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คําสั่งกองทัพอากาศ 

ที่ ๗๙๑/๖๐ 
เรื่อง  เลื่อนยศนายทหารประทวน 

 
 ให้เลื่อนยศนายทหารประทวน สังกัด ทอ.ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ กห.ว่าด้วยการ 
แต่งต้ังยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 

กองบัญชาการกองทัพอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศโท 

 ๑. พ.อ.ต.ปภังกร มารูปหมอก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๙๐๐๐๐๒ 
 หมายเลข ๑ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
 ๒. พ.อ.ต.หญิง ณัตชา ล่องลอยเลิศ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๑๗๔ 
 ๓. พ.อ.ต.หญิง ปริญธร ศรทีอง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๒๘ 
 หมายเลข ๒ และ ๓ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

สํานักงานเลขานุการกองทัพอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศโท 

 ๔. พ.อ.ต.พิรพล เสนน้อย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๖๕๐๐๖๔๙ 
 หมายเลข ๔ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

กรมสารบรรณทหารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๕. พ.อ.ท.ภานุเดช ภูปุย หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๖๖๐๒๔๒๐ 
 หมายเลข ๕ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

กรมกําลังพลทหารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศโท 

 ๖. พ.อ.ต.ชัยณรงค์ สนธิโพธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๓๐๐๐๐๒ 
 ๗. พ.อ.ต.ธีรพงศ์ แฉลม้นงนุช หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๔๙๐๐๐๐๘ 
 ๘. พ.อ.ต.บารมี ทรัพย์สมบูรณ ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๑๓๓๐๕๙๖๑ 
 ๙. พ.อ.ต.วัชระพันธ์ เหล่าเกื้อ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๕๖๕๐๐๓๓๖ 
 ๑๐. พ.อ.ต.วัลลภ โอปัน หมายเลขประจําตัว  ๑๓๙๓๓๐๘๑๙๘ 
 ๑๑. พ.อ.ต.สิทธิชัย เจือทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๓๓๐๐๙๕๖ 
 หมายเลข ๖ ถงึ ๑๑ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๑๒. จ.ต.พิษณุ บุญแสง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๔๐๐๐๔๔ 
 หมายเลข ๑๒ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 
 

กรมข่าวทหารอากาศ ... 
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กรมข่าวทหารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๑๓. พ.อ.ท.เจษฎา พรมศร หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๕๘๐๐๐๐๕ 
 ๑๔. พ.อ.ท.อนิรุทธ์ ไทยดํารงค์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๒๓๓๐๙๕๐๑ 
 หมายเลข ๑๓ และ ๑๔ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๑๕. พ.อ.ต.นริศ ง้ิวทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๖๔๐๐๐๕๖ 
 หมายเลข ๑๕ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๑๖. จ.ท.หญิง ปารดี สิงห์ก้ิง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๖๑๗ 
 หมายเลข ๑๖ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๑๗. จ.ต.พชร โตแย้ม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๓๑๒๓๑๔ 
 หมายเลข ๑๗ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

กรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 

 ๑๘. พ.อ.ต.หญิง ธิติมา ศิริเภตรา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๐๔ 
 หมายเลข ๑๘ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๑๙. จ.ท.ศกรเทพ แสงศิร ิ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๖๓๓๐๔๑๙๐ 
 ๒๐. จ.ท.ศุภพิชญ์กร เหล่าสุพรรณรงค์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๓๓๐๘๘๕๙ 
 หมายเลข ๑๙ และ ๒๐ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๒๑. จ.ต.จิรกฤต พ่ึงบุญ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๒๑๐๑๐๙๗ 
 ๒๒. จ.ต.ธนากร คูหา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๑๒๐๑๕๘๒ 
 ๒๓. จ.ต.เรวัตร บุญหนู หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๒๓๐๐๐๑๓ 
 ๒๔. จ.ต.วรวุฒิ ชุณห์วิจิตรา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๔๙๐๑๔๒๓ 
 หมายเลข ๒๑ ถึง ๒๔ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๒๕. พ.อ.ท.รักษิต ทองแย้ม หมายเลขประจําตัว  ๑๔๕๑๖๐๐๔๘๓ 
 หมายเลข ๒๕ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๒๖. พ.อ.ต.นิรุตต์ มาลา หมายเลขประจําตัว  ๓๔๓๐๙๐๐๐๒๐ 
 ๒๗. พ.อ.ต.วันชนะ สงกล้าหาญ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๒๒๓๐๒๒๓๔ 
 หมายเลข ๒๖ และ ๒๗ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 
 

เป็นพันจ่าอากาศ... 
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เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
 ๒๘. พ.อ.ต.หญิง พรนภา กองวารี หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๐๑ 
 ๒๙. พ.อ.ต.หญิง วาสนา รับสมบัติ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๒๓ 
 หมายเลข ๒๘ และ ๒๙ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๓๐. จ.ต.คณิต สืบพันธ์ุ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๐๓๐๑๔๑๖ 
 ๓๑. จ.ต.ชวรัต อารยวงศ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๖๓๐๐๐๐๙ 
 ๓๒. จ.ต.นัฐวุธ เกิดวิเชียร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๓๐๐๐๑๔๔ 
 ๓๓. จ.ต.รัฐพล สวัสดิผล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๓๐๘๒๕๙ 
 หมายเลข ๓๐ ถึง ๓๓ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

กรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 

 ๓๔. พ.อ.ต.หญิง ปรียาภรณ์ อ่อนประสพ หมายเลขประจําตัว  ๘๔๖๑๑๕๐๑๒๘ 
 ๓๕. พ.อ.ต.หญิง รวิษฎา อ่ิมใจ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๑๙๔ 
 หมายเลข ๓๔ และ ๓๕ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

สํานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๓๖. พ.อ.ท.สรวิชญ์ พูลสวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๓๓๐๐๒๕๒ 
 หมายเลข ๓๖ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๓๗. พ.อ.ท.หญิง พีรยา บุญอิ่ม หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๕๐๙ 
 หมายเลข ๓๗ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
 ๓๘. พ.อ.ต.หญิง เบญญาภา พ่ึงเพ็ง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๐๐ 
 หมายเลข ๓๘ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

กรมการเงินทหารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๓๙. พ.อ.ท.ทศพล วงษ์จันดี หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๒๐๐๐๑๔๕ 
 หมายเลข ๓๙ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๔๐. พ.อ.ท.หญิง จารุวรรณ พรเจริญ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๕๐๒ 
 หมายเลข ๔๐ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
 ๔๑. พ.อ.ต.หญิง เกศรา จิตต์บรรจง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๕๙๗ 
 ๔๒. พ.อ.ต.หญิง อัจฉรา ใจสมัคร หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๖๑๑ 
 หมายเลข ๔๑ และ ๔๒ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 
 

กรมจเรทหารอากาศ ... 
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กรมจเรทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศโทหญิง 

 ๔๓. จ.ต.หญิง ชนิษฐา เจริญร ี หมายเลขประจําตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๗๓๑ 
 หมายเลข ๔๓ ต้ังแต่ ๑ ก.พ.๖๐ 

สํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอกหญิง 

 ๔๔. พ.อ.ท.หญิง จอมขวัญ ประสาร หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๕๐๑ 
 ๔๕. พ.อ.ท.หญิง ธีรวรรณ แตงอ่อน หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๕๐๖ 
 หมายเลข ๔๔ และ ๔๕ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๔๖. พ.อ.ต.นพชัย พันธ์เขียน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๒๓๐๐๓๘๐ 
 หมายเลข ๔๖ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
 ๔๗. พ.อ.ต.หญิง กิรา พาขุนทด หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๑๘ 
 ๔๘. พ.อ.ต.หญิง เปรมญาภา ฝาชัยภูมิ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๖๐๒ 
 ๔๙. พ.อ.ต.หญิง อรไท ดอกไม ้ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๖๑๐ 
 หมายเลข ๔๗ ถึง ๔๙ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๕๐. จ.ท.นัทธี จิตตคาม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๒๙๐๐๐๕๓ 
 หมายเลข ๕๐ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

สํานักงานนิรภัยทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศโท 

 ๕๑. จ.ต.วุฒิวร ภิรมย์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๖๔๓๐๐๘๓๕ 
 หมายเลข ๕๑ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโทหญิง 
 ๕๒. จ.ต.หญิง พิญาภัค นาคสอาด หมายเลขประจําตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๔๗๔ 
 หมายเลข ๕๒ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๕๙ 

กองบิน ๑ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๕๓. พ.อ.ท.กิติพงศ์ เทศน้อย หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๐๕๐๒๙๐๒ 
 ๕๔. พ.อ.ท.เกริกฤทธ์ิ ขันธเนตร์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๘๐๐๐๙๒ 
 ๕๕. พ.อ.ท.จักรกฤช แขพรมราช หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๒๑๐๐๑๖๒ 
 ๕๖. พ.อ.ท.จักริน สีลาโคตร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๔๖๐๐๐๖๖ 
 ๕๗. พ.อ.ท.จักรี ดาเชิงเขา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๗๑๐๐๐๔๖ 
 ๕๘. พ.อ.ท.ฉัตรติกรณ์ กระโจมทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๒๑๐๒๕๗๐ 
 ๕๙. พ.อ.ท.ชวลิต ศิริเดช หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๔๓๐๐๐๐๕ 
 

๖๐. พ.อ.ท.ชาญณรงค์ ... 
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 ๖๐. พ.อ.ท.ชาญณรงค์ เกษรมาลัย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๑๐๐๑๕๘ 
 ๖๑. พ.อ.ท.ชานนท์ พลสุข หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๔๖๐๐๑๘๒ 
 ๖๒. พ.อ.ท.ณัฐกร ฆ้องกระโทก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๑๐๐๐๗๐ 
 ๖๓. พ.อ.ท.ทองกาย เฉยฉิว หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๐๓๐๐๐๔๒ 
 ๖๔. พ.อ.ท.ธนภัทร เทียมใส หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๒๑๐๒๑๙๘ 
 ๖๕. พ.อ.ท.ธรรมดา ภูผาหลวง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๔๖๐๐๐๗๓ 
 ๖๖. พ.อ.ท.นพพล สิทธิศักด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๔๖๐๐๐๗๗ 
 ๖๗. พ.อ.ท.นัตพงษ์ ประดับเสริฐ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๔๖๐๐๐๘๐ 
 ๖๘. พ.อ.ท.บัณฑิต วงศาโสภาวิทย์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๑๐๐๑๖๐ 
 ๖๙. พ.อ.ท.พรชัย ป่ันปี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๑๐๐๒๗๒ 
 ๗๐. พ.อ.ท.พิชญะพงศ์ ศรีสุวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๒๑๐๐๑๔๘ 
 ๗๑. พ.อ.ท.พิธิภรณ์ จินชัย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๒๑๐๐๑๕๓ 
 ๗๒. พ.อ.ท.ภูมิพิรุฬห์ ชุบขุนทด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๘๐๐๒๐๒ 
 ๗๓. พ.อ.ท.รุ่งโรจน์ โนนทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๘๐๐๐๙๓ 
 ๗๔. พ.อ.ท.วชิรา ประกอบกิจ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๑๐๐๑๒๗ 
 ๗๕. พ.อ.ท.สุริยา โอภาสสุวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๔๐๐๐๖๖ 
 ๗๖. พ.อ.ท.เสรีภาพ เกษมศร ี หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๑๐๐๐๐๖๕ 
 ๗๗. พ.อ.ท.อติเทพ ศรีเมือง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๔๘๐๐๐๐๒ 
 ๗๘. พ.อ.ท.อิสเรศ หรั่งสอาด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๙๐๐๐๗๕ 
 หมายเลข ๕๓ ถึง ๗๘ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๗๙. พ.อ.ต.กฤษฎา สรสําแดง หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๓๓๐๐๑๗๗ 
 ๘๐. พ.อ.ต.กฤษณ รัตนพลแสนย ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๐๕๐๐๐๐๖ 
 ๘๑. พ.อ.ต.กัมปนาท สะราคํา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๑๐๐๑๖๔ 
 ๘๒. พ.อ.ต.จตุรงค์ ขันติพงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๒๑๐๑๗๐๓ 
 ๘๓. พ.อ.ต.ชนะชล บุญประสพสม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๙๐๐๑๓๔ 
 ๘๔. พ.อ.ต.ชัยอนันต์ กระวีสายสุนทร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๑๐๐๑๖๓ 
 ๘๕. พ.อ.ต.ฐิตากร โตน้ํา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๑๐๐๑๓๑ 
 ๘๖. พ.อ.ต.ฐิติวัฒน์ โปยขุนทด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๒๑๐๐๑๕๑ 
 ๘๗. พ.อ.ต.ณฐพล นุชกระแส หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๔๐๐๐๐๑ 
 ๘๘. พ.อ.ต.ณัฐพงษ์ อรอินทร ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๓๐๐๐๕๕ 
 ๘๙. พ.อ.ต.ณัฐพล เกตุเกล้า หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๔๐๐๐๘๓ 
 ๙๐. พ.อ.ต.ณัฐภัทร ศรีจําลอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๐๗๐๐๐๐๖ 
 ๙๑. พ.อ.ต.ณัตพล หนึ่งกระโทก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๑๐๐๑๓๓ 
 ๙๒. พ.อ.ต.ธนพล วลัยศรี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๒๑๐๐๑๒๔ 
 ๙๓. พ.อ.ต.นพชัย พงษ์พิมาย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๐๒๐๐๑๐๐ 
 ๙๔. พ.อ.ต.นวภัทร เพชรสูงเนิน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๑๐๐๑๓๒ 
 

๙๕. พ.อ.ต.นัฐพร ... 
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 ๙๕. พ.อ.ต.นัฐพร เกิดโพธ์ิกะต้น หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๕๐๐๐๐๘๓ 
 ๙๖. พ.อ.ต.ประทีป งวนหงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๒๑๐๐๑๕๒ 
 ๙๗. พ.อ.ต.พูนเกียรติ โสมทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๖๖๐๐๐๒๖ 
 ๙๘. พ.อ.ต.ภานุพงศ์ โชติกลาง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๑๐๐๑๕๗ 
 ๙๙. พ.อ.ต.ภูริเดช แก้วประสิทธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๑๐๐๐๗๕ 
 ๑๐๐. พ.อ.ต.รุจิศักด์ิ เกตุแย้ม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๐๖๘๗ 
 ๑๐๑. พ.อ.ต.วิริยะ มหัทธนวิบูล หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๒๑๐๑๗๗๐ 
 ๑๐๒. พ.อ.ต.วีระชัย ภิญโญ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๗๑๐๐๐๗๑ 
 ๑๐๓. พ.อ.ต.วุฒิชาติ สายราช หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๒๑๐๔๘๕๓ 
 ๑๐๔. พ.อ.ต.ศรายุทธ บนฉิมพล ี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๒๑๐๐๑๕๔ 
 ๑๐๕. พ.อ.ต.ศึกษิณ สุกราสัย หมายเลขประจําตัว  ๑๓๘๗๑๐๓๕๐๔ 
 ๑๐๖. พ.อ.ต.สิทธิศักด์ิ ศรอินทร ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๑๐๐๑๓๔ 
 ๑๐๗. พ.อ.ต.สุทธิพงษ์ พวงแสง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๖๖๐๐๐๔๐ 
 ๑๐๘. พ.อ.ต.สุรพล ถาพิกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๒๑๐๐๑๕๕ 
 หมายเลข ๗๙ ถึง ๑๐๘ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๑๐๙. จ.ท.จักริน เทีย่งทวี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๒๑๐๑๑๑๘ 
 ๑๑๐. จ.ท.ณัฐพล นาดี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๒๑๐๐๐๕๐ 
 ๑๑๑. จ.ท.ทรงพล พินิจวงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๒๑๐๓๙๖๒ 
 ๑๑๒. จ.ท.ทศพล เอ้โถบุตร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๒๘๐๓๐๔๖ 
 ๑๑๓. จ.ท.ภัทรพงษ์ บินขุนทด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๒๑๐๐๐๙๒ 
 ๑๑๔. จ.ท.ศรเพชร มาตมูล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๒๗๐๐๓๕๐ 
 ๑๑๕. จ.ท.ศักด์ิดา ประชาอาศัย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๑๙๐๐๐๗๕ 
 หมายเลข ๑๐๙ ถึง ๑๑๕ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๑๑๖. จ.ต.ณัฐดนัย ศรีวิบูลย์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๒๑๐๐๐๓๓ 
 ๑๑๗. จ.ต.นพดล หลงละลวด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๒๑๐๐๐๒๒ 
 ๑๑๘. จ.ต.พิพัฒน์ ศรีโยธี หมายเลขประจําตัว  ๒๕๕๖๖๐๐๔๑๙ 
 ๑๑๙. จ.ต.สมศักด์ิ ศรีจันทร์ชัย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๕๒๑๐๕๓๗๔ 
 หมายเลข ๑๑๖ ถึง ๑๑๙ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

กองบิน ๒ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๑๒๐. พ.อ.ท.กฤตภัค โพธ์ิดี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๕๐๐๐๒๑๒ 
 ๑๒๑. พ.อ.ท.เกียรติศักด์ิ ติยะภา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๐๕๐๐๐๐๒ 
 ๑๒๒. พ.อ.ท.คงกฤช เครือมูล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๗๓๐๐๑๑๕ 
 ๑๒๓. พ.อ.ท.ชาวิกรณ์ ชาตินันทน์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๕๐๐๐๑๐๗ 
 ๑๒๔. พ.อ.ท.นฤนาท คุ้มครอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๕๐๐๐๒๑๑ 
 

