
  
 
 
 
                                                    

ค าสั่งกระทรวงกลาโหม 

ที ่๒๒๑/๒๕๖๕ 

เรื่อง   แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหาร 

   ------------------------------ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙  

และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม และค าสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๒๘๑/๖๐ ลง ๒๗ พ.ค.๖๐ เรื่อง มอบอ านาจให้ 

ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  ผู้บัญชาการทหารบก  ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการ

ทหารอากาศ ท าการแทนและสั่งการในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผนวก ก ข้อ ๑.๑๐๐ 

 ฉะนั้น0จึงให้แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหาร ที่ส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๕   

ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗  

ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม       

ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๒๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยระเบียบกระทรวงกลาโหม

ว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๗ เป็น ว่าที่ร้อยตรี และให้ปลดเป็นนายทหารสัญญาบัตร

กองหนุนไม่มีเบี้ยหวัด สังกัด บก.มทบ. ต่าง0 ๆ จ านวน ๑๑๒ นาย ดังต่อไปนี้  

บก.มทบ.๑๑ 

  ๑. ส.อ.กมลภพ  ลิ้มสุขเจริญกุล หมายเลขประจ าตัว 1583312248 (เหล่า ร.)

 ๒. ส.อ.อภิสิทธิ์  ขอเล้ง หมายเลขประจ าตัว 1583310875 (เหล่า ร.)

 ๓. ส.อ.ศุภกิจ  แซ่ล้อ หมายเลขประจ าตัว 1595802832 (เหล่า ร.)

 ๔. ส.อ.ธนพล  อุดมโชคภิญโญ หมายเลขประจ าตัว 1593305013 (เหล่า ร.)

 ๕. ส.อ.อรรฆพร  เพ็ญภินันท์ หมายเลขประจ าตัว 1592402955 (เหล่า ร.)

 ๖. ส.อ.ธัญวุฒิ  เฉลิมพงษ์ หมายเลขประจ าตัว 1605802514 (เหล่า ร.)

 ๗. ส.อ.พิพักตร์พงษ์  ศรีค าชุม หมายเลขประจ าตัว 1601901827 (เหล่า ร.)

 ๘. ส.อ.ษัษฐบุตร  ค าทอง หมายเลขประจ าตัว 1603306598 (เหล่า ร.)

 ๙. ส.อ.ศุภโชค  แซ่โค้ว หมายเลขประจ าตัว 1602902674 (เหล่า ร.) 

           ๑๐. ส.อ.พิเชษฐ  รัตนประยูร หมายเลขประจ าตัว 1602902670 (เหล่า ร.) 
 

                                /๑๑. ส.อ.ธนเกียรติ ... 

( ส าเนา )   
 

- ส ำเนำคู่ฉบับ - 

 

ครุฑ   



                                          - ๒ -

๑๑. ส.อ.ธนเกียรติ  สร้อยทอง หมายเลขประจ าตัว ๑๖๐๕๘๐๑๑๒๓ (เหล่า ร.)

๑๒. ส.อ.ปิยะ  ป้อมทอง หมายเลขประจ าตัว ๑๖๐๕๘๐๒๗๘๙ (เหล่า ร.)

๑๓. ส.อ.ณัฐพล  จรีติวรา หมายเลขประจ าตัว 1602901926 (เหล่า ร.)

๑๔. ส.อ.บุรณิน  เกตุนิล หมายเลขประจ าตัว 1603312246 (เหล่า ร.)

๑๕. ส.อ.สิทธิกรณ์  กัลยาณพงศ์ หมายเลขประจ าตัว 1603305147 (เหล่า ร.)

๑๖. ส.อ.ธนัตถ์ภทัร  สต าตี หมายเลขประจ าตัว 1603310359 (เหล่า ร.)

๑๗. ส.อ.นราธิป  เฉลยโภชน์ หมายเลขประจ าตัว 1602902657 (เหล่า ร.)

๑๘. ส.อ.พลกฤษ  เกาะเครือ หมายเลขประจ าตัว 1623307001 (เหล่า ร.)

๑๙. จ.อ.ธนิศร์  ศรีดุสิตานนท์ หมายเลขประจ าตัว 2582400047 (เหล่า ร.)

๒๐. ส.อ.วิทวัส  แน่นอุดร หมายเลขประจ าตัว 1595801482 (เหล่า ม.)

๒๑. ส.อ.ศิริมงคล  กิจโมกข์ หมายเลขประจ าตัว 1603308458 (เหล่า ม.)

๒๒. ส.อ.ธนวัฒน์  แก้วเฮียง หมายเลขประจ าตัว 1602902208 (เหล่า ม.)

๒๓. ส.อ.ศศิวัฒน์  แป้นคุ้มญาติ หมายเลขประจ าตัว 1602402422 (เหล่า ม.)

๒๔. ส.อ.เอกณัฐ  พวงทอง หมายเลขประจ าตัว 1603304781 (เหล่า ม.)

๒๕. ส.อ.รังสิมันต์  แก้วแจง้ หมายเลขประจ าตัว 1603305313 (เหล่า ม.)

๒๖. ส.อ.อรรคพล  หอยสังข์ทอง หมายเลขประจ าตัว 1603304053 (เหล่า ม.)

๒๗. ส.อ.คมสันต์  อยู่เส็ง หมายเลขประจ าตัว 1603305464 (เหล่า ม.)

๒๘. ส.อ.อธิวัฒน์  เชาว์วัฒนรัตน์ หมายเลขประจ าตัว 1572901369 (เหล่า ป.)

๒๙. ส.อ.พงศกร  บุญมา หมายเลขประจ าตัว 1592403145 (เหล่า ป.)

