
- สําเนา -  

  กระดาษเขียนขาว                             ทบ.๔๖๓-๐๐๗ 

แบบ สส.๖                                                                                                               ท่ี  
สําหรับเจาหนาท่ีศูนยการสื่อสาร  
ความเรงดวน – ผูรับปฏิบัติ 
 

ความเรงดวน – ผูรับทราบ 
 

หมู-วัน-เวลา  ๒๖ ส.ค. ๖๒ 
            

คําแนะนํา 
 

จาก กพ.ทบ. หมู/คํา 

ถึงผูรับปฏิบัติ สลก.ทบ., กพ.ทบ.(กองธุรการ), ขว.ทบ., ยก.ทบ., กบ.ทบ.,  ประเภทเอกสาร 

 กร.ทบ., สปช.ทบ., สบ.ทบ., กง.ทบ., สห.ทบ., สก.ทบ., จบ.,  ท่ีของผูใหขาว ท่ี กห ๐๔๐๑/๑๐๓๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูรับทราบ 

นรด., สวพ.ทบ., สตน.ทบ., สธน.ทบ., ดย.ทบ., พล.ป., นปอ.,  
ขกท., กช., สพ.ทบ., สส., ขส.ทบ., พธ.ทบ., ยย.ทบ., กส.ทบ., 
พบ., วศ.ทบ., ทภ.๑, ทภ.๒, ทภ.๓, ทภ.๔, นสศ., พล.ม.๒ รอ., 
รร.จปร., ยศ.ทบ., ศบบ., สสน.บก.ทบ., ศซบ.ทบ., ศสพ., ศร.,  
ศม., ศป., พล.๑ รอ., พล.ร.๒ รอ., พล.ร.๓, พล.ร.๔, พล.ร.๖, 
พล.ร.๗, พล.ร.๙, พล.ร.๑๑, พล.ร.๕, พล.ร.๑๕, พล.ม.๑, พล.ม.๓, 
พล.ปตอ., พล.ช., พล.รพศ.๑, พล.พัฒนา ๑, พล.พัฒนา ๒,  
พล.พัฒนา ๓, พล.พัฒนา ๔, บชร.๑, บชร.๒, บชร.๓, บชร.๔,  
มทบ.๑๑, มทบ.๑๒, มทบ.๑๓, มทบ.๑๔, มทบ.๑๕, มทบ.๑๖,  
มทบ.๑๗, มทบ.๑๘, มทบ.๑๙, มทบ.๒๑, มทบ.๒๒, มทบ.๒๓,  
มทบ.๒๔, มทบ.๒๕, มทบ.๒๖, มทบ.๒๗, มทบ.๒๘, มทบ.๒๙,  
มทบ.๒๑๐, มทบ.๓๑, มทบ.๓๒, มทบ.๓๓, มทบ.๓๔, มทบ.๓๕,  
มทบ.๓๖, มทบ.๓๗, มทบ.๓๘, มทบ.๓๙, มทบ.๓๑๐, มทบ.๔๑,  
มทบ.๔๒, มทบ.๔๓, มทบ.๔๔, มทบ.๔๕, สง.ปรมน.ทบ.,  
ฝกพ.ศปก.ทบ., กอ.รมน.ภาค ๔ สน., สบ.ทบ.(กองควบคุมคุณวุฒิ) 
สง.ผบ.ทบ., สง.รอง ผบ.ทบ., สง.ปธ.คปษ.ทบ., สง.ผช.ผบ.ทบ.(๑), 
สง.ผช.ผบ.ทบ.(๒), สง.เสธ.ทบ., สง.รอง เสธ.ทบ.(๑), 
สง.รอง เสธ.ทบ.(๒), สง.รอง เสธ.ทบ.(๓), สง.รอง เสธ.ทบ.(๔),  
สง.รอง เสธ.ทบ.(๕), สง.หน.คณะ ฝสธ.ประจําผูบังคับบัญชา 
สง.จก.กพ.ทบ.  
 

๑. ผบ.ทบ. (รอง ผบ.ทบ. รับคําส่ังฯ) อนุมัติตัวบุคคลใหนายทหารประทวนเล่ือนฐานะเปน
นายทหารสัญญาบัตร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ใหกับหนวยตาง ๆ เพ่ิมเติม จํานวน ๑๑๔ นาย รายชื่อกําลังพล
ใหดาวโหลดไดท่ี http://dop.rta.mi.th 
 

หนา ๑ ใน ๒ หนา 
อางถึงขาว ชื่อผูเขียนขาว หนวย โทร. 

จัดประเภทเอกสาร    
จัด ไม    

สําหรับพนักงาน 

รับ
เมื่อ 

วันที ่ เวลา ระบบ 
เคร่ือง 
สื่อสาร 

ชื่อ 
พนักงาน 

สง
เสร็จ 

วันที ่ เวลา ระบบ 
เคร่ือง 
สื่อสาร 

ชื่อ 
พนักงาน 

 

รับรองวาเปนขาวราชการ 
 
 

  

http://dop.rta.mi.th/


 

  กระดาษเขียนขาว                             ทบ.๔๖๓-๐๐๗ 

 ท่ี  
แบบ สส.๖ 
สําหรับเจาหนาท่ีศูนยการสื่อสาร  
ความเรงดวน – ผูรับปฏิบัติ 
 

ความเรงดวน – ผูรับทราบ 
 

หมู-วัน-เวลา ๒๖ ส.ค. ๖๒    
            

คําแนะนํา 
 

จาก  หมู/คํา 

ถึงผูรับปฏิบัติ  ประเภทเอกสาร 

  ท่ีของผูใหขาว ท่ี กห ๐๔๐๑/๑๐๓๓  
ผูรับทราบ   

 

๒. เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอใหหนวยดําเนินการ ดังนี้ 
   ๒.๑ พิจารณาสนับสนุนตําแหนงเล่ือนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตรในตําแหนงที่วางของหนวย 
และแจงผลการพิจารณาให กพ.ทบ. ทราบ ภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๒ (กรณีที่หนวยยังไมไดดําเนินการ) 
   ๒.๒ สงตัวกําลังพลเขารับการอบรมนายทหารประทวนเล่ือนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร 
ตามท่ี ยศ.ทบ. กําหนด (กรณีที่หนวยยังไมไดดําเนินการ) 
   ๒.๓ ดําเนินการปรับยายเปนตําแหนงประจําหนวย/เหลา และใหทําหนาท่ีฯ และ/หรือเล่ือน
ฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร ตามหลักเกณฑที่ ทบ. กําหนด (กรณีที่หนวยยังไมไดดําเนินการ) 
   ๒.๔ ดําเนินการรายงานขอแตงตั้งยศเปนนายทหารสัญญาบัตร (ท้ังประเภทคุณวุฒิปริญญาและ
ไมใชคุณวุฒิ) ทั้งนี้ หามปรับยายหรือใหกําลังพลดังกลาวชวยราชการ มีกําหนดระยะเวลา ๑ ป นับตั้งแตวันที่ไดรับการ
แตงตั้งยศเปนนายทหารสัญญาบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา ๒ ใน ๒ หนา 
อางถึงขาว ชื่อผูเขียนขาว หนวย โทร. 

