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๑ ๑ ร.อ. ศุภโชค ปัญญวัฒนะ พธ.ทอ.

๒ ๒ ร.อ. เอกจรัญ หน่ายมี พธ.ทอ.

๓ ๓ ร.อ. จิรภัทร  ลดาวัลย์ รร.นนก.

๔ ๔ ร.อ.หญิง พริมรตา จันทรโชติกลุ รร.นนก.

๕ ๕ น.ท. ประดิษฐ์ บุญชุม จร.ทอ.

๖ ๖ ร.อ. ชยพล ฤทัยธรรม จร.ทอ.

๗ ๗ น.ต. สุรินทร์  พวงย้อย พอ.

๘ ๘ น.ต.หญิง  เฟือ่งเฉลิม  ศรปะละ พอ.

๙ ๙ น.ต.หญิง  ทรรศนี  ทรายขาว พอ.

๑๐ ๑๐ น.ต.หญิง  สุนิพร  ด้วงแกว้ พอ.

๑๑ ๑๑ น.ต.หญิง  พิมจันทร์  อินทารักษ์ พอ.

๑๒ ๑๒ น.ต.หญิง  เบญจมาส  ศรีสุวรรณ์ พอ.

๑๓ ๑๓ น.ต.หญิง  ปาลีรัฐ  วงศ์โรจน์ พอ.

๑๔ ๑๔ น.ต.หญิง  สุธารส  คนคล่อง พอ.

๑๕ ๑๕ น.ต.หญิง  สุจิตรา  จันทสุทธิบวร พอ.

๑๖ ๑๖ น.ต.หญิง  สิตานัน  เขียวงาม พอ.

๑๗ ๑๗ น.ต.หญิง  สุวรีย์  ศรีนรสิทธ์ิ พอ.

๑๘ ๑๘ น.ต.หญิง สิริพันธ์  เยาวพงศ์ประยูร พอ.

๑๙ ๑๙ ร.อ.หญิง  กานต์พิชชา  เชาวลิต พอ.

๒๐ ๒๐ ร.อ.หญิง  ตวงทิพย์  ลดาวัลย์ พอ.

๒๑ ๒๑ ร.อ.หญิง อภิชญา  แกว้ค า พอ.
๒๒ ๒๒ ร.อ.หญิง  ขวัญตา  ว่องเกษกจิ พอ.

๒๓ ๒๓ ร.อ.หญิง  ศิรินภา  ฉัตรเงิน พอ.

๒๔ ๒๔ ร.อ.หญิง  สุพรรณี  พิมปรุ พอ.

๒๕ ๒๕ ร.อ.หญิง  อรุณรัตน์  แฉล้มวารี พอ.

๒๖ ๒๖ ร.อ.หญิง  ดวงพร  ใหม่มาก พอ.

๒๗ ๒๗ ร.อ.หญิง  วัชรีญา  จันทร์ศิริ พอ.

๒๘ ๒๘ ร.อ.หญิง  ร าไพ  สงวนศักด์ิถาวร พอ.

๒๙ ๒๙ ร.อ.หญิง  ชลธิชา  โพชนิกร พอ.

๓๐ ๓๐ ร.อ.หญิง  จตุพร  นิลค า พอ.
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๓๑ ๑ ร.อ.หญิง  สิรินทิพย์  วิทอนโถง พอ.

๓๒ ๒ ร.อ.หญิง  สุพรรณิการ์  จันทะนันท์ พอ.

๓๓ ๓ ร.อ.หญิง  สุชาดา  ดีรักษา พอ.

๓๔ ๔ ร.อ.หญิง  จุฑาทิพย์  พงษ์สุรินทร์ พอ.

๓๕ ๕ ร.อ.หญิง  ปาริฉัตร  อิสสระ พอ.

๓๖ ๖ ร.อ.หญิง  จุฑามาศ  ใหม่เสน พอ.

๓๗ ๗ ร.อ.หญิง  ธิดารัตน์  มูลเข้า พอ.

๓๘ ๘ ร.อ.หญิง  พรทิพย์  สุขน้อย พอ.

๓๙ ๙ ร.อ. ศุทธิชัย  พจนานุภาพ พอ.

๔๐ ๑๐ ร.อ.หญิง  ธัญญารัตน์  เพ็ชรวุฒ พอ.

