
   

         (สําเนา)                                                  หน่วยรับ 
 
 

 
คําสั่งกองทัพอากาศ 

ที่ ๑๙๐๖/๖๐ 
เรื่อง  เลื่อนยศนายทหารประทวน 

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

กองบัญชาการกองทัพอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศโท 

 ๑. พ.อ.ต.ชัยสิทธ์ิ  นิลประดิษฐ ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๑๙๐๐๕๙๙ 
 ๒. พ.อ.ต.นราวุฒิ  ติวานนท์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๐๕๗๔ 
 ๓. พ.อ.ต.อนุชิต  พันธ์ุเจริญ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๓๐๐๐๐๑๘ 
 หมายเลข ๑ ถงึ ๓ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๔. จ.ท.ศราวุฒิ  ภูมิครสาร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๕๓๐๑๐๔๒ 
 หมายเลข ๔ ต้ังแต่ ๑ ส.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๕. จ.ต.เดชา  มีชัย หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๔๖๐๐๐๐๒ 
 หมายเลข ๕ ต้ังแต่ ๑ ก.พ.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโทหญิง 
 ๖. จ.ต.หญิง ลักษณา  สุวรรณเก หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๘๘ 
 หมายเลข ๖ ต้ังแต่ ๑ ส.ค.๖๐ 

สํานักงานเลขานุการกองทัพอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๗. พ.อ.ท.ประจักษ์  พงษ์ผา หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๒๙๐๐๑๑๘ 
 หมายเลข ๗ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
 ๘. พ.อ.ต.หญิง เอมิกา  เทพทอง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๓๑๕ 
 หมายเลข ๘ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

กรมสารบรรณทหารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอกหญิง 

 ๙. พ.อ.ท.หญิง จันทร์ตรี  เชิดชูงาม หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๐๒๖ 
 ๑๐. พ.อ.ท.หญิง อัญชลี  บุญยัง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๕๖๙ 
 หมายเลข ๙ และ ๑๐ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

 
เป็นพันจ่าอากาศโท ... 
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เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๑๑. พ.อ.ต.กิตติ  เกิดสุข หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๒๙๐๐๓๒๐ 
 ๑๒. พ.อ.ต.คธาวุธ  ทับภักดี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๓๐๑๔๘๘ 
 ๑๓. พ.อ.ต.อรรถกุล  ทองมอญ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๕๐๐๐๕๘๕ 
 หมายเลข ๑๑ ถึง ๑๓ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

กรมกําลังพลทหารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอกหญิง 

 ๑๔. พ.อ.ท.หญิง แพรพิไลม์  ภูมศิรีจันทร ์ หมายเลขประจําตัว  ๘๔๙๑๐๓๐๐๗๕ 
 หมายเลข ๑๔ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๑๕. พ.อ.ต.ณัฐพงศ์  ยามเที่ยง หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๕๑๐๐๘๘๘ 
 ๑๖. พ.อ.ต.อนิรุทธ์ิ  อุตะมะ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๓๓๐๘๐๒๒ 
 หมายเลข ๑๕ และ ๑๖ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

กรมข่าวทหารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๑๗. พ.อ.ท.ชวลิต  ประยูรสวัสด์ิเดช หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๕๖๐๐๐๘๕ 
 ๑๘. พ.อ.ท.สรยุทธ  ฉงสกุล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๕๐๐๐๓๓๖ 
 หมายเลข ๑๗ และ ๑๘ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๑๙. พ.อ.ต.ธนัญชัย  ห่วงประโคน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๘๐๐๐๙๑ 
 ๒๐. พ.อ.ต.นิทัศน์  เทพทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๔๐๐๐๐๐๙ 
 ๒๑. พ.อ.ต.วิทยา  ภู่แพร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๓๐๐๔๘๙ 
 ๒๒. พ.อ.ต.สุทิน  หมวกไธสง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๒๘๐๑๕๓๐ 
 หมายเลข ๑๙ ถึง ๒๒ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
 ๒๓. พ.อ.ต.หญิง รัตนาภรณ์  สุจริตพงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๓๐๕ 
 หมายเลข ๒๓ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๒๔. จ.ท.ประกอบ  วิทเวส หมายเลขประจําตัว  ๑๕๕๐๓๐๐๘๐๗ 
 ๒๕. จ.ท.ศิวาวุฒิ  ขจรบุญ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๓๐๘๒๖๘ 
 หมายเลข ๒๔ และ ๒๕ ต้ังแต่ ๑ ส.ค.๖๐ 

กรมยุทธการทหารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศโท 

 ๒๖. พ.อ.ต.สามารถ  ช่ังทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๔๐๐๐๐๘๓ 
 หมายเลข ๒๖ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

 
เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง ... 
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เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
 ๒๗. พ.อ.ต.หญิง วริษา  แพทย์ขิม หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๐๔๙ 
 หมายเลข ๒๗ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๒๘. จ.ต.ธงชัย  พิชากร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๒๔๐๑๓๖๙ 
 ๒๙. จ.ต.บดินทร์  จําปา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๑๔๐๐๕๕๒ 
 หมายเลข ๒๘ และ ๒๙ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

กรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๓๐. พ.อ.ท.ศาตรา  ล่องลอยเลิศ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๓๓๑๖๔๖๔ 
 หมายเลข ๓๐ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๓๑. พ.อ.ต.เชาวฤทธิ์  อิวินา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๗๓๐๐๐๐๑ 
 ๓๒. พ.อ.ต.ธาณี  เขียนวารี หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๑๓๐๐๐๕๖ 
 หมายเลข ๓๑ และ ๓๒ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๓๓. จ.ต.คิมหันต์  เตียเปิ้น หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๓๓๐๐๖๕๙ 
 ๓๔. จ.ต.ปฏิพัทธ์  ปูปาน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๑๙๐๐๑๑๖ 
 ๓๕. จ.ต.ภัคภาคิน  จินาเขียว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๓๓๐๐๖๓๙ 
 ๓๖. จ.ต.วรพล  ปัญญาภ ู หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๒๖๐๐๐๐๙ 
 ๓๗. จ.ต.วรรธนะ  เพ็ชรศรี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๒๙๐๐๑๓๖ 
 ๓๘. จ.ต.วิฑูรย์  เหล็กประเสริฐชยั หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๑๑๐๐๑๒๕ 
 ๓๙. จ.ต.วีระพงษ์  ชาวหนองแสง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๒๑๐๒๒๘๙ 
 หมายเลข ๓๓ ถึง ๓๙ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๕๙ 

เป็นจ่าอากาศโทหญิง 
 ๔๐. จ.ต.หญิง สาลณิี  เรนเรือง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๖๐๔ 
 ๔๑. จ.ต.หญิง สุภัสสร  เรืองกลิ้ง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๖๑๑ 
 หมายเลข ๔๐ และ ๔๑ ต้ังแต่ ๑ ส.ค.๖๐ 

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๔๒. พ.อ.ท.ญาณวุฒิ  โยธา หมายเลขประจําตัว  ๑๔๒๑๙๐๑๕๖๒ 
 หมายเลข ๔๒ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๔๓. พ.อ.ต.ณัฐพล  มนตร ี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๔๓๐๐๘๖๐ 
 หมายเลข ๔๓ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

 
เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง … 

 
 



   

- ๔ - 
 

เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
 ๔๔. พ.อ.ต.หญิง ภาวิดา  ส่งศรีเมฆ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๓๐๔ 
 ๔๕. พ.อ.ต.หญิง รําไพ  มูลฉล ู หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๓๐๗ 
 หมายเลข ๔๔ และ ๔๕ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๔๖. จ.ท.สุภชัย  หงษ์โต หมายเลขประจําตัว  ๑๔๔๖๔๐๑๒๒๓ 
 หมายเลข ๔๖ ต้ังแต่ ๑ ส.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโทหญิง 
 ๔๗. จ.ต.หญิง ณัฏฐา  พุ่มอุสติ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๓๘ 
 หมายเลข ๔๗ ต้ังแต่ ๑ มิ.ย.๖๐ 

กรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศโทหญิง 

 ๔๘. จ.ต.หญิง บุษยา  ต๊ะใจ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๖๒ 
 ๔๙. จ.ต.หญิง มุทิตา  ช้างเยาว์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๘๔ 
 หมายเลข ๔๘ และ ๔๙ ต้ังแต่ ๑ มิ.ย.๖๐ 

สํานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 

 ๕๐. พ.อ.ต.หญิง กันย์สินี  กิจพิทกัษ์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๔๔๐ 
 ๕๑. พ.อ.ต.หญิง ฉัตรวิไล  ไทรยอ้ย หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๒๙๔ 
 ๕๒. พ.อ.ต.หญิง ฐปิตา  ศรีแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๒๘๗ 
 ๕๓. พ.อ.ต.หญิง พรทิภา  จันทสงค์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๓๐๑ 
 ๕๔. พ.อ.ต.หญิง วราภรณ์  สุวรรณรัญ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๓๐๘ 
 หมายเลข ๕๐ ถึง ๕๔ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๕๕. จ.ต.ทรงพล  แสงทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๓๓๐๐๖๔๐ 
 ๕๖. จ.ต.เอกพล  ใยเทศ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๒๓๐๐๒๘๐ 
 หมายเลข ๕๕ และ ๕๖ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๕๙ 

กรมการเงินทหารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๕๗. พ.อ.ท.กรวิชญ์  เรืองริวงศ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๒๗๗๐๐๑๖๘ 
 หมายเลข ๕๗ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๕๘. พ.อ.ท.หญิง จินตนา  จําเนียรสาร หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๐๒๘ 
 หมายเลข ๕๘ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

 
เป็นจ่าอากาศโท ... 
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เป็นจ่าอากาศโท 
 ๕๙. จ.ต.ทนงศักด์ิ  ใจน้อย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๕๑๐๐๐๐๖ 
 ๖๐. จ.ต.ทศพร  บัวผัน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๓๓๐๐๖๗๐ 
 ๖๑. จ.ต.พืชมงคล  มณฑาสุวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๑๙๐๐๑๒๑ 
 ๖๒. จ.ต.อดิศร  ประคองสกุลดี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๓๑๐๐๐๐๒ 
 ๖๓. จ.ต.อนุพงศ์  คล้ายขํา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๐๙๐๐๑๑๔ 
 ๖๔. จ.ต.อัมรินทร์  ทองวิรัตน์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๕๖๐๐๐๐๘ 
 หมายเลข ๕๙ ถึง ๖๔ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๕๙ 
 ๖๕. จ.ต.กชนัช  จันทร์ดาปราบ หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๕๘๐๐๑๑๗ 
 หมายเลข ๖๕ ต้ังแต่ ๑ ก.พ.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโทหญิง 
 ๖๖. จ.ต.หญิง อรณี  ใหญ่เลศิ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๗๔๘ 
 หมายเลข ๖๖ ต้ังแต่ ๑ ก.พ.๖๐ 

สํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศโท 

 ๖๗. จ.ต.กิตติพงษ์  วาฤทธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๕๒๐๐๐๔๔ 
 ๖๘. จ.ต.อนุภาพ  ศรีสุวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๑๑๐๐๐๖๒ 
 หมายเลข ๖๗ และ ๖๘ ต้ังแต่ ๑ ก.พ.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโทหญิง 
 ๖๙. จ.ต.หญิง ธิดาพร  ขวัญเมือง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๔๗ 
 หมายเลข ๖๙ ต้ังแต่ ๑ มิ.ย.๖๐ 

สํานักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศโทหญิง 

 ๗๐. จ.ต.หญิง นุชจิรา  วิไลรัตน ์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๕๘ 
 หมายเลข ๗๐ ต้ังแต่ ๑ มิ.ย.๖๐ 

กองบิน ๑ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๗๑. พ.อ.ท.วิษณุ  นามวงค์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๗๑๐๒๗๘๙ 
 ๗๒. พ.อ.ท.สราวุธ  เลนสันเทียะ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๒๑๐๐๐๒๕ 
 ๗๓. พ.อ.ท.อนุวัฒน์  แสนม ี หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๖๖๐๑๑๐๙ 
 ๗๔. พ.อ.ท.อวิรุทธ์ิ  ไชยสิทธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๑๐๐๑๕๖ 
 หมายเลข ๗๑ ถึง ๗๔ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๗๕. พ.อ.ท.หญิง ทัณฑิกา  เมืองมาน้อย หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๕๐๔ 
 หมายเลข ๗๕ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

 
เป็นพันจ่าอากาศโท ... 
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เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๗๖. พ.อ.ต.กนิฐ  การะเกตุ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๑๐๐๑๕๕ 
 ๗๗. พ.อ.ต.กฤษฎิ์  อุดมทรัพย์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๒๑๐๑๗๓๐ 
 ๗๘. พ.อ.ต.เฉลิมพล  สุดา หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๗๑๐๒๙๐๕ 
 ๗๙. พ.อ.ต.ฐตพล  อัปการัตน์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๓๖๘๐๑๕๖๒ 
 ๘๐. พ.อ.ต.ธานี  ภักดีคง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๙๐๐๑๐๙ 
 ๘๑. พ.อ.ต.ธีรพงษ์  วีระเทศ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๒๑๐๐๐๕๒ 
 ๘๒. พ.อ.ต.ธีระพงค์  ระแน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๑๓๐๐๑๒๕ 
 ๘๓. พ.อ.ต.นพพร  โพธ์ิมีศิริ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๒๑๐๐๒๗๗ 
 ๘๔. พ.อ.ต.นาท  วรดินา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๐๕๐๐๐๓๓ 
 ๘๕. พ.อ.ต.ปิยะพงศ์  พูนสุขประเสริฐ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๑๐๐๑๕๓ 
 ๘๖. พ.อ.ต.พนมลัทธิกรณ์  จันทรศ์ิริ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๕๒๘๐๒๐๕๔ 
 ๘๗. พ.อ.ต.ภัทร  สนุทรพันธ์ุ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๕๒๑๐๑๘๒๙ 
 ๘๘. พ.อ.ต.ภูเบธ  สีลา หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๐๕๐๐๐๖๔ 
 ๘๙. พ.อ.ต.รชต  รื่นยศ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๒๑๐๐๑๕๐ 
 ๙๐. พ.อ.ต.สกลชัย  ฝักบัว หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๗๑๐๐๐๗๐ 
 ๙๑. พ.อ.ต.สุทัศน์  คุมโสระ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๖๖๐๐๙๗๔ 
 ๙๒. พ.อ.ต.อธิวัฒน์  พลฉมิพันธ์ุ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๒๑๐๓๓๙๒ 
 ๙๓. พ.อ.ต.อภิวัฒน์  โยธาทูล หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๐๕๐๐๐๖๕ 
 ๙๔. พ.อ.ต.อรรถสิทธ์ิ  แน่นหนา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๒๘๐๒๐๗๑ 
 หมายเลข ๗๖ ถึง ๙๔ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
 ๙๕. พ.อ.ต.หญิง วัชรินทร์  มีเพียร หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๓๑๐ 
 หมายเลข ๙๕ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

กองบิน ๒ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๙๖. พ.อ.ท.กิตติกร  กาญจรัส หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๕๔๐๐๐๘๓ 
 ๙๗. พ.อ.ท.จักรพันธ์  ชาวใต้ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๔๐๐๐๐๐๔ 
 ๙๘. พ.อ.ท.ณัฐพงศ์  บุญดี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๔๐๐๐๐๐๒ 
 ๙๙. พ.อ.ท.ปภาวิน  ตรีพงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๕๐๐๐๑๙๙ 
 ๑๐๐. พ.อ.ท.ปิยะณัฐ  อานอาชา หมายเลขประจําตัว  ๑๔๔๑๙๐๑๒๔๒ 
 ๑๐๑. พ.อ.ท.มนตรี  เพ็ชร์งาม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๖๗๐๐๐๗๙ 
 ๑๐๒. พ.อ.ท.วีรยุทธ  เกิดกมล หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๓๔๐๐๖๗๗ 
 ๑๐๓. พ.อ.ท.วุฒิไกร  จันนวน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๖๙๐๐๓๑๐ 
 ๑๐๔. พ.อ.ท.อนุพงษ์  จันใด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๐๕๐๐๐๓๕ 
 ๑๐๕. พ.อ.ท.อัมรินทร์  ช้างดี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๕๐๐๐๒๐๐ 
 หมายเลข ๙๖ ถึง ๑๐๕ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

 
เป็นพันจ่าอากาศโท ... 
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เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๑๐๖. พ.อ.ต.กิตติ  อินทรลักษณ ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๕๐๐๐๔๗๖ 
 ๑๐๗. พ.อ.ต.เกียรติศักด์ิ  ไชยดา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๕๐๐๐๑๐๗ 
 ๑๐๘. พ.อ.ต.จิรันดร  สระน้อย หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๖๗๐๐๐๒๓ 
 ๑๐๙. พ.อ.ต.จิรายุทธ  ปานเงิน หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๖๑๐๐๐๙๖ 
 ๑๑๐. พ.อ.ต.ชัยรัตน์  แสงวิรุณ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๓๓๐๐๒๕๙ 
 ๑๑๑. พ.อ.ต.ไตรเนตร  มีเป่ียม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๕๐๐๐๑๑๔ 
 ๑๑๒. พ.อ.ต.ทรงเกียรติ  พลเยี่ยม หมายเลขประจําตัว  ๑๔๒๔๖๐๐๙๐๒ 
 ๑๑๓. พ.อ.ต.ประถมศิลป์  เนตรงาม หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๕๐๐๐๕๘๕ 
 ๑๑๔. พ.อ.ต.ย่ิงยศ  มีพร้อม หมายเลขประจําตัว  ๑๓๖๕๐๐๒๐๓๙ 
 ๑๑๕. พ.อ.ต.รณชัย  บุญแต้ม หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๖๒๐๐๐๓๗ 
 ๑๑๖. พ.อ.ต.วสันต์  นาคนวม หมายเลขประจําตัว  ๑๔๒๕๐๐๑๒๔๗ 
 ๑๑๗. พ.อ.ต.วิทยา  เขตวิทย์ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๐๙๐๐๐๒๗ 
 ๑๑๘. พ.อ.ต.สายชล  บุญคงธนภัทร ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๑๖๒๐๐๔๔๘ 
 ๑๑๙. พ.อ.ต.สิทธิพงษ์  ศรสีุพรรณ ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๕๕๐๐๐๕๕ 
 ๑๒๐. พ.อ.ต.สุรเทพ  พูลเอี่ยม หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๕๐๐๐๔๓๓ 
 ๑๒๑. พ.อ.ต.อนุภัทร  สว่างวงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๒๐๐๐๒๒ 
 ๑๒๒. พ.อ.ต.อภิพล  เนียมพันธ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๗๐๐๐๓๖ 
 หมายเลข ๑๐๖ ถึง ๑๒๒ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

กองบิน ๔ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๑๒๓. พ.อ.ท.กําพลศักด์ิ  พงษ์เสือ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๔๐๐๐๐๔๓ 
 ๑๒๔. พ.อ.ท.จิรายุ  อินทะรังษี หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๑๓๐๐๒๖๗ 
 ๑๒๕. พ.อ.ท.ไชยสิทธ์ิ  ไกรมาท หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๗๔๐๐๐๒๒ 
 ๑๒๖. พ.อ.ท.ถนัดศรี  ศรีม่วง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๑๘๐๐๐๐๒ 
 ๑๒๗. พ.อ.ท.ไพบูลย์  ทองสว่าง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๒๓๐๐๒๑๔ 
 ๑๒๘. พ.อ.ท.ภาวินัย  วิละปิง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๒๖๐๐๔๖๕ 
 ๑๒๙. พ.อ.ท.ยงยุทธ  ประดุจพงษ์เพชร์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๒๓๐๑๓๔๗ 
 ๑๓๐. พ.อ.ท.วงศ์ธวัช  ชาญกระแส หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๑๕๐๐๑๗๒ 
 ๑๓๑. พ.อ.ท.อภิวัฒน์  ยงการนา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๗๐๐๐๐๓๐ 
 หมายเลข ๑๒๓ ถึง ๑๓๑ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๑๓๒. พ.อ.ท.หญิง ณวสรณ์  ศรีเดช หมายเลขประจําตัว  ๘๔๙๑๐๓๐๐๗๔ 
 หมายเลข ๑๓๒ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

