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คำสั่งกองทัพอากาศ 
   ท่ี  ๘๕๗/๖๕ 

เรื่อง  เปดการศึกษา และใหขาราชการเขารับการศึกษาหลักสูตรเจาหนาท่ีกำลังพล รุนท่ี ๓๔ 
 

เพ่ือใหการพัฒนากำลังพลเปนไปตามโครงการศึกษาภายในประเทศของ ทอ.ประจำป ๖๕ เพ่ิมเติม
โดยอาศัยอำนาจตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๒๘/๕๗ ลง ๑๙ ก.ย.๕๗ เรื่อง มอบอำนาจหนาท่ีทำการแทน
และสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.และฉบับแกไขเพ่ิมเติม ผนวก ขอ ๑๐ ลำดับ ๓๕ จึงใหดำเนินการ ดังนี้ 

 ๑. กพ.ทอ. 
  ๑.๑ เปดการศึกษาหลักสูตรเจาหนาท่ีกำลังพล รุนท่ี ๓๔ ณ รร.กพ.ทอ.กกศ.สปพ.กพ.ทอ. 
ตั้งแต ๓๐ มิ.ย. - ๒๕ ส.ค.๖๕ โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนผานระบบออนไลน และในกรณีท่ีมีประกาศ
ของทางราชการกำหนดใหมีวันหยุดราชการ ที่สงผลกระทบตอระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรฯ โดยไมสง 
ผลกระทบตองบประมาณ ใหดำเนินการไดโดยไมตองขออนุมัติใหม 
  ๑.๒ แตงตั้งผูบรรยาย และควบคุมกำกับดูแลผูเขารับการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบ 
และขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการศึกษาของ ทอ.ตลอดจนกำหนดรายละเอียดอ่ืน ๆ ไดตามความเหมาะสม  
  ๑.๓ รายงานผลการศึกษาหลักสูตรฯ ดังกลาว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ทอ.วาดวยการวัด
และประเมินผลการศึกษาในสถานศึกษาของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ 

 ๒. ใหขาราชการ ชั้นยศ จ.ต. - พ.อ.อ.จำนวน ๙๐ คน ตามผนวกรายชื่อประกอบคำสั่งนี้ 
เขารับการศึกษาหลักสูตรฯ ตามขอ ๑.๑ 

 ๓. นกข.ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) อยางเครงครัด และใหการสนับสนุนในสวนท่ีเก่ียวของเม่ือไดรับการประสาน 

 ท้ังนี้  ตั้งแต  ๓๐ มิ.ย.๖๕  

 สั่ง  ณ  วันท่ี   ๒๓  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๕ 

                                                                  รับคำสั่ง ผบ.ทอ. 
 
 
                                             (ลงชื่อ)   พล.อ.ท.ประกาศิต  เจริญยิ่ง 
  (ประกาศิต  เจริญยิ่ง) 

       จก.กพ.ทอ. 
 
 
 

การแจกจาย … 
 

(สำเนา) 





ผนวกประกอบคำสั่ง ทอ.ท่ี ๘๕๗/๖๕ ลง  ๒๓ มิ.ย.๖๕ 
รายชื่อผูเขารับการศึกษาหลักสูตรเจาหนาท่ีกำลังพล รุนท่ี ๓๔ 

