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ค ำสั่งกองทัพอำกำศ 

ที ่๑๗๔๗/๕๙ 
เรื่อง  เลื่อนยศนำยทหำรประทวน 

 
 ให้เลื่อนยศนำยทหำรประทวน สังกัด ทอ.ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมระเบียบ กห.ว่ำด้วยกำร 
แต่งตั้งยศและกำรเลื่อนยศของข้ำรำชกำรทหำร พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้  

กองบัญชำกำรกองทัพอำกำศ 
เป็นจ่ำอำกำศเอก 

 ๑. จ.ท.ณนธวัฒ ไชยชนะ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๓๓๐๐๐๘๑๗ 
 หมำยเลข ๑ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๕๙ 

เป็นจ่ำอำกำศเอกหญิง 
 ๒. จ.ท.หญิง มัสยำ หลงพิมำย หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๖๑๐๓๐๕๓๗ 
 หมำยเลข ๒ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๕๙ 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกองทัพอำกำศ 
เป็นพันจ่ำอำกำศโท 

 ๓. พ.อ.ต.ประจักษ์ พงษ์ผำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๙๒๙๐๐๑๑๘ 
 หมำยเลข ๓ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

กรมก ำลังพลทหำรอำกำศ 
เป็นพันจ่ำอำกำศโทหญิง 

 ๔. พ.อ.ต.หญิง แพรพิไลม์ ภูมิศรีจันทร์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๔๙๑๐๓๐๐๗๕ 
 หมำยเลข ๔ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

กรมข่ำวทหำรอำกำศ 
เป็นพันจ่ำอำกำศเอก 

 ๕. พ.อ.ท.ประภำกรณ์ อุนทร หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๘๐๒๐๐๐๒๕ 
 ๖. พ.อ.ท.วีรยุทธ คนบุญ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๗๖๕๐๐๑๖๔ 
 หมำยเลข ๕ และ ๖ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็นพันจ่ำอำกำศโท 
 ๗. พ.อ.ต.ชวลิต ประยูรสวัสดิ์เดช หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๕๕๖๐๐๐๘๕ 
 ๘. พ.อ.ต.สรยุทธ ฉงสกุล หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๒๕๐๐๐๓๓๖ 
 หมำยเลข ๗ และ ๘ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็นจ่ำอำกำศเอก 
 ๙. จ.ท.กิตติศักดิ์ อรชร หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๓๓๓๐๕๕๕๕ 
 ๑๐. จ.ท.ธนภูมิ ทองกระสัน หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๙๖๙๐๐๓๕๖ 
 

๑๑. จ.ท.นฐัวัตร ... 
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 ๑๑. จ.ท.นัฐวัตร ถนอมชำติ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๖๗๗๐๐๔๘๒ 
 ๑๒. จ.ท.โอฬำร ด ำเรืองศรี หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๗๒๔๐๐๘๖๐ 
 หมำยเลข ๙ ถึง ๑๒ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๕๙ 

เป็นจ่ำอำกำศโทหญิง 
 ๑๓. จ.ต.หญิง จิรำภำ เปี่ยมปรีชำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๖๑๐๓๐๗๐๓ 
 หมำยเลข ๑๓ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๕๙ 

กรมยุทธกำรทหำรอำกำศ 
เป็นพันจ่ำอำกำศโท 

 ๑๔. พ.อ.ต.ภุมรินทร์ ปิ่นประดับ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๑๖๗๐๐๑๖๖ 
 หมำยเลข ๑๔ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็นจ่ำอำกำศเอก 
 ๑๕. จ.ท.ธนวรรษ กลศำสตร์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๒๕๐๓๓๐๐๑๗๖ 
 ๑๖. จ.ท.อนุชำ ภู่ปรีชำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๖๒๔๐๐๙๓๔ 
 หมำยเลข ๑๕ และ ๑๖ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๕๙ 

กรมส่งก ำลังบ ำรุงทหำรอำกำศ 
เป็นพันจ่ำอำกำศเอก 

 ๑๗. พ.อ.ท.เอกสิทธิ์ พ่ึงโภคำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๐๖๙๐๐๗๗๕ 
 หมำยเลข ๑๗ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็นพันจ่ำอำกำศเอกหญิง 
 ๑๘. พ.อ.ท.หญิง สมใจ สำแซ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๐๓๗ 
 หมำยเลข ๑๘ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

กรมกิจกำรพลเรือนทหำรอำกำศ 
เป็นพันจ่ำอำกำศเอกหญิง 

 ๑๙. พ.อ.ท.หญิง ลำวัลย์ มีลำภกิจ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๐๓๔ 
 หมำยเลข ๑๙ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็นพันจ่ำอำกำศโท 
 ๒๐. พ.อ.ต.ญำณวุฒิ โยธำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๒๑๙๐๑๕๖๒ 
 หมำยเลข ๒๐ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

ส ำนักงำนปลัดบัญชีทหำรอำกำศ 
เป็นพันจ่ำอำกำศเอกหญิง 

 ๒๑. พ.อ.ท.หญิง สมศรี เกตุไหม หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๐๓๘ 
 หมำยเลข ๒๑ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

กรมกำรเงินทหำรอำกำศ 
เป็นพันจ่ำอำกำศโท 

 ๒๒. พ.อ.ต.กรวิชญ์ เรืองริวงศ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๒๗๗๐๐๑๖๘ 
 หมำยเลข ๒๒ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 
 

เป็นพนัจ่ำอำกำศ... 
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เป็นพันจ่ำอำกำศโทหญิง 
 ๒๓. พ.อ.ต.หญิง จินตนำ จ ำเนียรสำร หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๐๒๘ 
 หมำยเลข ๒๓ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

ส ำนักงำนนิรภัยทหำรอำกำศ 
เป็นจ่ำอำกำศโท 

 ๒๔. จ.ต.อุดมศักดิ์ กิ่งเพ็ชรรุ่งเรือง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๙๓๓๐๐๓๖๙ 
 หมำยเลข ๒๔ ตั้งแต่ ๑ ก.พ.๕๙ 

กองบิน ๑ 
เป็นพันจ่ำอำกำศเอก 

 ๒๕. พ.อ.ท.ทินภัทร ศักดิ์มำศรัตน์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๖๒๑๐๐๑๕๓ 
 ๒๖. พ.อ.ท.วรำกรณ์ โตน้ ำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๙๒๑๐๐๑๔๓ 
 ๒๗. พ.อ.ท.เอกลักษณ์ เจริญเตีย หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๘๖๘๐๐๐๖๔ 
 หมำยเลข ๒๕ ถึง ๒๗ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็นพนัจ่ำอำกำศโท 
 ๒๘. พ.อ.ต.วิษณุ นำมวงค์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๗๗๑๐๒๗๘๙ 
 ๒๙. พ.อ.ต.สรำวุธ เลนสันเทียะ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๐๒๑๐๐๐๒๕ 
 ๓๐. พ.อ.ต.อนุวัฒน์ แสนมี หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๘๖๖๐๑๑๐๙ 
 ๓๑. พ.อ.ต.อวิรุทธิ์ ไชยสิทธิ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๑๒๑๐๐๑๕๖ 
 หมำยเลข ๒๘ ถึง ๓๑ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็นพันจ่ำอำกำศโทหญิง 
 ๓๒. พ.อ.ต.หญิง ทัณฑิกำ เมืองมำน้อย หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๕๐๔ 
 หมำยเลข ๓๒ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็นจ่ำอำกำศเอก 
 ๓๓. จ.ท.ชีวิน กลุ่มไหม หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๔๐๒๐๐๐๒๕ 
 หมำยเลข ๓๓ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็นจ่ำอำกำศโท 
 ๓๔. จ.ต.อำภรณ์ สุริชำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๘๔๓๐๐๐๐๔ 
 หมำยเลข ๓๔ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

