คาสั่งกองทัพบก
( เฉพาะ )
ที่ ๑๐๑/ ๕๙
เรื่อง เลื่อนยศนักศึกษาวิชาทหารที่เป็นนายทหารประทวนกองหนุนยศสูงขึน้
ให้เลื่อนยศนักศึกษาวิชาทหาร ที่สาเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔, ๕ ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๗ ตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สาเร็จการฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตรของกระทรวง
กลาโหม ตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๓๘ แต่ไม่สาเร็จการศึกษา เพื่อรับ
ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรทางด้านวิชาชีพ ซึ่งเทียบได้ไม่ต่ากว่า อนุปริญญา เป็นนายทหาร
ประทวนกองหนุน ไม่มีเบี้ยหวัด สังกัด บก.มทบ.ต่าง ๆ ดังต่อไปนี.้ สังกัด บก.มทบ.๒๑
เป็น จ.ส.อ.

๑. จ.ส.ต. เกรียงไกร
๒. จ.ส.ต. เจตรินทร์
๓. จ.ส.ต. ชญานนท์
๔. จ.ส.ต. ชุติพนธ์
๕. จ.ส.ต. โชติพงษ์
๖. จ.ส.ต. ณัฐศาสตร์
๗. จ.ส.ต. บัณฑิต
๘. จ.ส.ต. ปริวตั ร
๙. จ.ส.ต. พงษ์สวัสดิ์
๑๐. จ.ส.ต. รุจนวัตน์
๑๑. จ.ส.ต. ฤทธิชัย
๑๒. จ.ส.ต. วิศรุต
๑๓. จ.ส.ต. อาคม
๑๔. จ.ส.ต. เอกพล
๑๕. จ.ส.ต. ธีรวัฒน์

เกตุทองหลาง
พลีดี
เทียมพันธ์
โฮมแพน
เหล็กมา
ตรีราษ
จันทร์สว่าง
จาเริญขวัญ
สีหาจันทร์
รู้ด่านกลาง
ศรีวรกุล
ภิรมย์ชม
เสนาะกลาง
ประจงมูล
ชัยมิ่ง

๑๕๕๒๑๐๒๕๑๙
๑๕๖๒๑๐๑๑๑๖
๑๕๖๒๑๐๑๑๑๗
๑๕๖๒๑๐๑๒๘๗
๑๕๔๑๐๐๑๒๕๖
๑๕๖๒๑๐๑๓๕๒
๑๕๕๒๑๐๒๕๒๗
๑๕๕๑๐๐๑๐๐๒
๑๕๕๑๐๐๑๐๗๖
๑๕๖๒๑๐๑๓๓๐
๑๕๖๒๑๐๑๓๔๒
๑๕๔๑๐๐๑๒๑๗
๑๕๕๒๑๐๒๔๖๑
๑๕๖๒๑๐๑๑๘๓
๑๕๕๑๐๐๑๑๘๑

-๒เป็น จ.ส.อ.

๑๖. จ.ส.ต. ประสาน
๑๗. จ.ส.ต. ปัญญากร
๑๘. จ.ส.ต. ภาณุเมศ
๑๙. จ.ส.ต. สุรพล
๒๐. จ.ส.ต. กิตติศักดิ์
๒๑. จ.ส.ต. คัมภีร์
๒๒. จ.ส.ต. จรัญ
๒๓. จ.ส.ต. จิรภาส
๒๔. จ.ส.ต. ชลธิชัย
๒๕. จ.ส.ต. ชูเกียรติ
๒๖. จ.ส.ต. ณรงค์ฤทธิ์
๒๗. จ.ส.ต. ณัฐพงศ์
๒๘. จ.ส.ต. ณัฐพล
๒๙. จ.ส.ต. ธนภูมิ
๓๐. จ.ส.ต. นฤคพล
๓๑. จ.ส.ต. พนัฐโชติ
๓๒. จ.ส.ต. รัฐพงษ์
๓๓. จ.ส.ต. วีรยุทธ
๓๔. จ.ส.ต. ศักดิ์ชัย
๓๕. จ.ส.ต. สุชานันท์
๓๖. จ.ส.ต. สุวทิ ย์
๓๗. จ.ส.ต. กฤษดา
๓๘. จ.ส.ต. จักรกฤษณ์
๓๙. จ.ส.ต. ชาญณรงค์
๔๐. จ.ส.ต. ณัฐพล
๔๑. จ.ส.ต. เทอดพงษ์
๔๒. จ.ส.ต. ปฐวี
๔๓. จ.ส.ต. ภาณุวชิ ญ์
๔๔. จ.ส.ต. วัชรินทร์
๔๕. จ.ส.ต. สุจินดา
๔๖. จ.ส.ต. สุรเกียรติ

กล้าศึก
รมยาคม
ชุ่มกลาง
กาสา
บึนกระโทก
มากงูเหลือม
พิมติพิมโน
กีบสันเทียะ
เหล็กอยูม่ ะดัน
จันทีนอก
จอกกระโทก
รักชาติ
มีเพียร
หะขุนทด
ครึบกระโทก
ศรีหาวัตร
อ่อนจันทร์
สัจจะสังข์
เฮ้ากอก
กิง่ ชัย
ดีอุดม
เพ็งอารีย์
ใจสัตย์
ฤกษ์ใหญ่
คลองโนนสูง
ขอนาคกลาง
โรจน์พุทธิกุล
วงศ์ตะลา
ชัยอาวุธ
ศิริสัจจัง
ชมสายพลายงาม

