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คําสั่งกองทัพอากาศ 
ที่ ๑๘๑๒/๕๙ 

เรื่อง  เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ.๒๔๗๙ และคําสั่ง 
กห.(เฉพาะ) ที่ ๒๒๗/๕๗ ลง ๓ ก.ค.๕๗ เรื่อง มอบอํานาจให สรอ., ผบ.ทสส., ผบ.ทบ., ผบ.ทร.และ ผบ.ทอ. 
ทําการแทนและสั่งการในนามของ รมว.กห. 

 ฉะน้ัน จงึใหเลือ่นยศนายทหารสัญญาบัตรในสังกัด ทอ.ผูมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบยีบ กห. 
วาดวยการแตงต้ังยศและการเลื่อนยศของขาราชการทหาร พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบบัแกไขเพิ่มเติม ดังตอไปน้ี 

เปน วาที่นาวาอากาศเอก 
 ๑.   น.ท.กานต มงคลบายศร ี หมายเลขประจําตัว  ๑๓๔๓๓๐๗๘๕๐ 
 ๒. น.ท.กิตติ ฉันทวุฒ ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๔๐๘๐๐๐๐๓ 
 ๓. น.ท.ขอชัย แสงสกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๓๗๓๓๐๐๓๕๙ 
 ๔. น.ท.จรณชัย เปยมสุขสมัพันธ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๒๒๙๐๒๓๕๕ 
 ๕. น.ท.จาตุรนต มณเทียรรัตน หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๖๒๐๐๐๓๑ 
 ๖. น.ท.จําลอง ดวงเจริญ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๔๕๘๐๐๐๑๒ 
 ๗. น.ท.จริยุทธ แชมวงษ หมายเลขประจําตัว  ๑๒๘๓๓๑๕๐๕๑ 
 ๘. น.ท.จรีะศักด์ิ คชศิริพงศ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๔๑๘๐๑๓๔๓ 
 ๙. น.ท.เจรญิชัย อุทธา หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๗๑๐๐๔๒๒ 
 ๑๐.   น.ท.เจษฎา ไศลบาท หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๗๒๐๐๐๘๖ 
 ๑๑. น.ท.ชนภฤศ ทองคํา หมายเลขประจําตัว  ๓๓๘๒๔๐๐๐๙๖ 
 ๑๒. น.ท.ชรังกูล โพธ์ิศร ี หมายเลขประจําตัว  ๓๑๙๕๘๐๐๐๐๓ 
 ๑๓. น.ท.ชัชกวิน อนอิ่ม หมายเลขประจําตัว  ๓๓๕๓๓๐๐๔๙๓ 
 ๑๔. น.ท.เชษฐพฒัน ไกรขาว หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๑๔๐๐๐๐๓ 
 ๑๕. น.ท.ฐาปนา มวงนอยเจริญ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๓๓๐๐๓๖๑ 
 ๑๖. น.ท.ณฐาภพ สิทธิมงคล หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๓๓๐๐๓๘๒ 
 ๑๗. น.ท.ณรงควิทย กิตติศิรปิระพันธ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๒๑๐๐๒๙๑ 
 ๑๘. น.ท.ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๒๑๐๐๐๕๕ 
 ๑๙. น.ท.ณัฐพงษ จันทรกอน หมายเลขประจําตัว  ๑๒๗๒๙๐๐๗๖๙ 
 ๒๐. น.ท.เทพพนม สุวรรณสาร หมายเลขประจําตัว  ๑๓๕๗๑๐๐๘๙๓ 
 ๒๑. น.ท.ธนรัตน ขําสุวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๓๖๗๐๐๐๖๒ 
 ๒๒. น.ท.ธนากร เกตุหงษ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๔๓๓๐๐๔๓๓ 
 ๒๓. น.ท.ธรรมศักด์ิ มั่นทน หมายเลขประจําตัว  ๓๓๕๒๘๐๐๒๐๒ 
 

๒๔.  น.ท.ธันยวัต … 
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 ๒๔. น.ท.ธันยวัต ชูสงแสง หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๒๒๐๐๐๐๔ 
 ๒๕. น.ท.ธีระศักด์ิ ทัพนอย หมายเลขประจําตัว  ๓๒๓๓๓๐๐๗๓๕ 
 ๒๖. น.ท.นพพงศ วงศยะรา หมายเลขประจําตัว  ๑๓๔๓๓๐๕๙๔๔ 
 ๒๗. น.ท.นฤดม ศรีสงค หมายเลขประจําตัว  ๓๓๕๓๓๐๐๔๕๗ 
 ๒๘. น.ท.นัฎ ใจจันทร หมายเลขประจําตัว  ๓๓๗๑๓๐๐๒๓๔ 
 ๒๙. น.ท.นิธิศ แสวงสุข หมายเลขประจําตัว  ๑๓๔๗๑๐๑๑๙๔ 
 ๓๐. น.ท.บัณฑิต ประสงคกจิ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๓๐๖๐๐๐๐๔ 
 ๓๑. น.ท.ประเดิมชัย พลวัน หมายเลขประจําตัว  ๓๓๓๒๘๐๐๐๐๑ 
 ๓๒. น.ท.ประทปี เรอืงทรัพย หมายเลขประจําตัว  ๓๓๘๒๓๐๐๒๗๐ 
 ๓๓. น.ท.ประทปี อยูชา หมายเลขประจําตัว  ๓๒๒๐๙๐๐๑๓๔ 
 ๓๔. น.ท.ปรัชญา อนสุวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๔๓๓๑๒๔๑๑ 
 ๓๕. น.ท.ปรียวิทย พรหมจันทร หมายเลขประจําตัว  ๓๓๕๕๔๐๐๒๒๘ 
 ๓๖. น.ท.พงศกร บุญยะทิม หมายเลขประจําตัว  ๑๓๕๒๑๐๑๑๒๔ 
 ๓๗. น.ท.พงศชนก ศรรีักษ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๗๓๓๐๐๓๔๔ 
 ๓๘. น.ท.พงศธร คชเสนี หมายเลขประจําตัว  ๑๓๓๓๓๐๐๕๒๙ 
 ๓๙. น.ท.พนม ดอนตุมไพร หมายเลขประจําตัว  ๓๓๕๓๘๐๐๑๐๘ 
 ๔๐. น.ท.พิจกัขณ บุญเลี้ยง หมายเลขประจําตัว  ๓๓๓๓๓๐๐๔๔๙ 
 ๔๑. น.ท.พิชญาณ อะสีติรัตน หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๓๓๐๐๔๒๗ 
 ๔๒. น.ท.พิเชษฐ เกษม หมายเลขประจําตัว  ๑๓๖๕๐๐๑๙๓๕ 
 ๔๓. น.ท.พิบลูยศักด์ิ มหากนก หมายเลขประจําตัว  ๓๓๔๑๙๐๐๐๙๕ 
 ๔๔. น.ท.พิริยธรณ สุวรรณรุจ ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๓๓๐๐๓๗๐ 
 ๔๕. น.ท.โพธิทัต สุวรรณวาทิน หมายเลขประจําตัว  ๑๓๔๓๙๐๐๔๐๘ 
 ๔๖. น.ท.ไพรัช จูโต หมายเลขประจําตัว  ๓๓๗๓๙๐๐๐๕๙ 
 ๔๗. น.ท.มีชัย ศรีประเทศ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๓๔๐๐๐๑๐๗ 
 ๔๘. น.ท.ยงยุทธ จรสาย หมายเลขประจําตัว  ๓๓๔๓๓๐๐๔๘๑ 
 ๔๙. น.ท.ระวิ เจิมสุวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๔๓๙๐๐๕๔๓ 
 ๕๐. น.ท.รุงพันธุ พรหมานุกลู หมายเลขประจําตัว  ๑๓๔๓๓๐๔๓๘๒ 
 ๕๑. น.ท.รุงเรือง สงวนพงศ หมายเลขประจําตัว  ๑๒๘๓๓๐๐๒๙๐ 
 ๕๒. น.ท.วรพล ดิษฐแกว หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๑๖๐๐๐๔๐ 
 ๕๓. น.ท.วรวุฒิ ประทมุชาติ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๓๓๓๐๐๔๕๑ 
 ๕๔. น.ท.วรากร พูลประเสริฐ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๐๔๙๐๐๑๗๗ 
 ๕๕. น.ท.วิชญธรรศ บํารุงชีพ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๗๓๓๐๐๓๖๔ 
 ๕๖. น.ท.วิชัย อมรรัตนธาดา หมายเลขประจําตัว  ๑๒๔๓๓๑๑๐๘๗ 
 ๕๗. น.ท.วิทวัสร พงศธนาธีรโชติ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๕๒๓๐๐๒๖๙ 
 ๕๘. น.ท.วิษณุ เพ็งอุน หมายเลขประจําตัว  ๑๓๕๒๓๐๐๕๖๓ 
 ๕๙. น.ท.เศกศักด์ิ ไววอง หมายเลขประจําตัว  ๓๓๗๓๓๐๐๓๗๗ 
 

