
(สําเนา) 
ทบ. ๔๖๓-๐๐๗ 

แบบ สส.๖ 

ด่วนมาก 

กระดาษเขียนข่าว 
           ที่………….….......……. 

สําหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์การส่ือสาร 
ความเร่งด่วน – ผู้รับปฏิบัติ 
 

ความเร่งด่วน – ผู้รับทราบ หมู่ วัน - เวลา     ๒๒ ม.ค. ๖๔ คําแนะนํา 

จาก กพ.ทบ. หมู่/คํา 
ถึงผู้รับปฏิบัติ สลก.ทบ., ขว.ทบ., ยก.ทบ., กบ.ทบ., กร.ทบ., นรด., จบ., กช., สส., 

ขส.ทบ., สพ.ทบ., พธ.ทบ., สห.ทบ., วศ.ทบ., กส.ทบ., ยศ.ทบ., รร.จปร., 
ศบบ., นปอ., พล.ป., นสศ., ทภ.๑, ทภ.๒, ทภ.๓, ทภ.๔, ศซบ.ทบ.,  
สง.ปรมน.ทบ., รพ.รร.๖  

ประเภทเอกสาร 

ผู้รับทราบ สง.ผบ.ทบ., สง.รอง 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.ปษ.ทบ., พบ.   

ที่ของผู้ให้ข่าว 
กห ๐๔๐๑/๙๙ 

   

 ๑. อ้างถึง วิทยุราชการทหาร กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๑๑ ลง ๖ ม.ค. ๖๔ 
 ๒. ตามอ้างถึง กพ.ทบ. ขอให้หน่วยจัด นรอ. เข้ารับการตรวจร่างกายประจําปี ๒๕๖๔ ในห้วงวันที่ 
๒ – ๒๕ ก.พ. ๖๔ ณ ห้องพญาไท อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑๐ รพ.รร.๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ นั้น 
 ๓. กพ.ทบ. อยู่ระหว่างนําเรียนขออนุมัติปรับห้วงเวลาและจํานวนการตรวจร่างกายของ นรอ.  
เนื่องจาก นรอ. ต้องเข้ารับการตรวจเพิ่มอีก ๑ รายการ คือ การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง 
(Ultrasound Whole abdomen) ซึ่งต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจ
เพิ่มมากขึ้น ตามที่ได้รับการประสานจาก พบ. (โดย รพ.รร.๖) ดังนี้ 
  ๓.๑ ห้วงเวลาการตรวจฯ 
   เดิม วันที่ ๒ – ๒๕ ก.พ. ๖๔ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ (ตรวจเฉพาะวันอังคารและ       
วันพฤหัสบดี)  
   เปลี่ยนเป็น วันที่ ๒ ก.พ. – ๑๖ มี.ค. ๖๔ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ (ตรวจทุกวันทําการ) 
  ๓.๒ จํานวน นรอ. ที่ต้องเข้ารับการตรวจฯ  
   เดิม จํานวน ๒๘๒ นาย (นรอ. สังกัด ทบ. จํานวน ๒๘๐ นาย, นรอ. สังกัด สป.    
ช่วยราชการ ทบ. จํานวน ๒ นาย) เข้ารับการตรวจฯ วันละ ๓๖ นาย 
   เปลี่ยนเป็น จํานวน ๒๘๓ นาย (นรอ. สังกัด ทบ. จํานวน ๒๗๙ นาย, นรอ. สังกัด สป. 
ช่วยราชการ ทบ. จํานวน ๔ นาย) เข้ารับการตรวจฯ วันละ ๑๐ นาย โดยมีบัญชีรายชื่อ นรอ. ที่เข้ารับการตรวจฯ 
ตามเอกสารที่แนบ  
  หมายเหตุ นรอ. ที่ไม่สามารถเข้ารับการตรวจตามวันและเวลาท่ีกําหนด ให้ประสานกับ 
รพ.รร.๖ โดยตรง เพื่อกําหนดวันและเวลาในการเข้ารับการตรวจฯ 
 

 
 
 

หน้า ๑ ใน ๒ หน้า 
อ้างถึงข่าว ชื่อผู้เขียนข่าว หน่วย            โทร. 

จัดประเภทเอกสาร ร.ท.หญิง แววตา  ชัยศรี        กพ.ทบ.      ๐ ๒๒๙๗ ๗๑๔๔ 
     จัด     ไม่   

สําหรับพนักงาน 

รับเมื่อ วันที ่ เวลา ระบบ
เครือ่ง
สื่อสาร 

ช่ือ
พนักงาน 

ส่งเสร็จ วันที ่ เวลา ระบบ
เครือ่ง
สื่อสาร 

ช่ือพนักงาน รับรองว่าเป็นข่าวราชการ 
พล.ต. 
      ( มานัสชัย  ศรีประ
จันทร์ )    
           ผอ.สปบ.กพ.ทบ. 

                   นายทหารอนุมัติข่าว 



ทบ. ๔๖๓-๐๐๗ 
แบบ สส.๖ 

กระดาษเขียนข่าว 
           ที่………….….......……. 

สําหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์การส่ือสาร 
ความเร่งด่วน – ผู้รับปฏิบัติ ความเร่งด่วน – ผู้รับทราบ หมู่ วัน - เวลา                 คําแนะนํา 
จาก  หมู่/คํา 
ถึงผู้รับปฏิบัติ  ประเภทเอกสาร 

ผู้รับทราบ  ที่ของผู้ให้ข่าว 

 
 ๔. เพื่อให้การตรวจร่างกายประจําปี ๒๕๖๔ ของ นรอ. ตามข้อ ๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
จึงให้หน่วยแจ้ง นรอ. ในสังกัด เข้ารับการตรวจร่างกาย ตามวันและเวลาที่กําหนดในข้อ ๓ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบ
รายชื่อ นรอ. ได้ที่  เว็บไซต์ กพ.ทบ. https://dop.rta.mi.th/    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   
 
 
 
 

 

หน้า ๒ ใน ๒ หน้า 
อ้างถึงข่าว ชื่อผู้เขียนข่าว หน่วย            โทร. 

จัดประเภทเอกสาร ร.ท.หญิง แววตา  ชัยศรี        กพ.ทบ.      ๐ ๒๒๙๗ ๗๑๔๔ 
     จัด     ไม่   

สําหรับพนักงาน 

รับเมื่อ วันที ่ เวลา ระบบ
เครือ่ง
สื่อสาร 

ช่ือ
พนักงาน 

ส่งเสร็จ วันที ่ เวลา ระบบ
เครือ่ง
สื่อสาร 

ช่ือพนักงาน รับรองว่าเป็นข่าวราชการ 
(ลงชื่อ) พ.อ. ศักด์ิศิริ  เกาะสูงเนิน 
             (ศักด์ิศิริ  เกาะสูงเนิน)    
                ผอ.กอง.กพ.ทบ. 

                        นายทหารอนุมัติข่าว 

อนุมัติ – ส่งข่าวได้ 
           รับคําสั่ง จก.กพ.ทบ. 

            พล.ต. 
                     ผอ.สปบ.กพ.ทบ.  
                              ม.ค. ๖๔ 

ร.ท.หญิง .….................................ร่าง/พิมพ์/ทาน..........ม.ค. ๖๔ 
พ.อ. ......................................................ตรวจ................ม.ค. ๖๔ 
พ.อ. ......................................................ตรวจ................ม.ค. ๖๔ 
พ.อ. ......................................................ตรวจ................ม.ค. ๖๔ 



ลําดับ ตําแหน่ง สังกัด หมายเหต

ณ ห้องพญาไท อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 10 รพ.รร.6

ยศ  ช่ือสกล

บัญชีรายชื่อ นรอ. สังกัด ทบ. เข้ารับการตรวจร่างกาย ประจําปี 2564  

ลาดบ ตาแหนง สงกด หมายเหตุ

1 พล.อ. ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. สลก.ทบ.
2 พล.อ. ธีรวัฒน์  บุณยะวัฒน์ รอง ผบ.ทบ. สลก.ทบ.

3 พล.อ. ธเนศ  กาลพฤกษ์ ปธ.คปษ.ทบ. สลก.ทบ.

ยศ - ชอสกุล

วันที่ 2 ก.พ. 64

4 พล.อ. พรศักด์ิ  พูลสวัสด์ิ ผช.ผบ.ทบ. สลก.ทบ.
5 พล.อ. ธรรมนูญ   วิถี ผช.ผบ.ทบ. สลก.ทบ.
6 พล.อ. วรเกียรติ  รัตนานนท์ เสธ.ทบ. สลก.ทบ.
7 พล.อ. ณัฐวุฒิ  ชุณหะนันทน์ ปษ.พิเศษ ทบ. สลก.ทบ.

ั   ี ิ ป ิ  8 พล.อ. ธัญญา  เกียรติสาร ปษ.พิเศษ ทบ. สลก.ทบ.
9 พล.อ. พัลลภ  เฟ่ืองฟู หน.คณะ ฝสธ.ประจําผู้บังคับบัญชา สลก.ทบ.
10 พล.อ. คธายุทธ์  เสาวคนธ์ ผทค.พิเศษ ทบ. สลก.ทบ.

1 พล.อ. สิริพจน์  รําไพกล ผทค.พิเศษ ทบ. สลก.ทบ.
วันที่ 3 ก.พ. 64

ุ
2 พล.อ. สัญชัย  รุ่งศรีทอง ผทค.พิเศษ ทบ. สลก.ทบ.
3 พล.อ. ณัฐวัฒน์  อัคนิบุตร ผทค.พิเศษ สป. สป. ชรก.ทบ.
4 พล.อ. จุมพล  จุมพลภักดี ผทค.พิเศษ สป. สป. ชรก.ทบ.
5 พล.ท. กฤษดา   พงษ์สามารถ ผทค.พิเศษ ทบ. สลก.ทบ.
6 พล.ท. อยุทธ์   ศรีวิเศษ รอง เสธ.ทบ. สลก.ทบ.
7 พล.ท. ชนาวุธ บุตรกินรี รอง เสธ.ทบ. สลก.ทบ.
8 พล.ท. ทรงวิทย์  หนุนภักดี  รอง เสธ.ทบ. สลก.ทบ.
9 พล.ท. เชษฐา  ตรงดี รอง เสธ.ทบ. สลก.ทบ.
10 พล ท สันติพงศ์  ธรรมปิยะ รอง เสธ ทบ สลก ทบ10 พล.ท. สนตพงศ  ธรรมปยะ รอง เสธ.ทบ. สลก.ทบ.

1 พล.ท. ณรงค์  พฤกษารุ่งเรือง รอง หน.คณะ ฝสธ.ประจําผู้บังคับบัญชา สลก.ทบ.
2 พล.ท. ธนะศักด์ิ  ช่ืนอ่ิม รอง หน.คณะ ฝสธ.ประจําผู้บังคับบัญชา สลก.ทบ.
3 พล.ท. อภิชาติ  สุขแจ่ม ปษ.ทบ. สลก.ทบ.

