- สำเนำคู่ฉบับ - สำเนำคูฉ่ บับ -

คำสั่งกระทรวงกลำโหม
ที่ ๑๔๑ / ๒๕๕๘
เรือ่ ง แต่งตั้งยศทหำรให้นักศึกษำวิชำทหำร
-----------------อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๗ แห่งพระรำชบัญญัติยศทหำร พ.ศ.๒๔๗๙ และคำสั่งกระทรวง
กลำโหม (เฉพำะ) ที่ ๑๘๑/๔๗ ลง ๒๐ มิ.ย.๔๗ เรือ่ ง มอบอำนำจให้ ปล.กห., สรอ., ผบ.ทหำรสูงสุด, ผบ.ทบ.,
ผบ.ทร. และ ผบ.ทอ. ทำกำรแทนและสั่งกำรในนำมของ รมว.กห. ผนวก ก. ข้อ ๑.๙๗
ฉะนั้น จึงให้แต่งตั้งยศทหำรให้นักศึกษำวิชำทหำรที่สำเร็จกำรฝึกวิชำทหำรชั้นปีที่ ๕ ซึ่งเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อบังคับกระทรวงกลำโหมว่ำด้วยกำรแต่งตั้งยศทหำร พ.ศ.๒๕๐๗ ระเบียบกระทรวง
กลำโหมว่ำด้วย กำรแต่งตั้งยศผู้สำเร็จกำรฝึกวิชำทหำร ตำมหลักสูตรของกระทรวงกลำโหม ตำมกฎหมำย
ว่ำด้วย กำรส่งเสริมกำรฝึกวิชำทหำร พ.ศ.๒๕๒๔ ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติม โดยระเบียบกระทรวงกลำโหมว่ำด้วยกำร
แต่งตั้งยศผู้สำเร็จกำรฝึกวิชำทหำรตำมหลักสูตรของกระทรวงกลำโหม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำร
ฝึกวิชำทหำร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๗ เป็น ว่ำที่รอ้ ยตรี และให้ปลดเป็นนำยทหำรสัญญำบัตรกองหนุน
ไม่มีเบี้ยหวัด สังกัด บก.จทบ.ต่ำง ๆ จำนวน ๑๖๒ นำย ดังต่อไปนี้
สังกัด บก.จทบ.ก.ท.
๑. จ.ส.อ.นรนิติ พลเดช
หมำยเลขประจำตัว ๑๕๔๕๘๐๐๖๕๖ (เหล่ำ ม.)
๒. ส.อ.ธีรวัฒน์ เป็งมัชยำ
หมำยเลขประจำตัว ๑๔๖๒๙๐๐๗๒๗ (เหล่ำ ร.)
๓. ส.อ.ปวริศร์ รำชบุตรรพีพงษ์
หมำยเลขประจำตัว ๑๔๗๓๓๑๓๑๑๒ (เหล่ำ ร.)
๔. ส.อ.ปิยะพงษ์ เสริมหิรญ
ั ญ์สกุล หมำยเลขประจำตัว ๑๕๐๓๓๑๐๘๔๙ (เหล่ำ ร.)
๕. ส.อ.อรรถพร กลั่นเมฆ
หมำยเลขประจำตัว ๑๕๑๓๓๐๗๑๔๑ (เหล่ำ ร.)
๖. ส.อ.เอนกพงศ์ บัวสูง
หมำยเลขประจำตัว ๑๕๒๓๓๑๘๖๖๖ (เหล่ำ ร.)
๗. ส.อ.ทวีศักดิ์ ชนะวงศำกุล
หมำยเลขประจำตัว ๑๕๓๓๓๐๒๓๓๖ (เหล่ำ ร.)
๘. ส.อ.วงศธร ลิ้มโชติสกุลชัย
หมำยเลขประจำตัว ๑๕๓๑๙๐๑๒๖๗ (เหล่ำ ร.)
๙. ส.อ.จิรพงษ์ คุ้มศิริ
หมำยเลขประจำตัว ๑๕๕๒๙๐๐๔๐๕ (เหล่ำ ร.)
/๑๐. ส.อ.อโนชำ ...

