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คําสั่งกองทัพอากาศ 

ที่ ๗๙๒/๖๐ 
เรื่อง  แต่งต้ังยศให้แก่ข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ํากว่าช้ันสัญญาบัตร 

 

 ให้แต่งต้ังข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ํากว่าช้ันสัญญาบัตร ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ 
กห.ว่าด้วยการแต่งต้ังยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และระเบียบ กห.ว่าด้วยการแต่งต้ังยศและการเลื่อนยศของข้าราชการ
ทหาร พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เป็นนายทหารประทวน สังกัด ทอ.มียศทหาร ดังต่อไปนี้ 

กรมกําลังพลทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศตรีหญิง เหล่าทหารสารบรรณ 

 ๑. นางสาวจุฑาพร วาสนจิตต์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๗๒๓ 
 ๒. นางสาวณัฐวดี อํานวยชัย หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๖๓๕ 
 ๓. นางสาวอรอุมา อุ่นตาดี หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๖๕๖ 

กรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศตรี เหล่าทหารช่างโยธา 

 ๔. นายวิเชียร จินดาลักษณ์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๒๐๓๐๔๗๐ 

กรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศตรีหญิง เหล่าทหารสื่อสาร 

 ๕. นางสาวกิรดา แท่นขํา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๒๔ 
 ๖. นางสาวพิราวรรณ เฮงเส็ง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๗๓ 

เป็นจ่าอากาศตรีหญิง เหล่าทหารสารบรรณ 
 ๗. นางสาวนัทธมน บุญล้วน หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๕๔ 

กองบิน ๑ 
เป็นจ่าอากาศตรี เหล่าทหารช่างอากาศ 

 ๘. นายณัฐวัฒน์ แก้วสุรินทร ์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๒๐๓๐๔๕๒ 

กองบิน ๒ 
เป็นจ่าอากาศตรี เหล่าทหารช่างโยธา 

 ๙. นายอธิวัฒน์ ภักดี หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๒๐๓๐๔๗๙ 

กองบิน ๔ 
เป็นจ่าอากาศตรี เหล่าทหารช่างโยธา 

 ๑๐. นายกิตติ คงสัมมา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๒๐๓๐๔๔๑ 
เป็นจ่าอากาศตรี เหล่าทหารขนส่ง 

 ๑๑. นายบูรพา แก้วนิ่ม หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๒๐๓๐๔๕๗ 
 ๑๒. นายอาทิตย์ พูลแสง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๒๐๓๐๔๘๖ 
 

เป็นจ่าอากาศตรี ... 
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เป็นจ่าอากาศตรี เหล่าทหารถ่ายรูป 
 ๑๓. นายอมรเดช แบ่งเพ็ชร หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๒๐๓๐๔๘๔ 

กองบิน ๖ 
เป็นจ่าอากาศตรีหญิง เหล่าทหารสารบรรณ 

 ๑๔. นางสาวเพ็ญนภา แสนใจวุฒิ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๗๗ 
 ๑๕. นางสาวอรุณพร สุวรรณยุธ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๖๕๗ 

กองบิน ๗ 
เป็นจ่าอากาศตรี เหล่าทหารช่างโยธา 

 ๑๖. นายสถาพร กลับโบ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๒๐๓๐๔๗๖ 

กองบิน ๒๑ 
เป็นจ่าอากาศตรีหญิง เหล่าทหารสารบรรณ 

 ๑๗. นางจิรัฏฐ์ ชนะวงศ์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๑๔ 

กองบิน ๒๓ 
เป็นจ่าอากาศตรี เหล่าทหารช่างโยธา 

 ๑๘. นายกอบชัย จันทา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๒๐๓๐๔๔๐ 
 ๑๙. นายเกียรติกําพล เศวตวงษ์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๒๐๓๐๔๔๔ 
 ๒๐. นายคชพันธ์ พงษ์ไพร หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๒๐๓๐๔๔๖ 

กองบิน ๔๑ 
เป็นจ่าอากาศตรี เหล่าทหารขนส่ง 

 ๒๑. นายพชร ยวงมะณี หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๒๐๓๐๔๕๘ 
เป็นจ่าอากาศตรี เหล่าทหารช่างโยธา 

 ๒๒. นายอัศณี อินต๊ะอ้าย หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๒๐๓๐๔๘๕ 
เป็นจ่าอากาศตรีหญิง เหล่าทหารการเงิน 

 ๒๓. นางชัชชญา ปัญญาวชิโรภาส หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๑๕ 
เป็นจ่าอากาศตรีหญิง เหล่าทหารสารวัตร 

 ๒๔. นางสาวชฎารัตน์ พรหมดวง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๗๗๑ 
เป็นจ่าอากาศตรีหญิง เหล่าทหารพัสดุ 

 ๒๕. นางสาวปริศนา บงแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๖๔๐ 
เป็นจ่าอากาศตรีหญิง เหล่าทหารสารบรรณ 

 ๒๖. นางสาวศศิธร สิทธิสุขพงค ์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๖๕๐ 

กองบิน ๔๖ 
เป็นจ่าอากาศตรี เหล่าทหารสารบรรณ 

 ๒๗. นายเกรียงศักด์ิ น่าเอก หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๒๐๓๐๔๔๓ 
 ๒๘. นายอนิวัฒน์ มะลิขาว หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๒๐๓๐๔๘๐ 
 

