
   

         (สําเนา)                                                  หน่วยรับ 
 
 
 

คําสั่งกองทัพอากาศ 
        ที่ ๖๗๘/๖๑ 

เรื่อง  เลื่อนยศนายทหารประทวน 
 

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กห.ว่าด้วยการแต่งต้ังยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร         
พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  

                    ฉะนั้น จึงใหเ้ลื่อนยศนายทหารประทวนในสังกัด ทอ.ผูม้ีคุณสมบัติครบถ้วน จํานวน ๑,๔๓๕ คน 
ดังต่อไปนี้ 

กองบัญชาการกองทัพอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๑. พ.อ.ท.ปภังกร  มารูปหมอก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๙๐๐๐๐๒ 
 หมายเลข ๑ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๒. พ.อ.ต.พูหพัฏฐ์  ผลวัฒนะ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๓๓๑๒๘๖๗ 
 หมายเลข ๒ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
 ๓. พ.อ.ต.หญิง สุนทรี  ยศไกร หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๔๕๕ 
 หมายเลข ๓ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๔. จ.ท.ณัฐวุฒิ  หอมมาก หมายเลขประจําตัว  ๑๕๕๖๔๐๐๕๕๙ 
 ๕. จ.ท.บุญทัต  สขุเกษม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๕๕๔๐๓๒๙๑ 
 ๖. จ.ท.พิพัฒชัย  บุญเรือง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๓๑๗๔๗๙ 
 ๗. จ.ท.ศรัณย์  พฤกษา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๒๔๐๒๖๕๔ 
 ๘. จ.ท.ศุภาชัย  แก้วนิล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๖๐๐๐๓๐๑ 
 หมายเลข ๔ ถงึ ๘ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๙. จ.ต.วศิน  สี่เหลี่ยม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๖๑๐๐๑๙๑๓ 
 หมายเลข ๙ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

สํานักงานเลขานุการกองทัพอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๑๐. พ.อ.ท.พิรพล  เสนน้อย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๖๕๐๐๖๔๙ 
 หมายเลข ๑๐ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

 
เป็นจ่าอากาศเอกหญิง ... 
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เป็นจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๑๑. จ.ท.หญิง สุจิตรา  เฟื่องอักษร หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๓๓๕ 
 หมายเลข ๑๑ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศโทหญิง 
 ๑๒. จ.ต.หญิง นันธิดา  วงษ์เสือ หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๓๒ 
 หมายเลข ๑๒ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

กรมสารบรรณทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศเอก 

 ๑๓. จ.ท.ณรงค์ชัย  อินต๊ะวงค์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๖๑๒๐๐๐๓๒ 
 ๑๔. จ.ท.ณัฏฐ์พัฒน์  พุ่มแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๓๓๐๖๗๔๗ 
 ๑๕. จ.ท.ดํารงชัย  ใจอดทน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๕๔๐๐๐๓๔๗ 
 หมายเลข ๑๓ ถึง ๑๕ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๑๖. จ.ต.ณัฐนนท์  ศรีกระจ่าง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๓๓๑๖๐๕๓ 
 ๑๗. จ.ต.วสันต์  เครือเสนา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๓๓๐๙๒๕๕ 
 ๑๘. จ.ต.วิศรุต  วงษ์เมตตา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๑๓๐๑๙๓๔ 
 หมายเลข ๑๖ ถึง ๑๘ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

กรมกําลังพลทหารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๑๙. พ.อ.ท.ชัยณรงค์  สนธิโพธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๓๐๐๐๐๒ 
 ๒๐. พ.อ.ท.ธีรพงศ์  แฉล้มนงนุช หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๔๙๐๐๐๐๘ 
 ๒๑. พ.อ.ท.บารมี  ทรัพย์สมบูรณ ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๑๓๓๐๕๙๖๑ 
 ๒๒. พ.อ.ท.วัชระพันธ์  เหล่าเกื้อ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๕๖๕๐๐๓๓๖ 
 ๒๓. พ.อ.ท.วัลลภ  โอปัน หมายเลขประจําตัว  ๑๓๙๓๓๐๘๑๙๘ 
 หมายเลข ๑๙ ถึง ๒๓ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๒๔. พ.อ.ต.ชัยรัตน์  ธัญญะเจรญิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๐๓๖๐ 
 ๒๕. พ.อ.ต.ปรยุทธ  อินทรทิตย์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๒๒๐๑๔๐๘ 
 หมายเลข ๒๔ และ ๒๕ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๒๖. จ.ท.กฤษฎา  สมอหอม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๒๑๐๑๑๑๙ 
 หมายเลข ๒๖ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๒๗. จ.ต.ธีรภัทร  อัชรากุล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๑๒๐๐๐๐๕ 
 หมายเลข ๒๗ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

 
เป็นจ่าอากาศโทหญิง ... 
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เป็นจ่าอากาศโทหญิง 
 ๒๘. จ.ต.หญิง ศิริลกัษณ์  โพติรัม หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๖๒ 
 ๒๙. จ.ต.หญิง สริยาภรณ์  ขาวผ่อง หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๖๔ 
 ๓๐. จ.ต.หญิง อัญชิสา  คงยืน หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๘๒ 
 หมายเลข ๒๘ ถึง ๓๐ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

กรมข่าวทหารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๓๑. พ.อ.ท.นริศ  ง้ิวทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๖๔๐๐๐๕๖ 
 ๓๒. พ.อ.ท.สิทธิชัย  เจือทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๓๓๐๐๙๕๖ 
 หมายเลข ๓๑ และ ๓๒ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๓๓. พ.อ.ต.พโยม  วราลักษณ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๐๐๒๐๑๐๔๖ 
 หมายเลข ๓๓ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๓๔. จ.ท.สาริษฐ ์ คนัศร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๗๐๐๐๒๖๔ 
 ๓๕. จ.ท.อนุชา  อินทรศักด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๒๐๓๐๒๗๖ 
 หมายเลข ๓๔ และ ๓๕ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๓๖. จ.ต.ชาญชัย  ใสศรีสุข หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๓๓๐๐๖๖๐ 
 หมายเลข ๓๖ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศโทหญิง 
 ๓๗. จ.ต.หญิง ธัญวรรณ  ศรีประเสริฐ หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๒๙ 
 ๓๘. จ.ต.หญิง ภัสสร  ขุนเจียม หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๔๑ 
 ๓๙. จ.ต.หญิง สุภาลักษณ์  รันไธสง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๕๐๘ 
 ๔๐. จ.ต.หญิง อรอนงค์  ศรีบุญม ี หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๗๖ 
 ๔๑. จ.ต.หญิง อารียา  ศิลาแก้วนภา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๕๑๐ 
 หมายเลข ๓๗ ถึง ๔๑ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

กรมยุทธการทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศเอก 

 ๔๒. จ.ท.ศตวรรษ  เปลี่ยนประไพ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๓๓๐๐๓๔๙ 
 หมายเลข ๔๒ ต้ังแต่ ๑ ก.พ.๖๑ 
 ๔๓. จ.ท.วรพล  นาแพง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๕๘๐๒๑๓๒ 
 หมายเลข ๔๓ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๔๔. จ.ต.ปัญญาพล  อุระมา หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๓๓๐๐๗๕๒ 
 หมายเลข ๔๔ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 
  

 ๔๕. จ.ต.มโน … 
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 ๔๕. จ.ต.มโน  คงทพั หมายเลขประจําตัว  ๑๕๖๓๐๐๑๐๓๐ 
 หมายเลข ๔๕ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศโทหญิง 
 ๔๖. จ.ต.หญิง สุธินี  สายโพธิ์ทอง หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๐๐๒ 
 ๔๗. จ.ต.หญิง สุภาภรณ์  สุขสงค ์ หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๐๐๓ 
 หมายเลข ๔๖ และ ๔๗ ต้ังแต่ ๑ ก.พ.๖๑ 
 ๔๘. จ.ต.หญิง วารินทร์  โคตรหลง หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๗๖๘ 
 หมายเลข ๔๘ ต้ังแต่ ๑ มี.ค.๖๑ 
 ๔๙. จ.ต.หญิง อรัญญา  สัตยากูล หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๗๘ 
 ๕๐. จ.ต.หญิง อัชรา  คําแก่น หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๘๐ 
 หมายเลข ๔๙ และ ๕๐ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

กรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอกหญิง 

 ๕๑. พ.อ.ท.หญิง ธิติมา  ศิริเภตรา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๐๔ 
 หมายเลข ๕๑ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๕๒. จ.ท.จตุรงค์  เมินดี หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๖๖๐๐๓๓๕ 
 ๕๓. จ.ท.บอส  วงษ์สวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๒๔๐๐๑๒๑ 
 ๕๔. จ.ท.เอกพจน์  หุ่นทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๓๘๐๐๑๑๔ 
 หมายเลข ๕๒ ถึง ๕๔ ต้ังแต่ ๑ ก.พ.๖๑ 
 ๕๕. จ.ท.พันเดชน์  อุบลกิจ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๕๔๐๒๘๖๖ 
 ๕๖. จ.ท.ภาณุเทพ  อ้นสอาด หมายเลขประจําตัว  ๒๔๙๐๒๐๐๑๔๓ 
 ๕๗. จ.ท.วทัญญ ู บุญต้น หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๑๖๐๐๔๘๓ 
 ๕๘. จ.ท.สันติชัย  ชาดี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๑๒๐๑๗๘๘ 
 หมายเลข ๕๕ ถึง ๕๘ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๕๙. พ.อ.ท.นิรุตต์  มาลา หมายเลขประจําตัว  ๓๔๓๐๙๐๐๐๒๐ 
 ๖๐. พ.อ.ท.วันชนะ  สงกล้าหาญ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๒๒๓๐๒๒๓๔ 
 หมายเลข ๕๙ และ ๖๐ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๖๑. พ.อ.ท.หญิง พรนภา  กองวารี หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๐๑ 
 ๖๒. พ.อ.ท.หญิง วาสนา  รับสมบัติ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๒๓ 
 หมายเลข ๖๑ และ ๖๒ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

 
เป็นพันจ่าอากาศโท ... 
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เป็นพันจ่าอากาศโท 
      ๖๓.  พ.อ.ต.ดวงอาทิตย์  พะนัดรัมย์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๐๕๕๔ 
 หมายเลข ๖๓ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
      ๖๔.  พ.อ.ต.หญิง วิภาดา  แสงทองสุข หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๔๕๒ 
 หมายเลข ๖๔ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
      ๖๕.  จ.ท.ประทีป  รามัญวงศ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๓๓๐๑๘๐๙ 
 หมายเลข ๖๕ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศโท 
      ๖๖.  จ.ต.ธนสิทธิ  อ่องสุทธิกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๔๖๐๐๐๐๙ 
      ๖๗.  จ.ต.อลงกรณ์  วิเชียรวรรณ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๓๑๔๓๙๖ 
 หมายเลข ๖๖ และ ๖๗ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศโทหญิง 
    ๖๘.  จ.ต.หญิง กุลยา  แย้มเปี่ยม หมายเลขประจําตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๔๙๘ 
 หมายเลข ๖๘ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

กรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอกหญิง 

 ๖๙. พ.อ.ท.หญิง ปรียาภรณ์  อ่อนประสพ หมายเลขประจําตัว  ๘๔๖๑๑๕๐๑๒๘ 
 ๗๐. พ.อ.ท.หญิง รวิษฎา  อ่ิมใจ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๑๙๔ 
 หมายเลข ๖๙ และ ๗๐ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๗๑. จ.ท.หญิง ชมพนูุท  บุญมาก หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๓๑๗ 
 หมายเลข ๗๑ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

สํานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอกหญิง 

 ๗๒. พ.อ.ท.หญิง เบญญาภา  พ่ึงเพ็ง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๐๐ 
 หมายเลข ๗๒ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
 ๗๓. พ.อ.ต.หญิง ปวีณา  ฤทธิขจร หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๔๔๗ 
 ๗๔. พ.อ.ต.หญิง วลัยกร  อินกอง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๓๐๙ 
 ๗๕. พ.อ.ต.หญิง ศิริพร  เดชมาก หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๔๕๓ 
 ๗๖. พ.อ.ต.หญิง โสภิตา  คําผิว หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๔๕๘ 
 หมายเลข ๗๓ ถึง ๗๖ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

 
เป็นจ่าอากาศเอก ... 
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เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๗๗. จ.ท.ชัยพัฒน์  จาตุรันต์สมบูรณ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๓๐๐๓๙๓ 
 ๗๘. จ.ท.รุ่งโรจน์  อามาตย์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๒๖๐๑๒๐๖ 
 หมายเลข ๗๗ และ ๗๘ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๗๙. จ.ท.หญิง ปัฐนธิ์นันต์  ประสงค์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๓๒๔ 
 หมายเลข ๗๙ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

กรมการเงินทหารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอกหญิง 

 ๘๐. พ.อ.ท.หญิง เกศรา  จิตต์บรรจง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๕๙๗ 
 ๘๑. พ.อ.ท.หญิง อัจฉรา  ใจสมัคร หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๖๑๑ 
 หมายเลข ๘๐ และ ๘๑ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
 ๘๒. พ.อ.ต.หญิง ประสิวิตรา  แย้มกลิ่น หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๔๔๖ 
 หมายเลข ๘๒ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๘๓. จ.ท.ธนภัทร  อ่ึงป่อง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๓๑๐๐๓๘๐ 
 ๘๔. จ.ท.วินัช  พร้อมจิต หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๓๐๐๘๖๓ 
 ๘๕. จ.ท.อนุสรณ์  สาขา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๒๓๐๑๑๙๗ 
 ๘๖. จ.ท.อภิชิต  มะละคํา หมายเลขประจําตัว  ๒๕๒๕๓๐๐๑๒๕ 
 หมายเลข ๘๓ ถึง ๘๖ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศโทหญิง 
 ๘๗. จ.ต.หญิง ปาณิสรา  สุวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๓๔ 
 หมายเลข ๘๗ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

กรมจเรทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศเอก 

 ๘๘. จ.ท.เพชรพิษณุ  เอี่ยมอ้น หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๔๐๑๓๑๐ 
 ๘๙. จ.ท.สุเมธ  วุฒิสันเทียะ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๒๙๐๐๑๒๓ 
 หมายเลข ๘๘ และ ๘๙ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

สํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๙๐. พ.อ.ท.นพชัย  พันธ์เขียน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๒๓๐๐๓๘๐ 
 หมายเลข ๙๐ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

 
เป็นพันจ่าอากาศเอกหญิง ... 
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เป็นพันจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๙๑. พ.อ.ท.หญิง กิรา  พาขุนทด หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๑๘ 
 ๙๒. พ.อ.ท.หญิง เปรมญาภา  ฝาชัยภูมิ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๖๐๒ 
 ๙๓. พ.อ.ท.หญิง อรไท  ดอกไม ้ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๖๑๐ 
 หมายเลข ๙๑ ถึง ๙๓ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๙๔. จ.ท.ไกรสรณ์  พรมดี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๗๑๐๐๐๗๓ 
 หมายเลข ๙๔ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

สํานักงานนิรภัยทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศเอกหญิง 

 ๙๕. จ.ท.หญิง โศระยา  ดีรักษา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๒๘๔ 
 ๙๖. จ.ท.หญิง หทัยกานต์  ปัจฉิม หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๓๓๘ 
 หมายเลข ๙๕ และ ๙๖ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

กองบิน ๑ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๙๗. พ.อ.ท.กฤษฎา  สรสําแดง หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๓๓๐๐๑๗๗ 
 ๙๘. พ.อ.ท.กฤษณ  รัตนพลแสนย ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๐๕๐๐๐๐๖ 
 ๙๙. พ.อ.ท.กัมปนาท  สะราคํา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๑๐๐๑๖๔ 
 ๑๐๐. พ.อ.ท.จตุรงค์  ขันติพงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๒๑๐๑๗๐๓ 
 ๑๐๑. พ.อ.ท.ชนะชล  บุญประสพสม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๙๐๐๑๓๔ 
 ๑๐๒. พ.อ.ท.ชัยอนันต์  กระวีสายสนุทร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๑๐๐๑๖๓ 
 ๑๐๓. พ.อ.ท.ฐิตากร  โตน้ํา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๑๐๐๑๓๑ 
 ๑๐๔. พ.อ.ท.ฐิติวัฒน์  โปยขุนทด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๒๑๐๐๑๕๑ 
 ๑๐๕. พ.อ.ท.ณฐพล  นุชกระแส หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๔๐๐๐๐๑ 
 ๑๐๖. พ.อ.ท.ณัฐพงษ์  อรอินทร ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๓๐๐๐๕๕ 
 ๑๐๗. พ.อ.ท.ณัฐพล  เกตุเกล้า หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๔๐๐๐๘๓ 
 ๑๐๘. พ.อ.ท.ณัฐภัทร  ศรีจําลอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๐๗๐๐๐๐๖ 
 ๑๐๙. พ.อ.ท.ณัตพล  หนึ่งกระโทก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๑๐๐๑๓๓ 
 ๑๑๐. พ.อ.ท.ธนพล  วลัยศรี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๒๑๐๐๑๒๔ 
 ๑๑๑. พ.อ.ท.นวภัทร  เพชรสูงเนิน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๑๐๐๑๓๒ 
 ๑๑๒. พ.อ.ท.นัฐพร  เกิดโพธ์ิกะต้น หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๕๐๐๐๐๘๓ 
 ๑๑๓. พ.อ.ท.ประทีป  งวนหงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๒๑๐๐๑๕๒ 
 ๑๑๔. พ.อ.ท.พูนเกียรติ  โสมทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๖๖๐๐๐๒๖ 
 ๑๑๕. พ.อ.ท.ภานุพงศ์  โชติกลาง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๑๐๐๑๕๗ 
 ๑๑๖. พ.อ.ท.ภูริเดช  แก้วประสิทธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๑๐๐๐๗๕ 
 ๑๑๗. พ.อ.ท.รุจิศักด์ิ  เกตุแย้ม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๐๖๘๗ 
  

 ๑๑๘. พ.อ.ท.วิริยะ … 
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 ๑๑๘. พ.อ.ท.วิริยะ  มหัทธนวิบูล หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๒๑๐๑๗๗๐ 
 ๑๑๙. พ.อ.ท.วีระชัย  ภิญโญ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๗๑๐๐๐๗๑ 
 ๑๒๐. พ.อ.ท.วุฒิชาติ  สายราช หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๒๑๐๔๘๕๓ 
 ๑๒๑. พ.อ.ท.ศรายุทธ  บนฉิมพล ี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๒๑๐๐๑๕๔ 
 ๑๒๒. พ.อ.ท.ศึกษิณ  สุกราสัย หมายเลขประจําตัว  ๑๓๘๗๑๐๓๕๐๔ 
 ๑๒๓. พ.อ.ท.สิทธิศักด์ิ  ศรอินทร ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๑๐๐๑๓๔ 
 ๑๒๔. พ.อ.ท.สุทธิพงษ์  พวงแสง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๖๖๐๐๐๔๐ 
 ๑๒๕. พ.อ.ท.สุรพล  ถาพิกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๒๑๐๐๑๕๕ 
 หมายเลข ๙๗ ถึง ๑๒๕ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๑๒๖. พ.อ.ต.กมลเชษฐ์  แสนสิ่ง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๗๒๐๐๙๑๙ 
 ๑๒๗. พ.อ.ต.กฤษฎี  รักษาทรัพย์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๗๕๐๐๐๐๔ 
 ๑๒๘. พ.อ.ต.กิรติ  รัตนะ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๒๙๐๐๒๗๔ 
 ๑๒๙. พ.อ.ต.คมสันต์  โพพันธ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๖๐๐๐๐๔ 
 ๑๓๐. พ.อ.ต.คมสันต์  อาจสญัจร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๐๐๐๑๘๐ 
 ๑๓๑. พ.อ.ต.คุณธรรม  โพธ์ิคานิช หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๐๘๐๐๐๐๑ 
 ๑๓๒. พ.อ.ต.ชัยรินทร์  เชาว์เรืองหิรัณ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๑๐๐๒๖๙ 
 ๑๓๓. พ.อ.ต.ชัยวัฒน์  ไชยวรรณ ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๘๐๐๒๐๐ 
 ๑๓๔. พ.อ.ต.ณัฐพล  ศิริจันทรา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๖๐๐๐๐๔ 
 ๑๓๕. พ.อ.ต.ดุลดนัย  เสมารัตน ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๖๑๐๐๐๔๗ 
 ๑๓๖. พ.อ.ต.ตันติกร  เสนาไชย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๑๐๐๐๐๒ 
 ๑๓๗.  พ.อ.ต.ทศพล  แปจะโปะ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๑๐๐๐๐๓ 
 ๑๓๘. พ.อ.ต.นรินทร์  พัวเวส หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๓๔๐๐๕๘๐ 
 ๑๓๙. พ.อ.ต.พงศกร  สอนคําแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๒๑๐๐๒๕๙ 
 ๑๔๐. พ.อ.ต.พงศกร  สินประเสรฐิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๐๘๐๐๐๐๒ 
 ๑๔๑. พ.อ.ต.พีรวัส  สว่างวงศ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๑๓๙๗ 
 ๑๔๒. พ.อ.ต.ภูชิต  ต่อวาศ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๐๕๐๐๐๐๔ 
 ๑๔๓. พ.อ.ต.มังกรทอง  ตอนสันเทียะ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๑๐๐๐๖๑ 
 ๑๔๔. พ.อ.ต.รุ่งเพชร  ปัจวงค์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๘๐๐๐๐๔ 
 ๑๔๕. พ.อ.ต.วารวิทย์  วันลา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๐๗๑๔ 
 ๑๔๖. พ.อ.ต.วิทวัส  ผอสูงเนิน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๑๐๐๒๗๔ 
 ๑๔๗. พ.อ.ต.สุรศักด์ิ  แก้วขุนทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๔๓๕๐๐๐๙๔๑ 
 ๑๔๘. พ.อ.ต.อนิวัฒน์  สุดชัย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๕๓๐๑๘๕๖ 
 ๑๔๙. พ.อ.ต.อลงกรณ์  ลาสิทธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๐๕๐๐๐๗๒ 
 ๑๕๐. พ.อ.ต.อาทิตย์  แก้วอ่อนใส หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๒๑๐๐๑๕๗ 
  

 ๑๕๑. พ.อ.ต.อานุภาพ … 
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 ๑๕๑. พ.อ.ต.อานุภาพ  พรมชัย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๑๐๐๐๐๐๑ 
 ๑๕๒. พ.อ.ต.อาวุธ  อินทิแสน หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๒๑๐๐๐๑๓ 
 หมายเลข ๑๒๖ ถึง ๑๕๒ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
 ๑๕๓. พ.อ.ต.หญิง จิราพร  นิราราช หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๒๗๓ 
 ๑๕๔. พ.อ.ต.หญิง ภาวิณี  รินรักษา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๓๐๓ 
 หมายเลข ๑๕๓ และ ๑๕๔ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๑๕๕. จ.ท.จักรกฤช  พ่วงจันทึก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๒๑๐๐๔๓๓ 
 ๑๕๖. จ.ท.ณัฐวุฒิ  อร่ามทิพย์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๒๑๐๒๗๘๙ 
 ๑๕๗. จ.ท.นพรัตน์  สิทธิจันทร ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๔๐๐๐๔๙๘ 
 ๑๕๘. จ.ท.ปัญจพล  โปร่งปรีชา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๐๑๒๓ 
 ๑๕๙. จ.ท.วัชระ  สินสายออ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๒๑๐๐๙๗๘ 
 ๑๖๐. จ.ท.วิษณุกร  โฮมละคร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๒๑๐๔๙๑๐ 
 ๑๖๑. จ.ท.ศุภโชค  มาพิทักษ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๖๒๑๐๐๐๓๒ 
 ๑๖๒. จ.ท.ศุภเดช  นบวิสุทธิโสภณ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๒๑๐๐๙๘๗ 
 ๑๖๓. จ.ท.หฤทธิ์  โคตรบุตร หมายเลขประจําตัว  ๒๕๖๐๕๐๐๒๘๗ 
 หมายเลข ๑๕๕ ถึง ๑๖๓ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๑๖๔. จ.ท.หญิง พรทพิย์  ใจแสน หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๓๒๕ 
 หมายเลข ๑๖๔ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๑๖๕. จ.ต.ชิรวุฒิ  สิงห์เสนา หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๖๖๐๐๓๓๑ 
 ๑๖๖. จ.ต.วัชระ  สิทธิคํา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๖๗๖๐๐๐๘๙ 
 ๑๖๗. จ.ต.วีระยุทธ  วนาพันธ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๒๑๐๓๙๓๐ 
 หมายเลข ๑๖๕ ถึง ๑๖๗ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

กองบิน ๒ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๑๖๘. พ.อ.ท.จตุรงค์  ขันอาษา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๗๒๐๐๐๒๗ 
 ๑๖๙. พ.อ.ท.ธนะพล  ชาวไร่นาค หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๑๐๐๑๖๒ 
 ๑๗๐. พ.อ.ท.ธีรนัย  โพธ์ิเจริญ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๖๒๐๐๐๐๓ 
 ๑๗๑. พ.อ.ท.ประกาศิต  จับจ ุ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๔๙๐๐๐๗๕ 
 ๑๗๒. พ.อ.ท.ประณต  วงศ์นาถลือชา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๐๘๐๐๐๑๐ 
 ๑๗๓. พ.อ.ท.ปิยพงษ์  ช่อลัดดา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๕๘๐๐๒๐๓ 
 ๑๗๔. พ.อ.ท.พงศธร  นามวงศ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๑๐๐๑๓๔ 
 ๑๗๕. พ.อ.ท.พรเทพ  ลายน้ําเงิน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๕๐๐๐๑๐๘ 
  