๑๒๕. พ.อ.ท.นัชชา ... 
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 ๑๒๕. พ.อ.ท.นัชชา ปฐมัง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๕๐๐๐๑๗๐ 
 ๑๒๖. พ.อ.ท.ปรีชาวิทย์ มลัยทิพย ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๐๙๐๐๐๐๑ 
 ๑๒๗. พ.อ.ท.พีรพนต์ พันธ์ุช่ืน หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๕๐๐๐๐๘๔ 
 ๑๒๘. พ.อ.ท.ภูวกร พลาธิปกรการ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๔๐๐๑๒๗ 
 ๑๒๙. พ.อ.ท.ยุทธนา แช่มช้อย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๖๖๐๑๑๙๖ 
 ๑๓๐. พ.อ.ท.วัชระ คําศิลา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๒๖๐๐๘๑๕ 
 ๑๓๑. พ.อ.ท.วิศิษฏ์ อ้นไชยะ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๖๗๐๐๐๘๗ 
 ๑๓๒. พ.อ.ท.สกล เนยีมพันธ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๖๗๐๐๐๗๘ 
 ๑๓๓. พ.อ.ท.อนัน เนตรอัคคี หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๐๙๐๐๐๖๓ 
 ๑๓๔. พ.อ.ท.อภิวัฒน์ ทองจันทร ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๕๐๐๐๑๐๒ 
 ๑๓๕. พ.อ.ท.เอกชัย เกตุละคร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๑๒๐๑๓๑๓ 
 หมายเลข ๑๒๐ ถึง ๑๓๕ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๑๓๖. พ.อ.ท.หญิง พัทธนันท์ จิตรีพิทย์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๒๘๔ 
 หมายเลข ๑๓๖ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๑๓๗. พ.อ.ต.จตุรงค์ ขันอาษา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๗๒๐๐๐๒๗ 
 ๑๓๘. พ.อ.ต.ธนะพล ชาวไร่นาค หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๑๐๐๑๖๒ 
 ๑๓๙. พ.อ.ต.ธีรนัย โพธ์ิเจริญ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๖๒๐๐๐๐๓ 
 ๑๔๐. พ.อ.ต.ประกาศิต จับจ ุ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๔๙๐๐๐๗๕ 
 ๑๔๑. พ.อ.ต.ประณต วงศ์นาถลือชา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๐๘๐๐๐๑๐ 
 ๑๔๒. พ.อ.ต.ปิยพงษ์ ช่อลัดดา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๕๘๐๐๒๐๓ 
 ๑๔๓. พ.อ.ต.พงศธร นามวงศ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๑๐๐๑๓๔ 
 ๑๔๔. พ.อ.ต.พรเทพ ลายน้ําเงิน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๕๐๐๐๑๐๘ 
 ๑๔๕. พ.อ.ต.ภควันท์ สนธิสัมพันธ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๖๗๐๐๐๓๘ 
 ๑๔๖. พ.อ.ต.รชานนท์ ทองระย้า หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๖๗๐๐๐๘๑ 
 ๑๔๗. พ.อ.ต.รัชตะ โพธ์ิทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๖๒๐๐๐๕๗ 
 ๑๔๘. พ.อ.ต.วรวุฒิ พันธ์ุบุตร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๕๐๐๐๔๑๗ 
 ๑๔๙. พ.อ.ต.วิทวัส มหาดไทย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๕๐๐๐๐๘๕ 
 ๑๕๐. พ.อ.ต.ศิริเชษฐ มีชัย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๑๐๐๐๐๕ 
 ๑๕๑. พ.อ.ต.สุภณัฐ เชื้อแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๐๐๐๓ 
 ๑๕๒. พ.อ.ต.สุเมธี จิตรีเชาว์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๕๐๐๐๒๑๓ 
 ๑๕๓. พ.อ.ต.อธิป ธรรมนิยม หมายเลขประจําตัว  ๑๔๔๕๐๐๑๒๘๔ 
 ๑๕๔. พ.อ.ต.อนุกูล ใจเที่ยง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๖๒๐๐๒๗๗ 
 ๑๕๕. พ.อ.ต.อนุวัฒน์ เอี่ยมสอาด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๓๔๐๐๑๐๗ 
 ๑๕๖. พ.อ.ต.อภิรักษ์ ทองใบ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๔๐๐๑๒๙ 
 

๑๕๗. พ.อ.ต.อรชุน ... 
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 ๑๕๗. พ.อ.ต.อรชุน ทองแย้ม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๐๙๐๐๐๕๐ 
 ๑๕๘. พ.อ.ต.อํานาจ ทับภักดี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๑๙๐๐๑๑๘ 
 หมายเลข ๑๓๗ ถึง ๑๕๘ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
 ๑๕๙. พ.อ.ต.หญิง พิมณัฐฐา ยาคําประเสริฐ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๐๕๘ 
 หมายเลข ๑๕๙ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๑๖๐. จ.ท.จักรกฤษ วัดบัว หมายเลขประจําตัว  ๑๔๕๖๒๐๐๓๔๔ 
 หมายเลข ๑๖๐ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 
 ๑๖๑. จ.ท.จินตสิทธ์ิ ภักด์ิสุขเจริญ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๕๐๐๑๖๓๖ 
 ๑๖๒. จ.ท.จิรวัตร ดีนาจ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๒๑๐๐๐๔๓ 
 ๑๖๓. จ.ท.นนทกร เครือนวล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๒๙๐๐๐๕๑ 
 ๑๖๔. จ.ท.นนทกร อ่อนวงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๕๕๐๐๐๔๙๕ 
 หมายเลข ๑๖๑ ถึง ๑๖๔ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๑๖๕. จ.ท.หญิง สุชาดา สร้อยเสนา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๖๒๓ 
 หมายเลข ๑๖๕ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๑๖๖. จ.ต.ฉัตรชัย กลิ่นเกษร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๕๐๐๐๑๓๕ 
 หมายเลข ๑๖๖ ต้ังแต่ ๑ ก.พ.๖๐ 
 ๑๖๗. จ.ต.จรัญ เปี่ยมมนัส หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๕๐๐๐๑๔๙ 
 ๑๖๘. จ.ต.ชนะพล ชูจิตร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๖๒๐๐๒๔๕ 
 ๑๖๙. จ.ต.ณัฐนันท์ สตัย์ซื่อ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๕๐๐๐๖๑๙ 
 ๑๗๐. จ.ต.ณัฐพล เจริญสุข หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๖๑๐๐๕๐๗ 
 ๑๗๑. จ.ต.นัฐพงษ์ สุวรรณการ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๖๑๐๐๐๒๘ 
 ๑๗๒. จ.ต.สุทัศน์ ผึ่งผาย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๕๐๐๐๐๔๔ 
 หมายเลข ๑๖๗ ถึง ๑๗๒ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

กองบิน ๔ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๑๗๓. พ.อ.ท.กฤษฎา สาริกา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๓๐๐๑๐๕ 
 ๑๗๔. พ.อ.ท.ก้องนรินทร์ สินทร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๘๐๐๑๖๘ 
 ๑๗๕. พ.อ.ท.กิตติ เกษาพันธ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๗๑๐๐๐๙๖ 
 ๑๗๖. พ.อ.ท.กิตติพงษ์ ชัยวงศ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๖๘๐๐๐๓๗ 
 ๑๗๗. พ.อ.ท.คเณศ ฉิมนอก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๑๐๐๑๒๕ 
 ๑๗๘. พ.อ.ท.จิรวัฒน์ ไชยวรรณวงศ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๖๐๐๐๐๒ 
 ๑๗๙. พ.อ.ท.ชนะชัย ทองแจ่ม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๗๐๐๐๐๒ 
 ๑๘๐. พ.อ.ท.ชาญยุทธ พงษ์เกิดผล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๔๐๐๐๐๓ 
 

๑๘๑. พ.อ.ท.ณัฐนันท ์... 



   

- ๙ - 
 

 ๑๘๑. พ.อ.ท.ณัฐนันท์ ตัณไชยศรีนคร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๒๓๐๐๒๐๙ 
 ๑๘๒. พ.อ.ท.นิมิต อินเอี่ยม หมายเลขประจําตัว  ๑๔๕๐๙๐๐๓๓๘ 
 ๑๘๓. พ.อ.ท.ปิยะณัฐ สุนทรมณ ี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๔๙๐๐๑๖๐ 
 ๑๘๔. พ.อ.ท.พงศกร จันทร์ลิขิต หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๔๐๐๐๐๘ 
 ๑๘๕. พ.อ.ท.พงศธร สมบัติโพธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๑๐๐๑๔๙๔ 
 ๑๘๖. พ.อ.ท.รชาชัท ชาวเมือง หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๓๑๐๐๘๖๖ 
 ๑๘๗. พ.อ.ท.ศรฐ จันทรภูมี หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๗๗๐๐๐๒๑ 
 ๑๘๘. พ.อ.ท.ศรัณญู โพธิรัตน์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๔๐๐๐๐๑ 
 ๑๘๙. พ.อ.ท.ศรัณย์ ชูวงศ์เลิศ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๗๐๐๐๐๖๖ 
 ๑๙๐. พ.อ.ท.สัมพันธ์ แก้วไทรเทียม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๓๐๐๔๘๕ 
 ๑๙๑. พ.อ.ท.อานนท์ เหล็กกล้า หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๓๐๐๒๐๖ 
 หมายเลข ๑๗๓ ถึง ๑๙๑ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๑๙๒. พ.อ.ท.หญิง ปวีณา แม่นรัตน ์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๐๓๑ 
 หมายเลข ๑๙๒ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๑๙๓. พ.อ.ต.กณวรรธน์ แสงเย็น หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๐๒๐๐๐๙๘ 
 ๑๙๔. พ.อ.ต.กฤษดา ประภัสโร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๘๐๐๑๖๗ 
 ๑๙๕. พ.อ.ต.กวีณ ก้อนนาค หมายเลขประจําตัว  ๑๔๐๒๓๐๑๖๕๒ 
 ๑๙๖. พ.อ.ต.เกียรติศักด์ิ ผดุงสุข หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๗๐๐๐๓๒ 
 ๑๙๗. พ.อ.ต.จักรพงษ์ จันทมลู หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๔๖๐๑๐๔๑ 
 ๑๙๘. พ.อ.ต.เจตรินทร์ แจ้งประดษิฐ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๔๐๐๐๘๘ 
 ๑๙๙. พ.อ.ต.ฉัตรชัย คําบัว หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๐๙๐๐๕๓๑ 
 ๒๐๐. พ.อ.ต.ณภัทร หนูวงศ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๓๐๐๑๐๓ 
 ๒๐๑. พ.อ.ต.ณัฐพงษ์ มงคลสวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๓๐๐๑๐๘ 
 ๒๐๒. พ.อ.ต.ณัฐพล เรือนมะกอก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๒๓๐๐๒๐๖ 
 ๒๐๓. พ.อ.ต.ณัฐวัฒน์ มังอนุ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๕๒๐๐๐๖๖ 
 ๒๐๔. พ.อ.ต.ทศพล ม่วงอยู่ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๘๐๐๐๐๔ 
 ๒๐๕. พ.อ.ต.ธงชัย เอี่ยมพ่วง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๖๒๐๐๐๕๖ 
 ๒๐๖. พ.อ.ต.นพดล อาจศรี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๐๙๐๐๐๐๔ 
 ๒๐๗. พ.อ.ต.นราธิป พันธ์ุไทย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๒๐๐๐๒๑ 
 ๒๐๘. พ.อ.ต.ภาณุพงศ์ สมภักดี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๘๐๐๐๑๖ 
 ๒๐๙. พ.อ.ต.มารุต อ่ิมสิน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๓๐๐๐๐๑ 
 ๒๑๐. พ.อ.ต.วรพจน์ พุฒซ้อน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๑๘๐๐๐๐๘ 
 ๒๑๑. พ.อ.ต.วิทูรย์ มัน่พรม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๓๐๐๒๐๔ 
 ๒๑๒. พ.อ.ต.สรรเสริญ พงษ์เพ็ง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๓๐๐๒๐๕ 
 

๒๑๓. พ.อ.ต.สันติสุข ... 
 



   

- ๑๐ - 
 

 ๒๑๓. พ.อ.ต.สันติสุข อ่ิมเชื้ออยู่ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๒๐๐๐๔๕ 
 ๒๑๔. พ.อ.ต.สุชกร ซางซื่อมูล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๑๒๐๐๐๐๑ 
 ๒๑๕. พ.อ.ต.สุนทร ทีฟอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๔๐๐๐๐๐๑ 
 ๒๑๖. พ.อ.ต.อรรคเดช บุญประสิทธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๒๓๐๐๑๐๖ 
 ๒๑๗. พ.อ.ต.อํานาจ สุขสมบัติ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๒๐๐๐๒๘ 
 หมายเลข ๑๙๓ ถึง ๒๑๗ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
 ๒๑๘. พ.อ.ต.หญิง ประทุมพร เพชรดาวัชรมัย หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๒๒ 
 หมายเลข ๒๑๘ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๒๑๙. จ.ท.จันทร์เขตร โพธ์ิรัศม ี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๕๓๓๐๑๘๕๑ 
 ๒๒๐. จ.ท.เจตณรงค์ พลอยไป หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๗๐๐๐๐๖๕ 
 ๒๒๑. จ.ท.เฉลิมเกียรติ สระทองแดง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๐๔๐๐๑๕๓ 
 ๒๒๒. จ.ท.ชลิต ชมภูพู่ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๕๖๓๐๑๒๙๒ 
 ๒๒๓. จ.ท.ชัยนนท์ ณ บางช้าง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๐๘๐๒๐๙๘ 
 ๒๒๔. จ.ท.โชคชัย ปานฉิม หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๓๔๐๑๐๔๙ 
 ๒๒๕. จ.ท.ธนกฤต จันทร์งาม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๓๐๐๐๐๙๓ 
 ๒๒๖. จ.ท.ปิยะพงษ์ สิงห์เพชร หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๓๗๐๑๒๔๒ 
 ๒๒๗. จ.ท.สรพงษ์ ปาลี หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๕๒๐๐๐๙๕ 
 ๒๒๘. จ.ท.สาโรจน์ โหยหวล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๐๔๐๐๐๖๑ 
 ๒๒๙. จ.ท.อัษฎางค์ จิตราภิรมย์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๕๐๐๐๐๒ 
 ๒๓๐. จ.ท.อาร์มชัย จันทสุข หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๐๙๐๐๐๐๖ 
 หมายเลข ๒๑๙ ถึง ๒๓๐ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๒๓๑. จ.ต.ธนกร โพธ์ิศรี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๐๙๐๐๒๔๘ 
 ๒๓๒. จ.ต.พงษ์สิทธ์ิ พรหมจารีย์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๓๔๐๑๕๙๑ 
 ๒๓๓. จ.ต.ศตวรรษ โตประเสริฐ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๒๓๐๐๕๕๒ 
 ๒๓๔. จ.ต.อิศเรศ แสงทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๐๔๐๐๐๓๖ 
 หมายเลข ๒๓๑ ถึง ๒๓๔ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

กองบิน ๖ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๒๓๕. พ.อ.ท.กมลเดช ศรีณรงค ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๐๘๐๐๐๐๖ 
 ๒๓๖. พ.อ.ท.คุณากร หมวกขุนทด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๒๑๐๐๑๕๖ 
 ๒๓๗. พ.อ.ท.เฉลิมพล ไชยบุตร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๓๐๐๙๕๔ 
 ๒๓๘. พ.อ.ท.ชัยมงคล ผิวบาง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๙๐๐๒๐๕ 
 ๒๓๙. พ.อ.ท.ชาตรี สุดสวาท หมายเลขประจําตัว  ๒๔๘๖๑๐๐๐๕๔ 
 ๒๔๐. พ.อ.ท.ฐิติวัสส์ พงษ์ปลัด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๐๐๐๘ 
 

๒๔๑. พ.อ.ท.ณภัทร ... 



   

- ๑๑ - 
 

 ๒๔๑. พ.อ.ท.ณภัทร ตฤษณานนท์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๙๐๐๒๐๗ 
 ๒๔๒. พ.อ.ท.ณัฐพล เสมสว่าง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๓๓๐๑๐๖๐ 
 ๒๔๓. พ.อ.ท.ณัฐพัชร์ พลาศร ี หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๐๓๐๐๕๐๔ 
 ๒๔๔. พ.อ.ท.ธีระพงษ์ คงเลิศ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๖๙๐๐๐๐๑ 
 ๒๔๕. พ.อ.ท.น้ํามนต์ ไกรทองสุข หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๓๓๐๑๐๕๙ 
 ๒๔๖. พ.อ.ท.บุรินทร์ มาภักดี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๓๐๐๙๕๖ 
 ๒๔๗. พ.อ.ท.พงษ์พิพัฒน์ คํารักษ ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๒๙๐๐๑๙๙ 
 ๒๔๘. พ.อ.ท.พิสิฐ ป้ันเปรม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๓๐๐๙๖๖ 
 ๒๔๙. พ.อ.ท.ภมรศุภ สุขแจ่ม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๗๑๐๐๐๙๖ 
 ๒๕๐. พ.อ.ท.รณยุทธ ภู่หัสดร หมายเลขประจําตัว  ๓๔๔๔๙๐๐๑๘๙ 
 ๒๕๑. พ.อ.ท.วัชรพงษ์ หมวดศร ี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๐๕๐๑๓๘๐ 
 ๒๕๒. พ.อ.ท.วินัย สภาภัก หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๕๐๐๐๓๓๒ 
 ๒๕๓. พ.อ.ท.วิษนะ จําปาศรี หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๔๖๐๐๐๘๒ 
 ๒๕๔. พ.อ.ท.สุภัค วงศ์จันทร ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๓๗๒๐๓๗๙๕ 
 ๒๕๕. พ.อ.ท.สุรนาท สุวรรณเกิด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๓๐๐๔๘๖ 
 ๒๕๖. พ.อ.ท.สุรสิทธ์ิ จันทร์สว่าง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๖๙๐๐๓๑๒ 
 ๒๕๗. พ.อ.ท.อดิเทพ แก้วเศวตวัฒนกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๐๐๐๖ 
 ๒๕๘. พ.อ.ท.อดิศักด์ิ วงษ์สนิท หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๐๒๐๑๓๔๔ 
 ๒๕๙. พ.อ.ท.อนุรักษ์ อนุส ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๖๗๐๐๐๗๗ 
 ๒๖๐. พ.อ.ท.อภิลักษณ์ เนียมกล่ํา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๓๓๐๑๐๖๕ 
 หมายเลข ๒๓๕ ถึง ๒๖๐ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๒๖๑. พ.อ.ต.กิติพจน์ ศรีสวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๙๐๐๑๓๑ 
 ๒๖๒. พ.อ.ต.จักรพงศ์ ทับฉ่ํา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๓๐๐๙๖๒ 
 ๒๖๓. พ.อ.ต.จารุพัสตร์ เฉลยทิพย ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๓๐๐๖๘๓ 
 ๒๖๔. พ.อ.ต.จิรายุทธ วสุวัต หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๖๔๐๐๑๐๘ 
 ๒๖๕. พ.อ.ต.ชนุดม ปริตธิวงค์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๐๙๐๐๑๘๐ 
 ๒๖๖. พ.อ.ต.ต่อพันธ์ุ จันทรแ์ทน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๙๐๐๑๓๐ 
 ๒๖๗. พ.อ.ต.ธนพงษ์ จุลวัจนะ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๑๒๐๕ 
 ๒๖๘. พ.อ.ต.ธนยศ พุ่มพิกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๓๐๐๙๖๙ 
 ๒๖๙. พ.อ.ต.ธราธร ธรมีฤทธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๓๐๐๖๘๔ 
 ๒๗๐. พ.อ.ต.ธีระศักด์ิ ป้อมทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๓๘๐๐๔๘๒ 
 ๒๗๑. พ.อ.ต.นคเรศ พิมพ์ศรีกล่ํา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๑๙๐๐๒๓๙ 
 ๒๗๒. พ.อ.ต.นนทกิตต์ิ เชิงสมหวัง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๐๐๐๐๕๘ 
 ๒๗๓. พ.อ.ต.พิรุณห์ วิเทศโกสุม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๐๖๙๗ 
 ๒๗๔. พ.อ.ต.โยธิน ขวัญเมือง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๐๖๐๐๐๐๑ 
 ๒๗๕. พ.อ.ต.รัชพล สงัประกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๑๘๐๐๐๐๑ 
 

๒๗๖. พ.อ.ต.สถาพร ... 



