
   

         (ส ำเนำ)                                                  หน่วยรับ 
 
 
 

ค ำสั่งกองทัพอำกำศ 
ที่ ๑๑๓๙/๖๑ 

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 ๑๒2 คน ดังนี้ 

กองบัญชำกำรกองทัพอำกำศ 
เป็นจ่ำอำกำศตรีหญิง เหล่ำทหำรสื่อสำร  

 ๑.  น.ส.จำรุวรรณ  กุลศร ี หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๑๓ 

กรมสำรบรรณทหำรอำกำศ 
เป็นจ่ำอำกำศตรี เหล่ำทหำรสำรบรรณ 

 ๒. นำยณัฐพล  สมบูรณ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๑๒ 
 ๓. นำยพีรพล  คชทิน หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๓๖ 

กรมยุทธกำรทหำรอำกำศ 
เป็นจ่ำอำกำศตรี เหล่ำทหำรสื่อสำร 

 ๔. นำยเด่น  ชอบเพื่อน หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๘๗๙ 
เป็นจ่ำอำกำศตรีหญิง เหล่ำทหำรสำรบรรณ 

 ๕. น.ส.กำญจนำ  พรมเวียง หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๑๐ 
 ๖. น.ส.วำสนำ  พัดใหม่ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๙๐๘ 

กรมส่งก ำลังบ ำรุงทหำรอำกำศ 
เป็นจ่ำอำกำศตรี เหล่ำทหำรสำรบรรณ 

 ๗. นำยสุธิวัฒน์  เจ๊ะมูหมัด หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๔๖ 

กรมกิจกำรพลเรือนทหำรอำกำศ 
เป็นจ่ำอำกำศตรี เหล่ำทหำรสำรบรรณ 

 ๘. นำยหริรักษ์  ศรีทอง หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๑๒๐๓๐๐๓๘ 
เป็นจ่ำอำกำศตรีหญิง เหล่ำทหำรสำรบรรณ 

 ๙. น.ส.วนชัพร  ธุระตำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๕๕ 
 
 
 

กรมเทคโนโลยี... 
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กรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรทหำรอำกำศ 
เป็นจ่ำอำกำศตรี เหล่ำทหำรสื่อสำร 

 ๑๐. นำยณัฐดนัย  กองขุนทด หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๔๗๓ 
 ๑๑. นำยสุรสิทธิ์  ยอดไม้งำม หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๔๘ 

เป็นจ่ำอำกำศตรีหญิง เหล่ำทหำรสำรบรรณ 
 ๑๒. น.ส.กมลภัทร  ศักดิ์แก้ว หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๙๐๖ 
 ๑๓. น.ส.จันทิมำ  วงษ์กัณหำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๑๑ 
 ๑๔. น.ส.นันทิพร  ศรีมำศ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๓๑ 
 ๑๕. น.ส.ศิริบงกช  เหมหงษำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๖๑ 

กรมกำรเงินทหำรอำกำศ 
เป็นจ่ำอำกำศตรี เหล่ำทหำรสำรบรรณ 

 ๑๖. นำยยศกร  จันทร หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๑๒๐๓๐๐๑๙ 
เป็นจ่ำอำกำศตรีหญิง เหล่ำทหำรกำรเงิน 

 ๑๗. น.ส.จิรนันท์  ไชยศร ี หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๑๖ 
 ๑๘. น.ส.ดำวใจ  ค ำหวัน หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๘๗๖ 
 ๑๙. น.ส.พรชนันมำส  กำว ี หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๙๐๙ 

ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในทหำรอำกำศ 
เป็นจ่ำอำกำศตรีหญิง เหล่ำทหำรสำรบรรณ 

 ๒๐. น.ส.อริศรำ  พระยำลอ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๗๙ 
เป็นจ่ำอำกำศตรีหญิง เหล่ำทหำรกำรเงิน 

