
  
 
 
 
                                                    

ค าสั่งกระทรวงกลาโหม 

ที ่ ๓๘๒/๒๕๖๕ 

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 ๒๐๘ นาย ดังต่อไปนี้  

บก.มทบ.๑๑ 

  ๑. ส.อ.นพรัตน์  น้อยสนิท  หมายเลขประจ าตัว 1553309093 (เหล่า ร.)

 ๒. ส.อ.จักรพงศ์  น  าจันทร์      หมายเลขประจ าตัว 1603311553 (เหล่า ร.)

 ๓. ส.อ.ธรรมรัฐ  บุญนพ     หมายเลขประจ าตัว 1603312241 (เหล่า ร.)

 ๔. ส.อ.ภัทรดนัย  จ้ายประเสริฐ    หมายเลขประจ าตัว 1593316068 (เหล่า ร.)

 ๕. ส.อ.พงศธร  เจริญพรตระกูล หมายเลขประจ าตัว 1605802371 (เหล่า ร.)

 ๖. ส.อ.ภาสพิชญ์  จิรายุเจริญศักดิ์    หมายเลขประจ าตัว 1603308133 (เหล่า ร.)

 ๗. ส.อ.ธนพัฒน์  ภูมิยุทธิ์ หมายเลขประจ าตัว 1593304190 (เหล่า ร.)

 ๘. ส.อ.ชยานนท์  นาสมบูรณ์  หมายเลขประจ าตัว 1602901925 (เหล่า ร.)

 ๙. ส.อ.ธนกฤต  เที่ยงธรรม               หมายเลขประจ าตัว 1575802937 (เหล่า ร.)

 ๑๐. ส.อ.พลวัตร  ทองนพรัตน์ หมายเลขประจ าตัว 1602902331 (เหล่า ร.) 

                                /๑๑. ส.อ.ภาคภูมิ ... 
 

( ส าเนา )   

 

- ส ำเนำคู่ฉบับ - 

 

(ส ำเนำ) 

ครุฑ  



                                - ๒ -

11. ส.อ.ภาคภมูิ  มณีธรรม หมายเลขประจ าตัว 1612902281 (เหล่า ร.)

12. ส.อ.ธีระภทัร์  อินทร์แผน หมายเลขประจ าตัว 1585802818 (เหล่า ร.)

13. ส.อ.ธิติ  ถิรปฐมพงศ์ หมายเลขประจ าตัว 1573315193 (เหล่า ร.)

14. ส.อ.ชวัล  ต้ังตรงสิทธิกุล หมายเลขประจ าตัว 1583311222 (เหล่า ร.)

15. ส.อ.ศุภโชติ  แซ่โค้ว หมายเลขประจ าตัว 1602902674 (เหล่า ร.)

16. ส.อ.เจษฎากร  ทองสีอ่อน หมายเลขประจ าตัว 1623304852 (เหล่า ร.)

17. ส.อ.บญุทวี  จนัทร์ศรี หมายเลขประจ าตัว 1613311597 (เหล่า ร.)

18. ส.อ.พันธุวัฒน ์ ขัดธะสีมา หมายเลขประจ าตัว 1613310975 (เหล่า ร.)

19. ส.อ.ปฏภิาณ  กิตติเกียรติศักด์ิ หมายเลขประจ าตัว 1603312583 (เหล่า ร.)

20. ส.อ.ปยิพร  คงคาบบริสุทธิ์ หมายเลขประจ าตัว 1595800929 (เหล่า ร.)

21. ส.อ.ณัฏฐ์ภรณ์  วัฒนะแสงสว่าง หมายเลขประจ าตัว 1613313769 (เหล่า ร.)

22. ส.อ.กิตติธัช  คิดเฉพาะ หมายเลขประจ าตัว 1601901425 (เหล่า ร.)

23. ส.อ.นฐัพล  ศรีทอง หมายเลขประจ าตัว 1555802182 (เหล่า ร.)

24. ส.อ.สิทธิพงษ์  สุพรมพันธ์ หมายเลขประจ าตัว 1613314735 (เหล่า ม.)

25. ส.อ.เสฎฐวุฒิ  ภมูิพันธ์ หมายเลขประจ าตัว 1605801874 (เหล่า ม.)

26. ส.อ.กิตติศักด์ิ  เด่ียวปรัชญารักษ์ หมายเลขประจ าตัว 1613308348 (เหล่า ม.)

