
- สำเนา -  

 กระดาษเขียนขาว                            ทบ.๔๖๓-๐๐๗ 
   ท่ี  
แบบ สส.๖ 
สำหรับเจ�าหน�าท่ีศูนย�การสื่อสาร  
ความเรงดวน – ผู�รับปฏิบัติ 
 

ความเรงดวน – ผู�รับทราบ 
 

หมู-วัน-เวลา  ๒๗ ก.ค. ๖๕ 
             

คำแนะนำ 
 

จาก กพ.ทบ. หมู / คำ 

ถึงผู�รับปฏิบัติ กบ.ทบ., พบ., ทภ.๑, ทภ.๒, ทภ.๓, นสศ., ศบบ. ประเภทเอกสาร 

ผู�รับทราบ สง.ผบ.ทบ., ยศ.ทบ. (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร)  ท่ีของผู�ให�ขาว ท่ี กห ๐๔๐๑/๑๐๓๕ 

สบ.ทบ. (กองควบคุมคุณวุฒิ, กองการกำลังพล) 
 

  ๑. ผบ.ทบ. (รอง ผบ.ทบ. รับคำส่ังฯ) อนุมัติตัวบุคคลให�เล่ือนฐานะนายทหารประทวนเป8น
นายทหารสัญญาบัตร ประจำป:งบประมาณ ๒๕๖๕ ให�กับหน;วยต;าง ๆ เพ่ิมเติม จำนวน ๒๐ นาย รายช่ือกำลังพล
สามารถดาวน�โหลดได�ท่ี http://dop.rta.mi.th/0401.3.1/ 

 ๒. เพ่ือให�การดำเนินการเป8นไปด�วยความเรียบร�อย จึงขอให�หน;วยดำเนินการ ดังนี้ 
   ๒.๑ ส;งตัวกำลังพลเข�ารับการอบรมนายทหารประทวนเล่ือนฐานะเป8นนายทหารสัญญาบัตร 
ตามท่ี ยศ.ทบ. กำหนด 
   ๒.๒ ดำเนินการปรับย�ายเป8นตำแหน;งประจำหน;วย/เหล;า และให�ทำหน�าท่ีฯ และ/หรือเล่ือน
ฐานะเป8นนายทหารสัญญาบัตร ตามหลักเกณฑ�ท่ี ทบ. กำหนด (กรณีท่ีหน;วยยังไม;ได�ดำเนินการ) 
   ๒.๓ ดำเนินการรายงานขอแต;งตั้งยศเป8นนายทหารสัญญาบัตร (ท้ังประเภทคุณวุฒิปริญญาและ
ไม;ใช�คุณวุฒิ) ห�ามปรับย�ายหรือช;วยราชการ มีกำหนด ๑ ป: นับตั้งแต;วันท่ีได�รับการแต;งตั้งยศเป8นนายทหารสัญญาบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน�า  ๑  ใน  ๑  หน�า 
อ�างถึงข;าว ช่ือผู�เขียนข;าว หน;วย โทร. 

จัดประเภทเอกสาร พ.อ.หญิง วาสนา   เทศทองลา        กพ.ทบ. ๐ - ๒๒๙๗ - ๗๑๐๐ 
จัด ไม;            ประจำ กพ.ทบ.      ๙๗๑๐๐ 

สำหรับพนักงาน 

รับ
เม่ือ 

วันท่ี เวลา ระบบ 
เครื่อง 
ส่ือสาร 

ช่ือ 
พนักงาน 

ส;งเสร็จ วันท่ี เวลา ระบบ 
เครื่อง 
ส่ือสาร 

ช่ือ 
พนักงาน 

รับรองว;าเป8นข;าวราชการ 
 

 

(ลงช่ือ) พ.อ. จิรวุฒิ  ตันชัชวาล 
               (จิรวุฒิ  ตันชัชวาล) 

         ผอ.กอง กพ.ทบ. 
         นายทหารอนุมัติขาว 

 

  



บันทึกข�อความ 
ส�วนราชการ   กพ.ทบ.               (กองจัดการฯ  โทร.๐-๒๒๙๗–๗๑๐๐, ๙๗๑๐๐)    
ท่ี กห ๐๔๐๑/๔๒๔๖ วันท่ี           ๒๑ ก.ค. ๖๕       
เร่ือง ขออนมุัตติัวบุคคลให)เล่ือนฐานะนายทหารประทวนเป1นนายทหารสัญญาบตัร  
 ประจำป5งบประมาณ ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม 

เรียน ผบ.ทบ. (ผ9าน รอง ผบ.ทบ.) 

