
- สําเนา -  

  กระดาษเขียนข�าว                             ทบ.๔๖๓-๐๐๗ 
แบบ สส.๖                                                                                                               ที่  
สําหรับเจ�าหน�าที่ศูนย�การสื่อสาร  
ความเร"งด"วน – ผู�รับปฏิบัติ 

ด�วนมาก 
ความเร"งด"วน – ผู�รับทราบ 
 

หมู"-วัน-เวลา   ๒๗ ก.ย. ๖๔ 
            

คําแนะนํา 
 

จาก กพ.ทบ. หมู"/คํา 
ถึงผู�รับปฏิบัติ สลก.ทบ., ขว.ทบ., ยก.ทบ., สบ.ทบ., กช., กง.ทบ., สห.ทบ., สก.ทบ., ประเภทเอกสาร 
 นรด., สพ.ทบ., สส., ขส.ทบ., พธ.ทบ., ยย.ทบ., พบ., กส.ทบ., ศป., 

ทภ.๑, ทภ.๒, ทภ.๓, ทภ.๔, นสศ., ยศ.ทบ., ศซบ.ทบ., ทน.๑, ท่ีของผู�ให�ข"าว ท่ี กห ๐๔๐๑/๑๐๙๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู�รับทราบ 

พล.๑ รอ., พล.ร.๒ รอ., พล.ร.๓, พล.ร.๔, พล.ร.๖, พล.ร.๗, พล.ร.๙, 
พล.ร.๑๕, พล.ม.๒ รอ., พล.รพศ.๑, บชร.๓, บชร.๔, มทบ.๑๑,  
มทบ.๑๕, มทบ.๑๘, มทบ.๒๒, มทบ.๒๗, มทบ.๓๗, มทบ.๔๕,  
สง.ผบ.ทบ., สง.รอง ผบ.ทบ., สง.ผช.ผบ.ทบ.(๑), สง.ผช.ผบ.ทบ.(๒), 
สง.เสธ.ทบ., สง.ปษ.พิเศษ ทบ.(๒), 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.ประจําผู�บังคับบัญชา,  
สง.จก.กพ.ทบ., กพ.ทบ.(กองธุรการ)  
 

  ๑. ผบ.ทบ. (รอง ผบ.ทบ. รับคําส่ังฯ) อนุมัติตัวบุคคลให�เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเปDนนายทหาร
สัญญาบัตร ประจําปEงบประมาณ ๒๕๖๔ ให�กับหน"วยต"าง ๆ เพ่ิมเติม จํานวน ๘๕ นาย รายช่ือกําลังพลสามารถ
ดาวน�โหลดได�ท่ี http://dop.rta.mi.th/0401.3.1/ 

 ๒. เพ่ือให�การดําเนินการเปDนไปด�วยความเรียบร�อย จึงขอให�หน"วยดําเนินการ ดังน้ี 
   ๒.๑ ส"งตัวกําลังพลเข�ารับการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเปDนนายทหารสัญญาบัตร 
ตามที่ ยศ.ทบ. กําหนด 
   ๒.๒ ดําเนินการปรับย�ายเปDนตําแหน"งประจําหน"วย/เหล"า และให�ทําหน�าท่ีฯ และ/หรือเล่ือน
ฐานะเปDนนายทหารสัญญาบัตร ตามหลักเกณฑ�ท่ี ทบ. กําหนด (กรณีที่หน"วยยังไม"ได�ดําเนินการ) 
   ๒.๓ ดําเนินการรายงานขอแต"งต้ังยศเปDนนายทหารสัญญาบัตร (ท้ังประเภทคุณวุฒิปริญญาและ
ไม"ใช�คุณวุฒิ) ห�ามปรับย�ายหรือช"วยราชการ มีกําหนด ๑ ปE นับต้ังแต"วันท่ีได�รับการแต"งต้ังยศเปDนนายทหารสัญญาบัตร 
 
 
 
 

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

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

สําหรับพนักงาน 

รับ
เม่ือ 

วันท่ี เวลา ระบบ 
เครื่อง 
สื่อสาร 

ช่ือ 
พนักงาน 

ส"ง
เสร็จ 

วันท่ี เวลา ระบบ 
เครื่อง 
สื่อสาร 

ช่ือ 
พนักงาน 

รับรองว"าเปDนข"าวราชการ 
 

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

นายทหารอนุมัติข"าว 
 

 



 

บันทึกข�อความ  
ส�วนราชการ           กพ.ทบ.        (กองจัดการฯ  โทร. ๐-๒๒๙๗-๗๑๐๐, ๙๗๑๐๐)           

ที่ กห ๐๔๐๑/๒๗๐๔ วันท่ี           ๒๑  ก.ย. ๖๔             

เรื่อง ขออนุมัติตัวบุคคลให'นายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป.นนายทหารสัญญาบัตร  
 ประจําป2งบประมาณ ๒๕๖๔ เพ่ิมเติม  

เรียน    ผบ.ทบ. (ผ7าน รอง ผบ.ทบ.)                                                

อ'างถึง ๑. คําสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ลับมาก ท่ี ๓๔/๕๙ ลง ๑๖ ก.ย. ๕๙  
 ๒. คําสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๒๓๓/๕๗ ลง ๒๘ ต.ค. ๕๗ 
 ๓. หนังสือ กพ.ทบ. ท่ี กห ๐๔๐๑/๒๒๗๙ ลง ๓ ส.ค. ๖๔  

