
- สำเนา -  

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

ความเร่งด่วน – ผู้รับทราบ 
 

หมู่-วัน-เวลา    ๓  มี.ค. ๖๕ 
            

คำแนะนำ 
 

จาก กพ.ทบ. หมู่/คำ 
ถึงผู้รับปฏิบัติ ขว.ทบ., ยก.ทบ., กบ.ทบ., กร.ทบ., สปช.ทบ., สบ.ทบ., กง.ทบ., 

สห.ทบ., สก.ทบ., นรด., สวพ.ทบ., สตน.ทบ., สธน.ทบ., สส.,  
ประเภทเอกสาร 

 ดย.ทบ., พล.ป., นปอ., ขกท., กช., สพ.ทบ., ขส.ทบ., พธ.ทบ., ที่ของผู้ให้ข่าว ที่ กห ๐๔๐๑/๒๘๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้รับทราบ 

ยย.ทบ., กส.ทบ., วศ.ทบ., พบ., ทภ.๑, 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.๔, พล.ร.๕,  
พล.ร.๗, พล.ร.๙, พล.ร.๑๑, พล.ร.๑๕, พล.ม.๑, พล.ม.๒ รอ.,  
พล.พัฒนา ๑, พล.พัฒนา ๓, พล.พัฒนา ๔, บชร.๑, บชร.๓,  
บชร.๔, มทบ.๑๑, มทบ.๑๒, มทบ.๑๓, มทบ.๑๔, มทบ.๑๕,  
มทบ.๑๖, มทบ.๑๗, มทบ.๑๘, มทบ.๑๙, 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.(๓), สง.รอง เสธ.ทบ.(๔),  
สง.รอง เสธ.ทบ.(๕), สง.หน.คณะ ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา 
สง.จก.กพ.ทบ.  
 

  ๑. ผบ.ทบ. (รอง ผบ.ทบ. รับคำสั่งฯ) อนุมัติตัวบุคคลให้เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหาร
สัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้กับหน่วยต่าง ๆ จำนวน ๕๘๓ 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 ส่งตัวกำลังพลเข้ารับการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 
ตามที่ ยศ.ทบ. กำหนด 
   ๒.๒ ดำเนินการปรับย้ายเป็นตำแหน่งประจำหน่วย/เหล่า และให้ทำหน้าที่ฯ และ/หรือเลื่อน
ฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ตามหลักเกณฑ์ที่ ทบ. กำหนด (กรณีที่หน่วยยังไม่ได้ดำเนินการ) 
   ๒.๓ ดำเนินการรายงานขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร (ทั้งประเภทคุณวุฒิปริญญาและ
ไม่ใช้คุณวุฒิ) ห้ามปรับย้ายหรือช่วยราชการ มีกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ๒ ใน ๒ หน้า 
อ้างถึงข่าว ชื่อผู้เขียนข่าว หน่วย โทร. 

จัดประเภทเอกสาร  พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา     สลก.ทบ. ๐ - ๒๒๙๗ - ๗๑๐๐ 
จัด ไม่ นายทหารประจำผู้บงัคับบญัชา   

สำหรับพนักงาน 

รับ
เมื่อ 

วันที ่ เวลา ระบบ 
เครื่อง 
สื่อสาร 

ชื่อ 
พนักงาน 

ส่ง
เสร็จ 

วันที ่ เวลา ระบบ 
เครื่อง 
สื่อสาร 

ชื่อ 
พนักงาน 

พนักงาน 

รับรองว่าเป็นข่าวราชการ 
 

(ลงชื่อ) พ.อ. จิรวุฒิ  ตนัชชัวาล 
ผอ.กอง กพ.ทบ. 

นายทหารอนุมัติขา่ว 
 

  

พ.อ.หญิง.........................................ร่าง/พิมพ์/ตรวจ.........มี.ค. ๖๕ 
พ.อ........................................................ตรวจ.................... มี.ค. ๖๕ 
พ.อ........................................................ตรวจ....................มี.ค. ๖๕ 
พ.อ........................................................ตรวจ....................มี.ค. ๖๕ 
พล.ต......................................................ตรวจ.................... มี.ค. ๖๕ 
 

อนุมัติ – ส่งข่าวได้ 
     พล.ต. 
            รอง จก.กพ.ทบ. ทำการแทน 

  จก.กพ.ทบ. 
                              มี.ค. ๖๕ 



- อนมุัตติามเสนอในข้อ ๔ 

  รบัคำสั่ง ผบ.ทบ. 

 (ลงชื่อ) พล.อ. อภินันท์  คำเพราะ 
                 (อภินันท์  คำเพราะ) 
                      รอง ผบ.ทบ. 
                     ๑ ม.ีค. ๖๕ 
 

(ลงชื่อ) พล.ท. สุรศักดิ์  ฉัตรกุล ณ อยุธยา 
                 (สุรศักดิ์  ฉัตรกุล ณ อยุธยา)  
                      รอง เสธ.ทบ.(๑) 
                       25 ก.พ. ๖5 
 
 
 (ลงชื่อ) พล.อ. สันติพงศ์  ธรรมปิยะ 
                 (สันติพงศ์  ธรรมปิยะ) 
                         เสธ.ทบ. 
                      28 ก.พ. ๖5 
 
 

(ลงชื่อ) พล.อ. เจริญชัย  หินเธาว์     
                 (เจริญชัย  หินเธาว์) 
                     ผช.ผบ.ทบ.(๑) 
                    1 มี.ค. ๖5 
 
 

              
บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ           กพ.ทบ.            ( กองจัดการฯ   โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๑00, ๙๗๑00 )                                                    
ที ่    กห ๐๔๐๑/548  วันที่      25  ก.พ. ๖5      

เรื่อง ขออนุมัติตัวบุคคลให้นายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร  
           ประจำปีงบประมาณ 2565 

เรียน   ผบ.ทบ. (ผ่าน รอง ผบ.ทบ.) 

 - เห็นควรอนุมตัิตามที ่กพ.ทบ. เสนอในขอ้ ๔ 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(สำเนา) 

สำเนาถูกต้อง 
     (ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                          (วาสนา  เทศทองลา) 
                             ประจำ กพ.ทบ. 
                               2 มี.ค. 65 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ               กพ.ทบ.      (กองจัดการฯ   โทร. ๐-๒๒๙๗-๗๑๐๐, ๙๗๑๐๐)           
ที ่กห ๐๔๐๑/548 วันที่          25  ก.พ. ๖๕             
เรื่อง ขออนุมัติตัวบุคคลให้นายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร  
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  

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

อ้างถงึ ๑. คำสัง่ ทบ. (เฉพาะ) ลับมาก ที่ ๓๔/๕๙ ลง ๑๖ ก.ย. ๕๙  
 ๒. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๓๐๘๔ ลง ๑ พ.ย. ๖๔ 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย ๑. ผนวก ก บัญชรีายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ดร้ับอนุมตัิตวับุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ 
    ของ นขต.ทบ. ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกำลังพล ประจำป ี๒๕๖๕ 
   ๒. ผนวก ข บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ด้รับอนุมตัิตวับุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ 
    หนว่ยสายงานสนาม ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกำลงัพล ประจำปี ๒๕๖๕ 
   ๓. ผนวก ค บัญชรีายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ด้รับอนุมตัิตวับุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ 
    โควตาสว่นกลาง ทบ. ประจำปี ๒๕๖๕ 
   ๔. ผนวก ง บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ด้รับอนุมตัิตวับุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ 
    ตามมาตรการรักษายอดกำลังพล ประจำป ี๒๕๖๕ 

 ๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติตัวบุคคลให้เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้กับหน่วยต่าง ๆ จำนวน ๕๘๓ นาย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
๑ – ๔ สรุปได้ดังนี้  

ประเภท นขต.ทบ. หน่วยงาน
สายสนาม 

โควตาส่วนกลาง 
ทบ. 

มาตรการรักษายอด
กำลังพล 

รวมทั้งสิ้น 

จำนวน ๔๗๕ ๘๐ ๑๗ ๑๑ ๕๘๓ 

 ๒. ข้อเท็จจริง 
  ๒.๑ นโยบายจัดหาและบรรจุกำลังพล ทบ. ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ กำหนดมาตรการ
รักษายอดกำลังพล โดยให้ นขต.ทบ. สามารถดำเนินการทดแทนการสูญเสียนายทหารสัญญาบัตร โดยใช้
การเลื่อนฐานะนายทหารประทวน (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ทดแทนนอกเหนือจากโควตาการเลื่อนฐานะ
นายทหารประทวน ประจำปี ตามอ้างถึง ๑ ซึ่งมียอดตามมาตรการรักษายอดกำลังพล จำนวน ๑๑ นาย 
  ๒.๒ ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติจัดสรรโควตาการเลื่อนฐานะนายทหารประทวน
ยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามผลการประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองการบรรจุกำลังพลเข้ารับราชการใน ทบ. ซึ่งมี รอง เสธ.ทบ. (สายงานกำลังพล) 
เป็นประธานกรรมการ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ ส.ค. ๖๔ เวลา ๐๙๓๐ ถึง ๑๕๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทบ. (๑) 
รวมจำนวนทั้งสิ้น ๗๙๐ อัตรา โดยหน่วยในสายงาน ศปก.ทบ. ที่เป็นโควตาของ สำนักงานผู้บังคับบัญชา 
ให้พิจารณากำลังพลที่มีคุณวุฒิปริญญาได้ และกรณีที่มีคุณสมบัติยังไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์      
ท่ี กห. และ ทบ. กำหนดให้อนุมัติตัวบุคคลล่วงหนา้ไว้ก่อนได้โดยอนุโลม สำหรับโควตาจำกัดเหล่า จำนวน 
 

   - สำเนา - 
คู่ฉบับ - 



- ๒ - 
 

๖๐ อัตรา ซึ่ง กพ.ทบ. ควบคุมไว้เพื่อสนับสนุนให้กับหน่วยต่าง ๆ เพ่ิมเติมเป็นส่วนรวม อาทิ แผนการ
จัดหน่วยและปรับเพิ่มระดับความพร้อมรบให้กับ กรม สน.พล.ร.๑๑ และแผนเสริมสร้างความพร้อมรบ
ให้กบัหน่วยอื่น ๆ ตามความจำเป็นทางยุทธการและสถานภาพกำลังพลของหน่วย ฯลฯ โดยให้อยู่ในการ
พิจารณาของ คณะกรรมการกลั่นกรองการบรรจุกำลังพลเข้ารับราชการใน ทบ. รายละเอียดตามอ้างถึง ๒ 
สรุปจำนวนแยกประเภทได้ดังนี้ 

ประเภท จำกดัเหลา่ 
(เว้น ธน.) 

จำกดัเหลา่
เหล่า ธน. 

ไม่จำกดัเหล่า    
สายงานสสัด ี

ไม่จำกดัเหล่า  
สายงานปกติ (เว้น 

สายงานสสัดี) 

ไม่จำกดัเหล่า 
สายงานสนาม 

รวมทั้งสิ้น 

จำนวน ๔๒๕ ๕ ๔๐ ๒๓๕ ๘๕ ๗๙๐ 

  ขออนุมัติตัวบุคคลในครั้งนี้ จำนวน ๕๗๒ อัตรา (เว้น มาตรการรักษายอดกำลังพล 
ในข้อ ๒.๑ จำนวน ๑๑ นาย) คงเหลือโควตาจำกัดเหล่าและไม่จำกัดเหล่า จำนวน ๒๑๘ อัตรา กพ.ทบ. 
จะแยกดำเนินการในภายหลัง สรุปได้ดังนี้ 
   ๒.๒.๑ โควตาจำกัดเหล่าในส่วนของเหล่า ธน. จำนวน ๕ อัตรา  
   ๒.๒.๒ โควตาจำกัดเหล่า/ไม่จำกัดเหล่า จำนวน ๑๘๕ อัตรา (หน่วยส่งคืน
เพิ่มเติม จำนวน ๕๕ อัตรา, ทภ.๑ จำนวน ๗ อัตรา, ทภ.๒ จำนวน ๗๔ อัตรา, ทภ.๓ จำนวน ๗ อัตรา, 
กง.ทบ. จำนวน ๑ อัตรา, นสศ. จำนวน ๔๐ อัตรา และ สลก.ทบ. จำนวน ๑ อัตรา) 
   ๒.๒.๓ โควตาส่วนกลาง ทบ. จำนวน ๒๓ อัตรา  
   ๒.๒.๔ โควตาสายงานสนาม จำนวน ๕ อัตรา (ศปก.ทบ. ๓ อัตรา กองกำลัง 
๒ อัตรา)     
 ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้ว ดังนี้ 
  ๓.๑ นายทหารประทวน ตามข้อ ๑ จำนวน ๕๘๓ นาย (ตามข้อ ๒.๑ จำนวน ๑๑ นาย 
รวมกับตามข้อ ๒.๒ จำนวน ๕๗๒ นาย) ได้ผ่านการคัดเลือกจากหน่วยตามแนวทางที่ ทบ. กำหนด 
จึงเห็นควรอนุมัติตัวบุคคลให้เลื่อนฐานะฯ ได้ โดยให้ทำหน้าที่และ/หรือเลื่อนฐานะเป็นนายทหาร
สัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๕ ตามหลักเกณฑ์ที่ ทบ. กำหนด ทั้งนี้ให้ทำหน้าที่ฯ ณ วันที่หน่วยออกคำสั่งฯ 
และให้หน่วยส่งตัวกำลังพลเข้ารับการอบรมตามที่ ยศ.ทบ. กำหนดต่อไป 
  ๓.๒ โควตาเลื่อนฐานะฯ ในส่วนที่แยกดำเนินการ จำนวน ๒๑๘ อัตรา เป็นโควตาหน่วย 
จำนวน ๑๓๗ อัตรา (ธน./๕, ทภ.๑/๗, ทภ.๒/๗๖, ทภ.๓/๗, กง.ทบ./๑, นสศ./๔๐, สลก.ทบ./๑) 
และเป็นโควตาที่ ทบ. กันไว้สนับสนุนให้กับหน่วยเพ่ิมเติม จำนวน ๘๑ อัตรา (โควตาส่วนกลาง/๒๓, 
โควตา ศปก.ทบ./๓, โควตาจำกัดเหล่าและไม่จำกัดเหล่า/๕๕) สมควรดำเนินการดังนี้ 
   ๓.๒.๑ โควตา ทภ.๑, ทภ.๒, ทภ.๓, กง.ทบ., นสศ. และ สลก.ทบ. จำนวน 
๑๓๒ อัตรา เนื่องจากหน่วยยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จและตรวจสอบพบว่าตำแหน่งที่จะเลื่อนฐานะฯ 
ไม่ว่าง เห็นควรให้หน่วยเร่งรัดในการดำเนินการโดยส่งรายชื่อฯ และตำแหน่งเลื่อนฐานะฯ ให้ กพ.ทบ. 
ภายใน ก.พ. ๖๕ ทั้งนี้ เพื่อมิให้กระทบต่อการบริหารจัดการกำลังพลในภาพรวมของ ทบ. ซึ่ง กพ.ทบ. 
มีแผนการจัดสรรโควตาการบรรจุฯ ให้กับหน่วยตามจำนวนตำแหน่งและอัตราว่างของหน่วยใน มี.ค. ๖๕ 
(โควตา นนส.ทบ. เหล่า ร., นดย., นรช., โควตาทหารกองหนุนของหน่วยในส่วนกำลังรบและสนับสนุน
การรบ และโควตาทหารอาสา) 



- ๓ - 
 
   ๓.๒.๒ โควตาจำกัดเหล่าและไม่จำกัดเหล่า จำนวน ๕๕ อัตรา ซึ่งเป็นโควตา
ที่ ทบ. อนุมัติให้ กพ.ทบ. ควบคุมไว้เนื่องจากหน่วยไม่มีตำแหน่งและอัตราว่างเพื่อสนับสนุนให้กับ
ส่วนต่าง ๆ เพ่ิมเติมเป็นส่วนรวม เพ่ือให้เกิดความรอบคอบในการดำเนินการ เห็นควรให้คณะกรรมการ
กลั่นกรองการบรรจุกำลังพลเข้ารับราชการใน ทบ. จัดสรรให้กับส่วนต่าง ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป 
   ๓.๒.๓ โควตาส่วนกลาง ทบ. และโควตา ศปก.ทบ. รวมจำนวน ๒๖ อัตรา เห็นควร
ให้ ทบ. สนับสนุนให้กับหน่วยต่าง ๆ ตามนโยบายเร่งด่วนและความต้องการของ ทบ. เป็นกรณี ๆ ไป 
  ๓.๓ เพ่ือให้เกิดความอ่อนตัวในการดำเนินการและเพ่ือลดภาระงานของผู้บังคับบัญชา 
เห็นควรให้ กพ.ทบ. พิจารณาปรับแก้ไขตำแหน่งทำหน้าที่ฯ ได้ตามความเหมาะสม  
 ๔. ข้อเสนอ  เห็นควรดำเนินการ ดังนี้ 
  ๔.๑ อนุมัติตัวบุคคลให้เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 
ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๕๘๓ นาย ตามข้อ ๑ และให้หน่วยดำเนินการตามการพิจารณาในข้อ ๓.๑ 
  ๔.๒ ให้ ทภ.๑, ทภ.๒, ทภ.๓, กง.ทบ., นสศ. และ สลก.ทบ. เร่งรัดในการดำเนินการ
ส่งรายชื่อฯ และตำแหน่งเลื่อนฐานะฯ ให้ กพ.ทบ. ภายใน ก.พ. ๖๕ ตามการพิจารณาในข้อ ๓.๒.๑ 
  ๔.๓ ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการบรรจุกำลังพลเข้ารับราชการใน ทบ. จัดสรร
โควตา ตามข้อ ๓.๒.๒ จำนวน ๕๕ อัตรา ตามความเหมาะสมต่อไป  
  ๔.๔ โควตาส่วนกลาง ทบ. และโควตา ศปก.ทบ. จำนวน ๒๖ 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.ต. นุกูล  โลห่์ประเสรฐิ 

(นุกูล  โลห่์ประเสรฐิ) 
                                                                 รอง จก.กพ.ทบ. ทำการแทน 

         จก.กพ.ทบ.  

พ.อ.หญิง.....................................ร่าง/ตรวจ..............ก.พ. ๖๕ 
พ.อ.....................................................ตรวจ..............ก.พ. ๖๕ 
พ.อ.....................................................ตรวจ..............ก.พ. ๖๕ 
พ.อ.....................................................ตรวจ..............ก.พ. ๖๕ 
พล.ต...................................................ตรวจ..............ก.พ. ๖๕ 
 



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

สสน.บก.ทบ. ๑ จ.ส.อ. คณวัฒน� เพียรธัญญกรรม ช. สสน.บก.ทบ. ไม�จํากัดเหล�า ประจําแผนก สสน.บก.ทบ. (ชกท.4010) 501400000041

(อัตรา ร.อ.)

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป+ ๒๕๖5

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
          พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา   เทศทองลา)
                         ประจํา กพ.ทบ.

      ๑๗ ก.พ. ๖๕



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

กพ.ทบ. ๑ จ.ส.อ. กิตติ เกิดสมจิตต� กง. กพ.ทบ. ไม�จํากัดเหล�า ประจําแผนก กพ.ทบ. (ชกท.2210) (อัตรา ร.อ.) 500400000145

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป+ ๒๕๖5

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
          พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา   เทศทองลา)
                         ประจํา กพ.ทบ.

      ๑๗ ก.พ. ๖๕



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

ขว.ทบ. ๑ จ.ส.อ. เจริญรัตน ผาเหลา ขว. ขว.ทบ. ไม�จํากัดเหล�า นทส.ขว.ทบ. (ชกท.9302) (อัตรา ร.อ.) 500500000276

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป+ ๒๕๖5

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
          พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา   เทศทองลา)
                         ประจํา กพ.ทบ.

      ๑๗ ก.พ. ๖๕



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

ยก.ทบ. ๑ จ.ส.อ. ประวิทย แก�วประเสริฐ พธ. ยก.ทบ. ไม�จํากัดเหล�า นายทหารประสานความร�วมมือด�านความมั่นคง ยก.ทบ. 500600000220
(ชกท.2162) (อัตรา ร.อ.)

ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป+ ๒๕๖5

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
          พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา   เทศทองลา)
                         ประจํา กพ.ทบ.

      ๑๗ ก.พ. ๖๕



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

กบ.ทบ. 1 จ.ส.อ. ภูเบศ บัวชื่น สบ. กบ.ทบ. ไม�จํากัดเหล�า ประจําแผนก กบ.ทบ. (ชกท.2625) (อัตรา ร.อ.) 500700000516

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป+ ๒๕๖5

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
          พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา   เทศทองลา)
                         ประจํา กพ.ทบ.

      ๑๗ ก.พ. ๖๕



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

กร.ทบ. ๑ จ.ส.อ. อลงกต ทองสุโชติ สบ. กร.ทบ. ไม�จํากัดเหล�า ประจําแผนก กร.ทบ. (ชกท.2110) (อัตรา ร.อ.) 500800000064

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป+ ๒๕๖5

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
          พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา   เทศทองลา)
                         ประจํา กพ.ทบ.

      ๑๗ ก.พ. ๖๕



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

สปช.ทบ. ๑ จ.ส.อ. คนึง สุทธิวงศ� สบ. สปช.ทบ. ไม�จํากัดเหล�า ประจําแผนก สปช.ทบ. (ชกท.๒๖1๐) (อัตรา ร.อ.) 500900000474

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป+ ๒๕๖5

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
          พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา   เทศทองลา)
                         ประจํา กพ.ทบ.

      ๑๗ ก.พ. ๖๕



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

สบ.ทบ. 1 จ.ส.อ. ชัยวัฒน� อวมมา สบ. จบ. สบ. ประจําแผนก พบ. (ชกท.๒๑10) (อัตรา ร.อ.) 502800000476
2 จ.ส.อ. ศราวุธ แสงชมภู สบ. รร.นส.ทบ. สบ. ประจําแผนก รร.นส.ทบ. (ชกท.๒1๑๐) (อัตรา ร.อ.) 510404000084
3 จ.ส.อ. วัฒนกุล ณิลังโส สบ. สบ.ทบ. สบ. ประจําแผนก รร.สบ.สบ.ทบ. (ชกท.2501) 501300100012

(อัตรา ร.อ.) 
4 จ.ส.อ. สันติประชา ขวัญชุม สบ. สวพ.ทบ. สบ. ประจําแผนก สบ.ทบ. (ชกท.2110) (อัตรา ร.อ.) 501300000249
5 จ.ส.อ. จักราวุธ ชางไม7 กง. สบ.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก สบ.ทบ. (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.) 501300000336

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป+ ๒๕๖5

ยศ - ชื่อ - สกุล

ตรวจถูกต�อง
          พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา   เทศทองลา)
                         ประจํา กพ.ทบ.

