 ๑๙.  พ.อ.อ.เกรียงศักด์ิ  วาสนจิตต์  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๓๓๓๐๐๗๔๗ 
จนท.สศส.ผ.๓ กปข.ขว.ทอ.  

 ๒๐.  พ.อ.อ.หญิง นงคราญรัตน์  ภิรมย์หวาด หมายเลขประจําตัว  ๘๔๕๑๑๘๑๒๑๖ 
จนท.ขว.ผ.๑ กขศ.ขว.ทอ. 

 ๒๑.  พ.อ.อ.มัทนะ  บุญยะเนติ  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๘๓๓๐๐๓๒๐ 
สมน.กนผ.ขว.ทอ.  

 ๒๒.  พ.อ.อ.กิตติพงษ์  ม่วงเอม  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๐๓๓๐๐๑๓๗ 
จนท.ประสานต่างประเทศ ผปต.กตท.ขว.ทอ. 

 ๒๓.  พ.อ.ต.ยศพงษ์  นุชพ่วง  หมายเลขประจําตัว  ๑๓๕๓๘๐๐๖๐๖ 
จนท.ปคท.ชปภ.๒ ผ.๖ กรภ.ขว.ทอ. 

 ๒๔.  พ.อ.ต.สมเกียรติ  รอดโพธิ์ทอง  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๑๙๐๐๒๔๓ 
จนท.รภ.ผ.๑ กรภ.ขว.ทอ. 
 
        ๒๕.  จ.อ.วิฑูรย์... 
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 ๒๕.  จ.อ.วิฑูรย์  นะรมรัมย์  หมายเลขประจําตัว  ๑๔๕๒๘๐๑๖๘๖ 
จนท.ปษ.ชปษ.๑ ผ.๕ กรภ.ขว.ทอ.  

 ๒๖.  จ.อ.สิทธิศักด์ิ  ชูลาภ  หมายเลขประจําตัว  ๒๔๕๖๑๐๐๑๐๑   
จนท.ทน.ผ.๔ กรภ.ขว.ทอ. 

 ๒๗.  จ.อ.กิตติ  ทิมหิราช  หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๔๐๐๐๐๔๒ 
จนท.รภ.ผ.๓ กรภ.ขว.ทอ. 

 ๒๘.  จ.อ.วรรณชาต  แจ่มศรี  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๔๓๐๐๐๐๘๐   
จนท.ภษ.ผ.๔ กขธ.ขว.ทอ. 

 ๒๙.  จ.ท.อนิรุทธ์  ไทยดํารงค์  หมายเลขประจําตัว  ๑๔๒๓๓๐๙๕๐๑ 
จนท.ปคท.ชปภ.๑ ผ.๖ กรภ.ขว.ทอ. 

 ๓๐.  จ.ท.ชวลิต  ประยูรสวัสด์ิเดช  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๕๖๐๐๐๘๕ 
จนท.ตป.ผ.๓ กรภ.ขว.ทอ. 

 ๓๑.  จ.ท.วีระชาติ  กองกาสี  หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๗๑๐๒๔๒๖ 
จนท.ตลม.ผ.๓ กรภ.ขว.ทอ. 

 ๓๒.  จ.ต.ศุภมิตร  จันทรเสนา  หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๕๘๐๐๑๔๙ 
จนท.รภ.ผ.๔ กรภ.ขว.ทอ. 

รร.การบิน 
 ๓๓.  พ.อ.อ.คัมภีร์  เพชรคอน  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๑๑๙๐๐๑๓๖ 
ประจํา รร.การบิน และทําหน้าท่ีในตําแหน่ง รอง ผบ.มว.ทสห.ร้อย.ทสห.พัน.อย.รร.การบิน 

 ๓๔.  พ.อ.อ.สรพล  เหล่าศรีรัตนา  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๑๑๙๐๐๐๖๑ 
รอง ผบ.มว.รก.๑ ร้อย.รก.พัน.อย.รร.การบิน 

 ๓๕.  พ.อ.อ.อํานวย  จันทร์ตะคุ  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๐๓๓๐๑๓๖๖ 
จนท.สารวัตร มว.ทสห.ร้อย.ทสห.รร.การบิน 

 ๓๖.  พ.อ.อ.สุชาติ  แม้นรักษา  หมายเลขประจําตัว  ๑๓๔๑๙๐๑๓๒๖ 
จ่าอากาศบริการ มว.บร.ร้อย.สนน.พัน.อย.รร.การบิน 

 ๓๗.  จ.อ.พีระ  คงดี  หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๑๙๐๑๗๔๖ 
รอง ผบ.หมู่ปฏิบัติการ ๑ มว.ทย.๑ ร้อย.ทย.พัน.อย.รร.การบิน 

 ๓๘.  จ.อ.ศักด์ิชัย  ปานมา  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๕๙๐๐๐๓๗ 
ผบ.หมู่ สจย.๒ มว.ทย.๒ ร้อย.ทย.พัน.อย.รร.การบิน 

 ๓๙.  จ.อ.ปราลพ  รุ่งศรีนาค  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๐๒๐๐๐๖๗ 
ผบ.หมู่ ๑ มว.รก.๑ ร้อย.รก.พัน.อย.รร.การบิน 
                       บน.๑... 
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บน.๑ 
 ๔๐.  พ.อ.อ.พินิจ  อันทราภี  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๓๖๗๐๐๑๓๖ 
ประจํา บน.๑ 

 ๔๑.  พ.อ.อ.สุรศักด์ิ  บัวจะโป๊ะ  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๗๒๑๐๐๒๕๔ 
เสมียน ร้อย.ทสห.บน.๑ 

 ๔๒.  พ.อ.อ.ธนศักด์ิ  มูลสมบัติ  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๒๑๐๐๒๗๔ 
จนท.สารวัตร มว.ทสห.ร้อย.ทสห.บน.๑ 

 ๔๓.  พ.อ.อ.สุเนตร  ญาติพิมล  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๒๑๐๐๐๐๒๑ 
ผบ.หมู่ยิง ๑ มว.จรวด ตอ.๑ พัน.อย.บน.๑ 

 ๔๔.  พ.อ.อ.มนตรี  เป้ากลาง  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๗๒๑๐๐๓๒๓ 
ผบ.หมู่ ปพ.๒ มว.ทย.๒ ร้อย.ทย.พัน.อย.บน.๑ 

 ๔๕.  พ.อ.อ.ชิตวรณ์  รายพิมาย  หมายเลขประจําตัว  ๑๓๔๒๑๐๐๖๓๓ 
จนท.รักษาการณ์ มว.รก.ร้อย.ทสห.บน.๑ 

 ๔๖.  พ.อ.อ.ประกอบ  ทรงประโคน  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๑๐๐๐๑๖๕ 
จนท.สารวัตร มว.ทสห.ร้อย.ทสห.บน.๑ 

 ๔๗.  จ.อ.สําเนียง  ตาคํา  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๔๑๐๐๐๗๙ 
ผบ.หมู่ ๓ มว.รก.๑ ร้อย.รก.พัน.อย.บน.๑ 

บน.๒ 

 ๔๘.  พ.อ.อ.เสวก  ทองดี  หมายเลขประจําตัว  ๓๑๙๕๐๐๐๓๘๙ 
ประจํา บน.๒ 

 ๔๙.  พ.อ.อ.จํารัส  มีจริง  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๖๕๐๐๐๓๔๐ 
จนท.สารวัตร มว.ทสห.ร้อย.ทสห.บน.๒ 

