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คําสั่งกองทัพอากาศ 
ที่ ๑๘๔๑/๕๙ 

เรื่อง เลื่อนยศนายทหารประทวน 
 
 ใหเลื่อนยศนายทหารประทวน สังกัด ทอ.ผูมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบ กห.วาดวยการ 
แตงต้ังยศและการเลื่อนยศของขาราชการทหาร พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแกไขเพิ่มเติม ดังตอไปน้ี 

กองบญัชาการกองทพัอากาศ 
เปนพันจาอากาศตร ี

 ๑.   จ.อ.ชัยสทิธ์ิ นิลประดิษฐ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๑๙๐๐๕๙๙ 
 ๒. จ.อ.นราวุฒิ ติวานนท หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๐๕๗๔ 
 ๓. จ.อ.สถาพร แสงเชย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๐๔๐๐๐๗๐ 
 ๔. จ.อ.อนุชิต พันธุเจริญ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๓๐๐๐๐๑๘ 

สํานักงานเลขานุการกองทัพอากาศ 
เปนพันจาอากาศตรหีญงิ 

 ๕. จ.อ.หญิง เอมิกา เทพทอง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๓๑๕ 

กรมสารบรรณทหารอากาศ 
เปนพันจาอากาศตร ี

 ๖. จ.อ.กิตติ เกิดสุข หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๒๙๐๐๓๒๐ 
 ๗. จ.อ.คธาวุธ ทบัภักดี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๓๐๑๔๘๘ 
 ๘. จ.อ.อรรถกุล ทองมอญ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๕๐๐๐๕๘๕ 

กรมกําลังพลทหารอากาศ 
เปนพันจาอากาศตร ี

 ๙. จ.อ.ณัฐพงศ ยามเที่ยง หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๕๑๐๐๘๘๘ 
 ๑๐.   จ.อ.อนิรุทธ์ิ อุตะมะ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๓๓๐๘๐๒๒ 
 

เปนพันจาอากาศตรหีญงิ 
 ๑๑. จ.อ.หญิง พชรภัทร ทะเรรัมย หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๐๖๖ 

กรมขาวทหารอากาศ 
เปนพันจาอากาศตร ี

 ๑๒. จ.อ.ธนัญชัย หวงประโคน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๘๐๐๐๙๑ 
 ๑๓. จ.อ.วิทยา ภูแพร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๓๐๐๔๘๙ 
 ๑๔. จ.อ.สุทิน หมวกไธสง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๒๘๐๑๕๓๐ 

 
เปนพันจาอากาศตรหีญงิ ... 
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เปนพันจาอากาศตรหีญงิ 
 ๑๕. จ.อ.หญิง รัตนาภรณ สุจริตพงษ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๓๐๕ 

กรมยุทธการทหารอากาศ 
เปนพันจาอากาศตร ี

 ๑๖. จ.อ.สามารถ ช่ังทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๔๐๐๐๐๘๓ 
เปนพันจาอากาศตรหีญงิ 

 ๑๗. จ.อ.หญิง วริษา แพทยขิม หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๐๔๙ 

กรมสงกําลังบํารงุทหารอากาศ 
เปนพันจาอากาศตร ี

 ๑๘. จ.อ.เชาวฤทธ์ิ อิวินา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๗๓๐๐๐๐๑ 
 ๑๙. จ.อ.ธาณี เขียนวาร ี หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๑๓๐๐๐๕๖ 

กรมกจิการพลเรือนทหารอากาศ 
เปนพันจาอากาศตร ี

 ๒๐. จ.อ.ณัฐพล มนตร ี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๔๓๐๐๘๖๐ 
เปนพันจาอากาศตรหีญงิ 

 ๒๑. จ.อ.หญิง ภาวิดา สงศรเีมฆ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๓๐๔ 
 ๒๒. จ.อ.หญิง รําไพ มูลฉล ู หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๓๐๗ 

สํานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ 
เปนพันจาอากาศตร ี

 ๒๓. จ.อ.นิทัศน เทพทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๔๐๐๐๐๐๙ 
เปนพันจาอากาศตรหีญงิ 

 ๒๔. จ.อ.หญิง กันยสินี กิจพิทักษ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๔๔๐ 
 ๒๕. จ.อ.หญิง ฉัตรวิไล ไทรยอย หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๒๙๔ 
 ๒๖. จ.อ.หญิง ฐปตา ศรีแกว หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๒๘๗ 
 ๒๗. จ.อ.หญิง พรทิภา จันทสงค หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๓๐๑ 
 ๒๘. จ.อ.หญิง วราภรณ สุวรรณรัญ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๓๐๘ 

กองบิน ๑ 
เปนพันจาอากาศตร ี

 ๒๙. จ.อ.กนิฐ การะเกตุ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๑๐๐๑๕๕ 
 ๓๐. จ.อ.กฤษฎ์ิ อุดมทรัพย หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๒๑๐๑๗๓๐ 
 ๓๑. จ.อ.เฉลิมพล สุดา หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๗๑๐๒๙๐๕ 
 ๓๒. จ.อ.ฐตพล อัปการัตน หมายเลขประจําตัว  ๑๔๓๖๘๐๑๕๖๒ 
 ๓๓. จ.อ.ธานี ภักดีคง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๙๐๐๑๐๙ 
 ๓๔. จ.อ.ธีรพงษ วีระเทศ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๒๑๐๐๐๕๒ 
 ๓๕. จ.อ.ธีระพงค ระแน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๑๓๐๐๑๒๕ 
 ๓๖. จ.อ.นพพร โพธ์ิมีศิร ิ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๒๑๐๐๒๗๗ 
 

