
 
                                                                 ( สําเนา ) 

                                                        คําสัง่กระทรวงกลาโหม                               ( หนวยรับ )                             

                                                            ที ่  ๕๔๐/๒๕๕๓ 

                    เร่ือง  แตงตัง้ขาราชการกลาโหมพลเรือนชัน้สัญญาบัตรเปนนายทหารสัญญาบัตร 

        

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗  แหงพระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ.๒๔๗๙  และคําสั่ง กห.  

(เฉพาะ) ที่ ๑๘๑/๔๗ ลง ๒๐ มิ.ย.๔๗  เร่ือง มอบอํานาจให ปล.กห., สรอ., ผบ.ทหารสูงสุด, ผบ.ทบ., 

ผบ.ทร. และ ผบ.ทอ. ทําการแทนและสั่งการในนามของ รมว.กห.  ผนวก ก  ขอ ๑.๑  ฉะนัน้  จงึใหแตงตั้ง 

ขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตรในสังกัด ทอ. ผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับ กห.วาดวย

การแตงตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗, ขอบังคับ กห.วาดวยทหารหญิง พ.ศ.๒๕๒๗ และฉบับแกไขเพิ่มเติม,  

ระเบียบ กห.วาดวยการกําหนดสัญชาติของผูที่จะบรรจุเขารับราชการ เปนนายทหารสัญญาบัตรประจําการ 

นายทหารประทวนประจําการ หรือพลทหารประจําการ (พลทหารอาสาสมัคร) พ.ศ.๒๕๐๖, ระเบยีบ กห.วาดวย

การแตงตั้งยศและการเลื่อนยศของขาราชการทหาร พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแกไขเพิ่มเติม เปนนายทหาร

สัญญาบัตรมียศทหาร  ดังตอไปนี้ 

 

                                                   เปน  วาที่เรืออากาศเอกหญิง 

๑. นางนันทพร   รักษแพทย หมายเลขประจําตัว     ๘๕๒๑๐๓๐๐๗๑ 

นายทหารสันทัดงาน กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  (อัตรา ร.อ.) (เหลา พ.)   

 

                                                   เปน  วาที่เรืออากาศโทหญงิ 

๒. นางสาวเมธิรา   ผาตนิุวติั หมายเลขประจําตัว     ๘๕๒๑๐๓๐๔๘๐ 

อจ.กกศ.รร.นอ.  (อัตรา ร.อ.) (เหลา สบ.)   

 

                                                       เปน  วาที่เรืออากาศตรี 

๓.  นายการุณ   เสรีบวรธนศักดิ ์ หมายเลขประจําตัว     ๘๕๒๒๐๓๐๔๘๑ 

รังสีแพทย กองรังสีกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  (อัตรา ร.อ.) (เหลา พ.)   

๔.  นายทะยานชล   วงศศรีสกลุแกว หมายเลขประจําตัว     ๘๕๒๒๐๓๐๕๖๑ 

นายทหารภูมิสารสนเทศ แผนกภูมิสารสนเทศ กองขอมูลการปฏิบัติทางอากาศ กลว.คปอ.  (อัตรา ร.ท.) (เหลา อต.)   

 

/  เปน  วาที่เรืออากาศตรีหญิง  ... 

 

 

 



- ๒ - 

 

เปน  วาที่เรืออากาศตรีหญงิ 

๕.  นางสาวภาณนิี   ดวงฉ่ํา หมายเลขประจําตัว     ๘๕๒๑๐๓๐๔๗๗ 

รรก.แพทย รพ.กองบนิ บน.๗  (อัตรา น.ต.) (เหลา พ.)   

๖.  นางสาวอังควรา   อินทรสมพันธ หมายเลขประจําตัว     ๘๕๒๑๐๓๐๔๗๖ 

รรก.ทนัตแพทย รพ.กองบนิ บน.๑  (อัตรา น.ต.) (เหลา พ.)   

๗.  นางสาวชุติมณฑน   กองสมัฤทธิ ์ หมายเลขประจาํตัว     ๘๕๒๑๐๓๐๔๘๔ 

นายแพทยอนามัย แผนกอนามัย กวป.พอ. (อัตรา ร.อ.) (เหลา พ.)   