 ๑๗๖. พ.อ.ท.ภควันท์ … 
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 ๑๗๖. พ.อ.ท.ภควันท์  สนธิสมัพันธ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๖๗๐๐๐๓๘ 
 ๑๗๗. พ.อ.ท.รชานนท์  ทองระย้า หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๖๗๐๐๐๘๑ 
 ๑๗๘. พ.อ.ท.รัชตะ  โพธ์ิทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๖๒๐๐๐๕๗ 
 ๑๗๙. พ.อ.ท.วรวุฒิ  พันธ์ุบุตร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๕๐๐๐๔๑๗ 
 ๑๘๐. พ.อ.ท.วิทวัส  มหาดไทย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๕๐๐๐๐๘๕ 
 ๑๘๑. พ.อ.ท.ศิริเชษฐ  มีชัย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๑๐๐๐๐๕ 
 ๑๘๒. พ.อ.ท.สุภณัฐ  เชื้อแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๐๐๐๓ 
 ๑๘๓. พ.อ.ท.สุเมธี  จิตรีเชาว์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๕๐๐๐๒๑๓ 
 ๑๘๔. พ.อ.ท.อธิป  ธรรมนิยม หมายเลขประจําตัว  ๑๔๔๕๐๐๑๒๘๔ 
 ๑๘๕. พ.อ.ท.อนุกูล  ใจเที่ยง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๖๒๐๐๒๗๗ 
 ๑๘๖. พ.อ.ท.อนุวัฒน์  เอี่ยมสอาด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๓๔๐๐๑๐๗ 
 ๑๘๗. พ.อ.ท.อภิรักษ์  ทองใบ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๔๐๐๑๒๙ 
 ๑๘๘. พ.อ.ท.อรชุน  ทองแย้ม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๐๙๐๐๐๕๐ 
 ๑๘๙. พ.อ.ท.อํานาจ  ทับภักดี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๑๙๐๐๑๑๘ 
 หมายเลข ๑๖๘ ถึง ๑๘๙ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๑๙๐. พ.อ.ท.หญิง พิมณัฐฐา  ยาคําประเสริฐ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๐๕๘ 
 หมายเลข ๑๙๐ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๑๙๑. พ.อ.ต.กิตต์ิพิพัชญ์  หมั่นบรรจง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๕๐๐๐๐๕๗ 
 ๑๙๒. พ.อ.ต.จิรภาส  ยมดิษฐ ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๗๓๓๑๐๔๒๓ 
 ๑๙๓. พ.อ.ต.ชัยพัฒน์  สายหสัดี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๕๐๐๐๒๑๙ 
 ๑๙๔. พ.อ.ต.ชาตรี  ดีสวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๘๐๐๐๐๔ 
 ๑๙๕.  พ.อ.ต.ชนวีร์  สาราทิศ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๕๐๐๐๒๒๐ 
 ๑๙๖. พ.อ.ต.นราธิป  พรหมวงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๕๐๐๐๑๗๘ 
 ๑๙๗. พ.อ.ต.นัฐพล  โพธ์ิสุวรรณ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๗๐๐๐๗๙ 
 ๑๙๘. พ.อ.ต.นันทวัฒน์  ถิ่นเมาล ี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๗๐๐๐๓๗ 
 ๑๙๙. พ.อ.ต.ปฏิพล  ทรงลํายอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๙๐๐๑๓๔ 
 ๒๐๐. พ.อ.ต.ปรเมศวร์  คะอังกุ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๕๕๐๒๒๗๗ 
 ๒๐๑.  พ.อ.ต.ปฐมพงศ์  ขําชัย หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๖๑๐๐๐๙๕ 
 ๒๐๒. พ.อ.ต.ปริญญา  เวทยาวงศ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๖๕๐๐๒๔๐ 
 ๒๐๓. พ.อ.ต.พฤนธา  ชัยยะ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๔๓๓๐๗๑๕๔ 
 ๒๐๔. พ.อ.ต.ภัคพล  ลาภเวช หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๗๐๐๐๔๑ 
 ๒๐๕. พ.อ.ต.ภัทรพล  ใจมั่น หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๙๐๐๒๑๔ 
 ๒๐๖. พ.อ.ต.ภาคภูมิ  แสงศาสตร ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๕๐๐๐๐๐๒ 
 ๒๐๗. พ.อ.ต.มนตรี  กลิ่นหอม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๗๐๐๐๘๓ 
  

 ๒๐๘. พ.อ.ต.วสันต์ … 
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 ๒๐๘. พ.อ.ต.วสันต์  แก้วตุมกา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๕๐๐๐๒๑๔ 
 ๒๐๙. พ.อ.ต.วุฒิฉัตร  สมัฤทธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๕๐๐๐๑๑๓ 
 ๒๑๐. พ.อ.ต.อรรณพ  วีระวงศ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๗๐๐๐๘๑ 
 ๒๑๑. พ.อ.ต.อรรถพล  โสภาคะยัง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๒๘๐๐๐๐๑ 
 หมายเลข ๑๙๑ ถึง ๒๑๑ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
 ๒๑๒. พ.อ.ต.หญิง ปัทมา  บุญเกิด หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๑๙๕ 
 หมายเลข ๒๑๒ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๒๑๓. จ.ท.ภัทรพงศ์  จารุกุลธนวัจน์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๕๐๐๑๐๓๒ 
 หมายเลข ๒๑๓ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 
 ๒๑๔. จ.ท.ทศวรรษ  คงทน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๕๐๐๐๐๔๘ 
 หมายเลข ๒๑๔ ต้ังแต่ ๑ ก.พ.๖๑ 
 ๒๑๕. จ.ท.ฐิติพงศ์  บุญส่งธรรม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๕๐๐๐๖๓๔ 
 ๒๑๖. จ.ท.ธณวัฒน์  เกตุรามฤทธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๖๕๐๐๐๕๐๔ 
 ๒๑๗. จ.ท.นิวพล  นยัเนตร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๐๙๐๐๐๘๕ 
 ๒๑๘. จ.ท.วชิรพร  มัน่ดี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๕๐๐๐๙๓๔ 
 ๒๑๙. จ.ท.วิริยะพงษ์  จันทรค์ํา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๕๔๐๐๐๖๕ 
 ๒๒๐. จ.ท.วีรพงษ์  เลื่อมตา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๖๑๐๐๐๖๕ 
 ๒๒๑. จ.ท.วีระศักด์ิ  พ่วงพี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๕๐๐๐๐๐๘ 
 ๒๒๒. จ.ท.สิทธิกร  ไกรจําเนียร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๖๒๐๐๐๐๔ 
 ๒๒๓. จ.ท.อภิชาติ  แคลนกระโทก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๒๑๐๑๐๑๒ 
 หมายเลข ๒๑๕ ถึง ๒๒๓ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๒๒๔. จ.ท.หญิง กนกวรรณ  ไพรวรรณ์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๓๑๓ 
 ๒๒๕. จ.ท.หญิง ณิชาภา  สุขเกษม หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๓๔๐ 
 หมายเลข ๒๒๔ และ ๒๒๕ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๒๒๖. จ.ต.พีรพล  ยุวาวงค์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๕๐๐๐๗๔๕ 
 ๒๒๗. จ.ต.แสงประทีป  บุญแสง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๐๙๐๐๑๑๑ 
 หมายเลข ๒๒๖ และ ๒๒๗ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

กองบิน ๔ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๒๒๘. พ.อ.ท.กณวรรธน์  แสงเย็น หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๐๒๐๐๐๙๘ 
 ๒๒๙. พ.อ.ท.กวีณ  ก้อนนาค หมายเลขประจําตัว  ๑๔๐๒๓๐๑๖๕๒ 
 ๒๓๐. พ.อ.ท.เกียรติศักด์ิ  ผดุงสุข หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๗๐๐๐๓๒ 
  

 ๒๓๑. พ.อ.ท.จักรพงษ์ … 
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 ๒๓๑. พ.อ.ท.จักรพงษ์  จันทมูล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๔๖๐๑๐๔๑ 
 ๒๓๒. พ.อ.ท.เจตรินทร์  แจ้งประดิษฐ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๔๐๐๐๘๘ 
 ๒๓๓. พ.อ.ท.ฉัตรชัย  คําบัว หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๐๙๐๐๕๓๑ 
 ๒๓๔. พ.อ.ท.ณภัทร  หนูวงศ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๓๐๐๑๐๓ 
 ๒๓๕. พ.อ.ท.ณัฐพงษ์  มงคลสวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๓๐๐๑๐๘ 
 ๒๓๖. พ.อ.ท.ณัฐพล  เรือนมะกอก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๒๓๐๐๒๐๖ 
 ๒๓๗. พ.อ.ท.ทศพล  ม่วงอยู่ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๘๐๐๐๐๔ 
 ๒๓๘. พ.อ.ท.ธงชัย  เอี่ยมพ่วง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๖๒๐๐๐๕๖ 
 ๒๓๙. พ.อ.ท.นพดล  อาจศรี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๐๙๐๐๐๐๔ 
 ๒๔๐. พ.อ.ท.นราธิป  พันธ์ุไทย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๒๐๐๐๒๑ 
 ๒๔๑. พ.อ.ท.ภาณุพงศ์  สมภักดี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๘๐๐๐๑๖ 
 ๒๔๒. พ.อ.ท.มารุต  อ่ิมสิน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๓๐๐๐๐๑ 
 ๒๔๓. พ.อ.ท.วรพจน์  พุฒซ้อน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๑๘๐๐๐๐๘ 
 ๒๔๔. พ.อ.ท.วรินทร  อ่ิมเชื้ออยู่ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๒๐๐๐๔๕ 
 ๒๔๕. พ.อ.ท.วิทูรย์  มั่นพรม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๓๐๐๒๐๔ 
 ๒๔๖. พ.อ.ท.สรรเสริญ  พงษ์เพ็ง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๓๐๐๒๐๕ 
 ๒๔๗. พ.อ.ท.สุนทร  ทีฟอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๔๐๐๐๐๐๑ 
 ๒๔๘. พ.อ.ท.อรรคเดช  บุญประสทิธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๒๓๐๐๑๐๖ 
 ๒๔๙. พ.อ.ท.อํานาจ  สุขสมบัติ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๒๐๐๐๒๘ 
 หมายเลข ๒๒๘ ถึง ๒๔๙ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๒๕๐. พ.อ.ท.หญิง ประทุมพร  เพชรดาวัชรมัย หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๒๒ 
 หมายเลข ๒๕๐ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๒๕๑. พ.อ.ต.กรกช  เรืองจวง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๓๐๑๒๔๙ 
 ๒๕๒. พ.อ.ต.กฤษฎา  ทรงฤทธา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๐๙๐๐๖๔๔ 
 ๒๕๓. พ.อ.ต.กฤษฎาภัส  อินถาวร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๗๐๐๐๘๐ 
 ๒๕๔. พ.อ.ต.กันย์นธี  กล่ําทวี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๗๐๐๐๐๖๐ 
 ๒๕๕. พ.อ.ต.ไกรวุธ  ยศสมบัติ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๓๐๐๒๐๘ 
 ๒๕๖. พ.อ.ต.ขัตติยะ  แหวนหล่อ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๔๐๐๐๖๐ 
 ๒๕๗. พ.อ.ต.ณรงค์ฤทธ์ิ  เมืองแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๔๐๐๐๑๗ 
 ๒๕๘. พ.อ.ต.ธนภัทร  เกษมไชยกร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๒๓๐๐๑๐๗ 
 ๒๕๙. พ.อ.ต.ธีรศักด์ิ  เกษมเจตจํานง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๐๔๐๐๐๗๗ 
 ๒๖๐. พ.อ.ต.บุญเรือง  ทาเหล็ก หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๑๓๐๑๙๓๘ 
 ๒๖๑. พ.อ.ต.พิษณุวัฒน์  คันธอุลิศ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๖๒๐๐๐๒๖ 
 ๒๖๒. พ.อ.ต.ภูริทัศน์  แจ้งประยูร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๑๒๐๙ 
  

 ๒๖๓. พ.อ.ต.เยี่ยมตะวัน … 
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 ๒๖๓. พ.อ.ต.เยี่ยมตะวัน  งามย่ิงมาก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๔๐๐๐๐๐๙ 
 ๒๖๔. พ.อ.ต.ฤทธิฤกษ์  กะเหว่าทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๕๐๐๐๒๑๖ 
 ๒๖๕. พ.อ.ต.วราวุฒิ  เนื่องสุนัย หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๓๔๐๐๑๐๖ 
 ๒๖๖. พ.อ.ต.วิทย์พร  มุสิกโชติ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๓๐๑๒๕๐ 
 ๒๖๗. พ.อ.ต.ศุภณัฐ  ดอกสาคู หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๐๕๐๐๐๑๕ 
 ๒๖๘. พ.อ.ต.ศุภณัฐ  นิเทศสอน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๓๘๐๐๑๗๒ 
 ๒๖๙. พ.อ.ต.สหัสนัยต์  คูณสันเทียะ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๐๖๐๐๐๐๓ 
 ๒๗๐. พ.อ.ต.สุธน  ช่างปราณีต หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๔๙๐๐๑๕๙ 
 ๒๗๑. พ.อ.ต.โสภณ  โสภาพินิช หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๓๐๐๒๐๙ 
 ๒๗๒. พ.อ.ต.อภิชาติ  ประสานศักด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๓๐๐๒๑๔ 
 ๒๗๓. พ.อ.ต.อภิเชฏฐ์  กลิ่นกระบี ่ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๓๐๐๒๐๙ 
 ๒๗๔. พ.อ.ต.อรรถพล  เอี่ยมเต็ง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๐๙๐๐๖๔๓ 
 ๒๗๕. พ.อ.ต.อาทิตย์  ประดุจพงษ์เพชร์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๓๐๐๑๐๔ 
 ๒๗๖. พ.อ.ต.เอกนรินทร์  รุ่งแสง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๐๒๐๐๐๙๘ 
 หมายเลข ๒๕๑ ถึง ๒๗๖ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๒๗๗. จ.ท.กานต์  บุตรลพ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๒๓๐๑๒๐๔ 
 ๒๗๘. จ.ท.จรินทร์  สวุรรณชัย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๒๓๐๑๒๑๒ 
 ๒๗๙. จ.ท.จักรกฤช  สวนสนิท หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๓๗๐๑๑๗๑ 
 ๒๘๐. จ.ท.จิรสิน  มมีุข หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๓๑๐๐๐๓๑ 
 ๒๘๑. จ.ท.ณัฐพงษ์  เฮงทรัพย์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๕๒๓๐๑๑๕๐ 
 ๒๘๒. จ.ท.เดชภพ  สุธีรากุลธัช หมายเลขประจําตัว  ๑๕๕๐๘๐๐๗๙๑ 
 ๒๘๓. จ.ท.ธีระชัย  พรมศักด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๗๐๐๐๐๔๙ 
 ๒๘๔. จ.ท.นนทชัย  ปุราเต หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๓๓๐๒๐๖๐ 
 ๒๘๕. จ.ท.นิคม  อินทร์คง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๒๓๐๐๐๗๓ 
 ๒๘๖. จ.ท.บุญประสงค์  สุวรรณคลา้ย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๗๐๐๐๐๐๒ 
 ๒๘๗. จ.ท.ปริญญา  ทรพับ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๓๗๐๐๘๔๓ 
 ๒๘๘. จ.ท.ผจญ  พรมหล้า หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๑๓๐๑๗๓๖ 
 ๒๘๙. จ.ท.พงศธร  ไทยขํา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๒๓๐๑๑๖๔ 
 ๒๙๐. จ.ท.ภาณุพงศ์  เขียวพระธรรม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๖๑๒๐๑๑๘๐ 
 ๒๙๑. จ.ท.เรวัตร์  วงษ์จันทร ์ หมายเลขประจําตัว  ๒๕๗๒๓๐๐๑๕๓ 
 ๒๙๒. จ.ท.ศุภโชค  คงคะดี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๕๒๓๐๐๑๙๐ 
 ๒๙๓. จ.ท.สหรัก  ชาวนา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๒๓๐๐๔๘๑ 
 ๒๙๔. จ.ท.สาธิต  ชาระวัน หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๒๓๐๐๖๙๕ 
 ๒๙๕. จ.ท.สิทธิพร  สง่าเมือง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๐๙๐๐๐๐๗ 
 ๒๙๖. จ.ท.สุทธิพงศ์  ภู่เกตุ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๒๓๐๐๑๗๑ 
  

 ๒๙๗. จ.ท.อภิสิทธ์ิ … 
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 ๒๙๗. จ.ท.อภิสิทธ์ิ  โถนาค หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๑๓๐๐๐๙๒ 
 ๒๙๘. จ.ท.อภิสิทธ์ิ  โปร่งนอก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๑๐๐๐๐๗๔ 
 หมายเลข ๒๗๗ ถึง ๒๙๘ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๒๙๙. จ.ต.พูลทรัพย์  กําเนิดเกียรติศักด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๐๙๐๐๐๕๘ 
 หมายเลข ๒๙๙ ต้ังแต่ ๑ ก.พ.๖๑ 
 ๓๐๐. จ.ต.ชัยรัตน์  สีท้าว หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๒๓๐๐๘๕๔ 
 ๓๐๑. จ.ต.บรรจงศิลป์  อินเสาร ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๑๖๐๐๖๗๖ 
 ๓๐๒. จ.ต.มาณัฐพงษ์  ไทยตรง หมายเลขประจําตัว  ๑๖๐๑๖๐๐๐๐๒ 
 ๓๐๓. จ.ต.อภิเชษฐ  พงคะชา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๗๖๐๐๗๓๑ 
 หมายเลข ๓๐๐ ถึง ๓๐๓ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

กองบิน ๖ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๓๐๔. พ.อ.ท.กิติพจน์  ศรสีวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๙๐๐๑๓๑ 
 ๓๐๕. พ.อ.ท.จักรพงศ์  ทับฉ่ํา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๓๐๐๙๖๒ 
 ๓๐๖. พ.อ.ท.จารุพัสตร์  เฉลยทิพย ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๓๐๐๖๘๓ 
 ๓๐๗. พ.อ.ท.จิรายุทธ  วสุวัต หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๖๔๐๐๑๐๘ 
 ๓๐๘. พ.อ.ท.ชนุดม  ปริตธิวงค์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๐๙๐๐๑๘๐ 
 ๓๐๙. พ.อ.ท.ต่อพันธ์ุ  จันทรแ์ทน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๙๐๐๑๓๐ 
 ๓๑๐. พ.อ.ท.ธนพงษ์  จุลวัจนะ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๑๒๐๕ 
 ๓๑๑. พ.อ.ท.ธนยศ  พุ่มพิกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๓๐๐๙๖๙ 
 ๓๑๒. พ.อ.ท.ธราธร  ธรมีฤทธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๓๐๐๖๘๔ 
 ๓๑๓. พ.อ.ท.ธีระศักด์ิ  ป้อมทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๓๘๐๐๔๘๒ 
 ๓๑๔. พ.อ.ท.นคเรศ  พิมพ์ศรีกล่ํา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๑๙๐๐๒๓๙ 
 ๓๑๕. พ.อ.ท.นนทกิตต์ิ  เชิงสมหวัง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๐๐๐๐๕๘ 
 ๓๑๖. พ.อ.ท.พิรุณห์  วิเทศโกสุม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๐๖๙๗ 
 ๓๑๗. พ.อ.ท.โยธิน  ขวัญเมือง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๐๖๐๐๐๐๑ 
 ๓๑๘. พ.อ.ท.รัชพล  สังประกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๑๘๐๐๐๐๑ 
 ๓๑๙. พ.อ.ท.สิทธิพงษ์  สังขท์อง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๓๐๐๖๘๗ 
 ๓๒๐. พ.อ.ท.สุเมธ  บุญส่ง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๑๓๐๐๐๑๓ 
 ๓๒๑. พ.อ.ท.เสกสรรค์  ธรรมนทิา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๔๐๐๐๘๔ 
 ๓๒๒. พ.อ.ท.อภิมุข  ผลโต หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๒๙๐๐๑๓๖ 
 ๓๒๓. พ.อ.ท.เอกราช  วงษ์สมิง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๓๐๐๖๘๖ 
 หมายเลข ๓๐๔ ถึง ๓๒๓ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

 
เป็นพันจ่าอากาศโท ... 

 
 



   

- ๑๕ - 
 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
    ๓๒๔.  พ.อ.ต.กรกช  โพธ์ิทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๙๐๐๑๔๕ 
    ๓๒๕.  พ.อ.ต.กิตติพัฒน์  ฉันท์แต่ง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๗๐๐๐๓๘ 
    ๓๒๖.  พ.อ.ต.จตุพร  ขัติยวงษา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๐๕๐๒๒๙๙    
 ๓๒๗.  พ.อ.ต.จิตตฤณ  บํารุงจิตต์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๕๐๐๐๑๗๓ 
    ๓๒๘.  พ.อ.ต.ชัยพฤกษ์  เสมหร่ํา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๖๗๐๐๑๖๙ 
    ๓๒๙.  พ.อ.ต.ณัฐพล  จําปาแดง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๐๗๐๗ 
   ๓๓๐.  พ.อ.ต.ทศพร  อุดมภ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๗๐๐๐๘๔ 
    ๓๓๑.  พ.อ.ต.ทศพล  สงวนบุญ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๐๗๑๒ 
    ๓๓๒.  พ.อ.ต.ปกป้อง  สังข์ทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๐๗๐๐๐๐๑ 
    ๓๓๓.  พ.อ.ต.ประทีป  เซียงนอก หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๒๑๐๒๕๕๖ 
 ๓๓๔.  พ.อ.ต.พิศาล  มิเลย ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๕๓๐๑๕๖๐ 
    ๓๓๕.  พ.อ.ต.มานัสชัย  วงษ์พระจันทร์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๓๐๑๒๕๑ 
    ๓๓๖.  พ.อ.ต.เมธา  บําเริบ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๐๖๙๕ 
    ๓๓๗.  พ.อ.ต.รัชราช  ย้ิมพราย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๓๐๑๐๑๐ 
    ๓๓๘.  พ.อ.ต.วัชรินทร์  สิงห์ทมุ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๓๐๐๖๙๘ 
    ๓๓๙.  พ.อ.ต.ศราวุฒิ  ชมภักดี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๑๐๐๐๐๑ 
    ๓๔๐.  พ.อ.ต.ศุภชัย  วรรณศร ี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๐๕๐๐๐๐๓ 
    ๓๔๑.  พ.อ.ต.สุรสิทธ์ิ  พงษ์แตง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๗๐๐๐๖๑ 
    ๓๔๒.  พ.อ.ต.เสกสรรค์  ภูโคกยาง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๐๓๐๐๗๕๑ 
    ๓๔๓.  พ.อ.ต.อภิสิทธ์ิ  ชินศรีสุข หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๙๐๐๑๓๘ 
    ๓๔๔.  พ.อ.ต.อมรเทพ  ไทยโกษา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๗๐๐๐๐๑ 
    ๓๔๕.  พ.อ.ต.เอกรัตน์  สุขสมบูรณ ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๒๔๐๐๒๑๙ 
 หมายเลข ๓๒๔ ถึง ๓๔๕ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๓๔๖. จ.ท.ปนนท์  มะโนพิงค์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๕๒๐๐๐๙๓ 
 หมายเลข ๓๔๖ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 
 ๓๔๗. จ.ท.กานต์  โลว้โสภณกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๔๐๐๐๕๘ 
 ๓๔๘.  จ.ท.กนก  เทียบขจิต หมายเลขประจําตัว  ๑๕๖๓๓๐๖๙๙๗ 
 ๓๔๙. จ.ท.เกียรติสกุล  ประพฤต ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๓๓๐๐๓๑๙ 
 ๓๕๐.  จ.ท.จตุรงณ์  บุญยะสินธ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๗๐๐๐๔๕ 
 ๓๕๑. จ.ท.จันทร์ดา  หินซุย หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๔๖๐๐๓๗๙ 
 ๓๕๒.  จ.ท.ฉัตรชัย  สนุทรสิงห ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๒๔๐๐๐๖๕ 
 ๓๕๓. จ.ท.เดชาวัต  พลนาคู หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๒๙๐๑๑๘๓ 
 ๓๕๔. จ.ท.ประกายเพชร  นวลมะ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๖๙๐๐๐๐๒ 
  

 ๓๕๕.  จ.ท.ศักรินทร ์… 
 



   

- ๑๖ - 
 
 ๓๕๕.  จ.ท.ศักรินทร์  หล่ายเจ็ด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๓๐๐๑๖๓ 
    ๓๕๖.  จ.ท.สุระ  ทองเต็ม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๔๖๐๐๙๒๖ 
 หมายเลข ๓๔๗ ถึง ๓๕๖ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศโท 
    ๓๕๗.  จ.ต.กฤษณภัทร  แก้วจีน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๓๐๐๐๒๙๐ 
    ๓๕๘.  จ.ต.ชัยพร  ไชยวุฒิ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๒๖๐๑๑๐๐ 
 ๓๕๙.  จ.ต.ณัฐกร  สําแดงเดช หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๐๕๐๓๔๗๑ 
    ๓๖๐.  จ.ต.ณัฐวุฒิ  เผือกพงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๓๘๐๐๑๑๕ 
    ๓๖๑.  จ.ต.ทินกร  ก้านก่อง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๙๐๕๐๐๐๘๒ 
    ๓๖๒.  จ.ต.ธนภณ  ศรีมะโน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๒๔๐๐๑๓๘ 
    ๓๖๓.  จ.ต.ธานินทร์  ครองธานินทร์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๓๓๐๐๔๕๗ 
    ๓๖๔.  จ.ต.นพณัฐ  คงเรือง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๓๓๐๐๐๗๒ 
    ๓๖๕.  จ.ต.รัชชานนท์  รอตเกษม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๔๙๐๐๗๕๙ 
 หมายเลข ๓๕๗ ถึง ๓๖๕ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศโทหญิง 
    ๓๖๖.  จ.ต.หญิง ณัฐรยิา  ประทุมมา หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๒๕ 
 หมายเลข ๓๖๖ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

กองบิน ๗ 
เป็นจ่าอากาศโท 

 ๓๖๗. จ.ต.สถาพร  กลับโบ หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๖๕๐๐๔๐๓ 
 หมายเลข ๓๖๗ ต้ังแต่ ๑ มิ.ย.๖๐ 
 ๓๖๘. จ.ต.กรวิชญ์  บัวด้วง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๘๐๐๒๑๕ 
 ๓๖๙. จ.ต.ยุทธชัย  วิชัยดิษฐ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๖๕๐๐๒๔๕ 
 หมายเลข ๓๖๘ และ ๓๖๙ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

กองบิน ๒๑ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๓๗๐. พ.อ.ท.กันต์ธร  ธรรมราช หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๒๖๐๐๓๔๖ 
 ๓๗๑. พ.อ.ท.คทา  แสงศาสตร์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๗๑๐๐๐๙๑ 
 ๓๗๒. พ.อ.ท.จักรพล  แยบภายคํา หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๗๑๐๓๖๐๙ 
 ๓๗๓. พ.อ.ท.ณัฐพงค์  สว่าง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๕๔๐๐๐๙๘ 
 ๓๗๔. พ.อ.ท.ธนดิษฐ์  แช่มช้อย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๘๐๐๐๗๒ 
 ๓๗๕. พ.อ.ท.นพรัตน์  อินออง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๗๗๐๐๐๑๘ 
 ๓๗๖. พ.อ.ท.ปรัชญา  ผกากอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๔๖๐๐๐๖๘ 
 ๓๗๗. พ.อ.ท.ภาสกร  จันทรชิต หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๕๔๐๐๐๙๙ 
 ๓๗๘. พ.อ.ท.มารุต  ไชยยนต์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๗๒๐๐๙๖๓ 
 ๓๗๙. พ.อ.ท.วรพจน์  ชูดวงแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๑๔๓๔๖๐๑๒๕๖ 
  

 ๓๘๐. พ.อ.ท.วิชัย ... 