-๒๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.

ส.อ.อโนชา มีสุข
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.ดิเรก แก้วกระจ่าง
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.ปฐมพงษ์ สาลี
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.อนุสรณ์ คงคาเย็น
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.ตรีเชษฐ์ สมบูรณ์
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.สุรยิ ฉัตร ตราชู
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.กัญณัฎฐวัฒน์ วรรธนะอมร หมำยเลขประจำตัว
ส.อ.วัชรพล ฟุง้ เฟือ่ งวงศ์
หมำยเลขประจำตัว
ส.อ.จักรกฤษณ์ สืบด้วง
หมำยเลขประจำตัว
ส.อ.มีนำ ง้ำตั้ว
หมำยเลขประจำตัว
ส.อ.ปริญญำ ชูช่วย
หมำยเลขประจำตัว
ส.อ.ณรงค์ศักดิ์ จัดวงษ์
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.ณัฐดนัย รอดขำ
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.ธรณินทร์ เป่ำสง่ำ
หมายเลขประจาตัว
ส.ท.ศรำวุฒิ ทองคำ
หมายเลขประจาตัว
สังกัด บก.จทบ.ก.จ.
ส.อ.วรวุฒิ สระศรีสม
หมำยเลขประจำตัว
ส.อ.ณัฐพงษ์ ทองดี
หมำยเลขประจำตัว
ส.อ.ประสงค์ คล้ายจินดา
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.พุทธคุณ รักษาเพชร
หมายเลขประจาตัว
สังกัด บก.จทบ.ป.จ.
ส.อ.ฐนกร เจริญสุข
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.ภาณุกร เอี่ยมวิจิตร์
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.เทียนชัย กรอบเจริญ
หมายเลขประจาตัว
สังกัด บก.จทบ.พ.บ.
ส.อ.ดิชย์ศรินทร์ จ่ายเจริญ
หมำยเลขประจำตัว
สังกัด บก.จทบ.ส.ก.
ส.อ.ชัยพันธ์ วิชพล
หมำยเลขประจำตัว
สังกัด บก.จทบ.ส.บ.
ส.อ.จารุกติ จิตต์จานงค์
หมำยเลขประจำตัว

๑๔๙๓๓๑๔๗๘๕
๑๔๙๓๓๐๘๒๙๓
๑๕๕๓๓๑๔๑๓๕
๑๕๕๓๓๐๗๗๓๓
๑๕๕๓๓๑๔๐๔๓
๑๕๓๕๘๐๑๓๙๙
๑๕๓๒๔๐๐๔๑๓
๑๕๓๕๘๐๒๐๙๓
๑๕๓๑๙๐๑๙๙๘
๑๕๓๑๙๐๑๐๒๑
๑๕๔๖๐๐๐๖๘๘
๑๓๒๓๓๑๐๐๗๒
๑๕๔๒๙๐๐๙๕๙
๑๕๓๓๓๐๒๕๖๕
๑๓๖๓๓๐๖๑๖๑

(เหล่ำ ร.)
(เหล่ำ ร.)
(เหล่ำ ร.)
(เหล่ำ ร.)
(เหล่ำ ร.)
(เหล่ำ ม.)
(เหล่ำ ม.)
(เหล่ำ ม.)
(เหล่ำ ม.)
(เหล่ำ ม.)
(เหล่ำ ป.)
(เหล่ำ ป.)
(เหล่ำ ป.)
(เหล่ำ ส.)
(เหล่ำ ม.)

๑๕๓๐๒๐๑๑๓๐
๑๕๔๐๒๐๑๓๙๔
๑๔๑๖๔๐๑๕๗๒
๑๕๑๐๒๐๐๙๔๖

(เหล่ำ ร.)
(เหล่ำ ป.)
(เหล่ำ ม.)
(เหล่ำ ม.)

๑๕๒๐๗๐๐๙๑๐ (เหล่ำ ร.)
๑๕๔๐๗๐๑๘๙๓ (เหล่ำ ร.)
๑๕๕๐๗๐๑๒๖๐ (เหล่ำ ร.)
๑๕๓๓๙๐๐๔๐๓ (เหล่ำ ร.)
๑๕๕๗๕๐๑๙๙๗ (เหล่ำ ร.)
๑๕๓๓๔๐๑๑๑๕ (เหล่ำ ม.)
/๓๕. ส.อ.วีระพล ...

