
(สําเนา) 

คําส่ังกระทรวงกลาโหม 

                                                              ที่  ๓๓๓/๒๕๕๓                              กพ.ทอ.ที่  ๙๑๙๒/๕๓ 

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,  มาตรา  ๖  ขอ  ๒,  ขอบังคับ  กห. 

วาดวยทหารหญิง  พ.ศ.๒๕๒๗  ซึง่แกไขเพิ่มเติมโดย  ขอบังคับ  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  ๑.๔๑     

ฉะนั้น  จึงใหนายทหาร  สังกัด  ทอ. ซึ่งรับราชการมาครบกําหนดเกษียณอายุ  ออกจากราชการ   

รับบําเหน็จบํานาญ  ดังตอไปนี ้

                                                เปน  นายทหารนอกราชการ  สังกัด  บก.ทอ. 

   ๑.  น.อ.บัญชา   เฉวียงหงษ หมายเลขประจําตัว ๑๑๕๖๖๐๐๕๖๘ (เหลา อย.) 

   ๒.  น.อ.บุญเสริม   ชางใหญ หมายเลขประจําตัว ๓๑๐๒๔๐๐๐๕๘ (เหลา ดย.) 

   ๓.  น.อ.วีรัตน   วงศคง หมายเลขประจําตัว ๓๑๑๒๑๐๐๐๑๗ (เหลา ชอ.) 

   ๔.  น.อ.มานติย   เพชรน้ําเขียว หมายเลขประจําตัว ๓๑๑๓๙๐๐๐๐๕ (เหลา ชอ.) 

   ๕.  น.อ.อัมพร   เจริญศักด์ิ หมายเลขประจําตัว ๓๑๕๗๑๐๐๐๑๖ (เหลา นบ.) 

   ๖.  น.อ.หมอมหลวงนิราพาธ   อรุณวงศ หมายเลขประจําตัว ๓๑๖๐๙๐๐๓๖๔ (เหลา ส.) 

   ๗.  น.อ.วัชระ   โตศรี หมายเลขประจําตัว ๑๑๔๐๙๐๐๐๐๓ (เหลา สบ.) 

   ๘.  น.อ.อมร   วัชรประภา หมายเลขประจําตัว ๓๑๑๓๗๐๐๐๐๑ (เหลา สพ.) 

   ๙.  น.อ.สุขสรร   มหาวีระ หมายเลขประจําตัว ๑๑๗๒๑๐๐๐๑๗ (เหลา ธน.)  

 ๑๐.  น.อ.สุรธรี   เสนาสุ หมายเลขประจําตัว ๓๑๑๐๕๐๐๐๐๒ (เหลา สบ.) 

 ๑๑. น.อ.เผชิญชัย   บุญลือ หมายเลขประจําตัว ๓๑๒๒๗๐๐๐๐๒ (เหลา ชอ.) 

 ๑๒. น.อ.อาทร   ตรุษะ หมายเลขประจําตัว ๓๑๐๓๓๐๐๐๒๕ (เหลา ตห.) 

 ๑๓. น.อ.วัฒนะ   เกษวงั หมายเลขประจําตัว ๓๑๐๖๒๐๐๐๗๑ (เหลา ตห.) 

 ๑๔. น.อ.พายัพ   ปตตะพงศ หมายเลขประจําตัว ๓๑๒๑๓๐๐๐๒๕ (เหลา ถร.) 

 ๑๕. น.อ.เอนก   วีระธรรมานนท หมายเลขประจําตัว ๓๑๑๓๓๐๐๔๔๙ (เหลา ดย.) 

 ๑๖. น.อ.ณรงค   แยมงามเหลือ หมายเลขประจําตัว ๓๑๑๐๘๐๐๐๔๖ (เหลา อย.) 

 ๑๗. น.อ.นิยม   อัมพวนั หมายเลขประจําตัว ๓๑๑๒๓๐๐๔๐๖ (เหลา พธ.) 

 ๑๘. น.อ.มงคล   เพียรพิจารณ หมายเลขประจําตัว ๓๑๑๒๔๐๐๐๐๙ (เหลา พด.) 

 ๑๙. น.อ.สุนทร   บัวเทศ หมายเลขประจําตัว ๑๑๓๕๐๐๑๑๘๐ (เหลา ขส.) 

๒๐.  น.อ.ประจบ   กล่ินชาง  ... 

๒๔๘๒ 



-  ๒  - 

 

 ๒๐. น.อ.ประจบ   กล่ินชาง หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๒๔๐๐๒๒๕ (เหลา ชอ.) 

 ๒๑. น.อ.สุชีพ   เมนขํา หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๒๔๐๐๒๔๓ (เหลา ชอ.) 

 ๒๒. น.อ.ปรีชา   ดํามณี หมายเลขประจําตัว ๓๑๑๓๓๐๐๘๑๓ (เหลา ชอ.) 

 ๒๓. น.อ.ทวีป   แดงวิชยั หมายเลขประจําตัว ๓๑๑๒๑๐๐๖๑๓ (เหลา สพ.) 

 ๒๔. น.อ.สมพงษ   น้ําจันทน หมายเลขประจําตัว ๓๑๑๓๔๐๐๐๐๒ (เหลา สบ.) 

 ๒๕. น.อ.ศุภชัย   สายสุข หมายเลขประจําตัว ๓๑๑๑๗๐๐๔๖๐ (เหลา ส.) 

 ๒๖. น.อ.พุฒพิงศ   ศรีสัมฤทธ์ิ หมายเลขประจําตัว ๓๑๑๖๐๐๐๐๐๕ (เหลา ธน.) 

 ๒๗. น.อ.กิตติ   มวงปน หมายเลขประจําตัว ๓๑๑๑๗๐๐๒๓๙ (เหลา ดย.)  

                                                 เปน  นายทหารพนราชการ  สังกัด  ทอ. 