   

- ๑๗ - 
 
 ๓๘๐. พ.อ.ท.วิชัย  บุญลพ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๓๐๐๖๙๑ 
 ๓๘๑. พ.อ.ท.ศักด์ิสิทธ์ิ  โคตรสุวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๕๔๐๐๑๐๑ 
 ๓๘๒. พ.อ.ท.สุจินดา  ดอกบัว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๗๑๐๐๐๗๗ 
 ๓๘๓. พ.อ.ท.สุพจน์  อ้ึงเจริญ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๐๐๐๙ 
 ๓๘๔. พ.อ.ท.สุเมธา  สุนันทา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๐๐๐๔ 
 ๓๘๕. พ.อ.ท.อธิวัฒน์  สมใจ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๔๖๐๐๐๒๓ 
 ๓๘๖. พ.อ.ท.อาทิตย์  วิริยะพันธ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๗๗๐๐๗๗๕ 
 ๓๘๗. พ.อ.ท.อานุภาพ  บัวเผื่อน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๑๐๐๐๐๑ 
 หมายเลข ๓๗๐ ถึง ๓๘๗ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๓๘๘. พ.อ.ท.หญิง ธัญศญา  ผาป้อง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๒๗ 
 ๓๘๙. พ.อ.ท.หญิง นฤมล  นวลทา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๐๖๐ 
 หมายเลข ๓๘๘ และ ๓๘๙ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๓๙๐. พ.อ.ต.ขัตติพันธ์  สายบุ่งคล้า หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๗๑๐๐๐๙๕ 
 ๓๙๑. พ.อ.ต.จตุพร  ยุตธรรมโม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๓๐๑๒๕๒ 
 ๓๙๒. พ.อ.ต.จักรกฤษ  แก้วแพง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๔๐๐๐๐๐๒ 
 ๓๙๓. พ.อ.ต.ชัยวัฒน์  แฉล้มรัมย์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๘๐๐๐๐๓ 
 ๓๙๔. พ.อ.ต.ธีรศักด์ิ  โลหะวิเศษศร ี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๔๖๐๐๐๐๕ 
 ๓๙๕. พ.อ.ต.นพนันท์  บุญแซม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๗๑๐๒๐๖๘ 
 ๓๙๖. พ.อ.ต.นัฐพงษ์  พูลลาภ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๔๖๐๐๐๐๔ 
 ๓๙๗. พ.อ.ต.นาวิน  อินทะรังษี หมายเลขประจําตัว  ๑๔๕๒๖๐๐๐๓๑ 
 ๓๙๘. พ.อ.ต.พิษณุ  โพธ์ิฤทธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๑๓๐๐๒๖๒ 
 ๓๙๙. พ.อ.ต.พีรวิทย์  คงสนั่น หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๗๑๐๔๑๓๗ 
 ๔๐๐. พ.อ.ต.ภาณุวัฒน์  นามพรม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๕๔๐๐๑๐๖ 
 ๔๐๑. พ.อ.ต.รัฐกร  สุดไธสง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๗๑๐๐๑๔๑ 
 ๔๐๒. พ.อ.ต.ราชันย์  ชนีวงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๗๑๐๐๐๙๔ 
 ๔๐๓. พ.อ.ต.วรเดช  ศรีลาศักด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๗๔๐๐๔๖๙ 
 ๔๐๔. พ.อ.ต.วิทยา  สุราราษฎร์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๒๘๐๒๘๗๔ 
 ๔๐๕. พ.อ.ต.วิทวัส  แสนมนตร ี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๐๕๐๐๐๐๑ 
 ๔๐๖. พ.อ.ต.วีระชัย  บุตรศิร ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๘๐๐๐๗๙ 
 ๔๐๗. พ.อ.ต.วุฒิวัฒน์  ศิริปโชติ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๓๐๐๑๒๒ 
 ๔๐๘. พ.อ.ต.สมประสงค์  ป่ินสุวรรณ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๓๔๐๑๐๓๙ 
 ๔๐๙. พ.อ.ต.สิทธิชัย  มาเกษม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๐๓๐๐๘๐๖ 
 ๔๑๐. พ.อ.ต.สุมนัส  พันธ์ประสิทธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๗๑๐๐๑๕๓ 
  

 ๔๑๑. พ.อ.ต.สุรชัย … 
 



   

- ๑๘ - 
 
 ๔๑๑. พ.อ.ต.สุรชัย  กุลพันธ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๗๑๐๐๑๔๔ 
 ๔๑๒. พ.อ.ต.สุรเชษฐ  ผงษา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๐๕๐๐๐๐๔ 
 หมายเลข ๓๙๐ ถึง ๔๑๒ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๔๑๓. จ.ท.พงษ์พล  งามแสง หมายเลขประจําตัว  ๑๔๔๕๔๐๑๒๒๑ 
 หมายเลข ๔๑๓ ต้ังแต่ ๑ พ.ย.๖๐ 
 ๔๑๔. จ.ท.ชัยภากร  จันแทน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๔๖๐๐๐๑๗ 
 ๔๑๕. จ.ท.ดํารงค์ศักด์ิ  คํามา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๕๔๐๑๔๑๗ 
 ๔๑๖. จ.ท.อนุวรรษ  สถานพงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๕๔๐๐๐๖๐ 
 ๔๑๗. จ.ท.เอกราช  สิงห์คํา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๕๗๑๐๒๔๐๗ 
 หมายเลข ๔๑๔ ถึง ๔๑๗ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๔๑๘. จ.ต.โกเมศ  แก้วจันทร์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๒๘๐๑๗๙๖ 
 ๔๑๙. จ.ต.จิตรกร  แก้วบัวขาว หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๗๑๐๑๙๑๖ 
 ๔๒๐. จ.ต.ชวนากร  เสมอศร ี หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๗๑๐๐๐๕๑ 
 ๔๒๑. จ.ต.ทินกร  ธรรมชอบ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๗๑๐๓๑๐๒ 
 ๔๒๒. จ.ต.พนาวุธกษิณต์  พลากรอธิพัฒน์ หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๒๘๐๐๒๐๑ 
 ๔๒๓. จ.ต.มนตรี  สายโงน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๕๔๐๐๐๘๗ 
 ๔๒๔. จ.ต.โยชัย  สาแดง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๗๑๐๑๓๖๑ 
 ๔๒๕. จ.ต.ศุภกิจ  ทั่งแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๑๕๙๖๖๐๓๒๓๒ 
 หมายเลข ๔๑๘ ถึง ๔๒๕ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

กองบิน ๒๓ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๔๒๖. พ.อ.ท.กิตติคุณ  สุวรรณกาศ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๘๐๐๐๑๒ 
 ๔๒๗. พ.อ.ท.กุลชาติ  ฐิตะปุระ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๖๘๐๑๒๖๓ 
 ๔๒๘. พ.อ.ท.เกียรติศักด์ิ  พิมพา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๖๘๐๐๑๒๘ 
 ๔๒๙. พ.อ.ท.ขจร  ชามน้อย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๒๗๐๐๐๖๖ 
 ๔๓๐. พ.อ.ท.จินตวร  อินสุภาทร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๐๙๐๐๐๐๒ 
 ๔๓๑. พ.อ.ท.ชัชวาล  อุดมบุญญานภุาพ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๐๐๐๐๑๗ 
 ๔๓๒. พ.อ.ท.ประเสริฐ  นลิทร หมายเลขประจําตัว  ๓๓๙๖๘๐๐๑๓๖ 
 ๔๓๓. พ.อ.ท.ปิยะวัตร  ประมลูพงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๖๑๐๐๑๐๑ 
 ๔๓๔. พ.อ.ท.พิษณุ  ศรีดาหลง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๑๑๙๒ 
 ๔๓๕. พ.อ.ท.ภานุเดช  วัฒนานนท์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๘๐๐๑๐๑ 
 ๔๓๖. พ.อ.ท.ศักรินทร์  ศรีหาชัย หมายเลขประจําตัว  ๑๔๒๖๘๐๑๔๙๖ 
  

 ๔๓๗. พ.อ.ท.สรายุทธ์ … 
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 ๔๓๗. พ.อ.ท.สรายุทธ์  ขาวนวล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๐๖๘๙ 
 ๔๓๘. พ.อ.ท.เสรีวุฒิ  ช่างทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๖๘๐๐๑๒๗ 
 หมายเลข ๔๒๖ ถึง ๔๓๘ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๔๓๙. พ.อ.ท.หญิง ปุณยนุช  โมพันดุง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๑๙๖ 
 ๔๔๐. พ.อ.ท.หญิง รุ่งทิวรรณ  ไทยดํารงค์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๐๘ 
 ๔๔๑. พ.อ.ท.หญิง ศันตวา  ฤกษ์บุรี หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๑๐๐ 
 หมายเลข ๔๓๙ ถึง ๔๔๑ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๔๔๒. พ.อ.ต.กฤษณ  อรชุม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๒๑๐๑๗๕๗ 
 ๔๔๓. พ.อ.ต.กษิดิศ  หงษ์สวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๐๐๐๓ 
 ๔๔๔. พ.อ.ต.ชัยชนะ  มะทิตา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๖๘๐๐๐๘๒ 
 ๔๔๕. พ.อ.ต.ชัยพร  บัวภา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๐๕๐๐๐๐๔ 
 ๔๔๖.  พ.อ.ต.ณัฐวุฒิ  พุทธมาตย์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๘๐๐๒๐๗ 
 ๔๔๗. พ.อ.ต.ธนพงษ์  วงศ์สุวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๖๘๐๐๐๘๓ 
 ๔๔๘. พ.อ.ต.บัณฑิต  แก้วกาน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๑๐๐๒๔๘ 
 ๔๔๙. พ.อ.ต.ประเยาว์  คุณาคม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๔๓๐๐๐๐๓ 
 ๔๕๐. พ.อ.ต.ปราการ  จันทรส์ีดา หมายเลขประจําตัว  ๑๔๔๓๓๐๓๓๑๔ 
 ๔๕๑. พ.อ.ต.ปิยะ  สขุจินดา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๖๘๐๐๐๗๘ 
 ๔๕๒. พ.อ.ต.ปิยะพงษ์  ฤทธ์ิบัณฑิตย์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๖๘๐๒๔๕๒ 
 ๔๕๓. พ.อ.ต.ภราดร  สิงห์คลาน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๘๐๐๒๑๑ 
 ๔๕๔. พ.อ.ต.มารุต  เจริญถิ่น หมายเลขประจําตัว  ๑๔๕๖๘๐๑๕๐๗ 
 ๔๕๕. พ.อ.ต.รัฐชนน  มิตรรัตน ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๕๕๐๐๘๑๘ 
 ๔๕๖. พ.อ.ต.วัชรเทพ  มารศร ี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๘๐๐๑๙๙ 
 ๔๕๗. พ.อ.ต.วีรจิตร  บัวศรี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๐๕๐๒๖๓๒ 
 ๔๕๘. พ.อ.ต.สุรเชษฐ์  วงค์ษา หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๐๕๐๐๐๑๑ 
 หมายเลข ๔๔๒ ถึง ๔๕๘ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
 ๔๕๙. พ.อ.ต.หญิง ถิรนันท์  กรวยสวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๒๙๕ 
 หมายเลข ๔๕๙ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๔๖๐. จ.ท.สุรนันท์  สุรภักด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๘๐๐๐๙๙ 
 ๔๖๑. จ.ท.อําพัน  เพียรธัญกร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๐๔๐๐๐๔๑ 
 ๔๖๒. จ.ท.เอกวัฒน์  สิงหาบุตร หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๖๘๐๒๖๔๘ 
 หมายเลข ๔๖๐ ถึง ๔๖๒ ต้ังแต่ ๑ พ.ย.๖๐ 
 ๔๖๓. จ.ท.จตุพล  อุตทควาปี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๖๘๐๐๐๗๗ 
  

 ๔๖๔. จ.ท.ภัทรกานต์ … 
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 ๔๖๔. จ.ท.ภัทรกานต์  ตาววัฒนา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๖๘๐๐๐๗๘ 
 ๔๖๕. จ.ท.วีรัช  เหลา่จูม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๗๖๐๐๐๔๐ 
 ๔๖๖. จ.ท.สิริภักด์ิธนากร  โคตรโยธา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๐๕๐๐๐๐๔ 
 ๔๖๗. จ.ท.อภิสิทธ์ิ  จันทร์โสม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๖๘๐๐๐๗๖ 
 หมายเลข ๔๖๓ ถึง ๔๖๗ ต้ังแต่ ๑ ก.พ.๖๑ 
 ๔๖๘. จ.ท.ธนากร  ธูปน้ําคํา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๕๒๘๐๒๗๙๘ 
 ๔๖๙. จ.ท.ธีระ  ศรีบุญเรือง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๕๖๘๐๒๙๖๓ 
 ๔๗๐. จ.ท.ประดิษฐ์  ชมภูน้อย หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๖๙๐๑๖๔๑ 
 ๔๗๑. จ.ท.สถาพร  พลท้าว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๒๗๐๐๑๓๒ 
 ๔๗๒. จ.ท.สิทธิกร  ทยุบึงสิม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๖๘๐๑๘๗๙ 
 ๔๗๓. จ.ท.อนุพล  ภูวิลัย หมายเลขประจําตัว  ๒๕๑๖๘๐๐๒๑๑ 
 หมายเลข ๔๖๘ และ ๔๗๓ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๔๗๔. จ.ท.หญิง สุนทรีพร  นิโม หมายเลขประจําตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๔๔๔ 
 หมายเลข ๔๗๔ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๔๗๕. จ.ต.กฤษฎา  บุญกว้าง หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๖๘๐๐๐๖๑ 
 ๔๗๖. จ.ต.กิตติธัช  อัญมณีพร หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๖๐๐๐๐๓๕ 
 ๔๗๗. จ.ต.ธวัชชัย  มาเสม หมายเลขประจําตัว  ๒๕๗๔๐๐๐๐๒๗ 
 ๔๗๘. จ.ต.พงษ์พัฒน์  รัชปัญญา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๕๕๐๒๑๒๖ 
 ๔๗๙. จ.ต.พลวัฒน์  เหลาแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๑๕๕๖๘๐๓๑๒๐ 
 ๔๘๐. จ.ต.พัชร  ทองรักษา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๙๖๘๐๓๓๙๕ 
 ๔๘๑. จ.ต.วุฒิชัย  บุญภา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๖๘๐๐๑๑๖ 
 ๔๘๒. จ.ต.อติชาต  นามพุทธา หมายเลขประจําตัว  ๒๕๗๐๕๐๐๔๙๕ 
 หมายเลข ๔๗๕ ถึง ๔๘๒ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศโทหญิง 
 ๔๘๓. จ.ต.หญิง ณัฐฌา  ใจบุญ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๔๙๙ 
 ๔๘๔. จ.ต.หญิง ทัศพร  คํามุงคุณ หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๒๖ 
 ๔๘๕. จ.ต.หญิง สุกัญญา  เหล่าสุนา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๔๔๙ 
 ๔๘๖. จ.ต.หญิง สุฑามาศ  ป้อมบู ่ หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๖๘ 
 หมายเลข ๔๘๓ ถึง ๔๘๖ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

กองบิน ๔๑ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๔๘๗. พ.อ.ท.จักรพงษ์  ปัญญา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๗๓๐๐๗๐๘ 
 ๔๘๘. พ.อ.ท.ณัฐวัฒน์  มังอน ุ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๕๒๐๐๐๖๖ 
 ๔๘๙. พ.อ.ท.ธนากร  วรศาสตร์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๔๑๐๐๓๔๒ 
  

 ๔๙๐. พ.อ.ท.นฤเบศร์ … 
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 ๔๙๐. พ.อ.ท.นฤเบศร์  แสนญาติสมุทร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๑๓๐๐๑๒๖ 
 ๔๙๑. พ.อ.ท.บัญชา  วาสิกานนท์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๐๔๐๐๐๘๐ 
 ๔๙๒. พ.อ.ท.พร้อมพงศ์  สุวรรณเกตุ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๑๓๐๐๐๘๗ 
 ๔๙๓. พ.อ.ท.พลวรรธน์  สุขทรัพย์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๔๑๐๐๐๐๑ 
 ๔๙๔. พ.อ.ท.ภิญโญ  แสงศรีจันทร ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๗๓๐๐๐๐๓ 
 ๔๙๕. พ.อ.ท.วรดิศ  ตาธงรส หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๐๒๐๐๐๕๓ 
 ๔๙๖. พ.อ.ท.วสันต์  ขัดแป้น หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๑๓๐๐๑๒๓ 
 ๔๙๗. พ.อ.ท.วีระกุล  เด่นเกศินีไฉไล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๑๒๐๐๐๐๑ 
 ๔๙๘. พ.อ.ท.ศราวุธ  อรินต๊ะทราย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๑๒๐๐๐๐๓ 
 ๔๙๙. พ.อ.ท.สิทธิพร  ฉวีทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๑๓๐๐๑๒๔ 
 ๕๐๐. พ.อ.ท.สุทธิจักร  ไชยมงคล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๗๓๐๐๐๑๐ 
 ๕๐๑. พ.อ.ท.สุรเชษฐ์  บุตต๊ะ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๑๓๐๐๑๒๒ 
 ๕๐๒. พ.อ.ท.สุวิชา  ขัดสมภาร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๕๑๐๐๐๐๑ 
 ๕๐๓. พ.อ.ท.อรรถพล  ธงแพร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๖๙๐๐๓๐๗ 
 หมายเลข ๔๘๗ ถึง ๕๐๓ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๕๐๔. พ.อ.ต.กนกศักด์ิ  สีเดือน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๑๖๐๐๐๐๑ 
 ๕๐๕. พ.อ.ต.จตุพงษ์  ชัยวงค์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๑๓๐๐๒๔๙ 
 ๕๐๖. พ.อ.ต.ณัฐภาส  ขันธะ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๓๑๓๐๑๖๙๔ 
 ๕๐๗. พ.อ.ต.ทิวา  เชิงเร็ว หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๗๓๐๐๙๓๔ 
 ๕๐๘. พ.อ.ต.ธนวัฒน์  จาดสิงห ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๐๙๐๐๐๔๑ 
 ๕๐๙. พ.อ.ต.ปรเมศวร์  รัตนปราณ ี หมายเลขประจําตัว  ๑๔๕๑๓๐๑๗๒๗ 
 ๕๑๐. พ.อ.ต.พงษ์พิพัฒน์  สุรนิทร ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๑๓๐๐๒๙๒ 
 ๕๑๑. พ.อ.ต.วรรธนวุฒิ  ณ น่าน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๖๐๐๐๐๓ 
 ๕๑๒. พ.อ.ต.วีรพล  ต๊ะน่า หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๑๓๐๐๒๖๐ 
 ๕๑๓. พ.อ.ต.สถาพร  พีระเชื้อ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๑๒๐๐๐๐๓ 
 ๕๑๔. พ.อ.ต.สาวิตต์  ศรีสวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๑๒๐๐๐๐๑ 
 ๕๑๕. พ.อ.ต.แสงทอง  โอ่โดเชา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๑๓๐๐๑๐๖ 
 ๕๑๖. พ.อ.ต.อลงกรณ์  กอกวังใน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๒๖๐๐๐๐๔ 
 หมายเลข ๕๐๔ ถึง ๕๑๖ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๕๑๗. จ.ท.โกเมนทร์  แก้วเต็ม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๕๑๐๐๐๐๑ 
 ๕๑๘. จ.ท.ธเนศ  ยศแสน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๑๓๐๐๑๖๙ 
 ๕๑๙. จ.ท.ยศพัทธ์  สุริยฉาย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๓๓๐๐๓๔๖ 
 ๕๒๐. จ.ท.วีรวิชญ์  กุสุยะ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๑๓๐๐๑๗๐ 
 หมายเลข ๕๑๗ ถึง ๕๒๐ ต้ังแต่ ๑ ก.พ.๖๑ 
  

 ๕๒๑. จ.ท.จตุภูมิ … 
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 ๕๒๑. จ.ท.จตุภูมิ  พิมใจ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๕๑๓๐๓๗๑๔ 
 ๕๒๒. จ.ท.จรัสพงษ์  สมณะ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๑๓๐๑๒๕๓ 
 ๕๒๓. จ.ท.ผดุงศักด์ิ  ต่อคําอ้าย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๑๓๐๒๕๙๐ 
 ๕๒๔. จ.ท.รัฐพงษ์  นนัทเสน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๒๖๐๐๓๓๗ 
 ๕๒๕. จ.ท.วรวุฒิ  ยอดยา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๑๓๐๐๑๒๘ 
 ๕๒๖. จ.ท.ศิริพงษ์  มโนแสง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๕๒๐๐๐๓๗ 
 ๕๒๗. จ.ท.สัมฤทธ์ิ  พรเลิศ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๑๒๐๐๐๗๘ 
 ๕๒๘. จ.ท.สุริยา  นาดอน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๑๓๐๒๔๘๙ 
 หมายเลข ๕๒๑ ถึง ๕๒๘ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๕๒๙. จ.ท.หญิง ศิรฉิตัร  ไทยเครือ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๓๓๔ 
 หมายเลข ๕๒๙ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๕๓๐. จ.ต.ธีรพงศ์  ตลาดแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๑๓๐๑๐๐๔ 
 ๕๓๑. จ.ต.ปฏิญญา  ขวัญทอง หมายเลขประจําตัว  ๒๕๘๕๖๐๐๓๑๓ 
 หมายเลข ๕๓๐ และ ๕๓๑ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

กองบิน ๔๖ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๕๓๒. พ.อ.ท.อัครพล  อยู่มา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๓๘๐๐๕๕๔ 
 หมายเลข ๕๓๒ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 
 ๕๓๓. พ.อ.ท.กฤษดา  ประภัสโร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๘๐๐๑๖๗ 
 ๕๓๔. พ.อ.ท.ชิษณุพงศ์  คล้ายหล่อ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๘๐๐๑๗๐ 
 ๕๓๕. พ.อ.ท.ธีรวัต  สุวรรณชาติ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๘๐๐๐๗๓ 
 ๕๓๖. พ.อ.ท.นิพนธ์  วงษ์ทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๓๘๐๐๙๑๒ 
 ๕๓๗. พ.อ.ท.พงศธร  บุญเลิศ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๘๐๐๑๖๙ 
 ๕๓๘. พ.อ.ท.ภัทราวุธ  ชัยวงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๘๐๑๙๗๘ 
 ๕๓๙. พ.อ.ท.ภาคภูมิ  ธิวงค์น้อย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๘๐๐๐๘๒ 
 ๕๔๐. พ.อ.ท.วรุตม์  พรามนาค หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๘๐๐๐๑๑ 
 ๕๔๑. พ.อ.ท.ศรัณยู  พุ่มเกตุ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๓๘๐๐๐๓๐ 
 ๕๔๒. พ.อ.ท.ศิริทรัพย์  ถุงเสน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๒๖๐๐๐๐๔ 
 ๕๔๓. พ.อ.ท.สยาม  พุ่มอยู่ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๐๓๘๐๒๔๑๐ 
 ๕๔๔. พ.อ.ท.อนุรักษ์  จากมา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๔๐๐๐๐๐๔ 
 ๕๔๕. พ.อ.ท.เอกชัย  คงทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๓๘๐๐๕๕๔ 
 หมายเลข ๕๓๓ ถึง ๕๔๕ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

