
ลําดับ ทภ.1 ลําดับ ทภ.2 ลําดับ ทภ.3 ลําดับ ทภ.4

1 ผบ.ร.31 รอ. 1 ผบ.ร.3 1 ผบ.ร.4 1 ผบ.ร.5

2 ผบ.ร.2 รอ. 2 ผบ.ร.8 2 ผบ.ร.14 2 ผบ.ร.15

3 ผบ.ร.12 รอ. 3 ผบ.ร.13 3 ผบ.ร.7 3 ผบ.ร.25

4 ผบ.ร.21 รอ. 4 ผบ.ร.6 4 ผบ.ร.17 4 ผบ.ร.151

5 ผบ.ร.9 5 ผบ.ร.16 5 ผบ.ม.2 5 ผบ.ร.152

6 ผบ.ร.19 6 ผบ.ร.23 6 ผบ.ม.3 6 ผบ.ร.153

7 ผบ.ร.29 7 ผบ.ม.6

8 ผบ.ร.111 8 ผบ.ม.7

9 ผบ.ร.112

10 ผบ.ม.1 รอ.

11 ผบ.ม.4 รอ.

12 ผบ.ม.5 รอ.

ลําดับ นสศ.

1 ผบ.รพศ.1

2 ผบ.รพศ.2

3 ผบ.รพศ.3 รอ.

4 ผบ.รพศ.4

5 ผบ.รพศ.5

ลําดับ หนวย

1 ทภ.1 

2 ทภ.2 

3 ทภ.3 

4 ทภ.4 

5 นสศ. 

รวม 37

สรุปยอด ผบ.หนวย ระดับกรม ที่ตองทดสอบรางกายเพื่อความพรอมรบ (ทบ.)

6

6

5

จํานวน (นาย) หมายเหตุ

12

8

บัญชีตําแหนง ผบ.หนวย ระดับกรม ที่ตองทดสอบรางกายเพื่อความพรอมรบ (ทบ.)

Army Combat Readiness Physical Test (ACRPT)



ลําดับ ทภ.1 ลําดับ ทภ.2 ลําดับ ทภ.3 ลําดับ ทภ.4

1 ผบ.ม.พัน.4 พล.1 รอ. 1 ผบ.ร.3 พัน.1 1 ผบ.ม.พัน.9 พล.ร.4 1 ผบ.ม.พัน.16 พล.ร.5

2 ผบ.ร.31 พัน.1 รอ. 2 ผบ.ร.3 พัน.2 2 ผบ.ร.4 พัน.1 2 ผบ.ร.5 พัน.1

3 ผบ.ร.31 พัน.2 รอ. 3 ผบ.ร.3 พัน.3 3 ผบ.ร.4 พัน.2 3 ผบ.ร.5 พัน.2

4 ผบ.ร.31 พัน.3 รอ. 4 ผบ.ร.8 พัน.1 4 ผบ.ร.4 พัน.3 4 ผบ.ร.5 พัน.3

5 ผบ.ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ. 5 ผบ.ร.8 พัน.2 5 ผบ.ร.14 พัน.1 5 ผบ.ร.15 พัน.1

6 ผบ.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. 6 ผบ.ร.8 พัน.3 6 ผบ.ร.14 พัน.2 6 ผบ.ร.15 พัน.2