 ๒๘. น.ท.สัญณัฏฐ   นอยนะวะกลุ หมายเลขประจําตัว ๑๑๕๒๙๐๐๗๒๑ (เหลา อย.) 

 ๒๙. น.ท.โกวทิ   พลอยบุตร หมายเลขประจําตัว ๓๑๑๕๐๐๐๐๐๒ (เหลา สพ.) 

 ๓๐. น.ท.สุวิทย   พึง่กนั หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๒๓๐๐๕๕๒ (เหลา พด.) 

 ๓๑. น.ท.บุรี   สรอยสุนทร หมายเลขประจําตัว ๓๑๗๔๘๐๐๑๐๒ (เหลา พ.) 

 ๓๒. น.ท.พรชัย   ดิษฤทธิ ์ หมายเลขประจําตัว ๑๑๔๒๔๐๐๗๓๑ (เหลา สพ.) 

 ๓๓. น.ท.สุกจิ   นชุเนตร หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๔๙๐๐๐๒๔ (เหลา สพ.) 

 ๓๔. น.ท.สมศักด์ิ   ปานรัตน หมายเลขประจําตัว ๓๑๑๓๓๐๐๐๐๒ (เหลา สพ.) 

 ๓๕. น.ท.ฉลอง   จนัทนวงษ หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๖๒๐๐๒๗๗ (เหลา พ.) 

 ๓๖. น.ท.ณรงค   แนวนอยงาม หมายเลขประจําตัว ๑๑๔๕๓๐๐๒๐๔ (เหลา ชอ.) 

 ๓๗. น.ท.สุพงษ   เล็กใบ หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๓๓๐๑๐๗๔ (เหลา พด.) 

 ๓๘. น.ท.โสภณ   สําเภาเทศ หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๓๓๐๑๒๔๗ (เหลา ชย.) 

 ๓๙. น.ท.เทียนชัย   หริพาย หมายเลขประจําตัว ๑๑๓๓๙๐๐๔๔๖ (เหลา ชย.) 

 ๔๐. น.ท.ณรงค   เกษมทรง หมายเลขประจําตัว ๓๑๑๖๗๐๐๐๐๗ (เหลา พธ.) 

 ๔๑. น.ท.อุดม   ทองวัฒน หมายเลขประจําตัว ๑๑๔๖๑๐๐๕๗๒ (เหลา ขส.) 

 ๔๒. น.ท.ปรเมศร   ปญญางาม หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๖๑๐๐๐๒๑ (เหลา ขส.) 

 ๔๓. น.ท.ธงชัย   แสงจินดา หมายเลขประจําตัว ๓๑๑๓๙๐๐๑๘๖ (เหลา สห.) 

 ๔๔. น.ท.ชนินทร   สังขทอง หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๖๗๐๐๓๒๔ (เหลา สพ.) 

 ๔๕. น.ท.กาํพล   อินทรพาณิชย หมายเลขประจําตัว ๑๑๓๕๕๐๐๓๗๓ (เหลา ชอ.) 

 ๔๖. น.ท.เมธา   ทองมาก หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๓๔๐๐๐๔๙ (เหลา พด.) 

 ๔๗. น.ท.บุญม ี  พจิารณ หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๖๓๐๐๐๑๕ (เหลา ชอ.) 

 ๔๘. น.ท.สุวิทย   เวฬุการ หมายเลขประจําตัว ๓๑๑๖๕๐๐๐๐๒ (เหลา ส.) 

 ๔๙. น.ต.อดุลย   ถมมูล หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๒๓๐๐๒๗๐ (เหลา อย.) 

๕๐.   น.ต.วฑิรูย   สอนแจง  ... 



-  ๓  - 

 

 ๕๐. น.ต.วิฑูรย   สอนแจง หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๐๙๐๐๒๒๘ (เหลา อย.) 

 ๕๑. น.ต.กฤษณะ   ศรีโพธิ ์ หมายเลขประจําตัว ๓๑๑๖๗๐๐๒๘๖ (เหลา พด.) 

 ๕๒. น.ต.สมคิด   ไชยสงคราม หมายเลขประจําตัว ๑๑๓๓๑๐๐๑๘๙ (เหลา ชอ.) 

 ๕๓. น.ต.วินยั   ขําศิริ หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๒๑๐๐๖๒๙ (เหลา พด.) 

 ๕๔. น.ต.วันชัย   รวมพร หมายเลขประจําตัว ๓๑๒๖๗๐๐๒๘๖ (เหลา ขส.) 

 ๕๕. น.ต.สมเกียรติ   ดาวขนอน หมายเลขประจําตัว ๑๑๔๓๔๐๐๓๘๒ (เหลา ขส.) 

 ๕๖. น.ต.สุทธิชยั   ใจมล หมายเลขประจําตัว ๓๑๒๑๒๐๐๐๐๒ (เหลา ขส.) 

 ๕๗. น.ต.มงคล   วดัจินดา หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๓๓๐๐๓๙๙ (เหลา ขส.) 

 ๕๘. น.ต.ปรีชา   ภาคพาไชย หมายเลขประจําตัว ๓๑๒๗๑๐๐๐๔๘ (เหลา ส.) 

 ๕๙. น.ต.ศิริ   โกมารทัต หมายเลขประจําตัว ๓๑๒๑๐๐๐๒๙๔ (เหลา ชอ.) 

 ๖๐. น.ต.จารุพนัธ   ถิระมนัส หมายเลขประจําตัว ๓๑๒๖๐๐๐๐๐๙ (เหลา สบ.) 

 ๖๑. น.ต.สมศักด์ิ   เชาวนะ หมายเลขประจําตัว ๑๑๔๓๓๐๕๕๖๙ (เหลา ขส.) 