 
เป็นพันจ่าอากาศโท ... 
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เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๑๓๓. พ.อ.ต.กอบเดช  จันทนา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๓๐๐๑๐๙ 
 ๑๓๔. พ.อ.ต.กําพล  ทวีชัยรุ่งทรัพย์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๖๐๐๑๓๑๒ 
 ๑๓๕. พ.อ.ต.กิตติศักด์ิ  แก้วจันทร ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๖๐๐๐๐๘ 
 ๑๓๖. พ.อ.ต.จิตติ  กลิ่นห้าวหาญ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๐๙๐๐๓๐๕ 
 ๑๓๗. พ.อ.ต.ชัยธวัช  บุญยวง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๑๒๐๐๘๒๕ 
 ๑๓๘. พ.อ.ต.ชัยวัฒน์  อรรถสุผล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๔๐๐๑๑๗ 
 ๑๓๙. พ.อ.ต.ชาญชัย  คิดชนะ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๘๐๐๐๐๗ 
 ๑๔๐. พ.อ.ต.โชคอนันต์  ปัญญาแกว้ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๗๑๐๐๑๒๗ 
 ๑๔๑. พ.อ.ต.ดนัย  ทองแบน หมายเลขประจําตัว  ๑๔๔๕๐๐๑๘๐๔ 
 ๑๔๒. พ.อ.ต.ธงชัย  ไทยงาม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๕๐๐๐๘๖๐ 
 ๑๔๓. พ.อ.ต.ธวัชชัย  ทองสมบัติ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๖๘๐๒๖๐๗ 
 ๑๔๔. พ.อ.ต.นัฐพงษ์  คําหนัก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๖๗๐๐๐๓๗ 
 ๑๔๕. พ.อ.ต.พงศธร  ย้ิมย่อง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๖๒๐๐๐๒๘ 
 ๑๔๖. พ.อ.ต.พงษ์ศักด์ิ  วรรณขํา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๓๐๐๒๐๙ 
 ๑๔๗. พ.อ.ต.พรชัย  ผุยหัวโทน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๔๖๐๑๐๗๘ 
 ๑๔๘. พ.อ.ต.รัตนชัย  เมฆวิลัย หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๕๐๐๐๑๙๕ 
 ๑๔๙. พ.อ.ต.วีระ  สวุรรณกาโล หมายเลขประจําตัว  ๑๔๑๗๐๐๐๘๐๗ 
 ๑๕๐. พ.อ.ต.ศราวุธ  หน่อแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๕๒๐๐๐๖๑ 
 ๑๕๑. พ.อ.ต.สุริยา  ศรีบุ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๕๓๐๐๐๐๑ 
 ๑๕๒. พ.อ.ต.อนุชาติ  กลิ่นขจร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๖๗๐๐๐๘๐ 
 หมายเลข ๑๓๓ ถึง ๑๕๒ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
 ๑๕๓. พ.อ.ต.หญิง กชพรรณ  ศรีประทุม หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๓๑ 
 ๑๕๔. พ.อ.ต.หญิง กุลนารี  พูลสวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๐๖๒ 
 ๑๕๕. พ.อ.ต.หญิง ปทุมวดี  พูลสวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๐๕๘ 
 หมายเลข ๑๕๓ ถึง ๑๕๕ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๑๕๖. จ.ต.ธรรมนูญ  สุวรรณวงศ์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๘๒๐๓๐๓๒๗ 
 ๑๕๗. จ.ต.พิสิทธ์ิ  มั่งคั่ง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๘๒๐๓๐๓๕๕ 
 หมายเลข ๑๕๖ และ ๑๕๗ ต้ังแต่ ๑ ก.พ.๖๐     
 ๑๕๘. จ.ต.พุทธิพงษ์  ทองจก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๔๐๐๐๐๐๕ 
 ๑๕๙. จ.ต.ภานุพงศ์  พันธ์คง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๒๓๐๐๒๖๙ 
 หมายเลข ๑๕๘ และ ๑๕๙ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๕๙ 
  

กองบิน ๖ ... 
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กองบิน ๖ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๑๖๐. พ.อ.ท.ศรัณญู  ก้ิมจีน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๑๑๐๐๐๗๖ 
 ๑๖๑. พ.อ.ท.สรรฐณฐั  แสงหิรญั หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๖๕๐๐๓๘๓ 
 หมายเลข ๑๖๐ และ ๑๖๑ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๑๖๒. พ.อ.ต.กิตติภัฏ  แก้วแท ้ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๓๓๐๖๕๖๐ 
 ๑๖๓. พ.อ.ต.ณัฐวุฒิ  นาทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๓๓๒๔๗๕๘ 
 ๑๖๔. พ.อ.ต.ธีรายุทธ  ทับแย้ม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๐๙๐๐๐๔๒ 
 ๑๖๕. พ.อ.ต.เริงชัย  อัคคีโรจน์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๖๑๐๐๔๑๐ 
 หมายเลข ๑๖๒ ถึง ๑๖๕ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๑๖๖. จ.ท.จํารัส  ฤทธิเดช หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๒๒๐๐๓๕๘ 
 ๑๖๗. จ.ท.ชนาธิป  รักบุรี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๖๐๐๓๑๑ 
 ๑๖๘. จ.ท.ทินวัฒน์  ไชยมาธิกุล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๔๐๐๒๐๓๕ 
 หมายเลข ๑๖๖ ถึง ๑๖๘ ต้ังแต่ ๑ ก.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๑๖๙. จ.ท.หญิง สุจิตรา  คงเมือง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๖๓๓ 
 หมายเลข ๑๖๙ ต้ังแต่ ๑ ก.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโทหญิง 
 ๑๗๐. จ.ต.หญิง จิตติพร  ปัดถาวะโร หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๒๗ 
 หมายเลข ๑๗๐ ต้ังแต่ ๑ มิ.ย.๖๐ 

กองบิน ๗ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๑๗๑. พ.อ.ท.กูรุสลาม  กูจ ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๓๒๐๐๐๐๑ 
 ๑๗๒. พ.อ.ท.โกเมนทร์  ใจดี หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๒๘๐๑๘๕๔ 
 ๑๗๓. พ.อ.ท.จีรศักด์ิ  เจริญลาภ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๓๐๐๐๐๒๕ 
 ๑๗๔. พ.อ.ท.ณัฐวัฒน์  ขาวมะล ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๖๕๐๐๐๘๘ 
 ๑๗๕. พ.อ.ท.ดุสิต  เต้งชู หมายเลขประจําตัว  ๑๔๒๑๔๐๐๗๔๑ 
 ๑๗๖. พ.อ.ท.ทศพงศ์  สุพงศ ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๒๕๐๐๐๐๘ 
 ๑๗๗. พ.อ.ท.พงษ์ดนัย  แดงเงิน หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๓๒๐๐๐๐๑ 
 ๑๗๘. พ.อ.ท.วัชรพงษ์  อุ่นเรือน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๑๐๐๐๐๘ 
 ๑๗๙. พ.อ.ท.วัชรินทร์  ไกรนรา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๐๑๐๐๐๓๕ 
 ๑๘๐. พ.อ.ท.วันชาติ  ทรงทับทิม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๖๕๐๐๖๔๗ 
 ๑๘๑. พ.อ.ท.สมเกียรต์ิ  นานช้า หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๑๔๐๐๗๐๗ 
 ๑๘๒. พ.อ.ท.สุธี  อภัยรัตน์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๔๕๐๐๐๐๑ 
 หมายเลข ๑๗๑ ถึง ๑๘๒ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

 
เป็นพันจ่าอากาศโท ... 
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เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๑๘๓. พ.อ.ต.กิตติชัย  ปลั่งศร ี หมายเลขประจําตัว  ๑๔๔๖๕๐๐๘๓๗ 
 ๑๘๔. พ.อ.ต.จํานงค์  แก้วจันทา หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๖๕๐๐๒๒๕ 
 ๑๘๕. พ.อ.ต.โดม  รตันสุวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๕๖๐๑๖๕๕ 
 ๑๘๖. พ.อ.ต.ธีรพล  สุจริต หมายเลขประจําตัว  ๑๔๓๖๑๐๐๘๖๕ 
 ๑๘๗. พ.อ.ต.นนทพัทธ์  สุนทรวิภาต หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๕๐๐๐๓๐ 
 ๑๘๘. พ.อ.ต.นันธวัช  ไชยณรงค์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๒๕๐๐๓๗๓ 
 ๑๘๙. พ.อ.ต.สุทัด  คําดี หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๖๘๐๐๐๘๓ 
 ๑๙๐. พ.อ.ต.อรรณพ  รักการ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๐๑๐๐๐๐๑ 
 ๑๙๑. พ.อ.ต.อุทัย  ก่ิงแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๖๕๐๐๓๖๔ 
 หมายเลข ๑๘๓ ถึง ๑๙๑ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๑๙๒. จ.ต.ปิยะ  บัวเพชร หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๒๒๐๐๐๘๓ 
 หมายเลข ๑๙๒ ต้ังแต่ ๑ ก.พ.๖๐ 

กองบิน ๒๑ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๑๙๓. พ.อ.ท.คชานนท์  แวงวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๔๖๐๐๐๖๙ 
 ๑๙๔. พ.อ.ท.ทรงพล  บุญหลง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๗๗๐๐๐๑๓ 
 ๑๙๕. พ.อ.ท.นิติ  จันทร์สด หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๖๘๐๓๓๐๕ 
 ๑๙๖. พ.อ.ท.วีระยุทธ  วรชินา หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๔๖๐๐๐๗๘ 
 ๑๙๗. พ.อ.ท.สานุพงษ์  คําปันวงศ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๗๑๐๓๑๒๗ 
 หมายเลข ๑๙๓ ถึง ๑๙๗ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๑๙๘. พ.อ.ต.กฤษดา  บัวแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๗๑๐๔๔๒๖ 
 ๑๙๙. พ.อ.ต.จิรวัฒน์  เนตรส่งศร ี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๖๗๐๐๐๒๙ 
 ๒๐๐. พ.อ.ต.เจนณรงค์  อัตโน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๐๓๐๐๖๓๗ 
 ๒๐๑. พ.อ.ต.ทวิช  ลาํพุทธา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๗๒๐๐๔๗๓ 
 ๒๐๒. พ.อ.ต.ธนิศร  อุทยานกร หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๗๑๐๔๒๓๓ 
 ๒๐๓. พ.อ.ต.ธีรวัฒน์  ต้ังวงษ์สมบัติ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๗๑๐๐๐๔๔ 
 ๒๐๔. พ.อ.ต.นัศพงษ์  คงนิ่ม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๐๗๐๐๘๐๒ 
 ๒๐๕. พ.อ.ต.วิรัฐ  บัวแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๔๖๐๐๐๒๕ 
 หมายเลข ๑๙๘ ถึง ๒๐๕ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

 
กองบิน ๒๓ ... 
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กองบิน ๒๓ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๒๐๖. พ.อ.ท.เจริญชัย  สว่างไสว หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๖๘๐๒๗๒๕ 
 ๒๐๗. พ.อ.ท.ณัฐพล  เขียวทับทิม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๔๐๐๐๐๔๐ 
 ๒๐๘. พ.อ.ท.ยุทธพงษ์  ซาเมืองศรี หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๖๘๐๔๐๙๖ 
 หมายเลข ๒๐๖ ถึง ๒๐๘ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๒๐๙. พ.อ.ต.เจษฎา  สัจจา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๐๖๐๐๐๐๒ 
 ๒๑๐. พ.อ.ต.กฤษดา  สิมไพบูลย์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๓๒๗๐๐๐๗๙ 
 ๒๑๑. พ.อ.ต.จักรวาล  เหล่าสุพรรณ ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๐๕๐๐๐๗๕ 
 ๒๑๒. พ.อ.ต.ชวลิต  คําสงค์ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๕๕๐๐๐๓๘ 
 ๒๑๓. พ.อ.ต.ดิศดนัย  เมฆศลิป์ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๔๑๐๐๑๑๑ 
 ๒๑๔. พ.อ.ต.ปริญญา  จันทะโคตร หมายเลขประจําตัว  ๑๔๔๕๓๐๑๐๘๐ 
 ๒๑๕. พ.อ.ต.วโรดม  จันทร์ศร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๖๘๐๒๓๐๕ 
 ๒๑๖. พ.อ.ต.วีรยุทธ  มังตา หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๒๑๐๐๑๕๔ 
 ๒๑๗. พ.อ.ต.ไวพจน์  ชัยสีหา หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๖๘๐๐๐๐๔ 
 ๒๑๘. พ.อ.ต.ศุภชัย  รัตนธานี หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๐๓๐๐๐๕๙ 
 ๒๑๙. พ.อ.ต.อมรเทพ  ประทุมวงศ ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๑๐๐๐๘๔๐ 
 หมายเลข ๒๐๙ ถึง ๒๑๙ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

