
  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กพ.ทอ.(สนพ.โทร.๒-๑๒๕๐) 

ที ่ กห ๐๖๐๔.๓/๖๕๔๐                          วันที่     ๒๐ ส.ค.๖๒ 

เรื่อง ขออนุมัติให้ น.ประทวน ได้รับการเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๓ 

เรียน ผบ.ทอ. 

 ๑. ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๐ มี.ค.๓๘ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ลับ ที่ กห ๐๖๐๓.๒/๑๗๔ 
ลง ๒ มี.ค.๓๘ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การก าหนดจ านวน น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ประจ าปี  
สรุปได้ ดังนี้ (แนบ ๑) 
  ๑.๑ จ านวน น.ประทวน สอบเลื่อนฐานะฯ ประจ าปี แต่ละเหล่าทหารหรือจ าพวกทหาร 
ให้ขออนุมัติเป็นปี ๆ ไป 
  ๑.๒ จ านวน น.ประทวน เลื่อนฐานะฯ ประจ าปี โควตาส่วนกลาง ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของ 
ผบ.ทอ.จ านวน ๑๒ คน รวมทั้งโควตาส าหรับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนนักกีฬา จ านวน ๒ คน 

 ๒. กพ.ทอ.ตรวจสอบแล้ว ดังนี้  
  ๒.๑ ปีงบประมาณ ๖๓ ผบ.ทอ.ได้อนุมัติต าแหน่ง น.ประทวน สอบเลื่อนฐานะ 
เป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน ท าหน้าที่ในต าแหน่ง น.สัญญาบัตร จ านวนทั้งสิ้น ๓๕๗ อัตรา ดังนี้ (แนบ ๒) 
   ๒.๑.๑ อนุมัติ  ผบ .ทอ. เมื่ อ  ๒๖ ก.ย .๖๑ ท้ ายหนั งสือ  กพ.ทอ.ด่วนมาก 
ที่ กห ๐๖๐๔.๓/๗๗๑๖ ลง ๒๖ ก.ย.๖๑ ได้อนุมัติต าแหน่ง น.ประทวน สอบเลื่อนฐานะฯ ปีงบประมาณ ๖๓ 
จ านวน ๓๒๗ อัตรา 
   ๒.๑.๒ อนุมัติ  ผบ.ทอ. เมื่ อ  ๒๔ ต.ค .๖๑ ท้ายหนั งสือ  กพ.ทอ.ด่ วนมาก 
ที่ กห ๐๖๐๔.๓/๘๕๙๐ ลง ๑๘ ต.ค.๖๑ ได้อนุมัติผูกพันต าแหน่ง น.ประทวน สอบเลื่อนฐานะฯ ของ
ปีงบประมาณ ๖๒ เข้าไว้ในปีงบประมาณ ๖๓ จ านวน ๔ อัตรา 
   ๒.๑.๓ อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๒ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ลับ ด่วนมาก 
ที ่กห ๐๖๐๔.๓/๓๗๙ ลง ๗ ก.พ.๖๒ ได้อนุมัติต าแหน่ง น.ประทวน สอบเลื่อนฐานะฯ ปีงบประมาณ ๖๓ เพ่ิมเติม 
จ านวน ๒๖ อัตรา 
  ๒.๒ ค าสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๒๒ ลง ๑๒ มี.ค.๖๒ เรื่อง การสอบคัดเลือก น.ประทวน 
เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน ท าหน้าที่ในต าแหน่ง น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๓ ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการด าเนินการสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะฯ ปีงบประมาณ ๖๓ (แนบ ๓) 
ซึ่งผลการด าเนินการสรุปได ้ดังนี้ 
   ๒.๒.๑ ต าแหน่งต่าง ๆ ตามข้อ ๒.๑ จ านวนทั้งสิ้น ๓๕๗ อัตรา มี น.ประทวน 
ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ จ านวน ๓๑๘ อัตรา และต าแหน่งที่ไม่ได้ตัวบุคคล จ านวน ๓๙ อัตรา แบ่งเป็น 
เหล่า กง. ๔ อัตรา, เหล่า ชอ. ๑ อัตรา, เหล่า พธ. ๑ อัตรา, เหล่า พด. ๕ อัตรา, เหล่า ส. ๑ อัตรา, เหล่า สบ. ๑๕ อัตรา, 
เหล่า สพ. ๑๑ อัตรา และ เหล่า อย. ๑ อัตรา (แนบ ๔) 
   ๒.๒.๒ รายชื่อ น.ประทวน ที่ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนฐานะฯ ปีงบประมาณ ๖๓ 
โควตาส่วนกลาง ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของ ผบ.ทอ.จ านวน ๑๒ คน รวมทั้งโควตาส าหรับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนนักกีฬา 
จ านวน ๒ คน ตามข้อ ๑.๒ (แนบ ๕) 

