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คําสั่งกองทัพอากาศ 

ท่ี ๗๒๓/๖๑ 
เรื่อง  เลื่อนยศนายทหารประทวน 

 

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กห.วาดวยการแตงตั้งยศและการเลื่อนยศของขาราชการทหาร         
พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม  

ฉะนัน้ จึงใหเลื่อนยศนายทหารประทวนในสังกัด ทอ.ผูมีคุณสมบัติครบถวน จํานวน ๖๓๐ คน 
ดังตอไปนี้ 

กองบัญชาการกองทัพอากาศ 
เปนพันจาอากาศตรี 

 ๑. จ.อ.ทองพูน  มูลโสม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๒๐๐๐๐๔๖ 
เปนพันจาอากาศตรีหญิง 

 ๒. จ.อ.หญิง สาวิตรี  โสดาวชิิต หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๕๙๘ 

กรมสารบรรณทหารอากาศ 
เปนพันจาอากาศตรี 

 ๓. จ.อ.วีระวัฒน  ชื่นนางช ี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๓๓๐๑๔๙๔ 
เปนพันจาอากาศตรีหญิง 

 ๔. จ.อ.หญิง อรวรรณ  จันทรชมภู หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๐๑๒ 

กรมกําลังพลทหารอากาศ 
เปนพันจาอากาศตรี 

 ๕. จ.อ.ธิติพงษ  ยอดอุบล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๓๐๐๑๖๖ 
เปนพันจาอากาศตรีหญิง 

 ๖. จ.อ.หญิง นันชิดา  ศรีแกว หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๖๙๖ 

กรมขาวทหารอากาศ 
เปนพันจาอากาศตรีหญิง 

 ๗. จ.อ.หญิง จันทิมา  สุวรรณดี หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๕๔๐ 
 ๘. จ.อ.หญิง จิรพรรณ  กลิ่นธรรมเสน หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๕๔๒ 
 ๙. จ.อ.หญิง จีรวรรณ  บุญครอง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๕๔๓ 
 ๑๐. จ.อ.หญิง นฤมล  บุญเพ็ง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๖๒๗ 
 

กรมสงกําลังบํารุง... 
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กรมสงกําลังบํารุงทหารอากาศ 
เปนพันจาอากาศตรีหญิง 

 ๑๑. จ.อ.หญิง ชนันนัทธ  คําลือ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๕๖๕ 
 ๑๒. จ.อ.หญิง นุตาลิน  ควรพินิจ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๕๗๔ 

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 
เปนพันจาอากาศตรี 

 ๑๓. จ.อ.นพรัตน  วงศหิรัญ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๓๐๐๗๙๓ 

กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 
เปนพันจาอากาศตรีหญิง 

 ๑๔. จ.อ.หญิง ภรณทิพย  วิมลรัตน หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๕๘๔ 

กรมการเงินทหารอากาศ 
เปนพันจาอากาศตรีหญิง 

 ๑๕. จ.อ.หญิง ขวัญตา  สีโพรี หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๖๘๖ 
 ๑๖. จ.อ.หญิง พัชรินทร  จั่นจํารัส หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๗๐๕ 
 ๑๗. จ.อ.หญิง สุกัญญา  ก่ิงบัวแกว หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๗๑๒ 
 ๑๘. จ.อ.หญิง อารีรัตน  ม่ันจิตร หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๖๐๘ 

กรมจเรทหารอากาศ 
เปนพันจาอากาศตรีหญิง 

 ๑๙. จ.อ.หญิง ปานทิพย  ชอบรัก หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๗๐๐ 

สํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ 
เปนพันจาอากาศตรี 

 ๒๐. จ.อ.สันติราช  สมาน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๕๓๓๐๑๘๔๐ 

สํานักงานนิรภัยทหารอากาศ 
เปนพันจาอากาศตรีหญิง 

 ๒๑. จ.อ.หญิง ปทมนัดดา  ภาวะโน หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๖๙๙ 

กองบิน ๑ 
เปนพันจาอากาศตรี 

 ๒๒. จ.อ.กชกร  จันคํา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๑๐๐๒๓๖ 
 ๒๓. จ.อ.กฤษณะ  ทองสัมฤทธิ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๖๗๐๐๐๓๖ 
 ๒๔. จ.อ.กิตติพงศ  เรียบกระโทก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๒๑๐๐๒๖๔ 
 ๒๕. จ.อ.คฑายุทธ  ตันเสียดี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๗๕๐๐๐๐๒ 
 ๒๖. จ.อ.ชัชพล  รักษมณี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๑๐๐๒๖๕ 
 ๒๗. จ.อ.ชัชวาลย  สัจจา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๐๖๐๐๐๐๔ 
 ๒๘. จ.อ.ชัยณรงค  กองแกว หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๐๒๐๑๓๙๒ 
 

๒๙. จ.อ.ณัฐกิตติ์ ... 
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 ๒๙. จ.อ.ณัฐกิตติ์  ทับนิล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๐๙๐๐๑๐๐ 
 ๓๐. จ.อ.ณัฐพล  กมลบริบูรณสิน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๐๘๐๐๐๐๓ 
 ๓๑. จ.อ.ธนพันธ  สืบปร ุ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๒๑๐๐๒๖๒ 
 ๓๒. จ.อ.นพรัตน  ศิริตะ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๕๒๐๐๐๖๒ 
 ๓๓. จ.อ.ปริตร  เฉลิมวงษ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๐๐๐๐๘๙ 
 ๓๔. จ.อ.พงศรพี  เพ่ิมปญญา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๕๐๐๐๐๘๖ 
 ๓๕. จ.อ.พงษศักดิ์  วางวัน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๔๓๐๑๒๒๐ 
 ๓๖. จ.อ.พนม  สายมะณี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๐๕๐๐๐๑๐ 
 ๓๗. จ.อ.พลภัทร  เมืองศิริ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๔๗๐๐๐๐๒ 
 ๓๘. จ.อ.พิษณุ  นันทิกะ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๑๘๐๐๐๐๘ 
 ๓๙. จ.อ.พีรภาส  คงพินิจ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๘๐๐๐๐๕ 
 ๔๐. จ.อ.มหิทธิกรรณ  คําตะเพ็ชร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๑๐๐๒๕๑ 
 ๔๑. จ.อ.วสุพล  นิ่มสุวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๗๐๐๐๐๕๘ 
 ๔๒. จ.อ.วัชรพงษ  สุขพอดี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๔๐๐๑๑๕ 
 ๔๓. จ.อ.ศราวุฒิ  ชัยลิ้นฟา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๑๐๐๒๖๔ 
 ๔๔. จ.อ.ศุภวัฒน  วิจารณปรีชา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๐๓๐๐๐๐๒ 
 ๔๕. จ.อ.สุเมธ  กลมคางพลู หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๒๑๐๓๘๐๒ 
 ๔๖. จ.อ.อดุล  แยมผะกา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๒๑๐๓๗๘๕ 
 ๔๗. จ.อ.อนุรักษ  พินิจ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๑๐๐๒๓๘ 
 ๔๘. จ.อ.อภินันทน  ทนงสุทธิ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๔๐๐๑๑๒ 
 ๔๙. จ.อ.อรรถกล  กํากระโทก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๒๑๐๒๔๕๐ 

เปนพันจาอากาศตรีหญิง 
 ๕๐. จ.อ.หญิง วงเดือน  วางขุนทด หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๗๐๙ 

กองบิน ๒ 
เปนพันจาอากาศตรี 

 ๕๑. จ.อ.กรรณวลิต  จิตระโภชน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๕๐๐๐๑๐๘ 
 ๕๒. จ.อ.กิตตินันท  ออนทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๕๐๐๐๒๑๕ 
 ๕๓. จ.อ.คเณศ  ประเสริฐสุข หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๕๐๐๐๑๐๖ 
 ๕๔. จ.อ.จงรักษ  คําสุนา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๓๐๐๒๐๗ 
 ๕๕. จ.อ.ฐาปกรณ  วงษนอย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๕๐๐๐๒๒๒ 
 ๕๖. จ.อ.ณัฐพล  มีศรี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๕๘๐๐๓๑๖ 
 ๕๗. จ.อ.ทรงวุฒิ  เนียมศรี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๑๓๐๐๓๑๘ 
 ๕๘. จ.อ.ธนวัตร  มีม่ังค่ัง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๕๐๐๐๒๒๑ 
 ๕๙. จ.อ.ธนารัชต  ทัศวร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๕๐๐๐๑๗๑ 
 ๖๐. จ.อ.ธีรภัทร  จันอิฐ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๕๓๓๐๑๘๓๕ 
 ๖๑. จ.อ.นคเรศ  อุทาน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๔๐๐๑๑๑ 
 

๖๒. จ.อ.นฤพนธ ... 
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 ๖๒. จ.อ.นฤพนธ  ปานทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๕๐๐๐๑๑๑ 
 ๖๓. จ.อ.ปณิธาน  พิกุลทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๙๐๐๒๗๔ 
 ๖๔. จ.อ.ปญญา  ไชยสุวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๕๔๐๐๐๘๗ 
 ๖๕. จ.อ.ภาณุพงศ  บัวแสง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๕๐๐๐๐๓๓ 
 ๖๖. จ.อ.ลิขิต  กาละพันธ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๖๘๐๐๐๗๒ 
 ๖๗. จ.อ.วรวุฒิ  ปานพรม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๕๐๐๐๑๖๖ 
 ๖๘. จ.อ.วินัย  กอบธัญกิจ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๗๐๐๐๐๑๗ 
 ๖๙. จ.อ.สมภพ  แสงตะวัน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๐๕๐๐๐๗๔ 
 ๗๐. จ.อ.สัญลักษณ  โฉมปราชญ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๔๐๐๐๕๓ 
 ๗๑. จ.อ.สุทธิพงษ  แฉงอารี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๖๒๐๐๒๔๑ 
 ๗๒. จ.อ.สุพจน  บุญรัตน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๕๐๐๑๐๐๐ 
 ๗๓. จ.อ.อโนทัย  วาสุกรี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๔๐๐๑๑๙ 
 ๗๔. จ.อ.อรรถพล  ขินหนองจอก หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๒๑๐๒๐๒๖ 
 ๗๕. จ.อ.อรรถพล  พุมเงิน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๕๐๐๑๗๒๑ 
 ๗๖. จ.อ.เอกชัย  สมบูรณวงศ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๗๐๐๐๖๒ 

