
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

พลอากาศเอก แอรบูล สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธานในพิธีปดการศึกษา

หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุนที่ ๖๕ ในโอกาสน้ีไดมีการพิจารณามอบรางวัลใหแกศิษยเกาดีเดน    

ของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ จํานวน ๒ ทาน คือ พลอากาศเอก แอรบูล  สุทธิวรรณ ผูบัญชาการ

ทหารอากาศ และพลอากาศเอก ศุภชัย สายเงิน กรรมการผูจัดการบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จํากัด        

เม่ือวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔  ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  

 

 

 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๒ 

โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหนายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหนายทหารรับราชการ สนองพระเดชพระคุณ 

ท้ังนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เปนตนไป ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน  ๒๕๖๔  ในสวน "กองทัพอากาศ " มีดังน้ี  

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย เปน ผูบัญชาการทหารอากาศ 

พลอากาศเอก ธนศักดิ ์เมตะนันท เปน รองผูบัญชาการ ทหารอากาศ 

พลอากาศเอก ธาดา เคี่ยมทองคํา เปน ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ 

พลอากาศเอก ชานนท มุงธัญญา   เปน ผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ 

พลอากาศเอก อลงกรณ วัณณรถ  เปน ผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ  

พลอากาศโท พันธภักดี พัฒนกุล    เปน เสนาธิการทหารอากาศ 

พลอากาศโท ตรีพล อองไพฑูรย เปน ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ  

พลอากาศเอก คงศักด์ิ จันทรโสภา เปน ผูบัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 

พลอากาศโท ชากร ตะวันแจง  เปน หัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา 

พลอากาศโท ชนะยุทธ รัตนกาล เปน ผูทรงคุณวุฒ ิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)  

พลอากาศโท ณรงคเวตย เรืองจวง เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก) 

พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เปน ผูทรงคุณวุฒ ิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก) 

พลอากาศโท พงษสวัสดิ์ จันทสาร  เปน ผูทรงคุณวุฒิ พิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก) 

พลอากาศโท สฤษดิ์พร สุนทรกิจ  เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)  

พลอากาศโท โสภณ นอยเพิ่ม  เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก) 

พลอากาศโท อติชาต ิศิลานนัท  เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก) 

พลอากาศโท อนุวัฒน เพ็ชรพงศ  เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก) 

พลอากาศโท วิศรุต สุวรรณเนตร  เปน รองเสนาธิการทหารอากาศ 
พลอากาศโท มนัท ชวนะประยูร  เปน รองเสนาธิการทหารอากาศ 

พลอากาศโท อนันตชัย แกวศรีงาม  เปน รองเสนาธิการทหารอากาศ 

พลอากาศโท ฐานัตถ จันทรอําไพ  เปน รองเสนาธิการทหารอากาศ 

พลอากาศโท กนิษฐ ชัยสาร  เปน รองเสนาธิการทหารอากาศ 

พลอากาศตรี พิบูลย วรวรรณปรีชา เปน เจากรมขาวทหารอากาศ 

พลอากาศตรี วิทยา ถานอย  เปน เจากรมสงกําลังบํารุงทหารอากาศ 

พลอากาศตรี ชัยนาท ผลกิจ เปน เจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

พลอากาศตรี วิเชียร เรืองพระยา  เปน เจากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 

พลอากาศตรี วิญญา โพธิ์คานิช  เปน ผูบัญชาการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน 

พลอากาศตรี มาโนช สุตวัฒน เปน เจากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ 

พลอากาศตรี ทวีพงษ ปาจรีย  เปน เจากรมแพทยทหารอากาศ  

พลอากาศตรี กานตชนก หันหาบุญ  เปน เจากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

พลอากาศตรี ตากเพชร พินพันธุ  เปน รองผูบัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 

พลอากาศตรี ครรชิต วานิชย  เปน รองหัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา 

พลอากาศตรี จักร สุวรรณทัต เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการทหารอากาศ 

 



วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๖๔                                                           หนา ๓  
พลอากาศตรี กีรต ิปงเมือง เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท) 

