- สำเนา -

กระดาษเขียนขาว

ทบ.๔๖๓-๐๐๗

แบบ สส.๖
ที่
สำหรับเจาหนาที่ศูนยการสื่อสาร
ความเร#งด#วน – ผูรับปฏิบัติ ความเร#งด#วน – ผูรับทราบ หมู#-วัน-เวลา ๒๗ พ.ค. ๖๕ คำแนะนำ
จาก กพ.ทบ.
หมู#/คำ
ถึงผูรับปฏิบัติ สลก.ทบ., ยก.ทบ., กบ.ทบ., กร.ทบ., กง.ทบ., ศซบ.ทบ., สก.ทบ.,
ประเภทเอกสาร
นรด., สพ.ทบ., สส., รร.จปร., ทภ.๑, ทภ.๒, ทภ.๓, ทภ.๔, นสศ., ที่ของผูใหข#าว ที่ กห ๐๔๐๑/๗๔๗
ศสพ., พล.๑ รอ., พล.ร.๒ รอ., พล.ร.๓, พล.ร.๕, พล.ร.๖, พล.ร.๙,
พล.ร.๑๑, พล.พั ฒ นา ๑, พล.พัฒ นา ๒, พล.พั ฒ นา ๓, พล.รพศ.๑,
บชร.๓, มทบ.๑๑, มทบ.๑๒, มทบ.๑๖, มทบ.๒๑, มทบ.๒๒,
มทบ.๒๓, มทบ.๒๔, มทบ.๒๕, มทบ.๒๖, มทบ.๒๗, มทบ.๒๘,
มทบ.๒๙, มทบ.๒๑๐, มทบ.๓๒, มทบ.๓๓, มทบ.๓๕, มทบ.๓๖,
มทบ.๓๗, กพ.ทบ.(กองธุรการ)
ผูรับทราบ
สง.ผบ.ทบ., สง.รอง ผบ.ทบ., สง.ผช.ผบ.ทบ.(๑), สง.ผช.ผบ.ทบ.(๒),
สง.เสธ.ทบ., สง.ปธ.คปษ.ทบ., สง.ปษ.ทบ., สง.ปษ.พิเศษ ทบ.(๑),
สง.รอง เสธ.ทบ.(๑), สง.รอง เสธ.ทบ.(๒), สง.รอง เสธ.ทบ.(๓),
สง.รอง เสธ.ทบ.(๔), สง.รอง เสธ.ทบ.(๕), สง.หน.คณะ ฝสธ.ประจำผูบังคับบัญชา,
สง.จก.กพ.ทบ.

๑. ผบ.ทบ. (รอง ผบ.ทบ. รับคำสั่งฯ) อนุมัติตัวบุคคลใหเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเปEนนายทหาร
สัญญาบัตร ประจำปFงบประมาณ ๒๕๖๕ ใหกับหน#วยต#าง ๆ เพิ่มเติม จำนวน ๑๘๔ นาย รายชื่อกำลังพลสามารถ
ดาวนโหลดไดที่ http://dop.rta.mi.th/0401.3.1/
๒. เพื่อใหการดำเนินการเปEนไปดวยความเรียบรอย จึงขอใหหน#วยดำเนินการ ดังนี้
๒.๑ ส#งตัวกำลังพลเขารับการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเปEนนายทหารสัญญาบัตร
ตามที่ ยศ.ทบ. กำหนด
๒.๒ ดำเนินการปรับยายเปEนตำแหน#งประจำหน#วย/เหล#า และใหทำหนาที่ฯ และ/หรือเลื่อน
ฐานะเปEนนายทหารสัญญาบัตร ตามหลักเกณฑที่ ทบ. กำหนด (กรณีที่หน#วยยังไม#ไดดำเนินการ)
๒.๓ ดำเนินการรายงานขอแต#งตั้งยศเปEนนายทหารสัญญาบัตร (ทั้งประเภทคุณวุฒิปริญญาและ
ไม#ใชคุณวุฒิ) หามปรับยายหรือช#วยราชการ มีกำหนด ๑ ปF นับตั้งแต#วันที่ไดรับการแต#งตั้งยศเปEนนายทหารสัญญาบัตร

หนา ๑ ใน ๑ หนา
รับ
เมื่อ

วันที่

อางถึงข#าว
จัดประเภทเอกสาร
จัด
ไม#
เวลา

สำหรับพนักงาน

ระบบ
เครื่อง
สื่อสาร

ชื่อ
พนักงาน

ชื่อผูเขียนข#าว
พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
ส#งเสร็จ

หน#วย
กพ.ทบ.

ประจำ กพ.ทบ.
วันที่ เวลา ระบบ
ชื่อ
เครื่อง พนักงาน
สื่อสาร

โทร.
๐ - ๒๒๙๗ - ๗๑๐๐
๙๗๑๐๐
รับรองว#าเปEนข#าวราชการ

(ลงชื่อ) พ.อ.รณณรงค จันทินมาธร
(รณณรงค จันทินมาธร)
นายทหารปฏิบตั ิการประจำ กพ.ทบ.
ทำการแทน ผอ.กอง กพ.ทบ.
นายทหารอนุมัติขาว

(สำเนา)

บันทึกขอความ
สวนราชการ
กพ.ทบ.
(กองจัดการฯ โทร.๐-๒๒๙๗–๗๑๐๐, ๙๗๑๐๐)
ที่ ตอ กห ๐๔๐๑/๑๕๔๘
วันที่
๑๙ พ.ค. ๖๕
เรื่อง ขออนุมัตติ ัวบุคคลให*เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป2นนายทหารสัญญาบัตร
ประจำป6งบประมาณ ๒๕๖๕ เพิ่มเติม
เรียน ผบ.ทบ. (ผาน รอง ผบ.ทบ.)
- เห็นควรอนุมตั ิตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข*อ ๔

- อนุมัตติ ามเสนอในข*อ ๔
รับคำสั่ง ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.อ. อภินนั ทA คำเพราะ
(อภินันทA คำเพราะ)
รอง ผบ.ทบ.
๒๔ พ.ค. ๖๕

(ลงชื่อ) พล.ท. สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา
(สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา)
รอง เสธ.ทบ. (๑)
๒๐ พ.ค. ๖๕
(ลงชื่อ) พล.อ. สันติพงศA ธรรมปBยะ
(สันติพงศA ธรรมปBยะ)
เสธ.ทบ.
๒๓ พ.ค. ๖๕
(ลงชื่อ) พล.อ. เจริญชัย หินเธาวA
(เจริญชัย หินเธาวA)
ผช.ผบ.ทบ. (๑)
๒๔ พ.ค. ๖๕

บันทึกขอความ
สวนราชการ
กพ.ทบ.
(กองจัดการฯ โทร.๐-๒๒๙๗–๗๑๐๐, ๙๗๑๐๐)
ที่ ตอ กห ๐๔๐๑/๑๕๔๘
วันที่
๑๙ พ.ค. ๖๕
เรื่อง ขออนุมัตติ ัวบุคคลให*เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป2นนายทหารสัญญาบัตร
ประจำป6งบประมาณ ๒๕๖๕ เพิ่มเติม
เรียน ผบ.ทบ. (ผาน รอง ผบ.ทบ.)
อ*างถึง ๑. คำสัง่ ทบ. (เฉพาะ) ลับมาก ที่ ๓๔/๕๙ ลง ๑๖ ก.ย. ๕๙
๒. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๓๐๘๔ ลง ๑ พ.ย. ๖๔
๓. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๕๔๘ ลง ๒๕ ก.พ. ๖๕
๔. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๓๒๒ ลง ๓ ก.พ. ๖๕
สิ่งที่สงมาด*วย ๑. บัญชีรายชือ่ นายทหารประทวนที่ได*รบั อนุมัตติ วั บุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ
ของ นขต.ทบ. ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกำลังพล ประจำป6 ๒๕๖๕
๒. บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ ด*รับอนุมตั ิตวั บุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ
หนวยสายงานสนาม ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกำลังพล ประจำป6 ๒๕๖๕
๓. บัญชีรายชือ่ นายทหารประทวนที่ได*รบั อนุมัตติ วั บุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ
โควตาสวนกลาง ทบ. ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกำลังพล ประจำป6 ๒๕๖๕
๔. บัญชีรายชือ่ นายทหารประทวนที่ได*รบั อนุมัตติ วั บุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ
ตามมาตรการรักษายอดกำลังพล ประจำป6 ๒๕๖๔
๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติตัวบุคคลให*เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป2นนายทหารสัญญาบัตร
ประจำป6งบประมาณ ๒๕๖๕ ให*กับหนวยตาง ๆ เพิ่มเติม จำนวน ๑๘๔ นาย รายละเอียดตามสิ่งที่
สงมาด*วย ๑ - ๔ สรุปได*ดังนี้
ประเภท

นขต.ทบ.

