
   

    (ส ำเนำ)                                                  หน่วยรับ 
 
 

 
ค ำสั่งกองทัพอำกำศ 

ที่ ๑๘๕๙/๕๙ 
เรื่อง  เลื่อนยศนำยทหำรประทวน 

 
 ให้เลื่อนยศนำยทหำรประทวน สังกัด ทอ.ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมระเบียบ กห.ว่ำด้วยกำร 
แต่งตั้งยศและกำรเลื่อนยศของข้ำรำชกำรทหำร พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้  

กองบัญชำกำรกองทัพอำกำศ 
เป็นจ่ำอำกำศโท 

 ๑. จ.ต.ณัฐจวุฒิ ประทุมวัล หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๐๐๗๐๑๐๘๒ 
 หมำยเลข ๑ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๕๙ 

กรมสำรบรรณทหำรอำกำศ 
เป็นพันจ่ำอำกำศโทหญิง 

 ๒. พ.อ.ต.หญิง จันทร์ตรี เชิดชูงำม หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๐๒๖ 
 ๓. พ.อ.ต.หญิง อัญชลี บุญยัง หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๕๖๙ 
 หมำยเลข ๒ และ ๓ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

กรมกิจกำรพลเรือนทหำรอำกำศ 
เป็นจ่ำอำกำศเอก 

 ๔. จ.ท.บัญชำ ศรีสนิท หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๗๕๘๐๐๐๕๔ 
 ๕. จ.ท.วสันต์ ขจรสืบ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๗๔๐๐๐๐๐๒ 
 หมำยเลข ๔ และ ๕ ตั้งแต่ ๑ พ.ค.๕๙ 

กรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรทหำรอำกำศ 
เป็นจ่ำอำกำศโทหญิง 

 ๖. จ.ต.หญิง ณัฐวดี ชำตะวนิช หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๔๖๑ 
 ๗. จ.ต.หญิง ปัญญำพร พรหมทอง หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๔๖๙ 
 ๘. จ.ต.หญิง สุรีวรรณ พระอัมพร หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๔๘๙ 
 ๙. จ.ต.หญิง ศุภวัลย์ กระจ่ำงนฤมลกุล หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๖๐๐ 
 หมำยเลข ๖ ถึง ๙ ตั้งแต่ ๑ ก.ย.๕๙ 

 
 
 
 
 
 

กองบิน ๔๖ ... 
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กองบิน ๔๖ 
เป็นพันจ่ำอำกำศเอก 

 ๑๐. พ.อ.ท.ชัยวัฒน์ เจนแพทย์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๘๔๑๐๑๓๒๕ 
 ๑๑. พ.อ.ท.ยุคนธร สังข์สอน หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๗๖๒๐๐๐๓๘ 
 ๑๒. พ.อ.ท.ศรทนง ค ำดี หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๓๘๓๘๐๐๑๐๘ 
 ๑๓. พ.อ.ท.สุวิจักขณ์ ทองไสย หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๓๓๘๐๐๐๕๒ 
 หมำยเลข ๑๐ ถึง ๑๓ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็นพันจ่ำอำกำศโท 
 ๑๔. พ.อ.ต.ชัยวัช พึ่งศิริ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๔๖๙๐๑๖๕๕ 
 ๑๕. พ.อ.ต.พีระยุทธ กลิ่นแจ่ม หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๐๓๘๐๒๒๘๐ 
 ๑๖. พ.อ.ต.มงคลศักดิ์ ธนำคุณ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๑๕๔๐๐๐๙๗ 
 ๑๗. พ.อ.ต.วิชำญ ยำวิชัย หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๒๒๖๐๐๐๐๓ 
 หมำยเลข ๑๔ ถึง ๑๗ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็นพันจ่ำอำกำศโทหญิง 
 ๑๘. พ.อ.ต.หญิง อนงค์นุช แย้มกลีบ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๒๑๙ 
 หมำยเลข ๑๘ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็นจ่ำอำกำศเอก 
 ๑๙. จ.ท.อธิคม สำยแปง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๕๑๒๐๐๐๐๗ 
 หมำยเลข ๑๙ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๕๙ 

