
   

         (สําเนา)                                                  หน่วยรับ 
 
 

 
คําสั่งกองทัพอากาศ 

ที่ ๒๒๒๔/๖๐ 
เรื่อง  เลื่อนยศนายทหารประทวน 

 

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กห.ว่าด้วยการแต่งต้ังยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร         
พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  

ฉะนั้น จึงให้เลื่อนยศนายทหารประทวนในสังกัด ทอ.ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน จํานวน ๗๒๐ คน 
ดังต่อไปนี้ 

กรมสารบรรณทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศโทหญิง 

 ๑. จ.ต.หญิง อนุสรา  เหมมาลา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๖๑๓ 
 หมายเลข ๑ ต้ังแต่ ๑ ส.ค.๖๐ 

กรมข่าวทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศเอก 

 ๒. จ.ท.นทีกานต์  ยาเขียว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๓๐๐๒๖๕ 
 หมายเลข ๒ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโทหญิง 
 ๓. จ.ต.หญิง พิมพ์ลภัส  แสงฤทธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๗๑ 
 ๔. จ.ต.หญิง สุพรรษา  จําปาแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๖๐๘ 
 หมายเลข ๓ และ ๔ ต้ังแต่ ๑ ส.ค.๖๐ 

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศโทหญิง 

 ๕. จ.ต.หญิง ปาริฉัตร  พรหมเศรษฐ ์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๖๗ 
 ๖. จ.ต.หญิง ศิรินาถ  มณีพันธ์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๙๙ 
 ๗. จ.ต.หญิง ศิริพร  บัวมาตร์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๖๐๐ 
 ๘. จ.ต.หญิง อภิญญา  วงษ์สวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๖๑๕ 
 หมายเลข ๕ ถงึ ๘ ต้ังแต่ ๑ ส.ค.๖๐ 

กรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศเอก 

 ๙. จ.ท.อิงครัต  สวุรรณเมฆสกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๓๐๐๖๕๓ 
 หมายเลข ๙ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

 
เป็นจ่าอากาศโท ... 
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เป็นจ่าอากาศโท 
 ๑๐. จ.ต.กิตติยพล  ราศร ี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๔๐๐๐๑๒ 
 ๑๑. จ.ต.เจตต์กรณ์  ประดับเหลือง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๒๙๐๐๑๔๖ 
 หมายเลข ๑๐ และ ๑๑ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

กรมการเงินทหารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศตรีหญิง 

 ๑๒. จ.อ.หญิง รวงแก้ว  พิมพิลา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๐๖๐ 
 หมายเลข ๑๒ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

กองบิน ๒ 
เป็นจ่าอากาศเอก 

 ๑๓. จ.ท.ศุภชัย  บุญรัตน์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๕๘๐๐๑๕๓ 
 หมายเลข ๑๓ ต้ังแต่ ๑ ก.ย.๖๐ 
 ๑๔. จ.ท.กิตติพศ  สุวรรณรูป หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๕๐๐๐๒๔๑ 
 ๑๕. จ.ท.กิตติภูมิ  จันอินทร์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๒๙๐๐๑๑๗ 
 ๑๖. จ.ท.จักรพันธ์  พงษ์เผือก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๖๗๐๐๐๘๖ 
 ๑๗. จ.ท.เฉลิมเกียรติ  มูลเนียม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๕๐๐๐๒๓๙ 
 ๑๘. จ.ท.เฉลิมพล  คลาดโรค หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๑๐๐๐๑๓๖ 
 ๑๙. จ.ท.ณรุธ  ธยาน์ธนาธร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๖๒๐๐๐๐๑ 
 ๒๐. จ.ท.ณัฐพล  วีขํา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๑๘๐๐๐๐๖ 
 ๒๑. จ.ท.ธวัชชัย  ทรัพย์สิน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๕๐๐๐๐๐๑ 
 ๒๒. จ.ท.ธัชชัย  จารึกพูนผล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๑๙๐๐๐๐๑ 
 ๒๓. จ.ท.ธีรภัทร  รกัแดน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๔๐๐๐๕๙ 
 ๒๔. จ.ท.นนทพัทธ์  ชาวไร่นาค หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๒๑๐๒๒๘๗ 
 ๒๕. จ.ท.นนท์ภูมิ  คําแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๕๐๐๐๐๐๑ 
 ๒๖. จ.ท.ปรัชญา  สังวาลย์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๕๐๐๐๑๒๑ 
 ๒๗. จ.ท.ปริญญาสทิธ์ิ  ชอบธรรม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๖๑๐๑๖๖๑ 
 ๒๘. จ.ท.พชร  เอมเสม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๕๒๔๐๒๕๕๐ 
 ๒๙. จ.ท.ยศวรรธน์  วรรณมาตย ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๔๐๐๑๑๓ 
 ๓๐. จ.ท.รัฐศาสตร์  พงษ์สวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๖๗๐๐๐๘๓ 
 ๓๑. จ.ท.ศรัณย์  สงัขกนิษฐ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๓๓๐๐๖๐๒ 
 ๓๒. จ.ท.ศิริศักด์ิ  เสาวกุลเศรษฐ ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๖๔๐๐๐๙๘ 
 ๓๓. จ.ท.อธิวัฒน์  ทาบุเรศ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๐๓๐๐๐๐๑ 
 ๓๔. จ.ท.อินทัช  แก้วงาม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๕๐๐๐๘๕๖ 
 หมายเลข ๑๔ ถึง ๓๔ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

 
เป็นจ่าอากาศโท ... 
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เป็นจ่าอากาศโท 
 ๓๕. จ.ต.อธิวัฒน์  ภักดี หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๒๓๐๐๑๓๙ 
 หมายเลข ๓๕ ต้ังแต่ ๑ มิ.ย.๖๐ 
 ๓๖. จ.ต.กมล  หนสูกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๕๐๐๐๑๔๔ 
 ๓๗. จ.ต.จีรภัทร  มนต์แก้ว หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๒๒๐๐๐๘๐ 
 ๓๘. จ.ต.ณัฐกฤษฏิพล  หนักเพ็ชร์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๕๐๐๐๓๐๔ 
 ๓๙. จ.ต.ทรงพล  กลับดี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๕๐๐๐๒๘๓ 
 ๔๐. จ.ต.ธนาราช  ศิริวัฒน์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๓๔๐๑๔๗๗ 
 ๔๑. จ.ต.ธีรเดช  วิเศษสุข หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๕๐๐๐๒๙๖ 
 ๔๒. จ.ต.ผดุงเกียรติ  กันทาวงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๑๖๐๐๐๐๔ 
 ๔๓. จ.ต.ผดุงพล  กันทาวงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๑๖๐๐๐๐๓ 
 ๔๔. จ.ต.ไพรัตน์  จุยานนท์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๕๐๐๐๒๔๒ 
 ๔๕. จ.ต.มนวรรธน์  จันทรก์ลิ่น หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๕๐๐๐๑๓๐ 
 ๔๖. จ.ต.รัฐกิตต์ิ  จริาพัฒน์กีรติ หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๓๐๓๐๒๕๔ 
 ๔๗. จ.ต.วชิโนรส  ศิลาเดช หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๐๕๐๐๐๑๑ 
 ๔๘. จ.ต.วัชรเกียรติ  เปรมใจ หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๓๐๓๐๓๖๒ 
 ๔๙. จ.ต.วาศิช  พงษ์พานิช หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๕๐๐๐๒๘๑ 
 ๕๐. จ.ต.สมภพ  เขยีนสอาด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๕๐๐๐๒๙๓ 
 ๕๑. จ.ต.สหรัฐ  สุขนวล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๕๔๐๐๑๒๙ 
 หมายเลข ๓๖ ถึง ๕๑ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโทหญิง 
 ๕๒. จ.ต.หญิง ธัญลกัษณ์  ตะวงษา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๔๖ 
 หมายเลข ๕๒ ต้ังแต่ ๑ มิ.ย.๖๐ 
 ๕๓. จ.ต.หญิง พิไลลักษณ์  นาเจรญิ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๗๔ 
 หมายเลข ๕๓ ต้ังแต่ ๑ ส.ค.๖๐ 

กองบิน ๔ 
เป็นพันจ่าอากาศตรี 

 ๕๔. จ.อ.ทรงธรรม  นิม่กลิ่น หมายเลขประจําตัว  ๑๔๕๔๐๐๑๖๒๙ 
 หมายเลข ๕๔ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๕๕. จ.ท.ชัยวัฒน์  สุขทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๖๒๐๐๐๐๗ 
 ๕๖. จ.ท.ชาณัฏฐ์  แสงภูพาท หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๒๓๐๑๒๙๓ 
 ๕๗. จ.ท.สาธิต  สัมปชัญญสถิตย์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๑๓๐๐๐๑๔ 
 หมายเลข ๕๕ ถึง ๕๗ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 
 ๕๘. จ.ท.รัฐธวุฒิ  แสนคําลอ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๔๑๐๐๔๒๐ 
 หมายเลข ๕๘ ต้ังแต่ ๑ พ.ย.๖๐ 
  

 ๕๙. จ.ท.กิตตินันท์ … 



   

- ๔ - 
 
 ๕๙. จ.ท.กิตตินันท์  เบียดขุนทด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๕๐๐๐๒๓๕ 
 ๖๐. จ.ท.กิตติศักด์ิ  แดงแท ้ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๒๐๐๐๐๑ 
 ๖๑. จ.ท.กิติภพ  นามเยี่ยม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๖๓๐๐๑๖๖ 
 ๖๒. จ.ท.ขจรพล  พ่วงแสง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๒๒๐๐๑๓๐ 
 ๖๓. จ.ท.จรานุวัฒน์  ทิฆะพันธ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๒๙๐๐๐๐๔ 
 ๖๔. จ.ท.จักรกฤษณ์  กล่ําพิมาย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๒๑๐๒๒๘๖ 
 ๖๕. จ.ท.จักรกฤษณ์  จันทร์สว่าง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๓๐๐๘๔๖ 
 ๖๖. จ.ท.จักรพันธ์ุ  วงค์ภักดี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๒๙๐๐๑๑๖ 
 ๖๗. จ.ท.จักรวาล  ทองอมร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๖๒๐๐๐๐๑ 
 ๖๘. จ.ท.จักริน  คณารักษ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๒๘๐๐๐๐๓ 
 ๖๙. จ.ท.จิระภัทร  เอี่ยมกลิ่น หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๒๓๐๐๒๘๐ 
 ๗๐. จ.ท.จิรายุ  ซ่อมรุณ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๒๓๐๐๐๐๕ 
 ๗๑. จ.ท.เจษฎา  สทุธิคุณ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๓๐๐๖๗๙ 
 ๗๒. จ.ท.ชนินทร์  กึนสี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๔๐๐๐๐๐๗ 
 ๗๓. จ.ท.ชิษณุพงศ์  จันทร์ตอน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๕๖๐๑๓๒๔ 
 ๗๔. จ.ท.ฐิติพงศ์  บุญยิ่ง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๔๐๐๑๙๘๙ 
 ๗๕. จ.ท.ณธนกร  ใจตรึก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๒๙๐๐๑๒๗ 
 ๗๖. จ.ท.ณัฐพงษ์  สุดสระ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๒๙๐๑๔๔๒ 
 ๗๗. จ.ท.ณัฐพล  ฉตัรมณเฑียร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๕๐๐๐๒๔๔ 
 ๗๘. จ.ท.ณัฐพล  อ่ิมสิน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๐๙๐๐๐๕๙ 
 ๗๙. จ.ท.ธนพล  นอ้ยทับแสง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๒๓๐๐๒๗๙ 
 ๘๐. จ.ท.ธนเศรษฐ์  พวงทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๖๒๐๐๐๖๒ 
 ๘๑. จ.ท.ธันวา  เชื้อปุย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๖๒๐๐๐๗๗ 
 ๘๒. จ.ท.ธีระชัย  ก้านทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๒๖๐๐๐๑๖ 
 ๘๓. จ.ท.นวดล  ถิรธรรม์ธาดา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๖๒๐๐๐๓๑ 
 ๘๔. จ.ท.ปกรเกียรติ  อ่วมภู่ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๕๐๐๐๑๓๓ 
 ๘๕. จ.ท.ปฏิภาณ  คาพิจารณ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๖๗๐๐๐๘๕ 
 ๘๖. จ.ท.ปริญญา  จันทร์สว่าง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๕๐๐๐๒๓๘ 
 ๘๗. จ.ท.พงศธร  สนิศักด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๕๒๐๐๐๔๙ 
 ๘๘. จ.ท.พิพัฒน์พงษ์  มาลัยทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๕๑๐๐๐๐๑ 
 ๘๙. จ.ท.ภูเบศ  ภิระเสาร์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๑๓๐๐๓๓๐ 
 ๙๐. จ.ท.ภูริณัฐ  อุประ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๒๙๐๐๑๑๘ 
 ๙๑. จ.ท.มงคลเดช  บัวเทศ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๒๓๐๐๐๐๒ 
 ๙๒. จ.ท.เมธา  หยองน้อย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๐๙๐๐๑๑๗ 
 ๙๓. จ.ท.ยศพล  พรประดับ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๒๙๐๐๐๐๗ 
 ๙๔. จ.ท.วิศรุต  ชาญบรรพต หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๕๘๐๐๑๒๗ 
  