กองบิน ๔๑ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๒๒๐. พ.อ.ท.เกตุติพงศ์  แสงสิงห์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๔๑๓๐๓๐๖๔ 
 ๒๒๑. พ.อ.ท.ไกรสร  จันทร์หอม หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๑๓๐๐๑๓๕ 
 ๒๒๒. พ.อ.ท.ณรงค์  ป้องไฝ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๔๐๐๐๐๐๔ 
 ๒๒๓. พ.อ.ท.ประดิษฐ์  สุยะ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๑๓๐๐๑๙๙ 
 ๒๒๔. พ.อ.ท.สุวิทย์  หารศรี หมายเลขประจําตัว  ๒๔๗๒๑๐๐๕๘๖ 
 ๒๒๕. พ.อ.ท.อรรถกร  เพชรไตรรัตนกุล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๘๐๐๕๓๒ 
 หมายเลข ๒๒๐ ถึง ๒๒๕ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๒๒๖. พ.อ.ต.ชีนาวุธ  ใจสวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๑๓๐๐๐๐๔ 
 ๒๒๗. พ.อ.ต.ทัพพ์นริศร์  นพัตธนพร หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๗๓๐๑๒๕๘ 
 ๒๒๘. พ.อ.ต.พิพัฒร์  วงค์กา หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๕๒๐๐๕๕๖ 
 ๒๒๙. พ.อ.ต.ภูวิชญ์  ปานต๊ะระษี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๒๖๐๐๓๔๙ 
 ๒๓๐. พ.อ.ต.วัชรพงษ์  จันทะวงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๑๓๐๐๐๐๖ 
 ๒๓๑. พ.อ.ต.สมศักด์ิ  เทพเสน หมายเลขประจําตัว  ๓๔๐๒๖๐๐๐๑๔ 
 ๒๓๒. พ.อ.ต.สราวุธ  มูลกําเลิศ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๑๒๐๐๓๐๑ 
 ๒๓๓. พ.อ.ต.สิทธิโชค  เสมาทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๕๐๐๑๒๒๐ 
  

๒๓๔. พ.อ.ต.อนุพงศ์ ... 
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 ๒๓๔. พ.อ.ต.อนุพงศ์  ปานสุวรรณ ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๑๓๐๐๐๐๗ 
 ๒๓๕. พ.อ.ต.อรรคเดช  วรรณรินทร ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๑๓๐๒๕๔๔ 
 ๒๓๖. พ.อ.ต.อิศราพงษ์  พุทธัง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๑๓๐๐๐๐๕ 
 หมายเลข ๒๒๖ ถึง ๒๓๖ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
 ๒๓๗. พ.อ.ต.หญิง กรรณิการ์  พรมวัน หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๐๔๕ 
 หมายเลข ๒๓๗ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๒๓๘. จ.ต.นฤเบศร์  ต๋ันน้อย หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๑๒๐๐๐๐๒ 
 ๒๓๙. จ.ต.ภัทรพล  คําเกตุ หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๔๓๐๐๐๐๕ 
 หมายเลข ๒๓๘ และ ๒๓๙ ต้ังแต่ ๑ ก.พ.๖๐ 

กองบิน ๔๖ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๒๔๐. พ.อ.ท.ชัยวัช  พ่ึงศิริ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๔๖๙๐๑๖๕๕ 
 ๒๔๑. พ.อ.ท.ดันฉัตร  อินทะรังษ ี หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๒๖๐๐๗๔๕ 
 ๒๔๒. พ.อ.ท.พีระยุทธ  กลิ่นแจ่ม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๓๘๐๒๒๘๐ 
 ๒๔๓. พ.อ.ท.มงคลศักด์ิ  ธนาคุณ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๕๔๐๐๐๙๗ 
 ๒๔๔. พ.อ.ท.วิชาญ  ยาวิชัย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๖๐๐๐๐๓ 
 หมายเลข ๒๔๐ ถึง ๒๔๔ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๒๔๕. พ.อ.ท.หญิง อนงค์นุช  แย้มกลีบ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๒๑๙ 
 หมายเลข ๒๔๕ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๒๔๖. พ.อ.ต.ชาญณรงค์  แก้วเทพ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๒๖๐๐๐๐๕ 
 ๒๔๗. พ.อ.ต.ธิติ  ภู่ภักดี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๓๘๐๑๒๒๐ 
 ๒๔๘. พ.อ.ต.ปิยะณัฐ  สุดประเสรฐิ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๓๘๐๑๓๕๐ 
 ๒๔๙. พ.อ.ต.พรพรรณ  ครุธอินทร ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๐๙๐๐๐๗๑ 
 ๒๕๐. พ.อ.ต.ศรัณย์รัชต์  รักษ์วงศ์ชนก หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๓๘๐๐๐๐๕ 
 ๒๕๑. พ.อ.ต.สรวัฒน์  อินป๋ัน หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๕๑๐๑๒๙๑ 
 ๒๕๒. พ.อ.ต.สุทัศน์  ขันบุญ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๐๔๐๐๐๑๓ 
 ๒๕๓. พ.อ.ต.อาทิตย์  บ่อคํา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๓๘๐๐๔๒๕ 
 ๒๕๔. พ.อ.ต.เอกพล  ศรีสนธิญากร หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๓๘๐๐๑๔๒ 
 หมายเลข ๒๔๖ ถึง ๒๕๔ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๒๕๕. จ.ท.สาธิต  จินดาหลวง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๕๒๐๐๐๔๗ 
 หมายเลข ๒๕๕ ต้ังแต่ ๑ ก.ย.๖๐ 

 
เป็นจ่าอากาศโท ... 

 



   

- ๑๓ - 
 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๒๕๖. จ.ต.เกรียงศักด์ิ  เอกธรรมสทิธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๖๕๐๐๒๐๒ 
 ๒๕๗. จ.ต.คณาภรณ์  เชียงทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๑๒๐๐๐๐๔ 
 ๒๕๘. จ.ต.วัชริศ  พรหมปาลิต หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๑๒๐๐๐๐๕ 
 ๒๕๙. จ.ต.อนิวัฒน์  มะลิขาว หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๑๘๐๐๐๐๑ 
 ๒๖๐. จ.ต.อภิสิทธ์ิ  เขียวไทร หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๓๘๐๐๑๑๙ 
 หมายเลข ๒๕๖ ถึง ๒๖๐ ต้ังแต่ ๑ มิ.ย.๖๐ 

กองบิน ๕ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๒๖๑. พ.อ.ท.ศุภฤกษ์  โกมลสุทธิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๖๕๐๐๓๘๒ 
 ๒๖๒. พ.อ.ท.จุฑาวัฒน์  จับจัด หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๓๐๐๐๐๘๑ 
 ๒๖๓. พ.อ.ท.ชาคริต  ร้อยแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๐๐๐๑๔๒ 
 ๒๖๔. พ.อ.ท.ณัฐวุฒิ  พูลน้อย หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๓๙๐๐๓๙๐ 
 ๒๖๕. พ.อ.ท.ตรีพล  พิชัยกาญจน์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๔๗๐๐๐๒๓ 
 ๒๖๖. พ.อ.ท.นราธิป  สําเภาเงิน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๓๐๐๙๕๗ 
 ๒๖๗. พ.อ.ท.เมธาสิทธ์ิ  ขวัญกิจวงศธ์ร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๓๐๐๐๐๑๙ 
 ๒๖๘. พ.อ.ท.ยงยุทธ  แกว่นการไถ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๙๐๐๑๕๐ 
 ๒๖๙. พ.อ.ท.วิศรุต  สินรา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๓๐๐๐๐๐๒ 
 ๒๗๐. พ.อ.ท.สิทธิพงษ์  น่วมหน ู หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๖๔๐๐๑๐๓ 
 หมายเลข ๒๖๑ ถึง ๒๗๐ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๒๗๑. พ.อ.ต.สมชาย  บุญสงค ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๒๗๐๐๕๕๙ 
 ๒๗๒. พ.อ.ต.กิตติศักด์ิ  คงฤทธิ ์ หมายเลขประจําตัว  ๒๕๐๓๖๐๐๐๖๔ 
 ๒๗๓. พ.อ.ต.ณัฐพล  หลีสกุล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๓๕๐๐๒๐๔ 
 ๒๗๔. พ.อ.ต.วิษณุพงศ์  สินธุวงษานนท์ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๓๐๐๐๐๑๓ 
 ๒๗๕. พ.อ.ต.วีรพจน์  ย้ิมเยาะ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๓๓๐๐๐๘๔๐ 
 ๒๗๖. พ.อ.ต.ศุภวิชญ์  หินแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๑๔๕๓๐๐๐๓๘๖ 
 ๒๗๗. พ.อ.ต.สมศักด์ิ  หมุนคง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๓๐๐๐๑๒๙ 
 ๒๗๘. พ.อ.ต.อนุรักษ์  เมืองเล็ก หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๓๙๐๐๔๐๓ 
 หมายเลข ๒๗๑ ถึง ๒๗๘ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
 ๒๗๙. พ.อ.ต.หญิง สุวิษา  มากรักษ ์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๐๔๒ 
 หมายเลข ๒๗๙ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

 
กองบิน ๕๖ ... 
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กองบิน ๕๖ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๒๘๐. พ.อ.ท.จักรกฤษณ์  วิจาราณ ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๒๒๐๐๐๙๔ 
 ๒๘๑. พ.อ.ท.ปรเมษฐ์  สมตน หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๕๖๐๑๙๗๑ 
 ๒๘๒. พ.อ.ท.ประฏิภาณ  สุวรรณล์ ี หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๒๕๐๐๐๐๑ 
 ๒๘๓. พ.อ.ท.พรเทพ  เอมสมบญุ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๔๕๐๐๐๐๑ 
 ๒๘๔. พ.อ.ท.พัชระ  บัวบาน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๔๗๐๐๐๒๗ 
 ๒๘๕. พ.อ.ท.วรัชธร  ทองรักษ ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๑๔๐๐๐๓๒ 
 ๒๘๖. พ.อ.ท.วสันต์ิ  เหมศิร ิ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๔๕๐๐๐๓๔ 
 ๒๘๗. พ.อ.ท.สะอารี  มูซอ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๒๕๐๐๐๐๔ 
 หมายเลข ๒๘๐ ถึง ๒๘๗ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๒๘๘. พ.อ.ต.ชยพล  ลิ่มวรบุตร หมายเลขประจําตัว  ๑๔๓๒๒๐๒๕๐๙ 
 ๒๘๙. พ.อ.ต.ธนาชัย  เรืองหยู หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๒๒๐๒๑๓๒ 
 ๒๙๐. พ.อ.ต.ราชันย์  พลไกรษร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๐๓๐๑๖๗๔ 
 ๒๙๑. พ.อ.ต.รุจิภาส  ไชยภักดี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๑๔๐๐๐๘๑ 
 ๒๙๒. พ.อ.ต.วราวุธ  ไทยเสรีกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๓๖๐๐๐๐๔ 
 ๒๙๓. พ.อ.ต.สุภัทร  หงษ์ทอง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๓๐๓๐๑๔๓ 
 ๒๙๔. พ.อ.ต.สุรเชษฐ์  เหลม็หัด หมายเลขประจําตัว  ๑๔๕๕๖๐๑๑๘๓ 
 ๒๙๕. พ.อ.ต.อัครเดช  มุขพรหม หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๒๗๐๑๘๔๙ 
 ๒๙๖. พ.อ.ต.อากร  จันทร์จินดา หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๒๒๐๐๐๐๔ 
 หมายเลข ๒๘๘ ถึง ๒๙๖ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
 ๒๙๗. พ.อ.ต.หญิง อรณิชชา  ทวีรัตน์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๐๕๙ 
 หมายเลข ๒๙๗ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๒๙๘. จ.ต.พงศ์เทพ  นาคเทวัญ หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๔๕๐๐๐๐๑ 
 หมายเลข ๒๙๘ ต้ังแต่ ๑ ก.พ.๖๐ 
 ๒๙๙. จ.ต.อนุรักษ์  ไข่แก้ว หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๒๒๐๐๐๗๙ 
 หมายเลข ๒๙๙ ต้ังแต่ ๑ มิ.ย.๖๐ 
 ๓๐๐. จ.ต.พุทธิพงษ์  แผ้วชนะ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๖๕๐๐๘๕๑ 
 ๓๐๑. จ.ต.สุรวัชร์  บุญตะรัตน์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๕๕๖๐๐๔๐๔ 
 หมายเลข ๓๐๐ และ ๓๐๑ ต้ังแต่ ๑ ส.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโทหญิง 
 ๓๐๒. จ.ต.หญิง เกวลิน  มูสิกพงษ ์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๒๕ 
 ๓๐๓. จ.ต.หญิง บาซีน่า  ขํานุรักษ ์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๖๑ 
 หมายเลข ๓๐๒ และ ๓๐๓ ต้ังแต่ ๑ มิ.ย.๖๐ 