      ๑๗ ก.พ. ๖๕



หน�วย ลําดับ เหล�า สังกัด โควตาเหล�า ตําแหน�งทําหน�าที่ ฯ เลขที่ตําแหน�ง หมายเหตุ
เหล�า กง. 1 จ.ส.อ. ประสิทธิ์  ทรงศรี กง. มทบ.๑๙ กง. นกง.ร.๒ พัน.๓ รอ. (ชกท.๖๑๐๑) (อัตรา ร.อ.) 510105000009
นขต.ทบ. 2 จ.ส.อ. พรหมพิริยะ  เทพพูลผล กง. มทบ.๔๒ กง. นกง.ร.๑๕๓ พัน.๓ (ชกท.๖๑๐๑) (อัตรา ร.อ.) 540613000009

3 จ.ส.อ. สมิต  มีโภคกิจ กง. รร.รด.ศศท. กง. ฝกง.ส.พัน.๒๑ ทภ.๑ (ชกท.๖๑๐๑) (อัตรา ร.อ.) 503504000008
4 จ.ส.อ. บุญลุ  คําอุดม กง. ป.๒ พัน.๑๐๒ รอ. กง. ฝกง.ส.พัน.๒ (ชกท.๖๑๐๐) (อัตรา ร.อ.) 510112000012
5 จ.ส.อ. ชาญยุทธ  พรหมมณี กง. ป.๓ พัน.๑๐๓ กง. ฝกง.รร.สร.พบ. (ชกท.๖๑๐๐) (อัตรา ร.อ.) 502805000006
6 จ.ส.อ. ณัฐพงษ%  หินแก4ว กง. กง.ทบ. กง. ฝกง.ป.๑ พัน.๑ รอ. (ชกท.๖๑๐๐) (อัตรา ร.อ.) 503518000007
7 จ.ส.อ. ธนบดี  จอมหงษ9 กง. มทบ.๑๘ กง. นกง.ม.๑ พัน.๑๗ รอ. (ชกท.๖๑๐๑) (อัตรา ร.อ.) 510605000015
8 จ.ส.อ. วุฒิชัย วรสายสินธุ9 กง. มทบ.๑๑ กง. นกง.พัน.ปฐบ. (ชกท.๖๑๐๑) (อัตรา ร.อ.) 511802000009
9 จ.ส.อ. ศิวะนนท9 ปริญญา กง. กรม ทพ.๓๖ กง. นกง.พัน.พัฒนา ๓ (ชกท.๖๑๐๐) (อัตรา ร.อ.) 530309000014

10 จ.ส.อ. บดินทร%  เทียนทอง กง. มทบ.๓๒ กง. ฝกง.ป.๒๑ พัน.๓๐ (ชกท.๖๑๐๐) (อัตรา ร.อ.) 530907000007
11 จ.ส.อ. ชนะพล  ศรีบุญเรือง กง. ปตอ.๒ พัน.๑ รอ. กง. นกง.พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.๙ (ชกท.๖๑๐๐) (อัตรา ร.อ.) 510906000009
12 จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ  แมDนปEน กง. ขว.ทบ. กง. ฝกง.พัน.สห.๔๑ (ชกท.๖๑๐๐) (อัตรา ร.อ.) 540110000007
13 จ.ส.อ. จักรพงษ%  สิงห9โพนงาม กง. มทบ.๒๗ กง. นกง.บก.สDวนแยก กรม สน.พล.ร.๑๕ (ชกท.๖๑๐๐) (อัตรา ร.อ.) 540209000043
14 จ.ส.อ.หญิง จุฑามาศ  มะโนแปGก กง. มทบ.๒๘ กง. นกง.รพ.คDายรามราชนิเวศน9 (ชกท.๖๑๐๐) (อัตรา ร.อ.) 510403000006
15 จ.ส.อ.หญิง ฐิติพร  หุDนศาสตร9 กง. กง.ทบ. กง. นายทหารควบคุมการเบิกจDาย มทบ.๓๓ (ชกท.๖๑๐๐) 530300000160

(อัตรา ร.อ.)

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป+ ๒๕๖5

ยศ - ชื่อ - สกุล

ตรวจถูกต2อง
          พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา   เทศทองลา)
                         ประจํา กพ.ทบ.

      ๑๗ ก.พ. ๖๕



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

สห.ทบ. 1 จ.ส.อ. ฐิติพงศ� เรียงรวม สห. รร.สห.สห.ทบ. ไม�จํากัดเหล�า ประจําแผนก สห.ทบ. (ชกท.2260) (อัตรา ร.อ.) 501800000082

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป+ ๒๕๖5

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
          พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา   เทศทองลา)
                         ประจํา กพ.ทบ.

      ๑๗ ก.พ. ๖๕



หน�วย ลําดับ เหล�า สังกัด โควตาเหล�า ตําแหน�งทําหน�าที่ ฯ เลขที่ตําแหน�ง หมายเหตุ
สห.ทบ. 1 จ.ส.อ. สรพงษ� เหล็กคม สห. ร�อย.สห.สนาม 2 สห. ผบ.มว.ร�อย.สห.มทบ.๔๖ (ชกท.๙๑๐๐) (อัตรา ร.ท.) 540600200023

พัน.สห.41
2 จ.ส.อ. ป)ญจพล ศรีเงินงาม สห. มทบ.31 สห. ผบ.มว.ร�อย.สห.มทบ.31 (ชกท.๙๑๐๐) (อัตรา ร.ท.) 530100200023
3 จ.ส.อ. คมสัน ศิริเวช สห. ร�อย.สห.รปภ. สห. ผบ.มว.ร�อย.สห.มทบ.28 (ชกท.๙๑๐๐) (อัตรา ร.ท.) 520600200021

พัน.สห.21
4 จ.ส.อ. วีรวงศ1 โพธิ์ดี สห. มทบ.42 สห. ผบ.มว.ร�อย.สห.พัน.สห.12 (ชกท.9100) (อัตรา ร.ท.) 510114100009
5 จ.ส.อ. กิจจา เชียงการ สห. ร�อย.สห.สนาม 1 สห. ผบ.มว.ร�อย.สห.มทบ.36 (ชกท.9100) (อัตรา ร.ท.) 530900200021

พัน.สห.31
6 จ.ส.อ. ชยพล ธูปทอง สห. ทภ.3 สห. ผช.ผบ.รจ.มทบ.35 (ชกท.๙๑25) (อัตรา ร.ท.) 530800000239
7 จ.ส.อ. ประชา แก;นพรม สห. มทบ.23 สห. ผบ.มว.ร�อย.สห.มทบ.32 (ชกท.๙๑๐๐) (อัตรา ร.ท.) 530200200021
8 จ.ส.อ. สิทธิชัย ชื่นบาล สห. มทบ.37 สห. ผช.ผบ.รจ.มทบ.34 (ชกท.๙๑25) (อัตรา ร.ท.) 530600000237
9 จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ ปฎิทานาโต สห. มทบ.28 สห. ผบ.มว.ร�อย.สห.มทบ.38 (ชกท.๙๑๐๐) (อัตรา ร.ท.) 531000200021

10 จ.ส.อ. อํานาจ พวงประเสริฐ สห. มทบ.15 สห. ผบ.มว.ร�อย.สห.มทบ.15 (ชกท.๙๑๐๐) (อัตรา ร.ท.) 510400200021
11 จ.ส.อ. วัชระพงษ1 แก�วกิ่งจันทร1 สห. ร�อย.สห.สนาม 1 สห. ผบ.มว.ร�อย.สห.มทบ.32 (ชกท.๙๑๐๐) (อัตรา ร.ท.) 530200200022

พัน.สห.31
12 จ.ส.อ. วีรวัฒน1 กลั่งเนียม สห. มทบ.45 สห. ผช.ผบ.รจ.มทบ.44 (ชกท.๙๑25) (อัตรา ร.ท.) 540300000237
13 จ.ส.อ. อรรถพล พรมอักษร สห. มทบ.44 สห. ผบ.มว.ร�อย.สห.มทบ.16 (ชกท.๙๑๐๐) (อัตรา ร.ท.) 510700200024
14 จ.ส.อ. สมชาย จิตรโคตร สห. มทบ.28 สห. ผช.ผบ.รจ.มทบ.19 (ชกท.๙๑25) (อัตรา ร.ท.) 510500000236
15 จ.ส.อ. จักรกฤต ดีสนิท สห. มทบ.25 สห. ผบ.มว.สส.ร�อย.บก.พัน.สห.12 (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) 510114000070

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป+ ๒๕๖5

ยศ - ชื่อ - สกุล

ตรวจถูกต�อง
          พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา   เทศทองลา)
                         ประจํา กพ.ทบ.

      ๑๗ ก.พ. ๖๕



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

สก.ทบ. 1 จ.ส.อ. เจษฏาร เทียมดาว ช. สก.ทบ. ไม�จํากัดเหล�า ประจําแผนก สก.ทบ. (ชกท.5000) (อัตรา ร.อ.) 501100000331

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป+ ๒๕๖5

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
          พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา   เทศทองลา)
                         ประจํา กพ.ทบ.

      ๑๗ ก.พ. ๖๕



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

ดย.ทบ. 1 จ.ส.อ. พสิษฐ
ณัท อ�อนทิมวงษ
 ดย. ดย.ทบ. ดย. รอง ผบ.มว.ดย.มทบ.39 (ชกท.5241) (อัตรา ร.ท.) 530700500002
2 จ.ส.อ. ทนงศักดิ์ อาทร ดย. ดย.ทบ. ดย. รอง ผบ.มว.ดย.มทบ.26 (ชกท.5241) (อัตรา ร.ท.) 520900500002
3 จ.ส.อ. วัชรพล เพ็ชร
พราว ดย. ดย.ทบ. ดย. รอง ผบ.มว.ดย.มทบ.210 (ชกท.5241) (อัตรา ร.ท.) 520800500002
4 จ.ส.อ. ครุเวช ไขลาเมา ดย. ดย.ทบ. ดย. รอง ผบ.มว.ดย.มทบ.46 (ชกท.5241) (อัตรา ร.ท.) 540600500002

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป+ ๒๕๖5

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
          พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา   เทศทองลา)
                         ประจํา กพ.ทบ.

      ๑๗ ก.พ. ๖๕



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

สวพ.ทบ. 1 จ.ส.อ. นฤมิต ทองออน สบ. สวพ.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจํากอง สวพ.ทบ. (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.) 501600000083

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป+ ๒๕๖5

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
          พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา   เทศทองลา)
                         ประจํา กพ.ทบ.

      ๑๗ ก.พ. ๖๕



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

สตน.ทบ. 1 จ.ส.อ. ธนุวัฒน� คุปต�ถวัลย�วงศ� กง. สตน.ทบ. ไม�จํากัดเหล�า ประจําแผนก สตน.ทบ. (ชกท.2401) (อัตรา ร.อ.) 501700000095

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป+ ๒๕๖5

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
          พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา   เทศทองลา)
                         ประจํา กพ.ทบ.

      ๑๗ ก.พ. ๖๕



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

สธน.ทบ. 1 จ.ส.อ. สมเกียรติ กลิ่นจันทร�คล�าย สบ. สธน.ทบ. ไม�จํากัดเหล�า ประจําแผนก วทบ. (ชกท.2260) 502100000018

(อัตรา ร.อ.)

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป, ๒๕๖5

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
          พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา   เทศทองลา)
                         ประจํา กพ.ทบ.

      ๑๗ ก.พ. ๖๕



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

ศซบ.ทบ. 1 จ.ส.อ. ญาณภัทร กลิ่นฉุย ส. ศซบ.ทบ. ไม�จํากัดเหล�า นายทหารธุรการและกําลังพล ศซบ.ทบ. (ชกท.2110) 504200000023
(อัตรา ร.อ.)

ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป- ๒๕๖5

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
          พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา   เทศทองลา)
                         ประจํา กพ.ทบ.

      ๑๗ ก.พ. ๖๕



หน�วย ลําดับ เหล�า สังกัด โควตาเหล�า ตําแหน�งทําหน�าที่ ฯ เลขที่ตําแหน�ง หมายเหตุ
กช. 1 จ.ส.อ. ศรายุทธ แสงอาวุฒ ช. กช. ช. ประจําแผนก กช. (ชกท.9301) (อัตรา ร.อ.) 510701000231

2 จ.ส.อ. เฉลิมพงษ* จําเริญสุข ช. กช. ช. ประจําแผนก กช. (ชกท.2162) (อัตรา ร.อ.) 510701000238
3 จ.ส.อ. สุรพงษ* ส่ําประเสริฐ ช. ร1อย.ช.ซบร.หนัก ช. ผบ.มว.บร.ร1อย.ช.ซบร.สนาม (ชกท.4880) (อัตรา ร.ท.) 510704100035
4 จ.ส.อ. มนูญ ยุท7าบ7อ ช. ช.11 พัน.111 ช. รอง ผบ.มว.ซ7อมเครื่องมือพิเศษ ร1อย.ช.ซบร.หนัก (ชกท.4880) 510704200108

(อัตรา ร.ท.)
5 จ.ส.อ. ชัยชาญ ศักดามาศ ช. รร.ช.กช. ช. ประจําแผนก รร.ช.กช. (ชกท.4010) (อัตรา ร.อ.) 510702000082
6 จ.ส.อ. ชานนท* อินทรวัชระ ช. ช.พัน.51 ช. นายทหารซ7อมบํารุงเครื่องมือสายช7าง ช.พัน.51 (ชกท.4880) 510705000013

(อัตรา ร.ท.)
7 จ.ส.อ. ยศพงษ* ศรีแก1ว ช. ช.ร1อย.115 ช. รอง ผบ.มว.คอนกรีต ช.ร1อย.115 (ชกท.0663) (อัตรา ร.ท.) 510707300147
8 จ.ส.อ. นิยม เบี้ยกระโทก ช. ช.11 พัน.111 ช. ผบ.มว.ก7อสร1างทั่วไป ร1อย.ช.ก7อสร1าง ช.11 พัน.111 510708100076

(ชกท.1328) (อัตรา ร.ท.)
9 จ.ส.อ. ชัชวาลย*  ราชัย ช. ช.11 พัน.602 ช. ผบ.ตอนซ7อมบํารุงเครื่องมือ ร1อย.ช.ก7อสร1าง ช.11 พัน.602 510709300020

(ชกท.4880) (อัตรา ร.ท.)
10 จ.ส.อ. จิรวัฒน* ขวัญชัยรัตนภูมิ ช. รร.ช.กช. ไม7จํากัดเหล7า ครู รร.ช.กช. (ชกท.7010) (อัตรา ร.อ.) 510702000212

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป+ ๒๕๖5

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
          พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา   เทศทองลา)
                         ประจํา กพ.ทบ.

      ๑๗ ก.พ. ๖๕



หน�วย ลําดับ เหล�า สังกัด โควตาเหล�า ตําแหน�งทําหน�าที่ ฯ เลขที่ตําแหน�ง หมายเหตุ
สพ.ทบ. 1 จ.ส.อ. สุรพล     สะใบพร สพ. ศอ.สพ.ทบ. สพ. ประจําแผนก สพ.ทบ. (ชกท.7539) (อัตรา ร.อ.) 502500000452

2 จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ    วีระเดช  สพ. คส.สพ.ทบ. สพ. นายทหารซ$อมและทําลาย สพ.ทบ. (ชกท.9224) (อัตรา ร.อ.) 520123001442
3 จ.ส.อ. สุระจิตร�   ปะวันนา    สพ. คส.สพ.ทบ. สพ. รอง ผบ.มว.ซ$อมยานยนต) ร*อย.สพ.ซบร.สน.โดยตรง 510222100146

พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง (ชกท.๔๘๐๕) (อัตรา ร.ท.)
4 จ.ส.อ. วันนําโชค   โพธิสัมฤทธิ์      สพ. สพ.ทบ. สพ. ประจําแผนก สพ.ทบ. (ชกท.4512) (อัตรา ร.อ.) 502500000264
5 จ.ส.อ. สุรดิษฐ�  ศรีจันทร�สุข สพ. คส.สพ.ทบ. สพ. ผบ.มว.ศซส.สพ.ทบ. (ชกท.2910) (อัตรา ร.อ.) 511100000170
6 จ.ส.อ. อรรณพ      ทวีสุข สพ. รร.สพ.สพ.ทบ. สพ. ครู รร.สพ.สพ.ทบ. (ชกท.๘-๔๕๓๐) (อัตรา ร.อ.) 502501000136
7 จ.ส.อ. บุญรุ'ง  กรุดเงิน    สพ. ทลร.สพ.ทบ. สพ. รอง ผบ.ชุดทําลาย สพ.ทบ. (ชกท.9224) (อัตรา ร.ท.) 502500001947
8 จ.ส.อ. เจด็ด วงศ)ปู:บัว ส. สพ.ทบ. ไม$จํากัดเหล$า นายทหารกระจายเสียง จส.สส. (ชกท.5522) (อัตรา ร.อ.) 502600001634

 

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป+ ๒๕๖5

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต,อง
          พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา   เทศทองลา)
                         ประจํา กพ.ทบ.

      ๑๗ ก.พ. ๖๕



หน�วย ลําดับ เหล�า สังกัด โควตาเหล�า ตําแหน�งทําหน�าที่ ฯ เลขที่ตําแหน�ง หมายเหตุ
สพ.ทบ. 1 จ.ส.อ. ภูธเนศ   สุวรรณศิลป� สพ. พัน.ซบร.กรม สน.๒ สพ. ผบ.มว.ซ�อมบํารุงยานยนต�สายพาน ร�อย.สน.ส�วนหน�า พัน.ซบร. 510117300101

กรม สน.๒ (ชกท.๔๘๐๕) (อัตรา ร.ท.)

2 จ.ส.อ. ขวัญชัย      ขิงทอง สพ. พัน.ซบร.กรม สน.๑๒ สพ. ผบ.มว.สล.ร*อย.สน.ส+วนหน*า พัน.ซบร.กรม สน.๑๒ (ชกท.๔๐๐๐) 510612200028

(อัตรา ร.ท.)
3 จ.ส.อ. เทพอํานวย    จรัสดี      สพ. พัน.ซบร.กรม สน. สพ. นายทหารควบคุมการซ+อม ร*อย.สน.ส+วนหน*า พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.๙ 510906300015

พล.ร.๙ (ชกท.๔๘๐๐) (อัตรา ร.ท.)

4 จ.ส.อ. ทศพล       แย*มเนียม   สพ. พัน.ซบร.กรม สน. สพ. ผบ.มว.บริการและกู*ซ+อม ร*อย.สน.ส+วนหน*า พัน.ซบร.กรม สน. 510319100046

พล.ร.๑๑ พล.ร.๑๑ (ชกท.๔๘๑๓) (อัตรา ร.ท.)
5 จ.ส.อ. สมนึก   ขันธะ        สพ. พัน.ซบร.กรม สน. สพ. ผบ.มว.บริการและกู*ซ+อม ร*อย.สน.ส+วนหน*า พัน.ซบร.กรม สน. 510319200046

พล.ร.๑๑ พล.ร.๑๑ (ชกท.๔๘๑๓) (อัตรา ร.ท.)
6 จ.ส.อ. สุรศักดิ์    ทองปาน   สพ. พัน.สพ.กระสุน ๒๑ สพ. รอง ผบ.มว.บัญชีคุม ร*อย.สพ.คส.พัน.สพ.กระสุน ๒๑ บชร.๑ 511003200016

บชร.๑ (ชกท.๔๕๑๔) (อัตรา ร.ท.)
7 จ.ส.อ. ดุริยะพงษ9 เขื่อนจันทึก สพ. กอง สพบ.พล.ร.๓ สพ. นซบ.กอง สพบ.พล.ร.๓ (ชกท.๔๘๑๓) (อัตรา ร.ท.) 520108300122

8 จ.ส.อ. กิตติพล   อุป<ญญ9   สพ. กอง สพบ.พล.ร.๖ สพ. นายทหารซ+อมยานยนต9 กอง สพบ.พล.ร.๖ (ชกท.๔๘๐๕) (อัตรา ร.ท.) 520505300191

9 จ.ส.อ. จิระศักดิ์   เสมียนชัย        สพ. พัน.สพ.กระสุน ๒๒ สพ. ผบ.มว.ยานยนต9 ร*อย.บก.พัน.สพ.กระสุน ๒๒ บชร.๒ (ชกท.๐๖๖๐) 521204000060

บชร.๒ (อัตรา ร.ท.)
10 จ.ส.อ. วิชัย    มัญจกาเภท สพ. พัน.สพ.กระสุน ๒๒ สพ. ผบ.มว.สูทกรรม ร*อย.บก.พัน.สพ.กระสุน ๒๒ บชร.๒ (ชกท.๔๑๑๐) 521204000117

บชร.๒ (อัตรา ร.ท.)
11 จ.ส.อ. พีระยุทธ    เกียรติณรงค9     สพ. กอง สพบ.พล.ม.๑ สพ. นซบ.กอง สพบ.พล.ม.๑ (ชกท.๔๘๑๓) (อัตรา ร.ท.) 530901300128

12 จ.ส.อ. ป>ยพงศ9     หนักเกิด    สพ. กอง สพบ.พล.ร.๕ สพ. นายทหารซ+อมยานยนต9 มว.ซบร.ส+วนหน*า กอง สพบ.พล.ร.๕ 540501300191

(ชกท.๔๘๐๕) (อัตรา ร.ท.)
13 จ.ส.อ. พรเทพ   กิจขยัน        สพ. กอง สพบ.พล.ปตอ. สพ. นายทหารส+งกําลัง มว.ซ+อมบํารุงส+วนหน*า กอง สพบ.พล.ปตอ. 503301300167

 (ชกท.๔๕๓๐) (อัตรา ร.ท.)

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป+ ๒๕๖5

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต*อง
          พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา   เทศทองลา)
                         ประจํา กพ.ทบ.