จัดประเภทเอกสาร  พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา      กพ.ทบ. ๐ - ๒๒๙๗ - ๗๑๐๐ 
จัด ไม              หน.กพ.ทบ.   

สําหรับพนักงาน 

รับ
เมื่อ 

วันที ่ เวลา ระบบ 
เคร่ือง 
สื่อสาร 

ชื่อ 
พนักงาน 

สง
เสร็จ 

วันที ่ เวลา ระบบ 
เคร่ือง 
สื่อสาร 

ชื่อ 
พนักงาน 

 

รับรองวาเปนขาวราชการ 

พ.อ. จิรวุฒิ  ตันชัชวาล 
       ผอ.กอง กพ.ทบ. 

นายทหารอนุมัติขาว 
 

 

  



 

บันทึกขอความ  
สวนราชการ               กพ.ทบ.      (กองจัดการฯ   โทร. ๐-๒๒๙๗-๗๑๐๐, ๙๗๑๐๐)           

ท่ี กห ๐๔๐๑/๓๑๙๒ วันท่ี     ๑๖  ส.ค. ๖๒             

เรื่อง ขออนุมัติตัวบุคคลใหนายทหารประทวนเล่ือนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร  
 ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ เพ่ิมเติม  

เรียน    ผบ.ทบ. (ผาน รอง ผบ.ทบ.)                         

  - เห็นควรอนุมตัิตามที ่กพ.ทบ. เสนอในขอ ๔ 

 

 

                                                    (ลงชื่อ)  พล.ท. ณรงค  สบายพร 
                                                       (ณรงค  สบายพร) 
                                                 รอง เสธ.ทบ.(๒) ทําการแทน 
                                                              รอง เสธ.ทบ.(๑)  
                                                          ๑๙ ส.ค. ๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ลงชื่อ)  พล.อ. ณัฐพล  นาคพาณิชย 
                  (ณัฐพล  นาคพาณิชย) 
                        รอง ผบ.ทบ. 
                        ๒๐ ส.ค. ๖๒      

- อนุมัติตามเสนอในขอ ๔      
      รับคําส่ัง ผบ.ทบ. 

(ลงชื่อ)  พล.อ. ธีรวฒัน  บณุยะวฒัน 
                  (ธรีวัฒน  บณุยะวฒัน) 
                          เสธ.ทบ. 
                       ๒๐ ส.ค. ๖๒      

สําเนาถูกตอง 
(ลงชื่อ)  พ.ท.หญงิ วาสนา  เทศทองลา 
                      (วาสนา  เทศทองลา) 
              หน.กพ.ทบ. 
                            ๒๑ ส.ค. ๖๒      

(ลงชื่อ)  พล.อ.   - ราชการ - 
                    ผช.ผบ.ทบ.(๒) 
                        - ส.ค. ๖๒      

-  สําเนา - 
  



  

 

บันทึกขอความ  
สวนราชการ           กพ.ทบ.        (กองจัดการฯ  โทร. ๐-๒๒๙๗-๗๑๐๐, ๙๗๑๐๐)           

ท่ี กห ๐๔๐๑/๓๑๙๒ วันท่ี     ๑๖  ส.ค. ๖๒             

เรื่อง ขออนมุัตติัวบุคคลใหนายทหารประทวนเล่ือนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร  
 ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ เพ่ิมเติม  

เรียน    ผบ.ทบ. (ผาน รอง ผบ.ทบ.)                                                

อางถงึ ๑. คําส่ัง ทบ. (เฉพาะ) ลับมาก ท่ี ๓๔/๕๙ ลง ๑๖ ก.ย. ๕๙ เรื่อง นโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล   
  ปงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
 ๒. หนังสือ กพ.ทบ. ท่ี กห ๐๔๐๑/๔๔๐๘ ลง ๑๓ พ.ย. ๖๑ 
 ๓. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๒๐๘๓ ลง ๖ มิ.ย. ๖๒  
 ๔. หนังสือ กพ.ทบ. ดวนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๑๒๕๒ ลง ๑ เม.ย. ๖๒ 
 ๕. หนังสือ กพ.ทบ. ท่ี ตอ กห ๐๔๐๑/๑๘๕๒๙ ลง ๑๑ ก.ค. ๖๒ 
 ๖. คําส่ัง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๒๓๓/๕๗ ลง ๒๘ ต.ค. ๕๗ เรื่อง แตงตัง้คณะกรรมการกล่ันกรอง 
   การบรรจุกาํลังพลเขารับราชการใน ทบ.  

ส่ิงท่ีสงมาดวย ๑. ผนวก ก บัญชรีายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ดรับอนุมตัิตวับุคคลเพ่ือเล่ือนฐานะฯ 
    ของ นขต.ทบ. ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖๒ เพ่ิมเติม 
   ๒. ผนวก ข บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ดรับอนุมตัิตวับุคคลเพ่ือเล่ือนฐานะฯ 
    โควตาแกปญหาการขาดแคลนนายทหารสัญญาบัตรประเภท นนร. ประจําป ๒๕๖๒ 
    ๓. ผนวก ค บัญชรีายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ดรับอนุมตัิตวับุคคลเพ่ือเล่ือนฐานะฯ  
    โควตาสวนกลาง ทบ. ประจําป ๒๕๖๒ เพ่ิมเติม 
   ๔.  ผนวก ง บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ดรับอนุมตัิตวับุคคลเพ่ือเล่ือนฐานะฯ 
    โควตาเสริมสรางความพรอมรบดานกําลังพลใหกับ พัน.สห.๑๑ ประจําป ๒๕๖๒ 
   ๕. ผนวก จ บัญชรีายชื่อนายทหารประทวนท่ีไดรับอนุมตัิตวับุคคลเพ่ือเล่ือนฐานะฯ 
    ตามมาตรการรักษายอดกาํลังพล ประจําป ๒๕๖๒ 

 ๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติตัวบุคคลใหเล่ือนฐานะนายทหารประทวนเปนนายทหารสัญญาบัตร 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ใหกับหนวยตาง ๆ เพ่ิมเติม จํานวน ๑๑๔ นาย รายละเอียดตามส่ิงที่สงมา
ดวย ๑ – ๕ สรุปไดดังนี้  

ประเภท นขต.ทบ. แกปญหาการขาด
แคลน นนร. 