7 ผบ.ร.2 พัน.1 รอ. 7 ผบ.ร.13 พัน.1 7 ผบ.ร.14 พัน.3 7 ผบ.ร.15 พัน.4

8 ผบ.ร.2 พัน.2 รอ. 8 ผบ.ร.13 พัน.2 8 ผบ.ร.7 พัน.1 8 ผบ.ร.25 พัน.1

9 ผบ.ร.2 พัน.3 รอ. 9 ผบ.ร.13 พัน.3 9 ผบ.ร.7 พัน.2 9 ผบ.ร.25 พัน.2

10 ผบ.ร.12 พัน.1 รอ. 10 ผบ.ร.6 พัน.1 10 ผบ.ร.7 พัน.5 10 ผบ.ร.25 พัน.3

11 ผบ.ร.12 พัน.2 รอ. 11 ผบ.ร.6 พัน.2 11 ผบ.ร.17 พัน.2 11 ผบ.ม.พัน.31 พล.ร.15

12 ผบ.ร.12 พัน.3 รอ. 12 ผบ.ร.6 พัน.3 12 ผบ.ร.17 พัน.3 12 ผบ.ร.151 พัน.1

13 ผบ.ร.21 พัน.1 รอ. 13 ผบ.ร.16 พัน.1 13 ผบ.ร.17 พัน.4 13 ผบ.ร.151 พัน.2

14 ผบ.ร.21 พัน.2 รอ. 14 ผบ.ร.16 พัน.2 14 ผบ.ม.พัน.12 พล.ม.1 14 ผบ.ร.151 พัน.3

15 ผบ.ร.21 พัน.3 รอ. 15 ผบ.ร.16 พัน.3 15 ผบ.ม.พัน.28 พล.ม.1 15 ผบ.ร.152 พัน.1

16 ผบ.ม.พัน.19 พล.ร.9 16 ผบ.ร.23 พัน.1 16 ผบ.ม.2 พัน.7 16 ผบ.ร.152 พัน.2

17 ผบ.ร.9 พัน.1 17 ผบ.ร.23 พัน.3 17 ผบ.ม.2 พัน.10 17 ผบ.ร.152 พัน.3

18 ผบ.ร.9 พัน.2 18 ผบ.ร.23 พัน.4 18 ผบ.ม.2 พัน.15 18 ผบ.ร.153 พัน.1

19 ผบ.ร.9 พัน.3 19 ผบ.ม.6 พัน.6 19 ผบ.ม.3 พัน.13 19 ผบ.ร.153 พัน.2

20 ผบ.ร.19 พัน.1 20 ผบ.ม.6 พัน.21 20 ผบ.ม.3 พัน.18 20 ผบ.ร.153 พัน.3

21 ผบ.ร.19 พัน.2 21 ผบ.ม.7 พัน.8 21 ผบ.ม.3 พัน.26 21 ผบ.กรม ทพ.41

22 ผบ.ร.19 พัน.3 22 ผบ.ม.7 พัน.14 22 ผบ.กรม ทพ.31 22 ผบ.กรม ทพ.42

23 ผบ.ร.29 พัน.1 23 ผบ.กรม ทพ.21 23 ผบ.กรม ทพ.32 23 ผบ.กรม ทพ.43

24 ผบ.ร.29 พัน.2 24 ผบ.กรม ทพ.22 24 ผบ.กรม ทพ.33 24 ผบ.กรม ทพ.44

25 ผบ.ร.29 พัน.3 25 ผบ.กรม ทพ.23 25 ผบ.กรม ทพ.35 25 ผบ.กรม ทพ.45

26 ผบ.ร.111 พัน.1 26 ผบ.กรม ทพ.26 26 ผบ.กรม ทพ.36 26 ผบ.กรม ทพ.46

27 ผบ.ร.111 พัน.2 27 ผบ.กรม ทพ.47

28 ผบ.ร.111 พัน.3 28 ผบ.กรม ทพ.48

29 ผบ.ร.112 พัน.1 29 ผบ.กรม ทพ.49

30 ผบ.ร.112 พัน.2

บัญชีตําแหนง ผบ.หนวย ระดับกองพัน ที่ตองทดสอบรางกายเพื่อความพรอมรบ (ทบ.)

Army Combat Readiness Physical Test (ACRPT)



ลําดับ ทภ.1 ลําดับ นสศ.

31 ผบ.ร.112 พัน.3 1 ผบ.พัน.ปจว.

32 ผบ.ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ. 2 ผบ.พัน.รพศ.ศสพ.

33 ผบ.ม.พัน.29 รอ. 3 ผบ.พัน.รร.สพศ.ศสพ.

34 ผบ.ม.1 พัน.1 รอ. 4 ผบ.รพศ.1 พัน.1

35 ผบ.ม.1 พัน.3 รอ. 5 ผบ.รพศ.1 พัน.2

36 ผบ.ม.1 พัน.17 รอ. 6 ผบ.รพศ.2 พัน.1

37 ผบ.ม.4 พัน.5 รอ. 7 ผบ.รพศ.2 พัน.2

38 ผบ.ม.4 พัน.11 รอ. 8 ผบ.พัน.จจ.รอ.

39 ผบ.ม.4 พัน.25 รอ. 9 ผบ.พัน.ปพ.รอ.

40 ผบ.ม.5 พัน.20 รอ. 10 ผบ.รพศ.4 พัน.1

41 ผบ.ม.5 พัน.23 รอ. 11 ผบ.รพศ.4 พัน.2

42 ผบ.ม.5 พัน.24 รอ. 12 ผบ.รพศ.5 พัน.1

43 ผบ.กรม ทพ.11 13 ผบ.รพศ.5 พัน.2

44 ผบ.กรม ทพ.12

45 ผบ.กรม ทพ.13

46 ผบ.กรม ทพ.14

ลําดับ หนวย

1 ทภ.1 

2 ทภ.2 

3 ทภ.3 

4 ทภ.4 

5 นสศ. 

รวม 

สรุปยอด ผบ.หนวย ระดับกองพัน ที่ตองทดสอบรางกายเพื่อความพรอมรบ (ทบ.)

26

29

140

26

จํานวน (นาย) หมายเหตุ

46

13
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