 
เป็นพันจ่าอากาศเอกหญิง ... 
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เป็นพันจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๕๔๖. พ.อ.ท.หญิง วัธรัตน์  พูลเอี่ยม หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๒๐ 
 ๕๔๗. พ.อ.ท.หญิง อัมพร  ศรคีง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๖๑๒ 
 หมายเลข ๕๔๖ และ ๕๔๗ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๕๔๘. พ.อ.ต.กล้าณรงค์  แสนพะเยาว์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๕๑๐๑๑๙๕ 
 ๕๔๙. พ.อ.ต.เกียรติศักด์ิ  รัตนานนท์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๙๐๐๐๖๗ 
 ๕๕๐. พ.อ.ต.จอมดิลก  กระต่ายจันทร์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๘๐๐๑๕๒ 
 ๕๕๑. พ.อ.ต.วรวัฒน์  มั่นเขม็ทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๔๐๐๑๗๘๓ 
 ๕๕๒. พ.อ.ต.วัชระ  จันทร์น้อย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๘๐๐๑๖๓ 
 ๕๕๓. พ.อ.ต.สุทธิพร  ชนะสิทธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๗๐๐๐๐๕ 
 หมายเลข ๕๔๘ ถึง ๕๕๓ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๕๕๔. จ.ท.จักรกฤษณ์  เดิมท ี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๖๓๐๐๐๕๗ 
 ๕๕๕. จ.ท.นิพัทธ์โชติ  พุฒสลัด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๖๓๐๐๐๗๐ 
 ๕๕๖. จ.ท.ปัณณ์  โคนพันธ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๖๓๐๐๑๔๓ 
 ๕๕๗. จ.ท.ยชนา  วงศ์วิจิตร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๘๐๐๐๓๓ 
 ๕๕๘. จ.ท.ยุทธการ  จันทร์จาร ุ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๕๕๐๒๖๖๒ 
 ๕๕๙. จ.ท.รณวิตร  สรรคพงษ ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๔๐๐๒๐๔๗ 
 ๕๖๐. จ.ท.สืบสายพงศ์  กรมเวช หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๓๘๐๐๓๖๒ 
 ๕๖๑. จ.ท.สุรสิทธ์ิ  ขนัตะ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๔๓๐๐๐๐๖ 
 ๕๖๒. จ.ท.เหมพงศ์  รัชอินทร์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๗๔๐๐๐๙๙ 
 หมายเลข ๕๕๔ ถึง ๕๖๒ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๕๖๓. จ.ต.กิติธัช  วังแปง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๑๓๐๐๗๖๒ 
 ๕๖๔. จ.ต.ธนา  มีมั่งคั่ง หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๖๙๐๐๐๐๑ 
 ๕๖๕. จ.ต.นุกูล  ต้ังสพุรรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๘๐๐๑๕๓ 
 ๕๖๖. จ.ต.รังสิมันต์  อินทร์นเรศ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๓๘๐๐๒๒๓ 
 หมายเลข ๕๖๓ ถึง ๕๖๖ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

กองบิน ๕ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๕๖๗. พ.อ.ท.จีรทัศน์  รุจิโมระ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๒๙๐๐๐๐๕ 
 ๕๖๘. พ.อ.ท.ฉัตรชัย  มูลสมบัติ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๐๕๐๐๐๐๗ 
 ๕๖๙. พ.อ.ท.ชัชวาล  ด้วงเพ็งรักษ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๓๐๐๙๗๐ 
 ๕๗๐. พ.อ.ท.ชัยวัฒน์  เรืองอร่าม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๑๘๐๐๐๐๔ 
 ๕๗๑. พ.อ.ท.ชาณุ  สุดประเสริฐ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๓๙๐๐๐๐๘ 
  

 ๕๗๒. พ.อ.ท.ณัฐกานต์ … 
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 ๕๗๒. พ.อ.ท.ณัฐกานต์  สุขจินดา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๑๙๐๐๒๓๘ 
 ๕๗๓. พ.อ.ท.ปฏิภาณ  มทีรัพย ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๓๙๐๐๐๓๘ 
 ๕๗๔. พ.อ.ท.ประเสริฐ  บุญเก่า หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๓๐๐๐๗๑๐ 
 ๕๗๕. พ.อ.ท.พงษ์พิทยา  สินลาลับ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๑๑๐๐๐๓๘ 
 ๕๗๖. พ.อ.ท.พลยุทธ  จันทรแ์พง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๔๙๐๐๐๗๘ 
 ๕๗๗. พ.อ.ท.ภาคภูมิ  เพ็ชร์บุญมา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๐๐๐๐๘๗ 
 ๕๗๘. พ.อ.ท.ภานุ  ป่ีแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๐๐๐๐๘๕ 
 ๕๗๙. พ.อ.ท.วรงกรณ์  ธรรมาเจรญิราช หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๓๐๐๐๑๖๘ 
 ๕๘๐. พ.อ.ท.วันชัย  หวังประโยชน์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๒๐๐๐๔๖ 
 ๕๘๑. พ.อ.ท.วิชญา  ห้าพุทรา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๘๐๐๐๐๓ 
 ๕๘๒. พ.อ.ท.วีรธาดา  ป้านสําราญ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๓๐๐๐๖๕๑ 
 ๕๘๓. พ.อ.ท.วีรยุทธ  เพิ่มพูล หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๓๙๐๐๐๐๓ 
 ๕๘๔. พ.อ.ท.ศักด์ินรินทร์  ทรัพย์สวุรรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๒๙๐๐๑๘๘ 
 ๕๘๕. พ.อ.ท.สมยศ  เพ็ชรสี่หมื่น หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๒๐๐๐๖๑ 
 หมายเลข ๕๖๗ ถึง ๕๘๕ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๕๘๖. พ.อ.ต.กิตติธัช  ศรีมณ ี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๐๐๐๑๗๖ 
 ๕๘๗. พ.อ.ต.ณัฐพงศ์  กอบชัยกรรม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๐๐๐๑๔๕ 
 ๕๘๘. พ.อ.ต.ปฏิภัทร  พ่ึงทรัพย ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๖๗๐๐๒๘๗ 
 ๕๘๙. พ.อ.ต.ไพโรจน์  รื่นแสง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๔๐๐๑๒๘ 
 ๕๙๐. พ.อ.ต.ภูมิพัฒน์  สุขประเสรฐิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๙๐๐๑๔๑ 
 ๕๙๑. พ.อ.ต.ยุตพงศ์  แก้วก๋า หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๒๖๐๐๒๓๒ 
 ๕๙๒. พ.อ.ต.รณชัย  นากสุก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๓๐๑๕๗๖ 
 ๕๙๓. พ.อ.ต.วัลลภ  คล้ายทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๐๐๐๑๗๘ 
 ๕๙๔. พ.อ.ต.วาทิตย์  เพ็ชรประดับ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๐๐๐๔๙๕ 
 ๕๙๕. พ.อ.ต.วิริยะ  ราตรี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๐๐๐๕๖๙ 
 ๕๙๖. พ.อ.ต.วุฒิพงษ์  พันธ์ุสวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๔๐๐๐๗๙ 
 ๕๙๗. พ.อ.ต.สิทธิพงษ์  เจรญิขันธ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๐๗๐๔ 
 ๕๙๘. พ.อ.ต.สุพรรณ์  แก้วสุพรรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๔๙๐๐๐๘๖ 
 ๕๙๙. พ.อ.ต.อภิสิทธ์ิ  อินเทศ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๙๐๐๑๕๑ 
 หมายเลข ๕๘๖ ถึง ๕๙๙ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๖๐๐. จ.ท.เขมชาติ  เกษมสันต์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๓๗๐๐๔๗๗ 
 ๖๐๑. จ.ท.ชนาธิป  แม้นเมฆ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๖๓๙๐๐๖๕๓ 
 ๖๐๒. จ.ท.ชรินทร์พัฒณ์  กิจชนม ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๔๙๐๐๘๔๑ 
 ๖๐๓. จ.ท.ดุษดี  สามพิมพ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๖๖๐๐๐๑๐ 
  

 ๖๐๔. จ.ท.ตันติกร … 
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 ๖๐๔. จ.ท.ตันติกร  เสียงใหญ ่ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๖๕๐๐๗๒๗ 
 ๖๐๕. จ.ท.ธิติวุฒิ  โกมินทร ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๐๐๐๐๓๓ 
 ๖๐๖. จ.ท.ธีรัตน์  เชื้อเต๋ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๑๓๐๒๓๔๕ 
 ๖๐๗. จ.ท.นฤพนธ์  พูลแจ่ม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๐๐๐๐๘๗ 
 ๖๐๘. จ.ท.ปิสุพงษ์  เกตุทา หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๓๗๐๐๕๖๖ 
 ๖๐๙. จ.ท.เปรมศักด์ิ  เจนบรรจง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๐๒๐๐๐๓๐ 
 ๖๑๐. จ.ท.ภาณุพงษ์  ต้ังไทยขวัญ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๔๐๐๐๐๔ 
 ๖๑๑. จ.ท.เลิศนุชา  อุ่นแอบ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๓๐๐๙๓๕ 
 ๖๑๒. จ.ท.วีระยุทธ  แก้วสว่าง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๒๔๐๐๐๘๔ 
 ๖๑๓. จ.ท.สิทธิพันธ์  ธะนูรัมย์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๐๐๐๑๙๓ 
 ๖๑๔. จ.ท.อรรถพล  วงษ์เณร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๐๐๐๑๒๑ 
 ๖๑๕. จ.ท.อํานาจ  ฟักกาล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๐๐๐๑๓๑ 
 ๖๑๖. จ.ท.อุดร  เชื้อนาข่า หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๙๐๐๐๐๑ 
 หมายเลข ๖๐๐ ถึง ๖๑๖ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๖๑๗. จ.ต.เจษฎา  พิมพ์แก้ว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๐๐๐๒๐๕ 
 ๖๑๘. จ.ต.ชาติชาย  ผลประโยชน์ หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๓๐๐๐๑๑๐ 
 ๖๑๙. จ.ต.ฐิติกร  สุดชาติ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๓๙๐๐๑๒๑ 
 ๖๒๐. จ.ต.พงษ์พันธ์  คงบุรี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๖๓๐๐๐๘๗๕ 
 ๖๒๑. จ.ต.สิทธิพล  มีทรัพย ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๓๙๐๐๐๑๕ 
 หมายเลข ๖๑๗ ถึง ๖๒๑ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

กองบิน ๕๖ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๖๒๒. พ.อ.ท.ก่อเกียรติ  สุขเพ็ชร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๕๐๐๐๐๒ 
 ๖๒๓. พ.อ.ท.ชัยรัตน์  เสือสิงห ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๖๐๐๐๐๓ 
 ๖๒๔. พ.อ.ท.ธนกฤต  ขวัญสง่า หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๕๖๐๐๗๖๓ 
 ๖๒๕. พ.อ.ท.นราวุฒิ  รื่นเริงใจ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๖๕๐๐๒๐๔ 
 ๖๒๖. พ.อ.ท.พงศ์พิสุทธ์ิ  วรรณเสน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๓๒๐๐๐๐๓ 
 ๖๒๗. พ.อ.ท.พรเทพ  ปัทราชสีมา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๓๓๐๓๐๓๙ 
 ๖๒๘. พ.อ.ท.ภัชระ  นุชประไพ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๖๔๐๑๖๐๔ 
 ๖๒๙. พ.อ.ท.วรสิทธ์ิ  ยอดสุข หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๒๐๐๐๐๑ 
 ๖๓๐. พ.อ.ท.วิชัย  ศรีอ่ิม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๕๖๐๐๐๐๒ 
 ๖๓๑. พ.อ.ท.ศรัณย์  ผ่องฟูผล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๑๙๐๐๒๓๘ 
 หมายเลข ๖๒๒ ถึง ๖๓๑ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

 
เป็นพันจ่าอากาศเอกหญิง ... 
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เป็นพันจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๖๓๒. พ.อ.ท.หญิง ภัชลดา  ปัญญารัตนกร หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๖๐๑ 
 ๖๓๓. พ.อ.ท.หญิง อุบลรัตน์  ไชยพลบาล หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๖๑๓ 
 หมายเลข ๖๓๒ และ ๖๓๓ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๖๓๔. พ.อ.ต.กฤษฎา  อ่อนจันทร ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๒๕๐๐๐๐๒ 
 ๖๓๕. พ.อ.ต.กิตติวงศ์  อรุณรัตน ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๒๐๐๐๐๓ 
 ๖๓๖. พ.อ.ต.กิตติวินท์  โสมรักษ ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๓๓๐๗๔๔๓ 
 ๖๓๗. พ.อ.ต.จตุพันธ์ุ  นิรมล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๕๐๐๐๔๓๙ 
 ๖๓๘. พ.อ.ต.จิตภพ  ประดิษฐแสง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๕๖๐๐๐๐๕ 
 ๖๓๙. พ.อ.ต.ชัยรัตน์  เหรียญนุ้ย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๓๖๐๐๒๒๖ 
 ๖๔๐. พ.อ.ต.ชาญชัย  ไชยพลบาล หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๒๒๐๐๐๘๐ 
 ๖๔๑. พ.อ.ต.ณัฏฐ์ฑอัฑฒ์  ขัติยะ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๑๔๐๐๐๑๒ 
 ๖๔๒. พ.อ.ต.ณัฐพงษ์  อยู่สุธา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๕๐๐๐๐๓ 
 ๖๔๓. พ.อ.ต.ธนาศักด์ิ  แก้วขาว หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๓๒๐๐๕๐๐ 
 ๖๔๔. พ.อ.ต.ธรรมนูญ  รื่นสิน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๔๐๐๐๘๑ 
 ๖๔๕. พ.อ.ต.ธัชชัย  พงษ์ชาลี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๔๐๐๐๙๗ 
 ๖๔๖. พ.อ.ต.ธีรพล  อินทะนิน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๙๐๐๐๗๑ 
 ๖๔๗. พ.อ.ต.พชร  เสียงเสนาะ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๕๖๐๒๑๑๘ 
 ๖๔๘. พ.อ.ต.สมหมาย  นาคแดด หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๒๔๐๑๓๒๓ 
 ๖๔๙. พ.อ.ต.อัศวเทพ  แสงเงิน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๑๔๐๐๐๙๗ 
 หมายเลข ๖๓๔ ถึง ๖๔๙ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๖๕๐. จ.ท.ญาณกร  แก้วเพ็ชร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๓๒๐๐๐๐๑ 
 ๖๕๑. จ.ท.สมภพ  ปุนทมุณ ี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๕๖๐๐๐๐๒ 
 ๖๕๒. จ.ท.สุภัทรชัย  สุนทรศาลทูล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๕๖๐๐๐๐๓ 
 ๖๕๓. จ.ท.เอกพันธ์  สยามพันธ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๓๖๐๐๐๐๔ 
 หมายเลข ๖๕๐ ถึง ๖๕๓ ต้ังแต่ ๑ ก.พ.๖๑ 
 ๖๕๔. จ.ท.ณัฐพงษ์  หงษ์มาลา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๕๖๐๐๐๐๕ 
 ๖๕๕. จ.ท.เนติธร  ภู่ประดิษฐศิลป์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๓๖๐๐๒๑๕ 
 ๖๕๖. จ.ท.รวิภาส  ขุม่ด้วง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๕๖๐๐๕๐๓ 
 ๖๕๗. จ.ท.อัครวัฒน์  ทวียศเดชานันท์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๔๐๐๐๖๔ 
 ๖๕๘. จ.ท.เอกพจน์  สายส ี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๗๑๐๐๐๓๖ 
 หมายเลข ๖๕๔ ถึง ๖๕๘ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

 
เป็นจ่าอากาศเอกหญิง ... 
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เป็นจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๖๕๙. จ.ท.หญิง ประกายฟ้า  วิมลรตัน์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๓๒๓ 
 หมายเลข ๖๕๙ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๖๖๐. จ.ต.เกรียงไกร  วงศ์มณี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๓๖๐๐๐๐๓ 
 หมายเลข ๖๖๐ ต้ังแต่ ๑ ส.ค.๖๐ 
 ๖๖๑. จ.ต.นที  สีสมาน หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๕๖๐๐๐๐๑ 
 ๖๖๒. จ.ต.พิสิทธ์ิ  นุย้ฉิม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๑๔๐๐๐๗๙ 
 หมายเลข ๖๖๑ และ ๖๖๒ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

โรงเรียนการบิน 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๖๖๓. พ.อ.ท.กิตติศักด์ิ  แก้วไทรนันท์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๑๙๐๑๖๘๒ 
 ๖๖๔. พ.อ.ท.ไชยันต์  จํารัส หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๗๓๐๐๐๐๒ 
 ๖๖๕. พ.อ.ท.ณัฏฐสรรค์  เทียมเมฆา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๐๒๐๐๔๙๐ 
 ๖๖๖. พ.อ.ท.ณัฐชัย  ภาคนะถา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๑๑๙๐ 
 ๖๖๗. พ.อ.ท.ณัฐพงษ์  แก้วกําเหนิด หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๑๙๐๐๒๖๗ 
 ๖๖๘. พ.อ.ท.ธนาวุฒิ  ลิม้ไพบูลย์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๔๙๐๐๐๗๙ 
 ๖๖๙. พ.อ.ท.ปัญญา  จิ๋วชูเวียง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๐๒๐๐๐๕๔ 
 ๖๗๐. พ.อ.ท.พิทยาพล  จันทะกูล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๑๙๐๒๗๖๕ 
 ๖๗๑. พ.อ.ท.พินิจ  ภู่ทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๖๔๐๐๑๑๑ 
 ๖๗๒. พ.อ.ท.วสวัตต์ิ  ลักขณานุรักษ ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๑๙๐๐๒๒๗ 
 ๖๗๓. พ.อ.ท.วัชรินทร์  สามงามดี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๑๙๐๐๒๓๙ 
 ๖๗๔. พ.อ.ท.สุขสันต์  เขียวสง่า หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๙๐๐๓๑๗ 
 ๖๗๕. พ.อ.ท.สุวิทย์  โต๊ะมิ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๓๙๐๑๐๕๐ 
 ๖๗๖. พ.อ.ท.อมร  พรรณรัตน์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๓๐๒๐๑๑๒๐ 
 ๖๗๗. พ.อ.ท.เอกราช  พาขุน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๑๐๐๒๙๙ 
 หมายเลข ๖๖๓ ถึง ๖๗๗ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๖๗๘. พ.อ.ท.หญิง กนกรัตน์  กุณาศล หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๒๙ 
 หมายเลข ๖๗๘ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๖๗๙. พ.อ.ต.กฤษณ์  ผิวงาม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๑๙๐๐๒๔๔ 
 ๖๘๐. พ.อ.ต.เกียรติยศ  ชูใจ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๐๒๐๐๐๐๒ 
 ๖๘๑. พ.อ.ต.จักริช  วังวงศ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๗๔๐๐๐๐๙ 
 ๖๘๒. พ.อ.ต.จิรโรจน์  บัวทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๑๙๐๐๓๕๖ 
 ๖๘๓. พ.อ.ต.เจษฎา  ใจดี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๐๒๐๑๐๐๐ 
  

 ๖๘๔. พ.อ.ต.โชคชัย … 
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 ๖๘๔. พ.อ.ต.โชคชัย  ครองตน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๗๐๐๐๔๐ 
 ๖๘๕. พ.อ.ต.ธงชัย  สนเภา หมายเลขประจําตัว  ๓๔๔๔๙๐๐๐๗๕ 
 ๖๘๖. พ.อ.ต.ธนิสร  อุปติ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๒๙๐๐๒๖๔ 
 ๖๘๗. พ.อ.ต.ธีรชิต  อุปติ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๒๙๐๐๒๖๓ 
 ๖๘๘. พ.อ.ต.ธีรพล  ดอนไพรเมา หมายเลขประจําตัว  ๑๔๕๑๙๐๐๘๒๖ 
 ๖๘๙. พ.อ.ต.โยธิน  หลักเมือง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๗๓๐๐๙๔๖ 
 ๖๙๐. พ.อ.ต.วิศรุต  เนตรอนงค์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๑๒๐๗ 
 ๖๙๑. พ.อ.ต.วีรยุทธ  ออเขาย้อย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๑๙๐๐๑๓๕ 
 ๖๙๒. พ.อ.ต.ศักดา  พานิชเจริญ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๔๙๐๐๐๘๔ 
 ๖๙๓. พ.อ.ต.ศิริพล  สวัสด์ิกิจ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๑๙๐๐๒๕๔ 
 ๖๙๔. พ.อ.ต.ศุภวิชญ์  พลดี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๔๐๐๑๐๕ 
 ๖๙๕. พ.อ.ต.อัครพงษ์  สาลีลักษน ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๑๙๐๑๑๐๒ 
 ๖๙๖. พ.อ.ต.อาทิตย์  แซ่ช้ัน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๐๒๐๐๔๖๘ 
 หมายเลข ๖๗๙ ถึง ๖๙๖ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๖๙๗. จ.ท.วรเชษฐ์  คงทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๖๕๐๑๖๘๑ 
 หมายเลข ๖๙๗ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 
 ๖๙๘. จ.ท.ชาคริต  บริพิศ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๑๙๐๐๘๕๕ 
 ๖๙๙. จ.ท.ชาญณรงค์  ตงศิร ิ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๖๙๐๒๑๙๑ 
 ๗๐๐. จ.ท.ธนา  สีมานอก หมายเลขประจําตัว  ๑๔๕๑๙๐๐๙๒๑ 
 ๗๐๑. จ.ท.ปัญญา  บุญรอด หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๐๒๐๑๒๙๘ 
 ๗๐๒. จ.ท.ภาณุพงศ์  โคกอ่อน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๔๙๐๐๐๔๖ 
 ๗๐๓. จ.ท.ยุทธพล  แสงศร ี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๑๙๐๐๓๙๘ 
 ๗๐๔. จ.ท.วิรุฬห์  คงสงฆ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๖๔๐๐๘๔๔ 
 ๗๐๕. จ.ท.อานนท์ณัฏฐ์  จันทรประภาสุข หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๓๑๘๘๖๕ 
 หมายเลข ๖๙๘ ถึง ๗๐๕ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๗๐๖. จ.ต.ชาตินันท์  จีนประชา หมายเลขประจําตัว  ๒๕๓๑๙๐๐๐๒๑ 
 ๗๐๗. จ.ต.ธวัชชัย  ชลประทาน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๒๗๐๑๖๐๔ 
 ๗๐๘. จ.ต.อภิรักษ์  ผมทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๑๙๐๐๕๙๒ 
 หมายเลข ๗๐๖ ถึง ๗๐๘ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๗๐๙. พ.อ.ท.กิตติศักด์ิ  วิริยะเหิรหาว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๑๙๐๐๒๒๘ 
 ๗๑๐. พ.อ.ท.ฉัตรชัย  วงษ์หาญ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๕๕๐๐๐๐๑ 
 ๗๑๑. พ.อ.ท.ฉัตรชัย  ศรีพลน้อย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๗๒๐๐๗๔๔ 
  

 ๗๑๒. พ.อ.ท.ชัยสิทธ์ิ … 



   

