
 

รายชือ่คณะกรรมการผู้ตัดสินกฬีาทางอากาศประจาํปี 2563 

1. นายวิสสตุ อาํไพวร     25.นางจาํเนียร เลา้ใจ 

2. นายไพฑรูย ์ดวงดาว     26.ร.ต. วชัรพล อินใจ ร.น. 

3. นายชยัรตัน ์เจรญิศร ี     27.นายปรชีา ใจสนกุ 

4. พ.อ.อ. ภาสกร เย็นปัญญา    28.นายสมศกัดิ ์วาทะยา 

5. น.ส.ปารชิาติ โตสงวน     29.นายอนนัต ์ช่ืนนคร 

6. นายพิทกัษ ์ตกัโพธ์ิ     30.นายวิกรานต ์แกว้มะ 

7. นายเทพ เนตรสว่าง     31.นายถวิล มณีฉาย 

8. วา่ท่ี ร.ต. กิติบดี โลกนเุคราะห ์   32.ร.ท. จกัรพนัธ ์มหิกลุ ร.น. 

9. ร.ท. ปัญญา มีฤกษส์ม    33.น.ต. จรลั  เมืองทอง ร.น. 

10. นายอมรรตัน ์ศิรวิงศ ์ณ อยธุยา   34.น.ต. คาํรณ  รอ้งกาศ 

11. นายประทกัษ ์วงศป์ระเสรฐิ    35.ร.ต. วิมล  ฉิมพสทุธ์ิ  ร.น. 

12. นายโชติวฒิุ อินนดัดา     36.นายประไพ เย็นวาร ี

13. นายธีรพนัธุ ์เธียรประสิทธ์ิ    37.น.ต. นนัทยศ ตระกลูบญุยกร 

14. นายวิศิร ิธูปมงคล       38.ร.อ. มนสั แสงออ่น ร.น. 

15. นายนพพร สนุทโรทก     39.นายสมาน พรมนาร ี

16. นายธนวฒัน ์หสัดี     40.นายไพรทลู บญุพทุ 

17. นายอนสุรณ ์เสรสีชุาติ     41.นางสพุรรณี หาบญุมี 

18. วา่ท่ี ร.ต. ทศพร มุ่งหมายผล    42.นางอนงค ์ใจสนกุ 

19. ร.ต. ฉตัรชยั แสงโสฬส     43.นายสินธพ ใจกลํ่า 

20. นายชชูาติ สขุมุเจรญิจิตร    44.นายจกัรพงศ ์เนียนสิทธ์ิ 

21. นายไชยยทุธ บญุสิทธ์ิ     45.นายสนัทรรศ มกุดาสนิท 

22.นายสมพงศ ์บษุบงส ์     46.นายไชยรตัน ์สนัติมิตร 

23.น.ส.รชัราภรณ ์กองชยัเสรภีาพ   47.นายบญุยืน ภาษิตรกัษ ์

24.นายธนภทัร ์เลา้ใจ     48.นายปรยีวิศว ์สนัติวงค ์

 



 

รายชือ่คณะกรรมการผู้ตัดสินกฬีาทางอากาศประจาํปี 2563 (ตอ่) 

49.นายประเสรฐิพงษ ์ศรนวุตัร ์

50.นายสทุศัน ์ใจขาน 

51.นายประกาศิต นลุละวงศ ์

52.นายณฐัพล กิตติเดชาชยั 

53.นางสาวปิยาภรณ ์อสมัภินกลุ 

54.นายเดชา เนตรขาํ 

55.นายสวิุวฒัน ์หาญณรงคศ์กัดิ์ 

56.เรอืตร ีอดลุย ์ สิงหท์ยุ 

 

  



 

รายชือ่คณะกรรมการผู้ตัดสินกฬีาทางอากาศประจาํปี 2562 

1. นายวิสสตุ อาํไพวร     26.ร.ต. วชัรพล อินใจ ร.น. 

