
   

        (ส ำเนำ)                                                  หน่วยรับ  
   
 

 ค ำสั่งกระทรวงกลำโหม 
ที่ ๑๐๕๗/๒๕๖๐ 

เรื่อง  เลื่อนยศนำยทหำรสัญญำบัตร 
 

 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๗ แห่งพระรำชบัญญัติยศทหำร พ.ศ.๒๔๗๙ และค ำสั่ง กห.(เฉพำะ)  
ที่ ๒๘๑/๖๐ ลง ๒๗ พ.ค.๖๐ เรื่อง มอบอ ำนำจให้ ปลัดกระทรวงกลำโหม ผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด ผู้บัญชำกำร
ทหำรบก ผู้บัญชำกำรทหำรเรือ และผู้บัญชำกำรทหำรอำกำศ ท ำกำรแทนและสั่งกำรในนำมของรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกลำโหม 

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

เป็น ว่ำที่เรืออำกำศเอก 
 ๑. ร.ท.ธวชัชัย  ทองแสงแก้ว หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๔๙๕๖๐๐๐๐๒ 
 หมำยเลข ๑ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็น ว่ำที่เรืออำกำศเอกหญิง 
 ๒. ร.ท.หญิง ชยำภัสร์  พิทยำนนทกำญจน์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๐๐๕ 
 ๓. ร.ท.หญิง วริษฐำ  สุขพิมำย หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๐๐๒ 
 ๔. ร.ท.หญิง วิไลพรรณ  บรรเทิง หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๐๐๔ 
 ๕. ร.ท.หญิง ศุภร  จรเทศ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๐๐๓ 
 ๖. ว่ำที่ ร.ท.หญิง บุษย์ฉัตร  ชุตินิมิตกุล หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๖๑๐๓๐๖๓๓ 
 ๗. ว่ำที่ ร.ท.หญิง ทิพย์สุคนธ์  ฟักเสวก หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๖๑๐๓๐๖๓๕ 
 หมำยเลข ๒ ถึง ๗ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็น ว่ำที่เรืออำกำศโท 
 ๘. ร.ต.สมโภชน์  ลมลอย  หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๒๗๓๓๑๓๕๓๖ 
 ๙. ร.ต.อัครินทร์  พูนทวีรวินนท์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๓๖๕๘๐๐๐๐๒ 
 หมำยเลข ๘ และ ๙ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๐ 
 ๑๐. ร.ต.สุทธิ  จรสัทอง หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๒๓๓๓๐๑๕๐๙ 
 ๑๑. ว่ำที่ ร.ต.วสะ  อนุพันธ์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๖๐๓๓๐๐๔๘๑ 
 หมำยเลข ๑๐ และ ๑๑ ตั้งแต่ ๑ ก.ย.๖๐ 
 ๑๒. ร.ต.พรเจษฎ์  จันทวำนิช หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๕๖๓๐๐๓๑๓ 
 ๑๓. ร.ต.มำนะศักดิ์  เพชรวัตร หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๘๒๓๐๐๒๗๗ 
 ๑๔. ว่ำที่ ร.ต.ณัฐภูมิ  ชุ่มเชื้อ หมำยเลขประจ ำตัว  ๑๔๗๑๓๐๒๒๕๒ 
  
 

๑๕.  ว่ำที่ ร.ต.วิสรัตน์ ... 



   

- ๒ - 
 
 ๑๕. ว่ำที่ ร.ต.วิสรัตน์  โพศำรำช หมำยเลขประจ ำตัว  ๓๕๑๓๓๐๐๙๙๓ 
 หมำยเลข ๑๒ ถึง ๑๕ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

เป็น ว่ำที่เรืออำกำศโทหญิง 
 ๑๖. ว่ำที่ ร.ต.หญิง กัลยกร  บุษปวนิช หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๕๕๙
 หมำยเลข ๑๖ ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๖๐ 
 ๑๗. ร.ต.หญิง ฑิฆัมพร  ทรัพย์ชำวนำ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๐๐๘ 
 ๑๘. ว่ำที่ ร.ต.หญิง กมลวรรณ  กลัดนิ่ม หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๗๖๘ 
 ๑๙. ว่ำที่ ร.ต.หญิง กมลวรรณ  ภคัโชตำนนท์ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๗๗๔ 
 ๒๐. ว่ำที่ ร.ต.หญิง เกษวดี  งำมศิริ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๗๗๗ 
 ๒๑. ว่ำที่ ร.ต.หญิง แก้วตำ  วงศ์ภักดี หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๗๗๐ 
 ๒๒. ว่ำที่ ร.ต.หญิง ณัฐษวรรณ  จนัทร์ตรีกิติกุล หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๗๗๘ 
 ๒๓. ว่ำที่ ร.ต.หญิง ดวงฤทัย  ภักดีวนิชสุโข หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๗๖๙ 
 ๒๔. ว่ำที่ ร.ต.หญิง อรวรรณ  สำยบัวทอง หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๗๗๑ 
 หมำยเลข ๑๗ ถึง ๒๔ ตั้งแต่ ๑ ก.ย.๖๐ 
 ๒๕. ร.ต.หญิง ชนกนันท์  ทีฆกมล หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๐๐๔ 
 ๒๖. ร.ต.หญิง ณฐชนน  เกตุกลัดอยู่ หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๐๐๕ 
 ๒๗. ร.ต.หญิง ปำริชำต  มำลำสิน หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๐๐๗ 
 ๒๘. ว่ำที่ ร.ต.หญิง ธนัฏฐำ  สำยหสัดี หมำยเลขประจ ำตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๐๐๖ 
 หมำยเลข ๒๕ ถึง ๒๘ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 

      สั่ง  ณ  วันที่   ๓๐ ตุลำคม  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.                                                       พ.อ.ท.วลัลภ ฯ   พิมพ์/ทำน       
                    ๓๑ ต.ค.๖๐                            ร.อ.หญิง รังสิมำภรณ ์ฯ  ตรวจ 


