
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ         กพ.ทบ.   (กองจัดการ   โทร.๐–๒๒๙๗–๗๑๒๓)                
ที่      กห ๐๔๐๑/๓๓๑๔                               วันที่     ๒๘    ส.ค. ๖๑  
เร่ือง  ขออนุมัติให้กําลังพลของ ทบ. เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกําหนดของ กห. ประจําปี 
 งบประมาณ ๒๕๖๒ (ลาออก ๒ ต.ค. ๖๑) ตามมติ กขท. (รับยศอย่างเดียว) 
เรียน ผบ.ทบ. 
 - เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔ 
 
 
         (ลงชื่อ) พล.ท. ธีรวัฒน์   บุณยะวัฒน์ 
                ( ธีรวัฒน์   บุณยะวัฒน์ ) 
            รอง เสธ.ทบ.(๑) 
              ๒๙  ส.ค. ๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( สําเนา ) 

- อนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ 
 
 (ลงชื่อ) พล.อ. เฉลิมชัย   สิทธิสาท 
                 ( เฉลิมชัย   สิทธิสาท ) 
        ผบ.ทบ. 
     ๓๑  ส.ค. ๖๑ 

 (ลงชื่อ) พล.อ. ณัฐพล   นาคพาณิชย์ 
                 ( ณัฐพล   นาคพาณิชย์ ) 
         เสธ.ทบ. 
     ๒๙  ส.ค. ๖๑ 

 (ลงชื่อ) พล.อ. สสิน   ทองภักดี 
                 ( สสิน   ทองภักดี ) 
                     รอง ผบ.ทบ. 
     ๓๐  ส.ค. ๖๑ 

 (ลงชื่อ) พล.อ. วีรชัย   อินทโุศภน 
                 ( วีรชัย   อินทุโศภน ) 
                     ผช.ผบ.ทบ.(๑) 
     ๓๐  ส.ค. ๖๑ 



 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ         กพ.ทบ.   (กองจัดการ   โทร.๐–๒๒๙๗–๗๑๒๓)                
ที่      กห ๐๔๐๑/๓๓๑๔                              วันที่    ๒๘   ส.ค. ๖๑  
เร่ือง  ขออนุมัติให้กําลังพลของ ทบ. เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกําหนดของ กห. ประจําปี 
 งบประมาณ ๒๕๖๒ (ลาออก ๒ ต.ค. ๖๑) ตามมติ กขท. (รับยศอย่างเดียว) 
เรียน ผบ.ทบ. 
อ้างถึง คู่มือการให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการก่อนเกษยีณอายุ ตามมติ กขท. คร้ังที่ ๓/๕๙ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีสรุปยอดและรายชื่อกําลังพลที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ฯ 
 ๒. บัญชีรายชื่อกําลังพลไม่เข้าหลักเกณฑ์ 
 ๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติให้กําลังพลของ นขต.ทบ. ที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการ
ก่อนกําหนดของ กห. ตามมติ กขท. (รับยศอย่างเดียว) ลาออกจากราชการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
(ลาออก ๒ ต.ค. ๖๑) จํานวน ๑๗๔ นาย (นายทหารสัญญาบัตร จํานวน ๕๒ นาย และนายทหาร
ประทวน จํานวน ๑๒๒ นาย) รายละเอียดตามสิ่งที่มาด้วย ๑ 
 ๒. ข้อเท็จจริง 
  ๒ .๑ ตามอ้างถึง คณะกรรมการข้าราชการทหาร (กขท .) มีมติคร้ังที่ ๓/๕๙         
เม่ือ ๙ มี.ค. ๕๙ กําหนดแนวทางการขอลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกําหนด ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖๒ โดยได้กําหนดคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะลาออก ดังนี้ 
   ๒.๑.๑ เป็นข้าราชการทหารอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป หรือมีเวลาราชการตั้งแต่ 
๒๕ ปี  ขึ้นไป (ไม่รวมเวลาราชการทวีคูณ) 
   ๒.๑.๒ มีเวลาราชการเหลือตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป 
   ๒.๑.๓ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ทุนกับกระทรวงกลาโหม 
   ๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องออกจากราชการในกรณีอื่นตามที่
กฎหมายกําหนด 
   ๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรืออยู่ใน
ระหว่างการลงทัณฑ์ (เว้นผู้รับทัณฑ์ชั้นภาคทัณฑ์) หรือถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดอาญา ซึ่งมิใช่ความผิด 
ลหุโทษ หรือกระทําโดยประมาท 
   ๒.๑.๖ เป็นผู้มีสิทธิได้รับเบ้ียหวัด ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยเงิน
เบ้ียหวัด พ.ศ.๒๔๙๕ หรือบําเหน็จบํานาญปกติ ด้วยเหตุสูงอายุหรือรับราชการนาน ตามความที่บัญญัติ
ในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ หรือพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  ๒.๒ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ลาออก ๒ ต.ค. ๖๑) มีกําลังพลของ นขต.ทบ. 
ประสงค์เข้าร่วมโครงการ ฯ จํานวน ๑๙๔ นาย โดย กพ.ทบ. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติอาชญากร 
ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๓ กองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สถานภาพ
บุคคลล้มละลาย กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม และตรวจสอบหน้ีสินของ ทบ. กําลังพลดังกล่าวแล้ว  
มีกําลังพลไม่เข้าหลักเกณฑ์ จํานวน ๒๐ นาย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 

