
( ส าเนา )  

  กระดาษเขียนข่าว                             ทบ.๔๖๓-๐๐๗ 
แบบ สส.๖                                                                                                               ที่  
ส าหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์การสื่อสาร  
ความเร่งด่วน – ผู้รับปฏิบัติ 
 

ความเร่งด่วน – ผู้รับทราบ 
 

หมู่-วัน-เวลา     ๖ พ.ค. ๖๔ 
            

ค าแนะน า 
 

จาก กพ.ทบ. หมู่/ค า 
ถึงผู้รับปฏิบัติ สลก.ทบ., กพ.ทบ.(กองธุรการ), ขว.ทบ., ยก.ทบ., กบ.ทบ., จบ., ประเภทเอกสาร 
 กร.ทบ., สปช.ทบ., สบ.ทบ., กง.ทบ., สห.ทบ., สก.ทบ., นรด.,  ที่ของผู้ให้ข่าว ที่ กห ๐๔๐๑/๕๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้รับทราบ 

สวพ.ทบ., สตน.ทบ., สธน.ทบ., ดย.ทบ., พล.ป., นปอ., ขกท., 
กช., สพ.ทบ., สส., ขส.ทบ., พธ.ทบ., ยย.ทบ., กส.ทบ., วศ.ทบ., 
พบ., ทภ.๑, ทภ.๒, ทภ.๓, ทภ.๔, นสศ., รร.จปร., ยศ.ทบ., ศร., 
ศบบ., สสน.บก.ทบ., ศซบ.ทบ., ศสพ., ศม., ศป., สง.ปรมน.ทบ., 
พล.๑ รอ., พล.ร.๒ รอ., พล.ร.๓, พล.ร.๔, พล.ร.๕, พล.ร.๖,  
พล.ร.๗, พล.ร.๙, พล.ร.๑๑, พล.ร.๑๕, พล.ม.๑, พล.ม.๒ รอ.,  
พล.ม.๓, พล.ปตอ., พล.ช., พล.รพศ.๑, พล.พัฒนา ๑, บชร.๑, 
พล.พัฒนา ๒, พล.พัฒนา ๓, พล.พัฒนา ๔, บชร.๒, บชร.๓,  
บชร.๔, มทบ.๑๑, มทบ.๑๒, มทบ.๑๓, มทบ.๑๔, มทบ.๑๕,  
มทบ.๑๖, มทบ.๑๗, มทบ.๑๘, มทบ.๑๙, มทบ.๒๑, มทบ.๒๒, 
มทบ.๒๓, มทบ.๒๔, มทบ.๒๕, มทบ.๒๖, มทบ.๒๗, มทบ.๒๘, 
มทบ.๒๙, มทบ.๒๑๐, มทบ.๓๑, มทบ.๓๒, มทบ.๓๓, มทบ.๓๔, 
มทบ.๓๕, มทบ.๓๖, มทบ.๓๗, มทบ.๓๘, มทบ.๓๙, มทบ.๓๑๐, 
มทบ.๔๑, มทบ.๔๒, มทบ.๔๓, มทบ.๔๔. มทบ.๔๕, มทบ.๔๖, 
ฝกพ.ศปก.ทบ., กอ.รมน.ภาค ๔ สน. 
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.ประจ าผู้บังคับบัญชา 
สง.จก.กพ.ทบ.  
 

  ๑. ผบ.ทบ. (รอง ผบ.ทบ. รับค าสั่งฯ) อนุมัติตัวบุคคลให้เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหาร
สัญญาบัตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้กับหน่วยต่าง ๆ จ านวน ๗๘๑ นาย รายชื่อก าลังพลสามารถดาวน์โหลด
ได้ที่ http://dop.rta.mi.th/0401.3.1/ 

หน้า ๑ ใน ๒ หน้า 
อ้างถึงข่าว ชื่อผู้เขียนข่าว หน่วย โทร. 

จัดประเภทเอกสาร    
จัด ไม่    

ส าหรับพนักงาน 

รับ
เมื่อ 

วันที ่ เวลา ระบบ 
เครื่อง 
สื่อสาร 

ชื่อ 
พนักงาน 

ส่ง
เสร็จ 

วันที ่ เวลา ระบบ 
เครื่อง 
สื่อสาร 

ชื่อ 
พนักงาน 

พนักงาน 

รับรองว่าเป็นข่าวราชการ 
 
 

  



 

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

ความเร่งด่วน – ผู้รับทราบ 
 

หมู่-วัน-เวลา     
            

ค าแนะน า 
 

จาก  หมู่/ค า 
ถึงผู้รับปฏิบัติ  ประเภทเอกสาร 
  ที่ของผู้ให้ข่าว ที่ กห  
ผู้รับทราบ   

 
๒. เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้หน่วยด าเนินการ ดังนี้ 

   ๒.๑ ส่งตัวก าลังพลเข้ารับการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 
ตามที่ ยศ.ทบ. ก าหนด 
   ๒.๒ ด าเนินการปรับย้ายเป็นต าแหน่งประจ าหน่วย/เหล่า และให้ท าหน้าที่ฯ และ/หรือเลื่อน
ฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ตามหลักเกณฑ์ที่ ทบ. ก าหนด (กรณีที่หน่วยยังไม่ได้ด าเนินการ) 
   ๒.๓ ด าเนินการรายงานขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร (ทั้งประเภทคุณวุฒิปริญญาและ
ไม่ใช้คุณวุฒิ) ห้ามปรับย้ายหรือช่วยราชการ มีก าหนด 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 นายทหารประจ าผู้บงัคับบญัชา   

ส าหรับพนักงาน 

รับ
เมื่อ 

วันที ่ เวลา ระบบ 
เครื่อง 
สื่อสาร 

ชื่อ 
พนักงาน 

ส่ง
เสร็จ 

วันที ่ เวลา ระบบ 
เครื่อง 
สื่อสาร 

ชื่อ 
พนักงาน 

พนักงาน 

รับรองว่าเป็นข่าวราชการ 
 

พ.อ. จิรวุฒิ  ตันชัชวาล 
ผอ.กอง กพ.ทบ. 

นายทหารอนุมัติขา่ว 
 

 

  



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ               กพ.ทบ.      (กองจัดการฯ   โทร. ๐-๒๒๙๗-๗๑๐๐, ๙๗๑๐๐)           
ที ่กห ๐๔๐๑/๑๓๓๒ วันที ่           ๒๘  เม.ย. ๖๔             
เรื่อง ขออนุมัติตัวบุคคลให้นายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร  
 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

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

อ้างถงึ ๑. ค าสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ลับมาก ที่ ๓๔/๕๙ ลง ๑๖ ก.ย. ๕๙ เรื่อง นโยบายจัดหาและบรรจุก าลังพล   
  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 ๒. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๔๒๐๙ ลง ๑๗ ธ.ค. ๖๓ 
 ๓. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๑๙๔๙ ลง ๒๓ ก.พ. ๖๔ 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย ๑. ผนวก ก บัญชรีายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ดร้ับอนุมตัิตวับุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ 
    ของ นขต.ทบ. ตามนโยบายจัดหาและบรรจุก าลังพล ประจ าป ี๒๕๖๔ 
   ๒. ผนวก ข บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ด้รับอนุมตัิตวับุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ 
    หนว่ยสายงานสนาม ตามนโยบายจัดหาและบรรจุก าลงัพล ประจ าปี ๒๕๖๔ 
   ๓. ผนวก ค บัญชรีายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ด้รับอนุมตัิตวับุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ 
    โควตาสว่นกลาง ทบ. ประจ าปี ๒๕๖๔ 
   ๔. ผนวก ง บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ด้รับอนุมตัิตวับุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ 
    ตามมาตรการรักษายอดก าลังพล ประจ าป ี๒๕๖๔ 

 ๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติตัวบุคคลให้เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้กับหน่วยต่าง ๆ จ านวน ๗๘๑ นาย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
๑ – ๔ สรุปได้ดังนี้  

ประเภท นขต.ทบ. หน่วยงาน
สายสนาม 

โควตาส่วนกลาง 
ทบ. 

มาตรการรักษายอด
ก าลังพล 

รวมทั้งสิ้น 

จ านวน ๖๖๘ ๘๔ ๑๗ ๑๒ ๗๘๑ 

 ๒. ข้อเท็จจริง 
  ๒.๑ นโยบายจัดหาและบรรจุก าลังพล ทบ. ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ก าหนดมาตรการ
รักษายอดก าลังพล โดยให้ นขต.ทบ. สามารถด าเนินการทดแทนการสูญเสียนายทหารสัญญาบัตร โดยใช้
การเลื่อนฐานะนายทหารประทวน (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ทดแทนนอกเหนือจากโควตาการเลื่อนฐานะ
นายทหารประทวน ประจ าปี ตามอ้างถึง ๑ ซึ่งมียอดตามมาตรการรักษายอดก าลังพล จ านวน ๑๒ นาย 
  ๒.๒ ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติจัดสรรโควตาการเลื่อนฐานะนายทหารประทวน
ยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามผลการประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองการบรรจุก าลังพลเข้ารับราชการใน ทบ. ซึ่งมี รอง เสธ.ทบ. (สายงานก าลังพล) 
เป็นประธานกรรมการ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ ก.ค. ๖๓ เวลา ๐๙๓๐ – ๑๕๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทบ. (๑) 
รวมจ านวนทั้งสิ้น ๘๔๐ อัตรา โดยหน่วยในสายงาน ศปก.ทบ. ที่เป็นโควตาของ ส านักงานผู้บังคับบัญชา 

- ส าเนา - 
คู่ฉบับ - 



- ๒ - 
 

ให้พิจารณาก าลังพลที่มีคุณวุฒิปริญญาได้ และกรณีที่มีคุณสมบัติยังไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์     
ท่ีก าหนดให้อนุมัติตัวบุคคลล่วงหน้าไว้ก่อนได้โดยอนุโลม ส าหรับโควตาจ ากัดเหล่า จ านวน ๑๑ อัตรา 
ซึ่ง กพ.ทบ. ควบคุมไว้เพื่อสนับสนุนให้กับหน่วยต่าง ๆ เพ่ิมเติมเป็นส่วนรวม อาทิ แผนการจัดหน่วยและ
ปรับเพิ่มระดับความพร้อมรบให้กับ กรม สน.พล.ร.๑๑ และแผนเสริมสร้างความพร้อมรบให้กับ
หน่วยอื่น ๆ ตามความจ าเป็นทางยุทธการและสถานภาพก าลังพลของหน่วย ฯลฯ โดยให้อยู่ในการพิจารณา
ของคณะกรรมการกลั่นกรองการบรรจุก าลังพลเข้ารับราชการใน ทบ. รายละเอียดตามอ้างถึง ๒ 
สรุปจ านวนแยกประเภทได้ดังนี้ 

ประเภท จ ากัดเหล่า 
(เว้น ธน.) 

จ ากัดเหล่า
เหล่า ธน. 

ไม่จ ากดัเหล่า    
สายงานสสัด ี

ไม่จ ากดัเหล่า  
สายงานปกติ (เว้น 

สายงานสสัดี) 

ไม่จ ากดัเหล่า 
สายงานสนาม 

รวมทั้งสิ้น 

จ านวน ๔๖๒ ๕ ๔๐ ๒๔๘ ๘๕ ๘๔๐ 

  ส าหรับยอดการจัดสรรที่หน่วยด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๕ อัตรา ตามอ้างถึง ๓ 
และขออนุมัติตัวบุคคลในครั้งนี้ จ านวน ๗๖๙ อัตรา รวมจ านวน ๗๗๔ อัตรา (เว้น มาตรการรักษายอด
ก าลังพล ในข้อ ๒.๑ จ านวน ๑๒ นาย) คงเหลือโควตาจ ากัดเหล่าและไม่จ ากัดเหล่า จ านวน ๖๖ อัตรา 
กพ.ทบ. จะแยกด าเนินการในภายหลัง สรุปได้ดังนี้ 
   ๒.๒.๑ โควตาจ ากัดเหล่าในส่วนของเหล่า ธน. จ านวน ๕ อัตรา  
   ๒.๒.๒ โควตาจ ากัดเหล่า/ไม่จ ากัดเหล่าที่หน่วยส่งคืนเพิ่มเติม จ านวน ๔๒ อัตรา  
   ๒.๒.๓ โควตาส่วนกลาง ทบ. จ านวน ๑๘ อัตรา (ยอดการจัดสรร จ านวน ๔๐ 
อัตรา แยกด าเนินการแล้ว จ านวน ๕ อัตรา ด าเนินการในครั้งนี้ จ านวน ๑๗ อัตรา) 
   ๒.๒.๔ โควตา ศปก.ทบ. จ านวน ๑ อัตรา    
 ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้ว ดังนี้ 
  ๓.๑ นายทหารประทวน ตามข้อ ๑ จ านวน ๗๘๑ นาย (ตามข้อ ๒.๑ จ านวน ๑๒ นาย 
รวมกับตามข้อ ๒.๒ จ านวน ๗๖๙ นาย) ได้ผ่านการคัดเลือกจากหน่วยตามแนวทางที่ ทบ. ก าหนด 
จึงเห็นควรอนุมัติตัวบุคคลให้เลื่อนฐานะฯ ได้ โดยให้ท าหน้าที่และ/หรือเลื่อนฐานะเป็นนายทหาร
สัญญาบัตร ประจ าปี ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์ที่ ทบ. ก าหนด ทั้งนี้ให้ท าหน้าที่ฯ ณ วันที่หน่วยออกค าสั่งฯ 
และให้หน่วยส่งตัวก าลังพลเข้ารับการอบรมตามที่ ยศ.ทบ. ก าหนดต่อไป 
  ๓.๒ โควตาเลื่อนฐานะฯ ในส่วนที่แยกด าเนินการ จ านวน ๖๖ อัตรา เป็นโควตา เหล่า 
ธน. จ านวน ๕ อัตรา และเป็นโควตาที่ ทบ. กันไว้สนับสนุนให้กับหน่วยเพ่ิมเติม จ านวน ๖๑ อัตรา 
(โควตาส่วนกลาง/๑๘, โควตา ศปก.ทบ./๑, โควตาจ ากัดเหล่าและไม่จ ากัดเหล่า/๔๒) สมควรด าเนินการ
ดังนี้ 
   ๓.๒.๑ โควตาจ ากัดเหล่าและไม่จ ากัดเหล่า จ านวน ๔๒ อัตรา ซึ่งเป็นโควตา 
ที่ ทบ. อนุมัติให้ กพ.ทบ. ควบคุมไว้เนื่องจากหน่วยไม่มีต าแหน่งและอัตราว่างเพื่อสนับสนุนให้กับ
ส่วนต่าง ๆ เพ่ิมเติมเป็นส่วนรวม เพื่อให้เกิดความรอบคอบในการด าเนินการ เห็นควรให้คณะกรรมการ
กลั่นกรองการบรรจุก าลังพลเข้ารับราชการใน ทบ. จัดสรรให้กับส่วนต่าง ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป 
   ๓.๒.๒ โควตาส่วนกลาง ทบ. และโควตา ศปก.ทบ. รวมจ านวน ๑๙ อัตรา เห็นควร
ให้ ทบ. สนับสนุนให้กับหน่วยต่าง ๆ ตามนโยบายเร่งด่วนและความต้องการของ ทบ. เป็นกรณี ๆ ไป 



- ๓ - 
       
  ๓.๓ เพ่ือให้เกิดความอ่อนตัวในการด าเนินการและเพ่ือลดภาระงานของผู้บังคับบัญชา 
เห็นควรให้ กพ.ทบ. พิจารณาปรับแก้ไขต าแหน่งท าหน้าที่ฯ ได้ตามความเหมาะสม  
 ๔. ข้อเสนอ  เห็นควรด าเนินการ ดังนี้ 
  ๔.๑ อนุมัติตัวบุคคลให้เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 
ประจ าปี ๒๕๖๔ จ านวน ๗๘๑ นาย ตามข้อ ๑ และให้หน่วยด าเนินการตามการพิจารณาในข้อ ๓.๑ 
  ๔.๒ ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการบรรจุก าลังพลเข้ารับราชการใน ทบ. จัดสรร
โควตา ตามข้อ ๓.๒.๑ จ านวน ๔๒ อัตรา ตามความเหมาะสมต่อไป  
  ๔.๓ โควตาส่วนกลาง ทบ. และโควตา ศปก.ทบ. จ านวน ๑๙ อัตรา ให้ด าเนินการ
ตามข้อ ๓.๒.๒  
  ๔.๔ ให้ กพ.ทบ. ด าเนินการพิจารณาปรับแก้ไขต าแหน่งท าหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร 
ตามข้อ ๔.๑ ได้ตามความเหมาะสม หากมีความคลาดเคลื่อนในรายละเอียดของต าแหน่ง  

 จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ 
ทั้งนี้ อยู่ในอ านาจของ ผบ.ทบ. ซึ่งมอบให้  รอง ผบ.ทบ. อนุมัติ ตามค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๓๒/๒๕๖๓ 
ลง ๒๖ มี.ค. ๖๓ 
 
  
                                                    (ลงชื่อ) พล.ท. มานัสชัย  ศรีประจนัทร์ 

 (มานัสชัย  ศรีประจนัทร)์ 
          จก.กพ.ทบ.  

เรียน ผบ.ทบ. (ผา่น รอง ผบ.ทบ.) 

- เห็นควรอนุมตัิตามที ่กพ.ทบ. เสนอในขอ้ ๔ 

             (ลงชื่อ) พล.ท. อยุทธ์  ศรวีิเศษ 
            (อยุทธ์  ศรวีิเศษ) 
             รอง เสธ.ทบ.(๑) 
               ๒๙ เม.ย. ๖๔ 
 

             (ลงชื่อ) พล.อ. วรเกียรติ  รตันานนท ์
            (วรเกียรต ิ รัตนานนท)์ 
                     เสธ.ทบ.  
                  ๒๙ เม.ย. ๖๔ 
 

             (ลงชื่อ) พล.อ. พรศักดิ์  พูลสวัสดิ ์
            (พรศกัดิ ์ พูลสวัสดิ)์ 
               ผช.ผบ.ทบ.(๑)  
                ๓๐ เม.ย. ๖๔ 

 - อนุมตัิตามเสนอในข้อ ๔ 

 รับค าสัง่ ผบ.ทบ. 

(ลงชื่อ) พล.อ. ธรีวฒัน์  บุณยะวัฒน ์

       (ธรีวฒัน์  บุณยะวัฒน)์ 
    รอง ผบ.ทบ.  
   ๓๐ เม.ย. ๖๔ 

ส าเนาถูกต้อง              

(ลงชื่อ) พ.อ.หญงิ วาสนา  เทศทองลา 
   (วาสนา  เทศทองลา) 
              นายทหารประจ าผู้บังคบับัญชา  
         ๓ พ.ค. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที ่ฯ เลขทีต่ าแหน่ง หมายเหตุ

ศร. 1 จ.ส.อ. ไพบูลย์ หาญธงชัย ร. รร.ร.ศร. ร. ฝกพ.รร.ร.ศร. (ชกท.2260) (อตัรา ร.อ.) 511503000008

2 จ.ส.อ. วิโรจน์ ราชสีลา ร. รร.ร.ศร. ร. ฝธก.รร.ร.ศร. (ชกท.2120) (อตัรา ร.อ.) 511503000005

3 จ.ส.อ. สุรศักด์ิ ขนุนุช ร. รร.ร.ศร. ร. ผบ.มว.รร.ร.ศร. (ชกท.1542) (อตัรา ร.อ.) 511503200101

4 จ.ส.อ. ไตรรงค์ จุ้นเยน็ ร. รร.ร.ศร. ร. ผบ.มว.รร.ร.ศร. (ชกท.1542) (อตัรา ร.อ.) 511503200122

5 จ.ส.อ. ณัฐพนธ์ สมัตถพันธุ์ ร. รร.ร.ศร. ร. ผบ.มว.รร.ร.ศร. (ชกท.1542) (อตัรา ร.อ.) 511503200184

6 จ.ส.อ. นิพนธ์ บุญเขยีน ร. รร.ร.ศร. ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ศร.พัน.1 (ชกท.1542) (อตัรา ร.ท.) 511501300022

7 จ.ส.อ. อดิเทพ เกดิทองหลาง ร. ศร.พัน.2 ร. นยน.ร้อย.สสช.ศร.พัน.2 (ชกท.0600) (อตัรา ร.ท.) 511502400010

8 จ.ส.อ. อกุฤษฏ์ สาธุภาค ช. ศร. ไม่จ ากดัเหล่า นายทหารสรรพาวุธ รร.ร.ศร. (ชกท.4512) (อตัรา ร.อ.) ๕๑๑๕๐๓๐๐๐๐๘๓

9 จ.ส.อ. พงษ์พัฒน์ แกว้จุ้ย ช. ศร. ไม่จ ากดัเหล่า ประจ าแผนก ศร. (ชกท.2110) (อตัรา ร.อ.) ๕๑๑๕๐๐๐๐๐๒๘๑

 ผนวก ก บัญชีรายชือ่นายทหารประทวนทีไ่ดร้ับอนุมัตติวับุคคลเพ่ือเลือ่นฐานะฯ ของ นขต.ทบ.

ยศ-ชือ่-สกุล

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุก าลังพล ประจ าปี ๒๕๖4

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที ่ฯ เลขทีต่ าแหน่ง หมายเหตุ

ศม. 1 จ.ส.อ. อกุฤช เครือแตง ม. ศม. ม. ผบ.มว.ศม. (ชกท.2910) (อตัรา ร.ท.) 511600000664

2 จ.ส.อ. ไพรบูลย์ แสงกล้า ม. รร.ม.ศม. ม. หน.มว.ศม. (ชกท.2548) (อตัรา ร.อ.) 511600000384

3 จ.ส.อ. อ านาจ บุญประโคน ม. รร.ม.ศม. ม. นายทหารฝุายธุรการและก าลังพล รร.ม.ศม. (ชกท.2260) 511601000590

(อตัรา ร.อ.)
4 จ.ส.อ. สัญญา สุขสด ม. รร.ม.ศม. ม. ประจ าแผนก ศม. (ชกท.2162) (อตัรา ร.อ.) 511600000213

5 จ.ส.อ. ไพโรจน์ ไวยจารีย์ ม. ม.พัน.22 ศม. ม. นายทหารซ่อมบ ารุงยานยนต์ ร้อย.ม.ม.พัน.22 ศม. 511602100012

(ชกท.0605) (อตัรา ร.ท.)
6 จ.ส.อ. พรเทพย์ แยม้จติร ม. ม.พัน.22 ศม. ม. นยน.ร้อย.ถ.ม.พัน.22 ศม. (ชกท.0600) (อตัรา ร.ท.) 511600230008

7 จ.ส.อ.หญิง ธิดารัตน์ บุญเรือง พธ. ศม. ไม่จ ากดัเหล่า นายทหารยกกระบัตร ศม. (ชกท.4419) (อตัรา ร.อ.) 511600000436

8 จ.ส.อ. ภัทรพล นาคเขยีว ม. รร.ม.ศม. ไม่จ ากดัเหล่า ผบ.มว.ถ.ร้อย.ม.พัน.22 ศม. (ชกท.1203) (อตัรา ร.ท.) 511602300042

ยศ-ชือ่-สกุล

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุก าลังพล ประจ าปี ๒๕๖4

 ผนวก ก บัญชีรายชือ่นายทหารประทวนทีไ่ดร้ับอนุมัตติวับุคคลเพ่ือเลือ่นฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตรวจถูกต้อง 
         พ.ท.หญิง  
                     (วาสนา   เทศทองลา ) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                        ......../........./.......... 

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที ่ฯ เลขทีต่ าแหน่ง หมายเหตุ
ศป. 1 จ.ส.อ. สมเจต เต๊ะวงษ์ ป. ศป. ป. ผบ.มว.ศป. (ชกท.2910) (อตัรา ร.ท.) 511700000578

2 จ.ส.อ. สิทธิเดช ศรีมงคล ป. ศป. ป. ผบ.มว.ศป. (ชกท.2910) (อตัรา ร.ท.) 511700000584
3 จ.ส.อ. จริเดช คัมภ์วีระ ป. ศป. ไม่จ ากดัเหล่า ประจ าแผนก ศป. (ชกท.2260) (อตัรา ร.อ.) 511700000174
4 จ.ส.อ. สงกราน ชัยสวัส ป. ศป. ไม่จ ากดัเหล่า นยน.พัน.ป.ศป. (ชกท.0600) (อตัรา ร.อ.) 511702000013

ยศ-ชือ่-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชือ่นายทหารประทวนทีไ่ดร้ับอนุมัตติวับุคคลเพ่ือเลือ่นฐานะฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุก าลังพล ประจ าปี ๒๕๖4

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหลา่ สงักัด โควตาเหลา่ ต าแหน่งท าหน้าที่ ฯ เลขที่ต าแหน่ง หมายเหตุ

กช. 1 จ.ส.อ. สราวุธ ศรีดวม ช. ร้อย.ช.ซบร.สนาม ช. นายทหารเกบ็ซ่อม ช.21 (ชกท.4470) (อตัรา ร.ท.) 510704000018

2 จ.ส.อ. วัชรพงษ์ ปาละ ช. พัน.ช.คมศ.พล.ช. ช. นสส.ช.21 (ชกท.0200) (อตัรา ร.ท.) 510704000024

3 จ.ส.อ. ณรงค์เดช คุ้มประวัติ ช. กช. ช. นายทหารซ่อมบ ารุงเคร่ืองมอื ร้อย.ช.ซบร.สนาม (ชกท.4880) 510704100095

(อตัรา ร.ท.)

4 จ.ส.อ. พิจิตร จิตต์อ านวยศักดา ช. กช. ช. รอง ผบ.มว.ซ่อมเคร่ืองยนต์ ร้อย.ช.ซบร.หนกั (ชกท.4880) (อตัรา ร.ท.) 510704200180

5 จ.ส.อ. รัชพล วิริยพรสวัสด์ิ ช. กช. ช. ผบ.มว.รร.ช.กช. (ชกท.1331) (อตัรา ร.อ.) 510702000367

6 จ.ส.อ. ถาวร ชะฏาค า ช. รร.ช.กช. ช. ผม.มว.รร.ช.กช. (ชกท.4110) (อตัรา ร.ท.) 510702000344

7 จ.ส.อ. อดิศร พันธ์ปกครอง ช. ช.พัน.51 ช. ผบ.มว.ร้อย.ช.สนาม ช.พัน.51 (ชกท.1331) (อตัรา ร.ท.) 510705200035

8 จ.ส.อ. ยุทธภมูิ สัมฤทธิ์ ช. ช.๑๑ พัน.๑๑๑ ช. นสส.ช.11 พัน.111 (ชกท.0200) (อตัรา ร.ท.) 510708000008

9 จ.ส.อ. ธีรพล อนาคตะวัฒนา ช. พัน.ช.คมศ.พล.ช. ช. ผบ.ตอนเคร่ืองมอืกอ่สร้าง ร้อย.ช.เคร่ืองมอืและซ่อมบ ารุง 510708400034

ช.11 พัน.111 (ชกท.0663) (อตัรา ร.ท.)

