
 
 

                                                                   ( สําเนา ) 

                                                         คําสั่งกระทรวงกลาโหม                                            ( หนวยรับ )                       

                                                              ที่  ๕๕๒/๒๕๕๓ 

                                               เร่ือง   เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร   
 
 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ.๒๔๗๙ และคาํสัง่ กห. 

(เฉพาะ) ที่ ๑๘๑/๔๗ ลง ๒๐ ม.ิย.๔๗  เร่ือง มอบอํานาจให ปล.กห., สรอ., ผบ.ทหารสงูสุด, ผบ.ทบ.,  

ผบ.ทร. และ ผบ.ทอ.ทําการแทนและสั่งการในนามของ รมว.กห. ผนวก ก  ขอ ๑.๑  ฉะนัน้ จึงใหเลื่อนยศ

นายทหารสัญญาบัตรในสังกัด ทอ. ผูมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบ กห.วาดวยการแตงตั้งยศและ

การเลื่อนยศของขาราชการทหาร พ.ศ.๒๕๔๑  และฉบบัแกไขเพิ่มเติม  ดังตอไปนี้  

 

                                                        เปน  วาที่เรืออากาศเอก 

                ๑. ร.ท.วสันต   เชวงเศรษฐกุล หมายเลขประจําตัว ๓๔๒๖๙๐๐๐๐๖ 

 หมายเลข ๑.  ต้ังแต ๑ พ.ค.๕๓   

                ๒. ร.ท.กนกพล   สุทธิพงษ หมายเลขประจําตัว ๓๔๓๖๗๐๐๐๒๓ 

                ๓. ร.ท.กมลภพ   สถาพรมงคลเลิศ หมายเลขประจําตัว ๓๔๓๐๕๐๐๑๕๘ 

                ๔. ร.ท.กวนิ   ขันตีกุล หมายเลขประจําตัว ๓๔๒๓๓๐๐๓๐๑ 

                ๕. ร.ท.กษณ ุ  แสงมุกดา หมายเลขประจําตัว ๓๔๓๕๖๐๐๑๔๑ 

                ๖. ร.ท.กานต   คงสุวรรณ หมายเลขประจําตัว ๓๔๓๓๖๐๐๐๐๔ 

                ๗. ร.ท.กีรติ   จํานงจิต หมายเลขประจําตัว ๓๔๓๐๘๐๐๐๐๑ 

                ๘. ร.ท.กีรติ   ล้ิมพงษา หมายเลขประจําตัว ๓๔๓๒๑๐๐๒๒๕ 

                ๙. ร.ท.เกรียงไกร   แกวใส หมายเลขประจําตัว ๑๔๐๗๑๐๑๐๕๐ 

๑๐. ร.ท.เกษม   สาหรายทอง หมายเลขประจําตัว ๓๔๓๕๐๐๐๐๕๗ 

๑๑. ร.ท.เกียรติศักดิ์   ดํารงเจริญ หมายเลขประจําตัว ๓๔๔๕๑๐๐๐๐๑ 

๑๒. ร.ท.โกสินทร   มาศมูล หมายเลขประจําตัว ๓๔๓๕๕๐๐๐๖๓ 

๑๓. ร.ท.เขมชาต ิ  ทองมา หมายเลขประจําตัว ๓๔๓๔๐๐๐๐๔๔ 

๑๔. ร.ท.คมสนัต   เหลืองแดง หมายเลขประจําตัว ๓๔๓๓๗๐๐๐๒๕ 

๑๕. ร.ท.จตุจกัร   ไชยงค หมายเลขประจําตัว ๓๔๓๐๕๐๐๑๕๙ 
 

/  ๑๖.  ... 
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๑๖. ร.ท.จกัรพงศ   ใยระยา หมายเลขประจําตัว ๓๔๓๖๗๐๐๐๒๒ 