 ๖๒. ร.อ.สมเดช   ปานเสียง หมายเลขประจําตัว ๑๑๓๒๑๐๐๗๐๐ (เหลา ชอ.) 

 ๖๓. ร.อ.สิทธภพ   ศรีจันทรเจริญ หมายเลขประจําตัว ๑๑๓๑๗๐๒๕๗๒ (เหลา สพ.) 

 ๖๔. ร.ท.สุทัศน   จริโมภาส หมายเลขประจําตัว ๓๑๑๓๓๐๐๔๕๒ (เหลา ดย.) 

 ๖๕. ร.ท.วีระศักด์ิ   พานิชสุโข หมายเลขประจําตัว ๓๑๐๐๘๐๐๐๓๐ (เหลา ขส.) 

 ๖๖. ร.ท.สุรสิงห   พรหมเสน หมายเลขประจําตัว ๑๑๖๓๓๐๖๔๒๖ (เหลา ชย.) 

 ๖๗. ร.ท.บุญเลิศ   วิประเสริฐ หมายเลขประจําตัว ๑๑๔๓๓๐๓๘๔๔ (เหลา ขส.) 

 ๖๘. ร.ท.สมนึก   คําปทุม หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๒๙๐๐๐๖๖ (เหลา สห.) 

 ๖๙. ร.ท.อลงกต   กล่ินแกวณรงค หมายเลขประจําตัว ๓๑๒๖๘๐๐๐๑๐ (เหลา ชอ.) 

 ๗๐. ร.ต.บุรเหม   โตะสังข หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๔๙๐๐๐๔๕ (เหลา ชอ.) 

 ๗๑. วาที่ ร.ต.จักรพันธ   จิรัตนนนัท หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๖๓๐๐๐๑๔ (เหลา ตห.) 

 ๗๒. วาที่ ร.ต.เจนยทุธ   เจนสมทุร หมายเลขประจําตัว ๓๑๒๕๑๐๐๐๑๐ (เหลา ตห.) 

 ๗๓. วาที่ ร.ต.ดาวลอย   ศรีแจมดี หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๖๔๐๐๒๘๘ (เหลา อต.) 

 ๗๔. วาที่ ร.ต.สินชัย   วิชาช ู หมายเลขประจําตัว ๓๑๖๓๔๐๐๐๔๕ (เหลา สบ.) 

 ๗๕. วาที่ ร.ต.สนอง   ศรีทองเทศ หมายเลขประจําตัว ๓๑๗๒๙๐๐๑๙๕ (เหลา ชย.) 

 ๗๖. วาที่ ร.ต.สรรค   ชืน่พันธ หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๒๔๐๐๒๑๑ (เหลา ตห.) 

 ๗๗. วาที่ ร.ต.หัสชยั   เพช็รรัตน หมายเลขประจําตัว ๑๑๔๓๔๐๐๑๕๙ (เหลา ขส.) 

 ๗๘. วาที่ ร.ต.เกษม   เจริญเตีย หมายเลขประจําตัว ๓๑๑๐๗๐๐๓๓๒ (เหลา พธ.) 

 ๗๙. วาที่ ร.ต.ประณีต   พุดศรี หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๖๗๐๐๓๓๕ (เหลา พด.) 

 

๘๐.  วาที่ ร.ต.สํารวม   สารนอก  ... 

 



-  ๔  - 

 

   ๘๐.  วาที ่ร.ต.สํารวม   สารนอก หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๒๑๐๐๐๓๒ (เหลา อย.) 

   ๘๑.  วาที ่ร.ต.สมศักด์ิ   สัญญพล หมายเลขประจําตัว ๓๑๒๓๔๐๐๐๐๖ (เหลา สพ.) 

   ๘๒.  วาที่ ร.ต.เกษม   สนธิกุล หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๖๔๐๐๖๒๕ (เหลา พด.) 

   ๘๓.  วาที่ ร.ต.วรีะชัย   กลัดสุข หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๐๙๐๐๒๗๐ (เหลา อย.) 

   ๘๔.  วาที่ ร.ต.วิรัช   วิชาเพียร หมายเลขประจําตัว ๓๑๒๒๑๐๐๕๙๐ (เหลา อย.) 

   ๘๕.  วาที่ ร.ต.มนตรี   เปรมศิริ หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๓๓๐๑๒๖๗ (เหลา สบ.) 

   ๘๖.  วาที ่ร.ต.วิจิตร   คูณกลาง หมายเลขประจําตัว ๑๑๓๕๕๐๐๑๙๓ (เหลา ขส.) 

   ๘๗.  วาที่ ร.ต.พสิษฐ   มีพจนเพราะ หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๒๑๐๐๓๖๑ (เหลา ชย.) 

   ๘๘.  วาที่ ร.ต.วิษณุพันธ   บุญเกิด หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๒๓๐๐๑๐๓ (เหลา อย.) 

   ๘๙.  วาที่ ร.ต.สุนทร  พุมยิม้ หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๓๓๐๐๙๓๓ (เหลา อย.) 

   ๙๐.  วาที ่ร.ต.กฤษณะ   สรอยทอง หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๖๒๐๐๒๔๕ (เหลา ส.) 

   ๙๑.  วาที ่ร.ต.เกตุ   เกตุมณี หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๓๓๐๐๗๖๕ (เหลา ขส.) 

   ๙๒.  วาที่ ร.ต.ประเดิม   รัตนากร หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๔๙๐๐๐๒๕ (เหลา ส.) 

   ๙๓.  วาที่ ร.ต.วินยั   แสงเพ็ญฉาย หมายเลขประจําตัว ๑๑๔๑๙๐๐๙๕๕ (เหลา ขส.) 

   ๙๔.  วาที่ ร.ต.วินยั   สุขประเสริฐ หมายเลขประจําตัว ๑๑๔๖๗๐๐๐๘๓ (เหลา ขส.) 