กองบิน ๒ 
เป็นพันจ่ำอำกำศเอก 

 ๓๕. พ.อ.ท.กฤตภำส ศรีสุข หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๘๐๘๐๐๐๐๑ 
 ๓๖. พ.อ.ท.จิตรภำนุ สุรำรำช หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๓๕๐๐๐๐๕๘ 
 ๓๗. พ.อ.ท.ภูมพิพัฒน์ เชื้ออินท์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๙๕๐๐๐๑๙๗ 
 หมำยเลข ๓๕ ถึง ๓๗ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็นพันจ่ำอำกำศโท 
 ๓๘. พ.อ.ต.กิตติกร กำญจรัส หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๙๕๔๐๐๐๘๓ 
 

๓๙. พ.อ.ต.จักรพันธ์ ... 
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 ๓๙. พ.อ.ต.จักรพันธ์ ชำวใต้ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๐๔๐๐๐๐๐๔ 
 ๔๐. พ.อ.ต.ณัฐพงศ์ บุญดี หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๑๔๐๐๐๐๐๒ 
 ๔๑. พ.อ.ต.ปภำวิน ตรีพงษ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๐๕๐๐๐๑๙๙ 
 ๔๒. พ.อ.ต.ปิยะณัฐ อำนอำชำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๔๑๙๐๑๒๔๒ 
 ๔๓. พ.อ.ต.มนตรี เพ็ชร์งำม หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๑๖๗๐๐๐๗๙ 
 ๔๔. พ.อ.ต.วีรยุทธ เกิดกมล หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๗๓๔๐๐๖๗๗ 
 ๔๕. พ.อ.ต.วุฒิไกร จันนวน หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๒๖๙๐๐๓๑๐ 
 ๔๖. พ.อ.ต.อนุพงษ์ จันใด หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๑๐๕๐๐๐๓๕ 
 ๔๗. พ.อ.ต.อัมรินทร์ ช้ำงดี หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๐๕๐๐๐๒๐๐ 
 หมำยเลข ๓๘ ถึง ๔๗ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็นจ่ำอำกำศโท 
 ๔๘. จ.ต.พุทธเมตต์ อู่เกียรติภำกรณ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๓๒๑๐๐๒๑๒ 
 หมำยเลข ๔๘ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๕๙ 

กองบิน ๔ 
เป็นพันจ่ำอำกำศเอก 

 ๔๙. พ.อ.ท.กฤติเดช กลิ่นหอมหวล หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๒๖๔๐๐๐๕๕ 
 ๕๐. พ.อ.ท.คุณำกร นำถ้ ำพลอย หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๙๐๓๐๑๑๔๑ 
 ๕๑. พ.อ.ท.ณรงค์ฤทธิ์ วิบูลย์ศิลป์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๘๒๑๐๐๑๔๖ 
 หมำยเลข ๔๙ ถึง ๕๑ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็นพันจ่ำอำกำศโท 
 ๕๒. พ.อ.ต.ก ำพลศักดิ์ พงษ์เสือ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๐๔๐๐๐๐๔๓ 
 ๕๓. พ.อ.ต.จิรำยุ อินทะรังษี หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๙๑๓๐๐๒๖๗ 
 ๕๔. พ.อ.ต.ไชยสิทธิ์ ไกรมำท หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๙๗๔๐๐๐๒๒ 
 ๕๕. พ.อ.ต.ถนัดศรี ศรีม่วง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๐๑๘๐๐๐๐๒ 
 ๕๖. พ.อ.ต.ไพบูลย์ ทองสว่ำง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๙๒๓๐๐๒๑๔ 
 ๕๗. พ.อ.ต.ภำวินัย วิละปิง หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๑๒๖๐๐๔๖๕ 
 ๕๘. พ.อ.ต.ยงยุทธ ประดุจพงษ์เพชร์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๐๒๓๐๑๓๔๗ 
 ๕๙. พ.อ.ต.วงศ์ธวัช ชำญกระแส หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๙๑๕๐๐๑๗๒ 
 ๖๐. พ.อ.ต.อภิวัฒน์ ยงกำรนำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๒๗๐๐๐๐๓๐ 
 หมำยเลข ๕๒ ถึง ๖๐ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็นพันจ่ำอำกำศโทหญิง 
 ๖๑. พ.อ.ต.หญิง ณวสรณ์ ศรีเดช หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๔๙๑๐๓๐๐๗๔ 
 หมำยเลข ๖๑ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

กองบิน ๖ 
เป็นพันจ่ำอำกำศเอก 

 ๖๒. พ.อ.ท.ณภัสร์ เสนำนคร หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๙๓๓๐๑๑๒๐ 
 

๖๓. พ.อ.ท.วรรณพล ... 
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 ๖๓. พ.อ.ท.วรรณพล ไพศำลสุขะกุล หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๙๓๓๐๑๑๑๔ 
 หมำยเลข ๖๒ และ ๖๓ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็นพันจ่ำอำกำศโท 
 ๖๔. พ.อ.ต.ศรัณญู กิ้มจีน หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๒๑๑๐๐๐๗๖ 
 ๖๕. พ.อ.ต.สรรฐณัฐ แสงหิรัญ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๐๖๕๐๐๓๘๓ 
 หมำยเลข ๖๔ และ ๖๕ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็นจ่ำอำกำศโท 
 ๖๖. จ.ต.ภำณุภัสส์ นวิัฒน์วงศธร หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๙๒๓๐๐๑๓๗ 
 หมำยเลข ๖๖ ตั้งแต่ ๑ ก.พ.๕๙ 

