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 คําสั่งกระทรวงกลาโหม 
ที่ ๑๑๒๗/๒๕๖๐ 

เรื่อง  เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 
 

 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กห.วาดวยการแตงต้ังยศและการเลื่อนยศของขาราชการทหาร พ.ศ.๒๕๔๑ 
และฉบับแกไขเพิ่มเติม โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ.๒๔๗๙ 
และคําสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ ๒๘๑/๖๐ ลง ๒๗ พ.ค.๖๐ เรื่อง มอบอํานาจให ปลัดกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการ
ทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ และผูบัญชาการทหารอากาศ ทําการแทนและสั่งการ
ในนามของรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ผนวก ค ขอ ๑.๒ 

 ฉะน้ัน จึงใหเลื่อนยศนายทหารสญัญาบัตรในสังกัด ทอ.ผูมีคุณสมบัติครบถวน จํานวน ๔๖ คน  
ดังตอไปน้ี 

เปน วาที่นาวาอากาศเอก 
 ๑. น.ท.กฤติยา  ทิมสุข หมายเลขประจําตัว  ๑๓๓๓๓๐๘๒๕๓ 
 ๒. น.ท.ชัยพิสิษฐ  วงศพรหม หมายเลขประจําตัว  ๑๓๒๓๓๐๙๐๒๕ 
 ๓. น.ท.ชาญชัย  ต้ังประเสริฐ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๙๕๒๐๐๐๖๒ 
 ๔. น.ท.ชาญยุทธ  พรหมมณี หมายเลขประจําตัว  ๓๑๙๓๓๐๑๐๙๘ 
 ๕. น.ท.ชูเกียรติ  นัยจรัญ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๖๐๔๐๐๗๖๓ 
 ๖. น.ท.ทวีเดช  พรมไทย หมายเลขประจําตัว  ๓๓๔๕๐๐๐๑๔๘ 
 ๗. น.ท.ทินกร  รักสะอาด หมายเลขประจําตัว  ๑๓๓๗๔๐๐๑๕๕ 
 ๘. น.ท.เทอดศักด์ิ  รอดร ี หมายเลขประจําตัว  ๑๓๕๗๒๐๐๓๓๕ 
 ๙. น.ท.ธนรัฐ  รัตนพล หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๕๘๐๐๐๐๖ 
 ๑๐. น.ท.ธัชชัย  จงรักษ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๔๓๓๐๐๔๙๕ 
 ๑๑. น.ท.นัฐวุฒิ  ทัดประดิษฐ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๗๓๓๐๐๓๕๘ 
 ๑๒. น.ท.ปธิกร  อุไรวร หมายเลขประจําตัว  ๑๓๗๖๙๐๐๔๗๘ 
 ๑๓. น.ท.ประยุทธ  ไชยงาม หมายเลขประจําตัว  ๑๓๕๔๖๐๐๔๑๕ 
 ๑๔. น.ท.ปรีชา  อุปพงษ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๓๒๐๐๐๑๐๔ 
 ๑๕. น.ท.ปญญาพล  ไชยพฤกษ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๓๓๐๐๔๐๐ 
 ๑๖. น.ท.พีรพล  เชิดชัยภูมิ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๖๖๘๐๑๔๗๘ 
 ๑๗. น.ท.ภิพัฒน  กรปองกัน หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๓๔๐๐๑๐๗ 
 ๑๘. น.ท.ภาณุมาศ  ศรีฉํ่า หมายเลขประจําตัว  ๑๓๕๓๓๐๓๙๙๘ 
 

๑๙.  น.ท.ราเมศร … 
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 ๑๙. น.ท.ราเมศร  ศรีจันทร หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๓๓๐๐๓๖๐ 
 ๒๐. น.ท.วัชรพงษ  เข็มเพ็ชร หมายเลขประจําตัว  ๓๓๘๒๙๐๐๐๙๔ 
 ๒๑. น.ท.ศิรเิดช  อินทรโทโล หมายเลขประจําตัว  ๓๓๖๔๖๐๐๒๑๘ 
 ๒๒. น.ท.สมบรูณ  ศรีสอาด หมายเลขประจําตัว  ๓๒๑๒๙๐๐๑๗๐ 
 ๒๓. น.ท.สมพงษ  เสนภักดี หมายเลขประจําตัว  ๓๑๙๔๖๐๐๐๐๖ 
 ๒๔. น.ท.เสถียร  ทองทวี หมายเลขประจําตัว  ๓๒๑๓๗๐๐๐๐๘ 
 ๒๕. น.ท.อดุลยรัตน  เสารอน หมายเลขประจําตัว  ๓๒๖๐๕๐๐๑๖๖ 
 ๒๖. น.ท.อภิวัฒน  อํานวยวัฒนกุล หมายเลขประจําตัว  ๑๓๒๖๔๐๑๕๗๖ 

