


แบบรายงาน วิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ชื่อผลงานวิธีหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ( Best  Practice) 

“การอ านวยการประสานงานในการให้การรับรองแก่กองเรือ” 
 

ค าส าคัญ    ส่งก าลังบ ารุง การรับรอง  การจัดพิธีการ  การเบิก-จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง 
 
1 เกร่ินน า 

ฐท.สส. ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การจัดการความรู้ ในปี ๕๘ ว่า Serve  the  Fleet 24 Hrs กล่าวคือ 
ทุกหน่วยงานใน ฐท.สส. ต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา เพื่อให้ภารกิจในการให้การสนับสนุน
การปฏิบัติการทางทหารของกองเรือ  สามารถปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติการ  ซึ่งการปฏิบัติของ
หน่วยเทคนิคต่างๆ ของ ฐท.สส. ในอันที่จะให้บริการแก่กองเรือเพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติการทางทหาร    
รวมทั้งการจัดพิธีการต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรือรบ  ทั้งเรือรบที่อยู่ในประจ าการ  เรือรบใหม่ที่ก าลังจะเข้า
ประจ าการ เรือรบที่ก าลังจะปลดประจ าการ  รวมถึงกองเรือรบจากต่างประเทศ ที่เข้ามาเยี่ยมเยือนประเทศ
ไทยและน าเรือเข้าจอดเทียบท่าในพื้นที่สัตหีบ  ล้วนเกี่ยวข้องกับการส่งก าลังบ ารุง ซึ่งเอกสารหรือค าร้องขอรับ
การสนับสนุนจากกองเรือ ย่อมต้องผ่านทางสายงานส่งก าลังบ ารุง  กบ.ฐท.สส. แม้จะไม่ได้ท าหน้าที่เป็นหน่วย
ปฏิบัติในการให้การสนับสนุนโดยตรง ( Direct Support ) แต่ก็จะต้องท าหน้าที่อ านวยการประสานงาน แล ะ
ก ากับการปฏิบัติในการให้บริการ หรือ ให้การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ  ตามสาขาการส่งก าลังบ ารุงที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ เพื่อให้หน่วย (นขต.ฐท.สส. ที่เป็นหน่วยปฏิบัติ) สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการให้การสนับสนุน
กองเรือ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงนับว่า กบ.ฐท.สส . ได้ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะ 
Indirect Support แก่กองเรือ ตามวิสัยทัศน์ของ ฐท.สส. 

ทั้งน้ี เน่ืองจากการปฏิบัติงานในการให้การสนับสนุนกองเรือ ในส่วนของ กบ .ฐท .สส . มี
หลากหลายหน้าที่  และจากการที่คณะท างานจัดการความรู้ ได้จัดให้ผู้แทนฝ่ายอ านวยการของ ฐท.สส. ซึ่งเป็น
คณะท างานจัดท าองค์ความรู้ในกลุ่มงานฝ่ายอ านวยการ บก.ฐท.สส. ได้ประชุมหารือ เพื่อก าหนดทิศทางหัวข้อ
องค์ความรู้ ที่จะน าเสนอในนิทรรศการจัดการความรู้ของ ฐท .สส . ประจ าปี ๕๘ เมื่อ ๓๐ มิ.ย.๕๘ น้ัน  ที่
ประชุมได้มีมติ ก าหนดทิศทางหัวข้อองค์ความรู้ ในกลุ่มงานฝ่ายอ านวยการ ว่า “ บทบาทของฝ่ายอ านวยการ  
ฐท.สส . ในการให้การรับรองและรักษาความปลอดภัยแก่กองเรือรบไทยและต่างประเทศ ” เพื่อเป็นกรอบ
แนวความคิดในการจะน าเสนอองค์ความรู้ให้สอดคล้องและรองรับ วิสัยทัศน์ Serve  the  Fleet 24 Hrs      
ในการน้ี คณะท างาน KM ของ ฐท.สส. ซึ่งประกอบด้วย ผอ .กบ .ฐท .สส .  รอง ผอ .กบ .ฐท.สส . และก าลังพล    
ทุกคนใน กบ.ฐท.สส.  จึงได้ร่วมกันวิเคราะห์กรอบแนวความคิดดังกล่าว และก าหนดหัวข้อองค์ความรู้ที่จะ
น าเสนอในปีน้ี ให้สอดคล้องกัน โดยก าหนดหัวข้อองค์ความรู้ว่า “การอ านวยการประสานงานในการรับรองแก่
กองเรือ” ซึ่งจะน าเสนอองค์ความรู้ของการปฏิบัติงาน ของแผนกส่งก าลังบ ารุง กบ .ฐท.สส . ในการอ านวยการ 
ประสานงาน ก ากับการในการจัดพิธีการต่างๆของกองเรือ  และ กระบวนการในการเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง 
ซึ่ง กบ.ฐท.สส. ให้การสนับสนุนแก่ นขต .ฐท.สส . หน่วยต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติงานให้การสนับ สนุนการจัดพิธีการ 
และการปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่ทางกองเรือขอรับการสนับสนุนมา 
 