( สําเนา ) 



- ๒ - 
 

   ๒.๒.๑ มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ (ปีครองยศไม่ครบ) จํานวน ๑๘ นาย 
   ๒.๒.๒ เคยมีสถานะเป็นบุคคลล้มละลาย (ปัจจุบันถูกยกเลิกการล้มละลายแล้ว) 
            จํานวน ๑ นาย 
   ๒.๒.๓ เคยมีประวัติในคดีอาญา และหน่วยยืนยันให้เข้าร่วมโครงการ จํานวน ๗ นาย 
   ๒.๒.๔ เคยมีประวัติในคดีอาญา และหน่วยยืนยันไม่ให้เข้าร่วมโครงการ จํานวน ๒ นาย   
   ๒.๒.๕ กําลังพลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จํานวน ๑๗๔ นาย 
 ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า  
  ๓.๑ การขออนุมัติให้กําลังพลของ นขต.ทบ. ลาออกจากราชการตามโครงการ
เกษียณอายุราชการก่อนกําหนดของ กห. จํานวน ๑๗๔ นาย ตามข้อ ๑ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องแล้ว จึงเห็นควรอนุมัติ 
  ๓ .๒  สําหร ับกําล ังพลที ่เคยม ีสถานะเป ็นบ ุคคลล ้มละลาย  จํานวน  ๑  นาย          
ตามข้อ ๒.๒.๒ คือ จ.ส.อ.วันชัย   เขตสูงเนิน พลขับรถบรรทุกน้ํา ร้อย.บก.ร.๑๒ รอ. โดยต้อง         
คําพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายเมื่อ ๓๑ ม.ค. ๕๖ ต่อมาศาลได้ปลดการล้มละลาย เม่ือวันที่ ๑ ก.พ. ๕๙ 
ซึ่งถือว่าไม่ได้เป็นบุคคลล้มละลาย จึงเป็นผู้ที ่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด สามารถเข้าร่วม
โครงการ ฯ ได้ ส่วนกําลังพลที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ่กําหนด โดยเป็นกําลังพลที่มี
ระยะเวลาการครองยศ (ถึง ๑ ต.ค. ๖๑) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การได้รับยศสูงขึ้น จํานวน ๑๘ นาย 
ตามข้อ ๒.๒.๑ และเคยมีประวัติในคดีอาญา ซึ่งหน่วยต้นสังกัดมีความเห็น ไม่เห็นควรให้เข้าร่วมโครงการ ฯ    
จํานวน ๒ นาย ตามข้อ ๒ .๒ .๔ รวม ๒๐ นาย จึงเห็นควรไม่อนุมัติให้ลาออกจากราชการตาม
โครงการ ฯ ดังกล่าว 
  ๓.๓ การอนุมัติให้กําลังพลที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกําหนด      
ของ กห. ตามข้อ ๑ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ กห. กําหนด จํานวน ๑๗๔ นาย ทั้งนี้        
การอนุมัติให้นายทหารประทวนลาออกอยู่ในอํานาจของ ผบ.ทบ. ซึ่งมอบให้ จก.สบ.ทบ. อนุมัติ        
ตามคําสั่ง ทบ. ที่ ๓๑๙/๒๕๕๘ ลง ๑ ต.ค. ๕๘ ส่วนนายทหารสัญญาบัตร อยู่ในอํานาจของ รมว.กห.     
ซึ่งมอบให้ ผบ.ทบ. อนุมัติ และ ผบ.ทบ. มอบอํานาจช่วงให้ ผช.ผบ.ทบ.(สายงานกําลังพล) อนุมัติ          
ตามคําสั่ง ทบ. ที่ ๓๑๘/๒๕๕๘ ลง ๑ ต.ค. ๕๘ ดังนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิงเอกสาร จึงใคร่ขอให้       
ผบ.ทบ. กรุณาอนุมัติเป็นส่วนรวม 
  ๔. ข้อเสนอ เห็นควรดําเนินการดังนี้ 
   ๔.๑ อนุมัติให้กําลังพลของ ทบ. ลาออกจากราชการ ตามโครงการเกษียณอายุ
ราชการก่อนกําหนด ฯ ในข้อ ๑ และไม่อนุมัติให้กําลังพล ทบ. ลาออกจากราชการ ตามข้อ ๓.๒ 
   ๔.๒ กรณีความจําเป็นอื่นๆ หรือตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่ากําลังพลขาดคุณสมบัติการ
เข้าร่วมโครงการ ฯ ให้ กพ.ทบ. เปลี่ยนแปลงตัวบุคคลได้ตามความเหมาะสม 
   ๔.๓ เสนอ สม. และหน่วยที่เก่ียวข้องทราบ เพื่อดําเนินการต่อไป 
  จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา  หากเห็นเป็นการสมควร  กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ 
ทั้งนี้ อยู่ในอํานาจของ ผบ.ทบ.  
 
