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 ค ำสั่งกองทัพอำกำศ 
ที่ ๑๕๒/๖๐ 

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.กฤติกร แสงทองดี หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๔๖๔๐๑๙๘๒ 
 ๒. ร.ท.กฤษดำ วรรณงำม หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๑๗๑๐๓๕๙๔ 
 ๓. ร.ท.กิตติเมธส์ แดงพิบูลย์สกุล หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๘๐๕๐๐๑๘๖ 
 ๔. ร.ท.จักรพงศ์ เขียวอ่อน หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๓๐๕๐๐๒๐๕ 
 ๕. ร.ท.จันทรเดช สังสะโอภำส หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๑๒๑๐๐๓๓๑ 
 ๖. ร.ท.จ ำนงค์ ไชยกะโผะ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๓๓๕๖๐๐๐๖๙ 
 ๗. ร.ท.จิรเดช สัยวัตร์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๓๒๒๙๐๐๑๒๕ 
 ๘. ร.ท.ฉัตรชัย สุขเอม หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๑๓๗๐๐๐๓๘ 
 ๙. ร.ท.เฉลิม สุวรรณดี หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๓๐๒๓๐๐๔๖๖ 
 ๑๐. ร.ท.เฉลิมศักดิ์ ดวงบ้ำนเซ่ำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๔๕๐๐๐๒๙๙ 
 ๑๑. ร.ท.ชลทิศ กรุดเที่ยง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๓๐๓๓๐๑๓๕๙ 
 ๑๒. ร.ท.ชัยรัตน์ ชว่ยเชื้อ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๘๓๙๐๐๑๘๖ 
 ๑๓. ร.ท.ชัยวัฒน์ เพ็งศรี หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๔๐๔๐๐๑๔๙ 
 ๑๔. ร.ท.ชำตรี จันทร์คลำย หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๔๓๑๐๐๔๔๗ 
 ๑๕. ร.ท.ชำตรี อุทกวำรี หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๒๗๕๐๐๑๗๔๐ 
 ๑๖. ร.ท.ช ำนำญ สมศรี หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๑๓๙๐๐๑๔๕ 
 ๑๗. ร.ท.เชำวลิต ชูศรี หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๘๓๓๐๒๐๙๙ 
 ๑๘. ร.ท.เชำวลิต อวนศรี หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๒๙๓๓๑๖๑๙๙ 
 ๑๙. ร.ท.โชคชัย ปิ่นเงิน หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๓๓๓๐๘๒๔๔ 
 ๒๐. ร.ท.ไชยำ สอนไข่ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๒๘๔๙๐๑๕๗๔ 
 ๒๑. ร.ท.ณัฐพงษ์ เพ่ิมพูลบุญ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๒๓๓๑๙๔๔๕ 
 

