
   

        (ส ำเนำ)                                                  หน่วยรับ  
   
 

 ค ำสั่งกระทรวงกลำโหม 
ที่ ๕๙๐/๒๕๖๐ 

เรื่อง  เลื่อนยศนำยทหำรสัญญำบัตร 
 

 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๗ แห่งพระรำชบัญญัติยศทหำร พ.ศ.๒๔๗๙ และค ำสั่ง กห.(เฉพำะ)  
ที่ ๒๘๑/๖๐ ลง ๒๗ พ.ค.๖๐ เรื่อง มอบอ ำนำจให้ ปล.กห., ผบ.ทสส., ผบ.ทบ., ผบ.ทร.และ ผบ.ทอ.ท ำกำรแทน 
และสั่งกำรในนำมของ รมว.กห. 

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

 เป็น ว่ำที่เรืออำกำศเอก 
 ๑. ร.ท.วุฒิพันธุ์  นภำพงษ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๗๖๑๐๐๑๐๕ 
 หมำยเลข ๑ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ 
 ๒. ร.ท.เอกจรัญ  หน่ำยมี หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๓๗๑๘๐๐๘๓๔ 
 หมำยเลข ๒ ตั้งแต่ ๑ มี.ค.๖๐ 

เป็น ว่ำที่เรืออำกำศโท 
 ๓. ร.ต.กมล  โภคำกรณ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๓๐๐๐๓๕๗ 
 ๔. ร.ต.กฤษณะ  สัทตวำนิช หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๒๓๗๐๐๑๗๘ 
 ๕. ร.ต.กวีพล  สิงห์สินธุ ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๓๓๑๐๐๙๔๒ 
 ๖. ร.ต.กันต์ธีร์  สุขไพบูลย์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๔๑๒๐๐๕๔๓ 
 ๗. ร.ต.กำศ  ชำติท่ำค้อ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๔๖๐๐๐๐๓ 
 ๘. ร.ต.ก ำธร  ค ำศรี หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๒๓๓๐๑๕๓๑ 
 ๙. ร.ต.กิตติพงษ์  เพชรอ ำไพ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๓๖๖๐๐๐๒๐ 
 ๑๐. ร.ต.เกรียงไกร  เย็นเยือก หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๒๑๙๐๐๐๑๕ 
 ๑๑. ร.ต.เกษม  บุญเทศนำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๑๘๐๐๐๐๕ 
 ๑๒. ร.ต.ขวัญชัย  พันธุ์เจริญ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๕๒๙๐๐๑๑๒ 
 ๑๓. ร.ต.คฑำวุธ  ทองหุ้ม หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๑๘๓๓๐๑๐๘๕ 
 ๑๔. ร.ต.คนองเดช  ชัยศรีเวียง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๑๘๑๙๐๐๒๗๐ 
 ๑๕. ร.ต.งำมศักดิ์  ทองสุข หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๓๕๔๐๐๐๑๖ 
 ๑๖. ร.ต.จรัมพร  คล่องใจ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๒๙๐๐๑๖๒ 
 ๑๗. ร.ต.จ ำเนียร  วิงวอน หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๕๕๐๐๐๑๖๓ 
 
 