๑๕๖๑๐๐๐๖๒๔
๑๕๖๒๑๐๑๒๔๘
๑๕๖๒๑๐๑๑๒๕
๑๕๕๑๐๐๑๑๘๖
๑๕๕๒๑๐๒๕๗๕
๑๕๕๒๑๐๒๖๑๓
๑๕๕๒๑๐๒๕๕๑
๑๕๕๒๑๐๒๖๕๘
๑๕๕๒๑๐๒๕๘๐
๑๕๔๒๑๐๒๖๗๗
๑๕๕๒๑๐๒๕๘๑
๑๕๖๑๐๐๐๘๙๗
๑๕๕๒๑๐๒๗๐๔
๑๕๕๒๑๐๒๕๘๖
๑๕๖๒๑๐๑๔๙๓
๑๕๖๒๑๐๑๕๓๘
๑๕๔๒๑๐๑๙๕๘
๑๕๔๑๐๐๑๔๖๑
๑๕๔๑๐๐๑๔๖๕
๑๕๖๑๐๐๐๘๖๐
๑๕๖๑๐๐๐๗๙๔
๑๕๔๒๑๐๓๒๙๘
๑๕๖๒๑๐๑๑๓๔
๑๕๖๒๑๐๒๕๙๔
๑๕๖๒๑๐๑๒๑๙
๑๕๖๒๑๐๑๕๘๔
๑๕๕๒๑๐๒๘๒๔
๑๕๖๒๑๐๒๗๐๐
๑๕๕๒๑๐๓๔๙๙
๑๕๕๑๐๐๑๒๖๐
๑๕๖๒๑๐๑๖๑๐

-๓เป็น จ.ส.อ.

๔๗. จ.ส.ต. เสกสรรค์
๔๘. จ.ส.ต. อภิชาต
๔๙. จ.ส.ต. โชคอนันต์
๕๐. จ.ส.ต. นฤวรรธน์
๕๑. จ.ส.ต. ไพโรจน์
๕๒. จ.ส.ต. ฤทธิศักดิ์
๕๓. จ.ส.ต. อนิรุตย์
๕๔. จ.ส.ต. อนุชา
๕๕. จ.ส.ต. เจษฎา
๕๖. จ.ส.ต. รชต
๕๗. จ.ส.ต. วชิรวิทย์
๕๘. จ.ส.ต. วศิน
๕๙. จ.ส.ต. สิทธิศักดิ์
๖๐. จ.ส.ต. สุริยา
๖๑. จ.ส.ต. ณัฐพงษ์
๖๒. จ.ส.ต. ธนพล
๖๓. จ.ส.ต. ปาณชัย
๖๔. จ.ส.ต. ทีปกร
๖๕. จ.ส.ต. เลิศมงคล
๖๖. จ.ส.ต. กฤษดา
๖๗. จ.ส.ต. กิตติศักดิ์
๖๘. จ.ส.ต. ณัฐพล
๖๙. จ.ส.ต. ณัฐวุฒิ
๗๐. จ.ส.ต. นิธกิ ร
๗๑. จ.ส.ต. ปรีชา
๗๒. จ.ส.ต. พิพัฒน์พงศ์
๗๓. จ.ส.ต. วงศธร
๗๔. จ.ส.ต. วัชรินทร์
๗๕. จ.ส.ต. ศราวุฒิ
๗๖. จ.ส.ต. ศิริชัย
๗๗. จ.ส.ต. สุเมธ

พัจนา
พงษ์ใหม่
โชตินอก
กลกลาง
คาสกุลวัฒนา
เสนาหมื่น
หล้าสมบูรณ์
รักมี
มะลิวลั ย์
คิดทา
อินทรโคกสูง
นามประเสริฐ
ลาภทวี
ปฏิวรณ์
ผ่องพูน
สูงกลาง
เฉียงจะโปะ
พินิจชัย
สรสิทธิ์
ศรีเลิศ
โม้ผา
แขกพิมาย
ดาระกอ
เอี่ยมจร
พบขุนทด
สมพลกรัง
กันโฮมภู
ดอกพุดซา
กงขุนทด
หงษาทร
ประภาสโนบล

๑๕๖๒๑๐๒๗๑๑
๑๕๕๒๑๐๓๕๐๖
๑๕๕๒๑๐๓๓๐๓
๑๕๖๒๑๐๑๑๒๒
๑๕๖๒๑๐๒๓๔๗
๑๕๔๑๐๐๑๕๒๗
๑๕๖๒๑๐๑๑๗๙
๑๕๖๒๑๐๑๑๑๒
๑๕๖๒๑๐๒๒๔๒
๑๕๖๒๑๐๒๔๔๑
๑๕๖๒๑๐๑๑๖๓
๑๕๕๒๑๐๓๖๘๘
๑๕๖๑๐๐๐๖๒๖
๑๕๕๒๑๐๓๖๕๖
๑๕๖๒๑๐๒๐๒๐
๑๕๖๒๑๐๒๖๖๒
๑๕๖๒๑๐๑๘๗๗
๑๕๖๒๑๐๑๗๐๕
๑๕๕๒๑๐๓๘๒๕
๑๕๕๑๐๐๑๕๕๙
๑๕๕๒๑๐๒๑๓๔
๑๕๖๒๑๐๒๐๒๒
๑๕๖๒๑๐๑๙๑๘
๑๕๖๒๑๐๒๑๑๔
๑๕๕๒๑๐๓๒๔๙
๑๕๕๒๑๐๒๕๐๖
๑๕๖๒๑๐๑๗๔๘
๑๕๔๒๑๐๓๑๔๕
๑๕๕๒๑๐๓๒๖๓
๑๕๖๒๑๐๒๐๕๙
๑๕๖๑๐๐๑๐๗๔

-๔เป็น จ.ส.อ.

