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      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง

สํานักงาน   0200600040 - กรมแพทยท์หารอากาศ

ชื�อโครงการ   

คน้หา ลา้งตวัเลอืก คน้หาขั �นสงู

รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

 งบประมาณ
ขอ้มลู

 โครงการ
สถานะ

 โครงการ

ขั �น
ตอน

 การ
ทํางาน

D62010336641 62017337236
 ซื�อยา SODIUM CHLORIDE INJECTION,0.9%,1000
ML,WITH SET จํานวน ๖๑๐ SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

25,620.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D62010335992 62017336586  ซื�อยา จํานวน ๔ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,318.70 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61120435634 61127436477
 ซื�อหมกึพมิพสํ์าหรับเครื�องพมิพเ์ลเซอรเ์จ็ต จํานวน 5 รายการ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

145,740.50 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
บรหิารสญัญา

D62010335468 62017336061
 ซื�อยา CEPHALEXINE MONOHYDRATE 500 MG. จํานวน
๑,๐๐๐ CP โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

2,700.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D62010334312 62017334906
 ซื�อยา MEPIVACAINE HYDROCHLORIDE AND
EPINEPHREN INJECTION ,2% ,1100000 จํานวน ๒๒ BX
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

14,960.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D62010333529 62017334122

 ซื�อยา DRIED ALUMINIUM HYDROXIDE GEL 250-300
MG.MAGNESIUM HYDROXIDE 100-350 MG.DIMETHYL
POLYSILOXANE หรอื SIMETHICONE 50 MG. จํานวน
๘๔,๐๐๐ TB โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

46,200.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D62010326528 62017327103
 ซื�อเตยีงผูป่้วยแบบ ๓ ไก ชนดิควบคมุดว้ยไฟฟ้า จํานวน ๓
เตยีง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

126,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 367,539.20 

  ลําดบัที� 36 - 42 จากทั �งหมด มากกวา่ 70 รายการ ยอ้นกลบั 6 7 8 9 10 ถดัไป
หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ

กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
 กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 

:เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง

ยกเลกิรายการโครงการ

  กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 FPRO0001 

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 22 มกราคม 2562

ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสด ุ

กรมแพทยทหารอากาศ 
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      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง

สํานักงาน   0200600040 - กรมแพทยท์หารอากาศ

ชื�อโครงการ   

คน้หา ลา้งตวัเลอืก คน้หาขั �นสงู

รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

 งบประมาณ
ขอ้มลู

 โครงการ
สถานะ

 โครงการ

ขั �น
ตอน

 การ
ทํางาน

D61110420736 61117421477
 ประกวดราคาจา้งกอ่สรา้งซอ่มแซมถนนบรเิวณดา้นหนา้หอ้ง
อบุตัเิหต-ุฉุกเฉนิ และดา้นหนา้ รพ.จันทรเุบกษา พอ. ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

772,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61110336074 61117336641
 ซื�อเครื�องฉีดยาหรอืสารละลายแบบอตัโนมตั ิ(Automatic
Syringe Pump) จํานวน 3 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

193,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
บรหิารสญัญา

D62010342431 62017343033  ซื�อนํ�ายา จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 35,019.30 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D62010341938 62017342540
 ซื�อCOTTON BALL SATURATED WITH CHLORHEXIDINE
IN ALCOHOL,2S จํานวน ๕,๐๐๐ EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

21,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D62010341196 62017341797
 ซื�อพัสดสุายสื�อสารอเิล็กทรอนกิสต์ามโครงการจัดหา
คอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณต์อ่พว่ง สปส.พอ. จํานวน ๖ รายการ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

146,900.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61120202281 61127202658
 ประกวดราคาซื�อยา PRAVASTATIN TABLET,40 MG.UNIT
DOSE,30S (1 BX/30 TB) จํานวน ๓,๐๐๐ BX ดว้ยวธิปีระกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

2,985,300.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62010336897 62017337493
 ซื�อนํ�ายา VIRUCIDAL DISINFECTANT ,5 GM (บรรจ ุ๑๐๐
ซอง/กลอ่ง)จํานวน ๑,๔๐๐ EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