พลอากาศตรี เกรียงไกร เสมสวัสด์ิ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท) 

พลอากาศตรี ภาณ ุอดทน เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท) 

พลอากาศตรี วรกฤต มุขศรี  เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท) 

พลอากาศตรี สมยศ จุลเสน เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท) 

พลอากาศตรี สุรชาต ิจันทรเสนีย เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท) 

พลอากาศตรี อาณัต ิเดชพร เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท) 

พลอากาศตรี พิทูร เจริญยิ่ง เปน ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทโธปกรณ กรมยุทธการทหารอากาศ 

พลอากาศตรี สุรฤทธิ ์กิจจาทร เปน เลขานุการกองทัพอากาศ 

พลอากาศตรี ธัชชัย อัจฉริยาการุณ  เปน รองเจากรมขาวทหารอากาศ 

พลอากาศตร ีสฤษฏ วุทธีรพล เปน รองเจากรมยุทธการทหารอากาศ 

พลอากาศตรี ฉัตรชาย ธานีรัตน เปน รองเจากรมสงกําลังบํารุงทหารอากาศ 

พลอากาศตรี นนทร ีอินทรสาลี เปน รองเจากรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทหารอากาศ 

พลอากาศตรี ยุทธนา สุรเชษฐพงษ เปน รองผูบัญชาการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน 

พลอากาศตรี ศรัณย สมคะเณ เปน รองผูบัญชาการ หนวยบัญชาการอากาศโยธิน 

พลอากาศตรี สมนึก โพธิ์ศรี เปน รองเจากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ 
พลอากาศตรี สิทธิศักดิ ์สายเงิน เปน รองเจากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ 

พลอากาศตรี วิษณ ุภูทอง เปน รองเจากรมแพทยทหารอากาศ 

พลอากาศตรี วชิรศักดิ ์พูสิทธิ์ เปน รองเจากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

พลอากาศตรี ชาติชาย คงเจริญสุข เปน รองผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

พลอากาศตรี ณรงคศักดิ ์พิชิตชโลธร เปน รองผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

พลอากาศตรี สรรพชัย ศิลานิล เปน รองผูอํานวยการศูนยวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ 

พลอากาศตรี ชัยณรงค พันธุเทศ เปน เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัต ิทางอากาศ 

พลอากาศตรี วิสุทธิ ์สมภักด ี เปน เสนาธิการกรมยุทธศกึษาทหารอากาศ 

พลอากาศตรี ประภาส สอนใจด ีเปน ผูอํานวยการ สํานักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

พลอากาศตรี วิเชียร วิเชียรธรรม เปน ผูชวยหัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา 

พลอากาศตรี สมพงษ บรรเลงสวรรค เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารองผูบัญชาการทหารอากาศ 

พลอากาศตรี เสกสัณน ไชยมาตย เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ 

พลอากาศตรี วรวิทย บุตรยี ่เปน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ 

พลอากาศตรี วิธูร ขําเจริญ เปน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ 

พลอากาศตรี จิตเกษม ชัยพันธุ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ 
พลอากาศตรี นพนันท เกิดศิร ิเปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ 

พลอากาศตรี ปราโมทย วันวาน เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ 

พลอากาศตรี พิเศษศักดิ ์บุญรัตน เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ 

พลอากาศตรี ไพรวัลย พัชรธรรม เปน ผูทรงคุณวฒุิกองทัพอากาศ 

พลอากาศตรี แมน ปยะอิศรากุล เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ 

พลอากาศตรี รณชัย เชี่ยวชาญ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 
นาวาอากาศเอก กติติพงษ แกวภา เปน เจากรมการเงินทหารอากาศ 

นาวาอากาศเอก ชัยเลิศ เสวกสุริยวงศ เปน ผูอํานวยการสํานักงานนิรภัยทหารอากาศ 

นาวาอากาศเอก ชัยวัฒน วัชรคีรี เปน ผูอํานวยการสํานักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ 