 
 



ลักษณะส าคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ  
“การอ านวยการประสานงานในการรับรองแก่กองเรือ ” เป็นการน ากระบวนการด้านการจัดการ

ความรู้ ( KM ) มาใช้  โดยมี  
การก าหนดทิศทางและเป้าหมาย (Knowledge Vision) คือ  การจัดการความรู้เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานใน “บทบาทของฝ่ายอ านวยการ ฐท.สส. ในการให้การรับรองและรักษาความปลอดภัยแก่กองเรือ
รบไทยและต่างประเทศ   เพื่อให้บรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์การจัดการความรู้ของ ฐท .สส . คือ Serve  the  
Fleet 24 Hrs 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge  Sharing)  มีการจัดประชุม ข้าราชการทุกคนใน กบ .ฐท.สส . 
โดย ผอ.กบ.ฐท.สส. เป็นประธานฯ เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกิจกรรมตลอดการประชุม  โดย
ก าหนดให้ แผนกส่งก าลังบ ารุง เป็น ผู้ที่น าองค์ความรู้ในตัวเอง (Tacit  Knowledge) มาถ่ายทอ ด โดย
ผู้บังคับบัญชาในกอง และข้าราชการคนอื่นๆ มีส่วนร่วมในการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างาน และเป็น
ผู้รับการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน  

การจัดเก็บความรู้ (Knowledge Asset )  แผนกส่งก าลังบ ารุง จัดท าเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน  
และน ากระบวนการท างาน (Flow Chart) ที่สรุปได้จากการประชุม มาจัดท าเป็นโปสเตอร์แสดงในนิทรรศการ
จัดการความรู้ของ ฐท.สส.  รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้ ใน Website KM ของ ฐท.สส. 

 
เป้าหมาย 
            ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

-    จ านวนก าลังพลใน กบ.ฐท.สส. ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
- ผู้ที่ท าหน้าที่ในการประสานงาน ก ากับการในการจัดพิธีการรับรองกองเรือ สามารถ

ปฏิบัติงานได้รวดเร็วขึ้น  ลดเวลาในการเรียนรู้จากการลองผิด ลองถูก เมื่อต้องปฏิบัติงานจริง  
 

            ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
- ผู้ที่ท าหน้าที่ในการประสานงาน ก ากับการในการจัดพิธีการรับรองกองเรือ สามารถ

ปฏิบัติงานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
- กระบวนการเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง สามารถด าเนินการได้สมบูรณ์ ถูกต้องตามระเบียบ

ข้อบังคับที่ก าหนด และท าให้ระบบการบริหารจัดการในการควบคุม การเบิกจ่ายน้ าเชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 
2. ล าดับขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมพัฒนา  Flow  Chart (แผนภูมิ) ของ วิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
 
            ขั้นที่ 1  ผู้บังคับบัญชา (ผอ.กบ.ฐท.สส.) รับทราบ วิสัยทัศน์และทิศทางในการจัดการความรู้ของ   
ฐท.สส. และฝ่ายอ านวยการ   สั่งการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องรับทราบและเตรียมการถ่ายทอดความรู้  
 
            ขั้นที่ 2  จัดประชุมข้าราชการทั้งหมด เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 

ขั้นที่ 3  จัดท า Flow  Chart (แผนภูมิ) การปฏิบัติงาน จากองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และจัดท าเอกสารแบบรายงาน วิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ  



 
            ขั้นที่ 4  องค์ความรู้ที่ได้จัดท าเป็นเอกสาร จะถูกถ่ายทอดให้กับผู้ที่มารับหน้าที่ในต าแหน่งที่มีการ
ย้ายบรรจุ  ประเมินผลการปฏิบัติ และรวบรวมปัญหาข้อขัดข้อง เพื่อแก้ไขต่อไป 
 
ล าดับขั้นตอนกระบวนการ ( เขียนเป็น Flow  Chart) 

