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                                                        ( สําเนา ) 

                                                คําสั่งกระทรวงกลาโหม                                       ( หน่วยรับ )                   
                                                    ที่  ๘๔๕/๒๕๕๓ 
                                        เรื่อง   เลือ่นยศนายทหารสัญญาบัตร   
 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ.๒๔๗๙ และคําสั่ง กห.(เฉพาะ)  
ที่ ๑๘๑/๔๗ ลง ๒๐ ม.ิย.๔๗  เรื่อง มอบอํานาจให ้ปล.กห., สรอ., ผบ.ทหารสูงสุด, ผบ.ทบ., ผบ.ทร. และ ผบ.ทอ.
ทําการแทนและสั่งการในนามของ รมว.กห. ผนวก ก ข้อ ๑.๑  ฉะนั้น จึงให้เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 
ในสังกัด ทอ. ผูม้ีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ กห.ว่าด้วยการแต่งต้ังยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร 
พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้  
 
                                               เปน็  ว่าที่นาวาอากาศเอก 
 ๑. น.ท.กฤษดา  ชาติกุล หมายเลขประจําตัว   ๓๓๑๓๓๐๐๙๒๕ 
 ๒. น.ท.กิจจา  ประเสริฐผล หมายเลขประจําตัว   ๓๒๙๒๔๐๐๒๐๐ 
 ๓. น.ท.จักรวุฒิ  สิงหพันธ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๑๘๑๕๐๐๐๓๔ 
 ๔. น.ท.จุมพล  คล้อยภยันต์ หมายเลขประจําตัว   ๑๓๐๓๓๐๐๙๗๕ 
 ๕. น.ท.ชุณหรัชต์  ชุณหโสภาค หมายเลขประจําตัว   ๑๒๔๓๓๑๓๒๓๗ 
 ๖. น.ท.ฐานันดร์  ทิพเวส หมายเลขประจําตัว   ๓๓๐๔๘๐๐๐๐๙ 
 ๗. น.ท.ณรัฐ  บุญประเสริฐ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๙๓๘๐๐๑๑๐ 
 ๘. น.ท.ณัฐวุฒิ  อจลบุญ หมายเลขประจําตัว   ๑๓๐๓๓๑๓๗๘๑ 
 ๙. น.ท.ทีฆ  ประยูรวรรณ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๘๓๓๐๒๑๕๕ 
 ๑๐. น.ท.นิทัศน์  ยูประพัฒน ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๓๐๓๓๐๑๔๕๔ 
 ๑๑. น.ท.บุญเทียม  เทพสุภรณ์กุล หมายเลขประจําตัว   ๓๑๔๐๗๐๐๓๑๕ 
 ๑๒. น.ท.ประชา  สุรเสียงสังข ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๑๖๓๓๐๑๙๘๕ 
 ๑๓. น.ท.ประภาส  เอี่ยมโมฬ ี หมายเลขประจําตัว   ๓๒๙๓๔๐๐๑๘๖ 
 ๑๔. น.ท.ปรีชา  วงษ์ษา หมายเลขประจําตัว   ๓๒๘๓๑๐๐๐๑๕ 
 ๑๕. น.ท.ปรียะ   คุม้คง   หมายเลขประจําตัว   ๓๒๖๐๕๐๐๑๖๙ 
 ๑๖. น.ท.พรเดชน์  คงป้ัน หมายเลขประจําตัว   ๓๓๒๓๓๐๑๐๘๕ 
 ๑๗. น.ท.พอพันธ์  โหมดแจ้ง หมายเลขประจําตัว   ๓๑๓๓๓๐๑๑๒๓ 
 ๑๘. น.ท.พันเดช  เที่ยงพูนโภค หมายเลขประจําตัว   ๓๑๔๓๔๐๐๐๑๘ 
 ๑๙. น.ท.ไพรัตน์  สขุเหลือง หมายเลขประจําตัว   ๓๒๖๒๙๐๐๑๒๓ 
 ๒๐. น.ท.ภาณุรัตน์  ธัญญสิร ิ หมายเลขประจําตัว   ๑๒๗๕๘๐๐๐๗๙ 
 ๒๑. น.ท.ยุทธ  นวลพลอย หมายเลขประจําตัว   ๓๓๐๓๙๐๐๑๗๔ 
 ๒๒. น.ท.เรืองศักด์ิ  จงเรืองศรี หมายเลขประจําตัว   ๓๒๘๐๓๐๐๐๐๕ 
 

/  ๒๓.  ... 
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 ๒๓. น.ท.วรชาติ  ฟองชล หมายเลขประจําตัว   ๑๒๗๓๓๑๖๖๗๗ 
 ๒๔. น.ท.ศุภกร  จติตรีขันธ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๓๐๒๓๐๐๔๗๐ 
 ๒๕. น.ท.สรศักด์ิ  ชาสมบัติ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๘๖๘๐๐๓๑๓ 
 ๒๖. น.ท.สหกรม  นาคประดิษฐ ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๙๕๖๐๐๑๔๒ 
 ๒๗. น.ท.สัญญา  วัฒนาวงศ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๔๓๓๐๑๒๖๕ 
 ๒๘. น.ท.สิทธิศักด์ิ  เพชรรัตน์ หมายเลขประจําตัว   ๓๓๐๕๐๐๐๓๓๖ 
 ๒๙. น.ท.สืบพงศ์  ศาตะมาน หมายเลขประจําตัว   ๓๒๙๓๓๐๑๙๓๗ 
 ๓๐. น.ท.สุชาติ  วีรกุลวัฒนา หมายเลขประจําตัว   ๓๒๘๔๙๐๐๒๐๓ 
 ๓๑. น.ท.สุทธ์ิ  ศรบูีรพา หมายเลขประจําตัว   ๓๒๗๓๓๐๑๕๒๐ 
 ๓๒. น.ท.สุทธิกร  ตัณฑ์ไพโรจน์ หมายเลขประจําตัว   ๑๓๑๓๓๑๒๖๒๐ 
 ๓๓. น.ท.อดิศร  สมนิยามรัฐ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๗๖๖๐๐๑๓๑ 
 ๓๔. น.ท.อนันต์  รัตนสําเนียง หมายเลขประจําตัว   ๓๒๙๓๖๐๐๐๐๘ 
 ๓๕. น.ท.อนันต์  ฤกษ์เย็น หมายเลขประจําตัว   ๓๑๒๓๔๐๐๐๖๓ 
 ๓๖. น.ท.อภิชาต  บุญเพ็ชร ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๓๐๒๓๐๐๔๗๔ 
 ๓๗. น.ท.อยุธ  ศาลคิุปต หมายเลขประจําตัว   ๓๒๙๓๓๐๑๙๗๒ 
 ๓๘. น.ท.อัมพร  เพช็ราช หมายเลขประจําตัว   ๓๒๘๖๘๐๐๓๑๒ 
 ๓๙. น.ท.อิทธิกร  พงศ์อัจฉรีย์ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๙๐๒๐๐๑๔๕ 
 ๔๐. น.ท.เอกณัฐ  ขวนขวายทรัพย์ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๙๓๔๐๐๑๙๐ 
 

เป็น  ว่าที่นาวาอากาศเอกหญิง 
 ๔๑. น.ท.หญิง นฤมล  กลิ่นพันธ์ุ หมายเลขประจําตัว   ๘๑๖๑๐๓๐๔๙๔ 
 ๔๒. น.ท.หญิง นวพร  วีรยางกูร หมายเลขประจําตัว   ๘๓๒๑๐๓๐๙๐๕ 
 ๔๓. น.ท.หญิง เบญญาภา  เจริญรมัย์ หมายเลขประจําตัว   ๘๒๗๑๑๑๐๑๐๖ 
 ๔๔. น.ท.หญิง ปัญจฉัตร  รัตนมงคล หมายเลขประจําตัว   ๘๓๒๑๒๓๐๔๐๘ 
 ๔๕. น.ท.หญิง เพ็ญประภา  เจือทอง หมายเลขประจําตัว   ๘๑๗๑๒๔๐๙๙๖ 
 ๔๖. น.ท.หญิง รวิวรรณ  อินทรารุณ หมายเลขประจําตัว   ๘๑๖๑๒๕๐๓๙๖ 
 ๔๗. น.ท.หญิง ละมยั  ตรีเพ็ชร หมายเลขประจําตัว   ๘๒๓๑๐๓๐๗๙๘ 
 ๔๘. น.ท.หญิง วงศ์ลดา  วรธงไชย หมายเลขประจําตัว   ๘๒๖๑๒๘๐๘๐๓ 
 ๔๙. น.ท.หญิง เสาวณีย์  เชี่ยวสมุทร หมายเลขประจําตัว   ๘๓๒๑๒๔๐๓๐๒ 
 ๕๐. น.ท.หญิง อุไรวรรณ  หาพุฒพงษ ์ หมายเลขประจําตัว   ๘๒๕๑๐๑๐๑๐๓ 
 ๕๑. น.ท.หญิง เอมอร  ตะกรุดเงิน หมายเลขประจําตัว   ๘๑๕๑๑๔๐๔๙๔ 

 
เป็น  ว่าที่นาวาอากาศโท 

 ๕๒. น.ต.กฤษณะ  ดอนไพรคํา หมายเลขประจําตัว   ๑๓๕๓๘๐๐๕๕๔ 
 ๕๓. น.ต.ก้องภพ  จันทร์ดี หมายเลขประจําตัว   ๓๓๕๓๓๐๐๔๖๒ 
 ๕๔. น.ต.กอบจิตต์  โรจนสโรช หมายเลขประจําตัว   ๓๓๖๕๙๐๐๐๐๑ 
 ๕๕. น.ต.กานต์  มงคลบายศร ี หมายเลขประจําตัว   ๑๓๔๓๓๐๗๘๕๐ 
 ๕๖. น.ต.กิต  ชัยสวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว   ๓๓๖๕๐๐๐๑๒๕ 
 ๕๗. น.ต.กิตติพงศ์  เต็มดวง หมายเลขประจําตัว   ๑๓๕๓๓๑๕๕๘๑ 
 