๓๐. ส.อ.ณัฐพร  ชื่นอารมณ์ หมายเลขประจ าตัว 1603303519 (เหล่า ป.)

๓๑. ส.อ.ฉัตรวิไล  รวบรวมเลิศ หมายเลขประจ าตัว 1602901810 (เหล่า ช.)

๓๒. จ.ส.อ.ธนาวุฒิ  กล่อมเกลา หมายเลขประจ าตัว 1610701882 (เหล่า ร.)

๓๓. ส.อ.นิธิกฤษฏิ ์ โยธินวรสกุล หมายเลขประจ าตัว 1593100696 (เหล่า ร.)

๓๔. ส.อ.วสวัตต์ิ  สหพัฒนสมบัติ หมายเลขประจ าตัว 1600701855 (เหล่า ร.)

๓๕. ส.อ.ปรีชาชัย  ทับกฤษณ์ หมายเลขประจ าตัว ๑๖๒๕๐๐๑๑๒๕ (เหล่า ร.)

๓๖. ส.อ.เจนณรงค์  สิทธิศักด์ิ หมายเลขประจ าตัว 1596700276 (เหล่า ม.)

          / ๓๗. ส.อ.ณัฐพล...

บก.มทบ.๑๓

บก.มทบ.๑๒



                                          - ๓ -

๓๗. ส.อ.ณัฐพล  เกตุนาค หมายเลขประจ าตัว 1636700011 (เหล่า ม.)

๓๘. ส.อ.ณัฐพล  เพชรนิล หมายเลขประจ าตัว 1625001065 (เหล่า ป.)

๓๙. ส.อ.ศิราย ุ สนธิพงษ์ หมายเลขประจ าตัว ๑๕๙๔๘๐๐๕๘๔ (เหล่า ร.)

๔๐. ส.อ.ณพสิทธิ ์ เชานสกุล หมายเลขประจ าตัว ๑๖๐๐๘๐๓๒๙๖ (เหล่า ร.)

๔๑. ส.อ.ปรเมษฐ์  โกศล หมายเลขประจ าตัว ๑๖๑๐๘๐๒๕๒๓ (เหล่า ร.)

๔๒. ส.อ.ปรีดา  ศรีนคร หมายเลขประจ าตัว ๑๖๐๐๘๐๓๓๐๖ (เหล่า ม.)

๔๓. ส.อ.ทศพล  ยอดสาลี หมายเลขประจ าตัว 1563000420 (เหล่า ม.)
๔๔. ส.อ.ธันยบูรณ์  มหานนท์ หมายเลขประจ าตัว 1603900389 (เหล่า ช.)

๔๕. ส.อ.วัชระพงศ์  วัฒนกุล หมายเลขประจ าตัว ๑๖๑๓๔๐๑๗๓๔ (เหล่า ร.)
๔๖. ส.อ.พงษ์นที  สีสวาด หมายเลขประจ าตัว 1596101450 (เหล่า ม.)
๔๗. ส.อ.กัมปนาท  รสโหมด หมายเลขประจ าตัว 1603400464 (เหล่า ม.)
๔๘. ส.อ.วัชระพงษ์  สังข์กระจา่ง หมายเลขประจ าตัว 1623401460 (เหล่า ม.)
๔๙. ส.อ.กฤษณะ  เกษศีระ หมายเลขประจ าตัว 1626101572 (เหล่า ม.)
๕๐. ส.อ.พิพัฒน์  ศรีดิษฐ์ หมายเลขประจ าตัว 1626101508 (เหล่า ป.)

๕๑. ส.อ.ฆนากร  ใจสุทธิ หมายเลขประจ าตัว 1600600405 (เหล่า ร.)
๕๒. ส.อ.มานพ  เอื้อเฟื้อ หมายเลขประจ าตัว 1637500016 (เหล่า ร.)

๕๓. จ.ส.อ.ชัยวัฒน์  วีริยาธนาศิริ หมายเลขประจ าตัว ๑๕๙๑๐๐๑๒๒๘ (เหล่า ร.)
๕๔. จ.ส.ต.สุริยนต์  เดชเทพธรณี หมายเลขประจ าตัว ๑๖๒๒๑๐๐๑๓๔ (เหล่า ร.)
๕๕. ส.อ.อิทธิพล  คงบรรทัด หมายเลขประจ าตัว 1592102914 (เหล่า ร.)
๕๖. ส.อ.วชิรพล  ชวนสรรค์ หมายเลขประจ าตัว 1622105450 (เหล่า ร.)

๕๗. ส.อ.กรปภาวิน  ตันสุข หมายเลขประจ าตัว 1597102810 (เหล่า ร.)

๕๘. ส.อ.มนตรี  ปะกินัง หมายเลขประจ าตัว 1614301217 (เหล่า ร.)

      / ๕๙. ส.อ.ชิษณุพงศ์...

บก.มทบ.๑๙

บก.มทบ.๑๕

บก.มทบ.๒๑

บก.มทบ.๑๘

บก.มทบ.๒๓

บก.มทบ.๒๒

บก.มทบ.๑๔



                                          - ๔ -

59. ส.อ.ชิษณุพงศ์  ไสยกิจ หมายเลขประจ าตัว 1600503855 (เหล่า ม.)

60. ส.อ.ณัฏฐากร  อยู่ยงศิลป์ หมายเลขประจ าตัว 1594301776 (เหล่า ม.)

๖๑. ส.อ.ศิรวุฒิ  คุณาธิป หมายเลขประจ าตัว ๑๕๙๕๓๐๐๔๔๑ (เหล่า ร.)

๖๒. ส.อ.มงคล  ทบหา หมายเลขประจ าตัว 1612001887 (เหล่า ร.)

