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คําสั่งกองทัพอากาศ 
ที่ ๑๓๘/๖๑ 

เรื่อง  เลื่อนยศนายทหารประทวน 
 

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กห.ว่าด้วยการแต่งต้ังยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร         
พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  

ฉะนั้น จึงให้เลื่อนยศนายทหารประทวนในสังกัด ทอ.ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน จํานวน ๒๒๑ คน 
ดังต่อไปนี้ 

กองบัญชาการกองทัพอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศตรีหญิง 

๑. จ.อ.หญิง ขวัญนภา  ตาทัน หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๔๔๘ 
 หมายเลข ๑ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

กรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศเอก 

 ๒. จ.ท.ดุสิต  แสงทอง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๒๓๐๐๖๔๓ 
 ๓. จ.ท.วีระศักด์ิ  กันทา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๒๖๐๐๘๖๙ 
 หมายเลข ๒ และ ๓ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๔. จ.ต.จตุรงค์  เมินดี หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๖๖๐๐๓๓๕ 
 ๕. จ.ต.เอกพจน์  หุ่นทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๓๘๐๐๑๑๔ 
 ๖. จ.ต.เอกพล  ช่ืนแย้ม หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๓๓๐๐๓๕๑ 
 หมายเลข ๔ ถงึ ๖ ต้ังแต่ ๑ ก.พ.๖๐ 
 ๗. จ.ต.วิเชียร  จินดาลักษณ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๒๒๐๐๐๘๑ 
 หมายเลข ๗ ต้ังแต่ ๑ มิ.ย.๖๐ 
 ๘. จ.ต.ณัชนากร  จึงสมานุกุล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๓๓๐๐๐๔๗ 
 ๙. จ.ต.วรชิต  รุ่งอรุณ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๓๓๑๐๔๖๑ 
 หมายเลข ๘ และ ๙ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

กองบิน ๑ 
เป็นจ่าอากาศเอก 

 ๑๐. จ.ท.กันตินันท์  กลางนอก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๒๑๐๒๒๙๕ 
 ๑๑. จ.ท.กิตติพงศ์  ภักดี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๒๙๐๐๐๗๗ 
 ๑๒. จ.ท.จักษวัชร์  บุญทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๖๕๐๐๒๔๕ 
 ๑๓. จ.ท.ณัฐพนธ์  กองฟู หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๒๑๐๒๒๗๘ 
  

 ๑๔. จ.ท.เดชานนท์ … 



   