๓๗.  จ.อ.นาท … 
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 ๓๗. จ.อ.นาท วรดินา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๐๕๐๐๐๓๓ 
 ๓๘. จ.อ.ปยะพงศ พูนสุขประเสริฐ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๑๐๐๑๕๓ 
 ๓๙. จ.อ.พนมลทัธิกรณ จันทรศิร ิ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๕๒๘๐๒๐๕๔ 
 ๔๐. จ.อ.ภัทร สุนทรพันธุ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๕๒๑๐๑๘๒๙ 
 ๔๑. จ.อ.ภูเบธ สีลา หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๐๕๐๐๐๖๔ 
 ๔๒. จ.อ.รชต รื่นยศ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๒๑๐๐๑๕๐ 
 ๔๓. จ.อ.สกลชัย ฝกบัว หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๗๑๐๐๐๗๐ 
 ๔๔. จ.อ.สุทัศน คุมโสระ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๖๖๐๐๙๗๔ 
 ๔๕. จ.อ.อภิวัฒน เผื่อนหมื่นไวย หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๒๑๐๓๓๙๒ 
 ๔๖. จ.อ.อภิวัฒน โยธาทลู หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๐๕๐๐๐๖๕ 
 ๔๗. จ.อ.อรรถสิทธ์ิ แนนหนา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๒๘๐๒๐๗๑ 

เปนพันจาอากาศตรหีญงิ 
 ๔๘. จ.อ.หญิง วัชรินทร มีเพียร หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๓๑๐ 

กองบิน ๒ 
เปนพันจาอากาศตร ี

 ๔๙. จ.อ.กิตติ อินทรลักษณ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๕๐๐๐๔๗๖ 
 ๕๐. จ.อ.เกียรติศักด์ิ ไชยดา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๕๐๐๐๑๐๗ 
 ๕๑. จ.อ.จิรันดร สระนอย หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๖๗๐๐๐๒๓ 
 ๕๒. จ.อ.จิรายุทธ ปานเงิน หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๖๑๐๐๐๙๖ 
 ๕๓. จ.อ.ชัยรัตน แสงวิรุณ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๓๓๐๐๒๕๙ 
 ๕๔. จ.อ.ไตรเนตร มเีปยม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๕๐๐๐๑๑๔ 
 ๕๕. จ.อ.ทรงเกียรติ พลเย่ียม หมายเลขประจําตัว  ๑๔๒๔๖๐๐๙๐๒ 
 ๕๖. จ.อ.ประถมศิลป เนตรงาม หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๕๐๐๐๕๘๕ 
 ๕๗. จ.อ.ย่ิงยศ มีพรอม หมายเลขประจําตัว  ๑๓๖๕๐๐๒๐๓๙ 
 ๕๘. จ.อ.รณชัย บุญแตม หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๖๒๐๐๐๓๗ 
 ๕๙. จ.อ.วสันต นาคนวม หมายเลขประจําตัว  ๑๔๒๕๐๐๑๒๔๗ 
 ๖๐. จ.อ.วิทยา เขตวิทย หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๐๙๐๐๐๒๗ 
 ๖๑. จ.อ.สายชล บุญคงธนภัทร หมายเลขประจําตัว  ๑๔๑๖๒๐๐๔๔๘ 
 ๖๒. จ.อ.สิทธิพงษ ศรสีุพรรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๕๕๐๐๐๕๕ 
 ๖๓. จ.อ.สุรเทพ พลูเอี่ยม หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๕๐๐๐๔๓๓ 
 ๖๔. จ.อ.อนุภัทร สวางวงษ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๒๐๓๐๑๗๗ 
 ๖๕. จ.อ.อภิพล เนียมพันธ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๗๐๐๐๓๖ 

กองบิน ๔ 
เปนพันจาอากาศตร ี

 ๖๖. จ.อ.กอบเดช จันทนา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๓๐๐๑๐๙ 
 ๖๗. จ.อ.กําพล ทวีชัยรุงทรัพย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๖๐๐๑๓๑๒ 
 ๖๘. จ.อ.กิตติศักด์ิ แกวจันทร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๖๐๐๐๐๘ 
 