๖๓. จ.ส.ต.จาตุรงค์  เอี่ยมรอด หมายเลขประจ าตัว 1557000408 (เหล่า ร.)

๖๔. จ.ส.ต.ศุภศิลป์  ศรีนุช หมายเลขประจ าตัว 1582301383 (เหล่า ช.)

๖๕. จ.ส.ต.ภคัวัฒน์  เพชรต่อม หมายเลขประจ าตัว 1590400904 (เหล่า ช.)

๖๖. ส.อ.รัชต  อารีจติ หมายเลขประจ าตัว 1602300086 (เหล่า ร.)

๖๗. ส.อ.ศุภกิจ  เล็กคณา หมายเลขประจ าตัว 1607000543 (เหล่า ม.)

๖๘. ส.อ.ธีรศักด์ิ  นามเมือง หมายเลขประจ าตัว 1605100825 (เหล่า ร.)

๖๙. ส.อ.นัฐวุฒิ  กันชาติ หมายเลขประจ าตัว 1595101813 (เหล่า ม.)

๗๐. ส.อ.ณัฐกานต์  จนัทร์ตา หมายเลขประจ าตัว 1551301607 (เหล่า ร.)

๗๑. ส.อ.จรีาย ุ หมืน่อภยั หมายเลขประจ าตัว 1615200792 (เหล่า ร.)

๗๒. ส.อ.เอกอัศวินทร์  ปัญญาพรเสริมสุขหมายเลขประจ าตัว 1567300455 (เหล่า ป.)

๗๓. ส.อ.ณฤทธิ ์ บุญจนัทร์ หมายเลขประจ าตัว 1564101087 (เหล่า ม.)

๗๔. ส.อ.ณภตัชกร  กมลกิจเจริญ หมายเลขประจ าตัว 1596900622 (เหล่า ม.)

๗๕. ส.อ.กฤษฎา  วังอินทร์ หมายเลขประจ าตัว 1604100457 (เหล่า ม.)

๗๖. ส.อ.จติรกร  สุจรัิงกุล หมายเลขประจ าตัว 1604100723 (เหล่า ม.)

๗๗. ส.อ.ฤทธิรงค์  ฝ้ันนุวงค์ หมายเลขประจ าตัว 1604100672 (เหล่า ม.)

๗๘. ส.อ.ศุภโชค  หาญจติต์ หมายเลขประจ าตัว 1604100858 (เหล่า ม.)

๗๙. ส.อ.อมรเทพ  สมใจ หมายเลขประจ าตัว 1604100663 (เหล่า ม.)

         / ๘๐. ส.อ.ปริญญา...

บก.มทบ.๓๕

บก.มทบ.๓๔

บก.มทบ.๓๑

บก.มทบ.๓๓

บก.มทบ.๒๑๐

บก.มทบ.๒๘

บก.มทบ.๓๒



                                            - ๕ -

๘๐. ส.อ.ปริญญา  ทองวัด หมายเลขประจ าตัว 1604100852 (เหล่า ม.)

๘๑. ส.อ.ณภนต์  หนองกาวี หมายเลขประจ าตัว 1604100550 (เหล่า ม.)

๘๒. ส.อ.กฤษฎา  นาทิพย์ หมายเลขประจ าตัว 1624100702 (เหล่า ม.)

๘๓. ส.อ.เจริญ  มาดี หมายเลขประจ าตัว 1626901014 (เหล่า ม.)

๘๔. ส.อ.ภทัรภณ  อ่อนชูศรี หมายเลขประจ าตัว 1626901055 (เหล่า ม.)

๘๕. ส.อ.ปัญจพล  แก้วใจปา หมายเลขประจ าตัว 1626900986 (เหล่า ม.)

๘๖. ส.อ.สิริโชค  รักทิม หมายเลขประจ าตัว 1626900988 (เหล่า ม.)

๘๗. ส.อ.ธนพล  อุดมภาคสกุล หมายเลขประจ าตัว 1624100519 (เหล่า ม.)

๘๘. ส.อ.ธีรภทัร  บุตรเสน หมายเลขประจ าตัว 1624100493 (เหล่า ม.)

๘๙. ส.อ.ศราวุฒิ  วงศ์โพธิ์ หมายเลขประจ าตัว 1624100819 (เหล่า ม.)

๙๐. ส.อ.วิทยา  ตาเอ้ย หมายเลขประจ าตัว 1624100749 (เหล่า ม.)

๙๑. ส.อ.วรวัตร  วรรณสมพร หมายเลขประจ าตัว 1624100843 (เหล่า ม.)

๙๒. ส.อ.ธีรภทัร์  วันทา หมายเลขประจ าตัว 1624100707 (เหล่า ม.)

๙๓. ส.อ.นิคม  คชมาส หมายเลขประจ าตัว 1573701102 (เหล่า ม.)

๙๔. ส.อ.พรพิพัฒน์  ตะกรุดแก้ว หมายเลขประจ าตัว 1594001418 (เหล่า ม.)

๙๕. ส.อ.พิทักษ์พงศ์  สุขวัฒนา หมายเลขประจ าตัว 1601202482 (เหล่า ร.)

๙๖. ส.อ.ธนชาติ  ไชยา หมายเลขประจ าตัว 1611202210 (เหล่า ร.)

๙๗. ส.อ.อภสิิทธิ ์ แซ่กือ หมายเลขประจ าตัว 1611202345 (เหล่า ร.)

๙๘. ส.อ.จกัรพันธ์  มาเยอะ หมายเลขประจ าตัว 1601200856 (เหล่า ม.)

๙๙. ส.อ.สราวุฒิ  อุตสาห์ หมายเลขประจ าตัว 1592600665 (เหล่า ม.)

