
(สําเนา) 

 บันทกึขอความ 
สวนราชการ  สพ.ทอ. (บก.โทร.๒-๓๔๑๘) 

ท่ี  กห ๐๖๓๒.๒/๑๕๓๔ วันท่ี     ๓        พ.ค.๖๑ 

เรื่อง  แจงรายชื่อผูมีสิทธิสอบเลื่อนฐานะ น.ประทวนเปน น.สัญญาบัตร เหลา สพ. ประจําปงบประมาณ ๖๒ 

เสนอ นขต.ทอ. 

๑.  ตามคําสั่ง ทอ. (เฉพาะ) ท่ี ๑๒๕ ลง ๑๕ มี.ค.๖๑ เรื่อง การสอบคัดเลือกนายทหาร
ประทวนเลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร โควตานายทหารประทวนทําหนาท่ีในตําแหนงนายทหาร          
สัญญาบัตร ปงบประมาณ ๖๒ กําหนดใหสวนราชการซ่ึงควบคุมเหลาทหารหรือจําพวกทหารในแตละ           
สายวิทยาการ แจงรายชื่อผูมีสิทธิสอบภายใน ๙ พ.ค.๖๑ นั้น  

๒.  สพ.ทอ. ขอแจงรายชื่อผูมีสิทธิสอบคัดเลือก ฯ  เหลา สพ. (สอบภาควิชาการ) ซ่ึงจะทํา
การสอบในวันศุกรท่ี ๑๑ พ.ค.๖๑, ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ ณ หอประชุม สพ.ทอ. ตามบัญชีรายชื่อท่ีแนบ  

จึงเสนอมาเพ่ือทราบและดําเนินการใหตอไป  
 
 
   (ลงชื่อ)    พล.อ.ท.พงษศักดิ์  เก้ืออรุณ 

 จก.สพ.ทอ. 
 
 
 
 
สําเนาถูกตอง 
 
  (ลงชื่อ)  น.อ.เถลิงเกียรติ์  จีนอํ่า 
       (เถลิงเกียรติ์  จีนอํ่า) 
       หก.กกพ.บก.สพ.ทอ. 
     ๔  พ.ค.๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิสอบเล่ือนฐานะเปน น.สัญญาบัตร เหลา สพ. 

ประจําปงบประมาณ ๖๒ 

สอบวิชาการในวันศุกรท่ี ๑๑ พ.ค.๖๑ 

ณ หอประชุม สพ.ทอ. 

  

ลําดับ ยศ - ช่ือ - ช่ือสกุล สังกัด หมายเหตุ 

๐๐๑ พ.อ.อ. เกงกลา สิงหนรา บน.๑   

๐๐๒ พ.อ.อ. กมล สงาแสง สพ.ทอ.   

๐๐๓ พ.อ.อ. กรภิพัฒน ออนสี บน.๑   

๐๐๔ พ.อ.อ. กฤษณะ ม่ิงสันเทียะ บน.๒๓   

๐๐๕ พ.อ.อ. กฤษณะ เอ่ียมอองกิจ บน.๔   

๐๐๖ พ.อ.อ. การณรงค ชื่นตระกูล บน.๒   

๐๐๗ พ.อ.อ. กิตติคม ศรีภูมิ สพ.ทอ.   

๐๐๘ พ.อ.อ. กิตติพงษ น้ําทิพย สพ.ทอ.   

๐๐๙ พ.อ.อ. กุลชัย เพชรบอทอง บน.๒๓   

๐๑๐ พ.อ.อ. ไกรวัลย วิทยเจริญ บน.๕   

๐๑๑ พ.อ.อ. ขจรวิทย ศรีธรรมมา บน.๒๑   

๐๑๒ พ.อ.อ. เจษฎา ดานกลาง บน.๑   

๐๑๓ พ.อ.อ. จักรพันธ มุกดา บน.๒๑   

๐๑๔ พ.อ.อ. จิรพล วินารักษวงศ สพ.ทอ.   

๐๑๕ พ.อ.อ. ชวลิต ไชยาโส บน.๔๑   

๐๑๖ พ.อ.อ. ชัชธิพงศ นนทธิติโรจน อย.   

๐๑๗ พ.อ.อ. ชัยยล บุญมะโน สพ.ทอ.   

