
   

(สําเนา)                                                  หนวยรับ 

 
 

 คําสั่งกระทรวงกลาโหม 
ท่ี ๗๖๑/๒๕๖๑ 

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 ๑๐๐ คน  
ดังตอไปนี้ 

เปน วาท่ีเรืออากาศเอก 
 ๑. ร.ท.กิตติศักดิ์  สวนสอน หมายเลขประจําตัว  ๓๔๓๓๓๐๐๒๔๘ 
 ๒. ร.ท.ณัฐพล  ชัยวงศ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๗๓๐๐๗๔๐ 
 ๓. ร.ท.ธนากร  ไพรศรี หมายเลขประจําตัว  ๓๔๑๒๓๐๐๒๗๑ 
 ๔. ร.ท.ธนากร  มานกาเซ็ม หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๓๓๐๐๒๗๔ 
 ๕. ร.ท.ประวุฒิ  คําเลิศ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๓๖๖๐๐๐๗๐ 
 ๖. ร.ท.ศานติ  จอยสําเภา หมายเลขประจําตัว  ๓๔๓๔๘๐๐๐๐๑ 
 ๗. ร.ท.สันติพงษ  วารีพัฒน หมายเลขประจําตัว  ๑๓๘๗๑๐๓๓๗๕ 
 ๘. ร.ท.สุทธิชัย  ชิ้นศุภร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๑๔๙๐๐๑๖๔ 
 หมายเลข ๑ ถึง ๘ ตั้งแต ๑ ส.ค.๖๑ 

เปน วาท่ีเรืออากาศเอกหญิง 
 ๙. ร.ท.หญิง ณพิชญา รอดเหตุภัย หมายเลขประจําตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๔๔๙ 
 ๑๐. ร.ท.หญิง นภาภัทธ  บุญประกอบ หมายเลขประจําตัว  ๘๔๖๑๒๙๐๗๒๒ 
 ๑๑. ร.ท.หญิง นฤมล  แซงรัมย หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๒๙๖ 
 ๑๒. ร.ท.หญิง ปยะกานต  อยูเย็น หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๕๐๗ 
 ๑๓. ร.ท.หญิง พรรณปพร  ศรีพันธุวงศ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๔๔๐ 
 ๑๔. ร.ท.หญิง รัตนวดี  จั่นเพ็ชร หมายเลขประจําตัว  ๘๔๖๑๒๔๐๓๒๕ 
 ๑๕. ร.ท.หญิง วัชรากรณ  ภัทรสุขศิริ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๑๒ 
 ๑๖. ร.ท.หญิง วิภวานี  ทองสถิตย หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๖๐๘ 
 ๑๗. ร.ท.หญิง วิรารัตน  มัสมี หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๕๑๓ 
 ๑๘. ร.ท.หญิง ศศิวรรณ  ชางชุบ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๒๑๐๓๐๕๕๕ 
 

๑๙. ร.ท.หญิง สริิกัญญา ... 
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 ๑๙. ร.ท.หญิง สิริกัญญา หลอวัฒนพงษา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๗๑๐๓๐๔๕๐ 
 ๒๐. ร.ท.หญิง หนึ่งฤทัย  ทองหนู หมายเลขประจําตัว  ๘๔๘๑๐๕๐๕๒๔ 
 หมายเลข ๙ ถึง ๒๐ ตั้งแต ๑ ส.ค.๖๑  

