
   

         (ส ำเนำ)                                                  หน่วยรับ 
 
 
 

ค ำสั่งกองทัพอำกำศ 
ที่ ๑๓๓๒/๖๑ 

เรื่อง  เลื่อนยศนำยทหำรประทวน 
 

เพ่ือปฏิบัติตำมระเบียบ กห .ว่ำด้วยกำรแต่งตั้ งยศและกำรเลื่อนยศของข้ำรำชกำรทหำร         
พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  

ฉะนั้น จึงให้เลื่อนยศนำยทหำรประทวนในสังกัด ทอ.ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน จ ำนวน ๒๑๐ คน 
ดังต่อไปนี้ 

กองบัญชำกำรกองทัพอำกำศ 
เป็นจ่ำอำกำศเอกหญิง 

 ๑. จ.ท.หญิง สกำวรัตน์  สมศักดิ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๔๗๐ 
 หมำยเลข ๑ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

กรมสำรบรรณทหำรอำกำศ 
เป็นจ่ำอำกำศเอกหญิง 

 ๒. จ.ท.หญิง สำยชล  ธรรมเสรี หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๓๕๕ 
 หมำยเลข ๒ ตั้งแต่ ๑ พ.ค.๖๑ 
 ๓. จ.ท.หญิง ธัฏภรณ์  ก้ำนจันทร์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๔๙๖ 
 ๔. จ.ท.หญิง ธิดำรัตน์  เกิดนำค หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๔๙๗ 
 ๕. จ.ท.หญิง ปนัดดำ  ขำวรำศรี หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๕๐๐ 
 หมำยเลข ๓ ถึง ๕ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

กรมก ำลังพลทหำรอำกำศ 
เป็นจ่ำอำกำศเอก 

 ๖. จ.ท.จีรศักดิ์  บัวบุญเลิศ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๙๔๙๐๐๕๗๒ 
 ๗. จ.ท.นพพล  อังกำบ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๗๖๓๐๐๐๘๒ 
 ๘. จ.ท.นิธิวัฒน์  สังวรกำญจน์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๗๒๙๐๐๖๔๕ 
 ๙. จ.ท.ยิ่งศักดิ์  นิยมทอง หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๒๖๔๐๑๕๓๗ 
 ๑๐. จ.ท.สิทธินนท์  เนตรพิมล หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๗๓๐๐๐๐๒๖ 
 หมำยเลข ๖ ถึง ๑๐ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

เป็นจ่ำอำกำศเอกหญิง 
 ๑๑. จ.ท.หญิง ธนวรรณ  คิดหมำย หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๔๙๕ 
 ๑๒. จ.ท.หญิง นันทิดำ  อู่วิเชียร หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๔๙๘ 
 ๑๓. จ.ท.หญิง มณีพรรณ  สืบปรุ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๕๐๗ 
 
 

๑๔.  จ.ท.หญิง ... 
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 ๑๔. จ.ท.หญิง ศศิธร  ใจห้ำว หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๕๑๑ 
 ๑๕. จ.ท.หญิง สมฤทัย  ไพรี หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๕๑๓ 
 ๑๖. จ.ท.หญิง สุจิตรำ  ฉัตรสุระชัย หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๕๑๕ 
 หมำยเลข ๑๑ ถึง ๑๖ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

เป็นจ่ำอำกำศโท 
 ๑๗. จ.ต.ศรำยุธ  เขื่อนค ำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๙๑๒๐๐๐๐๗ 
 หมำยเลข ๑๗ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

เป็นจ่ำอำกำศโทหญิง 
 ๑๘. จ.ต.หญิง วิไลพร  เตียตรีศักดิ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๗๗๘ 
 หมำยเลข ๑๘ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

กรมข่ำวทหำรอำกำศ 
เป็นจ่ำอำกำศเอกหญิง 

 ๑๙. จ.ท.หญิง มณฑิรำ  เจริญรักษำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๕๐๖ 
 ๒๐. จ.ท.หญิง สมพร  พรสมมำตร หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๕๑๒ 
 หมำยเลข ๑๙ และ ๒๐ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

เป็นจ่ำอำกำศโท 
 ๒๑. จ.ต.พรชัย  สีฟ้ำเลื่อน หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๙๖๖๐๐๐๖๒ 
 ๒๒. จ.ต.ภวินท์  แหวนทองค ำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๙๕๘๐๐๑๕๙ 
 หมำยเลข ๒๑ และ ๒๒ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

เป็นจ่ำอำกำศโทหญิง 
 ๒๓. จ.ต.หญิง สุนีย์  ชุ่มหอมจิต หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๗๘๐ 
 หมำยเลข ๒๓ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