เปน วาที่นาวาอากาศโท 
 ๒๗. น.ต.กําพล  สปุระพันธ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๖๒๑๐๐๑๒๔ 
 ๒๘. น.ต.ทวนเพชร  ธรรมเจริญ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๕๕๐๐๐๑๕๗ 
 ๒๙. น.ต.นรินทร  รัตนวงษ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๕๓๓๐๐๖๔๘ 
 ๓๐. น.ต.ประจวบ  เปยมเต็ม หมายเลขประจําตัว  ๓๑๙๓๑๐๐๐๑๕ 
 ๓๑. น.ต.ประสงค  โสมขันเงิน หมายเลขประจําตัว  ๓๑๙๖๕๐๐๐๐๙ 
 ๓๒. น.ต.พรชลิต  แกวนุย หมายเลขประจําตัว  ๓๒๑๕๖๐๐๐๐๓ 
 ๓๓. น.ต.วิทยา  จันทนดี หมายเลขประจําตัว  ๓๒๒๔๗๐๐๐๐๑ 
 ๓๔. น.ต.สุเทพ  อางแกว หมายเลขประจําตัว  ๑๒๔๓๓๑๐๑๐๐ 

เปน วาที่นาวาอากาศโทหญิง 
 ๓๕. น.ต.หญงิ ณัฏฐ  อมตา หมายเลขประจําตัว  ๘๓๕๑๐๘๐๙๑๒ 
 ๓๖. น.ต.หญงิ รัตนา  เอมออน หมายเลขประจําตัว  ๘๓๔๑๒๖๐๔๑๒ 

เปน วาที่นาวาอากาศตร ี
 ๓๗. ร.อ.เชวงศักด์ิ  สุทธิรักษ หมายเลขประจําตัว  ๓๑๙๒๒๐๐๐๐๑ 
 ๓๘. ร.อ.พิชิต  หลวงเจริญ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๔๖๑๐๐๒๒๐ 
 ๓๙. ร.อ.วรกาล  กันภัย หมายเลขประจําตัว  ๓๒๒๖๘๐๐๑๙๖ 
 ๔๐. ร.อ.วิทัศน  เหมมหาหงษ หมายเลขประจําตัว  ๓๑๘๓๓๐๑๐๘๔ 
 ๔๑. ร.อ.สมพงษ  ขาวกระจาง หมายเลขประจําตัว  ๓๑๙๓๓๐๒๑๔๙ 
 ๔๒. ร.อ.สมศักด์ิ  วัดสังข หมายเลขประจําตัว  ๓๒๑๓๓๐๑๘๗๖ 

เปน วาที่นาวาอากาศตรีหญิง 
 ๔๓. ร.อ.หญิง ฐิติกานต  จันทรจะนะ หมายเลขประจําตัว  ๘๔๘๑๐๗๐๗๒๖ 
 ๔๔. ร.อ.หญิง มัชฌิมา  อุนโพธิ หมายเลขประจําตัว  ๘๔๘๑๐๒๐๘๒๕ 
 

๔๕.  ร.อ.หญิง ศิริพร … 
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 ๔๕. ร.อ.หญิง ศิรพิร  เรอืงสุวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๘๔๘๑๐๒๐๑๒๓ 
 ๔๖. ร.อ.หญิง สามิตรี  ชัยชะนะ หมายเลขประจําตัว  ๘๔๙๑๐๓๐๐๕๘ 

 ทั้งน้ี ต้ังแต ๑ ต.ค.๖๐  

      สั่ง  ณ  วันที่   ๑๓ พฤศจิกายน  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.วรพล  อรุณฉาย 
              (วรพล  อรุณฉาย) 
  รอง ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.ทําการแทน  
            ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.                                    
                  ๑๔ พ.ย.๖๐                         
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            พ.อ.ท.วัลลภ ฯ   พิมพ/ทาน 
         ร.อ.กิตติศักด์ิ ฯ ตรวจ 