เปน วาท่ีเรืออากาศโท 
 ๒๑. ร.ต.ยิ่งยง  เครือใจ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๑๒๐๐๒๐๑ 
 หมายเลข ๒๑ ตั้งแต ๑ ก.ค.๖๑ 
 ๒๒. ร.ต.จิรันธนิน  แสง-ชูโต หมายเลขประจําตัว  ๑๕๔๕๘๐๐๕๕๙ 
 ๒๓. ร.ต.รัฐวิทย  ถิรไชยพันธุ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๓๓๐๐๖๘๗ 
 ๒๔. ร.ต.สมพงษ  เกิดผล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๙๒๔๐๐๑๑๒ 
 ๒๕. ร.ต.สวภพ  วรรณรัตน หมายเลขประจําตัว  ๑๔๖๓๓๐๗๒๗๙ 
 หมายเลข ๒๒ ถึง ๒๕ ตั้งแต ๑ ส.ค.๖๑ 
 ๒๖. วาท่ี ร.ต.กรณพงศ  อัครพงษภาคภูมิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๑๓๗๕ 
 ๒๗. วาท่ี ร.ต.กษิดิศ  พยัฆศาสตร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๑๓๗๒ 
 ๒๘. วาท่ี ร.ต.กฤติณัฐ  จิตธราพงษ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๓๐๑๒๗๔ 
 ๒๙. วาท่ี ร.ต.กฤตพล  บัวเผื่อน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๐๘๐๐๐๑๓ 
 ๓๐. วาท่ี ร.ต.กฤษฎา  วัชรสิงห หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๑๓๖๖ 
 ๓๑. วาท่ี ร.ต.กิตติศักดิ์  ยอดทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๑๔๐๐๐๔๓ 
 ๓๒. วาท่ี ร.ต.คณสรณ  มังคลา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๓๐๑๕๔๙ 
 ๓๓. วาท่ี ร.ต.จักรพงศ  ศรีษะสุวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๑๓๙๑ 
 ๓๔. วาท่ี ร.ต.จิรวฒัน  วลธีรชีพสวสัดิ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๙๐๐๑๓๑ 
 ๓๕. วาท่ี ร.ต.ชนสร  เฉลิมทรัพย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๓๐๑๕๔๖ 
 ๓๖. วาท่ี ร.ต.ชวลัรัฐ  จันทรุเบกษา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๓๐๑๕๔๗ 
 ๓๗. วาท่ี ร.ต.ชนะชัย  ลาบานหลวง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๐๐๐๑๘๕ 
 ๓๘. วาท่ี ร.ต.ฐานันดร  ขําเจริญ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๖๒๐๐๐๖๕  
 ๓๙. วาท่ี ร.ต.ณภัทร  พรอมเทพ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๑๓๗๘ 
 ๔๐. วาท่ี ร.ต.ณัฐธัญ  โชคชินพัฒน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๓๐๑๒๖๙ 
 ๔๑. วาท่ี ร.ต.ทศวรรษ  สงาเนตร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๙๐๐๒๘๓ 
 ๔๒. วาท่ี ร.ต.ธนกร  กุลเจริญธนโชติ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๓๐๑๒๗๐ 
 ๔๓. วาท่ี ร.ต.ธนเดช  เพ็งสุขภณ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๓๓๐๑๒๓๒ 
 ๔๔. วาท่ี ร.ต.ธนนนท  จงกลรัตน หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๑๓๖๗ 
 ๔๕. วาท่ี ร.ต.ธนพล  วิริยะติยากร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๑๙๐๐๒๕๙ 
 ๔๖. วาท่ี ร.ต.ธนวฒัน  คูณขุนทด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๕๐๐๐๒๒๘ 
 ๔๗. วาท่ี ร.ต.ธนาทรัพย  พันธุทองคํา หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๒๑๐๐๒๗๖ 
 ๔๘. วาท่ี ร.ต.ธรณินทร  พุมเกิด หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๑๓๙๐ 
 

