
ลําดับ หนวย ยศ ชื่อ สกุล ตําแหนง

1 กพ.ทบ. พ.อ. คงฤทธิ์  ศรีชื่น นายทหารปฏิบัติการประจํา กพ.ทบ.

12 นาย พ.อ. ภาณุพงศ  พินชัย ประจํา กพ.ทบ.

ร.ท. อภิรักษ  สุวรรณโยธี ประจําแผนก กพ.ทบ.

ส.อ. ภาณุวัฒน  พันพรม ประจํา กพ.ทบ.

ร.อ. วิโรจน  ไมสุวรรณ ประจํา กพ.ทบ.

น.ส. พัชราภรณ  มะโนราช พนักงานเขียนโปรแกรม กพ.ทบ.

ร.ท. ณัฐวุฒิ  วงษเสือ ประจําแผนก กพ.ทบ.

ส.อ.หญิง สุภชัญญา  คงยิ่ง เสมียน กพ.ทบ.

ส.อ.หญิง ภัททิยา  ทรงแสงธรรม เสมียน กพ.ทบ.

พ.อ.หญิง ดลชนก  รักแผน นายทหารปฏิบัติการประจํา กพ.ทบ.

พ.ต. อมฤต  สิทธิปยะสกุล หน.กพ.ทบ.

ร.ท. ศุภณัฐ  ขันติวงศ ประจํากอง กพ.ทบ.

2 กบ.ทบ. ร.ท. นรัฎ  ชื่นเกิด ประจําแผนก กบ.ทบ.

2 นาย ร.ต. กฤษณเดช  วิเชียร ประจํา กบ.ทบ.

3 สบ.ทบ. ส.ต.หญิง ปนัดดา  ประทุมรัตน เสมียนพิมพดีด สบ.ทบ.

7 นาย ร.อ.หญิง นุชชาลี  ศรีประเสริฐ ประจําแผนก สบ.ทบ.

ส.ท.หญิง จุฑามาศ  อินอ่ํา เสมียน สบ.ทบ.

ร.ท.หญิง อุษา  นิลนพ ประจําแผนก สบ.ทบ.

ส.ท.หญิง ณัฐณิฌา  พุทธิมา เสมียน สบ.ทบ.

ร.ท.หญิง พัชรพรรณ  ทองนิ่ม ประจําแผนก สบ.ทบ.

ส.ต.หญิง สุรียพร  ทองสงค เสมียน สบ.ทบ.

น.ส. ณิชาภัทร  ชื่นสมทรง เสมียน รร.สบ.สบ.ทบ.

น.ส. วริศรา  กุระอิ่ม พนักงานบริการ สบ.ทบ.

4 กง.ทบ. พ.อ.หญิง นุชประกร  แสงอากาศ ผอ.กอง กง.ทบ.

10 นาย พ.ท. ธวัชชัย  หาญสันเทียะ หน.กง.ทบ.

พ.ต.หญิง วราภรณ  สวยคาขาว ประจําแผนก กง.ทบ.

ร.ท.หญิง สมพร  สวัสดิรักษา ประจําแผนก กง.ทบ.

จ.ส.ท. ภัทรวีร  ชื่นชม เสมียนการเงิน

ส.ท. วันศิริศักดิ์  ศรีทับ เสมียนการเงิน

พ.อ. เสมา  จิตรอําไพ ผอ.กอง กง.ทบ.

พ.ต. สากล  วงศจิรดิลก หน.กง.ทบ.

จ.ส.อ. อัตชัย  ศรีพิณ เสมียน กง.ทบ.

ส.อ. อภิวัฒน  สกุลกิตติพงษ เสมียน กง.ทบ.

5 จบ. ร.อ. สุทธิคุณ  วิริยะกุล ประจําแผนก จบ.

2 นาย จ.ส.ต.หญิง สุจิรา  จิตชวย นายสิบธุรการ จบ.

รายชื่อผูไดรับสิทธิใชงานระบบทดแทนการเรียกรับสําเนาเอกสารราชการ (RCOD)
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6 ยศ.ทบ. ร.ท. ณัฐพงษ  ทวมศิริทวีปรีชา ประจําแผนก ยศ.ทบ.