๖๐.  น.ท.สมชาย … 
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 ๖๐. น.ท.สมชาย วงศซิ้ม หมายเลขประจําตัว  ๓๓๔๐๖๐๐๐๐๕ 
 ๖๑. น.ท.สมบรูณ เพ็งสุข หมายเลขประจําตัว  ๓๒๑๓๓๐๑๐๒๗ 
 ๖๒. น.ท.สมโรจน จริิวิภากร หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๕๔๐๐๐๐๑ 
 ๖๓. น.ท.สรพฒัน เพ็ชรมงคล หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๕๐๐๐๑๒๗ 
 ๖๔. น.ท.สราพงษ ทิพวาท ี หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๓๓๐๐๓๙๒ 
 ๖๕. น.ท.สหชัย พวงจินดา หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๓๓๐๐๔๑๓ 
 ๖๖. น.ท.สริวุฒิ ช่ืนศิวา หมายเลขประจําตัว  ๓๓๗๕๘๐๐๐๐๕ 
 ๖๗. น.ท.สบืสกุล สินสวาง หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๒๔๐๐๑๐๕ 
 ๖๘. น.ท.สทุธิวงศ ไตรยุทธ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๑๒๙๐๐๕๓๘ 
 ๖๙. น.ท.สรุพฒัน เทียมเทียบรัตน หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๓๓๐๐๓๖๖ 
 ๗๐. น.ท.อนันต ต้ิงถ่ิน หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๕๗๐๐๐๖๘ 
 ๗๑. น.ท.อนันต สรอยฟา หมายเลขประจําตัว  ๓๒๒๖๑๐๐๑๗๕ 
 ๗๒. น.ท.อนุชา ทุมสะทาน หมายเลขประจําตัว  ๓๓๕๑๐๐๐๑๖๔ 
 ๗๓. น.ท.อนุโชต วุฒิพรพงษ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๕๓๑๐๐๐๐๔ 
 ๗๔. น.ท.อภินันท พิกลุทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๒๓๓๓๐๗๗๒๐ 
 ๗๕. น.ท.อภิสทิธ์ิ ไกรปญญาพงศ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๕๒๘๐๐๒๐๓ 
 ๗๖. น.ท.อมรพงศ เอี่ยมสะอาด หมายเลขประจําตัว  ๑๓๒๓๗๐๑๐๕๙ 
 ๗๗. น.ท.เอกกมล เทพสุภรณกลุ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๗๐๗๐๐๐๐๑ 

เปน วาที่นาวาอากาศเอกหญิง 
 ๗๘. น.ท.หญิง กมลธร ธรรมลิขิต หมายเลขประจําตัว  ๘๓๘๑๑๐๐๙๑๖ 
 ๗๙. น.ท.หญิง กรรณยิการ วรรณวิมลสุข หมายเลขประจําตัว  ๘๓๙๑๒๖๐๓๑๕ 
 ๘๐. น.ท.หญิง กะริยา ทวีวัฒน หมายเลขประจําตัว  ๘๓๕๑๑๕๐๕๑๒ 
 ๘๑. น.ท.หญิง จันทรเพ็ญ ใจมั่น หมายเลขประจําตัว  ๘๒๔๑๑๓๑๒๐๓ 
 ๘๒. น.ท.หญิง จิตรา สุขพานิช หมายเลขประจําตัว  ๘๓๙๑๐๓๐๒๑๓ 
 ๘๓. น.ท.หญิง ปนัดดา เผือกหอม หมายเลขประจําตัว  ๘๒๑๑๐๒๐๔๐๐ 
 ๘๔. น.ท.หญิง ประไพรัตน ฉวีวงษ หมายเลขประจําตัว  ๘๒๗๑๑๕๐๓๐๐ 
 ๘๕. น.ท.หญิง ปทมา นิลกําแหง หมายเลขประจําตัว  ๘๒๕๑๒๙๑๑๐๓ 
 ๘๖. น.ท.หญิง ปาริชาต ชัยนเรศ หมายเลขประจําตัว  ๘๓๑๑๑๐๐๓๐๒ 
 ๘๗. น.ท.หญิง พิกลุ แสงจันทร หมายเลขประจําตัว  ๘๒๕๑๑๗๑๒๐๐ 
 ๘๘. น.ท.หญิง วิจิตรา คณะธรรม หมายเลขประจําตัว  ๘๒๗๑๒๖๐๑๐๖ 
 ๘๙. น.ท.หญิง ศุภานัน เขมะวิทย หมายเลขประจําตัว  ๘๓๓๑๒๔๐๘๐๖ 
 ๙๐. น.ท.หญิง สญัสณีย พงษภักดี หมายเลขประจําตัว  ๘๓๕๑๑๖๐๘๑๒ 
 ๙๑. น.ท.หญิง สุภาภรณ มั่งพล หมายเลขประจําตัว  ๘๒๓๑๒๔๐๕๐๓ 
 ๙๒. น.ท.หญิง สุภาวดี บุญทองนุม หมายเลขประจําตัว  ๘๒๘๑๒๒๐๖๐๔ 
 ๙๓. น.ท.หญิง แสงจันทร นาโลม หมายเลขประจําตัว  ๘๒๘๑๑๕๐๖๐๓ 
 ๙๔. น.ท.หญิง แสงระวี ธนโพธิวิรัตน หมายเลขประจําตัว  ๘๓๖๑๑๐๐๒๑๒ 
 

๙๕.  น.ท.หญงิ อลสิา … 
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 ๙๕. น.ท.หญิง อลิสา กลัสนิม ิ หมายเลขประจําตัว  ๘๒๒๑๒๒๐๕๐๑ 
 ๙๖. น.ท.หญิง อาทมิา บุญวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๘๓๘๑๐๑๑๑๑๑ 
 ๙๗. น.ท.หญิง อารุณ พฒันเวช หมายเลขประจําตัว  ๘๒๐๑๒๔๑๑๙๙ 
 ๙๘. น.ท.หญิง เอลสิา นิยมไทย หมายเลขประจําตัว  ๘๔๐๑๑๐๐๒๑๕ 

เปน วาที่นาวาอากาศโท 
 ๙๙. น.ต.กรีพล สุขแสน หมายเลขประจําตัว  ๓๓๐๖๖๐๐๑๐๑ 
 ๑๐๐.   น.ต.กฤษ เขมา หมายเลขประจําตัว  ๓๒๕๑๘๐๐๐๐๒ 
 ๑๐๑. น.ต.กฤษณา ชวีวัฒน หมายเลขประจําตัว  ๓๒๓๔๖๐๐๐๖๘ 
 ๑๐๒. น.ต.กิตติ สิทธิเลิศ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๑๓๓๐๑๐๑๑ 
 ๑๐๓. น.ต.กิตติพงษ หสัถีรักษ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๑๓๔๐๐๐๓๗ 
 ๑๐๔. น.ต.เกรียงไกร โพธ์ิยอย หมายเลขประจําตัว  ๓๒๓๕๐๐๐๑๓๓ 
 ๑๐๕. น.ต.เกียรติชัย จันปุม หมายเลขประจําตัว  ๑๓๗๗๔๐๐๕๔๕ 
 ๑๐๖. น.ต.ไกรพล สุนทรพฤกษ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๓๕๐๐๐๓๒๑ 
 ๑๐๗. น.ต.ไกรวัลย ชาญฉลาด หมายเลขประจําตัว  ๓๒๒๖๘๐๐๑๐๐ 
 ๑๐๘. น.ต.คณิศร อุตตะมะ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๙๕๐๐๐๓๓๐ 
 ๑๐๙. น.ต.คุณากร จักรวาฬ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๑๕๑๐๐๑๐๖ 
 ๑๑๐. น.ต.จตุรงค วีระสัย หมายเลขประจําตัว  ๑๓๑๑๙๐๑๙๒๘ 
 ๑๑๑. น.ต.จักรพงศ สงัขทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๑๙๓๓๐๒๑๕๑ 
 ๑๑๒. น.ต.จักริน ภูวเดชาพงศ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๓๓๐๐๒๘๗ 
 ๑๑๓. น.ต.จิรวัฒน ลออรุงโรจน หมายเลขประจําตัว  ๑๔๑๒๓๐๐๑๘๒ 
 ๑๑๔. น.ต.เจษฎาพันธ รุจสิุข หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๓๔๐๐๐๔๓ 
 ๑๑๕. น.ต.เฉลมิพล ปรีดารัตน หมายเลขประจําตัว  ๓๔๑๑๐๐๐๑๗๔ 
 ๑๑๖. น.ต.ชยพล ศรีสงคราม หมายเลขประจําตัว  ๓๓๐๑๙๐๐๒๒๔ 
 ๑๑๗. น.ต.ชยุต ชวินวิชยุต หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๑๘๐๐๐๐๔ 
 ๑๑๘. น.ต.ชวนัจ เติมสุข หมายเลขประจําตัว  ๓๔๑๖๖๐๐๑๙๐ 
 ๑๑๙. น.ต.ชัชวาล ทรัพยสมบรูณ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๑๓๓๐๐๓๒๕ 
 ๑๒๐. น.ต.ชัยมงคล ภูประเสริฐ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๙๖๔๐๐๐๖๐ 
 ๑๒๑. น.ต.ชัยยศ นวลจันทร หมายเลขประจําตัว  ๑๓๔๓๓๐๗๘๘๑ 
 ๑๒๒. น.ต.ชัยรัตน บุญประสิทธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๑๐๒๐๐๐๐๑ 
 ๑๒๓. น.ต.ชัยรัตน พูลพันธุ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๙๖๗๐๐๑๔๘ 
 ๑๒๔. น.ต.ชัยวัฒน เกียรติสูงสง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๗๕๐๐๐๐๓ 
 ๑๒๕. น.ต.ชากรณ ปยะสันติ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๐๘๐๐๐๐๒ 
 ๑๒๖. น.ต.ชาญชัย ขนานแข็ง หมายเลขประจําตัว  ๒๓๙๕๘๐๐๙๖๖ 
 ๑๒๗. น.ต.ชาตรี แจงเล็ก หมายเลขประจําตัว  ๓๒๖๓๓๐๐๕๙๘ 
 ๑๒๘. น.ต.ชาตรี สะสุนทร หมายเลขประจําตัว  ๓๒๒๔๙๐๐๑๑๖ 
 ๑๒๙. น.ต.ชายแดน แกวมาลัย หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๓๓๐๐๒๘๘ 
 