ตั้งแต ๓๐ มิ.ย. - ๒๕ ส.ค.๖๕ 
 

 ๑.  จ.ท.ณรงคชัย  ลมไธสง สังกัด  บก.ทอ. 
 ๒.  จ.ต.หญิง สุปรียา  วงศศิริพงศ สังกัด บก.ทอ. 
 ๓.  พ.อ.อ.พีระยุทธ  มูสกิธรรม สังกัด สพร.ทอ. 
 ๔.  จ.ต.พีระพล  บุญสูง สังกัด สพร.ทอ. 
 ๕.  พ.อ.อ.กีรติ  มนตรีกุล ณ อยุธยา สังกัด กพ.ทอ. 
 ๖.  พ.อ.อ.ธีรเดช  แกนสากล สังกัด กพ.ทอ. 
 ๗.  พ.อ.อ.ภูมิฤทธิ์  ศรีเงินดี สังกัด กพ.ทอ. 
 ๘.  พ.อ.อ.รัฏฐกรณ  เขียวมณีย สังกัด กพ.ทอ. 
 ๙.  จ.ท.เฉลิมเกียรติ  แกวนุน สังกัด กพ.ทอ. 
 ๑๐. จ.ท.อภิสิทธิ์  ศรีสุข สังกัด กพ.ทอ. 
 ๑๑. จ.ท.ชัยณรงค  ชำนาญประดิษฐกุล สังกัด กพ.ทอ. 
 ๑๒. จ.ท.นรินทร  เอ่ียมสิน สังกัด กพ.ทอ. 
 ๑๓. จ.ท.หญิง สุทิสา  โพธิ์ป สังกัด กพ.ทอ. 
 ๑๔. จ.ท.หญิง ลัดฟา  มากรุง สังกัด กพ.ทอ. 
 ๑๕. จ.ท.หญิง ฐิติมา  ตั้นเจว สังกัด กพ.ทอ. 
 ๑๖. จ.ท.หญิง ศลินดา  ริตพวง สังกัด กพ.ทอ. 
 ๑๗. จ.ต.ธนากร  โพธิ์อรุณ สังกัด กพ.ทอ. 
 ๑๘. จ.ต.ณัฐพล  ดุลยกุล สังกัด กพ.ทอ. 
 ๑๙. จ.ต.หญิง นงลักษณ  ดีหนู สังกัด กพ.ทอ. 
 ๒๐. จ.ต.หญิง ปาณิสรา  รูปอ๋ัน สังกัด กพ.ทอ. 
 ๒๑. จ.ต.หญิง พิมพกานต  เฉวียงวาศ สังกัด กพ.ทอ. 
 ๒๒. จ.ต.หญิง เพชรดา  ปุริสาร สังกัด กพ.ทอ. 
 ๒๓. จ.ต.หญิง ลภัสรดา  คุณสมบัติ สังกัด กพ.ทอ. 
 ๒๔. จ.ท.หญิง อังสุมา  จงมโนประเสริฐ สังกัด ขว.ทอ. 
 ๒๕. จ.อ.หญิง วนิดา  พรหมแกว สังกัด กง.ทอ. 
 ๒๖. จ.อ.หญิง อารียา  อุระมา สังกัด จร.ทอ. 
 ๒๗. พ.อ.อ.อาทิตย  โชติพงษ สังกัด สนภ.ทอ. 
 ๒๘. จ.ท.หญิง นริศรา  ลาวัลย สังกัด สบน.ทอ. 
 ๒๙. จ.ท.ฐาปกรณ  ศรีสวัสดิ์ สังกัด สธน.ทอ. 
 ๓๐. จ.ท.ศาศวัต  ชีระภากร สังกัด ศซบ.ทอ. 
 ๓๑. จ.ท.ปทมปฐวีกานต  ตลอดนอก สังกัด คปอ. 
 ๓๒. จ.ท.วีรยุทธ  หวังวิวัฒนา สังกัด คปอ. 
 ๓๓. พ.อ.อ.หรินทร  ศรีอุทธา สังกัด อย. 
 ๓๔. จ.อ.พิษณุ  สีมะโน สังกัด อย. 
 ๓๕. จ.อ.ณัฐภูมิ  เย็นตั้ง สังกัด อย. 

 
  ๓๖.  จ.อ.หญิง นัญณภัษฐ ... 