/  ๕๘.  ... 
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 ๕๘. น.ต.กิตติพงศ์  บุญชากร หมายเลขประจําตัว   ๓๓๖๖๗๐๐๐๔๑ 
 ๕๙. น.ต.กิตติพงษ์  ใจใหญ ่ หมายเลขประจําตัว   ๓๓๖๗๑๐๐๔๒๓ 
 ๖๐. น.ต.เกษม  มณีมูล หมายเลขประจําตัว   ๓๑๙๑๒๐๐๐๐๔ 
 ๖๑. น.ต.คมสัน  แช่มวงษ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๓๗๓๓๐๐๓๒๒ 
 ๖๒. น.ต.จตุพณ  ศรีนิติบุตร หมายเลขประจําตัว   ๓๓๖๓๓๐๐๓๘๒ 
 ๖๓. น.ต.จักพันธ์ุ  เมืองแมน หมายเลขประจําตัว   ๑๓๕๓๓๐๕๘๒๘ 
 ๖๔. น.ต.จักรพันธ์  สุขแสงดาว หมายเลขประจําตัว   ๓๓๖๒๓๐๐๒๒๙ 
 ๖๕. น.ต.จีรศักด์ิ  ธรรมโม หมายเลขประจําตัว   ๓๓๖๒๙๐๐๐๙๑ 
 ๖๖. น.ต.จีระศักด์ิ  คชศิริพงศ ์ หมายเลขประจําตัว   ๑๓๔๑๘๐๑๓๔๓ 
 ๖๗. น.ต.เจริญชัย  อุทธา หมายเลขประจําตัว   ๓๓๖๗๑๐๐๔๒๒ 
 ๖๘. น.ต.เจษฎา  พุทธพงศ์วิไล หมายเลขประจําตัว   ๓๓๕๓๓๐๐๔๗๔ 
 ๖๙. น.ต.เจษฎา  ไศลบาท หมายเลขประจําตัว   ๓๓๖๗๒๐๐๐๘๖ 
 ๗๐. น.ต.ชเนษฎ์  อเนกสุข หมายเลขประจําตัว   ๓๓๖๓๓๐๐๔๐๑ 
 ๗๑. น.ต.ชมสัคค์  สมุทรครี ี หมายเลขประจําตัว   ๓๓๖๓๓๐๐๔๐๓ 
 ๗๒. น.ต.ชูพงศ์  ปังธิกุล หมายเลขประจําตัว   ๓๓๔๕๖๐๐๒๘๙ 
 ๗๓. น.ต.ชูศักด์ิ  เทพวัลย์ หมายเลขประจําตัว   ๑๓๐๐๗๐๑๐๕๐ 
 ๗๔. น.ต.เชาวรัตน์  โพธ์ิกระจ่างศรี หมายเลขประจําตัว   ๓๒๐๓๓๐๒๐๓๒ 
 ๗๕. น.ต.เชิดชู  ชูเสน หมายเลขประจําตัว   ๑๓๓๔๓๐๐๗๐๗ 
 ๗๖. น.ต.โชติรัตน์  กล่อมเกษม หมายเลขประจําตัว   ๓๒๒๓๓๐๐๘๐๕ 
 ๗๗. น.ต.ณรงค์  จารุปาณ หมายเลขประจําตัว   ๓๑๕๓๓๐๒๒๔๐ 
 ๗๘. น.ต.ณรงค์วิทย์  กิตติศิริประพันธ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๓๖๒๑๐๐๒๙๑ 
 ๗๙. น.ต.ณัชฐ์  ลิ้มสุวรรณ ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๓๔๒๓๐๐๒๙๗ 
 ๘๐. น.ต.ณัฐชัย  เจนเจริญวัฒนา หมายเลขประจําตัว   ๑๓๓๐๒๐๐๖๔๖ 
 ๘๑. น.ต.ณัฐวุฒิ  สามไพบูลย์ หมายเลขประจําตัว   ๓๓๓๑๙๐๐๐๙๘ 
 ๘๒. น.ต.ดนุพนธ์  ละม้ายขํา หมายเลขประจําตัว   ๓๓๕๒๙๐๐๐๙๔ 
 ๘๓. น.ต.ถนัด  เดชดี หมายเลขประจําตัว   ๓๑๗๓๑๐๐๐๐๔ 
 ๘๔. น.ต.เถลิงเกียรต์ิ  จีนอ่ํา หมายเลขประจําตัว   ๑๓๕๔๙๐๐๗๕๘ 
 ๘๕. น.ต.ทิฆัมพร  อิศรางกูร ณ อยุธยา หมายเลขประจําตัว   ๓๓๖๓๓๐๐๓๙๖ 
 ๘๖. น.ต.เทพพนม  สุวรรณสาร หมายเลขประจําตัว   ๑๓๕๗๑๐๐๘๙๓ 
 ๘๗. น.ต.เทอดศักด์ิ  สกุลพงษ ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๑๘๓๓๐๑๑๑๐ 
 ๘๘. น.ต.ธงชัย  รักษาพล หมายเลขประจําตัว   ๓๑๙๓๑๐๐๐๒๒ 
 ๘๙. น.ต.ธงไทย  สวนฉิมพล ี หมายเลขประจําตัว   ๓๓๕๒๙๐๐๐๙๕ 
 ๙๐. น.ต.ธันยวัต  ชูส่งแสง หมายเลขประจําตัว   ๓๓๖๒๒๐๐๐๐๔ 
 ๙๑. น.ต.ธีระ  บุญบูรา หมายเลขประจําตัว   ๓๒๔๓๘๐๐๑๘๗ 
 ๙๒. น.ต.ธีระศักด์ิ  ฉายินท ุ หมายเลขประจําตัว   ๓๑๕๖๗๐๐๑๔๘ 
 ๙๓. น.ต.นคร  บรรจงจัด หมายเลขประจําตัว   ๓๒๗๓๐๐๐๓๒๗ 
 ๙๔. น.ต.นพพงศ์  วงศ์ยะรา หมายเลขประจําตัว   ๑๓๔๓๓๐๕๙๔๔ 
 ๙๕. น.ต.นภาดล  มีอ่ิม หมายเลขประจําตัว   ๓๓๕๓๓๐๐๒๗๗ 
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 ๙๖. น.ต.นฤดม  ศรีสงค์ หมายเลขประจําตัว   ๓๓๕๓๓๐๐๔๕๗ 
 ๙๗. น.ต.นวีน  รัตนดิลก ณ ภูเกต็ หมายเลขประจําตัว   ๑๓๐๓๓๐๙๓๘๗ 
 ๙๘. น.ต.นัฐวุธ  พุกประยูร หมายเลขประจําตัว   ๑๓๔๓๓๑๒๔๑๐ 
 ๙๙. น.ต.นาวิน  วุฒิรณฤทธิ ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๓๖๓๓๐๐๓๕๘ 
 ๑๐๐. น.ต.นิฐินัย  บุญลยางกูร หมายเลขประจําตัว   ๓๓๕๑๓๐๐๒๗๗ 
 ๑๐๑. น.ต.นิธิศ  แสวงสุข หมายเลขประจําตัว   ๑๓๔๗๑๐๑๑๙๔ 
 ๑๐๒. น.ต.นิพล  ขุนทอง หมายเลขประจําตัว   ๓๓๔๑๘๐๐๐๐๒ 
 ๑๐๓. น.ต.นิรุต  รัตนจรรยา หมายเลขประจําตัว   ๓๓๕๕๖๐๐๒๓๔ 
 ๑๐๔. น.ต.นิรุต  ลัทธิรมย์ หมายเลขประจําตัว   ๑๓๔๖๘๐๒๑๐๒ 
 ๑๐๕. น.ต.นุกูล  สุขปุระการ หมายเลขประจําตัว   ๓๓๕๒๓๐๐๒๖๘ 
 ๑๐๖. น.ต.บรรจง  สุนันต๊ะกุล หมายเลขประจําตัว   ๓๒๗๕๑๐๐๓๐๑ 
 ๑๐๗. น.ต.บวร  บุราณเศรษฐ หมายเลขประจําตัว   ๓๑๗๓๓๐๒๔๑๘ 
 ๑๐๘. น.ต.บัญชาพล  อรัณยะนาค หมายเลขประจําตัว   ๓๓๖๓๓๐๐๓๘๙ 
 ๑๐๙. น.ต.บัลลังก์  รม่เย็น หมายเลขประจําตัว   ๑๓๓๒๙๐๑๐๒๓ 
 ๑๑๐. น.ต.บุญชัย  สธีุสุนทรธรรม หมายเลขประจําตัว   ๑๓๖๓๓๑๒๓๕๐ 
 ๑๑๑. น.ต.บุญเชิด  พลวิชิต หมายเลขประจําตัว   ๓๑๖๒๑๐๐๘๓๓ 
 ๑๑๒. น.ต.ประทิน  หาญกล้า หมายเลขประจําตัว   ๓๑๓๖๗๐๐๓๐๔ 
 ๑๑๓. น.ต.ประสิทธ์ิ  ศาลาศักด์ิ หมายเลขประจําตัว   ๓๓๕๔๖๐๐๒๑๗ 
 ๑๑๔. น.ต.ปรีชา  แก้วโกถม หมายเลขประจําตัว   ๓๒๑๑๑๐๐๐๐๔ 
 ๑๑๕. น.ต.ปรีชา  โสมนรินทร ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๐๓๔๐๐๐๒๑ 
 ๑๑๖. น.ต.พงษ์ศักด์ิ  คําพานิช หมายเลขประจําตัว   ๓๒๔๓๑๐๐๒๔๑ 
 ๑๑๗. น.ต.พรชัย  ภัควันต์ หมายเลขประจําตัว   ๓๓๖๒๔๐๐๑๐๒ 
 ๑๑๘. น.ต.พรรธนภณ  กมลมาศ หมายเลขประจําตัว   ๓๓๕๓๓๐๐๕๐๘ 
 ๑๑๙. น.ต.พลกฤษณ์  ทวีวัฒน ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๓๗๓๓๐๐๗๒๑ 
 ๑๒๐. น.ต.พัทธชัย  แจ่มผล หมายเลขประจําตัว   ๓๔๒๐๙๐๐๐๒๒ 
 ๑๒๑. น.ต.พิจิตร  เพชรรุ่ง หมายเลขประจําตัว   ๓๒๓๕๐๐๐๑๔๑ 
 ๑๒๒. น.ต.พิทักษ์  คาํปิตะ หมายเลขประจําตัว   ๓๓๖๕๘๐๐๐๐๓ 
 ๑๒๓. น.ต.พิทักษ์  ธนาบูรณ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๑๖๖๐๐๐๐๑ 
 ๑๒๔. น.ต.พิสัยสิทธ์ิ  นันทวิสัย หมายเลขประจําตัว   ๓๓๕๒๔๐๐๐๘๖ 
 ๑๒๕. น.ต.พุทธชัย  จินตภิรมย์ หมายเลขประจําตัว   ๓๑๙๒๑๐๐๖๑๗ 
 ๑๒๖. น.ต.โพธิทัต  สุวรรณวาทิน หมายเลขประจําตัว   ๑๓๔๓๙๐๐๔๐๘ 
 ๑๒๗. น.ต.ภิญโญ  ขาํแก้ว หมายเลขประจําตัว   ๓๓๗๓๖๐๐๐๐๑ 
 ๑๒๘. น.ต.ภูมิตินันท์  เศวตเศรนี หมายเลขประจําตัว   ๑๓๔๓๓๐๘๙๘๙ 
 ๑๒๙. น.ต.ภูยส  โพพี หมายเลขประจําตัว   ๓๓๖๒๙๐๐๐๙๒ 
 ๑๓๐. น.ต.มงคล  แก้วดี หมายเลขประจําตัว   ๓๑๔๖๑๐๐๐๐๙ 
 ๑๓๑. น.ต.มงคล  หงษ์ทอง หมายเลขประจําตัว   ๓๒๖๖๔๐๐๒๕๒ 
 ๑๓๒. น.ต.มีชัย  ฉันทมาภา หมายเลขประจําตัว   ๑๓๕๓๙๐๐๕๕๑ 
 ๑๓๓. น.ต.เมศร์  ธรรมพิทักษ ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๓๕๓๓๐๐๕๑๖ 