หนวยสาย
งานสนาม

จำนวน

๑๔๓

๘

โควตาสวนกลาง มาตรการรักษายอด
ทบ.
กำลังพล
๓๒

๑

รวมทั้งสิ้น
๑๘๔

๒. ข*อเท็จจริง
๒.๑ นโยบายจัดหาและบรรจุกำลังพล ทบ. ป6 ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ กำหนดมาตรการ
รักษายอดกำลังพล โดยให* นขต.ทบ. สามารถดำเนินการทดแทนการสูญเสียนายทหารสัญญาบัตร โดยใช*
การเลื่อนฐานะนายทหารประทวน (ประเภทไมใช*คุณวุฒิ) ทดแทนนอกเหนือจากโควตาการเลื่อนฐานะ
นายทหารประทวนประจำป6 ตามอ*างถึง ๑ ซึ่ง การขออนุมัติในครั้ง นี้มียอดตามมาตรการดัง กลาว
จำนวน ๑ นาย โดยเป2นการทดแทนการสูญเสียในหนวย สก.ทบ. ซึ่งได*มีการให*ความเห็นชอบไว*แล*ว
ตั้งแตป6งบประมาณ ๒๕๖๔ (ทดแทนกรณี เสียชีวิต เมื่อ ๒๔ พ.ค. ๖๔)

/๒.๒ ผบ.ทบ. ...

-๒๒.๒ ผบ.ทบ. ได*ก รุ ณ าอนุมัติ จัด สรรโควตาการเลื่อ นฐานะนายทหารประทวน
ยศ จ.ส.อ. เป2นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไมใช*คุณวุฒิ) ประจำป6งบประมาณ ๒๕๖๕ ตามผลการประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองการบรรจุกำลังพลเข*ารับราชการใน ทบ. ซึ่งมี รอง เสธ.ทบ. (สายงานกำลังพล)
เป2นประธานกรรมการ เมื่อวันศุกรAที่ ๒๗ ส.ค. ๖๔ รวมจำนวนทั้ง สิ้น ๗๙๐ อัต รา รายละเอียดตาม
อ*างถึง ๒ และ ผบ.ทบ. (รอง ผบ.ทบ. รับคำสั่งฯ) ได*กรุณ าอนุมัติตัวบุคคลให*เลื่อนฐานะนายทหาร
ประทวนเป2นนายทหารสัญญาบัตร ประจำป6งบประมาณ ๒๕๖๕ ให*กับหนวยตาง ๆ แล*ว จำนวน ๕๘๓ นาย
(แยกเป2นโควตาประจำป6 ๕๗๒ อัตรา และการทดแทนการสูญเสียตามมาตรการรักษายอดกำลังพล
๑๑ อัตรา) คงเหลือโควตาจำกัดเหลา/ไมจำกัดเหลา โควตาสวนกลาง ทบ. และโควตาสายงานสนาม
รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๑๘ อัตรา รายละเอียดตามอ*างถึง ๓
๒.๓ ผบ.ทบ. ได*กรุณาอนุมัติเปBดตำแหนงสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิ
ปริ ญ ญาเลื่ อ นฐานะเป2 น นายทหารสั ญ ญาบั ต ร ประจำป6 ง บประมาณ ๒๕๖๕ ตามผลการประชุ ม
คณะกรรมการกลั่นกรองการบรรจุกำลังพลเข*ารับราชการใน ทบ. ซึ่งมี รอง เสธ.ทบ. (สายงานกำลังพล)
เป2น ประธานกรรมการ เมื่อวัน ศุกรAที่ ๒๗ ส.ค. ๖๔ จำนวน ๙๐ อัตรา จากจำนวนที่ ทบ. กำหนดใน
นโยบายจัดหาและบรรจุกำลังพล ประจำป6 ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ๑๔๐ อัตรา ซึ่งในสวนนี้ระบุให*เป2นยอดที่
สงวนไว*สำหรับแก*ปOญหาให*กับ ทบ. จำนวน ๒๒ อัตรา รายละเอียดตามอ*างถึง ๔
๒.๔ ในการขออนุมั ติตัวบุ คคลครั้งนี้ จำนวน ๑๘๓ อัต รา แยกเป2 น โควตาจำกัด
เหลา/ไมจำกัดเหลา โควตาสวนกลาง ทบ. ในข*อ ๒.๒ จำนวน ๑๗๒ อัตรา และโควตาสวนกลาง ทบ.
ในข*อ ๒.๓ จำนวน ๑๑ อัตรา (เว*น มาตรการรักษายอดกำลังพล ในข*อ ๒.๑ จำนวน ๑ นาย) คงเหลือ
โควตาจำกัดเหลา/ไมจำกัดเหลา โควตาสวนกลาง ทบ. จำนวน ๕๗ อัตรา กพ.ทบ. จะแยกดำเนินการ
ในภายหลัง สรุปได*ดังนี้
๒.๔.๑ โควตาจำกัดเหลาในสวนของเหลา ธน. จำนวน ๕ อัตรา
๒.๔.๒ โควตาจำกัดเหลา/ไมจำกัดเหลา จำนวน ๒๘ อัตรา (หนวยสงคืนเพิ่มเติม
จำนวน ๒๔ อัตรา, ทภ.๑ จำนวน ๒ อัตรา, ทภ.๒ จำนวน ๑ อัตรา และ สลก.ทบ. จำนวน ๑ อัตรา)
๒.๔.๓ โควตาสวนกลาง ทบ. จำนวน ๑๓ อัตรา
๒.๔.๔ โควตาสายงานสนาม จำนวน ๑๑ อัตรา (ศปก.ทบ. จำนวน ๓ อัตรา,
ทภ.๒ จำนวน ๔ อัตรา และ ทภ.๓ จำนวน ๔ อัตรา)
๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล*ว ดังนี้
๓.๑ นายทหารประทวน ตามข*อ ๑ จำนวน ๑๘๔ นาย ได*ผานการคัดเลือกจากหนวย
ตามแนวทางที่ ทบ. กำหนด จึงเห็นควรอนุมัติตัวบุคคลให*เลื่อนฐานะฯ ได*
๓.๒ โควตาเลื่อนฐานะฯ ในสวนที่แยกดำเนินการ จำนวน ๕๗ อัต รา เป2นโควตา
หนวย จำนวน ๙ อัตรา (ธน./๕, ทภ.๑/๒, ทภ.๒/๑, สลก.ทบ./๑) และเป2นโควตาที่ ทบ. กันไว*สนับสนุน
ให*กับหนวยเพิ่มเติม จำนวน ๔๘ อัตรา (โควตาสวนกลาง/๑๓, โควตา ศปก.ทบ./๑๑, โควตาจำกัดเหลา
และไมจำกัดเหลา/๒๔) สมควรดำเนินการดังนี้

/๓.๒.๑ โควตา ทภ.๑ ...

-๓๓.๒.๑ โควตา ทภ.๑, ทภ.๒ และ สลก.ทบ. จำนวน ๔ อัตรา เนื่องจากหนวย
ยังดำเนินการไมแล*วเสร็จและตรวจสอบพบวาตำแหนงที่จะเลื่อนฐานะฯ ไมวาง เห็นควรให*หนวยเรงรัด
ในการดำเนินการโดยสงรายชื่อฯ และตำแหนงเลื่อนฐานะฯ ให* กพ.ทบ. ภายใน พ.ค. ๖๕ ทั้งนี้ หากเลย
ห*วงระยะเวลาที่ ทบ. กำหนด กพ.ทบ. จะขอคืนโควตาเพื่อสนับสนุนให*กับหนวยที่ขาดแคลนเพิ่มเติม
เป2นสวนรวม ซึ่ง กพ.ทบ. มีแผนการจัดสรรโควตาการบรรจุฯ ให*หนวยตามจำนวนตำแหนงและอัตราวาง
ของหนวยใน มิ .ย. ๖๕ (โควตาจัด หาและบรรจุน ายทหารสัญ ญาบั ต ร และโควตาจัด หาและบรรจุ
นายทหารประทวน ประจำป6งบประมาณ ๒๕๖๖)
๓.๒.๒ โควตาจำกัดเหลาและไมจำกัดเหลา จำนวน ๒๔ อัตรา ซึ่งเป2นโควตาที่มี
หนวยตาง ๆ สงคืน ทบ. ตามข*อ ๒.๔ เห็นควรให*นำไปพิจารณาจัดสรรเพี่อสนับสนุนให*กับหนวยตาง ๆ
ตามความเหมาะสมตอไป ทั้งนี้ เป2นไปตามที่ ผบ.ทบ. (รอง ผบ.ทบ. รับคำสั่งฯ) ได*กรุณาอนุมัติหลักการ
ไว*แล*ว ตามอ*างถึง ๓
๓.๒.๓ โควตาสวนกลาง ทบ. และโควตา ศปก.ทบ. รวมจำนวน ๒๔ อัตรา เห็นควร
ให* ทบ. สนับสนุนให*กับหนวยตาง ๆ ตามนโยบายเรงดวนและความต*องการของ ทบ. เป2นกรณี ๆ ไป
๓.๓ เพื่อให*เกิดความออนตัวในการดำเนินการและเพื่อลดภาระงานของผู*บังคับบัญชา
เห็นควรให* กพ.ทบ. พิจารณาปรับแก*ไขตำแหนงทำหน*าที่นายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป2นนายทหาร
สัญญาบัตร ได*ตามความเหมาะสม
๔. ข*อเสนอ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้
๔.๑ อนุมัติตัวบุ คคลให* เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป2น นายทหารสัญ ญาบัต ร
ประจำป6งบประมาณ ๒๕๖๕ เพิ่มเติม จำนวน ๑๘๔ นาย ตามข*อ ๑ โดยให*ทำหน*าที่และ/หรือเลื่อนฐานะ
เป2นนายทหารสัญญาบัตร ประจำป6 ๒๕๖๕ ตามหลักเกณฑAที่ ทบ. กำหนด ทั้งนี้ให*ทำหน*าที่ฯ ณ วันที่
หนวยออกคำสั่งฯ และให*หนวยสงตัวกำลังพลเข*ารับการอบรมตามที่ ยศ.ทบ. กำหนดตอไป
๔.๒ ให* ทภ.๑, ทภ.๒ และ สลก.ทบ. เรงรัดในการดำเนินการสงรายชื่อฯ และตำแหนง
เลื่อนฐานะฯ ให* กพ.ทบ. ภายใน พ.ค. ๖๕
๔.๓ ให*คณะกรรมการกลั่นกรองการบรรจุกำลังพลเข*ารับราชการใน ทบ. จัดสรร
โควตา ตามข*อ ๓.๒.๒ จำนวน ๒๔ อัตรา ให*กับหนวยตาง ๆ ตามความเหมาะสมตอไป
๔.๔ โควตาสวนกลาง ทบ. และโควตา ศปก.ทบ. จำนวน ๒๔ อัตรา ให* ทบ. สนับสนุน
ให*กับหนวยตาง ๆ ตามนโยบายเรงดวนและความต*องการของ ทบ. เป2นกรณี ๆ ไป
๔.๕ ให* กพ.ทบ. ดำเนินการพิจารณาปรับแก*ไขตำแหนงทำหน*าที่นายทหารสัญญาบัตร
ตามข*อ ๔.๑ เมื่อมีความคลาดเคลื่อนในรายละเอียดของตำแหนงได*ตามความเหมาะสม
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป2นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข*อ ๔
ทั้ ง นี้ อยู ในอำนาจของ ผบ.ทบ. ซึ่ ง มอบให* รอง ผบ.ทบ. อนุ มั ติ ตามคำสั่ ง ทบ. ที่ ๑๓๒/๒๕๖๓
ลง ๒๖ มี.ค. ๖๓