เป็น จ.ส.ต.

๗๘. จ.ส.ต. เสริมศักดิ์
๗๙. จ.ส.ต. อาริยะ
๘๐. จ.ส.ต. พงศธร
๘๑. จ.ส.ต. ศรัญ
๘๒. ส.อ. กมลศักดิ์
๘๓. ส.อ. กิตติธชั
๘๔. ส.อ. ธิติวฒ
ุ ิ
๘๕. ส.อ. ธีระยุทธ
๘๖. ส.อ. นคร
๘๗. ส.อ. นพพร
๘๘. ส.อ. เนติธร
๘๙. ส.อ. เนติธร
๙๐. ส.อ. พิชญากรณ์
๙๑. ส.อ. พิชัย
๙๒. ส.อ. ภาณุวฒ
ั น์
๙๓. ส.อ. มนูญ
๙๔. ส.อ. รัฐพงศ์
๙๕. ส.อ. วุฒิชัย
๙๖. ส.อ. สรวุฒิ
๙๗. ส.อ. สันติสุข
๙๘. ส.อ. สุริยะ
๙๙. ส.อ. อนุชิต
๑๐๐. ส.อ. อภิวฒ
ั น์
๑๐๑. ส.อ. อัสดากร
๑๐๒. ส.อ. เอกพล
๑๐๓. ส.อ. ชัยโชติ
๑๐๔. ส.อ. ชัยเทพ
๑๐๕. ส.อ. ณัฐนันท์
๑๐๖. ส.อ. ตรีเพชร
๑๐๗. ส.อ. ทวี
๑๐๘. ส.อ. ทศพร

คิงขุนทด
อยูส่ บาย
นาคนิยม
วันสา
ฉายวิมลศิลป์
เทียนนิมิตดารง
ชัยปัญหา
พลหมอ
ปุณะตุง
สุโรจนสีมา
กมลนิธเิ ศรษฐ์
ตั้งศิริไพบูลย์
อาจกระโทก
อภิเดช
แสงอรุณ
พลมณี
ดาขวา
คาปอม
สุวรรณทา
ภาคอินทรีย์
กระต่ายทอง
เสริฐวาสนา
กุลจันทร์
รัตน์อ่อน
เมฆดี
เทพวิญญากิจ
ปาลกะวงศ์
โพธิง์ าม
ต่าเกษม
ทนาวร
กรุงชัย

๑๕๕๒๑๐๓๒๗๑
๑๕๕๒๑๐๓๒๐๗
๑๕๖๒๑๐๑๑๐๑
๑๕๖๑๐๐๑๒๘๔
๑๕๗๒๑๐๓๑๐๕
๑๕๗๒๑๐๓๑๑๒
๑๕๗๒๑๐๓๑๘๗
๑๕๕๑๐๐๑๐๗๔
๑๕๕๑๐๐๑๐๗๕
๑๕๗๑๐๐๑๑๙๖
๑๕๗๒๑๐๓๒๐๑
๑๕๖๒๑๐๒๘๓๘
๑๕๗๒๑๐๓๒๓๗
๑๕๗๒๑๐๑๘๐๔
๑๕๗๒๑๐๑๘๐๕
๑๕๗๑๐๐๑๒๒๐
๑๕๗๒๑๐๓๒๕๗
๑๕๕๑๐๐๑๑๔๑
๑๕๗๒๑๐๐๙๙๙
๑๕๗๑๐๐๑๒๔๒
๑๕๗๑๐๐๑๒๔๖
๑๕๕๑๐๐๑๑๔๒
๑๕๖๑๐๐๐๗๒๘
๑๕๗๑๐๐๑๒๕๑
๑๕๗๒๑๐๒๙๖๕
๑๕๗๒๑๐๑๘๓๘
๑๕๖๒๑๐๑๔๕๑
๑๕๗๒๑๐๑๖๕๖
๑๕๖๒๑๐๑๔๕๖
๑๕๖๒๑๐๑๔๑๗
๑๕๗๒๑๐๓๔๕๙

-๕เป็น จ.ส.ต.

๑๐๙. ส.อ. ธนาธิป
๑๑๐. ส.อ. ธีรพันธ์
๑๑๑. ส.อ. พลวัต
๑๑๒. ส.อ. ภาณุพงศ์
๑๑๓. ส.อ. รชฏ
๑๑๔. ส.อ. วัชระ
๑๑๕. ส.อ. ศิวกร
๑๑๖. ส.อ. อัครพล
๑๑๗. ส.อ. เกียรติศักดิ์
๑๑๘. ส.อ. จิรายุทธ
๑๑๙. ส.อ. ณรงค์ฤทธิ์
๑๒๐. ส.อ. เด่นภูมิ
๑๒๑. ส.อ. ทัตเทพ
๑๒๒. ส.อ. ธนกร
๑๒๓. ส.อ. ปรเมศวร์
๑๒๔. ส.อ. วรวิช
๑๒๕. ส.อ. ศักดิ์ชัย
๑๒๖. ส.อ. ศิริพงศ์
๑๒๗. ส.อ. ศุภชัย
๑๒๘. ส.อ. สุทัศน์
๑๒๙. ส.อ. อดิศร
๑๓๐. ส.อ. อานาจ
๑๓๑. ส.อ. ทรงกรต
๑๓๒. ส.อ. ทิวากร
๑๓๓. ส.อ. ธนภูมิ
๑๓๔. ส.อ. พลากร
๑๓๕. ส.อ. ศักดิ์ดา
๑๓๖. ส.อ. ศิริปัญญา
๑๓๗. ส.อ. สหรัฐ
๑๓๘. ส.อ. จิรทีปต์
๑๓๙. ส.อ. โชติตะวัน