- ๒ - 
 
 ๑๔. จ.ท.เดชานนท์  ฟ้ารักษา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๑๑๐๐๑๙๐ 
 ๑๕. จ.ท.ต่อศักด์ิ  เจริญชัย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๐๕๐๐๐๐๑ 
 ๑๖. จ.ท.ทศพร  บุญเรือน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๓๐๐๐๐๑ 
 ๑๗. จ.ท.ธนชิต  สุวรรณศร ี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๒๖๐๐๐๐๕ 
 ๑๘. จ.ท.ธนาพล  ราวิจิตร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๓๓๐๐๖๔๘ 
 ๑๙. จ.ท.ธิติวุฒิ  วงษ์ยะลา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๔๙๐๐๐๘๖ 
 ๒๐. จ.ท.ประติพัทธ์  วรรณทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๖๗๐๐๐๔๗ 
 ๒๑. จ.ท.ปริญญา  จักรหา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๔๘๐๐๐๐๓ 
 ๒๒. จ.ท.พัชชา  เผื่อนละมุด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๒๔๐๐๑๔๑ 
 ๒๓. จ.ท.พีระพงษ์  ชิณโคตร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๒๑๐๑๑๑๕ 
 ๒๔. จ.ท.ภาณุพงศ์  งามศรีทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๕๐๐๐๑๓๑ 
 ๒๕. จ.ท.มานะ  หยั่งเจริญ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๐๘๐๐๐๐๖ 
 ๒๖. จ.ท.ยศนันทน์  เพ็ชร์หิน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๖๗๐๐๐๘๒ 
 ๒๗. จ.ท.รักรณพร  แสนสําแดง หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๒๑๐๑๘๐๗ 
 ๒๘. จ.ท.รัฐเขต  ชัยก๋า หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๗๓๐๐๐๐๑ 
 ๒๙. จ.ท.วชิรพงษ์  เผือกพังเทียม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๑๐๐๐๑๓๔ 
 ๓๐. จ.ท.วสวัตต์ิ  โชคค้า หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๒๑๐๒๒๘๓ 
 ๓๑. จ.ท.สหวุฒิ  เขม็พรหยิบ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๒๑๐๒๒๕๘ 
 ๓๒. จ.ท.สิทธิทัต  เรือนทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๓๐๐๓๑๒ 
 ๓๓. จ.ท.อนิวัฒน์  ภักดีแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๔๖๐๓๕๐๒ 
 ๓๔. จ.ท.อนุพงศ์  เหิมขุนทด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๒๑๐๒๒๘๙ 
 ๓๕. จ.ท.อนุวัตร  พูนพะเนาว์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๒๑๐๒๒๘๐ 
 หมายเลข ๑๐ ถึง ๓๕ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๓๖. จ.ต.กฤษฎากร  มังคละครี ี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๔๓๐๐๐๐๓ 
 ๓๗. จ.ต.กษิด์ิเดช  ทรัพย์ศร ี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๑๐๐๑๕๓๑ 
 ๓๘. จ.ต.กิตติวินท์  คุ้มตีทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๖๑๐๐๑๐๐ 
 ๓๙. จ.ต.จิตรภณ  พิริยะภาพ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๒๑๐๑๑๔๑ 
 ๔๐. จ.ต.ชณวัฒน์  ดอกเทียน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๗๑๐๐๑๒๐ 
 ๔๑. จ.ต.ชัชพัชร์  มะโนรัมย์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๒๙๐๐๐๗๖ 
 ๔๒. จ.ต.ชัยธวัช  รัตนอัมพร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๒๑๐๑๑๔๐ 
 ๔๓. จ.ต.ชุติพนธ์  แนบตู้ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๕๕๐๐๐๐๖ 
 ๔๔. จ.ต.ชูเกียรติ  แสงศรีเรือง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๐๕๐๐๐๑๓ 
 ๔๕. จ.ต.ไชยพิสิตฐ์  คงสมลาภ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๔๐๐๑๑๒ 
 ๔๖. จ.ต.ไชยยศ  เขียวสอาด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๓๐๐๐๑๔ 
 ๔๗. จ.ต.ณัฐชนน  สีตะระโส หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๑๖๐๐๐๐๑ 
  

 ๔๘. จ.ต.ณัฐพล … 
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 ๔๘. จ.ต.ณัฐพล  โคตรสมบติ หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๒๑๐๐๕๐๑ 
 ๔๙. จ.ต.ธนดล  ทิพย์โสต หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๔๓๐๐๐๐๘ 
 ๕๐. จ.ต.ปฏิภาณ  พิมพ์รัตน์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๓๐๐๗๐๒ 
 ๕๑. จ.ต.ปณัยกร  วงศ์วิทยกําจร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๐๒๐๐๑๐๓ 
 ๕๒. จ.ต.ปรเมนทร์  หงส์มาลา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๐๕๐๐๐๑๑ 
 ๕๓. จ.ต.ปรเมษฐ์  คําวัน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๒๑๐๑๙๑๙ 
 ๕๔. จ.ต.ประวันวิทย์  หวังปัญญา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๕๖๐๐๐๐๗ 
 ๕๕. จ.ต.ปริญญา  นวลเลิศ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๑๘๐๐๐๐๓ 
 ๕๖. จ.ต.ปิติวัฒน์  อัครภูมิผล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๖๘๐๓๙๖๑ 
 ๕๗. จ.ต.พงศกร  พลทวี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๔๐๐๐๐๐๔ 
 ๕๘. จ.ต.ภานุพงศ์  ทองสงคราม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๐๕๐๐๐๑๒ 
 ๕๙. จ.ต.เมธา  ดอนสังข์ไพร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๑๙๐๐๑๒๒ 
 ๖๐. จ.ต.เมธาสิทธ์ิ  ไล้เลิศ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๕๐๐๐๙๘๐ 
 ๖๑. จ.ต.วาทิศ  วสุริย์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๖๘๐๒๒๖๙ 
 ๖๒. จ.ต.วีรพงศ์  ทองพูล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๙๐๐๑๖๘ 
 ๖๓. จ.ต.วีรภัทร  เพียรโนนลาว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๒๑๐๒๒๙๐ 
 ๖๔. จ.ต.ศรัณญ์  สายเจริญ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๓๓๐๐๖๕๓ 
 ๖๕. จ.ต.ศุภกฤต  ขันโท หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๑๒๐๐๐๐๑ 
 ๖๖. จ.ต.สรรเสริญ  เมืองแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๒๑๐๑๑๔๕ 
 ๖๗. จ.ต.อนุชา  นามสําโรง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๓๐๐๖๓๕ 
 ๖๘. จ.ต.อรรถโกวิท  ดอนไพรเลา้ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๑๙๐๐๑๑๔ 
 ๖๙. จ.ต.อาณัติ  มนัสศิลา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๒๑๐๒๒๘๘ 
 ๗๐. จ.ต.อิศรา  เริงราญภัย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๔๐๐๐๐๐๒ 
 หมายเลข ๓๖ ถึง ๗๐ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