2 นาย ส.ท.หญิง ปฏฐมา  พุมมาลา เสมียน ยศ.ทบ.

7 สตน.ทบ. ร.ท. สามารถ  สวางอารมณ ประจําแผนก สตน.ทบ.

2 นาย ส.อ.หญิง สุภัชญา  เตยโพธิ์ เสมียน สตน.ทบ.

8 วพม. ร.ท. สิทธิศักดิ์  สมดวงศรี ประจําแผนก ผธก.กพ.กอ.วพม.

2 นาย ส.อ. ยุทธสิงห  อยูอิ่ม เสมียน วพม.

9 ดย.ทบ. ร.ท.หญิง ประวิญานี  ธะประวัติ ประจําแผนก ดย.ทบ.

2 นาย ร.ต.หญิง ธัญลักษณ  โชคธนเดช อจ.รร.ดย.ทบ.

10 นรด. ร.ท.หญิง สาร  ยอดชมยาญ นายทหารการพิมพ รร.รด.ศศท.

2 นาย จ.ส.อ. พิรเชษฐ  สุขทรัพยเกษม เสมียน นรด.

11 สพ.ทบ. ร.ท. ยิ่งยศ  คําลือชา นชง.สพ.ทบ.

2 นาย ส.อ. ฐิติพล  บุญให เสมียน สพ.ทบ.

12 นสศ. พ.อ. สุภาพ  ชาวแพะ รอง ผอ.กกพ.นสศ.

2 นาย จ.ส.อ.หญิง ชุตินันท  จันรุณ เสมียนกําลังพล กกพ.นสศ.

13 ศศท. ร.ต. นที  ภิญโญธรรมากร ประจําแผนก ศศท.

2 นาย จ.ส.อ. เฉลิมรัฐ  แจงชัด เสมียน ศศท.

14 วพบ. ร.ต. เทอดศักดิ์  ธัญญะพานิช นชง.วพบ.

2 นาย ส.อ. สุธิวัต  กาญจนอุทัย เจาหนาที่ควบคุมเครื่องจักรคํานวณ วพบ.

15 ศซบ.ทบ. ร.ต. ประพนธ  บางทาไม นายทหารวิเคราะหภัยคุกคามไซเบอร ศซบ.ทบ.

2 นาย ส.ต. อนุชา  อยูเทศ เสมียน ศซบ.ทบ.

16 สปช.ทบ. พ.ท.หญิง ศศิธร  ขําคมนิกร หน.สปช.ทบ.

2 นาย ส.อ. อานนท  จิตตเอื้อ เสมียน สปช.ทบ.

17 สวพท. พ.อ. นพดล  แสงจันทร รอง ผอ.กอง สวพท.

6 นาย ร.ท. ชัยชิต  คําชาง ผช.ฝพธ.สวพท.

จ.ส.อ. ศาตนันทน  วรสาร เสมียน สวพท.

ร.ท.หญิง ศชาภรณ  เปลินศิริ ประจําแผนก สวพท.

จ.ส.อ.หญิง สิโรรส  เลิศเวียง เสมียน สวพท.

ร.ต. พนัสศักดิ์  ศิริทรัพยวนิช ประจํากอง สวพท.

18 สวพ.ทบ. พ.ท. ชุมพล  ยอดระยับ หน.สวพ.ทบ.

2 นาย จ.ส.ต. จิระพงษ  สวัสดิ์ - ชูโต เสมียน สวพ.ทบ.

19 รพ.รร.6 พ.อ. กศม  ภังคานนท หน.ศูนยคอมพิวเตอร

5 นาย จ.ส.อ. ณรงคศักดิ์  ยาสี นายสิบทะเบียน รพ.รร.6

ร.อ.หญิง ปญชาน  นากสุวรรณ ประจําแผนก รพ.รร.6

พ.ท.หญิง สุภาพร  บุญทับ อจ.วพม.

จ.ส.อ.หญิง สุภาพร  บุญชด เสมียน รพ.รร.6
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20 ศบบ. ร.อ. ปญญา  สอนสุภาพ ประจําแผนก ศบบ.