   - เห็นควรอนุมตัิตามท่ี กพ.ทบ. เสนอในข)อ ๔ 
 
 
       (ลงช่ือ) พล.ท. สุรศกัดิ ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา 
               (สุรศักดิ์  ฉตัรกุล ณ อยุธยา) 
            รอง เสธ.ทบ. (๑) 
- อนมุัตติามเสนอในข)อ ๔           ๒๒ ก.ค. ๖๕ 
  รบัคำส่ัง ผบ.ทบ. 
   (ลงช่ือ) พล.อ. อภินนัทA  คำเพราะ 
   (อภินันทA  คำเพราะ)  (ลงช่ือ) พล.อ. สันติพงศA  ธรรมปBยะ 
        รอง ผบ.ทบ.          (สันติพงศA  ธรรมปBยะ) 
       ๒๕ ก.ค. ๖๕          เสธ.ทบ.  
            ๒๒ ก.ค. ๖๕ 
 
 
       (ลงช่ือ) พล.อ. เจรญิชัย  หนิเธาวA   
                      (เจรญิชัย  หนิเธาวA) 
         ผช.ผบ.ทบ. (๑) 
                   ๒๒ ก.ค. ๖๕ 
 
 

 

 

 

 

 

 

(สำเนา) 



บันทึกข�อความ 
ส�วนราชการ   กพ.ทบ.               (กองจัดการฯ  โทร.๐-๒๒๙๗–๗๑๐๐, ๙๗๑๐๐)    
ท่ี กห ๐๔๐๑/๔๒๔๖ วันท่ี           ๒๑ ก.ค. ๖๕       
เร่ือง ขออนมุัตติัวบุคคลให)เล่ือนฐานะนายทหารประทวนเป1นนายทหารสัญญาบตัร  
 ประจำป5งบประมาณ ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม 

เรียน ผบ.ทบ. (ผ9าน รอง ผบ.ทบ.) 

อ)างถงึ ๑. หนังสือ กพ.ทบ. ท่ี กห ๐๔๐๑/๓๐๘๔ ลง ๑ พ.ย. ๖๔ 
 ๒. หนังสือ กพ.ทบ. ท่ี กห ๐๔๐๑/๕๔๘ ลง ๒๕ ก.พ. ๖๕ 
 ๓. หนังสือ กพ.ทบ. ท่ี ต9อ กห ๐๔๐๑/๑๕๔๘ ลง ๑๙ พ.ค. ๖๕ 
 ๔. หนังสือ กพ.ทบ. ท่ี กห ๐๔๐๑/๓๒๒ ลง ๓ ก.พ. ๖๕ 

ส่ิงท่ีส9งมาด)วย ๑. บญัชีรายช่ือนายทหารประทวนท่ีได)รบัอนมุัตติวับุคคลเพ่ือเล่ือนฐานะฯ 
    ของ นขต.ทบ. ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกำลังพล ประจำป5 ๒๕๖๕ 
   ๒. บัญชีรายช่ือนายทหารประทวนท่ีได)รับอนุมตัิตวับุคคลเพ่ือเล่ือนฐานะฯ  
    หน9วยสายงานสนาม ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกำลังพล ประจำป5 ๒๕๖๕ 
   ๓. บญัชีรายช่ือนายทหารประทวนท่ีได)รบัอนมุัตติวับุคคลเพ่ือเล่ือนฐานะฯ 
    โควตาส9วนกลาง ทบ. ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกำลังพล ประจำป5 ๒๕๖๕ 

 ๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติตัวบุคคลให)เล่ือนฐานะนายทหารประทวนเป1นนายทหารสัญญาบัตร 
ประจำป5งบประมาณ ๒๕๖๕ ให)กับหน9วยต9าง ๆ เพิ่มเติม จำนวน ๒๐ นาย รายละเอียดตามสิ่งที่
ส9งมาด)วย ๑ - ๓ สรุปได)ดังนี้  