(ลงชื่อ) พล.ท. นุกูล โลหAประเสริฐ
(นุกลู โลหAประเสริฐ)
จก.กพ.ทบ.

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป, ๒๕๖5
หนวย

ลําดับ

สลก.ทบ.

1

ยศ-ชื่อ-สกุล
จ.ส.ท. กันตพิชญ

ไชยเมือง

เหลา
กง.

สังกัด

โควตาเหลา

ตําแหนงทําหนาที่ ฯ

สลก.ทบ. ไมจํากัดเหลา อยูระหวางดําเนินการ

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๑๑ พ.ค. ๖๕

เลขที่ตําแหนง

หมายเหตุ
คุณวุฒิปริญญา

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป* ๒๕๖5
ยศ - ชื่อ - สกุล

หนวย

ลําดับ

กพ.ทบ.

1
2

ส.อ.หญิง อักษรา
ส.อ.หญิง วรารัตน'

3

ส.ท. อรรถกร

เหลา

สังกัด

โควตาเหลา

ตําแหนงทําหนาที่ ฯ

มณีงาม
ออนแก)ว

สบ.
สบ.

กพ.ทบ.
กพ.ทบ.

เปรมฤทัย

ขส.

กพ.ทบ.

ไมจํากัดเหลา อยูระหวางดําเนินการ
ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก สตน.ทบ. (ชกท.2110)
(อัตรา ร.อ.)
ไมจํากัดเหลา นกฬ.มทบ.36 (ชกท.5000) (อัตรา ร.อ.)

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๑๑ พ.ค. ๖๕

เลขที่ตําแหนง

หมายเหตุ

คุณวุฒิปริญญา
501700000046 คุณวุฒิปริญญา
530900000194 คุณวุฒิปริญญา

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป* ๒๕๖5
หนวย

ลําดับ

ยก.ทบ.

1

ยศ-ชื่อ-สกุล
ส.ต.หญิง พันทร

ระวัง

เหลา

สังกัด

โควตาเหลา

ตําแหนงทําหนาที่ ฯ

สบ.

ยก.ทบ.

ไมจํากัดเหลา อยูระหวางดําเนินการ

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๑๑ พ.ค. ๖๕

เลขที่ตําแหนง

หมายเหตุ
คุณวุฒิปริญญา

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป* ๒๕๖5
หนวย

ลําดับ

กบ.ทบ.

1

ยศ-ชื่อ-สกุล
จ.ส.อ. จิรวัฒน

จตุรปา

เหลา

สังกัด

โควตาเหลา

ตําแหนงทําหนาที่ ฯ

สบ.

กบ.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก รร.กบ.ทบ. (ชกท.2110)
(อัตรา ร.อ.)

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๑๑ พ.ค. ๖๕

เลขที่ตําแหนง

หมายเหตุ

500701000004

คุณวุฒิปริญญา

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป* ๒๕๖5
หนวย

ลําดับ

กร.ทบ.

1

ยศ-ชื่อ-สกุล
จ.ส.ท.หญิง พิชญสินี

สุนิมิตพงศ

เหลา

สังกัด

โควตาเหลา

ตําแหนงทําหนาที่ ฯ

สบ.

กร.ทบ.

ไมจํากัดเหลา นายทหารตรวจสอบภายใน สตน.ปรมน.ทบ. 504300000113
(ชกท.6110) (อัตรา ร.อ.)

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๑๑ พ.ค. ๖๕

เลขที่ตําแหนง

หมายเหตุ
คุณวุฒิปริญญา

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป* ๒๕๖5
หนวย

ลําดับ

กง.ทบ.

1

ยศ-ชื่อ-สกุล
จ.ส.อ. ภูมิทักษ

ดําชวย

เหลา

สังกัด

โควตาเหลา

ตําแหนงทําหนาที่ ฯ

พธ.

กง.ทบ.

ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.สูทกรรม รร.กง.กง.ทบ. (ชกท.4110) (อัตรา ร.ท.)

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๑๑ พ.ค. ๖๕

เลขที่ตําแหนง
500301000127

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป* ๒๕๖5
หนวย

ลําดับ

นรด.

1

ยศ-ชื่อ-สกุล
ส.ท. สมควร

บุญวงศ

เหลา

สังกัด

โควตาเหลา

ตําแหนงทําหนาที่ ฯ

สบ.

นรด.

ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก นรด. (ชกท.4010)
(อัตรา ร.อ.)

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๑๑ พ.ค. ๖๕

เลขที่ตําแหนง

หมายเหตุ

503100000160

คุณวุฒิปริญญา

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป, ๒๕๖5
หนวย

ลําดับ

ศซบ.ทบ.

1

ยศ-ชื่อ-สกุล
ส.ต.หญิง ศศิธร

พุฒซอน

เหลา

สังกัด

ส.

ศซบ.ทบ.

โควตาเหลา

ตําแหนงทําหนาที่ ฯ

ไมจํากัดเหลา อยูระหวางดําเนินการ

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๑๑ พ.ค. ๖๕

เลขที่ตําแหนง

หมายเหตุ
คุณวุฒิปริญญา

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป. ๒๕๖5
หนวย
ทภ.1

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

ยศ - ชื่อ - สกุล
จ.ส.ต. ฐิติพันธุ
บุญสุข
จ.ส.อ. ธนันทรัฐ
เทียมสุวรรณ
จ.ส.อ. อาทิตย
ต6ะวัน
จ.ส.อ. บัณฑิตย
จีหุมา
จ.ส.อ. อาณาจักร เกื้อเสนาะ
จ.ส.อ. พิพัฒน
คงคําสวน
จ.ส.อ. วิสัน
คูกระโทก

8 จ.ส.อ. พงษทวี
9 จ.ส.อ. สถาพร
10 จ.ส.อ. กัณหา

มั่นทิม
บุญอาษา
ธิมาบุตร

เหลา
สห.
ร.
ร.
ร.
สห.
ร.
ร.

สังกัด
พัน.สห.11
รอย.ฝรพ.1
ร.๑๑๑
ร.112 พัน.3
มทบ.16
กรม ทพ.๑๑
ร.21 พัน.3 รอ.

ขส.
ร.
กง.

พล.๑ รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
มทบ.11

โควตาเหลา
ไมจํากัดเหลา
ไมจํากัดเหลา
ร.
ร.
ไมจํากัดเหลา
ไมจํากัดเหลา
ไมจํากัดเหลา

ตําแหนงทําหนาที่ ฯ
ผบ.มว.รอย.สห.พัน.สห.11 (ชกท.9100) (อัตรา ร.ท.)
อยูระหวางดําเนินการ
ผตน.รอย.ค.หนัก ร.๑๑๑ (ชกท.1543) (อัตรา ร.ท.)
นยน.ร.112 พัน.3 (ชกท.0600) (อัตรา ร.ท.)
นายทหารบํารุงความรู มทบ.16 (ชกท.5004) (อัตรา ร.อ.)
ผช.ฝอ.2 กรม ทพ.๑๑ (ชกท.9301) (อัตรา ร.อ.)
ผตน.บก.มว.ค.หนัก รอย.ค.หนัก ร.21 รอ. (ชกท.1543)
(อัตรา ร.ท.)
ไมจํากัดเหลา ทส.ผบ.พล.๑ รอ. (ชกท.2030) (อัตรา ร.อ.)
ไมจํากัดเหลา อยูระหวางดําเนินการ
ไมจํากัดเหลา อยูระหวางดําเนินการ

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๑๑ พ.ค. ๖๕

เลขที่ตําแหนง
503506400012
510308100036
510317000108
510700000072
510405000043
510301100046
503503000007

หมายเหตุ
คุณวุฒิปริญญา
คุณวุฒิปริญญา

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป. ๒๕๖5
หนวย
ทภ.๒

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

จ.ส.อ.
จ.ส.อ.
จ.ส.อ.
จ.ส.อ.
จ.ส.อ.
จ.ส.อ.
จ.ส.อ.
จ.ส.อ.
จ.ส.อ.
จ.ส.อ.
จ.ส.อ.
จ.ส.อ.
จ.ส.อ.
จ.ส.อ.
จ.ส.อ.