 
                                     (ลงชื่อ) พล.ท. คธายุทธ์   เสาวคนธ์ 

                                      ( คธายุทธ์    เสาวคนธ์ ) 
                                      จก.กพ.ทบ. 

 



1 พล.ต. ช วิชัย วาสนสิริ ผทค.ทบ.

2 พล.ต. ช สุทธจิต ลีนานนท์ ผทค.ทบ.

3 พ.อ.(พ.) ช ยิ่งยศ วิรุฬห์จรรยา นปก.ประจํา สลก.ทบ.

4 พ.อ.(พ.) ญ จิรนันท์ วงศ์สวัสดิ์ นปก.ประจํา บก.ทบ.

5 พ.อ.(พ.) ญ กชกร ไชยบุตร นปก.ประจํา ขว.ทบ.

6 พ.อ.(พ.) ญ ธนันดา แสงชนะศึก นปก.ประจํา ขว.ทบ.

7 พ.อ.(พ.) ช ธนพัฒน์ โชคดารา นปก.ประจํา กบ.ทบ.

ตําแหน่ง

บัญชีรายชื่อนายทหารสัญญาบัตรท่ีขอลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนดของ กห.
ตามมติ กขท.ประจําปีงบประมาณ 2562 (รับยศอย่างเดียว) ณ วันท่ี  2  ตุลาคม 2561

ลําดับ ยศ เพศ
คํา

นําหน้า
นาม

ชื่อ สกุล หมายเหตุ

8 พ.อ.(พ.) ช บรรพต กุลสิงห์ นปก.ประจํา สก.ทบ.

9 พ.อ.(พ.) ช นพดล เรืองวิรัตน์ ผอ.กอง สตน.ทบ.

10 พ.อ.(พ.) ช วิษณุ ขวานเพชร ผอ.กอง สตน.ทบ.

11 พ.อ.(พ.) ช เลือก ด่านสว่าง นปก.ประจํา พบ.

12 พ.อ.(พ.) ช พิชัย บุญยงสรรค์ชัย นปก.ประจํา พบ.

13 พ.อ.(พ.) ญ ธัญญารัตน์ กุญชรบุญ อจ.หน.ภาควิชา วพม.

14 พ.อ.(พ.) ญ แสงแข ชํานาญนวกิจ อจ.หน.ภาควิชา วพม.

15 พ.อ.(พ.) ญ รชาดา กาญจนานนท์กุล นปก.ประจํา รร.จปร.

16 พ.อ.(พ.) ช ชวลิต เอ่ียมสอาด นปก.ประจํา มทบ.21

17 พ.อ.(พ.) ช จริศักดิ์ ประดิษฐ์ผล นปก.ประจํา มทบ.21

18 ั ่ ส ์ ปร ํ ร รร 618 พ.อ. ญ อังคณา เก่งสกุล นายแพทย์ ประจํา รพ.รร.6



19 พ.ท. ช ศุภกร เสนะคุณ หน.ศอ.สพ.ทบ.

20 พ.ท. ช สิทธิพร อมรไชย อจ.สวท.รร.จปร.

21 พ.ท. ช อุทัย สุวรรณวงศ์ อจ.กรม นนร.รอ.รร.จปร.

22 พ.ท. ช ณัฐรินทร์ สิทธิบุญมา อจ.สวท.รร.จปร.

23 พ.ท. ช ประพาศ ซื่อตรง อจ.สวท.รร.จปร.

24 พ.ท. ช คํารณ อินทะสิงห์ อจ.รร.ม.ศม.

25 พ.ท. ช ถนอมศักดิ์ คล้ายพันธ์ หน.รร.นส.ทบ.

26 พ.ท. ช เกรียงไกร รุกขชาติ อจ.รร.ร.ศร.