 ๕๐.  พ.อ.อ.นิพนธ์  สุริวงษ์  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๗๖๑๐๐๒๔๘ 
จนท.ข่าว ผขว.บก.บน.๒ 

 ๕๑.  พ.อ.อ.ขจิตร์  สุขประเสริฐ  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๑๕๐๐๐๓๑๙ 
ผบ.หมู่ปฏิบัติการ ๒ มว.ทย.๑ ร้อย.ทย.พัน.อย.บน.๒ 

 ๕๒.  จ.อ.รณชัย  บุญแต้ม  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๖๒๐๐๐๓๗ 
ผู้คุมเรือนจํา ร้อย.ทสห.บน.๒ 
 
 
 
      ๕๓.  จ.อ.มาฆะศิลป์... 
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 ๕๓.  จ.อ.มาฆะศิลป์  ศรภา  หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๕๐๐๐๗๔๙ 
ผบ.หน่วยยิง ๒ หมู่ คบ.๘๑ มม. มว.อาวุธ ร้อย.ทย.พัน.อย.บน.๒ 

 ๕๔.  จ.อ.วันชนะ  ร่มเจริญ  หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๐๗๐๐๗๑๐ 
ผบ.หมู่ สจย.๑ มว.ทย.๓ ร้อย.ทย.พัน.อย.บน.๒ 

 ๕๕.  จ.ท.วรวุฒ ิ พันธุ์บุตร  หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๕๐๐๐๔๑๗ 
ผบ.หน่วยยิง ๓ หมู่ปืนกล ๓ มว.อาวุธ ร้อย.ทย.พัน.อย.บน.๒ 

บน.๔ 
 ๕๖.  พ.อ.อ.ชัยพล  โสภณดิลก  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๓๒๓๐๐๓๐๐ 
ประจํา บน.๔ และทําหน้าท่ีในตําแหน่ง นขว.ผขว.บก.บน.๔ 

 ๕๗.  พ.อ.อ.ธนภัทร  ระลอกแก้ว  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๙๖๔๐๐๒๘๕ 
จนท.สารวัตร มว.ทสห.ร้อย.ทสห.บน.๔ 

 ๕๘.  พ.อ.อ.สมศักด์ิ  สิงห์ดี  หมายเลขประจําตัว  ๑๓๖๒๓๐๑๒๓๖ 
ประจํา บน.๔  

  ๕๙.  พ.อ.อ.ศุภรัตน์  บุญเปรม  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๑๖๘๐๐๒๐๕ 
ผบ.หมู่ปฏิบัติการ ๓ มว.ทย.๒ ร้อย.ทย.พัน.อย.บน.๔ 

 ๖๐.  จ.อ.วรวุธ  ผาพิมพ์  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๒๘๐๐๐๔๑ 
ผช.จ่ากองร้อย ร้อย.รก.พัน.อย.บน.๔ 

 ๖๑.  จ.อ.เกริกเกียรต์ิ  พิมพ์ประภาพันธุ์  หมายเลขประจําตัว  ๔๑๗๖๒๐๐๓๕๓ 
จนท.รายงานข่าว มว.ยุทธการและแจ้งเตือน บก.พัน.อย.บน.๔ 

 ๖๒.  จ.อ.พันธิพิชญ์  สิงหา  หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๐๙๐๐๒๑๗ 
รอง ผบ.หมู่ปฏิบัติการ ๑ มว.ทย.๓ ร้อย.ทย.พัน.อย.บน.๔ 

  ๖๓.  จ.อ.กิตติคุณ  ยมจินดา  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๑๓๐๐๒๔๐ 
ผบ.หมู่ ๖ มว.บร.ร้อย.สนน.พัน.อย.บน.๔ 

 ๖๔.  จ.อ.สมบัติ  บัวระบัติ  หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๕๕๐๒๔๙๐ 
จนท.กําหนดเป้าหมาย มว.ยุทธการและแจ้งเตือน บก.พัน.อย.บน.๔ 

บน.๕ 
 ๖๕.  พ.อ.อ.วิระชัย  เอ่ียมอินทร์  หมายเลขประจําตัว  ๑๓๔๓๐๐๑๐๕๘ 
จนท.รักษาการณ์ มว.รก.ร้อย.ทสห.บน.๕ 

 ๖๖.  พ.อ.อ.มานะ  ศรีฉํ่า  หมายเลขประจําตัว  ๑๓๕๓๓๑๕๒๒๘ 
ประจํา บน.๕ 
 
         ๖๗.  พ.อ.อ.อดิศักด์ิ... 
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 ๖๗.  พ.อ.อ.อดิศักด์ิ  คําหวาน  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๑๒๔๐๐๑๗๙ 
ประจํา บน.๕ 

 ๖๘.  พ.อ.อ.ชัชวาลย์  กุญชรเพชร  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๓๓๐๐๐๐๐๖ 
ผบ.หมู่ คบ.๘๑ มม. มว.อาวุธ ร้อย.ทย.พัน.อย.บน.๕ 

 ๖๙.  พ.อ.อ.เกริก  กิจชนม์  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๙๔๙๐๐๒๐๙ 
ประจํา บน.๕ 

 ๗๐.  พ.อ.อ.เลอศักด์ิ  แก้วแดง  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๕๓๐๐๐๐๙๕ 
จ่ากองร้อย ร้อย.รก.พัน.อย.บน.๕ 

 ๗๑.  พ.อ.อ.ดิเรก  ทับซ้อน  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๑๓๐๐๐๐๗๒ 
ผบ.หมู่ปืนกล ๒ มว.อาวุธ ร้อย.ทย.พัน.อย.บน.๕ 

บน.๖ 
 ๗๒.  พ.อ.อ.ธิปัตย์  เทียมสุวรรณ  หมายเลขประจําตัว  ๑๓๗๓๓๐๙๕๗๑ 
ช่างเครื่องบิน หมู่ตรวจซ่อม ๒ มว.ตรวจซ่อม ฝกช.ฝูง.๖๐๔ บน.๖ 

 ๗๓.  พ.อ.อ.ทนุพันธ์  นาวาพิทักษ์  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๐๕๕๐๐๑๑๖ 
เสมียน บน.๖  

 ๗๔.  พ.อ.อ.วลัยพงษ์  สิงหเดช  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๓๐๔๐๐๐๖๗ 
จนท.กําหนดงาน กทน.บน.๖ 

 ๗๕.  จ.ท.เอกสิทธิ์  อุดมเดชอนันต์  หมายเลขประจําตัว  ๑๔๒๓๓๑๒๔๐๙ 
ช่างอาคาร ฝอค.ผชย.บน.๖ 

 ๗๖.  จ.ท.ณัฐพัชร์  พลาศรี  หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๐๓๐๐๕๐๔ 
จนท.การข่าว ผขว.บก.บน.๖ 

บน.๗ 
 ๗๗.  พ.อ.อ.ปฏิยุทธ  จ่าวสิูตร  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๕๑๔๐๐๐๐๒ 
รอง ผบ.มว.ปพ.ร้อย.ทย.พัน.อย.บน.๗ 

 ๗๘.  พ.อ.อ.เดชชัย  ม่ันพานิช  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๔๒๑๐๐๓๕๙ 
ผบ.หมู่ปืนกล ๓ มว.อาวุธ ร้อย.ทย.พัน.อย.บน.๗ 

 ๗๙.  พ.อ.อ.เกียรติศักด์ิ  จิตต์ธรรม  หมายเลขประจําตัว  ๑๓๑๒๒๐๑๖๔๖ 
ผบ.หมู่ยิง ๒ มว.ปตอ.ร้อย.ตอ.พัน.อย.บน.๗ 