 



   3. ผลการด าเนินการ 
         ท าให้กระบวนการท างานภายใน กบ .ฐท.สส. มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพขึ้น และนายทหารสามารถ
ท างานเร่งด่วนเกี่ยวกับการประสานงาน อ านวยการการจัดพิธีการเพื่อให้การรับรองกองเรือ แทนคนอื่นซึ่งไม่อยู่
ในที่ท างานได้ทันที  

เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนของ Best Practice แล้ว ส่งผลต่อหน่วยงานอย่างไร 

          ผลดีต่อหน่วยงานคือ  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างข้าราชการใน กบ .ฐท.สส . ทุกคนเกี่ยวกับ
กระบว นการท างานของแผนกส่งก าลังบ ารุง ในการจัดพิธีการและ การเบิกจ่ายน้ันเชื้อเพลิงเพื่อให้การ
สนับสนุนหน่วยต่างๆ  ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาและ ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้สามารถท างานได้ง่ายขึ้นและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  รวมทั้งเป็นการถ่ายทอดควา มรู้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ข้าราชการที่ท างานใน กบ.ฐท.สส. สามารถท างานแทนกันได้ ในกรณีเร่งด่วนที่ผู้รับผิดชอบงานดังกล่าว
ไม่อยู่ในหน่วย 

เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนของ Best Practice แล้ว ส่งผลต่อ ทร. อย่างไร 

ผลดีต่อ ทร. คือ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบงานให้ผู้ที่ย้ายบรรจุใหม่ สามารถเรียนรู้และ
ท างานต่อจากผู้ที่เคยปฏิบัติงานอยู่เดิมแต่ต้องย้ายสังกัดไป  สามารถท างานใหม่ได้อย่างรวดเร็ว สะดวก และ
ง่ายต่อการปฏิบัติไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้งานนาน  รวมทั้งสามารถสืบค้นข้อมูลเก่าของงานที่เคยท าไว้ได้ง่ายขึ้น  

4. บทเรียนที่ได้รับ 

           วัฒนธรรมการการท างานแบบทหาร ซึ่งต้องรับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชา และ ทัศนคติของบุคลากรใน
ที่ท างานสวนใหญ่ ยังไม่เอื้ออ านวยต่อการท า KM ทั้งน้ี ผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ที่มีความส าคัญที่สุด ที่จะ
สนับสนุนให้เกิดกระบวนการ KM ในหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 

5. ปัจจัยความส าเร็จ 

          ต้องได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมและการติดตามความก้าวหน้าอย่างจริงจัง จากผู้บังคับบัญชา  รวมทั้ง
ต้องได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมแต่ละคร้ัง  รวมทั้งการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการ
พัฒนางาน  

         6. การเผยแพร่ /การได้รับการยอมรับ และรางวัลที่ได้รับ 

   6.1 การเผยแพร่ 

              จัดท ารายงานเสนอคณะท างานจัดการความรู้ของ ฐท .สส. เพื่อเผยแพร่ ใน Web page ของ KM 
ฐท.สส. 



   6.2 การได้รับการยอมรับ 

                รอการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา 

   6.3 รางวัลที่ได้รับ 

                - 

7 ภาคผนวก ( ร่องรอย  หลักฐาน  ภาพถ่าย  ชิ้นงานฯลฯ แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ) 

การประชุมหารือ นายทหารภายใน กบ.ฐท.สส. โดย รอง ผอ.กบ.ฐท.สส. เป็นประธาน 
 

 



 

     การประชุมหารือขอผู้แทนคณะท างานจัดท าความรู้ในกลุ่มงานฝ่ายอ านวยการ เพื่อก าหนดทิศทางหัวข้อ
องค์ความรู้ ที่จะน าเสนอในนิทรรศการจัดการความรู้ของ ฐท .สส. ประจ าปี ๕๘  เมื่อ ๓๐ ม.ิย.๕๘ 

 
 

         หัวหน้าคณะท างานจัดการความรู้ สาขาการส่งก าลังบ ารุง เสนอรายงานให้ ผอ .กบ.ฐท.สส. รับทราบ 
และขออนุมัติจัดประชุมข้าราชการ กบ.ฐท.สส.  เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  รายละเอียดตามบันทึก 
กบ.ฐท.สส. ลง ๓๐ มิ.ย.๕๘ ที่แนบ 



 



แนวทางการประชุมกอง กบ.ฐท.สส. 
วันพฤหัส ที่ ๙ ก.ค.๕๘ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม บก.ฐท.สส. (๒) 