 ๙๕. จ.ท.ศรัณย ์… 
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 ๙๕. จ.ท.ศรัณย์  นอ้ยมาก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๒๙๐๐๐๐๘ 
 ๙๖. จ.ท.ศุภณัฐ  ขนุแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๔๐๐๐๐๐๒ 
 ๙๗. จ.ท.สภัทร์พร  ยุทธเสร ี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๑๘๐๐๐๐๓ 
 ๙๘. จ.ท.สมิทธิโชติ  ศรีไหม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๐๘๐๑๒๖๓ 
 ๙๙. จ.ท.สโรธร  หวังทิวกลาง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๑๐๐๐๐๑ 
 ๑๐๐. จ.ท.สุทธิวัตร  เจริญผล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๓๐๐๓๑๓ 
 ๑๐๑. จ.ท.สุรเมธ  เหมิขุนทด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๒๑๐๒๒๙๑ 
 ๑๐๒. จ.ท.อดุลเดช  วงษ์ทรัพย์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๒๓๐๐๐๐๔ 
 ๑๐๓. จ.ท.อธิติ  คําท้วม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๔๐๐๑๑๗ 
 ๑๐๔. จ.ท.อภิชาติ  โคกอ่อน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๖๒๐๐๐๖๙ 
 ๑๐๕. จ.ท.อัษฎาวุฒิ  สุขเกษม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๕๐๐๐๒๖๗ 
 หมายเลข ๕๙ ถึง ๑๐๕ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๑๐๖. จ.ต.กรกวิน  บุตรพันธ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๕๔๐๐๐๗๑ 
 ๑๐๗. จ.ต.ไกรวิทย์  ขําวงษ์วสุรัตน์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๖๔๐๐๑๐๔ 
 ๑๐๘. จ.ต.คชา  ทองมาก หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๓๓๐๐๐๐๔ 
 ๑๐๙. จ.ต.คฑาทิพย์  ใจดี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๓๐๐๗๑๑ 
 ๑๑๐. จ.ต.จักรพันธ์  จันทร์เรียน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๔๐๐๐๐๐๗ 
 ๑๑๑. จ.ต.ฉลองชัย  เพียกคะ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๖๖๐๑๗๑๙ 
 ๑๑๒. จ.ต.ฉัตรดนัย  หอมขจร หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๔๖๓ 
 ๑๑๓. จ.ต.ชโลธร  จีรัง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๖๒๐๐๐๗๑ 
 ๑๑๔. จ.ต.ณรงค์ฤทธ์ิ  กันทา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๑๓๐๐๐๐๑ 
 ๑๑๕. จ.ต.ณัฐกร  ใจยา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๑๓๐๐๓๔๘ 
 ๑๑๖. จ.ต.ณัฐนัย  พละศักด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๗๓๐๐๐๐๙ 
 ๑๑๗. จ.ต.ทรงพล  ฟักเงิน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๖๙๐๐๐๐๑ 
 ๑๑๘. จ.ต.ธนกร  กาละวงศ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๑๒๐๐๐๐๘ 
 ๑๑๙. จ.ต.ธนพร  แช่มสวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๕๐๐๑๒๓๑ 
 ๑๒๐. จ.ต.ธัชชัย  ชาวบ้านกร่าง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๒๓๐๐๑๓๑ 
 ๑๒๑. จ.ต.นัฐพล  ทมิโต หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๒๓๐๐๒๘๒ 
 ๑๒๒. จ.ต.นาวี  มั่นคง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๐๖๐๐๐๐๓ 
 ๑๒๓. จ.ต.ปริญญา  จันทร์ตูม หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๓๘๐๐๑๑๖ 
 ๑๒๔. จ.ต.ปริยากร  รวมญาติ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๓๘๐๑๒๒๗ 
 ๑๒๕. จ.ต.ปัญญา  จาํนงค์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๗๐๐๐๐๘๓ 
 ๑๒๖. จ.ต.พีรพัฒน์  บัวเทศ หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๓๓๐๐๐๐๒ 
 ๑๒๗. จ.ต.ภาณุวัฒณ์  แสงสว่าง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๕๐๐๐๒๗๙ 
 ๑๒๘. จ.ต.ภานุเดช  มีรอด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๒๔๐๐๐๕๙ 
  

 ๑๒๙. จ.ต.ภิเษก … 
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 ๑๒๙. จ.ต.ภิเษก  สุขสอาด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๐๖๐๐๐๐๓ 
 ๑๓๐. จ.ต.ภูวนัย  ใจอารีย์ หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๓๐๓๐๓๕๔ 
 ๑๓๑. จ.ต.รัฐสภา  เผ่าทรง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๒๙๐๐๑๔๔ 
 ๑๓๒. จ.ต.วชิรวิชญ์  ใจกระสันต์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๕๐๐๐๒๗๑ 
 ๑๓๓. จ.ต.วชิรวิทย์  วิชัยแสน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๑๓๐๒๖๘๖ 
 ๑๓๔. จ.ต.วนัสบดี  ปิยภัทรกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๒๓๐๐๑๓๒ 
 ๑๓๕. จ.ต.วริษฐ์  ชักนํา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๖๗๐๐๐๙๖ 
 ๑๓๖. จ.ต.ศุภณัฐ  สร้างสกุล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๗๐๐๐๕๐๗ 
 ๑๓๗. จ.ต.ศุภฤกษ์  สิทธิพูล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๕๐๐๐๓๐๒ 
 ๑๓๘. จ.ต.สุพัฒน์  ประศาสน์ธรรม หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๐๒๐๐๐๐๑ 
 ๑๓๙. จ.ต.เสกสรร  ขุนวิเศษ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๖๐๐๑๓๖๖ 
 ๑๔๐. จ.ต.แสนคม  สุขดี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๒๓๐๐๒๖๕ 
 ๑๔๑. จ.ต.อัฐศกร  สนธิโพธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๒๓๐๐๒๘๑ 
 ๑๔๒. จ.ต.อัยการ  ค้าไกล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๕๐๐๐๒๙๕ 
 ๑๔๓. จ.ต.อิทธิ  อินอ่ํา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๔๐๐๐๕๓ 
 ๑๔๔. จ.ต.เอกราช  ป้ันงาม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๒๓๐๐๒๘๓ 
 หมายเลข ๑๐๖ ถึง ๑๔๔ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

กองบิน ๖ 
เป็นพันจ่าอากาศตรี 

 ๑๔๕. จ.อ.ภูชิต  เตียงชัย หมายเลขประจําตัว  ๑๔๔๓๓๐๘๐๒๖ 
 หมายเลข ๑๔๕ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๑๔๖. จ.ท.ธนวัฒน์  สืบทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๒๙๐๐๐๒๙ 
 หมายเลข ๑๔๖ ต้ังแต่ ๑ มิ.ย.๖๐ 
 ๑๔๗. จ.ท.กฤตภาส  สมรรคนัฎ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๓๓๐๐๖๐๑ 
 ๑๔๘. จ.ท.กิติศักด์ิ  อินเกตุ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๐๒๐๐๐๕๔ 
 ๑๔๙. จ.ท.เจษฎากร  เลิศรุ่งวัฒนา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๔๙๐๐๖๖๕ 
 ๑๕๐. จ.ท.ชยกร  ทองน้อย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๗๒๐๐๐๐๑ 
 ๑๕๑. จ.ท.ชิณธ์ปกรณ์  แย้มทรัพย ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๕๘๐๐๐๙๗ 
 ๑๕๒. จ.ท.ณัฐชานนท์  เขม็เพ็ชร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๒๙๐๐๑๒๕ 
 ๑๕๓. จ.ท.ณัฐดนัย  อัศวรักษ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๒๔๐๐๐๖๑ 
 ๑๕๔. จ.ท.ณัฐนนท ์ เมฆกระจ่าง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๓๓๐๐๖๐๖ 
 ๑๕๕. จ.ท.ต่อบุญ  มงัคละคีรี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๓๐๐๐๐๒ 
 ๑๕๖. จ.ท.ธนนิตย์  ประสงค์เงิน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๓๐๐๓๑๗ 
 ๑๕๗. จ.ท.ธรานนท์  ชูศิริ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๒๑๐๐๒๖๘ 
 ๑๕๘. จ.ท.นฤเดช  มผีล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๖๙๐๐๐๐๓ 
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 ๑๕๙. จ.ท.นฤเบศ  อ่วมเจริญ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๓๙๐๐๐๐๑ 
 ๑๖๐. จ.ท.บุญโชติ  วาระสิทธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๒๙๐๐๑๒๖ 
 ๑๖๑. จ.ท.รณชัย  โซะ๊มิน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๓๐๐๓๐๙ 
 ๑๖๒. จ.ท.รัชชานนท์  ชูชัยมงคล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๓๐๐๖๔๖ 
 ๑๖๓. จ.ท.วชิรวิทย์  นุชนารถ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๓๓๐๐๓๓๔ 
 ๑๖๔. จ.ท.วริทธ์ิ  บุญล้อม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๓๐๐๓๑๔ 
 ๑๖๕. จ.ท.วีระพันธ์  จันทร์ลอย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๓๐๐๓๐๗ 
 ๑๖๖. จ.ท.สันติ  เจรญิสมบัติอมร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๓๓๐๐๐๐๓ 
 ๑๖๗. จ.ท.สัมพันธ์  แก้วสุวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๐๒๐๐๑๑๑ 
 ๑๖๘. จ.ท.สีหวัฒน์  สิงหวัฒนะ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๓๐๐๖๔๙ 
 หมายเลข ๑๔๗ ถึง ๑๖๘ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๑๖๙. จ.ต.ธรรมวิศิษฎ์  คงทรัพย ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๕๔๐๐๐๖๙ 
 หมายเลข ๑๖๙ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๕๙ 
 ๑๗๐. จ.ต.เกียรติศักด์ิ  รัตนสิงห ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๔๐๐๑๒๑ 
 ๑๗๑. จ.ต.คุณากร  ไวยกุฬา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๒๑๐๒๒๘๔ 
 ๑๗๒. จ.ต.เจษฎา  คุ้มเงิน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๑๙๐๐๑๑๗ 
 ๑๗๓. จ.ต.เจษฎา  เอี่ยมสมัย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๒๑๐๒๒๙๒ 
 ๑๗๔. จ.ต.ณกร  คําเมือง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๓๐๐๐๑๒ 
 ๑๗๕. จ.ต.ณัฏฐนนท์  เผือกกลาง หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๒๔๐๐๐๐๑ 
 ๑๗๖. จ.ต.ณัฐกมล  โพธ์ิน้อย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๒๔๐๐๑๑๔ 
 ๑๗๗. จ.ต.ณัฐพงษ์  เพิกอาภรณ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๖๔๐๐๑๐๕ 
 ๑๗๘. จ.ต.ถนอมศักด์ิ  ภูฆัง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๖๔๐๐๑๐๗ 
 ๑๗๙. จ.ต.ถานุพงษ์  มูลโมกข ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๓๓๐๐๖๕๔ 
 ๑๘๐. จ.ต.ถิรวัฒน์  โพธ์ินิยม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๓๐๐๖๒๘ 
 ๑๘๑. จ.ต.ธนดล  พานพ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๓๓๐๐๖๕๐ 
 ๑๘๒. จ.ต.ธนทัต  นวมจิตร์ หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๓๔๐๐๐๕๗ 
 ๑๘๓. จ.ต.ธัชพล  ทิมภู่ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๓๐๐๖๓๑ 
 ๑๘๔. จ.ต.ธันนาวัฒน์  นนท์ศริ ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๓๐๐๖๔๐ 
 ๑๘๕. จ.ต.ธีรเมท  แสงสุวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๓๐๐๖๓๐ 
 ๑๘๖. จ.ต.นเรนทร  เจริญผ่อง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๓๓๐๐๖๗๙ 
 ๑๘๗. จ.ต.นิมิต  ขันตี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๓๐๐๐๐๙ 
 ๑๘๘. จ.ต.เนติธร  ราชโยธา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๓๐๐๗๐๑ 
 ๑๘๙. จ.ต.ปริเยศ  สาํราญใจ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๒๙๐๐๐๔๙ 
 ๑๙๐. จ.ต.พีรดนย์  สุขแสวง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๒๙๐๐๑๔๓ 
 ๑๙๑. จ.ต.พีรดล  แก้วแย้ม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๓๐๐๖๘๖ 
  

