
- สําเนา -  

  กระดาษเขียนขาว                             ทบ.๔๖๓-๐๐๗ 

แบบ สส.๖                                                                                                               ท่ี  
สําหรับเจาหนาท่ีศูนยการสื่อสาร  
ความเรงดวน – ผูรับปฏิบัติ 
 

ความเรงดวน – ผูรับทราบ 
 

หมู-วัน-เวลา  ๒๑ มิ.ย. 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 ๐๔๐๑/๗๒๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 ๑๘๖ 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     
            

คําแนะนํา 
 

จาก  หมู/คํา 

ถึงผูรับปฏิบัติ  ประเภทเอกสาร 

  ท่ีของผูใหขาว ท่ี กห  
ผูรับทราบ   

 

๒. เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอใหหนวยดําเนินการ ดังนี้ 
   ๒.๑ สงตัวกําลังพลเขารับการอบรมนายทหารประทวนเล่ือนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร 
ตามท่ี ยศ.ทบ. กําหนด 
   ๒.๒ ดําเนินการปรับยายเปนตําแหนงประจําหนวย/เหลา และใหทําหนาท่ีฯ และ/หรือเล่ือน
ฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร ตามหลักเกณฑที่ ทบ. กําหนด (กรณีที่หนวยยังไมไดดําเนินการ) 
   ๒.๓ ดําเนินการรายงานขอแตงตั้งยศเปนนายทหารสัญญาบัตร (ท้ังประเภทคุณวุฒิปริญญาและ
ไมใชคุณวุฒิ) หามปรับยายหรือชวยราชการ มีกําหนด ๑ ป นับตั้งแตวันท่ีไดรับการแตงตั้งยศเปนนายทหารสัญญาบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 

  

อนุมัติ – สงขาวได 

 

     พล.ท. 

              จก.กพ.ทบ. 

                    มิ.ย. ๖๒ 



 

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

ท่ี กห ๐๔๐๑/๒๐๘๓ วันท่ี            ๖  มิ.ย. ๖๒             

เรื่อง ขออนุมัติตัวบุคคลใหนายทหารประทวนเล่ือนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร  
 ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ เพ่ิมเติม  

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

  - เห็นควรอนุมตัิตามที ่กพ.ทบ. เสนอในขอ ๔ 

 

 

                                                    (ลงชื่อ)  พล.ท. คธายุทธ  เสาวคนธ 
                                                       (คธายุทธ  เสาวคนธ) 
                                                          รอง เสธ.ทบ.(๑)  
                                                            ๑๒ ม.ิย. ๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(สําเนา) 
  

(ลงชื่อ)  พล.อ. ณัฐพล  นาคพาณิชย 
                  (ณัฐพล  นาคพาณิชย) 
                        รอง ผบ.ทบ. 
                       ๑๗ มิ.ย. ๖๒      

- อนุมัติตามเสนอในขอ ๔      
      รับคําส่ัง ผบ.ทบ. 

(ลงชื่อ)  พล.อ. ธีรวฒัน  บณุยะวฒัน 
                  (ธรีวัฒน  บณุยะวฒัน) 
                          เสธ.ทบ. 
                       ๑๓ มิ.ย. ๖๒      

(ลงชื่อ)  พล.อ. กูเกียรติ  ศรนีาคา 
                  (กูเกียรติ  ศรีนาคา) 
       ผช.ผบ.ทบ.(๒) 
                      ๑๓ มิ.ย. ๖๒      

สําเนาถูกตอง 
(ลงชื่อ)  พ.ท.หญงิ วาสนา  เทศทองลา 
                      (วาสนา  เทศทองลา) 
              หน.กพ.ทบ. 
                            ๑๘ มิ.ย. ๖๒      



 

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

ท่ี กห ๐๔๐๑/๒๐๘๓ วันท่ี             ๖  มิ.ย. 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. ดวนมาก ท่ี กห ๐๔๐๑/๖๖๕ ลง ๑๕ ก.พ. ๖๒  
 ๓. คําส่ัง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๒๓๓/๕๗ ลง ๒๘ ต.ค. ๕๗ เรื่อง แตงตัง้คณะกรรมการกล่ันกรอง 
   การบรรจุกาํลังพลเขารับราชการใน ทบ.  

ส่ิงท่ีสงมาดวย ๑. ผนวก ก บัญชรีายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ดรับอนุมตัิตวับุคคลเพ่ือเล่ือนฐานะ ฯ 
    ของ นขต.ทบ. ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖๒ 
   ๒. ผนวก ข บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ดรับอนุมตัิตวับุคคลเพ่ือเล่ือนฐานะ ฯ 
    หนวยสายงานสนาม ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖๒ 
    ๓. ผนวก ค บัญชรีายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ดรับอนุมตัิตวับุคคลเพ่ือเล่ือนฐานะ ฯ 
    โควตาสวนกลาง ทบ. ประจําป ๒๕๖๒ 
   ๔.  ผนวก ง บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนท่ีไดรับอนุมตัิตวับุคคลเพ่ือเล่ือนฐานะ ฯ 
    ตามมาตรการรักษายอดกาํลังพล ประจําป ๒๕๖๒ 

 ๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติตัวบุคคลใหเล่ือนฐานะนายทหารประทวนเปนนายทหารสัญญาบัตร 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ใหกับหนวยตาง ๆ เพ่ิมเติม จํานวน ๑๘๖ นาย รายละเอียดตามส่ิงที่
สงมาดวย ๑ – ๔ สรุปไดดังนี้  

ประเภท นขต.ทบ. หนวยงาน
สายสนาม 

โควตาสวนกลาง 
ทบ. 

มาตรการรักษายอด
กําลังพล 

รวมท้ังสิ้น 

จํานวน ๑๑๖ ๓๒ ๑๒ ๒๖ ๑๘๖ 

 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 ๒๖ นาย 
 
 
 

 