      ๑๗ ก.พ. ๖๕



หน�วย ลําดับ เหล�า สังกัด โควตาเหล�า ตําแหน�งทําหน�าที่ ฯ เลขที่ตําแหน�ง หมายเหตุ
สส. 1 จ.ส.อ. พิเชตฐ โจมชู ส. ศทส.สส. ส. ประจําแผนก ศทส.สส. (ชกท.0502) (อัตรา ร.อ.) 502600101148

2 จ.ส.อ. ศุภรัชฎ หมอกสุข ส. รร.ส.สส. ส. อจ.รร.ส.สส. (ชกท.8-0210) (อัตรา ร.อ.) 502602000170
3 จ.ส.อ. ปรีชา ศรีลัย ส. ส.1 พัน.101 ส. นายทหารศูนย/ข0าว ร2อย.ปฏิบัติการสื่อสารประจํากองบัญชาการ 502604100067

ส.1 พัน.101 (ชกท.0221) (อัตรา ร.ท.)
4 จ.ส.อ. เมธัสฐ/ มะโรงมืด ส. พัน.ส.ซบร. ส. นายทหารซ0อมบํารุงสื่อสาร มว.สนับสนุนการซ0อมบํารุง 502606200011

เขตหลัง ร2อย.ส.ซบร.เขตหลังที่ 2 พัน.ส.ซบร.เขตหลัง (ชกท.4415)
(อัตรา ร.ท.)

5 จ.ส.อ. วีระยุทธ ระแวง ส. ศทส.สส. ส. ประจําแผนก สส. (ชกท.9301) (อัตรา ร.อ.) 502600002654
6 จ.ส.อ. สันติรัก บํารุงสุข ส. สส. ส. นายทหารระบบคลื่นพาห/ ร2อย.ปฏิบัติการสื่อสารสนาม 502605200019

ส.1 พัน.102 (ชกท.0400) (อัตรา ร.ท.)
7 จ.ส.อ. ธนากร ศรีสิงห/ พ. รร.ส.สส. ไม0จํากัดเหล0า ผบ.มว.สร.ร2อย.บก.ส.1 พัน.101 (ชกท.3100) (อัตรา ร.อ.) 502604000157

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป+ ๒๕๖5

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
          พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา   เทศทองลา)
                         ประจํา กพ.ทบ.

      ๑๗ ก.พ. ๖๕



หน�วย ลําดับ เหล�า สังกัด โควตาเหล�า ตําแหน�งทําหน�าที่ ฯ เลขที่ตําแหน�ง หมายเหตุ
ขส.ทบ. 1 จ.ส.อ. ทศพล พรหมดี ขส. พัน.ขส.2 (ผสม) ขส. ประจําหมวด ขส.ทบ. (ชกท.7210) (อัตรา ร.อ.) 502400000505

กรม ขส.
2 จ.ส.อ. บรรพต ทองคํา ขส. รร.ขส.ขส.ทบ. ขส. หน.คลัง ขส.ทบ. (ชกท.4474) (อัตรา ร.อ.) 502400000580
3 จ.ส.อ. ไฉน ใจวงค+ ขส. พัน.ซบร.บ.ทบ. ขส. รอง ผบ.มว.สนับสนุนโดยตรง ร0อย.ซบร.บ.ทบ.สนับสนุนโดยตรง 510223300034

พัน.ซบร.บ.ทบ. (ชกท.6-4823) (อัตรา ร.ท.)
4 จ.ส.อ. พิษณุ ทองแพง ขส. ศคย.ทบ. ขส. ผบ.ตอนซ7อมเครื่องบินป;กติดลําตัว ร0อย.ซบร.บ.ทบ.สนับสนุนโดยตรง 510223200072

พัน.ซบร.บ.ทบ. (ชกท.6-4823) (อัตรา ร.ท.)
5 จ.ส.อ. ศรายุทธ กล0าหาญ ขส. ขส.ทบ. ขส. ผบ.มว.ร0อย.ขส.รยบ.เบา 2 พัน.ขส.1 กรม ขส. (ชกท.0660) 502401300021

(อัตรา ร.ท.)
6 จ.ส.อ. เหรียญทอง แสวงดี ขส. รร.ขส.ขส.ทบ. ไม7จํากัดเหล7า ประจํากอง ขส.ทบ. (ชกท.2162) (อัตรา ร.อ.) 502400000129

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป+ ๒๕๖5

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
          พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา   เทศทองลา)
                         ประจํา กพ.ทบ.

      ๑๗ ก.พ. ๖๕



หน�วย ลําดับ เหล�า สังกัด โควตาเหล�า ตําแหน�งทําหน�าที่ ฯ เลขที่ตําแหน�ง หมายเหตุ
พธ.ทบ. 1 จ.ส.อ. สุริยา ดีจะมาลา พธ. พธ.ทบ. พธ. ผบ.ตอนรถยนต�บรรทุก ร�อย.พธ.ส�งกําลังน้ํามัน 502300200176

(ชกท.0๖00) (อัตรา ร.ท.)
2 จ.ส.อ. ศิรินทร� ยิ้มประเสริฐ พธ. พธ.ทบ. พธ. ประจําแผนก พธ.ทบ. (ชกท.4960) (อัตรา ร.อ.) 502300001441
3 จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ ภูมิฐาน พธ. พธ.ทบ. พธ. ประจําหมวด พธ.ทบ. (ชกท.4015) (อัตรา ร.อ.) 502300001167
4 จ.ส.อ. ภูวเดช สัจจพงศ� พธ. พธ.ทบ. พธ. ประจําหมวด พธ.ทบ. (ชกท.4130) (อัตรา ร.อ.) 502300001578
5 จ.ส.อ. อรรถชัย ดวงจันทร� พธ. พธ.ทบ. พธ. ประจําแผนก สพธ. (ชกท.4419) (อัตรา ร.อ.) 502802000020
6 จ.ส.อ. อภิชาติ  สัสดี พธ. พธ.ทบ. พธ. นายทหารจัดซื้อและทําสัญญา พล.ช. (ชกท.4310) 510706000153

(อัตรา ร.อ.)
7 จ.ส.อ. ชัย อัครชาติ พธ. พธ.ทบ. พธ. นายทหารจัดซื้อและทําสัญญา พล.ป. (ชกท.4310) 510201000136

(อัตรา ร.อ.)
8 จ.ส.อ.หญิง ชมนภัส ทองเชื้อ พธ. พธ.ทบ. พธ. นายทหารโภชนาการ รพ.รร.6 (ชกท.3316) (อัตรา ร.อ.) 502200002809
9 จ.ส.อ. สภาพร แก�วพานิช พธ. พธ.ทบ. พธ. นายทหารการน้ํามัน ศบบ. (ชกท.4960) (อัตรา ร.อ.) 511800000381

10 จ.ส.อ. วสันต� พันไผ� พธ. พธ.ทบ. ไม�จํากัดเหล�า หน.มว.พธ.ทบ. (ชกท.4015) (อัตรา ร.อ.) 502300001275

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป, ๒๕๖5

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
          พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา   เทศทองลา)
                         ประจํา กพ.ทบ.

      ๑๗ ก.พ. ๖๕



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

ยย.ทบ. 1 จ.ส.อ. ราชศักดิ์ จันทรัตน� ช. ยย.ทบ. ช. นายช�างไฟฟ�า ยย.ทบ. (ชกท.7611) (อัตรา ร.อ.) 501000000814

2 จ.ส.อ. จักรี สิงห�โตศิริ พธ. ยย.ทบ. ไม�จํากัดเหล�า ประจํากอง ยย.ทบ. (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.) 501000000413

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป+ ๒๕๖5

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
          พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา   เทศทองลา)
                         ประจํา กพ.ทบ.

      ๑๗ ก.พ. ๖๕



หน�วย ลําดับ เหล�า สังกัด โควตาเหล�า ตําแหน�งทําหน�าที่ ฯ เลขที่ตําแหน�ง หมายเหตุ
กส.ทบ. 1 จ.ส.อ. ปรีชาญ นาคมณี กส. พัน.สต.กส.ทบ. กส. ผบ.มว.ฝ�กสัตว� ร�อย.ทดแทนและเพิ่มเติมสัตว� พัน.สต.กส.ทบ. 530313500029

(ชกท.0661) (อัตรา ร.ท.)
2 จ.ส.อ. จตุพร ขําสวัสดิ์ กส. พัน.สท. กส. ผบ.มว.สุนัขยาม ร�อย.สุนัขยาม พัน.สท.กส.ทบ. (ชกท.4371) 521102400018

(อัตรา ร.ท.)
3 จ.ส.อ. บริรักษ� คีรีวงค� กส. กส.ทบ. ไม7จํากัดเหล7า นายทหารสวัสดิการ ศสท.กส.ทบ. (ชกท.5000) (อัตรา ร.อ.) 521100000989

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป+ ๒๕๖5

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
          พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา   เทศทองลา)
                         ประจํา กพ.ทบ.

      ๑๗ ก.พ. ๖๕



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

พบ. 1 จ.ส.อ. ศราวุฒิ ขอดภูเขียว พ. รพ.อ.ป.ร. ไม�จํากัดเหล�า ประจําแผนก พบ. (ชกท.4490) (อัตรา ร.อ.) 5028000000367

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป+ ๒๕๖5

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
          พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา   เทศทองลา)
                         ประจํา กพ.ทบ.

      ๑๗ ก.พ. ๖๕



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

วศ.ทบ. 1 จ.ส.อ. ประพนธ� สุดใจ สพ. ร�อย.วศ.1 ไม�จํากัดเหล�า รอง ผบ.มว.นชค.ร�อย.วศ.1 (ชกท.7314) 502700020026
(อัตรา ร.ท.)

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป, ๒๕๖5

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
          พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา   เทศทองลา)
                         ประจํา กพ.ทบ.

      ๑๗ ก.พ. ๖๕



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

ทภ.1 1 จ.ส.อ. ธีรชัย ปานพรหมมาศ ร. ร.๓๑ พัน.๒ รอ. ร. ผบ.มว.สส.ร�อย.บก.ร.๓๑ รอ. (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) 510213000119
2 จ.ส.อ. เอกพันธ& ชาญศรี ร. ร.2 รอ. ร. ผตน.บก.มว.ค.หนัก ร�อย.ค.หนัก ร.๒ รอ. (ชกท.1543) (อัตรา ร.ท.) 510102100046
3 จ.ส.อ. ณรงค& ใบคํา ร. ร.๒ รอ. ร. ผบ.ตอน ตถ.ร.๒ รอ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510102300014
4 จ.ส.อ. อัครเดช ดวงพาลี ร. ร.๒ พัน.๑ รอ. ร. นายทหารส2งกําลัง ร�อย.บก.ร.๒ พัน.๑ รอ. (ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.) 510103000107
5 จ.ส.อ. แสงศักดิ์สิทธิ์ ผิวทอง ร. ร.๒ พัน.๒ รอ. ร. นยน.ร�อย.สสช.ร.๒ พัน.๒ รอ. (ชกท.0600) (อัตรา ร.ท.) 510104400010
6 จ.ส.อ. สุพจน& พงษ&ชนะ ร. ร.๑๒ พัน.๑ รอ. ร. ผบ.มว.สนับสนุนและบริการ ร�อย.บก.ร.๑๒ พัน.๑ รอ. (ชกท.1560) 510502000101

(อัตรา ร.ท.)
7 จ.ส.อ. วุฒิไกร แจ2มจิตร ร. ร.๑๒ พัน.๒ รอ. ร. ผบ.มว.ซ2อมบํารุงกองพัน ร�อย.บก.ร.๑๒ พัน.๒ รอ. (ชกท.1560) 510503000146

(อัตรา ร.ท.)
8 จ.ส.อ. วิทยา ทีบุญมา ร. ร.๒๑ พัน.๑ รอ. ร. ผบ.มว.ซ2อมบํารุงกองพัน ร�อย.บก.ร.๒๑ พัน.๑ รอ. (ชกท.1560) 510302400103

(อัตรา ร.ท.)
9 จ.ส.อ. จักรพันธ& สุดประเสริฐ ร. ร.9 พัน.1 ร. ผบ.มว.ลว.ร�อย.บก.ร.๙ พัน.๑ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510804000072

10 จ.ส.อ. วิทยาวุธ ดีเดช ร. ร.๙ ร. ผบ.มว.ค.60 ร�อย.อวบ.ร.9 พัน.2 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510805100008
11 จ.ส.อ. สุวิทย& สอนนนท& ร. ร.9 พัน.2 ร. ผบ.มว.ค.60 ร�อย.อวบ.ร.9 พัน.2 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510805300008
12 จ.ส.อ. ทวี สุ2มมาตย& ร. ร.9 พัน.3 ร. ผบ.มว.ปล.ร�อย.อวบ.ร.9 พัน.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510806100018
13 จ.ส.อ. นัฐพล สังข&ทอง ร. พล.ร.๙ ร. ผบ.มว.ลว.ร�อย.บก.ร.๙ พัน.๓ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510806000072
14 จ.ส.อ. ณัฐวรรธน& เสือเผือก ร. ร.19 พัน.1 ร. ผบ.มว.ปล.ร�อย.อวบ.ร.19 พัน.1 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510808300018
15 จ.ส.อ. ยงยุทธ หมากผิน ร. ร.19 พัน.2 ร. ผบ.มว.ค.60 มม.ร�อย.อวบ.ร.19 พัน.2 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510809100008
16 จ.ส.อ. จีรศักดิ์ ต2างสันเทียะ ร. ร.19 พัน.3 ร. ผบ.มว.ค.60 มม.ร�อย.อวบ.ร.19 พัน.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510810100008
17 จ.ส.อ. นพรัตน& พลอยนุช ร. ร.29 พัน.2 ร. ผบ.มว.สส.ร�อย.บก.ร.19 พัน.3 (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) 510810000056
18 จ.ส.อ. ปภังกร อินทจันทร& ร. ร.29 พัน.1 ร. ผบ.มว.ตถ.ร�อย.บก.ร.29 พัน.1 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510812000080
19 จ.ส.อ. อนิรุทธ& ธงจันทร& ร. ร.29 ร. ผบ.มว.ปล.ร�อย.อวบ.ร.29 พัน.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510814200016
20 จ.ส.อ. เอกราช แตงอ2อน ร. ร.๑๑๑ ร. นยน.ร�อย.บก.ร.๑๑๒ (ชกท.0600) (อัตรา ร.ท.) 510311000110
21 จ.ส.อ. วงศวัฒน& บุญรักษา ร. ร.๑๑๒ พัน.๑ ร. นอย.ร�อย.ค.หนัก ร.๑๑๒ (ชกท.1543) (อัตรา ร.ท.) 510311100020

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป- ๒๕๖5

ยศ - ชื่อ - สกุล



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

22 จ.ส.อ. พีระฉัตร ทับชัย ร. ร.๑๑๑ พัน.๑ ร. ผบ.มว.สส.ร�อย.บก.ร.111 พัน.1 (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) 510309000056
23 จ.ส.อ. วัชรินทร& ปริยันเต ร. ร.111  ร. ผบ.มว.ค.60 มม.ร�อย.อวบ.ร.๑๑๑ พัน.๑ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510309300008
24 จ.ส.อ. อํานาจ วิศรียา ร. ร.๑๑๑ พัน.๒ ร. นายทหารส2งกําลัง ร�อย.บก.ร.111 พัน.2 (ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.) 510310000131
25 จ.ส.อ. เพียว ผักกูด ร. ร.111 พัน.๓ ร. ผบ.มว.ค.60 มม.ร�อย.อวบ.ร.๑๑๑ พัน.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510315300008
26 จ.ส.อ. จิรายุส สืบเพ็ง ร. ร.๑๑๒  ร. ผตน.ร�อย.ค.หนัก ร.112 (ชกท.1543) (อัตรา ร.ท.) 510311100036
27 จ.ส.อ. พงศภัท ผิวตะขบ ร. ร.๑๑๒ พัน.๑ ร. นยน.ร�อย.บก.ร.112 พัน.1 (ชกท.0600) (อัตรา ร.ท.) 510312000108
28 จ.ส.อ. นันทชัย อธินุวัฒน& ร. ร.112 พัน.๒ ร. ผบ.มว.ปล.ร�อย.อวบ.ร.112 พัน.2 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510316200016
29 จ.ส.อ. เรวันต& จามรจันทร&สาขา ร. ร.๑๑๒ พัน.๓ ร. นายทหารส2งกําลัง ร.112 พัน.2 (ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.) 510316000131
30 จ.ส.อ. วสันต& สมศรี ร. ร.112 พัน.3 ร. ผบ.มว.ปล.ร�อย.อวบ.ร.112 พัน.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510317100016
31 จ.ส.อ. สมพงษ& ปFสสาวะกัง ร. ร.112 พัน.3 ร. ผบ.มว.ปล.ร�อย.อวบ.ร.112 พัน.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510317100017
32 จ.ส.อ. ไชยเชษฐ& ทิพรัตน& ร. กรม สน.พล.ร.11 ร. ผบ.มว.ระวังปGองกัน ร�อย.บก.กรม สน.พล.ร.๑๑ (ชกท.9414) 510318000117

(อัตรา ร.ท.)
33 จ.ส.อ. สรายุทธ บุญอนันต& ม. ม.พัน.๔ พล.๑ รอ. ม. ผช.นายทหารฝJายส2งกําลังบํารุง ม.พัน.๔ พล.๑ รอ. (ชกท.4010) 503519000009

(อัตรา ร.ท.)
34 จ.ส.อ. ธวัชชัย ไวว2อง ม. ม.พัน.๓๐ ม. ผบ.มว.ร�อย.ม.ม.พัน.๓๐ พล.ร.๒ รอ. (ชกท.1204) (อัตรา ร.ท.) 510107100037

พล.ร.๒ รอ.
35 จ.ส.อ. สวาท ผดุงเวียง ม. ม.พัน.๑๙ พล.ร.๙ ม. นายทหารซ2อมบํารุงยานยนต& ร�อย.บก.ม.พัน.19 พล.ร.๙ (ชกท.0605) 510901000121

(อัตรา ร.ท.)
36 จ.ส.อ. วรพัทธ& ธนเลิศปุญญกิตติ  ม. ม.๔ พัน.๒๕ รอ. ม. ผบ.มว.สูทกรรม ร�อย.บก.พล.ม.๒ รอ. (ชกท.๔๑๑๐) (อัตรา ร.ท.) 503200000206
37 จ.ส.อ. สวาท ทองหล2อ ม. ม.พัน.๒๗ ม. ผบ.มว.สส.ร�อย.บก.ม.พัน.๒๗ พล.ม.๒ รอ. (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) 510610000096

พล.ม.๒ รอ.
38 จ.ส.อ. สมบูรณ& ธารีเทียน ม. ม.๑ พัน.๑ รอ. ม. ผบ.มว.ร�อย.ม.(ก.) ม.๑ พัน.๑ รอ. (ชกท.1205) (อัตรา ร.ท.) 503202200040
39 จ.ส.อ. คมสัน เที่ยงโยธา ม. ม.๑ รอ. ม. ผบ.มว.ลว.ร�อย.สสก.ม.๑ พัน.๑ รอ. (ชกท.1204) (อัตรา ร.ท.) 503202000101
40 จ.ส.อ. วันชัย สีผึ้ง ม. ม.๑ พัน.๑๗ รอ. ม. ผบ.มว.สน.ร�อย.สสช.ม.๑ พัน.๑ รอ. (ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.) 503202400020
41 จ.ส.อ. สมคิด สายสกล ม. ม.๑ พัน.๓ รอ. ม. ผบ.มว.ร�อย.ม.(ก.) ม.๑ พัน.๓ รอ. (ชกท.1205) (อัตรา ร.ท.) 503203200040
42 จ.ส.อ. เอกชัย พานทอง ม. ม.๔ พัน.๑๑ รอ. ม. ผบ.มว.สน.ร�อย.สสช.ม.๔ พัน.๑๑ รอ. (ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.) 510604400020
43 จ.ส.อ. มนตรี ศรีสาร ม. ม.๕ รอ. ม. นตต.ม.๕ รอ. (ชกท.1204) (อัตรา ร.ท.) 510602000018
44 จ.ส.อ. จตุพล ไปดี ม. ม.๕ พัน.๒๓ รอ. ม. ผบ.มว.สน.ร�อย.สสช.ม.๕ พัน.๒๓ รอ. (ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.) 510607400020

ยศ - ชื่อ - สกุล



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

45 จ.ส.อ. ยุทธภูมิ ชื่นนิรันดร& ป. ป.๑ พัน.๑ รอ. ป. นลว.ผท.ร�อย.ป.ป.๑ พัน.๑ รอ. (ชกท.1183) (อัตรา ร.ท.) 503518300014
46 จ.ส.อ. นรินทร& เสริมศรี ป. ป.๑ พัน.๑๑ รอ. ป. นายทหารส2งกําลัง ร�อย.บก.และ บร.ป.๑ พัน.๑๑ รอ. (ชกท.4000) 510210000127

(อัตรา ร.ท.)
47 จ.ส.อ. อนุชา วรจันทรา ป. ป.๑ พัน.๓๑ รอ. ป. นลว.ผท.ร�อย.ป.ป.๑ พัน.3๑ รอ. (ชกท.1183) (อัตรา ร.ท.) 510212200014
48 จ.ส.อ. วิภาส พรมมา ป. ป.๒ พัน.๑๐๒ รอ. ป. นายทหารส2งกําลัง ร�อย.บก.และ บร.ป.๒ พัน.๒ รอ. (ชกท.4000) 510109000124

(อัตรา ร.ท.)
49 จ.ส.อ. โยธินญ& บุญแท2ง ป. ป.๙ พัน.9 ป. ผบ.มว.กระสุน ร�อย.บก.และ บร.ป.9 พัน.9 (ชกท.1193) (อัตรา ร.ท.) 510903000142
50 จ.ส.อ. พิรภพ ชื่นเผือก ป. ป.9 พัน.109 ป. ผบ.มว.สส.ร�อย.บก.ป.9 พัน.109 (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) 510817000098
51 จ.ส.อ. ณัชพล หอมมาลัย ช. ช.พัน.๑ พล.๑ รอ. ช. ผบ.มว.ซ2อมบํารุงกองพัน ร�อย.บก.และ บร.ช.พัน.๑ พล.๑ รอ. 503508000139

 (ชกท.4880) (อัตรา ร.ท.)
52 จ.ส.อ. ศุภเศรษฐ& ใจดี ช. ช.พัน.๑ พล.๑ รอ. ช. ผบ.มว.ร�อย.ช.สนาม ช.พัน.๑ พล.๑ รอ. (ชกท.1331) (อัตรา ร.ท.) 503508200039
53 จ.ส.อ. ชลชาติ อินทรสถิตย& ช. ช.พัน.๑ พล.๑ รอ. ช. ผบ.มว.ร�อย.ช.สนาม ช.พัน.๑ พล.๑ รอ. (ชกท.1331) (อัตรา ร.ท.) 503508300038
54 จ.ส.อ. วุฒิชัย แสงศรี ช. ช.พัน.๑ พล.๑ รอ. ช. ผบ.มว.ร�อย.ช.สนาม ช.พัน.๑ พล.๑ รอ. (ชกท.1331) (อัตรา ร.ท.) 503508300039
55 จ.ส.อ. เชษฐา จําปานาค ช. ช.๑ พัน.๕๒ รอ. ช. ผบ.ตอนเครื่องมือก2อสร�าง ร�อย.ช.เครื่องมือและซ2อมบํารุง 510713400034

ช.๑ พัน.๑๑๒ รอ. (ชกท.0663) (อัตรา ร.ท.)
56 จ.ส.อ. สมชาติ เจนสําโรง ช. พล.พัฒนา ๑ ช. นายทหารซ2อมแก�เครื่องมือกล ร�อย.ช.เครื่องมือและซ2อมบํารุง 510713400087

ช.๑ พัน.๑๑๒ รอ. (ชกท.4880) (อัตรา ร.ท.)
57 จ.ส.อ. ธนา เพิ่มพูล ช. ช.พัน.๙ พล.ร.๙ ช. ผบ.มว.ร�อย.ช.สนาม ช.พัน.๙ พล.ร.๙ (ชกท.1331) (อัตรา ร.ท.) 510902300040
58 จ.ส.อ. ปFญจภาส นาถาบํารุง ช. ช.1 รอ. ช. ผบ.มว.เครื่องมือ ร�อย.ช.คมบ.ช.๑ รอ. (ชกท.0663) (อัตรา ร.ท.) 510711100027
59 จ.ส.อ. การันต& เจิมธรรม ส. ส.พัน.๙ พล.ร.๙ ส. ผช.นายทหารฝJายส2งกําลังบํารุง ส.พัน.๙ พล.ร.๙ (ชกท.4010) 510818000008

(อัตรา ร.ท.)
60 จ.ส.อ. พงศ&พัฒน& เกตุสุวรรณ& ส. ทภ.๑ ส. นายทหารซ2อมบํารุงสื่อสาร ตอนซ2อมบํารุงเครื่องกําเนิดไฟฟGา 511001200040

ร�อย.ซบร.ยุทโธปกรณ&ที่ 1 พัน.ซบร.21 บชร.1 (ชกท.4415) 
(อัตรา ร.ท.)

