
- สำเนา -  

  กระดาษเขียนข่าว                             ทบ.๔๖๓-๐๐๗ 
แบบ สส.๖                                                                                                               ที ่  
สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์การสื่อสาร  
ความเร่งด่วน – ผู้รับปฏิบัติ 
 

ความเร่งด่วน – ผู้รับทราบ 
 

หมู่-วัน-เวลา    ๑๕ ก.พ. ๖๖ 
            

คำแนะนำ 
 

จาก กพ.ทบ. หมู่/คำ 
ถึงผู้รับปฏิบัติ สลก.ทบ., ขว.ทบ., ยก.ทบ., กบ.ทบ., สปช.ทบ., สบ.ทบ., กง.ทบ., ประเภทเอกสาร 
 สห.ทบ., สก.ทบ., นรด., สวพ.ทบ., สตน.ทบ., สส., ดย.ทบ., พล.ป., ทีข่องผู้ให้ข่าว ที ่กห ๐๔๐๑/๒๓๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้รับทราบ 

นปอ., ขกท., กช., สพ.ทบ., ขส.ทบ., พธ.ทบ., ยย.ทบ., กส.ทบ., 
วศ.ทบ., พบ., ทภ.๑, ทภ.๒, ทภ.๓, ทภ.๔, รร.จปร., ยศ.ทบ., 
ศบบ., สสน.บก.ทบ., ศซบ.ทบ., ศร., ศม., ศป., สง.ปรมน.ทบ., 
พล.ช., พล.๑ รอ., พล.ร.๒ รอ., พล.ร.๓, พล.ร.๔, พล.ร.๖, พล.ร.๕, 
พล.ร.๗, พล.ร.๙, พล.ร.๑๑, พล.ร.๑๕, พล.ม.๑, พล.ม.๒ รอ.,  
พล.ม.๓, 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, มทบ.๔๖, ฝกพ.ศปก.ทบ., กอ.รมน.ภาค ๔ สน.,  
กพ.ทบ.(กองธุรการ) 
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.(๔),  
สง.หน.คณะ ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา, สง.จก.กพ.ทบ.  
 

  ๑. ผบ.ทบ. (รอง ผบ.ทบ. รับคำสั่งฯ) อนุมัติตัวบุคคลให้เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหาร
สัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้กับหน่วยต่าง ๆ จำนวน ๖๓๑ นาย รายชื่อกำลังพลสามารถดาวน์โหลด
ได้ที่ http://dop.rta.mi.th/0401.3.1/ 
 
 

หน้า ๑ ใน ๒ หน้า 
อ้างถึงข่าว ชื่อผู้เขียนข่าว หน่วย โทร. 

จัดประเภทเอกสาร    
จัด ไม่    

สำหรับพนักงาน 

รับ
เมื่อ 

วันที ่ เวลา ระบบ 
เครื่อง 
สื่อสาร 

ชื่อ 
พนักงาน 

ส่ง
เสร็จ 

วันที ่ เวลา ระบบ 
เครื่อง 
สื่อสาร 

ชื่อ 
พนักงาน 

พนักงาน 

รับรองว่าเป็นข่าวราชการ 
 
 

  

http://dop.rta.mi.th/0401.3.1/


 

  กระดาษเขียนข่าว                             ทบ.๔๖๓-๐๐๗ 
 ที ่  
แบบ สส.๖ 
สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์การสื่อสาร  
ความเร่งด่วน – ผู้รับปฏิบัติ 
 

ความเร่งด่วน – ผู้รับทราบ 
 

หมู่-วัน-เวลา     
            

คำแนะนำ 
 

จาก  หมู่/คำ 
ถึงผู้รับปฏิบัติ  ประเภทเอกสาร 
  ที่ของผู้ให้ข่าว ที่ กห  
ผู้รับทราบ   

 
๒. เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้หน่วยดำเนินการ ดังนี้ 

   ๒.๑ หน่วยต้นสังกัดพิจารณาสนับสนุนตำแหน่งเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โควตา
ส่วนกลาง ทบ. (ทั้งประเภทคุณวุฒิปริญญาและไม่ใช้คุณวุฒิ) ในตำแหน่งที่ว่างและ/หรือตรงตามคุณวุฒิของหน่วย 
และแจ้งผลการพิจารณาให้ กพ.ทบ. ทราบ ภายใน ๒๘ ก.พ. ๖๖ (กรณีที่หน่วยยังไม่ได้ดำเนินการ)   
   ๒.๒ ดำเนินการปรับย้ายเป็นตำแหน่งประจำหน่วย/เหล่า และให้ทำหน้าที่ฯ และ/หรือเลื่อนฐานะ
เป็นนายทหารสัญญาบัตร ตามหลักเกณฑ์ที่ ทบ. กำหนด (กรณีที่หน่วยยังไม่ได้ดำเนินการ) 
   ๒.๓ ส่งตัวกำลังพลเข้ารับการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 
ตามที่ ยศ.ทบ. กำหนด 
   ๒.๔ ดำเนินการรายงานขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร (ทั้งประเภทคุณวุฒิปริญญาและ
ไม่ใช้คุณวุฒิ) ห้ามปรับย้ายหรือช่วยราชการ มีกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ๒ ใน ๒ หน้า 
อ้างถึงข่าว ชื่อผู้เขียนข่าว หน่วย โทร. 

จัดประเภทเอกสาร  พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา      กพ.ทบ. ๐ - ๒๒๙๗ - ๗๑๐๐ 
จัด ไม่           ประจำ กพ.ทบ.   

สำหรับพนักงาน 

รับ
เมื่อ 

วันท่ี เวลา ระบบ 
เครื่อง 
สื่อสาร 

ช่ือ 
พนักงาน 

ส่งเสร็จ วันท่ี เวลา ระบบ 
เครื่อง 
สื่อสาร 

ช่ือ 
พนักงาน 

พนักงาน 

รับรองว่าเป็นข่าวราชการ 
 

(ลงช่ือ) พ.อ. วรพจน์  ตระการศิรินนท์ 
              (วรพจน์  ตระการศิรนินท์) 

              ผอ.กอง กพ.ทบ. 
              นายทหารอนุมัติขา่ว 

 

  



 - อนุมตัิตามเสนอในข้อ ๔ 
   รับคำสั่ง ผบ.ทบ. 

 (ลงชื่อ) พล.อ. เจริญชัย หนิเธาว ์
                  (เจริญชัย หนิเธาว์) 
                      รอง ผบ.ทบ. 
                     ๑0 ก.พ. ๖6 
 

(ลงชื่อ) พล.ท. สุธี  กอรี 
                 (สุธี  กอรี)  
              รอง เสธ.ทบ.(๑) 
                 7 ก.พ. ๖6 
 
 
 

(ลงชื่อ) พล.อ. อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ 
                 (อกุฤษฎ์ บุญตานนท์) 
                         เสธ.ทบ. 
                      7 ก.พ. ๖6 
 
 

(ลงชื่อ) พล.อ. สุขสรรค์ หนองบัวล่าง 
                 (สขุสรรค์ หนองบัวล่าง) 
                    ผช.ผบ.ทบ.(๑) 
                    8 ก.พ. ๖6 
 
 

บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ           กพ.ทบ.            (กองจดัการฯ   โทร. ๐-๒๒๙๗-๗๑00, ๙๗๑00)                                                    
ที ่กห ๐๔๐๑/439  วันที่      7   ก.พ. ๖6      

เรื่อง ขออนุมัติตัวบุคคลให้นายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 
 ประจำปีงบประมาณ 2566 

เรียน   ผบ.ทบ. (ผ่าน รอง ผบ.ทบ.) 

 - เห็นควรอนุมตัิตามที ่กพ.ทบ. เสนอในขอ้ ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สำเนาถูกต้อง 
     (ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                       (วาสนา  เทศทองลา) 
                           ประจำ กพ.ทบ. 
                            13 ก.พ. 66 

- สำเนา - 
คู่ฉบับ - 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ               กพ.ทบ.      (กองจัดการฯ   โทร. ๐-๒๒๙๗-๗๑๐๐, ๙๗๑๐๐)           
ที ่กห ๐๔๐๑/439 วันที่         7 ก.พ. ๖๖             
เรื่อง ขออนุมัติตัวบุคคลให้นายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร  
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  

เรียน    ผบ.ทบ. (ผ่าน รอง ผบ.ทบ.)                                                

อ้างถงึ ๑. คำสัง่ ทบ. (เฉพาะ) ลับมาก ที่ ๕๓/๖๕ ลง ๑๕ ก.ย. ๖๕  
 ๒. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๖๐๒๓ ลง ๒๔ พ.ย. ๖๕ 
 ๓. หนังสือ กพ.ทบ. ดว่นมาก ท่ี กห ๐๔๐๑/๖๐๖๔ ลง ๒๙ พ.ย. ๖๕ 

สิง่ที่ส่งมาดว้ย ๑. ผนวก ก บัญชรีายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ดร้ับอนุมตัิตวับุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ 
    ของ นขต.ทบ. ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกำลังพล ประจำป ี๒๕๖๖  
   ๒. ผนวก ข บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ด้รับอนุมตัิตวับุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ 
    หนว่ยสายงานสนาม ตามนโยบายจดัหาและบรรจุกำลงัพล ประจำปี ๒๕๖๖ 
   ๓. ผนวก ค บัญชรีายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ด้รับอนุมตัิตวับุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ 
    โควตาสว่นกลาง ทบ. ประจำปี ๒๕๖๖ 

 ๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติตัวบุคคลให้เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้กับหน่วยต่าง ๆ จำนวน ๖๓๑ นาย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
๑ – ๓ สรุปได้ดังนี้  

ประเภท นขต.ทบ. หน่วยงานสายสนาม โควตาส่วนกลาง ทบ. รวมทั้งสิ้น 

จำนวน ๕๓๗ ๗๑ ๒๓ ๖๓๑ 

 ๒. ข้อเท็จจริง 
  ๒.๑ นโยบายจัดหาและบรรจุกำลังพล ทบ. ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ กำหนดยอดจัดหา
นายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประเภท นป. เลื่อนฐานะคุณวุฒิปริญญา จำนวน 
๑๐๐ อัตรา และไม่ใช้คุณวุฒิ จำนวน ๗๑๐ อัตรา รายละเอียดตามอ้างถึง ๑ 
  ๒.๒ ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติจัดสรรโควตาการเลื่อนฐานะนายทหารประทวน
ยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามนโยบาย
จัดหาและบรรจุกำลังพล จำนวน ๗๑๐ อัตรา รายละเอียดตามอ้างถึง ๒ สรุปจำนวนแยกประเภท
ได้ดังนี้ 

ประเภท จำกดัเหลา่ 
(เว้น ธน.) 

จำกดัเหลา่
เหล่า ธน. 

ไม่จำกดัเหล่า    
สายงานสสัด ี

ไม่จำกดัเหล่า  
สายงานปกติ (เว้น 

สายงานสสัดี) 

ไม่จำกดัเหล่า 
สายงานสนาม 

รวมทัง้สิ้น 

จำนวน ๓๘๓ ๕ ๓๐ ๒๑๙ ๗๓ ๗๑๐ 

 
/๒.๓ ผบ.ทบ.... 



- ๒ - 

  ๒.๓ ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติเปิดตำแหน่งสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิ
ปริญญาเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๖๙ อัตรา ตาม
นโยบายจัดหาและบรรจุกำลังพล จำนวน ๑๐๐ อัตรา โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติหลักการ
ในครั้งนี้ คือ จัดสรรโควตาเพ่ือสงวนไว้สำหรับแก้ปัญหาให้กับ ทบ. (โควตาส่วนกลาง ทบ.) จำนวน ๑๐ 
อัตรา รายละเอียดตามอ้างถึง ๓ 
  ๒.๔ หน่วยต่าง ๆ ได้ดำเนินการคัดเลือกตัวบุคคล ตามข้อ ๒.๒ และตามข้อ ๒.๓ 
เฉพาะในส่วนที่สงวนไว้สำหรับแกป้ัญหาใหก้ับ ทบ. (โควตาส่วนกลาง ทบ.) แล้ว รวมจำนวนทั้งสิ้น ๖๓๑ 
อัตรา แบ่งเป็น   
   ๒.๔.๑ โควตาเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภท
ไม่ใช้คุณวุฒิ) จำนวน ๖๑๓ อัตรา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๓ 
   ๒.๔.๒ โควตาเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภท
คุณวุฒิปริญญา) จำนวน ๑๘ อัตรา ซึ่งเกินจากยอดที่สงวนไว้ จำนวน ๘ อัตรา รายละเอียดตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ 
  ๒.๕ ภายหลังจากการขออนุมัติตัวบุคคลในครั้งนี้  คงเหลือโควตาเลื่อนฐานะ
นายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ตามข้อ ๒.๒ จำนวน ๘๙ อัตรา 
ซึ่งหน่วยต่าง ๆ อยู่ระหว่างปรับยา้ยเปิดตำแหน่งว่างรับการบรรจุ และส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก
เพื่อขออนุมัติตัวบุคคล โดย กพ.ทบ. จะแยกดำเนินการในภายหลัง สรุปได้ดังนี้ 
   ๒.๕.๑ โควตาจำกัดเหล่าในส่วนของเหล่า ธน. จำนวน ๕ อัตรา  
   ๒.๕.๒ โควตาจำกัดเหล่า/ไม่จำกัดเหล่า จำนวน ๕๐ อัตรา (หน่วยส่งคืนเพ่ิมเติม/
๒๔ อัตรา, ทภ.๑/๒ อัตรา, ทภ.๒/๑๐ อัตรา, ทภ.๓/๕ อัตรา, ยศ.ทบ./๒ อัตรา, กร.ทบ./๑ อัตรา, 
สลก.ทบ./๑ อัตรา, กส.ทบ./๑ อัตรา และ สายงานสัสดี/๔ อัตรา) 
   ๒.๕.๓ โควตาส่วนกลาง ทบ. จำนวน ๒๗ อัตรา  
   ๒.๕.๔ โควตาสายงานสนาม จำนวน ๗ อัตรา (ศปก.ทบ./๖ อัตรา และ กอ.รมน.
ภาค ๔ สน./๑ อัตรา )     
 ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้ว ดังนี้ 
  ๓.๑ นายทหารประทวน ตามข้อ ๑ จำนวน ๖๓๑ นาย ได้ผ่านการคัดเลือกจากหน่วย
ตามแนวทางที่ ทบ. กำหนด จึงเห็นควรอนุมัติตัวบุคคลให้เลื่อนฐานะฯ ได้ โดยให้ทำหน้าที่และ/หรือ
เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๖ ตามหลักเกณฑ์ที่ ทบ. กำหนด ทั้งนี้ให้ทำหน้าที่ฯ 
ณ วันที่หน่วยออกคำสั่งฯ และให้หน่วยส่งตัวกำลังพลเข้ารับการอบรมตามที่ ยศ.ทบ. กำหนดต่อไป 
  ๓.๒ โควตาเลื่อนฐานะฯ ในส่วนที่แยกดำเนินการ จำนวน ๘๙ อัตรา ตามข้อ ๒.๕ 
เป็นโควตาหน่วย จำนวน ๓๑ อัตรา (ธน./๕, ทภ.๑/๒, ทภ.๒/๑๐, ทภ.๓/๕, ยศ.ทบ./๒, กร.ทบ./๑, 
สลก.ทบ./๑, กส.ทบ./๑, สายงานสัสดี/๔) และเป็นโควตาที่ ทบ. สำรองไว้สนับสนุนให้กับหน่วยเพิ่มเติม 
จำนวน ๕๘ อัตรา (โควตาส่วนกลาง/๒๗, โควตาสายงานสนาม/๗, โควตาจำกัดเหล่าและไม่จำกัดเหล่า/ 
๒๔) สมควรดำเนินการดังนี้ 
 
 

/๓.๒.๑ โควตา ทภ.๑... 



- ๓ - 
 
   ๓.๒.๑ โควตา ทภ.๑, ทภ.๒, ทภ.๓, ยศ.ทบ., กร.ทบ., สลก.ทบ., กส.ทบ. และ 
นรด.(สายงานสัสดี) จำนวน ๒๖ อัตรา เนื่องจากหน่วยยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จและตรวจสอบพบว่า
ตำแหน่งที่จะเลื่อนฐานะฯ ไม่ว่าง เห็นควรให้หน่วยเร่งรัดในการดำเนินการโดยส่งรายชื่อฯ และตำแหน่ง
เลื่อนฐานะฯ ให้ กพ.ทบ. ภายใน ๑๐ ก.พ. ๖๖ ทั้งนี้ เพ่ือมิให้กระทบต่อการบริหารจัดการกำลังพล
ในภาพรวมของ ทบ. ซึ่ง กพ.ทบ. มีแผนการจัดสรรโควตาการบรรจุฯ ให้กับหน่วยตามจำนวนตำแหน่ง
และอัตราว่างของหน่วยใน ก.พ. ๖๖ (โควตา นชท., นดย. และ นรช.) 
   ๓.๒.๒ โควตาจำกัดเหล่าและไม่จำกัดเหล่า จำนวน ๒๔ อัตรา ซึ่งเป็นโควตา
ที่ ทบ. อนุมัติให้ กพ.ทบ. ควบคุมไว้เนื่องจากหน่วยไม่มีตำแหน่งและอัตราว่างเพื่อสนับสนุนให้กับ
ส่วนต่าง ๆ เพ่ิมเติมเป็นส่วนรวม เพ่ือให้เกิดความรอบคอบในการดำเนินการ เห็นควรให้คณะกรรมการ
กลั่นกรองการบรรจุกำลังพลเข้ารับราชการใน ทบ. จัดสรรให้กับส่วนต่าง ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป 
   ๓.๒.๓ โควตาส่วนกลาง ทบ. และโควตาสายงานสนาม จำนวน ๓๔ อัตรา เห็นควร
ให้ ทบ. สนับสนุนให้กับหน่วยต่าง ๆ ตามนโยบายเร่งด่วนและความต้องการของ ทบ. เป็นกรณี ๆ ไป 
ทั้งนี้ ให้ปรับลดยอดเลื่อนฐานะฯ (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ท่ีสงวนไว้สำหรับแก้ปัญหาให้กับ ทบ. (โควตา
ส่วนกลาง ทบ.) จำนวน ๘ อัตรา เพื่อชดเชยการเลื่อนฐานะฯ (ประเภทคุณวุฒิปริญญา) ตามข้อ ๒.๔.๒   
  ๓.๓ เพ่ือให้เกิดความอ่อนตัวในการดำเนินการและเพ่ือลดภาระงานของผู้บังคับบัญชา 
เห็นควรให้ กพ.ทบ. พิจารณาปรับแก้ไขตำแหน่งทำหน้าที่ฯ ได้ตามความเหมาะสม  
 ๔. ข้อเสนอ  เห็นควรดำเนินการ ดังนี้ 
  ๔.๑ อนุมัติตัวบุคคลให้เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 
ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๖๓๑ นาย ตามข้อ ๑ และให้หน่วยดำเนินการตามการพิจารณาในข้อ ๓.๑ 
  ๔.๒ ให้ ทภ.๑, ทภ.๒, ทภ.๓, ยศ.ทบ., กร.ทบ., สลก.ทบ., กส.ทบ. และ นรด.
(สายงานสัสดี) เร่งรัดในการดำเนินการส่งรายชื่อฯ และตำแหน่งเลื่ อนฐานะฯ ให้ กพ.ทบ. ภายใน 
๑๐ ก.พ. ๖๖ ตามการพิจารณาในข้อ ๓.๒.๑ 
  ๔.๓ ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการบรรจุกำลังพลเข้ารับราชการใน ทบ. จัดสรร
โควตา ตามข้อ ๓.๒.๒ จำนวน ๒๔ อัตรา ตามความเหมาะสมต่อไป  
  ๔.๔ โควตาส่วนกลาง ทบ. และโควตาสายงานสนาม จำนวน ๓๔ อัตรา ให้ดำเนินการ
ตามข้อ ๓.๒.๓  
  ๔.๕ ให้ กพ.ทบ. ดำเนินการพิจารณาปรับแก้ไขตำแหน่งทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร 
ตามข้อ ๔.๑ ได้ตามความเหมาะสม หากมีความคลาดเคลื่อนในรายละเอียดของตำแหน่ง  

 จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ 
ทั้งนี้  อยู่ในอำนาจของ ผบ.ทบ. ซึ่งมอบให้  รอง ผบ.ทบ. อนุมัติ ตามคำสั่ง ทบ. ที่  ๑๓๒/๒๕๖๓ 
ลง ๒๖ มี.ค. ๖๓ 
 
  
                                                    (ลงชื่อ) พล.ท. นกุูล  โล่ห์ประเสริฐ 
                                                                     (นุกูล  โลห่์ประเสริฐ) 

         จก.กพ.ทบ.  
 



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุ
ศร. 1 จ.ส.อ. ราเชนทร์ ใจเย็น ร. ศร. ร. ประจ ากอง ศร. (ชกท.2260) (อัตรา ร.อ.) 511500000180

2 จ.ส.อ. จรัญ ยอดสมุทร ร. ศร.พัน.1 ร. รอง ผบ.มว.รร.ร.ศร. (ชกท.4110) (อัตรา ร.ท.) 511503200378
3 จ.ส.อ. อมร เพ็งผล ร. ศร.พัน.2 ร. นายทหารฝ่ายธุรการและก าลังพล รร.ร.ศร. (ชกท.2260) 511503200043

(อัตรา ร.อ.)
4 จ.ส.อ. เอนก  สาลี ร. ศร.พัน.1 ร. ผบ.มว.สส.ร้อย.สสก.ศร.พัน.1 (ชทก.0200) (อัตรา ร.ท.) 511501000070
5 จ.ส.อ. สรายุทธ เขียวงาม ร. รร.ร.ศร. ร. ผบ.ตอน ปรส.ร้อย.สสก.ศร.พัน.2 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 511502000093
6 จ.ส.อ. นพดล  ชูเชิด ร. ศร. ไม่จ ากัดเหล่า นยน.ศร. (ชกท.0600) (อัตรา ร.อ.) 511500000734

 ผนวก ก บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนท่ีได้รับอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเล่ือนฐำนะฯ ของ นขต.ทบ.

ยศ-ช่ือ-สกุล

ตำมนโยบำยจัดหำและบรรจุก ำลังพล ประจ ำปี ๒๕๖๖

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา   เทศทองลา

(วาสนา   เทศทองลา)
ประจ า กพ.ทบ.
๓๑ ม.ค. ๖๖



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุ

ศม. 1 จ.ส.อ. วัลลภ ละมูลมี ม. รร.ม.ศม. ม. ประจ ำแผนก ศม. (ชกท.2260) (อัตรำ ร.อ.) 511600000202

2 จ.ส.อ. เฉลิมพล พิเชฐภูรี ม. รร.ม.ศม. ม. ประจ ำกอง ศม. (ชกท.4010) (อัตรำ ร.อ.) 511600000246

3 จ.ส.อ. ปริญญำ ค ำหนูไทย ม. ศม. ม. ผบ.มว.ศม. (ชกท.7130) (อัตรำ ร.อ.) 511600000573

4 จ.ส.อ. สุระ นำคขุนทด ม. ม.พัน.22 ม. นำยทหำรส่งก ำลัง ศม. (ชกท.4010) (อัตรำ ร.อ.) 511600000613

ศม.

5 จ.ส.อ. รัฐกรณ์ จันทดวง ม. รร.ม.ศม. ม. ประจ ำกอง รร.ม.ศม. (ชกท.2501) (อัตรำ ร.อ.) 511601000151

6 จ.ส.อ. พงษ์ศักด์ิ ศรีศักด์ิ ม. รร.ม.ศม. ม. นำยทหำรฝ่ำยส่งก ำลังบ ำรุง รร.ม.ศม. (ชกท.4010) (อัตรำ ร.อ.) 511601000591

7 จ.ส.อ. อ ำนำจ ปำระบับ ม. ศม. ม. ประจ ำแผนก ศม. (ชกท.7130) (อัตรำ ร.อ.) 511600000568

8 จ.ส.อ. สกนธ์ งำมสมชล สบ. ศม. ไม่จ ำกัดเหล่ำ อจ.รร.ม.ศม. (ชกท.4805) (อัตรำ ร.อ.) 511601000297

ยศ-ช่ือ-สกุล

ตำมนโยบำยจัดหำและบรรจุก ำลังพล ประจ ำปี ๒๕๖6

 ผนวก ก บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนท่ีได้รับอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเล่ือนฐำนะฯ ของ นขต.ทบ.