๖๙.  จ.อ.จิตติ … 
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 ๖๙. จ.อ.จิตติ กลิ่นหาวหาญ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๐๙๐๐๓๐๕ 
 ๗๐. จ.อ.ชัยวัฒน อรรถสผุล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๔๐๐๑๑๗ 
 ๗๑. จ.อ.ชาญชัย คิดชนะ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๘๐๐๐๐๗ 
 ๗๒. จ.อ.โชคอนันต ปญญาแกว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๗๑๐๐๑๒๗ 
 ๗๓. จ.อ.ดนัย ทองแบน หมายเลขประจําตัว  ๑๔๔๕๐๐๑๘๐๔ 
 ๗๔. จ.อ.ทศพล กันทา หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๕๑๐๐๗๔๘ 
 ๗๕. จ.อ.ธงชัย ไทยงาม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๕๐๐๐๘๖๐ 
 ๗๖. จ.อ.ธวัชชัย ทองสมบัติ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๖๘๐๒๖๐๗ 
 ๗๗. จ.อ.นัฐพงษ คําหนัก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๖๗๐๐๐๓๗ 
 ๗๘. จ.อ.ปยะณัฐ สุดประเสริฐ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๓๘๐๑๓๕๐ 
 ๗๙. จ.อ.พงศธร ย้ิมยอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๖๒๐๐๐๒๘ 
 ๘๐. จ.อ.พงษศักด์ิ วรรณขํา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๓๐๐๒๐๙ 
 ๘๑. จ.อ.พรชัย ผุยหัวโทน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๔๖๐๑๐๗๘ 
 ๘๒. จ.อ.รัตนชัย เมฆวิลัย หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๕๐๐๐๑๙๕ 
 ๘๓. จ.อ.วีระ สุวรรณกาโล หมายเลขประจําตัว  ๑๔๑๗๐๐๐๘๐๗ 
 ๘๔. จ.อ.ศราวุธ หนอแกว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๕๒๐๐๐๖๑ 
 ๘๕. จ.อ.สุริยา ศรบี ุ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๕๓๐๐๐๐๑ 
 ๘๖. จ.อ.อนุชาติ กลิ่นขจร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๖๗๐๐๐๘๐ 

เปนพันจาอากาศตรหีญงิ 
 ๘๗. จ.อ.หญิง กชพรรณ ศรปีระทุม หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๓๑ 
 ๘๘. จ.อ.หญิง กลุนารี พลูสวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๐๖๒ 
 ๘๙. จ.อ.หญิง ปทุมวดี พูลสวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๐๕๘ 
 ๙๐. จ.อ.หญิง สินิทธ อโศกบญุรัตน หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๓๑๒ 

กองบิน ๖ 
เปนพันจาอากาศตร ี

 ๙๑. จ.อ.กิตติภัฏ แกวแท หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๓๓๐๖๕๖๐ 
 ๙๒. จ.อ.ณัฐวุฒิ นาทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๓๓๒๔๗๕๘ 
 ๙๓. จ.อ.ธีรายุทธ ทับแยม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๐๙๐๐๐๔๒ 
 ๙๔. จ.อ.เรงิชัย อัคคีโรจน หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๖๑๐๐๔๑๐ 

กองบิน ๗ 
เปนพันจาอากาศตร ี

 ๙๕. จ.อ.กิตติชัย ปลั่งศร ี หมายเลขประจําตัว  ๑๔๔๖๕๐๐๘๓๗ 
 ๙๖. จ.อ.เกรียงไกร ตุกงั หมายเลขประจําตัว  ๓๓๙๐๘๐๐๐๐๑ 
 ๙๗. จ.อ.จํานงค แกวจันทา หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๖๕๐๐๒๒๕ 
 ๙๘. จ.อ.โดม รัตนสุวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๕๖๐๑๖๕๕ 
 ๙๙. จ.อ.ธีรพล สจุริต หมายเลขประจําตัว  ๑๔๓๖๑๐๐๘๖๕ 
 ๑๐๐.   จ.อ.นนทพัทธ สุนทรวิภาต หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๖๕๐๐๐๓๐ 
 

๑๐๑.  จ.อ.นันธวัช … 
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 ๑๐๑. จ.อ.นันธวัช ไชยณรงค หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๒๕๐๐๓๗๓ 
 ๑๐๒. จ.อ.พิชิตพล จันทรสงแสง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๖๕๐๐๓๖๒ 
 ๑๐๓. จ.อ.สุทัด คําดี หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๖๘๐๐๐๘๓ 
 ๑๐๔. จ.อ.อรรณพ รักการ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๐๑๐๐๐๐๑ 
 ๑๐๕. จ.อ.อทุัย กิ่งแกว หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๖๕๐๐๓๖๔ 

กองบิน ๒๑ 
เปนพันจาอากาศตร ี

 ๑๐๖. จ.อ.กฤษดา บัวแกว หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๗๑๐๔๔๒๖ 
 ๑๐๗. จ.อ.จิรวัฒน เนตรสงศร ี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๖๗๐๐๐๒๙ 
 ๑๐๘. จ.อ.เจนณรงค อัตโน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๐๓๐๐๖๓๗ 
 ๑๐๙. จ.อ.ทวิช ลําพทุธา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๗๒๐๐๔๗๓ 
 ๑๑๐. จ.อ.ธนิศร อุทยานกร หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๗๑๐๔๒๓๓ 
 ๑๑๑. จ.อ.ธีรวัฒน ต้ังวงษสมบัติ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๗๑๐๐๐๔๔ 
 ๑๑๒. จ.อ.นัศพงษ คงน่ิม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๐๗๐๐๘๐๒ 
 ๑๑๓. จ.อ.วิรัฐ บัวแกว หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๔๖๐๐๐๒๕ 