๑๓๐.  น.ต.ชูชาติ … 
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 ๑๓๐. น.ต.ชูชาติ พุทธเจริญ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๕๐๗๐๑๑๓๒ 
 ๑๓๑. น.ต.ชูวิทย ราเรงิ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๐๑๙๐๐๒๒๓ 
 ๑๓๒. น.ต.เชิดพิทักษ ประคองศิลป หมายเลขประจําตัว  ๓๒๑๒๐๐๐๐๘๒ 
 ๑๓๓. น.ต.ฐานวัฒน ศุภเลิศสุวัฒน หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๐๒๐๐๐๐๗ 
 ๑๓๔. น.ต.ณรงค ผลโต หมายเลขประจําตัว  ๓๒๕๖๗๐๐๑๕๐ 
 ๑๓๕. น.ต.ณรงค ศรีเสถียร หมายเลขประจําตัว  ๓๒๖๒๙๐๐๑๒๐ 
 ๑๓๖. น.ต.ณรงคศักด์ิ พลวรานนท หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๓๓๐๐๔๑๒ 
 ๑๓๗. น.ต.ณัชชากร สมปู หมายเลขประจําตัว  ๓๒๗๖๘๐๐๓๓๘ 
 ๑๓๘. น.ต.ณัฐพงษ พันบุญ หมายเลขประจําตัว  ๑๒๕๕๐๐๑๕๙๑ 
 ๑๓๙. น.ต.ณัฐพล ทองสุข หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๕๐๐๐๐๖๓ 
 ๑๔๐. น.ต.ตุลา มุกดาสนิท หมายเลขประจําตัว  ๑๒๘๔๗๐๐๐๐๖ 
 ๑๔๑. น.ต.ถวัลย บุษบงษ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๐๖๗๐๐๐๐๔ 
 ๑๔๒. น.ต.ทิชากร นาคงาม หมายเลขประจําตัว  ๓๒๓๓๓๐๐๗๐๑ 
 ๑๔๓. น.ต.ธงชัย กลิ่นไทย หมายเลขประจําตัว  ๓๒๖๕๐๐๐๓๒๘ 
 ๑๔๔. น.ต.ธงชัย ย้ิมแยม หมายเลขประจําตัว  ๓๒๖๖๓๐๐๑๖๓ 
 ๑๔๕. น.ต.ธนภัทร เศรษฐา หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๐๕๐๐๐๗๔ 
 ๑๔๖. น.ต.ธนวัต ฤทธ์ิขํา หมายเลขประจําตัว  ๓๒๖๖๐๐๐๐๐๒ 
 ๑๔๗. น.ต.ธวัช ฤทธิเรือง หมายเลขประจําตัว  ๓๒๒๓๓๐๐๗๘๙ 
 ๑๔๘. น.ต.ธวัชชัย ทองเกลี้ยง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๔๙๐๐๐๐๔ 
 ๑๔๙. น.ต.ธัชพงศ พลเดช หมายเลขประจําตัว  ๓๒๙๓๑๐๐๐๐๘ 
 ๑๕๐. น.ต.ธานี ดวงดี หมายเลขประจําตัว  ๓๒๙๓๑๐๐๐๐๕ 
 ๑๕๑. น.ต.ธีรพร ประภาสะโนบล หมายเลขประจําตัว  ๓๒๕๓๓๐๐๖๔๕ 
 ๑๕๒. น.ต.นคช สุหราย หมายเลขประจําตัว  ๓๓๙๖๖๐๐๐๗๓ 
 ๑๕๓. น.ต.นพพร ทิพยอักษร หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๒๘๐๐๒๙๙ 
 ๑๕๔. น.ต.นพรัตน ฐิติสุวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๑๒๐๐๐๐๔ 
 ๑๕๕. น.ต.นิติพัฒน ไตรคณานุรักษ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๓๓๓๐๐๖๙๗ 
 ๑๕๖. น.ต.นิพนธ โพธ์ิแกว หมายเลขประจําตัว  ๑๒๔๑๘๐๐๓๓๙ 
 ๑๕๗. น.ต.นิรันดร จันทรนวล หมายเลขประจําตัว  ๓๒๕๒๓๐๐๓๑๙ 
 ๑๕๘. น.ต.นิรันดร พงิคะสัน หมายเลขประจําตัว  ๓๒๘๕๒๐๐๑๔๘ 
 ๑๕๙. น.ต.นิวัฒน นิวาสวัต หมายเลขประจําตัว  ๓๒๙๑๑๐๐๒๑๗ 
 ๑๖๐. น.ต.บรรจบ เกิดศิร ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๑๓๓๐๐๙๗๕ 
 ๑๖๑. น.ต.บรรดิษฐ ศรีเจรญิ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๕๒๑๐๑๓๔๗ 
 ๑๖๒. น.ต.บรรพต ลทัธคุณ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๑๑๙๐๐๐๕๖ 
 ๑๖๓. น.ต.บัญชา วานิชนุเคราะห หมายเลขประจําตัว  ๓๒๕๒๙๐๐๐๙๖ 
 ๑๖๔. น.ต.บัญชิต เยียวยา หมายเลขประจําตัว  ๓๒๔๐๒๐๐๑๖๖ 
 ๑๖๕. น.ต.บัณฑิต คุมวานิช หมายเลขประจําตัว  ๓๔๐๓๓๐๐๑๗๘ 
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 ๑๖๖. น.ต.บุญชู โผลกระโทก หมายเลขประจําตัว  ๓๒๔๒๑๐๐๒๕๘ 
 ๑๖๗. น.ต.บูชา หนายม ี หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๓๓๐๐๒๗๗ 
 ๑๖๘. น.ต.ปกปอง สรุะกลุ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๑๔๐๐๐๐๓ 
 ๑๖๙. น.ต.ปฏิภัทร ไสยาทา หมายเลขประจําตัว  ๓๓๙๔๐๐๐๒๕๒ 
 ๑๗๐. น.ต.ประกอบ ศิริดํา หมายเลขประจําตัว  ๓๒๘๖๖๐๐๑๒๗ 
 ๑๗๑. น.ต.ประชา นงนวล หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๖๖๐๐๓๐๕ 
 ๑๗๒. น.ต.ประดิษฐ ศรีจันทร หมายเลขประจําตัว  ๓๒๑๐๕๐๐๐๐๔ 
 ๑๗๓. น.ต.ประทีป พวงสาร หมายเลขประจําตัว  ๓๒๗๓๓๐๑๕๐๕ 
 ๑๗๔. น.ต.ประวิทย คุณราช หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๐๕๐๐๐๗๒ 
 ๑๗๕. น.ต.ประสงค โชติชะวารานนท หมายเลขประจําตัว  ๓๒๕๓๓๐๑๓๕๗ 
 ๑๗๖. น.ต.ประสงค สุวรรณรัตน หมายเลขประจําตัว  ๓๒๙๑๒๐๐๐๐๒ 
 ๑๗๗. น.ต.ปราโมช คงกัลป หมายเลขประจําตัว  ๓๒๘๓๓๐๒๒๐๕ 
 ๑๗๘. น.ต.ปราโมทย นิลวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๕๒๙๐๐๐๐๙ 
 ๑๗๙. น.ต.ปรญิญา ดอกไม หมายเลขประจําตัว  ๓๔๑๕๔๐๐๓๕๖ 
 ๑๘๐. น.ต.ปรีชา สุวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๘๓๓๐๒๑๙๒ 
 ๑๘๑. น.ต.ปญญา คลายปญโญ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๒๖๒๐๐๐๘๕ 
 ๑๘๒. น.ต.พงศพฒัน วรพานิชสกลุ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๐๒๔๐๐๐๓๑ 
 ๑๘๓. น.ต.พยนต จิตรวิริยฤทัย หมายเลขประจําตัว  ๓๒๓๓๙๐๐๑๔๖ 
 ๑๘๔. น.ต.พันธกานต โสภา หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๐๕๐๐๐๗๑ 
 ๑๘๕. น.ต.พิสิษฐ จันทรนอย หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๕๘๐๐๐๐๑ 
 ๑๘๖. น.ต.เพิ่มศักด์ิ พงศบุตร หมายเลขประจําตัว  ๓๒๘๔๙๐๐๒๑๔ 
 ๑๘๗. น.ต.ไพลงาม สานนท หมายเลขประจําตัว  ๓๒๐๓๔๐๐๐๐๗ 
 ๑๘๘. น.ต.ภานุมาศ เพงพินิจ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๘๓๓๐๒๑๑๒ 
 ๑๘๙. น.ต.ภูมิพัฒน ดวงกลาง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๑๐๐๐๒๒๐ 
 ๑๙๐. น.ต.ภูมิรพี จริัฐวงศ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๓๓๐๐๒๘๐ 
 ๑๙๑. น.ต.มนตรี มณีมาศ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๐๒๑๐๐๖๕๙ 
 ๑๙๒. น.ต.มานะ คงบญุ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๕๒๑๐๐๒๔๐ 
 ๑๙๓. น.ต.ยรรยง ชนะมาร หมายเลขประจําตัว  ๓๒๒๓๓๐๐๖๑๔ 
 ๑๙๔. น.ต.รินทอง ธรรมวงศ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๑๖๖๐๐๒๖๐ 
 ๑๙๕. น.ต.ริศนภูมิ ดิลกธรรมรัตน หมายเลขประจําตัว  ๓๒๒๑๔๐๐๐๐๓ 
 ๑๙๖. น.ต.วชิระศักด์ิ รมลําดวน หมายเลขประจําตัว  ๓๓๘๒๓๐๐๒๗๓ 
 ๑๙๗. น.ต.วรชาติ สัตยเลขา หมายเลขประจําตัว  ๓๔๐๐๘๐๐๐๐๔ 
 ๑๙๘. น.ต.วรปรีชา กมลาศน ณ อยุธยา หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๓๓๐๐๒๗๖ 
 ๑๙๙. น.ต.วรวิทย ทองกลัยา หมายเลขประจําตัว  ๑๒๖๐๒๐๑๐๕๐ 
 ๒๐๐. น.ต.วราวุธ บูรณะพลานามัย หมายเลขประจําตัว  ๑๒๔๒๙๐๐๕๙๖ 
 ๒๐๑. น.ต.วัชรทวิ วีระแกลว หมายเลขประจําตัว  ๑๓๓๔๗๐๐๐๕๖ 
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 ๒๐๒. น.ต.วัฒนศักด์ิ ปุญญนิรันดร หมายเลขประจําตัว  ๑๓๙๐๗๐๐๒๗๒ 
 ๒๐๓. น.ต.วิชัย ขําโพธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๓๒๑๐๐๒๘๒ 
 ๒๐๔. น.ต.วินัย บูเงาะแงะ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๕๖๐๐๑๒๓ 
 ๒๐๕. น.ต.วินัย สมภิพงษ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๔๑๒๐๐๐๐๔ 
 ๒๐๖. น.ต.วิโรจน หนูย้ิม หมายเลขประจําตัว  ๓๒๙๓๖๐๐๐๐๕ 
 ๒๐๗. น.ต.วิสุทธิเทพ ธุระพันธุ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๔๓๓๐๑๓๒๐ 
 ๒๐๘. น.ต.วีรชาติ นุสิทธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๑๒๙๓๑๐๑๗๒๑ 
 ๒๐๙. น.ต.วีรพล มะมวงแกว หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๕๐๐๐๐๖๒ 
 ๒๑๐. น.ต.วีรวัฒน แกวประพาฬ หมายเลขประจําตัว  ๑๒๗๓๓๐๖๙๘๕ 
 ๒๑๑. น.ต.ศักดา วัฒนธัญญการ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๙๓๓๐๑๘๑๔ 
 ๒๑๒. น.ต.ศักด์ิชัย อัมพวา หมายเลขประจําตัว  ๓๑๙๓๓๐๐๒๘๕ 
 ๒๑๓. น.ต.ศิริชัย มุงจงรักษ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๕๓๓๐๐๖๕๑ 
 ๒๑๔. น.ต.ศิริวัฒน บุตรโคตร หมายเลขประจําตัว  ๓๒๔๑๓๐๐๔๙๗ 
 ๒๑๕. น.ต.ศิริสวัสด์ิ ตรนุีสนธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๑๓๓๐๐๓๒๗ 
 ๒๑๖. น.ต.ศุภกานต แกวเหลี่ยม หมายเลขประจําตัว  ๓๔๑๔๐๐๐๐๗๗ 
 ๒๑๗. น.ต.สกลน ขวัญอยู หมายเลขประจําตัว  ๓๒๖๓๓๐๐๖๓๕ 
 ๒๑๘. น.ต.สถาปตย แสงโฮง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๕๒๐๐๐๓๗ 
 ๒๑๙. น.ต.สน่ัน แชมขลิบ หมายเลขประจําตัว  ๓๑๙๒๔๐๐๑๗๗ 
 ๒๒๐. น.ต.สมชาย นาคสิทธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๑๑๙๐๐๒๗๕ 
 ๒๒๑. น.ต.สมชาย วุฒินันท หมายเลขประจําตัว  ๓๔๑๑๒๐๐๐๐๖ 
 ๒๒๒. น.ต.สมพงษ อินทรชิต หมายเลขประจําตัว  ๑๒๒๖๗๐๐๔๓๙ 
 ๒๒๓. น.ต.สมภพ พันธศร ี หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๖๖๐๐๓๐๒ 
 ๒๒๔. น.ต.สมโภช พันธุเกตุ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๐๓๙๐๐๐๒๑ 
 ๒๒๕. น.ต.สมศักด์ิ แสงรัตนายนต หมายเลขประจําตัว  ๓๒๓๒๔๐๐๑๒๐ 
 ๒๒๖. น.ต.สมัย สุกรรีักษ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๖๓๔๐๐๒๑๒ 
 ๒๒๗. น.ต.สมัย แสวงผล หมายเลขประจําตัว  ๓๒๘๒๙๐๐๑๒๕ 
 ๒๒๘. น.ต.สัญชัย ทองคํา หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๓๘๐๐๐๘๓ 
 ๒๒๙. น.ต.สามารถ บูรณสิงห หมายเลขประจําตัว  ๑๔๐๒๔๐๑๑๙๑ 
 ๒๓๐. น.ต.สายัณห พรมพิทกัษ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๗๒๓๐๐๖๕๒ 
 ๒๓๑. น.ต.สิทธิ ศรสีุวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๑๐๐๐๒๒๑ 
 ๒๓๒. น.ต.สิทธิชัย สูงขาว หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๕๑๐๐๐๘๔ 
 ๒๓๓. น.ต.สิทธิพร เกิดรวม หมายเลขประจําตัว  ๓๓๙๓๐๐๐๐๖๘ 
 ๒๓๔. น.ต.สิริชัย มณีจํารสั หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๔๙๐๐๐๐๕ 
 ๒๓๕. น.ต.สืบ ชางใหญ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๕๒๔๐๐๐๕๗ 
 ๒๓๖. น.ต.สุกาญจน ยะสะวุฒ ิ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๘๓๓๑๔๔๒๖ 
 ๒๓๗. น.ต.สุทธากร ธนะโสภณ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๐๓๓๐๐๑๙๓ 
 