หมายเหตุตําแหน่งลําดับ ยศ เพศ
คํา

นําหน้า
นาม

ชื่อ สกุล

27 พ.ท. ช ฐิติวัจน์ พัฒน์เจริญ ประจําแผนก ศบบ.

28 พ.ท. ช อํานาจ ร่มสายหยุด นสบ.พล.ร.9

29 พ.ท. ช ชวลิต เคลือบยิ้ม หน.บก.ทภ.4

30 พ.ท. ช ประสิทธ์ิ ไชยศรี นสห.พล.ร.5

31 พ.ท. ช รัฐพงศ์ ศรชัย พลา มทบ.46

32 พ.ต. ช สมาน จันทร์ทอง อจ.รร.รด.ศศท.

33 พ.ต. ช อภิดล คงนิล หน.มว.ดย.ทบ.

34 พ.ต. ช วรวิทย์ มุ่งหน้าท่ี ฝกง.ร.112

35 พ.ต. ช สุทัศน์ แดงทน นายทหารธุรการและกําลังพล มทบ.23

36 พ.ต. ช สําราญ เป็งยะสา หน.สบร.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก

37 พ ต ช โสภณ กรงไกรจักร์ ผช ฝยย มทบ 4137 พ.ต. ช โสภณ กรุงไกรจกร ผช.ฝยย.มทบ.41



38 ร.อ. ช รณภา สังข์ทอง อจ.รร.ร.ศร.

39 ร.อ. ช วิชัย ทองวิเศษ ผบ.ร้อย.บก. และ บร.ป.6 พัน.16

40 ร.อ. ช สาคร บรรจง ครูวิชาทหารราบ  นฝ.นศท.มทบ.29

41 ร.อ. ช ศักดิ์ชัย สิงห์ทอง ผบ.ร้อย.บก.ป.6 พัน.106

42 ร.อ. ช ทวีทรัพย์ หวังทรัพย์ นายทหารธุรการและกําลังพล ร.153 พัน.3

43 ร.อ. ช ปราโมทย์ รุ่งเรือง นสส.ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.

44 ร.อ. ช บําเหน็จ ประภาสโนบล ผช.ฝยก. กรม ทพ.14

45 ร.ต. ช ทนงศักดิ์ วารินธ์ุ นชง.ช.ร้อย.115

หมายเหตุลําดับ ยศ เพศ
คํา

นําหน้า
นาม

ชื่อ สกุล ตําแหน่ง

46 ร.ต. ช สมร  ดอนขัน นชง.ร.12 รอ.

47 ร.ต. ช  อภิศักดิ์ ปรุงเกียรติ นชง.ร.12 รอ.

48 ร.ต. ช ทับเท่ียง ตรีกลึง นชง.ร.4 พัน.3

49 ร.ต. ช ประยูร แก้วกับทอง นชง.มทบ.46

50 ร.ต. ช ประสิทธิ จาดเกิด นชง.ม.1 พัน.17 รอ.



1 จ.ส.อ.(พ.) ช โยธิน เวียงคํา เสมียน สปช.ทบ.

2 จ.ส.อ.(พ.) ช นิมิต ศุภประเสริฐ เสมียน ดย.ทบ.

3 จ.ส.อ.(พ.) ช สัมพันธ์ ศิริสอาด รอง ผบ.มว.บริการ ร้อย.บร.กบร.ขส.ทบ.

4 จ.ส.อ.(พ.) ช ชาติชาย กล้าณรงค์ ผู้ช่วยครูพลศึกษา รร.ร.ศร.

5 จ.ส.อ.(พ.) ช อนุกูล รัตนภูมิ นายสิบกํากับการซ่อม ฮ.พัน.ซบร.บ.ทบ.

6 จ.ส.อ.(พ.) ช ธนภรณ์ ทองทวี จ่ากองร้อย พัน.ซบร.บ.ทบ.

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนท่ีขอลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนดของ กห.
ตามมติ กขท. ประจําปีงบประมาณ 2562 (รับยศอย่างเดียว) ณ วันท่ี  2  ตุลาคม 2561

ลําดับ ยศ เพศ
คํา

นําหน้า
นาม

ชื่อ สกุล หมายเหตุตําแหน่ง

7 จ.ส.อ.(พ.) ช สุริยะ จิตรเกตุ นายสิบกํากับการซ่อมโครงสร้าง พัน.ซบร.บ.ทบ.

8 จ.ส.อ.(พ.) ช สําเริง จันทร์อยู่ นายสิบกํากับการซ่อมบํารุง บ. พัน.ซบร.บ.ทบ.

9 จ.ส.อ.(พ.) ช ตระการ สังข์สินชัย ผบ.หมู่ ปก.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.1 พัน.1 รอ.

