
 

คําสั่งกองทัพเรือ 
(เฉพาะ) 

ที่   ๖๔๒/๒๕๕๖ 
เรื่อง  เลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นบําเหน็จครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

    

 อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๖ ระเบียบ กห.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการทหารซึ่งได้รับเงินเดือนเต็ม
ขั้นสูงสุดของระดับที่ตนได้รับอยู่ในขณะนั้นให้มีสิทธิรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๒๐.๑ 
ประกอบกับข้อ ๑๕ และ ระเบียบ กห. ว่าด้วยการพิจารณาบําเหน็จประจําปีของข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๔๔ 
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๕.๑ ฉะนั้น จึงให้เลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นบําเหน็จครึ่งปีหลังของ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ แก่ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัด ทร. ผู้ได้รับเงินเดือนเต็มขั้นสูงสุดของระดับ
และเป็นผู้ผ่านการประเมินให้มีสิทธิรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะต้องพ้นจากราชการเนื่องจากครบกําหนด
เกษียณอายุใน ๑ ต.ค.๕๖ ตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานครึ่งปีที่แล้วมา 
รายละเอียดตามผนวกบัญชีรายชื่อแนบท้ายคําสั่งนี้  
 สําหรับการรับและงดรับเงินค่าตอบแทน ให้เป็นไปตามระเบียบ กค.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗  และ    
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
 ทั้งนี้  ต้ังแต่ ๓๐ ก.ย.๕๖ 

 สั่ง          ณ          วันที ่        ๓๐             กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๖ 

 (ลงชื่อ) พล.ร.อ.   สุรศักด์ิ  หรุ่นเริงรมย์  
     (สรุศักด์ิ  หรุ่นเริงรมย์) 
     ผบ.ทร. 
 



เดิมรับเงินเดือน ระดับ น.๕ ช้ัน ๒๐ (๕๓,๐๘๐ บาท)
ให้ได้รับเงินเดือนกรณีเป็นผู้ผ่านการประเมิน ระดับ น.๖ ช้ัน ๑๔ (๕๓,๐๙๐ บาท)
แล้วเล่ือนเป็นรับเงินเดือนกรณีเป็นผู้ผ่านการประเมิน ระดับ น.๖ ช้ัน ๑๕ (๕๕,๐๑๐ บาท)

น.อ.หญิง รัตนา  สิกขมาน ๗๑๗๑๒๓๐๖๙๖ พร.

เดิมรับเงินเดือน ระดับ น.๓ ช้ัน ๒๐ (๓๕,๒๒๐ บาท)
ให้ได้รับเงินเดือนกรณีเป็นผู้ผ่านการประเมิน ระดับ น.๔ ช้ัน ๑๔.๕ (๓๕,๗๖๐ บาท)
แล้วเล่ือนเป็นรับเงินเดือนกรณีเป็นผู้ผ่านการประเมิน ระดับ น.๔ ช้ัน ๑๕.๕ (๓๗,๑๓๐ บาท)

ว่าที่ น.ท.พิภพ  เข็มกําเหนิด ๒๑๘๕๙๐๐๑๓๘ สก.ทร. ว่าที่ น.ท.ชัยยุทธ  โพธ์ิไทย ๒๑๘๕๙๐๐๑๗๗ อร.

ว่าที่ น.ท.บัญญัติ  สาระโภค ๒๑๔๐๗๐๐๐๐๓ ทรภ.๑

เดิมรับเงินเดือน ระดับ น.๓ ช้ัน ๒๐ (๓๕,๒๒๐ บาท)
ให้ได้รับเงินเดือนกรณีเป็นผู้ผ่านการประเมิน ระดับ น.๔ ช้ัน ๑๔.๕ (๓๕,๗๖๐ บาท)
แล้วเล่ือนเป็นรับเงินเดือนกรณีเป็นผู้ผ่านการประเมิน ระดับ น.๔ ช้ัน ๑๕ (๓๖,๔๕๐ บาท)

ว่าที่ น.ท.บังเอิญ  กรีแสงศรี ๒๒๑๓๔๐๐๐๔๒ สพ.ทร.

