
  
 
 

 

ค าสั่งกระทรวงกลาโหม 

ที ่ ๓๘๓/๒๕๖๕ 

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 ๒๙๒ นาย ดังต่อไปนี้ 

 ๑.   จ.ส.อ.หญิง กรกนก  บุญประสาท หมายเลขประจ าตัว 6591090640 

 ๒.   จ.ส.อ.หญิง ทิพย์จุฑา  บุญมาก หมายเลขประจ าตัว 6601191041 

 ๓.   จ.ส.อ.หญิง ชลิตา  ชุมเสน หมายเลขประจ าตัว 6601101141 

 ๔.   จ.ส.อ.หญิง นันทิกานต์  ยาดี หมายเลขประจ าตัว 6601091041 

 ๕.   จ.ส.อ.หญิง สิพิชญ์ตา  กาญจนะกุลทรัพย์ หมายเลขประจ าตัว 6591061040 

 ๖.   จ.ส.อ.หญิง ธมลวรรณ  สายยศ หมายเลขประจ าตัว 6601150641 

 ๗.   จ.ส.อ.หญิง เสาวรัตน์  วิรินทร หมายเลขประจ าตัว 6601211141 

 ๘.   จ.ส.อ.หญิง วิชิตา  กาญจนะสมบัต ิ หมายเลขประจ าตัว 6601230641 

 ๙.   จ.ส.อ.หญิง อักษรจัญจ์  ภูมิสิงห์ หมายเลขประจ าตัว 6591050341 

   ๑๐. จ.ส.อ.หญิง กัญญาณัฐ  ชุมกว้าง หมายเลขประจ าตัว 6591290840 

                                                                                              /๑๑./ จ.ส.อ.หญิง หทัยชนก ... 

 

 

( ส าเนา )   

 ( ส าเนา )   
- ส ำเนำคู่ฉบับ - 

 ครุฑ 
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11. จ.ส.อ.หญิง หทัยชนก  หุม้ไธสง หมายเลขประจ าตัว 6611311242