 ๑๙๒. จ.ต.พีรัชชัย … 
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 ๑๙๒. จ.ต.พีรัชชัย  กระจ่างสด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๒๙๐๐๑๔๕ 
 ๑๙๓. จ.ต.ภาณุพงศ์  เพ็งปาน หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๓๓๐๐๐๐๓ 
 ๑๙๔. จ.ต.เมธาสิทธ์ิ  สุขสดมภ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๒๙๐๐๑๔๘ 
 ๑๙๕. จ.ต.วัชรพล  หงษ์ลอย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๓๓๐๐๖๘๔ 
 ๑๙๖. จ.ต.ศรันย์รัตน์  เรืองเวหา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๒๙๐๐๑๔๑ 
 ๑๙๗. จ.ต.ศิวพันธ์ุ  กล้าสงคราม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๓๓๐๖๐๙๕ 
 ๑๙๘. จ.ต.เศรษฐ์  จรโคกกรวด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๖๑๐๐๐๕๐ 
 ๑๙๙. จ.ต.สิริชัย  ทองอ่อน หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๒๙๐๐๐๐๒ 
 ๒๐๐. จ.ต.อธิป  ขําสุวรรณ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๓๓๐๐๖๔๙ 
 ๒๐๑. จ.ต.อรชุน  สกุลโพน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๒๙๐๐๑๔๗ 
 ๒๐๒. จ.ต.อรุษ  พันธ์การุ่ง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๓๓๐๐๖๕๒ 
 ๒๐๓. จ.ต.อัมฤต  ดําเรืองศรี หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๓๓๐๐๓๕๔ 
 ๒๐๔. จ.ต.อานนท์  โหบาง หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๑๙๐๐๐๗๙ 
 หมายเลข ๑๗๐ ถึง ๒๐๔ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

กองบิน ๗ 
เป็นจ่าอากาศเอก 

 ๒๐๕. จ.ท.กิตติศักด์ิ  คําประเสริฐ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๑๐๐๐๐๒ 
 ๒๐๖. จ.ท.จารุกิตต์ิ  พงศ์ธนสมบัติ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๓๒๐๐๐๐๑ 
 ๒๐๗. จ.ท.ธนวิชญ์  โรจนกูล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๐๗๐๐๐๐๕ 
 ๒๐๘. จ.ท.นพรัตน์  บุญสงค ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๗๑๐๐๑๖๘ 
 ๒๐๙. จ.ท.นุสรัญ  มานะอิสสระ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๒๕๐๐๐๐๑ 
 ๒๑๐. จ.ท.ภูเบศ  สูงศักด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๒๒๐๐๑๓๕ 
 ๒๑๑. จ.ท.รัตนชัย  กิมประพันธ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๖๕๐๐๔๘๔ 
 ๒๑๒. จ.ท.สิรภพ  วรรณเสน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๕๖๐๐๐๐๕ 
 ๒๑๓. จ.ท.อนุวัต  พ่วงยิ่ง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๒๙๐๐๐๕๐ 
 ๒๑๔. จ.ท.เอกพันธ์  อุ่นสุข หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๖๕๐๐๒๔๔ 
 หมายเลข ๒๐๕ ถึง ๒๑๔ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๒๑๕. จ.ต.ไพโรจน์  สวนน้อย หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๓๐๐๐๑๑๒ 
 หมายเลข ๒๑๕ ต้ังแต่ ๑ ก.พ.๖๐ 
 ๒๑๖. จ.ต.กชกรณ์  นิโครธา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๒๒๐๓๘๘๖ 
 ๒๑๗. จ.ต.กันตพงศ์  ม่วงงาม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๒๙๐๐๑๔๔ 
 ๒๑๘. จ.ต.คชกฤษณ  จันทรแ์พง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๔๙๐๑๖๘๙ 
 ๒๑๙. จ.ต.จารุณัฐ  แก้ววิเชียร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๕๐๐๐๑๒๘ 
 ๒๒๐. จ.ต.จีระ  กลิ่นชั้น หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๓๐๐๗๑๔ 
 ๒๒๑. จ.ต.ชูชนม์  ชูชาติ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๑๔๐๐๐๖๔ 
  

 ๒๒๒. จ.ต.ณรงค์พล … 
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 ๒๒๒. จ.ต.ณรงค์พล  ไชยรักษา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๒๒๐๑๙๒๔ 
 ๒๒๓. จ.ต.ณัฐนันท์  อินทร์จันทร ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๕๖๐๓๐๔๖ 
 ๒๒๔. จ.ต.ธกานต์  แหละปานแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๖๐๐๐๐๒ 
 ๒๒๕. จ.ต.ธนกฤต  ฉายา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๖๒๐๐๐๗๓ 
 ๒๒๖. จ.ต.ปฎิยุทธ์  ม่วงป่ิน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๒๗๐๐๐๘๔ 
 ๒๒๗. จ.ต.ปวริศ  สุระเทวี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๓๓๐๐๖๘๓ 
 ๒๒๘. จ.ต.พิชญุฒม์  ชูทิพย์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๓๖๐๐๕๑๒ 
 ๒๒๙. จ.ต.ไพฑูรย์  แสวงทรัพย์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๒๘๐๐๐๐๕ 
 ๒๓๐. จ.ต.ภัทรพล  นิลแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๑๑๐๐๔๕๔ 
 ๒๓๑. จ.ต.ภานุศักด์ิ  เป้าเปี่ยมทรัพย์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๖๕๐๐๒๔๔ 
 ๒๓๒. จ.ต.วีรยุทธ  ดํานิล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๒๕๐๐๐๐๓ 
 หมายเลข ๒๑๖ ถึง ๒๓๒ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

กองบิน ๒๑ 
เป็นจ่าอากาศเอก 

 ๒๓๓. จ.ท.วีระพรรณ  คําใบ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๒๗๐๐๐๓๑ 
 หมายเลข ๒๓๓ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 
 ๒๓๔. จ.ท.กานต์  กรอบเพ็ชร์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๓๐๐๓๑๘ 
 ๒๓๕. จ.ท.คุณากรณ ์ จันทรแ์รม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๗๑๐๐๑๖๗ 
 ๒๓๖. จ.ท.ชูธิป  ชูพินิจ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๓๐๐๖๔๒ 
 ๒๓๗. จ.ท.ณัฐกร  ทศับุตร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๗๗๐๐๖๗๒ 
 ๒๓๘. จ.ท.ดุลยฤทธ์ิ  คําพล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๒๑๐๒๒๘๒ 
 ๒๓๙. จ.ท.เดชาพล  ทองมาก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๗๐๐๐๐๓๙ 
 ๒๔๐. จ.ท.ธนพล  ธรรมวิชุกร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๒๑๐๒๒๘๖ 
 ๒๔๑. จ.ท.ธรรมทรัพย์  ชาตินันท์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๗๘๐๐๐๖๕ 
 ๒๔๒. จ.ท.นรเศรษฐ ์ เนตรหาญ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๗๑๐๐๑๖๘ 
 ๒๔๓. จ.ท.นันทวัฒน์  จันดาเสือ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๓๓๐๐๖๔๒ 
 ๒๔๔. จ.ท.ปริญญาวฒัน์  แยบภายคํา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๗๑๐๐๑๗๐ 
 ๒๔๕. จ.ท.ปรีชาพล  ทองสุข หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๖๘๐๐๒๒๙ 
 ๒๔๖. จ.ท.ปัณณวัตน์  แก้วกนก หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๗๑๐๑๗๑๔ 
 ๒๔๗. จ.ท.ปิยะพัทธ์  จิตธรรม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๓๓๐๐๖๐๔ 
 ๒๔๘. จ.ท.พิชัย  ช้อยชด หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๗๑๐๒๖๕๑ 
 ๒๔๙. จ.ท.ภูริ  เฮงอรุณ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๕๐๐๐๐๐๒ 
 ๒๕๐. จ.ท.สถาพร  อรรถสมบัติ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๔๘๐๐๐๐๔ 
 ๒๕๑. จ.ท.สิทธิชัย  เขียวขํา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๔๓๐๐๐๓๐ 
 ๒๕๒. จ.ท.สิรภพ  เอือ้วิบูลย์กุล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๗๑๐๐๑๕๙ 
 ๒๕๓. จ.ท.สุภเกียรติ  ศรีโท หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๗๑๐๐๑๖๙ 
  

 ๒๕๔. จ.ท.สุเมธา … 
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 ๒๕๔. จ.ท.สุเมธา  แก้วตา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๔๓๐๐๐๒๙ 
 หมายเลข ๒๓๔ ถึง ๒๕๔ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๒๕๕. จ.ต.กิติพล  สหีานาม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๗๑๐๐๑๖๔ 
 ๒๕๖. จ.ต.คฑาเทพ  แก้วมณ ี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๒๓๐๐๒๘๓ 
 ๒๕๗. จ.ต.จิรโชติ  จันทร์หม่อน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๔๐๐๐๐๐๖ 
 ๒๕๘. จ.ต.ชนวีร์  กาพย์เกิด หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๕๔๐๐๐๓๑ 
 ๒๕๙. จ.ต.ชุมพล  บุญงาม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๗๗๐๐๐๓๗ 
 ๒๖๐. จ.ต.ณฤทธ์ิศักด์ิ  มีพร้อม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๕๐๐๐๓๐๑ 
 ๒๖๑. จ.ต.ณัฐดนัย  ยศปัญญา หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๔๐๐๐๐๐๑ 
 ๒๖๒. จ.ต.ทีฆวัฒน์  นิตจังหรีด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๒๑๐๒๒๙๓ 
 ๒๖๓. จ.ต.ธเนศ  เจตนา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๗๑๐๐๑๑๕ 
 ๒๖๔. จ.ต.ธรณินทร์  หวายเหลา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๒๐๐๐๐๘๗ 
 ๒๖๕. จ.ต.พงศธร  อรรถาวี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๕๐๐๐๒๘๒ 
 ๒๖๖. จ.ต.รัฐศักด์ิ  บุญปิยะชัยนันท์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๓๐๐๗๐๐ 
 ๒๖๗. จ.ต.วชิรวิทย์  ปะนัดเต หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๐๓๐๑๙๙๙ 
 ๒๖๘. จ.ต.วชิรวิทย์  สิงห์ซอม หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๓๐๓๐๐๙๗ 
 ๒๖๙. จ.ต.สิทธิพงษ์  คําอุดม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๑๓๐๐๒๙๖ 
 ๒๗๐. จ.ต.สุเมธ  บุญแข็ง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๓๐๐๗๑๒ 
 ๒๗๑. จ.ต.อนวัช  กลิ่นพูล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๓๐๐๖๘๗ 
 ๒๗๒. จ.ต.อภิวัฒน์  ไอยะรา หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๔๓๐๐๐๐๓ 
 ๒๗๓. จ.ต.เอกนวรินทร์  แสงส ี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๑๒๐๐๐๐๖ 
 หมายเลข ๒๕๕ ถึง ๒๗๓ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโทหญิง 
 ๒๗๔. จ.ต.หญิง ฐานติา  สุวรรณัง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๓๗ 
 หมายเลข ๒๗๔ ต้ังแต่ ๑ มิ.ย.๖๐ 
 ๒๗๕. จ.ต.หญิง พิมภา  วงศ์มณีรักษ์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๗๒ 
 หมายเลข ๒๗๕ ต้ังแต่ ๑ ส.ค.๖๐ 

