
ล าดับ ยศ ชือ่ สกุล หน่วยต้นสังกัด นขต.ทบ.

1 พ.ท. ณณัฐขจร ฉมิกลาง กบบ.ศคย.ทบ. ทภ.1

2 พ.ต. ปรินทร์ ทริอดรัมย์ กกพ.มทบ.13 ทภ.1

3 ร.อ. ชัยยุทธ ทรัพย์ประเสริฐ มทบ.18 ทภ.1

4 ร.อ. ปรัชญา พูลมา มว.ดย.มทบ.13 ทภ.1

5 ร.ท. ทนงศักดิ์ จนัทร์อนิ มทบ.18 ทภ.1

6 ร.ท. สรุเดช พงษญ์าติ ร้อย.สห.มทบ.13 ทภ.1

7 ร.ท. อทเิชฐ จรีะวัฒน ์ กกพ.มทบ.13 ทภ.1

8 ร.ท.หญงิ รสสคุนธ์ มสุริาช มทบ.18 ทภ.1

9 ร.ต. ปารินทร์ ทองไทย ร้อย.มทบ.13 ทภ.1

10 จ.ส.อ. เอกลกัษณ์ โตะ๊สวุรรณ มทบ.18 ทภ.1

11 จ.ส.อ. สมบูรณ์ ไพบูลย์ มทบ.18 ทภ.1

12 จ.ส.อ. ทัศนยั พูลพล มทบ.18 ทภ.1

13 จ.ส.อ. นพดล เจริญผล มทบ.18 ทภ.1

14 จ.ส.อ. ฉตัรชัย แกว้สถติย์ มทบ.18 ทภ.1

15 จ.ส.อ. สมชาย ลอยเลือ่น มทบ.18 ทภ.1

16 จ.ส.อ. ธนากร วงษอ์นิทร์ มทบ.18 ทภ.1

17 จ.ส.อ. ศราวุฒ ิ  อังดสุรรค์ มทบ.18 ทภ.1

18 จ.ส.อ. วัชระ ปุณประวัติ มทบ.18 ทภ.1

19 จ.ส.อ. ปติภิทัร มลูโต กบบ.ศคย.ทบ. ทภ.1

20 จ.ส.อ. นพรัตน ์ เกง่ทันการ กกพ.มทบ.13 ทภ.1

21 จ.ส.อ. ทศพล ขุนสอาดศรี ร้อย.สห.มทบ.13 ทภ.1

22 จ.ส.อ. ณาวี บว่งเพ็ชร์ มว.ดย.มทบ.13 ทภ.1

23 จ.ส.อ.  สมเกยีรต ิ ฉ่่าพรุิณ กกพ.มทบ.13 ทภ.1

24 จ.ส.อ.หญงิ  กลุยา กล่่ามี กกพ.มทบ.13 ทภ.1

25 จ.ส.ท. ฐิตกิร หลัง่ทองหลาง มทบ.18 ทภ.1

26 จ.ส.ท. ศวิกร ธรรมปรา มทบ.18 ทภ.1

27 จ.ส.ท. เชษฐา แพทยารักษ์ มทบ.18 ทภ.1

28 จ.ส.ท. กรภพ ขอเทยีม กบบ.ศคย.ทบ. ทภ.1

29 จ.ส.ท.หญงิ สภุาภรณ์ นาควารี กกพ.มทบ.13 ทภ.1

30 จ.ส.ต. รตกิร ศรีสถาน มทบ.18 ทภ.1

31 จ.ส.ต. ธชักฤต กมลวรากรกลุ มทบ.18 ทภ.1

32 ส.อ. กติตพิงศ ์ สวนสขุ ศฝ.นศท.มทบ.13 ทภ.1

33 ส.อ. จรัสพงษ์ สเีลก็ มทบ.18 ทภ.1

34 ส.อ. ชุติพัฒน์ วัตถทุอง มทบ.18 ทภ.1

                 ประกาศรายชือ่ก าลังพลท่ีมีสิทธเิข้ารับการทดสอบความรู้ในการปฏบิัติงานด้านก าลังพล 

ผ่านระบบออนไลน ์ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๖ (เพิม่เติม)

 ตามท่ีกรมก าลังพลทหารบก ก าหนดจัดการทดสอบความรูใ้นการปฏบิัติงานด้านก าลังพล ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๖

 มีก าลังพลสมัครเขา้รับการทดสอบความรูฯ้ (เพิ่มเติม) จ านวนท้ังสิ้น ๖๔๐ นาย โดยมีรายชือ่ดังนี้

ทภ.1



ล าดับ ยศ ชือ่ สกุล หน่วยต้นสังกัด นขต.ทบ.

35 ส.อ. ไท้ วิศวานรัุกษ์ มทบ.18 ทภ.1

36 ส.อ. ธนวัฒน ์ บุญร่ืน กอง รจ.มทบ.13 ทภ.1

37 ส.อ. นนัฐวัฒน ์ แสงลพ ร้อย.มทบ.13 ทภ.1

38 ส.อ. ณัฐชนน นรสงิห์ มทบ.18 ทภ.1

39 ส.อ. พพิัฒน์ คดิคุม้ค่า มทบ.18 ทภ.1

40 ส.อ. วิรุฬห์ ตอ๋งเรียน มทบ.18 ทภ.1

41 ส.อ. ศุภฤกษ ์ ชัยพลิา ร้อย.สห.มทบ.13 ทภ.1

42 ส.อ. สญัชัย ชัยประสทิธิพ์ันธุ์ มทบ.18 ทภ.1

43 ส.อ.หญงิ เกษราภรณ์ สริุวงษ์ มทบ.18 ทภ.1

44 ส.อ.หญงิ จฑุามาศ มยัพล มทบ.18 ทภ.1

45 ส.อ.หญงิ นชุนก งามขา่ กกพ.มทบ.13 ทภ.1

46 ส.ท. กรีต ิ กอ้นพร กกพ.มทบ.13 ทภ.1

47 ส.ท. กติตพิงษ์ เรือนวงษ์ มทบ.18 ทภ.1

48 ส.ท. กติตคิณุ สกลุปยิะเทวัญ มทบ.18 ทภ.1

49 ส.ท. ธติพิัทธ ์ เอี่ยมฉวี กกพ.มทบ.13 ทภ.1

50 ส.ท. ชัยราช ปัญญาพอ่ ศฝ.นศท.มทบ.13 ทภ.1

51 ส.ท. ยุรเกยีรต ิ สงิหค์่า  มทบ.18 ทภ.1

52 ส.ท. อดศิักดิ์ ควรหาผล มทบ.18 ทภ.1

53 ส.ท. ยุทธนา อนศุรี มทบ.18 ทภ.1

54 ส.ท. อานนท์ ไชยมัน่ มทบ.18 ทภ.1

55 ส.ท. ฤชากร เวียงสงค์ มทบ.18 ทภ.1

56 ส.ท. ธนวัฒน์ มหฆัฆพงษ์ มทบ.18 ทภ.1

57 ส.ท. ธนทัต ทองแตง กบบ.ศคย.ทบ. ทภ.1

58 ส.ท. ฑฆิัมพร แย้มลมา้ย ร้อย.สห.มทบ.13 ทภ.1

59 ส.ต. ยุทธนา ดษิเจริญ กกพ.มทบ.13 ทภ.1

60 ส.ต. สทิธชิา บุญชะโด มทบ.18 ทภ.1

61 ส.ต. อทิธพิล บุญกลอ่ม มทบ.18 ทภ.1

62 ส.ต.หญงิ ชุตกิาญจน์ บุญชาลี มทบ.18 ทภ.1

63 ส.ต.หญงิ  วนดิา วงคแ์หวน กกพ.มทบ.13 ทภ.1

64 พล.อส. ธนวัฒน์ ทองแดง มทบ.18 ทภ.1

65 พล.อส. เอกรินทร์ จสูกลุวิจติร มทบ.18 ทภ.1

66 พล.อส. ชาญณรงค์ วงศศ์ริิ มทบ.18 ทภ.1

67 พล.อส. ชูศักดิ ์ แจง้อารมณ์ กอง รจ.มทบ.13 ทภ.1

68 พ.อ. ณัฐวุฒ สขุะตงุคะ มทบ.25 ทภ.2

69 พ.ท. โชตวิัฒน์ รักษาเคน มทบ.26 ทภ.2

70 พ.ท.หญงิ โชตมิา มลุาลนิน์ มทบ.25 ทภ.2

71 พ.ต. ประภาส โคตรชมภู ร.13 ทภ.2

72 พ.ต. ประจวบ ศรีพัว้ ศฝ.นศท.มทบ.23 ทภ.2

73 พ.ต.หญงิ ปฐมา เหมอืนมี รพ.คา่ยสมเดจ็เจา้พระยามหากษัตริย์ศกึ ทภ.2

74 ร.อ. ชาย เหลือ่มศรีจนัทร์ กกพ.ทภ.2 ทภ.2

75 ร.อ. อทิธพิัทธ์ พร้ิงเพราะ นฝ.นศท.มทบ.26 ทภ.2

76 ร.อ. หาญชัย พรมบุญ ร.13 ทภ.2

ทภ.2



ล าดับ ยศ ชือ่ สกุล หน่วยต้นสังกัด นขต.ทบ.

