คาสั่งกองทัพบก
( เฉพาะ )
ที่ ๒๖๙/ ๕๙
เรื่อง เลื่อนยศนักศึกษาวิชาทหารที่เป็นนายทหารประทวนกองหนุน
ให้เลื่อนยศนักศึกษาวิชาทหาร ที่สาเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔, ๕ ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๗ ตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สาเร็จการฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตรของกระทรวง
กลาโหม ตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๓๘ แต่ไม่สาเร็จการศึกษา เพื่อรับ
ปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางด้านวิชาชีพ ซึ่งเทียบได้ไม่ต่ากว่า อนุปริญญา เป็นนายทหาร
ประทวนกองหนุน ไม่มีเบี้ยหวัด สังกัด บก.มทบ.ต่าง ๆ จานวน ๒๐๓ นาย ดังต่อไปนี้
บก.มทบ.๑๑
เป็น จ.ส.อ.

๑. จ.ส.ต. วีรัช

อินฉัตร

๑๕๕๓๓๑๕๖๗๙

เป็น จ.ส.ต.

๒. ส.อ. กฤษดา

อาษาพงษ์

๑๕๗๕๘๐๓๔๓๕

๓. ส.อ. จาริก

จริยานันทกุล

๑๕๗๕๘๐๓๔๓๒

๔. ส.อ. ทศพร

ทองดี

๑๕๗๕๘๐๓๔๓๓

๕. ส.อ. ธีระ

กล่อมใจเสือ

๑๕๗๕๘๐๓๔๓๐

๖. ส.อ. ศรายุทธ

บัวศรี

๑๕๗๒๙๐๐๖๒๓

๗. ส.อ. ธนวัฒน์

เปียขาว

๑๕๗๕๘๐๓๔๔๑

จิตนาธรรม

๑๕๖๐๗๐๒๐๘๗

ภักดี

๑๕๖๔๘๐๐๖๑๒

๑๐. จ.ส.ต. รักษิต

เกิดผล

๑๕๖๔๘๐๐๖๒๐

๑๑. จ.ส.ต. ศักดิ์สิทธิ์

กูลนรา

๑๕๖๑๕๐๐๒๒๔

๑๒. จ.ส.ต. อนุชา

ลอยนอก

๑๕๖๐๘๐๑๘๕๐

๑๓. จ.ส.ต. กัมปนาท

แรมเขียน

๑๕๖๐๘๐๐๔๑๗

บก.มทบ.๑๒
เป็น จ.ส.อ.

๘. จ.ส.ต. ก่อเกียรติ
บก.มทบ.๑๔
๙. จ.ส.ต. เทพพิทักษ์

-๒เป็น จ.ส.อ.