 ๘๐.  จ.อ.สังวาลย์  นิลศร ี  หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๑๑๐๑๓๑๘ 
ผบ.หมู่ สจย.๒ มว.ทย.๒ ร้อย.ปพ.พัน.อย.บน.๗ 

 ๘๑.  จ.อ.อดิเรก  สว่างวงค์  หมายเลขประจําตัว  ๑๓๗๐๑๐๐๑๖๖ 
จนท.รักษาการณ์ มว.รก.ร้อย.ทสห.บน.๗ 
          ๘๒.  จ.อ.ขจร... 
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 ๘๒.  จ.อ.ขจร  รัตนพงษ์  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๓๐๐๐๐๑๗ 
รอง ผบ.หมู่ปฏิบัติการ ๒ มว.ทย.๑ ร้อย.ทย.พัน.อย.บน.๗ 

 ๘๓.  จ.อ.นิภาศ  อินชู  หมายเลขประจําตัว  ๑๔๐๒๒๐๑๑๗๙ 
จนท.การข่าว ผขว.บก.บน.๗   

บน.๒๑ 
 ๘๔.  พ.อ.อ.กฤช  สุวรรณโรจน์  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๓๖๓๐๐๐๗๗ 
จนท.การข่าว ผขว.บก.บน.๒๑  

 ๘๕.  พ.อ.อ.สายันต์  จันทร์พันธ์  หมายเลขประจําตัว  ๑๓๓๗๑๐๑๘๑๗ 
จนท.รักษาการณ์ มว.รก.ร้อย.ทสห.บน.๒๑ 

 ๘๖.  พ.อ.อ.วสันต์  วิสัยพรหม  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๐๑๐๐๐๐๙๒ 
รอง ผบ.มว.ปตอ.ร้อย.ตอ.พัน.อย.บน.๒๑ 

 ๘๗.  พ.อ.อ.นเรวัฒน์  เสนาสนิท  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๑๔๖๐๐๐๕๖ 
รอง ผบ.มว.ดย.ร้อย.สนน.พัน.อย.บน.๒๑ 

 ๘๘.  พ.อ.อ.ผู้ชนะ  ถวิลรักษ์  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๘๔๖๐๐๑๘๗ 
ผบ.หมู่ปฏิบัติการ ๒ มว.อาวุธ ร้อย.ทย.บน.๒๑ 

 ๘๙.  จ.อ.ประยูรศักด์ิ  อ่ิมใจ  หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๗๑๐๓๓๗๖ 
จนท.การข่าว ฝขว.ฝูง.๒๑๑ บน.๒๑ 

 ๙๐.  จ.ท.ภาสกร  จันทรชิต  หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๒๐๓๐๑๖๘ 
จนท.การข่าว ผขว.บก.บน.๒๑ 

บน.๒๓ 
  ๙๑.  พ.อ.อ.ดิเรกฤทธิ์  พลโคตร  หมายเลขประจําตัว  ๑๓๕๖๘๐๑๙๖๑ 
จนท.การข่าว ผขว.บก.บน.๒๓ 

 ๙๒.  พ.อ.อ.ศรายุทธ  โสกขุนทด  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๖๒๑๐๐๒๕๕ 
ผบ.หมู่ปฏิบัติการ ๒ มว.ทย.๑ ร้อย.ทย.พัน.อย.บน.๒๓ 

 ๙๓.  พ.อ.อ.บุญเลิศ  ฉํ่าศิริ  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๔๓๓๐๑๑๘๓ 
ประจํา บน.๒๓ 

 ๙๔.  พ.อ.อ.เกียรติศักด์ิ  ชัยลี  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๓๖๘๐๐๐๘๘ 
ประจํา บน.๒๓ 

 ๙๕.  พ.อ.อ.รัฐวิทย์  ตุ่ยสิมา  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๒๔๓๐๐๐๑๙ 
จนท.รักษาการณ์ มว.รก.ร้อย.ทสห.บน.๒๓ 
 
                            ๙๖.  พ.อ.อ.ธวัฒน์... 
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 ๙๖.  พ.อ.อ.ธวัฒน์  เฉลยพงษ์  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๕๓๔๐๐๒๐๐ 
ผบ.หมู่ คบ.๘๑ มม.๒ มว.อาวธุ ร้อย.ทย.พัน.อย.บน.๒๓ 

 ๙๗.  พ.อ.อ.บํารุง  ชูแก้ว  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๖๗๐๐๐๐๓๗ 
ประจํา บน.๒๓ 

 ๙๘.  จ.อ.นพดล  ศิริ  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๐๖๘๐๐๔๐๓ 
จนท.รักษาการณ์ มว.รก.ร้อย.ทสห.บน.๒๓ 

 ๙๙.  จ.อ.ชัชวาลย ์ โพธิ์แก้ว  หมายเลขประจําตัว  ๑๔๑๖๘๐๑๒๙๖ 
จนท.การข่าว ผขว.บก.บน.๒๓ 

บน.๔๑ 
 ๑๐๐.  พ.อ.อ.สุกฤษ  เหล่าเขตกิจ  หมายเลขประจําตัว  ๑๓๒๑๓๐๐๕๕๒ 
ช่างเครื่องกล มว.รง.ฝสก.ผชอ.กทน.บน.๔๑ 

 ๑๐๑.  พ.อ.อ.กฤช  เฮงตระกูล  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๑๓๓๐๑๐๕๐ 
จ่ากองพันอาวุโส บก.พัน.อย.บน.๔๑ 

 ๑๐๒.  พ.อ.อ.ดํารงค์  สุนทรนิทัศน์  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๒๑๖๐๐๐๐๕ 
จนท.รายงานข่าว มว.ยุทธการและแจ้งเตือน บก.พัน.อย.บน.๔๑ 

 ๑๐๓.  พ.อ.อ.วิทยา  เศวตมาลย์  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๑๒๖๐๐๐๐๓ 
ประจํา บน.๔๑ และ รรก.จนท.สารวัตร มว.ทสห.ร้อย.ทสห.บน.๔๑  

 ๑๐๔.  พ.อ.อ.ฉกรรจ์  จรรยาศิริ  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๒๓๓๐๐๗๗๔ 
จนท.ข่าวอาวุโส ผขว.บก.บน.๔๑ 

 ๑๐๕.  พ.อ.อ.นพดล  ถนอมสินธุ ์  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๘๑๓๐๐๑๑๑ 
จนท.พัสดุ มว.คด.ผชอ.กทน.บน.๔๑ 

บน.๔๖ 
 ๑๐๖.  พ.อ.อ.จรัญ  บุญคง  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๗๒๓๐๐๖๕๗ 
จนท.การข่าว ผขว.บก.บน.๔๖  

 ๑๐๗.  พ.อ.อ.บงกช  แขวงเมืองณรงค์  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๗๐๘๐๐๐๐๙ 
จนท.รักษาการณ์ มว.รก.ร้อย.ทสห.บน.๔๖ 

 ๑๐๘.  พ.อ.อ.ชาญชัย  บุญประสิทธิ์  หมายเลขประจําตัว  ๓๑๖๒๓๐๑๐๒๒ 
จนท.กภส.ผกร.บก.บน.๔๖ 

 ๑๐๙.  พ.อ.อ.ชูชาติ  ขาวทรงธรรม  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๘๓๘๐๐๑๒๔ 
จนท.รักษาความปลอดภัย ผขว.บก.บน.๔๖ 

