
   

        (ส ำเนำ)                                                  หน่วยรับ 
   
 

 ค ำสั่งกองทัพอำกำศ 
ที่ ๑๗๕๒/๕๙ 

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.เจษฎำ ชมดำรำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๘๔๙๐๐๑๕๘ 
 ๒. ร.ท.ชำนุวัฒน์ แสงสวุรรณ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๗๒๑๐๐๑๒๒ 
 ๓. ร.ท.ทนงศักดิ ์ปรำงแฉ่ง หมำยเลขประจ ำตัว  ๒๔๓๖๔๐๐๐๑๑ 
 ๔. ร.ท.ธณกร พ่ึงพิมำย หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๘๒๑๐๓๗๗๘ 
 ๕. ร.ท.มำรุต แสงหิ่งห้อย หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๔๓๓๑๔๙๘๙ 
 ๖. ร.ท.อำนนท์ อุณหะสูต หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๔๓๓๐๗๓๓๖ 
 ๗. ร.ท.อ ำพล สำยสิริเวชกุล หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๘๓๓๐๖๓๓๗ 
 หมำยเลข ๑ ถึง ๗ ตั้งแต ่๑ ต.ค.๕๙ 

เป็น ว่ำที่เรืออำกำศเอกหญิง 
 ๘. ร.ท.หญิง กฏชกร บุนนำค หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๐๐๒ 
 ๙. ร.ท.หญิง กนิษฐำ ฆะปัญญำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๐๘๔ 
 ๑๐. ร.ท.หญิง กมลวรรณ ภูติเกียรติขจร หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๐๐๓ 
 ๑๑. ร.ท.หญิง กมลำ ชัยภิบำล หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๐๘๕ 
 ๑๒. ร.ท.หญิง จตุพร ศักดิ์เกษมศำนต์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๐๘๖ 
 ๑๓. ร.ท.หญิง จริยำ ซ ำเจริญ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๐๙๔ 
 ๑๔. ร.ท.หญิง จำรุวรรณ สุทธิแสน หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๐๙๓ 
 ๑๕. ร.ท.หญิง จุฑำภรณ ์พงษ์สุรินทร์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๐๗๕ 
 ๑๖. ร.ท.หญิง ชไมพร ปันมัชยำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๐๗๘ 
 ๑๗. ร.ท.หญิง นรำวดี สุวรรณรัตน ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๐๘๓ 
 ๑๘. ร.ท.หญิง นันทวัน มีเจริญ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๐๘๘ 
 ๑๙. ร.ท.หญิง นิธรุวี เริงฤทธิ ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๐๐๔ 
 

๒๐.  ร.ท.หญิง ... 
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 ๒๐. ร.ท.หญิง เบญจวรรณ บุญช่วย หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๐๗๓ 
 ๒๑. ร.ท.หญิง ประกำยดำว ปรำณีวงศ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๐๗๖ 
 ๒๒. ร.ท.หญิง พรรณิสำ แท่นนิล หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๐๙๑ 
 ๒๓. ร.ท.หญิง พัทยำพร แก้วทวี หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๐๙๕ 
 ๒๔. ร.ท.หญิง พิชญ์ภรณ์ สิทธิ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๐๙๐ 
 ๒๕. ร.ท.หญิง เพียงพลอย เชำวนำพันธุ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๐๐๕ 
 ๒๖. ร.ท.หญิง รณกมล กันหำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๐๐๖ 
 ๒๗. ร.ท.หญิง วิจิตรำ ใบยำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๐๘๑ 
 ๒๘. ร.ท.หญิง วิภำ วันคัน หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๐๗๙ 
 ๒๙. ร.ท.หญิง โศรญำ กำญจนวัฒนำวงศ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๐๘๐ 
 ๓๐. ร.ท.หญิง สโรชำ ค ำภำแก้ว หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๐๘๒ 
 ๓๑. ร.ท.หญิง สิรินทิพย์ ทองนรินทร์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๐๘๙ 
 ๓๒. ร.ท.หญิง สุจิตรำ แคนสิงห์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๐๗๔ 
 ๓๓. ร.ท.หญิง สุชำดำ ดีรักษำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๐๗๗ 
 ๓๔. ร.ท.หญิง สุวิมล รัตนสิทธิ ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๐๘๗ 
 ๓๕. ร.ท.หญิง หยำดวรุณ แสงจันทร์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๐๐๑ 
 ๓๖. ร.ท.หญิง อมรรัตน์ แช่มปรุง หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๐๙๒ 
 ๓๗. ร.ท.หญิง อำทิกำ ศิริสวัสดิ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๐๐๗ 
 ๓๘. ร.ท.หญิง อุมำพร ปีสิงห์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๐๐๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 หมำยเลข ๘ ถึง ๓๘ ตั้งแต ่๑ ต.ค.๕๙ 