๑๘.  ร.ต.จิระพร ... 
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 ๑๘. ร.ต.จิระพร  วัฒนธัญญกำร หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๒๓๐๑๒๓๔ 
 ๑๙. ร.ต.ชลอ  เปล่งปลั่ง หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๒๑๖๒๐๐๐๗๗ 
 ๒๐. ร.ต.ชลิต  บัวผัน หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๓๓๐๒๐๒๓ 
 ๒๑. ร.ต.ชอบ  ท ำดี หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๒๐๒๙๐๐๓๘๐ 
 ๒๒. ร.ต.ชัยณรงค์  เขียวข ำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๑๙๓๙๐๐๒๘๓ 
 ๒๓. ร.ต.ชัยยุทธ  เฉลิมชัย หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๑๙๓๓๐๒๑๒๑ 
 ๒๔. ร.ต.ชิตร์  หงิมด ี หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๖๒๐๐๒๐๗ 
 ๒๕. ร.ต.ชูชำติ  พิสัย หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๒๕๐๐๐๐๒๔๗ 
 ๒๖. ร.ต.ชูศักดิ์  กรุดลอยมำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๕๓๓๐๑๓๗๐ 
 ๒๗. ร.ต.เชำว์รชั  ถนอมเล็ก หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๓๓๐๑๙๙๙ 
 ๒๘. ร.ต.ฐิติ  ปำนศิร ิ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๘๓๓๐๒๑๔๗ 
 ๒๙. ร.ต.ฐิติกร  มีโภคำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๑๙๐๐๒๗๑ 
 ๓๐. ร.ต.ณปภัช  พัฒนงำม หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๑๙๕๐๐๐๕๔๐ 
 ๓๑. ร.ต.ณรงค์  สุวรรณน้อย หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๒๓๓๐๐๐๘๙ 
 ๓๒. ร.ต.ณรงค์ศักดิ์  สุขเจริญ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๒๑๑๑๐๐๐๑๑ 
 ๓๓. ร.ต.ณรงค์สิทธิ์  ผ่ำนสันเทียะ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๑๘๒๑๐๐๕๓๔ 
 ๓๔. ร.ต.ณัฐพัฒฐ์  มุกดำ  หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๙๔๖๐๐๙๓๙ 
 ๓๕. ร.ต.ณัทพงศ์  อร่ำมศรี หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๐๗๐๐๑๕๙ 
 ๓๖. ร.ต.ดิเรก  พำนพ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๒๒๓๔๐๐๙๖๓ 
 ๓๗. ร.ต.เดชำ  กองทอง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๒๔๓๐๐๐๐๗ 
 ๓๘. ร.ต.ทนงศักดิ์  สุขส ำรำญ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๓๓๐๑๙๙๑ 
 ๓๙. ร.ต.ทวีศักดิ์  พุ่มเรือง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๑๘๒๔๐๐๑๙๕ 
 ๔๐. ร.ต.ทัศนัย  พำนทอง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๗๐๘๐๐๐๑๑ 
 ๔๑. ร.ต.เทอดไทย  บ่องำม หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๑๙๒๑๐๐๒๙๒ 
 ๔๒. ร.ต.เทอดศักดิ์  ศิริเสริมพันธุ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๒๓๒๔๐๐๒๔๗ 
 ๔๓. ร.ต.เทียนชัย  นำคโดด หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๒๖๓๐๐๐๖๔ 
 ๔๔. ร.ต.ธนรัชต ์ ทองภักดี หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๒๓๐๑๒๑๗ 
 ๔๕. ร.ต.ธนัท  พำนแก้ว หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๓๓๐๒๐๓๕ 
 ๔๖. ร.ต.ธรรมนูญ  พวงน้อย หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๒๓๓๐๑๔๘๔ 
 ๔๗. ร.ต.ธรรมนูญ  พุ่มพวง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๑๙๓๐๐๐๒๘๗ 
 ๔๘. ร.ต.ธวชัชัย  พ่ึงพูลผล หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๓๓๐๑๙๗๙ 
 ๔๙. ร.ต.ธวุฒ  แก้วสุจริต หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๒๒๓๓๐๒๐๐๐ 
 ๕๐. ร.ต.ธำนี  อยู่สุข หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๕๖๗๐๐๑๔๓ 
 ๕๑. ร.ต.ธำรำวุฒิ  เพ็ชรขำวเขียว หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๑๘๓๔๐๐๐๗๐ 
 

