


 

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

ท่ี    กห ๐๔๐๑/๒๙๒๔ วันท่ี    ๒๖  ก.ค. ๖๑             

เรื่อง ขออนมุัตติัวบุคคลใหนายทหารประทวนเล่ือนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร  
 ประจําปงประมาณ ๒๕๖๑ เพ่ิมเติม  

เรียน    ผบ.ทบ. (ผาน รอง ผบ.ทบ.)                                                

อางถงึ ๑. คําส่ัง ทบ. (เฉพาะ) ลับมาก ที่ ๓๔/๕๙ ลง ๑๖ ก.ย. ๕๙ เรื่อง นโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล   
  ปงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
 ๒. หนังสือ กพ.ทบ. ดวนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๑๘๘๓  ลง ๑๘ มิ.ย.๕๘  
 ๓. หนังสือ  กพ.ทบ.  ที่ ตอ กห ๐๔๐๑/๑๘๗๔   ลง ๒ ก.พ. ๖๑ 
 ๔. หนังสือ  กพ.ทบ.  ดวนที่สุด ที่ กห  ๐๔๐๑/๖๓๕   ลง  ๑๖ ก.พ. ๖๑ 
 ๕. หนังสือ  กพ.ทบ.  ที่ กห  ๐๔๐๑/๙๑๕   ลง ๑๓ มี.ค. ๖๑ 
 ๖. หนังสือ  กพ.ทบ.  ท่ี กห  ๐๔๐๑/๑๑๒๑   ลง  ๒๘ ม.ีค. ๖๑ 

ส่ิงที่สงมาดวย ๑. ผนวก ก บัญชรีายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ดรับอนุมตัิตวับุคคลเพ่ือเล่ือนฐานะ ฯ 
    ตามแนวทางการเสริมสรางความพรอมรบดานกาํลังพลใหกับ หนวย ทพ. 
   ๒. ผนวก ข บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ดรับอนุมตัิตวับุคคลเพ่ือเล่ือนฐานะ ฯ 
    ตามแนวทางการเสริมสรางความพรอมรบดานกาํลังพลใหกับ นรด.  
    ๓. ผนวก ค บัญชรีายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ดรับอนุมตัิตวับุคคลเพ่ือเล่ือนฐานะ ฯ 
    ตามแนวทางการบรหิารจัดการกําลังพลของ กรม ฝสธ. 
   ๔.  ผนวก ง บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ดรับอนุมตัิตวับุคคลเพ่ือเล่ือนฐานะ ฯ 
    หนวยสายงานสนาม ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖๑ 
   ๕. ผนวก จ บญัชีรายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ดรับอนุมตัิตวับุคคลเพ่ือเล่ือนฐานะ ฯ 
    โควตาสวนกลาง ทบ. ประจําป ๒๕๖๑ 
   ๖. ผนวก ฉ บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนท่ีไดรับอนุมตัิตวับุคคลเพ่ือเล่ือนฐานะ ฯ 
    ตามมาตรการรักษายอดกาํลังพล ประจําป ๒๕๖๑ 

 ๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติตัวบุคคลใหเล่ือนฐานะนายทหารประทวนเปนนายทหารสัญญาบัตร 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ใหกับหนวยตาง ๆ เพ่ิมเติม จํานวน ๑๕๒ นาย รายละเอียดตามสิ่งท่ี
สงมาดวย ๑ – ๖ สรุปไดดังนี้  

ประเภท เสริมสราง  
กรม ทพ. 

เสริมสราง 
นรด. 

เสริมสราง 
กรม ฝสธ. 

สายงาน
สนาม 

สวนกลาง 
ทบ. 

มาตรการ
รักษายอด
กําลังพล 

รวมท้ังส้ิน 

จํานวน ๖๙ ๑๑ ๑ ๖ ๔๖ ๑๙ ๑๕๒ 

 

 
 

( สําเนา ) 
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 ๒. ขอเท็จจริง 
  ๒.๑ นโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ทบ. ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ กําหนดมาตรการ
รักษายอดกําลังพล โดยให นขต.ทบ. สามารถดําเนินการทดแทนการสูญเสียนายทหารสัญญาบัตร โดยใช
การเล่ือนฐานะนายทหารประทวน (ประเภทไมใชคุณวุฒิ) ทดแทนนอกเหนือจากโควตาการเล่ือนฐานะ
เปนนายทหารประทวน ประจําป ทั้งนี้ หากมีงบประมาณกําลังพลเหลือเพียงพอสําหรับการบรรจุกําลังพล
เพ่ิมเติมให คณะกรรมการกล่ันกรองการบรรจุกําลังพลเขารับราชการใน ทบ. พิจารณาจัดสรรบรรจุ
ใหกับหนวยตอไป ตามอางถึง ๑  
  ๒.๒ ผบ.ทบ. ไดกรุณาอนุมัติปรบัปรุงแนวทางการบริหารจัดการกําลังพลของ กรม ฝสธ. 
จากการปรับโครงสรางของหนวย เพ่ือใหมีกําลังพลเพียงพอตอการปฏิบัติงานโดยในสวนของนายทหาร
สัญญาบัตร ใหจัดหาจากการสอบคัดเลือกในโควตาตาง ๆ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียด
ตามอางถึง ๒ ดังนี้ 

ประเภทการจัดสรร 
จํานวนท่ีไดรับการจัดสรรแตละ กรม ฝสธ. 