กองบิน ๔๑ 
เป็นจ่าอากาศเอก 

 ๒๗๖. จ.ท.กฤษณ์ชัยวัส  ช่ืนภักดี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๑๓๐๐๑๖๖ 
 ๒๗๗. จ.ท.กิตติพิชญ์  ไชยกิจ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๖๔๐๐๐๕๒ 
 ๒๗๘. จ.ท.คเณศวร  หล้าคําเปียง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๕๑๐๐๐๐๓ 
 ๒๗๙. จ.ท.เชาว์วัชร์  ปัญญาใหญ ่ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๕๒๐๐๖๖๙ 
 ๒๘๐. จ.ท.นพรัตน์  แจ่มศร ี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๖๓๐๐๐๗๗ 
 ๒๘๑. จ.ท.ปวเรศวร์  วารีดี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๑๓๐๐๑๔๖ 
  

 ๒๘๒. จ.ท.พชรพล … 
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 ๒๘๒. จ.ท.พชรพล  เจริญกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๑๓๐๐๓๑๙ 
 ๒๘๓. จ.ท.ภูมิรฐนนท์  พงษ์ธนาพุฒิกร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๕๒๐๐๐๗๔ 
 ๒๘๔. จ.ท.รัตนพล  สมหวัง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๓๐๐๒๓๘ 
 ๒๘๕. จ.ท.สิทธินนท์  จันทรคณา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๗๐๐๐๐๒ 
 ๒๘๖. จ.ท.สุเมธา  แก้วคํา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๓๐๐๓๐๐ 
 ๒๘๗. จ.ท.อรัญ  ศรสีุวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๒๖๐๐๐๑๕ 
 ๒๘๘. จ.ท.อลงกต  นาเครือ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๑๓๐๐๑๔๗ 
 หมายเลข ๒๗๖ ถึง ๒๘๘ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๒๘๙. จ.ต.พชร  ยวงมะณี หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๑๒๐๐๐๐๓ 
 ๒๙๐. จ.ต.อัศณี  อินต๊ะอ้าย หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๑๓๐๐๑๗๓ 
 หมายเลข ๒๘๙ และ ๒๙๐ ต้ังแต่ ๑ มิ.ย.๖๐ 
 ๒๙๑. จ.ต.กิติศักด์ิ  ขุมทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๕๐๐๐๒๕๒ 
 ๒๙๒. จ.ต.บุรินทร  กว้างขวาง หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๑๓๐๐๐๐๑ 
 ๒๙๓. จ.ต.พลวัตร  หันสัง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๓๔๐๑๔๖๙ 
 ๒๙๔. จ.ต.ยุทธพล  หอยศรีจันทร ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๖๙๐๐๐๐๙ 
 ๒๙๕. จ.ต.สยมพงษ์  ทิศสารแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๑๓๐๐๓๐๕ 
 หมายเลข ๒๙๑ ถึง ๒๙๕ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

กองบิน ๔๖ 
เป็นจ่าอากาศเอก 

 ๒๙๖. จ.ท.กฤตเมธ  ชัยทักษิณ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๖๘๐๐๒๔๐ 
 ๒๙๗. จ.ท.กิตติศักด์ิ  เสาพึ่งดี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๓๐๐๒๓๒ 
 ๒๙๘. จ.ท.จิรายุส  กุลกระจ่าง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๒๙๐๐๐๕๒ 
 ๒๙๙. จ.ท.ชนน  มารจิัย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๔๐๐๐๐๐๑ 
 ๓๐๐. จ.ท.ณัฐพงษ์  ใจปิน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๖๔๔๐๐๔๐๓ 
 ๓๐๑. จ.ท.ไตรภพ  โพธ์ิวิจิตร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๘๐๐๒๑๒ 
 ๓๐๒. จ.ท.ธนพัฒน์  สิงห์คะราช หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๑๓๐๒๑๔๒ 
 ๓๐๓. จ.ท.ธนวัฒน์  คุ้มอารีย์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๕๓๐๐๐๐๑ 
 ๓๐๔. จ.ท.ธีรพงษ์  พรมคง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๘๐๐๒๐๘ 
 ๓๐๕. จ.ท.นพพร  สงิห์หันต์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๖๙๐๐๐๐๑ 
 ๓๐๖. จ.ท.บุญฤทธิ์  ผิวลออ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๓๐๐๖๗๘ 
 ๓๐๗. จ.ท.ปภาวิน  ประดับวงศ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๓๘๐๐๒๒๐ 
 ๓๐๘. จ.ท.พงศกร  พรมฉิม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๖๓๐๐๑๖๑ 
 ๓๐๙. จ.ท.พิงค์ตะวัน  มหาจําปาทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๑๓๐๐๓๒๐ 
 ๓๑๐. จ.ท.ภัชรกฤษณ์  อินนะปุสะ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๘๐๐๒๐๙ 
 ๓๑๑. จ.ท.ภูมิประภัทร  พละทรัพย์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๑๖๐๐๖๘๑ 
  

 ๓๑๒. จ.ท.รัฐพงศ์ … 



   

- ๑๒ - 
 
 ๓๑๒. จ.ท.รัฐพงศ์  วันสนุก หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๔๑๐๐๘๗๙ 
 ๓๑๓. จ.ท.วรพัชร  อ่ิมตระกูล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๓๐๐๒๓๑ 
 ๓๑๔. จ.ท.ศักด์ิชัย  นิ่มประพฤติ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๓๔๐๐๑๒๒ 
 ๓๑๕. จ.ท.สุรสีห ์ มัน่คง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๓๐๐๖๗๗ 
 หมายเลข ๒๙๖ ถึง ๓๑๕ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๓๑๖. จ.ต.กนกพล  ดวดรักษ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๑๖๐๐๓๘๗ 
 ๓๑๗. จ.ต.กําชัย  บุตกร หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๔๒๑ 
 ๓๑๘. จ.ต.จิรายุ  จ้าเสียง หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๓๓๐๐๐๐๑ 
 ๓๑๙. จ.ต.เฉลิมแสน  โพนเงิน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๖๘๐๐๑๕๐ 
 ๓๒๐. จ.ต.ชนาวุฒิ  หมอนทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๖๒๐๐๐๓๕ 
 ๓๒๑. จ.ต.ณัฐชนน  ภู่บัว หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๖๙๐๐๘๔๕ 
 ๓๒๒. จ.ต.ธนวิชญ์  คงเนียม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๓๘๐๐๔๑๐ 
 ๓๒๓. จ.ต.ธนากร  โปกําเนิด หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๖๙๐๐๐๓๔ 
 ๓๒๔. จ.ต.ธีรศักด์ิ  คําไชย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๒๖๐๐๐๑๔ 
 ๓๒๕. จ.ต.ภูริณัฐ  เงินเสือ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๓๘๐๐๖๖๘ 
 ๓๒๖. จ.ต.วีระศักด์ิ  ขุมทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๒๘๐๑๔๐๕ 
 ๓๒๗. จ.ต.โสฬส  หนอ่แก้ว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๘๐๐๒๑๓ 
 หมายเลข ๓๑๖ ถึง ๓๒๗ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

กองบิน ๕ 
เป็นจ่าอากาศเอก 

 ๓๒๘. จ.ท.ทนงศักด์ิ  ละออย้อย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๑๑๐๐๑๙๑ 
 หมายเลข ๓๒๘ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 
 ๓๒๙. จ.ท.กฤษดา  นาดี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๓๐๐๐๒๐๑ 
 ๓๓๐. จ.ท.จิรัฏฐ์  ธวัชชัยนันท์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๓๐๐๒๓๗ 
 ๓๓๑. จ.ท.ฉัตรมงคล  สําลีนลิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๑๑๐๐๑๒๒ 
 ๓๓๒. จ.ท.ชนะศักด์ิ  คงเมฆ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๒๒๐๐๑๒๘ 
 ๓๓๓. จ.ท.ชนินทร์  ฤทธ์ิสูงเนิน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๐๐๐๐๙๓ 
 ๓๓๔. จ.ท.ฐิติกร  ธนะสังข์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๓๐๐๖๔๘ 
 ๓๓๕. จ.ท.ณัฐชนน  เลิศเพ็ญพักตร ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๓๐๑๕๗๔ 
 ๓๓๖. จ.ท.ตรีทศ  จุ้ยม่วงศรี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๒๙๐๐๑๔๒ 
 ๓๓๗. จ.ท.ทศพร  อ่อนอุ่น หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๓๓๐๐๖๔๓ 
 ๓๓๘. จ.ท.ธนบูรณ์  พรหมเชื้อ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๓๙๐๐๐๐๒ 
 ๓๓๙. จ.ท.ธนวัฒน์  ใหมคง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๖๐๐๐๐๗ 
 ๓๔๐. จ.ท.ธีรภัทร  จนัทร์ทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๓๐๐๒๓๐ 
 ๓๔๑. จ.ท.บูชิต  ช้ัวทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๒๑๐๒๒๙๒ 
  

 ๓๔๒. จ.ท.ปรัชญา … 



   

- ๑๓ - 
 
 ๓๔๒. จ.ท.ปรัชญา  สร้อยแสง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๐๐๐๐๐๑ 
 ๓๔๓. จ.ท.พงศกร  นาคถาวร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๐๘๐๐๐๐๓ 
 ๓๔๔. จ.ท.พิพัทธ์  พุกผล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๔๙๐๐๐๐๑ 
 ๓๔๕. จ.ท.พิสุทธ์ิ  ประทุมเจริญ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๑๙๐๐๑๐๓ 
 ๓๔๖. จ.ท.ภูริชญ์  ลขิิตวัฒนเศรษฐ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๐๒๐๐๑๑๓ 
 ๓๔๗. จ.ท.วรท  ศรแีก้ว ณ วรรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๐๘๐๐๐๐๔ 
 ๓๔๘. จ.ท.สหรัฐ  ไวยากรณ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๑๓๐๐๒๙๗ 
 ๓๔๙. จ.ท.สุภนัย  ฉมิเลิศ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๘๐๐๒๑๔ 
 ๓๕๐. จ.ท.สุรนาท  สอนสิงห์ไชย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๕๕๐๑๑๕๙ 
 ๓๕๑. จ.ท.อภินันท์  เชยชอุ่ม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๕๗๐๐๐๐๒ 
 หมายเลข ๓๒๙ ถึง ๓๕๑ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๓๕๒. จ.ต.เทพชัย  เดชอุดม หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๖๑๐๐๐๔๖ 
 หมายเลข ๓๕๒ ต้ังแต่ ๑ ก.พ.๖๐ 
 ๓๕๓. จ.ต.นฤพงศ์  ทองคํา หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๓๙๐๐๐๘๗ 
 ๓๕๔. จ.ต.วรัญญู  ลาภวงศ์ประเสริฐ หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๔๗๐๐๐๒๒ 
 หมายเลข ๓๕๓ และ ๓๕๔ ต้ังแต่ ๑ มิ.ย.๖๐ 
 ๓๕๕. จ.ต.กฤษฎา  แก้วช่วย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๒๒๐๐๐๖๖ 
 ๓๕๖. จ.ต.กวิน  เชื้ออินต๊ะ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๒๙๐๐๑๔๐ 
 ๓๕๗. จ.ต.กาญจนภัทร์  หาญจับพราน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๖๔๐๐๑๐๖ 
 ๓๕๘. จ.ต.ชัยชนะ  เนียมสิน หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๓๐๐๐๐๐๑ 
 ๓๕๙. จ.ต.ฐิติกานต์  กสิพล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๐๐๐๑๐๑ 
 ๓๖๐. จ.ต.ณพัสสกร  บุญเกต ุ หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๖๒๐๐๐๓๖ 
 ๓๖๑. จ.ต.ธนาวรรธ  เทียนไทย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๐๐๐๒๑๑ 
 ๓๖๒. จ.ต.ธุวานนท์  แย้มด้วง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๕๖๐๐๐๐๙ 
 ๓๖๓. จ.ต.ปฏิพล  ยุ่นเพ็ญ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๙๐๐๑๖๓ 
 ๓๖๔. จ.ต.ปัญญพนต์  คมขํา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๓๓๐๐๐๒๗ 
 ๓๖๕. จ.ต.พงษ์พิทักษ์  เค้าคํา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๐๕๐๐๐๐๘ 
 ๓๖๖. จ.ต.วิศวัสต์  กลิ่นฉุน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๓๙๐๐๓๐๕ 
 ๓๖๗. จ.ต.วิษณุ  สรรพอาสา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๑๐๐๑๕๘๔ 
 ๓๖๘. จ.ต.วิษณุพงศ์  ลาน้ําเที่ยง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๐๕๐๐๐๐๗ 
 ๓๖๙. จ.ต.วีรวัฒน์  อํ่าศรี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๐๐๐๒๐๖ 
 ๓๗๐. จ.ต.สหเทพ  อตุสาหะ หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๒๘๐๐๒๐๕ 
 ๓๗๑. จ.ต.สุกฤษฎิ์  เที่ยงธรรม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๐๒๐๐๐๔๙ 
 ๓๗๒. จ.ต.สุกฤษฎิ์  สุพรรณยศ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๐๐๐๒๑๐ 
  