ประเภท นขต.ทบ. หน9วยสายงาน
สนาม 

โควตาส9วนกลาง ทบ. รวมท้ังสิ้น 

จำนวน ๓ ๘ ๙ ๒๐ 

 ๒. ข)อเท็จจริง 
  ๒.๑ ผบ.ทบ. ได)กรุณาอนุมัติจัดสรรโควตาการเลื่อนฐานะนายทหารประทวน
ยศ จ.ส.อ. เป1นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม9ใช)คุณวุฒิ) ประจำป5งบประมาณ ๒๕๖๕ ตามผลการประชุม
คณะกรรมการกล่ันกรองการบรรจุกำลังพลเข)ารับราชการใน ทบ. ซึ่งมี รอง เสธ.ทบ. (สายงานกำลังพล) 
เป1นประธานกรรมการ เมื่อวันศุกรAท่ี ๒๗ ส.ค. ๖๔ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๗๙๐ อัตรา รายละเอียดตาม
อ)างถึง ๑ และ ผบ.ทบ. (รอง ผบ.ทบ. รับคำส่ังฯ) ได)กรุณาอนุมัติตัวบุคคลให)เล่ือนฐานะนายทหาร
ประทวนเป1นนายทหารสัญญาบัตร ประจำป5งบประมาณ ๒๕๖๕ ให)กับหน9วยต9าง ๆ แล)ว จำนวน ๒ ครั้ง 
รวมท้ังส้ิน ๗๖๗ นาย (แยกเป1นโควตาประจำป5 ๗๕๕ อัตรา และการทดแทนการสูญเสียตามมาตรการ
รักษายอดกำลังพล ๑๒ อัตรา) คงเหลือโควตาจำกัดเหล9า/ไม9จำกัดเหล9า โควตาส9วนกลาง ทบ. และ
โควตาสายงานสนาม รวมจำนวนท้ังส้ิน ๓๕ อัตรา รายละเอียดตามอ)างถึง ๒ และ ๓     

 
 

/๒.๒ ผบ.ทบ. ... 
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  ๒.๒ ผบ.ทบ. ได)กรุณาอนุมัติเปBดตำแหน9งสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิ
ปริญญาเล่ือนฐานะเป1นนายทหารสัญญาบัตร ประจำป5งบประมาณ ๒๕๖๕ ตามผลการประชุม
คณะกรรมการกล่ันกรองการบรรจุกำลังพลเข)ารับราชการใน ทบ. ซึ่งมี รอง เสธ.ทบ. (สายงานกำลังพล) 
เป1นประธานกรรมการ เมื่อวันศุกรAท่ี ๒๗ ส.ค. ๖๔ จำนวน ๙๐ อัตรา จากจำนวนท่ี ทบ. กำหนดใน
นโยบายจัดหาและบรรจุกำลังพล ประจำป5 ๒๕๖๕ รวมท้ังส้ิน ๑๔๐ อัตรา ซึ่งในส9วนนี้ระบุให)เป1นยอดท่ี
สงวนไว)สำหรับแก)ปOญหาให)กับ ทบ. จำนวน ๒๒ อัตรา รายละเอียดตามอ)างถึง ๔   
  ๒.๓ ในการขออนุมัติตัวบุคคลครั้งนี้ จำนวน ๒๐ อัตรา แยกเป1น โควตาจำกัดเหล9า/
ไม9จำกัดเหล9า โควตาส9วนกลาง ทบ. ในข)อ ๒.๑ จำนวน ๑๕ อัตรา และโควตาส9วนกลาง ทบ. ในข)อ ๒.๒ 
จำนวน ๕ อัตรา คงเหลือโควตาจำกัดเหล9า/ไม9จำกัดเหล9า โควตาส9วนกลาง ทบ. จำนวน ๓๗ อัตรา 
กพ.ทบ. จะแยกดำเนินการในภายหลัง สรุปได)ดังนี้ 
   ๒.๓.๑ โควตาจำกัดเหล9าในส9วนของเหล9า ธน.  จำนวน ๕ อัตรา 
   ๒.๓.๒ โควตาจำกัดเหล9า/ไม9จำกัดเหล9า จำนวน ๒๕ อัตรา (หน9วยส9งคืนเพ่ิมเติม 
จำนวน ๒๔ อัตรา และ สลก.ทบ. จำนวน ๑ อัตรา) 
   ๒.๓.๓ โควตาส9วนกลาง ทบ.  จำนวน ๔ อัตรา 
   ๒.๓.๔ โควตาสายงานสนาม  จำนวน ๓ อัตรา (ศปก.ทบ. จำนวน ๒ อัตรา และ 
ทภ.๓ จำนวน ๑ อัตรา)         
 ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล)ว ดังนี้ 
  ๓.๑ นายทหารประทวน ตามข)อ ๑ จำนวน ๒๐ นาย ได)ผ9านการคัดเลือกจากหน9วย
ตามแนวทางท่ี ทบ. กำหนด จึงเห็นควรอนุมัติตัวบุคคลให)เล่ือนฐานะฯ ได)  
  ๓.๒ โควตาเล่ือนฐานะฯ ในส9วนท่ีแยกดำเนินการ จำนวน ๓๗ อัตรา เป1นโควตา
จำกัดเหล9า ธน. จำนวน ๕ อัตรา และเป1นโควตาที่ ทบ. กันไว)สนับสนุนให)กับหน9วยเพิ่มเติม จำนวน 
๓๒ อัตรา (โควตาส9วนกลาง/๔, โควตา ศปก.ทบ./๓, โควตาจำกัดเหล9าและไม9จำกัดเหล9า/๒๕) สมควร
ดำเนินการดังนี้ 
   ๓.๒.๑ โควตาจำกัดเหล9าและไม9จำกัดเหล9า จำนวน ๒๕ อัตรา ซึ่งเป1นโควตาท่ีมี
หน9วยต9าง ๆ ส9งคืน ทบ. ตามข)อ ๒.๓.๒ เห็นควรให)นำไปพิจารณาจัดสรรเพ่ีอสนับสนุนให)กับหน9วยต9าง ๆ 
ตามความเหมาะสมต9อไป ท้ังนี้ เป1นไปตามท่ี ผบ.ทบ. (รอง ผบ.ทบ. รับคำส่ังฯ) ได)กรุณาอนุมัติหลักการ
ไว)แล)ว ตามอ)างถึง ๓ 
   ๓.๒.๒ โควตาส9วนกลาง ทบ. และโควตา ศปก.ทบ. รวมจำนวน ๗ อัตรา เห็นควร
ให) ทบ. สนับสนุนให)กับหน9วยต9าง ๆ ตามนโยบายเร9งด9วนและความต)องการของ ทบ. เป1นกรณี ๆ ไป 
  ๓.๓ เพ่ือให)เกิดความอ9อนตัวในการดำเนินการและเพ่ือลดภาระงานของผู)บังคับบัญชา 
เห็นควรให) กพ.ทบ. พิจารณาปรับแก)ไขตำแหน9งทำหน)าท่ีนายทหารประทวนเล่ือนฐานะเป1นนายทหาร
สัญญาบัตร ได)ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 