ยศ-ชื่อ-สกุล
ปฏิมากร
ทิพเลิศ
อานนท$
ทองอนงค$
วุฒิ
ซานอก
วิวัฒน$
หลักชัย
ณรงค$ศักดิ์
บุตรสา
วิษณุ
สุภาชาติ
เทพประดิษฐ$ วงมา
วัชรปาณี
พระวิเศษ
เนตร
สติมั่น
พรมมิล
ชารีนาง
พลกฤต
บุญสาย
ศรชัย
กุลไธสง
ชาตรี
ไชยคุณ
อําพล
งิสันเทียะ
อดิศร
เมืองโคตร

16
17
18
19
20
21
22

จ.ส.อ.
จ.ส.อ.
จ.ส.อ.
จ.ส.อ.
จ.ส.อ.
จ.ส.อ.
จ.ส.อ.

เอกสิทธิ์
คมสัน
จักราวุธ
ฉัตรเพชร
อรงค$กรต
ชัยณรงค$
ภาณุพงษ$

บุญทาป
โคตรสมบัติ
ประจันทร$
ขวัญทองหาว
วันโท
ผลเนตร
สีหาวงศ$

เหลา
ร.
ร.
ร.
ร.
ร.
ร.
ร.
ร.
ร.
ร.
ร.
ร.
ร.
ร.
ร.

สังกัด
ร.๓
ร.๓ พัน.๒
ร.๓ พัน.๒
ร.๑๓
ร.๑๓ พัน.๓
ร.๑๓ พัน.๑
ร.๘
พล.ร.๓
กรม ทพ.๒๑
ร.๘ พัน.๑
พล.ร.๓
ร.๓ พัน.๑
ร.๘ พัน.๓
ร.๑๓ พัน.๒
กกร.ทภ.๒

โควตาเหลา
ร.
ร.
ร.
ร.
ร.
ร.
ร.
ร.
ร.
ร.
ร.
ร.
ร.
ร.
ร.

ร.
ร.
ร.
ร.
ร.
ร.
ร.

ร.๖
รอย.ฝรพ.๒
ร.๖ พัน.๑
รอย.ตถ.๖
ร.๖ พัน.๓
ร.๑๖
รอย.บก.พล.ร.๖

ร.
ร.
ร.
ร.
ร.
ร.
ร.

ตําแหนงทําหนาที่ ฯ
ผบ.มว.สส.รอย.สสก.ร.๓ พัน.๑ (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.)
ผบ.มว.ค.๖๐ มม.รอย.อวบ.ร.๓ พัน.๓ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)
ผบ.มว.ค.๘๑ มม.รอย.สสก.ร.๓ พัน.๓ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)
นอย.รอย.ค.หนัก ร.๑๓ (ชกท.1543) (อัตรา ร.ท.)
ผบ.มว.ลว.รอย.สสก.ร.๑๓ พัน.๓ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)
ผบ.มว.ป8นโจมตี รอย.สสก.ร.๑๓ พัน.๓ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)
ผบ.มว.รอย.ยก.ร.๘ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)
ผบ.มว.ค.๖๐ มม.รอย.อวบ.ร.๘ พัน.๑ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)
ผบ.มว.ค.๖๐ มม.รอย.อวบ.ร.๘ พัน.๑ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)
ผบ.มว.ค.๖๐ มม.รอย.อวบ.ร.๘ พัน.๑ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)
ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๘ พัน.๑ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)
ผบ.มว.ค.๖๐ มม.รอย.อวบ.ร.๘ พัน.๒ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)
ผบ.มว.ค.๖๐ มม.รอย.อวบ.ร.๘ พัน.๓ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)
ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๘ พัน.๓ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)
นายทหารฝFายสื่อสารและสารสนเทศ ร.๘ พัน.๓ (ชกท.2401)
(อัตรา ร.ท.)
ผบ.มว.รอย.ค.หนัก ร.๖ (ชกท.1543) (อัตรา ร.ท.)
ผบ.มว.รอย.รสพ.ร.๖ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)
นยน.รอย.สสช.ร.๖ พัน.๑ (ชกท.0600) (อัตรา ร.ท.)
ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๖ พัน.๒ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)
ผบ.มว.ลว.รอย.สสก.ร.๖ พัน.๒ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)
ผบ.มว.สส.รอย.บก.ร.๑๖ (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.)
ผบ.มว.บร.รอย.สสช.ร.๑๖ พัน.๒ (ชกท.4010) (อัตรา ร.ท.)

เลขที่ตําแหนง
520702000070
520801100012
520801000125
520401100024
520404000045
520404000047
520301200024
520601100012
520601200012
520601300012
520601200020
520302300012
520303300012
520303300021
520303000061
520201010044
520201020026
520202400010
520203300021
520203000058
520501000098
520503400008

หมายเหตุ

หนวย

ลําดับ
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

จ.ส.อ.
จ.ส.อ.
จ.ส.อ.
จ.ส.อ.
จ.ส.อ.
จ.ส.อ.
จ.ส.อ.
จ.ส.อ.
จ.ส.อ.
จ.ส.อ.
จ.ส.อ.
จ.ส.อ.
จ.ส.อ.

ยศ-ชื่อ-สกุล
สิริศักดิ์
เถกิงผล
ถาวร
นุKนนาแซง
กิตติคุณ
บุสภาค
วิชิต
นาคนา
สีชล
วิชาชัย
คุณารักษ$
สมประสงค$
ณรงค$ฤทธิ์
โสชาลี
วิชาญ
แจงขํา
กฤษฎา
หาระพันธ$
อดิศักดิ์
ฉิมพาลี
นราศรี
ตาไล
สมปอง
เพาะพืช
ชาญชัย
ยิ่งดอน

36
37
38
39

จ.ส.อ.
จ.ส.อ.
จ.ส.อ.
จ.ส.อ.

สันทิ
คมกริช
กําธร
วินัย

เหลา
ร.
ร.
ร.
ร.
ร.
ม.
ม.
ม.
ม.
ม.
ป.
ป.
ป.

สังกัด
ร.๑๖ พัน.๓
ร.๑๖ พัน.๓
ร.๒๓
รอย.บก.ทภ.๒
ร.๒๓ พัน.๑
ม.๖ พัน.๖
ม.๗ พัน.๑๔
ม.พัน.๘ พล.ร.๓
ม.พัน.๒๑ พล.ร.๖
ม.พัน.๘ พล.ร.๓
ป.๓
ป.๖ พัน.๑๖
ป.๓

โควตาเหลา
ร.
ร.
ร.
ร.
ร.
ม.
ม.
ม.
ม.
ม.
ป.
ป.
ป.

เชื้ออินทร$
เมยประโคน
ศรีอุดม
โรจนเมธานนท$

ช.
ช.
ช.
ช.

ช.พัน.๓ พล.ร.๓
ช.๒ พัน.๒๐๑
ช.พัน.๖ พล.ร.๖
ช.๒ พัน.๒๐๒

ช.
ช.
ช.
ช.

40 จ.ส.อ. มนตรี

เครือไชย

ส.

ส.พัน.๓ พล.ร.๓

ส.

41 จ.ส.อ. ชัยวัฒน$

เสนKห$วงค$

ส.

ส.พัน.๖ พล.ร.๖

ส.

42 จ.ส.อ. บุญถิ่น
43 จ.ส.อ. ผดุงเกียรติ

นินโท
เกาะสังข$

ส.
ขส.

ส.พัน.๒๒ ทภ.๒
พัน.ขส.๒๒ บชร.๒

ส.
ขส.

ตําแหนงทําหนาที่ ฯ
ผบ.มว.สส.รอย.สสก.ร.๑๖ พัน.๓ (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.)
ผบ.มว.ชKางโยธา รอย.สสก.ร.๑๖ พัน.๓ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)
ผบ.มว.ระวังปLองกัน รอย.บก.ร.๒๓ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)
ผบ.มว.รอย.ยก.ร.๒๓ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)
ผบ.ตอน ปรส.รอย.สสก.ร.๒๓ พัน.๑ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)
ผบ.มว.รอย.ถ.ม.๖ พัน.๖ (ชกท.1203) (อัตรา ร.ท.)
ผบ.ตอน ตถ.รอย.สสก.ม.๗ พัน.๑๔ (ชกท.1205) (อัตรา ร.ท.)
ผบ.มว.รอย.ถ.ม.พัน.๘ พล.ร.๓ (ชกท.1203) (อัตรา ร.ท.)
ผบ.มว.รอย.ถ.ม.พัน.๒๑ พล.ร.๖ (ชกท.1203) (อัตรา ร.ท.)
ผบ.มว.รอย.ถ.ม.พัน.๒๑ พล.ร.๖ (ชกท.1203) (อัตรา ร.ท.)
ผตน.รอย.ป.ป.๓ พัน.๑๓ (ชกท.1189) (อัตรา ร.ท.)
ผตน.รอย.ป.ป.๖ พัน.๑๖ (ชกท.1189) (อัตรา ร.ท.)
ผบ.มว.กระสุน รอย.บก.และ บร.ป.๖ พัน.๒๓ (ชกท.1193)
(อัตรา ร.ท.)
ผบ.มว.รอย.ช.สนาม ช.พัน.๓ พล.ร.๓ (ชกท.1331) (อัตรา ร.ท.)
ผบ.มว.รอย.ช.สนาม ช.พัน.๓ พล.ร.๓ (ชกท.1331) (อัตรา ร.ท.)
ผบ.มว.รอย.ช.สนาม ช.พัน.๖ พล.ร.๖ (ชกท.1331) (อัตรา ร.ท.)
นายทหารซKอมบํารุงยานยนต$ รอย.ช.เครื่องมือและซKอมบํารุง
ช.๒ พัน.๒๐๒ (ชกท.4880) (อัตรา ร.ท.)
นายทหารศูนย$ขKาว รอย.วิทยุและศูนย$ขKาว ส.พัน.๓ พล.ร.๓
(ชกท.0221) (อัตรา ร.ท.)
ผช.นายทหารฝFายสKงกําลังบํารุง ส.พัน.๖ พล.ร.๖ (ชกท.4010)
(อัตรา ร.ท.)
ผช.ฝสส.มทบ.๒๑ (ชกท.0210) (อัตรา ร.อ.)
ผบ.มว.รยบ.กลาง (๑๒ ตัน) รอย.ขส.รยบ.กลาง (ผสม) พัน.ขส.๒๒
บชร.๒ (ชกท.0660) (อัตรา ร.ท.)