เปนพันจาอากาศตรีหญิง 
 ๗๗. จ.อ.หญิง ชุลีกร  ถนอมเงิน หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๖๙๒ 
 ๗๘. จ.อ.หญิง ภัทราวดี  อนวงษ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๗๐๗ 
 ๗๙. จ.อ.หญิง อรอุษา  อําผอง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๒๘๓ 

กองบิน ๔ 
เปนพันจาอากาศตรี 

 ๘๐. จ.อ.กฤษณะ  ขุนวิเศษ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๐๙๐๐๐๘๖ 
 ๘๑. จ.อ.กิจเจริญ  หลวงประทาน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๗๐๐๐๐๑๐ 
 ๘๒. จ.อ.กิตติธัศ  จันแกน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๔๐๐๐๐๐๔ 
 ๘๓. จ.อ.กิตติศักดิ์  พรหมมาศ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๔๕๓๐๑๐๓๘ 
 ๘๔. จ.อ.ไกรวี  จําปาเงิน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๔๐๐๑๐๗ 
 ๘๕. จ.อ.ครองลาภกิจศิริ  คูณลภกองศรี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๘๐๐๖๗๘ 
 ๘๖. จ.อ.จารุวัฒน  ศิริพุฒ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๗๐๐๐๔๓๗ 
 ๘๗. จ.อ.จิรวัฒน  เพ็ชรรุง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๓๐๐๒๑๒ 
 ๘๘. จ.อ.จีรศักดิ์  อินทรเพ็ญ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๒๓๐๐๐๕๔ 
 ๘๙. จ.อ.ชนิกรณ  ทองคํา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๒๙๐๐๑๒๗ 
 ๙๐. จ.อ.ชัยวัฒน  แสนทองฟา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๙๐๐๑๓๕ 
 ๙๑. จ.อ.เชษฐา  ไพโรจน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๗๐๐๐๘๖ 
 ๙๒. จ.อ.ณัฐพงศ  พุฒเผือก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๒๐๐๐๔๗ 
 ๙๓. จ.อ.ณัฐวุฒิ  ทับนิล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๐๙๐๐๐๙๙ 
 ๙๔. จ.อ.ณัฐวุฒิ  รอยแกว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๘๐๐๐๘๗ 
 

๙๕. จ.อ.ดาวฤกษ ... 
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 ๙๕. จ.อ.ดาวฤกษ  ทองออน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๒๐๐๑๒๐๒ 
 ๙๖. จ.อ.เดชอนันท  มาผิว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๓๐๐๒๐๕ 
 ๙๗. จ.อ.ธนพล  ไชยคิรินทร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๐๓๐๐๐๐๒ 
 ๙๘. จ.อ.ธิเบต  เนียมหอม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๐๙๐๐๐๕๓ 
 ๙๙. จ.อ.นครินทร  ลิกขะไชย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๕๘๐๐๓๓๑ 
 ๑๐๐. จ.อ.นคเรศ  นกแกว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๐๗๔๓ 
 ๑๐๑. จ.อ.นรา  จันทร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๕๐๐๐๑๑๔ 
 ๑๐๒. จ.อ.นันทภพ  นุยเลี้ยง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๖๗๐๐๐๔๐ 
 ๑๐๓. จ.อ.นิสสรณ  สุดเวหา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๔๐๐๐๕๒ 
 ๑๐๔. จ.อ.ปรเมศวร  สะอาด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๑๓๐๐๒๕๕ 
 ๑๐๕. จ.อ.ปรเมษฐ  จําลองแกว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๒๓๐๐๑๑๖ 
 ๑๐๖. จ.อ.ประชา  พันธะ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๒๑๐๓๐๒๗ 
 ๑๐๗. จ.อ.ปยะพล  สมประสงค หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๖๒๐๐๐๒๗ 
 ๑๐๘. จ.อ.พงศธร  ฉํ่าวัฒน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๒๓๐๐๒๐๖ 
 ๑๐๙. จ.อ.พชรพล  โพชนา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๐๗๐๐๓๑๔ 
 ๑๑๐. จ.อ.พัฒนา  ทองแดง หมายเลขประจําตัว  ๑๔๕๔๙๐๑๐๖๔ 
 ๑๑๑. จ.อ.พีรณัฐ  เอกสิรินิยม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๒๓๐๐๑๑๓ 
 ๑๑๒. จ.อ.ภาคภูมิ  บุญอ่ิม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๔๐๐๑๓๐๒ 
 ๑๑๓. จ.อ.ภาคิน  เอกสิรินิยม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๓๐๐๒๐๖ 
 ๑๑๔. จ.อ.ภูวนัย  มวงแกว หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๒๓๐๑๙๐๘ 
 ๑๑๕. จ.อ.เมธา  นิ่มนวล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๒๓๐๐๑๑๒ 
 ๑๑๖. จ.อ.เมธี  คําพาลักษณ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๐๔๐๐๕๖๐ 
 ๑๑๗. จ.อ.ยุทธภูมิ  ริ้วสุนทร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๐๓๐๐๐๐๑ 
 ๑๑๘. จ.อ.ลิขิต  เชื้อบุญ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๐๒๐๐๐๕๑ 
 ๑๑๙. จ.อ.วรวิทย  ยงทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๔๙๐๑๒๘๓ 
 ๑๒๐. จ.อ.วิทวัส  พิมพเปย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๓๐๐๒๑๑ 
 ๑๒๑. จ.อ.วิศวะ  ราชวงศ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๓๐๐๒๑๕ 
 ๑๒๒. จ.อ.ศรนรินทร  อินทะรังษี หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๒๖๐๐๘๑๓ 
 ๑๒๓. จ.อ.ศิริพงษ  บุญรัตน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๕๑๐๐๐๐๒ 
 ๑๒๔. จ.อ.ศิริพล  คงศรี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๑๙๐๐๒๔๑ 
 ๑๒๕. จ.อ.สรวิศ  วรเชษฐบัญชา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๒๓๐๐๑๓๗ 
 ๑๒๖. จ.อ.สําเริง  โพธิ์มณี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๖๗๐๐๐๗๘ 
 ๑๒๗. จ.อ.สิฏฐาพร  สวางเนตร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๔๐๐๑๕๐ 
 ๑๒๘. จ.อ.อนุรักษ  โตะสัมฤทธิ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๒๓๐๐๐๔๒ 
 ๑๒๙. จ.อ.อนุวัฒน  เสาะสมบูรณ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๑๐๐๑๐๔๒ 
 ๑๓๐. จ.อ.อภิชาติ  ภูจิ๋ว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๒๓๐๐๒๑๑ 
 

๑๓๑. จ.อ.อานนท ... 
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 ๑๓๑. จ.อ.อานนท  ทองแยม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๐๙๐๐๑๐๑ 
 ๑๓๒. จ.อ.อานนท  ปนทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๔๘๐๐๐๐๑ 
 ๑๓๓. จ.อ.อํานาจ  ธูปเชย หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๗๐๐๐๑๓๒ 
 ๑๓๔. จ.อ.เอกพันธ  ปญญาเทพ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๕๑๐๐๐๐๒ 

กองบิน ๖ 
เปนพันจาอากาศตรี 

 ๑๓๕. จ.อ.กิตติภพ  สาทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๓๐๐๐๐๒ 
 ๑๓๖. จ.อ.เกริกฤทธิ์  ทําจันทา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๒๘๐๐๐๐๓ 
 ๑๓๗. จ.อ.คมกริช  ธรมีฤทธิ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๑๐๐๒๖๓ 
 ๑๓๘. จ.อ.จตุพล  สุพรรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๑๓๐๐๐๘๙ 
 ๑๓๙. จ.อ.ชยพล  บรรณาทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๒๙๐๐๑๒๒ 
 ๑๔๐. จ.อ.ชัยวรรณ  ลือวิโรจน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๓๓๐๐๑๑๗ 
 ๑๔๑. จ.อ.ชารินทร  สายะสินธ ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๙๐๐๑๓๕ 
 ๑๔๒. จ.อ.ณัฐกิตติ์  บุญโห หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๐๗๓๐ 
 ๑๔๓. จ.อ.ณัฐพล  ซูโอะ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๐๗๓๒ 
 ๑๔๔. จ.อ.ธวัชชัย  ใจจิตแจม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๕๒๐๐๐๓๐ 
 ๑๔๕. จ.อ.ธิติ  เทียมนุช หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๑๓๔๘ 
 ๑๔๖. จ.อ.นัฐพล  แสนหลา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๖๘๐๐๑๑๖ 
 ๑๔๗. จ.อ.บัณฑิต  คงชมสุข หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๔๐๐๐๘๒ 
 ๑๔๘. จ.อ.ปราบพล  จิตรประวัติ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๐๘๐๐๐๐๘ 
 ๑๔๙. จ.อ.พัชระ  เนียมโพธิ์ทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๐๗๔๑ 
 ๑๕๐. จ.อ.ไพโรจน  สัยเสือ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๐๒๗๘ 
 ๑๕๑. จ.อ.ภาณุพงศ  นัยพร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๔๐๐๑๖๓ 
 ๑๕๒. จ.อ.ยุทธนา  เพ็งพูล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๖๔๐๐๑๐๓ 
 ๑๕๓. จ.อ.รังสิมันตุ  พืชนะ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๑๓๐๐๑๒๖ 
 ๑๕๔. จ.อ.เรืองศักดิ์  หาญยุทธ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๑๙๐๐๒๖๒ 
 ๑๕๕. จ.อ.วรสิทธิ์  คันทะพรม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๐๗๒๖ 
 ๑๕๖. จ.อ.ศตวรรษ  ทองยอย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๒๙๐๐๑๒๖ 
 ๑๕๗. จ.อ.ศราวุฒิ  กัณทะวงศ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๖๓๐๐๑๒๓ 
 ๑๕๘. จ.อ.ศิรสิช  ศรีกันหา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๗๐๐๐๐๖๐ 
 ๑๕๙. จ.อ.ศุภกฤต  ขําดํา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๓๐๐๐๑๗ 
 ๑๖๐. จ.อ.สมเกียรติ  แกนสุวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๓๐๑๒๘๗ 
 ๑๖๑. จ.อ.อธิปไตย  เพชรน้ําดี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๕๐๐๐๒๑๗ 
 ๑๖๒. จ.อ.อรุณ  ยตะโคตร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๒๑๐๓๗๓๒ 
 ๑๖๓. จ.อ.อัครพล  ปวงราบ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๖๐๐๐๐๐๑ 
 