๑๔. จ.ส.ต. กาญจนรัตน์

โกมารพิมพ์

๑๕๖๐๘๐๑๒๖๙

๑๕. จ.ส.ต. เกียรติศักดิ์

แซ่จึง

๑๕๖๐๘๐๐๔๒๗

๑๖. จ.ส.ต. เขมินท์

ศักดาขจรเกียรติ

๑๕๖๐๘๐๑๕๙๐

๑๗. จ.ส.ต. จิรายุส์

สิงห์เสริมวงค์

๑๕๖๐๘๐๑๖๐๕

๑๘. จ.ส.ต. เจนภพ

โรจนเรืองรอง

๑๕๖๐๘๐๐๓๓๘

๑๙. จ.ส.ต. เฉลิมพล

หมีเฟื่อง

๑๕๖๐๘๐๑๖๐๘

๒๐. จ.ส.ต. ธรวรรษ

ลี้กุล

๑๕๕๔๘๐๑๐๖๔

๒๑. จ.ส.ต. ปองพล

จันทรา

๑๕๖๔๘๐๐๖๓๑

๒๒. จ.ส.ต. ภัทร์ดนัย

จันทร์เจริญ

๑๕๖๐๘๐๑๗๕๘

๒๓. จ.ส.ต. ภาณุวฒ
ั น์

เกิดอยู่

๑๕๖๐๘๐๑๗๖๐

๒๔. จ.ส.ต. วัฒนศักดิ์

นาคม่วง

๑๕๖๐๘๐๐๕๐๓

๒๕. จ.ส.ต. สหวัชร

ญาติมณีแก้ว

๑๕๖๐๘๐๑๘๓๐

๒๖. จ.ส.ต. สุทธิพร

ชัยกูล

๑๕๖๐๘๐๑๘๓๙

๒๗. จ.ส.ต. กฤษดา

บรรเทาทุกข์

๑๕๖๔๘๐๐๔๖๘

๒๘. จ.ส.ต. จิระวัฒน์

หลอมทอง

๑๕๖๔๘๐๐๔๗๓

๒๙. จ.ส.ต. ฉัตรมงคล

สุขชาติ

๑๕๖๔๘๐๐๔๗๔

๓๐. จ.ส.ต. ณัธพงค์

หิรัญมาศ

๑๕๖๔๘๐๐๔๘๓

๓๑. จ.ส.ต. เตชิษฐ์

จิรเดชขจร

๑๕๖๔๘๐๐๔๘๔

๓๒. จ.ส.ต. ทนงศักดิ์

แจ่มใส

๑๕๖๔๘๐๐๔๘๕

๓๓. จ.ส.ต. นิธนิ ัย

ชาวัลย์

๑๕๖๔๘๐๐๗๐๘

๓๔. จ.ส.ต. ปฎิภาน

สุริยวิทยาเวช

๑๕๖๔๘๐๐๔๙๔

๓๕. จ.ส.ต. พงศ์พิพัฒน์

สากร

๑๕๖๔๘๐๐๔๙๘

๓๖. จ.ส.ต. พลากร

ขาวผ่อง

๑๕๖๔๘๐๐๕๐๐

๓๗. จ.ส.ต. พัลลภ

ปุณศิริ

๑๕๖๔๘๐๐๕๐๑

๓๘. จ.ส.ต. ภูมินทร์

มัจฉาเกือ้

๑๕๖๔๘๐๐๗๑๙

๓๙. จ.ส.ต. ยศพนธ์

แสงประทีป

๑๕๖๔๘๐๐๕๐๖

๔๐. จ.ส.ต. ยุทธนา

เซี่ยงไฮ้

๑๕๖๔๘๐๐๕๐๗

๔๑. จ.ส.ต. ฤทธิไกร

คุณากร

๑๕๖๔๘๐๐๕๐๘

๔๒. จ.ส.ต. วรากร

พิมล

๑๕๖๔๘๐๐๕๐๙

-๓เป็น จ.ส.อ.