๑๗. ร.ท.จิรนันท   เพงบุญ หมายเลขประจําตัว ๓๔๓๕๖๐๐๑๔๒ 

๑๘. ร.ท.จิรวุฒ ิ  คลองตรวจโรค หมายเลขประจําตัว ๓๔๓๓๓๐๐๒๕๔ 

๑๙. ร.ท.เจษฎา   ทองนอก หมายเลขประจําตัว ๑๔๐๓๓๐๖๕๔๕ 

๒๐. ร.ท.ฉัตรชัย   พลอยประสทิธิ์ หมายเลขประจําตัว ๑๓๘๓๓๐๔๐๑๓ 

๒๑. ร.ท.เฉลมิชาต ิ  ฝนถงึภูม ิ หมายเลขประจําตัว ๓๔๓๑๓๐๐๑๑๘ 

๒๒. ร.ท.ชย   เอี่ยมบํารุง หมายเลขประจําตัว ๓๔๔๓๓๐๐๒๑๕ 

๒๓. ร.ท.ชชัช   จันทรโชติ หมายเลขประจําตัว ๓๔๒๕๖๐๐๑๒๔ 

๒๔. ร.ท.ชยัมงคล   จันทรสารโสภณ หมายเลขประจําตัว ๑๓๒๔๐๐๑๖๖๕ 

๒๕. ร.ท.ชาญชัย   สุขสงวน หมายเลขประจําตัว ๓๔๓๑๙๐๐๑๐๗ 

๒๖. ร.ท.ชานนท   เกษศิลป หมายเลขประจําตัว ๓๔๓๒๙๐๐๑๕๔ 

๒๗. ร.ท.ชิดพล   อุไรพงษ หมายเลขประจําตัว ๓๔๔๑๓๐๐๑๑๗ 

๒๘. ร.ท.ชวูงศ   เมงเส็ง หมายเลขประจําตัว ๓๔๑๐๗๐๐๐๐๓ 

๒๙. ร.ท.ฐาปนัต   บัวภิบาล หมายเลขประจําตัว ๓๔๓๐๙๐๐๐๒๓ 

๓๐. ร.ท.ณภัทร   อุไรเลิศ หมายเลขประจําตัว ๓๔๓๓๓๐๐๒๕๕ 

๓๑. ร.ท.ณรงคเดช   เหมือนประสาท หมายเลขประจําตัว ๓๔๓๓๔๐๐๐๗๕ 

๓๒. ร.ท.ณัฏฐ   สุริยกาญจน หมายเลขประจําตัว ๓๔๓๑๔๐๐๐๐๑ 

๓๓. ร.ท.ณัฐพล   ขันคํากาศ หมายเลขประจําตัว ๓๔๓๕๒๐๐๐๓๒ 

๓๔. ร.ท.ณัฐพัชร   ภรณพิชญกุล หมายเลขประจําตัว ๓๔๓๓๖๐๐๐๐๕ 

๓๕. ร.ท.ณัฐภูม ิ  รอดทองคํา หมายเลขประจําตัว ๓๔๓๑๓๐๐๑๑๗ 

๓๖. ร.ท.ตรีฑา   แสงจันทร หมายเลขประจําตัว ๓๔๒๐๑๐๐๐๐๒ 

๓๗. ร.ท.เตชะเสน   แจมจํารัส หมายเลขประจําตัว ๓๔๓๒๑๐๐๒๒๖ 

๓๘. ร.ท.ถนอมพงศ   มูลสังข หมายเลขประจําตัว ๓๔๓๒๒๐๐๐๐๑ 

๓๙. ร.ท.เทวินทร   มานะยิง่ หมายเลขประจําตัว ๓๔๒๒๑๐๐๑๒๙ 

๔๐. ร.ท.ธนญชยั   เพ็ชรนอย หมายเลขประจําตัว ๑๔๒๓๓๑๔๙๐๘ 

๔๑. ร.ท.ธนพล   จันทรหอม หมายเลขประจําตัว ๓๔๔๓๓๐๐๒๑๘ 

๔๒. ร.ท.ธนพล   เทพยสวุรรณ หมายเลขประจําตัว ๑๔๑๑๙๐๑๔๙๒ 

๔๓. ร.ท.ธนรัชต   อัคราช หมายเลขประจําตัว ๓๔๒๖๘๐๐๑๕๗ 

๔๔. ร.ท.ธีรวัฒน   วรรณภาส หมายเลขประจําตัว ๓๔๔๔๖๐๐๐๔๕ 
 

/  ๔๕.  ... 
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๔๕. ร.ท.นนัทธวัช   พิมลเกต ุ หมายเลขประจําตัว ๓๔๔๑๓๐๐๑๑๖ 

