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 ค ำสั่งกระทรวงกลำโหม 
ที ่๖๙/๒๕๖1 

เรื่อง  เลื่อนยศนำยทหำรสัญญำบัตร 
 

 เพ่ือปฏิบัติตำมระเบียบ กห.ว่ำด้วยกำรแต่งตั้งยศและกำรเลื่อนยศของข้ำรำชกำรทหำร พ.ศ.๒๕๔๑ 
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๗ แห่งพระรำชบัญญัติยศทหำร พ.ศ.๒๔๗๙ 
และค ำสั่ง กห.(เฉพำะ) ที่ ๒๘๑/๖๐ ลง ๒๗ พ.ค.๖๐ เรื่อง มอบอ ำนำจให้ ปลัดกระทรวงกลำโหม ผู้บัญชำกำร
ทหำรสูงสุด ผู้บัญชำกำรทหำรบก ผู้บัญชำกำรทหำรเรือ และผู้บัญชำกำรทหำรอำกำศ ท ำกำรแทนและสั่งกำร  
ในนำมของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม ผนวก ค ข้อ ๑.๒ 

 ฉะนั้น จึงให้เลื่อนยศนำยทหำรสัญญำบัตรในสังกัด ทอ.ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน จ ำนวน ๑๗๑ คน  
ดังต่อไปนี้ 

เป็น ว่ำที่เรืออำกำศเอก 
 1. ร.ท.ไกรวุฒิ  ชนะน้อย หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๙๖๘๐๐๐๘๒ 
 2. ร.ท.วรุจจ์  เกิดเสวียด หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๐๑๑๐๐๐๔๐ 
 3. ร.ท.ศิษฏวุฒิ  สุรัตพิพิธ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๐๓๓๐๑๐๔๙ 
 หมำยเลข 1 ถึง 3 ตั้งแต่ ๑ พ.ย.๖๐ 
 4. ร.ท.กวีวัชร์  ตันติเศรณี หมำยเลขประจ ำตัว  1515601645 
 หมำยเลข 4 ตั้งแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 
 ๕. ร.ท.กรมิษฐ์  พรหมนิลพันธุ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๑๒๑๐๕๔๕๒ 
 ๖. ร.ท.กล้ำยุทธ  เมตตำวิหำรี หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๗๒๔๐๐๑๖๓ 
 ๗. ร.ท.กัณต์ชัย  ศิวทัศน์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๓๐๘๐๐๐๐๔ 
 ๘. ร.ท.กิตติคม  สิงห์มณี หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๘๕๓๐๐๐๐๑ 
 ๙. ร.ท.กิตติชัย  เลี้ยงสมบูรณ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๒๘๖๗๐๐๖๖๓ 
 10. ร.ท.กิตติภณ  มำลำ หมำยเลขประจ ำตัว  3274900211 
 11. ร.ท.เกษม  ทองศักดิ์ หมำยเลขประจ ำตัว  3236700131 
 ๑2. ร.ท.ไกรศร  ศรีสำคร หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๘๒๑๐๐๒๗๖ 
 ๑3. ร.ท.ไกรสร  กิ่งทอง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๙๐๘๐๐๐๐๒ 
 ๑4. ร.ท.ครรชิต  ไชยบุรุษ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๒๓๑๐๐๒๑๔ 
 ๑5. ร.ท.ค ำพันธ์  เกษเสนำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๒๕๖๘๐๒๗๗๑ 
 ๑6. ร.ท.จงกล  รื่นจิตต์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๓๐๐๖๐๐๐๐๓ 
 ๑7. ร.ท.จงจิตร  เดชอุปกำร หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๔๐๘๐๑๓๓๖ 
 ๑8. ร.ท.จตุรงค์  ปี่บัว หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๔๔๙๐๑๘๕๙ 
 ๑9. ร.ท.จรัญ  แก้วศรี หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๒๘๒๓๐๐๒๓๖ 
 