 ๓๗๓. จ.ต.อินทัช … 
 



   

- ๑๔ - 
 
 ๓๗๓. จ.ต.อินทัช  เนตรน้อย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๒๙๐๐๑๔๐ 
 หมายเลข ๓๕๕ ถึง ๓๗๓ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโทหญิง 
 ๓๗๔. จ.ต.หญิง แพรพรรณ  อ่ิมใจสุข หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๗๙ 
 หมายเลข ๓๗๔ ต้ังแต่ ๑ ส.ค.๖๐ 

โรงเรียนการบิน 
เป็นจ่าอากาศเอก 

 ๓๗๕. จ.ท.กษิติพัฒน์  รายะ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๐๒๐๐๐๕๖ 
 ๓๗๖. จ.ท.ฉัตรชัย  โคคํา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๔๓๐๐๐๐๖ 
 ๓๗๗. จ.ท.ชัยวัฒน์  บริบูรณ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๑๙๐๐๐๙๕ 
 ๓๗๘. จ.ท.ธนบดี  ศรีสุขนาม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๑๙๐๐๑๕๖ 
 ๓๗๙. จ.ท.ธีรศานติ์  ธนพงศ์พิพัฒน์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๖๓๙๐๐๖๖๓ 
 ๓๘๐. จ.ท.นรากร  บุญยัง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๑๙๐๐๐๘๑ 
 ๓๘๑. จ.ท.พงศ์พันธ์ุ  สถลนันทน ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๖๔๐๐๐๙๙ 
 ๓๘๒. จ.ท.พลพล  ตุลา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๓๙๐๐๓๘๐ 
 ๓๘๓. จ.ท.ภูวนาถ  สมควร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๒๖๐๐๐๐๖ 
 ๓๘๔. จ.ท.วรวัฒน์  อยู่ยงค์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๔๙๐๐๑๗๓ 
 ๓๘๕. จ.ท.สิริศักด์ิ  ภุมรา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๓๙๐๐๗๕๔ 
 ๓๘๖. จ.ท.อิทธิชัย  กิตติธรทรัพย์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๓๓๐๐๖๐๕ 
 ๓๘๗. จ.ท.อุกฤษฎ์  วุฒิพรพงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๔๘๐๐๐๐๑ 
 หมายเลข ๓๗๕ ถึง ๓๘๗ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๓๘๘. จ.ต.จิรสิน  ทองสินทรัพย์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๖๑๐๐๐๙๙ 
 ๓๘๙. จ.ต.ทอง  ตินตะโมระ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๓๐๐๖๒๙ 
 ๓๙๐. จ.ต.ธนกฤต  ศรีเลขา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๓๓๐๐๖๘๕ 
 ๓๙๑. จ.ต.พลาธิป  ปิติสิน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๖๔๐๐๑๑๒ 
 ๓๙๒. จ.ต.รัชกฤช  กิติบุตร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๑๓๐๐๓๔๙ 
 ๓๙๓. จ.ต.วีรวิทย์  โชครัศมีศิร ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๑๙๐๐๐๙๙ 
 ๓๙๔. จ.ต.ศรัณย์  จนัทรักษ ์ หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๔๕๒ 
 ๓๙๕. จ.ต.ศิริภัทร  แก้วไทรนัน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๑๙๐๐๑๐๐ 
 ๓๙๖. จ.ต.ศิลาพันธ์  โพธ์ิทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๐๒๐๑๕๔๑ 
 ๓๙๗. จ.ต.แสงทอง  ภิรมณ์มา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๑๙๐๑๖๓๗ 
 ๓๙๘. จ.ต.อรรคพล  อ่อนนิ่ม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๑๙๐๐๑๐๕ 
 ๓๙๙. จ.ต.อรุณ  ย้ิมน้อย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๑๙๐๐๑๒๓ 
 หมายเลข ๓๘๘ ถึง ๓๙๙ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

 
เป็นจ่าอากาศโทหญิง ... 
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เป็นจ่าอากาศโทหญิง 
 ๔๐๐. จ.ต.หญิง เพ็ญนภา  เจริญชัยสมบัติ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๗๕ 
 ๔๐๑. จ.ต.หญิง วิภาดา  เพ็งแข หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๙๒ 
 ๔๐๒. จ.ต.หญิง วิไลลักษณ์  ตันเฉีย่ง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๙๔ 
 ๔๐๓. จ.ต.หญิง สาธิตา  ไตรเวทย์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๖๐๓ 
 หมายเลข ๔๐๐ ถึง ๔๐๓ ต้ังแต่ ๑ ส.ค.๖๐ 

กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
เป็นจ่าอากาศเอก 

 ๔๐๔. จ.ท.นราธิป  เหมือนเมือง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๖๒๙๐๐๒๙๒ 
 หมายเลข ๔๐๔ ต้ังแต่ ๑ พ.ย.๖๐ 
 ๔๐๕. จ.ท.กฤษณะ  กอบัว หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๕๖๐๓๑๕๓ 
 ๔๐๖. จ.ท.ก้องภพ  สุวรรณมาลา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๕๖๐๑๑๘๒ 
 ๔๐๗. จ.ท.กิตติชัย  บุญจันทร ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๒๘๐๑๕๑๖ 
 ๔๐๘. จ.ท.ชยุตพงศ์  กระแสสัตย์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๓๔๐๐๘๕๔ 
 ๔๐๙. จ.ท.ณัฐพล  ธรรมสิทธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๑๓๐๒๔๒๒ 
 ๔๑๐. จ.ท.ดลชัย  แคล้วรอดภัย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๖๒๙๐๒๑๙๗ 
 ๔๑๑. จ.ท.ตฤณกร  ปีศิริ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๑๓๐๑๓๐๔ 
 ๔๑๒. จ.ท.ทศพล  คนเจน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๕๘๐๑๕๗๖ 
 ๔๑๓. จ.ท.ธนพล  ปาสานีย์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๖๑๐๑๖๗๗ 
 ๔๑๔. จ.ท.นพพร  โยโพธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๑๔๐๐๕๓๑ 
 ๔๑๕. จ.ท.นราวิชญ์  เจตนเสน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๖๔๐๑๖๗๕ 
 ๔๑๖. จ.ท.นัทธพงศ์  ทิมแห้ว หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๓๘๐๐๖๔๗ 
 ๔๑๗. จ.ท.ปรเมศ  หาญมนตร ี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๓๑๐๐๗๕๙ 
 ๔๑๘. จ.ท.พรชัย  บุตรงาม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๒๘๐๑๕๐๙ 
 ๔๑๙. จ.ท.พีระพัฒน์  โรจนพันธ์ุ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๖๒๘๐๒๑๗๐ 
 ๔๒๐. จ.ท.ไพฑูรย์  นวลสุวรรณ ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๓๑๐๐๖๘๔ 
 ๔๒๑. จ.ท.ไพบูรณ์  กันแย้ม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๖๒๙๐๑๓๖๒ 
 ๔๒๒. จ.ท.ภาคิน  นาอุดม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๔๓๐๐๐๐๑ 
 ๔๒๓. จ.ท.รัฐวุฒิ  ฉายกระจ่าง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๓๐๐๗๑๓ 
 ๔๒๔. จ.ท.วงศธร  เส้นคราม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๓๐๐๖๒๕ 
 ๔๒๕. จ.ท.วรรณรัตน์  ทุมเมฆ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๐๓๐๑๕๙๓ 
 ๔๒๖. จ.ท.วรวิชญ์  พงษ์เพ็ชร์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๔๙๐๑๓๙๓ 
 ๔๒๗. จ.ท.วัฒนา  ดากรุง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๔๓๐๐๐๐๒ 
 ๔๒๘. จ.ท.วิทยาวุฒิ  งามสวย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๒๖๐๐๖๕๑ 
 ๔๒๙. จ.ท.วิษณุ  สรุาช หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๔๑๐๑๒๐๐ 
 ๔๓๐. จ.ท.ศุภโชค  อินทร์ปรุง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๓๐๐๓๑๙ 
  

 ๔๓๑. จ.ท.สุรเดช … 
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 ๔๓๑. จ.ท.สุรเดช  ชุนเชย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๒๒๐๑๘๙๒ 
 ๔๓๒. จ.ท.อดิศักด์ิ  ร่าํเรียนกิจ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๑๐๐๐๐๓ 
 ๔๓๓. จ.ท.อนุชา  พวงย้อย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๓๐๐๒๙๙ 
 ๔๓๔. จ.ท.อภิชาติ  ทับดีโชติ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๖๑๐๑๗๙๗ 
 ๔๓๕. จ.ท.อภิวัฒน์  สกุลรักษ ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๓๓๐๐๖๔๕ 
 ๔๓๖. จ.ท.อรรณพ  ลบถม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๖๕๐๐๗๒๒ 
 ๔๓๗. จ.ท.อาทิตย์  นาสิงห์คาน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๐๓๐๐๘๒๕ 
 ๔๓๘. จ.ท.อิทธิชัย  คํามูล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๓๓๐๗๘๓๐ 
 ๔๓๙. จ.ท.อุดมพล  จันทร์น้อย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๖๖๖๐๑๘๗๗ 
 หมายเลข ๔๐๕ ถึง ๔๓๙ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๔๔๐. จ.ต.ธวัชชัย  คงมี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๐๒๐๐๑๐๑ 
 หมายเลข ๔๔๐ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๕๙ 
 ๔๔๑. จ.ต.กฤษณะ  แตงชุมพล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๓๓๐๐๖๘๒ 
 ๔๔๒. จ.ต.กิศรัณ  จนัทร์ดี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๒๖๐๐๐๑๐ 
 ๔๔๓. จ.ต.จักรกฤษ  ปัญญาเรือน หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๓๐๓๐๐๒๑ 
 ๔๔๔. จ.ต.ชญานนท์  บุณยายน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๐๒๐๑๑๘๘ 
 ๔๔๕. จ.ต.ชนาธิป  กําป่ันทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๕๒๐๐๐๙๑ 
 ๔๔๖. จ.ต.ชนินทร์  เข้มประเสริฐ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๕๐๐๐๐๙๕ 
 ๔๔๗. จ.ต.ชัยวัฒน์  พิมพ์เครือสี หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๓๘๐๐๑๑๓ 
 ๔๔๘. จ.ต.ณัฎฐวุฒิ  งามแพง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๔๙๐๐๑๗๐ 
 ๔๔๙. จ.ต.ณัฐชนน  พานิชกุล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๒๖๐๐๕๑๖ 
 ๔๕๐. จ.ต.ณัฐนันท์  พิมพ์ดวงสี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๗๕๐๐๙๕๑ 
 ๔๕๑. จ.ต.ณัฐพงศ์  ผุสดี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๒๓๐๐๒๗๖ 
 ๔๕๒. จ.ต.ธนพล  จูจ้อย หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๓๐๓๐๓๓๐ 
 ๔๕๓. จ.ต.ธนภพ  พันธ์ุรอด หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๓๙๐๐๓๒๔ 
 ๔๕๔. จ.ต.ธนวัตร  ปิจดี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๒๖๐๐๐๐๕ 
 ๔๕๕. จ.ต.ธีรวัฒน์  เสาสาย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๓๐๐๗๐๙ 
 ๔๕๖. จ.ต.ธีรัตม์  เวชพราหมณ์ หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๓๐๓๐๓๓๕ 
 ๔๕๗. จ.ต.นพปฎล  นิ่มนวล หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๓๐๓๐๓๓๗ 
 ๔๕๘. จ.ต.บัญชา  บุญวงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๑๙๐๑๖๔๑ 
 ๔๕๙. จ.ต.บุญญฤทธิ ์ คงม ี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๖๖๐๑๒๙๒ 
 ๔๖๐. จ.ต.ปรมินทร์  จันทร์ชู หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๗๕๐๐๙๘๘ 
 ๔๖๑. จ.ต.ปริญญา  สิงห์เรือง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๓๐๐๐๑๓ 
 ๔๖๒. จ.ต.ปัญญา  พุทธนาวงค์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๗๗๐๐๓๐๗ 
 ๔๖๓. จ.ต.ปิยทัศน์  ประวัติ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๕๖๐๑๕๒๒ 
  

