
 กองทัพเรือ กําหนดเรียกพลนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน และนายทหารประทวนกองหนุน 
เพื่อฝึกวิชาทหารประจําปี ๒๕๕๖ ต้ังแต่ ๑๙  – ๒๘ มิ.ย.๕๖ จึงขอให้กําลังพลสํารอง ที่ได้รับคําสั่งเรียกพล
และหมายเรียกพล ไปรายงานตัว  ณ ศฝ.นย. ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  ในวันพุธที่ ๑๙ มิ.ย.๕๖ 
เวลา ๐๘๐๐ น. โดยพร้อมเพรียงกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการกําลังพลสํารอง กรมกําลังพล
ทหารเรือ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๖๘๕ , ๐ ๒๔๖๕ ๐๐๑๒  
 
     - รายชื่อผู้ที่ถูกเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

 
รายชื่อผู้ที่ถูกเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจําปี ๒๕๕๕ ในสว่นของ ทร. 

นายทหารสญัญาบัตรกองหนุน   
 

ลําดับ  ยศ - ช่ือ  ลําดับ ยศ - ช่ือ  

๑.  วาท่ี ร.ต.นาวกิ  วัฒนะกิจ ๒๑. วาท่ี ร.ต.มานพ  เทศฤทธ

๒.  วาท่ี ร.ต.วรรณชัย  มิตรานนท ๒๒. วาท่ี ร.ต.ภัทรพงศ  ร่ืนรมย

๓.  วาท่ี ร.ต.ธนวัฒน  สาคุณ ๒๓. วาท่ี ร.ต.ปฐมพงษ  เคนโพธิ์

๔.  วาท่ี ร.ต.กําพล  ศิริวัชรไพบูลย ๒๔. วาท่ี ร.ต.บุญธรรม  ขาวขํา

๕.  วาท่ี ร.ต.มนตรี  ดํารงคสุทธิพงศ ๒๕. วาท่ี ร.ต.ณัฐดนัย  ฉายากร

๖.  วาท่ี ร.ต.รัฐพล  เอ้ือสุนทรชัยกุล ๒๖. วาท่ี ร.ต.ปรัชญา  สีดา

๗.  วาท่ี ร.ต.ธํารงศักดิ์  สุขพรหม ๒๗. วาท่ี ร.ต.กรกต  สิทธิเขตตการ

๘.  วาท่ี ร.ต.สุรภากร  วิมานรัตน ๒๘. วาท่ี ร.ต.กิตตพิงษ  เจริญศิลป

๙.  วาท่ี ร.ต.ชูเกียรต ิ แกวนอย ๒๙. วาท่ี ร.ต.อภิชาต ิ รัชยาว 

๑๐. วาท่ี ร.ต.ยุทธนา  ไมรอด ๓๐. วาท่ี ร.ต.จีรพงษ  จันทราวงษเดชา

๑๑.  วาท่ี ร.ต.วันชยั  หลีเจริญ ๓๑. วาท่ี ร.ต.ธนภาค  ตันฤกษสถาพร

๑๒.  วาท่ี ร.ต.แสงเพ็ชร  ตางสี ๓๒. วาท่ี ร.ต.ธัญดิษฐ  บุญศรี

๑๓.  วาท่ี ร.ต.จตุราริยสัจ  ศิริชัย ๓๓. วาท่ี ร.ต.ศุภฤกษ  ขันทอง

๑๔.  วาท่ี ร.ต.ธนะพล  ตัณยะกุล ๓๔. วาท่ี ร.ต.ศุภโชค  บุญชวย

๑๕. วาท่ี ร.ต.วุฒิพนัธุ  วัฒนศิริยานนท ๓๕. วาท่ี ร.ต.พรเทพ  มานิพาน

๑๖.  วาท่ี ร.ต.ชัยชนะ  ศรีสนั่น ๓๖. วาท่ี ร.ต.สุชาต ิ ศรีเฉลิม

๑๗.  วาท่ี ร.ต.ธนกฤต  สงวนพันธวงศ ๓๗. วาท่ี ร.ต.วิษณ ุ ชั้นบน

๑๘.  วาท่ี ร.ต.พิเชฐดนัย  พานศิลป ๓๘. วาท่ี ร.ต.ศิริวุฒิ  วิสุทธิ

๑๙. วาท่ี ร.ต.สมันตภัทร  ทรัพยสมบูรณ ๓๙. วาท่ี ร.ต.จิรพงศ  สมนึก

๒๐.  วาท่ี ร.ต.วิเชียร  บุญธรรม ๔๐. วาท่ี ร.ต.อรุณเนตร  ตะกรุด

http://www.navy.mi.th/reserve/reserve2555.html


นายทหารประทวนกองหนุน 
 

ลําดับ  ยศ - ช่ือ  ลําดับ ยศ - ช่ือ  

๑.  จ.อ.คมกริช  แปลกประจิต ๒๑. จ.อ.วัชรพงศ  แสนสรอย

๒.  จ.อ.มนตชัย  ดํารงคสุทธิพงศ ๒๒. จ.อ.ปยะวุฒ ิ เตชวินิจสกุล

๓.  จ.อ.นิทัศน  พิพาดุษฎีกุล ๒๓. จ.อ.ธนพงษ  เทียมทัน