๒๓๘.  น.ต.สุทิน … 
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 ๒๓๘. น.ต.สุทิน สาทร ี หมายเลขประจําตัว  ๓๓๑๖๘๐๐๒๘๓ 
 ๒๓๙. น.ต.สุบิน สุขสงวน หมายเลขประจําตัว  ๓๒๕๑๕๐๐๐๐๑ 
 ๒๔๐. น.ต.สุพล กายแกว หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๕๔๐๐๐๐๓ 
 ๒๔๑. น.ต.สุภาวิต ธรรมสทิธิรจุน หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๓๑๐๐๐๐๒ 
 ๒๔๒. น.ต.สุรชัย เช่ียวชาญ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๐๖๘๐๐๔๒๐ 
 ๒๔๓. น.ต.สุรพล เจาะจง หมายเลขประจําตัว  ๓๒๔๔๑๐๐๐๐๕ 
 ๒๔๔. น.ต.สุรศักด์ิ แสวงหา หมายเลขประจําตัว  ๓๓๔๒๑๐๐๓๖๐ 
 ๒๔๕. น.ต.สุริยันต นิลสมัย หมายเลขประจําตัว  ๑๒๖๓๓๐๘๐๕๙ 
 ๒๔๖. น.ต.สุวัฒน ศรสีวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๑๒๖๑๒๐๐๐๓๒ 
 ๒๔๗. น.ต.เสรี อุปกิจ หมายเลขประจําตัว  ๑๒๑๔๑๐๐๒๘๔ 
 ๒๔๘. น.ต.แสนคม บุตนุ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๖๖๘๐๐๓๒๔ 
 ๒๔๙. น.ต.โสฬส ขันเดช หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๐๓๐๐๐๐๔ 
 ๒๕๐. น.ต.หฤษฎ ลิมปศิริสุวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๒๑๐๐๑๑๖ 
 ๒๕๑. น.ต.หัศนัย เลก็ตระกูล หมายเลขประจําตัว  ๑๒๘๓๓๐๐๐๒๐ 
 ๒๕๒. น.ต.หาญ คันธวังอินทร หมายเลขประจําตัว  ๓๒๓๑๒๐๐๐๐๒ 
 ๒๕๓. น.ต.อนันต ไชยวิเศษ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๔๗๒๐๐๐๘๗ 
 ๒๕๔. น.ต.อนันต ปนสง หมายเลขประจําตัว  ๑๒๙๒๔๐๐๙๔๓ 
 ๒๕๕. น.ต.อนันต สําแดงฤทธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๘๐๗๐๐๐๑๒ 
 ๒๕๖. น.ต.อนุกูล วงษเวียงจันทร หมายเลขประจําตัว  ๓๒๙๖๔๐๐๒๘๐ 
 ๒๕๗. น.ต.อนุชา อาจคง หมายเลขประจําตัว  ๓๒๖๑๘๐๐๐๐๔ 
 ๒๕๘. น.ต.อภิเชษฐ จิตตต้ัง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๒๒๐๐๐๐๔ 
 ๒๕๙. น.ต.อภิภวัส นิลเพชร หมายเลขประจําตัว  ๓๔๑๔๑๐๐๐๐๒ 
 ๒๖๐. น.ต.อัครนิธิ จิตรานุกลู หมายเลขประจําตัว  ๓๔๑๖๘๐๐๑๙๙ 
 ๒๖๑. น.ต.อัครพล กวีกรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๑๙๗๒๐๐๐๐๑ 
 ๒๖๒. น.ต.อัครพฒัน โพธ์ิศรีลาภ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๐๔๖๐๐๑๒๒ 
 ๒๖๓. น.ต.อัครวัฒน เรืองฤทธ์ิโอภาส หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๗๑๐๐๑๔๕ 
 ๒๖๔. น.ต.อัศวิน จาหมื่นไวย หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๖๒๐๐๐๑๓ 
 ๒๖๕. น.ต.อาดูลย พานรอง หมายเลขประจําตัว  ๓๒๘๗๐๐๐๑๕๐ 
 ๒๖๖. น.ต.อํานวย มหาวงศวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๑๑๒๐๐๐๐๕ 
 ๒๖๗. น.ต.เอกชัย สงิหทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๑๓๙๐๐๐๖๗ 
 ๒๖๘. น.ต.เอกอนันต แชมชัยกุลวัฒน หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๖๗๐๐๐๑๙ 
 ๒๖๙. น.ต.จาริต มงัคละศิร ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๑๓๓๐๐๓๒๓ 