   

- ๑๒ - 
 

 ๒๗๖. พ.อ.ต.สถาพร มานกาเซ็ม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๓๐๐๙๖๓ 
 ๒๗๗. พ.อ.ต.สิทธิพงษ์ สังข์ทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๓๐๐๖๘๗ 
 ๒๗๘. พ.อ.ต.สุเมธ บุญส่ง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๑๓๐๐๐๑๓ 
 ๒๗๙. พ.อ.ต.เสกสรรค์ ธรรมนิทา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๔๐๐๐๘๔ 
 ๒๘๐. พ.อ.ต.อภิมุข ผลโต หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๒๙๐๐๑๓๖ 
 ๒๘๑. พ.อ.ต.เอกราช วงษ์สมิง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๓๐๐๖๘๖ 
 หมายเลข ๒๖๑ ถึง ๒๘๑ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๒๘๒. จ.ท.ณรงค์ชัย อุปพงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๓๓๓๐๔๓๘๐ 
 ๒๘๓. จ.ท.ธนเทพ ทพิย์อักษร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๐๔๖๘ 
 ๒๘๔. จ.ท.ปวรุตม์ เทพสมุทร หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๓๙๐๐๕๖๗ 
 ๒๘๕. จ.ท.ปิยะภูมิ ระเบียบดี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๕๒๙๐๐๓๓๑ 
 ๒๘๖. จ.ท.พงศ์พิทักษ์ พวงชน หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๐๕๐๐๐๔๓ 
 ๒๘๗. จ.ท.มานิต ช้อนทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๓๓๐๖๙๖๑ 
 ๒๘๘. จ.ท.วัชระ คงล้อม หมายเลขประจําตัว  ๑๔๔๖๙๐๑๔๔๒ 
 ๒๘๙. จ.ท.ศุภชัย เติมแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๕๐๐๐๐๕๑ 
 หมายเลข ๒๘๒ ถึง ๒๘๙ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๒๙๐. จ.ต.กุลธวัช แดงถาวร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๕๘๐๐๐๖๒ 
 ๒๙๑. จ.ต.จิรายุ อาจณรงค์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๕๔๐๓๗๘๕ 
 ๒๙๒. จ.ต.ชญานิน เสือหาญ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๓๓๐๔๕๘๖ 
 ๒๙๓. จ.ต.ชโรจน์ สารา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๒๑๐๑๐๙๔ 
 ๒๙๔. จ.ต.ปิยะ มะนาวหวาน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๖๔๐๐๐๔๘ 
 ๒๙๕. จ.ต.รชานนท์ ทองรอด หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๕๐๐๐๐๕๖ 
 ๒๙๖. จ.ต.ศรัณยู อุตรชัย หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๒๔๐๑๖๖๘ 
 หมายเลข ๒๙๐ ถึง ๒๙๖ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

กองบิน ๗ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๒๙๗. พ.อ.ท.กิตติชัย พางาม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๒๘๐๑๒๑๘ 
 ๒๙๘. พ.อ.ท.เกรียงไกร บัณฑิตย์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๑๐๐๐๐๔๕ 
 ๒๙๙. พ.อ.ท.จรัญ สขุแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๔๗๐๐๐๐๑ 
 ๓๐๐. พ.อ.ท.จิรวัฒน์ ปานเมือง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๑๑๐๐๐๘๐ 
 ๓๐๑. พ.อ.ท.เจริญชัย อุ่นละม้าย หมายเลขประจําตัว  ๓๔๓๕๐๐๐๐๖๖ 
 ๓๐๒. พ.อ.ท.เจษฎา ชูเลิศ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๔๙๐๐๑๖๐ 
 ๓๐๓. พ.อ.ท.เทพพิทักษ์ ดวงดี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๕๐๐๐๑๐๕ 
 ๓๐๔. พ.อ.ท.เทวินทร์ ชีพพานิช หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๕๐๐๐๐๔๓ 
 ๓๐๕. พ.อ.ท.ธนชัย ทับทิมไทย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๖๕๐๐๓๘๑ 
 

๓๐๖. พ.อ.ท.ประเสริฐศักด์ิ ... 



   

- ๑๓ - 
 

 ๓๐๖. พ.อ.ท.ประเสริฐศักด์ิ ปิดเมือง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๖๐๐๐๐๕ 
 ๓๐๗. พ.อ.ท.พิพัฒน์พงศ์ เทพสุภา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๒๒๐๐๑๐๓ 
 ๓๐๘. พ.อ.ท.ภูมิ อัศวสันโสภณ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๒๙๐๐๐๑๓ 
 ๓๐๙. พ.อ.ท.มานพ หมีวิเชียร หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๓๓๐๐๕๕๒ 
 ๓๑๐. พ.อ.ท.วรากร พลปัถพี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๓๐๓๕๒๓ 
 ๓๑๑. พ.อ.ท.วัชรวุฒิ สุทธิวรางกูล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๑๑๐๐๐๐๔ 
 ๓๑๒. พ.อ.ท.วัชระพงษ์ เลื่อนวัน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๒๐๐๑๐๘ 
 ๓๑๓. พ.อ.ท.วิวัฒน์ บัวทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๑๔๐๐๐๘๗ 
 ๓๑๔. พ.อ.ท.วีรยุทธ แคล่วคล่อง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๔๗๐๐๐๐๒ 
 ๓๑๕. พ.อ.ท.วุฒิชัย พรหมแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๔๕๐๐๐๐๒ 
 ๓๑๖. พ.อ.ท.ศราวุธ จันทร์มีศร ี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๒๒๐๒๒๕๒ 
 ๓๑๗. พ.อ.ท.สนั่น รู้แผน หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๐๒๐๐๑๐๒ 
 ๓๑๘. พ.อ.ท.เอกรัฐ จันทร์โกมุท หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๕๐๐๒๐๕ 
 หมายเลข ๒๙๗ ถึง ๓๑๘ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๓๑๙. พ.อ.ต.กฤษณ์ แก้ววิจิตร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๔๕๐๐๐๐๗ 
 ๓๒๐. พ.อ.ต.กิตติชัย กันติชล หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๒๒๐๒๖๕๔ 
 ๓๒๑. พ.อ.ต.ขวัญ ชํานาญวาด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๘๐๐๑๐๐ 
 ๓๒๒. พ.อ.ต.จักรกฤษณ์ ปราบภัย หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๖๕๐๐๗๗๕ 
 ๓๒๓. พ.อ.ต.ชาตวัชร์ ผลพงา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๕๐๐๒๐๐ 
 ๓๒๔. พ.อ.ต.ณัฐพงษ์ ภูก่ิงเงิน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๔๐๐๑๘๒ 
 ๓๒๕. พ.อ.ต.ธนพล จันทบดี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๒๕๐๐๐๔๗ 
 ๓๒๖. พ.อ.ต.ธวัชชัย สุขแสนด ี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๒๙๐๐๑๓๗ 
 ๓๒๗. พ.อ.ต.นิอิบรอเฮม สะมะแอ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๒๕๐๐๐๐๓ 
 ๓๒๘. พ.อ.ต.พงศ์ภัค ศิลาพัฒน ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๔๕๐๐๐๐๑ 
 ๓๒๙. พ.อ.ต.พรหมรินทร์ ขาวพิมาย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๑๐๐๑๒๙ 
 ๓๓๐. พ.อ.ต.พราพล ภูมิสูง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๒๙๐๐๑๓๘ 
 ๓๓๑. พ.อ.ต.พิทักษ์นภา วาหะรักษ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๕๖๐๐๐๐๓ 
 ๓๓๒. พ.อ.ต.พีรพงศ์ กิจจะปานนท์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๒๐๐๑๒๐ 
 ๓๓๓. พ.อ.ต.มรุพงศ์ ไกรทองสุข หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๓๙๐๐๑๓๘ 
 ๓๓๔. พ.อ.ต.ศานต์ จันทร์ยอด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๑๓๐๐๒๗๑ 
 ๓๓๕. พ.อ.ต.สรรพัชญ เพชรรอด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๖๕๐๐๓๙๗ 
 ๓๓๖. พ.อ.ต.อรรถพรชัย วงค์หาจักร์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๓๐๐๖๘๕ 
 ๓๓๗. พ.อ.ต.อัฐศฎาวุธ สุระกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๔๔๐๐๐๔๑ 
 ๓๓๘. พ.อ.ต.เอกสิทธ์ิ คามกะสก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๐๕๐๐๐๐๒ 
 หมายเลข ๓๑๙ ถึง ๓๓๘ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 
 

เป็นพันจ่าอากาศ... 
 



   

- ๑๔ - 
 

เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
 ๓๓๙. พ.อ.ต.หญิง ภัทรา คงเส้ง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๖๐๔ 
 ๓๔๐. พ.อ.ต.หญิง รัตยา บุญชะตา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๑๙๑๒๒๕ 
 หมายเลข ๓๓๙ และ ๓๔๐ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๓๔๑. จ.ท.จิรศักด์ิ สงิห์คลองไทร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๖๕๐๑๐๑๖ 
 ๓๔๒. จ.ท.ธาวิน เครือสมุทร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๖๐๐๐๑๓ 
 ๓๔๓. จ.ท.พรพงศ์ ขยันยิ่ง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๓๐๐๕๕๗ 
 ๓๔๔. จ.ท.ภูวดล พันสาม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๓๙๐๐๑๖๐ 
 ๓๔๕. จ.ท.วรกิจ มาติยาภักด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๖๕๐๐๐๑๑ 
 ๓๔๖. จ.ท.วรพจน์ สทุโธ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๖๕๐๐๐๐๑ 
 ๓๔๗. จ.ท.สิทธิพงษ์ ยารังษี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๕๗๓๐๐๕๙๙ 
 ๓๔๘. จ.ท.สุรเดช ทองเสทื้อน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๓๐๐๒๔๖ 
 หมายเลข ๓๔๑ ถึง ๓๔๘ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

กองบิน ๒๑ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๓๔๙. พ.อ.ท.จรินทร์ ส่งศรี หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๗๑๐๐๐๐๒ 
 ๓๕๐. พ.อ.ท.จักรกฤษ พายุพัด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๗๑๐๐๐๐๑ 
 ๓๕๑. พ.อ.ท.จิตติกร หอมสุด หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๖๖๐๐๐๗๘ 
 ๓๕๒. พ.อ.ท.ชัชวาล สุวรรณภักดี หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๐๓๐๐๐๓๘ 
 ๓๕๓. พ.อ.ท.ฐาปนัฏณ์ หอมหวน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๔๗๐๐๐๑๕ 
 ๓๕๔. พ.อ.ท.ณัฐพงษ์ กมลชู หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๔๖๐๐๐๘๓ 
 ๓๕๕. พ.อ.ท.ณัฐพล แวงวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๔๖๐๐๐๗๓ 
 ๓๕๖. พ.อ.ท.นพดล จริยา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๒๑๐๐๑๔๖ 
 ๓๕๗. พ.อ.ท.นัฐพล นําผล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๗๑๐๐๐๙๙ 
 ๓๕๘. พ.อ.ท.ปณิธิ หอระพร้อม หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๔๖๐๐๐๘๔ 
 ๓๕๙. พ.อ.ท.ประกิต โพธิบุตร หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๗๒๐๐๐๓๒ 
 ๓๖๐. พ.อ.ท.พนัสชัย วงศ์ล่าม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๒๐๐๒๐๖๘ 
 ๓๖๑. พ.อ.ท.พุทธิพงษ์ ชาติดําดี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๒๘๐๐๐๙๘ 
 ๓๖๒. พ.อ.ท.ภานุกร โสมณวัฒน ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๔๗๐๐๐๑๔ 
 ๓๖๓. พ.อ.ท.เมธาวิทย์ ชัยกิจนําธร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๗๑๐๑๖๕๗ 
 ๓๖๔. พ.อ.ท.วัชระ โพธ์ิหล้า หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๔๖๐๐๐๗๐ 
 ๓๖๕. พ.อ.ท.ศราวุฒิ พลหนองหลวง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๔๖๐๐๐๖๗ 
 ๓๖๖. พ.อ.ท.ศุภโชค ดวงเกตุ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๕๐๐๐๑๐๓ 
 ๓๖๗. พ.อ.ท.สุรศักด์ิ อินทมาตย์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๔๓๐๐๐๐๒ 
 ๓๖๘. พ.อ.ท.อภินันทร์ ปลั่งกมล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๖๗๐๐๑๑๔ 
 ๓๖๙. พ.อ.ท.อัศจรรย์ ภูมิสูง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๖๖๐๐๐๘๔ 
 

๓๗๐. พ.อ.ท.อัศวิน ... 



   

- ๑๕ - 
 

 ๓๗๐. พ.อ.ท.อัศวิน ชุมพลเกียรติ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๕๐๐๐๓๓๘ 
 ๓๗๑. พ.อ.ท.อิทธิฤทธ์ิ อินทลักษณ ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๔๖๐๐๐๘๑ 
 หมายเลข ๓๔๙ ถึง ๓๗๑ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๓๗๒. พ.อ.ท.หญิง ไพจิตร สุยังกุล หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๕๑๐ 
 หมายเลข ๓๗๒ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๓๗๓. พ.อ.ต.กันต์ธร ธรรมราช หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๒๖๐๐๓๔๖ 
 ๓๗๔. พ.อ.ต.คทา แสงศาสตร์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๗๑๐๐๐๙๑ 
 ๓๗๕. พ.อ.ต.จักรพล แยบภายคํา หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๗๑๐๓๖๐๙ 
 ๓๗๖. พ.อ.ต.ณัฐพงค์ สว่าง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๕๔๐๐๐๙๘ 
 ๓๗๗. พ.อ.ต.ธนดิษฐ์ แช่มช้อย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๘๐๐๐๗๒ 
 ๓๗๘. พ.อ.ต.นพรัตน์ อินออง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๗๗๐๐๐๑๘ 
 ๓๗๙. พ.อ.ต.ปรัชญา ผกากอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๔๖๐๐๐๖๘ 
 ๓๘๐. พ.อ.ต.ภาสกร จันทรชิต หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๕๔๐๐๐๙๙ 
 ๓๘๑. พ.อ.ต.มารุต ไชยยนต์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๗๒๐๐๙๖๓ 
 ๓๘๒. พ.อ.ต.วรพจน์ ชูดวงแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๑๔๓๔๖๐๑๒๕๖ 
 ๓๘๓. พ.อ.ต.วิชัย บุญลพ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๓๐๐๖๙๑ 
 ๓๘๔. พ.อ.ต.ศักด์ิสิทธ์ิ โคตรสุวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๕๔๐๐๑๐๑ 
 ๓๘๕. พ.อ.ต.สุจินดา ดอกบัว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๗๑๐๐๐๗๗ 
 ๓๘๖. พ.อ.ต.สุพจน์ อ้ึงเจริญ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๐๐๐๙ 
 ๓๘๗. พ.อ.ต.สุเมธา สุนันทา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๐๐๐๔ 
 ๓๘๘. พ.อ.ต.อธิวัฒน์ สมใจ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๔๖๐๐๐๒๓ 
 ๓๘๙. พ.อ.ต.อาทิตย์ วิริยะพันธ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๗๗๐๐๗๗๕ 
 ๓๙๐. พ.อ.ต.อานุภาพ บัวเผื่อน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๑๐๐๐๐๑ 
 หมายเลข ๓๗๓ ถึง ๓๙๐ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
 ๓๙๑. พ.อ.ต.หญิง ธัญศญา ผาป้อง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๒๗ 
 ๓๙๒. พ.อ.ต.หญิง นฤมล นวลทา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๐๖๐ 
 หมายเลข ๓๙๑ และ ๓๙๒ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๓๙๓. จ.ท.ชัยอนันท์ จันทร์ป้อง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๕๕๔๐๑๐๔๙ 
 ๓๙๔. จ.ท.ดํารงศักด์ิ ครูบา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๗๐๐๐๔๖ 
 ๓๙๕. จ.ท.ธีรพงศ์ คําแหง หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๗๑๐๒๕๕๔ 
 ๓๙๖. จ.ท.อภิสิทธ์ิ บุญสืบ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๗๗๐๐๗๐๙ 
 หมายเลข ๓๙๓ ถึง ๓๙๖ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 
 

เป็นจ่าอากาศโท ... 
 



   

- ๑๖ - 
 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๓๙๗. จ.ต.พัสกร คมขํา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๒๓๐๐๒๗๓ 
 ๓๙๘. จ.ต.ไพรวัลย์ โสเสมอ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๗๑๐๐๑๖๒ 
 ๓๙๙. จ.ต.วราเทพ ราชสุภา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๔๖๐๐๐๐๘ 
 หมายเลข ๓๙๗ ถึง ๓๙๙ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๕๙ 

เป็นจ่าอากาศโทหญิง 
 ๔๐๐. จ.ต.หญิง ณัฐฐนิันท์ ไชยวงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๔๖๐ 
 หมายเลข ๔๐๐ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๕๙ 

กองบิน ๒๓ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๔๐๑. พ.อ.ท.กีรติ วัฒนานนท์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๖๘๐๐๐๓๘ 
 ๔๐๒. พ.อ.ท.เกริก วงศ์นุกูล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๗๐๐๐๑๙ 
 ๔๐๓. พ.อ.ท.จักรกฤษณ์ สีหามาตย ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๖๘๐๐๑๒๔ 
 ๔๐๔. พ.อ.ท.จักรพันธ์ จันดาศักด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๖๘๐๐๐๘๐ 
 ๔๐๕. พ.อ.ท.จักรี ภูสมตา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๖๘๐๐๐๗๖ 
 ๔๐๖. พ.อ.ท.ณัฐพงษ์ ทูลธรรม หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๕๕๐๑๖๓๔ 
 ๔๐๗. พ.อ.ท.ธราธาร มนนามอญ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๘๐๐๐๘๑ 
 ๔๐๘. พ.อ.ท.ประจักษ์ วัฒนะ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๖๘๐๐๐๗๙ 
 ๔๐๙. พ.อ.ท.ปรเมษฐ์ ประสารมิตย์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๗๖๐๐๔๔๒ 
 ๔๑๐. พ.อ.ท.พงษ์รพี ไชยแสง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๗๐๐๐๒๐ 
 ๔๑๑. พ.อ.ท.พงษ์ศธร เฟื้อย หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๒๗๐๑๖๖๕ 
 ๔๑๒. พ.อ.ท.พิชชากร พิลาแหวน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๔๖๐๐๐๓๓ 
 ๔๑๓. พ.อ.ท.ภูมิพันธ์ แอ้นชัยภูมิ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๑๐๐๐๐๐๕ 
 ๔๑๔. พ.อ.ท.วีระ ศรีโคตร หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๐๓๐๐๐๓๙ 
 ๔๑๕. พ.อ.ท.ศักรินทร์ ประกิระสา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๖๘๐๐๐๓๙ 
 ๔๑๖. พ.อ.ท.ศุภชัย กองกะมุด หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๐๕๐๑๑๕๗ 
 ๔๑๗. พ.อ.ท.ศุภวิชญ์ พลเยี่ยม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๔๖๐๐๐๗๔ 
 ๔๑๘. พ.อ.ท.สมเกียรติ คุมมานนท ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๐๓๔๐๑๕๗๕ 
 หมายเลข ๔๐๑ ถึง ๔๑๘ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๔๑๙. พ.อ.ท.หญิง ทิวาพร มีหนองหว้า หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๐๓๐ 
 หมายเลข ๔๑๙ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๔๒๐. พ.อ.ต.กิตติคุณ สุวรรณกาศ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๘๐๐๐๑๒ 
 ๔๒๑. พ.อ.ต.กุลชาติ ฐิตะปุระ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๖๘๐๑๒๖๓ 
 ๔๒๒. พ.อ.ต.เกียรติศักด์ิ พิมพา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๖๘๐๐๑๒๘ 
 ๔๒๓. พ.อ.ต.ขจร ชามน้อย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๒๗๐๐๐๖๖ 
 

๔๒๔. พ.อ.ต.จินตวร ... 