10 จ.ส.อ. เอกชัย มจีิตต์ ช. ช.11 พัน.602 ช. นายทหารส่งก าลัง ร้อย.บก.ช.11 พัน.602 (ชกท.4000) (อตัรา ร.อ.) 510709000126

11 จ.ส.อ. อภธิาร โปศิริ ช. พล.ช. ช. ผบ.มว.ซ่อมบ ารุงและบริการ ช.ร้อย.14 (ชกท.4805) (อตัรา ร.ท.) 510707100019

12 จ.ส.อ. นะธี เฮ็งนรัินดร์ ช. พัน.ช.กช.ร้อย.1 ช. ผบ.ตอนเคร่ืองมอื ช.ร้อย.18 (ชกท.0663) (อตัรา ร.ท.) 510707200040

13 จ.ส.อ. นนัท์ธภทัร ง้ิวผา พ. รพ.รร.6 พ. รอง ผบ.มว.สร.ร้อย.บก.และ บร.ช.พัน.51 (ชกท.3506) (อตัรา ร.ท.) 510705000191

14 จ.ส.อ. อนสิุทธิ์ วิริยะมติั ช. กช. ไมจ่ ากดัเหล่า ประจ ากอง กช. (ชกท.2120) (อตัรา ร.อ.) 510701000315

ยศ-ชือ่-สกุล

 ผนวก ก บัญชรีายชือ่นายทหารประทวนที่ไดร้ับอนุมตัติวับุคคลเพ่ือเลือ่นฐานะฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจดัหาและบรรจกุ าลงัพล ประจ าปี ๒๕๖4

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที ่ฯ เลขทีต่ าแหน่ง หมายเหตุ

ยย.ทบ. 1 จ.ส.อ. ธนาสาร มณีกรรณ์ ช. ยย.ทบ. ช. ผช.หน.มว.ยย.ทบ. (ชกท.7120) (อตัรา ร.อ.) 501000000525
2 จ.ส.อ. ธวัชชัย ชัยราช ช. ยย.ทบ. ช. ประจ าแผนก ยย.ทบ. (ชกท.7110) (อตัรา ร.อ.) 501000000358
3 จ.ส.อ. ไพรัช ยมพาลไพ่ สบ. ยย.ทบ. ไม่จ ากดัเหล่า ประจ ากอง ยย.ทบ. (ชกท.2120) (อตัรา ร.อ.) 501000000205

 ผนวก ก บัญชีรายชือ่นายทหารประทวนทีไ่ดร้ับอนุมัตติวับุคคลเพ่ือเลือ่นฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุก าลังพล ประจ าปี ๒๕๖4

ยศ-ชือ่-สกุล

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที ่ฯ เลขทีต่ าแหน่ง หมายเหตุ

สส. 1 จ.ส.อ. ชัยชาญ องคศิลป์ ส. รร.ส.สส. ส. ประจ าแผนก สส. (ชกท.2260) (อตัรา ร.อ.) 502600000301

2 จ.ส.อ. นภัส ใหม่คามิ ส. สส. ส. ช่างวิทย ุสส. (ชกท.7860) (อตัรา ร.อ.) 502600001640

3 จ.ส.อ. วุฒิ คงสิทธิ์ ส. สส. ส. นายทหารขยายเสียง สส. (ชกท.5522) (อตัรา ร.อ.) 502600001706

4 จ.ส.อ. ศิริชัย แยม้ทวี ส. สส. ส. รอง ผบ.มว.สส. (ชกท.๔๔๐๐) (อตัรา ร.ท.) 502600001996
5 จ.ส.อ. ภาคภูมิ อว่มสะอาด ส. สส. ส. ประจ าหมวด สส. (ชกท.4400) (อตัรา ร.ท.) 502600002052

6 จ.ส.อ. ศุภชัย ปูองเศร้า ส. รร.ส.สส. ส. ผบ.มว.รร.ส.สส. (ชกท.2910) (อตัรา ร.อ.) 502602000343

7 จ.ส.อ. พีระสันต์ ผดุงศิลป์ ส. ส.1 ส. นยน.ร้อย.บก.ส.1 (ชกท.0600) (อตัรา ร.ท.) 502603000052

8 จ.ส.อ. เอกราช สังขโ์สม ส. ส.1 พัน.101 ส. นวย.ร้อย.ปฏิบัติการส่ือสารสนับสนุน ส.1 พัน.101 502604300031

(ชกท.0501) (อตัรา ร.ท.)
9 จ.ส.อ. ณพชร ปล่ังดี ส. ส.1 พัน.102 ส. นายทหารการรหัส ส.1 พัน.102 (ชกท.0224) (อตัรา ร.อ.) 502605000010

10 จ.ส.อ. อนุสิษฐ ศรีภา ส. พัน.ส.ซบร.เขตหลัง ส. นายทหารซ่อมบ ารุงส่ือสาร ตอนซ่อมบ ารุงยทุโธปกรณ์พิเศษ 502606300035

ร้อย.ส.ซบร.ยทุโธปกรณ์พิเศษที่ 1 พัน.ส.ซบร.เขตหลัง 

(ชกท.4415) (อตัรา ร.ท.)
11 จ.ส.อ. เลิศชาย ล าไทรทอง สพ. สส. ไม่จ ากดัเหล่า นายทหารฝุายสรรพาวุธ รร.ส.สส. (ชกท.4512) (อตัรา ร.อ.) 502606300035

ยศ-ชือ่-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชือ่นายทหารประทวนทีไ่ดร้ับอนุมัตติวับุคคลเพ่ือเลือ่นฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุก าลังพล ประจ าปี ๒๕๖4

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหลา่ สงักัด โควตาเหลา่ ต าแหน่งท าหน้าที่ ฯ เลขที่ต าแหน่ง หมายเหตุ
สพ.ทบ. 1 จ.ส.อ. เทวาฤทธิ์ ชูเชิด สพ. กอง สพบ.1 สพ. นายทหารส่งก าลัง มว.ซ่อมบ ารุงส่วนหนา้ กอง สพบ.1 (ชกท.4530) 503503300168

(อตัรา ร.ท.)
2 จ.ส.อ. ชัชชาย วิสุทธิชาติ สพ. พัน.ซบร.กรม สน.2 สพ. นายทหารควบคุมการซ่อม ร้อย.สน.ส่วนหนา้ พัน.ซบร.กรม สน.2 510117300015

(ชกท.4800) (อตัรา ร.ท.)
3 จ.ส.อ. เอกชัย ประชุมสาย สพ. พัน.ซบร.กรม สน.12 สพ. นายทหารควบคุมการซ่อม ร้อย.สน.ส่วนหนา้ พัน.ซบร.กรม สน.12 510612300015

(ชกท.4800) (อตัรา ร.ท.)
4 จ.ส.อ. วิชาญ ศรีวิเศษ สพ. พัน.ซบร.กรม สน. สพ. ผช.นายทหารฝุายยุทธการและการข่าว พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9 510906000007

พล.ร.9 (ชกท.2162) (อตัรา ร.ท.)
5 จ.ส.อ. สิทธิชัย วัชรพิบลูย์ สพ. พัน.ซบร.กรม สน. สพ. นายทหารควบคุมการซ่อม ร้อย.สน.ส่วนหนา้ พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.11 510319100015

พล.ร.11 (ชกท.4800) (อตัรา ร.ท.)
6 จ.ส.อ. กอวิเศษ สีลาผอง สพ. พัน.ซบร.กรม สน. สพ. ผบ.มว.สล.ร้อย.สน.ส่วนหนา้ พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.11 (ชกท.4000) 510319100028

พล.ร.11 (อตัรา ร.ท.)
7 จ.ส.อ. เพิ่มพันธ์ อนนัสานกิรณ์ สพ. พัน.ซบร.กรม สน. สพ. นซบ.ร้อย.สน.พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.11 (ชกท.4800) (อตัรา ร.ท.) 510319300022

พล.ร.11
8 จ.ส.อ. ประยุทธ คิมทันตา สพ. พัน.ซบร.กรม สน. สพ. ผบ.มว.สล.ร้อย.สน.ส่วนหนา้ พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.11 (ชกท.4000) 510319200028

พล.ร.11 (อตัรา ร.ท.)
9 จ.ส.อ. พิสิษฐ์ แกค้่างพลู สพ. พัน.ซบร.กรม สน. สพ. รอง ผบ.มว.ซบร.ร้อย.สน.พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.11 (ชกท.4805) 510319300179

พล.ร.11 (อตัรา ร.ท.)
10 จ.ส.อ. วิศาล ฉิมมา สพ. พัน.ซบร.กรม สน. สพ. นายทหารควบคุมการซ่อม ร้อย.สน.ส่วนหนา้ พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.11 510319200015

พล.ร.11 (ชกท.4800) (อตัรา ร.ท.)
11 จ.ส.อ. อดุลย์ ธงโบราณ สพ. พัน.ซบร.กรม สน. สพ. รอง ผบ.มว.ซ่อมอาวุธ ร้อย.สน.พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.11 (ชกท.4808) 510319300151

พล.ร.11 (อตัรา ร.ท.)
12 จ.ส.อ. สมศักด์ิ ข้อสังข์ สพ. พัน.ซบร.กรม สน. สพ. ผบ.มว.ซบร.ร้อย.สน.พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.11 (ชกท.4805) 510319100105

พล.ร.11 (อตัรา ร.ท.)
13 จ.ส.อ. สวัสด์ิ วงษจ์ินดา สพ. พัน.ซบร.กรม สน. สพ. นยน.พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.11 (ชกท.0600) (อตัรา ร.ท.) 510319000010

พล.ร.11

ยศ-ชือ่-สกุล

 ผนวก ก บัญชรีายชือ่นายทหารประทวนที่ไดร้ับอนุมตัติวับุคคลเพ่ือเลือ่นฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจดัหาและบรรจกุ าลงัพล ประจ าปี ๒๕๖4



หน่วย ล าดบั เหลา่ สงักัด โควตาเหลา่ ต าแหน่งท าหน้าที่ ฯ เลขที่ต าแหน่ง หมายเหตุ

14 จ.ส.อ. เอกชลิต เขมน่กจิ สพ. พัน.ซบร.กรม สน. สพ. ผบ.มว.บริการและกูซ่้อม ร้อย.สน.พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.11 510319300070
พล.ร.11 (ชกท.4813) (อตัรา ร.อ.)

15 จ.ส.อ. ไพโรจน์ แสงพุ่ม สพ. พัน.สพ.กระสุน 21 สพ. ผบ.มว.คลังกระสุน ร้อย.สพ.ส่งก าลังกระสุน พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1 511003100055
บชร.1 (ชกท.4514) (อตัรา ร.ท.)

16 จ.ส.อ. ธนกฤต เทพวงศ์ษา สพ. กอง สพบ.พล.ร.3 สพ. นายทหารส่งก าลัง มว.สล.กอง สพบ.พล.ร.3 (ชกท.4000) (อตัรา ร.ท.) 520108300038
17 จ.ส.อ. อ านวยชัย กองอาสา สพ. กอง สพบ.พล.ร.6 สพ. นายทหารซ่อมยานยนต์ กอง สพบ.พล.ร.6 (ชกท.4805) (อตัรา ร.ท.) 520505300190
18 จ.ส.อ. นกัรบ ชาญศรี สพ. พัน.สพ.กระสุน 22 สพ. ผบ.มว.คลังกระสุน ร้อย.สพ.ส่งก าลังกระสุน พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2 521204200055

บชร.2 (ชกท.4514) (อตัรา ร.ท.)
19 จ.ส.อ. เอกชัย นรัินดร์โสภณ สพ. กอง สพบ.พล.ม.1 สพ. นายทหารซ่อมยานยนต์ มว.ซ่อมบ ารุงส่วนหนา้ กอง สพบ.พล.ม.1 530901300190

(ชกท.4805) (อตัรา ร.ท.)
20 จ.ส.อ. สิทธิพงศ์ มากมา สพ. กอง สพบ.พล.ร.4 สพ. นายทหารส่งก าลัง มว.ซ่อมบ ารุงส่วนหนา้ กอง สพบ.พล.ร.4 530703300168

(ชกท.4530) (อตัรา ร.ท.)
21 จ.ส.อ. ณรงค์ คดคง สพ. พัน.สพ.กระสุน 23 สพ. ผบ.มว.คลังกระสุน ร้อย.สพ.ส่งก าลังกระสุน พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 531105100055

บชร.3 (ชกท.4514) (อตัรา ร.ท.)
22 จ.ส.อ. นพดล  คงแจ้ง สพ. กอง สพบ.พล.ร.5 สพ. นายทหารส่งก าลัง บก.กอง สพบ.พล.ร.5 (ชกท.4530) (อตัรา ร.ท.) 540501300003
23 จ.ส.อ. วิทยา ชูเกือ้ สพ. พัน.สพ.กระสุน 24 สพ. ผบ.ตอน สส.ร้อย.บก.พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4 (ชกท.0200) 540704000100

บชร.4 (อตัรา ร.ท.)
24 จ.ส.อ. เอกรัตน์ ไชยพันธุ์ สพ. กอง สพบ.พล.ปตอ. สพ. นซบ.กอง สพบ.พล.ปตอ. (ชกท.4813) (อตัรา ร.ท.) 503301300128
25 จ.ส.อ. ชินกร ชัยมณี สพ. ศสร. สพ. นสพ.รร.กสร.ศสร. (ชกท.4000) (อตัรา ร.อ.) 510402100435

ยศ-ชือ่-สกุล

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที ่ฯ เลขทีต่ าแหน่ง หมายเหตุ
สพ.ทบ. 1 จ.ส.อ. ยศพัฒน์ ทรงม่วง สพ. ศอ.สพ.ทบ. สพ. ประจ ากอง สพ.ทบ. (ชกท.2120) (อตัรา ร.อ.) 502500000191

2 จ.ส.อ. ภูริชญ์ สังเกต สพ. ศอ.สพ.ทบ. สพ. ประจ าแผนก ศซส.สพ.ทบ. (ชกท.4010) (อตัรา ร.อ.) 511100000094
3 จ.ส.อ. ชัยณรงค์ คงจนัทร์ สพ. รร.สพ.สพ.ทบ. สพ. ครู รร.สพ.สพ.ทบ. (ชกท.8-4808) (อตัรา ร.อ.) 502501000157
4 จ.ส.อ. สุภาพ เทศบุตร สพ. คส.สพ.ทบ. สพ. ประจ าแผนก สพ.ทบ. (ชกท.2120) (อตัรา ร.อ.) 510219000967
5 จ.ส.อ. พุทธภูมิ แผ่แผ่นทอง สพ. สพ.ทบ. สพ. ฝสพ.ศอ.สพ.ทบ. (ชกท.4512) (อตัรา ร.อ.) 502500100158
6 จ.ส.อ.หญิง รังสิมา เมฆใหม่ สพ. สพ.ทบ. สพ. หน.มว.สพ.ทบ. (ชกท.4530) (อตัรา ร.อ.) 502502000901
7 จ.ส.อ. ยทุธนา ยมนา สพ. ศอ.สพ.ทบ. สพ. รอง ผบ.มว.คลัง ร้อย.ส่งก าลัง สพ.พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง 510613200030

(ชกท.4512) (อตัรา ร.ท.)
8 จ.ส.อ. สมบูรณ์ ทรัพยผ์ล พ. สพ.ทบ. ไมจ่ ากดัเหล่า นายทหารพยาบาล สพ.ทบ. (ชกท.3506) (อตัรา ร.อ.) 502500001848

 

ยศ-ชือ่-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชือ่นายทหารประทวนทีไ่ดร้ับอนุมัตติวับุคคลเพ่ือเลือ่นฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุก าลังพล ประจ าปี ๒๕๖4

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหลา่ สงักัด โควตาเหลา่ ต าแหน่งท าหน้าที่ ฯ เลขที่ต าแหน่ง หมายเหตุ
ขส.ทบ. 1 จ.ส.อ. อบ สมเทพ ขส. พัน.ขส.2 (ผสม) ขส. นายทหารฝุายส่งก าลัง พัน.ขส.1 กรม ขส. (ชกท.4010) (อตัรา ร.อ.) 502401100005

กรม ขส.
2 จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ สิงหส์มบรูณ์ ขส. ศคย.ทบ. ขส. ประจ าแผนก ขส.ทบ. (ชกท.2260) (อตัรา ร.อ.) 502400000117
3 จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ พรรณโรจน์ ขส. พัน.ซบร.บ.ทบ. ขส. ผบ.ตอนโรงงานซ่อม ร้อย.ซบร.บ.ทบ.สนบัสนนุโดยตรง พัน.ซบร.บ.ทบ. 510223200104

(ชกท.6-4823) (อตัรา ร.ท.)
4 จ.ส.อ. สนธิ หาญสีนาจ ขส. ศคย.ทบ. ขส. นซบ.ร้อย.ขส.เรือ พัน.ขส.2 (ผสม) กรม ขส. (ชกท.7210) (อตัรา ร.อ.) 502401900024
5 จ.ส.อ. รังสิทธิ์ งามสาย ขส. รร.ขส.ขส.ทบ. ขส. นยน.รพ.รร.6 (ชกท.0600) (อตัรา ร.อ.) 502200000198
6 จ.ส.อ. ลิขิต ทองมา ขส. ขส.ทบ. ขส. นขส.สห.ทบ. (ชกท.0692) (อตัรา ร.อ.) 501800000197
7 จ.ส.อ. ปานทอง ส่งศรี ขส. พัน.ซบร.บ.ทบ. ไมจ่ ากดัเหล่า ผบ.ตอนซ่อมเคร่ืองบนิปกีติดล าตัว ร้อย.ซบร.บ.ทบ.สนบัสนนุโดยตรง 510223300071

พัน.ซบร.บ.ทบ. (ชกท.6-4823) (อตัรา ร.ท.)

ยศ-ชือ่-สกุล

 ผนวก ก บัญชรีายชือ่นายทหารประทวนที่ไดร้ับอนุมตัติวับุคคลเพ่ือเลือ่นฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจดัหาและบรรจกุ าลงัพล ประจ าปี ๒๕๖4

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที ่ฯ เลขทีต่ าแหน่ง หมายเหตุ
พธ.ทบ. 1 จ.ส.อ. สุริยา อปุถมัภ์ พธ. พธ.ทบ. พธ. ผบ.ตอน ตอนควบคุมการส่งก าลัง ร้อย.พธ.ส่งก าลังน้ ามัน 502300200025

(ชกท.4000) (อตัรา ร.ท.)
2 จ.ส.อ. พรพรหม พลทะศรี พธ. พธ.ทบ. พธ. ประจ าแผนก พธ.ทบ. (ชกท.0692) (อตัรา ร.อ.) 502300001621
3 จ.ส.อ. จรีะศักด์ิ จนัทร์พุฒ พธ. พธ.ทบ. พธ. ประจ าแผนก พธ.ทบ. (ชกท.2162) (อตัรา ร.อ.) 502300000207
4 จ.ส.อ. ณัชวัฒ ทองพันชั่ง พธ. พธ.ทบ. พธ. ประจ าแผนก พธ.ทบ. (ชกท.4015) (อตัรา ร.อ.) 502300000255
5 จ.ส.อ. อนุวัต แจม่จ ารัส พธ. พธ.ทบ. พธ. ประจ าแผนก กพ.ทบ. (ชกท.4419) (อตัรา ร.อ.) 500400000276
6 จ.ส.อ. อาทิตย์ บริบูรณ์ พธ. พธ.ทบ. พธ. นายทหารส่งก าลัง พล.ป. (ชกท.4000) (อตัรา ร.อ.) 510201000134
7 จ.ส.อ. เฉลิมศักด์ิ ปิยะนุช พธ. พธ.ทบ. พธ. นายทหารจดัซ้ือและท าสัญญา ฝพธ.พล.ปตอ. 503301000199

(ชกท.4310) (อตัรา ร.อ.)
8 จ.ส.อ. อนุกลู เอี่ยมสี พธ. รพ.รร.6 พธ. ฝยบ.กช. (ชกท.4419) (อตัรา ร.อ.) 510701000703
9 จ.ส.อ. ทัศนะ ทิพยเ์สถยีร พธ. พธ.ทบ. ไม่จ ากดัเหล่า ประจ าแผนก พธ.ทบ. (ชกท.4404) (อตัรา ร.อ.) 502300001294

ยศ-ชือ่-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชือ่นายทหารประทวนทีไ่ดร้ับอนุมัตติวับุคคลเพ่ือเลือ่นฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุก าลังพล ประจ าปี ๒๕๖4

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที ่ฯ เลขทีต่ าแหน่ง หมายเหตุ

พบ. 1 จ.ส.อ. สกุลพร คนหาญ พ. วพม. ไม่จ ากัดเหล่า ประจ าแผนก พบ. (ชกท.5000) (อัตรา ร.อ.) 502800000694

 ผนวก ก บญัชรีายชือ่นายทหารประทวนทีไ่ดร้ับอนุมตัติวับคุคลเพ่ือเลือ่นฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุก าลังพล ประจ าป ี๒๕๖4

ยศ-ชือ่-สกุล

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที ่ฯ เลขทีต่ าแหน่ง หมายเหตุ

สห.ทบ. 1 จ.ส.อ. พีรพันธุ์ บุณยปรีชา สบ. สห.ทบ. ไม่จ ากดัเหล่า ประจ ากอง สห.ทบ. (ชกท.2910) (อตัรา ร.อ.) 501800000193

 ผนวก ก บัญชีรายชือ่นายทหารประทวนทีไ่ดร้ับอนุมัตติวับุคคลเพ่ือเลือ่นฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุก าลังพล ประจ าปี ๒๕๖4

ยศ - ชือ่ - สกุล

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที ่ฯ เลขทีต่ าแหน่ง หมายเหตุ

หน่วย สห. 1 จ.ส.อ. วีรพัทธ์ ประพันธ์เทวา สห. พัน.สห.11 สห. ผบ.มว.ร้อย.สห.พัน.สห.12 (ชกท.9100) (อตัรา ร.ท.) 510114100011

ทภ. 2 จ.ส.อ. สุริยากร ชาตรี สห. มทบ.13 สห. ผบ.มว.ร้อย.สห.มทบ.13 (ชกท.9100) (อตัรา ร.ท.) 510200200023
3 จ.ส.อ. เมธี ทรัพยบ์ุญ สห. พล.พัฒนา 1 สห. ผบ.มว.ร้อย.สห.มทบ.16 (ชกท.9100) (อตัรา ร.ท.) 510700200022
4 จ.ส.อ. วิษณุ ศรีวิสุทธินันท์ สห. มทบ.15 สห. ผช.ผบ.รจ.มทบ.16 (ชกท.9125) (อตัรา ร.ท.) 510700000241
5 จ.ส.อ. นัฐศรายทุธ โสแกว้ สห. มทบ.28 สห. ผบ.มว.ร้อย.สห.มทบ.24 (ชกท.9100) (อตัรา ร.ท.) 520400200022
6 จ.ส.อ. สมศักด์ิ สินแสงทอง สห. มทบ.25 สห. ผบ.มว.ร้อย.สห.มทบ.27 (ชกท.9100) (อตัรา ร.ท.) 520500200023
7 จ.ส.อ. สาทิศ กาสี สห. มทบ.210 สห. ผช.ผบ.รจ.มทบ.29 (ชกท.9125) (อตัรา ร.ท.) 520700000238
8 จ.ส.อ. ศุภากร นรมาตย์ สห. มทบ.210 สห. ผบ.มว.ร้อย.สห.มทบ.210 (ชกท.9100) (อตัรา ร.ท.) 520800200024
9 จ.ส.อ. กติติกร ยวนใจ สห. มทบ.14 สห. ผบ.มว.ร้อย.สห.มทบ.31 (ชกท.9100) (อตัรา ร.ท.) 530100200021

10 จ.ส.อ. ประวิทย์ แกน่ท้าว สห. พัน.สห.12 สห. ผบ.มว.ร้อย.สห.มทบ.34 (ชกท.9100) (อตัรา ร.ท.) 530600200023
11 จ.ส.อ. วัชรเวศ ตุ่มพลอย สห. รร.สห.สห.ทบ. สห. ผบ.มว.ร้อย.สห.มทบ.37 (ชกท.9100) (อตัรา ร.ท.) 530400200022
12 จ.ส.อ. ประยงค์ หาญดี สห. มทบ.14 สห. ผช.ผบ.รจ.มทบ.38 (ชกท.9125) (อตัรา ร.ท.) 531000000237
13 จ.ส.อ. ธีรวัต เอี่ยมอารมณ์ สห. มทบ.46 สห. ผบ.มว.ร้อย.สห.มทบ.43 (ชกท.9100) (อตัรา ร.ท.) 540500200023
14 จ.ส.อ. ถาวร ดีสาย สห. มทบ.45 สห. ผช.ผบ.รจ.มทบ.45 (ชกท.9125) (อตัรา ร.ท.) 540400000237
15 จ.ส.อ. สุชาติ ทองประเสริฐ สห. มทบ.15 สห. ผบ.มว.สห.ร้อย.บร.กบร.ศสร. (ชกท.9100) (อตัรา ร.อ.) 510402000401
16 จ.ส.อ. ถริวุษิ แกว้พันธ์ สห. ศสร. สห. รอง ผบ.รจ.กบร.ศร. (ชกท.9125) (อตัรา ร.ท.) 511500000789

 ผนวก ก บัญชีรายชือ่นายทหารประทวนทีไ่ดร้ับอนุมัตติวับุคคลเพ่ือเลือ่นฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุก าลังพล ประจ าปี ๒๕๖4

ยศ - ชือ่ - สกุล

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที ่ฯ เลขทีต่ าแหน่ง หมายเหตุ

กส.ทบ. 1 จ.ส.อ. อนันต์ ฤทธิ์จนัอดั กส. รพ.สัตว์ ทบ. กส. ผบ.มว.บรรทุกต่าง ร้อย.บริการ พัน.สต.กส.ทบ. (ชกท.0661) 530313600028

(อตัรา ร.ท.)
2 จ.ส.อ. พรชัย ศรีฉตัรใจ กส. กส.ทบ. กส. ผบ.มว.ฝึกสัตว์ ร้อย.ทดแทนและเพิ่มเติมสัตว์ พัน.สต.กส.ทบ. 530313500029

(ชกท.0661) (อตัรา ร.ท.)
3 จ.ส.อ. เอกสิทธิ์ เขยกลาง กส. พัน.สต.กส.ทบ. กส. ผบ.มว.บรรทุกต่าง ร้อย.บรรทุกต่างที่ 1 พัน.สต.กส.ทบ. 530313200029

(ชกท.0661) (อตัรา ร.ท.)

4 จ.ส.อ. วรโชติ มาเขยีว พธ. กส.ทบ. ไม่จ ากดัเหล่า ผช.น.ฝุายพลาธิการ ผบร.ศสท.กส.ทบ. (ชกท.4015) (อตัรา ร.อ.) 521100001211

ยศ-ชือ่-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชือ่นายทหารประทวนทีไ่ดร้ับอนุมัตติวับุคคลเพ่ือเลือ่นฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุก าลังพล ประจ าปี ๒๕๖4

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที ่ฯ เลขทีต่ าแหน่ง หมายเหตุ

สบ.ทบ. 1 จ.ส.อ. ธีรศักด์ิ เริงกมล สบ. สบ.ทบ. สบ. ประจ าแผนก สบ.ทบ. (ชกท.๒๑10) (อตัรา ร.อ.) 501300000189
2 จ.ส.อ. อภิสิทธิ์ จรถวิล สบ. สบ.ทบ. สบ. ประจ าแผนก สบ.ทบ. (ชกท.๒1๑๐) (อตัรา ร.อ.) 501300000190
3 จ.ส.อ. ศุภศักด์ิ เวียนสาว สบ. สบ.ทบ. สบ. ประจ าแผนก สวพ.ทบ. (ชกท.2146) (อตัรา ร.อ.) 501600000093
4 โสนน้อย สบ. สบ.ทบ. ไม่จ ากดัเหล่า ประจ าแผนก สบ.ทบ. (ชกท.2210) (อตัรา ร.อ.) 501300000298

ยศ - ชือ่ - สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชือ่นายทหารประทวนทีไ่ดร้ับอนุมัตติวับุคคลเพ่ือเลือ่นฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุก าลังพล ประจ าปี ๒๕๖4

จ.ส.อ.หญิง ชลนา

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที ่ฯ เลขทีต่ าแหน่ง หมายเหตุ
นรด. 1 จ.ส.อ. ณรงค์ฤทธิ์ พูลเสม ร. พัน.ร.นรด. ร. รอง ผบ.ร้อย.อวบ.พัน.ร.นรด. (ชกท.1542) (อตัรา ร.ท.) 503102010002

2 จ.ส.อ. สมเกยีรติ ฐิติพิชญ์กติต์ิกลุ ร. พัน.ร.นรด. ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร.นรด. (ชกท.1542) (อตัรา ร.ท.) 503102010021
3 จ.ส.อ. จริศักด์ิ สัจจานุรักษ์ ร. พัน.ร.นรด. ร. ครู รร.รด.ศศท. (ชกท.2517) (อตัรา ร.อ.) 503101100147
4 สงวนศิลป์ สบ. รร.รด.ศศท. ไม่จ ากดัเหล่า ประจ าแผนก รร.กสร.ศสร. (ชกท.6400) (อตัรา ร.อ.) 510402100045
5 จ.ส.อ. เอกลักษณ์ คล้ายเขยีน ร. รร.กสร.ศสร. ไม่จ ากดัเหล่า อจ.รร.กสร.ศสร. (ชกท.2517) (อตัรา ร.อ.) 510402100322
6 จ.ส.อ. เจริญศิลป์ สุริวงค์ ส. นรด. ไม่จ ากดัเหล่า ครู รร.รด.ศศท. (ชกท.2622) (อตัรา ร.อ.) ๕๐๓๑๐๑๑๐๐๕๕๐
7 จ.ส.อ. จกัรพันธ์ สิงห์สีทา ร. รร.กสร.ศสร. ไม่จ ากดัเหล่า ประจ าแผนก นรด. (ชกท.2162) (อตัรา ร.อ.) 503100000248
8 จ.ส.อ. สุทธิศักด์ิ อุ่นเรือน ร. นรด. ไม่จ ากดัเหล่า ครู รร.รด.ศศท. (ชกท.2622) (อตัรา ร.อ.) 503101100574
9 จ.ส.อ. อภิชาติ วลัยรัตน์ ช. รร.กสร.ศสร. ไม่จ ากดัเหล่า รอง ผบ.หน่วยฝึก รร.กสร.ศสร. (ชกท.2622) (อตัรา ร.อ.) 510402100499
10 จ.ส.อ. สุรชัย วรศรี สบ. รร.รด.ศศท. ไม่จ ากดัเหล่า ครู รร.รด.ศศท. (ชกท.2622) (อตัรา ร.อ.) 503101100588
11 จ.ส.อ. พสิษฐ์ โสพันธ์ธนวัต ร. รร.รด.ศศท. ไม่จ ากดัเหล่า ครู รร.รด.ศศท. (ชกท.2622) (อตัรา ร.อ.) 503101100580
12 จ.ส.อ. นิคม คงเขม็ ร. ศสร. ไม่จ ากดัเหล่า ครู รร.รด.ศศท. (ชกท.2622) (อตัรา ร.อ.) 503101100591
13 จ.ส.อ. สุเมธ อสุรินทร์ ป. รร.กสร.ศสร. ไม่จ ากดัเหล่า รอง ผบ.หน่วยฝึก รร.กสร.ศสร. (ชกท.2622) (อตัรา ร.อ.) 510402100498

ยศ-ชือ่-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชือ่นายทหารประทวนทีไ่ดร้ับอนุมัตติวับุคคลเพ่ือเลือ่นฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุก าลังพล ประจ าปี ๒๕๖4

จ.ส.อ.หญิง สุมิตรา

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที ่ฯ เลขทีต่ าแหน่ง หมายเหตุ
นรด. 1 จ.ส.อ. ปฐม โพธิ์สุวรรณ์ สบ. มทบ.11 สบ. ผช.สด.เขตหนองแขม ก.ท. (ชกท.2310) (อตัรา ร.อ.) 503521004703