27. ส.อ.นรเศรษฐ์  เครือคล้าย หมายเลขประจ าตัว 1571902211 (เหล่า ม.)

28. ส.อ.จกัริน  เทศมาสา หมายเลขประจ าตัว 1603306931 (เหล่า ป.)

29. ส.อ.ธนชั  มงคลอจลา หมายเลขประจ าตัว 1603313055 (เหล่า ป.)

30. ส.อ.ศิลา  พลายมี หมายเลขประจ าตัว 1573316149 (เหล่า ป.)

31. ส.อ.สุทธิพงศ์  อินทนพ หมายเลขประจ าตัว 1602902086 (เหล่า ช.)

32. ส.อ.ณรงค์รัตน  บญุไต่ตาม หมายเลขประจ าตัว 1573315331 (เหล่า ช.)

33. ส.อ.วิทวัส  ลาสงยาง หมายเลขประจ าตัว 1605802273 (เหล่า ช.)

34. ส.อ.อัครธัญญ์  หาญพงษ์สิงห์ หมายเลขประจ าตัว 1603315267 (เหล่า ส.)

35. ส.อ.ภชูิต  ต่อพิมาย หมายเลขประจ าตัว 1593315596 (เหล่า ส.)

36. ส.อ.ปยิะพงศ์  เศษสรี หมายเลขประจ าตัว 1603100933 (เหล่า ร.)

37. ส.อ.อดิศักด์ิ  กงนอก หมายเลขประจ าตัว 1613100736 (เหล่า ร.)

บก.มทบ.๑๒
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38. ส.อ.สรวิชญ์  เพชรแพ หมายเลขประจ าตัว 1620900326 (เหล่า ร.)

39. ส.อ.วิจติร  ทัศศิริ หมายเลขประจ าตัว 1566200297 (เหล่า ม.)

40. ส.อ.มนพัทธ์  กะโหท้อง หมายเลขประจ าตัว 1605700362 (เหล่า ม.)

41. ส.อ.ศรัณย์  ลอดทองสี หมายเลขประจ าตัว 1585000073 (เหล่า ม.)

42. จ.ส.อ.เขมชาติ  ชนะไพร หมายเลขประจ าตัว 1600801931 (เหล่า ร.)

43. จ.ส.อ.ชลพิสิษฐ์  แสงวิทยานนท์ หมายเลขประจ าตัว 1600801423 (เหล่า ร.)

44. จ.ส.ต.คณิศร  สวัสดิชัย หมายเลขประจ าตัว 1624800537 (เหล่า ร.)

45. จ.ส.ต.นฤเบศร์  สวัสดิล้น หมายเลขประจ าตัว 1624800564 (เหล่า ร.)

46. จ.ส.ต.ปภาวิน  สังข์ศิริ หมายเลขประจ าตัว 1624800571 (เหล่า ร.)

47. จ.ส.ต.ธนกร  ชนะใหม่ หมายเลขประจ าตัว 1624802563 (เหล่า ร.)

48. จ.ส.ต.พงศกร  จนัทร์รัตนา หมายเลขประจ าตัว 1624800574 (เหล่า ร.)

49. จ.ส.ต.กฤษฏิ ์ รัตนมิ่งมงคล หมายเลขประจ าตัว 1620802459 (เหล่า ร.)

50. จ.ส.ต.กฤษณะ  อ่อนตา หมายเลขประจ าตัว 1624800530 (เหล่า ร.)

51. จ.ส.ต.นพิัทธ์  งามศิริ หมายเลขประจ าตัว 1624801470 (เหล่า ร.)

52. จ.ส.ต.พีรวัฒน ์ ยินดี หมายเลขประจ าตัว 1624800581 (เหล่า ร.)

53. จ.ส.ต.เฉลิมพล  สมบญุมาก หมายเลขประจ าตัว 1620802466 (เหล่า ร.)

54. จ.ส.ต.อานนท์  อังศุสิงห์ หมายเลขประจ าตัว 1624800613 (เหล่า ร.)

55. ส.อ.บณัฑิต  ถนอมจติต์ หมายเลขประจ าตัว 1604801502 (เหล่า ร.)

56. ส.อ.อัครวัฒน ์ ศรีพลอย หมายเลขประจ าตัว 1623900282 (เหล่า ร.)

