
   

(สําเนา)                                                  หนวยรับ 

 
 

 คําสั่งกระทรวงกลาโหม 
ท่ี ๔๐๙/๒๕๖๑ 

เรื่อง  เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 
 

 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กห.วาดวยการแตงตั้งยศและการเลื่อนยศของขาราชการทหาร พ.ศ.๒๕๔๑ 
และฉบับแกไขเพ่ิมเติม โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ.๒๔๗๙ 
และคําสั่ง กห.(เฉพาะ) ท่ี ๒๘๑/๖๐ ลง ๒๗ พ.ค.๖๐ เรื่อง มอบอํานาจให ปลัดกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการ
ทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ และผูบัญชาการทหารอากาศ ทําการแทนและสั่งการ 
ในนามของรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ผนวก ค ขอ ๑.๒ 

 ฉะนั้น จึงใหเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรในสังกัด ทอ.ผูมีคุณสมบัติครบถวน จํานวน ๒๘๕ คน  
ดังตอไปนี้ 
       เปน วาท่ีนาวาอากาศโท 
 ๑. น.ต.ษมา  นิลสุวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๔๓๓๐๐๒๒๓ 
 ๒. น.ต.พัฒนพงศ  ไชยาพงศพิพัฒน หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๔๐๐๐๐๕๐ 
 หมายเลข ๑ และ ๒ ตั้งแต ๑ เม.ย.๖๑ 

เปน วาท่ีเรืออากาศเอก 
 ๓. วาท่ี ร.ท.ภคพล  สุขประเสริฐ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๒๘๐๐๐๙๐ 
 หมายเลข ๓ ตั้งแต ๑ พ.ย.๖๐ 
 ๔. ร.ท.บุญทัน  พรีพรม หมายเลขประจําตัว  ๓๓๐๑๐๐๐๐๙๗ 
 หมายเลข ๔ ตั้งแต ๑ ม.ค.๖๑ 
 ๕. ร.ท.สุกฤษฏิ์  กาญจนานนทกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๓๐๑๐๐๘ 
 หมายเลข ๕ ตั้งแต ๑ มี.ค.๖๑ 
 ๖. ร.ท.จุลทิพ  สัชฌุกร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๓๓๒๔๖๘๖ 
 ๗. ร.ท.เจริญ  ทุงกลาง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๒๑๐๒๒๔๘ 
 ๘. ร.ท.ธีรเทพ  มังคลา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๓๑๖๓๗๐ 
 ๙. ร.ท.ปรีติวงษ  บุรัสการ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๓๓๐๐๕๙๑ 
 ๑๐. ร.ท.ไพรวุฒิ  อชินีทองคํา หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๓๓๑๑๑๐๘ 
 ๑๑. ร.ท.ภาคภูมิ  พานทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๓๓๐๐๓๕๐ 
 ๑๒. ร.ท.ภวูนาท  ละครวงษ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๗๒๐๐๐๓๓ 
 ๑๓. ร.ท.ยุทธศักดิ์  ยิ้มเจริญ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๑๖๐๐๐๔๑๑ 
 ๑๔. ร.ท.วิทวัส  อนันตเดโชชัย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๐๒๐๑๑๙๗ 
 ๑๕. ร.ท.วิสุทธิ์  ไชยเนตร หมายเลขประจําตัว  ๑๔๓๑๒๐๐๘๖๘ 
 

๑๖. ร.ท.วุฒิชัย ... 
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 ๑๖. ร.ท.วุฒิชัย  บูรณะ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๒๘๐๐๐๐๗ 
 ๑๗. ร.ท.ศักดิ์โสภณ  สงชัย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๖๕๐๐๒๓๓ 
 ๑๘. ร.ท.สุปรัชญา  คารวานนท หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๓๓๐๐๓๒๐ 
 ๑๙. ร.ท.สุรชัย  อนุกูล หมายเลขประจําตัว  ๑๔๔๕๒๐๐๑๔๕ 
 ๒๐. ร.ท.อาทิตย  นิ่มวัฒนา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๓๓๑๔๐๔๗ 
 หมายเลข ๖ ถึง ๒๐ ตั้งแต ๑ พ.ค.๖๑ 

เปน วาท่ีเรืออากาศเอกหญิง 
 ๒๑. ร.ท.หญิง กนกวรรณ  พรหมพันธ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๓๑๗ 
 ๒๒. ร.ท.หญิง กาญจนา  เกิดสุข หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๑๖๔ 
 ๒๓. ร.ท.หญิง กานตพิชชา  เชาวลติ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๑๖๕ 
 ๒๔. ร.ท.หญิง จุฑารัตน  รื่นบรรเทิง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๑๖๗ 
 ๒๕. ร.ท.หญิง ชมจันทร  สุขงาม หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๑๖๘ 
 ๒๖. ร.ท.หญิง ณัฐรดา  จันทรฝาก หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๑๖๙ 
 ๒๗. ร.ท.หญิง ณัฐวลัย  ปยะอิศรากุล หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๑๗๐ 
 ๒๘. ร.ท.หญิง ดวงกมล  ธรศิริรัตน หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๑๗๑ 
 ๒๙. ร.ท.หญิง ดวงหทัย  พุมเกิด หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๑๗๒ 
 ๓๐. ร.ท.หญิง เดือนฉาย  ชางยอม หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๑๗๓ 
 ๓๑. ร.ท.หญิง ธีรารัตน  นามมูลนอย หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๑๗๔ 
 ๓๒. ร.ท.หญิง นัชชา  นาวาวิเศษ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๑๗๕ 
 ๓๓. ร.ท.หญิง นันทภัทร  ศรีนวล หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๑๗๖ 
 ๓๔. ร.ท.หญิง นิรัชพร  วงษสงา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๑๗๗ 
 ๓๕. ร.ท.หญิง ประภาไพ  ศรีสุข หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๑๗๘ 
 ๓๖. ร.ท.หญิง ปริย  มงคลชาติ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๑๗๙ 
 ๓๗. ร.ท.หญิง ปานรัชต  พุฒิพิสิฐเชฐ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๑๘๐ 
 ๓๘. ร.ท.หญิง ปารัชญา  มะโนธรรม หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๑๘๑ 
 ๓๙. ร.ท.หญิง ปยพร  โตวิระ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๑๕๔ 
 ๔๐. ร.ท.หญิง พรธิดา  ทรัพยปาน หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๑๘๒ 
 ๔๑. ร.ท.หญิง พัชลี  เขตกระโทก หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๑๘๓ 
 ๔๒. ร.ท.หญิง เมลดา  ดาราพาณิชย หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๑๘๔ 
 ๔๓. ร.ท.หญิง รวมพร  สนุทรพฤกษ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๑๘๕ 
 ๔๔. ร.ท.หญิง รักชนก  ตระกูลพัว หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๑๘๖ 
 ๔๕. ร.ท.หญิง รินดา  ปอสี หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๑๘๗ 
 ๔๖. ร.ท.หญิง ละอองดาว  นนทพันธ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๑๘๘ 
 ๔๗. ร.ท.หญิง วันนิสา  มีชัย หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๑๘๙ 
 