กองบิน ๗ 
เป็นพันจ่ำอำกำศโท 

 ๖๗. พ.อ.ต.กูรุสลำม กูจิ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๘๓๒๐๐๐๐๑ 
 ๖๘. พ.อ.ต.โกเมนทร์ ใจดี หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๙๒๘๐๑๘๕๔ 
 ๖๙. พ.อ.ต.จีรศักดิ์ เจริญลำภ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๙๓๐๐๐๐๒๕ 
 ๗๐. พ.อ.ต.ณัฐวัฒน์ ขำวมะลิ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๘๖๕๐๐๐๘๘ 
 ๗๑. พ.อ.ต.ดุสิต เต้งชู หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๒๑๔๐๐๗๔๑ 
 ๗๒. พ.อ.ต.ทศพงศ์ สุพงศ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๒๒๕๐๐๐๐๘ 
 ๗๓. พ.อ.ต.พงษ์ดนัย แดงเงิน หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๙๓๒๐๐๐๐๑ 
 ๗๔. พ.อ.ต.วัชรพงษ์ อุ่นเรือน หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๒๓๑๐๐๐๐๘ 
 ๗๕. พ.อ.ต.วัชรินทร์ ไกรนรำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๐๐๑๐๐๐๓๕ 
 ๗๖. พ.อ.ต.วันชำติ ทรงทับทิม หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๐๖๕๐๐๖๔๗ 
 ๗๗. พ.อ.ต.สมเกียรติ์ นำนช้ำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๐๑๔๐๐๗๐๗ 
 ๗๘. พ.อ.ต.สุธี อภัยรัตน์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๒๔๕๐๐๐๐๑ 
 หมำยเลข ๖๗ ถึง ๗๘ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็นจ่ำอำกำศโท 
 ๗๙. จ.ต.ฉัตรชัย ช ำนำญอักษร หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๙๖๕๐๐๒๐๓ 
 หมำยเลข ๗๙ ตั้งแต่ ๑ ก.พ.๕๙ 
 ๘๐. จ.ต.พัชรณัฏฐ์ ละดำวัลย์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๘๐๕๐๐๐๐๓ 
 หมำยเลข ๘๐ ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๕๙ 

กองบิน ๒๑ 
เป็นพันจ่ำอำกำศเอกหญิง 

 ๘๑. พ.อ.ท.หญิง วำสนำ บุดดำวงศ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๐๓๕ 
 หมำยเลข ๘๑ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็นพันจ่ำอำกำศโท 
 ๘๒. พ.อ.ต.คชำนนท์ แวงวรรณ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๑๔๖๐๐๐๖๙ 
 ๘๓. พ.อ.ต.ทรงพล บุญหลง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๗๗๗๐๐๐๑๓ 
 

๘๔. พ.อ.ต.นิติ ... 
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 ๘๔. พ.อ.ต.นิติ จันทร์สด หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๘๖๘๐๓๓๐๕ 
 ๘๕. พ.อ.ต.วีระยุทธ วรชินำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๙๔๖๐๐๐๗๘ 
 ๘๖. พ.อ.ต.สำนุพงษ์ ค ำปันวงศ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๖๗๑๐๓๑๒๗ 
 หมำยเลข ๘๒ ถึง ๘๖ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็นจ่ำอำกำศโท 
 ๘๗. จ.ต.เรืองศิลป์ ผุยค ำสิงห์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๙๗๔๐๐๐๒๑ 
 หมำยเลข ๘๗ ตั้งแต่ ๑ ก.พ.๕๙ 

กองบิน ๒๓ 
เป็นพันจ่ำอำกำศเอก 

 ๘๘. พ.อ.ท.ชัยวิวัฒน์ พัฒน์ธวงศ์ไชย หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๘๒๐๐๐๐๑๕ 
 ๘๙. พ.อ.ท.สุชำติ ศิริเกตุ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๘๐๓๐๐๐๔๖ 
 หมำยเลข ๘๘ และ ๘๙ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็นพันจ่ำอำกำศโท 
 ๙๐. พ.อ.ต.เจริญชัย สว่ำงไสว หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๗๖๘๐๒๗๒๕ 
 ๙๑. พ.อ.ต.ณัฐพล เขียวทับทิม หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๐๔๐๐๐๐๔๐ 
 ๙๒. พ.อ.ต.ยุทธพงษ์ ซำเมืองศรี หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๙๖๘๐๔๐๙๖ 
 ๙๓. พ.อ.ต.วัชระ สระแก้ว หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๒๗๖๐๐๐๗๐ 
 หมำยเลข ๙๐ ถึง ๙๓ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็นจ่ำอำกำศโท 
 ๙๔. จ.ต.จตุพล อุตทควำปี หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๙๖๘๐๐๐๗๗ 
 ๙๕. จ.ต.ภัทรกำนต์ ตำววัฒนำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๙๖๘๐๐๐๗๘ 
 ๙๖. จ.ต.วีรัช เหล่ำจูม หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๙๗๖๐๐๐๔๐ 
 ๙๗. จ.ต.สิริภักดิ์ธนำกร โคตรโยธำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๙๐๕๐๐๐๐๔ 
 ๙๘. จ.ต.อภิสิทธิ์ จันทร์โสม หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๙๖๘๐๐๐๗๖ 
 หมำยเลข ๙๔ ถึง ๙๘ ตั้งแต่ ๑ ก.พ.๕๙ 

กองบิน ๔๑ 
เป็นพันจ่ำอำกำศเอก 

 ๙๙. พ.อ.ท.โกเมศ สินนอก หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๙๒๑๐๒๒๓๖ 
 ๑๐๐. พ.อ.ท.สงกรำนต์ ขันเขียว หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๘๑๓๐๐๑๗๑ 
 หมำยเลข ๙๙ และ ๑๐๐ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็นพันจ่ำอำกำศเอกหญิง 
 ๑๐๑. พ.อ.ท.หญิง พรทิพย์พำ มำบุญ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๔๘๑๐๔๐๕๒๒ 
 ๑๐๒. พ.อ.ท.หญิง ศุภลักษณ์ อ้วนเฝือ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๐๓๖ 
 หมำยเลข ๑๐๑ และ ๑๐๒ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็นพันจ่ำอำกำศโท 
 ๑๐๓. พ.อ.ต.เกตุติพงศ์ แสงสิงห์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๔๑๓๐๓๐๖๔ 
 

๑๐๔. พ.อ.ต.ไกรสร ... 
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 ๑๐๔. พ.อ.ต.ไกรสร จันทร์หอม หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๕๑๓๐๐๑๓๕ 
 ๑๐๕. พ.อ.ต.ณรงค์ ป้องไฝ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๗๔๐๐๐๐๐๔ 
 ๑๐๖. พ.อ.ต.ประดิษฐ์ สุยะ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๙๑๓๐๐๑๙๙ 
 ๑๐๗. พ.อ.ต.สุวิทย์ หำรศรี หมำยเลขประจ ำตัว  ๒๔๗๒๑๐๐๕๘๖ 
 ๑๐๘. พ.อ.ต.อรรถกร เพชรไตรรัตนกุล หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๒๓๘๐๐๕๓๒ 
 หมำยเลข ๑๐๓ ถึง ๑๐๘ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 
 

กองบิน ๔๖ 
เป็นจ่ำอำกำศเอก 

 ๑๐๙. จ.ท.วสันต์ จันทร์สำรี หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๑๓๘๐๑๓๑๖ 
 ๑๑๐. จ.ท.สุทธิชัย ปิมวงศ ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๓๕๑๐๑๖๐๗ 
 หมำยเลข ๑๐๙ และ ๑๑๐ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๕๙ 

เป็นจ่ำอำกำศโท 
 ๑๑๑. จ.ต.บุญฤทธิ์ ผิวลออ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๘๓๓๐๐๖๗๘ 
 ๑๑๒. จ.ต.สุรสีห์ มั่นคง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๘๓๓๐๐๖๗๗ 
 หมำยเลข ๑๑๑ และ ๑๑๒ ตั้งแต่ ๑ ธ.ค.๕๘ 