๔๖. ร.ท.นทิพล   ศรีสุข หมายเลขประจําตัว ๓๔๔๑๘๐๐๐๐๑ 

๔๗. ร.ท.บัณฑิต   บุรุษานนท หมายเลขประจําตัว ๓๔๔๓๓๐๐๒๑๙ 

๔๘. ร.ท.บุรานนท   นนคลงั หมายเลขประจําตัว ๓๔๓๖๙๐๐๐๘๖ 

๔๙. ร.ท.ปรพงศ   เรืองสุวรรณ หมายเลขประจําตัว ๓๔๓๒๙๐๐๑๖๑ 

๕๐. ร.ท.ประทวน   กันภัย หมายเลขประจําตัว ๓๔๒๖๙๐๐๐๐๗ 

๕๑. ร.ท.ปริญญา   กูบฉิม หมายเลขประจําตัว ๓๔๓๒๔๐๐๐๐๖ 

๕๒. ร.ท.ปริทัศน   วัฒนประพนัธ หมายเลขประจําตัว ๓๔๓๒๑๐๐๒๒๔ 

๕๓. ร.ท.พงศธร   สุวรรณประทปี หมายเลขประจําตัว ๓๔๒๒๙๐๐๐๗๕ 

๕๔. ร.ท.พิเชษฐ   พูลสวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว ๓๔๒๒๒๐๐๐๐๗ 