กพ.ทบ. ขว.ทบ. ยก.ทบ. กบ.ทบ. กร.ทบ. สปช.ทบ. 
โควตาสอบเล่ือนฐานะนายทหาร
ประทวนคุณวุฒิปริญญา 

๐ ๐ ๗ ๐ ๔ ๐ 

โควตาสอบคัดเลือกจาก 
พนักงานราชการ 

๐ ๒ ๔ ๐ ๓ ๐ 

   ท้ังนี้ โควตาสอบคัดเลือกจากพนักงานราชการ หากไมมีพนักงานราชการท่ีมี
คุณสมบัติครบถวนใหเปล่ียนเปนโควตาสอบเล่ือนฐานะนายทหารประทวนเปนนายทหารสัญญาบัตร  
(ประเภทไมใชคุณวุฒิ)  
  ๒.๓ ผบ.ทบ. (รอง ผบ.ทบ. รับคําส่ัง ฯ) ไดกรุณาอนุมัติตัวบุคคลใหนายทหาร
ประทวนท่ีผานการสอบคัดเลือกเล่ือนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทคุณวุฒิปริญญา) โควตา
เสริมสรางกําลังพลของ กรม ฝสธ. จากการปรับโครงสรางหนวย จํานวน ๔ นาย (เวน ยก.ทบ. อยูระหวาง
ดําเนินการ) โดยขอสงคืนโควตาสอบคัดเลือกจากพนักงานราชการ จํานวน ๓ อัตรา เนื่องจากไมมี
พนักงานราชการท่ีมีคณุสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกําหนด และหนวยไมมีความประสงคขอเปล่ียน
โควตาสอบคัดเลือก เนื่องจากไมมีตําแหนงวาง รายละเอียดตามอางถึง ๓  
  ๒.๔ ยก.ทบ. รายงานผลการสอบคัดเลือก และขออนุมัติตัวบุคคลผูท่ีผานการสอบ
คัดเลือก ฯ ตามท่ีไดรับการจัดสรรโควตาในขอ ๒.๒ จํานวน ๑ อัตรา โดยขอสงคืนโควตาสอบคัดเลือก
เล่ือนฐานะ ฯ จํานวน ๖ อัตรา เนื่องจากกําลังพลมีคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามกําหนดทายอัตราของ
หนวย และขอสงคืนโควตาสอบคัดเลือกจากพนักงานราชการ จํานวน ๔ อัตรา เนื่องจากไมมีพนักงาน
ราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกําหนด และหนวยไมมีความประสงคขอเปล่ียนโควตา
สอบคัดเลือก เนื่องจากไมมีตําแหนงวาง 
  ๒.๕ ผบ.ทบ. ไดกรุณาอนุมตัิแนวทางการเสริมสรางความพรอมรบดานกําลังพลใหกับ
หนวย ทพ. ท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี จชต. (เพ่ิมเติม) เพ่ือใหมีกําลังพลเพียงพอตอการปฏิบัติภารกิจ ซึ่ง
เปนไปตามนโยบาย ผบ.ทบ. ท่ีมุงเนนการเสริมสรางดานกําลังพลใหมีสถานภาพประมาณ รอยละ ๙๐
ของอัตราอนุมัติ โดยในสวนของนายทหารสัญญาบัตร จัดหาจากการสอบเล่ือนฐานะ ฯ (ประเภทไมใชคุณวุฒิ) 
ให กรม ทพ./มว.ทพ.หญิง/หมู ทพ.หญิง ท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนที่ จชต.  จํานวน ๗๐ อัตรา  (ชาย ๖๗ อัตรา 
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หญิง ๓ อัตรา) รายละเอียดตามอางถึง ๔ ซึ่งมียอดตามแนวทางการเสริมสรางความพรอมรบดานกําลังพล
ใหกับหนวย ทพ. จํานวน ๖๙ อัตรา โดยหนวยขอสงคืนโควตาสอบเล่ือนฐานะ ฯ จํานวน ๑ อัตรา 
เนื่องจากไมมีทหารหญิงที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่กําหนด และหนวยไมมีความประสงค
ขอเปล่ียนโควตาสอบคัดเลือก   
  ๒.๖ ผบ.ทบ. (รอง ผบ.ทบ. รับคําส่ัง ฯ) ไดกรุณาอนุมัติตัวบุคคลใหเล่ือนฐานะนายทหาร
ประทวนเปนนายทหารสัญญาบัตร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ใหกับหนวยตาง ๆ จํานวน ๙๘๓ อัตรา 
โดยยอดการจัดสรรโควตาสวนกลาง ทบ. จํานวน ๒๕ อัตรา หนวยในสายงาน ศปก.ทบ. จํานวน ๖ อัตรา 
แยกดําเนินการในครั้งนี้ รายละเอียดตามอางถึง ๕ ซึ่งมียอดโควตาสวนกลาง ทบ. จํานวน ๔๖ อัตรา  
  ๒.๗ ผบ.ทบ. ไดกรุณาอนุมัติแนวทางการเสริมสรางความพรอมรบดานกําลังพล 
ใหกับ นรด. ในสวนของหนวยรองท่ีมีการจัดตั้งใหมหรือปรับโครงสรางหนวย (ศสร. และ ศศท.) เพ่ือให 
มีกําลังพลเพียงพอตอการปฏิบัติงานโดยในสวนของนายทหารสัญญาบัตร ใหจัดหาจากการสอบเล่ือน
ฐานะ ฯ (ประเภทไมใชคุณวุฒิ) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ จํานวน ๑๑ อัตรา แบงเปน ศสร. จํานวน 
๖ อัตรา และ ศศท. จํานวน ๕ อัตรา รายละเอียดตามอางถึง ๖ 