10 จ.ส.อ.(พ.) ช มนู หนูเปีย ผบ.หมู่ ปล.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.1 พัน.1 รอ.

11 จ.ส.อ.(พ.) ช ชาลี อินทร์น้อย รอง ผบ.มว.ค.60 ร.11 พัน.2 รอ.

12 จ.ส.อ.(พ.) ช เพ่ิมศักดิ์ พันทอง นายสิบยานยนต์ ร้อย.บก.ร.2 พัน.1 รอ.

13 จ.ส.อ.(พ.) ช โพธ์ิทอง โคตรทุม ผบ.ตอนพยาบาล มว.เสนารักษ์ ร.2 พัน.1 รอ.

14 จ.ส.อ.(พ.) ช อุทาร เด่นพายัพ นายสิบควบคุมรถ ร้อย.สสช.ร.2 พัน.3 รอ.

15 จ.ส.อ.(พ.) ช ชูวิทย์ อ่อนน้อม รอง ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.2 พัน.3 รอ.

16 จ.ส.อ.(พ.) ช ไพโรจน์ หวังจิตต์ นายงานเครื่องมือก่อสร้าง ช.พัน.112 ช.1 รอ.

17 ส ( ) ช ั ร รั ส ร ป ร้ ร ร 12 ั 2 ร17 จ.ส.อ.(พ.) ช อัมพร รักสละ รอง ผบ.มว.ปล.ร้อย.ร.ร.12 พัน.2 รอ.



18 จ.ส.อ.(พ.) ช สัญชัย อุ่นอบ จ่ากองพัน ร้อย.บก. ร.12 พัน2 รอ.

19 จ.ส.อ.(พ.) ช สัมฤทธ์ิ สุจิมงคล รอง ผบ.มว.สส. ร้อย.บก.ร.19

20 จ.ส.อ.(พ.) ช เพรียว สุดเสน่หา จ่ากองร้อย ร้อย.ค.หนัก ร.111

21 จ.ส.อ.(พ.) ช สมบัติ ห้าวหาญ จ่ากองร้อย ร้อย.บก.ร.111 พัน.2

22 จ.ส.อ.(พ.) ช เกรียงชัย แสงพนัสธาดา จ่ากองร้อย ร้อย.ค.หนัก ร.112

23 จ.ส.อ.(พ.) ช ฉลอง พรหมหู นายสิบซ่อมบํารุงยานยนต์ ร.111 พัน.1

24 จ.ส.อ.(พ.) ช อํานาจ เพียหอม นายสิบส่งกําลัง ร.13 พัน.2

25 จ.ส.อ.(พ.) ช ไพศาล ต่อโชติ ส.หน.สย.ป.6 พัน.23 ร้อย.3

หมายเหตุลําดับ ยศ เพศ
คํา

นําหน้า
นาม

ชื่อ สกุล ตําแหน่ง

26 จ.ส.อ.(พ.) ช ปราโมทย์ แจะไธสง ช่างซ่อมวิทยุ ร้อย.บก.ส.พัน.6 พล.ร.6

27 จ.ส.อ.(พ.) ช ประชุม ระเบียบโพธ์ิ นายสิบส่งกําลัง กกบ.บชร.2

28 จ.ส.อ.(พ.) ช ไกรศร ประมล รอง ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.17 พัน.3

29 จ.ส.อ.(พ.) ช ศิริวัฒน์ วิฤทธ์ิ จ่ากองพัน พัน.สพ.กระสุน 23

30 จ.ส.อ.(พ.) ช เอกอมร ลือชัย จ่ากองร้อย บก.ร้อย.ทพ. กรม ทพ.45

31 จ.ส.อ.(พ.) ช สมพงษ์ ยงค์ประดิษฐ์ จ่ากองร้อย บก.ร้อย.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.46

32 จ.ส.อ.(พ.) ช มานะ อินทรมณี รอง ผบ.มว.ปล. ร้อย.อวบ.ร.151 พัน.2

33 จ.ส.อ.(พ.) ช สิทธิศักดิ์ อาโยวงษ์ นายสิบควบคุมรถ ร้อย.บก.ร.151 พัน.3

34 จ.ส.อ.(พ.) ญ นิตยา หินทอง นายสิบพยาธิวิทยา รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์

35 จ.ส.อ.(พ.) ช สมศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ รอง ผบ.มว.บก.มว.ช.ร้อย.ช.สนาม ช.พัน.15

36 จ ส อ (พ ) ช ธิติ ศรีกรณ์ นายสิบซักถาม หน่วย ขกท ทภ และ นสศ36 จ.ส.อ.(พ.) ช ธต ศรกรณ นายสบซกถาม หนวย ขกท.ทภ.และ นสศ.