๔๑ ๑๑ ร.อ.หญิง  อาภา  พรเพชรประชา พอ.

๔๒ ๑๒ ร.อ.หญิง  สุพิชชา  อร่ามทอง พอ.

๔๓ ๑๓ ร.อ. คมกริช  รัตนจักร์ พอ.

๔๔ ๑๔ ร.อ.หญิง  มัลลิกา  คมนามูล พอ.

๔๕ ๑๕ ร.อ.หญิง  บุณยวีร์  อรุณพิพัฒนาชัย พอ.

๔๖ ๑๖ ร.อ.หญิง ปิยพร  โตวิระ สปช.ทอ.

๔๗ ๑๗ ร.อ.หญิง  หทัยชนก  คูณสันเทียะ สวบ.ทอ.

๔๘ ๑๘ ร.อ.หญิง  กญัญาณัฐษ ์ ภู่ไพบูลย์ สวบ.ทอ.

๔๙ ๑๙ ร.อ. พฤทธ์ น่วมนิ่ม พธ.ทอ.

๕๐ ๒๐ ร.อ. พัชรวัฒน์ โกสิตงามดีวงศ์ พอ.
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๕๑ ๑ ร.อ. พิพัฒน ์ ติรจรัสวุฒิ บน.๔

๕๒ ๒ ร.อ. เปร่ืองปรัชญ์  นวลรัตนตระกลู บน.๔

๕๓ ๓ ร.อ. อ านาจ  นิ่มนวล บน.๔

๕๔ ๔ น.ต. ปรีชา  อ่อนละม้าย รร.การบิน

๕๕ ๕ ร.อ.หญิง  ดวงหทัย  พุม่เกดิ รร.การบิน

๕๖ ๖ ร.อ. กติติพงศ์  ป้อมปักษา บน.๗

๕๗ ๗ ร.อ. ขจรกฤด  พรหมปลัด บน.๗

๕๘ ๘ ร.อ. ปรีชา  ชื่นพิมล บน.๗

๕๙ ๙ ร.อ. ประกอบ  เขียวหวาน บน.๗

๖๐ ๑๐ ร.อ. พูลศิริ  ดีมานพ บน.๗

๖๑ ๑๑ ร.อ. จรุงจิตร  รัตนรักษ์ บน.๗

๖๒ ๑๒ น.ท. ประวิทย์ ปล่ังสอน สอ.ทอ.

๖๓ ๑๓ น.ต. ชะอุ่ม เย็นต้ัง สอ.ทอ.

๖๔ ๑๔ ร.อ. ณัฐวรรธน์ หุณฑสาร สอ.ทอ.

๖๕ ๑๕ น.ท. อนันต์ ไกรบ ารุง สอ.ทอ.

๖๖ ๑๖ น.ต.หญิง เทวี พรหมมินต๊ะ ยศ.ทอ.

๖๗ ๑๗ ร.อ. อาทิตย์ โตมณีพิทักษ์ บน.๔

๖๘ ๑๘ ร.อ. ธัชพล  โพธาราม บน.๔๑

๖๙ ๑๙ ร.อ. บรรเทา  ใจปินตา บน.๔๑

๗๐ ๒๐ น.ต. ยุทธนา  พุดหอม บน.๔๑

๗๑ ๒๑ ร.อ. ทศพล ศรีมณี บน.๕

๗๒ ๒๒ ร.อ.หญิง  กนกรัตน์  ปานสกลุ สปช.ทอ.

๗๓ ๒๓ ร.อ.หญิง วัชรี   อยู่เย็น สปช.ทอ.

๗๔ ๒๔ ร.อ.หญิง ศศิธร  ขันจอก สปช.ทอ.

๗๕ ๒๕ ร.อ. วัฒนพงษ์  ทองแตง บน.๒

๗๖ ๒๖ ร.อ. อิศราวุทธ  แสงจันทร์ บน.๒

๗๗ ๒๗ น.ต. มณู  แสงประสาท บน.๔

๗๘ ๒๘ ร.อ. อริย์ธัช  ชัยวัฒน์พงศกร บน.๔

๗๙ ๒๙ ร.อ.หญิง วชิราภรณ์ อ่อนชัย บน.๒๓

๘๐ ๓๐ ร.อ. พงษ์พัฒน์ วงศ์ศักด์ิดี บน.๒๓
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๘๑ ๑ ร.อ.หญิง  อัญชลิดา กาญจนธนเกยีรติ ชย.ทอ.