 ๒๑. น.ส.อัยรดำ  มำพร หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๘๕ 

ส ำนักงำนนิรภัยทหำรอำกำศ 
เป็นจ่ำอำกำศตรีหญิง เหล่ำทหำรสำรบรรณ 

 ๒๒. น.ส.ลัคนำ  คงยำง หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๕๔ 

กองบิน ๖ 
เป็นจ่ำอำกำศตรีหญิง เหล่ำทหำรกำรเงิน 

 ๒๓. น.ส.อัมรินทร์  นุชชำด ี หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๘๔ 

กองบิน ๔๖ 
เป็นจ่ำอำกำศตรี เหล่ำทหำรสำรบรรณ 

 ๒๔. นำยจีรวัฒน์  อ่อนบึงพร้ำว หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๐๙ 
เป็นจ่ำอำกำศตรี เหล่ำทหำรพัสดุ 

 ๒๕. นำยดอนพนัส  ระย้ำแก้ว หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๑๒๐๓๐๐๓๒ 
เป็นจ่ำอำกำศตรี เหล่ำทหำรช่ำงโยธำ 

 ๒๖. นำยนันทิวัฒน์  พงศ์อัครชัย หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๒๙ 
 

กองบิน ๕ ... 
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กองบิน ๕ 
เป็นจ่ำอำกำศตรี เหล่ำทหำรช่ำงโยธำ 

 ๒๗. นำยวิทยำ  สร้อยชะเอม หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๑๒๐๓๐๐๒๑ 
เป็นจ่ำอำกำศตรีหญิง เหล่ำทหำรกำรเงิน 

 ๒๘. น.ส.กัญญำรัตน์  แก้วประเสริฐ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๐๙ 
 ๒๙. น.ส.ธีรนันท์  กูนำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๓๐ 
 ๓๐. น.ส.ภสิำรัตน์  จีบเจือ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๔๕ 

หน่วยบัญชำกำรอำกำศโยธิน 
เป็นจ่ำอำกำศตรีหญิง เหล่ำทหำรกำรเงิน 

 ๓๑. น.ส.จินตนำ  ชำติเผือก หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๑๔ 

กรมสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ทหำรอำกำศ 
เป็นจ่ำอำกำศตรี เหล่ำทหำรพลำธิกำร 

 ๓๒. นำยชำญวิทย์  ค ำเพรำะ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๘๔๙ 
เป็นจ่ำอำกำศตรี เหล่ำทหำรสำรบรรณ 

 ๓๓. นำยณรงค์ฤทธิ์  ถิ่นวงษ์เย็น หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๑๑ 
 ๓๔. นำยยศสรัล  บดสูงเนิน หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๓๗ 

เป็นจ่ำอำกำศตรี เหล่ำทหำรสื่อสำร 
 ๓๕. นำยนรพนธ์  ลำเถิน หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๒๘ 

เป็นจ่ำอำกำศตรี เหล่ำทหำรพัสดุ 
 ๓๖. นำยเอกกวี  ทองนำค หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๘๖ 

เป็นจ่ำอำกำศตรีหญิง เหล่ำทหำรกำรเงิน 
 ๓๗. น.ส.ชุติมำ  โคกประเสริฐ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๒๓ 

กรมแพทย์ทหำรอำกำศ 
เป็นจ่ำอำกำศตรี เหล่ำทหำรแพทย์ 

 ๓๘. นำยธีระพงศ์  ศรีวัง หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๐๐ 
 ๓๙. นำยปิยะคุปต์  มุ่งเคียงกลำง หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๐๑ 
 ๔0. นำยวีรยุทธ  สมสุข หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๐๒ 
 ๔1. นำยอับดุลเลำะห์  สำเมำะ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๐๓ 

เป็นจ่ำอำกำศตรี เหล่ำทหำรช่ำงโยธำ 
 ๔2. นำยวิรัช  เติมกระโทก หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๔๒ 