นาวาอากาศเอก เรวัต ทัตติยพงศ เปน เจากรมชางโยธาทหารอากาศ 

นาวาอากาศเอก เมธินทร ทรงชัยกุล เปน ผูอํานวยการศูนยซอฟตแวรกองทัพอากาศ 

นาวาอากาศเอก วิวัฒน นิลจุลกะ เปน เจากรมสวัสดิการทหารอากาศ 

นาวาอากาศเอก ขจรฤทธิ ์แกวอําไพ เปน ผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง 

นาวาอากาศเอก เฉลิม เกตุรุง เปน รองเจากรมชางอากาศ 

นาวาอากาศเอก พงศสฤก โพธิ์ประยูร เปน เสนาธิการกรมชางอากาศ 

นาวาอากาศเอก อัครพล ทองสุรเดช เปน เสนาธิการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ 

นาวาอากาศเอก ชวลิต ดังโกสินทร เปน เสนาธิการกรมแพทยทหารอากาศ 

นาวาอากาศเอก วัลลภ ประสงคกิจ เปน ผูบังคับศูนยอํานวยการเครื่องบินพระราชพาหนะ 

นาวาอากาศเอก กําพล ลิปกรณ เปน ผูอํานวยการศูนยการสงครามทางอากาศ 

นาวาอากาศเอก ทินกร อินทรทอง เปน ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมสงกําลังบํารุงทหารอากาศ 

นาวาอากาศเอก ชัยพฤกษ ธรรมาธร เปน ผูอํานวยการสํานักสงกําลังบํารุง กรมสงกําลังบํารุงทหารอากาศ 
นาวาอากาศเอก วิชัย ดีชัย เปน ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 

นาวาอากาศเอก ขจรศักดิ์ พวงจินดา เปน ผูอํานวยการสํานักบริหารงบประมาณ สํานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ 

นาวาอากาศเอก ชาตินนท สทานไผท เปน ผูบังคับศูนยการลาดตระเวนทางอากาศ และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 

นาวาอากาศเอก กฤษฎา ศาสตรวาหา เปน ผูอํานวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศ 

นาวาอากาศเอก ปริพนธ สุขพิมาย เปน ผูอํานวยการกองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

นาวาอากาศเอก สุริยะพรรค วิณวัณฑ เปน ผูอํานวยการสํานักงานวิจัย ศูนยวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลย ี  

การบินและอวกาศกองทัพอากาศ 

นาวาอากาศเอก อังคาร อินทรา เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ 

นาวาอากาศเอก พลวัตร อินทรวิเศษ เปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําเสนาธิการทหารอากาศ 

นาวาอากาศเอก ธนเสฏฐ ธรรมอํานวยกิจ เปน ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการ ประจําผูบัญชาการทหารอากาศ 

นาวาอากาศเอก ระวิน ถนอมสิงห เปน ผูชํานาญการกองทัพอากาศ 

นาวาอากาศเอก เกษม จิตตสุพร เปน วิศวกรอาวุโสกรมชางอากาศ 

นาวาอากาศเอก เกียรติพงศ บุษปวัต เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ 

นาวาอากาศเอก จตุพร ธาราจันทร เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ 

นาวาอากาศเอก ประสพชัย ณีวงษ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ 

นาวาอากาศเอก พรพัฒน โตกลม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ 

นาวาอากาศเอก พรรษชัย เจริญรัตน เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ 

นาวาอากาศเอก พิษณุ เอกระ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ 

นาวาอากาศเอก ยรรยงค เนตรอัมพร เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ 

นาวาอากาศเอก วรภาส  โสรัจจตานนท เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ 

 



วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๖๔                                                           หนา ๕  
นาวาอากาศเอก สนธิชัย สุวรรณสุข เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ 

นาวาอากาศเอก สมประสงค สิงหกลางพล เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ 

นาวาอากาศเอก สุนทร สุนทรภักด ีเปน ผูทรงคุณวฒุิกองทัพอากาศ 

นาวาอากาศเอก สุรพงษ เอกาทศ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ 
นาวาอากาศเอก สัลยุทธ สวางวรรณ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ 

นาวาอากาศเอก อนุรัตน ปนทอง เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ 