 ๑๑๐.  พ.อ.อ.มณฑล  ศรีประเสริฐ  หมายเลขประจําตัว  ๑๓๕๖๙๐๐๕๒๓ 
จนท.การข่าว บก.พัน.อย.บน.๔๖ 
        ๑๑๑.  จ.ท.ชัยวัช... 
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 ๑๑๑.  จ.ท.ชัยวชั  พ่ึงศิริ  หมายเลขประจําตัว  ๑๔๔๖๙๐๑๖๕๕ 
จนท.การข่าว ผขว.บก.บน.๔๖ 

บน.๕๖ 
 ๑๑๒.  พ.อ.อ.ประเทือง  วิเทศกิจ  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๕๖๓๐๐๐๘๙ 
ผบ.หมู่ คบ.๘๑ มม.๒ มว.อาวธุ ร้อย.ทย.พัน.อย.บน.๕๖  

 ๑๑๓.  พ.อ.อ.ชัย  สายไพศรี  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๖๒๑๐๐๒๙๖ 
จ่ากองพันอาวุโส บก.พัน.อย.บน.๕๖ 

 ๑๑๔.  พ.อ.อ.ณรงค์ฤทธิ์  บินสอาด  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๐๕๗๐๐๐๔๔ 
ประจํา บน.๕๖  

 ๑๑๕.  พ.อ.อ.สุพันธ์  ชว่งช ู  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๙๖๕๐๐๓๙๑ 
จนท.ทะเบียนบัตรบุคคลและยานพาหนะ มว.ครภ.ร้อย.ทสห.บน.๕๖  

 ๑๑๖.  จ.ต.รุจิภาส  ไชยภักดี  หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๑๔๐๐๐๘๑ 
จนท.การข่าว ผขว.บก.บน.๕๖ 

สน.ผบ.ดม. 
 ๑๑๗.  พ.อ.อ.ธรรมรัตน์  สุขหร่อง  หมายเลขประจําตัว  ๑๓๑๒๓๐๑๗๗๔ 
จนท.อารักขาบุคคลสําคัญ มว.อารักขาบุคคลสําคัญ ๑ ร้อย.ทสห.ทอ.๑ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๑๑๘.  พ.อ.อ.เจริญลาภ  อุดมอํานวย  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๓๓๙๐๐๑๔๙ 
จนท.อารักขาบุคคลสําคัญ มว.อารักขาบุคคลสําคัญ ๒ ร้อย.ทสห.ทอ.๑ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๑๑๙.  พ.อ.อ.สมโภชน ์ ศุภกรรม  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๖๓๔๕๐๙๐๕ 
จนท.อารักขาบุคคลสําคัญ มว.อารักขาบุคคลสําคัญ ๑ ร้อย.ทสห.ทอ.๑ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๑๒๐.  พ.อ.อ.ชํานาญ  ดีพูล  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๓๓๗๐๐๐๘๑  
จนท.อารักขาบุคคลสําคัญ มว.อารักขาบุคคลสําคัญ ๒ ร้อย.ทสห.ทอ.๑ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.  

 ๑๒๑.  พ.อ.อ.สุวิทย์  พุฒซ้อน  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๒๙๐๐๐๘๙ 
จนท.รักษาการณ์ มว.รก.๑ ร้อย.รก.พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๑๒๒.  พ.อ.อ.อาทิตย์  สถิตทรัพย์  หมายเลขประจําตัว  ๓๑๘๓๓๐๑๐๖๓ 
ประจํา สน.ผบ.ดม.  

 ๑๒๓.  พ.อ.อ.มนตรี  ชุ่มเพ็งพันธุ์   หมายเลขประจําตัว  ๓๑๙๖๔๐๐๑๑๑ 
ประจํา สน.ผบ.ดม.  

 ๑๒๔.  พ.อ.อ.สมปอง  จ่ามา  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๗๓๐๐๐๓๓๓ 
จนท.จราจร มว.จร.๓ ร้อย.จร.พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.  
 
                               ๑๒๕.  พ.อ.อ.เสวก... 
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 ๑๒๕.  พ.อ.อ.เสวก  กะด่ีแดง  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๐๖๒๐๐๑๐๒ 
จนท.แผนกการจราจรอาวุโส มว.แผนการจราจร ร้อย.จร.พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๑๒๖.  พ.อ.อ.ศักดา  จันทรบุตร  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๒๓๗๐๐๑๗๔ 
ประจํา สน.ผบ.ดม.  

 ๑๒๗.  พ.อ.อ.จําลอง  ขุมพยงค์  หมายเลขประจําตัว  ๑๓๒๖๔๐๑๗๗๐ 
จนท.สายตรวจ มว.สายตรวจ ๑ ร้อย.ทสห.ทอ.๑ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๑๒๘.  พ.อ.อ.เด่นชาย  รัตนสมัย  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๔๖๐๐๒๑๔ 
จนท.อารักขาบุคคลสําคัญ มว.อารักขาบุคคลสําคัญ ๓ ร้อย.ทสห.ทอ.๑ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.  

 ๑๒๙.  พ.อ.อ.เทพอนันต์  อินทสะอาด  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๓๖๖๐๐๐๑๔ 
จนท.สายตรวจ มว.สายตรวจ ๒ ร้อย.ทสห.ทอ.๒ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.  

 ๑๓๐.  พ.อ.อ.สมหมาย  บุญโพธิ์  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๐๗๐๐๐๒๐๖ 
จนท.จราจรอาวุโส มว.จร.๓ ร้อย.จร.๓ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๑๓๑.  พ.อ.อ.วีระวัตร  ราชคํา  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๗๕๕๐๐๑๑๙ 
จนท.สายตรวจ มว.สายตรวจ ๓ ร้อย.ทสห.ทอ.๓ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.  

 ๑๓๒.  พ.อ.อ.วาริน  เสนประดิษฐ์  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๘๕๖๐๐๑๓๙ 
จนท.อารักขาบุคคลสําคัญ มว.อารักขาบุคคลสําคัญ ๒ ร้อย.ทสห.ทอ.๓ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.  

 ๑๓๓.  พ.อ.อ.ชีวินวัฒน์  ทองเสริม  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๑๗๑๐๐๑๙๓ 
จนท.จราจร มว.จราจร ๓ ร้อย.จร.พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.   

 ๑๓๔.  พ.อ.อ.สมาน  ปัญญาวงค์  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๔๒๖๐๐๐๐๔   
ประจํา สน.ผบ.ดม.  

 ๑๓๕.  พ.อ.อ.เดชา  สังข์สําราญ  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๖๒๙๐๐๑๓๖ 
จนท.สายตรวจ มว.สายตรวจ ๓ ร้อย.ทสห.ทอ.๑ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.  

 ๑๓๖.  พ.อ.อ.รุ่งโรจน์  กลิ่นกลั่น  หมายเลขประจําตัว  ๑๓๔๓๓๑๒๔๗๗ 
จนท.สายตรวจ มว.สายตรวจ ๒ ร้อย.ทสห.ทอ.๒ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.   

 ๑๓๗.  พ.อ.อ.สมเกียรติ  สุพรรณคง   หมายเลขประจําตัว  ๑๓๘๖๔๐๑๕๑๑ 
จนท.อารักขาบุคคลสําคัญ มว.อารักขาบุคคลสําคัญ ๓ ร้อย.ทสห.ทอ.๑ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๑๓๘.  พ.อ.อ.ธีระพงษ์  เทียมเมฆา  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๐๒๐๐๐๐๓ 
จนท.อารักขาบุคคลสําคัญ มว.อารักขาบุคคลสําคัญ ๒ ร้อย.ทสห.ทอ.๓ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.  

