
ล ำดับ Username Password หน่วยต้นสังกัด ยศ ช่ือ สกุล ต ำแหน่ง

1 km001 เบอร์มือถือ กพ.ทบ. พ.ท.หญิง กมลนัทธ์ อุ่นพันธ์ุ หน.กพ.ทบ.

2 km01a เบอร์มือถือ กพ.ทบ. ร.ท. ดิเรก สิงหรัตน์ ประจ ำ กพ.ทบ.

3 km002 เบอร์มือถือ ขว.ทบ. พ.ท. มนตรี สุริยบุตร อจ.รร.ขว.ทบ.

4 km003 เบอร์มือถือ ยก.ทบ. ร.อ. กฤษฎำ สว่ำงงำม รรก.ประจ ำแผนก ยก.ทบ.

5 km004 เบอร์มือถือ กบ.ทบ. ร.อ.หญิง สกุลรัตน์ เจริญสุข ประจ ำกอง กบ.ทบ.

6 km005 เบอร์มือถือ กร.ทบ. ร.ท.หญิง ปิยะนุช อินทสำร ประจ ำแผนก กร.ทบ.

7 km006 เบอร์มือถือ สปช.ทบ. พ.ท. ปรีชำ โพธ์ิอ้น หน.สปช.ทบ.

8 km007 เบอร์มือถือ สลก.ทบ. พ.ท. ภูริน ชวลิตปรีชำ หน.ผกพ.กธก.สลก.ทบ.

9 km008 เบอร์มือถือ สบ.ทบ. พ.ท. งำมพล เผ่ำศิริ หน.สบ.ทบ.

10 km009 เบอร์มือถือ กง.ทบ. พ.ต. เดชด ำรง บุญเต็ม อจ.รร.กง.กง.ทบ.

11 km09a เบอร์มือถือ กง.ทบ. ร.ต. เอกศุภัช ยืนกระโทก ครู รร.กง.กง.ทบ.

12 km010 เบอร์มือถือ จบ. พ.อ. ชนุดม มหึเมือง รอง ผอ.กอง จบ.

13 km011 เบอร์มือถือ สห.ทบ. พ.ท. บัญญัติ เบิกบำนดี สรก.สห.ทบ.

14 km012 เบอร์มือถือ สก.ทบ. พ.ต. เกียรติกูล  อยู่ อ  ำ หน.สก.ทบ.

15 km12a เบอร์มือถือ สก.ทบ. ร.ต.หญิง แพรวพิรยำ จิตต์แจ้งกุล ประจ ำแผนก กผค.สก.ทบ.

16 km12b เบอร์มือถือ สก.ทบ. จ.ส.ท.หญิง จิรำภรณ์  จันรสุวรรณ เสมียน

17 km013 เบอร์มือถือ ดย.ทบ. พ.ต. หิรัญ บุญชื น ผช.น. เตรียมกำร รร.ดย.ทบ.

18 km014 เบอร์มือถือ สธน.ทบ. พ.อ. ธำรำ   ไหมทอง รอง ผอ.กคด.สธน.ทบ.

19 km14a เบอร์มือถือ สธน.ทบ. ส.ท. โชคชัย  เขียวเขิน เสมียน เสมียน สธน.ทบ.

20 km015 เบอร์มือถือ สตน.ทบ. พ.อ. ชยกร วิรัชชกุล ประจ ำ สตน.ทบ.

21 km016 เบอร์มือถือ สวพ.ทบ. พ.ท. ณัฐพล เรือนเจริญสิน หน.สวพ.ทบ.

22 km017 เบอร์มือถือ ศซบ.ทบ. ร.อ.หญิง จิรำรัตน์ บุญโชติ รรก.ประจ ำแผนก ศซบ.ทบ.

23 km018 เบอร์มือถือ กช. พ.ท. อัครเดช  พันธ์ุฤทธ์ิ หน.กช.

24 km18a เบอร์มือถือ กช. พ.ท. ณเดชน์ บุนนำค หน.กยข.กช.

25 km18b เบอร์มือถือ กช. พ.ท. นิติรัตน์ บ ำรุงสุข นกพ.รร.ช.กช.

26 km18c เบอร์มือถือ กช. พ.ท. วิรัช รังสิมันต์ หน.แผนกออกแบบ กชฝ.กช.

27 km18d เบอร์มือถือ กช. ร.อ. เดชำ บัวหลวง ประจ ำแผนกคลัง สป.กคช.กช.