๔.  จ.อ.สมศักดิ์  ทองนาคะ ๒๔. จ.อ.พรเทพ  ขันธธน

๕.  จ.อ.บุญวรพฤกษฒา  เชยชื่น ๒๕. จ.อ.มนัส  กิมภา

๖.  จ.อ.ปรัชญา  สบายดี ๒๖. จ.อ.วงกต  จันทรกุล

๗.  จ.อ.วัชระ  สาครวิศว ๒๗. จ.อ.พงศกร  เปยมศรี

๘.  จ.อ.ชวลิต  หมายแมน ๒๘. จ.อ.พัฒนา  ธรรมนิธา

๙.  จ.อ.ปติวัฒน  จินตนา ๒๙. จ.อ.วิชาญ  ยังกองแกว

๑๐. จ.อ.นันทพน  จันทรางกุลบตุร ๓๐. จ.อ.ภานุวัฒน  ม่ังคัง่

๑๑.  จ.อ.พรชัย  พลศรีรังษ ๓๑. จ.อ.พงษสวัสดิ ์ อุบลประเสริฐ

๑๒.  จ.อ.ศักดา  พงษศรี ๓๒. จ.อ.พอเจตน  พันธเสมา

๑๓.  จ.อ.พงษกรณ  พิทักษคีรี ๓๓. จ.อ.พันธุศักดิ ์ เสริมพัฒน

๑๔.  จ.อ.สิทธิพร  ออนประดา ๓๔. จ.อ.วิสุทธ์ิ  เกิดมณี

๑๕. จ.อ.นภดล  เกงธัญญชีพ ๓๕. จ.อ.วิทยา  ขอเยี่ยมกลาง

๑๖.  จ.ต.วันชนะ  เชยชืน่ ๓๖. จ.อ.ภาน ุ หมื่นเดช

๑๗.  จ.อ.ภิญโญ  พรหมสุภา ๓๗. จ.อ.สมยศ  ลักษณะเพ็ญ

๑๘.  จ.อ.อนุรักษ  วรรณภักดี ๓๘. จ.อ.วรรณชัย  เจริญวงศ

๑๙. จ.อ.ศักรินทร  จันทรมูล ๓๙. จ.อ.สายธาร  พุมเจริญ

๒๐.  จ.อ.กิตินันท  ปานแกว ๔๐. จ.อ.วิษณุ  พลคง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คําแนะนําในการเข้ารับการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
 

 
 

คําแนะนําในการโดยสารยานพาหนะ 
๑. ยานพาหนะที่ได้รับการยกเว้นค่าโดยสาร 
     ๑.๑ รถไฟ 

กําลังพลสํารองที่เข้ารับการเรียกพลฯ จะขอโดยสารรถไฟเพื่อไปรายงานตัวและกลับภูมิลําเนา 
เม่ือเสร็จสิ้นการเรียกพลฯ โดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารตลอดจนค่าธรรมเนียมรถด่วนและค่าธรรมเนียมรถเร็ว
ให้ปฏิบัติ ดังนี้   
          ๑.๑.๑ ให้กําลังพลสํารองไปติดต่อนายสถานีรถไฟต้นทางเพื่อออกหนังสือรับรองยกเว้นค่าโดยสารฯ  
โดยนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนใช้หลักฐาน คือ คําสั่งเรียกพล (ตพ.๑๗) และนายทหารประทวน
กองหนุนใช้หลักฐาน คือ หมายเรียกพล (ตพ.๑๓) 
          ๑.๑.๒ หนังสือรับรองยกเว้นค่าโดยสารนี้ จะต้องเก็บรักษาไว้ให้พนักงานรักษารถตรวจสอบได้เสมอ  
          ๑.๑.๓ หากกําลังพลสํารองที่ถูกเรียกพล ไม่อยู่หรือไปประกอบอาชีพอยู่ในท้องที่ที่ผิดไปจากที่ระบุ
ไว้ในเอกสารหลักฐาน หรือเอกสารนั้นมิได้ระบุที่อยู่ของกําลังพลสํารองไว้  ให้ใช้หนังสือรับรองของ
นายอําเภอท้องที่ที่ไปอยู่ใหม่ หรือหนังสือรับรองการประกอบอาชีพอยู่ในขณะที่ถูกเรียกพล โดยให้ระบุ  
ยศ-ชื่อ-ชื่อสกุล ชนิดของเอกสารและเลขที่ พร้อมทั้งรับรองการประกอบอาชีพอยู่ในท้องที่อําเภอนั้น แล้ว
ลงนามรับรองประทับตราตําแหน่งไว้เป็นสําคัญ ให้กําลังพลสํารองใช้ควบคู่กับเอกสารของทางราชการ 
เพื่อขอยกเว้นค่าโดยสารต่อนายสถานีต้นทางหรือพนักงานรักษารถทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ         



