
( สําเนา ) 

คําส่ังกระทรวงกลาโหม 

                                                                 ที่  ๖๘๖/๒๕๕๓                            กพ.ทอ.ที่  ๑๔๙๗๑/๕๓ 

เร่ือง   บรรจุทหารกองหนนุเขารับราชการและแตงต้ังยศทหาร  กับบุคคลพลเรือนเขารับราชการ 

---------------------- 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  แหงพระราชบัญญัติยศทหาร  พ.ศ.๒๔๗๙, ขอบังคับ  กห.

วาดวยการบรรจุ  ปลด  ยาย  เล่ือน  และลดตําแหนงขาราชการกลาโหม  พ.ศ.๒๕๐๒  หมวด  ๑  ขอ  ๔ (๒)    

และคําส่ัง  กห.(เฉพาะ)  ที ่ ๑๘๑/๔๗  ลง  ๒๐  ม.ิย.๔๗  เร่ือง  มอบอํานาจให  ปล.กห., สรอ., ผบ.ทหารสูงสุด,    

ผบ.ทบ., ผบ.ทร. และ  ผบ.ทอ.ทําการแทนและส่ังการในนามของ  รมว.กห.  ผนวก  ก  ขอ  ๑.๑ 

ฉะนัน้   จึงใหบรรจทุหารกองหนุนเขารับราชการและแตงต้ังยศทหาร  กับบุคคลพลเรือนเขา       

รับราชการเปนขาราชการกลาโหมพลเรือนชัน้สัญญาบัตร  รับเงนิเดือนตามกฎกระทรวง  กาํหนดหลักเกณฑและ

วิธีการบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการทหารและการใหไดรับเงนิเดือน  พ.ศ.๒๕๔๙  ขอ  ๑๘ (๓), (๑๐)  

ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร  พ.ศ.๒๕๒๑  ซึง่แกไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติระบียบ

ขาราชการทหาร  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.๒๕๕๑  สําหรับเงนิเพิ่มการครองชพีช่ัวคราวใหเปนไปตามระเบียบวาดวย

การเบิกจายเงนิเพิม่การครองชีพช่ัวคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ  ดังตอไปนี้ 

เปน  วาที่เรืออากาศตรี   

๑.   ส.ท.พรชัย   ทพิยากูล      หมายเลขประจําตัว  ๑๔๑๐๑๐๐๕๒๒  

ทหารกองหนุน  คุณวุฒปิริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  (สถิติประยุกต)  แหงมหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา

พระนครเหนือ  เขารับราชการในตําแหนง  นายทหารสถติิ  ฝูง.๒๐๓  บน.๒  (อัตรา  ร.อ.)  (เหลา  สบ.)                 

รับเงินเดือน  ระดับ  น.๑  ชั้น  ๖  (๗,๙๔๐  บาท) 

๒.   นายณัฐกานต   มารุงเรือง   หมายเลขประจําตัว  ๑๔๒๓๓๐๙๐๓๓  

ทหารกองหนนุ  คุณวุฒิปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  (รัฐศาสตร)  แหงมหาวทิยาลัยรามคําแหง  เขารับราชการ

ในตําแหนง  นายทหารการขาว  บก.พนั.อย.บน.๒  (อัตรา  ร.อ.)  (เหลา  สบ.)  รับเงนิเดือน  ระดับ  น.๑  ชั้น  ๖  

(๗,๙๔๐  บาท) 

๓.   นายอรรถพงษ   อัครศิระกุล   หมายเลขประจําตัว  ๑๔๙๓๓๑๑๗๔๕  

ทหารกองหนนุ  คุณวุฒิปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  (รัฐศาสตร)  แหงมหาวทิยาลัยรามคําแหง  เขารับราชการ

ในตําแหนง  นายทหารการขาว  ฝายการขาว  ฝูง.๒๐๒  บน.๒  (อัตรา  ร.ท.)  (เหลา  สบ.)  รับเงินเดือน               

ระดับ  น.๑  ชัน้  ๖  (๗,๙๔๐  บาท) 

 

 