77 ร.อ. วิชา สญัเพ็ชร ม.๖ พัน.๖ ทภ.2

78 ร.ท. เศรษฐ์สริิ อนิพรหมมา ป.6 พัน.6 ทภ.2

79 ร.ท. สรีุรัต คนขยัน นฝ.นศท.มทบ.210 ทภ.2

80 ร.ท. ส่ารวย คนูาแก พล.ร.6 ทภ.2

81 ร.ท. ธานนิทร์ รุจยิาปนนท์ มทบ.25 ทภ.2

82 ร.ท. ชวกร สพุรรณ์ มทบ.25 ทภ.2

83 ร.ท. สรีุรัต คนขยัน นฝ.นศท.มทบ.210 ทภ.2

84 ร.ท. นรัินดร สวุรรณคาม ร.13 พัน.2 ทภ.2

85 ร.ท. ณัฐพล ประทุม รพ.คา่ยสรรพสทิธปิระสงค์ ทภ.2

86 ร.ท. อภนินัท์ ประทุมตงั รพ.คา่ยสมเดจ็เจา้พระยามหากษัตริย์ศกึ ทภ.2

87 ร.ท. นพรัตน์ ลองจ่านงค์ ส.พัน.22 ทภ.2 ทภ.2

88 ร.ท. วาสกุรี สเีลา ทภ.๒ ทภ.2

89 ร.ท. จ่าเนยีร บุญยืน มทบ.๒๓ ทภ.2

90 ร.ท. นกุลูกจิ ศรีระดา ร.3 ทภ.2

91 ร.ท.หญงิ รุจกิร แกว้ส่าราญ กกพ.ทภ.2 ทภ.2

92 ร.ท.หญงิ บุณฑริก สงิหถ์ม รพ.คา่ยสรรพสทิธปิระสงค์ ทภ.2

93 ร.ต. สมพงษ์ บุญกว้าง มทบ.26 ทภ.2

94 ร.ต. ศุภดา แสนฉลาด ร.3 ทภ.2

95 ร.ต. อนสุรณ์ โชตพินิจิพันธ์ ร.3 พัน.3 ทภ.2

96 ร.ต.หญงิ สมุลยา สถานพงศ์ รพ.คา่ยสมเดจ็เจา้พระยามหากษัตริย์ศกึ ทภ.2

97 จ.ส.อ. มงคล แถลงสขุ ป.6 พัน.6 ทภ.2

98 จ.ส.อ. ศักดิช์าย กรณวงศ์ นฝ.นศท.มทบ.210 ทภ.2

99 จ.ส.อ. บุญธรรม อุนาราช นฝ.นศท.มทบ.210 ทภ.2

100 จ.ส.อ. มงคล เจนชัย ป.3 ทภ.2

101 จ.ส.อ. บรรหาญ พุทธจกัร์ พล.ร.6 ทภ.2

102 จ.ส.อ. ฐานกิร ค่าพร พล.ร.6 ทภ.2

103 จ.ส.อ. ประทวน ฉมิกลางดอน พล.ร.6 ทภ.2

104 จ.ส.อ. อัจฉริยะ สมบูรณ์ มทบ.25 ทภ.2

105 จ.ส.อ. ศักดิช์าย กรณวงศ์ นฝ.นศท.มทบ.210 ทภ.2

106 จ.ส.อ. บุญธรรม อุนาราช นฝ.นศท.มทบ.210 ทภ.2

107 จ.ส.อ. เสกสรรค์ ภมูิ ร.13 พัน.2 ทภ.2

108 จ.ส.อ. ธญัชนน หนหูงษ์ รพ.คา่ยสรรพสทิธปิระสงค์ ทภ.2

109 จ.ส.อ. สนุทร โคตรวงศ์ รพ.คา่ยสมเดจ็เจา้พระยามหากษัตริย์ศกึ ทภ.2

110 จ.ส.อ. วรรัตน์ บัวมาตย์ รพ.คา่ยสมเดจ็เจา้พระยามหากษัตริย์ศกึ ทภ.2

111 จ.ส.อ. พรมวิวัฒน์ แสนรัมย์ รพ.คา่ยสมเดจ็เจา้พระยามหากษัตริย์ศกึ ทภ.2

112 จ.ส.อ. ประเวช สงิหส์ดุ ร.13 ทภ.2

113 จ.ส.อ. สรายุทธ กติตริาช ร.13 ทภ.2

114 จ.ส.อ. นาวิน วังค่าหาญ ทภ.๒ ทภ.2

115 จ.ส.อ. ธนสัถ์ สมศรีษะ ทภ.๒ ทภ.2

116 จ.ส.อ. พัฒนพงษ์ ลนุราช ทภ.๒ ทภ.2

117 จ.ส.อ. อาทติย์ ทองประมลู ทภ.๒ ทภ.2

118 จ.ส.อ. ภคัศชนม์ สดุชาขา่ มทบ.๒๓ ทภ.2

119 จ.ส.อ. ศุภกร กดุสวรรค์ มทบ.๒๓ ทภ.2



ล าดับ ยศ ชือ่ สกุล หน่วยต้นสังกัด นขต.ทบ.

120 จ.ส.อ. ภมูสิทิธิ์ นรินวงษ์ ม.๖ พัน.๖ ทภ.2

121 จ.ส.อ. จงรักษ์ อุปถมัภ์ มทบ.26 ทภ.2

122 จ.ส.อ. อดศิักดิ์ โสภาราษฎร์ ม.๖ พัน.๖ ทภ.2

123 จ.ส.อ. บุญจนัทร์ ศรีวะสทุธิ์ นฝ.นศท.มทบ.26 ทภ.2

124 จ.ส.อ.  ปรมากรณ์ พฤกษชาต ิ ร.13 พัน.3 ทภ.2

125 จ.ส.อ. ศราวุฒ ิ สร้อยกดุเรือ  ร.13 พัน.3 ทภ.2

126 จ.ส.อ. ชัยนนัท ์ พมิพท์รายมลู ร.13 พัน.3 ทภ.2

127 จ.ส.อ. วสกร ค่าพทิักษ์ ร.3 ทภ.2

128 จ.ส.อ. ทชิากร มะโนรักษ์ ร.3 ทภ.2

129 จ.ส.อ. ภษูติ สาเกตุ ร.3 ทภ.2

130 จ.ส.อ. ปรัชญา  ปัดสาค่า กพ.ศฝ.นศท.มทบ.22 ทภ.2

131 จ.ส.อ.หญงิ กติยิาภรณ์ ไขลาเมา กพ.ศฝ.นศท.มทบ.22 ทภ.2

132 จ.ส.อ.หญงิ กอบกลุ กระจา่งกลุ ศฝ.นศท.มทบ.23 ทภ.2

133 จ.ส.อ.หญงิ ศริิลกัษณ์ ชุมพล รพ.คา่ยสรรพสทิธปิระสงค์ ทภ.2

134 จ.ส.อ.หญงิ รัชตา เรืองรัมย์ รพ.คา่ยสมเดจ็เจา้พระยามหากษัตริย์ศกึ ทภ.2

135 จ.ส.ท. กรวิทย์ ซมึกลาง พล.ร.6 ทภ.2

136 จ.ส.ท. เกริกเกยีรติ ยอดเสาวดี มทบ.25 ทภ.2

137 จ.ส.ท. อภชิัย ชัยภบิาล ร.13 พัน.2 ทภ.2

138 จ.ส.ท. พงษเ์พชรพชร สวุรรณพงึ รพ.คา่ยสมเดจ็เจา้พระยามหากษัตริย์ศกึ ทภ.2

139 จ.ส.ท. สานติ ไพฑูรย์ ส.พัน.22 ทภ.2 ทภ.2

140 จ.ส.ท. พงษน์วิัฒน์ พมิพะสาลี ม.๖ พัน.๖ ทภ.2

141 จ.ส.ท. ณัฐวุฒิ ศรีจนิดา ม.๖ พัน.๖ ทภ.2

142 จ.ส.ท. วิทยา วรานนท์ ม.๖ พัน.๖ ทภ.2

143 จ.ส.ท. อนชุติ โคตรศรี  ร.13 พัน.3 ทภ.2

144 จ.ส.ท. บัญชา ไวยพัฒน์ ร.13 พัน.3 ทภ.2

145 จ.ส.ต. อนพุงศ์ ชนิทอง ป.3 ทภ.2

146 จ.ส.ต. ศรายุทธ คณาศรี พล.ร.6 ทภ.2

147 จ.ส.ต. วิทยา เรืองประโคน มทบ.26 ทภ.2

148 จ.ส.ต. ศุภวัฒน์ อยู่สาโก ส.พัน.22 ทภ.2 ทภ.2

149 จ.ส.ต. วโรดม ศรีนกุลู ร.3 ทภ.2

150 ส.อ. ทัศพร ศรีบุญเรือง ป.6 พัน.6 ทภ.2

151 ส.อ. กอ้งเกยีรต ิ แสงใส พล.ร.6 ทภ.2

152 ส.อ. นรุิทธ์ วงศฮ์าด พล.ร.6 ทภ.2

153 ส.อ. ทศพล เป็นสขุ มทบ.25 ทภ.2

154 ส.อ. ศริิชัย อามาตย์เสนา มทบ.25 ทภ.2

155 ส.อ. เกรียงไกร มาลยัทอง ร.13 พัน.2 ทภ.2

156 ส.อ. กฤตพิงษ์ บุญมี ร.13 พัน.2 ทภ.2

157 ส.อ. อนิทร โพธิค์าร รพ.คา่ยสรรพสทิธปิระสงค์ ทภ.2

158 ส.อ. ผดงุเกยีรติ ชลายนวัฒน์ ร.13 ทภ.2

159 ส.อ. วุฒกิร วรรณค่า ส.พัน.22 ทภ.2 ทภ.2

160 ส.อ. ภวูดล ถาวรเลศิ ป.๓ พัน.๓ ทภ.2

161 ส.อ. อรรถพล บุตรพรม ม.๖ พัน.๖ ทภ.2

162 ส.อ. จามร ราชแกว้ ร.13 พัน.3 ทภ.2



ล าดับ ยศ ชือ่ สกุล หน่วยต้นสังกัด นขต.ทบ.