   ๙๕.  วาที่ ร.ต.สมชิต   สานสูงเนนิ หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๒๑๐๐๒๖๙ (เหลา อย.) 

   ๙๖.  วาที ่ร.ต.สาโรจน   แยมพนิิจ หมายเลขประจําตัว ๑๑๔๓๓๐๓๔๓๗ (เหลา กง.) 

   ๙๗.  วาที่ ร.ต.สําเริง   มีสมวงษ หมายเลขประจําตัว ๑๑๔๓๔๐๐๖๔๕ (เหลา อย.) 

   ๙๘.  วาที่ ร.ต.อุบล   บรรจง หมายเลขประจําตัว ๑๑๔๖๔๙๑๓๕๗ (เหลา ขส.) 

   ๙๙.  วาที่ ร.ต.อภิวัฒน   ฟหูลักฐาน หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๖๗๐๐๒๑๙ (เหลา อย.) 

                   ๑๐๐.   วาที ่ร.ต.อําพน   คลอยเจริญศรี หมายเลขประจําตัว ๓๑๑๓๓๐๐๔๕๐ (เหลา ดย.) 

 ๑๐๑.  วาที่ ร.ต.สมนึก   เทีย่งแท หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๕๐๐๐๖๐๙ (เหลา ชอ.) 

 ๑๐๒.  วาที ่ร.ต.สุขุม   บรรจงเก็บ หมายเลขประจําตัว ๓๑๒๕๐๐๐๕๙๕ (เหลา สพ.) 

 ๑๐๓.  วาที ่ร.ต.สมชัย   ขาวประดิษฐ หมายเลขประจําตัว ๓๑๒๑๗๐๐๖๐๕ (เหลา พด.) 

 ๑๐๔.  วาที ่ร.ต.ชาญณรงค   สรอยทพิย หมายเลขประจําตัว ๓๑๒๕๐๐๐๕๔๔ (เหลา ขส.) 

 ๑๐๕.  วาที ่ร.ต.วีรศักด์ิ   ตอสุวรรณ หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๕๐๐๐๐๘๗ (เหลา อย.) 

 ๑๐๖.  วาที่ ร.ต.คงคา   จาํปานนัท หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๒๔๐๐๐๒๙ (เหลา พ.) 

 ๑๐๗.  วาที ่ร.ต.วิบูลย   มวงแสง หมายเลขประจําตัว ๑๑๓๔๙๐๒๐๐๐ (เหลา ชย.) 

 ๑๐๘.  วาที ่ร.ต.สุขวัตร   พานิชเจริญ หมายเลขประจําตัว ๓๑๒๓๔๐๐๐๓๗ (เหลา ขส.) 

 ๑๐๙.  วาที ่ร.ต.บุญชนิต   ทัตราคม หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๖๗๐๐๒๘๖ (เหลา ขส.) 

 ๑๑๐.  วาที่ ร.ต.สุนทร   ดานกลาง หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๒๑๐๐๑๙๙ (เหลา อย.) 

๑๑๑.  วาที่ ร.ต.ชีวิน   สิงหแกว  ... 
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 ๑๑๑.  วาที่ ร.ต.ชีวิน   สิงหแกว หมายเลขประจําตัว ๓๑๐๓๓๐๐๕๙๙ (เหลา สพ.) 

 ๑๑๒.   วาที ่ร.ต.เช้ือชาย   โชติมหา หมายเลขประจําตัว ๓๑๑๓๓๐๐๘๘๔ (เหลา สพ.) 

 ๑๑๓.  วาที ่ร.ต.ธีระเดช   ศิลปศร หมายเลขประจําตัว ๓๑๒๓๓๐๑๒๓๙ (เหลา สพ.) 

 ๑๑๔.  วาที ่ร.ต.สมควร   ฉํ่าเฉ่ือย หมายเลขประจําตัว ๓๑๑๓๓๐๘๗๙๒ (เหลา สพ.) 

 ๑๑๕.  วาที ่ร.ต.สมาน   เดชดาษ หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๓๓๐๐๐๕๑ (เหลา ขส.) 

 ๑๑๖.  วาที่ ร.ต.อาคิน   จนัทรสุข หมายเลขประจําตัว ๑๑๓๓๖๐๐๒๐๙ (เหลา สพ.) 

 ๑๑๗.  วาที่ ร.ต.สนธยา   สงวนทรง หมายเลขประจําตัว ๓๑๒๓๔๐๐๐๐๗ (เหลา สพ.) 

 ๑๑๘.  วาที่ ร.ต.สาคร   ทองเจริญ หมายเลขประจําตัว ๓๑๕๔๓๐๐๐๑๐ (เหลา สพ.) 

 ๑๑๙.  วาที่ ร.ต.กิตติ   คงบุญโสด หมายเลขประจําตัว ๓๑๒๑๗๐๐๕๘๒ (เหลา พด.) 

 ๑๒๐.  วาที่ ร.ต.โกมล   รุงเรือง หมายเลขประจําตัว ๓๑๑๐๗๐๐๐๐๒ (เหลา สบ.) 

 ๑๒๑.  วาที่ ร.ต.จรูญ   จรรยาศิริกุล หมายเลขประจําตัว ๓๑๒๐๗๐๐๓๒๑ (เหลา ชอ.) 

 ๑๒๒.  วาที่ ร.ต.นริศร   ตรีวรเวทย หมายเลขประจําตัว ๓๑๒๖๘๐๐๐๐๗ (เหลา ชอ.) 

 ๑๒๓.  วาที่ ร.ต.บรรจบ   อะมะวงษ หมายเลขประจําตัว ๓๑๕๓๔๐๐๐๙๔ (เหลา พด.) 

 ๑๒๔.  วาที ร.ต.ประดิษฐ   หวังชม หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๓๓๐๑๒๖๕ (เหลา พด.) 