๕๕. ร.ท.พิศิษฐ   ดาสะอาด หมายเลขประจําตัว ๓๔๒๗๑๐๐๑๔๗ 

๕๖. ร.ท.พิสิฏฐ   คุณโอภาส หมายเลขประจําตัว ๓๔๒๒๔๐๐๐๖๓ 

๕๗. ร.ท.เพิ่มพล   ประสพศิลป หมายเลขประจําตัว ๓๔๔๓๓๐๐๒๒๑ 

๕๘. ร.ท.ภานุมาศ   พรหมมาศ หมายเลขประจําตัว ๓๔๓๒๔๐๐๐๐๗ 

๕๙. ร.ท.เมธ ี  ศิริโสภณา หมายเลขประจําตัว ๑๔๐๓๓๑๑๘๒๔ 

๖๐. ร.ท.ยศพนธ   การะภักด ี หมายเลขประจําตัว ๓๔๓๐๔๐๐๑๑๙ 

๖๑. ร.ท.ยอดทนง   แสงจรรยา หมายเลขประจําตัว ๓๔๓๑๙๐๐๑๐๘ 

๖๒. ร.ท.รักพงศ   เถื่อนนาด ี หมายเลขประจําตัว ๓๔๓๐๕๐๐๑๖๓ 

๖๓. ร.ท.รัตนสทุธ ิ  สุทธิแยม หมายเลขประจําตัว ๓๔๓๒๔๐๐๐๐๘ 

๖๔. ร.ท.วรากรณ   พูลจนัทร หมายเลขประจําตัว ๓๔๒๒๓๐๐๑๕๗ 

๖๕. ร.ท.วัชรศักดิ ์  รัตนา หมายเลขประจําตัว ๓๔๓๗๑๐๐๑๖๗ 

๖๖. ร.ท.วิทวัช   ภูมิพงศบริรักษ หมายเลขประจําตัว ๓๔๒๑๐๐๐๒๒๓ 

๖๗. ร.ท.วิทวัส   ปวัฒพนัธ หมายเลขประจําตัว ๑๔๒๒๔๐๑๔๘๔ 

๖๘. ร.ท.วิศรุต   วิศุภกาญจน หมายเลขประจําตัว ๓๔๔๓๕๐๐๐๐๑ 

๖๙. ร.ท.วุฒิชยั   ยักทะวงษ หมายเลขประจําตัว ๓๔๒๑๘๐๐๐๐๕ 

๗๐. ร.ท.สมรภูมิ   ขันธชัย หมายเลขประจําตัว ๓๔๔๓๓๐๐๒๒๔ 

๗๑. ร.ท.สหรัฐ   รวยรื่น หมายเลขประจําตัว ๓๔๓๓๓๐๐๒๕๘ 

๗๒. ร.ท.สาธิต   พรมพันธใจ หมายเลขประจําตัว ๓๔๔๒๑๐๐๐๔๒ 

๗๓. ร.ท.สุชนิ   ทับฉํ่า หมายเลขประจําตัว ๓๒๓๒๔๐๐๐๘๘ 
 

/  ๗๔.  ... 
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๗๔. ร.ท.สุพจน   เตียงเกต ุ หมายเลขประจําตัว ๓๔๒๔๙๐๐๐๐๙ 