12. จ.ส.อ.หญิง กรกนก  วจกีาญจนะ หมายเลขประจ าตัว 6601100841

13. จ.ส.อ.หญิง กฤษณา  ศรีสุขใส หมายเลขประจ าตัว 6601050141

14. จ.ส.อ.หญิง จริยา  รักษา หมายเลขประจ าตัว 6601260641

15. จ.ส.อ.หญิง ชุติมณฑน์  ทุม่มี หมายเลขประจ าตัว 6601180941

16. จ.ส.อ.หญิง นฤมล  โตสงวน หมายเลขประจ าตัว 6601010542

17. จ.ส.อ.หญิง ประภาสิริ  ศิริรัตน์ หมายเลขประจ าตัว 6601260241

18. จ.ส.อ.หญิง พรไพลิน  วงเห็น หมายเลขประจ าตัว 6601090241

19. จ.ส.อ.หญิง ยวุธิดา  พรหมคีรี หมายเลขประจ าตัว 6601060641

20. จ.ส.อ.หญิง วรินณิภา  เรืองราย หมายเลขประจ าตัว 6601151141

21. จ.ส.อ.หญิง สุภาพร  ซาซิโย หมายเลขประจ าตัว 6601101241

22. จ.ส.อ.หญิง เสาวลักษณ์  ไกรสิทธิ์ หมายเลขประจ าตัว 6601170141

23. จ.ส.อ.หญิง เสาวลักษณ์  พทุธกาล หมายเลขประจ าตัว 6601131240

24. จ.ส.อ.หญิง อชัรีย ์ รอเกต หมายเลขประจ าตัว 6601120540

25. จ.ส.อ.หญิง เจนจริา  พรหมมา หมายเลขประจ าตัว 6601101141

26. จ.ส.อ.หญิง ธันยพร  เกตุเผือก หมายเลขประจ าตัว 6601231141

27. จ.ส.อ.หญิง ณัฐนันท์  ราชสมบัติ หมายเลขประจ าตัว 6601270941

28. จ.ส.อ.หญิง สุนันทา  หนูเทศ หมายเลขประจ าตัว 6611240341

29. จ.ส.อ.หญิง พรพนิิจย ์ จ าปา หมายเลขประจ าตัว 6611160541

30. จ.ส.อ.หญิง ขวัญชนก   รักขพนัธ์ ณ หนองคาย หมายเลขประจ าตัว 6581291239

31. จ.ส.ต.หญิง ประภัสสร  ช่างไม้ หมายเลขประจ าตัว 6611220442

32. จ.ส.ต.หญิง ประภัสสร  บัวคง หมายเลขประจ าตัว 6611221243

33. จ.ส.ต.หญิง ตรีญารัตน์  พงษ์กระสินธุ์ หมายเลขประจ าตัว 6621201243

34. จ.ส.ต.หญิง สิริลักษณ์  เวชเฟือ่ง หมายเลขประจ าตัว 6601050641

35. จ.ส.ต.หญิง อวัสดา  อนิทร์สุวรรณ์ หมายเลขประจ าตัว 6621101143

36. จ.ส.ต.หญิง เบญจพรรณ  ชุมพนิิจ หมายเลขประจ าตัว 6621281042

37. จ.ส.ต.หญิง สุภานัน  เทพี หมายเลขประจ าตัว 6621170344

38. จ.ส.ต.หญิง วิลาสินี  ค าลือ หมายเลขประจ าตัว 6631100142

39. จ.ส.ต.หญิง ธิติมา  อรรคเศรษฐัง หมายเลขประจ าตัว 6631101243

40. จ.ส.ต.หญิง สุภาภรณ์  หล้าจางวาง หมายเลขประจ าตัว 6621040144

/๔๑. ส.อ.หญิง วชิราภรณ์ ...
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41. ส.อ.หญิง วชิราภรณ์  วัฒนแสนชัย หมายเลขประจ าตัว 6631080740

42. ส.อ.หญิง ชุดาพร  เขตร์อรัญ หมายเลขประจ าตัว 6591250540

43. ส.อ.หญิง ณัฏฐณิชา  ดิษเจริญ หมายเลขประจ าตัว 6611290942

44. ส.อ.หญิง อภิสรา  พลสา หมายเลขประจ าตัว 6631161143

45. ส.อ.หญิง นิตยา  พยงุกลาง หมายเลขประจ าตัว 6601110441

46. ส.อ.หญิง กาญจนา  ศิริวัฒนาวรสกลุ หมายเลขประจ าตัว 6601030540

47. ส.อ.หญิง สุวนัทรกมล  กล  าป่วน หมายเลขประจ าตัว 6601281141

48. ส.อ.หญิง วิภาพร  สายทอง หมายเลขประจ าตัว 6611250142

49. ส.อ.หญิง รุจริดา  สายบัว หมายเลขประจ าตัว 6611050542

50. ส.อ.หญิง กิ งกาญจน์  ราชออ่นศรี หมายเลขประจ าตัว 6611080842

51. ส.อ.หญิง รวิสรา  สืบรอด หมายเลขประจ าตัว 6591010441

52. ส.อ.หญิง วิไลวรรณ  ค าสมบัติ หมายเลขประจ าตัว 6601210441

53. ส.อ.หญิง ดาวเรือง  ป้อมหิน หมายเลขประจ าตัว 6601020341

54. ส.อ.หญิง อฉัราภรณ์  พวงน้อย หมายเลขประจ าตัว 6601310142

55. ส.อ.หญิง ชุติมา  เสนาหนอก หมายเลขประจ าตัว 6611261042

56. ส.อ.หญิง ขนิษฐา  เหลาแตว หมายเลขประจ าตัว 6611120742

57. ส.อ.หญิง อรทัย  ราชาด า หมายเลขประจ าตัว 6611160141

58. ส.อ.หญิง ขนิษฐา  ค าศรี หมายเลขประจ าตัว 6611050941

59. ส.อ.หญิง ทิพานัน  มาริชิน หมายเลขประจ าตัว 6611190241

60. ส.อ.หญิง บุษราภรณ์  ทับสีแกว้ หมายเลขประจ าตัว 6611300141

61. ส.อ.หญิง อรอมุา  หาแกน่ หมายเลขประจ าตัว 6611040341

62. ส.อ.หญิง รัชฎาพร  บ ารุงตา หมายเลขประจ าตัว 6611070740

63. ส.อ.หญิง สิดาพร  ปัญญาวงค์ หมายเลขประจ าตัว 6611250740

64. ส.อ.หญิง กนกอร  วงศ์เตชะ หมายเลขประจ าตัว 6611010241

65. ส.อ.หญิง จนิตหรา  มหาวงศ์ หมายเลขประจ าตัว 6541220435

66. ส.อ.หญิง ศิริรัตน์  นัยเนตร หมายเลขประจ าตัว 6591200239

67. ส.อ.หญิง ชนิดาภา  รุณเจริญ หมายเลขประจ าตัว 6571291137

68. ส.อ.หญิง อรณิชา  นาคฉวี หมายเลขประจ าตัว 6611101241

69. ส.อ.หญิง สตรีรัตน์  พนัโคตร หมายเลขประจ าตัว 6631110743

70. ส.อ.หญิง ปรารถนา  แสงพฒุ หมายเลขประจ าตัว 6621081042

/๗๑. ส.อ.หญิง สุพรรษา ...
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71. ส.อ.หญิง สุพรรษา  ศรีจนัทร์ หมายเลขประจ าตัว 6631200244