163 ส.อ. ธรีศักดิ ์ โคตรปัญญา  ร.13 พัน.3 ทภ.2

164 ส.อ. ปราโมทย์ ดัง้ดอนบม ศฝ.นศท.มทบ.23 ทภ.2

165 ส.อ. อนชุติ จติตะบุตร ศฝ.นศท.มทบ.23 ทภ.2

166 ส.อ.หญงิ วารุณี เตม็ปี มทบ.29 ทภ.2

167 ส.อ.หญงิ นนัทยิา เพิ่มพร มทบ.25 ทภ.2

168 ส.อ.หญงิ ปยิะนาถ เปี่ยมศริิกลุ  มทบ.25 ทภ.2

169 ส.ท. วีรวัฒน์ ธรรมนาม มทบ.25 ทภ.2

170 ส.ท. วิทยา ครองสงิหค์าม ร.13 ทภ.2

171 ส.ท. สหสัวรรษ คยุบุตร ร.13 ทภ.2

172 ส.ท. เฉลมิชัย มกิโกสมุ มทบ.18 ทภ.2

173 ส.ท. ณัฐพงศ์ สขุรัตน์ ป.๓ พัน.๓ ทภ.2

174 ส.ท. สราวุธ สร้อยพรม ป.๓ พัน.๓ ทภ.2

175 ส.ท. กฎศกร อุน่ใจ กกพ.ทภ.2 ทภ.2

176 ส.ท. ชัยณรงค์ กณัหา ร.3 ทภ.2

177 ส.ท. พงศภ์คั วรนชุ ร.3 ทภ.2

178 ส.ท.หญงิ ศริประภา ไฝทาค่า นฝ.นศท.มทบ.210 ทภ.2

179 ส.ท.หญงิ เดน่นภา หอมเย็น รพ.คา่ยสรรพสทิธปิระสงค์ ทภ.2

180 ส.ท.หญงิ มนิตรา เชดิชู มทบ.๒๓ ทภ.2

181 ส.ต. จรีะศักดิ์ สงิหะ ป.๓ พัน.๓ ทภ.2

182 ส.ต.หญงิ ญาณิภคั บริบูรณ์ มทบ.25 ทภ.2

183 ส.ต.หญงิ เพ็ญนภา ไพรบงึ มทบ.26 ทภ.2

184 ส.ต.หญงิ กญัญารัตน์ สงวนรัมย์ มทบ.26 ทภ.2

185 ส.ต.หญงิ อรญา เวชวรรณ์ นฝ.นศท.มทบ.26 ทภ.2

186 ส.ต.หญงิ อลสิา แกว้พภิพ ทน.2 ทภ.2

187 พล.อส. ธนวัฒน์ เชื้อฉลาด มทบ.25 ทภ.2

188 พล.อส. สกลุรักษ์ ดชัถยุาวัตร มทบ.25 ทภ.2

189 พ.อ. ธรียุทธ ลิม่อรุณ มทบ.๓๓ ทภ.3

190 พ.อ. วุทธพิัฒน ์ ปรัชญฐ์ากรณ์ ทภ.3 ทภ.3

191 พ.ท. วรปรัชญ์ กาศสกลุ ทภ.3 ทภ.3

192 พ.ท. สมศาสตร์ เครือนวล มทบ.๓๓ ทภ.3

193 ร.อ. กฤษดา แกว้สมวาง มทบ.๓๓ ทภ.3

194 ร.ท. จกัราวุธ    โตศรี กรม ทพ.33 ทภ.3

195 ร.ท. ถริวัฒน ์ เทอดเทยีนวงษ์ มทบ.31 ทภ.3

196 ร.ท. ชัชชัย พุม่โพธิ์ มทบ.31 ทภ.3

197 ร.ท. ทนงค์ อิ่นใจ ร.7 พัน.2 ทภ.3

198 ร.ต. เกรียงไกร ใหมว่งค์ มทบ.๓๓ ทภ.3

199 ร.ต. วิชัย ติบ๊ปนิวงค ์ มทบ.31 ทภ.3

200 จ.ส.อ. ดอกพุทธ เพ็งย่น กรม ทพ.35 ทภ.3

201 จ.ส.อ. แวว กองเกนิ ทภ.3 ทภ.3

202 จ.ส.อ. กติตริาช ขันตเิจริญ ร้อย.บก.ทภ.3 ทภ.3

203 จ.ส.อ. ดอกพุทธ เพ็งย่น กรม ทพ.35 ทภ.3

204 จ.ส.อ. กติตริาช ขันตเิจริญ ร้อย.บก.ทภ.3 ทภ.3

ทภ.3



ล าดับ ยศ ชือ่ สกุล หน่วยต้นสังกัด นขต.ทบ.

205 จ.ส.อ. จรีพงษ์ เพ็ญโพธิ์ ทภ.3 ทภ.3

206 จ.ส.อ. พงศกรณ์ สวนแกว้ ร.7 พัน.2 ทภ.3

207 จ.ส.อ. สมัพันธ์ ชูก่าลงั ร.7 พัน.2 ทภ.3

208 จ.ส.อ. สริุนทร์ ปวนนา ร.7 พัน.2 ทภ.3

209 จ.ส.อ. สรุชัย หมอ่งมลู ร.7 พัน.2 ทภ.3

210 จ.ส.อ. สทิธพิงค์ จมุปาลี ร.7 พัน.2 ทภ.3

211 จ.ส.ท. ชัยณรงค์ คณุรอด ช.3 พัน.302 ทภ.3

212 จ.ส.ต. วสภุทัร์  มคัเจริญ มทบ.31 ทภ.3

213 จ.ส.ต. ธทีรัศ งามขา่ ทภ.3 ทภ.3

214 ส.อ. เกยีรตศิักดิ ์ จ่าเนยีรกาล มทบ.31 ทภ.3

215 ส.อ. ภริูวัจน ์ สมคัรกสกิจิ มทบ.31 ทภ.3

216 ส.อ. ชยากร  พันธุเ์กษ มทบ.31 ทภ.3

217 ส.ท. จกัรรัฐ อุรุเอกโอฬาร ร้อย.บก.ทภ.3 ทภ.3

218 ส.ท. วีระยุทธ ภูค่่า ร้อย.บก.ทภ.3 ทภ.3

219 ส.ต. ณัฐวุฒิ ไชยเทพ มทบ.๓๓ ทภ.3

220 ส.ต.หญงิ กานตส์นิี โลหะเวช มทบ.31 ทภ.3

221 พ.อ. ณักฐ์พัชร์ สทสินิทร์ มทบ.46 ทภ.4

222 ร.อ. ธารา นลิปักษ์ พัน.มทบ.42 ทภ.4

223 ร.อ. จรัญ บุญทมิ กรม ทพ.44 ทภ.4

224 ร.อ. ฤทธเิดช ศขิวิัฒน์ ป.5 พัน.25 ทภ.4

225 ร.ท. โกวิทย์ แสงภกัด ี ร.15 พัน.1 ทภ.4

226 ร.ท. สภุาพ วัดสี ร.153 พัน.2 ทภ.4

227 ร.ท. วุฒชิัย พลายละหาร มทบ.46 ทภ.4

228 ร.ต. วีรชัย คูม่ณี พัน.มทบ.42 ทภ.4

229 ร.ต. ธรีะพัฒน์ โรจนบุรานนท์ กรม ทพ.44 ทภ.4

230 ร.ต. นริศชัย นรสาร รพ.คา่ยเสนาณรงค์ ทภ.4

231 ร.ต. พลวัฒน ์ กมลเจริญ ร้อย.สสซ.พัน.ซบร.24บชร.4 ทภ.4

232 จ.ส.อ. อนชุติ พูลวงค ์ ร.15 พัน.1 ทภ.4

233 จ.ส.อ. เดชา เพชรสว่าง ร.15 พัน.1 ทภ.4

234 จ.ส.อ. ปรวรรต ตุม้สวุรรณ์ พัน.มทบ.42 ทภ.4

235 จ.ส.อ. วีระยุทธ คงอนิทร์ ร.153 พัน.2 ทภ.4

236 จ.ส.อ. เอนก เสยีงสมใจ ร.153 พัน.2 ทภ.4

237 จ.ส.อ. เอกชัย เพชรดว้ง ร.153 พัน.2 ทภ.4

238 จ.ส.อ. นฐัพล ทุกสขุ ร.153 พัน.2 ทภ.4

239 จ.ส.อ. พรชลติ ค่าสหุลา้ ร.153 พัน.2 ทภ.4

240 จ.ส.อ. คณุากร ชุมแกว้ กรม ทพ.44 ทภ.4

241 จ.ส.อ. ไพโรจน์ ใหมพ่รหม กรม ทพ.44 ทภ.4

242 จ.ส.อ. ทรงกรต โนราช กรม ทพ.44 ทภ.4

243 จ.ส.อ. พชิจนา  พันพนิจิ มทบ.46 ทภ.4

244 จ.ส.อ. สเุมธ  มว่งจนี พล.ร.15 ทภ.4

245 จ.ส.อ. ชโรธร  ไตรยนต์ พล.ร.15 ทภ.4

246 จ.ส.อ.หญงิ น้่าออ้ย เทพก่าเนดิ รพ.คา่ยเสนาณรงค์ ทภ.4

ทภ.4



ล าดับ ยศ ชือ่ สกุล หน่วยต้นสังกัด นขต.ทบ.