๔๓. จ.ส.ต. วิทวัส

มีมานะ

๑๕๖๔๘๐๐๕๑๑

๔๔. จ.ส.ต. วิศรุต

ทองนาท

๑๕๖๔๘๐๐๕๑๒

๔๕. จ.ส.ต. วีระชัย

ยอดสวัสดิ์

๑๕๖๔๘๐๐๕๑๔

๔๖. จ.ส.ต. วุฒิชัย

นิตยลาภ

๑๕๖๔๘๐๐๖๔๑

๔๗. จ.ส.ต. วุฒิชัย

แก้วอุทัยเสถียร

๑๕๖๔๘๐๐๕๑๖

๔๘. จ.ส.ต. ศุกรโศพน

แซ่ซื่อ

๑๕๖๔๘๐๐๖๔๔

๔๙. จ.ส.ต. ศุภโชค

คงบุญมี

๑๕๖๔๘๐๐๕๒๐

๕๐. จ.ส.ต. อนุชิต

นาวิน

๑๕๖๔๘๐๐๕๓๒

๕๑. จ.ส.ต. ณัฐวุฒิ

คงตั้งจิตต์

๑๕๖๐๘๐๑๖๕๖

๕๒. จ.ส.ต. ทศพล

พิริยะโรจน์ทวี

๑๕๖๐๘๐๑๖๗๕

๕๓. จ.ส.ต. ธนวิชย์

ถาวร

๑๕๖๐๘๐๑๖๙๑

๕๔. จ.ส.ต. ธีรศักดิ์

พรหมอินทร์

๑๕๖๐๘๐๑๗๐๙

๕๕. จ.ส.ต. เอกลักษณ์

วิริยประเสริฐ

๑๕๖๐๘๐๑๘๖๖

๕๖. จ.ส.ต. ภีรภัทร

อยูส่ ุข

๑๕๖๐๘๐๑๘๗๙

๕๗. จ.ส.ต. ภัฎธนกฤต

พุทธานนท์

๑๕๖๐๘๐๐๗๘๑

๕๘. จ.ส.ต. มงคลรัฐ

วรสิทธิ์

๑๕๖๐๘๐๑๔๗๙

๕๙. จ.ส.ต. คชาธร

เทศมาลาพงศ์

๑๕๖๐๖๐๐๔๑๗

๖๐. จ.ส.ต. ภาคิน

โชคทวีช่างไม้

๑๕๖๐๘๐๐๗๑๗

๖๑. จ.ส.ต. อดิศักดิ์

เกิดทรัพย์

๑๕๕๐๘๐๑๐๘๕

๖๒. จ.ส.ต. อภิชาติ

วัฒนะศิริ

๑๕๖๐๘๐๑๐๑๓

๖๓. จ.ส.ต. ฐาณุพงศ์

เดชาวาณิชย์กุล

๑๕๖๐๘๐๐๗๕๖

๖๔. จ.ส.ต. เกียรติศักดิ์

เพียนสกุล

๑๕๖๐๘๐๒๑๔๙

๖๕. จ.ส.ต. กฤษดา

นามวงศ์

๑๕๖๐๘๐๐๘๕๕

๖๖. จ.ส.ต. ธนวัฒน์

พงษ์พระเกตุ

๑๕๖๐๘๐๐๘๕๙

๖๗. จ.ส.ต. ฐานกรณ์

ขันติลม

๑๕๕๐๘๐๑๔๒๙

๖๘. จ.ส.ต. เอกนรินทร์

ทรัพย์มณีกุล

๑๕๖๔๘๐๐๘๖๖

๖๙. จ.ส.ต. วรวุฒิ

หอมแขก

๑๕๖๔๘๐๐๘๘๓

๗๐. จ.ส.ต. ทศพล

งามสุวรรณ

๑๕๖๔๘๐๐๘๕๔

๗๑. จ.ส.ต. นิพิฐพงศ์

มีบุญสบาย

๑๕๖๔๘๐๐๙๐๓

-๔เป็น จ.ส.อ.
เป็น จ.ส.ต.

