
   
 

(สําเนา)                                                  หน่วยรบั  
 

 

 คําสั่งกระทรวงกลาโหม 
       ที่ ๓๐๓/๒๕๖๑   

เรื่อง  เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 
 

 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กห.ว่าด้วยการแต่งต้ังยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๔๑ 
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ.๒๔๗๙ 
และคําสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ ๒๘๑/๖๐ ลง ๒๗ พ.ค.๖๐ เรื่อง มอบอํานาจให้ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ ทําการแทนและสั่งการ
ในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผนวก ค ข้อ ๑.๒ 

 ฉะนั้น จึงให้เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรในสังกัด ทอ.ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน จํานวน ๑๐๗ คน  
ดังต่อไปนี้ 

เป็น ว่าที่นาวาอากาศเอก 
 ๑.   น.ท.จีระศักด์ิ  นามวงศ์ศรี หมายเลขประจําตัว  ๑๓๖๔๖๐๐๔๐๑ 
 ๒. น.ท.ประสิทธ์ิ  กานนท ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๗๓๓๐๐๓๔๙ 
 ๓. น.ท.วรรณะ  ซอสูงเนิน หมายเลขประจําตัว  ๓๒๑๒๑๐๐๖๖๖ 
 ๔. น.ท.วีรพงศ์  ทองนํา หมายเลขประจําตัว  ๓๓๙๖๖๐๐๐๗๔ 
 ๕. น.ท.วุธากาส  สุทธิกุล หมายเลขประจําตัว  ๑๓๔๓๑๐๓๐๕๒ 
 ๖. น.ท.เวนิช  ทองโสม หมายเลขประจําตัว  ๑๓๕๗๒๐๐๒๔๓ 
 ๗. น.ท.ศุฏ์ฐกรณ์  เสาวพันธ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๓๔๒๘๐๐๑๑๖ 

เป็น ว่าที่นาวาอากาศเอกหญิง 
 ๘. น.ท.หญิง ดุษดี  สุวรรณโคตร หมายเลขประจําตัว  ๘๒๒๑๒๔๐๘๐๑ 
 ๙. น.ท.หญิง ธตรฐ  อ้วนสิงห ์ หมายเลขประจําตัว  ๘๓๖๑๑๐๐๔๐๓ 
 ๑๐.   น.ท.หญิง พัชรี  สิงห์เจรญิ หมายเลขประจําตัว  ๘๒๗๑๐๒๑๑๐๕ 
 ๑๑. น.ท.หญิง อรษา  เพ็งปรีชา หมายเลขประจําตัว  ๘๒๖๑๐๔๐๓๐๓ 
 ๑๒. น.ท.หญิง อัญชลี  สินธุวรรณะ หมายเลขประจําตัว  ๘๒๕๑๑๓๐๓๐๓ 

เป็น ว่าที่นาวาอากาศโท 
 ๑๓. น.ต.เกียรติยศ  เผือกพ่วง หมายเลขประจําตัว  ๓๓๙๓๘๐๐๑๐๓ 
 ๑๔. น.ต.ไกรพล  ทกัษ์ประดิษฐ ์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๓๓๓๐๕๙๗๖ 
 ๑๕. น.ต.จักรชัย  ตรีจิตรวัฒนากูล หมายเลขประจําตัว  ๓๒๕๔๖๐๐๑๓๔ 
 ๑๖. น.ต.เจมส์  ชัยชะนะ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๔๔๐๐๑๗๑๕ 
 ๑๗. น.ต.ไชโย  ชูหมื่นไวย หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๒๑๐๐๑๑๘ 
 