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา   เทศทองลา

(วาสนา   เทศทองลา)
ประจ า กพ.ทบ.
๓๑ ม.ค. ๖๖



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุ

ศป. 1 จ.ส.อ. วีรพงศ์ โยธา ป. ศป. ป. ผบ.มว.ศป. (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 511700000576
2 จ.ส.อ. อนุชิต ข้อสังข์ ป. ศป. ป. ผบ.มว.ศป. (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 511700000577
3 จ.ส.อ. อภิชัย สกุลสุข ป. ศป. ไม่จ ากัดเหล่า ผช.หน.มว.ศป. (ชกท.2548) (อัตรา ร.ท.) 511700000721

ยศ-ช่ือ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนท่ีได้รับอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเล่ือนฐำนะฯ ของ นขต.ทบ.
ตำมนโยบำยจัดหำและบรรจุก ำลังพล ประจ ำปี ๒๕๖6

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา   เทศทองลา

(วาสนา   เทศทองลา)
ประจ า กพ.ทบ.
๓๑ ม.ค. ๖๖



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุ

ยย.ทบ. 1 จ.ส.อ. อนวัช สุดดีพงษ์ ช. ยย.ทบ. ช. ประจ ำแผนก ยย.ทบ. (ชกท.4010) (อัตรำ ร.อ.) 501000000227

2 จ.ส.อ. สุนทร ศรียะนัย ช. ยย.ทบ. ช. นำยช่ำงควบคุมงำน ยย.ทบ. (ชกท.7130) 501000000110

(อัตรำ ร.อ.)

3 รำชวัตร สบ. ยย.ทบ. ไม่จ ำกัดเหล่ำ ประจ ำกอง ยย.ทบ. (ชกท.2120) (อัตรำ ร.อ.) 501000000440

 ผนวก ก บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนท่ีได้รับอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเล่ือนฐำนะฯ ของ นขต.ทบ.

ตำมนโยบำยจัดหำและบรรจุก ำลังพล ประจ ำปี ๒๕๖6

ยศ-ช่ือ-สกุล

จ.ส.อ.หญิง จินตนำ

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา   เทศทองลา

(วาสนา   เทศทองลา)
ประจ า กพ.ทบ.
๓๑ ม.ค. ๖๖



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุ
สส. 1 จ.ส.อ. วีระศักด์ิ เอ้ือศรี ส. ศทส.สส. ส. นายทหารเครือข่ายภายใน ศทส.สส. (ชกท.0400) (อัตรา ร.อ.) 502600100845

2 จ.ส.อ. พีระ ห้องสินหลาก ส. ศทส.สส. ส. ประจ าแผนก ศทส.สส. (ชกท.0502) (อัตรา ร.อ.) 502600101135
3 จ.ส.อ. จีระเดช สุมนเทียร ส. ศทส.สส. ส. ประจ าแผนก ศทส.สส. (ชกท.0503) (อัตรา ร.อ.) 502600100273
4 จ.ส.อ. สุทธิพันธ์ุ จันทรัมพร ส. รร.ส.สส. ส. อจ.รร.ส.สส. (ชกท.8-0210) (อัตรา ร.อ.) 502602000200
5 จ.ส.อ. กฤษฎา สมประสงค์ ส. กซสอ.สส. ส. หน.มว.สส. (ชกท.4400) (อัตรา ร.อ.) 502600002136
6 จ.ส.อ. ธีรวุฒ แสงเงิน ส. ส.1 พัน.101 ส. ผช.นายทหารควบคุมระบบ ร้อย.บก.ส.1 (ชกท.7601) 502603000074

(อัตรา ร.ท.)
7 จ.ส.อ. พรศักด์ิ ขันเงิน ส. ส.1 พัน.102 ส. นายทหารโทรพิมพ์ ร้อย.ปฏิบัติการส่ือสารประจ ากองบัญชาการ 502605100087

ส.1 พัน.102 (ชกท.0410) (อัตรา ร.ท.)
8 จ.ส.อ. ชานนท์ ดีอยู่ ส. พัน.ส.ซบร. ส. นายทหารซ่อมบ ารุงส่ือสาร มว.สนับสนุนซ่อมบ ารุง ร้อย.ส.ซบร. 502606300008

เขตหลัง ยุทโธปกรณ์พิเศษท่ี 1 พัน.ส.ซบร.เขตหลัง (ชกท.4415) 
(อัตรา ร.ท.)

9 จ.ส.อ. กัญจ์ธนะ นิพัทธ์โยธิน ส. กจสท.สส. ส. นายทหารกระจายเสียง จส.สส. (ชกท.5522) (อัตรา ร.อ.) 502600001628
10 จ.ส.อ. สมพร บางย้ิม ส. รร.ส.สส. ส. นายทหารการภาพ ร้อย.บก.ส.1 พัน.101 (ชกท.8500) 502604000120

(อัตรา ร.ท.)
11 จ.ส.อ. อุทัย เสือเมือง ส. รร.ส.สส. ส. นวย.ศทส.สส. (ชกท.0502) (อัตรา ร.ท.) 502600100659
12 เจริญพันธ์ุ กง. สส. ไม่จ ากัดเหล่า นายทหารส่งก าลังส่ือสาร ศทส.สส. (ชกท.4400) (อัตรา ร.อ.) 502600101168

ยศ-ช่ือ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนท่ีได้รับอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเล่ือนฐำนะฯ ของ นขต.ทบ.
ตำมนโยบำยจัดหำและบรรจุก ำลังพล ประจ ำปี ๒๕๖6

จ.ส.อ.หญิง อุษณา

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา   เทศทองลา

(วาสนา   เทศทองลา)
ประจ า กพ.ทบ.
๓๑ ม.ค. ๖๖



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุ
สพ.ทบ. 1 จ.ส.อ. เกรียงไกร มากพงษ์ สพ. สพ.ทบ. สพ. ประจ าแผนก สพ.ทบ. (ชกท.๒๑๖๒) (อัตรา ร.อ.) 502500000198

2 จ.ส.อ. จิตรกร เผ่าพันธ์ุ สพ. สพ.ทบ. สพ. ประจ าแผนก สพ.ทบ. (ชกท.๔๕๒๑) (อัตรา ร.อ.) 502500000251
3 จ.ส.อ. พีระวัฒน์ ย่ีรัมย์ สพ. สพ.ทบ. สพ. ประจ าแผนก สพ.ทบ. (ชกท.๔๕๑๒) (อัตรา ร.อ.) 502500000421
4 จ.ส.อ. จักรภัทร จันทร์พายัพ สพ. รร.สพ.สพ.ทบ. สพ. ประจ าแผนกศอ.สพ.ทบ. (ชกท.๔๕๓๐) (อัตรา ร.อ.). 502500100189
5 จ.ส.อ. ฉัตรชัย รามจาตุ สพ. สพ.ทบ. สพ. ประจ าแผนก ศอ.สพ.ทบ. (ชกท.๔๕๑๔) (อัตรา ร.อ.) 511200000553
6 จ.ส.อ. ประสงค์ แสงลา สพ. รร.สพ.สพ.ทบ. สพ. รอง หน.มว.สพ.ทบ. (ชกท.๔๘๑๐) (อัตรา ร.อ.) 510219001037
7 จ.ส.อ. ปฐม ยอดดี สพ. สพ.ทบ. สพ. ประจ าแผนก สพ.ทบ. (ชกท.๒๑๒๐) (อัตรา ร.อ.) 510219001321
8 จ.ส.อ. ก าพลศักด์ิ อินตา สพ. สพ.ทบ. สพ. หน.มว.สพ.ทบ. (ชกท.๔๕๓๐) (อัตรา ร.อ.) 502502000847
9 จ.ส.อ. สุเวท พันธ์เทียน สพ. สพ.ทบ. สพ. ประจ าแผนก สพ.ทบ. (ชกท.๒๑๒๐) (อัตรา ร.อ.) 502502000845

10 จ.ส.อ. เติมพันธ์ ศอกจะบก สพ. สพ.ทบ. สพ. รอง ผบ.ชุดท าลาย สพ.ทบ. (ชกท.๙๒๒๔) (อัตรา ร.ท.) 502500001944
11 จ.ส.อ. ชาญชัยวุฒิ ชมภู สพ. สพ.ทบ. สพ. รอง ผบ.ชุดท าลาย สพ.ทบ. (ชกท.๙๒๒๔) (อัตรา ร.ท.) 502500001946
12 จ.ส.อ. อาราม สุขเกิด สพ. ศซส.สพ.ทบ. สพ. ผบ.มว.รร.สพ.สพ.ทบ. (ชกท.๔๕๑๒) (อัตรา ร.อ.) 502501000289
13 จ.ส.อ. พันนา พงษ์บัว สพ. รร.สพ.สพ.ทบ. สพ. นายทหารธุรการและก าลังพล รร.สพ.สพ.ทบ. 502501000246

(ชกท.๒๑๒๐) (อัตรา ร.อ.)
14 จ.ส.อ. ธนะวรรธน์ นันทาวิศิษฐ์ สพ. รร.สพ.สพ.ทบ. สพ. นายทหารซ่อมยานยนต์สายพาน ร้อย.สพ.ซบร.สน.ท่ัวไป 510613300047

พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง (ชกท.๔๘๐๕) (อัตรา ร.ท.)
15 จ.ส.อ. โยธิน สิทธิปรุ กง. สพ.ทบ. ไม่จ ากัดเหล่า ประจ าแผนก สพ.ทบ. (ชกท.๔๘๐๘) (อัตรา ร.อ.) 502500000403

ยศ-ช่ือ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนท่ีได้รับอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเล่ือนฐำนะฯ ของ นขต.ทบ.
ตำมนโยบำยจัดหำและบรรจุก ำลังพล ประจ ำปี ๒๕๖6

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา   เทศทองลา

(วาสนา   เทศทองลา)
ประจ า กพ.ทบ.
๓๑ ม.ค. ๖๖



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุ
เหล่ำ สพ. 1 จ.ส.อ. อนุชัย เขียววิจิตร สพ. พัน.ซบร. สพ. นซบ.ร้อย.สน.พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.๙ 510906400022

กรม สน.พล.ร.๙ (ชกท.๔๘๐๐) (อัตรา ร.ท.)
2 จ.ส.อ. มนตรี มีหา สพ. พัน.ซบร.กรม สน.๒ สพ. นายทหารควบคุมการซ่อม ร้อย.สน.ส่วนหน้า 510117200015

พัน.ซบร.กรม สน.๒ (ชกท.๔๘๐๐) (อัตรา ร.ท.)
3 จ.ส.อ. นิยม แป้นนรินทร์ สพ. พัน.สพ.กระสุน ๒๒ สพ. รอง ผบ.มว.บัญชีคุม ร้อย.สพ.คลังกระสุน 521204100016

บชร.๒ พัน.สพ.กระสุน ๒๒ บชร.๒ (ชกท.๔๕๑๔) (อัตรา ร.ท.)
4 จ.ส.อ. สุชิน อุดมศิลป์ สพ. พัน.สพ.กระสุน ๒๓ สพ. นายทหารซ่อมกระสุน ร้อย.สพ.คลังกระสุน 531105200032

บชร.๓ พัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร.๓ (ชกท.๔๕๑๔) (อัตรา ร.ท.)
5 จ.ส.อ. หัสดิน หิรัญศิริ สพ. กอง สพบ.พล.ม.๑ สพ. นายทหารซ่อมยานยนต์สายพาน กอง สพบ.พล.ม.๑ 530901300110

(ชกท.๔๘๐๕) (อัตรา ร.ท.)
6 จ.ส.อ. ยุทธนา หอมจันทร์ สพ. กอง สพบ.พล.ร.๔ สพ. นายทหารส่งก าลัง มว.ซ่อมบ ารุงส่วนหน้า 530703300167

กอง สพบ.พล.ร.๔ (ชกท.๔๕๓๐) (อัตรา ร.ท.)
7 จ.ส.อ. ณัฐพล อุทธิยา สพ. พัน.ซบร. สพ. นยน.พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.๑๕ 540212000010

กรม สน.พล.ร.๑๕ (ชกท.๐๖๐๐) (อัตรา ร.ท.)
8 จ.ส.อ. ปัญญา สีสาเอ่ียม สพ. สพ.ทบ. สพ. นสพ.สห.ทบ. (ชกท.๔๕๑๒) (อัตรา ร.อ.) 501800000196

 

ยศ-ช่ือ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนท่ีได้รับอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเล่ือนฐำนะฯ ของ นขต.ทบ.
ตำมนโยบำยจัดหำและบรรจุก ำลังพล ประจ ำปี ๒๕๖6

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา   เทศทองลา

(วาสนา   เทศทองลา)
ประจ า กพ.ทบ.
๓๑ ม.ค. ๖๖



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุ

ขส.ทบ. 1 จ.ส.อ. ณรงค์ สาแก้ว ขส. ขส.ทบ. ขส. นายทหารควบคุมการเคล่ือนย้าย ศคย.ทบ. (ชกท.0694) 502403000101

(อัตรา ร.อ.)

2 จ.ส.อ. เกษมศักด์ิ ทรัพย์แสงส่ง ขส. ขส.ทบ. ขส. นซบ.ร้อย.ขส.เรือ พัน.ขส.2 (ผสม) กรม ขส. (ชกท.7210) 502401900024

(อัตรา ร.ท.)

3 จ.ส.อ. เจษฎากร ทองเทวฤทธ์ิ ขส. พัน.ซบร.บ.ทบ. ขส. นายทหารซ่อมบ ารุงยานยนต์ ร้อย.ขส.รยบ.เบา พัน.ขส.1 กรม ขส. 502401200083

(ชกท.0660) (อัตรา ร.ท.)

4 จ.ส.อ. บรรพจน์ กระต่ายทอง ขส. รร.ขส.ขส.ทบ. ไม่จ ากัดเหล่า อจ.รร.ขส.ขส.ทบ. (ชกท.2517) (อัตรา ร.อ.) 502402000136

ยศ-ช่ือ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนท่ีได้รับอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเล่ือนฐำนะฯ ของ นขต.ทบ.

ตำมนโยบำยจัดหำและบรรจุก ำลังพล ประจ ำปี ๒๕๖6

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา   เทศทองลา

(วาสนา   เทศทองลา)
ประจ า กพ.ทบ.
๓๑ ม.ค. ๖๖



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุ

พธ.ทบ. 1 จ.ส.อ. อภิวัชร์ ทิพปัญญาชัย พธ. พธ.ทบ. พธ. ประจ าแผนก รร.พธ.พธ.ทบ. (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.) 502300100005

2 จ.ส.อ.หญิง อรพิน อริพงษ์ พธ. พธ.ทบ. พธ. ประจ าแผนก พธ.ทบ. (ชกท.4015) (อัตรา ร.อ.) 502300000924

3 จ.ส.อ. กิตติศักด์ิ นักเคน พธ. พธ.ทบ. พธ. ประจ าแผนก พธ.ทบ. (ชกท.4015) (อัตรา ร.อ.) 502300000267

4 จ.ส.อ. ภัทรพงศ์ ดวงตา พธ. พธ.ทบ. พธ. ประจ ากอง พธ.ทบ. (ชกท.2610) (อัตรา ร.อ.) 502300000286

5 จ.ส.อ. ธงชัย นัยวัฒน์ พธ. พธ.ทบ. พธ. ผบ.ตอนรถยนต์บรรทุก ร้อย.พธ.ส่งก าลังน  ามัน 502300200175

(ชกท.0600) (อัตรา ร.ท.)

6 จ.ส.อ. ประชุม นักระนาด พธ. พธ.ทบ. พธ. ประจ าหมวด พธ.ทบ. (ชกท.4015) (อัตรา ร.อ.) 502300001567

7 จ.ส.อ. ธวชัย พิรุณโปรย พธ. พธ.ทบ. ไม่จ ากัดเหล่า ประจ าแผนก พธ.ทบ. (ชกท.2260) (อัตรา ร.อ.) 502300000179

ยศ-ช่ือ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนท่ีได้รับอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเล่ือนฐำนะฯ ของ นขต.ทบ.

ตำมนโยบำยจัดหำและบรรจุก ำลังพล ประจ ำปี ๒๕๖6

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา   เทศทองลา

(วาสนา   เทศทองลา)
ประจ า กพ.ทบ.
๓๑ ม.ค. ๖๖



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุ

พบ. 1 วรรณกิจ พ. พบ. พ. นพบ.พบ. (ชกท.3506) (อัตรา ร.อ.) 502800000114

2 จ.ส.อ. ทวีศักด์ิ อ่วมทับทิม ช. รพ.อ.ป.ร. ไม่จ ากัดเหล่า ประจ าแผนก พบ. (ชกท.5000) (อัตรา ร.อ.) 502800000694

 ผนวก ก บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนท่ีได้รับอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเล่ือนฐำนะฯ ของ นขต.ทบ.

ตำมนโยบำยจัดหำและบรรจุก ำลังพล ประจ ำปี ๒๕๖6

ยศ-ช่ือ-สกุล

จ.ส.อ.หญิง สุดารัตน์

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา   เทศทองลา

(วาสนา   เทศทองลา)
ประจ า กพ.ทบ.
๓๑ ม.ค. ๖๖



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุ
สห.ทบ. 1 จ.ส.อ. เชิดศักด์ิ อาจหาญ สห. พัน.สห.21 สห. ผบ.มว.สส.ร้อย.บก.พัน.สห.21 (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) 520132000070

2 จ.ส.อ. เฉลิมชัย บุญเติม สห. ร้อย.สห.มทบ.22 สห. ผบ.มว.ร้อย.สห.มทบ.26 (ชกท.9100) (อัตรา ร.ท.) 520900200022
3 จ.ส.อ. วะสันต์ ชมเชย สห. กอง รจ.มทบ.21 สห. ผบ.มว.ร้อย.สห.พัน.สห.21 (ชกท.9100) (อัตรา ร.ท.) 520132100009
4 จ.ส.อ. ปริญ ศรีพรหม สห. ร้อย.สห.มทบ.44 สห. ผบ.มว.ร้อย.สห.มทบ.44 (ชกท.9100) (อัตรา ร.ท.) 540300200021
5 จ.ส.อ. เกียรติศักด์ิ คีมยะราช สห. ร้อย.สห.มทบ.29 สห. ผบ.มว.ร้อย.สห.มทบ.29 (ชกท.9100) (อัตรา ร.ท.) 520700200022
6 จ.ส.อ. ไพศาล ปานุมัด สห. พัน.สห.41 สห. ผบ.มว.ร้อย.สห.มทบ.15 (ชกท.9100) (อัตรา ร.ท.) 510400200022
7 จ.ส.อ. ไพโรจน์ สุดวิลัย สห. พัน.สห.12 สห. ผบ.มว.ร้อย.สห.พัน.สห.12 (ชกท.9100) (อัตรา ร.ท.) 510114100010
8 จ.ส.อ. สิทธินนท์ ปันธะนะ สห. พัน.สห.31 สห. ผบ.มว.ร้อย.สห.มทบ.34 (ชกท.9100) (อัตรา ร.ท.) 530600200022
9 จ.ส.อ. ธนาวุฒิ ไกรส าอางค์ สห. พัน.สห.11 สห. ผบ.มว.ร้อย.สห.มทบ.18 (ชกท.9100) (อัตรา ร.ท.) 510600200021

10 จ.ส.อ. ชัยยุทธ แก้วทอง สห. พัน.สห.12 สห. ผบ.มว.ร้อย.สห.มทบ.14 (ชกท.9100) (อัตรา ร.ท.) 510300200024
11 จ.ส.อ. ฉัตริน กองอ่อนศรี สห. ร้อย.สห.มทบ.19 สห. ผบ.มว.ร้อย.สห.มทบ.13 (ชกท.9100) (อัตรา ร.ท.) 510200200021
12 จ.ส.อ. วีรยุทธ แก้วค า สห. ร้อย.สห.มทบ.25 สห. ผบ.มว.ร้อย.สห.มทบ.33 (ชกท.9100) (อัตรา ร.ท.) 530300200023
13 จ.ส.อ. ฤทธิชัย พิทักษ์วงศ์ สห. พัน.สห.41 สห. ผบ.มว.ร้อย.สห.พัน.สห.41 (ชกท.9100) (อัตรา ร.ท.) 540110100009
14 จ.ส.อ. ธัชกฤช ราชสมัคร สห. พัน.สห.12 สห. ผบ.มว.ร้อย.สห.มทบ.46 (ชกท.9100) (อัตรา ร.ท.) 540600200021
15 จ.ส.อ. อาทิตย์ สังข์ทอง สห. สห.ทบ. ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.รร.สห.สห.ทบ. (ชกท.9100) (อัตรา ร.ท.) 501800100138

 ผนวก ก บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนท่ีได้รับอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเล่ือนฐำนะฯ ของ นขต.ทบ.
ตำมนโยบำยจัดหำและบรรจุก ำลังพล ประจ ำปี ๒๕๖6

ยศ - ช่ือ - สกุล

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา   เทศทองลา

(วาสนา   เทศทองลา)
ประจ า กพ.ทบ.
๓๑ ม.ค. ๖๖



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุ

กส.ทบ. 1 จ.ส.อ. กมล ชาตวิทยา กส. กสษ.1 กส.ทบ. กส. ผบ.มว.กส.ทบ. (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 511300000916

2 จ.ส.อ. วานิชา ลังกาแก้ว กส. พัน.สต.กส.ทบ. กส. ผบ.มว.มว.บรรทุกต่าง ร้อย.บรรทุกต่าง พัน.สต.กส.ทบ. 530313300028

(ชกท.0661) (อัตา ร.ท.)

3 จ.ส.อ. นพดล  วงษ์ปางมูล กส. พัน.สต.กส.ทบ. กส. ผบ.มว.ฝึกสัตว์ ร้อย.ทดแทนและเพ่ิมเติมสัตว์ พัน.สต.กส.ทบ. 530313500031

(ชกท.0661) (อัตา ร.ท.)

4 จ.ส.อ. วิทยา เสนจันตะ กส. ศสท.กส.ทบ. กส. ผบ.มว.สุนัขยาม ร้อย.สุนัขยาม พัน.สท.กส.ทบ. (ชกท.4371) 521102400019

(อัตรา ร.ท.)

5 จ.ส.อ. ทัศนะ ไทยน้อย กส. พัน.สท.กส.ทบ. กส. ผบ.มว.สุนัขยาม ร้อย.สุนัขยาม พัน.สท.กส.ทบ. (ชกท.4371) 521102400020

(อัตรา ร.ท.)

6 จ.ส.อ. อุดม หาสีสุข กส. กส.ทบ. กส. รอง ผบ.มว.สท.พัน.มทบ.15 (ชกท.4371) (อัตรา ร.ท.) 510406600002

7 จ.ส.อ. จักรกฤษณ์ นาสมชัย กส. ศสท.กส.ทบ. กส. รอง ผบ.มว.สท.พัน.มทบ.23 (ชกท.4371) (อัตรา ร.ท.) 520313600002

8 จ.ส.อ. อภิสิทธ์ิ สมบูรณ์พูลสุข กส. ศสท.กส.ทบ. กส. รอง ผบ.มว.สท.พัน.มทบ.33 (ชกท.4371) (อัตรา ร.ท.) 530316600002

ยศ-ช่ือ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนท่ีได้รับอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเล่ือนฐำนะฯ ของ นขต.ทบ.