๑๐๐.ส.อ.สมพงษ์  วงศ์กองแก้ว หมายเลขประจ าตัว 1592600675 (เหล่า ม.)

๑๐๑.ส.อ.ญาณภทัร  แก้วกิ่ง หมายเลขประจ าตัว 1606300307 (เหล่า ร.)

๑๐๒.ส.อ.วรพล  ต่ายพูล หมายเลขประจ าตัว 1603800738 (เหล่า ม.)

๑๐๓.ส.อ.ศิวนาถ  จนีบุญมี หมายเลขประจ าตัว 1626301020 (เหล่า ม.)

              / บก.มทบ.๔๑...

บก.มทบ.๓๙

บก.มทบ.๓๖

บก.มทบ.๓๗

บก.มทบ.๓๘
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บก.มทบ.๔๑ 

 ๑๐๔. ส.อ.ฟัตตะฮ์   สองเมือง หมายเลขประจ าตัว 1604200601 (เหล่า ร.) 
 ๑๐๕. ส.อ.นฤเบศ ยศกิจ หมายเลขประจ าตัว 1602202244 (เหล่า ร.) 
 ๑๐๖. ส.อ.พงศกร   ช่อดอก หมายเลขประจ าตัว 1595602245 (เหล่า ร.) 

บก.มทบ.๔๒ 

 ๑๐๗. ส.อ.อัสมี  สนิบู หมายเลขประจ าตัว  1605601799  (เหล่า ร.) 

 ๑๐๘. ส.อ.วุฒิชัย  ขาวแท้ หมายเลขประจ าตัว   1605601956   (เหล่า ร.)

 ๑๐๙. ส.อ.สุรเชษฐ์  บุญแม้น หมายเลขประจ าตัว   1605601393   (เหล่า ป.) 

 บก.มทบ.๔๖ 

 ๑๑๐. ส.อ.สะลีม  ยูโซะ หมายเลขประจ าตัว ๑๕๔๓๒๐๑๕๒๔ (เหล่า ร.) 
 ๑๑๑. ส.อ.มูฮัมหมัดรุสดี  สูแล หมายเลขประจ าตัว 1602500444 (เหล่า ร.) 
 ๑๑๒. ส.อ.ไซฟุดดีน  อาแวสือแม หมายเลขประจ าตัว 1602500420 (เหล่า ร.) 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งยศดังกล่าวตามค าสั่งนี้ไปรายงานตัวและ 
แจ้งภูมิล าเนาที่ บก.มทบ. ต้นสังกัด     
     
                                      สั่ง        ณ        วันที่         ๒๕        กุมภาพันธ์      พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    
                               รับค าสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
 
      
                            (ลงชื่อ)   พล.อ. วรเกียรติ  รัตนานนท์    
                                               (วรเกียรติ  รัตนานนท์)    
                                                         ปลัดกระทรวงกลาโหม    
                                       
  
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ต............................................ร่าง...................................ก.พ.๖๕ 
จ.ส.อ.หญิง.............................พิมพ์/ทาน............................ก.พ.๖๕ 
พ.อ............................................ตรวจ................................ก.พ.๖๕ 
พล.ต..........................................ตรวจ................................ก.พ.๖๕ 
พล.ท..........................................ตรวจ................................ก.พ.๖๕ 
พล.อ.….....………………………...….ตรวจ................................ก.พ.๖๕ 
พล.อ.อ.......................................ตรวจ.................................ก.พ.๖๕ 

 

 

                        ส าเนาถูกต้อง 

        

               พ.ต. 
                     (วัลลภ  ธาระเขตร์) 
       ประจ าแผนกเตรยีมพล กสร.สลส.กกส.กห. 
                                มี.ค.๖๕ 
๕ 
 



 
  

 
 

 

ค าสั่งกระทรวงกลาโหม 

ที ่๒๒๒/๒๕๖๕ 

เรื่อง   แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหารหญิง 

------------------------------- 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙  

และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม และค าสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๒๘๑/๖๐ ลง ๒๗ พ.ค.๖๐ เรื่อง มอบอ านาจให้  

ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการ

ทหารอากาศ ท าการแทนและสั่งการในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผนวก ก ข้อ ๑.๑๐๐ 

 ฉะนั้น0จึงให้แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหารหญิง0ที่ส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๕   

ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗  

ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม  

ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๒๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยระเบียบกระทรวงกลาโหม

ว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๗ เป็น ว่าที่ร้อยตรีหญิง สังกัด ทบ. (เหล่า สบ.) และให้ปลดเป็น

ทหารหญิงพ้นราชการ จ านวน ๑๘๘ นาย ดังต่อไปนี้ 

 ๑.   จ.ส.อ.หญิง จรรยพร  เทินสะเกษ หมายเลขประจ าตัว 6591030141 

 ๒.   จ.ส.อ.หญิง ศรัญญา  รัตนาวราพล หมายเลขประจ าตัว 6611101242 

 ๓.   จ.ส.อ.หญิง เพชรมณี  บุญมา หมายเลขประจ าตัว 6611010943 

 ๔.   จ.ส.อ.หญิง อริสา  สุวรรณหงษ ์ หมายเลขประจ าตัว 6591050740 

 ๕.   จ.ส.อ.หญิง สาวิตรี  เวชสถล หมายเลขประจ าตัว 6601120341 

 ๖.   จ.ส.อ.หญิง ทิพรัตน์  โฉมยงค์ หมายเลขประจ าตัว 6601300342 

 ๗.   จ.ส.อ.หญิง จันทนา  เทียนแปร หมายเลขประจ าตัว 6591191240 

 ๘.   จ.ส.อ.หญิง เมทินี  บุญสมทบ หมายเลขประจ าตัว 6611250443 

 ๙.   จ.ส.อ.หญิง อารียา  จนุช หมายเลขประจ าตัว 6611140442 

   ๑๐. จ.ส.อ.หญิง มาริสา  ประมูลศิลป์ หมายเลขประจ าตัว 6611281142 

 

/๑๑. จ.ส.อ.หญิง พัชรินทร์ ... 