๔๘. ร.ท.หญิง วิวัสวัน ... 
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 ๔๘. ร.ท.หญิง วิวัสวัน  เปลงวิทยา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๑๖๓ 
 ๔๙. ร.ท.หญิง ศดกชุบ  เปรมมานะ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๑๙๐ 
 ๕๐. ร.ท.หญิง ศันสนีย  กินนารี หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๑๙๑ 
 ๕๑. ร.ท.หญิง ศิริพร  สุขกุล หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๒๑๗ 
 ๕๒. ร.ท.หญิง ศิริลักษณ  เกิดแลว หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๑๙๒ 
 ๕๓. ร.ท.หญิง ศิรินทิพย  นนตรี หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๒๑๓ 
 ๕๔. ร.ท.หญิง สมศิริ  จิตรประเสริฐ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๐๖๕ 
 ๕๕. ร.ท.หญิง สุขุมาล  จันทรทอง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๑๙๓ 
 ๕๖. ร.ท.หญิง สุทธิพร  อาศิรพจน หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๑๙๔ 
 ๕๗. ร.ท.หญิง สุภามาศ  บํารุงชาติ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๒๑๔ 
 ๕๘. ร.ท.หญิง สุมาลัย  พัวสุวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๑๙๕ 
 ๕๙. ร.ท.หญิง อรพิน  นินทรา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๑๙๖ 
 ๖๐. ร.ท.หญิง เอมมิกา  กตะศิลา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๑๙๗ 
 หมายเลข ๒๑ ถึง ๖๐ ตั้งแต ๑ พ.ค.๖๑ 

เปน วาท่ีเรืออากาศโท 
 ๖๑. ร.ต.พชรพล  ทองหยอด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๖๗๐๐๐๗๒ 
 หมายเลข ๖๑ ตั้งแต ๑ พ.ย.๖๐ 
 ๖๒. ร.ต.กมล  ยอดเกตุ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๗๓๘๐๐๗๖๕ 
 ๖๓. ร.ต.กรวิก  ม่ันสิน หมายเลขประจําตัว  ๓๔๐๖๓๐๐๐๘๗ 
 ๖๔. ร.ต.กฤษณะ  เกิดโพธิ์กะตน หมายเลขประจําตัว  ๓๒๖๕๐๐๐๓๒๙ 
 ๖๕. ร.ต.กฤษณะพงศ  แดงกรัด หมายเลขประจําตัว  ๑๓๒๐๙๐๐๑๕๖ 
 ๖๖. ร.ต.กองเกียรติ  แสงศิริอนันต หมายเลขประจําตัว  ๑๓๗๓๓๐๖๓๖๐ 
 ๖๗. ร.ต.กัมพล  จนัทระ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๕๓๓๑๔๗๓๑ 
 ๖๘. ร.ต.กานตพงษ  คงทรัพย หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๓๖๐๐๐๐๒ 
 ๖๙. ร.ต.กิตติ  ทองสุข หมายเลขประจําตัว  ๑๔๓๑๙๐๐๘๐๙ 
 ๗๐. ร.ต.กิตติ  โสระโร หมายเลขประจําตัว  ๓๓๕๒๑๐๐๓๕๗ 
 ๗๑. ร.ต.กิตติพงค  ภักดีเหลา หมายเลขประจําตัว  ๑๓๖๔๓๐๐๙๙๗ 
 ๗๒. ร.ต.กิติพัฒน  ปรีชาเรืองพงศ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๐๑๓๐๐๒๑๑ 
 ๗๓. ร.ต.กิติศักดิ์  ทับหิรัญ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๒๓๓๐๐๑๑๖ 
 ๗๔. ร.ต.กิศฏิพจน  กัณฑภัย หมายเลขประจําตัว  ๓๒๖๒๙๐๐๐๕๘ 
 ๗๕. ร.ต.เกษม  สีหา หมายเลขประจําตัว  ๑๓๘๕๐๐๑๐๓๕ 
 ๗๖. ร.ต.ขวัญชัย  เทพสังข หมายเลขประจําตัว  ๓๓๕๑๙๐๐๑๐๑ 
 ๗๗. ร.ต.คงเดช  โคตรหลง หมายเลขประจําตัว  ๑๓๙๕๕๐๐๙๘๑ 
 ๗๘. ร.ต.คมหาญ  นุมอุปถัมภ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๕๓๓๑๔๐๓๒ 
 

