สมุดหมายเลขโทรศัพท์ข้าราชการ และลูกจ้าง
หน่วย
ศทย.อย.
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐

จัดทำเมือ่ พ.ย.๕๙

คานา
สมุดหมำยเลขโทรศัพท์ข้ำรำชกำร และลูกจ้ำง ศทย.อย.เล่มนี้ได้จัดทำขึ้น เนื่องจำก
ได้มีกำรโยกย้ำยสับเปลี่ยนผู้บังคับบัญชำ ข้ำรำชกำรภำยในหน่วย ในปีงบประมำณ ๒๕๖๐ ดังนั้นเพื่อให้
กำรติดต่อสื่อสำร กำรประสำนงำน หรือติดตำมตัวบุคคล เป็นไปด้วยควำมสะดวก และรวดเร็ว
มว.ส.ฝนน.ผนน.กสพ.ศทย.อย.จึงได้ดำเนินกำรจัดทำขึ้น ซึ่งประกอบด้วย หมำยเลขโทรศัพท์สำนักงำน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมทั้ง Email address ข้ำรำชกำร และลูกจ้ำงภำยในหน่วยทุกคน
หมำยเลขโทรศัพท์นี้หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง หรือต้องกำรแก้ไขรำยละเอียดเพิ่มเติม
กรุณำติดต่อได้ที่ มว.ส.ฯ (โทร.๒-๘๘๑๘)
มว.ส.ฝนน.ผนน.กสพ.ศทย.อย.
ผู้จัดทำ

สารบัญ
หน้า
บก.ศทย.อย.

1

กวก.ศทย.อย.

2

กฝอ.ศทย.อย.

3-4

กสพ.ศทย.อย.

5-6

กกศ.ศทย.อย.

7

กฝร.ศทย.อย.

8

(1)
หมายเลขโทรศัพท์ข้าราชการ และลูกจ้าง
หน่วย บก.ศทย.อย.
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ยศ - ชื่อ - สกุล
พล.อ.ต. สมชาย
พงศ์พระธานี
น.อ. มนัส
ฤทธิรงค์
น.อ. ศรัณย์
สมคะเณ
น.อ. อนุรัตน์
ปิ่นทอง
น.อ. ชัยวัฒน์
มุสิกทอง
น.ท. เกษมสันต์
สุรักขกะ
น.ท. อดุลย์รัตน์
เสาร่อน
น.ท. อภิวัฒน์
อานวยวัฒนกุล
น.ต. ชยันต์
จิตต์ประพัฒน์
ร.อ. วัชรพงษ์
นวมจิตร์
ร.ท. สมชาย
นุชประสพ
ร.ต. หญิง เบญจมาภรณ์ ทองใบ
ร.ต. ศักดินนท์
กตะศิลา
พ.อ.อ. (พ) ปมณฑน์ อิ่มใจ
พ.อ.อ. หญิง จินตนา พุ่มชะเอม
พ.อ.อ. ภูตะวัน
ทับทิมทองคา
จ.อ. พิชญ์กานต์ สงแจ้ง
จ.อ. สมลักษณ์
ซึ้งถาวร
จ.อ. หญิง สุภาวดี ดาษไธสง
จ.ท. อติวิชญ์
ไสยวุฒิ
จ.ท. ธนิต
พลพวก
จ.ท. หญิง หอทิพย์ พิมลบรรยงค์
จ.ท. หญิง วรารัตน์ พุ่มพึ่งศรี
จ.ต. เกริกพล
จิตจรัส
จ.ต. กถาพงศ์
ทองพิมย์
จ.ต. อัครวัฒน์
หลาแก้ว
นาย จักรพงศ์
รัชนีกร
น.ส. ผกามาศ
อุสาหะ

ที่ทางาน

มือถือ

email address

2-8861
2-8862
2-8863
2-8707
2-8737
2-8862
2-8846
2-8708
2-8787
2-8845
2-8844
2-8846
2-8743
2-8847
2-8787
2-8847
2-8862
2-8850
2-8844
2-8846
2-8850
2-8850
2-8845
2-8846
2-8845
2-8847
2-8743
2-8761

