
( สําเนา )  

  กระดาษเขียนขาว                             ทบ.๔๖๓-๐๐๗ 
แบบ สส.๖                                                                                                               ท่ี  
สําหรับเจาหนาท่ีศูนยการสื่อสาร  
ความเรงดวน – ผูรับปฏิบัติ 
 

ความเรงดวน – ผูรับทราบ 
 

หมู-วัน-เวลา ๑๐ เม.ย. ๖๓ 
            

คําแนะนํา 
 

จาก กพ.ทบ. หมู/คํา 
ถึงผูรับปฏิบัติ สลก.ทบ., กพ.ทบ.(กองธุรการ), ขว.ทบ., ยก.ทบ., กบ.ทบ., จบ., ประเภทเอกสาร 
 กร.ทบ., สปช.ทบ., สบ.ทบ., กง.ทบ., สห.ทบ., สก.ทบ., นรด.,  ท่ีของผูใหขาว ท่ี กห ๐๔๐๑/๔๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูรับทราบ 

สวพ.ทบ., สตน.ทบ., สธน.ทบ., ดย.ทบ., พล.ป., นปอ., ขกท., 
กช., สพ.ทบ., สส., ขส.ทบ., พธ.ทบ., ยย.ทบ., กส.ทบ., วศ.ทบ., 
พบ., ทภ.๑, ทภ.๒, ทภ.๓, ทภ.๔, นสศ., รร.จปร., ยศ.ทบ., ศร., 
ศบบ., สสน.บก.ทบ., ศซบ.ทบ., ศสพ., ศม., ศป., สง.ปรมน.ทบ., 
พล.๑ รอ., พล.ร.๒ รอ., พล.ร.๓, พล.ร.๔, พล.ร.๕, พล.ร.๖,  
พล.ร.๗, พล.ร.๙, พล.ร.๑๑, พล.ร.๑๕, พล.ม.๑, พล.ม.๒ รอ.,  
พล.ม.๓, พล.ปตอ., พล.ช., พล.รพศ.๑, พล.พัฒนา ๑, บชร.๑, 
พล.พัฒนา ๒, พล.พัฒนา ๓, พล.พัฒนา ๔, บชร.๒, บชร.๓,  
บชร.๔, มทบ.๑๑, มทบ.๑๒, มทบ.๑๓, มทบ.๑๔, มทบ.๑๕,  
มทบ.๑๖, มทบ.๑๗, มทบ.๑๘, มทบ.๑๙, มทบ.๒๑, มทบ.๒๒, 
มทบ.๒๓, มทบ.๒๔, มทบ.๒๕, มทบ.๒๖, มทบ.๒๗, มทบ.๒๘, 
มทบ.๒๙, มทบ.๒๑๐, มทบ.๓๑, มทบ.๓๒, มทบ.๓๓, มทบ.๓๔, 
มทบ.๓๕, มทบ.๓๖, มทบ.๓๗, มทบ.๓๘, มทบ.๓๙, มทบ.๓๑๐, 
มทบ.๔๑, มทบ.๔๒, มทบ.๔๓, มทบ.๔๔. มทบ.๔๕, มทบ.๔๖, 
ฝกพ.ศปก.ทบ., กอ.รมน.ภาค ๔ สน., สบ.ทบ.(กองควบคุมคุณวุฒิ) 
สง.ผบ.ทบ., สง.รอบ ผบ.ทบ., สง.ปธ.คปษ.ทบ., สง.ผช.ผบ.ทบ.(๑), 
สง.ผช.ผบ.ทบ.(๒), สง.เสธ.ทบ., สง.รอง เสธ.ทบ.(๑), 
สง.รอง เสธ.ทบ.(๒), สง.รอง เสธ.ทบ.(๓), สง.รอง เสธ.ทบ.(๔),  
สง.รอง เสธ.ทบ.(๕), สง.หน.คณะ ฝสธ.ประจําผูบังคับบัญชา 
สง.จก.กพ.ทบ.  
 

  ๑. ผบ.ทบ. (รอง ผบ.ทบ. รับคําส่ังฯ) อนุมัติตัวบุคคลใหเล่ือนฐานะนายทหารประทวนเปนนายทหาร
สัญญาบัตร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ใหกับหนวยตาง ๆ จํานวน ๘๔๘ นาย รายชื่อกําลังพลใหดาวโหลดไดที่ 
https://dop.rta.mi.th/images/pdf/0463/4659.pdf 

หนา ๑ ใน ๒ หนา 
อางถึงขาว ชื่อผูเขียนขาว หนวย โทร. 

จัดประเภทเอกสาร    
จัด ไม    

สําหรับพนักงาน 

รับ
เมื่อ 

วันที ่ เวลา ระบบ 
เคร่ือง 
สื่อสาร 

ชื่อ 
พนักงาน 

สง
เสร็จ 

วันที ่ เวลา ระบบ 
เคร่ือง 
สื่อสาร 

ชื่อ 
พนักงาน 

 

รับรองวาเปนขาวราชการ 
 
 

 

  



  กระดาษเขียนขาว                             ทบ.๔๖๓-๐๐๗ 

 ท่ี  
แบบ สส.๖ 
สําหรับเจาหนาท่ีศูนยการสื่อสาร  
ความเรงดวน – ผูรับปฏิบัติ 
 

ความเรงดวน – ผูรับทราบ 
 

หมู-วัน-เวลา     
            

คําแนะนํา 
 

จาก  หมู/คํา 

ถึงผูรับปฏิบัติ  ประเภทเอกสาร 
  ท่ีของผูใหขาว ท่ี กห  
ผูรับทราบ   

 

๒. เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอใหหนวยดําเนินการ ดังนี้ 
   ๒.๑ สงตัวกําลังพลเขารับการอบรมนายทหารประทวนเล่ือนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร 
ตามท่ี ยศ.ทบ. กําหนด 
   ๒.๒ ดําเนินการปรับยายเปนตําแหนงประจําหนวย/เหลา และใหทําหนาท่ีฯ และ/หรือเล่ือน
ฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร ตามหลักเกณฑที่ ทบ. กําหนด (กรณีที่หนวยยังไมไดดําเนินการ) 
   ๒.๓ ดําเนินการรายงานขอแตงตั้งยศเปนนายทหารสัญญาบัตร (ท้ังประเภทคุณวุฒิปริญญาและ
ไมใชคุณวุฒิ) หามปรับยายหรือชวยราชการ มีกําหนด ๑ ป นับตั้งแตวันท่ีไดรับการแตงตั้งยศเปนนายทหารสัญญาบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา ๒ ใน ๒ หนา 
อางถึงขาว ชื่อผูเขียนขาว หนวย โทร. 

จัดประเภทเอกสาร  พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา      กพ.ทบ. ๐ - ๒๒๙๗ - ๗๑๐๐ 
จัด ไม              หน.กพ.ทบ.   

สําหรับพนักงาน 

รับ
เมื่อ 

วันที ่ เวลา ระบบ 
เคร่ือง 
สื่อสาร 

ชื่อ 
พนักงาน 

สง
เสร็จ 

วันที ่ เวลา ระบบ 
เคร่ือง 
สื่อสาร 

ชื่อ 
พนักงาน 

 

รับรองวาเปนขาวราชการ 
 

พ.อ. จิรวุฒิ  ตันชัชวาล 
ผอ.กอง กพ.ทบ. 

นายทหารอนุมัติขาว 
 

 

  

พ.ท.หญิง.........................................ราง/พิมพ/ตรวจ.........เม.ย. ๖๓ 

พ.อ........................................................ตรวจ....................เม.ย. ๖๓ 

พ.อ........................................................ตรวจ....................เม.ย. ๖๓ 

พ.อ........................................................ตรวจ....................เม.ย. ๖๓ 

พล.ต......................................................ตรวจ....................เม.ย. ๖๓ 

 

อนุมัติ – สงขาวได 

รับคําสั่ง จก.กพ.ทบ. 

     พล.ต. 

            รอง จก.กพ.ทบ. 

                     เม.ย. ๖๓ 



 

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

ท่ี กห ๐๔๐๑/๔๖๕๙/๖๒ วันท่ี      ๓  เม.ย. ๖๓             

เรื่อง ขออนุมัติตัวบุคคลใหนายทหารประทวนเล่ือนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร  
 ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓  

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. ที่ กห ๐๔๐๑/๔๖๕๙ ลง ๒ ธ.ค. ๖๒ 

ส่ิงที่สงมาดวย ๑. ผนวก ก บัญชรีายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ดรับอนุมตัิตวับุคคลเพ่ือเล่ือนฐานะฯ 
    ของ นขต.ทบ. ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖๓ 
   ๒. ผนวก ข บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ดรับอนุมตัิตวับุคคลเพ่ือเล่ือนฐานะฯ 
    หนวยสายงานสนาม ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖๓ 
   ๓. ผนวก ค บัญชรีายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ดรับอนุมตัิตวับุคคลเพ่ือเล่ือนฐานะฯ 
    โควตาสวนกลาง ทบ. ประจําป ๒๕๖๓ 
   ๔. ผนวก ง บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ดรับอนุมตัิตวับุคคลเพ่ือเล่ือนฐานะฯ 
    ตามมาตรการรักษายอดกาํลังพล ประจําป ๒๕๖๓ 

 ๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติตัวบุคคลใหเล่ือนฐานะนายทหารประทวนเปนนายทหารสัญญาบัตร 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ใหกับหนวยตาง ๆ จํานวน ๘๔๘ นาย รายละเอียดตามส่ิงท่ีสงมาดวย 
๑ - ๔ สรุปไดดังนี้  

ประเภท นขต.ทบ. หนวยงาน
สายสนาม 

โควตาสวนกลาง 
ทบ. 

มาตรการรักษายอด
กําลังพล 

รวมท้ังสิ้น 

จํานวน ๗๐๔ ๘๕ ๓๓ ๒๖ ๘๔๘ 

 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 ๒๖ นาย 
  ๒.๒ ผบ.ทบ. ไดกรุณาอนุมัติจัดสรรโควตาการเลื่อนฐานะนายทหารประทวน
ยศ จ.ส.อ. เปนนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไมใชคุณวุฒิ) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามผลการประชุม
คณะกรรมการกล่ันกรองการบรรจุกําลังพลเขารับราชการใน ทบ. ซึ่งมี รอง เสธ.ทบ. (สายงานกําลังพล) 
เปนประธานกรรมการ เมื่อวันท่ี ๒๕ ก.ค. ๖๒ ณ หองประชุม กพ.ทบ. (๑) รวมจํานวนทั้งส้ิน ๙๘๐ อัตรา 

 

( สําเนา )  
  



- ๒ - 
 
โดยหนวยในสายงาน ศปก.ทบ. ท่ีเปนของ สํานักงานผูบังคับบัญชา ใหพิจารณากําลังพลท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาได และกรณีที่มีคุณสมบัติยังไมครบถวนตามหลักเกณฑท่ี กห. และ ทบ. กําหนดใหอนุมัติ
ตัวบุคคลลวงหนาไวกอนไดโดยอนุโลม สําหรับโควตาจํากัดเหลา จํานวน ๑๓๖ อัตรา ซึ่ง กพ.ทบ. 
ควบคุมไวเพ่ือสนับสนุนใหกับหนวยตาง ๆ เพ่ิมเติมเปนสวนรวม อาทิ แผนเสริมสรางหนวยพรอมรบ
เคลื่อนที่เร็วของ ทบ. แผนการจัดหนวยและปรับเพิ่มระดับความพรอมรบใหกับ พล.ร.๑๑ และ
แผนเสริมสรางความพรอมรบใหกับหนวยอื่น ๆ ตามความจําเปนทางยุทธการและสถานภาพกําลังพล
ของหนวย ฯลฯ โดยใหอยูในการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการบรรจุกําลังพลเขารับราชการ
ใน ทบ. รายละเอียดตามอางถึง ๒ สรุปจํานวนแยกประเภทไดดังนี้ 

ประเภท 
จํากัดเหลา 
(เวน ธน.) 

จํากัดเหลา
เหลา ธน. 

ไมจํากัดเหลา    
สายงานสสัดี  

ไมจํากัดเหลา  
สายงานปกติ (เวน 

สายงานสสัดี) 

ไมจํากัดเหลา 
สายงานสนาม 

รวมท้ังสิ้น 

จํานวน ๕๖๐ ๕ ๔๐ ๒๘๘ ๘๗ ๙๘๐ 

  สําหรับยอดการจัดสรรในสวนของเหลา ธน. จํานวน ๕ อัตรา โควตาจํากัดเหลา 
จํานวน ๑๓๖ อัตรา และโควตาจํากัดเหลาหนวยสงคืนเพ่ิมเติม จํานวน ๘ อัตรา โควตาสวนกลาง ทบ. 
จํานวน ๗ อัตรา และโควตาไมจํากัดเหลาสายงานสนาม (ศปก.ทบ.) จํานวน ๒ อัตรา รวมจํานวน 
๑๕๘ อัตรา กพ.ทบ. จะแยกดําเนินการในภายหลัง คงเหลือการขออนุมัติตัวบุคคลในครั้งนี้ จํานวน 
๘๒๒ อัตรา  
 ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแลว ดังนี้ 
  ๓.๑ นายทหารประทวน ตามขอ ๑ จํานวน ๘๔๘ นาย (ตามขอ ๒.๑ จํานวน ๒๖ นาย 
รวมกับตามขอ ๒.๒ จํานวน ๘๒๒ นาย) ไดผานการคัดเลือกจากหนวยตามแนวทางที่ ทบ. กําหนด 
ตามอางถึง จึงเห็นควรอนุมัติตัวบุคคลใหเล่ือนฐานะฯ ได และใหทําหนาท่ีและ/หรือเล่ือนฐานะเปน
นายทหารสัญญาบัตร ประจําป ๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑที่ ทบ. กําหนด ทั้งนี้ใหทําหนาที่ฯ ณ วันท่ี
หนวยออกคําส่ัง และใหหนวยสงตัวกําลังพลเขารับการอบรมตามที่ ยศ.ทบ. กําหนดตอไป 
  ๓.๒ โควตาเล่ือนฐานะฯ ในสวนท่ีแยกดําเนินการ จํานวน ๑๕๘ อัตรา เปนโควตา
เหลา ธน. จํานวน ๕ อัตรา และเปนโควตาท่ีไวสนับสนุนหนวยเพ่ิมเติม จํานวน ๑๕๓ อัตรา (โควตา
สวนกลาง/๗, โควตา ศปก.ทบ./๒, โควตาจํากดัเหลา/๑๔๔) สมควรดําเนินการดังนี้ 
   ๓.๒.๒ โควตาจํากัดเหลา จํานวน ๑๔๔ อัตรา ซึ่งเปนโควตาท่ี ทบ. อนุมัติให 
กพ.ทบ. ควบคุมไวเนื่องจากหนวยไมมีตําแหนงและอัตราวางเพ่ือสนับสนุนใหกับสวนตาง ๆ เพ่ิมเติมเปน
สวนรวม เพ่ือใหเกิดความรอบคอบในการดําเนินการ เห็นควรใหคณะกรรมการกล่ันกรองการบรรจุกําลังพล
เขารับราชการใน ทบ. จัดสรรใหกับสวนตาง ๆ ตามความเหมาะสมตอไป  
   ๓.๒.๓ โควตาสวนกลาง ทบ. และโควตา ศปก.ทบ. จํานวน ๙ อัตรา เห็นควรให 
ทบ. สนับสนุนใหกับหนวยตาง ๆ ตามนโยบายเรงดวนและความตองการของ ทบ. เปนกรณี ๆ ไป 
  ๓.๓ เพ่ือใหเกิดความออนตัวในการดําเนินการและเพ่ือลดภาระงานของผูบังคับบัญชา 
เห็นควรให กพ.ทบ. พิจารณาปรับแกไขตําแหนงทําหนาท่ีฯ ไดตามความเหมาะสม  
 



 
- ๓ - 

    
 ๔. ขอเสนอ  เห็นควรดําเนินการ ดังนี้ 
  ๔.๑ อนุมัติตัวบุคคลใหเล่ือนฐานะนายทหารประทวนเปนนายทหารสัญญาบัตร 
ประจําป ๒๕๖๓ จํานวน ๘๔๘ นาย ตามขอ ๑ และใหหนวยดําเนินการตามการพิจารณาในขอ ๓.๑ 
  ๔.๒  ใหคณะกรรมการกล่ันกรองการบรรจุกําลังพลเขารับราชการใน ทบ. จัดสรร
โควตา ตามขอ ๓.๒.๒ จํานวน ๑๔๔ อัตรา ตามความเหมาะสมตอไป  
  ๔.๓ โควตาสวนกลาง ทบ. และโควตา ศปก.ทบ. จํานวน ๙ อัตรา ใหดําเนินการตาม
ขอ ๓.๒.๓  
  ๔.๔ 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 ๑๓๒/๒๕๖๓ 
ลง ๒๖ มี.ค. ๖๓ 
 
  
                                                    (ลงชื่อ) พล.ท.  อยุทธ     ศรวีิเศษ 

 (อยุทธ     ศรวีเิศษ) 
      จก.กพ.ทบ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียน   ผบ.ทบ. (ผาน รอง ผบ.ทบ.) 

 - เห็นควรอนุมตัิตามที ่กพ.ทบ. เสนอในขอ ๔ 

    (ลงชื่อ)  พล.ท. คธายุทธ  เสาวคนธ 
                ( คธายุทธ  เสาวคนธ )  
                 รอง เสธ.ทบ.(๑) 
          ๓ เม.ย. ๖๓ 
 

- อนุมัตติามเสนอในขอ ๔ 

       รับคําส่ัง ผบ.ทบ. 

 (ลงชื่อ) พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย 
                  (ณัฐพล นาคพาณิชย ) 
                       รอง ผบ.ทบ. 
                       ๗ เม.ย. ๖๓ 

(ลงชื่อ) พล.อ. สุนัย ประภูชะเนย 
                 (สุนัย ประภูชะเนย) 
                    ผช.ผบ.ทบ.(๑) 
                      ๗ เม.ย. ๖๓ 
 

(ลงชื่อ)  พล.อ. ธีรวฒัน  บณุยะวฒัน 
        ( ธีรวัฒน  บุณยะวฒัน ) 
        เสธ.ทบ. 
                       ๓ เม.ย. ๖๓ 
 

สําเนาถูกตอง 
   ( ลงชื่อ ) พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 
                          (วาสนา  เทศทองลา) 
                                หน.กพ.ทบ. 

                              ๑๐ เม.ย. ๖๓ 

 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ศร. 1 จ.ส.อ. ธีรเดช ผาติกูล ร. รร.ร.ศร. ร. ประจําแผนก กกพ.ศร. (ชกท.2260) (อัตรา ร.อ.) ๕๑๑๕๐๐๐๐๐๑๙๙

2 จ.ส.อ. พรหมเทพ สรอยสม ร. ศร.พัน.2 ร. ประจําแผนก สน.รร.ร.ศร. (ชกท.4010) (อัตรา ร.อ.) ๕๑๑๕๐๓๐๐๐๐๗๙

3 จ.ส.อ. เถลิงศักดิ์ กระจาย ร. รร.ร.ศร. ร. อจ.ยน.กศ.รร.ร.ศร. (ชกท.8-0600) (อัตรา ร.อ.) ๕๑๑๕๐๓๑๐๐๓๒๐

4 จ.ส.อ. ปฐมพร กุญชร ณ อยุธยา ร. รร.ร.ศร. ร. อจ.ยว.กศ.รร.ร.ศร. (ชกท.2517) (อัตรา ร.อ.) ๕๑๑๕๐๓๑๐๐๒๘๕

5 จ.ส.อ. สนอง อุณหะนันทน ร. ศร.พัน.1 ร. ผบ.ตอน ค.81 รอย.สสก.ศร.พัน.1 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) ๕๑๑๕๐๑๐๐๐๑๐๔

6 จ.ส.อ. วณัฐสนันท มูลเมือง ร. รร.ร.ศร. ร. อจ.ลย.กศ.รร.ร.ศร. (ชกท.2724) (อัตรา ร.อ.) ๕๑๑๕๐๓๑๐๐๐๒๖

7 จ.ส.อ. เอกรัฐ พลมุข ช. ศร. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก กบร.ศร. (ชกท.7130) (อัตรา ร.อ.) ๕๑๑๕๐๐๐๐๐๕๕๗

8 จ.ส.อ. ภพสุข ยอดยอย พ. ศร.พัน.2 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.มว.เสนารักษ รอย.สสช.ศร.พัน.2 (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) ๕๑๑๕๐๒๔๐๐๐๖๑

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ ของ นขต .ทบ.

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ หมายเหตุ

ศม. 1 จ.ส.อ. ยุทธพงษ กระแสเทพ ม. ศม. ม. ผบ.มว.รอย.บร.พัน.บร.กบร.ศม. (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.)

2 จ.ส.อ. นพรัตน ระสะครบุรี ม. รร.ม.ศม. ม. ผบ.มว.รอย.บร.พัน.บร.กบร.ศม. (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.)

3 จ.ส.อ. กฤตานน อยูเจริญ ม. ศม. ม. ผบ.มว.สส.รอย.บก.ม.พัน.22 ศม. (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.)

4 จ.ส.อ. ศรีไพร เสมเถื่อน ม. ม.พัน.22 ศม. ม. ผบ.ตอนยานยนตกองพัน รอย.บก.ม.พัน.22 ศม. (ชกท.0660) (อัตรา ร.ท.)

5 จ.ส.อ. ณรงค พระแกว ม. ม.พัน.22 ศม. ไมจํากัดเหลา นายทหารสวัสดิการ ผสก.กบร.ศม. (ชกท.5000) (อัตรา ร.อ.)

6 จ.ส.อ. ดํารงค  สุตัญตั้งใจ ม. ศม. ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.สูทกรรม รอย.บก.พัน.บร.กบร.ศม. (ชกท.4010) (อัตรา ร.ท.)

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ศป. 1 จ.ส.อ. สถาปตย  เล็กกระโทก ป. ศป. ป. หน.มว.ศป. (ชกท.๒๕๔๘) (อัตรา ร.อ.) 511700000741

2 จ.ส.อ. สุระศักดิ์  กองแกว ป. ศป. ป. ผบ.มว.ศป. (ชกท.๒๙๑๐) (อัตรา ร.ท.) 511700000587

3 จ.ส.อ. ทวีวุฒิ  ผุดผอง ป. ศป. ป. ผบ.มว.ศป. (ชกท.๒๙๑๐) (อัตรา ร.ท.) 511700000588

4 จ.ส.อ. วินัย  ฮวบเจริญ ป. รร.ป.ศป. ป. รอง ผบ.รอย.รร.ป.ศป. (ชกท.1193) (อัตรา ร.อ.) 511701000459

5 จ.ส.อ. ธีรรัตน  ผิวสุพนธ ป. พัน.ป.ศป. ป. รอง ผบ.พัน.ป.ศป.รอย.2 (ชกท.1193) (อัตรา ร.ท.) 511702200016

6 จ.ส.อ. ปฏิพัทธ  รอยดาพันธุ ป. ศป. ป. ฝสส.พัน.ป.ศป. (ชกท.0200) (อัตรา ร.อ.) 511702000012

7 จ.ส.อ. มังกร  สุขประเสริฐ พ. ศป. ไมจํากัดเหลา นายทหารพยาบาล พัน.ป.ศป. (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) 511702000119

8 จ.ส.อ. สิทธิศักดิ์  ลายน้ําเงิน ป. ศป. ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.ศป. (ชกท.๒๙๑๐) (อัตรา ร.ท.) ๕๑๑๗๐๐๐๐๐๕๗๕

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ ของ นขต .ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

กช. 1 จ.ส.อ. ธนดล วงษณิสิกุลดํารง ช. รร.ช.กช. ช. ครู รร.ช.กช. (ชกท.7010) (อัตรา ร.อ.) 510702000227

2 จ.ส.อ. ชลาลัย ไหมทอง ช. กช. ช. ผบ.มว.กช. (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 510701000762

3 จ.ส.อ. พัฒนพงศ ปองวัน ช. รอย.ช.ซบร.สนาม ช. ผบ.มว.สงกําลังชิ้นสวน รอย.ช.ซบร.สนาม (ชกท.4470) (อัตรา ร.ท.) 510704100054

4 จ.ส.อ. สมศักดิ์ งาหอม ช. ช.พัน.51 ช. นายทหารซอมบํารุงเครื่องมือ รอย.ช.ซบร.สนาม (ชกท.๔๘๘๐) ๕๑๐๗๐๔๑๐๐๐๙๗

(อัตรา ร.ท.)

5 จ.ส.อ. ธีรศักดิ์ หงษสวัสดิ์ ช. กช. ช. นายทหารซอมบํารุงเครื่องมือชาง ช.21 (ชกท.๔๘๘๐) (อัตรา ร.อ.) 510704000014

6 จ.ส.อ. วันชัย พรมนิ่ม ช. พัน.ช.คมศ.พล.ช. ช. ผบ.ตอนคอนกรีต รอย.ช.คม.และ ซบร.พัน.ช.คมศ.พล.ช. (ชกท.0663) 510710300085

(อัตรา ร.ท.)

7 จ.ส.อ. ประเสริฐ ระยาแกว ช. พัน.ช.กช.รอย.๑ ช. ผบ.มว.ซบร.รอย.ช.เครื่องมือและซอมบํารุง ช.11 พัน.602 510709400064

(ชกท.4880) (อัตรา ร.อ.)

8 จ.ส.อ. จักรกฤษณ ดีหมื่นไวย ช. ช.๑๑ พัน.๑๑๑ ช. ผบ.มว.เครื่องมือกอสรางทางดิ่ง รอย.ช.คมศ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. 510710100116

(ชกท.1328) (อัตรา ร.อ.)

9 จ.ส.อ. ประเสริฐ ทองจํารูญ ช. ช.๑๑ พัน.๖๐๒ ช. นายทหารกําลังพล รอย.บก.ช.11 พัน.602 (ชกท.2260) (อัตรา ร.ท.) 510709000091

10 จ.ส.อ. รุงโรจน อนุกูลชาญชม ช. พล.ช. ช. ผบ.ตอนซอมบํารุงเครื่องมือ รอย.ช.กอสราง ช.11 พัน.602 510709100020

(ชกท.4880) (อัตรา ร.ท.)

11 จ.ส.อ. ชัยธนันท ศรีสวัสดิ์ ช. พล.ช. ช. ผช.ฝอ.3 พัน.ช.คมศ.พล.ช. (ชกท.2162) (อัตรา ร.อ.) 510710000076

12 จ.ส.อ. ชัญจนณัฏฐภาส ยอดยิ่ง ช. รร.ช.กช. ช. ครู รร.ช.กช. (ชกท.7010) (อัตรา ร.อ.) 510702000162

13 จ.ส.อ. ขจร ชมบุรี ช. กช. ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.มว.ซอมเครื่องมือชาง รอย.ช.ซบร.หนัก (ชกท.4880) 510704200141

(อัตรา ร.ท.)

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ ของ นขต .ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ยย.ทบ. 1 จ.ส.อ. วีระยุทธ ทองสอาด ช. ยย.ทบ. ช. ประจําแผนก ยย.ทบ. (ชกท.7110) (อัตรา ร.อ.) 501000000507

2 จ.ส.อ.หญิง ธนพร ฉิมพัด สบ. ยย.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจํากอง ยย.ทบ. (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.) 501000000631

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต .ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สส. 1 จ.ส.อ. อุเทน ทวนทอง ส. สส. ส. เจาหนาที่เสียง สส. (ชกท.8511) (อัตรา ร.อ.) 502600001753

2 จ.ส.อ. วรเชษฐ โพธิ์แจง ส. สส. ส. นายทหารซอมบํารุงโทรศัพท สส. (ชกท.0260) (อัตรา ร.ท.) 502600001256

3 จ.ส.อ. อชิตพล หงษคู ส. สส. ส. นายทหารวิทยุ สส. (ชกท.0502) (อัตรา ร.ท.) 502600000699

4 จ.ส.อ. สัญญา นาคกระแสร ส. รร.ส.สส. ส. อจ.รร.ส.สส. (ชกท.8-2402) (อัตรา ร.อ.) 502602000261

5 จ.ส.อ. มงคล คุณสมบัติ ส. ส.1 พัน.101 ส. นายทหารซอมบํารุงยานยนตลอ รอย.บก.ส.1 พัน.101 502604000096

(ชกท.0605) (อัตรา ร.ท.)