 

(ส าเนา)  

ครุฑ   

( ส าเนา )   

- ส ำเนำคู่ฉบับ - 
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๑๑. จ.ส.อ.หญิง พชัรินทร์  นาคเจริญ หมายเลขประจ าตัว 6611050740

๑๒. จ.ส.อ.หญิง วรรณชนก  ตันกลู หมายเลขประจ าตัว 6611150641

๑๓. จ.ส.อ.หญิง จารุนันท ์ ส่องแสง หมายเลขประจ าตัว 6611041040

14. จ.ส.อ.หญิง ศุภาภรณ์  ศรีบญุ หมายเลขประจ าตัว 6611010142

15. จ.ส.อ.หญิง กมลรัตน์  แพรสีนวล หมายเลขประจ าตัว 6611170542

16. จ.ส.อ.หญิง พชิชาภา  สีพกุก์ หมายเลขประจ าตัว 6601060640

17. จ.ส.ต.หญิง อทุยัวรรณ  ถกลกวนิ หมายเลขประจ าตัว 6601140739

18. จ.ส.ต.หญิง อาลิษา  ทศพร หมายเลขประจ าตัว 6601060239

19. จ.ส.ต.หญิง นนทนัดดา  ประสิทธกิร หมายเลขประจ าตัว 6601171141

20. จ.ส.ต.หญิง จิตตินันท ์ รังษ ี หมายเลขประจ าตัว 6611041241

21. จ.ส.ต.หญิง ณัฏฐณิชา  ลอยมี หมายเลขประจ าตัว 6611030740

22. จ.ส.ต.หญิง จีระนันท ์ น้อยมุลตรี หมายเลขประจ าตัว 6591110541

23. จ.ส.ต.หญิง อรัญญา  สุดวจิิตร หมายเลขประจ าตัว 6621101243

24. จ.ส.ต.หญิง วรินทร์นิภา  เมืองศรี หมายเลขประจ าตัว 6621160843

25. จ.ส.ต.หญิง ลลิตา  เครือแกว้ หมายเลขประจ าตัว 6621040743

26. จ.ส.ต.หญิง อริยา  บรรเลงกจิ หมายเลขประจ าตัว 6621111043

27. จ.ส.ต.หญิง นิรฌา  แซ่ต๊ัง หมายเลขประจ าตัว 6621180344

28. จ.ส.ต.หญิง ปยิะธดิา  ค าอนิทร์ หมายเลขประจ าตัว 6621280743

29. จ.ส.ต.หญิง สุภสัสร  หล้าเฟย หมายเลขประจ าตัว 6601190941

30. จ.ส.ต.หญิง กนกพร  แสงอรุณ หมายเลขประจ าตัว 6611150342

31. ส.อ.หญิง วไิลวรรณ  ชยานนท์ หมายเลขประจ าตัว 6621240642

32. ส.อ.หญิง สุนิตา  ภจูันทร์ หมายเลขประจ าตัว 6611120242

33. ส.อ.หญิง เขมิกา  วงค์ษา หมายเลขประจ าตัว 6601091041

34. ส.อ.หญิง เอื้อบญุ  เลาล่ิว หมายเลขประจ าตัว 6601090841

35. ส.อ.หญิง นัดดารุณี  ไชยคีนี หมายเลขประจ าตัว 6601191140

36. ส.อ.หญิง มาลินี  เบา้ชารี หมายเลขประจ าตัว 6601081041

37. ส.อ.หญิง วนิดา  ข าจุ้ย หมายเลขประจ าตัว 6601180640

38. ส.อ.หญิง กญัญารัตน์  มันทะเล หมายเลขประจ าตัว 6601100641

              / ๓๙. ส.อ.หญิง ภาววดี ...
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39. ส.อ.หญิง ภาววดี  เมรุจันทร์ หมายเลขประจ าตัว 6601250641