        ๔.   นายวรุตม   อุตระชัย … 
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๔.   นายวรุตม   อุตระชัย    หมายเลขประจําตัว  ๑๓๖๓๓๑๐๙๔๓  

ทหารกองหนนุ  คุณวุฒิปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  แหงมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร  เขารับราชการ                        

ในตําแหนง  นายทหารการขาว  บก.พนั.อย.บน.๔  (อัตรา  ร.อ.)  (เหลา  สบ.)  รับเงนิเดือน  ระดับ  น.๑  ชั้น  ๖  

(๗,๙๔๐  บาท) 

๕.   นายยิ่งภัทร   สุวรรณวงษ   หมายเลขประจําตัว  ๑๔๘๐๘๐๐๙๐๖  

ทหารกองหนนุ  คุณวุฒิปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต  แหงมหาวิทยาลัยบูรพา  เขารับราชการในตําแหนง  

นายทหารการขาว  ฝายการขาว  ฝูง.๔๐๒  บน.๔  (อัตรา  ร.ท.)  (เหลา  สบ.)  รับเงนิเดือน  ระดับ  น.๑  ชั้น  ๖  

(๗,๙๔๐  บาท) 

๖.   นายสักกะ   รักษาเสรี    หมายเลขประจําตัว  ๑๔๕๓๓๐๗๓๗๑  

ทหารกองหนนุ  คุณวุฒิปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  (รัฐศาสตร)  แหงมหาวทิยาลัยรามคําแหง  เขารับราชการ

ในตําแหนง  นายทหารการขาว  แผนกการขาว  บก.บน.๑  (อัตรา  ร.อ.)  (เหลา  สบ.)  รับเงนิเดือน  ระดับ       

น.๑  ชั้น  ๖  (๗,๙๔๐  บาท) 

๗.   นายศุภาภาส   กิจวรรณ   หมายเลขประจําตัว  ๑๔๔๓๓๐๙๐๖๙  

ทหารกองหนนุ  คุณวุฒิปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  (รัฐศาสตร)  แหงมหาวทิยาลัยรามคําแหง  เขารับราชการ

ในตําแหนง  นายทหารกําลังพล  แผนกกําลังพล  บก.บน.๔๖  (อัตรา  ร.อ.)  (เหลา  สบ.)  รับเงินเดือน  ระดับ  

น.๑  ชั้น  ๖  (๗,๙๔๐  บาท) 

๘.   นายศรัณยภัสส   วรธงไชย   หมายเลขประจําตัว  ๑๔๒๓๓๐๕๐๐๓  

ทหารกองหนนุ  คุณวุฒิปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต  (ผาและเคร่ืองแตงกาย)  แหงมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี  เขารับราชการในตําแหนง  นายทหารพลาธิการ  แผนกฝกการยังชพี  กกศ.รร.การบิน               

(อัตรา  ร.อ.)  (เหลา  พธ.)  รับเงินเดือน  ระดับ  น.๑  ชั้น  ๖  (๗,๙๔๐  บาท) 

๙.   นายรัฐบุตร   ฤาไชยคาม   หมายเลขประจําตัว  ๑๔๗๓๓๐๗๕๗๕  

ทหารกองหนนุ  คุณวุฒิปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต  (การโฆษณา)  แหงมหาวิทยาลัยรังสิต  เขารับราชการ          

ในตําแหนง  นายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ  แผนกกิจการพลเรือน  บก.บน.๕๖  (อัตรา  ร.อ.)  

(เหลา  สบ.)  รับเงินเดือน  ระดับ  น.๑  ชั้น  ๖  (๗,๙๔๐  บาท) 

เปน  ขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร 

๑๐. นายพิระพงษ   คงนาวงั    หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๒๐๓๐๓๓๓  

คุณวุฒิปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมส่ิงแวดลอม)  แหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เขารับ

ราชการในตําแหนง  นายทหารสุขาภิบาล  รพ.กองบิน  บน.๕  (อัตรา  ร.อ.)  รับเงนิเดือน  ระดับ  น.๑  ชัน้  ๖  

(๗,๙๔๐  บาท) 