 ๑๒๕.  วาที่ ร.ต.ประสาท   ยิ่งยงค หมายเลขประจําตัว ๓๑๒๒๓๐๐๕๓๘ (เหลา ชอ.) 

 ๑๒๖.  วาที่ ร.ต.ประสาน   ทองสุข หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๓๓๐๑๒๓๑ (เหลา ชอ.) 

 ๑๒๗.  วาที่ ร.ต.ปรัชญา   แสงขัติยะ หมายเลขประจําตัว ๓๑๒๑๓๐๐๐๓๐ (เหลา พด.) 

 ๑๒๘.  วาที่ ร.ต.ปญญา   เปรมเปร่ืองเวส หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๒๗๐๐๐๑๐ (เหลา ชอ.) 

 ๑๒๙.  วาที่ ร.ต.พจิัย   เหรียญประยูร หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๕๐๐๐๕๗๙ (เหลา ชอ.) 

 ๑๓๐.  วาที่ ร.ต.ภาณุเดช   อวมเชิดฉาย หมายเลขประจําตัว ๓๑๒๓๗๐๐๐๑๗ (เหลา ชอ.) 

 ๑๓๑.  วาที่ ร.ต.วิชิต   เจริญชีพ หมายเลขประจําตัว ๓๑๒๑๗๐๐๕๙๖ (เหลา พด.) 

 ๑๓๒.  วาที่ ร.ต.วิบูลย   เกิดเกตุปน หมายเลขประจําตัว ๓๑๖๓๓๐๑๙๔๘ (เหลา ชอ.) 

 ๑๓๓.  วาที่ ร.ต.วฒุชิัย   อบเชย หมายเลขประจําตัว ๓๑๒๓๓๐๑๓๑๕ (เหลา พด.) 

 ๑๓๔.  วาที่ ร.ต.สมชาย   ภูเหม หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๓๓๐๑๑๙๒ (เหลา พด.) 

 ๑๓๕.  วาที่ ร.ต.สมบูรณ   เขียวงาม หมายเลขประจําตัว ๓๑๑๓๓๐๐๘๕๖ (เหลา ชอ.) 

 ๑๓๖.  วาที่ ร.ต.สมศักด์ิ   ยังสวาง หมายเลขประจําตัว ๓๑๒๓๓๐๑๒๓๘ (เหลา พด.) 

 ๑๓๗.  วาที่ ร.ต.อากาศ   สินตระกลู หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๓๓๐๑๓๐๘ (เหลา ชอ.) 

 ๑๓๘.  วาที่ ร.ต.อําพล   มั่นภูผา หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๓๓๐๑๒๔๓ (เหลา ชอ.) 

 ๑๓๙.  วาที่ ร.ต.เอนก   พิมพสุวรรณ หมายเลขประจําตัว ๓๑๒๐๗๐๐๓๑๗ (เหลา ชอ.) 

 ๑๔๐.  วาที่ ร.ต.สุวทิย   สายสุม หมายเลขประจําตัว ๓๑๒๕๐๐๐๐๐๔ (เหลา พด.) 

 ๑๔๑.  วาที่ ร.ต.กิจจา   ตระกูลพิทกัษ หมายเลขประจําตัว ๑๑๔๓๘๐๐๖๓๓ (เหลา ชย.) 

๑๔๒.  วาที่ ร.ต.ชัยฤทธ์ิ   พวงนาคพันธุ  ... 
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 ๑๔๒.  วาที่ ร.ต.ชัยฤทธิ์   พวงนาคพันธุ หมายเลขประจําตัว ๓๑๑๓๓๐๐๔๔๒ (เหลา ส.) 

 ๑๔๓.  วาที่ ร.ต.ธีระ   วงศสมบูรณ หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๓๓๐๐๐๕๕ (เหลา ขส.) 

 ๑๔๔.  วาที่ ร.ต.มณี   ศิริออน หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๖๑๐๐๐๔๗ (เหลา ชอ.) 

 ๑๔๕.  วาที่ ร.ต.หิรัญ   สีช ู หมายเลขประจําตัว ๓๑๒๑๗๐๐๒๘๕ (เหลา ชอ.) 

 ๑๔๖.  วาที่ ร.ต.สมัย   สีขาว หมายเลขประจําตัว ๓๑๒๕๐๐๐๕๓๕ (เหลา สพ.) 

 ๑๔๗.  วาที่ ร.ต.บรรเทิง   สุกหอม หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๒๙๐๐๐๐๕ (เหลา ชย.) 

 ๑๔๘.  วาที่ ร.ต.ประพจน   ประเสริฐกล่ิน หมายเลขประจําตัว ๓๑๕๕๐๐๐๖๑๗ (เหลา ชย.) 

 ๑๔๙.  วาที่ ร.ต.สุเทพ   สวางวงษ หมายเลขประจําตัว ๓๑๒๐๗๐๐๓๓๖ (เหลา ชย.) 

 ๑๕๐.  วาที่ ร.ต.สุรัต   เดนพทิัตน หมายเลขประจําตัว ๓๑๕๓๓๐๒๐๕๑ (เหลา ชย.) 

 ๑๕๑.  วาที่ ร.ต.ชวย   บัวบุตร หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๓๓๐๐๐๔๒ (เหลา ชย.) 

 ๑๕๒.  วาที่ ร.ต.ประดิษฐ   วัฒนพสิิทธิ ์ หมายเลขประจําตัว ๑๑๖๓๔๐๑๐๙๔ (เหลา ชย.) 

 ๑๕๓.  วาที่ ร.ต.ประสิทธิ์   ปาหวาย หมายเลขประจําตัว ๓๒๐๕๐๑๐๖๒๘ (เหลา ชย.) 