บัญชีรำยช่ือก ำลังพลผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรทดสอบประเมินผลผู้ประสำนงำนกำรจัดกำรควำมรู้ของ ทบ. 
ผ่ำนส่ือออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ 2564



28 km18e เบอร์มือถือ กช. ร.อ. พีระพงษ์ พูลพิพัฒน์ ผช.นำยทหำรฝำยธุรกำรและก ำลังพล

29 km18f เบอร์มือถือ กช. ร.อ. ภำณุวัฒน์ เจริญทัศน์ นำยทหำรส่งก ำลัง ช.21

30 km18g เบอร์มือถือ กช. ร.ท. อำทิตย์ ไกรศรี ประจ ำแผนก ผธก.กช.

31 km18h เบอร์มือถือ กช. ร.ท. บรรพต มันยำนนท์ นำยทหำรสถิติ กวก.กช.

32 km18i เบอร์มือถือ กช. ร.ท. รำ เมศ โสด สงค์ นกพ.ช.11 พัน.111

33 km18j เบอร์มือถือ กช. ร.ต. วันรบ ฮะเฮ็ง ผบ.มว.คม.ร้อย.บก.และบริกำร ช.พัน.51

34 km18k เบอร์มือถือ กช. ร.ต. สำโรจน์ ผูกขวัญ ประจ ำเแผนก กปช.กช.

35 km019 เบอร์มือถือ พล.ช. พ.ท. วีระพงศ์ จันทรศิริภำส หน.ฝกพ.พล.ช.

36 km19a เบอร์มือถือ พล.ช. ร.ท. วิทูร รำงแดง นำยทหำรก ำลังพลและธุรกำร

37 km19b เบอร์มือถือ พล.ช. ร.ต. ประเสริฐ ทองจ ำรูญ นำยทหำรก ำลังพล

38 km020 เบอร์มือถือ พล.ป. พ.ท. นิรเชตต์ แสงอิ ม หน.ฝกพ.พล.ป.

39 km021 เบอร์มือถือ สส. พ.ท.หญิง ณชญำดำ จันทร์งำม หน.สภ.กวก.สส.

40 km21a เบอร์มือถือ สส. ส.ท.หญิง จุติมำพร เทพเทียน เสมียน

41 km022 เบอร์มือถือ ศทส.สส. ร.ท.ปกรณ์ พุ่มพวง ประจ ำแผนก ธก.ศทส.สส.

42 km023 เบอร์มือถือ สพ.ทบ. พ.อ. ประสงค์ จิตติมณี
อจ.หน.ผสบร.กศ.รร.สพ.สพ.ทบ. 

ท ำกำรแทน หน.ผตก.รร.สพ.สพ.ทบ.

43 km23a เบอร์มือถือ สพ.ทบ. ร.อ. นันทวุฒิ ประทุมค ำ ครู ผสบร.กศ.รร.สพ.สพ.ทบ.

44 km024 เบอร์มือถือ ศซส.สพ.ทบ. พ.ท. ธนพล เหินจันทึก หน.ผธก./กพ.ศซส.สพ.ทบ.

45 km025 เบอร์มือถือ ศอ.สพ.ทบ. ร.ต. ณัฐปพน ภูชิตสำยมงคล ประจ ำกองฯ

46 km026 เบอร์มือถือ ขส.ทบ. พ.ท. นันทพล เกียรติกุลชัย หน.ขส.ทบ.

47 km027 เบอร์มือถือ ศคย.ทบ. พ.ท. สุวินัย ฉำยศรีศิริ นำยทหำร ก ำลังพล ศคย.ทบ.

48 km27a เบอร์มือถือ ศคย.ทบ. ส.ท. วัชรเกียรติ จำวรรณกำศ เสมียน ศคย.ทบ.

49 km028 เบอร์มือถือ พธ.ทบ. พ.ท. อำธร สุวรรณญำณร์ หน.พธ.ทบ.

50 km28a เบอร์มือถือ พธ.ทบ. ร.ต. ศุภกิจ นำมบัณฑิต ประจ ำแผนก

51 km029 เบอร์มือถือ พบ. พ.ต. ปณัย รุ่งเรือง ประจ ำแผนก พบ.

52 km030 เบอร์มือถือ ศพม. พ.ท. สุรำษฎร์  มณฑำ ประจ ำกอง ศพม.

53 km30a เบอร์มือถือ ศพม. ส.อ.หญิง วำสมนต์ กมลวิบูลย์นันท เสมียน

54 km031 เบอร์มือถือ สวพท. ร.ต.หญิง ศชำภรณ์ เปลินศิริ ประจ ำแผนก

55 km31a เบอร์มือถือ สวพท. จ.ส.ท.หญิง พัชรี สุภพร เสมียน

56 km032 เบอร์มือถือ สพธ. พ.ท. ปริญญำ   นุกูล กิจ  หัวหน้ำ แผนกสำรสนเทศและเวช นิทัศน์ 

57 km033 เบอร์มือถือ รพ.รร.6 พ.ท.หญิง สุภำพร บุญทับ อจ.วพม.ชรก.ผธก.กพ.รพ.รร.6

58 km33a เบอร์มือถือ รพ.รร.6 ส.อ. บุรินธร บุนนำค รอง ผบ หมู่



59 km034 เบอร์มือถือ วพม. พ.อ.ผศ. ธรรมนูญ ศรีสอ้ำน หน.ภปส.กศ.วพม.