-๓๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.

ส.อ.วีระพล แก้วพรม
หมำยเลขประจำตัว
ส.อ.ยุทธศักดิ์ ทองคาพานิช
หมำยเลขประจำตัว
ส.อ.รณกร คงเจริญนุช
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.ณัฐวัชร ผลทอง
หมำยเลขประจำตัว
ส.อ.จักรพันธ์ อนุวรรณ์
หมำยเลขประจำตัว
ส.อ.วิทยา ศิรกิ รรณ์
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.ภานุวฒ
ั น์ เจริญสม
หมายเลขประจาตัว
สังกัด บก.จทบ.ช.บ.
ส.อ.ณัฐพงษ์ ภุมรินทร์
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.จักรี จรรยา
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.ธวัชชัย ทองแดง
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.พงศ์กฤษณ์ จีนะศิริ
หมำยเลขประจำตัว
ส.อ.วงศกร สุขล้วน
หมำยเลขประจำตัว
ส.อ.นาวิน มีรตั น์
หมำยเลขประจำตัว
ส.อ.ณฐนน พุทธานนท์
หมำยเลขประจำตัว
ส.อ.พงษ์ภัค อาพรศิลป์
หมำยเลขประจำตัว
ส.อ.ทัศน์พล จิตพูลผล
หมำยเลขประจำตัว
ส.อ.ฉัตรชัย จิตรใสเย็น
หมายเลขประจาตัว
สังกัด บก.จทบ.น.ม.
จ.ส.อ.เจษฎา จอดสันเทียะ
หมำยเลขประจำตัว
ส.อ.พลวัฒน์ โทไธสง
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.อภิสิทธิ์ บุตตะเขียว
หมายเลขประจาตัว
สังกัด บก.จทบ.บ.ร.
ส.อ.ประทีป อาบทอง
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.ปัญจพล บุญรับ
หมำยเลขประจำตัว
ส.อ.ก้องพสิษฐ์ ชวนรัมย์
หมำยเลขประจำตัว
ส.อ.นครินทร์ อาจประโคน
หมำยเลขประจำตัว
ส.อ.สมเกียรติ จาเนียรกูล
หมำยเลขประจำตัว
สังกัด บก.จทบ.ส.ร.
ส.อ.เดชา ชีวาจร
หมำยเลขประจำตัว

๑๕๕๓๔๐๑๔๓๑
๑๕๕๓๔๐๑๕๐๘
๑๕๕๓๔๐๑๔๒๕
๑๕๕๓๔๐๑๔๒๐
๑๕๕๓๔๐๑๒๘๕
๑๕๕๓๔๐๑๖๐๔
๑๕๒๓๔๐๐๔๐๓

(เหล่ำ ม.)
(เหล่ำ ม.)
(เหล่ำ ม.)
(เหล่ำ ม.)
(เหล่ำ ม.)
(เหล่ำ ม.)
(เหล่ำ ม.)

๑๕๑๐๖๐๑๐๒๙
๑๕๒๐๖๐๐๗๒๖
๑๕๒๐๖๐๐๗๒๗
๑๕๓๔๘๐๐๓๐๑
๑๕๓๐๖๐๐๗๑๓
๑๕๔๐๘๐๑๓๑๒
๑๕๔๐๘๐๑๖๕๔
๑๕๕๐๘๐๑๖๐๑
๑๕๕๐๘๐๒๓๐๙
๑๕๕๐๘๐๑๕๒๙

(เหล่ำ ร.)
(เหล่ำ ร.)
(เหล่ำ ร.)
(เหล่ำ ร.)
(เหล่ำ ร.)
(เหล่ำ ร.)
(เหล่ำ ร.)
(เหล่ำ ร.)
(เหล่ำ ร.)
(เหล่ำ ร.)