เป็น ว่ำที่เรืออำกำศโท 
 ๓๙. ร.ต.ธีระศักดิ ์นวลนำง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๓๘๖๔๐๐๑๕๘ 
 ๔๐. ร.ต.วชิรำวรรณ เขียวแก้ว หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๒๓๐๐๐๕๙๖ 
 หมำยเลข ๓๙ และ ๔๐ ตั้งแต่ ๑ ก.ย.๕๙ 
 ๔๑. ว่ำที่ ร.ต.ศุภชำติ ชมภูนชุ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๓๓๓๐๔๕๒๑ 
 หมำยเลข ๔๑ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็น ว่ำที่เรืออำกำศโทหญิง 
 ๔๒. ว่ำที่ ร.ต.หญิง พรรณปพร  ศรีพันธุ์วงศ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๔๔๐ 
 หมำยเลข ๔๒ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๕๙ 
 ๔๓. ร.ต.หญิง กรกนก กำญจนสุทธิศิลป หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๓๙๒ 
 ๔๔. ร.ต.หญิง เกศสุดำ ช่ำงต่อ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๓๘๐ 
 ๔๕. ร.ต.หญิง ชลภัทรธำ แก้วสำกล หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๔๐๐ 
 ๔๖. ร.ต.หญิง โชติระวี พิลำโสภำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๓๙๗ 
 ๔๗. ร.ต.หญิง ณิชกำนต์ แสงอ้น หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๓๙๐ 
 ๔๘. ร.ต.หญิง ธนวรรณ เพรำแก้ว หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๓๘๑ 

๔๙.  ร.ต.หญิง ... 
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 ๔๙. ร.ต.หญิง ธำชินี ศรีบุญ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๓๙๙ 
 ๕๐. ร.ต.หญิง ธีรำรัตน์ สำลีเกิด หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๓๙๑ 
 ๕๑. ร.ต.หญิง นววรรณ จำรุทรรศน์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๓๙๓ 
 ๕๒. ร.ต.หญิง ปดิวรัดำ คูหำทอง หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๓๘๒ 
 ๕๓. ร.ต.หญิง ปภำวิกร วัฒนกุล หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๓๗๕ 
 ๕๔. ร.ต.หญิง ประกอบศรี ชูฤกษ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๓๙๘ 
 ๕๕. ร.ต.หญิง ปิยนุช ภักตร์เขียว หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๓๘๙ 
 ๕๖. ร.ต.หญิง ปิยะภัทร สุวรรณเมศ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๓๙๔ 
 ๕๗. ร.ต.หญิง พรรณทิพย์ หอมหวล หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๓๙๖ 
 ๕๘. ร.ต.หญิง พิรำวรรณ ตำมเพ่ิม หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๓๗๒ 
 ๕๙. ร.ต.หญิง รติยำ พำจิตร หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๓๗๑ 
 ๖๐. ร.ต.หญิง วรำภรณ์ เทศทอง หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๓๗๘ 
 ๖๑. ร.ต.หญิง วริศรำ งำมกิจ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๓๘๓ 
 ๖๒. ร.ต.หญิง ศรสวรรค์ สำรำลักษณ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๓๘๔ 
 ๖๓. ร.ต.หญิง ศศิธร ฟองค ำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๓๗๔ 
 ๖๔. ร.ต.หญิง ศิรินญำ ดำบทอง หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๓๘๕ 
 ๖๕. ร.ต.หญิง สิชล ศรีพลอย หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๓๗๙ 
 ๖๖. ร.ต.หญิง สิริมำ จันทร์สอน หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๓๙๕ 
 ๖๗. ร.ต.หญิง สุปรียำ พิลำลี หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๓๗๖ 
 ๖๘. ร.ต.หญิง สุมำลี มณีอินทร์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๓๘๖ 
 ๖๙. ร.ต.หญิง สุรัสวดี สุวะสำร หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๓๗๓ 
 ๗๐. ร.ต.หญิง อมรรัตน์ นำมอำษำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๓๗๗ 
 ๗๑. ร.ต.หญิง อิสรำภรณ์ อย่ำงอ่ิน หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๓๘๘ 
 ๗๒. ร.ต.หญิง อุษำ หิตำยะโส หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๓๘๗ 
 ๗๓. ว่ำที่ ร.ต.หญิง นิจชำ รุทธพิชยัรักษ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๐๑๗ 
 ๗๔. ว่ำที่ ร.ต.หญิง เบญจพร สิกขมำน หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๐๑๖ 
 ๗๕. ว่ำที่ ร.ต.หญิง วิสุทธินี เทือกทอง หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๐๑๕ 
 หมำยเลข ๔๓ ถึง ๗๕  ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

      สั่ง  ณ  วันที่  ๑๗ ตุลำคม  พ.ศ.๒๕๕๙ 

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