37 จ.ส.อ.(พ.) ช สมหมาย ธรรมรจน์ นายสิบประจําหมวด ม.4 พัน.11 รอ.

38 จ.ส.อ.(พ.) ช. มนต์รัก เทพา รอง ผบ.มว.ม.5 พัน.23 รอ.

39 จ.ส.อ.(พ.) ช อุทัย หิตายะ รอง ผบ.มว.ม.พัน.27

40 จ.ส.อ.(พ.) ช นภดล ผลเกิด ผบ.ตอนคอยเหตุ ม.พัน.27

41 จ.ส.อ.(พ.) ช ฐปกรณ์ ปานเพชร์ รอง ผบ.มว.ม.1 พัน.17 รอ.

42 จ.ส.อ.(พ.) ช สามล โจกตะคุ รอง ผบ.ตอน ม.4 พัน.11

43 จ.ส.อ. ช ธัญยพิสิษฐ์ คุ้มรักษ์ เสมียน ร้อย.บก.ช.21

44 จ.ส.อ. ช รณชัย หมื่นจํานงค์ ครูผู้ช่วย รร.ช.กช.

หมายเหตุลําดับ ยศ เพศ
คํา

นําหน้า
นาม

ชื่อ สกุล ตําแหน่ง

45 จ.ส.อ. ช ธนากร เกตุเจริญ ผบ.หมู่ พัน.นนส.กร.ม.นร.รร.สร.พบ.

46 จ.ส.อ. ช สุทธิพงษ์ สีสังข์ หัวหน้าโรงรถ คส.สพ.ทบ.

47 จ.ส.อ. ช บรรเจิด เพ่ิมพิพัฒน์ เจ้าหน้าท่ีประจําเครื่องกําเนิดไฟฟ้า สส.

48 จ.ส.อ. ช โกวิทย์ เคลิ้มวิลัย พลขับรถ รร.พธ.พธ.ทบ.

49 จ.ส.อ. ช ธรรมสิทธิ คงเขียว ครูผู้ช่วย รร.พธ.พธ.ทบ.

50 จ.ส.อ. ช สมบัติ ล้ําเลิศ เสมียน รร.พธ.พธ.ทบ.

51 จ.ส.อ. ช อภิเดช อบมา พลพขับ กยพ.ศคย.ทบ.

52 จ.ส.อ. ช ฐิติรัฐ นักบุญ พลขับ กยพ.ศคย.ทบ.

53 จ.ส.อ. ช ชัยเดช หล่าหนูเม่า หน.พลขับ รร.ม.ศม.

54 จ.ส.อ. ช สมพร ดวงแก้ว นายสิบคํานวณ มว.ค.81 ร้อย.สสก.ร.1 พัน.1 รอ.

55 จ ส อ ช นิคม จันทรา ผบ หม่ ค 60 ร้อย อวบ ร 31 พัน 2 รอ55 จ.ส.อ. ช นคม จนทรา ผบ.หมู ค.60 รอย.อวบ.ร.31 พน.2 รอ.



56 จ.ส.อ. ช อภิชาต อินทรพงษ์ นายสิบสูทกรรม ร.31 พัน.3 รอ.

57 จ.ส.อ. ช ปรัชญา สุขพูล ผบ.หมู่วิทยุ ร้อย.บก.และ บร. ป.1 พัน.31 รอ.

58 จ.ส.อ. ช วิวัฒน์ ไพเจริญ พลขับรถ มว.สนับสนุนและบริการ ร.2 พัน.1 รอ.

59 จ.ส.อ. ช พิทักษ์ เทือกเถาว์ ผบ.หมู่ ปล.ร้อย.อวบ.ร.2 พัน.3 รอ.

60 จ.ส.อ. ช จตุพร วิมุกตานนท์ ผบ.ตอนวิทยุ ร้อย.สสก.ร.2 พัน.3 รอ.

61 จ.ส.อ. ช เอ่ียม ลอยประโคน ผบ.รถ ร้อย.ถ. ม.พัน.2 

62 จ.ส.อ. ช โสภณ หลวงคํา ผบ.หมู่ มว.ระวังป้องกัน กรม สน.พล.ร.9

63 จ.ส.อ. ช สุบิน ช้างพลาย ผบ.หมู่ ช.พัน.52 ช.1 รอ.

หมายเหตุลําดับ ยศ เพศ
คํา

นําหน้า
นาม

ชื่อ สกุล ตําแหน่ง

64 จ.ส.อ. ช วันชัย แก้วดวงเด่น พลขับ รสพ.หมู่ ปล. มว.ปล. ร้อย.ร. ร.12 พัน.2 รอ.

65 จ.ส.อ. ช ศตวรรษ พ่ึงพา ผบ.ชุดผับร่ม บก.มว.สน. ร้อย.ลว.ไกล 2 พล.ร.2 รอ.

