
( สําเนา )  

  กระดาษเขียนขาว                             ทบ.๔๖๓-๐๐๗ 
แบบ สส.๖                                                                                                               ท่ี  
สําหรับเจาหนาท่ีศูนยการสื่อสาร  
ความเรงดวน – ผูรับปฏิบัติ 
 

ความเรงดวน – ผูรับทราบ 
 

หมู-วัน-เวลา  ๑๗ ก.ย. ๖๓ 
            

คําแนะนํา 
 

จาก กพ.ทบ. หมู/คํา 
ถึงผูรับปฏิบัติ 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.,  ท่ีของผูใหขาว ท่ี กห ๐๔๐๑/๑๑๙๖ 
 
 
 
 
 

ผูรับทราบ 

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., 
สบ.ทบ.(กองควบคุมคุณวุฒิ) 
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.ประจําผูบังคับบัญชา 
สง.จก.กพ.ทบ.  
 

  ๑. ผบ.ทบ. (รอง ผบ.ทบ. รับคําส่ังฯ) อนุมัติตัวบุคคลใหเล่ือนฐานะนายทหารประทวนเปน
นายทหารสัญญาบัตร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ใหกับหนวยตาง ๆ เพ่ิมเติม จํานวน ๗๘ นาย รายชื่อกําลังพล
ใหดาวนโหลดไดที่ https://dop.rta.mi.th/0401.3.1/index.php/dv/pmd02/ad16963 

๒. เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอใหหนวยดําเนินการ ดงันี้ 
   ๒.๑ พิจารณาสนับสนุนตําแหนงเล่ือนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตรในตําแหนงที่วางของหนวย 
และแจงผลการพิจารณาให กพ.ทบ. ทราบ ภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๓ (กรณีที่หนวยยังไมไดดําเนินการ) 
   ๒.๒ สงตัวกําลังพลเขารับการอบรมนายทหารประทวนเล่ือนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร 
ตามท่ี ยศ.ทบ. กําหนด (กรณีที่หนวยยังไมไดดําเนินการ) 
   ๒.๓ ดําเนินการปรับยายเปนตําแหนงประจําหนวย/เหลา และใหทําหนาท่ีฯ และ/หรือเล่ือน
ฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร ตามหลักเกณฑที่ ทบ. กําหนด (กรณีที่หนวยยังไมไดดําเนินการ) 
   ๒.๔ ดําเนินการรายงานขอแตงตั้งยศเปนนายทหารสัญญาบัตร (ท้ังประเภทคุณวุฒิปริญญาและ
ไมใชคุณวุฒิ) ทั้งนี้ หามปรับยายหรือใหกําลังพลดังกลาวชวยราชการ มีกําหนดระยะเวลา ๑ ป นับตั้งแตวันที่ไดรับการ
แตงตั้งยศเปนนายทหารสัญญาบัตร 

หนา ๑ ใน ๑ หนา 
อางถึงขาว ชื่อผูเขียนขาว หนวย โทร. 

จัดประเภทเอกสาร พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา      กพ.ทบ. ๐ - ๒๒๙๗ - ๗๑๐๐ 
จัด ไม              หน.กพ.ทบ.   
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สง
เสร็จ 

วันที ่ เวลา ระบบ 
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ชื่อ 
พนักงาน 

 

รับรองวาเปนขาวราชการ 
 

พ.อ. จิรวุฒิ  ตันชัชวาล 
    ( จิรวุฒิ  ตันชัชวาล ) 

ผอ.กอง กพ.ทบ. 
นายทหารอนุมัติขาว 

  



 

บันทึกขอความ  
สวนราชการ           กพ.ทบ.        (กองจัดการฯ  โทร. ๐-๒๒๙๗-๗๑๐๐, ๙๗๑๐๐)           

ท่ี กห ๐๔๐๑/๓๑๗๑ วันท่ี     ๑๑  ก.ย. ๖๓             

เรื่อง ขออนมุัตติัวบุคคลใหนายทหารประทวนเล่ือนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร  
 ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ เพ่ิมเติม  

เรียน    ผบ.ทบ. (ผาน รอง ผบ.ทบ.)                                                

 - เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในขอ ๔ 
 
 
  
                                                    (ลงชื่อ)  พล.ท. คธายุทธ  เสาวคนธ 
            (คธายุทธ  เสาวคนธ)  
                         รอง เสธ.ทบ.(๑) 
                  ๑๔ ก.ย. ๖๓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- อนุมัตติามเสนอในขอ ๔ 
       รับคําส่ัง ผบ.ทบ. 