กรมยุทธกำรทหำรอำกำศ 
เป็นจ่ำอำกำศเอก 

 ๒๔. จ.ท.ชุติภัทร  เพ็ชรรัตน ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๖๒๙๐๐๒๐๐ 
 ๒๕. จ.ท.ชูเกียรติ  จ ำกลำง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๗๒๑๐๐๘๖๙ 
 ๒๖. จ.ท.นัฐวุฒิ  ทรงสุภำพ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๔๓๔๐๐๐๓๗ 
 ๒๗. จ.ท.ไพศำล  หนูบูรณ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๙๒๒๐๑๐๔๓ 
 หมำยเลข ๒๔ ถึง ๒๗ ตั้งแต ่๑ ส.ค.๖๑ 

เป็นจ่ำอำกำศเอกหญิง 
 ๒๘. จ.ท.หญิง อุบลวรรณ  ไวยเดช หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๕๑๖ 
 หมำยเลข ๒๘ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 
 
 
 
 

กรมส่งก ำลังบ ำรุงทหำรอำกำศ ... 
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กรมส่งก ำลังบ ำรุงทหำรอำกำศ 
เป็นจ่ำอำกำศเอก 

 ๒๙. จ.ท.กฤษณะ  กลีบสุวรรณ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๓๓๓๐๑๔๘๔ 
 ๓๐. จ.ท.จักรพันธุ์  โอฬำร หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๕๒๔๐๐๐๒๔ 
 ๓๑. จ.ท.ชลธิศ  ยิ้มเอ่ียม หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๗๓๗๐๐๗๖๗ 
 ๓๒. จ.ท.ชำญชัย  ยำรังษ ี หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๙๗๓๐๐๓๙๘ 
 ๓๓. จ.ท.บงกชเพชร  นำมพุทธำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๕๐๓๐๐๘๐๐ 
 ๓๔. จ.ท.ภูริวัจน ์ ฝีปำกเพรำะ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๗๒๖๐๐๐๐๙ 
 ๓๕. จ.ท.วิชยุตม์  แป้นสุวรรณ หมำยเลขประจ ำตัว  ๒๕๕๓๓๐๐๐๘๑ 
 ๓๖. จ.ท.ศิลปชัย  เศษวงค์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๔๔๖๐๐๕๘๓ 
 ๓๗. จ.ท.สุรศักดิ์  เสียงล้ ำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๕๗๔๐๐๙๐๙ 
 ๓๘. จ.ท.อำนันต์  ปรักกะมำนนท์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๖๓๓๑๑๗๒๓ 
 หมำยเลข ๒๙ ถึง ๓๘ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

ส ำนักงำนปลัดบัญชีทหำรอำกำศ 
เป็นจ่ำอำกำศเอก 

 ๓๙. จ.ท.อธิวัฒน์  ชวีะสกุลสิทธิ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๐๒๙๐๑๔๕๙ 
 หมำยเลข ๓๙ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

กรมกำรเงินทหำรอำกำศ 
เป็นจ่ำอำกำศเอก 

 ๔๐. จ.ท.ทศพล  ห่อทอง หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๖๕๖๐๒๔๕๘ 
 ๔๑. จ.ท.พิทวัฒน์  หงษ์สุวรรณ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๗๓๓๑๖๐๓๕ 
 ๔๒. จ.ท.วงศ์วรรธน์  พุ่มพ่ึงพุฒ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๕๓๓๐๐๙๘๗ 
 ๔๓. จ.ท.อภิวุฒิ  สะดีวงศ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๕๗๗๐๐๐๒๑ 
 หมำยเลข ๔๐ ถึง ๔๓ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

เป็นจ่ำอำกำศเอกหญิง 
 ๔๔. จ.ท.หญิง วิลำวรรณ  มำธรรม หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๗๒๐ 
 หมำยเลข ๔๔ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในทหำรอำกำศ 
เป็นจ่ำอำกำศเอก 

 ๔๕. จ.ท.ณัฐพล  ค ำยอดใจ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๕๑๓๐๐๒๔๕ 
 ๔๖. จ.ท.ศัลยวิทย์  วิวัฒธนกุลชัย หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๕๑๒๐๐๕๔๗ 
 หมำยเลข ๔๕ และ ๔๖ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 
 
 
 
 

ส ำนักงำนนิรภัยทหำรอำกำศ ... 
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ส ำนักงำนนิรภัยทหำรอำกำศ 
เป็นจ่ำอำกำศโท 

 ๔๗. จ.ต.วิษณุ  ค ำศรี หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๖๐๒๓๐๐๑๔๑ 
 หมำยเลข ๔๗ ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