72. ส.อ.หญิง มัณฑนา  หงษ์ทอง หมายเลขประจ าตัว 6621010643

73. ส.อ.หญิง ปภาดา  ปุธิสังขะ หมายเลขประจ าตัว 6621040642

74. ส.อ.หญิง เบญจมาศ  เลิกสันเทียะ หมายเลขประจ าตัว 6631230143

75. ส.อ.หญิง ชลธิชา  ทองกลิ น หมายเลขประจ าตัว 6631070643

76. ส.อ.หญิง วิมลรัตน์  พรหมจนัทร์ หมายเลขประจ าตัว 6611281241

77. ส.อ.หญิง พรขเนตร  นาเครือ หมายเลขประจ าตัว 6621170742

78. ส.อ.หญิง ปรีดาภรณ์  สอนดี หมายเลขประจ าตัว 6621191042

79. ส.อ.หญิง นฤมล  มนตรี หมายเลขประจ าตัว 6621250141

80. ส.อ.หญิง จฑุามาศ  หารชนะ หมายเลขประจ าตัว 6621180241

81. ส.อ.หญิง วสิทฐา  ประไพแกว้ หมายเลขประจ าตัว 6621011040

82. ส.อ.หญิง อารีรัตน์  บุญทิม หมายเลขประจ าตัว 6611271241

83. ส.อ.หญิง สุภาพร  นุชมาก หมายเลขประจ าตัว 6611160741

84. ส.อ.หญิง วลัยภรณ์  นุชมาก หมายเลขประจ าตัว 6601080739

85. ส.อ.หญิง นิภาพร  สีลาจนัทร์ หมายเลขประจ าตัว 6591030939

86. ส.อ.หญิง ธัญลักษณ์  แกว้ศรี หมายเลขประจ าตัว 6601300640

87. ส.อ.หญิง ศศินิภา  แกว้บัง หมายเลขประจ าตัว 6591100140

88. ส.อ.หญิง สุมาพร  ชูเลิศ หมายเลขประจ าตัว 6601120141

89. ส.อ.หญิง วรรัตน์  พุม่กระจาย หมายเลขประจ าตัว 6601131240

90. ส.อ.หญิง ชนัญชิดา  ชุ่มธิ หมายเลขประจ าตัว 6611290642

91. ส.อ.หญิง วิภาดา  กาบจนัทร์ หมายเลขประจ าตัว 6601251141

92. ส.อ.หญิง ดารณี  เมืองชื น หมายเลขประจ าตัว 6591020640

93. ส.อ.หญิง รจรินทร์  แกว้มณีรัตน์ หมายเลขประจ าตัว 6621030443

94. ส.อ.หญิง จดิาภา  ค าคุณเมือง หมายเลขประจ าตัว 6621140443

95. ส.อ.หญิง เบญจลักษณ์  บัวพรมมา หมายเลขประจ าตัว 6621110243

96. ส.อ.หญิง พชัรินทร์  สีปัชชา หมายเลขประจ าตัว 6601021241

97. นศท.หญิง ดวงใจ  ตังผง หมายเลขประจ าตัว 6651130140

98. นศท.หญิง กนกพร  โพธิพ์รม หมายเลขประจ าตัว 6651091040

99. นศท.หญิง เอริสา  แซ่วู้ หมายเลขประจ าตัว 6651160441

100. นศท.หญิง ฐิตารีย ์ ชั งเชื้อ หมายเลขประจ าตัว 6651121040

/๑๐๑. นศท.หญิง วิลารัตน์ ...
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101. นศท.หญิง วิลารัตน์  อุ่นสมัย หมายเลขประจ าตัว 6651040836