        ๑๑. นายพีรพฒัน   กันตังกลุ … 
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๑๑. นายพีรพฒัน   กันตังกลุ   หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๒๐๓๐๓๓๔  

คุณวุฒิปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมไฟฟา)  แหงมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร  เขารับราชการ

ในตําแหนง  วศิวกรการแพทย  รพ.จนัทรุเบกษา  พอ.  (อัตรา  ร.อ.)  รับเงินเดือน  ระดับ  น.๑  ชั้น  ๖           

(๗,๙๔๐  บาท) 

๑๒. นางสาวเอ้ือมพร   รัตนสิงห   หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๒๐๓๐๓๓๕  

คุณวุฒิปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  (เคมี)  แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เขารับราชการในตําแหนง  

นายทหารสันทัดงาน  แผนกรังสีกรรม  รพ.จันทรุเบกษา  พอ.  (อัตรา  ร.อ.)  รับเงนิเดือน  ระดับ  น.๑  ชัน้  ๑๐  

(๙,๗๐๐  บาท) 

๑๓. นางสาวปุณยวีร   สุขวบูิลย    หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๒๐๓๐๓๓๖  

คุณวุฒิปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาษาไทย)  แหงมหาวิทยาลัยมหิดล  เขารับราชการในตําแหนง  

นายทหารธุรการ  รร.การบิน  (อัตรา  ร.อ.)  รับเงนิเดือน  ระดับ  น.๑  ชั้น  ๖  (๗,๙๔๐  บาท) 

๑๔. นางสาวมานิดา   ศุภวงศ   หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๒๐๓๐๓๓๗  

คุณวุฒิปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต  แหงมหาวทิยาลัยหอการคาไทย  เขารับราชการในตําแหนง                      

นายทหารการเงิน  รพ.กองบิน  บน.๑  (อัตรา  ร.อ.)  รับเงินเดือน  ระดับ  น.๑  ชั้น  ๖  (๗,๙๔๐  บาท) 

๑๕. นางสาวนภาวรรณ   เหรียญประชา  หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๒๐๓๐๓๓๘  

คุณวุฒิปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต  (การจัดการ)  แหงมหาวทิยาลัยศรีปทุม  เขารับราชการในตําแหนง  

นายทหารการเงิน  รพ.กองบิน  บน.๒  (อัตรา  ร.อ.)  รับเงินเดือน  ระดับ  น.๑  ชั้น  ๖  (๗,๙๔๐  บาท) 

๑๖. นางสาวสุรัมภา   สุภาสาสน   หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๒๐๓๐๓๓๙  

คุณวุฒิปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต  (การบัญชี)  แหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ                         

เขารับราชการในตําแหนง  นายทหารควบคุมการเบิกจาย  แผนกการเงนิ  รร.การบิน  (อัตรา  ร.อ.)  รับเงนิเดือน  

ระดับ  น.๑  ชัน้  ๖  (๗,๙๔๐  บาท) 

๑๗. นางสาวนาตยา   แชมประสิทธิ ์   หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๒๐๓๐๓๔๐  

คุณวุฒิปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต  (การบัญชี)  แหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เขารับราชการ           

ในตําแหนง  ผช.นายทหารการเงนิ  บก.พนั.อย.รร.การบิน  (อัตรา  ร.ท.)  รับเงนิเดือน  ระดับ  น.๑  ชั้น  ๖  

(๗,๙๔๐  บาท) 

๑๘. นางสาวหทัยชนก   คลายสุทธิ์    หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๒๐๓๐๓๔๑  

คุณวุฒิปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  (ส่ือสารมวลชน)  แหงมหาวทิยาลัยรามคําแหง  เขารับราชการในตําแหนง  

นายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ  แผนกกจิการพลเรือน  บก.บน.๔  (อัตรา  ร.อ)  รับเงินเดือน  

ระดับ  น.๑  ชัน้  ๖  (๗,๙๔๐  บาท) 

 

       ๑๙. นางสาวผณินทรา   สุนทรหฤทัย … 
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๑๙. นางสาวผณินทรา   สุนทรหฤทัย   หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๒๐๓๐๓๔๒  

คุณวุฒิปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต  (ภูมิศาสตร)  แหงมหาวทิยาลัยศิลปากร  เขารับราชการในตําแหนง  

นายทหารขาวอากาศ  ฝายขาวอากาศ  แผนกสนับสนนุการบิน  บน.๔  (อัตรา  ร.อ.)  รับเงินเดือน                        

ระดับ  น.๑  ชัน้  ๖  (๗,๙๔๐  บาท) 

๒๐. นางสาวกนกกร   ศักด์ิแหลมเงนิ   หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๒๐๓๐๓๔๓  

คุณวุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  (สถิติ)  แหงมหาวิทยาลัยเชียงใหม  เขารับราชการในตําแหนง   

นายทหารตํานานและสถิติ  แผนกธุรการ  บก.บน.๒  (อัตรา  ร.อ.)  รับเงนิเดือน  ระดับ  น.๑  ชั้น  ๖  (๗,๙๔๐  บาท) 

๒๑. นางสาวศลาลิน   ดอกเข็ม   หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๒๐๓๐๓๔๔  

คุณวุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  (สถิติประยุกต)  แหงสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง  เขารับราชการในตําแหนง  นายทหารสถิติ  ฝูง.๒๐๒  บน.๒  (อัตรา  ร.อ.)  รับเงินเดือน                      

ระดับ  น.๑  ชัน้  ๖  (๗,๙๔๐  บาท) 

๒๒. นางสาวธนิตา   วงษพระจันทร   หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๒๐๓๐๓๔๕  

คุณวุฒิปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต  แหงมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร  เขารับราชการในตําแหนง                

นายทหารการเงิน  บก.พัน.อย.บน.๒๓  (อัตรา  ร.อ.)  รับเงินเดือน  ระดับ  น.๑  ชั้น  ๖  (๗,๙๔๐  บาท) 

๒๓. นางสาวปะการัง   จตุรโพธ์ิ   หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๒๐๓๐๓๔๖  

คุณวุฒิปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต  (การเงนิการธนาคาร)  แหงมหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เขารับราชการ

ในตําแหนง  นายทหารการเงนิ  บก.พนั.อย.บน.๒  (อัตรา  ร.อ.)  รับเงินเดือน  ระดับ  น.๑  ชั้น  ๖  (๗,๙๔๐  บาท) 

๒๔. นางสาวเสาวลักษณ   ภัครพาณิชย  หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๒๐๓๐๓๔๗  

คุณวุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วทิยาศาสตรและเทคโนโลยส่ิีงแวดลอม)  แหงมหาวิทยาลัยมหิดล             

เขารับราชการในตําแหนง  นายทหารสุขาภิบาล  รพ.กองบิน  บน.๒๓  (อัตรา  ร.อ.)  รับเงินเดือน                          

ระดับ  น.๑ ชัน้  ๖  (๗,๙๔๐  บาท) 

๒๕. นางสาวอิสราภรณ   ชวยชูวงษ   หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๒๐๓๐๓๔๘  

คุณวุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  (เทคโนโลยีหวัใจและทรวงอก)  แหงมหาวทิยาลัยนเรศวร  เขารับราชการ

ในตําแหนง  นายทหารสันทดังาน  กอย.รพ.จนัทรุเบกษา  พอ.(อัตรา  ร.อ.)  รับเงินเดือน  ระดับ  น.๑  ชั้น  ๖  

(๗,๙๔๐  บาท) 

 

 

        ๒๖. นางสาวธนิตา   แยมศิริ … 
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๒๖. นางสาวธนิตา   แยมศิริ    หมายเลขประจําตัว  ๘๕๓๒๐๓๐๓๔๙  
คุณวุฒิปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต  แหงมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร  เขารับราชการในตําแหนง  นายทหารกาํลังพล  
แผนกกาํลังพล  บก.บน.๔๖  (อัตรา  ร.อ.)  รับเงนิเดือน  ระดับ  น.๑  ชั้น  ๖  (๗,๙๔๐  บาท) 

 ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้ 
 

ส่ัง ณ วันที ่       ๒๙       กันยายน       พ.ศ.๒๕๕๓ 
    
                   รับคําส่ังรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
     
        (ลงช่ือ)      พล.อ.    อภิชาต   เพ็ญกิตติ 
            (  อภิชาต   เพ็ญกิตติ  ) 
                       ปลัดกระทรวงกลาโหม     

เรียน  ผบ.ทอ. (ผาน  รอง  ผบ.ทอ.) 