๗๒. จ.ส.ต. กิตติพล

บริโพชน์

๑๕๖๐๘๐๐๗๕๐

๗๓. จ.ส.ต. มนัสชัย

เนื่องนิกร

๑๕๕๐๘๐๒๒๐๕

๗๔. ส.อ. กฤษณพงศ์

สุวรรธนะกุล

๑๕๗๐๘๐๑๗๒๔

๗๕. ส.อ. ชัชนนท์

สมบูรณ์

๑๕๗๐๘๐๑๗๓๖

๗๖. ส.อ. ชัยชาญ

วิริยาทรพันธุ์

๑๕๗๐๘๐๑๗๓๗

๗๗. ส.อ. ชัยยศ

คูณแสง

๑๕๗๐๘๐๑๗๓๘

๗๘. ส.อ. ชาญวิทย์

รุจิกมลพงศ์

๑๕๗๐๘๐๑๗๓๙

๗๙. ส.อ. ณรงค์ศักดิ์

กันจาด

๑๕๗๐๘๐๑๗๔๕

๘๐. ส.อ. ณัฐพงศ์

แซ่เห็น

๑๕๗๐๘๐๑๗๔๖

๘๑. ส.อ. ธิติ

หนูยงค์

๑๕๗๐๘๐๑๗๕๙

๘๒. ส.อ. นนทศักดิ์

เกสรา

๑๕๗๐๘๐๑๗๖๒

๘๓. ส.อ. บุญญฤทธิ์

เกตุอยู่

๑๕๗๐๘๐๑๗๖๕

๘๔. ส.อ. ปัณณทัต

หาญประทุม

๑๕๗๐๘๐๑๗๗๑

๘๕. ส.อ. ภัทรกฤต

สอนศรี

๑๕๗๐๘๐๑๗๗๙

๘๖. ส.อ. ภูริณัฐ

บุตรนาแพง

๑๕๗๐๘๐๑๗๘๒

๘๗. ส.อ. รันตโชติ

มะโหธร

๑๕๗๐๘๐๑๗๘๘

๘๘. ส.อ. วันเฉลิม

ณ วงดวง

๑๕๗๐๘๐๑๗๙๐

๘๙. ส.อ. วันชัย

สดใส

๑๕๗๐๘๐๑๗๙๑

๙๐. ส.อ. วิศรุต

ไชยพุฒินันท์

๑๕๗๐๘๐๑๗๙๓

๙๑. ส.อ. วีรศักดิ์

อินทรปรีชา

๑๕๗๐๘๐๑๗๙๕

๙๒. ส.อ. สมบูรณ์

สมคะเน

๑๕๗๐๘๐๑๘๐๒

๙๓. ส.อ. สิทธมัติ

คมฤทธิ์

๑๕๗๐๘๐๑๘๐๘

๙๔. ส.อ. สุรเชษฐ์

สิทธิเวช

๑๕๗๐๘๐๑๘๐๙

๙๕. ส.อ. อนุชา

สารสุวรรณ

๑๕๗๐๘๐๑๘๗๘

๙๖. ส.อ. อรรถวุฒิ

สุขทรัพย์

๑๕๗๐๘๐๑๘๑๓

๙๗. ส.อ. จักรวาล

คชสูงเนิน

๑๕๗๐๘๐๑๘๖๖

๙๘. ส.อ. โกเมฆ

ขินหนองจอก

๑๕๗๐๘๐๑๘๒๐

๙๙. ส.อ. ชาคริส

สุรวัฒนาวรรณ

๑๕๗๐๘๐๐๗๘๗

แพรงาม

๑๕๗๐๘๐๑๘๔๓

๑๐๐. ส.อ. สิทธิพร

-๕เป็น จ.ส.ต.