เลขที่ตําแหนง
520504000070
520504000117
520125000101
520125200024
520109000093
520305300020
520306000148
520110100020
520511100021
520511200021
520405300059
520507100060
520113000138
520118200078
520118400038
520510300040
520120400072
520116100078
520512000008
520100000245
521205300014

หมายเหตุ

หนวย

ยศ-ชื่อ-สกุล
ลําดับ
โสมะมี
44 จ.ส.อ. กชกร

เหลา
พ.

45 จ.ส.อ. อานนท$

ภูหวล

พ.

46 จ.ส.อ. ประเสริฐ

ตะสูงเนิน

พธ.

47 จ.ส.อ. สุนทร

ทัพธานี

พธ.

48 จ.ส.อ. ทรงวิทย$
49 จ.ส.อ. นิกร

ดีศรี
หลงทอง

สบ.
ร.

จ.ส.อ. ชัยสิทธิ์

กาหาวงศ$

ขว.

51 จ.ส.อ. วิทวัส

ทับสูงเนิน

ส.

จ.ส.อ.
จ.ส.อ.
จ.ส.อ.
จ.ส.อ.
จ.ส.อ.
จ.ส.อ.
จ.ส.อ.

เคนวิเศษ
พลฉิมพันธุ$
ภูวงษ$
ทองขันธ$
อุปแสน
ยศสูงเนิน
วุฒิเสลา

ส.
ร.
พ.
สห.
ม.
พ.
กง.

59 จ.ส.อ. อุทัย

ไชยสัจ

ขว.

60 จ.ส.อ. บุญโชค

โพธิ์คํา

ช.

50

52
53
54
55
56
57
58

ศุภโชค
พันธุ$ธัช
วิชัย
ชยพล
อธิคม
ภัคพล
คมกริช

สังกัด
พัน.สร.๒๒ บชร.๒

โควตาเหลา
ตําแหนงทําหนาที่ ฯ
พ.
นายทหารสKงกําลังสายแพทย$ รอย.บก.พัน.สร.๓ (ชกท.4490)
(อัตรา ร.อ.)
พัน.สร.๓
พ.
นพบ.แผนกศัลยกรรมและสูตินรีเวชกรรม รพ.คKายพระยอดเมืองขวาง
(ชกท.3506) (อัตรา ร.อ.)
พัน.พัฒนา ๒
พธ.
รอง ผบ.มว.สKงกําลัง สป.๓ รอย.สกล.สป.พัน.สบร.๒๒ บชร.๒
(ชกท.4960) (อัตรา ร.ท.)
พล.ร.๓
พธ.
รอง ผบ.มว.คลัง สป.๓ รอย.คลัง สป.พัน.สบร.๒๒ บชร.๒
(ชกท.4960) (อัตรา ร.ท.)
มทบ.๒๘
สบ.
ฝธก.มทบ.๒๘ (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.)
กกพ.ทภ.๒
ไมKจํากัดเหลKา รอง ผบ.มว.สน.รอย.พัฒนา พัน.พัฒนา ๒ (ชกท.4000)
(อัตรา ร.ท.)
ทน.๒
ไมKจํากัดเหลKา หน.ชุดชKางเครื่องยนต$ รอย.พัฒนา พัน.พัฒนา ๒ (ชกท.1542)
(อัตรา ร.ท.)
พัน.ร.มทบ.๒๑
ไมKจํากัดเหลKา หน.ชุดชKางฝRมือทั่วไป รอย.พัฒนา พัน.พัฒนา ๒ (ชกท.7120)
(อัตรา ร.ท.)
ส.พัน.๓ พล.ร.๓
ไมKจํากัดเหลKา ทส.รอง ผบ.พล.ร.๓ (ชกท.2030) (อัตรา ร.ท.)
พล.ร.๓
ไมKจํากัดเหลKา ผบ.มว.ปLองกัน รอย.บก.พล.ร.๓ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)
กรม ทพ.๒๒
ไมKจํากัดเหลKา นสก.พล.ร.๖ (ชกท.5000) (อัตรา ร.อ.)
รอย.สห.สนาม ๒ พัน.สห. ไมKจํากัดเหลKา นายทหารประวัติศาสตร$ พล.ร.๖ (ชกท.2421) (อัตรา ร.อ.)
๒๑
ม.๖
ไมKจํากัดเหลKา ทส.รอง ผบ.พล.ม.๓ (ชกท.2030) (อัตรา ร.ท.)
ศคบ.บชร.๒
ไมKจํากัดเหลKา นพบ.รอย.พัฒนา พัน.พัฒนา ๒ (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.)
พล.พัฒนา ๒
ไมKจํากัดเหลKา หน.ชุดชKางฝRมือทั่วไป รอย.พัฒนา พัน.พัฒนา ๒ (ชกท.7120)
(อัตรา ร.ท.)
พัน.พัฒนา ๒
ไมKจํากัดเหลKา หน.ชุดบริหารการพัฒนาและเกษตรอุตสาหกรรม รอย.พัฒนา
พัน.พัฒนา ๒ (ชกท.8104) (อัตรา ร.ท.)
พัน.สบร.๒๒ บชร.๒
ไมKจํากัดเหลKา รอง ผบ.มว.คลังชิ้นสKวนซKอม รอย.คลัง สป.พัน.สบร.๒๒ บชร.๒
(ชกท.4450) (อัตรา ร.ท.)

เลขที่ตําแหนง
520121000071
520802000071
521203300068
521203100092
520600000015
520122100168
520122200125
520122200153
520108000008
520108000281
520505000143
520505000077
520310000008
520122100205
520122100153
520122300079
521203100129

หมายเหตุ

หนวย

ลําดับ
61
62
63
64

จ.ส.อ.
จ.ส.อ.
จ.ส.อ.
จ.ส.อ.

ยศ-ชื่อ-สกุล
โสภา
ภูถาดลาย
ธนโชติ
สีขาว
ปSยะพงษ$
ชินรัมย$
ปกรณ$
โกยชัย

เหลา
ร.
สบ.
ร.
ป.

สังกัด
กรม ทพ.๒๑
กรม ทพ.๒๑
กรม ทพ.๒๓
กรม ทพ.๒๖

โควตาเหลา
ไมKจํากัดเหลKา
ไมKจํากัดเหลKา
ไมKจํากัดเหลKา
ไมKจํากัดเหลKา

65 จ.ส.อ. พยุงศักดิ์

กุบขุนทด

ช.

มทบ.๒๑

ไมKจํากัดเหลKา

66
67
68
69
70

นิยม
ชัยสงคราม
พาติกะบุตร
พรมบุตร
มงคลชู

ช.
ร.
สบ.
ช.
ส.

มทบ.๒๒
มทบ.๒๓
มทบ.๒๔
มทบ.๒๖
มทบ.๒๗

ไมKจํากัดเหลKา
ไมKจํากัดเหลKา
ไมKจํากัดเหลKา
ไมKจํากัดเหลKา
ไมKจํากัดเหลKา

71 จ.ส.อ. วัชระ
72 จ.ส.อ. ณัฐกิตติ์
73 จ.ส.อ. สราวุธ

พัฒนมงคลไชย
โพธิ์จันทร$
โสภา

ช.
ร.
ม.

มทบ.๒๘
มทบ.๒๑๐
มทบ.๒๙

ไมKจํากัดเหลKา
ไมKจํากัดเหลKา
ไมKจํากัดเหลKา

74 จ.ส.อ. ณัฐพงศ$

ชาติศรี

ร.

พล.พัฒนา 2

ไมKจํากัดเหลKา

จ.ส.อ.
จ.ส.อ.
จ.ส.อ.
จ.ส.อ.
จ.ส.อ.