-  สําเนา - 
  



- ๒ - 
 
  ๒.๒ ผบ.ทบ. (รอง ผบ.ทบ. รับคําส่ังฯ) ไดกรุณาอนุมัติตัวบุคคลใหเล่ือนฐานะ
นายทหารประทวนเปนนายทหารสัญญาบัตร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ใหกับหนวยตาง ๆ จํานวน 
๗๗๖ อัตรา โดยยอดการจัดสรรในสวนของเหลา ธน. จํานวน ๕ อัตรา โควตาจํากัดเหลาและไมจํากัดเหลา
ในสวน ทภ.๔ จํานวน ๘๘ อัตรา โควตาสวนกลาง ทบ. จํานวน ๑๙ อัตรา โควตาไมจํากัดเหลา
สายงานปกติ จํานวน ๗๑ อัตรา และโควตาไมจํากัดเหลาสายงานสนาม จํานวน ๓๕ อัตรา (แยกเปน 
ศปก.ทบ. จํานวน ๓ อัตรา กองกําลัง จํานวน ๑ อัตรา และ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. จํานวน ๓๑ อัตรา) 
รวม ๒๑๘ อัตรา กพ.ทบ. จะแยกดําเนินการในภายหลัง โดยโควตาไมจํากัดเหลา จํานวน ๗๑ อัตรา ให
คณะกรรมการกล่ันกรองการบรรจุกําลังพลเขารับราชการใน ทบ. จัดสรรใหกับสวนตาง ๆ ตามความ
เหมาะสมตอไป ตามอางถึง ๒ โดยมียอดขออนุมตัิตวับคุคลในครั้งนี้ จํานวน ๑๓๒ อัตรา แบงเปน โควตา
จํากัดเหลาและไมจํากัดเหลาในสวนของ ทภ.๔ จํานวน ๘๘ อัตรา โควตาสวนกลาง ทบ. จํานวน ๑๒ อัตรา 
และโควตาไมจํากัดเหลาสายงานสนาม จํานวน ๓๒ อัตรา   
  ๒.๓ ผบ.ทบ. กรุณาอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองการบรรจุกําลังพลเขารับ
ราชการใน ทบ. ซึ่งมี รอง เสธ.ทบ. (สายงานกําลังพล) เปนประธานกรรมการ และผูแทนจากหนวยท่ีเกี่ยวของ
เปนกรรมการ รายละเอียดตามอางถึง ๓ โดยคณะกรรมการดังกลาว มีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณา
กล่ันกรองการจัดสรรการบรรจุกําลังพลตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพลประจําป เพ่ือใหการจัดสรร
กําลังพลประเภทตาง ๆ เปนไปดวยความรอบคอบ สอดคลองกับคําส่ังและนโยบาย ทบ. 
  ๒.๔ คณะกรรมการตามขอ ๒.๓ ไดจัดการประชุมเพ่ือพิจารณาจัดสรรโควตา
นายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เล่ือนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไมใชคุณวุฒิ) ตามนโยบาย
จัดหาและบรรจุกําลังพล ทบ. ตามขอ ๒.๒ จํานวน ๒๘ อัตรา โดยมี รอง เสธ.ทบ.(๑) เปนประธาน เมื่อ
วันจันทรท่ี ๔ มี.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ ณ หองประชุม กพ.ทบ.(๑) ซึ่งท่ีประชุมมีมติใหใชแนวทางในการ
พิจารณาเชนเดียวกับปที่ผานมา โดยแบงมอบโควตาให นขต.ทบ. ตามประเภทหนวย (เชน สวนกําลังรบ, 
สนับสนุนการรบ ฯลฯ) จํานวนผูมีสิทธิเล่ือนฐานะฯ ของแตละหนวย รวมถึงระดับชั้นยศของ ผบ.หนวย
(พล.ท. หรือ พล.ต.) ทั้งนี้ นขต.ทบ. ทุกหนวยจะไดรับการจัดสรรโควตาเล่ือนฐานะฯ อยางนอย ๑ อัตรา 
และสํารองโควตาไวเพ่ือแกปญหาในระดับ ทบ. จํานวน ๔๓ อัตรา  
 ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแลว ดังนี้ 
  ๓.๑ นายทหารประทวน ตามขอ ๑ จํานวน ๑๘๖ นาย (ตามขอ ๒.๑ จํานวน ๒๖ อัตรา 
ตามขอ ๒.๒ จํานวน ๑๓๒ อัตรา รวมกับตามขอ ๒.๔ จํานวน ๒๘ อัตรา) ไดผานการคัดเลือกจากหนวย
ตามแนวทางท่ี ทบ. กําหนด ตามอางถึง จึงเห็นควรอนุมัติตัวบุคคลใหเล่ือนฐานะฯ ได และใหทําหนาท่ี
และ/หรือเลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร ประจําป ๒๕๖๒ ตามหลักเกณฑที่ ทบ. กําหนด ทั้งนี้
ใหทําหนาที่ฯ ณ วันท่ีหนวยออกคําส่ัง และใหหนวยสงตัวกําลังพลเขารับการอบรมตามท่ี ยศ.ทบ. 
กําหนดตอไป 
  ๓.๒ โควตาเล่ือนฐานะฯ ในสวนท่ีแยกดําเนินการ จํานวน ๕๗ อัตรา เปนโควตา
หนวยในสวนของ ธน. จํานวน ๕ อัตรา และเปนโควตาท่ีไวสนับสนุนหนวยเพ่ิมเติม จํานวน ๕๓ อัตรา 
(ตามขอ ๒.๒ จํานวน ๑๐ อัตรา แบงเปน โควตาสวนกลาง ทบ./๗ และโควตา ศปก.ทบ./๓ รวมกับ
ตามขอ ๒.๔ จํานวน ๔๓ อัตรา) เห็นควรจัดสรรใหกับสวนตาง ๆ ตามความเหมาะสมตอไป ทั้งนี้
เปนไปตามท่ี ผบ.ทบ. (รอง ผบ.ทบ. รับคําส่ังฯ) ไดกรุณาอนุมัติหลักการไวแลว ตามอางถึง ๒ 

 



- ๓ - 
   
  ๓.๓ เพ่ือใหเกิดความออนตัวในการดําเนินการและเพ่ือลดภาระงานของผูบังคับบัญชา 
เห็นควรให กพ.ทบ. พิจารณาปรับแกไขตําแหนงทําหนาท่ีฯ ไดตามความเหมาะสม   
 ๔. ขอเสนอ  เห็นควรดําเนินการ ดังนี้ 
  ๔.๑ อนุมัติตัวบุคคลใหเล่ือนฐานะนายทหารประทวนเปนนายทหารสัญญาบัตร 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ เพ่ิมเติม จํานวน ๑๘๖ นาย ตามขอ ๑ และใหหนวยดําเนินการตามการ
พิจารณาในขอ ๓.๑ 
  ๔.๒ โควตาไมจํากัดเหลา จํานวน ๔๓ อัตรา ใหคณะกรรมการกล่ันกรองการบรรจุ
กําลังพลเขารับราชการใน ทบ. จัดสรรใหกับสวนตาง ๆ ตามความเหมาะสมตอไป 
  ๔.๓ โควตาสวนกลาง ทบ. และโควตา ศปก.ทบ. จํานวน ๑๐ อัตรา ใหสนับสนุน
ใหกับหนวยตาง ๆ ตามนโยบายเรงดวนและความตองการของ ทบ. เปนกรณี ๆ ไป  
  ๔.๔ 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 
 
  
 พล.ท. อยุทธ     ศรีวิเศษ 

(อยุทธ     ศรวีิเศษ) 
     จก.กพ.ทบ.  



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

กพ.ทบ. ๑ จ.ส.อ. วิเชียน ภูพันธ ขส. กพ.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจํากอง กพ.ทบ. (ชกท.๒๑2๐) (อัตรา ร.อ.)

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ พ.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ยก.ทบ. ๑ จ.ส.อ. พลตรี เจริญชัย ช. ยก.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก ยก.ทบ. (ชกท.2162) (อัตรา ร.อ.)

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ พ.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สปช.ทบ. ๑ จ.ส.อ.หญิง ศุภภาณี หรุนรอด สบ. สปช.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก สปช.ทบ. 500900000204

(ชกท.2406) (อัตรา ร.อ.)

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ พ.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สลก.ทบ. 1 จ.ส.อ. ปรีดา พุมอยู ขส. สลก.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก สลก.ทบ. (ชกท.2011) 500200000243

(อัตรา ร.อ.)

2 จ.ส.อ. ไพฑูรย เอมออน สบ. สลก.ทบ. ไมจํากัดเหลา นายทหารประสานงานปองกันและ 504300000486

บรรเทาสาธารณภัย ศปป.1 ปรมน.ทบ.

(ชกท.8104) (อัตรา ร.อ.)

