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คําสั่งกระทรวงกลาโหม 
ที่ ๓๗๕/๒๕๖๐ 

เรื่อง  เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ.๒๔๗๙ และคําสั่ง 
กห.(เฉพาะ) ที่ ๒๒๗/๕๗ ลง ๓ ก.ค.๕๗ เรื่อง มอบอํานาจให สรอ., ผบ.ทสส., ผบ.ทบ., ผบ.ทร.และ ผบ.ทอ.
ทําการแทนและสั่งการในนามของ รมว.กห. 

 ฉะน้ัน จงึใหเลือ่นยศนายทหารสัญญาบัตรในสังกัด ทอ.ผูมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบยีบ กห. 
วาดวยการแตงต้ังยศและการเลื่อนยศของขาราชการทหาร พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบบัแกไขเพิ่มเติม ดังตอไปน้ี 

เปน วาที่นาวาอากาศเอก 
 ๑.   น.ท.กฤษณพล ปราบพาล หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๖๘๐๐๑๙๘ 
 ๒. น.ท.จริทปีต บัวภา หมายเลขประจําตัว  ๑๓๖๕๕๐๐๖๙๔ 
 ๓. น.ท.ประเสริฐ ศรีออนดี หมายเลขประจําตัว  ๓๓๗๖๔๐๐๑๔๓ 
 ๔. น.ท.วรวุฒิ บัณฑิต หมายเลขประจําตัว  ๓๓๘๑๐๐๐๐๕๗ 
 ๕. น.ท.วิภาษวิทย โพธ์ิมณี หมายเลขประจําตัว  ๓๓๘๓๓๐๐๓๔๓ 
 ๖. น.ท.วีระชน เพญ็ศร ี หมายเลขประจําตัว  ๓๓๗๕๔๐๐๒๖๗ 
 ๗. น.ท.สวัสด์ิ ปานกลาง หมายเลขประจําตัว  ๓๒๕๓๔๐๐๒๑๒ 
 ๘. น.ท.อภิรัตน อนาวรญาณ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๗๓๓๐๐๓๕๒ 

เปน วาที่นาวาอากาศเอกหญิง 
 ๙. น.ท.หญิง จริาภรณ ธเนศพงศธรรม หมายเลขประจําตัว  ๘๒๒๑๒๐๐๙๐๑ 
 ๑๐.   น.ท.หญิง อัครินทร พึ่งฉ่ิง หมายเลขประจําตัว  ๘๒๑๑๑๗๑๒๐๐ 

เปน วาที่นาวาอากาศโท 
 ๑๑. น.ต.กิตติชัย ชางเสนาะ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๓๑๙๐๐๑๐๖ 
 ๑๒. น.ต.กิตติบดี ทรพัยเจรญิ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๐๕๓๐๐๕๗๔ 
 ๑๓. น.ต.เกษมสุข วงษวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๓๐๕๐๐๐๖๙ 
 ๑๔. น.ต.คมกฤษ ทับแกว หมายเลขประจําตัว  ๓๒๓๓๗๐๐๐๘๘ 
 ๑๕. น.ต.ฉัตรชัย พลอยประสิทธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๘๓๓๐๔๐๑๓ 
 ๑๖. น.ต.เฉลมิพร สวัสดิมงคล หมายเลขประจําตัว  ๓๒๙๓๙๐๐๑๘๑ 
 ๑๗. น.ต.ชาญวิท เครือกมุุท หมายเลขประจําตัว  ๓๓๐๓๓๐๐๘๓๘ 
 ๑๘. น.ต.ณรงค ศรีอาจ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๑๔๙๐๒๔๐๘ 
 ๑๙. น.ต.ธีระพล ศรีฉํ่า หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๓๓๐๐๓๐๗ 
 ๒๐. น.ต.นที ศรีตัมภวา หมายเลขประจําตัว  ๓๒๘๓๓๐๒๐๔๐ 
 