 (ลงชื่อ) พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย 
                  (ณัฐพล นาคพาณิชย) 
                       รอง ผบ.ทบ. 
                       ๑๕ ก.ย. ๖๓ 

(ลงชื่อ) พล.อ. ธรีวฒัน  บุณยะวัฒน 
         (ธีรวัฒน  บุณยะวฒัน) 
         เสธ.ทบ. 
                        ๑๔ ก.ย. ๖๓ 
 

(ลงชื่อ) พล.อ. สุนัย ประภูชะเนย 
                 (สุนัย ประภูชะเนย) 
                    ผช.ผบ.ทบ.(๑) 
                     ๑๕ ก.ย. ๖๓ 
 

สําเนาถูกตอง 
   (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                        (วาสนา  เทศทองลา) 
                              หน.กพ.ทบ. 

                             ๑๖ ก.ย. ๖๓ 

 

( สําเนา) 
  



 

บันทึกขอความ  
สวนราชการ           กพ.ทบ.        (กองจัดการฯ  โทร. ๐-๒๒๙๗-๗๑๐๐, ๙๗๑๐๐)           

ท่ี กห ๐๔๐๑/๓๑๗๑ วันท่ี     ๑๑  ก.ย. ๖๓             

เรื่อง ขออนมุัตติัวบุคคลใหนายทหารประทวนเล่ือนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร  
 ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ เพ่ิมเติม  

เรียน    ผบ.ทบ. (ผาน รอง ผบ.ทบ.)                                                

อางถงึ ๑. คําส่ัง ทบ. (เฉพาะ) ลับมาก ท่ี ๓๔/๕๙ ลง ๑๖ ก.ย. ๕๙ เรื่อง นโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล   
  ปงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
 ๒. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๒๗๖๕ ลง ๑๓ ส.ค. ๖๓  
 ๓. คําส่ัง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๒๓๓/๕๗ ลง ๒๘ ต.ค. ๕๗ เรื่อง แตงตัง้คณะกรรมการกล่ันกรอง 
   การบรรจุกาํลังพลเขารับราชการใน ทบ.  

ส่ิงท่ีสงมาดวย ๑. ผนวก ก บัญชรีายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ดรับอนุมตัิตวับุคคลเพ่ือเล่ือนฐานะ ฯ 
    ของ นขต.ทบ. ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖๓ 
   ๒. ผนวก ข บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ดรับอนุมตัิตวับุคคลเพ่ือเล่ือนฐานะ ฯ 
    โควตาสวนกลาง ทบ. ประจําป ๒๕๖๓ 
   ๓.  ผนวก ค บัญชรีายชื่อนายทหารประทวนท่ีไดรับอนุมตัิตวับุคคลเพ่ือเล่ือนฐานะ ฯ 
    ตามมาตรการรักษายอดกาํลังพล ประจําป ๒๕๖๓ 

 ๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติตัวบุคคลใหเล่ือนฐานะนายทหารประทวนเปนนายทหารสัญญาบัตร 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ใหกับหนวยตาง ๆ เพ่ิมเติม จํานวน ๗๘ นาย รายละเอียดตามส่ิงท่ีสงมาดวย 
๑ – ๓ สรุปไดดังนี้  

ประเภท นขต.ทบ. โควตาสวนกลาง ทบ. มาตรการรักษายอดกําลงัพล รวมท้ังสิ้น 

จํานวน ๖๑ ๓ ๑๔ ๗๘ 

 ๒. ขอเท็จจริง 
  ๒.๑ นโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ทบ. ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ กําหนดมาตรการ
รักษายอดกําลังพล โดยให นขต.ทบ. สามารถดําเนินการทดแทนการสูญเสียนายทหารสัญญาบัตร โดยใช
การเล่ือนฐานะนายทหารประทวน (ประเภทไมใชคุณวุฒิ) ทดแทนนอกเหนือจากโควตาการเล่ือนฐานะ
นายทหารประทวน ประจําป ตามอางถึง ๑ ซึ่งมียอดตามมาตรการรักษายอดกําลังพล จํานวน ๑๔ นาย 
  ๒.๒ ผบ.ทบ. (รอง ผบ.ทบ. รับคําส่ังฯ) กรุณาอนุมัติตัวบุคคลใหเล่ือนฐานะนายทหาร
ประทวนเปนนายทหารสัญญาบัตร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ใหกับหนวยตาง ๆ เพ่ิมเติม จํานวน 
๑๖๑ นาย โดยโควตาเล่ือนฐานะฯ ในสวนท่ีแยกดําเนินการ จํานวน ๖๔ อัตรา เปนโควตาจํากัดเหลา 
จํานวน ๖๔ อัตรา ใหคณะกรรมการกล่ันกรองการบรรจุกําลังพลเขารับราชการใน ทบ. จัดสรรใหกับ
หนวยตาง ๆ ตามความเหมาะสมตอไป ตามอางถึง ๒ 