มหิศยา
ศรีจันทึก
ทิพย์พันดุง
ศรีมงคล
สุวรรณกลาง
จุตะโน
ศรีจันทร์งาม
โชว์ใหม่
คิดดี
ภูลคร
บุญกล้า
พุฒนอก
ขันโคกกรวด
กาลังมาก
คงพระบาท
มหิกูล
แสงบัวคา
เพิ่มสาราญ
ชาติไทย
ป้อมหิน
สงบุญนาค
จุมศิลา
จัดนอก
หวองสูงเนิน
หงไธสงค์
กลั้งกลาง
ใจจันทึก
แสงเดือน
พละเดช
ปะตังทะสา
ประตูชัย

๑๕๗๒๑๐๓๔๖๔
๑๕๗๒๑๐๑๐๓๓
๑๕๖๒๑๐๑๔๖๓
๑๕๗๒๑๐๑๖๙๖
๑๕๖๒๑๐๑๔๒๖
๑๕๔๑๐๐๑๔๑๑
๑๕๗๒๑๐๑๗๑๑
๑๕๖๒๑๐๑๔๔๐
๑๕๗๑๐๐๑๕๓๖
๑๕๗๒๑๐๑๑๑๒
๑๕๗๒๑๐๑๐๔๕
๑๕๗๒๑๐๑๐๘๕
๑๕๗๒๑๐๑๑๙๙
๑๕๗๑๐๐๑๗๔๑
๑๕๗๒๑๐๑๑๓๑
๑๕๗๒๑๐๑๑๙๘
๑๕๗๑๐๐๑๗๖๒
๑๕๗๒๑๐๑๒๐๐
๑๕๗๑๐๐๑๗๖๔
๑๕๗๒๑๐๑๑๕๕
๑๕๗๑๐๐๑๕๖๘
๑๕๗๑๐๐๑๗๘๔
๑๕๗๑๐๐๑๐๕๙
๑๕๖๒๑๐๒๕๔๐
๑๕๗๑๐๐๑๐๖๐
๑๕๖๒๑๐๒๕๑๒
๑๕๖๒๑๐๒๕๔๙
๑๕๗๑๐๐๑๖๓๗
๑๕๖๒๑๐๒๔๐๘
๑๕๗๒๑๐๑๕๓๒
๑๕๕๒๑๐๒๒๒๕

-๖เป็น จ.ส.ต.

๑๔๐. ส.อ. ธีระวัฒน์
๑๔๑. ส.อ. นัฐพล
๑๔๒. ส.อ. นาพล
๑๔๓. ส.อ. นิพนธ์
๑๔๔. ส.อ. ภุชงค์
๑๔๕. ส.อ. หาญณรงค์
๑๔๖. ส.อ. อรรณนพ
๑๔๗. ส.อ. จักรายุทธ
๑๔๘. ส.อ. ธาณุวฒ
ั น์
๑๔๙. ส.อ. ธีรภัทร
๑๕๐. ส.อ. ปรมัตถ์
๑๕๑. ส.อ. วชิรวิทย์
๑๕๒. ส.อ. สหรัฐ
๑๕๓. ส.อ. สันติ
๑๕๔. ส.อ. สุทธิชัย
๑๕๕. ส.อ. อนุชา
๑๕๖. ส.อ. กิตติภพ
๑๕๗. ส.อ. อนุรักษ์
๑๕๘. ส.อ. ณัฐวุฒิ
๑๕๙. ส.อ. ลิขิต
๑๖๐. ส.อ. กิตติศักดิ์
๑๖๑. ส.อ. ชินดนัย
๑๖๒. ส.อ. โชคชัย
๑๖๓. ส.อ. ณัฐวุฒิ
๑๖๔. ส.อ. ธนวัฒน์
๑๖๕. ส.อ. ธนากร
๑๖๖. ส.อ. ธรรมศาสตร์
๑๖๗. ส.อ. ธิติพงศ์
๑๖๘. ส.อ. นริศ
๑๖๙. ส.อ. นฤดล
๑๗๐. ส.อ. บานาญ

กุลสุวรรณ์
นาบุญ
สติมั่น
เบขุนทด
บุดดี
ห้าวหาญ
ชรากลาง
มากทอง
บุญสายออ
โตสูงเนิน
ดาวเรือง
ศิริกาเนิด
เครือสุคนธ์
ประจิตร
พงษ์สระพัง
แจ้งคา
รักษาคุณ
จันทร์ไทยศรี
เขาภูเขียว
นอกไชยสง
สุขกระโทก
สดกาปัง
ยอดสง่า
หอดขุนทด
มาลีวรรณ์
นิลเต่า
เกีย้ งเกลา
ขจรภพ
สนิทธรรม
บุรินทร์สุชาติ
ดาชัยภูมิ