2. นายไพฑรูย ์ดวงดาว     27.นายปรชีา ใจสนกุ 

3. นายชยัรตัน ์เจรญิศร ี     28.นายสมศกัดิ ์วาทะยา 

4. พ.อ.อ. ภาสกร เย็นปัญญา    29.นายอนนัต ์ช่ืนนคร 

5. น.ส.ปารชิาติ โตสงวน     30.นายวิกรานต ์แกว้มะ 

6. นายพิทกัษ ์ตกัโพธ์ิ     31.นายถวิล มณีฉาย 

7. นายเทพ เนตรสว่าง     32.ร.ท. จกัรพนัธ ์มหิกลุ ร.น. 

8. วา่ท่ี ร.ต. กิติบดี โลกนเุคราะห ์   33.น.ต. จรลั  เมืองทอง ร.น. 

9. ร.ท. ปัญญา มีฤกษส์ม    34.น.ต. คาํรณ  รอ้งกาศ 

10. นายอมรรตัน ์ศิรวิงศ ์ณ อยธุยา   35.ร.ต. วิมล  ฉิมพสทุธ์ิ  ร.น. 

11. นายประทกัษ ์วงศป์ระเสรฐิ    36.นายประไพ เย็นวาร ี

12. นายโชติวฒิุ อินนดัดา     37.น.ต. นนัทยศ ตระกลูบญุยกร 

13. นายธีรพนัธุ ์เธียรประสิทธ์ิ    38.ร.อ. มนสั แสงออ่น ร.น. 

14. นายวิศิร ิธูปมงคล       39.นายสมาน พรมนาร ี

15. นายนพพร สนุทโรทก     40.นายไพรทลู บญุพทุ 

16. นายธนวฒัน ์หสัดี     41.นางสพุรรณี หาบญุมี 

17. นายอนสุรณ ์เสรสีชุาติ     42.นางอนงค ์ใจสนกุ 

18. วา่ท่ี ร.ต. ทศพร มุ่งหมายผล    43.นายสินธพ ใจกลํ่า 

19. ร.ต. ฉตัรชยั แสงโสฬส     44.นายจกัรพงศ ์เนียนสิทธ์ิ 

20. นายชชูาติ สขุมุเจรญิจิตร    45.นายสนัทรรศ มกุดาสนิท 

21. นายไชยยทุธ บญุสิทธ์ิ     46.นายไชยรตัน ์สนัติมิตร 

22.นายสมพงศ ์บษุบงส ์     47.นายบญุยืน ภาษิตรกัษ ์

23.น.ส.รชัราภรณ ์กองชยัเสรภีาพ   48.นายปรยีวิศว ์สนัติวงค ์

24.นายธนภทัร ์เลา้ใจ     49.นายประเสรฐิพงษ ์ศรนวุตัร ์

25.นางจาํเนียร เลา้ใจ     50.นายสทุศัน ์ใจขาน 



 

     

รายชือ่คณะกรรมการผู้ตัดสินกฬีาทางอากาศประจาํปี 2562 (ตอ่) 

51.นายประกาศิต นลุละวงศ ์

52.นายณฐัพล กิตติเดชาชยั 

53.นางสาวปิยาภรณ ์อสมัภินกลุ  



 

รายชือ่คณะกรรมการผู้ตัดสินกฬีาทางอากาศประจาํปี 2561 

1. นายวิสสตุ อาํไพวร     25.นางจาํเนียร เลา้ใจ 

2. นายไพฑรูย ์ดวงดาว     26.ร.ต. วชัรพล อินใจ ร.น. 

3. นายชยัรตัน ์เจรญิศร ี     27.นายปรชีา ใจสนกุ 

4. พ.อ.อ. ภาสกร เย็นปัญญา    28.นายสมศกัดิ ์วาทะยา 

5. น.ส.ปารชิาติ โตสงวน     29.นายอนนัต ์ช่ืนนคร 

6. นายพิทกัษ ์ตกัโพธ์ิ     30.นายวิกรานต ์แกว้มะ 

7. นายเทพ เนตรสว่าง     31.นายถวิล มณีฉาย 

8. วา่ท่ี ร.ต. กิติบดี โลกนเุคราะห ์   32.ร.ท. จกัรพนัธ ์มหิกลุ ร.น. 

9. ร.ท. ปัญญา มีฤกษส์ม    33.น.ต. จรลั  เมืองทอง ร.น. 