247 จ.ส.ท. พัทธยา  ย่ีสุน่แกว้ พล.ร.15 ทภ.4

248 จ.ส.ต. รัชษเชษฐ์ ชูปลื้ม พัน.มทบ.42 ทภ.4

249 จ.ส.ต. ชัยยา นนัฝ้ัน ร.153 พัน.2 ทภ.4

250 จ.ส.ต. ณัฐพล เกตเุวชช์ รพ.คา่ยเสนาณรงค์ ทภ.4

251 จ.ส.ต. พพิัฒน ์ อภยัรัตน์ พล.ร.15 ทภ.4

252 จ.ส.ต. สมเดช  พร้อมเพรียง พล.ร.15 ทภ.4

253 ส.อ. นภดล เทศกลุ พัน.มทบ.42 ทภ.4

254 ส.อ. ณธกร ลอองแกว้ ร.153 พัน.2 ทภ.4

255 ส.อ. พรีวัส ทพินสั กรม ทพ.44 ทภ.4

256 ส.อ. ยงยุทธ ซือ่ตรง กรม ทพ.44 ทภ.4

257 ส.อ. กติตพิงษ์ สบืสวุรรณ กรม ทพ.44 ทภ.4

258 ส.อ. ผดงุศักดิ์ แกว้เกตุ ป.5 พัน.25 ทภ.4

259 ส.อ. นรัิตน์ รุนทจติต์ ป.5 พัน.25 ทภ.4

260 ส.อ. ศุภกฤต  ชว่ยส่าราญ ป.5 พัน.25 ทภ.4

261 ส.อ. ธณัฐ ชูกลิน่ ร้อย.ซบร.ยุทโธปกรณ์ที่ 2พัน.ซบร.24บชร.4 ทภ.4

262 ส.อ. ปยิะณัฐ อุตรนคร พล.ร.15 ทภ.4

263 ส.อ.หญงิ มรกต ศรีสวุรรณ์ กรม ทพ.44 ทภ.4

264 ส.ท. ถริวัฒน์ บุญรังษี พัน.มทบ.42 ทภ.4

265 ส.ท. ธรีะวัฒน์ กาญจนสมบัติ กรม ทพ.44 ทภ.4

266 ส.ท. อมรเทพ ชูโชต ิ ร้อย.ซบร.ยุทโธปกรณ์ที่ 2พัน.ซบร.24บชร.4 ทภ.4

267 ส.ต. นติรัิตน ์ ทองภเูบศวร์ ป.5 พัน.25 ทภ.4

268 ส.ต. อมรเทพ   วิทยายงศ์ ป.5 พัน.25 ทภ.4

269 ส.ต. ศวิกร ออ่นเกษ พัน.มทบ.42 ทภ.4

270 ร.ท. สริุยะ พลเย่ียม กกพ.กง.ทบ. กง.ทบ.

271 ร.อ. ณรงค์ ภดูวงขวา ช.11 กช.

272 จ.ส.อ. พงศธร สมนัเหมอืน ช.11 กช.

273 จ.ส.อ. รุ่งศักดิ์ นวนพลอย ช.11 กช.

274 จ.ส.อ. สเุทพ พะเวก ช.11 กช.

275 จ.ส.อ. โชตสินิ ขาวเวียง ช.11 กช.

276 จ.ส.อ. ชัชนก เพ็ชรชลานวุัฒน์ ช.11 กช.

277 จ.ส.อ. สนิชัย ซบิังเกดิ ช.11 กช.

278 จ.ส.อ. สริุยพงษ์ โพธิส์งัข์ ช.11 กช.

279 จ.ส.อ. วันชัย วีระเชื้อ ช.11 กช.

280 จ.ส.อ. สพุจน ์ ปะริวันตา ช.11 กช.

281 จ.ส.อ. ศราวุธ ปรีสอาง ช.11 กช.

282 จ.ส.อ. อาทติย์ พมิพา ช.11 กช.

283 จ.ส.อ. สวาท นครไชย ช.11 พัน.111 กช.

284 จ.ส.อ. ปัญญา ศรีสารัตน์ ช.11 พัน.111 กช.

285 จ.ส.อ. พเิชฐ เมอืงเกษม  ช.11 พัน.111 กช.

286 จ.ส.อ. จริายุส จลุปาน ช.11 พัน.111 กช.

กง.ทบ.

กช.



ล าดับ ยศ ชือ่ สกุล หน่วยต้นสังกัด นขต.ทบ.

287 จ.ส.ท. ยุทธนา ชวิขนาน ช.11 กช.

288 จ.ส.ต. กจิจา พันธป์ระสทิธิเ์วช ช.11 กช.

289 จ.ส.ต. ศักดิด์า วลยัศรี พล.ช. กช.

290 จ.ส.ต. กติกิร สริุฉาย ช.11 พัน.111 กช.

291 ส.อ. จรีวัฒน์ โปรยสริุนทร์ ช.11 กช.

292 ส.อ. ชัยภทัร ท่าทวี ช.11 กช.

293 ส.อ. เกยีรตศิักดิ์ ถ้่าเย็น ช.11 กช.

294 ส.อ. นลธวัช จาตรัุส ช.11 กช.

295 ส.อ. พรชนะ สนทิสมัพันธ์ ช.11 กช.

296 ส.อ. อตเิทพ สะอาดแกว้ ช.11 กช.

297 ส.อ. ธนพัฒน์ บรรจบในเมอืง ช.11 กช.

298 ส.อ. กรธวัช ชืน่จติร ช.11 กช.

299 ส.อ. ศุภกรชัย ภูม่าลยั พล.ช. กช.

300 ส.อ. ปริญญา เสลาโชติ ช.11 พัน.111 กช.

301 ส.อ. ตอ่พงศ์ ค่าแกว้ ช.11 พัน.111 กช.

302 ส.อ. อนชุา ไพจติรผลกวี ช.11 พัน.111 กช.

303 ส.อ. นพพล กระตา่ยทอง ช.11 พัน.111 กช.

304 ส.อ. ณัฐกร บุบภาที ช.11 พัน.111 กช.

305 ส.ท. กฤตภาศ อนิทรจนิดา ช.11 พัน.111 กช.

306 ส.ท. กิง่ศักดิ์ แดงเพ็ง ช.11 พัน.111 กช.

307 ส.ท. วัชระพงษ์ ประทปีถิน่ทอง ช.11 พัน.111 กช.

308 ส.ท. โสภณ สขุพอสม ช.11 พัน.111 กช.

309 ส.ท. อุเทน ภคัธรนพิัทธ์ ช.11 กช.

310 ร.ท. สทิธชิัย รักภกัดี หนว่ย ขกท.พล.ร.15 ขกท.

311 จ.ส.อ. สอัุลวา ปอ้งเศร้า หนว่ย ขกท.พล.ร.15 ขกท.

312 ส.ท. ศุภพงศ์ เชงิดี หนว่ย ขกท.พล.ร.15 ขกท.

313 ส.ท. พูลศักดิ์ ผลเกดิ หนว่ย ขกท.พล.ร.15 ขกท.

314 ส.อ. รัฐพล สทีัด หนว่ย ขกท.พล.ร.15 ขกท.

315 ร.อ. ศุภกร ฤทธไิกรพชิญ์ ขว.ทบ. ขว.ทบ.

316 ร.ท.หญงิ พรพมิล ปาละกลู ขว.ทบ. ขว.ทบ.

317 ส.อ. เอนก สร้อยเพ็ช ขว.ทบ. ขว.ทบ.

318 ส.อ. ศุภสิรา วัฒนพศิุทธ ์ ขว.ทบ. ขว.ทบ.

319 ส.อ. กมัปนาท ปุโลทกานนท ์ ขว.ทบ. ขว.ทบ.

320 ส.อ.หญงิ มะลศิา  ทองชุม ขว.ทบ. ขว.ทบ.

321 ส.ต. เจษฎา  บุตตา ขว.ทบ. ขว.ทบ.

322 พ.อ. พรชัย สตุวงษ์ ขส.ทบ. ขส.ทบ.

323 พ.อ. สมมติร สนิธวุงศานนท์ ขส.ทบ. ขส.ทบ.

324 พ.ท. นนัทพล เกยีรตกิลุชัย ขส.ทบ. ขส.ทบ.

325 พ.ท. สทิธชิัย อนิทร์บ่ารุง ขส.ทบ. ขส.ทบ.

ขกท.

ขว.ทบ.

ขส.ทบ.