61 จ.ส.อ. ศิริเดช สุขมั่นศักดิ์ ส. ส.พัน.๒ ส. ผช.นายทหารศูนย&ข2าว บก.มว.ศูนย&ข2าว ร�อย.วิทยุและศูนย&ข2าว ส.พัน.2 510112100079
(ชกท.0221) (อัตรา ร.ท.)

62 จ.ส.อ. ปTยภูมิ คํามาพล ขส. พัน.ขส. ขส. นายทหารซ2อมบํารุงยานยนต& ร�อย.ขส.รยบ.เบา 510907100083
กรม สน.พล.ร.๙ พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.๙ (ชกท.0605) (อัตรา ร.ท.)

ยศ - ชื่อ - สกุล
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63 จ.ส.อ. สิทธิพงษ& ศรีคํา ขส. ร�อย.บก.ทภ.๑ ขส. นคย.มทบ.17 (ชกท.2640) (อัตรา ร.อ.) 510800000279
64 จ.ส.อ. รามณรงค& วงค&ถนอม ขส. มทบ.14 ขส. ผบ.มว.รยบ.ร�อย.ขส.รยบ.เบา บชร.1 (ชกท.0660) (อัตรา ร.ท.) 511000300020
65 จ.ส.อ. นพรัตน& เต�าทอง พ. ร.๓๑ พัน.๑ รอ. พ. นายทหารพยาบาลห�องผ2าตัด ร�อย.สร.พัน.สร.2 (ชกท.3506) 510113001030

(อัตรา ร.ท.)
66 จ.ส.อ. นิรัน ขุมทอง พ. พัน.สร. พ. ผบ.ตอนรถยนต&พยาบาล ร�อย.สร.พัน.สร.2 (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) 510113002066

กรม สน.พล.ร.๙
67 จ.ส.อ. เอกรัฐ ปรักมาภรณ& พ. พัน.สร. พ. นพบ.ร�อย.บก.และ บร.ป.๙ พัน.๑๙ (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) 510816000119

กรม สน.พล.ร.๙
68 จ.ส.อ. ณัฐศักดิ์ คชโกศัย พธ. ทภ.๑ พธ. ผบ.ตอนซ2อมยุทโธปกรณ&สายพลาธิการ ร�อย.ซบร.ยุทโธปกรณ&ที่ ๑ 511001200102

พัน.ซบร.๒๑ บชร.๑ (ชกท.4130) (อัตรา ร.ท.)
69 จ.ส.อ. สุรชัย กะการดี พธ. กอง พธ.1 พธ. รอง ผบ.มว.ส2งกําลัง สป.๑ ร�อย.สกล.สป.พัน.สบร.๒๑ บชร.๑ 511002300012

(ชกท.4130) (อัตรา ร.ท.)
70 จ.ส.อ. ธีระยุทธ ประกอบทรัพย& ร. ทภ.๑ ไม2จํากัดเหล2า ครู ศฝ.นศท.มทบ.12 (ชกท.2517) (อัตรา ร.ท.) 510116300107
71 จ.ส.อ. สมพงษ& คําขาว ร. ร�อย.บก.ทภ.๑ ไม2จํากัดเหล2า ครู ศฝ.นศท.มทบ.14 (ชกท.2517) (อัตรา ร.ท.) 510314000109
72 จ.ส.อ. ชลิต ประกอบสาย ผท. ทภ.๑ ไม2จํากัดเหล2า ผบ.มว.ระวังปGองกัน ร�อย.บก.ทภ.1 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 503501000639
73 จ.ส.อ. มะนพ บุญลา ร. ร�อย.บก.พล.ร.๒ รอ. ไม2จํากัดเหล2า ผบ.มว.สูทกรรม ร�อย.บก.พล.ร.๒ รอ. (ชกท.4110) (อัตรา ร.ท.) 510101000240
74 จ.ส.อ. วิวิธ ศรไชย ร. ร�อย.ลว.ไกล ๒ ไม2จํากัดเหล2า นกฬ.พล.ร.๒ รอ. (ชกท.5000) (อัตรา ร.ท.) 510101000178
75 จ.ส.อ. สมธีรัฐ พูนพิพัฒน& สพ. พัน.ซบร. ไม2จํากัดเหล2า ผบ.มว.สูทกรรม ร�อย.บก.พล.ร.๙ (ชกท.4110) (อัตรา ร.ท.) 510900000228

กรม สน.พล.ร.๙
76 จ.ส.อ. โกวิทย& สนโศก ขส พัน.ขส. ไม2จํากัดเหล2า นยน.ร�อย.บก.พล.ร.๙ (ชกท.0600) (อัตรา ร.ท.) 510900000264

กรม สน.พล.ร.๙
77 จ.ส.อ. บุญจันทร& ทับแสง ร. ร�อย.บก.พล.ร.๑๑ ไม2จํากัดเหล2า นกฬ.พล.ร.11 (ชกท.5000) (อัตรา ร.ท.) 510307000144
78 จ.ส.อ. ปรีดา ประเสริฐศิลปV ร. ร.๑๑๑ พัน.๒ ไม2จํากัดเหล2า ผบ.มว.สูทกรรม ร�อย.บก.พล.ร.11 (ชกท.4110) (อัตรา ร.ท.) 510307000206
79 จ.ส.อ. นรากร กีรติรุจิรัตน& ส. ส.พัน.๑๒ ไม2จํากัดเหล2า นายทหารโทรศัพท& ตอนโทรศัพท& มว.สาย ร�อย.สายและวิทยุถ2ายทอด 503205200012

ส.พัน.๑๒ (ชกท.0420) (อัตรา ร.ท.)
80 จ.ส.อ. สุทธิศักดิ์ แก�วมณีย& พ. ม.๔ พัน.๕ รอ. ไม2จํากัดเหล2า รอง ผบ.มว.สร.ร�อย.บก.ม.๔ พัน.๕ รอ. (ชกท.3500) (อัตรา ร.ท.) 510603000154
81 จ.ส.อ. ปฏิมา มาลารัตน& ช. กรมพัฒนา ๑ ไม2จํากัดเหล2า หน.ชุดการศึกษาและวัฒนธรรม ร�อย.พัฒนา พัน.พัฒนา ๑ 510717200057

(ชกท.5004) (อัตรา ร.ท.)

ยศ - ชื่อ - สกุล
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82 จ.ส.อ. วิสุทธิ์ ลิ้มละมัย พ. พัน.พัฒนา ๑ ไม2จํากัดเหล2า ผบ.มว.ปGองกัน ร�อย.บก.พัน.พัฒนา ๑ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510717000125

83 จ.ส.อ. วรศักดิ์ ดํารงพานิชย& ช. พัน.ซบร.๒๑ บชร.๑ ไม2จํากัดเหล2า นายทหารซ2อมบํารุงเครื่องมือ ร�อย.ซบร.ยุทโธปกรณ&ที่ ๒ 511001300225
พัน.ซบร.๒๑ บชร.๑ (ชกท.4880) (อัตรา ร.ท.)

84 จ.ส.อ. พัฒพงษ& เกษรบัว ช. มทบ.11 ไม2จํากัดเหล2า นายทหารสโมสร มทบ.11 (ชกท.5000) (อัตรา ร.อ.) 503500000294
85 จ.ส.อ. รัตนศักดิ์ ศรีเกษม ช. มทบ.12 ไม2จํากัดเหล2า นายทหารสโมสร มทบ.12 (ชกท.5000) (อัตรา ร.อ.) 510100000201
86 จ.ส.อ. เสริม ด�วงนิล สห. มทบ.13 ไม2จํากัดเหล2า ผบ.มว.บร.ร�อย.มทบ.13 (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 510200100036
87 จ.ส.อ. นิวัฒน& ชื่นตา พธ. มทบ.14 ไม2จํากัดเหล2า ผบ.มว.บร.ร�อย.มทบ.14 (ชทก.2910) (อัตรา ร.ท.) 510300100065
88 จ.ส.อ. ประพันธ& กิจเกตุ ร. มทบ.15 ไม2จํากัดเหล2า นายทหารธุรการและกําลังพล หน2วยฝXกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.15 510400300004

(ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.)
89 จ.ส.อ. อัคนี หมื่นอาจวัฒนะ สห. มทบ.17 ไม2จํากัดเหล2า ผช.นสก.มทบ.17 (ชกท.5000) (อัตรา ร.อ.) 510800000203
90 จ.ส.อ. สิทธิพงษ& สาระกูล ร. มทบ.18 ไม2จํากัดเหล2า ผบ.มว.มว.ฝXก ร�อย.มทบ.18 (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 510600100026
91 จ.ส.อ. สมเกียรติ ศรีน�อย ร. มทบ.19 ไม2จํากัดเหล2า ผบ.มว.ฝXก ร�อย.มทบ.19 (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 510500100025
92 จ.ส.อ. สุวนัท เขียวตองอ2อน ขว. กรม ทพ.๑๒ ไม2จํากัดเหล2า รอง ผบ.ร�อย.ทพ.กรม ทพ.๑๒ (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 510506000502
93 จ.ส.อ. สุรสิทธิ์ โพธิ์นิล ป. กรม ทพ.๑๓ ไม2จํากัดเหล2า รอง ผบ.ร�อย.ทพ.กรม ทพ.๑๓ (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 510507000302
94 จ.ส.อ. ฉัตรชัย บรรลือทรัพย& ร. กรม ทพ.๑๔ ไม2จํากัดเหล2า รอง ผบ.ร�อย.ทพ.กรม ทพ.๑๔ (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 510819000402

ยศ - ชื่อ - สกุล

ตรวจถูกต�อง
          พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา   เทศทองลา)
                         ประจํา กพ.ทบ.

      ๑๗ ก.พ. ๖๕
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ทภ.3 1 จ.ส.อ. ธวัชชัย สิทธิวิวัฒน� ร. ร.๔ ร. ผบ.มว.ร�อย.ยก.ร.๔ (ชกท.๑๕๔๒) (อัตรา ร.ท.) 530101200024
2 จ.ส.อ. สุริยา จําปาคํา ร. ร�อย.บก.พล.ร.๔ ร. ผบ.มว.ลว.ร�อย.ลว.และเฝ.าตรวจ ร.๔ (ชกท.๑๕๔๒) (อัตรา ร.ท.) 530101300015
3 จ.ส.อ. กิตติพงษ� บุญช2วยชู ร. ร�อย.บก.พล.ร.๔ ร. ผบ.มว.ค.๘๑ มม.ร�อย.สสก.ร.๔ พัน.๒ (ชกท.๑๕๔๒) (อัตรา ร.ท.) 530103000125
4 จ.ส.อ. ธัชชัย กาหลง ร. ร.๑๔ พัน.๓ ร. ผบ.มว.ค.๖๐ มม.ร�อย.อวบ.ร.๔ พัน.๒ (ชกท.๑๕๔๒) (อัตรา ร.ท.) 530103300012
5 จ.ส.อ. ภูเบศวร� พึ่งร2มเย็น ร. ร.๔ พัน.๒ ร. ผบ.มว.ปล.ร�อย.อวบ.ร.๔ พัน.๒ (ชกท.๑๕๔๒) (อัตรา ร.ท.) 530103300021
6 จ.ส.อ. อํานวย ตาคํา ร. ร.๑๔ พัน.๑ ร. ผบ.มว.ช2างโจมตี ร�อย.สสก.ร.๑๔ พัน.๑ (ชกท.๑๕๔๒) (อัตรา ร.ท.) 530502000077
7 จ.ส.อ. พิทักษ� แปงตBะสืบ ร. ร.๑๔ พัน.๒ ร. ผบ.มว.ค.๘๑ มม.ร�อย.บก.ร.๑๔ พัน.๒ (ชกท.๑๕๔๒) (อัตรา ร.ท.) 530503000096
8 จ.ส.อ. เพชรจรัส จันตัน ร. ร.๗ ร. ผบ.มว.ยก.ร�อย.ยก.ร.๗ (ชกท.๑๕๔๒) (อัตรา ร.ท.) 530304200023
9 จ.ส.อ. ชรัญGู จันทร�กาวี ร. ร.๗ พัน.๑ ร. ผบ.มว.ปล.ร�อย.อวบ.ร.๗ พัน.๑ (ชกท.๑๕๔๒) (อัตรา ร.ท.) 530305100021

10 จ.ส.อ. รณชัย สาพา ร. ร.๗ พัน.๒ ร. ผบ.ตอน ปรส.ร�อย.สสก.ร.๗ พัน.๒ (ชกท.๑๕๔๒) (อัตรา ร.ท.) 530306000093
11 จ.ส.อ. รัตน�พล จักขุเรือง ร. ร.๑๗ พัน.๒ ร. นยน.ร�อย.สสช.ร.๑๗ พัน.๒ (ชกท.๐600) (อัตรา ร.ท.) 530201400010
12 จ.ส.อ. ณัฏฐนรรท� จีปLน ร. ร.๑๗ ร. ผบ.มว.ปMนโจมตี ร�อย.สสก.ร.๑๗ พัน.๓ (ชกท.๑๕๔๒) (อัตรา ร.ท.) 530401000145
13 จ.ส.อ. เมธี มัฆวาร ร. ร.๑๗ ร. ผบ.มว.สส.ร�อย.สสก.ร.๑๗ พัน.๓ (ชกท.๐๒๐๐) (อัตรา ร.ท.) 530401000157
14 จ.ส.อ. สาธิต ปรางโท� ม. ม.พัน.๙ พล.ร.๔ ม. ผบ.มว.สน.ร�อย.บก.ม.พัน.๙ พล.ร.๔ (ชกท.๔๐๐๐) (อัตรา ร.ท.) 530708000166
15 จ.ส.อ. พีรพัฒน� ทะนิตBะ ม. พล.ร.๔ ม. ฝอ.๕ ม.พัน.๙ พล.ร.๔ (ชกท.๘๑๐๔) (อัตรา ร.อ.) 530708000010
16 จ.ส.อ. ศรราม เขียวนุ2ม ม. ม.พัน.๙ พล.ร.๔ ม. ฝสส.ม.พัน.๙ พล.ร.๔ (ชกท.๐๒๐๐) (อัตรา ร.อ.) 530708000011
17 จ.ส.อ. ชัยอนันต� มีอนันต� ม. ม.พัน.๙ พล.ร.๔ ม. นยน.ม.พัน.๙ พล.ร.๔ (ชกท.๐๖๐๐) (อัตรา ร.อ.) 530708000013
18 จ.ส.อ. สิทธิศักดิ์ เปRยงใจ ม. ร�อย.ลว.ไกล ม. ผบ.มว.ลว.ไกล ร�อย.ลว.ไกล พล.ม.๑ (ชกท.๑๕๔๒) (อัตรา ร.อ.) 530901200039

พล.ม.๑
19 จ.ส.อ. ชัชวาล สรรพช2าง ม. ร�อย.ลว.ไกล ม. รอง ผบ.มว.ลว.ไกล ร�อย.ลว.ไกล พล.ม.๑ (ชกท.๑๕๔๒) (อัตรา ร.ท.) 530901200042

พล.ม.๑
20 จ.ส.อ. วิทูรย� บัวโฮม ม. ม.พัน.๒๘ พล.ม.๑ ม. ผบ.มว.ร�อย.ม.ม.พัน.๒๘ พล.ม.๑ (ชกท.๑๒๐๔) (อัตรา ร.ท.) 530906100039
21 จ.ส.อ. พรมศักดิ์ คําวงค� ม. ม.๒ ม. ผช.นายทหารฝVายส2งกําลังบํารุง ม.๒ (ชกท.๔๐๑๐) (อัตรา ร.อ.) 530801000016
22 จ.ส.อ. ลิขิต มูลศรี ม. ม.พัน.๑๒ พล.ม.๑ ม. นยน.ม.๒ (ชกท.๐๖๐๐) (อัตรา ร.อ.) 530801000021

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป- ๒๕๖5

ยศ-ชื่อ-สกุล



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

23 จ.ส.อ. บัญชา ไทยรักษา ม. ม.๒ พัน.๗ ม. ผบ.มว.ม.ร�อย.ม.ม.๒ พัน.๗ (ชกท.๑๒๐๕) (อัตรา ร.ท.) 530802300027
24 จ.ส.อ. วรวุฒิ สุยะธิ ม. ม.๓ พัน.๒๖ ม. ผบ.มว.โจมตี ร�อย.ม.ม.๒ พัน.๗ (ชกท.๑๒๐๓) (อัตรา ร.ท.) 530802300060
25 จ.ส.อ. มนัส ธีรสุนทรานันท� ม. ม.๒ พัน.๗ ม. ผบ.มว.เฝ.าตรวจ ร�อย.สสก.ม.๒ พัน.๗ (ชกท.๑๒๐๔) (อัตรา ร.ท.) 530802400063
26 จ.ส.อ. สุพัฒ ดวงตา ม. ม.๒ พัน.๑๐ ม. ผบ.มว.ม.ร�อย.ม.ม.๒ พัน.๑๐ (ชกท.๑๒๐๕) (อัตรา ร.ท.) 531001200026
27 จ.ส.อ. จิรวัฒน� รังษีสุวรรณ ม. ม.๒ พัน.๑๐ ม. นซบ.ร�อย.บก.ม.๒ พัน.๑๐ (ชกท.๐๖๐๕) (อัตรา ร.ท.) 531001000116
28 จ.ส.อ. นฤพล ตามล ม. ม.๒ พัน.๑๕ ม. ผบ.มว.เฝ.าตรวจ ร�อย.สสก.ม.๒ พัน.๑๕ (ชกท.๑๒๐๔) (อัตรา ร.ท.) 531002400063
29 จ.ส.อ. วินัย เลิศสงคราม ม. ม.๓ ม. ผบ.มว.สส.ร�อย.บก.ม.๓ (ชกท.๐๒๐๐) (อัตรา ร.ท.) 530902000091
30 จ.ส.อ. สิทธิพงค� ธงเฉลิม ม. ม.๓ ม. ผบ.มว.ร�อย.ค.หนัก ม.๓ (ชกท.๑๒๐๕) (อัตรา ร.ท.) 530902100051
31 จ.ส.อ. สุทธิชัย ใจแปง ม. ม.๓ พัน.๑๓ ม. ผบ.มว.ลว.ร�อย.สสก.ม.๓ พัน.๑๓ (ชกท.๑๒๐๔) (อัตรา ร.ท.) 530903000101
32 จ.ส.อ. ทรงศักดิ์ พูนโพธิ์ ม. ม.๓ พัน.๑๓ ม. ผบ.ตอนขนส2ง สป.ร�อย.สสช.ม.๓ พัน.๑๓ (ชกท.๐๖๐๐) (อัตรา ร.ท.) 530903400051
33 จ.ส.อ. อดิศร ก�อนคํา ม. ม.๓ พัน.๑๘ ม. ผบ.ตอน ตถ.ร�อย.สสก.ม.๓ พัน.๑๘ (ชกท.๑๒๐๕) (อัตรา ร.ท.) 530904000148
34 จ.ส.อ. วรวิทย� ฐิติสาร ม. ม.๓ พัน.๑๘ ม. ผบ.ตอนขนส2ง สป.ร�อย.สสช.ม.๓ พัน.๑๘ (ชกท.๐๖๐๐) (อัตรา ร.ท.) 530904400051
35 จ.ส.อ. วันชัย ภิญโญยิ่ง ม. ม.๓ พัน.๒๖ ม. ผบ.มว.ถ.ร�อย.ถ.ม.๓ พัน.๒๖ (ชกท.๑๒๐๓) (อัตรา ร.ท.) 530905200019
36 จ.ส.อ. วันพิชิต นิระโทษะ ป. ป.๔ ป. ผบ.มว.ลว.ผท.ร�อย.บก.ป.๔ (ชกท.๑๑๘๓) (อัตรา ร.ท.) 530711000084
37 จ.ส.อ. ฐิติพงษ� ใจยาใหญ2 ป. ป.๔ พัน.๔ ป. ผบ.มว.สส.ร�อย.บก. และ บร.ป.๔ พัน.๔ (ชกท.๐๒๐๐) (อัตรา ร.ท.) 530104000095
38 จ.ส.อ. เกรียงศักดิ์ พันธ�บุญ ป. ป.๔ พัน.๑๗ ป. นายทหารส2งกําลัง ร�อย.บก. และ บร.ป.๔ พัน.๔ (ชกท.๔๐๐๐) (อัตรา ร.ท.) 530104000128
39 จ.ส.อ. มีนา แก�ววรรณะ ป. ป.๔ พัน.๗ ป. นอย.ร�อย.ป.ป.๔ พัน.๑๐๔ (ชกท.๑๑๙๙) (อัตรา ร.ท.) 530712100017
40 จ.ส.อ. จเด็จ เกตุอิ้ม ป. ป.๒๑ พัน.๒๐ ป. ผบ.มว.สส.ร�อย.บก. และ บร.ป.๒๑ พัน.๓๐ (ชกท.๐๒๐๐) (อัตรา ร.ท.) 530907000092
41 จ.ส.อ. มาส ยอดฉิมมา ช. ช.พัน.๔ พล.ร.๔ ช. ผช.ฝกพ.ช.พัน.๔ พล.ร.๔ (ชกท.๒๒๖๐) (อัตรา ร.ท.) 530105000005
42 จ.ส.อ. ประมล คําหุ2น ช. ช.พัน.๔ พล.ร.๔ ช. ผบ.มว.สะพาน ร�อย.บก.และ บร.ช.พัน.๔ พล.ร.๔ (ชกท.๑๓๔๒) (อัตรา ร.ท.) 530105000229
43 จ.ส.อ. สายสืบ สมโภชน� ช. ช.พัน.๘ พล.ม.๑ ช. ผบ.มว.ซ2อมบํารุงกองพัน ร�อย.บก.และ บร.ช.พัน.๘ พล.ม.๑ 530911000139