วันที่ 4 ก.พ. 64

4 พล.ท. จาตุรงค์  เช้ือคําฟู ผทค.พิเศษ ทบ. สลก.ทบ.
5 พล.ท. ดุษิต   ปุระเสาร์ ผทค.พิเศษ ทบ. สลก.ทบ.
6 พล.ท. นิมิตร์   สะโมทาน ผทค.พิเศษ ทบ. สลก.ทบ.
7 พล.ท. ประมวล   จันทร์ศรี ผทค.พิเศษ ทบ. สลก.ทบ.

ิ ์ ิ ์ ิ  8 พล.ท. พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ ผทค.พิเศษ ทบ. สลก.ทบ.
9 พล.ท. วสันต์  ทัพวงศ์ ผทค.พิเศษ ทบ. สลก.ทบ.
10 พล.ท. วินัย  เจริญศิลป์ ผทค.พิเศษ ทบ. สลก.ทบ.



ลําดับ ตําแหน่ง สังกัด หมายเหตุยศ - ช่ือสกุล

1 พล.ท. ศราวุธ   วังธะพันธ์ ฝสธ.ประจําผู้บังคับบัญชา    สลก.ทบ.
วันที่ 5 ก.พ. 64

2 พล.ท. อาคม  พงศ์พรหม ปษ.ทบ. สลก.ทบ.
3 พล.ท. อิทธิพล  สุวรรณรัฐ ปษ.ทบ. สลก.ทบ.
4 พล.ท. ชาติชาย  น้าวแสง ผทค.พิเศษ ทบ. สลก.ทบ.
5 พล.ท. ทรงธรรม  สิทธิพงษ์ ผทค.พิเศษ ทบ. สลก.ทบ.
6 ี   ี ิ  6 พล.ท. ธีระพล  มณีแสง ผทค.พิเศษ ทบ. สลก.ทบ.
7 พล.ท. บํารุง  สายทอง ผทค.พิเศษ ทบ. สลก.ทบ.
8 พล.ท. มงคล   รัตนจันทร์ ผทค.พิเศษ ทบ. สลก.ทบ.
9 พล.ต. เกรียงชัย   อนันตศานต์ ฝสธ.ประจําผู้บังคับบัญชา    สลก.ทบ.
10 พล.ต. เกรียงไกร  แข็งแรง  ผชก.ทบ. สลก.ทบ.

1 พล.อ. วัชรปาณี  มณีวรรณ จเร.สง.ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ.

2 พล.ต. วิรัฏฐ์  วงษ์จันทร์  ฝสธ.ประจําผู้บังคับบัญชา    สลก.ทบ.
3 พล.ต. อานุภาพ  ศิริมณฑล    ลก.ทบ. สลก.ทบ.

วันที่ 8 ก.พ. 64

4 พล.ต. ชัยยา  จุ้ยเจริญ ผทค.ทบ. สลก.ทบ.
5 พล.ต. ชูชาติ  อุปสาร ผทค.ทบ. สลก.ทบ.
6 พล.ต. เดชาธร  สุขแสง ผทค.ทบ. สลก.ทบ.
7 พล.ต. นรินทร์  ชุ่มกมล ผทค.ทบ. สลก.ทบ.
8 พล ต พงษ์ศักด์ิ  เอ่ียมพญา ผทค ทบ สลก ทบ8 พล.ต. พงษศกด  เอยมพญา ผทค.ทบ. สลก.ทบ.
9 พล.ต. สมพจน์  สังข์ดา ผทค.ทบ. สลก.ทบ.
10 พล.ต. นันทวัฒน์   ทัศนงาม ผชก.ทบ. สลก.ทบ.

1 พล.อ. สุภโชค  ธวัชพีระชัย รอง ผอ.สง.ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ.

วันที่ 9 ก.พ. 64

2 พล.ท. ยุทธชัย  เทียรทอง เสธ.สง.ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ.

3 พล.ท. สุรศักด์ิ  ฉัตรกุล ณ อยุธยา ผอ.สบค.ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ.

4 พล.ท. ปัณณทัต  กาญจนะวสิต ผอ.สมท.ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ.

5 พล.ท. ธนณัฐ  ยังเฟ่ืองมนต์ ผอ.ศปป.2 ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ.

6 ิ ั   ิ ศปป 3 ป ป6 พล.ท. วุฒชย  นาควานช ผอ.ศปป.3 ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ.

7 พล.ท. เรืองสิทธ์ิ  มิตรภานนท์ ผอ.ศปป.4 ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ.

8 พล.ต. พลศักด์ิ  ศรีเพ็ญ ผชก.สป. สป. ชรก.ทบ.
9 พล.ต. ณัฏฐพงศ์  อัศวินวงศ์ ผทค.สป. สป. ชรก.ทบ.
10 พ.อ. ยุทธพล  ประทีปอุษานนท ์ ฝสธ.ประจําผู้บังคับบัญชา    สลก.ทบ.ุ ุ ู ญ



ลําดับ ตําแหน่ง สังกัด หมายเหตุยศ - ช่ือสกุล

1 พล.ท. ชัยมนตรี   โพธ์ิทอง จก.กบ.ทบ. กบ.ทบ.
วันที่ 10 ก.พ. 64

2 พล.ต. สุพล  จันทร์ผ่อง รอง เสธ.สง.ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ.

3 พล.ต. จิรวัฒน์  พันธ์สวัสด์ิ รอง ผอ.ศปป.4 ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ.