60 km035 เบอร์มือถือ วพบ. พ.ต.หญิง ชญำลักษณ์ สิริภักดีกำญจน์ อำจำรย์พยำบำล

61 km036 เบอร์มือถือ รพ.อ.ป.ร. ร.อ.หญิง ประภำกร สังข์สวัสด์ิ ประจ ำแผนก รพ.อ.ป.ร.

62 km037 เบอร์มือถือ รพ.ค่ำยสุรนำรี พ.ท.หญิง ภำณุมำศ อินทรก ำแหง รองหัวหน้ำ สพร.

63 km37a เบอร์มือถือ รพ.ค่ำยสุรนำรี ร.อ.หญิง สุวรรณภำ เมบขุนทด ผช.หน.สพร.

64 km038 เบอร์มือถือ
รพ.ค่ำยสมเด็จ

พระนเรศวรมหำรำช
พ.อ.หญิง มลฤดี โภคศิริ รองหน.ศูนย์พัฒนำคุณภำพ

65 km039 เบอร์มือถือ รพ.ค่ำยวชิรำวุธ พ.ต. เบญจมภรณ์ ฮั วเจียม
นำยทหำรเวชกรรมป้องกัน 

รพ.ค่ำยวชิรำวุธ

66 km040 เบอร์มือถือ ยย.ทบ. พ.อ.หญิง พิณนภำ  ขุมนำค ประจ ำ ยย.ทบ.

67 km40a เบอร์มือถือ ยย.ทบ. พ.ท.หญิง สำธิดำ สุทธิกุลเวทย์ หน.ยย.ทบ.

68 km40b เบอร์มือถือ ยย.ทบ. ร.ท.หญิง เพชรรัตน์  รักษี ประจ ำแผนก ยย.ทบ.

69 km041 เบอร์มือถือ กส.ทบ. ร.อ. ไพโรจน์ ประภำศิริ
ประจ ำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. 

ชรก.กกพ.กส.ทบ.

70 km41a เบอร์มือถือ กส.ทบ. ส.ท. สรนันท์ เดชป้อง
นำยสิบกสิกรรม กสษ. 1 กส.ทบ. 

ช่วยรำชกำร กกพ.กส.ทบ.

71 km41b เบอร์มือถือ กส.ทบ. ส.ต.หญิง เมยวี จันทร์แก้ว เสมียนพิมพ์ดีด กวก.กส.ทบ.

72 km042 เบอร์มือถือ วศ.ทบ พ.อ. ธนชัย ปริวัติธรรม
หน.คณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ของ วศ.

ทบ.

73 km42a เบอร์มือถือ วศ.ทบ. ร.อ. มำโนทย์  รักคุณ ผบ.มว.บริกำร ร้อย.วศ1

74 km043 เบอร์มือถือ นรด. ร.อ. สุพัฒน์  แกนชัยภูมิ ประจ ำแผนก นรด.

75 km044 เบอร์มือถือ ศศท. พ.อ. นิรัฐกำนต์ ขันต๊ะ หก.กกพ.ศศท.

76 km44a เบอร์มือถือ ศศท. ร.อ.หญิง อนันตญำ ทองเปรำะ ประจ ำแผนก ศศท.

77 km44b เบอร์มือถือ ศศท. จ.ส.อ. อภิรักษ์ จูประสงค์ทรัพย์ ครูผู้ช่วย กฝ.รร.รด.ศศท.

78 km045 เบอร์มือถือ ศสร. ร.อ. ประเสริฐ มิชสิน ประจ ำแผนกธุรกำร

79 km046 เบอร์มือถือ รร.จปร. พ.อ. วีระพงค์ ต้ันเจริญ อจ.สกศ.รร.จปร.

80 km047 เบอร์มือถือ ยศ.ทบ. พ.อ.โชติวุฒิ พลวิเศษ รองผู้อ ำนวยกำรกองก ำลังพล

81 km47a เบอร์มือถือ ยศ.ทบ. พ.อ.สมคิด บุญยัง หก.กผป.ศภษ.ยศ.ทบ.

82 km47b เบอร์มือถือ ยศ.ทบ. พ.อ.หญิง วรำงคณำ ตำเตียว หน.ตว.กปช.ยศ.ทบ.

83 km47c เบอร์มือถือ ยศ.ทบ. พ.อ.หญิง จิตฤดี บุญไพจิตร์ หน.แผนกห้องสมุดฯกสค.สกศ.ยศ.ทบ.