(ชกท.๔๘๘๐) (อัตรา ร.ท.)
44 จ.ส.อ. พีรพันธ� คํายันต� ช. ช.๓ พัน.๓๐๒ ช. นายทหารซ2อมบํารุงยานยนต� ร�อย.ช.เครื่องมือก2อสร�างและซ2อมบํารุง 530706400072

ช.๓ พัน.๓๐๒ (ชกท.๔๘๘๐) (อัตรา ร.ท.)
45 จ.ส.อ. สุชาติ อําไพพิศ ส. ส.พัน.๔ พล.ร.๔ ส. นายทหารศูนย�ข2าว ส.พัน.๔ พล.ร.๔ (ชกท.๐๒๒๑) (อัตรา ร.ท.) 530707200078
46 จ.ส.อ. ศราวุฒิ อุ2นแทน ส. ส.พัน.๑๑ พล.ม.๑ ส. ผช.นายทหารฝVายส2งกําลังบํารุง ส.พัน.๑๑ พล.ม.๑ (ชกท.๔๐๑๐) (อัตรา ร.ท.) 530908000008

ยศ-ชื่อ-สกุล



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

47 จ.ส.อ. พลาพันธ� นันตBะ พธ. ศคบ.บชร.๓ พธ. รอง ผบ.มว.ส2งกําลัง สป.๓ ร�อย.สกล.สป.พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ (ชกท.๔๙๖๐) 531101000429

(อัตรา ร.ท.)
48 จ.ส.อ. ภัทราวุธ กันทา พธ. มทบ.๓๗ พธ. รอง ผบ.มว.คลัง สป.๓ ร�อย.คลัง สป.พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ (ชกท.๔๙๖๐) 531101000221

(อัตรา ร.ท.)
49 จ.ส.อ. ประเสริฐ มิ่งประเสริฐ พธ. มทบ.๓๕ พธ. พลา รพ.ค2ายพิชัยดาบหัก (ชกท.๔๒๒๐) (อัตรา ร.อ.) 530805000023
50 จ.ส.อ. เอกอาทิตย� ไชยชนะยานนท� พ. รพ.ค2ายกาวิละ พ. รอง ผบ.มว.สร.ร�อย.บก.ม.๓ (ชกท.๓๕๐๖) (อัตรา ร.อ.) 530902000167
51 จ.ส.อ. กริชติกรณ� วัฒนสิงห� พ. พัน.สร.๘ พ. รอง ผบ.มว.สร.ร�อย.สสช.ม.๓ พัน.๑๘ (ชกท.๓๕๐๖) (อัตรา ร.ท.) 530904400094
52 จ.ส.อ. วสันต� เจริญ พ. พัน.สร.๘ พ. นายทหารพยาบาลห�องผ2าตัด ร�อย.สร.พัน.สร.๘ (ชกท.๓๕๐๖) (อัตรา ร.ท.) 530909100030
53 จ.ส.อ. เกียรติชัย รอดเทศ ขส. ร�อย.บก.ทภ.๓ ไม2จํากัดเหล2า ผบ.มว.สูทกรรม ร�อย.บก.ทภ.๓ (ชกท.๔๑๑๐) (อัตรา ร.ท.) 530701000565
54 จ.ส.อ. เอกชัย พิรี ม. ม.๒ พัน.๑๕ ไม2จํากัดเหล2า รอง ผบ.มว.พัฒนาที่ 1 ร�อย.พัฒนา พัน.พัฒนา ๓ (ชกท.๘๑๐๔) (อัตรา ร.ท.) 530309100019
55 จ.ส.อ. เดชณรงค� ไชยศิลป\ ช. ช.พัน.๘ พล.ม.๑ ไม2จํากัดเหล2า ผบ.มว.ป.องกัน ร�อย.บก.พัน.พัฒนา ๓ (ชกท.๑๕๔๒) (อัตรา ร.ท.) 530309000088
56 จ.ส.อ. สุภกิจ นิ่มสุวรรณ ส. ส.พัน.๔ พล.ร.๔ ไม2จํากัดเหล2า นกฬ.พล.ร.๔ (ชกท.๕๐๐๐) (อัตรา ร.ท.) 530703000152
57 จ.ส.อ. ณัฐดนัยน� มาเนตร สบ. พล.ร.๔ ไม2จํากัดเหล2า นยน.ร�อย.บก.พล.ร.๔ (ชกท.๐๖๐๐) (อัตรา ร.ท.) 530703000250
58 จ.ส.อ. ยุวชล เกษรประทุม ขว. ทน.๓ ไม2จํากัดเหล2า ผบ.มว.สูทกรรม ร�อย.บก.พล.ร.๗ (ชกท.๔๑๑๐) (อัตรา ร.ท.) 530315000206
59 จ.ส.อ. ชิษณุชา ทาระแก�ว ม. พัน.พัฒนา ๓ ไม2จํากัดเหล2า นกฬ.พล.ร.๗ (ชกท.๕๐๐๐) (อัตรา ร.ท.) 530315000144
60 จ.ส.อ. ธวัชชัย กองจวง สพ. พล.ม.๑ ไม2จํากัดเหล2า ผช.หน.ฝขว.ฝVายอากาศ พล.ม.๑ (ชกท.๙๓๐๔) (อัตรา ร.อ.) 530901000040
61 จ.ส.อ. ณฐกฤต พงษา ม. พล.ม.๑ ไม2จํากัดเหล2า นายทหารการรหัส พล.ม.๑ (ชกท.๐๒๒๔) (อัตรา ร.ท.) 530901000052
62 จ.ส.อ. เอกลักษณ� ศรียาบ ป. ป.๔ พัน.๑๐๔ ไม2จํากัดเหล2า รอง ผบ.มว.สล.ร�อย.สสซ.พัน.ซบร.๒๓ บชร.๓ (ชกท.๔๐๐๐) (อัตรา ร.ท.) 531102400010
63 จ.ส.อ. ยุทธพงษ� หวนคํา ช. ร�อย.ฝรพ.๓ ไม2จํากัดเหล2า รอง ผบ.ร�อย.ทพ.กรม ทพ.๓๕ (ชกท.๒๙๐๐) (อัตรา ร.ท.) 530505000102
64 จ.ส.อ. ณรงค�เดช อมรไผ2มงคล ขส. ร�อย.ฝรพ.๓ ไม2จํากัดเหล2า รอง ผบ.ร�อย.ทพ.กรม ทพ.๓๖ (ชกท.๒๙๐๐) (อัตรา ร.ท.) 530312000302
65 จ.ส.อ. นําโชค โพธิ์เงิน สบ. มทบ.๓๑ ไม2จํากัดเหล2า ผบ.มว.สยป.ร�อย.มทบ.๓๑ (ชกท.๒๕๔๘) (อัตรา ร.ท.) 530100100035
66 จ.ส.อ. ฐกฤตภัทร อินทะไชย ร. พัน.มทบ.๓๓ ไม2จํากัดเหล2า ผบ.มว.มทบ.ร�อย.มทบ.พัน.มทบ.๓๓ (ชกท.๙๑๒๕) (อัตรา ร.ท.) 530316100010
67 จ.ส.อ. อัษฎายุทธ เสมอเชื้อ ร. มทบ.๓๔ ไม2จํากัดเหล2า ผบ.มว.บร.ร�อย.มทบ.๓๔ (ชกท.๒๙๑๐) (อัตรา ร.ท.) 530600100065
68 จ.ส.อ. พรรษิษฐ� ตลับเงิน ร. มทบ.๓๖ ไม2จํากัดเหล2า ผบ.มว.บร.ร�อย.มทบ.๓๖ (ชกท.๒๙๑๐) (อัตรา ร.ท.) 530900100066
69 จ.ส.อ. สุรพงษ� ฝRปากเพราะ ม. นฝ.นศท.มทบ.๓๘ ไม2จํากัดเหล2า ผช.นสก.มทบ.๓๘ (ชกท.๕๐๐๐) (อัตรา ร.อ.) 531000000192
70 จ.ส.อ. สายันต� อินสอาด สห. มทบ.๓๙ ไม2จํากัดเหล2า ทส.ผบ.มทบ.๓๙ (ชกท.๒๐๓๐) (อัตรา ร.อ.) 530700000002
71 จ.ส.อ. วัชรพงษ� วงษ�จันทนา ดย. มทบ.๓๑๐ ไม2จํากัดเหล2า ผบ.มว.สยป.ร�อย.มทบ.๓๑๐ (ชกท.๒๕๔๘) (อัตรา ร.ท.) 530500100027

ยศ-ชื่อ-สกุล



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

72 จ.ส.อ. ธนวิรุฬห� ถนอมเสียง ช. พัน.พัฒนา ๓ ไม2จํากัดเหล2า หน.ชุดช2างไฟฟ.าและอิเล็กทรอนิกส� ร�อย.พัฒนา พัน.พัฒนา ๓ 530309100139

(ชกท.๐๒๐๐) (อัตรา ร.ท.)
73 จ.ส.อ. ชวภณ ขันธรรม ขส. พัน.พัฒนา ๓ ไม2จํากัดเหล2า หน.ชุดการศึกษาและวัฒนธรรม ร�อย.พัฒนา พัน.พัฒนา ๓ (ชกท.๕๐๐4) 530309100057

(อัตรา ร.ท.)

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
          พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา   เทศทองลา)
                         ประจํา กพ.ทบ.

      ๑๗ ก.พ. ๖๕



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

ทภ.๔ 1 จ.ส.อ. ภาคภูมิ ชุมแก�ว ร. ร.๕ ร. ผบ.มว.ร�อย.ค.หนัก ร.5 (ชกท.1543) (อัตรา ร.ท.) 540204100034

2 จ.ส.อ. วันเฉลิม เยื้องยุก ร. ร.๕ พัน.๑ ร. นอย.ร�อย.ค.หนัก ร.5 (ชกท.1543) (อัตรา ร.ท.) 540204100011

3 จ.ส.อ. ยุทธพล หมื่นเนียม ร. ร.๕ พัน.๑ ร. ผบ.มว.ค.60 มม.ร�อย.อวบ.ร.5 พัน.1 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540205300012

4 จ.ส.อ. อภิชาติ หนูเล็ก ร. ร.๕ พัน.๓ ร. ผบ.มว.ปล.ร�อย.อวบ.ร.5 พัน.2 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540206200022

5 จ.ส.อ. นฤพล จันทร4ด�วง ร. ร.๕ ร. ผบ.มว.ช6างโจมตี ร�อย.สสก.ร.5 พัน.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540207000077

6 จ.ส.อ. ภาณุพงศ4 คงทอง ร. ร.๕ พัน.๑ ร. ผบ.มว.ลว.ร�อย.สสก.ร.5 พัน.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540207000096

7 จ.ส.อ. วิชัย ทิพย4มาศ ร. ร.๒๕ ร. ผบ.มว.บร.ร�อย.สสช.ร.5 พัน.3 (ชกท.4010) (อัตรา ร.ท.) 540207400008

8 จ.ส.อ. ธราศรัย ไชยเมล4 ร. ร.๕ ร. นายทหารส6งกําลัง ร�อย.สสช.ร.15 พัน.1 (ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.) 540507400039

9 จ.ส.อ. พินิจนันท4 ช6วยอารีย4 ร. ร.๑๕ พัน.๒ ร. ผบ.มว.ปล.ร�อย.อวบ.ร.15 พัน.2 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540104100022

10 จ.ส.อ. ฟาอิศร4 รักดี ร. ร.๑๕ ร. ผบ.มว.ปล.ร�อย.อวบ.ร.15 พัน.2 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540104200021

11 จ.ส.อ. เด6นพงษ4 มลิวัลย4 ร. ร.๑๕ พัน.๔ ร. ผบ.ตอน.ค.ร�อย.สสก.ร.15 พัน.4 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540508000104

12 จ.ส.อ. ปฏิวัติ แดหวา ร. ร.๒๕ พัน.๒ ร. ผบ.มว.ค.หนัก ร�อย.ค.หนัก ร.๒๕ (ชกท.1543) (อัตรา ร.ท.) 540401100044

13 จ.ส.อ. จีรศักดิ์ หมื่นละม�าย ร. ร.๒๕ พัน.๓ ร. ผบ.มว.ระวังปFองกัน ร�อย.บก.ร.25 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540401000120

14 จ.ส.อ. เลิศชาย คงแก�ว ร. ร.๒๕ ร. ผบ.มว.ปล.ร�อย.อวบ.ร.25 พัน.1 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540301200021

15 จ.ส.อ. อิสระ พวงมณี ร. ร.๒๕ ร. ผบ.มว.ปล.ร�อย.อวบ.ร.25 พัน.1 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540301200020

16 จ.ส.อ. ศุภวัฒน4 เอียดเวียงสระ ร. ร.๒๕ ร. ผบ.มว.ปล.ร�อย.อวบ.ร.25 พัน.1 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540301300020

17 จ.ส.อ. ชาติชาย เก็บเกียรติไว� ร. ร.๒๕ พัน.๒ ร. ผบ.มว.ปล.ร�อย.อวบ.ร.25 พัน.1 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540301300021

18 จ.ส.อ. อุดมศักดิ์ ชลชลา ร. ร.๒๕ ร. ผบ.มว.ปล.ร�อย.อวบ.ร.25 พัน.1 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540301300022

19 จ.ส.อ. เฉลิมพล ชลัมนัย ร. ร�อย.ฝรพ.๔ ร. ผบ.ตอน ค.ร�อย.สสก.ร.25 พัน.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540402000104

20 จ.ส.อ. ภาณุวัฒน4 ยินดียม ร. ร.๑๕๑ พัน.๒ ร. นายทหารธุรการและกําลังพล ร.151 พัน.1 (ชกท.2260) (อัตรา ร.อ.) 540605000003

21 จ.ส.อ. ธีรยุทธ ใสสุข ร. ร.๑๕๒ ร. ผบ.มว.ปล.ร�อย.อวบ.ร.151 พัน.1 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540605100017

22 จ.ส.อ. กอบศักดิ์ วัชระสวัสดิ์ ร. พล.ร.๑๕ ร. นยน.ร�อย.บก.ร.151 พัน.2 (ชกท.0600) (อัตรา ร.ท.) 540606000108

23 จ.ส.อ. เทพพิทักษ4 กิณเรศ ร. ร.๑๕๓ พัน.๒ ร. ผบ.มว.ปล.ร�อย.อวบ.ร.151 พัน.2 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540606100017

24 จ.ส.อ. ณฐพงศ4 กาลจักร ร. ร.๑๕๓ พัน.๒ ร. ผบ.มว.ค.60 มม.ร�อย.อวบ.ร.151 พัน.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540607100008

25 จ.ส.อ. นัฎธนาวุธ ชอบชูผล ร. ร.๑๕๓ พัน.๑ ร. ผบ.มว.ร�อย.ค.หนัก ร.152 (ชกท.1543) (อัตรา ร.ท.) 540603100035

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป- ๒๕๖5

ยศ - ชื่อ - สกุล



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

26 จ.ส.อ. ภัทรพงษ4 ดีมาก ร. ร�อย.ลว.ไกล พล.ร.๑๕ ร. นยน.ร�อย.บก.ร.152 (ชกท.0600) (อัตรา ร.ท.) 540603000110

27 จ.ส.อ. บุญสุวิทย4 วรรณนิยม ร. ร.๑๕๒ พัน.๓ ร. ผบ.มว.ค.81 มม.ร�อย.บก.ร.152 พัน.1 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540608000097

28 จ.ส.อ. ดนัย ยาลอ ร. ร.๑๕๒ ร. ผบ.มว.ค.60 มม.ร�อย.อวบ.ร.152 พัน.1 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540608300008

29 จ.ส.อ. คทาวุธ ปรางเพ็ชร ร. กรม ทพ.๔๒ ร. ผบ.มว.ค.60 มม.ร�อย.อวบ.ร.152 พัน.2 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540609200008

30 จ.ส.อ. เฉลิมพล ไชยณรงค4 ร. กรม ทพ.๔๑ ร. ผบ.มว.ปล.ร�อย.อวบ.ร.152 พัน.2 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540609200016

31 จ.ส.อ. ธีรวัฒน4 พรหมสุข ร. ร.๕ พัน.๓ ร. นยน.ร�อย.บก.ร.๑๕๒ พัน.๓ (ชกท.0600) (อัตรา ร.ท.) 540610000108

32 จ.ส.อ. ณัฐพล บุญทิพย4 ร. กรม ทพ.๔๒ ร. ผบ.มว.ค.60 มม.ร�อย.อวบ.ร.152 พัน.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540610300008

33 จ.ส.อ. จเร คิดโปร6ง ร. ร�อย.ฝรพ.๔ ร. ผบ.มว.ตถ.ร�อย.บก.ร.152 พัน.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540610000080

34 จ.ส.อ. เจริญ มณี ร. ร.๕ ร. ผบ.มว.ร�อย.ค.หนัก ร.153 (ชกท.1543) (อัตรา ร.ท.) 540604100033

35 จ.ส.อ. อนันต4 สระสวย ร. ร.๑๕๓ พัน.๒ ร. ผตน.ร�อย.ค.หนัก ร.153 (ชกท.1543) (อัตรา ร.ท.) 540604100036

36 จ.ส.อ. วีระชัย บุญผ6อง ร. ร.๑๕๓ พัน.๑ ร. นยน.ร�อย.บก.ร.153 พัน.1 (ชกท.0600) (อัตรา ร.ท.) 540611000108

37 จ.ส.อ. สมโชค มากทองน�อย ร. ร.๑๕๓ พัน.๑ ร. ผบ.มว.ปล.ร�อย.อวบ.ร.153 พัน.1 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540611200016

38 จ.ส.อ. ยงยุทธ สังข4แก�ว ร. พัน.ซบร.๒๔ บชร.๔ ร. ผบ.มว.ปล.ร�อย.อวบ.ร.153 พัน.1 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540611300016

39 จ.ส.อ. เอกชัย เพชรด�วง ร. ร.๑๕๓ พัน.๒ ร. ผบ.มว.ค.60 มม.ร�อย.อวบ.ร.153 พัน.2 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540612300008

40 จ.ส.อ. โอรส พูลสวัสดิ์ ร. กรม ทพ.๔๒ ร. ผบ.มว.ค.60 มม.ร�อย.อวบ.ร.153 พัน.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540613300008

41 จ.ส.อ. พงค4ชํา ชํานาญกิจ ร. ร.153 พัน.3 ร. ผบ.มว.ตถ.ร�อย.บก.ร.153 พัน.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540613000080

42 จ.ส.อ. อําพล กันภัย ร. กรม ทพ.๔๖ ร. ผบ.มว.ค.81 มม.ร�อย.บก.ร.153 พัน.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540613000096

43 จ.ส.อ. อรรถกรณ4 ไกรภูมิ ป. ป.๕ ป. นายทหารส6งกําลัง ร�อย.บก. และ บร.ป.5 พัน.5 (ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.) 540208000128

44 จ.ส.อ. พิทักษ4รัฐ โนรัตน4 ป. ป.๕ ป. ผบ.มว.กระสุน ร�อย.บก. และ บร.ป.5 พัน.15 (ชกท.1193) (อัตรา ร.ท.) 540506000138

45 จ.ส.อ. กัมพล คุณพิภาค ป. ป.๕ พัน.๑๐๕ ป. ผช.รอง ผบ.ร�อย.ป.ป.5 พัน.15 (ชกท.1193) (อัตรา ร.ท.) 540506300027

46 จ.ส.อ. ภคพงษ4 แก6นจันทร4 ช. ช.พัน.๕ พล.ร.๕ ช. ผบ.มว.คม.ร�อย.บก. และ บร.ช.พัน.5 พล.ร.5 (ชกท.0663) (อัตรา ร.ท.) 540504000167

47 จ.ส.อ. ปรินญา จิตอ6อง ช. พัน.พัฒนา ๔ ช. ผบ.มว.ร�อย.ช.สนาม ช.พัน.15 พล.ร.15 (ชกท.1331) (อัตรา ร.ท.) 540615300039

48 จ.ส.อ. กิติศักดิ์ ทัพเมือง ช. ช.พัน.๕ พล.ร.๕ ช. ผบ.มว.ร�อย.ช.สนาม ช.พัน.15 พล.ร.15 (ชกท.1331) (อัตรา ร.ท.) 540615300040

49 จ.ส.อ. กณัฐพร หอมหวล ช. ช.พัน.๕ พล.ร.๕ ช. ผบ.มว.ร�อย.ช.สนาม ช.พัน.15 พล.ร.15 (ชกท.1331) (อัตรา ร.ท.) 540615400039

50 จ.ส.อ. พันธวุฒ มากไหม ส. ส.พัน.๒๔ ทภ.๔ ส. นายทหารวิทยุถ6ายทอด ร�อย.สายและวิทยุถ6ายทอด ส.พัน.24 ทภ.4 540107200024

(ชกท.0501) (อัตรา ร.ท.)

51 จ.ส.อ. วชิระ เพชรฤทธิ์ ส. ส.พัน.๕ พล.ร.๕ ส. รอง ผบ.มว.ซ6อมบํารุงยุทโธปกรณ4สายสื่อสาร ร�อย.ซบร.ยุทโธปกรณ4ที่ 1 540702200010

พัน.ซบร.24 บชร.4 (ชกท.4415) (อัตรา ร.ท.)

ยศ - ชื่อ - สกุล



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

52 จ.ส.อ. อนุพันธ4 ทองจิตร ขส. พัน.ขส.๒๔ บชร.๔ ขส. ผบ.มว.รยบ.กลาง (12 ตัน) ร�อย.ขส.รยบ.กลาง (ผสม) พัน.ขส.24 บชร.4 540703300014

(ชกท.0660) (อัตรา ร.ท.)