๑๕๖๑๐๐๑๒๕๒
๑๕๗๒๑๐๑๓๘๙
๑๕๗๒๑๐๑๓๐๘
๑๕๗๒๑๐๑๔๔๒
๑๕๔๒๑๐๓๘๒๖
๑๕๗๑๐๐๑๖๗๕
๑๕๗๒๑๐๑๒๖๘
๑๕๕๒๑๐๒๒๕๗
๑๕๗๒๑๐๑๕๑๔
๑๕๗๒๑๐๑๙๓๑
๑๕๗๒๑๐๑๖๑๖
๑๕๖๒๑๐๑๗๔๙
๑๕๗๒๑๐๑๔๘๔
๑๕๗๒๑๐๑๖๒๑
๑๕๖๑๐๐๑๑๖๗
๑๕๗๑๐๐๐๙๒๙
๑๕๖๒๑๐๑๖๗๕
๑๕๖๒๑๐๑๗๘๒
๑๕๗๑๐๐๑๔๔๔
๑๕๖๑๐๐๑๒๗๙
๑๕๗๒๑๐๑๒๗๓
๑๕๗๒๑๐๑๗๓๗
๑๕๗๒๑๐๓๐๓๓
๑๕๕๒๑๐๓๒๔๑
๑๕๖๒๑๐๒๐๒๖
๑๕๗๒๑๐๒๙๗๕
๑๕๗๒๑๐๒๙๗๖
๑๕๖๒๑๐๑๘๒๙
๑๕๕๒๑๐๓๐๔๙
๑๕๖๒๑๐๒๑๑๓
๑๕๗๑๐๐๑๕๗๓

-๗เป็น จ.ส.ต.

๑๗๑. ส.อ. พงศธร
๑๗๒. ส.อ. พจน์
๑๗๓. ส.อ. พรวิเชียร
๑๗๔. ส.อ. ภรัณยู
๑๗๕. ส.อ. มารุต
๑๗๖. ส.อ. วรพจน์
๑๗๗. ส.อ. ศักดา
๑๗๘. ส.อ. สมศักดิ์
๑๗๙. ส.อ. สุรเชษฐ์
๑๘๐. ส.อ. อินทนนท์
๑๘๑. ส.อ. ธวัชชัย
๑๘๒. ส.อ. อดิศวร์
๑๘๓. ส.อ. โยธิน

ไขโพธิ์
เรืองพิมาย
จุกลาง
อินสิม
บุญทัศน์
วอดทอง
ส่องกาปัง
พงษ์ธนู
ศรีสวัสดิ์
ยอดโยธี
เพลียขุนทด
นาคะพงษ์
หงษ์ทอง
สังกัด บก.มทบ.๒๖

๑๕๗๒๑๐๑๔๙๗
๑๕๗๒๑๐๑๔๙๘
๑๕๗๒๑๐๑๔๙๙
๑๕๗๒๑๐๑๗๗๙
๑๕๖๑๐๐๑๑๒๔
๑๕๗๒๑๐๒๙๘๓
๑๕๗๒๑๐๓๓๗๔
๑๕๗๒๑๐๓๐๔๔
๑๕๗๑๐๐๑๓๘๙
๑๕๖๒๑๐๒๑๐๗
๑๕๗๒๑๐๑๙๒๕
๑๕๗๑๐๐๐๙๔๓
๑๕๗๑๐๐๐๙๗๓

เป็น จ.ส.อ.

๑๘๔. จ.ส.ต. สกล
๑๘๕. จ.ส.ต. เสน่ห์
๑๘๖. จ.ส.ต. พงศธร
๑๘๗. จ.ส.ต. วีรพงษ์
๑๘๘. ส.อ. กันตภณ
๑๘๙. ส.อ. ศราวุฒิ
๑๙๐. ส.อ. อิทธิพล
๑๙๑. ส.อ. ชินพัฒน์
๑๙๒. ส.อ. สุชาติ

จุฬารมย์
นาจกระโทก
กัณหา
ตามกลาง
เฮงวาณิชย์
วันเลิศ
เฉลียวจบ
ราชเจริญ
วงษ์ศรี
สังกัด บก.มทบ.๒๕

๑๕๕๒๘๐๑๒๘๐
๑๕๖๒๘๐๒๕๗๙
๑๕๖๒๘๐๑๑๔๘
๑๕๕๒๘๐๑๒๕๖
๑๕๗๒๘๐๓๖๑๗
๑๕๖๒๘๐๒๕๐๓
๑๕๖๒๘๐๑๐๖๓
๑๕๗๒๘๐๓๖๓๒
๑๕๗๒๘๐๓๗๒๖

เป็น จ.ส.ต.

เป็น จ.ส.อ.
เป็น จ.ส.ต.

๑๙๓. จ.ส.ต. ธงชัย
๑๙๔. จ.ส.ต. ธวัชชัย
๑๙๕. ส.อ. ทรงชัย
๑๙๖. ส.อ. ประจักษ์
๑๙๗. ส.อ. ปริญธิโรจน์
๑๙๘. ส.อ. รวิภาสษ์
๑๙๙. ส.อ. วัชรินทร์

มูลศรีสุข
ซ้อนจันทร์
โนนสาลี
สังข์ลาย
อยูม่ ั่น
พาเจริญ
ขาเนตร

๑๕๔๖๖๐๓๑๒๔
๑๕๕๖๖๐๑๘๘๓
๑๕๖๖๖๐๑๕๖๐
๑๕๖๖๖๐๒๒๖๒
๑๕๗๖๖๐๒๐๒๕
๑๕๗๖๖๐๒๐๒๗
๑๕๗๖๖๐๑๖๐๗

-๘สังกัด บก.มทบ.๒๒
เป็น จ.ส.อ.

