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คําสั่งกระทรวงกลาโหม 
ท่ี ๘๓๖/๒๕๖๐ 

เรื่อง  เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ.๒๔๗๙ และคําสั่ง กห.(เฉพาะ)  
ท่ี ๒๘๑/๖๐ ลง ๒๗ พ.ค.๖๐ เรื่อง มอบอํานาจให้ ปล.กห., ผบ.ทสส., ผบ.ทบ., ผบ.ทร.และ ผบ.ทอ.ทําการแทน 
และสั่งการในนามของ รมว.กห. 

 ฉะนั้น จึงให้เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรในสังกัด ทอ.ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ กห. 
ว่าด้วยการแต่งต้ังยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 

เป็น ว่าท่ีเรืออากาศเอก 
 ๑. ร.ท.วุฒิชัย  ศรีแสง หมายเลขประจําตัว  ๑๓๕๓๓๑๔๐๔๙ 
 หมายเลข ๑ ต้ังแต่ ๑ ก.ค.๖๐ 
 ๒. ร.ท.ธนพัฒน์  สมประสงค์ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๓๓๐๑๐๘๓ 
 ๓. ร.ท.พัชรวัฒน์  โกสิตงามดีวงศ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๓๓๐๐๒๖๐ 
 ๔. ร.ท.มกรินทร์  ฉัตรทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๓๓๐๑๑๐๑ 
 ๕. ร.ท.วัชรินทร์  แดงแจ ้ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๓๙๐๐๐๖๗ 
 หมายเลข ๒ ถึง ๕ ต้ังแต่ ๑ ส.ค.๖๐ 

เป็น ว่าท่ีเรืออากาศเอกหญิง 
 ๖. ร.ท.หญิง นงนุช  แสนราช หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๖๓๙ 
 ๗. ร.ท.หญิง ปิยกานต์  ปรีชากุล หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๒๖ 
   ๘. ร.ท.หญิง ภคมน  สมประสงค์  หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๖๓๘ 
 ๙. ว่าท่ี ร.ท.หญิง เลอลักษณ์  ธินิศิริ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๖๓๗ 
 หมายเลข ๖ ถึง ๙ ต้ังแต่ ๑ ส.ค.๖๐ 

เป็น ว่าท่ีเรืออากาศโท 
 ๑๐. ร.ต.ณรงค์  ท้าวโยธา หมายเลขประจําตัว  ๓๒๒๑๙๐๐๐๔๕ 
 หมายเลข ๑๐ ต้ังแต่ ๑ มิ.ย.๖๐ 
 ๑๑. ร.ต.กมุทชาติ  ตระการจันทร์ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๖๐๕๐๐๑๗๘ 
 ๑๒. ร.ต.กรีพล  อ่อนนิ่ม หมายเลขประจําตัว  ๑๓๖๔๙๐๐๕๕๐ 
 ๑๓. ร.ต.กฤตัชญ์  ลือชา หมายเลขประจําตัว  ๓๓๙๒๖๐๐๐๐๕ 
 ๑๔. ร.ต.กฤษฎา  ยังวิลัย หมายเลขประจําตัว  ๑๓๖๒๙๐๑๓๓๒ 
 
 

๑๕.  ร.ต.กฤษณะ ... 
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 ๑๕. ร.ต.กฤษณะ  ทับฉํ่า หมายเลขประจําตัว  ๓๔๑๓๓๐๐๓๗๘ 
 ๑๖. ร.ต.กฤษณะ  สุขถาวร หมายเลขประจําตัว  ๑๔๐๓๓๐๐๕๓๒ 
 ๑๗. ร.ต.กันต์  คชพันธ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๒๕๔๐๐๐๒๓ 
 ๑๘. ร.ต.กัมพล  แก้วเทศ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๖๒๙๐๐๐๕๙ 
 ๑๙. ร.ต.กัสกร  บัวแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๓๓๓๒๓๐๐๐๗๕ 
 ๒๐. ร.ต.กิตติพันธ์  ผลมะไฟ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๒๒๙๐๐๐๖๐ 
 ๒๑. ร.ต.กิตติศักด์ิ  อารีสวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๖๓๘๐๐๓๙๗ 
 ๒๒. ร.ต.เกียรติศักด์ิ  โกมล หมายเลขประจําตัว  ๑๓๕๒๑๐๐๕๘๓ 
 ๒๓. ร.ต.โกเมศ  สงค์ประเสริฐ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๔๐๙๐๐๕๙๐ 
 ๒๔. ร.ต.คณัสทีปต์  สังข์เอ่ียม หมายเลขประจําตัว  ๓๒๘๑๙๐๐๒๓๑ 
 ๒๕. ร.ต.คณิศร  สุขเจริญ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๔๔๐๐๐๒๐๑ 
 ๒๖. ร.ต.คมกฤช  เย็นต้ัง หมายเลขประจําตัว  ๓๓๓๕๖๐๐๑๓๕ 
 ๒๗. ร.ต.คมกฤช  รุ่งหัวไผ่ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๔๒๓๐๐๓๙๑ 
 ๒๘. ร.ต.คมศร  ศรีโยธา หมายเลขประจําตัว  ๓๒๙๖๘๐๐๒๘๒ 
 ๒๙. ร.ต.คูณใคร  สุกัลป์ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๙๖๘๐๐๒๗๗ 
 ๓๐. ร.ต.จตุพร  เดชรัตน ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๖๓๔๐๐๑๙๗ 
 ๓๑. ร.ต.จตุรงค์  ทรงรุ่งเรือง หมายเลขประจําตัว  ๑๓๓๓๗๐๑๑๔๓ 
 ๓๒. ร.ต.จักรกฤช  สวัสดี หมายเลขประจําตัว  ๓๒๗๒๑๐๐๒๘๒ 
 ๓๓. ร.ต.จักรกฤษณ์  ชีวะวัฒนา หมายเลขประจําตัว  ๑๓๓๔๐๐๐๖๕๐ 
 ๓๔. ร.ต.จําลอง  ขุมพยงค์ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๒๖๔๐๑๗๗๐ 
 ๓๕. ร.ต.จิรทีปต์  สุขมณี หมายเลขประจําตัว  ๓๓๐๓๔๐๐๒๑๕ 
 ๓๖. ร.ต.จิรภัทร์  โกมลกุญชร หมายเลขประจําตัว  ๓๓๕๓๓๐๐๔๐๐ 
 ๓๗. ร.ต.จิรวัฒน์  อามาตย์ทัศน์ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๕๒๑๐๐๓๔๕ 
 ๓๘. ร.ต.จิระชัย  พุ่มพิกุล หมายเลขประจําตัว  ๑๓๙๓๔๐๑๖๕๐ 
 ๓๙. ร.ต.จีรวัฒน์  วงษ์มอญ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๓๖๑๐๑๔๖๐ 
 ๔๐. ร.ต.จีระ  ชมอินทร์ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๖๓๙๐๐๓๔๗ 
 ๔๑. ร.ต.จุมพล  มาแจ้ง หมายเลขประจําตัว  ๑๓๕๓๓๑๓๙๙๐ 
 ๔๒. ร.ต.เจตน์  อินทะรังษี หมายเลขประจําตัว  ๓๓๑๒๖๐๐๐๐๒ 
 ๔๓. ร.ต.เจษฎา  เส็งจีน หมายเลขประจําตัว  ๑๓๒๗๐๐๐๓๕๗ 
 ๔๔. ร.ต.เฉลิมเกียรติ  ศรแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๑๓๒๒๓๐๑๙๔๖ 
 ๔๕. ร.ต.เฉลิมพล  พันธุ์ไม้ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๖๓๓๑๐๘๐๕ 
 ๔๖. ร.ต.ชัช  เชิดรัตนะสกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๒๘๐๗๐๐๐๐๘ 
 ๔๗. ร.ต.ชัยวัฒน ์ เมฆฉาย หมายเลขประจําตัว  ๑๓๙๖๒๐๐๒๑๘ 
 