โควตาสวนกลาง 
ทบ. 

เสริมสรางฯ 
พัน.สห.๑๑ 

มาตรการรักษา
ยอดกําลงัพล 

รวมท้ังสิ้น 

จํานวน ๔๓ ๙ ๓๓ ๑ ๒๘ ๑๑๔ 

 
 

-  สําเนา - 
  



- ๒ - 

 ๒. ขอเท็จจริง 
  ๒.๑ นโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ทบ. ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ กําหนดมาตรการ
รักษายอดกําลังพล โดยให นขต.ทบ. สามารถดําเนินการทดแทนการสูญเสียนายทหารสัญญาบัตร โดยใช
การเล่ือนฐานะนายทหารประทวน (ประเภทไมใชคุณวุฒิ) ทดแทนนอกเหนือจากโควตาการเล่ือนฐานะ
นายทหารประทวน ประจําป ตามอางถึง ๑ ซึ่งมียอดตามมาตรการรักษายอดกําลังพล จํานวน ๒๘ นาย 
  ๒.๒ ผบ.ทบ. กรุณาอนุมัติใหเปดตําแหนงสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิ
ปริญญาเลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ จํานวน ๑๒๖ อัตรา 
โดยสงวนไวสําหรับแกปญหาใหกับ ทบ. จํานวน ๒๕ อัตรา ตามอางถึง ๒ ซึ่งมียอดคงเหลือจากการ
อนุมัติตัวบุคคลฯ ครั้งที่ผานมา จํานวน ๑๙ นาย   
  ๒.๓ ผบ.ทบ. (รอง ผบ.ทบ. รับคําส่ังฯ) กรุณาอนุมัติตัวบุคคลใหเล่ือนฐานะนายทหาร
ประทวนเปนนายทหารสัญญาบัตร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ใหกับหนวยตาง ๆ เพ่ิมเติม จํานวน 
๑๘๖ อัตรา โดยโควตาเล่ือนฐานะฯ ในสวนท่ีแยกดําเนินการ จํานวน ๕๗ อัตรา เปนโควตาในสวนของ
เหลา ธน. จํานวน ๕ อัตรา และเปนโควตาท่ีไวสนับสนุนหนวยเพ่ิมเติม จํานวน ๕๒ อัตรา แบงเปน 
โควตาสวนกลาง ทบ. จํานวน ๖ อัตรา และโควตา ศปก.ทบ. จํานวน ๓ อัตรา และโควตาไมจํากัดเหลา 
จํานวน ๔๓ อัตรา ใหคณะกรรมการกล่ันกรองการบรรจุกําลังพลเขารับราชการใน ทบ. จัดสรรใหกับ
สวนตาง ๆ ตามความเหมาะสมตอไป ตามอางถึง ๓  
  ๒.๔ ผบ.ทบ. กรุณาอนุมัติแนวทางการเสริมสรางความพรอมรบดานกําลังพลใหกับ 
พัน.สห.๑๑ โดยมีระยะเวลาการเสริมสรางฯ ๒ ปงบประมาณ ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๓ โดย
ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ เสริมสรางฯ ประเภทนายทหารสัญญาบัตร (หญิง) โดยการสอบคัดเลือก
เล่ือนฐานะฯ จํานวน ๑ นาย ตามอางถึง ๔ 
  ๒.๕ ผบ.ทบ. (รอง ผบ.ทบ. รับคําสั่งฯ) กรุณาอนุมัติใหคณะกรรมการกลั่นกรอง
การบรรจุกําลังพลเขารับราชการใน ทบ. พิจารณาจัดสรรสําหรับจัดหากําลังพลประเภทนายทหาร
สัญญาบัตรเพิ่มเติมใหกับหนวยเพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนกําลังพลและเสริมสรางประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติภารกิจของหนวย จํานวน ๑๔ อัตรา ตามอางถึง ๕ โดยมียอดขออนุมัติตัวบุคคลในครั้งนี้ 
จํานวน ๙ อัตรา คงเหลือ ๕ อัตรา สงวนไวสําหรับแกปญหาใหกับ ทบ.  
  ๒.๖ ผบ.ทบ. กรุณาอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองการบรรจุกําลังพลเขารับ
ราชการใน ทบ. ซึ่งมี รอง เสธ.ทบ. (สายงานกําลังพล) เปนประธานกรรมการ และผูแทนจากหนวยท่ีเกี่ยวของ
เปนกรรมการ รายละเอียดตามอางถึง ๖ โดยคณะกรรมการดังกลาว มีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณา
กล่ันกรองการจัดสรรการบรรจุกําลังพลตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพลประจําป เพ่ือใหการจัดสรร
กําลังพลประเภทตาง ๆ เปนไปดวยความรอบคอบ สอดคลองกับคําส่ังและนโยบาย ทบ. 
  ๒.๗ คณะกรรมการตามขอ ๒.๖ ไดจัดการประชุมเพ่ือพิจารณาจัดสรรโควตา
นายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เล่ือนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไมใชคุณวุฒิ) ตามนโยบาย
จัดหาและบรรจุกําลังพล ทบ. ตามขอ ๒.๓ จํานวน ๔๓ อัตรา โดยมี รอง เสธ.ทบ.(๑) เปนประธาน เมื่อ
วันศุกรที่ ๒๖ ก.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐-๑๕๓๐ ณ หองประชุม กพ.ทบ.(๑) ซึ่งที่ประชุมมีมติใหใชแนวทาง
ในการพิจารณาเชนเดียวกับปท่ีผานมา โดยแบงมอบโควตาให นขต.ทบ. ตามประเภทหนวย (เชน สวน
กําลังรบ, สนับสนุนการรบ ฯลฯ) จํานวนผูมีสิทธิเล่ือนฐานะฯ ของแตละหนวย รวมถึงระดับชั้นยศ  
 