20.  ร.ท.จักรกฤษณ์ ... 
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 20. ร.ท.จักรกฤษณ์  คงยำง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๖๓๙๐๐๒๕๐ 
 21. ร.ท.จักรกฤษณ์  คำระวะ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๓๕๓๘๐๐๑๑๑ 
 ๒2. ร.ท.จักรพงษ์  พันธุ์เพียร หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๗๓๓๐๑๕๑๒ 
 ๒3. ร.ท.จิรวัฒน์  ท ำนอง หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๒๙๖๒๐๐๑๐๙ 
 ๒4. ร.ท.เจริญ  วงษ์สอน หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๘๓๗๐๐๐๘๐ 
 ๒5. ร.ท.เฉลิมพนธ์  ภู่ค ำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๓๒๔๐๑๖๕๗ 
 ๒6. ร.ท.เฉลิมศักดิ์  ใยเจริญ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๕๓๓๐๖๓๒๒ 
 ๒7. ร.ท.ชนะศักดิ์  แสงโป่ง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๙๔๑๐๐๐๐๓ 
 ๒8. ร.ท.ชัยณรงค์  จันทร์พงษ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๓๐๓๓๐๐๓๖๙ 
 ๒9. ร.ท.ชัยนำม  ธรรมพิงค์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๙๑๓๐๐๓๗๔ 
 30. ร.ท.ชัยพล  โสภณดิลก หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๓๒๓๐๐๓๐๐ 
 ๓1. ร.ท.ชัยวัฒน์  พ่ึงทอง หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๓๑๘๐๐๗๕๗ 
 ๓2. ร.ท.ชำญชัย  เอ่ียมเอม หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๓๒๑๐๑๕๖๒ 
 ๓3. ร.ท.ชิตษณุ  โพธิ์ย้อย หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๔๖๒๐๐๘๘๔ 
 ๓4. ร.ท.เชฎฐ ์ จิตต์กำรุณย์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๖๓๐๐๐๓๐๖ 
 ๓5. ร.ท.ณรงค์  ไชยชำติ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๓๑๖๘๐๐๒๘๔ 
 ๓6. ร.ท.ณรงค์ชัย  ศรีพวง หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๓๕๘๐๒๕๗๗ 
 ๓7. ร.ท.ณัฐพนธ์  สอดสี หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๔๖๔๐๐๒๓๕ 
 ๓8. ร.ท.ทรงชัย  พรหมรส หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๒๔๓๓๐๐๐๘๔ 
 ๓9. ร.ท.ทวีศักดิ์  ศรีนำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๗๐๕๐๐๑๘๗ 
 40. ร.ท.เทพวิมล  จงรักษ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๒๙๓๘๐๑๑๙๖ 
 ๔1. ร.ท.ธนกฤต  จันทรโชติ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๓๓๖๔๐๐๒๖๙ 
 ๔2. ร.ท.ธนกำร  บุญนะฤธี หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๓๐๕๐๐๐๓๑๒ 
 ๔3. ร.ท.ธนวิทย์  เพ่ิมสุข หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๙๓๙๐๐๐๗๒ 
 ๔4. ร.ท.ธัชพล  โพธำรำม หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๔๑๓๐๐๔๙๐ 
 ๔5. ร.ท.ธีรพงศ์  ทองเพ่ิม หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๒๓๓๐๙๒๐๔ 
 ๔6. ร.ท.นรินทร์  สุทธค ำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๓๕๑๓๐๐๒๗๓ 
 ๔7. ร.ท.นิรันดร์  เจริญสุข หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๓๐๒๑๐๐๒๑๖ 
 ๔8. ร.ท.บรรดิษฐ์  บัวสมบูรณ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๔๖๐๐๐๐๐๗ 
 ๔9. ร.ท.บรรเทำ  ใจปินตำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๙๑๓๐๐๐๖๗ 
 50. ร.ท.บังเอิญ  เกษมสวัสดิ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๒๙๑๘๐๐๖๒๗ 
 ๕1. ร.ท.บัญชำ  ศรีสวน หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๒๖๓๙๐๐๑๕๗ 
 ๕2. ร.ท.บุญมี  อินต๊ะรำช หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๒๘๑๓๐๐๐๐๔ 
 ๕3. ร.ท.บุญเลิศ  แพลอย หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๕๕๙๐๐๒๑๕ 
 ๕4. ร.ท.บุญส่ง  วิจิตร หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๑๑๘๐๐๐๑๐ 
 