กองบิน ๑ 
เป็นจ่ำอำกำศเอก 

 ๔๘. จ.ท.จิรพงษ์  เรียนรอบรู้ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๐๑๘๐๐๒๐๗ 
 ๔๙. จ.ท.จิรยุทธ  รักษำยศ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๕๖๕๐๒๒๖๕ 
 ๕๐. จ.ท.ชนำธิปพล  ดัชถุยำวัตร หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๖๖๖๐๑๖๙๐ 
 ๕๑. จ.ท.ณรงค์ศักดิ์  ม่วงศรี หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๑๓๓๐๖๔๔๔ 
 ๕๒. จ.ท.ถิรวุฒิ  ทองดวง หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๓๒๑๐๓๖๗๙ 
 ๕๓. จ.ท.ทินรัตน์  แสนธ ิ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๓๒๑๐๒๐๕๕ 
 ๕๔. จ.ท.ปิยะพงศ์  คุซิตำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๒๒๑๐๑๖๖๗ 
 ๕๕. จ.ท.พงศ์ทิวำ  วิถี หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๐๕๔๐๒๘๓๐ 
 ๕๖. จ.ท.พงษ์ศิริ  ศิริกิจ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๘๐๓๐๑๗๘๗ 
 ๕๗. จ.ท.พิชิตพงษ์  เพ่ิมพูล หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๐๖๘๐๓๑๗๙ 
 ๕๘. จ.ท.ภำณุเดช  กันยำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๕๒๘๐๒๑๙๖ 
 ๕๙. จ.ท.อมรเชษฐ์  ธรรมชำติ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๘๖๑๐๐๔๙๙ 
 ๖๐. จ.ท.เอกรัฐ  จ ำรักษำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๓๓๓๐๐๑๓๕ 
 หมำยเลข ๔๘ ถึง ๖๐ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

เป็นจ่ำอำกำศเอกหญิง 
 ๖๑. จ.ท.หญิง มำลินี  จอยนอก หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๕๐๘ 
 หมำยเลข ๖๑ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

เป็นจ่ำอำกำศโท 
 ๖๒. จ.ต.ศรำนุวัฒน์  จีบโพธิ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๖๐๒๑๐๐๔๙๖ 
 หมำยเลข ๖๒ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

กองบิน ๒ 
เป็นจ่ำอำกำศเอก 

 ๖๓. จ.ท.ธรรมนูญ  เสริฐขุนทด หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๐๕๐๐๐๘๒๔ 
 ๖๔. จ.ท.นิรุต  กลิ่นหอม หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๐๓๓๐๐๐๔๗ 
 ๖๕. จ.ท.มรกต  สืบสิงห์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๐๖๑๐๐๘๗๑ 
 ๖๖. จ.ท.สมพงษ์  จิตรถวิล หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๗๕๐๐๐๑๑๖ 
 ๖๗. จ.ท.เอกสิทธิ์  ป้องจัตุรัส หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๗๕๕๐๐๐๐๒ 
 หมำยเลข ๖๓ ถึง ๖๗ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 
 
 
 

กองบิน ๔ ... 
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กองบิน ๔ 
เป็นจ่ำอำกำศเอก 

 ๖๘. จ.ท.จตุรงค์  บัวคลี่ หมำยเลขประจ ำตัว  ๒๕๐๒๓๐๐๑๔๗ 
 ๖๙. จ.ท.จัตุพล  อัมพะวำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๘๓๑๐๐๗๓๖ 
 ๗๐. จ.ท.ชัยธวัช  วีระบวรวงศ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๘๑๙๐๐๒๙๖ 
 ๗๑. จ.ท.ณัฐพงษ์  ค ำมำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๔๑๓๐๐๑๖๙ 
 ๗๒. จ.ท.ธรรมสำร  อนันต์สลุง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๗๔๐๐๐๐๐๔ 
 ๗๓. จ.ท.นัทธศำสตร์  จันดำวงษ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๗๓๘๐๐๑๐๓ 
 ๗๔. จ.ท.นิธิกร  โกทัน หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๘๒๓๐๐๔๗๙ 
 ๗๕. จ.ท.ปิยะ  ล ำอินทร์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๖๖๙๐๑๑๔๖ 
 ๗๖. จ.ท.รณชิต  ชินพิทักษ์วัฒนำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๐๒๓๐๐๐๐๑ 
 หมำยเลข ๖๘ ถึง ๗๖ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

เป็นจ่ำอำกำศโทหญิง 
 ๗๗. จ.ต.หญิง กำนดำ  วิกยำนนท์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๗๖๙ 
 ๗๘. จ.ต.หญิง สมพร  กงเพชร หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๗๒๕ 
 หมำยเลข ๗๗ และ ๗๘ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

กองบิน ๖ 
เป็นจ่ำอำกำศเอก 

 ๗๙. จ.ท.ไชยยันต์  เพชรเส้ง หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๑๒๒๐๒๙๔๕ 
 ๘๐. จ.ท.พัทธ์  วิธำนธรรม หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๗๓๓๐๐๖๗๔ 
 ๘๑. จ.ท.ยุทธพล  เกษมณี หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๔๒๙๐๐๕๓๐ 
 หมำยเลข ๗๙ ถึง ๘๑ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