๑๐๑. ส.อ. อรรควัฒน์

ส่งกลิ่น

๑๕๗๐๘๐๑๐๒๐

๑๐๒. ส.อ. ธนพงษ์

กีจ่ นา

๑๕๗๐๘๐๑๐๖๓

๑๐๓. ส.อ. กิตติพงษ์

สมงาม

๑๕๗๔๘๐๐๓๙๘

๑๐๔. ส.อ. วันเฉลิม

โชติมงคล

๑๕๗๐๘๐๑๘๗๓

๑๐๕. ส.อ. สาโรจน์

ปรีชาวนิชย์

๑๕๖๔๘๐๐๖๖๔

๑๐๖. ส.อ. ณรงค์ชัย

กลิ่นทองทิพย์

๑๕๗๐๘๐๐๙๖๙

๑๐๗. ส.อ. ธันยากร

ธาราสันติสุข

๑๕๗๐๘๐๐๙๗๕

๑๐๘. ส.อ. วิทยาพงษ์

ร้อยผง

๑๕๗๐๘๐๐๙๙๙

๑๐๙. ส.อ. จักรพันธ์

เสนีย์

๑๕๖๐๘๐๑๕๙๘

๑๑๐. ส.อ. ชยุต

เสรีวงศ์

๑๕๖๐๘๐๑๖๑๑

๑๑๑. ส.อ. ธนวัฒน์

พลทามูล

๑๕๖๔๘๐๐๓๗๓

๑๑๒. ส.อ. ธีระยุทธ

กันธะวงศ์

๑๕๖๐๘๐๐๔๐๔

๑๑๓. ส.อ. พสิษฐ์

เนตรดี

๑๕๗๐๘๐๑๘๓๔

๑๑๔. ส.อ. พิสิษฐ์

มั่นคงเกตุกลิ่น

๑๕๖๐๘๐๑๐๓๕

๑๑๕. ส.อ. พีรวัส

แซ่ซิม

๑๕๗๐๘๐๑๐๙๙

๑๑๖. ส.อ. ระพีพัฒน์

สมานมิตร

๑๕๖๐๘๐๑๗๗๔

๑๑๗. ส.อ. เรวัชร

บุญเสริม

๑๕๖๐๘๐๑๗๗๗

๑๑๘. ส.อ. สนธยา

คุณทุม

๑๕๗๐๘๐๑๑๐๑

๑๑๙. ส.อ. อนพัทย์

เมืองชล

๑๕๗๔๘๐๐๓๒๔

๑๒๐. ส.อ. เอกภพ

กระจ่าง

๑๕๕๐๘๐๑๗๕๐

๑๒๑. ส.อ. ณัฐกร

ช่วยความดี

๑๕๗๐๘๐๑๑๐๙

๑๒๒. ส.อ. ณัฐภีมพล

จรัสคณาวุฒิ

๑๕๗๐๘๐๑๐๑๑

๑๒๓. ส.อ. ประทีป

บัวสูงเนิน

๑๕๗๐๘๐๑๐๑๒

๑๒๔. ส.อ. พงศกร

จึงสงวนสิทธิ์

๑๕๗๐๘๐๑๐๑๓

๑๒๕. ส.อ. พลช

สุวรรณกิจ

๑๕๗๐๘๐๑๐๑๔

๑๒๖. ส.อ. พัฒนา

ปึงประวัติ

๑๕๗๐๘๐๑๐๑๕

๑๒๗. ส.อ. เมธัส

ชุ่มเจริญ

๑๕๗๐๘๐๑๐๑๗

๑๒๘. ส.อ. ศิวกร

สกุลคุณสวัสดิ์

๑๕๗๐๘๐๑๐๑๘

๑๒๙. ส.อ. พิทยา

ไกรอินทร์

๑๕๖๔๘๐๐๕๖๘

-๖เป็น จ.ส.ต.

๑๓๐. ส.อ. จาตุรงค์

วิริยะอุดมเสถียร

๑๕๗๐๖๐๐๓๑๔

๑๓๑. ส.อ. จิรพัฒน์

วิพัฒนะพร

๑๕๗๐๖๐๐๓๑๕

๑๓๒. ส.อ. นครินทร์

คําศรี

๑๕๗๐๖๐๐๓๒๗

๑๓๓. ส.อ. ณัฐนนท์

บุญโกย

๑๕๗๐๖๐๐๒๑๗

๑๓๔. ส.อ. วุฒิพันธุ์

ชินอุดมพงศ์

๑๕๗๐๖๐๐๔๐๕

๑๓๕. ส.อ. เอกพล

ชาประวัง

๑๕๗๐๖๐๐๓๖๑

๑๓๖. ส.อ. ประไพ

คําจูมจัง

๑๕๗๐๖๐๐๓๙๖

๑๓๗. ส.อ. ปรากรณ์

ชูสงค์

๑๕๗๐๖๐๐๓๙๗

๑๓๘. ส.อ. ปิยะวัฒน์

เกีย๋ งคํา

๑๕๗๐๖๐๐๓๙๘

๑๓๙. ส.อ. พงศกร

เจริญศิลป์

๑๕๗๐๖๐๐๓๙๙

๑๔๐. ส.อ. ศักรินทร์

นิยมวงษ์

๑๕๗๐๖๐๐๔๐๖

๑๔๑. ส.อ. นที

รุ่งผดุงเกียรติ

๑๕๗๐๘๐๐๕๘๒

๑๔๒. ส.อ. นวดล

วัฒนศิริ

๑๕๗๐๘๐๐๕๘๘

๑๔๓. ส.อ. ยงยศ

การดี

๑๕๗๔๘๐๐๔๓๙

๑๔๔. ส.อ. ไชยา

ธุมา

๑๕๗๐๖๐๐๔๘๑

๑๔๕. ส.อ. ธนพล

อัครวงค์

๑๕๗๐๖๐๐๕๐๗

๑๔๖. ส.อ. วีระศักดิ์

ใจบุญ

๑๕๗๐๖๐๐๔๘๕

๑๔๗. ส.อ. อภิชาติ

สร้อยศรี

๑๕๗๐๖๐๐๔๗๒

๑๔๘. ส.อ. นฤเบศ

จันทร์งาม

๑๕๗๐๖๐๐๕๒๑

๑๔๙. ส.อ. ประพันธ์

วงศ์แก้ว

๑๕๗๐๖๐๐๔๖๔

๑๕๐. ส.อ. ศรราม

อยูร่ อด

๑๕๗๐๖๐๐๔๙๔

๑๕๑. ส.อ. สมคิด

สีดา

๑๕๗๐๖๐๐๔๙๕

๑๕๒. ส.อ. อภิชาติ

เล็บสูงเนิน

๑๕๗๐๖๐๐๔๗๓

๑๕๓. ส.อ. กิตติวชั ร์

มาเจริญ

๑๕๖๐๖๐๐๓๐๖

๑๕๔. ส.อ. เกษมสุข

พื้นผล

๑๕๘๑๕๐๐๐๔๖

๑๕๕. ส.อ. อภิชัย

ติงพลาลํา

๑๕๗๐๖๐๐๕๒๘

๑๕๖. ส.อ. อิสรภาพ

อินทะศรี

๑๕๗๐๘๐๑๖๑๗

๑๕๗. ส.อ. สมศักดิ์

แสงหิรัญ

๑๕๖๐๘๐๐๗๙๕

๑๕๘. ส.อ. ณัฐชนน

กระจ่าง

๑๕๗๐๘๐๑๕๑๘

๑๕๙. ส.อ. ธีรเดช

นออ่อน

๑๕๖๐๘๐๑๕๓๑

-๗เป็น จ.ส.ต.