ตำมนโยบำยจัดหำและบรรจุก ำลังพล ประจ ำปี ๒๕๖6

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา   เทศทองลา

(วาสนา   เทศทองลา)
ประจ า กพ.ทบ.
๓๑ ม.ค. ๖๖



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุ

สบ.ทบ. 1 จ.ส.อ. ธีระพงศ์ แก้วเอก สบ. สบ.ทบ. สบ. อจ.รร.สบ.สบ.ทบ. (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.) 501300100060
2 ฉัตรรัตนมาลัย สบ. สพ.ทบ. สบ. ประจ าแผนก สพ.ทบ. (ชกท.2110) (อัตรา ร.อ.) 502500000133
3 จ.ส.อ. เชิดชนก แนวทอง สบ. สบ.ทบ. ไม่จ ากัดเหล่า นายทหารจัดหา สบ.ทบ. (ชกท.4320) (อัตรา ร.อ.) 501300000077

ยศ - ช่ือ - สกุล

 ผนวก ก บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนท่ีได้รับอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเล่ือนฐำนะฯ ของ นขต.ทบ.
ตำมนโยบำยจัดหำและบรรจุก ำลังพล ประจ ำปี ๒๕๖6

จ.ส.อ.หญิง สุภัคธ์

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา   เทศทองลา

(วาสนา   เทศทองลา)
ประจ า กพ.ทบ.
๓๑ ม.ค. ๖๖



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุ
นรด. 1 จ.ส.อ. จอมภพ ทวนกระโทก สบ. นรด. สบ. ประจ ำแผนก นรด. (ชกท.๒๓๑๐) (อัตรำ ร.อ.) 503100000328

(สำยงำนสัสดี) 2 จ.ส.อ. กิตติพงศ์ ขุลีทรัพย์ สบ. มทบ.11 สบ. ผช.สด.เขตปทุมวัน ก.ท. (ชกท.๒๓๑๐) (อัตรำ ร.อ.) 503521002703

3 จ.ส.อ. อภิชัย เวระนะ สบ. มทบ.11 สบ. ผช.สด.เขตลำดพร้ำว ก.ท. (ชกท.๒๓๑๐) (อัตรำ ร.อ.) 503521003903

4 จ.ส.อ. สุวัฒน์ อ่อนเนียม สบ. มทบ.13 สบ. ผช.สด.อ.หนองม่วง จว.ล.บ. (ชกท.๒๓๑๐) (อัตรำ ร.อ.) 512500000903

5 จ.ส.อ. ปรเมศวร์ มิตรจิตร สบ. มทบ.16 สบ. ผช.สด.อ.ปำกท่อ จว.ร.บ. (ชกท.๒๓๑๐) (อัตรำ ร.อ.) 513600000503

6 จ.ส.อ. สรำวุธ พงศ์ทักษิณ สบ. มทบ.16 สบ. ผช.สด.อ.บ้ำนคำ จว.ร.บ. (ชกท.๒๓๑๐) (อัตรำ ร.อ.) 513600001003

7 จ.ส.อ. เพชรมณี สงทุ่ง สบ. มทบ.17 สบ. ผช.สด.อ.หนองปรือ จว.ก.จ. (ชกท.๒๓๑๐) (อัตรำ ร.อ.) 513400001203

8 จ.ส.อ. ค ำรณ ฉิมตระกูล สบ. มทบ.18 สบ. ผช.สด.อ.บำงบำล จว.อ.ย. (ชกท.๒๓๑๐) (อัตรำ ร.อ.) 513900001603

9 จ.ส.อ. วรจักร์ ศรีลำวงค์ สบ. มทบ.21 สบ. ผช.สด.อ.ครบุรี จว.น.ม. (ชกท.๒๓๑๐) (อัตรำ ร.อ.) 521400001403

10 จ.ส.อ. วิทยำ วิเศษสำ สบ. มทบ.21 สบ. ผช.สด.อ.โชคชัย จว.น.ม. (ชกท.๒๓๑๐) (อัตรำ ร.อ.) 521400001203

11 จ.ส.อ. ธวัชชัย วงศ์โคกสูง สบ. มทบ.21 สบ. ผช.สด.อ.ภักดีชุมพล จว.ช.ย. (ชกท.๒๓๑๐) (อัตรำ ร.อ.) 521300000703
12 จ.ส.อ. สมศักด์ิ สมสะอำด สบ. มทบ.22 สบ. ผช.สด.อ.กุดข้ำวปุ้น จว.อ.บ. (ชกท.๒๓๑๐) (อัตรำ ร.อ.) 521600001003

13 จ.ส.อ. วิรัตร์ บุญชำญ สบ. มทบ.22 สบ. ผช.สด.อ.พนำ จว.อ.จ. (ชกท.๒๓๑๐) (อัตรำ ร.อ.) 521800000603
14 จ.ส.อ. ขจรศักด์ิ ขันธวิชัย สบ. มทบ.24 สบ. ผช.สด.อ.วังสำมหมอ จว.อ.ด. (ชกท.๒๓๑๐) (อัตรำ ร.อ.) 522400001003

15 จ.ส.อ. นนทพัทธ์ พันสวัสด์ิ สบ. มทบ.25 สบ. ผช.สด.อ.ศิลำลำด จว.ศ.ก. (ชกท.๒๓๑๐) (อัตรำ ร.อ.) 521500002203
16 จ.ส.อ. กฤษติกร แสงสวำง สบ. มทบ.32 สบ. ผช.สด.อ.แม่เมำะ จว.ล.ป. (ชกท.๒๓๑๐) (อัตรำ ร.อ.) 531500001203

17 จ.ส.อ. ธนกฤต ลำยกนก สบ. มทบ.33 สบ. ผช.สด.อ.สำรภี จว.ช.ม. (ชกท.๒๓๑๐) (อัตรำ ร.อ.) 531600000203
18 จ.ส.อ. ภูมินทร อ ำไพพันธุ สบ. มทบ.33 สบ. ผช.สด.อ.อมก๋อย จว.ช.ม. (ชกท.๒๓๑๐) (อัตรำ ร.อ.) 531600001803

19 จ.ส.อ.  ศักด์ิสิทธ์ิ ประกอบกำร สบ. มทบ.34 สบ. ผช.สด.อ.เชียงค ำ จว.พ.ย. (ชกท.๒๓๑๐) (อัตรำ ร.อ.) 532100000203
20 จ.ส.อ. ฉัตรชัย หม่ืนยุทธ สบ. มทบ.37 สบ. ผช.สด.อ.เวียงชัย จว.ช.ร. (ชกท.๒๓๑๐) (อัตรำ ร.อ.) 531908000003

21 จ.ส.อ.  เจริญ กงวงษำ สบ. มทบ.37 สบ. ผช.สด.อ.เทิง จว.ช.ร. (ชกท.๒๓๑๐) (อัตรำ ร.อ.) 531903000003

ยศ-ช่ือ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนท่ีได้รับอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเล่ือนฐำนะฯ ของ นขต.ทบ.
ตำมนโยบำยจัดหำและบรรจุก ำลังพล ประจ ำปี ๒๕๖6



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุยศ-ช่ือ-สกุล
22 จ.ส.อ.  พรชัย ขันแกว สบ. มทบ.39 สบ. ผช.สด.อ.บ้ำนด่ำนลำนหอย จว.ส.ท. (ชกท.๒๓๑๐) 532300000303

(อัตรำ ร.อ.)
23 จ.ส.อ. มิตรชัย สุรินทะ สบ. มทบ.41 สบ. ผช.สด.อ.ถ  ำพรรณรำ จว.น.ศ. (ชกท.๒๓๑๐) (อัตรำ ร.อ.) 541100001903
24 จ.ส.อ. ชนินพัฒน์ กันฮะ สบ. มทบ.45 สบ. ผช.สด.อ.เกำะยำว จว.พ.ง. (ชกท.๒๓๑๐) (อัตรำ ร.อ.) 540900000703

25 จ.ส.อ. สัญญำ พลอยเอ่ียม สบ. มทบ.46 สบ. ผช.สด.อ.กะพ้อ จว.ป.น. (ชกท.๒๓๑๐) (อัตรำ ร.อ.) 541900000903
26 จ.ส.อ. สมรักษ์  บุญเนือง สบ. มทบ.46 สบ. ผช.สด.อ.สุคิริน จว.น.ธ. (ชกท.๒๓๑๐) (อัตรำ ร.อ.) 541800000703

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา   เทศทองลา

(วาสนา   เทศทองลา)
ประจ า กพ.ทบ.
๓๑ ม.ค. ๖๖



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุ
นรด. 1 จ.ส.อ. วัลลภ ฤทธ์ิอร่าม ร. พัน.ร.นรด. ร. ผบ.มว.ลว.ร้อย.สสก.พัน.ร.นรด. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 503102000058

2 จ.ส.อ. ชัยนุวัฒน์ แซงขุนทด ร. รร.กสร.ศสร. ร. ผบ.ตอน ค.ร้อย.สสก.พัน.ร.นรด. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 503102000104
3 จ.ส.อ. อานนท์ ช้างสี ร. พัน.ร.นรด. ร. ผบ.มว.ช่างโยธา ร้อย.สสก.พัน.ร.นรด. (ชกท.1542) 503102000117

(อัตรา ร.ท.)
4 ทองพันธ์ุ ดย. นรด. ไม่จ ากัดเหล่า ประจ าแผนก นรด. (ชกท.5401) (อัตรา ร.อ.) 503100000190
5 จ.ส.อ. คณาวุฒิ น้อยสะอาด ร. รร.กสร.ศสร. ไม่จ ากัดเหล่า อจ.รร.กสร.ศสร. (ชกท.2517) (อัตรา ร.อ.) 510402100323
6 จ.ส.อ. สมปอง อภัยศิลา ขส. รร.รด.ศศท. ไม่จ ากัดเหล่า ประจ าแผนก ศศท. (ชกท.2260) (อัตรา ร.อ.) ๕๐๓๑๐๑๐๐๐๑๖๕
7 จ.ส.อ. ชิตณรงค์ บรรจง ร. พัน.ร.นรด. ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.หน่วยฝึก รร.กสร.ศสร. (ชกท.2622) (อัตรา ร.อ.) ๕๑๐๔๐๒๑๐๐๕๐๐

ยศ-ช่ือ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนท่ีได้รับอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเล่ือนฐำนะฯ ของ นขต.ทบ.
ตำมนโยบำยจัดหำและบรรจุก ำลังพล ประจ ำปี ๒๕๖6

จ.ส.อ.หญิง อภิชญา

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา   เทศทองลา

(วาสนา   เทศทองลา)
ประจ า กพ.ทบ.
๓๑ ม.ค. ๖๖



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุ
ดย.ทบ. 1 จ.ส.อ.หญิง สุวีณา ยมะคุปต์ ดย. ดย.ทบ. ดย. รอง หน.มว.ดย.ทบ. (ชกท.5241) (อัตรา ร.อ.) 501500000360

2 จ.ส.อ. ณัฐพล ลิบู่ ดย. มทบ.13 ดย. รอง ผบ.มว.ดย.มทบ.14 (ชกท.5241) (อัตรา ร.ท.) 510300500002
3 จ.ส.อ. ไพโรจน์ แย้มพงษ์ ดย. รร.จปร. ดย. รอง ผบ.มว.ดย.มทบ.16 (ชกท.5241) (อัตรา ร.ท.) 510700500002
4 จ.ส.อ. วัชระ หร่ิมสืบ ดย. มทบ.12 ดย. รอง ผบ.มว.ดย.มทบ.21 (ชกท.5241) (อัตรา ร.ท.) 520100500002
5 จ.ส.อ.หญิง สุธิดา สีหะสุทธ์ิ ดย. มทบ.15 ดย. ผบ.มว.ศสร. (ชกท.5241) (อัตรา ร.อ.) 510402000349

 ผนวก ก บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนท่ีได้รับอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเล่ือนฐำนะฯ ของ นขต.ทบ.
ตำมนโยบำยจัดหำและบรรจุก ำลังพล ประจ ำปี ๒๕๖6

ยศ-ช่ือ-สกุล

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา   เทศทองลา

(วาสนา   เทศทองลา)
ประจ า กพ.ทบ.
๓๑ ม.ค. ๖๖



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุ

กง.ทบ. 1 จ.ส.อ. คมสันต์ เกรียงไกร กง. กง.ทบ. กง. ฝกง.ช.พัน.1 พล.1 รอ. (ชกท.6101) (อัตรา ร.อ.) 503508000014

2 จ.ส.อ. เกรียงไกร อ่วมเมือง กง. ร.153 พัน.1 กง. นกง.บก.ส่วนแยก กรม สน.พล.ร.9 (ชกท.6100) (อัตรา ร.อ.) 510904000056

3 จ.ส.อ. ภานุมาศ ศรีโสภา กง. ร.21 พัน.1 รอ. กง. ฝกง.ร.12 พัน.1 รอ. (ชกท.6101) (อัตรา ร.อ.) 510502000009

4 จ.ส.อ. ธนรัตน์ ยศรุ่งเรือง กง. สพ.ทบ. กง. ฝกง.ช.พัน.4 พล.ร.4 (ชกท.6101) (อัตรา ร.อ.) 530105000014

5 จ.ส.อ. สุวรรณชัยนาจ ไกรกิจราษฎร์ กง. ทภ.3 กง. ฝกง.ช.พัน.8 พล.ม.1 (ชกท.6101) (อัตรา ร.อ.) 530911000014

6 จ.ส.อ. ธราเทพ ธิชาญ กง. สวพท. กง. นกง.ร.7 พัน.5 (ชกท.6101) (อัตรา ร.อ.) 530307000064

7 ทองปาน กง. กง.ทบ. กง. ฝกง.ศฝ.นศท.มทบ.41 (ชกท.6100) (อัตรา ร.อ.) 540109000009

8 จ.ส.อ. นพดล ธิติมูล กง. มทบ.210 กง. ฝกง.ม.พัน.31 พล.ร.15 (ชกท.6100) (อัตรา ร.อ.) 540614000009

9 จ.ส.อ. ปัญญา เพ่ิมดี กง. กง.ทบ. กง. นกง.ร.152 พัน.2 (ชกท.๖1๐๑) (อัตรา ร.อ.) 540609000009

10 จ.ส.อ. ราเชนทร์ ตระกูลปิติ กง. ร.152 พัน.1 กง. นกง.ร.15 พัน.4 (ชกท.6101) (อัตรา ร.อ.) 540508000009

11 จ.ส.อ. ธวัชชัย โนรีราช กง. มทบ.12 กง. นกง.พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 (ชกท.6100) (อัตรา ร.อ.) 540212000009

12 จ.ส.อ. อิทธิ ไป่ทับทิม กง. กง.ทบ. กง. ฝกง.ส.พัน.15 พล.ร.15 (ชกท.6100) (อัตรา ร.อ.) 540616000012

13 ทองศาสตร์ กง. มทบ.16 กง. นกง.รพ.ค่ายเสนาณรงค์ (ชกท.6100) (อัตรา ร.อ.) 540213000006

14 จ.ส.อ. ธวัชชัย ศรีสวัสด์ิ กง. ป.71 พัน.711 กง. นกง.พัน.บ.9 (ชกท.6100) (อัตรา ร.อ.) 511807000013

15 สมวงศ์ กง. มทบ.13 กง. นรง.ศสร. (ชกท.6100) (อัตรา ร.อ.) 510402000083

16 จ.ส.อ. นิกร กรวยมงคล กง. รร.กง.กง.ทบ. ไม่จ ากัดเหล่า ผช.ฝกง.ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 (ชกท.6101) (อัตรา ร.ท.) 540218000010

 ผนวก ก บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนท่ีได้รับอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเล่ือนฐำนะฯ ของ นขต.ทบ.

ตำมนโยบำยจัดหำและบรรจุก ำลังพล ประจ ำปี ๒๕๖6

ยศ - ช่ือ - สกุล

จ.ส.อ.หญิง ปานทอง

จ.ส.อ.หญิง หทัยกาญ

จ.ส.อ.หญิง เอ้ืองค า

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา   เทศทองลา

(วาสนา   เทศทองลา)
ประจ า กพ.ทบ.
๓๑ ม.ค. ๖๖



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุ
กช. 1 จ.ส.อ. อาณัติ อมรจันทร์เพ็ญ ช. กช. ช. รอง ผบ.มว.คม.ช.ร้อย.115 (ชกท.0663) (อัตรา ร.ท.) 510707300027

2 จ.ส.อ. ก าพล คงบัว ช. ช.21 ช. นกพ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. (ชกท.2110) (อัตรา ร.ท.) 510710000063
3 จ.ส.อ. สมยศ สุขเพ็ง ช. ช.พัน.51 ช. ผบ.มว.ร้อย.ช.สนาม ช.พัน.51 (ชกท.1131) 510705300033

(อัตรา ร.ท.)
4 จ.ส.อ. สิทธิชัย เจือหอม ช. รร.ช.กช. ช. ครู รร.ช.กช. (ชกท.7010) (อัตรา ร.อ.) 510702000179
5 จ.ส.อ. วิโรจน์ บัววารี ช. พล.ช. ช. ผบ.มว.พัน.ช.กช.ร้อย.๑ (ชกท.1331) (อัตรา ร.ท.) 510707400047
6 จ.ส.อ. มนตรี มงคล ช. ช.ร้อย.18 ช. ผบ.มว.สะพานเคร่ืองหนุนลอย ช.ร้อย.18 510707200093

(ชกท.1342) (อัตรา ร.ท.)
7 จ.ส.อ. กิตติพงษ์ แก้วอยู่ ช. ช.11 พัน.111 ช. นกพ.ร้อย.บก.ช.11 พัน.111 (ชกท.2260) 510708000091

(อัตรา ร.ท.)
8 จ.ส.อ. นิเชษฐ แพพืน ช. ช.11 พัน.602 ช. นายทหารซ่อมแก้เคร่ืองมือกล ร้อย.ช.เคร่ืองมือและ 510709400087

ซ่อมบ ารุง ช.11 พัน.602 (ชกท.4880) (อัตรา ร.ท.)
9 จ.ส.อ. จตุพล ทราจารวัตร ช. กช. ช. ประจ าแผนก กช. (ชกท.6400) (อัตรา ร.อ.) 510701000309

10 จ.ส.อ. ผาสุก เพทายประกายเพชร ช. ช.พัน.51 ช. ประจ าแผนก กช. (ชกท.6302) (อัตรา ร.อ.) 510701000304
11 จ.ส.อ. นรินทร แสนนาม ช. พัน.ช.คมศ.พล.ช. ช. นายทหารซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือ ร้อย.ช.ซบร.สนาม 510704100097

(ชกท.4880) (อัตรา ร.ท.)
12 จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ อรุณศรีประดิษฐ์ ช. ช.11 พัน.111 ช. ผบ.ตอนซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือ ร้อย.ช.ก่อสร้าง 510708100020

ช.11 พัน.111 (ชกท.4880) (อัตรา ร.ท.)
13 จ.ส.อ. กฤชกมล หนูเจริญ ช. กช. ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.กช. (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 510701000761

ยศ-ช่ือ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนท่ีได้รับอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเล่ือนฐำนะฯ ของ นขต.ทบ.
ตำมนโยบำยจัดหำและบรรจุก ำลังพล ประจ ำปี ๒๕๖6

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา   เทศทองลา

(วาสนา   เทศทองลา)
ประจ า กพ.ทบ.
๓๑ ม.ค. ๖๖



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุ
ทภ.1 1 จ.ส.อ. จักรกฤษ เนียรศิริ ร. พัน.ร.มทบ.๑๑ ร. นายทหารส่งก าลัง พัน.ร.มทบ.๑๑ (ชกท.๔๐๐๐) (อัตรา ร.ท.) 503505000087

2 จ.ส.อ. วิชัย เลโธสงค์ ร. พัน.ร.มทบ.๑๑ ร. ผบ.มว.ร้อย.บร.พัน.ร.มทบ.๑๑ (ชกท.๒๙๑๐) (อัตรา ร.ท.) 503505100010
3 จ.ส.อ. กนกศักด์ิ ส าเภาเงิน ร. พัน.ร.มทบ.๑๑ ร. ผบ.มว.ร้อย.บร.พัน.ร.มทบ.๑๑ (ชกท.๒๙๑๐) (อัตรา ร.ท.) 503505400009
4 จ.ส.อ. วิทยา ทองค าดี ร. พัน.ร.มทบ.๑๑ ร. ผบ.มว.ร้อย.บร.พัน.ร.มทบ.๑๑ (ชกท.๒๙๑๐) (อัตรา ร.ท.) 503505500008
5 จ.ส.อ. ชนะชัย กระจายศรี ร. พัน.ร.มทบ.11 ร. ผบ.มว.ร้อย.บร.พัน.ร.มทบ.๑๑ (ชกท.๒๙๑๐) (อัตรา ร.ท.) 503505500009
6 จ.ส.อ. ธนพัต การรุ่งเรือง ร. พล.๑ รอ. ร. ผบ.มว.ร้อย.ค.หนัก ร.๓๑ รอ. (ชกท.1543) (อัตรา ร.ท.) 510213100033
7 จ.ส.อ. ไพรฑูรย์ พร้อมโกสุม ร. ร้อย.ตถ.๒ ร. ผบ.มว.ระวังป้องกัน ร้อย.ตถ.๒ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510101700036
8 จ.ส.อ. สันติ แสวงนิล ร. ร.๒ รอ. ร. นตต.ร้อย.บก.ร.๒ รอ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510102000087
9 จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ ประสานพานิช ร. ร.๒ พัน.๓ รอ. ร. ผบ.มว.ช่างโยธา ร้อย.สสก.ร.๒ พัน.๓ รอ. (ชกท.1542) 510105000117

(อัตรา ร.ท.)
10 จ.ส.อ. ค าตา สังฆะมาตย์ ร. ร.๒ พัน.๓ รอ. ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.๒ พัน.๓ รอ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510105100022
11 จ.ส.อ. โยธิน ซ่ึงรัมย์ ร. ร.๑๒ พัน.๑ รอ. ร. ผบ.ตอนขนส่ง ร้อย.บก.ร.๑๒ พัน.๑ รอ. (ชกท.0612) 510502000112

(อัตรา ร.ท.)
12 จ.ส.อ. สุเทพ มังกรสุวรรณ์ ร. ร.๒๑ พัน.๑ รอ. ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.ร.ร.๒๑ พัน.๑ รอ. (ชกท.1560) (อัตรา ร.ท.) 510302300054
13 จ.ส.อ. ธรรญกร กล้าหาญ ร. ร.๒๑ พัน.๒ รอ. ร. ผบ.มว.ลว.ร้อย.สสก.ร.๒๑ พัน.๒ รอ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510303000058
14 จ.ส.อ. สกล สุวรรณรัตน์ ร. ร.21 รอ. ร. ผบ.ตอน ปรส.ร้อย.สสก.ร.๒๑ พัน.3 รอ. (ชกท.1542) 510304000093

(อัตรา ร.ท.)
15 จ.ส.อ. สุรชาติ เสนาคม ร. ร.๙ พัน.๑ ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.๙ พัน.๑ (ชกท.๑๕๔๒) (อัตรา ร.ท.) 510804200018
16 จ.ส.อ. ทวีศักด์ิ แสนทรัพย์ ร. ร.๙ พัน.๓ ร. นายทหารส่งก าลัง ร้อย.บก.ร.๙ พัน.๒ (ชกท.๔๐๐๐) 510805000131

(อัตรา ร.ท.)
17 จ.ส.อ. วิทยา ใยลีอ่าง ร. ร.๙ พัน.๒ ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.๙ พัน.2 (ชกท.๑๕๔๒) (อัตรา ร.ท.) 510805100017
18 จ.ส.อ. ประทิน พินดอนไพร ร. ร.๙ พัน.๓ ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.๙ พัน.๓ (ชกท.๑๕๔๒) (อัตรา ร.ท.) 510806200017
19 จ.ส.อ. อดิศักด์ิ นาคประเสริฐ ร. ร.๑๙ ร. ผบ.มว.ร้อย.ค.หนัก ร.๑๙ (ชกท.๑๕๔๓) (อัตรา ร.ท.) 510807100034

ยศ - ช่ือ - สกุล

 ผนวก ก บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนท่ีได้รับอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเล่ือนฐำนะฯ ของ นขต.ทบ.
ตำมนโยบำยจัดหำและบรรจุก ำลังพล ประจ ำปี ๒๕๖6



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุยศ - ช่ือ - สกุล
20 จ.ส.อ. เอกรินทร์ มานะดี ร. ร.๑๙ ร. ผบ.มว.ตถ.ร้อย.บก.ร.๑๙ พัน.๒ (ชกท.๑๕๔๒) (อัตรา ร.ท.) 510809000080
21 จ.ส.อ. สุทธิรักษ์ เกตุรัตน์ ร. ร.๑๙ พัน.๑ ร. ผบ.มว.ลว.ร้อย.บก.ร.1๙ พัน.๓ (ชกท.๑๕๔๒) (อัตรา ร.ท.) 510810000072
22 จ.ส.อ. พิทักษ์ โพธ์ิแสร์ ร. ร.๒๙ ร. ผบ.มว.ร้อย.ค.หนัก ร.๒๙ (ชกท.๑๕๔๓) (อัตรา ร.ท.) 500901100157
23 จ.ส.อ. บุญเหลือ เจริญสุข ร. ร.๑๙ พัน.๒ ร. ผตน.ร้อย.ค.หนัก ร.๒๙ (ชกท.๑๕๔๓) (อัตรา ร.ท.) 500901100160
24 จ.ส.อ. อนุสรณ์ สู้ณรงค์ ร. ร.๒๙ พัน.๑ ร. ผบ.มว.ค.๖๐ ร้อย.อวบ.ร.๒๙ พัน.๑ (ชกท.๑๕๔๒) (อัตรา ร.ท.) 510812100008
25 จ.ส.อ. ปราโมทย์ สิทธิจักร ร. ร.๒๙ พัน.๒ ร. ผบ.มว.สส.ร้อย.บก.ร.๒๙ พัน.๒ (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) 510813000056
26 จ.ส.อ. ธีระพันธ์ โลขันธ์ ร. ร.๑๙ ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.๒๙ พัน.๓ (ชกท.๑๕๔๒) (อัตรา ร.ท.) 510814200017
27 จ.ส.อ. วัลลภ พ้นภัย ร. ร.๑๑๑ พัน.๑ ร. ผบ.มว.ค.60 มม.ร้อย.อวบ.ร.๑๑๑ พัน.๑ (ชกท.1542) 510309100008

(อัตรา ร.ท.)
28 จ.ส.อ. นราธรรม ถ  าสุวรรณ ร. ร.๑๑๑ พัน.๑ ร. ผบ.มว.ค.60 มม.ร้อย.อวบ.ร.๑๑๑ พัน.๑ (ชกท.1542) 510309200008

(อัตรา ร.ท.)
29 จ.ส.อ. ฉัตรชัย พรมรินทร์ ร. ร.๑๑๑ พัน.๒ ร. ผบ.มว.ตถ.ร้อย.บก.ร.๑๑๑ พัน.๒ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510310000080
30 จ.ส.อ. พายุ รอบคอบ ร. ร.๑๑๑ ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.๑๑๑ พัน.๓ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510315100017
31 จ.ส.อ. ปริวัตร แสนทิพย์ ร. ร.๑๑๒ ร. ผตน.ร้อย.ค.หนัก ร.๑๑๒ (ชกท.1543) (อัตรา ร.ท.) 510311100037
32 จ.ส.อ. ขวัญ วัชโรสินธ์ุ ร. ร.๑๑๒ พัน.๑ ร. นายทหารส่งก าลัง ร้อย.บก.ร.๑๑๒ พัน.๑ (ชกท.4000) 510312000131

(อัตรา ร.ท.)
33 จ.ส.อ. สาธิต คร่ ากระโทก ร. นฝ.นศท.มทบ.๑๔ ร. ครูวิชาทหารราบ ศฝ.นศท.มทบ.๑๔ (ชกท.2517) (อัตรา ร.อ.) 510314000056
34 จ.ส.อ. กานต์ สายพันธ์ ม. ม.พัน.๔ พล.๑ รอ. ม. ผบ.มว.สน.ร้อย.บก.ม.พัน.๔ พล.๑ รอ. (ชกท.4000) 503519000163

(อัตรา ร.ท.)
35 จ.ส.อ. นันทวุฒิ ดีศรี ม. ม.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ. ม. รอง ผบ.มว.ซบร.ร้อย.บก.ม.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ. (ชกท.0605) 510106000098

(อัตรา ร.ท.)
36 จ.ส.อ. ปฏิวัติ คนชุม ม. ร้อย.ม.(ลว.) ๑ ม. นตต.ม.พัน.๑๙ พล.ร.๙ (ชกท.๑๒๐๔) (อัตร ร.ท.) 510901000009
37 จ.ส.อ. เกริกชัย ธาตุชัย ม. ม.พัน.๑๙ พล.ร.๙ ม. นายทหารซ่อมบ ารุงยานยนต์ ร้อย.ม.ม.พัน.๑๙ พล.ร.๙ 510901300012

(ชกท.0605) (อัตรา ร.ท.)
38 จ.ส.อ. สุทัศน์ เสือสุ่ม ม. ม.๑ พัน.๑ รอ. ม. ผบ.ตอนขนส่ง สป.ร้อย.สสช.ม.๑ พัน.๑ รอ. (ชกท.0600) 503202400051

(อัตรา ร.ท.)