เป็นจ่ำอำกำศโท 
 ๘๒. จ.ต.เติมพงศ์  พรพรรณพฤกษ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๖๐๔๔๐๐๐๐๑ 
 ๘๓. จ.ต.วิรุฬห์  สุขเง่ำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๖๐๓๘๐๐๑๒๐ 
 หมำยเลข ๘๒ และ ๘๓ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

กองบิน ๗ 
เป็นจ่ำอำกำศเอก 

 ๘๔. จ.ท.กนก  คงสีทอง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๗๓๒๐๐๐๐๒ 
 ๘๕. จ.ท.ธนวัฒน์  ผำสุข หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๓๒๒๐๐๐๙๐ 
 ๘๖. จ.ท.พัฒนพงค์  จันนก หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๔๓๖๐๐๔๑๕ 
 ๘๗. จ.ท.โรจน์ศักดิ์  ชมภู หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๑๕๑๐๑๘๓๑ 
 ๘๘. จ.ท.วีระศักดิ์  บุญศรี หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๔๖๕๐๐๓๕๗ 
 ๘๙. จ.ท.วุฒิพงศ์  เขียวชะอุ่ม หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๔๖๕๐๐๙๗๓ 
 
 

๙๐.  จ.ท.สุทัศธณะ ... 
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 ๙๐. จ.ท.สุทัศธณะ  ยศน้อย หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๙๕๒๐๐๗๔๑ 
 ๙๑. จ.ท.หิรัณ  สิงห์เจริญ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๒๓๓๑๖๑๖๙ 
 ๙๒. จ.ท.อนุรักษ์  สว่ำงวงค์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๔๓๘๐๐๗๕๓ 
 หมำยเลข ๘๔ ถึง ๙๒ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

กองบิน ๒๑ 
เป็นจ่ำอำกำศเอก 

 ๙๓. จ.ท.จักรพันธ์  สุนทรำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๓๗๑๐๐๐๓๒ 
 ๙๔. จ.ท.ชำตรี  หำญแจ้ด หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๗๔๓๐๒๓๐๙ 
 ๙๕. จ.ท.ธรรมจักษ์  ปัจฉิมภุชงค์กุล หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๗๐๕๐๐๐๐๓ 
 ๙๖. จ.ท.พงศ์ฉัตร  จันทรโคตร หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๗๗๔๐๐๕๘๑ 
 ๙๗. จ.ท.วิรัตน์  พุทธรัตน์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๖๗๑๐๐๐๙๒ 
 ๙๘. จ.ท.วุฒิชัย  มูลชำติ หมำยเลขประจ ำตัว  ๒๕๕๐๓๐๐๒๗๖ 
 ๙๙. จ.ท.สุระวงศ์  ผิวอ่อน หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๑๕๔๐๓๖๕๖ 
 หมำยเลข ๙๓ ถึง ๙๙ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

เป็นจ่ำอำกำศเอกหญิง 
 ๑๐๐. จ.ท.หญิง วิมลวรรณ  แก้วมณี หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๔๖๙ 
 หมำยเลข ๑๐๐ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

เป็นจ่ำอำกำศโท 
 ๑๐๑. จ.ต.ทิวำกร  ศรีจันทร์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๖๐๔๓๐๐๐๐๔ 
 ๑๐๒. จ.ต.ภูมำรินทร์  อินทรทอง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๖๐๖๖๐๐๓๓๔ 
 ๑๐๓. จ.ต.ฤทธิรงค์  พลศรี หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๖๐๖๖๐๐๓๓๓ 
 หมำยเลข ๑๐๑ ถึง ๑๐๓ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

กองบิน ๒๓ 
เป็นจ่ำอำกำศเอก 

 ๑๐๔. จ.ท.เทวินทร์  ใจเย็น หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๖๖๘๐๓๓๗๗ 
 ๑๐๕. จ.ท.ศรำวุธ  สิทธิกุล หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๓๖๘๐๑๗๖๑ 
 หมำยเลข ๑๐๔ และ ๑๐๕ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

เป็นจ่ำอำกำศโท 
 ๑๐๖. จ.ต.ภูมิปรำชญ์  อำษำพนม หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๖๗๘๐๐๐๑๔ 
 หมำยเลข ๑๐๖ ตั้งแต่ ๑ มิ.ย.๖๑ 

กองบิน ๔๑ 
เป็นจ่ำอำกำศเอก 

 ๑๐๗. จ.ท.จักรพันธ์  ปัญญำค ำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๒๑๓๐๒๑๗๙ 
 ๑๐๘. จ.ท.เทพกำนณ์  ปะกิริโย หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๘๔๖๐๑๗๘๒ 
 ๑๐๙. จ.ท.วรทร  จันทร์ศิริ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๕๑๓๐๐๑๙๙ 
 