กองบิน ๒๓ 
เปนพันจาอากาศตร ี

 ๑๑๔. จ.อ.กฤษดา สิมไพบูลย หมายเลขประจําตัว  ๑๔๓๒๗๐๐๐๗๙ 
 ๑๑๕. จ.อ.จักรวาล เหลาสพุรรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๐๕๐๐๐๗๕ 
 ๑๑๖. จ.อ.ชวลิต คําสงค หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๕๕๐๐๐๓๘ 
 ๑๑๗. จ.อ.ดิศดนัย เมฆศิลป หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๔๑๐๐๑๑๑ 
 ๑๑๘. จ.อ.ปรญิญา จันทะโคตร หมายเลขประจําตัว  ๑๔๔๕๓๐๑๐๘๐ 
 ๑๑๙. จ.อ.วโรดม จันทรศร หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๒๑๑ 
 ๑๒๐. จ.อ.วีรยุทธ มังตา หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๒๑๐๐๑๕๔ 
 ๑๒๑. จ.อ.ไวพจน ชัยสหีา หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๖๘๐๐๐๐๔ 
 ๑๒๒. จ.อ.ศุภชัย รัตนธานี หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๐๓๐๐๐๕๙ 
 ๑๒๓. จ.อ.อมรเทพ ประทมุวงศ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๑๐๐๐๘๔๐ 

กองบิน ๔๑ 
เปนพันจาอากาศตร ี

 ๑๒๔. จ.อ.ชีนาวุธ ใจสวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๑๓๐๐๐๐๔ 
 ๑๒๕. จ.อ.ทพัพนริศร นพัตธนพร หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๗๓๐๑๒๕๘ 
 ๑๒๖. จ.อ.พพิัฒร วงคกา หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๕๒๐๐๕๕๖ 
 ๑๒๗. จ.อ.ภูวิชญ ปานตะระษี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๒๖๐๐๓๔๙ 
 ๑๒๘. จ.อ.วัชรพงษ จันทะวงษ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๑๓๐๐๐๐๖ 
 ๑๒๙. จ.อ.สมศักด์ิ เทพเสน หมายเลขประจําตัว  ๓๔๐๒๖๐๐๐๑๔ 
 ๑๓๐. จ.อ.สราวุธ มูลกําเลิศ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๑๒๐๐๓๐๑ 
 

๑๓๑.  จ.อ.สทิธิโชค … 
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 ๑๓๑. จ.อ.สิทธิโชค เสมาทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๕๐๐๑๒๒๐ 
 ๑๓๒. จ.อ.อนุพงศ ปานสุวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๑๓๐๐๐๐๗ 
 ๑๓๓. จ.อ.อรรคเดช วรรณรินทร หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๑๓๐๒๕๔๔ 
 ๑๓๔. จ.อ.อิศราพงษ พุทธัง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๑๓๐๐๐๐๕ 

เปนพันจาอากาศตรหีญงิ 
 ๑๓๕. จ.อ.หญิง กรรณิการ พรมวัน หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๐๔๕ 

กองบิน ๔๖ 
เปนพันจาอากาศตร ี

 ๑๓๖. จ.อ.ชาญณรงค แกวเทพ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๒๖๐๐๐๐๕ 
 ๑๓๗. จ.อ.ธิติ ภูภักดี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๓๘๐๑๒๒๐ 
 ๑๓๘. จ.อ.พรพรรณ ครุธอินทร หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๐๙๐๐๐๗๑ 
 ๑๓๙. จ.อ.ศรัณยรัชต รักษวงศชนก หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๓๘๐๐๐๐๕ 
 ๑๔๐. จ.อ.สรวัฒน อินปน หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๕๑๐๑๒๙๑ 
 ๑๔๑. จ.อ.สุทัศน ขันบุญ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๐๔๐๐๐๑๓ 
 ๑๔๒. จ.อ.อาทิตย บอคํา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๓๘๐๐๔๒๕ 
 ๑๔๓. จ.อ.เอกพล ศรีสนธิญากร หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๓๘๐๐๑๔๒ 

กองบิน ๕ 
เปนพันจาอากาศตร ี

 ๑๔๔. จ.อ.กิตติศักด์ิ คงฤทธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๒๕๐๓๖๐๐๐๖๔ 
 ๑๔๕. จ.อ.ณัฐพล หลีสกุล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๓๕๐๐๒๐๔ 
 ๑๔๖. จ.อ.ยศพล ณ มหาไชย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๒๔๐๔๐๔๗ 
 ๑๔๗. จ.อ.วิษณุพงศ สินธุวงษานนท หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๓๐๐๐๐๑๓ 
 ๑๔๘. จ.อ.วีรพจน ย้ิมเยาะ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๓๓๐๐๐๘๔๐ 
 ๑๔๙. จ.อ.ศุภวิชญ หินแกว หมายเลขประจําตัว  ๑๔๕๓๐๐๐๓๘๖ 
 ๑๕๐. จ.อ.สมศักด์ิ หมุนคง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๓๐๐๐๑๒๙ 
 ๑๕๑. จ.อ.สุขพัฒน อุนตา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๓๓๐๗๗๖๐ 
 ๑๕๒. จ.อ.อนุรักษ เมอืงเล็ก หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๓๙๐๐๔๐๓ 

เปนพันจาอากาศตรหีญงิ 
 ๑๕๓. จ.อ.หญิง สุวิษา มากรักษ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๐๔๒ 