สิ่งท่ีส7งมาด'วย ๑. ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนท่ีได'รับอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเลื่อนฐานะฯ 
    ของ นขต.ทบ. ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป2 ๒๕๖๔ 
   ๒. ผนวก ข บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนท่ีได'รับอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเลื่อนฐานะฯ 
    โควตาส7วนกลาง ทบ. ประจําป2 ๒๕๖๔ 
   ๓.  ผนวก ค บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนท่ีได'รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเล่ือนฐานะฯ 
    ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําป2 ๒๕๖๔ 

 ๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติตัวบุคคลให'เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป.นนายทหารสัญญาบัตร 
ประจําป2งบประมาณ ๒๕๖๔ ให'กับหน7วยต7าง ๆ เพิ่มเติม จํานวน ๘๕ นาย รายละเอียดตามสิ่งที่ส7งมาด'วย 
๑ – ๓ สรุปได'ดังนี้  

ประเภท นขต.ทบ. โควตาส7วนกลาง ทบ. มาตรการรักษายอดกําลังพล รวมทั้งสิ้น 

จํานวน ๓๓ ๑๐ ๔๒ ๘๕ 

 ๒. ข'อเท็จจริง 
  ๒.๑ นโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ทบ. ป2 ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ กําหนดมาตรการ
รักษายอดกําลังพล โดยให' นขต.ทบ. สามารถดําเนินการทดแทนการสูญเสียนายทหารสัญญาบัตร โดยใช'
การเลื่อนฐานะนายทหารประทวน (ประเภทไม7ใช'คุณวุฒิ) ทดแทนนอกเหนือจากโควตาการเลื่อนฐานะ
นายทหารประทวน ประจําป2 ตามอ'างถึง ๑ ซึ่งการขออนุมัติในครั้งนี้มียอดตามมาตรการดังกล7าว 
จํานวน ๔๒ นาย 
  ๒.๒ ผบ.ทบ. กรุณาอนุมัติแต7งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการบรรจุกําลังพลเข'ารับ
ราชการใน ทบ. ซ่ึงมี รอง เสธ.ทบ. (สายงานกําลังพล) เป.นประธานกรรมการ และผู'แทนจากหน7วย
ที่เก่ียวข'องเป.นกรรมการ รายละเอียดตามอ'างถึง ๒ โดยคณะกรรมการดังกล7าว มีอํานาจหน'าที่ในการ
พิจารณากลั่นกรองการจัดสรรการบรรจุกําลังพลตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพลประจําป2 เพ่ือให'
การจัดสรรกําลังพลประเภทต7าง ๆ เป.นไปด'วยความรอบคอบ สอดคล'องกับคําสั่งและนโยบาย ทบ.  
 

/๒.๓ ผบ.ทบ. ... 

-  สําเนา - 

ด�วนมาก 



- ๒ - 
 
  ๒.๓ ผบ.ทบ. (รอง ผบ.ทบ. รับคําสั่งฯ) กรุณาอนุมัติตัวบุคคลให'เล่ือนฐานะนายทหาร
ประทวนเป.นนายทหารสัญญาบัตร ประจําป2งบประมาณ ๒๕๖๔ ให'กับหน7วยต7าง ๆ เพิ่มเติม จํานวน 
๓๖ นาย โดยโควตาเลื่อนฐานะฯ ในส7วนท่ีแยกดําเนินการ จํานวน ๔๓ อัตรา ซ่ึงเป.นโควตาท่ีมีหน7วยต7าง ๆ 
ส7งคืน ทบ. ให'คณะกรรมการกลั่นกรองการบรรจุกําลังพลเข'ารับราชการใน ทบ. จัดสรรให'กับหน7วยต7าง ๆ 
ตามความเหมาะสมต7อไป ตามอ'างถึง ๓ 
  ๒.๔ คณะกรรมการตามข'อ ๒.๒ ได'จัดการประชุมเพ่ือพิจารณาจัดสรรโควตา
นายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เลื่อนฐานะเป.นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม7ใช'คุณวุฒิ) ตามนโยบาย
จัดหาและบรรจุกําลังพล ทบ. ตามข'อ ๒.๓ จํานวน ๔๓ อัตรา โดยมี รอง เสธ.ทบ. (สายงานกําลังพล) 
เป.นประธานกรรมการ เม่ือวันศุกรLที่ ๒๗ ส.ค. ๖๔ เวลา ๐๙๓๐ – ๑๕๓๐ ณ ห'องประชุม กพ.ทบ. (๑)  
ซ่ึงท่ีประชุมมีมติให'ใช'แนวทางในการพิจารณาเช7นเดียวกับป2ท่ีผ7านมา โดยแบ7งมอบโควตาให' นขต.ทบ. 
ตามประเภทหน7วย (เช7น ส7วนกําลังรบ, สนับสนุนการรบ ฯลฯ) จํานวนผู'มีสิทธิเลื่อนฐานะฯ ของแต7ละหน7วย 
รวมถึงระดับชั้นยศ ของ ผบ.หน7วย (พล.ท. หรือ พล.ต.) ทั้งน้ี นขต.ทบ. ทุกหน7วยจะได'รับการจัดสรร
โควตาเลื่อนฐานะฯ อย7างน'อย ๑ อัตรา และสํารองโควตาไว'เพ่ือแก'ปMญหาในระดับ ทบ. จํานวน ๑๐ อัตรา 
 ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล'ว ดังนี้ 
  ๓.๑ นายทหารประทวน ตามข'อ ๑ จํานวน ๘๕ นาย (ตามข'อ ๒.๑ จํานวน ๔๒ อัตรา 
รวมกับตามข'อ ๒.๒ จํานวน ๔๓ อัตรา) ได'ผ7านการคัดเลือกจากหน7วยตามแนวทางที่ ทบ. กําหนดแล'ว 
จึงเห็นควรอนุมัติตัวบุคคลให'เลื่อนฐานะฯ ได' โดยให'ทําหน'าที่และ/หรือเลื่อนฐานะเป.นนายทหาร
สัญญาบัตร ประจําป2 ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑLท่ี ทบ. กําหนด ทั้งนี้ ให'ทําหน'าท่ีฯ ณ วันท่ีหน7วยออกคําสั่ง 
และให'หน7วยส7งตัวกําลังพลเข'ารับการอบรมตามที่ ยศ.ทบ. กําหนดต7อไป 
  ๓.๒ เพ่ือให'เกิดความรวดเร็วในการดําเนินการกรณีการระบุตําแหน7งในการเล่ือนฐานะ
มีความคลาดเคล่ือนและเพ่ือลดภาระงานของผู'บังคับบัญชา เห็นควรให' กพ.ทบ. พิจารณาปรับแก'ไข
ตําแหน7งทําหน'าที่ฯ ได'ตามความเหมาะสม   
 ๔. ข'อเสนอ  เห็นควรดําเนินการ ดังน้ี 
  ๔.๑ อนุมัติตัวบุคคลให'เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป.นนายทหารสัญญาบัตร 
ประจําป2งบประมาณ ๒๕๖๔ เพ่ิมเติม จํานวน ๘๕ นาย ตามข'อ ๑ และให'หน7วยดําเนินการตามการ
พิจารณาในข'อ ๓.๑ 
  ๔.๒ ให' กพ.ทบ. ดําเนินการพิจารณาปรับแก'ไขตําแหน7งทําหน'าที่นายทหารสัญญาบัตร 
ตามข'อ ๔.๑ ได'ตามความเหมาะสม หากมีความคลาดเคลื่อนในรายละเอียดของตําแหน7ง 

 จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณา หากเห็นเป.นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข'อ ๔ 
ทั้งน้ี อยู7ในอํานาจของ ผบ.ทบ. ซ่ึงมอบให' รอง ผบ.ทบ. อนุมัติ ตามคําส่ัง ทบ. ที่ ๑๓๒/๒๕๖๓ 
ลง ๒๖ มี.ค. ๖๓ 
 
 
                                                    (ลงช่ือ) พล.ต. วีระกาญจนL  โล7หLสถาพรพิพิธ 

(วีระกาญจนL  โล7หLสถาพรพิพิธ) 
  รอง จก.กพ.ทบ. ทําการแทน 
             จก.กพ.ทบ.  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เรียน ผบ.ทบ. (ผ7าน รอง ผบ.ทบ.) 

- เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข'อ ๔ 

             (ลงชื่อ) พล.ท. อยุทธL  ศรีวิเศษ 
            (อยุทธL  ศรีวิเศษ) 
             รอง เสธ.ทบ.(๑) 
               ๒๑ ก.ย. ๖๔ 

             (ลงชื่อ) พล.อ. วรเกียรติ  รัตนานนทL 
            (วรเกียรติ  รัตนานนทL) 
                     เสธ.ทบ.  
                  ๒๑ ก.ย. ๖๔ 
 

 - อนุมัติตามเสนอในข'อ ๔ 

 รับคําสั่ง ผบ.ทบ. 

(ลงชื่อ) พล.อ. ธีรวฒันL  บุณยะวัฒนL 

       (ธรีวฒันL  บุณยะวัฒนL) 
    รอง ผบ.ทบ.  
   ๒๓ ก.ย. ๖๔ 

             (ลงชื่อ) พล.อ. ธรรมนูญ  วิถี 
            (ธรรมนูญ  วิถี) 
             ผช.ผบ.ทบ.(๒)  
              ๒๒ ก.ย. ๖๔ 

สําเนาถูกต'อง              

(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
   (วาสนา  เทศทองลา) 
                         ประจํา กพ.ทบ.  
         ๒๓ ก.ย. ๖๔ 



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

ทภ.1 1 ส.ต.หญิง โชติรัตน� สมบุญ สบ. ทภ.1 ไม�จํากัดเหล�า อยู�ระหว�างดําเนนิการ คุณวุฒิปริญญา

2 ส.อ.หญิง อัญชลี ทองเนยีม สห. พัน.สห.11 ไม�จํากัดเหล�า ผบ.มว.สห.หญิง ร+อย.สห.หญิง พัน.สห.11 (ชกท.9100) 503506600011 คุณวุฒิปริญญา

(อัตรา ร.ท.)
3 จ.ส.อ. เกรียงศักดิ์ เรืองหนู ขว. ทน.1 ไม�จํากัดเหล�า อยู�ระหว�างดําเนินการ
4 จ.ส.อ. ประวิทย� นุชิต ขส. ทภ.1 ไม�จํากัดเหล�า อยู�ระหว�างดําเนินการ

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป- ๒๕๖4

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                 (วาสนา  เทศทองลา)
                     ประจํา กพ.ทบ.
                       ๒๐ ก.ย. ๖๔