๒๑.  น.ต.ประสิทธ์ิ … 
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 ๒๑. น.ต.ประสทิธ์ิ สะระวงษ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๔๒๔๐๐๑๑๘ 
 ๒๒. น.ต.ประเสริฐ ออเขายอย หมายเลขประจําตัว  ๑๒๖๓๓๐๐๒๘๗ 
 ๒๓. น.ต.พงศธร ออนสําล ี หมายเลขประจําตัว  ๓๔๑๓๓๐๐๓๓๔ 
 ๒๔. น.ต.รัฐธีร นอยนิตย หมายเลขประจําตัว  ๑๒๘๒๔๐๐๐๓๐ 
 ๒๕. น.ต.วิทยา จักรเพ็ชร หมายเลขประจําตัว  ๑๔๓๑๙๐๑๙๓๒ 
 ๒๖. น.ต.สงัด ดวงจันทร หมายเลขประจําตัว  ๓๒๘๐๕๐๐๑๗๕ 
 ๒๗. น.ต.สมชาย เช่ียวชาญ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๗๖๔๐๐๓๑๐ 
 ๒๘. น.ต.สมประสงค หยกพิริยกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๓๓๐๐๒๙๐ 
 ๒๙. น.ต.เสนาะ พรหมประพันธ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๔๖๔๐๐๒๓๘ 
 ๓๐. น.ต.อิสระ อมตะชีวะ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๐๐๔๐๐๒๒๙ 

เปน วาที่นาวาอากาศโทหญิง 
 ๓๑. น.ต.หญงิ พิชามญชุ อินแสน หมายเลขประจําตัว  ๘๔๑๑๒๘๐๙๑๘ 

เปน วาที่นาวาอากาศตร ี
 ๓๒. ร.อ.กันตภณ เพง็ปาน หมายเลขประจําตัว  ๑๔๕๓๓๐๗๘๙๗ 
 ๓๓. ร.อ.การุณ เสรีบวรธนศักด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๑๐๐๐๑๑๑ 
 ๓๔. ร.อ.เกียรติภูมิ บรูณวนิช หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๐๒๐๐๖๔๙ 
 ๓๕. ร.อ.ชัชวาลย จันทะเพชร หมายเลขประจําตัว  ๑๓๘๓๓๐๓๙๗๔ 
 ๓๖. ร.อ.ณัฐ เกาะมวงหมู หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๑๐๐๐๐๔๙ 
 ๓๗. ร.อ.ณัฐพล ปทมินทร หมายเลขประจําตัว  ๑๔๕๓๓๐๒๔๒๑ 
 ๓๘. ร.อ.ปวินท รัตนสมัฤทธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๐๐๙๐๐๖๐๖ 
 ๓๙. ร.อ.ปาณินท เขมะประภา หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๓๓๑๒๙๒๔ 
 ๔๐. ร.อ.ปยวัฒน ตันธนาธิป หมายเลขประจําตัว  ๑๔๔๓๓๑๐๔๘๒ 
 ๔๑. ร.อ.ภัทร อํานาจตระกูล หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๒๐๓๐๔๗๘ 
 ๔๒. ร.อ.เมษัณฑ ธรรมวิชัย หมายเลขประจําตัว  ๓๔๔๑๙๐๐๐๗๖ 
 ๔๓. ร.อ.รัฐวัลลภ โสมะนันทน หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๓๓๐๘๐๖๙ 
 ๔๔. ร.อ.ศิรส สมานชาติ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๒๔๐๐๑๘๑ 
 ๔๕. ร.อ.สมภพ ทองเฟอง หมายเลขประจําตัว  ๓๔๔๓๓๐๐๓๓๔ 
 ๔๖. ร.อ.สรพงษ มัณยานนท หมายเลขประจําตัว  ๑๓๙๒๔๐๐๖๖๘ 
 ๔๗. ร.อ.สายชนน ทศพร หมายเลขประจําตัว  ๑๓๒๓๑๐๒๑๒๔ 
 ๔๘. ร.อ.อนุชา จาเกาะ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๐๑๐๐๐๑๗๙ 
 ๔๙. ร.อ.วรุต ธรรมวิชัย หมายเลขประจําตัว  ๑๔๒๑๙๐๑๒๕๙ 