๕5.  ร.ท.ประกอบ ... 
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 ๕5. ร.ท.ประกอบ  เขียวหวำน หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๖๓๐๐๐๓๑๑ 
 ๕6. ร.ท.ประจบ  ด้วงเอียด หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๗๓๖๐๐๐๐๔ 
 ๕7. ร.ท.ประจักษ์  เอ่ียมศรี หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๔๓๓๐๑๑๙๔ 
 ๕8. ร.ท.ประทีป  จันทร์สีดำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๓๐๒๑๐๐๒๒๕ 
 ๕9. ร.ท.ประวิทย์  ประสงค์เงิน หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๐๓๔๐๐๑๗๐ 
 60. ร.ท.ประเสริฐ  สนคงนอก หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๒๒๑๐๓๗๖๘ 
 ๖1. ร.ท.ปรำโมช  ตันติบุตร หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๕๓๓๑๒๘๑๓ 
 ๖2. ร.ท.ปรีชำ  ชื่นพิมล หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๖๖๕๐๐๐๔๙ 
 ๖3. ร.ท.ปรีดำวัฒน์  วงศ์ต๊ะแก้ว หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๗๗๓๐๐๐๐๑ 
 ๖4. ร.ท.พงษธร  ผำสุขมูล หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๑๓๓๐๑๐๕๗ 
 ๖5. ร.ท.พจวิน  พรเบ็ญจำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๘๖๔๐๐๒๙๖ 
 ๖6. ร.ท.พนม  ดีมำก หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๓๐๒๘๐๐๑๑๓ 
 ๖7. ร.ท.พนม  อู่ทอง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๔๒๙๐๐๑๒๗ 
 ๖8. ร.ท.พรหมพยำกรณ์  พิทักษ์จันทร์เพ็ญ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๒๕๕๐๐๘๕๒ 
 ๖9. ร.ท.พิสิษฐ  เกิดโภคำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๔๓๓๑๐๔๗๐ 
 70. ร.ท.พูลศักดิ์  สินธนำพร หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๔๔๙๐๐๑๗๑ 
 ๗1. ร.ท.พูลศิริ  ดีมำนพ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๔๓๐๐๐๓๗๔ 
 ๗2. ร.ท.ไพศำล  ซื่อสัตย์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๖๐๒๐๐๑๔๔ 
 ๗3. ร.ท.ภิญโญ  ศุภมงคล หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๗๑๙๐๐๒๒๙ 
 ๗4. ร.ท.ภิรมย์  ระดำไสย์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๕๔๖๐๒๔๕๑ 
 ๗5. ร.ท.มนตรี  ทองค ำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๗๗๑๐๐๓๑๖ 
 ๗6. ร.ท.ยศวัฒน์  มณีรัตน์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๗๓๗๐๐๐๘๑ 
 ๗7. ร.ท.รำชวัตร  ผลเอนก หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๖๓๔๐๐๑๑๑ 
 ๗8. ร.ท.วรพจน์  ชำติมนตรี หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๑๐๗๐๐๙๔๔ 
 ๗9. ร.ท.วิกรม  ชนะวัฒน ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๕๑๓๐๐๓๓๗ 
 80. ร.ท.วิทยำ  สูงทองจริยำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๓๒๒๓๐๐๐๗๘ 
 ๘1. ร.ท.วิทวัฒน์  สำลีอรรถ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๓๓๔๐๐๑๒๗ 
 ๘2. ร.ท.วิทูรย์  บัญชำศึก หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๓๓๓๘๐๐๐๕๘ 
 ๘3. ร.ท.วีระศักดิ์  นัยจ ำเนียร หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๕๓๔๐๐๒๑๗ 
 ๘4. ร.ท.ศักดิ์ดำ  ปล่อยทุม หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๑๒๓๐๐๒๓๐ 
 ๘5. ร.ท.ศุภกร  เกษแย้ม หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๔๕๘๐๐๖๐๓ 
 ๘6. ร.ท.สนั่น  รักเรือง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๗๓๘๐๐๑๐๑ 
 ๘7. ร.ท.สมเจริญ  แสดงฤทธิ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๘๖๑๐๐๒๓๑ 
 ๘8. ร.ท.สมชำย  แจ้งค ำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๓๒๓๐๐๑๔๗ 
 ๘9. ร.ท.สมชำย  บัวแสง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๙๓๓๐๑๘๐๓ 
 