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุยศ - ช่ือ - สกุล
39 จ.ส.อ. อรงกรต หงษาหิน ม. ฝขว.พล.ม.๒ รอ. ม. ผบ.มว.ค.ร้อย.สสก.ม.๑ พัน.๓ รอ. (ชกท.1205) (อัตรา ร.ท.) 503203000079
40 จ.ส.อ. วิษณุ นิลยาภรณ์ ม. ม.๑ รอ. ม. ผบ.มว.สน.ร้อย.บก.ม.๑ พัน.๑๗ รอ. (ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.) 510605000166
41 จ.ส.อ. คชารัตน์ เนียมรอด ม. ม.๔ พัน.๕ รอ. ม. ผช.นายทหารฝ่ายส่งก าลังบ ารุง ม.๔ พัน.๕ รอ. (ชกท.4010) 510603000009

(อัตรา ร.ท.)
42 จ.ส.อ. ประสิทธ์ิ ยะลาทรัพย์ ม. ม.๔ พัน.๑๑ รอ. ม. ผบ.มว.ร้อย.ม.(ก.) ม.๔ พัน.๒๕ รอ. (ชกท.1205) (อัตรา ร.ท.) 510609300026
43 จ.ส.อ. จักรพงษ์ แย้มบุบผา ม. ม.๕ รอ. ม. นอย.ม.๕ รอ. (ชกท.1205) (อัตรา ร.ท.) 510602100035
44 จ.ส.อ. วุฒิชัย มนต์ชัยภูมิ ม. ม.๕ พัน.๒๐ รอ. ม. ผบ.มว.ร้อย.ถ.ม.๕ พัน.๒๐ รอ. (ชกท.1203) (อัตรา ร.ท.) 510606100021
45 จ.ส.อ. พิทักษ์พงษ์ พันธ์พินิจ ม. ม.๕ พัน.๒๓ รอ. ม. ผบ.ตอน ตถ.ร้อย.สสก.ม.๕ พัน.๒๓ รอ. (ชกท.1205) 510607000148

(อัตรา ร.ท.)
46 จ.ส.อ. สุริยา บุญสมยา ป. ป.1 รอ. ป. ผตอ.ป.๑ รอ. (ชกท.6-1189) (อัตรา ร.ท.) 503517000017
47 จ.ส.อ. พงศภัค เชื ออบเชย ป. ป.๑ พัน.๑ รอ. ป. นลว.ผท.ร้อย.ป.ป.๑ พัน.๑ รอ. (ชกท.1183) (อัตรา ร.ท.) 503518100014
48 จ.ส.อ. สมยศ รักวงษ์ ป. ป.1 พัน.๑๑ รอ. ป. นลว.ผท.ร้อย.ป.ป.๑ พัน.1๑ รอ. (ชกท.1183) (อัตรา ร.ท.) 510210300014
49 จ.ส.อ. มานะ อินทรฤทธ์ิ ป. ป.๑ พัน.๓๑ รอ. ป. ผตน.ร้อย.ป.ป.๑ พัน.3๑ รอ. (ชกท.1189) (อัตรา ร.ท.) 510212200060
50 จ.ส.อ. พรเทพ พุ่มเพ็ชร์ ป. ป.๒ รอ. ป. ผบ.มว.ลว.ผท.ร้อย.บก.ป.๒ รอ. (ชกท.118๓) (อัตรา ร.ท.) 510108000083
51 จ.ส.อ. ปรีชา นาแสวง ป. ป.๒ พัน.๒ รอ. ป. นลว.ผท.ร้อย.ป.ป.๒ พัน.๒ รอ. (ชกท.1183) (อัตรา ร.ท.) 510109100014
52 จ.ส.อ. วีระเดช ยืนนาน ป. ป.๒ รอ. ป. ผตน.ร้อย.ป.ป.๒ พัน.๒ รอ. (ชกท.1189) (อัตรา ร.ท.) 510109300060
53 จ.ส.อ. ไพฑูรย์ วรรณดี ป. ป.๒ พัน.๑๒ รอ. ป. ผช.รอง ผบ.ร้อย.ป.ป.๒ พัน.๑๒ รอ. (ชกท.1193) (อัตรา ร.ท.) 510110100002
54 จ.ส.อ. วิษณุ แผ่นกระโทก ป. ป.๒ พัน.๒๑ รอ. ป. นลว.ผท.ป.๒ พัน.๒๑ รอ. (ชกท.1183) (อัตรา ร.อ.) 510305000014
55 จ.ส.อ. สุวิทย์ กุลศรี ป. ป.๒ พัน.๑๐๒ รอ. ป. ผตอ.ป.๒ พัน.๑๐๒ รอ. (ชกท.6-1189) (อัตรา ร.ท.) 510111000015
56 จ.ส.อ. วีระยุทธ ศรีทานันท์ ป. ป.๙ พัน.๙ ป. ผตน.ร้อย.ป.ป.๙ พัน.๙ (ชกท.๑๑๘๙) (อัตรา ร.ท.) 510903200059
57 จ.ส.อ. โกวิท บุคนะ ป. ป.๙ พัน.1๙ ป. ผตน.ร้อย.ป.ป.๙ พัน.๑๙ (ชกท.1189) (อัตรา ร.ท.) 510816300059
58 จ.ส.อ. อรรคเดช อินทอง ช. ช.พัน.๑ พล.๑ รอ. ช. ผบ.มว.ร้อย.ช.สนาม ช.พัน.๑ พล.๑ รอ. (ชกท.1331) 503508300040

(อัตรา ร.ท.)
59 จ.ส.อ. ภทรพล ปราบคนช่ัว ช. ช.พัน.๑ พล.๑ รอ. ช. ผช.นายทหารฝ่ายส่งก าลัง ช.พัน.๑ พล.๑ รอ. (ชกท.4010) 503508000011

(อัตรา ร.ท.)
60 จ.ส.อ. ปภาวิน สายชุมดี ช. ช.พัน.๑ พล.๑ รอ. ช. ผบ.มว.สะพาน ร้อย.บก.และ บร. ช.พัน.๑ พล.๑ รอ. 503508000229

(ชกท.1342) (อัตรา ร.ท.)



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุยศ - ช่ือ - สกุล
61 จ.ส.อ. โยธิน ฮะเฮ็ง ช. พล.ร.๒ รอ. ช. ผช.นายทหารฝ่ายส่งก าลัง ช.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ. (ชกท.4010) 510313000011

(อัตรา ร.ท.)
62 จ.ส.อ. เมฆินทร์ สร้อยค า ช. ช.พัน.๙ พล.ร.๙ ช. ผบ.มว.คม.ร้อย.บก.และ บร.ช.พัน.๙ พัน.๙ (ชกท.0663) 510902000167

(อัตรา ร.ท.)
63 จ.ส.อ. อนุรักษ์ ล้วนแก้ว ช. ช.๑ พัน.๑๑๒ รอ. ช. นสส.ช.๑ พัน.๑๑๒ รอ. (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) 510713000008
64 จ.ส.อ. ค าใหม่ พิมพ์พันธ์ ช. ช.๑ พัน.๕๒ รอ. ช. ผบ.มว.ร้อย.ช.สนาม ช.๑ พัน.๕๒ รอ. (ชกท.1331) (อัตรา ร.ท.) 510712500034
65 จ.ส.อ. ชาญชัย แก้วบุญเพ่ิม ช. พล.พัฒนา ๑ ช. รอง ผบ.มว.ซบร.ร้อย.คม.๑ กอง สน.พล.พัฒนา ๑ 510715100065

(ชกท.4880) (อัตรา ร.ท.)
66 จ.ส.อ. อติวิทย์ วรรณชรสิทธ์ิ ส. ส.พัน.๑ ส. ผช.นายทหารศูนย์ข่าว ร้อย.วิทยุและศูนย์ข่าว ส.พัน.๑ 503507100079

(ชกท.0221) (อัตรา ร.ท.)
67 จ.ส.อ. ปิยทัศน์ อินทร์ประเสริฐ ส. ส.พัน.๒ ส. ผช.นายทหารฝ่ายส่งก าลังบ ารุง ส.พัน.๒ (ชกท.4010) 510112000008

(อัตรา ร.ท.)
68 จ.ส.อ. นคร วงศ์วิจารณ์ ส. ส.พัน.๙ พล.ร.๙ ส. นายทหารศูนย์ข่าว ร้อย.วิทยุและศูนย์ข่าว ส.พัน.๙ พล.ร.๙ 510818100078

(ชกท.๐๒๒๑) (อัตรา ร.ท.)
69 จ.ส.อ. ภาณุวัฒน์ ดวนใหญ่ ส. ส.พัน.๙ พล.ร.๙ ส. นายทหารโทรศัพท์ ร้อย.สายและวิทยุถ่ายทอด ส.พัน.๙ พล.ร.๙ 510818200012

(ชกท.0420) (อัตรา ร.ท.)
70 จ.ส.อ. ธีระศักด์ิ ปรังประโคน ส. ส.พัน.๑๒ ส. ผช.นายทหารศูนย์ข่าว ร้อย.วิทยุและศูนย์ข่าว 503205100079

ส.พัน.๑๒ (ชกท.๐๒๒๑) (อัตรา ร.ท.)
71 จ.ส.อ. วิทยา ศรีถาวร ส. ส.พัน.๒๑ ทภ.๑ ส. นายทหารวิทยุถ่ายทอด ร้อย.สายและวิทยุถ่ายทอด 503504200024

ส.พัน.๒๑ ทภ.๑ (ชกท.๐๕๐๑) (อัตรา ร.ท.)
72 จ.ส.อ. อภินันท์ รือหาร ส. พัน.สบร.๒๑ ส. ผบ.ตอน สส.ร้อย.บก.พัน.สบร.๒๑ บชร.1 (ชกท.๐๒๐๐) 511002000059

บชร.๑ (อัตรา ร.ท.)
73 จ.ส.อ. มงคล ศิริปรุ พ. รพ.ค่ายสุรสีห์ พ. ผบ.มว.สร.ร้อบ.บก.ร.๙ พัน.๓ (ชกท.3100) (อัตรา ร.ท.) 510806000151
74 จ.ส.อ. สมจิตร ทองนาค พ. ร.๑๑๒ พัน.๓ พ. รอง ผบ.มว.สร.ร้อย.บก.ม.๑ พัน.๑๗ รอ. (ชกท.3500) 510605000154

(อัตรา ร.ท.) 
75 จ.ส.อ. ธนชาติ เจริญผล พ. ร.๓๑ รอ. พ. รอง ผบ.มว.สร.ร้อย.บก.ม.๕ พัน.๒๐ รอ. (ชกท.3500) 510606000154

(อัตรา ร.ท.) 



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุยศ - ช่ือ - สกุล
76 จ.ส.อ. กัษณ สว่างใจ พ. ทภ.1 พ. นพบ.ร้อย.บก.พัน.ร.มทบ.๑๑ (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) 503505000111
77 จ.ส.อ. ชาญนิวัช ค างาม พ. ร.๓๑ พัน.๑ รอ. พ. ผบ.มว.พล.สร.รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) 510403000074
78 จ.ส.อ. เสด็จ บุดดีหัส พธ. กรม สน.พล.ร.๙ พธ. ผบ.มว.ส่งก าลังหน้า ร้อย.สบร.กรม สน.พล.ร.๙ (ชกท.4015) 510904200014

(อัตรา ร.อ.)
79 จ.ส.อ. คธาวุฒิ มากเมือง พธ. พัน.สบร.๒๑ พธ. ผบ.ตอนรวบรวมและส่งกลับ ร้อย.บร.สนาม พัน.สบร.๒๑ 511002200070

บชร.๑ บชร.๑ (ชกท.2430) (อัตรา ร.ท.)
80 จ.ส.อ. ประวิตร ชาพิทักษ์ พธ. มทบ.๑๑ พธ. ผบ.ตอนส่งก าลังเสบียง ร้อย.สกล.สป.พัน.สบร.๒๑ บชร.๑ 511002300016

(ชกท.4130) (อัตรา ร.ท.)
81 จ.ส.อ. ธีรยุทธ แยงไธสง พธ. กอง พธ.๑ พธ. รอง ผบ.มว.ส่งก าลัง สป.3 ร้อย.สกล.สป.พัน.สบร.๒๑ บชร.๑ 511002300068

(ชกท.4960) (อัตรา ร.ท.)
82 จ.ส.อ. เรืองฤทธ์ิ บุญยืน ขส. พัน.ขส. ขส. ผบ.มว.ร้อย.ขส.รยบ.เบา พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.๙ (ชกท.0660) 510907100021

กรม สน.พล.ร.๙ (อัตรา ร.ท.)
83 จ.ส.อ. พรชัย มณที ขส. พัน.ซบร.๒๑ ขส. นายทหารซ่อมบ ารุงยานยนต์ ร้อย.ขส.รยบ.เบา บชร.๑ 511000300083

บชร.๑ (ชกท.0660) (อัตรา ร.ท.)
84 จ.ส.อ. ทนงศักด์ิ ประเสริฐกุล สบ. มทบ.14 สบ. นสบ.ร้อย.บก.กรม สน.พล.ร.๑๑ (ชกท.2020) (อัตรา ร.ท.) 510318000192
85 จ.ส.อ. มนตรี ตรีภาค ร. มทบ.14 ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.มว.รวบรวมและคัดแยก ร้อย.สสช.พัน.ซบร.๒๑ 511001400094

บชร.๑ (ชกท.๔๐๐๐) (อัตรา ร.ท.)
86 จ.ส.อ. อโนชา วงศ์วัฒนารัตน์ ม. ทภ.๑ ไม่จ ากัดเหล่า นายทหารส่งก าลัง ร้อย.บร.สนาม พัน.สบร.๒๑ บชร.๑ 511002200030

(ชกท.๔๐๐๐) (อัตรา ร.ท.)
87 จ.ส.อ. พิทักษ์ กองศรีนนท์ ขว. ทภ.๑ ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.มว.พัฒนาท่ี ๑ ร้อย.พัฒนา พัน.พัฒนา ๑ (ชกท.8104) 510717100019

(อัตรา ร.ท.)
88 จ.ส.อ. อิทธิ ศรีสุพรรณ สพ. พล.๑ รอ. ไม่จ ากัดเหล่า ทส.รอง ผบ.พล.๑ รอ. (ชกท.๒๐๓๐) (อัตรา ร.ท.) 503503000009
89 จ.ส.อ. ปฎิภาณ โรจน์บุญถึง สพ. พล.๑ รอ. ไม่จ ากัดเหล่า นายทหารซ่อมยานยนต์ กอง สพบ.๑ (ชกท.๔๘๐๕) (อัตรา ร.ท.) 503503300190
90 จ.ส.อ. ยุทธศักด์ิ ช่วยเมืองปักษ์ ส. พล.ร.๒ รอ. ไม่จ ากัดเหล่า ทส.รอง ผบ.พล.ร.๒ รอ. (ชกท.๒๐๓๐) (อัตรา ร.ท.) 510101000008
91 จ.ส.อ. อนันต์ บุญจันทร์ ร. พล.ร.๒ รอ. ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.ขนส่ง ร้อย.บก.พล.ร.๒ รอ. (ชกท.๐๖๐๐) (อัตรา ร.อ.) 510101000247
92 จ.ส.อ. สิทธิพล คุณยศย่ิง สพ. พล.ร.๙ ไม่จ ากัดเหล่า ผช.ฝอ.๔ พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.๙ (ชกท.4010) (อัตรา ร.ท.) 510906000008
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93 จ.ส.อ. ทองเกณฑ์ อามาตย์ พธ. พล.ร.๙ ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.มว.สล.ร้อย.สน.พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.๙ (ชกท.4000) 510906400041

(อัตรา ร.ท.)
94 จ.ส.อ. ประธาร คงสุวรรณ์ ร. พล.ร.๑๑ ไม่จ ากัดเหล่า นยน.ร้อย.บก.พล.ร.๑๑ (ชกท.๐๖๐๐) (อัตรา ร.ท.) 510307000242
95 จ.ส.อ. โกญจนาท ลาธิ พธ. พล.ร.๑๑ ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.มว.สล.ร้อย.สน.พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.๑๑ 510319300041

(อัตรา ร.ท.)
96 จ.ส.อ. ดนัย แสนมี พธ. กอง พธ.๑๒ ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.มว.รยบ.กอง พธ.๑๒ (ชกท.๐๖๐๐) (อัตรา ร.ท.) 503200400077
97 จ.ส.อ. พงศกร วัฒนาเมธากุล สพ. พัน.ซบร. ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.มว.ซ่อมบ ารุงยานยนต์สายพาน ร้อย.สน. 510612100179

กรม สน.๑๒ พัน.ซบร.กรม สน.๑๒ (ชกท.4805) (อัตรา ร.ท.)
98 จ.ส.อ. ฐาคณิษฐ์ สุวรรณฉวี ช. กรม พัฒนา ๑ ไม่จ ากัดเหล่า หน.ชุดสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม ร้อย.พัฒนา พัน.พัฒนา ๑ 510717300042

(ชกท.3100) (อัตรา ร.ท.)
99 จ.ส.อ. กีรติ เพ่ิมพูล ช. พล.พัฒนา ๑ ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.สูทกรรม ร้อย.บก.พล.พัฒนา ๑ (ชกท.4110) 510715000138

(อัตรา ร.ท.)
100 จ.ส.อ. อรรถพล น้อยเหล่ียม สพ. บชร.๑ ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.สูทกรรม ร้อย.บก.บชร.๑ (ชกท.๔๑๑๐) (อัตรา ร.ท.) 511000100143
101 จ.ส.อ. ฉัตรชัย สุภมาตร กง. มทบ.๑๑ ไม่จ ากัดเหล่า นคร.มทบ.๑๑ (ชกท.๒๒๖๕) (อัตรา ร.อ.) 503500000188
102 จ.ส.อ. โชคอุดม พระอารักษ์ ร. มทบ.๑๒ ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.มว.บริการสนามบิน ร้อย.มทบ.12 (ชกท.2910) 510100100051

(อัตรา ร.ท.)
103 จ.ส.อ. จตุพล แก้ววิเชียร สห. มทบ.๑๓ ไม่จ ากัดเหล่า นายทหารบ ารุงความรู้ มทบ.13 (ชกท.5004) (อัตรา ร.อ.) 510200000075
104 จ.ส.อ. ชาคริต ศรีเมือง ช. มทบ.๑๔ ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.บร.ร้อย.มทบ.14 (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 510300100067
105 จ.ส.อ. โสฬส สระแก้ว ส. มทบ.๑๕ ไม่จ ากัดเหล่า ครูวิชาอาวุธ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.15 510400300046

(ชกท.2517) (อัตรา ร.อ.)
106 จ.ส.อ. รัชเศรษฐ์ คฤหบดี ขว. มทบ.๑๖ ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.ฝึก ร้อย.มทบ.16 (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 510700100025  
107 จ.ส.อ. สมยศ นฤทัต สบ. มทบ.๑๗ ไม่จ ากัดเหล่า นายทหารธุรการและก าลังพล มทบ.17 (ชกท.2120) 510800000057 

(อัตรา ร.อ.)
108 จ.ส.อ. วโรดม ปัทมาลัย ม. มทบ.๑๘ ไม่จ ากัดเหล่า นายทหารสโมสร มทบ.18 (ชกท.5000) (อัตรา ร.อ.) 510600000165
109 จ.ส.อ. พิใน วงค์บุตรศรี ร. มทบ.๑๙ ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.บร.ร้อย.มทบ.19 (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 510500100064
110 จ.ส.อ. บัลลังก์ ศรีวิไล ร. กรม ทพ.11 ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.๑๑ (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 510405000202



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุยศ - ช่ือ - สกุล
111 จ.ส.อ. จิรศักด์ิ นันทะวงศ์ ขส. กรม ทพ.1๒ ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.๑๒ (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 510506000102
112 จ.ส.อ. อรุณ ธรรมสงฆ์ ร. กรม ทพ.๑๓ ไม่จ ากัดเหล่า ผช.ฝยก.กรม ทพ.๑๓ (ชกท.2162) (อัตรา ร.อ.) 510507000037
113 จ.ส.อ. รณยศ บุญเจริญ ร. กรม ทพ.๑๔ ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.๑๔ (ชกท.๒๙๐๐) (อัตรา ร.ท.) 510819000202

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา   เทศทองลา

(วาสนา   เทศทองลา)
ประจ า กพ.ทบ.
๓๑ ม.ค. ๖๖



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุ
ทภ.2 1 จ.ส.อ. พงษ์ศักด์ิ โพธ์ิศรี ร. ร.๓ พัน.๒ ร. ผบ.มว.ลว.ร้อย.สสก.ร.๓ พัน.๑ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520702000096

2 จ.ส.อ. กฤษณะ ยะโสราษฎร์ ร. ร.๑๓ พัน.๑ ร. ผบ.มว.ปืนโจมตี ร้อย.ลว.และเฝ้าตรวจ ร.๑๓ (ชกท.1560) 520401300058
(อัตรา ร.ท.)