102. นศท.หญิง นูรอยัร์มาน  ตาเหลีตา หมายเลขประจ าตัว 6651230544

103. นศท.หญิง ปิยธิดา  นาคเนียม หมายเลขประจ าตัว 6651170940

104. นศท.หญิง สุธิมนต์  หมอเล็ก หมายเลขประจ าตัว 6651281140

105. นศท.หญิง นันทิกานต์  สุพร หมายเลขประจ าตัว 6651091240

106. นศท.หญิง มินตรา  อศิรางกรู ณ อยธุยา หมายเลขประจ าตัว 6651090641

107. นศท.หญิง พรชิตา  สาระพยอม หมายเลขประจ าตัว 6651080841

108. นศท.หญิง ตุลยาภรณ์  อดุสาสาร หมายเลขประจ าตัว 6651031041

109. นศท.หญิง ลลิตา  ล้วนเจริญ หมายเลขประจ าตัว 6651110643

110. นศท.หญิง วาสนา  ทุรัมย์ หมายเลขประจ าตัว 6651170141

111. นศท.หญิง ณัฏฐา  ทองเมือง หมายเลขประจ าตัว 6651070841

112. นศท.หญิง นิลาวรรณ  แสนสิระ หมายเลขประจ าตัว 6651240242

113. นศท.หญิง กรวรรณ  องคกาศ หมายเลขประจ าตัว 6651010641

114. นศท.หญิง เปรมวดี  ไพรเนา หมายเลขประจ าตัว 6651050241

115. นศท.หญิง เบญจมาภรณ์  พรรณหาญ หมายเลขประจ าตัว 6651021241

116. นศท.หญิง ส้มจนี  เรียนพนัธ์ หมายเลขประจ าตัว 6651230144

117. นศท.หญิง ณิยภัสร์  ใคร่ครวญ หมายเลขประจ าตัว 6651281237

118. นศท.หญิง ณัฏฐณิชา  แพช่วง หมายเลขประจ าตัว 6651120242

119. นศท.หญิง เกษวิภา  ฤดี หมายเลขประจ าตัว 6651220441

120. นศท.หญิง ณัฐชนก  เหมืองอนิต๊ะ หมายเลขประจ าตัว 6651110741

121. นศท.หญิง นิชกมล  ยะลา หมายเลขประจ าตัว 6651290341

122. นศท.หญิง มัทนา  แกว้มณีวรรณ หมายเลขประจ าตัว 6651131133

123. นศท.หญิง กนกวรรณ  สมัครการ หมายเลขประจ าตัว 6651141241

124. นศท.หญิง สุชาดา  มหาไม้ หมายเลขประจ าตัว 6651070542

125. นศท.หญิง รัตนากร  ซูวัฒนเกยีรติ หมายเลขประจ าตัว 6651150142

126. นศท.หญิง ทิพยเ์กษร  ทองแสงธรรม หมายเลขประจ าตัว 6651191141

127. นศท.หญิง ชนิตา  สิงห์ค าปัน หมายเลขประจ าตัว 6651220241

128. นศท.หญิง อริสรา  ปัญญาแกว้ หมายเลขประจ าตัว 6651301042

129. นศท.หญิง กลัยสุ์ดา  อนิทร์ฉ  า หมายเลขประจ าตัว 6651120143

130. นศท.หญิง วิสาขา  เสนาะพรไพร หมายเลขประจ าตัว 6651100541
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131. นศท.หญิง ณัฐพร  ทองกวาวพนา หมายเลขประจ าตัว 6651221141