เป็นจ่ำอำกำศตรีหญิง เหล่ำทหำรกำรเงิน 
 43. น.ส.ละอองดำว  เอ่ียมนุ่ม หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๖๕๓ 

เป็นจ่ำอำกำศตรีหญิง เหล่ำทหำรสำรบรรณ 
 44. น.ส.จันทิมำ  สำธร หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๖๑๒ 
 4๕. น.ส.ทิวำพร  กวงขุนทด หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๖๒๗ 
 

4๖.  น.ส.พันธ์ทิพย์ ... 
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 4๖. น.ส.พันธ์ทิพย์  โนรำช หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๖๓๙ 
 4๗. น.ส.สุพัตรำ  อุบล หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๗๑๕ 
 4๘. น.ส.อำรียำ  โต๊ะเงิน หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๖๘๖ 

เป็นจ่ำอำกำศตรีหญิง เหล่ำทหำรแพทย์ 
 49. น.ส.กนกวรรณ  เอนกบุญ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๖๐๘ 
 50. น.ส.กฤติยำพร  ทันใจ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๘๕๖ 
 51. น.ส.กัญญำลักษณ์  ชอบกำร หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๕๙๓ 
 52. น.ส.กุหลำบ  ศรีประวัติ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๕๙๔ 
 53. น.ส.เกลียวสกุล  ตันกสิกิจ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๕๙๕ 
 54. น.ส.จิฬำพร  โคตรศร ี หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๖๑๗ 
 ๕5. น.ส.ชนำภำ  อ่ิมเอิบ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๕๙๖ 
 ๕6. น.ส.ชชัชำมำศ  จันทร์เพ็ญ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๕๙๗ 
 ๕7. น.ส.ณัฐธิดำ  ขันโคกกรวด หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๘๖๕ 
 ๕8. น.ส.ณัฐวดี  บุญใส หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๕๙๘ 
 ๕9. น.ส.ดลพร  จุ้งลก หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๘๖๔ 
 60. น.ส.นุชจร ี สุปินะ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๕๙๙ 
 61. น.ส.ประภำพร  พงษ์พีระ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๖๐๐ 
 62. น.ส.พิมพ์พรรณ  อัมภรัตน์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๑1๐๓๐๐๕๗ 
 ๖3. น.ส.ภชัธีญำ  แคนติ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๗๐๐ 
 ๖4. น.ส.มุกริน  มำเภ้ำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๘๕๔ 
 ๖5. น.ส.ยุวดี  ธนะกรรณ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๖๔๘ 
 ๖6. น.ส.รัชฎำภรณ์  พระสว่ำง หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๘๖๑ 
 ๖7. น.ส.ลลิตำ  ค ำภำพล หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๖๐๒ 
 ๖8. น.ส.วนิดำ  หวำนเสนำะ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๖๐๓ 
 ๖9. น.ส.วรัทยำ  ตะโกเนียม หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๗๐๗ 
 70. น.ส.วชัรำภรณ์  จันหอม หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๘๖๐ 
 71. น.ส.ศิริพร  วงษ์กัลยำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๘๕๕ 
 ๗2. น.ส.สมฤดี  ตะเกิ้งผล หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๖๐๔ 
 ๗3. น.ส.สุกำนดำ  จุมพลน้อย หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๖๖๖ 
 ๗4. น.ส.สุรีพร  อ่อนสี หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๗๑๖ 
 ๗5. น.ส.สุรีย์  ว่องไววิริยะกิจ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๖๗๑ 
 ๗6. น.ส.สุรีย์พร  นำคสุข หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๘๕๗ 
 ๗7. น.ส.สวุรรณำ  นพเทำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๖๐๖ 
 ๗8. น.ส.อัญชลี  ธนค ำด ี หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๘๖๒ 
 ๗9. น.ส.อิสรยำ  แสนเหวิม หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๖๐๗ 
 