3 จ.ส.อ. ศักดา พานเพ็ง ร. ร.๑๓ พัน.๑ ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.๑๓ พัน.๑ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520402100020
4 จ.ส.อ. สุริยะ ไชยค า ร. ร.๘ พัน.๒ ร. ผบ.มว.ลว.ร้อย.สสก.ร.๘ พัน.๒ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520302000096
5 จ.ส.อ. อิทธิพัทธ์ หอมอ่อน ร. ร.๖ ร. ผบ.มว.สส.ร้อย.บก.ร.๖ (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) 520201000098
6 จ.ส.อ. กฤชณภัทร นามเพราะสุข ร. กรม ทพ.๒๒ ร. ผบ.ตอน ปรส.ร้อย.สสก.ร.๑๖ พัน.๑ (ชกท.1542) 520502000093

(อัตรา ร.ท.)
7 จ.ส.อ. ปัญญา ศรีไพดร ร. กรม ทพ.๒๑ ร. ผบ.มว.ลว.ร้อย.สสก.ร.๖ พัน.๓ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520204000096
8 จ.ส.อ. อรรถสิทธ์ิ ดีสุ่ย ร. ร.๑๖ พัน.๑ ร. ผบ.ตอน ตถ.มว.ตถ.ร.๑๖ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520501300014
9 จ.ส.อ. สุรศักด์ิ กรึมสูงเนิน ร. ร้อย.ตถ.๖ ร. นายทหารฝ่ายส่ือสารและสารสนเทศ ร.๑๖ พัน.๒ 520503000061

(ชกท.2401) (อัตรา ร.ท.)
10 จ.ส.อ. ธีร์วศิษฐ์ วรรณูปถัมภ์ ร. ร.๒๓ ร. ผช.ฝอ.๒ ร.๒๓ พัน.๓ (ชกท.9301) (อัตรา ร.ท.) 521002000042
11 จ.ส.อ. เจริญ เกษงาม ร. มทบ.๒๑ ร. ผบ.มว.สยป.ร้อย.มทบ.๒๑๐ (ชกท.2548) (อัตรา ร.ท.) 520800100035
12 จ.ส.อ. รัฐสรณ์ ควบพิมาย ร. กปช.ทภ.๒ ร. ผบ.มว.ฝึก ร้อย.มทบ.๒๑๐ (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 520800100025
13 จ.ส.อ. หาญชัย เรืองสุขสุด ม. ม.๗ ม. นายทหารการรหัส พล.ม.๓ (ชกท.0224) (อัตรา ร.ท.) 520310000052
14 จ.ส.อ. พนม สุขันธ์ ม. พล.ม.๓ ม. นยน.ร้อย.บก.พล.ม.๓ (ชกท.0600) (อัตรา ร.ท.) 520310000241
15 จ.ส.อ. พรหมพิพัฒน์ พรมบาง ม. ม.๗ พัน.๑๔ ม. นซบ.ร้อย.สสช.ม.๗ พัน.๑๔ (ชกท.0605) (อัตรา ร.ท.) 520306400067
16 จ.ส.อ. วิทวัส โพธ์ินุช ป. ป.๓ พัน.๑๓ ป. ผบ.มว.กระสุน ร้อย.บร.ป.๓ พัน.๑๐๓ (ชกท.1193) 520114400031

(อัตรา ร.ท.)
17 จ.ส.อ. สมชัย ค าสมาน ป. ป.๖ ป. นอต.ร้อย.บก.ป.๖ (ชกท.8219) (อัตรา ร.ท.) 520506000099
18 จ.ส.อ. อัดตุพล ผลาผล ป. ป.๖ พัน.๑๐๖ ป. นลว.ผท.ร้อย.ป.ป.๖ พัน.๑๖ (ชกท.1183) (อัตรา ร.ท.) 520507300014

 ผนวก ก บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนท่ีได้รับอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเล่ือนฐำนะฯ ของ นขต.ทบ.
ตำมนโยบำยจัดหำและบรรจุก ำลังพล ประจ ำปี ๒๕๖6

ยศ - ช่ือ - สกุล



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุยศ - ช่ือ - สกุล
19 จ.ส.อ. อรรถชัย ช่ือพันธ์ ป. ป.๖ พัน.๒๓ ป. ผตน.ร้อย.ป.ป.๖ พัน.๒๓ (ชกท.1189) (อัตรา ร.ท.) 520113100060
20 จ.ส.อ. วิรุษ พรมสิงห์ ป. ป.๖ พัน.๒๓ ป. นลว.ผท.ร้อย.ป.ป.๖ พัน.๒๓ (ชกท.1183) (อัตรา ร.ท.) 520113300014
21 จ.ส.อ. ณัฐกิจ ใยแก้ว ป. ป.๓ พัน.๘ ป. ผบ.มว.กระสุน ร้อย.บร.ป.๖ พัน.๑๐๖ (ชกท.1193) 520508400030

(อัตรา ร.ท.)
22 จ.ส.อ. โกสินทร์ วรรณมหินทร์ ช. ช.พัน.๓ พล.ร.๓ ช. ผบ.มว.ร้อย.ช.สนาม ช.พัน.๓ พล.ร.๓ (ชกท.1331) 520118100058

(อัตรา ร.ท.)
23 จ.ส.อ. อนุรักษ์ โสภาศรี ช. ช.พัน.๖ พล.ร.๖ ช. ผบ.มว.ร้อย.ช.สนาม ช.พัน.๖ พล.ร.๖ (ชกท.1331) 520510100038

(อัตรา ร.ท.)
24 จ.ส.อ. อนันต์ พงษ์เพชร ช. มทบ.๒๔ ช. ผช.ฝกพ.ช.๒ พัน.๒๐๑ (ชกท.2260) (อัตรา ร.ท.) 520119000004
25 จ.ส.อ. ศุภฤกษ์ กุลวรทองหลาง ช. ช.๒ พัน.๒๐๒ ช. ผบ.ตอนซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือ ร้อย.ช.ก่อสร้าง ช.๒ พัน.๒๐๒ 520120100020

(ชกท.4880) (อัตรา ร.ท.)
26 จ.ส.อ. วสันต์ ไชยโรจน์ ช. พล.พัฒนา ๒ ช. รอง ผบ.มว.คม. ร้อย.ช.เคร่ืองมือและซ่อมบ ารุง ช.๒ พัน.๒๐๒ 520120400029

(ชกท.0663) (อัตรา ร.ท.)
27 จ.ส.อ. ปรีชา สีตาค า ส. ส.พัน.๖ พล.ร.๖ ส. นายทหารโทรศัพท์ ร้อย.สายและวิทยุถ่ายทอด ส.พัน.๖ 520512200012

พล.ร.๖ (ชกท.0420) (อัตรา ร.ท.)
28 จ.ส.อ. อัศรา ประหยัด ส. ส.พัน.๒๒ ทภ.๒ ส. ผช.ฝสส.มทบ.๒๖ (ชกท.0210) (อัตรา ร.ท.) 520900000213
29 จ.ส.อ. อุดรศรี จันตรี พ. พัน.สร.๒๒ บชร.๒ พ. รอง ผบ.มว.สร.ร้อย.สสช.ร.๖ พัน.๑ (ชกท.3506) 520202400061

(อัตรา ร.ท.)
30 จ.ส.อ. สมเดช บุญโกมุด พ. พัน.สร.๖ พ. ผบ.ตอนรถยนต์พยาบาล มว.ส่งกลับ ร้อย.สร.สน.พัน.สร.๖ 520509100067

(ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.)
31 จ.ส.อ. อาทิตย์ สายทอง พธ. รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน พธ. ผบ.ตอนสูทกรรม ร้อย.บก.พัน.สบร.๒๒ บชร.๒ (ชกท.4110) 521203000116

(อัตรา ร.ท.)
32 จ.ส.อ. ประดิษฐ์ อ่อนดี พธ. ผยย.ทภ.๒ พธ. ผบ.ตอนรวบรวมและส่งกลับ ร้อย.บร.สนาม พัน.สบร.๒๒ 521203200071

บชร.๒ (ชกท.2430) (อัตรา ร.ท.)



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุยศ - ช่ือ - สกุล
33 จ.ส.อ. วรวัฒน์ ศุภเลิศ พธ. พัน.สบร.๒๒ บชร.๒ พธ. รอง ผบ.มว.ส่งก าลัง สป.๑ ร้อย.สกล.สป.พัน.สบร.๒๒ บชร.๒ 521203300012

(ชกท.4130) (อัตรา ร.ท.)
34 จ.ส.อ. พิทักษ์ธรรม เอกตาแสง ขส. พัน.ขส.๒๒ บชร.๒ ขส. นายทหารซ่อมบ ารุงยานยนต์ ร้อย.ขส.รยบ.กลาง (ผสม) 521205300088

พัน.ขส.๒๒ บชร.๒ (ชกท.0660) (อัตรา ร.ท.)
35 จ.ส.อ. ประสิทธ์ิ กุมภวงค์ ขส. พัน.ขส.๒๒ บชร.๒ ขส. นยน.มทบ.๒๓ (ชกท.0600) (อัตรา ร.อ.) 520300000244
36 จ.ส.อ. ประวัติ เกษวิชัย ขส. กกพ.ทภ.๒ ขส. นยน.มทบ.๒๖ (ชกท.0600) (อัตรา ร.อ.) 520900000276
37 จ.ส.อ. วิทยา มูลวิชา สบ. มทบ.๒๑ ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.บร.ร้อย.มทบ.๒๘ (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 520600100065
38 จ.ส.อ. วิศรุต ไทยทะเล ส. กกร.ทภ.๒ ไม่จ ากัดเหล่า หน.ชุดสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม ร้อย.พัฒนา 520122100042

พัน.พัฒนา ๒ (ชกท.3100) (อัตรา ร.ท.)
39 จ.ส.อ. พงศ์พิพัฒน์ ค าสิม สพ. พล.ร.๖ ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.สูทกรรม ร้อย.บก.พล.ร.๖ (ชกท.4110) (อัตรา ร.ท.) 520505000206
40 จ.ส.อ. พงศพัศ ด่านกลาง ส. กกร.ทภ.๒ ไม่จ ากัดเหล่า นายทหารการรหัส พล.ร.๖ (ชกท.0224) (อัตรา ร.ท.) 520505000053
41 จ.ส.อ. สัญญา คุณสุข ม. พล.ม.๓ ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.ป้องกัน ร้อย.บก.พล.ม.๓ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520310000280
42 จ.ส.อ. ณรงค์ วิโรจน์ศิริ ม. กกร.ทภ.๒ ไม่จ ากัดเหล่า ทส.ผบ.พล.ม.๓ (ชกท.2030) (อัตรา ร.อ.) 520310000007
43 จ.ส.อ. ปรัชญา จ าปาศักด์ิ ร. พัน.พัฒนา ๒ ไม่จ ากัดเหล่า หน.ชุดการศึกษาและวัฒนธรรม ร้อย.พัฒนา พัน.พัฒนา ๒ 520122100057

(ชกท.5004) (อัตรา ร.ท.)
44 จ.ส.อ. ศิวกร น่ิมใหม่ ร. กกร.ทภ.๒ ไม่จ ากัดเหล่า หน.ชุดการศึกษาและวัฒนธรรม ร้อย.พัฒนา พัน.พัฒนา ๒ 520122300057

(ชกท.5004) (อัตรา ร.ท.)
45 จ.ส.อ. พูนทรัพย์ อ าภาค า ขส. พัน.ขส.๒๒ บชร.๒ ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.ตอน บร.ร้อย.บก.พัน.สบร.๒๒ บชร.๒ (ชกท.2910) 521203000079

(อัตรา ร.ท.)
46 จ.ส.อ. วิษณุกร ชินค า ส. ส.พัน.๒๒ ทภ.๒ ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.๒๑ (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 520602000902
47 จ.ส.อ. ภาสกร สิทธิพันธ์ สบ. กรม ทพ.๒๓ ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.๒๓ (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 520207000702
48 จ.ส.อ. ธนกร มีบึงพร้าว พ. กรม ทพ.๒๖ ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.๒๖ (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 520131000702
49 จ.ส.อ. จักรพงษ์ กรมโพธ์ิ ม. มทบ.๒๑ ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.สส.ร้อย.บก.พัน.ร.มทบ.๒๑ (ชกท.0200) (อัตรา ร.อ.) 520129000062
50 จ.ส.อ.หญิง นิตยา ศรีตาล พ. รพ.ค่ายศรีพัชรินทร ไม่จ ากัดเหล่า ทส.ผบ.มทบ.๒๓ (ชกท.2030) (อัตรา ร.อ.) 520300000002



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุยศ - ช่ือ - สกุล
51 จ.ส.อ. ปธานิน ศรีโพธ์ิ ม. มทบ.๒๕ ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.บร.ร้อย.มทบ.๒๕ (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 521000100067
52 จ.ส.อ. ธีระศักด์ิ หอมทรัพย์ ช. มทบ.๒๖ ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.บร. ร้อย.มทบ.๒๖ (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 520900100065
53 จ.ส.อ. เวียงชัย แก้ววรรณนา สห. มทบ.๒๗ ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.บร.ร้อย.มทบ.๒๗ (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 520500100065
54 จ.ส.อ. ธวัช อุทธบูรณ์ ส. มทบ.๒๘ ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.บร.ร้อย.มทบ.๒๘ (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 520600100066
55 จ.ส.อ. ยอดรัก บอขุนทด สห. มทบ.๒๑๐ ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.มว.บริการสนามบิน ร้อย.มทบ.๒๑๐ 520800100051

(ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.)

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา   เทศทองลา

(วาสนา   เทศทองลา)
ประจ า กพ.ทบ.
๓๑ ม.ค. ๖๖



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุ

ทภ.3 1 จ.ส.อ. สุธรรม บุตรบุญ ร. ร้อย.บก.พล.ร.๔ ร. ผบ.มว.ตถ.ร้อย.บก.ร.๔ พัน.๑ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 530102000080

2 จ.ส.อ. วัชรวรรณ ซางซ่ือมูล ร. ร.๔ พัน.๒ ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.๔ พัน.๒ (ชกท.๑๕๔๒) (อัตรา ร.ท.) 530103300020

3 จ.ส.อ. วีระศักด์ิ แป้นสง ร. ร.๔ พัน.๓ ร. ผบ.มว.ค.๘๑ มม.ร้อย.สสก.ร.๔ พัน.๓ (ชกท.๑๕๔๒) (อัตรา ร.ท.) 530713000125

4 จ.ส.อ. ชลนที วงศ์มณี ร. ร.๗ พัน.๑ ร. ผบ.มว.ช่างโจมตี ร้อย.สสก.ร.๗ พัน.๑ (ชกท.๑๕๔๒) (อัตรา ร.ท.) 530305000077

5 จ.ส.อ. บัณฑิต บุญถึง ร. ร.๑๗ พัน.๔ ร. ผบ.มว.ค.หนัก ร้อย.ค.หนัก ร.๑๗ (ชกท.๑๕๔3) (อัตรา ร.ท.) 530601100043

6 จ.ส.อ. ปิยะพงษ์ วงศ์แสง ร. ร.๗ พัน.๒ ร. ผบ.มว.ค.หนัก ร้อย.ค.หนัก ร.๑๗ (ชกท.๑๕๔3) (อัตรา ร.ท.) 530601100042

7 จ.ส.อ. สุธินันท์ มานะสมบูรณ์ ร. ร.๑๗ พัน.๓ ร. ผบ.มว.ระวังป้องกัน ร้อย.บก.ร.๑๗ (ชกท.๑๕๔๒) (อัตรา ร.ท.) 530601000120

8 จ.ส.อ. โสภณ ยานะธรรม ร. ร.๑๗ พัน.๓ ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.๑๗ พัน.๓ (ชกท.๑๕๔๒) (อัตรา ร.ท.) 530401300022

9 จ.ส.อ. เพิด จันทะมาลา ม. ร้อย.ลว.ไกล พล.ม.๑ ม. ผบ.ตอน ลว.ไกล ร้อย.ลว.ไกล พล.ม.๑ (ชกท.๑๕๔๒) (อัตรา ร.ท.) 530901200050

10 จ.ส.อ. รัฐวิชญ์ วารีทิพย์ ม. ม.๒ พัน.๑๐ ม. ผบ.มว.โจมตี ร้อย.ม.ม.๒ พัน.๑๐ (ชกท.๑๒03) (อัตรา ร.ท.) 531001100060

11 จ.ส.อ. พงศกร ศรีโท ม. ม.พัน.๑๒ พล.ม.๑ ม. ผบ.มว.สส.ร้อย.สสก.ม.๓ พัน.๑๓ (ชกท.0๒00) (อัตรา ร.ท.) 530903000123

12 จ.ส.อ. เสน่ห์ จีนหาย ป. ป.๔ พัน.๔ ป. นลว.ผท.ร้อย.ป.ป.๔ พัน.๔ (ชกท.1183) (อัตรา ร.ท.) 530104300014

13 จ.ส.อ. ณรงค์ ปันค า ป. ป.๔ พัน.๗ ป. ผช.รอง ผบ.ร้อย.ป.ป.๔ พัน.๗ (ชกท.1193) (อัตรา ร.ท.) 530308200027

14 จ.ส.อ. วีระชัย หนูดี ป. ป.๒๑ พัน.๓๐ ป. ผบ.มว.สส.ร้อย.บก.และ บร.ป.๒๑ พัน.๒๐ (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) 530804000092

15 จ.ส.อ. เอกชัย ค าเขียว ป. ป.๒๑ พัน.๒๐ ป. ผตอ.ป.๒๑ พัน.๒๐ (ชกท.6 - 1189) (อัตรา ร.ท.) 530804000015

16 จ.ส.อ. สรนันท์ ภาพันธ์ ป. ป.๒๑ ป. นยน.ป.๒๑ พัน.๓๐ (ชกท.0600) (อัตรา ร.อ.) 530907000013

17 จ.ส.อ. วีระศักด์ิ อ่ าทิม ช. ช.พัน.๔ พล.ร.๔ ช. ผบ.มว.คม.ร้อย.บก.และ บร.ช.พัน.๔ พล.ร.๔ (ชกท.0663) (อัตรา ร.ท.) 530105000167

18 จ.ส.อ. มรุเชษฐ์ ทองแผน ช. ช.พัน.๘ พล.ม.๑ ช. ผช.นายทหารฝ่ายส่งก าลัง ช.พัน.๘ พล.ม.๑ (ชกท.4010) (อัตรา ร.ท.) 530911000011

19 จ.ส.อ. ธีระพันธ์ บุญพิมพ์ ช. ช.๓ พัน.๓๐๒ ช. นายทหารซ่อมแก้เคร่ืองมือกล ร้อย.ช.เคร่ืองมือและซ่อมบ ารุง 530706400087

ช.๓ พัน.๓๐๒ (ชกท.4880) (อัตรา ร.ท.)

20 จ.ส.อ. นพดล ต่อมตุ้ย ส. มทบ.๓๗ ส. ฝสส.พัน.พัฒนา ๓ (ชทก.0200) (อัตรา ร.อ.) 530309000012

21 จ.ส.อ. พนัส แพงสี พธ. พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ พธ. ผบ.ตอนรวบรวมและส่งกลับ ร้อย.บร.สนาม พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ 531101000355

(ชกท.2430) (อัตรา ร.ท.)

 ผนวก ก บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนท่ีได้รับอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเล่ือนฐำนะฯ ของ นขต.ทบ.

ตำมนโยบำยจัดหำและบรรจุก ำลังพล ประจ ำปี ๒๕๖6

ยศ-ช่ือ-สกุล



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุยศ-ช่ือ-สกุล

22 จ.ส.อ. พงษ์ชัย กานคาน พธ. พล.ม.๑ พธ. ผบ.ตอนส่งก าลังเสบียง ร้อย.สกล.สป.พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ (ชกท.4130) 531101000378

(อัตรา ร.ท.)

23 จ.ส.อ. ชัยเดช แสงดารา พธ. รพ.ค่ายสมเด็จ พธ. ผบ.ตอนส่งก าลัง สป.๓ ร้อย.สกล.สป.พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ (ชกท.4960) 531101000435

พระนเรศวรฯ (อัตรา ร.ท.)

24 จ.ส.อ. วัชรานนท์ พรหมเมศ พธ. พัน.ซบร.๒๓ บชร.๓ พธ. ผบ.ตอนซ่อมผ้าและหนัง ร้อย.ซบร.ยุทโธปกรณ์ท่ี ๑ พัน.ซบร.๒๓ บชร.๓ 531102200075

(ชกท.4130) (อัตรา ร.ท.)

25 จ.ส.อ. จักรพงศ์ ทองหมู่ ขส. พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ขส. นายทหารซ่อมบ ารุงยานยนต์ ร้อย.ขส.รยบ.เบา พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ 531103200077

(ชกท.0660) (อัตรา ร.ท.)

26 จ.ส.อ. ศุภากร บุรีวงศ์ พ. ร.๗ พัน.๑ พ. รอง ผบ.มว.สร.ร้อย.สสช.ร.๗ พัน.๑ (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) 530305400059

27 จ.ส.อ. ทิวากร เขียวจ าปา พ. พัน.สร.๔ พ. รอง ผบ.มว.สร.ร้อย.สสช.ร.๗ พัน.๕ (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) 530307400059

28 จ.ส.อ. ชาญ ทองชมภู พ. พัน.สร.๘ พ. รอง ผบ.มว.สร.ร้อย.บก.ม.๒ พัน.๑๐ (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) 531001000136

29 จ.ส.อ. รณกร อ่ิมศิล พ. รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก พ. รอง ผบ.มว.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) 530805000170

30 จ.ส.อ. ธนรัตน์ บุตรเพชร ส. ส.พัน.๒๓ ทภ.๓ ไม่จ ากัดเหล่า นายทหารโทรศัพท์ ร้อย.สายและวิทยุถ่ายทอด ส.พัน.๒๓ ทภ.๓ 530709200010

(ชกท.0400) (อัตรา ร.ท.)

31 จ.ส.อ. สมเกียรต์ิ ไฝเพ็ชร ส ส.พัน.๒๓ ทภ.๓ ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.สาย ร้อย.สายและวิทยุถ่ายทอด ส.พัน.๒๓ ทภ.๓ (ชกท.0420) 530709200006

(อัตรา ร.ท.)

32 ทองเอม สบ. กกร.ทภ.๓ ไม่จ ากัดเหล่า ผช.นสก.ทภ.๓ (ชกท.5000) (อัตรา ร.อ.) 530701000099

33 จ.ส.อ. สุรสิทธ์ิ จันต๊ะวงศ์ ร. ร.๔ พัน.๓ ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.ค.๖๐ มม.ร้อย.อวบ.ร.๑๔ พัน.๑ (ชกท.๑๕๔๒) (อัตรา ร.ท.) 530502300012

34 จ.ส.อ. ชูนิติกร รัฐชานนท์ ร. ร.๑๔ ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.ค.๖๐ มม.ร้อย.อวบ.ร.๑๔ พัน.๓ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 530504100008

35 จ.ส.อ. วิเชียร ทาเกิด ร. ร.๗ ไม่จ ากัดเหล่า นายทหารฝ่ายส่ือสารและสารสนเทศ ร .๑๗ พัน.๒ (ชกท.2401) (อัตรา ร.ท.) 530201000061

36 จ.ส.อ. จรัญ ไชยสถาน ร. ร.๑๗ พัน.๔ ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.ค.๖๐ ร้อย.อวบ.ร.๑๗ พัน.๔ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 530602010013

37 จ.ส.อ. อินทนนท์ เขียวเกษม สพ. พัน.ซบร.๒๓ บชร.๓ ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.รก.ร้อย.รก.พัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร.๓ (ชกท.9125) (อัตรา ร.ท.) 531105300008

38 จ.ส.อ. ทวีชัย สายปราง ส. ส.พัน.๒๓ ทภ.๓ ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.๓๑ (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 530604000502

39 จ.ส.อ. พงษ์พัฒน์ ประภาสโนบล สพ. พัน.ซบร.๒๓ บชร.๓ ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.ตอนส่งก าลังสายช่าง, ส่ือสาร, พลาธิการ และขนส่ง ร้อย.สสซ. 531102400030

พัน.ซบร.๒๓ บชร.๓ (ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.)