เปนพันจาอากาศตรีหญิง ... 
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เปนพันจาอากาศตรีหญิง 
 ๑๖๔. จ.อ.หญิง พรพรรณ  ยงัเพ็ง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๗๐๔ 
 ๑๖๕. จ.อ.หญิง อรณิชชา  ไชยกุหลาบ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๖๐๔ 

กองบิน ๗ 
เปนพันจาอากาศตรี 

 ๑๖๖. จ.อ.กองเกียรติ  สุขชวย หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๒๒๐๐๐๙๓ 
 ๑๖๗. จ.อ.คุณากร  เจสละ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๓๓๐๐๐๐๗ 
 ๑๖๘. จ.อ.จักรกฤษ  ปานทับ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๙๐๐๐๐๒ 
 ๑๖๙. จ.อ.จักรวรรด ิ พรมโยชน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๕๐๐๒๐๗ 
 ๑๗๐. จ.อ.ฉัตรชัย  ขีดสําโรง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๑๐๐๒๔๙ 
 ๑๗๑. จ.อ.ชัยกมล  มายขุนทด หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๒๑๐๔๖๒๘ 
 ๑๗๒. จ.อ.ชิษณุพงศ  ขอมา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๖๕๐๐๓๙๔ 
 ๑๗๓. จ.อ.โชติวิทย  พละสินธุ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๕๖๐๐๐๑๑ 
 ๑๗๔. จ.อ.ทศพล  ฐิติภาเมธากุล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๕๐๐๐๑๐๖ 
 ๑๗๕. จ.อ.พงศธร  สงัขมงคล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๓๓๑๐๘๐๒ 
 ๑๗๖. จ.อ.พัลลภ  ศรีสังขงาม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๒๙๐๐๒๖๖ 
 ๑๗๗. จ.อ.พิสิฐชัย  แจมแจง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๕๐๐๓๘๘ 
 ๑๗๘. จ.อ.ภัทราวุธ  คูศิริวานิชกร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๑๑๐๐๘๘๐ 
 ๑๗๙. จ.อ.ภูวนัย  บุญญาส ุ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๗๕๐๑๑๑๐ 
 ๑๘๐. จ.อ.รัฐชัย  ปาลโมกข หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๐๐๐๑๙๖ 
 ๑๘๑. จ.อ.วรวุฒิ  ชุมเชิงกาญจน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๕๐๐๔๐๑ 
 ๑๘๒. จ.อ.วสุธาร  เดชเพชร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๒๔๐๐๑๒๕ 
 ๑๘๓. จ.อ.ศุภณัฐ  พิการัตน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๔๐๐๑๕๒ 
 ๑๘๔. จ.อ.สยาม  เกาจารี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๓๐๐๐๐๓๒ 
 ๑๘๕. จ.อ.สุทธิพงศ  จันทภาโส หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๔๒๐๐๕๘๙ 
 ๑๘๖. จ.อ.สุทธิสันต  บุญช ู หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๖๕๐๐๒๓๘ 
 ๑๘๗. จ.อ.อนุสรณ  พิชิตการคา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๓๒๐๐๐๐๒ 
 ๑๘๘. จ.อ.อภิชัย  สวางใจ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๖๕๐๐๓๙๗ 
 ๑๘๙. จ.อ.อานนท  พวงกระจอย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๒๙๐๐๑๑๙ 
 ๑๙๐. จ.อ.โอภาส  จุมพลเดชา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๑๙๐๐๓๓๐ 

เปนพันจาอากาศตรีหญิง 
 ๑๙๑. จ.อ.หญิง สิริรัตน  ขันคลาย หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๕๙๙ 
 ๑๙๒. จ.อ.หญิง อรสร  แตงจันทร หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๕๕๙ 
 

กองบิน ๒๑ ... 
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กองบิน ๒๑ 
เปนพันจาอากาศตรี 

 ๑๙๓. จ.อ.กษิดิศ  สงาแสง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๒๙๐๐๑๒๔ 
 ๑๙๔. จ.อ.โกวิทย  ทองขาว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๑๘๐๐๐๐๑ 
 ๑๙๕. จ.อ.เขมทิน  โพธิพิณ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๗๑๐๐๐๗๗ 
 ๑๙๖. จ.อ.คมสันต  สีสินธุ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๔๖๐๐๐๐๕ 
 ๑๙๗. จ.อ.จักรพันธ  บุญทัน หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๖๗๐๐๓๒๐ 
 ๑๙๘. จ.อ.ณัฐศักดิ์  ทศชา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๗๔๐๐๐๒๔ 
 ๑๙๙. จ.อ.ธนารัตน  ถูกจิตต หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๕๐๐๐๒๒๓ 
 ๒๐๐. จ.อ.ธีรศักดิ์  จันทรปรุง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๖๐๐๐๐๓ 
 ๒๐๑. จ.อ.นันทสิทธิ์  โคตมี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๒๗๐๐๑๒๑ 
 ๒๐๒. จ.อ.พฤชานนท  ชาญลิขิต หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๑๒๑๑ 
 ๒๐๓. จ.อ.พิชิต  กงแกว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๑๐๐๒๔๐ 
 ๒๐๔. จ.อ.พิชิต  อังฉกรรจ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๗๑๐๐๐๘๓ 
 ๒๐๕. จ.อ.วงศพัทธ  วรแสน หมายเลขประจําตัว  ๑๔๔๐๕๐๒๗๖๙ 
 ๒๐๖. จ.อ.วันชัย  โพธิ์คํา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๔๓๐๑๔๙๙ 
 ๒๐๗. จ.อ.สิทธิพงษ  หมายม่ัน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๗๑๐๐๐๗๘ 
 ๒๐๘. จ.อ.อิทธิศักดิ์  สีทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๑๓๕๔ 

เปนพันจาอากาศตรีหญิง 
 ๒๐๙. จ.อ.หญิง ขวัญชนก  จันใด หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๕๕๒ 

กองบิน ๒๓ 
เปนพันจาอากาศตรี 

 ๒๑๐. จ.อ.กริชขจร  พันนัยนูน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๐๕๐๐๐๐๘ 
 ๒๑๑. จ.อ.กฤติธี  ศรีสวาง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๑๘๐๐๐๐๒ 
 ๒๑๒. จ.อ.กิตติพงษ  รักเขตวิทย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๕๑๐๐๐๐๑ 
 ๒๑๓. จ.อ.กิตติศักดิ์  พรหมรินทร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๐๕๐๐๐๑๒ 
 ๒๑๔. จ.อ.จักรี  เพียจันทร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๘๐๐๒๑๐ 
 ๒๑๕. จ.อ.ณัฐ  ภูชนิด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๗๐๐๑๐๘ 
 ๒๑๖. จ.อ.ณัฐพล  นอยอินทร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๐๕๐๐๐๐๙ 
 ๒๑๗. จ.อ.ธนพล  ศิริเสถียร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๘๐๐๒๐๕ 
 ๒๑๘. จ.อ.ธีรพงศ  พูลเพ่ิม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๙๐๐๐๓๗ 
 ๒๑๙. จ.อ.นวมินทร  พูลสวัสดิ ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๘๐๐๒๑๓ 
 ๒๒๐. จ.อ.บุญโฮม  จําปาแกว หมายเลขประจําตัว  ๑๔๔๖๘๐๐๓๕๒ 
 ๒๒๑. จ.อ.ปยะพงษ  ชาวนา หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๗๔๐๐๘๖๐ 
 ๒๒๒. จ.อ.ไพรโรจน  ตาสวาง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๖๘๐๐๐๔๐ 
 ๒๒๓. จ.อ.ภานุรุจ  เกษรแกว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๔๐๐๐๐๐๖ 
 

๒๒๔. จ.อ.มงคล ... 
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 ๒๒๔. จ.อ.มงคล  บุบผามาตานัง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๖๘๐๑๗๔๓ 
 ๒๒๕. จ.อ.วรุพัชร  ศรีสวัสดิ ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๐๗๓๖ 
 ๒๒๖. จ.อ.สมเกียรติ  กางทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๕๕๐๐๐๐๒ 
 ๒๒๗. จ.อ.สรัญู  แสนสุริวงค หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๕๕๐๑๕๙๐ 
 ๒๒๘. จ.อ.อาทิตย  เพ็งทา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๑๙๐๐๒๕๗ 
 ๒๒๙. จ.อ.เอกคณิต  ทีทองแดง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๖๘๐๐๐๘๐ 