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ พ.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

จบ. 1 จ.ส.อ. สุพจน เทพชวย สบ. จบ. ไมจํากัดเหลา ประจํากอง จบ. (ชกท.9310) (อัตรา ร.อ.) 501200000107

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ พ.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สสน.บก.ทบ. 1 จ.ส.อ. บุญญรัตน รัตนกาญจน ช. สสน.บก.ทบ. ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.สสน.บก.ทบ. 

(ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.)

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ พ.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ขว.ทบ. 1 จ.ส.อ. ศุขพิชชายุทธ ศุภวิบูลยกุล ขว. ขว.ทบ. ขว. นายทหารขาวกรองทางทหาร สปข.ขว.ทบ. 500500000621

(ชกท.9300) (อัตรา ร.อ.)

2 จ.ส.อ. สุชิน เจือจันทร ขว. รร.ขว.ทบ. ขว. รอง ผบ.รอย.รร.ขว.ทบ. (ชกท.9300) 500501100111

(อัตรา ร.อ.)

3 จ.ส.ท. ประทีป โพธิพันธ ขว. ขว.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก ขว.ทบ. (ชกท.2210) - คุณวุฒิปริญญา

(อัตรา ร.อ.)

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ พ.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

กช. 1 จ.ส.อ. นภา แตงโต ช. กช. ไมจํากัดเหลา นขส.ช.21 (ชกท.0600) (อัตรา ร.อ.) 510704000017

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ พ.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ยย.ทบ. 1 จ.ส.อ. ประชาคม สักการี กง. ยย.ทบ. ไมจํากัดเหลา นายทหารฝายการเงิน รร.วศ.ทบ. 502700010006 เหลา กง.

(ชกท.6100) (อัตรา ร.อ.)

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ พ.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ขส.ทบ. 1 จ.ส.อ. ประทาน จักรปง ขส. รร.ขส.ขส.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก รร.ขส.ขส.ทบ. 502402000189

(ชกท.2751) (อัตรา ร.อ.)

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ พ.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

กส.ทบ. 1 ส.ต. รัตนชัย วิไลเกษม กส. กส.ทบ. ไมจํากัดเหลา นปก.ผทส.กส.ทบ. (ชกท.2406) 511300000155 คุณวุฒิปริญญา

(อัตรา ร.อ.)

2 จ.ส.อ. วิน แกวลี กส. กส.ทบ. ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.สุนัขสะกดรอย รอย.สุนัขยุทธวิธีที่ 3 521102300017

พัน.สท.กส.ทบ. (ชกท.4371) (อัตรา ร.ท.)

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ พ.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

นรด. 1 จ.ส.อ. กิตติศักดิ์ พานทอง ม. รร.รด.ศศท. ไมจํากัดเหลา ครู รร.รด.ศศท. (ชกท.2622) (อัตรา ร.อ.) 503101100593

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ พ.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ทภ.1 1 จ.ส.อ. วสันต ศรีเลิศ ร. ทภ.1 ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.บร.รอย.มทบ.18 510600100067 คุณวุฒิปริญญา

(ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.)

2 จ.ส.อ. ธานี กุศลศิลปวุฒิ สบ. หนวยสัสดี ไมจํากัดเหลา ผช.สด.เขตบางแค ก.ท. 503521002003 คุณวุฒิปริญญา

เขตคลองสามวา (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.)

3 จ.ส.อ. บัญชา จันทรประเสริฐ ร. มทบ.13 ไมจํากัดเหลา อยูระหวางดําเนินการ

4 จ.ส.อ. สุพกิจ ชิตณรงค ร. พล.ร.2 รอ. ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.สนามยิงปน มทบ.๑๙ 510500100035

(ชกท.2548) (อัตรา ร.ท.)

5 จ.ส.อ. กฤศรัฐ สุวัฒนบดินทร ร. พัน.ร.มทบ.11 ไมจํากัดเหลา นายทหารแผนและโครงการ 504300000286

สขว.ปรมน.ทบ. (ชกท.9300)

(อัตรา ร.อ.)

6 มุสิราช สบ. มทบ.18 ไมจํากัดเหลา นายทหารบํารุงความรู มทบ.18 510600000071 คุณวุฒิปริญญา

(ชกท.5004) (อัตรา ร.อ.)

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

ส.ต.หญิง รสสุคนธ

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ พ.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ทภ.3 1 จ.ส.ต.หญิง โสรนันท พิกุลหอม สบ. มทบ.32 ไมจํากัดเหลา นายทหารธุรการและกําลังพล มทบ.32 530200000052 คุณวุฒิปริญญา

(ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.)

2 สุทธิวรกุล สบ. ทภ.3 ไมจํากัดเหลา นายทหารธุรการและกําลังพล มทบ.๓๙ 530700000070 คุณวุฒิปริญญา

(ชกท.๒๑๒๐) (อัตรา ร.อ.) 

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

จ.ส.ท.หญิง ณัฏฐพัฒน

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ พ.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ทภ.๔ 1 จ.ส.อ. อนิวรรตน หนุนอนันต ร. ร.๕  ร. ผช.นายทหารฝายการขาว ร.๕ (ชกท.9301) (อัตรา ร.อ.) 540204000054

2 จ.ส.อ. จีรพงค ฤทธิ์เทวา ร. ร.5 พัน.1 ร. ผบ.มว.ชางโจมตี รอย.สสก.ร.๕ พัน.๑ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540205000077

3 จ.ส.อ. ปยพัตน ศิรินุพงศ ร. ร.5 พัน.1 ร. ผบ.มว.ค.81 รอย.สสก.ร.5 พัน.1 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540205000125

4 จ.ส.อ. มานะ ขําบุรี ร. ร.25 พัน.1 ร. ผบ.มว.ลว.รอย.สสก.ร.5 พัน.2 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540206000096

5 จ.ส.อ. สัญญา ภาโว ร. ร.151 พัน.3 ร. ผบ.มว.ยานยนต รอย.สสช.ร.5 พัน.2 (ชกท.4600) (อัตรา ร.ท.) 540206400037

6 จ.ส.อ. อภิเชษฐ อาภาภรณ ร. ร.15 พัน.4 ร. ผบ.มว.ค.60 รอย.อวบ.ร.5 พัน.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540207100012

7 จ.ส.อ. ธวัชชัย อุดมศรี ร. ร.15 พัน.1 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.15 พัน.1 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540507200021

8 จ.ส.อ. ภูวิวัฒน คําสง ร. ร.15 พัน.2 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.15 พัน.2 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540104200020

9 จ.ส.อ. ไตรรัตน ชาวเกาะ ร. ร.15 ร. ผบ.มว.ค.60 รอย.อวบ.ร.15 พัน.2 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540104100012

10 จ.ส.อ. อดุลย วังกาวรรณ ร. พล.ร.5 ร. ผบ.มว.ชางโยธา รอย.สสก.ร.15 พัน.4 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540508000117

11 จ.ส.อ. กิตติ จันสง ร. ร.15 พัน.4 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.15 พัน.4 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540508200021

12 จ.ส.อ. ชัยวัฒน บัวผุด ร. ร.25 ร. ผตน.รอย.ค.หนัก ร.25 (ชกท.1543) (อัตรา ร.ท.) 540401100045

13 จ.ส.อ. ธนพงษ สังขปลอง ร. ร.25 ร. อยูระหวางดําเนินการ

14 จ.ส.อ. ธนาชัย ศรีมุข ร. ร.25 พัน.1 ร. ผบ.มว.ค.60 รอย.อวบ.ร.25 พัน.1 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540301200012