53 จ.ส.อ. กษิดิ์เดช มณฑาสุวรรณ พ. รพ.ค6ายวชิราวุธ พ. ผบ.ตอนเปล ร�อย.สร.พัน.สร.5 (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) 540505300088

54 จ.ส.อ. ภาณุมาศ อินตSะแสน พ. พัน.สร. พ. ผบ.ตอนเปล ร�อย.สร.พัน.สร.กรม สน.พล.ร.15 (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) 540210100088

กรม สน.พล.ร.๑๕

55 จ.ส.อ. พิชจนา พันพินิจ พ. พัน.สร. พ. นพบ.ร�อย.บก.ม.พัน.31 พล.ร.15 (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) 540614000094

กรม สน.พล.ร.๑๕

56 จ.ส.อ. พรหมมงคล คํากัมพล พ. พัน.สร. พ. นพบ.ร�อย.พัฒนา พัน.พัฒนา 4 (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) 540203100205

กรม สน.พล.ร.๑๕

57 จ.ส.อ. อดิพัฒน4 สมอุดม พธ. พัน.ซบร.๒๔ บชร.๔ พธ. ผบ.ตอน สป.3 ร�อย.สบร.พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15 (ชกท.4960) 540211200076

(อัตรา ร.ท.)

58 จ.ส.อ. วิสูตร สุทธิบาก พธ. พัน.สบร.๒๔ บชร.๔ พธ. รอง ผบ.มว.ส6งกําลัง สป.1 ร�อย.สกล.สป.พัน.สบร.24 บชร.4 540701300012

(ชกท.4130) (อัตรา ร.ท.)

59 จ.ส.อ. มีชัย มณีจักร4 พธ. พัน.ซบร.๒๔ บชร.๔ พธ. ผบ.ตอนซ6อมยุทโธปกรณ4สายพลาธิการ ร�อย.ซบร.ยุทโธปกรณ4ที่ 1 540702200102

พัน.ซบร.24 บชร.4 (ชกท.4130) (อัตรา ร.ท.)

60 จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ โตคชเวช สบ. ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ สบ. นสบ.ร�อย.บก.กรม สน.พล.ร.15 (ชกท.2110) (อัตรา ร.ท.) 540209000191

61 จ.ส.อ. สุริยันต4 เหลาสา ขว. หน6วย ขกท.พล.ร.๑๕ ขว. หน.ชุดต6อต�านข6าวกรอง หน6วยแยก ขกท.สนต.กรม ร.หน6วย ขกท.พล.ร.15 540601800108

(ชกท.9302) (อัตรา ร.ท.)

62 จ.ส.อ. สสิพงษ4 นาควิสัย ขว. มทบ.๔๔ ขว. หน.ชุดซักถาม หน6วยแยก ขกท.สนต.กรม ร.หน6วย ขกท.พล.ร.15 540601800216

(ชกท.9316) (อัตรา ร.ท.)

63 จ.ส.อ. วิษณุพร เอียดขาว ขว. ทภ.๔ ขว. หน.ชุดซักถาม หน6วยแยก ขกท.สนต.กรม ร.หน6วย ขกท.พล.ร.15 540601800217

(ชกท.9316) (อัตรา ร.ท.)

64 จ.ส.อ. สมัย วังบุญคง ร. ทภ.๔ ไม6จํากัดเหล6า รอง ผบ.ร�อย.ทพ.กรม ทพ.41 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 540618001402

65 จ.ส.อ. ธวัช วงศ4พลาย ร. กรม ทพ.๔๙ ไม6จํากัดเหล6า รอง ผบ.ร�อย.ทพ.กรม ทพ.๔๖ (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 540621001502

66 เพชรเรียง พ. รพ.ค6ายวิภาวดีรังสิต ไม6จํากัดเหล6า รอง ผบ.มว.ทพ.หญิง 45 (ชกท.9305) (อัตรา ร.ท.) 540101500727

67 จ.ส.อ. สมควร บุตรน้ําเพชร ร. ทภ.๔ ไม6จํากัดเหล6า รอง ผบ.ร�อย.ทพ.กรม ทพ.๔๑ (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 540618001202

68 จ.ส.อ. อุเชณ สุขอินทร4 ร. กรม ทพ.๔๓ ไม6จํากัดเหล6า รอง ผบ.ร�อย.ทพ.กรม ทพ.๔2 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 540215000702

69 จ.ส.อ. กรกฎ จันทร4ศรี ร. กรม ทพ.๔๑ ไม6จํากัดเหล6า รอง ผบ.ร�อย.ทพ.กรม ทพ.๔๓ (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 540619001202

จ.ส.อ.หญิง พลอยรัตน4 

ยศ - ชื่อ - สกุล



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

70 จ.ส.อ. บือนียามิน มะเซง ร. กรม ทพ.๔๔ ไม6จํากัดเหล6า รอง ผบ.ร�อย.ทพ.กรม ทพ.๔๔ (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 540620000302

71 จ.ส.อ. วัชรพงษ4 มาเอียด ร. กรม ทพ.๔๒ ไม6จํากัดเหล6า รอง ผบ.ร�อย.ทพ.กรม ทพ.๔5 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 540405000402

72 จ.ส.อ. สุชาติ ทองคําศรี ร. กรม ทพ.๔๖ ไม6จํากัดเหล6า รอง ผบ.ร�อย.ทพ.กรม ทพ.๔๖ (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 540621001302

73 จ.ส.อ. ธนาณุวัฒน4 ทองคํา ร. กรม ทพ.๔๗ ไม6จํากัดเหล6า รอง ผบ.ร�อย.ทพ.กรม ทพ.๔๗ (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 540216001502

74 จ.ส.อ. ฉัตรณรงค4 แก6นแก�ว ร. กรม ทพ.๔๗ ไม6จํากัดเหล6า รอง ผบ.ร�อย.ทพ.กรม ทพ.๔8 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 540305000902

75 จ.ส.อ. สุทธิพงษ4 เพชรอาวุธ พ. กรม ทพ.๔๙ ไม6จํากัดเหล6า รอง ผบ.ร�อย.ทพ.กรม ทพ.๔๙ (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 540306000602

76 จ.ส.อ. ยุทธพล เจริญศรี ส. ร�อย.ลว.ไกล ๕ ไม6จํากัดเหล6า รอง ผบ.มว.ลว.ไกล ร�อย.ลว.ไกล ๕ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540501200043

77 จ.ส.อ. วสันต4 ขวัญทอง ป. ป.๕ พัน.๕ ไม6จํากัดเหล6า นอต.ร�อย.บก.ป.๕ (ชกท.8219) (อัตรา ร.ท.) 540105000099

78 จ.ส.อ. ณรงค4 สิทธิรักษ4 สห. ร�อย.สห.มทบ.๔๓ ไม6จํากัดเหล6า ผบ.มว.ปFองกัน ร�อย.บก.พล.ร.๑๕ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540601000296

79 จ.ส.อ. ธีรพันธ4 ปVญญา สพ. พล.ร.๑๕ ไม6จํากัดเหล6า ผบ.มว.สูทกรรม ร�อย.บก.พล.ร.๑๕ (ชกท.4110) (อัตรา ร.ท.) 540601000233

80 จ.ส.อ. วชิรัตน4 โมรายันต4 ช ช.พัน.๔๐๒ ไม6จํากัดเหล6า หน.ชุดการศึกษาและวัฒนธรรม ร�อย.พัฒนา พัน.พัฒนา ๔ 540203300057

พล.พัฒนา ๔ (ชกท.5004) (อัตรา ร.ท.)

81 จ.ส.อ. พิพัฒน4 นาควิรัตน4 ช. ช.พัน.๔๐๑ ไม6จํากัดเหล6า รอง ผบ.มว.พัฒนาที่ ๑ ร�อย.พัฒนา พัน.พัฒนา ๔ (ชกท.8104) (อัตรา ร.ท.) 540203200019

พล.พัฒนา ๔

82 จ.ส.อ. เอกชัย กรุงแก�ว ร. บชร.๔ ไม6จํากัดเหล6า ผบ.มว.รก.ร�อย.บก.บชร.๔ (ชกท.9125) (อัตรา ร.ท.) 540700100115

83 จ.ส.อ. ยศกฤต ศิลปXประพันธ4 ร. ศฝ.นศท.มทบ.41 ไม6จํากัดเหล6า ผบ.มว.ร�อย.ค.หนัก ร.15 (ชกท.1543) (อัตรา ร.ท.) 540103100044

84 จ.ส.อ. เชษฐาพร จันทรังษี ร. พัน.มทบ.๔๒ ไม6จํากัดเหล6า ผบ.มว.ร�อย.มทบ.พัน.มทบ.๔๒ (ชกท.9125) (อัตรา ร.ท.) 540220200009

85 จ.ส.อ. อานนท4 สังข4แก�ว พธ. มทบ.๔๓ ไม6จํากัดเหล6า นายทหารธุรการและกําลังพล มทบ.๔๓ (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.) 540500000046

86 จ.ส.อ. ธีรศักดิ์ พลสิงห4 พ. รพ.ค6ายเขตอุดมศักดิ์ ไม6จํากัดเหล6า นายทหารส6งกําลังสายแพทย4 รพ.ค6ายเขตอุดมศักดิ์ (ชกท.4490) (อัตรา ร.อ.) 540304000005

87 จ.ส.อ. วัฒนา ชูแก�ว ม. มทบ.๔๕ ไม6จํากัดเหล6า รอง ผบ.มว.พัฒนาที่ ๒ ร�อย.พัฒนา พัน.พัฒนา ๔ (ชกท.8104) (อัตรา ร.ท.) 540203100070

88 จ.ส.อ. ศุภชัย พงษ4ธนู พ. รพ.ค6ายอิงคยุทธบริหาร ไม6จํากัดเหล6า ผบ.มว.บร.ร�อย.มทบ.๔๖ (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 540600100067

ยศ - ชื่อ - สกุล

ตรวจถูกต�อง
          พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา   เทศทองลา)
                         ประจํา กพ.ทบ.

      ๑๗ ก.พ. ๖๕



หน�วย ลําดับ เหล�า สังกัด โควตาเหล�า ตําแหน�งทําหน�าที่ ฯ เลขที่ตําแหน�ง หมายเหตุ
นปอ. 1 จ.ส.อ. เอก สายแสง ป. ปตอ.1 พัน.5 ป. ผบ.มว.ปตอ.20 มม.ลํากล�องคู�บนรถเกราะ ปตอ.1 พัน.5 ร�อย.4 503306400048

(ชกท.1193) (อัตรา ร.ท.)
2 จ.ส.อ. ศราวุธ ใสสะอาด ป. ปตอ.1 พัน.7 ป. ผบ.มว.สน.ปตอ.1 พัน.7 ร�อย.1 (ชกท.4010) (อัตรา ร.ท.) 503308100013
3 จ.ส.อ. มนตรี ทองนาค ป. ศปภอ.ทบ.4 ป. ผบ.มว.ร�อย.ปตอ.ปตอ.2 พัน.1 รอ. (ชกท.1193) (อัตรา ร.ท.) 503304200026
4 จ.ส.อ. สุริยา ตาแหลม ป. นปอ. ป. นยน.ร�อย.บก.ศปภอ.ทบ.1 (ชกท.0060) (อัตรา ร.ท.) 503312000305
5 จ.ส.อ. อนันต5 มีบ�อทรัพย5 ป. ศปภอ.ทบ. ป. นายทหารฝ7ายเตือนภัยทางอากาศ ศปภอ.ทบ.3 (ชกท.2010) 530717000050

(อัตรา ร.อ.)
6 จ.ส.อ. ชาติชาย แมลงภู�ทอง ส. ส.พัน.13 พล.ปตอ. ส. นายทหารศูนย5ข�าว ร�อย.วิทยุและศูนย5ข�าว ส.พัน.13 พล.ปตอ. 503310100061

(ชกท.0221) (อัตรา ร.ท.)
7 จ.ส.อ. ดิเรก ศรียาภัย ส. ศปภอ.ทบ.4 ส. รอง ผบ.ตอนโทรคมนาคม ศปภอ.ทบ.๔ (ชกท.๐๒๑๐) (อัตรา ร.ท.) 540403000209
8 จ.ส.อ. พิจักษณ5 ทิพย5เสถียร ป. ศปภอ.ทบ.1 ไม�จํากัดเหล�า ผบ.มว.ร�อย.ปตอ.ปตอ.1 พัน.3 (ชกท.1193) (อัตรา ร.ท.) 511703100027
9 จ.ส.อ. ทรงธรรม นุ�มผ�อง ป. ปตอ.2 ไม�จํากัดเหล�า ผบ.มว.ร�อย.ปตอ.ปตอ.2 พัน.4 (ชกท.1193) (อัตรา ร.ท.) 503305100026

10 จ.ส.อ. กษิเดช ขําหลงวรสิริ ป. ปตอ.1 พัน.5 ไม�จํากัดเหล�า ผบ.มว.ปตอ.1 พัน.6 ร�อย.4 (ชกท.1193) (อัตรา ร.ท.) 503307400060

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป+ ๒๕๖5

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
          พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา   เทศทองลา)
                         ประจํา กพ.ทบ.

      ๑๗ ก.พ. ๖๕



หน�วย ลําดับ เหล�า สังกัด โควตาเหล�า ตําแหน�งทําหน�าที่ ฯ เลขที่ตําแหน�ง หมายเหตุ
นรด. 1 จ.ส.อ. คมกริช ลือเรือง ร. รร.กสร.ศสร. ร. อจ.รร.กสร.ศสร. (ชกท.2724) (อัตรา ร.อ.) 510402100141

2 จ.ส.อ. สังวาล สมตน ร. รร.รด.ศศท. ร. ผบ.มว.สส.ร"อย.สสก.พัน.ร.นรด. (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) 503102000070
3 จ.ส.อ. สุรพล อุทรเทพ ร. รร.กสร.ศสร. ร. อจ.รร.กสร.ศสร. (ชกท.2724) (อัตรา ร.อ.) 510402100142
4 จ.ส.อ. ภูเมธ ช*างวาดวรโชติ ร. นรด. ไม*จํากัดเหล*า นายทหารโปรแกรม นรด. (ชกท.2405) (อัตรา ร.อ.) 503100000367
5 จ.ส.อ. ศิปกร หงส2พิพิธ สพ. รร.รด.ศศท. ไม*จํากัดเหล*า ผบ.มว.ศศท. (ชกท.2910) (อัตรา ร.อ.) 503101000340
6 บุญชู พธ. นรด. ไม*จํากัดเหล*า ทส.ผบ.ศสร. (ชกท.2030) (อัตรา ร.อ.) ๕๑๐๔๐๒๐๐๐๐๐๖

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป+ ๒๕๖5

ยศ-ชื่อ-สกุล

จ.ส.อ.หญิง ธัธณดา

ตรวจถูกต�อง
          พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา   เทศทองลา)
                         ประจํา กพ.ทบ.

      ๑๗ ก.พ. ๖๕



หน�วย ลําดับ เหล�า สังกัด โควตาเหล�า ตําแหน�งทําหน�าที่ ฯ เลขที่ตําแหน�ง หมายเหตุ
พล.ป. 1 จ.ส.อ. เทพพล อยู�ทวี ป. ป.72 พัน.722 ป. ผบ.ชุดเรดาร� ชุดเรดาร�กําหนดที่ตั้งเป$าหมายเคลื่อนที่ ร(อย.ป.คปม. 510201100060

(ชกท.0140) (อัตรา ร.ท.)
2 จ.ส.อ. วีรภัทร   อู�ทอง  ป. ป.71 พัน.712 ป. นายทหารส�งกําลัง ป.71 พัน.712 (ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.) 510204400011
3 จ.ส.อ. กฤษฎา   นิตย�คําหาญ ป. ป.71 พัน.711 ป. ผตอ.ป.71 พัน.713 (ชกท.6-1189) (อัตรา ร.ท.) 510205000013
4 จ.ส.อ. ชัยอนันต� เลี้ยวสกุล ป. ป.72 พัน.721 ป. ผตน.ร(อย.ป.ป.72 พัน.721 (ชกท.1189) (อัตรา ร.ท.) 510207100066
5 จ.ส.อ. สุภกิจ   ชื่นแช�ม ป. ป.71 พัน.711 ป. ผบ.มว.สส.ร(อย.บก.ป.72 พัน.722 (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) 510208000092
6 จ.ส.อ. อลงกรณ� โต<ะนาค ป. ป.71 พัน.711 ไม�จํากัดเหล�า นอย.ร(อย.ป.ป.71 พัน.713 (ชกท.1199) (อัตรา ร.ท.) 510205100017
7 จ.ส.อ. สุรพล มาดูฤกษ� พ. ป.72 ไม�จํากัดเหล�า นพบ.ร(อย.บก. และ บร.ป.72 พัน.721 (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) 510207000151

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป+ ๒๕๖5

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
          พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา   เทศทองลา)
                         ประจํา กพ.ทบ.

      ๑๗ ก.พ. ๖๕



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

รร.จปร. 1 มุริจันทร
 พ. รร.จปร. ไม�จํากัดเหล�า ประจํากอง สกศ.รร.จปร. (ชกท.2120) 511400100167
(อัตรา ร.อ.)

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป+ ๒๕๖5

ยศ-ชื่อ-สกุล

จ.ส.อ.หญิง พัชราวรรณ

ตรวจถูกต�อง
          พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา   เทศทองลา)
                         ประจํา กพ.ทบ.

      ๑๗ ก.พ. ๖๕



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

ยศ.ทบ. 1 ใจเต็ม สบ. ยศ.ทบ. ไม�จํากัดเหล�า ประจําแผนก ยศ.ทบ. (ชกท.2162) (อัตรา ร.อ.) 501900000454
2 จ.ส.อ. อานนท( จันทร(เกษม ร. ยศ.ทบ. ไม�จํากัดเหล�า ประจํากอง ยศ.ทบ. (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.) 501900000297
3 จ.ส.อ. คมสัน โคประโคน ร. รร.นส.ทบ. ไม�จํากัดเหล�า นายทหารธุรการและกําลังพล รร.นส.ทบ. (ชกท.2260) 510404001070

(อัตรา ร.อ.)

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป, ๒๕๖5

ยศ-ชื่อ-สกุล

จ.ส.อ.หญิง พิชญาภา

ตรวจถูกต�อง
          พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา   เทศทองลา)
                         ประจํา กพ.ทบ.

      ๑๗ ก.พ. ๖๕



หน�วย ลําดับ เหล�า สังกัด โควตาเหล�า ตําแหน�งทําหน�าที่ ฯ เลขที่ตําแหน�ง หมายเหตุ
ศร. 1 จ.ส.อ. ณัฐดนัย พูลสวัสดิ์ ร. รร.ร.ศร. ร. นสก.ศร. (ชกท.5000) (อัตรา ร.อ.) 511800000668

2 จ.ส.อ. จิโรจ สุภานนท$ ร. รร.ร.ศร. ร. ผบ.มว.ศร. (ชกท.4110) (อัตรา ร.ท.) 511505000024
3 จ.ส.อ. ฑีฆายุ เย็นสุข ร. รร.ร.ศร. ร. ผบ.มว.ศร. (ชกท.9414) (อัตรา ร.ท.) 511505000037
4 จ.ส.อ. วันเฉลิม โอ3โลม ร. รร.ร.ศร. ร. อจ.รร.ร.ศร. (ชกท.2724) (อัตรา ร.อ.) 511503100028
5 จ.ส.อ. นพนันท$ สําราญใจ ร. รร.ร.ศร. ร. อจ.รร.ร.ศร. (ชกท.2517) (อัตรา ร.อ.) 511503100286
6 จ.ส.อ. บัญชา ป8ญญาบุตร ร. รร.ร.ศร. ร. ผบ.มว.ปล.ร3อย.อวบ.ศร.พัน.1 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 511501300021
7 จ.ส.อ. นิติเทพ จิตรประสงค$ ร. ศร.พัน.2 ร. ผบ.มว.ปล.ร3อย.อวบ.ศร.พัน.2 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 511502300022
8 จ.ส.อ. กิตติพงศ$ สุวรรณศักดิ์ ช. ศร. ไม=จํากัดเหล=า หน.มว.ศร. (ชกท.7140) (อัตรา ร.อ.) ๕๑๑๕๐๐๐๐๐๖๐๗

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป, ๒๕๖5

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
          พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา   เทศทองลา)
                         ประจํา กพ.ทบ.

      ๑๗ ก.พ. ๖๕



หน�วย ลําดับ เหล�า สังกัด โควตาเหล�า ตําแหน�งทําหน�าที่ ฯ เลขที่ตําแหน�ง หมายเหตุ
ศม. 1 จ.ส.อ. การุณ หนองยาว ม. ศม. ม. ประจําแผนก ศม. (ชกท.0200) (อัตรา ร.อ.) 511600000560

2 จ.ส.อ. ณรงค# สังสวัสดิ์ ม. ศม. ม. ประจําแผนก ศม. (ชกท.1206) (อัตรา ร.อ.) 511600000310
3 จ.ส.อ. สุชาติ น(อยวิลัย ม. รร.ม.ศม. ม. ประจําแผนก ศม. (ชกท.1206) (อัตรา ร.อ.) 511600000311
4 จ.ส.อ. ณัฐ สังข#วงษา ม. รร.ม.ศม. ม. ประจํากอง ศม. (ชกท.2548) (อัตรา ร.อ.) 511600000350
5 จ.ส.อ. ชาตรี ถาคํา ม. ศม. ม. นายทหารสวัสดิการ ศม. (ชกท.5000) (อัตรา ร.อ.) 511600000458
6 จ.ส.อ. ชินกร มันสะดี ม. ศม. ม. ประจําแผนก ศม. (ชกท.1206) (อัตรา ร.อ.) 511600000312
7 จ.ส.อ. วรากร นาวินวัฒนา ม. รร.ม.ศม. ม. ประจําแผนก ศม. (ชกท.2260) (อัตรา ร.อ.) 511600000196
8 จ.ส.อ. พงษ#ศักดิ์ มูลวงศ# ม. รร.ม.ศม. ม. ผบ.มว.รร.ม.ศม. (ชกท.1205) (อัตรา ร.อ.) 511601000705
9 จ.ส.อ. ณรงค#ศักดิ์ วิวิตรกุล ม. ม.พัน.22 ศม. ม. ประจําแผนก ศม. (ชกท.1206) (อัตรา ร.อ.) 511600000311

10 จ.ส.อ. เจตน#จันทร# รู(ทวีผล ม. ม.พัน.22 ศม. ม. นายทหารซ9อมบํารุงยานยนต# ร(อย.บก.ม.พัน.22 ศม. 511602000117
(ชกท.0605) (อัตรา ร.ท.)