   

- ๑๗ - 
 
 ๔๒๔. พ.อ.ต.จินตวร อินสุภาทร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๐๙๐๐๐๐๒ 
 ๔๒๕. พ.อ.ต.ชัชวาล อุดมบุญญานุภาพ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๐๐๐๐๑๗ 
 ๔๒๖. พ.อ.ต.ประเสริฐ นิลทร หมายเลขประจําตัว  ๓๓๙๖๘๐๐๑๓๖ 
 ๔๒๗. พ.อ.ต.ปิยะวัตร ประมูลพงษ ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๖๑๐๐๑๐๑ 
 ๔๒๘. พ.อ.ต.พิษณุ ศรีดาหลง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๑๑๙๒ 
 ๔๒๙. พ.อ.ต.ภานุเดช วัฒนานนท์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๘๐๐๑๐๑ 
 ๔๓๐. พ.อ.ต.วรุตม์ พรามนาค หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๘๐๐๐๑๑ 
 ๔๓๑. พ.อ.ต.ศักรินทร์ ศรีหาชัย หมายเลขประจําตัว  ๑๔๒๖๘๐๑๔๙๖ 
 ๔๓๒. พ.อ.ต.สรายุทธ์ ขาวนวล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๐๖๘๙ 
 ๔๓๓. พ.อ.ต.สุเมธี ทําประโยชน์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๐๖๘๘ 
 ๔๓๔. พ.อ.ต.เสรีวุฒิ ช่างทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๖๘๐๐๑๒๗ 
 หมายเลข ๔๒๐ ถึง ๔๓๔ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
 ๔๓๕. พ.อ.ต.หญิง ปุณยนุช โมพันดุง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๑๙๖ 
 ๔๓๖. พ.อ.ต.หญิง ศันตวา ฤกษ์บุรี หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๑๐๐ 
 หมายเลข ๔๓๕ และ ๔๓๖ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๔๓๗. จ.ท.กิตติวัฒน์ จันโท หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๖๘๐๑๘๘๖ 
 หมายเลข ๔๓๗ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๔๓๘. จ.ต.พงษ์ศักด์ิ พรมวงศ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๖๘๐๐๐๔๗ 
 ๔๓๙. จ.ต.วีระพงษ์ สุวรรณหงษ ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๖๒๘๐๐๔๙๘ 
 ๔๔๐. จ.ต.วุฒิภัทร นัทธี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๖๘๐๐๑๖๕ 
 หมายเลข ๔๓๘ ถึง ๔๔๐ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

กองบิน ๔๑ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๔๔๑. พ.อ.ท.กมล หนุนมาลา หมายเลขประจําตัว  ๓๓๙๓๘๐๐๐๙๙ 
 ๔๔๒. พ.อ.ท.จุมพล แดงพลอย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๑๙๐๐๐๐๖ 
 ๔๔๓. พ.อ.ท.ดํารงค์ศักด์ิ หงส์พิทักษ์ชน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๔๑๐๐๐๐๒ 
 ๔๔๔. พ.อ.ท.ทศวรรษ โรจนะเสน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๑๓๐๐๘๓๐ 
 ๔๔๕. พ.อ.ท.ธนกร ตะกรุมวงค์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๑๓๐๐๒๕๕ 
 ๔๔๖. พ.อ.ท.ธนกฤต พรหมจารีย์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๑๓๐๐๒๕๒ 
 ๔๔๗. พ.อ.ท.ธนวัฒน์ คล้ายสุบรรณ ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๐๔๐๑๒๗๒ 
 ๔๔๘. พ.อ.ท.ธนากรณ์ โตเต็ม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๕๐๐๐๓๒๔ 
 ๔๔๙. พ.อ.ท.นราธิป น้อยท่าช้าง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๖๙๐๐๓๐๓ 
 ๔๕๐. พ.อ.ท.นิคม ญานะ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๑๓๐๐๕๐๐ 
 

๔๕๑. พ.อ.ท.พณพงษ์ ... 
 



   

- ๑๘ - 
 

 ๔๕๑. พ.อ.ท.พณพงษ์ ชูวงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๑๓๐๐๒๖๗ 
 ๔๕๒. พ.อ.ท.พิรุณ ชัยยางบาล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๑๒๐๐๙๕๑ 
 ๔๕๓. พ.อ.ท.ภาสกร ตันพงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๑๓๐๐๐๐๖ 
 ๔๕๔. พ.อ.ท.รัฐนันท์ บุญชายสินธ์ุ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๑๓๐๐๒๖๕ 
 ๔๕๕. พ.อ.ท.รัฐศาสตร์ ศรีวงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๖๙๐๐๐๐๒ 
 ๔๕๖. พ.อ.ท.ศุภวิชญ์ ศิริปโชติ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๖๓๐๐๑๐๖ 
 ๔๕๗. พ.อ.ท.สุขสันต์ ลําน้อย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๒๖๐๐๘๔๐ 
 ๔๕๘. พ.อ.ท.อาธิต ทองเขียว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๔๔๐๐๐๐๑ 
 ๔๕๙. พ.อ.ท.เอกวรี ศิริจันทร ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๑๓๐๐๒๗๒ 
 หมายเลข ๔๔๑ ถึง ๔๕๙ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๔๖๐. พ.อ.ต.ธนากร วรศาสตร์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๔๑๐๐๓๔๒ 
 ๔๖๑. พ.อ.ต.นฤเบศร์ แสนญาติสมทุร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๑๓๐๐๑๒๖ 
 ๔๖๒. พ.อ.ต.บัญชา วาสิกานนท์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๐๔๐๐๐๘๐ 
 ๔๖๓. พ.อ.ต.พร้อมพงศ์ สุวรรณเกตุ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๑๓๐๐๐๘๗ 
 ๔๖๔. พ.อ.ต.พลวรรธน์ สุขทรัพย ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๔๑๐๐๐๐๑ 
 ๔๖๕. พ.อ.ต.ภิญโญ แสงศรีจันทร ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๗๓๐๐๐๐๓ 
 ๔๖๖. พ.อ.ต.วรดิศ ตาธงรส หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๐๒๐๐๐๕๓ 
 ๔๖๗. พ.อ.ต.วสันต์ ขัดแป้น หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๑๓๐๐๑๒๓ 
 ๔๖๘. พ.อ.ต.วีระกุล เด่นเกศินีไฉไล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๑๒๐๐๐๐๑ 
 ๔๖๙. พ.อ.ต.ศราวุธ อรินต๊ะทราย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๑๒๐๐๐๐๓ 
 ๔๗๐. พ.อ.ต.สิทธิพร ฉวีทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๑๓๐๐๑๒๔ 
 ๔๗๑. พ.อ.ต.สุทธิจักร ไชยมงคล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๗๓๐๐๐๑๐ 
 ๔๗๒. พ.อ.ต.สุรเชษฐ์ บุตต๊ะ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๑๓๐๐๑๒๒ 
 ๔๗๓. พ.อ.ต.สุวิชา ขัดสมภาร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๕๑๐๐๐๐๑ 
 ๔๗๔. พ.อ.ต.อรรถพล ธงแพร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๖๙๐๐๓๐๗ 
 หมายเลข ๔๖๐ ถึง ๔๗๔ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๔๗๕. จ.ท.ณกรณ์ จนัทะมา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๖๑๐๐๐๒๕ 
 ๔๗๖. จ.ท.ธัชชัย ต๊ิบตุ้ย หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๒๖๐๐๑๗๒ 
 ๔๗๗. จ.ท.ประสิทธ์ิ ขาวลาย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๑๓๐๐๑๙๙ 
 ๔๗๘. จ.ท.อินทนนท ์นพรัตน์ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๑๓๐๐๐๖๔ 
 หมายเลข ๔๗๕ ถึง ๔๗๘ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๔๗๙. จ.ท.หญิง สาทสิรัตน์ พรหมโชติ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๖๒๒ 
 หมายเลข ๔๗๙ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 
 

เป็นจ่าอากาศโท ... 
 



   

- ๑๙ - 
 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๔๘๐. จ.ต.ดุษฎี ปวงจักร์ทา หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๑๓๐๓๐๗๙ 
 ๔๘๑. จ.ต.ธาวิต สุนทรากร หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๑๓๐๒๒๖๒ 
 ๔๘๒. จ.ต.ธีรภัทร การินทร์ตา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๗๓๐๐๓๐๗ 
 ๔๘๓. จ.ต.นนธวัช นนเทศา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๑๓๐๒๘๔๔ 
 ๔๘๔. จ.ต.วุฒิพงษ์ เป็งวารินทร์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๖๕๒๐๐๐๘๔ 
 หมายเลข ๔๘๐ ถึง ๔๘๔ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

กองบิน ๔๖ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๔๘๕. พ.อ.ท.วชิรพันธ์ุ พัฒนะเผ่าพันธ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๐๙๐๐๐๔๘ 
 ๔๘๖. พ.อ.ท.ศักด์ิชาย นาคคงคํา หมายเลขประจําตัว  ๒๔๖๓๘๐๐๐๐๒ 
 หมายเลข ๔๘๕ และ ๔๘๖ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๔๘๗. พ.อ.ต.ภัทราวุธ ชัยวงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๘๐๑๙๗๘ 
 หมายเลข ๔๘๗ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๔๘๘. จ.ท.ณัฐพงศ์ บุญกําจัด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๓๐๐๐๘๙ 
 ๔๘๙. จ.ท.บุญญวัฒน์ ไกรคง หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๓๘๐๐๖๘๖ 
 ๔๙๐. จ.ท.พงษ์พันธ์ุ รัตน์เพชร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๔๓๐๐๐๐๔ 
 ๔๙๑. จ.ท.พีฒภัท ศรีบุญนาค หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๘๐๐๒๓๔ 
 ๔๙๒. จ.ท.วิวัฒน์ ม่วงทิม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๘๐๐๑๕๑ 
 หมายเลข ๔๘๘ ถึง ๔๙๒ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๔๙๓. จ.ต.ณัฐพงศ์ เพิ่มพล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๓๘๐๐๑๙๗ 
 ๔๙๔. จ.ต.ภัทร์พิสุทธ์ิ เยาวรัตน์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๓๘๐๑๑๓๓ 
 ๔๙๕. จ.ต.ภากร โมกศิริ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๔๐๐๒๐๔๗ 
 ๔๙๖. จ.ต.รณชัย ท่าจันทร ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๖๓๐๐๑๑๙ 
 หมายเลข ๔๙๓ ถึง ๔๙๖ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

กองบิน ๕ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๔๙๗. พ.อ.ท.กฤษณะ มณีโชติ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๓๐๐๐๑๕๗ 
 ๔๙๘. พ.อ.ท.กิตติรักษ์ อิศรัตน ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๓๐๐๐๑๖๐ 
 ๔๙๙. พ.อ.ท.ชอบชนะ เนตินิยม หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๓๙๐๐๑๔๕ 
 ๕๐๐. พ.อ.ท.ณัฐพงศ์ อินทรวิมล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๓๐๐๐๑๕๘ 
 ๕๐๑. พ.อ.ท.ทรงกรด ใจไหม หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๒๙๐๐๒๙๗ 
 ๕๐๒. พ.อ.ท.ราชศักด์ิ วัดปลั่ง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๑๙๐๐๑๑๙ 
 ๕๐๓. พ.อ.ท.ศุภวิชญ์ เงาศรี หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๓๐๐๐๕๓๒ 
 

๕๐๔. พ.อ.ท.สถาพร ... 



   

- ๒๐ - 
 

 ๕๐๔. พ.อ.ท.สถาพร ดงน้อย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๔๐๐๐๐๐๑ 
 ๕๐๕. พ.อ.ท.อาณัฐ พ่ึงภิญโญ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๐๐๐๑๔๔ 
 ๕๐๖. พ.อ.ท.อํานาจ ยศสิงห์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๓๙๐๐๕๙๖ 
 ๕๐๗. พ.อ.ท.อิทธิภูมิ มานพ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๐๐๐๐๘๒ 
 หมายเลข ๔๙๗ ถึง ๔๐๗ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๕๐๘. พ.อ.ต.จีรทัศน์ รุจิโมระ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๒๙๐๐๐๐๕ 
 ๕๐๙. พ.อ.ต.ฉัตรชัย มูลสมบัติ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๐๕๐๐๐๐๗ 
 ๕๑๐. พ.อ.ต.ชัชวาล ด้วงเพ็งรักษ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๓๐๐๙๗๐ 
 ๕๑๑. พ.อ.ต.ชัยวัฒน์ เรืองอร่าม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๑๘๐๐๐๐๔ 
 ๕๑๒. พ.อ.ต.ชาณุ สุดประเสริฐ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๓๙๐๐๐๐๘ 
 ๕๑๓. พ.อ.ต.ณัฐกานต์ สุขจินดา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๑๙๐๐๒๓๘ 
 ๕๑๔. พ.อ.ต.นวพล หน่อทิม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๐๐๐๑๖๙ 
 ๕๑๕. พ.อ.ต.ปฏิภาณ มีทรัพย ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๓๙๐๐๐๓๘ 
 ๕๑๖. พ.อ.ต.ประเสริฐ บุญเก่า หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๓๐๐๐๗๑๐ 
 ๕๑๗. พ.อ.ต.พงษ์พิทยา สินลาลับ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๑๑๐๐๐๓๘ 
 ๕๑๘. พ.อ.ต.พลยุทธ จันทรแ์พง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๔๙๐๐๐๗๘ 
 ๕๑๙. พ.อ.ต.ภาคภูมิ เพ็ชร์บุญมา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๐๐๐๐๘๗ 
 ๕๒๐. พ.อ.ต.ภานุ ป่ีแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๐๐๐๐๘๕ 
 ๕๒๑. พ.อ.ต.วันชัย หวังประโยชน์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๒๐๐๐๔๖ 
 ๕๒๒. พ.อ.ต.วิชญา ห้าพุทรา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๘๐๐๐๐๓ 
 ๕๒๓. พ.อ.ต.วีรธาดา ป้านสําราญ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๓๐๐๐๖๕๑ 
 ๕๒๔. พ.อ.ต.วีรยุทธ เพิ่มพูล หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๓๙๐๐๐๐๓ 
 ๕๒๕. พ.อ.ต.ศักด์ินรินทร์ ทรัพยส์ุวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๒๙๐๐๑๘๘ 
 ๕๒๖. พ.อ.ต.สมยศ เพ็ชรสี่หมื่น หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๒๐๐๐๖๑ 
 ๕๒๗. พ.อ.ต.เอกราช พาขุน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๑๐๐๒๙๙ 
 หมายเลข ๕๐๘ ถึง ๕๒๗ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๕๒๘. จ.ท.เจษฎา เชื้อรอด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๙๐๐๑๑๔ 
 ๕๒๙. จ.ท.ชนาทร จอุุบล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๐๐๐๐๖๘ 
 ๕๓๐. จ.ท.ทรงพล สขุคล้าย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๐๐๐๐๕๙ 
 ๕๓๑. จ.ท.นคร สังวาลย์ทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๐๐๐๐๐๑ 
 ๕๓๒. จ.ท.วรวุฒิ สีขาว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๐๐๐๐๕๘ 
 ๕๓๓. จ.ท.ศิวพร สังสรรค์ศิร ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๖๔๐๐๑๑๒ 
 ๕๓๔. จ.ท.สํารวย พรมเพ็ชร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๖๓๐๐๐๓๒ 
 ๕๓๕. จ.ท.อโนทัย ใจซื่อ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๒๙๐๐๕๖๙ 
 หมายเลข ๕๒๘ ถึง ๕๓๕ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 
 

เป็นจ่าอากาศโท ... 
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เป็นจ่าอากาศโท 
 ๕๓๖. จ.ต.นรินทร์ ทองคํา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๓๐๐๐๒๐๘ 
 ๕๓๗. จ.ต.บัณฑิตย์ ทองเจริญ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๓๐๐๐๒๐๗ 
 ๕๓๘. จ.ต.พงศ์พัฒน์ สุกใส หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๓๙๐๐๑๖๑ 
 ๕๓๙. จ.ต.วันชนะ จิตรถนอม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๓๐๐๐๒๐๙ 
 หมายเลข ๕๓๖ ถึง ๕๓๙ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๕๙ 
 ๕๔๐. จ.ต.ณัฐพล จันทร์สุภา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๐๐๐๑๘๖ 
 ๕๔๑. จ.ต.ไพศาล อรุณวงศ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๐๐๐๑๐๐ 
 ๕๔๒. จ.ต.วิจัย ป่ินพงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๐๐๐๐๐๓ 
 ๕๔๓. จ.ต.วุฒิภัทร สุวรรณวงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๐๐๐๐๘๖ 
 ๕๔๔. จ.ต.ศุภโชค ตกค้าง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๐๐๐๐๒๑ 
 ๕๔๕. จ.ต.สฤษฏ์ กาลหะ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๐๒๐๑๕๓๔ 
 ๕๔๖. จ.ต.สุกฤษฎ์ ภู่ระย้า หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๓๐๐๐๔๑๑ 
 ๕๔๗. จ.ต.อํานาจ เปลี่ยนวงศ์เช้า หมายเลขประจําตัว  ๑๕๕๓๐๐๐๖๓๘ 
 ๕๔๘. จ.ต.อุกฤษ พันราตรี หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๕๑๐๑๐๗๙ 
 หมายเลข ๕๔๐ ถึง ๕๔๘ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

กองบิน ๕๖ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๕๔๙. พ.อ.ท.เดชากร อินทรสกลุ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๔๕๐๐๐๐๕ 
 ๕๕๐. พ.อ.ท.ทศพล ยาบา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๕๗๐๐๐๐๑ 
 ๕๕๑. พ.อ.ท.ธีรวิช จันทร์โท หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๕๐๐๐๐๘ 
 ๕๕๒. พ.อ.ท.ปิยรัฐ เทพรัตน์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๕๐๐๒๐๒ 
 ๕๕๓. พ.อ.ท.ภชิรพล รัตนวิจัย หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๕๖๐๐๐๐๕ 
 ๕๕๔. พ.อ.ท.วราพงษ์ เพ็งเหล็ง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๑๙๐๐๑๘๙ 
 ๕๕๕. พ.อ.ท.วัชรินทร์ แก้วประดับ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๕๐๐๐๐๑ 
 ๕๕๖. พ.อ.ท.ศุภกิจ อร่ามเรือง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๕๖๐๐๐๐๒ 
 ๕๕๗. พ.อ.ท.อิสราวุฒิ คําสุข หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๕๕๐๒๖๙๗ 
 หมายเลข ๕๔๙ ถึง ๕๕๗ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๕๕๘. พ.อ.ต.ปิยพงศ์ กองทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๖๕๐๐๒๐๕ 
 ๕๕๙. พ.อ.ต.ก่อเกียรติ สุขเพ็ชร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๕๐๐๐๐๒ 
 ๕๖๐. พ.อ.ต.ชัยรัตน์ เสือสิงห์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๖๐๐๐๐๓ 
 ๕๖๑. พ.อ.ต.ธนกฤต ขวัญสง่า หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๕๖๐๐๗๖๓ 
 ๕๖๒. พ.อ.ต.นราวุฒิ รื่นเริงใจ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๖๕๐๐๒๐๔ 
 ๕๖๓. พ.อ.ต.พงศ์พิสุทธ์ิ วรรณเสน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๓๒๐๐๐๐๓ 
 ๕๖๔. พ.อ.ต.วรสิทธ์ิ ยอดสุข หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๒๐๐๐๐๑ 
 