15 จ.ส.อ. ปฐมพงษ สุวรรณรัตน ร. ร.25 พัน.3 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.25 พัน.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540402200023

16 จ.ส.อ. สุเมธ วรรณวิศิษฏ ร. ร.25 พัน.1 ร. นายทหารยานยนต รอย.สสช.ร.25 พัน.3 (ชกท.0600) (อัตรา ร.ท.) 540402400010

17 จ.ส.อ. สาธิต พราหมณสิกข ร. ร.151 พัน.1 ร. ผบ.มว.ตถ.รอย.บก.ร.151 พัน.2 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540606000080

18 จ.ส.อ. มูฮัมหมัดไฟซอล สุขประเสริฐ ร. ร.152 พัน.1 ร. ผบ.มว.ค.60 รอย.อวบ.ร.151 พัน.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540607100008

19 จ.ส.อ. วินัย คงคนึง ร. ร.152 พัน.3 ร. นอย.รอย.ค.หนัก ร.152 (ชกท.1543) (อัตรา ร.ท.) 540603100020

20 จ.ส.อ. กิตติชาติ โปซิว ร. ร.153 ร. นอย.รอย.ค.หนัก ร.153 (ชกท.1543) (อัตรา ร.ท.) 540604100020

21 จ.ส.อ. อาวุธ ลิสวัสดิ์ ร. ร.153 พัน.2 ร. ผบ.มว.ระวังปองกัน รอย.บก.ร.153 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540604000098

22 จ.ส.อ. พิเชษฐ แกวเมฆ ร. ร.151 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.153 พัน.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540613100016

23 จ.ส.อ. อนุสรณ นกหนู ม. ม.พัน.16 พล.ร.5 ม. ผบ.มว.รอย.ถ.ม.พัน.16 พล.ร.5 (ชกท.1203) (อัตรา ร.ท.) 540502200020

24 จ.ส.อ. สมเกียรติ อนุรักษ ม. ม.พัน.16 พล.ร.5 ม. ผบ.มว.รอย.ถ.ม.พัน.16 พล.ร.5 (ชกท.1203) (อัตรา ร.ท.) 540502300020

25 จ.ส.อ. อภินันท ชีพนุรัตน ม. รอย.ม.(ลว.) 5 ม. ผบ.มว.รอย.ม.ม.พัน.31 พล.ร.15 (ชกท.1204) (อัตรา ร.ท.) 540614100027

26 จ.ส.อ. มนตรี แมนพยัคฆ ม. ม.พัน.31 พล.ร.15 ม. ผบ.มว.รอย.ม.ม.พัน.31 พล.ร.15 (ชกท.1204) (อัตรา ร.ท.) 540614300027

27 จ.ส.อ. ธัตชพงศ สติตรง ป. ป.5 พัน.5 ป. ผตอ.ป.5 พัน.5 (ชกท.6-1189) (อัตรา ร.ท.) 540208000015

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ยศ - ชื่อ - สกุล



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

28 จ.ส.อ. ธีรยุทธ บุญสิน ป. ป.5 ป. นลว.ผท.รอย.ป.ป.5 พัน.5 (ชกท.1183) (อัตรา ร.ท.) 540208200014

29 จ.ส.อ. ศรายุทธ ฤกษสมุทร ป. ป.5 พัน.25 ป. นลว.ผท.รอย.ป.ป.5 พัน.5 (ชกท.1183) (อัตรา ร.ท.) 540208100014

30 จ.ส.อ. ธรรมกร ทองมา ป. ป.5 พัน.105 ป. ผตน.รอย.ป.ป.5 พัน.15 (ชกท.1189) (อัตรา ร.ท.) 540506100060

31 จ.ส.อ. วิษณุพงค ปญจะสุวรรณ ช. ช.พัน.5 พล.ร.5 ช. ผบ.มว.ซอมบํารุงกองพัน รอย.บก.และบริการ ช.พัน.5 พล.ร.5 540504000139

(ชกท.4880) (อัตรา ร.ท.)

32 จ.ส.อ. อนุรักษ ตันวีระ ช. ช.พัน.5 พล.ร.5 ช. ผบ.มว.รอย.ช.สนาม ช.พัน.5 พล.ร.5 (ชกท.1331) (อัตรา ร.ท.) 540504300038

33 จ.ส.อ. วิทยา อยูเย็น ช. ช.พัน.15 พล.ร.15 ช. ผช.นายทหารฝายสงกําลัง (ชกท.4010) (อัตรา ร.ท.) 540615000011

34 จ.ส.อ. วัลลภ ออนคํา ช. ช.พัน.15 พล.ร.15 ช. ผบ.มว.ซอมบํารุงกองพัน รอย.บก.และบริการ ช.พัน.15 พล.ร.15 540615000139

(ชกท.4880) (อัตรา ร.ท.)

35 จ.ส.อ. ประวิน สังพาลี ช. พัน.พัฒนา 4 ช. ผช.นายทหารฝายสงกําลัง กรมพัฒนา 4 (ชกท.4010) (อัตรา ร.อ.) 540202000011

36 จ.ส.อ. ชัยวุฒิ ยอดราช ช. ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 ช. นายทหารสงกําลัง รอย.บก.กรม พัฒนา 4 (ชกท.4000) (อัตรา ร.อ.) 540202000129

37 จ.ส.อ. สัมพันธ เอียดสกุล ช. ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ช. ผบ.มว.เครื่องมือ รอย.บก.และบริการ ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 540217000147

(ชกท.0663) (อัตรา ร.ท.)

38 จ.ส.อ. สมปอง พรหมเทพ ช. ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 ช. ผบ.ตอนซอมบํารุงเครื่องมือ รอย.ช.กอสราง ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 540218200020

(ชกท.4880) (อัตรา ร.ท.)

39 จ.ส.อ. ธนัทพร จักมุณี ช. พัน.ซบร.24 บชร.4 ช. รอง ผบ.มว.ซบร.ยุทโธปกรณพิเศษ สาย ช.รอย.ซบร.2 พัน.ซบร.24 บชร.4 540702300212

(ชกท.4880) (อัตรา ร.ท.)

40 จ.ส.อ. กมล คงอนันต ช. พัน.ซบร.24 บชร.4 ช. นายทหารซอมบํารุงเครื่องมือ มว.ซบร.สาย ช.รอย.ซบร.2 พัน.ซบร.24 บชร.4 540702300226

(ชกท.4880) (อัตรา ร.ท.)

41 จ.ส.อ. สิทธิชัย ชนะสิทธิ์ ช. ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 ช. หน.ชุดชางเครื่องยนต รอย.พัฒนา พัน.พัฒนา 4 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540203100125

42 จ.ส.อ. กฤตคุณ นิติธรเมธา ช. พล.พัฒนา 4 ช. รอง ผบ.มว.พัฒนา 1 รอย.พัฒนา พัน.พัฒนา 4 (ชกท.8104) (อัตรา ร.ท.) 540203200019

43 จ.ส.อ. ปรีชา เปยสี ช. รอย.คม.1 ช. รอง ผบ.มว.พัฒนา 2 รอย.พัฒนา พัน.พัฒนา 4 (ชกท.8104) (อัตรา ร.ท.) 540203200070

กอง สน.พล.พัฒนา 1

44 จ.ส.อ. ณัฐพงษ พอบุตรดี ช. รอย.คม.1 ช. รอง ผบ.มว.พัฒนา 3 รอย.พัฒนา พัน.พัฒนา 4 (ชกท.8104) (อัตรา ร.ท.) 540203100116

กอง สน.พล.พัฒนา 1

45 จ.ส.อ. พรอมรบ ศรีจันทรเฟอ ส. ส.พัน.15 พล.ร.15 ส. นายทหารรหัส รอยน.วิทยุและศูนยขาว ส.พัน.15 พล.ร.15 540616100080

(ชกท.0224) (อัตรา ร.ท.)