๕๒.  ร.ต.ธีรศักดิ์ ... 
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 ๕๒. ร.ต.ธีรศักดิ์  ทองศิริ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๕๓๙๐๐๑๑๖ 
 ๕๓. ร.ต.นพวัตติ์  ชนำพรจิรสิทธิ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๕๐๘๐๐๐๑๘ 
 ๕๔. ร.ต.นภำ  สำทสินธุ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๑๘๓๓๐๒๒๓๐ 
 ๕๕. ร.ต.นเรศ  พรหมจำรีย์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๖๐๗๐๐๐๐๗ 
 ๕๖. ร.ต.นันทชัย  วรีะวงษ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๓๓๐๑๙๘๘ 
 ๕๗. ร.ต.นิพนธ์  พลหิรัญ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๒๒๓๐๐๐๓๖๗ 
 ๕๘. ร.ต.นิพนธ์  อยู่ชู หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๔๐๙๐๐๑๔๘ 
 ๕๙. ร.ต.นิวัฒน์  สร้อยพลอย หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๑๓๓๐๑๓๕๔ 
 ๖๐. ร.ต.นิสิต  วัฒนำรมย์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๑๘๕๘๐๐๐๐๒ 
 ๖๑. ร.ต.บัณฑูร  สิงหพงษ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๑๙๕๐๐๐๕๓๓ 
 ๖๒. ร.ต.บ ำรุง  น่วมมะสิงห์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๒๑๑๘๐๐๔๐๗ 
 ๖๓. ร.ต.บุญช่วย  จันพวง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๓๗๑๐๐๐๒๔ 
 ๖๔. ร.ต.บุญรอด  จันทร์โต หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๓๘๐๐๐๑๐ 
 ๖๕. ร.ต.บุญเลิศ  จุลวรรณ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๓๔๐๐๐๓๒ 
 ๖๖. ร.ต.บุญเลิศ  โฉมงำม หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๑๙๖๗๐๐๒๒๗ 
 ๖๗. ร.ต.บุญเลิศ  ทองแก้ว หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๓๗๑๐๐๐๔๖ 
 ๖๘. ร.ต.ปกำสิต  รังสิเสนำ ณ อยุธยำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๔๓๓๐๑๔๑๕ 
 ๖๙. ร.ต.ประจบ  ทรัพย์สิน หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๒๓๓๔๐๑๑๗๖ 
 ๗๐. ร.ต.ประจิม  สอนสลับ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๒๕๐๐๐๐๐๔ 
 ๗๑. ร.ต.ประทีป  โชติรวิวงศ ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๑๙๕๐๐๐๕๑๐ 
 ๗๒. ร.ต.ประพันธ์  สุนันทะ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๓๐๐๐๓๖๐ 
 ๗๓. ร.ต.ประพันธุ์  สิงห์ตระกูลฉัตร หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๔๙๐๐๐๐๒ 
 ๗๔. ร.ต.ประวิทย์  แก้วจอหอ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๑๒๑๐๐๖๖๓ 
 ๗๕. ร.ต.ประสำท  เนำวไสศรี หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๒๑๒๙๐๐๔๙๑ 
 ๗๖. ร.ต.ประสิทธิ์  เกิดแล้ว หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๗๔๑๐๐๐๐๖ 
 ๗๗. ร.ต.ประสิทธิ์  ชำยัณห ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๕๐๐๐๕๖๗ 
 ๗๘. ร.ต.ประสิทธิชัย  โฉมเฉิด หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๖๐๗๐๐๖๔๘ 
 ๗๙. ร.ต.ประเสริฐ  แจ่มวิจิตรโต หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๑๘๕๐๐๐๕๖๙ 
 ๘๐. ร.ต.ประเสริฐ  พลสมบัติ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๑๙๔๖๐๐๐๐๑ 
 ๘๑. ร.ต.ประหยัด  เหลือรักษ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๒๓๓๓๐๑๑๑๖ 
 ๘๒. ร.ต.ปรัชญำ  พงษ์ปิยะรัตน์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๕๐๐๐๕๔๔ 
 ๘๓. ร.ต.ปรำโมทย์  น้อยพิทักษ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๑๘๓๓๐๑๐๗๔ 
 ๘๔. ร.ต.ปริยำกร  จันหอม หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๔๙๐๐๐๑๖ 
 ๘๕. ร.ต.ปรีชำ  บวับุตร หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๓๓๓๐๑๑๑๗ 
 