 ๑๓๙.  พ.อ.อ.อุทัย  บุญตา  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๐๗๑๐๐๑๑๓ 
จนท.อารักขาบุคคลสําคัญ มว.อารักขาบุคคลสําคัญ ๑ ร้อย.ทสห.ทอ.๒ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 
 
                             ๑๔๐.  พ.อ.อ.วรวิทย์... 
 



-  ๑๑  - 
 

 ๑๔๐.  พ.อ.อ.วรวิทย์  เผือกทอง  หมายเลขประจําตัว  ๑๓๙๒๙๐๐๒๗๕ 
จนท.อารักขาบุคคลสําคัญ มว.อารักขาบุคคลสําคัญ ๑ ร้อย.ทสห.ทอ.๓ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๑๔๑.  พ.อ.อ.ประสิทธิ์ชัย  ปัจจา  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๒๓๑๐๐๒๙๕ 
ประจํา สน.ผบ.ดม. 

 ๑๔๒.  พ.อ.อ.วีระ  อ่อนทรัพย์  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๐๒๙๐๐๑๔๓ 
จนท.อารักขาบุคคลสําคัญ มว.อารักขาบุคคลสําคัญ ๓ ร้อย.ทสห.ทอ.๓ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๑๔๓.  พ.อ.อ.พิเชษฐ์  คล่องรักสัตย์  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๓๑๙๐๐๑๙๒ 
จ่ากองร้อย ร้อย.จร.พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๑๔๔.  พ.อ.อ.ภัทราวุธ  โชคสถาพร  หมายเลขประจําตัว  ๑๓๓๓๔๐๒๑๑๑ 
จนท.จราจรกลาง มว.จราจรกลาง ร้อย.จร.พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๑๔๕.  พ.อ.อ.หญิง ทับทิม  ชมจิตร  หมายเลขประจําตัว  ๘๓๒๑๑๓๑๒๐๘ 
จนท.ยุทธการและการข่าว พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๑๔๖.  จ.อ.เชาวลิตร  อยู่สะบาย  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๕๘๐๐๑๓๖ 
จนท.จราจรกลาง มว.จราจรกลาง ร้อย.จร.พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๑๔๗.  จ.อ.ศราวุธ  ไทยประกอบ  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๓๓๐๐๔๐๒ 
จ่ากองร้อย มว.จราจรกลาง ร้อย.จร.พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๑๔๘.  จ.อ.อิทธิพล  เบ้าสุข  หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๐๘๐๐๖๙๔ 
จนท.สายตรวจ มว.สายตรวจ ๒ ร้อย.ทสห.ทอ.๑ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๑๔๙.  จ.อ.ณรงค์  อินทรสัตยพงษ์  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๔๑๐๐๐๓๙ 
จนท.ยุทธการและการข่าว พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๑๕๐.  จ.อ.สุรเยนต์  สอรอโสะ๊  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๔๕๖๐๐๐๘๑ 
จนท.ช่างจราจร มว.ช่างจราจร ร้อย.จร.พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.  

 ๑๕๑.  จ.อ.หญิง สุพิชญา  เพชรนิล  หมายเลขประจําตัว  ๘๔๘๒๐๘๐๗๒๖ 
จนท.อารักขาบุคคลสําคัญ มว.อารักขาบุคคลสําคัญ ๑ ร้อย.ทสห.ทอ.๑ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.  

 ๑๕๒.  จ.อ.หญิง ศิรินาฎ  จอมทรักษ์  หมายเลขประจําตัว  ๘๔๘๒๑๕๑๑๒๕ 
จนท.อารักขาบุคคลสําคัญ มว.อารักขาบุคคลสําคัญ ๒ ร้อย.ทสห.ทอ.๑ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.  

 ๑๕๓.  จ.อ.หญิง รุจิรา  บุไธสง  หมายเลขประจําตัว  ๘๔๘๒๐๓๐๑๒๗ 
จนท.อารักขาบุคคลสําคัญ มว.อารักขาบุคคลสําคัญ ๒ ร้อย.ทสห.ทอ.๑ พันสห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.  

 ๑๕๔.  จ.อ.พรพรหม  กล่ําฮุ้ย  หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๒๔๐๑๕๔๓ 
จนท.อารักขาบุคคลสําคัญ มว.อารักขาบุคคลสําคัญ ๑ ร้อย.ทสห.ทอ.๑ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.  
 
        ๑๕๕.  จ.อ.วีระ... 
 



-  ๑๒  - 
 

 ๑๕๕.  จ.อ.วีระ  ศรีสังข์  หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๖๖๐๑๒๕๒ 
จนท.อารักขาบุคคลสําคัญ มว.อารักขาบุคคลสําคัญ ๓ ร้อย.ทสห.ทอ.๒ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.  

 ๑๕๖.  จ.อ.พัฒนพงษ์  ทะนาวัน  หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๐๓๐๑๕๘๑ 
จนท.อารักขาบุคคลสําคัญ มว.อารักขาบุคคลสําคัญ ๒ ร้อย.ทสห.ทอ.๒ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.  

 ๑๕๗.  จ.อ.เทิดไท  นาใจดี  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๐๓๐๐๐๑๑ 
จนท.สายตรวจ มว.สายตรวจ ๓ ร้อย.ทสห.ทอ.๑ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๑๕๘.  จ.อ.วาฒินันท์  จันท์กะพ้อ  หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๒๔๐๓๑๑๔ 
จนท.จราจรกลาง มว.จราจรกลาง ร้อย.จร.พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๑๕๙.  จ.อ.ศรชัย  สุทธิประภา  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๕๕๐๐๐๕๐ 
จนท.อารักขาบุคคลสําคัญ มว.อารักขาบุคคลสําคัญ ๒ ร้อย.ทสห.ทอ.๒ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๑๖๐.  จ.อ.ประพฤธิ์  ชุ่มเพ็งพันธ์  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๗๐๐๐๐๐๗ 
จนท.สายตรวจ มว.สายตรวจ ๓ ร้อย.ทสห.ทอ.๓ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๑๖๑.  จ.อ.ไชยวัฒน์  สีหะวงศ์  หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๑๓๐๒๗๒๑ 
จนท.อารักขาบุคคลสําคัญ มว.อารักขาบุคคลสําคัญ ๓ ร้อย.ทสห.ทอ.๓ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๑๖๒.  จ.อ.อาทิตย์  คําภักดี  หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๔๖๐๑๒๒๘ 
จนท.อารักขาบุคคลสําคัญ มว.อารักขาบุคคลสําคัญ ๑ ร้อย.ทสห.ทอ.๒ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๑๖๓.  จ.อ.ทศพร  กรีเย็น  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๓๓๐๑๐๑๒ 
จนท.อารักขาบุคคลสําคัญ มว.อารักขาบุคคลสําคัญ ๑ ร้อย.ทสห.ทอ.๓ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๑๖๔.  จ.อ.โรจน  อ๊ึงนิติธรรม  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๓๓๐๐๕๗๙ 
จนท.สายตรวจ มว.สายตรวจ ๓ ร้อย.ทสห.ทอ.๑ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๑๖๕.  จ.อ.มนตรี  สะราแสน  หมายเลขประจําตัว  ๘๔๘๓๒๕๐๗๓๑   
จนท.สายตรวจ มว.สายตรวจ ๓ ร้อย.ทสห.ทอ.๑ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๑๖๖.   จ.อ.เอกพงศ์  วงศ์สามศรี  หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๒๙๐๑๔๓๒   
จนท.อารักขาบุคคลสําคัญ มว.อารักขาบุคคลสําคัญ ๑ ร้อย.ทสห.ทอ.๒ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๑๖๗.   จ.อ.ชัยวัฒน ์ กลิ่นสมหวัง  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๓๙๐๐๐๒๕   
จนท.สายตรวจ มว.สายตรวจ ๓ ร้อย.ทสห.ทอ.๓ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๑๖๘.   จ.อ.สันติญาณ  ทองนาค  หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๒๙๐๑๐๙๗   
จนท.อารักขาบุคคลสําคัญ มว.อารักขาบุคคลสําคัญ ๑ ร้อย.ทสห.ทอ.๓ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๑๖๙.  จ.อ.ประสิทธิ์  เทพมงคล  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๖๐๐๐๐๓๗ 
จนท.จราจรกลาง มว.จราจรกลาง ร้อย.จร.พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 
 
          ๑๗๐.  จ.อ.สุรศักด์ิ... 