 
ประธาน ( ผอ.กบ.ฐท.สส.) กล่าวเปิดประชุม 

การประชุมวันนี้ เป็นการประชุมข้าราชการ กบ .ฐท .สส. ทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์
หลักที่จะด าเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ ซึ่งต้องการให้ก าลังพลทุกคนของ กบ .ฐท .สส. 
ได้มีส่วนร่วม ทั้งในบทบาทของผู้ที่น าองค์ความรู้ในตัวเอง ( Tacit  Knowledge) มาถ่ายทอด   
บทบาทของผู้ที่เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างาน เพ่ือช่วยพัฒนากระบวนการ หรือ
วิธีการท างานให้ดีขึ้น ง่ายขึ้น  และผู้จะต้องมารับการถ่ายทอดความรู้  เพ่ือที่จะพัฒนา
ความสามารถให้ท าหน้าที่ในต าแหน่งที่สูงขึ้น หรือกรณีที่มีการโยกย้ายต าแหน่งหน้าที่ หรื อช่วย
ท างานแทนกันได้ในยามฉุกเฉิน เร่งด่วน 

ในปีนี้ คณะท างานจัดท าความรู้สาขาส่งก าลังบ ารุง ได้ร่วมประชุมกับคณะท างาน
จัดการความรู้ของ ฐท.สส.  และ คณะท างานจัดการความรู้ ในกลุ่มงานฝ่ายอ านวยการแล้ว และ
ได้รายงานมาว่า กบ.ฐท.สส.จะต้องส่ง หัวข้อองค์ความรู้ เพ่ือจัดท านิทรรศการ ๑ หัวข้อ ซ่ึงในปีนี้ 
ฐท.สส. ได้ก าหนด วิสัยทัศน์การจัดความรู้ของ ฐท.สส. ว่า  Serving  the  Fleet 24 Hrs.  ซ่ึงเมื่อ
มองดูเผินๆ อาจจะเห็นว่า กบ.ฐท.สส. ไม่ได้มีบทบาทโดยตรงในการ Serve  the  Fleet  อย่างไร
ก็ดี การ Serve  the  Fleet ของหน่วยต่างๆ ที่มีภารกิจโดยตรงของ ฐท .สส. เช่น กทส .ฐท .สส.  
กรง.ฐท.สส.  กชธ.ฐท.สส.  รพ.อาภากรฯ  จะไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ หาก
ขาดการอ านวยการ ประสานงานด้านการส่งก าลังบ ารุงจาก กบ.ฐท.สส.  ซ่ึงบทบาทในการท างาน
ดังกล่าว  แผนกส่งก าลังฯ  เป็นแผนกที่มีภารกิจในการอ านวยการ ประสานงานด้านนี้ ชัดเจนมาก
ที่สุด  ดังนั้น หัวหน้าคณะท างานจัดการความรู้ สาขาการส่งก าลังบ ารุง  จึงได้เสนอหัวข้อการจัด
ความรู้ ของ กบ.ฐท .สส. ในหัวข้อ “การอ านวยการและประสานงานในการรับรองแก่กองเรือ ( 
เน้นการจัดสถานที่ การจัดเลี้ยง และการให้การสนับสนุนน้ ามันเชื้อเพลิง”  ซ่ึง ผอ . และ รองฯ ก็
เห็นด้วยกับหัวข้อดังกล่าว  จึงขอให้ น.ท.โยธินฯ และ ก าลังพลในแผนกส่งก าลัง ฯ ช่วยท าหน้าที่
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ เก่ียวกับขั้นตอนการด าเนินการ เมื่อมีการจัดพิธีการเก่ียวกับกองเรือ  ใน ๓ 
ประเด็น คือ 

๑. การจัดสถานที่และการจัดเลี้ยง  : สมมติสถานการณ์ว่า เมื่อมีเรือรบล าใหม่เข้า
ประจ าการ หรือเมื่อมีเรือรบจากต่างประเทศ เข้าเยี่ยมค านับ ผบ .ฐท .สส .   เราจะต้องให้การ



สนับสนุนการจัดสถานที่ และการจัดเลี้ยง ...ขอแผนกส่งก าลัง ให้เล่าให้ฟังว่า ท าอะไรอย่างไรบ้าง  
จนถึงขั้นการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย  ที่ใช้ในการจัดงานทั้งหมด  