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

ทภ.2 1 จ.ส.อ. คณิศนันท� บาลเวช ร. ร.6 พัน.1 ร. นายทหารส�งกําลัง ร+อย.สสช.ร.6 พัน.1 (ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.) 520202400039

2 จ.ส.อ. นิคม คําหงษา สบ. ทภ.2 ไม�จํากัดเหล�า ผบ.มว.ระวังป9องกัน ร+อย.บก.ทภ.2 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520101000641
3 จ.ส.อ. อาทิตย� คะชะมุข ช. ช.2 ช. อยู�ระหว�างดําเนินการ

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป- ๒๕๖4

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                 (วาสนา  เทศทองลา)
                     ประจํา กพ.ทบ.
                       ๒๐ ก.ย. ๖๔



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

ทภ.3 1 จ.ส.อ. จิระชัย ทิมเม�น ร. บชร.3 ไม�จํากัดเหล�า ผบ.มว.รก.ร+อย.บก.บชร.3 (ชกท.9125) (อัตรา ร.ท.) 531100100114 คุณวุฒิปริญญา

2 จ.ส.อ. จริะพงษ� เพ็ญโพธิ์ กง. ทภ.3 ไม�จํากัดเหล�า ผบ.ตอนตรวจรับและคัดแยก ร+อย.บร.สนาม พัน.สบร.23 บชร.3 531101000321

(ชกท.4450) (อัตรา ร.ท.)
3 จ.ส.อ.หญิง อุษา ขวัญเมือง กง. ทภ.3 ไม�จํากัดเหล�า นายทหารสโมสร มทบ.35 (ชกท.5000) (อัตจรา ร.อ.) 530800000198

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป- ๒๕๖4

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                 (วาสนา  เทศทองลา)
                     ประจํา กพ.ทบ.
                       ๒๐ ก.ย. ๖๔



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

ทภ.๔ 1 จ.ส.อ. พงษ�พันธ� พิศภักตร� พธ. มทบ.45 ไม�จํากัดเหล�า ผบ.มว.บร.ร+อย.มทบ.45 (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 540400100065
2 จ.ส.อ. ไมตรี แคยิหวา ร. กรม ทพ.43 ไม�จํากัดเหล�า รอง ผบ.ร+อย.ทพ.กรม ทพ.43 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 540619001002

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป- ๒๕๖4

ยศ - ชื่อ - สกุล

ตรวจถูกต�อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                 (วาสนา  เทศทองลา)
                     ประจํา กพ.ทบ.
                       ๒๐ ก.ย. ๖๔



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

สลก.ทบ. 1 ส.ท.หญิง ภัครินทร� คําฟู สบ. สลก.ทบ. ไม�จํากัดเหล�า ประจําแผนก สลก.ทบ. (ชกท.2210) (อัตรา ร.อ.) 500200000201 คุณวุฒิปริญญา
2 จ.ส.อ. ภฤศ จูงวงษ�สุข ขส. สลก.ทบ. ไม�จํากัดเหล�า ประจําแผนก สลก.ทบ. (ชกท.6400) (อัตรา ร.อ.) 500200000254

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป- ๒๕๖4

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                 (วาสนา  เทศทองลา)
                     ประจํา กพ.ทบ.
                       ๒๐ ก.ย. ๖๔



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

กพ.ทบ. ๑ ส.ท.หญิง ธิษณารินทร� ชุมแดงภักดีกุล สบ. กพ.ทบ. ไม�จํากัดเหล�า ประจําแผนก กพ.ทบ. (ชกท.2210) (อัตรา ร.อ.) คุณวุฒิปริญญา

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป- ๒๕๖4

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                 (วาสนา  เทศทองลา)
                     ประจํา กพ.ทบ.
                       ๒๐ ก.ย. ๖๔



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

ยก.ทบ. 1 จ.ส.อ. อดิศักดิ์ พรมขุนทด ขส. ยก.ทบ. ไม�จํากัดเหล�า นายทหารนโยบาย ยก.ทบ. (ชกท.2162) (อัตรา ร.อ.) 500600000199 คุณวุฒิปริญญา
2 ส.ท.หญิง จิรณัฐ โพธิ์พฤกษ� สบ. ยก.ทบ. ไม�จํากัดเหล�า นายทหารข+อมูลและสถิติ ยก.ทบ. (ชกท.6400) 500600000301 คุณวุฒิปริญญา

(อัตรา ร.อ.)
3 จ.ส.อ.หญิง วารินทร� สาคร พธ. ยก.ทบ. ไม�จํากัดเหล�า ผช.นายทหารประสานงานการค+นคว+าและพัฒนาการ 500600000415

ยก.ทบ. (ชกท.2167) (อัตรา ร.อ.)

