
กองทัพเรือ กําหนดเรียกพลนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน และนายทหารประทวนกองหนุน
เพื่อฝกวิชาทหารประจําป ๒๕๕๗ ตั้งแต ๑๗ - ๒๖ มิ.ย.๕๗ จึงขอใหกําลังพลสํารอง ที่ไดรับคําสั่งเรียกพล
และหมายเรียกพล ไปรายงานตัว ณ ศฝ.สอ.รฝ. ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันอังคารที่ ๑๗
มิ.ย.๕๗ เวลา ๐๘๐๐ น. โดยพรอมเพียงกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ กองการกําลังพลสํารอง กรม
กําลังพลทหารเรือ โทรศัพท ๐ ๒๔๗๕ ๔๖๘๕ , ๐ ๒๔๖๕ ๐๐๑๒

- รายชื่อผูที่ถูกเรียกพลเพื่อฝกวิชาทหาร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗

รายชื่อผูที่ถูกเรยีกพลเพื่อฝกวชิาทหาร ประจาํป ๒๕๕๗ ในสวนของ ทร.
นายทหารสัญญาบตัรกองหนนุ

ลาํดับ ยศ - ชือ่ - ชือ่สกลุ ลาํดับ ยศ - ชือ่ - ชือ่สกลุ

๑. วาที ่ร.ท.เอกชยั กิจเกษาเจรญิ ๒๑. วาที ่ร.ต.พเิชษฐ เลิศธญัญา

๒. วาที ่ร.ต.กฤตภาส เอกพุมธนาบุญ ๒๒. วาที ่ร.ต.ศลิปชยั ถวาย

๓. วาที ่ร.ต.เอกรตัน บุญชอบ ๒๓. วาที ่ร.ต.พนิจิพงศ ชนะสิทธิ์

๔. วาที ่ร.ต.ชยัยะ เลาปราณี ๒๔. วาที ่ร.ต.ภาคภมูิ บหุนองขุม

๕. วาที ่ร.ต.ยทุธศลิป ตรยีรตันพร ๒๕. วาที ่ร.ต.ยทุธพงษ รัตนชยัอมร

๖. วาที ่ร.ต.กาจกอง ภญิโญ ๒๖. วาที ่ร.ต.ทนิพฒัน รุงเรือง

๗. วาที ่ร.ต.สญัญา สจุรยิา ๒๗. วาที ่ร.ต.กมัพล มีมาก

๘. วาที ่ร.ต.ปราโมทย บณุยฤทธชิยักจิ ๒๘. วาที ่ร.ต.บญุสบื ธรีไกรศรี

๙. วาที ่ร.ต.ชชูาย อรยิสุขโฆษิต ๒๙. วาที ่ร.ต.สจุนิต รืน่รมย

๑๐. วาที ่ร.ต.มานพ บางแสง ๓๐. วาที ่ร.ต.วชัระ ไทยเจริญ

๑๑. วาที ่ร.ต.เมษัณฑ ปนเจริญ ๓๑. วาที ่ร.ต.เลอศกัดิ์ ถิรสนุทรากุล

๑๒. วาที ่ร.ต.เตมิพนัธุ อนเจรญิ ๓๒. วาที ่ร.ต.พงศเทพ ศิลปเวทนิ

๑๓. วาที ่ร.ต.สทุธนินท วสิทุธชิยัโสภณ ๓๓. วาที ่ร.ต.พชิยั มยุระสวุรรณ

๑๔. วาที ่ร.ต.เจษฎนิพฐิ มใีจรกั ๓๔. วาที ่ร.ต.นวิตัิ บุญชวย

๑๕. วาที ่ร.ต.ธนติฐา ลมิปปยโกศล ๓๕. วาที ่ร.ต.อทุัย หาสขุ

๑๖. วาที ่ร.ต.พทิักษ ประสทิธิน์อก ๓๖. วาที ่ร.ต.ชวนิโรจน มงคลเอกเลศิ

๑๗. วาที ่ร.ต.สมบญุ สุทธวิงค ๓๗. วาที ่ร.ต.ธติิ พันธุอราม

๑๘. วาที ่ร.ต.ณฐัวฒุิ วบิลูยอรรถกร ๓๘. วาที ่ร.ต.คเณค สทิธชิยัทวกีลุ

๑๙. วาที ่ร.ต.สรุยิา วงษศริิ ๓๙. วาที ่ร.ต.สมเกียรติ ฆองประเสรฐิ