๗๙. ร.ต.ครรชิต ... 
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 ๗๙. ร.ต.ครรชิต  หงษทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๓๒๗๑๐๓๘๔๕ 
 ๘๐. ร.ต.คําพันธ  พระธรรม หมายเลขประจําตัว  ๑๓๒๗๑๐๑๕๕๒ 
 ๘๑. ร.ต.จงกล  ชั่งกริส หมายเลขประจําตัว  ๑๔๐๒๓๐๐๐๓๙ 
 ๘๒. ร.ต.จักริน  ปทมโรจน หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๓๓๐๐๓๓๐ 
 ๘๓. ร.ต.จีรพงษ  ยี่สุนทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๓๗๓๓๐๐๓๘๖ 
 ๘๔. ร.ต.เจนศึก  บัลลังก หมายเลขประจําตัว  ๑๓๒๓๓๐๑๒๑๐ 
 ๘๕. ร.ต.เจษฎา  อิทธิสัทธากุล หมายเลขประจําตัว  ๓๒๘๓๓๐๐๑๗๐ 
 ๘๖. ร.ต.เฉลิมเกียรติ  เมืองพันธ หมายเลขประจําตัว  ๑๒๗๓๐๐๐๕๗๑ 
 ๘๗. ร.ต.เฉลิมพล  ลับแล หมายเลขประจําตัว  ๑๓๒๓๓๐๘๕๔๕ 
 ๘๘. ร.ต.ชนะเกียรติ  รัตนะธํารงพรรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๙๓๑๐๐๐๐๖ 
 ๘๙. ร.ต.ชนาธิป  พันธโตดี หมายเลขประจําตัว  ๑๓๒๖๔๐๑๒๗๘ 
 ๙๐. ร.ต.ชัชธพัฒน  อินทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๒๖๖๙๐๐๐๐๔ 
 ๙๑. ร.ต.ชัชวาลย  วสยางกูร หมายเลขประจําตัว  ๓๒๖๓๘๐๐๒๑๐ 
 ๙๒. ร.ต.ชัยภูมิ  พันธุไพโรจน หมายเลขประจําตัว  ๓๓๐๓๓๐๑๔๐๕ 
 ๙๓. ร.ต.ชัยยุทธ  ศรีจันทรโฉม หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๓๓๐๐๓๒๐ 
 ๙๔. ร.ต.ชัยฤกษ  นันทโกมล หมายเลขประจําตัว  ๓๓๐๗๐๐๐๑๒๒ 
 ๙๕. ร.ต.ชัยวัฒน  ชัยหา หมายเลขประจําตัว  ๓๓๙๔๓๐๐๐๕๘ 
 ๙๖. ร.ต.ชัยวุฒ ิ มวงทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๒๔๖๒๐๐๑๐๘ 
 ๙๗. ร.ต.ชาญชัย  รัตนพรชัย หมายเลขประจําตัว  ๑๓๔๐๒๐๑๐๙๘ 
 ๙๘. ร.ต.ชํานาญ  นุชนารถ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๖๔๐๐๑๒๘ 
 ๙๙. ร.ต.ชินวุฒ ิ หิรัญวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๔๒๑๐๐๓๖๓ 
 ๑๐๐. ร.ต.ชุมพล  แคนติ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๗๐๗๐๐๐๑๓ 
 ๑๐๑. ร.ต.ชุมพล  ศรีละมูล หมายเลขประจําตัว  ๑๓๔๓๐๐๐๙๓๔ 
 ๑๐๒. ร.ต.ไชยา  สุขงาม หมายเลขประจําตัว  ๑๒๘๖๔๐๐๐๑๖ 
 ๑๐๓. ร.ต.ณนนท  พิลาชัย หมายเลขประจําตัว  ๑๓๗๔๓๐๑๕๗๓ 
 ๑๐๔. ร.ต.ณรงคศักดิ์  เพียรทํา หมายเลขประจําตัว  ๑๓๔๕๐๐๑๗๔๐ 
 ๑๐๕. ร.ต.ณัฏฐวัฒน  ชูสกุล หมายเลขประจําตัว  ๑๒๙๑๐๐๑๕๙๗ 
 ๑๐๖. ร.ต.ณัฐกิตติ์  ฤทธิพัฒนวงศ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๐๒๑๐๐๑๘๓ 
 ๑๐๗. ร.ต.ณัฐเชษฐ  สิตังนันท หมายเลขประจําตัว  ๑๓๗๖๕๐๑๐๗๓ 
 ๑๐๘. ร.ต.ณัฐดนัย  บัวมณี หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๓๓๐๐๕๓๒ 
 ๑๐๙. ร.ต.ณัฐพงษ  ปลื้มพันธ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๙๒๑๐๑๕๙๒ 
 ๑๑๐. ร.ต.ณัฐวรรธน  กําแนน หมายเลขประจําตัว  ๑๔๑๒๙๐๐๕๙๓ 
 ๑๑๑. ร.ต.ณัฐศักดิ์  เข็มนอย หมายเลขประจําตัว  ๑๓๔๑๙๐๑๑๓๓ 
 ๑๑๒. ร.ต.ดนัย  พัดเพ่ิม หมายเลขประจําตัว  ๑๓๖๓๓๐๕๔๗๑ 
 