 



-  ๑๓  - 
 

 ๑๗๐.  จ.อ.สุรศักด์ิ  ใจซ่ือ  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๑๙๐๐๐๐๑ 
จนท.จราจร มว.จร.๑ ร้อย.จร.พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.  

 ๑๗๑.  จ.อ.กร  ศรีกลิ่นสุวรรณ  หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๒๔๐๐๒๑๒ 
จนท.สายตรวจ มว.สายตรวจ ๒ ร้อย.ทสห.ทอ.๒ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๑๗๒.  พ.อ.ต.ชัยยนต์  อุสกุล       หมายเลขประจําตัว  ๓๔๔๗๑๐๐๐๐๗ 
จนท.จราจรกลาง มว.จราจรกลาง ร้อย.จร.พัน.สห.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๑๗๓.  จ.อ.ทวีทรัพย์  ศรีเหลา  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๐๕๐๐๐๖๙ 
จนท.อารักขาบุคคลสําคัญ มว.อารักขาบุคคลสําคัญ ๑ ร้อย.ทสห.ทอ.๒ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๑๗๔.  จ.ท.ภานุมาศ  เมืองแก้ว  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๑๔๐๐๐๘๖ 
จนท.สายตรวจ มว.สายตรวจ ๒ ร้อย.ทสห.ทอ.๑ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๑๗๕.  จ.ท.ถิรวุฒิ  ข้องหลิม  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๐๙๐๐๐๔๗ 
จนท.อารักขาบุคคลสําคัญ มว.อารักขาบุคคลสําคัญ ๑ ร้อย.ทสห.ทอ.๑ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๑๗๖.  จ.ท.สมพงษ์  ตู้เพชร  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๐๒๐๐๐๗๒ 
จนท.อารักขาบุคคลสําคัญ มว.อารักขาบุคคลสําคัญ ๓ ร้อย.ทสห.ทอ.๒ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๑๗๗.  จ.ท.อากร  จันทร์จินดา  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๒๒๐๐๐๐๔ 
จนท.สายตรวจ มว.สายตรวจ ๒ ร้อย.ทสห.ทอ.๒ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๑๗๘.  จ.ท.ธวชัชัย  พะละสุข  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๖๘๐๐๐๑๕ 
จนท.อารักขาบุคคลสําคัญ มว.อารักขาบุคคลสําคัญ ๒ ร้อย.ทสห.ทอ.๒ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๑๗๙.  จ.ท.อัมพร  อาสาคติ  หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๘๐๐๐๘๘ 
จนท.สายตรวจ มว.สายตรวจ ๒ ร้อย.ทสห.ทอ.๑ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๑๘๐.  จ.ท.ไตรรงค์  สีเทียนสุข  หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๔๐๐๑๒๕ 
จนท.อารักขาบุคคลสําคัญ มว.อารักขาบุคคลสําคัญ ๒ ร้อย.ทสห.ทอ.๒ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๑๘๑.  จ.ท.สุทัด  คําดี  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๖๘๐๐๐๘๓ 
จนท.จราจรกลาง มว.จราจรกลาง ร้อย.จร.พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๑๘๒.  จ.ท.ภูวเดช  มากสวัสด์ิ  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๒๙๐๐๐๐๓ 
จนท.สายตรวจ มว.สายตรวจ ๑ ร้อย.ทสห.ทอ.๓ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๑๘๓.  จ.ท.ปราโมทย์  สุนทรพฤกษ์  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๒๙๐๐๑๓๙ 
จนท.สายตรวจ มว.สายตรวจ ๒ ร้อย.ทสห.ทอ.๑ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๑๘๔.  จ.ท.ภัทรพงศ์  ทองมา  หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๑๑๐๐๐๓๗ 
จนท.สายตรวจ มว.สายตรวจ ๓ ร้อย.ทสห.ทอ.๑ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 
 
         ๑๘๕.  จ.อ.ศุภชัย... 

 



-  ๑๔  - 

 

 ๑๘๕.  จ.อ.ศุภชัย  ศรีสวัสด์ิ  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๓๓๐๐๒๙๔ 
จนท.สายตรวจ มว.สายตรวจ ๑ ร้อย.ทสห.ทอ.๒ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๑๘๖.  จ.อ.อุเทน  รักเอียด  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๒๒๐๐๑๑๔ 
จนท.อารักขาบุคคลสําคัญ มว.อารักขาบุคคลสําคัญ ๒ ร้อย.ทสห.๓ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๑๘๗.  จ.ท.วุฒิ  วงศ์พุฒิ  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๗๑๐๐๐๑๔ 
จนท.จราจร มว.จร.๓ ร้อย.จร.พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๑๘๘.  จ.ท.อภิชาต  ศรีคัฒนพรม  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๑๒๐๐๐๘๒ 
จนท.สายตรวจ มว.สายตรวจ ๑ ร้อย.ทสห.ทอ.๒ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

            ๑๘๙.   จ.ท.ศุภโชค  ใจเคร่ง                          หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๒๓๐๐๐๙๗   
จนท.สายตรวจ มว.สายตรวจ ๒ ร้อย.ทสห.ทอ.๓ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๑๙๐.  จ.ท.หญิง สุภลักษณ์  สิงห์คะมาลา  หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๒๐๓๐๒๓๖ 
จนท.อารักขาบุคคลสําคัญ มว.อารักขาบุคคลสําคัญ ๒ ร้อย.ทสห.ทอ.๒ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๑๙๑.  จ.ท.พรทวี  คําบุญเรือง  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๑๒๐๐๓๒๘ 
จนท.สายตรวจ มว.สายตรวจ ๒ ร้อย.ทสห.ทอ.๒ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๑๙๒.  จ.ท.ฐาปกรณ์  ปุราชธมัมัง  หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๒๘๐๐๘๓๔ 
จนท.สายตรวจ มว.สายตรวจ ๒ ร้อย.ทสห.ทอ.๓ พัน.สห.ทอ. กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๑๙๓.  จ.ท.มานพ  กลั่นมา  หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๒๑๐๐๕๒๒ 
จนท.อารักขาบุคคลสําคัญ มว.อารักขาบุคคลสําคัญ ๑ ร้อย.ทสห.ทอ.๑ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 ๑๙๔.  จ.ท.วุฒิศักด์ิ  สุมรรคา  หมายเลขประจําตัว  ๑๔๔๓๓๐๑๑๙๒ 
จนท.สายตรวจ มว.สายตรวจ ๓ ร้อย.ทสห.ทอ.๑ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

อย. 
 ๑๙๕.  พ.อ.อ.จเร  แจ้งเอ่ียม  หมายเลขประจําตัว  ๑๒๕๖๙๐๐๓๑๔ 
ผบ.สุนัขทหาร ชป.๒ ร้อย.๓ พัน.๓ กรม ปพ.อย. 