๒๐๐. จ.ส.ต. ธนภัทร
๒๐๑. จ.ส.ต. ฤทธิกร
๒๐๒. จ.ส.ต. สมพล
๒๐๓. ส.อ. สุณัฐวุฒิ
๒๐๔. ส.อ. สุรชาติ
๒๐๕. ส.อ. นพศักดิ์
๒๐๖. ส.อ. มารุต
๒๐๗. ส.อ. อาพล
๒๐๘. ส.อ. สมัชชัย

จันดา
ปากหวาน
พรมสาลี
ไชยกาศ
สมตา
เสียงเย็น
ภาเพา
อนุพันธ์
โน๊ตศิริ
สังกัด บก.มทบ.๒๗

๑๕๕๕๔๐๑๑๘๑
๑๕๔๗๔๐๐๒๕๔
๑๕๖๕๔๐๒๒๕๘
๑๕๖๗๔๐๐๓๘๖
๑๕๗๗๑๐๓๓๒๕
๑๕๗๗๑๐๒๕๐๕
๑๕๗๕๔๐๑๘๐๙
๑๕๗๕๔๐๑๘๑๑
๑๕๗๗๔๐๐๕๐๙

เป็น จ.ส.อ.
เป็น จ.ส.ต.

๒๐๙. จ.ส.ต. จักรกริช
๒๑๐. ส.อ. ณรงค์ฤทธิ์
๒๑๑. ส.อ. สุรภัทร์

ทิพย์มะณี
ชัยมี
บุญพร
สังกัด บก.มทบ.๒๓

๑๕๖๔๖๐๑๔๕๗
๑๕๕๗๒๐๐๘๙๘
๑๕๗๗๒๐๐๗๕๓

เป็น จ.ส.อ.

๒๑๒. จ.ส.ต. ดนุชา
ยอดสง่า
๒๑๓. จ.ส.ต. สุทธิฌา
แก้วสีดา
๒๑๔. จ.ส.ต. ดาวประกาย
ถาวิเศษ
๒๑๕. จ.ส.ต. นพพล
จันพิลา
๒๑๖. จ.ส.ต. ศักดิ์ติยา
ปรีชากิจ
๒๑๗. ส.อ. ยุทธพิชัย
ชาญขา
๒๑๘. ส.อ. ธนา
จันทราช
๒๑๙. ส.อ. นัฐวุฒิ
วิเชียรรมย์
๒๒๐. ส.อ. พงศกร
ผาพงษา
๒๒๑. ส.อ. พิศุทธิ์
ขูรูรักษ์
๒๒๒. ส.อ. วัชระ
เครือดวงคา
๒๒๓. ส.อ. สราวุธ
แสงอุทัย
สังกัด บก.มทบ.๒๘

๑๕๒๐๕๐๑๑๗๑
๑๕๕๐๕๐๓๗๙๘
๑๕๖๐๕๐๑๕๙๑
๑๕๖๐๕๐๓๑๘๒
๑๕๖๐๕๐๓๒๓๒
๑๕๕๐๕๐๓๗๔๗
๑๕๗๐๕๐๒๑๓๗
๑๕๕๔๓๐๒๑๓๙
๑๕๗๔๓๐๑๒๘๐
๑๕๗๐๕๐๒๖๔๓
๑๕๖๐๕๐๓๓๙๗
๑๕๗๐๕๐๒๘๐๓

๒๒๔. ส.อ. พงศธร

กัลยา
สังกัด บก.มทบ.๒๔

๑๕๕๕๓๐๑๖๒๓

๒๒๕. จ.ส.ต. วิวฒ
ั น์

ผลส้ม

๑๕๖๒๗๐๐๙๓๙

เป็น จ.ส.ต.

เป็น จ.ส.ต.

เป็น จ.ส.อ.

-๙เป็น จ.ส.อ.

๒๒๖. จ.ส.ต. สมยศ
๒๒๗. จ.ส.ต. สันธาน
๒๒๘. จ.ส.ต. จักรกฤษ
๒๒๙. ส.อ. จรัญ
๒๓๐. ส.อ. ชัยณรงค์
๒๓๑. ส.อ. ธวัชชัย
๒๓๒. ส.อ. ภานุรัชต์
๒๓๓. ส.อ. วุฒิชัย
๒๓๔. ส.อ. ธีระภัทร์
๒๓๕. ส.อ. พงศธร

ไพฑูรย์วงศ์วรี ะ
แก้วสุวรรณ
คาวงศา
ธรรมทาทอง
คลื่นแก้ว
ดวงพรม
ชาวกล้า
กุลโฮง
องอาจ
กรแก้ว
สังกัด บก.มทบ.๒๙

๑๕๖๒๗๐๐๘๗๘
๑๕๕๖๘๐๑๕๘๐
๑๕๕๒๗๐๑๓๙๖
๑๕๗๖๘๐๑๗๓๔
๑๕๗๖๘๐๑๗๓๙
๑๕๗๖๘๐๑๗๔๗
๑๕๖๖๘๐๑๙๐๗
๑๕๗๒๗๐๐๕๙๓
๑๕๗๒๗๐๐๔๔๖
๑๕๖๗๖๐๐๗๐๘

เป็น จ.ส.อ.
เป็น จ.ส.ต.

๒๓๖. จ.ส.ต. ธนาวุฒิ
๒๓๗. ส.อ. วัชระ

ฟองชน
ราชประโคน
สังกัด บก.มทบ.๒๑๐

๑๕๓๕๕๐๑๑๒๒
๑๕๗๗๘๐๐๓๙๒

เป็น จ.ส.อ.
เป็น จ.ส.ต.

๒๓๘. จ.ส.ต. วิทวัส
๒๓๙. ส.อ. พงษ์สิทธิ์

ศรีประดิษฐ์
โพธิส์ ุ
สังกัด บก.มทบ.๑๑

๑๕๖๒๐๐๑๑๖๖
๑๕๗๒๐๐๐๖๓๓

เป็น จ.ส.อ.