 

๔๘.  ร.ต.ชาญณรงค์ ... 
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 ๔๘. ร.ต.ชาญณรงค์  พลมณี หมายเลขประจําตัว  ๓๓๐๒๙๐๐๑๔๒ 
 ๔๙. ร.ต.ชาญศักด์ิ  รัตนเนนย์ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๖๒๑๐๐๑๒๕ 
 ๕๐. ร.ต.ชาญากรณ์  กําเนิดหิน หมายเลขประจําตัว  ๓๓๙๑๐๐๐๐๕๘ 
 ๕๑. ร.ต.ชาตรี  นาคเกตุ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๒๙๐๐๐๕๗ 
 ๕๒. ร.ต.ชิตวรณ์  รายพิมาย หมายเลขประจําตัว  ๑๓๔๒๑๐๐๖๓๓ 
 ๕๓. ร.ต.ชินาธิป  พันธุ์วัง หมายเลขประจําตัว  ๑๓๓๒๑๐๑๑๖๗ 
 ๕๔. ร.ต.ชุมพล  จ่าพิชม หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๒๘๐๐๑๗๔ 
 ๕๕. ร.ต.ชูเกียรติ  เดชดาษ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๕๓๓๐๐๖๒๘ 
 ๕๖. ร.ต.ชูศักด์ิ  วิบูลย์ศิลป์ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๑๕๐๐๑๕๐๑ 
 ๕๗. ร.ต.โชติพัฒน์  คงม่ัน หมายเลขประจําตัว  ๓๒๙๔๑๐๐๐๐๖ 
 ๕๘. ร.ต.ณฐนันทน์  โตแฉ่ง หมายเลขประจําตัว  ๑๒๙๐๙๐๐๖๖๓ 
 ๕๙. ร.ต.ณพกร  ชุ่มเย็น หมายเลขประจําตัว  ๓๓๘๓๓๐๐๓๑๔ 
 ๖๐. ร.ต.ณรงค์  ปาระชาติ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๓๕๐๐๑๖๔๙ 
 ๖๑. ร.ต.ดํารงค์  ม่วงม่ัน หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๓๓๐๐๓๔๐ 
 ๖๒. ร.ต.ดิเรก  จิตรบุตร์ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๖๓๘๐๐๕๔๖ 
 ๖๓. ร.ต.ดิเรก  แสงมะลิ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๓๑๘๐๐๐๘๓ 
 ๖๔. ร.ต.เดชาวัจน์  ขามไชโยโรจน์ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๙๒๑๐๐๐๐๗ 
 ๖๕. ร.ต.เดชาวุธ  มนทิม หมายเลขประจําตัว  ๓๓๐๓๓๐๑๓๗๐ 
 ๖๖. ร.ต.ตรัยพิพัฒน์  ศัพทเสวี หมายเลขประจําตัว  ๑๓๘๓๓๑๕๐๘๓ 
 ๖๗. ร.ต.ตรัยภพ  ศัพทเสวี หมายเลขประจําตัว  ๑๓๔๓๓๐๗๘๘๖ 
 ๖๘. ร.ต.ต่อพงษ์  ระหัสทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๓๔๖๖๐๐๒๓๑ 
 ๖๙. ร.ต.ไตรภพ  เจือจันอัด หมายเลขประจําตัว  ๓๒๖๒๑๐๐๑๒๑ 
 ๗๐. ร.ต.ถนอม  กางแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๓๓๐๔๖๐๐๑๑๖ 
 ๗๑. ร.ต.ถนอม  พัดเพ่ิม หมายเลขประจําตัว  ๑๓๒๓๓๐๖๙๔๑ 
 ๗๒. ร.ต.ถาวร  ดอนทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๓๒๒๔๐๐๐๐๗ 
 ๗๓. ร.ต.ทรงวุฒิ  ภวภูตานนท์ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๒๒๑๐๐๑๔๐ 
 ๗๔. ร.ต.ทรัพยา  เจียรตระกูล หมายเลขประจําตัว  ๓๓๓๒๑๐๐๐๘๗ 
 ๗๕. ร.ต.ทวีศักด์ิ  เกิดเจริญ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๗๖๙๐๐๓๓๓ 
 ๗๖. ร.ต.ทศกัณฐ์  ศรีงาม หมายเลขประจําตัว  ๓๓๙๖๖๐๐๐๗๑ 
 ๗๗. ร.ต.ทศพล  แสงสีดา หมายเลขประจําตัว  ๑๓๓๓๓๐๐๖๘๖ 
 ๗๘. ร.ต.ทินกร  ชาประเสริฐ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๗๒๓๐๐๒๔๖ 
 ๗๙. ร.ต.เทพอนันต์  อินทสะอาด หมายเลขประจําตัว  ๓๓๓๖๖๐๐๐๑๔ 
 ๘๐. ร.ต.เทิดศักด์ิ  จันทวาสน์ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๓๒๙๐๐๙๙๑ 
 
 

