




 

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

ท่ี กห ๐๔๐๑/๖๖๕ วันท่ี     ๑๕  ก.พ. ๖๒             

เรื่อง ขออนุมัติตัวบุคคลใหนายทหารประทวนเล่ือนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร  
 ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒  

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

  - เห็นควรอนุมตัิตามที ่กพ.ทบ. เสนอในขอ ๔ 

 

 

                                                    (ลงชื่อ)  พล.ท. คธายุทธ  เสาวคนธ 
                                                       (คธายุทธ  เสาวคนธ) 
                                                          รอง เสธ.ทบ.(๑) 
                                                            ๒๐ ก.พ. ๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(สําเนา) 
  

(ลงชื่อ)  พล.อ. ณัฐพล  นาคพาณิชย 
                  (ณัฐพล  นาคพาณิชย) 
                        รอง ผบ.ทบ. 
                       ๒๑ ก.พ. ๖๒      

- อนุมัติตามเสนอในขอ ๔      
      รับคําส่ัง ผบ.ทบ. 

(ลงชื่อ)  พล.อ. ธีรวฒัน  บณุยะวฒัน 
                  (ธีรวัฒน  บณุยะวฒัน) 
                          เสธ.ทบ. 
                       ๒๐ ก.พ. ๖๒      

(ลงชื่อ)  พล.อ. กูเกียรติ  ศรนีาคา 
                  (กูเกียรติ  ศรีนาคา) 
       ผช.ผบ.ทบ.(๒) 
                      ๒๐ ก.พ. ๖๒      

สําเนาถูกตอง 
(ลงชื่อ)  พ.ท.หญงิ วาสนา  เทศทองลา 
                      (วาสนา  เทศทองลา) 
              หน.กพ.ทบ. 
                            ๒๖ ก.พ. ๖๒      

ดวนมาก 
  



 

 

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

ท่ี กห ๐๔๐๑/๖๖๕ วันท่ี    ๑๕  ก.พ. ๖๒             

เรื่อง ขออนุมัติตัวบุคคลใหนายทหารประทวนเล่ือนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร  
 ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒  

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. ดวนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๔๕๘๒ ลง ๒๓ พ.ย. ๖๑ 

ส่ิงท่ีสงมาดวย ๑. ผนวก ก บัญชรีายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ดรับอนุมตัิตวับุคคลเพ่ือเล่ือนฐานะฯ 
    ของ นขต.ทบ. ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖๒ 
   ๒. ผนวก ข บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ดรับอนุมตัิตวับุคคลเพ่ือเล่ือนฐานะฯ 
    หนวยสายงานสนาม ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖๒ 
   ๓. ผนวก ค บัญชรีายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ดรับอนุมตัิตวับุคคลเพ่ือเล่ือนฐานะฯ 
    โควตาสวนกลาง ทบ. ประจําป ๒๕๖๒ 
   ๔. ผนวก ง บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ดรับอนุมตัิตวับุคคลเพ่ือเล่ือนฐานะฯ 
    ตามมาตรการรักษายอดกาํลังพล ประจําป ๒๕๖๒ 

 ๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติตัวบุคคลใหเล่ือนฐานะนายทหารประทวนเปนนายทหารสัญญาบัตร 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ใหกับหนวยตาง ๆ จํานวน ๗๗๖ นาย รายละเอียดตามส่ิงท่ีสงมาดวย 
๑ – ๔ สรุปไดดังนี้  

ประเภท นขต.ทบ. หนวยงาน
สายสนาม 

โควตาสวนกลาง 
ทบ. 

มาตรการรักษายอด
กําลังพล 

รวมท้ังสิ้น 

จํานวน ๖๙๕ ๔๖ ๒๑ ๑๔ ๗๗๖ 

 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. ไดกรุณาอนุมัติจัดสรรโควตาการเลื่อนฐานะนายทหารประทวน
ยศ จ.ส.อ. เปนนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไมใชคุณวุฒิ) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามผลการประชุม
คณะกรรมการกล่ันกรองการบรรจุกําลังพลเขารับราชการใน ทบ. ซึ่งมี รอง เสธ.ทบ. (สายงานกําลังพล) 
เปนประธานกรรมการ เมื่อวันท่ี ๒๙ ส.ค. ๖๑ ณ หองประชุม กพ.ทบ. (๑) รวมจํานวนทั้งส้ิน ๙๘๐ อัตรา 

(สําเนา) 
  

ดวนมาก 
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สําหรับโควตาไมจํากัดเหลาใหสงวนไวท่ี กพ.ทบ. เพ่ือใชปรับเกล่ียใหกับหนวยท่ีมีความขาดแคลนหรือ
ในกรณีท่ี ทบ. มีความจําเปน โดยใหอยูในการพิจารณาบริหารจัดการของ กพ.ทบ. ท้ังนี้ หนวยในสายงาน 
ศปก.ทบ. และ สง.ปรมน.ทบ. ซึ่งเปนโควตาของ สํานักงานผูบังคับบัญชา ใหพิจารณากําลังพลที่มี
คุณวุฒิปริญญาได และกรณีที่มีคุณสมบัติยังไมครบถวนตามหลักเกณฑที่กําหนดใหสามารถอนุมัติตัวบุคคล
ลวงหนาไวกอนไดโดยอนุโลม รายละเอียดตามอางถึง ๒ สรุปจํานวนแยกประเภทไดดังนี ้

ประเภท 
เหลา สบ.    

(สายงานสัสดี) 
เหลา ธน. 

จํากัดเหลา           
(เวนสัสดี/ธน.) 

ไมจํากัด
เหลา 

ไมจํากัดเหลา
สายงานปกต ิ

ไมจํากัดเหลา 
สายงานสนาม 

รวม
ท้ังสิ้น 

จํานวน ๔๐ ๕ ๕๐๕ ๖๙ ๒๘๐ ๘๑ ๙๘๐ 

  สําหรับยอดการจัดสรรในสวนของเหลา ธน. จํานวน ๕ อัตรา โควตาจํากัดเหลา
และไมจํากัดเหลาในสวน ทภ.๔ จํานวน ๘๘ อัตรา โควตาสวนกลาง ทบ. จํานวน ๑๙ อัตรา โควตาไม
จํากัดเหลาสายงานปกติ จํานวน ๗๑ อัตรา และโควตาไมจํากัดเหลาสายงานสนาม จํานวน ๓๕ อัตรา 
(แยกเปน  ศปก.ทบ. จํานวน ๓ อัตรา กองกําลัง จํานวน ๑ อัตรา และ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. จํานวน ๓๑ อัตรา) 
รวมจํานวน ๒๑๘ อัตรา กพ.ทบ. จะแยกดําเนินการในภายหลัง คงเหลือการขออนุมัติตัวบุคคลในครั้งนี้ 
จํานวน ๗๖๒ อัตรา  
 ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแลว ดังนี้ 
  ๓.๑ นายทหารประทวน ตามขอ ๑ จํานวน ๗๗๖ นาย (ตามขอ ๒.๑ จํานวน ๑๔ นาย 
รวมกับตามขอ ๒.๒ จํานวน ๗๖๒ นาย) ไดผานการคัดเลือกจากหนวยตามแนวทางที่ ทบ. กําหนด 
ตามอางถึง จึงเห็นควรอนุมัติตัวบุคคลใหเล่ือนฐานะฯ ได และใหทําหนาท่ีและ/หรือเล่ือนฐานะเปน
นายทหารสัญญาบัตร ประจําป ๒๕๖๒ ตามหลักเกณฑท่ี ทบ. กําหนด ท้ังนี้ใหหนวยสงตัวกําลังพลเขารับ
การอบรมตามที่ ยศ.ทบ. กําหนดตอไป 
  ๓.๒ โควตาเล่ือนฐานะฯ ในสวนท่ีแยกดําเนินการ จํานวน ๒๑๘ อัตรา เปนโควตาหนวย 
จํานวน ๑๒๕ อัตรา (ธน./๕, ทภ.๔/๘๙, กอ.รมน.ภาค ๔ สน./๓๑) และเปนโควตาท่ีไวสนับสนุนหนวย
เพ่ิมเติม จํานวน ๙๓ อัตรา (โควตาสวนกลาง/๑๙, โควตา ศปก.ทบ./๓, โควตาไมจํากัดเหลา/๗๑) 
สมควรดําเนินการดังนี ้
   ๓.๒.๑ โควตา ทภ.๔ และ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. จํานวน ๑๒๐ อัตรา เนื่องจาก
หนวยยังดําเนินการไมแลวเสร็จ เห็นควรให ทภ.๔ และ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เรงรัดในการดําเนินการ 
โดยสงรายชื่อฯ ให กพ.ทบ. ภายใน ก.พ. ๖๒ ทั้งนี้เพื่อมิใหกระทบตอการบริหารจัดการกําลังพล
ในภาพรวมของ ทบ. ซึ่ง กพ.ทบ. มีแผนการจัดสรรโควตาการบรรจุฯ ใหกับหนวยตามจํานวนตําแหนง
และอัตราวางของหนวยใน มี.ค. ๖๒ (โควตา นนส.ทบ., โควตา นนส.ทบ.เหลา ร., โควตา นชท., โควตา
ทหารกองหนุนของหนวยในสวนกําลังรบและสนับสนุนการรบ) 
   ๓.๒.๒ โควตาไมจํากัดเหลา จํานวน ๗๑ อัตรา ซึ่งเปนโควตาท่ี ทบ. อนุมัติให 
กพ.ทบ. ควบคุมไวเนื่องจากหนวยไมมีตําแหนงและอัตราวางเพ่ือสนับสนุนใหกับสวนตาง ๆ เพ่ิมเติมเปน
สวนรวม เพ่ือใหเกิดความรอบคอบในการดําเนินการ เห็นควรใหคณะกรรมการกล่ันกรองการบรรจุกําลังพล
เขารับราชการใน ทบ. จัดสรรใหกับสวนตาง ๆ ตามความเหมาะสมตอไป  
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   ๓.๒.๓ โควตาสวนกลาง ทบ. และโควตา ศปก.ทบ. จํานวน ๒๒ อัตรา เห็นควร
ให ทบ. สนับสนุนใหกับหนวยตาง ๆ ตามนโยบายเรงดวนและความตองการของ ทบ. เปนกรณี ๆ ไป  
  ๓.๓ เพ่ือใหเกิดความออนตัวในการดําเนินการและเพ่ือลดภาระงานของผูบังคับบัญชา 
เห็นควรให กพ.ทบ. พิจารณาปรับแกไขตําแหนงทําหนาท่ีฯ ไดตามความเหมาะสม   
 ๔. ขอเสนอ  เห็นควรดําเนินการ ดังนี้ 
  ๔.๑ อนุมัติตัวบุคคลใหเล่ือนฐานะนายทหารประทวนเปนนายทหารสัญญาบัตร 
ประจําป ๒๕๖๑ จํานวน ๗๗๖ นาย ตามขอ ๑ และใหหนวยดําเนินการตามการพิจารณาในขอ ๓.๑ 
  ๔.๒ ให ทภ.๔ และ กอ.รมน.ภาค.๔ สน. เรงรัดในการดําเนินการสงรายชื่อฯ  
ให กพ.ทบ. ภายใน ก.พ. ๖๒ ตามการพิจารณาในขอ ๓.๒.๑  
  ๔.๓ ใหคณะกรรมการกล่ันกรองการบรรจุกําลังพลเขารับราชการใน ทบ. จัดสรร
โควตา ตามขอ ๓.๒.๒ จํานวน ๗๑ อัตรา ตามความเหมาะสมตอไป  
  ๔.๔ โควตาสวนกลาง ทบ.และโควตา ศปก.ทบ. จํานวน ๒๒ อัตรา ใหดําเนินการ
ตามขอ ๓.๒.๓  
  ๔.๕ ให กพ.ทบ. ดําเนินการพิจารณาปรับแกไขตําแหนงทําหนาท่ีนายทหารสัญญาบัตร 
ตามขอ ๔.๑ ไดตามความเหมาะสม หากมคีวามคลาดเคล่ือนในรายละเอียดของตําแหนง  

 จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณา หากเห็นเปนการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในขอ ๔ 
ทั้งนี้ อยูในอํานาจของ ผบ.ทบ. ซึ่งมอบให รอง ผบ.ทบ. อนุมัติ ตามคําส่ัง ทบ. ท่ี ๔๑๘/๒๕๖๐ 
ลง ๑๘ ก.ค. ๖๐ 
 
  
                                                     (ลงชื่อ) พล.ท. อยุทธ     ศรีวเิศษ 

 (อยุทธ     ศรีวเิศษ) 
      จก.กพ.ทบ.  

 

 

                        



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ศร. 1 จ.ส.อ. ทวี ผาคํา ร. รร.ร.ศร. ร. ประจําแผนก กกพ.ศร. (ชกท.2260) (อัตรา ร.อ.) ๕๑๑๕๐๐๐๐๐๑๘๖

2 จ.ส.อ. ปริญ ศิริรักษถากุล ร. รร.ร.ศร. ร. ประจําแผนก กวก.ศร. (ชกท.1542) (อัตรา ร.อ.) ๕๑๑๕๐๐๐๐๐๓๗๘

3 จ.ส.อ. เดชาธร รวมวงษ ร. รร.ร.ศร. ร. ประจําแผนก กวก.ศร. (ชกท.1542) (อัตรา ร.อ.) ๕๑๑๕๐๐๐๐๐๓๓๔

4 จ.ส.อ. ธวัชชัย แทนธานี ร. ศร. ร. ประจําแผนก กวก.ศร. (ชกท.1542) (อัตรา ร.อ.) ๕๑๑๕๐๐๐๐๐๓๕๓

5 จ.ส.อ. พรเทพ กลัดคราม ร. ศร. ร. ประจํากอง กยข.ศร. (ชกท.2162) (อัตรา ร.อ.) ๕๑๑๕๐๐๐๐๐๒๐๗

6 จ.ส.อ. ตระกูล หองแซง ร. รร.ร.ศร. ร. นายทหารการรหัส กยข.ศร. (ชกท.0221) (อัตรา ร.ท.) ๕๑๑๕๐๐๐๐๐๒๓๘

7 จ.ส.อ. รังสรรค โคตรภูเวียง ร. รร.ร.ศร. ร. นายทหารธุรการ ธก.กพ.รร.ร.ศร. (ชกท.2010) (อัตรา ร.อ.) ๕๑๑๕๐๓๐๐๐๐๐๕

8 จ.ส.อ. สุมิตร อยูชุม ร. ศร.พัน.1 ร. อจ.ลย.กศ.รร.ร.ศร. (ชกท.2724) (อัตรา ร.อ.) ๕๑๑๕๐๓๑๐๐๐๒๘

9 จ.ส.อ. ศราวุฒิ ปลั่งขํา ร. ศร.พัน.1 ร. อจ.ลย.กศ.รร.ร.ศร. (ชกท.2724) (อัตรา ร.อ.) ๕๑๑๕๐๓๑๐๐๐๓๐

10 จ.ส.อ. ดิเรก สุขสวาง ร. รร.ร.ศร. ร. อจ.อก.กศ.รร.ร.ศร. (ชกท.8104) (อัตรา ร.อ.) ๕๑๑๕๐๓๑๐๐๐๘๐

11 จ.ส.อ. เกษม พรมตรุษ ร. ศร. ร. อจ.อว.กศ.รร.ร.ศร. (ชกท.2724) (อัตรา ร.อ.) ๕๑๑๕๐๓๑๐๐๑๓๒

12 จ.ส.อ. เรวัฒ มณีวงษ ร. รร.ร.ศร. ร. อจ.อว.กศ.รร.ร.ศร. (ชกท.2724) (อัตรา ร.อ.) ๕๑๑๕๐๓๑๐๐๑๓๔

13 จ.ส.อ. ธนกร มุทธากาญจน ร. ศร.พัน.1 ร. อจ.อว.กศ.รร.ร.ศร. (ชกท.2724) (อัตรา ร.อ.) ๕๑๑๕๐๓๑๐๐๑๓๕

14 จ.ส.อ. ถนอมศักดิ์ วงษภักดี ร. รร.ร.ศร. ร. อจ.อว.กศ.รร.ร.ศร. (ชกท.2724) (อัตรา ร.อ.) ๕๑๑๕๐๓๑๐๐๑๓๖

15 จ.ส.อ. วิษณุ ทับสน ร. ศร.พัน.2 ร. อจ.ทป.กศ.รร.ร.ศร. (ชกท.2701) (อัตรา ร.อ.) ๕๑๑๕๐๓๑๐๐๒๐๗

16 จ.ส.อ. รัตนะ ชางศรี ร. รร.ร.ศร. ร. อจ.ยน.กศ.รร.ร.ศร. (ชกท.๘-0600) (อัตรา ร.อ.) ๕๑๑๕๐๓๑๐๐๓๒๑

17 จ.ส.อ. สรวิช อรัญนาค ร. ศร. ร. หน.มว.สป.กบร.ศร. (ชกท.2548) (อัตรา ร.ท.) 511500000725

18 จ.ส.อ. ปรีชา ปจจัยโคถา ร. รร.ร.ศร. ร. อจ.ยว.กศ.รร.ร.ศร. (ชกท.2517) (อัตรา ร.อ.) ๕๑๑๕๐๓๑๐๐๒๘๙

19 จ.ส.อ. มานิตย เผือกขันหมาก ร. รร.ร.ศร. ร. ผบ.มว.พัน.นร.จูโจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. (ชกท.๗-1542) (อัตรา ร.อ.)
๕๑๑๕๐๓๒๐๐๒๖๔

20 จ.ส.อ. สุรศักดิ์ พรมจันทร ร. รร.ร.ศร. ร. ผบ.มว.พัน.นร.จูโจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. (ชกท.๗-1542) (อัตรา ร.อ.) ๕๑๑๕๐๓๒๐๐๒๖๗

21 จ.ส.อ. พรชัย บุญเสนันท ร. รร.ร.ศร. ร. ผบ.มว.พัน.นร.จูโจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. (ชกท.๗-1542) (อัตรา ร.อ.) ๕๑๑๕๐๓๒๐๐๒๙๕

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุยศ-ชื่อ-สกุล

22 จ.ส.อ. ชนินทร แผนทอง ร. รร.ร.ศร. ร. ผบ.มว.พัน.นร.จูโจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. (ชกท.๗-1542) (อัตรา ร.อ.) ๕๑๑๕๐๓๒๐๐๒๖๘

23 จ.ส.อ. มานพ ปนทัศน ร. ศร.พัน.1 ร. ฝอ.4 พัน.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร. (ชกท.4010) (อัตรา ร.อ.) ๕๑๑๕๐๓๒๐๐๐๘๗

24 จ.ส.อ. ชาลี ศรึพุทธา ร. รร.ร.ศร. ร. ฝอ.1 พัน.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร. ผชกท.2260) (อัตรา ร.อ.) ๕๑๑๕๐๓๒๐๐๐๘๖

25 จ.ส.อ. ธีรพงษ แกวคํา ร. รร.ร.ศร. ร. ผบ.มว.พัน.บริการ กบร.ศร. (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) ๕๑๑๕๐๕๐๐๐๐๗๑

26 จ.ส.อ. เมฆ คําอธิษฐาน ร. ศร. ร. ผบ.มว.พัน.บริการ กบร.ศร. (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) ๕๑๑๕๐๕๐๐๐๐๗๒

27 จ.ส.อ. อภิเดช จงกล ร. ศร.พัน.1 ร. ผบ.ตอน ปรส.106 มว.อวน.รอย.สสก.ศร.พัน.1 (ชกท.1542) ๕๑๑๕๐๑๐๐๐๐๙๓

(อัตรา ร.ท.)

28 จ.ส.อ. ชาญชัย อุสาย ร. รร.ร.ศร. ร. ผบ.มว.ชางโยธา รอย.สสก.ศร.พัน.2 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) ๕๑๑๕๐๒๐๐๐๑๑๗

29 จ.ส.อ. สุรศักดิ์ คุณศึกษา ร. ศร.พัน.2 ร. ผบ.มว.ลว.รอย.สสก.ศร.พัน.2 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) ๕๑๑๕๐๒๐๐๐๐๕๘

30 จ.ส.อ. ประชันศักดิ์ สุวรรณศร ร. รร.ร.ศร. ร. ผบ.มว.สื่อสาร รอย.สสก.ศร.พัน.2 (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) ๕๑๑๕๐๒๐๐๐๐๗๐

31 จ.ส.อ. อาจศึก แกนกลาง พ. รพ.คายธนะรัชต ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.มว.เสนารักษ รอย.สสช.ศร.พัน.1 (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.)
๕๑๑๕๐๑๔๐๐๐๖๑

32 จ.ส.อ. ณรงวิทย วรสาร ช. ศร. ไมจํากัดเหลา หัวหนาหมวดอาคาร ยย.กบร.ศร. (ชกท.7900) (อัตรา ร.ท.) ๕๑๑๕๐๐๐๐๐๕๘๖

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๒ / ก.พ. / ๖๒

60USER03
Line



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ศม. 1 จ.ส.อ. อุดมศักดิ์ เกินพา ม. ศม. ม. ประจําแผนก ศม. (ชกท.1๒๐6) (อัตรา ร.อ.) 511600000309

2 จ.ส.อ. มนตรี บัวคลี่ ม. รร.ม.ศม. ม. ประจําแผนก รร.ม.ศม. (ชกท.๒5๐1) (อัตรา ร.อ.) 511601000037

3 จ.ส.อ. วิทยา พยอมอําพันธ ม. รร.ม.ศม. ม. ผบ.มว.บร.รอย.บร.พัน.บร.กบร.ศม. (ชกท.2901) (อัตรา ร.ท.) 511600000663

4 จ.ส.อ. สุพล มณีเลิศ ม. ม.พัน.22 ศม. ม. ผบ.มว.ม.รอย.ม.(ก.) ม.พัน.22 ศม. (ชกท.1205) (อัตรา ร.ท.) 511602100038

5 จ.ส.อ. วิรัตน พยัคเลิศ ม. ศม. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก ศม. (ชกท.4512) (อัตรา ร.อ.) 511600000483

6 จ.ส.อ. ภัทรพล คําบรรจง ม. รร.ม.ศม. ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.มว.สร.กรม นร.รร.ม.ศม. (ชกท.๓๕๐๐) (อัตรา ร.อ.) 511601000773

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต .ทบ.

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๒ / ก.พ. / ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ศป. 1 จ.ส.อ. พิชิต พรหมเมศ ป. ศป. ป. ผตน.พัน.ป.ศป.รอย.1 (ชกท.1189) (อัตรา ร.ท.) 511702100059

2 จ.ส.อ. อํานาจ รุงสุข ป. ศป. ป. น.สงกําลัง รอย.บก.และ บร.พัน.ป.ศป. (ชกท.4000) 511702000127

(อัตรา ร.ท.)

3 จ.ส.อ. นิมิต ยงยุทธ ป. ศป. ป. ผบ.มว.กระสุน รอย.บก.และ บร.พัน.ป.ศป. (ชกท.1193) 511702000141

(อัตรา ร.ท.)

4 จ.ส.อ. บุญเติม บุญทัศน ป. ศป. ป. นอย.พัน.ป.ศป.รอย.2 (ชกท.1199) (อัตรา ร.ท.) 511702200017

5 จ.ส.อ. รณชัย สมใจ ป. ศป. ป. ผบ.มว.รร.ป.ศป. (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 511701000396

6 จ.ส.อ. พอพล พูลสวัสดิ์ ป. ศป. ป. ผบ.มว.รร.ป.ศป. (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 511701000380

7 จ.ส.อ. บัญชา แดงสอาด ป. ศป. ป. ผบ.มว.รร.ป.ศป. (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 511701000397

8 จ.ส.อ. ชัยรัตน กลิ่นดวง ป. ศป. ป. นยส.พัน.ป.ศป. (ชกท.1193) (อัตรา ร.อ.) 511702000008

9 จ.ส.อ. เอกชัย สุขมูล ป. ศป. ไมจํากัดเหลา ฝอ.๕ รอย.บก.และ บร.พัน.ป.ศป. (ชกท.8104) (อัตรา ร.อ.) 511702000154

10 จ.ส.อ. บรมรัตน ขวัญปญญาพร ป. ศป. ไมจํากัดเหลา นลว.ผท.พัน.ป.ศป. (ชกท.1183) (อัตรา ร.อ.) 511702000014

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๒ / ก.พ. / ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

กช. 1 จ.ส.อ. วันชัย หงษทอง ช. กช. ช. ประจําแผนก กช. (ชกท.4470) (อัตรา ร.อ.) 510701000388

2 จ.ส.อ. กฤตินันท เจริญรื่น ช. รร.ช.กช. ช. ประจําแผนก กช. (ชกท.9301) (อัตรา ร.อ.) 510701000231

3 จ.ส.อ. อภิชาติ สุดไธสง ช. ช.พัน.๕๑ ช. ประจํากอง กช. (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.) 510701000356

4 จ.ส.อ. ศักดิ์ดา แสงสุวรรณ ช. รอย.ช.ซบร.หนัก ช. ผบ.มว.โรงงาน รอย.ช.ซบร.หนัก (ชกท.4880) (อัตรา ร.อ.) 510704200056

5 จ.ส.อ. สุทธิชัย หองริ้ว ช. กช. ช. ประจําแผนก กช. (ชกท.1331) (อัตรา ร.อ.) 510701000340

6 จ.ส.อ. จักรกฤช นอยสะอาด ช. ช.พัน.๕๑ ช. นายทหารสงกําลัง กช. (ชกท.4470) (อัตรา ร.อ.) 510701000449

7 จ.ส.อ. วุฒิชัย ลุนไชยภา ช. ช.๑๑ พัน.๑๑๑ ช. ผบ.มว.กอสรางทั่วไป รอย.ช.กอสราง ช.๑๑ พัน.๑๑๑ 510708300075

(ชกท.1328) (อัตรา ร.ท.)