กองบิน ๖ 
เป็นจ่าอากาศเอก 

 ๗๑. จ.ท.วัชรินทร์  สมบัติวัฒนกุล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๓๐๑๐๙๒ 
 หมายเลข ๗๑ ต้ังแต่ ๑ ม.ค.๖๑ 

กองบิน ๗ 
เป็นจ่าอากาศโทหญิง 

 ๗๒. จ.ต.หญิง สุธิดา  เครือง้าว หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๖๐๗ 
 หมายเลข ๗๒ ต้ังแต่ ๑ มิ.ย.๖๐ 

 
กองบิน ๒๑ ... 

 

 
 



   

- ๔ - 
 

กองบิน ๒๑ 
       เป็นจ่าอากาศโท 
 ๗๓. จ.ต.อภิวัฒน์  เทียมพล หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๗๒๐๐๕๓๕ 
 หมายเลข ๗๓ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

กองบิน ๒๓ 
เป็นจ่าอากาศเอก 

 ๗๔. จ.ท.เกียรติยศ  เกิดอยู่ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๑๓๐๐๒๙๙ 
 ๗๕. จ.ท.จักรกฤษณ์  ทามาศ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๔๓๐๑๗๒๔ 
 ๗๖. จ.ท.เดชาธร  จันทร์แพง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๔๙๐๐๑๗๐ 
 ๗๗. จ.ท.ธีรพงษ์  เพลิดพราว หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๖๘๐๑๓๖๗ 
 ๗๘. จ.ท.รญณชัย  สีนวล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๓๐๐๓๑๕ 
 ๗๙. จ.ท.รามสูร  ทองออน หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๒๐๐๐๗๘๙ 
 ๘๐. จ.ท.วุฒิวัฒน์  พรมทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๒๗๐๐๑๔๒ 
 ๘๑. จ.ท.สมพร  กลางจันทา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๐๕๐๐๐๐๖ 
 ๘๒. จ.ท.สิทธิโชค  วรวงศ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๒๑๐๐๒๗๑ 
 ๘๓. จ.ท.หฤทธิ์  ใบธรรม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๕๕๐๐๐๐๒ 
 ๘๔. จ.ท.อภิชัย  ไชยวงศ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๒๖๐๐๐๐๒ 
 หมายเลข ๗๔ ถึง ๘๔ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๘๕. จ.ต.คมกริช  เงียบสดับ หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๐๓๐๐๐๐๑ 
 ๘๖. จ.ต.พงษ์สุนทร  ไชยภูมิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๕๕๐๐๐๖๔ 
 ๘๗. จ.ต.พัชระ  ดีเดชา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๐๖๐๐๐๐๒ 
 ๘๘. จ.ต.ภูวสิษฐ์  เกริกพงศ์รัตน์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๒๘๐๐๐๐๙ 
 ๘๙. จ.ต.ศศิณ  สอนอาจ หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๗๑๐๐๐๕๒ 
 หมายเลข ๘๕ ถึง ๘๙ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