๑๑๓. ร.ต.ดนัย ... 
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 ๑๑๓. ร.ต.ดนัย  พันธเสน หมายเลขประจําตัว  ๓๓๗๓๓๐๐๓๓๘ 
 ๑๑๔. ร.ต.ดํารงฤทธิ์  พ่ึงแยม หมายเลขประจําตัว  ๓๔๐๓๓๐๐๑๒๗ 
 ๑๑๕. ร.ต.เดช  เมืองมูล หมายเลขประจําตัว  ๓๒๗๖๓๐๐๐๗๗ 
 ๑๑๖. ร.ต.ถาวร  เกิดแกว หมายเลขประจําตัว  ๑๓๔๓๙๐๐๕๙๒ 
 ๑๑๗. ร.ต.ถาวร  แกวกาหลง หมายเลขประจําตัว  ๓๒๘๔๖๐๐๑๘๑ 
 ๑๑๘. ร.ต.ทนุพันธ  นาวาพิทักษ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๐๕๕๐๐๑๑๖ 
 ๑๑๙. ร.ต.ทวีศักดิ์  คําก่ิง หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๒๑๐๐๒๗๓ 
 ๑๒๐. ร.ต.ทัศนะ  แถววงษ หมายเลขประจําตัว  ๑๒๕๓๔๐๑๕๖๓ 
 ๑๒๑. ร.ต.ทีปกร  บุญโว หมายเลขประจําตัว  ๓๓๙๑๙๐๐๐๘๔ 
 ๑๒๒. ร.ต.เทพอุดม  แกวกลิ่น หมายเลขประจําตัว  ๑๓๖๓๘๐๑๔๙๔ 
 ๑๒๓. ร.ต.ธนภัทร  สุวรรณมณี หมายเลขประจําตัว  ๑๓๑๑๕๐๐๐๔๙ 
 ๑๒๔. ร.ต.ธนรัตน  การุณทรัพยเจริญ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๘๒๘๐๐๗๕๓ 
 ๑๒๕. ร.ต.ธนวรรธน  ธนวัฒนรวโีชค หมายเลขประจําตัว  ๑๒๙๒๑๐๐๔๘๒ 
 ๑๒๖. ร.ต.ธนาวัฒน  พันธแนน หมายเลขประจําตัว  ๓๔๐๖๘๐๐๔๑๑ 
 ๑๒๗. ร.ต.ธวชั  ทองมณี หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๑๙๐๐๐๙๙ 
 ๑๒๘. ร.ต.ธวชัชัย  หัสดํา หมายเลขประจําตัว  ๓๔๐๑๑๐๐๐๐๑ 
 ๑๒๙. ร.ต.ธานินทร  ศรีภา หมายเลขประจําตัว  ๑๓๒๑๒๐๑๐๗๓ 
 ๑๓๐. ร.ต.ธีรเดช  ชวนใช หมายเลขประจําตัว  ๓๔๐๔๙๐๐๐๐๔ 
 ๑๓๑. ร.ต.ธีรพงษ  จําปานาค หมายเลขประจําตัว  ๑๓๕๓๔๐๐๙๑๘ 
 ๑๓๒. ร.ต.ธีรพงษ  พรหมราช หมายเลขประจําตัว  ๑๓๔๐๖๐๐๐๑๗ 
 ๑๓๓. ร.ต.ธีรพร  เกษตรสิน หมายเลขประจําตัว  ๑๓๗๓๐๐๐๓๙๘ 
 ๑๓๔. ร.ต.ธีรศักดิ์  มณีโชติ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๘๓๖๐๐๐๒๖ 
 ๑๓๕. ร.ต.ธีระพงษ  กลาหาญ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๕๓๘๐๐๑๑๐ 
 ๑๓๖. ร.ต.ธีระพันธ  นองสงค หมายเลขประจําตัว  ๑๓๘๑๑๐๐๙๕๐ 
 ๑๓๗. ร.ต.นคร  ชาวงษ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๒๕๓๐๐๐๐๕ 
 ๑๓๘. ร.ต.นพพร  โพธิ์ทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๒๖๓๓๐๑๒๘๒ 
 ๑๓๙. ร.ต.นพพร  อยูสําราญ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๑๓๓๐๐๐๒๘ 
 ๑๔๐. ร.ต.นัฐว ี รักษาม่ัน หมายเลขประจําตัว  ๓๓๙๒๒๐๐๐๖๗ 
 ๑๔๑. ร.ต.นิทัศน  เทียมสุวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๑๓๓๐๐๙๙๕ 
 ๑๔๒. ร.ต.นิพนธ  เบี้ยวทุงนอย หมายเลขประจําตัว  ๑๓๓๑๙๐๑๔๑๕ 
 ๑๔๓. ร.ต.นิพนธ  ศรีภิรมย หมายเลขประจําตัว  ๓๓๒๒๓๐๐๑๔๐ 
 ๑๔๔. ร.ต.นิรุตร  ประทุมมา หมายเลขประจําตัว  ๑๓๖๓๗๐๐๕๗๙ 
 ๑๔๕. ร.ต.นุกูล  บัวแกว หมายเลขประจําตัว  ๓๓๙๓๘๐๐๑๐๐ 
 ๑๔๖. ร.ต.บรรเจิด  ศิริรังษี หมายเลขประจําตัว  ๓๒๙๑๙๐๐๑๔๙ 
 