กองบิน ๔๑ 
เปนพันจาอากาศตรี 

 ๒๓๐. จ.อ.โกเมศร  เทิดไพรพนาวัลย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๑๓๐๐๑๔๔ 
 ๒๓๑. จ.อ.จิรายุทธ  วงษศรีชา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๑๓๐๐๒๖๑ 
 ๒๓๒. จ.อ.เฉลิมพล  ไชยลังกา หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๗๓๐๐๗๐๙ 
 ๒๓๓. จ.อ.ชลมาตร  มาตรนอก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๑๓๐๐๒๕๓ 
 ๒๓๔. จ.อ.ณัชพงษ  มณีขันธ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๑๓๐๓๐๖๘ 
 ๒๓๕. จ.อ.ธนาวิทย  ทานศรีชาติ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๖๓๐๐๐๗๖ 
 ๒๓๖. จ.อ.นฤเบศร  คําฟูบุตร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๕๑๐๐๗๕๕ 
 ๒๓๗. จ.อ.นัทธิชัย  โพธิทองสุข หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๑๖๐๐๐๐๒ 
 ๒๓๘. จ.อ.พงศกรณ  วันหม่ืน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๑๓๐๐๓๐๓ 
 ๒๓๙. จ.อ.พนาสันต  เมืองมูล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๗๓๐๐๐๐๓ 
 ๒๔๐. จ.อ.พิภู  ทองชางเหล็ก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๐๗๓๘ 
 ๒๔๑. จ.อ.ภัทรพงศ  ลีพงษศักดิ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๕๒๐๐๐๐๑ 
 ๒๔๒. จ.อ.วรเทพ  แกวดํา หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๑๒๐๐๑๒๒ 
 ๒๔๓. จ.อ.วรปรัชญ  รัตนมงคล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๕๑๐๐๐๐๓ 
 ๒๔๔. จ.อ.วรวิทย  วงคทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๕๑๐๐๐๐๑ 
 ๒๔๕. จ.อ.วุฒิชัย  ชิดทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๔๔๑๓๐๑๘๔๓ 
 ๒๔๖. จ.อ.สรร  อุดมมิตร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๑๓๐๐๘๙๒ 
 ๒๔๗. จ.อ.สันติภาพ  เติมลาภ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๑๓๐๐๒๕๔ 
 ๒๔๘. จ.อ.สิทธิพงศ  พรรณประดิษฐ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๐๗๔๔ 
 ๒๔๙. จ.อ.อนันต  ปูจัง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๓๓๐๐๓๑๐ 
 ๒๕๐. จ.อ.อานนท  สระทองหน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๑๙๐๐๒๘๐ 
 ๒๕๑. จ.อ.อิสรา  ยอดมีกลิ่น หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๑๓๐๑๕๗๖ 

เปนพันจาอากาศตรีหญิง 
 ๒๕๒. จ.อ.หญิง ทิพวรรณ  หลาบุญมา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๕๖๙ 
 ๒๕๓. จ.อ.หญิง รสสุคนธ  สีเสน หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๕๘๙ 
 

กองบิน ๔๖ ... 
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กองบิน ๔๖ 
เปนพันจาอากาศตรี 

 ๒๕๔. จ.อ.กรกฎ  บุญแถม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๔๐๐๑๘๒๔ 
 ๒๕๕. จ.อ.กฤษดา  เนตรแดง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๓๐๐๑๑๘ 
 ๒๕๖. จ.อ.กิตติศักดิ์  เพ็งแจมศรี หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๒๑๐๒๔๕๐ 
 ๒๕๗. จ.อ.คณพศ  ลําปาง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๙๐๐๐๐๓ 
 ๒๕๘. จ.อ.เจตรินทร  ยาวิชัย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๑๓๐๒๒๕๙ 
 ๒๕๙. จ.อ.ชาญวิทย  กัลปนาท หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๖๙๐๐๒๔๔ 
 ๒๖๐. จ.อ.ณัฐพล  สุวรรณคํา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๐๓๐๐๐๐๕ 
 ๒๖๑. จ.อ.ธวัชชัย  แสวงผล หมายเลขประจําตัว  ๑๔๓๕๐๐๑๑๓๕ 
 ๒๖๒. จ.อ.ธีรเชษฐ  อินทะวิชัย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๔๑๐๐๓๖๐ 
 ๒๖๓. จ.อ.นพดล  ศาลาคาม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๖๐๐๐๐๕ 
 ๒๖๔. จ.อ.ปริญญา  ภูยอดเมฆ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๐๓๐๐๐๐๖ 
 ๒๖๕. จ.อ.ปริญญา  แมนรัตน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๙๐๐๐๐๑ 
 ๒๖๖. จ.อ.ภวณัฐ  หนอแกว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๘๐๐๑๕๓ 
 ๒๖๗. จ.อ.ลิขิต  ภมรพล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๓๘๐๐๐๙๙ 
 ๒๖๘. จ.อ.วรศักดิ์  ภักดีศรี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๔๐๐๐๐๐๖ 
 ๒๖๙. จ.อ.วิชัย  หมอวงค หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๔๐๐๑๔๗๐ 
 ๒๗๐. จ.อ.ศราวุธ  หาญรักษ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๘๐๐๐๗๙ 
 ๒๗๑. จ.อ.สกล  ธิปญโย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๕๑๐๑๘๓๕ 
 ๒๗๒. จ.อ.เอกพล  เรืองเดช หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๓๘๐๐๑๐๑ 

เปนพันจาอากาศตรีหญิง 
 ๒๗๓. จ.อ.หญิง ภคพร  งามนิล หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๕๘๓ 

กองบิน ๕ 
เปนพันจาอากาศตรี 

 ๒๗๔. จ.อ.ณัฐพล  กองแกว หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๙๐๐๑๔๓ 
 ๒๗๕. จ.อ.ณัฐพล  อยูพิทักษ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๓๐๐๐๒๐๕ 
 ๒๗๖. จ.อ.นัฐพล  ลิ่มเสริมสกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๐๐๐๐๘๘ 
 ๒๗๗. จ.อ.ปยะณัฐ  มวงชวง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๙๐๐๑๓๔ 
 ๒๗๘. จ.อ.พงศธร  ทับทิมใส หมายเลขประจําตัว  ๑๕๕๕๘๐๐๕๔๐ 
 ๒๗๙. จ.อ.พจนศักดิ์  นุนหรน หมายเลขประจําตัว  ๑๔๕๓๐๐๐๙๓๐ 
 ๒๘๐. จ.อ.พฤทธิ์  ประทุมมาศ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๔๑๐๐๘๔๘ 
 ๒๘๑. จ.อ.พีระพงศ  พานิชรัตน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๐๖๐๐๐๐๔ 
 ๒๘๒. จ.อ.ภาณุพงศ  ตือพงษ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๙๐๐๑๔๔ 
 ๒๘๓. จ.อ.วรพัฒน  อินสวาง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๓๓๐๐๖๕๓ 
 

๒๘๔. จ.อ.ศุภชัย ... 
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 ๒๘๔. จ.อ.ศุภชัย  หวั่นวด ี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๐๐๐๑๗๒ 
 ๒๘๕. จ.อ.สุภิพัฒน  ภูทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๐๐๐๐๙๑ 
 ๒๘๖. จ.อ.อนุชา  สังขทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๙๐๐๐๘๑ 

กองบิน ๕๖ 
เปนพันจาอากาศตรี 

 ๒๘๗. จ.อ.กิตติพันธ  รักกิจ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๐๗๓๙ 
 ๒๘๘. จ.อ.เฉลิมพล  สายเจริญ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๙๐๐๐๗๑ 
 ๒๘๙. จ.อ.ณัฐพันธ  สินธุเสน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๑๑๐๐๐๓๙ 
 ๒๙๐. จ.อ.ณัฐภัทร  ชูเพชร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๔๕๐๐๐๐๗ 
 ๒๙๑. จ.อ.ธรรมธัช  สุทธิสังข หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๕๖๐๒๓๐๐ 
 ๒๙๒. จ.อ.นวกร  เดชทุงคา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๒๐๐๗๔๐ 
 ๒๙๓. จ.อ.เพชราวุธ  เพชรโยธา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๒๕๐๐๐๐๑ 
 ๒๙๔. จ.อ.รัชรุจ  จันทชโูต หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๕๖๐๐๐๐๔ 
 ๒๙๕. จ.อ.สิทธิ  เทพนิมิตร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๒๕๐๐๗๑๕ 

โรงเรียนการบิน 
เปนพันจาอากาศตรี 

 ๒๙๖. จ.อ.กรกต  เกตกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๕๖๐๐๐๐๑ 
 ๒๙๗. จ.อ.จักรกฤษณ  เนียมประเสริฐ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๔๙๐๐๓๙๐ 
 ๒๙๘. จ.อ.ชัชชัย  ศรีประเสรฐิ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๐๕๐๓๖๗๑ 
 ๒๙๙. จ.อ.ชัยยะ  ลวดลาย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๙๐๐๐๐๓ 
 ๓๐๐. จ.อ.ดิเรก  โฉมศรี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๒๓๐๐๐๑๓ 
 ๓๐๑. จ.อ.ทวีชัย  พิพัฒนกิจอนันต หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๖๔๐๐๖๗๖ 
 ๓๐๒. จ.อ.ธีระวัฒน  เสาะใส หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๓๐๐๒๓๔ 
 ๓๐๓. จ.อ.ธีรัชศิลป  แพรสมุทร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๑๙๐๐๑๓๐ 
 ๓๐๔. จ.อ.มณเฑียร  เกลื้อคํา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๔๙๐๐๑๔๙ 
 ๓๐๕. จ.อ.เมฆวรรณ  แมนจันทร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๐๒๐๑๑๖๑ 
 ๓๐๖. จ.อ.วิษณุ  พัดงาม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๗๗๐๐๔๗๙ 
 ๓๐๗. จ.อ.ศุภกิจ  ลักขณานุรักษ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๑๙๐๐๒๘๓ 
 ๓๐๘. จ.อ.อนุสรณ  แกวดอนไพร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๑๙๐๐๒๗๘ 
 ๓๐๙. จ.อ.อนุสรณ  วรกาญจน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๔๘๐๐๑๗๕ 
 ๓๑๐. จ.อ.อานนท  คลายจินดา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๖๔๐๐๐๕๑ 

กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
เปนพันจาอากาศตรี 

 ๓๑๑. จ.อ.กมล  ไวยมิตรา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๓๔๐๐๔๒๖ 
 ๓๑๒. จ.อ.กมลภัทร  วงษสวัสดิ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๑๓๔๗ 
 

๓๑๓. จ.อ.กฤษฎา ... 
 