11 จ.ส.อ. สุชานนท# เชื้อสอน ม. ม.พัน.27 ม. ประจําแผนก ศม. (ชกท.8104) (อัตรา ร.อ.) 511600000242
พล.ม.2 รอ.

12 จ.ส.อ.หญิง พิมพ#นิภา อินทุภูติ สบ. ศม. ไม9จํากัดเหล9า ประจําแผนก ศม. (ชกท.2110) (อัตรา ร.อ.) 511600000153

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป, ๒๕๖5

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
          พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา   เทศทองลา)
                         ประจํา กพ.ทบ.

      ๑๗ ก.พ. ๖๕



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

ศป. 1 จ.ส.อ. วีระวัฒน วิรัญชัย ป. ศป. ป. ผบ.มว.พัน.ป.ศป.ร�อย.3 (ชกท.1193) (อัตรา ร.ท.) 511702300027

2 จ.ส.อ. นพรัตน เชียงทอง ป. ศป. ป. ผบ.มว.ศป. (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 511700000579

3 จ.ส.อ. ฉัตรชัย โรจนะ พธ. ศป. ไม,จํากัดเหล,า ประจําแผนก ศป. (ชกท.2548) (อัตรา ร.อ.) 511700000702

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป, ๒๕๖5

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
          พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา   เทศทองลา)
                         ประจํา กพ.ทบ.

      ๑๗ ก.พ. ๖๕



หน�วย ลําดับ เหล�า สังกัด โควตาเหล�า ตําแหน�งทําหน�าที่ ฯ เลขที่ตําแหน�ง หมายเหตุ
ศบบ. 1 จ.ส.อ. พงษ	พันธ	 ใจอาราม ร. พัน.ปฐบ. ร. ผบ.มว.ปล.ร�อย.อวบ.พัน.ปฐบ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 511802100021

2 จ.ส.อ. เฉลิมชัย ธรรมทัน ขว. รร.การบิน ทบ. ร. ผบ.มว.ลว.ร�อย.สสก.พัน.ปฐบ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 511802000062
3 จ.ส.อ. สุริยา คําหล�า พ. พัน.บ.41 ไม0จํากัดเหล0า นายทหารส0งกําลัง ร�อย.บ.ป2กหมุนลาดตระเวนและโจมตี พัน.บ.41 511810400004

(ชกท.4000) (อัตรา ร.อ.)
4 จ.ส.อ. พงษ	ศักดิ์ กาสยานนท	 ส. พัน.บ.2 ไม0จํากัดเหล0า ผบ.ตอนบริการสนามบิน พัน.บ.2 (ชกท.2910) (อัตรา ร.อ.) 511805000194
5 จ.ส.อ. อดิศักดิ์ พรยา ส. พัน.บ.1 ไม0จํากัดเหล0า ผช.นขว.พัน.บ.3 (ชกท.9301) (อัตรา ร.อ.) 511806000008
6 จ.ส.อ. เสริมชัย ภู0เชิด พธ. พัน.บ.9 ไม0จํากัดเหล0า ผช.นายทหารยุทธการและการฝ=ก พัน.บ.9 (ชกท.2162) 511807000009

(อัตรา ร.อ.)
7 จ.ส.อ. เจนณรงค	 คําภีระ ป. ศบบ. ไม0จํากัดเหล0า ผบ.มว.ศบบ. (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 511801000055
8 จ.ส.อ. วิษณุ รุนกระโทก ป. พัน.บ.21 ไม0จํากัดเหล0า ผบ.ตอนยานยนต	 ร�อย.บก.พัน.บ.1 (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 511804000109

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป, ๒๕๖5

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
          พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา   เทศทองลา)
                         ประจํา กพ.ทบ.

      ๑๗ ก.พ. ๖๕



หน�วย ลําดับ เหล�า สังกัด โควตาเหล�า ตําแหน�งทําหน�าที่ ฯ เลขที่ตําแหน�ง หมายเหตุ
ขกท. 1 จ.ส.อ. ประยูร ใตพรม ขว. หน�วย ขกท.ทภ. ขว. นายทหารข�าวกรองทางทหาร ขกท. (ชกท.9300) (อัตรา ร.ท.) 503000000286

2 จ.ส.อ. พรชัย ยิ้มศรี ขว. หน�วย ขกท.กองพล ขว. รอง หน.ชุดซักถาม หน�วย ขกท.กองพล (ชกท.9316) (อัตรา ร.ท.) 503000000590
3 จ.ส.อ. จรัญ จตุรโกศล ขว. หน�วย ขกท.กองพล ขว. รอง หน.ชุดต�อตานข�าวกรอง หน�วย ขกท.กองพล (ชกท.9302) 503000000706

(อัตรา ร.ท.)
4 จ.ส.อ. พิทยา บุญวนิตย4 ขว. หน�วย ขกท.กองพล ขว. รอง หน.ชุดต�อตานข�าวกรอง หน�วย ขกท.กองพล (ชกท.9302) 503000000714

(อัตรา ร.ท.)
5 จ.ส.อ. ศิริโชค ฤทธิ์มี ขว. หน�วย ขกท.กองพล ขว. รอง หน.ชุดต�อตานข�าวกรอง หน�วย ขกท.กองพล (ชกท.9302) 503000000723

(อัตรา ร.ท.)
6 จ.ส.อ. ศักดิ์สิทธิ์ เจริญหลา ขว. หน�วย ขกท. ขว. รอง หน.ชุดต�อตานข�าวกรอง หน�วย ขกท.กองพล (ชกท.9302) 503000000725

พล.รพศ. (อัตรา ร.ท.)
7 จ.ส.อ. สุระชาย พุ�มกําพล ขว. พัน.ขกท. ขว. รอง ผบ.มว.ข�าวกรองทางทหารและเฝ�าตรวจ ร�อย.ขกท.สนับสนุนทั่วไป 503001000461

พัน.ขกท. (ชกท.9300) (อัตรา ร.ท.)
8 จ.ส.อ. ณัฎฐธกร พรมพันธ4ใจ ขว. พัน.ขกท. ขว. หน.ชุดควบคุมอากาศยาน ตอนเครื่องบินตรวจการขนาดเล็กควบคุม 503001000526

ระยะไกลโดยไม�ใชนักบิน รอย.ขกท.สนับสนุนทั่วไป พัน.ขกท. 
(ชกท.๙๓๐๐) (อัตรา ร.ท.)

9 จ.ส.อ. สมเกียรติ ผมหอม พธ. ขกท. ไม�จํากัดเหล�า รอง ผบ.มว.สล.กอง พธ.2 (ชกท.4960) (อัตรา ร.ท.) 510101400020

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป+ ๒๕๖5

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
          พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา   เทศทองลา)
                         ประจํา กพ.ทบ.

      ๑๗ ก.พ. ๖๕



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

นรด. 1 จ.ส.อ. สถาพร ทองแย�ม สบ. นรด. สบ. ประจําแผนก นรด. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 503100000321

(สายงานสัสดี) 2 จ.ส.อ. สิทธิศักดิ์ ศรีอุรัตน( สบ. นรด. สบ. ประจําแผนก นรด. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 503100000338

3 จ.ส.อ. พนาพนธ( พันธ(เพ็ชร( สบ. มทบ.11 สบ. ผช.สด.เขตราชเทวี ก.ท. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 503521003603

4 จ.ส.อ. อนุชา แสงรุ�ง สบ. มทบ.14 สบ. ผช.สด.อ.เกาะสีชัง จว.ช.บ. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 512900001103

5 จ.ส.อ. ฐาปกรณ( ป3ตเมฆ สบ. มทบ.15 สบ. ผช.สด.อ.ปราณบุรี จว.ป.ข. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 513300000303

6 จ.ส.อ. ฉัตรชัย อภิวัฒนะสิริสกุล สบ. มทบ.16 สบ. ผช.สด.อ.อัมพวา จว.ส.ส. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 513700000203

7 จ.ส.อ. สรศักดิ์ อุปการะกิจ สบ. มทบ.17 สบ. ผช.สด.อ.ศรีสวัสดิ์ จว.ก.จ. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 513400000903

8 จ.ส.อ. จิโรจน( อุดมพรมนตรี สบ. มทบ.17 สบ. ผช.สด.อ.พนมทวน จว.ก.จ. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 513400000403

9 จ.ส.อ. ศุภกิตติ์ สว;างศรี สบ. มทบ.17 สบ. ผช.สด.อ.ด;านช�าง จว.ส.พ. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 513500001003

10 จ.ส.อ. ดุสิต นากืก สบ. มทบ.19 สบ. ผช.สด.อ.โคกสูง จว.ส.ก. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 512300000703

11 จ.ส.อ. เฉลิมศักดิ์ ศรีบุดดา สบ. มทบ.19 สบ. ผช.สด.อ.ตาพระยา จว.ส.ก. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 512300000303

12 จ.ส.อ. สุวิทย( วิวัฒน( สบ. มทบ.19 สบ. ผช.สด.อ.เกาะช�าง จว.ต.ร. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 513000000603

13 จ.ส.อ. จรัส สังข(สอาด สบ. มทบ.19 สบ. ผช.สด.อ.บ;อไร; จว.ต.ร. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 513000000403

14 จ.ส.อ. ประเสริฐชัย ธรรมโชติ สบ. มทบ.19 สบ. ผช.สด.อ.เกาะกูด จว.ต.ร. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 513000000703

15 จ.ส.อ. พราว รื่นรู�สาร สบ. มทบ.21 สบ. ผช.สด.อ.โนนไทย จว.น.ม. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 521400002103

16 จ.ส.อ. สุระจิตร( แก�วพิลา สบ. มทบ.22 สบ. ผช.สด.อ.เดชอุดม จว.อ.บ. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 521600000303

17 จ.ส.อ. กิตติภัฏ เอกตาแสง สบ. มทบ.23 สบ. ผช.สด.จว.ข.ก. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 522100000004

18 จ.ส.อ. โชคชัย สมใจ สบ. มทบ.25 สบ. ผช.สด.อ.โนนคูณ จว.ศ.ก. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 521500001203

19 จ.ส.อ. ทวิช กระจ;างจิตร สบ. มทบ.26 สบ. ผช.สด.อ.นางรอง จว.บ.ร. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 523100000303

20 จ.ส.อ. บุญเลิศ เมืองสองชั้น สบ. มทบ.26 สบ. ผช.สด.อ.โกสุมพิสัย จว.ม.ค. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 522200000203

21 จ.ส.อ. สมคิด แสวงวงค( สบ. มทบ.27 สบ. ผช.สด.อ.โพนทอง จว.ร.อ. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 522700000403

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป- ๒๕๖5

ยศ-ชื่อ-สกุล



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

22 จ.ส.อ. ธนภัทร เหล;าทองสาร สบ. มทบ.28 สบ. ผช.สด.อ.วังสะพุง จว.ล.ย. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 522800000203

23 จ.ส.อ. ชยุต โนนลือชา สบ. มทบ.29 สบ. ผช.สด.อ.สว;างแดนดิน จว.ส.น. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 522900000203

24 จ.ส.อ. อาจหาญ ชื่นวิเศษ สบ. มทบ.29 สบ. ผช.สด.อ.โซ;พิสัย จว.บ.ก. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 521900000503

25 จ.ส.อ. ไชยพงศ( บุญชู สบ. มทบ.31 สบ. ผช.สด.อ.แม;เปHน จว.น.ว. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 531300001403

26 จ.ส.อ. อาทิตย( ศิริสุขพิมล สบ. มทบ.32 สบ. ผช.สด.อ.งาว จว.ล.ป. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 531500000403

27 จ.ส.อ. ชยุต เกษมจิตต( สบ. มทบ.33 สบ. ผช.สด.อ.กัลยาณิวัฒนา จว.ช.ม. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 531600002503

28 จ.ส.อ. จิรันดร( กันทา สบ. มทบ.33 สบ. ผช.สด.อ.เวียงแหง จว.ช.ม. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 531600002003

29 จ.ส.อ. พงศ(วิกรานต( จันทร(คืน สบ. มทบ.33 สบ. ผช.สด.อ.ปางมะผ�า จว.ม.ส. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 531700000303

30 จ.ส.อ. ดนุเดช โพนรัตน( สบ. มทบ.33 สบ. ผช.สด.อ.แม;สะเรียง จว.ม.ส. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 531700000603

31 จ.ส.อ. สุธิศักดิ์ วงแวง สบ. มทบ.38 สบ. ผช.สด.อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น.น. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 532800000203

32 จ.ส.อ. อดิศักดิ์ ถิ่นศรี สบ. มทบ.38 สบ. ผช.สด.อ.บ;อเกลือ จว.น.น. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 532800000803

33 จ.ส.อ. ณรงค( บุตรน้ําเพชร สบ. มทบ.39 สบ. ผช.สด.อ.สวรรคโลก จว.ส.ท. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 532300000603

34 จ.ส.อ. ยงยุทธ พูลเสน สบ. มทบ.42 สบ. ผช.สด.อ.ควนกาหลง จว.ส.ต. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 541400000403

35 จ.ส.อ. วิโรจน( โส�สะหมัน สบ. มทบ.42 สบ. ผช.สด.อ.มะนัง จว.ส.ต. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 541400000703

36 จ.ส.อ. อนุชา รักวงศ(ไทย สบ. มทบ.45 สบ. ผช.สด.อ.กะปง จว.พ.ง. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 540900000403

37 จ.ส.อ. ภูดิท แก�วจิตรงาม สบ. มทบ.46 สบ. ผช.สด.อ.สุไหงปาดี จว.น.ธ. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 541800001203

38 จ.ส.อ. กําธร โยโส สบ. มทบ.46 สบ. ผช.สด.อ.ไม�แก;น จว.ป.น. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 541900001103

39 จ.ส.อ. ทรงพล พึ่งแสง สบ. มทบ.46 สบ. ผช.สด.อ.ธารโต จว.ย.ล. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 542000000803

40 จ.ส.อ. ธัญญาพร ศักดิ์พิมล สบ. มทบ.46 สบ. ผช.สด.อ.จะแนะ จว.น.ธ. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 541800000903

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
          พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา   เทศทองลา)
                         ประจํา กพ.ทบ.

      ๑๗ ก.พ. ๖๕



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

กส.ทบ. 1 จ.ส.อ. ภานุพล เดชะโกมล กส. ศสท.กส.ทบ. กส. ผบ.มว.กส.ทบ. (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 511300000915

 ผนวก ข บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ หน�วยสายงานสนาม

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป+ ๒๕๖5

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
          พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา  เทศทองลา)
                        ประจํา กพ.ทบ.

     ๑๗ ก.พ. ๖๕



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

ทภ.๑ 1 จ.ส.อ. ดาวทรงกลด มัยขุนทด ร. ศฝ.นศท.มทบ.14 ไม�จํากัดเหล�า ครูวิชาอาวุธ ศฝ.นศท.มทบ.14 (ชกท.2517) 510314000092 กกล.บูรพา

(อัตรา ร.อ.)
2 จ.ส.อ. จินดา สุรสีหนาท ร. ร.29 พัน.2 ไม�จํากัดเหล�า ผบ.มว.ปล.ร0อย.อวบ.ร.29 พัน.3 (ชกท.1542) 510814200018 กกล.สุรสีห2 

(อัตรา ร.ท.)

 ผนวก ข บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ หน�วยสายงานสนาม

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป- ๒๕๖5

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
          พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา  เทศทองลา)
                        ประจํา กพ.ทบ.

     ๑๗ ก.พ. ๖๕



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

ทภ.3 1 จ.ส.อ. อิทธิพล บดีรัฐ สพ. พล.ร.๔ ไม�จํากัดเหล�า นายทหารซ�อมยานยนต� กอง สพบ.พล.ร.๔ ๕๓๐๗๐๓๓๐๐๑๙๑ กกล.นเรศวร

(ชกท.๔๘๐๕) (อัตรา ร.ท.)

2 จ.ส.อ. นิมิต ทิมแหง ม. ม.๒ พัน.๗ ไม�จํากัดเหล�า ผบ.มว.ม.ร-อย.ม.ม.๒ พัน.๗ (ชกท.๑๒๐๕) ๕๓๐๘๐๒๑๐๐๐๒๗ กกล.ผาเมือง

(อัตรา ร.ท.)

 ผนวก ข บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ หน�วยสายงานสนาม

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป- ๒๕๖5

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต-อง
          พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา  เทศทองลา)
                        ประจํา กพ.ทบ.

     ๑๗ ก.พ. ๖๕



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

ทภ.4 1 จ.ส.อ. วสันติ บานชื่น ร. ร�อย.ลว.ไกล 5 ไม�จํากัดเหล�า ผตน.ร�อย.ค.หนัก ร.15 (ชกท.1543) 540103100046 กกล.เทพสตรีฯ

(อัตรา ร.ท.)

 ผนวก ข บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ หน�วยสายงานสนาม

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป- ๒๕๖5

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
          พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา  เทศทองลา)
                        ประจํา กพ.ทบ.

     ๑๗ ก.พ. ๖๕



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

ศปก.ทบ. 1 จ.ส.อ. พงษ	ศักดิ์ ทองอาจ ขส. พล.๑ รอ. ไม�จํากัดเหล�า อยู�ระหว�างดําเนินการ คุณวุฒิปริญญา

2 จ.ส.อ. ชัยศักดิ์ รุ�งเรือง ร. ร+อย.ลว.ไกล ๑ ไม�จํากัดเหล�า อยู�ระหว�างดําเนินการ คุณวุฒิปริญญา

3 ส.อ. ป-ยะ จั่วสันเทียะ ร. ร+อย.ลว.ไกล ๑ ไม�จํากัดเหล�า อยู�ระหว�างดําเนินการ คุณวุฒิปริญญา

4 จ.ส.อ. เอกลักษณ	 เหมือนกลิ่น ขว. ขว.ทบ. ขว. รอง หน.ชุดซักถาม หน�วย ขกท.กองพล (ชกท.9316) (อัตรา ร.ท.) 503000000576

5 จ.ส.อ. วีระศักดิ์ จันทร	หลวง ม. ม.2 ม. ผบ.มว.สส.ร+อย.บก.ม.2 พัน.๑๐ (ชกท.๐๒๐๐) (อัตรา ร.ท.) 531001000081

6 จ.ส.ต.หญิง ปวีณา ชาเสน สบ. นรด. ไม�จํากัดเหล�า ประจําแผนก สตน.ทบ. (ชกท.6110) (อัตรา ร.อ.) 501700000093 คุณวุฒิปริญญา

7 ส.ต. พิพัฒน	 คล+ายสุรรณ สบ. ยก.ทบ. ไม�จํากัดเหล�า อยู�ระหว�างดําเนินการ คุณวุฒิปริญญา

8 ส.ต. ณัฐพล คล+อยเคลื่อน ร. สลก.ทบ. ไม�จํากัดเหล�า อยู�ระหว�างดําเนินการ คุณวุฒิปริญญา

9 ส.ต.หญิง ทัชชา ปBCนเหน�ง ขว. ขว.ทบ. ไม�จํากัดเหล�า อยู�ระหว�างดําเนินการ คุณวุฒิปริญญา

10 จ.ส.อ. จิตต	ศักดิ์ สอิ้งทอง สห. พัน.สห.11 ไม�จํากัดเหล�า ผบ.มว.ร+อย.สห.สนาม 3 พัน.สห.12 มทบ.12 (ชกท.9100) 503503500017

(อัตรา ร.ท.)

11 จ.ส.อ. นิคม คงสิบ ร. ร.21 พัน.3 รอ. ไม�จํากัดเหล�า อยู�ระหว�างดําเนินการ

12 จ.ส.อ. วิทยา จวบบุญ ร. ร.21 รอ. ไม�จํากัดเหล�า อยู�ระหว�างดําเนินการ

13 จ.ส.อ. บุญชัย แสงสี พ. รร.สพศ.ศสพ. ไม�จํากัดเหล�า ผบ.มว.รร.สพศ.ศสพ. (ชกท.4010) (อัตรา ร.ท.) 511902100398

14 จ.ส.อ. สเกณฑ	 กิตติศุภมานนท	 ร. ศสพ. ไม�จํากัดเหล�า ฝอ.5 ร+อย.รพศ.รพศ.2 พัน.๑ (ชกท.3-8104) (อัตรา ร.ท.) ๕๑๑๙๐๙๓๐๐๐๐๗

15 จ.ส.อ. วัชรากร รัดที ช. ยย.ทบ. ช. วิศวกรเครื่องกล ยย.ทบ. (ชกท.7500) (อัตรา ร.อ.) ๕๐๑๐๐๐๐๐๐๘๑๒

16 จ.ส.อ. นิยม พุทธสาเดช พธ. พธ.ทบ. พธ. ประจํากอง พธ.ทบ. (ชกท.4015) (อัตรา ร.อ.) 502300000597

17 จ.ส.ท. บัญชา พลอยแก+ว พธ. รร.พธ.พธ.ทบ. พธ. ประจําแผนก พธ.ทบ. (ชกท.2260) (อัตรา ร.อ.) ๕๐๒๓๐๐๐๐๐๑๘๙ คุณวุฒิปริญญา

18 ส.อ. บุรินธร บุนนาค พ. รพ.รร.6 พ. ประจําแผนก รพ.รร.๖ (ชกท.2260) (อัตรา ร.อ.) ๕๐๒๒๐๐๐๐๐๐๕๐ คุณวุฒิปริญญา

19 ส.อ. ชุมพล พานพระ สบ. กพ.ทบ. ไม�จํากัดเหล�า ประจําแผนก กพ.ทบ. (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.) 500400000285 คุณวุฒิปริญญา

20 ส.อ. พลเดช มาเจริญ สบ. ยก.ทบ. ไม�จํากัดเหล�า นปก.ยก.ทบ. (ชกท.2406) (อัตรา ร.อ.) 500600000239 คุณวุฒิปริญญา

21 จ.ส.อ. ประศาล โยมเรือง ร. ทน.1 ไม�จํากัดเหล�า ครูฝQก รร.จปร. (ชกท.5000) (อัตรา ร.อ.) 511400000393 คุณวุฒิปริญญา

22 ส.อ. ปรีดา ช+างพุ�ม ร. ศสร. ไม�จํากัดเหล�า อจ.รร.กสร.ศสร. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 510402100350 คุณวุฒิปริญญา

ผนวก ข บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะเป+นนายทหารสัญญาบัตร หน�วยสายงานสนาม

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป-งบประมาณ ๒๕๖๕

ยศ-ชื่อ-สกุล



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

23 จ.ส.อ. ณพัฒน	 รัตนหน ขส. กร.ทบ. ไม�จํากัดเหล�า อยู�ระหว�างดําเนินการ

24 จ.ส.อ. ยุทธนา สวรรค	ณภูมิ สบ. สปช.ทบ. ไม�จํากัดเหล�า ประจําแผนก สปช.ทบ. (ชกท.2610) (อัตรา ร.อ.) 500900000416

25 จ.ส.อ.หญิง อรวรรณ พยัตติกานันท	 สบ. กพ.ทบ. ไม�จํากัดเหล�า อยู�ระหว�างดําเนินการ

26 จ.ส.อ. องอาจ เจริญราษฎร	 ขว. ขว.ทบ. ขว. ประจําแผนก ขว.ทบ. (ชกท.9300) (อัตรา ร.อ.) 500500000376

27 จ.ส.อ. มงคล ทองพูน ส. สส. ส. หน.มว.สส. (ชกท.4415) (อัตรา ร.อ.) 502600002337

28 จ.ส.อ. ป-ติชัย อินทร	หอม พธ. กบ.ทบ. ไม�จํากัดเหล�า ประจําแผนก กบ.ทบ. (ชกท.2625) (อัตรา ร.อ.) 500700000251

29 จ.ส.อ.หญิง มะลิวัลย	 ดวงเนตร สบ. กร.ทบ. ไม�จํากัดเหล�า ประจําแผนก กร.ทบ. (ชกท.5401) (อัตรา ร.อ.) 500800000371

30 จ.ส.อ. บัณฑิต สุขช�วย สบ. สปช.ทบ. ไม�จํากัดเหล�า ประจําแผนก สปช.ทบ. (ชกท.6400) (อัตรา ร.อ.) 500900000370

31 จ.ส.อ. กิตติชัย ศรีโสดา ส. พัน.ส.ซบร. ส. นวย.ศทส.สส. (ชกท.0502) (อัตรา ร.ท.) 502600100658

เขตหลัง

32 จ.ส.อ. ชัยสิทธิ์ ชมภูชัย ขส. พัน.ขส.1 ไม�จํากัดเหล�า อยู�ระหว�างดําเนินการ

กรม ขส.