22,470.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 4,176,689.30 

  ลําดบัที� 29 - 35 จากทั �งหมด มากกวา่ 63 รายการ ยอ้นกลบั 1 2 3 4 5 ถดัไป
หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ

กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
 กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 

:เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง

ยกเลกิรายการโครงการ

  กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 FPRO0001 

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 22 มกราคม 2562

ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสด ุ

กรมแพทยทหารอากาศ 

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)
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      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง

สํานักงาน   0200600040 - กรมแพทยท์หารอากาศ

ชื�อโครงการ   

คน้หา ลา้งตวัเลอืก คน้หาขั �นสงู

รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

 งบประมาณ
ขอ้มลู

 โครงการ
สถานะ

 โครงการ

ขั �น
ตอน

 การ
ทํางาน

D62010344756 62017345360  ซื�อยา จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 137,055.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61120325579 61127326208
 ซื�อวสัดตุดิตั �งตาขา่ยกนันกพริาบ จํานวน 5 รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

68,480.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
บรหิารสญัญา

D62010343687 62017344290  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน ๕ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 182,836.56 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61120101534 61127101725
 ซื�อชดุธปูและเทยีนไฟฟ้า จํานวน ๓ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

10,800.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
บรหิารสญัญา

D61120436067 61127436913
 ซื�อหมกึพมิพใ์ชก้บัคอมพวิเตอร ์จํานวน 5 รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

14,074.80 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
บรหิารสญัญา

D61100280994 61107281475
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

156,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
บรหิารสญัญา

D62010343115 62017343719
 ซื�อยา STERILE WATER FOR INJECTION 5 ML(NEBULE)
จํานวน ๗๐๐ NEB โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

2,653.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 571,899.36 

  ลําดบัที� 22 - 28 จากทั �งหมด มากกวา่ 56 รายการ ยอ้นกลบั 1 2 3 4 5 ถดัไป
หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ

กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
 กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 

:เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง

ยกเลกิรายการโครงการ

  กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 FPRO0001 

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 22 มกราคม 2562

ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสด ุ

กรมแพทยทหารอากาศ 
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      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง

สํานักงาน   0200600040 - กรมแพทยท์หารอากาศ

ชื�อโครงการ   

คน้หา ลา้งตวัเลอืก คน้หาขั �นสงู

รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

 งบประมาณ
ขอ้มลู

 โครงการ
สถานะ

 โครงการ

ขั �น
ตอน

 การ
ทํางาน

D61120085221 61127085381
 ประกวดราคาซื�อเครื�องเฝ้าตดิตามการทํางานสญัญาณชพี ผู ้
ป่วยหลอดเลอืดสมองชนดิขา้งเตยีง จํานวน ๓๐ เครื�อง ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

18,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61120464868 61127465773
 ซื�อPOVIDONE IODINE SOLUTION 10%,4500 ML จํานวน
๔๐ GL โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

26,800.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
บรหิารสญัญา

D62010235313 62017235741
 ซื�อDISINFECTANT ,MEDICAL INSTRUMENT ,3000 ML
(นํ�ายาฆา่เชื�อชนดิเขม้ขน้) จํานวน 10 GL โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

34,240.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D61120464857 61127465762
 ซื�อยา FUCIDIC ACID OPHTHALMIC SOLUTION, 1%,5 G
จํานวน ๑,๑๙๐ TU โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

85,953.70 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62010349730 62017350341
 ซื�อวสัดอุปุกรณส์นับสนุนการฝึกอบรมหลกัสตูรตา่งๆ ของศนูย์
วชิาการยาเสพตดิ จํานวน ๕๑ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

62,281.88 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D62010349265 62017349876
 ซื�อหนา้กากป้องกนัสารเคมแีละแมลง จํานวน ๓ อนั โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

5,940.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D62010347579 62017348185  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,033.90 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 18,219,249.48 

  ลําดบัที� 8 - 14 จากทั �งหมด มากกวา่ 42 รายการ ยอ้นกลบั 1 2 3 4 5 ถดัไป
หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ

กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
 กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 

:เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง

ยกเลกิรายการโครงการ

  กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 FPRO0001 

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 22 มกราคม 2562

ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสด ุ

กรมแพทยทหารอากาศ 
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      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง

สํานักงาน   0200600040 - กรมแพทยท์หารอากาศ

ชื�อโครงการ   

คน้หา ลา้งตวัเลอืก คน้หาขั �นสงู

รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

 งบประมาณ
ขอ้มลู

 โครงการ
สถานะ

 โครงการ

ขั �น
ตอน

 การ
ทํางาน

D62010347180 62017347786
 ซื�อISOLATION GOWN,CAP,MASK,STERILED,DISPOSABLE
จํานวน ๒๖๐ SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

31,200.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D62010346555 62017347161
 ซื�อนํ�ายา CHLOROXYLENOL 4.8% SOLUTION,500 ML.
จํานวน ๑๐๐ BT โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

20,780.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61120302349 61127302924
 ประกวดราคาซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๓ รายการ ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

724,334.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62010346024 62017346627
 ซื�อยา PARACETAMOL 300-500 MG. CHLORPHENIRAMINE
MALEATE 1-4 MG. PHENYLE PHRINE HCL 5-14 MG.
จํานวน ๑๘๔,๙๒๐ TB โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

164,856.18 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61110420456 61117421197
 ซื�อเครื�องชั�งนํ�าหนักสําหรับงานไตเทยีม จํานวน 1 เครื�อง โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

65,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
บรหิารสญัญา

D61120303363 61127303940
 ประกวดราคาซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๓ รายการ ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,458,990.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61100277182 61107277657
 ซื�อชดุเครื�องมอืผา่ตดัโดยใชก้ลอ้งสอ่ง (Laparoscope Set)
จํานวน ๒ ชดุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

240,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 2,705,160.18 

  ลําดบัที� 15 - 21 จากทั �งหมด มากกวา่ 49 รายการ ยอ้นกลบั 1 2 3 4 5 ถดัไป
หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ

กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
 กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 

:เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง

ยกเลกิรายการโครงการ

  กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 FPRO0001 

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 22 มกราคม 2562

ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสด ุ

กรมแพทยทหารอากาศ 
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      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง

สํานักงาน   0200600040 - กรมแพทยท์หารอากาศ

ชื�อโครงการ   

คน้หา ลา้งตวัเลอืก คน้หาขั �นสงู

รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

 งบประมาณ
ขอ้มลู

 โครงการ
สถานะ

 โครงการ

ขั �น
ตอน

 การ
ทํางาน

D61120374572 61127375319
 ประกวดราคาซื�อระบบนําวถิผีา่ตดัศลัยกรรมประสาท จํานวน 1
ระบบ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

13,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62010322566 62017323134
 ซื�อวสัดซุอ่มแซมพื�นกระเบื�อง ชั �น ๒ อาคาร ๒๐๘๒ หอ้ง
ทํางาน นงป.พอ. จํานวน ๔ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

2,738.62 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D62010321405 62017321969  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน ๓ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 27,306.40 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61120060862 61127060982
 ประกวดราคาซื�อนํ�ายา จํานวน ๑๔ รายการ ดว้ยวธิปีระกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

903,480.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61120086050 61127086213
 ประกวดราคาซื�อชดุศนูยก์ลางเฝ้าตดิตามสญัญาณไฟฟ้าหวัใจ
ชพีจร และความดนัโลหติของผูป่้วยหลอดเลอืดสมอง จํานวน
๑ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,900,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61120464882 61127465787
 ซื�อPOVIDONE IODINE SCRUB 7.5%,GALLON จํานวน ๓๕
GL โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

28,087.50 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
บรหิารสญัญา

D61120433490 61127434332
 ซื�อPAD,70% ETHYL ALCOHOL IMPREGNATED (แผน่ใย
กระดาษชบุแอลกอฮอลสํ์าหรับเชด็แผล) จํานวน 38,000 EA
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

28,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 15,890,112.52 

  ลําดบัที� 43 - 49 จากทั �งหมด มากกวา่ 77 รายการ ยอ้นกลบั 6 7 8 9 10 ถดัไป
หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ

กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
 กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 

:เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง

ยกเลกิรายการโครงการ

  กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 FPRO0001 

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 22 มกราคม 2562

ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสด ุ

กรมแพทยทหารอากาศ 
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