 ๑๓๔. น.ต.ยงยุทธ  งามละเมียด หมายเลขประจําตัว   ๓๓๖๑๕๐๐๐๐๒ 
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 ๑๓๕. น.ต.รณภัทร  ศาสตร์สมัย หมายเลขประจําตัว   ๓๒๑๓๔๐๐๐๔๕ 
 ๑๓๖. น.ต.ระวิ  เจิมสุวรรณ หมายเลขประจําตัว   ๑๓๔๓๙๐๐๕๔๓ 
 ๑๓๗. น.ต.รัฐพล  จารุเพ็ง หมายเลขประจําตัว   ๓๓๖๐๙๐๐๐๕๗ 
 ๑๓๘. น.ต.รัฐวุฒิ  โรจนนิล หมายเลขประจําตัว   ๓๓๕๒๔๐๐๐๘๕ 
 ๑๓๙. น.ต.ราเชนทร์  มีผ่องศร ี หมายเลขประจําตัว   ๓๓๖๓๔๐๐๑๐๘ 
 ๑๔๐. น.ต.รุ่งพันธ์ุ  พรหมานุกูล หมายเลขประจําตัว   ๑๓๔๓๓๐๔๓๘๒ 
 ๑๔๑. น.ต.วรพล  ดิษฐ์แก้ว หมายเลขประจําตัว   ๓๓๖๑๖๐๐๐๔๐ 
 ๑๔๒. น.ต.วรรณสิษฐ ์ ประดิษฐ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๑๓๘๐๐๐๐๒ 
 ๑๔๓. น.ต.วรวุฒิ  ประทุมชาติ หมายเลขประจําตัว   ๓๓๓๓๓๐๐๔๕๑ 
 ๑๔๔. น.ต.วรวุฒิ  พลอยวงศ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๓๖๓๓๐๐๓๗๑ 
 ๑๔๕. น.ต.วรสิทธ์ิ  เสียงเสนาะ หมายเลขประจําตัว   ๓๓๖๑๕๐๐๐๐๑ 
 ๑๔๖. น.ต.วัชรพงศ์  ธรรมรักษ ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๓๕๒๔๐๐๐๗๗ 
 ๑๔๗. น.ต.วัฒนา  สวัสดี หมายเลขประจําตัว   ๓๑๘๐๗๐๐๑๕๓ 
 ๑๔๘. น.ต.วันชัย  แสนอุบล หมายเลขประจําตัว   ๓๓๓๒๗๐๐๐๘๓ 
 ๑๔๙. น.ต.วาริท  รามโกมุท หมายเลขประจําตัว   ๓๓๖๓๓๐๐๓๗๙ 
 ๑๕๐. น.ต.วิเชียร  ลาดโคกสูง หมายเลขประจําตัว   ๑๓๓๒๑๐๐๗๙๑ 
 ๑๕๑. น.ต.วิฑูรย์  บุญมา หมายเลขประจําตัว   ๓๒๔๑๘๐๐๐๘๓ 
 ๑๕๒. น.ต.วิทยา  นิลศิลา หมายเลขประจําตัว   ๑๓๓๖๑๐๑๓๘๙ 
 ๑๕๓. น.ต.วินัย  เพ็ญแสง หมายเลขประจําตัว   ๓๒๒๑๙๐๐๒๐๒ 
 ๑๕๔. น.ต.วิโรจน์  แพทย์ขิม หมายเลขประจําตัว   ๓๑๖๔๒๐๐๐๐๒ 
 ๑๕๕. น.ต.วิวัฒน์  ไทยตรง หมายเลขประจําตัว   ๓๑๓๓๗๐๐๐๑๙ 
 ๑๕๖. น.ต.วิษณุ  เพ็งอุ่น หมายเลขประจําตัว   ๑๓๕๒๓๐๐๕๖๓ 
 ๑๕๗. น.ต.วีรพล  ช่ังโต หมายเลขประจําตัว   ๓๑๘๓๓๐๑๑๐๙ 
 ๑๕๘. น.ต.ศราวุธ  โรหิตรัตนะ หมายเลขประจําตัว   ๓๑๘๓๐๐๒๒๐๑ 
 ๑๕๙. น.ต.ศรีปิยะ  ศรีสําโรง หมายเลขประจําตัว   ๑๓๓๒๙๐๐๙๖๗ 
 ๑๖๐. น.ต.ศักดา  เสนาลักษณ ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๓๖๓๓๐๐๓๘๖ 
 ๑๖๑. น.ต.ศักด์ิดา  บุญเรือง หมายเลขประจําตัว   ๑๓๓๕๙๐๐๐๒๓ 
 ๑๖๒. น.ต.ศิลัท  เหรยีญมณ ี หมายเลขประจําตัว   ๓๓๕๓๓๐๐๔๗๖ 
 ๑๖๓. น.ต.ศีพัฒน์  นามวัฒน์ หมายเลขประจําตัว   ๓๓๖๓๓๐๐๓๘๔ 
 ๑๖๔. น.ต.ศุภกุล  บัวทอง หมายเลขประจําตัว   ๓๓๒๐๗๐๐๐๐๖ 
 ๑๖๕. น.ต.ศุภชัย  ฟักเปี่ยม หมายเลขประจําตัว   ๓๓๕๐๘๐๐๐๐๒ 
 ๑๖๖. น.ต.สมเกียรติ  เกาะคู หมายเลขประจําตัว   ๓๒๖๖๔๐๐๒๕๔ 
 ๑๖๗. น.ต.สมเจตน์  ปีตะนีระวัตร์ หมายเลขประจําตัว   ๓๑๖๓๓๐๑๙๗๓ 
 ๑๖๘. น.ต.สมชาย  เย็นอุทก หมายเลขประจําตัว   ๓๒๓๓๔๐๐๑๒๘ 
 ๑๖๙. น.ต.สมนึก  พรหมดี หมายเลขประจําตัว   ๓๑๘๒๗๐๐๐๐๑ 
 ๑๗๐. น.ต.สมบูรณ์  จันเต็ม หมายเลขประจําตัว   ๓๒๒๑๘๐๐๐๕๘ 
 ๑๗๑. น.ต.สมบูรณ์  ศรีสอาด หมายเลขประจําตัว   ๓๒๑๒๙๐๐๑๗๐ 
 ๑๗๒. น.ต.สมพงษ์  ตินตะโมระ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๖๓๓๐๐๖๓๘ 
 ๑๗๓. น.ต.สมโรจน์  จิริวิภากร หมายเลขประจําตัว   ๘๔๑๒๐๙๑๒๑๕ 
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 ๑๗๔. น.ต.สมศักด์ิ  เกษสุวรรณ ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๓๖๓๓๐๐๓๕๒ 
 ๑๗๕. น.ต.สมศักด์ิ  ดีพุ่ม หมายเลขประจําตัว   ๓๑๗๓๓๐๒๑๔๕ 
 ๑๗๖. น.ต.สมศักด์ิ  วางชั่ว หมายเลขประจําตัว   ๓๓๕๐๒๐๐๐๙๘ 
 ๑๗๗. น.ต.สมสิทธ์ิ  บุตรวงษ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๑๗๓๑๐๐๐๑๐ 
 ๑๗๘. น.ต.สรวัชร์  สชุาติ หมายเลขประจําตัว   ๓๓๖๓๓๐๐๓๙๔ 
 ๑๗๙. น.ต.สราพงษ์  ทิพวาที หมายเลขประจําตัว   ๓๓๖๓๓๐๐๓๙๒ 
 ๑๘๐. น.ต.สัญชัย  ฉตัรเที่ยง หมายเลขประจําตัว   ๓๑๖๖๗๐๐๓๓๗ 
 ๑๘๑. น.ต.สันติ  สอนดี หมายเลขประจําตัว   ๑๓๐๓๓๗๐๕๕๙ 
 ๑๘๒. น.ต.สิงหะ  สิงหะพล หมายเลขประจําตัว   ๓๑๗๒๑๐๐๖๓๐ 
 ๑๘๓. น.ต.สิโรจน์  จาํแนกรส หมายเลขประจําตัว   ๓๑๓๖๓๐๐๐๐๖ 
 ๑๘๔. น.ต.สืบสกุล  สินสว่าง หมายเลขประจําตัว   ๓๓๖๒๔๐๐๑๐๕ 
 ๑๘๕. น.ต.สุทธิวงศ์  ไตรยุทธ หมายเลขประจําตัว   ๑๓๑๒๙๐๐๕๓๘ 
 ๑๘๖. น.ต.สุทัศน์  ศรีประจันทร ์ หมายเลขประจําตัว   ๑๓๑๒๒๐๑๔๖๓ 
 ๑๘๗. น.ต.สุทิน  อ่อนพรมราช หมายเลขประจําตัว   ๓๒๑๒๑๐๐๓๒๔ 
 ๑๘๘. น.ต.สุนทร  ถิน่ทวี หมายเลขประจําตัว   ๑๒๖๐๘๐๐๐๓๗ 
 ๑๘๙. น.ต.สุรพงษ์  บุญเชิญ หมายเลขประจําตัว   ๓๓๖๕๔๐๐๒๕๔ 
 ๑๙๐. น.ต.สุรพัฒน์  เทียมเทียบรัตน์ หมายเลขประจําตัว   ๓๓๖๓๓๐๐๓๖๖ 
 ๑๙๑. น.ต.สุรศักด์ิ  เอี่ยมสําอางค ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๓๔๑๙๐๐๑๔๙ 
 ๑๙๒. น.ต.สุรสิทธ์ิ  บุตตะกะ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๔๒๑๐๐๒๘๙ 
 ๑๙๓. น.ต.สุระ  เอี่ยนเหล็ง หมายเลขประจําตัว   ๓๒๖๑๔๐๐๐๐๔ 
 ๑๙๔. น.ต.สุริวัฒน์ศักด์ิ  เผือกผ่อง หมายเลขประจําตัว   ๓๑๙๕๘๐๐๐๐๘ 
 ๑๙๕. น.ต.โสภณ  ศรีสุคนธรัตน ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๔๓๓๐๑๒๐๓ 
 ๑๙๖. น.ต.ไสว  เปียบุญ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๕๖๓๐๐๑๗๕ 
 ๑๙๗. น.ต.อกนิษฐ์  หิญชีระนันทน ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๓๖๓๓๐๐๓๘๘ 
 ๑๙๘. น.ต.องอาจ  นิโสรส หมายเลขประจําตัว   ๓๑๗๓๓๐๒๔๗๑ 
 ๑๙๙. น.ต.อนันต์  ต้ิงถิ่น หมายเลขประจําตัว   ๓๓๖๕๗๐๐๐๖๘ 
 ๒๐๐. น.ต.อนุชา  ทุมสะท้าน หมายเลขประจําตัว   ๓๓๕๑๐๐๐๑๖๔ 
 ๒๐๑. น.ต.อภินันท์  พิกุลทอง หมายเลขประจําตัว   ๑๒๓๓๓๐๗๗๒๐ 
 ๒๐๒. น.ต.อัศวิน  จันทรทิณ หมายเลขประจําตัว   ๓๓๕๔๕๐๐๐๗๒ 
 ๒๐๓. น.ต.อัศวิน  จิตรมณีกาญจน ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๓๕๓๓๐๐๔๖๙ 
 ๒๐๔. น.ต.อุดม  สิทธิโชค หมายเลขประจําตัว   ๓๑๔๓๔๐๐๑๐๕ 
 ๒๐๕. น.ต.อุทัย  เจริญเชาว ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๖๗๑๐๐๓๕๑ 
 ๒๐๖. น.ต.อุทัยวุฒิ  เรือนสอาด หมายเลขประจําตัว   ๓๒๒๓๓๐๑๕๐๗ 