132. นศท.หญิง จณิณ์พชัญ์ชา  ก าแหงจ ารูญ หมายเลขประจ าตัว 6651161041

133. นศท.หญิง จารุวรรณ  เลาหมี หมายเลขประจ าตัว 6651020342

134. นศท.หญิง เพญ็ภิสิทธิ ์ แสนกล้า หมายเลขประจ าตัว 6651240542

135. นศท.หญิง วรรณพร  ปัน่สุวรรณ หมายเลขประจ าตัว 6651090941

136. นศท.หญิง เกศกนก  พลับปลอด หมายเลขประจ าตัว 6651140941

137. นศท.หญิง วชิตา  จนัทรัตน์ หมายเลขประจ าตัว 6651020342

138. นศท.หญิง อาลิยา  หมาดง๊ะ หมายเลขประจ าตัว 6651051040

139. นศท.หญิง อญัชลี  แสนศิริ หมายเลขประจ าตัว 6651210241

140. นศท.หญิง วันศิริ  พงค์รัตน์ หมายเลขประจ าตัว 6651120841

141. นศท.หญิง สุนิสา  อนิทองสี หมายเลขประจ าตัว 6651180241

142. นศท.หญิง ณัฐริษา  ภาเสโร หมายเลขประจ าตัว 6651070142

143. นศท.หญิง สุกญัญา  รัตนวรรณ์ หมายเลขประจ าตัว 6651231041

144. นศท.หญิง วิรัสยา  แกว้สุวรรณ์ หมายเลขประจ าตัว 6651250241

145. นศท.หญิง มนทิราลัย  จชิ่อง หมายเลขประจ าตัว 6651120641

146. นศท.หญิง ปิน่ปีนัทธ์  บุญณะทอง หมายเลขประจ าตัว 6651080541

147. นศท.หญิง อรพนิ  แกน่จนัทร์ หมายเลขประจ าตัว 6651100641

148. นศท.หญิง จริารัตน์  เรืองรุก หมายเลขประจ าตัว 6651020741

149. นศท.หญิง นงนภัส  สังขพนัธุ์ หมายเลขประจ าตัว 6651220242

150. นศท.หญิง นิภาพร  กง้วัตร หมายเลขประจ าตัว 6651050741

151. นศท.หญิง จฑุามาศ  พนัชนะ หมายเลขประจ าตัว 6651210743

152. นศท.หญิง โสภา  จนัใจ หมายเลขประจ าตัว 6651031142

153. นศท.หญิง สุดารัตน์  สุวรรณสังข์ หมายเลขประจ าตัว 6651040943

154. นศท.หญิง ธารมาส  แกว้มณี หมายเลขประจ าตัว 6651050443

155. นศท.หญิง กวินณา  กาญจนวิเศษ หมายเลขประจ าตัว 6651101142

156. นศท.หญิง รัชนันท์  เรืองชัยแกว้ หมายเลขประจ าตัว 6651071043

157. นศท.หญิง กลัยกร  หนูทอง หมายเลขประจ าตัว 6651091043

158. นศท.หญิง ปภาดา  เจอืประจบ หมายเลขประจ าตัว 6651090543

159. นศท.หญิง เยาวลักษณ์  ไทรสุวรรณ หมายเลขประจ าตัว 6651161142

160. นศท.หญิง ปิยธิดา  คงเดช หมายเลขประจ าตัว 6651160243
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161. นศท.หญิง ปภาดา  พรหมเกดิ หมายเลขประจ าตัว 6651040741

162. นศท.หญิง กาญจนา  เหลาะโต๊ะหมัน หมายเลขประจ าตัว 6651100343

163. นศท.หญิง จณิตตา หลงจิ หมายเลขประจ าตัว 6651250243

164. นศท.หญิง พชัราภรณ์  นาราพานิช หมายเลขประจ าตัว 6651100641

165. นศท.หญิง ภัทศรา  ซุ้นห้อง หมายเลขประจ าตัว 6651101043

166. นศท.หญิง นิจวิภา  ด้วงสีแกว้ หมายเลขประจ าตัว 6651270540

167. นศท.หญิง ศศิกลุ  จอมแกว้ หมายเลขประจ าตัว 6651100741

168. นศท.หญิง วิจติตรา  ภิญญะชาติ หมายเลขประจ าตัว 6651030640

169. นศท.หญิง วิมลศรี  พรหมคงบุญ หมายเลขประจ าตัว 6651050740

170. นศท.หญิง เกตุวดี  ศรีสวัสด์ิ หมายเลขประจ าตัว 6651171142

171. นศท.หญิง อภิชญา  ศรีวัง หมายเลขประจ าตัว 6651210541

172. นศท.หญิง ชลาลัย  ชูแกว้ หมายเลขประจ าตัว 6651250841

173. นศท.หญิง สุพชิญา  สุขราช หมายเลขประจ าตัว 6651230242

174. นศท.หญิง ธีรนันท์  แตงสะอาด หมายเลขประจ าตัว 6651150841

175. นศท.หญิง พลิาศลักษณ์  เอยีวเจริญ หมายเลขประจ าตัว 6651141041

176. นศท.หญิง ชุติมา  จนัทโร หมายเลขประจ าตัว 6651300543

177. นศท.หญิง ณัฎฐา  ทองแท้ หมายเลขประจ าตัว 6651070742

178. นศท.หญิง กฤติยาภรณ์  ไชยณรงค์ หมายเลขประจ าตัว 6651070843

179. นศท.หญิง อารยา  หวันชิตนาย หมายเลขประจ าตัว 6651121243

180. นศท.หญิง อารียา  ทาแสง หมายเลขประจ าตัว 6651251041

181. นศท.หญิง กชพรรณ  เขื อนศรี หมายเลขประจ าตัว 6651040641

182. นศท.หญิง วรรณวศรี  กระรัมย์ หมายเลขประจ าตัว 6651060343

183. นศท.หญิง กญกฏ  สินสัจธรรม หมายเลขประจ าตัว 6651060441

184. นศท.หญิง วาชิตรา  ประเสริฐ หมายเลขประจ าตัว 6651230941

185. นศท.หญิง จารุวรรณ  ค าเขยีว หมายเลขประจ าตัว 6651300641

186. นศท.หญิง กนัยารัตน์  ค ามุงคุณ หมายเลขประจ าตัว 6651230440

187. นศท.หญิง ภารดี  เจริญสวัสด์ิ หมายเลขประจ าตัว 6651310543

188. นศท.หญิง ภรภัทร  สุขรอด หมายเลขประจ าตัว 6651090341

189. นศท.หญิง ชนัตดา  เสือใหญ่ หมายเลขประจ าตัว 6651260542

190. นศท.หญิง ดรุณี  อคัฮาด หมายเลขประจ าตัว 6651280941
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191. นศท.หญิง นภาพร  จนัทร์ชู หมายเลขประจ าตัว 6651040142