หนวย 
เล่ือนฐานะ ฯ ไมใชคุณวุฒิ 

ไมจํากัด ร. ม. ส. 
ศสร.  
     บก.ศสร. ๑ ๐ ๐ ๐ 
     รร.กสร.ศสร. ๔ ๐ ๐ ๑ 

รวม ศสร. ๖  อัตรา 
ศศท.  
     บก.ศศท. ๐ ๐ ๐ ๐ 
     รร.รด.ศศท. ๓ ๑ ๑ ๐ 

รวม ศศท. ๕  อัตรา 
รวม ศสร. และ ศศท. ๑๑ อัตรา 

 ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแลว ดังนี้ 
  ๓.๑ นายทหารประทวน ตามขอ ๑ จํานวน ๑๕๒ นาย ไดผานการคัดเลือกจากหนวย
ตามแนวทางท่ี ทบ. กําหนด ตามอางถึง ๑ – ๖ จึงเห็นควรอนุมัติตัวบุคคลใหเลื่อนฐานะ ฯ ได และให
ทําหนาที่และ/หรือเลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร ประจําป ๒๕๖๑ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ    
ที่ ทบ. กําหนด 
  ๓.๒ เพ่ือใหเกิดความออนตัวในการดําเนินการและเพ่ือลดภาระงานของผูบังคับบัญชา 
เห็นควรให กพ.ทบ. พิจารณาปรับแกไขตําแหนงทําหนาท่ี ฯ ได ตามความเหมาะสม 
  ๓.๓ สําหรับตําแหนงที่ไมสามารถคัดเลือกผูมีความเหมาะสมมาบรรจุได จํานวน ๑๔ 
อัตรา ตามขอ ๒.๓ – ๒.๕ นั้น ใหคืนโควตาแก ทบ. สําหรับสํารองโควตาไวเพ่ือแกปญหาในระดับ ทบ. 
ตามขอ ๒.๖ ตอไป สําหรับโควตาสวนกลาง ทบ. ที่เหลืออีก ๗ อัตรา เห็นควรใหปรับเกล่ียจากโควตา
ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล (งบประมาณท่ีเหลือจากการจัดสรรในสัดสวน ๑ ตอ ๑ ใหแกหนวยแลว) 
และให กพ.ทบ. แจงคณะกรรมการ ฯ ทราบ ในโอกาสแรก ซึ่งเปนไปตามท่ี ผบ.ทบ. ไดกรุณาอนุมัติ
หลักการไว ตามขอ ๒.๑ 
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 ๔. ขอเสนอ  เห็นควรดําเนินการ ดังนี้ 
  ๔.๑ อนุมัติตัวบุคคลใหเล่ือนฐานะนายทหารประทวนเปนนายทหารสัญญาบัตร 
ประจําป ๒๕๖๑ จํานวน ๑๕๒ นาย ตามขอ ๑ และใหหนวยดําเนินการตามการพิจารณาในขอ ๓.๑ 
  ๔.๒ ให กพ.ทบ. ปรับแกไขตําแหนงทําหนาท่ีนายทหารสัญญาบัตรได ตามการ
พิจารณาในขอ ๓.๒ และดําเนินการตามการพิจารณาในขอ ๓.๓  

 จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณา หากเห็นเปนการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในขอ ๔ 
ทั้งนี้ อยูในอํานาจของ ผบ.ทบ. ซึ่งมอบให รอง ผบ.ทบ. อนุมัติ ตามคําส่ัง ทบ. ที่ ๔๑๘/๒๕๖๐ 
ลง ๑๘ ก.ค.๖๐ 
 
  
 (ลงชื่อ) พล.ท. คธายุทธ   เสาวคนธ ) 

( คธายุทธ   เสาวคนธ )                                    
        จก.กพ.ทบ.  

เรียน  ผบ.ทบ. (ผาน รอง ผบ.ทบ.) 

        -  เหน็ควรอนุมัตติามที่ กพ.ทบ. เสนอในขอ ๔ 

 

     (ลงชื่อ)  พล.ท. ธรีวฒัน   บุณยะวฒัน 

                           รอง เสธ.ทบ.(๑) 

                               ๑ ส.ค. ๖๑ 

 

 
 

      (ลงชื่อ)  พล.อ. ณัฐพล  นาคพาณิชย 

                               เสธ.ทบ. 

                             ๑ ส.ค. ๖๑ 

 

 

 

      (ลงชื่อ)  พล.อ. วีรชัย   อินทโุศภน 

                           ผช.ผบ.ทบ.(๑) 

                             ๒ ส.ค. ๖๑ 

 

 

  -  อนมุัตติามเสนอในขอ ๔ 

               รับคําส่ัง ผบ.ทบ. 

 

      (ลงชื่อ)  พล.อ. สสิน  ทองภักด ี

                          รอง ผบ.ทบ. 

                           ๒ ส.ค. ๖๑ 

 

 

 

      สําเนาถูกตอง 

           (ลงชื่อ) พ.ท.หญงิ วาสนา  เทศทองลา 

                               ( วาสนา  เทศทองลา ) 

                                      หน.กพ.ทบ. 