๑๑๐.  จ.ท.วัชรพงศ์ ... 
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 ๑๑๐. จ.ท.วัชรพงศ์  ทำนันท์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๗๗๓๐๐๐๐๑ 
 ๑๑๑. จ.ท.โษฑศ  พลนำวี หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๕๑๓๐๐๒๑๔ 
 ๑๑๒. จ.ท.สหพล  พุ่มใย หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๒๐๔๐๐๐๓๙ 
 ๑๑๓. จ.ท.อเนชำ  ค ำปันหล้ำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๙๑๓๐๒๕๙๑ 
 ๑๑๔. จ.ท.เอกชัย  หินเดช หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๗๑๓๐๐๑๔๖ 
 ๑๑๕. จ.ท.เอกมล  มณีวรรณ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๗๑๓๐๐๑๕๐ 
 หมำยเลข ๑๐๗ ถึง ๑๑๕ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

เป็นจ่ำอำกำศโท 
 ๑๑๖. จ.ต.ธรรมรัตน์  มหำไชยวงศ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๖๐๔๑๐๐๐๐๒ 
 หมำยเลข ๑๑๖ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

เป็นจ่ำอำกำศโทหญิง 
 ๑๑๗. จ.ต.หญิง ชฎำรัตน์  พรหมดวง หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๗๗๑ 
 ๑๑๘. จ.ต.หญิง ฐำนมำศ  สำรทรัพย์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๗๗๒ 
 หมำยเลข ๑๑๗ และ ๑๑๘ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

กองบิน ๔๖ 
เป็นจ่ำอำกำศเอก 

 ๑๑๙. จ.ท.ไตรภพ  ค ำบุญเรือง หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๓๒๖๐๑๒๑๖ 
 ๑๒๐. จ.ท.นพรัตน์  ตำลพร้ำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๐๓๘๐๑๖๕๗ 
 ๑๒๑. จ.ท.บัญชำรำช  ศรีนวลอ้ำย หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๖๓๘๐๐๐๖๗ 
 ๑๒๒. จ.ท.พงศธร  อุบลสุข หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๙๒๓๐๑๐๓๖ 
 ๑๒๓. จ.ท.เมธำนนท์  เมฆทับ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๓๓๘๐๑๕๑๔ 
 หมำยเลข ๑๑๙ ถึง ๑๒๓ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

เป็นจ่ำอำกำศโทหญิง 
 ๑๒๔. จ.ต.หญิง เพ็ญพักตร์  บุญเสริม หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๗๗๖ 
 หมำยเลข ๑๒๔ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

กองบิน ๕ 
เป็นจ่ำอำกำศเอก 

 ๑๒๕. จ.ท.จิตติพล  โพธิ์ทอง หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๒๓๐๐๐๖๘๘ 
 ๑๒๖. จ.ท.ธิติคม  ยอดไสว หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๗๓๐๐๐๖๘๑ 
 ๑๒๗. จ.ท.ศุภณัฐ  สมใจเพ็ง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๔๓๐๐๐๑๓๙ 
 หมำยเลข ๑๒๕ ถึง ๑๒๗ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

เป็นจ่ำอำกำศเอกหญิง 
 ๑๒๘. จ.ท.หญิง ศิรินันท์  ธนะสูตร หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๗๒๑ 
 ๑๒๙. จ.ท.หญิง สุกฤตำ  สว่ำงเมฆ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๗๒๓ 
 หมำยเลข ๑๒๘ และ ๑๒๙ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 
 
 

เป็นจ่ำอำกำศโท ... 
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เป็นจ่ำอำกำศโท 
 ๑๓๐. จ.ต.พิชำภพ  ทิมเขียว หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๙๓๓๐๐๖๗๕ 
 ๑๓๑. จ.ต.สุทธินันท์  กร้ำวกฤษ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๖๐๓๐๐๐๑๐๖ 
 หมำยเลข ๑๓๐ และ ๑๓๑ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

กองบิน ๕๖ 
เป็นจ่ำอำกำศเอก 

 ๑๓๒. จ.ท.จีรพัฒน์  เรืองอ๊อด หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๒๖๓๐๑๒๓๓ 
 ๑๓๓. จ.ท.มำนัส  เวศสุวรรณ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๒๕๖๐๐๑๒๖ 
 ๑๓๔. จ.ท.มูซำ  มีมูซอ หมำยเลขประจ ำตัว  ๒๕๒๕๖๐๐๒๙๔ 
 ๑๓๕. จ.ท.วัลลภ  ณ ตีบ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๑๕๖๐๑๖๑๙ 
 ๑๓๖. จ.ท.วุฒินันท์  เชื้อฉ่ ำหลวง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๗๕๖๐๐๐๐๖ 
 ๑๓๗. จ.ท.อิสรูณย์  มะอูเซ็ง หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๖๕๖๐๐๘๗๖ 
 หมำยเลข ๑๓๒ ถึง ๑๓๗ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