เดิมรับเงินเดือน ระดับ น.๒ ช้ัน ๒๐ (๒๘,๘๘๐ บาท)
ให้ได้รับเงินเดือนกรณีเป็นผู้ผ่านการประเมิน ระดับ น.๓ ช้ัน ๑๔.๕ (๒๙,๑๑๐ บาท)
แล้วเล่ือนเป็นรับเงินเดือนกรณีเป็นผู้ผ่านการประเมิน ระดับ น.๓ ช้ัน ๑๕.๕ (๓๐,๒๒๐ บาท)

ว่าที่ น.ต.ดรุณ   ศรีโสตถิยาภากร ๒๑๔๖๐๐๐๗๓๘ กร.

เดิมรับเงินเดือนกรณีเป็นผู้ผ่านการประเมิน ระดับ น.๒ ช้ัน ๒๐ (๒๘,๘๘๐ บาท)
ให้ได้รับเงินเดือนกรณีเป็นผู้ผ่านการประเมิน ระดับ น.๓ ช้ัน ๑๔.๕ (๒๙,๑๑๐ บาท)
แล้วเล่ือนเป็นรับเงินเดือนกรณีเป็นผู้ผ่านการประเมิน ระดับ น.๓ ช้ัน ๑๕.๕ (๓๐,๒๒๐ บาท)

ร.อ.ศิริศักด์ิ  บรรเลงเสนาะ ๒๑๔๒๑๐๐๐๐๕ ทรภ.๒ ร.อ.รังษี  อุณหกานนท์ ๒๑๔๓๓๐๐๐๘๖ กร.
ร.อ.จิระชัย  ทองเพ็ชร ๒๑๕๓๓๐๐๑๘๒ กร. ร.อ.สอาด  สําเภา ๒๑๗๖๐๐๐๕๗๙ ยศ.ทร.
ว่าที่ ร.อ.ประสิทธ์ิ  วรแสน ๒๑๔๐๕๐๐๐๐๓ นย. ว่าที่ ร.อ.วันชัย  พรมดี ๒๑๔๑๑๐๐๐๐๓ นย.
ว่าที่ ร.อ.ชะเณ  หลวงพนัง ๒๑๗๒๒๐๐๑๓๒ ยศ.ทร. ว่าที่ ร.อ.วิชัย  วันชัยชนะ ๒๑๕๐๘๐๑๘๒๙ นย.
ว่าที่ ร.อ.นิคม  เอมวงศ์ ๒๑๖๖๔๐๐๐๑๗ สอ.รฝ. ว่าที่ ร.อ.นาย  อินตรา ๒๑๖๒๒๐๐๑๘๖ พธ.ทร.
ว่าที่ ร.ต.ธงสิทธ์ิ  แก้วโบราณ ๓๑๔๕๓๐๐๐๐๑ กร. ว่าที่ ร.ต.ณรงค์  วิเลปะนะ ๒๑๔๖๒๐๐๐๐๘ กร.
ว่าที่ ร.ต.สุภเวช  โชคจิตต์เจริญ ๒๑๗๐๘๐๐๒๖๐ กร. ว่าที่ ร.ต.พินิจ  เจริญผล ๒๑๕๕๘๐๑๒๗๕ กร.
ว่าที่ ร.ต.อัศนีย์  ศรีเทพ ๒๑๕๔๒๐๐๐๐๒ กร. ว่าที่ ร.ต.นิรัช  ปิ่นสากล ๒๑๓๖๐๐๐๔๕๗ กร.
ว่าที่ ร.ต.พีระศักด์ิ  มณีสงฆ์ ๒๑๕๒๒๐๐๑๕๙ ทรภ.๓ ว่าที่ ร.ต.เทียมศักด์ิ  เครือขุนเณร ๒๑๗๐๘๐๐๕๐๒ นย.
ว่าที่ ร.ต.ปรีชา  อารี ๒๑๕๓๑๐๐๐๑๐ นย. ว่าที่ ร.ต.ชาญ  ใจเที่ยงแท้ ๒๑๓๐๘๐๐๘๑๑ นย.