๒๐. วาที ่ร.ต.สวุรรณชยั มวงทบัแสด ๔๐. วาที ่ร.ต.เจษฏา เชยสนุทร



นายทหารประทวนกองหนนุ

ลาํดับ ยศ - ชือ่ - ชือ่สกลุ ลาํดับ ยศ - ชือ่ - ชือ่สกลุ

๑ จ.อ.กติติร์ฐั สารกิาณา ๒๑ จ.อ.สมเกียรติ รุงโรจน

๒ จ.อ.อนรุักษ ชอบกจิ ๒๒ จ.อ.ศรตุ ถนอมวงษ

๓ จ.อ.เอกชยั นนทการ ๒๓ จ.อ.อรุณ เจรญิผล

๔ จ.อ.กติติ ประดบั ๒๔ จ.อ.อรรถพล ศิรคิช

๕ จ.อ.ผจญ สภุารตัน ๒๕ จ.อ.เบญจรงค วงษรตัน

๖ จ.อ.ณฐัพชัร วฒันมงคลลาภ ๒๖ จ.อ.ภานพุฒัน เรอืงสวสัดิ์

๗ จ.อ.วษิณุ นาคสาทา ๒๗ จ.อ.บดนิทร สิน้เคราะห

๘ จ.อ.สทิธิ บุญประจาํ ๒๘ จ.อ.สถาพร พัดทิม

๙ จ.อ.สราวธุ ชดูวง ๒๙ จ.อ.สรุชาติ บํารงุ

๑๐ จ.อ.พรหมนิทร ตะเคยีนงาม ๓๐ จ.อ.สมพร เพช็รเจรญิ

๑๑ จ.อ.สงิหสนาม ยอดเนรแกว ๓๑ จ.อ.พอพล จึงตระกลู

๑๒ จ.อ.เกษมสนัต โพธิป์ระเสรฐิ ๓๒ จ.อ.พนมไพร ออนพานชิ

๑๓ จ.อ.เจษฎา แมนประจติร ๓๓ จ.อ.อาจหาญ สรุฤีทธิ์

๑๔ จ.อ.สหรฐั หลวงเมือง ๓๔ จ.อ.สายนัต ประทุมครีี

๑๕ จ.อ.สรุชยั วงคชยั ๓๕ จ.อ.อนสุรณ ฝกความดี

๑๖ จ.อ.ธรีภพ ทรงโฉม ๓๖ จ.อ.ยรุนนัท บรรเทาทกุข

๑๗ จ.อ.กฤษณะ วงศลอมนลิ ๓๗ จ.อ.สทิธชิยั จันทร

๑๘ จ.อ.ศราวธุ จดแตง ๓๘ จ.อ.วรตุม อุบล

๑๙ จ.อ.ธติพิล ศรีเมฆ ๓๙ จ.อ.กรรณวรศิ สขุวฒัน

๒๐ จ.อ.สราวธุ ภูทนิน ๔๐ จ.อ.มาโนชย ปราบรตัน



คําแนะนาํในการเดินทางไปเขารับการเรยีกพลเพื่อฝกวชิาทหารของ ทร. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗

คําแนะนําในการโดยสารยานพาหนะ
๑. ยานพาหนะท่ีไดรับการยกเวนคาโดยสาร

๑.๑ รถไฟ
กําลังพลสํารองท่ีเขารับการเรียกพลฯ จะขอโดยสารรถไฟเพ่ือไปรายงานตัว และกลับภูมิลําเนาเม่ือ

เสร็จสิ้นการเรียกพลฯ โดยไมตองเสียคาโดยสารตลอดจนคาธรรมเนียมรถดวน และคาธรรมเนียมรถเร็วให
ปฏิบัติ ดังนี้

๑.๑.๑ ใหกําลังพลไปติดตอนายสถานีรถไฟตนทางเพ่ือออกหนังสือรับรอง ยกเวนคาโดยสารฯ โดย
นายทหารสัญญาบัตรกองหนุนใชหลักฐาน คือ คําสั่งเรียกพล (ตพ.๑๗) หากไมสามารถติดตอกับนายสถานีได
ทันทวงที ก็ใหข้ึนไปบนขบวนรถได โดยแสดงหลักฐานตอพนักงานรักษารถ เพ่ือใหออกหนังสือรับรองยกเวน
คาโดยสาร ใหถือใชโดยสาร แตถาไมจําเปนแลวไมควรกระทํา เพราะเปนการเพ่ิมภาระแกพนักงานรักษารถโดย
ไมจําเปน

๑.๑.๒ หนังสือรับรองยกเวนคาโดยสารนี้ จะตองเก็บรักษาไวใหพนักงานรักษารถตรวจสอบไดเสมอ ถา
ไมมีใหตรวจจะถือเสมือนเปนผูโดยสารไมมีตั๋ว และจะถูกปรับ