๘๑.  ร.ต.ธงชัย ... 
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 ๘๑. ร.ต.ธงชัย  ทองขวัญ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๒๕๘๐๐๐๐๘ 
 ๘๒. ร.ต.ธนกฤต  โตสกุลพูนลาภ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๕๓๓๐๐๖๖๕ 
 ๘๓. ร.ต.ธนกฤต์ิ  มณีน้อย หมายเลขประจําตัว  ๓๓๘๕๐๐๐๑๑๒ 
 ๘๔. ร.ต.ธนบดี  มีประเทศ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๗๓๓๐๖๑๒๑ 
 ๘๕. ร.ต.ธนภัทร์  สุขโต หมายเลขประจําตัว  ๑๓๖๓๐๐๐๓๙๗ 
 ๘๖. ร.ต.ธนโรจน์  แก้วมณี หมายเลขประจําตัว  ๑๓๗๒๓๐๑๑๙๐ 
 ๘๗. ร.ต.ธนศักด์ิ  เหง้าพรหมมินทร์ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๙๕๕๐๐๑๓๑ 
 ๘๘. ร.ต.ธนสาร  คํารักษ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๗๒๙๐๐๐๘๙ 
 ๘๙. ร.ต.ธนารัตน์  ศรีสวสัด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๔๓๐๐๐๘๘๖ 
 ๙๐. ร.ต.ธเนศ  ศิลปะรายะ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๘๒๓๐๒๖๒๐ 
 ๙๑. ร.ต.ธรรมนูญ  ยงอาหาร หมายเลขประจําตัว  ๑๓๙๒๑๐๑๖๐๐ 
 ๙๒. ร.ต.ธราวชัร  วรรณวัตร์ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๕๓๘๐๐๕๗๗ 
 ๙๓. ร.ต.ธวชั  กระจกทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๓๕๓๓๐๐๔๑๑ 
 ๙๔. ร.ต.ธวชัชัย  ช่างปลูก หมายเลขประจําตัว  ๑๓๕๓๓๐๐๐๕๓ 
 ๙๕. ร.ต.ธาดา  เหมือนใบ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๘๐๒๐๐๑๐๔ 
 ๙๖. ร.ต.ธานี  ทองย้อย หมายเลขประจําตัว  ๓๓๒๓๔๐๐๑๒๙ 
 ๙๗. ร.ต.ธีรเดช  สุวรรณภพ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๘๑๑๐๑๐๗๔ 
 ๙๘. ร.ต.ธีรธรรม์  ศรีสุข หมายเลขประจําตัว  ๓๓๐๓๘๐๐๑๑๘ 
 ๙๙. ร.ต.ธีรพล  อิศรนาเวศ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๔๒๑๐๑๑๑๒ 
 ๑๐๐. ร.ต.ธีรยุทธ  บุญธรรม หมายเลขประจําตัว  ๑๓๐๐๘๐๐๐๐๑ 
 ๑๐๑. ร.ต.ธีรยุทธ  เสมอศรี หมายเลขประจําตัว  ๑๓๓๗๑๐๒๘๓๗ 
 ๑๐๒. ร.ต.ธีรวฒุิ  สกุลสุวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๕๓๓๐๖๓๒๗ 
 ๑๐๓. ร.ต.ธีรศักด์ิ  สมใจ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๕๐๗๐๑๑๔๐ 
 ๑๐๔. ร.ต.ธีระพร  ชีชะนะ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๕๕๘๐๐๐๐๒ 
 ๑๐๕. ร.ต.ธีระยุทธ  หลักทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๓๗๕๕๐๐๑๑๘ 
 ๑๐๖. ร.ต.ธีระวัฒน์  สว่างเนตร หมายเลขประจําตัว  ๓๓๕๒๔๐๐๐๗๒ 
 ๑๐๗. ร.ต.ธีระศักด์ิ  รักษากุล หมายเลขประจําตัว  ๓๓๔๐๕๐๐๓๐๖ 
 ๑๐๘. ร.ต.นคร  ฉิมงาม หมายเลขประจําตัว  ๑๓๙๖๖๐๑๐๔๔ 
 ๑๐๙. ร.ต.นคร  ส่วนบุญ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๙๗๒๐๐๐๓๓ 
 ๑๑๐. ร.ต.นครินทร  อรรถีโสตร หมายเลขประจําตัว  ๑๓๑๒๓๐๑๗๗๓ 
 ๑๑๑. ร.ต.นพดล  กรุดเท่ียง หมายเลขประจําตัว  ๑๓๑๒๔๐๐๐๐๒ 
 ๑๑๒. ร.ต.นพดล  ถนอมสินธุ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๘๑๓๐๐๑๑๑ 
 ๑๑๓. ร.ต.นพรัตน์  แสงสุข หมายเลขประจําตัว  ๑๓๗๐๒๐๑๓๘๓ 
 
 

๑๑๔.  ร.ต.นราศักด์ิ ... 
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 ๑๑๔. ร.ต.นราศักด์ิ  จิตรมา หมายเลขประจําตัว  ๑๒๗๔๐๐๐๒๐๔ 
 ๑๑๕. ร.ต.นรินทร์  อินทหอม หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๕๔๐๐๒๕๕ 
 ๑๑๖. ร.ต.นัฐฉัตร  วันมี หมายเลขประจําตัว  ๑๓๘๑๘๐๐๓๒๔ 
 ๑๑๗. ร.ต.นัฐติกร  จันทร์ต๊ะ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๘๒๖๐๐๔๑๘ 
 ๑๑๘. ร.ต.นันทศักด์ิ  บุญพลอยสมบัติ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๙๓๓๐๑๘๒๓ 
 ๑๑๙. ร.ต.นิพนธ์  ศรีเสง่ียม หมายเลขประจําตัว  ๓๒๘๕๙๐๐๐๐๕ 
 ๑๒๐. ร.ต.นุกูล  ปลั่งกลาง หมายเลขประจําตัว  ๑๓๕๒๑๐๔๓๖๕ 
 ๑๒๑. ร.ต.บรรจง  พูลสวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๘๐๒๐๐๑๘๔ 
 ๑๒๒. ร.ต.บัญชา  ลาชมภ ู หมายเลขประจําตัว  ๓๒๖๒๑๐๐๑๒๐ 
 ๑๒๓. ร.ต.บุญช่วง  จันทร์ห้างหว้า หมายเลขประจําตัว  ๓๓๙๒๘๐๐๐๕๘ 
 ๑๒๔. ร.ต.บุญธรรม  ศรีสุทธะ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๐๕๑๐๑๒๕๙ 
 ๑๒๕. ร.ต.บุญฤทธิ์  พ่ึงหล้า หมายเลขประจําตัว  ๑๓๗๐๑๐๐๒๓๘ 
 ๑๒๖. ร.ต.บุญเลิศ  สีนวนสกุนณี หมายเลขประจําตัว  ๓๒๔๓๔๐๐๒๓๘ 
 ๑๒๗. ร.ต.เบญจา  จิตรบรรจง หมายเลขประจําตัว  ๓๒๒๗๑๐๐๑๐๓ 
 ๑๒๘. ร.ต.ปภาณนน  เนตรศิริ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๒๓๙๐๐๑๕๐ 
 ๑๒๙. ร.ต.ประทิว  เทพสวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๓๔๙๐๐๔๕๙ 
 ๑๓๐. ร.ต.ประเทือง  กุลประเสริฐ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๗๒๑๐๐๓๒๒ 
 ๑๓๑. ร.ต.ประพันธ์  พรมมีเดช หมายเลขประจําตัว  ๑๓๓๒๘๐๐๕๗๘ 
 ๑๓๒. ร.ต.ประพันธ์ศักด์ิ  พวงทวี หมายเลขประจําตัว  ๑๓๒๔๖๐๐๙๕๗ 
 ๑๓๓. ร.ต.ประภาส  เภาอ่อน หมายเลขประจําตัว  ๓๓๔๓๗๐๐๐๙๕ 
 ๑๓๔. ร.ต.ประภาส  อยู่นัด หมายเลขประจําตัว  ๑๓๓๖๙๐๐๖๘๔ 
 ๑๓๕. ร.ต.ประยูร  แจ่มจํารัส หมายเลขประจําตัว  ๑๓๕๖๐๐๐๐๒๙ 
 ๑๓๖. ร.ต.ประเวทย์  เทียมสุวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๒๓๓๐๙๘๓๑ 
 ๑๓๗. ร.ต.ประสาร  รักการงาน หมายเลขประจําตัว  ๓๒๔๓๓๐๑๑๗๐ 
 ๑๓๘. ร.ต.ประเสริฐ  บัวคลี ่ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๙๑๓๐๒๗๙๗ 
 ๑๓๙. ร.ต.ประเสริฐศักด์ิ  สมบูรณ์ผล หมายเลขประจําตัว  ๑๓๕๓๘๐๐๕๙๕ 
 ๑๔๐. ร.ต.ปรัชญา  สวุรรณะ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๓๐๗๐๑๑๖๔ 
 ๑๔๑. ร.ต.ปราโมทย์  ศิริมิรินทร์ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๓๓๐๐๒๕๓ 
 ๑๔๒. ร.ต.ปริญญา  มารศรี หมายเลขประจําตัว  ๑๓๙๒๙๐๐๒๗๔ 
 ๑๔๓. ร.ต.ปรีชา  ศรีบุญเรือง หมายเลขประจําตัว  ๑๓๙๓๑๐๐๐๒๖ 
 ๑๔๔. ร.ต.ปัญญา  กิจอารีวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๙๖๔๐๑๒๒๓ 
 ๑๔๕. ร.ต.ปัญญา  พุ่มโพธิ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๕๓๓๐๐๖๙๒ 
 ๑๔๖. ร.ต.ปัญญา  ยิ้มเอียด หมายเลขประจําตัว  ๓๓๗๓๖๐๐๐๐๓ 
 