 
เป็น  ว่าที่นาวาอากาศโทหญิง 

 ๒๐๗. น.ต.หญิง กรองทอง  พรไชยะสิทธ์ิ หมายเลขประจําตัว   ๘๒๕๑๑๘๐๑๐๒ 
 ๒๐๘. น.ต.หญิง กันยารัตน์  เหลือลน้ หมายเลขประจําตัว   ๘๓๗๑๒๒๑๑๐๘ 
 ๒๐๙. น.ต.หญิง จันทร์ฉาย  ทวีเฉลมิดิษฐ ์ หมายเลขประจําตัว   ๘๓๕๑๐๔๑๐๐๗ 
 ๒๑๐. น.ต.หญิง ชนิตรานันท์  ไวทยกุล หมายเลขประจําตัว   ๘๔๐๒๑๔๐๗๑๖ 
 

/  ๒๑๑.  ... 
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 ๒๑๑. น.ต.หญิง ชนิตา  อมรรัตนธาดา หมายเลขประจําตัว   ๘๓๒๑๐๒๑๒๐๙ 
 ๒๑๒. น.ต.หญิง ดวงใจ  โทณะวณิก หมายเลขประจําตัว   ๘๒๘๑๒๓๐๔๐๕ 
 ๒๑๓. น.ต.หญิง ปานใจ  ชัชวาลย์ปรีชา หมายเลขประจําตัว   ๘๒๓๑๑๔๐๔๐๐ 
 ๒๑๔. น.ต.หญิง พชรพรรณ  หลําธนู หมายเลขประจําตัว   ๘๒๑๑๐๙๐๙๐๐ 
 ๒๑๕. น.ต.หญิง พัชนี  วงศ์อาจ หมายเลขประจําตัว   ๘๒๒๑๒๔๐๘๐๐ 
 ๒๑๖. น.ต.หญิง พิสมยั  ยุติธรรม หมายเลขประจําตัว   ๘๑๙๑๐๑๐๑๙๘ 
 ๒๑๗. น.ต.หญิง เยาวมาลย์  เสถา หมายเลขประจําตัว   ๘๒๖๑๒๖๐๑๐๔ 
 ๒๑๘. น.ต.หญิง รุ่งอรุณ  ธรรมลิขิต หมายเลขประจําตัว   ๘๔๑๒๐๙๐๑๑๘ 
 ๒๑๙. น.ต.หญิง วรรณประภา  มังกรานนท์ชัย หมายเลขประจําตัว   ๘๓๑๑๑๒๐๔๐๙ 
 ๒๒๐. น.ต.หญิง วรรณพร  ภู่แจ้ง หมายเลขประจําตัว   ๘๓๙๑๒๕๐๒๑๗ 
 ๒๒๑. น.ต.หญิง วราธชญาน์  คําประกอบ หมายเลขประจําตัว   ๘๓๘๑๐๘๑๐๑๕ 
 ๒๒๒. น.ต.หญิง วันดี  เสาจ ู หมายเลขประจําตัว   ๘๓๙๑๑๒๐๓๐๔ 
 ๒๒๓. น.ต.หญิง วัลลภา  อันดารา หมายเลขประจําตัว   ๘๓๓๑๐๓๐๖๑๑ 
 ๒๒๔. น.ต.หญิง วาสนา  ลําพูน หมายเลขประจําตัว   ๘๓๙๑๑๕๐๖๐๙ 
 ๒๒๕. น.ต.หญิง วิภามณี  ชาญเฉลมิ หมายเลขประจําตัว   ๘๒๖๑๒๖๑๒๐๓ 
 ๒๒๖. น.ต.หญิง ศุวัชรีย์  งูพิมาย หมายเลขประจําตัว   ๘๒๘๑๑๐๐๗๐๑ 
 ๒๒๗. น.ต.หญิง สายสกุล  อวนศร ี หมายเลขประจําตัว   ๘๓๘๑๒๖๐๔๑๐ 
 ๒๒๘. น.ต.หญิง สินีนารถ  เลี้ยววัฒนาสกุล หมายเลขประจําตัว   ๘๒๕๑๐๖๐๒๐๓ 
 ๒๒๙. น.ต.หญิง สุคนธ์  มีเนตรทิพย ์ หมายเลขประจําตัว   ๘๓๓๑๑๔๐๔๑๐ 
 ๒๓๐. น.ต.หญิง สุทธิณี  ถวิลหวัง หมายเลขประจําตัว   ๘๑๔๑๐๓๑๑๙๔ 
 ๒๓๑. น.ต.หญิง สุภาพ  รตานนท ์ หมายเลขประจําตัว   ๘๑๖๑๑๕๑๐๙๗ 
 ๒๓๒. น.ต.หญิง อรนุช  จุลชาต หมายเลขประจําตัว   ๘๓๘๑๐๗๑๑๑๐ 
 ๒๓๓. น.ต.หญิง อรอนงค์  อุตตมะเวทิน หมายเลขประจําตัว   ๘๓๘๑๑๐๐๙๑๖ 
 ๒๓๔. น.ต.หญิง อาลิสา  สายศร หมายเลขประจําตัว   ๘๔๐๑๒๙๐๙๑๔ 

 
เป็น ว่าที่นาวาอากาศตรี 

 ๒๓๕. ร.อ.กมล  กสิบุตร หมายเลขประจําตัว   ๓๒๑๒๙๐๐๑๖๙ 
 ๒๓๖. ร.อ.กรกิตต์ิ  นาสมยนต์ หมายเลขประจําตัว   ๓๑๔๖๘๐๐๐๑๔ 
 ๒๓๗. ร.อ.กริษณะ  วัลลิภากร หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๓๗๐๐๐๗๐ 
 ๒๓๘. ร.อ.กรีพล  สุขแสน หมายเลขประจําตัว   ๓๓๐๖๖๐๐๑๐๑ 
 ๒๓๙. ร.อ.กฤษ  อ้อยแดง หมายเลขประจําตัว   ๓๒๗๓๙๐๐๒๔๙ 
 ๒๔๐. ร.อ.กฤษกมล  สิทธิทูล หมายเลขประจําตัว   ๑๓๘๒๙๐๑๕๕๕ 
 ๒๔๑. ร.อ.กิจจาพจน์  สุกเพชร หมายเลขประจําตัว   ๓๓๙๑๓๐๐๒๒๒ 
 ๒๔๒. ร.อ.กิตติพงษ์  ศรีรินยา หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๒๖๐๐๐๑๓ 
 ๒๔๓. ร.อ.กิตติศักด์ิ  สุวรรณรักษ ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๓๙๔๙๐๐๐๕๔ 
 ๒๔๔. ร.อ.กุลธวัช  ภู่นพคุณ หมายเลขประจําตัว   ๓๑๕๓๓๐๐๒๗๑ 
 ๒๔๕. ร.อ.เกรียงเดช  เนตรหาญ หมายเลขประจําตัว   ๑๒๘๒๐๐๐๐๑๐ 
 ๒๔๖. ร.อ.เกษมสันต์  จันทนะชาต ิ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๘๕๕๐๐๑๗๐ 
 