๒๒.  ร.ท.ด ำรงค ์... 
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 ๒๒. ร.ท.ด ำรงค์ สำสูงเนิน หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๒๒๑๐๐๒๖๙ 
 ๒๓. ร.ท.ด ำรงเดช พรชุบ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๗๑๘๐๐๐๐๘ 
 ๒๔. ร.ท.เดชำธร สีเหลือง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๖๐๖๐๐๐๐๔ 
 ๒๕. ร.ท.ถวัลย์ ชูเลิศ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๔๖๒๐๐๑๐๓ 
 ๒๖. ร.ท.ทวี พื้นชัยภูมิ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๔๑๐๐๐๒๑๑ 
 ๒๗. ร.ท.ทศพล ศรีมณี หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๙๖๐๐๐๐๑๐ 
 ๒๘. ร.ท.ธงชัย ใจหลัก หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๔๓๕๐๐๐๘๓ 
 ๒๙. ร.ท.ธนภัทร ศิริมงคล หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๑๑๘๐๐๖๘๓ 
 ๓๐. ร.ท.ธรรมนูญ บุณยเลขำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๓๔๑๙๐๐๑๔๘ 
 ๓๑. ร.ท.ธีรพล กมลลำวัณย์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๐๓๑๐๐๐๑๐ 
 ๓๒. ร.ท.นพรุจ บุญสุภำวงศ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๔๐๙๐๐๑๔๓ 
 ๓๓. ร.ท.นรินทร์ สุภธีระ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๔๕๐๐๐๓๒๓ 
 ๓๔. ร.ท.นวพล หนูด ำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๒๒๒๐๐๐๐๕ 
 ๓๕. ร.ท.นิพนธ์ พูลสวัสดิ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๔๐๗๐๑๓๙๖ 
 ๓๖. ร.ท.นิรันตร์ ภูฆัง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๓๐๖๔๐๐๒๕๐ 
 ๓๗. ร.ท.บัญชำ สมบูรณ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๖๒๙๐๐๑๓๐ 
 ๓๘. ร.ท.บ ำรุง บุญเพ็ง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๗๖๓๐๐๐๗๙ 
 ๓๙. ร.ท.บุญรุ่ง ลือชัย หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๒๖๑๒๐๑๑๖๘ 
 ๔๐. ร.ท.ประดิษฐ์ จ ำปำศรี หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๒๒๓๐๐๕๕๑ 
 ๔๑. ร.ท.ประพันธ์ศักดิ์ สกุลปิยะเทวัญ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๓๓๖๑๐๐๑๒๑ 
 ๔๒. ร.ท.ประเสริฐ พ่วงพร หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๙๓๗๐๐๐๖๕ 
 ๔๓. ร.ท.ประหยัด สำยจันทร์ยูร หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๙๔๐๐๐๐๘๙ 
 ๔๔. ร.ท.ปรีชำ ประดิษฐ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๑๑๙๐๒๒๔๘ 
 ๔๕. ร.ท.เผชิญ บัวเกิด หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๓๐๘๐๐๐๑๘ 
 ๔๖. ร.ท.พจเวทย์ ฮวดโพธิ์พันธุ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๖๖๔๐๐๒๔๗ 
 ๔๗. ร.ท.พันธุ์ พันธ์อ้น หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๓๔๓๙๐๐๐๗๙ 
 ๔๘. ร.ท.พุฒิเศรษฐ์ โชคทรัพย์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๓๐๖๑๐๐๑๖๕ 
 ๔๙. ร.ท.ภำณุ ประดำไทย หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๘๐๗๐๐๐๐๗ 
 ๕๐. ร.ท.ภำณุพันธุ์ อรุณเสถียร หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๓๓๔๐๐๑๒๖ 
 ๕๑. ร.ท.มงคล วงค์สุภำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๑๓๙๐๐๕๖๘ 
 ๕๒. ร.ท.มำนะ จุ่นแพ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๙๖๐๐๐๐๐๘ 
 ๕๓. ร.ท.ยุทธนำ พำนทอง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๓๓๖๗๐๐๐๗๖ 
 ๕๔. ร.ท.รัชตพล นำคศิริ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๔๒๓๐๐๒๗๙ 
 ๕๕. ร.ท.วสันต์ ทองรอด หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๒๙๓๗๐๑๑๕๕ 
 ๕๖. ร.ท.วันชัย เชิงดี หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๘๖๕๐๐๔๘๙ 
 