๘๖.  ร.ต.ปรีชำ ... 
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 ๘๖. ร.ต.ปรีชำ  เล็บครุฑ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๓๓๐๑๐๔๔ 
 ๘๗. ร.ต.พงษ์ศักดิ์  ช ำนำญกิจ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๒๑๓๓๑๕๒๗๓ 
 ๘๘. ร.ต.พรพงษ์  ปกครอง หมำยเลขประจ ำตัว  ๒๒๒๐๗๐๐๑๐๔ 
 ๘๙. ร.ต.พรเลิศ  ทองทิพย์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๓๔๐๐๐๐๑ 
 ๙๐. ร.ต.พรเลิศ  สุนทรำมระ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๑๓๓๐๐๕๒๘ 
 ๙๑. ร.ต.พลรบ  ผินโพธิ ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๑๙๒๑๐๐๖๒๑ 
 ๙๒. ร.ต.พัศพงษ์  เนื้อเย็น หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๐๙๐๐๓๒๕ 
 ๙๓. ร.ต.พิจิตร์  จินชัย หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๑๘๓๓๐๒๒๓๖ 
 ๙๔. ร.ต.พิชัย  อำษำเสนีย์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๒๐๓๑๐๐๙๑๔ 
 ๙๕. ร.ต.พิเชต  กลั่นกลำย หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๕๓๓๐๑๖๐๕ 
 ๙๖. ร.ต.พิพัฒน์  สุขรักษำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๑๘๓๓๐๒๒๐๔ 
 ๙๗. ร.ต.พุฒนันท์  ตั้งใจ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๙๑๘๐๐๑๐๔ 
 ๙๘. ร.ต.ไพฑูรย์  ชูรำษี หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๓๗๑๐๐๐๗๗ 
 ๙๙. ร.ต.ไพโรจน์  แสนสุข หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๐๙๐๐๓๒๔ 
 ๑๐๐. ร.ต.ไพศำล  พลบัติ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๓๑๙๐๐๐๘๔ 
 ๑๐๑. ร.ต.ภำนุสรณ์  พุทไทย หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๑๙๐๒๐๐๐๑๔ 
 ๑๐๒. ร.ต.ภูมินทร์  เรืองยศ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๑๘๖๑๐๐๐๐๓ 
 ๑๐๓. ร.ต.มนตรี  พ่ึงเกษ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๕๘๐๐๐๑๓ 
 ๑๐๔. ร.ต.มนู  ดวงจันทร ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๓๓๐๑๔๐๔ 
 ๑๐๕. ร.ต.มนู  บ ำรุงกุล หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๑๘๓๘๐๐๐๐๒ 
 ๑๐๖. ร.ต.มนู  ศิริวัฒนกุล หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๑๘๓๓๐๑๐๙๐ 
 ๑๐๗. ร.ต.มังกร  สุนำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๓๑๐๐๐๐๔๙ 
 ๑๐๘. ร.ต.ยงยุทธ์  พูลประเสริฐ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๒๙๐๐๑๔๙ 
 ๑๐๙. ร.ต.ยงยุทธ  แต่งจันทร ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๐๘๐๐๒๓๘ 
 ๑๑๐. ร.ต.ยงยุทธ  ยิ้มอ่ิม หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๑๕๘๐๐๐๐๙ 
 ๑๑๑. ร.ต.ยงยุทธ  สัตย์จีบ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๒๕๐๐๐๐๑๗ 
 ๑๑๒. ร.ต.เรืองสิทธิ์  กำรบุญ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๒๑๒๔๐๐๔๕๙ 
 ๑๑๓. ร.ต.ฤกษ์ชัย  เกตุษเฐียร หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๑๙๐๐๒๖๖ 
 ๑๑๔. ร.ต.ลือชัย  ชำวเขำดิน หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๒๒๖๔๐๑๑๘๕ 
 ๑๑๕. ร.ต.วรชิต  นุชจะโป๊ะ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๒๓๐๑๒๓๘ 
 ๑๑๖. ร.ต.วรรณะ  เปี่ยมศักดิ์ศิริกุล หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๑๗๕๙๐๐๐๐๒ 
 ๑๑๗. ร.ต.วรศักดิ์  พลเมือง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๖๓๓๐๑๒๙๓ 