6 จ.ส.อ. สุรวุฒิ มูลโคว ส. พัน.ส.ซบร.เขตหลัง ส. นายทหารซอมบํารุงสื่อสาร ตอนซอมบํารุงวิทยุถายทอดและคลื่นพาห 502606200104

มว.ซอมบํารุงวิทยุและวิทยุถายทอด รอย.ส.ซบร.ยุทโธปกรณที่ ๒

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

7 จ.ส.อ. ยุทธนา โนตศิริ ส. สส. ส. นายทหารซอมบํารุงสื่อสาร ตอนซอมบํารุงวิทยุถายทอดและคลื่นพาห 502606300087

มว.ซอมบํารุงวิทยุและวิทยุถายทอด รอย.ส.ซบร.ยุทโธปกรณที่ 1

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

8 จ.ส.อ. สมศักดิ์ เหลาชัย กง. ส.1 พัน.102 ไมจํากัดเหลา ผช.นกง.กรม พัฒนา 2 (ชกท.6301) (อัตรา ร.อ.) 520128000022

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต .ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สพ.ทบ. 1 จ.ส.อ. ปกรณ แสงจันทร สพ. รร.สพ.สพ.ทบ. สพ. รอง หน.มว.สงกําลัง คลังแสง 1 คส.สพ.ทบ. (ชกท.4810) (อัตรา ร.อ.) 510219001037

2 จ.ส.อ. สําเนียง ภูกองไชย สพ. รร.สพ.สพ.ทบ. สพ. นายทหารซอมบํารุงอาวุธจรวด มว.ซอมอาวุธจรวดและอาวุธนําวิถี 510613300203

รอย.สพ.ซบร.สน.ทั่วไป พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง (ชกท.4819) (อัตรา ร.ท)

3 จ.ส.อ. สิรศักดิ์ จําปาทอง พ. คส.สพ.ทบ. ไมจํากัดเหลา นายทหารพยาบาล มว.พยาบาล รอย.บร.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. 510222001194

(ชกท.3506) (อัตรา ร.อ.)

 

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต .ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สพ.ทบ. 1 จ.ส.อ. สันติ แพงดี สพ. พัน.ซบร.กรม สน.2 สพ. รอง ผบ.มว.ซอมบํารุงยานยนตสายพาน รอย.สน.พัน.ซบร.กรม สน.2 510117100181

(ชกท.4805) (อัตรา ร.ท.)

2 จ.ส.อ. เดชา เมาสาย สพ. พัน.ซบร.กรม สน.2 สพ. ผบ.มว.ซบร.รอย.สน.สวนหนา พัน.ซบร.กรม สน.๒ (ชกท.4800) 510117200056

(อัตรา ร.ท.)

3 จ.ส.อ. กิตติกานต ภูตาชัย สพ. พัน.ซบร.กรม สน.12 สพ. ผบ.มว.สล.รอย.สน.สวนหนา พัน.ซบร.กรม สน.12 (ชกท.4000) 510612300028

(อัตรา ร.ท.)

4 จ.ส.อ. สันติวัฒน ศรีใส สพ. พัน.ซบร.กรม สน.12 สพ. นยน.พัน.ซบร.กรม สน.๑๒ (ชกท.0600) (อัตรา ร.ท.) 510612000010

5 จ.ส.อ. ชูวิทย โวทาน สพ. พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9 สพ. ผบ.มว.ซบร.รอย.สน.สวนหนา พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9 510906100050

(ชกท.4800) (อัตรา ร.ท.)

6 จ.ส.อ. ฐาปกรณ ระยาอินทร สพ. พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9 สพ. นายทหารควบคุมการซอม รอย.สน.สวนหนา พัน.ซบร. 510906200015

กรม สน.พล.ร.9 (ชกท.4800) (อัตรา ร.ท.)

7 จ.ส.อ. ทรงศักดิ์ ขันติจิตร สพ. กอง สพบ.พล.ร.3 สพ. นายทหารซอมยานยนต มว.ซอมบํารุงสวนหนา กอง สพบ.พล.ร.3 520701400015

(ชกท.4805) (อัตรา ร.ท.)

8 จ.ส.อ. ทองใบ มงคลสุภา สพ. กอง สพบ.พล.ร.๖ สพ. นายทหารซอมยานยนต มว.ซอมบํารุงสวนหนา กอง สพบ.พล.ร.6 520505300192

(ชกท.4805) (อัตรา ร.ท.)

9 จ.ส.อ. ภูริทัต มากบุญ สพ. กอง สพบ.พล.ร.4 สพ. นายทหารซอมยานยนต มว.ซอมบํารุงสวนหนา กอง สพบ.พล.ร.4 530703300190

(ชกท.4805) (อัตรา ร.ท.)

10 จ.ส.อ. อภิวัฒน ทับตุลา สพ. กอง สพบ.พล.ม.1 สพ. นายทหารสงกําลัง มว.ซอมบํารุงสวนหนา กอง สพบ.พล.ม.1 530901300167

(ชกท.4530) (อัตรา ร.ท.)

11 จ.ส.อ. พรชัย นาควัน สพ. กอง สพบ.พล.ม.1 สพ. นายทหารซอมยานยนต มว.ซอมบํารุงสวนหนา กอง สพบ.พล.ม.1 530901300191

(ชกท.4805) (อัตรา ร.ท.)

12 จ.ส.อ. มณี ปทมาวิไล สพ. กอง สพบ.พล.ร.5 สพ. นายทหารสงกําลัง มว.ซอมบํารุงสวนหนา กอง สพบ.พล.ร.5 540501300044

(ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.)

13 จ.ส.อ. อัศราวุธ มุนตรีประถม สพ. พัน.ซบร.กรม สน. สพ. นายทหารสงกําลังกระสุน กรม สน.พล.ร.15 (ชกท.4519) 540209000201

พล.ร.15 (อัตรา ร.อ.)

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต .ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3



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

14 จ.ส.อ. ชาตรี ปุยพรม สพ. พัน.ซบร.กรม สน. สพ. ผบ.มว.ซอมเครื่องมือสรรพาวุธ รอย.สน.สวนหนา 540212200084

พล.ร.15 พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 (ชกท.4800) (อัตรา ร.ท.)

15 จ.ส.อ. จิราวุฒิ นิลวงศ สพ. พัน.ซบร.กรม สน. สพ. ผบ.มว.ซอมเครื่องมือสรรพาวุธ รอย.สน.สวนหนา 540212300085

พล.ร.15 พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 (ชกท.4800) (อัตรา ร.ท.)

16 จ.ส.อ. มานะ รอตฤดี สพ. พัน.ซบร.กรม สน. สพ. ผบ.มว.บริการและกูซอม รอย.สน.สวนหนา พัน.ซบร. 540212400043

พล.ร.15 กรม สน.พล.ร.15 (ชกท.4813) (อัตรา ร.ท.)

 ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ขส.ทบ. 1 จ.ส.อ. ศิริรุง ฐิตสาโร ขส. รร.ขส.ขส.ทบ. ขส. ผบ.มว.รอย.ขส.รยบ.เบา พัน.ขส.1 กรม ขส. (ชกท.0660) (อัตรา ร.ท.) 502401300022

2 จ.ส.อ. แสวง มีวงษ ขส. พัน.ขส.2 (ผสม) กรม ขส. ขส. ผบ.มว.รอย.ขส.เรือ พัน.ขส.2 (ผสม) กรม ขส. (ชกท.0825) (อัตรา ร.ท.) 502401900039

3 จ.ส.อ. ณัฐพล ขันสีทา ขส. รร.ขส.ขส.ทบ. ขส. นายทหารธุรการและกําลังพล รร.ขส.ขส.ทบ. (ชกท.2260) (อัตรา ร.อ.) 502402000271

4 จ.ส.อ. ประสิทธิ์ โซพิมาย ขส. ศคย.ทบ. ขส. ประจําแผนก ศคย.ทบ. (ชกท.0605) (อัตรา ร.อ.) 502403000537

5 จ.ส.อ. ปญญาพงษ โพธิ์ทอง ขส. พัน.ซบร.บ.ทบ. ขส. ผบ.ตอนซอม บ.ปกหมุน มว.สนับสนุนโดยตรง รอย.ซบร.บ.ทบ.สนับสนุน 510223200039

โดยตรง พัน.ซบร.บ.ทบ. (ชกท.6-4823) (อัตรา ร.ท.)

6 จ.ส.อ. บุญวิวัฒน กระบวนแสง ขส. ขส.ทบ. ขส. ผบ.ตอนซอม บ.ปกติดลําตัว รอย.ซบร.บ.ทบ.สนับสนุนโดยตรง 510223200071

พัน.ซบร.บ.ทบ. (ชกท.6-4823) (อัตรา ร.ท.)

7 จ.ส.อ. สุพัฒรกิจ โกษาเฉวียงราช ขส. ขส.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก ขส.ทบ. (ชกท.4010) (อัตรา ร.อ.) 502400000185

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต .ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

พธ.ทบ. 1 จ.ส.อ. ทวีพงศ คํามา พธ. พธ.ทบ. พธ. นปก.พธ.ทบ. (ชกท.2406) (อัตรา ร.อ.) 502300000442

2 จ.ส.อ.หญิง ดรุณี พิมพรอด พธ. พธ.ทบ. พธ. ประจําแผนก พธ.ทบ. (ชกท.4607) (อัตรา ร.อ.) 502300000800

3 จ.ส.อ. บัณฑิต นามนนท พธ. พธ.ทบ. พธ. ผบ.มว.พธ.ทบ. (ชกท.๒๙๑๐) (อัตรา ร.ท.) 502300001745

4 จ.ส.อ. ชรินทรธร คําแสน พธ. พธ.ทบ. พธ. นายทหารธุรการและกําลังพล รร.พธ.พธ.ทบ. (ชกท.2260) 502300100157

(อัตรา ร.อ.)

5 จ.ส.อ. ธวัชชัย มูลเดช พธ. พธ.ทบ. พธ. ประจําหมวด พธ.ทบ. (ชกท.4130) (อัตรา ร.อ.) 502300001579

6 จ.ส.อ. กิตติพงษ คงสมพงษ พธ. พธ.ทบ. พธ. ประจําแผนก สก.ทบ. (ชกท.4419) (อัตรา ร.อ.) 501100000079

7 จ.ส.อ. มาโนช บัวเข็ม พธ. พธ.ทบ. พธ. ประจําแผนก ศศท. (ชกท.4419) (อัตรา ร.อ.) 503101000236

8 จ.ส.อ. ลําไพ แตงนอย พธ. พธ.ทบ. พธ. นยน.รอย.พธ.สงกําลังเสบียง (ชกท.0600) (อัตรา ร.อ.) และ 502300300003

รรก.ประจําแผนกโภชนาการ (ชกท.4130) (อัตรา ร.อ.)

9 จ.ส.อ. วราพงศ พุมพวง พธ. พธ.ทบ. พธ. นายทหารการน้ํามัน ศร. (ชกท.4960) (อัตรา ร.อ.) 511500000483

10 จ.ส.อ. สมพร ขุนเณร พธ. พธ.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําหมวด พธ.ทบ. (ชกท.9125) (อัตรา ร.อ.) ๕๐๒๓๐๐๐๐๑๒๘๓

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

พบ. 1 จ.ส.อ. อัศราวุฒิ บุญเชียงมา พ. นวป.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก พบ. (ชกท.2146) (อัตรา ร.อ.) 502800000497

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สห.ทบ. 1 จ.ส.อ. สุพจน ทารส สห. สห.ทบ. ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.สห.ทบ. (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 501800000252

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต .ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ยศ - ชื่อ - สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

หนวย สห. 1 จ.ส.อ.หญิง พลอยปภัส  หิรัญธนาเสฎฐ สห. มทบ.๑๑ สห. ผบ.มว.สห.หญิง รอย.สห.หญิง พัน.สห.๑๑ (ชกท.๙๑๐๐) (อัตรา ร.ท.) ๕๐๓๕๐๖๖๐๐๐๑๓

ทภ. 2 จ.ส.อ. จรูญ เทียวบรรเทิง สห. พัน.สห.๑๒ สห. ผบ.มว.รอย.สห.รปภ.พัน.สห.๑๒ (ชกท.๙๑๐๐) (อัตรา ร.ท.) ๕๑๐๑๑๔๒๐๐๐๒๔

3 จ.ส.อ. ชาญณรงค ขุนศรี สห. มทบ.๑๔ สห. ผบ.มว.รอย.สห.มทบ.๑๙ (ชกท.๙๑๐๐) (อัตรา ร.ท.) ๕๑๐๕๐๐๒๐๐๐๒๑

4 จ.ส.อ. เศกสิทธิ์ เชื้อดวงผูย สห. สห.ทบ. สห. ผบ.มว.รอย.สห.มทบ.๒๔ (ชกท.๙๑๐๐) (อัตรา ร.ท.) ๕๒๐๔๐๐๒๐๐๐๒๓

5 จ.ส.อ. อนุชา นิลพัฒน สห. มทบ.๒๒ สห. ผบ.มว.รอย.สห.มทบ.๒๖ (ชกท.๙๑๐๐) (อัตรา ร.ท.) ๕๒๐๙๐๐๒๐๐๐๒๒

6 จ.ส.อ. ปรมินทร นาคาพิทักษวัง สห. มทบ.๒๑๐ สห. ผบ.มว.รอย.สห.มทบ.๒๘ (ชกท.๙๑๐๐) (อัตรา ร.ท.) ๕๒๐๖๐๐๒๐๐๐๒๓

7 จ.ส.อ. สุพัฒน แกวแสงออน สห. มทบ.๒๙ สห. ผบ.มว.รอย.สห.มทบ.๒๙ (ชกท.๙๑๐๐) (อัตรา ร.ท.) ๕๒๐๗๐๐๒๐๐๐๒๓

8 จ.ส.อ. วินัย สินสุขภิรมย สห. ทภ.๑ สห. ผบ.มว.รอย.สห.พัน.สห.๓๑ (ชกท.๙๑๐๐) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๗๑๙๑๐๐๐๑๐

9 จ.ส.อ. พีรพงษ นิลสนธิ สห. มทบ.๓๑ สห. ผบ.มว.รอย.สห.รปภ.พัน.สห.๓๑ (ชกท.๙๑๐๐) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๗๑๙๒๐๐๐๒๔

10 จ.ส.อ. วีรวัชร ภิรมยวสุวรกุล สห. สห.ทบ. สห. ผบ.มว.รอย.สห.มทบ.๓๔ (ชกท.๙๑๐๐) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๖๐๐๒๐๐๐๒๑

11 จ.ส.อ. พิทักษ บุญนามน สห. มทบ.๑๑ สห. ผบ.มว.รอย.สห.มทบ.๓๗ (ชกท.๙๑๐๐) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๔๐๐๒๐๐๐๒๓

12 จ.ส.อ. หัสชัย สิทธิไกร สห. สห.ทบ. สห. ผบ.มว.รอย.สห.มทบ.๓๑๐ (ชกท.๙๑๐๐) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๕๐๐๒๐๐๐๑๘

13 จ.ส.อ. ทนงศักดิ์ โสภา สห. พัน.สห.๔๑ สห. ผบ.มว.รอย.สห.พัน.สห.๔๑ (ชกท.๙๑๐๐) (อัตรา ร.ท.) ๕๔๐๑๑๐๑๐๐๐๑๐

14 จ.ส.อ. ศรวิษฐ รักสม สห. มทบ.๔๑ สห. ผบ.มว.รอย.สห.พัน.สห.๔๑ (ชกท.๙๑๐๐) (อัตรา ร.ท.) ๕๔๐๑๑๐๑๐๐๐๑๑

15 จ.ส.อ. เพลิงรัก สุขชวง สห. มทบ.๔๓ สห. ผบ.มว.รอย.สห.มทบ.๔๓ (ชกท.๙๑๐๐) (อัตรา ร.ท.) ๕๔๐๕๐๐๒๐๐๐๒๑

16 จ.ส.อ. ธีระ มณีโชติ สห. มทบ.๔๓ สห. ผบ.มว.รอย.สห.มทบ.๔๔ (ชกท.๙๑๐๐) (อัตรา ร.ท.) ๕๔๐๓๐๐๒๐๐๐๒๓

17 จ.ส.อ. โภควินท หมื่นแคลวพานิช สห. มทบ.๔๕ สห. ผบ.มว.รอย.สห.มทบ.๔๕ (ชกท.๙๑๐๐) (อัตรา ร.ท.) ๕๔๐๔๐๐๒๐๐๐๒๑

18 จ.ส.อ. วิสารท จันทรเจริญ สห. มทบ.๔๔ สห. ผบ.มว.รอย.สห.มทบ.๔๖ (ชกท.๙๑๐๐) (อัตรา ร.ท.) ๕๔๐๖๐๐๒๐๐๐๒๒

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต .ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ยศ - ชื่อ - สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

กส.ทบ. 1 จ.ส.อ. ภาคิน สิงชิว กส. พัน.สท.กส.ทบ. กส. ผบ.มว.สูทกรรม รอย.บก./บร. พัน.สท.กส.ทบ. (ชกท.4110) 521102000116

(อัตรา ร.ท.)

2 จ.ส.อ. สุทธิพงษ คําดวง กส. พัน.สท.กส.ทบ. กส. ผบ.มว.สุนัขยาม รอย.สุนัขยาม พัน.สท.กส.ทบ. (ชกท.4371) 521102400017

(อัตรา ร.ท.)

3 จ.ส.อ. บัณฑิต ชัยณวงค กส. พัน.สต.กส.ทบ. กส. ผบ.มส.สส.รอย.บก.พัน.สต.กส.ทบ. (ชกท.0661) (อัตรา ร.ท.) 530313100047

4 จ.ส.อ. วิศณุ หลอเงิน กส. รร.กส.กส.ทบ. กส. ผบ.มว.บรรทุกตาง รอย.บรรทุกตาง พัน.สต.กส.ทบ. (ชกท.0661) 530313200030

(อัตรา ร.ท.)

5 จ.ส.อ. สมพงษ มีแดนไผ กส. พัน.สต.กส.ทบ. กส. ผบ.มว.ทดแทนและเพิ่มเติมสัตว รอย.ทดแทนและเพิ่มเติมสัตว 530313500017

พัน.สต.กส.ทบ. (ชกท.0661) (อัตรา ร.ท.)

6 จ.ส.อ. บรรเจิด ศรีสังขงาม กส. กส.ทบ. กส. ผบ.มว.เสบียงและสัตวภัณฑ รอย.บร.พัน.สต.กส.ทบ. (ชกท.0661) 530313600060

(อัตรา ร.ท.)

7 จ.ส.อ.หญิง กานตชุดา ภัทรกันตธร พ. กส.ทบ. ไมจํากัดเหลา นายทหารพยาบาล นตร.กส.ทบ. (ชกท.3506) (อัตรา ร.อ.) 511300000957

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สบ.ทบ. 1 จ.ส.อ.หญิง กนกวลี บุญชัง สบ. สบ.ทบ. สบ. ประจําแผนก สบ.ทบ. (ชกท.๒๑62) (อัตรา ร.อ.) 501300000156

2 จ.ส.อ. เสริมพงศ ยิ่งถาวร สบ. สบ.ทบ. สบ. ประจําแผนก สบ.ทบ. (ชกท.๒2๑๐) (อัตรา ร.อ.) 501300000178

3 จ.ส.อ. ฐิติกมล นิติสมบัติกุล สบ. พบ. สบ. ประจําแผนก พบ. (ชกท.2110) (อัตรา ร.อ.) 502800000261

4 จ.ส.อ. พนัสศักดิ์ ศิริทรัพยวานิช สบ. สวพท. สบ. ประจํากอง สวพท. (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.) 502900000098

5 จ.ส.อ. ธีระ โงวมงคล สบ. สบ.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจํากอง สบ.ทบ. (ชกท.2210) (อัตรา ร.อ.) 501300000228

ยศ - ชื่อ - สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

นรด. 1 จ.ส.อ. กิตติศักดิ์ ผิวตาลดี ร. ศสร. ร. ครู รร.รด.ศศท. (ชกท.2517) (อัตรา ร.อ.) 503101100262

2 จ.ส.อ. เมโทร กุศลธรรม ร. พัน.ร.นรด. ร. รอง ผบ.รอย.อวบ.พัน.ร.นรด. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 503102020002

3 จ.ส.อ. เทพรักษ เชาวะตะ ร. รร.กสร.ศสร. ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.พัน.ร.นรด. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 503102030022

4 จ.ส.อ. สมคิด เรียงแกว ขส. ศศท. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก นรด. (ชกท.2260) (อัตรา ร.อ.) 503100000095

5 จ.ส.อ. พัฒนวิทย ประชุมทอง ส. รร.กสร.ศสร. ไมจํากัดเหลา อจ.รร.กสร.ศสร. (ชกท.2517) (อัตรา ร.อ.) 510402100373

6 จ.ส.อ. ธนชาติ เกตุแกว พธ. ศสร. ไมจํากัดเหลา ครู รร.รด.ศศท. (ชกท.2622) (อัตรา ร.อ.) ๕๐๓๑๐๑๑๐๐๕๙๕

7 จ.ส.อ. ยรรยง รุงแดง ม. รร.กสร.ศสร. ไมจํากัดเหลา ครู รร.รด.ศศท. (ชกท.2622) (อัตรา ร.อ.) 503101100570

8 เมฆใหม สบ. รร.รด.ศศท. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก รร.รด.ศศท. (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.) 503101100006

9 จ.ส.อ. ฐิตินันท ศิริพัฒน ส. รร.รด.ศศท. ไมจํากัดเหลา ครู รร.รด.ศศท. (ชกท.2622) (อัตรา ร.อ.) 503101100552

10 จ.ส.อ. วิชิต ดิษบุรี สบ. รร.รด.ศศท. ไมจํากัดเหลา ครู รร.รด.ศศท. (ชกท.2622) (อัตรา ร.อ.) 503101100563

11 จันทรพา สบ. รร.รด.ศศท. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก รร.กสร.ศสร. (ชกท.2501) (อัตรา ร.อ.) 510402100024

12 จริตกลา สบ. รร.รด.ศศท. ไมจํากัดเหลา นยป.รร.กสร.ศสร. (ชกท.2548) (อัตรา ร.อ.) 510402100079จ.ส.อ.หญิง พรรษา

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

จ.ส.อ.หญิง ภัทรานิษฐ

จ.ส.อ.หญิง กุลภา

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

นรด. 1 จ.ส.อ. เฉลิมพล เบ็ญจรูญ สบ. มทบ.14 สบ. ประจําแผนก นรด. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 503100000328

(สายงานสัสด)ี 2 จ.ส.อ. วศิษฐ พันธุศักดิ์ สบ. มทบ.11 สบ. ประจําแผนก นรด. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 503100000329

3 จ.ส.อ. ชูเกียรติ สุทธิลักษณ สบ. มทบ.41 สบ. อจ.รร.กสร.ศสร. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 510402100350

4 จ.ส.อ. เสงี่ยม แฝกหอม สบ. มทบ.11 สบ. ผช.สด.ก.ท. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 503521000007

5 จ.ส.อ. ณรงคชัย ไชยสง สบ. มทบ.19 สบ. ผช.สด.อ.บานหมี่ จว.ล.บ. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 512500000403

6 จ.ส.อ. ชวพล ฮันเย็ก สบ. มทบ.43 สบ. ผช.สด.อ.เกาะสีชัง จว.ช.บ. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 512900001103

7 จ.ส.อ. ณัชคสพล ชิงชาญพีรกิจ สบ. มทบ.12 สบ. ผช.สด.อ.เขาชะเมา จว.ร.ย. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 513100000803

8 จ.ส.อ. สุรชัย โตะแสง สบ. มทบ.13 สบ. ผช.สด.อ.บานแหลม จว.พ.บ. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 510320000403

9 จ.ส.อ. สุชาติ จิตรเจริญ สบ. มทบ.17 สบ. ผช.สด.อ.จอมบึง จว.ร.บ. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 513600000703

10 จ.ส.อ. ณัฐศักดิ์ ผึ้งแสง สบ. มทบ.11 สบ. ผช.สด.อ.หนองหญาไซ จว.ส.พ. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 513500000503

11 จ.ส.อ. ณัฏฐิพงศ ลิมปศิริ สบ. มทบ.11 สบ. ผช.สด.วิหารแดง จว.ส.บ. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 513800001103

12 จ.ส.อ. อิสระ ไกรกลาง สบ. มทบ.26 สบ. ผช.สด.อ.ดอนพุด จว.ส.บ. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 513800001203

13 จ.ส.อ. วิสุทธิ์ เริงรักษ สบ. มทบ.18 สบ. ผช.สด.อ.ลาดบัวหลวง จว.อ.ย. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 513900000603

14 จ.ส.อ. วีระ เปรี่ยมพิมาย สบ. มทบ.18 สบ. ผช.สด.อ.โคกสูง จว.ส.ก. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 512300000703

15 จ.ส.อ. สุพรชัย จิวประสาท สบ. มทบ.11 สบ. ผช.สด.อ.เกาะกูด จว.ต.ร. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 513000000703

16 จ.ส.อ. สนอง วิจารณ สบ. มทบ.25 สบ. ผช.สด.อ.โนนไทย จว.น.ม. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 521400002103

17 จ.ส.อ. ณรงค จานคําภา สบ. มทบ.27 สบ. ผช.สด.อ.เทพสถิต จว.ช.ย. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 521300000403

18 จ.ส.อ. ธนโชติ โชติเนตร สบ. มทบ.26 สบ. ผช.สด.อ.นาตาล จว.อ.บ. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 521600002103

19 จ.ส.อ. รุงสาง อินทรสูงเนิน สบ. มทบ.23 สบ. ผช.สด.อ.เปอยนอย จว.ข.ก. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 522100001903

20 จ.ส.อ. สมภพ สิมณี สบ. มทบ.25 สบ. ผช.สด.อ.คํามวง จว.ก.ส. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 522000000703

21 จ.ส.อ. จารุกิตติ์ ขอบทอง สบ. มทบ.21 สบ. ผช.สด.อ.น้ําโสม จว.อ.ด. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 522400000903

22 จ.ส.อ. หัสรภณ บุญยืน สบ. มทบ.25 สบ. ผช.สด.อ.บึงบูรพ จว.ศ.ก. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 521500001403

23 จ.ส.อ. ยุทธนา อินอุเทน สบ. มทบ.25 สบ. ผช.สด.อ.ชุมพลบุรี จว.ส.ร. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 523200000703

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3



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

24 จ.ส.อ. ยอดฉัตร สยุมพร สบ. มทบ.25 สบ. ผช.สด.อ.พุทไธสง จว.บ.ร. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 523100001003

25 จ.ส.อ. พนม ดวงประทุม สบ. มทบ.27 สบ. ผช.สด.อ.อาจสามารถ จว.ร.อ. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 522700000903

26 จ.ส.อ. บุญสง พรหมวงศา สบ. มทบ.36 สบ. ผช.สด.อ.จตุรพักตรพิมาน จว.ร.อ. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 522700000503

27 จ.ส.อ. ธัชเศรษฐ อุดมสุริยโชติ สบ. มทบ.36 สบ. ผช.สด.อ.ทรายทองวัฒนา จว.ก.พ. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 531200000803

28 จ.ส.อ. กมล สารขาว สบ. มทบ.37 สบ. ผช.สด.อ.วังเหนือ จว.ล.ป. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 531500000203