 ๑๕๔.  วาที่ ร.ต.ปญญา   ศรีทองคํา หมายเลขประจําตัว ๓๑๐๑๙๐๐๒๑๗ (เหลา พด.) 

 ๑๕๕.  วาที่ ร.ต.พีรพจน   ธนชนะรัตน หมายเลขประจําตัว ๓๑๒๑๙๐๐๔๒๒ (เหลา ชย.) 

 ๑๕๖.  วาที่ ร.ต.สัมพันธ   อุลิต หมายเลขประจําตัว ๑๑๓๑๗๐๑๙๗๒ (เหลา ชย.) 

 ๑๕๗.  วาที่ ร.ต.สมบูรณ   รอตภัย หมายเลขประจําตัว ๓๑๗๖๗๐๐๓๔๙ (เหลา ชย.) 

 ๑๕๘.  วาที่ ร.ต.สมหมาย   แกนพรหมมา หมายเลขประจําตัว ๑๑๔๓๓๐๐๙๗๑ (เหลา ชย.) 

 ๑๕๙.  วาที่ ร.ต.อุดร   ชดเชย หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๐๗๐๐๓๔๕ (เหลา ชย.) 

 ๑๖๐.  วาที่ ร.ต.ประเสริฐ   แสงสวาง หมายเลขประจําตัว ๓๑๒๑๗๐๐๕๘๑ (เหลา ชย.) 

 ๑๖๑.  วาที่ ร.ต.ประจวบ   กล่ินเรือง หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๑๙๐๐๐๔๗ (เหลา ขส.) 

 ๑๖๒.  วาที่ ร.ต.ประสงค   แพฟน หมายเลขประจําตัว ๑๑๓๒๙๐๐๕๓๘ (เหลา ชย.) 

 ๑๖๓.  วาที่ ร.ต.สกล   จนัทรินทร หมายเลขประจําตัว ๓๑๒๓๓๐๑๑๓๘ (เหลา สบ.) 

 ๑๖๔.  วาที่ ร.ต.คมสัน   นุชคํา หมายเลขประจําตัว ๓๒๒๓๘๐๐๑๙๑ (เหลา สบ.) 

 ๑๖๕.  วาที่ ร.ต.ธีระ   บุญยะกาพิมพ หมายเลขประจําตัว ๓๑๑๓๓๐๐๘๗๗ (เหลา สบ.) 

 ๑๖๖.  วาที่ ร.ต.ธงชยั   พรหมมณี หมายเลขประจําตัว ๓๑๒๒๓๐๐๕๓๑ (เหลา พด.) 

 ๑๖๗.  วาที่ ร.ต.ณรงค   ปานสวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว ๓๑๑๖๑๐๐๐๑๔ (เหลา สบ.) 

 ๑๖๘.  วาที่ ร.ต.พิสูตร   พนัธุทัต หมายเลขประจําตัว ๑๑๗๓๓๐๖๑๓๒ (เหลา ขส.) 

 ๑๖๙.  วาที่ ร.ต.จรินทร   ศรีโหร หมายเลขประจําตัว ๑๑๓๕๙๐๐๐๕๒ (เหลา ขส.) 

 ๑๗๐.  วาที่ ร.ต.สมศักด์ิ   แตงศรี หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๓๓๐๑๑๗๐ (เหลา ขส.) 

 ๑๗๑.  วาที่ ร.ต.ประจิม   นุมจันทร หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๓๘๐๐๐๑๑ (เหลา ขส.) 

 ๑๗๒. วาที่ ร.ต.สมโภชน   เหมือนสม หมายเลขประจําตัว ๑๑๔๒๔๐๐๗๘๒ (เหลา ขส.) 

 

๑๗๓.  วาที่ ร.ต.เฉลย   เภตรา  ... 
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 ๑๗๓.  วาที่ ร.ต.เฉลย   เภตรา       หมายเลขประจําตัว  ๓๑๐๐๗๐๐๒๖๕  (เหลา พด.) 

 ๑๗๔.  วาที่ ร.ต.ไพรวรรณ   สุทธ ิ       หมายเลขประจําตัว  ๓๑๑๓๓๐๐๘๔๗  (เหลา สบ.) 

 ๑๗๕.  วาที่ ร.ต.สมภพ   สุนทราสา       หมายเลขประจําตัว  ๑๑๖๓๓๐๖๒๓๐  (เหลา ขส.) 

 ๑๗๖.  วาที่ ร.ต.ชัย   สิงหโตออน       หมายเลขประจําตัว  ๑๑๓๓๓๐๒๒๖๒  (เหลา ขส.) 

 ๑๗๗.  วาที่ ร.ต.อัมพร   สุดพวง       หมายเลขประจําตัว  ๑๑๓๓๓๐๒๐๓๒  (เหลา ขส.) 

 ๑๗๘.  วาที่ ร.ต.จําปา   หลักแบน       หมายเลขประจําตัว  ๑๑๔๒๔๐๐๔๔๐  (เหลา ขส.) 

 ๑๗๙.  วาที่ ร.ต.ชัยยงค   บุตรศรี       หมายเลขประจําตัว  ๓๑๓๕๔๐๐๐๐๑  (เหลา กง.) 

 ๑๘๐.  วาที่ ร.ต.สรรค   บุญมัน่       หมายเลขประจําตัว  ๓๑๒๗๑๐๐๐๒๑  (เหลา ชย.) 

 ๑๘๑.  วาที่ ร.ต.ชาญชัย   ศิลปวทิยากรณ       หมายเลขประจําตัว  ๓๑๓๕๔๐๐๐๐๑  (เหลา ส.) 

 ๑๘๒.  วาที่ ร.ต.มนัส   ระยาแกว       หมายเลขประจําตัว  ๓๑๒๒๔๐๐๒๓๘  (เหลา พด.) 

 ๑๘๓.  วาที่ ร.ต.สมพงษ   อมแยม       หมายเลขประจําตัว  ๓๑๔๑๗๐๐๑๖๐  (เหลา สห.) 