เปน วาที่นาวาอากาศตรีหญิง 
 ๕๐. ร.อ.หญิง กรกมล คําภิระยศ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๐๔๖ 
 ๕๑. ร.อ.หญิง จารุนนท ศรียศพงศ หมายเลขประจําตัว  ๘๔๘๑๑๒๐๘๒๕ 
 ๕๒. ร.อ.หญิง จุฑารัตน เทพจิตร หมายเลขประจําตัว  ๘๔๙๑๐๓๐๐๔๙ 
 

๕๓.  ร.อ.หญิง จุฑารัตน … 
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 ๕๓. ร.อ.หญิง จุฑารัตน วรามิตร หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๐๔๐ 
 ๕๔. ร.อ.หญิง จุรมีาศ เสนวิรัช หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๐๓๖ 
 ๕๕. ร.อ.หญิง ชนกนันท วงศลา หมายเลขประจําตัว  ๘๔๘๑๐๑๑๑๒๕ 
 ๕๖. ร.อ.หญิง ณาตยา สืบศร ี หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๐๓๘ 
 ๕๗. ร.อ.หญิง ดวงเนตร บัวแกว หมายเลขประจําตัว  ๘๔๘๑๑๘๐๓๒๕ 
 ๕๘. ร.อ.หญิง ธัญญนิธิ ศรุติรัตนวัฒนา หมายเลขประจําตัว  ๘๔๘๑๐๗๐๘๒๕ 
 ๕๙. ร.อ.หญิง นพนิต พฒันชัยวิทย หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๑๘๑ 
 ๖๐. ร.อ.หญิง นาฏยา เกื้อกลูรัฐ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๔๘๓ 
 ๖๑. ร.อ.หญิง นิศากร จินตแสวง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๐๐๔ 
 ๖๒. ร.อ.หญิง ปรารถนา รักขนาม หมายเลขประจําตัว  ๘๔๙๑๐๓๐๐๕๕ 
 ๖๓. ร.อ.หญิง ปวีณา งามเนตร หมายเลขประจําตัว  ๘๔๘๑๐๑๐๔๒๕ 
 ๖๔. ร.อ.หญิง ปนอนงค ปุณขันธุ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๐๐๖ 
 ๖๕. ร.อ.หญิง พจมาลย ประทานทอง หมายเลขประจําตัว  ๘๔๙๑๐๓๐๐๕๓ 
 ๖๖. ร.อ.หญิง เพ็ญประภา สงัขแกว หมายเลขประจําตัว  ๘๔๙๑๐๓๐๐๕๔ 
 ๖๗. ร.อ.หญิง ไพรจิตร จันทรเสถียร หมายเลขประจําตัว  ๘๔๘๑๒๒๑๐๒๕ 
 ๖๘. ร.อ.หญิง ภาณินี ดวงฉํ่า หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๔๗๗ 
 ๖๙. ร.อ.หญิง ภารดี เหรียญทอง หมายเลขประจําตัว  ๘๔๘๑๐๓๐๔๒๗ 
 ๗๐. ร.อ.หญิง ภูวรินทร พึ่งฉ่ิง หมายเลขประจําตัว  ๘๔๙๑๐๓๐๐๖๔ 
 ๗๑. ร.อ.หญิง มานิตา มีพรอม หมายเลขประจําตัว  ๘๔๙๑๐๑๐๖๒๕ 
 ๗๒. ร.อ.หญิง เมษิยา จอยรุง หมายเลขประจําตัว  ๘๔๙๑๐๓๐๐๕๑ 
 ๗๓. ร.อ.หญิง รุงนภา จุงเปง หมายเลขประจําตัว  ๘๔๙๑๐๓๐๐๔๘ 
 ๗๔. ร.อ.หญิง วชิรากรณ พรรณประทุม หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๐๓๗ 
 ๗๕. ร.อ.หญิง ศรันยา นุชเหลือบ หมายเลขประจําตัว  ๘๔๘๑๐๒๐๙๒๕ 
 ๗๖. ร.อ.หญิง ศศิกานต อนรรฆนันทน หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๐๔๒ 
 ๗๗. ร.อ.หญิง ศศิธร ชํานาญชาติ หมายเลขประจําตัว  ๘๔๘๑๑๐๐๙๒๕ 
 ๗๘. ร.อ.หญิง ศิพร ศักด์ิเพ็ชร หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๐๔๔ 
 ๗๙. ร.อ.หญิง ศิริณา กมณฑลาภิเษก หมายเลขประจําตัว  ๘๔๙๑๐๓๐๐๔๓ 
 ๘๐. ร.อ.หญิง ศิรพิร ผองจิตสริ ิ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๔๗๙ 
 ๘๑. ร.อ.หญิง ศิวากร อ่ําทรัพย หมายเลขประจําตัว  ๘๔๙๑๐๓๐๐๕๖ 
 ๘๒. ร.อ.หญิง สิรินันท ชูเชิด หมายเลขประจําตัว  ๘๔๙๑๐๓๐๐๔๖ 
 ๘๓. ร.อ.หญิง สุณีย เอกนุช หมายเลขประจําตัว  ๘๔๖๑๑๘๐๖๒๓ 
 ๘๔. ร.อ.หญิง สุดารัตน ศรจีันทรตรา หมายเลขประจําตัว  ๘๔๘๑๑๐๐๒๒๖ 
 ๘๕. ร.อ.หญิง สุทธสินี เจียมประเสริฐ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๒๖๗ 
 ๘๖. ร.อ.หญิง สุพรรษา แสงอรุณ หมายเลขประจําตัว  ๘๔๘๑๑๑๐๒๒๖ 
 ๘๗. ร.อ.หญิง สุภาพร นมสัการ หมายเลขประจําตัว  ๘๔๘๑๒๙๐๑๒๖ 
 ๘๘. ร.อ.หญิง แสงรวี หาญสุภานุสรณ หมายเลขประจําตัว  ๘๔๙๑๐๓๐๐๔๕ 
 