อาทิตย$
กิตติภูมิ
ธงไชย
สมบัติ
อนันต$

ตําแหนงทําหนาที่ ฯ
รอง ผบ.รอย.ทพ.กรม ทพ.๒๑ (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)
รอง ผบ.รอย.ทพ.กรม ทพ.๒๒ (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)
ผช.ฝอ.๕ กรม ทพ.๒๓ (ชกท.8104) (อัตรา ร.อ.)
ผช.นายทหารธุรการและกําลังพล กรม ทพ.๒๖ (ชกท.2260)
(อัตรา ร.อ.)
นายทหารสKงกําลัง รอย.บก.พัน.ร.มทบ.๒๑ (ชกท.4000)
(อัตรา ร.ท.)
ผบ.มว.สยป.รอย.มทบ.๒๒ (ชกท.2548) (อัตรา ร.ท.)
นายทหารบํารุงความรู มทบ.๒๓ (ชกท.5004) (อัตรา ร.อ.)
นายทหารธุรการและกําลังพล มทบ.๒๔ (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.)
ผบ.มว.ฝUก รอย.มทบ.๒๖ (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.)
ครูวิชาทหารทั่วไป หนKวยฝUกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๒๗
(ชกท.2701) (อัตรา ร.อ.)
ผบ.มว.สยป.รอย.มทบ.๒๘ (ชกท.2548) (อัตรา ร.ท.)
นคร.มทบ.๒๑๐ (ชกท.2265) (อัตรา ร.อ.)
ครูฝUก หนKวยฝUกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๒๙ (ชกท.2622)
(อัตรา ร.อ.)
หน.ชุดมวลชนสัมพันธ$และสKงเสริมการปกครอง รอย.พัฒนา
พัน.พัฒนา 2 (ชกท.8104) (อัตรา ร.ท.)

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๑๑ พ.ค. ๖๕

เลขที่ตําแหนง
520602000802
520130000202
520207000049
520131000033
520129000072
520200100035
520300000068
520400000053
520900100025
520500300038
520600100035
520800000090
520700300025
520122200028

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป, ๒๕๖5
หนวย
ทภ.3

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

ยศ-ชื่อ-สกุล
จ.ส.อ.
จ.ส.อ.
จ.ส.อ.
จ.ส.อ.
จ.ส.อ.
จ.ส.อ.
จ.ส.อ.

ดนัย
สกล
ธเนตร
ชัยยง

กึดทศ
พินิจสุวรรณ
ธินะ
เพ็ชรจํานงค9

สามารถ
ประวัติ
กิจมงคล

จินะ
อินบัว
คําฮอย

เหลา

สังกัด

โควตาเหลา

ส.
ป.
ช.
ช.
ช.

พัน.สบร.๒๓ บชร.๓
กรม ทพ.๓๑
รอย.ฝรพ.๓
ช.พัน.๘ พล.ม.๑

ส.
ไม*จํากัดเหล*า
ไม*จํากัดเหล*า
ไม*จํากัดเหล*า
ไม*จํากัดเหล*า
ไม*จํากัดเหล*า
ไม*จํากัดเหล*า

ร.
ป.

มทบ.๓๒
มทบ.๓๕
มทบ.๓๗

ตําแหนงทําหนาที่ ฯ
ผบ.ตอน สส.รอย.บก.พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ (ชกท.๐๒๐๐) (อัตรา ร.ท.)
รอง ผบ.รอย.ทพ.กรม ทพ.๓๑ (ชกท.๒๙๐๐) (อัตรา ร.ท.)
ครู รอย.ฝรพ.3 (ชกท.2517) (อัตรา ร.ท.)
รอง ผบ.รอย.ทพ.กรม ทพ.๓๓ (ชกท.๒๙๐๐) (อัตรา ร.ท.)
ครู นฝ.ศฝ.นศท.มทบ.๓๒ (ชกท.๒๕๑๗) (อัตรา ร.อ.)
ผบ.มว.ฝ>ก รอย.มทบ.๓๕ (ชกท.๒๙๑๐) (อัตรา ร.ท.)
ผบ.มว.บร.รอย.มทบ.๓๗ (ชกท.๒๙๑๐) (อัตรา ร.ท.)

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๑๑ พ.ค. ๖๕

เลขที่ตําแหนง
531101000059
530604000702
๕๓๐๒๐๓๐๐๐๐๗๙
530204000302
530205000107
530800100025
530400100067

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป, ๒๕๖4
ยศ-ชื่อ-สกุล

หนวย

ลําดับ

เหลา

สังกัด

โควตาเหลา

นสศ.

1

จ.ส.อ. ภาณุเทพ

ฤาชา

ส.

ส.พัน.35 นสศ.

ส.

2
3
4

จ.ส.อ. ประเทศ
จ.ส.อ. ป3อมปราการ
จ.ส.อ. ฉกาจ

เครือทนุ
บัวทุม
สมสุข

พ.
ม.
ขส.

รพศ.5 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.1 พัน.2

ไม,จํากัดเหล,า
ไม,จํากัดเหล,า
ไม,จํากัดเหล,า

5
6

จ.ส.อ. จตุเรศ
จ.ส.อ. อัศวพล

พรอมสมุทร
ทะนัน

สบ.
ส.

รพศ.1
รพศ.1 พัน.2

ไม,จํากัดเหล,า
ไม,จํากัดเหล,า

7

จ.ส.อ. รุ,งโรจน1

ชุ,มบัว

ร.

รพศ.1 พัน.2

ไม,จํากัดเหล,า

8
9
10
11
12

จ.ส.อ. สุทิน
จ.ส.อ. เกรียงเดช
จ.ส.อ. นิยม
จ.ส.อ. อภิชน
จ.ส.อ. สรศักดิ์

คันธี
เชื้อเมืองพาน
สําลีงาม
ไขศรี
อยู,ยง

ร.
พ.
ส.
ร.
ส.

รพศ.5 พัน.1
รพศ.5 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.2
ส.พัน.35 นสศ.

ไม,จํากัดเหล,า
ไม,จํากัดเหล,า
ไม,จํากัดเหล,า
ไม,จํากัดเหล,า
ไม,จํากัดเหล,า

13 จ.ส.อ. สัมพันธ1
14 จ.ส.อ. กิติศักดิ์

เคหะวัน
เกตุผาสุข

ร.
ส.

พัน.ปพ.รอ.
พัน.จจ.รอ.

ไม,จํากัดเหล,า
ไม,จํากัดเหล,า

15 จ.ส.อ. นิกร

ยศปHญญา

ส.

รพศ.4 พัน.1

ไม,จํากัดเหล,า

ตําแหนงทําหนาที่ ฯ
ผบ.มว.สาย รอย.ปฏิบัติการสื่อสาร ส.พัน.35 นสศ.
(ชกท.0420) (อัตรา ร.ท.)
ผบ.มว.ยานยนต1 รอย.สสช.รพศ.1 (ชกท.0600) (อัตรา ร.ท.)
ผบ.มว.สส.รอย.บก.รพศ.4 พัน.1 (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.)
รอง ผบ.ชุด รอย.รพศ.รพศ.1 พัน.๑ (ชกท.๓-๑๘๑๐)
(อัตรา ร.ท.)
ฝอ.2 รอย.รพศ.รพศ.1 พัน.๑ (ชกท.9301) (อัตรา ร.ท.)
รอง ผบ.ชุด รอย.รพศ.รพศ.1 พัน.2 (ชกท.๓-๑๘๑๐)
(อัตรา ร.ท.)
รอง ผบ.ชุด รอย.รพศ.รพศ.1 พัน.2 (ชกท.๓-๑๘๑๐)
(อัตรา ร.ท.)
ฝอ.2 รอย.รพศ.รพศ.1 พัน.2 (ชกท.๙๓๐1) (อัตรา ร.ท.)
ฝยก.รอย.รพศ.รพศ.1 พัน.2 (ชกท.2162) (อัตรา ร.ท.)
ผบ.มว.ยานยนต1 รอย.สสช.รพศ.2 (ชกท.0600) (อัตรา ร.ท.)
ฝยก.รอย.รพศ.รพศ.2 พัน.2 (ชกท.2162) (อัตรา ร.ท.)
รอง ผบ.ชุด รอย.รพศ.รพศ.2 พัน.2 (ชกท.3-1810)
(อัตรา ร.ท.)
นตต.พัน.ปพ.รอ. (ชกท.3-1831) (อัตรา ร.ท.)
ผบ.ตอน ซบร.รอย.สน.พัน.ปพ.รอ. (ชกท.4000)
(อัตรา ร.ท.)
ฝกพ.รอย.รพศ.รพศ.4 พัน.1 (ชกท.2260) (อัตรา ร.ท.)

เลขที่ตําแหนง
511914200055
511905100041
530715000055
511906300033
511906200004
511907100032
511907300034
511907100004
511907200005
511908100041
511910100005
511910100035
511915000013
511915000089
530715100003

หมายเหตุ

หนวย

ยศ-ชื่อ-สกุล

ลําดับ

เหลา

สังกัด

16 จ.ส.อ. พัฒนพงษ1
17 จ.ส.อ. ธนากร
18 จ.ส.อ. ชาญปรีชา

ปาระมี
สารสิงห1
ทิพยเกษร

ส.
สบ.
ส.

รพศ.1 พัน.1
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4

19 จ.ส.อ. ปฏิภาณ
20 จ.ส.อ. ทนงศักดิ์

ศรีวิเชียร
จันทร1ดี

ช.
ส.

รพศ.4 พัน.2
รพศ.5 พัน.1

21 จ.ส.อ. สุรินทร1

สะตัน

ม.

รพศ.5 พัน.1

22 จ.ส.อ. อุทัย

ลือชา

ร.

รพศ.5 พัน.1

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

กนิษฐานนท1
คําฝHNน
พนาวัลย1คีรี
ผสมบุญ
คําปาน
ฤทธิ์เรืองเดช
ดําละกอ
วงษ1สารี
ชูเจริญ
อิ่มปรีชาวงศ1
จาบทอง
ปริตธิวงค1
ลันบุตร

ป.
ร.
ส.
ขส.
ส.
ช.
ร.
สบ.
ส.
ช.
ขส.
ร.
พ.