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป- ๒๕๖4

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                 (วาสนา  เทศทองลา)
                     ประจํา กพ.ทบ.
                       ๒๐ ก.ย. ๖๔



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

สก.ทบ. ๑ จ.ส.อ. ภูบาล ธัญญาบาล สบ. สก.ทบ. ไม�จํากัดเหล�า อยู�ระหว�างดําเนินการ

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป- ๒๕๖4

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                 (วาสนา  เทศทองลา)
                     ประจํา กพ.ทบ.
                       ๒๐ ก.ย. ๖๔



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

นปอ. 1 จ.ส.อ. สมยศ เสียงดัง ป. ศปภอ.ทบ. ป. อยู�ระหว�างดําเนินการ

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป- ๒๕๖4

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                 (วาสนา  เทศทองลา)
                     ประจํา กพ.ทบ.
                       ๒๐ ก.ย. ๖๔



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

กช. 1 ส.ต.หญิง ธัญญวัน พูลนาค ช. กช. ช. ประจํากอง กช. (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.) 510701000356 คุณวุฒิปริญญา

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป- ๒๕๖4

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                 (วาสนา  เทศทองลา)
                     ประจํา กพ.ทบ.
                       ๒๐ ก.ย. ๖๔



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

สส. 1 จ.ส.อ. ระลึก อิ่มชาลี ส. รร.ส.สส. ส. ผบ.มว.รร.ส.สส. (ชกท.0210) (อัตรา ร.อ.) 502602000318

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป- ๒๕๖4

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                 (วาสนา  เทศทองลา)
                     ประจํา กพ.ทบ.
                       ๒๐ ก.ย. ๖๔



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

พบ. 1 จ.ส.อ.หญิง สมศรี ใหม�ปุ9ย พ. รพ.รร.6 พ. อยู�ระหว�างดําเนินการ คุณวุฒิปริญญา
2 ส.ต. กฤติเดช ใจซื่อกุล พ. พบ. พฤ. ประจําแผนก พบ. (ชกท.2260) (อัตรา ร.อ.) 502800000315 คุณวุฒิปริญญา
3 จ.ส.อ. อนุศักดิ์ รนที พ. รพ.อ.ป.ร. พ. ประจําแผนกเวชบริภัณฑ�กลาง รพ.อ.ป.ร. 510217000948

(ชกท.3506) (อัตรา ร.อ.)

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป- ๒๕๖4

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                 (วาสนา  เทศทองลา)
                     ประจํา กพ.ทบ.
                       ๒๐ ก.ย. ๖๔



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

ยย.ทบ. 1 จ.ส.ท. เกริกชัย อํานวยบุญเอื้อ ช. ยย.ทบ. ช. ประจําแผนก ยย.ทบ. (ชกท.7140) 501000000363 คุณวุฒิปริญญา
(อัตรา ร.อ.)

2 จ.ส.อ. สําเริง เข็มพิลา ช. ยย.ทบ. ช. นายช�างควบคุมงาน ยย.ทบ. (ชกท.7130) -
(อัตรา ร.อ.)

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป- ๒๕๖4

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                 (วาสนา  เทศทองลา)
                     ประจํา กพ.ทบ.
                       ๒๐ ก.ย. ๖๔



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

ขส.ทบ. 1 จ.ส.อ. ชัยยศ อินทแสน ขส. ศคย.ทบ. ขส. นายทหารซ�อมบํารุงยานยนต� พัน.ขส.๒ (ผสม) 502401600006
กรม ขส. (ชกท.0660) (อัตรา ร.อ.)

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป- ๒๕๖4

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                 (วาสนา  เทศทองลา)
                     ประจํา กพ.ทบ.
                       ๒๐ ก.ย. ๖๔



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

กส.ทบ. 1 จ.ส.อ. อริย�ธัช บุญช�วย กส. รร.กส.กส.ทบ. กส. ทส.จก.กส.ทบ. (ชกท.2030) (อัตรา ร.อ.) 511300000002

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป- ๒๕๖4

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                 (วาสนา  เทศทองลา)
                     ประจํา กพ.ทบ.
                       ๒๐ ก.ย. ๖๔



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

พธ.ทบ. 1 ส.ท.หญิง กนกอร ศักดี พธ. พธ.ทบ. ไม�จํากัดเหล�า ประจําแผนก พธ.ทบ. (ชกท.4015) 502300000691 คุณวุฒิปริญญา
(อัตรา ร.อ.)

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป- ๒๕64

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                 (วาสนา  เทศทองลา)
                     ประจํา กพ.ทบ.
                       ๒๐ ก.ย. ๖๔



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

สพ.ทบ. 1 จ.ส.อ. สิรภพ อ�อนในชาติ สพ. สพ.ทบ. สพ. ประจําแผนก สพ.ทบ. (ชกท.7539) 502500000453 คุณวุฒิปริญญา

(อัตรา ร.อ.)

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป- ๒๕๖4

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                 (วาสนา  เทศทองลา)
                     ประจํา กพ.ทบ.
                       ๒๐ ก.ย. ๖๔



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

นรด. 1 ส.ต. ศตายุ เวนานนท� สบ. รร.รด.ศศท. ไม�จํากัดเหล�า ครู รร.รด.ศศท. (ชกท.2622) (อัตรา ร.อ.) 503101100566 คุณวุฒิปริญญา
2 ส.ต. วรัญชิต แสงจันทร� ขส. นรด. ไม�จํากัดเหล�า ครู รร.รด.ศศท. (ชกท.2622) (อัตรา ร.อ.) 503101100582 คุณวุฒิปริญญา

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ ของ นขต.ทบ.
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป- ๒๕๖4

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                 (วาสนา  เทศทองลา)
                     ประจํา กพ.ทบ.
                       ๒๐ ก.ย. ๖๔



ลําดับ ตําแหน�ง - สังกัด ตําแหน�งทําหน�าที่/ตําแหน�งเลื่อนฐานะฯ เลขที่ตําแหน�ง หมายเหตุ

1 ส.อ.หญิง ธนัตชนก วงษ�แดง เสมียน สบ.ทบ. ประจําแผนก สบ.ทบ. (ชกท.2110) (อัตรา ร.อ.) 501300000048 เหล+า สบ.