๘๙.  ร.อ.หญิง อภิญญา … 
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 ๘๙. ร.อ.หญิง อภิญญา ภูมิศิริไพบลูย หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๐๔๕ 
 ๙๐. ร.อ.หญิง อภิลักษณา กลิ่นสุดใจ หมายเลขประจําตัว  ๘๔๗๑๑๕๑๑๑๗ 
 ๙๑. ร.อ.หญิง องัคณา คําสอน หมายเลขประจําตัว  ๘๔๙๑๐๓๐๐๔๔ 
 ๙๒. ร.อ.หญิง อารยา ดารารัตน หมายเลขประจําตัว  ๘๔๙๑๐๓๐๐๔๗ 
 ๙๓. ร.อ.หญิง อสิราภรณ ณ นคร หมายเลขประจําตัว  ๘๔๙๑๐๓๐๐๖๓ 
 ๙๔. ร.อ.หญิง อุไรวรรณ พิจิตร หมายเลขประจําตัว  ๘๔๙๑๐๓๐๐๕๗ 

 ทั้งน้ี ต้ังแต ๑ เม.ย.๖๐ ยกเวนหมายเลข ๔๙ ต้ังแต ๑ ก.ค.๖๐ 

  สั่ง  ณ  วันที่  ๒๘    เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐ 

                รับคําสัง่ รมว.กห. 
 
 
                  (ลงช่ือ)  พล.อ.อ.จอม  รุงสวาง 
                                                                  (จอม  รุงสวาง) 
                                                                      ผบ.ทอ. 
 
การแจกจาย 
-   นขต.ทอ. 
-   กขพ.สปพ.กพ.ทอ., นกพ.กพ.ทอ.และ ผธก.กพ.ทอ. 
สําเนาถูกตอง 

(ลงช่ือ) น.อ.นิธิโรจน  ลายทิพย 
              (นิธิโรจน  ลายทิพย) 
   รอง ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.ทําการแทน 
              ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.                     พ.อ.ต.วัลลภ ฯ       พิมพ/ทาน                                  
                     ๒ พ.ค.๖๐  ร.อ.กิตติศักด์ิ ฯ            ตรวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พ.อ.ต.วัลลภ ฯ       พิมพ/ทาน 
 ร.อ.กิตติศักด์ิ ฯ            ตรวจ 