46 จ.ส.อ. วราวุฒิ ดิษฐราชา ส. ส.พัน.24 ทภ.4 ส. นายทหารสงกําลังสาย ส. มว.สงกําลัง สป.2 - 4 ศคบ.บชร.4 540700200054

(ชกท.4400) (อัตรา ร.อ.)

47 จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ นาคสวัสดิ์ พธ. พัน.สบร.24 บชร.4 พธ. ผบ.ตอนเสบียง รอย.คลัง สป.พัน.สบร.24 บชร.4 (ชกท.4130) (อัตรา ร.ท.) 540701100016



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

48 จ.ส.อ. สุธี ออนคํา พธ. พัน.สบร.24 บชร.4 พธ. ผบ.ตอนสูทกรรม รอย.บก.พัน.สบร.24 บชร.4 (ชกท.4110) (อัตรา ร.ท.) 540701000116

49 จ.ส.อ. นเรศ ขุนหลัด พธ. พัน.สบร.24 บชร.4 พธ. ผบ.ตอนรวบรวมและสงกลับ รอย.บร.สนาม พัน.สบร.24 บชร.4 540701200070

(ชกท.2430) (อัตรา ร.ท.)

50 จ.ส.อ. วิศชาติ มณีโชติ ขส. พัน.ขส.24 บชร.4 ขส. ผบ.ตอนสื่อสาร รอย.บก.พัน.ขส.24 บชร.4 (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) 540703000061

51 จ.ส.อ. ธนโรจน ยูเด็น พ. กรม สน.พล.ร.15 พ. รอง ผบ.มว.สร.รอย.บก.ร.15 (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) 540103000169

52 จ.ส.อ. จีระศักดิ์ โชติรัตน พ. รพ.คายวชิราวุธ พ. รอง ผบ.มว.สร.รอย.สสช.ร.15 พัน.2 (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) 540104400059

53 จ.ส.อ. ปฏิมากร สวัยษร พ. กรม สน.พล.ร.15 พ. รอง ผบ.มว.สร.รอย.บก.ร.25 (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) 540401000169

54 จ.ส.อ. จิระศักดิ์ ตุลาธน กง. มทบ.43 กง. นกง.ร.152 พัน.3 (ชกท.6101) (อัตรา ร.อ.) 540610000009

55 จ.ส.อ. สําเริง คงผอม กง. มทบ.43 กง. นกง.ร.151 พัน.2 (ชกท.6101) (อัตรา ร.อ.) 540606000009

56 จ.ส.อ. อรรถกร เกตุมณี สบ. กรม ทพ.42 สบ. ประจําแผนก ผปบ.มทบ.44 (ชกท.2210) (อัตรา ร.อ.) 540300000443

57 จ.ส.อ. สุวิจักษณ วิทิตพันธ สบ. ทภ.4 สบ. นสบ.รอย.บก.กรม สน.พล.ร.15 (ชกท.2110) (อัตรา ร.ท.) 540209000191

58 จ.ส.อ. สุทธิโชติ คงอุดร ขว. หนวย ขกท.พล.ร.15 ขว. หน.ชุดซักถาม หนวย ขกท.พล.ร.15 (ชกท.9316) (อัตรา ร.ท.) 540601800046

59 จ.ส.อ. วันชัย สมใจ ขว. หนวย ขกท.พล.ร.15 ขว. หน.ชุดซักถาม หนวยแยก ขกท.สนต.กรม ร.หนวย ขกท.พล.ร.15 540601800172

(ชกท.9316) (อัตรา ร.ท.)

60 จ.ส.อ. วชิระ สิงคอินทร ร. ทน.4 ไมจํากัดเหลา ทส.รอง มทภ.4 (ชกท.2030) (อัตรา ร.อ.) 540101000014

61 จ.ส.อ. กตตน นาคทรัพย ม. กรม ทพ.41 ไมจํากัดเหลา ผช.ฝยก.กรม ทพ.42 (ชกท.2162) (อัตรา ร.อ.) 540215000047

62 จ.ส.อ. ไพรัล วุฒิจันทร ร. กรม ทพ.42 ไมจํากัดเหลา ผช.นายทหารฝายสงกําลังบํารุง กรม ทพ.42 (ชกท.4010) (อัตรา ร.อ.) 540215000051

63 จ.ส.อ. อุทัย ไกรนรา ร. กรม ทพ.48 ไมจํากัดเหลา ผช.ฝอ.2 กรม ทพ.48 (ชกท.9301) (อัตรา ร.อ.) 540305000043

64 จ.ส.อ. กฤษกร นรรัตน ดย. มทบ.43 ไมจํากัดเหลา ทส.รอง ผบ.พล.ร.5 (ชกท.2030) (อัตรา ร.ท.) 540501000009

65 จ.ส.อ. ไพรัช เกตุแกว สบ. พล.ร.5 ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.ปองกัน รอย.บก.พล.ร.5 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540501000281

66 จ.ส.อ. วิศรุฒน เมืองสุวรรณ พ. รอย.ลว.ไกล 5 ไมจํากัดเหลา ผช.หน.ฝขว.ฝายอากาศ พล.ร.5 (ชกท.9304) (อัตรา ร.อ.) 540501000041

67 จ.ส.อ. สุจิระ ทิพยชูศรี ร. มทบ.42 ไมจํากัดเหลา ทส.รอง ผบ.พล.ร.15 (ชกท.2030) (อัตรา ร.ท.) 540601000008

68 จ.ส.อ. เอกชัย แซออ ร. ร.153 พัน.1 ไมจํากัดเหลา อยูระหวางดําเนินการ

69 จ.ส.อ. สมยศ อายุยืน พ. กรม สน.พล.ร.15 ไมจํากัดเหลา ผช.นายทหารฝายธุรการและกําลังพล พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15 540211000006

(ชกท.2260) (อัตรา ร.ท.)