29 จ.ส.อ. บุญรอด บัวสุข สบ. มทบ.35 สบ. ผช.สด.อ.หางฉัตร จว.ล.ป. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 531500000603

30 จ.ส.อ. สมชาย อบอุน สบ. มทบ.31 สบ. ผช.สด.อ.เถิน จว.ล.ป. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 531500001103

31 จ.ส.อ. สุทธิพงษ ธนะศรี สบ. มทบ.13 สบ. ผช.สด.อ.กัลยาณิวัฒนา จว.ช.ม. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 531600002503

32 จ.ส.อ. เอกฉัตร คลองแคลว สบ. มทบ.11 สบ. ผช.สด.อ.เวียงแหง จว.ช.ม. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 531600002003

33 จ.ส.อ. เกียรติพงศ ปรารมภ สบ. มทบ.38 สบ. ผช.สด.อ.เวียงหนองลอง จว.ล.พ. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 531800000803

34 จ.ส.อ. ธนกฤต ณ รอยเอ็ด สบ. มทบ.310 สบ. ผช.สด.อ.ฟากทา จว.อ.ต. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 532500000803

35 จ.ส.อ. สุรศักดิ์ โมฆรัตน สบ. มทบ.28 สบ. ผช.สด.อ.ทาสองยาง จว.ต.ก. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 532000000503

36 จ.ส.อ. เอกชัย สุกใส สบ. มทบ.41 สบ. ผช.สด.อ.จุฬาภรณ จว.น.ศ. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 541100001803

37 จ.ส.อ. อโนทัย บุญตอ สบ. มทบ.41 สบ. ผช.สด.อ.พระพรหม จว.น.ศ. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 541100002103

38 จ.ส.อ. สืบตระกูล หอมจันทร สบ. มทบ.44 สบ. ผช.สด.อ.ระโนด จว.ส.ข. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 541300000603

39 จ.ส.อ. สหรัฐ หงษมณี สบ. มทบ.46 สบ. ผช.สด.อ.ระแงะ จว.น.ธ. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 541800000803

40 จ.ส.อ. กิตติพล หมวดใหม สบ. มทบ.46 สบ. ผช.สด.อ.ยะหา จว.ย.ล. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 542000000603

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ดย.ทบ. 1 จ.ส.อ. รังสรรค วงษดิษฐ ดย. ดย.ทบ. ดย. ผบ.มว.ดย.ทบ. (ชกท.5241) (อัตรา ร.อ.) 501500000450
2 จ.ส.อ. จุฑาคุณ รังสรรค ดย. ดย.ทบ. ดย. ผบ.มว.ศป. (ชกท.5241) (อัตรา ร.อ.) 511700000356
3 จ.ส.อ. ธนนต อุยตา ดย. มทบ.23 ดย. รอง ผบ.มว.ดุริยางค มทบ.28 (ชกท.๕๒๔๑) (อัตรา ร.ท.) 520600500002

4 จ.ส.อ. พงษวัฒน สุวรรณกนิษฐ ดย. มทบ.32 ดย. รอง ผบ.มว.ดุริยางค มทบ.35 (ชกท.๕๒๔๑) (อัตรา ร.ท.) 530800500002

5 จ.ส.อ.หญิง ณรรธภรณ รักษาพล ดย. ดย.ทบ. ดย. รอง ผบ.มว.ดุริยางค มทบ.45 (ชกท.5241) (อัตรา ร.ท.) 540400500002

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

กง.ทบ. 1 จ.ส.อ. อานนท ตาซื่อ กง. รร.กง.กง.ทบ. ไมจํากัดเหลา ผช.นกง.ช.11 (ชกท.6301) (อัตรา ร.อ.) 510707000022

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต .ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

เหลา กง. 1 จ.ส.อ.หญิง จารุวรรณ ทองบุญนาค กง. รร.กง.กง.ทบ. กง. นบช.ดย.ทบ. (ชกท.6301) (อัตรา ร.อ.) 501500000012

นขต.ทบ. 2 จ.ส.อ. สมชาย พวงพูล กง. สพ.ทบ. กง. นกบ.รร.กง.กง.ทบ. (ชกท.4010) (อัตรา ร.อ.) 500301000122

3 จ.ส.อ. พุฒิพงศ อินเมืองแกว กง. กง.ทบ. กง. นรง.กส.ทบ. (ชกท.6201) (อัตรา ร.อ.) 511300000130

4 จ.ส.อ. จิณวัฒณ โอภาสศิริวิทย กง. รพ.อ.ป.ร. กง. นบช.ศสร. (ชกท.6101) (อัตรา ร.อ.) 510402000082

5 จ.ส.อ. คมสัน วงคศุภโชค กง. ป.72 พัน.721 กง. ผช.ฝกง.ช.3 พัน.302 (ชกท.6101) (อัตรา ร.ท.) 530706000010

6 จ.ส.อ. ชยพล ภักดิ์ชัย กง. ม.4 พัน.5 รอ. กง. ฝกง.ศฝ.นศท.มทบ.24 (ชกท.6100) (อัตรา ร.อ.) 520407300004

7 จ.ส.อ. เกียรติศักดิ์ กําหอม กง. ม.พัน.29 รอ. กง. ผช.ฝกง.ช.11 พัน.111 (ชกท.6101) (อัตรา ร.ท.) 510708000010

8 จ.ส.อ. ณัชฤช ตะพรมมา กง. มทบ.34 กง. ผช.ฝกง.ช.11 พัน.602 (ชกท.6101) (อัตรา ร.ท.) 510709000010

9 จ.ส.อ. อนุสรณ ดงเย็น กง. ศบบ. กง. ผช.ฝกง.ช.1 พัน.112 รอ. (ชกท.6101) (อัตรา ร.ท.) 510713000010

10 จ.ส.อ. ทวีวัฒน วินุราช กง. กง.ทบ. กง. ผช.ฝกง.ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 (ชกท.6101) (อัตรา ร.ท.) 540218000010

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต .ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ยศ - ชื่อ - สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ทภ.1 1 จ.ส.อ. กัญญา แสนสุข ร. ร.๓๑ พัน.๑ รอ. ร. นอย.รอย.ค.หนัก ร.๓๑ รอ. (ชกท.1543) (อัตรา ร.ท.) 510213100011

2 จ.ส.อ.ปรีชา ปนตามูล ร. ร.31 พัน.๑ รอ. ร. ผบ.มว.ค.หนัก รอย.ค.หนัก ร.31 รอ. (ชกท.1543) (อัตรา ร.ท.) 510213100033

3 จ.ส.อ. วีระพงษ ยะนันโต ร. ร.31 รอ. ร. ผบ.มว.เฝาตรวจ รอย.ลว.และเฝาตรวจ ร.31 รอ. (ชทก.1542) (อัตรา ร.ท.) 510213300043

4 จ.ส.อ. เดือน ทองดี ร. ร.๓๑ พัน.๒ รอ. ร. ผบ.มว.ระวังปองกัน รอย.บก.ร.๓๑ รอ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510213000101

5 จ.ส.อ. วรากรณ เพชรสุวรรณ ร. ร.31 พัน.2 รอ. ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๓๑ พัน.๒ รอ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510215100021

6 จ.ส.อ. รักเดียว นัดธีร ร. ร.31 พัน.3 รอ. ร. ผบ.มว.ชางโจมตี รอย.สสก.ร.๓๑ พัน.๓ รอ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510216000077

7 จ.ส.อ. สิทธิชัย บัวยืน ร. ร.31 พัน.3 รอ. ร. ผบ.มว.ค.๖๐ มม.รอย.อวบ.ร.๓๑ พัน.๓ รอ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510216300012

8 จ.ส.อ. พงศภริศ ธุวะคํา ร. ร.๒ รอ. ร. ผบ.มว.สื่อสาร รอย.บก.ร.๒ รอ. (ชกท.02๐๐) (อัตรา ร.ท.) 510102000093

9 จ.ส.อ. ยุรนันท จตุพงษา ร. ร.๒ รอ. ร. ผบ.มว.บก.มว.ค.หนัก รอย.ค.หนัก ร.๒ รอ. (ชกท.154๓) (อัตรา ร.ท.) 510102100044

10 จ.ส.อ. ประยูร อินทรหนอ ร. ร.๒ รอ. ร. ผตน.บก.มว.ค.หนัก รอย.ค.หนัก ร.๒ รอ. (ชกท.154๓) (อัตรา ร.ท.) 510102100045

11 จ.ส.อ. ธาตรี อินทรแกว ร. ร.๒ พัน.๑ รอ. ร. ผบ.มว.สนับสนุนและบริการ รอย.บก.ร.2 พัน.๑ รอ. (ชกท.1560) 510103000101

(อัตรา ร.ท.)

12 จ.ส.อ. นิวัฒน ชอนขุนทด ร. ร.๒ พัน.๑ รอ. ร. ผบ.มว.ซอมบํารุงกองพัน รอย.บก.ร.2 พัน.๑ รอ. (ชกท.1560) (อัตรา ร.ท.) 510103000146

13 จ.ส.อ. สุทัด ครามไพบูลย ร. ร.๒ พัน.๑ รอ. ร. ผบ.มว.อาวุธ รอย.ร.ร.๒ พัน.๑ รอ. (ชกท.1560) (อัตรา ร.ท.) 510103300027

14 จ.ส.อ. ประเสริฐ ปญญา ร. ร.๒ พัน.๑ รอ. ร. ผบ.มว.ค.หนัก รอย.สสก.ร.๒ พัน.๑ รอ. (ชกท.1560) (อัตรา ร.ท.) 510103400063

15 จ.ส.อ. ยุทธศาสตร ปุมแกว ร. ร.๒ พัน.๒ รอ. ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๒ พัน.๒ รอ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510104200021

16 จ.ส.อ. บุญญรัตน จันทรไตร ร. ร.๒ พัน.๒ รอ. ร. ผบ.มว.ชางโยธา รอย.สสก.ร.๒ พัน.๒ รอ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510104000117

17 จ.ส.อ. ปญญา ระงับรัมย ร. ร.๒ พัน.๓ รอ. ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๒ พัน.๓ รอ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510105200023

18 จ.ส.อ. บูรพา จิตธรรมมา ร. ร.12 พัน.1 รอ. ร. ผบ.มว.ปล.รอย.ร.ร.๑๒ พัน.๒ รอ. (ชกท.1560) (อัตรา ร.ท.) 510503300053

19 จ.ส.อ. จิรัฎฐ  กางกรณ ร. ร.12 รอ. ร. นายทหารซอมบํารุงยานยนต ตอน ซบร.มว.สนับสนุนและบริการ รอย.บก. 510501000130

ร.๑๒ รอ. (ชกท.4805) (อัตรา ร.ท.)

20 จ.ส.อ. อุแทน พันธฤทธิ์ ร. ร.๑๒ พัน.๑ รอ. ร. ผบ.มว.สส.รอย.บก.ร.12 พัน.1 รอ. (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) 510502000082

21 จ.ส.อ. สมเกียรติ หมายดานกลาง ร. ร.๑๒ พัน.๑ รอ. ร. ผบ.มว.อาวุธ รอย.ร.ร.๑๒ พัน.๑ รอ. (ชกท.1560) (อัตรา ร.ท.) 510502300027

22 จ.ส.อ. นันทวุฒิ การลุ ร. ร.๑๒ พัน.๒ รอ. ร. ผบ.มว.อาวุธ รอย.ร.ร.๑๒ พัน.๒ รอ. (ชกท.1560) (อัตรา ร.ท.) 510503300027

23 จ.ส.อ. อุเทน เสริฐเมืองปก ร. ร.๑๒ พัน.๒ รอ. ร. ผบ.มว.ปล.รอย.ร.ร.๑๒ พัน.๒ รอ. (ชกท.1560) (อัตรา ร.ท.) 510503200055

24 จ.ส.อ. รุงโรจน วอขวา ร. ร.๑๒ พัน.๓ รอ. ร. ผบ.มว.ปล.รอย.ร.ร.๑๒ พัน.๓ รอ. (ชกท.1560) (อัตรา ร.ท.) 510504200055

ยศ - ชื่อ - สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต .ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3



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

25 จ.ส.อ. จรัญ ฤทธิ์กลา ร. ร.๑๒ พัน.๓ รอ. ร. ผบ.ตอนสูทกรรม รอย.บก.ร.๑๒ พัน.๓ รอ. (ชกท.4110) (อัตรา ร.ท.) 510504000131

26 จ.ส.อ. แรม อยูสุข ร. ร.๑๒ พัน.๓ รอ. ร. ผบ.มว.ซอมบํารุงกองพัน รอย.บก.ร.12 พัน.3 รอ. (ชกท.1560) 510504000146

(อัตรา ร.ท.)

27 จ.ส.อ. ประดิษฐ ฮามคําฮัก ร. ร.๒๑ รอ. ร. ผบ.มว.ค.หนัก รอย.ค.หนัก ร.๒๑ รอ. (ชกท.1543) (อัตรา ร.ท.) 510301100042

28 จ.ส.อ. ชาญณรงค บอแกว ร. ร.๒๑ พัน.๑ รอ. ร. ผบ.ตอน ขส.รอย.บก.ร.๒๑ พัน.๑ รอ. (ชกท.0612) (อัตรา ร.ท.) 510302400069

29 จ.ส.อ. ปญญา วงษชาดี ร. ร.๒๑ พัน.๑ รอ. ร. ผบ.มว.ปล.รอย.ร.ร.๒๑ พัน.๑ รอ. (ชกท.1560) (อัตรา ร.ท.) 510302100054

30 จ.ส.อ. จารุวัฒน อนสุวรรณ ร. ร.๒๑ พัน.๒ รอ. ร. นายทหารสงกําลัง รอย.สสช.ร.๒๑ พัน.๒ รอ. (ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.) 510303404039

31 จ.ส.อ. วิลัย ชัยวงศ ร. ร.๒๑ พัน.๒ รอ. ร. ผบ.มว.อวน.รอย.สสก.ร.21 พัน.2 รอ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510303000088

32 จ.ส.อ. รัฏฐพงศ มะลิวัลย ร. ร.๒๑ พัน.๒ รอ. ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๒๑ พัน.๒ รอ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510303202023

33 จ.ส.อ. อุเทน     ออนพิมพ ร. ร.๒๑ พัน.3 รอ. ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๒๑ พัน.๓ รอ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510304300023

34 จ.ส.อ. กองเกียรติ เวฬุสุวรรณ ร. ร.๙ พัน.1 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๙ พัน.๑ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510804100018

35 จ.ส.อ. บรรหยัด นุยปลี ร. ร.๙ พัน.๓ ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๙ พัน.๑ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510804300018

36 จ.ส.อ. โก สังเกตุการณ ร. ร.๙ พัน.๒ ร. ผบ.มว.ค.๖๐ มม.รอย.อวบ.ร.๙ พัน.๒ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510805200008

37 จ.ส.อ. เลิศชัย นากงาม ร. ร.๑๙ พัน.๑ ร. ผบ.มว.ค.60 มม.รอย.อวบ.ร.๑๙ พัน.๑ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510808300008

38 จ.ส.อ. ไชยยันต จันทวัน ร. ร.19 ร. ผบ.มว.ลว.รอย.บก.ร.๑๙ พัน.๑ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510808000072

39 จ.ส.อ. ศุภชัย พรมสอน ร. ร.๑๙ พัน.๒ ร. นยน.รอย.บก.ร.19 พัน.2 (ชกท.0600) (อัตรา ร.ท.) 510809000108

40 จ.ส.อ. เอกราช เจริญสวัสดิ์ ร. ร.๑๙ พัน.๓ ร. นายทหารสงกําลังบํารุง มว.บร.ร.19 พัน.1 (ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.) 510808000131

41 จ.ส.อ. ไชยวัฒน นาเสงี่ยม ร. ร.๒๙ พัน.๒ ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๒๙ พัน.๒ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510813100017

42 จ.ส.อ. วรพล รัตนะ ร. ร.29 ร. ผบ.มว.สส.รอย.บก.ร.๒๙ พัน.๓ (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) 510814000056

43 จ.ส.อ. กิตติ นันตะเสน ร. ร.๑๑๑ พัน.๑ ร. ผบ.มว.มว.ค.๘๑ รอย.บก.ร.๑๑๑ พัน.๑ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510309000096

44 จ.ส.อ. บรรเจิด สีสัน ร. ร.๑๑๑ พัน.2 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๑๑๑ พัน.๓ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510315100017

45 จ.ส.อ. พูนศักดิ์ พละศรี ร. ร.๑๑๑ พัน.๑ ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๑๑๑ พัน.๓ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510315200017

46 จ.ส.อ. พิทักษ สุริยะสุขประเสริฐ ร. ร.๑๑๑ พัน.๓ ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๑๑๑ พัน.๓ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510315300017

47 จ.ส.อ. สุทธิรัตน สิงหศรี ร. ร.๑๑๒ พัน.๒ ร. ผบ.มว.สส.รอย.บก.ร.๑๑๒ พัน.๒ (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) 510316000056

48 จ.ส.อ. สายชล ไวยากิจ ร. ร.๑๑๑ พัน.3 ร. ผบ.มว.ค.๖๐ มม.รอย.อวบ.ร.๑๑๒ พัน.๒ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510316200008

49 จ.ส.อ. ยรรยง แพงพิศ ร. ร.๑๑๒  ร. ผบ.มว.ค.๖๐ มม.รอย.อวบ.ร.๑๑๒ พัน.๒ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510316300008

50 จ.ส.อ. ปรนันท แกวสีขาว ร. ร.๑๑๒ พัน.๓ ร. ผบ.มว.ค.๖๐ มม.รอย.อวบ.ร.๑๑๒ พัน.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510317100008

51 จ.ส.อ. นที พิมพาวัตร ร. ร.๑๑๒ พัน.๓ ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๑๑๒ พัน.๓ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510317200017

52 จ.ส.อ. เกรียงไกร อินทสุวรรณ ร. ร.๑๑๑ พัน.๒ ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๑๑๒ พัน.๓ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510317300017



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

53 จ.ส.อ. สุรชัย จันทรชวย ม. ม.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ. ม. ผบ.มว.รอย.ถ.ม.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ. (ชกท.1203) (อัตรา ร.ท.) 510106100021

54 จ.ส.อ. เกรียงไกร วุฒิเสน ม. ม.พัน.๓๐ พล.ร.๒ รอ. ม. ผบ.มว.รอย.ม.ม.พัน.๓๐ พล.ร.๒ รอ. (ชกท.1204) (อัตรา ร.ท.) 510107200038

55 จ.ส.อ. เอก สลุงอยู ม. ม.พัน.๒๗ พล.ม.๒ รอ. ม. นายทหารซอมบํารุงยานยนต รอย.ม.ม.พัน.๒๗ พล.ม.๒ รอ. 510610300012

(ชกท.0605) (อัตรา ร.ท.)

56 จ.ส.อ. จิรภาส สันเสนาะ ม. ม.๑ รอ. ม. ผบ.มว.ปองกัน รอย.บก.ม.๑ รอ. (ชกท.1204) (อัตรา ร.ท.) 503201000113

57 จ.ส.อ. สายใจ วาวิลัย ม. ม.๑ รอ. ม. นอย.รอย.ค.หนัก ม.๑ รอ. (ชกท.1205) (อัตรา ร.ท.) 503201100035

58 จ.ส.อ. แสวง กองแกว ม. ม.๑ พัน.๓ รอ. ม. ผบ.มว.รอย.ม.(ก.) ม.๑ พัน.๓ รอ. (ชกท.1205) (อัตรา ร.ท.) 503203100056

59 จ.ส.อ. สมบูรณ ธารีเทียน ม. ม.๑ พัน.๑ รอ. ม. ผบ.ตอนขนสง สป.มว.สน.รอย.สสช.ม.๑ พัน.๓ รอ. (ชกท.0600) 503203400051

(อัตรา ร.ท.)

60 จ.ส.อ. สุเทพ มะยมหิน ม. ม.๑ พัน.๑๗ รอ. ม. ผบ.มว.รอย.ถ.ม.๑ พัน.๑๗ รอ. (ชกท.1203) (อัตรา ร.ท.) 510605300021

61 จ.ส.อ. บัญชา พลอาษา ม. ม.๔ พัน.๕ รอ. ม. ผบ.มว.ถ.รอย.ถ.ม.๔ พัน.๕ รอ. (ชกท.1203) (อัตรา ร.ท.) 510603200020

62 จ.ส.อ. สุทธิพงศ เฝอชัย ม. ม.๔ พัน.๑๑ รอ. ม. ผบ.มว.รอย.ม.(ก.) ม.๔ พัน.๑๑ รอ. (ชกท.1205) (อัตรา ร.ท.) 510604100024

63 จ.ส.อ. สราวุธ รักธรรมนูญ ม. รอย.บก.พล.ม.๒ รอ. ม. ผบ.มว.รอย.ม.(ก.) ม.๔ พัน.๑๑ รอ. (ชกท.1205) (อัตรา ร.ท.) 510604300024

64 จ.ส.อ. รุงเรือง ไลยนอก ม. ม.๔ พัน.๒๕ รอ. ม. ผบ.มว.รอย.ม.(ก.) ม.๔ พัน.๒๕ รอ. (ชกท.1205) (อัตรา ร.ท.) 510609300024

65 จ.ส.อ. มนัส ชักนํา ม. ม.๔ รอ. ม. ผบ.มว.ค.รอย.สสก.ม.๔ พัน.๒๕ รอ. (ชกท.1205) (อัตรา ร.ท.) 510609000079

66 จ.ส.อ. ศักดิ์ชัย นพพลกรัง ม. ม.๕ รอ. ม. ผบ.มว.สื่อสาร รอย.บก.ม.๕ รอ. (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) 510602000091

67 จ.ส.อ. เดชา ดวงทอง ม. ม.๕ พัน.๒๐ รอ. ม. ผช.ฝอ.๔ ม.5 พัน.๒๐ รอ. (ชกท.4010) (อัตรา ร.ท.) 510606000009

68 จ.ส.อ. เทิดศักดิ์ แทนเครือ ม. ม.๕ พัน.๒๓ รอ. ม. ผบ.มว.ม.รอย.ม.(ก.) ม.๕ พัน.๒๓ รอ. (ชกท.1205) (อัตรา ร.ท.) 510607300025

69 จ.ส.อ. มังกร ศรีผดุง ม. ม.พัน.๒๙ รอ. ม. ผบ.มว.ม.รอย.ม.(ก.) ม.๕ พัน.๒๓ รอ. (ชกท.1205) (อัตรา ร.ท.) 510607300026

70 จ.ส.อ. พาที พุทธมาลา ม. ม.๑ พัน.๑๗ รอ. ม. ผบ.ตอนวางระเบิดดักรถถัง รอย.สสก.ม.๕ พัน.๒๔ รอ. (ชกท.9224) 510608000161

(อัตรา ร.ท.)

71 จ.ส.อ. บุญสม อินทรทรัพย ม. ม.พัน.๒๙ รอ. ม. ผบ.มว.บก.มว.ค.รอย.สสก.ม.๕ พัน.๒๔ รอ. (ชกท.1205) (อัตรา ร.ท.) 510608000079

72 จ.ส.อ. วุฒิชย วงศคําชาว ม. ม.๕ พัน.๒๔ รอ. ม. ผบ.มว.รอย.ม.(ก.) ม.๕ พัน.๒๔ รอ. (ชกท.1205) (อัตรา ร.ท.) 510608300025

73 จ.ส.อ. ชนพน ประมาพันธ ป. ป.๑ รอ. ป. นายทหารอุตินิยม รอย.บก.ป.๑ รอ. (ชกท.8219) (อัตรา ร.ท.) 503517000100

74 จ.ส.อ. สุชาติ โสมวิเศษ ป. ป.๑ พัน.๑ รอ. ป. ผตอ.ป.๑ พัน.๑ รอ. (ชกท.6-1189) (อัตรา ร.ท.) 503518000015

75 จ.ส.อ. อานนท โพธิ์พูน ป. ป.1 พัน.๑ รอ. ป. ผตน.รอย.ป.ป.๑ พัน.๑ รอ. (ชกท.1189) (อัตรา ร.ท.) 503518100059

76 จ.ส.อ. สุวิทย สนธิปาน ป. ป.1 พัน.๑๑ รอ. ป. ผตน.รอย.ป.ป.๑ พัน.๑๑ รอ. (ชกท.1189) (อัตรา ร.ท.) 510210100059

77 จ.ส.อ. พิชิต พากเพียร ป. ป.1 รอ. ป. ผตน.รอย.ป.ป.๑ พัน.๑๑ รอ. (ชกท.1189) (อัตรา ร.ท.) 510210100060

78 จ.ส.อ. สุกิจ นาคเจริญ ป. ป.๑ พัน.๑๑ รอ. ป. ผตอ.ป.๑ พัน.๑๑ รอ. (ชกท.6-1189) (อัตรา ร.ท.) 510210000015



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

79 จ.ส.อ. อภิศักดิ์ กระจายศรี ป. ป.๑ พัน.๓๑ รอ. ป. ผบ.มว.กระสุน รอย.บก. และ บร.ป.1 พัน.31 รอ. (ชกท.1193) 510212000142

(อัตรา ร.ท.)

80 จ.ส.อ. เกรียงไกร สุดาชม ป. ป.๑ พัน.๓๑ รอ. ป. ผช.รอง ผบ.รอย.ป.ป.๑ พัน.๓๑ รอ. (ชกท.1193) (อัตรา ร.ท.) 510212100027

81 จ.ส.อ. ปรีชา ยะโสวงษ ป. ป.2 พัน.2 รอ. ป. ผบ.มว.สส.รอย.บก.และ บร.ป.๒ พัน.๒ รอ. (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) 510109000092

82 จ.ส.อ. รุงโรจน ขุนทอง ป. ป.๒ พัน.๑๒ รอ. ป. ผตน.รอย.ป.ป.๒ พัน.๑๒ รอ. (ชกท.1189) (อัตรา ร.ท.) 510110100067

83 จ.ส.อ. ขุนแผน มาติดตอ ป. ป.2 รอ. ป. ผบ.มว.กระสุน รอย.บก.และ บร.ป.2 พัน.๑๒ รอ. (ชกท.1193) (อัตรา ร.ท.) 510110000138

84 จ.ส.อ. เสถียร พูลวงษ ป. ป.๒ พัน.๒๑ รอ. ป. นลว.ผท.รอย.ป.ป.๒ พัน.๒๑ รอ. (ชกท.1183) (อัตรา ร.ท.) 510305400014

85 จ.ส.อ. ธวัชชัย   วัยนุศร ป. ป.๒ พัน.๑๐๒ รอ. ป. นอย.รอย.ป.ป.๒ พัน.๑๐๒ รอ. (ชกท.1199) (อัตรา ร.ท.) 510111100017

86 จ.ส.อ. ชัชวาล พานรอง ป. ป.9 พัน.๙ ป. ผตน.รอย.ป.ป.9 พัน.9 (ชกท.1189) (อัตรา ร.ท.) 510903300060

87 จ.ส.อ. เกริกรัชพล บุญธรรม ป. รอย.บก.ป.๙  ป. นลว.ผท.รอย.ป.ป.9 พัน.9 (ชกท.1183) (อัตรา ร.ท.) 510903200014

88 จ.ส.อ. ธวัฒนพงศ แรงครุฑ ป. ป.๙ พัน.๑๐๙ ป. ผตน.รอย.ป.ป.๙ พัน.๑๐๙ (ชกท.1189) (อัตรา ร.ท.) 510817000119

89 จ.ส.อ. รุง เข็มทอง ช. รอย.บก.ช.๑ รอ. ช. ผบ.มว.บร.รอย.ช.คมบ.ช.๑ รอ. (ชกท.4880) (อัตรา ร.ท.) 510711100101

90 จ.ส.อ. สายยัณห ชัยรูป ช. ช.๑ พัน.๑๑๒ รอ. ช. ผบ.มว.คม.รอย.บก.และบริการ ช.๑ พัน.๕๒ รอ. (ชกท.0663) (อัตรา ร.ท.) 510712100099

91 จ.ส.อ. ดิษพล ตระกูลสม ช. ช.๑ พัน.๕๒ รอ. ช. ผบ.มว.รอย.ช.สนาม ช.๑ พัน.๕๒ รอ. (ชกท.1331) (อัตรา ร.ท.) 510712400035

92 จ.ส.อ. ฐิติศักดิ์ สิงหจูฑะ ข ช.๑ พัน.๑๑๒ รอ. ข ผบ.ตอนซอมบํารุงเครื่องมือ รอย.ช.กอสราง ช.๑ พัน.๑๑๒ รอ. 510713200020

(ชกท.4880) (อัตรา ร.ท.)