           ๑.๑.๔ นายทหารสัญญาบัตรกองหนุนชั้นนายเรือมีสิทธิโดยสารชั้นที่ ๒  เฉพาะรถนั่งทุกขบวน  
และควรสํารองที่นั่งก่อนวันเดินทาง สําหรับนายทหารประทวนกองหนุน มีสิทธิโดยสารชั้นที่ ๓ เท่านั้น 
เว้นแต่หากเดินทางระยะไกลจําเป็นต้องเดินทางให้ทันเวลาที่ทางราชการกําหนด อนุญาตให้โดยสารขบวน
รถด่วนได้ แต่ต้องโดยสารไปในชั้น ๒ รถนั่งเท่านั้น 
           ๑.๑.๕ เมื่อกําลังพลสํารองต้องการเลื่อนชั้นที่นั่งหรือขอใช้ที่นั่ง (ขบวนรถด่วน) ก็ทําได้ 
เม่ือมีที่ว่าง โดยกําลังพลสํารองจะต้องใช้เงินส่วนตัวชําระเงินเพิ่มเติมตามระเบียบของการรถไฟฯ 
           ๑.๑.๖ การที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าโดยสารรถไฟนั้น ไม่ก่อให้เกิดสิทธิพิเศษอื่นใด กําลังพล
สํารองจะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและระเบียบการของการรถไฟฯ โดยเคร่งครัด 
     ๑.๒ รถยนต์ประจําทางของบริษัท ขนส่ง จํากัด ได้รับการยกเว้นค่าโดยสารยานพาหนะ โดยใช้
หลักฐานและวิธีการปฏิบัติเช่นเดียวกับการโดยสารรถไฟในข้อ ๑.๑ 
 

๒. ยานพาหนะที่ต้องชําระค่าโดยสาร 
ยานพาหนะที่ ต้องชําระค่าโดยสาร ได้แก่ รถ และเรือโดยสารเอกชน ดังนั้นการโดยสาร

ยานพาหนะประเภทนี้ จึงขอให้กําลังพลสํารอง สํารองจ่ายค่าโดยสารไปก่อน ซึ่งทางราชการจะจ่ายเงิน 
ค่าพาหนะชดเชยให้เม่ือเข้ารายงานตัวแล้วทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับตามสิทธิที่กระทรวงการคลังกําหนด  
เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่  ให้ผู้ที่ถูกเรียกพลทุกคนนําคําสั่งเรียกพล หรือหมายเรียกพล 
หรือสมุดประจําตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ และ คําแนะนําฉบับนี้ติดตัวไว้ตลอดเวลา 

 

การเตรียมเอกสาร/ของใช้ส่วนตัว และการแต่งกาย 
     ๑.  คําสั่งเรียกพล (ตพ.๑๗) หรือ หมายเรียกพล (ตพ.๑๓) 
     ๒.  สมุดประจําตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ และหนังสือสําคัญ (สด.๘) (ถ้ามี) 
     ๓ . บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง 
     ๔.  ให้นําของใช้ส่วนตัวมาเท่าที่จําเป็นและรองเท้ากีฬา ๑ คู่ 
     ๕.  กรุณาแต่งกาย ชุดพลเรือนสุภาพ  และตดัผมรองทรงสูง 

สําหรับผู้ที่ประสงค์เดินทางไปกับรถโดยสารของกรมการขนส่งทหารเรือที่จัดไว้ให้ จํานวน ๒ คัน 
สามารถขึ้นรถที่ท่าราชวรดิฐ (ติดกับท่าช้าง ถนนหน้าพระลาน กทม.) ในวันพุธที่ ๑๙ มิ.ย.๕๖ เวลา ๐๕๐๐  หรือ
ติดต่อกองการกําลังพลสํารอง กรมกําลังพลทหารเรอื โทร ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๗๙ (http://www.navy.mi.th/reserve/)  

        