 ๑๙๖.  พ.อ.อ.โฆษิต  จันทรี  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๐๒๓๐๐๙๐๑ 
ผบ.สุนัขทหาร ชป.๑ ร้อย.๓ พัน.๓ กรม ปพ.อย. 

 ๑๙๗.  พ.อ.อ.ประยุทธ  ตรีภาค    หมายเลขประจําตัว  ๓๑๘๔๙๐๐๐๐๗ 
ผบ.สุนัขทหาร ชป.๑ ร้อย.๓ พัน.๓ กรม ปพ.อย. 

 ๑๙๘.  พ.อ.อ.บุญเกิด  กิจสงวน  หมายเลขประจําตัว  ๓๑๙๓๓๐๐๒๔๓ 
ผบ.สุนัขทหาร ชป.๒ ร้อย.๓ พัน.๓ กรม ปพ.อย. 

 ๑๙๙.  พ.อ.อ.รุ่งฤทธิ์  วัฒนพานิชย์  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๔๓๓๐๐๖๐๓ 
พลขับรถเกราะ ชป.๔ ร้อย.๓ พัน.๒ กรม ปพ.อย. 
                          ๒๐๐.  พ.อ.อ.นิพนธ์... 



-  ๑๕  - 
 

 ๒๐๐.  พ.อ.อ.นิพนธ์  แย้มเกษ  หมายเลขประจําตัว  ๑๓๗๖๔๐๑๖๖๒ 
ผบ.หมู่ สยย.มว.๑ ร้อย.๓ พัน.๒ กรม ทย.รอ.อย. 

 ๒๐๑.  พ.อ.อ.บรรดิษฐ์  บัวสมบูรณ์  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๔๖๐๐๐๐๐๗ 
ประจํา อย. และทําหน้าท่ีในตําแหน่ง ผบ.มว.๑ ร้อย.๑ กฝอ.ศทย.อย. 

 ๒๐๒.  พ.อ.อ.ยุทธพล  สังข์พิชัย  หมายเลขประจําตัว  ๑๓๐๓๓๐๒๖๗๓ 
ผบ.หมู่ ๒ มว.รปภ.บก.กรม ตอ.รอ.อย. 

 ๒๐๓.  พ.อ.อ.พิชิต  มณีกุล  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๗๓๓๐๐๘๘๘ 
จนท.ประจํา น.ปฏิบัติการ บก.อย. 

 ๒๐๔.  พ.อ.อ.นพพร  อยู่สําราญ  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๑๓๓๐๐๐๒๘ 
จนท.การข่าว กขว.บก.อย. 

 ๒๐๕.  พ.อ.อ.อรัญพงษ์  เพ็ชรสว่าง  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๑๓๓๐๐๓๕๓ 
เสมียน บก.กรม ตอ.รอ.อย. 

 ๒๐๖.  พ.อ.อ.สมควร  บาดขุนทด  หมายเลขประจําตัว  ๑๓๓๒๑๐๑๒๘๔ 
ผบ.หมู่ สจย.มว.๑ ร้อย.๑ พัน.๒ กรม ทย.รอ.อย. 

 ๒๐๗.  พ.อ.อ.สุนทร  หาวกระโทก  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๘๒๑๐๐๐๗๑ 
จนท.ยุทธการ บก.กรม ทย.รอ.อย. 

 ๒๐๘.  พ.อ.อ.นวรัตน์  สวุรรณาศรัย  หมายเลขประจําตัว  ๑๓๒๓๓๑๔๙๖๐ 
ผบ.หมู่ ๒ มว.๒ ร้อย.๔ พัน.๑ กรม ตอ.รอ.อย. 

 ๒๐๙.  พ.อ.อ.อดิศักด์ิ  ลือคํางาม  หมายเลขประจําตัว  ๑๓๑๓๑๐๐๑๐๕ 
จนท.ยุทธการ มว.ยก.พัน.๒ กรม ตอ.รอ.อย. 

 ๒๑๐.  พ.อ.อ.ธนัญชัย  มีชํานาญ  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๐๑๐๐๐๑๐๑ 
ผบ.หมู่ ๓ มว.๑ ร้อย.๑ พัน.๑ กรม ตอ.รอ.อย. 

 ๒๑๑.  พ.อ.อ.นิรันดร์  คําวัตร  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๑๒๑๐๐๑๑๑ 
จนท.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บก.ศทย.อย. 

 ๒๑๒.  พ.อ.อ.สราวุฒิ  รุ่งทัพพ่วง  หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๓๓๐๗๐๖๐ 
จนท.พลศึกษา กฝอ.ศทย.อย. 

 ๒๑๓.  พ.อ.อ.สําราญ  มาลาศรี  หมายเลขประจําตัว  ๓๑๙๐๔๐๐๓๙๐ 
จนท.การข่าว กขว.บก.อย. 

 ๒๑๔.  พ.อ.อ.ชัยวัฒน์  ชัยหา  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๙๔๓๐๐๐๕๘ 
จนท.ยุทธการ กยก.บก.อย. 
 
                           ๒๑๕.  พ.อ.อ.คันถะพร... 
 



-  ๑๖  - 
 

 ๒๑๕.  พ.อ.อ.คันถะพร  อินทร์บํารุง  หมายเลขประจําตัว  ๑๓๒๑๘๐๐๕๙๑ 
จนท.การข่าว กขว.บก.อย. 

 ๒๑๖.  พ.อ.อ.ทนงศักด์ิ  ไชยมงคล  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๒๓๓๐๐๐๖๔ 
จนท.ตรวจสอบมาตรฐาน ฝตม.ผตฐ.กวก.ศทย.อย. 

 ๒๑๗.  พ.อ.อ.อดิศักด์ิ  ทองสิงห์  หมายเลขประจําตัว  ๑๓๕๓๓๑๕๔๙๐ 
พลขับรถเกราะ ชป.๓ ร้อย.๒ พัน.๒ กรม ปพ.อย. 

 ๒๑๘.  พ.อ.อ.ประสิทธิ์  พนิกรณ์  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๐๐๔๐๐๑๕๕ 
ผบ.รถเกราะ ชป.๒ ร้อย.๓ พัน.๒ กรม ปพ.อย. 

 ๒๑๙.  พ.อ.อ.เกษมทัศ  จันทร์เชย   หมายเลขประจําตัว  ๑๓๒๒๙๐๑๑๑๗ 
พลขับรถเกราะ ชป.๔ ร้อย.๒ พัน.๒ กรม ปพ.อย. 

 ๒๒๐.  พ.อ.อ.อนันต์  ถนอมศรี  หมายเลขประจําตัว  ๑๓๔๖๗๐๑๑๑๔ 
ผบ.รถเกราะ ชป.๔ ร้อย.๓ พัน.๒ กรม ปพ.อย. 

 ๒๒๑.  พ.อ.อ.กิตติพงษ์  ตันฑ์อําไพ  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๔๓๓๐๑๐๓๐ 
ผบ.รถเกราะ ชป.๔ ร้อย.๒ พัน.๒ กรม ปพ.อย. 