57. ส.อ.เรืองศักด์ิ  ขุนสงคราม หมายเลขประจ าตัว 1603000585 (เหล่า ร.)

58. ส.อ.ธนโชติ  พุม่โรจน์ หมายเลขประจ าตัว 1623001066 (เหล่า ร.)

59. ส.อ.ธนวัฒน ์ บบุผาชาติ หมายเลขประจ าตัว 1606001109 (เหล่า ร.)

60. ส.อ.ศุรเทพ  เฉียงเมือง หมายเลขประจ าตัว 1606000890 (เหล่า ร.)

61. ส.อ.เกษม  มั่นฤกษ์ หมายเลขประจ าตัว 1614902036 (เหล่า ร.)

บก.มทบ.๑๔

บก.มทบ.๑๖

บก.มทบ.๑๓

บก.มทบ.๑๕

/62. ส.อ.ธนกฤต ...
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62. ส.อ.ธนกฤต  ธนนท์นภาเดช หมายเลขประจ าตัว 1614902022 (เหล่า ร.)

63. ส.อ.ติณหพ์ิชญ์พงศ์  นามะมอญ หมายเลขประจ าตัว 1564902556 (เหล่า ม.)

64. ส.อ.พีระพงษ์  เจริญวงษา หมายเลขประจ าตัว 1624901934 (เหล่า ช.)

65. ส.อ.วีรพล  บวัแจง้ หมายเลขประจ าตัว 1594901750 (เหล่า ช.)

66. ส.อ.รัฐธรรมนญู  สุขประเสริฐ หมายเลขประจ าตัว 1594901766 (เหล่า ช.)

67. ส.อ.วงศธร  ขาวผ่อง หมายเลขประจ าตัว 1616001178 (เหล่า ช.)

68. ส.อ.น าโชค  ทาก้อน หมายเลขประจ าตัว 1594901946 (เหล่า ช.)

69. ส.อ.ราเชนทร์  ศรดี หมายเลขประจ าตัว 1584901098 (เหล่า ช.)

70. ส.อ.สุธิชัย  ขูทะ หมายเลขประจ าตัว 1584900809 (เหล่า ช.)

71. ส.อ.โยธิน  พูลบางยุง หมายเลขประจ าตัว 1584900808 (เหล่า ช.)

72. ส.อ.ธนกร  ใจเก่งดี หมายเลขประจ าตัว 1624901537 (เหล่า ส.)

73. ส.อ.ธีรธาดา  นารีโชค หมายเลขประจ าตัว 1624901757 (เหล่า ส.)

74. ส.อ.อริโย  อนนัตชัยสิทธิ์ หมายเลขประจ าตัว 1624901621 (เหล่า ส.)

75. ส.อ.ยุทธชัย  พรายงาม หมายเลขประจ าตัว 1604900643 (เหล่า ส.)

76. ส.อ.วสธน  อรุณสวัสด์ิ หมายเลขประจ าตัว 1614901632 (เหล่า ส.)

77. ส.อ.รัฐพงษ์  นวลขาว หมายเลขประจ าตัว 1606001411 (เหล่า สบ.)

78. ส.อ.สุเทพ  ทิมบญุดี หมายเลขประจ าตัว 1604902288 (เหล่า สบ.)

79. ส.อ.สมรักษ์  งามภกัด์ิ หมายเลขประจ าตัว 1626400815 (เหล่า ร.)

80. ส.อ.ปฐมพลฒ์  ธนพันท์ชยพล หมายเลขประจ าตัว 1606401180 (เหล่า ร.)

81. ส.อ.สิทธิพร  เจตนาเสน หมายเลขประจ าตัว 1610201288 (เหล่า ร.)

82. ส.อ.นภดล  เหว่าด้วง หมายเลขประจ าตัว 1606401700 (เหล่า ร.)

83. ส.อ.ชาญณรงค์  โพธิห์อม หมายเลขประจ าตัว 1610207997 (เหล่า ร.)

84. ส.อ.พัสกร  สูงปานเขา หมายเลขประจ าตัว 1596401816 (เหล่า ม.)

85. ส.อ.อภวิัฒน ์ สร้อยทองหลาง หมายเลขประจ าตัว 1626401504 (เหล่า ม.)

86. ส.อ.ศุภกร  อุมาลี หมายเลขประจ าตัว 1626401470 (เหล่า ม.)

87. ส.อ.ศิริชัย  บญุมี หมายเลขประจ าตัว 1626401480 (เหล่า ม.)