(สายงานสัสด)ี 2 จ.ส.อ. นพพร มีมุข สบ. มทบ.11 สบ. ผช.สด.เขตหลักส่ี ก.ท. (ชกท.2310) (อตัรา ร.อ.) 503521004903
3 จ.ส.อ. ธนเดช พรมรัตน์ สบ. มทบ.12 สบ. ผช.สด.อ.ราชสาส์น จว.ฉ.ช. (ชกท.2310) (อตัรา ร.อ.) 512000000803
4 จ.ส.อ. คัมภีร์ สมัครสมาน สบ. มทบ.13 สบ. ผช.สด.อ.ค่ายบางระจนั จว.ส.ห. (ชกท.2310) (อตัรา ร.อ.) 512600000403
5 จ.ส.อ. ญาณวุฒิ เทพา สบ. มทบ.13 สบ. ผช.สด.อ.โคกส าโรง จว.ล.บ. (ชกท.2310) (อตัรา ร.อ.) 512500000203
6 จ.ส.อ. นนทวัฒน์ สมบุญ สบ. มทบ.15 สบ. ผช.สด.อ.ชะอ า จว.พ.บ. (ชกท.2310) (อตัรา ร.อ.) 513200000303
7 จ.ส.อ. ธนิกร แยม้กลัด สบ. มทบ.16 สบ. ผช.สด.อ.วัดเพลง จว.ร.บ. (ชกท.2310) (อตัรา ร.อ.) 513600000803
8 จ.ส.อ. วิรัช สวัสด์ิพาณิชย์ สบ. มทบ.18 สบ. ผช.สด.อ.บางปะอนิ จว.อ.ย. (ชกท.2310) (อตัรา ร.อ.) 513900001403
9 จ.ส.อ. ปกรพล โพธิ์อดุม สบ. มทบ.19 สบ. ผช.สด.อ.โปุงน้ าร้อน จว.ร.บ. (ชกท.2310) (อตัรา ร.อ.) 512800000603
10 จ.ส.อ. วีร์ธนากฤต เจมิพานิชย์ สบ. มทบ.19 สบ. ผช.สด.อ.คลองใหญ่ จว.ต.ร. (ชกท.2310) (อตัรา ร.อ.) 513000000503
11 จ.ส.อ. ศุภัช มูลนอก สบ. มทบ.21 สบ. ผช.สด.อ.พิมาย จว.น.ม. (ชกท.2310) (อตัรา ร.อ.) 521400000503
12 จ.ส.อ. พินิช ขนตา สบ. มทบ.22 สบ. ผช.สด.อ.กดุขา้วปุนู จว.อ.บ. (ชกท.2310) (อตัรา ร.อ.) 521600001003
13 จ.ส.อ. สถาพร สงไพสน สบ. มทบ.22 สบ. ผช.สด.อ.น้ าขุ่น จว.อ.บ. (ชกท.2310) (อตัรา ร.อ.) 521600002503
14 จ.ส.อ. ธรรมวิชญ์ มุง่ดี สบ. มทบ.23 สบ. ผช.สด.อ.เขาวง จว.ก.ส. (ชกท.2310) (อตัรา ร.อ.) 522000000503
15 จ.ส.อ. เอกวรรถ วรพัฒน์ สบ. มทบ.23 สบ. ผช.สด.อ.หนองสองห้อง จว.ข.ก. (ชกท.2310) (อตัรา ร.อ.) 522100001003
16 จ.ส.อ. เชิดชัย เพ็ชรค า สบ. มทบ.24 สบ. ผช.สด.อ.โนนสะอาด จว.อ.ด. (ชกท.2310) (อตัรา ร.อ.) 522400001403
17 จ.ส.อ. สุพล โพธิ์ชัย สบ. มทบ.25 สบ. ผช.สด.อ.ไพรบึง จว.ศ.ก. (ชกท.2310) (อตัรา ร.อ.) 521500001003
18 จ.ส.อ. ณัฐพล กล่ินสุคนธ์ สบ. มทบ.26 สบ. ผช.สด.อ.ละหานทราย จว.บ.ร. (ชกท.2310) (อตัรา ร.อ.) 523100000803
19 จ.ส.อ. สุรศักด์ิ ค าดวง สบ. มทบ.28 สบ. ผช.สด.อ.ท่าล่ี จว.ล.ย. (ชกท.2310) (อตัรา ร.อ.) 522800000403
20 จ.ส.อ. ไมตรี ศุภธีรเมธาสกลุ สบ. มทบ.29 สบ. ผช.สด.อ.บุง่คล้า จว.บ.ก. (ชกท.2310) (อตัรา ร.อ.) 521900000803
21 จ.ส.อ. พลอนันต์ ข าจติร สบ. มทบ.29 สบ. ผช.สด.อ.วาริชภูมิ จว.ส.น. (ชกท.2310) (อตัรา ร.อ.) 522900001103
22 จ.ส.อ. อธิปไตย หงษ์ทอง สบ. มทบ.210 สบ. ผช.สด.อ.บ้านแพง จว.น.พ. (ชกท.2310) (อตัรา ร.อ.) 523000000903

ยศ-ชือ่-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชือ่นายทหารประทวนทีไ่ดร้ับอนุมัตติวับุคคลเพ่ือเลือ่นฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุก าลังพล ประจ าปี ๒๕๖4



หน่วย ล าดบั เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที ่ฯ เลขทีต่ าแหน่ง หมายเหตุยศ-ชือ่-สกุล

23 จ.ส.อ. โชคชัย จนัทวงศ์ สบ. มทบ.31 สบ. ผช.สด.อ.ตากฟูา จว.น.ว. (ชกท.2310) (อตัรา ร.อ.) 531300000703
24 จ.ส.อ. ชายชาญ เสมา สบ. มทบ.31 สบ. ผช.สด.อ.คลองลาน จว.ก.พ. (ชกท.2310) (อตัรา ร.อ.) 531200000403
25 จ.ส.อ. วัฒนชัย สองศรียนต์ สบ. มทบ.32 สบ. ผช.สด.อ.แม่ทะ จว.ล.ป. (ชกท.2310) (อตัรา ร.อ.) 531500000503
26 จ.ส.อ. พัลลภ ปินตาต๊ิบ สบ. มทบ.33 สบ. ผช.สด.อ.ปุาซาง จว.ล.พ. (ชกท.2310) (อตัรา ร.อ.) 531800000203
27 จ.ส.อ. สันติภาพ ขนัติวงค์ สบ. มทบ.37 สบ. ผช.สด.อ.เชียงของ จว.ช.ร. (ชกท.2310) (อตัรา ร.อ.) 531910000003
28 จ.ส.อ. เกษม กณุา สบ. มทบ.38 สบ. ผช.สด.อ.แม่จริม จว.น.น. (ชกท.2310) (อตัรา ร.อ.) 532800001203
29 จ.ส.อ. ภัทราวุธ ปทุมวัน สบ. มทบ.310 สบ. ผช.สด.อ.สามเงา จว.ต.ก. (ชกท.2310) (อตัรา ร.อ.) 532000000303
30 จ.ส.อ. กมัปนาท ปัญญาวัชร สบ. มทบ.41 สบ. ผช.สด.อ.สิชล จว.น.ศ. (ชกท.2310) (อตัรา ร.อ.) 541100000503
31 จ.ส.อ. เอกโอฐ แสงศรี สบ. มทบ.42 สบ. ผช.สด.อ.รัตภูมิ จว.ส.ข. (ชกท.2310) (อตัรา ร.อ.) 541300000803
32 จ.ส.อ. แวซ าซูดีน แวะและ สบ. มทบ.46 สบ. ผช.สด.อ.มายอ จว.ป.น. (ชกท.2310) (อตัรา ร.อ.) 541900000703
33 จ.ส.อ. สายณัห์ ออ่นชื่นจติร สบ. มทบ.46 สบ. ผช.สด.อ.บันนังสตา จว.ย.ล. (ชกท.2310) (อตัรา ร.อ.) 542000000703

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที ่ฯ เลขทีต่ าแหน่ง หมายเหตุ

ดย.ทบ. 1 จ.ส.อ. กฤษ อนิสอน ดย. ดย.ทบ. ดย. รอง ผบ.มว.ดย.มทบ.11 (ชกท.5241) (อตัรา ร.ท.) 503500500002
2 จ.ส.อ.หญิง อรปภา สุนทรวิเศษ ดย. ดย.ทบ. ดย. รอง ผบ.มว.ดย.มทบ.15 (ชกท.5241) (อตัรา ร.ท.) 510400500002
3 จ.ส.อ. ราชัณ ตรีอ านรรค ดย. มทบ.17 ดย. รอง ผบ.มว.ดย.มทบ.17 (ชกท.5241) (อตัรา ร.ท.) 510800500002
4 จ.ส.อ. ปรัชญา สวยกลาง ดย. ศสพ. ดย. รอง ผบ.มว.ดย.มทบ.23 (ชกท.5241) (อตัรา ร.ท.) 520300500739
5 จ.ส.อ. ธีรวัฒน์ กล่ าอาจ ดย. ดย.ทบ. ดย. รอง ผบ.มว.ดย.มทบ.24 (ชกท.5241) (อตัรา ร.ท.) 521000500002
6 จ.ส.อ. สิทธิพงษ์ ธุระพันธุ์ ดย. มทบ.310 ดย. รอง ผบ.มว.ดย.มทบ.27 (ชกท.5241) (อตัรา ร.ท.) 520500500002
7 จ.ส.อ. อนุรักษ์ กญัญาพันธุ์ ดย. สก.ทบ. ดย. รอง ผบ.มว.ดย.มทบ.38 (ชกท.5241) (อตัรา ร.ท.) 531000500002
8 จ.ส.อ. ศรายทุธ ภพภูวฤณ ดย. ศร. ดย. รอง ผบ.มว.ดย.มทบ.42 (ชกท.5241) (อตัรา ร.ท.) 540200500002
9 จ.ส.อ. ทวีศักด์ิ ทัศนจนิดา ดย. มทบ.45 ดย. รอง ผบ.มว.ดย.มทบ.43 (ชกท.5241) (อตัรา ร.ท.) 540500500002

10 จ.ส.อ. อภิรักษ์ โพธิ์บุญ ดย. ศสพ. ดย. นายทหารดุริยางค์ ศร. (ชกท.5241) (อตัรา ร.ท.) 511500000810

 ผนวก ก บัญชีรายชือ่นายทหารประทวนทีไ่ดร้ับอนุมัตติวับุคคลเพ่ือเลือ่นฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุก าลังพล ประจ าปี ๒๕๖4

ยศ-ชือ่-สกุล

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที ่ฯ เลขทีต่ าแหน่ง หมายเหตุ

กง.ทบ. 1 จ.ส.อ. ธีรวุฒิ ดาษไธสง กง. รร.กง.กง.ทบ. ไม่จ ากดัเหล่า ครู รร.กง.กง.ทบ. (ชกท.8-6201) (อตัรา ร.อ.) 500301000107

 ผนวก ก บัญชีรายชือ่นายทหารประทวนทีไ่ดร้ับอนุมัตติวับุคคลเพ่ือเลือ่นฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุก าลังพล ประจ าปี ๒๕๖4

ยศ-ชือ่-สกุล

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหลา่ สงักัด โควตาเหลา่ ต าแหน่งท าหน้าที่ ฯ เลขที่ต าแหน่ง หมายเหตุ

เหลา่ กง. 1 จ.ส.อ. พิรัชย์ศักด์ิ อรัญมิง่ กง. กง.ทบ. กง. ฝกง.รร.จปร. (ชกท.6100) (อตัรา ร.อ.) 511401000007

นขต.ทบ. 2 จ.ส.อ. สมชาติ กว้างเคน กง. มทบ.19 กง. นรง.พล.ป. (ชกท.6201) (อตัรา ร.อ.) 510201000107
3 จ.ส.อ. กฤชพล สุธรรม กง. พัน.สร.13 กง. ประจ าแผนก สก.ทบ. (ชกท.6101) (อตัรา ร.อ.) 501100000442
4 จ.ส.อ. มารุต ขวัญบวั กง. สพ.ทบ. กง. ผช.นายทหารควบคุมการเบกิจ่าย พธ.ทบ. (ชกท.6101) 502300000483

(อตัรา ร.อ.)
5 จ.ส.อ. วีรวุฒิ ชัยวงค์สี กง. มทบ.37 กง. ผช.ฝกง.รร.ส.สส. (ชกท.6100) (อตัรา ร.อ.) 502602000009
6 จ.ส.อ. กฤษฎา สุขัน กง. มทบ.210 กง. นรง.มทบ.29 (ชกท.6201) (อตัรา ร.อ.) 520700000157
7 จ.ส.อ. สนธยา ปมูสีดา กง. กร.ทบ. กง. ผช.นกง.ช.1 รอ. (ชกท.6301) (อตัรา ร.อ.) 510711000022
8 รุ่งโรจน์ กง. ศคย.ทบ. กง. ผช.ฝกง.บชร.1 (ชกท.6301) (อตัรา ร.อ.) 511000000143
9 อนิทองช่วย กง. กง.ทบ. กง. นายทหารควบคุมการเบกิจ่าย ศบบ. (ชกท.6201) (อตัรา ร.อ.) 511800000076

10 จ.ส.อ. ธนรุจ เพ็ญบญุ กง. พล.ร.7 กง. นายทหารควบคุมการเบกิจ่าย พล.ร.15 (ชกท.6301) 540601000145

(อตัรา ร.อ.)

 ผนวก ก บัญชรีายชือ่นายทหารประทวนที่ไดร้ับอนุมตัติวับุคคลเพ่ือเลือ่นฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจดัหาและบรรจกุ าลงัพล ประจ าปี ๒๕๖4

ยศ - ชือ่ - สกุล

จ.ส.อ.หญิง นนัทพร

จ.ส.อ.หญิง พนดิา

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดับ เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที่ ฯ เลขที่ต าแหน่ง หมายเหตุ

ทภ.1 1 จ.ส.อ. กฤษฎา ผาบจันดา ร. ร.๓๑ พนั.๑ รอ. ร. ผบ.มว.บร.ร้อย.สสช.ร.๓๑ พนั.1 รอ. (ชกท.๔๐๑๐) (อัตรา ร.ท.) 510214400008
2 จ.ส.อ. เกรียงไกร วังคีรี ร. ร.๓๑ รอ. ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.31 พนั.1 รอ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510214300021
3 จ.ส.อ. สุทธิพงษ์ แขเพญ็ ร. ร.๓๑ พนั.๒ รอ. ร. ผบ.มว.ค.60 มม.ร้อย.อวบ.ร.31 พนั.2 รอ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510215200012
4 จ.ส.อ. ณรงค์ ต้ังเจริญกิจสกุล ร. ร.31 พนั.3 รอ. ร. ผบ.มว.บร.ร้อย.สสช.ร.๓๑ พนั.3 รอ. (ชกท.4010) (อัตรา ร.ท.) 510216400008
5 จ.ส.อ. สิทธิชัย บรุะวงศ์ ร. ร.๒ รอ. ร. ผบ.มว.บก.มว.ระวังปอูงกัน ร้อย.บก.ร.๒ รอ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510102000115
6 จ.ส.อ. อิสระ ค าลุน ร. ร.๒ พนั.๑ รอ. ร. ผบ.ตอน ขส.ร้อย.บก.ร.2 พนั.1 รอ. (ชกท.0612) (อัตรา ร.ท.) 510103000112
7 จ.ส.อ. อนุศาสตร์ วิเศษกูล ร. ร.2 พนั.1 รอ. ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.ร.ร.2 พนั.1 รอ. (ชกท.1560) (อัตรา ร.ท.) 510103300055
8 จ.ส.อ. คมกฤษ จรเอ้กา ร. ร.๒ พนั.๒ รอ. ร. ผบ.ตอน ค.81 ร้อย.สสก.ร.2 พนั.2 รอ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510104000104
9 จ.ส.อ. สมโชติ สักกะตะ ร. ร.2 พนั.๓ รอ. ร. นยน.ร้อย.สสช.ร.2 พนั.3 รอ. (ชกท.0600) (อัตรา ร.ท.) 510105400010

10 จ.ส.อ. ภมูิสิทธิ์ ไกยสูญ ร. ร.๒ พนั.3 รอ. ร. ผบ.ตอน ปรส.ร้อย.สสก.ร.2 พนั.3 รอ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510105000093
11 จ.ส.อ. อภเิดช ยิรัมย์ ร. ร.๒ พนั.3 รอ. ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.2 พนั.3 รอ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510105200022
12 จ.ส.อ. สนทนา โกยรัมย์ ร. ร.2 พนั.3 รอ. ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.2 พนั.3 รอ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510105300021
13 จ.ส.อ. นิคม ไขกล ร. ร.๑๒ รอ. ร. นายทหารส่งก าลัง ร้อย.บก.ร.12 พนั.1 รอ. (ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.) 510502000107
14 จ.ส.อ. พจิิตร หงษท์อง ร. ร.12 พนั.3 รอ. ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.ร.ร.12 พนั.3 รอ. (ชกท.1560) (อัตรา ร.ท.) 510504300055
15 จ.ส.อ. คมคาย เทยีบถึง ร. ร.21 รอ. ร. ผบ.มว.อาวุธ ร้อย.ร.ร.21 พนั.1 รอ. (ชกท.1560) (อัตรา ร.ท.) 510302200027
16 จ.ส.อ. อนุวัฒน์ ผ่องแผ้ว ร. ร.21 พนั.1 รอ. ร. ผบ.ตอนสูทกรรม ร้อย.บก.ร.21 พนั.1 รอ. (ชกท.4110) (อัตรา ร.ท.) 510302400088
17 จ.ส.อ. ภทัรวรรธน์ คงมั่น ร. ร.๙ พนั.๑ ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.9 พนั.1 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510804300016
18 จ.ส.อ. ประเสริฐ บญุกลาง ร. ร.9 ร. ผบ.มว.ลว.ร้อย.บก.ร.9 พนั.2 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510805000072
19 จ.ส.อ. วีรภทัร จันมณี ร. ร.9 พนั.๓ ร. ผบ.มว.ค.60 ร้อย.อวบ.ร.9 พนั.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510806200008
20 จ.ส.อ. อนุชา กันทา ร. ร.19 ร. ผบ.มว.ค.๘๑ ร้อย.บก.ร.๑๙ พนั.๑ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510808000096
21 จ.ส.อ. ชัชวาลย์ เกวิโก ร. ร.19 ร. ผบ.มว.สส.ร้อย.บก.ร.19 พนั.1 (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) 510808000056
22 จ.ส.อ. ชานนท์ แก้วตุ้ม ร. ร้อย.ลว.ไกล 9 ร. ผบ.มว.ลว.ร้อย.บก.ร.19 พนั.2 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510809000072
23 จ.ส.อ. ฆนสาร เหมือนแดง ร. ร.29 พนั.2 ร. ผบ.มว.ค.81 ร้อย.บก.ร.29 พนั.2 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510813000096

ยศ - ชือ่ - สกุล

 ผนวก ก บญัชีรายชือ่นายทหารประทวนที่ได้รับอนุมัติตัวบคุคลเพ่ือเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุก าลังพล ประจ าป ี๒๕๖4



หน่วย ล าดับ เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที่ ฯ เลขที่ต าแหน่ง หมายเหตุยศ - ชือ่ - สกุล

24 จ.ส.อ. ณรงค์ฤทธิ์ ณ นคร ร. ร.29 พนั.1 ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.29 พนั.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510814300018
25 จ.ส.อ. วัชร ต.วัฒนผล ร. ร.๑๑๑ ร. ผตน.ร้อย.ค.หนัก ร.111 (ชกท.1543) (อัตรา ร.ท.) 510308100037
26 จ.ส.อ. วานิตย์ กุลรัตน์ ร. ร.๑๑๑ พนั.๑ ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.111 พนั.1 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510309100017
27 จ.ส.อ. ภคพงศ์ บรรยง ร. ร.๑๑๑ พนั.๒ ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.111 พนั.2 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510310200017
28 จ.ส.อ. ทองปดั ชาติหาญ ร. ร.๑๑๑ พนั.๒ ร. ผบ.มว.ค.60 มม.ร้อย.อวบ.ร.๑๑๑ พนั.๒ (ชกท.๑๕๔๒) (อัตรา ร.ท.) 510310300008
29 จ.ส.อ. พงษพ์ฒัน์ ฤทธิยา ร. ร.๑๑๒ พนั.๒ ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.๑๑๒ พนั.๒ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510316100017
30 จ.ส.อ. วีระพล เธียรเงิน ร. ร.๑๑๒ พนั.๒ ร. ผบ.มว.ค.81 มม.ร้อย.บก.ร.๑๑๒ พนั.๒ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510316000096
31 จ.ส.อ. วินัย โตงาม ร. ร.๑๑๒ พนั.๑ ร. นยน.ร.๑๑๒ พนั.๒ (ชกท.0600) (อัตรา ร.ท.) 510316000108
32 จ.ส.อ. ยุทธนา บวัขวัญ ร. ร.๑๑๒ พนั.2 ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.๑๑๒ พนั.๒ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510316300017
33 จ.ส.อ. กฤษณะ หงษสุ์วรรณ์ ร. ร.๑๑๒ พนั.๓ ร. ผบ.มว.ค.60 มม.ร้อย.อวบ.ร.112 พนั.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510317200008
34 จ.ส.อ. วันชัย ทบัยาง ร. ร.๑๑๒ พนั.๑ ร. ผบ.มว.สส.ร้อย.บก.ร.112 พนั.3 (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) 510317000056
35 จ.ส.อ. ภาณุวัฒน์ จิตตรง ร. ร.๑๑๒ พนั.๑ ร. นายทหารส่งก าลัง ร.112 พนั.3 (ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.) 510317000131
36 จ.ส.อ. ชนะภยั ดาเชิงเขา ร. ร.๑๑๑ พนั.๓ ร. ผบ.มว.ค.60 มม.ร้อย.อวบ.ร.11๑ พนั.๓ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510315200008
37 จ.ส.อ. อิศเรศ เหล่าบริรักษสุ์ข ม. ม.พนั.๔ พล.๑ รอ. ม. ผบ.มว.ถ.ร้อย.ถ.ม.พนั.4 พล.1 รอ. (ชกท.1203) (อัตรา ร.ท.) 503519100020
38 จ.ส.อ. คมเพชร ค าหางหงส์ ม. ม.พนั.๔ พล.๑ รอ. ม. ผบ.มว.ถ.ร้อย.ถ.ม.พนั.4 พล.1 รอ. (ชกท.1203) (อัตรา ร.ท.) 503519300019
39 จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ คงเจริญ ม. ม.พนั.๔ พล.๑ รอ. ม. ผบ.มว.ถ.ร้อย.ถ.ม.พนั.4 พล.1 รอ. (ชกท.1203) (อัตรา ร.ท.) 503519300020
40 จ.ส.อ. ไพบลูย์ แข็งฤทธิ์ ม. ม.พนั.30 ม. ผบ.มว.ร้อย.ม.ม.พนั.30 พล.ร.2 รอ. (ชกท.1204) (อัตรา ร.ท.) 510107200037

พล.ร.๒ รอ.
41 จ.ส.อ. ชัยกฤต ภหูมื่น ม. ม.พนั.19 ม. ผบ.มว.ร้อย.ม.ม.พนั.19 พล.ร.9 (ชกท.1204) (อัตรา ร.ท.) 510901300039

พล.ร.๙
42 จ.ส.อ. พงษพ์นัธ์ หวานอ่อน ม. ม.๑ รอ. ม. ผบ.มว.มว.ลว.ร้อย.ม.ม.พนั.27 พล.ม.2 รอ. (ชกท.1204) (อัตรา ร.ท.) 510610100038
43 จ.ส.อ. จักรกฤษณ์ สาลีผล ม. ม.๕ พนั.๒๐ รอ. ม. ผบ.มว.ร้อย.ม.(ก.) ม.๕ พนั.๒๓ รอ. (ชกท.1205) (อัตรา ร.ท.) 510607200025
44 จ.ส.อ. ปรีดา ขึน้นกขุม้ ม. ม.๔ รอ. ม. ผบ.มว.ร้อย.ม.(ก.) ม.๕ พนั.๒4 รอ. (ชกท.1204) (อัตรา ร.ท.) 510608200024
45 จ.ส.อ. ค าภร์ี มีพนัธ์ ม. ม.๑ รอ. ม. ผบ.ตอน ตถ.ร้อย.สสก.ม.1 พนั.3 รอ. (ชกท.1205) (อัตรา ร.ท.) 503203000148
46 จ.ส.อ. ธนัญชัย พลูล้น ม. ม.๔ พนั.๕ รอ. ม. ผบ.ตอนขนส่งส่ิงอุปกรณ์ มว.สน.ร้อย.สสช.ม.4 พนั.25 รอ. (ชกท.0600) 510609400051

(อัตรา ร.ท.)



หน่วย ล าดับ เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที่ ฯ เลขที่ต าแหน่ง หมายเหตุยศ - ชือ่ - สกุล

47 จ.ส.อ. สถิต บญุทนั ม. ม.5 พนั.23 รอ. ม. ผบ.มว.ร้อย.ม.(ก.) ม.5 พนั.23 รอ. (ชกท.๑๒๐๔) (อัตรา ร.ท.) 510607200026
48 จ.ส.อ. จักรพนัธ์ เทยีนทองดี ม. ม.5 รอ. ม. ผบ.มว.สส.บก.มว.สส.ร้อย.สสก.ม.5 พนั.23 รอ. (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) 510607000123
49 จ.ส.อ. นัฐดล บรรเทา ม. ม.๕ พนั.๒๔ รอ. ม. ผม.มว.ร้อย.ม.(ก.) ม.๕ พนั.๒๔ รอ. (ชกท.๑20๕) (อัตรา ร.ท.) 510608300026
50 จ.ส.อ. ธีรเดช นามสม ป. ป.๑ รอ. ป. ผบ.มว.ลว.และ ผท.ร้อย.บก.ป.1 รอ. (ชกท.1183) (อัตรา ร.ท.) 503517000084
51 จ.ส.อ. มนต์ตรี ทองศรี ป. ป.๑ พนั.๑ รอ. ป. ผบ.มว.สส.ร้อย.บก.และ บร.ป.1 พนั.1 รอ. (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) 503518000095
52 จ.ส.อ. สันติ แสนบตุวงษ์ ป. ป.๑ พนั.๑๑ รอ. ป. ผตน.ร้อย.ป.ป.1 พนั.11 รอ. (ชกท.1189) (อัตรา ร.ท.) 510210300059
53 จ.ส.อ. วรากรณ์ ผาสุข ป. ป.๑ พนั.๓๑ รอ. ป. ผตน.ร้อย.ป.ป.1 พนั.31 รอ. (ชกท.1189) (อัตรา ร.ท.) 510212200059
54 จ.ส.อ. เอกชัย เนียมทงั ป. ป.๑ พนั.๓๑ รอ. ป. ผบ.มว.สส.ร้อย.บก.และ บร.ป.1 พนั.31 รอ. (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) 510212000095
55 จ.ส.อ. วรวัฒน์ อุทยันิน ป. ป.2 พนั.2 รอ. ป. ผช.รอง ผบ.ร้อย.ร้อย.ป.ป.2 พนั.2 รอ. (ชกท.119๓) (อัตรา ร.ท.) 510109200027
56 จ.ส.อ. เอกพรรด์ิ เรืองแสง ป. ป.2 พนั.12 รอ. ป. ผตน.ร้อย.ป.ป.2 พนั.12 รอ. (ชกท.1189) (อัตรา ร.ท.) 510110300066
57 จ.ส.อ. อ านาจ เดชปราบ ป. ป.9 พนั.109 ป. ผบ.มว.สส.ร้อย.บก.ป.9 (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) 510815000106
58 จ.ส.อ. โยธิน อุนศิริพงษ์ ป. ป.9 พนั.9 ป. ผตน.ร้อย.ป.ป.9 พนั.9 (ขกท.1189) (อัตรา ร.ท.) 510903100060
59 จ.ส.อ. ณัฐสิทธิ์ ไม้แก้ว ป. ป.9 พนั.109 ป. ผบ.มว.ผท.ร้อย.บก.ป.9 พนั.109 (ชกท.1183) (อัตรา ร.ท.) 510817000078
60 จ.ส.อ. ณฐพล ตราชู ช. ช.๑ พนั.52 รอ. ช. ผบ.มว.ร้อย.ช.สนาม ช.1 พนั.52 รอ. (ชกท.1331) (อัตรา ร.ท.) 510712500033
61 จ.ส.อ. วินัย โพธิบตุร ช. ช.๑ พนั.112 รอ. ช. ผบ.ตอนซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือ ร้อย.ช.ก่อสร้าง ช.1 พนั.112 รอ. 510713100020

(ชกท.4880) (อัตรา ร.ท.)
62 จ.ส.อ. รุ่งโรจน์ เกิดศรี ช. ช.๑ พนั.112 รอ. ช. รอง ผบ.มว.คม.ร้อย.คม.1 กอง สน.พล.พฒันา 1 (ชกท.0663) (อัตรา ร.ท.) 510715100029
63 จ.ส.อ. ปภากร ศรีณรงค์ ช. ช.พนั.๑ พล.๑ รอ. ช. ผบ.มว.คม.ร้อย.บก.และ บร.ช.พนั.1 พล.1 รอ. (ชกท.0663) (อัตรา ร.ท.) 503508000167
64 จ.ส.อ. สงคราม จันทา ช. ช.พนั.๑ พล.๑ รอ. ช. ผบ.มว.ร้อย.ช.สนาม ช.พนั.1 พล.1 รอ. (ชกท.1331) (อัตรา ร.ท.) 503508400038
65 จ.ส.อ. จุมพล มากมาย ช. ช.พนั.9 พล.ร.๙ ช. ผบ.มว.ร้อย.ช.สนาม ช.พนั.9 พล.ร.9 (ชกท.1331) (อัตรา ร.ท.) 510902200038
66 จ.ส.อ. กฤษณวัฒน์ จิตรจันทกึ ช. ช.พนั.๙ พล.ร.๙ ช. ผบ.มว.ร้อย.ช.สนาม ช.พนั.9 พล.ร.9 (ชกท.1331) (อัตรา ร.ท.) 510902100038
67 จ.ส.อ. ธีรวุฒิ กุยลอยทาม ส. ส.พนั.1 ส. ผบ.มว.สาย ร้อย.สายและวิทยุถ่ายทอด ส.พนั.1 (ชกท.0420) (อัตรา ร.ท.) 503507200008
68 จ.ส.อ. สุรชาติ จ้อยจันทร์ ส. ส.พนั.2 ส. นายทหารรหสั ร้อย.วิทยุและศูนย์ข่าว ส.พนั.2 (ชกท.0224) (อัตรา ร.ท.) 510112100080
69 จ.ส.อ. เทอดเกียรติ มิ่งอรุณ ส. ส.พนั.๙ พล.ร.๙ ส. นายทหารซ่อมบ ารุงส่ือสาร ส.พนั.9 พล.ร.9 (ชกท.4415) (อัตรา ร.ท.) 510818000010
70 จ.ส.อ. สุทธิพงษ์ คณะหาญ ส. กรม สน.พล.ร.๙ ส. ผบ.มว.วิทยุถ่ายทอด บก.มว.วิทยุถ่ายทอด ร้อย.สายและวิทยุถ่ายทอด 510818200043

ส.พนั.9 พล.ร.9 (ชกท.0501) (อัตรา ร.ท.)