2 จ.ส.อ. รุ+งทิวา ดํารงพลรัตน� ผบ.ชุด ชุด ลว.ไกล ตอน ลว.ไกล มว.ลว.ไกล อยู+ระหว+างดําเนินการ

พัน.รพศ.ศสพ.ร1อย.3

3 จ.ส.อ. วราวุธ คล1ายทอง พลขับรถ ตอนรถยนต� มว.ยานยนต� ร1อย.บก.พัน.สห.๑๑ อยู+ระหว+างดําเนินการ

4 จ.ส.อ. อัฐสิทธิ์ สิทธิกูล ช+างซ+อมระบบเครือข+ายสื่อสารข1อมูล ศทส.สส. อยู+ระหว+างดําเนินการ

5 ส.ท.หญิง วรรณธิกา คําบุญมา เสมียน พบ. อยู+ระหว+างดําเนินการ

6 ส.อ.หญิง ปาจารีย� พูลฉ่ํา เสมียนการเงิน กง.ทบ. อยู+ระหว+างดําเนินการ

7 จ.ส.อ. สายชล ป?สสา นายสิบสูทกรรม มว.สูทกรรม ร1อย.บก.พล.รพศ.1 นปจว.ร1อย.ปจว.พัน.ปจว. (ชกท.9305) (อัตรา ร.ท.) 511913600059 ไม+จํากัดเหล+า

8 จ.ส.อ. วรวุฒิ แสวงทรัพย� ประจํา มทบ.22 อยู+ระหว+างดําเนินการ

9 จ.ส.อ.หญิง ศุรฏา ชัยอนุวัต เสมียนบัญชีคุม พธ.ทบ. อยู+ระหว+างดําเนินการ

10 จ.ส.อ. รัชธพร ขวัญเมือง ผบ.หมู+ มว.บร.ร1อย.บร.พัน.ร.มทบ.๑๑ อยู+ระหว+างดําเนินการ

ผนวก ข  บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ 

โควตาส�วนกลาง ทบ. ประจําป- ๒๕๖4

ยศ - ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิปริญญา

ไม�ใช�คุณวุฒิ

ตรวจถูกต�อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                 (วาสนา  เทศทองลา)
                     ประจํา กพ.ทบ.
                       ๒๐ ก.ย. ๖๔



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

ทภ.๑ 1 จ.ส.อ. เฉลิมชัย เสนาวงษ� ช. ช.1 พัน.112 รอ. ช. ผบ.มว.ก�อสร�างทั่วไป ร�อย.ช.ก�อสร�าง ช.1 พัน.112 รอ. 510713300075
(ชกท.1128) (อัตรา ร.ท.)

2 จ.ส.อ. มนตรา แหวนประดับ ช. ช.1 พัน.52 รอ. ช. ผบ.มว.ร�อย.ช.สนาม ช.1 พัน.52 รอ. (ชกท.1331) 510712400034
(อัตรา ร.ท.)

3 จ.ส.อ. โกสินทร� ป1อมนาค ขว. ทน.1 ไม�จํากัดเหล�า ทส.รอง มทน.1 (ชกท.2030) (อัตรา ร.อ.) 503502000006
4 จ.ส.อ. จักรพันธ� มีสัจจี ช. มทบ.18 ช. นายทหารฝ9ายการสาธารณูปโภค มทบ.18 (ชกท.7120) 510600000330

(อัตรา ร.อ.)
5 จ.ส.อ. พรหมรัตน� รักพวกกลาง ร. ร.12 รอ. ร. นตต.ร�อย.บก.ร.12 รอ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510501000084
6 จ.ส.อ. อมร จันทร�ศรี ม. ม.1 พัน.3 รอ. ม. ผบ.มว.ลว.ร�อย.สสก.ม.1 พัน.3 รอ. (ชกท.1204) (อัตรา ร.ท.) 503203000101
7 จ.ส.อ. โสภณ อะภักดี ม. ม.5 รอ. ม. ผบ.มว.ค.หนัก ร�อย.ค.หนัก ม.5 รอ. (ชกท.1205) (อัตรา ร.ท.) 510602100051
8 จ.ส.อ. อัฒพล สอาดไพโรจน� ร. ร.9 ร. ผตน.ร�อย.ค.หนัก ร.9 (ชกท.1543) (อัตรา ร.ท.) 500900310037
9 จ.ส.อ. วันศักดิ์ มุขกัง พธ. กรม สน.พล.ร.9 พธ. รอง ผบ.มว.การศพ ร�อย.สบร.กรม สน.พล.ร.9 (ชกท.2430) 510904200096

(อัตรา ร.ท.)
10 จ.ส.อ. ศักดิ์สุริยา พูลเสม ร. มทบ.15 ไม�จํากัดเหล�า ผบ.มว.บร.ร�อย.มทบ.15 (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 510400100068
11 จ.ส.อ. ศรายุทธ เหล็กศิริ ร. ร�อย.ลว.ไกล 2 ร. ผบ.ตอน ร�อย.ลว.ไกล 2 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510101200042

ยศ-ชื่อ-สกุล

ผนวก ค บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ 
ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําป-งบประมาณ ๒๕๖4

ตรวจถูกต�อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                 (วาสนา  เทศทองลา)
                     ประจํา กพ.ทบ.
                       ๒๐ ก.ย. ๖๔