40. ส.อ.หญิง ศุภวรรณ์  ค าเปบิ หมายเลขประจ าตัว 6631151243

41. ส.อ.หญิง กานดามณี  มยุเรศ หมายเลขประจ าตัว 6631030143

42. ส.อ.หญิง คราวเดีย  เพง็สวา่ง หมายเลขประจ าตัว 6631030943

43. ส.อ.หญิง ฐิติมา  กอ้นกล่อม หมายเลขประจ าตัว 6631080343

44. ส.อ.หญิง ณัฐชา  พุ่มอรัญ หมายเลขประจ าตัว 6631260244

45. ส.อ.หญิง นลิน  ขุนคลัง หมายเลขประจ าตัว 6631200643

46. ส.อ.หญิง ภทัรวรินทร์ อปุรีพร้อม หมายเลขประจ าตัว 6631190244

47. ส.อ.หญิง มนสิชา  ดวงแกว้ หมายเลขประจ าตัว 6631181044

48. ส.อ.หญิง วรรณภา  ขันทอง หมายเลขประจ าตัว 6631010544

49. ส.อ.หญิง วราภรณ์  แสงสวา่ง หมายเลขประจ าตัว 6631211043

50. ส.อ.หญิง ศศิธร  จันที หมายเลขประจ าตัว 6631106043

51. ส.อ.หญิง ปณัฐชา  ชะเอมไทย หมายเลขประจ าตัว 6631160743

52. ส.อ.หญิง กรวร์ี  มีบญุ หมายเลขประจ าตัว 6631120143

53. ส.อ.หญิง นฤมล  พนูนะประถัมภ์ หมายเลขประจ าตัว 6631041243

54. ส.อ.หญิง นุชจรี  น้อยบ ารุง หมายเลขประจ าตัว 6631170743

55. ส.อ.หญิง เบญจรัตน์  ใจดี หมายเลขประจ าตัว 6631130244

56. ส.อ.หญิง ปรียานุช  มีนาค หมายเลขประจ าตัว 6631040143

57. ส.อ.หญิง ปารณี  คราประยูร หมายเลขประจ าตัว 6631210943

58. ส.อ.หญิง วรรณพร  พึ่งกล่ิน หมายเลขประจ าตัว 6631090344

59. ส.อ.หญิง วรรณภา  พรมเนตร หมายเลขประจ าตัว 6631310544

60. ส.อ.หญิง ศิริลักษณ์  สร้อยผาจุก หมายเลขประจ าตัว 6631260943

61. ส.อ.หญิง สวรรยา  สังคนันท์ หมายเลขประจ าตัว 6631280843

62. ส.อ.หญิง สุทกิานต์  ตุ่นทอง หมายเลขประจ าตัว 6631150143

63. ส.อ.หญิง อาภากร  เจริญสุข หมายเลขประจ าตัว 6631060144

64. ส.อ.หญิง อริศรา  แปงเอย้ หมายเลขประจ าตัว 6631050743

65. ส.อ.หญิง ธญัลักษณ์  ใจดี หมายเลขประจ าตัว 6631270843

66. ส.อ.หญิง สายฝน  ศรีวงษ์ หมายเลขประจ าตัว 6631250543

            / ๖๗. ส.อ.หญิง ภทัรลดา ...
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67. ส.อ.หญิง ภทัรลดา  เชียงลา หมายเลขประจ าตัว 6631031044

68. ส.อ.หญิง พชัราภรณ์  อนิถา หมายเลขประจ าตัว 6631030942

69. ส.อ.หญิง มณีรัตน์  ฟุ้งเฟื่อง หมายเลขประจ าตัว 6631290543

70. ส.อ.หญิง วริิยา  ผิวออ่น หมายเลขประจ าตัว 6631070144

71. ส.อ.หญิง สุดารัตน์  บญุทา หมายเลขประจ าตัว 6631171042

72. ส.อ.หญิง สุทธกิานต์  กนัยะ หมายเลขประจ าตัว 6631020943

73. ส.อ.หญิง ณิชกานต์  มีเหลือ หมายเลขประจ าตัว 6631220444

74. ส.อ.หญิง นภสร  ศรีทา หมายเลขประจ าตัว 6631290144

75. ส.อ.หญิง ณัฎประวร์ี  วงค์มาก หมายเลขประจ าตัว 6631150943

76. ส.อ.หญิง นภสัสร  พนิไธสง หมายเลขประจ าตัว 6631160244

77. ส.อ.หญิง ปาลิตา  ปอ้งกนั หมายเลขประจ าตัว 6631290843

78. ส.อ.หญิง ปาลิตา  อภยักาวี หมายเลขประจ าตัว 6631150843

79. ส.อ.หญิง พชัราภรณ์  เวยีงอนิทร์ หมายเลขประจ าตัว 6631150143

80. ส.อ.หญิง รัชดาภรณ์  มิง่มิตร หมายเลขประจ าตัว 6631101043

81. ส.อ.หญิง ศศิภา  เหล่าค ามี หมายเลขประจ าตัว 6631010443

82. ส.อ.หญิง ศิริพร  ทองมูล หมายเลขประจ าตัว 6631190444

83. ส.อ.หญิง สตรีรัตน์  เขื่อนเกา้ หมายเลขประจ าตัว 6631020244

84. ส.อ.หญิง สิรินทรา  นาระกนัทา หมายเลขประจ าตัว 6631191143

85. ส.อ.หญิง สิริวมิล  อนิทอง หมายเลขประจ าตัว 6631120542

86. ส.อ.หญิง สุภาภรณ์  ณ บางช้าง หมายเลขประจ าตัว 6631270244

87. นศท.หญิง สุพรรษา  นิ่มสุวรรณ หมายเลขประจ าตัว 6651161040

88. นศท.หญิง ธวิรรณญา  บญุชื่น หมายเลขประจ าตัว 6651070242

89. นศท.หญิง อารียา  จิตรไพบลูย์ หมายเลขประจ าตัว 6651240642

90. นศท.หญิง จุฑารัตน์  ณ ถลาง หมายเลขประจ าตัว 6651111141

91. นศท.หญิง ชณัฏฐกานต์  ใกล้ชิด หมายเลขประจ าตัว 6651130540

92. นศท.หญิง กลัยาณธรรม  ชาวโพธิส์ระ หมายเลขประจ าตัว 6651110141

93. นศท.หญิง ญาณิศา  วงษาโรจน์ หมายเลขประจ าตัว 6651280542

94. นศท.หญิง นิภาพร  เทพี หมายเลขประจ าตัว 6651210531

            / ๙๕. นศท.หญิง วชิรญาณ์ ...
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95. นศท.หญิง วชิรญาณ์  จันทร์สกลุ หมายเลขประจ าตัว 6651281042

