
   
(สําเนา)                                                  หนวยรับ 

    
 
 

 
คําสั่งกองทัพอากาศ 

ที่ ๑๘๖๗/๕๙ 
เรื่อง  เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ.๒๔๗๙ และคําสั่ง 
กห.(เฉพาะ) ที่ ๒๒๗/๕๗ ลง ๓ ก.ค.๕๗ เรื่อง มอบอํานาจให สรอ., ผบ.ทสส., ผบ.ทบ., ผบ.ทร.และ ผบ.ทอ.
ทําการแทนและสั่งการในนามของ รมว.กห. 

 ฉะน้ัน จงึใหเลือ่นยศนายทหารสัญญาบัตรในสังกัด ทอ.ผูมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบยีบ กห. 
วาดวยการแตงต้ังยศและการเลื่อนยศของขาราชการทหาร พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบบัแกไขเพิ่มเติม ดังตอไปน้ี 

เปน วาที่นาวาอากาศเอก 
 ๑.   น.ท.กนก สุริยา หมายเลขประจําตัว  ๓๓๕๑๓๐๐๐๑๓ 
 ๒. น.ท.เกรียงไกร ไทยจําเนียร หมายเลขประจําตัว  ๓๓๓๔๙๐๐๐๘๕ 
 ๓. น.ท.ฉัตรชัย ชัยศิริพงศ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๐๒๓๐๑๔๒๕ 
 ๔. น.ท.ฐาวณัฐ แสงรัตน หมายเลขประจําตัว  ๑๓๖๒๑๐๑๔๓๘ 
 ๕. น.ท.ฐิติเฉลิม โตสริิบัณฑิต หมายเลขประจําตัว  ๑๓๕๓๘๐๐๕๖๔ 
 ๖. น.ท.ณัฏปภัสร พุทธินนทนะวงษ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๗๒๔๐๐๑๐๘ 
 ๗. น.ท.เทิดศักด์ิ สินสุข หมายเลขประจําตัว  ๓๓๔๓๙๐๐๐๗๘ 
 ๘. น.ท.ธีรวัฒน พันธุสผุล หมายเลขประจําตัว  ๓๓๒๒๙๐๐๖๑๖ 
 ๙. น.ท.นภาดล มีอิ่ม หมายเลขประจําตัว  ๓๓๕๓๓๐๐๒๗๗ 
 ๑๐.   น.ท.ประสงค เจียรประดิษฐ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๔๕๘๐๐๐๐๕ 
 ๑๑. น.ท.พีรพงษ มาทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๓๘๓๓๐๐๓๕๗ 
 ๑๒. น.ท.วรกร ช่ืนเกษร หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๓๓๐๐๔๑๙ 
 ๑๓. น.ท.วรายุทธ กัมพลานุวงศ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๐๓๖๐๐๐๐๖ 
 ๑๔. น.ท.วิเชียร ลาดโคกสูง หมายเลขประจําตัว  ๑๓๓๒๑๐๐๗๙๑ 
 ๑๕. น.ท.วิธิวัสส น่ิมปญุญกําพงษ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๕๑๙๐๐๐๙๖ 
 ๑๖. น.ท.วีระพฒัน อางสุวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๓๐๖๐๐๐๐๑ 
 ๑๗. น.ท.ศริธวัชณ ต้ังสําเรงิวงศ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๕๓๓๐๐๐๐๑ 
 ๑๘. น.ท.สเุมธี บุญแจมรัตน หมายเลขประจําตัว  ๓๒๓๓๓๐๐๗๐๓ 

เปน วาที่นาวาอากาศโท 
 ๑๙. น.ต.คมสันต เปยมเจรญิ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๔๕๘๐๐๐๐๒ 
 ๒๐. น.ต.ชยพล ทศพรชยะกรู หมายเลขประจําตัว  ๓๒๔๓๓๐๑๓๓๘ 
 ๒๑. น.ต.ชูสิทธ์ิ ย่ิงเจรญิ หมายเลขประจําตัว  ๓๑๙๓๓๐๑๙๙๘ 
 