๕๗.  ร.ท.วิโรจน ์... 
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 ๕๗. ร.ท.วิโรจน ์แก้วตุมตำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๙๖๑๐๐๒๒๑ 
 ๕๘. ร.ท.วีรวชิญ์ ศรีสวัสดิ์ธำดำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๘๖๓๐๐๐๙๘ 
 ๕๙. ร.ท.วีระพงษ์ โพธิ์ศรี หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๒๘๖๘๐๓๓๑๙ 
 ๖๐. ร.ท.ศรัญรัตน์ แสนบ้ำน หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๗๑๒๐๑๕๗๗ 
 ๖๑. ร.ท.ศรัณย์ เศวตศิลำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๘๓๓๐๐๔๙๙ 
 ๖๒. ร.ท.ศักดำเดช คล้ำยทิพย์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๗๑๓๐๐๕๑๙ 
 ๖๓. ร.ท.ศิริพงษ์ ปี่ทอง หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๔๓๓๐๘๑๐๙ 
 ๖๔. ร.ท.ศิริศักดิ์ บุญฤทธิ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๓๔๓๓๐๐๒๙๕ 
 ๖๕. ร.ท.สงกรำนต์ สอบก่ิง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๗๒๑๐๐๒๖๓ 
 ๖๖. ร.ท.สถิตย์ มนธีอินทรศักดิ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๑๒๓๐๐๔๘๔ 
 ๖๗. ร.ท.สมชัย จันทะสอน หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๓๔๖๐๐๐๑๒ 
 ๖๘. ร.ท.สมพงษ์ สุขสมบูรณ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๓๘๐๗๐๐๐๐๒ 
 ๖๙. ร.ท.สมโภชน ์สุขศรีขำว หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๗๕๘๐๐๐๑๐ 
 ๗๐. ร.ท.สมศักดิ์ กระต่ำยจันทร์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๕๒๑๐๐๒๓๕ 
 ๗๑. ร.ท.สมหมำย คงช่วย หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๙๓๖๐๐๐๐๖ 
 ๗๒. ร.ท.สำยัณห์ จันทนะชำติ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๔๖๘๐๐๒๑๖ 
 ๗๓. ร.ท.สำโรจน์ ยิ้มยวน หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๓๔๕๐๐๐๐๔๑ 
 ๗๔. ร.ท.ส ำรำญ ชูประจง หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๒๖๒๒๐๒๓๐๒ 
 ๗๕. ร.ท.สิงห์ รื่นเริง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๓๒๒๙๐๐๑๒๖ 
 ๗๖. ร.ท.สุชำติ ชำสะอำด หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๓๒๖๑๐๐๑๐๖ 
 ๗๗. ร.ท.สุชำติ พิณทิพย์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๘๓๙๐๐๑๗๘ 
 ๗๘. ร.ท.สุชีพ ฤกษ์พล หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๓๐๑๑๐๐๒๒๓ 
 ๗๙. ร.ท.สุเทพ ประเทือง หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๒๔๓๑๐๑๐๒๐ 
 ๘๐. ร.ท.สุนันท์ เล็กประเสริฐ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๒๖๒๙๐๐๐๕๗ 
 ๘๑. ร.ท.สุรยุทธ เปรมดิลก หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๑๘๓๓๐๒๒๘๙ 
 ๘๒. ร.ท.สุรศักดิ์ สุดสอน หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๒๗๓๓๑๑๗๖๓ 
 ๘๓. ร.ท.สุริยำ สวสัดิผล หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๖๐๒๐๐๑๓๐ 
 ๘๔. ร.ท.สุวิทย์ กฤตยรักษ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๙๑๑๐๐๐๐๗ 
 ๘๕. ร.ท.สุวิทย์ ทองมำก หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๘๖๕๐๐๔๘๗ 
 ๘๖. ร.ท.เสริมศักดิ์ บรรจบรำช หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๒๕๐๐๑๗๑๓ 
 ๘๗. ร.ท.อนันต์ แย้มละออ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๐๘๐๐๒๑๗ 
 ๘๘. ร.ท.อนุชำ เสือสุข หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๓๐๖๔๐๐๒๔๒ 
 หมำยเลข ๑ ถึง ๘๘ ตั้งแต่ ๑ ม.ค.๖๐ 
 
 

เป็น ว่ำที.่.. 
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เป็น ว่ำที่เรืออำกำศเอกหญิง 
 ๘๙. ร.ท.หญิง ทัศนีย์ น้อยเจริญ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๒๗๑๓๐๐๑๐๑ 
 ๙๐. ร.ท.หญิง ธัญญำชัย จันทร์ภักดี หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๓๔๑๒๘๑๑๑๑ 
 ๙๑. ร.ท.หญิง พัชนันท์ จุลกำญจน์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๓๖๑๑๘๐๒๑๔ 
 ๙๒. ร.ท.หญิง วรภำศรี ศรีสุนทร หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๓๑๑๒๓๑๐๐๒ 
 ๙๓. ร.ท.หญิง วันเพ็ญ สินตระกูล หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๓๔๑๑๐๐๕๐๓ 
 หมำยเลข ๘๙ ถึง ๙๓ ตั้งแต่ ๑ ม.ค.๖๐ 