๑๔๗. ร.ต.บรรลือศักดิ์ ... 
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 ๑๔๗. ร.ต.บรรลือศักดิ์  วงศา หมายเลขประจําตัว  ๓๓๔๐๕๐๐๓๐๘ 
 ๑๔๘. ร.ต.บุญทวี  ดีประสิทธิ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๕๐๐๐๑๑๔ 
 ๑๔๙. ร.ต.บุญสง  วงษพันธ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๓๒๔๐๐๑๓๙ 
 ๑๕๐. ร.ต.บรรจง  นุชอยู หมายเลขประจําตัว  ๑๓๕๖๒๐๐๓๓๙ 
 ๑๕๑. ร.ต.ปฏิ  เลี้ยงชีพสุข หมายเลขประจําตัว  ๑๒๙๓๓๐๖๗๒๐ 
 ๑๕๒. ร.ต.ประจิม  มงคลประภสัร หมายเลขประจําตัว  ๑๔๓๒๓๐๐๗๑๗ 
 ๑๕๓. ร.ต.ประทีป  สมมาก หมายเลขประจําตัว  ๑๓๔๖๐๐๐๒๗๖ 
 ๑๕๔. ร.ต.ประพันธ  เจริญจิตต หมายเลขประจําตัว  ๓๔๐๓๑๐๐๐๐๕ 
 ๑๕๕. ร.ต.ประไพร  แสงทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๓๕๒๘๐๐๓๔๔ 
 ๑๕๖. ร.ต.ประสิทธิ์  ประสานศิลป หมายเลขประจําตัว  ๑๓๒๑๙๐๑๙๔๒ 
 ๑๕๗. ร.ต.ฝนชัย  โสมนัส หมายเลขประจําตัว  ๓๓๕๖๔๐๐๑๙๖ 
 ๑๕๘. ร.ต.พงษพันธุ  พวงทะเล หมายเลขประจําตัว  ๑๔๐๑๙๐๑๖๒๑ 
 ๑๕๙. ร.ต.พชร  ศิลางกูร หมายเลขประจําตัว  ๓๓๘๕๔๐๐๐๖๘ 
 ๑๖๐. ร.ต.พนม  เต็งก่ิง หมายเลขประจําตัว  ๓๒๕๒๑๐๐๒๓๗ 
 ๑๖๑. ร.ต.พยุง  อินทรแกว หมายเลขประจําตัว  ๓๔๐๖๖๐๐๒๓๘ 
 ๑๖๒. ร.ต.พรเทพ  บุญถนอม หมายเลขประจําตัว  ๓๒๘๔๙๐๐๒๐๗ 
 ๑๖๓. ร.ต.พรอมพร  แสนสอาด หมายเลขประจําตัว  ๑๓๔๑๓๐๐๘๑๑ 
 ๑๖๔. ร.ต.พลกฤษณ  ศรีขันซาย หมายเลขประจําตัว  ๑๓๖๐๓๐๑๕๖๒ 
 ๑๖๕. ร.ต.พสิษฐ  ดํารงกุลแทน หมายเลขประจําตัว  ๑๓๕๑๙๐๑๔๐๒ 
 ๑๖๖. ร.ต.พัฒนพงศ  ศรีพนม หมายเลขประจําตัว  ๓๔๐๒๑๐๐๑๘๑ 
 ๑๖๗. ร.ต.พิเชต  กระถิน หมายเลขประจําตัว  ๑๓๖๓๘๐๐๗๗๓ 
 ๑๖๘. ร.ต.พิเชษฐ  ขวัญดี หมายเลขประจําตัว  ๑๓๒๒๑๐๑๒๔๘ 
 ๑๖๙. ร.ต.พิพัฒน  ผาแดง หมายเลขประจําตัว  ๓๒๙๓๔๐๐๑๗๕ 
 ๑๗๐. ร.ต.พิพัฒนชัย  เพ่ิมงาม หมายเลขประจําตัว  ๓๓๔๖๖๐๐๒๖๑ 
 ๑๗๑. ร.ต.พีรพงษ  มธุพจน หมายเลขประจําตัว  ๑๓๗๓๔๐๑๐๔๙ 
 ๑๗๒. ร.ต.พีระศักดิ์  ยิ้มเล็ก หมายเลขประจําตัว  ๑๓๗๓๓๐๖๓๓๘ 
 ๑๗๓. ร.ต.ไพรวัลย  เพ็งใย หมายเลขประจําตัว  ๓๒๖๒๔๐๐๐๖๖ 
 ๑๗๔. ร.ต.ไพรัตน  พวงสุวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๖๖๒๐๐๑๓๘ 
 ๑๗๕. ร.ต.ไพโรจน  คุณประสาท หมายเลขประจําตัว  ๓๓๗๒๓๐๐๒๔๙ 
 ๑๗๖. ร.ต.ไพศาล  แสงวิรุฬห หมายเลขประจําตัว  ๓๒๔๓๓๐๑๓๐๙ 
 ๑๗๗. ร.ต.ภทัธาวธุ  โคระทัต หมายเลขประจําตัว  ๑๓๘๓๓๑๓๘๗๕ 
 ๑๗๘. ร.ต.ภูมิรินทร  จันปุม หมายเลขประจําตัว  ๑๓๖๖๘๐๑๒๒๒ 
 ๑๗๙. ร.ต.ภูวนาถ  มาตรา หมายเลขประจําตัว  ๑๓๗๐๕๐๑๐๐๓ 
 ๑๘๐. ร.ต.มัทนะ  บุญยะเนติ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๘๓๓๐๐๓๒๐ 
 