84 km47d เบอร์มือถือ ยศ.ทบ. พ.ท. คเณศร์ ป่ินรอด ภัณฑำรักษ์ กสค.สกศ.ยศ.ทบ.

85 km47e เบอร์มือถือ ยศ.ทบ. พ.ท. ครรชิต สุวรรณ์ ประจ ำแผนก กสฝ.สกฝ.ยศ.ทบ.

86 km47f เบอร์มือถือ ยศ.ทบ. พ.ท.หญิง งำมเนตร งำมใส หน.ยศ.ทบ.



87 km47g เบอร์มือถือ ยศ.ทบ. พ.ท. ครองศักด์ิ  โพธำ  หน.แผนกแผน กกบ.ยศ.ทบ.

88 km47h เบอร์มือถือ ยศ.ทบ. พ.ท.หญิง ชำนิกำ อำกำศวิภำต นักวิชำกำร ศพย.ยศ.ทบ.

89 km47i เบอร์มือถือ ยศ.ทบ. พ.ท.หญิง สังวำลย์ ไม้เลิศ หน.กคพบ.ยศ.ทบ.

90 km47j เบอร์มือถือ ยศ.ทบ. พ.ท.  มหิทธิ  ใจกล้ำ ผช.หก.กกง.ยศ.ทบ.

91 km47k เบอร์มือถือ ยศ.ทบ. พ.ต. อิสสเรศร์ สุรสัตยำนนท์ อศจ.ยศ.ทบ.

92 km47l เบอร์มือถือ ยศ.ทบ. ร.อ.หญิง คคนำงค์ อำรีรัชชกุล อจ.ศภษ.ยศ.ทบ.

93 km47m เบอร์มือถือ ยศ.ทบ. ร.ท.หญิง กนกวรรณ ฟักเสือ ประจ ำแผนก กยข.ยศ.ทบ.

94 km47n เบอร์มือถือ ยศ.ทบ. ร.ต. พีรพัฒน์ สุขเกิด ประจ ำ กบร.ยศ.ทบ.

95 km47o เบอร์มือถือ ยศ.ทบ. ร.ต.หญิง พัชรำภรณ์ แก้วหอมค ำ ประจ ำแผนก กศน.สกศ.ยศ.ทบ.

96 km47p เบอร์มือถือ ยศ.ทบ. ร.ต.หญิง พัชรวรำงค์ โพธ์ิพงษ์ อจ.ศภษ.ยศ.ทบ.

97 km47q เบอร์มือถือ ยศ.ทบ. นำงสำว ภำระวิ มณีวรรณ ประจ ำแผนก กผป.ศภษ.ยศ.ทบ.

98 km048 เบอร์มือถือ พล.ปตอ. ร.ท.  วิทยำ ประเสริฐโสภำ  รอง.ผบ.ร้อย.บก.พล.ปตอ.

99 km049 เบอร์มือถือ วทบ. พ.อ. วิรัตน์  ศิลปัญจะ ประจ ำ วทบ.

100 km050 เบอร์มือถือ รร.สธ.ทบ. พ.อ.หญิง อรทัย  บุญ ชื น
หน.สง.ประกันคุณภำพ กำรศึกษำ 

รร.สธ.ทบ.

101 km50a เบอร์มือถือ รร.สธ.ทบ. พ.ท.หญิง ศิริญรัตน์ ไชยศรีหำ หน.ยศ.ทบ. (ชรก.รร.สธ.ทบ.) 

102 km051 เบอร์มือถือ ศร. พ.ท.  อรรคพงษ์ วงศ์สำยจันทร์ หน.กกพ.ศร.

103 km052 เบอร์มือถือ ศม. ร.ท. วันชัย มำกล้ ำ ประจ ำกอง รร.ม.ศม.

104 km52a เบอร์มือถือ ศม. ร.ต. ประสิทธ์ิ ปีกสันเทียะ ประจ ำแผนกเตรียมพล กกพ.ศม.

105 km053 เบอร์มือถือ ศป. พ.ท. เลอพงศ์ สะเดำ อจ.สส.กศ.รร.ป.ศป.

106 km054 เบอร์มือถือ รร.นส.ทบ. พ.ต. สนอง ศรีสุธรรม นำยทหำรงบประมำณ

107 km54a เบอร์มือถือ รร.นส.ทบ. พ.ต. ชำญณรงค์ เต๊ะปำนันท์ หน.รร.นส.ทบ.

108 km54b เบอร์มือถือ รร.นส.ทบ. ร.ท. โกศล  ทองสุข ประจ ำกอง รร.นส.ทบ.

109 km54c เบอร์มือถือ รร.นส.ทบ. ร.ท. ยุทธนำ สำยงำม อจ.รร.นส.ทบ.

110 km54d เบอร์มือถือ รร.นส.ทบ. จ.ส.ท. ทัฬหภัณฑ์ ยินดี ครู รร.นส.ทบ.