กองบิน ๕ 
เป็นพันจ่ำอำกำศเอก 

 ๑๑๓. พ.อ.ท.อดุลย์ หงษ์เวียงจันทร์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๘๖๔๐๐๐๙๘ 
 หมำยเลข ๑๑๓ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็นพันจ่ำอำกำศโท 
 ๑๑๔. พ.อ.ต.จุฑำวัฒน์ จับจัด หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๑๓๐๐๐๐๘๑ 
 ๑๑๕. พ.อ.ต.ชำคริต ร้อยแก้ว หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๑๓๐๐๐๑๔๒ 
 ๑๑๖. พ.อ.ต.ณัฐวุฒิ พูลน้อย หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๗๓๙๐๐๓๙๐ 
 ๑๑๗. พ.อ.ต.ดันฉัตร อินทะรังษี หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๙๒๖๐๐๗๔๕ 
 ๑๑๘. พ.อ.ต.ตรีพล พิชัยกำญจน์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๐๔๗๐๐๐๒๓ 
 ๑๑๙. พ.อ.ต.นรำธิป ส ำเภำเงิน หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๑๓๓๐๐๙๕๗ 
 ๑๒๐. พ.อ.ต.ยงยุทธ แกว่นกำรไถ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๑๓๙๐๐๑๕๐ 
 ๑๒๑. พ.อ.ต.วิศรุต สินรำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๐๓๐๐๐๐๐๒ 
 ๑๒๒. พ.อ.ต.สิทธิพงษ์ น่วมหนู หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๙๖๔๐๐๑๐๓ 
 หมำยเลข ๑๑๔ ถึง ๑๒๒ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็นจ่ำอำกำศเอก 
 ๑๒๓. จ.ท.ภูเบศร์ เปล่งปลั่ง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๕๒๔๐๐๒๗๘ 
 หมำยเลข ๑๒๓ ตั้งแต่ ๑ ธ.ค.๕๘ 

เป็นจ่ำอำกำศโท 
 ๑๒๔. จ.ต.ชญำนนท์ นำคล ำภำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๘๓๓๐๐๐๑๑ 
 หมำยเลข ๑๒๔ ตั้งแต่ ๑ มิ.ย.๕๙ 
 

กองบิน ๕๖ ... 
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กองบิน ๕๖ 
เป็นพันจ่ำอำกำศโท 

 ๑๒๕. พ.อ.ต.จักรกฤษณ์ วิจำรำณ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๕๒๒๐๐๐๙๔ 
 ๑๒๖. พ.อ.ต.ปรเมษฐ์ สมตน หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๙๕๖๐๑๙๗๑ 
 ๑๒๗. พ.อ.ต.ประฏิภำณ สุวรรณ์ลี หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๙๒๕๐๐๐๐๑ 
 ๑๒๘. พ.อ.ต.พรเทพ เอมสมบุญ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๐๔๕๐๐๐๐๑ 
 ๑๒๙. พ.อ.ต.วสันติ์ เหมศิริ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๑๔๕๐๐๐๓๔ 
 ๑๓๐. พ.อ.ต.สะอำรี มูซอ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๘๒๕๐๐๐๐๔ 
 ๑๓๑. พ.อ.ต.สันติพร ทองรักษ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๖๑๔๐๐๐๓๒ 
 หมำยเลข ๑๒๕ ถึง ๑๓๑ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็นจ่ำอำกำศเอก 
 ๑๓๒. จ.ท.วุฒิชัย เปำะทอง หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๘๑๔๐๐๘๙๔ 
 หมำยเลข ๑๓๒ ตั้งแต่ ๑ มิ.ย.๕๙ 
 ๑๓๓. จ.ท.โกสินทร์ แสงจง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๕๓๖๐๐๐๐๑ 
 หมำยเลข ๑๓๓ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๕๙ 

เป็นจ่ำอำกำศโท 
 ๑๓๔. จ.ต.ทวำทิตย์ แสงอรุณ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๒๕๖๐๐๓๙๘ 
 ๑๓๕. จ.ต.สถำพร ยกถำวร หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๘๕๖๐๐๐๐๒ 
 หมำยเลข ๑๓๔ และ ๑๓๕ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๕๙ 

โรงเรียนกำรบิน 
เป็นพันจ่ำอำกำศเอก 

 ๑๓๖. พ.อ.ท.จิรพงค์ ปำนเจริญ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๗๑๙๐๐๓๑๗ 
 ๑๓๗. พ.อ.ท.ปำฏิหำริย์ คูเมือง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๙๔๖๐๐๐๗๙ 
 ๑๓๘. พ.อ.ท.อนุวัฒ บุญเหำะ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๑๓๓๐๐๙๗๕ 
 หมำยเลข ๑๓๖ ถึง ๑๓๘ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็นพันจ่ำอำกำศโท 
 ๑๓๙. พ.อ.ต.กมล อ่ิมสมบูรณ์  หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๒๔๙๐๐๖๑๕ 
 ๑๔๐. พ.อ.ต.เฉลิมมิตร จอกลอย หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๗๖๔๐๐๐๘๖ 
 ๑๔๑. พ.อ.ต.ดลภัทร เดือนแจ่ม  หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๑๓๓๐๐๔๗๙ 
 ๑๔๒. พ.อ.ต.ธวัช หอมทอง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๔๒๙๐๐๐๓๖ 
 ๑๔๓. พ.อ.ต.ธีรนันท์ บุญเกียรติพล หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๖๑๙๐๐๐๕๙ 
 ๑๔๔. พ.อ.ต.ธีระ สิงหนำท หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๓๖๒๐๐๐๒๙ 
 ๑๔๕. พ.อ.ต.รัฐวิทย์ ลิ้มธนำพงศำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๐๖๔๐๐๐๒๓ 
 ๑๔๖. พ.อ.ต.วีรยุทธ์ รักแจ่ม หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๒๔๐๐๐๙๐๐ 
 ๑๔๗. พ.อ.ต.สกลวัฒน์ อุบล  หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๑๖๔๐๐๐๕๕ 
 ๑๔๘. พ.อ.ต.สิริพงษ์ พฤกธำรำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๒๑๙๐๐๑๒๙  
 หมำยเลข ๑๓๙ ถึง ๑๔๘ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

 
เป็นจ่ำอำกำศเอก ... 
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เป็นจ่ำอำกำศเอก 
 ๑๔๙. จ.ท.ยศพัฒน์ ทองมี หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๒๗๑๐๐๐๔๔ 
 ๑๕๐. จ.ท.ศิริพงษ์ วัฒนะโรจน์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๒๕๘๐๐๐๕๓ 
 หมำยเลข ๑๔๙ และ ๑๕๐ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็นจ่ำอำกำศโท 
 ๑๕๑. จ.ต.กิตติคุณ มังคุด หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๘๖๔๐๐๑๐๔ 
 ๑๕๒. จ.ต.อภิสิทธิ์ อำศัยนำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๘๑๐๐๒๒๘๒ 
 หมำยเลข ๑๕๑ และ ๑๕๒ ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๕๙ 
 ๑๕๓. จ.ต.สุชำติ ศรีจันทร ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๙๒๗๐๐๐๓๒ 
 หมำยเลข ๑๕๓ ตั้งแต่ ๑ มิ.ย.๕๙ 

