
   

 
         (ส ำเนำ)                                                  หน่วยรับ 

 
 

ค ำสั่งกองทัพอำกำศ 
ที่ ๑๓๐๓/๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งยศให้แก่ข้ำรำชกำรกลำโหมพลเรือนต่ ำกว่ำชั้นสัญญำบัตร 
 

เพ่ือปฏิบัติตำมข้อบังคับ กห.ว่ำด้วยกำรแต่งตั้งยศทหำร พ.ศ.๒๕๐๗ และระเบียบ กห.ว่ำด้วย   
กำรแต่งตั้งยศและกำรเลื่อนยศของข้ำรำชกำรทหำร พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  

ฉะนั้น จึงให้แต่งตั้งข้ำรำชกำรกลำโหมพลเรือนต่ ำกว่ำชั้นสัญญำบัตร เป็นนำยทหำรประทวน 
สังกัด ทอ.มียศทหำร จ ำนวน ๓๖ คน ดังนี้ 

กองบิน ๑ 
เป็นจ่ำอำกำศตรี เหล่ำทหำรช่ำงโยธำ 

 ๑. นำยณัฐวัฒน์  วงค์ม่ัน หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๑๓ 

กองบิน ๔ 
เป็นจ่ำอำกำศตรี เหล่ำทหำรพัสดุ 

 ๒. นำยธำนินทร์  เอี่ยมมำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๗๑ 

กองบิน ๗ 
เป็นจ่ำอำกำศตรี เหล่ำทหำรสำรบรรณ 

 ๓. นำยรำชวัตร  เกตุแก้ว หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๔๐ 
เป็นจ่ำอำกำศตรีหญิง เหล่ำทหำรสำรบรรณ 

 ๔. น.ส.ผุสดี  สัชญูกร หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๙๗ 

กองบิน ๒๑ 
เป็นจ่ำอำกำศตรี เหล่ำทหำรพลำธิกำร 

 ๕. นำยคมสัญ  เบ้ำหล่อเพชร หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๐๘ 
เป็นจ่ำอำกำศตรีหญิง เหล่ำทหำรกำรเงิน 

 ๖. น.ส.วภิำดำ  จันทวงค ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๖๐ 

กองบิน ๔๑ 
เป็นจ่ำอำกำศตรี เหล่ำทหำรช่ำงโยธำ 

 ๗. นำยอำนนท์  สุทธิอัตถ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๕๕ 
เป็นจ่ำอำกำศตรีหญิง เหล่ำทหำรกำรเงิน 

 ๘. น.ส.เจนจิรำ  อิสระ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๒๐ 
 
 
 

โรงเรียนกำรบิน ... 
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โรงเรียนกำรบิน 
เป็นจ่ำอำกำศตรี เหล่ำทหำรสำรบรรณ 

 ๙. นำยทวีศักดิ์  มำวงษ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๘๘๐ 
เป็นจ่ำอำกำศตรี เหล่ำทหำรช่ำงโยธำ 

 ๑๐. นำยธนชัย  แป้นทอง หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๒๑ 
 ๑๑. นำยธีรพล  ชำวงค์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๑๒๐๓๐๐๑๕ 

เป็นจ่ำอำกำศตรี เหล่ำทหำรพลำธิกำร 
 ๑๒. นำยสำธิต  ศรีเอ่ียม หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๔๕ 

กรมควบคุมกำรปฏิบัติทำงอำกำศ 
เป็นจ่ำอำกำศตรี เหล่ำทหำรสำรบรรณ 

 ๑๓. นำยชัชชรัส  แนงแหยม หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๑๐ 
 ๑๔. นำยปิยะวัตร  น้อยบริบูรณ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๓๓ 
 ๑๕. นำยวสันต์  เหมวิลัย  หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๔๑ 
 ๑๖. นำยอำทิตย์  วงค์ตันใจ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๕๔ 

เป็นจ่ำอำกำศตรี เหล่ำทหำรถ่ำยรูป 
 ๑๗. นำยเมธำวุฒิ  โกมำสังข์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๑๒๐๓๐๐๑๘ 