- ๒๙ - 
 
 ๗๑๒. พ.อ.ท.ชัยสิทธ์ิ  สว่างกมล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๑๐๑๑๓๗ 
 ๗๑๓. พ.อ.ท.ณัฐชัย  สกุลรัตน ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๑๖๐๐๔๓๓ 
 ๗๑๔. พ.อ.ท.ณัฐวุฒิ  เต็มเปี่ยม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๑๒๒๑ 
 ๗๑๕. พ.อ.ท.ณัฐวุฒิ  หอมสนิท หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๖๑๐๐๒๗๐ 
 ๗๑๖. พ.อ.ท.ทนงศักด์ิ  สิงห์ธวัช หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๖๘๐๑๘๙๙ 
 ๗๑๗. พ.อ.ท.ธนากร  ทรงคาศร ี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๔๖๐๐๐๗๑ 
 ๗๑๘. พ.อ.ท.ธนาคม  หัวใจแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๕๐๐๑๑๙๙ 
 ๗๑๙. พ.อ.ท.ธเนศ  พันธ์ุประดิษฐ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๕๐๐๐๑๖๗ 
 ๗๒๐. พ.อ.ท.ธรรมนูญ  รัตนเนนย์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๑๐๐๑๒๘ 
 ๗๒๑. พ.อ.ท.นพพล  หยองน้อย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๒๓๐๐๑๑๓ 
 ๗๒๒. พ.อ.ท.นรเศรษฐ์  พลนิกร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๖๘๐๓๗๘๖ 
 ๗๒๓. พ.อ.ท.นวพล  โรจน์จรุง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๕๐๐๐๔๕๑ 
 ๗๒๔. พ.อ.ท.นัฐพงษ์  ศรีภักดี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๖๔๐๑๐๓๓ 
 ๗๒๕. พ.อ.ท.นิวัฒน์  ปานเพชร หมายเลขประจําตัว  ๑๔๒๖๖๐๐๓๙๓ 
 ๗๒๖. พ.อ.ท.บดินทร์  นัดสันเทียะ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๒๘๐๑๒๙๓ 
 ๗๒๗. พ.อ.ท.บดินทร์  สิงห์หัตถะ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๐๘๐๐๐๐๒ 
 ๗๒๘. พ.อ.ท.ปฏิยุทธ  แสนนรินทร ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๖๙๐๐๐๐๒ 
 ๗๒๙. พ.อ.ท.ปรเมษฐ์  รัตนบลัลังค ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๖๒๐๐๑๐๑ 
 ๗๓๐. พ.อ.ท.ประธาน  ดีเหมือน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๒๗๐๑๒๓๐ 
 ๗๓๑. พ.อ.ท.ประพีร์  สุภาพญาต ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๔๐๐๐๕๖ 
 ๗๓๒. พ.อ.ท.พรเทพ  น้ําทรัพย์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๔๙๐๐๓๓๕ 
 ๗๓๓. พ.อ.ท.พิสิฐพงศ์  สวัสดี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๔๘๐๐๐๐๒ 
 ๗๓๔. พ.อ.ท.ไพรัตน์  สุขแจ่ม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๓๐๐๑๒๑ 
 ๗๓๕. พ.อ.ท.ภาณุพงศ์  ช่ืนจิตร ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๑๘๐๐๒๒๙ 
 ๗๓๖. พ.อ.ท.มนตรี  สวนดอกไม้ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๔๐๐๐๕๖ 
 ๗๓๗. พ.อ.ท.วริทธ์ิ  สร้อยสายอุบล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๓๐๕๐๕๑ 
 ๗๓๘. พ.อ.ท.วศพล  จันทร์ศรีทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๑๓๐๓๑๕๑ 
 ๗๓๙. พ.อ.ท.วิรุฬห์  สุวรรณดอน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๒๑๐๒๐๙๕ 
 ๗๔๐. พ.อ.ท.วีรพงษ์  ดาวเรือง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๔๘๐๐๒๒๔ 
 ๗๔๑. พ.อ.ท.วีระศักด์ิ  คงทน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๗๑๐๐๑๔๒ 
 ๗๔๒. พ.อ.ท.ศตวรรษ  เมฆา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๐๘๐๐๐๐๑ 
 ๗๔๓. พ.อ.ท.ศุภกานต์  เถาวัลย์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๗๐๑๑๘๐ 
 ๗๔๔. พ.อ.ท.สมพร  นามบุญลือ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๔๖๐๑๓๘๓ 
 ๗๔๕. พ.อ.ท.สราวุธ  ละมัยวงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๔๐๐๒๔๑๖ 
 ๗๔๖. พ.อ.ท.สิทธิเดช  ขันคํา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๑๐๐๐๙๙๓ 
 ๗๔๗. พ.อ.ท.สิทธิศักด์ิ  เมธา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๑๓๐๒๒๖๔ 
  

 ๗๔๘. พ.อ.ท.สุทิน … 
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 ๗๔๘. พ.อ.ท.สุทิน  อรรคฮาตสี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๔๓๐๐๐๐๑ 
 ๗๔๙. พ.อ.ท.สุรชัย  ก่ีสุ้น หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๑๔๐๐๐๔๐ 
 ๗๕๐. พ.อ.ท.สุรพศ  เขียวออน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๑๓๐๐๑๒๑ 
 ๗๕๑. พ.อ.ท.อดิเรก  ชนะชัย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๑๐๐๒๒๗๓ 
 ๗๕๒. พ.อ.ท.อริยะ  สูญราช หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๒๐๐๑๒๐๑ 
 ๗๕๓. พ.อ.ท.อิทธิพล  นิ่มน้อย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๕๒๐๑๑๕๙ 
 ๗๕๔. พ.อ.ท.เอกลักษณ์  ไตรพิตรพิบูล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๕๑๐๐๕๕๔ 
 หมายเลข ๗๐๙ ถึง ๗๕๔ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๗๕๕. พ.อ.ต.กฤษณ์  กายสันเทียะ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๒๑๐๓๒๔๐ 
 ๗๕๖. พ.อ.ต.คธาวุฒิ  โตสกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๒๓๐๐๐๑๖ 
 ๗๕๗. พ.อ.ต.คมเดช  แก้วจิรกุลศร ี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๔๘๐๐๐๐๔ 
 ๗๕๘. พ.อ.ต.คมสัน  กลิ่นจําปา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๕๐๐๑๓๗๖ 
 ๗๕๙. พ.อ.ต.จักรพงษ์  ภูสิงห ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๐๓๐๐๐๐๔ 
 ๗๖๐. พ.อ.ต.จันทสิทธ์ิ  ดวนใหญ ่ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๕๔๐๒๑๕๓ 
 ๗๖๑. พ.อ.ต.ณภัทร  เครื่องจันทร ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๗๐๐๐๐๐๖ 
 ๗๖๒. พ.อ.ต.ณัฐพงษ์  นาคเพชร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๙๐๐๖๑๖ 
 ๗๖๓. พ.อ.ต.ณัฐพล  รักษาใจ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๑๘๐๐๓๗๓ 
 ๗๖๔. พ.อ.ต.ทองสุข  ช่างเหลา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๔๓๐๐๕๑๙ 
 ๗๖๕. พ.อ.ต.ธนาพิพรรธน์  วงษ์ป่ินแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๑๒๐๑๖๐๗ 
 ๗๖๖. พ.อ.ต.ธวัชชัย  จะเติบโต หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๓๗๐๐๗๕๒ 
 ๗๖๗. พ.อ.ต.บันลือฤทธิ์  บุญประกอบ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๗๐๐๑๑๐ 
 ๗๖๘. พ.อ.ต.บุญฤทธิ์  รจนากร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๔๙๐๑๒๙๗ 
 ๗๖๙. พ.อ.ต.ประทีป  แก่นโพธิ ์ หมายเลขประจําตัว  ๒๔๖๗๒๐๐๐๒๔ 
 ๗๗๐. พ.อ.ต.ปราบปราม  ใกล้ชิด หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๐๐๐๕๕๗ 
 ๗๗๑. พ.อ.ต.พงษ์นเรศ  จารุวงศ์สวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๑๓๐๒๒๔๑ 
 ๗๗๒. พ.อ.ต.พงษ์สิทธ์ิ  ทิพยเสม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๒๔๐๐๒๒๔ 
 ๗๗๓. พ.อ.ต.พัชรวิทย์  บุบผา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๕๐๐๐๘๙๖ 
 ๗๗๔. พ.อ.ต.พัฒนศักด์ิ  โพธ์ิไพบูลย์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๔๐๐๔๘๑ 
 ๗๗๕. พ.อ.ต.พีระศิลป์  แป้นทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๓๑๓๔๐๙ 
 ๗๗๖. พ.อ.ต.มกรเกตน์  พูส ี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๔๖๐๑๑๑๒ 
 ๗๗๗. พ.อ.ต.ยศวีร์  ฉัตรพงศ์มนัส หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๔๐๐๐๐๐๓ 
 ๗๗๘. พ.อ.ต.รวีกานต์  โพธ์ิกลางดอน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๒๑๐๓๗๐๘ 
 ๗๗๙. พ.อ.ต.ราชศักด์ิ  จันทวะร ี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๗๑๐๑๒๔๕ 
 ๗๘๐. พ.อ.ต.วิษณุ  เชื้อทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๐๒๐๐๗๔๖ 
 ๗๘๑. พ.อ.ต.วุฒิพันธ์  บุตรเพ็ง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๖๑๐๑๑๗๕ 
  

 ๗๘๒. พ.อ.ต.ศราวุธ ...   
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 ๗๘๒. พ.อ.ต.ศราวุธ  ขุ่มด้วง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๐๕๐๑๘๓๒ 
 ๗๘๓. พ.อ.ต.ศรีสุภัทร์  เจรญิทัพ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๐๐๐๖ 
 ๗๘๔. พ.อ.ต.ศุทธวีร์  เหมวัตร์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๗๕๐๑๐๒๘ 
 ๗๘๕. พ.อ.ต.ศุภชัย  สลับแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๔๖๐๑๕๓๖ 
 ๗๘๖. พ.อ.ต.เศรษฐศักด์ิ  นราทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๓๐๐๙๘๓ 
 ๗๘๗. พ.อ.ต.สดใส  สุริยสาร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๐๓๐๑๔๒๙ 
 ๗๘๘. พ.อ.ต.สัตยา  สมานมิตย์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๕๐๐๐๒๒๕ 
 ๗๘๙. พ.อ.ต.สีหเดช  ศรีสุข หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๒๖๐๐๓๘๖ 
 ๗๙๐. พ.อ.ต.หิรัญญ์  ถิ่นอุดม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๑๓๐๒๐๗๒ 
 ๗๙๑. พ.อ.ต.เอกรัตน์  ผิวอ่อน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๗๕๐๑๑๒๘ 
 หมายเลข ๗๕๕ ถึง ๗๙๑ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
 ๗๙๒. พ.อ.ต.หญิง ณัฐฎา  คล้ายเปีย่ม หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๐๕๐ 
 หมายเลข ๗๙๒ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๗๙๓. จ.ท.กฤษฎา  แสงเหมือนคง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๖๓๖๐๐๔๓๘ 
 ๗๙๔. จ.ท.จักรพันธ์ุ  พันธ์ุไพโรจน์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๓๐๐๕๓๒ 
 ๗๙๕. จ.ท.จิรทักษ์  ทองปั้น หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๕๓๐๑๐๕๙ 
 ๗๙๖. จ.ท.จีระพงษ์  ทองพรหม หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๓๕๐๐๑๐๐ 
 ๗๙๗. จ.ท.ธัชวกุล  บุญอัศวโชค หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๖๖๐๒๘๐๕ 
 ๗๙๘. จ.ท.ปิยชาติ  ไกรแสงศร ี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๓๔๐๐๑๒๐ 
 ๗๙๙. จ.ท.พงศ์เทพ  ศิลปสอน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๔๙๐๐๐๒๑ 
 ๘๐๐. จ.ท.พนัส  ศรนีวลขาว หมายเลขประจําตัว  ๑๕๖๒๔๐๒๕๐๖ 
 ๘๐๑. จ.ท.วรพล  มากกุญชร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๓๑๘๒๘๔ 
 ๘๐๒. จ.ท.วิโรจน์  สม้ใบ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๔๐๐๐๗๖๓ 
 ๘๐๓. จ.ท.เวโรจน์  นุ่นนาแซง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๔๖๐๒๑๔๕ 
 ๘๐๔. จ.ท.สิทธิชัย  เจริญผ่อง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๖๓๓๐๑๙๙๙ 
 หมายเลข ๗๙๓ ถึง ๘๐๔ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๘๐๕. จ.ต.กรกช  ดีนอก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๒๑๐๐๗๓๐ 
 ๘๐๖. จ.ต.ชัยวัฒน์  รอดนวล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๐๙๐๐๕๒๕ 
 ๘๐๗. จ.ต.ฐิตโชติ  สังข์เผือก หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๒๔๐๒๒๗๐ 
 ๘๐๘. จ.ต.ทวิช  กล่ําจันทร ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๐๔๐๐๕๔๓ 
 ๘๐๙. จ.ต.ทวีโชค  คีมกระโทก หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๒๑๐๐๕๐๐ 
 ๘๑๐. จ.ต.ธนาพันธ์  จันทร์ทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๘๐๐๐๗๖ 
 ๘๑๑. จ.ต.นันทชัย  ใจงาม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๕๖๕๐๒๒๓๙ 
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 ๘๑๒. จ.ต.พรามินทร์  อุตตะมงค์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๗๑๐๐๔๓๑ 
 ๘๑๓. จ.ต.พิสิฐ  วงศข์จร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๔๑๐๐๗๕๓ 
 ๘๑๔. จ.ต.ศักด์ิดา  โพธิจินดา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๒๗๐๒๑๙๖ 
 ๘๑๕. จ.ต.หรินทร์  ช่ืนบาน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๓๐๐๗๑๔ 
 ๘๑๖. จ.ต.อนุรักษ์  จกัรวรรดิ์ หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๕๒ 
 ๘๑๗. จ.ต.อัครวิน  โรจนประดิษฐ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๒๔๐๓๕๑๔ 
 หมายเลข ๘๐๕ ถึง ๘๑๗ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๘๑๘. พ.อ.ท.กฤตภาส  ฐานโพธิ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๗๐๐๐๓๐ 
 ๘๑๙. พ.อ.ท.กฤษดา  สทุธิบุตร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๐๓๐๐๐๔๓ 
 ๘๒๐. พ.อ.ท.กิตติพล  เศียรสมาน หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๗๓๐๐๐๐๑ 
 ๘๒๑. พ.อ.ท.ไกรมาศ  ป้ันช้าง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๕๘๐๐๑๕๙ 
 ๘๒๒. พ.อ.ท.จักรพันธ์ุ  อินยิ้ม หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๒๓๐๐๐๔๒
 ๘๒๓. พ.อ.ท.จิรายุ  รักษาแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๒๒๐๐๑๐๕ 
 ๘๒๔. พ.อ.ท.ชคัตตรัย  สดคมขํา หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๖๔๐๐๑๐๑ 
 ๘๒๕. พ.อ.ท.ชนะ  เลาะไธสง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๒๑๐๓๒๓๘ 
 ๘๒๖. พ.อ.ท.ชัย  ดาเลิศ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๓๓๐๐๒๔๑ 
 ๘๒๗. พ.อ.ท.ชัยมงคล  แก้วจรรยา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๓๐๐๙๘๐ 
 ๘๒๘. พ.อ.ท.ชัยวัฒน์  หรูมิ่งมงคล หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๓๓๐๐๑๔๔ 
 ๘๒๙. พ.อ.ท.ณรงค์เดช  แก้วคํา หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๕๔๐๐๐๓๑ 
 ๘๓๐. พ.อ.ท.ณัฏฐชัย  เมืองบัวลอย หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๓๓๐๐๒๖๖ 
 ๘๓๑. พ.อ.ท.ณัฐพล  แท่นทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๓๓๐๑๑๐๖ 
 ๘๓๒. พ.อ.ท.ดฤพล  สุทิน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๖๗๐๐๐๓๘ 
 ๘๓๓. พ.อ.ท.ธรรมนูญ  เทียรแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๗๑๐๐๐๒๑ 
 ๘๓๔. พ.อ.ท.นําพล  แสงจันทร ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๑๐๐๑๓๖ 
 ๘๓๕. พ.อ.ท.บารเมษฐ์  รอบคอบ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๐๕๐๐๐๓๒ 
 ๘๓๖. พ.อ.ท.พงษ์พันธ์  จั่นเพ็ชร์ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๒๓๐๐๐๔๐ 
 ๘๓๗. พ.อ.ท.ภูวดล  วงศ์สะอาด หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๑๒๐๐๒๔๗ 
 ๘๓๘. พ.อ.ท.รติกร  หุ่นกรีด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๓๐๐๑๐๗ 
 ๘๓๙. พ.อ.ท.วัชรพงศ์  คงมะลาย ู หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๖๒๐๐๐๔๓ 
 ๘๔๐. พ.อ.ท.วีรศักด์ิ  น้อยดา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๕๐๐๐๒๑๓ 
 ๘๔๑. พ.อ.ท.ศักดาพล  จิตอาจหาญ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๙๐๐๐๓๕ 
 ๘๔๒. พ.อ.ท.ศิริวัฒน์  ไชยวงษา หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๔๓๐๐๐๐๓ 
 ๘๔๓. พ.อ.ท.เศรษฐี  แผ่นทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๗๗๐๐๓๒๙ 
 ๘๔๔. พ.อ.ท.สิทธันต์  สงวนสัตย์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๓๐๐๑๐๘ 
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 ๘๔๕. พ.อ.ท.สุทัศน์  กลิ่นเกษร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๖๑๐๐๐๐๗ 
 ๘๔๖. พ.อ.ท.เสฏฐวุฒิ  คงสําเภา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๕๘๐๐๐๓๐ 
 ๘๔๗. พ.อ.ท.อดิเทพ  กัญญะลา หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๗๑๐๐๐๙๐ 
 ๘๔๘. พ.อ.ท.อติชาต  สุขพันธ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๗๗๐๐๐๐๕ 
 ๘๔๙. พ.อ.ท.อนุพงศ์  เปรมศร ี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๓๐๐๙๖๐ 
 ๘๕๐. พ.อ.ท.อภินันท์  ครคง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๐๙๐๐๐๐๒ 
 ๘๕๑. พ.อ.ท.อรรถพล  แก้วจํารัส หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๑๐๐๐๑๑๑ 
 ๘๕๒. พ.อ.ท.เอกคณิต  วัจนะ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๐๒๐๐๐๕๑ 
 หมายเลข ๘๑๘ ถึง ๘๕๒ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๘๕๓. พ.อ.ท.หญิง ณฐนิษฐ ์ กระแสโสม หมายเลขประจําตัว  ๘๔๙๑๑๗๐๙๒๕ 
 ๘๕๔. พ.อ.ท.หญิง ณัตชา  ล่องลอยเลิศ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๑๗๔ 
 ๘๕๕. พ.อ.ท.หญิง สภุาพร  ไชยนาค หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๑๔ 
 หมายเลข ๘๕๓ ถึง ๘๕๕ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๘๕๖. พ.อ.ต.กฤชณัฎฐ์  วัดบัว หมายเลขประจําตัว  ๑๔๔๖๒๐๐๔๗๖ 
 ๘๕๗. พ.อ.ต.กัณฑ์เอนก  คงมั่น หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๐๓๐๐๖๔๒ 
 ๘๕๘. พ.อ.ต.จักราวุธ  อาจหาญ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๖๗๐๐๒๑๑ 
 ๘๕๙. พ.อ.ต.เฉลิมวุฒิ  จรรยาธรรม หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๕๙๐๐๐๓๙ 
 ๘๖๐. พ.อ.ต.ชัชฤทธ์ิ  โพธิ์งาม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๒๔๐๑๗๐๖ 
 ๘๖๑. พ.อ.ต.ชาญณรงค์  คนดี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๖๙๐๐๖๐๕ 
 ๘๖๒. พ.อ.ต.เชาวลิต  ไกรแสง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๒๙๐๐๒๐๘ 
 ๘๖๓. พ.อ.ต.ฐิษกร  เรืองศิริ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๐๗๐๑๒๒๖ 
 ๘๖๔. พ.อ.ต.ณัฐกิตต์ิ  จันฤทธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๐๙๐๐๐๙๗ 
 ๘๖๕. พ.อ.ต.ณัฐวุฒิ  สมชาติ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๓๐๑๕๑๔ 
 ๘๖๖. พ.อ.ต.ทรงเทพ  พงศ์ประพิณ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๘๐๐๐๘๔ 
 ๘๖๗. พ.อ.ต.ธนพล  ปัญโญ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๕๒๐๐๗๙๘ 
 ๘๖๘. พ.อ.ต.ธนะรัตน์  สนใจ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๒๙๐๐๑๔๐ 
 ๘๖๙. พ.อ.ต.ธวัชชัย  ทัพพิจิตร์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๑๒๔๗ 
 ๘๗๐. พ.อ.ต.นพดล  ธัมมพัทธพงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๒๙๐๐๑๐๓ 
 ๘๗๑. พ.อ.ต.นภาพล  สมหวัง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๑๓๐๐๒๕๑ 
 ๘๗๒. พ.อ.ต.นเรศ  ปัญจมะวัต หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๙๐๐๒๔๙ 
 ๘๗๓. พ.อ.ต.นฤชา  พงษ์เผือก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๗๐๐๐๘๒ 
 ๘๗๔. พ.อ.ต.นัฐพงศ์  ยาวิละ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๑๒๐๑๒๑๗ 
 ๘๗๕. พ.อ.ต.ปณัสย์  น้ํารัก หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๕๘๐๑๙๓๔ 
 ๘๗๖. พ.อ.ต.ประวิทย์  เผยกลาง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๒๑๐๐๑๔๐ 
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 ๘๗๗. พ.อ.ต.ปิยณัฐ  เผ่าดี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๗๓๐๐๐๐๒ 
 ๘๗๘. พ.อ.ต.พัฒนา  สุจริตธรรม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๐๐๐๗๔๑ 
 ๘๗๙. พ.อ.ต.ภัทร์ณรักษ์  อู่คํา หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๒๓๐๐๐๗๖ 
 ๘๘๐. พ.อ.ต.ภาณุพงศ์  ครุฑธมงคล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๒๓๐๐๖๖๕ 
 ๘๘๑. พ.อ.ต.ภาณุวัฒน์  ชวดรัมย์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๔๐๐๗๒๘ 
 ๘๘๒. พ.อ.ต.ลมกรด  ปราโมช หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๔๙๐๐๑๕๐ 
 ๘๘๓. พ.อ.ต.วรวัฒน์  หอมหวล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๗๑๐๐๑๕๒ 
 ๘๘๔. พ.อ.ต.วสันต์  พ่ึงอารมณ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๔๐๐๒๐๓๙ 
 ๘๘๕. พ.อ.ต.สิทธิโชค  ปาอินทร ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๒๖๐๐๕๕๒ 
 ๘๘๖. พ.อ.ต.สุทัศน์  เดชพงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๖๗๐๐๐๗๖ 
 ๘๘๗. พ.อ.ต.อดุลเดช  ภูไชยัง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๖๘๐๐๐๓๕ 
 ๘๘๘. พ.อ.ต.อนิรุต  เสมโซะ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๓๓๐๐๓๘๗ 
 ๘๘๙. พ.อ.ต.อรรถกฤต  ธรรมานนท์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๓๓๑๓๐๓๙ 
 ๘๙๐. พ.อ.ต.อริยะ  เล่ห์วิสุทธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๓๐๕๒๓๑ 
 ๘๙๑. พ.อ.ต.อาทิตย์  เกื้อด้วง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๖๕๐๑๙๔๕ 
 ๘๙๒. พ.อ.ต.อาทิตย์  บุญเพลิง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๐๕๐๔๐๑๕ 
 ๘๙๓. พ.อ.ต.อุกฤษ  แก้วถา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๒๖๐๐๔๗๙ 
 ๘๙๔. พ.อ.ต.เอกชัย  แสงสุริยวงศ ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๑๙๐๑๗๙๔ 
 หมายเลข ๘๕๖ ถึง ๘๙๔ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
 ๘๙๕. พ.อ.ต.หญิง ผกามาศ  รัตนะ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๑๗๓ 
 หมายเลข ๘๙๕ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๘๙๖. จ.ท.จิรวุฒิ  วิจติร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๑๔๐๐๐๓๔ 
 ๘๙๗. จ.ท.ยุทธนา  รา่งวิจิตร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๐๙๐๐๐๑๕ 
 หมายเลข ๘๙๖ และ ๘๙๗ ต้ังแต่ ๑ พ.ย.๖๐ 
 ๘๙๘. จ.ท.สุริยัน  สิงห์ขันธ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๗๑๐๐๐๕๘ 
 หมายเลข ๘๙๘ ต้ังแต่ ๑ ก.พ.๖๑ 
 ๘๙๙. จ.ท.ชาญณรงค์  จูเซียน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๑๘๐๐๔๑๐ 
 ๙๐๐. จ.ท.ฐาปนพงศ์  สงครามชัย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๖๑๐๐๐๔๔ 
 ๙๐๑. จ.ท.ณัฐพล  อ่วมสวยศรี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๐๒๐๑๕๖๑ 
 ๙๐๒. จ.ท.ธนกร  เจตนจิตร์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๐๙๐๐๐๗๖ 
 ๙๐๓. จ.ท.ธนาวุฒิ  ภู่แสง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๓๐๐๕๙๐ 
 ๙๐๔. จ.ท.นันทวิทย์  ทรัพย์ศร ี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๕๖๒๐๐๔๑๙ 
 ๙๐๕. จ.ท.นิกร  สุทธิภิบูรณ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๕๘๐๐๑๖๔ 
 ๙๐๖. จ.ท.นิธิวัฒน์  เอื้อประยูรวงศ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๓๐๑๐๑๙ 
  