กรมควบคุมกำรปฏิบัติทำงอำกำศ 
เป็นพันจ่ำอำกำศเอก 

 ๑๕๔. พ.อ.ท.ขัตติยะ สุนทร หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๙๔๓๐๐๗๒๖ 
 ๑๕๕. พ.อ.ท.ณัฐภัทร เสือจันทร์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๙๖๒๐๐๐๓๒ 
 ๑๕๖. พ.อ.ท.ณัฐวุฒิ พงษ์ขำว หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๑๕๐๐๐๖๔๖ 
 ๑๕๗. พ.อ.ท.บุญญฤทธิ์ งำมแสง หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๐๖๖๐๑๔๑๘ 
 ๑๕๘. พ.อ.ท.วินัย พรมเสนำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๙๕๔๐๐๐๘๔ 
 ๑๕๙. พ.อ.ท.อมร แสงสำร หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๒๓๓๐๐๗๐๓ 
 ๑๖๐. พ.อ.ท.อลงกรณ์ นำคทุ่งเตำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๙๖๕๐๐๓๘๐ 
 หมำยเลข ๑๕๔ ถึง ๑๖๐ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็นพันจ่ำอำกำศโท 
 ๑๖๑. พ.อ.ต.พิชัย สุ่มมำตย์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๘๔๖๐๒๕๗๔ 
 ๑๖๒. พ.อ.ต.วิทูรย์ โสกัณทัต หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๒๕๓๐๐๐๐๒ 
 ๑๖๓. พ.อ.ต.สรศักดิ์ บุตรชำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๐๔๑๐๐๐๐๑ 
 ๑๖๔. พ.อ.ต.อธิปฐำภัทร วำทวิจำรณ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๑๒๑๐๐๐๖๘ 
 หมำยเลข ๑๖๑ ถึง ๑๖๔ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็นจ่ำอำกำศโท 
 ๑๖๕. จ.ต.พิทยำ แสงแก้ว หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๙๒๐๐๐๐๔๓ 
 ๑๖๖. จ.ต.วัชระพงษ์ เตจ๊ะ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๙๖๙๐๐๐๐๕ 
 หมำยเลข ๑๖๕ และ ๑๖๖ ตั้งแต่ ๑ ก.พ.๕๙ 

หน่วยบัญชำกำรอำกำศโยธิน 
เป็นพันจ่ำอำกำศเอก 

 ๑๖๗. พ.อ.ท.คณวัฒน์ งอยจันทร์ศรี หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๙๓๔๐๐๑๑๐ 
 ๑๖๘. พ.อ.ท.ชัยวัฒน์ ยิ้มสร้อย หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๙๒๓๐๐๑๐๖ 
 ๑๖๙. พ.อ.ท.ทวีศักดิ์ มืดคุ้ม หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๖๒๘๐๑๖๕๒ 
 ๑๗๐. พ.อ.ท.นรินทร แสงยำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๙๓๓๐๐๑๗๓ 
 

๑๗๑. พ.อ.ท.วีรชัย ... 
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 ๑๗๑. พ.อ.ท.วีรชัย เสำร์สุด หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๘๕๔๐๐๐๖๒ 
 หมำยเลข ๑๖๗ ถึง ๑๗๑ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็นพันจ่ำอำกำศเอกหญิง 
 ๑๗๒. พ.อ.ท.หญิง ขนิษฐำ พรรณรำยน์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๔๙๑๐๓๐๐๓๓ 
 ๑๗๓. พ.อ.ท.หญิง เปมิกำ รักชอบดี หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๐๕๓ 
 ๑๗๔. พ.อ.ท.หญิง วชิรำวดี ฐำนะรุ่งม่ันคง หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๐๕๗ 
 ๑๗๕. พ.อ.ท.หญิง อมรำภรณ์ มณีศรี หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๐๕๖ 
 หมำยเลข ๑๗๒ ถึง ๑๗๕ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็นพันจ่ำอำกำศโท 
 ๑๗๖. พ.อ.ต.กฤติน สลิดกุล หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๒๒๙๐๐๐๒๕ 
 ๑๗๗. พ.อ.ต.กฤษฎำ กลัดประเสริฐ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๙๓๓๐๐๓๘๙ 
 ๑๗๘. พ.อ.ต.จีรศักดิ์ แก้วมะณี หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๑๖๗๐๐๐๓๖ 
 ๑๗๙. พ.อ.ต.ชลธีร์ มำเอม หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๘๓๓๐๐๘๒๖ 
 ๑๘๐. พ.อ.ต.ฌำนิต จ ำปำงำม หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๗๕๐๐๐๐๔๐ 
 ๑๘๑. พ.อ.ต.ณัฐพร พรสี่ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๙๒๔๐๐๒๐๔ 
 ๑๘๒. พ.อ.ต.ธนบัตร จิตต์อ ำนวยศักดำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๑๔๙๐๑๒๑๒ 
 ๑๘๓. พ.อ.ต.ธนพงศ์ ห่วงจริง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๙๖๕๐๐๐๑๑ 
 ๑๘๔. พ.อ.ต.ธนำวัฒน์ แจ้งนคร หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๑๓๔๐๐๐๖๔ 
 ๑๘๕. พ.อ.ต.ธวัชชัย สันตุ้ยลือ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๙๑๒๐๑๖๖๑ 
 ๑๘๖. พ.อ.ต.ธันย์ เสนำอำจ หมำยเลขประจ ำตัว  ๒๔๔๑๙๐๐๐๘๗ 
 ๑๘๗. พ.อ.ต.ธีรศักดิ์ พรรณรำยน์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๗๓๓๐๐๕๘๕ 
 ๑๘๘. พ.อ.ต.นิรุต สุขมี หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๖๖๙๐๐๑๘๔ 
 ๑๘๙. พ.อ.ต.ยุทธนำ น้อยนำค หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๙๑๓๐๐๒๖๒ 
 ๑๙๐. พ.อ.ต.วรชำติ คงสมทบ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๑๒๙๐๐๒๐๖ 
 ๑๙๑. พ.อ.ต.สุรศักดิ์ ด ำรงพงศ์พันธุ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๗๖๔๐๐๐๔๑ 
 ๑๙๒. พ.อ.ต.อุกฤษฎ์ พุ่มสุข หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๐๕๐๐๑๔๘๐ 
 ๑๙๓. พ.อ.ต.อุลิส รัตนพำนิช หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๐๓๓๐๐๔๔๗ 
 หมำยเลข ๑๗๖ ถึง ๑๙๓ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็นจ่ำอำกำศโท 
 ๑๙๔. จ.ต.ณัฐภูมิ ก ำพร้ำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๙๖๙๐๐๐๐๑ 
 หมำยเลข ๑๙๔ ตั้งแต่ ๑ ก.พ.๕๙ 

กรมช่ำงอำกำศ 
เป็นพันจ่ำอำกำศโท 

 ๑๙๕. พ.อ.ต.ธวัชชัย ส่องสี หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๑๓๖๐๐๐๐๑ 
 หมำยเลข ๑๙๕ ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๕๙ 
 