นาวาอากาศเอก อภิชัย อัศวเหม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ 

นาวาอากาศเอกหญิง ลดาวัลย ฉันทลาโภ เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ 

นาวาอากาศเอกหญิง ลักขณา ทองเปยม เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ 
พิธีรับมอบอุปกรณความชวยเหลือ ถุงปนน้ําใจสูภัยโควิด-๑๙ และมอบทุนการศึกษาตาม

โครงการแมบานทัพฟาพฒันาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนภาคใต ประจําป ๒๕๖๔ 

   
นาวาอากาศเอก ภราดร คุมทรัพย ประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ และชุมนุมนายเรืออากาศ รุนที่ ๓๑    

เปนผูแทน รองศาสตราจารย ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ นายกสมาคมแมบานทหารอากาศ ในการสงมอบถุงปนน้ําใจ     

เครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณความชวยเหลือสําหรับผูพิการใหกับศูนยเรียนรูรวมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการชายแดน

ภาคใต สาธารณสุขจังหวัดปตตาน ีและมอบทุนการศึกษาใหกับสถานศึกษาในเครือขาย ไดแก วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก

ปตตานี จํานวน ๕ ทุน วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปตตานี จํานวน ๕ ทุน เพื่อสงตอความชวยเหลือไปยังผู

พิการ และแกนนํานิสิตนักศึกษาพัฒนาศักยภาพคนพิการ ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต ซึ่งกองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ 

โดย นาวาอากาศเอก พานิช โพธิ์นอก ผูบังคับการกองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจท่ี ๙ เปนผูอํานวยความสะดวกในการ

ประสานการแจกจายสงมอบความชวยเหลือตอไป เมื่อวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ณ กองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่   

จังหวัดปตตานี  

 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๖ 

กองทัพอากาศเปดรับสมัครและสอบคัดเลอืกกําลังพลที่มีความรู ความสามารถ  

หรือความเช่ียวชาญ เพื่อปฏิบัติภารกิจเฉพาะที่สําคัญและเรงดวน 

 
กองทัพอากาศเปดรับสมัครและสอบคัดเลือกกําลังพลท่ีมีความรู ความสามารถ หรือความเช่ียวชาญ เพื่อปฏิบัติ

ภารกิจเฉพาะท่ีสําคัญและเรงดวน จํานวน ๕๗ อัตรา แบงเปน 

๑. นายทหารประทวนเลื่อนเปนสัญญาบัตร รวม ๑๕ อัตรา (ปริญญาโท ๑ อัตรา และ ปริญญาตรี ๑๔ อัตรา)      

โดยมีคุณวุฒิและสาขาวิชาตามท่ีกําหนด 

๒. พนักงานราชการท่ัวไป สังกัดหนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศ เปนนายทหารประทวน จํานวน ๔๒ อัตรา 

(ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๑๐ อัตรา และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ๓๒ อัตรา) โดยมี

คุณวุฒิและสาขาวิชาตามที่กําหนด 

สมัครสอบทางอินเทอรเน็ตเทานั้น ทางเว็บไซต www.rtaf-recruit.com ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ 

ถึงวันศุกรท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ 

กองบิน ๒๓ รวมการซกัซอมบรรเทาสาธารณภัยและการชวยเหลือพีน่องประชาชน 

                        
นาวาอากาศเอก ณรงคเดช หอเย็น รองผูบังคับการกองบิน ๒๓ นําเจาหนาท่ีศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๓ 

ขาราชการ และทหารกองประจําการ  พรอมดวยเรือทองแบนติดเครื่องยนต และรถบรรทุกน้ํา เขารวมการซักซอม         

การบรรเทาสาธารณภัยและการชวยเหลือพี่นองประชาชนระดับมณฑลทหารบก โดยมณฑลทหารบกท่ี ๒๔ เพื่อเตรียม   

ความพรอมใหการชวยเหลือพี่นองประชาชนไดอยางทันทวงทีและรวดเร็ว ในการรับมือกับเหตุอุทกภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้น       

ในฤดูฝนภายในเขตพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ณ มณฑลทหารบกที ่๒๔ จังหวัดอุดรธานี 
 

www.rtaf.mi.th 