๑๘.  น.ต.ตนัย … 



   
- ๒ - 

 
 ๑๘. น.ต.ตนัย  ไมตรีเวช หมายเลขประจําตัว  ๑๓๗๓๓๐๖๔๑๘ 
 ๑๙. น.ต.ไตรเทพ  ทองจันทร์ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๕๒๑๐๐๒๓๐ 
 ๒๐. น.ต.ไตรรงค์  ชัยสวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๔๕๖๐๐๐๙๑ 
 ๒๑. น.ต.ทศพล  กวักทรัพย์ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๒๓๓๐๐๒๗๙ 
 ๒๒. น.ต.นิรันดร์  ศึกษา หมายเลขประจําตัว  ๓๒๘๖๓๐๐๑๐๗ 
 ๒๓. น.ต.ปรัชญา  พลายเวช หมายเลขประจําตัว  ๓๔๓๓๓๐๐๒๓๔ 
 ๒๔. น.ต.ปวริศร  นิลรัตน์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๓๓๓๐๑๑๙๘ 
 ๒๕. น.ต.ปัญญารักษ์  ฤทธิรงค์ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๐๓๓๐๐๑๙๖ 
 ๒๖. น.ต.พงศ์เทพ  พุกะนัดด์ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๓๓๐๐๓๙๑ 
 ๒๗. น.ต.เพ็ชร  กอสิงห์ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๘๔๖๐๐๑๘๐ 
 ๒๘. น.ต.เพทาย  ศรีปราชญ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๙๖๑๐๐๒๒๒ 
 ๒๙. น.ต.ไพโรจน์  พ่วงจันทร์ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๘๑๙๐๐๒๓๐ 
 ๓๐. น.ต.ภิญโญ  อ่อนศรี หมายเลขประจําตัว  ๓๒๓๐๘๐๐๐๑๖ 
 ๓๑. น.ต.เมธี  เวทไธสง หมายเลขประจําตัว  ๑๒๙๑๐๐๐๒๓๐ 
 ๓๒. น.ต.ยรรยง  โทนหงษา หมายเลขประจําตัว  ๑๔๓๔๖๐๑๐๒๐ 
 ๓๓. น.ต.ยินดี  ทองแผ่น หมายเลขประจําตัว  ๓๒๗๓๐๐๐๓๒๕ 
 ๓๔. น.ต.วีระ  เรืองศุภกิตต์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๔๗๐๐๐๐๖๔ 
 ๓๕. น.ต.วีระวัตร  เข่งเงิน หมายเลขประจําตัว  ๓๒๘๓๙๐๐๑๗๗ 
 ๓๖. น.ต.วุฒิศักด์ิ  งาสง่า หมายเลขประจําตัว  ๑๔๒๐๕๐๐๘๑๗ 
 ๓๗. น.ต.สมศักด์ิ  บุญดารา หมายเลขประจําตัว  ๓๒๗๒๑๐๐๒๗๗ 
 ๓๘. น.ต.สรรค์ชัย  เรืองเดช หมายเลขประจําตัว  ๓๓๐๓๓๐๐๐๐๓ 
 ๓๙. น.ต.สุรชัย  สัตย์ซื่อ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๖๗๑๐๐๓๕๐ 
 ๔๐. น.ต.สุรพล  ชาลีวร หมายเลขประจําตัว  ๑๓๓๓๔๐๑๘๖๖ 
 ๔๑. น.ต.สุรินท์นาท  เจรญิจิตต์ หมายเลขประจําตัว  ๑๔๑๓๓๐๕๘๐๑ 
 ๔๒. น.ต.อนุสรณ์  เปาริก หมายเลขประจําตัว  ๓๒๔๓๔๐๐๒๑๕ 
 ๔๓. น.ต.อมรชัย  กลิ่นจันทร ์ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๕๓๓๐๐๖๒๘ 

เป็น ว่าที่นาวาอากาศโทหญิง 
 ๔๔. น.ต.หญิง กัญญลักษณ ์ เกตุบํารุง หมายเลขประจําตัว  ๘๔๗๑๑๙๐๙๒๐ 
 ๔๕. น.ต.หญิง ชุติมา  อุปัชฌาย์ หมายเลขประจําตัว  ๘๔๗๑๒๖๐๔๒๑ 
 ๔๖. น.ต.หญิง ณิศา  มานิตย์ หมายเลขประจําตัว  ๘๔๐๑๑๑๐๗๑๗ 
 ๔๗. น.ต.หญิง ทิพย์สิตา  เกตุหิรญัภิรมย ์ หมายเลขประจําตัว  ๘๔๗๑๑๙๐๘๒๓ 
 ๔๘. น.ต.หญิง ภาวนา  ปรัชญาเดชากุล หมายเลขประจําตัว  ๘๔๗๑๑๓๐๘๑๗ 
 ๔๙. น.ต.หญิง รัตตินันท์  สิงห์ประเสริฐ หมายเลขประจําตัว  ๘๓๓๑๑๒๐๘๑๑ 
 ๕๐. น.ต.หญิง วรรณรวี  ไทยตระกูล หมายเลขประจําตัว  ๘๔๘๑๒๘๐๑๒๕ 
 ๕๑. น.ต.หญิง ศิริพร  เอ้งฉ้วน หมายเลขประจําตัว  ๘๔๙๑๒๘๐๑๒๔ 
 ๕๒. น.ต.หญิง สุกัญญา  ป่ินสุวรรณ หมายเลขประจําตัว  ๘๔๔๑๐๗๐๗๒๑ 