๐๑๘ พ.อ.อ. ชัยวัฒน พันธศรี บน.๒๑   

๐๑๙ พ.อ.อ. ชิตพล สิงพร บน.๒๑   

๐๒๐ พ.อ.อ. ชูชาติ นอยทาชาง บน.๔   

๐๒๑ พ.อ.อ. ชูศักดิ์ บาล ี บน.๔   

๐๒๒ พ.อ.อ. โชคอนันต สุขทรัพย สพ.ทอ.   

๐๒๓ พ.อ.อ. ณรงคฤทธิ์ สงกา สพ.ทอ.   

๐๒๔ พ.อ.อ. ณัฐชัย คติญาติ บน.๔๑   

๐๒๕ พ.อ.อ. ณัฐพล เรือนมะกอก บน.๔   



๐๒๖ พ.อ.อ. โดม ดวงทิพย สน.ผบ.ดม.   

๐๒๗ พ.อ.อ. ทนงศักดิ์ ดอนสิงห บน.๒๑   

๐๒๘ พ.อ.อ. ทวีสุข พ่ึงดาบศ บน.๔   

๐๒๙ พ.อ.อ. ทศพงษ สุพงศ บน.๗   

๐๓๐ พ.อ.อ. ทัตเทพ กะโหทอง อย.   

๐๓๑ พ.อ.อ. ธนชัย พันธสุวรรณ บน.๒๑   

๐๓๒ พ.อ.อ. ธนชัย คําประกอบ บน.๔   

๐๓๓ พ.อ.อ. ธนรัช รัตนวงษ สพ.ทอ.   

๐๓๔ พ.อ.อ. ธนัท ปานทองเสม สพ.ทอ.   

๐๓๕ พ.อ.อ. ธวัชชัย เกิดอินทร บน.๔   

๐๓๖ พ.อ.อ. ธวัชชัย สีเลา บน.๔๑   

๐๓๗ พ.อ.อ. ธิราช ทะกัน สพ.ทอ.   

๐๓๘ พ.อ.อ. ธีรพงษ เฟองฟุง บน.๑   

๐๓๙ พ.อ.อ. ธีรพล พูลเพ่ิม บน.๔   

๐๔๐ พ.อ.อ. ธีรวัฒน กองนอย บน.๑   

๐๔๑ พ.อ.อ. นวพล ฟกทอง สพ.ทอ.   

๐๔๒ พ.อ.อ. นัฐวุฒ ิ ผลพันธิน บน.๒๑   

๐๔๓ พ.อ.อ. นิวัติ พันธไชย บน.๔๑   

๐๔๔ พ.อ.อ. นิสัย มหันต บน.๒   

๐๔๕ พ.อ.อ. บพิตร ชูจิต บน.๔   

๐๔๖ พ.อ.อ. บรรจบ พัดทอง บน.๑   

๐๔๗ พ.อ.อ. บุรินทร กาหลง สพ.ทอ.   

๐๔๘ พ.อ.อ. ปกรณ ขันทะโข บน.๑   

๐๔๙ พ.อ.อ. ปกรณ ยืนยิ่ง สพ.ทอ.   

๐๕๐ พ.อ.อ. ประการ นิลแกว บน.๒๑   

๐๕๑ พ.อ.อ. เพชร ศรีจันทร บน.๕   

๐๕๒ พ.อ.อ. พงศธร วิจิตรเจริญ บน.๑   

๐๕๓ พ.อ.อ. พงษพจน บุญประชุม บน.๒๑   

๐๕๔ พ.อ.อ. พรเทพ อินทรเนตร บน.๑   

๐๕๕ พ.อ.อ. พัฒนพงษ สุวอ บน.๒๓   

๐๕๖ พ.อ.อ. พัฒนพงษ สุรพิน สพ.ทอ.   

๐๕๗ พ.อ.อ. พัลลภ สื่อจูงใจรักษ อย.   

๐๕๘ พ.อ.อ. พิพัฒน นามวิจิตร บน.๗   

๐๕๙ พ.อ.อ. พีระวัฒน ซินโซ บน.๒   



๐๖๐ พ.อ.อ. ไพโรจน อุมบางตลาด ชอ.   

๐๖๑ พ.อ.อ. ไพชยนต กาญจนา สพ.ทอ.   

๐๖๒ พ.อ.อ. ภราดร ไชยคุณ บน.๒   

๐๖๓ พ.อ.อ. ภาคภูมิ ขันสันเทียะ สพ.ทอ.   

๐๖๔ พ.อ.อ. ภิญโญ มูลหลวง สพ.ทอ.   

๐๖๕ พ.อ.อ. โยธิน ตอนรับ บน.๔   

๐๖๖ พ.อ.อ. รชต ศรีโพธิ์วัง บน.๒๑   

๐๖๗ พ.อ.อ. รณรงค พงศสุวรรณ สพ.ทอ.   