รพศ.5 พัน.2
รพศ.5 พัน.2
รพศ.5 พัน.2
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
พัน.ปจว.
รอย.ปจว.4
นสศ.
นสศ.
นสศ.
รพศ.2

จ.ส.อ. อนุชา
จ.ส.อ. สุรเชษฐ1
จ.ส.อ. พัฒนา
จ.ส.อ. ธนโชติ
จ.ส.อ. เกียรติวัฒน1
จ.ส.อ. เธียรทรรศน1
จ.ส.อ. รัตนพงษ1
จ.ส.อ. ณภัทร
จ.ส.อ. กมล
จ.ส.อ. อภิวัฒน1
จ.ส.อ. นิติธร
จ.ส.อ. กัชนาท
จ.ส.อ. อานัติพงษ1

โควตาเหลา

ตําแหนงทําหนาที่ ฯ

ไม,จํากัดเหล,า ผบ.มว.สส.รอย.บก.รพศ.1 (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.)
ไม,จํากัดเหล,า ฝอ.2 รอย.รพศ.รพศ.4 พัน.2 (ชกท.๙๓๐1) (อัตรา ร.ท.)
ไม,จํากัดเหล,า รอง ผบ.ชุด รอย.รพศ.รพศ.4 พัน.2 (ชกท.๓-๑๘๑๐)
(อัตรา ร.ท.)
ไม,จํากัดเหล,า ผบ.มว.สส.รอย.บก.รพศ.4 พัน.2 (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.)
ไม,จํากัดเหล,า รอง ผบ.ชุด รอย.รพศ.รพศ.๕ พัน.๑ (ชกท.๓-๑๘๑๐)
(อัตรา ร.ท.)
ไม,จํากัดเหล,า รอง ผบ.ชุด รอย.รพศ.รพศ.๕ พัน.๑ (ชกท.๓-๑๘๑๐)
(อัตรา ร.ท.)
ไม,จํากัดเหล,า รอง ผบ.ชุด รอย.รพศ.รพศ.๕ พัน.๑ (ชกท.๓-๑๘๑๐)
(อัตรา ร.ท.)
ไม,จํากัดเหล,า ฝอ.2 รอย.รพศ.รพศ.5 พัน.1 (ชกท.๙๓๐1) (อัตรา ร.ท.)
ไม,จํากัดเหล,า ฝยก.รอย.รพศ.รพศ.5 พัน.2 (ชกท.2162) (อัตรา ร.ท.)
ไม,จํากัดเหล,า ผบ.มว.รร.สพศ.ศสพ. (ชกท.4010) (อัตรา ร.ท.)
ไม,จํากัดเหล,า ครู รร.สพศ.ศสพ. (ชกท.2517) (อัตรา ร.อ.)
ไม,จํากัดเหล,า ครู รร.สพศ.ศสพ. (ชกท.2517) (อัตรา ร.อ.)
ไม,จํากัดเหล,า ครู รร.สพศ.ศสพ. (ชกท.2517) (อัตรา ร.อ.)
ไม,จํากัดเหล,า ครู รร.สพศ.ศสพ. (ชกท.2517) (อัตรา ร.อ.)
ไม,จํากัดเหล,า นปจว.รอย.ปจว.พัน.ปจว. (ชกท.9305) (อัตรา ร.ท.)
ไม,จํากัดเหล,า นปจว.รอย.ปจว.พัน.ปจว. (ชกท.9305) (อัตรา ร.ท.)
ไม,จํากัดเหล,า นปจว.รอย.ปจว.พัน.ปจว. (ชกท.9305) (อัตรา ร.ท.)
ไม,จํากัดเหล,า นวป.รอย.ปจว.2 (ชกท.2167) (อัตรา ร.ท.)
ไม,จํากัดเหล,า หน.ชุด ปจว.รอย.ปจว.2 (ชกท.9305) (อัตรา ร.ท.)
ไม,จํากัดเหล,า หน.ชุด ปจว.รอย.ปจว.2 (ชกท.9305) (อัตรา ร.ท.)

เลขที่ตําแหนง
511905000071
530716300004
530716200033
530716000055
530302200033
530302200036
530302300036
530302100004
530303200005
511902100397
511902100172
511902100206
511902100207
511902100293
511913600046
511913600066
511913600078
511913300005
511913300092
511913300093

หมายเหตุ

หนวย

ยศ-ชื่อ-สกุล

ลําดับ
36
37
38
39
40
41

จ.ส.อ. คมสันต1
จ.ส.อ. ไพฑูรย1
จ.ส.อ. ธันวา
จ.ส.อ. ธนวัฒน1
จ.ส.อ. ชุติวุฒิ
จ.ส.อ. ธิติพันธ1

42 จ.ส.อ. ปฐมพงศ1

เหลา

สังกัด

โควตาเหลา

จันทร1ดอก
เกณฑ1สาคู
นาโควงค1
กระแสเทพ
คํานอย
ศุภรัชลาภมีเสมอ

กง.
ร.
ร.
ส.
ส.
ดย.

นสศ.
รพศ.2 พัน.2
รพศ.1 พัน.1
รพศ.1 พัน.1
รพศ.1 พัน.2
ศสพ.

ไม,จํากัดเหล,า
ไม,จํากัดเหล,า
ไม,จํากัดเหล,า
ไม,จํากัดเหล,า
ไม,จํากัดเหล,า
ไม,จํากัดเหล,า

ชัยพิพัฒน1

ส.

รพศ.2 พัน.1

ตําแหนงทําหนาที่ ฯ

หน.ชุด ปจว.รอย.ปจว.2 (ชกท.9305) (อัตรา ร.ท.)
หน.ชุด ปจว.รอย.ปจว.3 (ชกท.9305) (อัตรา ร.ท.)
หน.ชุด ปจว.รอย.ปจว.4 (ชกท.9305) (อัตรา ร.ท.)
รอง ผบ.มว.ปจว.รอย.ปจว.1 (ชกท.9305) (อัตรา ร.ท.)
รอง ผบ.มว.ปจว.รอย.ปจว.4 (ชกท.9305) (อัตรา ร.ท.)
นักเขียนเรื่อง รอย.ผลิตสิ่งโฆษณา พัน.ปจว. (ชกท.5505)
(อัตรา ร.ท.)
ไม,จํากัดเหล,า อยู,ระหว,างดําเนินการ

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๑๑ พ.ค. ๖๕

เลขที่ตําแหนง

หมายเหตุ

511913300096
511913400096
511913500098
511913200065
511913500065
511913800020
คุณวุฒิปริญญา

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ หนวยสายงานสนาม
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป, ๒๕๖5
หนวย ลําดับ
ทภ.1

ยศ-ชื่อ-สกุล

เหลา

สังกัด

1 จ.ส.อ. ยอด

ฉากรัมย

ม.

2 จ.ส.อ. สุพงษ

ดอกศรีจันทร

ม.

3 จ.ส.อ. สุพล

ชาลีแดง

ร.

ม.พัน.๓๐
พล.ร.๒ รอ.
ม.พัน.๓๐
พล.ร.๒ รอ.
ร.๙

4 จ.ส.อ. วิวรรธน

ฝายเทศ

ร.

ร.๒๙ พัน.๑

โควตาเหลา

ตําแหนงทําหนาที่ ฯ

ไมจํากัดเหลา นายทหารซอมบํารุงยานยนต รอย.ม.ม.พัน.๓๐
พล.ร.๒ รอ. (ชกท.0605) (อัตรา ร.ท.)
ไมจํากัดเหลา นายทหารซอมบํารุงยานยนต รอย.ม.ม.พัน.๓๐
พล.ร.๒ รอ. (ชกท.0605) (อัตรา ร.ท.)
ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.สส.รอย.บก.ร.๙ (ชกท.0200)
(อัตรา ร.ท.)
ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.ค.81 มม.รอย.บก.ร.29 พัน.1
(ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)

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

เลขที่ตําแหนง

หมายเหตุ

510107200012

กกล.บูรพา

510107000121
500900300074
๕๑๐๘๑๒๐๐๐๐๙๖

กกล.สุรสีห

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ หนวยสายงานสนาม
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป, ๒๕๖5
หนวย ลําดับ
ทภ.2

ยศ-ชื่อ-สกุล

1 จ.ส.อ. อภิศักดิ์

ไชยน้ําออม

2 จ.ส.อ. เฉลิมเกียรติ บาลัน

เหลา
ร.
ม.

สังกัด

โควตาเหลา

ตําแหนงทําหนาที่ ฯ

เลขที่ตําแหนง

หมายเหตุ

รอย.ลว.ไกล ๖ ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๖ พัน.๒ (ชกท.1542)
๕๒๐๒๐๓๓๐๐๐๒๒ กกล.สรุศักดิ์มนตรี
(อัตรา ร.ท.)
รอย.ม.(ลว.) ๓ ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.รอย.ม.(ลว.)๓ (ชกท.1204) (อัตรา ร.ท.) ๕๒๐๑๐๘๑๐๐๐๔๕
กกล.สุรนารี

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๑๑ พ.ค. ๖๕

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ หนวยสายงานสนาม
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป, ๒๕๖5
หนวย ลําดับ
ทภ.4

ยศ-ชื่อ-สกุล

1 จ.ส.อ. ชูศักดิ์ นอยหลุบเลา
2 จ.ส.อ. บุญรอด ตรีทอง

เหลา
ร.
ร.

สังกัด

โควตาเหลา

ตําแหนงทําหนาที่ ฯ

ร.๕
ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.รอย.ยก.ร.5 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)
ร.25 พัน.1 ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๒๕ พัน.๑ (ชกท.1๕4๒)
(อัตรา ร.ท.)