111 km54e เบอร์มือถือ รร.นส.ทบ. จ.ส.อ.หญิง อรชำ ล้ ำเลิศ นำยสิบเวชกรรมป้องกัน นตร.รร.นส.ทบ.

112 km055 เบอร์มือถือ ขกท. จ.ส.อ. พงษ์เพชร เดชทรัพย์
นำยสิบตีควำมภำพถ่ำย 

ชุดตีควำมภำพถ่ำย

113 km056 เบอร์มือถือ ศบบ. พ.ท. ปรีญำ  โนนสัง หน.ศบบ.

114 km057 เบอร์มือถือ ทภ.1

115 km058 เบอร์มือถือ ทน.1 ร.ท. ศรีศักด์ิ อินทร์พรหม ผช.หน.บก.ทน.1 ชรก.กกพ.ทน.1

116 km58a เบอร์มือถือ ทน.1 จ.ส.อ. สุริยะ พลเรืองทอง
นำยสิบข่ำวกรอง กขว.ทน.1 

ชรก.กกพ.ทน.1



117 km059 เบอร์มือถือ พล.1 รอ. ร.ท. สกล ธรรมรักษำ
ทส.ผบ.พล.1 รอ. ช่วยรำชกำร 

ฝกพ.พล.1 รอ.

118 km59a เบอร์มือถือ พล.1 รอ. ส.ท. พชรกฤต คงหำสุข เสมียนพิมพ์ดีด ฝกพ.พล.1 รอ.

119 km061 เบอร์มือถือ พล.ร.9 พ.ต. วิศรุต วงศ์ศิริรัตน์ ผช.หน.ฝกพ.พล.ร.9

120 km61a เบอร์มือถือ พล.ร.9 ส.อ. นรินทร์ สุรัตนะ เสมียนก ำลังพล ฝกพ.พล.ร.9

121 km062 เบอร์มือถือ พล.ร.11 ร.ต. รุ่งโรจน์ กองแก้ว นำยทหำรบ ำรุงควำมรู้ พล.ร.11

122 km62a เบอร์มือถือ พล.ร.11 จ.ส.อ. นันทภูมิ ใจเที ยง นสบ.บก.กรม.สน.พล.ร.11

123 km62b เบอร์มือถือ พล.ร.11 ส.ท. พัชร์ วรพิพัฒน์ นำยสิบบ ำรุงควำมรู้

124 km063 เบอร์มือถือ พล.ม.2 รอ. พ.ต. ธีระทัศน์ อัครพงศ์ธิติ ผช.หน.ฝกพ.พล.ม.2 รอ.

125 km63a เบอร์มือถือ พล.ม.2 รอ. ส.อ. ธงไชย ประยูร เสมียนก ำลังพล

126 km064 เบอร์มือถือ พล.พัฒนำ 1 ส.อ. กิตติธัช พรหมศักด์ิ ชรก.ฝธก./กพ.พล.พัฒนำ 1

127 km065 เบอร์มือถือ บชร.1 ร.ท. สิงห์ทอง เพ่งพิศ ผบ.มว.รยบ.ฯ ชรก.กกพ.บชร.1

128 km066 เบอร์มือถือ มทบ.11 ส.อ.หญิง โสภิตำ วิจิตรโท เสมียนพิมพ์ดีด กกพ.มทบ.11

129 km067 เบอร์มือถือ มทบ.12 ร.ท. ณัฏฐกฤติ ติณณ์อมรวำณิช รอง ผบช.มว.ดย.มทบ.12

130 km67a เบอร์มือถือ มทบ.12 ส.อ. วิเชียร ปุ้ยกอง พลวิทยุ บก.ร้อย.ร้อย.มทบ.12

131 km068 เบอร์มือถือ มทบ.13 ส.ต.หญิง วนิดำ วงค์แหวน นำยสิบสโมสร ฝสก.มทบ.13

132 km68a เบอร์มือถือ มทบ.13 พ.ท.หญิง ศศิวิภำ สำยแวว หัวหน้ำศูนย์กำรศึกษำ มทบ.13

133 km069 เบอร์มือถือ มทบ.14 พ.ต. สุกฤษฏ์ มีช ำนำญ
ฝึกปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง 

รอง หก.กกพ.มทบ.14

134 km070 เบอร์มือถือ มทบ.15 ส.อ. อัครชัย อยู่สุข เสมียนพิมพ์ดีด กกพ.มทบ.15

135 km071 เบอร์มือถือ มทบ.16 ร.อ. ธ ำรงค์ กิมพิทักษ์ น.บ ำรุงควำมรู้

136 km072 เบอร์มือถือ มทบ.17 ส.ท. วิศิษฐ์  แสงสว่ำง เสมียนพิมพ์ดีด กกพ.มทบ.17

137 km073 เบอร์มือถือ มทบ.18 ร.ต. ทนงศักด์ิ  จันทร์อิน นำยทหำรธุรกำรและก ำลังพล มทบ.18