- ๓ - 
   
ของ ผบ.หนวย (พล.ท. หรือ พล.ต.) ท้ังนี้ นขต.ทบ. ทุกหนวยจะไดรับการจัดสรรโควตาเล่ือนฐานะฯ 
อยางนอย ๑ อัตรา  
 ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแลว ดังนี้ 
  ๓.๑ การขออนุมัติตัวบุคคลใหนายทหารประทวนเล่ือนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร 
จํานวน ๑๑๔ นาย ตามขอ ๑ เปนการดําเนินการตามอนุมัติ ผบ.ทบ. ในขอ ๒.๑ – ๒.๗ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหกับหนวย อีกทั้งเพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนนายทหาร
ประทวนท่ีมีความรู ความสามารถ ความประพฤติดี และมีคุณสมบัติครบถวน ไดมีความเจริญกาวหนา
ในการรับราชการ จึงเห็นควรอนุมัติตัวบุคคลใหเล่ือนฐานะฯ ได และใหทําหนาท่ีและ/หรือเล่ือนฐานะ
เปนนายทหารสัญญาบัตร ประจําป ๒๕๖๒ ตามหลักเกณฑท่ี ทบ. กําหนด ทั้งนี้ใหทําหนาที่ฯ ณ วันที่
หนวยออกคําส่ัง และใหหนวยสงตัวกําลังพลเขารับการอบรมตามที่ ยศ.ทบ. กําหนดตอไป  
  ๓.๒ ยอดนายทหารประทวนเล่ือนฐานะฯ จํานวน ๑๑๔ นาย ตามขอ ๓.๑ สรุปไดดังนี้  
    ๓.๒.๑ โควตาตามมาตรการรักษายอดกําลังพล จํานวน ๒๘ นาย ตามขอ ๒.๑ 
    ๓.๒.๒ โควตาสวนกลาง ทบ. จํานวน ๓๓ อัตรา แบงเปน ตามขอ ๒.๒ จํานวน 
๑๙ อัตรา ตามขอ ๒.๓ จํานวน ๙ อัตรา และตามขอ ๒.๕ จํานวน ๕ อัตรา 
    ๓.๒.๓ โควตาไมจํากัดเหลาของ นขต.ทบ. จํานวน ๔๓ อัตรา ตามขอ ๒.๓  
    ๓.๒.๔ โควตาเสริมสรางฯ พัน.สห.๑๑ จํานวน ๑ อัตรา ตามขอ ๒.๔ 
    ๓.๒.๕ โควตาแกปญหาการขาดแคลน นนร. จํานวน ๙ อัตรา ตามขอ ๒.๕ 
  ๓.๓ สําหรับโควตาเลื่อนฐานะฯ ในสวนที่ของ ธน. จํานวน ๕ อัตรา ตามขอ ๒.๓ 
กพ.ทบ. จะแยกดําเนินการในภายหลัง  
  ๓.๔ เพ่ือใหเกิดความออนตัวในการดําเนินการและเพ่ือลดภาระงานของผูบังคับบัญชา 
เห็นควรให กพ.ทบ. พิจารณาปรับแกไขตําแหนงทําหนาท่ีฯ ไดตามความเหมาะสม   
 ๔. ขอเสนอ  เห็นควรดําเนินการ ดังนี้ 
  ๔.๑ อนุมัติตัวบุคคลใหเล่ือนฐานะนายทหารประทวนเปนนายทหารสัญญาบัตร 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ เพ่ิมเติม จํานวน ๑๑๔ นาย ตามขอ ๑ และใหหนวยดําเนินการตามการ
พิจารณาในขอ ๓.๑ 
  ๔.๒ ให กพ.ทบ. ดําเนินการพิจารณาปรับแกไขตําแหนงทําหนาที่นายทหารสัญญาบัตร 
ตามขอ ๔.๑ ไดตามความเหมาะสม หากมคีวามคลาดเคล่ือนในรายละเอียดของตําแหนง  

 จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณา หากเห็นเปนการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในขอ ๔ 
ทั้งนี้ อยูในอํานาจของ ผบ.ทบ. ซึ่งมอบให รอง ผบ.ทบ. อนุมัติ ตามคําส่ัง ทบ. ท่ี ๔๑๘/๒๕๖๐ 
ลง ๑๘ ก.ค.๖๐ 
 
  
                                                    (ลงชื่อ) พล.ท. อยุทธ     ศรีวิเศษ 

(อยุทธ     ศรวีิเศษ) 
     จก.กพ.ทบ.  



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สลก.ทบ. 1 จ.ส.อ. สุพจน ภิรมย สพ. สลก.ทบ. ไมจํากัดเหลา อยูระหวางดําเนินการ

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2 เพิ่มเติม

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

(วาสนา เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.
๙ ส.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สก.ทบ. 1 จ.ส.อ. พนา บุญประสงค สบ. สก.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก สก.ทบ. (ชกท.5000) 501100000432

(อัตรา ร.อ.)

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2 เพิ่มเติม

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

(วาสนา เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.
๙ ส.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

กพ.ทบ. ๑ จ.ส.อ.หญิง บุญตา ภูมิสวัสดิ์ สบ. กพ.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก กพ.ทบ. (ชกท.2110) (อัตรา ร.อ.) -

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต .ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2 เพิ่มเติม

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

(วาสนา เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.
๙ ส.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ขว.ทบ. 1 จ.ส.อ. รัชกฤช รุจิฤกษวรกร ขว. ขว.ทบ. ขว. อยูระหวางดําเนินการ

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2 เพิ่มเติม

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

(วาสนา เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.
๙ ส.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ยก.ทบ. 1 จ.ส.อ. เสวี ทวีนุช สบ. ยก.ทบ. ไมจํากัดเหลา อยูระหวางดําเนินการ

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2 เพิ่มเติม

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

(วาสนา เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.
๙ ส.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

กบ.ทบ. 1 จ.ส.อ. ธนัชพงศ เสรีกัญญาพัฒน สบ. กบ.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจํากอง กบ.ทบ. (ชกท.๒๑๒๐) (อัตรา ร.อ.) 500700000454

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต .ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2 เพิ่มเติม

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

(วาสนา เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.
๙ ส.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

กร.ทบ. 1 จ.ส.อ. ปยะวัจน ทัพแกว ขส. กร.ทบ. ไมจํากัดเหลา อยูระหวางดําเนินการ

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2 เพิ่มเติม

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

(วาสนา เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.
๙ ส.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สปช.ทบ. 1 ขําสุวรรณ สบ. สปช.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก สปช.ทบ. (ชกท.2610) 500900000466

(อัตรา ร.อ.)

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2 เพิ่มเติม

ยศ-ชื่อ-สกุล

จ.ส.อ.หญิง กันยารัตน

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

(วาสนา เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.
๙ ส.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สบ.ทบ. 1 จ.ส.อ. ชุติเดช สถาพร สบ. สบ.ทบ. สบ. ประจําแผนก สบ.ทบ. 501300000178

(ชกท.2210) (อัตรา ร.อ.)