๑๘๑. ร.ต.ยุทธนา ... 
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 ๑๘๑. ร.ต.ยุทธนา  แมนเหมือน หมายเลขประจําตัว  ๑๓๖๓๓๑๓๙๖๘ 
 ๑๘๒. ร.ต.ยุทธภูมิ  พานไหม หมายเลขประจําตัว  ๓๔๐๒๖๐๐๐๑๐ 
 ๑๘๓. ร.ต.ยุทธภูมิ  เพ็งอุดม หมายเลขประจําตัว  ๓๒๔๔๙๐๐๑๗๙ 
 ๑๘๔. ร.ต.ยุทธศักดิ์  จันทรเอ่ียม หมายเลขประจําตัว  ๑๓๑๓๓๐๐๑๑๒ 
 ๑๘๕. ร.ต.รังสี  บุญญามี หมายเลขประจําตัว  ๓๒๙๓๔๐๐๑๗๘ 
 ๑๘๖. ร.ต.รังสรรค  ปราบภัย หมายเลขประจําตัว  ๓๔๐๕๔๐๐๑๑๑ 
 ๑๘๗. ร.ต.รัตนะ  เพ็ชรเจริญ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๐๓๓๑๒๕๑๕ 
 ๑๘๘. ร.ต.รุง  พันธมะโน หมายเลขประจําตัว  ๑๓๘๑๐๐๑๕๖๑ 
 ๑๘๙. ร.ต.เลอศักดิ์  แกวแดง หมายเลขประจําตัว  ๓๓๕๓๐๐๐๐๙๕ 
 ๑๙๐. ร.ต.วรยศ  ลือศิริ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๓๖๗๐๑๐๒๙ 
 ๑๙๑. ร.ต.วรวิทย  บุญยะกลัมพะ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๓๓๔๐๐๑๕๖ 
 ๑๙๒. ร.ต.วัชรพล  โพธิ์ทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๓๘๑๓๐๐๕๗๙ 
 ๑๙๓. ร.ต.วัชระ  ยอดมนต หมายเลขประจําตัว  ๑๓๒๐๙๐๐๗๙๖ 
 ๑๙๔. ร.ต.วิชิต  อุดม หมายเลขประจําตัว  ๓๓๐๐๖๐๐๐๐๒ 
 ๑๙๕. ร.ต.วิเชาว  สมจิตร หมายเลขประจําตัว  ๑๓๐๒๓๐๑๓๐๙ 
 ๑๙๖. ร.ต.วิเชียร  มีเทียน หมายเลขประจําตัว  ๓๔๐๑๐๐๐๑๘๐ 
 ๑๙๗. ร.ต.วิฑูรย  อินทรัพย หมายเลขประจําตัว  ๑๓๖๖๙๐๐๓๒๕ 
 ๑๙๘. ร.ต.วิทยา  พราวศรี หมายเลขประจําตัว  ๓๓๐๗๒๐๐๐๕๗ 
 ๑๙๙. ร.ต.วิทยา  เศวตมาลย หมายเลขประจําตัว  ๓๓๑๒๖๐๐๐๐๓ 
 ๒๐๐. ร.ต.วินัย  ดีแปลง หมายเลขประจําตัว  ๑๓๔๒๑๐๑๐๙๔ 
 ๒๐๑. ร.ต.วินิชา  ปญญาเปรื่อง หมายเลขประจําตัว  ๑๓๒๐๘๐๐๐๒๐ 
 ๒๐๒. ร.ต.วิศรุช  สุตะเขตร หมายเลขประจําตัว  ๑๓๗๒๓๐๑๔๑๖ 
 ๒๐๓. ร.ต.วิศาล  ทองมูลชัย หมายเลขประจําตัว  ๓๓๙๑๙๐๐๐๘๙ 
 ๒๐๔. ร.ต.วีรชัย  เกิดแกว หมายเลขประจําตัว  ๑๓๖๓๔๐๒๑๒๖ 
 ๒๐๕. ร.ต.ศรรกฏิยพงศ  คําภิรมย หมายเลขประจําตัว  ๓๔๐๓๑๐๐๐๐๒ 
 ๒๐๖. ร.ต.ศราวุธ  สายตา หมายเลขประจําตัว  ๑๓๓๕๐๐๐๒๙๖ 
 ๒๐๗. ร.ต.ศักดา  กันธิยะ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๙๕๑๐๐๒๔๗ 
 ๒๐๘. ร.ต.ศักดิ์ชัย  ทองอนันต หมายเลขประจําตัว  ๓๓๔๔๐๐๐๑๓๘ 
 ๒๐๙. ร.ต.ศักดิ์สิทธิ์  คัมภิรานนท หมายเลขประจําตัว  ๓๒๙๒๑๐๐๒๒๔ 
 ๒๑๐. ร.ต.ศักดิ์สิทธิ์  เสนียวงศ ณ อยุธยา หมายเลขประจําตัว  ๓๓๙๓๘๐๐๑๐๑ 
 ๒๑๑. ร.ต.ศิริพงษ  ขุนนนท หมายเลขประจําตัว  ๓๒๖๑๐๐๐๑๐๗ 
 ๒๑๒. ร.ต.ศุภฤกษ  ราชวัตร หมายเลขประจําตัว  ๑๓๕๒๙๐๑๔๒๐ 
 ๒๑๓. ร.ต.สงวน  ศรีบู หมายเลขประจําตัว  ๑๓๗๐๕๐๐๘๙๑ 
 ๒๑๔. ร.ต.สถิตย  เสนาซิว หมายเลขประจําตัว  ๑๓๗๕๑๐๐๓๑๒ 
 