๗๕. ร.ท.สุเมธ   สุยรา หมายเลขประจําตัว ๓๔๓๔๙๐๐๐๓๕ 

๗๖. ร.ท.สุรชยั   ขําสุวรรณ หมายเลขประจําตัว ๓๔๓๖๗๐๐๐๑๙ 

๗๗. ร.ท.อเนก   เปยมคลา หมายเลขประจําตัว ๓๔๓๑๙๐๐๑๐๙ 

๗๘. ร.ท.อภิเชษฐ   ทาดี หมายเลขประจําตัว ๓๔๓๖๖๐๐๐๖๙ 

๗๙. ร.ท.อัมรินทร   ดายรินรัมย หมายเลขประจําตัว ๓๔๓๒๘๐๐๐๗๒ 

๘๐. ร.ท.อาณัติ   ไชยชมภ ู หมายเลขประจําตัว ๓๔๒๓๓๐๐๓๐๓ 

๘๑. ร.ท.อาณัติ   สิงหเมืองพล หมายเลขประจําตัว ๓๔๓๐๕๐๐๑๖๔ 

๘๒. ร.ท.อาทิตย   พราหมอน หมายเลขประจําตัว ๑๔๒๑๓๐๒๓๕๘ 

๘๓. ร.ท.อํามฤต   สันตกุล หมายเลขประจําตัว ๓๔๒๓๓๐๐๓๐๔ 

๘๔. ร.ท.เอกพล   ศรีดอนทราย หมายเลขประจําตัว ๓๔๓๒๓๐๐๑๓๙ 

๘๕. ร.ท.ไอยรัฐ   วิพุธานุพงษ หมายเลขประจําตัว ๓๔๓๓๓๐๐๒๕๙ 
 

เปน  วาที่เรืออากาศเอกหญิง 

๘๖. ร.ท.หญิง ชนนัทา   หงสธนากร หมายเลขประจําตัว ๘๕๐๑๐๓๐๒๙๓ 

๘๗. ร.ท.หญิง ปยะวรรณ   ปริยวาทีกุล หมายเลขประจําตัว ๘๕๐๑๐๓๐๒๙๔ 

 หมายเลข  ๒. ถึง ๘๗.  ต้ังแต ๑ ส.ค.๕๓  
 

เปน  วาที่เรืออากาศโท 

๘๘. ร.ต.สมนกึ   จันทรแจมใส หมายเลขประจําตัว ๑๓๒๓๓๐๑๗๑๐ 

๘๙. ร.ต.สุรชัย   งอกงาม หมายเลขประจําตัว ๓๓๔๓๓๐๐๕๐๙ 

 หมายเลข ๘๘.  และ ๘๙. ต้ังแต ๑ ก.ค.๕๓   

๙๐. ร.ต.กาญจน   อึกทองจอม หมายเลขประจําตัว ๓๔๖๓๓๐๐๐๑๒ 

๙๑. ร.ต.การนัต   ธนะชยัขันธ หมายเลขประจําตัว ๓๔๗๑๓๐๐๐๐๘ 

๙๒. ร.ต.กิตติ   ศรีสังวาลย หมายเลขประจําตัว ๓๑๘๓๑๐๐๐๑๐ 

๙๓. ร.ต.กิตติคุณ   จันทรขาว หมายเลขประจําตัว ๓๔๖๕๑๐๐๐๐๑ 

๙๔. ร.ต.กิตติบดี   ชูเกตุ หมายเลขประจําตัว ๓๔๖๖๕๐๐๐๐๑ 

๙๕. ร.ต.กีรติ   เปรมจิตต หมายเลขประจําตัว ๓๔๖๓๓๐๐๐๑๙ 

๙๖. ร.ต.เขมพงศ   จิตบุญ หมายเลขประจําตัว ๓๔๖๐๒๐๐๐๐๒ 
 

/  ๙๗.  ... 
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  ๙๗. ร.ต.คมกริช   บินไธสง หมายเลขประจําตัว ๓๔๕๔๓๐๐๐๔๘ 