138 km73a เบอร์มือถือ มทบ.18 ส.ท. อดิศักด์ิ  ควรหำผล เสมียน ผยย.มทบ.18

139 km074 เบอร์มือถือ มทบ.19 พ.ต. พงษ์ศักด์ิ  พุฒพิมพ์ น.ธุรกำรและก ำลังพล มทบ.19

140 km075 เบอร์มือถือ ทภ.2 พ.ต. ศุภฤกษ์ ธรรมลี
นำยทหำรธุรกำรและก ำลังพล 

กรมทหำรพรำนที 23

141 km75a เบอร์มือถือ ทภ.2 ร.อ.หญิง มสมล ผลทรัพย์ ผช.นสก.มทบ.23 ช่วยรำชกำร กกพ.ทภ.2

142 km75b เบอร์มือถือ ทภ.2 ร.อ. สำยันต์    ดวงผุ ยทอง นำยทหำรฝ่ำยธุรกำรและก ำลัง พล

143 km076 เบอร์มือถือ ทน.2

144 km077 เบอร์มือถือ พล.ร.3 ร.อ. ปรัชญำ น ำศรีรัตน์ นำยทหำรสำรวัตรสืบสวนสอบสวน

145 km078 เบอร์มือถือ พล.ร.6 ร.อ. ศักด์ิดำ ภำระพงษ์ น.ธุรกำรและก ำลังพล ฝกพ.พล.ร.6

146 km079 เบอร์มือถือ พล.ม.3 พ.ท. นำวี จ๊อดดวงจันทร์ หน.ฝกพ.พล.ม.3



147 km080 เบอร์มือถือ พล.พัฒนำ 2 ร.ท. เชนทร์ ชูชีพพันธพงษ์ ผบ.มว.สส.ร้อย.บก.พล.พัฒนำ 2

148 km081 เบอร์มือถือ บชร.2 พ.ท.หญิง พัชรี สันทำลุนัย ชรก.กกพ.บชร.2

149 km082 เบอร์มือถือ มทบ.21 พ.ต.หญิง ฐิตำรีย์ แสงสำยัณห์ ประจ ำแผนก ผปบ.มทบ.21

150 km083 เบอร์มือถือ มทบ.22 ร.ต. กฤษฎำ คณำพันธ์
ผบ.มว.ฝึก ร้อย.มทบ.22 

ช่วยรำชกำร กกพ.มทบ.22

151 km084 เบอร์มือถือ มทบ.23 จ.ส.อ. โยธิน จันทะบุดศรี นำยสิบสูทกรรม ร้อย.มทบ.23

152 km085 เบอร์มือถือ มทบ.24 พ.ต.หญิง ศิริรัตน์ บุตรดีมี
หัวหน้ำศูนย์พัฒนำคุณภำพ 

รพ.ค่ำยประจักษ์ศิลปำคม

153 km85a เบอร์มือถือ มทบ.24 ร.ท.หญิง สิริรัตน์ บุดดำค ำ น.บ ำรุงควำมรู้ กยก.มทบ.24

154 km086 เบอร์มือถือ มทบ.25 พ.ท.หญิง โชติมำ มุลำลินน์ ประจ ำ มทบ.25 ชรก.กกพ.มทบ.25

155 km087 เบอร์มือถือ มทบ.26 พ.ท.หญิง นภรณ์พรรณ อำจณรงค์ ประจ ำ มทบ.26 ชรก.กกพ.มทบ.26

156 km088 เบอร์มือถือ มทบ.27 พ.ท. จ ำนงค์ ชำญพินิจ รอง หก.กกบ.มทบ.27

157 km089 เบอร์มือถือ มทบ.28 พ.ต.  พิสพิชัย  วิเศษยำ นำยทหำรธุรกำรและก ำลังพล มทบ.28