10. นายอมรรตัน ์ศิรวิงศ ์ณ อยธุยา   34.น.ต. คาํรณ  รอ้งกาศ 

11. นายประทกัษ ์วงศป์ระเสรฐิ    35.ร.ต. วิมล  ฉิมพสทุธ์ิ  ร.น. 

12. นายโชติวฒิุ อินนดัดา     36.นายประไพ เย็นวาร ี

13. นายธีรพนัธุ ์เธียรประสิทธ์ิ    37.น.ต. นนัทยศ ตระกลูบญุยกร 

14. นายวิศิร ิธูปมงคล       38.ร.อ. มนสั แสงออ่น ร.น. 

15. นายนพพร สนุทโรทก     39.นายสมาน พรมนาร ี

16. นายธนวฒัน ์หสัดี     40.นายไพรทลู บญุพทุ 

17. นายอนสุรณ ์เสรสีชุาติ     41.นางสพุรรณี หาบญุมี 

18. วา่ท่ี ร.ต. ทศพร มุ่งหมายผล    42.นางอนงค ์ใจสนกุ 

19. ร.ต. ฉตัรชยั แสงโสฬส     43.นายสินธพ ใจกลํ่า 

20. นายชชูาติ สขุมุเจรญิจิตร    44.นายจกัรพงศ ์เนียนสิทธ์ิ 

21. นายไชยยทุธ บญุสิทธ์ิ     45.นายสนัทรรศ มกุดาสนิท 

22.นายสมพงศ ์บษุบงส ์     46.นายไชยรตัน ์สนัติมิตร 

23.น.ส.รชัราภรณ ์กองชยัเสรภีาพ   47.นายบญุยืน ภาษิตรกัษ ์

24.นายธนภทัร ์เลา้ใจ     48.นายปรยีวิศว ์สนัติวงค ์

 



 

รายชือ่คณะกรรมการผู้ตัดสินกฬีาทางอากาศประจาํปี 2560 

1. นายสวิุวฒัน ์หาญณรงคศ์กัดิ์    26. นายอานนท ์พวงดอกไม ้

2. นายประเสรฐิพงษ ์ศรนวุตัร    27. นายสินธพ ใจกลํ่า 

3. เรอืตร ีวชัรพล อินใจ     28. นายสมาน พรมนาร ี

4. นายธนภทัร ์เลา้ใจ     29. นายวิมล  ฉิมพสทุธ์ิ 

5. นางจาํเนียร เลา้ใจ     30.ดร.พิชิต เมืองนาโพธ์ิ 

6. นายประไพ เย็นวาร ี     31. ดร.ณยศ  ครุุกิจโกศล 

7. นางสาวปิยาภรณ ์ อสมัภินกลุ   32. นาวาตร ีจรลั เมืองทอง (ร.น.) 

8. นายปรชีา ใจสนกุ     33. นายสมจิน ทินกรนกุลู 

9. นางอนงค ์ใจสนกุ     34. นายสละ ทองอินทร ์

10. นายปรชีา พิชยศกึ     35. นายเทพ เนตรสวา่ง 

11. นายจกัรพนัธ ์มหิกลุ     36.นายวิสสตุ อาํไพวร 

12. นายไชยรตัน ์สนัติมิตร     37.นายไพฑรูย ์ ดวงดาว 

13. นายบญุยืน  ภาษิตรกัษ ์    38.นายพิทกัษ ์ตกัโพธ์ิ 

14. เรอืเอก มนสั แสงออ่น       39.นายนิพนธ ์สมศร ี

15. นายสมพงค ์ บษุบงส ์      

16. นางสาวรชัราภรณ ์กองชยัเสรภีาพ    

17. นายวิกรานต ์แกว้มะ      

18. นายถวิล  มณีฉาย      

19. นายพีระศิลป์  พลูสวสัดิ ์     

20. นายกฤษฎา สขุากรณ ์     

21.  นายอนนัต ์ช่ืนนคร      

22. นาวาอากาศตร ีคาํรณ รอ้งกาศ    

23. พนัจ่าอากาศเอก วิทยา  บตุรชน 

24.นายสมศกัดิ ์ วาทะยา 

25. นายธนกฤต พวงดอกไม ้



 

รายชือ่คณะกรรมการผู้ตัดสินกฬีาทางอากาศประจาํปี 2559 

 