ผนวก
บัญชีรายช่ือผู้ที่ผ่านการประเมินเพื่อให้มีสิทธิได้รับการปรับระดับเงินเดือนที่สูงขึ้น

แนบท้ายคําส่ัง ทร.(เฉพาะ) ที่  ๖๔๒/๒๕๕๖  ลง   ๓๐  ก.ย.๕๖
----------------------------------



เดิมรับเงินเดือนกรณีเป็นผู้ผ่านการประเมิน ระดับ น.๒ ช้ัน ๒๐ (๒๘,๘๘๐ บาท)
ให้ได้รับเงินเดือนกรณีเป็นผู้ผ่านการประเมิน ระดับ น.๓ ช้ัน ๑๔.๕ (๒๙,๑๑๐ บาท)
แล้วเล่ือนเป็นรับเงินเดือนกรณีเป็นผู้ผ่านการประเมิน ระดับ น.๓ ช้ัน ๑๕.๕ (๓๐,๒๒๐ บาท) (ต่อ)

ว่าที่ ร.ต.ประกอบ  แสงสมพร ๒๑๔๑๗๐๐๐๐๓ สอ.รฝ. ว่าที่ ร.ต.สุพิน  ศรีมา ๒๑๕๐๗๐๐๐๑๘ ฐท.สส.
ว่าที่ ร.ต.บุญฤทธ์ิ  ทองเงิน ๒๑๔๐๘๐๑๘๗๔ ฐท.สส. ว่าที่ ร.ต.อุดม  พิริยะวัฒน์ ๒๑๕๓๓๐๐๒๑๑ อล.ทร.
ว่าที่ ร.ต.ประสิทธ์ิ  เสวานนท์ ๒๑๘๐๖๐๐๑๐๕ ขส.ทร. ว่าที่ ร.ต.ชํานาญ  เพียรภิญโญภาพ ๒๑๗๕๘๐๐๗๔๐ ยศ.ทร.

เดิมรับเงินเดือนกรณีเป็นผู้ผ่านการประเมิน ระดับ น.๒ ช้ัน ๒๐ (๒๘,๘๘๐ บาท)
ให้ได้รับเงินเดือนกรณีเป็นผู้ผ่านการประเมิน ระดับ น.๓ ช้ัน ๑๔.๕ (๒๙,๑๑๐ บาท)
แล้วเล่ือนเป็นรับเงินเดือนกรณีเป็นผู้ผ่านการประเมิน ระดับ น.๓ ช้ัน ๑๕ (๒๙,๖๘๐ บาท)

ว่าที่ ร.อ.สํารวย  โพธ์ิทิพย์ ๒๑๔๑๗๐๐๐๔๓ นย.

เดิมรับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท)
ให้ได้รับเงินเดือนกรณีเป็นผู้ผ่านการประเมิน ระดับ น.๒ ช้ัน ๑๘ (๒๗,๐๓๐ บาท)
แล้วเล่ือนเป็นรับเงินเดือนกรณีเป็นผู้ผ่านการประเมิน ระดับ น.๒ ช้ัน ๑๙ (๒๗,๙๖๐ บาท)

ว่าที่ ร.ต.ประหยัด  แสงมณี ๒๑๖๐๘๐๑๓๗๗ ฐท.สส.

เดิมรับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท)
ให้ได้รับเงินเดือนกรณีเป็นผู้ผ่านการประเมิน ระดับ น.๒ ช้ัน ๑๘ (๒๗,๐๓๐ บาท)
แล้วเล่ือนเป็นรับเงินเดือนกรณีเป็นผู้ผ่านการประเมิน ระดับ น.๒ ช้ัน ๑๘.๕ (๒๗,๔๙๐ บาท)

ว่าที่ ร.ต.วิรัตน์  ลอยมา ๒๑๔๒๙๐๐๐๑๐ สสท.ทร.

(ลงชื่อ) พล.ร.อ. สุรศักด์ิ  หรุ่นเริงรมย์
ผบ.ทร.

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

 - ๒ -