เปน วาที่นาวาอากาศโทหญิง 
 ๒๗๐. น.ต.หญงิ กนกพร วันหนุน หมายเลขประจําตัว  ๘๓๙๑๒๕๐๓๑๐ 
 ๒๗๑. น.ต.หญงิ กาญจนา ปยะตานนท หมายเลขประจําตัว  ๘๔๗๑๒๔๐๖๒๔ 
 ๒๗๒. น.ต.หญงิ กิ่งแกว กัญญาคํา หมายเลขประจําตัว  ๘๔๓๑๐๕๐๑๒๐ 
 

๒๗๓.  น.ต.หญิง ชุติมา … 
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 ๒๗๓. น.ต.หญงิ ชุติมา เสสะเวช หมายเลขประจําตัว  ๘๓๕๑๑๗๑๑๑๐ 
 ๒๗๔. น.ต.หญงิ ฐิตารีย โสภณจริาวัฒน หมายเลขประจําตัว  ๘๓๓๑๑๘๐๓๐๙ 
 ๒๗๕. น.ต.หญงิ ณัฐสินี หนูเปา หมายเลขประจําตัว  ๘๔๓๑๓๑๐๑๒๒ 
 ๒๗๖. น.ต.หญงิ ธาริณี เวชมนต หมายเลขประจําตัว  ๘๓๔๑๑๗๑๑๑๑ 
 ๒๗๗. น.ต.หญงิ นนทิยา ภัทรกลุชัย หมายเลขประจําตัว  ๘๔๔๑๒๕๑๐๒๐ 
 ๒๗๘. น.ต.หญงิ นิตยา สุขแสน หมายเลขประจําตัว  ๘๔๐๑๑๓๐๙๑๘ 
 ๒๗๙. น.ต.หญงิ บุรมิรพี ดํารงรัตน หมายเลขประจําตัว  ๘๓๖๑๑๑๐๙๑๔ 
 ๒๘๐. น.ต.หญงิ ปภสร สุรโิย หมายเลขประจําตัว  ๘๔๔๑๒๗๐๘๒๒ 
 ๒๘๑. น.ต.หญงิ ประเทอืง ติณกิตติ หมายเลขประจําตัว  ๘๓๓๑๒๘๐๑๐๘ 
 ๒๘๒. น.ต.หญงิ ประภา ย่ิงสกลุ หมายเลขประจําตัว  ๘๔๑๑๐๓๐๓๑๙ 
 ๒๘๓. น.ต.หญงิ ปยะวดี หอมไกรลาศ หมายเลขประจําตัว  ๘๔๗๑๒๓๑๐๒๒ 
 ๒๘๔. น.ต.หญงิ ปยะหรรษา เจรญิทรัพย หมายเลขประจําตัว  ๘๔๕๑๐๘๐๒๒๒ 
 ๒๘๕. น.ต.หญงิ พิกุล เหมวิมล หมายเลขประจําตัว  ๘๓๔๑๒๕๐๔๑๐ 
 ๒๘๖. น.ต.หญงิ พิภาดา เชาววันกลาง หมายเลขประจําตัว  ๘๔๑๑๐๑๐๒๑๗ 
 ๒๘๗. น.ต.หญงิ เพ็ญจิตต วีระเดช หมายเลขประจําตัว  ๘๒๗๑๒๘๑๐๐๓ 
 ๒๘๘. น.ต.หญงิ เพ็ญศรี เอี่ยมศร ี หมายเลขประจําตัว  ๘๓๒๑๑๑๐๘๐๙ 
 ๒๘๙. น.ต.หญงิ ภัทรวดี สีเหน่ียง หมายเลขประจําตัว  ๘๔๐๑๐๕๑๒๑๘ 
 ๒๙๐. น.ต.หญงิ มยุรี มีใหญ หมายเลขประจําตัว  ๘๔๐๑๑๗๐๓๑๘ 
 ๒๙๑. น.ต.หญงิ ละออ บูรณะปรีชา หมายเลขประจําตัว  ๘๓๓๑๒๒๐๘๐๙ 
 ๒๙๒. น.ต.หญงิ วรพรรณ เกิดโพธ์ิกะตน หมายเลขประจําตัว  ๘๓๓๑๑๔๑๐๑๒ 
 ๒๙๓. น.ต.หญงิ วลิกา จูมสูงเนิน หมายเลขประจําตัว  ๘๔๔๑๑๒๐๘๐๙ 
 ๒๙๔. น.ต.หญงิ ศรินภัสร เนตรณรงคพร หมายเลขประจําตัว  ๘๓๕๑๐๒๐๒๑๒ 
 ๒๙๕. น.ต.หญงิ ศศอร ชัยบุญ หมายเลขประจําตัว  ๘๔๑๑๒๗๐๓๑๙ 
 ๒๙๖. น.ต.หญงิ ศิโรรัตน มงคลหมู หมายเลขประจําตัว  ๘๔๕๑๑๐๑๐๒๒ 
 ๒๙๗. น.ต.หญงิ สายชล ฉายะพงษ หมายเลขประจําตัว  ๘๓๘๑๒๔๐๘๑๖ 
 ๒๙๘. น.ต.หญงิ สุนารี แจมดวง หมายเลขประจําตัว  ๘๔๕๑๐๘๐๔๒๐ 
 ๒๙๙. น.ต.หญงิ สุภาวดี ลีลายุทธ หมายเลขประจําตัว  ๘๔๕๑๑๗๑๒๒๐ 
 ๓๐๐. น.ต.หญงิ อรุณี ผาดไธสง หมายเลขประจําตัว  ๘๓๖๑๒๐๑๒๑๓ 
 ๓๐๑. น.ต.หญงิ เอมรัตน ย่ิงพสิุทธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๘๔๖๑๐๓๐๓๑๘ 
 ๓๐๒. น.ต.หญงิ เอื้อมพันธุ นิยม หมายเลขประจําตัว  ๘๓๕๑๒๐๐๙๑๑ 

เปน วาที่นาวาอากาศตร ี
 ๓๐๓. ร.อ.กฤตพสั กาละปกษ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๒๔๐๐๐๖๐ 
 ๓๐๔. ร.อ.กันตินันท ประดับมุข หมายเลขประจําตัว  ๑๔๓๕๐๐๑๒๓๖ 
 ๓๐๕. ร.อ.กําธร ชังเจริญ หมายเลขประจําตัว  ๓๑๙๑๘๐๐๐๐๑ 
 ๓๐๖. ร.อ.กจิจา พงศไพศาล หมายเลขประจําตัว  ๑๔๒๓๐๐๐๗๗๕ 
 ๓๐๗. ร.อ.กริทัด นีระเสน หมายเลขประจําตัว  ๓๔๔๗๑๐๐๐๗๘ 
 