๕๖๕. พ.อ.ต.วิชัย ... 
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 ๕๖๕. พ.อ.ต.วิชัย ศรีอ่ิม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๕๖๐๐๐๐๒ 
 ๕๖๖. พ.อ.ต.ศรัณย์ ผ่องฟูผล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๑๙๐๐๒๓๘ 
 ๕๖๗. พ.อ.ต.สรชัย นุชประไพ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๖๔๐๑๖๐๔ 
 หมายเลข ๕๕๘ ถึง ๕๖๗ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
 ๕๖๘. พ.อ.ต.หญิง ภัชลดา ปัญญารตันกร หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๖๐๑ 
 ๕๖๙. พ.อ.ต.หญิง อุบลรัตน์ ไชยพลบาล หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๖๑๓ 
 หมายเลข ๕๖๘ และ ๕๖๙ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๕๗๐. จ.ท.บุญโชติ ทบัจิตต์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๕๙๐๐๐๐๖ 
 ๕๗๑. จ.ท.ภูริพัฒน์ เอ้งฉ้วน หมายเลขประจําตัว  ๒๕๒๑๔๐๐๒๐๙ 
 ๕๗๒. จ.ท.สมประสงค์ บุญระดม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๒๙๐๐๐๕๔ 
 ๕๗๓. จ.ท.อธิป จันทานี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๘๐๐๐๘๙ 
 ๕๗๔. จ.ท.อภิสิทธ์ิ คงทรัพย์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๕๓๖๐๐๕๔๐ 
 หมายเลข ๕๗๐ ถึง ๕๗๔ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๕๗๕. จ.ท.หญิง นฤมล จิระประภา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๖๑๖ 
 ๕๗๖. จ.ท.หญิง หนึ่งฤทัย มุ่งดี หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๖๒๔ 
 หมายเลข ๕๗๕ และ ๕๗๖ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๕๗๗. จ.ต.จิรายุฒม์ กริชฤทธิเศรษฐ ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๖๕๖๐๑๑๑๖ 
 ๕๗๘. จ.ต.ณัฐพล เมยีนเพชร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๒๒๐๑๗๗๙ 
 ๕๗๙. จ.ต.ปารนนท์ เรืองมี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๓๖๐๐๑๖๐ 
 ๕๘๐. จ.ต.รีดูวัน มือเย๊าะ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๕๒๕๐๐๓๕๒ 
 ๕๘๑. จ.ต.ศุภชัย สมาธิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๑๔๐๐๐๒๕ 
 ๕๘๒. จ.ต.สิทธิเดช น้ําแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๑๔๐๐๔๙๒ 
 ๕๘๓. จ.ต.อนุชิต ขอแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๕๐๐๐๕๖๑ 
 ๕๘๔. จ.ต.อรรถพล สุขสวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๑๑๐๐๐๗๖ 
 หมายเลข ๕๗๗ ถึง ๕๘๔ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

โรงเรียนการบิน 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๕๘๕. พ.อ.ท.กวิน สุภธีระ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๓๓๐๓๐๙๔ 
 ๕๘๖. พ.อ.ท.คมกริช ตันเลิศ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๓๓๐๘๔๙๙ 
 ๕๘๗. พ.อ.ท.ธนกิตติ มาตะโก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๑๙๐๐๑๒๓ 
 ๕๘๘. พ.อ.ท.ธัชธรรม์ กุญชร หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๐๕๐๑๒๑๘ 
 ๕๘๙. พ.อ.ท.ธิติ จันทรินทร ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๐๒๐๐๑๐๑ 
 ๕๙๐. พ.อ.ท.นนท์พสุ เสมคํา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๖๔๐๐๐๕๖ 
 

๕๙๑. พ.อ.ท.ปณวัตร ... 
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 ๕๙๑. พ.อ.ท.ปณวัตร ภูมิภาค หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๔๖๐๐๐๗๕ 
 ๕๙๒. พ.อ.ท.ศุภชัย นิลกูล หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๑๙๐๐๑๒๕ 
 ๕๙๓. พ.อ.ท.สมพงษ์ ศักด์ิเย็น หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๔๙๐๐๐๓๔ 
 ๕๙๔. พ.อ.ท.สุรเชษฐ์ นามพลแสน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๒๐๐๐๓๖๕ 
 ๕๙๕. พ.อ.ท.อนุชา ชมภูพันธ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๐๔๙๐๐๖๙๔ 
 ๕๙๖. พ.อ.ท.อรรถพล พลพิพัฒน์กิจ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๑๙๐๐๑๙๒ 
 ๕๙๗. พ.อ.ท.อรรถพล วงษ์พรม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๑๙๐๐๑๒๔ 
 หมายเลข ๕๘๕ ถึง ๕๙๗ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๕๙๘. พ.อ.ต.กิตติศักด์ิ แก้วไทรนันท์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๑๙๐๑๖๘๒ 
 ๕๙๙. พ.อ.ต.ไชยันต์ จํารัส หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๗๓๐๐๐๐๒ 
 ๖๐๐. พ.อ.ต.ณัฏฐสรรค์ เทียมเมฆา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๐๒๐๐๔๙๐ 
 ๖๐๑. พ.อ.ต.ณัฐชัย ภาคนะถา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๑๑๙๐ 
 ๖๐๒. พ.อ.ต.ณัฐพงษ์ แก้วกําเหนิด หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๑๙๐๐๒๖๗ 
 ๖๐๓. พ.อ.ต.ธนาวุฒิ ลิ้มไพบูลย์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๔๙๐๐๐๗๙ 
 ๖๐๔. พ.อ.ต.ปัญญา จิ๋วชูเวียง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๐๒๐๐๐๕๔ 
 ๖๐๕. พ.อ.ต.พิทยาพล จันทะกลู หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๑๙๐๒๗๖๕ 
 ๖๐๖. พ.อ.ต.พินิจ ภู่ทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๖๔๐๐๑๑๑ 
 ๖๐๗. พ.อ.ต.วรงกรณ์ ธรรมาเจรญิราช หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๓๐๐๐๑๖๘ 
 ๖๐๘. พ.อ.ต.วสวัตต์ิ ลักขณานุรักษ ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๑๙๐๐๒๒๗ 
 ๖๐๙. พ.อ.ต.วัชรินทร์ สามงามดี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๑๙๐๐๒๓๙ 
 ๖๑๐. พ.อ.ต.สุขสันต์ เขียวสง่า หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๙๐๐๓๑๗ 
 ๖๑๑. พ.อ.ต.สุวิทย์ โต๊ะมิ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๓๙๐๑๐๕๐ 
 ๖๑๒. พ.อ.ต.อมร พรรณรัตน์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๓๐๒๐๑๑๒๐ 
 หมายเลข ๕๙๘ ถึง ๖๑๒ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
 ๖๑๓. พ.อ.ต.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๒๙ 
 หมายเลข ๖๑๓ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๖๑๔. จ.ท.กมล โสภา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๕๖๘๐๑๓๕๔ 
 ๖๑๕. จ.ท.ณัฐพล อุทัยเฉลิม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๓๐๐๓๘๙ 
 ๖๑๖. จ.ท.ทรงกลด เลี้ยงเจริญ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๐๐๐๐๕๗ 
 ๖๑๗. จ.ท.ประจักษ์ ชอบเจริญ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๐๒๐๐๐๓๖ 
 ๖๑๘. จ.ท.ปรัชญา จรัญญา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๕๑๙๐๐๔๒๘ 
 ๖๑๙. จ.ท.พูลสวัสด์ิ ชัยหา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๑๙๐๐๑๔๓ 
 ๖๒๐. จ.ท.สิทธิชัย รชตะเกษม หมายเลขประจําตัว  ๑๔๕๑๙๐๐๙๒๔ 
 

๖๒๑. จ.ท.อาทิตย์ ... 
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 ๖๒๑. จ.ท.อาทิตย์ งามผิวเหลือง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๕๙๐๐๑๙๕ 
 หมายเลข ๖๑๔ ถึง ๖๒๑ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๖๒๒. จ.ต.จักรกริศน์ สีสดใส หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๑๙๐๐๒๙๙ 
 ๖๒๓. จ.ต.พงษ์เดช สินปรุ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๒๑๐๐๙๒๕ 
 หมายเลข ๖๒๒ และ ๖๒๓ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๖๒๔. พ.อ.ท.กนก นุตกาศ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๑๒๐๐๐๐๓ 
 ๖๒๕. พ.อ.ท.กรกฎ ปู่แก้ว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๔๙๐๐๐๘๕ 
 ๖๒๖. พ.อ.ท.กิตติพงษ์ แต้วจอหอ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๑๐๐๐๗๑ 
 ๖๒๗. พ.อ.ท.จักรกฤษ จินดานิล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๓๐๐๔๘๗ 
 ๖๒๘. พ.อ.ท.จิรศักด์ิ เกษโกวิท หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๑๕๐๐๓๐๓ 
 ๖๒๙. พ.อ.ท.เจษฎา ทัศนัยนา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๒๑๐๓๔๑๕ 
 ๖๓๐. พ.อ.ท.ชาญระวี คําทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๒๙๐๐๗๐๕ 
 ๖๓๑. พ.อ.ท.ณัฐพงษ์ ศรีคามเม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๔๓๐๑๗๓๗ 
 ๖๓๒. พ.อ.ท.ตณัฐพล ชํ้าเกตุ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๐๙๐๐๒๐๓ 
 ๖๓๓. พ.อ.ท.ทวีวุฒิ ปิดตามาตา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๔๓๐๐๘๖๒ 
 ๖๓๔. พ.อ.ท.ธงชัย ธนะน้อย หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๓๑๐๐๖๘๔ 
 ๖๓๕. พ.อ.ท.ธนบัตร ทิพเสนา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๐๐๐๐๑๘ 
 ๖๓๖. พ.อ.ท.ธนวัต ผลบุญ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๔๐๐๐๖๒ 
 ๖๓๗. พ.อ.ท.ธนากร ช่างต่อ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๓๑๐๐๘๓๙ 
 ๖๓๘. พ.อ.ท.ธนิน ประติโก หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๔๐๐๒๓๙๖ 
 ๖๓๙. พ.อ.ท.ธรรมรัตน์ ชมชื่น หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๓๔๐๐๙๖๘ 
 ๖๔๐. พ.อ.ท.ธํารงวิทย์ พลเยี่ยม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๔๖๐๑๖๗๒ 
 ๖๔๑. พ.อ.ท.ธีรพงษ์ ปานพรหมมาศ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๕๐๐๑๖๑๙ 
 ๖๔๒. พ.อ.ท.นนทวัฒน์ ปาลวัฒน์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๖๒๐๐๓๑๔ 
 ๖๔๓. พ.อ.ท.นพดล เมฆสัยโย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๓๓๐๑๒๔๓ 
 ๖๔๔. พ.อ.ท.นิคม วงศ์เชียงยืน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๔๓๐๐๗๔๓ 
 ๖๔๕. พ.อ.ท.ประทานพร แพรกแหน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๕๐๐๐๑๐๖ 
 ๖๔๖. พ.อ.ท.ปรัชญ์ บุณยกิจ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๓๐๐๙๕๙ 
 ๖๔๗. พ.อ.ท.พันธวัช ใจตั้ง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๔๑๐๐๐๐๑ 
 ๖๔๘. พ.อ.ท.พิพัฒน์ เมืองมนต์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๑๖๐๐๐๐๑ 
 ๖๔๙. พ.อ.ท.พิษณุ จิตถนอมวงศ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๑๐๐๐๖๙ 
 ๖๕๐. พ.อ.ท.รติกร หวังการ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๓๓๐๖๒๐๒ 
 ๖๕๑. พ.อ.ท.ศักด์ิสิทธ์ิ พ่อกุล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๒๐๐๐๒๖๐ 
 ๖๕๒. พ.อ.ท.สถิตย์ ตามพหัสด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๗๐๐๐๓๓๙ 
 

๖๕๓. พ.อ.ท.สมบัติ ... 
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 ๖๕๓. พ.อ.ท.สมบัติ แหวนแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๕๐๐๑๔๖๙ 
 ๖๕๔. พ.อ.ท.สามารถ ขานดํา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๒๓๐๐๙๑๑ 
 ๖๕๕. พ.อ.ท.สิทธิศักด์ิ อ่อนเหล็ก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๐๙๐๐๐๔๐ 
 ๖๕๖. พ.อ.ท.สุรศักด์ิ จันทร์ลา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๖๑๐๑๑๗๘ 
 ๖๕๗. พ.อ.ท.อธิป หลักโคตร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๓๐๐๙๗๘ 
 ๖๕๘. พ.อ.ท.อภิชน รักประกอบกิจ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๓๓๐๙๗๗๒ 
 ๖๕๙. พ.อ.ท.อภิชาติ ไชยวงศ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๒๖๐๐๕๘๑ 
 ๖๖๐. พ.อ.ท.อภิวัฒน์ สร้อยสนธ ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๐๕๐๑๖๒๕ 
 ๖๖๑. พ.อ.ท.อัมรินทร์ จิรกาวสาน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๑๘๐๐๓๘๙ 
 ๖๖๒. พ.อ.ท.อํานาจ สุจริต หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๓๓๐๐๑๘๗ 
 ๖๖๓. พ.อ.ท.เอกชัย แก้วสร้อย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๕๒๐๐๘๐๔ 
 ๖๖๔. พ.อ.ท.เอกพันธ์ ธงหิมะ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๒๖๐๐๖๕๗ 
 หมายเลข ๖๒๔ ถึง ๖๖๔ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๖๖๕. พ.อ.ท.หญิง สกุลทิพย์ เกิดกลัด หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๐๓๙ 
 ๖๖๖. พ.อ.ท.หญิง สวิุมล ศิลธร หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๕๑๕ 
 หมายเลข ๖๖๕ และ ๖๖๖ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๖๖๗. พ.อ.ต.กิตติศักด์ิ วิริยะเหิรหาว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๑๙๐๐๒๒๘ 
 ๖๖๘. พ.อ.ต.ฉัตรชัย วงษ์หาญ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๕๕๐๐๐๐๑ 
 ๖๖๙. พ.อ.ต.ฉัตรชัย ศรีพลน้อย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๗๒๐๐๗๔๔ 
 ๖๗๐. พ.อ.ต.ชัยภัทร ชุ่มจิตร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๕๔๐๑๖๗๐ 
 ๖๗๑. พ.อ.ต.ชัยสิทธ์ิ สว่างกมล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๑๐๑๑๓๗ 
 ๖๗๒. พ.อ.ต.ณัฐชัย สกุลรัตน ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๑๖๐๐๔๓๓ 
 ๖๗๓. พ.อ.ต.ณัฐวุฒิ เต็มเปี่ยม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๑๒๒๑ 
 ๖๗๔. พ.อ.ต.ณัฐวุฒิ หอมสนิท หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๖๑๐๐๒๗๐ 
 ๖๗๕. พ.อ.ต.ทนงศักด์ิ สิงห์ธวัช หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๖๘๐๑๘๙๙ 
 ๖๗๖. พ.อ.ต.ธนากร ทรงคาศรี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๔๖๐๐๐๗๑ 
 ๖๗๗. พ.อ.ต.ธนาคม หัวใจแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๕๐๐๑๑๙๙ 
 ๖๗๘. พ.อ.ต.ธเนศ พันธ์ุประดิษฐ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๕๐๐๐๑๖๗ 
 ๖๗๙. พ.อ.ต.ธรรมนูญ รัตนเนนย ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๑๐๐๑๒๘ 
 ๖๘๐. พ.อ.ต.นพพล หยองน้อย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๒๓๐๐๑๑๓ 
 ๖๘๑. พ.อ.ต.นรเศรษฐ์ พลนิกร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๖๘๐๓๗๘๖ 
 ๖๘๒. พ.อ.ต.นวพล โรจน์จรุง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๕๐๐๐๔๕๑ 
 ๖๘๓. พ.อ.ต.นัฐพงษ์ ศรีภักดี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๖๔๐๑๐๓๓ 
 ๖๘๔. พ.อ.ต.นิวัฒน์ ปานเพชร หมายเลขประจําตัว  ๑๔๒๖๖๐๐๓๙๓ 
 ๖๘๕. พ.อ.ต.บดินทร์ นัดสันเทียะ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๒๘๐๑๒๙๓ 
 

๖๘๖. พ.อ.ต.บดินทร์ ... 
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 ๖๘๖. พ.อ.ต.บดินทร์ สิงห์หัตถะ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๐๘๐๐๐๐๒ 
 ๖๘๗. พ.อ.ต.ปฏิยุทธ แสนนรินทร ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๖๙๐๐๐๐๒ 
 ๖๘๘. พ.อ.ต.ปรเมษฐ์ รัตนบัลลังค์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๖๒๐๐๑๐๑ 
 ๖๘๙. พ.อ.ต.ประธาน ดีเหมือน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๒๗๐๑๒๓๐ 
 ๖๙๐. พ.อ.ต.ประพีร์ สุภาพญาติ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๔๐๐๐๕๖ 
 ๖๙๑. พ.อ.ต.พรเทพ น้ําทรัพย์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๔๙๐๐๓๓๕ 
 ๖๙๒. พ.อ.ต.พิสิฐพงศ์ สวัสดี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๔๘๐๐๐๐๒ 
 ๖๙๓. พ.อ.ต.ไพรัตน์ สุขแจม่ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๓๐๐๑๒๑ 
 ๖๙๔. พ.อ.ต.ภาณุพงศ์ ช่ืนจิตร์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๑๘๐๐๒๒๙ 
 ๖๙๕. พ.อ.ต.มนตรี สวนดอกไม้ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๔๐๐๐๕๖ 
 ๖๙๖. พ.อ.ต.วริทธ์ิ สร้อยสายอุบล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๓๐๕๐๕๑ 
 ๖๙๗. พ.อ.ต.วศพล จันทร์ศรีทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๑๓๐๓๑๕๑ 
 ๖๙๘. พ.อ.ต.วิรุฬห์ สุวรรณดอน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๒๑๐๒๐๙๕ 
 ๖๙๙. พ.อ.ต.วีรพงษ์ ดาวเรือง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๔๘๐๐๒๒๔ 
 ๗๐๐. พ.อ.ต.วีระศักด์ิ คงทน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๗๑๐๐๑๔๒ 
 ๗๐๑. พ.อ.ต.ศตวรรษ เมฆา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๐๘๐๐๐๐๑ 
 ๗๐๒. พ.อ.ต.ศุภกานต์ เถาวัลย์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๗๐๑๑๘๐ 
 ๗๐๓. พ.อ.ต.สมพร นามบุญลือ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๔๖๐๑๓๘๓ 
 ๗๐๔. พ.อ.ต.สราวุธ ละมัยวงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๔๐๐๒๔๑๖ 
 ๗๐๕. พ.อ.ต.สิทธิเดช ขันคํา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๑๐๐๐๙๙๓ 
 ๗๐๖. พ.อ.ต.สิทธิศักด์ิ เมธา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๑๓๐๒๒๖๔ 
 ๗๐๗. พ.อ.ต.สุทิน อรรคฮาตสี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๔๓๐๐๐๐๑ 
 ๗๐๘. พ.อ.ต.สุรชัย ก่ีสุ้น หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๑๔๐๐๐๔๐ 
 ๗๐๙. พ.อ.ต.สุรพศ เขียวออน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๑๓๐๐๑๒๑ 
 ๗๑๐. พ.อ.ต.อดิเรก ชนะชัย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๑๐๐๒๒๗๓ 
 ๗๑๑. พ.อ.ต.อริยะ สูญราช หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๒๐๐๑๒๐๑ 
 ๗๑๒. พ.อ.ต.อิทธิพล นิ่มน้อย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๕๒๐๑๑๕๙ 
 ๗๑๓. พ.อ.ต.เอกลักษณ์ ไตรพิตรพิบูล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๕๑๐๐๕๕๔ 
 หมายเลข ๖๖๗ ถึง ๗๑๓ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๗๑๔. จ.ท.ฐาวัฒน์ สามัญ หมายเลขประจําตัว  ๒๕๓๑๕๐๐๐๗๖ 
 ๗๑๕. จ.ท.ธงชัย เนตรแสง หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๔๖๐๒๕๐๖ 
 ๗๑๖. จ.ท.ธีรพงษ์ เข็มทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๓๘๐๑๖๑๕ 
 ๗๑๗. จ.ท.ปกรณ์ เพ็งคุ่ย หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๖๔๐๐๐๒๕ 
 ๗๑๘. จ.ท.ปัญญาพล ขําสุวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๔๐๐๐๔๖ 
 ๗๑๙. จ.ท.มงคลรัฐ คุณศร ี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๓๓๑๙๒๓๙ 
 

๗๒๐. จ.ท.รณชัย ... 
 