4 พล.ต. ณัฐพงษ์  เพราแก้ว    รอง ผอ.สบข.ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ.

5 พล.ต. ปริทัศน์  ตรีกาลนนท์    รอง ผอ.สขว.ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ.

6 ี ั   ั่  ป  1  ป6 พล.ต. วีรวฒน  ทองมนคง รอง ผอ.สน.ปรมน.ภาค 1  สง.ปรมน.ทบ.

7 พ.อ. กฤษณ์  สุนสะธรรม ผอ.กอง สนย.ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ.

8 พ.อ. เขษมวิศว์  สาคุณ   ผอ.กอง ศปป.4 ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ.

9 พ.อ. สุระ  แก้วไพโรจน์ ผช.ผอ.ศปป.3 ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ.

10 พ.อ. สญัญลักขณ์  ทั่งศิริ ผช.ผอ.สขว.ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ.ญญ

1 พล.ท. พิเศษ  ศิริเกษม จก.กร.ทบ. กร.ทบ.
2 พล.ท. วิรัตน์  นาคจู ผบ.นปอ. นปอ.
3 พล.ท. อนุสรณ์  ปัญญะบูรณ์ จก.กช. กช.
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4 พล.ต. เจษฎา  เปรมนิรันดร รอง จก.กช. กช.
5 พล.ต. บัญชา   อาจคําพันธ์ุ ผบ.พล.ช. กช.
6 พ.อ. จรัญรัตน์  พงษ์สุวรรณ รอง ผบ.พล.ช. กช.
7 พ.อ. ธีรพล   ศรีเกษม รอง ผบ.พล.ช. กช.
8 พ อ พิจิตร  บญญสวรรณ เสธ พล ช กช8 พ.อ. พจตร  บุญญสุวรรณ เสธ.พล.ช. กช.
9 พ.อ. สิษฐเศรษฐ์  หิรัณญพงศ์ ผบ.ช.11 กช.
10 พ.อ. เฉลิมพล  นุตรักษ์ ผบ.ช.21 กช.

1 พล.ท. ปราการ   ปทะวานิช ผบ.นรด. นรด.
วันที่ 15 ก.พ. 64

2 พล.ต. ธัชพล  เป่ียมวุฒิ จก.จบ. จบ.
3 พล.ต. วิชัย   ธารีฉัตร จก.กส.ทบ. กส.ทบ.
4 พล.ต. วรวุฒิ  วุฒิศิริ รอง ผบ.นปอ. นปอ.
5 พ.อ. พนาเวศ  จันทรังษี รอง จก.กส.ทบ. กส.ทบ.
6 ป ศ   ์ ้  ส ส6 พ.อ. ประกาศ   เพยาวนอย รอง จก.ขส.ทบ. ขส.ทบ.
7 พ.อ. วุฒิชัย  คนึงกิจก้อง  ผอ.กอง ขว.ทบ. ขว.ทบ.
8 พ.อ. ธนิต  อ่ิมอกใจ ผอ.กอง รร.ขส.ขส.ทบ. ขส.ทบ.
9 พ.อ. เสรี  ตรีครุธพันธ์ุ เสธ.ขส.ทบ. ขส.ทบ.
10 พ.อ. วิทูร  โพธ์ิร่มช่ืน นักวิชาการ กส.ทบ. กส.ทบ.ู
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1 พล.ท. กิตติชัย   วงศ์หาญ จก.พธ.ทบ. พธ.ทบ.
วันที่ 16 ก.พ. 64

2 พล.ท. ภูมิพัฒน์  จันทร์สว่าง   ผบ.นสศ. นสศ.
3 พล.ต. ณัฐวุฒิ   นาคะนคร รอง ผบ.นสศ. นสศ.
4 พล.ต. ไพฑูรย์   เป่ียมจิตต์ รอง ผบ.นสศ. นสศ.
5 พล.ต. อิศเรศ   พุ่มมาก ผบ.พล.รพศ.1 นสศ.
6   ั ิ์โ ิ   ป ป6 พ.อ. นวกร  สงวนศกดิโยธิน รอง ผบ.พล.ปตอ. นปอ.
7 พ.อ. เกรียงศักด์ิ  เสนาะพิน รอง ผบ.ศปภอ.ทบ. นปอ.
8 พ.อ. นฤดล  ท้าวฤทธ์ิ รอง ผบ.ศสร. นรด.
9 พ.อ. ศาสตรา   ศรีเพ็ญ รอง ผบ.ศศท. นรด.
10 พ.อ. ไพบูลย์  พุ่มพิเชฏฐ์ ผบ.ปตอ.2 นปอ.ู ุ ฏฐ

1 พล.ท. อุกฤษฎ์  บุญตานนท์ จก.ยก.ทบ. ยก.ทบ.
2 พล.ต. วีระพงษ์  ศรีรัตน์  ผบ.พล.ป. พล.ป.
3 พ.อ. ชนินทร์  สิงหนาทนิติรักษ์ เสธ.พล.ป. พล.ป.
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4 พ.อ. ปริทัศน์  บุนนาค   เสธ.พล.รพศ.1 นสศ.
5 พ.อ. เสด็จ  อาคะจักร ผบ.รพศ.1 นสศ.
6 พ.อ. เดชา  ศรีมงคล ผบ.รพศ.2 นสศ.
7 พ.อ. อินทนนท์  รัตนกาฬ ผบ.รพศ.3 รอ. นสศ.
8 พ อ ชาคริต  อจะรัตน ผบ รพศ 4 นสศ8 พ.อ. ชาครต  อุจะรตน ผบ.รพศ.4 นสศ.
9 พ.อ. อนุสรณ์  สิทธิสกุลรัตน์ ผบ.รพศ.5 นสศ.
10 พ.อ. อัศวิน อินทนนท์ ผอ.กปช.นสศ. นสศ.