๓๐๘.  ร.อ.กลุชาติ … 
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 ๓๐๘. ร.อ.กลุชาติ แสงสวาง หมายเลขประจําตัว  ๑๓๔๕๐๐๑๓๖๔ 
 ๓๐๙. ร.อ.เกียรติศักด์ิ แจมใจ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๓๓๐๐๒๖๘ 
 ๓๑๐. ร.อ.จตุวิทย ปญญาไว หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๖๑๐๐๐๕๘ 
 ๓๑๑. ร.อ.จิรศักด์ิ ตองประสงค หมายเลขประจําตัว  ๓๓๕๐๘๐๑๓๖๐ 
 ๓๑๒. ร.อ.จิราพงษ จินะการ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๔๕๑๐๐๐๐๒ 
 ๓๑๓. ร.อ.ฉัตรมงคล น่ิมนุช หมายเลขประจําตัว  ๓๑๙๓๓๐๑๐๔๗ 
 ๓๑๔. ร.อ.เฉลิมพล พุดศร ี หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๒๑๐๐๐๖๓ 
 ๓๑๕. ร.อ.ชยุต นํ้าทรัพย หมายเลขประจําตัว  ๑๓๕๓๑๐๐๐๗๔ 
 ๓๑๖. ร.อ.ชรินทร เจรญิสุข หมายเลขประจําตัว  ๓๒๒๐๗๐๐๒๐๑ 
 ๓๑๗. ร.อ.ชัยพร จรรยา หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๓๓๐๐๒๗๐ 
 ๓๑๘. ร.อ.ชาญณรงค หอมจันทร หมายเลขประจําตัว  ๑๓๔๔๐๐๐๖๒๐ 
 ๓๑๙. ร.อ.ชํานาญ สุขแพทย หมายเลขประจําตัว  ๓๓๐๐๗๐๐๐๓๓ 
 ๓๒๐. ร.อ.ชํานิ ขุนชํานิ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๔๔๙๐๐๘๘๑ 
 ๓๒๑. ร.อ.โชคชัย แจมอําพร หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๖๗๐๐๐๒๙ 
 ๓๒๒. ร.อ.โชคชัย รุงเรือง หมายเลขประจําตัว  ๓๑๙๖๑๐๐๐๐๘ 
 ๓๒๓. ร.อ.ณกฤษณ มั่งอะนะ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๐๒๐๐๐๕๐ 
 ๓๒๔. ร.อ.ณัฏฐาวัฒน ออนอนงค หมายเลขประจําตัว  ๑๔๓๕๐๐๐๙๖๖ 
 ๓๒๕. ร.อ.ณัฐชนน ขวัญเมือง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๓๐๐๐๐๐๑ 
 ๓๒๖. ร.อ.ณัฐชวิน ประภักดี หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๓๓๐๐๒๘๓ 
 ๓๒๗. ร.อ.ณัฐพงษ เจือจาน หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๒๑๐๐๐๖๔ 
 ๓๒๘. ร.อ.ณัฐพงษ พวงดอกไม หมายเลขประจําตัว  ๑๓๕๖๔๐๑๘๔๔ 
 ๓๒๙. ร.อ.ณัฐพงษ ศรีหานาม หมายเลขประจําตัว  ๓๔๔๐๕๐๐๐๔๐ 
 ๓๓๐. ร.อ.ณัฐภัทร จั่นครุฑ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๔๔๐๐๐๐๒๒ 
 ๓๓๑. ร.อ.ณัฐวุฒิ เทพบรสิุทธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๔๖๗๐๐๐๓๖ 
 ๓๓๒. ร.อ.ดลดิเรก ทองโสภา หมายเลขประจําตัว  ๓๔๔๖๒๐๐๐๒๔ 
 ๓๓๓. ร.อ.ดิลก ปองสุภาพ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๕๖๐๐๐๔๘ 
 ๓๓๔. ร.อ.ทวีรัก เลปนานนท หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๑๓๐๐๑๑๑ 
 ๓๓๕. ร.อ.ทินกฤต พวงระหงษ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๔๔๙๐๐๑๘๘ 
 ๓๓๖. ร.อ.ธนกฤต รัตนวรางค หมายเลขประจําตัว  ๑๔๔๓๓๑๓๘๗๒ 
 ๓๓๗. ร.อ.ธนากร สิงหแกว หมายเลขประจําตัว  ๑๓๑๑๓๐๓๒๙๙ 
 ๓๓๘. ร.อ.ธนิษฐ ธรรมปญญาสกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๔๔๖๙๐๐๐๐๓ 
 ๓๓๙. ร.อ.ธรา สงิหคะสะ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๓๓๐๐๐๐๓ 
 ๓๔๐. ร.อ.ธีรพงษ เจริญย่ิง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๓๓๙๐๐๐๕๔ 
 ๓๔๑. ร.อ.ธีรยุทธ เอี่ยมสอาด หมายเลขประจําตัว  ๓๔๓๓๓๐๐๒๖๐ 
 ๓๔๒. ร.อ.ธีรศักด์ิ จิรวงศบญุรอด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๔๐๐๑๖๗ 
 ๓๔๓. ร.อ.นพปฎล เกตุนาค หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๒๔๐๐๐๕๙ 
 

๓๔๔.  ร.อ.นพพร … 
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 ๓๔๔. ร.อ.นพพร ประยุกตินิวัฒน หมายเลขประจําตัว  ๓๒๘๓๓๐๒๑๙๙ 
 ๓๔๕. ร.อ.นิกร บัวบาน หมายเลขประจําตัว  ๓๒๘๑๐๐๐๑๑๖ 
 ๓๔๖. ร.อ.นิทัศน ดิษฐสายทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๒๘๔๙๐๐๒๐๙ 
 ๓๔๗. ร.อ.บรรยง วองเกษกิจ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๗๐๐๐๐๐๘ 
 ๓๔๘. ร.อ.บุญเพ็ง ตะบบุผา หมายเลขประจําตัว  ๓๔๓๒๑๐๐๑๕๑ 
 ๓๔๙. ร.อ.บุญยง แกวนํ้าอาง หมายเลขประจําตัว  ๑๓๗๖๙๐๐๔๘๓ 
 ๓๕๐. ร.อ.เบ็ญจรักษ ใจผอง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๔๓๘๐๐๑๐๘ 
 ๓๕๑. ร.อ.ปฐมพงษ ศรีสมพร หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๓๓๐๐๒๗๒ 
 ๓๕๒. ร.อ.ประยงค ปูคะภาค หมายเลขประจําตัว  ๓๓๕๗๑๐๐๓๑๔ 
 ๓๕๓. ร.อ.ประโยชน ไวยพาล ี หมายเลขประจําตัว  ๑๔๔๒๙๐๐๙๕๑ 
 ๓๕๔. ร.อ.ประสิทธ์ิ วิลัยศร ี หมายเลขประจําตัว  ๑๓๓๗๒๐๐๔๒๙ 
 ๓๕๕. ร.อ.ปราโมทย กุยแกว หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๑๓๐๐๑๑๒ 
 ๓๕๖. ร.อ.ปรีชา เกิดรอดนิธิวัฒน หมายเลขประจําตัว  ๓๒๖๓๙๐๐๑๒๑ 
 ๓๕๗. ร.อ.ปรีชา แพรอัตถ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๙๑๙๐๐๒๓๓ 
 ๓๕๘. ร.อ.ปญญา โภควณิช หมายเลขประจําตัว  ๑๔๔๓๓๑๐๘๕๔ 
 ๓๕๙. ร.อ.ปยะรัตน ทํามาหมั่น หมายเลขประจําตัว  ๑๒๕๐๕๐๑๙๖๕ 
 ๓๖๐. ร.อ.พงศนที ทุมมานนท หมายเลขประจําตัว  ๓๔๓๓๓๐๐๒๖๑ 
 ๓๖๑. ร.อ.พนมศักด์ิ นาคํา หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๓๑๐๐๐๐๑ 
 ๓๖๒. ร.อ.พนา มหาเมฆ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๒๘๐๐๐๓๖ 
 ๓๖๓. ร.อ.พรเทพ นามออน หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๖๔๐๐๐๕๓ 
 ๓๖๔. ร.อ.พันธิตร โลหทวีมงคล หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๒๓๐๐๐๒๘ 
 ๓๖๕. ร.อ.พายัพ ยอดคําลือ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๔๗๓๐๐๐๐๒ 
 ๓๖๖. ร.อ.พิชยา เหมือนพรอม หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๒๘๐๐๐๓๗ 
 ๓๖๗. ร.อ.พทิักพงษ ย้ิมนรินทร หมายเลขประจําตัว  ๑๔๕๓๘๐๐๓๗๙ 
 ๓๖๘. ร.อ.พินิจ ถนนใหญ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๔๐๕๐๐๓๐๗ 
 ๓๖๙. ร.อ.พรีนาท วัฒนสังสุทธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๓๓๐๐๒๗๓ 
 ๓๗๐. ร.อ.พทุธิพงศ คัมภิรานนท หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๕๐๐๐๐๗๓ 
 ๓๗๑. ร.อ.เพิ่มพลู มงคลแสงสรุีย หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๖๗๐๐๐๓๑ 
 ๓๗๒. ร.อ.แพ วงศวรรณกิจ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๓๗๑๐๐๑๖๙ 
 ๓๗๓. ร.อ.ไพทลูย ดาแกว หมายเลขประจําตัว  ๓๒๘๔๖๐๐๑๘๘ 
 ๓๗๔. ร.อ.ภฤศพงศ ชอนแกว หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๑๘๐๐๐๐๑ 
 ๓๗๕. ร.อ.ภัคภณ สนิทสม หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๓๓๐๐๒๗๔ 
 ๓๗๖. ร.อ.ภัทรกฤต ดิษฐบรรจง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๓๓๐๐๒๗๕ 
 ๓๗๗. ร.อ.ภัทรภณ เลาหนันทน หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๓๓๐๐๐๐๒ 
 ๓๗๘. ร.อ.ภาณุ หริคําภา หมายเลขประจําตัว  ๓๔๔๒๑๐๐๐๘๒ 
 ๓๗๙. ร.อ.มณู เกตุอาภรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๒๓๔๐๐๒๖๕ 
 

