
   

        (ส ำเนำ)                                                  หน่วยรับ 
 

   
 

 ค ำสั่งกองทัพอำกำศ 
ที่ ๕๔๘/๖๐ 

เรื่อง  เลื่อนยศนำยทหำรสัญญำบัตร 
 
 

 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๗ แห่งพระรำชบัญญัติยศทหำร พ.ศ.๒๔๗๙ และค ำสั่ง 
กห.(เฉพำะ) ที่ ๒๒๗/๕๗ ลง ๓ ก.ค.๕๗ เรื่อง มอบอ ำนำจให้ สรอ., ผบ.ทสส., ผบ.ทบ., ผบ.ทร.และ ผบ.ทอ. 
ท ำกำรแทนและสั่งกำรในนำมของ รมว.กห. 

 ฉะนั้น จึงให้เลื่อนยศนำยทหำรสัญญำบัตรในสังกัด ทอ.ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมระเบียบ กห. 
ว่ำด้วยกำรแต่งตั้งยศและกำรเลื่อนยศของข้ำรำชกำรทหำร พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 

เป็น ว่ำที่เรืออำกำศเอก 
 ๑. ร.ท.วีระ ธรรมพรต หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๖๓๔๐๐๑๙๘ 
 ๒. ร.ท.สมนึก ประดับศรี หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๕๖๖๐๐๑๒๓ 
 หมำยเลข ๑ และ ๒ ตั้งแต่ ๑ ม.ค.๖๐ 
 ๓. ร.ท.ธนะศักดิ์ ลิ่มปิยะชำติ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๐๑๔๐๐๐๘๖ 
 หมำยเลข ๓ ตั้งแต่ ๑ ก.พ.๖๐ 
 ๔. ร.ท.ภูดิศ ชวกรวรโชติ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๘๕๑๐๑๘๔๙ 
 ๕. ร.ท.รำเชน คงเนียม หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๐๔๐๐๐๑๓๖ 
 ๖. ร.ท.เสกสรรค์ กลั่นจุ้ย หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๒๓๙๐๐๐๔๗ 
 ๗. ร.ท.เอกรัตน์ พรหมโชติ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๒๑๓๐๐๑๒๑ 
 หมำยเลข ๔ ถึง ๗ ตั้งแต่ ๑ มี.ค.๖๐ 

เป็น ว่ำที่เรืออำกำศโท 
 ๘. ร.ต.ณัฐพงศ์ ขันธทัต หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๑๒๑๐๐๑๖๗ 
 ๙. ว่ำที่ ร.ต.ถิรวิชญ์ ศิริโยธิพันธุ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๒๒๔๐๐๕๕๐ 
 ๑๐. ว่ำที่ ร.ต.ธีร์นวัช ไพรวัลย์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๐๓๐๐๐๑๖๑ 
 หมำยเลข ๘ ถึง ๑๐ ตั้งแต่ ๑ ม.ค.๖๐ 
 ๑๑. ว่ำที่ ร.ต.ยุรนันท์ นวรัตน์ ณ อยุธยำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๐๒๔๐๒๔๐๑ 
 หมำยเลข ๑๑ ตั้งแต่ ๑ ก.พ.๖๐ 
 ๑๒. ร.ต.กิตติชัย เจริญจิตร์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๖๑๘๐๐๓๕๘ 
 ๑๓. ร.ต.คงศักดิ์ ศรีหรั่ง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๑๖๔๐๐๑๕๖ 
 ๑๔. ร.ต.จตุฤทธิ์ รอดรัตน์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๒๒๒๐๒๗๓๑ 
 ๑๕. ร.ต.ฉัตรชัย สุขนิยม หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๙๖๗๐๐๐๓๗ 
 

๑๖.  ร.ต.ณัฐพร ... 
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 ๑๖. ร.ต.ณัฐพร สี่พร หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๘๑๑๐๐๓๘๗ 
 ๑๗. ร.ต.ธนกร เชื่อมมะรัง หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๒๑๐๐๑๗๒๙ 
 ๑๘. ร.ต.ธีระพงค์ ไชยสถำน หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๕๗๓๐๐๐๖๖ 
 ๑๙. ร.ต.บุญเลิศ เจิมขุนทด หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๖๒๑๐๐๑๕๔ 
 ๒๐. ร.ต.ประสิทธิ์ สินสังข์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๓๐๙๐๐๐๒๖ 
 ๒๑. ร.ต.พะคะพงษ์ ชำติสอนศีลทอง หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๗๐๒๐๐๔๗๙ 
 ๒๒. ร.ต.ยิ่งศักดิ์ นิลจำด หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๓๓๓๐๐๒๔๑ 
 ๒๓. ร.ต.ศรำวุธ ไทยประกอบ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๖๓๓๐๐๔๐๒ 
 ๒๔. ร.ต.สมคิด อยู่พวง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๑๑๙๐๐๐๖๗ 
 ๒๕. ร.ต.สุกิจ มโนภินิเวศ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๓๓๓๐๐๒๔๙ 
 ๒๖. ร.ต.อทิมำศ อ ำนวยชัย หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๗๒๙๐๐๘๘๙ 
 หมำยเลข ๑๒ ถึง ๒๖ ตั้งแต่ ๑ มี.ค.๖๐ 

เป็น ว่ำที่เรืออำกำศโทหญิง 
 ๒๗. ว่ำที่ ร.ต.หญิง นิชำ ไทรงำม หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๕๕๓ 
 หมำยเลข ๒๗ ตั้งแต่ ๑ ม.ค.๖๐ 
 ๒๘. ร.ต.หญิง ฐำนิสรำ นิสยันต์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๔๒๕ 
 ๒๙. ร.ต.หญิง ณัฏฐ์ภัสสำ แจ่มจันทร์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๔๐๘ 
  ๓๐. ร.ต.หญิง พรสวรรค์ นำควิสุทธิ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๑๙๙ 
 ๓๑. ร.ต.หญิง ไพริญ สีวังลำด หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๔๘๑๑๖๑๑๒๖ 
 ๓๒. ร.ต.หญิง ธิดำรัตน์ เนียมนำภำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๔๐๙ 
 ๓๓. ร.ต.หญิง มิ่งขวัญ เปลี่ยนที่พึ่ง หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๔๖๑๒๔๐๓๒๖ 
 ๓๔. ร.ต.หญิง เมทิกำ วงษ์ฤทธิ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๔๑๐ 
 ๓๕. ร.ต.หญิง วรวลัญช์ งำมวงศ์วัฒน์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๔๘๑๐๘๑๑๒๓ 
 หมำยเลข ๒๘ ถึง ๓๕ ตั้งแต่ ๑ มี.ค.๖๐ 

      สั่ง  ณ  วันที่   ๓๑ มีนำคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 

                รับค ำสั่ง รมว.กห. 
 
 
                                              (ลงชื่อ)  พล.อ.อ.จอม  รุ่งสว่ำง 
                                                                  (จอม  รุ่งสว่ำง) 
                                                                      ผบ.ทอ. 

 

 

 

กำรแจกจ่ำย ... 
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กำรแจกจ่ำย 

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

ส ำเนำถูกต้อง 

(ลงชื่อ) น.อ.นิธิโรจน์  ลำยทิพย์ 
              (นิธิโรจน ์ ลำยทิพย์) 
    รอง ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.ท ำกำรแทน  
              ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.                                         
                   ๓ เม.ย.๖๐                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
       พ.อ.ต.วัลลภ ฯ   พิมพ์/ทำน 
      ร.อ.หญิง รังสิมำภรณ์ ฯ ตรวจ 