 

๑๔๗.  ร.ต.ปัญญา ... 
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 ๑๔๗. ร.ต.ปัญญา  รัตนประเสริฐ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๑๓๔๐๑๐๖๙ 
 ๑๔๘. ร.ต.ปัญญา  สกาวนภากาศ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๗๓๓๐๔๓๒๓ 
 ๑๔๙. ร.ต.ปิยะวัฒน์  สุขสันต์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๔๑๓๐๐๒๘๕ 
 ๑๕๐. ร.ต.เผด็จ  เดือนแจ่ม หมายเลขประจําตัว  ๑๓๗๓๓๐๔๔๓๔ 
 ๑๕๑. ร.ต.พงค์ฤทธิ์  มีประเทศ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๐๓๓๑๔๒๕๖ 
 ๑๕๒. ร.ต.พงศพัฒน์  เพียสมณา หมายเลขประจําตัว  ๓๓๓๐๕๐๐๐๑๒ 
 ๑๕๓. ร.ต.พงษ์ศักด์ิ  ไวยากรณ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๑๖๒๐๐๐๐๘ 
 ๑๕๔. ร.ต.พชร  แจ่มสว่าง หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๓๓๐๐๓๓๔ 
 ๑๕๕. ร.ต.พรเทพ  เทพประสิทธิ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๒๓๓๑๐๓๘๔ 
 ๑๕๖. ร.ต.พรเทพ  รุ่งเรือง หมายเลขประจําตัว  ๑๔๑๗๑๐๐๖๑๙ 
 ๑๕๗. ร.ต.พรศักด์ิ  ขอย้ายกลาง หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๒๑๐๐๒๘๗ 
 ๑๕๘. ร.ต.พรศักด์ิ  อาจแสน หมายเลขประจําตัว  ๓๓๔๓๙๐๐๐๘๑ 
 ๑๕๙. ร.ต.พรสิงห์  เภาอ่อน หมายเลขประจําตัว  ๑๓๘๓๗๐๐๙๘๕ 
 ๑๖๐. ร.ต.พลกฤต  ธนะสังข์ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๖๓๓๐๑๒๖๙ 
 ๑๖๑. ร.ต.พศพงศ์  นาคํา หมายเลขประจําตัว  ๓๓๒๒๑๐๐๑๓๖ 
 ๑๖๒. ร.ต.พัชระ  มกรครรภ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๘๓๓๐๐๓๒๗ 
 ๑๖๓. ร.ต.พัฒนะ  เหล็กเพชร หมายเลขประจําตัว  ๓๒๘๒๓๐๐๖๕๖ 
 ๑๖๔. ร.ต.พัฒนะชัย  คําตา หมายเลขประจําตัว  ๓๓๗๑๓๐๐๒๒๕ 
 ๑๖๕. ร.ต.พิชิต  มูลมา หมายเลขประจําตัว  ๑๓๘๒๖๐๐๖๒๘ 
 ๑๖๖. ร.ต.พิเชษฐ์  เท่ียงทวี หมายเลขประจําตัว  ๑๓๕๒๑๐๐๕๕๑ 
 ๑๖๗. ร.ต.พิทักษ์  ชาญช่างเหล็ก หมายเลขประจําตัว  ๑๒๘๓๓๑๓๐๒๐ 
 ๑๖๘. ร.ต.พิษณุ  สว่างเนตร หมายเลขประจําตัว  ๓๓๗๒๔๐๐๐๙๗ 
 ๑๖๙. ร.ต.พิสุทธิ์วัชร์  เมธธนปรียา หมายเลขประจําตัว  ๓๒๗๓๓๐๑๔๗๓ 
 ๑๗๐. ร.ต.พีรมล  แขมทิพย์ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๒๓๓๐๘๕๐๘ 
 ๑๗๑. ร.ต.พูลศักด์ิ  พงษ์นาค หมายเลขประจําตัว  ๓๒๒๕๐๐๐๑๐๓ 
 ๑๗๒. ร.ต.ไพฑูรย์  ระดมทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๒๒๒๓๐๐๑๕๐ 
 ๑๗๓. ร.ต.ไพฑูรย์  ลอยชื่น หมายเลขประจําตัว  ๓๒๓๐๘๐๐๐๐๖ 
 ๑๗๔. ร.ต.ไพรัตน์  ดวงน้อย หมายเลขประจําตัว  ๓๓๓๕๔๐๐๑๓๕ 
 ๑๗๕. ร.ต.ภรต  อุณหรัตน์ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๐๗๑๐๐๐๐๒ 
 ๑๗๖. ร.ต.ภัทระ  อภิสุข หมายเลขประจําตัว  ๑๓๓๓๓๐๐๖๗๗ 
 ๑๗๗. ร.ต.ภัสภูมิ  เพ็งด้วง หมายเลขประจําตัว  ๑๓๘๑๐๐๐๖๘๕ 
 ๑๗๘. ร.ต.ภาคภูมิ  ลิปิยสกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๒๗๐๖๐๐๐๐๗ 
 ๑๗๙. ร.ต.ภาณุพงษ์  มีนุชนาถ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๓๕๙๐๐๐๐๕ 
 
 