กองบิน ๕๖ 
เป็นจ่าอากาศเอก 

 ๙๐. จ.ท.คุณากร  สงชู หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๓๖๐๐๔๘๙ 
 ๙๑. จ.ท.ชัชชัย  ไผ่ชู หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๖๒๐๐๐๗๔ 
 ๙๒. จ.ท.ชินธันย์  จีนนา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๕๖๐๐๐๐๙ 
 ๙๓. จ.ท.ณัฐภูมิ  จนัทถิระ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๐๘๐๐๐๐๑ 
 ๙๔. จ.ท.ณัฐวุฒ  คชสิงหรา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๕๖๐๑๗๑๓ 
 ๙๕. จ.ท.นุกูล  คงม ี หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๓๖๐๑๓๙๘ 
 ๙๖. จ.ท.รณกร  รณุมณ ี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๕๖๐๐๐๐๘ 
 ๙๗. จ.ท.วรปรัชญ์  พิทักษ ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๒๒๐๓๔๕๔ 
 ๙๘. จ.ท.ศิริชัย  ขาวศิริ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๖๐๐๐๐๒ 
  

 ๙๙. จ.ท.ศุภวัฒน์ … 
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 ๙๙. จ.ท.ศุภวัฒน์  ศุภวิมุติ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๗๒๒๐๑๓๕๖ 
 หมายเลข ๙๐ ถึง ๙๙ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๑๐๐. จ.ต.อุดมศักด์ิ  หนูรอด หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๓๖๐๐๐๐๑ 
 หมายเลข ๑๐๐ ต้ังแต่ ๑ มิ.ย.๖๐ 
 ๑๐๑. จ.ต.กฤตนัย  ผุดมาก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๕๖๐๐๐๐๘ 
 ๑๐๒. จ.ต.ไกรวิชญ์  บํารุงชาติ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๘๒๒๐๓๓๑๕ 
 ๑๐๓. จ.ต.ณัฐชนน  แสงแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๕๖๐๐๐๐๙ 
 ๑๐๔. จ.ต.พศวัต  บรรจบราช หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๕๐๐๐๒๗๐ 
 หมายเลข ๑๐๑ ถึง ๑๐๔ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโทหญิง 
 ๑๐๕. จ.ต.หญิง ยุวดี  ไข่ด้วง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๘๕ 
 ๑๐๖. จ.ต.หญิง สุจิตรา  หนูย่ิง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๖๐๖ 
 ๑๐๗. จ.ต.หญิง สุพัตรา  ชุมประเสริฐ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๖๐๙ 
 หมายเลข ๑๐๕ ถึง ๑๐๗ ต้ังแต่ ๑ ส.ค.๖๐ 

โรงเรียนการบิน 
เป็นจ่าอากาศโท 

 ๑๐๘. จ.ต.ธนัญชัย  ใจหลัก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๖๔๐๐๑๐๕ 
 ๑๐๙. จ.ต.ธนัสถ์  ดอนสุวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๑๙๐๐๑๐๖ 
 ๑๑๐. จ.ต.ศิวกร  พ่ึงอ่ํา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๓๓๐๐๖๕๖ 
 ๑๑๑. จ.ต.ศุภณัฎฐ์  ขุนภิรมย์กิจ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๒๔๐๐๑๑๖ 
 หมายเลข ๑๐๘ ถึง ๑๑๑ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
เป็นจ่าอากาศเอก 

 ๑๑๒. จ.ท.ทศพร  เพชรจูด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๔๕๐๐๐๐๒ 
 ๑๑๓. จ.ท.ทศพล  ชังเทศ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๓๓๐๐๐๐๒ 
 ๑๑๔. จ.ท.ปานศิลา  ไม้จันน์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๙๐๐๑๕๐ 
 ๑๑๕. จ.ท.ปิยนันท์  ข่าทิพย์พาที หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๔๖๐๐๐๐๑ 
 หมายเลข ๑๑๒ ถึง ๑๑๕ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโทหญิง 
 ๑๑๖. จ.ต.หญิง มลรจุี  ต้ือยศ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๘๓ 
 ๑๑๗. จ.ต.หญิง ศิริกัญญา  จารุมณ ี หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๙๗ 
 ๑๑๘. จ.ต.หญิง ศิริวาท  สีชะนะ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๖๐๑ 
 หมายเลข ๑๑๖ ถึง ๑๑๘ ต้ังแต่ ๑ ส.ค.๖๐ 