88. ส.อ.ศรายุทธ  กมุดชาติ หมายเลขประจ าตัว 1626401484 (เหล่า ม.)

บก.มทบ.๑๗

/89. ส.อ.ปริญญา ...
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89. ส.อ.ปริญญา  สันติประชา หมายเลขประจ าตัว 1590201558 (เหล่า ม.)

90. ส.อ.เนติธร  นาคใหม่ หมายเลขประจ าตัว 1606401111 (เหล่า ป.)

91. ส.อ.ธนทั  หงษ์โต หมายเลขประจ าตัว 1626401461 (เหล่า ช.)

92. ส.อ.ราเมศวร์  ใจแจง้ หมายเลขประจ าตัว 1626401439 (เหล่า ส.)

93. ส.อ.นนัทพัฒน ์ ผิวลออ หมายเลขประจ าตัว 1626401441 (เหล่า ส.)

94. ส.อ.นเรศ  ดาราวงษ์ หมายเลขประจ าตัว 1626401449 (เหล่า ส.)

95. ส.อ.จรีะพงษ์  รอดเชียงล้ า หมายเลขประจ าตัว 1626401379 (เหล่า พ.)

96. ส.อ.สิรภพ  มิ่งโมรา หมายเลขประจ าตัว 1626401366 (เหล่า พ.)

97. ส.อ.ธีรภทัร์  ผาสุขวงษ์ หมายเลขประจ าตัว 1623401395 (เหล่า ร.)

98. ส.อ.บวรกมล  ขันธนยิม หมายเลขประจ าตัว 1593401961 (เหล่า ร.)

99. ส.อ.ปกรณ์  เพลิงนอ้ย หมายเลขประจ าตัว 1573402133 (เหล่า ร.)

100. ส.อ.พันธุก์านต์  จนัทร์ชลอ หมายเลขประจ าตัว 1633400070 (เหล่า ม.)

101. ส.อ.พิเชษฐ์  สิตตะวิบลุ หมายเลขประจ าตัว 1626101757 (เหล่า ม.)

102. ส.อ.อัจฉริยะ  เชื้อพันธ์ หมายเลขประจ าตัว 1623401471 (เหล่า ม.)

103. จ.ส.ต.ศรัญย์  สิทธิธางกุล หมายเลขประจ าตัว 1621500246 (เหล่า ร.)

104. ส.อ.อัครพล  เสาะด้น หมายเลขประจ าตัว 1617500004 (เหล่า ม.)

105. จ.ส.ต.ศุภกร  บตุรเนยีม หมายเลขประจ าตัว 1622103530 (เหล่า ร.)

106. ส.อ.ศุภณัฐ  วงษ์ประดิษฐ์ หมายเลขประจ าตัว 1592102204 (เหล่า ร.)

107. ส.อ.โชคอนนัต์  เนตรสูงเนนิ หมายเลขประจ าตัว 1602102477 (เหล่า ม.)

108. ส.อ.ธนากร  แสงกระโทก หมายเลขประจ าตัว 1592101622 (เหล่า ขส.)

109. จ.ส.อ.ธวัชชัย  เหมือนแก้ว หมายเลขประจ าตัว 1607700001 (เหล่า ร.)

110. ส.อ.นภิา  หงษ์ศรี หมายเลขประจ าตัว 1537102178 (เหล่า ร.)

111. ส.อ.นยิมศักด์ิ  วงษ์มาเกษ หมายเลขประจ าตัว 1597102096 (เหล่า ร.)

112. ส.อ.ปยิวัช  หดัรัดชัย หมายเลขประจ าตัว 1590300904 (เหล่า ม.)
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113. จ.ส.ต.เกรียงไกร  จงรักษ์ หมายเลขประจ าตัว 1626803815 (เหล่า ร.)

114. จ.ส.ต.ธนาวุฒิ  บวัชม หมายเลขประจ าตัว 1626803817 (เหล่า ร.)

115. จ.ส.ต.อภชิัย  ส าราญใจ หมายเลขประจ าตัว 1626803839 (เหล่า ร.)

116. ส.อ.จรูญศักด์ิ  บอ่ค าเกิด หมายเลขประจ าตัว 1566801309 (เหล่า ร.)

117. ส.อ.ทรงพล  บวัอ่อน หมายเลขประจ าตัว 1556802249 (เหล่า ร.)