40 จ.ส.อ. ฤทธิชัย ตังสีวงค์ สห. มทบ.๓๙ ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.๓๕ (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 530505000802

จ.ส.อ.หญิง บวรลักษณ์ 
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41 จ.ส.อ. ธนวัฒน์ เอมะสุวรรณ ม. ร้อย.ฝรพ.๓ ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.๓๖ (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 530312000702

42 จ.ส.อ. ชาญณรงค์ อ่างแก้ว สห. มทบ.๓๑๐ ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.บร.ร้อย.มทบ.๓๑ (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 530100100066

43 จ.ส.อ. กิตติพงศ์ มธุรสาทิส ดย. มทบ.๓๒ ไม่จ ากัดเหล่า ครูวิชาท่ัวไป ศฝ.นศท.มทบ.๓๒ (ชกท.2701) (อัตรา ร.อ.) 530205000050

44 จ.ส.อ. พีรวิชญ์ สุรงครัตน์ ม. พล.ร.๗ ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.มทบ.ร้อย.มทบ.พัน.มทบ.๓๓ (ชกท.2136) (อัตรา ร.ท.) 530300060076

45 จ.ส.อ. อ าพล เจตนเสน ดย. มทบ.๓๔ ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.สยป.ร้อย.มทบ.๓๔ (ชกท.2548) (อัตรา ร.ท.) 530600100035

46 จ.ส.อ. หญิง ศศิธร มูลแก่น พธ. มทบ.๓๕ ไม่จ ากัดเหล่า นายทหารบ ารุงความรู้ มทบ.๓๕ (ชกท.5004) (อัตรา ร.อ.) 530800000070

47 จ.ส.อ. อภิรัตน์ เจริญรัตน์ ช. มทบ.๓๖ ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.ฝึก ร้อย.มทบ.๓๖ (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 530900100025

48 จ.ส.อ. มนตรี สิทธิ ป. มทบ.๓๘ ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.บร.ร้อย.มทบ.๓๘ (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 531000100065

49 จ.ส.อ. ณัฐพล เฉลิมสถาน ส. มทบ.๓๙ ไม่จ ากัดเหล่า นายทหารสโมสร มทบ.๓๙ (ชกท.5000) (อัตรา ร.อ.) 530700000220

50 จ.ส.อ. นัฐพงษ์ แสงหล้า สห. มทบ.๓๑๐ ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.บร.ร้อย.มทบ.๓๑๐ (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 530500100059

51 จ.ส.อ. อิสริยพงษ์ เพ็งมาวัน ป. พัน.พัฒนา ๓ ไม่จ ากัดเหล่า ทส.รอง ผบ.พล.พัฒนา ๓ (ชกท.2030) (อัตรา ร.ท.) 530704000006

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา   เทศทองลา

(วาสนา   เทศทองลา)
ประจ า กพ.ทบ.
๓๑ ม.ค. ๖๖



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุ

ทภ.๔ 1 จ.ส.อ. รุ่งทวรรณ ปานมี ร. ร.๑๕ ร. นตต.ร้อย.บก.ร.๑๕ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540103000092

2 จ.ส.อ. อานนท์ เกลาฉีด ร. ร.5 ร. ผบ.มว.ยานยนต์ ร้อย.สสช.ร.5 พัน.1 (ชกท.4600) (อัตรา ร.ท.) 540205400037

3 จ.ส.อ. อวิรุทธ์ิ อักษรพันธ์ ร. ร.๕ ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.๕ พัน.๑ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540205100021

4 จ.ส.อ. ธีระวัฒน์ ศรีนาเคน ร. ทภ.๔ ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.๕ พัน.๑ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540205300021

5 จ.ส.อ. ปริวัฒน์ หนูมา ร. ร.๕ ร. ผช.นายทหารฝ่ายธุรการและก าลังพล ร.๕ พัน.๒ (ชกท.2260) 540206000036

(อัตรา ร.ท.)

6 จ.ส.อ. ธีรพันธ์ุ ฉันทาภิรมย์ ร. ร.๕ พัน.๑ ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.๕ พัน.๓ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540207100021

7 จ.ส.อ. สว่าง ดอกบัว ร. กรม ทพ.๔๒ ร. ผบ.มว.สส.ร้อย.สสก.ร.5 พัน.3 (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) 540207000157

8 จ.ส.อ. มานิตย์ สังเมฆ ร. ร.๕ พัน.๒ ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.๑๕ พัน.๑ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540507300027

9 จ.ส.อ. ยุทธภูมิ ผสารพจน์ ร. ร.๑๕ พัน.๒ ร. ผบ.มว.ปืนโจมตี ร้อย.สสก.ร.๑๕ พัน.๒ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540104000145

10 จ.ส.อ. วุฒิชัย คงมีผล ร. ทภ.๔ ร. ผบ.มว.สส.ร้อย.สสก.ร.15 พัน.2 (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) 540104000157

11 จ.ส.อ. ประดิษฐ์ บัวผิน ร. ร.๒๕ พัน.๓ ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.๑๕ พัน.๔ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540508100023

12 จ.ส.อ. วสิษฐ เรืองคง ร. ร.๑๕ พัน.๒ ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.15 พัน.4 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540508200023

13 จ.ส.อ. ภาคิน จันทร์ทอง ร. กรม พัฒนา ๔ ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.15 พัน.4 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540508300023

14 จ.ส.อ. สุริยา ช่างไม้ ร. ร.๒๕ ร. ผบ.มว.ช่างโยธา ร้อย.สสก.ร.๒๕ พัน.๒ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540302000117

15 จ.ส.อ. เพชรตวรรณ ขวัญใจ ร. ร.25 พัน.3 ร. นายทหารส่งก าลัง ร้อย.สสช.ร.25 พัน.3 (ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.) 540402400039

16 จ.ส.อ. นันทชัย ณะทอง ร. ร.๑๕๓ พัน.๒ ร. ผบ.มว.ค.60 มม.ร้อย.อวบ.ร.๑๕๑ พัน.๒ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540606200008

17 จ.ส.อ. อุทิศ แสงทอง ร. ร.๑๕๒ พัน.๓ ร. ผบ.มว.ค.60 มม.ร้อย.อวบ.ร.๑๕๒ พัน.๑ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540608100008

18 จ.ส.อ. ณัฐพงศ์ พระสงฆ์ ร. ร.152 พัน.2 ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.152 พัน.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540610200016

19 จ.ส.อ. ศุภฤทธ์ิ พรมสังฆ์ ร. พัน.สบร.๒๔ บชร.๔ ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.152 พัน.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540610200017

20 จ.ส.อ. คทาวุธ ศรีสมัย ร. ร.๑๕๒ ร. ผบ.มว.สส.ร้อย.บก.ร.๑๕๓ (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) 540604000074

21 จ.ส.อ. เอนก เสียงสมใจ ร. ร.๑๕๓ พัน.๒ ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.๑๕๓ พัน.๑ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540611100017

22 จ.ส.อ. ชาตรี มูหละ ร. ร.๑๕๓ พัน.๒ ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.๑๕๓ พัน.๓ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540613100017

ยศ - ช่ือ - สกุล

 ผนวก ก บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนท่ีได้รับอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเล่ือนฐำนะฯ ของ นขต.ทบ.

ตำมนโยบำยจัดหำและบรรจุก ำลังพล ประจ ำปี ๒๕๖6



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุยศ - ช่ือ - สกุล

23 จ.ส.อ. ยศวริด สิทธิพิทักษ์ ร. มทบ.๔๑ ร. นสส.กรมพัฒนา 4 (ชกท.0200) (อัตรา ร.อ.) 540202000019

24 จ.ส.อ. เดชาภัค หูวอง ม. ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ ม. ฝกพ.ม.พัน.31 พล.ร.15 (ชกท.2260) (อัตรา ร.อ.) 540614000003

25 จ.ส.อ. สัณหพล เสือสิงห์ ป. ป.๕ พัน.๕ ป. ผตน.ร้อย.ป.ป.๕ พัน.๕ (ชกท.1189) (อัตรา ร.ท.) 540208100060

26 จ.ส.อ. กีรติ หนูกลัดนุ้ย ป. ป.๕ พัน.๑๐๕ ป. ผตอ.ป.๕ พัน.๑๕ (ชกท.6-1189) (อัตรา ร.ท.) 540506000015

27 จ.ส.อ. สัชฌุกร จินดา ป. ป.๕ พัน.๒๕ ป. ผตอ.ป.๕ พัน.๒๕ (ชกท.6-1189) (อัตรา ร.ท.) 540303000015

28 จ.ส.อ. ณัฐภูมิ พรสันเทียะ ป. ป.๕ พัน.๑๐๕ ป. ผบ.มว.กระสุน ร้อย.บก.และ บร.ป.5 พัน.25 (ชกท.1193) 540303000138

(อัตรา ร.ท.)

29 จ.ส.อ. ศุภกร คิดโปร่ง ป. ป.๕ ป. ผบ.มว.ผท.ร้อย.บก.ป.๕ พัน.๑๐๕ (ชกท.1183) (อัตรา ร.ท.) 540106000078

30 จ.ส.อ. จาตุรนต์ เซ่งเส้ง ช. ช.พัน.๕ พล.ร.๕ ช. ผบ.มว.ร้อย.ช.สนาม ช.พัน.๕ พล.ร.๕ (ชกท.1331) (อัตรา ร.ท.) 540504200039

31 จ.ส.อ. อุกฤษฎ์ นวลขลิบ ช.
ช.พัน.๔๐๒ พล.พัฒนา

 ๔ ช. ผช.นายทหารฝ่ายส่งก าลัง ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 (ชกท.4010) 540217000010

(อัตรา ร.ท.)

32 จ.ส.อ. ศราวุธ ภาพินิจ ช. ช.พัน.๑๕ พล.ร.๑๕ ช. นสส.ช.พัน.๔๐๑ พล.พัฒนา ๔ (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) 540217000011

33 จ.ส.อ. อนุพงษ์ มะธุระ ช.
ช.พัน.๔๐๒ พล.พัฒนา

 ๔ ช. นายทหารซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือสายช่าง ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 540217000013

(ชกท.4880) (อัตรา ร.ท.)

34 จ.ส.อ. อิสรา บุญญะตุโร ช.
ช.พัน.๔๐๒ พล.พัฒนา

 ๔ ช. นสส.ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) 540218000008

35 จ.ส.อ. ปฏิพล วาสุเทพ ช. ช.พัน.๕ พล.ร.๕ ช. รอง ผบ.มว.ซบร.ร้อย.ช.เคร่ืองมือและซ่อมบ ารุง ช.พัน.402 540218400065

พล.พัฒนา 4 (ชกท.4880) (อัตรา ร.ท.)

36 จ.ส.อ. เอกลักษณ์ หมอยา ส. ส.พัน.๑๕ พล.ร.๑๕ ส. ผบ.มว.ศูนย์ข่าวและน าสาร ร้อย.วิทยุและศูนย์ข่าว ส.พัน.15 พล.ร.15 540616100077

(ชกท.0221) (อัตรา ร.ท.)

37 จ.ส.อ. กฤตนัน วรรณปะเถาว์ ส. ส.พัน.๒๔ ทภ.๔ ส. ผบ.มว.วิทยุ ร้อย.วิทยุและศูนย์ข่าว ส.พัน.๒๔ ทภ.๔ (ชกท.0501) 540107100012

(อัตรา ร.ท.)

38 จ.ส.อ. กรวิท  ลีลาสุธานนท์ ส. ส.พัน.๕ พล.ร.๕ ส. ผบ.มว.สส.ร้อย.บก.กรม สน.พล.ร.15 (ชกท.1210) (อัตรา ร.ท.) 540209000135

39 จ.ส.อ. ขวัญชัย เสือค า ขว. หน่วย ขกท.พล.ร.๑๕ ขว. นายทหารวิเคราะห์ข่าวกรองบุคคล บก.หน่วย/ส่วนวิเคราะห์ 540601800081

ด าเนินกรรมวิธี หน่วย ขกท.พล.ร.15 (ชกท.9301) (อัตรา ร.ท.)

40 จ.ส.อ. วิศิษฐ แดงเพชร ขว. หน่วย ขกท.พล.ร.๑๕ ขว. นายทหารวิเคราะห์ข่าวกรองสัญญาณ หน่วย ขกท.พล.ร.15 540601800082

(ชกท.0221) (อัตรา ร.ท.)
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41 จ.ส.อ. วิษณุ มากระจันทร์ พ. กรม สน.พล.ร.๑๕ พ. ผบ.ตอนรถยนต์พยาบาล ร้อย.สร.พัน.สร.5 (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) 540505400066

42 จ.ส.อ. สุเมธ ศรีค าภาวรโรจน์ พธ.
พัน.สบร.กรม สน.

พล.ร.๑๕ พธ. รอง ผบ.มว.การศพ ร้อย.สบร.พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.๑๕  (อัตรา ร.ท.) 540211200098

(ชกท.2430) (อัตรา ร.ท.)

43 จ.ส.อ. ชัยรัตน์ เกตุมาตย์ พธ.
พัน.ซบร.กรม สน.

พล.ร.๑๕ พธ. ผบ.มว.ซ่อมเคร่ืองมือสายพลาธิการ ร้อย.สน.ส่วนหน้า พัน.ซบร. 540212300102

กรม สน.พล.ร.15 (ชกท.4430) (อัตรา ร.ท.)

44 จ.ส.อ. กิตติชัย ฤทธ์ิล าเจียก พธ. มทบ.๔๓ พธ. ผบ.ตอนส่งก าลังเสบียง ร้อย.สกล.สป.พัน.สบร.24 บชร.4 540701300016

(ชกท.4130) (อัตรา ร.ท.)

45 จ.ส.อ. เฉลิมกรุง ไชยสอน พธ. พัน.สบร.๒๔ บชร.๔ พธ. รอง ผบ.มว.ส่งก าลัง สป.3 ร้อย.สกล.สป.พัน.สบร.24 บชร.4 540701300068

(ชกท.4960) (อัตรา ร.ท.)

46 จ.ส.อ. ปิยะศักด์ิ สายสิญจน์ ขส. ทภ.๔ ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.44 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 540620000802

47 จ.ส.อ. วีรพล แสนสุด ร. กรม ทพ.46 ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.46 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 540621000902

48 จ.ส.อ. ภาณุวัฒน์ คุ้มล้อม ร. กรม ทพ.48 ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.48 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 540305001102

49 จ.ส.อ. มานิตย์ สุวรรณ สบ. พล.ร.๕ ไม่จ ากัดเหล่า นายทหารบ ารุงความรู้ พล.ร.๕ (ชกท.5004) (อัตรา ร.อ.) 540501000075

50 จ.ส.อ. ชาญชัย สอนทวี ร. ร.25 พัน.1 ไม่จ ากัดเหล่า ผช.นายทหารฝ่ายธุรการและก าลังพล ร.25 พัน.1 (ชกท.2260) 540301000036

(อัตรา ร.ท.)

51 จ.ส.อ. ไพฑูรย์ สายจันทร์ ร. ร.๑๕๓ พัน.๑ ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.ป้องกัน ร้อย.บก.พล.ร.15 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540601000296

52 จ.ส.อ. สานิต แก้วนักร า ร. ร.151 พัน.2 ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.ค.81 มม.ร้อย.บก.ร.151 พัน.2 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540606000096

53 จ.ส.อ. ชัยศักด์ิ พรรณขาม สพ. พัน.ซบร.๒๔ บชร.๔ ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.รก.ร้อย.บก.บชร.4 (ชกท.9125) (อัตรา ร.ท.) 540700100113

54 จ.ส.อ. นิวัฒน์ เหล็มเนียม ร. กรม ทพ.๔๑ ไม่จ ากัดเหล่า ผช.นายทหารฝ่ายส่งก าลังบ ารุง กรม ทพ.41 (ชกท.4010) 540618000051

(อัตรา ร.อ.)

55 จ.ส.อ. พงศ์ศักด์ิ เสนด า ร. กรม ทพ.๔๒ ไม่จ ากัดเหล่า ผช.ฝอ.2 กรม ทพ.42 (ชกท.93011) (อัตรา ร.อ.) 540215000043

56 จ.ส.อ. บันทึก บัวผุด ร. กรม ทพ.๔๓ ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.43 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 540619000602

57 จ.ส.อ. ไพโรจน์ ใหม่พรหม ขส. กรม ทพ.๔๔ ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.44 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 540620000502

58 จ.ส.อ. อภิชาติ พรมสังข์ ร. กรม ทพ.๔๕ ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.45 (ชกท.0221) (อัตรา ร.ท.) 540111001402

59 จ.ส.อ. โกศล ศิริไทย ร. กรม ทพ.๔8 ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.46 (ชกท.0221) (อัตรา ร.ท.) 540621000302

60 จ.ส.อ. ธัษภูมิ พรวิชิต ร. กรม ทพ.๔๗ ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.๔๗ (ชกท.0221) (อัตรา ร.ท.) 540216000202



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุยศ - ช่ือ - สกุล

61 จ.ส.อ. สมนึก ทองจาด ร. กรม ทพ.๔๘ ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.48 (ชกท.0221) (อัตรา ร.ท.) 540305000402

62 จ.ส.อ. มีชัย นุ่นเหลือ ร. กรม ทพ.๔๔ ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.49 (ชกท.0221) (อัตรา ร.ท.) 540306001402

63 จ.ส.อ. ศตวรรษ แช่มช่ืน ส. มทบ.๔๑ ไม่จ ากัดเหล่า ทส.ผบ.มทบ.41 (ชกท.2030) (อัตรา ร.อ.) 540100000002

64 จ.ส.อ. เดโช บุญย่ิง สห. มทบ.๔๒ ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.ร้อย.สห.มทบ.42 (ชกท.9100) (อัตรา ร.ท.) 540200200021

65 จ.ส.อ. เลิศศิลป์ แสงสุริยา ร. มทบ.๔๓ ไม่จ ากัดเหล่า นายทหารบ ารุงความรู้ มทบ.43 (ชกท.5004 (อัตรา ร.อ.) 540500000068

66 จ.ส.อ. พลเทพ ประพันธ์ ช. มทบ.๔๔ ไม่จ ากัดเหล่า นายทหารธุรการและก าลังพล หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.44 540300300004

(ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.)

67 จ.ส.อ. สนธยา นาเจริญ ช. มทบ.๔๕ ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.ฝึก ร้อย.มทบ.45 (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 540400100025

68 จ.ส.อ. จักษกฤษบดินทร์ ชูสุทธ์ิ ขส. มทบ.๔๖ ไม่จ ากัดเหล่า นยน.มทบ.46 (ชกท.0600) (อัตรา ร.อ.) 540600000274

69 จ.ส.อ. เจริญพงษ์ นิลอุบล สบ. ทภ.4 ไม่จ ากัดเหล่า ทส.รอง ผบ.พล.พัฒนา 4 (ชกท.2030) (อัตรา ร.ท.) 540201000005

70 จ.ส.อ. วรฆามินทร์ เขียวบุญจันทร์ ช. พล.พัฒนา 4 ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.ตอนเคร่ืองมือก่อสร้าง ร้อย.คม.1 กอง สน.พล.พัฒนา 4 540201100034

(ชกท.0663) (อัตรา ร.ท.)

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา   เทศทองลา

(วาสนา   เทศทองลา)
ประจ า กพ.ทบ.
๓๑ ม.ค. ๖๖



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุ
นสศ. 1 จ.ส.อ. ชัยวัฒน์  กรุงไกร ร. พัน.ปพ.รอ. ร. นายทหารฝ่ายธุรการและก าลังพล ร้อย.ปพ.พัน.ปพ.รอ. 511915200003

(ชกท.๒๒๖๐) (อัตรา ร.ท.) 
2 จ.ส.อ. ธนาคาร  สอาดศรี ส. ส.พัน.35 นสศ. ส. ผบ.มว.สาย ร้อย.ปฏิบัติการส่ือสาร ส.พัน.๓๕ นสศ. 511914100055

(ชกท.๐๔๒๐) (อัตรา ร.ท.)
3 จ.ส.อ. อัศม์เดช  ขลุ่ยแก้ว ส. พัน.ปพ.รอ. ไม่จ ากัดเหล่า นายทหารส่งก าลัง ร้อย.สสช.รพศ.๔ (ชกท.๔๐๐๐) 530714100014

(อัตรา ร.ท.)
4 จ.ส.อ. จักรพล  รอดสอาด สบ. รพศ.4 พัน.1 ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.สส.ร้อย.บก.รพศ.๔ (ชกท.๐๒๐๐) (อัตรา ร.ท.) 530714000071
5 จ.ส.อ. ณัฐกร  จันทาพูน ม. รพศ.5 พัน.2 ไม่จ ากัดเหล่า ฝกพ.ร้อย.รพศ.รพศ.4 พัน.1 (ชกท.2260) (อัตรา ร.ท.) 530715200003
6 จ.ส.อ. ธีระยุทธ  ทองใบ ส. รพศ.4 ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.ชุด ร้อย.รพศ.รพศ.๔ พัน.๒ (ชกท.๓-๑๘๑๐) 530716300036

(อัตรา ร.ท.)
7 จ.ส.อ. อลงกรณ์  สีหมอก ร. รพศ.4 พัน.2 ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.ชุด ร้อย.รพศ.รพศ.๔ พัน.๒ (ชกท.๓-๑๘๑๐) 530716100032

(อัตรา ร.ท.)
8 จ.ส.อ. ณัฐพงษ์  เข็มเพ็ชร ร. รพศ.4 ไม่จ ากัดเหล่า ฝยก.ร้อย.รพศ.รพศ.๔ พัน.๒ (ชกท.๒๑๖๒) (อัตรา ร.ท.) 530716300005
9 จ.ส.อ. ประณต ศิลาดี ร. พัน.ปพ.รอ. ไม่จ ากัดเหล่า นายทหารส่งก าลังบ ารุง ร้อย.รพศ.รพศ.5 พัน.1 530302300006

(ชกท.4010) (อัตรา ร.ท.)
10 จ.ส.อ. มานัตร์  อินปันโย  ร. รพศ.5 พัน.1 ไม่จ ากัดเหล่า ฝอ.๕ ร้อย.รพศ.รพศ.๕ พัน.๑ (ชกท.๓-๘๑๐๔) (อัตรา ร.ท.) 530302300007
11 จ.ส.อ. โชคชัย บุญนาค ขส. รพศ.5 พัน.2 ไม่จ ากัดเหล่า ฝอ.๕ ร้อย.รพศ.รพศ.๕ พัน.๑ (ชกท.๓-๘๑๐๔) (อัตรา ร.ท.) 530302200007
12 จ.ส.อ. ธนาคม   เชียงเขียว ร. รพศ.5 พัน.2 ไม่จ ากัดเหล่า ฝอ.๕ ร้อย.รพศ.รพศ.๕ พัน.๒ (ชกท.๓-๘๑๐๔) (อัตรา ร.ท.) 530303300007
13 จ.ส.อ. ขันติ  น่ิมคล้าย ร. ศสพ. ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.ศสพ. (ชกท. ๒๙๑๐) (อัตรา ร.ท.) 511900000480
14 จ.ส.อ. ป้อม  ไชยมัชฌิม ร. พัน.รพศ.ศสพ. ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.ศสพ. (ชกท. ๒๙๑๐) (อัตรา ร.ท.) 511900000482
15 จ.ส.อ. ณัฐพล  นามลาด พ. พัน.รพศ.ศสพ. ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.รร.สพศ.ศสพ. (ชกท. ๔๐๑๐) (อัตรา ร.ท.) 511902100396

 ผนวก ก บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนท่ีได้รับอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเล่ือนฐำนะฯ ของ นขต.ทบ.
ตำมนโยบำยจัดหำและบรรจุก ำลังพล ประจ ำปี ๒๕๖6

ยศ-ช่ือ-สกุล



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุยศ-ช่ือ-สกุล
16 จ.ส.อ. พลวัฒน์  ทองประเสริฐ ช. พัน.รพศ.ศสพ. ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.ตอน ลว.ไกล พัน.รพศ.ศสพ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 511901030040
17 จ.ส.อ. สุรเชษฐ์  เอ่ียมบาง ร. รพศ.1 พัน.2 ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.ตอน ลว.ไกล พัน.รพศ.ศสพ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 511901030042
18 จ.ส.อ. บพิตร  ช่ืนอธิกานนท์ ส. รพศ.1 ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.ตอน ลว.ไกล พัน.รพศ.ศสพ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 511901030043
19 จ.ส.อ. ทรงศักด์ิ  นพประไพ ร. พัน.รพศ.ศสพ. ไม่จ ากัดเหล่า นภษ.ตอน ขว.ร้อย.บก.พัน.ปจว. (ชกท.9330) (อัตรา ร.ท.) 511913100018
20 จ.ส.อ. ณัฐพงษ์  มิตรมาตร ร. ร้อย.ปจว. ไม่จ ากัดเหล่า หน.ส่วนควบคุม ร้อย.ปจว.๑ (ชกท.๙๓๐๕) (อัตรา ร.ท.) 511913200029
21 จ.ส.อ. หยก  พันธ์ุหอม ขส. ร้อย.ปจว. ไม่จ ากัดเหล่า นายทหารโฆษณา ตอนพิมพ์เบา ร้อย.ผลิตส่ิงโฆษณา 511913800029

พัน.ปจว. (ชกท.๙๓๐๖) (อัตรา ร.ท.)
22 จ.ส.อ. ภูมิพันธ์ุ  ป้องประภา ป. ร้อย.ปจว. ไม่จ ากัดเหล่า หน.ชุด ปจว.ร้อย.ปจว.๑ (ชกท.๙๓๐๕) (อัตรา ร.ท.) 511913200093
23 จ.ส.อ. ธีรพงษ์  มลมาตย์ กง. ร้อย.ปจว. ไม่จ ากัดเหล่า หน.ชุด ปจว.ร้อย.ปจว.1 (ชกท.9305) (อัตรา ร.ท.) 511913200095
24 จ.ส.อ. วิทยา  มีมานะ ส. ร้อย.ปจว. ไม่จ ากัดเหล่า หน.ชุด ปจว.ร้อย.ปจว.3 (ชกท.๙๓๐๕) (อัตรา ร.ท.) 511913400095
25 จ.ส.อ. พิสัย  วงศ์ทองพัฒนา สบ. รพศ.5 พัน.1 ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.ตอน ขส.ร้อย.ปจว.4 (ชกท.0600) (อัตรา ร.ท.) 511913500190
26 จ.ส.อ. พรชัย  สมปาน พธ. นสศ. ไม่จ ากัดเหล่า หน.ชุด ปจว.ร้อย.ปจว.1 (ชกท.9305) (อัตรา ร.ท.) 511913200096
27 จ.ส.อ. ปรีชา  เพ็ชรมีค่า สบ. พล.รพศ.1 ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.ตอน ขส.ร้อย.ปจว.2 (ชกท.0600) (อัตรา ร.ท.) 511913300190

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา   เทศทองลา

(วาสนา   เทศทองลา)
ประจ า กพ.ทบ.
๓๑ ม.ค. ๖๖



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุ
นปอ. 1 จ.ส.อ. ปิยะ จิตรสง่า ป. ปตอ.1 พัน.5 ป. นายทหารซ่อมบ ารุงระบบ ปตอ.1 พัน.5 (ชกท.4806) (อัตรา ร.ท.) 503306300023

2 จ.ส.อ. ชัยยุทธ์ ค  าชู ป. ปตอ.1 พัน.5 ป. นซบ.ปตอ.1 พัน.6 ร้อย.3 (ชกท.4806) (อัตรา ร.ท.) 503307300029
3 จ.ส.อ. พงษ์กร กัลยา ป. ปตอ.1 ป. นายทหารส่งก าลัง ร้อย.บก.ปตอ.1 พัน.7 (ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.) 503308000117
4 จ.ส.อ. รัศมี พิลารัตน์ ป. ปตอ.2 พัน.2 ป. ผบ.มว.ระวังป้องกัน ปตอ.1 พัน.7 ร้อย.1 (ชกท.1176) (อัตรา ร.ท.) 503308100036
5 จ.ส.อ. สุเชาว์ สุมหิรัญ ป. ปตอ.1 พัน.7 ป. ผบ.ตอน ปตอ.อาวุธน าวิถีระดับต  า ปตอ.1 พัน.7 ร้อย.1 503308100064

(ชกท.1180) (อัตรา ร.ท.)
6 จ.ส.อ. สมควร มาลาหอม ป. ปตอ.1 พัน.7 ป. นายทหารอ านวยการยิง ปตอ.1 พัน.7 ร้อย.2 (ชกท.1199) 503308200105

(อัตรา ร.ท.)
7 จ.ส.อ. สันติพงษ์ สุวรรณะ ป. ปตอ.2 พัน.1 รอ. ป. ผบ.มว.ร้อย.ปตอ.ปตอ.2 พัน.1 รอ. (ชกท.1193) (อัตรา ร.ท.) 503304100026
8 จ.ส.อ. สุทธิพงษ์ สืบข าเพชร ป. ปตอ.2 พัน.2 ป. ผบ.มว.ร้อย.ปตอ.ปตอ.2 พัน.2 (ชกท.1193) (อัตรา ร.ท.) 520115100027
9 จ.ส.อ. คคนานต์ ชูดี ป. ปตอ.2 พัน.4 ป. ผบ.มว.ร้อย.ปตอ.ปตอ.2 พัน.4 (ชกท.1193) (อัตรา ร.ท.) 503305400025

10 จ.ส.อ. ฐิติพล ฟักสอน ป. ศปภอ.ทบ. ป. นายทหารฝ่ายเตือนภัยทางอากาศ ศปภอ.ทบ.1 (ชกท.2010) 503312000050
(อัตรา ร.อ.)