8 จ.ส.อ. อดิศักดิ์ วีระบุญพิพัฒนา ช. พัน.ช.คมศ.พล.ช. ช. ผบ.มว.กช. (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 510701000763

9 จ.ส.อ. นิวัติ จันทรคณา ช. ช.๑๑ ช. ผบ.มว.สะพานโครงแผง ช.รอย.18 (ชกท.1342) (อัตรา ร.ท.) 510707200114

10 จ.ส.อ. สรายุทธ สลักคํา ช. ช.๑๑ พัน.๑๑๑ ช. ผบ.ตอนซอมบํารุงเครื่องมือ รอย.ช.กอสราง ช.๑๑ พัน.๑๑๑ 510708300020

(ชกท.4880) (อัตรา ร.ท.)

11 จ.ส.อ. กิตติพัทธ พฤกษา ช. ช.๑๑ พัน.๖๐๒ ช. นายทหารซอมแกเครื่องมือกล รอย.ช.เครื่องมือและซอมบํารุง  510709400087

ช.๑๑ พัน.๖๐๒ (ชกท.4880) (อัตรา ร.ท.)

12 จ.ส.อ. อนุชา ลิมพวัฒน ช. ช.๑๑ พัน.๑๑๑ ช. นยน.กช. (ชกท.0600) (อัตรา ร.อ.) 510701000661

13 จ.ส.อ. ธวัชชัย แกวดวง ช. พล.ช. ช. ผบ.มว.รยบ.เททาย ช.รอย.14 (ชกท.0663) (อัตรา ร.ท.) 510707100032

14 จ.ส.อ. สิทธิ์ชานน นามสุข ช. กช. ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.ปองกัน รอย.บก.พล.ช. (ชกท.๑๓๓๑) (อัตรา ร.ท.) 510706000222

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๒ / ก.พ. / ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ยย.ทบ. 1 จ.ส.อ. สมเกียรติ จันทิพยวงษ ช. ยย.ทบ. ช. ผช.หน.มว.ยย.ทบ. (ชกท.7120) (อัตรา ร.อ.) 501000000600

2 จ.ส.อ. ปรีชา ไพริน ช. ยย.ทบ. ช. ผช.หน.มว.ยย.ทบ. (ชกท.7120) (อัตรา ร.อ.) 501000000526

3 จ.ส.อ. นิวัตร ตงฉิน ขส. ยย.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก ยย.ทบ. (ชกท.๒๑1๐) (อัตรา ร.อ.) 501000000062

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๒ / ก.พ. / ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สส. 1 จ.ส.อ. สถิต ทองไทย ส. สส. ส. นายทหารวิทยุ บก.มว.วิทยุโทรพิมพ รอย.ปฏิบัติการสื่อสารสนาม 502605200134

ส.๑ พัน.102 (ชกท.0501) (อัตรา ร.ท.)

2 จ.ส.อ. สาธิต หลงศรีภูมิ ส. สส. ส. นายทหารซอมบํารุงสื่อสาร มว.สงกําลังและซอมบํารุงสายสื่อสาร 502605000133

รอย.บก.ส.๑ พัน.102 (ชกท.4415) (อัตรา ร.ท.)

3 จ.ส.อ. บวร ไกรเนตร ส. สส. ส. ชางถายภาพยนตร แผนกภาพยนตรและเทปบันทึกภาพ กภ.สส. 502600001811

(ชกท.8510) (อัตรา ร.ท.)

4 จ.ส.อ. ธีรกานต คุมชุมแสง ส. สส. ส. ผบ.มว.สื่อสาร รอย.บก.ส.1 (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) 502603000080

5 จ.ส.อ. จักกรี มาตยทะจันทร ส. ส.1 พัน.101 ส. นายทหารวิทยุถายทอด มว.วิทยุถายทอด รอย.ปฏิบัติการสื่อสาร 502604200044

สนาม ส.๑ พัน.101 (ชกท.0501) (อัตรา ร.ท.)

6 จ.ส.อ. วัชร สุวรรณพันธ ส. พัน.ส.ซบร.เขตหลัง ส. นายทหารซอมบํารุงสื่อสาร ตอนซอมบํารุงแผงวงจร มว.ซอม 502606300022

บํารุงแผงวงจรและยุทโธปกรณพิเศษ รอย.ส.ซบร.ยุทโธปกรณที่ 1

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

7 จ.ส.อ. สนั่น สุขชัยศรี พ. รร.ส.สส. ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.เสนารักษ รอย.บร.พัน.นร.รร.ส.สส. (ชกท.3500) 502602000368

(อัตรา ร.อ.)

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๒ / ก.พ. / ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สพ.ทบ. 1 จ.ส.อ. เชิด   อินทรกลาง สพ. ศซส.สพ.ทบ. สพ. ประจําแผนกบริการ รง.ซย.กรซท.ศซส.สพ.ทบ. 511200100334

(ชกท.๒๙๑๐) (อัตรา ร.อ.)

2 จ.ส.อ. สานนท อยูเกษม สพ. พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง สพ. นายทหารซอมบํารุง มว.บริการ รอย.สพ.ซบร.สน.ทั่วไป 510613300156

พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง (ชกท.๔๘๑๓) (อัตรา ร.ท.)

3 จ.ส.อ. นิรันดร สังขชู สพ. กจห.สพ.ทบ. สพ. ประจําแผนกคลังยุทธภัณฑหลัก กคย.สพ.ทบ. 502502000876

(ชกท.๔๕๓๐) (อัตรา ร.อ.)

4 จ.ส.อ. วิษุวัต ชํานาญกิจ สพ. ศอ.สพ.ทบ. สพ. ประจําแผนกกระสุนที่ ๒ รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. 502500100205

(ชกท.๔๕๑๔) (อัตรา ร.อ.)

5 จ.ส.อ. มาโนช กลิ่นจันทร สพ. คส.สพ.ทบ. สพ. รองหัวหนาหมวดตรวจสภาพและทําลายคลังแสง ๔ 510219001329

คส.สพ.ทบ. (ชกท.๔๕๑๔) (อัตรา ร.อ.)

6 จ.ส.อ. วันชัย รอดพันธุ สพ. กจห.สพ.ทบ. สพ. ประจําแผนกการขาวและรักษาความปลอดภัย กยข.สพ.ทบ. 502500000206

(ชกท.๙๓๐๑) (อัตรา ร.อ.)

7 จ.ส.อ. รักไทย กาลจินดา สพ. คส.สพ.ทบ. สพ. นายทหารชางสรรพาวุธ มว.ซอมอาวุธ รอย.สพ.ซบร.สน.โดยตรง 510222100105

พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง (ชกท.๔๘๐๘) (อัตรา ร.ท.)

8 จ.ส.อ. วีระศักดิ์ โพธิ์ศรี กง. รร.สพ.สพ.ทบ. ไมจํากัดเหลา ผูชวยนายทหารควบคุมการเบิกจาย ผคบ.กกง.สพ.ทบ. 502500000376

(ชกท.๖๑๐๑) (อัตรา ร.อ.)

 

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๓ / เม.ย. / ๖๒
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หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สพ./สต. 1 จ.ส.อ. ดํารงศิล สีถาวร สพ. กอง สพบ.๑ สพ. นายทหารซอมยานยนตสายพาน ตอนซอมยานยนต 503503300110

มว.ซบร.สวนหนา กอง สพบ.๑ (ชกท.๔๘๐๕) (อัตรา ร.ท.) 

2 จ.ส.อ. อุดม มีแกว สพ. พัน.ซบร.กรม สน.๒ สพ. ผบ.มว.ซอมบํารุงยานยนตสายพาน รอย.สน.สวนหนา 510117200101

พัน.ซบร.กรม สน.๒ (ชกท.๔๘๐๕) (อัตรา ร.ท.)

3 จ.ส.อ. ธีรพงษ จันทราสินธุ สพ. พัน.ซบร.กรม สน.๒ สพ. ผบ.มว.บริการและกูซอม รอย.สน.สวนหนา 510117300046

พัน.ซบร.กรม สน.๒ (ชกท.๔๘๑๓) (อัตรา ร.ท.)

4 จ.ส.อ. สุดใจ ทองแกว สพ. กอง สพบ.พล.ร.๖ สพ. นายทหารสงกําลัง มว.สล.กอง สพบ.พล.ร.๖ 520505300044

(ชกท.๔๐๐๐) (อัตรา ร.ท.)

5 จ.ส.อ. พงษสยาม   วิชัยศร สพ. กอง สพบ.พล.ร.๖ สพ. นายทหารซอมบํารุง มว.ซอมบํารุงสวนหลัง 520505300128

กอง สพบ.พล.ร.๖ (ชกท.๔๘๑๓) (อัตรา ร.ท.) 

6 จ.ส.อ. ยุทธพงษ บุตรดี สพ. กอง สพบ.พล.ร.๖ สพ. นายทหารสงกําลัง มว.ซบร.สวนหนาที่ ๒ 520505300167

กอง สพบ.พล.ร.๖ (ชกท.๔๕๓๐) (อัตรา ร.ท.)

7 จ.ส.อ. มณเฑียร ไกรทอง สพ. พัน.ซบร.กรม สน. สพ. ผบ.มว.บริการและกูซอม รอย.สน.สวนหนา 510906200041

พล.ร.๙ พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.๙ (ชกท.๔๘๑๓) (อัตรา ร.ท.)

8 จ.ส.อ. สุชาติ ธูปผึ้ง สพ. พัน.ซบร.กรม สน.  สพ. ผบ.มว.ซบร.รอย.สน.สวนหนา พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.๙ 510906300050

พล.ร.๙ (ชกท.๔๘๐๐) (อัตรา ร.ท.)

9 จ.ส.อ. ธงชัย    เหลืองออน สพ. กอง สพบ.พล.ม.๑  สพ. นายทหารซอมบํารุง มว.ซอมบํารุงสวนหลัง 530901300128

กอง สพบ.พล.ม.๑ (ชกท.๔๘๑๓) (อัตรา ร.ท.)

10 จ.ส.อ. ปญญา สามงามยา สพ. กอง สพบ.พล.ปตอ.  สพ. นายทหารชางสรรพาวุธ มว.ซบร.สวนหลัง 503301300080

กอง สพบ.พล.ปตอ. (ชกท.๔๘๐๘) (อัตรา ร.ท.)  

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุยศ-ชื่อ-สกุล

11 จ.ส.อ. ปรัชญา พลเยี่ยม สพ. ผสพ.กบร.ศสร.  สพ. นายทหารสงกําลัง ผสน.รร.กสร.ศสร. 510402100072

(ชกท.๔๐๐๐) (อัตรา ร.อ.) 

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๒ / ก.พ. / ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ขส.ทบ. 1 จ.ส.อ. สงกรานต วงษจีน ขส. พัน.ซบร.บ.ทบ. ขส. ผูชวยนายทหารสงกําลัง แผนกคลังอากาศยาน กค.ขส.ทบ. (ชกท.4000) 502400000639

(อัตรา ร.อ.)

2 จ.ส.อ. สุวิทย วังวล ขส. ขส.ทบ. ขส. ประจําแผนก ขส.ทบ. (ชกท.2803) (อัตรา ร.อ.) 502400000266

3 จ.ส.อ. จิธพนธ โพธิดก ขส. ศคย.ทบ. ขส. ผบ.ตอน แผนก รยน.กยพ.ศคย.ทบ. (ชกท.0660) (อัตรา ร.อ.) 502403000255

4 จ.ส.อ. ขจรศักดิ์ กลิ่นหอม ขส. พัน.ขส.2 (ผสม) ขส. ผบ.มว.รอย.ขส.รยบ.เบา พัน.ขส.1 กรม ขส. (ชกท.0660) (อัตรา ร.ท.) 502401300020

กรม ขส.

5 จ.ส.อ. ณัฐมณฑล นิติพันธ ขส. กรม ขส. ขส. ผบ.มว.รอย.ขส.เรือ พัน.ขส.2 (ผสม) กรม ขส. (ชกท.0825) (อัตรา ร.ท.) 502401900038

6 จ.ส.อ. เนตร กกประโคน ขส. พบ. ขส. นยน.ผขส.กบร.ศสร. (ชกท.0600) (อัตรา ร.อ.) 510402000220

7 จ.ส.อ. ฤทธี บุญพรหม ขส. ศคย.ทบ. ไมจํากัดเหลา ผูชวยนายทหารสงกําลัง แผนกคลังอากาศยาน กค.ขส.ทบ. (ชกท.4000) 502400000638

(อัตรา ร.อ.)

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๒ / ก.พ. / ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

พธ.ทบ. 1 จ.ส.อ. สถิตย  กลิ่นหอม พธ. พธ.ทบ. พธ. ประจําแผนก พธ.ทบ. (ชกท.๔๐๑๕) (อัตรา ร.อ.) 502300001259

2 จ.ส.อ. อิศรา เสนามะสอน พธ. พธ.ทบ. พธ. รอง หน.มว.พธ.ทบ. (ชกท.๔๙๖๐) (อัตรา ร.อ.) 502300001482

3 จ.ส.อ. สิทธิศักดิ์ เสนาะคํา พธ. พธ.ทบ. พธ. ครู รร.พธ.พธ.ทบ. (ชกท.๔๘๒๐) (อัตรา ร.อ.) 502300100118

4 จ.ส.อ. สุรชัย สวาศรี พธ. พธ.ทบ. พธ. รอง ผบ.มว.สงกําลัง รอย.พธ.สงกําลังน้ํามัน 502300200110

(ชกท.๔๐๐๐) (อัตรา ร.ท.)

5 จ.ส.อ. อภิสิทธิ์ ชัยสิน พธ. พธ.ทบ. พธ. ประจําแผนก สบ.ทบ. (ชกท.๔๔๑๙) (อัตรา ร.อ.) 501300000055

6 จ.ส.อ. จิตรกร สมัครนิล พธ. พล.ม.๒ รอ. พธ. นายทหารจัดซื้อและทําสัญญา ฝพธ.พล.ม.๒ รอ. 503200000164

(ชกท.๔๓๑๐) (อัตรา ร.อ.)

7 จ.ส.อ. เรืองชัย พลจันทร พธ. รร.สธ.ทบ. พธ. ฝยบ.ผพธ.กอ.รพ.อ.ป.ร. (ชกท.๔๔๑๙) (อัตรา ร.อ.) 510217000062

8 จ.ส.อ. คมสัน หอมเทียน พธ. พธ.ทบ. พธ. นนม.ศป. (ชกท.๔๐๐๐) (อัตรา ร.อ.) 511700000376

9 จ.ส.อ. นพดล สมบูรณ พธ. พธ.ทบ. พธ. นายทหารกํากับการเลี้ยงดู ฝพธ.พล.ปตอ. 503301000200

(ชกท.๔1๑๐) (อัตรา ร.อ.)

10 จ.ส.อ. ศุภวัฒน สินงาม พธ. พธ.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก พธ.ทบ. (ชกท.๔๐๑๕) (อัตรา ร.อ.) 502300000267

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๒ / ก.พ. / ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

พบ. 1 จ.ส.อ. กิตติพศ ผลวัชระ ช. พบ. ช. ประจําแผนก รพ.อ.ป.ร. (ชกท.7130) 510217000101

(อัตรา ร.อ.)

2 จ.ส.อ. นครินทร ใหมทอง พ. รพ.รร.๖ ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก พบ. (ชกท.5000) (อัตรา ร.อ.) 502800000693

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๒ / ก.พ. / ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ หมายเหตุ

สห.ทบ. 1 จ.ส.อ. สุรเดช ผดุงทศ สบ. สห.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก รร.สห.สห.ทบ. (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.)

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒๕ / มี.ค. / ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

หนวย สห. 1 จ.ส.อ. ภูมิจักขณ ภูมูล สห. มทบ.33 สห. ผบ.มว.รอย.สห.มทบ.32 (ชกท. ๙๑๐๐) (อัตรา ร.ท.) 530200200021

นขต.ทบ. 2 จ.ส.อ. ณรงคศักดิ์ พอกพูน สห. มทบ.23 สห. ผบ.มว.รอย.สห.มทบ.23 (ชกท. ๙๑๐๐) (อัตรา ร.ท.) 520300200574

3 จ.ส.อ. นรินทร กิตติธนากร สห. สห.ทบ. สห. ผบ.มว.รอย.สห.มทบ.15 (ชกท.9100) (อัตรา ร.ท.) 510400200023

4 จ.ส.อ. ชลิต วงศจินดารักษ สห. สห.ทบ. สห. ผบ.มว.สื่อสาร รอย.บก.พัน.สห.12 (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) 510114000070

5 จ.ส.อ. อุทัย หนูชวย สห. มทบ.44 สห. ผบ.มว.รอย.สห.มทบ.44 (ชกท.9100) (อัตรา ร.ท.) 540300200021

6 จ.ส.อ. วรพนธ หมื่นอาจยิ้ม สห. พัน.สห.31 สห. ผบ.มว.รอย.สห.พัน.สห.31 (ชกท.9100) (อัตรา ร.ท.) 530719100009

7 จ.ส.อ. สมยศ เข็มปญญา สห. สห.ทบ. สห. ผบ.มว.รอย.สห.มทบ.18 (ชกท.9100) (อัตรา ร.ท.) 510600200023

8 จ.ส.อ. โชคดี เกื้อสกุล สห. มทบ.45 สห. ผบ.มว.รอย.สห.พัน.สห.41 (ชกท.9100) (อัตรา ร.ท.) 540110100009

9 จ.ส.อ. ไมตรี ขจีจิต สห. มทบ.39 สห. ผบ.มว.รอย.สห.มทบ.35 (ชกท.9100) (อัตรา ร.ท.) 530800200023

10 จ.ส.อ. รักสู ทองขาว สห. พัน.สห.41 สห. ผบ.มว.ยานยนต รอย.บก.พัน.สห.41 (ชกท.0600) (อัตรา ร.ท.) 540110000083

11 จ.ส.อ. วิสิทธิ์ แบขุนทด สห. มทบ.14 สห. ผบ.มว.รอย.สห.มทบ.25 (ชกท. ๙๑๐๐) (อัตรา ร.ท.) 521000200023

12 จ.ส.อ. อนุรักษ ทรัพยสิน สห. พัน.สห.12 สห. ผบ.มว.รอย.สห.มทบ.310 (ชกท. ๙๑๐๐) (อัตรา ร.ท.) 530500200017

13 จ.ส.อ. สมถวิน วงษมณี สห. มทบ.24 สห. ผบ.มว.ยานยนต รอย.บก.พัน.สห.12 (ชกท.0600) (อัตรา ร.ท.) 510114000083

14 จ.ส.อ. ศรชัย กัญญาพันธ สห. มทบ.29 สห. ผบ.มว.รอย.สห.มทบ.38 (ชกท.9100) (อัตรา ร.ท.) 531000200021

15 จ.ส.อ. จํากัด โรจนศรี สห. มทบ.15 สห. ผบ.มว.รอย.สห.มทบ.31 (ชกท.9100) (อัตรา ร.ท.) 530100200022

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต .ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒๕ / มี.ค. / ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

กส.ทบ. 1 จ.ส.อ. พชร ชันเกษม กส. พัน.สท.กส.ทบ. กส. ผบ.มว.สุนัขตรวจคนทุนระเบิด รอย.สุนัขยุทธวิธีที่ 2 พัน.สท. 521102200085

กส.ทบ. (ชกท.4371) (อัตรา ร.ท.)

2 จ.ส.อ. สมศักดิ์ ภูพวก กส. กสษ.2 กส.ทบ. กส. ผบ.มว.สุนัขหนาที่พิเศษ รอย.สุนัขยาม พัน.สท.กส.ทบ. 521102400329

(ชกท.4371) (อัตรา ร.ท.)

3 จ.ส.อ. ศุภชัย พิมพวงค กส. ศสท.กส.ทบ. กส. อาจารย แผนกการศึกษา รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. 521100001053

(ชกท.4371) (อัตรา ร.อ.)

4 จ.ส.อ. รุงโรจน วิเวกวิน กส. ศสท.กส.ทบ. กส. ผบ.มว.ระวังปองกัน รอย.บรรทุกตางที่ 1 พัน.สต.กส.ทบ. 530313200017

(ชกท.0661) (อัตรา ร.ท.)

5 จ.ส.อ. อภิชาติ  บัวอุไร กส. กส.ทบ. กส. ประจําแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. (ชกท.4321) (อัตรา ร.อ.) 511300000272

6 จ.ส.อ. ประสาท อินชูใจ กส. พัน.สต.กส.ทบ. กส. ผบ.มว.ฝกสัตว รอย.ทดแทนและเพิ่มเติมสัตว พัน.สต.กส.ทบ. 530313500031

(ชกท.0661) (อัตรา ร.ท.)

7 จ.ส.อ. อภิชาติ   รางทะเล กส. ศสท.กส.ทบ. กส. ประจําแผนก ผวฝ.กวก.กส.ทบ. (ชกท.3231) (อัตรา ร.อ.) 511300000290

8 จ.ส.อ. ธวัชชัย ชูราศรี ส. กส.ทบ. ไมจํากัดเหลา นายทหารโทรศัพท ผสส.กบร.กส.ทบ. (ชกท.0400) 511300000895

(อัตรา ร.อ.)