   

- ๑๒ - 
 

 ๓๑๓. จ.อ.กฤษฎา  ดอนคุณสี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๔๖๐๓๘๒๙ 
 ๓๑๔. จ.อ.กัมพล  บุญเลิศ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๓๙๐๐๘๒๘ 
 ๓๑๕. จ.อ.คงศักดิ์  คนคง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๕๐๐๐๑๑๔ 
 ๓๑๖. จ.อ.เจษฎา  คงเพียร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๗๕๐๑๒๑๙ 
 ๓๑๗. จ.อ.ณัฐนันท  นิ่มนวล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๔๐๐๑๑๓ 
 ๓๑๘. จ.อ.ธีรเดช  วนิชยถนอม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๓๓๐๙๔๐๕ 
 ๓๑๙. จ.อ.ธีรพงศ  เห็มโพธิ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๖๘๐๐๑๑๒ 
 ๓๒๐. จ.อ.นราธิป  เย็นใจ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๗๕๐๑๐๘๘ 
 ๓๒๑. จ.อ.บุญญฤทธิ์  รักคุม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๓๓๑๒๒๕๐ 
 ๓๒๒. จ.อ.ประวิท  รุงเรือง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๒๓๐๐๑๓๔ 
 ๓๒๓. จ.อ.ประเสริฐ  ก่ิงกาน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๒๙๐๐๓๐๑ 
 ๓๒๔. จ.อ.ปรัชญา  พิมพดี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๗๑๐๑๙๓๔ 
 ๓๒๕. จ.อ.พัทธพล  พรหมพินิจ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๐๕๐๑๘๗๐ 
 ๓๒๖. จ.อ.พิชัย  ประสงคอยู หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๑๙๐๑๐๒๗ 
 ๓๒๗. จ.อ.พีรพัฒน  บุญเพ็ง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๑๑๒๒ 
 ๓๒๘. จ.อ.ภาณุพงศ  นาคไพบูลย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๔๙๐๐๙๒๓ 
 ๓๒๙. จ.อ.ภูมินทร  เพ็งพา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๗๗๐๐๔๖๕ 
 ๓๓๐. จ.อ.ยงยศ  ยอนเพชร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๖๔๐๐๕๕๖ 
 ๓๓๑. จ.อ.รัฐรุจน  วชัรฐิติรัฐคุณ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๓๑๐๐๗๔๔ 
 ๓๓๒. จ.อ.รัตนพล  เชี่ยวเชลงพจน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๓๓๐๙๖๔๒ 
 ๓๓๓. จ.อ.วชิรวิทย  ขานดํา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๕๐๐๐๙๐๗ 
 ๓๓๔. จ.อ.วันชัย  เงินนอก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๑๐๐๒๖๐ 
 ๓๓๕. จ.อ.วิษณุ  สีเชียงราช หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๐๕๐๒๘๘๑ 
 ๓๓๖. จ.อ.วีรพงษ  ตาไธสง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๒๑๐๐๒๕๘ 
 ๓๓๗. จ.อ.สราวุธ  ทองแตง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๗๑๐๑๒๘๑ 
 ๓๓๘. จ.อ.สันติภาพ  ธีระเดชวัฒน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๖๔๐๐๐๕๓ 
 ๓๓๙. จ.อ.อติรัฐ  ปทถาพงษ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๑๐๐๒๔๕ 
 ๓๔๐. จ.อ.อนุชิต  ลอยสมุทร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๐๗๒๔ 
 ๓๔๑. จ.อ.อนุรักษ  ขําแชม หมายเลขประจําตัว  ๑๔๕๒๙๐๐๙๓๕ 
 ๓๔๒. จ.อ.อัตถวัฒน  ทวีสุวรรณไกร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๔๐๐๑๐๘ 
 ๓๔๓. จ.อ.เอกพงศ  แทนโสภา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๒๘๐๓๑๙๖ 

เปนพันจาอากาศตรีหญิง 
 ๓๔๔. จ.อ.หญิง ขวัญจิต  สมอเมตร หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๖๘๕ 
 ๓๔๕. จ.อ.หญิง นุจรี  ปญญา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๕๔๙ 
 ๓๔๖. จ.อ.หญิง พรทิพย  มวงศรี หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๗๐๓ 
 

หนวยบัญชาการ... 
 
 



   

- ๑๓ - 
 

หนวยบญัชาการอากาศโยธิน 
เปนพันจาอากาศตรี 

 ๓๔๗. จ.อ.กฤติธี  สํารวลรื่น หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๖๐๐๐๑๙๗ 
 ๓๔๘. จ.อ.กฤษฎา  กาซัน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๐๘๐๐๐๐๕ 
 ๓๔๙. จ.อ.คัมภีร  ตงสาลี หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๓๓๐๐๔๙๒ 
 ๓๕๐. จ.อ.คุณากรณ  หาญพุทธ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๖๔๐๐๑๐๒ 
 ๓๕๑. จ.อ.จรัสพงศ  นิวันติ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๗๓๐๐๐๐๒ 
 ๓๕๒. จ.อ.ฉันทิช  เอกประเสริฐ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๓๓๐๙๕๒๓ 
 ๓๕๓. จ.อ.ชัยธนา  กานตวัฒนเจิม หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๔๐๐๒๔๑๔ 
 ๓๕๔. จ.อ.ชัยรัชต  ทรัพยสิงห หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๔๐๐๐๐๔ 
 ๓๕๕. จ.อ.ญาณภัทร  ชุนเจริญ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๒๐๓๐๐๕๒ 
 ๓๕๖. จ.อ.ณัฐวัฒน  จุลวจันะ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๓๙๐๐๕๘๐ 
 ๓๕๗. จ.อ.ทรงชัย  หอมหวล หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๑๒๐๐๐๙๒ 
 ๓๕๘. จ.อ.ธนพงษ  ถีนานนท หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๖๑๐๐๔๕๗ 
 ๓๕๙. จ.อ.ธนานันต  ดํารงสกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๐๒๐๐๐๙๙ 
 ๓๖๐. จ.อ.ธรรมรัตน  สิทธิโชคเจริญดี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๔๙๐๐๐๓๓ 
 ๓๖๑. จ.อ.ธีรพงศ  จอมแกว หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๓๓๐๑๔๒๒ 
 ๓๖๒. จ.อ.นฤเบศ  งามทรัพย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๗๒๐๐๖๗๙ 
 ๓๖๓. จ.อ.นฤสรณ  ออนระทวย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๓๐๐๐๒๑ 
 ๓๖๔. จ.อ.นิติมากรณ  ศุภศฤงคาร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๓๐๓๕๐๖ 
 ๓๖๕. จ.อ.นิมิตร  เงินชาง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๐๙๐๐๒๕๘ 
 ๓๖๖. จ.อ.นิสิต  คุมจั่น หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๑๒๔๖ 
 ๓๖๗. จ.อ.ประพันธ  สิงหคา หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๐๔๐๐๐๐๕ 
 ๓๖๘. จ.อ.พงษเทพ  ทาพิมาย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๗๓๐๐๐๐๒ 
 ๓๖๙. จ.อ.พิชญกานต  สงแจง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๓๑๖๘๓๗ 
 ๓๗๐. จ.อ.ไพศาล  วรสมุทรปราการ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๕๘๐๐๐๒๓ 
 ๓๗๑. จ.อ.ภมรพล  บุญธรรม หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๒๙๐๐๑๗๕ 
 ๓๗๒. จ.อ.ภานุวัฒน  ผลาหาญ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๓๑๐๐๘๕๒ 
 ๓๗๓. จ.อ.มานพชัย  สรอยพลอย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๓๐๑๒๘๖ 
 ๓๗๔. จ.อ.ยุทธภูมิ  ชัยวงค หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๑๒๐๐๓๓๐ 
 ๓๗๕. จ.อ.ลภัท  บุตวงษ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๔๓๐๒๐๘๓ 
 ๓๗๖. จ.อ.วัชรพงศ  พลสังข หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๑๔๐๐๐๑๒ 
 ๓๗๗. จ.อ.วุฒิชัย  ระยับศรี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๕๔๐๑๓๙๒ 
 ๓๗๘. จ.อ.ศตวรรษ  คงอ่ิม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๓๐๐๐๐๒ 
 ๓๗๙. จ.อ.ศิวกร  ไชยวุฒิ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๗๓๐๐๖๐๙ 
 ๓๘๐. จ.อ.สถาพร  เปรี่ยมนอง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๖๒๐๓๐๑๓๘ 
 

๓๘๑. จ.อ.สมชาติ ... 
 



   

- ๑๔ - 
 

 ๓๘๑. จ.อ.สมชาติ  นอยแรม หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๖๐๐๐๐๐๗ 
 ๓๘๒. จ.อ.สิทธิศักดิ์  ภาชนะวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๔๖๐๐๐๑๓ 
 ๓๘๓. จ.อ.สุภชัย  แจมมะณี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๓๑๐๐๘๐๔ 
 ๓๘๔. จ.อ.สุภาษิต  สิทธิจันทร หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๔๓๐๐๐๒๕ 
 ๓๘๕. จ.อ.สุรเชษฐ  มะนาวหวาน หมายเลขประจําตัว  ๘๕๖๒๐๓๐๑๕๐ 
 ๓๘๖. จ.อ.สุริยา  ขยายแยม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๓๙๐๐๓๑๔ 
 ๓๘๗. จ.อ.อรรถพล  ธรรมรักษา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๒๙๐๑๗๑๒ 
 ๓๘๘. จ.อ.อัฐพงศ  มีสิงห หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๕๘๐๐๐๐๑ 
 ๓๘๙. จ.อ.อินทนนท  คงกัลป หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๐๗๕๔ 
 ๓๙๐. จ.อ.เอกพล  คงอนันต หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๓๘๐๐๙๕๗ 

เปนพันจาอากาศตรีหญิง 
 ๓๙๑. จ.อ.หญิง กนกลักษณ  ไลทิม หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๐๕๙ 
 ๓๙๒. จ.อ.หญิง ดารณี  เปยมคุม หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๕๔๗ 
 ๓๙๓. จ.อ.หญิง มินตรา  ปนหุน หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๑๗๕ 
 ๓๙๔. จ.อ.หญิง วรรศิกา  พระยาลอ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๕๙๒ 