118. ส.อ.พงษ์พัฒน ์ วิเศษสุนทร หมายเลขประจ าตัว 1512700612 (เหล่า ร.)

119. ส.อ.ไพรัช  จนัสุข หมายเลขประจ าตัว 1616801607 (เหล่า ร.)

120. ส.อ.ศุภกรณ์  สุภาษา หมายเลขประจ าตัว 1592700240 (เหล่า ร.)

121. ส.อ.ศุภวุธ  พินสั หมายเลขประจ าตัว 1615403883 (เหล่า กง.)

122. จ.ส.ต.จารุวัฒน ์ ศรีคุณ หมายเลขประจ าตัว 1622803189 (เหล่า ร.)

123. ส.อ.ภธิิสรณ์  สุนทรสิน หมายเลขประจ าตัว 1582801819 (เหล่า ร.)

124. ส.อ.ยิ่งคุณ  เบีย้วทุง่นอ้ย หมายเลขประจ าตัว 1614302232 (เหล่า ร.)

125. ส.อ.อภสิิทธิ ์ แก้วค า หมายเลขประจ าตัว 1894301009 (เหล่า ร.)

126. ส.อ.วัชรภทัร์  ส าราญ หมายเลขประจ าตัว 1622802567 (เหล่า ร.)

127. ส.อ.ปยิะกุล  พงษ์วิชา หมายเลขประจ าตัว 1614301675 (เหล่า ร.)

128. ส.อ.วัฒนก์มล  ปะติเส หมายเลขประจ าตัว 1584302283 (เหล่า ร.)

129. ส.อ.กฤษดาวัฒน ์ ทุมลา หมายเลขประจ าตัว 1604601145 (เหล่า ร.)

130. ส.อ.ณัฐพล  ประทิน หมายเลขประจ าตัว 1604601522 (เหล่า ป.)

131. ส.อ.อภสิิทธิ ์ บริุพัก หมายเลขประจ าตัว 1575500149 (เหล่า ร.)

132. ส.อ.วีรวุฒิ  นาพรม หมายเลขประจ าตัว 1625502344 (เหล่า ป.)

133. จ.ส.อ.พิศิษฐ์  กางค า หมายเลขประจ าตัว 1602001026 (เหล่า ร.)

134. ส.อ.นนัทวุฒิ  คชฤทธิ์ หมายเลขประจ าตัว 1592000534 (เหล่า ร.)
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135. ส.อ.กฤษดา  อินอ่อน หมายเลขประจ าตัว 1607400699 (เหล่า ร.)

136. ส.อ.ธนากร  วิภา หมายเลขประจ าตัว 1612001743 (เหล่า ช.)

137. ส.อ.ปริญญา  สิงหท์องชัย หมายเลขประจ าตัว 1602001088 (เหล่า ช.)

138. ส.อ.กฤษณะ  บบุผาพฤกษ์ หมายเลขประจ าตัว 1567400600 (เหล่า สพ.)

139. ส.อ.ณรงค์ชัย  ตันติวานนท์ หมายเลขประจ าตัว 1600401229 (เหล่า ร.)

140. ส.อ.ปรียะพงษ์  พิมพาภกัด์ิ หมายเลขประจ าตัว 1692302108 (เหล่า ร.)

141. ส.อ.อภสิิทธิ ์ ปัน่ก าจร หมายเลขประจ าตัว 1622302054 (เหล่า ร.)

142. ส.อ.ภทัรพล  แก้วพนม หมายเลขประจ าตัว 1570401268 (เหล่า ร.)

143. ส.อ.นพดล  เถื่อนใหญ่ หมายเลขประจ าตัว 1607000522 (เหล่า ม.)

144. ส.อ.อนสิุทธิ ์ จติต์ดวงวัน หมายเลขประจ าตัว 1605100767 (เหล่า ร.)

145. ส.อ.วิรวัตร  คมนยั หมายเลขประจ าตัว 1605100730 (เหล่า ร.)

146. ส.อ.อัศนยั  วงศ์ปงิ หมายเลขประจ าตัว 1605100732 (เหล่า ร.)

147. ส.อ.ชยุทธพงษ์  พรหมวัง หมายเลขประจ าตัว 1605100727 (เหล่า ร.)

148. ส.อ.พิทวัส  ต้อสาย หมายเลขประจ าตัว 1615100890 (เหล่า ม.)