๑๕๓๒๑๐๓๑๒๘ (เหล่ำ ป.)
๑๕๑๒๑๐๓๑๑๕ (เหล่ำ ร.)
๑๕๑๑๐๐๐๘๑๓ (เหล่ำ ร.)
๑๕๐๒๘๐๑๑๓๓
๑๕๓๒๘๐๓๓๔๓
๑๕๓๒๘๐๑๙๙๙
๑๕๔๒๘๐๑๔๔๘
๑๕๕๒๘๐๓๓๓๒

(เหล่ำ ร.)
(เหล่ำ ร.)
(เหล่ำ ร.)
(เหล่ำ ร.)
(เหล่ำ ร.)

๑๕๔๖๖๐๒๘๕๓ (เหล่ำ ร.)
/๖๑. ส.อ.อนุชำ ...

-๔๖๑. ส.อ.อนุชา หาญเสมอ
๖๒. ส.อ.ศักดิ์ชัย ดีด้วยใจ
๖๓. ส.อ.ภาณุพงศ์ คงมี

๑๕๔๖๖๐๓๐๕๒ (เหล่ำ ร.)
๑๕๓๖๖๐๓๑๓๐ (เหล่ำ ร.)
๑๕๕๖๖๐๐๘๕๘ (เหล่ำ ร.)

๖๔.
๖๕.
๖๖.

๑๕๓๕๔๐๐๙๒๒ (เหล่ำ ร.)
๑๕๕๗๑๐๔๘๒๒ (เหล่ำ ร.)
๑๕๕๗๗๐๑๐๒๔ (เหล่ำ ร.)

๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗๐.
๗๑.
๗๒.
๗๓.
๗๔.
๗๕.
๗๖.
๗๗.
๗๘.
๗๙.
๘๐.
๘๑.
๘๒.
๘๓.
๘๔.
๘๕.
๘๖.

หมำยเลขประจำตัว
หมำยเลขประจำตัว
หมำยเลขประจำตัว
สังกัด บก.จทบ.อ.บ.
ส.อ.ณัฐพร สืบสายพรหม
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.ธนวัฒน์ วงค์สุข
หมำยเลขประจำตัว
ส.อ.ธีรวุฒ ไชยวรรณ
หมำยเลขประจำตัว
สังกัด บก.จทบ.ร.อ.
ส.อ.ทิราวุฒ อินทรพานิช
หมำยเลขประจำตัว
ส.อ.วิชิต ยมรัตน์
หมำยเลขประจำตัว
ส.อ.อนุชา มาสระคู
หมำยเลขประจำตัว
ส.อ.พยุงศักดิ์ มูลสุข
หมำยเลขประจำตัว
ส.อ.วิรทิ ธิพ์ ล เวียงอินทร์
หมำยเลขประจำตัว
ส.อ.ภิสิทธิ์ สมศรี
หมำยเลขประจำตัว
สังกัด บก.จทบ.ข.ก.
ส.อ.ยิ่งสัน พินรัตน์
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.ธงชัย ปินะโต
หมำยเลขประจำตัว
ส.อ.อนุรกั ษ์ นาชัยทอง
หมำยเลขประจำตัว
ส.อ.เกรียงไกร เหล็กโอก
หมำยเลขประจำตัว
ส.อ.สันชัย ศิรบิ ุตรวงค์
หมำยเลขประจำตัว
ส.อ.วีระศักดิ์ รันนัน
หมำยเลขประจำตัว
ส.อ.ภูวดี ถูพะอ่าง
หมำยเลขประจำตัว
ส.อ.เสกสรร ดวงลิวงศ์
หมำยเลขประจำตัว
ส.อ.อมรวีรวัฒน์ ศรีจันทร์
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.ภาณุพล ศรีบุญเรือง
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.ภานุพงศ์ ไกรศรีเลิศ
หมายเลขประจาตัว
พลทหารสมาน จาวัน
หมายเลขประจาตัว
สังกัด บก.จทบ.อ.ด.
จ.ส.อ.กฤษณะ วงศ์จันทร์
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.ปรีชา บุญมาตย์
หมายเลขประจาตัว

๑๕๔๗๒๐๑๕๒๑
๑๕๕๔๖๐๒๔๙๐
๑๕๔๔๖๐๑๓๘๐
๑๕๕๔๖๐๑๒๒๕
๑๕๕๔๖๐๑๒๕๘
๑๕๕๔๖๐๑๒๖๐

(เหล่ำ ร.)
(เหล่ำ ร.)
(เหล่ำ ช.)
(เหล่ำ ช.)
(เหล่ำ ส.)
(เหล่ำ ส.)