061-4045616
084-5456119
081-8646103
061-4588588
086-5647309
080-4538101
086-6093044
081-9216275
092-2480462
081-7923357
062-6203614
085-2134958
098-2595747
097-3084809
095-4626661
094-7499925
062-7988777
085-9439546
080-1680265
092-2607910
099-7275460
089-6918206
085-1926890
098-8892625
093-5782902
086-3973557
085-1090718
080-0575702

somchai_pong@rtaf.mi.th
manus_r@rtaf.mi.th
sarun_s@rtaf.mi.th
anurat_p@rtaf.mi.th
chaivat_m@rtaf.mi.th
kasemsun@rtaf.mi.th
adunrat@rtaf.mi.th
apiwat@rtaf.mi.th
chayan_g@rtaf.mi.th
watcharapong_nu@rtaf.mi.th
somchai_nu@rtaf.mi.th
benjamaporn_t@rtaf.mi.th
sakdinon@rtaf.mi.th
pamon@rtaf.mi.th
jintana_phum@rtaf.mi.th
putawan@rtaf.mi.th
pitchakan@rtaf.mi.th
somIuck@rtaf.mi.th
supawadee_d@rtaf.mi.th
ativit@rtaf.mi.th
thanit_pon@rtaf.mi.th
horthip@rtaf.mi.th
wararat_p@rtaf.mi.th
krergpol@rtaf.mi.th
katapong@rtaf.mi.th
akarawat_lum@rtaf.mi.th
jakrapong_rat@rtaf.mi.th
paka.2533@hotmail.com

(2)
หมายเลขโทรศัพท์ข้าราชการ และลูกจ้าง
หน่วย กวก.ศทย.อย.
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ยศ - ชื่อ - สกุล
น.อ. เดชา
น.อ. ธีรภัทร
น.ท. ไตรสิทธิ์
น.ท. อนันต์
น.ท. ยอดธงชัย
น.ต. เกียรติศักดิ์
ร.ต. นิตินัย
ร.ต. ยุทธนา
ร.ต. บรรจง
จ.อ. ปิยณัฐ
จ.อ. หญิง วรรศิกา
จ.อ. ณรงค์ศักดิ์
จ.ท. ภาณุพงศ์
จ.ท. วีรศักดิ์
จ.ท. นฤดล
จ.ท. วิศรุต
จ.ท. ชัยยุทธ
จ.ต. วิเชษฐ์

วามะสิงห์
ปล้องทอง
ธรรมภาสุวรรณ์
ไชยวิเศษ
วงษ์ช่าง
บุตรตาสี
อุตสาหะ
การกลจักร
กันชู
เผ่าดี
พระยาลอ
วิสารทนันท์
เปทา
ผดาศรี
เหาะสูงเนิน
พลับพลาสกุล
คล้ายปัญโญ
ถาชัยลา

ที่ทางาน

มือถือ

email address

2-8851
2-8852
2-1148
2-8834
2-8705
2-8836
2-8837
2-8725
2-8840
2-8725
2-8839
2-8839
2-8836
2-8839
2-8837
2-8839
2-8840
2-8837

090-9719282
081-7329779
080-9751133
085-3077626
086-3168441
099-3212623
063-8963591
089-1408838
081-7430746
098-3379662
095-7798489
081-3439679
099-2306182
082-4885190
084-9746765
063-7597695
092-4191644
061-1329420

decha_w@rtaf.mi.th
teerapat_pl@rtaf.mi.th
traisit@rtaf.mi.th
anan_chaiv@rtaf.mi.th
yodthong@rtaf.mi.th
kiattisak_b@rtaf.mi.th
nitinai_aut@rtaf.mi.th
youttana_kang@rtaf.mi.th
banjong_k @rtaf.mi.th
piyanut_p@rtaf.mi.th
wunsika@rtaf.mi.th
narongsak_wi@rtaf.mi.th
panupong_pe@rtaf.mi.th
weerasak_padasri@rtaf.mi.th
naruedon@rtaf.mi.th
visarut_pl@rtaf.mi.th
chaiyoot_kl@rtaf.mi.th
wichat_th@rtaf.mi.th

(3)
หมายเลขโทรศัพท์ข้าราชการ และลูกจ้าง
หน่วย กฝอ.ศทย.อย.
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ยศ - ชื่อ - สกุล
น.อ. วรชาติ
น.อ. วัชระ
น.ท. ณัฐพัชร์
น.ท. อรุณ
น.ต. ประภาส
น.ต. ไพทูลย์
ร.ท. เผชิญ
ร.ท. สิงห์
ร.ท. คณาธิป
ร.ต. พรรษกฤช
ร.ต. สิทธิเดช
ร.ต. ศิริพงษ์
ร.ต. มานพ
พ.อ.อ. (พ) พิบลู ย์
พ.อ.อ. (พ) ทนงศักดิ์
พ.อ.อ. วิเชียร
พ.อ.อ. รัตนภูมิ
พ.อ.อ. ณัฐวุฒิ
พ.อ.อ. พรนรินทร์
พ.อ.อ. นรากร
พ.อ.อ. นิวัชร์
พ.อ.อ. นันทวุฒิ
พ.อ.อ. ยศวีร์
พ.อ.อ. ณฐพงศ
พ.อ.อ. อาทิตย์
พ.อ.อ. ศิวกร
พ.อ.ต. อนุพงศ์
พ.อ.ต. ธนบัตร
พ.อ.ต. ชนะ