70 จ.ส.อ. วัชระ จันทรแกว ร. สวนแยก บชร.4 ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.รก.รอย.บก.บชร.4 (ชกท.9125) (อัตรา ร.ท.) 540700100113

71 จ.ส.อ. ณรงคศักดิ์ นาคนอย ร. พัน.สบร.24 บชร.4 ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.สูทกรรม รอย.บก.บชร.4 (ชกท.4110) (อัตรา ร.ท.) 540700100143

72 จ.ส.อ. จักรพันธ คีรีนารถ ร. มทบ.41 ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.บร.รอย.มทบ.41 (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 540100100066

73 จ.ส.อ. ธวัช ไชยมงคล พ. กรม สน.พล.ร.15 ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.สนามยิงปน รอย.มทบ.42 (ชกท.2548) (อัตรา ร.ท.) 540200100035



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

74 จ.ส.อ. สุรสิทธิ์ เสือพันธเจริญ สห. มทบ.43 ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.ฝก รอย.มทบ.43 (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 540500100025

75 จ.ส.อ. นัฐพงษ โตเล็ก ส. กรม สน.พล.ร.15 ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.บร.รอย.มทบ.44 (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 540300100065

76 จ.ส.อ. ชยุต คงพุนพิน ช. มทบ.45 ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.บร.รอย.มทบ.45 (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 540400100066

77 จ.ส.อ. สมพงษ อินทสุวรรณ พ. รพ.คายอิงคยุทธบริหาร ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.มว.พัฒนา 3 รอย.พัฒนา พัน.พัฒนา 4 (ชกท.8104) (อัตรา ร.ท.) 540203200116

78 จ.ส.อ. ชลนที ใจเย็น ร. ทภ.4 ไมจํากัดเหลา ทส.รอง ผบ.พล.พัฒนา 4 (ชกท.2030) (อัตรา ร.ท.) 540201000005

79 จ.ส.อ. สําราญ กลับแกว ขส. กรมพัฒนา 4 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.มว.พัฒนา 2 รอย.พัฒนา พัน.พัฒนา 4 (ชกท.8104) (อัตรา ร.ท.) 540203300070

80 จ.ส.อ. สมชาย วารี ร. กรม ทพ.45 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.45 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 540405000802

81 จ.ส.อ. ภาณุวัฒน จันคํา ร. รอย.ฝรพ.4 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.47 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 540216000502

82 จ.ส.อ. อนันทชัย ทุมดวง ป. กรม ทพ.49 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.49 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 540306000902

83 จ.ส.อ. ศราวุธ ชัยเมฆเมฑา ร. กรม ทพ.41 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.47 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 540216000702

84 จ.ส.อ. พิศิฐ จันทนาม ขส. กรม ทพ.45 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.45 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 540405000702

85 จ.ส.อ. สมศักดิ์ ดํานุย ขส. กรม ทพ.43 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.47 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 540216001302

86 จ.ส.อ. ชัยณรงค สุกนุน ร. ร.151 พัน.2 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.47 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 540216000102

87 จ.ส.อ. ภาคภูมิ วรรณสิทธิ์ ช. กรม ทพ.44 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.48 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 540305001602

88 จ.ส.อ. จอมภพ เจริญเบญจฤทธา ร. กรม ทพ.49 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.49 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 540306000102

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ พ.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ยศ.ทบ. 1 จ.ส.อ. สิทธิพันธ ถือแกว กง. รร.นส.ทบ. ไมจํากัดเหลา อยูระหวางดําเนินการ

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ พ.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ศม. 1 จ.ส.อ. บรรพต โฉสูงเนิน ม. ศม. ไมจํากัดเหลา ประจํากอง ศม. (ชกท.2910) 511600000426

(อัตรา ร.อ.)

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ พ.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ขกท. 1 จ.ส.ท. ชโยดม หลาแสนเมือง ขว. ขกท. ขว. รอง หน.ชุดทําเนียบกําลังรบ หนวย ขกท. 503000000839 คุณวุฒิปริญญา

กองพล (ชกท.9318) (อัตรา ร.ท.)

2 ส.อ. สุริยัน สําราญวงศ ขว. ขกท. ขว. รอง หน.ชุดตอตานขาวกรอง หนวย ขกท. 503000000711 คุณวุฒิปริญญา

กองพล (ชกท.9302) (อัตรา ร.ท.)

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ พ.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ หมายเหตุ

ทภ.4 1 จ.ส.อ. จักรรินทร จันทรทอง ส. ส.พัน.๕ พล.ร.๕ ไมจํากัดเหลา ผช.นายทหารศูนยขาว รอย.วิทยุและศูนยขาว กลล.เทพสตรี ฯ

ส.พัน.๕ พล.ร.๕ (ชกท.0221) (อัตรา ร.ท.)

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ข บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ หนวยสายงานสนาม

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ พ.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ หมายเหตุ

กอ.รมน. 1 จ.ส.อ. กฤษติพงษ บุญมี ร. ร.152 พัน.2 ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๑๕๒ พัน.๒ (ชกท.๑๕๔๒) (อัตรา ร.ท.)

ภาค 4 สน. 2 จ.ส.อ. ธีระวุฒิ พลายดวง ร. ร.153 ไมจํากัดเหลา นายทหารควบคุมกําลังสํารอง มทบ.๔๕ (ชกท.๒๒๖๕) (อัตรา ร.อ.)

3 จ.ส.อ. สมภพ ชมชวนพิศ ร. ร.153 พัน.3 ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๑๕๓ พัน.๒ (ชกท.๑๕๔๒) (อัตรา ร.ท.)

4 จ.ส.อ. ธราดล แกววิเชียร ร. มทบ.41 ไมจํากัดเหลา ผช.น.เตรียมการ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ (ชกท.๒๕๐๑) (อัตรา ร.อ.)

5 จ.ส.อ. จิระเดช ประทุมวัลย ช. ช.พัน.15 พล.ร.15 ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.รอย.ช.สนาม ช.พัน.๑๕ พล.ร.๑๕ (ชกท.๑๓๓๑) (อัตรา ร.ท.)

6 จ.ส.อ. ธนะศักดิ์ เงินสมทอง สพ. พัน.ซบร.24 บชร.4 ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.คลังกระสุน รอย.สพ.คส.พัน.สพ. กระสุน ๒๔ บชร.๔

(ชกท.๔๕๔๑) (อัตรา ร.ท.)

7 จ.ส.อ. ปกรณสิน แสงดี กง. พัน.สบร.กรม สน. ไมจํากัดเหลา ฝกง.พัน.สบร.กรม สน. พล.ร.๑๕ (ชกท.๖๑๐๐) (อัตรา ร.อ.)

พล.ร.15

8 จ.ส.อ. สุภักศษร ยอดราช ช. ช.พัน.402 ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.กอสรางทั่วไป รอย.ช.กอสราง ช.พัน.๔๐๒ พล.พัฒนา ๔

พล.พัฒนา 4 (ชกท.๑๓๒๘) (อัตรา ร.ท.)

9 จ.ส.อ. ณัฐศักดิ์ ชนะมณีโชติ ช. ช.พัน.401 ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.รอย.ช.สนาม ช.พัน.๔๐๑ พล.พัฒนา ๔ (ชกท.๑๓๓๑) 

พล.พัฒนา 4 (อัตรา ร.ท.)

10 จ.ส.อ. ไกรวิทย โสะนุย ช. พล.พัฒนา 4 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.มว.ซบร.รอย.คม.๑ กอง สน.พล.พัฒนา ๔ (ชกท.๔๘๘๐) 

(อัตรา ร.ท.)

11 จ.ส.อ. ธงภักดิ์ ศุกรวัชรินทร ป. ป.5 พัน.15 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.๔๔ (ชกท.๒๙๐๐) (อัตรา ร.ท.)

12 จ.ส.อ. อนุลักษณ แกวชะโน สห. มทบ.42 ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.รอย.สห.มทบ.๔๒ (ชกท.๙๑๐๐) (อัตรา ร.ท.)

13 จ.ส.อ. ฉัตรชัย พากเพียร ร. กรม ทพ.43 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.๔๗ (ชกท.๒๙๐๐) (อัตรา ร.ท.)

14 จ.ส.อ. มนตรี หัดเก็บ ร. กรม ทพ.44 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.๔๗ (ชกท.๒๙๐๐) (อัตรา ร.ท.)