192. นศท.หญิง พรนภา  แสงแกว้กาศ หมายเลขประจ าตัว 6651130142

193. นศท.หญิง อาจรีย ์ อนิน้อย หมายเลขประจ าตัว 6651220140

194. นศท.หญิง วาสนา  ศิริเพชร หมายเลขประจ าตัว 6651220940

195. นศท.หญิง ธมลวรรณ  เครือค าวัง หมายเลขประจ าตัว 6651051041

196. นศท.หญิง กลัยาณี  เราะหมัด หมายเลขประจ าตัว 6651230942

197. นศท.หญิง วนัสนันท์  ถาวรสวัสด์ิ หมายเลขประจ าตัว 6651311040

198. นศท.หญิง อวัสด์กาญจน์  บุญเรือง หมายเลขประจ าตัว 6651070639

199. นศท.หญิง รุ่งทิวา  รูปสูง หมายเลขประจ าตัว 6651030641

200. นศท.หญิง ชลิญา  เนียมกลั น หมายเลขประจ าตัว 6651301040

201. นศท.หญิง สุพชิฌาย ์ ปรีชาเด่นนภาลัย หมายเลขประจ าตัว 6651160741

202. นศท.หญิง พริาอร  แนมน้อย หมายเลขประจ าตัว 6651071042

203. นศท.หญิง จริาภรณ์   ออ่นหวาน หมายเลขประจ าตัว 6651130342

204. นศท.หญิง ประกายกานต์  พนัธ์จนัทร์ หมายเลขประจ าตัว 6651241041

205. นศท.หญิง พรชิตา  จบศรี หมายเลขประจ าตัว 6651301141

206. นศท.หญิง ธัญญาเรศ  ศรีใชยอุ๊ด หมายเลขประจ าตัว 6651160641

207. นศท.หญิง เพชรรัตน์  ปาดี หมายเลขประจ าตัว 6651020642

208. นศท.หญิง สุวรรณภา  สุริยนต์ หมายเลขประจ าตัว 6651280741

209. นศท.หญิง นันทวรรณ  ดิษสวน หมายเลขประจ าตัว 6651190841

210. นศท.หญิง ธัญชนก  ขนุอาจวาส หมายเลขประจ าตัว 6651260641

211. นศท.หญิง พรพรรณ  ศรีส าโรง หมายเลขประจ าตัว 6651251141

212. นศท.หญิง จนิดารัตน์  อนัทะชัย หมายเลขประจ าตัว 6651291042

213. นศท.หญิง สุธิดา  อะสุรินทร์ หมายเลขประจ าตัว 6651071142

214. นศท.หญิง กลุสตรี  โปธาค า หมายเลขประจ าตัว 6651201241

215. นศท.หญิง นภัสสร  มูลงาม หมายเลขประจ าตัว 6651140741

216. นศท.หญิง กฤษณลักษณ์  สุขศรี หมายเลขประจ าตัว 6651260742

217. นศท.หญิง กลุรักษ์  มั งมี หมายเลขประจ าตัว 6651030342

218. นศท.หญิง พรสวรรค์  ภาระเวช หมายเลขประจ าตัว 6651120341

219. นศท.หญิง อมุาพร  ธัญญพนัธ์ หมายเลขประจ าตัว 6651270941

220. นศท.หญิง สุพรรษา  ผาสุขข หมายเลขประจ าตัว 6591110940
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221. นศท.หญิง ชฎาพร  พรมชู หมายเลขประจ าตัว 6651281040

