
   

         (สําเนา)                                                  หน่วยรับ 
 

 
 

คําสั่งกองทัพอากาศ 
ที่ ๗๖๔/๖๑ 

เรื่อง  เลื่อนยศนายทหารประทวน 
 

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กห.ว่าด้วยการแต่งต้ังยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร         
พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  

ฉะนั้น จึงให้เลื่อนยศนายทหารประทวนในสังกัด ทอ.ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน จํานวน ๑๒๑ คน 
ดังต่อไปนี้ 

สํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศโทหญิง 

 ๑. จ.ต.หญิง พิชชาภา  วังคํา หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๔๐ 
 หมายเลข ๑ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

กองบิน ๑ 
เป็นจ่าอากาศเอก 

 ๒. จ.ท.ธันวา  โมราวงศ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๒๑๐๑๑๒๐ 
 หมายเลข ๒ ต้ังแต่ ๑ พ.ค.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศโทหญิง 
 ๓. จ.ต.หญิง จินตนา  พิมพากรณ์ หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๑๕ 
 หมายเลข ๓ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

กองบิน ๖ 
เป็นจ่าอากาศโท 

 ๔. จ.ต.นันทิพัฒน์  ไกรเชนทร ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๖๖๕๐๑๘๒๙ 
 หมายเลข ๔ ต้ังแต่ ๑ พ.ค.๖๑ 

กองบิน ๗ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๕. พ.อ.ท.พรเฉลิม  หนคููขุด หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๓๒๐๐๐๐๒ 
 หมายเลข ๕ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 
 ๖. พ.อ.ท.กฤษณ์  แก้ววิจิตร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๔๕๐๐๐๐๗ 
 ๗. พ.อ.ท.กิตติชัย  กันติชล หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๒๒๐๒๖๕๔ 
 ๘. พ.อ.ท.ขวัญ  ชํานาญวาด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๘๐๐๑๐๐ 
 ๙. พ.อ.ท.จักรกฤษณ์  ปราบภัย หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๖๕๐๐๗๗๕ 
 ๑๐. พ.อ.ท.ชาตวัชร์  ผลพงา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๕๐๐๒๐๐ 
  

 ๑๑. พ.อ.ท.ณัฐพงษ์ … 
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 ๑๑. พ.อ.ท.ณัฐพงษ์  ภูก่ิงเงิน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๔๐๐๑๘๒ 
 ๑๒. พ.อ.ท.ธนพล  จันทบดี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๒๕๐๐๐๔๗ 
 ๑๓. พ.อ.ท.ธวัชชัย  สุขแสนด ี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๒๙๐๐๑๓๗ 
 ๑๔. พ.อ.ท.พงศ์ภัค  ศิลาพัฒน ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๔๕๐๐๐๐๑ 
 ๑๕. พ.อ.ท.พรหมรินทร์  ขาวพิมาย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๑๐๐๑๒๙ 
 ๑๖. พ.อ.ท.พราพล  ภูมิสูง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๒๙๐๐๑๓๘ 
 ๑๗. พ.อ.ท.พลวรรธน์  น้อยแพง หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๓๗๐๐๙๘๗ 
 ๑๘. พ.อ.ท.พิทักษ์นภา  วาหะรักษ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๕๖๐๐๐๐๓ 
 ๑๙. พ.อ.ท.พีรพงศ์  กิจจะปานนท์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๒๐๐๑๒๐ 
 ๒๐. พ.อ.ท.มรุพงศ์  ไกรทองสุข หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๓๙๐๐๑๓๘ 
 ๒๑. พ.อ.ท.ศานต์  จันทร์ยอด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๑๓๐๐๒๗๑ 
 ๒๒. พ.อ.ท.สรรพัชญ  เพชรรอด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๖๕๐๐๓๙๗ 
 ๒๓. พ.อ.ท.อัฐศฎาวุธ  สุระกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๔๔๐๐๐๔๑ 
 ๒๔. พ.อ.ท.เอกสิทธ์ิ  คามกะสก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๐๕๐๐๐๐๒ 
 หมายเลข ๖ ถงึ ๒๔ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๒๕. พ.อ.ท.หญิง ปริญธร  ศรีทอง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๒๘ 
 ๒๖. พ.อ.ท.หญิง ภัทรา  คงเส้ง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๖๐๔ 
 ๒๗. พ.อ.ท.หญิง รัตยา  บุญชะตา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๑๙๑๒๒๕ 
 หมายเลข ๒๕ ถึง ๒๗ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศโท 
 ๒๘. พ.อ.ต.กฤษฎา  พรหมอักษร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๖๐๐๐๐๒ 
 ๒๙. พ.อ.ต.เกรียงไกร  ตุกัง หมายเลขประจําตัว  ๓๓๙๐๘๐๐๐๐๑ 
 ๓๐. พ.อ.ต.จักรกฤษณ์  แก่งวัง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๑๒๑๘ 
 ๓๑. พ.อ.ต.ทัชรัญ  แสงหิรัญ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๖๕๐๐๓๙๙ 
 ๓๒. พ.อ.ต.ทิวา  โอสถศร ี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๗๑๐๒๘๑๗ 
 ๓๓. พ.อ.ต.บริพัตร  จําเริญกิจ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๑๑๐๑๑๗๕ 
 ๓๔. พ.อ.ต.พชร  ธรรมโชติ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๕๖๐๐๐๐๙ 
 ๓๕. พ.อ.ต.พิชิตพล  จันทรส์่งแสง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๖๕๐๐๓๖๒ 
 ๓๖. พ.อ.ต.พีรพัฒน์  แสนหาญ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๒๔๐๐๒๑๘ 
 ๓๗. พ.อ.ต.พีระพงศ์  จันทพงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๐๐๐๒ 
 ๓๘. พ.อ.ต.ภัสกร  ชูประจง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๖๕๐๐๓๗๙ 
 ๓๙. พ.อ.ต.ภานุวัฒน์  ทองลอย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๖๕๐๐๒๓๙ 
 ๔๐. พ.อ.ต.มงคลกิตต์ิ  นิธิเดชพสิษฐ ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๒๙๐๑๙๓๑ 
 ๔๑. พ.อ.ต.รวีกร  คําแผน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๕๖๐๐๐๐๗ 
 ๔๒. พ.อ.ต.วัชรพล  ทองลอย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๖๕๐๐๒๐๕ 
  