๒๒.  น.ต.ณรงคฤทธ์ิ … 
 



   
- ๒ - 

 
 ๒๒. น.ต.ณรงคฤทธ์ิ โกมลเพ็ชร หมายเลขประจําตัว  ๓๑๘๒๓๐๐๐๐๒ 
 ๒๓. น.ต.ดําเนิน จันทรอินทร หมายเลขประจําตัว  ๓๒๑๑๓๐๐๑๐๒ 
 ๒๔. น.ต.เดชา เอื้อจิตต หมายเลขประจําตัว  ๓๒๑๑๘๐๐๐๐๓ 
 ๒๕. น.ต.ธีระชัย นาคจีน หมายเลขประจําตัว  ๓๒๕๓๓๐๐๖๖๐ 
 ๒๖. น.ต.บัญชา อยูหมื่นไวย หมายเลขประจําตัว  ๓๓๕๒๑๐๐๓๔๒ 
 ๒๗. น.ต.พรเทพ ชัยสวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๙๖๕๐๐๓๙๓ 
 ๒๘. น.ต.พรพล สุขประเสริฐ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๑๓๓๐๐๓๓๕ 
 ๒๙. น.ต.พิน มานวกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๒๐๔๙๐๐๐๐๔ 
 ๓๐. น.ต.มานพ ศรีสพุรรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๓๓๘๐๐๑๙๙ 
 ๓๑. น.ต.วินัยรัตน คงดุก หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๒๕๐๐๐๐๑ 
 ๓๒. น.ต.วินิตย พวงละออง หมายเลขประจําตัว  ๓๓๘๕๐๐๐๑๑๖ 
 ๓๓. น.ต.สมหมาย วิจิตรพลเกณฑ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๕๑๒๐๐๐๐๒ 
 ๓๔. น.ต.สุรพล ไพศาลสุขะกลุ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๒๒๙๐๐๐๖๓ 
 ๓๕. น.ต.อดิศร พรหมสวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๑๒๐๓๑๐๐๙๑๐ 
 ๓๖. น.ต.ณัฐพงษ กันทนงค หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๒๙๐๐๐๗๖ 
 ๓๗. น.ต.ประเสริฐ แสงจันทร หมายเลขประจําตัว  ๓๔๑๕๗๐๐๐๐๕ 

เปน วาที่นาวาอากาศโทหญิง 
 ๓๘. น.ต.หญงิ กิติกานต สุวรรณแจมศร ี หมายเลขประจําตัว  ๘๓๔๑๑๖๐๕๑๒ 
 ๓๙. น.ต.หญงิ จิตราภรณ เชาวนปรีชา หมายเลขประจําตัว  ๘๓๔๑๑๑๐๙๑๒ 
 ๔๐. น.ต.หญงิ พนัสยา ยุกตะเวทย หมายเลขประจําตัว  ๘๓๕๑๒๕๐๕๑๑ 
 ๔๑. น.ต.หญงิ เสาวลักษณ บุศยศิร ิ หมายเลขประจําตัว  ๘๓๔๑๑๕๑๒๑๒ 

เปน วาที่นาวาอากาศตร ี
 ๔๒. ร.อ.กิติศักด์ิ ภิรมยกิจ หมายเลขประจําตัว  ๓๑๘๒๑๐๐๕๐๕ 

เปน วาที่นาวาอากาศตรีหญิง 
 ๔๓. ร.อ.หญิง กนกอร ประทุมวัน หมายเลขประจําตัว  ๘๔๗๑๒๗๐๘๒๔ 
 ๔๔. ร.อ.หญิง ชุติมา จรูญศักด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๘๔๗๑๑๗๐๙๒๕ 
 ๔๕. ร.อ.หญิง ทัดดาว พยัคมะเริง หมายเลขประจําตัว  ๘๔๖๑๒๒๐๔๒๓ 
 ๔๖. ร.อ.หญิง ธนิกานต คงเอียด หมายเลขประจําตัว  ๘๔๗๑๐๒๐๕๒๕ 
 ๔๗. ร.อ.หญิง ธิดารัตน ธรรมโหรา หมายเลขประจําตัว  ๘๔๖๑๐๖๐๒๒๓ 
 ๔๘. ร.อ.หญิง เบญจมาส ศรีสบุรรณ หมายเลขประจําตัว  ๘๔๗๑๐๘๐๔๒๕ 
 ๔๙. ร.อ.หญิง ประทานพร แหงสันเทียะ หมายเลขประจําตัว  ๘๔๗๑๐๗๐๘๒๔ 
 ๕๐. ร.อ.หญิง พมิจันทร อินทารักษ หมายเลขประจําตัว  ๘๔๗๑๑๑๑๒๒๔ 
 

๕๑.  ร.อ.หญิง รัชฎาพร … 
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 ๕๑. ร.อ.หญิง รัชฎาพร คําจริง หมายเลขประจําตัว  ๘๔๗๑๑๖๐๒๒๕ 
 ๕๒. ร.อ.หญิง สุกัญญา แจงกจิ หมายเลขประจําตัว  ๘๔๖๑๒๗๐๓๒๔ 

 ทั้งน้ี ต้ังแต ๑ ต.ค.๕๙ ยกเวนหมายเลข ๓๖ และ ๓๗ ต้ังแต ๑ ธ.ค.๕๙  

  สั่ง  ณ  วันที่   ๗    พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๙ 

                รับคําสัง่ รมว.กห. 
 
 
                  (ลงช่ือ)  พล.อ.อ.จอม  รุงสวาง 
                                                                  (จอม  รุงสวาง) 
                                                                      ผบ.ทอ. 
 
 
การแจกจาย 
-   นขต.ทอ. 
-   กขพ.สปพ.กพ.ทอ., นกพ.กพ.ทอ., นกง.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.                                                         
                    ๘ พ.ย.๕๙  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พ.อ.ต.วัลลภ ฯ       พิมพ/ทาน 
 ร.ท.กิตติศักด์ิ ฯ            ตรวจ 