                                       ๖ ส.ค. ๖๑ 

 

 



หมายเหตุ

กรม ทพ.11 1 จ.ส.อ. นพดล ปกษา ร. กรม ทพ.11 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.11 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

2 จ.ส.อ. กุลบัณฑิต จันทรคลาย ม. ม.พัน 19 พล.ร.9 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.11 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

3 จ.ส.อ. วุฒิภัทร เลขยันต ร. กรม ทพ.11 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.11 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

4 จ.ส.อ. ณัฐพล แกวมั่น ส. กรม ทพ.11 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.11 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

5 จ.ส.อ. สุรพล สุริยะภา ร. กรม ทพ.11 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.11 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

6 จ.ส.อ. ศุภชัย ปานโพธิจาน ร. กรม ทพ.11 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.11 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

7 จ.ส.อ. ธงชัย ผิวผอง ช. กรม ทพ.11 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.11 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

8 จ.ส.อ. ประวัติ สุทธิบุตร ขส. กรม ทพ.11 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.11 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

กรม ทพ.22 9 จ.ส.อ. ประสิทธิ์ สีนนเคน ร. กรม ทพ.22 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.22 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

10 จ.ส.อ. เทพฤทธิ์ รัตนโคกสูง ม. กรม ทพ.22 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.22 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

11 จ.ส.อ. ปราชฐนรงค ใตจันทรกอง ร. พล.พัฒนา 2 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.22 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

กรม ทพ.33 12 จ.ส.อ. จรัญ พิกุลหอม ม. รอย.ม.(ลว.) 4 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.33 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

13 จ.ส.อ. นพรัตน ราชสวาง ร. ร.14 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.33 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

14 จ.ส.อ. ภุชงค นาคํา ม. ม.3 พัน.26 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.33 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

15 จ.ส.อ. ธงไชย ชงกรานตทอง ร. กรม ทพ.33 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.33 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

16 จ.ส.อ. สิทธิพงษ ทานันท ร. กรม ทพ.33 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.33 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

17 จ.ส.อ. วิศวะ เทพวงศ ร. ร.7 พัน.1 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.33 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

18 จ.ส.อ. อนุวัฒน ชูชนะ ม. ม.3 พัน.26 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.33 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

19 จ.ส.อ. เกรียงไกร กองเขียว สห. รอย.ฝรพ.3 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.33 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

20 จ.ส.อ. สุรพงค ปญญาเรือน ร. กรม ทพ.33 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.33 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

21 จ.ส.อ. ไวยากรณ มีสมพร ผท. ร.4 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.33 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

22 จ.ส.อ. ฐิติกร แกวเลอ ร. ร.14 พัน.1 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.33 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

กรม ทพ.41 23 จ.ส.อ. สรายุทธ   อาทรกิจ ร. กรม ทพ.41 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.41 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

ตําแหนงทําหนาที่ ฯสังกัด

ตามแนวทางการเสริมสรางความพรอมรบดานกําลังพลใหกับหนวยทหารพรานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต 

ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ  (ประเภทไมใชคุณวุฒ)ิ ประจําป 2561

ลําดับ ยศ - ชื่อ - สกุลหนวย เหลา โควตาเหลา



หมายเหตุ
ตําแหนงทําหนาที่ ฯสังกัดลําดับ ยศ - ชื่อ - สกุลหนวย เหลา โควตาเหลา

24 จ.ส.อ. ภูวสิษฏ   ชูจินดา สบ. กรม ทพ.41 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.41 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

25 จ.ส.อ. ชานนท   คนชม ร. กรม ทพ.41 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.41 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

26 จ.ส.อ. นิรุติ   นาคเกลี้ยง ขส. กรม ทพ.41 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.41 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

27 จ.ส.อ. ธีรพล   ศรัทธาผล ร. กรม ทพ.41 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.41 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

28 จ.ส.อ. สมชาย   พรหมศรียา ร. กรม ทพ.41 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.41 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

29 จ.ส.อ. อัศวิน   พรหมสวัสดิ์ กง. กรม ทพ.47 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.41 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

30 จ.ส.อ. อุดม   นุนเศษ ร. กรม ทพ.48 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.41 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

กรม ทพ.42 31 จ.ส.อ. ยืนยง ชุมบานยาง สห. กรม ทพ.42 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.42 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

32 จ.ส.อ. ธีรภัทร   สาสูงเนิน ป. กรม ทพ.42 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.42 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

33 จ.ส.อ. ยะพร   กําแหงสอง พ. กรม ทพ.42 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.42 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

34 จ.ส.อ. พรสิงห   เนตรสายสกุล ส. กรม ทพ.42 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.42 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

35 จ.ส.อ. ถวิล   บุญชูดํา ร. กรม ทพ.42 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.42 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

36 จ.ส.อ. พลวิวัชร   สวัสดิวงศ ช. กรม ทพ.44 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.42 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

37 จ.ส.อ. ปรเมษฐ   กัมพลานุวงศ ร. กรม ทพ.47 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.42 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

38 จ.ส.อ. ยุทธการ   รมรุกษ ม. กรม ทพ.48 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.42 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

กรม ทพ.43 39 จ.ส.อ. สุพัฒน   จันทายนะ ร. กรม ทพ.43 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.43 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

40 จ.ส.อ. เขมชาติ   สุทธิกุลวาทิน พ. กรม ทพ.43 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.43 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

41 จ.ส.อ. ภีมพล   เพชรทองหลาง พ. กรม ทพ.43 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.43 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

42 จ.ส.อ. สมเชา   มูณีวรรณ ป. กรม ทพ.43 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.43 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

กรม ทพ.44 43 จ.ส.อ. ยงยุทธ   กลึงคพล สห. กรม ทพ.44 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.44 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