   

- ๒๗ - 
 

 ๗๒๐. จ.ท.รณชัย ศศธิร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๒๔๐๐๑๙๙ 
 ๗๒๑. จ.ท.สืบสกุล วะตะภรณ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๒๔๐๑๘๒๑ 
 หมายเลข ๗๑๔ ถึง ๗๒๑ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๗๒๒. จ.ต.กันตพัฒน์ จิโรจธีรวงศ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๕๔๐๑๒๗๒ 
 ๗๒๓. จ.ต.จารุพิชญ์ อ้อเสถียร หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๖๗๐๐๔๙๖ 
 ๗๒๔. จ.ต.เจษฎา สิมะประเสริฐ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๖๘๐๒๓๖๔ 
 ๗๒๕. จ.ต.ธนวัฒน์ บุญเหมือน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๓๓๐๖๖๓๐ 
 ๗๒๖. จ.ต.พงศ์พิชัย จุลศิลป์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๓๗๐๐๖๔๔ 
 ๗๒๗. จ.ต.พิสุทธ์ิ จิรฤดี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๓๓๑๑๖๔๓ 
 ๗๒๘. จ.ต.รณชัย เผ่าพงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๖๓๐๐๐๒๙ 
 ๗๒๙. จ.ต.สหรัฐ อนศุาสตร์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๖๗๐๐๓๖๓ 
 ๗๓๐. จ.ต.อนุชา วรรณคํา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๕๐๕๐๓๗๕๙ 
 หมายเลข ๗๒๒ ถึง ๗๓๐ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๗๓๑. พ.อ.ท.กชามาศ เบี้ยขาว หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๒๒๐๐๐๙๘ 
 ๗๓๒. พ.อ.ท.คงศักด์ิ อินทรฤทธิ ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๓๓๐๕๗๙๔ 
 ๗๓๓. พ.อ.ท.ฉัตร์ชัย โพธ์ิวัน หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๗๒๐๐๐๐๔ 
 ๗๓๔. พ.อ.ท.ชวนากร ณ ลําปาง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๕๒๐๐๐๖๑ 
 ๗๓๕. พ.อ.ท.ชาญชัย สังข์พิมพ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๐๕๐๐๐๔๕ 
 ๗๓๖. พ.อ.ท.นภาชัย ฟองศรี หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๕๘๐๐๒๒๑ 
 ๗๓๗. พ.อ.ท.นิธิศ ธนะชูติวีรนันท์ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๓๘๐๐๐๒๙ 
 ๗๓๘. พ.อ.ท.ปรภัทร พันธ์กอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๔๐๐๐๖๕ 
 ๗๓๙. พ.อ.ท.ภุชงค์ สุจริตรัฐ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๔๘๐๐๗๓๓ 
 ๗๔๐. พ.อ.ท.ยุทธพงษ์ บุญเพิ่ม หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๗๔๐๐๐๙๐ 
 ๗๔๑. พ.อ.ท.ยุทธพงษ์ เหวชัยภูมิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๑๐๐๐๐๓๑ 
 ๗๔๒. พ.อ.ท.วินัย เจนรบ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๑๐๐๐๐๒ 
 ๗๔๓. พ.อ.ท.ศราวุธ อ่อนสุวรรณ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๐๔๐๐๐๗๐ 
 ๗๔๔. พ.อ.ท.อภินันท์ แก้วอริยศักด์ิกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๖๐๐๐๑๓๙ 
 ๗๔๕. พ.อ.ท.อัครพล ทองกลิ่น หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๗๐๐๐๐๑ 
 ๗๔๖. พ.อ.ท.เอกศักด์ิ กลางคาร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๓๓๐๙๖๑๕ 
 ๗๔๗. พ.อ.ท.เอกสิทธ์ิ นุตประศาสน์ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๖๗๐๐๐๔๖ 
 หมายเลข ๗๓๑ ถึง ๗๔๗ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๗๔๘. พ.อ.ท.หญิง กัลป์ปภัส เจริญสีห์กิจ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๐๕๔ 
 ๗๔๙. พ.อ.ท.หญิง กุลฑาทิพย์ บัวทอง หมายเลขประจําตัว  ๘๔๙๑๐๒๐๙๒๗ 
 

๗๕๐. พ.อ.ท.หญิง ... 



   

- ๒๘ - 
 

 ๗๕๐. พ.อ.ท.หญิง ณุญาภรณ์ จันทร์ทอง หมายเลขประจําตัว  ๘๔๙๑๐๓๐๐๓๕ 
 ๗๕๑. พ.อ.ท.หญิง พิชาภัค คงสกุล หมายเลขประจําตัว  ๘๔๙๑๑๓๐๖๒๙ 
 ๗๕๒. พ.อ.ท.หญิง อนิสา สูงกลาง หมายเลขประจําตัว  ๘๔๙๑๒๙๐๙๒๕ 
 ๗๕๓. พ.อ.ท.หญิง อาทิตยา เสมสว่าง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๐๕๕ 
 หมายเลข ๗๔๘ ถึง ๗๕๓ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๗๕๔. พ.อ.ต.กฤตภาส ฐานโพธิ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๗๐๐๐๓๐ 
 ๗๕๕. พ.อ.ต.กฤษดา สุทธิบุตร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๐๓๐๐๐๔๓ 
 ๗๕๖. พ.อ.ต.กิตติพล เศียรสมาน หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๗๓๐๐๐๐๑ 
 ๗๕๗. พ.อ.ต.ไกรมาศ ป้ันช้าง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๕๘๐๐๑๕๙ 
 ๗๕๘. พ.อ.ต.จักรพันธ์ุ อินยิ้ม หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๒๓๐๐๐๔๒ 
 ๗๕๙. พ.อ.ต.จิรายุ รักษาแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๒๒๐๐๑๐๕ 
 ๗๖๐. พ.อ.ต.ชคัตตรัย สดคมขํา หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๖๔๐๐๑๐๑ 
 ๗๖๑. พ.อ.ต.ชนะ เลาะไธสง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๒๑๐๓๒๓๘ 
 ๗๖๒. พ.อ.ต.ชัย ดาเลิศ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๓๓๐๐๒๔๑ 
 ๗๖๓. พ.อ.ต.ชัยมงคล แก้วจรรยา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๓๐๐๙๘๐ 
 ๗๖๔. พ.อ.ต.ชัยวัฒน์ หรูมิ่งมงคล หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๓๓๐๐๑๔๔ 
 ๗๖๕. พ.อ.ต.ณรงค์เดช แก้วคํา หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๕๔๐๐๐๓๑ 
 ๗๖๖. พ.อ.ต.ณัฐพล แท่นทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๓๓๐๑๑๐๖ 
 ๗๖๗. พ.อ.ต.ดฤพล สุทิน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๖๗๐๐๐๓๘ 
 ๗๖๘. พ.อ.ต.ธรรมนูญ เทียรแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๗๑๐๐๐๒๑ 
 ๗๖๙. พ.อ.ต.นําพล แสงจันทร ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๑๐๐๑๓๖ 
 ๗๗๐. พ.อ.ต.บารเมษฐ์ รอบคอบ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๐๕๐๐๐๓๒ 
 ๗๗๑. พ.อ.ต.พงษ์พันธ์ จั่นเพ็ชร์ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๒๓๐๐๐๔๐ 
 ๗๗๒. พ.อ.ต.ภาวัต กุลจิตติธร หมายเลขประจําตัว  ๓๔๔๑๙๐๐๐๔๔ 
 ๗๗๓. พ.อ.ต.ภูวดล วงศ์สะอาด หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๑๒๐๐๒๔๗ 
 ๗๗๔. พ.อ.ต.รติกร หุ่นกรีด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๓๐๐๑๐๗ 
 ๗๗๕. พ.อ.ต.วัชรพงศ์ คงมะลาย ู หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๖๒๐๐๐๔๓ 
 ๗๗๖. พ.อ.ต.วีรศักด์ิ น้อยดา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๕๐๐๐๒๑๓ 
 ๗๗๗. พ.อ.ต.ศักดาพล จิตอาจหาญ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๙๐๐๐๓๕ 
 ๗๗๘. พ.อ.ต.ศิริวัฒน์ ไชยวงษา หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๔๓๐๐๐๐๓ 
 ๗๗๙. พ.อ.ต.เศรษฐี แผ่นทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๗๗๐๐๓๒๙ 
 ๗๘๐. พ.อ.ต.สิทธันต์ สงวนสัตย์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๓๐๐๑๐๘ 
 ๗๘๑. พ.อ.ต.สุทัศน์ กลิ่นเกษร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๖๑๐๐๐๐๗ 
 ๗๘๒. พ.อ.ต.เสฏฐวุฒิ คงสําเภา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๕๘๐๐๐๓๐ 
 ๗๘๓. พ.อ.ต.อดิเทพ กัญญะลา หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๗๑๐๐๐๙๐ 
 ๗๘๔. พ.อ.ต.อติชาต สุขพันธ์ุ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๗๗๐๐๐๐๕ 
 

๗๘๕. พ.อ.ต.อนุพงศ์ ... 



   

- ๒๙ - 
 

 ๗๘๕. พ.อ.ต.อนุพงศ์ เปรมศร ี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๓๐๐๙๖๐ 
 ๗๘๖. พ.อ.ต.อภินันท์ ครคง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๐๙๐๐๐๐๒ 
 ๗๘๗. พ.อ.ต.อภิสิทธ์ิ เมืองบัว หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๓๓๐๐๒๖๖ 
 ๗๘๘. พ.อ.ต.อรรถพล แก้วจํารัส หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๑๐๐๐๑๑๑ 
 ๗๘๙. พ.อ.ต.อุเทน สคีร้าม หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๓๔๐๐๐๓๘ 
 ๗๙๐. พ.อ.ต.เอกคณิต วัจนะ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๐๒๐๐๐๕๑ 
 หมายเลข ๗๕๔ ถึง ๗๙๐ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
 ๗๙๑. พ.อ.ต.หญิง ณฐนิษฐ ์กระแสโสม หมายเลขประจําตัว  ๘๔๙๑๑๗๐๙๒๕ 
 ๗๙๒. พ.อ.ต.หญิง สุภาพร เถื่อนขุนทอง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๑๔ 
 หมายเลข ๗๙๑ และ ๗๙๒ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๗๙๓. จ.ท.กันตพงศ์ ดวงบ้านเซ่า หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๑๓๐๐๐๕๐ 
 ๗๙๔. จ.ท.ไกรสร สายลือภา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๑๓๐๐๐๓๓ 
 ๗๙๕. จ.ท.ชาญยุทธ เสนาวงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๕๘๐๐๓๑๖ 
 ๗๙๖. จ.ท.ทรงวุฒิ อินประสิทธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๗๐๐๐๐๕๒ 
 ๗๙๗. จ.ท.นฤดล เหาะสูงเนิน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๑๐๐๐๐๖๒ 
 ๗๙๘. จ.ท.นักรบ เปี่ยมแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๐๓๕๗ 
 ๗๙๙. จ.ท.นัฐวุฒิ เดชา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๙๐๐๑๙๕ 
 ๘๐๐. จ.ท.นุกูล บัวทัง่ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๑๙๐๐๒๐๐ 
 ๘๐๑. จ.ท.พสธร สิรพิิชัยฤกษ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๔๐๐๐๑๘ 
 ๘๐๒. จ.ท.ภูริพงศ์ ปิยะพัฒน์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๐๓๔๕ 
 หมายเลข ๗๙๓ ถึง ๘๐๒ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๘๐๓. จ.ท.หญิง กรวรรณ จันทนค์ราญ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๖๑๒ 
 ๘๐๔. จ.ท.หญิง ชาคริยา ศรีสงคราม หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๖๑๔ 
 ๘๐๕. จ.ท.หญิง รุ่งอรุณ พุกเจริญ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๖๑๙ 
 หมายเลข ๘๐๓ ถึง ๘๐๕ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๘๐๖. จ.ต.กถาพงศ์ ทองพิมย์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๕๖๐๑๗๘๘ 
 ๘๐๗. จ.ต.เกริกพล จิตจรัส หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๐๒๐๐๕๐๐ 
 ๘๐๘. จ.ต.ณัฐพงษ์ จันทวะฤทธิ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๒๔๐๐๕๗๐ 
 ๘๐๙. จ.ต.ณัฐพงษ์ ศรีเพ็ชร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๔๐๐๐๔๕ 
 ๘๑๐. จ.ต.ณัฐพล ขจรเพ็ชร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๗๑๐๓๒๘๒ 
 ๘๑๑. จ.ต.ณัฐภูมิ จรรยา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๑๐๐๑๔๙๓ 
 ๘๑๒. จ.ต.ธนโชติ โนจักร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๒๖๐๐๐๐๒ 
 ๘๑๓. จ.ต.ธนิต เผือกม่วงศรี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๓๓๑๑๗๗๖ 
 

๘๑๔. จ.ต.ปรญิญา ... 



   

- ๓๐ - 
 

 ๘๑๔. จ.ต.ปริญญา ตรีรัตนาเศรฐ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๓๔๐๐๙๐๖ 
 ๘๑๕. จ.ต.พิษณุ สีมะโน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๒๓๐๐๐๐๑ 
 ๘๑๖. จ.ต.ภิเษก คะรัมย์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๒๘๐๐๐๒๔ 
 ๘๑๗. จ.ต.ราแชล สุระคําแหง หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๕๖๐๑๐๑๗ 
 ๘๑๘. จ.ต.วัชรากร มีพร้อม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๗๖๐๐๐๑๒ 
 ๘๑๙. จ.ต.วุฒิชัย หลังเจะนุ้ย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๑๔๐๐๕๒๖ 
 ๘๒๐. จ.ต.ศักด์ิกฤษฎ์ นวลมุสิงห ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๒๒๐๐๐๒๖ 
 ๘๒๑. จ.ต.สันติ มณีสขุโรจน์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๕๘๐๐๓๓๖ 
 ๘๒๒. จ.ต.อัครวัฒน์ หลําแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๖๓๐๐๕๓๒ 
 ๘๒๓. จ.ต.อัษฎากร ฮูเซ็น หมายเลขประจําตัว  ๑๕๕๑๒๐๑๗๗๘ 
 หมายเลข ๘๐๖ ถึง ๘๒๓ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสท์หารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๘๒๔. พ.อ.ท.ชนินทร์ มโนธรรม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๐๐๐๕ 
 ๘๒๕. พ.อ.ท.ณฐพล สุพรรณชาติ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๓๓๐๑๐๖๖ 
 ๘๒๖. พ.อ.ท.เดโช อาชวาคม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๙๐๐๒๑๑ 
 ๘๒๗. พ.อ.ท.นิติยุทธ ตําปาน หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๓๓๐๑๑๑๗ 
 ๘๒๘. พ.อ.ท.ภีมะ ชูสกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๓๐๐๑๐๐ 
 ๘๒๙. พ.อ.ท.ศตวรรษ ประสาร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๔๖๐๐๐๑๔ 
 ๘๓๐. พ.อ.ท.สาธิต ธนะดิษฐวรางกูร หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๐๒๐๐๖๙๓ 
 ๘๓๑. พ.อ.ท.สุรศักด์ิ น้ําพลอยเทศ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๓๓๐๑๐๕๗ 
 ๘๓๒. พ.อ.ท.สุวัฒน์ อินคุ้ม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๗๕๐๐๐๐๑ 
 ๘๓๓. พ.อ.ท.เสรี อิทธิจันทร์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๘๐๐๐๙๗ 
 ๘๓๔. พ.อ.ท.อณัฐชา นาคสุก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๓๐๐๙๖๕ 
 หมายเลข ๘๒๔ ถึง ๘๓๔ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๘๓๕. พ.อ.ต.กิตติกร โคตรบุญม ี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๓๐๐๙๗๓ 
 ๘๓๖. พ.อ.ต.จรัญ น้อยอยู่ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๙๐๐๐๗๐ 
 ๘๓๗. พ.อ.ต.ชัยเรศ เพ็งศิลา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๑๒๐๔ 
 ๘๓๘. พ.อ.ต.ฐิติพงศ์ ปฐมสุรทิน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๑๘๐๐๐๐๑ 
 ๘๓๙. พ.อ.ต.ธีรวัชร์ นครครื้น หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๐๐๐๗ 
 ๘๔๐. พ.อ.ต.นภภูมิ ลมลอย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๙๐๐๒๓๑ 
 ๘๔๑. พ.อ.ต.นราธิป อินคุ้ม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๓๐๐๖๘๐ 
 ๘๔๒. พ.อ.ต.นวพงษ์ สาไร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๓๐๐๙๗๙ 
 ๘๔๓. พ.อ.ต.ประเสริฐ สขุประเสริฐ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๔๐๐๐๘๗ 
 ๘๔๔. พ.อ.ต.ฤกษ์ ฤทธ์ิรอด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๔๐๐๐๐๐๖ 
 ๘๔๕. พ.อ.ต.ลัญจกร ชัยชนะศัตรู หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๓๐๐๖๘๙ 
 

๘๔๖. พ.อ.ต.วันชนะ ... 