๒๔๐. จ.ส.ต. ชนะชัย
๒๔๑. จ.ส.ต. ชาตุรงค์
๒๔๒. จ.ส.ต. ฉัตรเกล้า
๒๔๓. ส.อ. กิตติภพ
๒๔๔. ส.อ. วนัส

ทองดี
ควรยืน
สืบค้า
หาญภักดีรัตน์
ตั้งพากเพียรกิจ
สังกัด บก.มทบ.๑๕

๑๕๕๓๓๐๘๔๘๒
๑๕๔๓๓๑๔๒๐๐
๑๕๕๒๔๐๐๔๑๙
๑๕๗๓๓๐๒๖๑๒
๑๕๓๑๑๑๔๑๕๕

๒๔๕. จ.ส.ต. ศิริศักดิ์

เกตุแก้ว
สังกัด บก.มทบ.๑๒

๑๕๖๓๐๐๐๓๙๓

๒๔๖. จ.ส.ต. กรกต
๒๔๗. จ.ส.ต. ชัยสิทธิ์
๒๔๘. จ.ส.ต. สมรัตน์

เอี่ยมพินิจ
สืบวัฒนศิลป์
ศรีแก้ว
สังกัด บก.มทบ.๑๘

๑๕๖๐๗๐๐๘๙๘
๑๕๕๐๗๐๐๖๔๘
๑๕๖๑๘๐๐๓๘๘

เป็น จ.ส.ต.

เป็น จ.ส.ต.

เป็น จ.ส.อ.

๒๔๙. จ.ส.ต. อภิชาติ
๒๕๐. จ.ส.ต. ปรมินทร

สีดา
ศรีประยงค์

๑๕๖๖๑๐๑๒๑๐
๑๕๔๓๔๐๑๔๗๔

- ๑๐ สังกัด บก.มทบ.๑๓
เป็น จ.ส.อ.

๒๕๑. จ.ส.ต. ณัฐภร
๒๕๒. จ.ส.ต. จิระศักดิ์
๒๕๓. จ.ส.ต. ทรงวุฒิ
๒๕๔. ส.อ. กฤษฎา
๒๕๕. ส.อ. กฤษดา

ดารงค์ไทย
คงพืช
โสระสิงห์
พระบุราณ
โตยิง่
สังกัด บก.มทบ.๑๔

๑๕๖๕๐๐๑๖๖๓
๑๕๕๖๗๐๐๓๓๔
๑๕๖๖๒๐๐๔๐๒
๑๕๗๖๗๐๐๓๘๖
๑๕๗๕๐๐๐๗๖๓

๒๕๖. ส.อ. ธนดล
๒๕๗. ส.อ. นราวิชญ์

เปลี่ยนทอง
ภิชชาติ
สังกัด บก.มทบ.๓๑

๑๕๗๐๖๐๐๕๑๒
๑๕๗๐๘๐๐๗๐๕

เป็น จ.ส.อ.
เป็น จ.ส.ต.

๒๕๘. จ.ส.ต. นฤพนธ์
๒๕๙. ส.อ. จิณณวัตร
๒๖๐. ส.อ. ชนกานต์
๒๖๑. ส.อ. เมธัส
๒๖๒. ส.อ. เอกพงค์
๒๖๓. ส.อ. กิตติศักดิ์
๒๖๔. ส.อ. ณเรวัต

ปีนถา
ทองวิลา
พวงสม
แสงสว่าง
เขียวทอง
เกตุเทียน
ทิวาลัย
สังกัด บก.มทบ.๓๑๐

๑๕๖๐๔๐๐๘๔๓
๑๕๖๒๓๐๐๙๗๐
๑๕๖๒๓๐๐๖๖๖
๑๕๖๐๔๐๐๙๒๐
๑๕๖๒๓๐๐๗๑๔
๑๕๗๒๓๐๑๑๒๓
๑๕๖๒๓๐๑๓๔๐

เป็น จ.ส.อ.
เป็น จ.ส.ต.

๒๖๕. จ.ส.ต. โยนาธาน
๒๖๖. ส.อ. วรพล

ขวัญวงษ์
จอมพะเยาว์
สังกัด บก.มทบ.๓๙

๑๕๖๑๖๐๐๔๒๑
๑๕๖๑๖๐๑๓๐๐

๒๖๗. ส.อ. รณชัย

อินทิยศ
สังกัด บก.มทบ.๓๖

๑๕๗๓๘๐๐๕๓๙

๒๖๘. จ.ส.ต. ทศพล
๒๖๙. จ.ส.ต. มงคล
๒๗๐. ส.อ. เดชนรินทร์

แสงสว่าง
ธูปมงคล
เจิมโพธิก์ ลาง
สังกัด บก.มทบ.๓๒

๑๕๖๔๐๐๐๗๕๘
๑๕๖๔๐๐๑๑๑๐
๑๕๗๔๐๐๐๕๗๒

๒๗๑. จ.ส.ต. ปาฎิหาริย์
๒๗๒. จ.ส.ต. อิทธิฤทธิ์

นันเพ็ญ
นันเพ็ญ
สังกัด บก.มทบ.๓๕

๑๕๕๕๑๐๒๖๙๒
๑๕๕๕๑๐๒๖๙๓

แสงเรือง

๑๕๕๖๙๐๑๑๐๖

เป็น จ.ส.ต.

เป็น จ.ส.อ.
เป็น จ.ส.ต.
เป็น จ.ส.อ.

๒๗๓. จ.ส.ต. ทักษิณ

- ๑๑ เป็น จ.ส.อ.

๒๗๔. จ.ส.ต. นิธพิ ัฒน์

มูลพรม
สังกัด บก.มทบ.๓๗

๑๕๕๖๙๐๑๐๙๑

เป็น จ.ส.ต.