๑๔๙๐๓๐๐๖๑๑
๑๕๑๔๓๐๐๘๖๓
๑๕๒๐๓๐๑๗๖๓
๑๕๒๐๕๐๓๘๒๑
๑๕๕๔๓๐๐๗๘๗
๑๕๕๔๓๐๒๔๖๐
๑๕๕๔๓๐๒๐๕๙
๑๕๓๔๓๐๐๖๒๑
๑๕๓๐๕๐๒๑๘๘
๑๕๒๐๓๐๑๗๓๐
๑๕๕๐๓๐๒๓๙๔
๑๓๓๔๓๐๒๒๘๑

(เหล่ำ ร.)
(เหล่ำ ร.)
(เหล่ำ ร.)
(เหล่ำ ร.)
(เหล่ำ ร.)
(เหล่ำ ร.)
(เหล่ำ ร.)
(เหล่ำ ม.)
(เหล่ำ ม.)
(เหล่ำ ม.)
(เหล่ำ ป.)
(เหล่ำ ร.)

๑๕๕๖๘๐๑๙๓๘ (เหล่า ร.)
๑๕๑๖๘๐๓๗๗๐ (เหล่า ร.)
/๘๗. ส.อ.สุขสันต์ ...

-๕๘๗.
๘๘.
๘๙.
๙๐.
๙๑.
๙๒.
๙๓.
๙๔.
๙๕.
๙๖.
๙๗.
๙๘.
๙๙.
๑๐๐.
๑๐๑.
๑๐๒.
๑๐๓.
๑๐๔.
๑๐๕.
๑๐๖.
๑๐๗.
๑๐๘.
๑๐๙.

ส.อ.สุขสันต์ เพ็งพิทักษ์
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.ศราวุฒิ เหมบุรษุ
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.นิกร ทองอ่อน
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.สุรพศ รวมสินธ์
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.เอกวิทย์ อุภัยพรม
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.สากล สาสีดา
หมายเลขประจาตัว
สังกัด บก.จทบ.น.พ.
ส.อ.วุฒิพงษ์ ถานา
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.ชาญณรงค์ ทาปื้อ
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.พิชิตพล ฟักน้อย
หมายเลขประจาตัว
สังกัด บก.จทบ.ส.น.
จ.ส.ต.ชัชวาล หลอดเหลา
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.ปิยะพงษ์ วรรณพัฒน์
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.อิสระ กิรยิ ุทธ
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.สุบัน อาภาวงศ์
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.วันชัย กองอิ้ม
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.พรชัย พจนา
หมายเลขประจาตัว
สังกัด บก.จทบ.น.ว.
ส.อ.บุญเตียง จันทาศรี
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.ชูเกียรติ ทองเพ็ชร์
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.ณัฐพล สังข์ไทย
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.เอนก น้าจันทร์
หมายเลขประจาตัว
สังกัด บก.จทบ.พ.ล.
ส.อ.ณัฐวุฒิ ปานเกิด
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.วรรณนคร ทับทิม
หมายเลขประจาตัว
สังกัด บก.จทบ.พ.ช.
ส.อ.ณรงค์ศักดิ์ เรีย่ มทวีกติ ติ์
หมายเลขประจาตัว
สังกัด บก.จทบ.ล.ป.
ส.อ.จีรวุฒิ ประกัน
หมายเลขประจาตัว

๑๕๒๒๗๐๑๙๒๑
๑๕๓๖๘๐๑๗๖๐
๑๕๓๖๘๐๒๓๔๘
๑๕๔๖๘๐๓๖๘๓
๑๕๕๖๘๐๒๓๐๑
๑๕๕๖๘๐๑๓๙๑

(เหล่า ร.)
(เหล่า ร.)
(เหล่า ร.)
(เหล่า ร.)
(เหล่า ร.)
(เหล่า ม.)