/  ๒๔๗.  … 
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 ๒๔๗. ร.อ.เกียรติยศ  เผือกพ่วง หมายเลขประจําตัว   ๓๓๙๓๘๐๐๑๐๓ 
 ๒๔๘. ร.อ.เกียรติศักด์ิ  บุตรตาส ี หมายเลขประจําตัว   ๓๒๔๖๘๐๐๒๐๘ 
 ๒๔๙. ร.อ.เกียรติศักด์ิ  สมศร ี หมายเลขประจําตัว   ๓๓๘๕๐๐๑๓๓๑ 
 ๒๕๐. ร.อ.โกสินทร์  ย่ังยืน หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๓๓๐๐๑๙๒ 
 ๒๕๑. ร.อ.คนึง  วงษ์สมิง หมายเลขประจําตัว   ๓๒๒๓๓๐๑๕๒๗ 
 ๒๕๒. ร.อ.คมกฤษ  ทับแก้ว หมายเลขประจําตัว   ๓๒๓๓๗๐๐๐๘๘ 
 ๒๕๓. ร.อ.คัมภีร์  กุญชรเพชร หมายเลขประจําตัว   ๑๓๔๓๓๐๔๙๓๒ 
 ๒๕๔. ร.อ.คํานวณ  เนธิบุตร หมายเลขประจําตัว   ๓๒๓๕๓๐๐๐๐๑ 
 ๒๕๕. ร.อ.จงรักษ์  นารถมณ ี หมายเลขประจําตัว   ๒๓๘๔๘๐๐๗๓๖ 
 ๒๕๖. ร.อ.จตุรงค์  วีระสัย หมายเลขประจําตัว   ๑๓๑๑๙๐๑๙๒๘ 
 ๒๕๗. ร.อ.จรัญ  ศรนวัุตร หมายเลขประจําตัว   ๓๒๑๑๙๐๐๒๗๘ 
 ๒๕๘. ร.อ.จรัส  ชาลวีงษ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๘๑๐๐๐๑๑๙ 
 ๒๕๙. ร.อ.จรินทร์  ศรีนุ่น หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๓๖๐๐๐๐๔ 
 ๒๖๐. ร.อ.จเร  โอทอง หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๒๒๐๐๐๐๒ 
 ๒๖๑. ร.อ.จเรศักด์ิ  ไชยศร หมายเลขประจําตัว   ๑๓๘๒๒๐๒๘๔๘ 
 ๒๖๒. ร.อ.จเรศักด์ิ  มณฑา หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๒๓๐๐๒๙๔ 
 ๒๖๓. ร.อ.จักรพรรดิ  ประเสริฐศร ี หมายเลขประจําตัว   ๓๓๙๖๒๐๐๐๒๒ 
 ๒๖๔. ร.อ.จักรา  สลบัศรี หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๗๑๐๐๑๑๙ 
 ๒๖๕. ร.อ.จารุบุตร  เพชรก้อน หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๖๘๐๐๔๑๗ 
 ๒๖๖. ร.อ.จํานงค์  ศรีเพ็ชร หมายเลขประจําตัว   ๓๒๑๓๗๐๐๐๐๓ 
 ๒๖๗. ร.อ.จิรศักด์ิ  กองสัมฤทธ์ิ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๙๓๓๐๑๙๑๓ 
 ๒๖๘. ร.อ.จิรศักด์ิ  ก้อนมณ ี หมายเลขประจําตัว   ๑๒๘๒๓๐๐๗๑๙ 
 ๒๖๙. ร.อ.เจด็จ  ดวงดาว หมายเลขประจําตัว   ๓๓๐๐๒๐๐๑๔๙ 
 ๒๗๐. ร.อ.ฉัตรชัย  เฉียบแหลม หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๒๒๐๐๐๐๓ 
 ๒๗๑. ร.อ.เฉลิมพล  เหมือนจีน หมายเลขประจําตัว   ๓๑๘๒๑๐๐๕๒๓ 
 ๒๗๒. ร.อ.ชนาวีร์  โรจนะสิร ิ หมายเลขประจําตัว   ๓๓๙๒๙๐๐๐๕๒ 
 ๒๗๓. ร.อ.ชวินทร์  ศรีวิริยเลิศกุล หมายเลขประจําตัว   ๑๓๙๓๓๐๐๐๐๒ 
 ๒๗๔. ร.อ.ชัยณรงค์  หงษ์เวียงจันทร ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๓๙๖๔๐๐๐๖๒ 
 ๒๗๕. ร.อ.ชัยมงคล  ภู่ประเสริฐ หมายเลขประจําตัว   ๓๓๙๖๔๐๐๐๖๐ 
 ๒๗๖. ร.อ.ชัยสิทธ์ิ  เรืองทิพย์ หมายเลขประจําตัว   ๓๓๗๓๐๐๐๐๘๒ 
 ๒๗๗. ร.อ.ชาญชัย  กัณทะวงศ ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๘๖๓๐๐๑๐๕ 
 ๒๗๘. ร.อ.ชาติ  ช้ันเจริญ หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๒๑๐๐๑๘๕ 
 ๒๗๙. ร.อ.ชํานิ  เครือวัลย์ หมายเลขประจําตัว   ๓๓๘๐๕๐๐๐๙๖ 
 ๒๘๐. ร.อ.ชินกร  เหมือนวงษ ์ หมายเลขประจําตัว   ๑๓๕๒๓๐๐๓๖๔ 
 ๒๘๑. ร.อ.ชูวิทย์  ร่าเริง หมายเลขประจําตัว   ๓๓๐๑๙๐๐๒๒๓ 
 ๒๘๒. ร.อ.เชิดศิริ  เกตุวิลัย หมายเลขประจําตัว   ๓๑๓๑๗๐๐๕๖๑ 
 ๒๘๓. ร.อ.ฌณัฏฐ์  เลิศพัฒนาไทย หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๒๒๐๐๐๐๔ 
 ๒๘๔. ร.อ.ณรงค์ศักด์ิ  พุ่มพวง หมายเลขประจําตัว   ๓๓๖๓๓๐๐๔๑๒ 
 ๒๘๕. ร.อ.ณรัช  โปร่งสละ หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๒๙๐๐๐๒๕ 
 