๘๒ ๒ ร.อ. เอกภัทร ลีภัทรพงษ์พันธ์ ชย.ทอ.

๘๓ ๓ ร.อ. สิทธิชัย เล็กใบ ชย.ทอ.

๘๔ ๔ ร.อ. ทัศพงษ์ พันธ์ธรรม ชย.ทอ.

๘๕ ๕ ร.อ. วีระชัย ชาญชัยวีระพันธ์ุ ชย.ทอ.

๘๖ ๖ ร.อ. จิระวัฒน์ มูลดี ชย.ทอ.

๘๗ ๗ ร.อ. สมพงษ์ สุขสมบูรณ์ ชย.ทอ.

๘๘ ๘ ร.อ. รุ่งยศ  ยศไกร บน.๑

๘๙ ๙ ร.อ. ฑยมงคล   ริรัตนพงษ์ บน.๑

๙๐ ๑๐ ร.อ.  นิรันดร์  เจริญสุข บน.๑

๙๑ ๑๑ ร.อ. สยาม  เนินดี บน.๑

๙๒ ๑๒ ร.อ. ประทีป  จันทร์สีดา   บน.๑

๙๓ ๑๓ ร.อ. ชัยฤทธ์ิ  โลหะกจิเสถียร พอ.

๙๔ ๑๔ น.ต. เสกสิทธ์ิ จันทร์ชู ขว.ทอ.

๙๕ ๑๕ ร.อ. จุลทิพ สัชณุกร ขว.ทอ.

๙๖ ๑๖ ร.อ.หญิง มาศศุภา จุลบุรมย์ พอ.

๙๗ ๑๗ ร.อ.หญิง จักจิตกอร์ สัจจะเดว์ พอ.

๙๘ ๑๘ ร.อ.หญิง  กมลพรรณ  จ ารูญ พอ.

๙๙ ๑๙ ร.อ. ณฐกร  บัวประเสริฐ บน.๔๑

๑๐๐ ๒๐ ร.อ. เดชศิธร  นาเวศภูติกร บน.๔๑
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๑๐๑ ๑ น.ท. ประพาฬ บุตรเจริญไพศาล บน.๔๖

๑๐๒ ๒ ร.อ. สมมิตร ฤทธ์ิชู อย.

๑๐๓ ๓ ร.อ. ชัยยง การชัยกาศ อย.

๑๐๔ ๔ ร.อ. บุญทัน พรีพรม อย.

๑๐๕ ๕ ร.อ. ปัญญ์ เอกะกลุ อย.

๑๐๖ ๖ ร.อ. พงศกร นามจิต อย.

๑๐๗ ๗ น.ต. สราวุฒิ  สุวรรณโชติ ชอ.

๑๐๘ ๘ ร.อ. ชาญชัย  เอี่ยมเอม ชอ.

๑๐๙ ๙ ร.อ. ไพศาล  ซ่ือสัตย์ ชอ.

๑๑๐ ๑๐ ร.อ. เชฎฐ์  จิตต์การุณย์ ชอ.

๑๑๑ ๑๑ ร.อ. ราชวัตร  ผลเอนก ชอ.

๑๑๒ ๑๒ น.ท.หญิง ศิริกนัยา ปวงสุข กร.ทอ.

๑๑๓ ๑๓ ร.อ. ณรงค์ชัย  ศรีพวง ชอ.

๑๑๔ ๑๔ ร.อ. ประจักษ์  เอี่ยมศรี ชอ.

๑๑๕ ๑๕ ร.อ. สืบศักด์ิ  อนามพงษ์ ชอ.

๑๑๖ ๑๖ ร.อ. ประหยัด สายจันทร์ยูร บน.๖

๑๑๗ ๑๗

๑๑๘ ๑๘

๑๑๙ ๑๙

๑๒๐ ๒๐

๑๒๑ ๒๑

๑๒๒ ๒๒

๑๒๓ ๒๓

๑๒๔ ๒๔

๑๒๕ ๒๕

๑๒๖ ๒๖

๑๒๗ ๒๗

๑๒๘ ๒๘

๑๒๙ ๒๙

๑๓๐ ๓๐
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