๑๖๐. ส.อ. ธีรภัทร์

รอดสําอางค์

๑๕๗๐๘๐๑๕๓๒

๑๖๑. ส.อ. ภูริเดช

สิงห์สัตย์

๑๕๗๐๘๐๑๕๕๖

๑๖๒. ส.อ. สุธนิ ันท์

อาบสุวรรณ์

๑๕๖๐๘๐๑๕๐๘

๑๖๓. ส.อ. อิทธิพัทธ์

มงคลศิล

๑๕๗๐๘๐๑๖๓๐

๑๖๔. ส.อ. ดุริยะ

ศรนรินทร์

๑๕๗๔๘๐๐๖๙๗

๑๖๕. ส.อ. สันฐิติ

คชรินทร์

๑๕๗๔๘๐๐๖๐๐

๑๖๖. ส.อ. วีระพงศ์

ดวงดารา

๑๕๗๐๘๐๐๖๔๒

๑๖๗. ส.อ. จตุรพร

ศักดิ์ศรีสิทธิชัย

๑๕๖๔๘๐๐๙๑๕

๑๖๘. ส.อ. นฤพล

ละอองสินธุ์

๑๕๕๑๕๐๐๔๑๘

๑๖๙. ส.อ. กฤตยชญ์

จีระประดิษฐ์

๑๕๗๑๕๐๐๒๕๘

๑๗๐. ส.อ. ฐณะวัฒน์

เจริญศรสิริ

๑๕๗๐๘๐๑๓๖๘

๑๗๑. ส.อ. ฐาปกรณ์

จิตรกมลวัฒน

๑๕๗๐๘๐๑๖๖๑

๑๗๒. ส.อ. ณัฐวุฒิ

สุขปิติ

๑๕๗๐๘๐๑๖๖๓

๑๗๓. ส.อ. ทักษิณ

แดงประเสริฐ

๑๕๗๑๕๐๐๒๖๗

๑๗๔. ส.อ. ปรเมษฐ์

ธนวรรณ

๑๕๖๔๘๐๐๒๐๐

๑๗๕. ส.อ. ปรัชญา

นาคประสิทธิ์

๑๕๖๔๘๐๐๒๐๒

๑๗๖. ส.อ. ฤทธิเกียรติ

เสงี่ยมวงษ์

๑๕๗๐๘๐๐๖๒๐

๑๗๗. ส.อ. ศุภกฤต

อนันตยา

๑๕๗๐๘๐๐๖๕๐

๑๗๘. ส.อ. สิริวชิ ญ์

ศิริตรานนท์

๑๕๗๐๘๐๑๗๐๕

๑๗๙. ส.อ. สุรพงศ์

สุขสวัสดิ์

๑๕๖๐๘๐๑๕๓๙

๑๘๐. ส.อ. สุริยะ

เต่าทองคํา

๑๕๗๐๘๐๑๗๐๗

๑๘๑. ส.อ. อธิภทั ร์

สุดสงวน

๑๕๗๐๘๐๑๗๐๙

๑๘๒. ส.อ. วรรณวุฒิ

พิสดาร

๑๕๗๔๘๐๐๗๒๕

๑๘๓. ส.อ. อดิศร

ทานบัญจง

๑๕๗๔๘๐๐๗๔๒

๑๘๔. ส.อ. ธีรศักดิ์

สุดสาร

๑๕๗๑๕๐๐๒๙๓

๑๘๕. ส.อ. ประพันธ์

ดวงแก้ว

๑๕๗๐๘๐๐๗๑๑

๑๘๖. ส.อ. จีรุตม์

บุญจุย้

๑๕๗๐๘๐๐๗๐๘

๑๘๗. ส.อ. ณัฐพงษ์

ไตรนุช

๑๕๗๐๘๐๐๗๑๐

๑๘๘. ส.อ. มั่นคง

เลิศวรากรชัย

๑๕๖๐๘๐๒๑๔๒

๑๘๙. ส.อ. อเนกพงศ์

คมคาย

๑๕๗๔๘๐๐๘๖๒

-๘เป็น จ.ส.ต.