๑๕๒๒๐๐๐๗๐๘ (เหล่า ร.)
๑๕๓๒๐๐๑๕๒๕ (เหล่า ร.)
๑๕๕๒๐๐๑๔๕๔ (เหล่า ร.)
๑๕๔๕๕๐๒๖๒๗
๑๕๒๕๕๐๑๓๑๘
๑๕๒๕๕๐๑๕๕๗
๑๕๓๕๕๐๐๙๖๑
๑๕๔๕๕๐๒๗๙๕
๑๕๔๕๕๐๒๒๑๔

(เหล่า ร.)
(เหล่า ร.)
(เหล่า ร.)
(เหล่า ร.)
(เหล่า ร.)
(เหล่า ร.)

๑๕๒๐๔๐๐๕๒๘
๑๕๒๒๓๐๑๔๐๑
๑๕๓๒๓๐๐๙๒๒
๑๕๓๐๔๐๐๙๘๐

(เหล่า ร.)
(เหล่า ร.)
(เหล่า ร.)
(เหล่า ร.)

๑๕๓๓๘๐๐๗๙๗ (เหล่า ร.)
๑๕๓๖๓๐๐๓๗๖ (เหล่า ร.)
๑๕๓๓๗๐๐๘๐๑ (เหล่า ป.)
๑๕๑๕๑๐๑๘๙๘ (เหล่า ร.)
/๑๑๐. ส.อ.อุดมวิทย์ ...

๑๑๐.
๑๑๑.
๑๑๒.
๑๑๓.
๑๑๔.
๑๑๕.
๑๑๖.
๑๑๗.
๑๑๘.
๑๑๙.
๑๒๐.
๑๒๑.
๑๒๒.
๑๒๓.
๑๒๔.
๑๒๕.
๑๒๖.
๑๒๗.
๑๒๘.
๑๒๙.
๑๓๐.
๑๓๑.

-๖สังกัด บก.จทบ.อ.ต.
ส.อ.อุดมวิทย์ สิงห์ตุ้ย
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.ณัฐกันต์ ทังสี
หมายเลขประจาตัว
สังกัด บก.จทบ.ต.ก.
ส.อ.สิรสรณ์ ขัตตะวงษ์
หมายเลขประจาตัว
สังกัด บก.จทบ.พ.ย.
ส.อ.คณพศ แก้วนันท์
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.รัฐศาสตร์ คาตัน
หมายเลขประจาตัว
สังกัด บก.จทบ.น.น.
ส.อ.จิรวัฒน์ อมรทิพย์วงศ์
หมายเลขประจาตัว
สังกัด บก.จทบ.ช.ม.
ส.อ.เกรียงไกร สมยศ
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.กีรติ แสงแก้ว
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.สมบัติ สุขกุลปัญญา
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.ทศพร ทุนคา
หมายเลขประจาตัว
สังกัด บก.จทบ.ช.ร.
ส.อ.สมประสงค์ สุรยิ ะ
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.สุทธินนท์ มานะสมบูรณ์
หมายเลขประจาตัว
สังกัด บก.จทบ.น.ศ.
ส.อ.เฉลิมพงศ์ พงศทองเมือง
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.ปถวี นิลวงศ์
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.วีรวัฒน์ มาศเมฆ
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.วีรยุทธ สุขเกื้อ
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.สราวุฒิ พรมวิน
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.พงษ์นรินทร์ ไชยธรรม
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.ทรงศักดิ์ กัญชนะกาญจน์
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.มนตรี เจตนุรกั ษ์
หมายเลขประจาตัว
สังกัด บก.จทบ.ท.ส.
ส.อ.อชิรวัตติ์ ศุภโรจน์ไพศาล
หมายเลขประจาตัว
ส.อ.วชิรวิชญ์ ทวิสุวรรณ
หมายเลขประจาตัว

๑๕๒๖๙๐๐๔๒๐ (เหล่า ม.)
๑๕๓๔๑๐๐๘๔๑ (เหล่า ม.)
๑๕๓๑๖๐๐๔๔๔ (เหล่า ป.)
๑๕๑๗๓๐๐๔๙๗ (เหล่า ร.)
๑๕๑๗๓๐๐๔๐๓ (เหล่า ร.)
๑๕๐๒๖๐๑๑๕๕ (เหล่า ม.)
๑๕๒๑๓๐๑๗๖๙
๑๕๓๑๓๐๑๙๓๘
๑๕๔๑๓๐๒๒๗๓
๑๕๓๑๓๐๒๗๑๖

(เหล่า ร.)
(เหล่า ร.)
(เหล่า ร.)
(เหล่า ร.)