1. นายสวิุวฒัน ์   หาญณรงคศ์กัดิ์   25. นายธนกฤต  พวงดอกไม ้

2. นายประเสรฐิพงษ ์ ศรนวุตัร    26. นายอานนท ์ พวงดอกไม ้

3. พนัจ่าเอกวชัรพล  อินใจ    27. นายสินธพ  ใจกลํ่า 

4. นายธนภทัร ์ เลา้ใจ     28. นายสมาน  พรมนาร ี

5. นางจาํเนียร  เลา้ใจ     29. นายวิมล  ฉิมพสทุธ์ิ 

6. นายประไพ เย็นวาร ี     30.ดร.พิชิต เมืองนาโพธ์ิ 

7. นางสาวปิยาภรณ ์ อสมัภินกลุ   31. ดร.ณยศ  ครุุกิจโกศล 

8. นายปรชีา  ใจสนกุ     32. น.ต. จรลั เมืองทอง (ร.น.) 

9. นางอนงค ์ ใจสนกุ     33. นายสมจิน ทินกรนกุลู 

10. นายปรชีา  พิชยศกึ     34. นายสละ ทองอินทร ์

11. นายจกัรพนัธ ์ มหิกลุ     35. นายเทพ เนตรสวา่ง 

12. นายไชยรตัน ์ สนัติมิตร    36.นายวิสสตุ อาํไพวร 

13. นายบญุยืน  ภาษิตรกัษ ์     

14. เรอืเอกมนสั   แสงออ่น     

15. นายสมพงค ์ บษุบงส ์      

16. นางสาวรชัราภรณ ์ กองชยัเสรภีาพ    

17. นายวิกรานต ์ แกว้มะ      

18. นายถวิล  มณีฉาย      

19. นายพีระศิลป์  พลูสวสัดิ ์     

20. นายกฤษฎา สขุากรณ ์  

21. นายอนนัต ์ช่ืนนคร  

22. น.ต.คาํรณ รอ้งกาศ   

23. พ.อ.อ.วิทยา  บตุรชน 

24. นายสมศกัดิ ์ วาทะยา 



 

รายชือ่คณะกรรมการผู้ตัดสินกฬีาทางอากาศประจาํปี 2558 

 

1. นายสวิุวฒัน ์   หาญณรงคศ์กัดิ์   24.นายสมศกัดิ ์ วาทะยา 

2. นายประเสรฐิพงษ ์ ศรนวุตัร    25. นายธนกฤต  พวงดอกไม ้

3. พนัจ่าเอกวชัรพล  อินใจ    26. นายอานนท ์ พวงดอกไม ้

4. นายธนภทัร ์ เลา้ใจ     27. นายสินธพ  ใจกลํ่า 

5. นางจาํเนียร  เลา้ใจ     28. นายสมาน  พรมนาร ี

6. นายประไพ เย็นวาร ี     29. นายวิมล  ฉิมพสทุธ์ิ 

7. นางสาวปิยาภรณ ์ อสมัภินกลุ   30.ดร.พิชิต เมืองนาโพธ์ิ 

8. นายปรชีา  ใจสนกุ     31. ดร.ณยศ  ครุุกิจโกศล 

9. นางอนงค ์ ใจสนกุ     32. น.ต. จรลั เมืองทอง (ร.น.) 

10. นายปรชีา  พิชยศกึ     33. นายสมจิน ทินกรนกุลู 

11. นายจกัรพนัธ ์ มหิกลุ      

12. นายไชยรตัน ์ สนัติมิตร     

13. นายบญุยืน  ภาษิตรกัษ ์     

14. เรอืเอกมนสั   แสงออ่น     

15. นายสมพงค ์ บษุบงส ์      

16. นางสาวรชัราภรณ ์ กองชยัเสรภีาพ    

17. นายวิกรานต ์ แกว้มะ      

18. นายถวิล  มณีฉาย      

19. นายพีระศิลป์  พลูสวสัดิ ์     

20. นายกฤษฎา สขุากรณ ์ 

21. นายอนนัต ์ช่ืนนคร  

22. น.ต.คาํรณ รอ้งกาศ 

23. พ.อ.อ.วิทยา  บตุรชน 

 