 
กรมช่างอากาศ ... 
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กรมช่างอากาศ 
เป็นจ่าอากาศเอก 

 ๑๑๙. จ.ท.การัณยภาส  โนระด ี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๓๓๐๐๖๔๗ 
 ๑๒๐. จ.ท.กิตติพงษ์  เริ่มน้อย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๒๙๐๐๒๙๖ 
 ๑๒๑. จ.ท.จิรทีปต์  สุโขพืช หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๓๓๐๐๐๐๖ 
 ๑๒๒. จ.ท.จิราวุฒิ  นงค์นาคพะเนา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๗๓๐๐๐๐๒ 
 ๑๒๓. จ.ท.ชญานิน  จันทร์หอม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๒๘๐๐๒๑๑ 
 ๑๒๔. จ.ท.ชยานันต์  พงษ์ศิลป์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๓๐๐๓๐๘ 
 ๑๒๕. จ.ท.ชัยวัฒน์  กิจสัมพันธ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๓๐๐๖๕๐ 
 ๑๒๖. จ.ท.ชัยวัฒน์  เจนเขตการ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๐๗๐๐๐๐๑ 
 ๑๒๗. จ.ท.ณภัทร  หา่นทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๖๗๐๐๐๘๕ 
 ๑๒๘. จ.ท.ณัฐพล  เพิ่มอํานาจ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๒๙๐๐๑๑๓ 
 ๑๒๙. จ.ท.ตะวัน  ทองอรุณ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๑๘๐๐๐๐๔ 
 ๑๓๐. จ.ท.ทยากร  นวลสกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๑๕๐๐๑๑๙ 
 ๑๓๑. จ.ท.ธนภูมิ  มณีรังษี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๓๐๐๓๑๑ 
 ๑๓๒. จ.ท.ธนวัฒน์  ศรีรื่น หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๖๕๐๐๔๘๕ 
 ๑๓๓. จ.ท.ธนาชัย  แง่พรหม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๕๕๐๐๐๐๓ 
 ๑๓๔. จ.ท.ธีรวิทย์  มลิวัลย์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๖๑๐๐๐๙๕ 
 ๑๓๕. จ.ท.นพพร  อรกูล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๒๑๐๒๒๘๘ 
 ๑๓๖. จ.ท.นฤปนาท  เจียมทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๒๙๐๐๑๓๗ 
 ๑๓๗. จ.ท.นัฐวัฒน์  ทาลา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๓๐๐๐๐๓ 
 ๑๓๘. จ.ท.นาคินทร์  ชาแจ้ง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๒๙๐๐๐๐๓ 
 ๑๓๙. จ.ท.ปฏิกรน์  สีแก่น หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๕๐๐๐๐๐๔ 
 ๑๔๐. จ.ท.ปรางเพชร  ทิมทวีป หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๙๐๐๐๘๐ 
 ๑๔๑. จ.ท.ปิยราช  รัตนวิจัย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๑๘๐๐๐๐๘ 
 ๑๔๒. จ.ท.พงศธร  เปรมจิตต์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๓๐๐๓๑๖ 
 ๑๔๓. จ.ท.พงศ์สกนธ์  สหุนลิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๐๒๐๐๑๑๒ 
 ๑๔๔. จ.ท.พลวัฒน์  พรประสิทธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๖๒๐๐๐๗๓ 
 ๑๔๕. จ.ท.พิชญาวุฒิ  ปิจดี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๒๖๐๐๐๐๓ 
 ๑๔๖. จ.ท.ภัทรพล  กสิวุฒิ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๕๒๕๐๐๓๑๒ 
 ๑๔๗. จ.ท.ภามพัฒน์  หมวดคงสีห์ธร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๕๖๐๐๐๐๓ 
 ๑๔๘. จ.ท.ภูมินทร์  หงษ์ทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๓๐๐๖๓๙ 
 ๑๔๙. จ.ท.มงคลชัย  บัวเทศ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๒๓๐๐๐๐๑ 
 ๑๕๐. จ.ท.วรเทพ  ศรีวรรธนะ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๓๓๐๐๐๐๗ 
 ๑๕๑. จ.ท.วริศร์  ไทยประเสริฐ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๒๙๐๐๑๑๙ 
 ๑๕๒. จ.ท.วัชรากรณ์  ศรีไชย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๔๓๐๐๐๐๗ 
  