 ๑๑๘. ร.ต.วัชรินทร์  เจริญศิริ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๐๗๐๐๑๔๙ 
 ๑๑๙. ร.ต.วันชัย  ปำณเล็ก หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๖๑๐๐๐๑๐ 
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 ๑๒๐. ร.ต.วำที  หิรัญอุดม หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๑๘๓๐๐๐๒๒๖ 
 ๑๒๑. ร.ต.วำนนท์  จำรล ี หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๓๑๐๐๐๑๙ 
 ๑๒๒. ร.ต.วำนิช  วิริยะกิจ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๑๙๐๘๐๐๒๐๔ 
 ๑๒๓. ร.ต.วิเชียร  ปำนประดิษฐ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๒๒๖๗๐๐๔๓๑ 
 ๑๒๔. ร.ต.วิเชียร  เสงี่ยมงำม หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๓๑๘๐๐๐๑๗ 
 ๑๒๕. ร.ต.วินัย  ตลุำคุปต์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๔๓๓๐๑๓๔๕ 
 ๑๒๖. ร.ต.วินัย  วรธงไชย หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๒๑๐๐๖๖๙ 
 ๑๒๗. ร.ต.วิรัช  มำกโฉม หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๑๒๙๐๐๑๖๐ 
 ๑๒๘. ร.ต.วิรัตน์  ตรโนดม หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๓๓๐๑๘๔๐ 
 ๑๒๙. ร.ต.วิสัย  เขียนสำร์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๑๙๕๐๐๐๕๖๙ 
 ๑๓๐. ร.ต.วีระ  คงสมบูรณ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๐๙๐๐๓๒๒ 
 ๑๓๑. ร.ต.วีระ  ชำวปลำยนำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๒๓๐๑๒๑๘ 
 ๑๓๒. ร.ต.วีระ  สว่ำงจิตร หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๒๑๐๐๖๒๙ 
 ๑๓๓. ร.ต.วีระชัย  ทองลอง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๓๗๑๐๐๐๓๔ 
 ๑๓๔. ร.ต.วีระธรรม  ธรรมจินดำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๓๑๐๐๐๐๖ 
 ๑๓๕. ร.ต.ศักดิ์ศิลป์  พงษ์พำนิช หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๖๕๐๐๐๐๔ 
 ๑๓๖. ร.ต.ศิระ  สุขกรี หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๑๓๓๐๑๙๓๗ 
 ๑๓๗. ร.ต.สงกรำนต์  วงค์ก ำไร หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๑๖๒๐๐๑๒๕ 
 ๑๓๘. ร.ต.สงกรำนต์  สงเครำะห์รำษฎร์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๓๒๙๐๐๐๒๒ 
 ๑๓๙. ร.ต.สงบ  บุญทับถม หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๑๓๓๐๑๘๙๔ 
 ๑๔๐. ร.ต.สนธยำ  ศรีโสภณ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๓๓๐๒๐๑๘ 
 ๑๔๑. ร.ต.สนิท  ธรรมสิทธิ ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๓๒๑๒๐๐๐๐๘ 
 ๑๔๒. ร.ต.สมคิด  ไกรสมดี หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๒๓๓๔๐๑๑๖๐ 
 ๑๔๓. ร.ต.สมชำย  ทองค ำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๓๓๓๐๐๐๗๑ 
 ๑๔๔. ร.ต.สมชำย  บรรณำกิจ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๒๐๓๑๐๐๘๖๘ 
 ๑๔๕. ร.ต.สมชำย  สอนสืบ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๒๓๒๙๐๐๔๙๔ 
 ๑๔๖. ร.ต.สมนึก  ชุ่มชูจันทร ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๔๐๗๐๐๑๖๘ 
 ๑๔๗. ร.ต.สมนึก  เทียมถ้อย หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๕๐๐๐๕๙๘ 
 ๑๔๘. ร.ต.สมบูรณ์  ดำวสุข หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๑๘๓๓๐๒๒๕๑ 
 ๑๔๙. ร.ต.สมพงษ์  แข็งขัน หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๑๘๒๓๐๐๘๗๕ 