 
เป็น ว่าที่... 
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เป็น ว่าที่นาวาอากาศตรี 

 ๕๓. ร.อ.กนกชาติ  แจ่มแจ้ง หมายเลขประจําตัว  ๑๓๙๖๗๐๐๕๙๖ 
 ๕๔. ร.อ.จรัส  ปิตวิวัฒนานนท์ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๐๔๐๐๑๔๗ 
 ๕๕. ร.อ.จักรี  ธัญยนพพร หมายเลขประจําตัว  ๑๔๑๓๓๐๗๕๒๒ 
 ๕๖. ร.อ.ชาตรี  รักษ์ศร ี หมายเลขประจําตัว  ๓๒๙๓๓๐๐๐๗๒ 
 ๕๗. ร.อ.ณัยสิทธ์  พันธ์เต้ีย หมายเลขประจําตัว  ๓๔๗๓๓๐๐๕๙๖ 
 ๕๘. ร.อ.บัณฑูรย์  สิทธิกรสวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๓๕๔๓๓๐๑๓๕๑ 
 ๕๙. ร.อ.ปริญญา  อนันตชัยศิลป์ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๓๓๐๐๒๖๔ 
 ๖๐. ร.อ.วรัญ  ว่องศิลป์วัฒนา หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๓๓๑๑๑๐๖ 
 ๖๑. ร.อ.ศตพรรษ  รัตนะ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๕๓๓๐๐๒๗๗ 
 ๖๒. ร.อ.อนุพงศ์  สุขสําราญ หมายเลขประจําตัว  ๓๒๔๓๔๐๐๒๑๗ 
 ๖๓. ร.อ.อิสรา  ถึงอินทร์ หมายเลขประจําตัว  ๓๔๖๔๒๐๐๐๐๑ 

เป็น ว่าที่นาวาอากาศตรีหญิง 
 ๖๔. ร.อ.หญิง กมลชนก  สุขเกษม หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๐๐๘ 
 ๖๕. ร.อ.หญิง กฤษณา  วัชรบูล หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๖๒ 
 ๖๖. ร.อ.หญิง กัญตลักษณ์  ชุมพล หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๔๖ 
 ๖๗. ร.อ.หญิง กิตติยา  แดงเกียรติกําจร หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๑๒๔ 
 ๖๘. ร.อ.หญิง กุญชรี  เทพหสัดิน ณ อยุธยา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๑๕๕ 
 ๖๙. ร.อ.หญิง เกศินี  รักชอบ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๑๓๙ 
 ๗๐. ร.อ.หญิง ขวัญหทัย  ช้างใหญ ่ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๑๓๘ 
 ๗๑. ร.อ.หญิง จารุวรรณ  พรหมมา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๑๔๘ 
 ๗๒. ร.อ.หญิง จีรวรรณ์  อินชูใจ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๗๐ 
 ๗๓. ร.อ.หญิง จุฑามาศ  ศรจีันทรดี์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๑๔๑ 
 ๗๔. ร.อ.หญิง ฉัตรสุรางค์  เกิดแก้ว หมายเลขประจําตัว  ๘๔๘๑๒๘๐๖๒๕ 
 ๗๕. ร.อ.หญิง ชิดชนก  จิระสิงห ์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๒๗๖ 
 ๗๖. ร.อ.หญิง ณัฐชนก  อุบลรตัน ์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๕๐ 
 ๗๗. ร.อ.หญิง ณัฐธิดา  ปัญญา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๖๘ 
 ๗๘. ร.อ.หญิง ธนนาถ  ธนาพรสังสุทธ์ิ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๑๐๓๐๐๐๖ 
 ๗๙. ร.อ.หญิง ธันย์นิชา  บุตรวัง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๐๐๕ 
 ๘๐. ร.อ.หญิง นพวรรณ  บัวประดิษฐ์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๕๑ 
 ๘๑. ร.อ.หญิง นุชนารถ  เมฆจินดา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๑๓๒ 
 ๘๒. ร.อ.หญิง บงกช  เกษมโกสินทร์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๔๕ 
 ๘๓. ร.อ.หญิง บัวบาน  ผามั่ง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๐๐๗ 
 ๘๔. ร.อ.หญิง ปิยะพร  พิลึก หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๑๓๕ 
 ๘๕. ร.อ.หญิง พรประภา  จันทรอมัพร หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๔๙ 
 ๘๖. ร.อ.หญิง พรพรรณ  ทองมา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๔๐ 
 