/  ๒๘๖.  ... 
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 ๒๘๖. ร.อ.ณวรุณ  ดีมา หมายเลขประจําตัว   ๘๔๐๓๒๗๐๖๒๑ 
 ๒๘๗. ร.อ.ณัฐธรชัย  เชื้อผู้ดี หมายเลขประจําตัว   ๑๓๐๖๓๐๐๒๒๖ 
 ๒๘๘. ร.อ.ณัฐพงศ์  โมรินทร ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๓๙๐๒๐๐๑๓๙ 
 ๒๘๙. ร.อ.ณัฐพล  แก้วพวงษ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๒๔๐๐๐๓๑ 
 ๒๙๐. ร.อ.ณัฐพล  ชมบัวทอง หมายเลขประจําตัว   ๓๓๙๗๑๐๐๕๑๐ 
 ๒๙๑. ร.อ.ณัฐพล  รกัษ์ศร ี หมายเลขประจําตัว   ๓๑๖๓๓๐๒๑๕๓ 
 ๒๙๒. ร.อ.ณัฐพล  โหตรภวานนท์ หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๒๑๐๐๑๘๖ 
 ๒๙๓. ร.อ.ณัฐยุทธ  สุจิตต์ หมายเลขประจําตัว   ๓๓๙๖๔๐๐๐๖๑ 
 ๒๙๔. ร.อ.ณัฐวุฒิ  สอนใจ หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๐๒๐๐๐๘๕ 
 ๒๙๕. ร.อ.ดนุสรณ์  ดวงประทุม หมายเลขประจําตัว   ๓๒๙๓๗๐๐๐๖๖ 
 ๒๙๖. ร.อ.เดชา  นกจันทร ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๓๒๔๐๐๑๒๗ 
 ๒๙๗. ร.อ.ตปธน  แสงเรืองเอก หมายเลขประจําตัว   ๓๓๙๖๘๐๐๑๓๙ 
 ๒๙๘. ร.อ.ไตรเทพ  ทองจันทร ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๕๒๑๐๐๒๓๐ 
 ๒๙๙. ร.อ.ถาวร  เที่ยงธรรม หมายเลขประจําตัว   ๑๓๐๕๐๐๑๖๙๓ 
 ๓๐๐. ร.อ.ทวี  คงแสงพันธ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๑๕๖๗๐๐๒๖๔ 
 ๓๐๑. ร.อ.ทองสุข  บัวแย้ม หมายเลขประจําตัว   ๓๒๕๕๐๐๐๓๓๑ 
 ๓๐๒. ร.อ.ทักษิณ  จนัทรศร หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๑๑๐๐๐๐๓ 
 ๓๐๓. ร.อ.ทูลเทพ  โกสลานนท ์ หมายเลขประจําตัว   ๑๓๘๓๓๑๓๙๘๖ 
 ๓๐๔. ร.อ.เทพนิมิต  สิทธิศักด์ิ หมายเลขประจําตัว   ๓๓๙๓๔๐๐๑๒๘ 
 ๓๐๕. ร.อ.เทพพิทักษ์  แท่นแก้ว หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๒๘๐๐๒๗๕ 
 ๓๐๖. ร.อ.เทิดศักด์ิ  แป้นงาม หมายเลขประจําตัว   ๓๒๗๑๘๐๐๐๐๖ 
 ๓๐๗. ร.อ.ธงรัฐ  รัตนวิชา หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๒๒๐๐๐๐๕ 
 ๓๐๘. ร.อ.ธนบดี  ฟักทอง หมายเลขประจําตัว   ๓๒๒๕๘๐๐๐๑๓ 
 ๓๐๙. ร.อ.ธนพงศ์  กองศรีมา หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๗๒๐๐๑๒๓ 
 ๓๑๐. ร.อ.ธนพันธ์  จันทร์หอม หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๓๓๐๐๑๘๖ 
 ๓๑๑. ร.อ.ธนรัชต์  คล้ายมณ ี หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๔๐๐๐๑๓๔ 
 ๓๑๒. ร.อ.ธนรัฐ  เนตรประภา หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๕๘๐๐๐๔๗ 
 ๓๑๓. ร.อ.ธนวัชร  ชูเมือง หมายเลขประจําตัว   ๓๓๙๓๒๐๐๐๔๓ 
 ๓๑๔. ร.อ.ธนากานต์  ภูวนารถนุรักษ ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๓๓๐๐๑๘๙ 
 ๓๑๕. ร.อ.ธนู  ศรีริเกตุ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๐๓๓๐๒๐๓๑ 
 ๓๑๖. ร.อ.ธรณิศร์  ดีประเสริฐวิทย์ หมายเลขประจําตัว   ๓๔๗๓๓๐๐๕๕๙ 
 ๓๑๗. ร.อ.ธรรมนูญ  สุขยิ่ง หมายเลขประจําตัว   ๓๓๗๑๓๐๐๒๓๙ 
 ๓๑๘. ร.อ.ธรรวีร์  ศรีนวล หมายเลขประจําตัว   ๓๓๙๓๓๐๐๓๘๒ 
 ๓๑๙. ร.อ.ธวัชชัย  รอดโฉม หมายเลขประจําตัว   ๓๓๙๓๓๐๐๓๖๘ 
 ๓๒๐. ร.อ.ธวัชชัย  เรือนแก้ว หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๑๓๐๐๒๑๔ 
 ๓๒๑. ร.อ.ธวัฒ  วิชานํา หมายเลขประจําตัว   ๑๒๓๕๐๐๑๐๔๙ 
 ๓๒๒. ร.อ.ธัชพงศ์  พลเดช หมายเลขประจําตัว   ๓๒๙๓๑๐๐๐๐๘ 
 ๓๒๓. ร.อ.ธีรพงษ์  นวลน้อย หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๑๑๐๐๐๐๔ 
 ๓๒๔. ร.อ.ธีรรัตน์  ธรรมณ ี หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๔๘๐๐๐๐๒ 
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 ๓๒๕. ร.อ.นที  ศรีตัมภวา หมายเลขประจําตัว   ๓๒๘๓๓๐๒๐๔๐ 
 ๓๒๖. ร.อ.นพดล  บุญด้วยลาน หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๕๐๐๐๑๑๘ 
 ๓๒๗. ร.อ.นรเดช  ภักดีวิจิตร หมายเลขประจําตัว   ๓๓๙๓๓๐๐๔๐๓ 
 ๓๒๘. ร.อ.นรากร  น้อยสุวรรณ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๗๑๐๐๐๑๑๓ 
 ๓๒๙. ร.อ.นริศย์  ขยายแย้ม หมายเลขประจําตัว   ๓๒๓๔๘๐๐๐๐๑ 
 ๓๓๐. ร.อ.นริศร์  เสยีมไหม หมายเลขประจําตัว   ๓๒๒๑๔๐๐๐๐๓ 
 ๓๓๑. ร.อ.นันทพล  สุริยวงศ์ หมายเลขประจําตัว   ๑๓๘๓๓๑๓๙๓๕ 
 ๓๓๒. ร.อ.นัยวิฑิต  กระแสร ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๓๙๓๓๐๐๔๐๔ 
 ๓๓๓. ร.อ.น้ําเพชร  พินพันธ์ุ หมายเลขประจําตัว   ๓๓๗๓๓๐๐๓๖๙ 
 ๓๓๔. ร.อ.นิพิท  วิชัยดิษฐ หมายเลขประจําตัว   ๓๔๑๓๐๐๐๐๗๐ 
 ๓๓๕. ร.อ.นิภาส  ประเสริฐ หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๓๘๐๐๑๑๒ 
 ๓๓๖. ร.อ.นิรันดร  พิงคะสัน หมายเลขประจําตัว   ๓๒๘๕๒๐๐๑๔๘ 
 ๓๓๗. ร.อ.นิรันดร์  ศกึษา หมายเลขประจําตัว   ๓๒๘๖๓๐๐๑๐๗ 
 ๓๓๘. ร.อ.นิวัฒน์  นุชเสียงเพราะ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๒๖๗๐๐๐๕๕ 
 ๓๓๙. ร.อ.นิเวศ  บรรพบุรุษ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๑๖๑๐๐๐๐๙ 
 ๓๔๐. ร.อ.บดีพล  ถนอมกุลบุตร หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๓๓๐๐๑๗๖ 
 ๓๔๑. ร.อ.บัณฑิต  คุ้มวานิช หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๓๓๐๐๑๗๘ 
 ๓๔๒. ร.อ.บัณฑิต  อักโข หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๕๖๐๐๑๔๑ 
 ๓๔๓. ร.อ.บํารุง  ป่ินแก้ว หมายเลขประจําตัว   ๓๒๗๓๙๐๐๒๔๘ 
 ๓๔๔. ร.อ.บุญรักษ์  เทียนศิร ิ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๑๓๓๐๑๘๔๗ 
 ๓๔๕. ร.อ.บุญเลิศ  มารศร ี หมายเลขประจําตัว   ๓๒๓๐๙๐๐๐๘๒ 
 ๓๔๖. ร.อ.บุญสวย  สุพวาล หมายเลขประจําตัว   ๓๒๑๓๑๐๐๐๐๖ 
 ๓๔๗. ร.อ.ปฏิภัทร  ไสยาทา หมายเลขประจําตัว   ๓๓๙๔๐๐๐๒๕๒ 
 ๓๔๘. ร.อ.ประจวบ  เปี่ยมเต็ม หมายเลขประจําตัว   ๓๑๙๓๑๐๐๐๐๕ 
 ๓๔๙. ร.อ.ประจักร  เปี่ยมเต็ม หมายเลขประจําตัว   ๓๒๐๓๑๐๐๐๓๒ 
 ๓๕๐. ร.อ.ประชา  ปัดน้อย หมายเลขประจําตัว   ๓๒๘๓๙๐๐๑๗๔ 
 ๓๕๑. ร.อ.ประชิด  ป้องเคน หมายเลขประจําตัว   ๓๑๙๕๐๐๐๕๕๘ 
 ๓๕๒. ร.อ.ปราโมทย์  นิลวรรณ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๕๒๙๐๐๐๐๙ 
 ๓๕๓. ร.อ.ปรีชา  คล่องวาจา หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๔๖๐๐๑๒๐ 
 ๓๕๔. ร.อ.ปรีชา  ตันศิร ิ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๒๓๓๐๐๐๐๖ 
 ๓๕๕. ร.อ.ปรีดา  ใจทน หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๗๑๐๐๑๑๘ 
 ๓๕๖. ร.อ.ปัญญารักษ์  ฤทธิรงค ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๓๓๐๐๑๙๖ 
 ๓๕๗. ร.อ.ปิยศักด์ิ  สเุมตติกุล หมายเลขประจําตัว   ๘๔๐๓๑๔๐๘๒๑ 
 ๓๕๘. ร.อ.ปิยะ  พลนาวี หมายเลขประจําตัว   ๓๓๘๓๓๐๐๓๗๒ 
 ๓๕๙. ร.อ.พงศธร  บุษหมั่น หมายเลขประจําตัว   ๓๔๑๒๑๐๐๐๙๘ 
 ๓๖๐. ร.อ.พงศ์นรินทร์  ก่ันเปี่ยมแจ่ม หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๒๔๐๐๐๓๓ 
 ๓๖๑. ร.อ.พงษ์ศักด์ิ  ชนะบาล หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๓๖๐๐๐๐๖ 
 ๓๖๒. ร.อ.พงษ์ศักด์ิ  เพิ่มทรัพย ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๖๖๐๐๒๔๗ 
 ๓๖๓. ร.อ.พนิต  ทองวิจิตร หมายเลขประจําตัว   ๓๒๙๓๓๐๑๘๐๑ 
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 ๓๖๔. ร.อ.พฤทธิพงษ์  เพชรมุณ ี หมายเลขประจําตัว   ๓๓๘๓๓๐๐๓๗๑ 
 ๓๖๕. ร.อ.พันธ์ุเทพ  เจริญวิริยานุกูล หมายเลขประจําตัว   ๑๓๒๗๓๐๐๗๐๗ 
 ๓๖๖. ร.อ.พิเชษฐ์  ฉายะกูล หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๓๘๐๐๑๑๔ 
 ๓๖๗. ร.อ.พิสิฐ  เทพสุวรรณ หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๕๒๐๐๐๖๔ 
 ๓๖๘. ร.อ.พีรภัทร  เกศวยุธ หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๓๓๐๐๑๙๑ 
 ๓๖๙. ร.อ.พีรวัฒน์  เจริญวงศ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๑๒๗๐๐๐๗๓ 
 ๓๗๐. ร.อ.พุทธิพงศ์  สังวรราชทรัพย์ หมายเลขประจําตัว   ๓๓๙๓๓๐๐๓๘๕ 
 ๓๗๑. ร.อ.โพธ์ิ  นุ้ยพันธ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๐๓๓๐๑๙๔๙ 
 ๓๗๒. ร.อ.ไพบูลย์  ผดุงศิลป์ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๖๕๐๐๐๒๒๒ 
 ๓๗๓. ร.อ.ภควัต  สอ้ิงทอง หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๓๓๐๐๒๗๐ 
 ๓๗๔. ร.อ.ภรศิษฐ์  กลิ่นสุคนธ์ หมายเลขประจําตัว   ๑๓๙๐๘๐๑๒๙๐ 
 ๓๗๕. ร.อ.มงคลชัย  เจริญสินธ์ุ หมายเลขประจําตัว   ๑๓๘๖๙๐๑๑๑๙ 
 ๓๗๖. ร.อ.มน  วัดพ่วง หมายเลขประจําตัว   ๓๒๖๐๒๐๐๑๔๕ 
 ๓๗๗. ร.อ.มนธร  เด่นดวง หมายเลขประจําตัว   ๑๓๘๓๓๐๕๘๐๘ 
 ๓๗๘. ร.อ.มนัส  บรบูิรณ ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๑๗๓๔๐๐๐๑๓ 
 ๓๗๙. ร.อ.มนูญ  จันทรพักตร์ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๓๒๙๐๐๐๕๔ 
 ๓๘๐. ร.อ.มานพ  ลอยเมฆ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๖๐๒๐๐๑๔๓ 
 ๓๘๑. ร.อ.มานะ  คงบุญ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๕๒๑๐๐๒๔๐ 
 ๓๘๒. ร.อ.มานะชัย  แจ้งหมื่นไวย หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๒๑๐๐๑๘๔ 
 ๓๘๓. ร.อ.มาโนชญ์  พลายงาม หมายเลขประจําตัว   ๑๓๖๒๑๐๓๖๙๘ 
 ๓๘๔. ร.อ.เมธี  เวทไธสง หมายเลขประจําตัว   ๑๒๙๑๐๐๐๒๓๐ 
 ๓๘๕. ร.อ.ไมตรี  กัญชาญ หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๒๓๐๐๒๙๓ 
 ๓๘๖. ร.อ.ยงยศ  โรจชะยะ หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๓๖๐๐๐๐๕ 
 ๓๘๗. ร.อ.ยงยุทธ์  ลัทธปรีชา หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๐๗๐๐๐๐๒ 
 ๓๘๘. ร.อ.ยศพนธ์  ดวงกางใต้ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๕๐๕๐๐๑๖๔ 
 ๓๘๙. ร.อ.ยุทธนา  ยืนยง หมายเลขประจําตัว   ๓๒๘๖๗๐๐๑๖๑ 
 ๓๙๐. ร.อ.ยุทธพงษ์  พงษ์สถิตย์ หมายเลขประจําตัว   ๓๓๙๓๓๐๐๓๗๔ 
 ๓๙๑. ร.อ.ยุวเทพ  ลิ้มละมัย หมายเลขประจําตัว   ๓๓๙๓๓๐๐๓๙๗ 
 ๓๙๒. ร.อ.รชา  เสือป่า หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๒๓๐๐๒๙๕ 
 ๓๙๓. ร.อ.รณณรงค์  อาริยะ หมายเลขประจําตัว   ๑๓๘๓๐๐๐๓๐๙ 
 ๓๙๔. ร.อ.รักษ์  รักษง์าร หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๓๓๐๐๑๘๐ 
 ๓๙๕. ร.อ.รัชพล  ปัทมะโยธิน หมายเลขประจําตัว   ๑๓๗๖๓๐๐๗๑๗ 
 ๓๙๖. ร.อ.เรืองศักด์ิ  เสาวยงค์ หมายเลขประจําตัว   ๑๒๘๖๖๐๑๙๕๘ 
 ๓๙๗. ร.อ.ลิขิต  ช่ืนบาน หมายเลขประจําตัว   ๓๓๐๓๓๐๐๖๒๕ 
 ๓๙๘. ร.อ.ลือศักด์ิ  กลมอ่อน หมายเลขประจําตัว   ๑๓๖๕๐๐๑๖๖๕ 