2 นาย จ.ส.อ. ภูชิต  ธีระเวชชวงศ นายสิบสงกําลัง ศบบ.

21 พธ.ทบ. ร.ท. ศุภกิจ  นามบัณฑิต ประจําแผนก พธ.ทบ.

2 นาย ส.อ. ชัยเจริญ  อดิสรณกุล เสมียนพิมพดีด พธ.ทบ.

22 ศสพ. พ.ท.หญิง ธัญรัศมิ์  โชติศิรพันธุ หน.ศสพ.

2 นาย จ.ส.อ.หญิง ทรรศนีย  เกิดศรีพันธ เสมียน ศสพ.

23 รร.นส.ทบ. ร.ท. ยุทธนา  สายงาม ประจําแผนก รร.นส.ทบ.

2 นาย ส.อ. ทรงธรรม  ดาจันทร เสมียน รร.นส.ทบ.

24 วศ.ทบ. พ.ต. สายันต  แสงฉิม หน.วศ.ทบ.

2 นาย ส.ท. จิตรกร  ปะนะภูเต เสมียนพิมพดีด วศ.ทบ.

25 สห.ทบ. พ.ท.หญิง เพียงพินิจ  ศรีสูงเนิน หน.สห.ทบ.

2 นาย ส.อ. ศรัณย  กําจัดภัย เสมียน ผธก.สห.ทบ.

26 รพ.อ.ป.ร. พ.ท.หญิง นริสรา  ถาวรธรรม หน.รพ.อ.ป.ร.

2 นาย จ.ส.อ. อดิศักดิ์  เจาะจง เสมียน รพ.อ.ป.ร.

27 พล.ม.1 พ.ต. อัศวิน  บุญชวยสุข ผช.จร.พล.ม.1 

2 นาย ส.อ. ศรัณยู  ออนพรหม เสมียนพิมพดีด ฝจร.พล.ม.1

28 ศซส.สพ.ทบ. พ.ท. ธนพล  เหินจันทึก หน.ผธก./กพ.ศซส.สพ.ทบ.

2 นาย จ.ส.ต. ชนาวิทย  สืบสินทรัพย เสมียน ผธก./กพ.ศซส.สพ.ทบ.

29 พล.ช. พ.ท. จักรพงษ  เคารพ สถาปนิก พล.ช.

2 นาย จ.ส.อ. ชานนท  กาบสุวรรณ พลขับรถบรรทุกหนักฯ ช.11 พัน.111

30 ศร. ร.ต. ทวี  ผาคํา ประจําแผนก ศร.

2 นาย ส.ต. ฐานิสร  พรหมเกตุ เสมียน ศร.

31 ม.5 พัน.23 รอ. ร.ท. คมศิลป  สีหามาตย ผบ.มว.ตถ.รอย.สสก.ม.5 พัน.23 รอ.

2 นาย จ.ส.อ. แวฮาซัน  ประดู ผบ.หมู หมู ม.มว.ม.รอย.ม.(ก.) ม.5 พัน.23 รอ.

32 มทบ.11 ร.ท.หญิง จันทรา  วรประยูร ประจําแผนก ผปบ.มทบ.11

2 นาย จ.ส.อ. ละไม  ตรงกระโทก เสมียน ผยย.มทบ.11

33 มทบ.12 ร.อ. ชาติชาย  อาทร รรก.ประจําแผนก ผปบ.มทบ.12

7 นาย ส.อ.หญิง วิไลวรรณ  คชเถียร เสมียน ผปบ.มทบ.12

ร.ท. ณัฏฐกฤติ  ติณณอมรวาณิช รอง ผบ.มว.ดย.มทบ.12

ส.ต.หญิง ชนัญชิดา  แดงโสภา เสมียนพิมพดีด สวนบังคับบัญชา มทบ.12

พ.ต.หญิง วิลาสินี ชีวะกุล กระโจม นปชส.มทบ.12 รรท.นสก.มทบ.12

ส.อ.หญิง วีระยา  ค่ําอํานวยสุข นายสิบสโมสร ฝสก.มทบ.12

น.ส. กนกวรรณ  สดคง พนักงานการเงินและบัญชี

34 มทบ.13 ร.อ.หญิง ศุภานัน  จิ๋วอยู ประจําแผนก ผปบ.มทบ.13

2 นาย จ.ส.ต.หญิง ภัสสรา  พหลยุทธ เสมียน ผปบ.มทบ.13
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35 มทบ.15 จ.ส.อ. สามารถ  วัฒนะ เสมียน ผปบ.มทบ.15