   

- ๓๑ - 
 

 ๘๔๖. พ.อ.ต.วันชนะ จาดเปรม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๘๐๐๐๑๔ 
 ๘๔๗. พ.อ.ต.วันชาติ เสาวจันทร์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๙๐๐๒๑๓ 
 ๘๔๘. พ.อ.ต.ศรัณย์ พันกลั่น หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๐๖๙๑ 
 ๘๔๙. พ.อ.ต.สิทธิศักด์ิ ทองศักด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๖๗๐๐๐๘๐ 
 ๘๕๐. พ.อ.ต.สุขสันต์ ศรีโพล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๑๑๙๓ 
 ๘๕๑. พ.อ.ต.อิศรา อามีน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๓๐๐๖๙๐ 
 ๘๕๒. พ.อ.ต.อุดมศักด์ิ จิ๋วบาง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๑๑๙๑ 
 หมายเลข ๘๓๕ ถึง ๘๕๒ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
 ๘๕๓. พ.อ.ต.หญิง นิติยา สายเชื้อสกุลวงศ์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๖๐๐ 
 หมายเลข ๘๕๓ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๘๕๔. จ.ท.กัลป์ ศรีไกรสิทธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๔๙๐๐๙๖๐ 
 หมายเลข ๘๕๔ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๘๕๕. จ.ต.คมเมธ แช่มช้อย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๗๑๐๐๑๐๗ 
 ๘๕๖. จ.ต.ชนสรณ์ ชนะศุภนนท์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๓๓๒๔๒๒๖ 
 ๘๕๗. จ.ต.ชัยศิริ โพธ์ิสวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๙๐๐๕๕๗ 
 ๘๕๘. จ.ต.ณัฐกานต์ สุวรรณดี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๓๓๐๔๖๑๓ 
 ๘๕๙. จ.ต.ธัญญวิทย์ แก้วผิวอาจ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๔๓๐๐๖๙๘ 
 หมายเลข ๘๕๕ ถึง ๘๕๙ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๘๖๐. พ.อ.ท.ฐาปกรณ์ นครสขุ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๕๐๐๐๖๙๘ 
 ๘๖๑. พ.อ.ท.นลัฏฐ์ เลิศอัศวะวณิช หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๒๖๐๐๔๓๐ 
 ๘๖๒. พ.อ.ท.พรชัย สุขไม ้ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๒๓๐๐๐๕๔ 
 ๘๖๓. พ.อ.ท.พัชรพล อ่ิมพิทักษ ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๘๐๐๕๒๕ 
 ๘๖๔. พ.อ.ท.ภาคภูมิ ขันสันเทียะ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๓๔๐๐๑๐๕ 
 ๘๖๕. พ.อ.ท.ยงยุทธ คําพิทูลย์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๐๐๐๐๐๑ 
 ๘๖๖. พ.อ.ท.สุรศักด์ิ มัญชุวาท หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๕๘๐๐๐๒๐ 
 ๘๖๗. พ.อ.ท.สุวัฒน์ สุวรรณไตรย์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๗๔๐๐๐๑๗ 
 ๘๖๘. พ.อ.ท.อรรคสิฏฐ์ ภู่ประเสริฐ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๖๕๐๐๓๘๑ 
 หมายเลข ๘๖๐ ถึง ๘๖๘ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๘๖๙. พ.อ.ท.หญิง โยษิตา สมภักดี หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๐๔๑ 
 หมายเลข ๘๖๙ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 
 

เป็นพันจ่าอากาศโท ... 
 



   

- ๓๒ - 
 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๘๗๐. พ.อ.ต.เกรียงไกร สอนกิจมั่น หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๖๖๐๑๑๑๗ 
 ๘๗๑. พ.อ.ต.จรัล เทพจันตา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๖๐๐๐๐๒ 
 ๘๗๒. พ.อ.ต.ชวลิต สุ่มประดิษฐ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๓๐๐๑๐๗ 
 ๘๗๓. พ.อ.ต.ณัฐวัตร ช่างไชย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๖๓๐๐๓๑๑ 
 ๘๗๔. พ.อ.ต.ธนรัช รัตนวงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๔๐๐๐๕๓ 
 ๘๗๕. พ.อ.ต.ธีรพงษ์ พิพัฒน์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๕๘๐๐๐๐๙ 
 ๘๗๖. พ.อ.ต.ล้อมพงศ์ ห่วงทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๐๒๐๐๐๕๒ 
 ๘๗๗. พ.อ.ต.วงศธร บุระเกตุ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๓๐๐๐๗๕ 
 ๘๗๘. พ.อ.ต.วิศนุพงค์ อ่อนวิมล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๖๔๐๐๐๑๘ 
 ๘๗๙. พ.อ.ต.วีรวัฒน์ แตงชุมพล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๕๘๐๐๒๓๐ 
 ๘๘๐. พ.อ.ต.วีระพล ศีลพิพัฒน์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๕๘๐๐๐๑๒ 
 ๘๘๑. พ.อ.ต.ศุภชัย เสือไพร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๔๐๐๐๑๐ 
 ๘๘๒. พ.อ.ต.สมฤกษ์ ออไอสูนย์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๑๙๐๐๐๐๒ 
 ๘๘๓. พ.อ.ต.สมฤทธ์ิ ทองปิน หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๖๙๐๐๐๙๓ 
 ๘๘๔. พ.อ.ต.สุริยัน นุชคง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๒๑๐๐๑๔๗ 
 ๘๘๕. พ.อ.ต.อธิพัฒน์ ภูคาจารย์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๓๐๐๙๗๔ 
 หมายเลข ๘๗๐ ถึง ๘๘๕ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
 ๘๘๖. พ.อ.ต.หญิง อรนุช เดชดาด หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๒๑ 
 หมายเลข ๘๘๖ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๘๘๗. จ.ต.พีระศรี เสรีบูรณะพงศ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๓๒๐๐๒๑๙ 
 หมายเลข ๘๘๗ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

กรมแพทยท์หารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๘๘๘. พ.อ.ท.จักรกฤษ จันทรแ์ก้ว หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๕๓๐๑๙๕๔ 
 ๘๘๙. พ.อ.ท.ณัฐพล ราชภูเขียว หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๑๐๐๐๘๖๖ 
 ๘๙๐. พ.อ.ท.แทนไท วุฒิรัญญกูล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๔๖๐๑๘๖๒ 
 ๘๙๑. พ.อ.ท.ปณชัย สภาพญาติ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๑๙๐๒๗๔๗ 
 ๘๙๒. พ.อ.ท.พรชัย อิทธิผล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๓๘๐๐๗๐๗ 
 ๘๙๓. พ.อ.ท.ภาณุกร คําหนาหนัก หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๕๔๐๒๖๗๗ 
 ๘๙๔. พ.อ.ท.รักพงศ์ วงศ์ปัญญาดี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๑๒๐๐๐๐๔ 
 ๘๙๕. พ.อ.ท.วชิระวิชญ์ บัวนาค หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๑๐๐๐๗๔ 
 ๘๙๖. พ.อ.ท.ศราวุฒิ ปรีชานุกูล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๒๙๐๐๒๐๑ 
 ๘๙๗. พ.อ.ท.สถาพร แจ้งสว่าง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๒๙๐๐๑๙๘ 
 

๘๙๘. พ.อ.ท.สมศักด์ิ ... 
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 ๘๙๘. พ.อ.ท.สมศักด์ิ ลาทอน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๖๘๐๒๕๖๑ 
 ๘๙๙. พ.อ.ท.เอกราช เรืองศุภกิตต์ิ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๓๓๐๔๕๙๒ 
 หมายเลข ๘๘๘ ถึง ๘๙๙ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๙๐๐. พ.อ.ท.หญิง กัลยกร จิตหาญ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๐๒๙ 
 ๙๐๑. พ.อ.ท.หญิง ธัญรดา สุขสวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๒๑๔ 
 หมายเลข ๙๐๐ และ ๙๐๑ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๙๐๒. พ.อ.ต.กุศล แก้วศรี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๒๑๐๓๒๖๐ 
 ๙๐๓. พ.อ.ต.จตุพร ถึงนาค หมายเลขประจําตัว  ๑๔๔๕๐๐๑๘๑๐ 
 ๙๐๔. พ.อ.ต.เฉลิม ซอ้นศรี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๖๖๐๐๐๔๐ 
 ๙๐๕. พ.อ.ต.ชาญณรงค์ มงคลดี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๑๒๐๐๘๕๘ 
 ๙๐๖. พ.อ.ต.ชาตรี ด่านขุนทด หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๒๑๐๓๒๔๐ 
 ๙๐๗. พ.อ.ต.ชูติพันธ์ ศรีศิร ิ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๒๙๐๑๗๑๕ 
 ๙๐๘. พ.อ.ต.ธีรวัตร พวงพันธ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๕๙๐๐๐๔๐ 
 ๙๐๙. พ.อ.ต.พลกร ศิริรัตน์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๑๐๐๑๓๐ 
 ๙๑๐. พ.อ.ต.พลภฤต สิทธิธรรม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๕๐๐๐๕๑๘ 
 ๙๑๑. พ.อ.ต.รุ่งชัย พันธ์แน่น หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๕๐๐๑๓๓๐ 
 ๙๑๒. พ.อ.ต.ลินพิจญ์ ธรรมคํา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๗๗๐๐๐๒๒ 
 ๙๑๓. พ.อ.ต.วรพล ประจบ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๒๑๐๓๑๗๘ 
 ๙๑๔. พ.อ.ต.วัชระ ตะวงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๒๘๐๑๒๖๓ 
 ๙๑๕. พ.อ.ต.วิสูตร ปานวงศ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๔๐๐๐๙๒๕ 
 หมายเลข ๙๐๒ ถึง ๙๑๕ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๙๑๖. จ.ท.กิตติโชค โชติรุ่งเรืองกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๓๐๐๓๘๐ 
 ๙๑๗. จ.ท.ฐิติพงษ์ รกัแจ้ง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๔๐๐๐๗๑ 
 หมายเลข ๙๑๖ และ ๙๑๗ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๙๑๘. จ.ท.หญิง สุพรรษา วงษ์ยะลา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๕๕๖ 
 หมายเลข ๙๑๘ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๙๑๙. จ.ต.เกษม หวังศักด์ิศรี หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๓๓๑๖๔๔๗ 
 ๙๒๐. จ.ต.ชิราวุธ สุขสวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๕๒๒๐๓๐๖๓ 
 ๙๒๑. จ.ต.พงษ์วรินทร์ รอดชมภู หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๖๘๐๓๖๖๘ 
 ๙๒๒. จ.ต.ภานุพงษ์ บุญวิจิตร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๑๓๐๒๘๕๐ 
 หมายเลข ๙๑๙ ถึง ๙๒๒ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐  
 

กรมพลาธิการ... 
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กรมพลาธิการทหารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๙๒๓. พ.อ.ท.ชาตรี จรัสไธสง หมายเลขประจําตัว  ๒๔๓๓๓๐๐๐๓๐ 
 ๙๒๔. พ.อ.ท.ธีรพล มูลมอญ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๓๐๓๕๐๗ 
 ๙๒๕. พ.อ.ท.ปรีชา บุญเทียน หมายเลขประจําตัว  ๑๔๕๓๓๐๗๓๓๙ 
 ๙๒๖. พ.อ.ท.ปิยราช ทองศรี หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๕๔๐๐๙๐๕ 
 ๙๒๗. พ.อ.ท.ภานุวัฒน์ คําหว่าง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๖๐๐๐๐๕ 
 ๙๒๘. พ.อ.ท.วิศวะ ภูววิเชียรฉาย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๐๙๐๐๐๐๖ 
 ๙๒๙. พ.อ.ท.อํานวย ขอดสันเทียะ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๔๖๘๐๓๐๓๑ 
 หมายเลข ๙๒๕๓ ถึง ๙๒๙ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๙๓๐. พ.อ.ท.หญิง หนึ่งหทัย สุขโชติโภคิน หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๕๑๖ 
 หมายเลข ๙๓๐ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๙๓๑. พ.อ.ต.ชัยวัฒน์ อ่อนบุญมา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๐๕๐๐๐๗๑ 
 ๙๓๒. พ.อ.ต.นิพนธ์ ย้ิมละมัย หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๓๓๐๐๐๖๒ 
 ๙๓๓. พ.อ.ต.บรรจง พุ่มพุทรา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๒๓๐๐๓๘๑ 
 ๙๓๔. พ.อ.ต.อดิศักด์ิ โตเล็ก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๐๓๐๐๐๔๒ 
 หมายเลข ๙๓๑ ถึง ๙๓๔ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
 ๙๓๕. พ.อ.ต.หญิง จุฑาธร คล้ายทอง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๕๙๘ 
 ๙๓๖. พ.อ.ต.หญิง ธีระนุช จิตต์บรรจง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๕๙๙ 
 ๙๓๗. พ.อ.ต.หญิง รัสรินทร์ ปรัชญภากร หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๑๐ 
 ๙๓๘. พ.อ.ต.หญิง รุ่งทิวรรณ ไทยดํารงค์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๐๘ 
 หมายเลข ๙๓๕ ถึง ๙๓๘ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๙๓๙. จ.ท.ธีระพงษ์ ทองใส หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๓๓๖๗๗๗๗ 
 ๙๔๐. จ.ท.ยุทธ์คเชนทร์ วสุนธราภิรมกุล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๒๑๐๑๙๕๐ 
 ๙๔๑. จ.ท.วสันต์ บุญเลิศ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๕๔๑๐๑๑๕๑ 
 ๙๔๒. จ.ท.สัจจา แข่งขัน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๕๔๐๐๐๓๑ 
 ๙๔๓. จ.ท.อัครเดช มั่งมี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๓๒๐๐๘๑๕ 
 หมายเลข ๙๓๙ ถึง ๙๔๓ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๙๔๔. จ.ต.กฤตภาส สวัสดี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๒๓๐๐๒๔๕ 
 ๙๔๕. จ.ต.ธีรพล คําผา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๐๔๕๙ 
 ๙๔๖. จ.ต.ปรวิทย์ อยู่สิงห์โต หมายเลขประจําตัว  ๑๕๖๓๓๐๒๖๔๑ 
 ๙๔๗. จ.ต.ประทีป เจียรอําพันกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๑๓๐๐๐๕๒ 
 

๙๔๘. จ.ต.พรีทวัฒน์ ... 
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 ๙๔๘. จ.ต.พรีทวัฒน์ ทัดภูธร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๔๖๐๑๘๔๖ 
 ๙๔๙. จ.ต.รัตนะ ด้วงเพ็งรักษ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๓๓๐๑๙๘๙ 
 ๙๕๐. จ.ต.วิษณุ ประเสริฐศร ี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๓๑๐๔๙๑ 
 ๙๕๑. จ.ต.สุชาติ คุ้มวัน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๓๓๒๔๐๙๘ 
 ๙๕๒. จ.ต.อภิวิชญ์ ศรีอันประเสริฐ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๓๐๐๑๒๘ 
 ๙๕๓. จ.ต.อรรถกร กิจบําเพ็ญ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๕๖๐๒๕๑๐ 
 หมายเลข ๙๔๔ ถึง ๙๕๓ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

กรมช่างโยธาทหารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๙๕๔. พ.อ.ท.กิตติชัย วัยวงษ์ศักด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๑๑๙๗ 
 ๙๕๕. พ.อ.ท.โกวิท คําผง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๕๔๐๐๐๔๔ 
 ๙๕๖. พ.อ.ท.ขวัญชัย คุ้มนวล หมายเลขประจําตัว  ๒๔๑๕๘๐๐๕๕๐ 
 ๙๕๗. พ.อ.ท.ณัฐพล บุญรอด หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๓๐๓๕๐๒ 
 ๙๕๘. พ.อ.ท.บรรชา สืบเสาะดี หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๖๖๐๐๑๔๑ 
 ๙๕๙. พ.อ.ท.เอกชัย ปัญญา หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๒๓๐๐๑๐๘ 
 หมายเลข ๙๕๔ ถึง ๙๕๙ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๙๖๐. พ.อ.ท.หญิง อาร์ม เดชดาด หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๐๔๐ 
 หมายเลข ๙๖๐ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๙๖๑. พ.อ.ต.ไกรสร อู่อ้น หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๖๔๐๐๐๑๙ 
 ๙๖๒. พ.อ.ต.นพดล ก้านสันเทียะ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๒๕๐๐๑๗๕๕ 
 ๙๖๓. พ.อ.ต.ปพน เดชะถิรวัฒน์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๓๐๐๐๕๖ 
 ๙๖๔. พ.อ.ต.วรวุฒิ ศรีสําราญ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๓๐๓๕๒๒ 
 ๙๖๕. พ.อ.ต.อภิวัฒน์ พลวิฑูรย ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๖๘๐๐๐๔๗ 
 ๙๖๖. พ.อ.ต.อรรถพนธ์ ชัยนาค หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๑๐๐๒๙๗ 
 หมายเลข ๙๖๑ ถึง ๙๖๖ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
 ๙๖๗. พ.อ.ต.หญิง นวพร นาคะโร หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๐๓ 
 หมายเลข ๙๖๗ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๙๖๘. จ.ท.กฤษดา ไชยนาพงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๑๙๐๑๔๙๒ 
 ๙๖๙. จ.ท.ตฤณ เมืองโคตร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๓๓๐๓๐๗๘ 
 ๙๗๐. จ.ท.วิษธร รัตนวิชัย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๒๓๐๑๗๘๕ 
 ๙๗๑. จ.ท.สุรเชษฐ เผือกประพันธ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๖๗๐๐๑๐๗ 
 หมายเลข ๙๖๘ ถึง ๙๗๑ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 
 

เป็นจ่าอากาศโท ... 
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เป็นจ่าอากาศโท 
 ๙๗๒. จ.ต.กมล ทวิชศรี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๑๑๐๐๒๘๕ 
 ๙๗๓. จ.ต.จักรกฤษณ์ จันทร์ตา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๑๓๐๓๓๗๘ 
 ๙๗๔. จ.ต.ประสิทธ์ิ ค้าขึ้น หมายเลขประจําตัว  ๑๕๖๒๑๐๐๒๔๓ 
 ๙๗๕. จ.ต.รณชัย คําแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๐๕๐๑๕๗๘ 
 ๙๗๖. จ.ต.อานุภาพ มาลัยวงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๕๐๐๐๘๓๒ 
 หมายเลข ๙๗๒ ถึง ๙๗๖ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

กรมขนส่งทหารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๙๗๗. พ.อ.ท.กิตติเดช บางเพ็ง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๒๙๐๐๐๐๔ 
 ๙๗๘. พ.อ.ท.จักร เมืองมณี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๒๙๐๐๒๐๓ 
 ๙๗๙. พ.อ.ท.จักรพันธ์ พุ่มพฤกษ ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๕๐๐๐๑๖๘ 
 ๙๘๐. พ.อ.ท.ธนพล สุขมุข หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๓๓๐๖๒๒๗ 
 ๙๘๑. พ.อ.ท.นําพล ยืนยงค์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๓๓๑๓๑๙๗ 
 ๙๘๒. พ.อ.ท.บุญมา เกตุครบุรี หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๒๑๐๐๐๔๒ 
 ๙๘๓. พ.อ.ท.ประทีป ช้างเย็นฉ่ํา หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๓๓๐๐๒๖๓ 
 ๙๘๔. พ.อ.ท.พลากร หวันประวัติ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๖๐๐๐๒๓๒ 
 ๙๘๕. พ.อ.ท.วรวุฒิ สุวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๒๒๐๑๕๒๐ 
 ๙๘๖. พ.อ.ท.ศักดา ศรีจันดี หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๒๗๐๐๙๙๔ 
 ๙๘๗. พ.อ.ท.อิทธิวุฒิ นาคอ่อน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๓๐๓๕๒๘ 
 หมายเลข ๙๗๗ ถึง ๙๘๗ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๙๘๘. พ.อ.ต.ชัชวาลย์ เทศหริ่ง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๓๐๐๐๖๒ 
 ๙๘๙. พ.อ.ต.ณัฐพงษ์ แก้วคํา หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๓๓๐๕๕๗๓ 
 ๙๙๐. พ.อ.ต.ธเนศ รักษาสัตย์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๖๗๐๐๐๗๗ 
 ๙๙๑. พ.อ.ต.รัตนพล อําผ่อง หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๕๐๐๐๔๑๔ 
 ๙๙๒. พ.อ.ต.วรานนท์ หาญภิญญาคง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๒๙๐๐๐๑๒ 
 ๙๙๓. พ.อ.ต.วัชรพงษ์ จันทร์งาม หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๒๒๐๐๐๙๓ 
 หมายเลข ๙๘๘ ถึง ๙๙๓ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๙๙๔. จ.ท.เชิดพงษ์ พิทักษ์ทรัพย ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๓๓๑๐๐๒๐ 
 ๙๙๕. จ.ท.นันทสิทธ์ิ แดนนาริน หมายเลขประจําตัว  ๑๔๓๓๓๐๗๕๕๖ 
 ๙๙๖. จ.ท.วิศากร ศรบุญลา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๓๓๑๒๑๐๗ 
 หมายเลข ๙๙๔ ถึง ๙๙๖ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๙๙๗. จ.ต.กิจปรีชา เขียวปัญญา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๒๖๐๐๐๐๕ 
 ๙๙๘. จ.ต.ณัฐพงศ์ ไชยปัญหา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๔๓๐๐๐๐๑ 
 

๙๙๙. จ.ต.ณัฐพงศ์ ... 