149. ส.อ.กวินภพ  ประเสริฐ หมายเลขประจ าตัว 1601301538 (เหล่า ร.)

150. ส.อ.สุทธิพงษ์  อินต๊ะสุข หมายเลขประจ าตัว 1601301730 (เหล่า ร.)

151. ส.อ.อนกุูล  มณี หมายเลขประจ าตัว 1611301252 (เหล่า ร.)

152. ส.อ.จกัรรินทร์  โฆษิตมุธากร หมายเลขประจ าตัว 1591303053 (เหล่า ร.)

153. ส.อ.ฉันทพัทธ์  เลาหจรัสแสง หมายเลขประจ าตัว 1601302886 (เหล่า ร.)

154. ส.อ.อัจฉริยะ  คงคาใส หมายเลขประจ าตัว 1604400400 (เหล่า ร.)

155. ส.อ.จตุรพัฒน ์ ทรายค า หมายเลขประจ าตัว 1605200547 (เหล่า ร.)

156. ส.อ.ทวิรุจน ์ สิริภริูภคั หมายเลขประจ าตัว 1601301468 (เหล่า ร.)

157. ส.อ.เอกราช  ธนะเสวี หมายเลขประจ าตัว 1604400480 (เหล่า ร.)

158. ส.อ.ณัฐวุฒิ  ดวงธนกฤต หมายเลขประจ าตัว 1591303072 (เหล่า ป.)
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159. ส.อ.ชนากรณ์  ถิ่นสุข หมายเลขประจ าตัว 1534100932 (เหล่า ร.)

160. ส.อ.ยุทธนา  มัทเรศ หมายเลขประจ าตัว 1596900826 (เหล่า ม.)

161. ส.อ.รุ่งโรจน ์ เรือนแก้ว หมายเลขประจ าตัว 1604101210 (เหล่า ป.)

162. ส.อ.เจษฎา  สุทธิจนัทร์ หมายเลขประจ าตัว 1594000691 (เหล่า ป.)

163. ส.อ.พิทยา  ยังสุข หมายเลขประจ าตัว 1601202076 (เหล่า ร.)

164. ส.อ.อนวุัฒน ์ ขันธ์คุ้ม หมายเลขประจ าตัว 1583800613 (เหล่า ร.)

165. จ.ส.ต.อนสุรณ์  เมืองใย หมายเลขประจ าตัว 1622200949 (เหล่า ร.)

166. ส.อ.คณิศร  สันติคุณากร หมายเลขประจ าตัว 1624200540 (เหล่า ร.)

167. ส.อ.ชนนภทัร  วงศ์สวัสด์ิ หมายเลขประจ าตัว 1572201577 (เหล่า ป.)

168. ส.อ.พิพัฒน ์ อินทนี หมายเลขประจ าตัว 1582201827 (เหล่า ป.)

169. ส.อ.ณัฐภาส  จนัทร์เลขา หมายเลขประจ าตัว 1624200562 (เหล่า ส.)

170. ส.อ.เศรษฐวุฒิ  อินเล่ียน หมายเลขประจ าตัว 1622200975 (เหล่า ส.)

171. ส.อ.พัทธพงศ์  สงสังข์ หมายเลขประจ าตัว 1612201108 (เหล่า สห.)

172. ส.อ.ธีรพุฒิ  รักษ์วงศ์ หมายเลขประจ าตัว 1612201105 (เหล่า สห.)

173. ส.อ.ยาการียา  สาและ หมายเลขประจ าตัว 1595602262 (เหล่า ร.)

174. ส.อ.สิทธิเกียรติ  จอกลอย หมายเลขประจ าตัว 1605601751 (เหล่า ร.)

175. ส.อ.ภาณุพงศ์  จนัทร์เมือง หมายเลขประจ าตัว 1605601935 (เหล่า ร.)

176. ส.อ.สุริยะ  สุราตะโก หมายเลขประจ าตัว 1625602624 (เหล่า ร.)

177. ส.อ.ภาสกร  ช่วยรัตนะ หมายเลขประจ าตัว 1585600938 (เหล่า ร.)

178. ส.อ.ภมีภทัร  บวัด า หมายเลขประจ าตัว 1585700781 (เหล่า ป.)

179. ส.อ.วุฒิชัย  ราหมาน หมายเลขประจ าตัว 1595700390 (เหล่า ป.)