โรงเรียนกำรบิน 
เป็นจ่ำอำกำศเอก 

 ๑๓๘. จ.ท.กฤษฎิ์  พูลผล หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๙๐๓๐๑๔๗๐ 
 ๑๓๙. จ.ท.กฤษณะ  เพรำเพริศภิรมย์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๔๔๙๐๒๒๗๑ 
 ๑๔๐. จ.ท.ธีรวุฒ ิ ผิวงำม หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๔๔๙๐๑๖๗๕ 
 ๑๔๑. จ.ท.ปรเมศวร์  กุลสะท้ำน หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๑๔๖๐๓๒๒๔ 
 ๑๔๒. จ.ท.รณชัย  ไชยวงค์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๖๑๓๐๐๐๐๔ 
 หมำยเลข ๑๓๘ ถึง ๑๔๒ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

กรมควบคุมกำรปฏิบัติทำงอำกำศ 
เป็นจ่ำอำกำศเอก 

 ๑๔๓. จ.ท.เกรียงศักดิ์  รัตนสุวรรณ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๖๖๕๐๐๑๗๔ 
 ๑๔๔. จ.ท.ดนุพล  ม่วงสุขศรี หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๕๔๘๐๐๙๑๕ 
 ๑๔๕. จ.ท.ยงยุทธ  สิริปุก หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๕๑๒๐๒๒๗๑ 
 ๑๔๖. จ.ท.วรวุฒ ิ ผลสนิท หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๒๕๖๐๒๔๖๘ 
 หมำยเลข ๑๔๓ ถึง ๑๔๖ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

เป็นจ่ำอำกำศโท 
 ๑๔๗. จ.ต.เมธี  ศิลปักษำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๖๐๔๖๐๐๐๐๔ 
 ๑๔๘. จ.ต.วรโชติ  แป้นแก้ว หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๙๒๓๐๐๒๗๔ 
 หมำยเลข ๑๔๗ และ ๑๔๘ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 
 
 
 

หน่วยบัญชำกำรอำกำศโยธิน ... 
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หน่วยบัญชำกำรอำกำศโยธิน 
เป็นจ่ำอำกำศเอก 

 ๑๔๙. จ.ท.นัฐพล  ปองไป หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๕๔๓๐๑๖๑๘ 
 ๑๕๐. จ.ท.ภำนุพงษ์  ลันวงษำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๖๓๑๐๑๓๑๙ 
 หมำยเลข ๑๔๙ และ ๑๕๐ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

เป็นจ่ำอำกำศเอกหญิง 
 ๑๕๑. จ.ท.หญิง วรำรัตน์  พุ่มพ่ึงศรี หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๕๑๘ 
 หมำยเลข ๑๕๑ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

เป็นจ่ำอำกำศโท 
 ๑๕๒. จ.ต.จักรพงศ์  รัชนีกร หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๖๐๓๓๐๐๗๖๑ 
 ๑๕๓. จ.ต.นพดล  จิระมำนิต หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๖๐๔๓๐๐๐๐๖ 
 หมำยเลข ๑๕๒ และ ๑๕๓ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

กรมสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ทหำรอำกำศ 
เป็นจ่ำอำกำศเอก 

 ๑๕๔. จ.ท.ประพันธ์  อ่ำงแก้ว หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๕๑๘๐๐๐๐๒ 
 ๑๕๕. จ.ท.รัฐกรณ์  แขมพิมำย หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๙๒๑๐๕๗๙๔ 
 หมำยเลข ๑๕๔ และ ๑๕๕ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

เป็นจ่ำอำกำศโท 
 ๑๕๖. จ.ต.ธนกฤต  ไอยรำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๙๓๑๐๐๐๐๑ 
 หมำยเลข ๑๕๖ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

กรมแพทย์ทหำรอำกำศ 
เป็นจ่ำอำกำศเอก 

 ๑๕๗. จ.ท.ดลวิศัลย์  สิงห์ด่ำนจำก หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๑๐๒๐๐๘๙๘ 
 ๑๕๘. จ.ท.ธีรพงศ์  แก้วพันพฤกษ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๘๔๘๐๐๘๙๗ 
 ๑๕๙. จ.ท.ธีระพงษ์  มั่นปำน หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๓๓๘๐๑๒๖๑ 
 ๑๖๐. จ.ท.นครินทร์  น่วมศิริ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๖๓๓๐๐๐๖๖ 
 ๑๖๑. จ.ท.นันทวุฒิ  สมคะเน หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๖๓๓๐๑๙๔๓ 
 ๑๖๒. จ.ท.รัตนศักดิ์  ผงผำย หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๖๓๑๐๐๐๑๐ 
 ๑๖๓. จ.ท.วิธวินท์  บุญแจ่ม หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๖๓๓๑๗๕๔๕ 
 ๑๖๔. จ.ท.วุฒิพงศ์  ครุวรรณพัฒน์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๗๕๗๐๐๒๒๙ 
 ๑๖๕. จ.ท.ศุภฤกษ์  สิมมำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๖๔๐๐๐๗๑๑ 
 ๑๖๖. จ.ท.สุรินทร์  เพชรปำนกัน หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๗๖๔๐๐๐๔๗ 
 ๑๖๗. จ.ท.อดิศร  พุ่มพฤกษ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๗๓๓๑๔๙๖๕ 
 หมำยเลข ๑๕๗ ถึง ๑๖๗ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

 
 

เป็นจ่ำอำกำศเอกหญิง ... 
 