 ๓๙๙. ร.อ.วชิระศักด์ิ  ร่มลําดวน หมายเลขประจําตัว   ๓๓๘๒๓๐๐๒๗๓ 
 ๔๐๐. ร.อ.วชิรา  สุพรมมา หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๕๐๐๐๑๑๖ 
 ๔๐๑. ร.อ.วรเขต  ทะโกษา หมายเลขประจําตัว   ๓๓๒๐๔๐๐๐๔๖ 
 ๔๐๒. ร.อ.วรบดินทร์  เพิ่มพรมงคลชัย หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๓๓๐๐๑๘๕ 
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 ๔๐๓. ร.อ.วรพงษ์  บุญกล้า หมายเลขประจําตัว   ๓๒๒๓๑๐๐๒๙๙ 
 ๔๐๔. ร.อ.วรพจน์  โชคนาคะวโร หมายเลขประจําตัว   ๓๓๘๑๙๐๐๑๑๐ 
 ๔๐๕. ร.อ.วรุตม์  วรินทราคม หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๓๓๐๐๑๗๗ 
 ๔๐๖. ร.อ.วศิน  จันทพัฒน์ หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๓๖๐๐๐๐๗ 
 ๔๐๗. ร.อ.วสันต์  เมืองวงษ์ หมายเลขประจําตัว   ๑๓๘๐๕๐๑๒๔๖ 
 ๔๐๘. ร.อ.วัชรพงษ์  กลีบม่วง หมายเลขประจําตัว   ๘๓๙๓๐๘๐๑๒๐ 
 ๔๐๙. ร.อ.วันบูรพา  เสือดี หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๐๘๐๐๐๐๒ 
 ๔๑๐. ร.อ.วิชชุกร  สรรพสุข หมายเลขประจําตัว   ๓๒๑๓๓๐๐๗๐๙ 
 ๔๑๑. ร.อ.วิเชียร  กลั่นเนียม หมายเลขประจําตัว   ๓๒๖๔๙๐๐๒๐๑ 
 ๔๑๒. ร.อ.วิทยา  นาดร หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๔๖๐๐๑๒๓ 
 ๔๑๓. ร.อ.วินัย  สุขศรีอินทร์ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๒๑๙๐๐๒๐๑ 
 ๔๑๔. ร.อ.วิรัตน์  ปัทมศร หมายเลขประจําตัว   ๓๒๗๕๐๐๐๓๔๒ 
 ๔๑๕. ร.อ.วิโรจน์  ดาวศรี หมายเลขประจําตัว   ๓๒๓๑๘๐๐๐๙๒ 
 ๔๑๖. ร.อ.วีรชาติ  นุสิทธ์ิ หมายเลขประจําตัว   ๑๒๙๓๑๐๑๗๒๑ 
 ๔๑๗. ร.อ.วีรพงศ์  คงไข่ศร ี หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๓๖๐๐๐๐๓ 
 ๔๑๘. ร.อ.วีรเศรษฐ์  โกสิลารัตน์ หมายเลขประจําตัว   ๓๓๙๕๘๐๐๐๔๕ 
 ๔๑๙. ร.อ.วีระ  เรืองศุภกิตต์ิ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๔๗๐๐๐๐๖๔ 
 ๔๒๐. ร.อ.วีระชัย  พิบูรณ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๑๙๐๙๐๐๒๙๑ 
 ๔๒๑. ร.อ.วีระพงษ์  เกียรตินิติประวัติ หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๗๑๐๐๑๑๗ 
 ๔๒๒. ร.อ.วีระยุทธ  ปลั่งแสงมาศ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๔๓๓๐๑๔๑๔ 
 ๔๒๓. ร.อ.วุฒิไกร  นาคหวัง หมายเลขประจําตัว   ๓๒๗๓๘๐๐๐๒๕ 
 ๔๒๔. ร.อ.ศตวรรษ  ริมผดี หมายเลขประจําตัว   ๑๓๘๕๖๐๐๗๗๙ 
 ๔๒๕. ร.อ.ศรกัญจน์  หมื่นประเสรฐิ หมายเลขประจําตัว   ๓๓๙๓๓๐๐๓๗๒ 
 ๔๒๖. ร.อ.ศรายุทธ  ผิวศรี หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๖๓๐๐๐๘๖ 
 ๔๒๗. ร.อ.ศักดา  ทองเนื้อแปด หมายเลขประจําตัว   ๓๓๑๓๓๐๙๙๔๕ 
 ๔๒๘. ร.อ.ศิริชัย  มุ่งจงรักษ ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๕๓๓๐๐๖๕๑ 
 ๔๒๙. ร.อ.ศุภกร  ทพิย์วงศ์เมฆ หมายเลขประจําตัว   ๓๓๐๔๑๐๐๐๑๐ 
 ๔๓๐. ร.อ.ศุภชัย  มณีวงษ ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๒๑๙๐๐๑๐๒ 
 ๔๓๑. ร.อ.ส่งเสริม  มาเพิ่ม หมายเลขประจําตัว   ๓๒๘๐๔๐๐๓๕๔ 
 ๔๓๒. ร.อ.สถาพร  รกัษ์กระโทก หมายเลขประจําตัว   ๓๒๐๒๑๐๐๖๗๑ 
 ๔๓๓. ร.อ.สถาพร  เรยีงผา หมายเลขประจําตัว   ๓๓๙๓๙๐๐๐๖๘ 
 ๔๓๔. ร.อ.สถิตย์พงษ์  พันธ์ุเพียร หมายเลขประจําตัว   ๓๑๕๓๓๐๐๒๔๒ 
 ๔๓๕. ร.อ.สนอง  สังข์สุทธ์ิ หมายเลขประจําตัว   ๑๒๔๓๓๐๐๔๘๔ 
 ๔๓๖. ร.อ.สมคิด  อุ่นเจริญ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๗๐๗๐๐๐๐๗ 
 ๔๓๗. ร.อ.สมจินต์  จนัผะกา หมายเลขประจําตัว   ๓๒๔๓๓๐๑๔๓๑ 
 ๔๓๘. ร.อ.สมเจตน์  กลิ่นถนอม หมายเลขประจําตัว   ๑๓๔๑๙๐๑๖๖๗ 
 ๔๓๙. ร.อ.สมชาติ  สขุนาม หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๐๕๐๐๒๗๑ 
 ๔๔๐. ร.อ.สมชาติ  โหตะรัตน ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๒๗๐๐๐๐๔ 
 ๔๔๑. ร.อ.สมชาย  ปานอ่อน หมายเลขประจําตัว   ๓๒๐๓๓๐๒๐๙๐ 
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 ๔๔๒. ร.อ.สมชาย  สาํราญใจ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๙๐๘๐๐๐๐๓ 
 ๔๔๓. ร.อ.สมดุล  สุนทรวัฒน์ หมายเลขประจําตัว   ๓๓๙๖๑๐๐๐๓๙ 
 ๔๔๔. ร.อ.สมเดช  หาญพล หมายเลขประจําตัว   ๓๒๖๑๐๐๐๑๐๘ 
 ๔๔๕. ร.อ.สมบุญ  รอดวินิจ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๒๒๑๐๐๒๘๓ 
 ๔๔๖. ร.อ.สมพงษ์  วงค์ปินตา หมายเลขประจําตัว   ๑๑๕๕๑๐๐๗๒๙ 
 ๔๔๗. ร.อ.สมยศ  ผลวัฒนะ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๒๑๙๐๐๑๕๙ 
 ๔๔๘. ร.อ.สมรชัย  ลุม่นอก หมายเลขประจําตัว   ๓๒๖๒๑๐๐๒๖๖ 
 ๔๔๙. ร.อ.สมศักด์ิ  ราหุละ หมายเลขประจําตัว   ๔๑๘๓๓๐๐๓๘๐ 
 ๔๕๐. ร.อ.สมัญญา  รังสิเสนา ณ อยุธยา หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๓๓๐๐๑๘๗ 
 ๔๕๑. ร.อ.สมัย  สุกรรีักษ ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๖๓๔๐๐๒๑๒ 
 ๔๕๒. ร.อ.สมัย  แสวงผล หมายเลขประจําตัว   ๓๒๘๒๙๐๐๑๒๕ 
 ๔๕๓. ร.อ.สมาน  มาชัยภูม ิ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๖๑๐๐๐๑๐๖ 
 ๔๕๔. ร.อ.สรรเสริญ  หมายสุข หมายเลขประจําตัว   ๓๓๙๒๙๐๐๐๕๔ 
 ๔๕๕. ร.อ.สรวิช  อ่อนท้วม หมายเลขประจําตัว   ๓๓๙๓๓๐๐๓๖๖ 
 ๔๕๖. ร.อ.สวัสดิชาย  สิงหเสน ี หมายเลขประจําตัว   ๑๓๐๓๓๑๔๙๗๒ 
 ๔๕๗. ร.อ.สว่าง  อํ่าศร ี หมายเลขประจําตัว   ๓๒๘๐๙๐๐๑๗๔ 
 ๔๕๘ .ร.อ.สอาด  วิรัชติ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๙๓๓๐๑๖๐๗ 
 ๔๕๙. ร.อ.สัมฤทธ์ิ  ธนะปัด หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๒๖๐๐๐๑๑ 
 ๔๖๐. ร.อ.สาธิต  อยู่ยง หมายเลขประจําตัว   ๓๒๙๔๙๐๐๒๑๑ 
 ๔๖๑. ร.อ.สานิตย์  ประวิตรวงศ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๗๕๐๐๐๐๓ 
 ๔๖๒. ร.อ.สามสิงห์  เสาทองหลาง หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๓๓๐๐๑๘๔ 
 ๔๖๓. ร.อ.สิฑฐิชัย  อุตตะมะ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๙๕๐๐๐๓๓๐ 
 ๔๖๔. ร.อ.สิทธิโชค  ไชยะแก้ว หมายเลขประจําตัว   ๓๓๔๒๘๐๐๑๑๗ 
 ๔๖๕. ร.อ.สิทธิโชค  ไตรพิศ หมายเลขประจําตัว   ๓๑๔๓๔๐๐๐๗๕ 
 ๔๖๖. ร.อ.สิริบูลย์  ดิษฐแยม้ หมายเลขประจําตัว   ๓๓๙๓๓๐๐๔๐๒ 
 ๔๖๗. ร.อ.สืบศักด์ิ  กฤษทวี หมายเลขประจําตัว   ๑๒๙๓๓๐๖๘๒๘ 
 ๔๖๘. ร.อ.สุชิน  ปานทอง หมายเลขประจําตัว   ๑๒๘๒๙๐๐๗๑๓ 
 ๔๖๙. ร.อ.สุนทร  มาสันเทียะ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๑๒๑๐๐๖๔๖ 
 ๔๗๐. ร.อ.สุพจน์  โพธ์ิเกษม หมายเลขประจําตัว   ๑๒๕๕๘๐๐๒๙๙ 
 ๔๗๑. ร.อ.สุภลาภ  พงษ์หิรัญญ ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๓๓๓๐๑๔๔๗ 
 ๔๗๒. ร.อ.สุรพงษ์  วีระไวทยะ หมายเลขประจําตัว   ๓๔๑๓๐๐๐๐๖๙ 
 ๔๗๓. ร.อ.สุรพงษ์  หาญสันเทียะ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๗๒๑๐๐๒๕๓ 
 ๔๗๔. ร.อ.สุรศักด์ิ  ออมสิน หมายเลขประจําตัว   ๓๒๖๑๙๐๐๑๙๑ 
 ๔๗๕. ร.อ.สุระ  แสวงกิจ หมายเลขประจําตัว   ๓๑๙๔๙๐๐๐๐๑ 
 ๔๗๖. ร.อ.สุริยะ  เจยีมเงิน หมายเลขประจําตัว   ๑๓๔๒๓๐๐๔๖๕ 
 ๔๗๗. ร.อ.สุริยา  สาริกา หมายเลขประจําตัว   ๓๒๔๕๐๐๐๓๓๘ 
 ๔๗๘. ร.อ.สุวัฒน์  ศรีสวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว   ๑๒๖๑๒๐๐๐๓๒ 
 ๔๗๙. ร.อ.สุวิทย์  จาตุรนตกุล หมายเลขประจําตัว   ๓๓๐๓๓๐๐๗๒๑ 
 ๔๘๐. ร.อ.เสริมศักด์ิ  ช้ินขุนทด หมายเลขประจําตัว   ๑๓๘๒๑๐๔๒๙๙ 
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 ๔๘๑. ร.อ.หัศนัย  เลก็ตระกูล หมายเลขประจําตัว   ๑๒๘๓๓๐๐๐๒๐ 
 ๔๘๒. ร.อ.อดิศร  พรหมสวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว   ๑๒๐๓๑๐๐๙๑๐ 
 ๔๘๓. ร.อ.อดิศักด์ิ  นันทวิศาล หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๓๘๐๐๑๑๑ 
 ๔๘๔. ร.อ.อดิศักด์ิ  สิงหเสน ี หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๑๒๐๐๐๐๔ 
 ๔๘๕. ร.อ.อดิศักด์ิ  อ่ิมสมัย หมายเลขประจําตัว   ๓๑๗๕๐๐๐๖๒๔ 
 ๔๘๖. ร.อ.อดุลย์กิต  ประยูรโภคราช หมายเลขประจําตัว   ๓๒๖๑๖๐๐๐๗๕ 
 ๔๘๗. ร.อ.อธิปไตย  ขุนมธุรส หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๓๘๐๐๑๑๓ 
 ๔๘๘. ร.อ.อนันต์  ป่ินสง หมายเลขประจําตัว   ๑๒๙๒๔๐๐๙๔๓ 
 ๔๘๙. ร.อ.อนุพงษ์  เมธะพันธ์ุ หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๒๖๐๐๐๑๒ 
 ๔๙๐. ร.อ.อภิรัฐ  สาล ี หมายเลขประจําตัว   ๓๑๙๔๖๐๐๐๐๕ 
 ๔๙๑. ร.อ.อรรถพร  เอี่ยมจ้อย หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๓๓๐๐๑๘๓ 
 ๔๙๒. ร.อ.อรรถพล  เจริญกุล หมายเลขประจําตัว   ๓๒๓๓๓๐๑๔๕๕ 
 ๔๙๓. ร.อ.อรรถพล  ไชยชนะ หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๐๓๐๐๐๐๔ 
 ๔๙๔. ร.อ.อัคคการ  สวัสดิบุญญา หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๓๓๐๐๑๙๔ 
 ๔๙๕. ร.อ.อัคคพร  อ่วมสําอางค ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๓๓๐๐๑๘๑ 
 ๔๙๖. ร.อ.อัครพัฒน์  โพธ์ิศรีลาภ หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๔๖๐๐๑๒๒ 
 ๔๙๗. ร.อ.อาคม  บัวโรย หมายเลขประจําตัว   ๓๒๓๒๙๐๐๑๐๙ 
 ๔๙๘. ร.อ.อาคม  ภักดีณรงค ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๙๒๑๐๐๒๔๐ 
 ๔๙๙. ร.อ.อาจิณ  พันธ์ธรรม หมายเลขประจําตัว   ๓๒๘๑๘๐๐๐๑๐ 
 ๕๐๐. ร.อ.อาดูลย์  พานรอง หมายเลขประจําตัว   ๓๒๘๗๐๐๐๑๕๐ 
 ๕๐๑. ร.อ.อาทิตย์  เฉลิมอรรถ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๙๓๔๐๐๑๖๙ 
 ๕๐๒. ร.อ.อารุญ  พรมอินทร ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๖๙๐๐๐๑๔ 
 ๕๐๓. ร.อ.อํานวย  เกิดแก้ว หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๐๒๐๐๐๘๖ 
 ๕๐๔. ร.อ.อํานวย  คุ้มสังข ์ หมายเลขประจําตัว   ๑๓๑๒๙๐๐๖๓๙ 
 ๕๐๕. ร.อ.อํานาจ  ปวงสุข หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๕๕๐๐๑๒๓ 
 ๕๐๖. ร.อ.อํานาจ  เภาทอง หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๔๙๐๐๐๐๖ 
 ๕๐๗. ร.อ.อิทธิพล  ผลบุญ หมายเลขประจําตัว   ๑๓๕๓๓๐๔๘๒๐ 
 ๕๐๘. ร.อ.อิทธิวัฒน์  มนัสสิทธ์ิ หมายเลขประจําตัว   ๑๓๖๐๕๐๐๓๕๗ 
 ๕๐๙. ร.อ.อิสระ  ยันยงค ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๔๐๐๔๐๐๒๒๙ 
 ๕๑๐. ร.อ.เอกชัย  คําอาจ หมายเลขประจําตัว   ๑๓๑๔๙๐๒๔๐๒ 
 ๕๑๑. ร.อ.เอกราช  ไพลกลาง หมายเลขประจําตัว   ๓๒๙๒๑๐๐๒๕๑ 
 ๕๑๒. ร.อ.โอภาส  สขุชานุลักษ ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๒๖๑๕๐๐๐๐๒ 
 