66 จ.ส.อ. ช พิชิต โกศลจิตร์ พลขับรถ  ป.2 พัน.2 รอ.

67 จ.ส.อ. ช สมเกียรติ หลําพุก ผบ.หมู่ ป. ป.2 พัน.2 รอ.

68 จ.ส.อ. ช สิทธิชัย แก้ววงศ์ศา พลขับรถ  ป.2 พัน.2 รอ.

69 จ.ส.อ. ช สมาน พลทิแสง ผบ.หมู่ ลว.ร้อย.สสก. ร.12 พัน.2 รอ.

70 จ.ส.อ. ช ภานุวัฒน์ คําบุญเรือง นายสิบคํานวณ  ร้อย.สสก.ร.12 พัน.2 รอ.

71 จ.ส.อ. ช สมคิด มูลมณี พลขับรถ ร้อย.ค. หนัก ร.11 รอ.

72 จ.ส.อ. ช จําลอง แม้นเมฆ นายสิบส่งกําลัง ร้อย.อวบ. ร.11 พัน.3 รอ.

73 จ.ส.อ. ช ธานินทร์ ไพเราะ ช่างเขียน กยก.มทบ.12

74 จ ส อ ช เกรียงศักดิ์ จงมีสข ช่างซ่อมวิทย ร้อย บก ร 11274 จ.ส.อ. ช เกรยงศกด จงมสุข ชางซอมวทยุ รอย.บก.ร.112



75 จ.ส.อ. ช ล้อมพงษ์ ขะทุม ผบ.หมู่ค.81 ร.13 พัน.2

76 จ.ส.อ. ช พรมจันทร์ ประยูรคํา ผตน.บก.มว.ค.81 ร้อย.สสก.ร.13 พัน.3

77 จ.ส.อ. ช ทองจันทร์ เจิมทอง ผบ.ตอนส่งกลับ มว.สร.ร้อยสสช.ร.13 พัน.3

78 จ.ส.อ. ช ประดิษฐ์ ค้มบัวบาน ช่างซ่อมยานยนต์ กอง สพบ.พล.ร.6

79 จ.ส.อ. ช เริงชัย ดวงจิตต์ ผบ.หมู่ปืน ป.6 พัน.23 ร้อย.1

80 จ.ส.อ. ช เสถียร คํารัง ส.ลว.ป.6 พัน.23 ร้อย.3

81 จ.ส.อ. ช ชัชวาล รากตะคุ หน.นายสิบคลังช้ินส่วนซ่อม พัน.สบร.22 บชร.2

82 จ.ส.อ. ช ธันยมัย มาสวนจิก นายสิบคลังเครื่องมือ ช.พัน.3 พล.ร.3

หมายเหตุลําดับ ยศ เพศ
คํา

นําหน้า
นาม

ชื่อ สกุล ตําแหน่ง

83 จ.ส.อ. ช เฉลียว ชมภักดี เสมียน กอง รจ.มทบ.21

84 จ.ส.อ. ช อิทธิพล ทองหอม เสมียน พธ.มทบ.23

85 จ.ส.อ. ช วันชัย พวงพุฒ เสมียนหน่วยสัสดี อําเภอเบญจลักษณ์ จว.ศ.ก.

86 จ.ส.อ. ช เทวา ศิลาฤกษ์ นายสิบพยาบาล กตร.รพ.ค่ายสุรนารี

87 จ.ส.อ. ช จรัญ ดวงอาทิตย์ ช่างซ่อมปืนใหญ่ ร้อย.ซบร.2 พัน.ซบร.23

88 จ.ส.อ. ช ประทีป ไฉยากุล ช่างซ่อมยานยนต์ ร้อย.ซบร.2 พัน.ซบร.23

89 จ.ส.อ. ช ไพรัตน์ ปัตวัติ หน.ช่างซ่อมเครื่องกําเนิดไฟฟ้า พัน.ซบร.23

90 จ.ส.อ. ช สาคร ขุนเณร นายสิบสื่อสาร ม.3 พัน.18

91 จ.ส.อ. ช  บุญเสริม รัตนพร ช่างยานยนต์สายพาน ร้อย.ค หนัก.ม.2

92 จ.ส.อ. ช ชลิต สีดาแสง นายสิบส่งกําลัง ร้อย.บก.ม.2

93 จ.ส.อ. ช สาคร หวานแหลม เสมียน สง.สด.จว.ล.ป.93 จ.ส.อ. ช สาคร หวานแหลม เสมยน สง.สด.จว.ล.ป.