กองบิน ๕๖ 
เปนพันจาอากาศตร ี

 ๑๕๔. จ.อ.ชยพล ลิ่มวรบุตร หมายเลขประจําตัว  ๑๔๓๒๒๐๒๕๐๙ 
 ๑๕๕. จ.อ.ธนาชัย เรืองหยู หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๒๒๐๒๑๓๒ 
 ๑๕๖. จ.อ.ราชันย พลไกรษร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๐๓๐๑๖๗๔ 
 ๑๕๗. จ.อ.รุจิภาส ไชยภักดี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๑๔๐๐๐๘๑ 
 ๑๕๘. จ.อ.วราวุธ ไทยเสรีกลุ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๓๖๐๐๐๐๔ 
 

๑๕๙.  จ.อ.สุภัทร … 
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 ๑๕๙. จ.อ.สุภัทร หงษทอง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๓๐๓๐๑๔๓ 
 ๑๖๐. จ.อ.สุรเชษฐ เหล็มหัด หมายเลขประจําตัว  ๑๔๕๕๖๐๑๑๘๓ 
 ๑๖๑. จ.อ.อัครเดช มุขพรหม หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๒๗๐๑๘๔๙ 
 ๑๖๒. จ.อ.อากร จันทรจินดา หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๒๒๐๐๐๐๔ 

เปนพันจาอากาศตรหีญงิ 
 ๑๖๓. จ.อ.หญิง วรางคณา ทวีรัตน หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๐๕๙ 

โรงเรียนการบิน 
เปนพันจาอากาศตร ี

 ๑๖๔. จ.อ.ไกรสร พุฒซอน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๔๙๐๐๐๘๔ 
 ๑๖๕. จ.อ.ชัยยารัตน ตรเีดชา หมายเลขประจําตัว  ๑๔๐๑๙๐๑๕๕๘ 
 ๑๖๖. จ.อ.ณัฐดนัย โชคธนหิรัณย หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๑๙๐๐๓๑๘ 
 ๑๖๗. จ.อ.ณัฐพล สุนประชา หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๑๙๐๐๓๒๕ 
 ๑๖๘. จ.อ.ดุษฎี พันธสวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๓๓๐๐๐๘๖๗ 
 ๑๖๙. จ.อ.ธงชัย สนเภา หมายเลขประจําตัว  ๓๔๔๔๙๐๐๐๗๕ 
 ๑๗๐. จ.อ.ธนากร เนียมจิตต หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๔๙๐๐๑๕๐ 
 ๑๗๑. จ.อ.ปรีชา ยกมาก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๖๐๐๐๐๑ 
 ๑๗๒. จ.อ.พงษพิศณุ ชวยชูหนู หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๖๕๐๑๓๖๕ 
 ๑๗๓. จ.อ.พรีพงค ปมิตตธศิล หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๑๙๐๐๐๓๔ 
 ๑๗๔. จ.อ.เพิ่มศักด์ิ มณีโชติ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๑๙๐๐๖๗๑ 
 ๑๗๕. จ.อ.วรฉัตร วันคา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๑๙๐๐๐๔๕ 
 ๑๗๖. จ.อ.สุรวัตร บุญพิทกัษ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๐๒๐๐๐๕๑ 
 ๑๗๗. จ.อ.อนุกูล คลงันาค หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๐๒๐๐๑๐๖ 
 ๑๗๘. จ.อ.อาทิตย ศูนยศร ี หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๖๔๐๑๐๐๖ 

เปนพันจาอากาศตรหีญงิ 
 ๑๗๙. จ.อ.หญิง มทัถดา อารีรบ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๖๐๖ 

กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
เปนพันจาอากาศตร ี

 ๑๘๐. จ.อ.นิโรธ รอดระรงั หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๓๐๔๙๔๕ 
 ๑๘๑. จ.อ.พงศธร กิตติชยกรกลุ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๔๖๐๐๐๗๒ 
 ๑๘๒. จ.อ.ภูวนาท จันทรชิต หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๒๒๐๒๒๑๐ 
 ๑๘๓. จ.อ.อธิชาติ กูลศร ี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๐๕๐๐๐๐๔ 

เปนพันจาอากาศตรหีญงิ 
 ๑๘๔. จ.อ.หญิง ภูริชญา แกวสุวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๖๐๕ 

 
หนวยบัญชาการอากาศโยธิน ... 
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หนวยบัญชาการอากาศโยธิน 
เปนพันจาอากาศตร ี