 ๔๓. พ.อ.ต.วีรยุทธ ...   
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 ๔๓. พ.อ.ต.วีรยุทธ  ช่ืนพิมล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๖๕๐๐๒๐๔ 
 ๔๔. พ.อ.ต.ศรายุทธ  สายมะณ ี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๐๕๐๑๓๘๔ 
 ๔๕. พ.อ.ต.ศุภกฤต  พันธ์ุเพ็ง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๓๐๐๘๓๐ 
 ๔๖. พ.อ.ต.สรายุทธ์  แก้วผุดผ่อง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๕๐๐๔๐๒ 
 ๔๗. พ.อ.ต.สิทธิชัย  แปงใจ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๒๖๐๐๐๐๖ 
 หมายเลข ๒๘ ถึง ๔๗ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๔๘. จ.ท.สุรศักด์ิ  ขวัญแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๖๕๐๐๒๐๒ 
 หมายเลข ๔๘ ต้ังแต่ ๑ ก.พ.๖๑ 
 ๔๙. จ.ท.กฤษฎา  นิลวงศ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๑๔๐๐๘๔๖ 
 ๕๐. จ.ท.ทศพล  น้าํใจทหาร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๑๑๐๐๐๖๐ 
 ๕๑. จ.ท.เทพศักด์ิ  พันธุศักด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๑๔๐๐๐๓๒ 
 ๕๒. จ.ท.ธนิต  ฉะอิ้งรัมย์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๒๘๐๐๐๐๓ 
 ๕๓. จ.ท.วสุธร  สมพงศ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๕๖๐๓๓๖๐ 
 ๕๔. จ.ท.วิศรุต  แสงเดือน หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๑๔๐๑๑๐๗ 
 ๕๕. จ.ท.ศุภกร  บัวทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๖๕๐๐๐๘๖ 
 ๕๖. จ.ท.สาธิต  ทับรอด หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๔๙๐๐๐๒๗ 
 ๕๗. จ.ท.สุภัทร  คงดํา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๕๑๑๐๐๗๔๑ 
 ๕๘. จ.ท.อานนท์  รอดอ่อน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๖๕๐๑๓๔๙ 
 หมายเลข ๔๙ ถึง ๕๘ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๕๙. จ.ต.ณัฐพล  แป้นประจุน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๖๕๐๑๙๒๗ 
 ๖๐. จ.ต.วิศรุต  จันทร์จวง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๓๕๐๐๐๖๓ 
 ๖๑. จ.ต.วุฒิพงษ์  ชุมทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๒๒๐๑๓๓๕ 
 ๖๒. จ.ต.สิทธิชัย  สงรัตน์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๑๑๐๑๒๔๖ 
 ๖๓. จ.ต.อิทธิภูมิ  ณ วาโย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๓๙๐๐๐๐๗ 
 หมายเลข ๕๙ ถึง ๖๓ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 
 ๖๔. จ.ต.ณรงค์ศักด์ิ  แก้วหานาม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๙๑๑๐๐๓๒๐ 
 ๖๕. จ.ต.ทศพล  ทองจีน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๙๖๕๐๑๖๙๕ 
 หมายเลข ๖๔ และ ๖๕ ต้ังแต่ ๑ พ.ค.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศโทหญิง 
 ๖๖. จ.ต.หญิง มัณฑณา  เรืองทองเมือง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๕๐๓ 
 ๖๗. จ.ต.หญิง วริศรา  เผือกผ่อง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๕๐๔ 
 หมายเลข ๖๖ และ ๖๗ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