 ๒๒๒.  พ.อ.อ.ภานุวัฒน์  ล้องามล้วน  หมายเลขประจําตัว  ๑๓๘๓๓๐๐๔๕๐ 
พลขับรถเกราะ ชป.๓ ร้อย.๓ พัน.๒ กรม ปพ.อย. 

 ๒๒๓.  พ.อ.อ.พนม  เข็มลาย  หมายเลขประจําตัว  ๑๓๔๐๗๐๐๖๒๗ 
พลขับรถเกราะ ชป.๑ ร้อย.๓ พัน.๒ กรม ปพ.อย. 

 ๒๒๔.  พ.อ.อ.สุบิน  ตะสิทธิ ์  หมายเลขประจําตัว  ๓๑๘๓๓๐๑๑๑๘ 
รอง ผบ.มว.๑ ร้อย.๓ พัน.๒ กรม ทย.รอ.อย. 

 ๒๒๕.  จ.อ.พงศกร  อุตสาห์  หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๑๐๐๒๒๒๕ 
จนท.โทรศัพท์ มว.ส.ฝนน.ผนน.กสพ.ศทย.อย. 

 ๒๒๖.  พ.อ.ต.ประพัดสรณ์  ทุมลา  หมายเลขประจําตัว  ๑๔๕๔๖๐๑๔๘๗ 
จนท.การฝึก พัน.๒ กรม ทย.รอ.อย. 

 ๒๒๗.  จ.อ.วสันต์  สินปราณี  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๓๙๐๐๐๓๙ 
รอง ผบ.หมู่ ๓ มว.๑ ร้อย.๑ พัน.๓ กรม ทย.รอ.อย. 

 ๒๒๘.  จ.อ.พิพัฒน์  รังษี  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๑๓๐๐๐๓๒ 
จนท.ยุทธการ พัน.๑ กรม ทย.รอ.อย. 

 ๒๒๙.  จ.อ.รัตนภูมิ  บุญพืช                          หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๕๐๐๐๑๖๗   
ครูผู้ช่วยวิชาทหาร อย.ผอย.กฝอ.ศทย.อย. 
 
                                ๒๓๐.  จ.อ.พิเชษฐ์... 
 



-  ๑๗  - 
 

 ๒๓๐.  จ.อ.พิเชษฐ์  ชาญรบ                           หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๗๔๐๐๕๑๖   
ช่างวิทยุ มว.ส.ฝนน.ผนน.กสพ.ศทย.อย. 

 ๒๓๑.  จ.อ.สุจริต  พ่วงสําเภา  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๓๔๐๐๐๕๔ 
จนท.การข่าว กขว.บก.อย. 

 ๒๓๒.  จ.ท.ณรงค์เดช  แก้วคํา  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๕๔๐๐๐๓๑ 
พลยิง ชป.๑ ร้อย.๒ พัน.๒ กรม ปพ.อย. 

 ๒๓๓.  จ.ท.อุเทน  ศรีคร้าม  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๓๔๐๐๐๓๘ 
พลยิง ชป.๓ ร้อย.๓ พัน.๒ กรม ปพ.อย. 

อย. (กองร้อยถวายความปลอดภัย) 
 ๒๓๔.  พ.อ.อ.สุธี  เมฆหมอก  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๖๓๓๐๓๒๔ 
ผบ.หมู่ ๔ มว.๑ ร้อย.๑ พัน.๒ กรม ตอ.รอ.อย. 

 ๒๓๕.  พ.อ.อ.เมธาวัฒน์  ขุนเพ็ชร  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๔๔๐๐๐๐๕๘ 
ผบ.หมู่ ๒ มว.๒ ร้อย.๒ พัน.๑ กรม ตอ.รอ.อย. 

 ๒๓๖.  พ.อ.อ.สายชล  โพธิ์พรม  หมายเลขประจําตัว  ๑๓๒๒๙๐๐๔๐๘ 
ผบ.หมู่ ๑ มว.๒ ร้อย.๒ พัน.๑ กรม ตอ.รอ.อย. 

 ๒๓๗.  พ.อ.ต.สมคิด  เรืองผึ้ง  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๔๒๙๐๐๑๓๕ 
ผบ.หมู่ปฏิบัติการ มว.๒ ร้อย.๓ พัน.๒ กรม ทย.รอ.อย. 

 ๒๓๘.  จ.ท.ฉัตรชัย  เท่ียงสูงเนิน  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๓๓๐๐๒๓๕ 
รอง ผบ.หมู่ ๑ มว.๔ ร้อย.๒ พัน.๓ กรม ทย.รอ.อย. 

 ๒๓๙.  จ.ท.ชาตรี  ประภูตา  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๒๑๐๐๑๔๒ 
รอง ผบ.หมู่ ๑ มว.๓ ร้อย.๒ พัน.๓ กรม ทย.รอ.อย. 

ช่วยปฏิบัติราชการ รอ. 

 ๒๔๐.  พ.อ.อ.ธนพล  วงษ์ลา  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๑๖๘๐๐๐๒๙ 
ประจํา อย. 

 ๒๔๑.  พ.อ.อ.พงษ์เดช  จริงเพชร  หมายเลขประจําตัว  ๑๓๒๐๓๐๐๖๒๖ 
จนท.สัตวรักษ์ ชป.๒ ร้อย.๓ พัน.๓ กรม ปพ.อย. 

 ๒๔๒.  พ.อ.อ.จรัญ  ฤทธิวงษ์  หมายเลขประจําตัว  ๓๓๒๓๔๐๐๐๘๗ 
จนท.สัตวรักษ์ ชป.๓ ร้อย.๓ พัน.๓ กรม ปพ.อย. 

 ๒๔๓.  พ.อ.อ.วัฒนา  โมอ่อน  หมายเลขประจําตัว  ๑๒๔๓๓๐๐๕๗๐ 
จนท.สัตวรักษ์ ชป.๑ ร้อย.๓ พัน.๓ กรม ปพ.อย. 
 
             ๒๔๔.  พ.อ.อ.สุทธิ... 
 



-  ๑๘  - 
 

 ๒๔๔.  พ.อ.อ.สุทธิ  จรัสทอง  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๓๓๓๐๑๕๐๙ 
จนท.การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์อาวุโส ผกส.กปกส.กสท.สอ.ทอ. 

 ๒๔๕.  จ.อ.ศักด์ิชาย  พิมพานนท์  หมายเลขประจําตัว  ๑๔๔๖๘๐๐๒๐๘ 
พลขับรถ หมู่รถกิจการพิเศษ ๑ มว.รศ.๒ ฝรศ.๒ ผรศ.กพน.ขส.ทอ. 

ช่วยปฏิบัติราชการหน่วยแยก รปภ.บส.ประจํา รอ. 
 ๒๔๖.  พ.อ.อ.ขวัญชัย  เทียนประเทืองชัย หมายเลขประจําตัว  ๓๒๐๐๙๐๐๑๖๖ 
ประจํา สอ.ทอ. 

 ๒๔๗.  พ.อ.อ.มงคล  สุขลาภกิจ  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๔๓๔๐๐๒๔๔ 
ประจํา สอ.ทอ. 

 ๒๔๘.  จ.อ.ธีระวัฒน์  แย้มนุ่น  หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๓๓๐๐๔๒๐ 
จนท.การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ผกส.กปกส.กสท.สอ.ทอ. 

ท้ังนี้    ต้ังแต่ ๑ ต.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., สน.ผบ.ดม., สอ.ทอ. และ ขส.ทอ. 
- นขต.กพ.ทอ. 

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

�.�.�� 

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