 ๑๘๕. จ.อ.กิตติ ยอนิมา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๓๐๑๗๔๗ 
 ๑๘๖. จ.อ.เฉลิมวุฒิ จรรยาธรรม หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๕๙๐๐๐๓๙ 
 ๑๘๗. จ.อ.ชัยวัฒน เพ็ชรมะดัน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๖๐๐๐๐๑๕ 
 ๑๘๘. จ.อ.ธัญพสิิษฐ หมิง่ทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๗๗๐๐๓๔๒ 
 ๑๘๙. จ.อ.ธีรพงศ เดชหลํา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๕๙๐๐๐๑๑ 
 ๑๙๐. จ.อ.นภากาศ แสงสงาพงษ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๒๙๐๑๒๖๓ 
 ๑๙๑. จ.อ.บุญหลาย ชุมพร หมายเลขประจําตัว  ๒๔๘๗๖๐๐๐๙๘ 
 ๑๙๒. จ.อ.ปโยรส หวงจรงิ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๑๔๐๐๐๑๗ 
 ๑๙๓. จ.อ.พงษวิทย คชเวก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๓๓๐๐๑๘๓ 
 ๑๙๔. จ.อ.มาโนช แยมเกตุ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๖๕๐๐๑๒๑ 
 ๑๙๕. จ.อ.วรเชษฐ จิตรชาตร ี หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๐๕๐๐๐๐๙ 
 ๑๙๖. จ.อ.วสันต ดลวิชัย หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๓๓๐๐๓๐๔ 
 ๑๙๗. จ.อ.วีระชัย สายสุด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๒๘๐๐๑๐๐ 
 ๑๙๘. จ.อ.ศตวรรษ พริ้งเพราะ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๒๑๐๑๙๐๖ 
 ๑๙๙. จ.อ.ศักรินทร จิรงันิมิตสกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๖๕๐๐๒๖๘ 
 ๒๐๐. จ.อ.สมเกียรติ ใจงาม หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๖๖๐๐๐๖๔ 
 ๒๐๑. จ.อ.สมศักด์ิ มสุิกเกษม หมายเลขประจําตัว  ๒๔๘๕๖๐๐๔๕๑ 
 ๒๐๒. จ.อ.สิทธิศักด์ิ เทพจันทกึ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๖๑๐๐๐๙๑ 
 ๒๐๓. จ.อ.สุรเชษฐ หงษอินทร หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๓๔๐๓๔๓๗ 
 ๒๐๔. จ.อ.สุวรรณ บญุศร ี หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๓๓๐๑๔๖๕ 
 ๒๐๕. จ.อ.อนุรักษ เพชรพิรุณ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๑๑๐๐๘๐๗ 
 ๒๐๖. จ.อ.เอกชัย เจียมกจิรุง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๙๐๐๐๘๖ 
 ๒๐๗. จ.อ.เอกพงษ วงศสุริยา หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๕๓๐๐๐๐๔ 
 ๒๐๘. จ.อ.ไอยรักษ ชุมแดง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๖๕๐๐๑๑๘ 

เปนพันจาอากาศตรหีญงิ 
 ๒๐๙. จ.อ.หญิง นาริน จํานงคอาษา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๒๙๙ 

กรมชางอากาศ 
เปนพันจาอากาศตร ี

 ๒๑๐. จ.อ.กมล ธรรมราช หมายเลขประจําตัว  ๑๔๐๒๖๐๐๙๒๑ 
 ๒๑๑. จ.อ.กฤศ ไชยพล หมายเลขประจําตัว  ๑๔๒๕๔๐๐๔๒๗ 
 ๒๑๒. จ.อ.กฤษณะ รัตนปริคณน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๔๐๐๑๘๓ 
 ๒๑๓. จ.อ.เจษฎา สงอินทร หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๗๔๐๐๐๑๙ 
 ๒๑๔. จ.อ.ณัฐวุฒิ พลายประเสรฐิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๓๐๐๙๕๕ 
 ๒๑๕. จ.อ.นภัทร สุวรรณาภา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๔๐๐๐๐๐๓ 
 ๒๑๖. จ.อ.บัณฑิต สายดํา หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๕๐๐๐๘๗๒ 
 

๒๑๗.  จ.อ.ประกาศิต … 
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 ๒๑๗. จ.อ.ประกาศิต อํานวยสาร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๙๐๐๑๓๘ 
 ๒๑๘. จ.อ.พิษณุ โพธาปญญา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๑๒๐๐๔๑๑ 
 ๒๑๙. จ.อ.รังสรรค รัตนะวรเกียรติ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๗๑๐๒๗๗๖ 
 ๒๒๐. จ.อ.วีระชัย วรรณภพ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๒๖๐๐๔๓๕ 
 ๒๒๑. จ.อ.สุภชัย มูลสาร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๗๒๐๐๐๒๙ 
 ๒๒๒. จ.อ.เสกสรรค คําหวาง หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๒๖๐๐๘๕๓ 
 ๒๒๓. จ.อ.อาณัติ แชมวงษ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๒๔๐๑๗๐๒ 

เปนพันจาอากาศตรหีญงิ 
 ๒๒๔. จ.อ.หญิง เพ็ญประภา โงสันเทียะ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๓๐๒ 

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 
เปนพันจาอากาศตร ี

 ๒๒๕. จ.อ.คมสันต โคตรปลอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๕๐๐๐๒๒๔ 
 ๒๒๖. จ.อ.ชนะ จันทรกระจาง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๓๓๐๑๐๔๕ 
 ๒๒๗. จ.อ.ทรงพล ภูจอย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๐๘๐๐๐๐๘ 
 ๒๒๘. จ.อ.ทัตเทพ พิพฒัน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๔๒๐๐๑๔๐ 
 ๒๒๙. จ.อ.ปรีชา เหรียญวิจิตร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๖๑๐๐๐๐๘ 
 ๒๓๐. จ.อ.พรเทพ ทองมาเอง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๖๗๐๐๐๗๗ 
 ๒๓๑. จ.อ.วัลลภ แสงโชติ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๒๑๐๐๐๑๔ 
 ๒๓๒. จ.อ.วีระ พลรักษา หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๕๓๐๑๑๓๔ 
 ๒๓๓. จ.อ.สิริชัย ดวงคํา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๐๖๙๐ 
 ๒๓๔. จ.อ.อนุรักษ ยอดชาย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๓๐๐๐๑๕๖ 
 ๒๓๕. จ.อ.อภิวัฒน มณีรัตน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๑๒๐๐๐๐๕ 