90.  ร.ท.สมชำย ... 
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 90. ร.ท.สมชำย  สมปรีดำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๖๒๒๐๐๐๐๒ 
 ๙1. ร.ท.สมชำย  สุขสวัสดิ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๙๓๔๐๐๐๑๔ 
 ๙2. ร.ท.สมนึก  อยู่สุข หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๓๐๖๑๐๐๐๐๑ 
 ๙3. ร.ท.สมรรถภณ  โพธิ์ทอง หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๐๕๐๐๑๓๙๑ 
 ๙4. ร.ท.สมหมำย  มำนพ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๒๖๕๖๐๐๓๑๐ 
 ๙5. ร.ท.สังวำลย์  ไกรอนันต์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๒๓๔๐๐๑๓๖ 
 ๙6. ร.ท.สัญชัย  พินิจวงษ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๖๒๑๐๐๒๘๘ 
 ๙7. ร.ท.สันติ  ตั้งจิตต์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๔๐๒๐๑๕๑๐ 
 ๙8. ร.ท.สำนิตร์  ทำงเจริญ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๘๖๒๐๐๑๒๐ 
 ๙9. ร.ท.สำยัญ  บุญช่วย หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๓๓๓๑๐๗๓๐ 
 100. ร.ท.สิทธิชัย  เล็กใบ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๖๓๓๑๒๗๙๘ 
 ๑๐1. ร.ท.สืบศักดิ์  อนำมพงษ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๓๓๓๐๐๖๘๘ 
 ๑๐2. ร.ท.สุทธิรัตน์  มัณยำกำศ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๐๓๓๐๒๐๒๔ 
 ๑03. ร.ท.สุพจน์  พงค์ปวน หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๖๕๒๐๐๐๐๑ 
 ๑๐4. ร.ท.สุทัศน์  บุญรอด หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๓๑๓๔๐๐๒๓๑ 
 ๑๐5. ร.ท.สุทัศน์  โพธิ์ขี หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๓๖๔๓๐๐๑๘๔ 
 ๑๐6. ร.ท.สุเทพ  เครือวัลย์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๑๘๒๓๐๐๘๖๐ 
 ๑๐7. ร.ท.สุนทร  เนียมปำน หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๕๓๓๑๕๓๕๗ 
 ๑๐8. ร.ท.สุภัทร  ศรีไสว หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๒๘๑๓๐๒๕๕๘ 
 ๑๐9. ร.ท.สุรศักดิ์  คณะบุตร หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๐๓๓๐๐๓๙๓ 
 ๑10. ร.ท.สุวิทย์  ศรีสวัสดิ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๒๖๓๐๐๓๙๘ 
 ๑11. ร.ท.สุวิน  อุไกรหงสำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๐๑๙๐๐๖๘๐ 
 ๑๑2. ร.ท.เสกสรร  ไม้เรียง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๗๓๓๐๑๔๘๘ 
 ๑๑3. ร.ท.เสกสรรค์  เพลินจิต หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๘๐๒๐๐๑๘๓ 
 ๑๑4. ร.ท.เสกสันติ  พลอยเจริญ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๓๑๓๓๐๐๔๙๔ 
 ๑๑5. ร.ท.แสวงศักดิ์  สดสร้อย หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๓๐๒๓๐๐๔๖๗ 
 ๑๑6. ร.ท.อนุศักดิ์  จันทร์ศรี หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๒๓๓๐๑๕๔๔ 
 ๑๑7. ร.ท.อภิชิต  พิศพำร หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๓๖๓๓๐๐๒๙๓ 
 ๑๑8. ร.ท.อำทร  กุลศักดิ์ศิริ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๘๒๑๐๐๒๘๖ 
 ๑๑9. ร.ท.อ ำนำจ  นิ่มนวล หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๒๕๐๐๐๓๐๗ 
 ๑20. ร.ท.อ ำพัน  จรัสรัตนโชติ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๖๑๐๐๐๑๐๕ 
 ๑21. ร.ท.อิทธิเดช  สมบูรณ์ไพศำล หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๗๐๒๐๐๑๖๐ 
 ๑๒2. ร.ท.อุทัย  สินนอก หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๔๕๕๐๐๙๕๓ 
 หมำยเลข 5 ถึง 122 ตั้งแต่ ๑ ม.ค.๖๑ 
 