เป็นจ่ำอำกำศโท 
 ๒๐. จ.ต.ณัฐพงศ์ ค ำบรรลือ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๒๐๓๐๖๒๔ 
 ๒๑. จ.ต.ถนอมศักดิ์ สุขป้อม หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๙๓๘๐๐๑๐๙ 
 ๒๒. จ.ต.นฤเบศค์ แหยมม่ัน หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๙๓๘๐๐๑๑๐ 
 หมำยเลข ๒๐ ถึง ๒๒ ตั้งแต่ ๑ ก.พ.๕๙ 
 ๒๓. จ.ต.นพรัตน์ ตำลพร้ำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๐๓๘๐๑๖๕๗ 
 ๒๔. จ.ต.บัญชำรำช ศรีนวลอ้ำย หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๖๓๘๐๐๐๖๗ 
 หมำยเลข ๒๓ และ ๒๔ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๕๙ 

กองบิน ๕๖ 
เป็นพันจ่ำอำกำศโท 

 ๒๕. พ.อ.ต.พัชระ บัวบำน หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๑๔๗๐๐๐๒๗ 
 หมำยเลข ๒๕ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

เป็นจ่ำอำกำศเอก 
 ๒๖. จ.ท.ธีรวัฒน ์เสือล่อง หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๕๒๒๐๐๑๐๑ 
 ๒๗. จ.ท.ศิรวุฒิ หน่อทองแดง หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๑๕๖๐๑๖๐๖ 
 หมำยเลข ๒๖ และ ๒๗ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๕๙ 
 
 

เป็นจ่ำอำกำศโท ... 
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เป็นจ่ำอำกำศโท 
 ๒๘. จ.ต.ธวชัชัย หวัเพ็ชร์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๘๓๒๐๐๐๐๓ 
 ๒๙. จ.ต.รณชัย แก้วมรกฎ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๒๑๔๐๑๒๓๖ 
 หมำยเลข ๒๘ และ ๒๙ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๕๙ 

หน่วยบัญชำกำรอำกำศโยธิน 
เป็นจ่ำอำกำศเอก 

 ๓๐. จ.ท.ปะกำรัง กุลวงค์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๔๗๔๐๐๒๓๔ 
 ๓๑. จ.ท.ยุทธพงษ์ กฤษแก้ว หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๗๓๓๑๐๐๒๐ 
 หมำยเลข ๓๐ และ ๓๑ ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๕๙ 

เป็นจ่ำอำกำศโทหญิง 
 ๓๒. จ.ต.หญิง พิมผกำ หนุนกลำง หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๔๗๕ 
 หมำยเลข ๓๒ ตั้งแต่ ๑ ก.ค.๕๙ 
 ๓๓. จ.ต.หญิง วรรษมล แซ่ตัน หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๗๓๐ 
 หมำยเลข ๓๓ ตั้งแต่ ๑ ก.ย.๕๙ 

กรมช่ำงอำกำศ 
เป็นพันจ่ำอำกำศโท 

 ๓๔. พ.อ.ต.กฤษฎำ สุจริต หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๙๐๕๐๓๐๙๕ 
 ๓๕. พ.อ.ต.จิรำยุ ใจหล่อ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๒๒๙๐๐๑๒๖ 
 ๓๖. พ.อ.ต.ณัฐพร สันธนะจิตร หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๑๒๙๐๐๒๐๘ 
 ๓๗. พ.อ.ต.ณัฐพล ไชยกัณ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๑๓๓๐๐๙๖๗ 
 ๓๘. พ.อ.ต.นพอนันต์ จียะพันธ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๐๓๓๐๑๐๕๖ 
 ๓๙. พ.อ.ต.นรำธิป ท ำจะดี หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๑๖๔๐๐๑๑๐ 
 ๔๐. พ.อ.ต.บุญญฤทธิ์ คุ้มสกุล หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๐๖๔๐๐๑๐๔ 
 ๔๑. พ.อ.ต.ปริวรรต พูลสวัสดิ ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๑๖๑๐๐๐๗๙ 
 ๔๒. พ.อ.ต.วรวัชร ดวงคล้ำย หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๕๔๙๐๐๐๑๒ 
 ๔๓. พ.อ.ต.วินัย เสียดขุนทด หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๙๒๑๐๐๑๕๒ 
 ๔๔. พ.อ.ต.วีระเทพ อุ่นเรือน หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๖๐๔๐๐๗๑๔ 
 ๔๕. พ.อ.ต.ศณำกรณ์ จงห่วงกลำง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๐๓๓๐๑๐๖๑ 
 ๔๖. พ.อ.ต.สมรภูมิ ปำนประดิษฐ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๐๓๓๐๓๔๘๓ 
 ๔๗. พ.อ.ต.สมัชชำ มีโชค หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๐๑๙๐๐๒๒๙ 
 ๔๘. พ.อ.ต.สัญญำ กิ่งรังสำด หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๑๓๓๐๐๙๕๒ 
 ๔๙. พ.อ.ต.สุทธิศักดิ์ ไตรศิริ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๑๒๙๐๐๑๒๙ 
 ๕๐.  พ.อ.ต.อรรถสิทธิ์ ไผ่ทอง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๑๔๙๐๐๑๕๗ 
 หมำยเลข ๓๔ ถึง ๕๐ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 
 