๑๘๐.  ร.ต.ภาณุวิชญ์ ... 
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 ๑๘๐. ร.ต.ภาณุวิชญ์  มาลัยกุล หมายเลขประจําตัว  ๑๔๐๓๓๑๔๑๒๐ 
 ๑๘๑. ร.ต.ภานุพงษ์  เกษตรสิน หมายเลขประจําตัว  ๑๓๓๓๐๐๐๒๙๘ 
 ๑๘๒. ร.ต.ภาสวัตน ์ ปัดตะคุ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๗๓๓๐๖๓๒๖ 
 ๑๘๓. ร.ต.ภุชงค์  คําวงศ์ษา หมายเลขประจําตัว  ๓๓๗๗๓๐๐๐๐๔ 
 ๑๘๔. ร.ต.ภูดิท  เหลืองพวงทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๓๖๖๓๐๐๒๘๒ 
 ๑๘๕. ร.ต.ภูดิศ  ทองสัมฤทธิ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๕๖๔๐๑๕๙๙ 
 ๑๘๖. ร.ต.มงคล  ด้วงช้าง หมายเลขประจําตัว  ๓๓๙๒๑๐๐๑๓๔ 
 ๑๘๗. ร.ต.มนชัย  เจริญภัทราวุฒ ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๘๓๘๐๐๑๒๕ 
 ๑๘๘. ร.ต.มนต์เทียน  สุวรรณโรจน ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๓๖๓๐๐๗๗๓ 
 ๑๘๙. ร.ต.มนตรี  บ่อวารี หมายเลขประจําตัว  ๓๓๗๐๒๐๐๑๑๕ 
 ๑๙๐. ร.ต.มนัส  ปานพรหม หมายเลขประจําตัว  ๓๒๕๒๓๐๐๓๑๐ 
 ๑๙๑. ร.ต.มานะ  พวงเจริญ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๓๒๙๐๐๑๓๙ 
 ๑๙๒. ร.ต.มานัส  เทพกิจ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๖๑๒๐๐๐๐๕ 
 ๑๙๓. ร.ต.มาโนด  ชูศร ี หมายเลขประจําตัว  ๓๓๐๕๐๐๐๓๒๑ 
 ๑๙๔. ร.ต.เมตต์  วงษ์จันทร์ หมายเลขประจําตัว  ๑๒๘๒๓๐๐๒๓๐ 
 ๑๙๕. ร.ต.ยงยุทธ  กบิลสิงห ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๒๔๙๐๐๒๒๒ 
 ๑๙๖. ร.ต.ยศพร  เชิดโฉม หมายเลขประจําตัว  ๓๒๙๖๘๐๐๒๙๓ 
 ๑๙๗. ร.ต.ยิ่งยศ  พุกอนันต์ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๗๓๔๐๑๗๗๙ 
 ๑๙๘. ร.ต.ยุทธนา  การกลจักร หมายเลขประจําตัว  ๓๒๙๑๑๐๐๒๒๐ 
 ๑๙๙. ร.ต.ยุทธนา  สุตนพัฒน์ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๘๒๒๐๑๖๙๗ 
 ๒๐๐. ร.ต.ยุทธพงศ์  ชาวโคราช หมายเลขประจําตัว  ๓๒๗๖๔๐๐๓๐๒ 
 ๒๐๑. ร.ต.ยุทธภูมิ  บรรเทากุล หมายเลขประจําตัว  ๑๓๑๑๐๐๒๑๒๓ 
 ๒๐๒. ร.ต.โยธินภานุวัช  โตพังเทียม หมายเลขประจําตัว  ๓๓๐๒๑๐๐๒๒๖ 
 ๒๐๓. ร.ต.รณชัย  วลิาสตระกูล หมายเลขประจําตัว  ๑๓๑๒๑๐๑๘๒๔ 
 ๒๐๔. ร.ต.รณภูมิ  แตงฤทธิ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๗๕๐๐๒๒๔๒ 
 ๒๐๕. ร.ต.รุ่งเพชร  สมบูรณ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๕๗๓๐๐๔๘๔ 
 ๒๐๖. ร.ต.รุ่งโรจน์  ระยับศรี หมายเลขประจําตัว  ๓๒๙๒๘๐๐๑๒๖ 
 ๒๐๗. ร.ต.เลิศชาย  ศรีภ ู หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๑๐๐๐๑๗๕ 
 ๒๐๘. ร.ต.วชิรา  โสแพทย์ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๖๕๐๐๑๐๙๓ 
 ๒๐๙. ร.ต.วรพงศ์  วัณณรถ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๙๒๔๐๐๑๙๔ 
 ๒๑๐. ร.ต.วรพล  จุสนั่น หมายเลขประจําตัว  ๓๓๕๑๓๐๐๒๗๔ 
 ๒๑๑. ร.ต.วรวิทย์  ยิ่งยวด หมายเลขประจําตัว  ๑๓๗๑๘๐๐๖๘๕ 
 ๒๑๒. ร.ต.วรินทร์  ภู่ศิวิกานนท์ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๓๔๙๐๐๑๖๒ 
 
 