เป็นจ่ำอำกำศตรี เหล่ำทหำรสื่อสำร 
 ๑๘. นำยศักครินทร์  ทองก้ำนเหลือง หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๘๘๒ 

เป็นจ่ำอำกำศตรีหญิง เหล่ำทหำรกำรเงิน 
 ๑๙. น.ส.สชุำนำถ  เกตุแก้ว หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๖๗ 

หน่วยบัญชำกำรอำกำศโยธิน 
เป็นจ่ำอำกำศตรี เหล่ำทหำรพัสดุ 

 ๒๐. นำยภัทรดนัย  กึมรัมย์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๗๕ 
เป็นจ่ำอำกำศตรี เหล่ำทหำรพลำธิกำร 

 ๒๑. นำยรณธิชัย  ชุมศรี หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๓๙ 

กรมช่ำงอำกำศ 
เป็นจ่ำอำกำศตรี เหล่ำทหำรช่ำงโยธำ 

 ๒๒. นำยณัฐวุฒิ  ยำจำมิ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๕๑๔ 
เป็นจ่ำอำกำศตรีหญิง เหล่ำทหำรสำรบรรณ 

 ๒๓. น.ส.ชลิตำ  นุชอ่ิม หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๒๒ 
 ๒๔. น.ส.วรำภรณ์  จูมั่น หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๕๖ 

กรมสรรพำวุธทหำรอำกำศ 
เป็นจ่ำอำกำศตรี เหล่ำทหำรพลำธิกำร 

 ๒๕. นำยขวัญใจ  รินเสนำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๐๗ 
 
 

เป็นจ่ำอำกำศตรี ... 
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เป็นจ่ำอำกำศตรี เหล่ำทหำรสรรพำวุธ 
 ๒๖. นำยทมดนัย  พรมลังกำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๑๗ 
 ๒๗. นำยพลำกร  กองหำร หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๓๕ 
 ๒๘. นำย เอกลักษณ์  หินซ้อน หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๕๘ 

เป็นจ่ำอำกำศตรี เหล่ำทหำรสำรบรรณ 
 ๒๙. นำยธีรนนท์  สุดใจ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๒๖ 
 ๓๐. นำยวีรเกียรติ  เหมวิลัย หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๔๓ 
 ๓๑. นำยอัครพล  ทิพย์ทอง หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๕๓ 

เป็นจ่ำอำกำศตรีหญิง เหล่ำทหำรกำรเงิน 
 ๓๒. น.ส.ธมลวรรณ  เพิกสุข หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๒๘ 

โรงเรียนนำยเรืออำกำศนวมินทกษัตริยำธิรำช 
เป็นจ่ำอำกำศตรีหญิง เหล่ำทหำรสำรบรรณ 

 ๓๓. น.ส.พนิดำ  วงค์ชัย หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๓๖ 
 ๓๔. น.ส.อนงค์นุช  เขียดนิล หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๗๓ 
 ๓๕. น.ส.อภิวรรณ  รัตนขวัญ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๗๔ 

สถำบันเวชศำสตร์กำรบินกองทัพอำกำศ 
เป็นจ่ำอำกำศตรีหญิง เหล่ำทหำรแพทย์ 

 ๓๖. น.ส.ปรัศนี  เสนำยอด หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๐๑ 

 ทั้งนี ้ต้ังแต่ ๖ มิ.ย.๖๑ 

      สั่ง  ณ  วันที่   ๑๗   สิงหำคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

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

 

กำรแจกจ่ำย 

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

ส ำเนำถูกต้อง 
(ลงชื่อ) น.อ.วรพล  อรุณฉำย 
               (วรพล  อรุณฉำย) 
   รอง ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.ท ำกำรแทน  
             ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.                                         
                   ๒๐ ส.ค.๖๑ 
       จ.ต.อรรถพล ฯ   พิมพ์/ทำน 
      ร.อ.กิตติศักดิ์ ฯ ตรวจ 