/๔. ข)อเสนอ ... 
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 ๔. ข)อเสนอ  เห็นควรดำเนินการ ดังนี้ 
  ๔.๑ อนุมัติตัวบุคคลให)เล่ือนฐานะนายทหารประทวนเป1นนายทหารสัญญาบัตร 
ประจำป5งบประมาณ ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม จำนวน ๒๐ นาย ตามข)อ ๑ โดยให)ทำหน)าท่ีและ/หรือเล่ือนฐานะ
เป1นนายทหารสัญญาบัตร ประจำป5 ๒๕๖๕ ตามหลักเกณฑAท่ี ทบ. กำหนด ท้ังนี้ให)ทำหน)าท่ีฯ ณ วันท่ี
หน9วยออกคำส่ังฯ และให)หน9วยส9งตัวกำลังพลเข)ารับการอบรมตามท่ี ยศ.ทบ. กำหนดต9อไป 
  ๔.๒ ให)คณะกรรมการกล่ันกรองการบรรจุกำลังพลเข)ารับราชการใน ทบ. จัดสรร
โควตา ตามข)อ ๓.๒.๑ จำนวน ๒๕ อัตรา ให)กับหน9วยต9าง ๆ ตามความเหมาะสมต9อไป 
  ๔.๓ โควตาส9วนกลาง ทบ. และโควตา ศปก.ทบ. จำนวน ๗ อัตรา ให) ทบ. สนับสนุน
ให)กับหน9วยต9าง ๆ ตามนโยบายเร9งด9วนและความต)องการของ ทบ. เป1นกรณี ๆ ไป  
  ๔.๔ ให) กพ.ทบ. ดำเนินการพิจารณาปรับแก)ไขตำแหน9งทำหน)าท่ีนายทหารสัญญาบัตร 
ตามข)อ ๔.๑ เมื่อมีความคลาดเคล่ือนในรายละเอียดของตำแหน9งได)ตามความเหมาะสม 

 จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณา หากเห็นเป1นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข)อ ๔ 
ท้ังนี้ อยู9ในอำนาจของ ผบ.ทบ. ซึ่งมอบให) รอง ผบ.ทบ. อนุมัติ ตามคำส่ัง ทบ. ท่ี ๑๓๒/๒๕๖๓ 
ลง ๒๖ มี.ค. ๖๓ 
 

 
              (ลงช่ือ) พล.ท. นุกูล  โล9หAประเสริฐ   
                                                                     (นุกูล  โล9หAประเสริฐ) 
                                                จก.กพ.ทบ. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน�วย ลําดับ เหล�า สังกัด โควตาเหล�า ตําแหน�งทําหน�าที่ ฯ เลขที่ตําแหน�ง หมายเหตุ

ทภ.1 1 จ.ส.อ. ป�ยะเชฐษ� ศิรินู ม. ม.พัน.๔ พล.๑ รอ. ม. ฝสส.ม.พัน.4 พล.1 รอ. (ชกท.0200) (อัตรา ร.อ.) 503519000011
2 จ.ส.อ. สิงหา นามวัง ร. ร+อย.บก.พล.๑ รอ. ไม.จํากัดเหล.า นายทหารส.งกําลัง กอง สพบ.1 (ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.) 503503300003

ยศ - ชื่อ - สกุล

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป. ๒๕๖5

ตรวจถูกต�อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา  เทศทองลา)
                        ประจํา กพ.ทบ.
                          ๑๑ ก.ค. ๖๕



หน�วย ลําดับ เหล�า สังกัด โควตาเหล�า ตําแหน�งทําหน�าที่ ฯ เลขที่ตําแหน�ง หมายเหตุ

ทภ.๒ 1 จ.ส.อ. สุรศักดิ์ ศรีโกตะเพชร ช. มทบ.๒๕ ไม�จํากัดเหล�า ทส.ผบ.มทบ.25 (ชกท.2030) (อัตรา ร.อ.) 521000000002

ยศ-ชื่อ-สกุล

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป. ๒๕๖5

ตรวจถูกต�อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา  เทศทองลา)
                        ประจํา กพ.ทบ.
                          ๑๑ ก.ค. ๖๕



หน�วย ลําดับ เหล�า สังกัด โควตาเหล�า ตําแหน�งทําหน�าที่ ฯ เลขที่ตําแหน�ง หมายเหตุ

ศปก.ทบ. 1 จ.ส.ต. ชุติเดช เจ�กท�านา ร. มทบ.11 ไม�จํากัดเหล�า อยู�ระหว�างดําเนินการ

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ หน�วยสายงานสนาม

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป+ ๒๕๖5

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา  เทศทองลา)
                        ประจํา กพ.ทบ.
                          ๑๑ ก.ค. ๖๕



หน�วย ลําดับ เหล�า สังกัด โควตาเหล�า ตําแหน�งทําหน�าที่ ฯ เลขที่ตําแหน�ง หมายเหตุ

ทภ.2 1 จ.ส.อ. สุวิทย� วงศ�ศรีดา ป. ป.3 พัน.13 ไม�จํากัดเหล�า นายทหารส�งกําลัง ร อย.บก. และ บร.ป.3 พัน.13 ๕๒๐๔๐๕๐๐๐๑๒๘ กกล.สรุศักดิ์มนตรี

(ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.)

2 จ.ส.อ. กิตติศักดิ์ เครือวงษ� ร. ร.13 พัน.3 ไม�จํากัดเหล�า ผช.ฝอ.2 ร.13 พัน.3 (ชกท.9301) (อัตรา ร.ท.) 520404000006

3 จ.ส.อ. นิวัฒน� โทวงศ� ร. ร.16 ไม�จํากัดเหล�า นตต.ร อย.บก.ร.16 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) ๕๒๐๕๐๑๐๐๐๐๙๒ กกล.สุรนารี

4 จ.ส.อ. วิทูล อาญาเมือง ร. ร.23 พัน.4 ไม�จํากัดเหล�า ผบ.มว.ปล.ร อย.อวบ.ร.23 พัน.4 (ชกท.1542) ๕๒๐๙๐๒๑๐๐๐๒๑

(อัตรา ร.ท.)