๓๘๐.  ร.อ.มนตร ี… 
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 ๓๘๐. ร.อ.มนตรี หมื่นละมาย หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๓๖๐๐๐๐๔ 
 ๓๘๑. ร.อ.มานพ ชูชมงาม หมายเลขประจําตัว  ๑๓๑๖๖๐๐๐๑๗ 
 ๓๘๒. ร.อ.ยุทธนา พุดหอม หมายเลขประจําตัว  ๑๓๕๒๖๐๐๒๗๗ 
 ๓๘๓. ร.อ.ยุทธพงษ เอกประเสริฐ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๖๖๑๐๐๒๓๖ 
 ๓๘๔. ร.อ.โยธิน เสนาวงษ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๗๒๑๐๐๒๘๔ 
 ๓๘๕. ร.อ.รภัสสรณ ทองแท หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๕๙๐๐๑๐๐ 
 ๓๘๖. ร.อ.รัฐพล เลี่ยมแกว หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๒๒๐๐๐๔๖ 
 ๓๘๗. ร.อ.รัฐพล หลวงเรือ่ง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๔๖๙๐๐๐๐๑ 
 ๓๘๘. ร.อ.รุงโรจน พรวัฒนมงคล หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๓๔๐๐๐๖๓ 
 ๓๘๙. ร.อ.รุจ ฉายะพงศ หมายเลขประจําตัว  ๑๒๙๓๓๐๔๑๓๙ 
 ๓๙๐. ร.อ.ฤทธิรทุร ยอดศิร ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๕๔๐๐๐๓๔ 
 ๓๙๑. ร.อ.วงศวริศ บญุชวยเหลอื หมายเลขประจําตัว  ๓๔๔๔๘๐๐๐๐๑ 
 ๓๙๒. ร.อ.วชิระ นัทธี หมายเลขประจําตัว  ๑๔๓๖๑๐๑๖๗๑ 
 ๓๙๓. ร.อ.วรพล ภูวจินดา หมายเลขประจําตัว  ๓๔๔๒๙๐๐๐๗๖ 
 ๓๙๔. ร.อ.วัชรพงศ วงศมณี หมายเลขประจําตัว  ๓๔๔๔๑๐๐๐๐๕ 
 ๓๙๕. ร.อ.วันชัย แปนอุดม หมายเลขประจําตัว  ๓๓๔๓๓๐๐๔๙๗ 
 ๓๙๖. ร.อ.วิทวัส กฤตพทุธ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๔๔๑๐๐๐๐๒ 
 ๓๙๗. ร.อ.วิวัฒน ตางใจ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๐๒๔๐๐๒๓๓ 
 ๓๙๘. ร.อ.วิศกรณ ระเวงวัลย หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๔๐๐๐๐๐๑ 
 ๓๙๙. ร.อ.วีรชัย อินใจ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๔๑๐๐๐๐๑ 
 ๔๐๐. ร.อ.วีระวัฒน ฝาระม ี หมายเลขประจําตัว  ๓๔๔๒๐๐๐๑๒๑ 
 ๔๐๑. ร.อ.วุฒกิร สรอยสุวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๓๔๙๐๐๔๔๕ 
 ๔๐๒. ร.อ.วุฒิชัย เสาธง หมายเลขประจําตัว  ๓๓๒๔๙๐๐๐๙๙ 
 ๔๐๓. ร.อ.ศิระ สุนทรานันท หมายเลขประจําตัว  ๒๔๔๓๓๐๐๖๔๒ 
 ๔๐๔. ร.อ.ศุภกร อมรเฉลิมกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๒๓๖๖๐๐๐๕๑ 
 ๔๐๕. ร.อ.ศุภรัฐ จันทรฤทธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๓๘๐๐๐๖๘ 
 ๔๐๖. ร.อ.สมชาย ประสงค หมายเลขประจําตัว  ๑๓๓๓๘๐๑๒๗๐ 
 ๔๐๗. ร.อ.สมศักด์ิ ประศาสนธรรม หมายเลขประจําตัว  ๓๒๙๐๗๐๐๐๐๙ 
 ๔๐๘. ร.อ.สมิทธิ สุนทรยาตร หมายเลขประจําตัว  ๑๔๔๒๔๐๐๘๒๑ 
 ๔๐๙. ร.อ.สรชัย เชียงทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๓๑๐๐๒๔๑ 
 ๔๑๐. ร.อ.สรณัฐ สงัขแกว หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๓๖๐๐๐๐๑ 
 ๔๑๑. ร.อ.สรานุวัฒน นภฤทธานนท หมายเลขประจําตัว  ๓๔๔๑๓๐๐๒๓๓ 
 ๔๑๒. ร.อ.สราวุฒิ สุวรรณโชติ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๖๒๒๐๑๙๐๗ 
 ๔๑๓. ร.อ.สันติ อรชร หมายเลขประจําตัว  ๓๔๔๐๒๐๐๐๙๕ 
 ๔๑๔. ร.อ.สํารวย ฟกทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๑๘๔๐๐๐๐๐๙ 
 ๔๑๕. ร.อ.สิทธิชัย ศรีสุพรรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๑๙๕๐๐๐๕๓๑ 
 

๔๑๖.  ร.อ.สทุธิชัย … 
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 ๔๑๖. ร.อ.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หมายเลขประจําตัว  ๓๔๔๒๓๐๐๑๘๒ 
 ๔๑๗. ร.อ.สุทธิเมธ อวมมา หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๓๓๐๐๐๐๔ 
 ๔๑๘. ร.อ.สุทธิวัฒน บุญชู หมายเลขประจําตัว  ๓๔๔๐๒๐๐๐๙๔ 
 ๔๑๙. ร.อ.สุทัศน มงคลวิจิตสกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๓๐๐๐๐๗๔ 
 ๔๒๐. ร.อ.สุนันท เทียนจาง หมายเลขประจําตัว  ๓๒๘๒๔๐๐๑๓๖ 
 ๔๒๑. ร.อ.สุผล สมีาวงษ หมายเลขประจําตัว  ๓๑๘๑๐๐๐๒๓๐ 
 ๔๒๒. ร.อ.สุภัทชัย สําราญสุข หมายเลขประจําตัว  ๓๔๔๗๒๐๐๐๕๗ 
 ๔๒๓. ร.อ.สุรพงษ โปบสูงเนิน หมายเลขประจําตัว  ๓๔๔๐๒๐๐๐๙๖ 
 ๔๒๔. ร.อ.สุรพัศ บญุอุม หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๓๗๐๐๐๘๒ 
 ๔๒๕. ร.อ.สุรินทร พวงยอย หมายเลขประจําตัว  ๑๓๑๓๓๑๒๕๐๘ 
 ๔๒๖. ร.อ.เสกสิทธ์ิ จันทรชู หมายเลขประจําตัว  ๑๓๓๒๑๐๐๔๐๑ 
 ๔๒๗. ร.อ.เสนห งามเนตร หมายเลขประจําตัว  ๓๓๓๓๓๐๐๘๖๓ 
 ๔๒๘. ร.อ.เสิน เจรญิสุข หมายเลขประจําตัว  ๓๒๗๔๙๐๐๒๒๘ 
 ๔๒๙. ร.อ.โสภณัฐ ธนสมบรูณ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๓๓๐๐๒๗๙ 
 ๔๓๐. ร.อ.อชิษณุณ สรอยเพ็ชรวง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๖๖๐๐๐๓๔ 
 ๔๓๑. ร.อ.อธิการ เช้ือกลาง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๒๑๐๐๐๖๕ 
 ๔๓๒. ร.อ.อนุชา ผลิกะ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๙๓๓๐๐๐๐๓ 
 ๔๓๓. ร.อ.อนุศาสน รูอาน หมายเลขประจําตัว  ๓๔๔๑๒๐๐๐๐๓ 
 ๔๓๔. ร.อ.อภิชิต หอเที่ยงธรรม หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๔๒๐๐๐๐๑ 
 ๔๓๕. ร.อ.อรรคพล ภูภักดี หมายเลขประจําตัว  ๓๑๙๐๕๐๐๐๐๒ 
 ๔๓๖. ร.อ.อรรถกฤษณ หิรัญพฤกษ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๓๓๓๐๐๘๕๙ 
 ๔๓๗. ร.อ.อริญชย แกวทรง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๓๓๐๐๒๘๐ 
 ๔๓๘. ร.อ.อัครวัฒน ทองจันทร หมายเลขประจําตัว  ๓๔๔๔๒๐๐๐๐๑ 
 ๔๓๙. ร.อ.อจัฉวิทย อิศรางกูร ณ อยุธยา หมายเลขประจําตัว  ๓๔๔๓๓๐๐๓๔๑ 
 ๔๔๐. ร.อ.อัยยรัชต พวงมาล ี หมายเลขประจําตัว  ๑๓๔๖๔๐๑๘๙๒ 
 ๔๔๑. ร.อ.อัศวิน บทสันเทียะ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๓๓๐๐๒๘๑ 
 ๔๔๒. ร.อ.อาคม ประเสริฐศิลป หมายเลขประจําตัว  ๑๓๓๖๗๐๑๐๒๖ 
 ๔๔๓. ร.อ.อํานาจ เวียงนาค หมายเลขประจําตัว  ๓๔๔๔๑๐๐๐๐๔ 
 ๔๔๔. ร.อ.อสิสริยะ สุขพลอย หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๓๓๐๐๐๐๕ 
 ๔๔๕. ร.อ.เอกกมล ภักดีจิตร หมายเลขประจําตัว  ๓๔๔๒๙๐๐๑๖๙ 
 ๔๔๖. ร.อ.เอกชัย ทรงราษี หมายเลขประจําตัว  ๓๒๔๖๖๐๐๑๓๔ 
 ๔๔๗. ร.อ.เอกราช สัจจาสิทธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๔๖๑๐๐๘๖๔ 
 ๔๔๘. ร.อ.เอิบเปรม ปนประดับ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๒๙๐๐๐๕๔ 
 ๔๔๙. ร.อ.ณรงคศักด์ิ ปณฑะแพทย หมายเลขประจําตัว  ๓๔๓๐๔๐๐๑๖๕ 
 ๔๕๐. ร.อ.ปยะวัฐ สุดศร ี หมายเลขประจําตัว  ๓๔๓๑๔๐๐๐๐๒ 
 ๔๕๑. ร.อ.พลัลภ ชมชีพ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๒๑๐๐๐๖๑ 