11 จ.ส.อ. ธวัชชัย สุธรรมเทวกุล ป. ศปภอ.ทบ.2 ป. ผบ.ตอนซ่อมบ ารุงเรดาร์ ศปภอ.ทบ.2 (ชกท.4806) (อัตรา ร.อ.) 520103000165
12 จ.ส.อ. ณัฐพล เจ็ดกฤษ ป. ศปภอ.ทบ.4 ป. นตต.ศปภอ.ทบ.3 (ชกท.1176) (อัตรา ร.อ.) 530717000178
13 จ.ส.อ. เตชิต สมคะเน ส. ส.พัน.13 พล.ปตอ. ส. นายทหารวิทยุ ร้อย.วิทยุและศูนย์ข่าว ส.พัน.13 พล.ปตอ. 503310100005

(ชกท.0501) (อัตรา ร.ท.)
14 จ.ส.อ. มนต์ชัย คลังคง ส. ศปภอ.ทบ.๓ ส. รอง ผบ.ตอนการสื อสารข้อมูลและอิเล็กทรอนิกส์ ศปภอ .ทบ.1 503312000280

(ชกท.0210) (อัตรา ร.ท.)
15 จ.ส.อ. ชัยณรงค์ นาคศรี พ. พัน.สร.13 พ. ผบ.มว.รถยนต์พยาบาล ร้อย.สร.พัน.สร.13 (ชกท.3506) 503309100015

(อัตรา ร.ท.)
16 จ.ส.อ. เรืองฤทธ์ิ บัวกอ ป. ส.พัน.13 พล.ปตอ. ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.สูทกรรม ร้อย.บก.นปอ. (ชกท.4110) (อัตรา ร.ท.) 503300000236

ยศ-ช่ือ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนท่ีได้รับอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเล่ือนฐำนะฯ ของ นขต.ทบ.
ตำมนโยบำยจัดหำและบรรจุก ำลังพล ประจ ำปี ๒๕๖6



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุยศ-ช่ือ-สกุล
17 จ.ส.อ. อาธร ไพรพาฤทธ์ิ ป. นปอ. ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.ป้องกัน ร้อย.บก.นปอ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 503300000292
18 จ.ส.อ. รัชนุพร โชติกุล ป. ปตอ.1 ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.ป้องกัน ร้อย.บก.ศปภอ.ทบ.2 (ชกท.1193) (อัตรา ร.ท.) 520103000328

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา   เทศทองลา

(วาสนา   เทศทองลา)
ประจ า กพ.ทบ.
๓๑ ม.ค. ๖๖



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุ
พล.ป. 1 จ.ส.อ. ศิขรินทร์ ไตรรงค์ ป. พล.ป. ป. นายทหารรหัส พล.ป. (ชกท.0224) (อัตรา ร.ท.) 510201000034

2 จ.ส.อ. บุญญฤทธ์ิ ดิษบงค์ ป. ป.71 พัน.711 ป. รอง ผบ.มว.ผท.ร้อย.ป.คปม. (ชกท.1183) (อัตรา ร.ท.) 510201100190
3 จ.ส.อ. จ ารัส ไปวันหน้า ป. ป.71 พัน.713 ป. นายทหารส่งก าลัง ร้อย.ป.คปม. (ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.) 510201100027
4 จ.ส.อ. อมรศักด์ิ ย้ิมประเสริฐ ป. ร้อย.ป.คปม. ป. รอง หน.ชุดอากาศยานไร้นักบิน ร้อย.ป.คปม. (ชกท.1154) 510201100119

(อัตรา ร.ท.)
5 จ.ส.อ. กฤษฎา แตงมีแสง ป. ร้อย.ป.คปม. ป. หน.ผู้ตรวจการณ์แสงเสียง ร้อย.ป.คปม. (ชกท.1189) (อัตรา ร.ท.) 510201100152
6 จ.ส.อ. สายฟ้า โพธ์ิศรีขาม ป. ป.71 พัน.713 ป. ผตอ.ป.71 พัน.713 (ชกท.1189) (อัตรา ร.ท.) 510205000112
7 จ.ส.อ. วีระยุทธ สีดา ป. ป.71 พัน.713 ป. นอย.ร้อย.ป.ป.71 พัน.713 (ชกท.1199) (อัตรา ร.ท.) 510205200017
8 จ.ส.อ. โสมนัส ธีระวัฒน์ ป. ป.71 พัน.712 ป. นายทหารส่งก าลัง ร้อย.บก และ บร.ป.72 พัน.721 (ชกท.4000) 510207000120

(อัตรา ร.ท.)
9 จ.ส.อ. อ าพล ร่ืนเลิศ ป. ป.71 พัน.712 ป. นลว.ผท.ร้อย.ป.ป.72 พัน.721 (ชกท.1183) (อัตรา ร.ท.) 510207300016

10 จ.ส.อ. เอกนันท์ เช้ือบุญ พ. ป.71 พัน.713 ไม่จ ากัดเหล่า นพบ.ร้อย.บก.ป.71 พัน.713 (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) 510205000118
11 จ.ส.อ. ชาญณรงค์ บุญชม ป. ป.72 พัน.722 ไม่จ ากัดเหล่า นายทหารส่งก าลัง ร้อย.บร.ป.72 พัน.722 (ชกท.4000) 510208400011

(อัตรา ร.ท.)

ยศ-ช่ือ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนท่ีได้รับอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเล่ือนฐำนะฯ ของ นขต.ทบ.
ตำมนโยบำยจัดหำและบรรจุก ำลังพล ประจ ำปี ๒๕๖6

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา   เทศทองลา

(วาสนา   เทศทองลา)
ประจ า กพ.ทบ.
๓๑ ม.ค. ๖๖



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุ

ยศ.ทบ. 1 จ.ส.อ. ธีรยุทธ์ หะยีอาแว ร. รร.นส.ทบ. ร. อจ.รร.นส.ทบ. (ชกท.2724) (อัตรา ร.อ.) 510404000271
2 จ.ส.อ. ณัฐพล เฉ่ืองฉิน ร. รร.นส.ทบ. ร. อจ.รร.นส.ทบ. (ชกท.7-2517) (อัตรา ร.อ.) 510404000445
3 จ.ส.อ. กล้า ดาวัน พ. รร.นส.ทบ. พ. นพบ.รร.นส.ทบ. (ชกท.3506) (อัตรา ร.อ.) 510404001050
4 จ.ส.อ. สุทธิพงษ์ เปร่ืองเดช ช. รร.นส.ทบ. ไม่จ ากัดเหล่า อจ.รร.นส.ทบ. (ชกท.8-0200) (อัตรา ร.อ.) 510404000360

 ผนวก ก บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนท่ีได้รับอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเล่ือนฐำนะฯ ของ นขต.ทบ.

ยศ-ช่ือ-สกุล

ตำมนโยบำยจัดหำและบรรจุก ำลังพล ประจ ำปี ๒๕๖6

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา   เทศทองลา

(วาสนา   เทศทองลา)
ประจ า กพ.ทบ.
๓๑ ม.ค. ๖๖



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุ

รร.จปร. 1 จ.ส.อ. ปฏิยุทธ์ ศรศรีวิชัย ส. รร.จปร. ไม่จ ำกัดเหล่ำ ประจ ำกอง สกศ.รร.จปร. (ชกท.2120) 511400100377
(อัตรำ ร.อ.)

ยศ-ช่ือ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนท่ีได้รับอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเล่ือนฐำนะฯ ของ นขต.ทบ.
ตำมนโยบำยจัดหำและบรรจุก ำลังพล ประจ ำปี ๒๕๖6

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา   เทศทองลา

(วาสนา   เทศทองลา)
ประจ า กพ.ทบ.
๓๑ ม.ค. ๖๖



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุ
ศบบ. 1 จ.ส.อ. สุริยา ย้ิมตระกูล ส. พัน.บ.1 ไม่จ ากัดเหล่า นายทหารส่งก าลัง ร้อย.บ.ปีกหมุน พัน.บ.2 (ชกท.4000) 511805200004

(อัตรา ร.อ.)
2 จ.ส.อ. อุทัย คมปัก ส. พัน.บ.2 ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.ร้อย.บก.พัน.บ.1 (ชกท.2900) (อัตรา ร.อ.) 511804000070
3 จ.ส.อ. ประชา มีมุข กง. ศบบ. ไม่จ ากัดเหล่า ประจ าแผนก รร.การบิน ทบ. (ชกท.2501) (อัตรา ร.อ.) 511809100054
4 จ.ส.อ. อวิรุทธ์ ทองดีย่ิง ป. รร.การบิน ทบ. ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.ตอนยานยนต์ ร้อย.บก.พัน.บ.2 (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 511805000109
5 จ.ส.อ. ฤทธิรงค์ สังข์มงคล ช. พัน.บ.1 ไม่จ ากัดเหล่า ผช.นายทหารยุทธการและการฝึก พัน.บ.1 (ชกท.2162) 511804000010

(อัตรา ร.อ.)

ยศ-ช่ือ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนท่ีได้รับอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเล่ือนฐำนะฯ ของ นขต.ทบ.
ตำมนโยบำยจัดหำและบรรจุก ำลังพล ประจ ำปี ๒๕๖6

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา   เทศทองลา

(วาสนา   เทศทองลา)
ประจ า กพ.ทบ.
๓๑ ม.ค. ๖๖



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุ
ขกท. 1 จ.ส.อ. ธวัชชัย ม่วงจันทึก ขว. พัน.ขกท. ขว. นายทหารซักถาม แผนกซักถาม ขกท. (ชกท.9316) (อัตรา ร.ท.) 503000000210

2 จ.ส.อ. จักราวุธ ขันแก้ว ขว. ขกท. ขว. รอง หน.ชุดต่อต้านข่าวกรอง หน่วย ขกท.กองพล (ชกท.9302) 503000000724
(อัตรา ร.ท.)

3 จ.ส.อ. อภิชาติ  สมศิริ ขว. หน่วย ขกท.กองพล ขว. รอง หน.ชุดตีความภาพถ่าย หน่วย ขกท.กองพล (ชกท.8503) 503000000887
(อัตรา ร.ท.)

4 จ.ส.อ. ณาณัฐภูมิ สารรักษ์ ขว. หน่วย ขกท.ทภ. ขว. รอง หน.ชุดตีความภาพถ่าย หน่วย ขกท.กองพล (ชกท.8503) 503000000891
(อัตรา ร.ท.)

5 จ.ส.อ. ปริญญา เมนัช ขว. หน่วย ขกท.กองพล ขว. รอง หน.ชุดท าเนียบก าลังรบ หน่วย ขกท .กองพล (ชกท.9318) 503000000835
(อัตรา ร.ท.)

6 จ.ส.อ. เสถียร ทองสิงหา ขว. หน่วย ขกท.กองพล ขว. รอง หน.ชุดซักถาม หน่วย ขกท.กองพล (ชกท.9316) (อัตรา ร.ท.) 503000000579
7 จ.ส.อ. สันติพงษ์ กิจสาลี ขว. พัน.ขกท. ขว. รอง ผบ.มว.ข่าวกรองทางทหารและเฝ้าตรวจ ร้อย.ขกท.พัน.ขกท. 503001000205

(ชกท.9300) (อัตรา ร.ท.)
8 จ.ส.อ. ษิครินทร์ กล่ินพงษา พธ. พัน.ขกท. ขว. หน.ชุดควบคุมและวิเคราะห์ข้อมูล ร้อย.ขกท.สนับสนุนท่ัวไป 503001000446

พัน.ขกท. (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.)
9 จ.ส.อ. สุรศักด์ิ เพ็งแจ่ม ส. ขกท. ไม่จ ากัดเหล่า รอง หน.ชุดซักถาม หน่วย ขกท.กองพล (ชกท.9316) (อัตรา ร.ท.) 503000000586

ยศ-ช่ือ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนท่ีได้รับอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเล่ือนฐำนะฯ ของ นขต.ทบ.
ตำมนโยบำยจัดหำและบรรจุก ำลังพล ประจ ำปี ๒๕๖6

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา   เทศทองลา

(วาสนา   เทศทองลา)
ประจ า กพ.ทบ.
๓๑ ม.ค. ๖๖



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุ

กพ.ทบ. ๑ จ.ส.อ. รุ่งโรจน์ พุ่มค ำ สบ. กพ.ทบ. ไม่จ ำกัดเหล่ำ ประจ ำแผนก กพ.ทบ. (ชกท.2210) (อัตรำ ร.อ.) 55400000233

ยศ-ช่ือ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนท่ีได้รับอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเล่ือนฐำนะฯ ของ นขต.ทบ.
ตำมนโยบำยจัดหำและบรรจุก ำลังพล ประจ ำปี ๒๕๖6

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา   เทศทองลา

(วาสนา   เทศทองลา)
ประจ า กพ.ทบ.
๓๑ ม.ค. ๖๖



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุ

ยก.ทบ. ๑ จ.ส.อ. วัลนิวัฒน์ โกยชัย ขส. ยก.ทบ. ไม่จ ำกัดเหล่ำ ประจ ำแผนก ยก.ทบ. (ชกท.2120) (อัตรำ ร.อ.) 500600000232

ยศ-ช่ือ-สกุล

ผนวก ก บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนท่ีได้รับอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเล่ือนฐำนะฯ ของ นขต .ทบ.
ตำมนโยบำยจัดหำและบรรจุก ำลังพล ประจ ำปี ๒๕๖6

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา   เทศทองลา

(วาสนา   เทศทองลา)
ประจ า กพ.ทบ.
๓๑ ม.ค. ๖๖



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุ

กบ.ทบ. 1 จ.ส.อ. ศิริชัย พ่วงสุด สบ. กบ.ทบ. ไม่จ ำกัดเหล่ำ ประจ ำแผนก กบ.ทบ. (ชกท.2625) (อัตรำ ร.อ.) 500700000377

ยศ-ช่ือ-สกุล

ตำมนโยบำยจัดหำและบรรจุก ำลังพล ประจ ำปี ๒๕๖6

 ผนวก ก บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนท่ีได้รับอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเล่ือนฐำนะฯ ของ นขต.ทบ.

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา   เทศทองลา

(วาสนา   เทศทองลา)
ประจ า กพ.ทบ.
๓๑ ม.ค. ๖๖



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุ

สปช.ทบ. ๑ จ.ส.อ.หญิง ธัญวรัทน์ มงคลการ สบ. สปช.ทบ. ไม่จ ากัดเหล่า ประจ าแผนก สปช.ทบ. (ชกท.640๐) (อัตรา ร.อ.) 500900000381

ยศ-ช่ือ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนท่ีได้รับอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเล่ือนฐำนะฯ ของ นขต.ทบ.
ตำมนโยบำยจัดหำและบรรจุก ำลังพล ประจ ำปี 2566

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา   เทศทองลา

(วาสนา   เทศทองลา)
ประจ า กพ.ทบ.
๓๑ ม.ค. ๖๖



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุ

ขว.ทบ. ๑ จ.ส.อ. สุทธิศักด์ิ ทองเนียม ขว. ขว.ทบ. ขว. นายทหารข่าวกรองทางทหาร สปข.ขว.ทบ. 500500000648
(ชกท.9300) (อัตรา ร.ท.)

2 จ.ส.อ. นัธทวัฒน์ ชินราช ขว. ขว.ทบ. ไม่จ ากัดเหล่า นายทหารข่าวกรองทางทหาร สปข.ขว.ทบ. 500500000643
(ชกท.9300) (อัตรา ร.ท.)

ยศ-ช่ือ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนท่ีได้รับอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเล่ือนฐำนะฯ ของ นขต.ทบ.
ตำมนโยบำยจัดหำและบรรจุก ำลังพล ประจ ำปี ๒๕๖6

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา   เทศทองลา

(วาสนา   เทศทองลา)
ประจ า กพ.ทบ.
๓๑ ม.ค. ๖๖



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุ

สตน.ทบ. 1 จ.ส.อ. เอกลักขณ์ มาลี กง. สตน.ทบ. ไม่จ ากัดเหล่า นปก.สตน.ทบ. (ชกท.2406) (อัตรา ร.อ.) 501700000035

ยศ-ช่ือ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนท่ีได้รับอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเล่ือนฐำนะฯ ของ นขต.ทบ.
ตำมนโยบำยจัดหำและบรรจุก ำลังพล ประจ ำปี ๒๕๖6

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา   เทศทองลา

(วาสนา   เทศทองลา)
ประจ า กพ.ทบ.
๓๑ ม.ค. ๖๖



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุ

สก.ทบ. 1 จ.ส.อ. ปุณณเมธ ทรัพย์ประเสริฐ สบ. สก.ทบ. ไม่จ ำกัดเหล่ำ ประจ ำกอง สก.ทบ. (ชกท.5000) (อัตรำ ร.อ.) 501100000229

ยศ-ช่ือ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนท่ีได้รับอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเล่ือนฐำนะฯ ของ นขต.ทบ.

ตำมนโยบำยจัดหำและบรรจุก ำลังพล ประจ ำปี ๒๕๖6

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา   เทศทองลา

(วาสนา   เทศทองลา)
ประจ า กพ.ทบ.
๓๑ ม.ค. ๖๖



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุ

สวพ.ทบ. 1 จ.ส.อ. ชวลิต ยินดี สบ. สวพ.ทบ. ไม่จ ำกัดเหล่ำ ประจ ำแผนก สวพ.ทบ. (ชกท.2120) (อัตรำ ร.อ.) 501600000022

 

ยศ-ช่ือ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนท่ีได้รับอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเล่ือนฐำนะฯ ของ นขต.ทบ.
ตำมนโยบำยจัดหำและบรรจุก ำลังพล ประจ ำปี ๒๕๖6

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา   เทศทองลา

(วาสนา   เทศทองลา)
ประจ า กพ.ทบ.
๓๑ ม.ค. ๖๖



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุ

วศ.ทบ. 1 จ.ส.อ. วิทยา ดีสุ่ย ช. วศ.ทบ. ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.ตอนเคร่ืองท าควัน ร้อย.วศ.1 (ชกท.7314) 502700020080
(อัตรา ร.ท.)

ยศ-ช่ือ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนท่ีได้รับอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเล่ือนฐำนะฯ ของ นขต.ทบ.
ตำมนโยบำยจัดหำและบรรจุก ำลังพล ประจ ำปี ๒๕๖6

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา   เทศทองลา

(วาสนา   เทศทองลา)
ประจ า กพ.ทบ.
๓๑ ม.ค. ๖๖



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุ

ศซบ.ทบ. 1 จ.ส.อ. สยาม จิตร์หาญ ส. ศซบ.ทบ. ไม่จ ากัดเหล่า นายทหารธุรการและก าลังพล ศซบ.ทบ. (ชกท.2110) 504200000028
(อัตรา ร.อ.)

ยศ-ช่ือ-สกุล

ผนวก ก บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนท่ีได้รับอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเล่ือนฐำนะฯ ของ นขต.ทบ.
ตำมนโยบำยจัดหำและบรรจุก ำลังพล ประจ ำปี ๒๕๖6

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา   เทศทองลา

(วาสนา   เทศทองลา)
ประจ า กพ.ทบ.
๓๑ ม.ค. ๖๖



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ีฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุ

สสน.บก.ทบ. ๑ จ.ส.อ. พงศ์พันธ์ ท่าดี พ. สสน.บก.ทบ. ไม่จ ากัดเหล่า ประจ าแผนก สสน.บก.ทบ. (ชกท.4010) 501400000041
(อัตรา ร.อ.)