15 จ.ส.อ. วาทิต วัฒนสันติ์ ส. ส.พัน.24 ทภ.4 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.๔๙ (ชกท.๒๙๐๐) (อัตรา ร.ท.)

16 จ.ส.อ. สุภาพ เชาวลิต ขส. กรม ทพ.43 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.๔๙ (ชกท.๒๙๐๐) (อัตรา ร.ท.)

17 จ.ส.อ. ณภัทร ดวงนิล ขว. กรม ทพ.22 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.ทพ.กรม ทพ.๒๒ (ชกท.๒๙๐๐) (อัตรา ร.ท.)

18 จ.ส.อ. เอก มังมติ ป. กรม ทพ.33 ไมจํากัดเหลา นลว.ผท.รอย.ป.ป.๔ พัน.๔ (ชกท.๑๑๘๓) (อัตรา ร.ท.)

19 จ.ส.อ. สุรชัย คุมหนอแนว ขส. มทบ.41 ไมจํากัดเหลา นายทหารซอมบํารุงยานยนต มว.ซอมเครื่องมือสาย ขส.

รอย.สน.สวนหนา พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.๑๕ (ชกท.๖๖๐) (อัตรา ร.ท.)

 ผนวก ข บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ หนวยสายงานสนาม

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ หมายเหตุยศ-ชื่อ-สกุล

20 จ.ส.อ. สากล สีทอง ช. กช. ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.พัน.ช.กช.รอย.1 (ชกท.1331) (อัตรา ร.ท.)

21 จ.ส.อ. พัฒนชัย กล่ําเมือง กง. นสศ. ไมจํากัดเหลา นายทหารฝายสงกําลังบํารุง รอย.รพศ.รพศ.๒ พัน.๑ 

(ชกท.๔๐๑๐) (อัตรา ร.ท.)

22 จ.ส.อ. เพียง พันธเกษม พ. รร.สพศ.ศสพ. ไมจํากัดเหลา นายทหารฝายการขาว รอย.รพศ.รพศ.๕ พัน.๒ (ชกท.๙๓๐๑) 

(อัตรา ร.ท.)  

23 จ.ส.อ. สุพจน อยูพรหม ผท. ร.29 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.มว.สนับสนุน รอย.พัฒนา พัน.พัฒนา 4 (ชกท.4000) 

(อัตรา ร.ท.)

24 จ.ส.อ. ธีรวัฒน ทวมวงษ ร. ร.15 พัน.4 ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๑๕ พัน.๔ (ชกท.๑๕๔๒) (อัตรา ร.ท.)

25 จ.ส.อ. ปรีดา นิลดี ร. ร.25 พัน.1 ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.ปนโจมตี รอย.สสก.ร.๒๕ พัน.๑ (ชกท.๑๕๔๒) (อัตรา ร.ท.)

26 จ.ส.อ. วีรชน ศิริวิหาร พ. กรม สน.พล.ร.15 ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.สื่อสาร รอย.บก.พัน.สร.๒๒ บชร.๒ (ชกท.๐๒๐๐) (อัตรา ร.ท.)

27 จ.ส.อ. วราเทพ ขุนคต ม. ม.พัน.16 พล.ร.5 ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.รอย.ถ.ม.พัน.๑๖ พล.ร.๕ (ชกท.๑๒๐๓) (อัตรา ร.ท.)

28 จ.ส.อ. นิติธร ขวัญดํา ช. ช.พัน.402 ไมจํากัดเหลา นายทหารซอมแกเครื่องมือกล รอย.คม.๑ กอง สน.พล.พัฒนา ๔

พล.พัฒนา 4 (ชกท.๔๘๘๐) (อัตรา ร.ท.)

29 จ.ส.อ. ฉัตรชัย ศรีหาคํา ส. ส.1 พัน.102 ไมจํากัดเหลา น.ซอมบํารุงยานยนตลอ ตอน ซบร.กองพัน รอย.บก.ส.๑ พัน.๑๐๒ 

(ชกท.๐๖๐๕) (อัตรา ร.ท.)

30 จ.ส.อ. นพพร กงจิบ ร. ร.25 พัน.3 ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๒๕ พัน.๒ (ชกท.๑๕๔๒) (อัตรา ร.ท.)

31 จ.ส.อ. วชิระ เขียวแกว ส. ทภ.4 ไมจํากัดเหลา ผช.นายทหารศูนยขาว รอย.วิทยุและศูนยขาว ส.พัน.๒๔ ทภ.๔

(ชกท.๐๒๒1) (อัตรา ร.ท.)

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ พ.ค. ๖๒



ลําดับ ตําแหนง - สังกัด ตําแหนงทําหนาที/่ตําแหนงเลื่อนฐานะ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

1 จ.ส.อ. พนมพิพัฒน สรอยระยา เสมียน กบ.ทบ. ประจําแผนก กบ.ทบ. (ชกท.6302) (อัตรา ร.อ.) 500700000147

2 ส.ท. ณัฐสิทธิ์ ดวงไพร เสมียน กบ.ทบ. ประจํากอง กบ.ทบ. (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.) 500700000232

3 จ.ส.ท. อดุลย จุยซื่อ ผบ.หมู รอย.มทบ.13 อยูระหวางดําเนินการ

4 ส.ท. ธนวัฒน ผะดาวัลย เสมียน กร.ทบ. ประจําแผนก กร.ทบ. (ชกท.2110) (อัตรา ร.อ.) 500800000278

5 จ.ส.อ.หญิง ชีวรัตน รัตนพิทักษ เสมียน กบ.ทบ. ประจําแผนก สส. (ชกท.6302) (อัตรา ร.อ.) 502600000395

6 ส.ท. กฤตภาส ชัยแกวมณี พลขับ รร.ส.สส. ประจําแผนก กร.ทบ. (ชกท.8104) (อัตรา ร.อ.) 500800000306

7 จ.ส.อ. สงกรานต ปดทอง นายสิบสงกําลัง บก.รอย.รอย.มทบ.13 อยูระหวางดําเนินการ

8 จ.ส.อ. ประเสริฐ บุดชา จนท.ควบคุมเครื่องจักรคํานวณ ผทส.ทภ.1 อยูระหวางดําเนินการ

9 จ.ส.อ. สุนทร ขนสง จนท.ประจําเครื่องกําเนิดไฟฟา สส. นายทหารกระจายเสียง จส.สส. (ชกท.5522) 502600001636 เหลา ส.

(อัตรา ร.ท.)

10 จ.ส.อ.หญิง กาญจนา แพงดี ผช.พยาบาล กสน.รพ.คายจักรพงษ นายทหารพยาบาล กตร.รพ.คายจักรพงษ 510115000074 เหลา พ.

(ชกท.3506) (อัตรา ร.อ.)

11 จ.ส.อ. ไพโรจน หงษทอง เสมียน พบ. ประจําแผนก พบ. (ชกท.4490) (อัตรา ร.อ.) 502800000626 เหลา พ.