ล าดับ ยศ ชือ่ สกุล หน่วยต้นสังกัด นขต.ทบ.

326 พ.ท. สมเกยีรติ อนิท่า ขส.ทบ. ขส.ทบ.

327 พ.ต. บุญสม สบีุญทา รร.ขส.ขส.ทบ. ขส.ทบ.

328 พ.ต. สงิหท์อง ขา่ฉา รร.ขส.ขส.ทบ. ขส.ทบ.

329 พ.ต. สเุชษฐ์ แสนทวีสขุ รร.ขส.ขส.ทบ. ขส.ทบ.

330 ร.อ. ธรีศักดิ์ พรมเดือ่ ชรก.ศคย.ทบ. ขส.ทบ.

331 ร.อ. วีร์วิน รัตนเพยีร ขส.ทบ. ขส.ทบ.

332 ร.อ. ปริญญา แสงฟา้สกลุไท ขส.ทบ. ขส.ทบ.

333 ร.อ.หญงิ เจนจริา ศรีสวัสดิ์ ขส.ทบ. ขส.ทบ.

334 ร.ท. สทุนิ แย้มพงษ์ ขส.ทบ. ขส.ทบ.

335 ร.ท.หญงิ จฑุามาศ สยีา ขส.ทบ. ขส.ทบ.

336 ร.ต. ชัยวัฒน์ สงิหส์มบูรณ์ ขส.ทบ. ขส.ทบ.

337 ร.ต. ศริิรุ่ง ฐิตสาโร ขส.ทบ. ขส.ทบ.

338 ร.ต.หญงิ เปรมปรียา ชุณหะนนัทน ์ ขส.ทบ. ขส.ทบ.

339 ร.ต.หญงิ ภทัรภร แนบสนทิ ชรก.ศคย.ทบ. ขส.ทบ.

340 จ.ส.อ. กฤษณะ ผลฟักแฟง ขส.ทบ. ขส.ทบ.

341 จ.ส.อ. ณัฐพงศ์ แสงสี ขส.ทบ. ขส.ทบ.

342 จ.ส.อ. ณัฐภมูิ ศรีสาพันธ์ ขส.ทบ. ขส.ทบ.

343 จ.ส.อ. อัศชน แสงอนิทร์ ขส.ทบ. ขส.ทบ.

344 จ.ส.อ.หญงิ นนัธญิา สระศรีสม ขส.ทบ. ขส.ทบ.

345 จ.ส.ท. สมเจตน์ มณีอบ รร.ขส.ขส.ทบ. ขส.ทบ.

346 จ.ส.ท.หญงิ วิรัลพัชร พุม่หว้ยรอบ ขส.ทบ. ขส.ทบ.

347 ส.อ. เมธาสทิธิ์ อิ้มแตง ขส.ทบ. ขส.ทบ.

348 ส.อ. คณพัฒน์ เย็นชัยสทิธิ์ ขส.ทบ. ขส.ทบ.

349 ส.อ. อัคคพงษ์ เหรียญทอง ขส.ทบ. ขส.ทบ.

350 ส.อ. ประสพโชค ไวยะกา ขส.ทบ. ขส.ทบ.

351 ส.อ. วีรภทัร หาญชัยภมูิ ขส.ทบ. ขส.ทบ.

352 ส.อ. จรีะพล แคนสงิห์ ขส.ทบ. ขส.ทบ.

353 ส.อ. ธญัญา โตสี ขส.ทบ. ขส.ทบ.

354 ส.อ. ชัยรัตน์ ทองดเีขยีว ขส.ทบ. ขส.ทบ.

355 ส.อ. ชลธี เสาวรส ขส.ทบ. ขส.ทบ.

356 ส.อ. ธนนัท์ ย้ิมนว่ม รร.ขส.ขส.ทบ. ขส.ทบ.

357 ส.อ.หญงิ มนธญิา จนัทร์เพ็ญ ขส.ทบ. ขส.ทบ.

358 ส.ท. จกัรพันธ์ มหธัทเศรษฐ์ ขส.ทบ. ขส.ทบ.

359 ส.ท. ศักดา อนิทรโคตร ขส.ทบ. ขส.ทบ.

360 ส.ท.หญงิ อรอุษา อนิทรจนัทร์ ขส.ทบ. ขส.ทบ.

361 ส.ต. นธิวิัฒน์ จติรพร ขส.ทบ. ขส.ทบ.

362 ส.ต. สรศักดิ์ เพชรสขุ ชรก.พัน.ขส.2 (ผสม) กรม ขส. ขส.ทบ.

363 ส.ต.หญงิ เบญจมาศ จนัทนา รร.ขส.ขส.ทบ. ขส.ทบ.

364 ร.อ. ชูศักดิ ์ สริุยวรรณ ศปภอ.ทบ.1 นปอ.

365 จ.ส.อ. สริุชัย เลพล ศปภอ.ทบ.1 นปอ.

366 จ.ส.อ. เอกชัย สงิหห์ลอ่ ศปภอ.ทบ.1 นปอ.

367 จ.ส.อ. นรุิธ เพ็ชรตะกัว่ ศปภอ.ทบ.1 นปอ.

นปอ.



ล าดับ ยศ ชือ่ สกุล หน่วยต้นสังกัด นขต.ทบ.

368 ส.อ. นพนนัท์ กฤษฎี ศปภอ.ทบ.1 นปอ.

369 ส.อ. โสภณ กอ้นมณี ศปภอ.ทบ.1 นปอ.

370 ส.ท. ศราวุฒิ กลุพพิธิ ศปภอ.ทบ.1 นปอ.

371 ส.ท. ปุญญพัฒน์ ขา่แกว้ ศปภอ.ทบ.1 นปอ.

372 จ.ส.อ. อาทติย์ เหลาสภุาพ พัน.ร.นรด. นรด.

373 จ.ส.อ. คธาวุธ ศริิมงคล พัน.ร.นรด. นรด.

374 จ.ส.อ. พรสยาม กวนหอย พัน.ร.นรด. นรด.

375 จ.ส.อ. กติพิงศ์ แย้มเกตุ พัน.ร.นรด. นรด.

376 จ.ส.อ. ธวัชชัย มบีุญ พัน.ร.นรด. นรด.

377 จ.ส.อ. วัลลภ ฤทธิอ์ร่าม พัน.ร.นรด. นรด.

378 ส.อ. วสนัต์ บุญมา พัน.ร.นรด. นรด.

379 ส.ท. ชันชนก ดอกเมฆ พัน.ร.นรด. นรด.

380 ส.ท. วิชัย เขยีวมุย่ พัน.ร.นรด. นรด.

381 ส.ท. ศุภกฤษณ์ แกว้บริสทุธิ์ พัน.ร.นรด. นรด.

382 ส.ท. ศักดิด์า มบีุญ พัน.ร.นรด. นรด.

383 ส.ท. วัชรพงษ์ กง้เสง้ พัน.ร.นรด. นรด.

384 ส.ต. นรินทร์ แกว้ทุมลา พัน.ร.นรด. นรด.

385 ส.ต. ชนะชัย มาสขุ พัน.ร.นรด. นรด.

386 ส.ต. ไชยยันต์ พุม่สถติย์ พัน.ร.นรด. นรด.

387 ส.ต. ธนัยาวุฒิ เลศิกสกิจิ พัน.ร.นรด. นรด.

388 พ.ท. อุทัย ศรีใจปอ้ รพศ.3 รอ. นสศ.

389 พ.ต. ธงชัย บุญสภุากลุ พัน.จจ.รอ. นสศ.

390 พ.ต. นพคณุ  พูลโพธิท์อง รพศ.1 นสศ.

391 ร.อ. พเยาว์ แกว้กนัยา รพศ.3 รอ. นสศ.

392 ร.ท. ชาญชัย บุตรลา พัน.จจ.รอ. นสศ.

393 ร.ท. วิชญ์ รอดอว่ม พัน.จจ.รอ. นสศ.

394 ร.ท. สมชาย แดงงาม พัน.จจ.รอ. นสศ.

395 ร.ท. โชดก สนุทรเมอืง รพศ.5 พัน.2 นสศ.

396 ร.ท. ประไทย วิลานนัท์ รพศ.4 พัน.1 นสศ.

397 จ.ส.อ. ประวิทย์ ศักดิค์่าดวง รพศ.3 รอ. นสศ.

398 จ.ส.อ. หมืน่กษดิิเ์ดช พูลจนัทร์ รพศ.๑ พัน.๒ นสศ.

399 จ.ส.อ. วีรพจน์ ชอบแกว้ พัน.จจ.รอ. นสศ.

400 จ.ส.อ. พรีะพงษ์ แสงสวุรรณ พัน.จจ.รอ. นสศ.

401 จ.ส.อ. พลตรี พรหมหารินทร์ พัน.จจ.รอ. นสศ.

402 จ.ส.อ. เอกราช เกง่ธญักรณ์ รพศ.1 พัน.2 นสศ.

403 จ.ส.อ. ชนะพล  มิง่ขวัญ รพศ.5 พัน.2 นสศ.

404 จ.ส.อ. ไกรสอน  ไชยศรีวรรณ์ รพศ.5 พัน.2 นสศ.

405 จ.ส.อ. พษิณุ ค่ากอ้นแกว้ รพศ.5 พัน.2 นสศ.

406 จ.ส.อ. ภลษันนัท ์ นาคง รพศ.5 พัน.2 นสศ.