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2 เพิ่มเติม

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

(วาสนา เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.
๙ ส.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สห.ทบ. 1 จ.ส.อ. จักรพงษ พลรังสิต สห. สห.ทบ. สห. ผบ.มว.สห.ทบ. (ชกท.4110) (อัตรา ร.ท.) 501800000262

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2 เพิ่มเติม

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

(วาสนา เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.
๙ ส.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

กช. 1 จ.ส.อ. ทองหลอ คําดีวัน ช. พัน.ช.คมศ. ช. ผบ.มว.รอย.ช.สนาม ช.พัน.51 510705100035

พล.ช. (ชกท.1331) (อัตรา ร.ท.)

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2 เพิ่มเติม

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

(วาสนา เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.
๙ ส.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สพ.ทบ. 1 จ.ส.อ. นันทมนัส จูจุยเอี่ยม สพ. กคสป.สพ.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนกสงกําลังสิ่งอุปกรณ 502500000542

กคสป.สพ.ทบ. (ชกท.4514)

(อัตรา ร.อ.)

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2 เพิ่มเติม

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

(วาสนา เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.
๙ ส.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

พบ. 1 จ.ส.อ. เดน เกษบุญมี พ. รร.สร.พบ. พ. ประจําแผนก พบ. (ชกท.3005) 502800000531

(อัตรา ร.อ.)

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2 เพิ่มเติม

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

(วาสนา เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.
๙ ส.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ยย.ทบ. 1 จ.ส.อ. สมบุญ สุวรรณปรีดี สบ. รร.กบ.ทบ. ช. ประจําแผนก ยย.ทบ. (ชกท.7130) -

(อัตรา ร.อ.)

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2 เพิ่มเติม

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

(วาสนา เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.
๙ ส.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สส. 1 จ.ส.อ. สมเกียรติ พรหมชนะ ส. ส.1 พัน.102 ส. นายทหารสงกําลังสายสื่อสาร รอย.บก. 502605000132

ส.1 พัน.102 (ชกท.4400) (อัตรา ร.อ.)

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2 เพิ่มเติม

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

(วาสนา เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.
๙ ส.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ขส.ทบ. 1 จ.ส.อ. อดิศร วิศรียา ขส. ศคย.ทบ. ขส. อยูระหวางดําเนินการ

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2 เพิ่มเติม

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

(วาสนา เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.
๙ ส.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

วศ.ทบ. 1 จ.ส.อ. ชัยรัตน อวมขันธ ป. วศ.ทบ. ไมจํากัดเหลา รอง หน.ชุดตรวจวิเคราะหสารพิษ 502700020134

เคลื่อนที่ รอย.วศ.1 (ชกท.7314)

(อัตรา ร.ท.)

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2 เพิ่มเติม

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

(วาสนา เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.
๙ ส.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

นรด. 1 จ.ส.อ.หญิง ภิตินันท งามสุคนธวนิชกุล สบ. รร.รด.ศศท. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก รร.รด.ศศท. 503101100007

(ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.)

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2 เพิ่มเติม

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

(วาสนา เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.
๙ ส.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ทภ.1 1 จ.ส.อ. ณรงคฤทธิ์ อุดมพงษ ร. มทบ.13 ไมจํากัดเหลา อยูระหวางดําเนินการ

2 จ.ส.อ. จักรพงษ ลําดวน สพ. กรม ทพ.14 สพ. นายทหารการกระสุน มทบ.17 (ชกท.4514) 510800000399

(อัตรา ร.อ.)

3 จ.ส.อ. ไพรทูล พรมแสน ร. มทบ.15 ไมจํากัดเหลา อยูระหวางดําเนินการ

4 จ.ส.อ. ปฐมพงษ บรรเทิง ม. ทภ.1 ไมจํากัดเหลา อยูระหวางดําเนินการ

5 จ.ส.อ. กฤติเดช อนันตรักษ ร. ทภ.1 ไมจํากัดเหลา อยูระหวางดําเนินการ

6 จ.ส.อ. ชานนท โกแสนตอ กง. ทภ.1 ไมจํากัดเหลา อยูระหวางดําเนินการ

7 จ.ส.อ. อัศวิน พิณเสนาะ ร. ทภ.1 ไมจํากัดเหลา อยูระหวางดําเนินการ

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2 เพิ่มเติม

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

(วาสนา เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.
๙ ส.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ทภ.2 1 จ.ส.อ. สุพิณ บุญริ้ว ร. มทบ.26 ไมจํากัดเหลา อยูระหวางดําเนินการ

2 จ.ส.อ. กิตติธัช แสงวิสิทธิ์ ขว. ทน.2 ไมจํากัดเหลา อยูระหวางดําเนินการ

3 จ.ส.อ. สมภพ พูลแกว ม. กรม ทพ.23 ไมจํากัดเหลา อยูระหวางดําเนินการ

4 จ.ส.อ. จําลอง ละหุง สบ. พล.ร.3 ไมจํากัดเหลา อยูระหวางดําเนินการ

5 จ.ส.อ. ถนอม จันทรหอม ร. ร.23 พัน.4 ไมจํากัดเหลา อยูระหวางดําเนินการ

6 จ.ส.อ. มานพ พันเนตร ป. พล.พัฒนา 2 ไมจํากัดเหลา อยูระหวางดําเนินการ

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2 เพิ่มเติม

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

(วาสนา เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.
๙ ส.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ทภ.3 1 จ.ส.อ. มานิตย บุรีแกว ร. ร.7 พัน.1 ไมจํากัดเหลา อยูระหวางดําเนินการ

2 จ.ส.อ. วรายุทธ ปอใจ ช. ช.3 ไมจํากัดเหลา อยูระหวางดําเนินการ

3 จ.ส.อ. เหมันต ศรีประเสริฐ สบ. บชร.3 ไมจํากัดเหลา อยูระหวางดําเนินการ

4 จ.ส.อ. วรศักดิ์ ผิวคํา ขว. มทบ.33 ไมจํากัดเหลา อยูระหวางดําเนินการ

5 จ.ส.อ. สุรเชษฐ พลเยี่ยม พ. กรม ทพ.31 ไมจํากัดเหลา อยูระหวางดําเนินการ

6 จ.ส.อ. จตุพล สายเครื่อง ม. ม.3 ไมจํากัดเหลา อยูระหวางดําเนินการ

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2 เพิ่มเติม

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

(วาสนา เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.
๙ ส.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ทภ.4 1 จ.ส.อ. ภีรยุทธ เรืองสังข ร. รอย.ฝรพ.4 ร. รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.47 (ชกท.2900) 540216001102

(อัตรา ร.ท.)