 ๔๖๔. จ.ต.ปิยะชัย … 
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 ๔๖๔. จ.ต.ปิยะชัย  ดําขํา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๑๘๐๐๐๐๔ 
 ๔๖๕. จ.ต.ปิยะพงษ์  ทองใบอ่อน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๕๐๐๐๙๕๖ 
 ๔๖๖. จ.ต.พชรพล  จุมด้วง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๕๒๐๐๕๙๙ 
 ๔๖๗. จ.ต.พันธกานต์  เถาว์สอน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๖๖๐๐๐๐๕ 
 ๔๖๘. จ.ต.พิทวัส  ชํานาญสิงห ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๒๑๐๑๑๒๔ 
 ๔๖๙. จ.ต.พีระพล  พูลทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๔๐๐๑๑๕ 
 ๔๗๐. จ.ต.พูลพิทักษ์  สุวรรณศร ี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๕๘๐๒๒๗๗ 
 ๔๗๑. จ.ต.ภาณุพงศ์  พุ่มทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๗๐๐๐๓๕๙ 
 ๔๗๒. จ.ต.ภาณุวัฒน์  เสโส หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๖๐๐๑๓๓๑ 
 ๔๗๓. จ.ต.ภูมินทร์  คําวงศ์ษา หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๓๓๐๐๓๖๔ 
 ๔๗๔. จ.ต.ภูรินทร์  ภูทองหิน หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๓๐๓๐๐๓๓ 
 ๔๗๕. จ.ต.มนัสชา  ศรีสุข หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๓๐๐๖๓๔ 
 ๔๗๖. จ.ต.ยศพล  พันเรือง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๓๑๐๑๓๓๗ 
 ๔๗๗. จ.ต.รัฐพล  หอมจันทร ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๒๓๐๑๘๘๖ 
 ๔๗๘. จ.ต.วชิระพล  จันทนา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๒๔๐๐๔๔๖ 
 ๔๗๙. จ.ต.วชิราฤทธิ์  ป่ินทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๓๙๐๐๖๕๗ 
 ๔๘๐. จ.ต.วรภาษณ์  วงษ์จําปา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๒๐๐๐๐๐๓ 
 ๔๘๑. จ.ต.วัชรพงศ์  ทิพย์ภาลัย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๒๓๐๑๔๕๒ 
 ๔๘๒. จ.ต.วิวัฒน์  เนียมเปีย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๓๘๐๑๐๕๕ 
 ๔๘๓. จ.ต.ศรัณย์  โต๊ะถม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๒๙๐๐๐๐๗ 
 ๔๘๔. จ.ต.ศีลวัต  เหมาอําพมาตร์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๔๙๐๐๖๑๐ 
 ๔๘๕. จ.ต.สถาพร  บุราญรัตน์ หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๓๐๓๐๐๔๐ 
 ๔๘๖. จ.ต.สักรายุ  คล้ายสุข หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๒๓๐๑๔๓๒ 
 ๔๘๗. จ.ต.สัญญา  มว่งขวัญ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๖๒๐๐๐๓๔ 
 ๔๘๘. จ.ต.สาธิต  หลักโคตร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๓๐๐๐๑๐ 
 ๔๘๙. จ.ต.สิทธิพงษ์  สายเบาะ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๗๑๐๓๒๓๐ 
 ๔๙๐. จ.ต.สุทธิพงศ์  หมายทรัพย ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๓๑๐๐๙๒๗ 
 ๔๙๑. จ.ต.สุทธิพงษ์  เย็นแพง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๒๑๐๒๓๒๓ 
 ๔๙๒. จ.ต.สุริยา  โหรารัมย์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๒๘๐๑๔๐๖ 
 ๔๙๓. จ.ต.อนนท์  กาฬภักดี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๖๔๐๑๕๐๔ 
 ๔๙๔. จ.ต.อนุรักษ์  วันนาหม่อง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๖๙๐๐๕๙๔ 
 ๔๙๕. จ.ต.อนุสรณ์  จันทะศร ี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๔๘๐๑๐๖๒ 
 ๔๙๖. จ.ต.อภิมุข  บุญเฮง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๓๐๐๐๗๘๒ 
 ๔๙๗. จ.ต.อรรถวิทย์  สายชมภู หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๕๔๐๐๑๓๑ 
 ๔๙๘. จ.ต.อัษฎาวุฒิ  บุญพึ่ง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๖๙๐๐๖๙๙ 
  

 ๔๙๙. จ.ต.อิทธิพล … 
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 ๔๙๙. จ.ต.อิทธิพล  พรหมสาขา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๗๕๐๐๗๓๓ 
 หมายเลข ๔๔๑ ถึง ๔๙๙ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโทหญิง 
 ๕๐๐. จ.ต.หญิง กรรณิการ์  บุญมา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๒๐ 
 ๕๐๑. จ.ต.หญิง กัญญาภัค  มณีน้อย หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๒๒ 
 ๕๐๒. จ.ต.หญิง จุฑารัตน์  จาตุรันต์สมบูรณ ์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๓๐ 
 ๕๐๓. จ.ต.หญิง ชุติมา  จํารูญ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๓๕ 
 ๕๐๔. จ.ต.หญิง บังอร  ใจมล หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๕๙ 
 ๕๐๕. จ.ต.หญิง ปวีณา  หันทยุง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๖๕ 
 หมายเลข ๕๐๐ ถึง ๕๐๕ ต้ังแต่ ๑ มิ.ย.๖๐ 

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 
เป็นจ่าอากาศเอก 

 ๕๐๖. จ.ท.กิตติพัฒน์  แก้วศรีบุตร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๖๐๕๐๓๖๗๐ 
 ๕๐๗. จ.ท.กุลวัสส์  ธนาวิสิฐผล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๓๓๐๐๖๔๖ 
 ๕๐๘. จ.ท.เกริกฤทธ์ิ  เสกขา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๒๘๐๐๐๐๔ 
 ๕๐๙. จ.ท.จักรพงษ์  หลําร่ําไป หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๙๐๐๑๕๒ 
 ๕๑๐. จ.ท.จาตุรนต์  ทองใส หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๓๓๑๓๒๒๗ 
 ๕๑๑. จ.ท.จิรายุ  นกแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๙๐๐๑๕๑ 
 ๕๑๒. จ.ท.ฉัตร์มงคล  ชวนชื่น หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๓๐๐๖๒๖ 
 ๕๑๓. จ.ท.โชคอนันต์  ยงประเสริฐ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๒๙๐๐๑๒๙ 
 ๕๑๔. จ.ท.ณัฏฐพล  นิ่มนวล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๔๐๐๑๑๐ 
 ๕๑๕. จ.ท.ณัฐกิตต์ิ  บุญหิรัญ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๐๗๐๐๐๐๒ 
 ๕๑๖. จ.ท.ณัฐณรงค์  วรรณพงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๒๑๐๒๒๙๑ 
 ๕๑๗. จ.ท.ณัฐพงศ์  หงษ์ทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๓๙๐๐๖๖๐ 
 ๕๑๘. จ.ท.ณัฐวุฒิ  แป้นตระกูล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๒๘๐๑๗๘๙ 
 ๕๑๙. จ.ท.ทัศน์พล  ไทยประกอบ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๓๔๐๐๙๕๔ 
 ๕๒๐. จ.ท.ธนกฤต  จริะธนเมธี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๒๙๐๑๑๔๐ 
 ๕๒๑. จ.ท.ธีรพงษ์  พนมแก หมายเลขประจําตัว  ๑๕๖๔๖๐๑๘๗๖ 
 ๕๒๒. จ.ท.นภาพล  ศรีสุธรรม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๐๕๐๐๐๐๘ 
 ๕๒๓. จ.ท.ปิยทัศน์  ธิรินทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๐๖๐๐๒๔๙ 
 ๕๒๔. จ.ท.พรรษดล  สมภาร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๐๕๐๐๐๐๙ 
 ๕๒๕. จ.ท.พัฒนพงษ์  ศรสีร้อย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๖๓๓๑๕๙๗๔ 
 ๕๒๖. จ.ท.พัฒนพงษ์  แสงศิลา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๒๔๐๐๐๙๑ 
 ๕๒๗. จ.ท.ภานุเดช  สุขนิรันดร ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๐๔๐๐๒๐๕ 
 ๕๒๘. จ.ท.มาริษ  เฉยชิต หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๖๐๐๐๐๓๑ 
 ๕๒๙. จ.ท.รัฐกร  จั่นจุ้ย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๒๙๐๑๑๕๔ 
  

 ๕๓๐. จ.ท.เรืองวิทย์ … 
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 ๕๓๐. จ.ท.เรืองวิทย์  พัฒนทรัพย ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๓๓๐๖๐๘๗ 
 ๕๓๑. จ.ท.ลัญจกร  เปาโสภา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๗๑๐๓๑๔๔ 
 ๕๓๒. จ.ท.วัชรพงษ์  วิริยะกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๗๓๐๐๐๐๕ 
 ๕๓๓. จ.ท.สถาพร  แก้วพูลผล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๑๙๐๑๙๒๗ 
 ๕๓๔. จ.ท.อติชาติ  ชาวริม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๒๖๐๑๓๒๑ 
 ๕๓๕. จ.ท.อนุชา  ด้วงเพ็งรักษ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๓๓๑๕๓๓๖ 
 ๕๓๖. จ.ท.อนุชา  พูลสุข หมายเลขประจําตัว  ๑๕๖๑๓๐๑๑๖๕ 
 ๕๓๗. จ.ท.อภิชาติ  ศรีโชติ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๕๓๓๐๒๒๑๘ 
 ๕๓๘. จ.ท.อภิสิทธ์ิ  ทอดขุนทด หมายเลขประจําตัว  ๑๕๖๒๙๐๑๔๒๔ 
 ๕๓๙. จ.ท.อรัญ  แสนเสนยา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๔๖๐๑๕๓๑ 
 ๕๔๐. จ.ท.อัครชัย  ทัศนะเวทิน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๘๐๐๑๑๗ 
 ๕๔๑. จ.ท.อาทิตย์  เทวิน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๒๑๐๒๓๐๐ 
 หมายเลข ๕๐๖ ถึง ๕๔๑ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๕๔๒. จ.ต.กฤติน  จอมศรีกระยอม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๔๘๐๐๖๘๗ 
 ๕๔๓. จ.ต.กิตติเกียรติ  น้อยทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๒๙๐๐๔๘๖ 
 ๕๔๔. จ.ต.เกริกไกร  แสงบุญ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๑๓๐๓๗๖๔ 
 ๕๔๕. จ.ต.เกื้อกูล  ปรางทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๓๓๐๐๐๔๑ 
 ๕๔๖. จ.ต.จักรกฤษณ์  ก้ัวกําจัด หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๔๒๒ 
 ๕๔๗. จ.ต.จัตตุพล  สุขภูวงค์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๒๐๐๐๐๔๘ 
 ๕๔๘. จ.ต.จิรายุส  พูลลาภ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๒๘๐๑๔๐๙ 
 ๕๔๙. จ.ต.เจษฎา  เตชะแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๒๐๐๑๓๘๒ 
 ๕๕๐. จ.ต.ชนพิทักษ์  เลียบวัน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๓๙๐๐๔๔๑ 
 ๕๕๑. จ.ต.ชนัสนันท์  การัยภูมิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๒๒๐๐๑๓๔ 
 ๕๕๒. จ.ต.ชาญชัย  แสนศักด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๔๖๐๐๐๐๘ 
 ๕๕๓. จ.ต.ชาญวุฒิ  โกมุทานนท ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๒๙๐๑๓๔๖ 
 ๕๕๔. จ.ต.ณัฐทพนธ์  ป่ินสันเทียะ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๖๑๐๑๓๙๕ 
 ๕๕๕. จ.ต.ณัฐวัตร  ม้วนทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๕๐๐๐๒๔๓ 
 ๕๕๖. จ.ต.ทรงกต  ราษี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๕๔๐๑๖๒๐ 
 ๕๕๗. จ.ต.เทียนชัย  สังฆรัตน์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๑๘๐๐๓๘๒ 
 ๕๕๘. จ.ต.ธนภัทร  ถุงทรัพย์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๓๓๐๐๖๗๗ 
 ๕๕๙. จ.ต.ธนารักษ์  ผดุงโอษฐ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๓๔๐๐๕๘๑ 
 ๕๖๐. จ.ต.ธิติ  เกิดโภคา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๓๓๑๐๗๕๑ 
 ๕๖๑. จ.ต.ธีรพร  ชาวหนองบอน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๖๔๐๐๑๐๗ 
 ๕๖๒. จ.ต.นัฐพงษ์  ทัดเทียม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๕๔๐๑๒๘๖ 
 ๕๖๓. จ.ต.พงศกร  บุญประเสริฐ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๓๗๐๐๓๒๘ 
  