   

- ๑๐ - 
 

เป็นจ่ำอำกำศเอกหญิง 
 ๑๖๘. จ.ท.หญิง ปภัทสรัณย์  ภูริปัญญำนันท์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๕๑๔ 
 หมำยเลข ๑๖๘ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

เป็นจ่ำอำกำศโท 
 ๑๖๙. จ.ต.สันติภำพ  จันทร์เรืองฤทธิ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๙๒๒๐๐๑๖๓ 
 ๑๗๐. จ.ต.อำทิตย์  นวลฉวี หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๙๓๔๐๐๑๐๘ 
 หมำยเลข ๑๖๙ และ ๑๗๐ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

กรมพลำธิกำรทหำรอำกำศ 
เป็นจ่ำอำกำศเอก 

 ๑๗๑. จ.ท.พลวัฒน์  ผำลี หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๑๒๗๐๐๕๘๒ 
 ๑๗๒. จ.ท.สวิชจน ์ เผือกพันธ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๘๒๖๐๐๓๗๓ 
 หมำยเลข ๑๗๑ และ ๑๗๒ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

เป็นจ่ำอำกำศเอกหญิง 
 ๑๗๓. จ.ท.หญิง พรรณทิพภำ  ดีเติม หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๕๐๒ 
 หมำยเลข ๑๗๓ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

เป็นจ่ำอำกำศโท 
 ๑๗๔. จ.ต.ณัฐพล  สุขส ำรำญ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๖๐๒๔๐๐๐๗๕ 
 ๑๗๕. จ.ต.ธวชัชัย  สังสีแก้ว หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๙๑๓๐๐๓๔๖ 
 ๑๗๖. จ.ต.พุทธินันท์  แก้วสุข หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๖๐๓๖๐๐๐๐๒ 
 ๑๗๗. จ.ต.ภุชงค์  สำยศร หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๖๐๔๑๐๐๐๐๑ 
 หมำยเลข ๑๗๔ ถึง ๑๗๗ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

กรมช่ำงโยธำทหำรอำกำศ 
เป็นจ่ำอำกำศเอก 

 ๑๗๘. จ.ท.วรพงศ์  คงสุวรรณ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๑๒๔๐๐๗๙๒ 
 ๑๗๙. จ.ท.ศรำยุทธ  รุ่งเณร หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๗๒๔๐๑๔๐๑ 
 ๑๘๐. จ.ท.ศักดิ์ชัย  ฟักเถื่อน หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๕๓๐๐๐๔๔๕ 
 ๑๘๑. จ.ท.สมบูรณ์  จินำกำร หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๐๑๓๐๑๗๕๑ 
 ๑๘๒. จ.ท.สุรชัย  แย้มคุ้ม หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๓๓๓๐๑๕๙๒ 
 ๑๘๓. จ.ท.อนุชำ  บัวจันทร ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๒๔๗๐๐๐๒๐ 
 หมำยเลข ๑๗๘ ถึง ๑๘๓ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

เป็นจ่ำอำกำศโท 
 ๑๘๔. จ.ต.ฉัตรนรินทร์  ไชยมำตย์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๙๗๑๐๐๑๑๙ 
 หมำยเลข ๑๘๔ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

 
 
 

กรมขนส่งทหำรอำกำศ ... 
 



   

- ๑๑ - 
 

กรมขนส่งทหำรอำกำศ 
เป็นจ่ำอำกำศเอก 

 ๑๘๕. จ.ท.กุมภำ  หอมจันทร์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๗๖๖๐๐๐๐๑ 
 หมำยเลข ๑๘๕ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

เป็นจ่ำอำกำศโท 
 ๑๘๖. จ.ต.สุเทพ  พรำมกระโทก หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๒๓๓๐๐๒๑๔ 
 หมำยเลข ๑๘๖ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

กรมยุทธศึกษำทหำรอำกำศ 
เป็นจ่ำอำกำศเอก 

 ๑๘๗. จ.ท.ณชัย  ทองวิเศษ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๑๒๑๐๒๘๗๘ 
 ๑๘๘. จ.ท.ณัฐวัตร  มูลไทย หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๕๓๐๐๐๑๗๕ 
 ๑๘๙. จ.ท.ธนพงษ์  ขำดรัมย์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๘๒๘๐๑๔๔๖ 
 ๑๙๐. จ.ท.ประภัทรพงษ์  วันโน หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๕๔๖๐๓๔๖๓ 
 ๑๙๑. จ.ท.พรหมินทร์  อินทมำตย์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๘๔๙๐๐๐๒๓ 
 ๑๙๒. จ.ท.วลัญชช์ัย  สุวรรณฤทธิ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๒๕๖๒๓๐๐๒๒๓ 
 ๑๙๓. จ.ท.วันธงชัย  ไกรถำวร หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๐๒๔๐๐๒๐๔ 
 ๑๙๔. จ.ท.สุชำ  หนองส ี หมำยเลขประจ ำตัว  ๒๕๗๒๑๐๐๑๑๔ 
 หมำยเลข ๑๘๗ ถึง ๑๙๔ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