4 นาย ส.ท.หญิง กิตติยา  บุญกุศล เสมียน ผปบ.มทบ.15

ร.ต. สราวุธ  บุญจันทร นายทหารธุรการและกําลังพล มทบ.15

ส.ท. ศรายุทธ  ทองเกา พลสารวัตร มว.สห.รอย.สห.มทบ.15	

36 มทบ.16 ร.ท. จีรวัฒน  สรรสม ผบ.มว.บร.รอย.มทบ.16 

2 นาย ส.อ.หญิง สภัสภร  คงจันทร เสมียน ผปบ.มทบ.16

37 มทบ.17 พ.ท.หญิง นุศรา  พูลเกษม หน.ผปบ.มทบ.17

4 นาย จ.ส.ท.หญิง มณีรัตน  เอี่ยมสําอางค เสมียน ผปบ.มทบ.17

ร.อ.หญิง สุภาพร  โฉมงาม ประจําแผนก ผปบ.มทบ.17

จ.ส.อ. รามฤทธิ์  เดชธิดา นายสิบกําลังพล กกพ.มทบ.17

38 มทบ.18 ร.ต.หญิง รสสุคนธ  มุสิราช นายทหารบํารุงความรู มทบ.18

3 นาย ส.ต.หญิง กัญญา  เดชารัมย เสมียน ผปบ.มทบ.18

ร.ท. ทนงศักดิ์  จันทรอิน นายทหารธุรการและกําลังพล มทบ.18

39 บชร.2 ร.ต. กฤตยศ  ปานกุล ผบ.มว.รก.รอย.บก.บชร.2

2 นาย ส.ท. พีระพันธ  จันทรเขียด นายสิบกําลังพล บก.สวนแยก บชร.2

40 พล.พัฒนา 2 พ.ต. ถาวร  พื้นบาตร นายทหารเครื่องมือชาง พล.พัฒนา 2

2 นาย ส.อ. สุรัตน  ดังขุนทด เสมียนพิมพดีด ฝธก./กพ.พล.พัฒนา 2

41 มทบ.21 ร.อ.หญิง ชลธิชา  ชมประสพ ประจําแผนก ผปบ.มทบ.21

10 นาย ส.ท. นฤเบศร  ครูแพทย เสมียน ผปบ.มทบ.21

พ.ท.หญิง ฐิตารีย  แสงสายัณห หน.ผปบ.มทบ.21

จ.ส.อ.หญิง สุภัทราวดี  มาบจะบก เสมียน ผปบ.มทบ.21

พ.ต. สุพานิชย  ศรีบัวออน นตพ.มทบ.21

ส.ต. ศุภสิทธิ์  รวมผักแวน เสมียน ฝ.สรรพกําลัง มทบ.21

พ.ต.หญิง กรรณิกา  ขอสินกลาง นสก.มทบ.21

จ.ส.ท. ชูศักดิ์  คําออน เสมียนพระธรรมนูญ ฝธน.มทบ.21

ร.ท. หญิง ภัทรวรรณ  สุบรรณ ณ อยุธยา นธน.มทบ.21

ส.ท. วิชาญ  แถมเกษม

  

พัน.สห.21	

42 มทบ.22 พ.ต. เสถียร  อินธิมาศ ประจําแผนก ผปบ.มทบ.22

6 นาย ส.ต.หญิง ศิโรรัตน  แพงศรี เสมียน ผปบ.มทบ.22

ร.ท. จารึก  ธรรมสาร นายทหารสโมสร มทบ.22

ส.อ.หญิง ธันยาภัทร  ชนินทรวลัย เสมียน ฝสก.มทบ.22

พ.ท. ศักดิ์สิทธิ์  เพชรไกร รอง หก.กกพ.มทบ.22

ส.อ.หญิง สุภรัตน  สุธรรม เสมียนพิมพดีด กกพ.มทบ.22

43 มทบ.24 ร.อ.หญิง นิตยา  บุดดาดวง ประจําแผนก ผปบ.มทบ.24

2 นาย จ.ส.อ. เมธี  สุวรักษ เสมียน ผปบ.มทบ.24
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44 มทบ.26 พ.ท. อารยะ  เดชดํารงรักษ หน.ผปบ.มทบ.26