180. ส.อ.อัรฟาต  แวสือแม หมายเลขประจ าตัว 1573200756 (เหล่า พ.)
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181. จ.ส.อ.พันธวิศ  รอดระก า หมายเลขประจ าตัว 1600100440 (เหล่า ร.)

182. จ.ส.อ.วรวิทย์  ผาลีจนัทร์ หมายเลขประจ าตัว 1590100635 (เหล่า ร.)

183. ส.อ.ธนกฤต  บลิเหล็ม หมายเลขประจ าตัว 1610100322 (เหล่า ส.)

184. ส.อ.กฤษณ์กรพจน ์ วนาไสว หมายเลขประจ าตัว 1571400569 (เหล่า สพ.)

185. จ.ส.ต.จกัรี  กาฬจนัโท หมายเลขประจ าตัว 1611100845 (เหล่า ร.)

186. จ.ส.อ.ภาสกร  ทองจนัทร์ หมายเลขประจ าตัว 1596501927 (เหล่า ร.)

187. จ.ส.อ.สุทธิพร  ขนอม หมายเลขประจ าตัว 1596501337 (เหล่า ร.)

188. จ.ส.อ.อานนท์  ช่วยคิด หมายเลขประจ าตัว 1603500292 (เหล่า ร.)

189. จ.ส.อ.ทวิชาติ  ศุภราช หมายเลขประจ าตัว 1606500804 (เหล่า ป.)

190. จ.ส.อ.ทะเลชล  แสงศรี หมายเลขประจ าตัว 1586502093 (เหล่า ป.)

191. จ.ส.ต.วรธันย์  แขวงเมฆ หมายเลขประจ าตัว 1626500781 (เหล่า ร.)

192. จ.ส.ต.ชารีฟ  หรับหลี หมายเลขประจ าตัว 1656500720 (เหล่า ร.)

193. จ.ส.ต.ณภทัร  อักขราภรณ์ หมายเลขประจ าตัว 1626500721 (เหล่า ร.)

194. จ.ส.ต.วีระยุทธ  โตชนก หมายเลขประจ าตัว 1626500752 (เหล่า ร.)

195. จ.ส.ต.สารินท์  ใจสุข หมายเลขประจ าตัว 1656500730 (เหล่า ร.)

196. จ.ส.ต.สิทธิชัย  ไข่แก้ว หมายเลขประจ าตัว 1626500761 (เหล่า ร.)

197. จ.ส.ต.ณัฐพล  ริมดุสิต หมายเลขประจ าตัว 1656500671 (เหล่า ป.)

198. จ.ส.ต.อดิศักด์ิ  ชุมศรี หมายเลขประจ าตัว 1626500758 (เหล่า ป.)

199. จ.ส.ต.รณฤทธิ ์ เด็กหลี หมายเลขประจ าตัว 1626500670 (เหล่า ป.)

200. ส.อ.วีรวัฒน ์ หนชู่วย หมายเลขประจ าตัว 1616500905 (เหล่า ร.)

201. ส.อ.เรวัฒน ์ มวยดี หมายเลขประจ าตัว 1616500939 (เหล่า ร.)

202. ส.อ.ธีรยุทธ  สายเส็น หมายเลขประจ าตัว 1483500309 (เหล่า ร.)

203. ส.อ.กรวิชญ์  เกื้อผล หมายเลขประจ าตัว 1596501125 (เหล่า ป.)
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 ๒๐๔. ส.อ.นิอิรฟาน  มุกาวี หมายเลขประจ าตัว 1623200538 (เหล่า ร.)

๒๐๕. ส.อ.วิทยา  ตีมะชา หมายเลขประจ าตัว 1602500655 (เหล่า ร.) 

 ๒๐๖. ส.อ.มูหัมหมัดรีดูวัน  อาแว หมายเลขประจ าตัว 1602500641 (เหล่า ร.)

๒๐๗. ส.อ.พันธวิทย์  สังข์สุมล หมายเลขประจ าตัว 1583200819 (เหล่า ร.)

๒๐๘. ส.อ.ไฟซอม  สะอิ หมายเลขประจ าตัว 1582500698 (เหล่า ป.) 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งยศดังกล่าวตามค าสั่งนี้ไปรายงานตัวและ 
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(ลงช่ือ)   พ.ต.หญิง  เพ็ญประภา  นิลทคช  
                       (เพ็ญประภา  นิลทคช) 
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