เป็นจ่ำอำกำศเอกหญิง 
 ๑๙๕. จ.ท.หญิง พิมพ์ปวีณ์  ธำรทิพย์ธำดำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๕๐๙ 
 ๑๙๖. จ.ท.หญิง เพ็ญลดำ  กันทอง หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๕๐๔ 
 หมำยเลข ๑๙๕ และ ๑๙๖ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

กรมสวัสดิกำรทหำรอำกำศ 
เป็นจ่ำอำกำศเอกหญิง 

 ๑๙๗. จ.ท.หญิง สุกำนนิศำ  ส ำเภำน้อย หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๗๒๒ 
 หมำยเลข ๑๙๗ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

เป็นจ่ำอำกำศโท 
 ๑๙๘. จ.ต.สิทธิศักดิ์  สุขะ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๖๐๕๕๐๐๐๕๘ 
 หมำยเลข ๑๙๘ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

ศูนย์วิจัยพัฒนำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีกำรบินและอวกำศกองทัพอำกำศ 
เป็นจ่ำอำกำศเอก 

 ๑๙๙. จ.ท.ศรำวุธ  มูลจันทร์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๒๐๘๐๐๘๖๙ 
 ๒๐๐. จ.ท.เอกชัย  ศรีบุญ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๙๒๘๐๑๒๗๐ 
 หมำยเลข ๑๙๙ และ ๒๐๐ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 
 
 

เป็นจ่ำอำกำศเอกหญิง ... 



   

- ๑๒ - 
 

เป็นจ่ำอำกำศเอกหญิง 
 ๒๐๑. จ.ท.หญิง กมลพร  โกมล หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๔๙๑ 
 หมำยเลข ๒๐๑ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

สถำบันเวชศำสตร์กำรบินกองทัพอำกำศ 
เป็นจ่ำอำกำศเอก 

 ๒๐๒. จ.ท.วีรยุทธ  ถ้วยเหลือง หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๐๑๓๐๓๕๐๐ 
 ๒๐๓. จ.ท.สุภศักดิ์  มงกุฏทอง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๕๓๓๐๐๔๒๔ 
 หมำยเลข ๒๐๒ และ ๒๐๓ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

ส ำนักงำนผู้บังคับทหำรอำกำศดอนเมือง 
เป็นจ่ำอำกำศเอก 

 ๒๐๔. จ.ท.กิตติศักดิ์  โพธิ์เย็น หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๘๒๙๐๐๓๙๖ 
 ๒๐๕. จ.ท.ภูเบต  ศรีพันลม หมำยเลขประจ ำตัว  ๒๕๖๕๕๐๐๒๔๗ 
 หมำยเลข ๒๐๔ และ ๒๐๕ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

เป็นจ่ำอำกำศโทหญิง 
 ๒๐๖. จ.ต.หญิง ธัญญำรัตน์  พุฒิเพ็ญ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๗๗๓ 
 ๒๐๗. จ.ต.หญิง ปลิดำ  เตียวเจริญ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๗๗๔ 
 ๒๐๘. จ.ต.หญิง พรพิมล  เขื่อนค ำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๗๗๕ 
 ๒๐๙. จ.ต.หญิง รุ่งนภำ  พบหิรัญ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๗๗๗ 
 ๒๑๐. จ.ต.หญิง ศิริลักษณ์  บัวบุตร หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๗๒๔ 
 หมำยเลข ๒๐๖ ถึง ๒๑๐ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๑ 

       สั่ง  ณ  วันที่   ๒๓   สิงหำคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
                                                      
                   (ลงชื่อ)   พล.อ.อ.จอม  รุ่งสว่ำง 
                                                                  (จอม  รุ่งสว่ำง) 
                                                                      ผบ.ทอ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

กำรแจกจ่ำย ... 



   

- ๑๓ - 

 
กำรแจกจ่ำย 

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

ส ำเนำถูกต้อง 

(ลงชื่อ) น.อ.วรพล  อรุณฉำย 
               (วรพล  อรุณฉำย) 
   รอง ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.ท ำกำรแทน  
             ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.                                         
                  ๒๗ ส.ค.๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       จ.ต.อรรถพล ฯ   พิมพ์/ทำน 
      ร.อ.กิตติศักดิ์ ฯ ตรวจ 