๙๘. ร.ต.ฉัตรชัย   พันธเรือง หมายเลขประจําตัว ๓๔๗๓๔๐๐๑๑๖ 

๙๙. ร.ต.ชัช   ชัยชมภู หมายเลขประจําตัว ๓๔๗๕๗๐๐๐๐๑ 

  ๑๐๐. ร.ต.ชาญวทิย   ตรีพรม หมายเลขประจําตัว ๓๔๖๖๙๐๐๐๐๒ 

๑๐๑. ร.ต.ชาโณ   ทัสสโร หมายเลขประจําตัว ๓๔๖๒๕๐๐๐๕๕ 

๑๐๒. ร.ต.ญาณพจน   คําตั๋น หมายเลขประจําตัว ๑๔๕๕๒๐๐๐๕๔ 

๑๐๓. ร.ต.ฐานิตร   สุวรรณมาล ี หมายเลขประจําตัว ๓๔๖๑๓๐๐๐๕๐ 

๑๐๔. ร.ต.ฐาปนะ   พลราษฎร หมายเลขประจําตัว ๓๔๕๒๑๐๐๑๒๔ 

๑๐๕. ร.ต.ณัฏฐ   บุพพัณหสมัย หมายเลขประจําตัว ๓๔๕๕๑๐๐๐๐๑ 

๑๐๖. ร.ต.ณัฏฐ   วงศสิริผองแผว หมายเลขประจําตัว ๓๔๖๓๑๐๐๐๐๑ 

๑๐๗. ร.ต.ณัฐพงษ   แจงวงศ หมายเลขประจําตัว ๓๔๕๕๐๐๐๑๓๗ 

๑๐๘. ร.ต.ณัฐพล   โชติกวัฒนะ หมายเลขประจําตัว ๓๔๕๓๔๐๐๑๒๕ 

๑๐๙. ร.ต.ณัฐพล   รุงเรือง หมายเลขประจําตัว ๓๔๗๕๐๐๐๑๖๒ 

๑๑๐. ร.ต.ณัฐภูมิ   ภูมิประเทศ หมายเลขประจําตัว ๓๔๕๖๖๐๐๐๖๗ 

๑๑๑. ร.ต.ดล   ชื้นประไพ หมายเลขประจําตัว ๓๔๗๓๓๐๐๖๐๔ 

๑๑๒. ร.ต.ทวีศักดิ ์  ดวงด ี หมายเลขประจําตัว ๓๔๗๒๗๐๐๐๕๕ 

๑๑๓. ร.ต.ทัศนพล   สุดสงวน หมายเลขประจําตัว ๓๔๖๐๘๐๐๐๐๔ 

๑๑๔. ร.ต.ธันว   พฤกษากจิ หมายเลขประจําตัว ๓๔๕๐๖๐๐๐๐๒ 

๑๑๕. ร.ต.ธาน ี  นิสยันต หมายเลขประจําตัว ๓๔๕๐๕๐๐๐๔๑ 

๑๑๖. ร.ต.ธีรเชษฐ   สมทัด หมายเลขประจําตัว ๓๔๕๓๓๐๐๕๓๐ 

๑๑๗. ร.ต.ธีระยทุธ   บํารุงเชื้อ หมายเลขประจําตัว ๓๔๕๑๐๐๐๐๕๐ 

๑๑๘. ร.ต.นพนนท   นิวาศานนท หมายเลขประจําตัว ๓๔๖๓๔๐๐๐๐๑ 

๑๑๙. ร.ต.นราพัฒน   ชอสอึก หมายเลขประจําตัว ๓๔๖๒๔๐๐๐๘๐ 

๑๒๐. ร.ต.นราฤทธิ ์  เรืองประชา หมายเลขประจําตัว ๑๔๔๑๓๐๒๙๘๘ 

๑๒๑. ร.ต.นเรศ   สิริวราวุธ หมายเลขประจําตัว ๑๔๕๒๙๐๑๐๗๓ 

๑๒๒. ร.ต.นนัทภูม ิ  สุขโข หมายเลขประจําตัว ๓๔๗๖๔๐๐๑๐๓ 

๑๒๓. ร.ต.นิตินันทน   โฉมงาม หมายเลขประจําตัว ๓๔๖๖๔๐๐๐๙๗ 

๑๒๔. ร.ต.นทิัสน   เจริญกิจ หมายเลขประจําตัว ๓๔๖๑๕๐๐๐๐๑ 

๑๒๕. ร.ต.นิภวฒัน   หิรัญวัฒนะ หมายเลขประจําตัว ๓๔๕๒๙๐๐๐๕๓ 

๑๒๖. ร.ต.บุรีรัตน   เข็มทอง หมายเลขประจําตัว ๓๔๗๓๓๐๐๖๐๒ 
 

/  ๑๒๗.  ... 
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๑๒๗. ร.ต.ปกรณ   ตันติทววีัฒน หมายเลขประจําตัว ๓๔๗๓๘๐๐๑๗๑ 