 
โรงเรียนการบิน ... 
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โรงเรียนการบิน 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๓๐๔. พ.อ.ท.กมล  อ่ิมสมบูรณ ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๒๔๙๐๐๖๑๕ 
 ๓๐๕. พ.อ.ท.เฉลิมมติร  จอกลอย หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๖๔๐๐๐๘๖ 
 ๓๐๖. พ.อ.ท.ดลภัทร  เดือนแจ่ม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๓๐๐๔๗๙ 
 ๓๐๗. พ.อ.ท.ธวัช  หอมทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๔๒๙๐๐๐๓๖ 
 ๓๐๘. พ.อ.ท.ธีรนันท์  บุญเกียรติพล หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๑๙๐๐๐๕๙ 
 ๓๐๙. พ.อ.ท.ธีระ  สิงหนาท หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๒๐๐๐๒๙ 
 ๓๑๐. พ.อ.ท.รัฐวิทย์  ลิ้มธนาพงศา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๖๔๐๐๐๒๓ 
 ๓๑๑. พ.อ.ท.สกลวัฒน์  อุบล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๖๔๐๐๐๕๕ 
 ๓๑๒. พ.อ.ท.สิริพงษ์  พฤกธารา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๑๙๐๐๑๒๙ 
 หมายเลข ๓๐๔ ถึง ๓๑๒ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๓๑๓. พ.อ.ต.ไกรสร  พุฒซ้อน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๔๙๐๐๐๘๔ 
 ๓๑๔. พ.อ.ต.ชัยยารัตน์  ตรีเดชา หมายเลขประจําตัว  ๑๔๐๑๙๐๑๕๕๘ 
 ๓๑๕. พ.อ.ต.ณัฐดนัย  โชคธนหิรัณย์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๑๙๐๐๓๑๘ 
 ๓๑๖. พ.อ.ต.ณัฐพล  สุนประชา หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๑๙๐๐๓๒๕ 
 ๓๑๗. พ.อ.ต.ดุษฎี  พันธ์สวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๓๓๐๐๐๘๖๗ 
 ๓๑๘. พ.อ.ต.ธนากร  เนียมจิตต์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๔๙๐๐๑๕๐ 
 ๓๑๙. พ.อ.ต.ปรีชา  ยกมาก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๖๐๐๐๐๑ 
 ๓๒๐. พ.อ.ต.พงษ์พิศณุ  ช่วยชูหนู หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๖๕๐๑๓๖๕ 
 ๓๒๑. พ.อ.ต.พีรพงค์  ปมิตต์ธศิล หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๑๙๐๐๐๓๔ 
 ๓๒๒. พ.อ.ต.เพิ่มศักด์ิ  มณีโชติ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๑๙๐๐๖๗๑ 
 ๓๒๓. พ.อ.ต.วรฉัตร  วันค้า หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๑๙๐๐๐๔๕ 
 ๓๒๔. พ.อ.ต.สุรวัตร  บุญพิทักษ ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๐๒๐๐๐๕๑ 
 ๓๒๕. พ.อ.ต.อนุกูล  คลังนาค หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๐๒๐๐๑๐๖ 
 ๓๒๖. พ.อ.ต.อาทิตย์  ศูนย์ศร ี หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๖๔๐๑๐๐๖ 
 หมายเลข ๓๑๓ ถึง ๓๒๖ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
 ๓๒๗. พ.อ.ต.หญิง มัทถดา  อารีรบ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๖๐๖ 
 หมายเลข ๓๒๗ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโทหญิง 
 ๓๒๘. จ.ต.หญิง นรีรตัน์  อู่เพชร หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๕๑ 
 หมายเลข ๓๒๘ ต้ังแต่ ๑ มิ.ย.๖๐ 

 
กรมควบคุมการปฏิบัติ... 

 

 



   

- ๑๖ - 
 

กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๓๒๙. พ.อ.ท.พิชัย  สุ่มมาตย์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๔๖๐๒๕๗๔ 
 ๓๓๐. พ.อ.ท.วิทูรย์  โสกัณทัต หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๕๓๐๐๐๐๒ 
 ๓๓๑. พ.อ.ท.สรศักด์ิ  บุตรชา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๔๑๐๐๐๐๑ 
 ๓๓๒. พ.อ.ท.อธิปฐาภัทร  วาทวิจารณ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๑๐๐๐๖๘ 
 หมายเลข ๓๒๙ ถึง ๓๓๒ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๓๓๓. พ.อ.ต.นิโรธ  รอดระรัง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๓๐๔๙๔๕ 
 ๓๓๔. พ.อ.ต.พงศธร  กิตติชยกรกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๔๖๐๐๐๗๒ 
 ๓๓๕. พ.อ.ต.ภูวนาท  จันทรชิต หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๒๒๐๒๒๑๐ 
 ๓๓๖. พ.อ.ต.อธิชาติ  กูลศร ี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๐๕๐๐๐๐๔ 
 หมายเลข ๓๓๓ ถึง ๓๓๖ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
 ๓๓๗. พ.อ.ต.หญิง ภูริชญา  แก้วสุวรรณ์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๖๐๕ 
 หมายเลข ๓๓๗ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๓๓๘. พ.อ.ท.กฤติน  สลิดกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๙๐๐๐๒๕ 
 ๓๓๙. พ.อ.ท.กฤษฎา  กลัดประเสรฐิ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๓๓๐๐๓๘๙ 
 ๓๔๐. พ.อ.ท.จีรศักด์ิ  แก้วมะณ ี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๖๗๐๐๐๓๖ 
 ๓๔๑. พ.อ.ท.ชลธีร์  มาเอม หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๓๓๐๐๘๒๖ 
 ๓๔๒. พ.อ.ท.ฌานิต  จําปางาม หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๕๐๐๐๐๔๐ 
 ๓๔๓. พ.อ.ท.ณัฐพร  พรสี่ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๒๔๐๐๒๐๔ 
 ๓๔๔. พ.อ.ท.ธนบัตร  จิตต์อํานวยศักดา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๔๙๐๑๒๑๒ 
 ๓๔๕. พ.อ.ท.ธนพงศ์  ห่วงจริง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๖๕๐๐๐๑๑ 
 ๓๔๖. พ.อ.ท.ธนาวัฒน์  แจ้งนคร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๔๐๐๐๖๔ 
 ๓๔๗. พ.อ.ท.ธันย์  เสนาอาจ หมายเลขประจําตัว  ๒๔๔๑๙๐๐๐๘๗ 
 ๓๔๘. พ.อ.ท.นิรุต  สุขม ี หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๖๙๐๐๑๘๔ 
 ๓๔๙. พ.อ.ท.ยุทธนา  น้อยนาค หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๑๓๐๐๒๖๒ 
 ๓๕๐. พ.อ.ท.วรชาติ  คงสมทบ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๙๐๐๒๐๖ 
 ๓๕๑. พ.อ.ท.สุรศักด์ิ  ดํารงพงศ์พันธ์ุ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๖๔๐๐๐๔๑ 
 ๓๕๒. พ.อ.ท.อุกฤษฎ์  พุ่มสขุ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๕๐๐๑๔๘๐ 
 ๓๕๓. พ.อ.ท.อุลิส  รตันพานิช หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๓๓๐๐๔๔๗ 
 หมายเลข ๓๓๘ ถึง ๓๕๓ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

 
เป็นพันจ่าอากาศโท … 

 
 



   