 ๑.   สม.ไดสงสําเนาคําส่ัง  กห.ที่  ๖๘๖/๕๓  ลง  ๒๙  ก.ย.๕๓  เร่ือง  บรรจุทหารกองหนนุเขารับ
ราชการและแตงต้ังยศทหาร  กับบุคคลพลเรือนเขารับราชการ  โดยบรรจุทหารกองหนนุเขารับราชการและแตงต้ัง          
ยศทหาร  กับบุคคลพลเรือนเขารับราชการเปนขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร  จํานวน  ๒๖  คน  
รายละเอียดตามแนบ 

 ๒.   กพ.ทอ. ตรวจสอบแลว  การบรรจุทหารกองหนนุเขารับราชการและแตงต้ังยศทหาร                  
กับบุคคลพลเรือนเขารับราชการ  ตามขอ  ๑  ถูกตองและเปนไปตามที ่ ทอ.รายงาน 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ   

                                             (ลงช่ือ)  น.อ.ชวรัตน   มารุงเรือง 
                                                                        รอง  จก.กพ.ทอ.ทําการแทน 
                                                                                     จก.กพ.ทอ. 

                                                                ๑๓  ต.ค.๕๓ 
เรียน  ผบ.ทอ.(ผาน  รอง  ผบ.ทอ.) 

         เพื่อทราบ                                                           ทราบแลว 
               (ลงชื่อ)  พล.อ.ท.ทรงธรรม   โชคคณาพิทกัษ           (ลงช่ือ)  พล.อ.อ.ดิลก   ทรงกัลยาณวัตร 
                                          รอง  เสธ.ทอ.                                              รอง  ผบ.ทอ.ทาํการแทน 
                                         ๑๘  ต.ค.๕๓                                                          ผบ.ทอ.                                            
                                                                                                                   ๒๐  ต.ค.๕๓ 
 

การแจกจาย ... 
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การแจกจาย      

- สบ.ทอ.(ผบธ.ฯ, ผกพ.ฯ), สปช.ทอ., กง.ทอ, ขว.ทอ.(ผตป.ฯ, ผกพ.ฯ), สน.ผทค.ทอ., สน.ปษ.ทอ., บก.ทอ.(ผนน.ฯ),                       

กร.ทอ., บน.๑, บน.๒, บน.๒๓, บน.๔, บน.๔๖, บน.๕, บน.๕๖, รร.การบิน, รพ.จนัทรุเบกษา  พอ., พอ., พธ.ทอ.,                

รร.นอ., ยศ.ทอ., สนภ.ทอ., ศวอ.ทอ.,  

- จก.กพ.ทอ., รอง  จก.กพ.ทอ.(๑), (๒), (๓), ฝสธ.ประจํา  กพ.ทอ. และ  นกพ.อาวุโส  กพ.ทอ. 

- กปค.กพ.ทอ.(ผบย.ฯ), กพส.กพ.ทอ.(ผพส.ฯ), กขพ.กพ.ทอ.(ผขพ.ฯ, ผวพ.ฯ, ผถพ.ฯ),                                            

กจพ.กพ.ทอ.(ผยส.ฯ)  และ  นขต.กพ.ทอ. 

สําเนาถูกตอง 

         (ลงช่ือ)น.ท.ณรงคศักด์ิ   เจริญจิตร 

                         (ณรงคศักด์ิ   เจริญจิตร) 

                          หน.ผบป.กจพ.กพ.ทอ.                                                       ร.ต.จิรานุวัฒน  ฯ  ตรวจ 

                                 ๒๑  ต.ค.๕๓                                                              น.ส.ศิริลักษณ  ฯ  พมิพ     

 

 

 