44 จ.ส.อ. อํานาจ   บุญถูก ป. กรม ทพ.44 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.44 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

45 จ.ส.อ. เถลิงศักดิ์   จริตรัมย กง. กรม ทพ.44 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.44 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

กรม ทพ.45 46 จ.ส.อ. เฉลิมพล   ใจตรง ขส. กรม ทพ.45 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.45 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

47 จ.ส.อ. บุญเทียม   เนตรเจริญ สห. กรม ทพ.45 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.45 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

48 จ.ส.อ. ศุภกฤษ   เขตนิมิตร ร. กรม ทพ.45 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.45 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

49 จ.ส.อ. รัตนชัย   จั่นแกว ขส. กรม ทพ.45 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.45 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)



หมายเหตุ
ตําแหนงทําหนาที่ ฯสังกัดลําดับ ยศ - ชื่อ - สกุลหนวย เหลา โควตาเหลา

50 จ.ส.อ. อานนท   แสงอรุณ กง. กรม ทพ.45 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.45 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

51 จ.ส.อ. ธนายุต   วรวุฒิ ณ อยุธยา พ. กรม ทพ.45 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.45 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

52 จ.ส.อ. รชกาล   สิทธิจันทร ร. กรม ทพ.45 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.45 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

53 จ.ส.อ. สุริยะ   บําเพ็ญ ร. กรม ทพ.45 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.45 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

54 จ.ส.อ. ชัยณรงค   วังบุญคง ร. กรม ทพ.45 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.45 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

กรม ทพ.46 55 จ.ส.อ. ณัฐชัย   ไททอง ป. กรม ทพ.46 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.46 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

56 จ.ส.อ. วีรยุทธ   ปาละแม ร. กรม ทพ.46 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.46 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

57 จ.ส.อ. สุรศักดิ์   จินดานิมิตร ร. กรม ทพ.46 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.46 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

58 จ.ส.อ. สราวุธ   ประแจ ร. กรม ทพ.46 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.46 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

กรม ทพ.47 59 จ.ส.อ. ภาณุ   ชูจีน ป. กรม ทพ.47 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.47 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

60 จ.ส.อ. ชวลิต   เลี่ยมสุวรรณ ร. กรม ทพ.47 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.47 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

กรม ทพ.48 61 จ.ส.อ. พงศธร   วงมาเกษ ป. กรม ทพ.48 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.48 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

62 จ.ส.อ. ราเมศ   พลสุวรรณ ร. กรม ทพ.48 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.48 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

กรม ทพ.49 63 จ.ส.อ. สุภาพ   ปรกชวย ส. กรม ทพ.49 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.49 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

64 จ.ส.อ. ธีรวุฒิ   โรจนศิลป ร. กรม ทพ.49 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.49 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

65 จ.ส.อ. แสนพล   สุวรรณรัตน ป. กรม ทพ.49 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.49 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

66 จ.ส.อ. อัครายุทธ   สีดาโคตร ป. กรม ทพ.49 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.49 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

67 จ.ส.อ. สุภาพ   มณีฉาย ร. กรม ทพ.49 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.49 (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

กรม ทพ.22 68 จ.ส.อ.หญิง สุจิตรา แผนงา สบ. ทภ.2 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.มว.ทพ.หญิง 22 (ชกท.9305) (อัตรา ร.ท.)

กรม ทพ.49 69 จ.ส.อ.หญิง เขมินทรา   อุชุภาพ พ. มว.ทพ.หญิง 46 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.มว.ทพ.หญิง 44 (ชกท.9305) (อัตรา ร.ท.)

ตรวจถูกตอง 
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา 
                 ( วาสนา     เทศทองลา ) 
                          หน.กพ.ทบ. 
                  .....๒๔.../...ก.ค../..๖๑... 



หมายเหตุ

นรด. 1 จ.ส.อ. ธีระศักดิ์ นุยนอย ร. พัน.ร.นรด. ร. ครู รร.รด.ศศท. (ชกท.2517) (อัตรา ร.อ.)

2 จ.ส.อ. สยามรัฐ บุตรเจริญ ม. รร.รด.ศศท. ม. ครู รร.รด.ศศท. (ชกท.2517) (อัตรา ร.อ.)

3 จ.ส.อ. พงษศักดิ์ รอดศิลา ส. รร.กสร.ศสร. ส. นายทหารเครื่องชวยฝก รร.กสร.ศสร. (ชกท.2548) (อัตรา ร.อ.)

4 จ.ส.อ. เอกนิรันดร คําคลายวัฒนา ช. รร.กสร.ศสร. ไมจํากัดเหลา ครู รร.กสร.ศสร. (ชกท.2622) (อัตรา ร.อ.)

5 จ.ส.อ. จิตตนันท ศรีเมฆ ร. ศสร. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก ศสร. (ชกท.2162) (อัตรา ร.อ.)

6 จ.ส.อ. วรพจน คลายพึ่งสินธุ ร. นรด. ไมจํากัดเหลา นายทหารธุรการ รร.กสร.ศสร. (ชกท.2260) (อัตรา ร.อ.)

7 จ.ส.อ. ทนงศักดิ์ เรียนสุทธิ์ ช. ศสร. ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.หนวยฝก รร.กสร.ศสร. (ชกท.2622) (อัตรา ร.อ.)

8 จ.ส.อ.หญิง กมลวรรณ เงินลาภรัตนา ขส. ศสร. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก รร.กสร.ศสร. (ชกท.2๕๐๑) (อัตรา ร.อ.)

