
 
 
 

 
                                                        ( สําเนา ) 
                                                คําสั่งกระทรวงกลาโหม                                       ( หน่วยรับ )                   
                                                    ที่  ๘๔๔/๒๕๕๓ 
                                         เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร   
 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ.๒๔๗๙ และคําสั่ง กห.(เฉพาะ)  
ที่ ๑๘๑/๔๗ ลง ๒๐ ม.ิย.๔๗  เรื่อง มอบอํานาจให ้ปล.กห., สรอ., ผบ.ทหารสูงสุด, ผบ.ทบ., ผบ.ทร. และ ผบ.ทอ.
ทําการแทนและสั่งการในนามของ รมว.กห. ผนวก ก ข้อ ๑.๑ ฉะนั้น จึงให้เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร
ในสังกัด ทอ. ผู้มีคณุสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ กห.ว่าด้วยการแต่งต้ังยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร 
พ.ศ.๒๕๔๑  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้  
 
                                                     เป็น  ว่าที่เรืออากาศเอก 

    ๑.  ร.ท.ธวัชชัย   ศรีสังวาลย์ หมายเลขประจําตัว ๓๔๒๒๙๐๐๐๗๔ 
  หมายเลข ๑.  ต้ังแต่ ๑ ส.ค.๕๓   

    ๒.  ร.ท.เทพชัช   แย้มพงษ์ หมายเลขประจําตัว ๓๔๓๔๐๐๐๐๒๓ 
    ๓.  ร.ท.ปรมินทร ์  ค้วนเครือ หมายเลขประจําตัว ๓๔๓๓๓๐๐๒๒๐ 
    ๔.  ร.ท.วชิรพันธ์ุ   ประดับนิล หมายเลขประจําตัว ๑๓๔๓๔๐๑๔๒๑ 
    ๕.  ร.ท.วุฒิศักด์ิ   สะอาด หมายเลขประจําตัว ๓๔๓๕๔๐๐๐๐๒ 
    ๖.  ร.ท.เอกลักษณ ์  โพธ์ิทองนาค หมายเลขประจําตัว ๑๓๙๑๙๐๐๕๒๕ 

 
                                                   เป็น  ว่าที่เรืออากาศเอกหญิง 

    ๗.  ร.ท.หญิง กาญจนา   กลิ่นคลา้ยกัน หมายเลขประจําตัว ๘๔๘๑๑๐๐๘๒๖ 
    ๘.  ร.ท.หญิง จารุนนท์   ศรียศพงศ ์ หมายเลขประจําตัว ๘๔๘๑๑๒๐๘๒๕ 
    ๙.  ร.ท.หญิง จุฬารัตน์   เคนศิลา หมายเลขประจําตัว ๘๔๘๑๐๗๐๓๒๖ 

 ๑๐.  ร.ท.หญิง ฉัตรสุรางค์   ขํารักษ์ หมายเลขประจําตัว ๘๔๘๑๒๘๐๖๒๕ 
  ๑๑.  ร.ท.หญิง ชนกนันท์   วงศ์ลา หมายเลขประจําตัว ๘๔๘๑๐๑๑๑๒๕ 
  ๑๒.  ร.ท.หญิง ฐิติกานต์   จันทร์จะนะ หมายเลขประจําตัว ๘๔๘๑๐๗๐๗๒๖ 
 ๑๓.  ร.ท.หญิง ดวงเนตร   บัวแก้ว หมายเลขประจําตัว ๘๔๘๑๑๘๐๓๒๕ 
 ๑๔.  ร.ท.หญิง ตีรณา   กฤษณสุวรรณ หมายเลขประจําตัว ๘๔๘๑๐๒๐๓๒๖ 
๑๕.  ร.ท.หญิง ปวีณา   งามเนตร หมายเลขประจําตัว ๘๔๘๑๐๑๐๔๒๕ 
๑๖.  ร.ท.หญิง ไพรจิตร   จันทร์เสถียร หมายเลขประจําตัว ๘๔๘๑๒๒๑๐๒๕ 
๑๗.  ร.ท.หญิง ภัณฑิรา   เสือน้อย หมายเลขประจําตัว ๘๔๘๑๐๒๐๑๒๖ 
๑๘.  ร.ท.หญิง มัชฌิมา   อุ่นโพธิ หมายเลขประจําตัว ๘๔๘๑๐๒๐๘๒๕ 

 
/  ๑๙.  ... 

 
 
 
 
 



 

- ๒ - 
 

๑๙.  ร.ท.หญิง ลัดดา   ชอบสว่าง หมายเลขประจําตัว ๘๔๘๑๐๖๑๐๒๕ 
๒๐.  ร.ท.หญิง วิชชุณี   กันธรรม หมายเลขประจําตัว ๘๔๘๑๑๔๐๗๒๕ 
๒๑.  ร.ท.หญิง ศรันยา   นุชเหลือบ หมายเลขประจําตัว ๘๔๘๑๐๒๐๙๒๕ 
๒๒.  ร.ท.หญิง ศศิธร   ชํานาญชาต ิ หมายเลขประจําตัว ๘๔๘๑๑๐๐๙๒๕ 
๒๓.  ร.ท.หญิง สใบทิพย์   เขียวอรุณ หมายเลขประจําตัว ๘๔๘๑๑๒๐๒๒๕ 
๒๔.  ร.ท.หญิง สันฑะนี   รอดสําอางค ์ หมายเลขประจําตัว ๘๔๘๑๑๓๐๑๒๗ 
๒๕.  ร.ท.หญิง สุดารัตน์   ศรีจันทร์ตรา หมายเลขประจําตัว ๘๔๘๑๑๐๐๒๒๖ 
๒๖.  ร.ท.หญิง สุพรรษา   แสงอรณุ หมายเลขประจําตัว ๘๔๘๑๑๑๐๒๒๖ 
๒๗.  ร.ท.หญิง สุภาพร   นมัสการ หมายเลขประจําตัว ๘๔๘๑๒๙๐๑๒๖ 
๒๘.  ร.ท.หญิง สมุนา   สุดมะโนกุล หมายเลขประจําตัว ๘๔๘๑๑๑๐๓๒๖ 
๒๙.  ร.ท.หญิง เสาวณีย์   ต้ังในศีล หมายเลขประจําตัว ๘๔๘๑๒๘๐๘๒๕ 
๓๐.  ร.ท.หญิง ไอรินทร์   วีรภัทรประเสริฐ หมายเลขประจําตัว ๘๔๘๑๑๓๐๗๒๔ 