 ๙๐๗. จ.ท.มงคล … 
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 ๙๐๗. จ.ท.มงคล  แก่นจันดา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๓๓๑๔๗๓๓ 
 ๙๐๘. จ.ท.ย่ิงศักด์ิ  พลอยสิทธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๐๖๐๐๐๗๗ 
 ๙๐๙. จ.ท.วิรัตน์  บุญราก หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๗๖๐๑๐๙๑ 
 ๙๑๐. จ.ท.ศศิณัฏฐ์  เชื้อรุ่ง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๐๒๐๐๐๒๓ 
 ๙๑๑. จ.ท.สิริศักด์ิ  อ่อนสุวรรณ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๑๙๐๐๐๓๑ 
 ๙๑๒. จ.ท.อติวิชญ์  ไสยวุฒิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๓๐๐๖๓๖ 
 ๙๑๓. จ.ท.อาคม  เคนพรม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๕๐๐๐๐๒๙ 
 หมายเลข ๘๙๙ ถึง ๙๑๓ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๙๑๔. จ.ท.หญิง กันตพร  ขําวิชัย หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๓๑๔ 
 ๙๑๕. จ.ท.หญิง ชุติมา  มะลซิ้อน หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๓๒๐ 
 ๙๑๖. จ.ท.หญิง ปริยากร  วงค์สูง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๔๔๕ 
 ๙๑๗. จ.ท.หญิง มยุรา  พฤฒามาตย์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๔๔๓ 
 หมายเลข ๙๑๔ ถึง ๙๑๗ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๙๑๘. จ.ต.วิชัย  ฉลูพันธ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๒๑๐๒๒๙๐ 
 หมายเลข ๙๑๘ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๕๙ 
 ๙๑๙. จ.ต.ณัฐวรรธน์  บุญถม หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๓๓๑๖๘๙๘ 
 ๙๒๐. จ.ต.ณัฐวัฒน์  ธนพงศ์วรเดช หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๒๙๐๐๒๙๔ 
 ๙๒๑. จ.ต.นัธทวัฒน์  ชันยชา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๕๔๐๐๐๒๓ 
 ๙๒๒. จ.ต.ปณัฐนนท์  นิยมสุข หมายเลขประจําตัว  ๑๕๖๒๔๐๓๗๒๗ 
 หมายเลข ๙๑๙ ถึง ๙๒๒ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

กรมช่างอากาศ 
เป็นจ่าอากาศเอก 

 ๙๒๓. จ.ท.อติเทพ  ปลื้มยุทธ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๓๓๐๐๓๖๑ 
 หมายเลข ๙๒๓ ต้ังแต่ ๑ ก.พ.๖๑ 
 ๙๒๔. จ.ท.อดิศักด์ิ  งามผิวเหลือง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๔๖๐๓๑๔๑ 
 หมายเลข ๙๒๔ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๙๒๕. จ.ท.หญิง กาญจนา  เข็มเงิน หมายเลขประจําตัว  ๘๕๖๑๐๓๐๖๑๒ 
 ๙๒๖. จ.ท.หญิง เกศสุดา  พุทธชน หมายเลขประจําตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๕๖๓ 
 ๙๒๗. จ.ท.หญิง นันทวรรณ  ศรีรนิทร์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๕๘๐ 
 ๙๒๘. จ.ท.หญิง นิดารัตน์  ทรัพย์วงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๐๒๔ 
 ๙๒๙. จ.ท.หญิง พัตรพิมล  มุงธิราช หมายเลขประจําตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๗๒๗ 
 ๙๓๐. จ.ท.หญิง พีระยา  เทียมเทศ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๗๒๘ 
 ๙๓๑. จ.ท.หญิง รัตนาภรณ์  ถนอมวงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๗๒๙ 
  

 ๙๓๒. จ.ท.หญิง ศศิวิมล … 
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 ๙๓๒. จ.ท.หญิง ศศิวิมล  เฉลยสุข หมายเลขประจําตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๕๙๙ 
 ๙๓๓. จ.ท.หญิง สุดารัตน์  ย้ิมพักตร์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๖๐๕ 
 หมายเลข ๙๒๕ ถึง ๙๓๓ ต้ังแต่ ๑ ก.พ.๖๑ 

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสท์หารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๙๓๔. พ.อ.ท.จรัญ  นอ้ยอยู่ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๙๐๐๐๗๐ 
 ๙๓๕. พ.อ.ท.ชัยเรศ  เพ็งศิลา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๑๒๐๔ 
 ๙๓๖. พ.อ.ท.ฐิติพงศ์  ปฐมสุรทิน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๑๘๐๐๐๐๑ 
 ๙๓๗. พ.อ.ท.ธีรวัชร์  นครครื้น หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๐๐๐๗ 
 ๙๓๘. พ.อ.ท.นภภูมิ  ลมลอย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๙๐๐๒๓๑ 
 ๙๓๙. พ.อ.ท.นราธิป  อินคุ้ม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๓๐๐๖๘๐ 
 ๙๔๐. พ.อ.ท.นวพงษ์  สาไร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๓๐๐๙๗๙ 
 ๙๔๑. พ.อ.ท.ประเสริฐ  สุขประเสรฐิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๔๐๐๐๘๗ 
 ๙๔๒. พ.อ.ท.ฤกษ์  ฤทธ์ิรอด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๔๐๐๐๐๐๖ 
 ๙๔๓. พ.อ.ท.ลัญจกร  ชัยชนะศัตรู หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๓๐๐๖๘๙ 
 ๙๔๔. พ.อ.ท.วันชนะ  จาดเปรม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๘๐๐๐๑๔ 
 ๙๔๕. พ.อ.ท.วันชาติ  เสาวจันทร ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๙๐๐๒๑๓ 
 ๙๔๖. พ.อ.ท.ศรัณย์  พันกลั่น หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๐๖๙๑ 
 ๙๔๗. พ.อ.ท.สิทธิศักด์ิ  ทองศักด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๖๗๐๐๐๘๐ 
 ๙๔๘. พ.อ.ท.สุขสันต์  ศรีโพล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๑๑๙๓ 
 ๙๔๙. พ.อ.ท.อิศรา  อามีน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๓๐๐๖๙๐ 
 ๙๕๐. พ.อ.ท.อุดมศักด์ิ  จิ๋วบาง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๑๑๙๑ 
 หมายเลข ๙๓๔ ถึง ๙๕๐ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๙๕๑. พ.อ.ท.หญิง นิติยา  สายเชื้อสกุลวงศ์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๖๐๐ 
 หมายเลข ๙๕๑ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๙๕๒. พ.อ.ต.กิตติธัช  ลิ้มสกุล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๒๔๐๑๖๖๐ 
 ๙๕๓. พ.อ.ต.จาตุรงค์  กวางษี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๓๐๑๒๓๙ 
 ๙๕๔. พ.อ.ต.จิรวัฒน์  พานิชกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๐๒๐๐๑๐๔ 
 ๙๕๕. พ.อ.ต.ภาณุเดช  ผลสะอาด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๐๗๐๐๐๐๖ 
 ๙๕๖. พ.อ.ต.ภาสกร  เหมบุตร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๑๘๐๐๐๐๑ 
 ๙๕๗. พ.อ.ต.ภูริทัต  อาจสําอางค์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๒๙๐๐๑๕๖ 
 ๙๕๘. พ.อ.ต.มงคล  บริบูรณ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๓๐๐๖๙๕ 
 ๙๕๙. พ.อ.ต.วีรภัทร  น้ําเพชร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๑๙๐๐๒๔๑ 
 ๙๖๐. พ.อ.ต.วีรวัฒน์  ปานม่วง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๒๙๐๐๒๖๙ 
  

 ๙๖๑. พ.อ.ต.ศรพชรพล … 
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 ๙๖๑. พ.อ.ต.ศรพชรพล  ทมุบาล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๙๐๐๑๔๐ 
 ๙๖๒. พ.อ.ต.ศิรวิทย์  แช่มจะโปะ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๙๐๐๒๓๓ 
 ๙๖๓. พ.อ.ต.สถาพร  รัตนบรรเทิง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๐๗๐๕ 
 ๙๖๔. พ.อ.ต.สุรกิจ  สุขสวย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๐๐๑๓ 
 หมายเลข ๙๕๒ ถึง ๙๖๔ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๙๖๕. จ.ท.กัมพล  ช่ืนมะโน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๕๐๐๐๗๒๓ 
 ๙๖๖. จ.ท.จตุพล  หมื่นสุข หมายเลขประจําตัว  ๑๕๖๗๑๐๔๔๘๔ 
 ๙๖๗. จ.ท.ชูศักด์ิ  วัลลภธารี หมายเลขประจําตัว  ๒๕๖๓๓๐๐๐๗๒ 
 ๙๖๘. จ.ท.ฐิติพงศ์  คตอินทร์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๒๑๐๔๔๔๕ 
 ๙๖๙. จ.ท.ณัฐพล  วงศ์จันทรา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๓๐๑๖๘๕ 
 ๙๗๐. จ.ท.ธนิต  พลรักษา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๐๕๐๒๒๘๓ 
 ๙๗๑. จ.ท.ประเสริฐ  ไวการณ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๒๑๐๒๒๔๗ 
 ๙๗๒. จ.ท.พูลศักด์ิ  ชัยยะ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๑๓๐๐๒๘๑ 
 ๙๗๓. จ.ท.เมธา  ทองสาม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๕๐๐๐๑๑๑ 
 ๙๗๔. จ.ท.ราชวัตร  ผุยน้อย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๐๕๐๒๖๙๖ 
 ๙๗๕. จ.ท.วุฒิไกร  หสัรินทร ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๕๖๘๐๒๑๔๖ 
 ๙๗๖. จ.ท.ศุภเนตร  ธนุนาจารย์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๒๑๐๒๒๔๐ 
 ๙๗๗. จ.ท.อนุพงษ์  ไชยมี หมายเลขประจําตัว  ๒๕๓๓๕๐๐๑๐๓ 
 ๙๗๘. จ.ท.อานนท์  โพธานุช หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๕๘๐๐๓๑๕ 
 หมายเลข ๙๖๕ ถึง ๙๗๘ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๙๗๙. จ.ท.หญิง จิตราภรณ์  สนิทบุญ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๓๑๖ 
 ๙๘๐. จ.ท.หญิง ชาลนิี  นิลเกษม หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๓๑๙ 
 ๙๘๑. จ.ท.หญิง วัชรา  วารีทิพย์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๓๓๓ 
 ๙๘๒. จ.ท.หญิง สุรัตนา  นุชนนท ์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๓๓๗ 
 หมายเลข ๙๗๙ ถึง ๙๘๒ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๙๘๓. จ.ต.คมสัน  เพช็รอินทร์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๓๐๐๒๐๖ 
 ๙๘๔. จ.ต.จตุรภัทร  จิตรนิยมแสน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๕๓๐๑๓๖๑ 
 ๙๘๕. จ.ต.จิรโชติ  ช่วยชุม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๙๖๔๐๑๒๓๖ 
 ๙๘๖. จ.ต.เจนณรงค์  บัวเงิน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๕๖๐๒๑๖๕ 
 ๙๘๗. จ.ต.ณาศิส  พุทธัสสะ หมายเลขประจําตัว  ๒๕๒๔๓๐๐๐๘๖ 
 ๙๘๘. จ.ต.นราวิชญ์  เจริญสุข หมายเลขประจําตัว  ๑๕๕๕๘๐๑๕๒๘ 
 ๙๘๙. จ.ต.ภาติยะ  ตันติเวชวงศ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๖๒๔๐๑๐๒๙ 
 ๙๙๐. จ.ต.ภูดิศ  ฉิมช้ัน หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๖๗๐๐๐๔๙ 
  

 ๙๙๑. จ.ต.มงกุฎ … 



   

- ๓๘ - 
 
 ๙๙๑. จ.ต.มงกุฎ  บุญน้อม หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๗๖๐๐๐๔๐ 
 ๙๙๒. จ.ต.ยุทธพิชัย  ไล่ทัน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๒๒๐๒๓๔๖ 
 ๙๙๓. จ.ต.รุ่งโรจน์  ก้องกีรติกุล หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๐๘๐๑๔๑๔ 
 ๙๙๔. จ.ต.วีรภัทร  กรรณิกา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๑๓๐๐๐๘๗ 
 ๙๙๕. จ.ต.ศรัณย์  จารวัฒน์ หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๒๙๐๐๑๖๐ 
 ๙๙๖. จ.ต.สุรวุฑ  ประทุมเมือง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๔๙๐๐๐๐๕ 
 ๙๙๗. จ.ต.อภิชาติ  เพ็งสาทร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๒๑๐๒๐๙๗ 
 หมายเลข ๙๘๓ ถึง ๙๙๗ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศโท 

 ๙๙๘. พ.อ.ต.จักรพันธ์  ขาวดาษ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๑๘๐๐๐๐๔ 
 ๙๙๙. พ.อ.ต.จักร์พันธ์ุ  สายจันทร ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๐๓๐๐๐๔๔ 
 ๑๐๐๐. พ.อ.ต.ชัยณรงค์  ภู่เต็ง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๙๐๐๑๔๖ 
 ๑๐๐๑. พ.อ.ต.ชินกร  ทิวาพัฒน์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๔๖๐๐๐๐๔ 
 ๑๐๐๒. พ.อ.ต.ณัฐติพงษ์  เมืองคําบุตร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๓๐๐๖๙๖ 
 ๑๐๐๓. พ.อ.ต.ณัฐพล  วัฒนสุข หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๓๓๐๗๗๗๘ 
 ๑๐๐๔. พ.อ.ต.ธนภัทร  มณฉีาย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๐๖๙๒ 
 ๑๐๐๕. พ.อ.ต.พยุง  เคนพันค้อ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๔๓๐๐๘๗๑ 
 ๑๐๐๖. พ.อ.ต.ภิญโญ  อินใจกุล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๕๑๐๐๕๙๖ 
 ๑๐๐๗. พ.อ.ต.วรพงศ์  เนตรบุตร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๕๐๐๐๑๐๕ 
 ๑๐๐๘. พ.อ.ต.ศุภกร  บัวผัน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๖๐๐๐๐๓ 
 ๑๐๐๙. พ.อ.ต.สมรรถชัย  นาราศรี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๕๔๐๐๑๑๖ 
 ๑๐๑๐. พ.อ.ต.สุรพงษ์  ชุ่มสายันต์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๒๙๐๐๑๓๙ 
 ๑๐๑๑. พ.อ.ต.อัจฉริยะ  วงษ์ดีย่ิง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๑๙๐๐๒๕๓ 
 หมายเลข ๙๙๘ ถึง ๑๐๑๑ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๑๐๑๒. จ.ท.ปิยทัศน์  พุ่มกฐิน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๔๐๐๑๒๐ 
 หมายเลข ๑๐๑๒ ต้ังแต่ ๑ ก.พ.๖๐ 
 ๑๐๑๓. จ.ท.เฉลิมพร  พุทธสกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๕๐๐๐๒๕๑ 
 หมายเลข ๑๐๑๓ ต้ังแต่ ๑ ก.พ.๖๑ 
 ๑๐๑๔. จ.ท.โกวิทย์  เทียมทัน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๕๐๐๐๘๑๒ 
 ๑๐๑๕. จ.ท.จักรพงษ์  พลเสนา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๖๙๐๑๗๖๒ 
 ๑๐๑๖. จ.ท.จักรี  สุวรรณคช หมายเลขประจําตัว  ๒๕๗๒๒๐๐๔๑๓ 
 ๑๐๑๗. จ.ท.ณัฐชาต  ธรรมวินัยสถิต หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๓๙๐๐๓๕๙ 
 ๑๐๑๘. จ.ท.ทรงพล  ฉ่าํฉิ้ม หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๖๕๐๑๔๐๗ 
 ๑๐๑๙. จ.ท.ธนาธร  จันต๊ะอุตม์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๕๘๐๐๐๐๑ 
  

 ๑๐๒๐. จ.ท.ธีรพล … 
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 ๑๐๒๐. จ.ท.ธีรพล  ขอนทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๕๐๐๑๓๖๕ 
 ๑๐๒๑. จ.ท.พงศ์ศิริ  บุญเฮ้า หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๕๕๐๑๙๓๗ 
 ๑๐๒๒. จ.ท.พงษ์ศักด์ิ  มณิดา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๕๓๐๑๗๔๗ 
 ๑๐๒๓. จ.ท.พศวัต  อ้ันอําไพ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๓๓๐๒๓๑๓ 
 ๑๐๒๔. จ.ท.มนต์เทพ  ดาผิวดี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๓๓๐๑๒๑๓ 
 ๑๐๒๕. จ.ท.รัฐศักด์ิ  อะนันนับ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๕๓๓๑๒๖๑๘ 
 ๑๐๒๖. จ.ท.วิศรุต  ขันเคลือบ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๔๐๐๐๙๓๒ 
 ๑๐๒๗. จ.ท.วิศเวทย์  มนูเสวต หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๐๗๐๐๔๘๘ 
 ๑๐๒๘. จ.ท.ศักรินทร์  เจียรมาศ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๒๒๐๒๐๙๓ 
 ๑๐๒๙. จ.ท.สรายุทธ  ค้ามาก หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๔๐๐๐๕๘๖ 
 ๑๐๓๐. จ.ท.หงษ์เพชร  ไพสาล ี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๐๐๐๓๔๙ 
 ๑๐๓๑. จ.ท.ฮารีส  ฤทธิเดช หมายเลขประจําตัว  ๑๕๖๓๓๐๑๑๒๑ 
 หมายเลข ๑๐๑๔ ถึง ๑๐๓๑ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๑๐๓๒. จ.ท.หญิง บุษกร  เจรญิจิตร ์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๓๑๒ 
 ๑๐๓๓. จ.ท.หญิง อภิญญา  ภัทรอมรพันธ์ุ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๓๓๙ 
 หมายเลข ๑๐๓๒ และ ๑๐๓๓ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๑๐๓๔. จ.ต.กมลเทพ  ออกเวหา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๐๘๐๐๐๐๕ 
 ๑๐๓๕. จ.ต.ก้องภพ  เฉลิมวัฒน ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๓๓๐๐๓๖๕ 
 ๑๐๓๖. จ.ต.ขรรค์ชัย  บุรีวงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๓๑๐๐๐๐๑ 
 ๑๐๓๗. จ.ต.จิรายุทธ  พุ่มก๋ง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๖๔๐๐๑๑๑ 
 ๑๐๓๘. จ.ต.ฐิติพันธ์ุ  สะอาดเมือง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๐๙๐๐๑๑๖ 
 ๑๐๓๙. จ.ต.เนติวุฒิ  สุปินะ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๒๖๐๐๐๐๓ 
 ๑๐๔๐. จ.ต.ปฎิภาณ  ง้าวบ้านผือ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๑๐๐๐๑๒๗ 
 ๑๐๔๑. จ.ต.พงศธร  แสงภู่ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๒๙๐๐๐๗๕ 
 ๑๐๔๒. จ.ต.พงษ์ศรัณย์  ฉมินาคพันธ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๕๐๐๐๒๔๗ 
 ๑๐๔๓. จ.ต.พชร  ปาละนันทน์ หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๒๙๐๐๐๐๑ 
 ๑๐๔๔. จ.ต.ยุทธศาสตร์  กลมประโคน หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๐๘๐๐๐๐๑ 
 ๑๐๔๕. จ.ต.รัฐนันท์  จนัทร์จุติ หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๓๙๐๐๐๘๖ 
 ๑๐๔๖. จ.ต.วรยศ  เลศิลําหวาน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๓๐๐๗๑๖ 
 ๑๐๔๗. จ.ต.ศรัณย์ญู  เสริมใหม ่ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๓๐๐๖๙๙ 
 ๑๐๔๘. จ.ต.เศรษฐกิจ  ปล้องไหม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๖๐๐๐๐๓ 
 ๑๐๔๙. จ.ต.สรรพาวุธ  อินทรัพย ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๒๓๐๐๑๓๖ 
 ๑๐๕๐. จ.ต.สหชัย  มแีก้ว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๖๗๐๐๐๔๖ 
 ๑๐๕๑. จ.ต.สุรเชษฐ์  แหละปานแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๓๖๐๐๐๐๕ 
  

 ๑๐๕๒. จ.ต.อานนท์ … 
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 ๑๐๕๒. จ.ต.อานนท์  อริยานนท์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๖๕๐๐๕๐๒ 
 หมายเลข ๑๐๓๔ ถึง ๑๐๕๒ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 
 ๑๐๕๓. จ.ต.ฐิติวัฒน์  จํานงค์พันธ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๖๐๒๙๐๐๐๐๒ 
 ๑๐๕๔. จ.ต.ทวีทรัพย์  สุขเกษม หมายเลขประจําตัว  ๑๖๐๒๔๐๐๐๓๕ 
 ๑๐๕๕. จ.ต.วีรภัทร  วีสันเทียะ หมายเลขประจําตัว  ๑๖๐๓๓๐๐๐๕๗ 
 หมายเลข ๑๐๕๓ ถึง ๑๐๕๕ ต้ังแต่ ๑ ก.พ.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศโทหญิง 
 ๑๐๕๖. จ.ต.หญิง มัญชลุิกา  มานะกิจ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๒๙๖ 
 หมายเลข ๑๐๕๖ ต้ังแต่ ๑ ก.พ.๖๑ 

กรมแพทยท์หารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๑๐๕๗. พ.อ.ท.กุศล  แก้วศรี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๒๑๐๓๒๖๐ 
  ๑๐๕๘. พ.อ.ท.จตุพร  ถึงนาค หมายเลขประจําตัว  ๑๔๔๕๐๐๑๘๑๐ 
 ๑๐๕๙. พ.อ.ท.เฉลิม  ซ้อนศร ี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๖๖๐๐๐๔๐ 
 ๑๐๖๐. พ.อ.ท.ชาญณรงค์  มงคลดี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๑๒๐๐๘๕๘ 
 ๑๐๖๑. พ.อ.ท.ชาตรี  ด่านขุนทด หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๒๑๐๓๒๔๐ 
 ๑๐๖๒. พ.อ.ท.ชูติพันธ์  ศรีศริ ิ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๒๙๐๑๗๑๕ 
 ๑๐๖๓. พ.อ.ท.ธีรวัตร  พวงพันธ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๕๙๐๐๐๔๐ 
 ๑๐๖๔. พ.อ.ท.พลกร  ศิริรัตน์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๑๐๐๑๓๐ 
 ๑๐๖๕. พ.อ.ท.พลภฤต  สทิธิธรรม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๕๐๐๐๕๑๘ 
 ๑๐๖๖. พ.อ.ท.รุ่งชัย  พันธ์แน่น หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๕๐๐๑๓๓๐ 
 ๑๐๖๗. พ.อ.ท.ลินพิจญ์  ธรรมคํา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๗๗๐๐๐๒๒ 
 ๑๐๖๘. พ.อ.ท.วรพล  ประจบ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๒๑๐๓๑๗๘ 
 ๑๐๖๙. พ.อ.ท.วัชระ  ตะวงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๒๘๐๑๒๖๓ 
 หมายเลข ๑๐๕๗ ถึง ๑๐๖๙ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๑๐๗๐. พ.อ.ต.ชัชรชัย  ทองเชื้อ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๐๐๐๕๕๕ 
 ๑๐๗๑. พ.อ.ต.ชัยณรงค์  ลาระคร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๔๖๐๑๕๑๓ 
 ๑๐๗๒. พ.อ.ต.ชาญเกียรติ  นิลฉ่ํา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๒๓๐๐๖๔๑ 
 ๑๐๗๓. พ.อ.ต.ฐิติกร  ภู่ทับทิม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๓๑๒๔๔๖ 
 ๑๐๗๔. พ.อ.ต.ณัฐวุฒิ  ปานมา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๑๙๐๐๗๔๑ 
 ๑๐๗๕. พ.อ.ต.ณัฐวุฒิ  พิมนาม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๔๘๐๐๖๔๑ 
 ๑๐๗๖. พ.อ.ต.ทรัพย์สถิต  ภูอวดไร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๐๓๐๑๒๐๖ 
 ๑๐๗๗. พ.อ.ต.นพพล  แสงภักดี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๗๒๐๐๐๐๓ 
 ๑๐๗๘. พ.อ.ต.บดินทร์  บุญเพิ่มพูน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๔๙๐๐๙๐๓ 
 ๑๐๗๙. พ.อ.ต.ประวิตร  สืบอํ่า หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๙๐๐๒๑๑ 
  