เป็น  ว่าที่นาวาอากาศตรีหญิง 
 ๕๑๓. ร.อ.หญิง กมลรัตน์  กิมเกถนอม หมายเลขประจําตัว   ๘๔๑๑๑๗๐๕๑๙ 
 ๕๑๔. ร.อ.หญิง กัณทิมา  จันทร์สกุ หมายเลขประจําตัว   ๘๓๙๑๐๖๑๐๑๖ 
 ๕๑๕. ร.อ.หญิง จริยาพร  สิงหเสน ี หมายเลขประจําตัว   ๘๔๓๑๑๒๐๙๑๐ 
 ๕๑๖. ร.อ.หญิง จําปา  ทรัพย์สมบูรณ์ หมายเลขประจําตัว   ๘๒๗๑๐๕๐๘๙๗ 
 ๕๑๗. ร.อ.หญิง จินตนา  เที่ยงจิตร์ หมายเลขประจําตัว   ๘๒๔๑๑๒๑๒๐๒ 
 

/  ๕๑๘.  ... 



- ๑๕ - 

 
 ๕๑๘. ร.อ.หญิง ชัชนี  ผ่องจิตต์ หมายเลขประจําตัว   ๘๔๓๑๐๖๑๐๒๑ 
 ๕๑๙. ร.อ.หญิง ฐิติพร  รุ่งนาวา หมายเลขประจําตัว   ๘๔๔๑๓๑๑๒๒๐ 
 ๕๒๐. ร.อ.หญิง ฐิติมา  ขันเงิน หมายเลขประจําตัว   ๘๓๙๑๒๖๑๒๑๖ 
 ๕๒๑. ร.อ.หญิง ณัฐพชัร์  ถิรไชยพันธ์ุ หมายเลขประจําตัว   ๘๔๓๑๑๐๐๕๐๘ 
 ๕๒๒. ร.อ.หญิง ธัญกานต์  ทองมี หมายเลขประจําตัว   ๘๔๒๑๐๘๐๔๒๐ 
 ๕๒๓. ร.อ.หญิง นพคุณ  ปินตา หมายเลขประจําตัว   ๘๓๙๑๒๗๐๔๑๖ 
 ๕๒๔. ร.อ.หญิง เบ็ญจวรรณ  ปรักกะมะกุล หมายเลขประจําตัว   ๘๒๘๑๐๑๐๔๐๑ 
 ๕๒๕. ร.อ.หญิง พรทพิย์  แก้วช่วย หมายเลขประจําตัว   ๘๔๓๑๒๓๐๖๒๐ 
 ๕๒๖. ร.อ.หญิง มนญาดา  เปลี่ยนคง หมายเลขประจําตัว   ๘๔๕๑๒๕๐๕๒๒ 
 ๕๒๗. ร.อ.หญิง วรกฎ  เจนนัดท ี หมายเลขประจําตัว   ๘๔๓๑๒๘๑๑๒๐ 
 ๕๒๘. ร.อ.หญิง วรพรรณ  เกิดโพธ์ิกะต้น หมายเลขประจําตัว   ๘๓๓๑๑๔๑๐๑๒ 
 ๕๒๙. ร.อ.หญิง วรวรรณ  ชัยลมิปมนตร ี หมายเลขประจําตัว   ๘๓๘๑๒๕๐๕๑๔ 
 ๕๓๐. ร.อ.หญิง ศิริรจ  สําเร็จผล หมายเลขประจําตัว   ๘๒๔๑๑๖๐๓๐๔ 
 ๕๓๑. ร.อ.หญิง ศิริวรรณ  อุตมเพทาย หมายเลขประจําตัว   ๘๓๙๑๑๙๐๕๑๖ 
 ๕๓๒. ร.อ.หญิง สธนา  เสริมศร ี หมายเลขประจําตัว   ๘๔๕๑๒๐๐๑๒๐ 
 ๕๓๓. ร.อ.หญิง เสาวนีย์  ใจดี หมายเลขประจําตัว   ๘๒๔๑๐๓๐๑๐๒ 
 ๕๓๔. ร.อ.หญิง หนึ่งนุช  อินธิเสน หมายเลขประจําตัว   ๘๔๒๑๒๔๐๘๑๙ 
 ทั้งนี้  ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๕๓ 

 
                        สั่ง          ณ          วันที่         ๑๖          พฤศจิกายน          พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
                       รับคําสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
 
                                   (ลงชื่อ)           พล.อ.  กิตติพงษ์   เกษโกวิท   
                                                              ( กิตติพงษ์   เกษโกวิท ) 
                                                               ปลัดกระทรวงกลาโหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