เป็น ว่ำที่เรืออำกำศโท 
 ๙๔. ร.ต.วิศิษฏ์ เลิศปัญญำงำม หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๒๓๓๐๑๒๒๕ 
 หมำยเลข ๙๔ ตั้งแต่ ๑ พ.ย.๕๙ 
 ๙๕. ร.ต.วรภพ ศศิร์ธำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๐๓๓๑๘๐๑๔ 
 หมำยเลข ๙๕ ตั้งแต่ ๑ ธ.ค.๕๙ 
 ๙๖. ร.ต.นัทธพงศ์ ส่ำงค ำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๙๒๖๐๑๑๒๑ 
 ๙๗. ร.ต.วิชิต อำสำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๕๒๓๐๐๖๕๖ 
 ๙๘. ว่ำที่ ร.ต.กรัญพัฒน์ หม้อกรอง หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๒๔๑๐๐๓๔๖ 
 ๙๙. ว่ำที่ ร.ต.กันตพงศ์ ไทรนนท์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๒๓๓๐๙๔๖๐ 
 ๑๐๐.  ว่ำที่ ร.ต.กิตติธัช รัตนมณีวงศ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๑๓๓๐๔๗๔๒ 
 ๑๐๑.  ว่ำที่ ร.ต.ชยังกร ทนต์ประเสริฐเวช หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๒๓๓๐๖๘๐๖ 
 ๑๐๒.  ว่ำที่ ร.ต.ณัฐดนัย วิศิษฏ์โยธิน หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๕๓๓๐๑๕๕๑ 
 ๑๐๓.  ว่ำที่ ร.ต.ณัฐพล บ ำรุงพฤกษ์  หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๒๓๓๐๗๑๙๘ 
 ๑๐๔.  ว่ำที่ ร.ต.ธฤต สำยกลำงดี หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๒๓๔๐๐๘๒๕ 
 ๑๐๕.  ว่ำที่ ร.ต.สุชล เหลืองรัชพันธุ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๑๓๓๐๒๑๐๖ 
 หมำยเลข ๙๖ ถึง ๑๐๕ ตั้งแต่ ๑ ม.ค.๖๐ 

เป็น ว่ำที่เรืออำกำศโทหญิง 
 ๑๐๖.  ร.ต.หญิง ปุณฑริก ดีเจริญ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๐๐๕ 
 ๑๐๗.  ร.ต.หญิง เพชรรัตน์ พุทธิมูล หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๐๐๖ 
 ๑๐๘.  ร.ต.หญิง สุวรรณี อ่ิมส ำรำญ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๐๐๘ 
 หมำยเลข ๑๐๖ ถึง ๑๐๘ ตั้งแต่ ๑ ธ.ค.๕๙ 
 ๑๐๙.  ว่ำที่ ร.ต.หญิง กัญญำณัฐ เนตรสถิตย์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๕๕๒ 
 ๑๑๐.  ว่ำที่ ร.ต.หญิง ใจแก้ว ประทับสิงห์  หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๕๖๖ 
 ๑๑๑.  ว่ำที่ ร.ต.หญิง ณัฐวิมล เสนำคุณ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๐๓๐ 
 ๑๑๒.  ว่ำที่ ร.ต.หญิง ณันธรีดำ พงษ์พำนิช หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๕๖๕ 
 
 
 

๑๑๓.  ว่ำที่ ... 
 



   

- ๕ - 
 
 ๑๑๓.  ว่ำที่ ร.ต.หญิง พนิดำ คชรัตน์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๕๕๐
 ๑๑๔.  ว่ำที่ ร.ต.หญิง ภัทรีญำณ์ กวีพันธ์สกุล หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๕๖๔ 
 ๑๑๕.  ว่ำที่ ร.ต.หญิง เอกปวีณ์ สุรังษี หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๐๓๑ 
 หมำยเลข ๑๐๙ ถึง ๑๑๕ ตั้งแต่ ๑ ม.ค.๖๐ 

      สั่ง  ณ  วันที่  ๓๐ มกรำคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 

                รับค ำสั่ง รมว.กห. 
 
 
                                              (ลงชื่อ)  พล.อ.อ.จอม  รุ่งสว่ำง 
                                                                  (จอม  รุ่งสว่ำง) 
                                                                      ผบ.ทอ. 

 

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.                                         
                    ๒ ก.พ.๖๐                
            
       พ.อ.ต.วัลลภ ฯ   พิมพ์/ทำน 
      ร.อ.หญิง รังสิมำภรณ์ ตรวจ 
 