๒๑๓.  ร.ต.วสันต์ ... 
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 ๒๑๓. ร.ต.วสันต์  พรรณศรี หมายเลขประจําตัว  ๑๓๕๔๖๐๐๗๓๔ 
 ๒๑๔. ร.ต.วัชรินทร์  สายอินทร์ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๓๑๙๐๑๓๕๐ 
 ๒๑๕. ร.ต.วัฒนา  มีแสงนิล หมายเลขประจําตัว  ๑๓๘๕๐๐๑๔๖๙ 
 ๒๑๖. ร.ต.วันชัย  อุทัยชาติ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๖๑๙๐๐๑๙๗ 
 ๒๑๗. ร.ต.วันชาติ  สุพะศิริ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๗๓๓๐๖๓๒๘ 
 ๒๑๘. ร.ต.วัลลภ  จําแนกรส หมายเลขประจําตัว  ๓๒๔๓๓๐๑๑๕๗ 
 ๒๑๙. ร.ต.วิชัย  โพธิ์ลังกา หมายเลขประจําตัว  ๑๓๓๓๑๐๐๒๙๔ 
 ๒๒๐. ร.ต.วิชาญ  ธิพุทธา หมายเลขประจําตัว  ๑๓๖๒๑๐๐๘๖๒ 
 ๒๒๑. ร.ต.วิเชียร  ประพันธ์พัฒ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๘๓๔๐๐๑๗๕ 
 ๒๒๒. ร.ต.วินัย  ฉันท์ผ่อง หมายเลขประจําตัว  ๓๓๘๓๔๐๐๐๘๖ 
 ๒๒๓. ร.ต.วิรชาติ  เมฆลอย หมายเลขประจําตัว  ๓๓๑๒๓๐๐๔๒๘ 
 ๒๒๔. ร.ต.วิษณุ  พิทักษ์มงคล หมายเลขประจําตัว  ๓๓๑๓๓๐๐๔๘๕ 
 ๒๒๕. ร.ต.วีนัส  บุญเจริญ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๘๓๓๑๔๖๗๘ 
 ๒๒๖. ร.ต.วีระ  ทรงพันธุ์คชสาร หมายเลขประจําตัว  ๓๓๕๖๔๐๐๑๗๑ 
 ๒๒๗. ร.ต.วีระพงษ์  อํานวย หมายเลขประจําตัว  ๓๓๔๐๔๐๐๒๓๖ 
 ๒๒๘. ร.ต.วีระพันธ์  จุลประสิทธิ์พงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๔๒๔๐๐๑๑๖ 
 ๒๒๙. ร.ต.วีระศักด์ิ  วงศ์ภูดร หมายเลขประจําตัว  ๑๓๖๒๑๐๐๗๐๑ 
 ๒๓๐. ร.ต.วุฒิกร  ขันธวชิัย หมายเลขประจําตัว  ๑๓๕๖๘๐๐๗๗๐ 
 ๒๓๑. ร.ต.วุฒิชัย  โพยนอก หมายเลขประจําตัว  ๓๓๙๒๘๐๐๐๕๗ 
 ๒๓๒. ร.ต.ไวยวุฒิ  อุดชาชน หมายเลขประจําตัว  ๑๔๐๖๘๐๐๙๖๘ 
 ๒๓๓. ร.ต.ศรราม  ขวัญเพ็ง หมายเลขประจําตัว  ๑๓๔๖๘๐๑๘๔๔ 
 ๒๓๔. ร.ต.ศรันย์  พันธ์อุ่น หมายเลขประจําตัว  ๑๓๕๖๗๐๐๕๑๐ 
 ๒๓๕. ร.ต.ศราวุธ  รัศมี หมายเลขประจําตัว  ๑๓๕๓๘๐๐๖๘๑ 
 ๒๓๖. ร.ต.ศศิน  จําปาวงศ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๒๙๓๓๐๖๗๑๘ 
 ๒๓๗. ร.ต.ศักชัย  บุญประสิทธิ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๙๔๐๐๐๔๒๑ 
 ๒๓๘. ร.ต.ศักดา  จันทร์ขจร หมายเลขประจําตัว  ๑๓๔๒๓๐๐๔๘๑ 
 ๒๓๙. ร.ต.ศานิตย์  ชัยวงศ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๓๕๒๐๐๔๕๑ 
 ๒๔๐. ร.ต.ศิริชัย  บุญศร ี หมายเลขประจําตัว  ๑๓๖๖๗๐๐๔๔๓ 
 ๒๔๑. ร.ต.ศิริพงษ์  ไกรนิตย์ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๒๒๓๐๑๔๑๒ 
 ๒๔๒. ร.ต.ศุภกร  วงษ์ศรี หมายเลขประจําตัว  ๓๓๔๐๗๐๐๐๐๓ 
 ๒๔๓. ร.ต.ศุภกิจ  จันทร์ต๊ะ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๙๒๖๐๐๐๐๓ 
 ๒๔๔. ร.ต.ศุภโชค  วิจาระธรรม หมายเลขประจําตัว  ๑๓๔๕๐๐๑๓๕๕ 
 ๒๔๕. ร.ต.ศุภศิษฎ์  เฮงสวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๑๒๙๒๙๐๐๙๔๓ 
 
 

๒๔๖.  ร.ต.ศุภัช ... 
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 ๒๔๖. ร.ต.ศุภัช  สินชาติ  หมายเลขประจําตัว  ๓๒๘๓๓๐๒๐๕๔ 
 ๒๔๗. ร.ต.สกนธ์  วงษ์พยอม หมายเลขประจําตัว  ๑๓๖๕๐๐๑๓๕๕ 
 ๒๔๘. ร.ต.สกล  จิระธนเมธ ี หมายเลขประจําตัว  ๑๓๔๓๘๐๐๔๔๕ 
 ๒๔๙. ร.ต.สกล  ประศาสน์ธรรม หมายเลขประจําตัว  ๑๓๓๐๗๐๑๑๑๕ 
 ๒๕๐. ร.ต.สกล  มีบุญ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๒๒๙๐๐๑๒๔ 
 ๒๕๑. ร.ต.สถาพร  วิเชียร หมายเลขประจําตัว  ๓๒๘๒๑๐๐๒๖๖ 
 ๒๕๒. ร.ต.สถิตย์  สัตย์สม หมายเลขประจําตัว  ๓๓๘๗๓๐๐๐๑๗ 
 ๒๕๓. ร.ต.สนธยา  ประสงค์เงิน หมายเลขประจําตัว  ๑๓๖๓๔๐๒๑๓๓ 
 ๒๕๔. ร.ต.สมควร  ม่ันคง หมายเลขประจําตัว  ๓๓๐๑๙๐๐๑๙๒ 
 ๒๕๕. ร.ต.สมจินต์  สมบุญ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๕๖๗๐๐๐๔๗ 
 ๒๕๖. ร.ต.สมบูรณ์  ไวยศิลา หมายเลขประจําตัว  ๑๓๓๖๘๐๐๑๕๘ 
 ๒๕๗. ร.ต.สมพงษ์  รากแก่น หมายเลขประจําตัว  ๓๓๔๗๑๐๐๒๘๕ 
 ๒๕๘. ร.ต.สมพร  พลอยพิมล หมายเลขประจําตัว  ๓๒๗๔๙๐๐๒๒๙ 
 ๒๕๙. ร.ต.สมโภชน์  ลมลอย หมายเลขประจําตัว  ๑๒๗๓๓๑๓๕๓๖ 
 ๒๖๐. ร.ต.สมศักด์ิ  จันทร์สิงห์ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๓๓๗๐๐๐๘๒ 
 ๒๖๑. ร.ต.สมศักด์ิ  ชุริวัน หมายเลขประจําตัว  ๑๓๓๕๐๐๐๓๑๔ 
 ๒๖๒. ร.ต.สมหมาย  ผิวพิมพ์ดี หมายเลขประจําตัว  ๑๓๒๖๔๐๑๖๓๓ 
 ๒๖๓. ร.ต.สมิทธ์  แรงทน หมายเลขประจําตัว  ๑๓๔๑๒๐๐๘๙๙ 
 ๒๖๔. ร.ต.สราวธุ  ยังวิลัย หมายเลขประจําตัว  ๑๓๓๕๐๐๒๖๓๔ 
 ๒๖๕. ร.ต.สวัสด์ิ  สิงห์โตเผือก หมายเลขประจําตัว  ๑๓๘๑๘๐๐๓๔๑ 
 ๒๖๖. ร.ต.สวัสด์ิ  อุ่นสุข หมายเลขประจําตัว  ๒๒๘๔๗๐๐๑๙๒ 
 ๒๖๗. ร.ต.สเอิบ  ศรีสมัย หมายเลขประจําตัว  ๑๓๗๐๗๐๑๐๒๕ 
 ๒๖๘. ร.ต.สังเวียน  เตจะวัน หมายเลขประจําตัว  ๓๒๗๔๐๐๐๑๐๘ 
 ๒๖๙. ร.ต.สัญชาย  สงวนดี หมายเลขประจําตัว  ๓๒๖๒๙๐๐๑๑๖ 
 ๒๗๐. ร.ต.สัญญา  พันธ์เพ็ง หมายเลขประจําตัว  ๑๓๗๗๐๐๐๘๗๖ 
 ๒๗๑. ร.ต.สันติ  อนุพันธ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๖๔๖๐๒๖๒๘ 
 ๒๗๒. ร.ต.สันธาร  พันธ์สง่า หมายเลขประจําตัว  ๓๓๓๕๐๐๐๒๘๓ 
 ๒๗๓. ร.ต.สาธิต  ภู่ประสงค์ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๓๓๓๐๘๔๒๗ 
 ๒๗๔. ร.ต.สายชล  ใจหล่อ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๓๒๔๐๐๑๔๓ 
 ๒๗๕. ร.ต.สําเรียง  พูลเนียม หมายเลขประจําตัว  ๓๓๘๓๖๐๐๐๒๙ 
 ๒๗๖. ร.ต.สิทธิชัย  บุญประสิทธิ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๙๓๔๐๐๑๗๙ 
 ๒๗๗. ร.ต.สิทธิเดช  ศุภกูล หมายเลขประจําตัว  ๑๓๘๒๐๐๐๓๔๘ 
 ๒๗๘. ร.ต.สินชัย  สมพงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๒๐๓๐๐๓๑๔ 
 