( สําเนา) 
  



- ๒ - 
 
  ๒.๓ ผบ.ทบ. กรุณาอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองการบรรจุกําลังพลเขารับ
ราชการใน ทบ. ซึ่งมี รอง เสธ.ทบ. (สายงานกําลังพล) เปนประธานกรรมการ และผูแทนจากหนวยท่ีเกี่ยวของ
เปนกรรมการ รายละเอียดตามอางถึง ๓ โดยคณะกรรมการดังกลาว มีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณา
กล่ันกรองการจัดสรรการบรรจุกําลังพลตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพลประจําป เพ่ือใหการจัดสรร
กําลังพลประเภทตาง ๆ เปนไปดวยความรอบคอบ สอดคลองกับคําส่ังและนโยบาย ทบ. 
  ๒.๔ คณะกรรมการตามขอ ๒.๓ ไดจัดการประชุมเพ่ือพิจารณาจัดสรรโควตา
นายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไมใชคุณวุฒิ) ตาม
นโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ทบ. ตามขอ ๒.๒ จํานวน ๖๔ อัตรา โดยมี รอง เสธ.ทบ.(๑) เปนประธาน 
เมื่อวันพุธที่ ๒๙ ก.ค. ๖๓ เวลา ๐๙๓๐ ณ หองประชุม กพ.ทบ.(๑) ซึ่งท่ีประชุมมีมติใหใชแนวทาง
ในการพิจารณาเชนเดียวกับปที่ผานมา โดยแบงมอบโควตาให นขต.ทบ. ตามประเภทหนวย (เชน 
สวนกําลังรบ, สนับสนุนการรบ ฯลฯ) จํานวนผูมีสิทธิเล่ือนฐานะฯ ของแตละหนวย รวมถึงระดับชั้นยศ 
ของ ผบ.หนวย (พล.ท. หรือ พล.ต.) ท้ังนี้ นขต.ทบ. ทุกหนวยจะไดรับการจัดสรรโควตาเล่ือนฐานะฯ 
อยางนอย ๑ อัตรา และสํารองโควตาไวเพ่ือแกปญหาในระดับ ทบ. จํานวน ๓ อัตรา  
 ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแลว ดังนี้ 
  ๓.๑ นายทหารประทวน ตามขอ ๑ จํานวน ๗๘ นาย (ตามขอ ๒.๑ จํานวน ๑๔ อัตรา 
รวมกับตามขอ ๒.๒ จํานวน ๖๔ อัตรา) ไดผานการคัดเลือกจากหนวยตามแนวทางท่ี ทบ. กําหนด ตาม
อางถึง จึงเห็นควรอนุมตัิตวับุคคลใหเล่ือนฐานะฯ ได และใหทําหนาที่และ/หรือเล่ือนฐานะเปนนายทหาร
สัญญาบัตร ประจําป ๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑที่ ทบ. กําหนด ทั้งนี้ใหทําหนาที่ฯ ณ วันที่หนวยออกคําส่ัง 
และใหหนวยสงตัวกําลังพลเขารับการอบรมตามที่ ยศ.ทบ. กําหนดตอไป 
  ๓.๒ เพ่ือใหเกิดความออนตัวในการดําเนินการและเพ่ือลดภาระงานของผูบังคับบัญชา 
เห็นควรให กพ.ทบ. พิจารณาปรับแกไขตําแหนงทําหนาท่ีฯ ไดตามความเหมาะสม   
 ๔. ขอเสนอ  เห็นควรดําเนินการ ดังนี้ 
  ๔.๑ อนุมัติตัวบุคคลใหเล่ือนฐานะนายทหารประทวนเปนนายทหารสัญญาบัตร 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ เพ่ิมเติม จํานวน ๗๘ นาย ตามขอ ๑ และใหหนวยดําเนินการตามการ
พิจารณาในขอ ๓.๑ 
  ๔.๒ ให กพ.ทบ. ดําเนินการพิจารณาปรับแกไขตําแหนงทําหนาที่นายทหารสัญญาบัตร 
ตามขอ ๔.๑ ไดตามความเหมาะสม หากมคีวามคลาดเคล่ือนในรายละเอียดของตําแหนง  

 จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณา หากเห็นเปนการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในขอ ๔ 
ทั้งนี้ อยูในอํานาจของ ผบ.ทบ. ซึ่งมอบให รอง ผบ.ทบ. อนุมัติ ตามคําส่ัง ทบ. ท่ี ๑๓๒/๒๕๖๓ 
ลง ๒๖ มี.ค. ๖๓ 
 
  
                                                    (ลงชื่อ) พล.ท. อยุทธ     ศรีวเิศษ 

(อยุทธ     ศรวีิเศษ) 
     จก.กพ.ทบ.  



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ทภ.1 1 จ.ส.อ. นพคุณ ชานก ร. ร.31 พัน.2 รอ. ร. ผบ.มว.ยานยนต รอย.สสช.ร.31 พัน.2 รอ. (ชกท.4600) 510215400037 คุณวุฒิปริญญา

(อัตรา ร.ท.)

2 ส.อ. ธีระพงษ ดอกดิน ร. กรม ทพ.14 ไมจํากัดเหลา ครูวิชาทหารปนใหญ ศฝ.นศท.มทบ.๑๔ (ชกท.2517) 510314000068 คุณวุฒิปริญญา

(อัตรา ร.อ.)

3 ส.ต.หญิง จุฑารัตน ทองเงิน สบ. มทบ.18 ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก สพ.ทบ. (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.) 502502000646 คุณวุฒิปริญญา

4 จ.ส.อ. วัฒนา มหาไวย สบ. สง.สด.จว.อ.ย. ไมจํากัดเหลา ผช.สด.อ.เสนา จว.อ.ย. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 513900001303

5 จ.ส.อ. พีระวิทย บุญญากานตกุล ขว. ทภ.1 ไมจํากัดเหลา อยูระหวางดําเนินการ

6 จ.ส.อ. ถิระ ใจสงเคราะห สบ. ทภ.1 ไมจํากัดเหลา อยูระหวางดําเนินการ

7 จ.ส.อ. สุนันท สาระบุญ ช. ทภ.1 ไมจํากัดเหลา อยูระหวางดําเนินการ

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต .ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ ก.ย. ๖๓ 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ทภ.2 1 จ.ส.อ. ปรีชา มะลุมกลาง ส. ส.พัน.22 ทภ.2 ส. นายทหารการรหัส ส.พัน.22 ทภ.2 (ชกท.0224) (อัตรา ร.อ.) 520117000010

2 จ.ส.อ. ชวลิต ออแสงสุวรรณ ม. ทภ.2 ม. ฝสส.ม.7 (ชกท.0200) (อัตรา ร.อ.) 520311000017

3 จ.ส.อ. สุรพล อุทัยแพน ขว. พล.ร.6 ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.สยป.รอย.มทบ.27 (ชกท.2548) (อัตรา ร.ท.) 520500100035

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต .ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ ก.ย. ๖๓ 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ทภ.3 1 เอี่ยมหอม ขว. มทบ.39 ไมจํากัดเหลา นกร.ศปป.4 ปรมน.ทบ. (ชกท.8104) (อัตรา ร.อ.) 504300000563 คุณวุฒิปริญญา

2 จ.ส.อ. วีรชาติ ศิริสอ สบ. สด.อ.สามเงา ไมจํากัดเหลา ผช.สด.อ.แมระมาด จว.ต.ก. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 532000000603

 จว.ต.ก.

3 จ.ส.อ. เอกภพ แสงเขษม ส. พัน.สบร.23 ไมจํากัดเหลา ผบ.ตอน สส.รอย.บก.พัน.สบร.23 บชร.3 (ชกท.0200) 531101000059

 บชร.3 (อัตรา ร.ท.)

4 จ.ส.อ. อนุพงศ นาคนอย พธ. ทภ.3 ไมจํากัดเหลา น.สงกําลัง ฝกบ.พล.พัฒนา 3 (ชกท.5004) (อัตรา ร.อ.) 530704000076

5 จ.ส.อ. นเรศ แกวแดง ช. ช.พัน.8 พล.ม.1 ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.ช.ช.พัน.8 พล.ม.1 (ชกท.1331) (อัตรา ร.ท.) 530911100040

6 จ.ส.อ. ไพทูล แตงเชื้อ ม. รอย.ลว.ไกล พล.ม.1 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.มว.ลว.ไกล รอย.ลว.ไกล พล.ม.1 (ชกท.1542) 530901200041

(อัตรา ร.ท.)