1 พล.ท. ศรชัย   กาญจนสูตร จก.สพ.ทบ. สพ.ทบ.
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2 พล.ท. จิรเดช  กมลเพ็ชร ผบ.รร.จปร. รร.จปร.
3 พล.ต. ปิยพงศ์  กลิ่นพันธ์ุ  รอง ผบ.รร.จปร. รร.จปร.
4 พล.ต. เอกรัตน์  ช้างแก้ว รอง จก.ยศ.ทบ. ยศ.ทบ.
5 พล.ต. วิชาติ  เอ่ียมไพจิตร์ เสธ.รร.จปร. รร.จปร.
6 ิ ิ ั  ์ โ   ศ ศ ศ6 พล.ต. ธตพนธ  ฐานะจาโร  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. ยศ.ทบ.
7 พล.ต. สรรเสริญ  คล้ายแก้ว ผอ.สกศ.ยศ.ทบ. ยศ.ทบ.
8 พ.อ. กล้าณรงค์  ไพรีพ่ายฤทธิเดช รอง ผอ.สกศ.ยศ.ทบ. ยศ.ทบ.
9 พ.อ. จิรวัฒน์  นาคะรัตน์  รอง ผบ.ศม. ยศ.ทบ.
10 พ.อ. สมพงษ์  ใจจา ผอ.กอง วทบ. ยศ.ทบ.
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1 พล.ต. มานพ  สัมมาขันธ์ ผอ.ศซบ.ทบ. ศซบ.ทบ.
วันที่ 19 ก.พ. 64

2 พ.อ. เรืองศักด์ิ  แก่นกําจร รอง จก.วศ.ทบ. วศ.ทบ.
3 พ.อ. สมชาย  กาญจนอุดมการ รอง ผบ.ศบบ. ศบบ.
4 พ.อ. สิริพล  ชินบุตร รอง ผบ.ศบบ. ศบบ.
5 พ.อ. นันทยศ   บูชา รอง เสธ.รร.จปร. รร.จปร.
6 ํ   ้  ป ป6 พ.อ. อานวย  แยมผกา รอง เสธ.รร.จปร. รร.จปร.
7 พ.อ. พีรพล  สงนุ้ย ผอ.กอง สกศ.รร.จปร. รร.จปร.
8 พ.อ. ศักด์ิระวี  พ่ึงเย็น ผบ.กรม นนร.รอ.รร.จปร. รร.จปร.
9 พ.อ. อนิรุจน์  ปุกหุต นายทหารปฏิบัติการประจํา ศบบ. ศบบ.
10 พ.อ. กิตติ  สมสน่ัน รอง เสธ.สส. สส.

1 พล.ท. เจริญชัย  หินเธาว์ มทภ.1 ทภ.1
2 พล.ท. สุขสรรค์  หนองบัวล่าง มทน.1 ทภ.1
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3 พล.ต. กันตพจน์  เศรษฐารัศมี รอง มทภ.1 ทภ.1
4 พล.ต. ฐกัด   หลอดศิริ รอง มทภ.1 ทภ.1
5 พล.ต. ธราพงษ์  มะละคํา   รอง มทภ.1 ทภ.1
6 พล.ต. วรยุทธ   แก้ววิบูลย์พันธ์ุ รอง มทน.1 ทภ.1
7 พล ต ไกรภพ  ไชยพันธ์ เสธ ทภ 1 ทภ 17 พล.ต. ไกรภพ  ไชยพนธุ เสธ.ทภ.1 ทภ.1
8 พล.ต. อัครพล  พงษ์สวัสด์ิ รอง จก.สส. สส.
9 พล.ต. ดิฐพงษ์  เจริญวงศ์ ผบ.มทบ.12 ทภ.1
10 พล.ต. ชิษณุพงศ์  รอดศิริ ผบ.มทบ.17 ทภ.1

วันที่ 23 ก.พ. 64
1 พล.ต. รชต   วงษ์อารีย์ จก.สห.ทบ. สห.ทบ.
2 พล.ต. ทรงพล  สาดเสาเงิน  ผบ.พล.1 รอ. ทภ.1
3 พล.ต. บรรยง   ทองน่วม ผบ.พล.ร.9 ทภ.1
4 พล.ต. พนา  แคล้วปลอดทุกข์  ผบ.พล.ร.11 ทภ.1
5 ไ ั    โ ฬ ไ ์ ั  1 15 พล.ต. ไพรช   โอฬารไพบูลย ผบ.พล.พฒนา 1 ทภ.1
6 พล.ต. ปิยะชาติ  ธูปทอง ผบ.บชร.1 ทภ.1
7 พล.ต. ธวัชชัย  ต้ังพิทักษ์กุล ผบ.มทบ.11 ทภ.1
8 พล.ต. เรืองศักด์ิ  อรรคทิมากูล ผบ.มทบ.14 ทภ.1
9 พล.ต. ประยุกต์   อุ่นอบ ผบ.มทบ.15 ทภ.1ุ ุ
10 พล.ต. นิธิศ  เปลี่ยนปาน ผบ.มทบ.16 ทภ.1
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1 พล.ต. อัศวิน  บุญธรรมเจริญ เสธ.ทน.1 ทภ.1
วันที่ 24 ก.พ. 64