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๒ / ก.พ. / ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สบ.ทบ. 1 จ.ส.อ. สรรเสริญ ผลจันทร สบ. สบ.ทบ. สบ. ประจําแผนก สบ.ทบ. (ชกท.๒๒๑๐) (อัตรา ร.อ.) 501300000324
2 จ.ส.อ. ปรารถ ธนลาภสถาพร สบ. สบ.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก สบ.ทบ. (ชกท.๒๑๑๐) (อัตรา ร.อ.) 501300000258

ยศ - ชื่อ - สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒๕ / มี.ค. / ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

นรด. 1 จ.ส.อ. อุทัย ศรีชุมแสง ร. รร.รด.ศศท. ร. รอง ผบ.หนวยฝก รร.กสร.ศสร. (ชกท.2622) (อัตรา ร.อ.) 510402100501

2 จ.ส.อ. ยงยุทธ จาเมืองฮาม ร. พัน.ร.นรด. ร. รอง ผบ.หนวยฝก รร.กสร.ศสร. (ชกท.2622) (อัตรา ร.อ.) 510402100502

3 จ.ส.อ. เฉลิมวุฒิ คลายบุญมี ร. รร.รด.ศศท. ร. ครู รร.รด.ศศท. (ชกท.2517) (อัตรา ร.อ.) 503101100148

4 จ.ส.อ. เสริมศิลป มาลาศิริ ร. พัน.ร.นรด. ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ที่ 1 พัน.ร.นรด. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 503102010021

5 จ.ส.อ. ทวี ตระการดี ร. พัน.ร.นรด. ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ที่ 3 พัน.ร.นรด. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 503102030021

6 จ.ส.อ. ประจักษ โตสมตน ม. รร.รด.ศศท. ม. ครู รร.รด.ศศท. (ชกท.2517) (อัตรา ร.อ.) ๕๐๓๑๐๑๑๐๐๑๘๙

7 จ.ส.อ. บัณฑิต เกวงศ ส. นรด. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก นรด. (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.) 503100000058

8 จ.ส.อ. ศักดิ์สิทธิ์ แสงชัย พธ. นรด. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก นรด. (ชกท.2910) (อัตรา ร.อ.) 503100000489

9 จ.ส.อ. อลงกรณ เพ็ชรแกว สบ. รร.กสร.ศสร. ไมจํากัดเหลา ทส.ผบ.ศสร. (ชกท.2030) (อัตรา ร.อ.) 510402000006

10 จ.ส.อ. สราวุธ กลัดคราม ป. รร.กสร.ศสร. ไมจํากัดเหลา ครู กฝ.รร.กสร.ศสร. (ชกท.2622) (อัตรา ร.อ.) 510402100521

11 จ.ส.อ. เอกพล เพชรแยม ส. รร.กสร.ศสร. ไมจํากัดเหลา ครู กฝ.รร.กสร.ศสร. (ชกท.2622) (อัตรา ร.อ.) 510402100522

12 จ.ส.อ. นที ภิญโญธรรมากร กง. รร.รด.ศศท. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก ศศท. (ชกท.2260) (อัตรา ร.อ.) 503101000150

13 จ.ส.อ. อดิศร แตงอวบ ป. รร.กสร.ศสร. ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.บร.รอย.บร.ศศท. (ชกท.2910) (อัตรา ร.อ.) 503101000341

14 จ.ส.อ. อภิชาติ  สีใส สบ. รร.รด.ศศท. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก รร.รด.ศศท. (ชกท.6400) (อัตรา ร.อ.) 503101100049

15 จ.ส.อ. ยุทธนา ยอแซฟ ช. รร.กสร.ศสร. ไมจํากัดเหลา ครู รร.รด.ศศท. (ชกท.2517) (อัตรา ร.อ.) 503101100357

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๒ / ก.พ. / ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

นรด. 1 จ.ส.อ. อิทธิพล ประจําเมือง สบ. มทบ.11 สบ. ผช.สด.ก.ท. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 503521000006

(สายงานสัสด)ี 2 จ.ส.อ. ธนกร แสงสวาง สบ. มทบ.11 สบ. ผช.สด.เขตจอมทอง ก.ท. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 503521000603

3 จ.ส.อ. ชวน หลาระวงค สบ. มทบ.33 สบ. ผช.สด.อ.บานโพธิ์ จว.ฉ.ช. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 512000000503

4 จ.ส.อ. ขวัญชัย หลายจาด สบ. มทบ.12 สบ. ผช.สด.อ.เมืองปราจีนบุรี จว.ป.จ. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 512200000103

5 จ.ส.อ. ศรีวิชัย แกวประดับ สบ. มทบ.18 สบ. ผช.สด.อ.คายบางระจัน จว.ส.ห.. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 512600000403

6 จ.ส.อ. สานิตย ศิริพัฒนางกูร สบ. มทบ.13 สบ. ผช.สด.อ.โพธิ์ทอง จว.อ.ท. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 512700000603

7 จ.ส.อ. ปริภัทร บริบูรณ สบ. มทบ.11 สบ. ผช.สด.อ.สวรรคบุรี จว.ช.น. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 512400000203

8 จ.ส.อ. พยุง แสงจง สบ. มทบ.41 สบ. ผช.สด.อ.หัวหิน จว.ป.ข. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 513300000203

9 จ.ส.อ. ตะวัน พรมมา สบ. มทบ.11 สบ. ผช.สด.อ.อัมพวา จว.ส.ส. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 513700000203

10 จ.ส.อ. สันติพงษ พรรษา สบ. มทบ.17 สบ. ผช.สด.อ.บอพลอย จว.ก.จ. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 513400000503

11 จ.ส.อ. วรจักษ อินสวาง สบ. มทบ.17 สบ. ผช.สด.อ.ดอนเจดีย จว.ส.พ. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 513500000903

12 จ.ส.อ. สมโภช โอรสรัมย สบ. มทบ.25 สบ. ผช.สด.อ.วัฒนานคร จว.ส.ก. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 512300000503

13 จ.ส.อ. ธนชาต เกษศิลา สบ. มทบ.22 สบ. ผช.สด.อ.เขมราฐ จว.อ.บ. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 521600000503

14 จ.ส.อ. คงเดช จานคําภา สบ. มทบ.24 สบ. ผช.สด.อ.บานฝาง จว.ข.ก. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 522100000803

15 จ.ส.อ. ประทีป หาสุข สบ. มทบ.210 สบ. ผช.สด.อ.สมเด็จ จว.ก.ส. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 522000000803

16 จ.ส.อ. พิทยา ศรีปญญา สบ. มทบ.27 สบ. ผช.สด.อ.หนองแสง จว.อ.ด. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 522400001603

17 จ.ส.อ. ณพฌล สมสุพรรณ สบ. มทบ.25 สบ. ผช.สด.อ.เมืองศรีสะเกษ จว.ศ.ก. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 521500000103

18 จ.ส.อ. วิเชียร เงางาม สบ. มทบ.25 สบ. ผช.สด.อ.หวยทับทัน จว.ศ.ก. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 521500001103

19 จ.ส.อ. อนุพงศ สงสาร สบ. มทบ.26 สบ. ผช.สด.อ.ปะคํา จว.บ.ร. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 523100001403

20 จ.ส.อ. สุมิตร สมันชาติ สบ. มทบ.26 สบ. ผช.สด.อ.หนองหงส จว.บ.ร. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 523100000903

21 จ.ส.อ. นันทวุฒิ มีการุณ สบ. มทบ.14 สบ. ผช.สด.อ.แกดํา จว.ม.ค. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 522200000903

22 จ.ส.อ. ชัยชนะพัฒน อารีรมย สบ. มทบ.29 สบ. ผช.สด.อ.โพนทราย จว.ร.อ. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 522700002003

23 จ.ส.อ. ทวี สอางจิตร สบ. มทบ.28 สบ. ผช.สด.อ.เมืองเลย จว.ล.ย. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 522800000103

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุยศ-ชื่อ-สกุล

24 จ.ส.อ. อภิสิทธิ์ บุญรักษา สบ. มทบ.210 สบ. ผช.สด.อ.ภูเรือ จว.ล.ย. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 522800000703

25 จ.ส.อ. เสนห ไชยวุฒิ สบ. มทบ.23 สบ. ผช.สด.อ.ลาดยาว จว.น.ว. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 531300000303

26 จ.ส.อ. โสภณวิชญ สุวรรณแสนทวี สบ. มทบ.22 สบ. ผช.สด.อ.เมืองอุทัยธานี จว.อ.น. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 531400100103

27 จ.ส.อ. ยุทธพงษ ศรีทะบก สบ. มทบ.14 สบ. ผช.สด.อ.แมพริก จว.ล.ป. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 531500000803

28 จ.ส.อ. อมร จามกระโทก สบ. มทบ.13 สบ. ผช.สด.อ.เมืองแมฮองสอน จว.ม.ส. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 531700000103

29 จ.ส.อ. สวงค คําแยม สบ. มทบ.35 สบ. ผช.สด.อ.เมืองอุตรดิตถ จว.อ.ต. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 532500000103

30 จ.ส.อ. เกรียงไกร แสงเย็น สบ. มทบ.31 สบ. ผช.สด.จว.ช.ร. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 531900000004

31 จ.ส.อ. พนม บัวสาย สบ. มทบ.13 สบ. ผช.สด.อ.เมืองนาน จว.น.น. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 532800000103

32 จ.ส.อ. ธีรวุฒิ โหระเวช สบ. มทบ.36 สบ. ผช.สด.อ.บางกระทุม จว.พ.ล. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 532200000803

33 จ.ส.อ. ธนวัฒน ชุมดวง สบ. มทบ.31 สบ. ผช.สด.อ.เมืองสุโขทัย จว.ส.ท. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 532300000103

34 จ.ส.อ. มาโนช ศรีเมือง สบ. มทบ.13 สบ. ผช.สด.อ.แมสอด จว.ต.ก. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 532000000703

35 จ.ส.อ. พันธศักดิ์ บุญธรรม สบ. มทบ.44 สบ. ผช.สด.อ.ทุงใหญ จว.น.ศ. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 541100001003

36 จ.ส.อ. ภิรม มัทมิฬ สบ. มทบ.45 สบ. ผช.สด.อ.คลองทอม จว.ก.บ. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 540800000203

37 จ.ส.อ. ผดุงศักดิ์ สุวรรณนิตย สบ. มทบ.44 สบ. ผช.สด.อ.ทุงหวา จว.ส.ต. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 541400000503

38 จ.ส.อ. ชูโชติ บัวคง สบ. มทบ.41 สบ. ผช.สด.อ.วังพิเศษ จว.ต.ง. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 541700000703

39 จ.ส.อ. อุดม วิเศษดี สบ. มทบ.46 สบ. ผช.สด.อ.เบตง จว.ย.ล. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 542000000203

40 จ.ส.อ. พิทักษ ก่ําสี สบ. มทบ.46 สบ. ผช.สด.อ.โคกโพธิ์ จว.ป.น. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 541900000203

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒๕ / มี.ค. / ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ดย.ทบ. 1 จ.ส.อ. อนันต อนันตตระกูล ดย. ดย.ทบ. ดย. นายวงดุริยางค ดย.ทบ. (ชกท.5241) (อัตรา ร.อ.) 501500000316

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒๕ / มี.ค. / ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ดย.ทบ. 1 จ.ส.อ. ศิลปยุทธ คนดี ดย. มทบ.15 ดย. รอง ผบ.มว.ดุริยางค มทบ.11 (ชกท.๕๒๔๑) (อัตรา ร.ท.) 503500500002
2 จ.ส.อ. สมบัติ เฉลิมแสน ดย. มทบ.27 ดย. รอง ผบ.มว.ดุริยางค มทบ.29 (ชกท.๕๒๔๑) (อัตรา ร.ท.) 520700500002
3 จ.ส.อ. สาธิต คลามทิม ดย. สส. ดย. รอง ผบ.มว.ดุริยางค มทบ.31 (ชกท.๕๒๔๑) (อัตรา ร.ท.) 530100500002

4 จ.ส.อ. วรพจน พูนเพ็ง ดย. มทบ.43 ดย. รอง ผบ.มว.ดุริยางค มทบ.41 (ชกท.๕๒๔๑) (อัตรา ร.ท.) 540100500002

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒๕ / มี.ค. / ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

กง.ทบ. 1 จ.ส.อ. พสิษฐ จินตวร กง. กง.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก สก.ทบ. (ชกท.6101) (อัตรา ร.อ.) 501100000510

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๒ / ก.พ. / ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

กง.ทบ. 1 แกแงว กง. จบ. กง. ผช.นายทหารควบคุมการเบิกจาย สพ.ทบ. (ชกท.6101) 502500000367

(อัตรา ร.อ.)

2 ฉลาดทํา กง. กง.ทบ. กง. นบช.ศสท.กส.ทบ. (ชกท.6101) (อัตรา ร.อ.) 521100000987

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

จ.ส.อ.หญิง ศัลสนีย

จ.ส.อ.หญิง นุชรีย

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒๕ / มี.ค. / ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ทภ.1 1 จ.ส.อ. ไพศาล ยวนยี ร. ร.1 รอ. ร. ผบ.มว.ปนโจมตี รอย.ลว.และเฝาตรวจ ทม.ร.1 รอ. (ชกท.1560) (อัตรา ร.ท.) 503509400058

2 จ.ส.อ. สมภพ คงเกษม ร. ร.1 รอ. ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ทม.ร.1 พัน.1 รอ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 503510300022

3 จ.ส.อ. วัลลภ ถนอมเงิน ร. ร.1 พัน.1 รอ. ร. ผบ.มว.ค.60 มม.รอย.อวบ.ทม.ร.1 พัน.1 รอ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 503510200012

4 จ.ส.อ. สุรพงษ พิทักษรัตน ร. ร.1 พัน.1 รอ. ร. ผบ.มว.ค.60 มม.รอย.อวบ.ทม.ร.1 พัน.1 รอ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 503510300012

5 จ.ส.อ. วิไล นามวิชา ร. ร.1 พัน.2 รอ. ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ทม.ร.1 พัน.2 รอ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 503511200021

6 จ.ส.อ. ยุทธนา ทองคําสุข ร. ร.1 พัน.2 รอ. ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ทม.ร.1 พัน.2 รอ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 503511300021

7 จ.ส.อ. ณพลเดช แสนชา ร. ร.1 พัน.3 รอ. ร. ผบ.มว.ปนโจมตี รอย.สสก.ทม.ร.1 พัน.3 รอ. (ชกท.1560) (อัตรา ร.ท.) 503512000145

8 จ.ส.อ. รพีพงศ สนงาม ร. ร.1 พัน.3 รอ. ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ทม.ร.1 พัน.3 รอ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 503512300020

9 จ.ส.อ. ธวัช ธรรมรัตน ร. ร.11 รอ. ร. ผบ.มว.บริการ รอย.บก.ทม.ร.11 รอ. (ชกท.4010) (อัตรา ร.อ.) 503514000138

10 จ.ส.อ. วรพงษ บัวขาว ร. ร.11 รอ. ร. ผบ.มว.ยานยนต รอย.บก.ทม.ร.11 รอ. (ชกท.0600) (อัตรา ร.อ.) 503514000169

11 จ.ส.อ. ธวัชชัย สกุลออด ร. ร.11 พัน.1 รอ. ร. ผบ.มว.ค.60 มม.รอย.อวบ.ทม.ร.11 พัน.1 รอ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 503515200012

12 จ.ส.อ. ทนงศักดิ์ ขํามา ร. ร.11 พัน.2 รอ. ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ทม.ร.11 พัน.2 รอ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 503516100020

13 จ.ส.อ. ณรงคศักดิ์ รุณสา ร. ร.11 พัน.3 รอ. ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ทม.ร.11 พัน.3 รอ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510401200022

14 จ.ส.อ. สมหมาย ทรัพยะเกษตริน ร. ร.31 รอ. ร. ผบ.มว.บก.มว.ลว.รอย.ลว.และเฝาตรวจ ร.31 รอ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510213300015

15 จ.ส.อ. ณัฐวัฒน มะลิวัลย ร. ร.31 พัน.1 รอ. ร. ผช.ฝอ.2 ร.31 พัน.1 รอ. (ชกท.9301) (อัตรา ร.ท.) 510214000042

16 จ.ส.อ. อุดร เผาภูรี ร. ร.31 พัน.1 รอ. ร. ผบ.มว.ค.60 รอย.อวบ.ร.31 พัน.1 รอ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510214300012

17 จ.ส.อ. อนุสิษฐ ทินรัตนวรกุล ร. ร.31 พัน.1 รอ. ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.31 พัน.1 รอ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510214200021

18 จ.ส.อ. ธวัชชัย วงศหินกอง ร. ร.31 พัน.2 รอ. ร. ผบ.มว.ลว.รอย.สสก.ร.31 พัน.2 รอ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510215000096

19 จ.ส.อ. คมกริช อุทธา ร. ร.31 พัน.3 รอ. ร. ผบ.มว.ลว.รอย.สสก.ร.31 พัน.3 รอ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510216000096

20 จ.ส.อ. จักรชัย นึกงาม ร. ร.๒ รอ. ร. รอง ผบ.มว.ตถ.ร.2 รอ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)  510102300002

21 จ.ส.อ. ไกรวิชญ กัณหา ร. ร.2 พัน.1 รอ. ร. ผบ.มว.สื่อสาร รอย.บก.ร.2 พัน.๑ รอ. (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) 510103000082

22 จ.ส.อ. ฤชิต สุราวงค ร. ร.2 พัน.1 รอ. ร. ผบ.ตอนสูทกรรม รอย.บก.ร.๒ พัน.๑ รอ. (ชกท.4110) (อัตรา ร.ท.) 510103000131

23 จ.ส.อ. อาคม รวมสุข ร. ร.2 พัน.2 รอ. ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.2 พัน.๒ รอ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510104300022

24 จ.ส.อ. สุธน เทพเนาว ร. ร.2 พัน.2 รอ. ร. นายทหารยานยนต มว.ยานยนตและซอมบํารุง รอย.สสช.ร.๒ พัน.๒ รอ. 510104400010

(ชกท.0600) (อัตรา ร.ท.)

25 จ.ส.อ. ชนินทรศร โชติทอง ร. ร.2 พัน.2 รอ. ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.2 พัน.๒ รอ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)  510104100022

26 จ.ส.อ. วีรวัฒน เสียงเพราะ ร. ร.2 พัน.3 รอ. ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.2 พัน.3 รอ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)    510105300022

27 จ.ส.อ. ภูเบศร ชุมชื่น ร. ร.2 พัน.3 รอ. ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.2 พัน.3 รอ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)   510105200023

ยศ - ชื่อ - สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

28 จ.ส.อ. ปริญญา ไชยโคตร ร. ร.12 รอ. ร. นตต.ตอน นตต.รอย.บก.ร.12 รอ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)  510501000084

29 จ.ส.อ. สฤษดิ์พงษ แสนใจกลา ร. ร.12 พัน.1 รอ. ร. ผบ.มว.ปล.รอย.ร.ร.12 พัน.1 รอ. (ชกท.1560) (อัตรา ร.ท.)    510502100053

30 จ.ส.อ. วิทูร เชื้อแสง ร. ร.12 พัน.1 รอ. ร. ผบ.มว.ปล.รอย.ร.ร.12 พัน.1 รอ. (ชกท.1560) (อัตรา ร.ท.)     510502200053

31 จ.ส.อ. อาทร จันทรประโชติ ร. ร.12 รอ. ร. ผบ.ตอนสูทกรรม รอย.บก.ร.12 พัน.๑ รอ. (ชกท.4110) (อัตรา ร.ท.)      510502000131

32 จ.ส.อ. สมัย หอยทอง ร. ร.12 พัน.2 รอ. ร. ผบ.มว.ตถ.รอย.สสก.ร.๑๒ พัน.๒ รอ.  (ชกท.1560) (อัตรา ร.ท.)    510503400040

33 จ.ส.อ. ธนัญชัย เทียมจัตุรัส ร. ร.12 พัน.2 รอ. ร. ผบ.มว.ค.หนัก รอย.สสก.ร.12 พัน.2 รอ. (ชกท.1560) (อัตรา ร.ท.)     510503400063

34 จ.ส.อ. มานพ เชิดชู ร. ร.12 พัน.2 รอ. ร. ผบ.มว.ปล.รอย.ร.ร.12 พัน.2 รอ. (ชกท.1560) (อัตรา ร.ท.)      510503200054

35 จ.ส.อ. วิกด ปะวะโพตะโก ร. ร.12 พัน.3 รอ. ร. ผบ.ตอนขนสง รอย.บก.ร.12 พัน.3 รอ. (ชกท.0612) (อัตรา ร.ท.)      510504000112

36 จ.ส.อ. วัชรพงษ จิตรคง ร. ร.12 พัน.3 รอ. ร. ผบ.มว.ค.หนัก รอย.สสก.ร.12 พัน.3 รอ. (ชกท.1560) (อัตรา ร.ท.)    510504400063

37 จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ ทองอาจ ร. ร.12 พัน.3 รอ. ร. ผบ.มว.ปล.รอย.ร.ร.12 พัน.3 รอ. (ชกท.1560) (อัตรา ร.ท.)      510504300053

38 จ.ส.อ. กนกกร ทองคําเอี่ยม ร. ร.12 พัน.3 รอ. ร. ผบ.มว.ปล.รอย.ร.ร.12 พัน.3 รอ. (ชกท.1560) (อัตรา ร.ท.)    510504300054

39 จ.ส.อ. สุริยา นามโฮง ร. ร.12 พัน.3 รอ. ร. ผบ.มว.สน/บร. รอย.บก.ร.12 พัน.3 รอ. (ชกท.1560) (อัตรา ร.ท.)    510504000101

40 จ.ส.อ. นเรศ ทาประเสริฐ ร. ร.12 พัน.3 รอ. ร. นายทหารสงกําลัง รอย.บก.ร.12 พัน.3 รอ. (ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.) 510504000107

41 จ.ส.อ. อํานวย นันอําไพ ร. ร.21 รอ. ร. นตต.รอย.บก.ร.๒๑ รอ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)  510301000087

42 จ.ส.อ. ชูเกียรติ ทับแสง ร. ร.21 รอ. ร. ผบ.มว.ค.หนัก รอย.ค.หนัก ร.๒๑ รอ. (ชกท.1543) (อัตรา ร.ท.) 510301100044

43 จ.ส.อ. ชนาธิป ไคนุนนา ร. ร.21 พัน.1 รอ. ร. ผบ.มว.สื่อสาร รอย.บก.ร.๒๑ พัน.๑ รอ. (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) 510302400039

44 จ.ส.อ. ฏลปกร รางใหญ ร. ร.21 พัน.1 รอ. ร. นายทหารยานยนต รอย.บก.ร.๒๑ พัน.๑ รอ. (ชกท.0600) (อัตรา ร.ท.) 510302000011

45 จ.ส.อ. วิโรจน พงษขจร ร. ร.21 พัน.1 รอ. ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.21 พัน.1 รอ. (ชกท.1560) (อัตรา ร.ท.)    510302100054

46 จ.ส.อ. สัญชาย คุณคําพระ ร. ร.21 พัน.2 รอ. ร. ผบ.มว.สื่อสาร รอย.บก.ร.21 พัน.2 รอ. (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.)    510303000070

47 จ.ส.อ. ธราดล นนนุศาสตร ร. ร.21 พัน.2 รอ. ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.21 พัน.2 รอ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)    510303101022

48 จ.ส.อ. วิฑูรย ดีชู ร. ร.21 พัน.2 รอ. ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.21 พัน.2 รอ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)    510303303021

49 จ.ส.อ. ณัฐศักดิ์ ขันอาสา ร. ร.21 พัน.3 รอ. ร. ผบ.ตอน ปรส.รอย.สสก.ร.21 พัน.3 รอ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)      510304000093

50 จ.ส.อ. วีระพงษ เจริญกิจรัตนโสภา ร. ร.21 พัน.3 รอ. ร. ผบ.มว.สื่อสาร รอย.สสก.ร.21 พัน.3 รอ. (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.)    510304000070

51 จ.ส.อ. สุรเดช วิเลิศ ร. ร.9 พัน.๑ ร. ผบ.มว.สื่อสาร รอย.บก.ร.9 พัน.1 (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.)    510804000056

52 จ.ส.อ. รัฐพร ฟนแจง ร. ร.9 พัน.๒ ร. ผบ.มว.ค.60 รอย.อวบ.ร.9 พัน.1 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)    510804300008

53 จ.ส.อ. ไชยันต ประกอบนันท ร. ร.9 พัน.3 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.9 พัน.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)    510806300016

54 จ.ส.อ. วิชัย ศรีนิ่ม ร. ร.19 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.9 พัน.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)    510806100017

55 จ.ส.อ. เจษฎา ปนทองดี ร. ร.19 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.9 พัน.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)    510806300018

56 จ.ส.อ. สมศักดิ์ เอสันเทียะ ร. ร.9 ร. ผบ.มว.สื่อสาร รอย.บก.ร.9 พัน.3 (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.)    510806000056

57 จ.ส.อ. สุบิน ผลาผล ร. ร.19 พัน.3 ร. ผบ.มว.ค.60 รอย.อวบ.ร.19 พัน.1 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)    510808100008

58 จ.ส.อ. สุทธิรักษ อนชู ร. ร.19 พัน.1 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.19 พัน.1 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)    510808200017



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

59 จ.ส.อ. สุรศักดิ์ อินทรอุดม ร. ร.29 พัน.1 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.29 พัน.1 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)     510812300016

60 จ.ส.อ. สัญชัย ลายสุวรรณ ร. ร.19 พัน.2 ร. นายทหารสงกําลัง รอย.บก.ร.19 พัน.2 (ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.)    510809000131

61 จ.ส.อ. ชนกุล เยาวะโพธิ์ ร. ร.29 พัน.2 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.29 พัน.2 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)       510813200018

62 จ.ส.อ. วีระยุทธ ตนกวาว ร. ร.29 พัน.๓ ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.29 พัน.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)       510814300017

63 จ.ส.อ. วิโรจน ชิงชู ร. ร.29 ร. ผบ.มว.ค.60 รอย.อวบ.ร.29 พัน.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)     510814300008

64 จ.ส.อ. สุทัศน วิเศษชาติ ร. ร.29 พัน.3 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.29 พัน.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)       510814300016

65 จ.ส.อ. วีรนันท สุวรรณโณ ร. ร.111 พัน.2 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.111 พัน.2 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)        510310300017

66 จ.ส.อ. สุพิศ ตระกูลพงษ ร. ร.111 พัน.2 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.111 พัน.2 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)        510310200016

67 จ.ส.อ. สมหมาย ศรีเพชร ร. ร.112 ร. ผบ.มว.รอย.ค.หนัก ร.112 (ชกท.1543) (อัตรา ร.ท.)      510311100033

68 จ.ส.อ. สถาพร อิ่มสุข ร. ร.112 พัน.1 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.112 พัน.1 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)      510312300017

69 จ.ส.อ. สุบิน แสนธาตุ ร. ร.111 พัน.1 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.111 พัน.1 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)     510309300016

70 จ.ส.อ. วรวิทย คําเจริญ ม. ม.พัน.๒ พล.ร.2 รอ. ม. ผบ.มว.สน.รอย.บก.ม.พัน.2 พล.ร.๒ รอ. (ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.)    510106000166

71 จ.ส.อ. เทพกร ประทุมมี ม. ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. ม. ผบ.มว.รอย.ม.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. (ชกท.1204) (อัตรา ร.ท.)     510107100039

72 จ.ส.อ. วิรุฬ มวงเกิด ม. ม.พัน.19 พล.ร.2 รอ. ม. ผบ.มว.รอย.ม.ม.พัน.19 พล.ร.๙ (ชกท.1204) (อัตรา ร.ท.)       510901100039

73 จ.ส.อ. ภาคภูมิ แกวกันทา ป. ป.1 รอ. ป. ผบ.มว.สื่อสาร รอย.บก.และ บร.ป.1 พัน.31 รอ. (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) 510212000095

74 จ.ส.อ. กมล อินกองงาม ป. ป.1 พัน.1 รอ. ป. ผบ.มว.กระสุน รอย.บก.และ บร.ป.1 พัน.1 รอ. (ชกท.1193) (อัตรา ร.ท.) 503518000142

