
   

        (ส ำเนำ)                                                  หน่วยรับ  
 
   
 

 ค ำสั่งกระทรวงกลำโหม 
ที่ ๓๖๓/๒๕๖๐ 

เรื่อง  เลื่อนยศนำยทหำรสัญญำบัตร 
 

 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๗ แห่งพระรำชบัญญัติยศทหำร พ.ศ.๒๔๗๙ และค ำสั่ง 
กห.(เฉพำะ) ที่ ๒๒๗/๕๗ ลง ๓ ก.ค.๕๗ เรื่อง มอบอ ำนำจให้ สรอ., ผบ.ทสส., ผบ.ทบ., ผบ.ทร.และ ผบ.ทอ. 
ท ำกำรแทนและสั่งกำรในนำมของ รมว.กห. 

 ฉะนั้น จึงให้เลื่อนยศนำยทหำรสัญญำบัตรในสังกัด ทอ.ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมระเบียบ กห. 
ว่ำด้วยกำรแต่งตั้งยศและกำรเลื่อนยศของข้ำรำชกำรทหำร พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 

เป็น ว่ำที่เรืออำกำศเอก 
 ๑. ร.ท.ณัช ปลัดคุณ  หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๐๑๒๐๐๐๐๔ 
 หมำยเลข ๑ ตั้งแต่ ๑ ก.พ.๖๐ 
 ๒. ร.ท.ปุญจิณณ ์แสงเกตุ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๐๓๘๐๐๑๐๙ 
 หมำยเลข ๒ ตั้งแต ่๑ มี.ค.๖๐ 
 ๓. ร.ท.คณำธิป สดคมข ำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๓๑๖๔๐๐๒๔๑ 
 ๔. ร.ท.ธงชัย ภูมิประเสริฐ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๒๙๓๓๑๒๗๕๙ 
 ๕. ร.ท.ศักรินทร์ ไกรรส หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๓๓๔๐๑๗๗๖ 
 ๖. ร.ท.สมนึก นำมกร หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๘๓๓๐๒๐๔๙ 
 หมำยเลข ๓ ถึง ๖ ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็น ว่ำที่เรืออำกำศเอกหญิง 
 ๗. ร.ท.หญิง ชุลีพร จิตรีพิทย ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๔๗๔ 
 ๘. ร.ท.หญิง นภมน จันทรพิทักษ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๖๑๐๓๐๖๓๑ 
 ๙. ร.ท.หญิง นวิกำ แก้วแกมทอง หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๔๗๖ 
 ๑๐. ร.ท.หญิง บุษฎี หำญเจนลักษณ ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๔๗๕ 
 ๑๑. ร.ท.หญิง พัฒน์นรี จ ำปำเงิน หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๔๗๗ 
 ๑๒. ร.ท.หญิง วินณีย์ ทวีพันธุ์สำนต์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๓๔๓ 
 ๑๓. ร.ท.หญิง ศิระวดี วิริยะอุดมชำติ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๖๑๐๓๐๖๓๒ 
 ๑๔. ร.ท.หญิง ษมำภรณ์ โคสูงเนิน หมำยเลขประจ ำตัว  ๗๕๔๑๐๕๐๑๘๘ 
 ๑๕. ร.ท.หญิง สุทธิดำ วงศ์ชุมพิศ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๖๑๐๓๐๖๓๐ 
 ๑๖. ว่ำที่ ร.ท.หญิง จักจิตกอร์ สัจจเดว์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๖๑๐๓๐๐๒๙ 
 
 

๑๗.  ว่ำที่ ... 



   

- ๒ - 
 
 ๑๗. ว่ำที่ ร.ท.หญิง ญำดำ เลิศเพ็ญเมธำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๓๗๐ 
 ๑๘. ว่ำที่ ร.ท.หญิง วำสิตำ จิรสกุลเดช หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๐๐๑ 
 หมำยเลข ๗ ถึง ๑๘ ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็น ว่ำที่เรืออำกำศโท 
 ๑๙. ร.ต.เฉลิมพล โกมะลำนนท์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๐๓๐๐๐๐๘๘ 
 หมำยเลข ๑๙ ตั้งแต ่๑ มี.ค.๖๐ 
 ๒๐. ร.ต.กิตติพงศ ์น้อยกลัด หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๗๒๔๐๑๔๔๗ 
 ๒๑. ร.ต.ธีระวัฒน์ ใจอำรีย์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๐๑๒๐๑๑๒๒ 
 ๒๒. ร.ต.พีระพงศ ์ทิพย์สุข หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๓๓๘๐๒๔๑๑ 
 ๒๓. ร.ต.ศิรชัฎ บุญสิทธิ ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๗๒๑๐๓๘๗๙ 
 ๒๔. ร.ต.สุทธิพงษ ์นุน้อย หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๒๒๔๐๐๐๖๑ 
 ๒๕. ว่ำที่ ร.ต.ชยุตม์ วิมลำภิรัต หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๐๓๓๑๐๐๓๖ 
 หมำยเลข ๒๐ ถึง ๒๕ ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

เป็น ว่ำที่เรืออำกำศโทหญิง 
 ๒๖. ร.ต.หญิง นภัชชำ อู่เพชร หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๖๐๓ 
 ๒๗. ร.ต.หญิง นันทิยำ เกตุรำม หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๔๖๗ 
 ๒๘. ร.ต.หญิง วัชรำภรณ์ มีจันทร์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๖๐๗ 
 ๒๙. ร.ต.หญิง วิมล นำคทอง หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๔๘๑๐๑๐๒๒๖ 
 ๓๐. ร.ต.หญิง วิลำสินี สุวรรณไตรย์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๐๓๗ 
 ๓๑. ว่ำที่ ร.ต.หญิง เอวำ ต่ำยทอง หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๖๘๓ 
 หมำยเลข ๒๖ ถึง ๓๑ ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 

      สั่ง  ณ  วันที่  ๒๗ เมษำยน  พ.ศ.๒๕๖๐ 

                รับค ำสั่ง รมว.กห. 
 
 
                                              (ลงชื่อ)  พล.อ.อ.จอม  รุ่งสว่ำง 
                                                                  (จอม  รุ่งสว่ำง) 
                                                                      ผบ.ทอ. 

 

 

 

 

 