93 จ.ส.อ. อนุชา ชีวะวิโรจน ช. ช.พัน.๑ พล.๑ รอ. ช. ผช.ฝกพ.ช.พัน.๑ พล.๑ รอ. (ชกท.2260) (อัตรา ร.ท.) 503508000005

94 จ.ส.อ. สามารถ ชาติจะโปะ ช. ช.พัน.๑ พล.๑ รอ. ช. ผบ.มว.รอย.ช.สนาม ช.พัน.๑ พล.๑ รอ. (ชกท.1331) (อัตรา ร.ท.) 503508200040

95 จ.ส.อ. สุทัศน ทองบอ ช. ช.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ. ช. ผบ.มว.รอย.ช.สนาม ช.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ. (ชกท.1331) (อัตรา ร.ท.) 510313100038

96 จ.ส.อ. เอนก หมุดสัก ช. ช.พัน.๙ พล.ร.๙ ช. ผบ.มว.รอย.ช.สนาม ช.พัน.๙ พล.ร.๙ (ชกท.1331) (อัตรา ร.ท.) 510902400040

97 จ.ส.อ. พัทธรวิน อภินันทศิริเดช ส. ส.พัน.๒๑ ทภ.๑ ส. ผบ.มว.ศูนยขาวและนําสาร รอย.วิทยุและศูนยขาว ส.พัน.๒๑ ทภ.๑ 503504100074

(ชกท.0221) (อัตรา ร.ท.)

98 จ.ส.อ. เอกอนันต อุนฟา ส. ส.พัน.๑ ส. นายทหารรหัส รอย.วิทยุและศูนยขาว ส.พัน.๑ (ชกท.022๔) (อัตรา ร.ท.) 503507100080

99 จ.ส.อ. วงษเดชา จํานงจิตร ส. ส.พัน.๒ ส. นายทหารโทรศัพท ตอนโทรศัพท มว.สาย รอย.สายและวิทยุถายทอด 510112200012

ส.พัน.๒ (ชกท.0420) (อัตรา ร.ท.)

100 จ.ส.อ. รังสิมันตุ มณฑลผลิน ส. ส.พัน.๙ พล.ร.๙ ส. ผบ.มว.สาย รอย.สายและวิทยุถายทอด ส.พัน.๙ พล.ร.๙ (ชกท.0420) 510818200008

(อัตรา ร.ท.)

101 จ.ส.อ. ธงไชย บัวเมืองปก ส. มทบ.๑๒ ส. รอง ผบ.มว.ซอมบํารุงยุทโธปกรณสายสื่อสาร รอย.ซบร.ยุทโธปกรณที่ ๑ 511001200010

พัน.ซบร.๒๑ บชร.๑ (ชกท.๔๔๑๕) (อัตรา ร.ท.)
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102 จ.ส.อ. สมประสงค สนตะคุ พ. มทบ.๑๔ พ. ผบ.ตอนรถยนตพยาบาล มว.สงกลับ รอย.สร.พัน.สร.๑ (ชกท.3506) 510211300066

(อัตรา ร.ท.)

103 จ.ส.อ. ธีรพล ไตรยวงษ พ. ร.๓๑ พัน.๒ รอ. พ. นายทหารพยาบาลหองผาตัด มว.พยาบาล รอย.สร.พัน.สร.1 (ชกท.3506) 510211100030

(อัตรา ร.ท.)

104 จ.ส.อ. ประดิษฐ จําจิตต พ. พัน.สร.๒ พ. นายทหารพยาบาลหองผาตัด รอย.สร.สนับสนุน พัน.สร.๒ (ชกท.3506) 510113004025

(อัตรา ร.ท.)

105 จ.ส.อ. ยุทธนา บันเทิง พ. มทบ.๑๗ พ. นายทหารพยาบาลหองผาตัด รอย.สร.สน.พัน.สร.กรม สน.พล.ร.๙ 510905400025

(ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.)

106 จ.ส.อ. ศิวาวุธ วังคํา พ. พัน.สร.กรม สน. พ. นายทหารพยาบาลหองผาตัด มว.พยาบาล พัน.สร.กรม สน.พล.ร.๙ 510905300030

พล.ร.๙ (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.)

107 จ.ส.อ. สเกน ศรีกุศล พ. พัน.สร.กรม สน. พ. รอง ผบ.มว.สงกลับ รอย.สร.พัน.สร.กรม สน.พล.ร.๙ 510905200061

พล.ร.๙ (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.)

108 จ.ส.อ. บารมี พูนพินิจ พธ. กอง พธ.๑ พธ. รอง ผบ.มว.คลัง สป.๓ รอย.คลัง สป.พัน.สบร.๒๑ บชร.1 511002100092

(ชกท.4960) (อัตรา ร.ท.)

109 จ.ส.อ. ชวลิต ใครกระโทก พธ. รอย.สบร. พธ. ผบ.ตอนรวบรวมพิสูจนทราบ รอย.บร.สนาม พัน.สบร.๒๑ บชร.๑ 511002200060

กรม สน.พล.ร.๙ (ชกท.2430) (อัตรา ร.ท.)

110 จ.ส.อ. ธีระพงษ วงศวานดุสิต ขส. มทบ.๑๘ ขส. นคย.ชคย.บชร.๑ (ชกท.2640) (อัตรา ร.อ.) 511000300094

111 จ.ส.อ. ศรัณย โตชูวงศ ป. ทน.๑ ไมจํากัดเหลา นายทหารควบคุมกําลังสํารอง มทบ.๑๙ (ชกท.๒๒๖๕) (อัตรา ร.อ.) 510500000090 

112 จ.ส.อ. พัลลภ มีไพฑูรย ผท. ทน.๑ ไมจํากัดเหลา ผบ.ตอน สส.รอย.บก.พัน.ซบร.๒๑ บชร.๑ (ชกท.๐๒๑๐) (อัตรา ร.ท.) 511001000061

113 จ.ส.อ. ทองสุข สิงหคํา สบ. พล.ร.๒ รอ. ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.บร.รอย.มทบ.12 (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 510100100067

114 จ.ส.อ. ชาญชัย จันทรคํา สบ. ทภ.๑ ไมจํากัดเหลา นายทหารฝายธุรการและกําลังพล พัน.พัฒนา ๑ (ชกท.๒๒๖๐) (อัตรา ร.อ.) 510717000004

115 จ.ส.อ. ระเดน บรรยงกะเสนา สบ. พล.๑ รอ. ไมจํากัดเหลา ทส.รอง ผบ.พล.๑ รอ. (ชกท.2030) (อัตรา ร.ท.) 503503000008

116 จ.ส.อ. อรรถพล อิ่มอาเทศ ร. รอย.บก.พล.๑ รอ. ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.สูทกรรม รอย.บก.พล.๑ รอ. (ชกท.4110) (อัตรา ร.ท.) 503503000206

117 จ.ส.อ. วิชัย เชิงเทิน ร. รอย.บก.พล.๑ รอ. ไมจํากัดเหลา นยน.รอย.บก.พล.๑ รอ. (ชกท.0600) (อัตรา ร.ท.) 503503000242

118 จ.ส.อ. สามิต กะโนนสี ผท. พล.ร.๒ รอ. ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.ปองกัน รอย.บก.พล.ร.๒ รอ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510101000315

119 จ.ส.อ. อภิชาติ พวงกลาง ม. รอย.ลว.ไกล ๒ ไมจํากัดเหลา ผบ.ตอน ลว.ไกล มว.ลว.ไกล รอย.ลว.ไกล ๒ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)  510101200039

120 จ.ส.อ. สัมพันธุ พรรณสมบุญ ร. มทบ.๑๑ ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.ระวังปองกัน รอย.ตถ.๒ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510101700004

121 จ.ส.อ. สุรศักดิ์ ควรตะขบ ส. กรม สน.พล.ร.๙ ไมจํากัดเหลา ผบ.ตอน สป.๒,๔ รอย.สบร.กรม สน.พล.ร.๙ (ชกท.4010) (อัตรา ร.ท.) 510904200058

122 จ.ส.อ. พรชัย ใครหอม พธ. รอย.ลว.ไกล ๙ ไมจํากัดเหลา ผบ.ตอน สป.๓ รอย.สบร.กรม สน.พล.ร.๙ (ชกท.4960) (อัตรา ร.ท.) 510904200074
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123 จ.ส.อ. สรศักดิ์ ลิ้มตระกูล ส. รอย.บก. ไมจํากัดเหลา ผช.ฝอ.2 กรม สน.พล.ร.๙ (ชกท.9300) (อัตรา ร.อ.) 510904000009

กรม สน.พล.ร.๙

124 จ.ส.อ. มณฑล จันทรโท ร. ร.112 พัน.3 ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.ค.60 มม.รอย.อวบ.ร.111 พัน.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510315100008

125 จ.ส.อ. รุงโรจน กองแกว ร. ร.๑๑๑ ไมจํากัดเหลา นายทหารบํารุงความรู พล.ร.๑๑ (ชกท.5004) (อัตรา ร.อ.) 510307000075

126 จ.ส.อ. การันต สาแฉลม กง. ร.๑๑๒ พัน.๑ ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.ขส.รอย.บก.พล.ร.11 (ชกท.0600) (อัตรา ร.ท.) 510307000213

127 จ.ส.อ. สมบูรณ หัสนาม สห. พล.ม.๒ รอ. ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.รอย.สห.สนาม ๔ พัน.สห.๑๒ (ชกท.9100) (อัตรา ร.ท.) 503200500018

128 จ.ส.อ. ธนาดล ชิติพัทธธนโชติ พธ. กอง พธ.12 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.มว.สล.กอง พธ.๑๒ (ชกท.4960) (อัตรา ร.ท.) 503200400026

129 จ.ส.อ. วิโรจน อาภาสกาวรัตน ส. กรม สน.๑๒ ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.สล.รอย.สน.พัน.ซบร.กรม สน.๑๒ (ชกท.4000) (อัตรา ร.อ.) 510612100040

130 จ.ส.อ. ศักดิ์ชัย ไพจิตร ร. พัน.สบร.๒๑  ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.รก.รอย.บก.บชร.๑ (ชกท.9125) (อัตรา ร.ท.) 511000100114

บชร.๑

131 จ.ส.อ. นรินทร นอยแกว สพ. พัน.สพ.กระสุน ๒๑ ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.คลังกระสุน รอย.สพ.สงกําลังกระสุน พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1 511003100054

บชร.๑ (ชกท.4514) (อัตรา ร.ท.)

132 จ.ส.อ. อิทธิพล เรืองฤทธิ์ ช. กรม ทพ.๑๑ ไมจํากัดเหลา ผช.ฝอ.4 กรม ทพ.11 (ชกท.4010) (อัตรา ร.อ.) 510405000051

133 จ.ส.อ. ภานุมาศ สังขวงศ ร. กรม ทพ.11 ไมจํากัดเหลา ผช.ฝอ.3 กรม ทพ.11 (ชกท.2162) (อัตรา ร.อ.) 510405000047

134 จ.ส.อ. ชนะ ทองเสม ส. รร.นนส.ทบ. ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.ทพ.กรม ทพ.๑๑ (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 510405000902 

135 จ.ส.อ. วิษณุ ไตรภูมิ ม. กรม ทพ.๑๓ ไมจํากัดเหลา ผช.ฝอ.๑ กรม ทพ.๑๓ (ชกท.๒๒๖๐) (อัตรา ร.อ.) 510507000029

136 จ.ส.อ. สุทธี อังคณิต ขส. กรม ทพ.๑๓ ไมจํากัดเหลา ผช.ฝอ.๔ กรม ทพ.๑๓ (ชกท.๔๐๑๐) (อัตรา ร.อ.) 510507000041

137 จ.ส.อ. ชัยณรงค บังเพ็ง ม. กรม ทพ.๑๔ ไมจํากัดเหลา ผช.ฝอ.3 กรม ทพ.14 (ชกท.2162) (อัตรา ร.อ.) 510819000038

138 จ.ส.อ. สรกฤษ ทรงฉาย พ. กรม ทพ.๑๔ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.ทพ.กรม ทพ.14 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 510819000102

139 จ.ส.อ. ศรัณย ศรีโท ร. กรม ทพ.14 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.ทพ.กรม ทพ.14 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 510819000702

140 จ.ส.อ.หญิง อรวรรณ พรหมสุรินทร สบ. มทบ.๑๑ ไมจํากัดเหลา ผช.นสก.มทบ.11 (ชกท.5000) (อัตรา ร.อ.) 503500000290

141 จ.ส.อ. บัญชา เดชเหลา สห. มทบ.๑๒ ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.ฝก รอย.มทบ.12 (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 510100100025

142 จ.ส.อ. เมที คชวงษ สห. มทบ.๑๓ ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.บร.รอย.มทบ.13 (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 510200100036

143 จ.ส.อ. จําลอง เรืองประโคน ช. มทบ.๑๔ ไมจํากัดเหลา ครู หนวยฝก ศฝ.นศท.มทบ.14 (ชกท.2517) (อัตร ร.ท.) 510314000111

144 จ.ส.อ. ประดิษฐ พุมไสว ร. มทบ.๑๕ ไมจํากัดเหลา นายทหารสโมสร มทบ.15 (ชกท.5000) (อัตรา ร.อ.) 510400000194

145 จ.ส.อ. อุกฤต ผุดผอง พธ. มทบ.๑๖ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.มว.คลังเสบียง รอย.คลัง สป.พัน.สบร.๒๑ บชร.๑ (ชกท.4130) 511002100012

(อัตรา ร.ท.)

146 จ.ส.อ. ไชญา ขาตน สบ. มทบ.๑๗ ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.บริการ รอย.มทบ.17 (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 510800100067

147 จ.ส.อ. พยน จันทรอิน สบ. มทบ.๑๘ ไมจํากัดเหลา ผช.นสก.มทบ.18 (ชกท.5000) (อัตรา ร.อ.) 510600000161 
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148 จ.ส.อ. ธีระ คิดตรง ป. มทบ.๑๙ ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.บร.รอย.มทบ.19 (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 510500100065

149 จ.ส.อ. วิรุฬพันธุ ตวนชะเอม ส. พล.พัฒนา ๑ ไมจํากัดเหลา นายทหารคนสนิท พล.พัฒนา 1 (ชกท.2030) (อัตรา ร.ท.) 510715000006

150 จ.ส.อ. อภิวัฒน สีดา ช. พล.พัฒนา ๑ ไมจํากัดเหลา หน.ชุด ชุดชางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส มว.พัฒนาที่ 3 รอย.พัฒนา 510717100139

พัน.พัฒนา ๑ (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.)

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ทภ.๒ 1 จ.ส.อ. พลพิลา หันจางสิทธิ์ ร. ร.3 ร. ผบ.มว.รสพ.รอย.รสพ.ร.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520702100026

2 จ.ส.อ. สุพัฒน ลาดบาศรี ร. ร.3 พัน.1 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.3 พัน.1 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520702100021

3 จ.ส.อ. เกตุแกว พระแสง ร. ร.3 พัน.3 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.3 พัน.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520801300021

4 จ.ส.อ. ศุภกร จุมพลพงษ ร. ร.8 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.3 พัน.2 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520107100022

5 จ.ส.อ. สิริวุฒิ วิจิตศรี ร. ร.8 ร. ผบ.มว.ลว.รอย.ลว.และเฝาตรวจ ร.8 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520301300015

6 จ.ส.อ. ธเนศ แพงนอย ร. ร.8 พัน.2 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.13 พัน.1 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520402100023

7 จ.ส.อ. สุรชัย พรมจันทร ร. ร.8 พัน.3 ร. ผบ.มว.ปนโจมตี รอย.สสก.ร.8 พัน.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520303000145

8 จ.ส.อ. กมล จันทรดาวัน ร. ร.13 ร. ผบ.ตอน บก.ตอน ปรส. มว.อวน.รอย.สสก.ร.13 พัน.2 (ชกท.1542) 520403000093

(อัตรา ร.ท.)

9 จ.ส.อ. พงษสิทธิ์ ชางทาพิน ร. กรม ทพ.23 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.13 พัน.1 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520402200023

10 จ.ส.อ. ฉัตรชัย ชาญเขวา ร. ร.13 พัน.3 ร. ผบ.ตอน ปรส.รอย.สสก.ร.13 พัน.1 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520402000093

11 จ.ส.อ. สุขสันต ผานัด ร. ร.13 พัน.3 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.13 พัน.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) ๕๒๐๔๐๔๒๐๐๐๐๕

12 จ.ส.อ. วินิจ มุริจันทร ร. กรม ทพ.23 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.13 พัน.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520404300006

13 จ.ส.อ. วินัย จันทานิตย ร. ร.6 ร. นายทหารซอมบํารุงยานยนต รอย.บก.ร.6 (ชกท.4805) (อัตรา ร.ท.) 520201010042

14 จ.ส.อ. อํานาจ สารธิมา ร. ร.6 พัน.2 ร. ผบ.มว.ปล. รอย.อวบ.ร.6 พัน.2 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520203100021

15 จ.ส.อ. สุทินทร สาสังข ร. ร.6 พัน.3 ร. ผบ.มว.ค.60 รอย.อวบ.ร.6 พัน.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) ๕๒๐๒๐๔๓๐๐๐๑๒

16 จ.ส.อ. อดิศักดิ์ บนกระโทก ร. ร.6 พัน.1 ร. ผบ.มว.ค.81 มม. รอย.สสก.ร.16 พัน.2 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520503000125

17 จ.ส.อ. วิศรุธ ถวิล ร. ร.16 ร. ผบ.มว.ระวังปองกัน รอย.บก.ร.16 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520501000120

18 จ.ส.อ. นิรันดร นาทันรีบ ร. ร.16 พัน.1 ร. ผบ.มว.ชางโยธา รอย.สสก.ร.16 พัน.1 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520502000117

19 จ.ส.อ. ศิริพงษ เถือกเถาว ร. ร.16 พัน.2 ร. ผบ.มว.ค.60 รอย.อวบ.ร.16 พัน.2 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520503100012

20 จ.ส.อ. ขวัญ สุขยอม ร. ร.16 พัน.3 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.16 พัน.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520504200023

21 จ.ส.อ. องอาจ กุลศิริ ร. ร.23 ร. ผบ.มว.รอย.ยก.ร.23 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520125200025

22 จ.ส.อ. วันชัย บึงไกล ร. ร.23 พัน.1 ร. ผบ.มว.ชางโยธา รอย.สสก.ร.23 พัน.1 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520109000117

23 จ.ส.อ. ประสาน  เรืองสุขสุด ร. ร.23 พัน.3 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.23 พัน.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 521002300020

24 จ.ส.อ. นพชัย กมรัมย ร. กรม ทพ.26 ร. ผบ.มว.ยานยนต รอย.สสช.ร.6 พัน.3 (ชกท.4600) (อัตรา ร.ท.) 520204400037

25 จ.ส.อ. เอนก โสภา ร. ร.23 พัน.4 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.23 พัน.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 521002300022

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต .ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3



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

26 จ.ส.อ. อาทิตย โพธิ์หิรัญ ร. ร.23 พัน.4 ร. ผบ.มว.อวน.รอย.สสก.ร.23 พัน.4 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520902000088

27 จ.ส.อ. อุทิศ ประดับพันธ ม. ม.6 ม. ผบ.มว.รอย.ถ. ม.6 พัน.6 (ชกท.1203) (อัตรา ร.ท.) 520305300019

28 จ.ส.อ. ทนงศึก สีทอนสุด ม. ม.7 พัน.14 ม. ผช.นายทหารฝายสงกําลัง ม.6 พัน.21 (ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.) 520511000009

29 จ.ส.อ. มานะ เรืองศรี ป. ป.3 ป. นอย.รอย.ป.ป.3 พัน.103 (ชกท.1199) (อัตรา ร.ท.) 520114200017

30 จ.ส.อ. ศาศวัต อาศรัยปา ป. ป.3 พัน.3 ป. ผตน.รอย.ป.ป.3 พัน.13 (ชกท.1189) (อัตรา ร.ท.) 520405200059

31 จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ ชมภูศรี ป. ป.3 พัน 8 ป. นลว.ผท.รอย.ป.ป.3 พัน 8 (ชกท.1183) (อัตรา ร.ท.) 520307200014

32 จ.ส.อ. พีรพงษ กอออน ป. ป.6 พัน.6 ป. อยูระหวางดําเนินการ

33 จ.ส.อ. ธนวุฒิ บุตรวัง ป. ป.6 พัน.16 ป. ผบ.มว.สส.ป.6 พัน.23 (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) 520113000092

34 จ.ส.อ. นรุตม พจนา ป. ป.6 พัน.23 ป. ผตน.รอย.ป.ป.6 พัน.23 (ชกท.1189) (อัตรา ร.ท.) 520113300060

35 จ.ส.อ. สมพร มีดอก ช. ช.พัน.3 พล.ร.3 ช. ผช.นายทหารฝายสงกําลัง ช.พัน.3 พล.ร.3 (ชกท.4010) (อัตรา ร.ท.) 520118000011

36 จ.ส.อ. กิจติ บุตรศรี ช. ช.พัน.3 พล.ร.3 ช. ผบ.มว.สะพาน รอย.บก.และ บร.ช.พัน.3 พล.ร.3 (ชกท.1342) 520118000229

(อัตรา ร.ท.)

37 จ.ส.อ. ธงชัย พันธิทักษ ช. ช.พัน.6 พล.ร.6 ช. ผบ.มว.ซอมบํารุงกองพัน รอย.บก.และ บร.ช.พัน.6 พล.ร.6 520510000139

(ชกท.4880) (อัตรา ร.ท.)

38 จ.ส.อ. กวีรพงศ ทนงค ช. ช.2 พัน.201 ช. ผบ.มว.รอย.ช.สนาม ช.2 พัน.201 (ชกท.1331) (อัตรา ร.ท.) 520119200067

39 จ.ส.อ. สายรุง ลบสันเทียะ ช. ช.2 พัน.201 ช. ผช.นายทหารสงกําลัง ช.2 พัน.201 (ชกท.4010) (อัตรา ร.ท.) 520119000010

40 จ.ส.อ. พขันชัย ทิพยกรรณ ส. ส.พัน.22 ทภ.2 ส. นายทหารโทรศัพท รอย.สายและวิทยุถายทอด ส.พัน.22 ทภ.2 520117200010

(ชกท.0400) (อัตรา ร.ท.)

41 จ.ส.อ. ณัฐพล เคนบุบผา ส. ส.พัน.6 พล.ร.6 ส. ผช.ฝสส.มทบ26 (ชกท.0210) (อัตรา ร.อ.) 520900000213

42 จ.ส.อ. อนิรุทธ นันทะรัตน พ. พัน.สร.3 พ. ผบ.ตอนเปล รอย.สร.สน.พัน.สร.3 (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) 520121000088

43 จ.ส.อ. กองเกียรติ กัญญวิมล พ. รพ.คายพระยอดเมืองขวาง พ. ผบ.มว.พล.สร.รพ.คายพระยอดเมืองขวาง (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) ๕๒๐๘๐๒๐๐๐๐๗๔

44 จ.ส.อ. ชรินทร เศรษฐาวงษ พ. พัน.สร.22 บชร.2 พ. ผบ.ตอนเปล รอย.สร.สน.พัน.สร.3 (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) ๕๒๐๑๒๑๓๐๐๐๘๘

45 จ.ส.อ. ประครอง สีนวนจันทร พ. รพ.คายสมเด็จพระพุทธ พ. รอง ผบ.มว.พล.สร.รพ.คายสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 520513000170

ยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.)

46 จ.ส.อ. เดชวิชัย มูลศรีสุข พ. รพ.คายสุรนารี พ. ผบ.ตอนรถยนตพยาบาล รอย.สร.พัน.สร.3 (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) 520121200066

47 จ.ส.อ. อานนท  สิทธิเรือนเพชร พ. ม.7 พ. ผบ.มว.พล.สร.รพ.คายศรีสองรัก (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) 520603000074

48 จ.ส.อ. ประวัติ อุปมะโท พธ. มทบ.22 พธ. รอง ผบ.มว.คลังเสบียง รอย.คลัง สป.พัน.สบร.22 บชร.2 521203100012

(ชกท.4130) (อัตรา ร.ท.)

49 จ.ส.อ. เอนก สมบูรณพันธ พธ. กอง พธ.พล.ร.6 พธ. ผบ.ตอนรวบรวมและสงกลับ มว.ทะเบียนการศพ รอย.บร.สนาม 521203200071



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

พัน.สบร.22 บชร.2 (ชกท.2430) (อัตรา ร.ท.)

50 จ.ส.อ. จิราธิวัฒน บุญยกสนันธ ขส. พัน.ขส.22 บชร.2 ขส. นายทหารซอมบํารุงยานยนต รอย.ขส.รยบ.กลาง (ผสม) พัน.ขส.๒๒ 521205300088

บชร.2 (ชกท.0660) (อัตรา ร.ท.)

51 จ.ส.อ. สมพงษ พิณรัตน ขส. รอย.มทบ.23 ขส. นยน.รอย.บก.พล.พัฒนา 2 (ชกท.0600) (อัตรา ร.ท.) 520112000135

52 จ.ส.อ. ภานุวัฒน คําทองทิพย สบ. ทภ.2 สบ. ประจําแผนก ผปบ.มทบ.26 (ชกท.2210) (อัตรา ร.อ.) 520900000444

53 จ.ส.อ. ปรีดา อาจเมือง ส. ส.พัน.3 พล.ร.3 ไมจํากัดเหลา ผบ.ตอนสื่อสาร รอย.บก.พัน.สบร.22 บชร.2 (ชกท.0200) 521203000059

(อัตรา ร.ท.)

54 จ.ส.อ. อนุวัฒน เอี่ยมนูญ ช. ทภ.2 ไมจํากัดเหลา นสส.ช.2 พัน.201 (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) 520119000011

55 จ.ส.อ. จตุพล พวงประเสริฐ ช. พัน.สบร.22 บชร.2 ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.รักษาการณ รอย.บก.บชร.2 (ชกท.9125) (อัตรา ร.ท.) 521200000296

56 จ.ส.อ. วิชัย ประวะเสนัง ส. ส.พัน.22 ทภ.2 ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.รอย.บร.พัน.ร.มทบ.21 (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 520129300007

57 จ.ส.อ. อนันต จุฑานิตย ม. รอย.ม.(ลว.)3 ไมจํากัดเหลา นายทหารบํารุงความรู พล.ร.3 (ชกท.5004) (อัตรา ร.อ.) 520108000075

58 จ.ส.อ. ภคพล นันทะเกตุ ม. รอย.ลว.ไกล 3 ไมจํากัดเหลา ผบ.ตอน ลว.รอย.ลว.ไกล 3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 520108200047

59 จ.ส.อ. พิพัฒน พิลาดรัมย ขว. ทภ.2 ไมจํากัดเหลา ผช.หน.ฝขว.(อ.) พล.ร.3 (ชกท.9304) (อัตรา ร.อ.) 520108000041

60 จ.ส.อ. มนตรา ผิวออน สห. รอย.ลว.ไกล 6 ไมจํากัดเหลา นสก.พล.ร.6 (ชกท.5000) (อัตรา ร.อ.) 520505000143

61 จ.ส.อ. นิติธร มุงงาม สพ. รอย.ลว.ไกล 6 ไมจํากัดเหลา นายทหารบํารุงความรู พล.ร.6 (ชกท.5004) (อัตรา ร.อ.) 520505000075

62 จ.ส.อ. ฉัตรชัย จิตรมนตรี ม. มทบ.29 ไมจํากัดเหลา ผช.หน.ฝขว.(อ.) พล.ร.6 (ชกท.9304) (อัตรา ร.อ.) 520505000041

63 จ.ส.อ. รังสรรค ปจชามาตย ม. พล.ม.3 ไมจํากัดเหลา นายทหารประวัติศาสตร พล.ม.3 (ชกท.2421) (อัตรา ร.อ.) 520310000076

64 จ.ส.อ. ยุทธศาสตร จิตรสอาด ม. พล.ม.3 ไมจํากัดเหลา นสก.พล.ม.3 (ชกท.5000) (อัตรา ร.อ.) 520310000142

65 จ.ส.อ. สมชาย ดาทุมมา ม. ม.7 พัน.14 ไมจํากัดเหลา ผช.นายทหารฝายสงกําลังบํารุง ม.6 (ชกท.4010) (อัตรา ร.อ.) 520304000016

66 จ.ส.อ. พิชัยยุธ เกี้ยวกลาง ป. พัน.พัฒนา 2 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.มว.พัฒนา รอย.พัฒนา พัน.พัฒนา 2 (ชกท.8104) 520122200070

(อัตรา ร.ท.)