เป็นจ่ำอำกำศเอก ... 
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เป็นจ่ำอำกำศเอก 
 ๑๙๖. จ.ท.บุญส่ง ดวงศรี หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๔๗๗๐๐๐๒๗ 
 หมำยเลข ๑๙๖ ตั้งแต่ ๑ พ.ค.๕๙ 
 ๑๙๗. จ.ท.ปรำโมทย์ กุ๋ยเกิด หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๕๗๑๐๐๑๗๔ 
 ๑๙๘. จ.ท.สุภวัฒน ์แก้วรัตน์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๕๒๘๐๐๐๐๙ 
 หมำยเลข ๑๙๗ และ ๑๙๘ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๕๙ 

เป็นจ่ำอำกำศโท 
 ๑๙๙. จ.ต.อติเทพ ปลื้มยุทธ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๙๓๓๐๐๓๖๑ 
 หมำยเลข ๑๙๙ ตั้งแต่ ๑ ก.พ.๕๙ 
 ๒๐๐. จ.ต.พงศธร เรือนเพชร หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๗๕๐๐๐๑๐๙ 
 ๒๐๑. จ.ต.วงศกร มำศรี หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๖๖๐๐๐๐๐๘ 
 ๒๐๒. จ.ต.วันชัย เรืองธนู หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๗๒๑๐๐๗๙๗ 
 ๒๐๓. จ.ต.เสกสิทธิ์ พิไชยอ้น หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๑๕๑๐๑๗๗๓ 
 หมำยเลข ๒๐๐ ถึง ๒๐๓ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๕๙ 

เป็นจ่ำอำกำศโทหญิง 
 ๒๐๔. จ.ต.หญิง กำญจนำ เข็มเงิน หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๖๑๐๓๐๖๑๒ 
 ๒๐๕. จ.ต.หญิง เกศสุดำ ขุนเพ็ชร หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๕๖๓ 
 ๒๐๖. จ.ต.หญิง นันทวรรณ ศรีรินทร์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๕๘๐ 
 ๒๐๗. จ.ต.หญิง นิดำรัตน์ ทรัพย์วงษ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๐๒๔ 
 ๒๐๘. จ.ต.หญิง พัตรพิมล มุงธิรำช หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๗๒๗ 
 ๒๐๙. จ.ต.หญิง พีระยำ เทียมเทศ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๗๒๘ 
 ๒๑๐. จ.ต.หญิง รัตนำภรณ์ แก้วดี หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๗๒๙ 
 ๒๑๑. จ.ต.หญิง ศศิวิมล เฉลยสุข หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๕๙๙ 
 ๒๑๒. จ.ต.หญิง สุดำรัตน์ ยิ้มพักตร์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๖๐๕ 
 หมำยเลข ๒๐๔ ถึง ๒๑๒ ต้ังแต่ ๑ ก.พ.๕๙ 

กรมสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ทหำรอำกำศ 
เป็นพันจ่ำอำกำศเอก 

 ๒๑๓. พ.อ.ท.เกรียงไกร บุญใหญ่ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๙๑๓๐๑๘๙๑ 
 ๒๑๔. พ.อ.ท.บัญชำพล มีฤกษ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๗๖๗๐๐๒๑๑ 
 ๒๑๕. พ.อ.ท.ปรีชำ นวลละออง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๒๖๓๐๐๑๑๙ 
 ๒๑๖. พ.อ.ท.สดับ ถึงค ำภู หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๙๕๕๐๐๐๒๓ 
 หมำยเลข ๒๑๓ ถึง ๒๑๖ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็นพันจ่ำอำกำศเอกหญิง 
 ๒๑๗. พ.อ.ท.หญิง พัชรำ ปูหิน หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๐๓๒ 
 หมำยเลข ๒๑๗ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 
 

เป็นพันจ่ำอำกำศ... 
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เป็นพันจ่ำอำกำศโท 
 ๒๑๘. พ.อ.ต.เดชำ วงษ์พล หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๖๐๓๐๑๖๖๔ 
 หมำยเลข ๒๑๘ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

กรมสรรพำวุธทหำรอำกำศ 
เป็นพันจ่ำอำกำศโท 

 ๒๑๙. พ.อ.ต.จิรพล วินำรักษ์วงศ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๒๑๓๐๐๘๒๙ 
 ๒๒๐. พ.อ.ต.ปียวุฒิ ไตรเวทย์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๒๓๓๐๓๕๑๔ 
 ๒๒๑. พ.อ.ต.พิทักษ์พงศ์ พุกทอง หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๑๕๐๐๑๓๖๗ 
 ๒๒๒. พ.อ.ต.วิทวัส ก ำแพงแก้ว หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๗๑๒๐๑๓๖๙ 
 ๒๒๓. พ.อ.ต.สำมำรถ พลรังสิต หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๒๑๙๐๐๐๑๐ 
 ๒๒๔. พ.อ.ต.สุขนิตย์ ม่วงมณี หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๐๒๔๐๐๒๒๐ 
 ๒๒๕. พ.อ.ต.อัฐชัย เณรพรม หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๔๖๙๐๑๔๖๑ 
 หมำยเลข ๒๑๙ ถึง ๒๒๕ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็นพันจ่ำอำกำศโทหญิง 
 ๒๒๖. พ.อ.ต.หญิง สุภัทชำ ทองเปี่ยม หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๕๑๔ 
 หมำยเลข ๒๒๖ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

กรมแพทย์ทหำรอำกำศ 
เป็นพันจ่ำอำกำศเอก 

 ๒๒๗. พ.อ.ท.กฤษฎำ ซำตะ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๐๐๓๐๐๙๕๘ 
 ๒๒๘. พ.อ.ท.ดำรำศักดิ์ ค ำมี หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๘๗๖๐๑๐๗๙ 
 ๒๒๙. พ.อ.ท.วสันต์ เกิดเจริญ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๐๖๙๐๐๕๖๔ 
 ๒๓๐. พ.อ.ท.อัฐพงษ์ แก้วใสย์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๐๐๕๐๒๒๒๒ 
 หมำยเลข ๒๒๗ ถึง ๒๓๐ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็นพันจ่ำอำกำศเอกหญิง 
 ๒๓๑. พ.อ.ท.หญิง สุพรรษำ อุทธำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๔๘๑๒๖๐๗๒๓ 
 หมำยเลข ๒๓๑ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็นพันจ่ำอำกำศโท 
 ๒๓๒. พ.อ.ต.กฤษฎำ จีนประชำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๒๔๗๖๔๐๐๐๑๐ 
 ๒๓๓. พ.อ.ต.อัฐพล คล้ำยมงคล หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๑๑๙๐๐๘๑๓ 
 หมำยเลข ๒๓๒ และ ๒๓๓ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็นจ่ำอำกำศเอก 
 ๒๓๔. จ.ท.เทพพนม บ ำรุงกลำง หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๗๕๖๐๐๘๘๕ 
 หมำยเลข ๒๓๔ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๕๙ 

กรมพลำธิกำรทหำรอำกำศ 
เป็นพันจ่ำอำกำศโท 

 ๒๓๕. พ.อ.ต.กฤษฎำ ชำลี หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๘๓๔๐๐๐๒๔ 
 

๒๓๖. พ.อ.ต.ยุทธนำ ... 
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 ๒๓๖. พ.อ.ต.ยุทธนำ สังข์ไทย หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๘๖๔๐๐๐๔๗ 
 ๒๓๗. พ.อ.ต.เลอสรร รอดขำว หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๗๓๐๐๐๙๕๐ 
 หมำยเลข ๒๓๕ ถึง ๒๓๗ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