 ๑๕๐. ร.ต.สมพงษ์  สะใบบำง หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๒๓๐๗๐๐๖๕๖ 
 ๑๕๑. ร.ต.สมพงษ์  หงษ์เวียงจันทร์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๖๔๐๐๓๗๒ 
 ๑๕๒. ร.ต.สมพร  สอำดปรุ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๑๒๑๐๐๖๖๗ 
 ๑๕๓. ร.ต.สมมำตร  เจริญพงศ์อำรักษ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๒๑๙๐๐๑๙๙ 
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 ๑๕๔. ร.ต.สมฤทธิ์  สมเพชร หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๗๓๐๐๐๐๒ 
 ๑๕๕. ร.ต.สมศักดิ์  แก้วกมล หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๓๖๑๐๐๐๑๐ 
 ๑๕๖. ร.ต.สมศักดิ์  ฉุยกลิ่น หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๑๙๒๔๐๐๑๙๑ 
 ๑๕๗. ร.ต.สมศักดิ์  ผิวด ำดี หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๓๓๐๑๙๘๗ 
 ๑๕๘. ร.ต.สมศักดิ์  สุขพันธ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๒๒๑๙๐๑๐๑๙ 
 ๑๕๙. ร.ต.สมศักดิ์  สุวรรณบุตร หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๔๕๑๐๐๑๗๘ 
 ๑๖๐. ร.ต.สมศักดิ์  หมอกอ่อน หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๑๙๕๐๐๐๕๑๔ 
 ๑๖๑. ร.ต.สมัย  พรมพิลำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๕๕๕๐๐๑๖๕ 
 ๑๖๒. ร.ต.สรณัตม์  ฟุ้งเฟ่ือง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๑๓๐๐๐๐๑๘ 
 ๑๖๓. ร.ต.สรรเสริญ  ปิ่นสุวรรณ ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๓๓๐๑๙๖๕ 
 ๑๖๔. ร.ต.สรำวุฒิ  ผลำชวีะ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๘๓๓๐๑๐๑๖ 
 ๑๖๕. ร.ต.สองศึก  ค ำตะเพ็ชร หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๒๑๐๐๖๔๘ 
 ๑๖๖. ร.ต.สังเวียน  วงษ์สุวรรณ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๒๑๖๔๐๐๘๐๔ 
 ๑๖๗. ร.ต.สันติ  ปูนทอง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๑๙๔๙๐๐๐๒๐ 
 ๑๖๘. ร.ต.สำธิต  มำกกุญชร หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๒๓๓๓๐๑๑๘๘ 
 ๑๖๙. ร.ต.สำยชล  ชมเชย หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๒๙๐๐๑๔๘ 
 ๑๗๐. ร.ต.ส ำริด  คงชำต ิ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๕๐๐๐๒๖๖ 
 ๑๗๑. ร.ต.สิทธิศักดิ์  ภำรัตนวงศ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๒๑๐๐๖๕๘ 
 ๑๗๒. ร.ต.สิทธิศักดิ์  สินธุเสก หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๓๓๓๐๐๐๖๖ 
 ๑๗๓. ร.ต.สิรภพ  นุ่มเฉย หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๑๘๓๓๐๑๐๗๓ 
 ๑๗๔. ร.ต.สืบพงษ์  ช่วงโชต ิ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๓๓๐๑๙๗๓ 
 ๑๗๕. ร.ต.สุขสันต์  อ้วนแก้ว หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๕๐๐๐๖๐๖ 
 ๑๗๖. ร.ต.สุชำติ  พ่วงเจริญ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๒๙๐๐๑๖๑ 
 ๑๗๗. ร.ต.สุชิน  กุลนำค หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๓๓๐๑๙๗๕ 
 ๑๗๘. ร.ต.สุทธิพจน์  จันทร์น้อย หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๖๐๐๐๐๐๕ 
 ๑๗๙. ร.ต.สุทัศน์  บุญประเสริฐ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๑๖๗๐๐๐๘๒ 
 ๑๘๐. ร.ต.สุทัศน์  มินวงษ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๑๘๕๐๐๐๕๓๓ 
 ๑๘๑. ร.ต.สุทิน  พุกเจริญ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๑๙๕๐๐๐๕๒๐ 