2 จ.ส.อ. รุงเรือง ณ พิทักษ สห. มทบ.45 สห. ผบ.มว.รอย.สห.มทบ.45 (ชกท.9100) 540400200024

(อัตรา ร.ท.)

3 จ.ส.อ. วรรณยุทธ นวลพลับ พ. รพ.คายวิภาวดีรังสิต พ. ผบ.ตอนเปล มว.สร.รอย.บก.ร.25 540401000177

(ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.)

4 จ.ส.อ. ปริชาติ อนุรักษ ร. ร.25 ร. รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.44 (ชกท.2900) 540620000702

(อัตรา ร.ท.)

5 จ.ส.อ. ทูล อนุลีจันทร ร. ร.151 พัน.1 ร. ผบ.มว.ค.81 รอย.บก.ร.151 พัน.1 540605000096

(ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)

6 จ.ส.อ. สุรชา วงศอนุ ร. กรม ทพ.45 ร. ผช.นายทหารฝายสงกําลังบํารุง 540405000051

กรม ทพ.45 (ชกท.4010) (อัตรา ร.อ.)

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2 เพิ่มเติม

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

(วาสนา เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.
๙ ส.ค. ๖๒



ลําดับ ตําแหนง - สังกัด ตําแหนงเลื่อนฐานะ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

1 จ.ส.ต.หญิง จิณณพัต มานิล เสมียน สปช.ทบ. อยูระหวางดําเนินการ

2 จ.ส.อ.หญิง วัชรี มุกทรัพย เสมียน สลก.ทบ. อยูระหวางดําเนินการ

3 ส.อ. ปรัญชัย แกวนพเกา เสมียนการเงิน ศอ.สพ.ทบ. อยูระหวางดําเนินการ

4 จ.ส.ต. ธนพล ทันบุญ เสมียน สปช.ทบ. อยูระหวางดําเนินการ

5 จ.ส.อ. ชิตพล ขุนศรี ชางซอมเรดาร กองซอมเครื่องมือสื่อสาร อยูระหวางดําเนินการ

อิเล็กทรอนิกส สส.

6 ส.อ. ณัฐวุฒิ ทิมพวงทอง ชางไฟฟาและประปา ผยย.มทบ.42 อยูระหวางดําเนินการ

7 ส.ต.หญิง ปณิดา สุขรัตน เสมียนพิมพดีด กกบ.มทบ.14 อยูระหวางดําเนินการ

8 จ.ส.อ. พงศพันธุ วัฒนโยธิน เสมียน ผพธ.มทบ.14 อยูระหวางดําเนินการ

9 จ.ส.อ. สุรสิทธิ์ ทองสุข จากองรอย รร.ช.กช. อยูระหวางดําเนินการ

ผนวก ข  บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ 

โควตาแกปญหาการขาดแคลนนายทหารสัญญาบัตรประเภท นนร. ประจําป ๒๕๖2

ยศ - ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิปริญญา

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

(วาสนา เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.
๙ ส.ค. ๖๒



ลําดับ ตําแหนง - สังกัด ตําแหนงทําหนาที/่ตําแหนงเลื่อนฐานะ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

1 จ.ส.ท. อนุทิน คัสกรณ เสมียน กพ.ทบ. ประจําแผกนกอาวุธที่ 3 รง.อว.กชส.ศอ.สพ.ทบ. 502500100276

(ชกท.7421) (อัตรา ร.อ.)

2 จ.ส.ต. ประเวศ นนทศิริ นายสิบคลัง มว.สยป.รอย.มทบ.๑๗ ประจําแผนก กบ.ทบ. (ชกท2406) (อัตรา ร.อ.) 500700000277

3 ส.ต. สิทธิชัย คณโฑเงิน พลขับรถ แหลงรวมรถ สขส.มทบ.๑๓ อยูระหวางดําเนินการ

4 ส.อ. ศุภเชษฐ ประดิษฐแทน เสมียน ผสล.กผค.ศซส.สพ.ทบ. ประจําแผนกวิเคราะหและทดสอบ กวก.สพ.ทบ. 502500000453 เหลา สพ.

(ชกท.7539) (อัตรา ร.อ.)

5 ส.ท. เอกภพ หินหุมเพชร พนักงานวิทยุ ชุดปฎิบัติการรบพิเศษ อยูระหวางดําเนินการ

รอย.รพศ.รพศ.๒ พัน.๑

6 ส.ต. กฤษณัฐ ศรีแสง เสมียนพิมพดีด สส. อยูระหวางดําเนินการ

7 ส.ต.หญิง บงกชกร บุญรักษา เสมียน พธ.ทบ. ประจําแผนก พธ.ทบ. (ชกท.4444) (อัตรา ร.อ.) -

8 จ.ส.ท.หญิง วิไลวรรณ มีชัย เสมียน กง.ทบ. ประจําแผนก กง.ทบ. (ชกท.6201) (อัตรา ร.อ.) 500300000379 เหลา กง.

9 จ.ส.อ. สุรเชนทร สุดสวาท ผบ.ตอน ตอน รยบ.มว.รยบ.รอย.ขส.รยบ.เบา อยูระหวางดําเนินการ

พัน.ขส.๑ กรม ขส.

10 จ.ส.อ. ทนง พุทธชนม ประจํา มทบ.๑๓ อยูระหวางดําเนินการ

11 จ.ส.อ. พยุงศักดิ์ กาเผือกงาม ประจํา มทบ.22 ครูวิชาอาวุธ ศฝ.นศท.มทบ.๒๒ (ชกท.2517) (อัตรา ร.อ.) 520208000091 เหลา ร.

12 จ.ส.อ. คํารณ ลามิล ประจํา มทบ.12 ครูวิชาการสงครามพิเศษ ศฝ.นศท.มทบ.๑๒ 510116300085 เหลา ร.

(ชกท.2517) (อัตรา ร.อ.)

13 จ.ส.อ. บุญสินธ มูลจันทร ประจํา มทบ.27 อยูระหวางดําเนินการ

14 จ.ส.อ. จิรภัทร จันทรคําปา ผบ.หมู รพ.รร.6 รอง ผบ.มว.สงกลับ รอย.สร.พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9 510905300061 เหลา พ.

(ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.)