กรมช่ำงโยธำทหำรอำกำศ 
เป็นพันจ่ำอำกำศเอก 

 ๒๓๘. พ.อ.ท.ประหยัด ปรังฤทธิ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๒๒๖๐๐๙๒๖ 
 ๒๓๙. พ.อ.ท.แสนยำกร ค ำบรรเทิง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๒๓๓๐๐๕๕๓ 
 หมำยเลข ๒๓๘ และ ๒๓๙ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็นพนัจ่ำอำกำศเอกหญิง 
 ๒๔๐. พ.อ.ท.หญิง มนปริยำ จริงดี หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๒๒๒ 
 หมำยเลข ๒๔๐ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็นพันจ่ำอำกำศโท 
 ๒๔๑. พ.อ.ต.กิตติศักดิ์ คล้ำยพันธ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๑๓๐๐๐๐๘๓ 
 ๒๔๒. พ.อ.ต.เกรียงศักดิ์ ศรีค ำอ่อน หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๓๓๔๐๐๐๕๗ 
 ๒๔๓. พ.อ.ต.ชำติชำย ชุ่มเชื้อ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๗๑๓๐๒๐๕๘ 
 ๒๔๔. พ.อ.ต.ธรรมรัตน์ วิรุณรำช หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๗๑๑๐๐๕๕๖ 
 ๒๔๕. พ.อ.ต.ธีรนนท์ แกว่นธัญกิจ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๑๓๘๐๐๕๕๒ 
 ๒๔๖. พ.อ.ต.บุรวิทย์ ทำไธสง หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๑๒๑๐๐๑๑๐ 
 ๒๔๗. พ.อ.ต.ประเสริฐ แก้วเกษำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๕๑๒๐๑๔๑๑ 
 ๒๔๘. พ.อ.ต.วสุธร ฤทธิเลิศ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๒๑๙๐๐๐๐๙ 
 ๒๔๙. พ.อ.ต.สกล อ่ิมอ ำไพ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๒๖๒๐๐๐๐๗ 
 ๒๕๐. พ.อ.ต.สมชำย คงอมรสมบัติ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๖๒๔๐๐๐๙๐ 
 ๒๕๑. พ.อ.ต.เสนำะ แสงหิรัญ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๙๓๔๐๐๑๑๒ 
 ๒๕๒. พ.อ.ต.อดิศักดิ์ หนูทอง หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๐๒๒๐๐๐๐๔ 
 หมำยเลข ๒๔๑ ถึง ๒๕๒ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็นจ่ำอำกำศโท 
 ๒๕๓. จ.ต.กมลพันธ์ ปรำงค์แสงวิไล หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๙๒๙๐๐๐๖๖ 
 ๒๕๔. จ.ต.ดนัย ควรสมำน หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๙๓๓๐๐๓๖๐ 
 ๒๕๕. จ.ต.ธนำวุฒ ิทรัพย์ส่ง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๙๐๓๐๐๐๐๒ 
 ๒๕๖. จ.ต.พิชัย ไชยชำย หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๙๑๒๐๐๐๐๒ 
 หมำยเลข ๒๕๓ ถึง ๒๕๖ ตั้งแต่ ๑ ก.พ.๕๙ 

กรมขนส่งทหำรอำกำศ 
เป็นพันจ่ำอำกำศเอก 

 ๒๕๗. พ.อ.ท.เจษฎำ ตรีถำวร หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๑๓๓๐๐๙๔๙ 
 ๒๕๘. พ.อ.ท.ชูศักดิ์ ปรีชำนุกูล หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๐๒๙๐๐๐๒๐ 
 ๒๕๙. พ.อ.ท.ณัฐวุฒิ มีชัย หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๒๓๑๐๐๐๐๙ 
 

๒๖๐. พ.อ.ท.นฤชัย ... 
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 ๒๖๐. พ.อ.ท.นฤชัย คงซ้ำย หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๒๕๖๐๐๐๐๔ 
 ๒๖๑. พ.อ.ท.ปริญญำ สว่ำงวัน หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๐๕๐๐๑๑๔๐ 
 ๒๖๒. พ.อ.ท.มงคล จันทรลำภำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๘๗๗๐๐๐๑๗ 
 ๒๖๓. พ.อ.ท.ฤทธิชัย ไวว่อง หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๑๗๔๐๐๐๑๔ 
 ๒๖๔. พ.อ.ท.วีรวัฒน์ ผ่องแผ้ว หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๑๓๓๐๓๒๕๘ 
 ๒๖๕. พ.อ.ท.ศักดิ์ชำย พิมพำนนท์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๔๖๘๐๐๒๐๘ 
 ๒๖๖. พ.อ.ท.อรรถพล ลำแพงดี หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๖๖๔๐๐๑๗๙ 
 ๒๖๗. พ.อ.ท.อลงกรณ์ คล้ำยสมจิตร์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๐๕๒๐๐๒๓๒ 
 ๒๖๘. พ.อ.ท.อิทธิพัทธ์ วิสุทธิแพทย์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๕๐๕๐๐๐๕๐ 
 หมำยเลข ๒๕๗ ถึง ๒๖๘ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็นพันจ่ำอำกำศโท 
 ๒๖๙. พ.อ.ต.ขจรศักดิ์ ศรีอ่อน หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๑๑๑๐๐๐๓๘ 
 หมำยเลข ๒๖๙ ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๕๘ 
 ๒๗๐. พ.อ.ต.ธีรพงษ์ พันธุสำร หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๐๒๙๐๐๒๖๖ 
 ๒๗๑. พ.อ.ต.นิคม ค ำพรรณ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๓๑๒๐๐๐๖๘ 
 ๒๗๒. พ.อ.ต.ศักดิ์ดำ เฝ้ำหนองดู่ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๙๑๐๐๐๐๓๑ 
 หมำยเลข ๒๗๐ ถึง ๒๗๒ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

กรมยุทธศึกษำทหำรอำกำศ 
เป็นจ่ำอำกำศเอก 

 ๒๗๓. จ.ท.ธีรพงษ์ บรรเทำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๗๖๖๐๑๕๔๔ 
 ๒๗๔. จ.ท.นพดล นกน้อย หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๔๓๑๐๐๔๑๕ 
 ๒๗๕. จ.ท.รัฐพล สุยอย หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๙๐๓๐๒๐๗๔ 
 หมำยเลข ๒๗๓ ถึง ๒๗๕ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๕๙ 

โรงเรียนนำยเรืออำกำศนวมินทกษัตริยำธิรำช 
เป็นจ่ำอำกำศเอก 

 ๒๗๖. จ.ท.บุญช่วย แก้วขุนทด หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๕๒๑๐๒๖๐๕ 
 หมำยเลข ๒๗๖ ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๕๙ 

เป็นจ่ำอำกำศโท 
 ๒๗๗. จ.ต.เจษฎำ รอสูงเนิน หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๖๒๑๐๐๕๑๖ 
 ๒๗๘. จ.ต.อำนันท์ เจริญ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๗๒๔๐๐๐๒๙ 
 หมำยเลข ๒๗๗ และ ๒๗๘ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๕๙ 