 ๑๘๔.  วาที่ ร.ต.ประพันธ   ยงัสบาย       หมายเลขประจําตัว  ๑๑๔๓๓๐๕๖๑๔  (เหลา สห.) 

 ๑๘๕.  วาที่ ร.ต.ไสว   เภรีศัพท       หมายเลขประจําตัว  ๓๑๓๕๙๐๐๐๐๓  (เหลา พด.) 

 ๑๘๖.  วาที่ ร.ต.สมศักด์ิ   พนัธุเขียน       หมายเลขประจําตัว  ๓๑๔๒๓๐๐๐๘๒  (เหลา อย.) 

 ๑๘๗.  วาที่ ร.ต.พฒันพงษ   พงษรัตน       หมายเลขประจําตัว  ๓๑๗๐๙๐๐๓๖๘  (เหลา พด.) 

 ๑๘๘.  วาที่ ร.ต.เฉลย   พนัธุไม        หมายเลขประจําตัว  ๓๑๓๖๗๐๐๓๔๒  (เหลา สบ.) 

 ๑๘๙.  วาที่ ร.ต.ศักด์ิชัย   ทรงโกมล        หมายเลขประจําตัว  ๓๑๒๓๓๐๑๓๐๐(เหลา ขส.) 

 ๑๙๐.  วาที่ ร.ต.อรุณสวัสด์ิ   เวชปาน        หมายเลขประจําตัว  ๓๑๑๖๔๐๐๒๔๐  (เหลา พธ.) 

 ๑๙๑.  วาที่ ร.ต.จเร   พนูเพยีรงาม        หมายเลขประจําตัว  ๓๑๑๑๗๐๐๔๕๔  (เหลา สบ.) 

 ๑๙๒.  วาที่ ร.ต.ฉัตรชัย   ผดุงชวีิต        หมายเลขประจําตัว  ๑๑๖๓๓๐๐๑๘๑  (เหลา ส.) 

 ๑๙๓.  วาที่ ร.ต.มนัส   สุขโสภี        หมายเลขประจําตัว  ๑๑๓๑๒๔๐๒๐๒  (เหลา ขส.) 

 ๑๙๔.  วาที่ ร.ต.สุรีย   ศรีแจ        หมายเลขประจําตัว  ๓๑๐๓๙๐๐๑๓๓  (เหลา ถร.) 

 ๑๙๕.  วาที่ ร.ต.ชัยรัตน   รมศาลา        หมายเลขประจําตัว  ๓๑๑๓๔๐๐๐๕๒  (เหลา สห.) 

 ๑๙๖.  วาที่ ร.ต.สันติ   ศรีคุณ        หมายเลขประจําตัว  ๓๑๗๖๘๐๐๐๐๖  (เหลา ขส.) 

 ๑๙๗.  วาที่ ร.ต.สุรชยั   วดีศิริศักด์ิ        หมายเลขประจําตัว  ๑๑๓๒๐๐๐๓๙๔  (เหลา ชย.) 

 ๑๙๘.  วาที่ ร.ต.อุดม   ฉัตรทอง        หมายเลขประจําตัว  ๓๑๒๖๗๐๐๓๑๐  (เหลา ถร.) 

 ๑๙๙.  วาที่ ร.ต.ทวีศักด์ิ   อิศรางกูร  ณ  อยุธยา  หมายเลขประจําตัว  ๓๑๑๓๓๐๐๐๐๕  (เหลา ขส.) 

 ๒๐๐.  วาที่ ร.ต.ธงชยั   ทองทพิย        หมายเลขประจําตัว  ๓๑๗๒๔๐๐๒๒๙  (เหลา พด.) 

 ๒๐๑.  วาที่ ร.ต.รังสรรค   ดิษร        หมายเลขประจําตัว  ๓๑๓๓๗๐๐๐๑๘  (เหลา พด.) 

 ๒๐๒.  วาที่ ร.ต.มงคล   ปนเทียน        หมายเลขประจําตัว  ๑๑๔๕๐๐๐๘๗๕  (เหลา ขส.) 

 ๒๐๓.  วาที่ ร.ต.ณรงค   เล็กละมุด        หมายเลขประจําตัว  ๑๑๓๒๙๐๐๔๙๕  (เหลา ขส.) 

 

๒๐๔.  วาที่ ร.ต.ประเสริฐ   แกวประไพ  … 



-  ๘  - 

 

 ๒๐๔.  วาที่ ร.ต.ประเสริฐ   แกวประไพ หมายเลขประจําตัว  ๓๑๖๕๖๐๐๐๐๔  (เหลา สบ.) 

 ๒๐๕.  วาที่ ร.ต.ชาญชัย   พวงสุวรรณ หมายเลขประจําตัว ๓๑๒๕๙๐๐๐๐๖ (เหลา ขส.) 

 ๒๐๖.  วาที่ ร.ต.จรูญ   รักษาญาติ หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๐๘๐๐๐๙๑ (เหลา ขส.) 

 ๒๐๗.  วาที่ ร.ต.สมยศ   สุวรรณสิทธิ์ หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๑๑๐๐๐๑๓ (เหลา ชอ.) 

 ๒๐๘.  วาที่ ร.ต.ถาวร   ถ้าํสิงห หมายเลขประจําตัว ๓๑๒๓๓๐๑๒๓๓ (เหลา สพ.) 

 ๒๐๙.  วาที่ ร.ต.บุญสง   งามสีขํา หมายเลขประจําตัว ๓๑๑๕๐๐๐๕๕๔ (เหลา สพ.) 

 ๒๑๐.  วาที่ ร.ต.สุรศักด์ิ   ศรีศิล หมายเลขประจําตัว ๓๑๒๐๔๐๐๑๗๕ (เหลา สพ.) 