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต .ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

จ.ส.อ.หญิง จิราวรรณ

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ ก.ย. ๖๓ 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ทภ.๔ 1 จ.ส.อ. เอกพงค ดวงสุวรรณ ร. ทน.4 ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.สูทกรรม รอย.บก.พัน.ซบร.24 บชร.4 (ชกท.4110) (อัตรา ร.ท.) 540702000098 คุณวุฒิปริญญา

2 จ.ส.อ. ชัยฤกษ ศิลปมณี ร. ร.5 พัน.3 ไมจํากัดเหลา ผช.นกบ.ร.153 (ชกท.4010) (อัตรา ร.อ.) 540604000014 คุณวุฒิปริญญา

3 ส.ท. ยิ่งศักดิ์ เฉลิมฉัตร ร. กรม ทพ.44 ไมจํากัดเหลา อยูระหวางดําเนินการ คุณวุฒิปริญญา

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต .ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ยศ - ชื่อ - สกุล

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

........../.............../..........



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

นสศ. 1 จ.ส.ต.หญิง เพ็ญนภา เดชมงคลวัฒนา สบ. รร.สพศ.ศสพ. ไมจํากัดเหลา ทส.ผบ.มทบ.๒๓ 520300000002 คุณวุฒิปริญญา

(ชกท.๒๐๓๐) (อัตรา ร.อ.)

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ ก.ย. ๖๓ 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สลก.ทบ. 1 จ.ส.อ. ไพสน ลิ้มกุล ขส. สลก.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก สลก.ทบ. (ชกท.2210) (อัตรา ร.อ.) 500200000200 คุณวุฒิปริญญา

2 จ.ส.อ. บุญโชค นามศรี กง. สลก.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก สลก.ทบ. (ชกท.6400) (อัตรา ร.อ.) 500200000294

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต .ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ ก.ย. ๖๓ 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สสน.บก.ทบ. 1 จ.ส.อ. อภิชิต เลิศรู พธ. สสน.บก.ทบ. พธ. อยูระหวางดําเนินการ

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต .ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ ก.ย. ๖๓ 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ยก.ทบ. 1 จ.ส.อ. สุขสันต สถิรชาติ ขส. ยก.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก ยก.ทบ. (ชกท.๒๖๑๕) (อัตรา ร.อ.) 500600000260

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต .ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ ก.ย. ๖๓ 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

กบ.ทบ. ๑ จ.ส.อ.หญิง ขวัญชนก ปนแชม สบ. กบ.ทบ. ช. ประจําแผนก รร.กบ.ทบ. (ชกท.0600) (อัตรา ร.อ.) 500701000073

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ ก.ย. ๖๓ 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สปช.ทบ. ๑ จ.ส.อ. ยศธนา บุญหลี กง. สปช.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก สปช.ทบ. (ชกท.2610) (อัตรา ร.อ.) 500900000159

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ ก.ย. ๖๓ 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

นรด. 1 จ.ส.อ. เสกสันติ์ สินธุวงค ขส. รร.กสร.ศสร. ไมจํากัดเหลา นายทหารธุรการ รร.กสร.ศสร. (ชกท.2260) 510402100128

(อัตรา ร.อ.)

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ ก.ย. ๖๓ 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สบ.ทบ. 1 ส.ต.หญิง ชัญญภัทร กรานวงศ สบ. สบ.ทบ. สบ. ประจําแผนก สบ.ทบ. (ชกท.2110) (อัตรา ร.อ.) 501300000268 คุณวุฒิปริญญา

2 จ.ส.อ. ภาคภูมิ สุชาติวุฒิ สบ. สบ.ทบ. สบ. ประจําแผนก สบ.ทบ. (ชกท.2110) (อัตรา ร.อ.) 501300000120

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ ก.ย. ๖๓ 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

กง.ทบ. 1 จ.ส.อ.หญิง จรรยาพร ไชยภักดี กง. สก.ทบ. กง. นายทหารรับจายเงิน มทบ.13 (ชกท.6201) (อัตรา ร.อ.) -

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ ก.ย. ๖๓ 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สห.ทบ. 1 จ.ส.อ. สมพงค โชติพันธ สห. มทบ.45 สห. ครู รร.สห.สห.ทบ. (ชกท.8-9100) (อัตรา ร.อ.) 501800100067

