
(สําเนา) 

คําส่ังกระทรวงกลาโหม 

                                                          ที่  ๓๓๒/๒๕๕๓                          กพ.ทอ.ที่  ๙๑๙๑/๕๓ 

เร่ือง    ใหนายทหารออกจากราชการเนื่องจากครบกําหนดเกษียณอายรุาชการ 

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

 อาศัยอํานาจตามขอบังคับ  กห. วาดวยการบรรจุ  ปลด  ยาย  เล่ือน  และลดตําแหนงขาราชการ 

กลาโหม  พ.ศ.๒๕๐๒  หมวด  ๑  ขอ  ๔  (๒) , ขอบังคับทหาร  ที่  ๑๑/๑๖๕๓๖  ลง  ๑๔  พ.ย.๘๒ 

วาดวยการแบงประเภทนายทหารสัญญาบัตร  มาตรา ๕ ขอ  ๒,  ขอ ๕,  ขอบังคับ  กห. วาดวยทหารหญิง   

พ.ศ.๒๕๒๗  ซึง่แกไขเพ่ิมเติมโดยขอบังคับ  กห. ฯ  (ฉบับที ่ ๒)  พ.ศ.๒๕๔๑  ขอ  ๙  และคําส่ัง  กห. (เฉพาะ)   

ที่  ๑๘๑/๔๗  ลง  ๒๐  มิ.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  จงึใหนายทหาร 

ชั้นนายพล  สังกัด  ทอ.  ซึ่งรับราชการมาครบกําหนดเกษียณอาย ุ ออกจากราชการ  รับบําเหน็จบํานาญ   

ดังตอไปนี้   

เปน  นายทหารนอกราชการ  สังกัด  สป. 

๑. พล.อ.อ.อนาวิล    ภิรมยรัตน หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๓๓๐๑๐๓๒ (เหลา  นบ.) 

๒. พล.อ.อ.สัณฑพงศ    ร่ืนรมย หมายเลขประจําตัว ๓๑๒๓๓๐๐๖๒๒ (เหลา  นบ.) 

๓. พล.อ.อ.ขวัญชัย    เอ่ียมรักษา หมายเลขประจําตัว ๓๑๑๓๓๐๐๙๑๖ (เหลา  นบ.) 

๔. พล.อ.อ.อายุตม   พลับจาง  หมายเลขประจําตัว ๓๑๑๓๓๐๐๙๘๒ (เหลา  นบ.) 

๕. พล.อ.อ.ภควัต    ร่ืนพิพัฒน  หมายเลขประจําตัว ๓๑๑๓๔๐๐๐๑๕ (เหลา  นบ.) 

๖. พล.อ.อ.ธงชัย    ธารนพ  หมายเลขประจําตัว ๓๑๑๕๐๐๐๖๐๑ (เหลา  นบ.) 

๗. พล.อ.อ.วัฒนา    ลับไพรี  หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๓๓๐๑๐๓๔ (เหลา  นบ.) 

๘. พล.อ.ท.สมเกียรติ    สะอาดรักษ  หมายเลขประจําตัว ๓๑๑๐๖๐๐๐๓๑ (เหลา  ส.) 

๙. พล.อ.ท.สุรพล    ศิริรัตน  หมายเลขประจําตัว ๓๑๑๓๓๐๐๙๑๐ (เหลา  อย.) 

๑๐. พล.อ.ท.โพชฌงค    ซื่อสัตย หมายเลขประจําตัว ๓๑๒๓๘๐๐๐๐๑ (เหลา  พ.) 

๑๑. พล.อ.ท.กรรชิต    สุวรรณฉิม หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๒๓๐๐๕๔๘ (เหลา  สพ.) 

๑๒. พล.อ.ท.มานติ    หุนศิลป หมายเลขประจําตัว ๑๑๕๖๔๐๑๕๙๓ (เหลา  นบ.) 

๑๓. พล.อ.ต.ธีระเดช    รวมทรัพย หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๐๗๐๐๓๔๐  (เหลา  ขส.) 

๑๔. พล.อ.ต.เสนาะ    วาริทสวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว ๑๑๓๑๗๐๑๖๑๔  (เหลา  กง.) 

๑๕. พล.อ.ต.ธงชัย    ชูความดี หมายเลขประจําตัว ๓๑๑๑๗๐๐๐๑๒   (เหลา  ชอ.) 

 

   ๑๖.   พล.อ.ต.จิตตกวี   นาคแจง  … 

 

 

๒๔๘๒ 



                                                                        -  ๒  - 

 

๑๖. พล.อ.ต.จิตตกวี   นาคแจง หมายเลขประจําตัว ๓๑๑๒๔๐๐๑๘๑ (เหลา  พ.) 

๑๗. พล.อ.ต.ธานนิทร     สมิตะพนิท ุ หมายเลขประจําตัว ๓๑๒๓๓๐๐๖๑๖ (เหลา  ชอ.) 

๑๘. พล.อ.ต.ประทปี    รัตนพร หมายเลขประจําตัว ๓๑๒๖๕๐๐๐๐๑ (เหลา  ชอ.) 

๑๙. พล.อ.ต.สุพจน    รัศมทิัต หมายเลขประจําตัว ๓๑๕๓๓๐๔๙๓๑ (เหลา  สบ.) 

๒๐. พล.อ.ต.มังกร   เสมารัตน หมายเลขประจําตัว ๓๑๙๖๑๐๐๐๑๓ (เหลา  สบ.) 