222. นศท.หญิง อรวรรยา  ยา่นส้ม หมายเลขประจ าตัว 6651270541

223. นศท.หญิง ฐิติมา  อึ งฮวบ หมายเลขประจ าตัว 6651011040

224. นศท.หญิง วรรณิภา  นาวะ หมายเลขประจ าตัว 6651160941

225. นศท.หญิง ญาณีกร  เกษดี หมายเลขประจ าตัว 6651070841

226. นศท.หญิง ปภาวดี  ฝ้ันกาศ หมายเลขประจ าตัว 6651280641

227. นศท.หญิง จฑุามาศ  สุ่มมาตย์ หมายเลขประจ าตัว 6651011241

228. นศท.หญิง พรลภัส  ดีพชิัย หมายเลขประจ าตัว 6651040242

229. นศท.หญิง พลิาวัณย ์ หอมใบบัว หมายเลขประจ าตัว 6651030242

230. นศท.หญิง ชลดา  แสงทา หมายเลขประจ าตัว 6651301041

231. นศท.หญิง ศิริพร  อุ่นใจ หมายเลขประจ าตัว 6651260442

232. นศท.หญิง ผุสชา  ช่วยนอกสระ หมายเลขประจ าตัว 6651060140

233. นศท.หญิง ช่อผกา  แกว้ล ายวง หมายเลขประจ าตัว 6651280841

234. นศท.หญิง ชนิดาพร  แนวประเสริฐ หมายเลขประจ าตัว 6651200741

235. นศท.หญิง ธัญญะรัตน์  มิ งค า หมายเลขประจ าตัว 6651270741

236. นศท.หญิง สิริมา  กจิรื นภิรมยสุ์ข หมายเลขประจ าตัว 6651161041

237. นศท.หญิง พรธิดา  พฒัน์ปาน หมายเลขประจ าตัว 6651240538

238. นศท.หญิง ชนิดาภา  มาตอดุลธรรม หมายเลขประจ าตัว 6651181141

239. นศท.หญิง ศรัญญา  ทูลเมืองโดน หมายเลขประจ าตัว 6651260341

240. นศท.หญิง จดิาภา  ชีพนุรัตน์ หมายเลขประจ าตัว 6651250841

241. นศท.หญิง กรรณิการ์  บุญล าไพร หมายเลขประจ าตัว 6651040740

242. นศท.หญิง รัตติกร  ชุมแสง หมายเลขประจ าตัว 6651150140

243. นศท.หญิง กลุสิรินทณ์  คะประสิทธิ์ หมายเลขประจ าตัว 6651170940

244. นศท.หญิง จฑุามาศ  หงษ์โต หมายเลขประจ าตัว 6651300743

245. นศท.หญิง ธนัชพร  วรรณชนะ หมายเลขประจ าตัว 6651220144

246. นศท.หญิง รัตนาพร  เผ่าพนัธุ์ หมายเลขประจ าตัว 6651260144

247. นศท.หญิง สุนิสา  ดวงราษี หมายเลขประจ าตัว 6651020440

248. นศท.หญิง สุจติตรา  ซาวฟู หมายเลขประจ าตัว 6651040542

249. นศท.หญิง สุนิสา  ผันดอนเด่น หมายเลขประจ าตัว 6651290442

250. นศท.หญิง นาขวัญ  เนตรขยาย หมายเลขประจ าตัว 6651150543

/๒๕๑. นศท.หญิง ปัทมพร ...