๑.๑.๓ หากกําลังพลสํารองท่ีถูกเรียกพล ไมอยูหรือไปประกอบอาชีพธุรกิจอยูในทองท่ีท่ีผิดไปจากท่ี
ระบุไวในเอกสารหลักฐาน หรือเอกสารนั้นมิไดระบุท่ีอยูของกําลังพลสํารองไวใหใชหนังสือรับรองของ
นายอําเภอทองท่ีท่ีไปอยูใหม หรือประกอบอาชีพอยูในขณะท่ีถูกเรียกพลรับรองวากําลังพลสํารองผูใดถูกเรียก
ถือเอกสารชนิดใด  เลขท่ีเทาใดขณะนี้อยู หรือประกอบอาชีพอยูในทองท่ีอําเภอนั้น แลวลงนามรับรอง
ประทับตราตําแหนงไวเปนสําคัญใหกําลังพลสํารองใชควบคูกับเอกสารของทางราชการเพ่ือขอยกเวน
คาโดยสารตอนายสถานีตนทางหรือพนักงานรักษารถท้ังเท่ียวไปและเท่ียวกลับ



- ๒ -

๑.๑.๔ ชั้นท่ีนั่งโดยสาร
- นายทหารสัญญาบัตรกองหนุนชั้นนายเรือมีสิทธิโดยสารชั้นท่ี ๒ เฉพาะรถนั่งทุกขบวน  และ

ควรสํารองท่ีนั่งกอนวันเดินทาง
๑.๑.๕ การเลื่อนชั้นท่ีนั่ง เม่ือกําลังพลสํารองตองการเลื่อนชั้นท่ีนั่งหรือขอใชท่ีนั่ง (ขบวนรถดวน) ก็ทํา

ไดเม่ือมีท่ีวาง โดยกําลังพลสํารองจะตองใชเงินสวนตัวชําระเงินเพ่ิมเติมตามระเบียบของการรถไฟฯ
๑.๑.๖ การท่ีไดรับยกเวนไมตองเสียคาโดยสารรถไฟนั้น ไมกอใหเกิดสิทธิพิเศษอ่ืนใด กําลังพลสํารอง

จะตองปฏิบัติตามกฎขอบังคับและระเบียบการของการรถไฟฯ โดยเครงครัด
๑.๒ รถยนตประจําทางของบริษัท ขนสง จํากัด ไดรับการยกเวนคาโดยสารยานพาหนะ โดยใชหลักฐานและ

วิธีการปฏิบัติเชนเดียวกับการโดยสารรถไฟในขอ ๑.๑
๒. ยานพาหนะท่ีตองชําระคาโดยสาร

ยานพาหนะท่ีตองชําระคาโดยสาร ไดแก รถ และเรือโดยสารเอกชน ดังนั้นการโดยสารยานพาหนะ
ประเภทนี้ ขอใหกําลังพลสํารองใชทุนทรัพยสวนตัวจายเปนคาโดยสารไปกอน ซึ่งทางราชการจะจายเงินคา
พาหนะทดแทนใหเม่ือเขารายงานตัวแลวท้ังเท่ียวไปและเท่ียวกลับตามสิทธิท่ีกระทรวงการคลังกําหนด เพ่ือ
ความสะดวกในการตรวจสอบของเจาหนาท่ีใหผูท่ีถูกเรียกพลทุกคนนําคําสั่งเรียกพล หรือหมายเรียกพล หรือ
สมุดประจําตัวทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ และ คําแนะนําฉบับนี้ติดตัวไวตลอดเวลา

การเตรียมเอกสาร/ของใชสวนตัว และการแตงกาย
๑. คําสั่งเรียกพล (ตพ.๑๗)
๒. สมุดประจําตัวทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ (สด.๘)
๓ . บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง
๔. ใหนําของใชสวนตัวมาเทาท่ีจําเปนและรองเทากีฬา ๑ คู
๕. กรุณาแตงกาย ชุดพลเรือนสุภาพ  และตัดผมรองทรงสูง

ทางราชการไดจัดรถโดยสารปรับอากาศขนาดใหญ จํานวน ๒ คัน พรอมท่ีทาราชวรดิฐ (ติดกับทาชาง
ถนนหนาพระลาน กทม.) ใน ๑๗ มิ.ย.๕๗ ออกเดินทางเวลา ๐๕๐๐ ผูท่ีประสงคเดินทางไปกับรถโดยสาร
ปรับอากาศขนาดใหญดังกลาว  กรุณาแจงกองการกําลังพลสํารอง กรมกําลังพลทหารเรือ โทร ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๗๙
(http://www.navy.mi.th/reserve/)