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ หน�วยสายงานสนาม

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป, ๒๕๖5

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา  เทศทองลา)
                        ประจํา กพ.ทบ.
                          ๑๑ ก.ค. ๖๕



หน�วย ลําดับ เหล�า สังกัด โควตาเหล�า ตําแหน�งทําหน�าที่ ฯ เลขที่ตําแหน�ง หมายเหตุ

ทภ.3 1 จ.ส.อ. ไชยวุฒิ รักวงษ� ช. พล.ร.4 ไม�จํากัดเหล�า ผบ.มว.ระวังป!องกัน ร$อย.บก.ทภ.3 530701000639 กกล.นเรศวร

(ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)

2 จ.ส.อ. อรรถพล ดานะ ร. ร.14 ไม�จํากัดเหล�า ผบ.มว.สส.ร$อย.บก.ร.14 (ชกท.0200) 530501000074

(อัตรา ร.ท.)

3 จ.ส.อ. ชูเกียรติ จอมเพชร ม. ม.2 พัน.15 ไม�จํากัดเหล�า ผบ.มว.ม.ร$อย.ม.ม.2 พัน.10 (ชกท.1205) 531001300026 กกล.ผาเมือง

(อัตรา ร.ท.)

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ หน�วยสายงานสนาม

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป, ๒๕๖5

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา  เทศทองลา)
                        ประจํา กพ.ทบ.
                          ๑๑ ก.ค. ๖๕



ลําดับ ตําแหน�ง - สังกัด ตําแหน�งทําหน�าที่ ฯ เลขที่ตําแหน�ง หมายเหตุ

1 ส.อ. รชต พงษ�สามภาพ พนักงานวิทยุโทรเลข ชุด ลว.ไกล ตอน ลว.ไกล อยู�ระหว�างดําเนินการ

มว.ลว.ไกล ร#อย.ลว.ไกล ๑

2 จ.ส.ต. เจษฎา บัวคําศรี นายสิบข�าวกรอง ตอนโฆษณา ร#อย.ผลิตสิ่งโฆษณา หน.ชุดวิเคราะห�และกําหนดแนวโฆษณา มว.ปจว. 511913300084

พัน.ปจว. ร#อย.ปจว.2 (ชกท.9306) (อัตรา ร.ท.)

3 ส.ต. ภานุพงษ� บุญชู ช�างภาพ ฝสวส.มทบ.๒๑๐ นายทหารสโมสร มทบ.210 (ชกท.5000) (อัตรา ร.อ.) 520800000196

4 ส.อ. จักรี เละเซ็น นายสิบทะเบียน รพ.รร.๖ อยู�ระหว�างดําเนินการ

5 ส.ต.หญิง ปริมา โพธิ์ทอง เสมียน กบ.ทบ. อยู�ระหว�างดําเนินการ

6 จ.ส.อ. ประเสริฐ� ยานัง ผบ.ชุด ชุด ลว.ไกล ตอน ลว.ไกล มว.ลว.ไกล อยู�ระหว�างดําเนินการ

ร#อย.ลว.ไกล 1

7 จ.ส.อ. ปรัชญา มะสูงเนิน นายสิบส�งกําลังชิ้นส�วน ร#อย.สสช.ร.๓๑ พัน.๑ รอ. อยู�ระหว�างดําเนินการ

8 จ.ส.อ. รัตนศักดิ์ เสน�ห�พูด จ�ากองพัน ตอน บก.พัน.พัน.ร.มทบ.๑๑ ผบ.มว.บร.ร#อย.บร.พัน.ร.มทบ.๑๑ (ชกท.2910) ๕๐๓๕๐๕๓๐๐๐๐๙

(อัตรา ร.ท.)

9 จ.ส.อ. พิษณุ เรืองทัพ พลขับ ศบบ. ประจําแผนก ศบบ. (ชกท.0692) (อัตรา ร.อ.) ๕๑๑๘๐๐๐๐๐๔๒๙

 

ไม�ใช�คุณวุฒิ

ยศ-ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิปริญญา

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับการเลื่อนฐานะเป+นนายทหารสัญญาบัตร โควตาส�วนกลาง ทบ. 

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป0 ๒๕๖5

ตรวจถูกต�อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา  เทศทองลา)
                        ประจํา กพ.ทบ.
                          ๑๑ ก.ค. ๖๕