75 จ.ส.อ. ประสิทธิ์ โพธิสาร ป. ป.1 พัน.1 รอ. ป. นลว.ผท.รอย.ป.ป.1 พัน.1 รอ. (ชกท.1183) (อัตรา ร.ท.)     503518200014

76 จ.ส.อ. วินัย กุละศรีธงชัย ป. ป.1 พัน.11 รอ. ป. นลว.ผท.รอย.ป.ป.1 พัน.11 รอ. (ชกท.1183) (อัตรา ร.ท.)     510210100014

77 จ.ส.อ. ทรัพย ชาไชย ป. ป.1 พัน.11 รอ. ป. ผช.รอง ผบ.รอย.ป.ป.1 พัน.11 รอ. (ชกท.1193) (อัตรา ร.ท.) 510210100027

78 จ.ส.อ. สิทธิพงศ โนราช ป. ป.1 พัน.31 รอ. ป. ผตน.รอย.ป.ป.1 พัน.31 รอ. (ชกท.1189) (อัตรา ร.ท.) 510212300060

79 จ.ส.อ. อภิชาต สิริสุวรรณา ป. ป.1 พัน.31 รอ. ป. นลว.ผท.รอย.ป.ป.1 พัน.31 รอ. (ชกท.1183) (อัตรา ร.ท.)     510212200014

80 จ.ส.อ. ณัฏฐวิสรณ สลุงอยู ป. ป.1 พัน.31 รอ. ป. นลว.ผท.รอย.ป.ป.1 พัน.31 รอ. (ชกท.1183) (อัตรา ร.ท.)     510212300014

81 จ.ส.อ. จิรายุ เพงสุวรรณ ป. ป.2 พัน.102 รอ. ป. ผตน.รอย.ป.ป.2 พัน.21 รอ. (ชกท.1189) (อัตรา ร.ท.)     510305300060

82 จ.ส.อ. จักรพงษ มณีกรรณ ป. ป.๒ พัน.๒๑ รอ. ป. ผตน.รอย.ป.ป.2 พัน.21 รอ. (ชกท.1189) (อัตรา ร.ท.)     510305400060

83 จ.ส.อ. สุภมิตร ตากเดิม ป. ป.๒ พัน.12 รอ. ป. นลว.ผท.รอย.ป.ป.2 พัน.21 รอ. (ชกท.1183) (อัตรา ร.ท.)     510305200014

84 จ.ส.อ. อัครวุฒิ อบทอง ป. ป.9 พัน.9 ป. ผตน.รอย.ป.ป.9 พัน.19 (ชกท.1189) (อัตรา ร.ท.)     510816300059

85 จ.ส.อ. นิรันดร ลอมมหาดไทย ป. ป.9  ป. ผบ.มว.สื่อสาร รอย.บก.และ บร.ป.9 พัน.19 (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.)     510816000094

86 จ.ส.อ. วีรภัทร ตีนา ป. ป.9 ป. ผช.รอง ผบ.รอย.ป.ป.9 พัน.19 (ชกท.1193) (อัตรา ร.ท.)     510816100027

87 จ.ส.อ. ปวีกันต สุทธิแพทย ป. ป.9 พัน.109 ป. ผช.รอง ผบ.รอย.ป.ป.9 พัน.109 (ชกท.1193) (อัตรา ร.ท.)     510817100002

88 จ.ส.อ. ชัยวัฒน ศรีสุข ช. ช.พัน.1 พล.1 รอ. ช. ผบ.มว.รอย.ช.สนาม ช.พัน.1 พล.1 รอ. (ชกท.1331) (อัตรา ร.ท.)     503508100039

89 จ.ส.อ. ณัฐพล บางทราย ช. ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ. ช. ผช.ฝกพ.ช.พัน.52 ช.1 รอ. (ชกท.2260) (อัตรา ร.ท.)     510712000004



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

90 จ.ส.อ. เอกสิทธิ์ พวงระหงษ ช. ช.พัน.112 ช.๑ รอ. ช. นสส.ช.พัน.52 ช.1 รอ. (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.)     510712000011

91 จ.ส.อ. ปรีชา พิศวงปราการ ช. ช.พัน.9 พล.ร.9 ช. ผบ.มว.รอย.ช.สนาม ช.พัน.9 พล.ร.9 (ชกท.1331) (อัตรา ร.ท.)     510902400039

92 จ.ส.อ. วิษณุ คุมสุวรรณ ส. ส.พัน.1 ส. นายทหารซอมบํารุงสื่อสาร ส.พัน.1 (ชกท.4415) (อัตรา ร.ท.) 503507000010

93 จ.ส.อ. สุชาติ เยรัมย ส. ส.พัน.9 พล.ร.9 ส. ผช.นายทหารศูนยขาว บก.มว.ศูนยขาวและนําสาร รอย.วิทยุและศูนยขาว 510818100079

ส.พัน.9 พล.ร.9 (ชกท.0221) (อัตรา ร.ท.)     

94 จ.ส.อ. ทนงศักดิ์ พุมพวง ส. ส.พัน.๒๑ ทภ.1 ส. ผบ.มว.ศูนยขาวและนําสาร รอย.วิทยุและศูนยขาว ส.พัน.21 ทภ.1 503504100074

(ชกท.0221) (อัตรา ร.ท.)     

95 จ.ส.อ. ทนงศักดิ์ มานะเอม ส. มทบ.11 ส. นายทหารซอมบํารุงสื่อสาร ตอนตรวจ รอย.ซบร.ยุทโธปกรณที่ 1  511001200012

พัน.ซบร.21 บชร.1 (ชกท.4415) (อัตรา ร.ท.)     

96 จ.ส.อ. อาทิตย อุราแกว พธ. กอง พธ.1 พธ. รอง ผบ.มว.การศพ รอย.สบร.กรม สน.พล.ร.9 (ชกท.2430) (อัตรา ร.ท.)     510904200096

97 จ.ส.อ. สายยนต แยมบาล พธ. บชร.1 พธ. ผบ.ตอนเสบียง มว.คลังเสบียง รอย.คลัง สป.พัน.สบร.21 บชร.1 511002100016

(ชกท.4130) (อัตรา ร.ท.)     

98 จ.ส.อ. ธีรพันธ ชวงชิด ขส. มทบ.18 ขส. ผบ.มว.รอย.ขส.พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9 (ชกท.0660) (อัตรา ร.ท.)     510907200023

99 จ.ส.อ. สุวัชชัย มูลโพธิ์ พ. พัน.สร.1 พ. ผบ.ตอนเปล มว.สงกลับ รอย.สร.สน.พัน.สร.1 (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) 510211400081

100 จ.ส.อ. เศกสรรค ชื่นชมกลิ่น พ. พัน.สร.1 พ. ผบ.ตอนเปล มว.สงกลับ รอย.สร.พัน.สร.1 (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) 510211200088

101 จ.ส.อ. เอกพล พรมสิทธิ์ พ. ป.1 พัน.1 รอ. พ. นพบ.รอย.บก.และ บร.ป.1 พัน.11 รอ. (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) 510210000119

102 จ.ส.อ. เกรียงไกร แดงใส พ. รพ.คายจักรพงษ พ. รอง ผบ.มว.สร.รอย.พล.สร.รพ.คาจักรพงษ (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) 510115000312

103 จ.ส.อ. ชัยนุชิต รัศมีแกว พ. พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9 พ. รอง ผบ.มว.สงกลับ รอย.สร.พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9 (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) 510905100061

104 จ.ส.อ. รณกร ขุนอินทร กง. ป.1 พัน.11 รอ. กง. ฝกง.ป.1 พัน.1 รอ. (ชกท.6100) (อัตรา ร.อ.) 503518000007

105 จ.ส.อ. กิตติศักดิ์ บัวบาน กง. มทบ.12 กง. ฝกง.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. (ชกท.6301) (อัตรา ร.อ.) 510107000008

106 จ.ส.อ. วรุฒ โพธิวงศ สบ. รอย.ลว.ไกล 1 สบ. ฝธก.มทบ.19 (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.)     510500000011

107 จ.ส.อ. ชานนท จารุศิลป ร. พล.๑ รอ. ไมจํากัดเหลา ทส.รอง มทภ.๑ (ชกท.2030) (อัตรา ร.อ.)     503501000015

108 จ.ส.อ. ณรงคศักดิ์ ทะกอง ร. ทน.๑ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.มว.พัฒนาที่ ๑ รอย.พัฒนา พัน.พัฒนา ๑ (ชกท.8104) (อัตรา ร.ท.)     510717300019

109 จ.ส.อ. อํานาจ คณาวรรณ ร. รอย.บก.ทภ.๑ ไมจํากัดเหลา ครูวิชาทหารราบ ศฝ.นศท.มทบ.12 (ชกท.2517) (อัตรา ร.อ.)     510116300055

110 จ.ส.อ. เริงชัย อาจทุมมา สบ. พล.1 รอ. ไมจํากัดเหลา นายทหารประวัติศาสตร ฝยก.พล.1 รอ. (ชกท.2421) (อัตรา ร.อ.) 503503000077

111 จ.ส.อ. สุรัตน สังขพันธ พ. พล.1 รอ. ไมจํากัดเหลา นายทหารพยาบาล รอย.บก.พล.1 รอ. (ชกท.3506) (อัตรา ร.อ.) 503503000272

112 จ.ส.อ. สุชาติ ละออเอี่ยม สบ. พล.1 รอ. ไมจํากัดเหลา นายทหารการกีฬา ฝสก.พล.1 รอ. (ชกท.5000) (อัตรา ร.ท.) 503503000144

113 จ.ส.อ. นิกร จันดาโคตร ร พล.ร.11 ไมจํากัดเหลา นายทหารการสื่อสาร ร.๑๑๒ (ชกท.0200) (อัตรา ร.อ.)     510311000015

114 จ.ส.อ. โกสิทธิ์ เกตุศิริ ส. พล.ร.๒ รอ. ไมจํากัดเหลา นายทหารการรหัส พล.ร.๒ รอ. (ชกท.0224) (อัตรา ร.ท.)     510101000086

115 จ.ส.อ. ไพรมณี เนียมสมดี ร. พล.ร.๒ รอ. ไมจํากัดเหลา นายทหารการกีฬา พล.ร.๒ รอ. (ชกท.5000) (อัตรา ร.ท.)     510101000178

116 จ.ส.อ. วิสูตร อรามศรี กง. พล.ร.๒ รอ. ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.สูทกรรม รอย.บก.พล.ร.๒ รอ. (ชกท.4110) (อัตรา ร.ท.)     510101000240 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

117 จ.ส.อ. ชลอ คลังทรัพย ม. พล.ร.๙ ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.ปองกัน รอย.บก.พล.ร.๙ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)     510900000304

118 จ.ส.อ. มงคล เทพนม พธ. พล.ร.๙ ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.สงกําลังสวนหนา รอย.สบร.กรม สน.พล.ร.๙ (ชกท.4015) (อัตรา ร.อ.)  510904200016

119 จ.ส.อ. อนันตจักร อิ่มโพธิ์ ขส. พล.ร.๙ ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.รอย.ขส.รยบ.เบา พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.๙ (ชกท.0660) (อัตรา ร.ท.)     510907100020

120 จ.ส.อ. มโน วรรณศิริ ร. พล.ร.๑๑ ไมจํากัดเหลา ทส.รอง ผบ.พล.ร.๑๑ (ชกท.2030) (อัตรา ร.ท.)      510307000009

121 จ.ส.อ. สมชาย พงษสุพรรณ พ. พล.ร.๑๑ ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.ปองกัน รอย.บก.พล.ร.๑๑ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)     510307000281

122 จ.ส.อ. นฤชา อัชพรหม ร. พล.ร.๑๑ ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.112 พัน.1 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)     510312300017

123 จ.ส.อ. สุรพล วัฒนนอย พ. บชร.๑ ไมจํากัดเหลา ผบ.ตอนบริการ มว.บริการและสงกลับ รอย.สสซ.พัน.ซบร.๒๑ บชร.๑ 511001400046

(ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.)     

124 จ.ส.อ. สุทธิพงษ คันธะไชย สพ. บชร.๑ ไมจํากัดเหลา ผบ.ตอนเก็บรักษา รอย.บร.สนาม พัน.สบร.21 บชร.1 (ชกท.4450) (อัตรา ร.ท.)  511002200047

125 จ.ส.อ. องอาจ แกนสา ร. มทบ.๑๑ ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.บร.รอย.บร.พัน.ร.มทบ.๑๑ (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.)     503505200008

126 จ.ส.อ. รณสิทธิ์ ใจทับทิม สพ. มทบ.๑๒ ไมจํากัดเหลา นายทหารบํารุงความรู มทบ.12 (ชกท.5004) (อัตรา ร.อ.)     510100000073

127 จ.ส.อ. อัสกร อัศวสันติ ม. มทบ.๑๓ ไมจํากัดเหลา นายทหารควบคุมกําลังสํารอง มทบ.๑๓ (ชกท.2265) (อัตรา ร.อ.)     510200000097

128 จ.ส.อ. บุญฤทธิ์ สุระประเสริฐ ช. มทบ.๑๔ ไมจํากัดเหลา ผช.นายทหารเตรียมการ ศฝ.นศท.มทบ.๑๔ (ชกท.2501) (อัตรา ร.อ.)     510314000021

129 จ.ส.อ. สราวุธ บุญจันทร สพ. มทบ.๑๕ ไมจํากัดเหลา นายทหารควบคุมกําลังสํารอง มทบ.๑๕ (ชกท.2265) (อัตรา ร.อ.)     510400000088

130 จ.ส.อ. ขบวน ออนอุทัย สพ. มทบ.๑๖ ไมจํากัดเหลา ทส.ผบ.มทบ.๑๖ (ชกท.2030) (อัตรา ร.อ.)      510700000002

131 จ.ส.อ. เฉลิมชัย สวางจันทร สห. มทบ.๑๗ ไมจํากัดเหลา ทส.ผบ.มทบ.๑๗ (ชกท.2030) (อัตรา ร.อ.)      510800000002 

132 จ.ส.อ. สุรเชษฐ สีเหลือง สห. มทบ.๑๘ ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.สห.รอย.สห.มทบ.18 (ชกท.9100) (อัตรา ร.ท.)      510600200024

133 จ.ส.อ. เฉลิมพล บุปผาแกว พธ. มทบ.๑๙ ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.บร.รอย.มทบ.๑๙ (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.)      510500100064

134 จ.ส.อ. วิโรจน ใจมุง ม. พล.พัฒนา ๑ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.มว.สน.รอย.พัฒนา พัน.พัฒนา ๑ (ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.)      510717200168

135 จ.ส.อ. สุธี สุรินทรวงศ สบ. พล.พัฒนา ๑ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.มว.พัฒนาที่ ๒ รอย.พัฒนา ๑ พัน.พัฒนา 1 (ชกท.8104) (อัตรา ร.ท.) 510717300070

136 จ.ส.อ. ภูริเดช หิรัญคํา ม. กรม ทพ.๑๑ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.ทพ.กรม ทพ.๑๑ (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)      510405000402

137 จ.ส.อ. อัศวิน อินโต ม. กรม ทพ.11 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.ทพ.กรม ทพ.๑๑ (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)      510405001602

138 จ.ส.อ. สมิทธิ จํารูญ พ. กรม ทพ.๑๒ ไมจํากัดเหลา ผช.นายทหารธุรการและกําลังพล กรม ทพ.๑๒ (ชกท.2260) (อัตรา ร.อ.)      510506000030



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

139 จ.ส.อ. อดิเรก จิตตสนธิ์ พ. กรม ทพ.๑๒ ไมจํากัดเหลา ผช.ฝอ.๒ กรม ทพ.๑๒ (ชกท.9310) (อัตรา ร.อ.)      510506000034

140 จ.ส.อ. สาโรจน โยธา ส. กรม ทพ.12 ไมจํากัดเหลา ผช.ฝยก.กรม ทพ.๑๒ (ชกท.2162) (อัตรา ร.อ.)      510506000038

141 จ.ส.อ. ไพโรจน จงเจริญ ร. กรม ทพ.๑๓ ไมจํากัดเหลา ผช.นายทหารฝายสงกําลังบํารุง กรม ทพ.๑๓ (ชกท.4010) (อัตรา ร.อ.)      510507000041

142 จ.ส.อ. สีหชาฎย ทองหลอ พ. กรม ทพ.๑๔ ไมจํากัดเหลา ผช.ฝอ.๒ กรม ทพ.๑๔ (ชกท.9301) (อัตรา ร.อ.)      510819000034

143 จ.ส.อ. ฉัตรพงศ ศรีประเสริฐ ร. กรม ทพ.๑๔ ไมจํากัดเหลา ผช.นายทหารฝายสงกําลังบํารุง กรม ทพ.๑๔ (ชกท.4010) (อัตรา ร.อ.)      510819000042

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒๕ / มี.ค. / ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ทภ.๒ 1 จ.ส.อ. สุรสิทธิ์  ไกรรัตน ร. รอย.ฝรพ.๒ ร. ผบ.ตอน ปรส.รอย.สสก.ร.๓ พัน.๑ (ชกท.๑๕๔๒) (อัตรา ร.ท.) 520702000093

2 จ.ส.อ. องอาจ  ศรีนุกูล ร. ร.3 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๓ พัน.๑ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520702200023

3 จ.ส.อ. ไกรสิทธุ   ปองทอง ร. ร.3 พัน.1 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๓ พัน.๑ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520702300023

4 จ.ส.อ. ธงชัย  รอนไพริน ร. พล.ร.3 ร. ผช.ฝอ.๓ ร.๓ พัน.๒ (ชกท.2162) (อัตรา ร.อ.) 520107000007

5 จ.ส.อ. นพพร   พวงประโคน ร. ร.3 พัน.2 ร. ผบ.มว.ค.๖๐ มม.รอย.อวบ.ร.3 พัน.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520801100012

6 จ.ส.อ. ทองเปรว   ชุมอภัย ร. ร.3 พัน.3 ร. ผบ.มว.ค.๖๐ มม.รอย.อวบ.ร.3 พัน.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520801200012

7 จ.ส.อ. เสกศักดิ์  โนนทะเสน ร. ร.8 พัน.1 ร. ผบ.มว.ปนโจมตี รอย.สสก.ร.๘ พัน.๑ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520601000145

8 จ.ส.อ. สัญญานุภาพ  นันโมง ร. ร.8 พัน.1 ร. นายทหารฝายสื่อสารและสารสนเทศ ร.๘ พัน.๑ (ชกท.2401) 520601000061

(อัตรา ร.ท.)

9 จ.ส.อ. เฉลิมพล  ภูมิภาค ร. ร.3 พัน.1 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๘ พัน.๒ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520302100022

10 จ.ส.อ. วิเชียร  หลักทอง ร. ร.13 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๘ พัน.๒ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) ๕๒๐๓๐๒๓๐๐๐๒๒

11 จ.ส.อ. กิตติศักดิ์    บับภาเอก ร. ร.8 พัน.2 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๘ พัน.๒ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520302200022

12 จ.ส.อ. ขจรศักดิ์     อุดม ร. ร.8 พัน.2 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๘ พัน.๒ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520302300021

13 จ.ส.อ. สัญชาติ     พิลาโท ร. ร.8 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๘ พัน.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520303100022

14 จ.ส.อ. อาคม  คําจุลฬา ร. ร.13 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๘ พัน.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) ๕๒๐๓๐๓๓๐๐๐๒๑

15 จ.ส.อ. สุรศักดิ์  ทองเดือน ร. ร.13 พัน.1 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.13 พัน.1 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520402300022

16 จ.ส.อ. สมฤทธิ์  สนธิหา ร. ร.13 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.13 พัน.1 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520402300023

17 จ.ส.อ. พรชัย เหลืองอราม ร. ร.13 พัน.2 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.13 พัน.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520404200006

18 จ.ส.อ. เดนศักดิ์  ศรีจันทร ร. ร.13 พัน.3 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.13 พัน.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520404100005

19 จ.ส.อ. พรชยุตม   บุบผาวัลย ร. รอย.ลว.ไกล 6 ร. ผบ.ตอน ปรส.รอย.สสก.ร.๖ พัน.๑ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520202000093

20 จ.ส.อ. คงทน    ละประโคน ร. ร.23 พัน.4 ร. นายทหารสงกําลัง รอย.สสช.ร.๖ พัน.๑ (ชกท.4000) 520202400039

(อัตรา ร.ท.)

21 จ.ส.อ. บรรจง   อุตรักษ ร. ร.6 พัน.1 ร. ผบ.ตอน ค.รอย.สสก.ร.๖ พัน.๑ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520202000104

22 จ.ส.อ. เอกรัตน   ลุนชิตร ร. ร.16 พัน.3 ร. ผบ.มว.สส.รอย.สสก.ร.๖ พัน.๑ (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) 520202000070

23 จ.ส.อ. ธิติพงศ  คําภาทู ร. ร.6 ร. ผบ.มว.ชางโยธา รอย.สสก.ร.๖ พัน.๑ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520202000117

24 จ.ส.อ. วิระ   เสริญไธสง ร. ร.6 พัน.1 ร. ผบ.มว.ลว.รอย.สสก.ร.๖ พัน.๑ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520202000058

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต .ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2
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25 จ.ส.อ. วิชัย   พละศักดิ์ ร. ร.6 พัน.2 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๖ พัน.๒ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520203100023

26 จ.ส.อ. วิปกษ   จันลา ร. ร.6 พัน.3 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๖ พัน.๒ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520203300022

27 จ.ส.อ. อาทร   พิมพบัวมี ร. ร.6 ร. ผบ.มว.ชางโยธา รอย.สสก.ร.๖ พัน.๒ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520203000117

28 จ.ส.อ. นิรัญ   บุญรินทร ร. ร.6 พัน.2 ร. ผบ.หมู สื่อสาร รอย.สสก.ร.๖ พัน.๒ (ชกท.๐๒๐๐) (อัตรา ร.ท.) 520203000070

29 จ.ส.อ. ประสิทธิ์   คําหมอก ร. ร.6 พัน.3 ร. ผบ.มว.บร. รอย.สสช.ร.๖ พัน.๓ (ชกท.๔๐๑๐) (อัตรา ร.ท.) 520204400008

30 จ.ส.อ. วีรโยธี   ทุมวงค ร. ร.16 ร. รอง ผบ.มว.ตถ.ร.๑๖ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520501300002

31 จ.ส.อ. วัชรากร   วังคะฮาต ร. ร.16 ร. นยน.ร.๑๖ พัน.๑ (ชกท.0600) (อัตรา ร.ท.) 520502400010

32 จ.ส.อ. ไพศาล   ไพทูลพิม ร. ร.16 พัน.1 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๑๖ พัน.๑ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520502100023

33 จ.ส.อ. สมศักดิ์   ศรีธัญรัตน ร. ร.16 พัน.1 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๑๖ พัน.๑ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520502300023

34 จ.ส.อ. สุทินาฏก   ไพรสณท ร. ร.16 พัน.2 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๑๖ พัน.๒ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520503300022

35 จ.ส.อ. วัชรพงษ  รักภักดี ร. ร.16 พัน.2 ร. ผบ.มว.ลว.รอย.สสก.ร.๑๖ พัน.๒ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520503000096

36 จ.ส.อ. ธเนตร  พรอมจิตร ร. ร.23 ร. ผบ.มว.รอย.ค.หนัก.ร.๒๓ (ชกท.1543) (อัตรา ร.ท.) 520125100034

37 จ.ส.อ. ยงคธวุฒิ เนียมหอมเตชะกูล ร. ร.23 ร. ผบ.มว.ลว. รอย.ลว.และเฝาตรวจ ร.๒๓ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520125300015

38 จ.ส.อ. จํารัส  บางวิเศษ ร. ร.23 พัน.1 ร. ผบ.มว.ลว.รอย.สสก.ร.๒๓ พัน.๑ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520109000058

39 จ.ส.อ. ไชยยา   ภูสมจิตร ร. ร.23 ร. ผบ.มว.สส. รอย.สสก.ร.๒๓ พัน.๑ (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) 520109000070

40 จ.ส.อ. หัสตะชัย   เนตรวงษ ร. ร.16 พัน.3 ร. นายทหารสงกําลัง รอย.สสช.ร.๒๓ พัน.๑ (ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.) 520109400039

41 จ.ส.อ. สุทิน  สุทธาบุญ ร. ร.23 พัน.3 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๒๓ พัน.๓ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 521002000022

42 จ.ส.อ. ธีรเดช  วิเศษยิ่ง ร. ร.23 พัน.3 ร. ผบ.มว.สส.รอย.สสก.ร.๒๓ พัน.๓ (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) 521002000157

43 จ.ส.อ. สมบัติ  คอยบัลลังก ร. ร.23 พัน.1 ร. ผบ.มว.ลว.รอย.สสก.ร.๒๓ พัน.๓ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 521002000096

44 จ.ส.อ. สหัสชัย   บุญมาก ร. ร.23 พัน.4 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๒๓ พัน.๔ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520902100023

45 จ.ส.อ. แสงธรรม   ผิวเหลือง ร. ร.16 พัน.1 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๒๓ พัน.๔ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520902300023

46 จ.ส.อ. อภิชาต  ไชยลาภ ร. ร.23 พัน.4 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๒๓ พัน.๔ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520902200023

