ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙

บัญชีรายชื่อกาลังพลผู้ทเี่ ข้ารับการศึกษา หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า สบ. รุ่นที่ ๗๒
ห้วงระยะเวลาศึกษาตั้งแต่ ๑๑ ต.ค. ๖๑ ถึง ๒๓ ม.ค. ๖๒
ยศ ชื่อ
นามสกุล
ตาแหน่งปัจจุบัน
หมายเหตุ
หน่วยส่วนกลาง
ร.อ. มงคล
ยังดี
ประจาแผนก สส.
ร.อ.หญิง ชโลทร
รับพร
ประจาแผนก กพ.ทบ.
ร.อ.หญิง พัชราภรณ์
สอนเสริม
รรก.ประจาแผนก กบ.ทบ.
ร.อ.หญิง ศศิกานต์
วรรณยิ่ง
ประจา สลก.ทบ.
ร.อ. อนุสรณ์
วรมาลี
ประจาแผนก ผธก.พบ.
ร.อ. ธนาเศรษฐ์
กล้าหาญ
นายทหารแผน ยก.ทบ.
ร.อ. พัททอง
กองคา
ประจา กพ.ทบ.
ร.อ. วันชัย
กาญจนพิบลู ย์ ประจาแผนก รร.สธ.ทบ.
ร.อ. วีรยุทธ
ฉัตรพิรยิ กุล
รรก.นสบ.มทบ.๑๑
ร.อ. โสภณ
บ้วนหลี
ประจากอง ยก.ทบ.
ร.อ.หญิง นนรี
นิรนั ราย
ประจา สลก.ทบ.
ร.อ. กิตติชาติ
พิพฒ
ั พงศา
ประจาแผนก กร.ทบ.
ร.อ. ปัญญา
กลิ่นสอน
ประจาแผนก กร.ทบ.
ร.อ.หญิง พัชรพร
กังวาลย์
ประจาแผนก กพ.ทบ.
ร.อ. ศุภกิจ
ทรัพย์สมบูรณ์ รรก.นายทหารนโยบาย ยก.ทบ.
ร.อ.หญิง ธัญรัตน์
ศิลา
ประจาแผนก กร.ทบ.
ร.อ.หญิง ลัดดาวัลย์
ชาวชายโขง
ประจาแผนก สบ.ทบ.
ร.อ.หญิง สุวสิ า
ขาเฟือ่ ง
ประจา สลก.ทบ.
ร.อ. ปิยภูมิ
ซอน
ประจาแผนก สบ.ทบ.
ร.อ. เฉลิมศักดิ์
กลั่นจันทร์
รรก.ประจาแผนก รร.สบ.สบ.ทบ.
ร.อ. ณัฐพร
คงจันทร์
ประจา สลก.ทบ.
ร.อ. ณพล
เชื้อเมืองพาน นายทหารปฏิบัติการสารสนเทศ ทภ.๑
ร.อ. พนมพร
ทองเจริญ
ครูพลศึกษา สก.ทบ.
ร.อ.หญิง พรหมภัสสร
อินทร์อานวย ประจาแผนก ยศ.ทบ.
ร.อ.หญิง ผ่องพรรณ
นิปวณิชย์
ประจาแผนก พบ.
ร.อ.หญิง อานวย
สังวร
ประจาแผนก สบ.ทบ.
ร.อ. ชุติวตั ร์
ทึกงาม
รอง หน.มว.ดย.ทบ.
เหล่า ดย.
ร.อ. ดัสกร
ยังสวาท
รอง หน.มว.ดย.ทบ.
เหล่า ดย.
ร.อ.หญิง พิจักษณา
วงศาโรจน์
ประจาแผนก กพ.ทบ.

ลาดับ
ยศ ชื่อ
นามสกุล
๓๐
ร.อ. ฐาปนันท์
ฟักอังกูร
๓๑ ร.อ.หญิง ศิรประภา
ศิรวิ ฒ
ั นะกุล
๓๒
ร.อ. กิตติพงษ์
พิทักษ์พล
๓๓ ร.อ.หญิง ชัชชนก
เตชะวณิช
๓๔ ร.อ.หญิง ปรียา
พันธ์วงศ์
หน่วยส่วนภูมภิ าค
๑ ร.อ.หญิง กุลมาศ
หนังสือ
๒
ร.อ. ศราวุธ
จันทร์ประเสริฐ
๓ ร.อ.หญิง ฉัฐรภรณ์
ยศสุนทร
๔
ร.อ. ไชยยศ
แย้มกลัด
๕ ร.อ.หญิง มัทวัน
ชุมทอง
๖
ร.อ. ณรงค์
ภูมิสุข
๗
ร.อ. ไชยยา
ธรรมสกุลเลิศ
๘
ร.อ. จอม
อุดมดี
๙
ร.อ. ศรีธน
ปัญญาทอง
๑๐
ร.อ. ชาตรี
ในระหว่างพิมพ์
๑๑
ร.อ. ทัดเกษม
ทวีสิทธิ์
๑๒ ร.อ.หญิง ดวงพร
ปงปัญญะยืน
๑๓ ร.อ.หญิง ฉัตรแก้ว
ยุวพรม
๑๔ ร.อ.หญิง กานต์สินี
แก้วนก
๑๕ ร.อ.หญิง ชลิตา
เมฆมุกดา
๑๖
ร.อ. พิชัยยุทธ
สุขดา
๑๗
ร.อ. สุพศิ
มังคะรัตน์
๑๘
ร.อ. สมอาจ
อิ่มเอม
๑๙
ร.อ. เชิดชัย
โสรมรรค
๒๐
ร.อ. ไพบูลย์
คล้ายมุข
๒๑
ร.อ. กรมกฤษณ์
นามโคตร
๒๒
ร.อ. วสันต์
กันมะโน
๒๓ ร.อ.หญิง ปวีณา พรหมสาขา ณ สกลนคร
๒๔ ร.อ.หญิง กมลรัตน์
กลิ่นสุคนธ์

ตาแหน่งปัจจุบัน
ประจา ยศ.ทบ.
ประจาแผนก นรด.
ประจาแผนก สบ.ทบ.
รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.

หมายเหตุ

งดเบิกเบีย้ เลี้ยง
ผช.นายทหารเตรียมการ ศฝ.นศท.มทบ.๓๑ งดเบิกเบีย้ เลี้ยง
ผช.นสก.มทบ.๑๕
นักบินฯ พัน.บ.๔๑
รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.
นวป.ร้อย.บก.พัน.ปจว.
รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.
รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.
ทส.ผบ.พล.ร.๒ รอ.
รอง ผบ.ร้อย.ฝรพ.๓
ประจาแผนก ผปบ.มทบ.๓๗
ประจาแผนก รร.จปร.
ประจาแผนก ผปบ.มทบ.๒๓
รรก.นสบ.มทบ.๓๗
รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.
นคร.มทบ.๔๑
รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.
ฝขว.ร้อย.ปจว. พัน.ปจว.
อศจ.กรม ทพ.๒๒
อศจ.กรม ทพ.๔๓
ผบ.มว.ดย.มทบ.๒๘
ผบ.มว.ดย.รร.จปร.
ผบ.มว.ดย.มทบ.๒๖
ผบ.มว.ดย.มทบ.๓๙
นสบ.มทบ.๓๓
ประจาแผนก สบร.รร.จปร.

อศจ.ทบ.
อศจ.ทบ.
เหล่า ดย.
เหล่า ดย.
เหล่า ดย.
เหล่า ดย.