ฟองชล
สกุลรัตน์
ซิ้มนวลดีภูชิต
สมหวัง
บุณยกิจ
ดาแก้ว
บัวเกิด
รื่นเริง
สดคมขา
แจ้งแสงทอง
ศุภกูล
โนจักร
นาคนก
ศึกษา
ไชยมงคล
ทองศรีนุ่น
บุญพืช
สิงห์แก้ว
เครือแตง
แย้มสาหร่าย
ใจเสถียร
ดวนพล
สุขบุญญา
สดสร้อย
คงสถาน
เกษรจันทร์
เปรมศรี
จิตต์อานวยศักดา
เลาะไธสง

ที่ทางาน

มือถือ

email address

2-8841
2-8842
2-8829
2-8824
2-8823
2-8823
2-8758
2-8823
2-8826
2-8831
2-8825
2-8758
2-8823
2-8758
2-8758
2-8758
2-8758
2-8758
2-8831
2-8823
2-8826
2-8826
2-8758
2-8823
2-8823
2-8823
2-8758
2-8826
2-8758

089-0664665
089-2683427
084-3881579
084-4495594
091-6010258
085-3138219
089-9603591
089-2050499
089-8467624
095-9451495
081-3403050
081-4007363
089-0311911
084-1184893
087-0289948
081-7971728
086-5529260
089-0544954
089-2221830
099-3499830
090-2309330
083-1399606
084-1389871
085-5626340
085-6722259
087-6754145
083-1347047
087-3858578
080-4645629

vorachart_fong@rtaf.mi.th
watchara_s@rtaf.mi.th
nuttaput_sim@rtaf.mi.th
arun@rtaf.mi.th
prapas_b@rtaf.mi.th
paitoon_d@rtaf.mi.th
pachern@rtaf.mi.th
sing_r@rtaf.mi.th
kanathib@rtaf.mi.th
phatsakrit@rtaf.mi.th
sittidesh@rtaf.mi.th
siripong_no@rtaf.mi.th
manop_na@rtaf.mi.th
piboon_s@rtaf.mi.th
tharnongsuk@rtaf.mi.th
wichian_to@rtaf.mi.th
ratanapoom@rtaf.mi.th
nutthawut_s@rtaf.mi.th
pornnarin@rtaf.mi.th
narakon@rtaf.mi.th
nivat@rtaf.mi.th
nuntawut_doun@rtaf.mi.th
yossawee@rtaf.mi.th
natthapong_od@rtaf.mi.th
artit_kong@rtaf.mi.th
siwakorn_keaso@rtaf.mi.th
anupong_pr@rtaf.mi.th
tanabut@rtaf.mi.th
chana_l@rtaf.mi.th

(4)
หมายเลขโทรศัพท์ข้าราชการ และลูกจ้าง
หน่วย กฝอ.ศทย.อย.
ลาดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

30 พ.อ.ต. เอกคณิต
31
จ.อ. เอกชัย
32
จ.อ. นิติภูมิ
33
จ.อ. ธนวัชร์
34
จ.อ. คาเชนทร์
35
จ.อ. ชาญวิทย์
36
จ.อ. กิตติศักดิ์
37
จ.อ. ธีรพงศ์
38
จ.อ. ไพศาล
39
จ.อ. อภิวัฒน์
40
จ.อ. อรรถพล
41
จ.อ. พรหมรัตน์
42
จ.ท. พรเทพ
43
จ.ท. อพิเชษฐ์
44
จ.ท. ไกรวุฒิ
45
จ.ท. สิรภพ
46
จ.ท. หญิง นุชนารถ
47
จ.ต. ณัฐพงศ์
48
จ.ต. นภาพล
49
จ.ต. จิรายุ
50
จ.ต. ภานุเดช
51
จ.ต. สิรวิชญ์

วัจนะ
แสงสุริยวงศ์
เวียงคา
งอยจันทร์ศรี
เนตรวีระ
มีพร้อม
ไชยยา
จอมแก้ว
วรสมุทรปราการ
กล้ากระโทก
ช่วยพันธ์
กันยะบุตร
เสริมสุข
ทรัพย์สงค์
หนูดา
วิบลู ย์พันธ์
ดวงตั้ง
หงษ์ทอง
ศรีสุธรรม
นกแก้ว
สุขนิรันดร์
สุดโต