- ๑๗ - 
 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๓๕๔. พ.อ.ต.กิตติ  ยอนิมา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๓๐๑๗๔๗ 
 ๓๕๕. พ.อ.ต.ชัยวัฒน์  เพ็ชรมะดัน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๖๐๐๐๐๑๕ 
 ๓๕๖. พ.อ.ต.ธัญพิสิษฐ์  หมิ่งทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๗๗๐๐๓๔๒ 
 ๓๕๗. พ.อ.ต.ธีรพงศ์  เดชหลํา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๕๙๐๐๐๑๑ 
 ๓๕๘. พ.อ.ต.นภากาศ  แสงสง่าพงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๒๙๐๑๒๖๓ 
 ๓๕๙. พ.อ.ต.บุญหลาย  ชุมพร หมายเลขประจําตัว  ๒๔๘๗๖๐๐๐๙๘ 
 ๓๖๐. พ.อ.ต.ปิโยรส  ห่วงจริง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๑๔๐๐๐๑๗ 
 ๓๖๑. พ.อ.ต.พงษ์วิทย์  คชเวก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๓๓๐๐๑๘๓ 
 ๓๖๒. พ.อ.ต.วสันต์  ดลวิชัย หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๓๓๐๐๓๐๔ 
 ๓๖๓. พ.อ.ต.วีระชัย  สายสุด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๒๘๐๐๑๐๐ 
 ๓๖๔. พ.อ.ต.ศตวรรษ  พริ้งเพราะ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๒๑๐๑๙๐๖ 
 ๓๖๕. พ.อ.ต.ศักรินทร์  จิรังนิมิตสกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๖๕๐๐๒๖๘ 
 ๓๖๖. พ.อ.ต.สมเกียรติ  ใจงาม หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๖๖๐๐๐๖๔ 
 ๓๖๗. พ.อ.ต.สมศักด์ิ  มสุิกเกษม หมายเลขประจําตัว  ๒๔๘๕๖๐๐๔๕๑ 
 ๓๖๘. พ.อ.ต.สิทธิศักด์ิ  เทพจันทึก หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๖๑๐๐๐๙๑ 
 ๓๖๙. พ.อ.ต.สุรเชษฐ  หงษ์อินทร ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๓๔๐๓๔๓๗ 
 ๓๗๐. พ.อ.ต.สุวรรณ  บุญศร ี หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๓๓๐๑๔๖๕ 
 ๓๗๑. พ.อ.ต.อครพัชร์  แย้มเกตุ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๖๕๐๐๑๒๑ 
 ๓๗๒. พ.อ.ต.อนุรักษ์  เพชรพิรุณ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๑๑๐๐๘๐๗ 
 ๓๗๓. พ.อ.ต.อาทิตย์  อาจเจริญ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๔๖๐๑๔๑๑ 
 ๓๗๔. พ.อ.ต.เอกชัย  เจียมกิจรุ่ง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๙๐๐๐๘๖ 
 ๓๗๕. พ.อ.ต.เอกพงษ์  วงศ์สุริยา หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๕๓๐๐๐๐๔ 
 ๓๗๖. พ.อ.ต.ไอยรักษ์  ชุมแดง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๖๕๐๐๑๑๘ 
 หมายเลข ๓๕๔ ถึง ๓๗๖ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
 ๓๗๗. พ.อ.ต.หญิง นาริน  จํานงค์อาษา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๒๙๙ 
 หมายเลข ๓๗๗ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๓๗๘. จ.ท.จักรวาล  สังข์เครืออยู่ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๘๐๐๑๕๐ 
 ๓๗๙. จ.ท.ชรินทร  วรบัณฑิต หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๗๐๐๐๖๘ 
 ๓๘๐. จ.ท.โชคดี  ปัญจบุร ี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๑๐๐๑ 
 ๓๘๑. จ.ท.วินัย  งามสงวน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๑๙๐๐๒๑๒ 
 หมายเลข ๓๗๘ ถึง ๓๘๑ ต้ังแต่ ๑ ก.พ.๕๙ 
 ๓๘๒. จ.ท.อรรถชัย  จันทร์สม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๒๙๐๐๓๒๖ 
 หมายเลข ๓๘๒ ต้ังแต่ ๑ ส.ค.๖๐ 

 
เป็นจ่าอากาศโทหญิง ... 

 



   

- ๑๘ - 
 

เป็นจ่าอากาศโทหญิง 
 ๓๘๓. จ.ต.หญิง ลูกน้าํ  รอดนวล หมายเลขประจําตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๔๗๗ 
 หมายเลข ๓๘๓ ต้ังแต่ ๑ ก.พ.๖๐ 

กรมช่างอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๓๘๔. พ.อ.ท.กฤษฎา  สุจริต หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๐๕๐๓๐๙๕ 
 ๓๘๕. พ.อ.ท.จิรายุ  ใจหล่อ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๙๐๐๑๒๖ 
 ๓๘๖. พ.อ.ท.ณัฐพร  สันธนะจิตร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๙๐๐๒๐๘ 
 ๓๘๗. พ.อ.ท.ณัฐพล  ไชยกัณ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๓๐๐๙๖๗ 
 ๓๘๘. พ.อ.ท.นราธิป  ทําจะดี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๖๔๐๐๑๑๐ 
 ๓๘๙. พ.อ.ท.บุญญฤทธิ์  คุ้มสกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๖๔๐๐๑๐๔ 
 ๓๙๐. พ.อ.ท.ปริวรรต  พูลสวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๖๑๐๐๐๗๙ 
 ๓๙๑. พ.อ.ท.วรวัชร  ดวงคล้าย หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๔๙๐๐๐๑๒ 
 ๓๙๒. พ.อ.ท.วินัย  เสียดขุนทด หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๒๑๐๐๑๕๒ 
 ๓๙๓. พ.อ.ท.วีระเทพ  อุ่นเรือน หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๐๔๐๐๗๑๔ 
 ๓๙๔. พ.อ.ท.ศณากรณ์  จงห่วงกลาง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๓๓๐๑๐๖๑ 
 ๓๙๕. พ.อ.ท.สมรภูมิ  ปานประดิษฐ ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๓๓๐๓๔๘๓ 
 ๓๙๖. พ.อ.ท.สมัชชา  มีโชค หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๑๙๐๐๒๒๙ 
 ๓๙๗. พ.อ.ท.สัญญา  ก่ิงรังสาด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๓๐๐๙๕๒ 
 ๓๙๘. พ.อ.ท.สุทธิศักด์ิ  ไตรศิร ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๙๐๐๑๒๙ 
 ๓๙๙. พ.อ.ท.อรรถสิทธ์ิ  ไผท่อง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๔๙๐๐๑๕๗ 
 หมายเลข ๓๘๔ ถึง ๓๙๙ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๔๐๐. พ.อ.ต.กมล  ธรรมราช หมายเลขประจําตัว  ๑๔๐๒๖๐๐๙๒๑ 
 ๔๐๑. พ.อ.ต.กฤศ  ไชยพล หมายเลขประจําตัว  ๑๔๒๕๔๐๐๔๒๗ 
 ๔๐๒. พ.อ.ต.กฤษณะ  รัตนปริคณน ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๔๐๐๑๘๓ 
 ๔๐๓. พ.อ.ต.เจษฎา  สงอินทร ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๗๔๐๐๐๑๙ 
 ๔๐๔. พ.อ.ต.นภัทร  สุวรรณาภา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๔๐๐๐๐๐๓ 
 ๔๐๕. พ.อ.ต.บัณฑิต  สายดํา หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๕๐๐๐๘๗๒ 
 ๔๐๖. พ.อ.ต.ประกาศิต  อํานวยสาร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๙๐๐๑๓๘ 
 ๔๐๗. พ.อ.ต.พิษณุ  โพธาปัญญา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๑๒๐๐๔๑๑ 
 ๔๐๘. พ.อ.ต.รังสรรค์  รัตนะวรเกียรติ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๗๑๐๒๗๗๖ 
 ๔๐๙. พ.อ.ต.วีระชัย  วรรณภพ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๒๖๐๐๔๓๕ 
 ๔๑๐. พ.อ.ต.สุภชัย  มูลสาร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๗๒๐๐๐๒๙ 
 ๔๑๑. พ.อ.ต.เสกสรรค์  คําหว่าง หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๒๖๐๐๘๕๓ 
 ๔๑๒. พ.อ.ต.อาณัติ  แช่มวงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๒๔๐๑๗๐๒ 
 หมายเลข ๔๐๐ ถึง ๔๑๒ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

 
เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง ... 



   

- ๑๙ - 
 

เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
 ๔๑๓. พ.อ.ต.หญิง เพ็ญประภา  โงสันเทียะ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๓๐๒ 
 หมายเลข ๔๑๓ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสท์หารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๔๑๔. พ.อ.ท.เดชา  วงษ์พล หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๐๓๐๑๖๖๔ 
 หมายเลข ๔๑๔ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๔๑๕. จ.ท.วิจิตร  มณีด่านจาก หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๒๑๐๐๕๘๖ 
 ๔๑๖. จ.ท.อนุชัย  ฉกรรจ์ศิลป์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๒๘๐๐๐๐๔ 
 ๔๑๗. จ.ท.ปิยะพงษ์  เล็กรูจ ี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๕๘๐๐๑๘๙ 
 หมายเลข ๔๑๕ ถึง ๔๑๗ ต้ังแต่ ๑ ส.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๔๑๘. จ.ต.ทศพร  บุบผาลา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๓๓๐๐๖๖๑ 
 ๔๑๙. จ.ต.ภาณุเดช  เมี่ยงมุกข์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๓๓๐๐๖๖๒ 
 ๔๒๐. จ.ต.วิวัฒน์  ศรีอ่ินแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๕๑๐๐๐๐๗ 
 ๔๒๑. จ.ต.อนิรุตต์  บุญเทียน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๗๗๐๐๐๒๑ 
 หมายเลข ๔๑๘ ถึง ๔๒๑ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๕๙ 

เป็นจ่าอากาศโทหญิง 
 ๔๒๒. จ.ต.หญิง ปรีดาภรณ์  สามฉมิโฉม หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๖๔ 
 หมายเลข ๔๒๒ ต้ังแต่ ๑ มิ.ย.๖๐ 

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๔๒๓. พ.อ.ท.จิรพล  วินารักษ์วงศ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๑๓๐๐๘๒๙ 
 ๔๒๔. พ.อ.ท.ปียวุฒิ  ไตรเวทย์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๓๐๓๕๑๔ 
 ๔๒๕. พ.อ.ท.วิทวัส  กําแพงแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๑๒๐๑๓๖๙ 
 ๔๒๖. พ.อ.ท.สามารถ  พลรังสิต หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๑๙๐๐๐๑๐ 
 ๔๒๗. พ.อ.ท.สุขนิตย์  ม่วงมณ ี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๒๔๐๐๒๒๐ 
 ๔๒๘. พ.อ.ท.อัฐชัย  เณรพรม หมายเลขประจําตัว  ๑๔๔๖๙๐๑๔๖๑ 
 หมายเลข ๔๒๓ ถึง ๔๒๘ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๔๒๙. พ.อ.ท.หญิง สภัุทชา  ทองเปี่ยม หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๕๑๔ 
 หมายเลข ๔๒๙ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโทหญิง 
 ๔๓๐. จ.ต.หญิง ชลินยา  ทองอยู่ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๓๔ 
 ๔๓๑. จ.ต.หญิง บัณฑิตา  นาพูน หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๖๐ 
  

๔๓๒. จ.ต.หญงิ ปัทมาพร ... 
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 ๔๓๒. จ.ต.หญิง ปัทมาพร  เข็มทอง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๖๖ 
 หมายเลข ๔๓๐ ถึง ๔๓๒ ต้ังแต่ ๑ มิ.ย.๖๐ 
 ๔๓๓. จ.ต.หญิง มงคล  นาคสุนทร หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๘๒ 
 หมายเลข ๔๓๓ ต้ังแต่ ๑ ส.ค.๖๐ 

กรมแพทยท์หารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๔๓๔. พ.อ.ท.กฤษฎา  จีนประชา หมายเลขประจําตัว  ๒๔๗๖๔๐๐๐๑๐ 
 ๔๓๕. พ.อ.ท.อัฐพล  คล้ายมงคล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๑๙๐๐๘๑๓ 
 หมายเลข ๔๓๔ และ ๔๓๕ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๔๓๖. พ.อ.ต.ธนา  เกิดอยู่ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๓๔๐๐๐๓๔ 
 ๔๓๗. พ.อ.ต.นิธิพงศ์  วรรณประเวศ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๓๐๐๐๘๙๗ 
 ๔๓๘. พ.อ.ต.ปารัชญ์  อนุรักษ ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๒๒๐๐๘๓๐ 
 หมายเลข ๔๓๖ ถึง ๔๓๘ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
 ๔๓๙. พ.อ.ต.หญิง นิภาพร  ดวงแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๐๔๖ 
 ๔๔๐. พ.อ.ต.หญิง วัลภา  อนันตา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๑๗๗ 
 ๔๔๑. พ.อ.ต.หญิง สุอาภา  ผลพิบูลย์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๐๕๔ 
 หมายเลข ๔๓๙ ถึง ๔๔๑ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโทหญิง 
 ๔๔๒. จ.ต.หญงิ กฤตพร  รินนายรักษ์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๒๑ 
 ๔๔๓. จ.ต.หญงิ จุรีพร  ธนีรมย์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๓๑ 
 ๔๔๔. จ.ต.หญงิ ฐานมาศ  ด้วงน้อย หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๓๖ 
 ๔๔๕. จ.ต.หญงิ ธนพร  ระเวง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๔๔ 
 ๔๔๖. จ.ต.หญงิ ธีรดา  ติยะพรไพศาล หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๕๐ 
 หมายเลข ๔๔๒ ถึง ๔๔๖ ต้ังแต่ ๑ มิ.ย.๖๐ 

กรมพลาธิการทหารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๔๔๗. พ.อ.ท.กฤษฎา  ชาล ี หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๓๔๐๐๐๒๔ 
 ๔๔๘. พ.อ.ท.ยุทธนา  สังข์ไทย หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๖๔๐๐๐๔๗ 
 ๔๔๙. พ.อ.ท.เลอสรร  รอดขาว หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๓๐๐๐๙๕๐ 
 หมายเลข ๔๔๗ ถึง ๔๔๙ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๔๕๐. พ.อ.ต.ชิน  หาญปราบพันธ์มณี หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๓๓๐๐๕๒๘ 
 ๔๕๑. พ.อ.ต.ธวัชชัย  จันลาศร ี หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๔๖๐๑๐๒๐ 
 ๔๕๒. พ.อ.ต.ธีระศักด์ิ  นวลเอี่ยม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๒๔๐๐๐๐๑ 
 ๔๕๓. พ.อ.ต.นพดล  เชยจุ้ย หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๓๓๐๐๒๕๓ 
  

๔๕๔. พ.อ.ต.ประจักษ์ ... 



   

- ๒๑ - 
 
  ๔๕๔. พ.อ.ต.ประจักษ์  ชาติทหาร หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๑๐๐๒๙๒๘ 
 ๔๕๕. พ.อ.ต.วิษณุ  เพชระบูรณิน หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๔๐๐๑๑๑๔ 
 หมายเลข ๔๕๐ ถึง ๔๕๕ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
 ๔๕๖. พ.อ.ต.หญิง กัณณิญา  มีราศรี หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๐๕๖ 
 ๔๕๗. พ.อ.ต.หญิง วีรญา  แสงคํา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๐๕๕ 
 หมายเลข ๔๕๖ และ ๔๕๗ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๔๕๘. จ.ต.พรเทพ  บัวเพ็ง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๗๖๐๐๐๘๐ 
 หมายเลข ๔๕๘ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๕๙ 

เป็นจ่าอากาศโทหญิง 
 ๔๕๙. จ.ต.หญิง จิรประภา  แสงนาค หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๒๙ 
 ๔๖๐. จ.ต.หญิง ณัฐกฤตา  มะโนสุวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๓๙ 
 ๔๖๑. จ.ต.หญงิ ณัฐลิน ี รัตนนานัปการ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๗๑๐๘๐๐๐๓ 
 หมายเลข ๔๕๙ ถึง ๔๖๑ ต้ังแต่ ๑ มิ.ย.๖๐ 

กรมช่างโยธาทหารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๔๖๒. พ.อ.ท.กิตติศักด์ิ  คล้ายพันธ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๓๐๐๐๐๘๓ 
 ๔๖๓. พ.อ.ท.เกรียงศักด์ิ  ศรีคําอ่อน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๔๐๐๐๕๗ 
 ๔๖๔. พ.อ.ท.ชาติชาย  ชุ่มเชื้อ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๑๓๐๒๐๕๘ 
 ๔๖๕. พ.อ.ท.ธรรมรัตน์  วิรุณราช หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๑๑๐๐๕๕๖ 
 ๔๖๖. พ.อ.ท.ธีรนนท์  แกว่นธัญกจิ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๓๘๐๐๕๕๒ 
 ๔๖๗. พ.อ.ท.บุรวิทย์  ทาไธสง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๒๑๐๐๑๑๐ 
 ๔๖๘. พ.อ.ท.ประเสริฐ  แก้วเกษา หมายเลขประจําตัว  ๑๔๕๑๒๐๑๔๑๑ 
 ๔๖๙. พ.อ.ท.วสุธร  ฤทธิเลิศ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๑๙๐๐๐๐๙ 
 ๔๗๐. พ.อ.ท.สกล  อ่ิมอําไพ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๖๒๐๐๐๐๗ 
 ๔๗๑. พ.อ.ท.สมชาย  คงอมรสมบัติ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๒๔๐๐๐๙๐ 
 ๔๗๒. พ.อ.ท.เสนาะ  แสงหิรญั หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๓๔๐๐๑๑๒ 
 ๔๗๓. พ.อ.ท.อดิศักด์ิ  หนูทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๒๒๐๐๐๐๔ 
 หมายเลข ๔๖๒ ถึง ๔๗๓ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๔๗๔. พ.อ.ต.ชัยณรงค์  เอื้อทัดทาน หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๔๖๐๑๑๒๗ 
 ๔๗๕. พ.อ.ต.เดชา  แสงปาก หมายเลขประจําตัว  ๑๔๓๔๖๐๒๔๘๗ 
 ๔๗๖. พ.อ.ต.ภูริวัจน์  พรหมมาณพ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๖๕๐๐๓๙๓ 
 ๔๗๗. พ.อ.ต.มงคล  บัวพันกลีบ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๓๓๐๔๑๓๙ 
 ๔๗๘. พ.อ.ต.วสันต์  ธีระแนว หมายเลขประจําตัว  ๑๔๔๖๙๐๐๑๕๕ 
 ๔๗๙. พ.อ.ต.วัชรพล  เพ่งผล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๓๐๐๔๘๘ 
  

๔๘๐. พ.อ.ต.ศตนันท์ ... 
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 ๔๘๐. พ.อ.ต.ศตนันท์  อุจวาท ี หมายเลขประจําตัว  ๑๔๓๑๘๐๐๓๗๖ 
 ๔๘๑. พ.อ.ต.ศักดินันท์  นนท์เทศา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๒๙๐๐๑๕๓ 
 ๔๘๒. พ.อ.ต.ศุภชัย  เอี่ยมสอาด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๑๘๐๐๐๐๕ 
 ๔๘๓. พ.อ.ต.สีหนาท  อํ่าป้ัน หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๓๔๐๑๕๒๐ 
 ๔๘๔. พ.อ.ต.สุวรรณ  มณีเนตร หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๒๘๐๒๘๑๘ 
 ๔๘๕. พ.อ.ต.หัตธชัย  มาอากาศ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๓๘๐๑๓๑๘ 
 ๔๘๖. พ.อ.ต.เอกชัย  ลิ้มสกุล หมายเลขประจําตัว  ๑๔๕๒๐๐๐๓๗๑ 
 ๔๘๗. พ.อ.ต.เอกลักษณ์  ภูกองไชย หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๐๓๐๐๐๐๓ 
 หมายเลข ๔๗๔ ถึง ๔๘๗ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
 ๔๘๘. พ.อ.ต.หญิง สภัยพงค์  ชินวิภาส หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๐๖๑ 
 ๔๘๙. พ.อ.ต.หญิง สุวิมล  บุญแสน หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๐๔๘ 
 หมายเลข ๔๘๘ และ ๔๘๙ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

กรมขนส่งทหารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๔๙๐. พ.อ.ท.ธีรพงษ์  พันธุสาร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๒๙๐๐๒๖๖ 
 ๔๙๑. พ.อ.ท.นิคม  คาํพรรณ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๓๑๒๐๐๐๖๘ 
 ๔๙๒. พ.อ.ท.ภุมรินทร์  ป่ินประดับ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๖๗๐๐๑๖๖ 
 ๔๙๓. พ.อ.ท.ศักด์ิดา  เฝ้าหนองดู่ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๑๐๐๐๐๓๑ 
 หมายเลข ๔๙๐ ถึง ๔๙๓ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๔๙๔. พ.อ.ต.จิรายุ  ทองดาษ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๐๗๑๘ 
 ๔๙๕. พ.อ.ต.ชลทิศ  มีแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๖๗๐๐๓๒๗ 
 ๔๙๖. พ.อ.ต.ชาติชาย  หลวงอุดม หมายเลขประจําตัว  ๒๔๑๕๘๐๐๔๕๗ 
 ๔๙๗. พ.อ.ต.เทิดศักด์ิ  สัยวุธ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๔๐๐๔๐๗ 
 ๔๙๘. พ.อ.ต.ประวิทย์  ขันติ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๓๓๑๖๐๖๖ 
 ๔๙๙. พ.อ.ต.ไพฑูรย์  สุระเสียง หมายเลขประจําตัว  ๒๕๐๔๖๐๐๐๓๓ 
 ๕๐๐. พ.อ.ต.ภานุวัฒน์  ดําขํา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๑๑๐๐๙๓๓ 
 ๕๐๑. พ.อ.ต.วันเผด็จ  สงกล้าหาญ หมายเลขประจําตัว  ๒๔๘๒๓๐๐๖๗๘ 
 ๕๐๒. พ.อ.ต.วีรศักด์ิ  สติภา หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๖๖๐๒๑๙๖ 
 ๕๐๓. พ.อ.ต.วุฒิชัย  นาคพุฒ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๖๐๐๐๐๓ 
 ๕๐๔. พ.อ.ต.ศราวุฒิ  รุ้งทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๓๓๑๑๖๖๓ 
 ๕๐๕. พ.อ.ต.สมนึก  ทองเอี่ยม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๓๘๐๑๙๙๔ 
 ๕๐๖. พ.อ.ต.สุกิจ  โสดสงค์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๑๔๙๐๑๒๐๕ 
 ๕๐๗. พ.อ.ต.อธิวัฒน์  สุพิพัฒนโมล ี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๓๐๑๔๕๔ 
 ๕๐๘. พ.อ.ต.อนุชิต  เนียมสุวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๑๓๐๑๙๘๘ 
  

๕๐๙. พ.อ.ต.อภิศักด์ิ ... 
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 ๕๐๙. พ.อ.ต.อภิศักด์ิ  พุทธขันธ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๓๐๑๔๕๕ 
 หมายเลข ๔๙๔ ถึง ๕๐๙ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโทหญิง 
 ๕๑๐. จ.ต.หญิง ขวัญหทัย  สุระมณ ี หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๒๖ 
 ๕๑๑. จ.ต.หญิง พัชร์ธมรวรรณ  อุทยัหงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๗๐ 
 หมายเลข ๕๑๐ และ ๕๑๑ ต้ังแต่ ๑ มิ.ย.๖๐ 