๒๗๕. ส.อ. อรรถชัย

อุตสาใจ
สังกัด บก.มทบ.๔๑

๑๕๖๑๒๐๑๘๕๗

เป็น จ.ส.อ.

๒๗๖. จ.ส.ต. พงศ์พันธ์
๒๗๗. จ.ส.ต. วีรชัย
๒๗๘. จ.ส.ต. อัมมัร

พานทอง
สาเภา
คหาปนะ
สังกัด บก.มทบ.๔๕

๑๕๔๒๒๐๓๑๗๔
๑๕๖๐๑๐๐๕๐๖
๑๕๖๔๒๐๐๙๑๖

๒๗๙. จ.ส.ต. ธีรนัย
๒๘๐. จ.ส.ต. เกรียงศักดิ์

ฉิมยินดี
ไชยสาลี
สังกัด บก.มทบ.๔๒

๑๕๖๖๕๐๑๒๙๒
๑๕๖๖๕๐๑๐๐๒

๒๘๑. จ.ส.ต. อรัญ
พัทลุง
๑๕๕๕๗๐๐๗๐๘
หมายเลข ๑ - ๑๔, ๘๒ - ๑๐๑, ๑๘๔, ๑๘๕, ๑๘๘ - ๑๙๐, ๑๖๐, ๑๙๓,
๑๙๕ - ๒๐๐, ๒๐๓, ๒๐๔, ๒๑๐ - ๒๑๓, ๒๑๗, ๒๒๔ - ๒๒๗, ๒๒๙ - ๒๓๓, ๒๓๖ - ๒๓๙,
๒๔๕ - ๒๕๐, ๒๗๑, ๒๗๒
ให้แต่งกายเหล่า ร. (ชกท. ๑๑๑)
หมายเลข ๑๕ - ๑๙, ๑๐๒, ๒๑๔ - ๒๑๖, ๒๑๘ -๒๒๐, ๒๔๓, ๒๔๔,
๒๖๕, ๒๖๖, ๒๗๓, ๒๗๔
ให้แต่งกายเหล่า ม. (ชกท. ๑๕๑)
หมายเลข ๒๐ - ๓๖, ๑๐๓ - ๑๑๖, ๒๐๑, ๒๐๕ - ๒๐๗, ๒๒๑, ๒๒๒, ๒๔๐,
๒๕๔ - ๒๕๗, ๒๗๕, ๒๗๙
ให้แต่งกายเหล่า ป. (ชกท. ๑๔๐)
หมายเลข ๓๗ - ๔๘, ๑๑๗ - ๑๓๑, ๑๙๑, ๒๔๑, ๒๕๘ - ๒๖๒, ๒๗๐,
๒๗๖, ๒๗๗, ๒๘๐, ๒๘๑
ให้แต่งกายเหล่า ช. (ชกท. ๑๒๑)
หมายเลข ๔๙ - ๕๓, ๑๓๒ - ๑๓๘, ๑๘๖ ให้แต่งกายเหล่า ส. (ชกท. ๓๑๐)
หมายเลข ๕๔, ๑๓๙ - ๑๔๑
ให้แต่งกายเหล่า ขส.(ชกท. ๖๓๑)
หมายเลข ๘๑
ให้แต่งกายเหล่า ขว. (ชกท. ๙๗๑)
หมายเลข ๕๕ - ๖๐, ๑๔๒ - ๑๔๗
ให้แต่งกายเหล่า สพ.(ชกท. ๔๔๐)
หมายเลข ๖๑ - ๖๓, ๑๔๘ - ๑๕๖, ๒๕๑ ให้แต่งกายเหล่า พธ.(ชกท. ๔๖๐)
หมายเลข ๑๕๘, ๒๐๒
ให้แต่งกายเหล่า สบ.(ชกท. ๗๑๐)
หมายเลข ๑๕๙, ๑๖๐, ๒๗๘
ให้แต่งกายเหล่า กง. (ชกท. ๗๓๐)
หมายเลข ๖๔, ๖๕, ๑๕๗
ให้แต่งกายเหล่า สห.(ชกท. ๙๕๑)
หมายเลข ๖๖ - ๗๙, ๑๖๑ - ๑๘๑, ๑๙๒, ๑๙๔, ๒๐๘, ๒๐๙, ๒๒๓, ๒๒๘,
๒๓๔, ๒๓๕, ๒๔๒, ๒๕๒, ๒๕๓, ๒๖๓, ๒๖๔, ๒๖๗ - ๒๖๙
ให้แต่งกายเหล่า พ. (ชกท. ๙๑๑)

- ๑๒ หมายเลข ๘๐, ๑๘๑, ๑๘๒
ให้แต่งกายเหล่า กส.(ชกท. ๐๘๕)
หมายเลข ๑๘๗
ให้แต่งกายเหล่า ดย.(ชกท. ๐๒๑)
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และให้นายทหารประทวนที่ได้รับการแต่งตั้งยศนี้ไปรายงานตัว
และแจ้งภูมิลาเนาที่ บก.มทบ. ต้นสังกัดด้วย
สั่ง ณ วันที่

๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
รับคาสั่ง ผบ.ทบ.

(ลงชื่อ) พล.ท. สุรเดช เฟื่องเจริญ
( สุรเดช เฟื่องเจริญ )
รอง เสธ.ทบ.
นรด.
สาเนาถูกต้อง
พ.ท.หญิง
(ฒามรา สุขพงศ์)
หน.ธก.ศสร.ชรก.กตพ.นรด.

ร.ต.หญิง
นาง
พ.ท.หญิง
พ.อ.
พ.อ.

ร่าง
พิมพ์/ทาน
ตรวจ
ตรวจ
ตรวจ