407 จ.ส.อ. จรัญ สวุรรณจนั รพศ.3 รอ. นสศ.

นรด.

นสศ.



ล าดับ ยศ ชือ่ สกุล หน่วยต้นสังกัด นขต.ทบ.

408 จ.ส.อ. ชนกนารถ  จ่ารอง รพศ.1 นสศ.

409 จ.ส.อ. พเิชษฐ์  บุญชู รพศ.1 พัน.2 นสศ.

410 จ.ส.อ. ภราดร  วิเศษศรี รพศ.1 นสศ.

411 จ.ส.อ. ทัชพงษ ์ หงษส์งูเนนิ รพศ.1 พัน.2 นสศ.

412 จ.ส.อ. สยาม  บุญมี รพศ.1 นสศ.

413 จ.ส.อ. ทองใบ ดวงเพ็ญมาศ รพศ.4 พัน.1 นสศ.

414 จ.ส.อ. ชวฤทธิ์ สายสว่าง รพศ.4 พัน.1 นสศ.

415 จ.ส.อ. สรุศักดิ์ ค่านวนดาว รพศ.4 พัน.1 นสศ.

416 จ.ส.อ. นกิร ยศปัญญา รพศ.4 พัน.1 นสศ.

417 จ.ส.ท. ธนากร ชูชว่ย รพศ.3 รอ. นสศ.

418 จ.ส.ต. ณัฐพงษ ์ วงศไ์ชย รพศ.5 พัน.2 นสศ.

419 ส.อ. ฉายา ตลุนัแกว้ รพศ.3 รอ. นสศ.

420 ส.อ. ลขิติ ประสาระเอ รพศ.3 รอ. นสศ.

421 ส.อ. ชัชวาล ขันธปุัตย์ รพศ.3 รอ. นสศ.

422 ส.อ. สรุศักดิ์ ชา้งสาร พัน.จจ.รอ. นสศ.

423 ส.อ. วิสรุฒม์ ประสานพงศ์ รพศ.1 พัน.2 นสศ.

424 ส.อ. คณุากร กจิสนุทร รพศ.1 พัน.2 นสศ.

425 ส.อ. สายฟา้ ชาวแพะ รพศ.5 พัน.2 นสศ.

426 ส.อ. กฤตเิดช  พวงพกิลุ รพศ.5 พัน.2 นสศ.

427 ส.อ. เจษฎา กลิน่สงิค์ รพศ.๑ พัน.๑ นสศ.

428 ส.อ. ศุภกร  พรเอนก รพศ.1 นสศ.

429 ส.อ. เจษฎานนัท์ เพชรชนะ รพศ.4 พัน.1 นสศ.

430 ส.อ. วรธน ชืน่กรมรักษ์ รพศ.4 พัน.1 นสศ.

431 ส.ท. จตรุนต ์ มแีสง รพศ.3 รอ. นสศ.

432 ส.ต. ลขิติ นาโสก พัน.จจ.รอ. นสศ.

433 พ.อ. ฐิตศิักดิ์ นรัิตศิัย ชรก.กกพ.พบ. พบ.

434 พ.ท. สมคะเน จนิดาสุ ชรก.กกพ.พบ. พบ.

435 พ.ต. ภมูพิัฒน์ รุจกิลุวงศไ์พศาล ชรก.กกพ.พบ. พบ.

436 ร.ท. ประเสริฐ อนิทนาจ ชรก.กกพ.พบ. พบ.

437 ร.ท.หญงิ ยุพนิ ศรีงามผ่อง ชรก.กกพ.พบ. พบ.

438 ร.ต. กฤตเิดช ใจซือ่กลุ ชรก.กกพ.พบ. พบ.

439 จ.ส.อ. ศราวุฒิ ขอดภเูขยีว ชรก.กกพ.พบ. พบ.

440 จ.ส.อ.หญงิ ดลภา อรุณมณี ชรก.กกพ.พบ. พบ.

441 จ.ส.อ.หญงิ อรุณี บรรดาศักดิ์ ชรก.กกพ.พบ. พบ.

442 จ.ส.อ.หญงิ เมธาพร อันรักษง์าม ชรก.กกพ.พบ. พบ.

443 จ.ส.อ.หญงิ ภทัราวดี สญัวงค์ ชรก.กกพ.พบ. พบ.

444 จ.ส.อ.หญงิ บัณฑติา สมีา ชรก.กกพ.พบ. พบ.

445 จ.ส.ต. กฤษณะ บุญราศรี ชรก.กกพ.พบ. พบ.

446 จ.ส.ต.หญงิ ทติยิา การปลกู ชรก.กกพ.พบ. พบ.

447 ส.อ. พชิติพล ใจซือ่กลุ ชรก.กกพ.พบ. พบ.

448 ส.อ.หญงิ กรณิการ์ ฝักฝ่าย ชรก.กกพ.พบ. พบ.

449 ส.ท. อภสิทิธิ์ แสงเพชรมณี ชรก.กกพ.พบ. พบ.

พบ.



ล าดับ ยศ ชือ่ สกุล หน่วยต้นสังกัด นขต.ทบ.

450 ส.ท.หญงิ ทพิย์สดุา เสนากจิ ชรก.กกพ.พบ. พบ.

451 ส.ต. สปุรีชา พรเจริญ ชรก.กกพ.พบ. พบ.

452 ร.ท. ส่ารวย ฉมิบรรเทงิ ป.๗๒ พัน.๗๒๒ พล.ป.

453 ร.ต. สพุจน์ จรัสจนัทร์ ป.๗๒ พัน.๗๒๒ พล.ป.

454 จ.ส.อ. พงศเ์ทพ พันธุท์อง ป.71 พัน.711 พล.ป.

455 พ.อ. กมลฤต มว่งมณี สกศ.รร.จปร. รร.จปร.

456 พ.ท. อภเิดช แกว้กระจาย กกพ.รร.จปร. รร.จปร.

457 ร.ท. ณฏฐปวร ปะราชโิก พัน.ร.รร.จปร. รร.จปร.

458 ร.ท. สงบ ตุน่หนิ้ว กกพ.รร.จปร. รร.จปร.

459 ร.ท. ชุมพร เที่ยงตรง กกพ.รร.จปร. รร.จปร.

460 จ.ส.อ. สมเจตน์ นลิฉวี พัน.ร.รร.จปร. รร.จปร.

461 จ.ส.อ. ภทัราวุธ สทุธลกัษณ์ พัน.ร.รร.จปร. รร.จปร.

462 จ.ส.อ. ฤทธศิักดิ์ มลูกระแสร์ กกพ.รร.จปร. รร.จปร.

463 จ.ส.อ. นคริินทร์ เรืองชาติ กกพ.รร.จปร. รร.จปร.

464 จ.ส.ต. ศุภกจิ ศรีเมอืง พัน.ร.รร.จปร. รร.จปร.

465 ส.อ. พลากร งามส่ารี กกพ.รร.จปร. รร.จปร.

466 ส.อ.หญงิ อรวรรณ เสง็สาย กกพ.รร.จปร. รร.จปร.

467 ส.ท. พงศธร พาคาพรต กกพ.รร.จปร. รร.จปร.

468 ส.ท.หญงิ กรวรรณ ยินดสีงิห์ กกพ.รร.จปร. รร.จปร.

469 ส.อ. สปินนท ์   พลศรีพมิพ ์ วศ.ทบ. วศ.ทบ.

470 ส.อ.หญงิ อลสิา   แปน้แกว้ วศ.ทบ. วศ.ทบ.

471 ร.ต. สริิพงศ์ มาค่าสาย กรม ขส. ศคย.ทบ.

472 จ.ส.ท. รชต โหนา กรม ขส. ศคย.ทบ.

473 จ.ส.ต. กษดิิเ์ดช กกีาศ  กรม ขส. ศคย.ทบ.

474 ส.อ. คนิกติต ิ สทีองเสอื  กรม ขส. ศคย.ทบ.

475 ส.อ. จริายุ คงเกราะ  กรม ขส. ศคย.ทบ.

476 ร.ต. สมพงษ์ มุย้สี กบร.ศบบ. ศบบ.

477 จ.ส.อ ณรรฐพงศ์ แตงหอม รร.การบนิ ทบ. ศบบ.

478 จ.ส.ต. มนสั สรีะคาม กบร.ศบบ. ศบบ.

479 ส.ต. นนัทพงศ์ ออ่นสมัฤทธิ์ กบร.ศบบ. ศบบ.

480 พ.ท.หญงิ ชัญญาภคั วรรโณภาส กสม.สก.ทบ. สก.ทบ.

481 ร.อ. กฤตพัฒน์ สาขาว กฌป.สก.ทบ. สก.ทบ.

482 ร.ท. ชัยธชั วงศช์มบุญ กรส.สก.ทบ. สก.ทบ.

483 ร.ท. อภวิัฒน์ ไทยประเสริฐ กกฬ.สก.ทบ. สก.ทบ.

484 ร.ท.หญงิ พมิพช์นก จนัทรฆาฏ  กผค.สก.ทบ. สก.ทบ.

485 จ.ส.อ. ฉตัรชัย วัฒนานศุาสก์ กสค.สก.ทบ. สก.ทบ.

วศ.ทบ.

ศคย.ทบ.

ศบบ.

สก.ทบ.

พล.ป.