หน่วย ล าดับ เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที่ ฯ เลขที่ต าแหน่ง หมายเหตุยศ - ชือ่ - สกุล

71 จ.ส.อ. พสักร ทรายสุวรรณ ส. ส.พนั.12 ส. นายทหารศูนย์ข่าว มว.ศูนย์ข่าว ร้อย.วิทยุและศูนย์ข่าว ส.พนั.12 503205100078

(ชกท.0221) (อัตรา ร.ท.)
72 จ.ส.อ. ประเสริฐ จันกฤษ ส. พนั.ซบร.๒๑ ส. นายทหารซ่อมบ ารุงส่ือสาร ตอนซ่อมบ ารุงวิทยุถ่ายทอดคล่ืนพาหแ์ละทางสาย 511001200026

บชร.๑ ร้อย.ซบร.ยุทโธปกรณ์ที่ ๑ พนั.ซบร.๒๑ บชร.๑ (ชกท.๔๔๑๕) (อัตรา ร.ท.)
73 จ.ส.อ. นพดล อินเตชะ พ. พนั.สร. พ. ผบ.มว.สร.ร้อย.บก.ร.111 พนั.3 (ชกท.3100) (อัตรา ร.ท.) 510315000151

กรม สน.พล.ร.๙
74 จ.ส.อ. ชาญวิทย์ เบา้สาธร พ. พนั.สร. พ. ผบ.มว.สร.ร้อย.บก.ร.112 พนั.2 (ชกท.3100) (อัตรา ร.ท.) 510316000151

กรม สน.พล.ร.๙
75 จ.ส.อ. ยุทธพงษ์ กองมะเริง พ. บชร.๑ พ. ผบ.มว.สร.ร้อย.บก.ร.112 พนั.3 (ชกท.3100) (อัตรา ร.ท.) 510317000151
76 จ.ส.อ. ไผ่ทพิย์ทอง รับทพิย์ พ. ร.๓๑ พนั.๒ รอ. พ. รอง ผบ.มว.สร.ร้อย.บก.ม.4 รอ. (ชกท.3506) (อัตรา ร.อ.) 510601000165
77 จ.ส.อ. อิทธิพงศ์ จันทรศิริ พ. ร.๒ พนั.๓ รอ. พ. ผบ.ตอนส่งกลับ มว.สร.ร้อย.บก.ม.5 รอ. (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) 510602000180
78 จ.ส.อ. สิงหา พลิาฤทธิ์ พ. พนั.สร. พ. นายทหารพยาบาล ร้อย.บก.และ บร.ป.9 พนั.9 (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) 510903000120

กรม สน.พล.ร.๙
79 จ.ส.อ. ศุภกัษร ค าปวง พ. ร.๓๑ พนั.๒ รอ. พ. นายทหารพยาบาล ร้อย.บก.ป.9 พนั.109 (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) 510817000127
80 จ.ส.อ. ศรัณย์กร โคตุทา พ. พนั.สร. พ. รอง ผบ.มว.สร.ร้อย.บก.ม.พนั.19 พล.ร.9 (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) 510901000137

กรม สน.พล.ร.๙
81 จ.ส.อ. กัมพล บตุรศรี พธ. มทบ.๑๓ พธ. ผบ.ตอนซ่อมผ้าและหนัง ร้อย.ซบร.ยุทโธปกรณ์ที่ 1 พนั.ซบร.21 บชร.1 511001200075

 (ชกท.4130) (อัตรา ร.ท.)
82 จ.ส.อ. พเิชษฐ์ พลอยงาม พธ. บชร.๑ พธ. ผบ.ตอนสูทกรรม ร้อย.บก.พนั.สบร.21 บชร.1 (ชกท.4110) (อัตรา ร.ท.) 511002000116
83 จ.ส.อ. บญุเพง็ ชูไทย พธ. พนั.ซบร. พธ. รอง ผบ.มว.ส่งก าลังหน้า ร้อย.สบร.กรม สน.พล.ร.9 (ชกท.4015) 510904200019

กรม สน.พล.๙ (อัตรา ร.ท.)
84 จ.ส.อ. วัลลภ วิชา ขส. พนั.ขส. ขส. นายทหารซ่อมบ ารุง ร้อย.ขส.พนั.ขส.กรม สน.พล.ร.9 (ชกท.0605) 510907200099

กรม สน.พล.ร.๙ (อัตรา ร.ท.)
85 จ.ส.อ. นันทภมูิ ใจเที่ยง สบ. มทบ.18 สบ. นสบ.ร้อย.บก.กรม สน.พล.ร.11 (ชกท.2020) (อัตรา ร.ท.) 510318000192
86 จ.ส.อ. สุชาติ พรมทอง ขว. ทภ.๑ ไม่จ ากัดเหล่า หน.ชุด ชุดช่างไฟฟาูและอิเล็กทรอนิกส์ มว.พฒันาที่ ๓ ร้อย.พฒันา 510717200139

พนั.พฒันา ๑ (ชกท.๐๒๐๐) (อัตรา ร.ท.)



หน่วย ล าดับ เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที่ ฯ เลขที่ต าแหน่ง หมายเหตุยศ - ชือ่ - สกุล

87 จ.ส.อ. นิกุล สิมาขันธ์ ร. ร้อย.ฝรพ.๑ ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.ค.60 ร้อย.อวบ.ร.29 พนั.2 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510813200008
88 จ.ส.อ. ไพรัช การประดิษฐ์ ร. ทน.๑ ไม่จ ากัดเหล่า ครู ศฝ.นศท.มทบ.๑๒ (ชกท.๒๕๑๗) (อัตรา ร.ท.) 510116300105 
89 จ.ส.อ. พรธนารัตน์ ค ารัตน์ พธ. พล.๑ รอ. ไม่จ ากัดเหล่า นายทหารส่งก าลัง ฝพธ.พล.๑ รอ. (ชกท.4000) (อัตรา ร.อ.) 503503000162
90 จ.ส.อ. นิธิวัชร์ วสิษฐ์สินกุล สห. พล.๑ รอ. ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.ร้อย.สห.สนาม ๓ พนั.สห.๑๒ (ชกท.9100) (อัตรา ร.ท.) 503503500018
91 จ.ส.อ. ชาญศิลป์ ไตรรัตน์วัฒนา ช. ช.พนั.๒ พล.ร.๒ รอ. ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.ร้อย.ช.สนาม ช.พนั.๒ พล.ร.๒ รอ. (ชกท.133) (อัตรา ร.ท.) 510313300039
92 จ.ส.อ. ณัฐพล บญุมีศักด์ิ ร. ร้อย.ตถ.๒ ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.ตถ.ร้อย.ตถ.2 (ชกท.1205) (อัตรา ร.ท.) 510101700061
93 จ.ส.อ. ทวีวัฒน์ ชุมวิริยะสุขกุล สบ. พล.ร.๙ ไม่จ ากัดเหล่า นยน.ร้อย.บก.กรม สน.พล.ร.๙ (ชกท.0600) (อัตรา ร.ท.) 510904000175
94 จ.ส.อ. สุชาติ สูญส้ินภยั พธ. กรม สน.พล.ร.๙ ไม่จ ากัดเหล่า นายทหารร้านค้า สง.สล.กรม สน.พล.ร.๙ (ชกท.4210) (อัตรา ร.อ.) 510904100018
95 จ.ส.อ. พงศ์ธนิต กรสิริเจริญภทัร์ ส. กรม สน.พล.ร.๑๑ ไม่จ ากัดเหล่า นยน.ร้อย.บก.กรม สน.พล.ร.๑๑ (ชกท.0600) (อัตรา ร.ท.) 510318000163
96 จ.ส.อ. สันติพงษ์ นนทะดี ส. กรม สน.พล.ร.๑๑ ไม่จ ากัดเหล่า นายทหารธุรการและก าลังพล บก.ส่วนแยก กรม สน.พล.ร.๑๑ 510318000041

(ชกท.2260) (อัตรา ร.ท.)
97 จ.ส.อ. กษติ สารอุยี่ พ. ม.๑ รอ. ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.ตอนส่งกลับ ร้อย.บก.ม.๑ รอ. (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) 503201000180
98 จ.ส.อ. ธีระวัฒน์ ส ารวมจิตร์ พ. ม.พนั.๒๗ ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.ตอนส่งกลับ มว.สร.ร้อย.บก.ม.๔ รอ. (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) 510602000180

พล.ม.๒ รอ.
99 จ.ส.อ. คงกฤช ปานทพิย์ ช. พนั.พฒันา ๑ ไม่จ ากัดเหล่า หน.ชุด ชุดมวลชนสัมพนัธ์และส่งเสริมการปกครอง มว.พฒันาที่ ๑ 510717100028

ร้อย.พฒันา พนั.พฒันา ๑ (ชกท.8104) (อัตรา ร.ท.)
100 จ.ส.อ. พงษพ์นัธ์ พงค์ไพร ช. กรมพฒันา ๑ ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.มว.พฒันาที่ ๒ ร้อย.พฒันา พนั.พฒันา ๑ (ชกท.8104) (อัตรา ร.ท.) 510717100070
101 จ.ส.อ. พรัีนธร มีมงคล สพ. บชร.๑ ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.รักษาการณ์ ร้อย.บก.บชร.๑ (ชกท.9125) (อัตรา ร.ท.) 511000100113
102 จ.ส.อ. กนิษฐ์ บตุรชา สพ. มทบ.๑๑ ไม่จ ากัดเหล่า ผช.นสพ.มทบ.11 (ชกท.4512) (อัตรา ร.อ.) 503500000454 
103 จ.ส.อ. บรูพา มีนิล สบ. มทบ.๑๒ ไม่จ ากัดเหล่า นายทหารบ ารุงความรู้ มทบ.๑๒ (ชกท.5004) (อัตรา ร.อ.) 510100000073
104 จ.ส.อ. ปรีชา อ่อนส าลี ร. มทบ.๑๓ ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.ฝึก ร้อย.มทบ.๑๓ (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 510200100025
105 จ.ส.อ. นรวัฒน์ชัย สุขประดิษฐ์กุล ช. มทบ.๑๔ ไม่จ ากัดเหล่า ครูวิชาทั่วไป สกศ.ศฝ.นศท.มทบ.14 (ชกท.2701) (อัตรา ร.อ.) 510314000051
106 จ.ส.อ. สุรศักด์ิ คุณเฉย ร. มทบ.๑๕ ไม่จ ากัดเหล่า ครูฝึก นฝ.นศท.มทบ.15 (ชกท.2622) (อัตรา ร.อ.) 510400300025
107 จ.ส.อ. หตัถพงษ์ ภูห่อ้ย ส. มทบ.๑๖ ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.บร.ร้อย.มทบ.๑๖ (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 510700100065
108 จ.ส.อ. ณัฏฐนันชัย คงกระพนัธ์ สบ. มทบ.๑๗ ไม่จ ากัดเหล่า นายทหารสโมสร มทบ.17 (ชกท.5000) (อัตรา ร.อ.) 510800000207
109 จ.ส.อ. ธีระ ไตรสุนทร สบ. มทบ.๑๘ ไม่จ ากัดเหล่า นายทหารควบคุมก าลังส ารอง มทบ.๑๘ (ชกท.2265) (อัตรา ร.อ.) 510600000183



หน่วย ล าดับ เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที่ ฯ เลขที่ต าแหน่ง หมายเหตุยศ - ชือ่ - สกุล

110 จ.ส.อ. ศราวุธ วิบลูย์เพง็ สพ. มทบ.๑๙ ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.บร.ร้อย.มทบ.19 (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 510500100066
111 จ.ส.อ. วีรยุทธ ไพรจิตร ร. กรม ทพ.๑๑ ไม่จ ากัดเหล่า ผช.ฝอ.๕ กรม ทพ.๑๑ (ชกท.๘๑๐๔) (อัตรา ร.อ.) 510405000055
112 จ.ส.อ. วิทยา อินปญัญา ส. กรม ทพ.๑๒ ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.๑๒ (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 510506000402
113 จ.ส.อ. วิรัตน์ เพชรขุนทด ส. กรม ทพ.๑๓ ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.๑๓ (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 510507000102
114 จ.ส.อ. บริุนทร์ โพชนิกร ช. กรม ทพ.๑๔ ไม่จ ากัดเหล่า ผช.นายทหารธุรการและก าลังพล กรม ทพ.๑๔ (ชกท.๒๒๖๐) (อัตรา ร.อ.) 510819000030

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหลา่ สงักัด โควตาเหลา่ ต าแหน่งท าหน้าที่ ฯ เลขที่ต าแหน่ง หมายเหตุ

ทภ.๒ 1 จ.ส.อ. วิษณุศิลป ์ แกว้มะ ร. ร.3 พัน.1 ร. ผบ.ตอน ค.ร้อย.สสก.ร.๓ พัน.๑ (ชกท.1542) (อตัรา ร.ท.) 520702000104

2 จ.ส.อ. อนสุรณ์ โชติพินจิพันธ์ ร. ร.3 ร. นายทหารฝุายส่ือสารและสารสนเทศ ร.3 พัน.3 (ชกท.2401) 520801000061

(อตัรา ร.ท.)

3 จ.ส.อ. ชาญวุฒิ แยบดี ร. ร.3 พัน.3 ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.3 พัน.3 (ชท.1542) (อตัรา ร.ท.) 520801100022

4 จ.ส.อ. พฤฒพงศ์ มหวิรรณ ร. ร.3 พัน.2 ร. ผบ.มว.สส.ร้อย.สสก.ร.3 พัน.3 (ชกท.0200) (อตัรา ร.ท.) 520801000157

5 จ.ส.อ. ศิรวัฒน์ มลูเพีย ร. ร.13 ร. ผบ.มว.ระวังปอูงกนั ร้อย.บก.ร.13 (ชกท.1542) (อตัรา ร.ท.) 520401000129

6 จ.ส.อ. อนชุา อุน่อาษา ร. ร.13 ร. ฝอ.2 ร.13 พัน.1 (ชกท.9301) (อตัรา ร.อ.) 520402000004

7 จ.ส.อ. สมศักด์ิ นาสุอนิทร์ ร. ร.13 พัน.1 ร. นายทหารส่งก าลัง ร้อย.สสช.ร.13 พัน.1 (ชกท.4000) 520402400039

(อตัรา ร.ท.)

8 จ.ส.อ. อภชิาติ  วิเศษ ร. ร.3 พัน.1 ร. ผช.ฝอ.3 ร.13 พัน.1 (ชกท.2162) (อตัรา ร.อ.) 520402000007

9 จ.ส.อ. สมยศ ลดาพัน ร. ร้อย.ฝรพ.2 ร. นายทหารฝุายส่งก าลังบ ารุง ร.13 พัน.3 (ชกท.4010) (อตัรา ร.อ.) 520402000008

10 จ.ส.อ. บรรจบ สิทธิบรูณ์ ร. ร.13 พัน.2 ร. นยน.ร้อย.สสช.ร.13 พัน.2 (ชกท.0600) (อตัรา ร.ท.) 520403400010

11 จ.ส.อ. สามารถ เรเรือง ร. กรม ทพ.21 ร. นายทหารฝุายส่ือสารและสารสนเทศ ร.13 พัน.3 (ชกท.2401) ๕๒๐๔๐๔๐๐๐๐๑๑

(อตัรา ร.ท.)

12 จ.ส.อ. วิทยา พโยหา ร. ร.13 พัน.3 ร. ผบ.มว.ยานยนต์ ร้อย.สสช.ร.13 พัน.3 (ชกท.4600) (อตัรา ร.ท.) 520404400004

13 จ.ส.อ. กฤษฏา มณีใส ร. ร.13 ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.13 พัน.3 (ชกท.1542) (อตัรา ร.ท.) 520404100004

14 จ.ส.อ. ไพวัลย์ มณีวรรณ์ ร. ร.8 ร. ผบ.มว.ปนืโจมตี ร้อย.ลว.และเฝูาตรวจ ร.8 (ชกท.1560) 520301300058

(อตัรา ร.ท.)

15 จ.ส.อ. ยุทธการ ปัน่เมอืงปกั ร. ร.8 พัน.1 ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.8 พัน.1 (ชกท.1542) (อตัรา ร.ท.) ๕๒๐๖๐๑๑๐๐๐๒๑

16 จ.ส.อ. โชคชัย พรมรักษา ร. พล.ร.3 ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.8 พัน.1 (ชกท.1542) (อตัรา ร.ท.) 520601200022

17 จ.ส.อ. คมกริช กองกลม ร. ร.8 พัน.1 ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.8 พัน.1 (ชกท.1542) (อตัรา ร.ท.) 520601300020

18 จ.ส.อ. สุริยะ จันทร์สด ร. ร.8 ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.8 พัน.1 (ชกท.1542) (อตัรา ร.ท.) 520601300021

ยศ-ชือ่-สกุล

 ผนวก ก บัญชรีายชือ่นายทหารประทวนที่ไดร้ับอนุมตัติวับุคคลเพ่ือเลือ่นฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจดัหาและบรรจกุ าลงัพล ประจ าปี ๒๕๖4



หน่วย ล าดบั เหลา่ สงักัด โควตาเหลา่ ต าแหน่งท าหน้าที่ ฯ เลขที่ต าแหน่ง หมายเหตุยศ-ชือ่-สกุล

19 จ.ส.อ. พงษศั์กด์ิ พรมกอง ร. ร.8 พัน.2 ร. นายทหารฝุายส่ือสารและสารสนเทศ ร.8 พัน.2 (ชกท.2401) 520302000061

(อตัรา ร.ท.)

20 จ.ส.อ. ประวิทย์ ผิวเพชร ร. ร.8 พัน.3 ร. ผบ.มว.ลว.ร้อย.สสก.ร.8 พัน.3 (ชกท.1542) (อตัรา ร.ท.) 520303000096

21 จ.ส.อ. ปยิะพงษ์ แตกโพธิ์ ร. ทน.2 ร. ผบ.มว.สส.ร้อย.สสก.ร.8 พัน.3 (ชกท.0200) (อตัรา ร.ท.) 520303000157

22 จ.ส.อ. สหรัฐ ค าแกน่ ร. ร.6 ร. นตต.ร้อย.บก.ร.6 (ชกท.1542) (อตัรา ร.ท.) 520201000092

23 จ.ส.อ. ทนงศักด์ิ วิมลภกัด์ิ ร. ร.6 ร. ผบ.มว.ร้อย.รสพ.ร.6 (ชกท.1542) (อตัรา ร.ท.) 520201020024

24 จ.ส.อ. บญัชา ทรงฤทธิ์ ร. ร้อย.ลว.ไกล 6 ร. นยน.ร้อย.สสช.ร.6 พัน.2 (ชกท.0600) (อตัรา ร.ท.) 520203400010

25 จ.ส.อ. พงษศั์กด์ิ พลชัย ร. กรม ทพ.23 ร. ผบ.มว.ค.60 มม.ร้อย.อวบ.ร.6 พัน.3 (ชกท.1542) (อตัรา ร.ท.) 520204200012

26 จ.ส.อ. อนพุงศ์ พนาลัย ร. ร.6 พัน.1 ร. ผบ.ตอน ค.ร้อย.สสก.ร.6 พัน.2 (ชกท.1542) (อตัรา ร.ท.) 520203000104

27 จ.ส.อ. สะอาด เอีย่มสะอาด ร. ร.16 ร. ผช.นายทหารฝุายธุรการและก าลังพล ร.6 พัน.3 (ชกท.2260) 520204000036

(อตัรา ร.ท.)

28 จ.ส.อ. เปรม ขุณิกากรณ์ ร. ร้อย.ตถ.6 ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.6 พัน.3 (ชกท.1542) (อตัรา ร.ท.) 520204100022

29 จ.ส.อ. นติิรัช คุณมะนะ ร. ร.6 พัน.3 ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.6 พัน.3 (ชกท.1542) (อตัรา ร.ท.) 520204300022

30 จ.ส.อ. ศรายุทธ ล้ีลับ ร. ร.16 พัน.2 ร. ผบ.มว.ค.60 มม.ร้อย.อวบ.ร.16 พัน.2 (ชกท.1542) (อตัรา ร.ท.) 520503200012

31 จ.ส.อ. สุรัตน์ หานาม ร. ร.16 พัน.2 ร. ผช.นายทหารฝุายธุรการและก าลังพล ร.16 พัน.2 (ชกท.2260) 520503000036

(อตัรา ร.ท.)

32 จ.ส.อ. ณัฐพล เกษเงิน ร. ร.16 พัน.3 ร. ผบ.ตอน ปรส.ร้อย.สสก.ร.16 พัน.3 (ชกท.1542) (อตัรา ร.ท.) 520504000093

33 จ.ส.อ. ทินกร พุทธโคตร ร. ร.23 ร. ผบ.มว.ร้อย.ค.หนกั ร.23 (ชกท.1543) (อตัรา ร.ท.) 520125100032

34 จ.ส.อ. วินยั เยรัมย์ ร. ร.23 พัน.1 ร. ผบ.มว.สส.ร้อย.สสก.ร.23 พัน.1 (ชกท.0200) (อตัรา ร.ท.) 520109000070

35 จ.ส.อ. ปรีชา ประจญกล้า ร. ทภ.2 ร. ผช.นายทหารฝุายธุรการและก าลังพล ร.23 พัน.3 (ชกท.2260) 521002000036

(อตัรา ร.ท.)

36 จ.ส.อ. ปฏพิัทธ์ กิม่พะเกา้ ร. ร.23 ร. ผช.ฝอ.2 ร.23 พัน.3 (ชกท.9301) (อตัรา ร.ท.) 521002000042

37 จ.ส.อ. มนสั นนัสะอาง ร. ร้อย.ตถ.6 ร. ผบ.มว.ช่างโจมตี ร้อย.สสก.ร.23 พัน.3 (ชกท.1542) (อตัรา ร.ท.) 521002000077

38 จ.ส.อ. กวีวัฒน์ สุขรอบ ร. ร.23 พัน.3 ร. ผบ.มว.ค.60 มม.ร้อย.อวบ.ร.23 พัน.3 (ชกท.1542) (อตัรา ร.ท.) 521002200012

39 จ.ส.อ. อติชาต กมุผัน ร. พล.ร.6 ร. ผบ.มว.บร.ร้อย.สสช.ร.23 พัน.3 (ชกท.4010) (อตัรา ร.ท.) 521002400008

40 จ.ส.อ. ศตรรฆ หนกูลุ ร. มทบ.24 ร. ผบ.ตอน ค.ร้อย.สสก.ร.23 พัน.4 (ชกท.1542) (อตัรา ร.ท.) 520902000104
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41 จ.ส.อ. จรวย ธรหาญ ม. ร้อย.ม.(ลว.)3 ม. ผบ.มว.ร้อย.ม.(ลว.)3 (ชกท.1204) (อตัรา ร.ท.) 520108100046

42 จ.ส.อ. ธีระพงษ์ นามวงษ์ ม. ร้อย.ม.(ลว.)6 ม. ผบ.มว.ร้อย.ม.(ลว.)6 (ชกท.1204) (อตัรา ร.ท.) 520505100046

43 จ.ส.อ. สุวรรณ รามมะมะ ม. พล.ม.3 ม. ผบ.มว.ร้อย.ถ.ม.6 พัน.6 (ชกท.1203) (อตัรา ร.ท.) ๕๒๐๓๐๕๑๐๐๐๒๐

44 จ.ส.อ. ฉลอง พิมพ์ตะคลอง ม. ม.6 พัน.21 ม. ผบ.มว.สน.ม.6 พัน.21 (ชกท.4000) (อตัรา ร.ท.) ๕๒๐๕๑๑๐๐๐๑๖๔

45 จ.ส.อ. ศุภนจิ อดุมทรัพย์ ม. ม.7 พัน.8 ม. ผบ.มว.ร้อย.ถ.ม.7 พัน.8 (ชกท.1203) (อตัรา ร.ท.) 520110200021

46 จ.ส.อ. ยุทธศาสตร์ สายืน ม. ม.7 พัน.14 ม. รอง ผบ.มว.ตถ.ร้อย.สสก.ม.7 พัน.14 (ชกท.1205) (อตัรา ร.ท.) 520306000136

47 จ.ส.อ. ศราวุธ พลวรรณ ม. ม.7 พัน.14 ม. ผบ.ตอนวางระเบดิดักรถถัง ร้อย.สสก.ม.7 พัน.14 (ชกท.9224) 520306000161

(อตัรา ร.ท.)

48 จ.ส.อ. ฉัตรชัย พวงเพ็ชร ป. ป.3 พัน.3 ป. ผบ.มว.กระสุน ร้อย.บก. และ บร.ป.3 พัน.3 (ชกท.1193) 520111000138

(อตัรา ร.ท.)

49 จ.ส.อ. ชโนทัย มติรขุนทด ป. ป.3 พัน.3 ป. ผตน.ร้อย.ป.ป.3 พัน.8 (ชกท.1189) (อตัรา ร.ท.) 520307300060

50 จ.ส.อ. จักราวุฒิ เสาทอง ป. ป.3 ป. นายทหารส่งก าลัง ร้อย.บร.ป.3 พัน.103 (ชกท.4000) 520114400011

(อตัรา ร.ท.)

51 จ.ส.อ. ธราธิป พรมนิม่ ป. ป.6 พัน.6 ป. ผตน.ร้อย.ป.ป.6 พัน.6 (ชกท.1189) (อตัรา ร.ท.) 520205300060

52 จ.ส.อ. ภานวุัตร์ ทบด้าน ช. ช.พัน.3 พล.ร.3 ช. ผบ.มว.ร้อย.ช.สนาม ช.พัน.3 พล.ร.3 (ชกท.1331) (อตัรา ร.ท.) 520118300058

53 จ.ส.อ. ณรงค์ศักด์ิ ทองใบ ช. ช.พัน.3 พล.ร.3 ช. ผบ.มว.ร้อย.ช.สนาม ช.พัน.3 พล.ร.3 (ชกท.1331) (อตัรา ร.ท.) 520118400078

54 จ.ส.อ. ศรายุทธ สายงาม ช. ช.พัน.6 พล.ร.6 ช. ผบ.มว.ร้อย.ช.สนาม ช.พัน.6 พล.ร.6 (ชกท.1331) (อตัรา ร.ท.) 520510200038

55 จ.ส.อ. รณกร สุวรรณกฏู ช. ช.พัน.6 พล.ร.6 ช. ผบ.มว.ร้อย.ช.สนาม ช.พัน.6 พล.ร.6 (ชกท.1331) (อตัรา ร.ท.) 520510200039

56 จ.ส.อ. สิทธิศักด์ิ บญุโส ช. พัน.สบร.22 บชร.2 ช. รอง ผบ.มว.ซบร.ร้อย.คม.1 กอง สน.พล.พัฒนา 2 (ชกท.4880) 520112100073

(อตัรา ร.ท.)

57 จ.ส.อ. เอกพล จุย้เจริญ ช. ช.2 พัน.201 ช. ผบ.มว.ร้อย.ช.สนาม ช.2 พัน.201 (ชกท.1331) (อตัรา ร.ท.) 520119200050

58 จ.ส.อ. ธรรมศักด์ิ อนิทร์จ านงค์ ช. ช.2 พัน.201 ช. ผบ.มว.ร้อย.ช.สนาม ช.2 พัน.201 (ชกท.1331) (อตัรา ร.ท.) 520119300067

59 จ.ส.อ. ประยุทธ สมบรูณ์ ช. ช.2 ช. นสส.ช.2 พัน.202 (ชกท.0200) (อตัรา ร.ท.) 520120000008

60 จ.ส.อ. ณรงค์ รู้สึก ช. พัน.สบร.22 บชร.2 ช. นายทหารซ่อมบ ารุงเคร่ืองมอื มว.ซ่อมบ ารุงสายช่าง 521202200226

ร้อย.ซบร.ยุทโธปกรณ์ที่ 2 พัน.ซบร.22 บชร.2 (ชกท.4880)

(อตัรา ร.ท.)
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61 จ.ส.อ. เรืองศักด์ิ เสมศรี ส. ส.พัน.3 พล.ร.3 ส. นายทหารซ่อมบ ารุงส่ือสาร ส.พัน.3 พล.ร.3 (ชกท.4415) 520116000010

(อตัรา ร.ท.)

62 จ.ส.อ. ธานนิทร์ อยูไ่พร ส. ส.พัน.6 พล.ร.6 ส. นายทหารศูนย์ข่าว ร้อย.วิทยุและศูนย์ข่าว ส.พัน.6 พล.ร.6 520512100078

(ชกท.0221) (อตัรา ร.ท.)

63 จ.ส.อ. จรูญ ดาสันทัด ส. ส.พัน.22 ทภ.2 ส. ผบ.มว.วิทยุ ร้อย.วิทยุและศูนย์ข่าว ส.พัน.22 ทภ.2 (ชกท.0501) 520117100012

(อตัรา ร.ท.)

64 จ.ส.อ. วงศกร โยรีพันธ์ ส. มทบ.22 ส. ผบ.มว.ซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์สายส่ือสาร ร้อย.ซบร.ยุทโธปกรณ์ที่ 1 521202100009

พัน.ซบร.22 บชร.2 (ชกท.4415) (อตัรา ร.อ.)

65 จ.ส.อ. ยงยุทธ์ เมอืงกลาง พ. ร.8 พัน.3 พ. รอง ผบ.มว.สร.ร้อย.สสช.ร.8 พัน.1 (ชกท.3506) (อตัรา ร.ท.) 520601400059

66 จ.ส.อ. วรรธนดล ธารพัฒน์ พ. ช.2 พัน.201 พ. นพ.ป.3 พัน.8 (ชกท.3100) (อตัรา ร.อ.) 520307000017

67 จ.ส.อ. วริทธิ์ บตุรโคตร พ. รพ.ค่ายประจักษศิ์ลปาคม พ. รอง ผบ.มว.สร.ร้อย.สสช.ร.6 พัน.2 (ชกท.3506) (อตัรา ร.ท.) 520203400061

68 จ.ส.อ. วิรัตน์ บดุดีวงศ์ พ. มทบ.22 พ. ผบ.ตอนรถยนต์พยาบาล ร้อย.สร.พัน.สร.6 (ชกท.3506) 520509300066

(อตัรา ร.ท.)

69 จ.ส.อ. วิชา กมิาวะหา พ. รพ.ค่ายสุรนารี พ. ผบ.ตอนเปล ร้อย.สร.สน.พัน.สร.6 (ชกท.3506) (อตัรา ร.ท.) 520509100081

70 จ.ส.อ. ประชา วงษาปดันา พ. พัน.สร.22 บชร.2 พ. นยน.ร้อย.บก.พัน.สร.6 (ชกท.0600) (อตัรา ร.ท.) 520509000080

71 จ.ส.อ. ทองจันทร์ ปทัวงค์ พธ. กอง พธ.พล.ร.6 พธ. ผบ.ตอนเสบยีง ร้อย.คลัง สป.พัน.สบร.22 บชร.2 (ชกท.4130) 521203100016

(อตัรา ร.ท.)

72 จ.ส.อ. นพินธ์ สีหาวะบตุร พธ. พัน.สบร.22 บชร.2 พธ. ผบ.ตอนรวบรวมพิสูจนท์ราบ ร้อย.บร.สนาม พัน.สบร.22 บชร.2 521203200060

(ชกท.2430) (อตัรา ร.ท.)