47 จ.ส.อ. พิเชษฐ   แจงจิตร ร. พัน.ร.มทบ.21 ร. ผบ.มว.บร.พัน.ร.มทบ.๒๑ (ชกท. ๒๙๑๐) (อัตรา ร.ท.) 520129200007

48 จ.ส.อ. กิตติชัย  นามวิเศษ ร. พัน.ร.มทบ.21 ร. ผบ.มว.บร.พัน.ร.มทบ.๒๑ (ชกท. ๒๙๑๐) (อัตรา ร.ท.) 520129300009

49 จ.ส.อ. เมธาพัฒน ศิริธนวิศานต ม. ม.6 ม. นซบ.รอย.บก.ม.๖ (ชกท.๐๖๐๕) (อัตรา ร.ท.) 520304000143

50 จ.ส.อ. สุริยา   แสนสวาท ม. ม.6 พัน.6 ม. ผบ.มว.รอย.ถ.ม.๖ พัน.๖ (ชกท.๑๒๐๓) (อัตรา ร.ท.) 520305200020

51 จ.ส.อ. อํานาจ  เจริญสุข ม. ม.7 พัน.8 ม. ผบ.มว.รอย.ถ.ม.๖ พัน.๒๑ (ชกท.๑๒๐๓) (อัตรา ร.ท.) 520511300019

52 จ.ส.อ. สํารวย    คูนาแก ม. ม.6 พัน.21 ม. ผบ.มว.รอย.ถ.ม.๖ พัน.๒๑ (ชกท.๑๒๐๓) (อัตรา ร.ท.) 520511100019

53 จ.ส.อ. เสกสรร  ชอบสูงเนิน ม. ม.7 ม. ผช.ฝอ.๓ ม.๗ (ชกท.๒๑๖๒) (อัตรา ร.อ.) 520311000011
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54 จ.ส.อ. ภาคิน   นามโยธา ม. พล.ม.3 ม. นายทหารน้ํามันและกระสุน ม.๗ (ชกท.๔๐๐๐) (อัตรา ร.อ.) 520311000020

55 จ.ส.อ. ปารุจ   แวะศรีภา ม. ม.7 พัน.14 ม. ผบ.มว.รอย.ม.(ก.) ม.๗ พัน.๑๔ (ชกท.๐๒๐๐) (อัตรา ร.ท.) 520306200025

56 จ.ส.อ. นิกร   เกณทวี ม. ม.7 พัน.14 ม. ผบ.มว.สส.รอย.สสก.ม.๗ พัน.๑๔ (ชกท.๑๒๐๕) (อัตรา ร.ท.) 520306000123

57 จ.ส.อ. เฉลิมพร   พิมพรภิรมย ม. พล.ม.3 ม. ผบ.มว.ค.รอย.สสก.ม.๗ พัน.๑๔ (ชกท.๑๒๐๕) (อัตรา ร.ท.) 520306000079

58 จ.ส.อ. จักรกฤษณ  วรรณปะเก ป. ป.3 พัน.8 ป. ผตน.รอย.ป.ป.๓ พัน.๘ (ชกท. ๑๑๘๙) (อัตรา ร.ท.) 520307300059

59 จ.ส.อ. จารุวัฒน  บุตรสาระ ป. ป.3 พัน.13 ป. ผช.รอง ผบ.รอย.ป.ป.๓ พัน.๑๓ (ชกท. ๑๑๙๓) (อัตรา ร.ท.) 520405200027

60 จ.ส.อ. อธิป  งากิ่ง ป. ป.3 พัน.3 ป. ผบ.มว.ผท.รอย.บก.ป.๓ พัน.๑๐๓ (ชกท. ๑๑๘๓) (อัตรา ร.ท.) 520114000078

61 จ.ส.อ. สมพร  มาเจริญ ป. ป.6 ป. ผตอ.ป.๖ (ชกท.๖-๑๑๘๙) (อัตรา ร.ท.) 520506000017

62 จ.ส.อ. วีระพันธ    จันมาทูล ป. ป.6 พัน.6 ป. นลว.ผท.รอย.ป.ป.๖ พัน.๖ (ชกท.๑๑๘๓) (อัตรา ร.ท.) 520205100014

63 จ.ส.อ. สุชาติ  หมั่นกิจ ป. ป.6 พัน.23 ป. นลว.ผท.รอย.ป.ป.๖ พัน.๑๖ (ชกท.๑๑๘๓) (อัตรา ร.ท.) 520507300014

64 จ.ส.อ. เทพนิมิตร มาตแทน ป. ป.6 พัน.16 ป. ผตน.รอย.ป.ป.๖ พัน.๑๖ (ชกท. ๑๑๘๙) (อัตรา ร.ท.) 520507200060

65 จ.ส.อ. คําพันธ   กันหาเลห ป. ป.6 พัน.106 ป. ผตน.รอย.ป.ป.๖ พัน.๑๖ (ชกท. ๑๑๘๙) (อัตรา ร.ท.) 520507200059

66 จ.ส.อ. บุญสง   ทองสุ ป. ป.6 พัน.106 ป. นายทหารสงกําลัง รอย.บร. ป.๖ พัน.๑๐๖ (ชกท.๔0๐๐) (อัตรา ร.ท.) 520508300016

67 จ.ส.อ. เวทประสิทธิ์  สายเนตร ช. ช.พัน.6 พล.ร.6 ช. ผบ.มว.เครื่องมือ รอย.บก.และ บร.ช.พัน.๖ พล.ร.๖ 520510000167

(ชกท.0663) (อัตรา ร.ท.)

68 จ.ส.อ. ณัฐพล  วงษเปยม ส. ส.พัน.3 พล.ร.3 ส. นายทหารโทรศัพท ตอนโทรศัพท มว.สาย รอย.สายและวิทยุถายทอด 520116200012

ส.พัน.๓ พล.ร.๓ (ชกท.0420) (อัตรา ร.ท.)

69 จ.ส.อ. เมธี   ศรีกะกุล ส. ส.พัน.6 พล.ร.6 ส. นายทหารรหัส บก.มว.ศูนยขาวและนําสาร รอย.วิทยุและศูนยขาว 520512100080

ส.พัน.๖ พล.ร.๖ (ชกท.0224) (อัตรา ร.ท.)

70 จ.ส.อ. ชัยวัฒน   นาแกว ส. ส.พัน.22 ทภ.2 ส. นายทหารศูนยขาว รอย.วิทยุและศูนยขาว ส.พัน.๒๒ ทภ.๒ 520117100075

(ชกท.0221) (อัตรา ร.ท.)

71 จ.ส.อ. บุญมี ศรีบริบูรณ ส. พัน.ซบร.22 บชร.2 ส. ครูวิชาทหารสื่อสาร ศฝ.นศท.มทบ.๒๑ (ชกท.2517) (อัตรา ร.อ.) 520104000078

72 จ.ส.อ. นิธินันท ธนิตศักดิ์สินทร พธ. มทบ.24 พธ. ผบ.ตอน ตอนสูทกรรม มว.บร.รอย.บก.พัน.สบร.๒๒ บชร.๒ 521203000116

(ชกท.4110) (อัตรา ร.ท.)

73 จ.ส.อ. สามารถ มุจรินทร พธ. กอง พธ.พล.ร.6 พธ. ผบ.ตอนสงกําลัง สป.๓ บก.มว.สงกําลัง สป.๓ รอย.สกล.สป. 521203300074

พัน.สบร.๒๒ บชร.๒ (ชกท.4960) (อัตรา ร.ท.)

74 จ.ส.อ. ธีรกานต คงบุรี พ. พัน.สร.3 พ. นายทหารพยาบาลหองผาตัด พัน.สร.๖ (ชกท.๓๕๐๖) (อัตรา ร.ท.) 520509200030

75 จ.ส.อ. สุบรรณ นัยเนตร พ. รพ.คายวีรวัฒนโยธิน พ. รอง ผบ.มว.สร.รอย.สสช.ร.๖ พัน.๓ (ชกท.๓๕๐๖) (อัตรา ร.ท.) 520204400059

76 จ.ส.อ. ณัฐพล ประทุม พ. พัน.สร.22 บชร.2 พ. รอง ผบ.มว.บก.มว.สร.รอย.สสช.ร.๖ พัน.๒ (ชกท.๓๕๐๖) (อัตรา ร.ท.) 520203400061
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77 จ.ส.อ. อภินันท ประทุมตัง พ. รพ.คายสมเด็จเจาพระยา พ. รอง ผบ.มว.บก.มว.สร.รอย.สสช.ร.๑๓ พัน.๓ (ชกท.๓๕๐๖) 520404400006

มหากษัตริยศึก (อัตรา ร.ท.)

78 จ.ส.อ. นรินทร   ทาษี ขส. พัน.ขส.22 บชร.2 ขส. นซบ.รอย.ขส. รยบ.เบา ๑ พัน.ขส.๒๒ บชร.๒ (ชกท.๐๖๖๐) 521205100077

(อัตรา ร.ท.)

79 จ.ส.อ. กิตติ  แกวพลงาม กง. มทบ.21 กง. ฝกง.ป.๖ พัน.๑๐๖ (ชกท.๖๑๐๑) (อัตรา ร.อ.) 520508000007

80 จ.ส.อ. สุทธิพงษ   ธรรมโกลัง กง. ช.2 พัน.202 กง. นกง.ร.๓ พัน.๓ (ชกท.๖๑๐๑) (อัตรา ร.อ.) 520801000064

81 จ.ส.อ. พชรกฤต  โสมนัส สบ. มทบ.210 สบ. ประจําแผนก ผปบ.มทบ.๒๑๐ (ชกท.๒๑๒๐) (อัตรา ร.อ.) 520800000443

82 จ.ส.อ. ปญญา   ประนะมัง สบ. ศคบ.บชร.2 สบ. นกฬ.มทบ.28 (ชกท.5000) (อัตรา ร.อ.) 520600000198

83 จ.ส.อ. ชาญณรงค   ดีแปน ช. กรม ทพ.26 ไมจํากัดเหลา หน.ชุดเครื่องยนต รอย.พัฒนา พัน.พัฒนา 2 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520122300125

84 จ.ส.อ. ศราวุธ   ศรีแกนทราย กง. ร.23 ไมจํากัดเหลา หน.ชุดเครื่องยนต รอย.พัฒนา พัน.พัฒนา 2 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520122100125

85 จ.ส.อ. พิริยะพงษ ศักดิ์สถาพร ขว. ทน.2 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.มว.บริการและสงกลับ รอย.สสซ.พัน.ซบร.๒๒ บชร.๒ 521202300044

(ชกท.๔๐๐๐) (อัตรา ร.ท.)

86 จ.ส.อ. กฤษณะ จิตธรรม ป. ทภ.2 ไมจํากัดเหลา ผบ.ตอน ตอนสงกําลัง สป.๒-๔ มว.สงกําลัง สป.๒-๔ รอย.สกล.สป. 521203300029

พัน.สบร.๒๒ บชร.๒ (ชกท.๔๔๕๐) (อัตรา ร.ท.)

87 จ.ส.อ. สมชาย   พรหมดีสาร ขส. ทภ.2 ไมจํากัดเหลา ทส.รอง ผบ.พล.ร.๓ (ชกท.๒๐๓๐) (อัตรา ร.ท.) 520108000009

88 จ.ส.อ. พงศกร  พรจะโปะ พ. พล.ร.3 ไมจํากัดเหลา นปก.พล.ร.๓ (ชกท.2401) (อัตรา ร.อ.) 520108000192

89 จ.ส.อ. เทอดศักดิ์  จุลกะเศียณ ม. พล.ร.3 ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.สูทกรรม รอย.บก.พล.ร.๓ (ชกท.4110) (อัตรา ร.ท.) 520108000206

90 จ.ส.อ. สุวิทย   ไชยชิน พธ. พล.ร.6 ไมจํากัดเหลา นปก.พล.ร.๖ (ชกท.๒๔๐๑) (อัตรา ร.อ.) 520505000192

91 จ.ส.อ. วิเชียร   กันยานุช ร. พล.ร.6 ไมจํากัดเหลา นกฬ.พล.ร.๖ (ชกท.๕๐๐๐) (ร.ท.) 520505000144

92 จ.ส.อ. ชาญณรงค  ดิเรกชัย ม. รอย.ม.(ลว.) 6 ไมจํากัดเหลา นายทหารประวัติศาสตร พล.ร.๖ (ชกท.๒๔๒๑) (อัตรา ร.อ.) 520505000077

93 จ.ส.อ. อัครชัย   จันทรสอง พ. รพ.คายสุรนารี ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.บก.มว.บร.รอย.บก.พัน.สบร.๒๒ บชร.๒ (ชกท.2910) 521203000076

(อัตรา ร.ท.)

94 จ.ส.อ. ไชยา   สิมวงศ สพ. พล.ม.3 ไมจํากัดเหลา ผช.นายทหารกระสุน พล.ม.3 (ชกท.4514) (อัตรา ร.อ.) 520310000150

95 จ.ส.อ. ชวินทร   โคตรจันดี กง. ม.6 พัน.6 ไมจํากัดเหลา นปก.พล.ม.๓ (ชกท.๒๔๐๑) (อัตรา ร.อ.) 520310000191

96 จ.ส.อ. สุวัฒน   ใจการุณ ส. พัน.สบร.22 บชร.2 ไมจํากัดเหลา ผบ.ตอน ตอนตรวจรับและคัดแยก มว.รวบรวม สป.จําหนาย 521203200037

รอย.บร.สนาม พัน.สบร.๒๒ บชร.๒ (ชกท.4450) (อัตรา ร.ท.)

97 จ.ส.อ. อมรพล   โสภาพล ช. พัน.ซบร.22 บชร.2 ไมจํากัดเหลา ผบ.ตอนเก็บรักษา รอย.สสซ. พัน.ซบร.๒๒ บชร.๒ (ชกท.๔๐๐๐) 521202300133

(อัตรา ร.ท.)

98 จ.ส.อ. หญิง ยุพรัตน แนนอุดร สบ. มทบ.21 ไมจํากัดเหลา ครูวิชาทั่วไป ศฝ.นศท.มทบ.21 (ชกท.2701) (อัตรา ร.อ.) 520104000050
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99 จ.ส.อ. ทวีบูรณ   บุญเรือง ส. มทบ.22 ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.สยป.รอย.มทบ.22 (ชกท.2548) (อัตรา ร.ท.) 520200100035

100 จ.ส.อ. สุทิน   พินทา กง. มทบ.23 ไมจํากัดเหลา ทส.ผบ.มทบ.23 (ชกท.2030) (อัตรา ร.อ.) 520300000002

101 จ.ส.อ. จตุพร   ประยูรเจริญ ดย. มทบ.24 ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.บร.รอย.มทบ.24 (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 520400100067

102 จ.ส.อ. ชัยภัทร  ดงภูยาว สห. มทบ.25 ไมจํากัดเหลา นายทหารบํารุงความรู กยก.มทบ.25 (ชกท.5004) (อัตรา ร.อ.) 521000000070

103 จ.ส.อ. วัชริศ   วิชัยกูล ม. มทบ.26 ไมจํากัดเหลา ทส.ผบ.มทบ.26 (ชกท.2030) (อัตรา ร.อ.) 520900000002

104 จ.ส.อ. เพิ่มศักดิ์  วิชัย สพ. มทบ.27 ไมจํากัดเหลา นายทหารควบคุมกําลังสํารอง มทบ.27 (ชกท.2265) (อัตรา ร.อ.) 520500000091

105 จ.ส.อ. กิตติภพ   สมทอง สพ. มทบ.28 ไมจํากัดเหลา ผช.นสก.มทบ.28 (ชกท.5000) (อัตรา ร.อ.) 520600000195

106 จ.ส.อ. วชา    เหงานอย ขส. มทบ.29 ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.บร.รอย.มทบ.29 (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 520700100066

107 จ.ส.อ. พรชาติ   ลับจันทร ร. มทบ.210 ไมจํากัดเหลา นายทหารธุรการและกําลังพล นฝ.นศท.มทบ.210 (ชกท.2120) 520800300004

(อัตรา ร.อ.)

108 จ.ส.อ. จีระศักดิ์   พรมบุตร ช. ช.2 พัน.201 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.มว.พัฒนา รอย.พัฒนา พัน.พัฒนา 2 (ชกท.8104) 520122100070

(อัตรา ร.ท.)

109 จ.ส.อ. ศุภกิจ   สุริยา ช. ช.2 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.มว.พัฒนา รอย.พัฒนา พัน.พัฒนา 2 (ชกท.8104) 520122300070

(อัตรา ร.ท.)

110 จ.ส.อ. วันชาติ  เหมือนปน ม. กรม ทพ.21 ไมจํากัดเหลา ผช.ฝอ.2 กรม ทพ.๒1 (ชกท.9301) (อัตรา ร.อ.) 520602000037

111 จ.ส.อ. เพลิน   หลาบกลาง สพ. กรม ทพ.21 ไมจํากัดเหลา ผช.นายทหารฝายสงกําลังบํารุง กรม ทพ.๒1 (ชกท.4010) 520602000045

(อัตรา ร.อ.)

112 จ.ส.อ. โกวิท   โอรสรัมย ม. กรม ทพ.22 ไมจํากัดเหลา ผช.นายทหารฝายสงกําลังบํารุง กรม ทพ.๒2 (ชกท.4010) 520130000051

(อัตรา ร.อ.)

113 จ.ส.อ. สุรชัช   ทิพวัง ร. กรม ทพ.22 ไมจํากัดเหลา ผช.ฝอ.๕ กรม ทพ.๒๒ (ชกท.๘๑๐๔) (อัตรา ร.อ.) 520130000055

114 จ.ส.อ. ธงชัย  เลิศศรี ม. กรม ทพ.23 ไมจํากัดเหลา ผช.ฝยก.กรม ทพ.๒๓ (ชกท.๒๑๖๒) (อัตรา ร.อ.) 520207000041
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115 จ.ส.อ. จตุพร   นาเจริญ ส. กรม ทพ.23 ไมจํากัดเหลา ผช.นายทหารฝายสงกําลังบํารุง กรม ทพ.๒๓ (ชกท.4010) 520207000045

(อัตรา ร.อ.)

116 จ.ส.อ. ถนัด สายกระสุน ส. กรม ทพ.26 ไมจํากัดเหลา ผช.ฝอ.๕ กรม ทพ.๒๖ (ชกท.๘๑๐๔) (อัตรา ร.อ.) 520131000049

117 จ.ส.อ. บุญศักดิ์  ดาษดา พ. กรม ทพ.26 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.ทพ.กรม ทพ.26 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 520131000202

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒๕ / มี.ค. / ๖๒
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ทภ.3 1 จ.ส.อ. พัฒนา ชางลอ ร. รอย.ลว.ไกล ๔ ร. ผบ.มว.สนับสนุน รอย.ลว.ไกล ๔ (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 530703200236

2 จ.ส.อ. กองภพ คงหอม ร. ร.๔ ร. ผบ.มว.ระวังปองกัน ร.๔ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 530101000101

3 จ.ส.อ. เกษม ไชยทิพย ร. ร.๔ พัน.๒ ร. ผบ.มว.สื่อสาร ร.๔ พัน.๒ (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) 530103000157

4 จ.ส.อ. เจษฎา ปะมะ ร. ร.๔ พัน.๑ ร. ผบ.มว.ลว.ร.๔ พัน.๒ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 530103000096

5 จ.ส.อ. ธวัชชัย ทัพเสือ ร. ร.๑๔ พัน.๑ ร. ผบ.มว.ค.๖๐ ร.๔ พัน.๒ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 530103200012

6 จ.ส.อ. คมกฤช สลีวงศ ร. ร.๑๔ ร. ผช.นายทหารฝายธุรการและกําลังพล ร.๔ พัน.๒ (ชกท.2260) (อัตรา ร.ท.) 530103000036

7 จ.ส.อ. ชวลิต มะลิลา ร. ร.๑๔ พัน.๓ ร. ผบ.มว.บริการ ร.๔ พัน.๓ (ชกท.4010) (อัตรา ร.ท.) 530713400008

8 จ.ส.อ. ถวิล เหลางาม ร. ร.๑๔ พัน.๑ ร. ผบ.มว.ปนโจมตี ร.๑๔ พัน.๑ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 530502000145

9 จ.ส.อ. ปรัชญา มณีแสง ร. ร.๗ พัน.๕ ร. อยูระหวางดําเนินการ

10 จ.ส.อ. วีระโชติ กองสุข ร. ร.๑๗ พัน.๒ ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๗ พัน.๒ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 530306300022

11 จ.ส.อ. อนุวัฒน หาญใจ ร. ร.๑๗ ร. ผบ.มว.ค.๖๐ ร.๑๗ พัน.๓ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 530401300012

12 จ.ส.อ. รวมศักดิ์ มงคุณ ร. ร.๑๗ พัน.๓ ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๑๗ พัน.๓ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 530401200022

13 จ.ส.อ. ประมวล นาหนองตุม ม. รอย.ลว.ไกล พล.ม.๑ ม. ผบ.มว.สน.รอย.ลว.ไกล พล.ม.๑ (อัตรา 2900) (อัตรา ร.ท.) 530901200236

14 จ.ส.อ. วีระพล บุญเต็ม ม. รอย.ลว.ไกล พล.ม.๑ ม. ผบ.ตอน ลว.ไกล รอย.ลว.ไกล พล.ม.๑ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 530901200050

15 จ.ส.อ. ชัชวาลย กองมูล ม. ม.๒ พัน.๗ ม. ผบ.มว.ลว.รอย.ม.ม.พัน.๑๒ พล.ม.๑ (ชกท.1204) (อัตรา ร.ท.) 530803100028

16 จ.ส.อ. อรรณพ สวนเขื่อน ม. ม.พัน.๑๒ พล.ม.๑ ม. ผบ.มว.ลว.รอย.ม.ม.พัน.๑๒ พล.ม.๑ (ชกท.1204) (อัตรา ร.ท.) 530803100027

17 จ.ส.อ. อาคม ฮอพิมาย ม. ม.พัน.๒๘ พล.ม.๑ ม. ผบ.มว.ลว.รอย.ม.ม.พัน.๒๘ พล.ม.๑ (ชกท.1204) (อัตรา ร.ท.) 530906300037

18 จ.ส.อ. ตระการ สุขจันทร ม. ม.๒ ม. ผบ.มว.ลว.รอย.ม.ม.พัน.๒๘ พล.ม.๑ (ชกท.1204) (อัตรา ร.ท.) 530906300038

19 จ.ส.อ. เผดิมศิลป ทิพยตุย ม. ม.๒ พัน.๗ ม. นายทหาร ซบร.ม.๒ พัน.๗ (ชกท.0605) (อัตรา ร.ท.) 530802000111

20 จ.ส.อ. กฤษฎา ไชยโย ม. ม.๒ พัน.๑๐ ม. ผบ.มว.รอย.ม.(ก.) ม.๒ พัน.๑๐ (ชกท.1204) (อัตรา ร.ท.) 531001100027

21 จ.ส.อ. สิงหดง อะทะวงค ม. ม.๒ พัน.๑๕ ม. นายทหาร ซบร.รอย.สสช.ม.๒ พัน.๑๕ (ชกท.0605) (อัตรา ร.ท.) 531002400067

22 จ.ส.อ. วัฒนชัย สิงหอินทร ม. ม.๒ พัน.๑๕ ม. ผบ.มว.รอย.(ก.) ม.๒ พัน.๑๕ (ชกท.1205) (อัตรา ร.ท.) 531002300025

23 จ.ส.อ. อํานาจ ออนสา ม. ม.๓ ม. ผบ.มว.ปองกัน รอย.บก.ม.๓ (ชกท.1204) (อัตรา ร.ท.) 530902000113

24 จ.ส.อ. สัมฤทธิ์ จันทรอินทร ม. ม.๓ พัน.๑๓ ม. ผบ.มว.ม.รอย.ม.(ก.) ม.๓ พัน.๑๓ (ชกท.1205) (อัตรา ร.ท.) 530903100026

25 จ.ส.อ. วัชรชัย เมาะราศรี ม. ม.๓ ม. ผบ.มว.ตถ.รอย.สสก.ม.๓ พัน.๑๓ (ชกท.1205) (อัตรา ร.ท.) 530903000135

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล
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26 จ.ส.อ. คมกริช ทิพวงค ม. ม.๒ ม. ผบ.ตอนวางระเบิดดักรถถัง รอย.สสก.ม.๓ พัน.๑๓ (ชกท.9224) (อัตรา ร.ท.) 530903000161

27 จ.ส.อ. พงศกร กาญจนโรจน ม. ม.๒ พัน.๗ ม. ผบ.ตอน ตถ.มว.ตถ.รอย.สสก.ม.๓ พัน.๑๘ (ชกท.1205) (อัตรา ร.ท.) 530904000148

28 จ.ส.อ. สมยศ ยอดหลา ม. ม.๓ พัน.๑๘ ม. ผบ.มว.ม.รอย.ม.(ก.) ม.๓ พัน.๑๘ (ชกท.1205) (อัตรา ร.ท.) 530904100026

29 จ.ส.อ. อัศวิน เทพจักร ม. ม.๒ ม. ผบ.มว.ม.รอย.ม.(ก.) ม.๓ พัน.๑๘ (ชกท.1205) (อัตรา ร.ท.) 530904300025