รร.จปร.



ล าดับ ยศ ชือ่ สกุล หน่วยต้นสังกัด นขต.ทบ.

486 จ.ส.อ. มาโนช เชษฐา กฌป.สก.ทบ. สก.ทบ.

487 จ.ส.อ.หญงิ ชนติา บัวอยู่ กผค.สก.ทบ. สก.ทบ.

488 จ.ส.อ.หญงิ นฤมล แดงประเสริฐ กผค.สก.ทบ. สก.ทบ.

489 จ.ส.อ.หญงิ ณรรฐวรรณ พบิูลย์ กอท.สก.ทบ. สก.ทบ.

490 ส.อ. ทศพล ลาสาร งป.สก.ทบ. สก.ทบ.

491 ส.อ. ธนตัถส์ษิฐ์ แกว้เพยีร กอท.สก.ทบ. สก.ทบ.

492 ส.อ.หญงิ สภุาศรี สหีาค่าแท้ กฌป.สก.ทบ. สก.ทบ.

493 ส.อ.หญงิ โสภาพร คลอ่งบัญชี กสม.สก.ทบ. สก.ทบ.

494 ส.ท. พพิรรธ พงคพ์ลิะ กง.สก.ทบ. สก.ทบ.

495 ส.ท.หญงิ พรพรรณ หนอ่เมอืง กสม.สก.ทบ. สก.ทบ.

496 พ.อ. อนรุิท ละอองพันธ์ สบค.ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ.

497 พ.อ.หญงิ รุ่งทพิย์ จลุมานพ สง.ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ.

498 พ.อ.หญงิ ปราณี ออ่นศรี สง.ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ.

499 พ.ท. อดศิักดิ์ บัณฑติย์ สบค.ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ.

500 พ.ท.หญงิ ปฏมิา ขุขันธนิ สง.ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ.

501 ร.อ. รัฐตนเดชช์ แกลว้วิกย์กรณ์ ศปป.๓ ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ.

502 ร.ท. สรีุลกัษณ์ สถติไชยนนท์ ศปป.4 สง.ปรมน.ทบ.

503 ร.ท. รักษส์ทิธิ์ สงัเกต ศปป.4 สง.ปรมน.ทบ.

504 ร.ท. ธรียุทธ มวิันเปี้ย ศปป.2 ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ.

505 ร.ท. อาภรณ์ ดอ่นสงิหะ ศปป.๓ ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ.

506 ร.ท. กฤตพิงศ ์ ขา่ผ้ึง สง.ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ.

507 ร.ท.หญงิ เขมจริา จติตเ์อื้อ ศปป.๕ ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ.

508 ร.ต. ไพรัช มนตรี ศปป.๔ ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ.

509 จ.ส.อ. มานพ จนัทร์ดี สบค.ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ.

510 จ.ส.อ. วัชระ ประคองสขุ สบค.ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ.

511 จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ เย็นอังกรู ศปป.2 ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ.

512 จ.ส.อ.หญงิ อุบลวรรณา ไกยฝ่าย สบค.ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ.

513 จ.ส.ท.หญงิ ชนมธ์ชิา เพชรน้่าเงนิ สปง.ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ.

514 จ.ส.ต. ฐภณ ทองอารีย์ ศปป.๓ ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ.

515 จ.ส.ต.หญงิ อรทัย อาชาฤทธิ์ สบค.ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ.

516 ส.อ. กติตพิงษ์ ทองคงเหย้า สง.ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ.

517 ส.ท. ทัดพร อนิทนนัชัย สบค.ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ.

518 ส.ท. ยศกร ศรีทับทมิ สบค.ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ.

519 ส.ท. วีระวร  แสนเสร็จ สบค.ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ.

520 ส.ท. จกัรินทร์ วีรวรรณ ศปป.2 ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ.

521 ส.ท. ศุภภสัสร์ บุรีแกว้ ศปป.๕ ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ.

522 ส.ท.หญงิ พัศธนญัญา เดชจนัทร์เจริญ ศปป.๔ ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ.

523 ส.ต.หญงิ กวินทรา เพชรประดบั สบค.ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ.

524 พ.ต. ประมขุ สดุาทพิย์ สตน.ทบ. สตน.ทบ.

525 ร.อ. มณู รัตนะ สตน.ทบ. สตน.ทบ.

สตน.ทบ.

สง.ปรมน.ทบ.



ล าดับ ยศ ชือ่ สกุล หน่วยต้นสังกัด นขต.ทบ.

526 ร.ท. สามารถ สว่างอารมณ์ สตน.ทบ. สตน.ทบ.

527 ร.ท. มนสั ผกาแกว้ สตน.ทบ. สตน.ทบ.

528 ร.ต. ชยพล พนิจิงาม สตน.ทบ. สตน.ทบ.

529 ร.ต.หญงิ ปวีณา ซาเสน สตน.ทบ. สตน.ทบ.

530 ร.ต.หญงิ วรารัตน์ ออ่นแกว้ สตน.ทบ. สตน.ทบ.

531 จ.ส.อ. ธนปกรณ์ วัฒนดษิฐ์จนัทร์ สตน.ทบ. สตน.ทบ.

532 ส.อ.หญงิ สภุชัญา เตยโพธิ์ สตน.ทบ. สตน.ทบ.

533 ส.ท.หญงิ ชุตกิาญจน์ จนัทร์ดา สตน.ทบ. สตน.ทบ.

534 ส.ต. พรีะพล ศริิส่าราญ สตน.ทบ. สตน.ทบ.

535 พ.อ. สริุยะ  ก่ามณี สบ.ทบ. สบ.ทบ.

536 พ.อ. นเรศ แพแจม่ สบ.ทบ. สบ.ทบ.

537 พ.อ. สริิทศ บัวศรี สบ.ทบ. สบ.ทบ.

538 พ.อ.หญงิ สภุาภรณ์ เริงกมล สบ.ทบ. สบ.ทบ.

539 พ.อ.หญงิ บงกชรัตน ์ ทองเพิ่มสมสทิธิ์ สบ.ทบ. สบ.ทบ.

540 พ.อ.หญงิ อรพชิญ ์ เวียนขุนทด สบ.ทบ. สบ.ทบ.

541 พ.อ.หญงิ สมิาภา จนัทร์หอมกลุ กปบ.สบ.ทบ. สบ.ทบ.

542 พ.ท.หญงิ พรรณพศิมี์ เจริญรุ่งเรือง สบ.ทบ. สบ.ทบ.

543 พ.ต. ชวรินทร์ ชายพรมม สบ.ทบ. สบ.ทบ.

544 ร.อ. โพธิศ์รี กองทรัพย์ สบ.ทบ. สบ.ทบ.

545 ร.อ. ทักษณิา พันธมุาตย์ สบ.ทบ. สบ.ทบ.

546 ร.อ.หญงิ นชุชาลี ศรีประเสริฐ สบ.ทบ. สบ.ทบ.

547 ร.อ.หญงิ คณุาสนิ โชตนาสนิ สบ.ทบ. สบ.ทบ.

548 ร.ท. สรรเสริญ ผลจนัทร์ สบ.ทบ. สบ.ทบ.

549 ร.ท. วันลภ ดวงเนตร สบ.ทบ. สบ.ทบ.

550 ร.ท. เกรียงศักดิ์ ชืน่ตา สบ.ทบ. สบ.ทบ.

551 ร.ท. กฤษณ์เผดจ็ สดุดี สบ.ทบ. สบ.ทบ.

552 ร.ท.หญงิ พัชรพรรณ ทองนิม่ สบ.ทบ. สบ.ทบ.

553 ร.ท.หญงิ อุษา นลินพ สบ.ทบ. สบ.ทบ.

554 ร.ท.หญงิ พรพมิล ดอนเมอืงพรหม สบ.ทบ. สบ.ทบ.

555 ร.ท.หญงิ ปวริศา นาคพาณิชย์ สบ.ทบ. สบ.ทบ.

556 ร.ต. ธรีศักดิ์ เริงกมล สบ.ทบ. สบ.ทบ.

557 ร.ต. ชุตเิดช สถาพร สบ.ทบ. สบ.ทบ.

558 ร.ต. เสริมพงศ์ ย่ิงถาวร สบ.ทบ. สบ.ทบ.

559 ร.ต. ภาคภมูิ สชุาตวิุฒิ สบ.ทบ. สบ.ทบ.

560 ร.ต. อภสิทิธิ์ จรถวิล สบ.ทบ. สบ.ทบ.

561 ร.ต.หญงิ ชติตคช์ญาภา ภญิโญชพี สบ.ทบ. สบ.ทบ.

562 จ.ส.อ. กมลชัย  คงลายทอง สบ.ทบ. สบ.ทบ.

563 จ.ส.อ. วีระศักดิ์ วรรณโสภา สบ.ทบ. สบ.ทบ.

564 จ.ส.อ. วัฒนกลุ ณิลงัโส สบ.ทบ. สบ.ทบ.

565 จ.ส.อ. ณิภทัรสกลเศรษฐ ชืน่อารมณ์ สบ.ทบ. สบ.ทบ.

566 จ.ส.อ. วัลลภ แสงทพิย์ สบ.ทบ. สบ.ทบ.

567 จ.ส.อ. ศักดิส์ทิธิ์ ไชญประสทิธ์ สบ.ทบ. สบ.ทบ.

สบ.ทบ.



ล าดับ ยศ ชือ่ สกุล หน่วยต้นสังกัด นขต.ทบ.