 

กรมพลำธิกำร... 
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กรมพลำธิกำรทหำรอำกำศ 

เป็นจ่ำอำกำศตรี เหล่ำทหำรพัสดุ 
 ๘๐. นำยชำนนท์  ยันไธสง หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๑๒๐๓๐๐๒๙ 

เป็นจ่ำอำกำศตรี เหล่ำทหำรสำรบรรณ 
 ๘๑. นำยทนันชัย  ชื่นจิตร หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๑๒๐๓๐๐๑๓ 

เป็นจ่ำอำกำศตรี เหล่ำทหำรพลำธิกำร 
 ๘๒. นำยทรงพล  จูสิงห์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๑๘ 
 ๘๓. นำยอดิศักดิ์  ดิษฐเจริญ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๔๙ 
 ๘๔. นำยอนวัช  ศรีนำรอด หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๕๐ 

เป็นจ่ำอำกำศตรีหญิง เหล่ำทหำรพลำธิกำร 
 ๘๕. น.ส.จุติพร  สุวภิำต หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๖๑๙ 

เป็นจ่ำอำกำศตรีหญิง เหล่ำทหำรสำรบรรณ 
 ๘๖. น.ส.พิชญำภัค  ค ำประกอบ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๖๙๙ 

กรมช่ำงโยธำทหำรอำกำศ 
เป็นจ่ำอำกำศตรี เหล่ำทหำรช่ำงโยธำ 

 ๘๗. นำยกฤษดำ  เจตนำดี หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๐๔ 
 ๘๘. นำยธนำกร  พุ่มศิริ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๒๔ 
 ๘๙. นำยธีรพงศ์  เป็งปัน หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๒๗ 
 90. นำยอนุรักษ์  มณีฉำย หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๕๑ 
 ๙1. นำยอิทธิพล  ป่ำจิก หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๕๖ 

เป็นจ่ำอำกำศตรี เหล่ำทหำรสำรบรรณ 
 ๙2. นำยรณกร  จันต๊ะนำเขต หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๑๒๐๓๐๐๓๔ 

เป็นจ่ำอำกำศตรี เหล่ำทหำรพัสดุ 
 ๙3. นำยสุวัฒน์  ศรีริกำนนท์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๘๓ 

เป็นจ่ำอำกำศตรีหญิง เหล่ำทหำรสำรบรรณ 
 ๙๔. น.ส.จุฑำมำศ  ปิ่นสกุล หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๖๑๘ 
 ๙๕. น.ส.ปำนชีวำ  จิตรนิยมแสน หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๖๓๕ 
 ๙๖. น.ส.พรพิมล  สีสงครำม หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๖๓๘ 
 ๙๗. น.ส.ศศิมำ  รักสุข หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๗๐๙ 

เป็นจ่ำอำกำศตรีหญิง เหล่ำทหำรกำรเงิน 
 ๙๘. น.ส.รุจิรำ  เทินสระเกษ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๖๕๒ 

เป็นจ่ำอำกำศตรีหญิง เหล่ำทหำรช่ำงโยธำ 
 ๙๙.  น.ส.ภสัสร  ฤกษ์เฟ่ืองฟู หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๖๔๓ 
 ๑๐๐. น.ส.อินทร์ชุอร  งำมข ำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๖๘๗ 
 
 
 

กรมขนส่งทหำรอำกำศ ... 
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กรมขนส่งทหำรอำกำศ 

เป็นจ่ำอำกำศตรี เหล่ำทหำรขนส่ง 
 ๑๐๑. นำยกวิน  ธีระวัฒนสุข หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๐๕ 
 ๑๐๒. นำยดนัย  ประชันกลำง หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๑๕ 

เป็นจ่ำอำกำศตรีหญิง เหล่ำทหำรกำรเงิน 
 ๑๐๓. น.ส.สิรประภำ  สำรมำศ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๖๖๕ 
 ๑๐๔. น.ส.อัญจิดำ  เพ่ิมภัทรพร หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๖๘๑ 