30 จ.ส.อ. เสม มีบัง ม. ม.๓ ม. ผบ.มว.ตถ.รอย.สสก.ม.๓ พัน.๑๘ (ชกท.1205) (อัตรา ร.ท.) 530904000135

31 จ.ส.อ. เลอพงษ ปนนา ม. ม.๓ พัน.๑๘ ม. ผช.ฝอ.๓ ม.๓ พัน.๑๘ (ชกท.2162) (อัตรา ร.ท.) 530904000006

32 จ.ส.อ. วิวัฒน กอนเทียน ม. ม.๓ พัน.๒๖ ม. ผบ.มว.ถ.รอย.ถ.ม.๓ พัน.๒๖ (ชกท.1203) (อัตรา ร.ท.) 530905300021

33 จ.ส.อ. ณัฐพล เยาวใจ ป. ป.๔ พัน.๑๐๔ ป. ผตน.รอย.บก.ป.๔ พัน.๑๐๔ (ชกท.1189) (อัตรา ร.ท.) 530712000116

34 จ.ส.อ. ปรีชา จบศรี ป. ป.๔ พัน.๔ ป. นอย.รอย.ป.ป.๔ พัน.๑๐๔ (ชกท.1199) (อัตรา ร.ท.) 530712300017

35 จ.ส.อ. อดุลย เสนกระจาย ป. ป.๔ พัน.๑๐๔ ป. ผช.รอง ผบ.รอย.ป.๔ พัน.๑๐๔ (ชกท.1193) (อัตรา ร.ท.) 530712200002

36 จ.ส.อ. ถวัลย อุดมคํา ป. ป.๒๑ ป. ผบ.มว.ผท.รอย.บก.ป.๒๑ (ชกท.1183) (อัตรา ร.ท.) 530912000082

37 จ.ส.อ. ปยะพงษ วงศชัย ป. ป.๒๑ ป. นายทหารสงกําลัง รอย.บก.และ บร.ป.๒๑ พัน.๒๐ (ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.) 530804000124

38 จ.ส.อ. อาทิตย ชัยเลิศ ป. ป.๒๑ พัน.๒๐ ป. นลว.ผท.รอย.ป.ป.๒๑ พัน.๒๐ (ชกท.1183) (อัตรา ร.ท.) 530804100014

39 จ.ส.อ. บัญยัง สุทธิวัง ป. ป.๒๑ พัน.๒๐ ป. ผบ.มว.สื่อสาร รอย.บก.และ บร.ป.๒๑ พัน.๓๐ (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) 530907000092

40 จ.ส.อ. ทวีวัฒน ดวงดี ป. ป.๒๑ ป. ผบ.มว.กระสุน รอย.บก.และ บร.ป.๒๑ พัน.๓๐ (ชกท.1193) (อัตรา ร.ท.) 530907000138

41 จ.ส.อ. พยุงศักดิ์ โสดชัยชิด ป. ป.พัน.๑๗ พล.ร.๗ ป. ฝสส.ป.พัน.๑๗ พล.ร.๗ (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) 530605000012

42 จ.ส.อ. ธนาธร อินตะวงค ป. ป.พัน.๗ พล.ร.๗ ป. นยน.ป.พัน.๑๗ พล.ร.๗ (ชกท.0600) (อัตรา ร.ท.) 530605300013

43 จ.ส.อ. ปฐมพงษ เอกอุฬารพันธ ช. ช.๓ ช. นายทหารสื่อสาร ช.๓ (ชกท.0200) (อัตรา ร.อ.) 530705000019

44 จ.ส.อ. สืบพงษ มากบุญ ช. ช.๓ พัน.๓๐๒ ช. ผบ.มว.รอย.ช.สนาม ช.พัน.๔ พล.ร.๔ (ชกท.1331) (อัตรา ร.ท.) 530105200038

45 จ.ส.อ. ปยะพงษ กันทะวงศ ช. ช.พัน.๔ พล.ร.๔ ช. ผบ.มว.รอย.ช.สนาม ช.พัน.๔ พล.ร.๔ (ชกท.1331) (อัตรา ร.ท.) 530105200039

46 จ.ส.อ. อํานาจ เพ็งเอี่ยม ช. ช.๓ พัน.๓๐๒ ช. รอง ผบ.มว.คม.รอย.คม.๑ กอง สน.พล.พัฒนา ๓ (ชกท.0663) (อัตรา ร.ท.) 530704100029

47 จ.ส.อ. พีรศักดิ์ แสนศิลา ช. พล.พัฒนา ๓ ช. ผบ.ตอนเครื่องมือกอสราง รอย.คม.๑ กอง สน.พล.พัฒนา ๓ (ชกท.0663) 530704100034

(อัตรา ร.ท.)

48 จ.ส.อ. อนุชา ผาลี ส. ส.พัน.๑๑ พล.ม.๑ ส. ผบ.มว.วิทยุ รอย.วิทยุและศูนยขาว ส.พัน.๑๑ พล.ม.๑ (ชกท.0501) (อัตรา ร.ท.) 530908200008

49 จ.ส.อ. ธุมากร แรตทอง ส. ส.พัน.๒๓ ทภ.๓ ส. นายทหารยานยนต บก.พัน.ส.พัน.๒๓ ทภ.๓ (ชกท.0600) (อัตรา ร.อ.) 530709000006

50 จ.ส.อ. ชาลีย เจกทอง ส. พัน.ซบร.๒๓ ฯ ส. น.ซบร.วิทยุ ตอนซอมบํารุงวิทยุ มว.ซบร.สาย ส.รอย.ซบร.๑ พัน.ซบร.๒๓ บชร.๓ 531102200018

(ชกท.7864) (อัตรา ร.ท.)

51 จ.ส.อ. เอกลักษณ ฤทธิ์บํารุง พธ. พล.ร.๔ พธ. ผบ.มว.การศพ กอง พธ.พล.ม.๑ (ชกท.2430) (อัตรา ร.อ.) 530901400060
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52 จ.ส.อ. นิพนธ นุยปอม พธ. พล.ร.๔ พธ. รอง ผบ.มว.คลังเสบียง รอย.คลัง สป.พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ (ชกท.4130) 531101000141

(อัตรา ร.ท.)

53 จ.ส.อ. อรรถพล บูรณะพันธ ขส. พัน.ขส.๒๓ บชร.3 ขส. ผบ.มว.รยบ.กลาง (๑๒ ตัน) รอย.ขส.รยบ.กลาง (ผสม) พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ 531103300015

(ชกท.0600) (อัตรา ร.ท.)

54 จ.ส.อ. ปยะพล สระศรีสม พ. พัน.สร.๔ พ. รอง ผบ.มว.สร.รอย.บก.ร.๔ (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) 350101000191

55 จ.ส.อ. ธนะชิต แสนธนโชคชัย พ. ร.๑๗ พัน.๓ พ. รอง ผบ.มว.สร.รอย.บก.ร.๑๗ (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) 530601000170

56 จ.ส.อ. วรวุฒิ โลมกระโทก พ. กรม ทพ.๓๑ พ. รอง ผบ.มว.สร.ม.๒ พัน.๑๕ (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) 531002400094

57 จ.ส.อ. ธีรยุทธ คําภีระ พ. รพ.คายขุนเจือง พ. นายทหารพยาบาล หมู สร.ป.๒๑ พัน.๒๐ (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) 530804000116

ธรรมิกราช

58 จ.ส.อ. วิสุทธิ์ เปยเหมย พ. รพ.คายสุรศักดิ์มนตรี พ. ผบ.ตอนรถยนตพยาบาล พัน.สร.๘ (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) 530909200066

59 จ.ส.อ. ภาสกฤษณ ยวงทอง พ. รพ.คายพอขุนผาเมือง พ. นายทหารพยาบาล หองผาตัด พัน.สร.๘ (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) 530909100030

60 จ.ส.อ. ชาตรี แสงประสาร พ. รพ.คายสุรศักดิ์มนตรี พ. รอง ผบ.มว.พล.สร.รพ.คายพอขุนผาเมือง (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) 530910000170

61 จ.ส.อ. กันตพงษ วงศสาริกิจ สบ. มทบ.๓๖ สบ. นกบ.ตอนสงกําลังเครื่องชวยฝก และ สป.๒-๔ ศคบ.บชร.๓ (ชกท.4000) 531100200076

(อัตรา ร.อ.)

62 จ.ส.อ. บรรยง รอดประเสริฐ สบ. กกร.ทภ.๓ สบ. ฝธก.มทบ.๓๖ (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.) 530900000011

63 จ.ส.อ. เกียรติพงษ ยะถิ่น กง. มทบ.๓๙ กง. ฝกง.ม.พัน.๒๘ พล.ม.๑ (ชกท.6101) (อัตรา ร.อ.) 530906000008

64 จ.ส.อ. อัคราธร ทองบุรี กง. ร.๔ พัน.๑ กง. ฝกง.ป.๒๑ พัน.๓๐ (ชกท.6101) (อัตรา ร.อ.) 530907000007

65 จ.ส.อ. ณัฐพล พูลนุช ร. ร.๑๔ พัน.๒ ไมจํากัดเหลา ทส.ผบ.พล.ม.๑ (ชกท.2030) (อัตรา ร.อ.) 530901000007

66 จ.ส.อ. ณัฐพงศ จันทรมา ส. ส.พัน.๒๓ ทภ.๓ ไมจํากัดเหลา ผบ.ตอนสงกําลังชิ้นสวนซอม มว.สงกําลังชิ้นสวนซอม รอย.สกล.สป. 531101000457

พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ (ชกท.4450) (อัตรา ร.ท.)

67 จ.ส.อ. ธวัชชัย สุดแสง พ. รพ.คายสมเด็จ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.๓๖ (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 530100000252

พระนเรศวรฯ

68 จ.ส.อ. ทวีป ดวงเฟอง ร. มทบ.๓๕ ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.บร.รอย.มทบ.๓๕ (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 530800100006

69 จ.ส.อ. สมเกียรติ เกตุเทศ ช. พล.ร.๔ ไมจํากัดเหลา ทส.รอง ผบ.พล.ร.๔ (ชกท.2030) (อัตรา ร.ท.) 530703000008

70 จ.ส.อ. โสภณ พลาดอินทร ร. ร.๔ พัน.๓ ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.สูทกรรม รอย.บก.พล.ร.๔ (ชกท.4110) (อัตรา ร.ท.) 530703000214

71 จ.ส.อ. ศรชัย ไชยชมพู ช. รอย.ลว.ไกล ๔ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.มว.ลว.รอย.ลว.ไกล ๔ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 530703200041

72 จ.ส.อ. นนทภพ ยาวงค ร. พล.ร.๗ ไมจํากัดเหลา ทส.ผบ.พล.ร.๗ (ชกท.2030) (อัตรา ร.อ.) 530315000007

73 จ.ส.อ. ยุทธนา ศรีหาเหงา พธ. พล.ร.๗ ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.ขส.รอย.บก.พล.ร.๗ (ชกท.0600) (อัตรา ร.อ.) 530315000213
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74 จ.ส.อ. สุทธิพงษ เขียวขํา ร. ร.๗ ไมจํากัดเหลา นายทหารปฏิบัติการ ฝกม.พล.ร.๗ (ชกท.2401) (อัตรา ร.อ.) 530315000192

75 จ.ส.อ. นพรัตน คบหมู ส. ส.พัน.๑๑ พล.ม.๑ ไมจํากัดเหลา นสก.พล.ม.๑ (ชกท.5000) (อัตรา ร.อ.) 530901000142

76 จ.ส.อ. ธงชัย พรมเฮียง ม. ม.๓ พัน.๑๓ ไมจํากัดเหลา นายทหารบํารุงความรู พล.ม.๑ (ชกท.5004) (อัตรา ร.อ.) 530901000074

77 จ.ส.อ. วีรศักดิ์ ริตตะนันท ม. ม.๒ พัน.๑๐ ไมจํากัดเหลา ทส.รอง ผบ.พล.ม.๑ (ชกท.2030) (อัตรา ร.ท.) 530901000007

78 จ.ส.อ. วิระศักดิ์ อุปรัง ช. พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.มว.สงกําลังชิ้นสวนซอม มว.สงกําลังชิ้นสวนซอม รอย.สกล.สป. 531101000452

พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ (ชกท.4450) (อัตรา ร.ท.)

79 จ.ส.อ. กอเกียรติ คงวิวัฒนพัฒน สพ. พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ ไมจํากัดเหลา ผบ.ตอนบริการ รอย.สสซ.พัน.ซบร.๒๓ บชร.๓ (ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.) 531102400046

80 จ.ส.อ. เอกภพ คุณา ขส. มทบ.๓๑ ไมจํากัดเหลา นายทหารยานยนต แหลงรวมรถ สขส.มทบ.๓๑ (ชกท.0600) (อัตรา ร.อ.) 530100000259

81 จ.ส.อ. สัญญลักษณ ชวยบุดดา ช. มทบ.๓๒ ไมจํากัดเหลา ครู ศฝ.นศท.มทบ.๓๒ (ชกท.2517) (อัตรา ร.อ.) 530205000103

82 จ.ส.อ. จตุพร พิมสารดุก ช. มทบ.๓๓ ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.บร.รอย.มทบ.๓๓ (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 530300100067

83 จ.ส.อ. เกต วงศประเสริฐ ขว. มทบ.๓๔ ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.ฝก รอย.มทบ.34 (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 530600100025

84 จ.ส.อ. ชัยกร มวงเลี่ยม สห. มทบ.๓๕ ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.สนามยิงปน รอย.มทบ.๓๕ (ชกท.2548) (อัตรา ร.ท.) 530890100035

85 จ.ส.อ. เมธี ธรรมรักษ สห. มทบ.๓๖ ไมจํากัดเหลา ผช.ผบ.รจ.มทบ.๓๖ (ชกท.9125) (อัตรา ร.ท.) 530900000236

86 จ.ส.อ. วัตถจักร ทองกิ่ง สพ. มทบ.๓๗ ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.ฝก บก.รอย.รอย.มทบ.๓๗ (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 530400000389

87 จ.ส.อ. ชิน เขียวสา ช. มทบ.๓๘ ไมจํากัดเหลา ครูวิชาผสมเหลา นฝ.นศท.มทบ.๓๘ (ชกท.2517) (อัตรา ร.อ.) 531000300064

88 จ.ส.อ. วิทยา มากะนัตย สบ. มทบ.๓๙ ไมจํากัดเหลา ครูวิชาทหารทั่วไป นฝ.นศท.มทบ.๓๙ (ชกท.2701) (อัตรา ร.อ.) 530700300034

89 จ.ส.อ. หญิง สุภาพร วรรณเลิศ พ. รพ.คายวชิรปราการ ไมจํากัดเหลา นายทหารบํารุงความรู มทบ.๓๑๐ (ชกท.5004) (อัตรา ร.อ.) 530500000056

90 จ.ส.อ. บุญนํา แปนเมือง ป. ป.๔ พัน.๑๐๔ ไมจํากัดเหลา ทส.พล.พัฒนา ๓ (ชกท.0300) (อัตรา ร.ท.) 530704000005

91 จ.ส.อ. ชัชวาลย ชินพะวอ ช. ช.พัน.๘ พล.ม.๑ ไมจํากัดเหลา หน.ชุดการเกษตรและฟนฟูสภาพแวดลอม มว.พัฒนา ๒ รอย.พัฒนา ๒ 530309200101

พัน.พัฒนา ๓ (ชกท.4370) (อัตรา ร.ท.)

92 จ.ส.อ. จักรพงษ อินยิ้ม ช. ช.พัน.๘ พล.ม.๑ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.๓๑ (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 530604000302

93 จ.ส.อ. ทวิช พิเคราะห ม. กรม ทพ.๓๒ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.๓๑ (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 530604000502

94 จ.ส.อ. ธรรมนูญ ยิ่งยง ส. ส.พัน.๒๓ ทภ.๓ ไมจํากัดเหลา ครูวิชาผสมเหลา นฝ.นศท.มทบ.๓๑๐ (ชกท.2517) (อัตรา ร.อ.) 530500300060

95 จ.ส.อ. ชัยพร ทวมทองดี สห. พัน.สห.๓๑ ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.บริการ มทบ.๓๕ (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 530800100067

96 จ.ส.อ. หญิง อาทิตยา เฉิดฉาย ดย. กรม ทพ.๓๓ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.มว.ทพ.หญิง ๓๒ (ชกท.9305) (อัตรา ร.ท.) 530204001702

97 จ.ส.อ. รัชพล ธนนันทไพศาล ป. ป.๔ พัน.๔ ไมจํากัดเหลา นายทหารยานยนต แหลงรวมรถ มทบ.๓๔ (ชกท.0600) (อัตรา ร.อ.) 530600000275

98 จ.ส.อ. พิเชษฐ พลาขันธุ ร. ร.๑๔ พัน.๓ ไมจํากัดเหลา ผช.ฝยก.กรม ทพ.๓๕ (ชกท.2162) (อัตรา ร.อ.) 530505000039

99 จ.ส.อ. ทินกร ดอกนาค ร. รอย.บก.ทภ.๓ ไมจํากัดเหลา ผช.นายทหารฝายสงกําลังบํารุง กรม ทพ.๓๕ (ชกท.4010) (อัตรา ร.อ.) 530505000043



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุยศ-ชื่อ-สกุล

100 จ.ส.อ. นิทัศน สิงหคราม ขส. กรม ทพ.๓๑ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.ทพ.กรม ทพ.๓๖ (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 530312000802

101 จ.ส.อ. อนุวัตน เตชะปญญาวุฒิ สห. มทบ.๓๕ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.ทพ.กรม ทพ.๓๖ (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 530312000402

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒๕ / มี.ค. / ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

พล.ม.๒ รอ. 1 จ.ส.อ. รงคระวี สิทธิเสนา ม. พล.ม.2 รอ. ม. น.ซบร.ยานยนต รอย.บก.ม.พัน.๒๗ พล.ม.๒ รอ. (ชกท.๐๖๐๕) (อัตรา ร.ท.) 510610000121

2 จ.ส.อ. ประกอบ สุดหลา ม. พล.ม.2 รอ. ม. ผบ.มว.ลว.รอย.ม.ม.พัน.๒๗ พล.ม.๒ รอ. (ชกท.๑๒๐๔) (อัตรา ร.ท.) 510610300037

3 จ.ส.อ. พิชิต  กมลจิตร ม. พล.ม.2 รอ. ม. ผบ.มว.รอย.ค.หนัก ม.๑ รอ. (ชกท.๑๒๐๕) (อัตรา ร.ท.) 503201100050

4 จ.ส.อ. สําอาง ใสสะอาด ม. พล.ม.2 รอ. ม. ผบ.มว.รอย.ม.(ก.) ม.๑ พัน.๑ รอ. (ชกท.๑๒๐๕) (อัตรา ร.ท.) 503202200024

5 จ.ส.อ. อุดมทรัพย ทิศรัมย ม. พล.ม.2 รอ. ม. ผบ.มว.รอย.ม.(ก.) ม.๑ พัน.๑ รอ. (ชกท.๑๒๐๕) (อัตรา ร.ท.) 503202200040

6 จ.ส.อ. ภัทรนิธิ ทัพวร ม. พล.ม.2 รอ. ม. ผบ.มว.รอย.ม.(ก.) ม.๑ พัน.๑ รอ. (ชกท.๑๒๐๕) (อัตรา ร.ท.) 503202300024

7 จ.ส.อ. กิตภณ วรสาร ม. พล.ม.2 รอ. ม. ผบ.มว.รอย.ม.(ก.) ม.๑ พัน.๑ รอ. (ชกท.๑๒๐๕) (อัตรา ร.ท.) 503202300040

8 จ.ส.อ. สมชาย วชิรวรรณาภาส ม. พล.ม.2 รอ. ม. ผบ.ตอน ตถ.รอย.สสก.ม.๑ พัน.3 รอ. (ชกท.๑๒๐๕) (อัตรา ร.ท.) 503203000148

9 จ.ส.อ. ณรงค เกตุศรี ม. พล.ม.2 รอ. ม. ผบ.มว.รอย.ม.(ก.) ม.๑ พัน.3 รอ. (ชกท.๑๒๐๕) (อัตรา ร.ท.) 503203100040

10 จ.ส.อ. ณัฏฐกิตติ์ ปลื้มพันธุ ม. พล.ม.2 รอ. ม. ผบ.มว.รอย.ม.(ก.) ม.๑ พัน.3 รอ. (ชกท.๑๒๐๕) (อัตรา ร.ท.) 503203300040

11 จ.ส.อ. ธรรมรัตน นาคใจ ม. พล.ม.2 รอ. ม. ผบ.มว.รอย.ม.(ก.) ม.๑ พัน.3 รอ. (ชกท.๑๒๐๕) (อัตรา ร.ท.) 503203300056

12 จ.ส.อ. สายันต    บางปา ม. พล.ม.2 รอ. ม. ผบ.มว.รอย.ถ.ม.๑ พัน.17 รอ. (ชกท.๑๒๐3) (อัตรา ร.ท.) 510605100020

13 จ.ส.อ. สกุล    เจนรอบ ม. พล.ม.2 รอ. ม. ผบ.มว.รอย.ถ.ม.๑ พัน.17 รอ. (ชกท.๑๒๐3) (อัตรา ร.ท.) 510605100021

14 จ.ส.อ. ธนวัต นามวาท ม. พล.ม.2 รอ. ม. ผบ.มว.รอย.ถ.ม.๑ พัน.17 รอ. (ชกท.๑๒๐3) (อัตรา ร.ท.) 510605300019

15 จ.ส.อ. เกียรติศักดิ์ หลาหนูเหมา ม. พล.ม.2 รอ. ม. นตต.ม.4 รอ. (ชกท.๑๒๐4) (อัตรา ร.ท.) 510601000018

16 จ.ส.อ. สุริยา สมปญญา ม. พล.ม.2 รอ. ม. ผบ.มว.รอย.ถ.ม.4 พัน.5 รอ. (ชกท.๑๒๐3) (อัตรา ร.ท.) 510603100021

17 จ.ส.อ. สมพิษ บริบาล ม. พล.ม.2 รอ. ม. ผบ.มว.รอย.ถ.ม.4 พัน.5 รอ. (ชกท.๑๒๐3) (อัตรา ร.ท.) 510603300019

18 จ.ส.อ. สําราญ ภูเดนใส ม. พล.ม.2 รอ. ม. ผบ.มว.รอย.ม.(ก.) ม.4 พัน.11 รอ. (ชกท.๑๒๐๕) (อัตรา ร.ท.) 510604300026

19 จ.ส.อ. อัตพล ทาระสา ม. พล.ม.2 รอ. ม. ผบ.มว.รอย.ม.(ก.) ม.4 พัน.11 รอ. (ชกท.๑๒๐๕) (อัตรา ร.ท.) 510604300025

20 จ.ส.อ. นครินทร เชาววิไลย ม. พล.ม.2 รอ. ม. ผบ.มว.รอย.ม.(ก.) ม.4 พัน.25 รอ. (ชกท.๑๒๐๕) (อัตรา ร.ท.) 510609200025

21 จ.ส.อ. อนุรักษ แขผักแวน ม. พล.ม.2 รอ. ม. รอง ผบ.มว.ตถ.รอย.สสก.ม.๔ พัน.๒๕ รอ. (ชกท.๑๒๐๕) (อัตรา ร.ท.) 510609000136

22 จ.ส.อ. พิชิต พุมไพบูลย ม. พล.ม.2 รอ. ม. ผตน.รอย.ค.หนัก ม.๕ รอ. (ชกท.๑๒๐๕) (อัตรา ร.ท.) 510602100053

23 จ.ส.อ. จิราศักดิ์ คนหาญ ม. พล.ม.2 รอ. ม. ผบ.มว.รอย.ถ.ม.5 พัน.20 รอ. (ชกท.๑๒๐3) (อัตรา ร.ท.) 510606200020

24 จ.ส.อ. สมเกียรติ ศรอินทร ม. พล.ม.2 รอ. ม. ผบ.มว.รอย.ถ.ม.5 พัน.20 รอ. (ชกท.๑๒๐3) (อัตรา ร.ท.) 510606300020

25 จ.ส.อ. สุชาติ สุจริต ม. พล.ม.2 รอ. ม. ผบ.ตอนวางระเบิดดักรถถัง รอย.สสก.ม.๕ พัน.๒๓ รอ. (ชกท.๙๒๒๔) 510607000161

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต .ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุยศ-ชื่อ-สกุล

(อัตรา ร.ท.)

26 จ.ส.อ. สุรศักดิ์ จงกล ม. พล.ม.2 รอ. ม. ผบ.มว.รอย.ม.(ก.) ม.5 พัน.23 รอ. (ชกท.๑๒๐๕) (อัตรา ร.ท.) 510607100024

27 จ.ส.อ. ชูชาติ ดาวเรือง ม. พล.ม.2 รอ. ม. ผบ.มว.รอย.ม.(ก.) ม.5 พัน.23 รอ. (ชกท.๑๒๐๕) (อัตรา ร.ท.) 510607200024

28 จ.ส.อ. สุริยา สิงหทอง ม. พล.ม.2 รอ. ม. ผบ.ตอนขนสงสิ่งอุปกรณ รอย.สสช.ม.๕ พัน.๒๔ รอ. (ชกท.๐๖๐๐) 510608400051

(อัตรา ร.ท.)