2 พล.ต. อมฤต  บุญสุยา ผบ.พล.ร.2 รอ. ทภ.1
3 พล.ต. อุดม  แก้วมหา ผบ.พล.ม.2 รอ. ทภ.1
4 พล.ต. หทัยเทพ  กีรติอังกูร ผบ.มทบ.19 ทภ.1
5 พ.อ. ชลัช  แจ่มใส      รอง เสธ.ทน.1 ทภ.1
6 ั ิ  1 16 พ.อ. ณฏฐภูมิ  หลาวทอง ผอ.กยก.ทน.1 ทภ.1
7 พ.อ. จักรพงศ์  พันธ์ุมงคล รอง ผบ.พล.ร.11 ทภ.1
8 พ.อ. ชาลี  ไกรอาบ   รอง ผบ.มทบ.19 ทภ.1
9 พ.อ. กิตติ   คงหอม ผบ.ช.1 รอ. ทภ.1
10 พ.อ. ชินสรณ์  เรืองศุข ผบ.ม.1 รอ. ทภ.1ุ

1 พ.อ. ศตวรรษ   อินทร์กง ผอ.กปช.ทภ.1 ทภ.1
2 พ.อ. ปัญญา   ต้ังความเพียร รอง ผบ.พล.ร.2 รอ. ทภ.1
3 พ.อ. เบญจพล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผบ.ร.21 รอ. ทภ.1

วันที่ 25 ก.พ. 64

4 พ.อ. ธวัชชัย   วรรณดิลก ผบ.ป.2 รอ. ทภ.1
5 พ.อ. พิทยากูล  โพธิสุวรรณ ผบ.ป.9 ทภ.1
6 พ.อ. นรภัทร  กังวาลไกล  รอง ผบ.มทบ.15 ทภ.1
7 พ.อ. ธารา   เจนตลอด รอง ผบ.มทบ.17 ทภ.1

8 พ อ เพชรนรินทร์  โชติพินิจ รอง ผบ มทบ 18 ทภ 18 พ.อ. เพชรนรนทร  โชตพนจ รอง ผบ.มทบ.18 ทภ.1
9 พ.อ. ถนัด  พูนนายม รอง ผบ.มทบ.19 ทภ.1
10 พ.อ. พงษ์สวัสด์ิ  ภาชนะทิพย์ รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.มทบ.11 ทภ.1

1 พ.อ. อาทิตย์  ดีประเสริฐ ผอ.กกพ.ทภ.1 ทภ.1
วันที่ 1 มี.ค. 64

2 พ.อ. วรยส   เหลืองสุวรรณ รอง ผบ.พล.1 รอ. ทภ.1
3 พ.อ. มนิต  ศิริรัตนากูล     รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 ทภ.1
4 พ.อ. เวชศักด์ิ   ขันธอุบล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 ทภ.1
5 พ.อ. วุทธยา  จันทมาศ รอง ผบ.พล.ร.9 ทภ.1
6 ไ ั   ้ ศ ี    12 16 พ.อ. ไพรช  แกวศร   รอง ผบ.มทบ.12 ทภ.1
7 พ.อ. ยุทธพงศ์   คงนิล รอง ผบ.มทบ.14 ทภ.1
8 พ.อ. วิทยา  สุวรรณดี รอง ผบ.มทบ.14 ทภ.1
9 พ.อ. เวชยันต์   แว่นไธสงค์ รอง ผบ.มทบ.15 ทภ.1
10 พ.อ. ศรัณย์   รอดบุญธรรม ผบ.ม.4 รอ. ทภ.1ุญ
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1 พ.อ. อัศวิน  บุนนาค  รอง ผบ.พล.1 รอ. ทภ.1
วันที่ 2 มี.ค. 64

2 พ.อ. สราวุธ  ไชยสิทธ์ิ รอง ผบ.พล.ร.11 ทภ.1
3 พ.อ. อาจิณ  ปัทมจิตร รอง ผบ.พล.ม.2 รอ. ทภ.1
4 พ.อ. เสกสรรค์  พรหมศักด์ิ รอง ผบ.พล.ร.2 รอ. ทภ.1
5 พ.อ. สมศักด์ิ  พิมพ์เลิศ เสธ.พล.พัฒนา 1 ทภ.1
6 ิ ิ   ป ิ ไ 12  16 พ.อ. กิตติ   ประพิตรไพศาล ผบ.ร.12 รอ. ทภ.1
7 พ.อ. ศักด์ิศรี  งอยปัดพันธ์ รอง ผบ.มทบ.13 ทภ.1
8 พ.อ. สิทธิชัย  คัตตะพันธ์ รอง ผบ.มทบ.13 ทภ.1
9 พ.อ. อนุชา  นพจํารูญศรี เสธ.มทบ.12 ทภ.1
10 พ.อ. สุรินทร์  ปรียานุภาพ    รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.มทบ.12 ทภ.1ุ ุ

1 พล.ท. ธเนศ  วงศ์ชะอุ่ม มทภ.2 ทภ.2
2 พล.ท. ปรีชา   จึงมั่นคง มทน.2 ทภ.2

์
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3 พล.ต. กิตติศักด์ิ   บุญพระธรรมชัย รอง มทภ.2 ทภ.2
4 พล.ต. ปราโมทย์   นาคจันทึก รอง มทภ.2 ทภ.2
5 พล.ต. สวราชย์  แสงผล รอง มทภ.2 ทภ.2
6 พล.ต. สุทิน  เบ็ญจวิไลกุล รอง มทน.2 ทภ.2
7 พล ต บญสิน   พาดกลาง ผบ พล ร 3 ทภ 27 พล.ต. บุญสน   พาดกลาง ผบ.พล.ร.3 ทภ.2
8 พล.ต. สมบัติ   จินดาศรี ผบ.พล.ม.3 ทภ.2
9 พล.ต. ชลิต  บรรจงปรุ ผบ.มทบ.21 ทภ.2
10 พล.ต. พิทักษ์  จันทร์เขียว ผบ.มทบ.24 ทภ.2