 ๑๐๘๐. พ.อ.ต.ผ่าน … 
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 ๑๐๘๐. พ.อ.ต.ผ่าน  ย้ิมพันธ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๒๘๐๐๐๙๒ 
 ๑๐๘๑. พ.อ.ต.โยธิน  ธรรมโม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๒๐๐๐๐๓๔ 
 ๑๐๘๒. พ.อ.ต.โรจนศักด์ิ  ทองหลอม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๕๔๐๒๑๓๓ 
 ๑๐๘๓. พ.อ.ต.วีระยุทธ  ง้ิวลาย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๐๓๐๑๒๓๖ 
 ๑๐๘๔. พ.อ.ต.สถาพร  คําสมาน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๗๗๐๐๓๔๙ 
 ๑๐๘๕. พ.อ.ต.สุนทร  ภูสีน้อย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๐๓๐๑๔๑๒ 
 ๑๐๘๖. พ.อ.ต.อดิศร  โพธ์ิศรี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๐๕๐๒๓๖๒ 
 ๑๐๘๗. พ.อ.ต.อนุวัตร  ขาวสอาด หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๔๖๐๑๘๗๗ 
 ๑๐๘๘. พ.อ.ต.อภิชาติ  ภูกาบเพชร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๐๓๐๐๐๐๒ 
 ๑๐๘๙. พ.อ.ต.อานนท์  จานดี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๒๑๐๓๒๓๔ 
 หมายเลข ๑๐๗๐ ถึง ๑๐๘๙ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๑๐๙๐. จ.ท.จักรพันธ์  จันทร์ไทย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๓๐๔๕๒๘ 
 ๑๐๙๑. จ.ท.ธนภัทร  อนันตวิรุฬห์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๑๙๐๐๑๐๒ 
 ๑๐๙๒. จ.ท.ปรีดี  ศรีสขุ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๕๑๐๒๑๑๓ 
 ๑๐๙๓. จ.ท.วิกรม  พ่ึงเนตร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๖๗๐๐๓๔๗ 
 ๑๐๙๔. จ.ท.วิษรุต  ใจดี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๒๔๐๐๑๗๖ 
 ๑๐๙๕. จ.ท.สมพร  จนัทร์มั่น หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๓๙๐๐๑๖๒ 
 ๑๐๙๖. จ.ท.สรกฤช  ภิรมย์ชุน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๑๙๐๐๗๙๑ 
 ๑๐๙๗. จ.ท.สัพพัญญ ู ชูแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๕๖๐๑๐๓๘ 
 ๑๐๙๘. จ.ท.สุรศักด์ิ  ชุมศร ี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๔๖๐๒๘๙๕ 
 หมายเลข ๑๐๙๐ ถึง ๑๐๙๘ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๑๐๙๙. จ.ต.เกียรติศักด์ิ  รัตโนสถ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๖๔๐๐๐๔๐ 
 ๑๑๐๐. จ.ต.ชานนท์  โพธ์ิศรี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๔๗๐๐๒๙๔ 
 ๑๑๐๑. จ.ต.ธนรัตน์  วงษ์ช่างซื้อ หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๕๓๐๐๐๘๐ 
 ๑๑๐๒. จ.ต.บวร  มีเนตรี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๓๔๐๑๕๗๕ 
 ๑๑๐๓. จ.ต.พงศกร  จันทร์ทวี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๖๓๔๐๐๖๑๙ 
 ๑๑๐๔. จ.ต.เมธา  ผลาหาร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๕๗๕๐๐๐๕๗ 
 ๑๑๐๕. จ.ต.อนุรักษ์  อินทร์พินิจ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๔๐๐๑๒๖๙ 
 ๑๑๐๖. จ.ต.อรรถพร  ในสูงเนิน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๗๖๐๐๖๐๙ 
 หมายเลข ๑๐๙๙ ถึง ๑๑๐๖ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศโทหญิง 
 ๑๑๐๗. จ.ต.หญิง ชลธิชา  บัวสันเทียะ หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๒๑ 
 ๑๑๐๘. จ.ต.หญิง ภัทรสุดา  แก้วยา หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๕๘๗ 
 ๑๑๐๙. จ.ต.หญิง วิสัชนา  วิระพันธ์ุ หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๕๘๘ 
  

 ๑๑๑๐. จ.ต.หญิง เสาวนีย์ … 



   

- ๔๒ - 
 
 ๑๑๑๐. จ.ต.หญิง เสาวนีย์  แก้วเก่า หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๗๒ 
 ๑๑๑๑. จ.ต.หญิง อรุณรัตน์  ใจเมา หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๕๘๙ 
 หมายเลข ๑๑๐๗ ถึง ๑๑๑๑ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

กรมพลาธิการทหารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๑๑๑๒. พ.อ.ท.ชัยวัฒน์  อ่อนบุญมา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๐๕๐๐๐๗๑ 
 ๑๑๑๓. พ.อ.ท.นิพนธ์  ย้ิมละมัย หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๓๓๐๐๐๖๒ 
 ๑๑๑๔. พ.อ.ท.บรรจง  พุ่มพุทรา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๒๓๐๐๓๘๑ 
 ๑๑๑๕. พ.อ.ท.อดิศักด์ิ  โตเล็ก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๐๓๐๐๐๔๒ 
 หมายเลข ๑๑๑๒ ถึง ๑๑๑๕ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๑๑๑๖. พ.อ.ท.หญิง จุฑาธร  คล้ายทอง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๕๙๘ 
 ๑๑๑๗. พ.อ.ท.หญิง ธีระนุช  จิตต์บรรจง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๕๙๙ 
 ๑๑๑๘. พ.อ.ท.หญิง รัสรินทร์  ปรัชญภากร หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๑๐ 
 หมายเลข ๑๑๑๖ ถึง ๑๑๑๘ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๑๑๑๙. พ.อ.ต.กฤษฎา  ขําศิร ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๖๗๐๐๐๓๔ 
 ๑๑๒๐. พ.อ.ต.ขจรศักด์ิ  เรืองหิรัญวนิช หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๖๔๐๐๐๕๕ 
 ๑๑๒๑. พ.อ.ต.ขจรศักด์ิ  แสงสิน หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๓๓๐๙๑๗๒ 
 ๑๑๒๒. พ.อ.ต.ชาญชาติ  คําเที่ยง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๔๐๐๑๐๘ 
 ๑๑๒๓. พ.อ.ต.ฐิติกร  แสงกล้า หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๙๐๐๑๓๖ 
 ๑๑๒๔. พ.อ.ต.ปฐมพงษ์  พันธ์ประดิษฐ ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๕๘๐๐๓๙๑ 
 ๑๑๒๕. พ.อ.ต.มงคล  เขียวหวาน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๓๐๓๕๒๑ 
 ๑๑๒๖. พ.อ.ต.เสกสิทธ์ิ  เสมอใจ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๑๒๐๐๒๕๑ 
 หมายเลข ๑๑๑๙ ถึง ๑๑๒๖ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
 ๑๑๒๗. พ.อ.ต.หญิง นิลรัตน์  รุ่งแจ้ง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๒๙๘ 
 ๑๑๒๘. พ.อ.ต.หญิง รําไพ  ทศก้านตง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๔๕๐ 
 ๑๑๒๙. พ.อ.ต.หญิง สุนันทนี  ผลกมล หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๔๕๖ 
 หมายเลข ๑๑๒๗ ถึง ๑๑๒๙ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๑๑๓๐. จ.ท.กิตติพันธ์  วงศ์ทองทิว หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๒๔๐๒๘๔๔ 
 ๑๑๓๑. จ.ท.ณัฐพงศ์  กิตติอุดมสุข หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๒๙๐๐๕๓๗ 
 ๑๑๓๒. จ.ท.เทพพิทักษ์  อินคํา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๒๑๐๐๖๙๖ 
 ๑๑๓๓. จ.ท.นนทพัฒน์  แป้นนาบอน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๕๖๐๐๐๐๓ 
  

 ๑๑๓๔. จ.ท.สงกรานต์ … 
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 ๑๑๓๔. จ.ท.สงกรานต์  ย้ิมรักษา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๑๙๐๐๐๒๔ 
 ๑๑๓๕. จ.ท.อรรถสิทธ์ิ  บัวช่ืน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๐๐๐๒๐๙ 
 หมายเลข ๑๑๓๐ ถึง ๑๑๓๕ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๑๑๓๖.  จ.ต.กิตติพงษ์  ฉัตรไชยสิทธิกูล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๑๘๐๐๐๐๔ 
 ๑๑๓๗. จ.ต.จัตุรงค์  มงคลทองศิริ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๕๓๓๐๗๖๓๖ 
 ๑๑๓๘. จ.ต.ณัฐ  จันทน์ดี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๙๒๙๐๐๒๘๗ 
 ๑๑๓๙. จ.ต.พันช่าง  เขียวหวาน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๓๓๐๐๒๐๐ 
 ๑๑๔๐. จ.ต.ภัทรภณ  จันทระ หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๓๓๐๐๓๔๘ 
 ๑๑๔๑.  จ.ต.ศิริชัย  จิตติภัทรากูล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๗๓๐๐๐๐๖ 
 ๑๑๔๒. จ.ต.อรรถพล  แสนปัญญา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๒๘๐๐๐๑๒ 
 หมายเลข ๑๑๓๖ ถึง ๑๑๔๒ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศโทหญิง 
 ๑๑๔๓. จ.ต.หญิง ศันสนีย์  อินธิราช หมายเลขประจําตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๕๐๕ 
 ๑๑๔๔. จ.ต.หญิง อรยา  ธีระประภาวงศ์ หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๕๙๐ 
 หมายเลข ๑๑๔๓ และ ๑๑๔๔ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

กรมช่างโยธาทหารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๑๑๔๕. พ.อ.ท.ไกรสร  อู่อ้น หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๖๔๐๐๐๑๙ 
 ๑๑๔๖. พ.อ.ท.นพดล  ก้านสันเทียะ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๒๕๐๐๑๗๕๕ 
 ๑๑๔๗. พ.อ.ท.ปพน  เดชะถิรวัฒน์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๓๐๐๐๕๖ 
 ๑๑๔๘. พ.อ.ท.วรวุฒิ  ศรีสําราญ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๓๐๓๕๒๒ 
 ๑๑๔๙. พ.อ.ท.อภิวัฒน์  พลวิฑูรย ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๖๘๐๐๐๔๗ 
 ๑๑๕๐. พ.อ.ท.อรรถพนธ์  ชัยนาค หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๑๐๐๒๙๗ 
 หมายเลข ๑๑๔๕ ถึง ๑๑๕๐ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๑๑๕๑. พ.อ.ท.หญิง นวพร  นาคะโร หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๐๓ 
 หมายเลข ๑๑๕๑ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๑๑๕๒. พ.อ.ต.ชาติชาย  ราจบีฮาร์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๐๖๘๖ 
 ๑๑๕๓. พ.อ.ต.ชานนท์  จันทรศ์ิร ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๓๐๐๖๔๖ 
 ๑๑๕๔. พ.อ.ต.ณัฐวรรธน์  สกุลถิ่นตองโขบ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๕๕๐๑๙๘๙ 
 ๑๑๕๕. พ.อ.ต.วันชนะ  คงยิ้ม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๔๐๐๒๓๒ 
 ๑๑๕๖. พ.อ.ต.อภิชาติ  เพชระบูรณิน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๔๐๐๐๘๒๑ 
 หมายเลข ๑๑๕๒ ถึง ๑๑๕๖ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

 
เป็นจ่าอากาศเอก ... 
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เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๑๑๕๗. จ.ท.อภิชัย  เหมไธสง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๔๑๐๐๐๐๒ 
 หมายเลข ๑๑๕๗ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 
 ๑๑๕๘. จ.ท.จตุรงค์  บุญหาญ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๗๕๐๑๕๙๙ 
 ๑๑๕๙. จ.ท.ฉัตรชัย  แสวงนาม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๖๘๐๐๒๐๙ 
 ๑๑๖๐. จ.ท.ณรงค์ชัย  จักคุ้ม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๙๐๐๐๓๑ 
 ๑๑๖๑. จ.ท.ณัฐกฤช  สิงห์โตทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๖๖๐๐๙๓๕ 
 ๑๑๖๒. จ.ท.ณัฐพงษ์  ศรีกิตติกาญจน์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๔๙๐๐๑๑๗ 
 ๑๑๖๓. จ.ท.ณัฐพล  จนัทศร ี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๒๙๐๐๔๘๙ 
 ๑๑๖๔. จ.ท.ณัฐพล  วิลัยเลิศ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๓๓๐๗๗๘๖ 
 ๑๑๖๕. จ.ท.ธีระพล  ชุมตรีนอก หมายเลขประจําตัว  ๑๕๖๓๓๐๒๐๐๐ 
 ๑๑๖๖. จ.ท.ปฐมพงษ์  พงษ์ญาติ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๖๓๓๐๕๗๔๘ 
 ๑๑๖๗. จ.ท.ปิยณัฐ  ขนัชัย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๑๓๐๔๐๕๕ 
 ๑๑๖๘. จ.ท.ภาณุวัฒน์  พงษ์ขาว หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๕๐๐๐๑๑๔ 
 ๑๑๖๙. จ.ท.วัชรพงษ์  ดอนโคกสูง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๒๑๐๑๐๔๓ 
 ๑๑๗๐. จ.ท.วัชรินทร์  จํารัมย์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๒๑๐๓๐๙๔ 
 ๑๑๗๑. จ.ท.ศราวุฒิ  ปัญญาเยาว์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๑๓๐๐๑๖๘ 
 ๑๑๗๒. จ.ท.ศิลาพงษ์  ทองเฉลิม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๓๓๐๐๒๐๔ 
 ๑๑๗๓. จ.ท.ศุภกานต์  เกษร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๓๐๔๙๕๗ 
 ๑๑๗๔. จ.ท.อโณทัย  สวัสด์ิสลุง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๖๕๐๐๐๔๗๔ 
 ๑๑๗๕. จ.ท.อาจองค์  ช่างเรือ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๓๓๐๖๑๒๐ 
 หมายเลข ๑๑๕๘ ถึง ๑๑๗๕ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๑๑๗๖. จ.ท.หญิง พรพมิล  แสงคํา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๓๒๖ 
 หมายเลข ๑๑๗๖ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๑๑๗๗. จ.ต.เชาวลิต  ศรีจันทร ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๕๑๐๐๐๐๑ 
 ๑๑๗๘. จ.ต.อดิศักด์ิ  กองประดิษฐ หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๖๕๐๐๔๐๔ 
 หมายเลข ๑๑๗๗ และ ๑๑๗๘ ต้ังแต่ ๑ มิ.ย.๖๐ 
 ๑๑๗๙. จ.ต.จตุพร  สนิธุชัย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๕๔๑๐๑๐๗๒ 
 ๑๑๘๐. จ.ต.เจษฎาภรณ์  มาล ี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๑๓๐๐๑๙๒ 
 ๑๑๘๑. จ.ต.ชยา  จิตต์ช่ืน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๙๒๒๐๓๐๑๓ 
 ๑๑๘๒. จ.ต.ชวลิต  กาแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๓๓๐๐๖๖๘ 
 ๑๑๘๓. จ.ต.ณัฐพล  สขุพันธ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๕๒๓๐๐๑๕๔ 
 ๑๑๘๔. จ.ต.ธีรภัทร  เนตรหาญ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๓๐๕๑๒๑ 
 ๑๑๘๕. จ.ต.นัฐพล  กําบุญ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๓๓๑๐๘๑๗ 
  

 ๑๑๘๖. จ.ต.พิทักษ์พร … 
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 ๑๑๘๖. จ.ต.พิทักษ์พร  พิดานปัน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๑๓๐๐๑๗๙ 
 ๑๑๘๗. จ.ต.วัทธิกร  รักฉัน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๑๓๐๒๒๑๕ 
 ๑๑๘๘. จ.ต.ศุภชัย  อึนมัง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๐๕๐๐๐๐๖ 
 ๑๑๘๙. จ.ต.เสกศักด์ิ  ชัยพรมมา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๕๒๐๐๐๑๗ 
 หมายเลข ๑๑๗๙ ถึง ๑๑๘๙ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

กรมขนส่งทหารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๑๑๙๐. พ.อ.ท.ชัชวาลย์  เทศหริ่ง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๓๐๐๐๖๒ 
 ๑๑๙๑. พ.อ.ท.ธเนศ  รักษาสัตย์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๖๗๐๐๐๗๗ 
 ๑๑๙๒. พ.อ.ท.รัตนพล  อําผ่อง หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๕๐๐๐๔๑๔ 
 ๑๑๙๓. พ.อ.ท.วรานนท์  หาญภิญญาคง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๒๙๐๐๐๑๒ 
 ๑๑๙๔. พ.อ.ท.วสันต์  คงทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๘๐๐๑๗๔ 
 ๑๑๙๕. พ.อ.ท.วัชรพงษ์  จันทร์งาม หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๒๒๐๐๐๙๓ 
 หมายเลข ๑๑๙๐ ถึง ๑๑๙๕ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๑๑๙๖. พ.อ.ต.จีรวัฒน์  วารีหลั่ง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๓๓๑๒๓๗๒ 
 ๑๑๙๗. พ.อ.ต.ชญานิน  งามสง่า หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๕๐๐๐๑๐๔ 
 ๑๑๙๘. พ.อ.ต.ชัยวัฒน์  มากรุง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๐๗๐๒ 
 ๑๑๙๙. พ.อ.ต.ชัยวัฒน์  โสภาภรณ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๑๘๐๐๐๐๒ 
 ๑๒๐๐. พ.อ.ต.ณัฐพงษ์  ช่างเหล็ก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๑๘๐๐๐๐๓ 
 ๑๒๐๑. พ.อ.ต.ณัฐิวุฒิ  สุวรรณฉมิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๑๘๐๐๐๕๙ 
 ๑๒๐๒. พ.อ.ต.พิสิทธ์ิ  ผิวพรรณ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๐๕๐๐๐๐๒ 
 ๑๒๐๓. พ.อ.ต.พิสุทธ์ิ  สุขประเสริฐ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๓๑๘๐๒๕ 
 ๑๒๐๔. พ.อ.ต.วัฒนา  ไชยณรงค์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๐๗๐๓ 
 ๑๒๐๕. พ.อ.ต.วัลลพ  พ่ึงศิริ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๑๖๙๐๑๐๕๑ 
 ๑๒๐๖. พ.อ.ต.วีระศักด์ิ  แก้วสว่าง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๓๓๐๐๒๔๓ 
 ๑๒๐๗. พ.อ.ต.ศรัณย์  สิงคะกุล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๔๖๐๑๐๗๙ 
 ๑๒๐๘. พ.อ.ต.สิทธิพงษ์  เพ็ชรคง หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๓๓๐๘๖๕๖ 
 ๑๒๐๙. พ.อ.ต.อธิวัฒน์  ขันศร ี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๓๐๑๕๙๙ 
 ๑๒๑๐. พ.อ.ต.อรรคเดช  สามปลืม้ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๓๓๑๒๓๑๒ 
 หมายเลข ๑๑๙๖ ถึง ๑๒๑๐ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
 ๑๒๑๑. พ.อ.ต.หญิง จุฑารัตน์  พงษ์เกตุ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๔๔๔ 
 หมายเลข ๑๒๑๑ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

 
เป็นจ่าอากาศเอก ... 
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เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๑๒๑๒. จ.ท.พชรพงศ์  โตทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๓๓๐๐๓๕๗ 
 หมายเลข ๑๒๑๒ ต้ังแต่ ๑ ก.พ.๖๑ 
 ๑๒๑๓. จ.ท.จีทาวัฒน์  ทรัพย์เจริญ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๖๔๐๐๐๗๐๕ 
 ๑๒๑๔. จ.ท.ชลวิทย์  แห้วใต้ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๕๘๐๐๐๐๔ 
 ๑๒๑๕. จ.ท.ชานนท์  เกิดสิน หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๓๗๐๐๙๒๒ 
 ๑๒๑๖. จ.ท.ณัฐพงศ์  คมนพัฒน ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๓๓๐๙๑๙๓ 
 ๑๒๑๗. จ.ท.ธนาวุฒิ  พลภักด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๔๘๐๐๑๒๑ 
 ๑๒๑๘. จ.ท.ภาณุวัฒน์  คนิชฉาย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๓๐๐๖๘๕ 
 ๑๒๑๙. จ.ท.วรพจน์  บุญญานันท ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๓๓๐๐๒๔๘ 
 ๑๒๒๐. จ.ท.วิทยา  เจริญกุล หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๒๑๐๔๓๐๒ 
 ๑๒๒๑. จ.ท.วิทยา  เตียงต้ังรัมย์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๒๘๐๒๓๓๙ 
 ๑๒๒๒. จ.ท.อัครพนธ์  เกตุหมัด หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๕๑๐๐๕๖๑ 
 หมายเลข ๑๒๑๓ ถึง ๑๒๒๒ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๑๒๒๓. จ.ท.หญิง วิลาสินี  สิมวิเศษ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๕๙๘ 
 ๑๒๒๔. จ.ท.หญิง อาภาภรณ์  ทองวัฒน์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๖๑๑ 
 หมายเลข ๑๒๒๓ และ ๑๒๒๔ ต้ังแต่ ๑ ก.พ.๖๑ 
 ๑๒๒๕. จ.ท.หญิง ทิพยส์ุดา  เทพสุภรณ์กุล หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๓๒๒ 
 ๑๒๒๖. จ.ท.หญิง ศศิวิมล  สุขอยู ่ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๔๔๖ 
 หมายเลข ๑๒๒๕ และ ๑๒๒๖ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๑๒๒๗. จ.ต.กิตติวัฒน์  สุขเจรญิ หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๖๓๐๐๐๘๘ 
 ๑๒๒๘. จ.ต.คงธัช  กุลสุวรรณ ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๓๑๘๒๑๔ 
 ๑๒๒๙. จ.ต.จิตรภาณุ  สมพร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๕๐๐๐๐๕๕ 
 ๑๒๓๐. จ.ต.ชยุตพงศ์  กระจ่าง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๓๓๐๒๐๐๖ 
 ๑๒๓๑. จ.ต.ณฐพล  คาํอ้าย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๑๓๐๑๗๙๓ 
 ๑๒๓๒. จ.ต.ณัฐดนัย  บุญพืช หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๔๐๐๐๗๘ 
 ๑๒๓๓. จ.ต.ณัฐพงศ์  ใจธรรม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๑๓๐๒๕๕๑ 
 ๑๒๓๔. จ.ต.ณัฐวัฒน์  อภิภูพัฒนธาดากูล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๙๐๗๐๐๔๘๑ 
 ๑๒๓๕. จ.ต.ณัฐวุฒิ  สขุสนิท หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๒๑๐๑๒๙๖ 
 ๑๒๓๖. จ.ต.เทพมงคล  การีชิต หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๒๘๐๑๘๔๘ 
 ๑๒๓๗. จ.ต.ธนวัฒน์  หนูเทศ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๐๐๐๑๕๓ 
 ๑๒๓๘. จ.ต.ธันวิทย์  ดารากัย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๒๒๐๐๐๕๘ 
 ๑๒๓๙. จ.ต.นพดล  กล้าจริง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๑๓๐๐๐๙๗ 
 ๑๒๔๐. จ.ต.นิตินัย  ปลาน้อย หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๒๘๐๐๒๐๔ 
  

 ๑๒๔๑. จ.ต.ปฐมพงษ์ … 
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 ๑๒๔๑. จ.ต.ปฐมพงษ์  กองทุ่งมน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๕๒๑๐๕๒๗๗ 
 ๑๒๔๒. จ.ต.พิษณุ  รุ่งสันเทียะ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๒๑๐๒๐๖๑ 
 ๑๒๔๓. จ.ต.ภคพล  ตรีวิสูตร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๔๐๐๐๐๔ 
 ๑๒๔๔. จ.ต.ยุทธนา  รื่นบุญ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๔๐๐๐๔๖ 
 ๑๒๔๕. จ.ต.ลิขิต  พูลสวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๕๐๐๐๒๙๐ 
 ๑๒๔๖. จ.ต.วสันต์  มูลทะระ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๓๐๖๕๓๗ 
 ๑๒๔๗. จ.ต.วสันต์  อุดมเดช หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๔๓๐๑๖๓๘ 
 ๑๒๔๘. จ.ต.วิทวัส  ใจซื่อ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๑๑๐๐๐๐๖ 
 ๑๒๔๙. จ.ต.วีรพงศ์  ค้าขาย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๖๑๓๐๓๗๔๙ 
 ๑๒๕๐. จ.ต.สงวนพงษ์  ปรุงจันทร ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๐๖๐๐๔๒๓ 
 ๑๒๕๑. จ.ต.สัตยา  ฮวดชัย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๖๘๐๐๐๕๑ 
 ๑๒๕๒. จ.ต.อนุชิต  บุญส่ง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๓๒๒๒๗๙ 
 ๑๒๕๓. จ.ต.อุรธัญ  สุใดวงศ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๒๙๐๐๐๔๙ 
 หมายเลข ๑๒๒๗ ถึง ๑๒๕๓ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๑๒๕๔. พ.อ.ท.ธนกฤต  รินรักษา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๐๗๐๐๐๐๔ 
 ๑๒๕๕. พ.อ.ท.ธีรเดช  สอนดิษฐ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๑๐๐๐๐๔ 
 ๑๒๕๖. พ.อ.ท.พฤฒิพงษ์  พุดมอญ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๖๒๐๐๐๐๖ 
 ๑๒๕๗. พ.อ.ท.ยุทธภูมิ  ศรสีุภาพ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๔๐๐๐๐๕ 
 ๑๒๕๘. พ.อ.ท.ยุทธศักด์ิ  เปลี่ยนหมืน่ไวย์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๒๓๐๑๔๔๐ 
 ๑๒๕๙. พ.อ.ท.วิทวัส  บัญชาศึก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๑๒๐๒ 
 หมายเลข ๑๒๕๔ ถึง ๑๒๕๙ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๑๒๖๐. พ.อ.ท.หญิง ธิดารัตน์  จันทรมนตรี หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๑๙๗ 
 ๑๒๖๑. พ.อ.ท.หญิง พัชรินทร์  ชาวโพธิ์พระ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๓๓ 
 ๑๒๖๒. พ.อ.ท.หญิง วารุณี  สืบแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๑๙๓ 
 ๑๒๖๓. พ.อ.ท.หญิง สรญา  ทองลิ่ม หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๑๓ 
 ๑๒๖๔. พ.อ.ท.หญิง สโรชา  อ่ิมใจ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๑๙ 
 ๑๒๖๕. พ.อ.ท.หญิง สติาทิพย์  ไชย์ธํารงค์ธาดา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๑๖ 
 หมายเลข ๑๒๖๐ ถึง ๑๒๖๕ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๑๒๖๖. พ.อ.ต.จตุพงษ์  วรวงค์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๔๖๐๐๐๐๔ 
 ๑๒๖๗. พ.อ.ต.เจตรินทร์  ชาวริม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๒๖๐๐๕๖๙ 
 ๑๒๖๘. พ.อ.ต.ชัยธวัช  ย่ีสุ่นทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๒๙๐๐๒๖๑ 
 ๑๒๖๙. พ.อ.ต.ณัฐดนัย  ประยงค์แย้ม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๕๘๐๐๓๑๔ 
  