73 จ.ส.อ. ประพอง นามวัฒ ขส. พัน.ขส.22 บชร.2 ขส. ผบ.มว.รยบ.กลาง ร้อย.ขส.รยบ.กลาง (ผสม) พัน.ขส.22 บชร.2 521205300109

(ชกท.0660) (อตัรา ร.อ.)

74 จ.ส.อ. สุรศักด์ิ ดีมา ขส. มทบ.21 ขส. นายทหารซ่อมบ ารุงยานยนต์ ร้อย.ขส.รยบ.เบา 2 พัน.ขส.22 521205200077

บชร.2 (ชกท.0660) (อตัรา ร.ท.)

75 จ.ส.อ. ปรัชญาชัย ลักขษร สบ. มทบ.25 สบ. อยูร่ะหว่างด าเนนิการ

76 จ.ส.อ. มนตรี หลงทอน ขว. ทภ.2 ไมจ่ ากดัเหล่า รอง ผบ.มว.บริการและส่งกลับ ร้อย.สสช.พัน.ซบร.22 บชร.2 521202300044

(ชกท.4000) (อตัรา ร.ท.)
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77 จ.ส.อ. ดินดลฟูา เงางาม ส. ส.พัน.3 พล.ร.3 ไมจ่ ากดัเหล่า ผช.นายทหารศูนย์ข่าว ร้อย.วิทยุและศูนย์ข่าว ส.พัน.6 พล.ร.6 520512100079

(ชกท.0221) (อตัรา ร.ท.)

78 จ.ส.อ. พัชรพล คล้ายโอภาส สบ. ทภ.2 ไมจ่ ากดัเหล่า ผบ.ตอนคัดแยก ร้อย.สสช.พัน.ซบร.22 บชร.2 (ชกท.4000) 521202300106

(อตัรา ร.ท.)

79 จ.ส.อ. นรินทร์ ทาเงิน สพ. ทภ.2 ไมจ่ ากดัเหล่า นายทหารซ่อมบ ารุงยานยนต์ ร้อย.บก.ร.3 (ชกท.4805) 520701000134

(อตัรา ร.ท.)

80 จ.ส.อ. วระชาติ สวัสด์ิพันธ์ ขส. มทบ.22 ไมจ่ ากดัเหล่า ผบ.มว.สส.ร้อย.สสก.ร.13 พัน.3 (ชกท.0200) (อตัรา ร.ท.) 520404000048

81 จ.ส.อ. พิสิษฐ์ ทองแสง สบ. พล.ร.6 ไมจ่ ากดัเหล่า นายทหารบ ารุงความรู้ พล.ร.6 (ชกท.5004) (อตัรา ร.อ.) 520505000075

82 จ.ส.อ. รัฐพล บรูณะกลุ สบ. มทบ.21 ไมจ่ ากดัเหล่า ทส.ผบ.พล.ร.6 (ชกท.2030) (อตัรา ร.อ.) 520505000007

83 จ.ส.อ. รุ่งเรือง พรมเลิศ ม. ม.6 พัน.6 ไมจ่ ากดัเหล่า ทส.รอง ผบ.พล.ม.3 (ชกท.2030) (อตัรา ร.อ.) 520310000008

84 จ.ส.อ. คงเดช วิสาเทศ ม. ม.7 พัน.8 ไมจ่ ากดัเหล่า ผบ.มว.ร้อย.ถ.ม.6 พัน.6 (ชกท.1203) (อตัรา ร.ท.) 520305200021

85 จ.ส.อ. กรกต ทีล้ินฟูา ม. พัน.พัฒนา 2 ไมจ่ ากดัเหล่า หน.ชุดการเกษตรและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ร้อย.พัฒนา 520122300101

พัน.พัฒนา 2 (ชกท.4370) (อตัรา ร.ท.)

86 จ.ส.อ. เจษฎาพร ทิพย์โภชน์ ส. พัน.สบร.22 บชร.2 ไมจ่ ากดัเหล่า หน.ชุดการเกษตรและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ร้อย.พัฒนา 520122200101

พัน.พัฒนา 2 (ชกท.4370) (อตัรา ร.ท.)

87 จ.ส.อ. พิศพัชย์ เทพกมล ช. พัน.สบร.22 บชร.2 ไมจ่ ากดัเหล่า ผบ.มว.รก.ร้อย.รก.พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2 (ชกท.9125) 521204300010

(อตัรา ร.ท.)

88 จ.ส.อ. สมหมาย พินจิหรัิญกลุ ร. มทบ.21 ไมจ่ ากดัเหล่า ผบ.มว.ร้อย.บร.พัน.ร.มทบ.21 (ชกท.2910) (อตัรา ร.ท.) 520129100007

89 จ.ส.อ. ชาญชัย พรานไพร ม. มทบ.22 ไมจ่ ากดัเหล่า ผบ.มว.บร.ร้อย.มทบ.22 (ชกท.2910) (อตัรา ร.ท.) 520200100067

90 จ.ส.อ. พลากร รักษาภกัดี ขส. มทบ.23 ไมจ่ ากดัเหล่า ผบ.มว.บร.ร้อย.มทบ.23 (ชกท.2910) (อตัรา ร.ท.) 520300100524

91 จ.ส.อ. เกรียงไกร บญุมาพิลา พธ. กอง พธ.พล.ร.6 ไมจ่ ากดัเหล่า ผบ.มว.ฝึก ร้อย.มทบ.24 (ชกท.2910) (อตัรา ร.ท.) 520400100025

92 จ.ส.อ. กติติชัย ลีราช ขส. มทบ.25 ไมจ่ ากดัเหล่า ผช.นสก.มทบ.25 (ชกท.5000) (อตัรา ร.อ.) 521000000194

93 จ.ส.อ. สมพงษ์ บญุกว้าง ช. มทบ.26 ไมจ่ ากดัเหล่า ผบ.มว.บร.ร้อย.มทบ.26 (ชกท.2910) (อตัรา ร.ท.) 520900100067

94 จ.ส.อ.หญิง วัลยา นามกนัยา พ. รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธ ไมจ่ ากดัเหล่า นายทหารสโมสร มทบ.27 (ชกท.5000) (อตัรา ร.อ.) 520500000197

ยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช

95 จ.ส.อ. สมพร งามปญัญา ดย. มทบ.28 ไมจ่ ากดัเหล่า นกฬ.มทบ.28 (ชกท.5000) (อตัรา ร.อ.) 520600000198
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96 จ.ส.อ. บญัชา อาสาวิเศษ พธ. มทบ.29 ไมจ่ ากดัเหล่า ทส.ผบ.มทบ.29 (ชกท.2030) (อตัรา ร.อ.) 520700000002

97 จ.ส.อ. สุวรรณศรี วงค์จันทร์ ม. มทบ.210 ไมจ่ ากดัเหล่า ผบ.มว.บร.ร้อย.มทบ.210 (ชกท.2910) (อตัรา ร.ท.) 520800100068
98 จ.ส.อ. เดชชนะ หาพันธ์ สพ. ทภ.2 ไมจ่ ากดัเหล่า รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.21 (ชกท.2900) (อตัรา ร.ท.) 520602000702

99 จ.ส.อ. ยุทธศาสตร์ โสภาวะนสั สพ. กรม ทพ.22 ไมจ่ ากดัเหล่า ผช.ฝอ.5 กรม ทพ.22 (ชกท.8104) (อตัรา ร.อ.) 520130000055

100 จ.ส.อ. ชวน ชาญเวช พธ. ทภ.2 ไมจ่ ากดัเหล่า รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.23 (ชกท.2900) (อตัรา ร.ท.) 520207000502

101 จ.ส.อ. พัทธชัย พระงาม กง. กรม ทพ.26 ไมจ่ ากดัเหล่า ผช.นายทหารฝุายส่งก าลังบ ารุง กรม ทพ.26 (ชกท.4010) 520131000045

(อตัรา ร.อ.)

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 
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ทภ.3 1 จ.ส.อ. สุนทร กรเอีย่ม ร. ร.๔ ร. นอย.ร้อย.ค.หนกั ร.๔ (ชกท.1543) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๑๐๑๑๐๐๐๑๑
2 จ.ส.อ. สุบนิ ภูส่มบรูณ์ไพศาล ร. ร.๔ พัน.๒ ร. ผบ.มว.ร้อย.ค.หนกั ร.๔ (ชกท.1542) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๑๐๑๑๐๐๐๓๓
3 จ.ส.อ. อภชิาต บญุพยอม ร. ร.๔ ร. ผบ.มว.เฝูาตรวจ ร้อย.ลว.และเฝูาตรวจ ร.๔ (ชกท.1542) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๑๐๑๓๐๐๐๔๓
4 จ.ส.อ. บรรจง จักรรุ่งเรือง ร. ร.๑๔ ร. ผบ.มว.ค.๘๑ มม.ร้อย.บก.ร.๔ พัน.๑ (ชกท.1542) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๑๐๒๐๐๐๐๙๖
5 จ.ส.อ. ไสว ราชประโคน ร. ร.๔ พัน.๒ ร. ผบ.มว.ลว.ร้อย.สสก.ร.๔ พัน.๒ (ชกท.1542) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๑๐๓๐๐๐๐๙๖
6 จ.ส.อ. สมเกยีรติ สุระสังข์ ร. ร.๔ พัน.๓ ร. ผบ.มว.สส.ร้อย.สสก.ร.๔ พัน.๓ (ชกท.0200) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๗๑๓๐๐๐๑๕๗
7 จ.ส.อ. ยุพเณศวร์ กมลศุรัตน์ ร. ร.๑๔ พัน.๓ ร. ผบ.มว.สส.ร้อย.บก.ร.๑๔ พัน.๓ (ชกท.0200) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๕๐๔๐๐๐๐๕๖
8 จ.ส.อ. จีรวัฒน์ เกตุขาว ร. ร.๑๔ พัน.๒ ร. ผช.นายทหารฝุายธุรการและก าลังพล ร.๑๔ พัน.๑ (ชกท.2260) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๕๐๒๐๐๐๐๓๖
9 จ.ส.อ. จิรวัฒน์ สุธาพรต ร. ร.๑๔ พัน.๑ ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.๑๔ พัน.๑ (ชกท.1542) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๕๐๒๑๐๐๐๒๒

10 จ.ส.อ. เดชา ยะยา ร. ร.๑๗ ร. ผช.ฝอ.๒ ฝขว.บก.พัน.ร.๗ พัน.๑ (ชกท.9301) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๓๐๕๐๐๐๐๔๒
11 จ.ส.อ. สันติพงศ์ ผลงาม ร. ร.๑๗ ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.๗ พัน.๒ (ชกท.1542) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๓๐๖๒๐๐๐๒๓
12 จ.ส.อ. พิทักษ์ อนิตาวงศ์ ร. ร.๗ ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.๗ พัน.๕ (ชกท.1542) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๓๐๗๑๐๐๐๒๓
13 จ.ส.อ. วีระพงษ์ เครือสืบ ร. ร.๗ พัน.๕ ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.๗ พัน.๕ (ชกท.1542) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๓๐๗๒๐๐๐๒๓
14 จ.ส.อ. เอกดนยั พูลสอน ร. ร.๗ ร. ผบ.มว.ส่ือสาร ร้อย.สสก.ร.๗ พัน.๕ (ชกท.0200) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๓๐๗๐๐๐๐๗๐
15 จ.ส.อ. สุนนท์ ถวัลยกลุ ร. ร.๑๗ ร. ผบ.มว.รสพ.ร้อย.รสพ.ร.๑๗ (ชกท.1542) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๖๐๑๒๐๐๐๒๕
16 จ.ส.อ. ชูเชิด กติิมลู ร. ร.๑๗ พัน.๔ ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.๑๗ พัน.๓ (ชกท.1542) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๔๐๑๑๐๐๐๒๑
17 จ.ส.อ. ฤทธิรงค์ แดงนอ้ย ม. ม.พัน.๙ พล.ร.๔ ม. นายทหารฝุายข่าวกรอง ม.พัน.๙ พล.ร.๔ (ชกท.9301) (อตัรา ร.อ.) ๕๓๐๗๐๘๐๐๐๐๐๕
18 จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ ไชยาเผือก ม. ม.พัน.๙ พล.ร.๔ ม. นายทหารฝุายส่งก าลังบ ารุง ม.พัน.๙ พล.ร.๔ (ชกท.4010) (อตัรา ร.อ.) ๕๓๐๗๐๘๐๐๐๐๐๘
19 จ.ส.อ. ด ารงค์ บญุล้อม ม. ม.พัน.๙ พล.ร.๔ ม. ผบ.มว.ถ.ร้อย.ถ.ม.พัน.๙ พล.ร.๔ (ชกท.1203) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๗๐๘๓๐๐๓๒๓
20 จ.ส.อ. จิรโชติ พรมมา ม. ม.๒ พัน.๑๐ ม. ผบ.มว.ร้อย.ม.ม.๒ พัน.๑๐ (ชกท.1204) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๑๐๐๑๓๐๐๐๒๗
21 จ.ส.อ. วุฒิไกร สีสม ม. ม.พัน.๑๒ พล.ม.๑ ม. ผบ.มว.ร้อย.ม.ม.พัน.๑๒ พล.ม.๑ (ชกท.1204) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๘๐๓๓๐๐๐๒๗
22 จ.ส.อ. พงษศั์กด์ิ โสวาดวงค์ ม. ม.พัน.๒๘ พล.ม.๑ ม. ผบ.มว.ร้อย.ม.ม.พัน.๒๘ พล.ม.๑ (ชกท.1204) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๙๐๖๓๐๐๐๓๘
23 จ.ส.อ. สมหวัง อานภุาพ ม. ม.๒ พัน.๗ ม. ผบ.มว.ร้อย.ม.ม.๒ พัน.๗ (ชกท.1204) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๘๐๒๒๐๐๐๒๙

 ผนวก ก บัญชรีายชือ่นายทหารประทวนที่ไดร้ับอนุมตัติวับุคคลเพ่ือเลือ่นฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจดัหาและบรรจกุ าลงัพล ประจ าปี ๒๕๖4

ยศ-ชือ่-สกุล
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24 จ.ส.อ. เกรียงศักด์ิ ทวีชัย ม. ม.๒ พัน.๑๕ ม. ผบ.ตอน ตถ.ร้อย.สสก.ม.๒ พัน.๑๕ (ชกท.1205) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๑๐๐๒๐๐๐๑๔๘
25 จ.ส.อ. อดุลย์ บบุพาที ม. ม.๓ ม. นอย.ร้อย.ค.หนกั ม.๓ (ชกท.1205) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๙๐๒๑๐๐๐๓๕
26 จ.ส.อ. สันติพงษ์ สิงหท์ี ม. ร้อย.บก.พล.ม.๑ ม. ผบ.มว.ถ.ร้อย.ถ.ม.๓ พัน.๒๖ (ชกท.1203) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๙๐๕๒๐๐๐๒๐
27 จ.ส.อ. สุพจน์ นอ้ยนา ม. พล.ม.๑ ม. ผบ.ตอนวางระเบดิดักรถถัง ร้อย.สสก.ม.๓ พัน.๑๓ (ชกท.9224) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๙๐๓๐๐๐๑๖๑
28 จ.ส.อ. สมชาย การบรรจง ม. ม.๓ พัน.๑๓ ม. ผบ.มว.ม.ร้อย.ม.(ก.) ม.๓ พัน.๑๓ (ชกท.1205) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๙๐๓๒๐๐๐๒๕
29 จ.ส.อ. ศักรินทร์ ทะนารี ม. ม.๓ พัน.๑๘ ม. ผบ.ตอนวางระเบดิดักรถถัง ร้อย.สสก.ม.๓ พัน.๑๘ (ชกท.9224) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๙๐๔๐๐๐๑๖๑
30 จ.ส.อ. ดอยหลวง นรเดชกลุ ม. ม.๒ พัน.๗ ม. ผบ.มว.ร้อย.ถ.ม.๓ พัน.๒๖ (ชกท.1203) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๙๐๕๒๐๐๐๒๐
31 จ.ส.อ. สมคิด เรืองทอง ป. ป.๔ ป. ผบ.มว.สส.ร้อย.บก.ป.๔ (ชกท.0200) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๗๑๑๐๐๐๑๐๖
32 จ.ส.อ. ภาณุวัฒน์ โตมาก ป. ป.๒๑ พัน.๒๐ ป. ผช.รอง ผบ.ร้อย.ป.ป.๒๑ พัน.๒๐ (ชกท.1193) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๘๐๔๒๐๐๐๒๗
33 จ.ส.อ. ธีรพล เครือสืบ ป. ป.๒๑ พัน.๓๐ ป. น.ส่งก าลัง ร้อย.บก.และ บร.ป.๒๑ พัน.๓๐ (ชกท.4000) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๙๐๗๐๐๐๑๒๔
34 จ.ส.อ. สรรเพชญ ถาวร ป. ป.๒๑ ป. ผตอ.ป.๒๑ พัน.๓๐ (ชกท.6-1189) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๙๐๗๐๐๐๐๑๕
35 จ.ส.อ. วัชรพงษ์ ใจมา ป. ป.พัน.๗ พล.ร.๗ ป. ผบ.มว.กระสุน ร้อย.บก.และ บร.ป.พัน.๑๗ พล.ร.๗ (ชกท.1193) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๖๐๕๐๐๐๒๓๘
36 จ.ส.อ. อสิระ แกว้พิกลุ ช. ช.พัน.๘ พล.ม.๑ ช. ผช.ฝอ.๑ ช.๓ (ชกท.2260) (อตัรา ร.อ.) ๕๓๐๗๐๕๐๐๐๐๐๙
37 จ.ส.อ. สุรเชษฐ์ เวทมนต์ ช. ช.พัน.๘ พล.ม.๑ ช. นายทหารส่งก าลัง ตอนส่งก าลัง ร้อย.บก.ช.๓ (ชกท.4000) (อตัรา ร.อ.) ๕๓๐๗๐๕๐๐๐๐๒๘
38 จ.ส.อ. อนวิัต เพชรจ้อง ช. ช.๓ พัน.๓๐๒ ช. ผบ.ตอนเคร่ืองมอืกอ่สร้าง ร้อย.ช.เคร่ืองมอืและซ่อมบ ารุง ช.๓ พัน.๓๐๒ ๕๓๐๗๐๖๔๐๐๐๓๔

(ชกท.0663) (อตัรา ร.ท.)
39 จ.ส.อ. พิทักษ์ สมสุทธิ์ ช. ช.พัน.๔ พล.ร.๔ ช. รอง ผบ.มว.คม.ร้อย.ช.เคร่ืองมอื และซ่อมบ ารุง ช.๓ พัน.๓๐๒ (ชกท.0663) ๕๓๐๗๐๖๔๐๐๐๒๙

(อตัรา ร.ท.)
40 จ.ส.อ. ปริญญา ชะนะดัง ช. ช.พัน.๔ พล.ร.๔ ช. ผบ.มว.ร้อย.ช.สนาม ช.พัน.๔ พล.ร.๔ (ชกท.1331) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๑๐๕๑๐๐๐๓๘
41 จ.ส.อ. สมพงษ์ จันทร์สวัสด์ิ ส. ส.พัน.๑๑ พล.ม.๑ ส. นายทหารการรหสั ส.พัน.๑๑ พล.ม.๑ (ชกท.0224) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๙๐๘๒๐๐๐๘๐
42 จ.ส.อ. อนพุงษ์ แข่งขัน ส. บชร.๓ ส. น.ซบร.ส่ือสาร ตอนซ่อมบ ารุงเคร่ืองก าเนดิไฟฟูา มว.ซบร.ยุทโธปกรณ์สาย ส. ๕๓๑๑๐๒๒๐๐๐๔๐

ร้อย.ซบร.ยุทโธปกรณ์ที่ ๑ พัน.ซบร.๒๓ บชร.๓ (ชกท.4415) (อตัรา ร.ท.)

43 จ.ส.อ. สามารถ ผลเรไร พธ. พัน.สบร.๒๓ พธ. ผบ.ตอนรวบรวมและส่งกลับ ร้อย.บร.สนาม พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ (ชกท.2430) ๕๓๑๑๐๑๐๐๐๓๕๔

บชร.๓ (อตัรา ร.ท.)
44 จ.ส.อ. ณ ฐพล เทพอนิทร์ พธ. พล.ร.๔ พธ. รอง ผบ.มว.ซบร.ยุทโธปกรณ์สายพลาธิการ และวิทยาศาสตร์ ๕๓๑๑๐๒๒๐๐๐๗๐

ร้อย.ซบร.ยุทโธปกรณ์ที่ ๑ พัน.ซบร.๒๓ บชร.๓ (ชกท.4607) (อตัรา ร.ท.)
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45 จ.ส.อ. ไพรริน วงค์อปุรี ขส. พัน.ขส.๒๓ ขส. ผบ.มว.รยบ.ร้อย.ขส.รยบ.เบา ๑ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ (ชกท.0660) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๑๑๐๓๑๐๐๐๑๔

บชร.๓
46 จ.ส.อ. ณัฐพล ต๊ิบดวงค า ขส. มทบ.๓๒ ขส. นคย.มทบ.๓๒ (ชกท.2640) (อตัรา ร.อ.) ๕๓๐๒๐๐๐๐๐๒๔๓
47 จ.ส.อ. สุทธิพร แกว้รัตน์ พ. พัน.สร.๘ พ. นายทหารพยาบาล นพบ.ร้อย.บก.ม.พัน.๑๒ พล.ม.๑ (ชกท.3506) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๘๐๓๐๐๐๐๙๔
48 จ.ส.อ. ภมูภิทัร หงษอ์อ่นษา พ. ม.พัน.๙ พล.ร.๔ พ. นายทหารพยาบาล ร้อย.บก.ป.๔ พัน.๑๐๔ (ชกท.3506) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๗๑๒๐๐๐๑๒๔
49 จ.ส.อ. วงศกร สอาดศรี ส. พัน.พัฒนา ๓ ไมจ่ ากดัเหล่า ผบ.ตอนเกบ็รักษา ร้อย.สสซ.พัน.ซบร.๒๓ บชร.๓ (ชกท.4000) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๑๑๐๒๔๐๐๑๓๓
50 จ.ส.อ. อนวุัฒน์ แกว้เทพ ช. ช.พัน.๘ พล.ม.๑ ไมจ่ ากดัเหล่า รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.๓๒ (ชกท.2900) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๑๐๐๓๐๐๐๒๐๒
51 สุวรรณะ พ. พล.ม.๑ ไมจ่ ากดัเหล่า ผช.นสก.มทบ.๓6 (ชกท.5000) (อตัรา ร.อ.) ๕๓๐๙๐๐๐๐๐๑๙๑
52 จ.ส.อ. กติิศักด์ิ อรินแกว้ ร. ร.๑๔ พัน.๒ ไมจ่ ากดัเหล่า นายทหารการหสั ฝขว.พล.ร.๔ (ชกท.0224) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๗๐๓๐๐๐๐๖๑
53 จ.ส.อ. ชูชาติ ฝร่ังทอง ม. ร้อย.ลว.ไกล ๔ ไมจ่ ากดัเหล่า ผบ.ตอน ลว.ไกล ร้อย.ลว.ไกล ๔ (ชกท.1542) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๗๐๓๒๐๐๐๕๐
54 จ.ส.อ. กติิวัฒน์ ปาระกา ร. พล.ร.๗ ไมจ่ ากดัเหล่า ทส.รอง ผบ.พล.ร.๗ (ชกท.2030) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๓๑๕๐๐๐๐๐๘
55 จ.ส.อ. นพวิทย์ กล่ินกรุด สบ. ทภ.๓ ไมจ่ ากดัเหล่า นายทหารการรหสั พล.ร.๗ (ชกท.0224) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๓๑๕๐๐๐๐๕๓
56 จ.ส.อ. นรุิต ด่านแกว้ พธ. พล.ม.๑ ไมจ่ ากดัเหล่า ทส.รอง ผบ.พล.ม.๑ (ชกท.2030) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๙๐๑๐๐๐๐๐๙
57 จ.ส.อ. วัชรพันธ์ แกว้กรเมอืง ม. ม.๒ พัน.๑๐ ไมจ่ ากดัเหล่า นกฬ.พล.ม.๑ (ชกท.5000) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๙๐๑๐๐๐๑๔๓
58 จ.ส.อ. อนิทศักด์ิ เขียมเกษม ช. พัน.ซบร.๒๓ ไมจ่ ากดัเหล่า รอง ผบ.มว.คลัง สป.๒ - ๔ ร้อย.คลัง สป.พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ (ชกท.4450) ๕๓๑๑๐๑๐๐๐๑๗๑

บชร.๓ (อตัรา ร.ท.)
59 จ.ส.อ. เอกพงษ์ แกว้ฟู ม. กรม ทพ.๓๑ ไมจ่ ากดัเหล่า รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.๓๑ (ชกท.2900) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๖๐๔๐๐๐๒๐๒
60 จ.ส.อ. ไพโรจน์ เขมน้กจิ ช. ช.พัน.๘ พล.ม.๑ ไมจ่ ากดัเหล่า รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.๓๒ (ชกท.2900) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๑๐๐๓๐๐๐๕๐๒
61 จ.ส.อ. วันชัย พะเกะ ร. ร้อย.ลว.ไกล ๔ ไมจ่ ากดัเหล่า รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.๓๓ (ชกท.2900) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๒๐๔๐๐๑๑๐๒
62 จ.ส.อ. สุริโย ท้าวเงิน ขว. พล.ร.๔ ไมจ่ ากดัเหล่า ผช.ฝยก.กรม ทพ.๓๓ (ชกท.2162) (อตัรา ร.อ.) ๕๓๐๒๐๔๐๐๐๐๔๗
63 จ.ส.อ. วรกานต์ แสงตัน ร. กรม ทพ.๓๖ ไมจ่ ากดัเหล่า รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.๓๖ (ชกท.2900) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๓๑๒๐๐๐๘๐๒
64 จ.ส.อ. กติติศักด์ิ สิทธิอมรโรจน์ สห. มทบ.๓๑ ไมจ่ ากดัเหล่า ผบ.มว.บริการ ร้อย.มทบ.๓๑ (ชกท.2910) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๑๐๐๑๐๐๐๖๗
65 จ.ส.อ. ลักธิลัญจ์ จันทร์แกว้ ช. มทบ.๓๒ ไมจ่ ากดัเหล่า ครู นฝ.ศฝ.นศท.มทบ.๓๒ (ชกท.2517) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๒๐๕๐๐๐๑๑๐
66 จ.ส.อ. เกรียงไกร ใหมว่งค์ ม. มทบ.๓๓ ไมจ่ ากดัเหล่า ผบ.มว.สนามยิงปนื ร้อย.มทบ.๓๓ (ชกท.2548) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๓๐๐๑๐๐๐๓๕
67 จ.ส.อ. บริสุทธิ์ สิทธิ ขส. มทบ.๓๔ ไมจ่ ากดัเหล่า ผบ.มว.บริการ ร้อย.มทบ.๓๔ (ชกท.2910) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๖๐๐๑๐๐๐๖๖
68 จ.ส.อ. ชาญณรงค์ จันทร์ทรง ม. ม.๒ ไมจ่ ากดัเหล่า ผบ.มว.สนามยิงปนื ร้อย.มทบ.๓๕ (ชกท.2548) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๘๐๐๑๐๐๐๓๕

 จ.ส.อ.หญิง สุภาวดี



หน่วย ล าดบั เหลา่ สงักัด โควตาเหลา่ ต าแหน่งท าหน้าที่ ฯ เลขที่ต าแหน่ง หมายเหตุยศ-ชือ่-สกุล

69 จ.ส.อ. สุทธิศักด์ิ ผลชู สห. มทบ.๓๖ ไมจ่ ากดัเหล่า ผบ.มว.บริการ ร้อย.มทบ.๓๖ (ชกท.2910) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๙๐๐๑๐๐๐๖๕
70 จ.ส.อ. ภริูญ คุณเจริญ ร. มทบ.๓๗ ไมจ่ ากดัเหล่า ผช.นสก.มทบ.๓๗ (ชกท.5000) (อตัรา ร.อ.) ๕๓๐๔๐๐๐๐๐๑๙๔
71 จ.ส.อ. สุริยัน ไชยศิลป์ ขว. มทบ.๓๘ ไมจ่ ากดัเหล่า ทส.ผบ.มทบ.๓๘ (ชกท.2030) (อตัรา ร.อ.) ๕๓๑๐๐๐๐๐๐๐๐๒
72 จ.ส.อ. ชิติพัทธ์ โตสัมฤทธิ์ ป. มทบ.๓๑๐ ไมจ่ ากดัเหล่า ทส.ผบ.มทบ.๓๙ (ชกท.2030) (อตัรา ร.อ.) ๕๓๐๗๐๐๐๐๐๐๐๒
73 จ.ส.อ. สุนทร ศิริมงคล ขส. มทบ.๓๑๐ ไมจ่ ากดัเหล่า ผบ.มว.ฝึก ร้อย.มทบ.๓๑๐ (ชกท.2910) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๕๐๐๑๐๐๐๑๗
74 จ.ส.อ. บรรจง ทิศลังกา ร. พล.พัฒนา ๓ ไมจ่ ากดัเหล่า นายทหารควบคุมข้อมลู พล.พัฒนา ๓ (ชกท.2401) (อตัรา ร.อ.) ๕๓๐๗๐๔๐๐๐๐๕๘
75 จ.ส.อ. สุชาติ เมง็กลุ ม. พัน.พัฒนา ๓ ไมจ่ ากดัเหล่า รอง ผบ.มว.พัฒนา ๓ พัน.พัฒนา ๓ (ชกท.8104) (อตัรา ร.ท.) ๕๓๐๓๐๙๒๐๐๑๑๖

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดับ เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที่ ฯ เลขที่ต าแหน่ง หมายเหตุ

ทภ.๔ 1 จ.ส.อ. ทรงธรรม ปุูยเจริญ ร. ร.5 พนั.1 ร. ผบ.มว.ปนืโจมตี ร้อย.สสก.ร.5 พนั.1 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540205000145

2 จ.ส.อ. สิทธิโชติ คงการ ร. ร.15 พนั.2 ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.5 พนั.1 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540205200022

3 จ.ส.อ.  นฤเทพ พรหมอินทร์ ร. ร.15 พนั.2 ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.5 พนั.2 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540206200020

4 จ.ส.อ.  อนิรุต  เพช็ร์สุทธิ์ ร. ร.5 พนั.1 ร. ผบ.มว.ค.60 มม.ร้อย.อวบ.ร.5 พนั.2 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540206300012