วันที่ 4 มี.ค. 64
1 พล.ต. อดุลย์  บุญธรรมเจริญ ผบ.พล.ร.6 ทภ.2
2 พล.ต. สรชัช  สุทธิสนธ์ิ ผบ.มทบ.22 ทภ.2
3 พล.ต. ภัชรพล  ศิริรักษ์ ผบ.มทบ.26 ทภ.2
4 พ.อ. ณรงค์  สวนแก้ว รอง ผบ.พล.ร.3 ทภ.2
5 พ อ ณัฎฐ์   ศรีอินทร์ รอง ผบ พล ร 6 ทภ 25 พ.อ. ณฎฐ   ศรอนทร รอง ผบ.พล.ร.6 ทภ.2
6 พ.อ. ฉกาจพงษ์   หงษ์ทอง รอง ผบ.พล.ม.3 ทภ.2
7 พ.อ. ปิยวัฒน์  สุประการ เสธ.พล.ม.3 ทภ.2
8 พ.อ. ยุวัต   ขันธปรีชา รอง ผบ.มทบ.21 ทภ.2
9 พ.อ. โฆสิตพงษ์  นิลเอก รอง ผบ.มทบ.28 ทภ.2
10 พ.อ. สมหมาย  บุษบา รอง ผบ.มทบ.28 ทภ.2



ลําดับ ตําแหน่ง สังกัด หมายเหตุยศ - ช่ือสกุล

1 พล.ท. อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์ มทภ.3 ทภ.3
วันที่ 5 มี.ค. 64

2 พล.ท. บุญยืน  อินกว่าง มทน.3 ทภ.3
3 พล.ต. ถนัดพล   โกศัยเสวี รอง มทภ.3 ทภ.3
4 พล.ต. กิตติพงษ์   แจ่มสุวรรณ ผบ.บชร.3 ทภ.3
5 พล.ต. จรัส   ปัญญาดี ผบ.พล.ร.7 ทภ.3
6 พ.อ. สคนธรัตน์   ชาวพงษ์ ผบ.ร.3 ทภ.2ุ 3
7 พ.อ. สมภพ  ภาระเวช ผบ.ร.23 ทภ.2
8 พ.อ. วิชิต  มักการุณ รอง ผบ.มทบ.22 ทภ.2
9 พ.อ. สาธิต  เกิดโภค รอง ผบ.มทบ.25 ทภ.2
10 พ.อ. เรืองพงษ์  วงษ์ศรีสุข รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.มทบ.23 ทภ.2

ั ี่ 8 ี  64
1 พล.ต. อุกฤษฏ์  นุตคําแหง รอง มทภ.3 ทภ.3
2 พล.ต. เทอดศักด์ิ   งามสนอง เสธ.ทน.3 ทภ.3
3 พล.ต. ทวีศักด์ิ  วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 ทภ.3
4 พล.ต. นฤทธ์ิ   ถาวรวงษ์ ผบ.พล.ม.1 ทภ.3

วนที 8 มี.ค. 64

5 พล.ต. อดุลย์  ชมเย็น ผบ.มทบ.31 ทภ.3
6 พล.ต. จิราวัฒน์  จุฬากุล ผบ.มทบ.32 ทภ.3
7 พล.ต. สืบสกุล  บัวระวงศ์ ผบ.มทบ.33 ทภ.3
8 พล.ต. สมชาย   ทาวงศ์มา ผบ.มทบ.34 ทภ.3
9 พล ต ศภฤกษ์   สถาพรผล ผบ มทบ 35 ทภ 39 พล.ต. ศุภฤกษ   สถาพรผล ผบ.มทบ.35 ทภ.3
10 พล.ต. สัชฌาการ  คุณยศย่ิง ผบ.มทบ.37 ทภ.3

1 พล.ต. อํานาจ   ศรีมาก ผบ.พล.ร.4 ทภ.3
2 พ.อ. ณรงค์ฤทธิ  ปาณิกบุตร รอง เสธ.ทภ.3 ทภ.3

ี ์

วันที่ 9 มี.ค. 64

3 พ.อ. ภาณุมาส  จีนานุรักษ์ ผอ.กกร.ทภ.3 ทภ.3
4 พ.อ. กิตติพงศ์   ช่ืนใจชน รอง ผบ.พล.ร.4 ทภ.3
5 พ.อ. ชาตรี  สงวนธรรม รอง ผบ.พล.ม.1 ทภ.3
6 พ.อ. ชายแดน  กฤษณสุวรรณ เสธ.พล.ร.7 ทภ.3
7 พ.อ. ประพัฒน์  พบสุวรรณ รอง ผบ.บชร.3 ทภ.3ุ
8 พ.อ. กฤษณะ   ภู่ทอง รอง ผบ.มทบ.39 ทภ.3
9 พ.อ. ธีระ   ผดุงสุนทร เสธ.มทบ.33 ทภ.3
10 พ.อ. พิพัฒน์  ศรีทองพิมพ์ รอง ผบ.ร.17 ทภ.3