67 จ.ส.อ. สมมารท สารมาท สบ. มทบ.26 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.มว.พัฒนา รอย.พัฒนา พัน.พัฒนา 2 (ชกท.8104) 520122100116

(อัตรา ร.ท.)

68 จ.ส.อ. ครรชิต สมานมิตร ขส. พัน.ขส.22 บชร.2 ไมจํากัดเหลา ผบ.ตอน ตอนชิ้นสวนซอม รอย.สกล.สป.พัน.สบร.22 บชร.2 521203300096

(ชกท.4450) (อัตรา ร.ท.)

69 จ.ส.อ. อิทธิศักดิ์ ไพสิฐสาทร พ. ศคบ.บชร.2 ไมจํากัดเหลา ผบ.ตอน รอย.บก.พัน.ซบร.22 บชร.2 (ชกท.0210) (อัตรา ร.ท.) 521202000061

70 จ.ส.อ. พัลลภ สาทะเล สห. พัน.สห.21 ไมจํากัดเหลา นายทหารบํารุงความรู มทบ.21 (ชกท.5004) (อัตรา ร.อ.) 520100000101

71 จ.ส.อ. ทวีสุข พาผล ม. มทบ.22 ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.สยป.รอย.มทบ.22 (ชกท.2548) (อัตรา ร.ท.) 520200100035

72 จ.ส.อ. สมพร คณานันท สห. รอย.สห.มทบ.23 ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.บร.รอย.มทบ.23 (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 520300100523
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73 จ.ส.อ. วีรพัฒน สวยรูป สห. รอย.สห.มทบ.24 ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.ฝก รอย.มทบ.24 (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 520400100025

74 จ.ส.อ. ไพรัตน ออกแดง พธ. มทบ.25 ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.ฝก รอย.มทบ.25 (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 521000100025

75 จ.ส.อ. ปญญา ปานเกิด สบ. มทบ.26 ไมจํากัดเหลา ผช.นสก.มทบ.26 (ชกท.5000) (อัตรา ร.อ.) 520900000193

76 จ.ส.อ. พงษพันณ จันทรเขือ พธ. มทบ.27 ไมจํากัดเหลา ครูฝก นฝ.นศท.มทบ.27 (ชกท.2622) (อัตรา ร.อ.) 520500300025

77 จ.ส.อ. อนุสรณ แสนดา สห. มทบ.28 ไมจํากัดเหลา ผช.นสก.มทบ.28 (ชกท.5000) (อัตรา ร.อ.) 520600000195

78 จ.ส.อ. มาโนช บูรณะเนตร ขส. มทบ.29 ไมจํากัดเหลา นกฬ.มทบ.29 (ชกท.5000) (อัตรา ร.อ.) 520700000196

79 จ.ส.อ. เสนห ไตรพล ม. มทบ.210 ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.บร.รอย.มทบ.210 (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 520800100065

80 จ.ส.อ. นิรุต แสงโสดา สห. กรม ทพ.21 ไมจํากัดเหลา นผช.ฝยก.กรม ทพ.21 (ชกท.2162) (อัตรา ร.อ.) 520602000041

81 จ.ส.อ. อาทิตย สิริธํารงรัศมิ์ พ. กรม ทพ.21 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.ทพ.กรม ทพ.21 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 520602000502

82 จ.ส.อ. สุภัทรชัย ทิสี กง. กรม ทพ.22 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.ทพ.กรม ทพ.22 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 520130001502

83 จ.ส.อ. อดุล ลับดีพะเนาว ม. กรม ทพ.22 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.ทพ.กรม ทพ.22 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 520130000902

84 จ.ส.อ. คงฤทธิ์ โสภาคํา ส. รอย.ฝรพ.2 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.ทพ.กรม ทพ.23 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 520207000202

85 จ.ส.อ. สิทธิกร กุลบุตร ช. กรม ทพ.23 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.ทพ.กรม ทพ.23 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 520207000402

86 จ.ส.อ. โกวิท ฮมปา ป. กรม ทพ.26 ไมจํากัดเหลา ผช.ฝอ.2 กรม ทพ.26 (ชกท.9301) (อัตรา ร.อ.) 520131000037

87 จ.ส.อ. สุภศร กรรขํา ป. ป.6 พัน.23 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.ทพ.กรม ทพ.26 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 520131000302

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓
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ทภ.3 1 จ.ส.อ. วิชานนท มานพพงศ ร. ร.๔ พัน.๑ ร. ผบ.มว.รอย.ค.หนัก ร.๔ (ชกท.๑๕๔๓) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๑๐๑๑๐๐๐๓๒

2 จ.ส.อ. นพดล  รงคทอง ร. ร.๔ ร. ผบ.มว.มว.ยานเกราะ รอย.ยก.ร.๔ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๑๐๑๒๐๐๐๒๕

3 จ.ส.อ. รณรงค เจริญผล ร. ร.๔ พัน.๓ ร. ผบ.มว.ค.๖๐ มม. รอย.อวบ.ร.๔ พัน.๓ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๗๑๓๑๐๐๐๑๒

4 จ.ส.อ. ธวัชชัย ยาบุศดี ร. ร.๔ พัน.๒ ร. ผช.ฝขว.ร.๑๔ พัน.๑ (ชกท.9301) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๕๐๒๐๐๐๐๔๒

5 จ.ส.อ. สุทัศน สําอางค ร. ร.๑๔ ร. นายทหารฝายสื่อสารและสารสนเทศ ร.๑๔ พัน.๑ (ชกท.2401) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๕๐๒๐๐๐๐๖๑

6 จ.ส.อ. ชาลี ดวงเนตรคีรี ร. ร.๑๔ พัน.๑ ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๑๔ พัน.๑ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๕๐๒๒๐๐๐๒๒

7 จ.ส.อ. ศุภชัย ขัดชุมภู ร. ร.๑๔ ร. ผบ.มว.ยานยนต รอย.สสช.ร.๑๔ พัน.๑ (ชกท.4600) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๕๐๒๔๐๐๐๓๗

8 จ.ส.อ. วีรยุทธ พงษนุช ร. ร.๑๔ พัน.๓ ร. ผบ.มว.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๑๔ พัน.๓ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๕๐๔๑๐๐๐๑๗

9 จ.ส.อ. ณัฐปกรณ พุมดี ร. ร.๑๔ พัน.๒ ร. ผบ.มว.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๑๔ พัน.๓ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๕๐๔๓๐๐๐๑๖

10 จ.ส.อ. สมพงษ มะโนเครื่อง ร. ร.๗ พัน.๑ ร. ผบ.มว.บก.มว.เฝาตรวจ รอย.ลว.และเฝาตรวจ ร.๗ (ชกท.1560) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๓๐๔๓๐๐๐๔๓

11 จ.ส.อ. เติมพงค กองโน ร. ร.๗ ร. ผบ.ตอน บก.ตอน ค.รอย.สสก.ร.๗ พัน.๒ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๓๐๖๐๐๐๑๐๔

12 จ.ส.อ. ณัฐยงยุทธิ์ แกวพศุทธิ์ ร. ร.๑๗ ร. นายทหารซอมบํารุงยานยนต ร.๑๗ (ชกท.4805) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๖๐๑๐๐๐๑๓๔

13 จ.ส.อ. อํานาจ สารพัฒน ร. ร.๑๗ พัน.๒ ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๑๗ พัน.๒ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๒๐๑๒๐๐๐๒๓

14 จ.ส.อ. นนทชัย ธรานันทวิทยา ร. ร.๗ พัน.๕ ร. ผบ.มว.ยานยนต รอย.สสช.ร.๑๗ พัน.๓ (ชกท.4600) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๔๐๑๔๐๐๐๓๗

15 จ.ส.อ. ฉัตรเทวา อะริแสน ร. ร.๑๗ พัน.๓ ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๑๗ พัน.๓ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๔๐๑๓๐๐๐๒๐

16 จ.ส.อ. ชาญยศ อาจปกษา ร. ร.๑๗ พัน.๔ ร. ผบ.ตอน.ปรส.มว.อวน.รอย.สสก.ร.๑๗ พัน.๔ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๖๐๒๐๐๐๐๙๓

17 จ.ส.อ. สุรชาติ ปญญาเทพ ร. พล.ร.๗ ร. นายทหารสงกําลัง บก.มว.บริการ รอย.สสช.ร.๑๗ พัน.๔ (ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๖๐๒๐๔๐๐๓๙

18 จ.ส.อ. มนูล เพ็ชรเอี่ยม ม. ม.พัน.๙ พล.ร.๔ ม. ผช.ฝอ.๓ ม.พัน.๙ พล.ร.๔ (ชกท.2162) (อัตรา ร.อ.) ๕๓๐๗๐๘๐๐๐๐๐๗

19 จ.ส.อ. พีรเดช รอดเทศน ม. ม.พัน.๙ พล.ร.๔ ม. ผบ.มว.ถ.รอย.ถ.ม.พัน.๙ พล.ร.๔ (ชกท.1203) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๗๐๘๒๐๐๒๖๙

20 จ.ส.อ. รัฐพล กาทุง ม. ม.พัน.๑๒ พล.ม.๑ ม. ผบ.มว.รอย.ม.ม.พัน.๑๒ พล.ม.๑ (ชกท.1204) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๘๐๓๑๐๐๐๒๙

21 จ.ส.อ. ชาญณรงค สิงหสา ม. ม.พัน.๒๘ พล.ม.๑ ม. ผช.ฝอ.๓ ม.พัน.๒๘ พล.ม.๑ (ชกท.2162) (อัตรา ร.อ.) ๕๓๐๙๐๖๐๐๐๐๐๖

22 จ.ส.อ. นัฐพงษ พวงพา ม. พล.ม.๑ ม. ผบ.มว.รอย.ม.ม.พัน.๒๘ พล.ม.๑ (ชกท.1204) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๙๐๖๓๐๐๐๓๙

23 จ.ส.อ. ธงชัย อินมา ม. ม.๒ ม. นตต.ม.๒ (ชกท.1204) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๘๐๑๐๐๐๐๑๘

24 จ.ส.อ. กฤษกร ทองทากาศ ม. ม.๒ ม. ผบ.มว.ปองกัน รอย.บก.ม.๒ (ชกท.1204) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๘๐๑๐๐๐๑๑๓

25 จ.ส.อ. ษุภัญณ พุมพวง ม. ม.๒ พัน.๗ ม. ผบ.มว.ลว.รอย.ม.ม.๒ พัน.๗ (ชกท.1204) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๘๐๒๒๐๐๐๒๘

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.
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26 จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ ตาขันทะ ม. ม.๒ พัน.๑๐ ม. ผบ.มว.รอย.ม.ม.๒ พัน.๑๐ (ชกท.1204) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๑๐๐๑๑๐๐๐๒๙

27 จ.ส.อ. เอนก เทพจันตา ม. ม.๒ พัน.๑๐ ม. ผบ.มว.รอย.ม.ม.๒ พัน.๑๐ (ชกท.1204) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๑๐๐๑๓๐๐๐๒๙

28 จ.ส.อ. จักรวรรดิ ประสมทรัพย ม. ม.๒ พัน.๑๕ ม. ผบ.มว.รอย.ม.(ก.) ม.๒ พัน.๑๕ (ชกท.1204) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๑๐๐๒๓๐๐๐๒๔

29 จ.ส.อ. จักรกฤษณ บุญตา ม. ม.๒ พัน.๑๕ ม. ผบ.ตอน รอย.สสช.ม.๒ พัน.๑๕ (ชกท.0600) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๑๐๐๒๔๐๐๐๕๑

30 จ.ส.อ. บดินทรศักดิ์ ประจันสี ม. ม.๓ ม. นยน.ม.๓ (ชกท.0600) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๙๐๒๐๐๐๐๒๑

31 จ.ส.อ. เฉลิมพล นนฤชา ม. ม.๓ พัน.๑๓ ม. ผบ.มว.รอย.ม.(ก.) ม.๓ พัน.๑๓ (ชกท.1205) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๙๐๓๓๐๐๐๒๖

32 จ.ส.อ. บรรจง คําใบ ม. ม.๓ ม. ผบ.มว.รอย.ม.(ก.) ม.๓ พัน.๑๓ (ชกท.1205) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๙๐๓๑๐๐๐๒๔

33 จ.ส.อ. พินิตยศักดิ์ เตชนันท ม. ม.๓ พัน.๑๘ ม. ผบ.มว.สน.รอย.สสช.ม.๓ พัน.๑๘ (ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๙๐๔๔๐๐๐๒๐

34 จ.ส.อ. ยศวรรธ ฉิมพวง ม. ม.๓ พัน.๑๘ ม. น.ซบร.มว.ซบร.กองพัน รอย.สสช.ม.๓ พัน.๑๘ (ชกท.0605) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๙๐๔๔๐๐๐๖๗

35 จ.ส.อ. ภาณุมาศ มาศภมร ม. ม.๓ พัน.๒๖ ม. ผบ.มว.ถ.รอย.ถ.ม.๓ พัน.๒๖ (ชกท.1203) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๙๐๕๓๐๐๐๑๙

36 จ.ส.อ. วีระชัย มังคลาด ป. ป.๔ ป. ผตอ.ป.๔ (ชกท.6-1189) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๗๑๑๐๐๐๐๑๗

37 จ.ส.อ. พลากร หาญกาย ป. ป.๔ พัน.๔ ป. ผบ.มว.กส.ป.๔ พัน.๔ (ชกท.1193) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๑๐๔๐๐๐๑๔๒

38 จ.ส.อ. ธนาชัย อําภา ป. ป.๔ พัน.๔ ป. นลว.ผท.รอย.ป.ป.๔ พัน.๔ (ชกท.1183) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๑๐๔๒๐๐๐๑๔

39 จ.ส.อ. กิตติพนธ เสวิสิทธิ์ ป. ป.๔ พัน.๑๐๔ ป. ผช.รอง ผบ.รอย.ป.๔ พัน.๑๐๔ (ชกท.1193) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๗๑๒๐๐๐๐๐๒

40 จ.ส.อ. ธีระ บางเอี่ยม ป. ป.๒๑ ป. นอต.ป.๒๑ (ชกท.8219) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๙๑๒๐๐๐๐๙๘

41 จ.ส.อ. สุรชัย คําภิโล ป. ป.๒๑ พัน.๓๐ ป. ผตน.รอย.ป.ป.๒๑ พัน.๓๐ (ขกท.1189) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๙๐๗๑๐๐๐๕๙

42 จ.ส.อ. ปวิช ปนทะวงค ป. ป.พัน.๗ พล.ร.๗ ป. นายทหารการยิงสนับสนุน ป.พัน.๗ พล.ร.๗ (ชกท.1193) (อัตรา ร.อ.) ๕๓๐๓๐๘๐๐๐๐๐๘

43 จ.ส.อ. ศิวนันท นันทะเสน ป. ป.พัน.๑๗ พล.ร.๗ ป. ผูตรวจการณหนา กองรอยทหารปนใหญ ป.พัน.๑๗ พล.ร.๗ (ขกท.1189) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๖๐๕๒๐๐๐๕๙

44 จ.ส.อ. เทิดศักดิ์ ดวงปนสิงห ป. ป.พัน.๗ พล.ร.๗ ป. ผบ.มว.สส.รอย.บก.และ บร.ป.พัน.๑๗ พล.ร.๗ (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๖๐๕๐๐๐๐๙๒

45 จ.ส.อ. สุบิน ชื่นดี ป. ป.พัน.๑๗ พล.ร.๗ ป. ผช.รอง ผบ.รอย.ป.พัน.๑๗ พล.ร.๗ (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๖๐๕๓๐๐๐๒๗

46 จ.ส.อ. ชนสรณ อูปทอง ช. ช.๓ พัน.๓๐๒ ช. ผบ.ตอน ซอมบํารุงเครื่องมือ รอย.ช.กอสราง ช.๓ พัน.๓๐๒ (ชกท.4880) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๗๐๖๓๐๐๐๒๐

47 จ.ส.อ. ภัทราวุธ คงสกุล ช. ทภ.๓ ช. ผบ.มว.รอย.ช.สนาม ช.พัน.๔ พล.ร.๔ (ชกท.1331) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๒๐๑๕๐๐๐๓๙

48 จ.ส.อ. ชรินทร ปนแสน ช. ช.พัน.๘ พล.ม.๑ ช. ผบ.มว.รอย.ช.สนาม ช.พัน.๘ พล.ม.๑ (ชกท.1331) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๙๑๑๓๐๐๐๔๐

49 จ.ส.อ. ขวัญ ทองสังข ช. ช.พัน.๔ พล.ร.๔ ช. รอง ผบ.มว.ซบร.คม.๑ กอง สน.พล.พัฒนา ๓ (ชกท.4880) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๗๐๔๑๐๐๐๒๙

50 จ.ส.อ. จักรกฤช ฉิมนาค ช. พล.พัฒนา ๓ ช. นายทหารซอมแกเครื่องกล รอย.ช.เครื่องมือและ ซบร.ช.๓ พัน.๓๐๒ (ชกท.4880) ๕๓๐๗๐๖๔๐๐๐๘๗

(อัตรา ร.ท.)

51 จ.ส.อ. ประกาศ สาทรกิจ ส. ส.พัน.๒๓ ทภ.๓ ส. ผช.นายทหารศูนยขาว รอย.วิทยุและศูนยขาว ส.พัน.๒๓ ทภ.๓ ๕๓๐๗๐๙๑๐๐๐๗๖

(ชกท.0221) (อัตรา ร.ท.)
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52 จ.ส.อ. ฉันทัช ออนสลุง ส. ส.พัน.๑๑ พล.ม.๑ ส. นายทหารการภาพ ส.พัน.๑๑ พล.ม.๑ (ชกท.8500) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๙๐๘๐๐๐๐๑๑

53 จ.ส.อ. นฤดล ตามะทะ ส. พัน.ซบร.๒๓ บชร.๓ ส. น.ซบร.สื่อสาร ตอนตรวจ มว.ซบร.ยุทธปกรณ สาย ส.รอย.ซบร.ยุทโธปกรณที่ ๑ ๕๓๑๑๐๒๒๐๐๐๑๒

พัน.ซบร.๒๓ บชร.๓ (ชกท.4415) (อัตรา ร.ท.)

54 จ.ส.อ. นิธิฤทธิ์ สังขทวีสิน พธ. พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ พธ. ผบ.ตอนเสบียง รอย.คลัง สป.พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ (ชกท.4130) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๑๑๐๑๐๐๐๑๔๕

55 จ.ส.อ. พฤฒิพงศ จินะธรรม พธ. ศคบ.บชร.๓ พธ. ผบ.ตอนรวบรวมพิสูจนทราบ รอย.บร.สนาม พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ ๕๓๑๑๐๑๐๐๐๓๔๔

(ชกท.2430) (อัตรา ร.ท.)

56 จ.ส.อ. ศุภวิชญ ยอดออย ขส. มทบ.๓๒ ขส. ผบ.มว.รยบ.รอย.ขส.รยบ.เบา ๒ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ (ชกท.0600) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๑๑๐๓๒๐๐๐๑๕

57 จ.ส.อ. บํารุง บัวทอง พ. พัน.สร.๔ พ. ผบ.ตอนรถยนตพยาบาล รอย.สร.สน.พัน.สร.๔ (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๗๑๐๔๐๐๐๖๗

58 จ.ส.อ. วิรัตน พนัสขาว พ. พัน.สร.๔ พ. ผบ.ตอนรถยนตพยาบาล รอย.สร.๒ พัน.สร.๔ (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๗๑๐๒๐๐๐๖๖

59 จ.ส.อ. มรกต ตุยคํา พ. รพ.คายสมเด็จพระนเรศวร พ. ผบ.ตอนรถยนตพยาบาล รอย.สร.๓ พัน.สร.๘ (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๙๐๙๓๐๐๐๖๖

60 จ.ส.อ. สันชัย สิทธิ พ. มทบ.๓๖ พ. ผบ.ตอนเปล รอย.สร.สนับสนุน พัน.สร.๘ (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๙๐๙๔๐๐๐๘๑

61 จ.ส.อ. สกล ศรีลายศ พ. พัน.สร.๒๓ บชร.๓ พ. นสส.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ (ชกท.0200) (อัตรา ร.อ.) ๕๓๑๑๐๔๐๐๐๐๑๑

62 จ.ส.อ. พยุงศักดิ์ สุขุม พ. รพ.คายกาวิละ พ. รอง ผบ.มว.พล.สร.รพ.คายจิรประวัติ (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๑๐๖๐๐๐๓๑๔

63 จ.ส.อ. ทรงชัย นอยเรือน พ. พัน.สร.๔ พ. รอง ผบ.มว.พล.สร.รพ.คายเม็งรายมหาราช (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๔๐๒๐๐๐๑๗๐

64 จ.ส.อ. วิชัย ติ๊บปนวงค สบ. กรม ทพ.๓๒ สบ. ฝธก.มทบ.๓๑ (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.) ๕๓๐๑๐๐๐๐๐๐๑๔

65 จ.ส.อ. พันธเดช สุทธสม สบ. มทบ.๓๗ สบ. ฝธก.มทบ.๓๔ (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.) ๕๓๐๖๐๐๐๐๐๐๑๑

66 จ.ส.อ. ยุทธการ มหาวรรณ สห. พัน.พัฒนา ๓ ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.บร.รอย.ฝรพ.๓ (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๒๐๓๐๐๐๐๓๑

67 จ.ส.อ. ฉัตรชัย ชาญศิริ ดย. มทบ.๓๑๐ ไมจํากัดเหลา นายทหารงบประมาณ ทภ.๓ (ชกท.6302) (อัตรา ร.อ.) ๕๓๐๗๐๑๐๐๐๓๗๕

68 จ.ส.อ. นนทิพัฒน มาไกล ม. กรม ทพ.๓๒ ไมจํากัดเหลา หน.ชุด บริการการพัฒนาและเกษตรอุตสาหกรรม มว.พัฒนา รอย.พัฒนา ๕๓๐๓๐๙๑๐๐๐๗๙

พัน.พัฒนา ๓ (ชกท.8104) (อัตรา ร.ท.)

69 จ.ส.อ. ประกายเพชร เกนทา ส. ส.พัน.๒๓ ทภ.๓ ไมจํากัดเหลา นายทหารศูนยขาว รอย.วิทยุและศูนยขาว ส.พัน.๒๓ ทภ.๓ ๕๓๐๗๐๙๑๐๐๐๗๕

(ชกท.0221) (อัตรา ร.ท.)

70 จ.ส.อ. วสันต บุญยิ้ม ร. รอย.บก.พล.ร.๔ ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.สูทกรรม รอย.บก.พล.ร.๔ (ชกท.4110) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๗๐๓๐๐๐๒๑๔

71 จ.ส.อ. อนุทัศน สงสัย สบ. รอย.ลว.ไกล ๔ ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.มว.ลว.ไกล รอย.ลว.ไกล ๔ (ชกท.1542) (อัตรา ร.อ.) ๕๓๐๗๐๓๒๐๐๐๓๘

72 จ.ส.อ. รักเกียรติ บุญเฟรือง สห. รอย.ลว.ไกล ๔ ไมจํากัดเหลา นายทหารยุทธการและการฝก รอย.ลว.ไกล ๔ (ชกท.2162) (อัตรา ร.อ.) ๕๓๐๗๐๓๒๐๐๐๐๓

73 จ.ส.อ. บุญชุม สุทธวิชา ร. พล.ร.๗ ไมจํากัดเหลา นายทหารบํารุงความรู ฝยก.พล.ร.๗ (ชกท.5004) (อัตรา ร.อ.) ๕๓๐๓๑๕๐๐๐๐๗๕

74 จ.ส.อ. ธัญพิสิษฐ ปะทะนมปย ส. พล.ร.๗ ไมจํากัดเหลา นายทหารปฏิบัติการ พล.ร.๗ (ชกท.2404) (อัตรา ร.อ.) ๕๓๐๓๑๕๐๐๐๑๙๒

75 จ.ส.อ. ภูวนัย ใจหนัก ร. ร.๗ ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.ปองกัน รอย.บก.พล.ร.๗ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๓๑๕๐๐๐๒๘๑
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76 จ.ส.อ. นาวี แสวงรู ช. ช.พัน.๘ พล.ม.๑ ไมจํากัดเหลา นายทหารการรหัส พล.ม.๑ (ชกท.0224) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๙๐๑๐๐๐๐๕๒

77 จ.ส.อ. สาธิต ปญญา ส. ส.พัน.๑๑ พล.ม.๑ ไมจํากัดเหลา ผช.หน.ฝขว.พล.ม.๑ ฝายอากาศ (ชกท.9304) (อัตรา ร.อ.) ๕๓๐๙๐๑๐๐๐๐๔๐

78 จ.ส.อ. ประพันธ กําคําเพ็ชร ม. พล.ม.๑ ไมจํากัดเหลา นายทหารยุทธการและการฝก รอย.ลว.ไกล พล.ม.๑ (ชกท.2162) (อัตรา ร.อ.) ๕๓๐๙๐๑๒๐๐๐๐๓

79 จ.ส.อ. ชานิติ ออนโยน สพ. พัน.ซบร.๒๓ บชร.๓ ไมจํากัดเหลา ผบ.ตอนสงกําลัง มว.บริการและสงกลับ ตอนสงกลับ รอย.สสซ.พัน.ซบร.๒๓ บชร.๓ ๕๓๑๑๐๒๔๐๐๐๘๑

(ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.)