๔๙. วาท่ี ร.ต.ธีรทัศน ... 
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 ๔๙. วาท่ี ร.ต.ธีรทัศน  นพอนันตชัย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๙๐๐๒๔๗ 
 ๕๐. วาท่ี ร.ต.ธีรวัฒน  จุฬามณี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๘๐๐๐๐๙ 
 ๕๑. วาท่ี ร.ต.ธีระภัทร  ชนะสิทธิ ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๐๑๐๐๐๒๕ 
 ๕๒. วาท่ี ร.ต.นภชัย  วิทวัสการเวช หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๗๐๐๐๐๗๖ 
 ๕๓. วาท่ี ร.ต.นภดล  สินธุวรรณะ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๒๙๐๐๒๗๐ 
 ๕๔. วาท่ี ร.ต.นัทธพงศ  พวงทอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๖๒๐๐๐๕๔ 
 ๕๕. วาท่ี ร.ต.นิติ  รุงฟาแสงอรุณ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๓๓๓๑๑๔๒๐ 
 ๕๖. วาท่ี ร.ต.ปกรณ  สิริจันโท หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๙๐๐๒๓๘ 
 ๕๗. วาท่ี ร.ต.ปริตต  ยุกตะทัต หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๙๐๐๒๓๙ 
 ๕๘. วาท่ี ร.ต.ปฐพงศ  สุนทรารักษ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๖๐๐๐๐๕ 
 ๕๙. วาท่ี ร.ต.ปยะณัฐ  จันทรเปลง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๑๓๘๙ 
 ๖๐. วาท่ี ร.ต.พงศธร  ระหงษ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๓๐๑๕๔๕ 
 ๖๑. วาท่ี ร.ต.พลวัต  สายบุญศรี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๘๐๐๒๒๖ 
 ๖๒. วาท่ี ร.ต.พัศพงศ  คํากลิ้ง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๑๐๐๒๗๐ 
 ๖๓. วาท่ี ร.ต.พัสวี  กลิ่นเฟอง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๕๓๓๐๑๕๔๘ 
 ๖๔. วาท่ี ร.ต.พีรวัส  อินทรศักดิ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๐๐๐๑๗๐ 
 ๖๕. วาท่ื ร.ต.ภัฒฬยชญ  นิลหวัง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๓๐๑๒๖๑ 
 ๖๖. วาท่ี ร.ต.ภาณุมาศ  เสวก หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๙๐๐๑๓๐ 
 ๖๗. วาท่ี ร.ต.รัตนพล  จันทวาท หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๑๙๐๐๒๖๐ 
 ๖๘. วาท่ี ร.ต.วงศธร  แสงโทโพธิ ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๒๓๐๐๒๐๘ 
 ๖๙. วาท่ี ร.ต.วรรัตน  สําอางคศรี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๔๐๐๑๑๘ 
 ๗๐. วาท่ี ร.ต.วิศรุต  ฉันทลาโภ หมายเลขประจําตัว  ๑๕๒๓๓๐๕๙๘๙ 
 ๗๑. วาท่ี ร.ต.วีระพัฒน  ชูสินวรสกุล หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๔๐๐๑๑๐ 
 ๗๒. วาท่ี ร.ต.วีรวิท  คําลือ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๕๐๐๐๒๒๙ 
 ๗๓. วาท่ี ร.ต.ศฏิล  ฟกเฟองบุญ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๓๐๑๒๖๔ 
 ๗๔. วาท่ี ร.ต.ศตพล อรัญศรี หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๓๐๐๑๖๘ 
 ๗๕. วาท่ี ร.ต.ศตวรรษ  จรรยาสถิต หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๒๔๐๐๒๒๖ 
 ๗๖. วาท่ี ร.ต.ศรราม  จั่นวิลัย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๑๙๐๐๒๖๑ 
 ๗๗. วาท่ี ร.ต.ศักดิ์สิทธิ์  ธรรมรักษ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๔๐๐๒๔๑ 
 ๗๘. วาท่ี ร.ต.ศิรฤกษ  ภูโกสีย หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๓๐๑๒๖๐ 
 ๗๙. วาท่ี ร.ต.ศิริโรจน  ลีเขาสูง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๐๕๐๐๐๑๔ 
 ๘๐. วาท่ี ร.ต.ศีลวัต  จันทสาร หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๑๓๕๙ 
 ๘๑. วาท่ี ร.ต.สราวุฒ ิ ดีงาม หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๗๕๐๐๐๐๒ 
 ๘๒. วาท่ี ร.ต.เสฏฌวิศิกรม  การสมวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๐๙๐๐๑๐๒ 
 

