
   

        (ส ำเนำ)                                                  หน่วยรับ 
 
   
 

 ค ำสั่งกองทัพอำกำศ 
ที่ ๒๐๔๙/๕๙ 

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.ศุทธิชัย พจนำนุภำพ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๗๓๓๐๐๖๘๒ 
 หมำยเลข ๑ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๕๙ 
 ๒. ร.ท.กฤช คุณวิโรจน์พำนิช หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๐๓๓๑๗๙๔๘ 
 ๓. ร.ท.กอบพงศ์ พลับจ่ำง หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๐๓๓๑๔๗๐๒ 
 ๔. ร.ท.ณัฐพล ปัสสวำท หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๐๑๓๐๒๘๔๗ 
 ๕. ร.ท.นันทวัฒน์ แก้วศรีงำม หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๒๐๒๐๑๓๑๑ 
 ๖. ร.ท.ปณต เกษมสุวรรณ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๒๓๓๐๒๖๘๕ 
 ๗. ร.ท.พัชรพันธ์ สุทธิวรรณ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๐๓๓๒๐๖๐๙ 
 ๘. ร.ท.วิร บุญศิริค ำชัย หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๐๓๓๑๘๗๔๗ 
 หมำยเลข ๒ ถึง ๘ ตั้งแต่ ๑ ธ.ค.๕๙ 

เป็น ว่ำที่เรืออำกำศเอกหญิง 
 ๙. ร.ท.หญิง จิตสุภำ ปฤษณำรุณ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๑๙๘ 
 ๑๐.  ร.ท.หญิง พิชญสินี อนุตรินทร์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๑๙๙ 
 ๑๑.  ร.ท.หญิง เพียงฟ้ำ ก้องเกียรติกูล หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๖๑๐๓๐๔๓๙ 
 ๑๒.  ร.ท.หญิง วิชญ์วรี ธีร์ธัญสิร ิ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๖๑๐๓๐๖๒๙ 
 ๑๓.  ว่ำที่ ร.ท.หญิง ดวงใจ ผดุงเกียรติสกุล หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๖๑๐๓๐๖๓๔ 
 หมำยเลข ๙ ถึง ๑๓ ตั้งแต่ ๑ ธ.ค.๕๙ 

เป็น ว่ำที่เรืออำกำศโท 
 ๑๔.  ร.ต.ธนุส ธนะสมบัติ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๐๐๙๐๐๐๔๗ 
 หมำยเลข ๑๔ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 
 

๑๕.  ร.ต.จิระศักดิ์ ... 



   

- ๒ - 
  
 ๑๕.  ร.ต.จิระศักดิ์ บุญถนอม หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๑๙๔๙๐๐๐๒๒ 
 ๑๖.  ร.ต.ศักดิ์สิทธิ์ รัตนปรีชำชัย หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๕๒๙๐๐๙๙๓ 
 ๑๗.  ร.ต.เอกรัตน์ เมืองด้วง หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๐๒๒๐๑๓๒๘ 
 ๑๘.  ร.ต.อรรถพนธ์ หำญสุข หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๖๗๓๐๐๙๔๘ 
 ๑๙.  ร.ต.อิศเรศ ทองนพคุณ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๙๔๘๐๐๗๒๒ 
 หมำยเลข ๑๕ ถึง ๑๙ ตั้งแต่ ๑ ธ.ค.๕๙ 

เป็น ว่ำที่เรืออำกำศโทหญิง 
 ๒๐.  ว่ำที่ ร.ต.หญิง ณพิชญำ รอดเหตุภัย หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๔๔๙ 
 หมำยเลข ๒๐ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๕๙ 
 ๒๑.  ร.ต.หญิง กัณฐิกำ สุจริยำนุรักษ ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๐๐๒ 
 ๒๒.  ร.ต.หญิง ชนำภำงค์ พงศ์พิบูลเกียรติ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๐๐๓ 
 ๒๓.  ร.ต.หญิง ตระกำรตำ มหำสุคนธ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๐๐๔ 
 ๒๔.  ร.ต.หญิง สุรีพร จัดของ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๐๐๗ 
 ๒๕.  ร.ต.หญิง สุวิตรำ หวลระลึก หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๐๐๙ 
 หมำยเลข ๒๑ ถึง ๒๕ ตั้งแต่ ๑ ธ.ค.๕๙ 

      สั่ง  ณ  วันที่   ๗ ธันวำคม  พ.ศ.๒๕๕๙ 

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

 

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.                                         
                   ๙ ธ.ค.๕๙             
            
       พ.อ.ต.วัลลภ ฯ   พิมพ์/ทำน 
      ร.อ.หญิง รังสิมำภรณ์ ฯ ตรวจ 