2 นาย จ.ส.อ. เฉลิมชัย  ศรเจริญ เสมียน ผปบ.มทบ.26

45 มทบ.27 พ.ต. อดิศักดิ์  บุงนาม นสบ.มทบ.27

2 นาย จ.ส.ท.หญิง กนกรัตน  สุโพธิ์ นักรอง มว.ดย.มทบ.27

46 มทบ.29 ร.อ. จักรธรรม  ไผเฟอย ประจําแผนก ผปบ.มทบ.29

2 นาย ส.อ. วรยุทธ  ภัทรศิริพงษ เสมียนกําลังพล กกพ.มทบ.27

47 มทบ.210 พ.ต. มานะ  แสนสุภา นายทหารธุรการและกําลังพล มทบ.210

2 นาย ส.ต. สรวิศ  เจริญธราภิวัฒน เสมียน มว.สยป.รอย.มทบ.210

48 ทภ.3 ร.อ. ธรัช  สองพราย รรก.นสก.ทภ.3

2 นาย ร.ต. จักราวุธ  โตศรี รอง ผบ.รอย.ทพ.กรม ทพ.33

49 บชร.3 ร.ท. ยุทธชัย  เดชบุญ รอง ผบ.รอย.ซบร.ยุทโธปกรณที่ 1 พัน.ซบร.23

4 นาย ส.ท. ณัฐกร  ขาวราศรี เสมียนพิมพดีด กกพ.บชร.3

พ.ท.หญิง ชญาพัทร  ภัทรธรรมากุล นสก.บชร.3

ส.ต.หญิง เกวรี  นาตาล เสมียน ฝจห.บชร.3

50 พล.พัฒนา 3 ร.อ. เจษฎา  เสนชัย นายทหารธุรการและกําลังพล

2 นาย จ.ส.ท. ชัยวัฒน  กัลยา นายสิบการกีฬา พล.พัฒนา 3

51 พล.ร.7 ร.ต. บุญชุม  สุทธวิชา น.บํารุงความรู พล.ร.7 

2 นาย จ.ส.ต. ถนัดกิจ  เปงสุวรรณ พลขับรถ ตอน ผบช.มว.ขส.รอย.บก.พล.ร.7

52 มทบ.31 ร.ท. รัฐภูมิ  ออนเหลือ ประจําแผนก ผปบ.มทบ.31

2 นาย ส.อ. สุรสีห  สุพัฒน เสมียน ผปบ.มทบ.31

53 มทบ.32 พ.ต.หญิง ปยะพร  ณ ลําปาง ประจําแผนก ผปบ.มทบ.32

2 นาย จ.ส.อ.หญิง ธนินันท  จันทรมณี เสมียน ผปบ.มทบ.32

54 มทบ.33 ร.อ.หญิง อภิญญา  รังษี ประจําแผนก ผปบ.มทบ.33

2 นาย ส.อ.หญิง นิศานาถ  แดงเรือง เสมียน ผปบ.มทบ.33

55 มทบ.34 พ.ท. อุทัย  เพียรการ หน.ผปบ.มทบ.34

2 นาย จ.ส.อ. กฤษกร  ปญญาวงค เสมียน ผปบ.มทบ.34

56 มทบ.35 พ.ท. สุประดิษฐ  พินทะกัง หน.ผปบ.มทบ.35

2 นาย จ.ส.อ. อรรณพ  นิยมจันทร เสมียน ผปบ.มทบ.35

57 มทบ.36 พ.ท. ถิรายุทธ  สักขะกิจ หน.ผปบ.มทบ.36

4 นาย ส.ท.หญิง จิราวรรณ  แมนเดช เสมียน ผปบ.มทบ.36

ร.ต.หญิง สุภาวดี  สุวรรณะ ผช.นสก.มทบ.36

ส.ต.หญิง เอื้องนภา  วีระสอน นายสิบสโมสร ฝสก.มทบ.36

58 มทบ.37 พ.ต. อรัญ  กุลโฮง ประจําแผนก ผปบ.มทบ.37

2 นาย จ.ส.อ. สุพจน  อายดวง เสมียน ผปบ.มทบ.37