๑๒๘. ร.ต.ปรมัตถ   วงศประไพโรจน หมายเลขประจําตัว ๓๔๓๓๓๐๐๒๖๒ 

๑๒๙. ร.ต.ประวทิย   ไวการยุทธ หมายเลขประจําตัว ๓๑๙๓๓๐๒๑๓๘ 

๑๓๐. ร.ต.ปยะวุฒ ิ  กล่ําอุไร หมายเลขประจําตัว ๓๔๗๕๐๐๐๑๖๓ 

๑๓๑. ร.ต.พรรณเชษฐ   จําเริญสาร หมายเลขประจําตัว ๓๔๔๐๓๐๐๐๒๒ 

๑๓๒. ร.ต.พฤทธกิร   แกวเมือง หมายเลขประจําตัว ๓๔๖๓๕๐๐๐๐๑ 

๑๓๓. ร.ต.พายัพ   ศิรินาม หมายเลขประจําตัว ๓๔๖๔๑๐๐๐๐๑ 

๑๓๔. ร.ต.พนูลาภ   จารุพงศประภา หมายเลขประจําตัว ๓๔๖๐๒๐๐๐๐๑ 

๑๓๕. ร.ต.พนูศักดิ ์  ทรัพยภากรณ หมายเลขประจําตัว ๓๔๕๖๗๐๐๐๓๐ 

๑๓๖. ร.ต.เพรียว   จารยะพนัธุ หมายเลขประจําตัว ๓๔๖๓๓๐๐๐๑๗ 

๑๓๗. ร.ต.ภักดี   เชื้อบางคู หมายเลขประจําตัว ๒๓๐๖๘๐๐๐๐๑ 

๑๓๘. ร.ต.ภัทรนนัท   โสมะนนัทน หมายเลขประจําตัว ๓๔๖๕๐๐๐๐๐๕ 

๑๓๙. ร.ต.ภาณุพงษ   กลิ่นเฟอง หมายเลขประจําตัว ๓๔๕๒๓๐๐๐๒๙ 

๑๔๐. ร.ต.ภาณุพนัธ   ทองฤทธิ ์ หมายเลขประจําตัว ๓๔๖๒๓๐๐๐๕๔ 

๑๔๑. ร.ต.ภีศเดช   เดชจรัสศรี หมายเลขประจําตัว ๑๔๕๒๙๐๐๖๘๔ 

๑๔๒. ร.ต.ภูมิใจ   บุญภูมิ หมายเลขประจําตัว ๑๔๕๐๕๐๒๗๒๕ 

๑๔๓. ร.ต.มีน   สุวรรณชัย หมายเลขประจําตัว ๓๔๖๖๐๐๐๐๐๑ 

๑๔๔. ร.ต.ยุติธรรม   กลิ่นทอง หมายเลขประจําตัว ๓๔๖๖๑๐๐๐๐๑ 

๑๔๕. ร.ต.วนิช   เชวงเศรษฐกุล หมายเลขประจําตัว ๓๔๖๖๙๐๐๐๐๑ 

๑๔๖. ร.ต.วรธรรม   งูพิมาย หมายเลขประจําตัว ๓๔๖๓๓๐๐๐๑๓ 

๑๔๗. ร.ต.วรรณรัตน   รองรัตน หมายเลขประจําตัว ๓๔๖๓๓๐๐๐๒๐ 

๑๔๘. ร.ต.วรัญชัย   มั่นคงวิวัฒน หมายเลขประจําตัว ๓๔๕๕๖๐๐๑๑๔ 

๑๔๙. ร.ต.วรานนท   สุวรรณพรหม หมายเลขประจําตัว ๓๔๗๓๓๐๐๖๐๐ 

๑๕๐. ร.ต.วราวุฒ ิ  พุฒแกว หมายเลขประจําตัว ๓๔๖๒๒๐๐๐๐๑ 

๑๕๑. ร.ต.วัชรพงศ   เกตุปาน หมายเลขประจําตัว ๓๔๖๓๓๐๐๐๑๕ 

๑๕๒. ร.ต.วิชาญ   วิมานประดษิฐ หมายเลขประจําตัว ๓๔๖๕๘๐๐๐๐๑ 

๑๕๓. ร.ต.วทิยา   วงศยังอยู หมายเลขประจําตัว ๓๔๖๓๓๐๐๐๐๘ 

๑๕๔. ร.ต.ศิชน   แสนรักษ หมายเลขประจําตัว ๓๔๕๕๐๐๐๐๗๑ 

๑๕๕. ร.ต.ศิริชัย   ปงพพิัฒนตระกลู หมายเลขประจําตัว ๓๔๖๕๖๐๐๐๐๑ 
 

/  ๑๕๖.  ... 
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๑๕๖. ร.ต.ศุภชัย   อนันตเสถ หมายเลขประจําตัว ๓๔๖๐๘๐๐๐๐๑ 