96. นศท.หญิง ชานาภา  มีแกว้ หมายเลขประจ าตัว 6651260940

97. นศท.หญิง นันทณ์ภสั  ฤทธิท์รัพย์ หมายเลขประจ าตัว 6651030743

98. นศท.หญิง เบญญา  ฮวบสมบรูณ์ หมายเลขประจ าตัว 6651120642

99. นศท.หญิง จินต์ศุจี  บรีุรัตน์ หมายเลขประจ าตัว 6651171040

100. นศท.หญิง อริสา  สระศรีสม หมายเลขประจ าตัว 6651010541

101. นศท.หญิง ปนัดดา  พสุรัตน์ หมายเลขประจ าตัว 6651050841

102. นศท.หญิง เบญ็จพร  มัน่ใจ หมายเลขประจ าตัว 6651240440

103. นศท.หญิง ณัฐมล  ทองรอด หมายเลขประจ าตัว 6651290541

104. นศท.หญิง พชิญา  ล้ิมจินดาพร หมายเลขประจ าตัว 6651200241

105. นศท.หญิง ณัชชา  ทองพุ่ม หมายเลขประจ าตัว 6651311240

106. นศท.หญิง ดวงสมใจ  อรุณเกษร หมายเลขประจ าตัว 6651060441

107. นศท.หญิง กาญติมา  ศรีนาคเรือง หมายเลขประจ าตัว 6651310841

108. นศท.หญิง ธนาภรณ์  ศิริวฒันสกลุ หมายเลขประจ าตัว 6651280841

109. นศท.หญิง เบญจวรรณ  รัตนาภรณ์พพิฒัน์ หมายเลขประจ าตัว 6651061041

110. นศท.หญิง ณัฐารัศมิ ์ เทยีนงาม หมายเลขประจ าตัว 6651141041

111. นศท.หญิง นิศารัตน์  เพชรนิล หมายเลขประจ าตัว 6651150240

112. นศท.หญิง ศุภมาศ  เที่ยงธรรม หมายเลขประจ าตัว 6651151140

113. นศท.หญิง ภารว ี หรัิญเจริญ หมายเลขประจ าตัว 6651220841

114. นศท.หญิง ธนัญญา  มินศรี หมายเลขประจ าตัว 6651030940

115. นศท.หญิง อมิตรา  ยั่งยืน หมายเลขประจ าตัว 6651130342

116. นศท.หญิง ธนัย์ชนก  มากคช หมายเลขประจ าตัว 6651150242

117. นศท.หญิง ศิริพร  บญุส่ง หมายเลขประจ าตัว 6651030841

118. นศท.หญิง สกาวเดือน  สืบแย้ม หมายเลขประจ าตัว 6651300441

119. นศท.หญิง สโรชา  กะลัมพากร หมายเลขประจ าตัว 6651260142

120. นศท.หญิง วรดา  สายทองนาก หมายเลขประจ าตัว 6651140642

121. นศท.หญิง เมธณีิ  เรืองงาม หมายเลขประจ าตัว 6651010241

122. นศท.หญิง พมิพช์นก  เล่ือนกฐิน หมายเลขประจ าตัว 6651200241

            / ๑๒๓. นศท.หญิง ชารีน่า ...
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123. นศท.หญิง ชารีน่า  มัดลงจิ หมายเลขประจ าตัว 6651170241

124. นศท.หญิง บณัฑิตา  มุยไธสง หมายเลขประจ าตัว 6651200442

125. นศท.หญิง ธญัชนก  เพช็รรัตน์ หมายเลขประจ าตัว 6651210941

126. นศท.หญิง สายธาร  บชูา หมายเลขประจ าตัว 6651050941

127. นศท.หญิง ดุรณี  ทองดี หมายเลขประจ าตัว 6651140241

128. นศท.หญิง กนกพร  ยอดลองเมือง หมายเลขประจ าตัว 6651190641

129. นศท.หญิง ฐิตาพร  คะรารัมย์ หมายเลขประจ าตัว 6651120841

130. นศท.หญิง ศุวฬี  บญุเกดิ หมายเลขประจ าตัว 6651030343

131. นศท.หญิง ชัญญาวร์ี  ภริะบรรณ์ หมายเลขประจ าตัว 6651110141

132. นศท.หญิง มนัสชญา  เซงกะแซ่ หมายเลขประจ าตัว 6651240241

133. นศท.หญิง ภทัรมนภรณ์  หาดค า หมายเลขประจ าตัว 6651150741

134. นศท.หญิง วริศรา  โพธายะ หมายเลขประจ าตัว 6651121243

135. นศท.หญิง กรายทพิย์  อิ่นมีกลุ หมายเลขประจ าตัว 6651090542

136. นศท.หญิง นฤมล  โพธิอ์รุณ หมายเลขประจ าตัว 6651180431

137. นศท.หญิง ประภาวรินทร์  วงคีรี หมายเลขประจ าตัว 6651240641

138. นศท.หญิง กลัยรัตน์  สุดสอาด หมายเลขประจ าตัว 6651230840

139. นศท.หญิง อนัดามัน  ศรีบวัรายณ์ หมายเลขประจ าตัว 6651010241

140. นศท.หญิง พรีภทัร  อารีย์ หมายเลขประจ าตัว 6651231240

141. นศท.หญิง อญัธกิา  กษรี หมายเลขประจ าตัว 6651180141

142. นศท.หญิง อรยา  เทพขจร หมายเลขประจ าตัว 6651301240

143. นศท.หญิง ทวพีร  บญุเทยีน หมายเลขประจ าตัว 6651221040

144. นศท.หญิง กาญจนา  แกว้เขียว หมายเลขประจ าตัว 6651090641

145. นศท.หญิง ธนัยมัย  มาลิลี หมายเลขประจ าตัว 6651050740

146. นศท.หญิง สุนันทรา  อานันท์ หมายเลขประจ าตัว 6651280840

147. นศท.หญิง ศิรินภา  จั่นพา หมายเลขประจ าตัว 6651210143

148. นศท.หญิง ณัฐอปัสร  วงศ์ไชย หมายเลขประจ าตัว 6651030743

149. นศท.หญิง สุจีรา  สุริวรรณ์ หมายเลขประจ าตัว 6651150643

150. นศท.หญิง สิริมา  ซุนสง่า หมายเลขประจ าตัว 6651140443

             / ๑๕๑. นศท.หญิง ศิริพร ...
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151. นศท.หญิง ศิริพร  กระภพูนัธ์ หมายเลขประจ าตัว 6651230743