59 มทบ.38 ร.ต.หญิง ชไมพร  สมแสง ประจําแผนก ผปบ.มทบ.38

2 นาย จ.ส.อ. อรุณ  มาศวิจิตร เสมียน ผปบ.มทบ.38
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60 มทบ.310 พ.ต. บันเทิง  นะวัน ประจําแผนก ผปบ.มทบ.310

2 นาย ส.อ.หญิง ทิพวรรณ  โทนเกิด เสมียนพิมพดีด บก.มทบ.310

61 ทภ.4 ร.ท. วัชรพงศ  จันทรชวยนา ผบ.มว.สูทกรรม รอย.บก.ทภ.4

2 นาย ส.ท. สุรชา  เทียนทอง เสมียนกําลังพล กกพ.ทภ.4

62 บชร.4 ร.ต. วัชระ  จันทรแกว ผบ.มว.รก.รอย.บก.บชร.4

2 นาย จ.ส.อ. ภูวณัฏฐ  ปาลวัฒนธีรกุล เสมียนพิมพดีด กกพ.บชร.4

63 พล.ร.4 ร.ต. อนุทัศน  สงสัย ผบ.มว.ลว.ไกล รอย.ลว.ไกล 4 

2 นาย ส.ท. วิศรุต  ศรีสัตนา พลสูทกรรม มว.สูทกรรม รอย.บก.พล.ร.4 

64 พล.ร.15 ร.อ. รัตติกร  ทองเขียว ทส.ผบ.พล.ร.15

2 นาย ส.ต. อภิสิทธิ์  เกษมสุข พลขับรถ ตอน ผบช.มว.ขส.รอย.บก.พล.ร.15

65 มทบ.41 ร.ท. อภิชาติ  ลักษโณสุรางค ประจําแผนก ผปบ.มทบ.41

2 นาย ร.ต.หญิง วรัญญา  แกวสุวรรณ นายทหารธุรการและกําลังพล มทบ.41

66 มทบ.42 ร.อ. สุนทร  กิจพิมล ประจําแผนก ผปบ.มทบ.42

2 นาย ส.อ.หญิง นิรภัฏ  พันพรมมา เสมียน ผปบ.มทบ.42

67 มทบ.43 พ.ท. ภัทรพงศ  แรทอง หน.ผปบ.มทบ.45 ชรก.มทบ.43

2 นาย ส.อ. จิรศักดิ์  เสงมี เสมียน ผปบ.มทบ.43

68 มทบ.44 พ.ต. สุพัฒนา  จารัตน ประจําแผนก ผปบ.มทบ.44

4 นาย จ.ส.ท. ภพณิพิชญ  ยวงงาม เสมียน ผปบ.มทบ.44

ร.อ. ดํารง  สังขกล่ํา นายทหารธุรการและกําลังพล มทบ.44

จ.ส.ท. อนุรักษ  ศิลป เสมียนกําลังพล กกพ.มทบ.44

69 มทบ.45 พ.ต. ชัยณรงค  บัวทอง ประจําแผนก ผปบ.มทบ.45

2 นาย จ.ส.อ. วงศกรพล  แพทยสิทธิ์ เสมียน ผปบ.มทบ.45

70 กรม ทพ.47 ร.อ. มีชัย  เงินทอง ผช.น.ธุรการฯ กรม ทพ.47

5 นาย จ.ส.อ. อภิชาต  ทรงสงา ส.ธุรการและกําลังพล กรม ทพ.47

จ.ส.ต. นพฤทธิ์  คีรีวงศ นายสิบพยาบาล บก.รอย.รอย.ทพ. กรม ทพ.47

ส.ท. มโนช  สุขแชม พลวิทยุ บก.กรม กรม ทพ.47

อส.ทพ.หญิง ตุรากร  มานะชํานิ เจาหนาที่พยาบาล

71 สส. ร.ท. อาทิตย  สนธิ ประจําแผนก สส.