158 km090 เบอร์มือถือ มทบ.29 ร.ต.หญิง ดวงศิริ. ภำคภูมิ นคร.มทบ.29

159 km90a เบอร์มือถือ มทบ.29 ส.อ.หญิง วำรุณี เต็มปี เสมียนพิมพ์ดีด บก.มทบ.29

160 km091 เบอร์มือถือ มทบ.210 พ.ต. มำนะ แสนสุภำ นำยทหำรธุรกำรและก ำลังพล มทบ.210

161 km092 เบอร์มือถือ ทภ.3 พ.อ. อดิเรก ศรีอ ำไพวรำภรณ์ ประจ ำ มทบ.39

162 km093 เบอร์มือถือ ทน.3 พ.ท. เสน่ห์ ผงผำย ผช.นสบ.ทน.3

163 km93a เบอร์มือถือ ทน.3 จ.ส.ต. นคร บุญจุ้ย ผบ.หมู่ มว.ป้องกัน ร้อย.บก.ทน.3

164 km094 เบอร์มือถือ พล.ร.4 ร.ต. วรวุฒิ พิมพำ นสก.พล.ร.4

165 km94a เบอร์มือถือ พล.ร.4 ร.ต. นิรันศักด์ิ ติดชัย ฝอ.1 พล.ร.4

166 km94b เบอร์มือถือ พล.ร.4 จ.ส.ต. ณภัทร ประกอบเพชร พลขับรถ

167 km095 เบอร์มือถือ พล.ร.7 ร.ท. อนุสรณ์ สมกำศ ผบ.มว.ค.หนัก

168 km95a เบอร์มือถือ พล.ร.7 ร.ต. กิตติศักด์ิ สิงห์แก้ว ผบ.มว.สส.ป.พัน.17 พล.ร.7

169 km096 เบอร์มือถือ พล.ม.1 ร.ท. วสันต์ กลิ นจ ำปี รอง ผบ.ร้อย.บก.พล.ม.1

170 km097 เบอร์มือถือ พล.พัฒนำ 3 ร.ท. เชิดสกุล เที ยงอยู่ ทส.รอง ผล.พล.พัฒนำ 3

171 km97a เบอร์มือถือ พล.พัฒนำ 3 ร.ท. ธัญพิสิษฐ์ มำใจ ผบ.มว.พัฒนำ พัน.พัฒนำ 3

172 km098 เบอร์มือถือ บชร.3 ร.ท.  วิทยำ จันทอง
ผบ.มว.ซบร.สำย  ช.  ชรก.ฝธก.

และก ำลังพลฯ

173 km98a เบอร์มือถือ บชร.3 ร.ต.หญิง พุทฒิพร จ ำนงค์ทรง ฝธก.กกพ.บชร.3

174 km98b เบอร์มือถือ บชร.3 ส.อ. ตุลยะ กำสยำนนท์ เสมียน พัน.ซบร.23 บชร.3

175 km099 เบอร์มือถือ มทบ.31 พ.ท. วีระ แตงหมี รอง หก.กกพ.มทบ.31

176 km99a เบอร์มือถือ มทบ.31 ส.อ. วสุภัทร์ มัคเจริญ เสมียนส่งก ำลังบ ำรุง ฯ



177 km100 เบอร์มือถือ มทบ.32 พ.ต. สุทัศน์ เครือแก้ว น.ส่งก ำลัง สำย พ.

178 km100a เบอร์มือถือ มทบ.32 พ.ต.หญิง วรำภรณ์ ศรีรัตนำ หัวหน้ำหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวช

179 km100b เบอร์มือถือ มทบ.32 ร.ต. กล้ำหำญ บุญจันทร์ นคร.มทบ.32

180 km101 เบอร์มือถือ มทบ.33 ร.ท. ณัชชำ พรหมโลก ชรก.กกพ.มทบ.33

181 km102 เบอร์มือถือ มทบ.34 พ.ต. มำนพ จ ำรัส
หน.แผนกพยำธิวิทยำ 

รพ.ค่ำยขุนเจืองธรรมิกรำช

182 km102a เบอร์มือถือ มทบ.34 ร.อ. เทิดศักด์ิ  พงษ์โสภณ นำยทหำรธุรกำรและก ำลังพล

183 km103 เบอร์มือถือ มทบ.35 พ.ต.หญิง ดวงมณี มูลเกษ
หน.หอผู้ป่วยปฏิบัติหน้ำที  

เลขำฯศูนย์พัฒนำคุณภำพ รพ.

184 km103a เบอร์มือถือ มทบ.35 ร.ท. ธนัญชัย จวบประสพ เภสัชกร

185 km103b เบอร์มือถือ มทบ.35 ร.ต.หญิง นันชพร กันจะนำ ผช.นสก.มทบ.35

186 km103c เบอร์มือถือ มทบ.35 ส.ท. นพศร ศรีกำระเกตุ
เสมียนพิมพ์ดีด ร้อย.มทบ.35 

ชรก. กกพ.มทบ.35

187 km104 เบอร์มือถือ มทบ.36 ร.ท.หญิง รัชนีกรณ์ มุสิกำนิลท์ นำยทหำรธุรกำรและก ำลังพล มทบ.36

188 km104a เบอร์มือถือ มทบ.36 พ.ต.หญิง ณกำนดำ เชษฐำภณธนันชำ รอง หน.ศูนย์พัฒนำคุณภำพ

189 km105 เบอร์มือถือ มทบ.37 ส.ท. กิตติศักด์ิ   รุ่งชัยยันต์
เสมียนพิมพ์ดีด สขส.มทบ.37 

