
   

 
         (สําเนา)                                                  หน่วยรับ 

 
 

คําสั่งกองทัพอากาศ 
ที่ ๓๑๗/๖๑ 

เรื่อง  แต่งต้ังยศให้แก่ข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ํากว่าช้ันสัญญาบัตร 
 

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

ฉะนั้น จึงให้แต่งต้ังข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ํากว่าช้ันสัญญาบัตร เป็นนายทหารประทวน 
สังกัด ทอ.มียศทหาร จํานวน ๓๒ คน ดังนี้ 

สํานักงานเลขานุการกองทัพอากาศ 
เป็นจ่าอากาศตรีหญิง เหล่าทหารสารบรรณ 

 ๑. น.ส.นันธิดา  วงษ์เสือ หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๓๒ 

กรมกําลังพลทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศตรีหญิง เหล่าทหารสารบรรณ 

 ๒. น.ส.ยศวดี  ขาวฉิม หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๗๐๑ 
 ๓. น.ส.รัตนา  สินนาม หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๗๐๒ 
 ๔. น.ส.สุชาดา  ป่ินโต หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๗๑๒ 

เป็นจ่าอากาศตรีหญิง เหล่าทหารการเงิน 
 ๕. น.ส.ศิริลักษณ ์ โพติรัม หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๖๒ 

กรมยุทธการทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศตรีหญิง เหล่าทหารสารบรรณ 

 ๖. น.ส.สุธินี  สายโพธิ์ทอง หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๐๐๒ 
 ๗. น.ส.สุภาภรณ์  สุขสงค ์ หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๐๐๓ 
 ๘. น.ส.อรัญญา  สัตยากูล หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๗๘ 
 ๙. น.ส.อัชรา  คําแก่น หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๘๐ 

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศตรีหญิง เหล่าทหารสารบรรณ 

 ๑๐. น.ส.ศิริรักษ์  จมูทอง หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๘๒๑ 

กรมการเงินทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศตรีหญิง เหล่าทหารการเงิน 

 ๑๑. น.ส.รุ่งทิวา  อุสมาล ี หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๕๑ 
 ๑๒. น.ส.อมรรัตน์  หุงขุนทด หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๗๕ 

 
สํานักงานตรวจสอบ... 
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สํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศตรีหญิง เหล่าทหารการเงิน 

 ๑๓. น.ส.พิชชาภา  วังคํา หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๔๐ 

สํานักงานนิรภัยทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศตรีหญิง เหล่าทหารสารบรรณ 

 ๑๔. น.ส.อรอนงค์  สีดอกบวบ หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๗๗ 

กองบิน ๑ 
เป็นจ่าอากาศตรีหญิง เหล่าทหารการเงิน 

 ๑๕. น.ส.จินตนา  พิมพากรณ์ หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๑๕ 

กองบิน ๗ 
เป็นจ่าอากาศตรี เหล่าทหารสื่อสาร 

 ๑๖. นาย วรทรรศ  ฮวดค่วน หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๘๕๑ 

กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
เป็นจ่าอากาศตรี เหล่าทหารสื่อสาร 

 ๑๗. นาย ทวีศักด์ิ  เชื้อขาว หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๘๕๒ 
เป็นจ่าอากาศตรี เหล่าทหารพัสดุ 

 ๑๘. นาย พัฒนวงศ์  ประมุทา หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๘๕๐ 
เป็นจ่าอากาศตรี เหล่าทหารสารบรรณ 

 ๑๙. นาย ราซิส  สะนารี หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๗๗ 

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศตรีหญิง เหล่าทหารสื่อสาร 

 ๒๐. น.ส.อัญชุลีกร  แสงศาลาศร ี หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๘๓ 

กรมแพทยท์หารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศตรีหญิง เหล่าทหารสารบรรณ 

 ๒๑. น.ส.ชลธิชา  บัวสันเทียะ หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๒๑ 
 ๒๒. น.ส.เสาวนีย์  แก้วเก่า หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๗๒ 

เป็นจ่าอากาศตรีหญิง เหล่าทหารแพทย ์
 ๒๓. น.ส.พรทิพย์  ศรีวรรณ์ทอง หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๓๗ 
 ๒๔. น.ส.พลอยเพชรรัตน์  จันทร์เป็ง หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๙๘ 
 ๒๕. น.ส.มุกระวี  เทพยา หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๘๖๓ 
 ๒๖. น.ส.สุฑาพร  บันเทิง หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๗๑๓ 

กรมช่างโยธาทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศตรี เหล่าทหารช่างโยธา 

 ๒๗. นาย วีรวัฒน์  บุตรสาพันธ์ หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๔๔ 
 

เป็นจ่าอากาศตรีหญิง ... 
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เป็นจ่าอากาศตรีหญิง เหล่าทหารสารบรรณ 
 ๒๘. น.ส.ระพีพร  เสี้ยวทอง หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๔๙ 

กรมขนส่งทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศตรี เหล่าทหารพัสดุ 

 ๒๙. นาย อโนชา  เพ็ชรรัตน์ หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๒๐๓๐๕๘๔ 
เป็นจ่าอากาศตรีหญิง เหล่าทหารสารบรรณ 

 ๓๐. น.ส.ภัสสร  เลสัก หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๔๒ 
 ๓๑. น.ส.สรารัตน์  รักศิล หมายเลขประจําตัว  ๘๖๐๑๐๓๐๖๖๓ 

กรมสวัสดิการทหารอากาศ 
เป็นจ่าอากาศตรีหญิง เหล่าทหารสารบรรณ 

 ๓๒. น.ส.พาณิภัค  วงศ์พัฒนกิจ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๗๗๙ 

 ทั้งนี้ต้ังแต่ ๒๐ ม.ค.๖๑ 

      สั่ง  ณ  วันที่    ๕    มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

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

 

การแจกจ่าย 

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

สําเนาถูกต้อง 

(ลงชื่อ)น.อ.วรพล  อรุณฉาย 
             (วรพล  อรุณฉาย) 
  รอง ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.ทําการแทน  
            ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.                                         
                  ๗ มี.ค.๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
       จ.ต.อรรถพล ฯ   พิมพ์/ทาน 
      ร.อ.กิตติศักด์ิ ฯ ตรวจ 