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ ก.ย. ๖๓ 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สก.ทบ. ๑ จ.ส.อ. ประวุฒิ แยมเงิน ช. สก.ทบ. ไมจํากัดเหลา ครูพลศึกษา สก.ทบ. (ชกท.8-5000) (อัตรา ร.อ.) 501100000289

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ ก.ย. ๖๓ 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

จบ. 1 จ.ส.อ. ไพฑูรย ภาคภูมิ สบ. จบ. ไมจํากัดเหลา ประจํากอง จบ. (ชกท.9310) (อัตรา ร.อ.) -

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ ก.ย. ๖๓ 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สวพ.ทบ. 1 จ.ส.อ. ภานุพัฒน สารเนตร ขส. สวพ.ทบ. ไมจํากัดเหลา อยูระหวางดําเนินการ -

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ ก.ย. ๖๓ 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สตน.ทบ. 1 จ.ส.อ.หญิง ทิพวัลย ครองศีล กง. สตน.ทบ. กง. ประจําแผนก สตน.ทบ. (ชกท.6110) (อัตรา ร.อ.) 501700000101

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ ก.ย. ๖๓ 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สธน.ทบ. 1 จ.ส.อ.หญิง ณัฐรัตน พูลสวัสดิ์ สบ. สธน.ทบ. สบ. ประจําแผนก สสน.บก.ทบ. (ชกท.2210) 501400000022

(อัตรา ร.อ.)

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ ก.ย. ๖๓ 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ศซบ.ทบ. 1 จ.ส.อ. ชัยยฉัตรตรา วิรุฬิ์สิน ป. ศซบ.ทบ. ไมจกัดเหลา อยูระหวางดําเนินการ -

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ ก.ย. ๖๓ 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

นปอ. 1 จ.ส.อ. วีรพงษ หงษอราม ป. นปอ. พธ. รอง ผบ.มว.รยบ.กอง พธ.พล.ปตอ. (ชกท.0600) 503301400077 คุณวุฒิปริญญา

(อัตรา ร.ท.)

2 จ.ส.อ. เกรียงไกร สุขประเสริฐ ป. ปตอ.2 พัน.2 ป. ผบ.มว.รอย.ปตอ.ปตอ.2 พัน.4 (ชกท.1193) 503305400026

(อัตรา ร.ท.)

3 จ.ส.อ. คุณนิธิ ลอสังวาลย ช. นปอ. ช. นสส.บก.ช.พัน.51 (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) 510705000011

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ ก.ย. ๖๓ 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ขกท. 1 จ.ส.อ. พงษพันธ เพชรมุข ขว. ขกท. ขว. รอง หน.ชุดตีความภาพถาย หนวย ขกท.กองพล 503000000893

(ชกท.8503) (อัตรา ร.ท.)

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ ก.ย. ๖๓ 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

กช. 1 จ.ส.อ. สมเจตน ภิญญาคง ช. ช.รอย.14 ช. ผบ.มว.รยบ.เททาย ช.รอย.14 510707100031

(ชกท.0663) (อัตรา ร.ท.)

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ ก.ย. ๖๓ 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สส. 1 จ.ส.อ. วิรัตน ศรเพชร ส. สส. ไมจํากัดเหลา ทส.มทบ.310 (ชกท.2030) (อัตรา ร.อ.) 530500000002 คุณวุฒิปริญญา

2 จ.ส.อ. ไพบูลย พันธุเอก ส. ส.1 พัน.101 ส. นายทหารวิทยุ บก.มว.วิทยุโทรพิมพ รอย.ปฏิบัติการสื่อสารสนาม 502604200134

ส.1 พัน.101 (ชกท.0501) (อัตรา ร.ท.)

3 จ.ส.อ. พงศสุวรรณ เมาลี ส. สส. ส. ผบ.มว.ศทส.สส. (ชกท.0502) (อัตรา ร.อ.) 502600100498

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ ก.ย. ๖๓ 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สพ.ทบ. 1 จ.ส.อ. จําเนียร เนตรพิณ สพ. พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง สพ. นายทหารซอมและทําลาย มว.คลัง สป.5 510222001101

คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. (ชกท.9224) 

(อัตรา ร.อ.)

2 จ.ส.อ. ณรงคพล วัฒนภินันทชัย สพ. สพ.ทบ. สพ. อยูระหวางดําเนินการ

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ ก.ย. ๖๓ 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

พธ.ทบ. 1 จ.ส.อ. สุรพรชัย พลับทอง พธ. พธ.ทบ. พธ. ประจําแผนก พธ.ทบ. (ชกท.4015) (อัตรา ร.อ.) 502300001347

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ ก.ย. ๖๓ 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

พบ. 1 จ.ส.ท.หญิง ทิฆัมพร บุญคํามูล พ. รพ.คายสุรนารี พ. พยาบาล รพ.คายสุรนารี (ชกท.3449) 520106000361 คุณวุฒิปริญญา

(อัตรา ร.อ.)