 
กองบิน ๕๖ ... 
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กองบิน ๕๖ 
เป็นจ่าอากาศเอก 

 ๖๘. จ.ท.วันเฉลิม  เก้าเอี้ยน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๑๔๐๐๐๐๘ 
 หมายเลข ๖๘ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๖๙. จ.ต.ณัฐพงษ์  ทองแดง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๓๖๐๐๐๘๗ 
 ๗๐. จ.ต.ณัฐวุฒิ  ตระกูลเจริญ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๕๖๗๐๐๔๐๓ 
 หมายเลข ๖๙ และ ๗๐ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
เป็นจ่าอากาศโท 

 ๗๑. จ.ต.ณัฐพร  บุญพันธ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๕๖๐๐๐๑๒ 
 หมายเลข ๗๑ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๕๙ 

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 
เป็นจ่าอากาศเอก 

 ๗๒. จ.ท.ดรงกรณ์  มะโนราช หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๕๑๐๐๐๐๕ 
 หมายเลข ๗๒ ต้ังแต่ ๑ พ.ย.๖๐ 
 ๗๓. จ.ท.เกษมชัย  โพธ์ิเกษม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๒๔๐๐๐๕๗ 
 ๗๔. จ.ท.ณัฐภูมิ  กําพร้า หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๖๙๐๐๐๐๑ 
 หมายเลข ๗๓ และ ๗๔ ต้ังแต่ ๑ ก.พ.๖๑ 
 ๗๕. จ.ท.ณัฐพงษ์  ทักษิโณ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๓๓๐๐๐๓๔ 
 ๗๖. จ.ท.ธนกร  ธัญญเจรญิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๐๙๐๐๐๔๔ 
 ๗๗. จ.ท.ศราวุธ  ศรีมงคล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๕๐๐๐๐๗๑ 
 ๗๘. จ.ท.สิวะ  ทองธานี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๕๘๐๐๐๔๔ 
 หมายเลข ๗๕ ถึง ๗๘ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๗๙. จ.ต.ธนพงษ์  ป้ันแพง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๖๖๑๐๐๖๙๖ 
 ๘๐. จ.ต.นภสุ  วิรัชติ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๓๓๑๕๑๘๙ 
 หมายเลข ๗๙ และ ๘๐ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 
 ๘๑. จ.ต.วรินทร  ภาษานนท์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๓๑๒๖๙๙ 
 หมายเลข ๘๑ ต้ังแต่ ๑ พ.ค.๖๑ 

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศเอก 

 ๘๒. พ.อ.ท.เกรียงไกร  สอนกิจมัน่ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๖๖๐๑๑๑๗ 
 ๘๓. พ.อ.ท.จรัล  เทพจันตา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๖๐๐๐๐๒ 
 ๘๔. พ.อ.ท.ชวลิต  สุ่มประดิษฐ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๓๐๐๑๐๗ 
  

 ๘๕. พ.อ.ท.ณัฐวัตร ...   
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 ๘๕. พ.อ.ท.ณัฐวัตร  ช่างไชย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๖๓๐๐๓๑๑ 
 ๘๖. พ.อ.ท.ธนรัช  รัตนวงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๔๐๐๐๕๓ 
 ๘๗. พ.อ.ท.ธีรพงษ์  พิพัฒน์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๕๘๐๐๐๐๙ 
 ๘๘. พ.อ.ท.ล้อมพงศ์  ห่วงทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๐๒๐๐๐๕๒ 
 ๘๙. พ.อ.ท.วงศธร  บุระเกตุ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๓๐๐๐๗๕ 
 ๙๐. พ.อ.ท.วิศนุพงค์  อ่อนวิมล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๖๔๐๐๐๑๘ 
 ๙๑. พ.อ.ท.วีรวัฒน์  แตงชุมพล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๕๘๐๐๒๓๐ 
 ๙๒. พ.อ.ท.วีระพล  ศีลพิพัฒน ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๕๘๐๐๐๑๒ 
 ๙๓. พ.อ.ท.ศุภชัย  เสือไพร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๔๐๐๐๑๐ 
 ๙๔. พ.อ.ท.สมฤกษ ์ ออไอสูนย ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๑๙๐๐๐๐๒ 
 ๙๕. พ.อ.ท.สมฤทธ์ิ  ทองปิน หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๖๙๐๐๐๙๓ 
 ๙๖. พ.อ.ท.สุริยัน  นุชคง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๒๑๐๐๑๔๗ 
 ๙๗. พ.อ.ท.อธิพัฒน์  ภูคาจารย์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๓๐๐๙๗๔ 
 หมายเลข ๘๒ ถึง ๙๗ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นพันจ่าอากาศเอกหญิง 
 ๙๘. พ.อ.ท.หญิง อรนุช  เดชดาด หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๒๑ 
 หมายเลข ๙๘ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๙๙. จ.ต.คุณาวุธ  สร้อยทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๖๐๐๐๐๓๑ 
 ๑๐๐. จ.ต.จิรพัฒน์  เตียวปิยกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๑๔๐๐๐๓๙ 
 ๑๐๑. จ.ต.ณัฐพร  จิว๋ชูเวียง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๑๙๐๐๐๑๖ 
 ๑๐๒. จ.ต.ธนบดี  จีราพันธ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๒๙๐๐๑๑๙ 
 ๑๐๓. จ.ต.ธีระพล  ศรีสุวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๑๑๐๐๐๙๗ 
 ๑๐๔. จ.ต.นิติกร  มาตา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๐๖๖๑ 
 ๑๐๕. จ.ต.วีรยุทธ  แสงประเสริฐ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๙๐๐๐๐๑ 
 ๑๐๖. จ.ต.ศิวกร  วงค์ปิน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๙๕๒๐๐๕๐๐ 
 ๑๐๗. จ.ต.สุทธิเกียรติ  ผ่องใส หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๑๓๐๐๐๒๓ 
 ๑๐๘. จ.ต.สุรเชษฐ์  จงรักแสง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๒๙๐๑๕๒๘ 
 ๑๐๙. จ.ต.อรรณพ  ลําพูน หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๓๓๐๐๓๔๙ 
 หมายเลข ๙๙ ถึง ๑๐๙ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

กรมพลาธิการทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศเอก 

 ๑๑๐. จ.ท.ประภัศร์  โภคทรัพย์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๖๐๐๐๐๑ 
 ๑๑๑. จ.ท.อภิรักษ์  คําสุวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๒๐๐๐๔๗ 
 หมายเลข ๑๑๐ และ ๑๑๑ ต้ังแต่ ๑ ส.ค.๖๐ 

 

กรมช่างโยธาทหารอากาศ ... 
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กรมช่างโยธาทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศโท 

 ๑๑๒. จ.ต.ณรงค์ศักด์ิ  จันสําราญ หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๒๙๐๐๑๑๓ 
 ๑๑๓. จ.ต.ธนศักด์ิ  ทับโพธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๓๓๐๐๗๕๔ 
 หมายเลข ๑๑๒ และ ๑๑๓ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศโทหญิง 
 ๑๑๔. จ.ต.หญิง ระพีพร  เสี้ยวทอง หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๔๙ 
 หมายเลข ๑๑๔ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

กรมขนส่งทหารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศโท 

 ๑๑๕. พ.อ.ต.สถาพร  แสงเชย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๐๔๐๐๐๗๐ 
 หมายเลข ๑๑๕ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๑๑๖. จ.ต.นราธิป  คงกะเรียน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๓๐๐๐๑๓๙ 
 หมายเลข ๑๑๖ ต้ังแต่ ๑ พ.ค.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศโทหญิง 
 ๑๑๗. จ.ต.หญิง ภัสสร  เลสัก หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๔๒ 
 ๑๑๘. จ.ต.หญิง สรารัตน์  รักศลิ หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๖๓ 
 หมายเลข ๑๑๗ และ ๑๑๘ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑ 

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศเอก 

 ๑๑๙. จ.ท.บุญฤทธิ์  สุขสําราญ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๙๐๐๑๕๔ 
 หมายเลข ๑๑๙ ต้ังแต่ ๑ พ.ค.๖๑ 

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
เป็นจ่าอากาศเอก 

 ๑๒๐. จ.ท.ดนัย  จุลกิจ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๓๐๐๘๔๔ 
 หมายเลข ๑๒๐ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 
 ๑๒๑. จ.ท.กฤษฎา  เจริญดี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๓๐๐๕๐๑ 
 หมายเลข ๑๒๑ ต้ังแต่ ๑ พ.ย.๖๐ 

       สั่ง  ณ  วันที่   ๒๑   พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
                                                      
            (ลงชื่อ) พล.อ.อ.จอม  รุ่งสว่าง 
                                                                  (จอม  รุ่งสว่าง) 
                                                                      ผบ.ทอ. 
 

การแจกจ่าย ... 
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การแจกจ่าย 

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

สําเนาถูกต้อง 

(ลงชื่อ)น.อ.วรพล  อรุณฉาย 
             (วรพล  อรุณฉาย) 
  รอง ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.ทําการแทน  
            ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.                                         
                   ๒๓ พ.ค.๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       จ.ต.อรรถพล ฯ   พิมพ์/ทาน 
      ร.อ.กิตติศักด์ิ ฯ ตรวจ 