94 จ.ส.อ. ช ประสิทธ์ิ บุญไม่เศร้า ผู้บังคับหมู่ มว.พล.สร.รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง

95 จ.ส.อ. ช มนัส ทองศร เสมียน สง.สด.จว.ต.ก.

96 จ.ส.อ. ช ครรชิต หายโศรก ผช.ครู ร้อย.ฝรพ.3

97 จ.ส.อ. ช เจนวิทย์ ศรีเปารยะ ผบ.หมู่ หมู่ ค.81 ร้อย.สสก.ร.15 พัน.2

98 จ.ส.อ. ช จารึก ประเสริฐสังข์ พลขับรถ หมู่ ช.มว.ช.ร้อย.ช.สนาม ช.พัน.15

99 จ.ส.อ. ช ประคอง ชูสุวรรณ นายสิบการกีฬา ฝสก.มทบ.46

100 จ.ส.อ. ช นิพนธ์ โลกนิมิตร พลขับรถ ป.71 พัน.712

101 จ.ส.อ. ช กิตติพงศ์ ฟักแก้ว ผช.ส.กิจการพลเรือน ป.71 พัน.712

หมายเหตุลําดับ ยศ เพศ
คํา

นําหน้า
นาม

ชื่อ สกุล ตําแหน่ง

102 จ.ส.อ. ช ไพบูลย์ สายมา นายสิบสื่อสาร ร้อย.ป.ป.72 พัน.722

103 จ.ส.อ. ช นิวัฒน์ มหาดไทย ส.ส่งกําลัง ป.71 พัน.711

104 จ.ส.อ. ช อัษฎาวุธ ใจทหาร พลขับ ม.4 พัน.11 รอ.

105 จ.ส.อ. ช ถาวร ประมูลพงษ์ พลขับ รสพ.ม.4 พัน.11 รอ.

106 จ.ส.อ. ช จําเนียร ศิริ พลขับ รสพ.ม.4 พัน.11 รอ.

107 จ.ส.อ. ช ชาตรี เครือครุฑ ผช.แพทย์ ม.1 พัน.3  รอ.

108 จ.ส.อ. ช รัชชานนท์ อินทร์สุข นายสิบส่งกําลัง ม.1 พัน.17 รอ.

109 จ.ส.อ. ช แผน ฤทธิชัย พลยิง ม.1 พัน.17 รอ.

110 จ.ส.อ. ช ประยงค์ หนูทอง ช่างปืนใหญ่รถถัง ม.1 พัน.17 รอ.

111 จ.ส.อ. ช ประพนธ์ ปานวงษ์ ผบ.รถถัง ม.1 พัน.17 รอ.

112 จ ส อ ช สมัคร เช้ือสกล ผบ รถถัง ม 1 พัน 17 รอ112 จ.ส.อ. ช สมคร เชอสกล ผบ.รถถง ม.1 พน.17 รอ.



113 จ.ส.อ. ช ประยงค์ ศรีทาหาญ พลยิงม.5 พัน.20 รอ.

114 จ.ส.อ. ช สมนึก จันทร์มล ผบ.หมู่ ม.4 พัน.25 รอ.

115 จ.ส.อ. ช บุญชู พวงทอง พลยิง ม.4 พัน.5 รอ.

116 จ.ส.อ. ช ประสาน กลิ่นลอย ผบ.หมู่ ปตอ.40 มม. ปตอ.1 พัน.5

117 จ.ส.อ. ช สมศักดิ์ มะลิซ้อน รอง ผบ.มว.สส.ร้อย.บก.รพศ.2

118 จ.ส.อ. ช เมือง เงินประเสริฐ ส.การข่าว ชุดปฏิบัติการรบพิเศษ ร้อย.รพศ.รพศ.4 พัน.1

119 จ.ส.อ. ช ชาญณรงค์ จันทวงศ์ ผบ.หมู่ ร้อย.บร.กบร.ศสพ.

120 จ.ส.อ. ช ชาญชัย สุวิทชาญวรกุล นายสิบช่างเครื่องส่ง ชุดวิทยุและเสียง มว.ปจว.ร้อย.ปจว.4

หมายเหตุลําดับ ยศ เพศ
คํา

นําหน้า
นาม

ชื่อ สกุล ตําแหน่ง

121 จ.ส.อ. ช วิทยา เนียมวรรณ์ นายสิบแถลงข่าว ร้อย.ปจว.3

122 จ.ส.อ. ช วันชัย เขตสูงเนิน พลขับรถบรรทุกนํ้า ร้อย.บก.ร.12 รอ.

ตรวจถูกต้อง
       (ลงช่ือ) พ.อ. วีระยุทธ   ทองเงิน

( วีระยุทธ   ทองเงิน )
ฝสธ.ประจํา กพ.ทบ.

24 ส.ค. 61