ที่ทางาน

มือถือ

email address

2-8758
2-8758
2-8823
2-8823
2-8823
2-8823
2-8823
2-8758
2-8831
2-8823
2-8758
2-8758
2-8758
2-8823
2-8826
2-8758
2-8831
2-8826
2-8826
2-8826
2-8826
2-8826

091-0270799
089-0186432
080-1278156
082-4547488
083-5714169
061-7767285
082-3830858
098-1041602
086-0641575
099-4624204
083-6396124
089-0474557
097-9821808
084-1027491
098-3514047
092-2597318
084-8095978
097-1493109
099-4760007
080-9463762
097-9789095
098-8466963

ekkanit@rtaf.mi.th
akachai_sae@rtaf.mi.th
nitipoom@rtaf.mi.th
kanawat_ngoy@rtaf.mi.th
kachan_n@rtaf.mi.th
chanwit_m@rtaf.mi.th
kittisak_chaiya@rtaf.mi.th
teerapong_jom@rtaf.mi.th
phaisan _v@rtaf.mi.th
aphiwat_k@rtaf.mi.th
attapon_ch@rtaf.mi.th
pommarat@rtaf.mi.th
pornthep_serm@rtaf.mi.th
apichet_s@rtaf.mi.th
kraiwut_nu@rtaf.mi.th
siripop_vi@rtaf.mi.th
nutchanard_d@rtaf.mi.th
nuttapong_hong@rtaf.mi.th
napapon_sri@rtaf.mi.th
chirayu_n@rtaf.mi.th
phanudet_suk@rtaf.mi.th
sirawich_sudto@rtaf.mi.th

(5)
หมายเลขโทรศัพท์ข้าราชการ และลูกจ้าง
หน่วย กสพ.ศทย.อย.
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ยศ - ชื่อ - สกุล
น.อ. ชนันนัทธ์
น.ท. กิตติพงษ์
น.ต. สุรสิทธิ์
น.ต. สันติ
ร.ท. ไกรยศ
ร.ท. นิพัทธ์
ร.ต. จีรวัฒน์
ร.ต. ปริญญา
ร.ต. วินิชา
ร.ต. สมหวัง
ร.ต. วิสิษฐ
พ.อ.อ. บรรเจิด
พ.อ.อ. โยธิน
พ.อ.อ. วุฒิพงษ์
พ.อ.อ. ศุภรัตน์
พ.อ.อ. พงศกร
พ.อ.อ. พิเชษฐ
พ.อ.อ. เกรียงศักดิ์
พ.อ.อ. สาโรจน์
พ.อ.ท. ฉัตร์ชัย
พ.อ.ต. จักรพันธุ์
จ.อ. อาทิตย์
จ.อ. อิสรา
จ.อ. พิพัฒน์
จ.อ. ธวัชชัย
จ.อ. ปราโมทย์
จ.อ. ศราวุธ
จ.อ. เอกวิน
จ.ท. ธวัชชัย

รอดกุล
บัวเสถียร
วงค์ลุประสิทธิ์
ขันติสุข
เหยี่ยวประยูร
นาคพวง
วงษ์มอญ
มารศรี
ปัญญาเปรื่อง
หาดทราย
สุริยวงษ์
ไชยคา
แพทย์รัตน์
นาคแก้ว
ศุภเมธากร
อุตสาห์
ชาญรบ
พิทกั ษ์ราษฎร์
ม่วงเรือง
โพธิ์วัน
อินยิ้ม
เกื้อด้วง
ยอดมีกลิ่น
ฟักนามนต์
ส่งเสริม
ตั้งโรจนพงษ์
คลื่นบรรเลง
เครือยศ
เถื่อนหงษา

ที่ทางาน

มือถือ

email address

2-8726
2-8727
2-8816
2-8822
2-8817
2-8816
5-0639
2-8818
2-8820
2-8744
2-8819
2-8819
2-8728
2-8822
2-8728
2-8817
2-8818
5-0639
5-0639
2-8820
5-0639
2-8748
2-8817
2-8819
2-8819
2-8819
2-8818
2-8816
2-8822