 
โรงเรียนนำยเรือ... 
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โรงเรียนนำยเรืออำกำศนวมินทกษัตริยำธิรำช 
เป็นพันจ่ำอำกำศโท 

 ๕๑. พ.อ.ต.ชัยทร พรหมสว่ำง หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๒๗๕๐๐๙๒๙ 
 ๕๒. พ.อ.ต.อนุสรณ์ ต่ำงใจ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๗๒๔๐๐๐๙๖ 
 หมำยเลข ๕๑ และ ๕๒ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

กรมสวัสดิกำรทหำรอำกำศ 
เป็นจ่ำอำกำศเอก 

 ๕๓. จ.ท.พิทักษ์ สมใจ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๖๕๘๐๐๐๑๓ 
 หมำยเลข ๕๓ ตั้งแต่ ๑ พ.ค.๕๙ 
 ๕๔. จ.ท.ปัญญำวีร์ สนทนำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๔๒๙๐๐๓๐๒ 
 ๕๕. จ.ท.พูมมนัส จันทร์เข็ม หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๐๕๐๐๐๖๕๕ 
 ๕๖. จ.ท.สดำกร วิมุตตำนนท์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๗๑๑๐๐๕๘๘ 
 หมำยเลข ๕๔ ถึง ๕๖ ตั้งแต่ ๑ มิ.ย.๕๙ 

เป็นจ่ำอำกำศโท 
 ๕๗. จ.ต.ภำณุพล ทิพยำนนท์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๙๒๓๐๐๑๓๖ 
 หมำยเลข ๕๗ ตั้งแต่ ๑ ก.พ.๕๙ 

ส ำนักงำนผู้บังคับทหำรอำกำศดอนเมือง 
เป็นจ่ำอำกำศเอก 

 ๕๘. จ.ท.กฤษณะ ปันยำรชุน หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๔๓๓๐๐๓๗๐ 
 ๕๙. จ.ท.ธนกิจ ตรำวณิชกุล หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๓๓๓๐๐๔๐๓ 
 ๖๐. จ.ท.ปิยะวัฒน์ ศรีเข้ม หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๘๗๑๐๔๒๗๘ 
 หมำยเลข ๕๘ ถึง ๖๐ ตั้งแต่ ๑ ก.ย.๕๙ 

เป็นจ่ำอำกำศเอกหญิง 
 ๖๑. จ.ท.หญิง ลออรมย์ บุนทรีรัตน์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๔๗๕ 
 หมำยเลข ๖๑ ตั้งแต่ ๑ ก.ย.๕๙ 

เป็นจ่ำอำกำศโทหญิง 
 ๖๒. จ.ต.หญิง สุวิชญำ ป้ำนส ำรำญ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๔๙๐ 
 หมำยเลข ๖๒ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 

      สั่ง  ณ  วันที่    ๓    พฤศจิกำยน  พ.ศ.๒๕๕๙ 
 

 
                                              (ลงชื่อ)  พล.อ.อ.จอม  รุ่งสว่ำง 
                                                                  (จอม  รุ่งสว่ำง) 
                                                                      ผบ.ทอ. 
 
 
 

กำรแจกจ่ำย ... 
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กำรแจกจ่ำย 

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

ส ำเนำถูกต้อง 

(ลงชื่อ)  น.อ.นิธิโรจน์  ลำยทพิย์ 
               (นิธิโรจน์  ลำยทพิย์) 
     รอง ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.ท ำกำรแทน   
               ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.                                         
   ๗ พ.ย.๕๙                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       พ.อ.ต.วัลลภ ฯ   พิมพ์/ทำน 
      ร.ท.กิตติศักดิ์ ตรวจ  