 

เป็น ว่ำที่... 
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เป็น ว่ำที่เรืออำกำศเอกหญิง 
 123. ว่ำที่ ร.ท.หญิง ชนันภรณ์  ลีก ำเนิดไทย หมำยเลขประจ ำตัว  8571030685 
 หมำยเลข 123 ตั้งแต่ ๑ ต.ค.60 
 124. ร.ท.หญิง มินตรำ  สมจิตต์ หมำยเลขประจ ำตัว  8561030008 
 หมำยเลข 124 ตั้งแต่ 1 พ.ย.60 
 ๑๒5. ร.ท.หญิง จรินทร์  วีระสิทธิ ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๓๔๑๐๘๐๘๐๔ 
 ๑๒6. ร.ท.หญิง สมทรง  ชะอ้อนชม หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๓๒๑๑๙๐๔๐๘ 
 ๑๒7. ร.ท.หญิง สุปัญญำ  สิงห์ประเสริฐ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๓๔๑๑๑๐๖๐๔ 
 หมำยเลข 125 ถึง 127 ตั้งแต่ ๑ ม.ค.๖๑ 

เป็น ว่ำที่เรืออำกำศโท 
 128. ร.ต.จิโรจน ์ ประเสริฐอ ำไพสกุล หมำยเลขประจ ำตัว  3515000214 
 หมำยเลข 128 ตั้งแต่ 1 ส.ค.60 
 ๑๒9. ร.ต.สุพิพัฒน์  รำชแพทยำคม หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๒๕๖๐๒๖๖๓ 
 หมำยเลข 129 ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 
 ๑30. ร.ต.พรพล  กลิ่นผกำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๓๓๓๐๑๒๕๗ 
 หมำยเลข 130 ตั้งแต่ ๑ พ.ย.๖๐ 
 131. ร.ต.สำยัณห์  ใหญ่อยู่ หมำยเลขประจ ำตัว  3353100096 
 หมำยเลข 131 ตั้งแต่ 1 ธ.ค.60 
 ๑32. ร.ต.ชัญญำวัจน์  สถิตภัทรสมบัติ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๕๓๓๐๑๕๕๗ 
 ๑33. ร.ต.ชำญณรงค์  โนรำช หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๔๒๖๐๐๐๑๑ 
 134. ว่ำที่ ร.ต.ปรเมษฐ์  สีวลีพันธ์ หมำยเลขประจ ำตัว  1535801250 
 135. ว่ำที่ ร.ต.เจนวิทย์  บรรจงรุจำกุล หมำยเลขประจ ำตัว  8592030717 
 136. ว่ำที่ ร.ต.ชญำนนท์  ใจเอ้ือ หมำยเลขประจ ำตัว  1513310198 
 137. ว่ำที่ ร.ต.ดิฐพล  วงษ์เจริญธรรม หมำยเลขประจ ำตัว  1523305482 
 138. ว่ำที่ ร.ต.นภนต์  แม้นจันทรำรัตน์ หมำยเลขประจ ำตัว  1533307206 
 หมำยเลข 132 ถึง 138 ตั้งแต่ ๑ ม.ค.๖๑  

เป็น ว่ำที่เรืออำกำศโทหญิง 
 ๑39. ร.ต.หญิง กฤษณี  กลิ่นโพธิ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๕๘๘ 
 140. ร.ต.หญิง กำนต์รวี  รวมก่ิง หมำยเลขประจ ำตัว  8581030567 
 ๑41. ร.ต.หญิง เกวลิน  เพ็งสลุด หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๕๘๓ 
 ๑42. ร.ต.หญิง จตุพร  สุระอำรีย์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๕๗๘ 
 ๑43. ร.ต.หญิง จินต์จุฑำ  ต่วนเพ็ชร์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๕๙๓ 
 ๑44. ร.ต.หญิง จุฑำมณี  เพชรประดับ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๕๗๔ 
 145. ร.ต.หญิง โชษิตำ  สังข์สะอำด หมำยเลขประจ ำตัว  8581030568 
 ๑46. ร.ต.หญิง ณิยวรรณ  สีนิล หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๕๘๕ 
 