๘.  นางสาวธิตินนัท   ต้ังวงษเลศิ หมายเลขประจําตัว     ๘๕๒๑๐๓๐๔๔๑ 

เภสัชกร แผนกเภสัชกรรม รพ.จนัทรุเบกษา พอ.  (อัตรา ร.อ.) (เหลา พ.)   

๙.  นางสาวธิติมา   ไหชัย หมายเลขประจําตัว     ๘๕๒๑๐๓๐๔๔๐ 

เภสัชกร รพ.กองบิน บน.๔๑  (อัตรา ร.อ.) (เหลา พ.)   

๑๐.  นางสาวพิลาสนิี   พันทองหลาง หมายเลขประจําตัว     ๘๕๒๑๐๓๐๔๖๘ 

นายทหารกายภาพบาํบัด แผนกออรโธปดิกสและเวชศาสตรฟนฟู รพ.จนัทรุเบกษา พอ.  (อัตรา ร.อ.) (เหลา พ.)   

๑๑.  นางสาวพัตรสิญา   เผาสงัขทอง หมายเลขประจําตัว     ๘๕๒๑๐๓๐๔๖๔ 

นายทหารวทิยาศาสตร เคมี ชีวะ แผนกปฏิบัติการวิทยาศาสตร กวศ.ศวอ.ทอ.  (อัตรา ร.อ.) (เหลา พ.)   

๑๒.  นางสาวรสรินทร   สินธุพรม หมายเลขประจําตัว     ๘๕๒๑๐๓๐๔๖๖ 

นายทหารสันทัดงาน กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  (อัตรา ร.อ.) (เหลา พ.)   

๑๓.  นางสาวศิริพร   ผองจิตสิริ หมายเลขประจําตัว     ๘๕๒๑๐๓๐๔๗๙ 

กุมารแพทย กกม.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  (อัตรา ร.อ.) (เหลา พ.)   

๑๔.  นางสาวสรินนา   อรุณเจริญ หมายเลขประจําตัว     ๘๕๑๑๐๓๐๑๗๙ 

กุมารแพทย แผนกกมุารเวชกรรม รพ.จนัทรุเบกษา พอ.  (อัตรา ร.อ.) (เหลา พ.)   

๑๕.  นางสาวอินทิรา   โอสถหงษ หมายเลขประจําตัว     ๘๕๑๑๐๓๐๑๘๙ 

แพทย รพ.กองบิน บน.๔  (อัตรา ร.อ.) (เหลา พ.)   

๑๖.  นางสาวอัจฉริยา   นิมกาญจน หมายเลขประจําตัว     ๘๕๑๑๐๓๐๑๘๕ 

แพทย รพ.กองบิน บน.๒  (อัตรา ร.อ.) (เหลา พ.)   

๑๗.  นางสาวอัญสุมาลิณทร   คําขาว หมายเลขประจําตัว     ๘๕๒๑๐๓๐๔๘๒ 

สูตินรีแพทย กองสูตินรีกรรม รพ.ภูมพิลอดุลยเดช พอ.  (อัตรา ร.อ.) (เหลา พ.)   

๑๘.  นางสาวกานตชนิต   ตุลขํา หมายเลขประจําตัว     ๘๕๒๑๐๓๐๔๖๑ 

นายทหารปฏิบัติการชวยเหลือประชาชน แผนกบรรเทาสาธารณภัย กองบรรเทาสาธารณภัยและกจิการพัฒนา 

กกร.กร.ทอ.  (อัตรา ร.อ.) (เหลา สบ.)   

 

/  ๑๙.  ... 

 



- ๓ - 

 

๑๙.  นางสาวณีรนชุ   กลอมดี หมายเลขประจําตัว     ๘๕๒๑๐๓๐๕๖๐ 

นายทหารกิจการพลเรือน คปอ.  (อัตรา ร.อ.) (เหลา สบ.)   

๒๐.  นางสาวดวงกมล   ดวงใส หมายเลขประจําตัว     ๘๕๒๑๐๓๐๔๘๗ 

นายทหารกรรมวิธีขอมูล แผนก ๒ กปข.ขว.ทอ.  (อัตรา ร.อ.) (เหลา สบ.)   