   

- ๓๗ - 
 

 ๙๙๙. จ.ต.ณัฐพงศ์ ลมัวิชัย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๒๖๐๐๐๐๗ 
 ๑๐๐๐. จ.ต.ประโมทย์ พลอํามาตย์ปทีป หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๒๙๐๐๑๓๒ 
 ๑๐๐๑. จ.ต.ภูมินทร์ มาแสวง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๕๐๐๐๒๘๗ 
 ๑๐๐๒. จ.ต.มงคล ฆ้องนอก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๑๐๐๐๑๒๕ 
 ๑๐๐๓. จ.ต.ยุระนันท์ พันธ์บุญมี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๐๓๐๐๐๐๑ 
 หมายเลข ๙๙๗ ถึง ๑๐๐๓ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๕๙ 
 ๑๐๐๔. จ.ต.เกียรติศักด์ิ ศรีโนนเฮียง หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๐๕๐๑๘๐๔ 
 ๑๐๐๕. จ.ต.ฑีฆายุ มหัตกีรติ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๐๒๐๐๐๙๕ 
 ๑๐๐๖. จ.ต.พงษ์ศักด์ิ บุญถนอม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๓๓๐๔๔๐๐ 
 ๑๐๐๗. จ.ต.วรปรัชญ์ ปัญญาขันธ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๑๓๐๐๐๓๗ 
 หมายเลข ๑๐๐๔ ถึง ๑๐๐๗ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโทหญิง 
 ๑๐๐๘. จ.ต.หญิง ซัลวา บิลเด็น หมายเลขประจําตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๔๕๙ 
 หมายเลข ๑๐๐๘ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๕๙ 

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๑๐๐๙. พ.อ.ท.จตุพล ญาติพร้อม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๑๐๐๐๐๐๔ 
 ๑๐๑๐. พ.อ.ท.เจษฎาวุฒิ ลีพรหมรัตน์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๑๓๐๐๘๓๘ 
 ๑๐๑๑. พ.อ.ท.นัศรุณ จันทร์พุ่ม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๖๐๐๐๐๒ 
 ๑๐๑๒. พ.อ.ท.ปราบดา อยู่ดี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๖๔๐๐๐๕๗ 
 ๑๐๑๓. พ.อ.ท.ไพศาล เจริญชาติ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๐๖๐๐๘๒๙ 
 ๑๐๑๔. พ.อ.ท.ภาณุวัฒน์ สังวรณ ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๕๖๐๐๐๐๑ 
 ๑๐๑๕. พ.อ.ท.วรวุธ เมืองจั่น หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๓๐๐๒๑๑ 
 ๑๐๑๖. พ.อ.ท.วิจักษณ์ ป่ินแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๓๓๐๖๓๘๔ 
 ๑๐๑๗. พ.อ.ท.ศรัณย์ ธุระเทศ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๗๑๐๑๗๔๓ 
 ๑๐๑๘. พ.อ.ท.ศุภกร ถิระโชติ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๖๗๐๐๐๗๘ 
 ๑๐๑๙. พ.อ.ท.สุรนาท ผดุงสรรพ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๓๓๐๒๓๒๖ 
 ๑๐๒๐. พ.อ.ท.อานนท์ นิ่มนวล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๓๔๐๐๖๔๕ 
 หมายเลข ๑๐๐๙ ถึง ๑๐๒๐ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๑๐๒๑. พ.อ.ต.ธนกฤต รินรักษา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๐๗๐๐๐๐๔ 
 ๑๐๒๒. พ.อ.ต.ธีรเดช สอนดิษฐ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๑๐๐๐๐๔ 
 ๑๐๒๓. พ.อ.ต.พฤฒิพงษ์ พุดมอญ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๖๒๐๐๐๐๖ 
 ๑๐๒๔. พ.อ.ต.ยุทธภูมิ ศรีสุภาพ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๔๐๐๐๐๕ 
 ๑๐๒๕. พ.อ.ต.ยุทธศักด์ิ เปลี่ยนหมื่นไวย์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๒๓๐๑๔๔๐ 
 ๑๐๒๖. พ.อ.ต.วิทวัส บัญชาศึก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๑๒๐๒ 
 หมายเลข ๑๐๒๑ ถึง ๑๐๒๖ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 
 

เป็นพันจ่าอากาศ... 



   

- ๓๘ - 
 

เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
 ๑๐๒๗. พ.อ.ต.หญิง จันทรา น้ําแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๑๖ 
 ๑๐๒๘. พ.อ.ต.หญิง ธิดารัตน์ จันทรมนตรี หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๑๙๗ 
 ๑๐๒๙. พ.อ.ต.หญิง พัชรินทร์ ชาวโพธ์ิพระ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๓๓ 
 ๑๐๓๐. พ.อ.ต.หญิง วารุณี จิตตะโคตร์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๑๙๓ 
 ๑๐๓๑. พ.อ.ต.หญิง สรญา ทองลิ่ม หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๑๓ 
 หมายเลข ๑๐๒๗ ถึง ๑๐๓๑ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๑๐๓๒. จ.ท.พิชญ์ วิธานธรรม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๓๓๐๑๙๕๓ 
 หมายเลข ๑๐๓๒ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๑๐๓๓. จ.ต.ฉัตรรัตน์ กําเหนิดดิษฐ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๒๖๐๐๐๐๘ 
 หมายเลข ๑๐๓๓ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๕๙ 

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
เป็นจ่าอากาศโท 

 ๑๐๓๔. จ.ต.วัชระ เขียวแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๐๔๐๐๑๓๓ 
 หมายเลข ๑๐๓๔ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโทหญิง 
 ๑๐๓๕. จ.ต.หญิง พนัชกร อ้นยิ้ม หมายเลขประจําตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๔๕๑ 
 ๑๐๓๖. จ.ต.หญิง วลัยพรรณ บุตรตา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๔๘๐ 
 หมายเลข ๑๐๓๕ และ ๑๐๓๖ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๕๙ 

กรมสวัสดิการทหารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๑๐๓๗. พ.อ.ท.ภัทรพงศ์ ศรีพล หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๕๔๐๐๐๘๕ 
 หมายเลข ๑๐๓๗ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๑๐๓๘. พ.อ.ต.จุลสิงห์ ยอดประดิษฐ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๗๓๓๐๐๓๘๙ 
 ๑๐๓๙. พ.อ.ต.เอกพล มะยมทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๖๔๐๐๑๗๑ 
 หมายเลข ๑๐๓๘ และ ๑๐๓๙ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๑๐๔๐. จ.ท.เชฏฐา พีระสวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๓๓๑๐๑๓๙ 
 ๑๐๔๑. จ.ท.อภิพันธ์ เพ็ชรอินทร์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๕๓๓๐๒๔๖๙ 
 หมายเลข ๑๐๔๐ และ ๑๐๔๑ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๑๐๔๒. จ.ต.ธนาวุฒิ สนิกวาที หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๐๒๐๐๐๕๑ 
 หมายเลข ๑๐๔๒ ต้ังแต่ ๑ ม.ค.๖๐ 
 

๑๐๔๓. จ.ต.ชัชพล ... 
 



   

- ๓๙  - 
 

 ๑๐๔๓. จ.ต.ชัชพล สงวนศรี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๓๓๐๒๑๗๑ 
 ๑๐๔๔. จ.ต.เชษฐา ลาวันนา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๕๕๓๐๒๓๐๖ 
 ๑๐๔๕. จ.ต.ทวีศักด์ิ ขันแวว หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๕๘๐๓๓๓๔ 
 ๑๐๔๖. จ.ต.ประสงค์ สายแก้วดี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๖๔๐๐๐๙๔๐ 
 ๑๐๔๗. จ.ต.สิทธิชัย แสงกล้า หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๒๘๐๑๔๑๑ 
 ๑๐๔๘. จ.ต.อดิศักด์ิ กรวดสูงเนิน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๒๑๐๒๑๓๓ 
 ๑๐๔๙. จ.ต.อภิศักด์ิ อักษรศักด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๐๓๐๐๙๙๖ 
 ๑๐๕๐. จ.ต.อมรฤทธิ์ ตันเวียง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๐๕๐๒๘๒๖ 
 ๑๐๕๑. จ.ต.อุเทน แปลงไธสง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๒๘๐๒๙๕๙ 
 หมายเลข ๑๐๔๓ ถึง ๑๐๕๑ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๑๐๕๒. พ.อ.ท.พิทยา น้อยต้ัง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๐๕๕๒ 
 ๑๐๕๓. พ.อ.ท.พิษณุ พันธ์บุตร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๔๐๐๑๖๔ 
 หมายเลข ๑๐๕๒ และ ๑๐๕๓ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๑๐๕๔. พ.อ.ต.วัชรินทร์ โรจนะเสน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๓๐๐๐๖๘ 
 ๑๐๕๕. พ.อ.ต.วันเฉลิม นาอ้น หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๓๓๐๑๐๑๓ 
 ๑๐๕๖. พ.อ.ต.สงวนศักด์ิ สาสุวรรณ ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๐๗๐๐๐๐๕ 
 หมายเลข ๑๐๕๔ ถึง ๑๐๕๖ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๑๐๕๗. จ.ต.คณาธิป เรืองมนตรี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๔๖๐๓๗๗๙ 
 ๑๐๕๘. จ.ต.นาวิน เทพกอม หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๒๖๐๑๑๙๓ 
 ๑๐๕๙. จ.ต.ศิรพงษ์ จารุสิงห์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๓๓๐๕๗๕๙ 
 หมายเลข ๑๐๕๗ ถึง ๑๐๕๙ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๑๐๖๐. พ.อ.ท.เอนก อ่ิมหนํา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๔๑๐๑๘๖๘ 
 หมายเลข ๑๐๖๐ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๑๐๖๑. พ.อ.ต.จักรพงษ์ ปัญญา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๗๓๐๐๗๐๘ 
 หมายเลข ๑๐๖๑ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๑๐๖๒. จ.ต.ธีรพัฒน์ โคตรสม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๐๕๐๒๔๖๘ 
 หมายเลข ๑๐๖๒ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 
 

เป็นจ่าอากาศ... 
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เป็นจ่าอากาศโทหญิง 
 ๑๐๖๓. จ.ต.หญิง วรัญญา แท่นอินทร ์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๗๔๙ 
 หมายเลข ๑๐๖๓ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๕๙ 

สํานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๑๐๖๔. พ.อ.ท.เกรียงไกร กาญจนะ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๗๐๐๐๐๔ 
 ๑๐๖๕. พ.อ.ท.เกียรติศักด์ิ บํารุงพันธ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๐๖๐๐๐๐๓ 
 ๑๐๖๖. พ.อ.ท.ไชยกุญช์ ดีฉนวน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๐๙๐๐๐๙๖ 
 ๑๐๖๗. พ.อ.ท.ฐาปกรณ์ ปุราชธัมมัง หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๒๘๐๐๘๓๔ 
 ๑๐๖๘. พ.อ.ท.ณัฐพล ศรีษะโม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๔๐๐๑๗๙ 
 ๑๐๖๙. พ.อ.ท.มานพ กลั่นมา หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๒๑๐๐๕๒๒ 
 ๑๐๗๐. พ.อ.ท.วาทิตต์ พิพิธ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๖๔๐๑๕๘๐ 
 ๑๐๗๑. พ.อ.ท.วิทวัส บํารุงเรือง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๓๓๑๘๘๒๙ 
 ๑๐๗๒. พ.อ.ท.วิรัช จินดาสุทธิกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๐๙๐๐๐๙๔ 
 ๑๐๗๓. พ.อ.ท.วุฒิชัย ชูภักดี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๖๐๐๐๐๒ 
 ๑๐๗๔. พ.อ.ท.อภิศักด์ิ นภาปกรณ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๑๐๐๑๒๐๗ 
 หมายเลข ๑๐๖๔ ถึง ๑๐๗๔ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๑๐๗๕. พ.อ.ท.หญิง รุ่งนภา ศรีคําอ่อน หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๕๑๒ 
 หมายเลข ๑๐๗๕ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๑๐๗๖. พ.อ.ต.ฐิติพงศ์ ลาโพธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๑๓๓๐๔๘๐๙ 
 ๑๐๗๗. พ.อ.ต.ฐิรัติพัน ธํารงธันยธรณ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๘๐๐๐๘๗ 
 ๑๐๗๘. พ.อ.ต.ทวีทรัพย์ ศรีเหลา หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๐๕๐๐๐๖๙ 
 ๑๐๗๙. พ.อ.ต.ธงชัย วงษ์ศิลป์ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๒๓๐๐๑๖๑ 
 ๑๐๘๐. พ.อ.ต.ธีรศักด์ิ วงศ์ชัย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๑๒๐๑๓๕๒ 
 ๑๐๘๑. พ.อ.ต.นราธิป เทียนเพลิง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๓๑๐๑๒๒๖ 
 ๑๐๘๒. พ.อ.ต.เป็นหนึ่ง มั่นคงชื่นสกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๓๓๐๐๓๑๕ 
 ๑๐๘๓. พ.อ.ต.พยนต์ ทิพมาตย์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๔๖๐๐๐๗๗ 
 ๑๐๘๔. พ.อ.ต.มานัส น้อยทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๑๓๐๒๙๔๘ 
 ๑๐๘๕. พ.อ.ต.วรงกรณ์ อ่วมวนิช หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๑๒๒๐ 
 ๑๐๘๖. พ.อ.ต.วรเดช มีศร ี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๒๐๐๐๖๐ 
 ๑๐๘๗. พ.อ.ต.วรวิทย์ บํารุงเรือง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๑๒๒๓ 
 ๑๐๘๘. พ.อ.ต.สันติสุข สร้อยสอ้ิง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๒๙๐๐๐๙๔ 
 หมายเลข ๑๐๗๖ ถึง ๑๐๘๘ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 
 

เป็นพันจ่าอากาศ... 
 
 



   

- ๔๑ - 
 

เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
 ๑๐๘๙. พ.อ.ต.หญิง กันทิมา ศรชัย หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๓๘ 
 ๑๐๙๐. พ.อ.ต.หญิง ทิพวรรณ อนุศิลป์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๓๗ 
 ๑๐๙๑. พ.อ.ต.หญิง นพรัตน์ สุวรรณภพ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๓๔ 
 หมายเลข ๑๐๘๙ ถึง ๑๐๙๑ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๑๐๙๒. จ.ท.กัณหา เสน่ห์พูด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๕๐๐๐๐๙๔ 
 ๑๐๙๓. จ.ท.ศราวุฒิ ศรีสร้อย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๕๘๐๐๐๐๕ 
 ๑๐๙๔. จ.ท.อนุวัฒน์ ปาสะและ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๔๐๐๐๕๐ 
 หมายเลข ๑๐๙๒ ถึง ๑๐๙๔ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๑๐๙๕. จ.ท.หญิง กัญญารัตย์ เตชาวัชร์นานันท์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๖๒๐ 
 ๑๐๙๖. จ.ท.หญิง จุฑามาศ รักเรียน หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๖๑๓ 
 ๑๐๙๗. จ.ท.หญิง ดวงกมล สิมลา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๖๑๕ 
 ๑๐๙๘. จ.ท.หญิง ทัศนย์ี โพธ์ิสร้อย หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๕๕๗ 
 ๑๐๙๙. จ.ท.หญิง ปาจรีย์ เพ็ชร์เสือ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๖๑๘ 
 หมายเลข ๑๐๙๕ ถึง ๑๐๙๙ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๑๑๐๐. จ.ต.กรชวิทย์ ชุมเชื้อ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๑๔๐๐๐๐๘ 
 ๑๑๐๑. จ.ต.ไกรวุฒิ ไม้ขนุน หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๗๓๐๐๖๐๐ 
 ๑๑๐๒. จ.ต.จักรกฤษณ์ กลิ่นเกษร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๘๐๐๐๕๖ 
 ๑๑๐๓. จ.ต.ชลวิทย์ พรหมภักดี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๗๖๐๐๐๒๓ 
 ๑๑๐๔. จ.ต.ธนพล หัสกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๐๔๐๐๑๐๕ 
 ๑๑๐๕. จ.ต.เพทาย บรรเทา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๒๑๐๐๓๖๔ 
 ๑๑๐๖. จ.ต.วัชรพล ณ นคร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๖๕๐๐๐๕๔ 
 หมายเลข ๑๑๐๐ ถึง ๑๑๐๖ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

      สั่ง  ณ  วันที่   ๑๖    พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 
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