กรมชางอากาศ 
เปนพันจาอากาศตรี 

 ๓๙๕. จ.อ.กิตติพงศ  นรสุนทร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๐๗๔๕ 
 ๓๙๖. จ.อ.จิรกิตติ์  แกวตัน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๐๗๓๕ 
 ๓๙๗. จ.อ.ใจฟา  ลาภพิพัฒน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๐๗๓๑ 
 ๓๙๘. จ.อ.ฉัตรชัย  ศิริพันธ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๐๗๐๐๐๐๒ 
 ๓๙๙. จ.อ.ชุตินันท  บัวบุตร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๐๗๔๒ 
 ๔๐๐. จ.อ.เชิดชัย  ชมภ ู หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๘๐๐๑๐๓ 
 ๔๐๑. จ.อ.ไชยวัฒน  เทพณรงค หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๕๐๐๐๑๐๙ 
 ๔๐๒. จ.อ.ณวพล  โตะมะ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๒๙๐๐๑๒๓ 
 ๔๐๓. จ.อ.ณัฐชัย  กัณทะวงศ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๐๗๒๙ 
 ๔๐๔. จ.อ.ณัฐพรชัย  ศิลปกสิกร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๗๐๐๐๔๒ 
 ๔๐๕. จ.อ.ณัฐพล  ศรีประจันทร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๒๒๐๐๐๙๗ 
 ๔๐๖. จ.อ.ณัฐพล  แสงสวาง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๑๑๐๐๒๖๐ 
 ๔๐๗. จ.อ.ณุนาถ  สอนดิษฐ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๑๐๐๐๐๑ 
 ๔๐๘. จ.อ.ถิรพัชร  ลีพุด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๕๐๐๐๒๒๓ 
 ๔๐๙. จ.อ.ธีรดนย  ทรงเจริญ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๓๐๐๐๑๕ 
 ๔๑๐. จ.อ.นครินทร  งามน้ําเงิน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๐๐๑๒ 
 ๔๑๑. จ.อ.นรเมธ  บุญรอด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๓๐๑๒๘๕ 
 ๔๑๒. จ.อ.นันทกิจ  เจนวกิยกิจ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๙๐๐๒๗๕ 
 ๔๑๓. จ.อ.นันทวัฒน  แจงกลิ่น หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๕๘๐๐๓๒๖ 
 

๔๑๔. จ.อ.นัสรุน ... 
 



   

- ๑๕ - 
 

 ๔๑๔. จ.อ.นัสรุน  หวาหวัด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๖๐๐๐๐๑ 
 ๔๑๕. จ.อ.ประสาน  เดชนะ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๕๔๐๐๑๒๓๔ 
 ๔๑๖. จ.อ.ปรัชญา  แสนทวีสุข หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๔๙๐๑๒๑๘ 
 ๔๑๗. จ.อ.พงษธร  นวมชม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๐๐๐๐๕๙ 
 ๔๑๘. จ.อ.พุทธิชัย  พุทธรักษา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๑๙๐๐๑๓๖ 
 ๔๑๙. จ.อ.ภาณุพันธ  สวางจันทร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๐๐๐๑๓๕ 
 ๔๒๐. จ.อ.ยุทธไกร  ชัยลิ้นฟา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๑๐๐๒๓๗ 
 ๔๒๑. จ.อ.รัชชานนท  ไสยวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๐๖๐๐๐๐๓ 
 ๔๒๒. จ.อ.วรุตม  สุทธิพันธุ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๓๐๐๐๑๒ 
 ๔๒๓. จ.อ.วสันต  เยี่ยงคนไทย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๘๐๐๒๑๒ 
 ๔๒๔. จ.อ.วัฒนา  สัจจา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๐๖๐๐๐๐๑ 
 ๔๒๕. จ.อ.วิศรุต  กลิ่นทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๐๐๐๑๖๖ 
 ๔๒๖. จ.อ.วุฒิชัย  เย็นใจ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๓๓๑๐๑๓๗ 
 ๔๒๗. จ.อ.วุฒิภัทร  คุณากรวงศ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๓๐๐๐๑๐ 
 ๔๒๘. จ.อ.ศุภณัฐ  ธรรมเกษร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๐๗๒๗ 
 ๔๒๙. จ.อ.สหชัย  อะดุงเดชจรูญ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๔๙๐๐๐๘๕ 
 ๔๓๐. จ.อ.สืบศักดิ์  คหินทพงษ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๔๐๐๐๕๙ 
 ๔๓๑. จ.อ.สุเมธ  เอ่ียมสกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๕๐๐๐๑๗๒ 
 ๔๓๒. จ.อ.โสภณ  แยมเนตร หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๒๙๐๐๗๙๖ 
 ๔๓๓. จ.อ.อนันต  หารวิชา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๑๙๐๐๒๗๙ 
 ๔๓๔. จ.อ.อนุวัฒน  อินทะรังษี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๒๖๐๐๐๐๕ 
 ๔๓๕. จ.อ.อนุสรณ  สุขกรี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๐๗๓๓ 
 ๔๓๖. จ.อ.อเนชา  กัลยาณชน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๕๐๐๐๒๒๔ 
 ๔๓๗. จ.อ.อภิวัฒน  คณางกูร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๓๓๑๐๘๐๕ 
 ๔๓๘. จ.อ.อรรตพล  พูนเพ็ง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๓๐๐๐๐๗ 
 ๔๓๙. จ.อ.อรรถพล  คําบรรลือ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๓๐๐๖๗๘ 
 ๔๔๐. จ.อ.อรรถพล  มะสันเทียะ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๐๗๔๖ 
 ๔๔๑. จ.อ.อุกฤษ  ฐิติโภคา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๓๓๐๑๕๑๖ 

เปนพันจาอากาศตรีหญิง 
 ๔๔๒. จ.อ.หญิง กนกวรรณ  ชุมชื่น หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๕๓๕ 
 ๔๔๓. จ.อ.หญิง นลิน  จีนสีคง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๕๔๘ 
 ๔๔๔. จ.อ.หญิง สุปรียา  สงละออ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๗๑๓ 

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ 
เปนพันจาอากาศตรี 

 ๔๔๕. จ.อ.กิตติ  ศรีสมบูรณเวช หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๙๐๐๒๗๘ 
 ๔๔๖. จ.อ.คมสัน  บุญณรงค หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๐๗๒๘ 
 

๔๔๗. จ.อ.เจนรบ ... 
 



   

- ๑๖ - 
 

 ๔๔๗. จ.อ.เจนรบ  สุขสําราญ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๓๐๑๒๘๔ 
 ๔๔๘. จ.อ.ชญาวัฒน  กล้ํากระโทก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๒๓๐๐๑๑๕ 
 ๔๔๙. จ.อ.ชาญชัย  ชาญตระกูลทวี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๕๐๐๐๐๒ 
 ๔๕๐. จ.อ.ณัฐพงศ  ประดิษฐงาน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๒๙๐๐๑๑๖ 
 ๔๕๑. จ.อ.ณัฐพร  คลายมณี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๔๐๐๑๘๔ 
 ๔๕๒. จ.อ.ณัฐพล  รุงเรือง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๐๒๐๑๙๔๕ 
 ๔๕๓. จ.อ.ณัฐพล  วรวิชญ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๓๐๐๖๔๕ 
 ๔๕๔. จ.อ.ธนาวัฒน  รุงเรือง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๓๐๐๐๑๖ 
 ๔๕๕. จ.อ.นพรัตน  สุขโข หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๙๐๐๒๗๖ 
 ๔๕๖. จ.อ.นพวัฒน  มงคลเจริญสกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๐๑๑๙ 
 ๔๕๗. จ.อ.นราศักดิ์  โพธิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๑๓๐๐๑๔๖ 
 ๔๕๘. จ.อ.นวพล  รักษาพงษ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๓๐๐๖๔๔ 
 ๔๕๙. จ.อ.ปยะพันธ  ชวงชู หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๑๘๐๐๐๐๙ 
 ๔๖๐. จ.อ.พงศธร  ทะวะระ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๑๐๐๐๐๒ 
 ๔๖๑. จ.อ.พานิช  ครองปญญา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๑๖๐๐๐๐๓ 
 ๔๖๒. จ.อ.รัฐพล  พรมสุภา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๐๕๐๐๐๐๗ 
 ๔๖๓. จ.อ.วชิระ  สมบูรณมนต หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๒๒๐๐๐๖๐ 
 ๔๖๔. จ.อ.วัฒนชัย  แกวขาว หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๖๖๐๐๙๘๒ 
 ๔๖๕. จ.อ.ศตวรรษ  จันทวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๑๓๔๕ 
 ๔๖๖. จ.อ.ศิราวัช  สอนพิมพ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๗๑๐๐๐๘๓ 
 ๔๖๗. จ.อ.สมเจตน  แสงสุบิน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๐๗๐๐๐๐๗ 
 ๔๖๘. จ.อ.สราวุฒิ  นอยเจริญ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๐๖๐๐๐๐๒ 
 ๔๖๙. จ.อ.อดิพงศ  เข็มเงิน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๔๐๐๑๐๙ 
 ๔๗๐. จ.อ.อภิราม  ลําพูลนอย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๐๕๕๖ 
 ๔๗๑. จ.อ.อัธยาศัย  สุธรรมทาน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๑๓๐๐๒๕๙ 
 ๔๗๒. จ.อ.อัศมเดช  อวยพร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๒๙๐๐๑๑๘ 
 ๔๗๓. จ.อ.อาทิตย  พันสกูล หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๕๒๐๐๑๘๐ 
 ๔๗๔. จ.อ.อิทธิพร  ขาวสบาย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๐๗๒๕ 
 ๔๗๕. จ.อ.เอนก  มโนแสงจนัทร หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๕๐๐๐๙๖๗ 

เปนพันจาอากาศตรีหญิง 
 ๔๗๖. จ.อ.หญิง ปยวัชร  ทําด ี หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๗๐๒ 
 ๔๗๗. จ.อ.หญิง อันนา  ปยะพันธุ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๗๑๕ 

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 
เปนพันจาอากาศตรี 

 ๔๗๘. จ.อ.กิตติพงษ  ขวัญอยู หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๓๐๑๒๓๘ 
 ๔๗๙. จ.อ.ชัยชนะ  นาคแกว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๐๖๙๓ 
 

๔๘๐. จ.อ.ชินกฤต ... 
 