5 จ.ส.อ. วรพงศ์ สิทธิโยธา ร. ร.15 พนั.2 ร. ผบ.มว.ค.81 ร้อย.สสก.ร.5 พนั.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540207000125

6 จ.ส.อ. วิชัยรัตน์ มุสิจินดา ร. ร.5 ร. ผบ.มว.ปนืโจมตี ร้อย.สสก.ร.5 พนั.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540207000145

7 จ.ส.อ. อภชิาติ ผาพนัธุ์ ร. ร.5 พนั.3 ร. ผบ.มว.ค.60 มม.ร้อย.อวบ.ร.5 พนั.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540207200012

8 จ.ส.อ. สิงหา ทองเนียม ร. ร.153 พนั.2 ร. ผบ.มว.ค.60 มม.ร้อย.อวบ.ร.5 พนั.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540207300012

9 จ.ส.อ. เอกชัย เกตุด า ร. ร.15 พนั.1 ร. ผบ.ตอน ค.มว.อวน.ร้อย.สสก.ร.15 พนั.1 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540507000104

10 จ.ส.อ. อภวิัฒน์ จักสาน ร. ร.15 พนั.2 ร. ผบ.มว.ช่างโจมตี ร้อย.สสก.ร.15 พนั.2 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540104000077

11 จ.ส.อ. สิทธาวุธ ยศอาจ ร. พล.ร.15 ร. ผบ.มว.ยานยนต์ ร้อย.สสช.ร.15 พนั.2 (ชกท.4600) (อัตรา ร.ท.) 540104400037

12 จ.ส.อ. นฤพนธ์ พงษส์ายสินธ์ ร. ร.25 ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.15 พนั.4 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540508200023

13 จ.ส.อ. อมรวัฒน์ คมประมูล ร. ร.25 ร. นายทหารส่งก าลัง ร้อย.สสช.ร.25 พนั.2 (ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.) 540302400039

14 จ.ส.อ. รังสรรค์ เรืองธรรม ร. ร.25 ร. ผบ.ตอน ปรส.ร้อย.สสก.ร.25 พนั.2 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540302000093

15 จ.ส.อ. ทวีศักด์ิ เชื้อบา้นเกาะ ร. ร.25 พนั.1 ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.25 พนั.2 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540302300022

16 จ.ส.อ. สยาม เกิดไกร ร. ร.151 ร. ผบ.มว.ระวังปอูงกัน ร้อย.บก.ร.151 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540602000098

17 จ.ส.อ. ธนิก อนุรักษ์ ร. ร.15 ร. ผตน.ร้อย.ค.หนัก ร.151 (ชกท.1543) (อัตรา ร.ท.) 540602100036

18 จ.ส.อ. นิวัฒน์ พลายแก้ว ร. ร.153 พนั.2 ร. นยน.ร้อย.บก.ร.151 พนั.1 (ชกท.0600) (อัตรา ร.ท.) 540605000108

19 จ.ส.อ. ณปกร ปานจันทร์ ร. ร.25 พนั.3 ร. นขว.ร.151 พนั.1 (ชกท.9301) (อัตรา ร.อ.) 540605000004

20 จ.ส.อ. ศักด์ิดา เจริญทรัพย์ ร. ร.25 พนั.2 ร. ผบ.มว.สส.ร้อย.บก.ร.151 พนั.2 (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) 540606000056

21 จ.ส.อ. อดิศักด์ิ เพชรรัตน์ ร. ร.15 พนั.2 ร. ผบ.มว.ค.60 มม.ร้อย.อวบ.ร.151 พนั.2 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540606100008

22 จ.ส.อ. วรายุทธ ชวดชุม ร. ร.15 ร. ผบ.มว.ค.81 มม.ร้อย.บก.ร.151 พนั.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540607000096

23 จ.ส.อ. ไพโรจน์ กัญชนะกาญจน์ ร. ร.152 พนั.3 ร. ผบ.มว.ค.60 มม.ร้อย.อวบ.ร.151 พนั.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540607200008

24 จ.ส.อ. ชลธี วิพลชัย ร. ร.152 ร. ผตน.ร้อย.ค.หนัก ร.152 (ชกท.1543) (อัตรา ร.ท.) 540603100037

ยศ - ชือ่ - สกุล

 ผนวก ก บญัชีรายชือ่นายทหารประทวนที่ได้รับอนุมัติตัวบคุคลเพ่ือเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุก าลังพล ประจ าป ี๒๕๖4



หน่วย ล าดับ เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที่ ฯ เลขที่ต าแหน่ง หมายเหตุยศ - ชือ่ - สกุล

25 จ.ส.อ. พรชัย จันทร์ส่องแสง ร. ร.152 พนั.3 ร. ผบ.มว.สส.ร้อย.บก.ร.152 พนั.1 (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) 540608000057

26 จ.ส.อ. ตรีสุริยา แปนูพุ่ม ร. กรม ทพ.41 ร. ผบ.มว.ค.81 มม.ร้อย.บก.ร.152 พนั.2 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540609000096

27 จ.ส.อ. สิทธิกรณ์ ศรีสุขโข ร. ร.15 ร. ผบ.มว.ค.60 มม.ร้อย.อวบ.ร.152 พนั.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540610200008

28 จ.ส.อ. ปฏวิัติ จารุวรรณเสวี ร. กรมพฒันา 4 ร. ผบ.มว.สส.ร้อย.บก.ร.152 พนั.3 (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) 540610000056

29 จ.ส.อ. ทวีศักด์ิ ทพิย์กองลาศ ร. ร.153 พนั.1 ร. ผบ.มว.สส.ร้อย.บก.ร.153 พนั.3 (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) 540613000056

30 จ.ส.อ. รณฤทธิ์ ขอสันติกุล ร. ร.153 พนั.3 ร. นายทหารส่งก าลัง ร้อย.บก.ร.153 พนั.3 (ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.) 540613000131

31 จ.ส.อ. ชัชชัย สุขขะ ม. ม.พนั.16 พล.ร.5 ม. ผบ.มว.ร้อย.ถ.ม.พนั.16 พล.ร.5 (ชกท.1203) (อัตรา ร.ท.) 540502300021

32 จ.ส.อ. ศักรินทร์ ชุมพล ป. ป.5 พนั.105 ป. นายทหารส่งก าลัง ร้อย.บก.และ บร.ป.5 พนั.15 (ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.) 540506000124

33 จ.ส.อ. อิศรา หะยีตาเยะ ป. ป.5 พนั.15 ป. นลว.ผท.ร้อย.ป.ป.5 พนั.15 (ชกท.1183) (อัตรา ร.ท.) 540506200014

34 จ.ส.อ. พงศกร โพธาราม ป. ป.5 พนั.105 ป. ผตน.ร้อย.ป.ป.5 พนั.25 (ชกท.1189) (อัตรา ร.ท.) 540303300348

35 จ.ส.อ. ประกิต คงประพนัธ์ ป. ป.5 ป. ผช.รอง ผบ.ร้อย.ป.ป.5 พนั.105 (ชกท.1193) (อัตรา ร.ท.) 540106100002

36 จ.ส.อ. จักรพนัธ์ บรีุกาญจันทร์ ช. มทบ.42 ช. ผบ.มว.ร้อย.ช.สนาม ช.พนั.5 พล.ร.5 (ชกท.1331) (อัตรา ร.ท.) 540504200040

37 จ.ส.อ. ธีรยุทธ ทองชุม ช. ช.พนั.402 ช. นายทหารซ่อมบ ารุงยานยนต์ ร้อย.ช.เคร่ืองมือและซ่อมบ ารุง ช.พนั.402 540218400072

พล.พฒันา 4 พล.พฒันา 4 (ชกท.4880) (อัตรา ร.ท.)

38 จ.ส.อ. วุฒิชัย จริงจิตร ส. ส.พนั.5 พล.ร.5 ส. นายทหารศูนย์ข่าว ร้อย.วิทยุและศูนย์ข่าว ส.พนั.5 พล.ร.5 (ชกท.0221) 540503100078

(อัตรา ร.ท.)

39 จ.ส.อ. ปริญญา บาลอุบล ส. ส.พนั.5 พล.ร.5 ส. นายทหารโทรศัพท ์ร้อย.สายและวิทยุถ่ายทอด ส.พนั.5 พล.ร.5 540503200012

(ชกท.0420) (อัตรา ร.ท.)

40 จ.ส.อ. นัฐวุฒิ ตราชู ส. ส.พนั.15 พล.ร.15 ส. นายทหารซ่อมบ ารุงส่ือสาร ส.พนั.15 พล.ร.15 (ชกท.4415) (อัตรา ร.ท.) 540616000010

41 จ.ส.อ. วัยวุฒิ รอดแก้ว ส. ทภ.4 ส. ผช.ฝสส.มทบ.41 (ชกท.0210) (อัตรา ร.อ.) 540100000231

42 จ.ส.อ. กิตติสันต์ หลิมประเสริฐ ขว. ทน.4 ขว. หน.ชุดซักถาม หน่วยแยก ขกท.สนต.กรม ร.หน่วย ขกท.พล.ร.15 540601800218

(ชกท.9316) (อัตรา ร.ท.)

43 จ.ส.อ. พรณรงค์ ศรีสงคราม ขว. หน่วย ขกท.พล.ร.15 ขว. หน.ชุดต่อต้านข่าวกรอง หน่วยแยก ขกท.สนต.กรม ร.หน่วย ขกท.พล.ร.15 540601800107

(ชกท.9302) (อัตรา ร.ท.)

44 จ.ส.อ. พงศธร งอกจันทกึ ขว. หน่วย ขกท.พล.ร.15 ขว. หน.ชุดต่อต้านข่าวกรอง หน่วยแยก ขกท.สนต.กรม ร.หน่วย ขกท.พล.ร.15 540601800196

(ชกท.9302) (อัตรา ร.ท.)

45 จ.ส.อ. บญุชู วงศ์อริยะจินดา พ. รพ.ค่ายวชิราวุธ พ. ผบ.ตอนเปล ร้อย.สร.สน.พนั.สร.5 (ชกท.9506) (อัตรา ร.ท.) 540505100081



หน่วย ล าดับ เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที่ ฯ เลขที่ต าแหน่ง หมายเหตุยศ - ชือ่ - สกุล

46 จ.ส.อ. จิตติ สุขพลิาภ พ. พนั.สร.5 พ. ผบ.ตอนรถยนต์พยาบาล ร้อย.สร.พนั.สร.5 (ชกท.9506) (อัตรา ร.ท.) 540505300066

47 จ.ส.อ. นัฐวุธ ไตรยราช พ. กรม สน.พล.ร.15 พ. นพบ.ร้อย.บก.พล.ร.15 (ชกท.9506) (อัตรา ร.อ.) 540601000287

48 จ.ส.อ. ฐิติพงศ์ สมพรมปนั พ. กรม สน.พล.ร.15 พ. ผบ.ตอนรถยนต์พยาบาล มว.ส่งกลับ ร้อย.สร.พนั.สร.กรม สน.พล.ร.15 540210200066

(ชกท.9506) (อัตรา ร.ท.)

49 จ.ส.อ. ธีรพงษ์ สุขเล้ียง พธ. พล.ร.15 พธ. นายทหารจัดซ้ือและท าสัญญา พล.ร.15 (ชกท.4310) (อัตรา ร.อ.) 540601000175

50 จ.ส.อ. ศักด์ิรพี หงษา พธ. พนั.สบร.24 บชร.4 พธ. รอง ผบ.มว.คลังเสบยีง ร้อย.คลัง สป.พนั.สบร.24 บชร.4 (ชกท.4130) 540701100012

(อัตรา ร.ท.)

51 จ.ส.อ. ไมตรี ด้วงสิน พธ. พนั.สบร.24 บชร.4 พธ. ผบ.ตอนรวบรวมและส่งกลับ ร้อย.บร.สนาม พนั.สบร.24 บชร.4 540701200071

(ชกท.2430) (อัตรา ร.ท.)

52 จ.ส.อ. สุรศักด์ิ เผือกสม ขส. พนั.ขส.24 บชร.4 ขส. นายทหารซ่อมบ ารุงยานยนต์ ร้อย.ขส.รยบ.เบา พนั.ขส.24 บชร.4 540703100077

(ชกท.0660) (อัตรา ร.ท.)

53 จ.ส.อ. ประกาศิต รักษจ์ูล สบ. มทบ.41 สบ. นปชส.พนั.พฒันา 4 (ชกท.5401) (อัตรา ร.อ.) 540203000010

54 จ.ส.อ. ศุภเชษฐ์ กล่ินประยูร ป. ป.5 พนั.105 ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.ระวังปอูงกัน ร้อย.บก.ทภ.4 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540101000641

55 จ.ส.อ. สุรเชษฐ ชะเมรัมย์ ร. ร.5 พนั.3 ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.42 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 540215000802

56 จ.ส.อ. สมคิด แก้วนวลจริง ขส. มทบ.46 ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.43 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 540619001502

57 จ.ส.อ. วัชรพงศ์ ทองแปนู ช. ช.พนั.5 พล.ร.5 ไม่จ ากัดเหล่า นายทหารบ ารุงความรู้ พล.ร.5 (ชกท.5004) (อัตรา ร.อ.) 540501000075

58 จ.ส.อ. ธรรมรงณ์ คงกุลทอง ร. ร.25 พนั.2 ไม่จ ากัดเหล่า นตต.ร้อย.บก.ร.25 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540401000092

59 จ.ส.อ. ทรงภพ ขุนคงเสถียร พ. ร้อย.ลว.ไกล พล.ร.15 ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.มว.ลว.ไกล ร้อย.ลว.ไกล พล.ร.15 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540601200041

60 จ.ส.อ. ณรงค์ สรัสสมิต ม. พล.ร.15 ไม่จ ากัดเหล่า นายทหารธุรการและก าลังพล บก.ส่วนแยก กรม สน.พล.ร.15 (ชกท.2260) 540209000041

(อัตรา ร.อ.)

61 จ.ส.อ. ธเนษฐ เพช็รมาก ร. บชร.4 ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.ตอนคัดแยก ร้อย.สสซ.พนั.ซบร.24 บชร.4 (ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.) 540702400106

62 จ.ส.อ. วีระศักด์ิ มีแวว ร. กรม ทพ.41 ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.41 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 540618001602

63 จ.ส.อ. สุยันต์ โพธิญาณ ร. กรม ทพ.42 ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.42 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 540215001102

64 จ.ส.อ. ด ารงค์รักษ์ หน่อทอง ร. กรม ทพ.43 ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.43 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 540619000302

65 จ.ส.อ. สมพงษ์ เพช็แก้ว ร. กรม ทพ.44 ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.44 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 540620001002

66 จ.ส.อ. สามารถ สมบติัชัย ร. กรม ทพ.45 ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.45 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 540405001102

67 จ.ส.อ. สมชาย ศรีสง ร. กรม ทพ.46 ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.46 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 540621000102



หน่วย ล าดับ เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที่ ฯ เลขที่ต าแหน่ง หมายเหตุยศ - ชือ่ - สกุล

68 จ.ส.อ. ไชยพศ แสงทวี พ. ร.15 พนั.2 ไม่จ ากัดเหล่า ผช.นายทหารฝุายส่งก าลังบ ารุง กรม ทพ.47 (ชกท.4010) (อัตรา ร.อ.) 540216000051

69 จ.ส.อ. สิทธิพงษ์ สงข า ร. ร.5 ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.48 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 540305000102

70 จ.ส.อ. ธงชัย บรรลุ ร. ร.153 พนั.2 ไม่จ ากัดเหล่า รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.49 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 540306000302

71 จ.ส.อ. กิตติสันต์ ขนาบแก้ว ช. มทบ.41 ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.บร.ร้อย.มทบ.41 (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 540100100067

72 จ.ส.อ. ยรรยงค์ คงเหมือน สบ. มทบ.42 ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.บร.ร้อย.มทบ.42 (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 540200100065

73 จ.ส.อ. บญัชา พรหมนิลพะเนาว์ ดย. มทบ.43 ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.บร.ร้อย.มทบ.43 (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 540500100067

74 จ.ส.อ. ดนัย จันทร์ทอง ร. มทบ.44 ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.ฝึก ร้อย.มทบ.44 (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 540300100025

75 จ.ส.อ. ขจรเกียรต์ิ จุลมัย ช. มทบ.45 ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.บร.ร้อย.มทบ.45 (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 540400100067

76 จ.ส.อ.หญิง วรวรรณ สังข์แจ้ง สบ. มทบ.46 ไม่จ ากัดเหล่า นายทหารธุรการและก าลังพล หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.46 540600300004

(ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.)

77 จ.ส.อ. สุรนาถ คงทอง ขส. มทบ.45 ไม่จ ากัดเหล่า ผช.นสส.ร้อย.บก.กรมพฒันา 4 (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) 540202000139

78 จ.ส.อ. ยุทธพงค์ วงค์สิงห์ ขว. พนั.พฒันา 4 ไม่จ ากัดเหล่า หน.ชุดบริหารการพฒันาและเกษตรอุตสาหกรรม ร้อย.พฒันา พนั.พฒันา 4 540203200079

(ชกท.8104) (อัตรา ร.ท.)

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหลา่ สงักัด โควตาเหลา่ ต าแหน่งท าหน้าที่ ฯ เลขที่ต าแหน่ง หมายเหตุ
นปอ. 1 จ.ส.อ. ประคอง เชีย่วชาญ ป. ปตอ.1 พัน.5 ป. ผบ.มว.ร้อย.ปตอ.ปตอ.1 พัน.5 (ชกท.1193) (อตัรา ร.ท.) 503306100047

2 จ.ส.อ. นคร เอีย่มดี ป. ปตอ.1 พัน.6 ป. ผบ.มว.ร้อย.ปตอ.ปตอ.1 พัน.6 (ชกท.1193) (อตัรา ร.ท.) 503307100041
3 จ.ส.อ. ยุทธภมูิ สุขส าราญ ป. ปตอ.1 พัน.7 ป. ผบ.ตอน.ปตอ.อาวุธน าวิถีระดับต่ า ปตอ.1 พัน.7 (ชกท.1180) 503308100063

(อตัรา ร.ท.)
4 จ.ส.อ. มานพ สวมสูง ป. ปตอ.2 พัน.2 ป. ผบ.มว.ระวังปอูงกนั ปตอ.1 พัน.7 ร้อย.1 (ชกท.1176) (อตัรา ร.ท.) 503308100036
5 จ.ส.อ. อดิศร โพล้งเสียง ป. ปตอ.1 พัน.3 ป. นายทหารซ่อมบ ารุงระบบ ปตอ.1 พัน.7 ร้อย.2 (ชกท.1177) 503308200024

(อตัรา ร.ท.)
6 จ.ส.อ. นริพันธ์ ชาวปลายนา ป. ปตอ.2 พัน.1 รอ. ป. นายทหารฝุายการส่ือสาร ปตอ.2 พัน.2 (ชกท.0200) (อตัรา ร.อ.) 520115000008
7 จ.ส.อ. กติติกวิน องัศุสิงห์ ป. ปตอ.2 พัน.4 ป. ผบ.มว.ปตอ.ร้อย.ปตอ.ปตอ.2 พัน.4 (ชกท.1193) (อตัรา ร.ท.) 503305100025
8 จ.ส.อ. ณพลธรณ์ บญุนว่ม ป. ศปภอ.ทบ.1 ป. รอง ผบ.ตอนเรดาร์ ศปภอ.ทบ.1 (ชกท.0140) (อตัรา ร.ท.) 503312000131
9 จ.ส.อ. บรรเจิด สังจันทร์ ป. ศปภอ.ทบ.3 ป. ผบ.มว.ปอูงกนั ร้อย.บก.ศปภอ.ทบ.3 (ชกท.1193) (อตัรา ร.ท.) 530717000328

10 จ.ส.อ. ประเสริฐ เกษกลุ ป. ศปภอ.ทบ.4 ป. นายทหารควบคุมการยิง ศปภอ.ทบ.4 (ชกท.1199) (อตัรา ร.อ.) 540403000045
11 จ.ส.อ. ปริพล เหล่าทา ส. ส.พัน.13 พล.ปตอ. ส. นายทหารซ่อมบ ารุงส่ือสาร ส.พัน.13 พล.ปตอ. (ชกท.4415) 503310000009

(อตัรา ร.ท.)
12 จ.ส.อ. ประมง โมง่ปราณีต ส. ศปภอ.ทบ.2 ส. ผบ.ตอนโทรคมนาคม ศปภอ.ทบ.1 (ชกท.0210) (อตัรา ร.อ.) 503312000208
13 จ.ส.อ. ศักด์ิสิทธิ์ อภโิชควรสิริ พ. พัน.สร.13 พ. นายทหารส่งก าลังสายแพทย์ พัน.สร.13 (ชกท.4490) (อตัรา ร.ท.) 503309000039
14 จ.ส.อ. จิรันธนนิ เวธนเ์ดชอนนัต์ พ. พัน.สร.13 พ. นายทหารพยาบาล ร้อย.บก.ปตอ.2 พัน.2 (ชกท.3506) (อตัรา ร.ท.) 520115000150
15 จ.ส.อ. นพดล  วิลาศ ป. ปตอ.1 ไมจ่ ากดัเหล่า ผบ.มว.มว.ระวังปอูงกนั ร้อย.บก.ปตอ.1 (ชกท.1193) (อตัรา ร.ท.) 503302000090
16 จ.ส.อ. ปยิะพงศ์ สุขสิงห์ ป. ปตอ.2 ไมจ่ ากดัเหล่า ผบ.มว.ปตอ.ร้อย.ปตอ.ปตอ.2 พัน.4 (ชกท.1193) (อตัรา ร.ท.) 503305200026
17 จ.ส.อ. ทวี ทองทับ พธ. กอง พธ.พล.ปตอ. ไมจ่ ากดัเหล่า รอง ผบ.มว.สล.กอง พธ.พล.ปตอ. (ชกท.4960) (อตัรา ร.ท.) 503301400026

ยศ-ชือ่-สกุล

 ผนวก ก บัญชรีายชือ่นายทหารประทวนที่ไดร้ับอนุมตัติวับุคคลเพ่ือเลือ่นฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจดัหาและบรรจกุ าลงัพล ประจ าปี ๒๕๖4

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที ่ฯ เลขทีต่ าแหน่ง หมายเหตุ
พล.ป. 1 จ.ส.อ. ลือเดช แตงเขยีว ป. ป.71 พัน.712 ป. นายทหารธุรการและก าลงพล ร้อย.ป.คปม. (ชกท.2260) (อตัรา ร.ท.) 510203000137

2 จ.ส.อ. เลิศวิทย์ ศรีสันดา ป. ป.71 ป. ผบ.มว.สส.ร้อย.บก.และ บร.ป.71 พัน.711 (ชกท.0200) (อตัรา ร.ท.) 510201100021
3 จ.ส.อ. สุพจน์ จรัสจนัทร์ ป. ป.71 พัน.711 ป. ผบ.มว.กระสุน ร้อย.บร.ป.72 พัน.722 (ชกท.1193) (อตัรา ร.ท.) 510208400031
4 จ.ส.อ. ประสงค์ เขาใหญ่ ป. ป.71 พัน.712 ไม่จ ากดัเหล่า นอย.ร้อย.ป.ป.71 พัน.712 (ชกท.1199) (อตัรา ร.ท.) 510204100017
5 จ.ส.อ. ขจรพงศ์ ยงเขตร์กจิ ป. ป.72 พัน.723 ไม่จ ากดัเหล่า ผบ.มว.สส.ร้อย.บก.ป.72 พัน.723 (ชกท.0200) (อตัรา ร.ท.) 510209000091

ยศ-ชือ่-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชือ่นายทหารประทวนทีไ่ดร้ับอนุมัตติวับุคคลเพ่ือเลือ่นฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุก าลังพล ประจ าปี ๒๕๖4

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหลา่ สงักัด โควตาเหลา่ ต าแหน่งท าหน้าที่ ฯ เลขที่ต าแหน่ง หมายเหตุ

นสศ. 1 จ.ส.อ. ไกรฤกษ์ จันทหาร กง. นสศ. ไมจ่ ากดัเหล่า ฝกพ.ร้อย.รพศ.รพศ.2 พัน.1 (ชกท.2260) (อตัรา ร.ท.) 511909300003
2 จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ เปรมปราชญ์ ช. นสศ. ไมจ่ ากดัเหล่า ฝยก.ร้อย.รพศ.รพศ.4 พัน.1 (ชกท.2162) (อตัรา ร.ท.) 530715300005
3 จ.ส.อ. ดิเรก ข าทับ ร. นสศ. ไมจ่ ากดัเหล่า นปจว.ร้อย.ปจว.พัน.ปจว. (ชกท.9305) (อตัรา ร.ท.) 511913600062

4 จ.ส.อ. สุรศักด์ิ ตระกลูบษุษี พ. พล.รพศ.1 ไมจ่ ากดัเหล่า นายทหารส่งก าลัง ร้อย.สสช.รพศ.5 (ชกท.4000) 530301100014

(อตัรา ร.ท.)

5 จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ สาริกา สบ. รพศ.1 พัน.1 ไมจ่ ากดัเหล่า รอง ผบ.ชุด ร้อย.รพศ.รพศ.1 พัน.1 (ชกท.3-1810) 511906200034

(อตัรา ร.ท.)

6 จ.ส.อ. จ านนัท์ ทองปญัญา ส. รพศ.1 พัน.1 ไมจ่ ากดัเหล่า รอง ผบ.ชุด ร้อย.รพศ.รพศ.1 พัน.1 (ชกท.3-1810) 511906300032

(อตัรา ร.ท.)

7 จ.ส.อ. เรืองศักด์ิ วุฒิสาร ร. รพศ.1 พัน.2 ไมจ่ ากดัเหล่า รอง ผบ.ชุด ร้อย.รพศ.รพศ.1 พัน.1 (ชกท.3-1810) 511906100033

(อตัรา ร.ท.)

8 จ.ส.อ. สุชาติ ดูเรืองรัมย์ ช. รพศ.1 พัน.1 ไมจ่ ากดัเหล่า รอง ผบ.ชุด ร้อย.รพศ.รพศ.1 พัน.1 (ชกท.3-1810) 511906200037

(อตัรา ร.ท.)

9 จ.ส.อ. ขวัญชัย กลับดี พธ. รพศ.2 พัน.1 ไมจ่ ากดัเหล่า รอง ผบ.ชุด ร้อย.รพศ.รพศ.2 พัน.1 (ชกท.3-1810) 511909100033

(อตัรา ร.ท.)

10 จ.ส.อ. อดุลย์ โสจะ ส. รพศ.2 พัน.1 ไมจ่ ากดัเหล่า รอง ผบ.ชุด ร้อย.รพศ.รพศ.2 พัน.1 (ชกท.3-1810) 511909100035

(อตัรา ร.ท.)

11 จ.ส.อ. ณรงค์ หนอ่ไมห้วาน ขว. รพศ.2 พัน.2 ไมจ่ ากดัเหล่า ฝยก.ร้อย.รพศ.รพศ.2 พัน.1 (ชกท.2162) (อตัรา ร.ท.) 511909100005

12 จ.ส.อ. พิชิต รองพักตร์ ร. รพศ.2 พัน.2 ไมจ่ ากดัเหล่า ผบ.มว.บร.ร้อย.สสช.รพศ.2 (ชกท.2910) (อตัรา ร.ท.) 511908100006

13 จ.ส.อ. วิทยา บาลไธสง ร. รพศ.3 รอ. ไมจ่ ากดัเหล่า ผบ.ชุด ร้อย.จจ.พัน.จจ.รอ. (ชกท.3-1821) (อตัรา ร.ท.) 511912100030

14 จ.ส.อ. บญุสืบ สนธิ สบ. รพศ.3 รอ. ไมจ่ ากดัเหล่า นายทหารส่งก าลัง ร้อย.สสช.รพศ.2 (ชกท.4000) 511908100014

(อตัรา ร.ท.)

ยศ-ชือ่-สกุล

 ผนวก ก บัญชรีายชือ่นายทหารประทวนที่ไดร้ับอนุมตัติวับุคคลเพ่ือเลือ่นฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจดัหาและบรรจกุ าลงัพล ประจ าปี ๒๕๖4



หน่วย ล าดบั เหลา่ สงักัด โควตาเหลา่ ต าแหน่งท าหน้าที่ ฯ เลขที่ต าแหน่ง หมายเหตุยศ-ชือ่-สกุล

15 จ.ส.อ. วิศรุต แสงทับทอง พ. พัน.จจ.รอ. ไมจ่ ากดัเหล่า ผบ.ชุด ร้อย.จจ.พัน.จจ.รอ. (ชกท.3-1821) (อตัรา ร.ท.) 511912200024

16 จ.ส.อ. อดิศักด์ิ แกว้พิลา ส. พัน.จจ.รอ. ไมจ่ ากดัเหล่า ผบ.ชุด ร้อย.จจ.พัน.จจ.รอ. (ชกท.3-1821) (อตัรา ร.ท.) 511912300026

17 จ.ส.อ. พงษศั์กด์ิ กองศิลป์ ร. พัน.ปพ.รอ. ไมจ่ ากดัเหล่า รอง ผบ.มว.สส.ร้อย.สน.พัน.ปพ.รอ. (ชกท.0200) 511915000052

(อตัรา ร.ท.)

18 จ.ส.อ. วันชัย พลาพล ร. รพศ.4 พัน.1 ไมจ่ ากดัเหล่า รอง ผบ.ชุด ร้อย.รพศ.รพศ.4 พัน.1 (ชกท.3-1810) 530715300035

(อตัรา ร.ท.)

19 จ.ส.อ. อทุิตย์ แข็งฤทธิ์ ร. รพศ.4 พัน.1 ไมจ่ ากดัเหล่า รอง ผบ.ชุด ร้อย.รพศ.รพศ.4 พัน.1 (ชกท.3-1810) 530715300036

(อตัรา ร.ท.)

20 จ.ส.อ. มงคล ฟูาคะนอง ม. รพศ.4 พัน.1 ไมจ่ ากดัเหล่า นปจว.ร้อย.ปจว.พัน.ปจว. (ชกท.9305) (อตัรา ร.ท.) 511913600053

21 จ.ส.อ. วีรวัฒน์ บญุวงค์ ร. รพศ.4 พัน.2 ไมจ่ ากดัเหล่า ผบ.มว.ยานยนต์ ร้อย.สสช.รพศ.4 (ชกท.0600) 530714100041

(อตัรา ร.ท.)