33 จ.ส.อ. ธนภัตร อร�ามหนุน ช. พัน.ช.คมศ.พล.ช. ไม�จํากัดเหล�า อยู�ระหว�างดําเนินการ

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
          พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา  เทศทองลา)
                        ประจํา กพ.ทบ.

     ๑๗ ก.พ. ๖๕



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

กอ.รมน. 1 จ.ส.อ. ธนวัฒน� ภูมิพึ่ง สพ. รร.สพ.สพ.ทบ. ไม�จํากัดเหล�า ผบ.มว.รร.สพ.สพ.ทบ. (ชกท.4512) (อัตรา ร.อ.) 502501000290

ภาค 4 สน. 2 จ.ส.อ. มนุเชษฐ� แก/ววารี ร. ร.151 พัน.1 ไม�จํากัดเหล�า ผบ.มว.ลว.ร/อย.สสก.ร.25 พัน.3 (ชกท.1542) 540402000058

(อัตรา ร.ท.)
3 จ.ส.อ. พิชัย บัวศรี ส. ส.พัน.5 พล.ร.5 ไม�จํากัดเหล�า ผบ.ตอนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร� ร/อย.บร.สนาม 540701200011

พัน.สบร.24 บชร.4 (ชกท.7314) (อัตรา ร.ท.)
4 จ.ส.อ. วิเชียร คงฆะ ขส. พัน.ขส.24 ไม�จํากัดเหล�า นยน.มทบ.42 (ชกท.0600) (อัตรา ร.อ.) 540200000253

บชร.4

5 จ.ส.อ. สิทธิชัย สวนอนันต� ร. พัน.บ.41 ไม�จํากัดเหล�า รอง ผบ.มว.สล.ร/อย.สน.ส�วนหน/า พัน.ซบร. 540212400025

กรม สน.พล.ร.15 (ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.)
6 จ.ส.อ. สุทิวัส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ขว. หน�วย ขกท. ไม�จํากัดเหล�า นายทหารตรวจสอบเอกสารและวัสดุที่ยึดได/ 540601800084

พล.ร.15 หน�วย ขกท.พล.ร.15 (ชกท.9335) (อัตรา ร.ท.)
7 จ.ส.อ. พิสิฏฐ� ศรีพิชิต ร. ร.153 พัน.1 ไม�จํากัดเหล�า ผบ.มว.ระวังป?องกัน ร/อย.บก.ร.15 (ชกท.1542) 540103000120

(อัตรา ร.ท.)
8 จ.ส.อ. กฤษกร สังขรัศมี ร. ร.151 พัน.2 ไม�จํากัดเหล�า ผบ.มว.ปล.ร/อย.อวบ.ร.151 พัน.2 (ชกท.1542) 540606200017

(อัตรา ร.ท.)
9 จ.ส.อ. นรินทร� มิ่งขํา ร. ร.25 พัน.1 ไม�จํากัดเหล�า ผบ.มว.ปล.ร/อย.อวบ.ร.25 พัน.1 (ชกท.1542) 540301200022

(อัตรา ร.ท.)
10 จ.ส.อ. นิวัติ เพ็งจันทร� ร. ร.15 พัน.2 ไม�จํากัดเหล�า ผบ.มว.ค.60 มม.ร/อย.อวบ.ร.15 พัน.2 540104200012

(ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)

 ผนวก ข บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ หน�วยสายงานสนาม

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป- ๒๕๖5

ยศ-ชื่อ-สกุล



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

11 จ.ส.อ. กฤษฎา เรืองชัยวุฒิคุณ ม. ม.พัน.31 ไม�จํากัดเหล�า ผบ.มว.ร/อย.ม.ม.พัน.31 พล.ร.15 (ชกท.1204) 540614100028
พล.ร.15 (อัตรา ร.ท.)

12 จ.ส.อ. โจ พิมพ�ตา ช. รพศ.5 พัน.2 ไม�จํากัดเหล�า รอง ผบ.ชุด ร/อย.รพศ.รพศ.5 พัน.2 530303100034

(ชกท.3-1810) (อัตรา ร.ท.)
13 จ.ส.อ. ปฐมพงศ� จ/องโก/ ร. ร.25 ไม�จํากัดเหล�า ผบ.มว.ร/อย.ยก.ร.5 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540204200024
14 จ.ส.อ. กิตติพงศ� จันทร�เรืองฤทธิ์ ร. ร.5 ไม�จํากัดเหล�า นอย.ร/อย.ค.หนัก ร.15 (ชกท.1543) (อัตรา ร.ท.) 540103100024
15 จ.ส.อ. ณรงค� เดชภักดี ม. ร/อย.ม.(ลว.) 5 ไม�จํากัดเหล�า ผช.นายทหารฝHายธุรการและกําลังพล กรมพัฒนา 4 540202000009

พล.ร.5 (ชกท.2260) (อัตรา ร.อ.)
16 จ.ส.อ. อนุรักษ� คงเพชรศักดิ์ ร. กรม ทพ.42 ไม�จํากัดเหล�า ครู ศฝ.นศท.มทบ.31 (ชกท.2517) (อัตรา ร.ท.) 530108000107
17 จ.ส.อ. ชลินทร แสงดี ร. ร.5 พัน.2 ไม�จํากัดเหล�า ผช.นายทหารธุรการและกําลังพล กรม ทพ.43 540619000039

(ชกท.2260) (อัตรา ร.อ.)
18 จ.ส.อ. กฤษณะ ปานน/อย ร. กรม ทพ.43 ไม�จํากัดเหล�า รอง ผบ.ร/อย.ทพ.กรม ทพ.42 (ชกท.2900) 540215001202

(อัตรา ร.ท.)
19 จ.ส.อ. นิรุต รอดเปIนไทย ร. กรม ทพ.45 ไม�จํากัดเหล�า ผช.ฝอ.2 กรม ทพ.45 (ชกท.9301) (อัตรา ร.อ.) 540405000043
20 จ.ส.อ. สุริยะ ชัยภักดี ร. กรม ทพ.46 ไม�จํากัดเหล�า รอง ผบ.ร/อย.ทพ.กรม ทพ.46 (ชกท.2900) 540621000802

(อัตรา ร.ท.)
21 จ.ส.อ. ศรชัย อาจสามารถ พ. กรม ทพ.48 ไม�จํากัดเหล�า รอง ผบ.ร/อย.ทพ.กรม ทพ.48 (ชกท.2900) 540305000202

(อัตรา ร.ท.)
22 จ.ส.อ. จรัสเดช มณีโชติ ขส. กรม ทพ.41 ไม�จํากัดเหล�า ผช.นายทหารฝHายธุรการและกําลังพล พัน.สบร. 540211000006

กรม สน.พล.ร.15 (ชกท.2260) (อัตรา ร.ท.)
23 จ.ส.อ. ชํานาญ ศรีสุวรรณ ร. ร.153 ไม�จํากัดเหล�า นายทหารการสื่อสาร ร.153 (ชกท.0200) 540604000015

(อัตรา ร.อ.)

ยศ-ชื่อ-สกุล



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

24 จ.ส.อ. ฉัตรชัย ทองรักษ� ม. ศฝ.นศท. ไม�จํากัดเหล�า รอง ผบ.มว.พัฒนาที่ 3 ร/อย.พัฒนา พัน.พัฒนา 4 540203300116
มทบ.42 (ชกท.8104) (อัตรา ร.ท.)

25 จ.ส.อ. นิติพัฒน� แนวสูง ช. รร.ช.กช. ไม�จํากัดเหล�า ผช.ฝอ.2 กรม ทพ.41 (ชกท.9301) (อัตรา ร.อ.) 540618000043
26 จ.ส.อ. สําราญ ผิวดํา ส. บชร.4 ไม�จํากัดเหล�า นายทหารซ�อมบํารุงวิทยุ ตอนซ�อมบํารุงวิทยุ 540702200018

มว.ซ�อมบํารุงยุทโธปกรณ�สายสื่อสาร 

ร/อย.ซบร.ยุทโธปกรณ�ที่ 1 พัน.ซบร.24 บชร.4

(ชกท.7864) (อัตรา ร.ท.)
27 จ.ส.อ. กิตติภัค แจ�มศรี ส. สส. ไม�จํากัดเหล�า ผบ.มว.สาย ร/อย.สายและวิทยุถ�ายทอด ส.พัน.15 540616200008

พล.ร.15 (ชกท.0420) (อัตรา ร.ท.)

28 จ.ส.อ. เสกศักดา สวัสดี ช. ช.พัน.402 ไม�จํากัดเหล�า ผบ.ตอนซ�อมบํารุงเครื่องมือ ร/อย.ช.ก�อสร/าง 540218100020

พล.พัฒนา 4 ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 (ชกท.4880) (อัตรา ร.ท.)

29 จ.ส.อ. ศุภมงคล ยอมเจริญ พธ. รร.พธ.พธ.ทบ. ไม�จํากัดเหล�า รอง ผบ.มว.ส�งกําลังหน/า ร/อย.สบร.พัน.สบร. 540211200017

กรม สน.พล.ร.15 (ชกท.4015) (อัตรา ร.ท.)

30 จ.ส.อ. คมจักร อําลอย ขส. บชร.4 ไม�จํากัดเหล�า ผบ.ตอนส�งกําลัง สายช�าง, สื่อสาร, พลาธิการ 540702400030

และขนส�ง ร/อย.สสช.พัน.ซบร.24 บชร.4 

(ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.)

31 จ.ส.อ. สุริยา เวชสิทธิ์ สบ. มทบ.42 ไม�จํากัดเหล�า นกฬ.มทบ.42 (ชกท.5000) (อัตรา ร.ท.) 540200000204

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
          พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา  เทศทองลา)
                        ประจํา กพ.ทบ.

     ๑๗ ก.พ. ๖๕



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

สง.ปรมน.ทบ. 1 พรรณรายน� ดย. สง.ปรมน.ทบ. ไม�จํากัดเหล�า นายทหารจเร สจร.ปรมน.ทบ. (ชกท.9310) (อัตรา ร.อ.) 504300000163

2 จ.ส.อ. วีรวัฒน� บรรจง กส. กส.ทบ. ไม�จํากัดเหล�า นกร.ศปป.4 ปรมน.ทบ. (ชกท.8104) 504300000564

(อัตรา ร.อ.)
3 จ.ส.อ. เอกวัฒน� กิมประเทศ ร. ทน.1 ไม�จํากัดเหล�า นายทหารประจําสํานัก สน.ปรมน.จว.มทบ.11 503500000565

(ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.)

4 จ.ส.อ. วัลลภ ลาภมูล ส. ส.1 พัน.101 ไม�จํากัดเหล�า นายทหารประจําสํานัก สน.ปรมน.จว.มทบ.14 510300000458

(ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.)

5 จ.ส.อ. สามารถ เพชรจันทึก สพ. ทภ.2 ไม�จํากัดเหล�า นายทหารประจําสํานัก สน.ปรมน.จว.มทบ.27 520500000499

(ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.)

6 จ.ส.อ. กล3าณรงค� คันธะรัตน� ส. ส.พัน.22 ทภ.2 ไม�จํากัดเหล�า นายทหารประจําสํานัก สน.ปรมน.จว.มทบ.28 520600000483

(ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.)

7 จ.ส.อ. อลงกรณ� ไกรกิจราษฏร� ป. ทภ.3 ไม�จํากัดเหล�า นายทหารประจําสํานัก สน.ปรมน.จว.มทบ.31 530100000465

(ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.)

8 จ.ส.อ. ณัฐพล ดําสนิท กง. ร.14 พัน.2 ไม�จํากัดเหล�า นายทหารประจําสํานัก สน.ปรมน.จว.มทบ.31 530100000473

(ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.)

9 จ.ส.อ. กิจวิทย� ยุทธิวัฒน� ร. ทภ.4 ไม�จํากัดเหล�า นายทหารประจําสํานัก สน.ปรมน.จว.มทบ.46 540600000497

(ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.)

10 จ.ส.อ. วุฒินันท� สังข�ชาติ ส. พัน.ซบร.24 ไม�จํากัดเหล�า นายทหารประจําสํานัก สน.ปรมน.จว.มทบ.42 540200000484

บชร.4 (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.)

 ผนวก ข บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ หน�วยสายงานสนาม

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป+ ๒๕๖5
ยศ-ชื่อ-สกุล

จ.ส.อ.หญิง เบญญาภา

ตรวจถูกต�อง
          พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา  เทศทองลา)
                        ประจํา กพ.ทบ.

     ๑๗ ก.พ. ๖๕



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

1 ส.อ. เอกลักษณ� ปญญาสิงห� เสมียน ฝสห.พล.1 รอ. หน.ชุดสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม ร$อย.พัฒนา พัน.พัฒนา 1 510717200042
 (ชกท.3100) (อัตรา ร.ท.)

2 ส.อ. วรกฤต คล$ายสิงห� ประจํา มทบ.11 ประจําแผนก ศอ.สพ.ทบ. (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.) 502500100103
3 จ.ส.อ.หญิง เกศริน ชะโลธร นายสิบธุรการ กร.ทบ. ครู รร.กร.กร.ทบ. (ชกท.2701) (อัตรา ร.อ.) 500800100100
4 ส.ต.หญิง วัชรี ทวีเกิด เสมียน ศอ.สพ.ทบ. ประจําแผนก ศอ.สพ.ทบ. (ชกท.4530) (อัตรา ร.อ.) 502500100135
5 จ.ส.อ.หญิง ปุณญณัฐส� นิเวศรัมย� เสมียน วศ.ทบ. ประจําแผนก วศ.ทบ. (ชกท.6302) (อัตรา ร.อ.) 502700000179
6 ส.ต.หญิง บุษรินทร� อุตมูล เสมียน สก.ทบ. ประจําแผนก สก.ทบ. (ชกท.5000) (อัตรา ร.อ.) 501100000142
7 ส.ต.หญิง อรอุมา ทิพย�เทพ เสมียน พธ.ทบ. ประจําโรงงาน พธ.ทบ. (ชกท.4015) (อัตรา ร.อ.) 502300000983
8 จ.ส.อ. กล$ายุทธ มั่นคง หน.พลขับ ยศ.ทบ. ประจําแผนก สก.ทบ. (ชกท.5000) (อัตรา ร.อ.) 501100000367
9 จ.ส.อ. กิตติพงษ� อชมหาตม� เสมียน ยก.ทบ. ประจําแผนก ยก.ทบ. (ชกท.2110) (อัตรา ร.อ.) 500600000085

10 ส.อ. วุฒินันทร� คงไทย พลขับ ตอน รยบ.มว.รยบ.ร$อย.ขส. ผบ.มว.ร$อย.ขส.รยบ.เบา 3 พัน.ขส.1 กรม ขส. (ชกท.0660) 502401400021
รยบ.เบา พัน.ขส.1 กรม ขส. (อัตรา ร.ท.)

11 ส.ต.หญิง เปมิกา ศิริโสภณ เสมียนพิมพ�ดีด วศ.ทบ. ประจําแผนก วศ.ทบ. (ชกท.5000) (อัตรา ร.อ.) 502700000126
12 ส.อ.หญิง ชิตตค�ชญาภา ภิญโญชีพ เสมียน สลก.ทบ. ประจําแผนก สบ.ทบ. (ชกท.2162) (อัตรา ร.อ.) 501300000157

13 จ.ส.อ. ธวัชชัย บุตรโยจันโท ผบ.หมู? มว.บร.ร$อย.บร.พัน.ร.มทบ.11 อยู?ระหว?างดําเนินการ
14 จ.ส.อ. มงคลชัย ใช$ช$าง ผบ.หมู? หมู? ช.มว.ช.ร$อย.ช.สนาม ประจําแผนก ยย.ทบ. (ชกท.7110) (อัตรา ร.อ.) 501000000450

ช.พัน.๑ พล.1 รอ.
15 จ.ส.อ. ปรีชา ตั๊นตระกูล นายสิบยุทธการ ฝสห.พล.1 รอ. นายทหารการรหัส พล.1 รอ. (ชกท.0224) (อัตรา ร.ท.) 503503000053
16 จ.ส.อ. สาทิศ อุทัยวรรณ ครูผู$ช?วย รร.รด.ศศท. ครู รร.รด.ศศท. (ชกท.2622) (อัตรา ร.อ.) 503101100559
17 จ.ส.อ. อารักษ� มาพบ ผบ.หมู? สพ.ทบ. ประจําแผนก สพ.ทบ. (ชกท.2162) (อัตรา ร.อ.) ๕๐๒๕๐๐๐๐๐๒๑๕

ผนวก ค บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับการเลื่อนฐานะเป'นนายทหารสัญญาบัตร โควตาส�วนกลาง ทบ. 
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป, ๒๕๖5

ยศ-ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิปริญญา

ไม�ใช�คุณวุฒิ

ตรวจถูกต�อง
          พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา  เทศทองลา)
                        ประจํา กพ.ทบ.

     ๑๗ ก.พ. ๖๕



หน�วย ลําดับ เหล�า สังกัด โควตาเหล�า ตําแหน�งทําหน�าที่ ฯ เลขที่ตําแหน�ง หมายเหตุ
ทภ.2 1 จ.ส.อ. สําราญ ฤทธิ์น้ําคํา ร. พล.ร.6 - ผบ.มว.ขส.ร�อย.บก.พล.ร.6 (ชกท.0600) (อัตรา ร.อ.) 520505000213

2 จ.ส.อ. มนตรี ปรุรัตน+ ป. ป.6 พัน.23 ป. นายทหารส-งกําลัง ร�อย.บก.และ บร.ป.6 พัน.23 520113000124
(ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.)

3 จ.ส.อ. คีรีขันธ+ เพ็งจันทร+ ป. ป.6 พัน.6 ป. ผบ.มว.สส.ร�อย.บก. และ บร.ป.6 พัน.6 (ชกท.0200) 520205000094
(อัตรา ร.ท.)

ผนวก ง บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะเป,นนายทหารสัญญาบัตร 
ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําป/งบประมาณ ๒๕๖๕

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
          พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา  เทศทองลา)
                        ประจํา กพ.ทบ.

     ๑๗ ก.พ. ๖๕



หน�วย ลําดับ เหล�า สังกัด โควตาเหล�า ตําแหน�งทําหน�าที่ ฯ เลขที่ตําแหน�ง หมายเหตุ
นสศ. 1 จ.ส.อ. กิตติ น
อยตั้ง พ. รร.สพศ.ศสพ. ไม�จํากัดเหล�า ฝยก.ร
อย.รพศ.รพศ.2 พัน.1 (ชกท.2162) (อัตรา ร.ท.) 511909200005

2 จ.ส.อ. ประวิทย) ศักดิ์คําดวง ร. รพศ.3 รอ. ไม�จํากัดเหล�า ผช.ฝอ.5 รพศ.3 รอ. (ชกท.3-1804) (อัตรา ร.อ.) 511911000015
3 จ.ส.อ. สุนทร พิมพ)จันทร) ช. พัน.ปพ.รอ. ไม�จํากัดเหล�า ฝสส.รพศ.3 รอ. (ชกท.0200) (อัตรา ร.อ.) 511911000017
4 จ.ส.อ. ภูวนนท) พระสุพรรณ ช. รพศ.5 พัน.1 ไม�จํากัดเหล�า รอง ผบ.ชุด ร
อย.รพศ.รพศ.5 พัน.1 (ชกท.3-1810) 530302300032

(อัตรา ร.ท.)
5 จ.ส.อ. ชัยภัทร ยศป7ญญา พ. รพศ.5 ไม�จํากัดเหล�า ฝอ.5 รพศ.5 พัน.2 (ชกท.3-8104) (อัตรา ร.อ.) 530303000007
6 จ.ส.อ. บุญฤทธิ์ เจริญแสนสวย ส. รร.สพศ.ศสพ. ไม�จํากัดเหล�า ผบ.มว.รร.สพศ.ศสพ. (ชกท.3-1861) (อัตรา ร.อ.) 511902100370
7 จ.ส.อ. เสกสรรค)  แม
นเมี้ยน สบ. พัน.ปจว. ไม�จํากัดเหล�า หน.ส�วนปฏิบัติการ ร
อย.รณรงค)ด
านการ ปจว.พัน.ปจว. 511913700055

(ชกท.9305) (อัตรา ร.ท.)
8 จ.ส.อ. ศิริเทพ แก
วหย�อง ร. พัน.ปจว. ไม�จํากัดเหล�า หน.ส�วนควบคุม ร
อย.รณรงค)ด
านการ ปจว.พัน.ปจว. 511913700049

(ชกท.9305) (อัตรา ร.ท.)

ผนวก ง บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะเป+นนายทหารสัญญาบัตร 
ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําป.งบประมาณ ๒๕๖๕

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
          พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                     (วาสนา  เทศทองลา)
                        ประจํา กพ.ทบ.

     ๑๗ ก.พ. ๖๕