 ๒๑๑.  วาที่ ร.ต.เกษม   กฐนิสมมติร หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๓๓๐๐๓๕๕ (เหลา สห.) 

 ๒๑๒.  วาที่ ร.ต.วนัชัย   ใยคง หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๒๓๐๐๓๘๓ (เหลา สบ.) 

 ๒๑๓.  วาที่ ร.ต.อํานาจ   ที่ปรึกษา หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๕๑๐๐๐๐๒ (เหลา พด.) 

 ๒๑๔.  วาที่ ร.ต.ประภาษ   ภาพนํ้า หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๓๓๐๐๐๓๓ (เหลา ขส.) 

 ๒๑๕.  วาที่ ร.ต.ทวีป   วงษคูณ หมายเลขประจําตัว ๑๑๔๖๑๐๐๗๘๘ (เหลา ขส.) 

 ๒๑๖.  วาที่ ร.ต.เทอดเกียรติ   อองเพ็ชร หมายเลขประจําตัว ๓๑๒๓๓๐๑๐๘๙ (เหลา สบ.) 

 ๒๑๗.  วาที่ ร.ต.ณรงค   อุไร หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๐๗๐๐๓๕๐ (เหลา ส.) 

 ๒๑๘.  วาที่ ร.ต.ประมงค   วงศภาคํา หมายเลขประจําตัว ๓๑๒๖๘๐๐๐๑๔ (เหลา ส.) 

 ๒๑๙.  วาที่ ร.ต.พิศิษฐ   นวมเลิศ หมายเลขประจําตัว ๓๑๒๓๗๐๐๐๒๐ (เหลา พด.) 

 ๒๒๐.  วาที่ ร.ต.สุรศักด์ิ   ผองปญญา หมายเลขประจําตัว ๓๑๒๖๗๐๐๒๙๗ (เหลา สบ.)  

                                          เปน  ทหารหญิงพนราชการ  สังกัด  ทอ.   

 ๒๒๑.  น.อ.หญิง เทวีสม   แกวสุวรรณ หมายเลขประจําตัว ๘๑๖๑๒๑๐๖๙๓ (เหลา สบ.) 

 ๒๒๒. น.อ.หญิง สมสวาท   มุขสุวรรณ หมายเลขประจําตัว ๘๑๔๑๐๑๑๒๙๒ (เหลา พ.) 

 ๒๒๓. น.อ.หญิง สมบุญ   แสงมณี หมายเลขประจําตัว ๘๑๔๑๑๐๑๒๙๒ (เหลา พ.) 

 ๒๒๔. น.อ.หญิง สมศรี   พงษสมบูรณ หมายเลขประจําตัว ๘๑๗๑๒๑๐๙๙๓ (เหลา พ.) 

 ๒๒๕.  น.อ.หญิง นวลพงศ   เทียนทอง หมายเลขประจําตัว ๘๑๗๑๓๐๐๑๙๓ (เหลา สบ.) 

 ๒๒๖. น.อ.หญิง วริฐา   คงคาฉุยฉาย   หมายเลขประจําตัว ๘๑๖๑๒๘๐๗๙๓  (เหลา สบ.) 

 ๒๒๗. น.อ.หญิง ยพุดี   โพธิสัตย          หมายเลขประจําตัว ๘๑๗๑๒๓๐๙๙๓  (เหลา สบ.) 

 ๒๒๘. น.ท.หญิง ประภาส   ศรีคําภา     หมายเลขประจําตัว ๘๑๑๑๑๓๑๐๙๒  (เหลา ดย.) 

 ๒๒๙. น.ต.หญิง  บุญสนอง   พุมดนตรี หมายเลขประจําตัว ๘๑๒๑๒๙๐๔๙๓  (เหลา พธ.) 

 ๒๓๐. ร.ต.หญิง ทิพวรรณ   ชิตสุภาพ    หมายเลขประจําตัว ๘๑๔๑๒๗๐๙๙๓  (เหลา พด.) 

 ๒๓๑. วาที่ ร.ต.หญิง สุดใจ   นาคาพงษ  หมายเลขประจําตัว ๘๑๕๑๒๐๐๖๙๓  (เหลา พด.) 

 ๒๓๒. วาที่  ร.ต.หญิง ยุพดี   ฉายสวาสด์ิ หมายเลขประจําตัว ๘๑๓๑๒๕๑๑๙๒  (เหลา สบ.) 

 

๒๓๓.  วาที ่ร.ต.หญิง วรวมิล   ปาลกะวงศ  ณ  อยุธยา  ... 



-  ๙  - 

 

            ๒๓๓.  วาที ่ร.ต.หญิง วรวิมล   ปาลกะวงศ  ณ  อยุธยา  หมายเลขประจําตัว  ๘๑๕๑๑๒๐๙๙๓  (เหลา สบ.) 

            ๒๓๔.  วาที ่ร.ต.หญิง เสาวนีย   นุมแกว              หมายเลขประจําตัว  ๘๑๔๑๒๙๐๔๙๓  (เหลา สบ.) 

            ๒๓๕.  วาที ่ร.ต.หญิง สุมาลี   ชูแชม                    หมายเลขประจําตัว  ๘๑๒๑๐๔๐๙๙๓  (เหลา พธ.) 

            ทั้งนี้  ต้ังแต  ๑  ต.ค.๕๓ 

 

                                                  ส่ัง        ณ        วันที ่         ๘         มถิุนายน        พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

                                     

                                                               รับคําส่ังรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม                                                   

 

                                                     (ลงช่ือ)  พล.อ.อภิชาต    เพ็ญกิตติ 

                                                                                    ( อภิชาต    เพญ็กิตติ )   

                                                                                    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.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  ม.ิย.๕๓ 
 
 

เรียน   ผบ.ทอ. ...             



-  ๑๐  - 
 

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 

 
 