568 จ.ส.อ.หญงิ พณิณภทัร  รัตนฉายา สบ.ทบ. สบ.ทบ.

569 จ.ส.อ.หญงิ สภุคัธ์ ฉตัรรัตนมาลยั สบ.ทบ. สบ.ทบ.

570 จ.ส.อ.หญงิ พชรมน ทองทพิย์ สบ.ทบ. สบ.ทบ.

571 จ.ส.อ.หญงิ สวุรรณา สดุตา สบ.ทบ. สบ.ทบ.

572 จ.ส.ท. ศุภกรณ์ กลิน่หอม สบ.ทบ. สบ.ทบ.

573 จ.ส.ท.หญงิ ศริิจนัทร์  ชอบผล สบ.ทบ. สบ.ทบ.

574 จ.ส.ท.หญงิ ประณีตศลิป ์ เสง็ดี สบ.ทบ. สบ.ทบ.

575 ส.อ. พศวัต แสนชารี สบ.ทบ. สบ.ทบ.

576 ส.อ.หญงิ สภุาพร ประกอบค่า สบ.ทบ. สบ.ทบ.

577 ส.อ.หญงิ มณฑนย์ี สอนสภุาพ สบ.ทบ. สบ.ทบ.

578 ส.อ.หญงิ ปรีดยีา เถือ่นลอย สบ.ทบ. สบ.ทบ.

579 ส.ท.หญงิ นพรัตน ์ ดารา สบ.ทบ. สบ.ทบ.

580 ส.ท.หญงิ สรีุรัตน ์ ใจเป็นใหย่ สบ.ทบ. สบ.ทบ.

581 ส.ท.หญงิ นนัทน์ภสั  คมวิลาศ สบ.ทบ. สบ.ทบ.

582 ส.ท.หญงิ พรหมภสัสร วงษก์วน สบ.ทบ. สบ.ทบ.

583 ส.ท.หญงิ ณภทัร หมอนทอง สบ.ทบ. สบ.ทบ.

584 ส.ท.หญงิ จฬุารัตน์ อึ้งแสงภากรณ์ สบ.ทบ. สบ.ทบ.

585 ส.ท.หญงิ ณัฐณิฌา พุทธมิา สบ.ทบ. สบ.ทบ.

586 ส.ท.หญงิ จฑุามาศ อนิอ่่า สบ.ทบ. สบ.ทบ.

587 ส.ท.หญงิ สดุารัตน์ ทรัพย์ย่ิง สบ.ทบ. สบ.ทบ.

588 ส.ท.หญงิ สรีุย์พร ทองสงค์ สบ.ทบ. สบ.ทบ.

589 ส.ต. ทศพร พชิติลาภเจริญ สบ.ทบ. สบ.ทบ.

590 ส.ต.หญงิ กลัยกร แจม่บ่ารุง สบ.ทบ. สบ.ทบ.

591 ส.ต.หญงิ กษริา พงถิน่วัฒนา สบ.ทบ. สบ.ทบ.

592 ส.ต.หญงิ วรมน แกน่ออ่น สบ.ทบ. สบ.ทบ.

593 ส.ต.หญงิ นทัธริ์ษา บัวนธิสินิธุ์ สบ.ทบ. สบ.ทบ.

594 นาย ทัชรธรีวัชร นาคนชม สบ.ทบ. สบ.ทบ.

595 นาง ศันสนย์ี   วาดถนน สบ.ทบ. สบ.ทบ.

596 นาง อริยา จนัทร์แกว้ สบ.ทบ. สบ.ทบ.

597 นาง มาลี ปานทผลนิ สบ.ทบ. สบ.ทบ.

598 นาง ทัศนย์ี แสงสจัจา สบ.ทบ. สบ.ทบ.

599 นาง เย็น กรุะอิ่ม สบ.ทบ. สบ.ทบ.

600 นาง กรรณิการ์ แสงสจัจา สบ.ทบ. สบ.ทบ.

601 นาง อนงลกัษณ์ ตอ้งทรัพย์ สบ.ทบ. สบ.ทบ.

602 นาง พจนย์ี เตม็รัตนชัยกลุ สบ.ทบ. สบ.ทบ.

603 นาง สายใจ สขุสมผล สบ.ทบ. สบ.ทบ.

604 นางสาว สนุนัท์ อิ่มแจง้ สบ.ทบ. สบ.ทบ.

605 นางสาว สมใจ สามปลื้ม สบ.ทบ. สบ.ทบ.

606 นางสาว ปวีณา ภฆูัง สบ.ทบ. สบ.ทบ.

607 นางสาว ปรัชญา ขยันเย่ียม สบ.ทบ. สบ.ทบ.

608 นางสาว สพุัตรา มแีทน สบ.ทบ. สบ.ทบ.

609 นางสาว โยษติาพร  สนิมาก สบ.ทบ. สบ.ทบ.

610 นางสาว นภทัร โพธิก์ลาง สบ.ทบ. สบ.ทบ.



ล าดับ ยศ ชือ่ สกุล หน่วยต้นสังกัด นขต.ทบ.

611 นางสาว รุ่งฤดี ทาระชัย สบ.ทบ. สบ.ทบ.

612 นางสาว วรรัตน์ จนิดา สบ.ทบ. สบ.ทบ.

613 นางสาว วรญา จนัทร์อนิ สบ.ทบ. สบ.ทบ.

614 นางสาว สญุาดา สสัดทีอง สบ.ทบ. สบ.ทบ.

615 นางสาว สตัตบุตย์ แย้มสงค์ สบ.ทบ. สบ.ทบ.

616 นางสาว อชริญา ขันทเขต สบ.ทบ. สบ.ทบ.

617 นางสาว ชุตมิา โพธิท์มิ สบ.ทบ. สบ.ทบ.

618 นางสาว พรลดา กจิสมโภชน์ สบ.ทบ. สบ.ทบ.

619 นางสาว สวรส ปานอยู่ สบ.ทบ. สบ.ทบ.

620 ร.ท.หญงิ สายหยุด แกว้นลิ รร.สพ.สพ.ทบ. สพ.ทบ.

621 ร.ท.หญงิ ณศกิาญจน์ ยูนพิันธ์ รร.สพ.สพ.ทบ. สพ.ทบ.

622 จ.ส.อ. จ่าเรียง ทองสมบัติ รร.สพ.สพ.ทบ. สพ.ทบ.

623 จ.ส.อ. พงษศ์ักดิ์ ดอ่นศรี รร.สพ.สพ.ทบ. สพ.ทบ.

624 จ.ส.อ. อทิธิ สวัสดรัิกษ์ พัน.สพ.ซบร.เขตหลงั สพ.ทบ.

625 จ.ส.อ.หญงิ วันดี สจัจะนธิกิลุ รร.สพ.สพ.ทบ. สพ.ทบ.

626 จ.ส.ต. พงษศ์ักดิ์ ขา่ศรี รร.สพ.สพ.ทบ. สพ.ทบ.

627 ส.อ. สรวิศ สโุพธิ์ พัน.สพ.ซบร.เขตหลงั สพ.ทบ.

628 ส.ท. นนธพัทธ์ วงษาเคน พัน.สพ.ซบร.เขตหลงั สพ.ทบ.

629 ส.ท. วรวุฒิ บุตรศรี พัน.สพ.ซบร.เขตหลงั สพ.ทบ.

630 ส.ท. ณัฐพล กิง่มาลา พัน.สพ.ซบร.เขตหลงั สพ.ทบ.

631 ส.ท. พัฒนกร ชืน่พงษา พัน.สพ.ซบร.เขตหลงั สพ.ทบ.

632 ร.ท. มนตรี โกมลหรัิญ ส.1 สส.

633 ร.ท. สรุเดช ผดงุทศ รร.สห.สห.ทบ. สห.ทบ.

634 ร.ท. ฐิตพิงษ์ บุษบา พัน.นร.รร.สห.สห.ทบ. สห.ทบ.

635 ร.ต. ฐิตพิงศ์ เรียงรวม กผฝ.สห.ทบ. สห.ทบ.

636 จ.ส.อ. พูลเกษม จริพัฒนาภรณ์ กผฝ.สห.ทบ. สห.ทบ.

637 จ.ส.อ. เพชราวุธ ฤกษส์่าราญ รร.สห.สห.ทบ. สห.ทบ.

638 ส.อ. ชติพล แชม่ลว้น พัน.นร.รร.สห.สห.ทบ. สห.ทบ.

639 ส.ท. ศักดิน์กิร กองมว่ง รร.สห.สห.ทบ. สห.ทบ.

640 ส.ต. นนันภสั บุญโสม รร.สห.สห.ทบ. สห.ทบ.

สพ.ทบ.

สส.

สห.ทบ.

     ทัง้นี้ขอใหก้่าลงัพลที่มรีายนามขา้งตน้ เขา้ศกึษาบทเรียนและท่าการทดสอบความรู้ฯ ผ่านระบบ e-learning  ของ กพ.ทบ.

(https://dop-learning.rta.mi.th/) ตามวันเวลาที่ ก่าหนด

ตรวจถูกต้อง 

                พ.อ.  โกวิท   บญุยกิจโณทยั 

                       (โกวิท   บุญยกิจโณทัย) 

                            ผอ.กอง กพ.ทบ. 

                      ..๑..../....ก.ย...../..๖๕..... 

  