เป็นจ่าอากาศตรี ... 
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เป็นจ่าอากาศตรี เหล่าทหารช่างโยธา 
 ๒๙. นายคณาภรณ์ เชียงทอง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๒๐๓๐๔๔๗ 

เป็นจ่าอากาศตรี เหล่าทหารพลาธิการ 
 ๓๐. นายวัชริศ พรหมปาลิต หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๒๐๓๐๔๖๙ 

เป็นจ่าอากาศตรี เหล่าทหารขนส่ง 
 ๓๑. นายอภิสิทธ์ิ เขียวไทร หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๒๐๓๐๔๘๓ 

กองบิน ๕ 
เป็นจ่าอากาศตรี เหล่าทหารช่างโยธา 

 ๓๒. นายนฤพงศ์ ทองคํา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๒๐๓๐๔๕๕ 
 ๓๓. นายวรัญญู ลาภวงศ์ประเสริฐ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๒๐๓๐๔๖๖ 

เป็นจ่าอากาศตรี เหล่าทหารขนส่ง 
 ๓๔. นายนิวัฒน์ กิจธวโร หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๒๐๓๐๔๕๖ 

กองบิน ๕๖ 
เป็นจ่าอากาศตรี เหล่าทหารช่างโยธา 

 ๓๕. นายอนุรักษ์ ไข่แก้ว หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๒๐๓๐๔๘๑ 
 ๓๖. นายอุดมศักด์ิ หนูรอด หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๒๐๓๐๔๘๗ 

เป็นจ่าอากาศตรีหญิง เหล่าทหารสารบรรณ 
 ๓๗. นางสาวรัญญาภัทร์ กสิกรรม หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๖๔๔ 

โรงเรียนการบิน 
เป็นจ่าอากาศตรี เหล่าทหารขนส่ง 

 ๓๘. นายคนึง ลักษณะโต หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๒๐๓๐๔๔๘ 
เป็นจ่าอากาศตรี เหล่าทหารช่างโยธา 

 ๓๙. นายภาณุยศ บุญนราพิทักษ ์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๒๐๓๐๔๖๓ 

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 
เป็นจ่าอากาศตรี เหล่าทหารการเงิน 

 ๔๐. นายพิชัย เทียนทอง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๘๒๐๓๐๓๕๔ 
เป็นจ่าอากาศตรี เหล่าทหารช่างโยธา 

 ๔๑. นายศิระ ศิริมลู หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๒๐๓๐๔๗๓ 

กรมแพทยท์หารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศตรีหญิง เหล่าทหารการเงิน 

 ๔๒. นางสาวกนกวรรณ ชํานาญคา้ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๑๖ 

กรมพลาธิการทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศตรี เหล่าทหารพลาธิการ 

 ๔๓. นายทิวา เนื่องทะบาล หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๒๐๓๐๔๕๓ 
 

กรมช่างโยธา... 
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กรมช่างโยธาทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศตรี เหล่าทหารช่างโยธา 

 ๔๔. นายกฤษฎา จั่นโต หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๒๐๓๐๔๓๙ 
 ๔๕. นายขจรศักด์ิ พงไพร หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๒๐๓๐๔๔๕ 
 ๔๖. นายเชาวลิต ศรีจันทร ์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๒๐๓๐๔๕๑ 
 ๔๗. นายเมษา วงสวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๒๐๓๐๔๖๕ 
 ๔๘. นายวัชรพงษ์ จันทร์แดง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๒๐๓๐๔๖๗ 
 ๔๙. นายวิรุฬห์ ตรีตรง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๒๐๓๐๔๗๑ 
 ๕๐. นายอดิศักด์ิ กองประดิษฐ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๒๐๓๐๔๗๗ 

กรมขนส่งทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศตรี เหล่าทหารขนส่ง 

 ๕๑. นายนครินทร์ สุภานันท์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๒๐๓๐๔๕๔ 

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศตรี เหล่าทหารสารบรรณ 

 ๕๒. นายกิตติศักด์ิ เล็กกลาง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๒๐๓๐๔๔๒ 
เป็นจ่าอากาศตรี เหล่าทหารขนส่ง 

 ๕๓. นายภัคพล ประดับเลิศมณี หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๒๐๓๐๔๖๒ 

กรมสวัสดิการทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศตรี เหล่าทหารสารบรรณ 

 ๕๔. นายจิรภัทร กิตติศัพท์ขจร หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๒๐๓๐๔๕๐ 
 ๕๕. นายธนกฤต จันทะเคียน หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๒๐๓๐๐๔๑ 

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ 
เป็นจ่าอากาศตรี เหล่าทหารสารบรรณ 

 ๕๖. นายสถานนท์ คงมี หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๒๐๓๐๔๗๕ 

สํานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง 
เป็นจ่าอากาศตรีหญิง เหล่าทหารการเงิน 

 ๕๗. นางสาววรรณิศา โมทารัตน์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๕๙๑ 

 ทั้งนี้ ต้ังแต่ ๒๑ มี.ค.๖๐ 

      สั่ง  ณ  วันที่   ๑๖    พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

 
                                               ลงชื่อ   พล.อ.อ.จอม  รุ่งสว่าง 
                                                                  (จอม  รุ่งสว่าง) 
                                                                      ผบ.ทอ.  
 