ลําดับ ตําแหน่ง สังกัด หมายเหตุยศ - ช่ือสกุล

1 พ.อ. สมใจ   คิดเก้ือการุญ รอง ผบ.พล.พัฒนา 3 ทภ.3
วันที่ 10 มี.ค. 64

2 พ.อ. สันติ   สุขป้อม รอง ผบ.พล.ร.7 ทภ.3
3 พ.อ. รุ่งเพชร  คนทัด เสธ.พล.พัฒนา 3 ทภ.3
4 พ.อ. มีชัย  นิลศาสตร์ เสธ.พล.ม.1 ทภ.3
5 พ.อ. โสภณ  นันทสุวรรณ รอง ผบ.มทบ.32 ทภ.3
6 ิ ิ ์  ั ์ ิ  38 36 พ.อ. วิสิษฐ  ทรพยสิน รอง ผบ.มทบ.38 ทภ.3
7 พ.อ. วรเทพ  บุญญะ  เสธ.มทบ.34 ทภ.3
8 พ.อ. ยรรยง  ทิพาปกรณ์ ผบ.ร.17 ทภ.3
9 พ.อ. สัมฤทธ์ิ  ฉัตรวัฒนาสกุล ผบ.ม.3 ทภ.3
10 พ.อ. มงคล  ปาคํามา รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.มทบ.33 ทภ.3

1 พล.ท. เกรียงไกร  ศรีรักษ์ มทภ.4 ทภ.4
2 พล.ท. สิทธิพร  มุสิกะสิน มทน.4 ทภ.4
3 พล.ต. จีรัชญ์  บุญชญา รอง มทภ.4 ทภ.4

วันที่ 11 มี.ค. 64

4 พล.ต. วรพล  วรพันธ์ รอง มทภ.4 ทภ.4
5 พล.ต. ปิยพงษ์   วงศ์จันทร์ รอง มทน.4 ทภ.4
6 พล.ต. ปราโมทย์   พรหมอินทร์ เสธ.ทภ.4 ทภ.4
7 พล.ต. ไพศาล  หนูสังข์ ผบ.พล.ร.15 ทภ.4
8 พล ต ธิรา   แดหวา ผบ มทบ 41 ทภ 48 พล.ต. ธรา   แดหวา ผบ.มทบ.41 ทภ.4
9 พล.ต. ภาสกร  ทวีตา ผบ.มทบ.43 ทภ.4
10 พ.อ. สุจินต์   ทรัพย์สิน ผบ.ร.7 ทภ.3

1 พล.ต. สมดุลย์  เอ่ียมเอก รอง มทภ.4 ทภ.4
วันที่ 12 มี.ค. 64

2 พล.ต. ศานติ  ศกุนตนาค  ผบ.พล.ร.5 ทภ.4
3 พล.ต. สมเดช   โยธา เสธ.ทน.4 ทภ.4
4 พล.ต. อดิศักด์ิ  ประชากิตติกุล ผบ.มทบ.42 ทภ.4
5 พล.ต. เสนีย์  ศรีหิรัญ ผบ.มทบ.44 ทภ.4
6 ิศ  ั ์ 45 46 พล.ต. อุทศ  อนนตนานนท ผบ.มทบ.45 ทภ.4
7 พ.อ. ณรงค์  ตันติสิทธิพร รอง เสธ.ทภ.4 ทภ.4
8 พ.อ. จรูญ   จตุรงค์ รอง ผอ.กขว.ทภ.4 ทภ.4
9 พ.อ. เฉลิมพร  ขําเขียว รอง ผบ.พล.ร.15 ทภ.4
10 พ.อ. กิตติ     จันทร์เอียด      รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.มทบ.42 ทภ.4



ลําดับ ตําแหน่ง สังกัด หมายเหตุยศ - ช่ือสกุล

1 พ.อ. วรเดช   เดชรักษา รอง ผบ.พล.ร.5 ทภ.4
วันที่ 15 มี.ค. 64

2 พ.อ. พิเชษฐ์  ชุติเดโช เสธ.พล.ร.15 ทภ.4
3 พ.อ. นิติ ติณสูลานนท์ รอง ผบ.มทบ.43 ทภ.4
4 พ.อ. ประเสริฐ   กิตติรัต รอง ผบ.มทบ.42 ทภ.4
5 พ.อ. ฐิติพงษ์  อินวะษา เสธ.มทบ.45 ทภ.4
6 ่ โ ์  ั โ 46 46 พ.อ. รุงโรจน  อนนตโท เสธ.มทบ.46 ทภ.4
7 พ.อ. ยุทธนาม  เพชรม่วง ผบ.ร.15 ทภ.4
8 พ.อ. ธนุตม์ พิศาลสิทธิวัฒน์ ผบ.ร.152 ทภ.4
9 พ.อ. ชนาธิป  ทองเช่ียว ผบ.กรม ทพ.45 ทภ.4
10 พ.อ. เปรียว  ติณสูลานนท ์ นปก.ประจํา มทบ.41 ทภ.4ู

1 พ.อ. สุรเทพ   หนูแก้ว รอง ผบ.พล.พัฒนา 4 ทภ.4
2 พ.อ. อนุชา  โนนคู่เขตโขง เสธ.พล.ร.5 ทภ.4
3 พ.อ. อายุพันธ์  กรรณสูต ผบ.ร.5 ทภ.4

วันที่ 16 มี.ค. 64

ตรวจถูกต้อง
พ.ท.หญิง 

(ทวิพร  คูสาํราญ)
หน.กพ.ทบ.

ม.ค. 64