เปน  ทหารหญิงพนราชการ  สังกัด  สป. 

๒๑. พล.อ.ต.หญิง  ชวนพิศ    จนัทรยิ้ม หมายเลขประจําตัว ๘๑๖๑๐๙๐๕๙๓ (เหลา  กง.)     

๒๒. พล.อ.ต.หญิง  สุดาวดี    ศิลากร หมายเลขประจําตัว ๘๑๕๑๑๙๐๘๙๓ (เหลา  สบ.) 

๒๓. พล.อ.ต.หญิง  วีรนะ    ตระกลูฮุน หมายเลขประจําตัว ๘๑๗๑๑๓๐๒๙๓ (เหลา  พ.) 

๒๔. พล.อ.ต.หญิง ฟริยา   ขอนแกน หมายเลขประจําตัว ๘๑๗๑๑๗๐๑๙๓ (เหลา  สบ.) 

๒๕. พล.อ.ต.หญิง ปานจิตต    พึง่พักตร หมายเลขประจําตัว ๘๑๘๑๑๒๐๘๙๓ (เหลา  พ.) 

๒๖. พล.อ.ต.หญิง  พัชรา    มีแกว หมายเลขประจําตัว ๘๑๖๑๑๗๐๖๙๓ (เหลา  กง.) 

                             ทั้งนี้   ต้ังแต   ๑   ต.ค.๕๓    
       

                                          ส่ัง          ณ          วนัที ่         ๘        มิถนุายน         พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

                                                         รับคําส่ังรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  

  

                                      (ลงชื่อ)  พล.อ.อภิชาต    เพ็ญกติติ 

                                                                         ( อภิชาต    เพ็ญกิตติ ) 

                                                                               ปลัดกระทรวงกลาโหม 

เรียน   ผบ.ทอ. 

 ๑.   สม.ไดสงสําเนาคําส่ัง  กห.จํานวน  ๒  คําส่ัง  รายละเอียดตามแนบ  ดังนี ้

    ๑.๑   คําส่ัง  กห.ที ่ ๓๓๒/๕๓  ลง  ๘  ม.ิย.๕๓  เร่ือง  ใหนายทหารออกจากราชการ                

เนื่องจากครบกําหนดเกษียณอายุราชการ 

    ๑.๒   คําส่ัง  กห.ที ่ ๓๓๓/๕๓  ลง  ๘  ม.ิย.๕๓  เร่ือง  ใหนายทหารออกจากราชการ          

เนื่องจากครบกําหนดเกษียณอายุราชการ 

 

 

๒.   กพ.ทอ. ... 

 

 



-  ๓  - 

 

 ๒.   กพ.ทอ.ตรวจสอบแลว  การใหนายทหารออกจากราชการเนื่องจากครบกําหนด             

เกษียณอายุราชการ  ตามขอ  ๑  ถูกตองและเปนไปตามที่  ทอ.รายงาน 

 จึงเรียนมาเพือ่ทราบ 

 

                                                           (ลงชื่อ)  น.อ.ยรรยง   คันธสร 

                                                                              รอง  จก.กพ.ทอ.ทาํการแทน 

                                                                                          จก.กพ.ทอ. 

                                                                     ๒๒  มิ.ย.๕๓ 

(ลงช่ือ)  พล.อ.ท.ธัชชัย   ถนดัใชปน                        (ลงช่ือ)  พล.อ.ท.เพิ่มเกยีรติ   ลวณะมาลย 
              ผช.เสธ.ทอ.ฝกพ.                                                           รอง  เสธ.ทอ. 
                 ๒๔  ม.ิย.๕๓                                                            ๒๔  มิ.ย.๕๓ 

เรียน   ผบ.ทอ.                                                      ทราบแลว 
          เพื่อทราบ                                                         (ลงช่ือ)  พล.อ.อ.อิทธพร   ศุภวงศ 
                (ลงชื่อ)  พล.อ.อ.ประจิน   จั่นตอง                                                ผบ.ทอ.                                
                                              เสธ.ทอ.                                                   ๒๘  ม.ิย.๕๓                                              
                                          ๒๕  ม.ิย.๕๓                                                   
การแจกจาย      
-      ผบ.ทอ., รอง  ผบ.ทอ., ปธ.คปษ.ทอ., ผช.ผบ.ทอ., เสธ.ทอ., ปษ.พิเศษ  ทอ., รอง  เสธ.ทอ.(๑), (๒), (๓),           

ผช.เสธ.ทอ.(ฝกพ., ฝขว., ฝยก., ฝยบ., ฝกร.), สน.ปษ.ทอ. และ  สน.ผทค.ทอ. 
- นขต.ทอ.                                              
- จก.กพ.ทอ., รอง  จก.กพ.ทอ.(๑), (๒), (๓), ฝสธ.ประจํา  กพ.ทอ., 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, ผยป.ฯ)  และ  นขต.กพ.ทอ. 

สําเนาถูกตอง 
        (ลงช่ือ)  น.ท.ณรงคศักด์ิ   เจริญจิตร 
                          (ณรงคศักด์ิ   เจริญจิตร)                                 
                หน.ผบป.กจพ.กพ.ทอ.                                  น.ต.พิสัยสิทธิ์  ฯ  ตรวจ 

                                  ๒๙  มิ.ย.๕๓                                        จ.อ.หญิง  นุสรา  ฯ  พิมพ 

 

 

 

 

 




