
   

 
         (สําเนา)                                                  หน่วยรับ 
 

 
คําสั่งกองทัพอากาศ 

ที่ ๒๑๗๖/๖๐ 
เรื่อง  แต่งต้ังยศให้แก่ข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ํากว่าช้ันสัญญาบัตร 

 

เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการแต่งต้ังยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และระเบียบ กห.ว่าด้วย   
การแต่งต้ังยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  

ฉะนั้น จึงให้แต่งต้ังข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ํากว่าช้ันสัญญาบัตร เป็นนายทหารประทวน 
สังกัด ทอ.มียศทหาร จํานวน ๓๙ คน ดังนี้ 

กรมกําลังพลทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศตรีหญิง เหล่าทหารสารบรรณ 

 ๑. น.ส.ฉันทนี  เสอืเพ็ง หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๘๒๐ 
 ๒. น.ส.ชาลียา  ลาภประสพ หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๙๒ 
 ๓. น.ส.วรัญญา  ไชยบท หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๗๐๕ 
 ๔. น.ส.วราภรณ์  โพธ์ิคํา หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๗๖๙ 
 ๕. น.ส.สริยาภรณ์  ขาวผ่อง หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๖๔ 

เป็นจ่าอากาศตรีหญิง เหล่าทหารการเงิน 
 ๖. น.ส.อัญชิสา  คงยืน หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๘๒ 

กรมข่าวทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศตรี เหล่าทหารสารบรรณ 

 ๗. นาย คมกริช  ยุมไธสง หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๕๙ 
 ๘. นาย ชัยวิชญ์  ตรีศรี หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๖๒ 

เป็นจ่าอากาศตรีหญิง เหล่าทหารสารบรรณ 
 ๙. น.ส.ธัญวรรณ  ศรีประเสรฐิ หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๒๙ 
 ๑๐. น.ส.อรอนงค์  ศรีบุญม ี หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๗๖ 

เป็นจ่าอากาศตรีหญิง เหล่าทหารการเงิน 
 ๑๑. น.ส.ภัสสร  ขนุเจียม หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๔๑ 

กรมยุทธการทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศตรี เหล่าทหารสารบรรณ 

 ๑๒. นาย ปัญญาพล  อุระมา หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๐๐๑ 
เป็นจ่าอากาศตรีหญิง เหล่าทหารสารบรรณ 

 ๑๓. นาง วารินทร์  โคตรหลง หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๗๖๘ 
 

กรมส่งกําลังบํารุง… 
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กรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศตรีหญิง เหล่าทหารสารบรรณ 

 ๑๔. น.ส.ชญานี  นกกระจิบ หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๙๑ 
เป็นจ่าอากาศตรีหญิง เหล่าทหารพัสดุ 

 ๑๕. น.ส.ภัทร์นรินทร์  คําให้สุข หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๗๑๐ 
เป็นจ่าอากาศตรีหญิง เหล่าทหารการเงิน 

 ๑๖. น.ส.รัตนาภรณ์  ดุจดา หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๕๐ 

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศตรี เหล่าทหารสารบรรณ 

 ๑๗. นาย บัณฑิตย์  กระสายทอง หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๗๒ 

กองบิน ๖ 
เป็นจ่าอากาศตรี เหล่าทหารพัสดุ 

 ๑๘. นาย อภิชล  สารา หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๘๕ 
เป็นจ่าอากาศตรีหญิง เหล่าทหารพลาธิการ 

 ๑๙. น.ส.ณัฐริยา  ประทุมมา หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๒๕ 

กองบิน ๒๓ 
เป็นจ่าอากาศตรี เหล่าทหารช่างโยธา 

 ๒๐. นาย สุรชัย  นวลศรี หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๔๗ 
เป็นจ่าอากาศตรีหญิง เหล่าทหารการเงิน 

 ๒๑. น.ส.ทัศพร  คาํมุงคุณ หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๒๖ 
 ๒๒. น.ส.สุฑามาศ  ป้อมบู่ หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๖๘ 

โรงเรียนการบิน 
เป็นจ่าอากาศตรี เหล่าทหารช่างโยธา 

 ๒๓. นาย ธนาธิป  ภูวาดสาย หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๒๕ 
 ๒๔. นาย เอกรัฐ  รกัอาชีพ หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๕๗ 

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 
เป็นจ่าอากาศตรี เหล่าทหารดุริยางค์ 

 ๒๕. นาย ชนาภัทร  บุญเกิด หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๖๐ 
เป็นจ่าอากาศตรี เหล่าทหารสารบรรณ 

 ๒๖. นาย ภานุวัฒน์  อาจใจ หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๗๖ 

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสท์หารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศตรี เหล่าทหารสื่อสาร 

 ๒๗. นาย พงษ์ชนินทร์  ต๋ึงพันธ์ุ หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๓๔ 
 

กรมแพทยท์หารอากาศ ... 
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กรมแพทยท์หารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศตรี เหล่าทหารพลาธิการ 

 ๒๘. นาย ธนรัตน์  วงษ์ช่างซื้อ หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๒๒ 
เป็นจ่าอากาศตรีหญิง เหล่าทหารแพทย ์

 ๒๙. น.ส.วลัยลักษณ์  ศรีชัย หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๕๗ 

กรมช่างโยธาทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศตรี เหล่าทหารช่างโยธา 

 ๓๐. นาย ธนศักด์ิ  ทับโพธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๒๓ 

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศตรี เหล่าทหารสารบรรณ 

 ๓๑. นาย วัชระ  วรรณเผือก หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๘๑ 
เป็นจ่าอากาศตรีหญิง เหล่าทหารสื่อสาร 

 ๓๒. น.ส.ฐณัฏฐ์ศรา  เปพะนัส หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๒๔ 
เป็นจ่าอากาศตรีหญิง เหล่าทหารสารบรรณ 

 ๓๓. น.ส.นาถยา  แสนนาค หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๓๓ 
 ๓๔. น.ส.อมรรัตน์  พูลสวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๗๑๗ 

กรมสวัสดิการทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศตรี เหล่าทหารสารบรรณ 

 ๓๕. นาย ณัฐดนัย  เนตรทิพย์ หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๐๑๑ 
เป็นจ่าอากาศตรี เหล่าทหารช่างโยธา 

 ๓๖. นาย ธนากร  สังข์แก้ว หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๐๑๓ 
เป็นจ่าอากาศตรี เหล่าทหารพัสดุ 

 ๓๗. นาย อธิชนัน  กล้าหาญ หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๐๑๖ 
เป็นจ่าอากาศตรีหญิง เหล่าทหารสารบรรณ 

 ๓๘. น.ส.นงนภัส  พุ่มพวง หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๗๖๗ 

สํานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง 
เป็นจ่าอากาศตรีหญิง เหล่าทหารสารบรรณ 

 ๓๙. น.ส.กนกวรรณ  กลัดเดช หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๘๘ 

 ทั้งนี้ ต้ังแต่ ๒๒ พ.ย.๖๐ ยกเว้นหมายเลข ๒๕ ต้ังแต่ ๒๖ ก.ย.๖๐ 

      สั่ง  ณ  วันที่   ๒๑   ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

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

การแจกจ่าย … 



   

- ๔ - 
 

การแจกจ่าย 

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

สําเนาถูกต้อง 

(ลงชื่อ) น.อ.ขวัญชาติ  ชวนสนิท 
              (ขวัญชาติ  ชวนสนิท) 
              ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.                                         
 ๒๙ ธ.ค.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       จ.ต.อรรถพล ฯ   พิมพ์/ทาน 
      ร.อ.กิตติศักด์ิ ฯ ตรวจ 