                            - ๑๐ -     

251. นศท.หญิง ปัทมพร  ศรีโชติ หมายเลขประจ าตัว 6651051140

252. นศท.หญิง สริยาพร  ฉตัรดอน หมายเลขประจ าตัว 6651171041

253. นศท.หญิง กมลวรรณ  ฤกษ์งาม หมายเลขประจ าตัว 6651170341

254. นศท.หญิง ปรมาพร  ปิน่เพชร หมายเลขประจ าตัว 6651130542

255. นศท.หญิง อไุรวรรณ  สุสัมฤทธิ์ หมายเลขประจ าตัว 6651110442

256. นศท.หญิง ดวงดาว  บัวลม หมายเลขประจ าตัว 6651161141

257. นศท.หญิง หัสดาพร  แกว้รักษา หมายเลขประจ าตัว 6651080742

258. นศท.หญิง กญัจนาภรณ์  ประไพ หมายเลขประจ าตัว 6651180742

259. นศท.หญิง อรอมุา  โพธิชัยรัตน์ หมายเลขประจ าตัว 6651200742

260. นศท.หญิง เพชรลดา  กระต่ายเพชร หมายเลขประจ าตัว 6651221041

261. นศท.หญิง กนิษฐา  ขวัญเจริญกจิ หมายเลขประจ าตัว 6651300142

262. นศท.หญิง วลัยลักษณ์  ใหญ่กระโทก หมายเลขประจ าตัว 6651261041

263. นศท.หญิง พมิพน์ภา  สร้อยทองมูล หมายเลขประจ าตัว 6651090542

264. นศท.หญิง สมรัก  กิ งทอง หมายเลขประจ าตัว 6651140442

265. นศท.หญิง ช่อผกา  หอมจ าปา หมายเลขประจ าตัว 6651030243

266. นศท.หญิง ผกาทิพย ์ ไผ่สอาด หมายเลขประจ าตัว 6651090936

267. นศท.หญิง มิณฑิรา  มีสัตย์ หมายเลขประจ าตัว 6651110741

268. นศท.หญิง จรัิชญา  สุภา หมายเลขประจ าตัว 6651011041

269. นศท.หญิง กญัจน์ภาวินี  พรมศรี หมายเลขประจ าตัว 6651200440

270. นศท.หญิง เกวลิน  ราชนานนท์ หมายเลขประจ าตัว 6651060840

271. นศท.หญิง วนิดา  คุ้มชาติ หมายเลขประจ าตัว 6651060740

272. นศท.หญิง สุดารัตน์  ครุธจร หมายเลขประจ าตัว 6651050140

273. นศท.หญิง นฤทัย  จนัทร์ยอด หมายเลขประจ าตัว 6651230940

274. นศท.หญิง อารีรัตน์  ค าบุญมา หมายเลขประจ าตัว 6651071141

275. นศท.หญิง สุพตัรา  ชวดศรี หมายเลขประจ าตัว 6651020841

276. นศท.หญิง ภัทรภรณ์  ปัญญาดิษฐ์วงษ์ หมายเลขประจ าตัว 6651300740

277. นศท.หญิง สุดารัตน์  กนัตา หมายเลขประจ าตัว 6651131240

278. นศท.หญิง กนิษฐา  คงแกว้ หมายเลขประจ าตัว 6651301041

279. นศท.หญิง ชณัญทิตา  ยองเพชร หมายเลขประจ าตัว 6651021041

280. นศท.หญิง จนัทราวดี  สุขจติต์ หมายเลขประจ าตัว 6651130141

280. นศท.หญิง จนัทราวดี  สุขจติต์ /๒๘๑. นศท.หญิง ธัญญา ...



                                            - ๑๑ - 

 ๒๘๑. นศท.หญิง ธัญญา  ตาโล๊ะ หมายเลขประจ าตัว 6651180441 

 ๒๘๒. นศท.หญิง อันดาร์มันต์  จันทร์จ าปา หมายเลขประจ าตัว 6651220837 

 ๒๘๓. นศท.หญิง ปฐมพร  บัวเทศ หมายเลขประจ าตัว 6651300140 

 ๒๘๔. นศท.หญิง ฌัชชา  จันทร์แก้ว หมายเลขประจ าตัว 6651161141  

๒๘๕. นศท.หญิง ชลดา  แสงทา หมายเลขประจ าตัว 6651301041 

 ๒๘๖. นศท.หญิง วณิชยา  พ่วงทรัพย์ หมายเลขประจ าตัว 6651030941 

 ๒๘๗. นศท.หญิง เกศินี  พรมมิจิตร์ หมายเลขประจ าตัว 6651010342  

๒๘๘. นศท.หญิง แพรวา  สุขเจริญ หมายเลขประจ าตัว 6651260842 

 ๒๘๙. นศท.หญิง รุจิรดา  ทวกีิจพัฒนกุล หมายเลขประจ าตัว 6651010443 

 ๒๙๐. นศท.หญิง วิภานันท์  เล็กกันทา หมายเลขประจ าตัว 6651011040 

 ๒๙๑. นศท.หญิง ภัทรพรรณ  วรรณภิระ หมายเลขประจ าตัว 6651290641 

 ๒๙๒. นศท.หญิง เกตน์สิรี  จอกทอง หมายเลขประจ าตัว 6651270142 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   
     
                                        สั่ง        ณ        วันที่          ๒๙        มีนาคม       พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    
                              รับค าสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
 
      
                              (ลงชือ่)   พล.อ. วรเกียรติ  รัตนานนท์   

                        (วรเกียรติ   รัตนานนท์)   
                         ปลัดกระทรวงกลาโหม    
                                       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           ส าเนาถูกต้อง 

        
  (ลงช่ือ) พ.ต.หญิง เพ็ญประภา  นิลทคช 

                       (เพ็ญประภา  นิลทคช) 
          ประจ าแผนกเตรียมพล กสร.สลส.กกส.กห. 
                             ๔  เม.ย.๖๕ 

พ.ต.............................................ร่าง..................................มี.ค.๖๕ 
ส.อ.........................................พิมพ์/ทาน............................ม.ีค.๖๕ 
พ.อ............................................ตรวจ.................................มี.ค.๖๕ 
พล.ต..........................................ตรวจ.................................มี.ค.๖๕ 
พล.ท..........................................ตรวจ.................................มี.ค.๖๕ 
พล.อ.….....………………………..….ตรวจ..................................มี.ค.๖๕ 
พล.อ.อ.......................................ตรวจ.................................มี.ค.๖๕ 

 

 

 