2 จ.ส.อ. ยุทธนา คําหลา พ. รอย.รถยนตพยาบาล พ. รอง ผบ.มว.ฝก รอย.พล.สร.รพ.อ.ป.ร. 510217001016

(ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.)

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ ก.ย. ๖๓ 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ยย.ทบ. 1 จ.ส.อ. ธรรมรงค บุญปอง ช. ยย.ทบ. ช. ประจําแผนก ผคก.5 กคก.ยย.ทบ. 501000000130

(ชกท.7130) (อัตรา ร.อ.)

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ ก.ย. ๖๓ 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ขส.ทบ. 1 จ.ส.อ. สุรพันธ สิทธิสรเดช ขส. ขส.ทบ. ขส. ประจํากอง ขส.ทบ. (ชกท.6302) (อัตรา ร.อ.) 502400000191

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ ก.ย. ๖๓ 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

กส.ทบ. 1 จ.ส.อ. วีรศักดิ์ อุนบริบูรณ กส. ศสท.กส.ทบ. กส. ประจําแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. (ชกท.4321) 511300000273

(อัตรา ร.อ.)

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ ก.ย. ๖๓ 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

วศ.ทบ. 1 จ.ส.อ. กิตติ์ภูมิ เกียรติเปรมปรีดิ์ สพ. รอย.วศ.1 สพ. ผบ.ตอนเตือนภัย มว.บริการ รอย.วศ.1 502700020125

(ชกท.7314) (อัตรา ร.ท.)

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ ก.ย. ๖๓ 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

รร.จปร. 1 จ.ส.อ. วิฑิตย ปาจันทร ป. รร.จปร. ไมจํากัดเหลา ประจํากอง รร.จปร. (ชกท.2120) 511400000154

(อัตรา ร.อ.)

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ ก.ย. ๖๓ 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ยศ.ทบ. 1 จ.ส.อ. ภานุพงษ ศรีบุดดา กง. ยศ.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก ยศ.ทบ. (ชกท.5400) 501900000619

(อัตรา ร.อ.)

2 จ.ส.อ. หาญณรงค สําราญพานิช สบ. รร.สธ.ทบ. ไมจํากัดเหลา ทส.ผบ.รร.สธ.ทบ. (ชกท.2030) (อัตรา ร.อ.) 502000000006

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ ก.ย. ๖๓ 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ศร. 1 จ.ส.อ. นฤเทพ มงคลรัตน ร. ศร.พัน.1 ร. ประจําแผนก กกบ.ศร. (ชกท.4010) 511500000258

(อัตรา ร.อ.)

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ ก.ย. ๖๓ 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ศม. 1 จ.ส.อ. ภูษิต จํานงบุญ ม. รร.ม.ศม. ม. ประจํากอง ศม. (ชกท.2260) (อัตรา ร.อ.) 511600000185

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ ก.ย. ๖๓ 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ศป. 1 จ.ส.อ. สิทธิศักดิ์ แจมเล็ก ป. ศป. ป. นยส.พัน.ป.ศป. (ชกท.1193) (อัตรา ร.อ.) 511702000010

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ ก.ย. ๖๓ 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ศบบ. 1 จ.ส.อ. ธีระพงษ ฝอยฝน ม. รร.การบิน ทบ. ไมจํากัดเหลา นซบ.รร.การบิน ทบ. (ชกท.4823) 511809100453

(อัตรา ร.อ.)

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ ก.ย. ๖๓ 



ลําดับ ตําแหนง - สังกัด ตําแหนงทําหนาที่/ตําแหนงเลื่อนฐานะ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

1 ส.ต.หญิง กรรวี เข็มทอง เสมียนงบประมาณ วศ.ทบ. อยูระหวางดําเนินการ

2 จ.ส.อ. ธนกฤต ปารัตน ประจํา มทบ.๓๓   อยูระหวางดําเนินการ

3 จ.ส.อ. เชษฐา สาริโน นายสิบสโมสร ฝสก.มทบ.๒๒ อยูระหวางดําเนินการ

ผนวก ข  บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

โควตาสวนกลาง ทบ. ประจําป ๒๕๖3

ยศ - ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิปริญญา

ไมใชคุณวุฒิ

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ ก.ย. ๖๓ 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ทภ.๑ 1 จ.ส.อ. ศิริวัฒน อินทรโสภา พ. ร.31 พัน.1 รอ. พ. นยน.ตอน ซบร.รอย.บก.พัน.สร.1 (ชกท.0600) (อัตรา ร.ท.) 510211000078