๒๑๕. ร.ต.สมเกียรติ ... 
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 ๒๑๕. ร.ต.สมเกียรติ  เถ่ือนขุนทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๓๕๓๓๐๘๙๘๑ 
 ๒๑๖. ร.ต.สมคิด  แกวสิน หมายเลขประจําตัว  ๓๓๔๖๗๐๐๐๐๔ 
 ๒๑๗. ร.ต.สมชาย  กิจวิชัย หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๓๓๐๐๒๙๗ 
 ๒๑๘. ร.ต.สมชาย  เอ่ียมเฉย หมายเลขประจําตัว  ๑๓๐๒๙๐๐๐๐๘ 
 ๒๑๙. ร.ต.สมปอง  อองกุลนะ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๐๖๙๐๐๐๒๑ 
 ๒๒๐. ร.ต.สมพงษ  สิงหเดช หมายเลขประจําตัว  ๓๓๘๓๗๐๐๐๓๔ 
 ๒๒๑. ร.ต.สมพร  บํารุงกิจ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๓๔๙๐๐๔๕๕ 
 ๒๒๒. ร.ต.สมภพ  ฝอยฝน หมายเลขประจําตัว  ๑๓๗๒๙๐๐๘๓๐ 
 ๒๒๓. ร.ต.สมยศ  เจริญทรัพย หมายเลขประจําตัว  ๑๒๘๓๓๐๐๐๖๘ 
 ๒๒๔. ร.ต.สมยศ  รักษาการ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๘๐๘๐๐๕๘๕ 
 ๒๒๕. ร.ต.สมศักดิ์  สิทธิวัง หมายเลขประจําตัว  ๓๓๔๓๓๐๐๕๑๔ 
 ๒๒๖. ร.ต.สมหวัง  หาดทราย หมายเลขประจําตัว  ๓๓๒๓๙๐๐๐๘๖ 
 ๒๒๗. ร.ต.สรจกัร  แยมมาก หมายเลขประจําตัว  ๓๔๐๐๔๐๐๒๒๕ 
 ๒๒๘. ร.ต.สรร  ขาวศิร ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๘๓๖๐๐๐๓๐ 
 ๒๒๙. ร.ต.สวัส  ฉัตรบุบผา หมายเลขประจําตัว  ๓๒๖๖๑๐๐๒๓๔ 
 ๒๓๐. ร.ต.สาคร  โมกศิริ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๐๖๘๐๐๔๑๓ 
 ๒๓๑. ร.ต.สาคร  ศรีสรรงาม หมายเลขประจําตัว  ๓๔๐๖๖๐๐๒๓๗ 
 ๒๓๒. ร.ต.สาธิต  ผลภาษี หมายเลขประจําตัว  ๑๔๑๕๐๐๐๘๒๕ 
 ๒๓๓. ร.ต.สารัตน  สภุาบุญ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๔๓๔๐๑๒๔๔ 
 ๒๓๔. ร.ต.สิทธิชัย  ภูม่ัง หมายเลขประจําตัว  ๓๒๕๓๐๐๐๓๗๖ 
 ๒๓๕. ร.ต.สุขสันต  ศิริสุข หมายเลขประจําตัว  ๓๔๐๗๓๐๐๐๐๓ 
 ๒๓๖. ร.ต.สุชาติ  คีมทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๓๒๓๓๐๐๕๖๗ 
 ๒๓๗. ร.ต.สุชาติ  แมนรักษา หมายเลขประจําตัว  ๑๓๔๑๙๐๑๓๒๖ 
 ๒๓๘. ร.ต.สุทธิชัย  สุปนะ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๑๒๖๐๐๕๐๒ 
 ๒๓๙. ร.ต.สุเทพ  คชารักษ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๔๓๔๐๑๖๔๗ 
 ๒๔๐. ร.ต.สุธี  ปนมณี หมายเลขประจําตัว  ๑๓๖๕๐๐๑๙๙๙ 
 ๒๔๑. ร.ต.สุพจน  พวงนอย หมายเลขประจําตัว  ๓๓๗๓๙๐๐๐๖๐ 
 ๒๔๒. ร.ต.สุภวัสน  คงมงคล หมายเลขประจําตัว  ๓๔๐๖๘๐๐๔๑๘ 
 ๒๔๓. ร.ต.สุเมศวร  ฉลาดธัญกิจ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๑๒๓๐๐๓๐๕ 
 ๒๔๔. ร.ต.สุรกานต  ทองออน หมายเลขประจําตัว  ๓๓๕๒๙๐๐๐๙๒ 
 ๒๔๕. ร.ต.สุรพล  ใจปนตา หมายเลขประจําตัว  ๓๓๒๑๓๐๐๐๐๘ 
 ๒๔๖. ร.ต.สุรพล  มาลารัตน หมายเลขประจําตัว  ๓๒๒๓๓๐๐๗๗๐ 
 ๒๔๗. ร.ต.สุรพันธ  กุลววิฒัน หมายเลขประจําตัว  ๑๔๒๓๓๐๐๓๔๐ 
 ๒๔๘. ร.ต.สุริยะ  จอยจํารัส หมายเลขประจําตัว  ๒๓๔๑๙๐๐๐๑๓ 
 