 ๑๘๒. ร.ต.สุธำ  ธรรมสุวรรณ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๑๙๐๘๐๐๑๙๔ 
 ๑๘๓. ร.ต.สุธโิรจน์  อยู่เป็นแก้ว หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๓๓๔๐๐๐๘๑ 
 ๑๘๔. ร.ต.สุพัฒน์  พันธุ์พยัคฆ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๑๘๓๓๐๒๓๐๑ 
 ๑๘๕. ร.ต.สุรชัย  พันธุ์ชื่น หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๕๐๐๐๖๒๖ 
 ๑๘๖. ร.ต.สุรชัย  รักประยูร หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๑๘๐๙๐๐๓๓๓ 
 ๑๘๗. ร.ต.สุรพล  ภชูำญ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๑๘๓๓๐๑๑๓๑ 
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 ๑๘๘. ร.ต.สุรพล  สุรวิงษ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๒๒๖๑๐๐๗๕๙ 
 ๑๘๙. ร.ต.สุรพันธ์  อินทรสถำพร หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๑๙๒๑๐๐๕๘๗ 
 ๑๙๐. ร.ต.สุรวุฒ ิ โพธิ์นิยม หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๑๓๓๐๑๙๑๖ 
 ๑๙๑. ร.ต.สุรศักดิ์  จันทะสำร หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๗๒๐๐๐๐๒ 
 ๑๙๒. ร.ต.สุรศักดิ์  สุริยะ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๒๖๑๐๐๐๐๕ 
 ๑๙๓. ร.ต.สุรินทร์  เพ็ชรอินทร์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๓๐๓๓๐๑๔๖๔ 
 ๑๙๔. ร.ต.สุวรรณ  ทองวัฒน์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๑๓๓๐๐๐๓๑ 
 ๑๙๕. ร.ต.เสน่ห์  เนตรอนงค์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๑๙๓๓๐๒๑๙๕ 
 ๑๙๖. ร.ต.เสวก  ไล้เลิศ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๑๙๓๐๐๐๒๗๗ 
 ๑๙๗. ร.ต.อดิศักดิ์  กำรุญญะวีร์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๕๒๐๐๐๐๓ 
 ๑๙๘. ร.ต.อนันต์  โฉสูงเนิน หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๓๑๐๐๐๐๔๗ 
 ๑๙๙. ร.ต.อนันต์  เล็กดำรำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๓๓๓๐๑๔๘๔ 
 ๒๐๐. ร.ต.อนันตชัย  ธูปเมฆ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๘๖๙๐๐๘๖๔ 
 ๒๐๑. ร.ต.อนุกูล  ฤกษ์ตระกูล หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๕๐๐๐๕๖๐ 
 ๒๐๒. ร.ต.อภิชัย  นำคบุตรศรี หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๕๕๐๐๐๐๓ 
 ๒๐๓. ร.ต.อภินันท์  ภูลเปี่ยม หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๒๑๒๓๐๐๔๐๔ 
 ๒๐๔. ร.ต.อภิศักดิ์  เกิดประดิษฐ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๒๒๔๐๐๑๑๘ 
 ๒๐๕. ร.ต.อ ำนวย  หนูทอง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๐๘๐๐๒๑๘ 
 ๒๐๖. ร.ต.อุทัย  สีโรย หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๑๖๗๐๐๐๕๒ 
 ๒๐๗. ร.ต.เอกชัย  โพธิ์อ่อน หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๐๓๓๐๒๑๑๓ 
 ๒๐๘. ร.ต.เอกชัย  เย็นตำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๑๙๓๓๐๒๒๐๒ 
 ๒๐๙. ร.ต.เอกชัย  โสพันธุ ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๑๔๓๐๐๐๑๖ 
 ๒๑๐. ร.ต.เอกวุฒิ  วิเศษสุข หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๓๖๑๐๐๐๑๙ 
 ๒๑๑. ร.ต.เอนก  ทองศรีเพ็ชร หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๑๐๗๐๐๑๑๓ 
 ๒๑๒. ว่ำที่ ร.ต.นวคุณ  โชติกวิรชักิจ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๕๑๕๒๐๐๗๔๔ 
 หมำยเลข ๓ ถึง ๒๑๒ ตั้งแต่ ๑ มิ.ย.๖๐ 