เป็นจ่ำอำกำศโทหญิง 
 ๒๗๙. จ.ต.หญิง น้ ำผึ้ง ศรีศิริรักษ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๖๑๐๓๐๗๐๕ 
 หมำยเลข ๒๗๙ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๕๙ 
 

กรมสวัสดิกำร... 
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กรมสวัสดิกำรทหำรอำกำศ 
เป็นพันจ่ำอำกำศเอกหญิง 

 ๒๘๐. พ.อ.ท.หญิง กรรณิกำ หลิมวำนิช หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๔๙๑๐๘๐๒๓๐ 
 ๒๘๑. พ.อ.ท.หญิง นันท์นภัส โตมำก หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๔๙๑๒๓๐๗๒๙ 
 ๒๘๒. พ.อ.ท.หญิง พัชรี พิไชยแพทย์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๔๙๑๑๘๐๕๒๖ 
 หมำยเลข ๒๘๐ ถึง ๒๘๒ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็นพันจ่ำอำกำศโท 
 ๒๘๓. พ.อ.ต.ชิษณุพงศ์ สุขใส หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๒๓๓๐๑๑๖๙ 
 ๒๘๔. พ.อ.ต.พลภัทร สุภำกำญจน์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๔๔๒๐๐๐๐๒ 
 หมำยเลข ๒๘๓ และ ๒๘๔ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็นพันจ่ำอำกำศโทหญิง 
 ๒๘๕. พ.อ.ต.หญิง จิดำภำ เจรจำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๔๙๑๐๓๐๐๗๓ 
 หมำยเลข ๒๘๕ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

ศูนย์วิจัยพัฒนำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีกำรบินและอวกำศกองทัพอำกำศ 
เป็นพันจ่ำอำกำศเอกหญิง 

 ๒๘๖. พ.อ.ท.หญิง ธนัชพร เส็งศรี หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๔๘๑๑๖๐๑๒๗ 
 หมำยเลข ๒๘๖ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็นพันจ่ำอำกำศโท 
 ๒๘๗. พ.อ.ต.ทศพล วงษ์สมิง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๐๓๓๐๑๐๖๓ 
 ๒๘๘. พ.อ.ต.ศิวดล จั่นประเสริฐ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๕๑๓๐๐๐๕๗ 
 หมำยเลข ๒๘๗ และ ๒๘๘ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็นจ่ำอำกำศโทหญิง 
 ๒๘๙. จ.ต.หญิง กรกช อ่อนละเอียด หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๕๕๗ 
 หมำยเลข ๒๘๙ ตั้งแต่ ๑ ก.ค.๕๙ 

ส ำนักงำนผู้บังคับทหำรอำกำศดอนเมือง 
เป็นพันจ่ำอำกำศเอก 

 ๒๙๐. พ.อ.ท.ณัฎฐ์ บุญรักษำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๑๑๕๐๐๑๒๒ 
 ๒๙๑. พ.อ.ท.ศุภโชค ใจเคร่ง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๗๒๓๐๐๐๙๗ 
 หมำยเลข ๒๙๐ และ ๒๙๑ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็นพันจ่ำอำกำศโท 
 ๒๙๒. พ.อ.ต.กิตติพล ไทยเจริญ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๘๓๓๐๐๘๗๓ 
 ๒๙๓. พ.อ.ต.ณัฏฐ์พัชร์ หิรัญปุณณดำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๑๒๔๐๑๐๗๗ 
 ๒๙๔. พ.อ.ต.ถิรวุฒิ ข้องหลิม หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๘๐๙๐๐๐๔๗ 
 ๒๙๕. พ.อ.ต.ทิวำ ถีคง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๐๖๔๐๐๐๐๗ 
 ๒๙๖. พ.อ.ต.ธวัชชัย พะละสุข หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๙๖๘๐๐๐๑๕ 
 ๒๙๗. พ.อ.ต.นัฐพล อินทเศียร หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๐๓๓๒๐๙๘๘ 
 ๒๙๘. พ.อ.ต.นำวำ ชำรี หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๗๐๓๐๑๔๕๙ 
 

๒๙๙. พ.อ.ต.พงษ์ชนะ ... 



   

- ๑๖ - 
 

 ๒๙๙. พ.อ.ต.พงษ์ชนะ สำไร หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๑๓๓๐๐๙๘๑ 
 ๓๐๐. พ.อ.ต.พรทวี ค ำบุญเรือง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๗๑๒๐๐๓๒๘ 
 ๓๐๑. พ.อ.ต.ภัทรำวุฒิ ปู่มะรัตน์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๙๒๐๐๐๐๒๔ 
 ๓๐๒. พ.อ.ต.ภำนุมำศ เมืองแก้ว หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๗๑๔๐๐๐๘๖ 
 ๓๐๓. พ.อ.ต.มงคล สุธิรำธิกุล หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๐๒๔๐๒๙๖๗ 
 ๓๐๔. พ.อ.ต.เมธำสิทธิ์ ขวัญกิจวงศ์ธร หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๐๓๐๐๐๐๑๙ 
 ๓๐๕. พ.อ.ต.วิทยำ นพรำช หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๐๗๑๐๐๐๔๐ 
 ๓๐๖. พ.อ.ต.วิศรุต รอดสมัย หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๐๓๓๐๑๓๗๒ 
 ๓๐๗. พ.อ.ต.วุฒิศักดิ์ สุมรรคำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๔๓๓๐๑๑๙๒ 
 ๓๐๘. พ.อ.ต.ศรำยุทธ ศรีบุญโรจน์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๑๐๕๐๐๐๕๙ 
 ๓๐๙. พ.อ.ต.สมชำย สวัสดิ์รัมย์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๙๒๘๐๐๐๓๑ 
 ๓๑๐. พ.อ.ต.สมพงษ์ ตู้เพชร หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๗๐๒๐๐๐๗๒ 
 ๓๑๑. พ.อ.ต.อดิศักดิ์ กุลวิวัฒน์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๐๕๘๐๐๙๘๐ 
 หมำยเลข ๒๙๒ ถึง ๓๑๑ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็นจ่ำอำกำศเอก 
 ๓๑๒. จ.ท.อนุสรณ์ กรุงศรีเมือง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๑๓๙๐๐๐๖๓ 
 หมำยเลข ๓๑๒ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

      สั่ง  ณ  วันที่   ๑๗    ตุลำคม  พ.ศ.๒๕๕๙ 
 

 
                                              (ลงชื่อ)  พล.อ.อ.จอม  รุ่งสว่ำง 
                                                                  (จอม  รุ่งสว่ำง) 
                                                                      ผบ.ทอ. 
 

กำรแจกจ่ำย 

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

ส ำเนำถูกต้อง 

(ลงชื่อ) น.อ.นิธิโรจน์  ลำยทิพย์ 
              (นิธิโรจน ์ ลำยทิพย์) 
    รอง ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.ท ำกำรแทน  
              ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.                                         
 ๑๘ ต.ค.๕๙                                        
 
 
 
       พ.อ.ต.วัลลภ ฯ   พิมพ์/ทำน 
      ร.ท.กิตติศักดิ์ ตรวจ 