2 นาย ส.อ. บุญเลิศ  จันทเลิง เสมียนพิมพดีด สส.

72 ม.พัน.28 ร.ท. วราพงศ  อุนเรือน นายทหารซอมบํารุงยานยนต รอย.ม.ม.พัน.28

2 นาย จ.ส.อ. ณัฐนภ  เพ็งเรือง พลขับรถถัง ตอน ถ.มว.ลว.รอย.ม.ม.พัน.28

73 บชร.2 ร.ต. กฤตยศ  ปานกุล ผบ.มว.รก.รอย.บก.บชร.2

2 นาย ส.ท. พีระพันธ  จันทรเขียด นายสิบกําลังพล บก.สวนแยก บชร.2

74 กรม ทพ.42 ร.ท. อาคม  ทรัพยกุล รอง ผบ.รอย.ทพ.กรม ทพ.42

2 นาย จ.ส.อ. ภัทราวุธ ทองวิเศษ นายสิบยุทธการและการขาว 



ลําดับ หนวย ยศ ชื่อ สกุล ตําแหนง

75 สก.ทบ. ร.ท. ภัทรพงศ  ทัพวนานต ประจําแผนก สก.ทบ.

15 นาย ร.ท. พสิษฐ  จินตวร ประจําแผนก สก.ทบ.

จ.ส.อ. บุเรศ  บัวสมบูรณ เสมียน กฌป.สก.ทบ.

นางนันทวัน  บัวสมบูรณ พนักงานธุรการ ชั้น 2

น.ส. ขวัญประภา  ละมายอินทร พนักงานธุรการ ชั้น 2

น.ส. รดาภัค  เพิ่มพูน พนักงานธุรการ ชั้น 1

นางประไพ  สํารวญหันต พนักงานธุรการ ชั้น 2

น.ส. พรรัชดา  บุญเจือ พนักงานการเงินและบัญชี ชั้น 2

น.ส. สุกัญญา  หลมแกว พนักงานธุรการ ชั้น 2

นางทิพยวรรณ  บุญฤทธิ์ พนักงานการเงินและบัญชี ชั้น 3

ร.ท. จีรพันธ  ขันทองชัย ประจําแผนก สก.ทบ.

ส.ท. บันลือฤทธิ์  นัยเนตร เสมียน สก.ทบ.

นางหทัยรัศมิ์  พรรณโอกาส พนักงานธุรการ ชั้น 2

น.ส. ณัฐฐา  เฉลย พนักงานธุรการ ชั้น 2

น.ส. พรรณทิพย  บุญเกิด พนักงานธุรการ ชั้น 1

76 สธน.ทบ. ร.อ. มณฑล  จิตรอําไพ ทส.ผอ.สธน.ทบ.

4 นาย ส.ต. กิตติ  พรหมศิริ เสมียนพิมพดีด สธน.ทบ.

ส.ท.หญิง วรรณวิสา  เอี่ยมเทศ เสมียนพิมพดีด สธน.ทบ.

ส.ต. ชวลิต  ตังรักธรรมกุล เสมียน สธน.ทบ.

77 ทภ.2 ร.ท.หญิง พิมพรัตน  ภักดีณรงค นายทหารปฏิบัติการสารสนเทศ ทภ.2

3 นาย ร.ต. ดินดลฟา  เงางาม ผช.นสส.รอย.บก.กรมพัฒนา 2

ส.อ. ขวัญมาศ  แจมกระจาง เสมียนธุรการ บก.รอย.รอย.บก.ส.พัน.22

รวมทั้งสิ้น จํานวน  233  นาย
ขอมูล ณ วันที่ 1 ก.ย. 65

ตรวจถูกตอง
              พ.ท.  อลงกรณ  สุภารส
                    (อลงกรณ  สุภารส)
                         หน .กพ.ทบ.
                         1 ก.ย. 65
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