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๑๑ พ.ค. ๖๕

เลขที่ตําแหนง

หมายเหตุ

๕๔๐๒๐๔๒๐๐๐๒๕
๕๔๐๓๐๑๑๐๐๐๒๒

กกล.เทพสตรี

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับการเลื่อนฐานะเป+นนายทหารสัญญาบัตร โควตาสวนกลาง ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป0 ๒๕๖5
ลําดับ
1
2

ยศ-ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิปริญญา
จ.ส.อ.หญิง นัฐทิตา
สุภาพ
ส.อ.หญิง ธมลพรรณ
จันทร)นิ่ม

3
4
5
6
7
8
9
10
11

ตําแหนง - สังกัด
เสมียน สพ.ทบ.
เสมียน ยก.ทบ.

ส.อ. ภาณุเดช
ลาวงศ)
ส.อ. ฐาปนพงศ)
นวลจันทร)
ส.อ. วรพล
อ6วมตานี
ส.ต.หญิง ทาราวดี
ทองแจ6ม
ส.อ. วรพรรธน)
มากบุญ
ส.ต. เจษฎาพงษ)
ศิริวงค)
ส.อ.หญิง ภชชิณา
หิมะมาน
จ.ส.อ. นพดล
วันหวัง
ส.ท. ดํารงชัย
ฤทธิ์เดช
ไมใชคุณวุฒิ
12 จ.ส.อ.หญิง สุภาพร
เมฆขลา
13 จ.ส.อ. ปราโมทย)
ทองสด
14 จ.ส.อ. กฤดาภัทร
สิงห)ครุธ

เสมียน กบ.ทบ.
นายสิบยุทธการ ยก.ทบ.
พลสารวัตร มว.สห.ที่ ๒ ร-อย.สห.พัน.รวป.สป.
เสมียน กบ.ทบ.
เสมียน หน6วย สด.อ.ธัญบุรี จว.ป.ท.
เสมียนพิมพ)ดีด ส6วนบังคับบัญชา มทบ.33
เจ-าหน-าที่ให-รหัส กบ.ทบ.
พลวิทยุ บก.ร-อย.ร-อย.พัฒนา พัน.พัฒนา 3
รอง ผบ.หมู6 มว.สห.ร-อย.สห.มทบ.๑๖

15 จ.ส.อ. โกมินทร)กัญจน)
16 จ.ส.อ. สุภชัย

นายสิบเวชกรรมปHองกัน รพ.รร.จปร.
นายสิบยุทธการและการข6าว รร.จปร.

ลาวชัย
ประเสริฐ

เสมียน สลก.ทบ.
ช6างซ6อมเครื่องกําเนิดไฟฟHา สส.
พลขับรถพยาบาล รพ.รร.จปร.

ตําแหนงทําหนาที่ ฯ
ประจํากอง ศอ.สพ.ทบ. (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.)
นายทหารประจําผู-บังคับบัญชา สน.ปรมน.ภาค 3
(ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.)
ผบ.มว.บร.ร-อย.มทบ.27 (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.)
ประจําแผนก สลก.ทบ. (ชกท.5401) (อัตรา ร.อ.)
อยู6ระหว6างดําเนินการ
ประจํากอง กบ.ทบ. (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.)
ผช.สด.อ.ดอนตูม จว.น.ฐ. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.)
อยู6ระหว6างดําเนินการ
ประจํากอง กบ.ทบ. (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.)
อยู6ระหว6างดําเนินการ
อยู6ระหว6างดําเนินการ
อยู6ระหว6างดําเนินการ
นวย.ศทส.สส. (ชกท.0502) (อัตรา ร.ท.)
นายทหารโภชนาการ รพ.รร.จปร. (ชกท.3316)
(อัตรา ร.อ.)
นายทหารสโมสร สบร.รร.จปร. (ชกท.5000) (อัตรา ร.อ.)
ผบ.มว.รร.จปร. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)

เลขที่ตําแหนง
502500100062
504300000644
520500100066
500200000293
500700000506
503800000603
500700000306

๕๐๒๖๐๐๑๐๐๖๕๕
๕๑๑๔๐๒๐๐๐๑๔๔
๕๑๑๔๐๐๔๐๐๒๗๖
๕๑๑๔๐๑๐๐๐๐๘๘

หมายเหตุ

ยศ-ชื่อ-สกุล
ลําดับ
17 จ.ส.อ. เสกข)ศิวะ
สังเกตกิจ
18 จ.ส.อ. ธนกริช
แก-วเข็มทอง
19 จ.ส.อ. อิสระ

จันทะโสก

20 จ.ส.อ. คําพันธ)

เจียรนัย

21 จ.ส.อ. ณฐพล

สิทธิยศ

22 จ.ส.อ. สาโรจน)

นกน6วม

23 จ.ส.อ. ณรงค)

อินบัวทอง

24 จ.ส.อ. ประณิธาน

กลิ่นบุบผา

25
26
27
28

ชาญชัย
เอกพล
ชาตรี
สนอง

สังข)บุญลือ
งามจิตร
ถาวร
สินมั่น

29 จ.ส.อ. สุรชาติ
30 จ.ส.อ. ภูริพัฒน)

หาญสําโรง
ท6าประโคน

จ.ส.อ.
จ.ส.อ.
จ.ส.อ.
จ.ส.อ.

ตําแหนง - สังกัด
เสมียน รร.จปร.
นายสิบสื่อสาร บก.ร-อย.ร-อย.ลว. และเฝHาตรวจ
ร.31 รอ.
ผบ.หมู6 หมู6 ปล.มว.ปล.ร-อย.อวบ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ผบ.หมู6 หมู6 ปก.มว.ปล.ร-อย.อวบ.
ร.31 พัน.2 รอ.
รอง ผบ.มว.บก.มว.ปล.ร-อย.อวบ.
ร.31 พัน.3 รอ.
พลขับรถ ตอน สล.ร-อย.บก.ช.1 รอ.
ผบ.ชุด ชุด ลว.ไกล ตอน ลว.ไกล มว.ลว.ไกล
ร-อย.ลว.ไกล 1
นายสิบส6งเสริมวัฒนธรรม ชุดการศึกษาและ
วัฒนธรรม มว.พัฒนาที่ 1 ร-อย.พัฒนา
พัน.พัฒนา 1
ประจํา กง.ทบ.
พลขับรถ บก.มว.ค.หนัก ร-อย.ค.หนัก ร.112
ผช.ครู หน6วยฝTก ศฝ.นศท.มทบ.๑๒
รอง ผบ.มว.บก.มว.ปล.ร-อย.อวบ.
ร.๓๑ พัน.๓ รอ.
ประจํา มทบ.๒๗
ผบ.หมู6 มว.บร.ร-อย.มทบ.๒๖

ตําแหนงทําหนาที่ ฯ
ประจํากอง รร.จปร. (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.)
ผบ.มว.ลว.ร-อย.ลว. และเฝHาตรวจ ร.31 รอ. (ชกท.1542)
(อัตรา ร.ท.)
ผบ.มว.ยานยนต) ร-อย.สสช.ร.31 พัน.1 รอ. (ชกท.4600)
(อัตรา ร.ท.)
ผบ.มว.ค.60 มม.ร-อย.อวบ.ร.31 พัน.2 รอ. (ชกท.1542)
(อัตรา ร.ท.)
ผบ.มว.ร-อย.ยก.ร.31 รอ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)

เลขที่ตําแหนง
๕๑๑๔๐๐๐๐๐๔๓๒
510213300015
510214400037
510215100012
510213200025

รอง ผบ.มว.พัฒนาที่ 1 ร-อย.พัฒนา พัน.พัฒนา 1
(ชกท.8104) (อัตรา ร.ท.)
อยู6ระหว6างดําเนินการ

๕๑๐๗๑๗๒๐๐๐๑๙

รอง ผบ.มว.สน.ร-อย.พัฒนา พัน.พัฒนา 1 (ชกท.4000)
(อัตรา ร.ท.)

๕๑๐๗๑๗๓๐๐๑๖๘

อยู6ระหว6างดําเนินการ
อยู6ระหว6างดําเนินการ
อยู6ระหว6างดําเนินการ
อยู6ระหว6างดําเนินการ
อยู6ระหว6างดําเนินการ
อยู6ระหว6างดําเนินการ

หมายเหตุ

ยศ-ชื่อ-สกุล
ลําดับ
31 จ.ส.อ. ธีรภัทร)
จันทร)บุตรดี
32 จ.ส.อ. เชวงศักดิ์
เหลาบับภา

ตําแหนง - สังกัด
ประจํา มทบ.36
ประจํา มทบ.๒๑

ตําแหนงทําหนาที่ ฯ
อยู6ระหว6างดําเนินการ
อยู6ระหว6างดําเนินการ

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๑๑ พ.ค. ๖๕

เลขที่ตําแหนง

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะเป)นนายทหารสัญญาบัตร
ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําป,งบประมาณ ๒๕๖4
หนวย ลําดับ
สก.ทบ.

1

ยศ-ชื่อ-สกุล
จ.ส.อ. อภิวัฒน ตะลุมพุก

เหลา

สังกัด

โควตาเหลา

ตําแหนงทําหนาที่ ฯ

พธ.

สก.ทบ.

ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก สก.ทบ. (ชกท.4110) (อัตรา ร.อ.)

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๑๑ พ.ค. ๖๕

เลขที่ตําแหนง
501100000368

หมายเหตุ