   

- ๑๗ - 
 

 ๔๘๐. จ.อ.ชินกฤต  มะลิลา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๗๑๐๐๐๘๗ 
 ๔๘๑. จ.อ.ณัฐพล  สุขสวาง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๐๗๒๓ 
 ๔๘๒. จ.อ.ตะวัน  พลายงาม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๐๗๑๐ 
 ๔๘๓. จ.อ.ทรงพล  จินาพันธ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๖๔๐๐๐๕๔ 
 ๔๘๔. จ.อ.ธนนันท  จันวิลัย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๗๓๐๐๐๐๕ 
 ๔๘๕. จ.อ.ธนภัทร  นิ่มเจริญวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๔๐๐๒๓๙ 
 ๔๘๖. จ.อ.ธีรวัฒน  พลเยี่ยม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๔๖๐๐๐๐๕ 
 ๔๘๗. จ.อ.นรินทร  ชยัอาษา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๕๑๐๐๐๐๓ 
 ๔๘๘. จ.อ.นิคม  จําปาทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๖๖๐๐๐๐๑ 
 ๔๘๙. จ.อ.พันธิน  สนธิวัฒน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๐๐๐๐๙๔ 
 ๔๙๐. จ.อ.พีรพล  ลาวัณลักขณา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๒๙๐๐๑๕๑ 
 ๔๙๑. จ.อ.ยุทธสิทธิ์  บัวแฝก หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๓๙๐๐๒๘๐ 
 ๔๙๒. จ.อ.รนกฤต  มะโนนัย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๕๑๐๐๐๐๑ 
 ๔๙๓. จ.อ.วีระพงษ  ใจอารีย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๒๖๐๐๐๐๑ 
 ๔๙๔. จ.อ.ศราวุฒิ  พิทักษ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๐๗๒๒ 
 ๔๙๕. จ.อ.เศรษฐกานต  พวงพุม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๕๑๐๐๐๐๖ 
 ๔๙๖. จ.อ.สมพงษ  เทศทัน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๔๙๐๑๘๘๒ 
 ๔๙๗. จ.อ.อาจินต  มามาศ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๐๑๐๐๐๑๒ 

เปนพันจาอากาศตรีหญิง 
 ๔๙๘. จ.อ.หญิง ฐิตินันท  แชมภักตร หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๕๔๖ 
 ๔๙๙. จ.อ.หญิง อนุสรา  สติภา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๕๕๗ 

กรมแพทยทหารอากาศ 
เปนพันจาอากาศตรี 

 ๕๐๐. จ.อ.กิตติชัย  สีเขียว หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๔๐๐๑๘๓๒ 
 ๕๐๑. จ.อ.จักรพงษ  สงบ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๒๙๐๐๒๙๗ 
 ๕๐๒. จ.อ.เจนภพ  ตามสัตย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๕๑๐๑๕๕๖ 
 ๕๐๓. จ.อ.เฉลิมวงศ  อัมพวา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๐๓๐๑๓๘๕ 
 ๕๐๔. จ.อ.ชัยชนะ  สาระมูล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๔๖๐๑๖๑๔ 
 ๕๐๕. จ.อ.ชานนท  สุวรรณประทีป หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๓๓๐๑๖๐๕ 
 ๕๐๖. จ.อ.ณัฐวุฒิ  บุญถาวร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๗๐๐๐๔๓๑ 
 ๕๐๗. จ.อ.ธนกร  สุปญโญ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๒๔๐๒๔๙๗ 
 ๕๐๘. จ.อ.ธนากร  ไวยพัฒ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๔๖๐๓๙๑๖ 
 ๕๐๙. จ.อ.ประภัทธ  ฉัตรสูงเนิน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๒๓๐๑๓๒๐ 
 ๕๑๐. จ.อ.พีระพัฒน  ทองเทพ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๓๐๑๕๒๗ 
 ๕๑๑. จ.อ.ยุทธนา  ผุยวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๓๓๑๐๒๔๑ 
 ๕๑๒. จ.อ.ยุทธศักดิ์  พรหมโยธา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๓๗๐๐๖๓๐ 
 

๕๑๓. จ.อ.เรวัติ ... 
 



   

- ๑๘ - 
 

 ๕๑๓. จ.อ.เรวัติ  วชัรสิทธิ ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๒๑๐๓๔๔๔ 
 ๕๑๔. จ.อ.วันเฉลิม  สมสกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๐๐๐๐๔๗ 
 ๕๑๕. จ.อ.ศตวรรษ  วงศมา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๔๘๐๐๔๒๓ 
 ๕๑๖. จ.อ.สหรัฐ  สัมมาญาณ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๔๐๐๑๑๗ 
 ๕๑๗. จ.อ.สันติภาพ  วายุระกุล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๒๑๐๒๘๔๐ 
 ๕๑๘. จ.อ.อนุรักษ  นิสูงเนิน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๒๗๐๐๑๔๓ 
 ๕๑๙. จ.อ.อมรเทพ  มนัสตรง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๓๑๐๑๒๘๓ 
 ๕๒๐. จ.อ.อุเทน  นอยสงวน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๕๔๐๑๑๔๑ 

เปนพันจาอากาศตรีหญิง 
 ๕๒๑. จ.อ.หญิง ฐนมณฑ  จฬุานนทภิภัคสิน หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๖๘๔ 
 ๕๒๒. จ.อ.หญิง นงคราญ  สวัสดิ์พงไพร หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๖๙๕ 
 ๕๒๓. จ.อ.หญิง พรกมล  ใจศักดิ์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๕๘๐ 
 ๕๒๔. จ.อ.หญิง เมวิกา  พันจุย หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๔๗๑ 

กรมพลาธิการทหารอากาศ 
เปนพันจาอากาศตรี 

 ๕๒๕. จ.อ.ณภัทร  เงินฉลาด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๓๐๐๐๗๓ 
 ๕๒๖. จ.อ.พีระพงศ  พันธุเพียร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๐๓๗๐ 
 ๕๒๗. จ.อ.รุงรุจ  สมปอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๙๐๐๑๔๙ 
 ๕๒๘. จ.อ.วณัฐพงศ  ดวงมะโน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๒๖๐๐๐๐๓ 
 ๕๒๙. จ.อ.วันชนะ  มุงการ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๗๓๐๐๐๐๑ 
 ๕๓๐. จ.อ.ศักรินทร  คําอินทร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๕๓๐๐๐๒๐ 
 ๕๓๑. จ.อ.อาทิตย  พิมพามา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๑๙๐๐๐๗๖ 
 ๕๓๒. จ.อ.อิทธิพล  อองสอาด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๓๐๐๐๕๓ 

เปนพันจาอากาศตรีหญิง 
 ๕๓๓. จ.อ.หญิง ดลนภัส  เปรมปลอง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๖๙๔ 
 ๕๓๔. จ.อ.หญิง ภัทรพร  สนธิญาติ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๕๘๖ 
 ๕๓๕. จ.อ.หญิง วรัญญา  อูผลเจริญ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๕๙๓ 

กรมชางโยธาทหารอากาศ 
เปนพันจาอากาศตรี 

 ๕๓๖. จ.อ.กฤษฎ  มณีโชติ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๑๙๐๐๓๘๐ 
 ๕๓๗. จ.อ.กุลเมศวร  สมานมิตร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๐๕๐๐๐๐๓ 
 ๕๓๘. จ.อ.ไกรนเรศร  ดิสระ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๕๖๐๐๐๐๖ 
 ๕๓๙. จ.อ.ณรงคฤทธิ์  พูนสูงเนิน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๒๑๐๒๐๗๒ 
 ๕๔๐. จ.อ.นิกรณ  งามพิลา หมายเลขประจําตัว  ๒๕๒๒๘๐๐๒๑๑ 
 ๕๔๑. จ.อ.ปฤษฎางค  ชื่นเจริญ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๓๐๐๖๔๗ 
 ๕๔๒. จ.อ.พัสกร  วรพรรณเดช หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๔๙๐๐๑๗๑ 
 

๕๔๓. จ.อ.รักศิลป ... 
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 ๕๔๓. จ.อ.รักศิลป  ลองทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๒๒๐๑๕๒๔ 
 ๕๔๔. จ.อ.สวัสดิชัย  สุทธิจิตร หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๓๓๐๖๙๒๘ 
 ๕๔๕. จ.อ.อรรถพล  สีแกว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๒๑๐๒๒๕๕ 
 ๕๔๖. จ.อ.อรรถวุฒิ  ตาพรมมา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๒๖๐๐๐๐๔ 
 ๕๔๗. จ.อ.อาทิตย  นิ่มนวล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๓๔๐๐๓๙๔ 
 ๕๔๘. จ.อ.เอกพงษ  เทพช ู หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๑๔๐๐๐๔๘ 

เปนพันจาอากาศตรีหญิง 
 ๕๔๙. จ.อ.หญิง กวิดา  เพียโคตร หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๕๓๖ 
 ๕๕๐. จ.อ.หญิง ณัฏฐรมณ  พันธุไม หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๖๐๙ 
 ๕๕๑. จ.อ.หญิง มาลาภรณ  ไชยเดช หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๗๐๘ 