80 จ.ส.อ. ไพบูลย มากร ช. พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ ไมจํากัดเหลา ผบ.ตอนคัดแยก รอย.สสซ.พัน.ซบร.๒๓ บชร.๓ (ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๑๑๐๒๔๐๐๑๐๖

81 จ.ส.อ. ลิขิต หีบทอง ป. มทบ.๓๓ ไมจํากัดเหลา นายทหารการกีฬา มทบ.๓๑ (ชกท.5000) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๑๐๐๐๐๐๒๑๐

82 จ.ส.อ. หญิง จันทรเพ็ญ ยศแกวอุต พ. รพ.คายสุรศักดิ์มนตรี ไมจํากัดเหลา นายทหารบํารุงความรู มทบ.๓๒ (ชกท.5004) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๒๐๐๐๐๐๐๗๔

83 จ.ส.อ. รัฐพงษ มุสิกะลักษณ ป. มทบ.๓๓ ไมจํากัดเหลา ครู หนวยฝก ศฝ.นศท.มทบ.๓๓ (ชกท.๒๕๑๗) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๓๑๔๐๐๐๑๐๖

84 จ.ส.อ. จงรักษ ภาชนะ ดย. มทบ.๓๔ ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.บร.รอย.มทบ.๓๔ (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๖๐๐๑๐๐๐๖๗

85 จ.ส.อ. พงษสุระ พึ่งพันธ ช. มทบ.๓๕ ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.ฝก รอย.มทบ.๓๕ (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๘๐๐๑๐๐๐๒๕

86 จ.ส.อ. ชูเกียรติ ออนปาน พธ. มทบ.๓๖ ไมจํากัดเหลา ทส.ผบ.มทบ.๓๖ (ชกท.2030) (อัตรา ร.อ.) ๕๓๐๙๐๐๐๖๐๐๔๘

87 จ.ส.อ. นพดล รวมจิตร กง. มทบ.๓๗ ไมจํากัดเหลา นายทหารบํารุงความรู มทบ.๓๗ (ชกท.5004) (อัตรา ร.อ.) ๕๓๐๔๐๐๐๐๐๐๗๐

88 จ.ส.อ. ศรีผล มูลสิงห ดย. มทบ.๓๘ ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.บร.รอย.มทบ.๓๘ (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๑๐๐๐๑๐๐๐๖๗

89 จ.ส.อ. อัมรินทร สองมา สบ. มทบ.๓๙ ไมจํากัดเหลา ครูวิชาผสมเหลา นฝ.นศท.มทบ.๓๙ (ชกท.2517) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๗๐๐๓๐๐๐๖๐

90 จ.ส.อ. ธรรมนูญ มหาวัน ส. มทบ.๓๑๐ ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.บร.รอย.มทบ.๓๑๐ (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๕๐๐๑๐๐๐๕๗

91 จ.ส.อ. โกเมศ มาประกอบ ช. ช.๓ พัน.๓๐๒ ไมจํากัดเหลา หน.ชุดมวลชนสัมพันธและสงเสริมการปกครอง มว.พัฒนา รอย.พัฒนา ๒ ๕๓๐๕๐๐๑๐๐๐๕๗

พัน.พัฒนา ๓ (ชกท.8104) (อัตรา ร.ท.)

92 จ.ส.อ. กิตติวุฒิ นามะมอญ ช. ช.๓ พัน.๓๐๒ ไมจํากัดเหลา หน.ชุดสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม มว.พัฒนา รอย.พัฒนา พัน.พัฒนา ๓ ๕๓๐๓๐๙๑๐๐๐๔๒

(ชกท.3100) (อัตรา ร.ท.)

93 จ.ส.อ. ธนัญชัย กลิ่นหอม สบ. กรม ทพ.๓๑ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.ทพ.กรม ทพ.๓๑ (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๖๐๔๐๐๐๘๐๒

94 จ.ส.อ. เสารแกว สุดพันธ ม. กรม ทพ.๓๑ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.ทพ.กรม ทพ.๓๑ (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๖๐๔๐๐๐๙๐๒

95 จ.ส.อ. รมเกลา กมลธง ดย. มทบ.๓๘ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.ทพ.กรม ทพ.๓๒ (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๑๐๐๓๐๐๐๑๐๒

96 จ.ส.อ. พีระศักดิ์ อารีรักษ ม. รอย.ฝรพ.๓ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.ทพ.กรม ทพ.๓๒ (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๑๐๐๓๐๐๐๔๐๒

97 จ.ส.อ. สังวาลย นาคศิริ สบ. กรม ทพ.๓๓ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.ทพ.กรม ทพ.๓๓ (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๒๐๔๐๐๐๕๐๒

98 จ.ส.อ. สิทธิประเสริฐ ออนศรี ช. ช.๓ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.ทพ.กรม ทพ.๓๓ (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๒๐๔๐๐๐๘๐๒

99 จ.ส.อ. ฐกร ยมสุขุมประภา ส ส.พัน.๒๓ ทภ.๓ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.ทพ.กรม ทพ.๓๕ (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๕๐๕๐๐๐๒๐๒

100 จ.ส.อ. กฤษฎา พุมชม ร. ร.๔ พัน.๑ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.ทพ.กรม ทพ.๓๕ (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๕๐๕๐๐๐๗๐๒



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

101 จ.ส.อ. อัมรินทร จําปา กง. กรม ทพ.๓๖ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.ทพ.กรม ทพ.๓๖ (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๓๑๒๐๐๐๑๐๒

102 จ.ส.อ. ชรินทร อิ่นแกว พ. กรม ทพ.๓๑ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.ทพ.กรม ทพ.๓๖ (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) ๕๓๐๓๑๒๐๐๐๕๐๒

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ
เลขที่ตําแหนง

หมายเหตุ

ทภ.๔ 1 จ.ส.อ. ธวัช รอดแกว ร. ร.๕ ร. ผบ.มว.รอย.ค.หนัก ร.5 (ชกท.1543) (อัตรา ร.ท.) 540204100033

2 จ.ส.อ. สุทธิศักดิ์ รักษตันสกุล ร. ร.๑๕ พัน.๔ ร. ผบ.มว.บริการ รอย.สสช.ร.5 พัน.1 (ชกท.4010) (อัตรา ร.ท.) 540205400008

3 จ.ส.อ. ไกรวุฒิ บุตรสุด ร. ร.15 พัน.1 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.5 พัน.2 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540206300021

4 จ.ส.อ. วิทวัฒน สุขแกว ร. ร.๕ พัน.๓ ร. ผช.นายทหารฝายธุรการและกําลังพล ร.5 พัน.3 (ชกท.2260) (อัตรา ร.ท.) 540207000036

5 จ.ส.อ. ขวัญชัย ถนอมใจ ร. ร.๑๕ พัน.๑ ร. ผบ.มว.ลว.รอย.สสก.ร.15 พัน.1 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540507000058

6 จ.ส.อ. พิชิต เสนาชัยสิทธิ์ ร. ร.๑๕ ร. ผบ.มว.ค.60 มม.รอย.อวบ.ร.15 พัน.2 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540104200012

7 จ.ส.อ. ธงชัย จันเสถียร ร. รอย.ฝรพ.๔ ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.15 พัน.2 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540104300020

8 จ.ส.อ. สุรศักดิ์ พุมมาลี ร. ร.๑๕ พัน.๔ ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.15 พัน.4 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540508300023

9 จ.ส.อ. ปราโมทย แสงอรุณ ร. ร.25 พัน.3 ร. ผบ.มว.ค.60 มม.รอย.อวบ.ร.25 พัน.1 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540301300012

10 จ.ส.อ. ภูวิสิษฐ กลาถึง ร. ร.15 พัน.2  ร. นยน.รอย.สสช.ร.25 พัน.2 (ชกท.0600) (อัตรา ร.ท.) 540302400010

11 จ.ส.อ. อัครเดช เพชรสุวรรณ ร. ร.๒๕ พัน.๓ ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.25 พัน.2 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540302200022

12 จ.ส.อ. สายชน ทาตะชัย ร. ร.๑๕๑ พัน.๓ ร. นายทหารสงกําลัง รอย.บก.ร.151 พัน.3 (ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.) 540607000131

13 จ.ส.อ. จุฑาธวัช พชรเดชโยธิน ร. ร.๑๕๒ ร. ผบ.มว.ระวังปองกัน รอย.บก.ร.152 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540603000098

14 จ.ส.อ. ชัยณรงค ณ สุวรรณ ร. ร.๑๕๓ พัน.๒ ร. ผบ.มว.รอย.ค.หนัก ร.152 (ชกท.1543) (อัตรา ร.ท.) 540603100033

15 จ.ส.อ. ธีรยุทธ จันทรตุน ร. ร.๑๕๓ ร. ผบ.มว.รอย.ค.หนัก ร.152 (ชกท.1543) (อัตรา ร.ท.) 540603100034

16 จ.ส.อ. วีระวัฒน แกวแสวง ร. ร.๑๕๓ พัน.๑ ร. ผบ.มว.ค.60 มม.รอย.อวบ.ร.152 พัน.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540610100008

17 จ.ส.อ. ทวิช นวลศรีทอง ม. ม.พัน.๑๖ พล.ร.๕ ม. ผช.นายทหารฝายสงกําลังบํารุง ม.พัน.16 พล.ร.5 (ชกท.4010) (อัตรา ร.ท.) 540502000009

18 จ.ส.อ. วิศรุต ทองรัตน ม. ม.พัน.๓๑ พล.ร.๑๕ ม. นายทหารฝายสงกําลังบํารุง ม.พัน.31 พล.ร.15 (ชกท.4010) (อัตรา ร.อ.) 540614000007

19 จ.ส.อ.  สมพร ขวัญใจ ป. ป.๕ ป. ผตอ.ป.5 (ชกท.6-1189) (อัตรา ร.ท.) 540105000017

20 จ.ส.อ. กัมปนาท ขุนนุย ป. ป.๕ พัน.5 ป. ผบ.มว.กระสุน รอย.บก.และ บร.ป.5 พัน.5 (ชกท.1193) (อัตรา ร.ท.) 540208000142

21 จ.ส.อ. ธนวันต พลายศิริ ป. ป.5 พัน.105 ป. ผตน.รอย.ป.ป.5 พัน.5 (ชกท.1189) (อัตรา ร.ท.) 540208100059

22 จ.ส.อ. บุรินทร ปนทอง ป. ป.5 พัน.15 ป. ผตน.รอย.ป.ป.5 พัน.15 (ชกท.1189) (อัตรา ร.ท.) 540506100059

23 จ.ส.อ. กีรติ คิ้วสงา ป. ป.5 พัน.25 ป. นายทหารสงกําลัง รอย.บก. และ บร.ป.5 พัน.25 (ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.) 540303000124

24 จ.ส.อ. กันตินันท จินดา ป. ป.5 พัน.105 ป. ผตอ.ป.5 พัน.105 (ชกท.6-1189) (อัตรา ร.ท.) 540106000015

25 จ.ส.อ. พรพิพัฒน ไทยถานันดร ช. ช.พัน.5 พล.ร.5 ช. ผบ.มว.รอย.ช.สนาม ช.พัน.5 พล.ร.5 (ชกท.1331) (อัตรา ร.ท.) 540504200038

26 จ.ส.อ. ทยา พัชรวิทิตย ช. ช.พัน.๑๕ พล.ร.๑๕ ช. ผบ.มว.เครื่องมือ รอย.บก.และ บร.ช.พัน.15 พล.ร.15 (ชกท.0663) (อัตรา ร.ท.) 540615000167

27 จ.ส.อ. อภิเชษฐ แสนสรอย ช. ช.พัน.๑๕ พล.ร.๑๕ ช. ผบ.มว.สะพาน รอย.บก.และ บร.ช.พัน.15 พล.ร.15 (ชกท.1342) (อัตรา ร.ท.) 540615000229

ยศ - ชื่อ - สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต .ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖๓
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28 จ.ส.อ. ศุภโชค วงศสีดํา ช. ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ช. ผบ.มว.รอย.ช.สนาม ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 (ชกท.1331) (อัตรา ร.ท.) 540217300035

29 จ.ส.อ. เอกพจน รุงเรือง ช. ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 ช. รอง ผบ.มว.เครื่องมือ รอย.ช.คม.และ ซบร.ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 540218400029

(ชกท.0663) (อัตรา ร.ท.)

30 จ.ส.อ. ไพรัช แกวยก ช. ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 ช. หน.ชุดมวลชนสัมพันธและสงเสริมการปกครอง มว.พัฒนา 1 รอย.พัฒนา พัน.พัฒนา 4 540203100028

(ชกท.8104) (อัตรา ร.ท.)

31 จ.ส.อ. พันธนิตย แถบมูล ช. พัน.พัฒนา ๔ ช. หน.ชุดมวลชนสัมพันธและสงเสริมการปกครอง มว.พัฒนา 1 รอย.พัฒนา พัน.พัฒนา 4 540203200028

(ชกท.8104) (อัตรา ร.ท.)

32 จ.ส.อ. สุริยะ ถวัลยธรรม ช. ทภ.๔ ช. หน.ชุดมวลชนสัมพันธและสงเสริมการปกครอง มว.พัฒนา 1 รอย.พัฒนา พัน.พัฒนา 4 540203300028

(ชกท.8104) (อัตรา ร.ท.)

33 จ.ส.อ. อนุศิษฐ มวงคํา ช. มทบ.44 ช. หน.ชุดบริหารการพัฒนาและเกษตรอุตสาหกรรม มว.พัฒนา 2 รอย.พัฒนา พัน.พัฒนา 4 540203100079

(ชกท.8104) (อัตรา ร.ท.)

34 จ.ส.อ. สุพรรณ รักพวก ช. พัน.ซบร.๒๔ บชร.๔ ช. หน.ชุดบริหารการพัฒนาและเกษตรอุตสาหกรรม มว.พัฒนา 2 รอย.พัฒนา พัน.พัฒนา 4 540203300079

(ชกท.8104) (อัตรา ร.ท.)

35 จ.ส.อ. รัตนะ ทับทิมหอม ส. ส.พัน.๕ พล.ร.๕ ส. นายทหารซอมบํารุงสื่อสาร ส.พัน.5 พล.ร.5 (ชกท.4415) (อัตรา ร.ท.) 540503000010

36 จ.ส.อ. อยุธยา ชอบเสียง ส. ส.พัน.๑๕ พล.ร.๑๕ ส. นายทหารศูนยขาว รอย.วิทยุและศูนยขาว ส.พัน.15 พล.ร.15 540616100078

(ชกท.0221) (อัตรา ร.ท.)

37 จ.ส.อ. สันติชัย คําฟู ส. มทบ.๔๑ ส. นายทหารซอมบํารุงสื่อสาร ตอนตรวจ มว.ซอมบํารุงยุทโธปกรณสายสื่อสาร 540702200012

รอย.ซบร.ยุทโธปกรณที่ 1 พัน.ซบร.24 บชร.4 (ชกท.4415) (อัตรา ร.ท.)

38 จ.ส.อ. ธานิน แสนโคก ขว. หนวย ขกท.พล.ร.15 ขว. นยน.หนวย ขกท.พล.ร.15 (ชกท.0600) (อัตรา ร.ท.) 540601800062

39 จ.ส.อ. สายชล อางคํา ขว. หนวย ขกท.พล.ร.15 ขว. หน.ชุดซักถาม หนวยแยก ขกท.สนต.กรม ร.หนวย ขกท.พล.ร.15 (ชกท.9316) 540601800173

(อัตรา ร.ท.)

40 จ.ส.อ. สุธน ทองสินธุ ขว. มทบ.41 ขว. หน.ชุดซักถาม หนวยแยก ขกท.สนต.กรม ร.หนวย ขกท.พล.ร.15 (ชกท.9316) 540601800171

(อัตรา ร.ท.)

41 จ.ส.อ. ธีระ ศิริมนูญ พ. พัน.สร.๕ พ. ผบ.ตอนรถยนตพยาบาล มว.สงกลับ รอย.สร.พัน.สร.5 (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) 540505200066

42 จ.ส.อ. อนันต ศรีวินัย พ. พัน.สร.กรม สน.พล.ร.15 พ. ผบ.ตอนเปล มว.สงกลับ รอย.สร.พัน.สร.5 (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) 540505200088

43 จ.ส.อ. นริศชัย นรสาร พ. พัน.สร.กรม สน.พล.ร.15 พ. รอง ผบ.มว.พล.สร.รพ.คายเสนาณรงค (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) 540213000170

44 จ.ส.อ. เอกนรินทร บุญฤทธิ์ พ. รพ.คายวิภาวดีรังสิต พ. ผบ.มว.พล.สร.รพ.คายเขตอุดมศักดิ์ (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) 540304000074

45 จ.ส.อ. สราวุธ นวนแกว พ. รพ.คายวชิราวุธ พ. นพบ.ผศก.รพ.คายวิภาวดีรังสิต (ชกท.3506) (อัตรา ร.อ.) 540404000149

46 จ.ส.อ. ทรงกิต เชื้อเกตุ พ. พัน.สร.กรม สน.พล.ร.15 พ. นพบ.ผตร.รพ.คายอิงคยุทธบริหาร (ชกท.3506) (อัตรา ร.อ.) 540617000054

47 จ.ส.อ. ศุภชัย บุญทอง พธ. มทบ.41 พธ. ผบ.ตอนซอมผาและหนัง มว.ซบร.ยุทโธปกรณสายพลาธิการและสายวิทยาศาสตร 540702200075
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รอย.ซบร.ยุทโธปกรณที่ 1 พัน.ซบร.24 บชร.4 (ชกท.4130) (อัตรา ร.ท.)

48 จ.ส.อ. เอดิสันต เอียดวิจิตร พธ. พัน.ซบร.24 บชร.4 พธ. พลา.ผสบร.รพ.คายวิภาวดีรังสิต (ชกท.4220) (อัตรา ร.อ.) 540404000023

49 จ.ส.อ. สมเกียรติ สะพะพันธ ขส. พัน.ขส.24 บชร.4 ขส. ผบ.มว.รอย.ขส.รยบ.เบา พัน.ขส.24 บชร.4 (ชกท.0660) (อัตรา ร.ท.) 540703100015

50 จ.ส.อ. ทศพล มงคลแกนทราย ขส. มทบ.๔๑ ขส. นคย.กรม สน.พล.ร.15 (ชกท.0694) (อัตรา ร.อ.) 540209000197

51 จ.ส.อ. ปรีชา อินทรจันทร ร. กรม ทพ.๔๗ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.41 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 540618001102

52 จ.ส.อ. เริงศักดิ์ สังขทอง ร. กรม ทพ.๔๔ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.44 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 540620000102

53 จ.ส.อ. ปานศักดิ์ แกวพวง ร. รอย.ฝรพ.4 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.46 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 540621000502

54 จ.ส.อ. ไพศาล เตะลูกา ร. กรม ทพ.๔๓ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.47 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 540216001602

55 จ.ส.อ. ผดุงผล เมาทอง กง. พล.ร.๕ ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.สูทกรรม รอย.บก.พล.ร.5 (ชกท.4110) (อัตรา ร.ท.) 540501000206

56 จ.ส.อ. วิศรุต ทองออน กง. ร.5 พัน.1 ไมจํากัดเหลา ผบ.ตอนชิ้นสวนซอม รอย.สงกําลัง สป.พัน.สบร.24 บชร.4 (ชกท.4450) (อัตรา ร.ท.) 540701300095

57 จ.ส.อ. พลวัฒน กมลเจริญ ม. รอย.ม.(ลว.)5 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.มว.บริการและสงกลับ รอย.สสซ.พัน.ซบร.24 บชร.4 (ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.) 540702400044

58 จ.ส.อ. อภินันท ไวถาวร ขว. พล.ร.๑๕ ไมจํากัดเหลา ผช.นายทหารฝายยุทธการและการขาว พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15 (ชกท.2165) 540211000007

(อัตรา ร.ท.)

59 จ.ส.อ. ณัฐพร อัสโม สพ. พล.ร.๑๕ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.มว.สงกําลัง รอย.สบร.พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15 (ชกท.4010) (อัตรา ร.ท.) 540211200048

60 จ.ส.อ. เอกพงศ ปนไชย ขส. พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 ไมจํากัดเหลา ผช.นายทหารฝายการสงกําลังบํารุง พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 (ชกท.4010) 540212000008

(อัตรา ร.ท.)

61 จ.ส.อ. นิธิกร ศรีพรม สบ. กรมพัฒนา 4  ไมจํากัดเหลา ทส.ผบ.พล.พัฒนา 4 (ชกท.2030) (อัตรา ร.อ.) 540201000004

62 จ.ส.อ. ชัยยุทธ พิรุณ ร. กรมพัฒนา 4  ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.มว.สื่อสาร รอย.บก.พล.พัฒนา 4 (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) 540201000185

63 จ.ส.อ.  อุดรศักดิ์ รักษายศ สพ. พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4 ไมจํากัดเหลา ผบ.ตอนตรวจรับและคัดแยก รอย.บร.สนาม พัน.สบร.24 บชร.4 (ชกท.4450) 540701200037

(อัตรา ร.ท.)

64 จ.ส.อ. อภิรัตน เพชรพรหม ร. บชร.๔ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.มว.สงกําลัง รอย.สสซ.พัน.ซบร.24 บชร.4 (ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.) 540702400010

65 จ.ส.อ. ณัฎฐธนัน โจโฉ ร. กรม ทพ.๔๖ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.41 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 540618001302

66 จ.ส.อ. มีศักดิ์ ปลั่งกลาง ร. ร.15 พัน.2 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.42 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 540215000602

67 จ.ส.อ. สุวิทย บัวเมือง ช. กรม ทพ.๔๓ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.43 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 540619000802

68 จ.ส.อ. วีรยุทธ ใบอาสัน ร. ร.๑๕๓ พัน.๑ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.44 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 540620001602

69 จ.ส.อ. เชาวลิตร แสงเพ็ชร ช. ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.44 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 540620001202

70 จ.ส.อ. พรพิทักษ ฉิมครบุรี ร. รอย.ฝรพ.๔ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.46 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 540621001402

71 จ.ส.อ. เอกประสิทธิ์ วัชรถาวรศักดิ์ ร. กรม ทพ.๔๗ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.47 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 540216001002

72 จ.ส.อ. ประดิษฐ จิตรบุญ ม. กรม ทพ.๔๘ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.48 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 540305000702

73 จ.ส.อ. เอกชัย มณีฉาย ร. บชร.๔ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.48 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 540305001202



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ
เลขที่ตําแหนง

หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

74 จ.ส.อ. ธีรศักดิ์ คําแกว สบ. มทบ.๔๑ ไมจํากัดเหลา ทส.เสธ.ทน.4 (ชกท.2030) (อัตรา ร.อ.) 540622000007

75 จ.ส.อ. นฤกร คงคลอด สบ. มทบ.๔๒ ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.บริการ รอย.มทบ.42 (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 540200100068

76 จ.ส.อ. จอมพล อังศุชวาลวงศ ขว. มทบ.๔๓ ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.บริการ รอย.มทบ.43 (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 540500100066

77 จ.ส.อ. บรรจง เกวียนทอง พ. กรม สน.พล.ร.15 ไมจํากัดเหลา นายทหารบํารุงความรู มทบ.44 (ชกท.5004) (อัตรา ร.อ.) 540300000068

78 จ.ส.อ. สมพร เรืองนรินทร ร. มทบ.๔๕ ไมจํากัดเหลา นยก.ทน.4 (ชกท.2162) (อัตรา ร.อ.) 540622000111

79 จ.ส.อ. จักรพล แสงจันทร ร. มทบ.๔๖ ไมจํากัดเหลา ผช.นสก.มทบ.46 (ชกท.5000) (อัตรา ร.อ.) 540600000191

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

นปอ. 1 จ.ส.อ. ชุติพนธ อินทชัย ป. ปตอ.1 พัน.3 ป. ผบ.มว.รอย.ปตอ.ปตอ.1 พัน.3 (ชกท.1193) (อัตรา ร.ท.) 511703300027

2 จ.ส.อ. รามิตย ดุลดียิ่ง ป. ปตอ.1 พัน.5 ป. ผบ.มว.ปตอ.1 พัน.5 รอย.4 (ชกท.1193) (อัตรา ร.ท.) 503306400046

3 จ.ส.อ. ประธาน กอนศิลา ป. ปตอ.1 พัน.7 ป. อยูระหวางดําเนินการ

4 จ.ส.อ. สัญญา ฟกออน ป. ปตอ.1 พัน.7 ป. รอง ผบ.มว.สน.ปตอ.1 พัน.7 รอย.2 (ชกท.4010) (อัตรา ร.ท.) 503308200013

5 จ.ส.อ. วิระ มีรัตน ป. ศปภอ.ทบ. ป. ผบ.ตอน ปตอ.อต.ปตอ.1 พัน.7 (ชกท.1180) (อัตรา ร.ท.) 503308100066

6 จ.ส.อ. กิตติพงษ ดวงมาต ป. ปตอ.2 พัน.1 รอ. ป. รอง ผบ.มว.เรดาร รอย.บก.ปตอ.2 พัน.1 รอ. (ชกท.0141) 503304000084

(อัตรา ร.ท.)

7 จ.ส.อ. ธนธรณ เนียมฉ่ํา ป. ศปภอ.ทบ. ป. นายทหารฝายเตือนภัยทางอากาศ ศปภอ.ทบ.1 (ชกท.2010) 503312000049

(อัตรา ร.อ.)

8 จ.ส.อ. วุฒินันท งามศรี ส. ส.พัน.13 พล.ปตอ. ส. นายทหารโทรศัพท รอย.สายและวิทยุถายทอด ส.พัน.13 503310200008

(ชกท.0400) (อัตรา ร.ท.)

9 จ.ส.อ. นพสิทธิ์ บัวพรวิสิทธิ์ ส. ศปภอ.ทบ.1 ส. รอง ผบ.สวนการสื่อสาร ศปภอ.ทบ.1 (ชกท.0210) (อัตรา ร.อ.) 503312000185

10 จ.ส.อ. ฉัตรชัย ทองมา สพ. กอง สพบ.พล.ปตอ. ไมจํากัดเหลา นายทหารสงกําลัง กอง สพบ.พล.ปตอ. (ชกท.4530) (อัตรา ร.ท.) 503301300166

11 จ.ส.อ. บุญสง ศรีชาลี ป. ปตอ.1 พัน.5 ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.บก.มว.ปตอ.ปตอ.1 พัน.5 รอย.3 (ชกท.1193) (อัตรา ร.ท.) 503306300050

12 จ.ส.อ. ประพันธศักดิ์ ละราคี ป. ปตอ.2 พัน.2 ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.รอย.ปตอ.ปตอ.2 พัน.4 (ชกท.1193) (อัตรา ร.ท.) 503305300026

13 จ.ส.อ. นิพนธ เหมือนบุญ ป. ปตอ.1 พัน.6 ไมจํากัดเหลา นายทหารซอมบํารุง ปตอ.1 พัน.6 รอย.1 (ชกท.4808) (อัตรา ร.ท.) 503307100020

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต .ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

พล.ป. 1 จ.ส.อ. ณัฐพล อนุรักษตระกูล ป. พล.ป. ป. ผบ.มว.ปองกัน รอย.บก.พล.ป. (ชกท.1193) (อัตรา ร.ท.) 510201000258

2 จ.ส.อ. กฤษณะ นัทธี ป. รอย.ป.คปม. ป. ผบ.มว.สส.รอย.ป.คปม. (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) 510201100223

3 จ.ส.อ. ธนากรณ เส็งลา ป. ป.71 ป. ผบ.มว.สส.รอย.บก.ป.71 (ชกท.0200) ผอัตรา ร.ท.) 510202000081

4 จ.ส.อ. วาทิตย เกิดชา ป. ป.71 พัน.713 ป. ผบ.มว.ผท.รอย.บก.ป.71 พัน.713 (ชกท.1183) (อัตรา ร.ท.) 510205000072

5 จ.ส.อ. พนม วรรณโสภา ป. ป.72 ป. ผตน.ป.72 พัน.722 (ชกท.1189) (อัตรา ร.ท.) 510208000012

6 จ.ส.อ. หนึ่ง บุญผอง ป. ป.72 พัน.723 ป. นอย.รอย.ป.ป.72 พัน.723 (ชกท.1199) (อัตรา ร.ท.) 510209200017

7 จ.ส.อ. อนุชา นุมอุปถัมภ พ. พล.ป. ไมจํากัดเหลา นพบ.ป.71 พัน.712 (ชกท.3506) (อัตรา ร.ท.) 510204000118

8 จ.ส.อ. เฉลิมพล สังวาล ป. ป.72 ไมจํากัดเหลา ผตอ.ป.72 พัน.722 (ชกท.6-1189) (อัตรา ร.ท.) 510208000014

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต .ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

นสศ. 1 จ.ส.อ. สมปอง พวงพิกุล ร. นสศ. ไมจํากัดเหลา ฝอ.2 รอย.รพศ.รพศ.1 พัน.1 (ชกท.9301) (อัตรา ร.ท.) 511906200004

2 จ.ส.อ. สมชาย อินทรประดิษฐ ป. นสศ. ไมจํากัดเหลา นายทหารฝายสงกําลังบํารุง รอย.รพศ.รพศ.1 พัน.1 511906100006

(ชกท.4010) (อัตรา ร.ท.)