15 จ.ส.อ. มนตรี เมืองเงิน ประจํา มทบ.13 ครูวิชาทหารปนใหญ สกศ.ศฝ.นศท.มทบ.12 510116300068

(ชกท.2517) (อัตรา ร.อ.)

16 จ.ส.อ. อานนท จันทนะดิลก ผบ.หมู มว.บร.รอย.บร.พัน.ร.มทบ.11 ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.19 พัน.2 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510809300018 เหลา ร.

17 จ.ส.อ.หญิง ศิริลักษณ เพียรเจริญ เสมียน กพ.ทบ. ประจํากอง กพ.ทบ. (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.) ไมจํากัดเหลา

ผนวก ค  บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ 

โควตาสวนกลาง ทบ. ประจําป ๒๕๖2 เพิ่มเติม

ยศ - ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิปริญญา

ไมใชคุณวุฒิ



ลําดับ ตําแหนง - สังกัด ตําแหนงทําหนาที/่ตําแหนงเลื่อนฐานะ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

18 จ.ส.อ. สราวุฒิ ฝอยฝน นายสิบยุทธการ ยก.ทบ. ประจําแผนก ยก.ทบ. (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.) 500600000247 ไมจํากัดเหลา

19 จ.ส.อ. ภูษิต นิลเพ็ชร นายสิบพยาธิ รพ.รร.6 นายทหารพยาบาล กพธ.รพ.รร.6 (ชกท.3506) (อัตรา ร.อ.) 502200002923 เหลา พ.

20 จ.ส.อ. นพศรัณย ยิ้มพราย พลขับ สปช.ทบ. ประจําแผนก สปช.ทบ. (ชกท.5000) (อัตรา ร.อ.) 500900000082

21 จ.ส.อ. พินิจ สําราญสุข หน.ชุดวิทยุปลายทาง ชุดวิทยุปลายทางและ นายทหารวิทยุ สส. (ชกท.0502) (อัตรา ร.ท.) 502600000587

คลื่นพาห มว.วิทยุถายทอด รอย.สายและวิทยุ 

ถายทอด ส.พัน.12

22 จ.ส.อ. ธีรณัฐ ชื่นใจชน นายสิบพยาบาล ผตร. อยูระหวางดําเนินการ

รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

23 จ.ส.อ. กฤติเดช รัตนสําราญ ประจํา สลก.ทบ. ประจําแผนก สลก.ทบ. (ชกท.2011) (อัตรา ร.อ.) 500200000248

24 จ.ส.อ. ชุมพล คลายเจียว นายสิบประจําผูบังคับบัญชา สน.ปรมน.ทบ.จว. อยูระหวางดําเนินการ

25 จ.ส.อ. สายันต คลายสุบรรณ นายสิบการขาว ตอน บก.พัน.รอย.บก. ผบ.มว.มว.สห.รอย.สห.พัน.สห.11 (ชกท.9100) 503506500012

พัน.สห.๑๑ (อัตรา ร.ท.)

26 จ.ส.อ. สรวุฒิ ประดับญาติ พลขับรถ ตอนรถยนต มว.ยานยนต รอย.บก. ผบ.มว.มว.สห.รอย.สห.พัน.สห.11 (ชกท.9100) 503506400011

พัน.สห.11 (อัตรา ร.ท.)

27 จ.ส.อ. ณภัทร เจริญยิ่ง นายสิบคลัง รพ.รร.6 นายทหารพยาบาล กทต.รพ.รร.6 (ชกท.3506) (อัตรา ร.อ.) 502200002252 เหลา พ.

28 จ.ส.อ. ศักดิ์นันท นิสยะพันธ เจาหนาที่ปรนนิบัติบํารุงระบบทางไซเบอร อยูระหวางดําเนินการ

ศซบ.ทบ.  

29 จ.ส.อ. อนุกูล เกษเปรม เสมียน ขว.ทบ. อยูระหวางดําเนินการ

30 จ.ส.อ. ศิริพล หุตะนาวิน เสมียนการเงิน สก.ทบ. ประจําแผนก สก.ทบ. (ชกท.6101) (อัตรา ร.อ.) 501100000441 เหลา กง.

31 จ.ส.อ. โพธิน ศรศิริ ชางเขียน กยก.มทบ.18 อยูระหวางดําเนินการ

32 จ.ส.อ. ประชา เจริญชัย ประจํา มทบ.11 ผบ.มว.รอย.สห.พัน.สห.11 (ชกท.9100) (อัตรา ร.ท.) 503506400010 เหลา สห.

33 จ.ส.อ. ณธีนนท กิจจันเศียร หน.พลขับ สบร.รร.จปร. ประจําแผนก สบร.รร.จปร. (ชกท2548) (อัตรา ร.อ.) ไมจํากัดเหลา

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

(วาสนา เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.
๙ ส.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สห.ทบ. 1 วาถูกใจ สห. พัน.สห.11 สห. ผบ.มว.รอย.สห.หญิง พัน.สห.11 503506600012

(ชกท.9100) (อัตรา ร.ท.)

 ผนวก ง บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ 

โควตาเสริมสรางความพรอมรบดานกําลังพลใหกับ พัน.สห.11 ประจําป ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

จ.ส.อ.หญิง ลําดวน

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

(วาสนา เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.
๙ ส.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ทภ.3 1 จ.ส.อ. ดนุ สายเครือมอย สห. มทบ.310 สห. ผช.ผูบังคับเรือนจํา มทบ.310 (ชกท.9152) 530500000230

(อัตรา ร.ท.)

2 จ.ส.อ. พงษพันธุ บัณฑิต พ. กรม ทพ.35 พ. ผบ.มว.สื่อสาร รอย.บก.พัน.สร.23 บชร.3 531104000075

(ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.)

ผนวก จ บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

(วาสนา เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.
๙ ส.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ทภ.๑ 1 จ.ส.อ. พรศักดิ์ กิตติปาโล ช. มทบ.19 ช. นายทหารฝายการสาธารณูปโภค มทบ.19 (ชกท.7120) 510500000326

(อัตรา ร.อ.)

2 จ.ส.อ. บุญเรือง นอยวิลัย สพ. พัน.สบร.21 สพ. ผบ.มว.รก.รอย.รก.พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1 (ชกท.9125) 511003300010

บชร.1 (อัตรา ร.ท.)

3 จ.ส.อ. นพพล ศรีคําแดง ม. ม.๕ รอ. ม. ผบ.มว.ปองกัน รอย.บก.ม.5 รอ. (ชกท.1204) (อัตรา ร.ท.)