กรมแพทยทหารอากาศ 
เปนพันจาอากาศตร ี

 ๒๓๖. จ.อ.ธนา เกิดอยู หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๓๔๐๐๐๓๔ 
 ๒๓๗. จ.อ.นิธิพงศ วรรณประเวศ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๓๐๐๐๘๙๗ 
 ๒๓๘. จ.อ.ปารัชญ อนุรักษ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๒๒๐๐๘๓๐ 

เปนพันจาอากาศตรหีญงิ 
 ๒๓๙. จ.อ.หญิง นิภาพร ดวงแกว หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๐๔๖ 
 ๒๔๐. จ.อ.หญิง วัลภา อนันตา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๑๗๗ 
 ๒๔๑. จ.อ.หญิง สุอาภา ผลพบิลูย หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๐๕๔ 

กรมพลาธิการทหารอากาศ 
เปนพันจาอากาศตร ี

 ๒๔๒. จ.อ.ชิน หาญปราบพันธมณี หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๓๓๐๐๕๒๘ 
 ๒๔๓. จ.อ.ธวัชชัย จันลาศร ี หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๔๖๐๑๐๒๐ 
 

๒๔๔.  จ.อ.ธีระศักด์ิ … 
 



  - ๑๐ -  
 
 ๒๔๔. จ.อ.ธีระศักด์ิ นวลเอี่ยม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๒๔๐๐๐๐๑ 
 ๒๔๕. จ.อ.นพดล เชยจุย หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๓๓๐๐๒๕๓ 
 ๒๔๖. จ.อ.ประจักษ ชาติทหาร หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๑๐๐๒๙๒๘ 
 ๒๔๗. จ.อ.วิษณุ เพชระบูรณิน หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๔๐๐๑๑๑๔ 

เปนพันจาอากาศตรหีญงิ 
 ๒๔๘. จ.อ.หญิง กัณณิญา มรีาศร ี หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๐๕๖ 
 ๒๔๙. จ.อ.หญิง วีรญา แสงคํา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๐๕๕ 

กรมชางโยธาทหารอากาศ 
เปนพันจาอากาศตร ี

 ๒๕๐. จ.อ.ชัยณรงค เอื้อทัดทาน หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๔๖๐๑๑๒๗ 
 ๒๕๑. จ.อ.เดชา แสงปาก หมายเลขประจําตัว  ๑๔๓๔๖๐๒๔๘๗ 
 ๒๕๒. จ.อ.ภูริวัจน พรหมมาณพ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๖๕๐๐๓๙๓ 
 ๒๕๓. จ.อ.มงคล บัวพันกลบี หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๓๓๐๔๑๓๙ 
 ๒๕๔. จ.อ.วสันต ธีระแนว หมายเลขประจําตัว  ๑๔๔๖๙๐๐๑๕๕ 
 ๒๕๕. จ.อ.วัชรพล เพงผล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๓๐๐๔๘๘ 
 ๒๕๖. จ.อ.ศตนันท อจุวาท ี หมายเลขประจําตัว  ๑๔๓๑๘๐๐๓๗๖ 
 ๒๕๗. จ.อ.ศักดินันท นนทเทศา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๒๙๐๐๑๕๓ 
 ๒๕๘. จ.อ.ศุภชัย เอี่ยมสอาด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๑๘๐๐๐๐๕ 
 ๒๕๙. จ.อ.สีหนาท อ่ําปน หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๓๔๐๑๕๒๐ 
 ๒๖๐. จ.อ.สุวรรณ มณีเนตร หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๒๘๐๒๘๑๘ 
 ๒๖๑. จ.อ.หัตธชัย มาอากาศ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๓๘๐๑๓๑๘ 
 ๒๖๒. จ.อ.เอกชัย ลิ้มสกลุ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๕๒๐๐๐๓๗๑ 
 ๒๖๓. จ.อ.เอกลักษณ ภูกองไชย หมายเลขประจําตัว  ๓๔๘๐๓๐๐๐๐๓ 

เปนพันจาอากาศตรหีญงิ 
 ๒๖๔. จ.อ.หญิง สภัยพงค ชินวิภาส หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๐๖๑ 
 ๒๖๕. จ.อ.หญิง สุวิมล บญุแสน หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๐๔๘ 

กรมขนสงทหารอากาศ 
เปนพันจาอากาศตร ี

 ๒๖๖. จ.อ.จิรายุ ทองดาษ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๐๗๑๘ 
 ๒๖๗. จ.อ.ชลทิศ มีแกว หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๖๗๐๐๓๒๗ 
 ๒๖๘. จ.อ.ชาติชาย หลวงอุดม หมายเลขประจําตัว  ๒๔๑๕๘๐๐๔๕๗ 
 ๒๖๙. จ.อ.เทิดศักด์ิ สัยวุธ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๔๐๐๔๐๗ 
 ๒๗๐. จ.อ.นนทปวิธ เพิ่มพบิูลย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๑๐๐๒๖๒ 
 ๒๗๑. จ.อ.ประวิทย ขันติ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๓๓๑๖๐๖๖ 
 ๒๗๒. จ.อ.ไพฑรูย สรุะเสียง หมายเลขประจําตัว  ๒๕๐๔๖๐๐๐๓๓ 
 ๒๗๓. จ.อ.ภานุวัฒน ดําขํา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๑๑๐๐๙๓๓ 
 ๒๗๔. จ.อ.วันเผด็จ สงกลาหาญ หมายเลขประจําตัว  ๒๔๘๒๓๐๐๖๗๘ 
 