 ๕๖๔. จ.ต.พงศธร … 
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 ๕๖๔. จ.ต.พงศธร  ศิลป์ฟักฟูม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๐๖๐๐๓๘๗ 
 ๕๖๕. จ.ต.พสิษฐ์  เจริญใจ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๓๔๐๑๔๘๙ 
 ๕๖๖. จ.ต.พิสิฐพงศ์  พนัสสิตานนท์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๗๓๐๑๒๖๕ 
 ๕๖๗. จ.ต.มณฑล  ดัดทุยาวัตร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๒๘๐๑๔๑๐ 
 ๕๖๘. จ.ต.เมธาวี  ชัชวรัตน์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๑๒๐๑๒๔๖ 
 ๕๖๙. จ.ต.วรเทพ  เผ่าชู หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๓๓๑๐๕๐๘ 
 ๕๗๐. จ.ต.วรากร  บัวทอง หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๓๐๓๐๔๐๘ 
 ๕๗๑. จ.ต.ศรีวิชัย  กิจวิชัย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๓๓๐๕๐๕๙ 
 ๕๗๒. จ.ต.สมชาย  หวายเครือ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๔๖๐๒๒๙๙ 
 ๕๗๓. จ.ต.สรพงศ์  พันธ์สวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๖๕๐๐๔๐๒ 
 ๕๗๔. จ.ต.สหรัฐ  ศรศิลป์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๓๔๐๐๕๙๕ 
 ๕๗๕. จ.ต.สุทธิภัทร  อินเอียว หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๓๔๐๐๐๕๖ 
 ๕๗๖. จ.ต.สุรพงษ์  ศภุมงคล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๐๖๐๐๐๐๔ 
 ๕๗๗. จ.ต.โสภณ  จนัทร์แก้ว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๒๙๐๐๑๔๑ 
 ๕๗๘. จ.ต.อนิวัฒน์  นาสําแดง หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๓๐๓๐๔๑๕ 
 ๕๗๙. จ.ต.อัตตะ  สุดาศักด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๓๐๓๐๓๘๐ 
 ๕๘๐. จ.ต.อิทธิชัย  วิเศษ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๔๖๐๒๒๓๗ 
 ๕๘๑. จ.ต.เอกชัย  ประทุมศร ี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๖๙๐๐๐๔๗ 
 หมายเลข ๕๔๒ ถึง ๕๘๑ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสท์หารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศเอก 

 ๕๘๒. จ.ท.คุณัชญ์  ย่ังยืน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๐๗๐๐๐๐๕ 
 ๕๘๓. จ.ท.จิณณวัฒน์  รัตนโยธาสกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๔๒๐๐๐๑๐ 
 ๕๘๔. จ.ท.ฐากูร  โพธ์ิทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๑๙๐๐๐๔๙ 
 ๕๘๕. จ.ท.เดชมงคล  พิทักษ์จันทร์เพ็ญ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๓๐๐๖๔๔ 
 ๕๘๖. จ.ท.นพรัตน์  จิณะไชย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๒๙๐๐๐๗๘ 
 ๕๘๗. จ.ท.พชร  พรประสิทธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๒๔๐๐๐๖๒ 
 ๕๘๘. จ.ท.พศิน  ต้ังมั่น หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๐๖๐๐๐๐๒ 
 ๕๘๙. จ.ท.พสธร  ขาวพันธ์ุ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๓๓๐๐๐๐๕ 
 ๕๙๐. จ.ท.ภัทรพีร์  สมบัติวงศ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๐๘๐๐๐๐๕ 
 ๕๙๑. จ.ท.ยุทธ์พิชัย  พระชัย หมายเลขประจําตัว  ๘๕๘๒๐๓๐๒๓๓ 
 ๕๙๒. จ.ท.รชต  พวงกุหลาบ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๓๐๐๐๐๕ 
 ๕๙๓. จ.ท.สิทธากุน  สมหวัง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๒๔๐๐๑๒๐ 
 ๕๙๔. จ.ท.สิทธิกุน  สมหวัง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๒๔๐๐๑๑๙ 
 ๕๙๕. จ.ท.สิทธิศักด์ิ  ทิมทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๐๐๐๑๐๒ 
  

 ๕๙๖. จ.ท.อดิศักด์ิ … 
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 ๕๙๖. จ.ท.อดิศักด์ิ  ศรีพล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๐๘๐๐๐๐๔ 
 หมายเลข ๕๘๒ ถึง ๕๙๖ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๕๙๗. จ.ต.กันตพล  วรขะจี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๓๓๐๐๖๘๐ 
 ๕๙๘. จ.ต.กิตติรัตน์  คํารักษ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๒๙๐๐๑๑๔ 
 ๕๙๙. จ.ต.กุลวัฒน์  กุลจันทร์ศร ี หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๓๓๐๐๓๕๕ 
 ๖๐๐. จ.ต.จิรภัทร  จาํปางาม หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๕๐๐๐๑๔๗ 
 ๖๐๑. จ.ต.เฉลิมพร  วันชัย หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๓๐๐๐๑๐๘ 
 ๖๐๒. จ.ต.ชัยกฤต  ปัจเวก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๖๙๐๐๐๑๐ 
 ๖๐๓. จ.ต.ชุติพนธ์  ย้ิมช้อย หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๓๓๐๐๓๖๓ 
 ๖๐๔. จ.ต.ณัฏฐชัย  รอดโฉม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๓๓๐๐๖๘๑ 
 ๖๐๕. จ.ต.ณัฐนนท์  ช่วยฉิมพลี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๒๑๐๒๒๗๙ 
 ๖๐๖. จ.ต.ณัฐพัชร์  บุญแลบ หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๒๙๐๐๑๑๖ 
 ๖๐๗. จ.ต.ณัฐวุฒิ  ขาํเจริญ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๒๔๐๐๑๑๕ 
 ๖๐๘. จ.ต.เตชิต  ศิริเทียน หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๓๓๐๐๓๕๓ 
 ๖๐๙. จ.ต.ธิติวุฒิ  อุ่นเรียน หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๕๐๐๐๑๔๘ 
 ๖๑๐. จ.ต.ธีรเดช  อร่ามเรือง หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๕๔๐๐๐๓๒ 
 ๖๑๑. จ.ต.นนทกร  มีฤกษ์ใหญ ่ หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๕๐๐๐๑๔๓ 
 ๖๑๒. จ.ต.นิติ  ใจเทีย่ง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๕๙๐๐๐๒๐ 
 ๖๑๓. จ.ต.ปริญญา  ศรีน้ําอ้อม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๓๓๐๐๖๗๘ 
 ๖๑๔. จ.ต.ปิยวัฒน์  นันลังค์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๑๙๐๐๐๕๗ 
 ๖๑๕. จ.ต.ปิยะพงศ์  สังข์สําราญ หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๓๐๓๐๓๔๖ 
 ๖๑๖. จ.ต.ภัทรพล  ชูเชิด หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๒๙๐๐๑๑๕ 
 ๖๑๗. จ.ต.ภานุวัฒน์  โชติเจริญ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๖๒๐๐๐๗๐ 
 ๖๑๘. จ.ต.ภูเบศ  สุขสาคร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๒๓๐๐๑๓๓ 
 ๖๑๙. จ.ต.ภูวไนย  ชัยวงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๒๓๐๐๑๓๗ 
 ๖๒๐. จ.ต.รัชชาพงษ์  มีเพชร หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๒๓๐๐๑๓๘ 
 ๖๒๑. จ.ต.วงศกร  สมาการ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๖๘๐๐๑๔๙ 
 ๖๒๒. จ.ต.วสันต์  ลือพงศ์พัฒนะ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๓๐๐๐๑๕ 
 ๖๒๓. จ.ต.วัชระ  สงมา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๑๔๐๐๐๓๙ 
 ๖๒๔. จ.ต.วีรยุทธ  นาคทอง หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๓๐๓๐๓๖๔ 
 ๖๒๕. จ.ต.สถาพร  โมกขรัตน ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๕๐๐๐๑๔๖ 
 ๖๒๖. จ.ต.สัภยา  จิณะไชย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๒๙๐๐๑๔๕ 
 ๖๒๗. จ.ต.สุรพงศ์  มุง่มาตร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๕๔๐๐๑๒๘ 
 ๖๒๘. จ.ต.อุกฤษฎ์  พลอยสัมฤทธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๕๘๐๐๑๑๙ 
 หมายเลข ๕๙๗ ถึง ๖๒๘ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

 
กรมแพทยท์หารอากาศ ... 
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กรมแพทยท์หารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศโท 

 ๖๒๙. จ.ต.คมกริช  ทะสอน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๖๒๖๐๐๔๐๘ 
 หมายเลข ๖๒๙ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

กรมพลาธิการทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศเอก 

 ๖๓๐. จ.ท.คมสัน  จติตประกอบ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๔๐๐๑๑๔ 
 หมายเลข ๖๓๐ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโทหญิง 
 ๖๓๑. จ.ต.หญิง ภานะพร  บิลทะศรี หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๘๑ 
 หมายเลข ๖๓๑ ต้ังแต่ ๑ ส.ค.๖๐ 

กรมช่างโยธาทหารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๖๓๒. พ.อ.ท.วีรยุทธ์  รักแจ่ม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๔๐๐๐๙๐๐ 
 หมายเลข ๖๓๒ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๖๓๓. จ.ท.ณัฐพงศ์  สุขขุม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๒๙๐๐๐๕๓ 
 ๖๓๔. จ.ท.ธันยบูรณ์  พรหมสีดา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๐๘๐๐๐๐๒ 
 ๖๓๕. จ.ท.นวภูมิ  ศรีสุภาพ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๔๐๐๐๕๕ 
 ๖๓๖. จ.ท.ปิยะณัฐ  คําแปล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๕๔๐๐๐๖๓ 
 ๖๓๗. จ.ท.ภูวภัทร  สิทธิสัน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๗๓๐๐๐๐๒ 
 ๖๓๘. จ.ท.รัฐศาสตร์  สุขไชย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๗๗๐๐๐๑๘ 
 ๖๓๙. จ.ท.รัตนพล  มโนสุจริตชน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๐๒๐๐๐๕๐ 
 ๖๔๐. จ.ท.ลิขิต  มะธิมาปะเข หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๔๓๐๐๐๐๑ 
 ๖๔๑. จ.ท.อดิเรก  ภูสง่า หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๐๓๐๐๐๐๑ 
 หมายเลข ๖๓๓ ถึง ๖๔๑ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๖๔๒. จ.ต.ธันวกานต์  แสงสกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๕๐๐๐๒๙๑ 
 หมายเลข ๖๔๒ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๕๙ 
 ๖๔๓. จ.ต.ขจรศักด์ิ  พงไพร หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๔๖๐๐๐๐๗ 
 ๖๔๔. จ.ต.วัชรพงษ์  จันทร์แดง หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๕๐๐๐๑๔๙ 
 ๖๔๕. จ.ต.วิรุฬห์  ตรีตรง หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๓๓๐๐๓๖๗ 
 หมายเลข ๖๔๓ ถึง ๖๔๕ ต้ังแต่ ๑ มิ.ย.๖๐ 
 ๖๔๖. จ.ต.กฤษฎา  ทับทิมทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๓๔๐๐๐๕๘ 
 ๖๔๗. จ.ต.คมกฤช  เดชา หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๓๓๐๐๓๒๘ 
 ๖๔๘. จ.ต.ชนวิทย์  คําพูน หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๑๓๐๐๑๗๕ 
  