๘๓. วาท่ี ร.ต.สิรภพ ... 
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 ๘๓. วาท่ี ร.ต.สิรภพ  เย็นทรวง หมายเลขประจําตัว  ๓๕๒๒๙๐๐๒๔๒ 
 ๘๔. วาท่ี ร.ต.สุปวีณ  จุฑารัตน  หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๐๗๐๐๐๐๓ 
 ๘๕. วาท่ี ร.ต.สุทธิพงศ  แกวเกต หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๖๓๐๐๘๙๐ 
 ๘๖. วาท่ี ร.ต.อกนิษฐ  พวงวงษ  หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๕๐๐๐๒๒๕ 
 ๘๗. วาท่ี ร.ต.อดิศร  เสียงเสนาะ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๖๒๐๐๐๕๗ 
 ๘๘. วาท่ี ร.ต.อภิชิต  ฤทธิกรรณ  หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๒๐๐๐๐๐๓ 
 ๘๙. วาท่ี ร.ต.เอกอัคร  โพธิ์ทอง  หมายเลขประจําตัว  ๓๕๓๓๓๐๑๒๗๓ 
 หมายเลข ๒๖ ถึง ๘๙ ตั้งแต ๑ ส.ค.๖๑ 

เปน วาท่ีเรืออากาศโทหญิง 
 ๙๐. วาท่ี ร.ต.หญิง ภวิตรา  สุขผล หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๗๐๙ 
 หมายเลข ๙๐ ตั้งแต ๑ เม.ย.๖๑ 
 ๙๑. ร.ต.หญิง เบญญาภา  แจมจํารัส หมายเลขประจําตัว  ๘๔๘๑๒๐๐๙๒๗ 
 หมายเลข ๙๑ ตั้งแต ๑ มิ.ย.๖๑ 
 ๙๒. ร.ต.หญิง กษมาภรณ  นามหงสา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๖๑๕ 
 ๙๓. ร.ต.หญิง ภัทรมน  ตระหงาน  หมายเลขประจําตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๖๐๕ 
 ๙๔. ร.ต.หญิง มนตสุภา  หวังแกว  หมายเลขประจําตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๖๐๔ 
 ๙๕. วาท่ี ร.ต.หญิง กุลรชา  จําปาเฟอง  หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๖๗๑ 
 ๙๖. วาท่ี ร.ต.หญิง จิตศมน  ฉัตราคม หมายเลขประจําตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๖๐๒ 
 ๙๗. วาท่ี ร.ต.หญิง ณัฐนรี  กระจางวุฒิ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๘๑๐๓๐๖๐๓ 
 ๙๘. วาท่ี ร.ต.หญิง ณุวรา  เฮงเทียนศรี หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๖๗๒ 
 ๙๙. วาท่ี ร.ต.หญิง นพมาศ  เจริญชัยพูนผล หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๗๕๗ 
 ๑๐๐. วาท่ี ร.ต.หญิง เปรมปริยกร  ปณฑากุล หมายเลขประจําตัว  ๘๕๙๑๐๓๐๖๗๓ 
 หมายเลข ๙๒ ถึง ๑๐๐ ตั้งแต ๑ ส.ค.๖๑ 

      สั่ง  ณ  วันท่ี   ๒๐ สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 

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

การแจกจาย ... 
 
 
 



   

- ๕ - 
 
การแจกจาย 

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

สําเนาถูกตอง 

(ลงชื่อ) น.อ.วรพล  อรุณฉายอรุณฉาย 
              (วรพล  อรุณฉาย) 
  รอง ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.ทําการแทน  
            ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.                                                              
                 ๒๒ ส.ค.๖๑                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       จ.ท.จีรศักดิ์ ฯ   พิมพ/ทาน 
       วาท่ี ร.ต.หญิง มณีรินทร ฯ ตรวจ 