เป็น ว่ำที่เรืออำกำศโทหญิง 
 ๒๑๓. ร.ต.หญิง จริยำพร  เกลียวเงิน หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๒๓๑๐๗๑๐๐๑ 
 ๒๑๔. ร.ต.หญิง ชนิดำ  พวงมำลัย หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๒๗๑๒๓๑๒๐๑ 
 ๒๑๕. ร.ต.หญิง ณีรนุช  ทองนิล หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๒๑๑๑๘๐๒๐๐ 
 ๒๑๖. ร.ต.หญิง นงนุช  ธนำบูรณ ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๒๙๑๐๗๐๗๐๒ 
 ๒๑๗. ร.ต.หญิง นงลักษณ์  กุลสูตร หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๒๖๑๐๓๐๒๐๒ 
 ๒๑๘. ร.ต.หญิง นำถตยำ  ขุนทอง หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๔๘๑๐๓๐๕๒๙ 
 ๒๑๙. ร.ต.หญิง บังอร  เดชพิชัย หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๒๔๑๒๕๐๗๐๒ 
 

๒๒๐.  ร.ต.หญิง ผ่องศร ี... 



   

- ๘ - 
 
 ๒๒๐. ร.ต.หญิง ผ่องศรี  จิตรสมสุข หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๒๘๑๐๗๐๗๐๒ 
 ๒๒๑. ร.ต.หญิง ผุสดี  ล ำดวน หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๒๗๑๑๓๑๑๐๑ 
 ๒๒๒. ร.ต.หญิง มันทนำ  ทัพน้อย หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๒๔๑๑๑๐๕๐๒ 
 ๒๒๓. ร.ต.หญิง ลักขณำ  พุ่มมำลำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๔๘๑๒๒๐๒๒๕ 
 ๒๒๔. ร.ต.หญิง วันทนำ  ทับทอง หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๒๗๑๐๕๐๑๐๒ 
 ๒๒๕. ร.ต.หญิง สรัลรัตน์  ศุภนคร หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๔๘๑๑๑๐๙๒๗ 
 ๒๒๖. ร.ต.หญิง สุภำพร  ตรีโภคำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๒๔๑๐๒๐๖๐๒ 
 ๒๒๗. ว่ำที่ ร.ต.หญิง ณัชชำภัทร  แก้วปัญญำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๕๑๗ 
 หมำยเลข ๒๑๓ ถึง ๒๒๗ ตั้งแต่ ๑ มิ.ย.๖๐ 

      สั่ง  ณ  วันที่   ๒๙ มิถุนำยน  พ.ศ.๒๕๖๐ 

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

กำรแจกจ่ำย 

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

ส ำเนำถูกต้อง 

(ลงชื่อ) น.อ.นิธิโรจน์  ลำยทิพย์ 
              (นิธิโรจน ์ ลำยทิพย์) 
    รอง ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.ท ำกำรแทน  
              ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.                                         
                      ๓ ก.ค.๖๐                
 
 
 
 
 
            
       พ.อ.ต.วัลลภ ฯ   พิมพ์/ทำน 
      ร.อ.หญิง รังสิมำภรณ์ ฯ ตรวจ 