 ๖๔๙. จ.ต.รัชต … 
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 ๖๔๙. จ.ต.รัชต  เยาวสุต หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๓๔๐๐๐๖๐ 
 หมายเลข ๖๔๖ ถึง ๖๔๙ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโทหญิง 
 ๖๕๐. จ.ต.หญิง นันธิญา  หัวใจคง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๕๕ 
 หมายเลข ๖๕๐ ต้ังแต่ ๑ มิ.ย.๖๐ 

กรมขนส่งทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศเอก 

 ๖๕๑. จ.ท.จตุพร  สพัุฒน์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๒๔๐๐๘๘๙ 
 ๖๕๒. จ.ท.จักรพงษ์  ยอดแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๖๑๐๐๙๖๒ 
 ๖๕๓. จ.ท.พงศ์พัฒน์  ศรีจันพิทกัษ ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๕๒๑๐๒๑๔๕ 
 ๖๕๔. จ.ท.ศรชัย  เนยีมประเสริฐ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๕๓๓๐๑๘๓๐ 
 หมายเลข ๖๕๑ ถึง ๖๕๔ ต้ังแต่ ๑ ก.ย.๖๐ 
 ๖๕๕. จ.ท.ฐาปกรณ์  ทองใบ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๖๗๐๐๐๔๘ 
 ๖๕๖. จ.ท.ศรัณย์  รอดอัมพร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๒๑๐๑๑๔๓ 
 หมายเลข ๖๕๕ และ ๖๕๖ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๖๕๗. จ.ต.นครินทร์  สุภานันท์ หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๕๒๐๐๐๔๕ 
 หมายเลข ๖๕๗ ต้ังแต่ ๑ มิ.ย.๖๐ 
 ๖๕๘. จ.ต.กฤษณะ  ทับทิมทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๓๔๐๐๐๕๙ 
 ๖๕๙. จ.ต.ธนกฤต  ป้ันนพศรี หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๓๓๐๐๓๕๙ 
 ๖๖๐. จ.ต.ธนวัฒน์  สูนานนท์ หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๕๐๐๐๑๔๑ 
 ๖๖๑. จ.ต.อนันตชัย  ดํารงค์เผ่า หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๒๔๐๐๐๗๖ 
 ๖๖๒. จ.ต.อาทินันท์  ขันตี หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๑๔๐๐๐๔๑ 
 หมายเลข ๖๕๘ ถึง ๖๖๒ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศเอก 

 ๖๖๓. จ.ท.ศรายุทธ  ญาณะศร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๕๒๐๐๐๙๙ 
 หมายเลข ๖๖๓ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๖๖๔. จ.ต.ภูวดล  นาแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๒๘๐๐๐๑๑ 
 หมายเลข ๖๖๔ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๕๙ 
 ๖๖๕. จ.ต.กิตติศักด์ิ  เล็กกลาง หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๒๑๐๐๕๐๒ 
 ๖๖๖. จ.ต.ภัคพล  ประดับเลิศมณ ี หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๐๓๐๐๐๐๒ 
 หมายเลข ๖๖๕ และ ๖๖๖ ต้ังแต่ ๑ มิ.ย.๖๐ 
 ๖๖๗. จ.ต.คฑาวุธ  สว่างไพร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๐๘๐๐๗๐๒ 
 ๖๖๘. จ.ต.ต้นตระกูล  ไชยโนฤทธิ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๒๖๐๐๘๙๓ 
  

 ๖๖๙. จ.ต.ทนงศักด์ิ … 
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 ๖๖๙. จ.ต.ทนงศักด์ิ  ชัยศิริ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๑๔๐๐๑๒๙ 
 ๖๗๐. จ.ต.ธนโชติ  ภัทรธํารง หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๓๐๓๐๓๙๔ 
 ๖๗๑. จ.ต.ธนวัฒน์  บํารุงพืช หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๖๗๐๐๐๔๕ 
 ๖๗๒. จ.ต.พุฒิพงษ์  เทพารักษ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๖๗๐๐๐๙๕ 
 ๖๗๓. จ.ต.ภาณุ  นาคสุวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๗๑๐๐๑๖๓ 
 ๖๗๔. จ.ต.สุพัฒน์  พวงบุบผา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๙๐๐๑๖๗ 
 หมายเลข ๖๖๗ ถึง ๖๗๔ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

กรมสวัสดิการทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศโท 

 ๖๗๕. จ.ต.ณัฐกฤต  ทองนพคุณ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๐๗๐๑๕๑๘ 
 ๖๗๖. จ.ต.ณัฐพงศ์  วีระวงศ์รัตนศิริ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๓๓๐๓๓๒๓ 
 ๖๗๗. จ.ต.วิชาญ  เต็มโคตร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๖๗๑๐๐๙๘๘ 
 หมายเลข ๖๗๕ ถึง ๖๗๗ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ 
เป็นจ่าอากาศโท 

 ๖๗๘. จ.ต.กรศุทธ์ิ  ลลีาพัฒนกิจ หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๔๐๐๐๐๐๒ 
 ๖๗๙. จ.ต.ชวกร  สุขมาก หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๓๐๐๐๑๑๑ 
 หมายเลข ๖๗๘ และ ๖๗๙ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

สํานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง 
เป็นพันจ่าอากาศตรีหญิง 

 ๖๘๐. จ.อ.หญงิ วัชรีภรณ์  ไต่วัลย์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๐๖๓ 
 หมายเลข ๖๘๐ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๖๘๑. จ.ท.กิตตินันท์  ศรีสันติสขุ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๐๓๐๐๗๖๘ 
 ๖๘๒. จ.ท.กิตติพงษ์  อินทร์พันธ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๔๖๐๐๐๐๔ 
 ๖๘๓. จ.ท.กิตติภณ  ศรีสันติสุข หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๐๓๐๐๗๗๐ 
 ๖๘๔. จ.ท.เฉลิมศักด์ิ  ยุทธมาล ี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๗๐๐๐๑๓๗ 
 ๖๘๕. จ.ท.ณัฐพงศ์  บุญแจ่ม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๓๔๐๑๗๗๐ 
 ๖๘๖. จ.ท.ณัฐพล  กันทะเรือน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๗๓๐๐๐๐๖ 
 ๖๘๗. จ.ท.ณัฐพล  โด่งดัง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๖๔๑๐๑๑๕๖ 
 ๖๘๘. จ.ท.ณัฐภัทร  ปลาทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๐๙๐๐๑๑๘ 
 ๖๘๙. จ.ท.ณัฐวุฒิ  แววสง่า หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๔๒๐๐๓๔๐ 
 ๖๙๐. จ.ท.ธนภัทร  โพธิอาศัย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๓๓๑๕๒๖๙ 
 ๖๙๑. จ.ท.ธัชชัย  ธานี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๓๓๐๙๙๘๘ 
 ๖๙๒. จ.ท.ธีรวัฒน์  หอยศรีจันทร ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๖๙๐๐๕๔๒ 
  

 ๖๙๓. จ.ท.ธีรวัต … 
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 ๖๙๓. จ.ท.ธีรวัต  น้อยสิน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๐๘๐๐๐๐๓ 
 ๖๙๔. จ.ท.นรากร  ปิดตาทะสา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๖๔๓๐๐๙๘๑ 
 ๖๙๕. จ.ท.ปิยณัฐ  ศรีประเทศ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๑๐๐๐๑๓๕ 
 ๖๙๖. จ.ท.พชร  ถาวร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๒๒๐๒๑๑๒ 
 ๖๙๗. จ.ท.ภควินทร์  มาพลาย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๖๔๐๐๐๐๑ 
 ๖๙๘. จ.ท.ฤทธิไกร  พรานไพร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๗๑๐๒๒๓๕ 
 ๖๙๙. จ.ท.วสุ  จันทรอิ์นทร์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๖๒๙๐๑๒๘๒ 
 ๗๐๐. จ.ท.ศุภชัย  อินทร์ประโคน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๒๘๐๐๐๐๙ 
 หมายเลข ๖๘๑ ถึง ๗๐๐ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๗๐๑. จ.ต.จตุรพักตร์  สมัครคดี หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๓๐๓๐๐๗๖ 
 ๗๐๒. จ.ต.จิรพงษ์  ก้อนโต หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๔๙๐๐๙๖๖ 
 ๗๐๓. จ.ต.ณภัทร  นนัสถิตย์ หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๓๐๓๐๐๗๘ 
 ๗๐๔. จ.ต.ณัฐพล  กันทายศ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๑๓๐๓๓๗๒ 
 ๗๐๕. จ.ต.ทิพากร  พรมขุนทอง หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๓๐๓๐๐๘๐ 
 ๗๐๖. จ.ต.ธนพันธ์  สุอรุณ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๓๓๐๖๐๕๒ 
 ๗๐๗. จ.ต.ธีรภัทร  รัชตะอดุลศิลป์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๖๔๐๐๑๐๘ 
 ๗๐๘. จ.ต.นลธวัช  อินทร์บุญสม หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๓๐๓๐๐๘๖ 
 ๗๐๙. จ.ต.นิรันดร์  ใหม่กันทะ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๒๖๐๐๘๐๙ 
 ๗๑๐. จ.ต.บริพนธ์  สอนใจ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๐๒๐๑๕๐๙ 
 ๗๑๑. จ.ต.พาเจริญ  คําผิว หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๓๐๓๐๐๙๒ 
 ๗๑๒. จ.ต.พีระ  อมฤตโกมล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๔๗๐๐๑๕๐ 
 ๗๑๓. จ.ต.ยุทธภูมิ  เอี่ยมภูมิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๔๙๐๐๑๖๗ 
 ๗๑๔. จ.ต.รัฐพงศ์  รตันวงค์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๗๔๐๐๓๗๘ 
 ๗๑๕. จ.ต.วัชระ  บุญเคลือบ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๔๙๐๐๑๖๖ 
 ๗๑๖. จ.ต.ศุภวิชญ์  แก้วศร ี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๓๑๐๐๙๒๑ 
 ๗๑๗. จ.ต.สืบสกุล  สุขสงวน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๒๒๐๐๐๖๕ 
 ๗๑๘. จ.ต.สุทธิวัจน์  สีหินกอง หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๓๐๓๐๑๐๑ 
 ๗๑๙. จ.ต.อานนท์  เลพล หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๓๐๓๐๑๐๓ 
 ๗๒๐. จ.ต.อุกฤษฏ์  คงเชื้อ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๕๖๐๒๙๗๘ 
 หมายเลข ๗๐๑ ถึง ๗๒๐ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

       สั่ง  ณ  วันที่   ๒๘   ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
                                                      
           (ลงชื่อ)  พล.อ.อ.จอม  รุ่งสว่าง 
                                                                  (จอม  รุ่งสว่าง) 
                                                                      ผบ.ทอ. 

การแจกจ่าย ... 
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การแจกจ่าย 

-  นขต.ทอ.  
-  กขพ.สปพ.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.                                         
                    ๔ ม.ค.๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       จ.ต.อรรถพล ฯ   พิมพ์/ทาน 
      ร.อ.กิตติศักด์ิ ฯ ตรวจ 