 ๑๒๗๐. พ.อ.ต.เพิ่มศักด์ิ … 
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 ๑๒๗๐. พ.อ.ต.เพิ่มศักด์ิ  ส้มป่อย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๓๐๐๖๔๘ 
 ๑๒๗๑. พ.อ.ต.ภรดร  จ้อยสูงเนิน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๒๙๐๐๒๖๒ 
 ๑๒๗๒. พ.อ.ต.มนตรี  จันทร์แพง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๔๙๐๐๑๕๘ 
 ๑๒๗๓. พ.อ.ต.วันเฉลิม  เริงทรัพย ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๓๐๔๙๑๓ 
 ๑๒๗๔. พ.อ.ต.วีระยุทธ  วงค์จําปา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๔๖๐๐๐๐๓ 
 ๑๒๗๕. พ.อ.ต.อิทธิศักด์ิ  ทรงพินิจ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๔๐๐๑๐๔ 
 หมายเลข ๑๒๖๖ ถึง ๑๒๗๕ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
 ๑๒๗๖. พ.อ.ต.หญิง จามจุรี  อินทรีย์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๒๙๒ 
 ๑๒๗๗. พ.อ.ต.หญิง ฐิติมา  พิกุลทอง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๔๔๕ 
 ๑๒๗๘. พ.อ.ต.หญิง ธัญญานันท ์ อาริยพงศ์ภูเบศ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๒๕๐ 
 ๑๒๗๙. พ.อ.ต.หญิง นงนุช  ทองฤทธิ์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๒๕๒ 
 ๑๒๘๐. พ.อ.ต.หญิง ประภัทร  สินขนุทด หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๒๔๕ 
 ๑๒๘๑. พ.อ.ต.หญิง พรเพ็ญ  ลอยลม หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๒๔๖ 
 ๑๒๘๒. พ.อ.ต.หญิง พรรณพร  หฤทยัพันธ์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๕๕๕ 
 ๑๒๘๓. พ.อ.ต.หญิง พรรณพิมล  อาภาสัตย์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๒๔๗ 
 ๑๒๘๔. พ.อ.ต.หญิง สิทธิมา  นิลนันท์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๕๕๔ 
 หมายเลข ๑๒๗๖ ถึง ๑๒๘๔ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๑๒๘๕. จ.ท.กฤตย์  นลิคงศักด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๓๐๐๒๙๒ 
 ๑๒๘๖. จ.ท.กัณตพิชญ์  สังด้วงยางค์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๒๒๐๐๑๐๖ 
 ๑๒๘๗. จ.ท.จิรศักด์ิ  ตุ้มคล้าย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๕๐๙๐๐๖๐๙ 
 ๑๒๘๘. จ.ท.ชัยวุฒิ  เทยีมกองกาญจน์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๒๑๐๐๑๕๗ 
 ๑๒๘๙. จ.ท.ณัฐพงศ์  บุศนุกูล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๑๑๐๐๐๖๖ 
 ๑๒๙๐. จ.ท.ทิชากร  ไข่ศรีทศ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๒๙๐๐๖๑๔ 
 ๑๒๙๑. จ.ท.นรธัช  นวะมี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๓๓๑๔๓๔๓ 
 ๑๒๙๒. จ.ท.นิติกรณ์  อาศัยบุญ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๓๓๑๘๗๗๗ 
 ๑๒๙๓. จ.ท.พงศธร  พิพัฒน์ทะเล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๒๗๐๐๐๑๑ 
 ๑๒๙๔. จ.ท.พรเทพ  ธรรมบวร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๓๔๐๐๙๙๖ 
 ๑๒๙๕. จ.ท.วันพพรม  บุญส ี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๒๑๐๑๐๖๗ 
 ๑๒๙๖. จ.ท.อนุวัฒน์  สีแสง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๐๒๐๐๘๑๑ 
 หมายเลข ๑๒๘๕ ถึง ๑๒๙๖ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๑๒๙๗. จ.ท.หญิง ทัชชา  หลําผาสขุ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๓๒๑ 
 ๑๒๙๘. จ.ท.หญิง รัตตัญญู  ทองทิพย ์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๓๓๑ 
 หมายเลข ๑๒๙๗ และ ๑๒๙๘ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

 
เป็นจ่าอากาศโท ... 
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เป็นจ่าอากาศโท 
 ๑๒๙๙. จ.ต.กฤติน  นิกรแสน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๖๙๐๐๐๑๑ 
 ๑๓๐๐. จ.ต.นพชัย  หมัดสอ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๕๖๐๐๐๑๐ 
 ๑๓๐๑. จ.ต.ปรัชญา  ป่ินทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๕๖๙๐๐๖๑๒ 
 ๑๓๐๒. จ.ต.รุ่งนที  นาวีเสถียร หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๓๘๐๐๑๒๑ 
 ๑๓๐๓. จ.ต.อนันต์  ทั่งโต หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๓๐๐๑๔๔ 
 หมายเลข ๑๒๙๙ ถึง ๑๓๐๓ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศโทหญิง 
 ๑๓๐๔. จ.ต.หญิง ฐณฏัฐ์ศรา  เปพะนัส หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๒๔ 
 ๑๓๐๕. จ.ต.หญิง นาถยา  แสนนาค หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๓๓ 
 หมายเลข ๑๓๐๔ และ ๑๓๐๕ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๑๓๐๖. พ.อ.ท.ณภัทร  ทองยอดเกรื่อง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๑๙๐๐๒๓๗ 
 หมายเลข ๑๓๐๖ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๑๓๐๗. พ.อ.ต.ณัฐ  เนยสูงเนิน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๑๒๑๗ 
 ๑๓๐๘. พ.อ.ต.วาทิน  พินเดช หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๓๑๒๖๓๗ 
 หมายเลข ๑๓๐๗ และ ๑๓๐๘ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
 ๑๓๐๙. พ.อ.ต.หญิง วีรญา  เพ็ชรเพ็ง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๑๗ 
 หมายเลข ๑๓๐๙ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๑๓๑๐. จ.ท.ณัฐวุฒิ  ศรีสมโภชน์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๒๙๐๐๐๗๔ 
 หมายเลข ๑๓๑๐ ต้ังแต่ ๑ ก.พ.๖๑ 
 ๑๓๑๑. จ.ท.เกียรตินิยม  นฤพันธ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๕๒๐๐๔๙๙ 
 ๑๓๑๒. จ.ท.ดลวัฒน์  วรรณอุ่น หมายเลขประจําตัว  ๑๕๕๔๙๐๑๑๒๙ 
 ๑๓๑๓. จ.ท.ธีรวงศ์  วงศ์รอบแคว้น หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๓๐๐๐๓๓ 
 ๑๓๑๔. จ.ท.ศรุต  ฉัตรอภิญญา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๓๐๑๔๑๓ 
 ๑๓๑๕. จ.ท.เอกพล  มนัตะรักษ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๓๘๐๐๐๘๓ 
 หมายเลข ๑๓๑๑ ถึง ๑๓๑๕ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๑๓๑๖. จ.ท.หญิง จินตนา  สุ่มพ่วง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๕๖๗ 
 ๑๓๑๗. จ.ท.หญิง ธนพร  จักรกระโทก หมายเลขประจําตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๕๗๖ 
 หมายเลข ๑๓๑๖ และ ๑๓๑๗ ต้ังแต่ ๑ ก.พ.๖๑ 

 
กรมสวัสดิการทหารอากาศ ... 
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กรมสวัสดิการทหารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๑๓๑๘. พ.อ.ท.จุลสิงห์  ยอดประดิษฐ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๗๓๓๐๐๓๘๙ 
 ๑๓๑๙. พ.อ.ท.เอกพล  มะยมทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๖๔๐๐๑๗๑ 
 หมายเลข ๑๓๑๘ และ ๑๓๑๙ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๑๓๒๐. พ.อ.ต.พงศ์พิสุทธ์ิ  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๓๓๒๔๔๖๔ 
 ๑๓๒๑. พ.อ.ต.ยุทธนา  ทับบุญม ี หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๓๗๐๐๐๐๒ 
 ๑๓๒๒. พ.อ.ต.ยุทธศักด์ิ  เชื้อสีนนตรี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๘๐๐๐๑๖ 
 หมายเลข ๑๓๒๐ ถึง ๑๓๒๒ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
 ๑๓๒๓. พ.อ.ต.หญิง ลักขณา  แก้วพะโอะ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๔๕๑ 
 หมายเลข ๑๓๒๓ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๑๓๒๔. จ.ท.นิธิทันค์  เจตนา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๗๑๐๑๔๙๒ 
 ๑๓๒๕. จ.ท.ภูชิต  เสือสา หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๕๕๐๑๘๗๔ 
 ๑๓๒๖. จ.ท.อานนท์  นนท์แสง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๓๓๐๐๐๘๑ 
 หมายเลข ๑๓๒๔ ถึง ๑๓๒๖ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๑๓๒๗. จ.ท.หญิง ชลารัตน์  เงินวิเศษ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๓๑๘ 
 ๑๓๒๘. จ.ท.หญิง พิมลภา  ยอดสมุทร หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๓๒๘ 
 ๑๓๒๙. จ.ท.หญิง รัชน ู สมจิตต์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๓๓๐ 
 ๑๓๓๐. จ.ท.หญิง วจีรตัน์  เขียวมณ ี หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๓๓๒ 
 หมายเลข ๑๓๒๗ ถึง ๑๓๓๐ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๑๓๓๑. จ.ต.ตรีเนตร  กฤตานุกูลวงศ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๓๓๐๐๗๑๓ 
 หมายเลข ๑๓๓๑ ต้ังแต่ ๑ ม.ค.๖๐ 
 ๑๓๓๒. จ.ต.กิตติพศ  หอมเย็น หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๒๘๐๐๒๐๓ 
 ๑๓๓๓. จ.ต.วทัญญู  แสงโสภณ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๒๔๐๐๒๑๐ 
 ๑๓๓๔. จ.ต.วุฒิไกร  กันธุระ หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๒๖๐๐๐๐๑ 
 หมายเลข ๑๓๓๒ ถึง ๑๓๓๔ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศโทหญิง 
 ๑๓๓๕. จ.ต.หญิง นงนภัส  พุ่มพวง หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๗๖๗ 
 หมายเลข ๑๓๓๕ ต้ังแต่ ๑ มี.ค.๖๑ 

 
ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์... 
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ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๑๓๓๖. พ.อ.ท.วัชรินทร์  โรจนะเสน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๓๐๐๐๖๘ 
 ๑๓๓๗. พ.อ.ท.วันเฉลิม  นาอ้น หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๓๓๐๑๐๑๓ 
 ๑๓๓๘. พ.อ.ท.สงวนศักด์ิ  สาสุวรรณ ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๐๗๐๐๐๐๕ 
 หมายเลข ๑๓๓๖ ถึง ๑๓๓๘ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๑๓๓๙. พ.อ.ต.ทัตธน  เจริญสลุง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๕๐๐๐๑๑๐ 
 ๑๓๔๐. พ.อ.ต.สุทธิเกียรติ  มารมย ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๕๐๐๐๑๐๙ 
 หมายเลข ๑๓๓๙ และ ๑๓๔๐ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง 
 ๑๓๔๑. พ.อ.ต.หญิง สรัลรัตน์  สว่างแจ้ง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๔๕๔ 
 หมายเลข ๑๓๔๑ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๑๓๔๒. จ.ท.กิตติพงษ์  สังฆพันธ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๐๕๐๒๖๗๖ 
 ๑๓๔๓. จ.ท.ไกรวิท  เจริญชีพ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๕๓๓๑๑๔๘๘ 
 ๑๓๔๔. จ.ท.ฐิติวัฒน์  กล้าหาญ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๓๓๑๔๗๕๓ 
 ๑๓๔๕. จ.ท.ณัธษพลชัย  ค่ําไพบูรณ ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๒๔๐๐๒๗๑ 
 ๑๓๔๖. จ.ท.ธวัชชัย  พุ่มเจริญ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๒๙๐๐๕๘๖ 
 ๑๓๔๗. จ.ท.วัชรายุทธ  ดุลยสิทธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๐๐๐๑๗๔ 
 ๑๓๔๘. จ.ท.สิทธิพล  ปรีชาชาติ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๓๓๑๐๖๑๔ 
 ๑๓๔๙. จ.ท.เอกชัย  งามกระบวน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๓๓๑๘๘๓๕ 
 หมายเลข ๑๓๔๒ ถึง ๑๓๔๙ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๑๓๕๐. จ.ท.หญิง พิชญ์นาฏ  ธนสวัสดิรัตน์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๓๒๗ 
 หมายเลข ๑๓๕๐ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๑๓๕๑. จ.ต.ญาณวุฒิ  ชนะชื่น หมายเลขประจําตัว  ๑๕๖๐๓๐๐๔๒๖ 
 ๑๓๕๒. จ.ต.สุธา  คุ้มรอด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๙๐๐๐๔๐ 
 หมายเลข ๑๓๕๑ และ ๑๓๕๒ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศโทหญิง 
 ๑๓๕๓. จ.ต.หญิง เฟื่องฤทัย  ศรีเมือง หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๕๘ 
 หมายเลข ๑๓๕๓ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

 
สถาบันเวชศาสตร์... 
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สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศโท 

 ๑๓๕๔. พ.อ.ต.พงศกร  บุญเกิด หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๑๑๐๐๖๖๒ 
 ๑๓๕๕. พ.อ.ต.อรรถพล  สารกิจ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๗๑๐๑๘๙๑ 
 หมายเลข ๑๓๕๔ และ ๑๓๕๕ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๑๓๕๖. จ.ท.ขจรเกียรติ  แก้วเมือง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๓๑๕๐๐๖ 
 ๑๓๕๗. จ.ท.นราวุฒิ  ขิขุนทด หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๑๐๐๐๑๕๕ 
 หมายเลข ๑๓๕๖ และ ๑๓๕๗ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

สํานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๑๓๕๘. พ.อ.ท.ฐิติพงศ์  ลาโพธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๑๓๓๐๔๘๐๙ 
 ๑๓๕๙. พ.อ.ท.ฐิรัติพัน  ธํารงธันยธรณ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๘๐๐๐๘๗ 
 ๑๓๖๐. พ.อ.ท.ทวีทรัพย์  ศรีเหลา หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๐๕๐๐๐๖๙ 
 ๑๓๖๑. พ.อ.ท.ธงชัย  วงษ์ศิลป์ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๒๓๐๐๑๖๑ 
 ๑๓๖๒. พ.อ.ท.ธีรศักด์ิ  วงศ์ชัย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๑๒๐๑๓๕๒ 
 ๑๓๖๓. พ.อ.ท.นราธิป  เทียนเพลิง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๓๑๐๑๒๒๖ 
 ๑๓๖๔. พ.อ.ท.เป็นหนึ่ง  มั่นคงชื่นสกลุ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๓๓๐๐๓๑๕ 
 ๑๓๖๕. พ.อ.ท.มานัส  น้อยทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๑๓๐๒๙๔๘ 
 ๑๓๖๖. พ.อ.ท.วรงกรณ์  อ่วมวนิช หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๑๒๒๐ 
 ๑๓๖๗. พ.อ.ท.วรเดช  มีศร ี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๒๐๐๐๖๐ 
 ๑๓๖๘. พ.อ.ท.วรวิทย์  บํารุงเรือง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๑๒๒๓ 
 ๑๓๖๙. พ.อ.ท.สันติสุข  สร้อยสอ้ิง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๒๙๐๐๐๙๔ 
 หมายเลข ๑๓๕๘ ถึง ๑๓๖๙ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๑๓๗๐. พ.อ.ท.หญิง กันทิมา  ศรชัย หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๓๘ 
 ๑๓๗๑. พ.อ.ท.หญิง ทิพวรรณ  อนุศลิป์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๓๗ 
 ๑๓๗๒. พ.อ.ท.หญิง นพรัตน์  สุวรรณภพ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๓๔ 
 หมายเลข ๑๓๗๐ ถึง ๑๓๗๒ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๑๓๗๓. พ.อ.ต.กรณรัฏฐ์  ถาวรวุฒินันท์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๓๐๓๐๖๖ 
 ๑๓๗๔. พ.อ.ต.กฤตชัย  กุลเรือง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๓๐๑๒๔๔ 
 ๑๓๗๕. พ.อ.ต.กฤษณะ  พิมมะศร ี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๗๑๐๔๑๘๔ 
 ๑๓๗๖. พ.อ.ต.กษิดิศ  กาญจนพูนผล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๕๓๐๐๐๐๔ 
 ๑๓๗๗. พ.อ.ต.กีรติ  เหล่าเท้ง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๓๓๐๑๐๕๕ 
 ๑๓๗๘. พ.อ.ต.คมฤทธ์ิ  โสนมิตร หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๓๓๐๐๐๒๓ 
  

 ๑๓๗๙. พ.อ.ต.ฉัตรชัย ... 
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 ๑๓๗๙. พ.อ.ต.ฉัตรชัย  ทองใบใหญ ่ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๕๐๐๐๑๖๓ 
 ๑๓๘๐. พ.อ.ต.เฉลิมพล  แตงสาขา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๑๙๐๐๑๕๐ 
 ๑๓๘๑. พ.อ.ต.ชวน  ซยุโล้น หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๘๐๐๒๐๔ 
 ๑๓๘๒. พ.อ.ต.ชานนท์  พ่ึงตระกูล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๔๐๑๐๗๖ 
 ๑๓๘๓. พ.อ.ต.ชานาคริน  ขาวละออง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๘๐๐๑๕๔ 
 ๑๓๘๔. พ.อ.ต.เชาวลิต  สืบพราหมณ ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๓๙๐๐๐๗๐ 
 ๑๓๘๕. พ.อ.ต.ไชยสรัณย์  ตรีสนธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๔๐๐๗๓๔ 
 ๑๓๘๖. พ.อ.ต.ฐกฤต  ชุ่มศิริ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๕๐๐๑๒๒๘ 
 ๑๓๘๗. พ.อ.ต.ทวีศักด์ิ  สีอาจ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๔๖๐๐๐๒๘ 
 ๑๓๘๘. พ.อ.ต.ธรรมนูญ  หุ่นจีน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๔๐๐๑๑๖ 
 ๑๓๘๙. พ.อ.ต.ธาดา  เมทเมรุรัตน ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๕๘๐๐๐๖๗ 
 ๑๓๙๐. พ.อ.ต.นคร  ลังบุบผา หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๓๓๐๐๔๕๒ 
 ๑๓๙๑. พ.อ.ต.นิพล  แผลงศร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๖๑๐๐๐๔๘ 
 ๑๓๙๒. พ.อ.ต.ปริญญา  ห้องทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๕๘๐๐๑๓๗ 
 ๑๓๙๓. พ.อ.ต.พชรพล  ทองอ้ม หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๖๖๐๐๐๗๓ 
 ๑๓๙๔. พ.อ.ต.พรชัย  ใจต้ัง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๔๑๐๐๐๐๒ 
 ๑๓๙๕. พ.อ.ต.พิเชษฐ์  วงศ์เยาว์ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๓๓๐๐๖๒๖ 
 ๑๓๙๖. พ.อ.ต.ภัทรพงศ์  ทองมา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๑๑๐๐๐๓๗ 
 ๑๓๙๗. พ.อ.ต.ภาคภูมิ  เกษรบัว หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๓๓๐๐๐๑๕ 
 ๑๓๙๘. พ.อ.ต.ภาณุมาส  อินทรโพธิ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๒๙๐๑๕๙๔ 
 ๑๓๙๙. พ.อ.ต.รัฐพงศ์  คําม ี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๗๓๐๐๐๐๑ 
 ๑๔๐๐. พ.อ.ต.รัฐพล  เฟื่องดี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๙๐๐๑๒๘ 
 ๑๔๐๑. พ.อ.ต.วุฒิ  วงศ์พุฒ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๗๑๐๐๐๑๔ 
 ๑๔๐๒. พ.อ.ต.ศิริเทพ  ศรพรหมฉาย หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๓๓๑๖๔๖๓ 
 ๑๔๐๓. พ.อ.ต.สุจินดา  บุตรี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๔๙๐๐๘๔๔ 
 ๑๔๐๔. พ.อ.ต.อภิชาติ  ศรีคัฒนพรม หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๑๒๐๐๐๘๒ 
 ๑๔๐๕. พ.อ.ต.อัมพร  อาสาคติ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๘๐๐๐๘๘ 
 ๑๔๐๖. พ.อ.ต.อาณัติ  บิลฮําซา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๑๙๒๓๑๓๗ 
 หมายเลข ๑๓๗๓ ถึง ๑๔๐๖ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๑๔๐๗. จ.ท.ธนกร  พูลเพิ่ม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๔๙๐๐๕๔๓ 
 ๑๔๐๘. จ.ท.ธันวา  อินปลอด หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๓๐๙๖๐๓ 
 ๑๔๐๙. จ.ท.วรุณ  จงมโนประเสริฐ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๒๔๐๐๐๘๒ 
 ๑๔๑๐. จ.ท.สิทธิชัย  แก้วฮ่องคํา หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๓๓๑๕๔๖๔ 
 ๑๔๑๑. จ.ท.สุรพรรณ  สมานทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๖๖๐๐๐๐๒ 
  

 ๑๔๑๒. จ.ท.อัษฎาวุธ ... 
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 ๑๔๑๒. จ.ท.อัษฎาวุธ  อุ่นสําโรง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๐๕๐๐๐๐๓ 
 หมายเลข ๑๔๐๗ ถึง ๑๔๑๒ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๑๔๑๓. จ.ท.หญิง สุนทรีย์  ตรีโภคา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๓๓๖ 
 หมายเลข ๑๔๑๓ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๑๔๑๔. จ.ต.ไกวัล  กะวะนิช หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๕๐๐๐๐๔๗ 
 ๑๔๑๕. จ.ต.จักรพงษ์  พล้อยกิ่ง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๒๑๐๐๑๑๒ 
 ๑๔๑๖. จ.ต.ชัยวัฒน์  แก้วไทย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๕๐๐๐๒๓๐ 
 ๑๔๑๗. จ.ต.ฐิติ  ศรีทองแท้ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๓๐๐๑๐๐ 
 ๑๔๑๘. จ.ต.ณัฐพงศ์  มณีอินทร ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๔๐๐๐๖๓ 
 ๑๔๑๙. จ.ต.ทีฆทัศน์  ต้ังสุวรรณศรี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๓๐๐๐๔๓ 
 ๑๔๒๐. จ.ต.นครินทร์  บุริบัน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๗๑๐๐๑๒๐ 
 ๑๔๒๑. จ.ต.นันทณัฏฐ์  ลมิพชรรัตน์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๑๓๐๐๐๓๖ 
 ๑๔๒๒. จ.ต.เบญจพล  บัวทิพย์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๙๐๐๐๒๖ 
 ๑๔๒๓. จ.ต.พรพิพัฒน์  ศัตรูพินาศ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๑๙๐๐๐๐๙ 
 ๑๔๒๔. จ.ต.พิชชา  สุวรรณฉิม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๐๒๐๐๐๓๗ 
 ๑๔๒๕. จ.ต.พิเชษฐ์  ปัญญาฟ ู หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๑๓๐๐๒๔๒ 
 ๑๔๒๖. จ.ต.รัตนะ  โดดหาทรัพย์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๓๐๐๑๐๐ 
 ๑๔๒๗. จ.ต.เรวุฒิ  แตงนวล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๖๕๐๐๐๔๔ 
 ๑๔๒๘. จ.ต.วัชทณัฐ  นวลอ่อน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๒๑๐๐๘๔๗ 
 ๑๔๒๙. จ.ต.วัฒนพงษ์  โสภณจิรโรจน ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๙๐๐๐๓๔ 
 ๑๔๓๐. จ.ต.สิทธิพันธ์  รุ่งมณีพิพัฒน์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๑๙๐๐๒๖๓ 
 ๑๔๓๑. จ.ต.สุริยา  จันมาข้อ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๑๓๐๐๑๖๗ 
 ๑๔๓๒. จ.ต.อมร  บัวประดิษฐ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๓๓๐๓๔๘๓ 
 ๑๔๓๓. จ.ต.อรรถพล  ทองปาน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๒๑๐๑๗๙๒ 
 หมายเลข ๑๔๑๔ ถึง ๑๔๓๓ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศโทหญิง 
 ๑๔๓๔. จ.ต.หญิง กาญจนาพร  โพธ์ิเต้ีย หมายเลขประจําตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๔๔๗ 
 ๑๔๓๕. จ.ต.หญิง กิติมา  สังข์สําราญ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๔๔๘ 
 หมายเลข ๑๔๓๔ และ ๑๔๓๕ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

       สั่ง  ณ  วันที่    ๗    พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
                                                      
            (ลงชื่อ) พล.อ.อ.จอม  รุง่สว่าง 
                                                                  (จอม  รุ่งสว่าง) 
                                                                      ผบ.ทอ. 

การแจกจ่าย … 
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การแจกจ่าย 

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

สําเนาถูกต้อง 

(ลงชื่อ)น.อ.นิธิโรจน์  ลายทิพย์ 
             (นิธิโรจน์  ลายทิพย์) 
  รอง ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.ทําการแทน  
            ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.                                         
                     ๘ พ.ค.๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       จ.ต.อรรถพล ฯ   พิมพ์/ทาน 
      ร.อ.กิตติศักด์ิ ฯ ตรวจ 