29 จ.ส.อ. บุญโฮม หงษออน พ. พล.ม.๒ รอ. พ. รอง ผบ.มว.สร.รอย.สสช.ม.๑ พัน.๓ รอ. (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) 503203100094

30 จ.ส.อ. ยุทธพงษ บัวขาว พ. พล.ม.๒ รอ. พ. รอง ผบ.มว.สร.รอย.สสช.ม.๔ พัน.๑๑ รอ. (ชกท.๓๕๐๖) (อัตรา ร.ท.) 510604400094

31 จ.ส.อ. สายหยุด ทองมั่ง พ. พล.ม.2 รอ. พ. รอง ผบ.มว.สร.รอย.สสช.ม.๕ พัน.๒๔ รอ. (ชกท.๓๕๐๖) (อัตรา ร.ท.) 510608400094

32 จ.ส.อ. ประทิน เจริญเขต พ. พล.ม.2 รอ. พ. รอง ผบ.มว.สร.ม.พัน.๒๗ พล.ม.๒ รอ. (ชกท.๓๕๐๖) (อัตรา ร.ท.) 510610000136

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒๕ / มี.ค. / ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

นปอ. 1 จ.ส.อ. ศิริเดช ถนอมวงษ ป. ปตอ.๑ ป. ผช.นายทหารฝายสงกําลังบํารุง ปตอ.๑ (ชกท.๔๐๑๐) (อัตรา ร.อ.) 503302000014

2 จ.ส.อ. ชูเกียรติ ประยงค ป. ปตอ.๒ พัน.๑ รอ. ป. นายทหารสงกําลัง รอย.บก.ปตอ.๒ พัน.๑ รอ.(ชกท.๔๐๐๐) (อัตรา ร.ท.) 503304000126

3 จ.ส.อ. ธนาวุฒิ  ศรีเมือง ป. ปตอ.๒ พัน.๒ ป. นายทหารควบคุมการยิงสวนปฏิบัติการ ศปภอ.ทบ.๒ (ชกท.๑๑๙๙) (อัตรา ร.อ.) 520103000047

4 จ.ส.อ. สุวิทย  บัวงาม ป. ปตอ.๒ พัน.๒ ป. ผบ.มว.ปตอ.ปตอ.๒ พัน.๒ รอย.๒ (ชกท.๑๑๙๓) (อัตรา ร.ท.) 520115200026

5 จ.ส.อ. ยุคล ทองประเสริฐ ป. ปตอ.๑ พัน.๕ ป. ผบ.มว.ปตอ.๑ พัน.๕ รอย.๓ (ชกท.๑๑๙๓) (อัตรา ร.ท.) 503306300047

6 จ.ส.อ. พีระวุฒิ ศรีจันทร ป. ปตอ.๑ พัน.๖ ป. ผบ.มว.ปตอ.ปตอ.1 พัน.5 รอย.3 (ชกท.1193) (อัตรา ร.ท.) 503307200020

7 จ.ส.อ. ฉลองยศ อารยะนคร ป. ศปภอ.ทบ.๑ ป. นายทหารซอมบํารุง ปตอ.๑ พัน.๖ รอย.๒ (ชกท.๔๘๐๘) (อัตรา ร.ท.) 503312000129

8 จ.ส.อ. ศิริวัฒน เสนีวงศ ณ อยุธยา ป. ศปภอ.ทบ.๑ ส. รอง ผบ.ตอนโทรคมนาคม ศปภอ.ทบ.๑ (ชกท.๐๒๑๐) (อัตรา ร.ท.) 503312000209

9 จ.ส.อ. วิทยา ทิพยรัตน ป. พัน.สร.๑๓ พ. ผบ.มว.พยาบาล รอย.สร.พัน.สร.๑๓ (ชกท.๓๕๐๖) (อัตรา ร.ท.) 503309100030

10 จ.ส.อ. อภิชาติว คงเกษม ป. พัน.สร.๑๓ พ. ผบ.มว.พยาบาล รอย.สร.พัน.สร.๑๓ (ชกท.๓๕๐๖) (อัตรา ร.ท.) 503309200030

11 จ.ส.อ. ปญญา สามงามยา ป. กอง สพบ.พล.ปตอ. สพ. นายทหารชางสรรพวุธ มว.ซบร.สวนหลัง กอง สพบ.พล.ปตอ. (ชกท.๔๘๐๘) 503301300080

(อัตรา ร.ท.)

12 จ.ส.อ. เทวินทร ขัติศรี ป. ศปภอ.ทบ.๓ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.สวนการสื่อสาร ศปภอ.ทบ.๓ (ชกท.๐๒๑๐) (อัตรา ร.อ.) 530717000185

13 จ.ส.อ. สุชาติ อินทร ส. ศปภอ.ทบ.๒ ไมจํากัดเหลา ผบ.ตอนโทรคมนาคม บก.สวนการสื่อสาร ศปภอ.ทบ.๒ (ชกท.) (อัตรา ร.อ.) 503309200030

14 จ.ส.อ. ศรชัย จันทปญญา ป. ปตอ.๒ พัน.๔ ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.รอย.ปตอ.ปตอ.๒ พัน.๔ (ชกท.๑๑๙๓) (อัตรา ร.ท.) 503305200025

15 จ.ส.อ. สมศักดิ์ พูลเหลือ ส. ศปภอ.ทบ.๓ ไมจํากัดเหลา นายทหารสงกําลังสายสื่อสาร ศปภอ.ทบ.๓ (ชกท.๔๔๐๐) (อัตรา ร.อ.) 530717000186

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต .ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา 

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๒ / ก.พ. / ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

พล.ป. 1 จ.ส.อ. สุขสันติ์ สุวรรณสงคราม ป. พล.ป. ป. นอต.ป.72 (ชกท.8219) (อัตรา ร.ท.) 510206000077

2 จ.ส.อ. สุริยันต ตาสี ป. ป.71 ป. ผบ.มว.ผท.รอย.บก.และ บร.ป.71 พัน.711 (ชกท.1183) (อัตรา ร.ท.) 510203000091

3 จ.ส.อ. สรลักษณ กลิ่นหวล ป. ป.71 พัน.712 ป. ผตน.รอย.บก.ป.71 พัน.712 (ชกท.1189) (อัตรา ร.ท.) 510204000112

4 จ.ส.อ. ขวัญกลา กลัดแกว ป. ป.72 พัน.721 ป. ผบ.มว.กระสุน รอย.บก.และ บร.ป.72 พัน.721 (ชกท.1193) 510207000138

(อัตรา ร.ท.)

5 จ.ส.อ. สุธี ยมหงษ ป. ป.72 พัน.722 ป. นอย.รอย.ป.ป.72 พัน.722 (ชกท.199) (อัตรา ร.ท.) 510208100017

6 จ.ส.อ. ณรงคฤทธิ์ คําเครือ ป. ป.72 พัน.723 ป. ผตน.รอย.บก.ป.71 พัน.723 (ชกท.1189) (อัตรา ร.ท.) 510209000111

7 จ.ส.อ. ณรงค อินทวาส พ. ป.71 พัน.712 ไมจํากัดเหลา นพบ.ป.71 พัน.713 (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) 510205000118

8 จ.ส.อ. สมเกียรติ เพ็งแตงโม พ. ป.72 ไมจํากัดเหลา นพบ.ป.72 พัน.721 (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) 510207000151

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต .ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๒ / ก.พ. / ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

นสศ. 1 จ.ส.อ. กฤษณัฏฐ แมนทอง ป. นสศ. ไมจํากัดเหลา นายทหารฝายสงกําลังบํารุง รอย.รพศ.รพศ.๒ พัน.๑ (ชกท.๔๐๑๐) 511909200006

(อัตรา ร.ท.)

2 จ.ส.อ. ธีรยุทธ เฟองฟู สบ. นสศ. ไมจํากัดเหลา ฝอ.๓ รอย.รพศ.รพศ.๒ พัน.๑ (ชกท.๒๑๖๒) (อัตรา ร.ท.) 511909200005

3 จ.ส.อ. สมเกียรติ พัดดํา สพ. นสศ. ไมจํากัดเหลา ฝกพ.รอย.รพศ.รพศ.๑ พัน.๑   (ชกท.๒๒๖๐) (อัตรา ร.ท.) 511906200003

4 จ.ส.อ. เดชธิพล พัสลัง ส. นสศ. ไมจํากัดเหลา ฝอ.๒ รอย.รพศ.รพศ.๑ พัน.1 (ชกท.๙๓๐๑) (อัตรา ร.ท.) 511906100004

5 จ.ส.อ. พนม ศรีสะอาด พธ. นสศ. ไมจํากัดเหลา ฝอ.๒ รอย.รพศ.รพศ.๑ พัน.๒ (ชกท.๙๓๐๑) (อัตรา ร.ท.) 511907100004

6 จ.ส.อ. ประกอบ อ่ําทอง ร. รอย.ปจว.๒ ไมจํากัดเหลา นภษ.ชุดชํานาญพื้นที่ บก.รอย.รอย.บก.พัน.ปจว. (ชกท.๙๓๓๐) (อัตรา ร.ท.) 511913100035

7 จ.ส.อ. ธีระพล อาญาเมือง ช. พัน.ปจว. ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.มว.ปจว.รอย.ปจว.พัน.ปจว. (ชกท.๙๓๐๕) (อัตรา ร.ท.) 511913600018

8 จ.ส.อ. บุญชวย สวางแสง พ. รอย.ปจว.๑ ไมจํากัดเหลา หน.ชุดวิเคราะหและกําหนดแนวโฆษณา มว.ปจว.รอย.ปจว.๔ 511913500084

(ชกท.๙๓๐๖) (อัตรา ร.ท.)

9 จ.ส.อ. ศราวุธ คุมภัย ช. รอย.ปจว.๑ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.มว.ปจว.รอย.ปจว.๓ (ชกท.๙๓๐๕) (อัตรา ร.ท.) 511913400065

10 จ.ส.อ. ศุภวิช จุลกะ สบ. รอย.ปจว.๑ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.มว.ปจว.รอย.ปจว.๒ (ชกท.๙๓๐๕) (อัตรา ร.ท.) 511913300066

11 จ.ส.อ. คณิศร นาคมี ส.  ส.พัน.๓๕ นสศ. ไมจํากัดเหลา ฝอ.๕ รอย.รพศ.รพศ.๔ พัน.๑ (ชกท.๓-๘๑๐๔) (อัตรา ร.ท.) 530715300007

12 จ.ส.อ. ศรชัย ศรีทรงเมือง ส.  ส.พัน.๓๕ นสศ. ไมจํากัดเหลา นายทหารฝายสงกําลังบํารุง รอย.รพศ.รพศ.๒ พัน.๒ 511910100006

(ชกท.๔๐๑๐) (อัตรา ร.ท.)

13 จ.ส.อ. อภิพงศธร กางแกว ช. พล.รพศ.๑ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.ชุด รอย.รพศ.รพศ.๒ พัน.๑ (ชกท.๓-๑๘๑๐) (อัตรา ร.ท.) 511909300032

14 จ.ส.อ. ดุสิต สายดํา ร. รพศ.๑ พัน.๑ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.ชุด รอย.รพศ.รพศ.๑ พัน.๑ (ชกท.๓-๑๘๑๐) (อัตรา ร.ท.) 511906100037

15 จ.ส.อ. สราวุธ พุทธแสง ร. รพศ.๑ พัน.๒ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.ชุด รอย.รพศ.รพศ.๑ พัน.๒ (ชกท.๓-๑๘๑๐) (อัตรา ร.ท.) 511907100034

16 จ.ส.อ. ทรัพยมงคล ปนทะจันทร สพ. รพศ.๑ พัน.๑ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.ชุด รอย.รพศ.รพศ.๑ พัน.๒ (ชกท.๓-๑๘๑๐) (อัตรา ร.ท.) 511907200035

17 จ.ส.อ. ดําริ ชัยรัตน พ. รพศ.๒ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.ชุด รอย.รพศ.รพศ.๒ พัน.๑ (ชกท.๓-๑๘๑๐) (อัตรา ร.ท.) 511909100037

18 จ.ส.อ. วุฒิศักดิ์ ขันทอง ป. รพศ.๒ พัน.๑ ไมจํากัดเหลา ฝอ.๓ รอย.รพศ.รพศ.2 พัน.1 (ชกท.๒๑๖๒) (อัตรา ร.ท.) 511907300005

19 จ.ส.อ. วีระพัฒน ผิวผอง ส. รพศ.๒ พัน.๒ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.ชุด รอย.รพศ.รพศ.๒ พัน.๒ (ชกท.๓-๑๘๑๐) (อัตรา ร.ท.) 511910200035

20 จ.ส.อ. ชัยญา ปราณี ส. พัน.จจ.รอ. ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.ชุด รอย.รพศ.รพศ.๒ พัน.๒ (ชกท.๓-๑๘๑๐) (อัตรา ร.ท.) 511910200037

21 จ.ส.อ. สุทธิพร สุภาการ ส. พัน.ปพ.รอ. ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.ชุด รอย.รพศ.รพศ.๔ พัน.๒ (ชกท.๓-๑๘๑๐) (อัตรา ร.ท.) 530716200036

22 จ.ส.อ. ตําแหนง ยิ้มกลั่น ช. พัน.ปพ.รอ. ไมจํากัดเหลา ฝกพ.รอย.รพศ.รพศ.๕ พัน.๒ (ชกท.226๐) (อัตรา ร.ท.) 530303300003

23 จ.ส.อ. วิชญ รอดอวม ม. พัน.จจ.รอ. ไมจํากัดเหลา ผบ.ชุด จจ.รอย.จจ.พัน.จจ. (ชกท.๓-๑๘๒๑) (อัตรา ร.ท.) 511912100029

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต .ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุยศ-ชื่อ-สกุล

24 จ.ส.อ. สมชาย แดงงาม พ. พัน.จจ.รอ. ไมจํากัดเหลา ผบ.ชุด จจ.รอย.จจ.พัน.จจ. (ชกท.๓-๑๘๒๑) (อัตรา ร.ท.) 511912300024

25 จ.ส.อ. ปภพอินท พงษสวัสดิ์ ส. รพศ.๔ พัน.๑ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.ชุด รอย.รพศ.รพศ.๔ พัน.๑ (ชกท.๓-๑๘10) (อัตรา ร.ท.) 530715300034

26 จ.ส.อ. ธรรมนูญ อินทมาตย ร. รพศ.๔ พัน.๑ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.ชุด รอย.รพศ.รพศ.๔ พัน.๑ (ชกท.๓-๑๘๑๐) (อัตรา ร.ท.) 530715200037

27 จ.ส.อ. ธีรศักดิ์ หัดที ร. รพศ.๔ พัน.๒ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.ชุด รอย.รพศ.รพศ.๔ พัน.๒ (ชกท.๓-๑๘๑๐) (อัตรา ร.ท.) 530716100033

28 จ.ส.อ. อุทัย จอมเกาะ ส. รพศ.๔ พัน.๒ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.ชุด รอย.รพศ.รพศ.๔ พัน.๒ (ชกท.๓-๑๘๑๐) (อัตรา ร.ท.) 530716200035

29 จ.ส.อ. วิรชัย วิเศษวงศา พ. รพศ.๕ พัน.๑ ไมจํากัดเหลา ฝอ.๕ รอย.รพศ.รพศ.๕ พัน.๑ (ชกท.๓-๘๑๐๔) (อัตรา ร.ท.) 530302200007

30 จ.ส.อ. สมจิตร บุญวังแร ม. รพศ.๕ พัน.๑ ไมจํากัดเหลา ฝอ.๒ รอย.รพศ.รพศ.๕ พัน.๑ (ชกท.๙๓๐๑) (อัตรา ร.ท.) 530302300004

31 จ.ส.อ. ประเทือง บุญทามา ร. รพศ.๕ พัน.๑ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.ชุด รอย.รพศ.รพศ.๕ พัน.๒ (ชกท.๓-๑๘๑๐) (อัตรา ร.ท.) 530303200036

32 จ.ส.อ. ศุภชัย คําเมืองใจ ร. รพศ.๕ พัน.๑ ไมจํากัดเหลา ฝอ.๕ รอย.รพศ.รพศ.๕ พัน.๒ (ชกท.๓-๘๑๐๔) (อัตรา ร.ท.) 530303100007

33 จ.ส.อ. ณธัช เล็กวิชัย ร. ศสพ. ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.ศสพ. (ชกท.๒๙๑๐) (อัตรา ร.ท.) 511900000481

34 จ.ส.อ. ศักดิ์สิทธิ์ ผิวผอง พ. รร.สพศ.ศสพ. ไมจํากัดเหลา ฝอ.๒ รอย.รพศ.รพศ.๔ พัน.๒ (ชกท.๙๓๐๑) (อัตรา ร.ท.) 530716200004

35 จ.ส.อ. พุฒิชัย แพลอย ร. ศสพ. ไมจํากัดเหลา ฝอ.๒ รอย.รพศ.รพศ.๔ พัน.๒ (ชกท.๙๓๐๑) (อัตรา ร.ท.) 530716300004

36 จ.ส.อ. ศิวเลิศ คํานวนดาว ร. รร.สพศ.ศสพ. ไมจํากัดเหลา นายทหารฝายสงกําลังบํารุง รอย.รพศ.รพศ.๔ พัน.๒ (ชกท.๔๐๑๐) 530716100006

(อัตรา ร.ท.)

37 จ.ส.อ. มานพ บัวชุม พ. รร.สพศ.ศสพ. ไมจํากัดเหลา ฝอ.๕ รอย.รพศ.รพศ.๔ พัน.๒ (ชกท.๓-๘๑๐๔) (อัตรา ร.ท.) 530716200007

38 จ.ส.อ. พิเชษฐ หยดยอย พ. พัน.รพศ.ศสพ. ไมจํากัดเหลา นายทหารฝายสงกําลังบํารุง รอย.รพศ.รพศ.๕ พัน.๑ (ชกท.๔๐๑๐) 530302200006

(อัตรา ร.ท.)

39 จ.ส.อ. ชวลิต สกุลนี ขส. นสศ. ไมจํากัดเหลา ฝอ.๒ รอย.รพศ.รพศ.๑ พัน.๒ (ชกท.๙๓๐๑) (อัตรา ร.ท.) 511907300004

40 จ.ส.อ. พงษเทพ เผาภูรี พ. ศสพ. ไมจํากัดเหลา ฝอ.๓ รอย.รพศ.รพศ.๑ พัน.๒ (ชกท.2162) (อัตรา ร.ท.) 511907300005

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒๕ / มี.ค. / ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ยศ.ทบ. 1 จ.ส.อ. เฉลิมพล ทิณนะรัตน ร. รร.นส.ทบ. ร. อจ.รร.นส.ทบ. (ชกท.7-2517) (อัตรา ร.อ.) 510404000442

2 จ.ส.อ. กิตฐิพัฒน สุวรรณศรี ส. ยศ.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก ยศ.ทบ. (ชกท.2๕๐๑) (อัตรา ร.อ.) 511900000549

3

4 จ.ส.อ. สรพงษ บุญมาศ สบ. วทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก วทบ. (ชกท.2๕๔๘) (อัตรา ร.อ.) 502100000118

5 จ.ส.อ. เฉลิม รมรื่น ขส. รร.นส.ทบ. ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.รร.นส.ทบ. (ชกท.2136) (อัตรา ร.อ.) 510404000597

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา 

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๒ / ก.พ. / ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

รร.จปร. 1 จ.ส.อ. ชุมพร เที่ยงตรง สบ. รร.จปร. ไมจํากัดเหลา นายทหารปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร. (ชกท.2701) (อัตรา ร.อ.) 511400101143

2 จ.ส.อ. กรฤต ออนนิ่ม ขส. รร.จปร. ไมจํากัดเหลา ครูฝก กรม นนร.รอ.รร.จปร. (ชกท.๕๐๐๐) (อัตรา ร.อ.) 511400301597

3 จ.ส.อ. ณฏฐปวร ปะราชิโก ร. รร.จปร. ไมจํากัดเหลา ครูฝก กรม นนร.รอ.รร.จปร. (ชกท.๕๐๐๐) (อัตรา ร.อ.) 511400301598

4 จ.ส.อ.หญิง นภัทร แยมพงษ พ. รร.จปร. ไมจํากัดเหลา ประจําหองปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร. (ชกท.2701) (อัตรา ร.อ.) 511400100935

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา 

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๒ / ก.พ. / ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ศบบ. 1 จ.ส.อ. อํานาจ ปลัดนู ป. พัน.ปฐบ. ร. ผบ.ตอน ค.พัน.ปฐบ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 511802000108

2 จ.ส.อ. สมชาย พิมพสิงห ร. พัน.บ.9 ร. ผบ.มว.ชางโยธา พัน.ปฐบ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 511802000121

3 จ.ส.อ. วิชิต มณีใส พ. รร.การบิน ทบ. ไมจํากัดเหลา นายทหารธุรการ รร.การบิน ทบ. (ชกท.๒๑๒๐) (อัตรา ร.อ.) 511809100519

4 จ.ส.อ. เสรี จันทรถ ร. พัน.ปฐบ. ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.พัน.ปฐบ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 511802100021

5 จ.ส.อ. สุทิน เกาสันเทียะ ร. พัน.บ.1 ไมจํากัดเหลา ผช.นายทหารการขาว พัน.บ.2 (ชกท.9310) (อัตรา ร.อ.) 511805000008

6 จ.ส.อ. ธวัชชัย ศิริวงค สพ. พัน.บ.1 ไมจํากัดเหลา นายทหารการกระสุน กรม บ. (ชกท.4514) (อัตรา ร.อ.) 511803000031

7 จ.ส.อ. ยุทธนา เชื้อชม ส. พัน.บ.9 ไมจํากัดเหลา ประจํากอง ศบบ. (ชกท.2260) (อัตรา ร.อ.) 511800000111

8 จ.ส.อ. ปยวัฒน จันทรักษ ช. พัน.บ.21 ไมจํากัดเหลา ผช.นายทหารธุรการและกําลังพล พัน.บ.3 (ชกท.2110) (อัตรา ร.อ.) 511806000007

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา 

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๒ / ก.พ. / ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ขกท. 1 จ.ส.อ. ภัทรกร ชุติพฤทธิ์ ขว. ขกท. ขว. รอง หน.ชุดตอตานขาวกรอง หนวย ขกท.กองพล (ชกท.9302) (อัตรา ร.ท.) 503000000707

2 จ.ส.อ. พยนต สุขจํานงค ขว. ขกท. ขว. รอง หน.ชุดตอตานขาวกรอง หนวย ขกท.กองพล (ชกท.9302) (อัตรา ร.ท.) 503000000710

3 จ.ส.อ. ธนกฤต วัฒนกุล ขว. ขกท. ขว. รอง หน.ชุดซักถาม หนวย ขกท.กองพล (ชกท.9316) (อัตรา ร.ท.) 503000000582

4 จ.ส.อ. อดุลย พูลสวัสดิ์ ขว. ขกท. ขว. รอง หน.ชุดซักถาม หนวย ขกท.กองพล (ชกท.9316) (อัตรา ร.ท.) 503000000583

5 จ.ส.อ. อนุชัย ปนภู ขว. ขกท. ขว. รอง หน.ชุดทําเนียบกําลังรบ หนวย ขกท.กองพล (ชกท.9318) (อัตรา ร.ท.) 503000000841

6 จ.ส.อ. อดิเรก มีจินดา ขว. พัน.ขกท. ขว. รอง ผบ.มว.วิเคราะหและดําเนินกรรมวิธี รอย.ขกท.สนับสนุนทั่วไป พัน.ขกท. 503001000443

(ชกท.9300) (อัตรา ร.ท.)

7 จ.ส.อ. ประจักร บุญเกื้อ ขว. พัน.ขกท. ขว. นายทหารสงกําลัง ตอนสงกําลัง รอย.บก.พัน.ขกท. (ชกท.4010) (อัตรา ร.อ.) 503001000129

8 จ.ส.อ. นิรุตษ พรหมชนะ ขว. พัน.ขกท. ขว. รอง ผบ.มว.ขาวกรองทางสัญญาณ รอย.ขกท.พัน.ขกท. (ชกท.9300) (อัตรา ร.ท.) 503001000376

9 จ.ส.อ. ธนะวัฒน นัดดา สพ. ขกท. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนกผลิตชนวนระเบิดที่ ๑ รง.ชรบ.กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. (ชกท.4514) 511200000541

(อัตรา ร.อ.)