9 จ.ส.อ.หญิง ณัฏฐนันท สวนสาลี ร. ศศท. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก รร.รด.ศศท. (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.)

10 จ.ส.อ. อัครพล ศรีอินทรสุด ม. รร.รด.ศศท. ไมจํากัดเหลา ครู รร.รด.ศศท. (ชกท.2622) (อัตรา ร.อ.)

11 จ.ส.อ. ศิริ เพิ่มบุญ ร. รร.รด.ศศท. ไมจํากัดเหลา ครู รร.รด.ศศท. (ชกท.2622) (อัตรา ร.อ.)

ผนวก ข บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ  (ประเภทไมใชคุณวุฒ)ิ ประจําป 2561

หนวย ลําดับ ยศ - ชื่อ - สกุล เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ

ตามแนวทางการเสริมสรางความพรอมรบดานกําลังพลใหกับ นรด. ในสวนของหนวยรองที่มีการจัดตั้งใหมหรือปรับโครงสรางหนวย 

ตรวจถูกตอง 
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา 
                 ( วาสนา     เทศทองลา ) 
                          หน.กพ.ทบ. 
                  .....๒๔.../...ก.ค../..๖๑... 



หนวย ลําดับ อายุ คุณวุฒิการศึกษา เหลา ตําแหนงเลื่อนฐานะ ฯ หมายเหตุ

ยก.ทบ. 1 ส.อ.หญิง ลักขณา สงวนทรัพย 40 ศิลปศาสตรบัณฑิต สบ. ประจําแผนก ยก.ทบ. (ชกท.2110) (อัตรา ร.อ.) ##########

(การตลาด)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 ผนวก ค บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ (ประเภทไมใชคุณวุฒิ) ประจําป 2561

ตามแนวทางการบริหารจัดการกําลังพลของ กรม ฝสธ. จากการปรับโครงสรางของหนวย

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง 
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา 
                 ( วาสนา     เทศทองลา ) 
                          หน.กพ.ทบ. 
                  .....๒๔.../...ก.ค../..๖๑... 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ หมายเหตุ

ศปก.ทบ. 1 ส.ต. หญิง ปณฑิตา ตรีสงา สบ. กร.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจํากอง รร.กร.กร.ทบ. (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.) ใชคุณวุฒิ

2 จ.ส.อ. ทวีวงศ เกษตรสินธุ สบ. มทบ.11 ไมจํากัดเหลา ผช.สด.ก.ท. (ชกท.2310) (อัตรา ร.อ.)

3 จ.ส.อ. หญิง นุสรา นิรันราย สบ. มทบ.15 ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก สบ.ทบ. (ชกท.2162) (อัตรา ร.อ.) ใชคุณวุฒิ

4 ส.ต. หญิง ฐานิตย สุดจิตรสมโภชน สบ. ยก.ทบ. ไมจํากัดเหลา นายทหารการจัดทําอัตรา ยก.ทบ. (ชกท.2615) ใชคุณวุฒิ

(อัตรา ร.อ.)

5 ส.อ. จารุธัช เรืองเสมอ ขส. กบ.ทบ. ไมจํากัดเหลา อยูระหวางดําเนินการ ใชคุณวุฒิ

6 ส.ต. กิตติคุณ จันทรเพ็ญ ดย. มทบ.13 ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก สบ.ทบ. (ชกท.2162) (อัตรา ร.อ.) ใชคุณวุฒิ

-

 ผนวก ง บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ หนวยสายงานสนาม

ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ประจําป ๒๕๖1

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง 
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา 
                 ( วาสนา     เทศทองลา ) 
                          หน.กพ.ทบ. 
                  .....๒๔.../...ก.ค../..๖๑... 





ลําดับ ตําแหนง - สังกัด ตําแหนงทําหนาที่ หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

21 ส.อ. อนิรุจน ขาวกระจาง พลขับรถ หมู ซบร.รอย.บก.ปตอ.2 พัน.4 ผบ.มว.ปตอ.ปตอ.2 พัน.2 รอย.3 (ชกท.1193) (อัตรา ร.ท.)

22 ส.ท.หญิง น้ําทิพย ไกรเพชร เสมียน มทบ.17 อยูระหวางดําเนินการ

23 ส.อ. รณชัย แสงจิตร ชางซอมวิทยุ ตอน สส.รอย.ลว.ไกล พล.ร.15 รอง ผบ.ชุด รอย.รพศ.รพศ.4 พัน.1 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)

24 จ.ส.อ. สิทธิชัย พรมจีน ชางอาวุธ บก.รอย.รอย.ปพ.พัน.ปพ. หน.ชุด ปจว.รอย.ปจว.3 (ชกท.9305) (อัตรา ร.ท.)

25 จ.ส.อ. วุฒินันท เอี่ยมเติม นายสิบสงกําลังชิ้นสวน ตอนยานยนต มว .สนับสนุน นปจว.รอย.ปจว.พัน.ปจว. (ชกท.9305) (อัตรา ร.ท.)

การปฏิบัติ รอย.สน.พัน.ปพ.

26 ส.ต.หญิง ณัฐกานต เขียนทอง เสมียน พธ.ทบ. ประจําแผนก พธ.ทบ. (ชกท.4015) (อัตรา ร.อ.)

27 จ.ส.อ. สมบุญ มหาชัย พลขับรถ มว.ขว.รอย.บก.ทน.1 นายทหารเทคนิคและนโยบาย สพร.ปรมน.ทบ. (ชกท.2610) (อัตรา ร.อ.)