๘๗.  ร.อ.หญิง พิมพ์จันทร ์… 
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 ๘๗. ร.อ.หญิง พิมพ์จันทร์  จอมเทีย่ง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๑๓๖ 
 ๘๘. ร.อ.หญิง มนัสนันท์  ง้าวทอง หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๑๓๔ 
 ๘๙. ร.อ.หญิง มะลวัิลย์  เทพกุณหนิมิตต์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๔๑๐๓๐๐๑๐ 
 ๙๐. ร.อ.หญิง รจิตรัตน์  วุฑฒิกรรมรักษา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๔๔ 
 ๙๑. ร.อ.หญิง วชิรยา  ไชยโย หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๖๑ 
 ๙๒. ร.อ.หญิง วาสนา  วินาโท หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๐๐๘ 
 ๙๓. ร.อ.หญิง แววนภา  ภูพลผัน หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๑๓๑ 
 ๙๔. ร.อ.หญิง ศรินยา  จิตรวาณิช หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๑๒๔ 
 ๙๕. ร.อ.หญิง ศิริวรรณ์  พรเพ็ชรรัตน์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๕๙ 
 ๙๖. ร.อ.หญิง ศิวพร  สขุสวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๑๒๗ 
 ๙๗. ร.อ.หญิง ศุภธิดา  วุฒิเลิศ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๖๔ 
 ๙๘. ร.อ.หญิง สุจิตรา  เจียมวิจิตรกุล หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๕๖ 
 ๙๙. ร.อ.หญิง สุวิมล  ดีเลิศ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๖๗ 
 ๑๐๐.   ร.อ.หญิง โสภิต  เขื่อนคํา หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๕๔ 
 ๑๐๑. ร.อ.หญิง อนุกูล  บํารุงวงค์ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๑๒๕ 
 ๑๐๒. ร.อ.หญิง อรวรีย์  สุประดิษฐศ์ักด์ิ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๑๒๖ 
 ๑๐๓. ร.อ.หญิง อรวีร์  ตระกูลฮุน หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๔๗ 
 ๑๐๔. ร.อ.หญิง อรัญญา  หมั่นธรรม หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๕๓ 
 ๑๐๕. ร.อ.หญิง อลิสา  รักเสนาะ หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๖๐ 
 ๑๐๖. ร.อ.หญิง อัญชลี  แขพิมาย หมายเลขประจําตัว  ๘๕๑๑๐๓๐๑๔๒ 
 ๑๐๗. ร.อ.หญิง อารีย์วรรณ์  สริิมิรนิทร หมายเลขประจําตัว  ๘๕๐๑๐๓๐๒๕๒ 

 ทั้งนี้ ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๑  

      สั่ง  ณ  วันที่  ๑๑ เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๑ 

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

การแจกจ่าย ... 

 

 

 

 



   
- ๕ - 

 
การแจกจ่าย 

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

สําเนาถูกต้อง  

(ลงชื่อ) น.อ.วรพล  อรุณฉายวรพล  อรุณฉาย 
              (วรพล  อรุณฉาย) 
  รอง ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.ทําการแทน  
            ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.                                    
                 ๑๗ เม.ย.๖๑                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
       พ.อ.ท.วัลลภ ฯ   พิมพ์/ทาน 
          ร.อ.กิตติศักด์ิ ฯกิตติศัก ตรวจ 
 