๑๕๔๑๒๐๑๗๑๕ (เหล่า ร.)
๑๕๕๑๒๐๑๒๓๑ (เหล่า ร.)
๑๕๐๒๒๐๒๖๖๐
๑๕๒๒๒๐๓๒๗๔
๑๕๓๒๒๐๒๐๘๔
๑๕๕๒๒๐๓๗๘๖
๑๕๕๔๒๐๐๖๑๗
๑๕๕๒๒๐๑๔๗๙
๑๔๙๒๒๐๑๓๐๑
๑๕๓๒๒๐๑๓๖๐

(เหล่า ร.)
(เหล่า ร.)
(เหล่า ร.)
(เหล่า ป.)
(เหล่า ช.)
(เหล่า ช.)
(เหล่า ส.)
(เหล่า ส.)

๑๕๓๑๔๐๐๔๗๐ (เหล่า ร.)
๑๕๒๑๔๐๑๒๓๔ (เหล่า ป.)
/๑๓๒. ส.อ.ศรเพชร ...

-๗๑๓๒. ส.อ.ศรเพชร พรหมศร
หมายเลขประจาตัว
สังกัด บก.จทบ.ส.ฎ.
๑๓๓. ส.อ.สุพัฒชัย นวลศรี
หมายเลขประจาตัว
๑๓๔. ส.อ.อนิวฒ
ั น์ นาคเป้า
หมายเลขประจาตัว
๑๓๕. ส.อ.สรายุทธ์ สกุลกิจ
หมายเลขประจาตัว
๑๓๖. ส.อ.พงศ์สิริ สินอุดม
หมายเลขประจาตัว
สังกัด บก.จทบ.ช.พ.
๑๓๗. ส.อ.สุรศักดิ์ คงช่วย
หมายเลขประจาตัว
สังกัด บก.จทบ.ส.ข.
๑๓๘. ส.อ.สิภวิช บุญส่ง
หมายเลขประจาตัว
๑๓๙. ส.อ.อินยัส นันโอ๊ะ
หมายเลขประจาตัว
๑๔๐. ส.อ.เมธี หวะหลี
หมายเลขประจาตัว
๑๔๑. ส.อ.ยุทธศักดิ์ ละมูลสุข
หมายเลขประจาตัว
๑๔๒. ส.อ.สุรยิ ะ สุรยิ ันยงค์
หมายเลขประจาตัว
๑๔๓. ส.อ.ฐิติรขั ต์ แก้วหวังสกูล
หมายเลขประจาตัว
๑๔๔. ส.อ.กิตติ แผ่ผล
หมายเลขประจาตัว
๑๔๕. ส.อ.อนวัฒน์ หุนสิกพันธ์
หมายเลขประจาตัว
๑๔๖. ส.อ.สุรนิ ทร์ หาเส็น
หมายเลขประจาตัว
๑๔๗. ส.อ.ภาณุพงศ์ เจตนา
หมายเลขประจาตัว
๑๔๘. ส.อ.บัณฑิต อินแก้ว
หมายเลขประจาตัว
๑๔๙. ส.อ.นิพากรณ์ ทองนอก
หมายเลขประจาตัว
๑๕๐. ส.อ.ปิยพงษ์ เพ็ชรคง
หมายเลขประจาตัว
๑๕๑. ส.อ.ศราวุฒิ สกุลวงศ์
หมายเลขประจาตัว
๑๕๒. ส.อ.ฟิกรี หมัดสมัน
หมายเลขประจาตัว
๑๕๓. ส.อ.คมกริช กุลนิล
หมายเลขประจาตัว
๑๕๔. ส.อ.สมชาย อะบูมมะสอ
หมายเลขประจาตัว
๑๕๕. ส.อ.ภานุเดช บาวแดง
หมายเลขประจาตัว
๑๕๖. ส.อ.ศรัณยู ปานเจิม
หมายเลขประจาตัว
๑๕๗. ส.อ.ชัยวุฒิ เมืองใสสันต์
หมายเลขประจาตัว
๑๕๘. ส.อ.อภิชาติ ชูผอม
หมายเลขประจาตัว