ชรก.กกพ.มทบ.37

190 km106 เบอร์มือถือ มทบ.38 ร.ต. พิเชษฐ์ น้ ำดอกไม้ ฝธก.มทบ.38

191 km107 เบอร์มือถือ มทบ.39 จ.ส.อ. สุรกิจ จันทร์ทอง ผู้ช่วยครูวิชำผสมเหล่ำ นฝ.นศท.มทบ.39

192 km107a เบอร์มือถือ มทบ.39 ส.ต. ไพบูลย์ บุญรักษ์ เสมียน.มว.สส.บก.พัน.สห.31

193 km108 เบอร์มือถือ มทบ.310 จ.ส.อ. สมพร ศรีนำมะ นำยสิบก ำลังพล กกพ.มทบ.310

194 km109 เบอร์มือถือ ทภ.4 พ.ท.หญิง พรสวรรค์ ทองสุก ฝช.ฝกพ.ทภ.4

195 km110 เบอร์มือถือ ทน.4 จ.ส.อ. สิทธิศักด์ิ อินทโชติ นำยสิบก ำลังพล กกพ.ทน.4

196 km111 เบอร์มือถือ พล.ร.5 ส.อ. ภัทรพงศ์ รัตนภักดีชนะกุล เสมียน ตอน.บก.พล.ร.5

197 km111a เบอร์มือถือ พล.ร.5 ส.ท. บัณฑิต อนุรักษ์ พลขับ ร.25 พัน.1 ชรก.ฝกพ.พล.ร.5

198 km112 เบอร์มือถือ พล.ร.15 ส.อ. ชำร์ม พุ่มทอง เสมียนพิมพ์ดีด ฝกพ.พล.ร.15

199 km113 เบอร์มือถือ พล.พัฒนำ 4 ร.ต. กฤตคุณ นิติธรเมธำ

รอง ผบ.มว.พัฒนำที  1 

ร้อย.พัฒนำ พัน.พัฒนำ 4 

ช่วยรำชกำร ฝธก./กพ.พล.พัฒนำ 4

200 km113a เบอร์มือถือ พล.พัฒนำ 4 ส.ท. ฉัตรชัย แซ่อึ ง เสมียน ฝธก./กพ.พล.พัฒนำ 4

201 km114 เบอร์มือถือ บชร.4 จ.ส.อ. ภูวณัฏฐ์ ปำลวัฒน์ธีรกุล เสมียนพิมพ์ดีด กกพ.บชร.4

202 km115 เบอร์มือถือ มทบ.41 ร.ต.หญิง วรัญญำ แก้วสุวรรณ นำยทหำรธุรกำรและก ำลังพลมทบ.41

203 km116 เบอร์มือถือ มทบ.42 ส.อ. พงศธร อ่อนทอง
ผช.หน.คลัง ผพธ.มทบ.42 

ชรก.กกพ.มทบ.42



204 km116a เบอร์มือถือ มทบ.42 ส.อ.หญิง พนัชกร เก้ือชู เสมียนพิมพ์ดีด กกร.มทบ.42

205 km117 เบอร์มือถือ มทบ.43 พ.อ. ชำคริต หยังหลัง หก.กกพ.มทบ.43

206 km118 เบอร์มือถือ มทบ.44 จ.ส.อ. พรพล ทองศรี นำยสิบบ ำรุงควำมรู้ กยก.มทบ.44

207 km119 เบอร์มือถือ มทบ.45 ร.ท.หญิง ณัฏฐ์ชัชจิรำ เกิดสมบูรณ์ นำยทหำรกำรกีฬำ มณฑลทหำรบกที  45

208 km120 เบอร์มือถือ มทบ.46 ร.อ. กอบเกียรติ พนมสวรรค์ นำยทหำร บ ำรุงควำมรู้

209 km121 เบอร์มือถือ นสศ. ร.อ. บุญจันทร์ ดีล้น ผช.ฝกพ.นสศ.

210 km122 เบอร์มือถือ พล.รพศ.1 พ.ท. ศุภโชค เดชทองจันทร์ นธน.พล.รพศ.๑

211 km123 เบอร์มือถือ ศสพ. พ.ท. เจนกรย์ มั งมี หน.ศสพ.

212 km124 เบอร์มือถือ นปอ. พ.อ. ธิษณ เกิดประเสริฐ นปก.ประจ ำ มทบ.11 ชรก.นปอ.

213 km125 เบอร์มือถือ ศปภอ.ทบ. พ.ท. อดิศักด์ิ ฐำนวิเศษ หน.ฝกพ.ศปภอ.ทบ.

ส ำเนำถกูตอ้ง 

พ.ท.หญงิ จนัทริำ นลิรตัน์
(จนัทริำ นลิรตัน์)

หน.กพ.ทบ.
๒๒/ม.ีค./๖๔