๒. การให้การสนับสนุนน้ ามันเชื้อเพลิง : สมมติสถานการณ์เดิม  ขอให้เล่าว่า เมื่อมี
การสั่งการให้ใช้ยานพานะต่างๆ ในการให้การสนับสนุนพิธีรับเรือรบล าใหม่เข้าประจ าการ ฐท .สส.  
หรือเมื่อมีเรือรบจากต่างประเทศ เข้าเทียบท่าในพ้ืนที่สัตหีบ มีกระบวนการท างานอย่างไรบ้าง 

โดยในแต่ละขั้นตอน มีปัญหาข้อขัดข้องอย่างไรหรือไม่  และเคยแก้ปัญหา นั้นอย่างไร
บ้าง  
ข้าราชการ กบ.ฐท.สส. คนอ่ืน ขอให้ตั้งใจรับฟังกระบวนการท างาน เพราะอาจจะต้อง

เข้าไปท างานในหน้าที่ดังกล่าวหากมีการย้ายบรรจุ  รวมทั้งหากคนไหนเคยมีประสบการณ์ที่
เก่ียวข้อง ก็ให้เสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมได้  ขอให้ถือว่า เป็นการพูดคุย ปรึกษาหารือกัน เพ่ือช่วยกัน
พัฒนาการท างานของ กบ.ฐท.สส. ของเราให้ มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และมีความสะดวกสบาย ง่าย
ต่อการปฏิบัติของคนท างานมากขึ้น  ซ่ึงส่งเหล่านี้ ก็จะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคน และ คนที่
จะมาสานต่องานของเราในอนาคต 

ต่อไป ขอให้ หัวหน้าคณะท างานจัดท าความรู้ สาขาส่งก าลังบ ารุง ได้ด าเนินการต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรรยากาศการจัดประชุม และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ กบ .ฐท.สส. เมื่อ ๙ ก.ค.๕๘ 
น.อ.สมหวัง  วงศ์อุดม  ผอ.กบ.ฐท.สส. และ น.อ.จรูญ  เอี่ยมสวัสด์ิ รอง ผอ.กบ.ฐท.สส. 

เป็นประธาน และร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 

 
 

 



 
 

ทีมงานแผนกส่งก าลังบ ารุง ฯ ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน  
 โดย หน.คณะท างานจัดท าความรู้สาขาการส่งก าลังบ ารุง ช่วยบันทึกความรู้  

 
 

บรรยากาศการซักถามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์  
 

 



 
 
 

 
น.ท.โยธิน  มหาชานนท์   หน.แผนกส่งก าลัง 

หน.ทีมผู้ถ่ายทอดความรู้ 
และผู้จัดท าเอกสารแนวทางการจัดเลี้ยงรับรองฯ ตามที่แนบ  
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ผลงานที่น าเสนอในนิทรรศการจัดการความรู้ของ ฐท.สส. ปี งป.58 (ที่แนบ) 
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1. น.อ.สมหวัง  วงศ์อุดม 
2. น.อ.จรูญ  เอี่ยมสวัสด์ิ 
3. น.อ.หญิง วรินญา   รุ่งกลับ 
4. น.ท.หญิง กัญญภา  กันคล้อย 
5. น.ท.โยธิน  มหาชานนท์ 
6. น.ท.จิรวุฒิ   ยุทธชัย 
7. น.ท.ชุติพงศ์  ธัญญโชติ 
8. น.ท.ศิริวิช   นุ่นลอย 
9. น.ต.ช านาญ   สมใจ 
10. น.ต.กรกฎ   บัวรา 
11. น.ต.ชัยวุฒิ  นาวินวุฒิไชย  (ราชการเข้ารับการอบรม ที่ บก.ทท.) 
12. น.ต.ริสมัย   ลาสา 
13.ร.ต.หญิง ทิพวรรณ  วัฒนกุลัง 
14. พ.จ.อ.ชัยรัตน์  หอมชิต 
15. พ.จ.อ.น าภักด์ิ   ดามา 
16. พ.จ.อ.เดชา   มัจฉา 
17. พ.จ.อ.อนาวรณ์   รุ่งวงษ์ 
18. พ.จ.อ.ค าพล  สาพา 
19. พ.จ.อ.ชัยพร  สายบูรณ์ 
20. จ.อ.หญิงสุกฤตา  แสงจันทร์ 
21. จ.ต.สุนทร  เพชรประเทศ  (ราชการเข้ารับการอบรม ที่ สบ .ทร.) 
22. น.ส.บุษณีย์   ปานใย 