๑๕๕๒๒๐๑๗๔๔ (เหล่า ร.)
๑๕๑๖๕๐๑๑๑๙
๑๕๒๖๕๐๐๙๓๙
๑๕๔๖๕๐๑๔๑๖
๑๕๓๖๕๐๑๓๕๘

(เหล่า ร.)
(เหล่า ร.)
(เหล่า ร.)
(เหล่า ช.)

๑๕๔๑๑๐๐๙๑๕ (เหล่า ป.)
๑๔๙๕๖๐๐๔๘๗
๑๕๒๕๖๐๑๒๕๓
๑๕๓๕๖๐๑๖๒๖
๑๕๔๕๗๐๐๒๕๑
๑๕๑๕๖๐๒๐๒๑
๑๕๔๕๖๐๐๘๐๒
๑๕๔๕๖๐๑๖๔๘
๑๕๔๕๖๐๒๖๑๕
๑๕๕๕๖๐๑๙๘๖
๑๕๕๕๖๐๒๘๕๗
๑๕๕๕๖๐๒๔๘๖
๑๕๕๓๖๐๑๓๑๓
๑๕๕๕๖๐๒๒๕๖
๑๕๕๕๖๐๒๐๖๐
๑๕๕๕๖๐๒๒๖๔
๑๕๕๕๖๐๒๒๐๘
๑๕๓๕๖๐๑๖๓๙
๑๕๓๕๖๐๒๒๙๓
๑๕๔๓๖๐๐๐๖๘
๑๕๔๕๖๐๑๔๕๕
๑๕๕๓๖๐๑๑๒๘

(เหล่า ร.)
(เหล่า ร.)
(เหล่า ร.)
(เหล่า ร.)
(เหล่า ป.)
(เหล่า ป.)
(เหล่า ป.)
(เหล่า ป.)
(เหล่า ป.)
(เหล่า ป.)
(เหล่า ป.)
(เหล่า ป.)
(เหล่า ป.)
(เหล่า ป.)
(เหล่า ป.)
(เหล่า ป.)
(เหล่า ช.)
(เหล่า ช.)
(เหล่า ช.)
(เหล่า ช.)
(เหล่า ช.)

/๑๕๙. ส.อ.ธีรวัฒน์ ...

-๘๑๕๙. ส.อ.ธีรวัฒน์ แก้วสี
๑๖๐. ส.อ.กฤษฎา ฉิมรักษ์

หมายเลขประจาตัว ๑๕๕๕๗๐๐๖๐๐ (เหล่า ช.)
หมายเลขประจาตัว ๑๕๕๓๖๐๑๑๗๑ (เหล่า ช.)
สังกัด บก.จทบ.ป.น.
๑๖๑. ส.อ.รอยาวี สะโอง
หมายเลขประจาตัว ๑๕๓๔๕๐๐๓๒๔ (เหล่า ร.)
๑๖๒. ส.อ.ถาวร แดงทองเกลี้ยง
หมายเลขประจาตัว ๑๕๒๓๒๐๐๗๐๗ (เหล่า ป.)
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และให้ผู้ที่ได้รบั การแต่งตั้งยศดังกล่าวตามคาสั่งนี้ไปรายงานตัว
และแจ้งภูมิลาเนาที่ บก.จทบ. ต้นสังกัด
สั่ง ณ วันที่ ๑๙

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

รับคาสั่งรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหม
( ลงชื่อ ) พล.อ.ศิรชิ ศิัยรชิ ัยดิษฐกุดิษลฐกุล
( ศิรชิ ัย ดิษฐกุล )
ปลัดกระทรวงกลำโหม