 

๒๗๙.  ร.ต.สุชาติ ... 



   

- ๑๐ - 
 
 ๒๗๙. ร.ต.สุชาติ  อยู่เย็น หมายเลขประจําตัว  ๑๒๙๓๓๐๖๒๔๑ 
 ๒๘๐. ร.ต.สุทธิพงษ์  แท่นมาก หมายเลขประจําตัว  ๓๓๙๑๔๐๐๐๓๙ 
 ๒๘๑. ร.ต.สุทธิสาร  ธัญญกิจ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๑๓๓๐๑๙๑๒ 
 ๒๘๒. ร.ต.สุทัศน์  จันทรา หมายเลขประจําตัว  ๑๓๓๖๔๐๐๐๑๗ 
 ๒๘๓. ร.ต.สุธี  ทองเพ่ิม หมายเลขประจําตัว  ๓๒๗๓๑๐๐๐๑๐ 
 ๒๘๔. ร.ต.สุนันท์  ตระหง่าน หมายเลขประจําตัว  ๓๓๗๑๑๐๐๐๘๗ 
 ๒๘๕. ร.ต.สุประเสริฐ  ยมโพธิ์กลาง หมายเลขประจําตัว  ๑๓๗๒๑๐๐๔๘๕ 
 ๒๘๖. ร.ต.สุพจน์  ชูศิร ิ หมายเลขประจําตัว  ๑๒๔๒๔๐๐๒๓๗ 
 ๒๘๗. ร.ต.สุพจน์  เยาวฤทธิ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๘๖๖๐๐๑๒๙ 
 ๒๘๘. ร.ต.สุพรรณ  บุญแจ่ม หมายเลขประจําตัว  ๑๒๕๓๔๐๐๑๒๕ 
 ๒๘๙. ร.ต.สุภชัย  แก้วคะตา หมายเลขประจําตัว  ๓๓๗๕๘๐๐๒๖๕ 
 ๒๙๐. ร.ต.สุรกริช  ภู่ประกร หมายเลขประจําตัว  ๓๒๙๒๓๐๐๐๖๘ 
 ๒๙๑. ร.ต.สุวัฒน ์ ขาวพันธ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๘๖๔๐๑๔๐๐ 
 ๒๙๒. ร.ต.เสรี  ใหมเก้ือ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๓๓๖๐๐๐๐๓ 
 ๒๙๓. ร.ต.อณุชา  สิงห์สังข์ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๖๓๗๐๐๙๐๒ 
 ๒๙๔. ร.ต.อดิศักด์ิ  กุลจิตติจรรยา หมายเลขประจําตัว  ๑๓๖๓๐๐๐๕๒๒ 
 ๒๙๕. ร.ต.อดิศักด์ิ  นพวงศ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๙๓๓๐๐๓๖๒ 
 ๒๙๖. ร.ต.อดุลย์  ตระกูลวงศ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๒๗๖๗๐๐๗๔๒ 
 ๒๙๗. ร.ต.อธิราช  เปรมกาศ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๖๓๘๐๐๒๒๑ 
 ๒๙๘. ร.ต.อนนท์  สุขมหันต์ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๕๒๙๐๐๐๙๐ 
 ๒๙๙. ร.ต.อนุชา  เพ็ชรอุไร หมายเลขประจําตัว  ๑๓๐๓๐๐๑๖๐๗ 
 ๓๐๐. ร.ต.อนุมาน  สุวรรณกูฏ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๗๓๘๐๐๘๙๑ 
 ๓๐๑. ร.ต.อนุวัต  ไม้กร่าง หมายเลขประจําตัว  ๑๓๒๖๓๐๐๓๖๔ 
 ๓๐๒. ร.ต.อภิชาติ  ทับนาง หมายเลขประจําตัว  ๑๓๕๑๙๐๑๒๘๙ 
 ๓๐๓. ร.ต.อภิศักด์ิ  วุฑฒวิภาต หมายเลขประจําตัว  ๓๓๕๓๓๐๐๔๒๗ 
 ๓๐๔. ร.ต.อรรณพ  ไชยบุตร หมายเลขประจําตัว  ๓๓๐๓๓๐๑๓๙๖ 
 ๓๐๕. ร.ต.อัครินทร์  พูนทวีรวินนท์ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๕๘๐๐๐๐๒ 
 ๓๐๖. ร.ต.อัศวิน  ไตรพิศ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๖๓๓๑๐๘๒๗ 
 ๓๐๗. ร.ต.อัศวิน  พัวปวโรภาส หมายเลขประจําตัว  ๓๓๑๓๓๐๐๐๐๖ 
 ๓๐๘. ร.ต.อานนท์  มีอุสาห์ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๘๒๙๐๐๐๘๙ 
 ๓๐๙. ร.ต.อานุภาพ  ปาลา หมายเลขประจําตัว  ๑๓๐๓๓๑๑๘๙๐ 
 ๓๑๐. ร.ต.อายุทธ  นาคทิพย์ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๙๕๙๐๐๐๐๕ 
 ๓๑๑. ร.ต.อํานาจ  ชาญตะก่ัว หมายเลขประจําตัว  ๑๓๕๐๕๐๑๖๙๖ 
 
 

๓๑๒.  ร.ต.อําพล ... 