22 จ.ส.อ. วุธ ธรรมจิตร ส. รพศ.4 พัน.2 ไมจ่ ากดัเหล่า รอง ผบ.ชุด ร้อย.รพศ.รพศ.4 พัน.1 (ชกท.3-1810) 530715300032

(อตัรา ร.ท.)

23 จ.ส.อ. อ าไพ บตุรงาม พ. รพศ.5 ไมจ่ ากดัเหล่า ผบ.มว.บร.ร้อย.สสช.รพศ.5 (ชกท.2910) (อตัรา ร.ท.) 530301100006

24 จ.ส.อ. เกรียงไกร ต๊ิบเต็ม ร. รพศ.5 พัน.1 ไมจ่ ากดัเหล่า รอง ผบ.ชุด ร้อย.รพศ.รพศ.5 พัน.1 (ชกท.3-1810) 530302100007

(อตัรา ร.ท.)

25 จ.ส.อ. ธนากร แกว้นลิ ร. รพศ.5 พัน.2 ไมจ่ ากดัเหล่า นายทหารฝุายส่งก าลังบ ารุง ร้อย.รพศ.รพศ.5 พัน.2 530303300006

(ชกท.4010) (อตัรา ร.ท.)

26 จ.ส.อ. ราชันย์ หร่ังเพชร สบ. รพศ.5 พัน.2 ไมจ่ ากดัเหล่า ฝอ.5 ร้อย.รพศ.รพศ.5 พัน.2 (ชกท.3-8104) 530303200007

(อตัรา ร.ท.)

27 จ.ส.อ. ไพศาล จัน่เที่ยง พ. รร.สพศ.ศสพ. ไมจ่ ากดัเหล่า ฝยก.พัน.รพศ.ศสพ.ร้อย.1 (ชกท.2162) (อตัรา ร.ท.) 511901010005

28 จ.ส.อ. สาธิต เนยีมเย็น ส. รร.สพศ.ศสพ. ไมจ่ ากดัเหล่า ฝอ.5 พัน.รพศ.ศสพ.ร้อย.1 (ชกท.8104) (อตัรา ร.ท.) 511901010007

29 จ.ส.อ. ธานี เฉลิมศรี ร. ศสพ. ไมจ่ ากดัเหล่า นายทหารฝุายส่งก าลังบ ารุง พัน.รพศ.ศสพ.ร้อย.1 511901010006

(ชกท.4010) (อตัรา ร.ท.)

30 จ.ส.อ. อนสุรณ์ ทองถนอม ส. ศสพ. ไมจ่ ากดัเหล่า ฝอ.2 ร้อย.ตสร.พัน.รพศ.ศสพ. (ชกท.9301) (อตัรา ร.ท.) 511901020004



หน่วย ล าดบั เหลา่ สงักัด โควตาเหลา่ ต าแหน่งท าหน้าที่ ฯ เลขที่ต าแหน่ง หมายเหตุยศ-ชือ่-สกุล

31 จ.ส.อ. เกยีรติศักด์ิ ทรัพย์พาลี ส. ศสพ. ไมจ่ ากดัเหล่า นายทหารฝุายส่งก าลังบ ารุง ร้อย.รพศ.รพศ.1 พัน.2 511907100003

(ชกท.4010) (อตัรา ร.ท.)

32 จ.ส.อ. ธนพล จันทร์สา พธ. ศสพ. ไมจ่ ากดัเหล่า ผบ.ตอนปฏบิติัการ มว.ส่งทางอากาศ กอง พธ.สกอ. 511900100055

(ชกท.4820) (อตัรา ร.ท.)

33 จ.ส.อ. ทีรทรัส ดาวเที่ยง ป. รร.สพศ.ศสพ. ไมจ่ ากดัเหล่า ผบ.ตอนสูทกรรม ร้อย.บก.พัน.จจ.รอ. (ชกท.4110) 511912000122

(อตัรา ร.ท.)

34 จ.ส.อ. เอนกณรงค์ ทองออ่น ช. ร้อย.ปจว.3 ไมจ่ ากดัเหล่า นปจว.ร้อย.ปจว.พัน.ปจว. (ชกท.9305) (อตัรา ร.ท.) 511913600063

35 จ.ส.อ. จักรพงษ์ จ านงกจิ พ. ร้อย.ปจว.4 ไมจ่ ากดัเหล่า นวป.ร้อย.รณรงค์ฯ พัน.ปจว. (ชกท.2167) (อตัรา ร.ท.) 511913700005

36 จ.ส.อ. สุดเขต จูคง ขส. พัน.ปจว. ไมจ่ ากดัเหล่า หน.ส่วนปฏบิติัการ ร้อย.รณรงค์ฯ พัน.ปจว. (ชกท.9305) 511913700054

(อตัรา ร.ท.)

37 จ.ส.อ. สุรศักด์ิ สุปนิานนท์ ขส. ร้อย.ปจว.3 ไมจ่ ากดัเหล่า รอง ผบ.มว.ปจว.ร้อย.ปจว.3 (ชกท.9305) (อตัรา ร.ท.) 511913400066

38 จ.ส.อ. เกรียงศักด์ิ สีบุ ร. พัน.ปจว. ไมจ่ ากดัเหล่า นปจว.ร้อย.ปจว.พัน.ปจว. (ชกท.9305) (อตัรา ร.ท.) 511913600056

39 จ.ส.อ. ชาตรี ปถัวัลย์ ส. ส.พัน.35 นสศ. ไมจ่ ากดัเหล่า ผบ.มว.วิทยุ ร้อย.ปฏบิติัการส่ือสาร ส.พัน.35 นสศ. 511914200007

(ชกท.0501) (อตัรา ร.ท.)

40 จ.ส.อ. วันชัย ทองเภา ส. ส.พัน.35 นสศ. ไมจ่ ากดัเหล่า ผบ.มว.ศูนย์ข่าวและน าสาร ร้อย.ปฏบิติัการส่ือสาร 511914100040

ส.พัน.35 นสศ. (ชกท.0221) (อตัรา ร.ท.)

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที ่ฯ เลขทีต่ าแหน่ง หมายเหตุ
ยศ.ทบ. 1 จ.ส.อ. สมศักด์ิ เกตุแกว้ ร. รร.นส.ทบ. ร. รอง ผบ.มว.รร.นส.ทบ. (ชกท.2910) (อตัรา ร.ท.) 510404000994

2 จ.ส.อ. ปรีชา ภูผ่านแกว้ สบ. ยศ.ทบ. ไม่จ ากดัเหล่า ประจ าแผนก ยศ.ทบ. (ชกท.6301) (อตัรา ร.อ.) 501900000204
3 จ.ส.อ. ยรุนันท์ เกตุแกว้ พ. ยศ.ทบ. ไม่จ ากดัเหล่า ประจ าแผนก ยศ.ทบ. (ชกท.0213) (อตัรา ร.อ.) 501900000388
4 จ.ส.อ. จกัรี พยอมหอม ช. รร.นส.ทบ. ไม่จ ากดัเหล่า รอง ผบ.มว.รร.นส.ทบ. (ชกท.2910) (อตัรา ร.ท.) 510404000993

 ผนวก ก บัญชีรายชือ่นายทหารประทวนทีไ่ดร้ับอนุมัตติวับุคคลเพ่ือเลือ่นฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ยศ-ชือ่-สกุล

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุก าลังพล ประจ าปี ๒๕๖4

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที ่ฯ เลขทีต่ าแหน่ง หมายเหตุ

รร.จปร. 1 จ.ส.อ. กิตติคุณ มูลสะท้าน ร. รร.จปร. ไม่จ ากัดเหล่า ครูฝึก รร.จปร. (ชกท.5000) (อัตรา ร.อ.) 511400000392
2 จ.ส.อ. ณัฐพงศ์ หนูหร่ิง สบ. รร.จปร. ไม่จ ากัดเหล่า ประจ าแผนก รร.จปร. (ชกท.6400) 511400000227

(อัตรา ร.อ.)

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชรีายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ดร้ับอนุมตัติวับุคคลเพ่ือเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุก าลังพล ประจ าปี ๒๕๖4

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที ่ฯ เลขทีต่ าแหน่ง หมายเหตุ

ศบบ. 1 จ.ส.อ. อทิธิชัย ประทัยเทพ ร. พัน.บ.1 ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ปฐบ. (ชกท.1542) (อตัรา ร.ท.) 511802100022
2 จ.ส.อ. เดชา ทมถา ร. พัน.บ..41 ร. ผบ.ตอน ปรส.ร้อย.สสก.พัน.ปฐบ. (ชกท.1542) (อตัรา ร.ท.) 511802000097
3 จ.ส.อ. เกรียงไกร สีหาโมก ช. พัน.บ.2 ร. ผช.ฝอ.2 พัน.ปฐบ. (ชกท.9301) (อตัรา ร.ท.) 511802000005
4 จ.ส.อ. จรีะชัย ปูทุอง ขส. พัน.บ.41 ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ปฐบ. (ชกท.1542) (อตัรา ร.ท.) 511802200021
5 จ.ส.อ. พิชาญเมธ โคสมบูรณ์ สบ. ศบบ. ร. นยน.ร้อย.สสช.พัน.ปฐบ. (ชกท.0600) (อตัรา ร.ท.) 511802400010
6 จ.ส.อ. โชคชัย กล่ินชาติ ป. ศบบ. ร. ผบ.ตอน ค.ร้อย.สสก.พัน.ปฐบ. (ชกท.1542) (อตัรา ร.ท.) 511802000108
7 จ.ส.อ. ส าราญ ชัยพร ป. พัน.ปฐบ. ป. ผบ.มว.ปตอ.ร้อย.ปตอ.พัน.ปฐบ. (ชกท.1193) (อตัรา ร.ท.) 511802500025
8 จ.ส.อ. วิรัตน์ ประทุมเทศ ป. พัน.ปฐบ. ป. ผบ.มว.ปตอ.ร้อย.ปตอ.พัน.ปฐบ. (ชกท.1193) (อตัรา ร.ท.) 511802500026
9 จ.ส.อ. อภิชาติ ศรีแสง ขว. พัน.บ.1 ไม่จ ากดัเหล่า นายทหารส่งก าลัง ร้อย.บ.ปีกหมุนที่ 2 พัน.บ.3 (ชกท.4000) 511806200004

(อตัรา ร.อ.)
10 จ.ส.อ. จรีศักด์ิ สมศรี พ. พัน.บ.3 ไม่จ ากดัเหล่า ผบ.ตอน ซบร.อ.พัน.บ.21 (ชกท.6-4823) (อตัรา ร.อ.) 511808000226
11 จ.ส.อ. ชวลิต ค าแหลา สห. รร.การบิน ทบ. ไม่จ ากดัเหล่า นซบ.ฝอล.กฝ.รร.การบิน ทบ. (ชกท.4823) (อตัรา ร.อ.) 511809100272
12 จ.ส.อ. ประสงค์ ชาวท่าทราย ป. รร.การบิน ทบ. ไม่จ ากดัเหล่า ผช.นายทหารยทุธการและการฝึก พัน.บ.3 (ชกท.2162) (อตัรา ร.อ.) 511806000010
13 จ.ส.อ. นวมาตย์ กะเนรุพันธ์ ช. พัน.บ.41 ไม่จ ากดัเหล่า ผช.นายทหารยทุธการและการฝึก พัน.บ.1 (ชกท.2162) (อตัรา ร.อ.) 511804000009
14 จ.ส.อ. ปุณณดิช นามเสนา ขว. พัน.บ.2 ไม่จ ากดัเหล่า ผช.นายทหารยทุธการและการฝึก พัน.บ.2 (ชกท.2162) (อตัรา ร.อ.) 511805000010
15 จ.ส.อ. พีรดนย์ ภาชะโน พธ. พัน.บ.41 ไม่จ ากดัเหล่า นกช.พัน.บ.9 (ชกท.4823) (อตัรา ร.อ.) 511807000014
16 จ.ส.อ. พิเชษฐ์ แสนเจก๊ ส. พัน.บ.1 ไม่จ ากดัเหล่า นายทหารส่งก าลัง ร้อย.บ.ปีกหมุนใช้งานทั่วไป พัน.บ.41 (ชกท.4000) 511810300004

(อตัรา ร.อ.)

ยศ-ชือ่-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชือ่นายทหารประทวนทีไ่ดร้ับอนุมัตติวับุคคลเพ่ือเลือ่นฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุก าลังพล ประจ าปี ๒๕๖4

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที ่ฯ เลขทีต่ าแหน่ง หมายเหตุ

ขกท. 1 จ.ส.อ. รชต วัฒนาวาณิชยกลู ขว. ขกท. ขว. รอง หน.ชุดต่อต้านขา่วกรอง หน่วย ขกท.กองพล (ชกท.9302) (อตัรา ร.ท.) 503000000717
2 จ.ส.อ. แดง ทองใส ขว. ขกท. ขว. รอง หน.ชุดต่อต้านขา่วกรอง หน่วย ขกท.กองพล (ชกท.9302) (อตัรา ร.ท.) 503000000719
3 จ.ส.อ. เกศฎา จะ๊ราจา ขว. ขกท. ขว. รอง หน.ชุดตีความภาพถา่ย หน่วย ขกท.กองพล (ชกท.8503) (อตัรา ร.ท.) 503000000889
4 จ.ส.อ. ณัฏฐกติต์ิ บุบผาพันธ์ ขว. พัน.ขกท. ขว. รอง หน.ชุดตีความภาพถา่ย หน่วย ขกท.กองพล (ชกท.8503) (อตัรา ร.ท.) 503000000890
5 จ.ส.อ. จริเดช โพธิ์แจม่ ขว. ขกท. ขว. รอง หน.ชุดตีความภาพถา่ย หน่วย ขกท.กองพล (ชกท.8503) (อตัรา ร.ท.) 503000000892
6 จ.ส.อ. เอกนรินทร์ ดีสาย ขว. ขกท. ขว. รอง หน.ชุดท าเนียบก าลังรบ หน่วย ขกท.กองพล (ชกท.9318) (อตัรา ร.ท.) 503000000836
7 จ.ส.อ. วิชาญ ศรศิลป์ ขว. พัน.ขกท. ขว. ผช.ฝอ.2 พัน.ขกท. (ชกท.9300) (อตัรา ร.อ.) 503001000005
8 จ.ส.อ. วุทธิพัฒน์ สินโพธิ์ ขว. พัน.ขกท. ขว. รอง ผบ.มว.วิเคราะห์และด าเนินกรรมวิธี ร้อย.ขกท.พัน.ขกท. (ชกท.9300) 503001000187

(อตัรา ร.ท.)
9 จ.ส.อ. ทนงศักด์ิ แสงอร่าม ขว. พัน.ขกท. ขว. รอง ผบ.มว.วิเคราะห์และด าเนินกรรมวิธี ร้อย.ขกท.พัน.ขกท. (ชกท.9300) 503001000315

(อตัรา ร.ท.)
10 จ.ส.อ. ด ารงเกยีรติ ผิวทอง กง. ขกท. ไม่จ ากดัเหล่า อยู่ระหว่างด าเนินการ

ยศ-ชือ่-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชือ่นายทหารประทวนทีไ่ดร้ับอนุมัตติวับุคคลเพ่ือเลือ่นฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุก าลังพล ประจ าปี ๒๕๖4

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที ่ฯ เลขทีต่ าแหน่ง หมายเหตุ

กพ.ทบ. ๑ จ.ส.อ. จิรเดช เย็นใจ สบ. กพ.ทบ. ไม่จ ากัดเหล่า ประจ าแผนก กพ.ทบ. (ชกท.2260) (อัตรา ร.อ.) 500400000305

ยศ-ชือ่-สกุล

 ผนวก ก บญัชรีายชือ่นายทหารประทวนทีไ่ดร้ับอนุมตัติวับคุคลเพ่ือเลือ่นฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุก าลังพล ประจ าป ี๒๕๖4

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที ่ฯ เลขทีต่ าแหน่ง หมายเหตุ

ขว.ทบ. ๑ จ.ส.อ. กนกเพชร พิลาล้ า ขว. ขว.ทบ. ไม่จ ากัดเหล่า นายทหารข่าวกรองทางทหาร สปข.ขว.ทบ. 500500000624
(ชกท.9300) (อัตรา ร.อ.)

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชรีายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ดร้ับอนุมตัติวับุคคลเพ่ือเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุก าลังพล ประจ าปี ๒๕๖4

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที ่ฯ เลขทีต่ าแหน่ง หมายเหตุ

ยก.ทบ. ๑ จ.ส.อ.หญิง ปิยวรา ยุวบูรณ์ สบ. ยก.ทบ. ไม่จ ากดัเหล่า นายทหารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ยก.ทบ. (ชกท.2420) 500600000331
(อัตรา ร.อ.)

ยศ-ชื่อ-สกุล

ผนวก ก บัญชรีายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ดร้ับอนุมตัติวับุคคลเพ่ือเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุก าลังพล ประจ าปี ๒๕๖4

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที ่ฯ เลขทีต่ าแหน่ง หมายเหตุ

กบ.ทบ. 1 จ.ส.อ. ธีรพล จันลา สบ. กบ.ทบ. ไม่จ ากัดเหล่า ประจ าแผนก รร.กบ.ทบ. (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.) 500701000029

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุก าลังพล ประจ าปี ๒๕๖4
 ผนวก ก บัญชรีายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ดร้ับอนุมตัติวับุคคลเพ่ือเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที ่ฯ เลขทีต่ าแหน่ง หมายเหตุ

กร.ทบ. ๑ จ.ส.อ. ณพพล สวัสดี สบ. กร.ทบ. ไม่จ ากดัเหล่า ประจ าแผนก กร.ทบ. (ชกท.6400) (อัตรา ร.อ.) 500800000166

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชรีายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ดร้ับอนุมตัติวับุคคลเพ่ือเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุก าลังพล ประจ าปี ๒๕๖4

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที ่ฯ เลขทีต่ าแหน่ง หมายเหตุ

สปช.ทบ. ๑ จ.ส.อ. เทิดศักด์ิ ดาวเศรษฐ์ สบ. สปช.ทบ. ไม่จ ากัดเหล่า ประจ าแผนก สปช.ทบ. (ชกท.๒๖1๐) (อัตรา ร.อ.) 500900000475

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชรีายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ดร้ับอนุมตัติวับุคคลเพ่ือเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุก าลังพล ประจ าปี ๒๕๖4

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที ่ฯ เลขทีต่ าแหน่ง หมายเหตุ

สลก.ทบ. 1 จ.ส.อ. วุฒิไกร ศรารัตนรากร ช. สลก.ทบ. ไม่จ ากัดเหล่า ประจ าแผนก สลก.ทบ. (ชกท.๖๔๐๐) (อัตรา ร.อ.) 500200000261

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชรีายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ดร้ับอนุมตัติวับุคคลเพ่ือเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุก าลังพล ประจ าปี ๒๕๖4

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที ่ฯ เลขทีต่ าแหน่ง หมายเหตุ

จบ. 1 จ.ส.อ. วิทยา เกล้ียงพร้อม ขส. จบ. ไม่จ ากัดเหล่า ทส.จก.จบ. (ชกท.2030) (อัตรา ร.อ.) 501200000002

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชรีายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ดร้ับอนุมตัติวับุคคลเพ่ือเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุก าลังพล ประจ าปี ๒๕๖4

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที ่ฯ เลขทีต่ าแหน่ง หมายเหตุ

สตน.ทบ. 1 จ.ส.อ.หญิง บุญญารัศมิ์ เปล่ียนภักดี สบ. สตน.ทบ. ไม่จ ากัดเหล่า ประจ าแผนก สตน.ทบ. (ชกท.2146) (อัตรา ร.อ.) 501700000102

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชรีายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ดร้ับอนุมตัติวับุคคลเพ่ือเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุก าลังพล ประจ าปี ๒๕๖4

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที ่ฯ เลขทีต่ าแหน่ง หมายเหตุ

สก.ทบ. 1 จ.ส.อ. พิเชษฐ เปียวงษ์ กง. สก.ทบ. ไม่จ ากดัเหล่า ประจ ากอง สก.ทบ. (ชกท.5000) (อัตรา ร.อ.) 501100000161

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชรีายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ดร้ับอนุมตัติวับุคคลเพ่ือเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุก าลังพล ประจ าปี ๒๕๖4

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที ่ฯ เลขทีต่ าแหน่ง หมายเหตุ

สวพ.ทบ. 1 จ.ส.อ. จักรพันธ์ สว่างสาลี กง. สวพ.ทบ. ไม่จ ากัดเหล่า อยู่ระหว่างด าเนินการ

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชรีายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ดร้ับอนุมตัติวับุคคลเพ่ือเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุก าลังพล ประจ าปี ๒๕๖4

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที ่ฯ เลขทีต่ าแหน่ง หมายเหตุ

วศ.ทบ. 1 จ.ส.อ. สุมิตร ศรีหมากสุก พธ. วศ.ทบ. ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.ตอนท าลายล้างพิษที ่2 มว.นชค.ที ่1 ร้อย.วศ.1 502700020037
(ชกท.7314) (อัตรา ร.ท.)

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชรีายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ดร้ับอนุมตัติวับุคคลเพ่ือเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุก าลังพล ประจ าปี ๒๕๖4

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที ่ฯ เลขทีต่ าแหน่ง หมายเหตุ

สธน.ทบ. 1 จ.ส.อ. นทีพล เจริญสุข กง. กง.ทบ. กง. นรง.ยย.ทบ. (ชกท.6100) (อัตรา ร.อ.) 501000000079

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชรีายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ดร้ับอนุมตัติวับุคคลเพ่ือเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุก าลังพล ประจ าปี ๒๕๖4

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที ่ฯ เลขทีต่ าแหน่ง หมายเหตุ

ศซบ.ทบ. 1 จ.ส.อ. เกียรติศักด์ิ ลุยทอง สบ. ศซบ.ทบ. ไม่จ ากดัเหล่า นายทหารปฏิบัติการข่าวสาร ศซบ.ทบ. (ชกท.0331) 504200000114
(อัตรา ร.อ.)

ยศ-ชื่อ-สกุล

ผนวก ก บัญชรีายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ดร้ับอนุมตัติวับุคคลเพ่ือเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุก าลังพล ประจ าปี ๒๕๖4

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที ่ฯ เลขทีต่ าแหน่ง หมายเหตุ

สสน.บก.ทบ. ๑ จ.ส.อ. วิชัย ปัทเนตร พธ. สสน.บก.ทบ. ไม่จ ากดัเหล่า ประจ ากอง สสน.บก.ทบ. (ชกท.2910) 501400000051
(อัตรา ร.อ.)

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชรีายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ดร้ับอนุมตัติวับุคคลเพ่ือเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุก าลังพล ประจ าปี ๒๕๖4

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหลา่ สงักัด โควตาเหลา่ ต าแหน่งท าหน้าที่ ฯ เลขที่ต าแหน่ง หมายเหตุ

ศปก.ทบ. 1 จ.ส.อ. นาวิน รุ่งทวีชัย พ. รพ.รร.6 พ. นายทหารพยาบาล แผนกผ่าตัดและหอผู้ปวุยใน กสศ.รพ.รร.6 502200001705
(ชกท.3506) (อตัรา ร.อ.)

2 จ.ส.ต. จารุพัฒน์ ละภกัดี พ. พัน.สร.1 พ. นายทหารพยาบาลหอ้งผ่าตัด มว.พยาบาล ร้อย.สร.สน.พัน.สร.1 510211400025 คุณวุฒิปริญญา
(ชกท.3506) (อตัรา ร.ท.)

3 จ.ส.ต. ชุมพล ช่ืนสมบญุ ขว. ทภ.1 ขว. หน.ชุดท าเนียบก าลังรบ หน่วย ขกท .กองพล (ชกท.8503) 503000000828 คุณวุฒิปริญญา
(อตัรา ร.อ.)

4 ส.ท. สหรัฐ พรหมนาค สห. พัน.สห.11 ไมจ่ ากดัเหล่า อยูร่ะหว่างด าเนินการ คุณวุฒิปริญญา
5 ส.ต. สุวิศิษฎ์ ชัยวรรณธรรม ม. มทบ.35 ไมจ่ ากดัเหล่า ผช.นายทหารฝุายส่งก าลังบ ารุง ม.พัน.9 พล.ร.4 (ชกท.4010) 530708000009 คุณวุฒิปริญญา

(อตัรา ร.ท.)
6 จ.ส.อ. พรเทพ สาลีพันธ์ ส. สง.ปรมน.ทบ. ส. นวย.ศสส.สส. (ชกท.0502) (อตัรา ร.ท.) 502600100660 คุณวุฒิปริญญา
7 จ.ส.อ. กฤษกร มดีรภาค สพ. สลก.ทบ. สพ. ประจ าแผนก ศอ.สพ.ทบ. (ชกท.4813) (อตัรา ร.อ.) 502500062128
8 ส.ต.หญิง ศศิธร เมอืงมัน่ สบ. ยก.ทบ. ไมจ่ ากดัเหล่า อยูร่ะหว่างด าเนินการ คุณวุฒิปริญญา
9 จ.ส.อ. อวยชัย อย่านอนใจ สห. พัน.สห.11 สห. ผบ.มว.ร้อย.สห.พัน.สห.11 (ชกท.9100) (อตัรา ร.ท.) 503506200010

10 ส.อ. จักรกฤษณ์ ชูราศรี สบ. ยก.ทบ. ไมจ่ ากดัเหล่า นายทหารปฏบิติัการ ยก.ทบ. (ชกท.2406) (อตัรา ร.อ.) 500600000239 คุณวุฒิปริญญา
11 ส.อ. เฉลิมพงศ์ ทองแดง ร. รร.ร.ศร. ร. ประจ าแผนก ศร. (ชกท.1542) (อตัรา ร.อ.) 511500000353 คุณวุฒิปริญญา
12 จ.ส.อ. ฉัตร์ชัยเดชา บตุรดี ร. ร.29 พัน.2 ไมจ่ ากดัเหล่า อยูร่ะหว่างด าเนินการ
13 ส.อ.หญิง พรธิดา จีนทอง กง. กบ.ทบ. ไมจ่ ากดัเหล่า อยูร่ะหว่างด าเนินการ คุณวุฒิปริญญา
14 จ.ส.อ. ยุทธศักด์ิ ตรีสะอาด สห. มทบ.17 ไมจ่ ากดัเหล่า อยูร่ะหว่างด าเนินการ
15 จ.ส.อ. นรรณธชัย ฉันคนุช ร. กรม ทพ.12 ไมจ่ ากดัเหล่า นายทหารบ ารุงความรู้ มทบ.19 (ชกท.5004) (อตัรา ร.อ.) 510500000068
16 จ.ส.อ. มงคล ทาวี ร. ร้อย.ฝรพ.1 ร. ผตน.ร้อย.ค.หนัก ร.9 (ชกท.1543) (อตัรา ร.ท.) 500900310038
17 ส.อ. อาทิตย์ พรหมบตุร สบ. ทภ.1 ไมจ่ ากดัเหล่า รอง ผบ.มว.พัฒนาที่ 3 ร้อย.พัฒนา พัน.พัฒนา 1 (ชกท.8104) 510717100116 คุณวุฒิปริญญา

(อตัรา ร.ท.)
18 จ.ส.อ. บญุมี สุโพธิ์ ร. ทน.1 ร. ผบ.มว.รก.ร้อย.รก.พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1 (ชกท.9125) 511003300008

(อตัรา ร.ท.)

 ผนวก ข บัญชรีายชือ่นายทหารประทวนที่ไดร้ับอนุมตัติวับุคคลเพ่ือเลือ่นฐานะ ฯ หน่วยสายงานสนาม
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุก าลงัพล ประจ าปี ๒๕๖4

ยศ-ชือ่-สกุล



หน่วย ล าดบั เหลา่ สงักัด โควตาเหลา่ ต าแหน่งท าหน้าที่ ฯ เลขที่ต าแหน่ง หมายเหตุยศ-ชือ่-สกุล

19 ส.อ.หญิง ปฐัมาภรณ์ ผาดี ขว. ขว.ทบ. ไมจ่ ากดัเหล่า นายทหารประวัติศาสตร์ รร.ขว.ทบ. (ชกท.2421) (อตัรา ร.อ.) 500501100081 คุณวุฒิปริญญา
20 ส.ต. พงศกร ล้ินทอง ขว. ขว.ทบ. ไมจ่ ากดัเหล่า อยูร่ะหว่างด าเนินการ คุณวุฒิปริญญา
21 ส.ท. วรพล ภาคสุทธิผล ขส. กพ.ทบ. ไมจ่ ากดัเหล่า ประจ าแผนก กพ.ทบ. (ชกท.2401) (อตัรา ร.อ.) 500400000083 คุณวุฒิปริญญา
22 จ.ส.อ. กติติเดช ศรนุวัตร ขส. ยก.ทบ. ไมจ่ ากดัเหล่า ประจ าแผนก ยก.ทบ. (ชกท.2162) (อตัรา ร.อ.) 500600000166 คุณวุฒิปริญญา
23 จ.ส.อ. ปราโมทย์ เกตุปาน ร. มทบ.11 ไมจ่ ากดัเหล่า ทส.ผบ.มทบ.11 (ชกท.2030) (อตัรา ร.อ.) 503500000002
24 จ.ส.อ. วีรชัย พันตาวงษ์ ขส. พัน.ซบร.บ.ทบ. ไมจ่ ากดัเหล่า ผบ.ตอนซ่อมเคร่ืองบนิปกีหมนุ ร้อย.ซบร.บ.ทบ. (ชกท.4823) 510223300039

(อตัรา ร.ท.)
25 จ.ส.อ. ยุทธชัย ธูปสมทุร ร. มทบ.14 ไมจ่ ากดัเหล่า นคย.มทบ.14 (ชกท.2640) (อตัรา ร.อ.) 510300000243
26 จ.ส.อ. ชาตรี ขจัดภยั สบ. สปช.ทบ. ไมจ่ ากดัเหล่า ประจ าแผนก สปช.ทบ. (ชกท.2610) (อตัรา ร.อ.) 500900000158
27 จ.ส.อ.หญิง รัตนวดี สุภารส สบ. กพ.ทบ. ไมจ่ ากดัเหล่า ประจ าแผนก กพ.ทบ. (ชกท.2210) (อตัรา ร.อ.) 500400000397
28 จ.ส.อ. ทินกร แสงกาบ ขว. ขว.ทบ. ไมจ่ ากดัเหล่า นทส.ขว.ทบ. (ชกท.9302) (อตัรา ร.อ.) 500500000272
29 จ.ส.อ. สุชาติ ชนะพาล สบ. ยก.ทบ. ไมจ่ ากดัเหล่า นายทหารการจัดท าอตัรา ยก.ทบ. (ชกท.2615) (อตัรา ร.อ.) 500600000264
30 จ.ส.อ. กฤษณเดช วิเชียร สบ. กบ.ทบ. ไมจ่ ากดัเหล่า ประจ าแผนก กบ.ทบ. (ชกท.2120) (อตัรา ร.อ.) 500700000245
31 จ.ส.อ. พรชัย จันทร์เชย สบ. สลก.ทบ. ไมจ่ ากดัเหล่า ประจ าแผนก สลก.ทบ. (ชกท.2011) (อตัรา ร.อ.) 500200000244
32 จ.ส.อ. ธรรมรัตน์ รัตนอดุม กง. สปช.ทบ. ไมจ่ ากดัเหล่า ประจ าแผนก สปช.ทบ. (ชกท.6302) (อตัรา ร.อ.) 500900000230
33 จ.ส.อ. ขจิตพงศ์ ศรีกรด ร. ร.9 พัน.3 ไมจ่ ากดัเหล่า หน.ชุด ชุดช่างฝีมอืทั่วไป มว.พัฒนาที่ 3 ร้อย.พัฒนา 2 510717200153

พัน.พัฒนา 1 (ชกท.7120) (อตัรา ร.ท.)
34 จ.ส.อ. กติติคุณ ยมนา ส. ส.1 พัน.102 ไมจ่ ากดัเหล่า นายทหารซ่อมบ ารุง ร้อย.บก.ส.1 พัน.102 (ชกท.4415) 502605000133

(อตัรา ร.ท.)
35 จ.ส.อ. จิรพัฒน์กจิ แกว้ช่างเขียน ช กช. ไมจ่ ากดัเหล่า ประจ ากอง กปช.กช. (ชกท.6302) (อตัรา ร.อ.) 510701000293

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที ่ฯ เลขทีต่ าแหน่ง หมายเหตุ

ทภ.๑ 1 จ.ส.อ. ลักษณ์ สังข์กรณ์ ร. ร.12 พัน.1 รอ. ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.ตอนขนส่ง ร้อย.บก.ร.12 พัน.1 รอ. 510502000112 กกล.บูรพา

(ชกท.0612) (อัตรา ร.ท.)
2 จ.ส.อ. พลวรรธน์ พรมบุตร ร. ร้อย.ลว.ไกล 9 ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.ตถ.ร้อย.บก.ร.19 พัน.1 (ชกท.1542) 510808000080 กกล.สุรสีห์ 

(อัตรา ร.ท.)