๑๙๐. ส.อ. อาทิตย์

ผ่องใส

๑๕๕๐๘๐๒๒๒๑

๑๙๑. ส.อ. แพน

พรมพิราม

๑๕๗๑๕๐๐๒๙๗

๑๙๒. ส.อ. อัครเดช

เจริญภักดิ์

๑๕๗๑๕๐๐๓๐๖

๑๙๓. ส.อ. กฤษณชัย

เบ็ญจพรหม

๑๕๗๐๖๐๐๕๕๘

๑๙๔. ส.อ. อดิเทพ

หอมสุวรรณ

๑๕๖๐๘๐๑๙๐๘

๑๙๕. ส.อ. อวิรุทธิ์

โพธิสุวรรณ

๑๕๖๐๘๐๐๖๗๔

๑๙๖. ส.อ. สุรเชษฐ์

ไชยราช

๑๕๗๔๘๐๐๕๒๗

เตียวฮวยหยี

๑๕๗๗๕๐๑๗๔๖

แก้วคอน

๑๕๘๒๑๐๐๐๓๑

คูณราช

๑๕๗๐๕๐๔๒๔๗

บก.มทบ.๑๙
๑๙๗. ส.อ. มนัสวี
บก.มทบ.๒๑
๑๙๘. ส.อ. วีรชาติ
บก.มทบ.๒๓
๑๙๙. ส.อ. สิริชัย
บก.มทบ.๒๔
เป็น จ.ส.อ.

๒๐๐. จ.ส.ต. ธนิส

งามสอาด

๑๕๖๗๘๐๐๙๕๐

เป็น จ.ส.ต.

๒๐๑. ส.อ. สถาปัต

อารีวรพล

๑๕๗๖๘๐๓๖๗๓

ทะนันไชย

๑๕๖๗๓๐๑๓๖๘

๒๐๓. ส.อ. อนุชา

ทบเทิม

๑๕๗๓๘๐๑๗๒๗

หมายเลข ๒ - ๕๐, ๗๔ - ๑๔๐, ๑๙๗

ให้แต่งกายเหล่า ร. (ชกท. ๑๑๑)

หมายเลข ๕๑ - ๕๔, ๑๔๑ - ๑๕๒

ให้แต่งกายเหล่า ป. (ชกท. ๑๔๐)

หมายเลข ๕๕, ๕๖, ๑๕๓ - ๑๕๕

ให้แต่งกายเหล่า ช. (ชกท. ๑๒๑)

บก.มทบ.๓๔
เป็น จ.ส.อ.

๒๐๒. จ.ส.ต. ธีระวัฒน์
บก.มทบ.๓๙

เป็น จ.ส.ต.

หมายเลข ๖๓, ๖๔, ๑๘๕ - ๑๙๒, ๒๐๓ ให้แต่งกายเหล่า ขส.(ชกท. ๖๓๑)
หมายเลข ๑, ๕๙ - ๖๒, ๑๖๖ - ๑๘๔,
๒๐๑, ๒๐๒

ให้แต่งกายเหล่า สพ.(ชกท. ๔๔๐)
หมายเลข ๕๗, ๕๘, ๑๕๖ - ๑๖๕, ๑๙๙ ให้แต่งกายเหล่า พธ.(ชกท. ๔๖๐)
หมายเลข ๗๒, ๗๓

ให้แต่งกายเหล่า กส.(ชกท. ๐๘๕)

หมายเลข ๖๕ - ๗๑, ๑๙๕, ๑๙๖, ๑๙๘,
๒๐๐

ให้แต่งกายเหล่า พ. (ชกท. ๙๑๑)

-๙หมายเลข ๑๙๓, ๑๙๔

ให้แต่งกายเหล่า กง. (ชกท. ๗๓๐)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และให้นายทหารประทวนที่ได้รับการแต่งตั้งยศนี้ไปรายงานตัว
และแจ้งภูมิลาเนาที่ บก.มทบ. ต้นสังกัดด้วย
สั่ง ณ วันที่

๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
รับคาสั่ง ผบ.ทบ.

(ลงชื่อ) พล.ท. สุรเดช
( สุรเดช

เฟื่องเจริญ
เฟื่องเจริญ )

รอง เสธ.ทบ.
นรด.
สาเนาถูกต้อง
พ.ท.หญิง
( ฒามรา สุขพงศ์ )
หน.ธก.สร.ชรก.กตพ.นรด.