- ๒ - 
 
 ๓๖. จ.อ.หญิง นัญณภัษฐ  สุขบุญคง สังกัด อย. 
 ๓๗. จ.ท.ณัฐวุฒิ  เดชพันธ สังกัด อย. 
 ๓๘. จ.ท.สุประสิทธิ์  ปานุกูล สังกัด อย. 
 ๓๙. จ.ท.ศิวดล  ศุนะยุกติ สังกัด อย. 
 ๔๐. จ.ท.หญิง วัชราภา  ไหรัญพิจิตร สังกัด อย. 
 ๔๑. จ.ต.หญิง จิราพร  บุญพิศิษฐสกุล สังกัด ศปอว.ทอ. 
 ๔๒. พ.อ.อ.จักริช  วังวงศ สังกัด รร.การบิน 
 ๔๓. พ.อ.ต.หญิง วิไลพร  อุไกรหงสา สังกัด รร.การบิน 
 ๔๔. จ.ท.หญิง ชูกมล  ชูเจริญ สังกัด รร.การบิน 
 ๔๕. จ.ต.หญิง สุชาวดี  มณีงาม สังกัด รร.การบิน 
 ๔๖. พ.อ.ต.ภาณุเดช  ฉิมจารย สังกัด บน.1 
 ๔๗. พ.อ.ต.ธันวา  โมราวงศ สังกัด บน.1 
 ๔๘. จ.ท.หญิง วลิาวรรณ  พละธร สังกัด บน.1 
 ๔๙. จ.ท.ธนกร  รัตตัญู สังกัด บน.2 
 ๕๐. จ.ท.ปฐวีกานต  หยกประดิษฐ สังกัด บน.2 
 ๕๑. จ.ท.หญิง นันทนภัส  หินซอน สังกัด บน.2 
 ๕๒. พ.อ.อ.อำนาจ  ทับแคลน สังกัด บน.4 
 ๕๓. จ.ท.ภูมินทร  เหลียงฮะ สังกัด บน.4 
 ๕๔. จ.ท.นนทวริศ  หงษสุวรรณ สังกัด บน.4 
 ๕๕. จ.ต.ชญานนท  ธิตินรเศรษฐ สังกัด บน.4 
 ๕๖. จ.ต.หญิง ณัฐสุดา  หาญรักษ สังกัด บน.4 
 ๕๗. พ.อ.ต.พัทธ  วิธานธรรม สังกัด บน.6 
 ๕๘. จ.ท.จิระวิน  ยศรุงเรือง สังกัด บน.7 
 ๕๙. จ.ท.อภิสิทธิ์  ชาวดร สังกัด บน.23 
 ๖๐. จ.ต.ชวิศ  นอยหัวหาด สังกัด บน.41 
 ๖๑. พ.อ.อ.ชัยพร  เรณุมาร สังกัด บน.46 
 ๖๒. จ.ท.ธนศักดิ์  ภูพัด สังกัด บน.46 
 ๖๓. จ.ท.สุรพงศ  หอยสังข สังกัด บน.46 
 ๖๔. จ.อ.หญิง สุจิตราภา  โพธิ์ศิลา สังกัด ชอ. 
 ๖๕. จ.อ.อาณัติ  สุวรรณนิโรจน สังกัด ชอ. 
 ๖๖. จ.ท.ธนพงษ  ตาทอง สังกัด ชอ. 
 ๖๗. จ.ท.จักรพันธ  สิงหดี สังกัด สอ.ทอ. 
 ๖๘. จ.ท.อภินัชเศรษฐ  แกวดุสิต สังกัด สพ.ทอ. 
 ๖๙. จ.ท.หญิง ธัญชนก  สนใจ สังกัด สพ.ทอ. 
 ๗๐. จ.ต.หญิง บุษยมาส  เติมเจิม สังกัด สพ.ทอ. 
 ๗๑. จ.ท.ณัฐชนนท  มีเงิน สังกัด พอ. 
 ๗๒. จ.ท.สาโรช  อินชายเขา สังกัด ชย.ทอ. 

    
๗๓.  จ.ต.อัฐพล ... 
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 ๗๓. จ.ต.อัฐพล  จิตรสวัสดิรักษา สังกัด ชย.ทอ. 
 ๗๔. จ.ต.หญิง อรปรียา  มานกาเซ็ม สังกัด ชย.ทอ. 
 ๗๕. จ.ต.ชัชวินท  วรวัชรโยธิน สังกัด ขส.ทอ. 
 ๗๖. จ.ต.กมล  ใจเหมือย สังกัด ขส.ทอ. 
 ๗๗. พ.อ.อ.ณัฐพงศ  วุฒิศาสตรกุล สังกัด ยศ.ทอ. 
 ๗๘. พ.อ.อ.หญิง ศรารัตน  คงสมบูรณ สังกัด ยศ.ทอ. 
 ๗๙. จ.ท.พิชัยยุทธ  คำน้ำปาด สังกัด ยศ.ทอ. 
 ๘๐. จ.ต.มัทธิว  อมรรัตนศิริโชติ สังกัด ยศ.ทอ. 
 ๘๑. จ.ต.หญิง วรัชฎามณี  วิวัฒนสวัสดิ ์ สังกัด ยศ.ทอ. 
 ๘๒. จ.ต.หญิง จิรชยา  นฤขัตรพิชัย สังกัด ยศ.ทอ. 
 ๘๓. จ.ท.กฤษฎา  นิพนธ สังกัด รร.นนก. 
 ๘๔. จ.ท.หญิง นันทนรินทร  คุมเมือง สังกัด รร.นนก. 
 ๘๕. จ.ท.หญิง รัตนาภรณ  อารักษ สังกัด รร.นนก. 
 ๘๖. จ.ต.ศรายุทธ  ทาคำหอ สังกัด รร.นนก. 
 ๘๗. จ.ท.หญิง จารุวรรณ  นิ่มนวล สังกัด ศวอ.ทอ. 
 ๘๘. จ.ท.ธวชัชัย  นาคสนอง สังกัด สน.ผบ.ดม. 
 ๘๙. จ.ต.สมศักดิ์  ผินโพธิ์ สังกัด สน.ผบ.ดม. 
 ๙๐. จ.ต.หญิง ออมใจ  เนตรอนงค สังกัด สน.ผบ.ดม. 
 
 

                                                      ตรวจถูกตอง 
                                                          (ลงชื่อ)  น.ท.หญิงเวราภรณ  วองทรงเจริญ บุญหนุน 
                                                                                (วราภรณ  วองทรงเจริญ) 
                                                                               หน.ผวก.กกศ.สปพ.กพ.ทอ. 
    ๒๙๒๑ มิ.ย.๖๕ 
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