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุก าลังพล ประจ าปี ๒๕๖4

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ข บัญชรีายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ดร้ับอนุมตัติวับุคคลเพ่ือเลื่อนฐานะ ฯ หน่วยสายงานสนาม

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที ่ฯ เลขทีต่ าแหน่ง หมายเหตุ

ทภ.2 1 จ.ส.อ. สุนันท์ แสนมนตรี ร. ร.3 พัน.3 ไม่จ ากดัเหล่า ผบ.มว.ปืนโจมตี ร้อย.สสก.ร.3 พัน.3 (ชกท.1542) 520801000145 กกล.สุรศักด์ิมนตรี

(อตัรา ร.ท.)

2 จ.ส.อ. ธีระศักด์ิ ศุภโชควิบูลย์ ช. ช.2 ไม่จ ากดัเหล่า ผบ.ตอนเคร่ืองมือกอ่สร้าง ร้อย.คม.1 กอง สน.พล.พัฒนา 2 520112100042 กกล.สุรนารี

(ชกท.0663) (อตัรา ร.ท.)

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุก าลังพล ประจ าปี ๒๕๖4

ยศ-ชือ่-สกุล

 ผนวก ข บัญชีรายชือ่นายทหารประทวนทีไ่ดร้ับอนุมัตติวับุคคลเพ่ือเลือ่นฐานะ ฯ หน่วยสายงานสนาม

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที ่ฯ เลขทีต่ าแหน่ง หมายเหตุ

ทภ.๓ 1 จ.ส.อ. เจษฎาภรณ์ เทียนมณี ร. ร.4 พัน.1 ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.ช่างโจมตี ร้อย.สสก.ร.4 พัน.2 (ชกท.1542) 530103000077 กกล.นเรศวร
(อัตรา ร.ท.)

2 จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ บัวค า ม. ม.3 พัน.26 ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.ถ.ร้อย.ถ.ม.3 พัน.26 (ชกท.1203) (อัตรา ร.ท.) 530905100019 กกล.ผาเมือง

 ผนวก ข บัญชรีายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ดร้ับอนุมตัติวับุคคลเพ่ือเลื่อนฐานะ ฯ หน่วยสายงานสนาม
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุก าลังพล ประจ าปี ๒๕๖4

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที ่ฯ เลขทีต่ าแหน่ง หมายเหตุ

ทภ.4 1 จ.ส.อ. วราวุฒิ ทองค า ร. ร้อย.ลว.ไกล 5 ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.ตอน ลว.ไกล ร้อย.ลว.ไกล 5 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540501200047 กลล.เทพสตรี ฯ

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุก าลังพล ประจ าป ี๒๕๖4

ยศ-ชือ่-สกุล

 ผนวก ข บญัชรีายชือ่นายทหารประทวนทีไ่ดร้ับอนุมตัติวับคุคลเพ่ือเลือ่นฐานะ ฯ หน่วยสายงานสนาม

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงช่ือ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที ่ฯ เลขทีต่ าแหน่ง หมายเหตุ
ปรมน.ทบ. 1 จ.ส.อ. วุฒิชัย เหน็ถูก สพ. ปรมน.ทบ. ไม่จ ากัดเหล่า นกร.ศปป.1 ปรมน.ทบ. (ชกท.8104) (อัตรา ร.อ.) 504300000428

2 จ.ส.อ. กตัญญู ศรีวงศ์ สพ. สพ.ทบ. ไม่จ ากัดเหล่า นกร.ศปป.5 ปรมน.ทบ. (ชกท.8104) (อัตรา ร.อ.) 504300000605
3 จ.ส.อ. สุนทร สิงหค์รุฑ ส. ส.1 พัน.101 ไม่จ ากัดเหล่า นายทหารประจ าส านกั สน.ปรมน.จว.มทบ.16 510700000491

(ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.)
4 จ.ส.อ. พัฒนพงศ์ พนมกุล สพ. ทน.1 ไม่จ ากัดเหล่า นายทหารประจ าส านกั สน.ปรมน.จว.มทบ.11 503500000573

(ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.)
5 จ.ส.อ. อดิเรก พรยา ม. ร้อย.ม.(ลว.) 3 ไม่จ ากัดเหล่า นายทหารประจ าส านกั สน.ปรมน.จว.มทบ.26 520900000484

(ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.)
6 จ.ส.อ. อัตพล บญุโชค สพ. กอง สพบ.พล.ร.3 ไม่จ ากัดเหล่า นายทหารประจ าส านกั สน.ปรมน.จว.มทบ.23 520300000467

(ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.)
7 จ.ส.อ. อภชิาติ  เทียนหอม พ. พัน.สร.23 บชร.3 ไม่จ ากัดเหล่า นายทหารประจ าส านกั สน.ปรมน.จว.มทบ.31 530100000481

(ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.)
8 จ.ส.อ. พิมาน พริกทิม ช. พล.พัฒนา 3 ไม่จ ากัดเหล่า นายทหารประจ าส านกั สน.ปรมน.จว.มทบ.310 530500000490

(ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.)
9 จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ รัตนาวสี ป. ป.5 พัน.105 ไม่จ ากัดเหล่า นายทหารประจ าส านกั สน.ปรมน.จว.มทบ.45 540400000486

(ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.)
10 จ.ส.อ. สมเกียรติ สุดภกัดี ร. ร้อย.ฝรพ.4 ไม่จ ากัดเหล่า นายทหารประจ าส านกั สน.ปรมน.จว.มทบ.42 540400000468

(ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.)

 ผนวก ข บญัชรีายชือ่นายทหารประทวนทีไ่ดร้ับอนุมตัติวับคุคลเพ่ือเลือ่นฐานะฯ หน่วยสายงานสนาม
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุก าลังพล ประจ าป ี๒๕๖4

ยศ-ชือ่-สกุล

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงช่ือ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหลา่ สงักัด โควตาเหลา่ ต าแหน่งท าหน้าที่ ฯ เลขที่ต าแหน่ง หมายเหตุ

กอ.รมน. 1 จ.ส.อ. เอกรัตน์ จันทร์นูน ส. ส.พัน.๒๔ ทภ.๔ ส. รอง ผบ.มว.ซ่อมเคร่ืองส่ือสารและอเิล็กทรอนิกส์ ร้อย.สน.ส่วนหน้า ๕๔๐๒๑๒๒๐๐๑๑๘

ภาค 4 สน. พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.๑๕ (ชกท.4415) (อตัรา ร.ท.)

2 จ.ส.อ. สมรภมูิ ศรมณี ป. ป.๕ พัน.๕ ป. ครู หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ (ชกท.2517) (อตัรา ร.ท.) ๕๔๐๒๑๔๐๐๐๑๐๕

3 จ.ส.อ. สุเมษ เทียนส่งรัศมี สพ. ทน.๔ สพ. ผบ.ตอนส่งก าลัง สาย.สพ.ร้อย.สสซ.พัน.ซบร.๒๔ บชร.๔ ๕๔๐๗๐๒๔๐๐๐๒๑

(ชกท.4530) (อตัรา ร.ท.)

4 จ.ส.อ. มนตรี แดงดี ขว. ขกท. ขว. หน.ชุดซักถาม หน่วย ขกท.กองพล (ชกท.9316) (อตัรา ร.อ.) ๕๐๓๐๐๐๐๐๐๕๖๗

5 จ.ส.อ. มานพ ร่วมทอง ร. ร.๑๕๓ พัน.๓ ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.๑๕๓ พัน.๓ (ชกท.1542) (อตัรา ร.ท.) ๕๔๐๖๑๓๒๐๐๐๑๗

6 จ.ส.อ. วัฒนา ธนเพิ่มพูน สพ. พัน.ซบร. สพ. ผบ.มว.ฝึก ร้อย.มทบ.๔๖ (ชกท.2910) (อตัรา ร.ท.) ๕๔๐๖๐๐๑๐๐๐๒๕

กรม สน.พล.ร.๑๕

7 จ.ส.อ. ปยิวัฒน์ ช้างคง ร. ร.๑๕๒ พัน.๑ ร. ผบ.มว.ค.๖๐ ร้อย.อวบ.ร.๑๕๒ พัน.๑ (ชกท.1542) (อตัรา ร.ท.) ๕๔๐๖๐๘๒๐๐๐๐๘

8 จ.ส.อ. เจริญ คงมาก ร. ร.๑๕๓ พัน.๒ ร. ผบ.มว.ส่ือสาร ร้อย.บก.ร.๑๕๓ พัน.๒ (ชกท.0200) (อตัรา ร.ท.) ๕๔๐๖๑๒๐๐๐๐๕๖

9 จ.ส.อ. สาโรจน์ บญุณาวงค์ ร. ร.๑๕๑ พัน.๑ ร. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.๑๕๑ พัน.๑ (ชกท.1542) (อตัรา ร.ท.) ๕๔๐๖๐๕๒๐๐๐๑๗

10 จ.ส.อ. วิมลู พุดซ้อน พ. บชร.๔ พ. ผบ.ตอน บร.ร้อย.สสซ.พัน.ซบร.๒๔ บชร.๔ (ชกท.4800) ๕๔๐๗๐๒๔๐๐๐๔๖

(อตัรา ร.ท.)

11 จ.ส.อ. วีรชัย คู่มณี ร. ทภ.๔ ร. ผบ.มว.บร.ร้อย.มทบ.๔๒ (ชกท.2910) (อตัรา ร.ท.) ๕๔๐๒๐๐๑๐๐๐๖๖

12 จ.ส.อ. ธีระพัฒน์ โรจนบรุานนท์ ม. ม.พัน.๓๑ ม. รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.๔๔ (ชกท.2900) (อตัรา ร.ท.) ๕๔๐๖๒๐๐๐๑๑๐๒

พล.ร.๑๕

13 จ.ส.อ. สมรัก มชัียแสง ส. พัน.จจ.รอ. ส. ผช.ฝอ.๒ พัน.จจ.รอ. (ชกท.9301) (อตัรา ร.ท.) ๕๑๑๙๑๒๐๐๐๐๐๕

14 จ.ส.อ. ปยิะพงษ์ มว่งมลุตรี ร. รพศ.๑ พัน.๑ ร. รอง ผบ.ชุด ร้อย.รพศ.รพศ.๑ พัน.๑ (ชกท.3-1810) (อตัรา ร.ท.) ๕๑๑๙๐๖๓๐๐๐๓๔

15 จ.ส.อ. โกวิท แกว้หาญ พ. ร.๕ พัน.๑ พ. นพบ.หอ้งผ่าตัด มว.พยาบาล ร้อย.สร.พัน.สร.กรม สน.พล.ร.๑๕ ๕๔๐๒๑๐๑๐๐๐๓๐

(ชกท.3506) (อตัรา ร.ท.)

 ผนวก ข บัญชรีายชือ่นายทหารประทวนที่ไดร้ับอนุมตัติวับุคคลเพ่ือเลือ่นฐานะ ฯ หน่วยสายงานสนาม

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุก าลงัพล ประจ าปี ๒๕๖4

ยศ - ชือ่ - สกุล



หน่วย ล าดบั เหลา่ สงักัด โควตาเหลา่ ต าแหน่งท าหน้าที่ ฯ เลขที่ต าแหน่ง หมายเหตุยศ - ชือ่ - สกุล

16 จ.ส.อ. สุชาติ โชติรัตน์ ขส. พัน.ขส.๒๔ บชร.๔ ขส. รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.๔๖ (ชกท.2900) (อตัรา ร.ท.) ๕๔๐๖๒๑๐๐๑๖๐๒

17 จ.ส.อ. ปยิะณัฐ ด าทองทา ร. ทภ.๔ ร. ผบ.ตอนส่งก าลัง สป.๒ - ๔ ร้อย.ส่งก าลัง สป.พัน.สบร.๒๔ บชร.๔ ๕๔๐๗๐๑๓๐๐๐๓๐

(ชกท.4450) (ชกท.ร.ท.)

18 จ.ส.อ. สุรศักด์ิ แจ่มประเสริฐ ช. พล.พัฒนา ๔ ช. รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.๔๓ (ชกท.2900) (อตัรา ร.ท.) ๕๔๐๖๑๙๐๐๑๓๐๒

19 จ.ส.อ. รณกฤต มะลิวงค์ สห. มทบ.๔๓ สห. ผบ.มว.ร้อย.สห.มทบ.๔๓ (ชกท.9100) (อตัรา ร.ท.) ๕๔๐๕๐๐๒๐๐๐๒๒

20 จ.ส.อ. สันติชัย จิตต์บญุ ช. ช.พัน.๕ พล.ร.๕ ช. นายทหารซ่อมบ ารุงเคร่ืองมอื มว.ซบร.สาย.ช.ร้อย.ซบร.๒ ๕๔๐๗๐๒๓๐๐๒๒๗

พัน.ซบร.๒๔ บชร.๔ (ชกท.4880) (อตัรา ร.ท.)

21 จ.ส.อ. ธุวานนท์ พ้นภยัพาล ช. มทบ.๔๒ ช. ผบ.มว.ฝึก ร้อย.มทบ.๔๓ (ชกท.2910) (อตัรา ร.ท.) ๕๔๐๕๐๐๑๐๐๐๒๕

22 จ.ส.อ. พิทักษ์ ขุนหมืน่ ดย. มทบ.๔๑ ไมจ่ ากดัเหล่า รอง ผบ.มว.คลังช้ินส่วนซ่อม ร้อย.คลัง สป.พัน.สบร.24 บชร.4 ๕๔๐๑๐๐๕๐๐๐๐๒

(ชกท.4450) (อตัรา ร.ท.)

23 จ.ส.อ. เจริญ เกตุชู ส. ส.พัน.๒๔ ทภ.๔ ส. ครู หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ (ชกท.2517) (อตัรา ร.ท.) ๕๔๐๒๑๔๐๐๐๑๐๗

24 จ.ส.อ. ชฎารักษ์ ไชยก าจร สบ. ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ สบ. ฝธก.มทบ.๔๑ (ชกท.2120) (อตัรา ร.อ.) ๕๔๐๑๐๐๐๐๐๐๓๒

25 จ.ส.อ. นพรัตน์ แปะหลง ตรึกตรอง ส. ส.พัน.๒๔ ทภ.๔ ส. นายทหารโทรศัพท์ ร้อย.สายและวิทยุถ่ายทอด ส.พัน.๒๔ ทภ.๔ ๕๔๐๑๐๗๒๐๐๐๑๐

(ชกท.0400) (อตัรา ร.ท.)

26 จ.ส.อ. พีรศิลป์ มนัทรานนท์ ช. กรมพัฒนา ๔ ช. รอง ผบ.มว.สนับสนุน ร้อย.พัฒนา พัน.พัฒนา ๔ (ชกท.0400) ๕๔๐๒๐๓๑๐๐๑๖๘

(อตัรา ร.ท.)

27 จ.ส.อ. จักรพงษ์ จันทร์เศษ ช. ช.พัน.๕ พล.ร.๕ ช. นายทหารซ่อมบ ารุงเคร่ืองมอื มว.ซบร.สาย ช.ร้อย.ซบร.๒ ๕๔๐๗๐๒๓๐๐๒๒๕

พัน.ซบร.๒๔ บชร.๔ (ชกท.4880) (อตัรา ร.ท.)

28 จ.ส.อ. ณัฐศักด์ิ ศรีอนิทร์ ช. ช.พัน.๔๐๒ ช. ครู หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ (ชกท.2517) (อตัรา ร.ท.) ๕๔๐๒๑๔๐๐๐๑๑๐

พล.พัฒนา ๔

29 จ.ส.อ. กองซุน มลูปลา สพ. พัน.ซบร.๒๔ สพ. รอง ผบ.มว.ซบร.สพ.ส่วนหลัง ร้อย.ซบร.๒ พัน.ซบร.๒๔ บชร.๔ ๕๔๐๗๐๒๓๐๐๐๑๐

บชร.๔ (ชกท.4800) (อตัรา ร.ท.)

30 จ.ส.อ. ไชโย ศรีรักษ์ พธ. พัน.สบร.๒๔ พธ. ผช.ฝพธ.ทภ.๔ (ชกท.4015) (อตัรา ร.อ.) ๕๔๐๑๐๑๐๐๐๔๓๘

บชร.๔ 



หน่วย ล าดบั เหลา่ สงักัด โควตาเหลา่ ต าแหน่งท าหน้าที่ ฯ เลขที่ต าแหน่ง หมายเหตุยศ - ชือ่ - สกุล

31 จ.ส.อ. นวโรจน์ พนมโชติ กง. กรม สน.พล.ร.๑๕ กง. ผช.นกง.กรมพัฒนา ๔ (ชกท.6301) (อตัรา ร.อ.) ๕๔๐๒๐๒๐๐๐๐๒๒

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที ่ฯ เลขทีต่ าแหน่ง หมายเหตุ

 

กส.ทบ. 1 จ.ส.อ. มนญู เนนิกลาง กส. พัน.สท.กส.ทบ. กส. ผบ.มว.สุนขัสะกดรอย ร้อย.สุนขัยุทธวิธีที่ 1 พัน.สท.กส.ทบ. 521102100017

(ชกท.4371) (อัตรา ร.ท.)

 ผนวก ข บญัชรีายชือ่นายทหารประทวนทีไ่ดร้ับอนุมตัติวับคุคลเพ่ือเลือ่นฐานะ ฯ หน่วยสายงานสนาม

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุก าลังพล ประจ าป ี๒๕๖4

ยศ-ชือ่-สกุล

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงช่ือ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



ล าดบั ต าแหน่ง - สงักัด ต าแหน่งท าหน้าที่ เลขที่ต าแหน่ง หมายเหตุ

1 ส.ต.หญิง กชมน สอนนิม่ เสมยีนพิมพ์ดีด สส. อยูร่ะหว่างด าเนนิการ
2 ส.ต.หญิง สิร์ดาภทัร์ พลเยีย่ม นายสิบซ่อมเวชภณัฑ์ รพ.รร.6 ประจ าแผนก สห.ทบ. (ชกท.2110) (อตัรา ร.อ.) 501800000058
3 จ.ส.ต. อภสิิทธิ์ เที่ยงเรือง ผบ.หมู ่หมูส่่งก าลังกระสุน ตอน สล.มว.บร. ผบ.มว.ช่างโจมตี ร้อย.สสก.ร.31 พัน.2 รอ. (ชกท.1542) 510215000077

ร้อย.บก.ร.31 รอ. (อตัรา ร.ท.)
4 ส.อ. ภเูทพ ศักดาเพชรศิริ เสมยีน สง.สด.จว.ป.ท. ผช.สด.จว.ป.ท. (ชกท.2310) (อตัรา พ.ต.) 503900000003 อตัราต่ าสุด
5 จ.ส.ต. ณจรงค์ ปานเอม พลขับรถ ตอนยานยนต์ มว.ยานยนต์ ร้อย.บก. ผบ.มว.ร้อย.สห.พัน.สห.11 (ชกท.9100) (อตัรา ร.ท.) 503506200012

พัน.สห.11

6 จ.ส.อ. นพรัตน์ สีดี พลขับรถ บก.ร้อย.ร้อย.ป.ป.6 พัน.23 อยูร่ะหว่างด าเนนิการ
7 จ.ส.อ. แทน ไทยเจริญ ผบ.หมู ่รร.สร.พบ. ครู รร.สร.พบ. (ชกท.2701) (อตัรา ร.อ.) 502805000101
8 จ.ส.อ. ปรีชา สมบติัวงษ์ ผช.ประจ าวง ดย.ทบ. นายวงดุริยางค์ ดย.ทบ. (ชกท.5241) (อตัรา ร.อ.) 501500000070 ครบ 1 ม.ิย. 65
9 จ.ส.อ. วิทธวัฒน์ ทองแข็ง ผตน.ชุดผู้ตรวจการณ์หนา้ มว.ค.หนกั ร้อย.ค. ผบ.มว.ค.60 มม.ร้อย.อวบ.ร.31 พัน.2 รอ. (ชกท.1542) 510215300012

หนกั ร.31 รอ. (อตัรา ร.ท.)
10 จ.ส.อ. ประสิทธิ์ จันหอม รอง ผบ.มว.บก.มว.ลว.ร้อย.สสก.ร.31 พัน.3 รอ. ผบ.มว.ค.หนกั ร้อย.ค.หนกั ร.31 รอ. (ชกท.1543) (อตัรา ร.ท.) 510213100034
11 จ.ส.อ. สมชาติ พนะสัน นายสิบพยาบาล ตอนนายสิบพยาบาลกองร้อย รอง ผบ.มว.สร.ร้อย.สสช.ร.31 พัน.2 รอ. (ชกท.3506) (อตัรา ร.ท.) 510215400059

มว.สร.ร้อย.บก.ร.31 รอ.
12 จ.ส.อ. อ านาจ บญุดีมาก ผบ.ตอน ตอนส่งก าลัง มว.บริการ ร้อย.สสช. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.31 พัน.1 รอ. (ชกท.1542) (อตัรา ร.ท.) 510214100022

ร.31 พัน.1 รอ.
13 จ.ส.อ. กบลิ เบีย่งกลาง พลขับรถ บก.พัน.ร.31 พัน.1 รอ. ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.31 พัน.1 รอ. (ชกท.1542) (อตัรา ร.ท.) 510214200022
14 จ.ส.อ. กติติชัย ทองรักษ์ ผบ.หมู ่หมูร่ะวังปอ้งกนั มว.ระวังปอ้งกนั ร้อย.บก. นายทหารฝ่ายส่ือสารและสารสนเทศ ร.31 พัน.2 รอ. (ชกท.2401) 510215000061

ร.31 รอ. (อตัรา ร.ท.)
15 จ.ส.อ. ประทีป เอีย่มสะอาด ประจ า มทบ.11 อยูร่ะหว่างด าเนนิการ
16 จ.ส.อ. ธวัช มัง่สุวรรณ์ ประจ า มทบ.11 อยูร่ะหว่างด าเนนิการ

ผนวก ค  บัญชรีายชือ่นายทหารประทวนที่ไดร้ับอนุมตัติวับุคคลเพ่ือเลือ่นฐานะ ฯ 
โควตาสว่นกลาง ทบ. ประจ าปี ๒๕๖4

ยศ - ชือ่ - สกุล

ไมใ่ชคุ้ณวุฒิ

คุณวุฒิปริญญา



ล าดบั ต าแหน่ง - สงักัด ต าแหน่งท าหน้าที่ เลขที่ต าแหน่ง หมายเหตุยศ - ชือ่ - สกุล
17 จ.ส.อ. กติติภฏั มาลากลุ ณ อยุธยา พลขับรถจักรยานยนต์ ตอนรถจักรยานยนต์ ผบ.มว.ร้อย.สห.พัน.สห.11 (ชกท.9100) (อตัรา ร.ท.) 503506200011

มว.ยานยนต์ ร้อย.บก.พัน.สห.11

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าทีฯ่ เลขทีต่ าแหน่ง หมายเหตุ

ทภ.๑ 1 จ.ส.อ. วรเชษฐ์ โกยชัย ม. มทบ.18 ไม่จ ากดัเหล่า ผบ.มว.บร.ร้อย.มทบ.18 (ชกท.2910) (อตัรา ร.ท.) 510600100068

2 จ.ส.อ. ภาณุพงษ์ ศรีธรราษฎร์ ช. พล.พัฒนา 1 ไม่จ ากดัเหล่า หน.ชุด ชุดช่างไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ มว.พัฒนาที่ 3 510717300139

ร้อย.พัฒนา พัน.พัฒนา 1 (ชกท.0200) (อตัรา ร.ท.)

3 จ.ส.อ. หิรัญ เจมิจนัทร์ ร. ร.19 พัน.3 ไม่จ ากดัเหล่า ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.19 พัน.3 (ชกท.1542) (อตัรา ร.ท.) 510810200018

4 จ.ส.อ. สนิท แจม่จ ารัส พธ. กรม สน.พล.ร.9 ไม่จ ากดัเหล่า ผบ.มว.การศพ ร้อย.สบร.กรม สน.พล.ร.9 (ชกท.2430) 510904200095

(อตัรา ร.อ.)

ยศ-ชือ่-สกุล

ผนวก ง บัญชีรายชือ่นายทหารประทวนทีไ่ดร้ับอนุมัตติวับุคคลเพ่ือเลือ่นฐานะฯ 

ตามมาตรการรักษายอดก าลังพล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที่ ฯ เลขที่ต าแหน่ง หมายเหตุ

ทภ.2 1 จ.ส.อ. สมาน งามผักแว่น ร. ร.3 พัน.2 ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.ร้อย.รสพ.ร.13 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520401200026

ผนวก ง บัญชรีายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ดร้ับอนุมตัติวับุคคลเพ่ือเลื่อนฐานะ ฯ 
ตามมาตรการรักษายอดก าลังพล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4

ยศ-ชือ่-สกุล

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที่ ฯ เลขที่ต าแหน่ง หมายเหตุ

นรด. 1 จ.ส.อ. อมรเทพ พุทโธ สบ. รร.รด.ศศท. ไม่จ ากัดเหล่า ครู รร.รด.ศศท. (ชกท.2622) (อตัรา ร.อ.) 503201100539

ผนวก ง บัญชีรายชือ่นายทหารประทวนทีไ่ดร้ับอนุมัตติวับุคคลเพ่ือเลือ่นฐานะ ฯ 
ตามมาตรการรักษายอดก าลังพล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4

ยศ-ชือ่-สกุล

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที่ ฯ เลขที่ต าแหน่ง หมายเหตุ

ศบบ. 1 จ.ส.อ. ชิโนปกรณ์ ศรีสามารถ ร. พัน.ปฐบ. ไม่จ ากดัเหล่า นายทหารส่งก าลัง ร้อย.บ.อากาศยานไร้คนขับ พัน.บ.21 511808300004

(ชกท.4000) (อัตรา ร.อ.)

2 จ.ส.อ. อาณัติ พวงดาว ส. พัน.บ.21 ไม่จ ากดัเหล่า ผช.นายทหารธุรการและก าลังพล พัน.บ.21 (ชกท.2110) 511808000007

(อัตรา ร.อ.)

ผนวก ง บญัชรีายชือ่นายทหารประทวนทีไ่ดร้ับอนุมตัติวับคุคลเพ่ือเลือ่นฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดก าลังพล ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖4

ยศ-ชือ่-สกุล

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงช่ือ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที่ ฯ เลขที่ต าแหน่ง หมายเหตุ

พธ.ทบ. 1 จ.ส.อ. ธีรวัฒน์ ปารสูตร พธ. พธ.ทบ. พธ. ประจ ากอง พธ.ทบ. (ชกท.4310) (อัตรา ร.อ.) 502300000516

ผนวก ง บัญชรีายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ดร้ับอนุมตัติวับุคคลเพ่ือเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดก าลังพล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4

ยศ-ชือ่-สกุล

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 



หน่วย ล าดบั เหล่า สังกัด โควตาเหล่า ต าแหน่งท าหน้าที่ ฯ เลขที่ต าแหน่ง หมายเหตุ

ยศ.ทบ. 1 จ.ส.อ. รุจิโรจน์ ณ สวัสด์ิ ร. รร.ร.ศร. ไม่จ ากัดเหล่า ประจ ากอง ศร. (ชกท.4010) (อัตรา ร.อ.) 511500000249

2 จ.ส.อ. ชนะภัย หวังคู่กลาง ป. รร.ป.ศป. ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.ผขส.กบร.ศป. (ชกท.4805) (อัตรา ร.อ.) 511700000432

3 จ.ส.อ. ธีระศักด์ิ ชาติมนตรี ป. พัน.ป.ศป. ไม่จ ากัดเหล่า ผบ.มว.ศป. (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 511700000585

ผนวก ง บัญชรีายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ดร้ับอนุมตัติวับุคคลเพ่ือเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดก าลังพล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4

ยศ-ชือ่-สกุล

ตรวจถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                     (วาสนา   เทศทองลา) 
                            หน.กพ.ทบ. 
                           ๒๐ เม.ย. ๖๔ 


