
   

(สําเนา)                                                  หนวยรับ 

  
  

 คําสั่งกระทรวงกลาโหม 
ท่ี ๓๑๖/๒๕๖๑ 

เรื่อง  เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 
 

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

 ฉะนั้น จึงใหเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรในสังกัด ทอ.ผูมีคุณสมบัติครบถวน จํานวน ๔๐ คน  
ดังตอไปนี้ 

เปน วาท่ีเรืออากาศเอก 
 ๑. ร.ท.ชัยยง  การชัญกาศ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๘๒๘๐๐๑๔๗ 
 หมายเลข ๑ ตั้งแต ๑ ม.ค.๖๑ 
 ๒. ร.ท.ปฐว ี ณ บางชาง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๔๙๐๐๐๕๖ 
 ๓. ร.ท.วศิน  ชางประดับ หมายเลขประจําตัว  ๑๓๒๓๓๑๓๗๒๑ 
 ๔. ร.ท.วิโรจน  มากประยูร หมายเลขประจําตัว  ๓๒๘๐๖๐๐๐๐๔ 
 หมายเลข ๒ ถึง ๔ ตั้งแต ๑ เม.ย.๖๑ 

เปน วาท่ีเรืออากาศเอกหญิง 
 ๕. ร.ท.หญิง เครือวัลย  เทศสมบูรณ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๔๓๗ 
 ๖. ร.ท.หญิง จตุพร  เฉลิมเรืองรอง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๑๓๕ 
 ๗. ร.ท.หญิง ฉัตรแกว  ชุมเพ็งพันธุ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๒๙๘ 
 ๘. ร.ท.หญิง ธิดาวรรณ  หวลอาวรณ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๑๓๘ 
 ๙. ร.ท.หญิง พัชรี  รมสายหยุด หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๑๓๓ 
 ๑๐. ร.ท.หญิง วรัมพร  ยั่งยืน หมายเลขประจําตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๔๔๕ 
 ๑๑. ร.ท.หญิง วรรษมน  ถิระศุภะ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๔๔๖ 
 ๑๒. ร.ท.หญิง วิมลิน  แกวเจริญ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๔๔๘ 
 ๑๓. ร.ท.หญิง วิไลวรรณ  ฤทธิสร หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๑๓๗ 
 ๑๔. ร.ท.หญิง ศศพินทุ  สุทธิบุณยพันธ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๔๓๕ 
 

๑๕. ร.ท.หญิง ศศิภัสสร ... 
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 ๑๕. ร.ท.หญิง ศศิภัสสร  เสนะวงษ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๔๓๖ 
 ๑๖. ร.ท.หญิง ศุภิศา  มาลาฝอย หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๑๓๖ 
 ๑๗. ร.ท.หญิง เหมือนแพร  นุกูลเอ้ืออํารุง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๔๖๐ 
 ๑๘. ร.ท.หญิง อภิญญา เอ่ียมสําอางค  หมายเลขประจําตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๔๔๗ 
 ๑๙. ร.ท.หญิง อิสริยา  รักเสนาะ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๕๑๐๓๐๑๓๔ 
 หมายเลข ๕ ถึง ๑๙ ตั้งแต ๑ เม.ย.๖๑ 

เปน วาท่ีเรืออากาศโท 
 ๒๐. วาท่ี ร.ต.พรภพ  รัตนอาภา หมายเลขประจําตัว  ๓๖๐๔๖๐๐๐๑๖ 
 หมายเลข ๒๐ ตั้งแต ๑ ก.ย.๖๐ 
 ๒๑. วาท่ี ร.ต.ปฐมรัฐ  เห็นโชคชัยชนะ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๑๙๐๐๙๘๖ 
 หมายเลข ๒๑ ตั้งแต ๑ ม.ค.๖๑ 
 ๒๒. ร.ต.ชายแดน  พรมนิล หมายเลขประจําตัว  ๓๔๑๓๘๐๐๐๙๐ 
 ๒๓. ร.ต.ชํานาญ  ทรัพยมาก หมายเลขประจําตัว  ๓๔๓๖๖๐๐๐๖๘ 
 ๒๔. ร.ต.ณัฐพล  เขมนเกตกิจ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๔๗๓๐๐๐๐๑ 
 ๒๕. ร.ต.ธีรพงศ  เสนทรัพย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๑๔๐๐๐๓๔ 
 ๒๖. ร.ต.นพรัตน  สุจินดา หมายเลขประจําตัว  ๓๔๙๓๓๐๐๔๕๔ 
 ๒๗. ร.ต.นิวัต  ปรางทับทิม หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๒๓๐๐๑๕๕ 
 ๒๘. ร.ต.บัณฑิต  คิดหงัน หมายเลขประจําตัว  ๑๔๕๓๓๐๓๒๕๖ 
 ๒๙. ร.ต.ภูเมศวร  เมืองแกว หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๑๔๐๐๐๔๑ 
 ๓๐. ร.ต.วิศาล  ขันธวิเศษ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๔๐๐๐๐๐๕ 
 ๓๑. ร.ต.วีรสิทธิ ์ สุทธิสารากร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๐๖๘๔ 
 ๓๒. ร.ต.ศรศักดิ์  ศรีนอย หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๔๖๐๑๐๕๐ 
 ๓๓. ร.ต.สุธนัย  ดาผา หมายเลขประจําตัว  ๓๔๓๗๑๐๐๑๗๐ 
 ๓๔. ร.ต.อนาวิล  นิวาศานนท หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๗๕๐๐๖๔๕ 
 ๓๕. วาท่ี ร.ต.ณัฐธิเบศ  จารุเพ็ง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๐๐๐๑๘๓ 
 หมายเลข ๒๒ ถึง ๓๕ ตั้งแต ๑ เม.ย.๖๑ 

เปน วาท่ีเรืออากาศโทหญิง 
 ๓๖. ร.ต.หญิง กุลยา  แกวใจปา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๕๙๖ 
 ๓๗. ร.ต.หญิง ฐิตารีย  เลิศวัฒนะฤทัย หมายเลขประจําตัว  ๘๔๖๑๒๓๐๗๒๓ 
 ๓๘. ร.ต.หญิง นิศากร  การเดช หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๐๖๓ 
 ๓๙. ร.ต.หญิง วรพร  ปราคํา หมายเลขประจําตัว  ๘๔๘๑๐๘๑๐๒๗ 
 

๔๐. ร.ต.หญิง อัมพร ... 
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 ๔๐. ร.ต.หญิง อัมพร  ทิมแปน หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๐๔๓ 
 หมายเลข ๓๖ ถึง ๔๐ ตั้งแต ๑ เม.ย.๖๑ 

      สั่ง  ณ  วันท่ี   ๒๐ เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๑ 

                รับคําสั่ง รมว.กห. 
 
 
                                               (ลงชื่อ)  พล.อ.อ.จอม  รุงสวาง 
                                                                  (จอม  รุงสวาง) 
                                                                      ผบ.ทอ. 
 
การแจกจาย 

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

สําเนาถูกตอง 

(ลงชื่อ) น.อ.วรพล  อรุณฉาย พล  อรุณฉาย 
              (วรพล  อรุณฉาย) 
  รอง ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.ทําการแทน  
            ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.                                                              
                 ๒๔ เม.ย.๖๑                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       จ.ท.จีรศักดิ์ ฯ   พิมพ/ทาน 
      วาท่ี ร.ต.หญิง มณีรินทร ตรวจ 