  หมายเลข ๒. ถึง ๓๐.  ต้ังแต่ ๑ พ.ย.๕๓   
 

                                                    เป็น  ว่าที่เรืออากาศโท 
๓๑.  ร.ต.การุณ   เสรีบวรธนศักด์ิ หมายเลขประจําตัว ๘๕๒๒๐๓๐๔๘๑ 

  หมายเลข ๓๑.  ต้ังแต่ ๑ มิ.ย.๕๓   
๓๒.  ร.ต.พงษ์เทพ   ธนโชติฤทธิ หมายเลขประจําตัว ๓๔๕๓๓๐๐๕๒๗ 

  หมายเลข ๓๒.  ต้ังแต่ ๑ ส.ค.๕๓   
๓๓.  ร.ต.กนกชาติ   แจ่มแจ้ง หมายเลขประจําตัว ๑๓๙๖๗๐๐๕๙๖ 

  หมายเลข ๓๓.  ต้ังแต่ ๑ พ.ย.๕๓   
 

                                                 เป็น  ว่าที่เรืออากาศโทหญิง 
๓๔.  ร.ต.หญิง นาฏยา   เกื้อกูลรัฐ หมายเลขประจําตัว ๘๕๒๑๐๓๐๔๘๓ 
๓๕.  ร.ต.หญิง ศิริพร   ผ่องจิตสิร ิ หมายเลขประจําตัว ๘๕๒๑๐๓๐๔๗๙ 
๓๖.  ร.ต.หญิง สรินนา   อรุณเจริญ หมายเลขประจําตัว ๘๕๑๑๐๓๐๑๗๙ 
๓๗.  ร.ต.หญิง อัญสมุาลิณทร ์  คําขาว หมายเลขประจําตัว ๘๕๒๑๐๓๐๔๘๒ 

  หมายเลข ๓๔. ถึง ๓๗.  ต้ังแต่ ๑ มิ.ย.๕๓   
๓๘.  ร.ต.หญิง บัวบาน   ผามั่ง หมายเลขประจําตัว ๘๕๑๑๐๓๐๐๐๗ 
๓๙.  ร.ต.หญิง อมรรัตน์   วินาโท หมายเลขประจําตัว ๘๕๑๑๐๓๐๐๐๘ 

  หมายเลข ๓๘. และ ๓๙.  ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๕๓   
๔๐.  ร.ต.หญิง กนกพร   เลิงภูบัง หมายเลขประจําตัว ๘๕๑๑๐๓๐๑๔๕ 
๔๑.  ร.ต.หญิง กมลทิพย์   เหมพลชม หมายเลขประจําตัว ๘๕๑๑๐๓๐๑๔๓ 
๔๒.  ร.ต.หญิง กฤตยา   นครไพร หมายเลขประจําตัว ๘๕๑๑๐๓๐๑๔๗ 
๔๓.  ร.ต.หญิง เกศินี   รักชอบ หมายเลขประจําตัว ๘๕๑๑๐๓๐๑๓๙ 
๔๔.  ร.ต.หญิง ขวัญหทัย   ช้างใหญ ่ หมายเลขประจําตัว ๘๕๑๑๐๓๐๑๓๘ 

 
/  ๔๕.  ... 

 
 



- ๓ - 
 

๔๕.  ร.ต.หญิง จริญญา   เชษฐศาสน ์ หมายเลขประจําตัว ๘๕๑๑๐๓๐๑๔๐ 
๔๖.  ร.ต.หญิง จารุวรรณ   พรหมมา หมายเลขประจําตัว ๘๕๑๑๐๓๐๑๔๘ 
๔๗.  ร.ต.หญิง จุฑามาศ   ศรีจันทร์ดี หมายเลขประจําตัว ๘๕๑๑๐๓๐๑๔๑ 
๔๘.  ร.ต.หญิง ธิดารัตน์   ภู่ทอง หมายเลขประจําตัว ๘๕๑๑๐๓๐๑๔๔ 
๔๙.  ร.ต.หญิง สุปราณี   ภักดีวุฒิ หมายเลขประจําตัว ๘๕๑๑๐๓๐๑๔๖ 
๕๐.  ร.ต.หญิง อัญชลี   แขพิมาย หมายเลขประจําตัว ๘๕๑๑๐๓๐๑๔๒ 
๕๑.  ร.ต.หญิง ธันย์นิชา   บุตรวัง หมายเลขประจําตัว ๘๕๑๑๐๓๐๐๐๕ 

  หมายเลข ๔๐. ถึง ๕๑.  ต้ังแต่ ๑ พ.ย.๕๓   
 
                               สั่ง          ณ          วันที่         ๑๖          พฤศจิกายน         พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
                        รับคําสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
 
                                    (ลงชื่อ)           พล.อ.   กิตติพงษ์   เกษโกวิท 
                                                                ( กิตติพงษ์  เกษโกวิท ) 
                                 ปลัดกระทรวงกลาโหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