กรมขนสงทหารอากาศ 
เปนพันจาอากาศตรี 

 ๕๕๒. จ.อ.กิตติพันธ  แสนใจยา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๔๑๐๐๐๐๒ 
 ๕๕๓. จ.อ.กิตินันท  พระนอนขาม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๙๐๐๐๒๙ 
 ๕๕๔. จ.อ.เฉลิมวุฒิ  สังวร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๕๑๐๐๐๑๑ 
 ๕๕๕. จ.อ.ชัยยศ  ครองยุติ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๗๑๐๐๑๗๖ 
 ๕๕๖. จ.อ.ณปภัทช  ลบบํารุง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๑๐๐๐๐๗ 
 ๕๕๗. จ.อ.ธนโชติ  ทองพันธ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๗๘๐๐๐๓๑ 
 ๕๕๘. จ.อ.ธีรศักดิ์  สุขสบาย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๕๓๐๐๐๐๒ 
 ๕๕๙. จ.อ.พงษเทพ  มีพวง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๓๓๐๐๙๗๖ 
 ๕๖๐. จ.อ.พิทยา  อินทมี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๕๔๐๑๘๑๓ 
 ๕๖๑. จ.อ.วรายุทธ  ครุธคํารพ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๓๓๐๒๙๖๙ 
 ๕๖๒. จ.อ.วิชัย  บุญรอด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๙๐๐๐๙๒ 
 ๕๖๓. จ.อ.ศรัณย  สกุณา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๓๐๑๕๖๘ 
 ๕๖๔. จ.อ.อรรถพล  สกุลสุขนรินัดร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๘๐๐๐๓๘ 

เปนพันจาอากาศตรีหญิง 
 ๕๖๕. จ.อ.หญิง ชนิตา  ยาศรี หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๕๔๔ 
 ๕๖๖. จ.อ.หญิง สดศรี  โทบุตร หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๕๙๗ 

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เปนพันจาอากาศตรี 

 ๕๖๗. จ.อ.กรกฎ  มลาศรี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๑๐๐๒๔๒ 
 ๕๖๘. จ.อ.เกียรติศักดิ์  บัวแกว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๑๔๐๐๐๖๖ 
 ๕๖๙. จ.อ.ณัฐพงษ  มหิพันธ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๑๐๐๐๔๙ 
 ๕๗๐. จ.อ.ณัฐวัต  วีระนนท หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๕๘๐๐๔๑๐ 
 ๕๗๑. จ.อ.ธนาธร  วงษสะอาด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๙๐๐๒๗๙ 
 ๕๗๒. จ.อ.นัฐพงศ  แกวสุข หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๓๖๐๑๑๔๘ 
 

๕๗๓. จ.อ.นาว ี... 
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 ๕๗๓. จ.อ.นาวี  จันทานนท หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๒๐๐๐๐๖๕ 
 ๕๗๔. จ.อ.พงศพิพัฒน  ฟูเฟอง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๗๓๐๐๖๑๙ 
 ๕๗๕. จ.อ.มนตรี  แหวนประดับ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๔๙๐๐๑๖๗ 
 ๕๗๖. จ.อ.วีรยุทธ  หาญศึก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๓๐๐๒๙๑ 
 ๕๗๗. จ.อ.ศุภฤกษ  จินดาธัญธิติ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๔๙๐๐๑๖๙ 
 ๕๗๘. จ.อ.สุเนตร  ดานโอภาส หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๔๖๐๐๐๐๘ 

เปนพันจาอากาศตรีหญิง 
 ๕๗๙. จ.อ.หญิง กันยารัตน  โมราวงศ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๕๓๗ 
 ๕๘๐. จ.อ.หญิง ปนฤทัย  นอกกระโทก หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๗๐๑ 
 ๕๘๑. จ.อ.หญิง พรรณทิพา  โพธิ์เงิน หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๕๕๑ 
 ๕๘๒. จ.อ.หญิง พุธษรา  เกิดเจริญ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๒๔๘ 
 ๕๘๓. จ.อ.หญิง มัลลิกา  พรมแจม หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๕๕๓ 
 ๕๘๔. จ.อ.หญิง รัตนชนก  อรรถมาลี หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๕๙๐ 
 ๕๘๕. จ.อ.หญิง อุษา  ใจตาบุตร หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๖๑๐ 

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
เปนพันจาอากาศตรี 

 ๕๘๖. จ.อ.ธนภัทร  ประสงคเงิน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๓๐๐๐๑๙ 
 ๕๘๗. จ.อ.นที  เกตุตันเจริญ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๔๔๒ 
 ๕๘๘. จ.อ.มนตวิทย  พิสิฐบุตร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๓๐๕๐๔๗ 

เปนพันจาอากาศตรีหญิง 
 ๕๘๙. จ.อ.หญิง กุลปริยา  ชังอิน หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๕๖๐ 
 ๕๙๐. จ.อ.หญิง เพชรรัตน  สุดา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๗๐๖ 

กรมสวัสดิการทหารอากาศ 
เปนพันจาอากาศตรี 

 ๕๙๑. จ.อ.เดชอังกูร  บุตรปน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๖๙๐๐๐๐๖ 
 ๕๙๒. จ.อ.วงศพัทธ  ม่ังมี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๖๗๐๐๐๓๑ 

ศูนยวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ 
เปนพันจาอากาศตรี 

 ๕๙๓. จ.อ.ณัฐดนัย  ศรีสถาน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๓๐๐๘๔๗ 
 ๕๙๔. จ.อ.ธนภูมิ  จูตะเสน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๓๐๑๕๒๒ 
 ๕๙๕. จ.อ.พสิษฐ  ชาญโลหะ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๖๐๐๐๑๐ 

เปนพันจาอากาศตรีหญิง 
 ๕๙๖. จ.อ.หญิง ปรินทร  สุรพลพินิจ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๕๗๖ 
 

สถาบันเวชศาสตร... 
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สถาบันเวชศาสตรการบินกองทัพอากาศ 
เปนพันจาอากาศตรี 

 ๕๙๗. จ.อ.ธนโชติ  โชคด ี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๒๓๐๑๗๕๒ 
 ๕๙๘. จ.อ.ธวัฒนชัย  ดิษเหมือน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๔๐๐๐๐๐๑ 

เปนพันจาอากาศตรีหญิง 
 ๕๙๙. จ.อ.หญิง ขนิษฐา  ทองคํา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๕๓๘ 
 ๖๐๐. จ.อ.หญิง ปภัสสวรรณ  แนนหนา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๒๙๔ 

สํานักงานผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง 
เปนพันจาอากาศตรี 

 ๖๐๑. จ.อ.กลอง  จําเริญพฤกษ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๓๔๐๑๖๐๐ 
 ๖๐๒. จ.อ.กานตชนิต  ทิพยแกว หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๓๔๐๐๔๕๐ 
 ๖๐๓. จ.อ.คุณากร  คําประสาตร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๖๑๐๐๙๒๕ 
 ๖๐๔. จ.อ.ชัดเจน  โพธิ์ทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๐๐๐๕๐๓ 
 ๖๐๕. จ.อ.ตอศักดิ์  คําเล็ก หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๓๘๐๐๐๕๘ 
 ๖๐๖. จ.อ.ทวี  วงควานิชย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๑๑๐๐๐๒๙ 
 ๖๐๗. จ.อ.ทศพร  แจมสาคร หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๓๓๐๐๖๖๔ 
 ๖๐๘. จ.อ.ธนพล  ชงกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๐๒๐๐๐๙๖ 
 ๖๐๙. จ.อ.ธีรเดช  ใยประดิษฐ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๐๙๐๐๐๓๙ 
 ๖๑๐. จ.อ.นพดล  สวาททอง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๐๒๐๑๒๒๔ 
 ๖๑๑. จ.อ.นพพงศ  อังกาบ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๓๑๐๐๗๓๔ 
 ๖๑๒. จ.อ.นัฐกฤษฏิ์  ธรรมเจริญ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๒๙๐๐๑๒๑ 
 ๖๑๓. จ.อ.บุญญฤทธิ์  สมบูรณศรี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๓๑๐๑๑๓๔ 
 ๖๑๔. จ.อ.พสิษฐ  วงษลา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๓๐๐๖๗๙ 
 ๖๑๕. จ.อ.ภานุพงษ  มูลคร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๕๐๐๐๘๕๔ 
 ๖๑๖. จ.อ.ยุทธพิชัย  ชวยงาน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๑๐๐๒๔๔ 
 ๖๑๗. จ.อ.วรุตม  เจริญสุข หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๐๘๐๐๓๑๖ 
 ๖๑๘. จ.อ.วิเชียร  ชํานาญรบ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๖๑๐๐๐๗๗ 
 ๖๑๙. จ.อ.ศรณัยณัฐ  จักรนอย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๒๖๐๐๐๐๙ 
 ๖๒๐. จ.อ.ศราวุฒิ  ศรีบุญเพ็ง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๖๔๐๐๑๐๔ 
 ๖๒๑. จ.อ.สมศักดิ์  แข็งการ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๑๐๐๐๓๐ 
 ๖๒๒. จ.อ.สุทธิพงษ  บุญบรรจง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๗๑๐๐๐๓๔ 
 ๖๒๓. จ.อ.สุรเชษฐ  ปราบพาล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๓๑๐๑๐๔๓ 
 ๖๒๔. จ.อ.สุรวุฒิ  พลเชียงขวาง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๒๐๐๑๕๑๔ 
 ๖๒๕. จ.อ.สุวรรณ  อุวิทัต หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๗๑๐๐๐๑๙ 
 ๖๒๖. จ.อ.อดุล  นิมา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๐๙๔๑ 
 

๖๒๗. จ.อ.อัศวิน ... 
 
 



   

- ๒๒ - 
 

 ๖๒๗. จ.อ.อัศวิน  แกวกสิกิจ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๓๓๐๑๐๐๔ 
 ๖๒๘. จ.อ.เอกชัย  คําบาง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๘๐๐๐๓๔ 
 ๖๒๙. จ.อ.เอกพงศ  ศรีวงศ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๗๕๐๑๕๘๔ 

เปนพันจาอากาศตรีหญิง 
 ๖๓๐. จ.อ.หญิง จารวี  รอดเจริญ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๕๔๑ 

 ท้ังนี้ ตั้งแต ๑ เม.ย.๖๑ 

      สั่ง  ณ  วันท่ี   ๑๖    พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

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

การแจกจาย 

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

สําเนาถูกตอง 

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