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต .ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา 

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒๕ / มี.ค. / ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

กพ.ทบ. ๑ จ.ส.อ.หญิง อรวรรณ เพ็งใย สบ. กพ.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจํากอง กพ.ทบ. (ชกท.๒๑2๐) (อัตรา ร.อ.) 500400000412

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา 

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒๕ / มี.ค. / ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ขว.ทบ. ๑ จ.ส.อ. ธนภัทร สรอยเพ็ช ขว. ขว.ทบ. ไมจํากัดเหลา นทส.ขว.ทบ. (ชกท.๙๓๐๒) (อัตรา ร.อ.) 500500000216

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา 

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๒ / ก.พ. / ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ยก.ทบ. ๑ จ.ส.อ. เอกชัย อรชร กง. ยก.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก ยก.ทบ. (ชกท.๒๑๒๐) (อัตรา ร.อ.) 500600000232

ยศ-ชื่อ-สกุล

ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา 

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๒ / ก.พ. / ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

กบ.ทบ. 1 จ.ส.อ. เธียรวิชญ หอมจันทร สบ. กบ.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจํากอง กบ.ทบ. (ชกท.๒๑๒๐) (อัตรา ร.อ.) 500700000419

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา 

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๒ / ก.พ. / ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

กร.ทบ. ๑ จ.ส.อ. ธโนบล รอดเจริญ สพ. กร.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก รร.กร.กร.ทบ. (ชกท.2501) (อัตรา ร.อ.) 500800100044

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา 

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๒ / ก.พ. / ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สปช.ทบ. ๑ จ.ส.อ.หญิง ลอองจันทร ทองกุญชร กง. สปช.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก สปช.ทบ. (ชกท.๒๖1๐) (อัตรา ร.อ.) 500900000531

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา 

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๒ / ก.พ. / ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สลก.ทบ. 1 จ.ส.อ. ณตฐพล แตงวัฒนะ สบ. สลก.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก สลก.ทบ. (ชกท.๖๔๐๐) (อัตรา ร.อ.) 500200060393

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา 

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๒ / ก.พ. / ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

จบ. 1 จ.ส.อ. อรรฐพณ จันทรศรี กง. จบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก จบ. (ชกท.9310) (อัตรา ร.อ.) 501200000121

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา 

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๒ / ก.พ. / ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สตน.ทบ. 1 จ.ส.อ. มนัส ผกาแกว สบ. สตน.ทบ. ไมจํากัดเหลา นายทหารตรวจสอบภายใน สตน.ทบ. (ชกท.6110) (อัตรา ร.อ.) 501700000188

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา 

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๒ / ก.พ. / ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สก.ทบ. 1 จ.ส.อ. วสันต พระวิสัตย พธ. สก.ทบ. ไมจํากัดเหลา ครูพลศึกษา สก.ทบ. (ชกท.8-5000) (อัตรา ร.อ.) 501100000316

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา 

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๒ / ก.พ. / ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สวพ.ทบ. 1 จ.ส.อ. ธิติวุฒิ เปาอินทร ป. สวพ.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก สวพ.ทบ. (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.) 501600000021

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา 

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๒ / ก.พ. / ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

วศ.ทบ. 1 จ.ส.อ. นุสนธ ขินเพชร ช. วศ.ทบ. ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.มว.บร.รอย.วศ.1 (ชกท.7314) (อัตรา ร.ท.) 502700020097

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา 

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๒ / ก.พ. / ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สธน.ทบ. 1 จ.ส.อ. วฎากร เนียมหอม พ. สธน.ทบ. ไมจํากัดเหลา นายทหารการกีฬา ศสร. (ชกท.5000) (อัตรา ร.อ.) 510402000178

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา 

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๒ / ก.พ. / ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ศซบ.ทบ. 1 จ.ส.อ. ประพนธ บางทาไม ร. ศซบ.ทบ. ไมจํากัดเหลา นายทหารสืบสวนไซเบอร ศซบ.ทบ. (ชกท.๐๓๓๔) 504200000129

(อัตรา ร.อ.)

ยศ-ชื่อ-สกุล

ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา 

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๒ / ก.พ. / ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สสน.บก.ทบ. ๑ จ.ส.อ. วรายุท พงษภมร ม. สสน.บก.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก สบ.ทบ. (ชกท.2110) (อัตรา ร.อ.) 501300000267

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา 

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๑๒ / ก.พ. / ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ศปก.ทบ. 1 จ.ส.อ. กิตติ อินทรอยู สบ. ยย.ทบ. ช. ทส.จก.ยย.ทบ. (ชกท.2030) (อัตรา ร.อ.) 501000000002

2 จ.ส.อ. วีระชัย คําโสภา สบ. สง.ปรมน.ทบ. สบ. ผบ.มว.สนามยิงปน รอย.มทบ.17 (ชกท.2548) 510800100035

(อัตรา ร.ท.)

3 จ.ส.อ. สุรพล วรรณวงศ ร. มทบ.11 ร. นายทหารยานยนต บก.มว.บริการ ร.112 พัน.1 510312000108

(ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)

4 จ.ส.อ. พัฐสรร อินนุช ดย. มทบ.11 ไมจํากัดเหลา รรก.นธช.มทบ.14 (ชกท.8013) (อัตรา พ.ต.)* 510300000195 ใชคุณวุฒิ

5 ส.อ. ทิวากร มีพันธุ ขส. สปช.ทบ. ไมจํากัดเหลา รรก.ประจําแผนก สปช.ทบ. (ชกท.2406) (อัตรา พ.ต.)* ใชคุณวุฒิ

6 ส.ท. นิติพล พิทักษ สบ. ยก.ทบ. ไมจํากัดเหลา นายทหารเทคนิคและนโยบาย สพร.ปรมน.ทบ. ใชคุณวุฒิ

7 จ.ส.อ. ชูชาติ กาญจนสินธุ สบ. นรด. ไมจํากัดเหลา ทส.ผบ.นรด. (ชกท.2030) (อัตรา ร.อ.) 503100000016

8 จ.ส.อ. วิมล เคารพ ขส. สง.ปรมน.ทบ. ไมจํากัดเหลา นายทหารจเร สจร.ปรมน.ทบ.

9 จ.ส.อ. หญิง เขมณัฏฐ เดชพสิษฐดวงตา สบ. กร.ทบ. ไมจํากัดเหลา ฝธก.กบร.บชร.2 (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.) 521200000070 ใชคุณวุฒิ

10 จ.ส.อ. อนันต วัชชะพฤกส ขส. ขส.ทบ. ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.รอย.ขส.รยบ.เบา 2 พัน.ขส.1 กรม ขส. 502401300022

(ชกท.0660) (อัตรา ร.ท.) 502400000317

11 จ.ส.อ. วีระพงษ วิชัย ขส. ขส.ทบ. ไมจํากัดเหลา นายทหารการบันเทิง กบร.ขส.ทบ. (ชกท.5000)

(อัตรา ร.อ.)

12 จ.ส.อ. การกล คนฉลาด ม. รอย.ลว.ไกล 2 ไมจํากัดเหลา ผช.ฝอ.๕ กรม ทพ.12 (ชกท.๘๑๐๔) (อัตรา ร.อ.) 510506000046

13 ส.ท. ชยุต ธนันชัยโชติ ช. ช.พัน.9 พล.ร.9 ไมจํากัดเหลา ครูพลศึกษา สก.ทบ. (ชกท.8-5000) (อัตรา ร.อ.) 501100000261 ใชคุณวุฒิ

14 ส.ท.หญิง ปทมา วิลัย สบ. กร.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก สปช.ทบ. (ชกท.2610) (อัตรา ร.อ.) 500900000139 ใชคุณวุฒิ

15 จ.ส.อ. ณัฐพล เหมือนโพธิ์ทอง ขส. กร.ทบ. ไมจํากัดเหลา อยูระหวางดําเนินการ

16 จ.ส.อ.หญิง พิริยา สรอยจันดา สบ. ยก.ทบ. ไมจํากัดเหลา อยูระหวางดําเนินการ

17 จ.ส.อ. ทวี ปองสีดา ป. ป.2 พัน.21 รอ. ไมจํากัดเหลา อยูระหวางดําเนินการ

18 จ.ส.อ. ตฤณ ตันเจริญ ช. ยย.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก ยย.ทบ. (ชกท.7020) (อัตรา ร.อ.) 501000000365

19 จ.ส.อ. อิศรา แข็งงาน สบ. ยก.ทบ. ไมจํากัดเหลา ครู รร.รด.ศศท. (ชกท.2622) (อัตรา ร.อ.) 503101100592

20 จ.ส.อ. สมเกียรติ โพธิ์ทอน ม. ยก.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก ศม. (ชกท.2162) (อัตรา ร.อ.) 511600000213

21 จ.ส.อ. ณรงคชัย ดอนมูลไพร ขส. กบ.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก กบ.ทบ. (ชกท.2625) (อัตรา ร.อ.) 500700000259 ใชคุณวุฒิ

22 ส.ท. ณัฐกฤต ขุนพิลึก สบ. กร.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก วศ.ทบ. (ชกท.2260) (อัตรา ร.อ.) ใชคุณวุฒิ

23 จ.ส.อ. หญิง คัสริยา เฟองฟู กง. สปช.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก สปช.ทบ. (ชกท.2404) (อัตรา ร.อ.)

 ผนวก ข บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ หนวยสายงานสนาม

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุยศ-ชื่อ-สกุล

24 จ.ส.อ. หญิง บุญตา ศิลาสวรรค สบ. กพ.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจํากอง กพ.ทบ. (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.)

25 จ.ส.อ. ณภัทร รัตนาศรีสกุล ขว. ขว.ทบ. ไมจํากัดเหลา รอง ผน.ชุดตอตานขาวกรอง หนวย ขกท.กองพล 503000000706

(ชกท.9302) (อัตรา ร.ท.)

26 จ.ส.อ. เสกสรร เพ็ชรสุข ส. สส. ไมจํากัดเหลา ประจํา มว.ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส แผนกซอม 502600002197

เครื่องอิเล็กทรอนิกส กซสอ.สส. (ชกท.4415) 

(อัตรา ร.อ.)

27 จ.ส.อ. หญิง กนกวลี ศรีสมุทร สบ. กบ.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจํากอง รร.กบ.ทบ. (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.) 500701000067

28 จ.ส.อ. กิตติธัช รักประสงค สบ. สลก.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก สลก.ทบ. (ชกท.2210) (อัตรา ร.อ.) 500200000197

29 จ.ส.อ. กรธัช กสิวัฒน สบ. สปช.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก สปช.ทบ. (ชกท.2610) (อัตรา ร.อ.)

30 จ.ส.อ. อภิชาติ   ขันคํา ช. กช. ไมจํากัดเหลา รอง หน.ตอน ช.ประปาสนาม (ชกท.4940) 510704300002

(อัตรา ร.ท.)

31 จ.ส.อ. สุเทพ จันทรกลิ่นหอม ร. รร.จปร. ไมจํากัดเหลา นายทหารฝายสงกําลังบํารุง รร.จปร. (ชกท.4010) 511401000006

(อัตรา ร.อ.)

หมายเหตุ : * อัตราต่ําสุดของตําแหนงนั้น ๆ

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

(วาสนา เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.

๒๕ / มี.ค. / ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ทภ.๑ 1 จ.ส.อ. ประจักร ไกรประเวศ ขว. พล.ร.๒ รอ. ไมจํากัดเหลา นายทหารบํารุงความรู ฝยก.พล.ร.๒ รอ. 510101000109 กกล.บูรพา

(ชกท.5004) (อัตรา ร.อ.)

2 จ.ส.อ. พงษศักดิ์ บุญธรรม พ. รอย.ลว.ไกล 9 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.มว.สงกลับ รอย.สร.พัน.สร. 510905200061 กกล.สุรสีห 

กรม สน.พล.ร.9 (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.)

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ข บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ หนวยสายงานสนาม

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

(วาสนา เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.

๒๕ / มี.ค. / ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ทภ.2 1 จ.ส.อ. ทรงศักดิ์   ผองกลาง ป. ป.๓ พัน.๘ ไมจํากัดเหลา นลว.ผท.รอย.ป.ป.๓ พัน.๘ (ชกท.1183) 520307300014 กกล.สุรศักดิ์มนตรี

(อัตรา ร.ท.)

2 จ.ส.อ. ประสาน ปญญาทิพย ส. ส.พัน.๖ พล.ร.๖ ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.วิทยุ รอย.วิทยุและศูนยขาว ส.พัน.6 พล.ร.6 520512100008 กกล.สุรนารี

(ชกท.0501) (อัตรา ร.ท.)

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ข บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ หนวยสายงานสนาม

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

(วาสนา เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.

๒๕ / มี.ค. / ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ทภ.๓ 1 จ.ส.อ. บอวร จันทุม ป. สลก.ทบ. ป. ผช.รอง ผบ.รอย.ป.ป.๔ พัน.๑๐๔ (ชกท.1193) 530712300002 กกล.นเรศวร

(อัตรา ร.ท.)

2 จ.ส.อ. โฆสิต ภูมี พ. พัน.สร.๘ พ. นายทหารพยาบาล รอย.บก.พล.ม.๑ (ชกท.3506) 530710200066 กกล.ผาเมือง

(อัตรา ร.ท.)

 ผนวก ข บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ หนวยสายงานสนาม

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

(วาสนา เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.

๑๒ / ก.พ. / ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ปรมน.ทบ. 1 จ.ส.อ. สมเกียรติ วาระจันทโน ขส. ศตส.กอ.รมน. ไมจํากัดเหลา นายทหารประจําผูบังคับบัญชา สตส.ปรมน.ทบ. 504300000191

(ชกท.2162) (อัตรา ร.อ.)

2 จ.ส.อ. ประเสริฐ แกวดี ขส. ศปป.1 กอ.รมน. ไมจํากัดเหลา นายทหารธุรการ ศปป.1 ปรมน.ทบ. (ชกท.2120) 504300000453

(อัตรา ร.อ.)

3 จ.ส.อ. ลําปาง คงบุญ ขว. กอ.รมน.ภาค 1 ไมจํากัดเหลา นายทหารประจําผูบังคับบัญชา สน .ปรมน.ทบ.ภาค 1 504300000661

(ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.)

4 จ.ส.อ. สุนันท ประวันไหว ส. กอ.รมน.ภาค 2 ไมจํากัดเหลา นายทหารประจําผูบังคับบัญชา สน.ปรมน.ทบ.ภาค 2 504300000647

(ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.)

5 จ.ส.อ. ฤทธิ์ศร ทองทับ ร. กอ.รมน.ภาค 2 ไมจํากัดเหลา นายทหารประจําผูบังคับบัญชา สน.ปรมน.ทบ.ภาค 2 504300001063

(ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.)

6 จ.ส.อ. กิตติพงษ แกวอน ร. กอ.รมน.ภาค 3 ไมจํากัดเหลา นายทหารประจําผูบังคับบัญชา สน.ปรมน.ทบ.ภาค 3 504300001065

(ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.)

7 จ.ส.อ. ธันณัช ชัยรัฐฐา ม. กอ.รมน.ภาค 3 ไมจํากัดเหลา นายทหารประจําผูบังคับบัญชา สน.ปรมน.ทบ.จว. 504300001085

(ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.)

8 จ.ส.อ. สมโภช ปานสังข ช. กอ.รมน.ภาค 4 ไมจํากัดเหลา นายทหารประจําผูบังคับบัญชา สน.ปรมน.ทบ.ภาค 4 504300000699

(ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.)

 ผนวก ข บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ หนวยสายงานสนาม

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

(วาสนา เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.

๑๒ / ก.พ. / ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

 

กส.ทบ. 1 จ.ส.อ. นพดล   มหานิล กส. พัน.สท. กส. ผบ.มว.สุนัขตรวจคนทุนระเบิด รอย.สุนัขยุทธวิธีที่ 3 521102300085

พัน.สท.กส.ทบ. (ชกท.4371) (อัตรา ร.ท.)

 ผนวก ข บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ หนวยสายงานสนาม
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

(วาสนา เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.

๑๒ / ก.พ. / ๖๒



ลําดับ ตําแหนง - สังกัด ตําแหนงทําหนาที่ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

1 ส.ต.หญิง พรวิภา ออนอินทร เสมียนพิมพดีด กกพ.มทบ.1๘ นายทหารประจําผูบังคับบัญชา สน.ปรมน.จว. (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.) 504300001086

2 ส.อ.หญิง จุฑามาศ สียา เสมียน ขส.ทบ. ประจําแผนก ขส.ทบ. (ชกท.2260) (อัตรา ร.อ.) 502400000124

3 ส.อ.หญิง อนงคนาฎ เพ็ชรปุน เสมียน กบ.ทบ. ประจําแผนก กบ.ทบ. (ชกท.2625) (อัตรา ร.อ.) 500700000385

4 ส.ต.หญิง ปาริชาต ดาระดาษ เสมียน กบ.ทบ. ประจําแผนก กบ.ทบ. (ชกท.2625) (อัตรา ร.อ.) 500700000491

5 จ.ส.ท. สาธิต ญาติพันธ ผบ.หมู หมู ปล.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.31 พัน.3 รอ. หน.ชุดวิทยุและเสียง มว.ปจว.รอย.ปจว.1 พัน.ปจว. (ชกท.5522) (อัตรา ร.ท.) 511913200140

6 ส.อ.หญิง อัจฉราพร ชวยแกว เสมียน ขว.ทบ. ประจําแผนก รร.ขว.ทบ. (ชกท.9300) (อัตรา ร.อ) 500501100094 เหลา ขว.

7 จ.ส.อ. ตุลยเมธี กลาหาญ ประจํา มทบ.11 ผบ.มว.สห.รอย.สห.มทบ.๑๕ (ชกท.๙๑๐๐) (อัตรา ร.ท.) 510400200024 เหลา สห.

8 จ.ส.ต. ไชยยันต เศียรเสวี รอง ผบ.ตอน ตอน ตถ.มว.ปองกัน รอย.บก. ผูชวยนายทหารธุรการและกําลังพล ร.111 (ชกท.2260) (อัตรา ร.อ.) 510308000007

พล.ร.11

9 จ.ส.อ. ธีระพงศ สีดอกไม ผบ.หมู หมู ปล.มว.ปองกัน รอย.บก.พล.พัฒนา 1 นายทหารคนสนิท พล.พัฒนา 1 (ชกท.2030) (อัตรา ร.อ.) 510715000004

10 จ.ส.อ.หญิง อัจฉราทิพย โพธิชัย เสมียน ขว.ทบ. ประจําแผนก ขว.ทบ. (ชกท.2122) (อัตรา ร.อ.) 500500000825 เหลา ขว.

11 จ.ส.ท. วัชรินทร มูลหลา นายสิบพยาบาล ตอน บก.พัน.รอย.สน.พัน.ปพ.รอ. รอง ผบ.มว.สนันสนุน รอย.ปจว.๓ (ชกท.๒๙๑๐) (อัตรา ร.ท.) 511913400165

12 ส.ต.หญิง นัทธมน ตีรเศรษฐศักดิ์ ประจําหมวด มว.ดุริยางค มทบ.15 ผูชวยนายทหารฝายการสื่อสาร มทบ.15 (ชกท.0210) (อัตรา ร.อ.) 510400000210 เหลา ส.

13 จ.ส.อ.หญิง สุธาสินี นุยมาก ผช.พยาบาล รพ.คายธนะรัชต นายทหารพยาบาล พบ. (ชกท.3506) (อัตรา ร.อ.) 502800000111

14 จ.ส.อ. ทนากร โพธิสาราช ชางอาวุธ บก.รอย.รอย.ปพ.พัน.ปพ.รอ. ผบ.ตอน ตอนซอมบํารุง มว.สนับสนุนการปฏิบัติ รอย.สน.พัน.ปพ. 511915000089

(ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.)

15 จ.ส.อ. ประพัฒนพงศ อรุณเสถียร เสมียน นรด. ประจําแผนก นรด. (ชกท.22๑0) (อัตรา ร.อ.) 503100000282

16 จ.ส.อ. ธงไทย หาญทนงค นายสิบการขาว ขว.ทบ. ประจําแผนก ขว.ทบ. (ชกท.4419) (อัตรา ร.อ.) 500500000961 เหลา ขว.

17 จ.ส.อ. วีระเพ็ญ คํามานพ หน.ชางยานยนตลอ มว.ซบร.กองพัน รอย.สสช. ครูวิชาทหารมา สกศ.ศฝ.นศท.มทบ.12 (ชกท.2517) (อัตรา ร.อ.) 510116300061 เหลา ม.

ม.1 พัน.3 รอ.

18 จ.ส.อ. ขจรศักดิ์ ยอดยา ครูผูชวย รร.รด.ศศท. ครู รร.รด.ศศท. (ชกท.2622) (อัตรา ร.อ.) 503101100538

19 จ.ส.อ. พิเชษ จันทรสวัสดิ์ ครูผูชวย รร.รด.ศศท. ครู รร.รด.ศศท. (ชกท.2622) (อัตรา ร.อ.) 503101100542

ผนวก ค  บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

โควตาสวนกลาง ทบ. ประจําป ๒๕๖2

ยศ - ชื่อ - สกุล

ไมใชคุณวุฒิ

คุณวุฒิปริญญา



ลําดับ ตําแหนง - สังกัด ตําแหนงทําหนาที่ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

20 จ.ส.อ. สมศักดิ์ พงศสุขถวิล ประจํา บก.ทบ. นายทหารประสานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ศปป.1 ปรมน.ทบ. 504300000485

(ชกท.8104) (อัตรา ร.อ.)

21 จ.ส.อ. กรัณฑรัชต สุพรรณเภษัช ประจําหมวด ดย.ทบ. ฝธก.รร.ดย.ทบ. (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.) 501500100005 เหลา ดย.

ตรวจถูกตอง
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา 

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒๕ / มี.ค. / ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ทภ.๑ 1 จ.ส.อ. สิทธิชัย พันเพ็ชร ร. ร.31 พัน.1 รอ. ร. ผบ.มว.ชางโจมตี รอย.สสก.ร.31 พัน.1 รอ. (ชกท.1542) 
(อัตรา ร.ท.)

510214000077

2 จ.ส.อ. จํารัส มาวรรณา ร. ร.31 พัน.3 รอ. ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.31 พัน.3 รอ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510216200021

3 จ.ส.อ. เรืองยศ ภูเดช ร. พัน.ร.มทบ.11 ร. ผบ.มว.บร.รอย.บร.พัน.ร.มทบ.11 (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 503505300007

4 จ.ส.อ. พิเชษฐ ศรีหิรัญ ร. พัน.พัฒนา ๑ ร. รอง ผบ.มว.สื่อสาร รอย.บก.พล.พัฒนา 1 (ชกท.0200) 
(อัตรา ร.ท.)

510715000185

5 จ.ส.อ. เพียรศักดิ์ ศรีบุญอนันต ร. ร.1 รอ. ร. นายทหารฝายสื่อสารและสารสนเทศ ร.1 รอ. (ชกท.2401) 
(อัตรา ร.อ.)

503509000079

6 จ.ส.อ. นพพร ศรีคชไกร พ. ร.1 รอ. พ. ผบ.มว.สร.รอย.บก.ร.1 รอ. (ชกท.3100) (อัตรา ร.อ.) 503509100098

7 จ.ส.อ. สุระจิตต สนณรงค พ. ร.1 พัน.3 รอ. พ. รอง ผบ.มว.สร.รอย.บก.ร.1 รอ. (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) 503509100099

8 จ.ส.อ. ธนวัฒน ไชยพิมพ ร. ร.1 พัน.1 รอ. ร. ผบ.มว.บร.รอย.สสช.ร.1 พัน.1 รอ. (ชกท.4010) (อัตรา ร.ท.) 503510400008

9 จ.ส.อ. ประวิทย เพ็ชรประยูร ร. ร.1 พัน.3 รอ. ร. ผช.ฝอ.2 ร.1 พัน.3 รอ. (ชกท.3901) (อัตรา ร.ท.) 503512000042

ยศ-ชื่อ-สกุล

ผนวก ง บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา

(วาสนา  เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.

๑๒ ก.พ. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ หมายเหตุ

ทภ.๒ 1 จ.ส.อ. วสันต ตูปทุม พธ. มทบ.21 ไมจํากัดเหลา หน.ฝายสนับสนุน ศฝ.นศท.มทบ.21 (ชกท.4010) 

(อัตรา ร.อ.)

ผนวก ง บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา

(วาสนา  เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.

๑๒ ก.พ. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ทภ.๓ 1 จ.ส.อ. จักรพงศ แกวมะโน ส. พัน.สบร.๒๓ บชร.3 ส. ผช.ฝสส.มทบ.๓๒ (ชกท.0210) (อัตรา ร.อ.) 530200000218

2 จ.ส.อ. ลําพูล ยศปญญา สพ. พัน.สบร.๒๓ บชร.3 สพ. ผช.นสพ.มทบ.๓๘ (ชกท.4512) (อัตรา ร.อ.) 531000000387

ยศ-ชื่อ-สกุล

ผนวก ง บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา

(วาสนา  เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.

๑๒ ก.พ. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ หมายเหตุ

นรด. 1 จ.ส.อ.สุพจน พิมพานิช สบ. มทบ.23 สบ. ผช.สด.อ.เมืองลําปาง จว.ล.ป. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.)

ผนวก ง บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล (สายงานสัสดี) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา

(วาสนา  เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.

๑๒ ก.พ. ๖๒



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สปช.ทบ. 1 จ.ส.อ. ธนทัต หอมกลิ่น สบ. สปช.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก สปช.ทบ. (ชกท.2610) (อัตรา ร.อ.) 500900000149

ผนวก ง บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา

(วาสนา  เทศทองลา)
หน.กพ.ทบ.

๑๒ ก.พ. ๖๒