 ๑๕๓. จ.ท.วิรัตน์ … 
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 ๑๕๓. จ.ท.วิรัตน์  โรจนจินดา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๑๓๐๐๑๕๐ 
 ๑๕๔. จ.ท.วีรวุฒิ  เพื่อนใจม ี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๕๕๐๐๐๐๕ 
 ๑๕๕. จ.ท.ศักด์ิสกุล  กองเอียด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๖๐๐๐๐๔ 
 ๑๕๖. จ.ท.สราวุธ  แสงสุริยวงศ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๑๙๐๐๐๙๖ 
 ๑๕๗. จ.ท.สุขสวัสด์ิ  สนคงนอก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๓๓๐๐๖๐๓ 
 ๑๕๘. จ.ท.สุเมธ  พรประสิทธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๓๐๐๓๑๐ 
 ๑๕๙. จ.ท.อดิศักด์ิ  ยุบลชู หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๒๔๐๐๑๔๔ 
 ๑๖๐. จ.ท.อรรถบูรณ ์ ต้าวเต็บ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๖๒๐๐๐๓๐ 
 หมายเลข ๑๑๙ ถึง ๑๖๐ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๑๖๑. จ.ต.ทนงศักด์ิ  ศรีตัสสะ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๒๘๐๐๐๐๘ 
 หมายเลข ๑๖๑ ต้ังแต่ ๑ พ.ค.๖๐ 
 ๑๖๒. จ.ต.กาญจนวัฒน์  อินต๊ะแสน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๑๓๐๐๒๙๘ 
 ๑๖๓. จ.ต.คณาภูมิ  อังคะโชติ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๙๕๐๐๐๐๐๑ 
 ๑๖๔. จ.ต.ชญานิน  ยันต์เจริญ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๔๙๐๐๐๘๒ 
 ๑๖๕. จ.ต.ชาติชาย  อยู่ดี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๓๐๐๗๑๐ 
 ๑๖๖. จ.ต.ณัฐพล  เนียมรักษ ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๓๔๐๐๑๐๙ 
 ๑๖๗. จ.ต.ทรงวุฒิ  บุญเกื้อ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๕๐๐๐๒๘๐ 
 ๑๖๘. จ.ต.เทพรักษ์  สะราคํา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๓๔๐๐๑๐๗ 
 ๑๖๙. จ.ต.ธนดล  ผุยสุ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๕๐๐๐๒๙๔ 
 ๑๗๐. จ.ต.นภนต์  ธิราช หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๑๒๐๐๐๑๑ 
 ๑๗๑. จ.ต.นวฤทธิ์  เก่งสูงเนิน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๓๐๐๖๓๒ 
 ๑๗๒. จ.ต.บริรักษ์  โมกสกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๕๐๐๐๑๓๔ 
 ๑๗๓. จ.ต.ปุญญพัฒน์  พุ่มพวง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๐๐๐๒๒๐ 
 ๑๗๔. จ.ต.พงศกร  การะเกตุ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๓๓๐๐๖๕๑ 
 ๑๗๕. จ.ต.ศิวกร  พูลเรืองเผ่า หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๓๓๐๐๖๕๗ 
 ๑๗๖. จ.ต.ศุภณัฐ  ภู่เทศ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๑๘๐๐๐๐๖ 
 ๑๗๗. จ.ต.สมบัติ  สทุธิวงค์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๑๓๐๐๓๐๔ 
 ๑๗๘. จ.ต.สิทธิพล  พุ่มดวง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๓๓๐๐๖๕๕ 
 ๑๗๙. จ.ต.สุพจพ์  สกุรเมือง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๒๙๐๐๑๔๖ 
 ๑๘๐. จ.ต.อนุชา  ชัยชนะ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๔๐๐๐๐๐๘ 
 ๑๘๑. จ.ต.อรรฐพล  สอาดเอี่ยม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๔๘๐๐๐๐๑ 
 ๑๘๒. จ.ต.อานนท์  อ่อนเกิด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๕๐๐๐๒๔๘ 
 หมายเลข ๑๖๒ ถึง ๑๘๒ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