3 จ.ส.อ. ศิรัสพล กุลทนันท ป. นสศ. ไมจํากัดเหลา นายทหารโฆษณา ตอนวิทยุและเสียง รอย.ผลิตสิ่งโฆษณา 511913800019

พัน.ปจว. (ชกท.9306) (อัตรา ร.ท.)

4 จ.ส.อ. อนันต ทองเลิศ ป. นสศ. ไมจํากัดเหลา ผบ.ตอนบริการ มว.สน.รอย.ปจว.1 (ชกท.2910) 511913200208

(อัตรา ร.ท.)

5 จ.ส.อ. พิสิษฐ อุนัยบัญ ส. รพศ.1 พัน.2 ไมจํากัดเหลา ฝกพ.รอย.รพศ.รพศ.1 พัน.2 (ชกท.2260) (อัตรา ร.ท.) 511907100003

6 จ.ส.อ. ประยุทธ เทพธรรม ม. รพศ.2 พัน.2 ไมจํากัดเหลา นายทหารฝายสงกําลังบํารุง รอย.รพศ.รพศ.1 พัน.2 511917200006

(ชกท.4010) (อัตรา ร.ท.)

7 จ.ส.อ. ประทีป ภูมิโคก ขส. พัน.ปพ.รอ. ไมจํากัดเหลา ผบ.ตอน ตอนสนับสนุน มว.สนับสนุนการปฏิบัติ รอย.สน. 511915000103

พัน.ปพ.รอ. (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.)

8 จ.ส.อ. จีรพล มิตรอวยพร สห. พล.รพศ.1 ไมจํากัดเหลา นยน.พล.รพศ.1 (ชกท.0600) (อัตรา ร.ท.) 511904000237

9 จ.ส.อ. กชธนณัฏฐ พรรณกมล พ. รพศ.1 พัน.1 ไมจํากัดเหลา ฝกพ.รอย.รพศ.รพศ.1 พัน.1 (ชกท.2260) (อัตรา ร.ท.) 511906300003

10 จ.ส.อ. สมเจตน ผกาหลง ม. รพศ.1 พัน.1 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.ชุด รอย.รพศ.รพศ.1 พัน.1 (ชกท.3-1810) 511906200032

(อัตรา ร.ท.)

11 จ.ส.อ. ธัญพิสิษฐ อินหมอม ส. รพศ.1 ไมจํากัดเหลา ฝกพ.รอย.รพศ.รพศ.1 พัน.2 (ชกท.2260) (อัตรา ร.ท.) 511907200003

12 จ.ส.อ. กีรติกร เขจรแข ส. รพศ.1 พัน.2 ไมจํากัดเหลา นายทหารฝายสงกําลังบํารุง รอย.รพศ.รพศ.1 พัน.2 511907300006

(ชกท.4010) (อัตรา ร.ท.)

13 จ.ส.อ. ชาญณรงค บุญประดิษฐ ม. รพศ.2 ไมจํากัดเหลา นายทหารฝายสงกําลังบํารุง รอย.รพศ.รพศ.1 พัน.1 511906200006

(ชกท.4010) (อัตรา ร.ท.)

14 จ.ส.อ. สุรสิทธิ์ คลายนาค ม. รพศ.2 พัน.1 ไมจํากัดเหลา ฝอ.5 รอย.รพศ.รพศ.1 พัน.2 (ชกท.3-8104) (อัตรา ร.ท.) 511907100007

15 จ.ส.อ. เอนก เนียมถนอม ม. รพศ.2 พัน.2 ไมจํากัดเหลา นายทหารฝายสงกําลังบํารุง รอย.รพศ.รพศ.2 พัน.2 511910300006

(ชกท.4010) (อัตรา ร.ท.)

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3



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

16 จ.ส.อ. สมบัติ ศรีตระการ ร. รพศ.2 พัน.2 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.ชุด รอย.รพศ.รพศ.2 พัน.2 (ชกท.3-1810) 511910300035

(อัตรา ร.ท.)

17 จ.ส.อ. คมเพชร ธงงาม พ. รพศ.3 รอ. ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.บริการ รอย.สสช.รพศ.3 รอ. (ชกท.2910) 511911100006

(อัตรา ร.ท.)

18 จ.ส.อ. กฤษฏิ์ ฝายเดช ร. พัน.ปพ.รอ. ไมจํากัดเหลา ผบ.ตอนยานยนต มว.สนับสนุน รอย.สนับสนุน พัน.ปพ.รอ. 511915000073

(ชกท.0600) (อัตรา ร.ท.)

19 จ.ส.อ. พิสิษฐ ตั้งอิริยกุล ส. พัน.จจ.รอ. ไมจํากัดเหลา นยน.รอย.บก.พัน.จจ.รอ. (ชกท.0600) (อัตรา ร.ท.) 511912000100

20 จ.ส.อ. สราวุธ แววพิลา ป. พัน.จจ.รอ. ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.ยานยนต รอย.สสช.รพศ.3 รอ. (ชกท.0600) 511911100041

(อัตรา ร.ท.)

21 จ.ส.อ. เอกกวี สุวรรณเวียง พ. รพศ.4 พัน.2 ไมจํากัดเหลา นายทหารติดตอ พัน.ปพ.รอ. (ชกท.3-1831) (อัตรา ร.ท.) 511915000013

22 จ.ส.อ. ษะสุขสันต นงคภา ร. รพศ.4 พัน.2 ไมจํากัดเหลา ฝกพ.รอย.รพศ.รพศ.4 พัน.2 (ชกท.2260) (อัตรา ร.ท.) 530716200003

23 จ.ส.อ. เลอสันต ยิ่งเจริญวัฒนากิจ ส. รพศ.4 พัน.2 ไมจํากัดเหลา ฝอ.3 รอย.รพศ.รพศ.4 พัน.1 (ชกท.2162) (อัตรา ร.ท.) 530715200005

24 จ.ส.อ. วัชรา สุขอุดม ป. รพศ.4 พัน.1 ไมจํากัดเหลา ฝอ.3 รอย.รพศ.รพศ.4 พัน.1 (ชกท.2162) (อัตรา ร.ท.) 530715100005

25 จ.ส.อ. สุภมิตร สายสิงห สบ. รพศ.5 พัน.1 ไมจํากัดเหลา นายทหารสงกําลัง รอย.สสช.รพศ.4 (ชกท.4000) 530714100014

(อัตรา ร.ท.)

26 จ.ส.อ. ศักรินทร ไมจันทรดี ส. รพ.ศ.5 พัน.2 ไมจํากัดเหลา นายทหารฝายสงกําลังบํารุง บก.รอย.รอย.รพศ.รพศ.5 พัน.2 530303100006

(ชกท.4010) (อัตรา ร.ท.)

27 จ.ส.อ. ธเนศ เนื่องหลา ร. รพศ.5 พัน.1 ไมจํากัดเหลา นายทหารฝายสงกําลังบํารุง บก.รอย.รอย.รพศ.รพศ.5 พัน.1 530302100006

(ชกท.4010) (อัตรา ร.ท.)

28 จ.ส.อ. ประสาน คําแปง ร. รพ.ศ.5 พัน.2 ไมจํากัดเหลา ฝอ.3 รอย.รพศ.รพศ.5 พัน.2 (ชกท.2162) (อัตรา ร.ท.) 530303300005

29 จ.ส.อ. เชิดพงศ แทนหอม พธ. รร.สพศ.ศสพ. ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.รร.สพศ.ศสพ. (ชกท.4110) (อัตรา ร.ท.) 511902100449

30 จ.ส.อ. บุญเสริม เพ็ญพวง ร. ศสพ. ไมจํากัดเหลา หน.ชุดวิทยุและเสียง มว.ปจว.รอย.ปจว.4 (ชกท.5522) 511913500140

(อัตรา ร.ท.)

31 จ.ส.อ. ธิติพันธ บัวแยมเจริญ สพ. ศสพ. ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.ชุด พัน.รพศ.ศสพ.รอย.1 (ชกท.3-1810) 511901010032

(อัตรา ร.ท.)

32 จ.ส.อ. พีรภัทร พรมมี ร. รร.สพศ.ศสพ. ไมจํากัดเหลา ผบ.ตอน ลว.ไกล พัน.รพศ.ศสพ.รอย.3 (ชกท.1542) 511901030041

(อัตรา ร.ท.)



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

33 จ.ส.อ. ภูวเนตร ภูเขียว พธ. ศสพ. ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.สน.พัน.รพศ.ศสพ.รอย.3 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 511901030227

34 จ.ส.อ. นราวิชญ พิเศษฤทธิ์ พธ. กอง พธ.สกอ. ไมจํากัดเหลา ผบ.ตอนพับรม กอง พธ.สกอ. (ชกท.4820) (อัตรา ร.ท.) 511900100136

35 จ.ส.อ. เกียรติคุณ นุชพวง ส. รอย.ปจว.3 ไมจํากัดเหลา หน.ชุดวิทยุและเสียง มว.ปจว.รอย.ปจว.3 (ชกท.5522) 511913400140

(อัตรา ร.ท.)

36 จ.ส.อ. พงษพิทักษ ราชมะโฮง พ. รอย.ปจว.2 ไมจํากัดเหลา หน.ชุดวิทยุและเสียง มว.ปจว.รอย.ปจว.2 (ชกท.5522) 511913300140

(อัตรา ร.ท.)

37 จ.ส.อ. อิศรา แสงยนต ดย. พัน.ปจว. ไมจํากัดเหลา หน.ชุดวิทยุและเสียง มว.ปจว.รอย.ปจว.2 (ชกท.5522) 511913300141

(อัตรา ร.ท.)

38 จ.ส.อ. กิตติณัฏฐ สุขโรจน ขว. รอย.ปจว.4 ไมจํากัดเหลา หน.ชุดวิทยุและเสียง มว.ปจว.รอย.ปจว.3 (ชกท.5522) 511913400141

(อัตรา ร.ท.)

39 จ.ส.อ. สุวิทย สายาจักร ส. ส.พัน.35 นสศ. ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.มว.ปจว.รอย.ปจว.4 (ชกท.9503) (อัตรา ร.ท.) 511913500066

40 จ.ส.อ. ศานตานนท หลอทอง ส. ส.พัน.35 นสศ. ส. นายทหารการภาพ ส.พัน.35 นสศ. (ชกท.8500) 511914000007

(อัตรา ร.อ.)

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ยศ.ทบ. 1 จ.ส.อ. เดชณรงค งามซึม ร. รร.นส.ทบ. ร. ผบ.มว.รร.นส.ทบ. (ชกท.2910) (อัตรา ร.อ.) 510404000990

2 จ.ส.อ. เปรมวิจิตร จุฬัยยานนท ร. รร.นส.ทบ. ร. ประจําแผนก รร.นส.ทบ. (ชกท.2162) (อัตรา ร.อ.) 510404000112

3 จ.ส.อ. สุรศักดิ์ คงเกราะ สบ. ยศ.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก ยศ.ทบ. (ชกท.2501) (อัตรา ร.อ.) 501900000221

4 จ.ส.อ. พิเศก บัวเขียว สบ. ยศ.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก ยศ.ทบ. (ชกท.2501) (อัตรา ร.อ.) 501900000583

5 จ.ส.อ. แสนศักดิ์ หาดคํา พธ. รร.สธ.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก รร.สธ.ทบ. (ชกท.2501) (อัตรา ร.อ.) 502000000058

6 จ.ส.อ. พิชิตชัย กองจินดา ขส. รร.นส.ทบ. ไมจํากัดเหลา อจ.รร.นส.ทบ. (ชทก.2724) (อัตรา ร.อ.) 510404000269

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต .ทบ.

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

รร.จปร. 1 จ.ส.อ. จิราวัตร กิ่งเกษ ขส. รร.จปร. ไมจํากัดเหลา นายทหารเคลื่อนยาน สบร.รร.จปร. (ชกท.0694) (อัตรา ร.อ.) 511400402160

2 จ.ส.อ. ยงยุทธ อยูคเชนทร ร. รร.จปร. ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.รร.จปร. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 511401000087

3 จ.ส.อ. วัฒนา สมดวงศรี กง. รร.จปร. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก รร.จปร. (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.) 511400000130

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต .ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ศบบ. 1 จ.ส.อ. ชาตรี บุญศาสตร พ. พัน.ปฐบ. ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.พัน.ปฐบ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 511802000074

2 จ.ส.อ. จักรวรรณ ดําพลงาม ร. พัน.บ.2 ร. นายทหารสงกําลัง มว.บริการ รอย.สสช.พัน.ปฐบ. (ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.) 511802400039

3 จ.ส.อ. ทศพล บุญปอด พ. พัน.บ.1 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.พัน.ปฐบ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 511802200022

4 จ.ส.อ. ณพล เหล็กเพ็ชร ร. ศบบ. ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.พัน.ปฐบ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 511802300022

5 จ.ส.อ. นคร แรงจริง พ. พัน.บ.3 ไมจํากัดเหลา นายทหารสงกําลัง รอย.บ.ปกหมุนที่ 1 พัน.บ.1 (ชกท.4000) (อัตรา ร.อ.) 511804100004

6 จ.ส.อ. วิษณุ ทองแพ สห. พัน.บ.1 ไมจํากัดเหลา นายทหารตรวจสภาพทางเทคนิค รร.การบิน ทบ. (ชกท.4823) (อัตรา ร.อ.) 511809100472

7 จ.ส.อ. สุรัตน คุมนิล พธ. พัน.บ.41 ไมจํากัดเหลา นายทหารสงกําลัง รอย.บ.ปกหมุนใชงานทั่วไปที่ 1 พัน.บ.41 (ชกท.4000) 511810100004

(อัตรา ร.อ.)

8 จ.ส.อ. สมพบ เชื้อกุล ส. พัน.บ.21 ไมจํากัดเหลา นกช.พัน.บ.2 (ชกท.4823) (อัตรา ร.อ.) 511805000014

9 จ.ส.อ. วิรัตน ธัญญะเจริญ ป. รร.การบิน ทบ. ไมจํากัดเหลา ผบ.ตอนยานยนต รอย.บก.พัน.บ.๙ (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.) 511807000109

10 จ.ส.อ. สมพงษ มุยสี ช. ศบบ. ไมจํากัดเหลา นายทหารสงกําลัง กบร.ศบบ. (ชกท.4000) (อัตรา ร.อ.) 511801000006

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต .ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ขกท. 1 จ.ส.อ. กีรติ แนงนอย ขว. ขกท. ขว. รอง หน.ชุดซักถาม หนวย ขกท.กองพล (ชกท.9316) (อัตรา ร.ท.) 503000000594

2 จ.ส.อ. วันเฉลิม บุตรศรี ขว. ขกท. ขว. รอง หน.ชุดซักถาม หนวย ขกท.กองพล (ชกท.9316) (อัตรา ร.ท.) 503000000595

3 จ.ส.อ. นพสิทธิ์ หิรัณยกุลธารี ขว. ขกท. ขว. รอง หน.ชุดตอตานขาวกรอง หนวย ขกท.กองพล (ชกท.9302) (อัตรา ร.ท.) 503000000715

4 จ.ส.อ. ไพรัตน ชมภูนุช ขว. ขกท. ขว. รอง หน.ชุดทําเนียบกําลังรบ หนวย ขกท.กองพล (ชกท.9318) (อัตรา ร.ท.) 503000000836

5 จ.ส.อ. สอน บรรณสิทธิ์ ขว. ขกท. ขว. รอง หน.ชุดตีความภาพถาย หนวย ขกท.กองพล (ชกท.8503) (อัตรา ร.ท.) 503000000888

6 จ.ส.อ. มงกุฎ บุญทูล ขว. พัน.ขกท. ขว. หน.ชุดปฏิบัติการสนามบิน ตอนเครื่องบินตรวจการณขนาดเล็กควบคุมระยะไกลไมใชนักบิน 503001000517

รอย.ขกท.สนับสนุนทั่วไป พัน.ขกท. (ชกท.9300) (อัตรา ร.ท.)

7 จ.ส.อ. วัชรธร ล้ําเลิศ ขว. พัน.ขกท. ขว. รอง ผบ.มว.ขาวกรองทางทหารและเฝาตรวจ รอย.ขกท.พัน.ขกท. (ชกท.9300) (อัตรา ร.ท.) 503001000333

8 จ.ส.อ. นภา ชุมเสน ขว. พัน.ขกท. ขว. หน.ชุด ชุดควบคุมและวิเคราะหขอมูล มว.วิเคราะหและดําเนินกรรมวิธี รอย.ขกท.สนับสนุนทั่วไป 503001000190

พัน.ขกท. (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.)

9 จ.ส.อ. วิสูตร ศรีกระจาง พธ. ขกท. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก สก.ทบ. (ชกท.5000) (อัตรา ร.อ.) 501100000217

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

กพ.ทบ. ๑ จ.ส.อ.หญิง มัณฑนา เสียงดัง กง. กพ.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก กพ.ทบ. (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.) 500400000123

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ขว.ทบ. ๑ จ.ส.อ. ธีรสุทธิ ไกแกว ขว. ขว.ทบ. ขว. นทส.ขว.ทบ. (ชกท.๙๓๐๒) (อัตรา ร.อ.) 500500000248

2 จ.ส.อ. สมพร ไวยรัตน ขว. ขว.ทบ. ไมจํากัดเหลา นายทหารขาวกรองทางทหาร สปข.ขว.ทบ. 500500000634

(ชกท.9300) (อัตรา ร.อ.)

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ยก.ทบ. ๑ จ.ส.อ. วทัญู ดีที่สุด สบ. ยก.ทบ. ไมจํากัดเหลา ผช.นายทหารยุทธการฝายอากาศ ยก.ทบ. (ชกท.2163) 500600000396

(อัตรา ร.อ.)

ยศ-ชื่อ-สกุล

ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต .ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

กบ.ทบ. 1 จ.ส.อ. วิชัย เอี่ยมขอพึ่ง กง. กบ.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก กบ.ทบ. (ชกท.0600) (อัตรา ร.อ.) 500701000073

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

กร.ทบ. ๑ จ.ส.อ. ณธกร ธีระพงศ ส. กร.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจํากอง กร.ทบ. (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.) 500800000284

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สปช.ทบ. ๑ จ.ส.อ.หญิง พรนภา พรมออน กง. สปช.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก สปช.ทบ. (ชกท.๒๖1๐) (อัตรา ร.อ.) 500900000115

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สลก.ทบ. 1 จ.ส.อ. รุงอรุณ ชนะนาน สบ. สลก.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก สลก.ทบ. (ชกท.๖๔๐๐) (อัตรา ร.อ.) 500200000260

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

จบ. 1 จ.ส.อ. สิทธิศักดิ์ ขันธวิชัย สบ. จบ. ไมจํากัดเหลา ประจํากอง จบ. (ชกท.9310) (อัตรา ร.อ.) 501200000126

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สตน.ทบ. 1 จ.ส.อ. กอเกียรติ รูปหุน กง. สตน.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจํากอง สตน.ทบ. (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.) 501700000080

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สก.ทบ. 1 จ.ส.อ. นริศ ทากระเบา สบ. สก.ทบ. ไมจํากัดเหลา ครูพลศึกษา สก.ทบ. (ชกท.8-5000) (อัตรา ร.อ.) 501100000287

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สวพ.ทบ. 1 จ.ส.อ. ธวัช อุดมสาลี พธ. สวพ.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจํากอง สวพ.ทบ. (ชกท.2120) (อัตจรา ร.อ.) 501600000071

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

วศ.ทบ. 1 จ.ส.อ. สมนึก ปูออน สพ. วศ.ทบ. ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.มว.นชค.รอย.วศ.1 (ชกท.7314) (อัตรา ร.ท.) 511000200027

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สธน.ทบ. 1 จ.ส.อ. พรอมพงษ คํานอย ม. สลก.ทบ. ไมจํากัดเหลา นายทหารธุรการและกําลังพล ศม. (ชกท.2260) 511600000611

(อัตรา ร.อ.)

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ศซบ.ทบ. 1 จ.ส.อ.หญิง มาฆะรัตน ใจเพ็ชร สบ. ศซบ.ทบ. ไมจํากัดเหลา นายทหารตรวจสอบความปลอดภัยไซเบอร ศซบ.ทบ. 504200000059

(ชกท.0315) (อัตรา ร.อ.)

ยศ-ชื่อ-สกุล

ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต.ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สสน.บก.ทบ. ๑ จ.ส.อ. คฑาวุฒิ รักสกุล ช. สสน.บก.ทบ. ไมจํากัดเหลา ผช.นายทหารฝายยุทธโยธา รพ.รร.6 (ชกท.7120) 502200000166

(อัตรา ร.อ.)

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ ของ นขต .ทบ.

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา     เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

 

กส.ทบ. 1 จ.ส.อ. ถนัด เนาวประโคน กส. พัน.สท.กส.ทบ. กส. ผบ.มว.สุนัขลาดตระเวน รอย.สุนัขยุทธวิธี พัน.สท.กส.ทบ. 521102100113

(ชกท.4371) (อัตรา ร.ท.)

 ผนวก ข บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ หนวยสายงานสนาม
ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ศปก.ทบ. 1 จ.ส.อ. กฤตชัย มะลาศรี ม. มทบ.11 ไมจํากัดเหลา อยูระหวางดําเนินการ คุณวุฒิปริญญา

2 จ.ส.อ. ชัยสิทธิ จันทรฝอย ม. ม.1 พัน.3 รอ. ไมจํากัดเหลา อยูระหวางดําเนินการ

3 จ.ส.อ. สามารถ ศรีชัยมูล ร. ร.112 ไมจํากัดเหลา อยูระหวางดําเนินการ

4 จ.ส.อ. จรายุทธ ดอนไธสง ร. ร.112 ไมจํากัดเหลา อยูระหวางดําเนินการ คุณวุฒิปริญญา

5 จ.ส.อ. คมสัน ใจเย็น ร. พัน.ร.มทบ.11 ไมจํากัดเหลา อยูระหวางดําเนินการ คุณวุฒิปริญญา

6 จ.ส.อ. เลอสรรค ปณะถา สพ. พัน.พัฒนา 1 ไมจํากัดเหลา หน.ชุด ชุดชางฝมือทั่วไป มว.พัฒนาที่ 3 รอย.พัฒนา 510717300153

พัน.พัฒนา 1 (ชกท.7120) (อัตรา ร.ท.)

7 จ.ส.อ. สมศักชัย แกวจุย ช. ทภ.1 ไมจํากัดเหลา ครูวิชาทั่วไป ศฝ.นศท.มทบ.13 (ชกท.2701) (อัตรา ร.อ.) 510218300050

8 ส.อ.หญิง นันทณรัตน สินพานิช ช. ยย.ทบ. ช. ประจําแผนก ยย.ทบ. (ชกท.4320) (อัตรา ร.อ.) 501000000420 คุณวุฒิปริญญา

9 จ.ส.อ. สานิต ประเสริฐ สพ. มทบ.๒๑ สพ. นายทหารยานยนต ผบร.กรซย.ศซส.สพ.ทบ. (ชกท.0600) 520105000363

(อัตรา ร.อ.)

10 จ.ส.อ. สุรชัย มีสกุล สบ. ศฝ.นศท.มทบ.๑๓ ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก ศบบ. (ชกท.4010) (อัตรา ร.อ.) 511800000187

11 ส.ต.หญิง แคทรียา วันวงค สบ. ยก.ทบ. กง. นรง.มทบ.32 (ชกท.6201) (อัตรา ร.อ.) 530200000162 คุณวุฒิปริญญา

12 จ.ส.อ. คุณากร สุวาส ร. ยศ.ทบ. ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.คลังชิ้นสวน รอย.คลัง สป.พัน.สบร.22 บชร.2 521203100128 คุณวุฒิปริญญา

(ชกท.4450) (อัตรา ร.อ.)

13 จ.ส.ท. สุกฤษฎิ์ พูลวงษ ร. ยศ.ทบ. ไมจํากัดเหลา นายทหารสโมสร มทบ.23 (ชกท.5000) (อัตรา ร.อ.) 520300000196 คุณวุฒิปริญญา

14 จ.ส.ต.หญิง ณัฐณิชาร เมฆชัย สบ. นสศ. ไมจํากัดเหลา นายทหารสโมสร มทบ.29 (ชกท.5000) (อัตรา ร.อ.) 520300000197 คุณวุฒิปริญญา

15 จ.ส.อ. มณัฐธวุฒิ บุญญาฤทธิ์พงศ ม. พล.1 รอ. ไมจํากัดเหลา อยูระหวางดําเนินการ

16 จ.ส.อ. แสงสุริยา รามัญอุดม ร. พล.1 รอ. ร. ผบ.มว.ตถ.รอย.บก.ร.111 พัน.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510315000080

17 จ.ส.อ. มณฑล พุมพวง ร. มทบ.18 ไมจํากัดเหลา อยูระหวางดําเนินการ

18 จ.ส.อ. อธิวัฒน สุริยวงษ สห. สง.ปรมน.ทบ. ไมจํากัดเหลา นายทหารควบคุมการเบิกจาย สง.ปรมน.ทบ. (ชกท.6301) 504300000019

(อัตรา ร.อ.)

19 จ.ส.อ. ธนพล บุตรสอน ม. สลก.ทบ. ไมจํากัดเหลา นายทหารสถิติ สปง.ปรมน.ทบ. (ชกท.6400) (อัตรา ร.อ.) 504300000400

20 ส.ต.หญิง ฉัตรสุดา เจนการ สบ. ยก.ทบ. ไมจํากัดเหลา ผช.นายทหารงบประมาณ สง.ปรมน.ทบ. (ชกท.6302) 504300000015 คุณวุฒิปริญญา

(อัตรา ร.อ.)

21 จ.ส.อ. บวรยศ สกุลนอก สบ. กพ.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก กพ.ทบ. (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.)

 ผนวก ข บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ หนวยสายงานสนาม

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล



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

22 จ.ส.อ. จําเนียร ทองชุม ขว. ขว.ทบ. ไมจํากัดเหลา นายทหารประวัติศาสตร ขกท. (ชกท.2421) (อัตรา ร.อ.) 503000000086

23 ส.ท.หญิง ณัฐสินี จิตรกรปญญา สบ. สง.ปรมน.ทบ. ไมจํากัดเหลา นปชส.สนษ.ปรมน.ทบ. (ชกท.5401) (อัตรา ร.อ.) 504300000093 คุณวุฒิปริญญา

24 จ.ส.อ. ธันยพัต วรเศรษฐนนทชา ขว. ขว.ทบ. ไมจํากัดเหลา หน.ชุดซักถาม หนวย ขกท.กองพล (ชกท.9316) (อัตรา ร.อ.) 503000000564

25 จ.ส.ต. คชาชาญ ผูกพันธ   สบ. กบ.ทบ. ไมจํากัดเหลา ผช.นายทหารสงกําลัง สง.ปรมน.ทบ. (ชกท.4000) 504300000079 คุณวุฒิปริญญา

(อัตรา ร.อ.)

26 จ.ส.อ.หญิง อัมพร ครุฑบุญ สบ. สปช.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก สปช.ทบ. (ชกท.2900) (อัตรา ร.อ.) 500900000063

27 จ.ส.อ. เกรียงไกร รําเพยพัด กง. กพ.ทบ. กง. นายทหารรับ-จายเงิน กพ.ทบ. (ชกท.6201) (อัตรา ร.อ.) 500400000063

28 จ.ส.อ. สุริยนต กองสอน ขว. ขว.ทบ. ขว. นายทหารขาวกรองทางทหาร สปข.ขว.ทบ. (ชกท.9300) 500500000635

(อัตรา ร.อ.)