๒๑.  นางสาวดลพร   แกววฒันะ หมายเลขประจําตัว     ๘๕๒๑๐๓๐๕๖๒ 

นายทหารการศึกษา แผนกการศึกษา รร.นป.ยศ.ทอ.  (อัตรา ร.อ.) (เหลา สบ.)   

๒๒. นางสาวนันทิกา   สวาสดิ์กลิ่น หมายเลขประจําตัว     ๘๕๒๑๐๓๐๔๖๒ 

นายทหารโปรแกรมขาวกรอง แผนก ๖ กขศ.ขว.ทอ.  (อัตรา ร.อ.) (เหลา สบ.)   

๒๓. นางสาวปพิชญา   รําพึงกจิ หมายเลขประจําตัว     ๘๕๒๑๐๓๐๕๖๓ 

นายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ แผนกกิจการพลเรือน บก.บน.๕  (อัตรา ร.อ.) (เหลา สบ.)   

๒๔. นางสาวสันนิภา   โลหะสุวรรณ หมายเลขประจําตัว     ๘๕๒๑๐๓๐๔๘๕ 

นายทหารประชาสัมพนัธ แผนกปฏิบัติการประชาสัมพันธ กปส.กร.ทอ.  (อัตรา ร.อ.) (เหลา สบ.)   

๒๕. นางสาวอนุสรา   เชื้อแถว หมายเลขประจําตัว     ๘๕๒๑๐๓๐๔๘๘ 

นายทหารประกันคุณภาพการศึกษา รร.จอ.ยศ.ทอ.  (อัตรา ร.อ.) (เหลา สบ.)   

๒๖.  นางสาวอังคณา   จรรยา หมายเลขประจําตัว     ๘๕๒๑๐๓๐๕๕๙ 

นายทหารการศึกษา แผนกแผนการศึกษา ศภษ.ยศ.ทอ.  (อัตรา ร.อ.) (เหลา สบ.)   

๒๗. นางสาวอาจารี   กันภยั หมายเลขประจําตัว     ๘๕๒๑๐๓๐๔๖๓ 

บรรณารักษ กพศ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  (อัตรา ร.อ.) (เหลา สบ.)   

๒๘. นางสาวชนิฏฐกามาศ   ทรงภูม ิ หมายเลขประจําตัว     ๘๕๒๑๐๓๐๔๖๐ 

นายทหารบัญชี แผนกการเงนิ บน.๕  (อัตรา ร.อ.) (เหลา กง.)   

๒๙. นางสาวอําไพพรรณ   จิรัตฐิวรุตมกุล    หมายเลขประจําตัว     ๘๕๒๑๐๓๐๔๕๗ 

นายทหารควบคุมคุณภาพ ฝายควบคุมคุณภาพ แผนกจัดดําเนนิงาน กรง.พธ.ทอ.  (อัตรา ร.อ.) (เหลา พธ.)   

๓๐.  นางสาวคนงึนจิ   ราชเจริญ หมายเลขประจําตัว     ๘๕๒๑๐๓๐๔๖๗ 

นายทหารเทคนิคการแพทย แผนกพยาธกิรรม รพ.จนัทรเุบกษา พอ.  (อัตรา ร.ท.) (เหลา พ.)   

๓๑.  นางสาวชวิศา   เขงสมทุร หมายเลขประจําตัว     ๘๕๒๑๐๓๐๔๖๕ 

นายทหารสันทัดงาน กกม.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  (อัตรา ร.ท.) (เหลา พ.)   

 

/  ๓๒.  ... 

 

 



- ๔ - 

 

๓๒. นางสาวนาฏยา   เกื้อกูลรัฐ หมายเลขประจําตัว     ๘๕๒๑๐๓๐๔๘๓ 

นายทหารสูติศาสตร กสก.รพ.จนัทรุเบกษา พอ.  (อัตรา ร.ท.) (เหลา พ.)   

ทั้งนี้  ต้ังแต ๒๒ พ.ค.๕๓ 

 

                                          ส่ัง         ณ         วันที ่         ๒๕        สิงหาคม        พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

                                                            รับคําสั่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

     

                                          (ลงชื่อ)            พล.อ.    อภิชาต   เพ็ญกิตติ  

                              ( อภิชาต   เพ็ญกิตต ิ)  

                                         ปลัดกระทรวงกลาโหม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