28 จ.ส.อ. ปรีชา แสงนภา ประจํา สลก.ทบ. นายทหารนโยบายและแผน สนย.ปรมน.ทบ. (ชกท.2162) (อัตรา ร.อ.)

29 จ.ส.ท.หญิง บุปผา สงปาน เสมียน รร.สพศ.ศสพ. ครู รร.สพศ.ศสพ. (ชกท.2701) (อัตรา ร.อ.)

30 จ.ส.อ. ธีรริทธิ์ บุญเกิด เสมียน ศสร. ประจําแผนก ศสร. (ชกท.2260) (อัตรา ร.อ.)

31 ส.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีมะเริง เสมียน กกพ.ทภ.1 ผบ.มว.ซบร.สายชาง รอย.ซบร.ยุทโธปกรณที่ 2 พัน.ซบร.21 บชร.1

(ชกท.4880) (อัตรา ร.อ.)

32 จ.ส.อ. สาธิต สุจิตจร นายสิบบัญชีคุม รพ.รร.6 นายทหารฝายเกียกกาย ผพธ.กอ.รพ.รร.6 (ชกท.4419) (อัตรา ร.อ.)

33 จ.ส.อ. วิเชษฐ ชีวะพานิชย นายสิบพยาบาล รพ.รร.6 นายทหารสังคมสงเคราะห กอธ.รพ.รร.6 (ชกท.3606) (อัตรา ร.อ.)

34 จ.ส.อ. ธีระพงษ ขุนจิตใจ เสมียน สก.ทบ. ประจําแผนก สก.ทบ. (ชกท.5000) (อัตรา ร.อ.)

35 ส.ต.หญิง สุวิมล สังขนอย เสมียน ยก.ทบ. ประจํากอง สกศ.รร.จปร. (ชกท.2120) (อัตรา ร.อ.)

36 จ.ส.อ. อัศนันท โรจนาชัยพัฒน นายสิบขาวกรอง กขว.ทน.1 รอง ผน.ชุดตอตานขาวกรอง หนวย ขกท.กองพล (ชกท.9302) (อัตรา ร.ท.)

37 จ.ส.ท.หญิง โชติกา ธนะสถิตย เสมียน นสศ. ประจํากอง รร.สพศ.ศสพ. (ชกท.2501) (อัตรา ร.อ.)

38 จ.ส.อ. สัมพันธ เกิดมนต ผบ.ชุด ชุด ลว.ไกล ตอน ลว.ไกล มว.ลว.ไกล ครู รร.สพศ.ศสพ. (ชกท.2517) (อัตรา ร.อ.)

พัน.รพศ.ศสพ.

39 จ.ส.อ. ประหยัด แกนเกษ ผบ.หมู รอย.ขส.รยบ.เบา 2 พัน.ขส.1 กรม ขส.รอ. นายทหารซอมบํารุงยานยนต รอย.ขส.รยบ.เบา ๒ พัน.ขส.๑ กรม ขส.รอ.

(ชกท.0660) (อัตรา ร.ท.)

40 จ.ส.อ. พรเลิศ อังคสุภณ เสมียนการเงิน ผกง.ทภ.1 นายทหารรับจายเงิน มทบ.16 (ชกท.6201) (อัตรา ร.อ.)

41 จ.ส.อ. ธงชัย ธงเงิน ประจํา สลก.ทบ. อยูระหวางดําเนินการ

42 จ.ส.อ. อาธร กรสี เสมียน ผพธ.มทบ.19 อยูระหวางดําเนินการ

43 จ.ส.อ. อุทาน ผิวมะลิ เสมียน รพ.รร.๖ อยูระหวางดําเนินการ

44 จ.ส.ต. วีระพงษ พันธุพราน ผช.ครู รร.สพศ.ศสพ. นายทหารฝายสงกําลัง กอง พธ.สกอ. (ชกท.4010) (อัตรา ร.อ.)



ลําดับ ตําแหนง - สังกัด ตําแหนงทําหนาที่ หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

45 ส.ต.หญิง ธัญญารัตน สกุลพงษ เสมียน กบ.ทบ. อยูระหวางดําเนินการ

46 จ.ส.อ. อาทิศักดิ์ พุกทอง นายสิบยุทธการ ชุดปฏิบัติการรบพิเศษ รอย.รพศ. อยูระหวางดําเนินการ

รพศ.๑ พัน.๑

ตรวจถูกตอง 
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา 
                 ( วาสนา     เทศทองลา ) 
                          หน.กพ.ทบ. 
                  .....๒๔.../...ก.ค../..๖๑... 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ หมายเหตุ

ทภ.๑ 1 จ.ส.อ. จิระ เนินบก ร. ร.112 พัน.1 ร. ครู มว.ครูฝก รอย.ฝรพ.1 (ชกท.1517) (อัตรา ร.ท.)

2 จ.ส.อ. สราวุธ ทิพดง ร. รอย.บก.ทภ.1 ร. ผบ.มว.ระวังปองกัน รอย.บก.ทภ.1 (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)

3 จ.ส.อ. สุเมธ ปองไป ร. ร.9 ร. ผบ.มว.ค.หนัก รอย.ค.หนัก ร.9 (ชกท.1543) (อัตรา ร.ท.)

4 จ.ส.อ. นิวัตร ศรัทธาผล ร. ร.29 ร. ผบ.มว.ค.หนัก รอย.ค.หนัก ร.29 (ชกท.1543) (อัตรา ร.ท.)