ยศ-ช่ือ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนท่ีได้รับอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเล่ือนฐำนะฯ ของ นขต.ทบ.
ตำมนโยบำยจัดหำและบรรจุก ำลังพล ประจ ำปี ๒๕๖6

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา   เทศทองลา

(วาสนา   เทศทองลา)
ประจ า กพ.ทบ.
๓๑ ม.ค. ๖๖



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ี ฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุ
ศปก.ทบ. 1 จ.ส.อ. อภิชัย มาวขุนทด ช. กรม สน.พล.ร.11 ไม่จ ากัดเหล่า อยู่ระหว่างด าเนินการ

2 จ.ส.อ. กษิดิศ เสนาคณิตร สบ. กบ.ทบ. ไม่จ ากัดเหล่า อยู่ระหว่างด าเนินการ
3 จ.ส.อ. นิพน อุปสร ร. พัน.บ.9 ไม่จ ากัดเหล่า อยู่ระหว่างด าเนินการ
4 จ.ส.อ. บรรจวบ พีระพรประเสริฐ ขส. สวพท. ไม่จ ากัดเหล่า อยู่ระหว่างด าเนินการ
5 จ.ส.อ. สมรวม สวนแก้ว ช. ช.พัน.1 พล.1 รอ. ไม่จ ากัดเหล่า อยู่ระหว่างด าเนินการ
6 จ.ส.อ. วิภูกิจ ฉัตรถิรภูวดล ส. สส. ไม่จ ากัดเหล่า อยู่ระหว่างด าเนินการ
7 จ.ส.อ. ธนวัฒน์ ไกรธรรม ร. พล.1 รอ. ไม่จ ากัดเหล่า อยู่ระหว่างด าเนินการ
8 จ.ส.อ. เมธา พรมประสิทธ์ิ สพ. ศฝยว.ทบ. ไม่จ ากัดเหล่า อยู่ระหว่างด าเนินการ
9 จ.ส.อ. พรศักด์ิ วัฒนศิริ พ. ร.21 พัน.2 รอ. ไม่จ ากัดเหล่า อยู่ระหว่างด าเนินการ

10 จ.ส.อ. สุรเดช ณ บางช้าง ร. ร.21 รอ. ไม่จ ากัดเหล่า อยู่ระหว่างด าเนินการ
11 จ.ส.อ. ณรงค์ ไร่ไสว ขส. ทภ.1 ไม่จ ากัดเหล่า อยู่ระหว่างด าเนินการ
12 จ.ส.อ. ยุทธนา บัวใหญ่ ร. ร้อย.ลว.ไกล 2 ไม่จ ากัดเหล่า อยู่ระหว่างด าเนินการ
13 จ.ส.อ. ชาญชนะกันต์ สีค า ส. ส.พัน.21 ทภ.1 ไม่จ ากัดเหล่า อยู่ระหว่างด าเนินการ
14 จ.ส.อ. ยศกร ขันตีเรือง ขส. ขส.ทบ. ไม่จ ากัดเหล่า อยู่ระหว่างด าเนินการ
15 จ.ส.อ. สดาวุฒิ พลภา ร. ทภ.4 ไม่จ ากัดเหล่า อยู่ระหว่างด าเนินการ
16 จ.ส.อ.หญิง สรารัศม์ิ จิรพิพัฒโกคิน สบ. ยก.ทบ. ไม่จ ากัดเหล่า อยู่ระหว่างด าเนินการ
17 จ.ส.อ. ชัยภวัฒน์ ใจมุ่งพรอนันท์ ร. ร.112 พัน.3 ไม่จ ากัดเหล่า หน.ชุดสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม ร้อย.พัฒนา 510717100042

พัน.พัฒนา 1 (ชกท.3100) (อัตรา ร.ท.)
18 จ.ส.อ. ธนพงศ์ อ่อนดี ช. พัน.ช.คมศ.พล.ช. ไม่จ ากัดเหล่า ประจ าแผนก กช. (ชกท.0600) (อัตรา ร.อ.) 510701000660
19 จ.ส.อ. เธียรวิชญ์ หอมจันทร์ สบ. กบ.ทบ. ไม่จ ากัดเหล่า อยู่ระหว่างด าเนินการ
20 จ.ส.อ. สันติ แก้วกลม สบ. สปช.ทบ. ไม่จ ากัดเหล่า ประจ าแผนก สปช.ทบ. (ชกท.2610) (อัตรา ร.อ.) 500900000097
21 จ.ส.อ. ภณ การัณยภาสธนาดุล พ. มทบ.12 ไม่จ ากัดเหล่า อยู่ระหว่างด าเนินการ

ผนวก ข บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนท่ีได้รับอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเล่ือนฐำนะเป็นนำยทหำรสัญญำบัตร หน่วยสำยงำนสนำม
ตำมนโยบำยจัดหำและบรรจุก ำลังพล ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖6

ยศ-ช่ือ-สกุล



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ี ฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุยศ-ช่ือ-สกุล
22 จ.ส.อ. วิโรจ อภัยกุญชร ขว. ขว.ทบ. ไม่จ ากัดเหล่า นายทหารข่าวกรองทางทหาร ขว.ทบ. (ชกท.9300) 500500000647

(อัตรา ร.ท.)
23 จ.ส.อ. สาโรจน์ คงสุขขี ขส. ยก.ทบ. ไม่จ ากัดเหล่า ประจ าแผนก ยก.ทบ. (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.) 500600000247
24 จ.ส.อ.หญิง ชนิดา กานิด สบ. กบ.ทบ. ไม่จ ากัดเหล่า ประจ าแผนก กบ.ทบ. (ชกท.2110) (อัตรา ร.อ.) 500700000079
25 จ.ส.อ. ยงยุทธ ล าพูน ขส. กร.ทบ. ไม่จ ากัดเหล่า ประจ าแผนก กร.ทบ. (ชกท.5000) (อัตรา ร.อ.) 500800000099
26 จ.ส.อ. สุริยะ ดาวเศรษฐ์ กง. กง.ทบ. ไม่จ ากัดเหล่า นรง.สปช.ทบ. (ชกท.6100) (อัตรา ร.อ.) 500900000028
27 จ.ส.อ. ศัลยพงศ์ แพรขาว ส. สส. ไม่จ ากัดเหล่า นวย.ศทส.สส. (ชกท.0502) (อัตรา ร.อ.) 502600100718
28 จ.ส.อ. อาทิตย์ พูลยม ช. ช.พัน.9 พล.ร.9 ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.ซ่อมบ ารุงกองพัน ร้อย.บก.และ บร.ช.พัน.9 พล.ร.9 510902000139

(ชกท.4880) (อัตรา ร.ท.)

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา   เทศทองลา

(วาสนา   เทศทองลา)
ประจ า กพ.ทบ.
๓๑ ม.ค. ๖๖



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ี ฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุ

ทภ.๑ 1 จ.ส.อ. สุทินร์ นามวิชัย ร. ร.๑๒ พัน.๒ ร.อ. ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.ปล.ร้อย.ร.ร.๑๒ พัน.๒ รอ. 510503100054 กกล.บูรพา

(ชกท.๑๕๖๐) (อัตรา ร.ท.)

2 จ.ส.อ. นิกร น้อยเกิดมี ช. ช.พัน.๙ พล.ร.๙ ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.ร้อย.ช.สนาม ช.พัน.๙ พล.ร.๙ 510902200040 กกล.สุรสีห์ 

(ชกท.1331) (อัตรา ร.ท.)

 ผนวก ข บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนท่ีได้รับอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเล่ือนฐำนะ ฯ หน่วยสำยงำนสนำม

ตำมนโยบำยจัดหำและบรรจุก ำลังพล ประจ ำปี ๒๕๖6

ยศ-ช่ือ-สกุล

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา   เทศทองลา

(วาสนา   เทศทองลา)
ประจ า กพ.ทบ.
๓๑ ม.ค. ๖๖



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ี ฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุ

ทภ.2 1 จ.ส.อ. อภิชล สุ่มมาตย์ ร. ร.๑๓ พัน.๒ ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.บร.ร้อย.สสช.ร.๑๓ พัน.๒ 520403400008 กกล.สุรศักด์ิมนตรี

(ชกท.4010) (อัตรา ร.ท.)

2 จ.ส.อ. ปรีชา สิงหาชารี ร. ร้อย.ลว.ไกล ๖ ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.ค.๖๐ มม. ร้อย.อวบ.ร.๖ พัน.๓ 520204300012 กกล.สุรนารี

(ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)

 ผนวก ข บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนท่ีได้รับอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเล่ือนฐำนะ ฯ หน่วยสำยงำนสนำม

ตำมนโยบำยจัดหำและบรรจุก ำลังพล ประจ ำปี ๒๕๖6

ยศ-ช่ือ-สกุล

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา   เทศทองลา

(วาสนา   เทศทองลา)
ประจ า กพ.ทบ.
๓๑ ม.ค. ๖๖



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ี ฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุ
ทภ.3 1 จ.ส.อ. อนุรักษ์ พุ่มโพธ์ิ ร. ร.๑๔ พัน.๒ ไม่จ ำกัดเหล่ำ นำยทหำรส่งก ำลัง ร้อย.บก.ร.๑๔ พัน.๒ ๕๓๐๕๐๓๐๐๐๑๓๑ กกล.นเรศวร

(ชกท.๔๐๐๐) (อัตรำ ร.ท.)
2 จ.ส.อ. สุริยำ สุรำยศ ม. ม.๒ พัน.๑๕ ไม่จ ำกัดเหล่ำ ผบ.มว.สส.ร้อย.บก.ม.๒ พัน.๑๕ (ชกท.0200) ๕๓๑๐๐๒๐๐๐๐๘๑ กกล.ผำเมือง

(อัตรำ ร.ท.)

 ผนวก ข บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนท่ีได้รับอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเล่ือนฐำนะ ฯ หน่วยสำยงำนสนำม
ตำมนโยบำยจัดหำและบรรจุก ำลังพล ประจ ำปี ๒๕๖6

ยศ-ช่ือ-สกุล

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา   เทศทองลา

(วาสนา   เทศทองลา)
ประจ า กพ.ทบ.
๓๑ ม.ค. ๖๖



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ี ฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุ

ทภ.4 1 จ.ส.อ. จารุศร แสนทวีสุข ร. พล.ร.5 ไม่จ ากัดเหล่า นยน.ร้อย.บก.พล.ร.5 (ชกท.0600) 540501000242 กกล.เทพสตรีฯ

(อัตรา ร.ท.)

 ผนวก ข บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนท่ีได้รับอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเล่ือนฐำนะ ฯ หน่วยสำยงำนสนำม

ตำมนโยบำยจัดหำและบรรจุก ำลังพล ประจ ำปี ๒๕๖6

ยศ-ช่ือ-สกุล

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา   เทศทองลา

(วาสนา   เทศทองลา)
ประจ า กพ.ทบ.
๓๑ ม.ค. ๖๖



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ี ฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุ
สง.ปรมน.ทบ. 1 จ.ส.อ. วสยษฏ์ิ อุ่นอารมณ์ ร. สขว.กอ.รมน. ไม่จ ากัดเหล่า นกร.ศปป.1 ปรมน.ทบ. (ชกท.8104) (อัตรา ร.อ.) 504300000429

2 จ.ส.อ. มงคล ชัยศีลา ร. กอ.รมน.ภาค 1 ไม่จ ากัดเหล่า นายทหารประจ าส านัก สน.ปรมน.จว.มทบ.11 503500000557
(ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.)

3 จ.ส.อ. เจนรบ ทรัพย์ทวี ส. กอ.รมน.ภาค 2 ไม่จ ากัดเหล่า นายทหารประจ าส านัก สน.ปรมน.จว.มทบ.25 521000000489
(ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.)

4 จ.ส.อ.หญิง วิชชุดา กิตติธาดากานต์ กง. กอ.รมน.ภาค 3 ไม่จ ากัดเหล่า นายทหารประจ าส านัก สน.ปรมน.จว.มทบ.31 530100000481
(ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.)

5 จ.ส.อ. กิตติวุฒิ เสนเกล้ียง สบ. กอ.รมน.ภาค 4 ไม่จ ากัดเหล่า นายทหารประจ าส านัก สน.ปรมน.จว.มทบ.46 540600000489
(ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.)

 ผนวก ข บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนท่ีได้รับอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเล่ือนฐำนะ ฯ หน่วยสำยงำนสนำม
ตำมนโยบำยจัดหำและบรรจุก ำลังพล ประจ ำปี ๒๕๖6

ยศ-ช่ือ-สกุล

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา   เทศทองลา

(วาสนา   เทศทองลา)
ประจ า กพ.ทบ.
๓๑ ม.ค. ๖๖



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ี ฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุ
กอ.รมน. 1 จ.ส.อ. ธวัชชัย คูหามุข ร. กรม ทพ.43 ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.46 (ชกท.2900) 540621001202

ภำค 4 สน. (อัตรา ร.ท.)
2 สุขสม พ. สลก.ทบ. ไม่จ ากัดเหล่า นายทหารทะเบียนการแพทย์ รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 540617000053

(ชกท.3506) (อัตรา ร.อ.)
3 จ.ส.อ. ทิวากรณ์ พรหมนิมิตร ร. ร.15 พัน.1 ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.ตอนเก็บรักษา ร้อย.สสช.พัน.ซบร.24 บชร.4 540702400133

(ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.)
4 จ.ส.อ. ชานนท์ ขวาอุ่นหล้า สพ. กอง สพบ.พล.ร.5 ไม่จ ากัดเหล่า ผช.ฝยก.กรม ทพ.47 (ชกท.2162) (อัตรา ร.อ.) 540216000047
5 กะลูแป พ. มทบ.46 ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.มว.ทพ.หญิง 41 (ชกท.9305) (อัตรา ร.ท.) 540101100679
6 บุญแนบ สบ. มทบ.46 ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.มว.ทพ.หญิง 46 (ชกท.9305) (อัตรา ร.ท.) 540300600002
7 จ.ส.อ. สมัคร ลูกชาย ส. ส.พัน.5 พล.ร.5 ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.มว.สล.ร้อย.สสช.พัน.ซบร.24 บชร.4 540702400010

(ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.)
8 จ.ส.อ. สมชาย หนูแก้ว ร. ร.15 พัน.2 ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.15 พัน.2 (ชกท.1542) 540104100020

(อัตรา ร.ท.)
9 จ.ส.อ. ดิษณ์กร ไฝ่เอ้ย ร. รพศ.5 พัน.1 ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.ชุด ร้อย.รพศ.รพศ.5 พัน.1 (ชทก.3-1810) 530302100033

(อัตรา ร.ท.)
10 จ.ส.อ. ชโรธร ไตรยนต์ ม. ม.พัน.31 พล.ร.15 ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.ร้อย.ม.ม.พัน.31 พล.ร.15 (ชกท.1204) 540614300029

(อัตรา ร.ท.)
11 จ.ส.อ. วิวัฒนา อ าพันธ์ ส. พัน.ส.ซบร.เขตหลัง ไม่จ ากัดเหล่า ผช.ฝอ.2 กรม ทพ.47 (ชกท.9301) (อัตรา ร.อ.) 540216000043
12 จ.ส.อ. อาคม หอยสกุล ช. ช.พัน.402 ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.มว.พัฒนาท่ี 1 ร้อย.พัฒนา พัน.พัฒนา 4 540203100019

พล.พัฒนา 4 (ชกท.8104) (อัตรา ร.ท.)
13 จ.ส.อ. วรวุฒ สหุนาฬุ สพ. บชร.4 ไม่จ ากัดเหล่า ผช.นสพ.มทบ.25 (ชกท.4512) ( อัตรา ร.อ.) 521000000389

 ผนวก ข บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนท่ีได้รับอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเล่ือนฐำนะ ฯ หน่วยสำยงำนสนำม
ตำมนโยบำยจัดหำและบรรจุก ำลังพล ประจ ำปี ๒๕๖6

ยศ-ช่ือ-สกุล

จ.ส.อ.หญิง วาสนา

จ.ส.อ.หญิง ฮามีต๊ะ
จ.ส.อ.หญิง จิรา



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ี ฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุยศ-ช่ือ-สกุล
14 จ.ส.อ. สุริยันต์ สงสุข สพ. มทบ.14 ไม่จ ากัดเหล่า นายทหารซ่อมกระสุน มว.ตรวจซ่อมกระสุน 521204100032

ร้อย.สพ.คลังกระสุน พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
(ชกท.5414) (อัตรา ร.ท.)

15 จ.ส.อ. วรวุฒิ สืบมาก สพ. พัน.สพ.กระสุน 24 ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.ยานยนต์ขนส่ง ร้อย.สพ.ส่งก าลังกระสุน 531105100032
บชร.4 พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 (ชกท.0660) (อัตรา ร.ท.)

16 จ.ส.อ. วรชต ฉัตร์ศร ช. ช.11 พัน.602 ไม่จ ากัดเหล่า ประจ ากอง กช. (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.) 510701000210
17 จ.ส.อ. ทรงจิตร สมภักดี ร. ร.25 ไม่จ ากัดเหล่า ผตน.ร้อย.ค.หนัก ร.25 (ชกท.1543) (อัตรา ร.ท.) 540401100046
18 จ.ส.อ. อุทิศ มะลิลา ส. กรม ทพ.22 ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.22 (ชกท.2900) 520130001202

(อัตรา ร.ท.)
19 จ.ส.อ. ฉัตรชัย ทองหวาน ช. ช.พัน.15 พล.ร.15 ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.49 (ชกท.2900) 540306000202

(อัตรา ร.ท.)
20 จ.ส.อ. เศรษฐพัส สุขสุวรรณ์ ร. ร.153 พัน.3 ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.43 (ชกท.2900) 540619001402

(อัตรา ร.ท.)
21 จ.ส.อ. ชเนตร เนตรสุวรรณ ร. ร.25 พัน.2 ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.ลว.ร้อย.สสก.ร.25 พัน.2 (ชกท.1542) 540302000058

(อัตรา ร.ท.)
22 จ.ส.อ. ประหยัด เขตนิมิตร ร. กรม ทพ.46 ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.46 (ชกท.2900) 540621000202

(อัตรา ร.ท.)
23 จ.ส.อ. สราวุธ ยอดทอง ม. ม.พัน.16 พล.ร.5 ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.44 (ชกท.2900) 540620001402

(อัตรา ร.ท.)
24 จ.ส.อ. ศุภกิจ เพ่ิมพูนนิติธรรม ร. กรม ทพ.11 ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.44 (ชกท.2900) 540620001502

(อัตรา ร.ท.)
25 จ.ส.อ. ปฏิรูป วงศ์ชนะ ช. พัน.พัฒนา 4 ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.47 (ชกท.2900) 540216000502

(อัตรา ร.ท.)
26 จ.ส.อ. เกียรติกูล หมวกสังข์ ร. ร้อย.ลว.ไกล 4 ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.47 (ชกท.2900) 540216000902

(อัตรา ร.ท.)



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ี ฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุยศ-ช่ือ-สกุล
27 จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ นุ้ยน้อย ร. ร.152 พัน.3 ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.ค.81 มม.ร้อย.บก.ร.152 พัน.3 540610000096

(ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)
28 พันธ์ธร สบ. มทบ.44 ไม่จ ากัดเหล่า ผช.นสก.มทบ.44 (ชกท.5000) (อัตรา ร.อ.) 540300000192
29 จ.ส.อ. อนิรุตต์ ห่อจันทร์ ร. ร.151 พัน.2 ไม่จ ากัดเหล่า นกบ.ร.151 พัน.2 (ชกท.4010) (อัตรา ร.อ.) 540606000008
30 จ.ส.อ. อุทัย ชูผล ช. มทบ.42 ไม่จ ากัดเหล่า ครูวิชาการสงครามพิเศษ ศฝ.นศท.มทบ.42 540214000085

(ชกท.2517) (อัตรา ร.อ.)

จ.ส.อ.หญิง สุธีรา

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา   เทศทองลา

(วาสนา   เทศทองลา)
ประจ า กพ.ทบ.
๓๑ ม.ค. ๖๖



หน่วย ล ำดับ เหล่ำ สังกัด โควตำเหล่ำ ต ำแหน่งท ำหน้ำท่ี ฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุ

กส.ทบ. 1 จ.ส.อ. นวพล อนุมาตร์ กส. พัน.สท. กส. ผบ.มว.สุนัขลาดตระเวน ร้อย.สุนัขยุทธวิธี 521102200113

พัน.สท.กส.ทบ. (ชกท.4371) (อัตรา ร.ท.)

 ผนวก ข บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนท่ีได้รับอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเล่ือนฐำนะ ฯ หน่วยสำยงำนสนำม

ตำมนโยบำยจัดหำและบรรจุก ำลังพล ประจ ำปี ๒๕๖6

ยศ-ช่ือ-สกุล

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา   เทศทองลา

(วาสนา   เทศทองลา)
ประจ า กพ.ทบ.
๓๑ ม.ค. ๖๖



ล ำดับ ต ำแหน่ง - สังกัด ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะฯ / ท ำหน้ำท่ี ฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุ

1 ส.ต. ชยธร ไทยกล้า พลขับรถ หมู่ ค.หนัก มว.ค.หนัก ร้อย.ค.หนัก ร.111 อยู่ระหว่างด าเนินการ
2 ส.ท.หญิง สกุลทิพย์ มบขุนทด เสมียนกองร้อย บก.ร้อย.ร้อย.สห.หญิง พัน.สห.11 อยู่ระหว่างด าเนินการ
3 ส.ท. ชิรวัฒน์ บุญเจ๊ก พลสารวัตร มว.สห.ร้อย.สห.พัน.สห.11 อยู่ระหว่างด าเนินการ
4 ส.ต.หญิง มาสสิริ พงษ์ศิริ เสมียน สปช.ทบ. อยู่ระหว่างด าเนินการ
5 จ.ส.อ. ศรไพร์สณฑ์ จันบัวลา ผบ.หมู่ หมู่สุนัขหน้าท่ีพิเศษ มว.สุนัขหน้าท่ีพิเศษ อยู่ระหว่างด าเนินการ

ร้อย.สุนัขยาม พัน.สท.กส.ทบ.
6 ส.ท.หญิง ปาริชาต ทวีแก้ว พลวิทยุและโทรศัพท์ หมู่ สห.หญิง มว.สห.หญิง อยู่ระหว่างด าเนินการ

ร้อย.สห.หญิง พัน.สห.11
7 ส.อ. ไชยวัฒน์ ขวัญเมือง เสมียน หน่วย สด.อ.คลองหลวง จว.ป.ท. อยู่ระหว่างด าเนินการ
8 จ.ส.ท. โกศล ช่วงรัตน์ เสมียน รพ.รร.6 อยู่ระหว่างด าเนินการ
9 ส.ต. สักรินทร์ สุริโย ช่างยาง ศซส.สพ.ทบ. นายทหารยานยนต์ ศซส.สพ.ทบ. (ชกท.0600) 520105000363

(อัตรา ร.อ.)
10 จ.ส.อ. เชิดศักด์ิ ฤทธิกรกูล นักร้อง ดย.ทบ. อยู่ระหว่างด าเนินการ
11 จ.ส.อ.หญิง พิรัชดา วงศ์บุญมี ผช.ประจ าวง ดย.ทบ. อยู่ระหว่างด าเนินการ
12 ส.ต. บวร สุทัศนรักษ์ นายสิบการกีฬา ฝสก.มทบ.33 ครู ศฝ.นศท.มทบ.๓๓ (ชกท.๒๕๑๗) (อัตรา ร.ท.) 530314000106
13 จ.ส.อ. ศราวุธ เลิศล  า เสมียนพระธรรมนูญ ฝธน.มทบ.13 อยู่ระหว่างด าเนินการ
14 ส.อ. ย่ิงยศ โอฬารไพบูลย์ ช่างซ่อมเคร่ืองกลไฟฟ้า มว.ซ่อมยุทโธปกรณ์พิเศษ ครู รร.ช.กช. (ชกท.7010) (อัตรา ร.อ.) 510702000163

ร้อย.ช.ซบร.สนาม
15 จ.ส.ต. วรพจ เพชรขุ้ม นายสิบสูทกรรม บก.ร้อย.ร้อย.อวบ.ร.23 พัน.1 อยู่ระหว่างด าเนินการ

ยศ-ช่ือ-สกุล
คุณวุฒิปริญญำ

ผนวก ค บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนท่ีได้รับกำรเล่ือนฐำนะเป็นนำยทหำรสัญญำบัตร โควตำส่วนกลำง ทบ. 
ตำมนโยบำยจัดหำและบรรจุก ำลังพล ประจ ำปี ๒๕๖6



ล ำดับ ต ำแหน่ง - สังกัด ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะฯ / ท ำหน้ำท่ี ฯ เลขท่ีต ำแหน่ง หมำยเหตุยศ-ช่ือ-สกุล
16 จ.ส.อ. สุขไพศาล อ้นทอง เสมียน วศ.ทบ. อยู่ระหว่างด าเนินการ
17 จ.ส.อ. สมจิตร ครองตาเนิน ช่างปรับเทียบมาตรฐานเคร่ืองตรวจวัดทางการแพทย์ อยู่ระหว่างด าเนินการ

สส.
18 ส.อ.หญิง รุ่งทิวา คงสนุ่น ประจ าหมวด ดย.ทบ. อยู่ระหว่างด าเนินการ

19 จ.ส.อ. นิรุตต์ มีมาก นายสิบสูทกรรม มว.สูทกรรม ร้อย.บก. อยู่ระหว่างด าเนินการ
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1

20 จ.ส.อ.หญิง ชุติมา เพ็ชรจ ารัส นายสิบสูทกรรม บก.ร้อย.ร้อย.พธ.ส่งก าลังเสบียง อยู่ระหว่างด าเนินการ
และ รรก.นายสิบสูทกรรม แผนกโภชนาการ บก.ทบ.

21 จ.ส.อ.หญิง มัทนา โพธิประพันธ์ นายสิบส่งก าลัง บก.ร้อย.ร้อย.พธ.ส่งก าลังเสบียง อยู่ระหว่างด าเนินการ
และ รรก.เสมียน แผนกโภชนาการ บก.ทบ

22 จ.ส.อ. วุฒิเดช สอนพรหม นายสิบการศึกษา ชุดการศึกษาและวัฒนธรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ
มว.พัฒนาท่ี 1 ร้อย.พัฒนา พัน.พัฒนา 1

23 จ.ส.อ. วัฒนา แก้วมา นายสิบปล่อยรถ บก.มว.ยานยนต์ ร้อย.บก.พัน.สห.11 อยู่ระหว่างด าเนินการ

ไม่ใช้คุณวุฒิ

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา   เทศทองลา

(วาสนา   เทศทองลา)
ประจ า กพ.ทบ.
๓๑ ม.ค. ๖๖