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

ทภ.2 1 จ.ส.อ. ปBณณวัชญ� แอกทอง สห. พล.ร.3 ไม�จํากัดเหล�า นสก.พล.ร.3 (ชกท.5000) (อัตรา ร.อ.) 520108000143
2 จ.ส.อ. มานะ ศรีโสภา ป. ป.3 ป. ผบ.มว.สส.ร�อย.บก.และ บร.ป.3 พัน.8 (ชกท.0200) 520307000095

(อัตรา ร.ท.)
3 จ.ส.อ. ฉัตรสกุล แสงตา ป. ป.6 พัน.6 ป. ผตน.ร�อย.ป.ป.6 พัน.6 (ชกท.1189) (อัตรา ร.ท.) 520205200059
4 จ.ส.อ. ชาญณรงค� เสิกนาค ช. มทบ.27 ไม�จํากัดเหล�า ผบ.มว.ฝDก ร�อย.มทบ.27 (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 520500100025
5 จ.ส.อ. จิรพันธุ� วัฒนชีพ พ. รพ.ค�ายสุรนารี พ. ผบ.มว.รพ.ค�ายสุรนารี (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) 520106000617
6 จ.ส.อ. สิทธิพงษ� สอนหงษ� ร. ร�อย.ลว.ไกล 3 ไม�จํากัดเหล�า ผบ.ตอน ลว.ไกล ร�อย.ลว.ไกล 3 (ชกท.1542) 520108200048

(อัตรา ร.ท.)
7 จ.ส.อ.หญิง สุมลยา สถานพงศ� พ. รพ.ค�ายสมเด็จ พ. นพบ.ผอย.รพ.ค�ายสมเด็จเจ�าพระยามหากษัตริย�ศึก 520901000063

เจ�าพระยามหากษัตริย�ศึก (ชกท.3506) (อัตรา ร.อ.)

ผนวก ค บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ 
ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําป-งบประมาณ ๒๕๖4

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                 (วาสนา  เทศทองลา)
                     ประจํา กพ.ทบ.
                       ๒๐ ก.ย. ๖๔



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

ทภ.3 1 จ.ส.อ. จิรโชติ พุทธิมา ช. ช.พัน.4 พล.ร.4 ช. ผบ.มว.ร�อย.ช.สนาม ช.พัน.4 พล.ร.4 (ชกท.1331) 530105300039
(อัตรา ร.ท.)

2 จ.ส.อ. สุทธิโชค ประเสริฐ สห. มทบ.37 ไม�จํากัดเหล�า นายทหารการเคลื่อนย�าย มทบ.37 (ชกท.2460) (อัตรา ร.อ.) 530400000270
3 จ.ส.อ. ศราวุธ สุขเกษม ร. ร.4 พัน.1 ร. ผช.นายทหารฝ9ายธุรการและกําลังพล ร.4 พัน.2 (ชกท.2260) 530103000036

(อัตรา ร.ท.)
4 จ.ส.อ. ธนาวุฒิ แสนแก�ว ร. ร.4 ร. ผบ.มว.ร�อย.ค.หนัก ร.4 (ชกท.1543) (อัตรา ร.ท.) 530101100032
5 จ.ส.อ. วริบุตร สีหะวงษ� ร. ร.4 พัน.3 ร. ผบ.มว.ค.60 มม. ร�อย.อวบ.ร.4 พัน.3 (ชกท.1542) 530713200012

(อัตรา ร.ท.)
6 จ.ส.อ. ถนัดกิจ นิมิตพงษ� ม. ร�อย.ม.(ลว.) 4 ม. ผบ.มว.ร�อย.ม.(ลว.) 4 (ชกท.1204) (อัตรา ร.ท.) 530703100038
7 จ.ส.อ. สมชาย ทรัพย�แหยม พ. พัน.สร.4 พ. นายทหารพยาบาลห�องผ�าตัด ร�อย.สร.พัน.สร.4 (ชกท.3506) 530710100030

(อัตรา ร.ท.)
8 จ.ส.อ. สืบพงษ� คงเทศน� สบ. ร�อย.ลว.ไกล 4 ไม�จํากัดเหล�า ผบ.ตอน ลว.ไกล ร�อย.ลว.ไกล 4 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 530703200049
9 จ.ส.อ. เดโชวัต หลวงฤทธิ์ ร. ร.7 ร. ผบ.มว.เฝ1าตรวจ ร�อย.ลว.และเฝ1าตรวจ ร.7 (ชกท.1542) 530304300043

(อัตรา ร.ท.)
10 จ.ส.อ. พชรพณ ดํารงศิริ พธ. รพ.ค�ายกาวิละ พธ. พลา รพ.ค�ายกาวิละ (ชกท.4220) (อัตรา ร.อ.) 530311000008

ผนวก ค บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ 
ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําป-งบประมาณ ๒๕๖4

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                 (วาสนา  เทศทองลา)
                     ประจํา กพ.ทบ.
                       ๒๐ ก.ย. ๖๔



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

ทภ.4 1 จ.ส.อ.หญิง พาตีเมาะ มะระเปะ สบ. มว.ทพ.หญิง 44 ไม�จํากัดเหล�า รอง ผบ.มว.ทพ.หญิง 42 (ชกท.9305) (อัตรา ร.ท.) 540101200692
2 จ.ส.อ.หญิง ประไพพิศ อินทภาพ สบ. มว.ทพ.หญิง 45 ไม�จํากัดเหล�า รอง ผบ.มว.ทพ.หญิง 43 (ชกท.9305) (อัตรา ร.ท.) 540101300706
3 จ.ส.อ. อานุภาพ ศิรินิล สพ. กรม สน.พล.ร.15 สพ. ผบ.มว.ยานยนต� ร�อย.บก.พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4 540704000060