5 จ.ส.อ. อัครวัฒน วิริยะภัทรภรณ ร. ร.29 พัน.1 ร. ผบ.มว.ระวังปองกัน รอย.บก.ร.๒๙ พัน.๑ (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)

6 จ.ส.อ. ธีรวัฒน ชัยลิ้นฟา ร. ร.21 พัน.3 รอ. ร. ผบ.มว.ลว.รอย.สสก.ร.21 พัน.3 รอ. (ขกท.1542) (อัตรา ร.ท.)

7 จ.ส.อ. วุฒิชัย เพิ่มแสงสุวรรณ ร. ร.21 พัน.3 รอ. ร. ผบ.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.21 พัน.3 รอ. (ชกท.1542) (อัตรา ร.ท.)

ผนวก ฉ บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖1

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง 
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา 
                 ( วาสนา     เทศทองลา ) 
                          หน.กพ.ทบ. 
                  .....๒๔.../...ก.ค../..๖๑... 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ หมายเหตุ

ทภ.๒ 1 จ.ส.อ. กรเอก โพนรัตน สห. มทบ.26 สห. ผช.ผบ.รจ.มทบ.26 (ชกท.9125) (อัตรา ร.อ.)

2 จ.ส.อ. ณัฐพงษ ผิวละออง พ. รพ.คายสมเด็จเจาพระยา พ. นายทหารธุรการและกําลังพล รพ.คายสมเด็จเจาพระยา

มหากษัตริยศึก มหากษัตริยศึก (ชกท.2260) (อัตรา ร.อ.)

ผนวก ฉ บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖1

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง 
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา 
                 ( วาสนา     เทศทองลา ) 
                          หน.กพ.ทบ. 
                  .....๒๔.../...ก.ค../..๖๑... 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ หมายเหตุ

ทภ.๔ 1 จ.ส.อ.สุพัฒน จันทรกอง พ. กรม ทพ.41 ไมจํากัดเหลา รอง ผบ.รอย.กรม ทพ.๔๑ (ชกท.2900) (อัตรา ร.ท.)

ผนวก ฉ บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖1

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง 
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา 
                 ( วาสนา     เทศทองลา ) 
                          หน.กพ.ทบ. 
                  .....๒๔.../...ก.ค../..๖๑... 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ หมายเหตุ

นปอ. 1 จ.ส.อ. บุญเลิศ เชื้ออ่ํา ป. ปตอ.1 พัน.1 รอ. ป. ผบ.มว.รอย.ปตอ.ปตอ.2 พัน.1 รอ. (ชกท.1193) (อัตรา ร.ท.)

2 จ.ส.อ. ประกิต พัฒนทองดี ป. ปตอ.2 พัน.1 รอ. ป. นายทหารควบคุมการยิง ศปภอ.ทบ.3 (ขกท.1199) (อัตรา ร.อ.)

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

4 จ.ส.อ. วชิรพล คําแปง ป. ศปภอ.ทบ.2 ป. รอง ผบ.ตอนเรดาร ศปภอ.ทบ.2 (ชกท.0140) (อัตรา ร.ท.)

ยศ-ชื่อ-สกุล

ผนวก ฉ บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖1

ตรวจถูกตอง 
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา 
                 ( วาสนา     เทศทองลา ) 
                          หน.กพ.ทบ. 
                  .....๒๔.../...ก.ค../..๖๑... 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ หมายเหตุ

พบ. 1 จ.ส.อ. ภมร พงษรเณศ พ. วพบ. พ. ประจําแผนก ผธก./กพ.วพบ. (ชกท.2210) (อัตรา ร.อ.)

2 จ.ส.อ. สุรชัย แปงทา พ. วพม. พ. ประจําแผนก กสน.วพม. (ชกท.2548) (อัตรา ร.อ.)

3 จ.ส.อ. ปยะพงษ พลนันท พ. รร.สร.พบ. พ. ประจําแผนก ผธก./กพ.กอ.รพ.อ.ป.ร. (ชกท.2260) (อัตรา ร.อ.)

ผนวก ฉ บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖1

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง 
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา 
                 ( วาสนา     เทศทองลา ) 
                          หน.กพ.ทบ. 
                  .....๒๔.../...ก.ค../..๖๑... 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ

กพ.ทบ. 1 จ.ส.อ.หญิง ลัดดาวัลย อินทรประสิทธิ์ กง. กพ.ทบ. ไมจํากัดเหลา ประจําแผนก กพ.ทบ. (ชกท.2260) (อัตรา ร.อ.)

ผนวก ฉ บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖1

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง 
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา 
                 ( วาสนา     เทศทองลา ) 
                          หน.กพ.ทบ. 
                  .....๒๔.../...ก.ค../..๖๑... 



หนวย ลําดับ เหลา สังกัด โควตาเหลา ตําแหนงทําหนาที่ ฯ หมายเหตุ

นรด. 1 จ.ส.อ. ขจรศักดิ์ พูลพิพัฒน ส. รร.รด.ศศท. ไมจํากัดเหลา ผบ.มว.บร.รอย.บร.ศศท. (ชกท.2910) (อัตรา ร.อ.)

ผนวก ฉ บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ไดรับอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ 

ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖1

ยศ-ชื่อ-สกุล

ตรวจถูกตอง 
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง วาสนา     เทศทองลา 
                 ( วาสนา     เทศทองลา ) 
                          หน.กพ.ทบ. 
                  .....๒๔.../...ก.ค../..๖๑... 
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