2 จ.ส.อ. วัฒนพงษ กุลดวง สพ. กอง สพบ.1 สพ. นายทหารสงกําลัง ตอนสงกําลัง มว.ซบร.สวนหนา 503503300167

กอง สพบ.1 (ชกท.4530) (อัตรา ร.ท.)

ยศ-ชื่อ-สกุล

ผนวก ค บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖3

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ ก.ย. ๖๓ 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ทภ.2 1 จ.ส.อ. ศิลปกร อธิภัทรบวร ขส. มทบ.210 ขส. นยน.มทบ.210 (ชกท.0600) (อัตรา ร.อ.) -

ผนวก ค บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ ก.ย. ๖๓ 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ทภ.4 1 จ.ส.อ. พงษเจริญ สุวรรณ ขส. พัน.พัฒนา 4 ไมจํากัดเหลา หน.ชุดการศึกษาและวัฒนธรรม มว.พัฒนา 1 รอย.พัฒนา 540203200057

พัน.พัฒนา 4 (ชกท.5004) (อัตรา ร.ท.)

2 จ.ส.อ. จําลอง ทองหนู ช. ช.พัน.402 ช. หน.ชุดชางฝมือทั่วไป มว.พัฒนา 3 รอย.พัฒนา พัน.พัฒนา 4 540203100153

พล.พัฒนา 4 (ชกท.7120) (อัตรา ร.ท.)

ผนวก ค บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ ก.ย. ๖๓ 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

กส.ทบ. 1 จ.ส.อ. เอกราช เปยมภักดี กส. กสษ.3 กส.ทบ. กส. นายทหารธุรการและกําลังพล พัน.นร.รร.กส.กส.ทบ. 510118000109

(ชกท.2260) (อัตรา ร.อ.)

ผนวก ค บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ ก.ย. ๖๓ 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

นปอ. 1 จ.ส.อ. สุรกิจ หองประเสริฐ ป. พล.ปตอ. ป. ผบ.ตอนเรดาร ศปภอ.ทบ.2 (ชกท.1040) (อัตรา ร.อ.) 520103000126

ผนวก ค บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ ก.ย. ๖๓ 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สตน.ทบ. 1 จ.ส.อ.หญิง จิตราวี เจริญสุข กง. สตน.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจํากอง สตน.ทบ. (ชกท.6110) (อัตรา ร.อ.) 501700000276

ผนวก ค บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ ก.ย. ๖๓ 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ศร. 1 จ.ส.อ. ชินกร ออนคําเหลือง ร. รร.ร.ศร. ร. ฝอ.4 พัน.บริการ กบร.ศร. (ชกท.4010) (อัตรา ร.อ.) 511505000006

2 จ.ส.อ. ยุทธกร สืบเทศ ร. ศร. ร. ประจําแผนก สน.รร.ร.ศร. (ชกท.4010) (อัตรา ร.อ.) 511503000077

ผนวก ค บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ ก.ย. ๖๓ 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

นรด. 1 จ.ส.อ. อรรถพล รอดสวัสดิ์ สบ. มทบ.11 สบ. ผช.สด.เขตบางซื่อ ก.ท. (ชกท.2310) 503521002103 สายงานสัสดี

(อัตรา ร.อ.)

2 จ.ส.อ. ทองเลื่อน สิงโสดา สบ. มทบ.28 สบ. ผช.สด.อ.ปาปอน จว.พ.ท. (ชกท.2310) 541200000403 สายงานสัสดี

(อัตรา ร.อ.)

3 จ.ส.อ. รัศมี ยอมใหญ สบ. มทบ.43 สบ. ผช.สด.อ.กงหรา จว.พ.ท. (ชกท.2310) 541200000703 สายงานสัสดี

(อัตรา ร.อ.)

ผนวก ค บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ ก.ย. ๖๓ 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สปช.ทบ. 1 จ.ส.อ. สมเกียรติ ชุนไรฟน สบ. สปช.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก สปช.ทบ. (ชกท.2610) (อัตรา ร.อ.) 500900000458

ผนวก ค บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๐ ก.ย. ๖๓ 