กรมยุทธศึกษำทหำรอำกำศ 
เป็นจ่ำอำกำศตรี เหล่ำทหำรสำรบรรณ 

 ๑๐๕. นำยปรัชญ์  พุมมำจันทร์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๓๒ 
เป็นจ่ำอำกำศตรีหญิง เหล่ำทหำรสำรบรรณ 

 ๑๐๖. น.ส.ธัญญำรัตน์  สุระธนำกุล หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๖๙๕ 
 ๑๐๘. น.ส.วชิชุดำ  อำสำนอก หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๗๐๘ 

เป็นจ่ำอำกำศตรีหญิง เหล่ำทหำรสื่อสำร 
 ๑๐๗. น.ส.เมวริน  ชื่นชม หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๖๔๗ 

กรมสวัสดิกำรทหำรอำกำศ 
เป็นจ่ำอำกำศตรี เหล่ำทหำรพัสดุ 

 ๑๐๙. นำยคมกริช  แสงเป๋ำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๐๑๐ 
เป็นจ่ำอำกำศตรี เหล่ำทหำรสำรบรรณ 

 ๑๑๐. นำยณัฐวัตร  โพธิ์ฉัตร หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๐๑๒ 
เป็นจ่ำอำกำศตรี เหล่ำทหำรพลำธิกำร 

 ๑๑๑. นำยอนุชิต  ภักดีแก้ว หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๐๑๗ 
เป็นจ่ำอำกำศตรีหญิง เหล่ำทหำรกำรเงิน 

 112. น.ส.เมริสำ  โยมงำม หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๖๔๖ 
เป็นจ่ำอำกำศตรีหญิง เหล่ำทหำรสำรบรรณ 

 ๑๑3. น.ส.พิมพ์อร  คล้ำยสุบรรณ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๐๑๘ 

ศูนย์วิจัยพัฒนำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีกำรบินและอวกำศกองทัพอำกำศ 
เป็นจ่ำอำกำศตรีหญิง เหล่ำทหำรสื่อสำร 

 ๑๑4. น.ส.ภสัสรัญ  บุญหู ้ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๖๔๔ 

ส ำนักงำนผู้บังคับทหำรอำกำศดอนเมือง 
เป็นจ่ำอำกำศตรีหญิง เหล่ำทหำรสำรวัตร 

 ๑๑5. น.ส.จิรำพร  เพิ่มผล หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๖๘๙ 
 ๑๑6. น.ส.ทิพวัลย์  จวบฤกษ์เย็น หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๖๙๓ 
 ๑๑7. น.ส.รุ่งนภำ  นำโพธิ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๗๐๓ 
 ๑๑8. น.ส.ลลิตำ  บัวบุศร์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๗๐๔ 
 

๑๑9.  น.ส.วรัญญำ ... 



   

- 7 - 

  
 ๑๑9. น.ส.วรัญญำ  บวัผัน หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๗๐๖ 
 ๑๒๐. น.ส.สำวิตร ี แก่อินทร์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๗๑๑ 

เป็นจ่ำอำกำศตรีหญิง เหล่ำทหำรกำรเงิน 
 ๑21. น.ส.วำสนำ  แก้วเกล็ด หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๖๕๙ 
 ๑๒2. น.ส.สุพรรษำ  ชูรัตน ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๖๐1๐๓๐๖๗๐ 

 ทัง้นี้ตั้งแต่ ๖ มิ.ย.๖๑ 

      สั่ง  ณ  วันที่   ๑๗   กรกฎำคม  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.                                         
                  ๑๙ ก.ค.๖๑ 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
       พ.อ.อ.วัลลภ ฯ   พิมพ์/ทำน 
      ร.อ.กิตติศักดิ์ ฯ ตรวจ 
 