 
เปน วาที่นาวาอากาศตรีหญิง … 
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เปน วาที่นาวาอากาศตรีหญิง 
 ๔๕๒. ร.อ.หญิง กนกพิศ โตวนําชัย หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๒๖๘ 
 ๔๕๓. ร.อ.หญิง กมลรัตน ชุมเกษียน หมายเลขประจําตัว  ๘๔๙๑๐๓๐๐๔๐ 
 ๔๕๔. ร.อ.หญิง กรรณิกา วิชัยเนตร หมายเลขประจําตัว  ๘๔๙๑๐๓๐๐๔๒ 
 ๔๕๕. ร.อ.หญิง จิตติมา กาญจนาหาร หมายเลขประจําตัว  ๘๔๙๑๐๓๐๐๐๖ 
 ๔๕๖. ร.อ.หญิง จุฑามาศ ลอมวงศ หมายเลขประจําตัว  ๘๔๙๑๐๓๐๐๐๕ 
 ๔๕๗. ร.อ.หญิง ชิดศุภางค พลเย่ียม หมายเลขประจําตัว  ๘๔๖๑๒๓๑๒๒๓ 
 ๔๕๘. ร.อ.หญิง ฐิติมา ธรรมธัชกุล หมายเลขประจําตัว  ๘๔๕๑๓๐๐๕๒๒ 
 ๔๕๙. ร.อ.หญิง ทัศนีย ขันเดช หมายเลขประจําตัว  ๘๔๖๑๑๒๑๒๒๓ 
 ๔๖๐. ร.อ.หญิง นัชชา พวงเงิน หมายเลขประจําตัว  ๘๔๙๑๐๓๐๐๐๔ 
 ๔๖๑. ร.อ.หญิง นิรมล การสมใจ หมายเลขประจําตัว  ๘๒๘๑๒๓๐๗๐๕ 
 ๔๖๒. ร.อ.หญิง นิสราย พาเพียร หมายเลขประจําตัว  ๘๔๙๑๐๓๐๐๑๗ 
 ๔๖๓. ร.อ.หญิง บุศรินทร บุญเต็มแลว หมายเลขประจําตัว  ๘๔๙๑๑๒๐๕๒๓ 
 ๔๖๔. ร.อ.หญิง บุษบา บังเมฆ หมายเลขประจําตัว  ๘๔๖๑๒๐๑๑๒๒ 
 ๔๖๕. ร.อ.หญิง ปริศนา ชูยัง หมายเลขประจําตัว  ๘๓๕๑๐๖๐๕๑๑ 
 ๔๖๖. ร.อ.หญิง ปวิชสา อินทรโสภา หมายเลขประจําตัว  ๘๔๖๑๐๖๐๓๒๓ 
 ๔๖๗. ร.อ.หญิง ปอรรัตน อุทัยเพ็ชร หมายเลขประจําตัว  ๘๔๙๑๐๓๐๐๑๙ 
 ๔๖๘. ร.อ.หญิง ปทมา วงคนิธิกุล หมายเลขประจําตัว  ๘๔๙๑๐๓๐๐๔๑ 
 ๔๖๙. ร.อ.หญิง ปาริชาต เทียบรัตน หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๑๘๐ 
 ๔๗๐. ร.อ.หญิง พัชนนท บําเรบิ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๙๒ 
 ๔๗๑. ร.อ.หญิง พมิพชนก บุญเฉลมิ หมายเลขประจําตัว  ๘๔๖๑๑๙๐๕๒๔ 
 ๔๗๒. ร.อ.หญิง พมิพฤดี จันทรอินทร หมายเลขประจําตัว  ๘๓๔๑๐๖๐๒๐๙ 
 ๔๗๓. ร.อ.หญิง มนัญชยา ตันทา หมายเลขประจําตัว  ๘๔๖๑๓๑๐๘๒๓ 
 ๔๗๔. ร.อ.หญิง ยาณุมาศ แสง-ชูโต หมายเลขประจําตัว  ๘๔๙๑๐๓๐๐๑๕ 
 ๔๗๕. ร.อ.หญิง รัชฎาภรณ มงคลรุงทรัพย หมายเลขประจําตัว  ๘๔๖๑๒๑๑๒๒๓ 
 ๔๗๖. ร.อ.หญิง วรพิมพ เมอืงทรัพย หมายเลขประจําตัว  ๘๔๙๑๐๓๐๐๕๙ 
 ๔๗๗. ร.อ.หญิง วรรณวลัย รังสิยะวัฒน หมายเลขประจําตัว  ๘๔๙๑๑๒๐๕๒๓ 
 ๔๗๘. ร.อ.หญิง วรินทรทิพย บัณฑิตเพชรายุธ หมายเลขประจําตัว  ๘๔๖๑๒๔๑๐๒๔ 
 ๔๗๙. ร.อ.หญิง วรุณฉัตร อสิริยภัทร หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๑๗๗ 
 ๔๘๐. ร.อ.หญิง วัชราภรณ เมฆกระจาง หมายเลขประจําตัว  ๘๓๔๑๒๑๐๘๐๙ 
 ๔๘๑. ร.อ.หญิง วิยะดา เหลืองดานสกลุ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๑๗๘ 
 ๔๘๒. ร.อ.หญิง ศศินันท กรแกว หมายเลขประจําตัว  ๘๔๖๑๓๐๐๑๒๔ 
 ๔๘๓. ร.อ.หญิง ศิรกิมล คุมรักษา หมายเลขประจําตัว  ๘๔๗๑๒๒๐๗๒๕ 
 ๔๘๔. ร.อ.หญิง ศิรินทิพย สงาศร ี หมายเลขประจําตัว  ๘๔๖๑๐๖๐๓๒๔ 
 ๔๘๕. ร.อ.หญิง สมฤดี ขุนสูงเนิน หมายเลขประจําตัว  ๘๔๙๑๑๒๑๒๑๙ 
 ๔๘๖. ร.อ.หญิง สรินนา อรุณเจริญ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๑๗๙ 
 

๔๘๗.  ร.อ.หญิง สายโศภิษฐ … 
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 ๔๘๗. ร.อ.หญิง สายโศภิษฐ แยมเกษร หมายเลขประจําตัว  ๘๓๖๑๐๑๑๐๐๗ 
 ๔๘๘. ร.อ.หญิง สุดารัตน มาหริน หมายเลขประจําตัว  ๘๔๖๑๐๘๑๐๒๓ 
 ๔๘๙. ร.อ.หญิง สุนิพร ดวงแกว หมายเลขประจําตัว  ๘๔๖๑๐๓๐๒๒๓ 
 ๔๙๐. ร.อ.หญิง สุพรรณี เรอืงสม หมายเลขประจําตัว  ๘๔๖๑๑๙๑๑๒๓ 
 ๔๙๑. ร.อ.หญิง อรทัย สุขะปาน หมายเลขประจําตัว  ๘๓๔๑๐๙๐๖๑๕ 
 ๔๙๒. ร.อ.หญิง อรรถพร บุตรอ่ํา หมายเลขประจําตัว  ๘๔๙๑๐๓๐๐๑๖ 
 ๔๙๓. ร.อ.หญิง อญัพัชร พุฒิศราเศรษฐ หมายเลขประจําตัว  ๘๔๖๑๓๐๑๒๒๓ 
 ๔๙๔. ร.อ.หญิง อารีย พรหมวอน หมายเลขประจําตัว  ๘๔๖๑๐๘๐๑๑๗ 
 ๔๙๕. ร.อ.หญิง อินทิรา อุไรเลิศ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๑๘๙ 

 ทั้งน้ี ต้ังแต ๑ ต.ค.๕๙ ยกเวนหมายเลข ๔๔๙ ถึง ๔๕๑ ต้ังแต ๑ พ.ย.๕๙ และหมายเลข 
๒๖๙ ต้ังแต ๑ ธ.ค.๕๙  

  สั่ง  ณ  วันที่   ๓๑   ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๙ 

                รับคําสัง่ รมว.กห. 
 
 
                  (ลงช่ือ)  พล.อ.อ.จอม  รุงสวาง 
                                                                  (จอม  รุงสวาง) 
                                                                      ผบ.ทอ. 
 
การแจกจาย 
-   นขต.ทอ. 
-   กขพ.สปพ.กพ.ทอ., นกพ.กพ.ทอ.และ ผธก.กพ.ทอ. 
สําเนาถูกตอง 

(ลงช่ือ) น.อ.นิธิโรจน  ลายทิพย 
              (นิธิโรจน  ลายทิพย) 
   รอง ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.ทําการแทน 
              ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.                                                         
                   ๓๑ ต.ค.๕๙  
 
 
 
 
 
 
 พ.อ.ต.วัลลภ ฯ       พิมพ/ทาน 
 ร.ท.กิตติศักด์ิ ฯ            ตรวจ 