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๕๑๒. พ.อ.ท.ธนพล  ช่ืนอุระ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๖๗๐๐๐๕๗ 
 หมายเลข ๕๑๒ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๕๑๓. พ.อ.ต.สมปอง  ศรีพนม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๑๐๐๑๕๙ 
 หมายเลข ๕๑๓ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
 ๕๑๔. พ.อ.ต.หญิง ณิชาภา  เนื่องนัยสา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๒๘๘ 
 ๕๑๕. พ.อ.ต.หญิง ธวัลรัตน์ห  กาหลง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๒๙๐ 
 ๕๑๖. พ.อ.ต.หญิง วาณิรักษ์  มีมาสขุ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๐๔๗ 
 ๕๑๗. พ.อ.ต.หญิง วิรัลพัชร  ผิวแดง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๓๑๑ 
 หมายเลข ๕๑๔ ถึง ๕๑๗ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๕๑๘. จ.ต.อกนิษฐ์  ถึงนาค หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๓๓๐๐๓๖๑ 
 หมายเลข ๕๑๘ ต้ังแต่ ๑ ก.พ.๖๐ 
 ๕๑๙. จ.ต.ณรงค์  ย่าตรา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๒๑๐๒๒๘๕ 
 หมายเลข ๕๑๙ ต้ังแต่ ๑ พ.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโทหญิง 
 ๕๒๐. จ.ต.หญิง กมลชนก  พิกุล หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๑๗ 
 ๕๒๑. จ.ต.หญิง กัญญารัตน์  สุวรรณศร ี หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๒๓ 
 ๕๒๒. จ.ต.หญิง จุไรรตัน์  เทพนุ้ย หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๓๒ 
 ๕๒๓. จ.ต.หญิง ดฤษชยธร  ทองจํารูญ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๔๒ 
 ๕๒๔. จ.ต.หญิง ธิดารัตน์  ยันประเวช หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๔๘ 
 ๕๒๕. จ.ต.หญิง นฤภร  เหง้าโอสา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๕๒ 
 ๕๒๖. จ.ต.หญิง นิพรพรรณ  ทุม่จ้าย หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๕๖ 
 หมายเลข ๕๒๐ ถึง ๕๒๖ ต้ังแต่ ๑ มิ.ย.๖๐ 

 
โรงเรียนนายเรืออากาศ... 
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โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๕๒๗. พ.อ.ท.ชัยทร  พรหมสว่าง หมายเลขประจําตัว  ๑๔๒๗๕๐๐๙๒๙ 
 ๕๒๘. พ.อ.ท.อนุสรณ์  ต่างใจ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๒๔๐๐๐๙๖ 
 หมายเลข ๕๒๗ และ ๕๒๘ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๕๒๙. จ.ต.ณัฐวุฒิ  ครีีวัลย์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๖๓๐๐๑๗๓ 
 หมายเลข ๕๒๙ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๕๙ 

กรมสวัสดิการทหารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๕๓๐. พ.อ.ท.ชิษณุพงศ์  สุขใส หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๑๑๖๙ 
 ๕๓๑. พ.อ.ท.พลภัทร  สุภากาญจน ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๔๔๒๐๐๐๐๒ 
 หมายเลข ๕๓๐ และ ๕๓๑ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๕๓๒. พ.อ.ท.หญิง จิดาภา  เจรจา หมายเลขประจําตัว  ๘๔๙๑๐๓๐๐๗๓ 
 หมายเลข ๕๓๒ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๕๓๓. พ.อ.ต.ธีรพงษ์  เพ็ชรนิล หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๒๑๐๑๑๑๔ 
 ๕๓๔. พ.อ.ต.วิชชุระ  พลเสน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๐๒๐๐๖๒๗ 
 ๕๓๕. พ.อ.ต.อังคาร  ชมภูพวง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๖๑๐๐๐๙๓ 
 หมายเลข ๕๓๓ ถึง ๕๓๕ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
 ๕๓๖. พ.อ.ต.หญิง กนกวรรณ  กาญจนากาศ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๒๘๙ 
 ๕๓๗. พ.อ.ต.หญิง จิราวรรณ  ประคํานอก หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๒๙๓ 
 ๕๓๘. พ.อ.ต.หญิง รุ่งนภา  เรืองแจ่มจํารัส หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๓๐๖ 
 ๕๓๙. พ.อ.ต.หญิง โสภิดา  ตาตุ่น หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๓๑๔ 
 หมายเลข ๕๓๖ ถึง ๕๓๙ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๕๔๐. จ.ท.สหชาติ  สาครเจริญ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๒๗๐๑๙๔๗ 
 ๕๔๑. จ.ท.หัสดิน  รอดมณี หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๕๐๐๐๑๗๖ 
 หมายเลข ๕๔๐ และ ๕๔๑ ต้ังแต่ ๑ ส.ค.๖๐ 
 ๕๔๒. จ.ท.ณัฐพงษ์  เกษอินทร ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๑๓๐๐๑๕๑ 
 ๕๔๓. จ.ท.สราญจิต  เจริญสุข หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๔๙๐๐๑๓๑ 
 หมายเลข ๕๔๒ และ ๕๔๓ ต้ังแต่ ๑ ก.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๕๔๔. จ.ท.หญิง รุ่งรตัน์  หมายเหนีย่วกลาง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๐๒๒ 
 หมายเลข ๕๔๔ ต้ังแต่ ๑ ส.ค.๖๐ 

 
เป็นจ่าอากาศโท ... 
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เป็นจ่าอากาศโท 
 ๕๔๕. จ.ต.ปัญญวุธ  บํารุง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๑๕๐๐๐๐๑ 
 หมายเลข ๕๔๕ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๕๙ 

เป็นจ่าอากาศโทหญิง 
 ๕๔๖. จ.ต.หญิง ณัฐพร  ฟองเหม หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๔๑ 
 หมายเลข ๕๔๖ ต้ังแต่ ๑ มิ.ย.๖๐ 

ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๕๔๗. พ.อ.ท.ทศพล  วงษ์สมิง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๓๓๐๑๐๖๓ 
 ๕๔๘. พ.อ.ท.ศิวดล  จั่นประเสริฐ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๑๓๐๐๐๕๗ 
 หมายเลข ๕๔๗ และ ๕๔๘ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

สํานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๕๔๙. พ.อ.ท.กิตติพล  ไทยเจรญิ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๓๓๐๐๘๗๓ 
 ๕๕๐. พ.อ.ท.ณัฏฐ์พัชร์  หิรญัปุณณดา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๒๔๐๑๐๗๗ 
 ๕๕๑. พ.อ.ท.ถิรวุฒิ  ข้องหลิม หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๐๙๐๐๐๔๗ 
 ๕๕๒. พ.อ.ท.ทิวา  ถีคง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๖๔๐๐๐๐๗ 
 ๕๕๓. พ.อ.ท.ธวัชชัย  พะละสุข หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๖๘๐๐๐๑๕ 
 ๕๕๔. พ.อ.ท.นัฐพล  อินทเศียร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๓๓๒๐๙๘๘ 
 ๕๕๕. พ.อ.ท.นาวา  ชารี หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๐๓๐๑๔๕๙ 
 ๕๕๖. พ.อ.ท.พงษ์ชนะ  สาไร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๓๐๐๙๘๑ 
 ๕๕๗. พ.อ.ท.พรทวี  คําบุญเรือง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๑๒๐๐๓๒๘ 
 ๕๕๘. พ.อ.ท.ภัทราวุฒิ  ปู่มะรัตน ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๒๐๐๐๐๒๔ 
 ๕๕๙. พ.อ.ท.ภานุมาศ  เมืองแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๑๔๐๐๐๘๖ 
 ๕๖๐. พ.อ.ท.มงคล  สุธิราธิกุล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๒๔๐๒๙๖๗ 
 ๕๖๑. พ.อ.ท.วิทยา  นพราช หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๗๑๐๐๐๔๐ 
 ๕๖๒. พ.อ.ท.วิศรุต  รอดสมัย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๓๓๐๑๓๗๒ 
 ๕๖๓. พ.อ.ท.วุฒิศักด์ิ  สมุรรคา หมายเลขประจําตัว  ๑๔๔๓๓๐๑๑๙๒ 
 ๕๖๔. พ.อ.ท.ศรายุทธ  ศรีบุญโรจน ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๐๕๐๐๐๕๙ 
 ๕๖๕. พ.อ.ท.สมชาย  สวัสด์ิรัมย์ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๒๘๐๐๐๓๑ 
 ๕๖๖. พ.อ.ท.สมพงษ์  ตู้เพชร หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๐๒๐๐๐๗๒ 
 ๕๖๗. พ.อ.ท.อดิศักด์ิ  กุลวิวัฒน ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๕๘๐๐๙๘๐ 
 หมายเลข ๕๔๙ ถึง ๕๖๗ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๕๖๘. พ.อ.ต.ครรชิต  ศรีแจม่ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๕๐๐๐๐๑๖ 
 ๕๖๙. พ.อ.ต.บุญยืน  บุญซ้อน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๕๐๐๐๐๐๓ 
 ๕๗๐. พ.อ.ต.ภานุพงษ์  มณ ี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๐๗๐๐ 
  

๕๗๑. พ.อ.ต.มานัสนนท์ ... 
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 ๕๗๑. พ.อ.ต.มานัสนนท์  ศรีสถิตย์ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๖๖๐๐๐๑๒ 
 ๕๗๒. พ.อ.ต.วิศณุ  สวุรรณศร หมายเลขประจําตัว  ๑๔๓๖๔๐๐๐๐๖ 
 ๕๗๓. พ.อ.ต.สุขพัฒน์  อุ่นตา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๓๓๐๗๗๖๐ 
 ๕๗๔. พ.อ.ต.ใหม่  อินทพรหม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๑๙๐๐๑๒๘ 
 ๕๗๕. พ.อ.ต.เอกสิทธ์ิ  เสมอใจ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๓๐๖๔๗๕ 
 หมายเลข ๕๖๘ ถึง ๕๗๕ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๕๗๖. จ.ท.เฉลิมฤทธ์ิ  รัตนบุญประเทือง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๒๙๐๐๐๑๔ 
 ๕๗๗. จ.ท.ธีระศักด์ิ  กลีบย่ีสุ่น หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๓๓๐๔๖๗๖ 
 ๕๗๘. จ.ท.บุญษารักษ์  สงวนสุข หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๕๘๐๐๐๐๑ 
 ๕๗๙. จ.ท.วรวีร์  วรสมบัติ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๓๐๐๒๗๙ 
 ๕๘๐. จ.ท.วรายุทธ  สายฟ้า หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๒๔๐๐๐๘๓ 
 ๕๘๑. จ.ท.สมศักด์ิ  กิตติศักด์ินาวิน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๕๙๐๐๐๒๙ 
 ๕๘๒. จ.ท.อาทิตย์  บุญปถัมภ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๕๘๐๐๐๑๔ 
 หมายเลข ๕๗๖ ถึง ๕๘๒ ต้ังแต่ ๑ ก.ย.๖๐ 

       สั่ง  ณ  วันที่    ๑    พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
                                                      
                   (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.วรพล  อรุณฉาย 
             (วรพล  อรุณฉาย) 
  รอง ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.ทําการแทน  
            ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.                                         
                    ๑ พ.ย.๖๐ 
 
 
 
        
 
       จ.ต.อรรถพล ฯ   พิมพ์/ทาน 
      ร.อ.กิตติศักด์ิ ฯ ตรวจ 