152. นศท.หญิง บษุยามณ  ชิณบตุร หมายเลขประจ าตัว 6651010544

153. นศท.หญิง ปยิะฉัตร  กจิหรัิญ หมายเลขประจ าตัว 6651310339

154. นศท.หญิง ชนิชา  ใจพรหมมา หมายเลขประจ าตัว 6651140841

155. นศท.หญิง กญัญ์กนัษฐ์  อร่ามพบิลูกจิ หมายเลขประจ าตัว 6651300742

156. นศท.หญิง ผการัตน์  โชโต หมายเลขประจ าตัว 6651110741

157. นศท.หญิง กรรณิกา  จันทร์บวร หมายเลขประจ าตัว 6651200539

158. นศท.หญิง พชัรีวลัย์  ใจยอด หมายเลขประจ าตัว 6651250241

159. นศท.หญิง กนัตินันท ์ เปรมปรี หมายเลขประจ าตัว 6651170242

160. นศท.หญิง จุฑามาศ  ทองคงหาญ หมายเลขประจ าตัว 6651251241

161. นศท.หญิง ทชิากร  เปร่ืองพทิยา หมายเลขประจ าตัว 6651160141

162. นศท.หญิง บษุรินทร์  ร้ือยอด หมายเลขประจ าตัว 6651070840

163. นศท.หญิง จันทร์จิรา  สุภบวรนิจ หมายเลขประจ าตัว 6651310542

164. นศท.หญิง ฉววีรรณ  ใจเที่ยง หมายเลขประจ าตัว 6651260541

165. นศท.หญิง นัทชญา  ทพิย์ประดิษฐ์โชค หมายเลขประจ าตัว 6651070542

166. นศท.หญิง ณัฐลินี  บญุคมรัตน์ หมายเลขประจ าตัว 6651030342

167. นศท.หญิง ธญัญรัตน์  หลอดโสภา หมายเลขประจ าตัว 6651120937

168. นศท.หญิง หทยัชนก  ขวญัเจริญศรี หมายเลขประจ าตัว 6651101007

169. นศท.หญิง พมิลวรรณ  ทพัแผลง หมายเลขประจ าตัว 6651030739

170. นศท.หญิง หทยัภทัร  บณุยรัตผลิน หมายเลขประจ าตัว 6651270342

171. นศท.หญิง ไอลดา  แปน้การ หมายเลขประจ าตัว 6651010743

172. นศท.หญิง เพญ็วภิา  เกดิโภคา หมายเลขประจ าตัว 6651160338

173. นศท.หญิง รันธดิา  แสงรัตน์ หมายเลขประจ าตัว 6651150941

174. นศท.หญิง ชณุตพร  หนัสมร หมายเลขประจ าตัว 6651210833

175. นศท.หญิง สิริพสัต์วดี  พึ่งเจริญ หมายเลขประจ าตัว 6651191042

176. นศท.หญิง ธริดา  วฒิุชัยธนกลุ หมายเลขประจ าตัว 6651270741

177. นศท.หญิง ปฐมาวดี  บญุไทย หมายเลขประจ าตัว 6651271140

178. นศท.หญิง ศิริรัตน์  แสงระวี หมายเลขประจ าตัว 6651150141

          / ๑๗๙. นศท.หญิง อาดีละฮ์ ...
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 ๑๗๙. นศท.หญิง อาดีละฮ์  มือกะ หมายเลขประจ าตัว 6651270844

 ๑๘๐. นศท.หญิง สีตีอาอีเสาะ  วาแม หมายเลขประจ าตัว 6651211143 

 ๑๘๑. นศท.หญิง ณัฐธิดา  นามสนิท หมายเลขประจ าตัว 6651010241 

 ๑๘๒. นศท.หญิง ปิ่นอนงค์  เหลี่ยมแหลม หมายเลขประจ าตัว 6651140243  

๑๘๓. นศท.หญิง เสาวลักษณ์  ทุนเมือง หมายเลขประจ าตัว 6651281043 

 ๑๘๔. นศท.หญิง ประภาพรรณ  เจริญเรือง  หมายเลขประจ าตัว 6651150941 

 ๑๘๕. นศท.หญิง สุรีวัลย์  ถาโคตร หมายเลขประจ าตัว 6651101241  

๑๘๖. นศท.หญิง สุทัตตา  เป็งแก้ว หมายเลขประจ าตัว 6651120242 

 ๑๘๗. นศท.หญิง สุนิตา  ไฝ่เมตตา หมายเลขประจ าตัว 6651220840 

 ๑๘๘. นศท.หญิง รุ่งรวี  บุญรอด หมายเลขประจ าตัว 6651190841 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   
     
                                        สั่ง        ณ        วันที่          ๒๕        กุมภาพันธ์       พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    
                              รับค าสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
 
      
                                (ลงชื่อ) พล.อ. วรเกียรติ   รัตนานนท์   

                        (วรเกียรติ   รัตนานนท์)   
                         ปลัดกระทรวงกลาโหม    
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             พ.ต. 
                     (วัลลภ  ธาระเขตร์) 
       ประจ าแผนกเตรยีมพล กสร.สลส.กกส.กห. 
                                มี.ค.๖๕ 
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