080-5691553
081-6330414
085-9366283
097-3936464
085-6007982
080-4405935
082-8795180
085-9191643
080-2925445
083-7692773
086-9363971
085-1103933
083-0919907
083-4413577
099-5854499
092-9595927
091-8197511
094-0125543
081-2559270
081-8441566
097-1089518
085-3235356
087-9727844
062-7982288
084-8772240
083-9041012
082-6768780
093-1728319
087-9720197

chanannut@rtaf.mi.th
kittipong_b@rtaf.mi.th
surasit_wo@rtaf.mi.th
santi_k@rtaf.mi.th
kraiyot_y@rtaf.mi.th
nipat_n@rtaf.mi.th
jeeravat_v@rtaf.mi.th
parinya_mar@rtaf.mi.th
winicha@rtaf.mi.th
somvang_h@rtaf.mi.th
wisit_su@rtaf.mi.th
bunjerd@rtaf.mi.th
yothin_p@rtaf.mi.th
wuttiphong@rtaf.mi.th
suparat_s@rtaf.mi.th
pongsakron_u@rtaf.mi.th
pichet_c@rtaf.mi.th
keangsak@rtaf.mi.th
sarot@rtaf.mi.th
chatchai_p@rtaf.mi.th
jakkapun@rtaf.mi.th
atit_ku@rtaf.mi.th
issara_y@rtaf.mi.th
pipat_ph@rtaf.mi.th
thawatchai_song@rtaf.mi.th
pramote_ta@rtaf.mi.th
saravut_klu@rtaf.mi.th
akkawin@rtaf.mi.th
thawatchai_thu@rtaf.mi.th

(6)
หมายเลขโทรศัพท์ข้าราชการ และลูกจ้าง
หน่วย กสพ.ศทย.อย.
ลาดับ
30
31
32
33
34
35
36

ยศ - ชื่อ - สกุล
จ.ท. ณัฐกิตติ์
จ.ท. จักรพงษ์
จ.ท. กุลวัสส์
จ.ท. สุวรรณ
จ.ท. ธนกร
จ.ต. สหัส
นาย วายุเวก

บุญหิรัญ
หลาร่าไป
ธนาวิสิฐผล
ปานสี
เจตนจิตร์
ขจีฟ้า
อ้วนสิงห์

ที่ทางาน

มือถือ

email address

2-8744
2-8818
2-8817
2-8728
2-8820
2-8820
2-8817

098-8268774
086-9815982
081-2331486
089-9046025
094-8300228
099-2459478
092-2271889

natthakit_b@rtaf.mi.th
jakkapong_lam@rtaf.mi.th
kullawat_thav@rtaf.mi.th
suwan_pansee@rtaf.mi.th
thanakorn_che@rtaf.mi.th
sahutkhajeefa@gmail.com
weyuvae@rtaf.mi.th

(7)
หมายเลขโทรศัพท์ข้าราชการ และลูกจ้าง
หน่วย กกศ.ศทย.อย.
ลาดับ
1
2
3
4
5

ยศ - ชื่อ - สกุล
น.อ. กฤชยา
จ.อ. หญิง นาริน
จ.อ. พัฒนา
จ.อ. ลภัท
จ.ท. ณัฐพล

วรรณภูมิ
จานงค์อาษา
สุจริตธรรม
บุตวงษ์
อ่วมสวยศรี

ที่ทางาน

มือถือ

email address

2-8776
2-8838
2-8838
2-8838
2-8838

081-3575313
083-2791110
080-3811887
080-2537097
084-7178312

kichaya@rtaf.mi.th
narin _jum@rtaf.mi.th
pattana_s@rtaf.mi.th
lapat_b@rtaf.mi.th
nuttapon_o@rtaf.mi.th

(8)
หมายเลขโทรศัพท์ข้าราชการ และลูกจ้าง
หน่วย กฝร.ศทย.อย.
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ยศ - ชื่อ - สกุล
น.อ. ยิ่งศักดิ์
น.ท. นนท์
ร.ท. สมเกียรติ
พ.อ.ต. รติกร
จ.อ. กัณฑ์อเนก
จ.อ. อรรถพร
จ.อ. ธนวัฒน์
จ.ท. อรรถวิทย์
จ.ต. พีรพงษ์

เรืองฉาย
หิญชีระนันทน์
ม่วงประเสริฐ
หุ่นกรีด
คงมั่น
ฟักแดง
ต้นอาษา
ฉิ่งทอง
รองคาภีร์

ที่ทางาน

มือถือ

email address

2-8740
2-8742
2-8741
2-8741
2-8741
2-8741
2-8741
2-8741
2-8741

081-5633171
081-6272675
094-2412427
085-0570522
087-4893724
083-0660213
091-8571151
087-8279433
096-5630083

yingsak_r@rtaf.mi.th
non@rtaf.mi.th
somkiet_m@rtaf.mi.th
ratikorn@rtaf.mi.th
kunanaek@rtaf.mi.th
atthapron@rtaf.mi.th
thanawat_to@rtaf.mi.th
attawit@rtaf.mi.th
peerapong_r@rtaf.mi.th