29 จ.ส.อ. ชัยยุทธ มาตรไตร ช. ศซบ.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจํากอง ศซบ.ทบ. (ชกท.2110) (อัตรา ร.อ.) 504200000023

30 จ.ส.อ. กรินทร จันทนประยูร ดย. กบ.ทบ. ดย. รอง ผบ.มว.ดย.มทบ.16 (ชกท.5241) (อัตรา ร.ท.) 510700500002

31 จ.ส.อ. ชิณวัฒน วรรณพโล สบ. กร.ทบ. ไมจํากัดเหลา นายทหารรธุรการ กร.ทบ. (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.) 500800000207

32 จ.ส.อ. ภิญโญ ภาพดวง กง. กง.ทบ. กง. รอง ผบ.รอย.นนส.รร.กง.กง.ทบ. (ชกท.6201) (อัตรา ร.อ.) 500301000141

33 จ.ส.อ. ณฐวัฒน พวงเภกา ขส. ยก.ทบ. ไมจํากัดเหลา ฝธก.สนย.ปรมน.ทบ. (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.) 504300000299

34 จ.ส.อ. ผดุงศักดิ์ กัลยามาตร ส. สส. ไมจํากัดเหลา ประจํา มว.ซอมบํารุง แผนกสนับสนุนการผลิต กผสป.สส. 502600001897

(ชกท.4813) (อัตรา ร.อ.)

35 จ.ส.อ. นิวัฒน มาตราช ช. ช.11 พัน.111 ช. รอง ผบ.มว.เครื่องมือ รอย.ช.เครื่องมือและซอมบํารุง 510708400029

ช.11 พัน.111 (ชกท.0663) (อัตรา ร.ท.)

36 จ.ส.อ. ณรงคกรณ สิทธิสุรินทร ร. ร.14 พัน.2 ร. รอง ผบ.มว.สร.รอย.สสช.ร.14 พัน.1 (ชกท.3506) 147070082461

(อัตรา ร.ท.)

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ทภ.๑ 1 จ.ส.อ. สมศักดิ์ ทับทอง ร. ร.12 พัน.3 รอ. ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.ผล.รอย.ร.ร.12 พัน.2 รอ. (ชกท.1560) 510503300054 กกล.บูรพา

(อัตรา ร.ท.)

2 จ.ส.อ. ธีระเดช ประชาโชติ ร. ร.29 พัน.1 ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.29 พัน.1 (ชกท.1542) 510812200017 กกล.สุรสีห 

(อัตรา ร.ท.)

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ข บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ หนวยสายงานสนาม

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ทภ.2 1 จ.ส.อ. พลชัย ชวยรักษา ส. ส.พัน.3 พล.ร.3 ไมจํากัดเหลา ทส.ผบ.พล.ร.3 (ชกท.2030) (อัตรา ร.อ.) 520108000007 กกล.สุรศักดิ์มนตรี

2 จ.ส.อ. ตุลยวัฒน ไชยศุภมงคล สบ. พัน.ร.มทบ.21 ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.สยป.รอย.บก.พัน.ร.มทบ.21 (ชกท.2548) 520129000106 กกล.สุรนารี

(อัตรา ร.ท.)

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ข บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ หนวยสายงานสนาม

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ทภ.๓ 1 จ.ส.อ. สาทิตย เตาทอง ส. ส.พัน.4 พล.ร.4 ส. ผบ.มว.ศูนยขาว รอย.วิทยุและศูนยขาว ส.พัน.4 พล.ร.4 530707200077 กกล.นเรศวร

(ชกท.0221) (อัตรา ร.ท.)

2 จ.ส.อ. สุพรรณ ใจวงษ ม. ม.3 พัน.13 ม. นายทหารน้ํามันและกระสุน ม.2 (ชกท.4000) (อัตรา ร.อ.) 530801000020 กกล.ผาเมือง

 ผนวก ข บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ หนวยสายงานสนาม

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ทภ.4 1 จ.ส.อ. อาทิตย เรืองศรี ร. พล.ร.๕ ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.15 พัน.2 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 540104300022 กลล.เทพสตรี ฯ

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖๓

ยศ-ชื่อ-สกุล

 ผนวก ข บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ หนวยสายงานสนาม

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ปรมน.ทบ. 1 จ.ส.อ. บุญเลิศ ขําศรี สพ. สลก.ทบ. ไมจํากัดเหลา นกร.ศปป.3 ปรมน.ทบ. (ชกท.8104) (อัตรา ร.อ.) 504300000522

2 จ.ส.อ. ประสิทธิ์ ศรีนวล ร. สง.ปรมน.ทบ. ไมจํากัดเหลา นายทหารแผนและโครงการ สบป.ปรมน.ทบ. (ชกท.2625) 504300000301

(อัตรา ร.อ.)

3 จ.ส.อ. ศุภณัฏฐ ศิริฉัตรตานนท ช. ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ. ไมจํากัดเหลา นายทหารประจําสํานัก สน.ปรมน.จว.มทบ.๑๒ (ชกท.2120) 510100000470

(อัตรา ร.อ.)

4 จ.ส.อ. วชิรศักดิ์ มนูภาติ สบ. ทน.1 ไมจํากัดเหลา นายทหารประจําผูบังคับบัญชา สน.ปรมน.ภาค 1 (ชกท.2120) 503502000227

(อัตรา ร.อ.)

5 จ.ส.อ. วีรภัทร แสงจันทร ม. ม.7 พัน.8 ไมจํากัดเหลา นายทหารประจําสํานัก สน.ปรมน.จว.มทบ.๒1 (ชกท.2120) 520110000090

(อัตรา ร.อ.)

6 จ.ส.อ. วิชัย กิ่งแกว ส. ทภ.2 ไมจํากัดเหลา นายทหารประจําสํานัก สน.ปรมน.จว.มทบ.๒5 (ชกท.2120) 520100000500

(อัตรา ร.อ.)

7 จ.ส.อ. พรชัย อินพันธ ม. ม.3 พัน.26 ไมจํากัดเหลา นายทหารประจําสํานัก สน.ปรมน.จว.มทบ.36 (ชกท.2120) 530900000472

(อัตรา ร.อ.)

8 จ.ส.อ. โสรส เอี่ยมออน สบ. สด.อ.วังทอง จว.พ.ล. ไมจํากัดเหลา นายทหารประจําผูบังคับบัญชา สน.ปรมน.ภาค 3 (ชกท.2120) 504300001065

(อัตรา ร.อ.)

9 จ.ส.อ. วีระวุฒิ อาศัย ร. ร.151 ไมจํากัดเหลา นายทหารประจําสํานัก สน.ปรมน.จว.มทบ.41 (ชกท.2120) 540100000471

(อัตรา ร.อ.)

10 จ.ส.อ. ธีรวัฒน ยืนสิบ สบ. ทภ.4 ไมจํากัดเหลา นายทหารประจําสํานัก สน.ปรมน.จว.มทบ.43 (ชกท.2120) 540500000490

(อัตรา ร.อ.)

 ผนวก ข บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ หนวยสายงานสนาม

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ หมายเหตุ

กอ.รมน. 1 จ.ส.อ. ณัฐศักดิ์ มั่งแฟง ร. กรม นร.รร.ร.ศร. ไมจํากัดเหลา อาจารยยุทธวิธี กศ.รร.ร.ศร. (ชกท.2517) (อัตรา ร.อ.)

ภาค 4 สน. 2 จ.ส.อ.หญิง ดรรชนี ปดชา สบ. ทภ.๔ ไมจํากัดเหลา ฝธก.มทบ.๔๖ (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.)

3 จ.ส.อ. นพริน รักษจูล ร. ร.๑๕๒ พัน.๓ ไมจํากัดเหลา นายทหารสงกําลัง รอย.บก.ร.๑๕๒ พัน.๓ (ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.)

4 จ.ส.อ. ธวัช คงยอย ร. ร.๑๕๒ ไมจํากัดเหลา ผตน.รอย.ค.หนัก ร.๑๕๒ (ชกท.1543) (อัตรา ร.ท.)

5 จ.ส.อ. อัมรินทร วรรณโวหาร ร. ร.๑๕๒ พัน.๒ ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๑๕๒ พัน.๓ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)

6 จ.ส.อ. กิตติพล พรหมเพชรนิล ร. ร.๑๕๓ พัน.๑ ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๑๕๓ พัน.๑ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)

7 จ.ส.อ. ทวีกาญจน แกวถาวร ร. ร.๑๕๑ พัน.๑ ไมจํากัดเหลา ผตน.รอย.ค.หนัก ร.๑๕๑ (ชกท.1543) (อัตรา ร.ท.)

8 จ.ส.อ. จีระศักดิ์ จะรา ร. ร.๒๕ พัน.๓ ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๒๕ พัน.๓ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)

9 จ.ส.อ. อภิชาติ รมแกว ร. ร.๑๕ พัน.๑ ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๑๕ พัน.๑ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)

10 จ.ส.อ. สยามรัฐ สิงหโต พธ. ศสพ. ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.ชุด รอย.รพศ.รพศ.๔ พัน.๑ (ชกท.3-1810) (อัตรา ร.ท.)

11 จ.ส.อ. รัตนชัย ทั่งเหล็ก พธ. ศสพ. ไมจํากัดเหลา ฝอ.๒ รอย.รพศ.รพศ.๔ พัน.๑ (ชกท.9301) (อัตรา ร.ท.)

12 จ.ส.อ. พิเชษฐ เพิ่มขรัวจํา ม. ม.พัน.๑๖ พล.ร.๕ ไมจํากัดเหลา ผบ.ตอนบริการ รอย.บก.พัน.สบร.๒๔ บชร.๔ (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.)

13 จ.ส.อ. ภาณุพันธ บางวิวัฒนกุล ร. กกร.ทภ.๔ ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.รก.รอย.รก.พัน.สพ.กระสุน ๒๔ บชร.๔ (ชกท.9125) (อัตรา ร.ท.)

14 จ.ส.อ. สุทัศน ทิพยสิงห ส. พัน.ซบร.กรม สน.๒ ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.สล.รอย.สน.สวนหนา พัน.ซบร.กรม สน.๒ (ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.)

15 จ.ส.อ. ไพรัตน พะวงค ส. สส. ไมจํากัดเหลา นายทหารธุรการและกําลังพล พัน.นร.รร.ส.สส. (ชกท.2260) (อัตรา ร.อ.)

16 จ.ส.อ. ธีระยุทธ บุญคง ช. พัน.ซบร. ไมจํากัดเหลา นายทหารฝายการสาธารณูปโภค มทบ.๒๖ (ชกท.7120) (อัตรา ร.อ.)

กรม สน.พล.ร.๑๕

17 จ.ส.อ. ยุทธนา รอดแกว ขว. ทน.๔ ไมจํากัดเหลา หน.ชุดตอตานชาวกรอง หนวยแยก ขกท.สนต.กรม ร.หนวย ขกท.พล.ร.๑๕

(ชกท.9302) (อัตรา ร.ท.)

18 จ.ส.อ. สะรี สาและ สพ. มทบ.๔๖ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.๔๖ (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

19 จ.ส.อ. กิตติ เกื้อเพชร ร. กรม ทพ.๔๙ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.๔๙ (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

20 จ.ส.อ. นพรัตน เชื้อชยางกูล ร. รอย.ลว.ไกล ๕ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.๔๒ (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

21 จ.ส.อ. ทวี บุญสุภา ส. ส.พัน.๕ พล.ร.๕ ไมจํากัดเหลา นายทหารซอมบํารุงสื่อสาร ตอน ซบร.วิทยุถายทอดคลื่นพาหและทางสาย

รอย.ซบร.๑ พัน.ซบร.๒๔ บชร.๔ (ชกท.4415) (อัตรา ร.ท.)

22 จ.ส.อ. นพปฎล เกื้อกูล ส. ส.พัน.๒๔ ทภ.๔ ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.ฝก รอย.มทบ.๔๒ (ชกท.2910) (อัตรา ร.ท.)

23 จ.ส.อ. รัชพล โดยประกอบ ร. ร.๒๕ ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.บริการ รอย.สสช.ร.๒๕ พัน.๑ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)

 ผนวก ข บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ หนวยสายงานสนาม

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖3

ยศ - ชื่อ - สกุล



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

24 จ.ส.อ. สมยศ หิรัญรัตน สห. ทภ.๔ ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.สนามยิงปน รอย.มทบ.๔๓ (ชกท.2548) (อัตรา ร.ท.)

25 จ.ส.อ. ยุทธชัย ชูถิ่น สพ. กกร.ทภ.๔ ไมจํากัดเหลา ผบ.ตอน ซบร.อาวุธและเครื่องควบคุมการยิง รอย.ซบร.๒ พัน.ซบร.๒๔ บชร.๔

(ชกท.4808) (อัตรา ร.ท.)

26 จ.ส.อ. จตุรงค สงแสง ส. รอย.ฝรพ.๔ ไมจํากัดเหลา ผบ.ตอน ลว.ไกล รอย.ลว.ไกล ๕ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)

27 จ.ส.อ. พงศไพบูลย ศรีแกว ร. กรม ทพ.๔๖ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.๔๖ (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

28 จ.ส.อ. ธวัชชัย พันธเสน ส. กรม ทพ.๑๑ ไมจํากัดเหลา ผช.ฝอ.๒ กรม ทพ.๑๑ (ชกท.9301) (อัตรา ร.อ.)

29 จ.ส.อ. อภิเชษ พุมดอกไม ช. พัน.พัฒนา ๑ ไมจํากัดเหลา รอง หน.ชุดซักถาม หนวย ขกท.กองพล (ชกท.9316) (อัตรา ร.ท.)

30 จ.ส.อ. สุชาติ รักชาง ร. ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.ระวังปองกัน รอย.บก.ร.๑๕ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)

31 จ.ส.อ. สุรเชษฐ ลือภพ สบ. ฝกร.พล.ร.๕ ไมจํากัดเหลา ผบ.ตอนเก็บรักษา รอย.บร.สนาม พัน.สบร.๒๔ บชร.๔ (ชกท.4450) 

(อัตรา ร.ท.)

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



ลําดับ ตําแหนง - สังกัด ตําแหนงทําหนาที่ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

1 ส.ท.หญิง วิมลสิริ โดดชัย เสมียน กบ.ทบ. นายทหารวิเคราะหระบบ สส. (ชกท.2404) (อัตรา ร.อ.) 502600002662

2 ส.ต. สิทธิกร สุทธิขาว พลขับรถ มว.สูทกรรม รอย.บก.นปอ. ประจําแผนก ศอ.สพ.ทบ. (ชกท.2110) (อัตรา ร.อ.) 502500100027

3 ส.ต. สงวนศักดิ์ จะสุนา เสมียน รร.ขว.ทบ. รอง หน.ชุดซักถาม หนวย ขกท.กองพล (ชกท.9316) (อัตรา ร.ท.) 503000000592

4 ส.อ. สิทธิพล มาบจะบก รอง ผบ.หมู มว.บร.รอย.มทบ.14 ครู นฝ.ศฝ.นศท.มทบ.14 (ชกท.2517) (อัตรา ร.ท.) 510314000110

5 จ.ส.ต.หญิง กาญจนา สุวัชรีรักษ นายสิบ ประจํา มว.ทพ.หญิง 11 รอง ผบ.มว.ทพ.หญิง 11 (ชกท.9305) (อัตรา ร.ท.) 503501100002

6 จ.ส.อ. เสกสรร จําปาแถม นายสิบติดตอ กยก.ทน.1 นายทหารประจําผูบังคับบัญชา สน.ปรมน.ภาค 3 (ชกท.2120) 504300000645

(อัตรา ร.อ.)

7 ส.ท.หญิง ชลธิชา คําบาง เสมียน ยก.ทบ. นายทหารประจําผูบังคับบัญชา สน.ปรมน.ภาค 4 (ชกท.2120) 504300000659

(อัตรา ร.อ.)

8 ส.ต.หญิง อัลมาส ประดิษฐพลอย เสมียน ศบบ. ประจําแผนก สตน.ทบ. (ชกท.6110) (อัตรา ร.อ.) 501700000085

9 ส.ต.หญิง สิริลักษณ ดีสวาง เสมียน กร.ทบ. ประจําแผนก กค.ขส.ทบ. (ชกท.4474) (อัตรา ร.อ.) 502400000554

10 จ.ส.ต. พรอมรบ สุทธิธรรม นายสิบปฏิบัติการจิตวิทยา กกร.ทภ.1 นายทหารประจําผูบังคับบัญชา สน.ปรมน.ภาค 3 (ชกท.2120) 504300000644

(อัตรา ร.อ.)

11 ส.ท.หญิง พฑิตา ทาเกตุ เสมียน ขว.ทบ. ประจําแผนก ขว.ทบ. (ชกท.9300) (อัตรา ร.อ.)

12 ส.ต.หญิง อนุสรา แสนกลา เสมียน ผพธ.มทบ.16 นบช.มทบ.16 (ชกท.6101) (อัตรา ร.อ.) 510700000154

13 ส.อ.หญิง อรจีรา บริบาล เสมียน กกร.นสศ. ประจําแผนก ศบบ. (ชกท.2167) (อัตรา พ.ต.) 511800000189

14 จ.ส.อ. บุญนัฏฐ ลานเทียรทอง เสมียน ยก.ทบ. นยก.ศปป.3 ปรมน.ทบ. (ชกท.2162) (อัตรา ร.อ.) 504300000500

15 ส.ท. ธเนศพล สรอยเพ็ช เสมียน ขว.ทบ. ประจําแผนก ขว.ทบ. (ชกท.9300) (อัตรา ร.อ.)

16 จ.ส.อ. นิติกร อึ๊งแสงภากรณ เสมียน สบ.ทบ. ประจํากอง สตน.ทบ. (ชกท.6110) (อัตรา ร.อ.) 501700000108

17 ส.ต. ภาณุพงศ นารี เสมียน กบ.ทบ. ประจํากอง กบ.ทบ. (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.) 500700000419

18 จ.ส.อ.หญิง ณัฎฐธนาภรณ เสนานนท นายสิบทะเบียนการแพทย กอ.รพ.คายสุรนารี รอง หน.ผูปวย รพ.คายสุรนารี (ชกท.3449) (อัตรา ร.อ.) 520106000230 เหลา พ.

19 จ.ส.อ.หญิง พัชราภรณ แกวหอมคํา เสมียน ยศ.ทบ. ประจําแผนก ยศ.ทบ. (ชกท.2501) (อัตรา ร.อ.) 501900000532

20 จ.ส.อ. ชวาลา กุลจิตตินภกร ประจํา บก.ทบ. ทส.รอง มทน.4 (ชกท.2030) (อัตรา ร.อ.) 540622000006

ผนวก ค  บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

โควตาสวนกลาง ทบ. ประจําป ๒๕๖3

ยศ - ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิปริญญา



ลําดับ ตําแหนง - สังกัด ตําแหนงทําหนาที่ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

21 ส.ท.หญิง อิสราวลี มานินชัยพัฒน เสมียนสงกําลัง สส. ประจําแผนก สส. (ชกท.4320) (อัตรา ร.อ.) 502600001588

22 จ.ส.ท. ศักรินทร กรานโต ประจํา มทบ.13 ผช.สด.อ.เมืองสิงหบุรี จว.ส.ห. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 512600000103

23 จ.ส.ต. ณัฐพล ชูสัมฤทธิ์ ผบ.หมู มว.ปล.รอย.อวบ.ร.111 พัน.2 อยูระหวางดําเนินการ

24 จ.ส.อ. ณรงคศักดิ์ หมอโอสถ ประจํา สลก.ทบ. อยูระหวางดําเนินการ

25 จ.ส.อ. สุริยา นนทวาสี พลขับรถ ตอนยานยนต มว.ขส.รอย.บก.ทภ.2 นายทหารลาดตระเวน กรมพัฒนา 2 (ชกท.1331) (อัตรา ร.อ.) 520128000025

26 จ.ส.อ. อนุชา โตมะโน ประจํา สลก.ทบ. นปจว.ศปป.1 ปรมน.ทบ. (ชกท.9305) (อัตรา ร.อ.) 504300000418

27 จ.ส.อ. ไพรัช มนตรี เสมียน สมท.ปรมน.ทบ. อยูระหวางดําเนินการ

28 จ.ส.อ. วีรภัทร ศักดิ์ปทุมธนพัต ชางอาวุธ บก.รอย.วศ.1 นายทหารสงกําลังบํารุง ตอนสงกําลัง สป.2,4 สาย วศ.ศคบ.บชร.1 511000200073

(ชกท.4000) (อัตรา ร.อ.)

29 จ.ส.อ. วีรวัฒน ภิรมยนา ประจํา มทบ.11 ผบ.มว.ตถ.รอย.บก.ร.111 พัน.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 150317000080

30 จ.ส.อ. ไพบูลย วรรณสินธุ ประจํา มทบ.11 ผบ.มว.ตถ.รอย.บก.ร.111 พัน.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510315000080 เหลา ม.

31 จ.ส.อ. อุทิตย จันทะนบ ผบ.ชุด ชุด ลว.ไกล ตอน ลว.ไกล มว.ลว.ไกล ผบ.ตอน ลว.ไกล รอย.ลว.ไกล 1 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 503503200050

รอย.ลว.ไกล พล.1 รอ.

32 จ.ส.อ. วราวุฒิ หวานล้ํา ผบ.หมู หมู ค.60 มม.มว.ค.60 มม.รอย.อวบ. นายทหารสงกําลัง ร.111 พัน.3 (ชกท.4000) (อัตรา ร.ท.) 510315000131

ร.111 พัน.2

33 จ.ส.อ. ทนง พุทธชนม ประจํา มทบ.13 ครูวิชาทหารราบ ศฝ.นศท.มทบ.13 (ชกท.2517) (อัตรา ร.อ.) 510218300056

ไมใชคุณวุฒิ

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สส. 1 จ.ส.อ. ศุภกฤต พละไชย ส. ส.1 พัน.102 ส. หน.มว.สส. (ชกท.4415) (อัตรา ร.อ.) 502600002328

ผนวก ง บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ทภ.๑ 1 จ.ส.อ. สุขสรรค ไกรศรี ช. ช.1 รอ. ช. นายทหารซอมบํารุงยานยนต ช.1 พัน.112 รอ. (ชกท.4880) 510713400072

(อัตรา ร.ท.)

2 จ.ส.อ. มงคล สิงหแกว สพ. กอง สพบ.1 สพ. นายทหารซอมยานยนต ตอนซอมยานยนต มว.ซบร.สวนหนา 503503300190

กอง สพบ.1 (ชกท.4805) (อัตรา ร.ท.)

3 จ.ส.อ. ชัยสิทธิ์ มาลี ร. รอย.ฝรพ.1 ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.111 พัน.3 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.) 510315100017

4 จ.ส.อ. วินัย บุญมา สพ. พัน.ซบร.21 ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.รก.รอย.บก.บชร.1 (ชกท.9125) (อัตรา ร.ท.) 511000100115

บชร.1

ยศ-ชื่อ-สกุล

ผนวก ง บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖3

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ทภ.๒ 1 จ.ส.อ. พิชิต บังจันทร ป. ป.6 พัน.16 ป. ผตน.รอย.ป.ป.6 พัน.16 (ชกท.1189) (อัตรา ร.ท.) 520507200059

2 จ.ส.อ. ชุมพล ไทยศิริ สห. มทบ.210 ไมจํากัดเหลา ทส.ผบ.มทบ.210 (ชกท.2030) (อัตรา ร.อ.) 520800200026

3 จ.ส.อ. เสกสรร กงใจเด็ด ร. ร.8 พัน.3 ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.ค.60 มม.รอย.อวบ.ร.8 พัน.3 (ชกท.1542) 520303200012

(อัตรา ร.ท.)

ผนวก ง บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ทภ.๓ 1 จ.ส.อ. สมหมาย มังคลาด ขส. มทบ.33 ขส. นายทหารยานยนต มทบ.๓๓ (ชกท.0600) (อัตรา ร.อ.) 530300000251

2 จ.ส.อ. นิรุตธ ติ๊บจะ พธ. พัน.สบร.23 บชร.3 พธ. นายทหารฝายพลาธิการ ฝพธ.รพ.คายสมเด็จพระนเรศวร 530718000012

มหาราช (ชกท.4419) (อัตรา ร.อ.)

3 จ.ส.อ. อัชวิทย เบียงแล กง. ร.17 พัน.3 ไมจํากัดเหลา ทส.รอง ผบ.พล.ร.7 (ชกท.2030) (อัตรา ร.ท.) 530315000009

ยศ-ชื่อ-สกุล

ผนวก ง บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖3

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ทภ.4 1 จ.ส.อ. นันทนธนัย ทิพยสุราษฎร ร. ร.๕ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.47 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 540216000902

2 จ.ส.อ. คมสันต ศรีรักษ ร. กรม ทพ.๔๕ ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.45 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.) 540405001502

ผนวก ง บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

นรด. 1 จ.ส.อ. ธัชพล ธนาสุตนันท สบ. นรด. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก นรด. (ชกท.6400) (อัตรา ร.อ.) 503100000217

2 จ.ส.อ. สันติ์ ปทมวิชัยพร ร. รร.รด.ศศท. ร. ครู รร.รด.ศศท. (ชกท.2517) (อัตรา ร.อ.) 503101100150

3 จ.ส.อ. วิศณุ สังขวรรณะ สบ. มทบ.17 สบ. ผช.สด.อ.ปากพนัง จว.น.ศ. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 541100000303 สายงานสัสดี

4 จ.ส.อ. ประสิทธิ์ มิคะนุช สบ. มทบ.39 สบ. ผช.สด.อ.สูงเมน จว.พ.ร. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 532400000203 สายงานสัสดี

5 จ.ส.อ. กัมปนาท หนูแปน สบ. มทบ.44 สบ. ผช.สด.อ.ทุงเขาหลวง จว.ร.อ. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 522700001903 สายงานสัสดี

6 จ.ส.อ. เจริญ สีสะอาด สบ. มทบ.11 สบ. ผช.สด.เขตคลองสาน ก.ท. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.) 503521000203 สายงานสัสดี

ผนวก ง บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

กง.ทบ. 1 จ.ส.อ.หญิง ณัฏฐกัญจน อิงควะระ กง. กง.ทบ. กง. นายทหารการเงิน รพ.คายวิภาวดีรังสิต (ชกท.6100) 540404000006

(อัตรา ร.อ.)

ผนวก ง บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ศบบ. 1 จ.ส.อ. วีระยุทธ พัดยนต ร. พัน.ปฐบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก กกพ.ศบบ. (ชกท.2260) (อัตรา ร.อ.) 511800000115

2 จ.ส.อ. ณัฐพงษ ศิริจันทร ม. พัน.บ.9 ไมจํากัดเหลา นายทหารฝายการชาง พัน.บ.3 (ชกท.4823) (อัตรา ร.อ.) 511806000014

3 จ.ส.อ. วัชรพงษ ดาแกว ช. พัน.บ.2 ไมจํากัดเหลา นายทหารธุรการและกําลังพล กบร.ศบบ. (ชกท.2260) 511801000004

(อัตรา ร.อ.)

4 จ.ส.อ. ขวัญชัย จันทรหอม ม. พัน.บ.3 ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก กยข.ศบบ. (ชกท.2162) (อัตรา ร.อ.) 511800000156

ผนวก ง บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ยศ.ทบ. 1 จ.ส.อ. กิตติศักดิ์ วงศอํามาตย ศฝยว.ทบ. ไมจํากัดเหลา นายทหารโปรแกรม ศฝยว.ทบ. (ชกท.2405) (อัตรา ร.อ.) 510221000079

ผนวก ง บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

สพ.ทบ. 1 จ.ส.อ. กฤษณะเดช วิจิตรจันทร สพ. สพ.ทบ. ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.บร.รอย.บร.กบร.สพ.ทบ. (ชกท.2910) (อัตรา ร.อ.) 502500001863

ผนวก ง บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖3

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา

( วาสนา เทศทองลา )
หน.กพ.ทบ.

๒ / เม.ย. / ๖๓