๒๗๕.  จ.อ.วีรศักด์ิ … 
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 ๒๗๕. จ.อ.วีรศักด์ิ สติภา หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๖๖๐๒๑๙๖ 
 ๒๗๖. จ.อ.วุฒิชัย นาคพุฒ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๓๖๐๐๐๐๓ 
 ๒๗๗. จ.อ.ศราวุฒ ิรุงทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๓๓๑๑๖๖๓ 
 ๒๗๘. จ.อ.สมนึก ทองเอี่ยม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๐๓๘๐๑๙๙๔ 
 ๒๗๙. จ.อ.สุกจิ โสดสงค หมายเลขประจําตัว  ๑๔๑๔๙๐๑๒๐๕ 
 ๒๘๐. จ.อ.อธิวัฒน สพุิพัฒนโมล ี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๓๐๑๔๕๔ 
 ๒๘๑. จ.อ.อนุชิต เนียมสุวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๑๓๐๑๙๘๘ 
 ๒๘๒. จ.อ.อภิศักด์ิ พุทธขันธ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๓๐๑๔๕๕ 

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เปนพันจาอากาศตร ี

 ๒๘๓. จ.อ.สมปอง ศรีพนม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๑๐๐๑๕๙ 
เปนพันจาอากาศตรหีญงิ 

 ๒๘๔. จ.อ.หญิง ณิชาภา เน่ืองนัยสา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๒๘๘ 
 ๒๘๕. จ.อ.หญิง ธวัลรัตนห กาหลง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๒๙๐ 
 ๒๘๖. จ.อ.หญิง วาณิรักษ มีมาสุข หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๐๔๗ 
 ๒๘๗. จ.อ.หญิง วิรลัพัชร ผิวแดง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๓๑๑ 

กรมสวัสดิการทหารอากาศ 
เปนพันจาอากาศตร ี

 ๒๘๘. จ.อ.ธีรพงษ เพ็ชรนิล หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๒๑๐๑๑๑๔ 
 ๒๘๙. จ.อ.วิชชุระ พลเสน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๑๐๒๐๐๖๒๗ 
 ๒๙๐. จ.อ.องัคาร ชมภูพวง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๖๑๐๐๐๙๓ 

เปนพันจาอากาศตรหีญงิ 
 ๒๙๑. จ.อ.หญิง กนกวรรณ กาญจนากาศ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๒๘๙ 
 ๒๙๒. จ.อ.หญิง จิราวรรณ ประคํานอก หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๒๙๓ 
 ๒๙๓. จ.อ.หญิง รุงนภา เรืองแจมจํารัส หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๓๐๖ 
 ๒๙๔. จ.อ.หญิง โสภิดา ตาตุน หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๓๑๔ 

สํานักงานผูบงัคับทหารอากาศดอนเมอืง 
เปนพันจาอากาศตร ี

 ๒๙๕. จ.อ.ครรชิต ศรีแจม หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๕๐๐๐๐๑๖ 
 ๒๙๖. จ.อ.บุญยืน บญุซอน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๕๐๐๐๐๐๓ 
 ๒๙๗. จ.อ.ภานุพงษ มณี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๐๗๐๐ 
 ๒๙๘. จ.อ.มานัสนนท ศรสีถิตย หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๖๖๐๐๐๑๒ 
 ๒๙๙. จ.อ.วิศณุ สุวรรณศร หมายเลขประจําตัว  ๑๔๓๖๔๐๐๐๐๖ 
 

๓๐๐.  จ.อ.ใหม … 
 
 
 



  - ๑๒ -  
 
 ๓๐๐. จ.อ.ใหม อินทพรหม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๑๙๐๐๑๒๘ 
 ๓๐๑. จ.อ.เอกสิทธ์ิ เสมอใจ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๓๐๖๔๗๕ 

 ทั้งน้ี ต้ังแต ๑ ต.ค.๕๙ 

 สั่ง  ณ  วันที่   ๑      พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๙ 
 

 
                                              (ลงช่ือ)  พล.อ.อ.จอม  รุงสวาง 
                                                                  (จอม  รุงสวาง) 
                                                                      ผบ.ทอ. 
 
 
การแจกจาย 
-   นขต.ทอ. 
-   กขพ.สปพ.กพ.ทอ., นกพ.กพ.ทอ.และ ผธก.กพ.ทอ. 
สําเนาถูกตอง 

(ลงช่ือ) น.อ.นิธิโรจน  ลายทิพย 
              (นิธิโรจน  ลายทิพย) 
   รอง ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.ทําการแทน 
              ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.                                                         
                    ๓ พ.ย.๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พ.อ.ต.วัลลภ ฯ       พิมพ/ทาน 
 ร.ท.กิตติศักด์ิ ฯ            ตรวจ 