๑๕๗. ร.ต.สถาปน   ไชยวัฒนพนัธุ หมายเลขประจําตัว ๓๔๕๓๘๐๐๑๓๗ 

๑๕๘. ร.ต.สถาพร   ไววานนท หมายเลขประจําตัว ๓๔๖๒๓๐๐๐๕๕ 

๑๕๙. ร.ต.สมโชค   วิจิตร หมายเลขประจําตัว ๓๔๖๓๓๐๐๐๑๘ 

๑๖๐. ร.ต.สรธร   โบสุวรรณ หมายเลขประจําตัว ๓๔๕๓๓๐๐๕๒๘ 

๑๖๑. ร.ต.สหเทพ   สอนหลกัทรัพย หมายเลขประจําตัว ๓๔๕๓๓๐๐๒๗๘ 

๑๖๒. ร.ต.สิทธ ิ  สมทัศน หมายเลขประจําตัว ๓๔๕๕๐๐๐๐๗๒ 

๑๖๓. ร.ต.สิรพจน   สุนทรานนท หมายเลขประจําตัว ๑๔๕๓๔๐๐๒๑๗ 

๑๖๔. ร.ต.สุขสัน   สุปะทัง หมายเลขประจําตัว ๓๔๕๔๓๐๐๐๔๗ 

๑๖๕. ร.ต.สุเชาว   ไมตะเภา หมายเลขประจําตัว ๓๔๖๕๐๐๐๐๐๒ 

๑๖๖. ร.ต.สุทธิรักษ   ตรีโภคา หมายเลขประจําตัว ๓๔๖๓๓๐๐๐๑๔ 

๑๖๗. ร.ต.สุพงษ   ออนวงษ หมายเลขประจําตัว ๓๔๖๕๐๐๐๐๐๓ 

๑๖๘. ร.ต.สุภวัฒน   บุญณราช หมายเลขประจําตัว ๓๔๖๐๗๐๐๐๐๑ 

๑๖๙. ร.ต.อติคุณ   เอี่ยมเชย หมายเลขประจําตัว ๓๔๗๔๙๐๐๑๖๑ 

๑๗๐. ร.ต.อภิชาต ิ  ซังยงั หมายเลขประจําตัว ๓๔๕๕๐๐๐๑๓๘ 

๑๗๑. ร.ต.อรรคพล   คาจะโปะ หมายเลขประจําตัว ๓๔๖๒๑๐๐๐๗๑ 

๑๗๒. ร.ต.อัครพล   เลิศปฏิภานพงษ หมายเลขประจําตัว ๓๔๕๖๔๐๐๑๐๙ 

๑๗๓. ร.ต.อาทิตย   จุมท ี หมายเลขประจําตัว ๓๔๕๐๒๐๐๑๐๒ 

๑๗๔. ร.ต.เอกชัย   หวยใหญ หมายเลขประจําตัว ๓๔๖๔๘๐๐๐๐๑ 

๑๗๕. ร.ต.เอกพล   ศรีเลิศ หมายเลขประจําตัว ๓๔๕๕๔๐๐๐๖๘ 

๑๗๖. วาที่ ร.ต.ชัชวาลย   จันทะเพชร หมายเลขประจําตัว ๑๓๘๓๓๐๓๙๗๔ 

 

เปน  วาที่เรืออากาศโทหญงิ 

๑๗๗. ร.ต.หญงิ กฤษณา   ขันททีาว หมายเลขประจําตัว ๘๕๐๑๐๓๐๒๖๒ 

๑๗๘. ร.ต.หญงิ จีรวรรณ   อินชูใจ หมายเลขประจําตัว ๘๕๐๑๐๓๐๒๗๐ 

๑๗๙. ร.ต.หญงิ ณัฐธิดา   ปญญา หมายเลขประจําตัว ๘๕๐๑๐๓๐๒๖๘ 

๑๘๐. ร.ต.หญงิ ดวงพร   เจริญชนม หมายเลขประจําตัว ๘๕๐๑๐๓๐๒๖๓ 

 

/  ๑๘๑.  ... 
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๑๘๑. ร.ต.หญงิ นิโลบล   จันทรานวุงศ หมายเลขประจําตัว ๘๕๐๑๐๓๐๒๖๖ 

๑๘๒. ร.ต.หญงิ วชิรยา   ไชยโย หมายเลขประจําตัว ๘๕๐๑๐๓๐๒๖๑ 

๑๘๓. ร.ต.หญงิ วรารัตน   วงศสุวรรณ หมายเลขประจําตัว ๘๒๗๑๐๘๐๒๐๖ 

๑๘๔. ร.ต.หญงิ วิรดา   สุดใจ หมายเลขประจําตัว ๘๕๐๑๐๓๐๒๕๘ 

๑๘๕. ร.ต.หญงิ ศิรวรรณ   พิรุณสุนทร หมายเลขประจําตัว ๘๕๐๑๐๓๐๒๕๙ 

๑๘๖. ร.ต.หญงิ ศุภธดิา   ผลแยม หมายเลขประจําตัว ๘๕๐๑๐๓๐๒๖๔ 

๑๘๗. ร.ต.หญงิ สุนศิา   ออนละออ หมายเลขประจําตัว ๘๕๐๑๐๓๐๒๖๙ 

๑๘๘. ร.ต.หญงิ สุวมิล   ดีเลิศ หมายเลขประจําตัว ๘๕๐๑๐๓๐๒๖๗ 

๑๘๙. ร.ต.หญงิ อลิสา   รักเสนาะ หมายเลขประจําตัว ๘๕๐๑๐๓๐๒๖๐ 

๑๙๐. ร.ต.หญงิ อังคณางค   เผาวจิารณ หมายเลขประจําตัว ๘๕๐๑๐๓๐๒๖๕ 

 หมายเลข  ๙๐. ถึง ๑๙๐. ต้ังแต ๑ ส.ค.๕๓  
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