   

- ๑๑ - 
 
 ๓๑๒. ร.ต.อําพล  น้อยประเสริฐ หมายเลขประจําตัว  ๒๒๘๕๙๐๐๑๘๙ 
 ๓๑๓. ร.ต.อิทธิพล  พลอยกระจ่าง หมายเลขประจําตัว  ๑๓๖๕๐๐๒๒๑๒ 
 ๓๑๔. ร.ต.อิทธิพล  ศรีษร หมายเลขประจําตัว  ๑๓๕๗๑๐๐๘๒๖ 
 ๓๑๕. ร.ต.อิทธิพล  อุ่นนิ่ม หมายเลขประจําตัว  ๑๓๙๒๑๐๓๘๐๙ 
 ๓๑๖. ร.ต.อุทัยวุฒิ  แจ้งแสงทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๓๔๒๙๐๐๐๙๐ 
 ๓๑๗. ร.ต.เอกโชค  อ่อนนวล หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๒๓๐๐๒๒๘ 
 ๓๑๘. ร.ต.เอกรัฐ  ตรีอุโภชน ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๘๒๑๐๐๐๖๕ 
 ๓๑๙. ร.ต.เอกรินทร์  สมณา หมายเลขประจําตัว  ๓๒๘๔๖๐๐๑๗๑ 
 ๓๒๐. ร.ต.เอนก  สาระพงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๒๓๔๐๐๑๗๖ 
 ๓๒๑. ว่าท่ี ร.ต.เกษม  ยศไพบูลย์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๕๓๓๑๒๖๖๙ 
 ๓๒๒. ว่าท่ี ร.ต.ทรงศักด์ิ  ศุภโชคอวยชัย หมายเลขประจําตัว  ๑๔๓๓๓๑๔๒๕๕ 
 ๓๒๓. ว่าท่ี ร.ต.สรายุทธ  บูรณบุณย์ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๐๕๘๐๐๐๓๑ 
 ๓๒๔. ว่าท่ี ร.ต.สิทธิชัย  ควชะกุล หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๖๐๐๐๘๔๙ 
 ๓๒๕. ว่าท่ี ร.ต.เอกสิทธา  จูฑามาตย์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๓๓๑๐๗๔๒ 
 หมายเลข ๑๑ ถึง ๓๒๕ ต้ังแต่ ๑ ส.ค.๖๐ 

เป็น ว่าท่ีเรืออากาศโทหญิง 
 ๓๒๖. ร.ต.หญิง กวิตา  ทองดี หมายเลขประจําตัว  ๘๔๖๑๒๙๑๑๒๑ 
 ๓๒๗. ร.ต.หญิง จิตติมา  เพ็งปาน หมายเลขประจําตัว  ๘๓๔๑๑๓๐๕๑๒ 
 ๓๒๘. ร.ต.หญิง ฐภัสทนัน  อุไรงาม หมายเลขประจําตัว  ๘๔๘๑๒๑๐๘๒๑ 
 ๓๒๙. ร.ต.หญิง ทิพวรรณ  ฤกษ์ดี หมายเลขประจําตัว  ๘๔๖๑๑๒๑๒๒๑ 
 ๓๓๐. ร.ต.หญิง นงคราญรัตน์  ภิรมย์หวาด หมายเลขประจําตัว  ๘๔๕๑๑๘๑๒๑๖ 
 ๓๓๑. ร.ต.หญิง นิภาพร  ภูศร ี หมายเลขประจําตัว  ๘๓๔๑๑๐๑๑๑๑ 
 ๓๓๒. ร.ต.หญิง นุชนารถ  เกิดพร้อม หมายเลขประจําตัว  ๘๔๘๑๓๐๐๔๒๑ 
 ๓๓๓. ร.ต.หญิง ปนัดดา  ภิรมย์กุล หมายเลขประจําตัว  ๘๔๘๑๑๑๐๒๑๙ 
 ๓๓๔. ร.ต.หญิง ประกายแก้ว  คําประดิษฐ์ หมายเลขประจําตัว  ๘๓๐๑๒๔๑๐๐๘ 
 ๓๓๕. ร.ต.หญิง ปัทมาวดี  แก้วสุขสมบัติ หมายเลขประจําตัว  ๘๔๘๑๒๖๑๐๒๐ 
 ๓๓๖. ร.ต.หญิง ปุณิกา  กบรัตน์ หมายเลขประจําตัว  ๘๔๕๑๐๕๐๑๒๑ 
 ๓๓๗. ร.ต.หญิง พิมพ์ศุภัชณ์  อินทร์เอม หมายเลขประจําตัว  ๘๔๘๑๐๕๐๕๒๐ 
 ๓๓๘. ร.ต.หญิง มริษฎา  ภาอ่ิน หมายเลขประจําตัว  ๘๔๘๑๑๔๐๙๒๑ 
 ๓๓๙. ร.ต.หญิง รัตนสุดา  แดนสูงเนิน หมายเลขประจําตัว  ๘๔๘๑๑๒๐๙๑๘ 
 ๓๔๐. ร.ต.หญิง ลักขณา  ทองปลิว หมายเลขประจําตัว  ๘๔๘๑๑๘๐๗๑๘ 
 ๓๔๑. ร.ต.หญิง ศิริเพ็ญ  สกุลเดชนาวา หมายเลขประจําตัว  ๘๔๕๑๐๓๑๑๑๖ 
 ๓๔๒. ร.ต.หญิง สุกัญญา  แจ่มอรุณ หมายเลขประจําตัว  ๘๒๖๑๒๖๑๒๐๕ 
 
 

๓๔๓.  ร.ต.หญิง สุชัญญ์ญา ... 



   

- ๑๒ - 
 
 ๓๔๓. ร.ต.หญิง สุชัญญ์ญา  ไตรอุดม หมายเลขประจําตัว  ๘๔๘๑๑๐๐๔๑๙ 
 ๓๔๔. ร.ต.หญิง สุพัตรา  ไม้จันทร์ หมายเลขประจําตัว  ๘๔๘๑๐๑๐๘๑๙ 
 ๓๔๕. ร.ต.หญิง สุภาพร  ใจตรง หมายเลขประจําตัว  ๘๔๘๑๐๓๐๕๒๐ 
 ๓๔๖. ร.ต.หญิง อริสา  เวชมณี หมายเลขประจําตัว  ๘๔๘๑๐๔๐๒๒๐ 
 ๓๔๗. ร.ต.หญิง อัจฉรี  อินทรัตนพล หมายเลขประจําตัว  ๘๔๘๑๐๑๐๗๑๙ 
 ๓๔๘. ร.ต.หญิง อําไพ  อินทวงค์ หมายเลขประจําตัว  ๘๓๕๑๑๗๐๖๐๗ 
 หมายเลข ๓๒๖ ถึง ๓๔๘ ต้ังแต่ ๑ ส.ค.๖๐ 

      สั่ง  ณ  วันท่ี   ๓๐ สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 

                รับคําสั่ง รมว.กห. 
 
 
                                               (ลงชื่อ)  พล.อ.อ.จอม  รุ่งสว่าง 
                                                                  (จอม  รุ่งสว่าง) 
                                                                      ผบ.ทอ. 

การแจกจ่าย 

-  นขต.ทอ. 
-  กขพ.สปพ.กพ.ทอ., นกพ.กพ.ทอ.และ ผธก.กพ.ทอ. 

สําเนาถูกต้อง 

(ลงชื่อ) น.อ.นิธิโรจน์  ลายทิพย์ 
              (นิธิโรจน ์ ลายทิพย์) 
    รอง ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.ทําการแทน  
              ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.                                    
                       ๓๑ ส.ค.๖๐                         
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            พ.อ.ท.วัลลภ ฯ   พิมพ์/ทาน 
         ร.อ.หญิง รังสิมาภรณ์ ฯ ตรวจ 