๑47.  ร.ต.หญิง ทัชชญำ ... 
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 ๑47. ร.ต.หญิง ทัชชญำ  ภัทรธรวรำดล หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๕๘๔ 
 ๑48. ร.ต.หญิง ธมลวรรณ  ศรีกลั่น หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๕๗๕ 
 ๑49. ร.ต.หญิง ธัญสิริ  จันทะหิน หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๕๗๐ 
 ๑50. ร.ต.หญิง นภสร  ตันอำวัชนกำร หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๕๗๗ 
 ๑51. ร.ต.หญิง นริศรำ  แก้วสวัสดิ ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๕๗๓ 
 ๑52. ร.ต.หญิง นันทิยำ  อุ่มพิมำย หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๕๗๒ 
 ๑53. ร.ต.หญิง ปนัดดำ  เอียดทอง หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๕๙๐ 
 ๑54. ร.ต.หญิง ปัทมำ  ทิพรักษ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๕๘๒ 
 ๑55. ร.ต.หญิง พัณณิตำ  แก้วนพรัตน์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๕๘๐ 
 ๑56. ร.ต.หญิง พิจิตรำ  บุตรสิมมำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๕๙๔ 
 ๑57. ร.ต.หญิง พิมพ์ผกำ  ศิริจันทร์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๕๘๑ 
 ๑58. ร.ต.หญิง พุฒิมำ  ตระกูลศรี หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๕๘๖ 
 ๑59. ร.ต.หญิง เพ็ญจันทร์  เพ็งไพบูลย์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๕๙๑ 
 ๑60. ร.ต.หญิง ภัสรช์นกพร  ชนม์กมลจรัส หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๕๗๖ 
 ๑61. ร.ต.หญิง วัชรำภรณ์  บุญเกตุ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๕๘๙ 
 ๑62. ร.ต.หญิง ศนิศรี  ชมทอง หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๕๙๒ 
 ๑63. ร.ต.หญิง สิริกำญจน์  สุวรรณสุข หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๕๘๗ 
 ๑64. ร.ต.หญิง สิริศุภำงค์  เชี่ยวอำกำศยำน หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๕๙๖ 
 ๑65. ร.ต.หญิง สุชำดำ  เต็มสังข์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๕๗๙ 
 ๑66. ร.ต.หญิง สุธำทิพย์  ปัญญำแก้ว หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๕๙๕ 
 ๑67. ร.ต.หญิง สุพรรณี  เฮ้ำชุน หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๕๗๑ 
 168. ร.ต.หญิง อภิษฐำ  ปัตตพัฒน์ หมำยเลขประจ ำตัว  8581030569 
 169. ว่ำที่ ร.ต.หญิง จิดำภำ  บัวศร ี หมำยเลขประจ ำตัว  8591030718 
 170. ว่ำที่ ร.ต.หญิง นำถนพิน  อำภำสุนันท์ หมำยเลขประจ ำตัว  8591030714 
 171. ว่ำที่ ร.ต.หญิง วิรชำ  ศิริสกุลพร หมำยเลขประจ ำตัว  8591030713 
 หมำยเลข 139 ถึง 171 ตั้งแต่ ๑ ม.ค.๖๑ 

      สั่ง  ณ  วันที่   ๓๐ มกรำคม  พ.ศ.๒๕๖1 

                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  ลำยทิพย์วรพล  อรุณฉำย 
              (นิธิโรจน ์ ลำยทิพย์) 
  รอง ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.ท ำกำรแทน  
            ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.                                                              
                  ๓๑ ม.ค.๖๑                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         พ.อ.ท.วัลลภ ฯ    พิมพ์/ทำน 
         ร.อ.กิตติศักดิ์ ฯ ตรวจ 