๐๖๘ พ.อ.อ. รัชพล คุณพรม บน.๔   

๐๖๙ พ.อ.อ. ลอมพงศ หวงทอง สพ.ทอ.   

๐๗๐ พ.อ.อ. วชิระ ฤทธิเนียม สพ.ทอ.   

๐๗๑ พ.อ.อ. วรพล อินหนองฉาง บน.๔   

๐๗๒ พ.อ.อ. วสันต เสนหา บน.๑   

๐๗๓ พ.อ.อ. วัฒนชัย บุญชวย บน.๗   

๐๗๔ พ.อ.อ. วิชัย หอมนาน บน.๒๓   

๐๗๕ พ.อ.อ. วิทยากร บุรีมาตย บน.๒๓   

๐๗๖ พ.อ.อ. วินัย อับดุลเลาะห อย.   

๐๗๗ พ.อ.อ. วิวัฒน มูลม่ัง บน.๒๑   

๐๗๘ พ.อ.อ. วีระพล พลวงนอก บน.๑   

๐๗๙ พ.อ.อ. วีระศักดิ์ ทิพยะ บน.๒   

๐๘๐ พ.อ.อ. ศรานนท บัวละออ สพ.ทอ.   

๐๘๑ พ.อ.อ. ศิริชัย เย็นทรวง สพ.ทอ.   

๐๘๒ พ.อ.อ. ศุภชัย อภิวันท บน.๒   

๐๘๓ พ.อ.อ. สงกรานต ดอนสิงห บน.๒๑   

๐๘๔ พ.อ.อ. สถิตยพงษ ดําขํา บน.๒๑   

๐๘๕ พ.อ.อ. สมชาย บัวบุศย สพ.ทอ.   

๐๘๖ พ.อ.อ. สมัย ชวงโชต ิ บน.๒๑   

๐๘๗ พ.อ.อ. สัญญลักษณ เกิดโท สพ.ทอ.   

๐๘๘ พ.อ.อ. สาธร  กลิ่นออน บน.๕   

๐๘๙ พ.อ.อ. สาธร  มาอุม รร.การบิน   

๐๙๐ พ.อ.อ. สายชล กลิ่นจันทร อย.   

๐๙๑ พ.อ.อ. สินเจริญ เพชรคง บน.๗   

๐๙๒ พ.อ.อ. สุขนิตย มวงมณี สพ.ทอ.   

๐๙๓ พ.อ.อ. สุรเชษฐ ฑีฆาวงศ บน.๔   



๐๙๔ พ.อ.อ. สุรศักดิ์ มัญชุวาท สพ.ทอ.   

๐๙๕ พ.อ.อ. สุรศักดิ์ ศิริจันทร อย.   

๐๙๖ พ.อ.อ. สุวพงษ เขมะสิงคิ บน.๒๓   

๐๙๗ พ.อ.อ. เอนก คุมจั่น สพ.ทอ.   

๐๙๘ พ.อ.อ. อภิเชษฐ ศรีสงค บน.๒๑   

๐๙๙ พ.อ.อ. อภิชาติ สังขนาค สพ.ทอ.   

๑๐๐ พ.อ.อ. อมรินทร โฉมงาม บน.๒๑   

๑๐๑ พ.อ.อ. อรรคสิฏฐ ภูประเสริฐ สพ.ทอ.   

๑๐๒ พ.อ.อ. อรรถเวทย คํามณี คปอ.   

๑๐๓ พ.อ.อ. อัศวิน ชุมพลเกียรติ บน.๒๑   

๑๐๔ พ.อ.อ. อาทิตย เจริญสุข อย.   

๑๐๕ พ.อ.อ. อานนท พวงลําเจียก สพ.ทอ.   

๑๐๖ พ.อ.อ. อานนท ยะอนันต อย.   

๑๐๗ พ.อ.อ. อํานาจ นพรัตน บน.๒   

๑๐๘ พ.อ.อ. อิทธิชัย รอดนอย บน.๒   

๑๐๙ พ.อ.อ. อุดมศักดิ์ ขําสุวรรณ สพ.ทอ.   

            

      
      

   
ตรวจถูกตอง 

  

   
              น.อ. 

  

   
                   (เถลิงเกียรติ์  จีนอํ่า) 

 

   
                    หก.กกพ.บก.สพ.ทอ. 

 

    
          พ.ค.๖๑ 

  