 
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์... 
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กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสท์หารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศเอก 

 ๑๘๓. จ.ท.สุรศักด์ิ  สตุมาตร์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๓๐๐๑๘๖ 
 หมายเลข ๑๘๓ ต้ังแต่ ๑ ม.ค.๖๑ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๑๘๔. จ.ต.อชิตพล  บัวงาม หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๒๙๐๐๑๒๐ 
 หมายเลข ๑๘๔ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 
เป็นพันจ่าอากาศโท 

 ๑๘๕. พ.อ.ต.คมสันต์  โคตรปล้อง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๕๐๐๐๒๒๔ 
 ๑๘๖. พ.อ.ต.ชนะ  จันทร์กระจ่าง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๓๓๐๑๐๔๕ 
 ๑๘๗. พ.อ.ต.ทรงพล  ภูจ้อย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๐๘๐๐๐๐๘ 
 ๑๘๘. พ.อ.ต.ทัตเทพ  พิพัฒน์ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๔๒๐๐๑๔๐ 
 ๑๘๙. พ.อ.ต.นนท์ปวิธ  เพิ่มพิบูลย์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๑๐๐๒๖๒ 
 ๑๙๐. พ.อ.ต.ปรีชา  เหรียญวิจิตร หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๖๑๐๐๐๐๘ 
 ๑๙๑. พ.อ.ต.พรเทพ  ทองมาเอง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๖๗๐๐๐๗๗ 
 ๑๙๒. พ.อ.ต.วัลลภ  แสงโชติ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๒๑๐๐๐๑๔ 
 ๑๙๓. พ.อ.ต.วีระ  พลรักษา หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๕๓๐๑๑๓๔ 
 ๑๙๔. พ.อ.ต.สิริชัย  ดวงคํา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๐๖๙๐ 
 ๑๙๕. พ.อ.ต.อนุรักษ์  ยอดชาย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๓๐๐๐๑๕๖ 
 ๑๙๖. พ.อ.ต.อภิวัฒน์  มณีรัตน ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๑๒๐๐๐๐๕ 
 หมายเลข ๑๘๕ ถึง ๑๙๖ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศเอก 
 ๑๙๗. จ.ท.ชินดนัย  ปานเฟือง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๒๙๐๐๑๒๔ 
 ๑๙๘. จ.ท.ธนภูมิ  สนธยามาลย์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๓๐๐๒๓๕ 
 ๑๙๙. จ.ท.นพพร  วิจิตรจันทร ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๐๘๐๐๐๐๕ 
 ๒๐๐. จ.ท.ปวิณ  นุชประสพ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๓๐๐๐๐๔ 
 ๒๐๑. จ.ท.วชิราวุธ  หลักดี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๗๗๐๐๐๑๙ 
 ๒๐๒. จ.ท.วรายุทธ  คุ้มเขตร ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๓๓๐๐๒๓๓ 
 ๒๐๓. จ.ท.สุรเดช  ราชบุญคุณ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๘๕๔๐๐๑๓๒ 
 หมายเลข ๑๙๗ ถึง ๒๐๓ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๒๐๔. จ.ต.วัชรพงษ์  ปานาราช หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๒๑๐๒๒๙๓ 
 หมายเลข ๒๐๔ ต้ังแต่ ๑ พ.ค.๖๐ 

 
กรมแพทยท์หารอากาศ ... 
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กรมแพทยท์หารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศเอก 

 ๒๐๕. จ.ท.จิระพงศ์  มีนาพระ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๖๕๐๐๔๘๒ 
 หมายเลข ๒๐๕ ต้ังแต่ ๑ ม.ค.๖๑ 

กรมพลาธิการทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศโท 

 ๒๐๖. จ.ต.ทิวา  เนื่องทะบาล หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๔๓๐๐๐๐๒ 
 หมายเลข ๒๐๖ ต้ังแต่ ๑ มิ.ย.๖๐ 
 ๒๐๗. จ.ต.กันตภณ  พุ่มหนุน หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๓๓๐๐๓๖๐ 
 ๒๐๘. จ.ต.ณัฐนนท์  ม่วงมณี หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๒๔๐๐๐๗๔ 
 ๒๐๙. จ.ต.ธนวัฒน์  ชาติชนะ หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๓๓๐๐๓๕๗ 
 หมายเลข ๒๐๗ ถึง ๒๐๙ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ 

กรมช่างโยธาทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศเอก 

 ๒๑๐. จ.ท.สถาพร  ศลิปปรีชา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๖๓๓๐๐๖๔๔ 
 ๒๑๑. จ.ท.อํานาจ  เนินกระโทก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๐๒๑๐๐๐๔๗ 
 หมายเลข ๒๑๐ และ ๒๑๑ ต้ังแต่ ๑ พ.ย.๖๐ 

เป็นจ่าอากาศโท 
 ๒๑๒. จ.ต.กฤษฎา  จั่นโต หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๔๘๐๐๐๐๑ 
 หมายเลข ๒๑๒ ต้ังแต่ ๑ มิ.ย.๖๐ 

กรมขนส่งทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศโท 

 ๒๑๓. จ.ต.วัชราวุฒิ  เตยสอย หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๔๖๐๐๐๑๓ 
 ๒๑๔. จ.ต.ศรุศิษฏ์  โพธ์ิทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๒๙๐๐๑๖๑ 
 หมายเลข ๒๑๓ และ ๒๑๔ ต้ังแต่ ๑ มิ.ย.๖๐ 

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศโท 

 ๒๑๕. จ.ต.ธนันท์  สขุีวัฒน์ หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๓๓๐๐๗๔๗ 
 ๒๑๖. จ.ต.เสกสรร  พรมเขียว หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๗๗๐๐๐๑๒ 
 ๒๑๗. จ.ต.อําพล  กรอบมุข หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๓๓๐๐๓๕๐ 
 หมายเลข ๒๑๕ ถึง ๒๑๗ ต้ังแต่ ๑ ก.พ.๖๐ 

กรมสวัสดิการทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศเอก 

 ๒๑๘. จ.ท.วรรณวัฒน์  อําพันสุวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๗๓๔๐๐๐๕๓ 
 หมายเลข ๒๑๘ ต้ังแต่ ๑ ม.ค.๖๑ 

 
เป็นจ่าอากาศโท ... 
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เป็นจ่าอากาศโท 
 ๒๑๙. จ.ต.อาทิตย์  ระเริงแม่เมย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๔๔๐๐๐๐๒ 
 หมายเลข ๒๑๙ ต้ังแต่ ๑ ธ.ค.๕๙ 

ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ 
เป็นจ่าอากาศโทหญิง 

 ๒๒๐. จ.ต.หญิง วันธิวา  สังข์ป่า หมายเลขประจําตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๗๕๒ 
 หมายเลข ๒๒๐ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

สํานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง 
เป็นจ่าอากาศโท 

 ๒๒๑. จ.ต.อาทร  ผิวเฮ้าขา หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๔๓๐๐๘๗๑ 
 หมายเลข ๒๒๑ ต้ังแต่ ๑ ส.ค.๖๐ 
 

       สั่ง  ณ  วันที่   ๓๑   มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
                                                      
           (ลงชื่อ)  พล.อ.อ.จอม  รุ่งสว่าง 
                                                                  (จอม  รุ่งสว่าง) 
                                                                      ผบ.ทอ. 
 

การแจกจ่าย 

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

สําเนาถูกต้อง 

(ลงชื่อ)น.อ.วรพล  อรุณฉาย 
             (วรพล  อรุณฉาย) 
  รอง ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.ทําการแทน  
            ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.                                         
                    ๒ ก.พ.๖๑ 
 
 
 
 
 
 
        
       จ.ต.อรรถพล ฯ   พิมพ์/ทาน 
      ร.อ.กิตติศักด์ิ ฯ ตรวจ 