๒๔๙. ร.ต.สุริยัณห 
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 ๒๔๙. ร.ต.สุริยัณห  สมพะมิตร หมายเลขประจําตัว  ๑๓๗๗๓๐๑๐๓๕ 
 ๒๕๐. ร.ต.หัสพล  สวุรรณชาตรี หมายเลขประจําตัว  ๓๔๐๕๖๐๐๑๓๙ 
 ๒๕๑. ร.ต.องอาจ  บัวเพ็ญ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๑๓๓๒๕๗๕๕ 
 ๒๕๒. ร.ต.อดิศักดิ์  สองสวาง หมายเลขประจําตัว  ๑๓๖๓๓๐๐๕๖๘ 
 ๒๕๓. ร.ต.อดุลย  สุขเถ่ือน หมายเลขประจําตัว  ๓๓๓๖๔๐๐๑๗๘ 
 ๒๕๔. ร.ต.อภิชัย  โชติชวง หมายเลขประจําตัว  ๑๓๒๑๘๐๐๔๔๖ 
 ๒๕๕. ร.ต.อภิชาต  โกศัลยวัตร หมายเลขประจําตัว  ๓๒๙๓๖๐๐๐๐๒ 
 ๒๕๖. ร.ต.อภิชาต  พวงเจริญ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๖๐๐๐๐๐๑ 
 ๒๕๗. ร.ต.อภิชาติ  ธงนิมิตร หมายเลขประจําตัว  ๓๒๔๓๓๐๑๑๗๓ 
 ๒๕๘. ร.ต.อภิชาติ  วัฒนา หมายเลขประจําตัว  ๑๓๔๓๓๐๗๘๗๓ 
 ๒๕๙. ร.ต.อัศวิน  ทิพยเนตร หมายเลขประจําตัว  ๓๓๘๗๓๐๐๐๑๕ 
 ๒๖๐. ร.ต.อัศวิน  สุภารัตน หมายเลขประจําตัว  ๓๓๘๕๐๐๐๑๐๕ 
 ๒๖๑. ร.ต.อาณัติ  ภูมณี หมายเลขประจําตัว  ๑๓๕๑๖๐๐๕๗๙ 
 ๒๖๒. ร.ต.อานนท  แสนวิลัย หมายเลขประจําตัว  ๓๓๙๕๕๐๐๑๔๓ 
 ๒๖๓. ร.ต.อํานาจ  พัดเอ่ียม หมายเลขประจําตัว  ๓๒๗๓๐๐๐๓๒๙ 
 ๒๖๔. ร.ต.อิทธิพล  บุระมาศ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๗๓๓๐๗๘๑๐ 
 ๒๖๕. ร.ต.อุดม  รุงกรุด หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๓๓๐๐๒๘๖ 
 ๒๖๖. ร.ต.อุเทน  ยิ้มนอย หมายเลขประจําตัว  ๓๓๗๓๙๐๐๐๕๘ 
 ๒๖๗. ร.ต.อุเทน  สวัสดิผล หมายเลขประจําตัว  ๓๔๐๑๐๐๐๑๗๕ 
 ๒๖๘. ร.ต.เอกชัย  แสงสุข หมายเลขประจําตัว  ๓๓๗๒๑๐๐๓๓๕ 
 ๒๖๙. ร.ต.เอกรัตน  ดวงดารา หมายเลขประจําตัว  ๓๓๐๓๔๐๐๒๑๒ 
 ๒๗๐. ร.ต.โอฬาร  ชางประดิษฐ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๔๔๘๐๐๐๐๓ 
 หมายเลข ๖๒ ถึง ๒๗๐ ตั้งแต ๑ พ.ค.๖๑ 

เปน วาท่ีเรืออากาศโทหญิง 
 ๒๗๑. ร.ต.หญิง ปภาวรินทร  เชี่ยวชาญ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๖๑๐๓๐๕๗๗ 
 หมายเลข ๒๗๑ ตั้งแต ๑ เม.ย.๖๑ 
 ๒๗๒. ร.ต.หญิง กานตพิชชา  คํารักษ หมายเลขประจําตัว  ๘๔๘๑๑๙๑๐๒๒ 
 ๒๗๓. ร.ต.หญิง ก่ิงแกว  กรเกษม หมายเลขประจําตัว  ๘๓๖๑๑๐๐๗๑๓ 
 ๒๗๔. ร.ต.หญิง ขวัญเพลิน  พิลึก หมายเลขประจําตัว  ๘๓๖๑๐๖๐๔๑๔ 
 ๒๗๕. ร.ต.หญิง ณิชพัทร  ชนะรบ หมายเลขประจําตัว  ๘๔๘๑๐๓๐๙๒๑ 
 ๒๗๖. ร.ต.หญิง ทัดดาว  พรวัฒนา หมายเลขประจําตัว  ๘๔๖๑๑๓๐๕๒๑ 
 ๒๗๗. ร.ต.หญิง เบญจมาภรณ  ทองใบ หมายเลขประจําตัว  ๘๔๘๑๑๓๐๒๒๒ 
 ๒๗๘. ร.ต.หญิง รภัสศา  ราชวัตร หมายเลขประจําตัว  ๘๔๘๑๒๓๑๑๒๐ 
 ๒๗๙. ร.ต.หญิง รุงกานต  บํารุงแขวง หมายเลขประจําตัว  ๘๔๘๑๑๐๑๑๒๑ 
 

๒๘๐. ร.ต.หญิง ศศกร ... 
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 ๒๘๐. ร.ต.หญิง ศศกร  จตุรพิสัย หมายเลขประจําตัว  ๘๓๔๑๒๘๑๐๑๒ 
 ๒๘๑. ร.ต.หญิง ศศินีย  เย็นตั้ง หมายเลขประจําตัว  ๘๔๘๑๐๗๐๔๒๐ 
 ๒๘๒. ร.ต.หญิง สมัย  ธัญญเจริญ หมายเลขประจําตัว  ๘๓๗๑๐๕๑๐๐๗ 
 ๒๘๓. ร.ต.หญิง สุภัทรา สุวรักษร หมายเลขประจําตัว  ๘๔๘๑๒๓๐๖๒๑ 
 ๒๘๔. ร.ต.หญิง สุวิมล  เก็งวินิจ หมายเลขประจําตัว  ๘๔๘๑๐๘๑๑๒๒ 
 ๒๘๕. ร.ต.หญิง เอมอร  เสารออน หมายเลขประจําตัว  ๘๔๘๑๑๐๐๗๑๙ 
 หมายเลข ๒๗๒ ถึง ๒๘๕ ตั้งแต ๑ พ.ค.๖๑ 

      สั่ง  ณ  วันท่ี   ๑๖ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 

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

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

สําเนาถูกตอง 

(ลงชื่อ) น.อ.วรพล  อรุณฉาย พล  อรุณฉาย 
              (วรพล  อรุณฉาย) 
  รอง ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.ทําการแทน  
            ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.                                                              
                 ๑๗ พ.ค.๖๑                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       จ.ท.จีรศักดิ์ ฯ   พิมพ/ทาน 
       วาท่ี ร.ต.หญิง มณีรินทร ตรวจ 