ยศ-ชื่อ-สกุล

ผนวก จ บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

(วาสนา เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.
๙ ส.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ทภ.2 1 จ.ส.อ. ศักรินทร เทียนทอง กง. มทบ.26 กง. นกง.ร.16 พัน.3 (ชกท.6101) (อัตรา ร.อ.) 520504000009

2 จ.ส.อ. วรโชติ ดูสันเทียะ กง. รพ.คายศรีสองรัก กง. ผช.ฝกง.บชร.2 (ชกท.6301) (อัตรา ร.อ.) 521200000144

3 จ.ส.อ. โกวิทย วงษแสง ป. กรม ทพ.21 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.ทพ.กรม ทพ.21 (ชกท.2900) 520602001002

(อัตรา ร.ท.)

ผนวก จ บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

(วาสนา เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.
๙ ส.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ทภ.4 1 จ.ส.อ. ปราโมทย แสงแกว ร. ร.151 ไมจํากัดเหลา นายทหารประชาสัมพันธ พล.ร.15 (ชกท.5401) 540601000098

(อัตรา ร.อ.)

ผนวก จ บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

(วาสนา เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.
๙ ส.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

นรด. 1 จ.ส.อ. วิธิสรรค คงหอม สบ. มทบ.31 สบ. ผช.สด.จว.น.พ. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.)

2 จ.ส.อ. ดิเรก อินทรแกว สบ. มทบ.31 สบ. ผช.สด.เขตบางกอกใหญ ก.ท. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.)

3 จ.ส.อ. สุบิน แกวเทศ สบ. มทบ.45 สบ. ผช.สด.เขตสัมพันธวงศ ก.ท. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.)

4 จ.ส.อ. ธรรมรักษ คณะพันธ สบ. มทบ.22 สบ. ประจําแผนก นรด. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.)

ผนวก จ บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2 สายงานสัสดี

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

(วาสนา เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.
๙ ส.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ยย.ทบ. 1 จ.ส.อ. ณรงคชัย พึ่งเพาะปลูก ช. ยย.ทบ. ช. ประจําแผนก ยย.ทบ. (ชกท.4010) (อัตรา ร.อ.)

ยศ-ชื่อ-สกุล

ผนวก จ บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

(วาสนา เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.
๙ ส.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

พบ. 1 จ.ส.อ. สุรศักดิ์ จิระธีระวุฒิ พ. สพธ. พ. ประจําแผนก สพธ. (ชกท.3506) (อัตรา ร.อ.) 502802000102

2 จ.ส.อ. พงษศักดิ์ พันธุศรี พ. นวป.ทบ. พ. ประจําแผนก พบ. (ชกท.4490) (อัตรา ร.อ.) 502800000362

ผนวก จ บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

(วาสนา เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.
๙ ส.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สห.ทบ. 1 จ.ส.อ. ไพศาล เที่ยงธรรม สห. มทบ.32 สห. ผบ.มว.สห.รอย.สห.มทบ.15 (ชกท.9100) (อัตรา ร.ท.) 510400200022

2 จ.ส.อ. วารี กระโจมทอง สห. พัน.สห.12 สห. ผบ.มว.รร.สห.สห.ทบ. (ชกท.9100) (อัตรา ร.ท.) 501800100138

ผนวก จ บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

(วาสนา เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.
๙ ส.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ศบบ. 1 จ.ส.อ. เกษม ดวงมี ร. ศบบ. ไมจํากัดเหลา นายทหารสงกําลัง รอย.บ.ปกหมุนที่ 1 พัน.บ.2 511805100004

(ชกท.4000) (อัตรา ร.อ.)

ผนวก จ บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

(วาสนา เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.
๙ ส.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สง.ปรมน.ทบ. 1 จ.ส.อ. บุญชนะ บุญประกอบ พ. ศปป.1 ปรมน.ทบ. ไมจํากัดเหลา นายทหารปฏิบัติการจิตวิทยา ศปป.1 ปรมน.ทบ.

(ชกท.9305) (อัตรา ร.อ.)

ผนวก จ บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

(วาสนา เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.
๙ ส.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

กง.ทบ. 1 จ.ส.อ. ปยาภรณ ศรีสิงหโฉม กง. ดย.ทบ. กง. นายทหารรับจายเงิน มทบ.14 (ชกท.6201)

(อัตรา ร.อ.)

2 จ.ส.อ.หญิง อรนุช ปะระทัง กง. กง.ทบ. กง. นายทหารบัญชี มทบ.21 (ชกท.6101) 

(อัตรา ร.อ.)

ผนวก จ บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

(วาสนา เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.
๙ ส.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

นสศ. 1 จ.ส.อ. ทศชัย เกิดศิริ ช. ศสพ. ไมจํากัดเหลา หน.ชุดวิเคราะหและกําหนดแนวทางโฆษณา 511913400084

รอย.ปจว.3 (ชกท.9306) (อัตรา ร.ท.)

ผนวก จ บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

(วาสนา เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.
๙ ส.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สพ.ทบ. 1 จ.ส.อ. ชวลิต ตะกรุดเงิน สพ. คส.สพ.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนกตรวจคุณภาพ รง.ซยน.

กรซย.ศซส.สพ.ทบ. (ชกท.7421)

(อัตรา ร.อ.)

2 จ.ส.อ. พงษธวัช พงษศรียา สพ. รร.สพ.สพ.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนกตรวจคุณภาพ รง.อว.กชส. 502500100230

ศอ.สพ.ทบ. (ชกท.7421) (อัตรา ร.อ.)

ผนวก จ บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

(วาสนา เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.
๙ ส.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

กส.ทบ. 1 จ.ส.อ. พงศกร อุดมกิจ กส. พัน.สต.กส.ทบ. กส. หน.มว.อาหารสัตว กสษ.1 กส.ทบ. (ชกท.3222) (อัตรา ร.อ.)

ผนวก จ บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

(วาสนา เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.
๙ ส.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ศร. 1 จ.ส.อ. อาทร โพธิ์เผือก ร. ศร.พัน.2 ไมจํากัดเหลา ประจํากอง กวก.ศร. (ชกท.1542) (อัตรา ร.อ.)

ผนวก จ บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

(วาสนา เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.
๙ ส.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ศป. 1 จ.ส.อ. อมรฤทธิ์ ปองบัว ป. ศป. ป. ผบ.มว.ศป. (ชกท.1193) (อัตรา ร.ท.) 511700000815

ผนวก จ บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

(วาสนา เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.
๙ ส.ค. ๖๒