12 จ.ส.อ. ธรรมโรจน แจงยอดสุข เสมียน สก.ทบ. ประจําแผนก สก.ทบ. (ชกท.5000) (อัตรา ร.อ.) 501100000413

ผนวก ค  บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

โควตาสวนกลาง ทบ. ประจําป ๒๕๖2 

ยศ - ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิปริญญา

ไมใชคุณวุฒิ

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ พ.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ทภ.๑ 1 จ.ส.อ. ธัญเทพ โชติสาร ร. พล.1 รอ. ร. ผบ.ตอน ลว.รอย.ลว.ไกล 1 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 503503200047

2 จ.ส.อ. สิริชัย ทองอิ้ว สพ. พล.1 รอ. สพ. น.ซอมยานยนตสายพาน ตอนซอมยานยนต มว.ซบร.สวนหลัง 503503300110

กอง สพบ.1 (ชกท.4805) (อัตรา ร.ท.)

3 จ.ส.อ. สกล นาคงาม ร. ร.11 รอ. ร. นายทหารกระสุน ทม.ร.11 รอ. (ชกท.4514) (อัตรา ร.อ.) 503514000072

4 จ.ส.อ. พิทยาธร ทิพยโสตร พ. ร.11 พัน.1 รอ. พ. ผบ.ตอนรถยนตพยาบาล มว.สงกลับ รอย.สร.สน.พัน.สร.1 510211400067

(ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.)

ยศ-ชื่อ-สกุล

ผนวก ง บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ พ.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ทภ.2 1 จ.ส.อ. วันชัย บุญสินชัย ร. รอย.ตถ.6 ร. ผบ.มว.ระวังปองกัน มว.ระวังปองกัน รอย.ตถ.6 พล.ร.6 520505700004

(ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)

ผนวก ง บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ พ.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ทภ.4 1 จ.ส.อ. สมชาย กันใจศักดิ์ ช. พล.พัฒนา ๔ ไมจํากัดเหลา ผบ.ตอนซอมบํารุงเครื่องมือ รอย.ช.กอสราง ช.พัน.๔๐๒ 540218300020

พล.พัฒนา ๔ (ชกท.4880) (อัตรา ร.ท.)

ผนวก ง บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ พ.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

นสศ. 1 จ.ส.อ. วินัย แสงสวาง พ. รพศ.2 พัน.2 ไมจํากัดเหลา ประจํากอง ศสพ. (ชกท.2260) (อัตรา ร.อ.) 511900000121

2 จ.ส.อ. เสกสรร ก้ําสิงนอก ดย. พัน.ปจว. ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.รอย.บก.พัน.ปจว. (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 511913100078

3 จ.ส.อ. ชัยรัตน ผาศิริ ส. รพศ.3 รอ. ไมจํากัดเหลา ผบ.ตอน ลว.ไกล พัน.รพศ.ศสพ.รอย.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 511901030043

ผนวก ง บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ พ.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

นรด. 1 จ.ส.อ. สิทธิโชค มูลโคว ช. ศสร. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก นรด. (ชกท.2265) (อัตรา ร.อ.) 503100000297

2 จ.ส.อ. ภานุพงษ ปูนเนียม ร. รร.รด.ศศท. ร. ครู รร.กสร.ศสร. (ชกท.2622) (อัตรา ร.อ.) 510402100523

3 จ.ส.อ. กัลยกฤต จุยกง สบ. มทบ.๒๗ สบ. ผช.สด.อ.พนมไพร จว.ร.อ. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 522700000803 สายงานสัสดี

ผนวก ง บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ พ.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ยย.ทบ. 1 จ.ส.อ. มนตรี ธรรมเกษร ช. ยย.ทบ. ช. ผูชวยหัวหนาหมวด ยย.ทบ. (ชกท.7120) (อัตรา ร.อ.) 501000000526

ยศ-ชื่อ-สกุล

ผนวก ง บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ พ.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

พธ.ทบ. 1 จ.ส.อ. ไตรทิตย ศรีสูงเนิน พธ. พธ.ทบ. พธ. ประจําแผนก รร.พธ.พธ.ทบ. (ชกท.4015) (อัตรา ร.อ.) 502300100023

ผนวก ง บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ พ.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ศบบ. 1 จ.ส.อ. พุทธพงศ ใจดี พธ. รร.การบิน ทบ. ไมจํากัดเหลา นสก.รร.การบิน ทบ. (ชกท.5000) (อัตรา ร.อ.) 511809100015

2 จ.ส.อ. ชาตรี อุทัย ร. กรม บ. ไมจํากัดเหลา นายทหารสงกําลัง รอย.บ.ปกหมุนที่ 2 พัน.บ.2 511805200004

(ชกท.4000) (อัตรา ร.อ.)

ผนวก ง บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ พ.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

กช. 1 จ.ส.อ. กฤษณะ แพสอาด ช. กช. ช. ผบ.ตอนซอมบํารุงสนับสนุนโดยตรง มว.ซบร. 510710300144

รอย.ช.คม.และ ซบร.พัน.ช.คมศ.พล.ช. 

(ชกท.4880) (อัตรา ร.ท.)

ผนวก ง บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ พ.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

กง.ทบ. 1 จ.ส.อ. กิตติศักดิ์ ลาสิงห กง. รร.นส.ทบ. กง. ฝกง.พัน.ป.ศป. (ชกท.6100) (อัตรา ร.อ.) 511702000007

ผนวก ง บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ พ.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สบ.ทบ. 1 จ.ส.อ. จิรัฏฐ ถานะวร สบ. สบ.ทบ. สบ. ประจําแผนก สบ.ทบ. (ชกท.2110) (อัตรา ร.อ.) 501300000119

ผนวก ง บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ พ.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สตน.ทบ. 1 จ.ส.อ.หญิง จิตตวรรรณ ศัลยพงษ กง. สตน.ทบ. ไมจํากัดเหลา นายทหารตรวจสอบภายใน สตน.ทบ. 501700000152

(ชกท.6110) (อัตรา ร.อ.)

ผนวก ง บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ พ.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สพ.ทบ. 1 จ.ส.อ. อนุลักษณ บุญมาก สพ. รร.สพ.สพ.ทบ. สพ. นายทหารปฏิบัติการ กทท.สพ.ทบ. (ชกท.2406) (อัตรา ร.อ.) 502500001900

2 จ.ส.อ. ศรายุทธ จันทรเกษ สพ. พัน.สพ. สพ. ผบ.มว.บร.กบร.ศซส.สพ.ทบ. (ชกท.2910) (อัตรา ร.อ.) 511100000170

ซบร.เขตหลัง

3 จ.ส.อ. ขวัญชัย ปลิงกระโทก สพ. คส.สพ.ทบ. สพ. ประจําแผนกผลิตวัตถุระเบิดที่ 4 รง.วรบ.กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 511200000509

(ชกท.4514) (อัตรา ร.อ.)

ผนวก ง บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ พ.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ศร. 1 จ.ส.อ. วทัญู สุขษาสุณี ร. ศร. ไมจํากัดเหลา อจ.อว.กศ.รร.ร.ศร. (ชกท.2724) (อัตรา ร.อ.) 511503100137

2 จ.ส.อ. อุกฤษ แสนดี ร. ศร. ไมจํากัดเหลา อจ.ยว.กศ.รร.ร.ศร. (ชกท.2517) (อัตรา ร.อ.) 511503100283

ผนวก ง บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ พ.ค. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ศป. 1 จ.ส.อ. ปรัชญาทิตย อินทรหอม ป. ศป. ป. ผบ.มว.รร.ป.ศป. (ชกท.1193) (อัตรา ร.อ.) 511701000468

ผนวก ง บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ พ.ค. ๖๒
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