(ชกท.0660) (อัตรา ร.ท.)
4 จ.ส.อ. เอกชัย บัลลังก� สพ. พัน.ซบร.24 บชร.4 สพ. ผบ.ตอนซ�อมบํารุงและยานยนต�และซ�อมคืน สภาพชิ้นส�วน 540702300033

ประกอบ มว.ซ�อมบํารุงสรรพาวุธส�วนหลัง 
ร�อย.ซบร.ยุทโธปกรณ�ที่ 2
พัน.ซบร.24 บชร.4 (ชกท.4800) (อัตรา ร.ท.)

ผนวก ค บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ 
ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําป-งบประมาณ ๒๕๖4

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                 (วาสนา  เทศทองลา)
                     ประจํา กพ.ทบ.
                       ๒๐ ก.ย. ๖๔



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

นรด. 1 จ.ส.อ.หญิง นฤมล วัดบุญเลี้ยง สบ. รร.รด.ศศท. สบ. ประจําแผนก นรด. (ชกท.2110) (อัตรา ร.อ.) 503100000057

ผนวก ค บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ 
ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําป-งบประมาณ ๒๕๖4

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                 (วาสนา  เทศทองลา)
                     ประจํา กพ.ทบ.
                       ๒๐ ก.ย. ๖๔



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

ขว.ทบ. 1 จ.ส.อ. พินิจ กุยลอยทาม ขว. ขว.ทบ. ขว. นายทหารข�าวกรองทางทหาร สปข.ขว.ทบ. (9300) 500500000622
(อัตรา ร.อ.)

ผนวก ค บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ 
ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําป-งบประมาณ ๒๕๖4

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                 (วาสนา  เทศทองลา)
                     ประจํา กพ.ทบ.
                       ๒๐ ก.ย. ๖๔



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

สห.ทบ. 1 จ.ส.อ. สายทอง แสงจันทร� สห. รร.สห.สห.ทบ. สห. ผบ.มว.ร�อย.สห.มทบ.35 (ชหท.9100) (อัตรา ร.ท.) 530800200022

ผนวก ค บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําป-งบประมาณ ๒๕๖4

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                 (วาสนา  เทศทองลา)
                     ประจํา กพ.ทบ.
                       ๒๐ ก.ย. ๖๔



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

ศซบ.ทบ. 1 จ.ส.อ.หญิง พัชรินทร� จิตรงามขํา สบ. ศซบ.ทบ. ไม�จํากัดเหล�า นายทหารธุรการและกําลังพล ศซบ.ทบ. (ชกท.2110) 504200000028
(อัตรา ร.อ.)

ผนวก ค บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ 
ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําป-งบประมาณ ๒๕๖4

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                 (วาสนา  เทศทองลา)
                     ประจํา กพ.ทบ.
                       ๒๐ ก.ย. ๖๔



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

สพ.ทบ. 1 จ.ส.อ. ปLยะนันท� สรนันท� สพ. พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง สพ. ประจําแผนก สพ.ทบ. (ชกท.4530) (อัตรา ร.อ.) 502502000876
2 จ.ส.อ. พิรพงษ� คชสงค� สพ. สพ.ทบ. สพ. ประจําแผนก สพ.ทบ. (ชกท.4530) (อัตรา ร.อ.) 502500000541
3 จ.ส.อ. คมสันต� พุ�มชุมแสง สพ. ศอ.สพ.ทบ. สพ. หน.มว.ซ�อมยานยนต� ผซย.กคย.สพ.ทบ. (ชกท.4805) 502502000794

(อัตรา ร.อ.)

ผนวก ค บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ 
ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําป-งบประมาณ ๒๕๖4

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                 (วาสนา  เทศทองลา)
                     ประจํา กพ.ทบ.
                       ๒๐ ก.ย. ๖๔



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

พธ.ทบ. 1 จ.ส.อ.หญิง ธีรยา เสริฐสอน พธ. พธ.ทบ. พธ. ประจําหมวด พธ.ทบ. (ชกท.4015) (อัตรา ร.อ.)

ผนวก ค บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ 
ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําป-งบประมาณ ๒๕๖4

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                 (วาสนา  เทศทองลา)
                     ประจํา กพ.ทบ.
                       ๒๐ ก.ย. ๖๔



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

พบ. 1 จ.ส.อ. เสนี ดาวจันอัด พ. รพ.รร.6 พ. ประจําแผนก รร.สร.พบ. (ชกท.2548) (อัตรา ร.ท.) 502805000030

ผนวก ค บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ 
ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําป-งบประมาณ ๒๕๖4

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                 (วาสนา  เทศทองลา)
                     ประจํา กพ.ทบ.
                       ๒๐ ก.ย. ๖๔



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

ยศ.ทบ. 1 จ.ส.อ. สุรพล โพธิวัลย� ป. ศป. ป. ผบ.มว.รร.ป.ศป. (ชกท.1193) (อัตรา ร.อ.) 511701000470

ผนวก ค บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ได�รับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ 
ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําป-งบประมาณ ๒๕๖4

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกต�อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                 (วาสนา  เทศทองลา)
                     ประจํา กพ.ทบ.
                       ๒๐ ก.ย. ๖๔