 

๒.๓  จากข้อ ๒.๒ ... 

  (ส าเนา)                                                  หน่วยรับ 
 

  ด่วนมาก 
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หน้าท่ี ๑ ของ ๓ หน้า

ล าดับ
เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร

สังกัด ต าแหน่ง ลชทอ.หน้าท่ี อัตรา จ านวน สาเหตุ

๑ กง. พอ. นายทหารบัญชี แผนกการเงิน พอ. 
(เม่ือโครงสร้าง ศูนย์ไซเบอร์ ทอ.แล้วเสร็จให้ปรับย้ายไปด ารงต าแหน่ง
นายทหารการเงิน ศูนย์ไซเบอร์ ทอ.(อัตรา ร.อ.))

๖๗๑๓ ร.อ. ๑ ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก

๒ กง. กง.ทอ. นายทหารเบิกเงินกองทุน แผนกเบิกเงินกองทุน กงค.กง.ทอ. ๖๗๑๓ ร.อ. ๑ ผู้ท่ีผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกได้รับการบรรจุ
ในต าแหน่งท่ีเลือกล าดับท่ี ๑ แล้ว

๓ กง. สวบ.ทอ. นายทหารบัญชี แผนกการเงิน สวบ.ทอ. ๖๗๑๓ ร.อ. ๑ ผู้ท่ีผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกได้รับการบรรจุ
ในต าแหน่งท่ีเลือกล าดับท่ี ๑ แล้ว

๔ กง. อย. ผู้ช่วยนายทหารการเงิน กรม ตอ.รอ.อย. ๖๗๑๓ ร.ท. ๑ ผู้ท่ีผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกได้รับการบรรจุ
ในต าแหน่งท่ีเลือกล าดับท่ี ๑ แล้ว

๕ ชอ. ชอ. นายทหารช่างอากาศ ฝ่ายวิเคราะห์และป้องกันอุบัติเหตุทางช่าง แผนกวิศวการ กวก .ชอ. ๔๓๑๓ ร.ท. ๑ ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก

๖ พธ. พอ. นายทหารจัดหา แผนกจัดหา กวภ.พอ. ๖๒๑๓ ร.อ. ๑ ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก
๗ พด. กง.ทอ. นายทหารพัสดุ แผนกธุรการ กง.ทอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑ ผู้ท่ีผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกได้รับการบรรจุ

ในต าแหน่งท่ีเลือกล าดับท่ี ๑ แล้ว
๘ พด. ชอ. หัวหน้าหมวดย่านถังเช้ือเพลิง ฝ่ายคลังเช้ือเพลิงท่ี ๓

แผนกคลังเช้ือเพลิงท่ี ๔ กพช.ชอ.
๖๔๑๓ ร.อ. ๑ ผู้ท่ีผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกได้รับการบรรจุ

ในต าแหน่งท่ีเลือกล าดับท่ี ๑ แล้ว
๙ พด. บน.๔๑ รองหัวหน้าหมวดคลังพัสดุ แผนกสรรพาวุธ กทน.บน.๔๑ ๖๔๑๓ ร.ท. ๑ ผู้ท่ีผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกได้รับการบรรจุ

ในต าแหน่งท่ีเลือกล าดับท่ี ๑ แล้ว
๑๐ พด. พธ.ทอ. นายทหารพัสดุ ฝ่ายแจ้งความต้องการ แผนกควบคุมพัสดุ กพพ.พธ.ทอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑ ผู้ท่ีผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกได้รับการบรรจุ

ในต าแหน่งท่ีเลือกล าดับท่ี ๑ แล้ว
๑๑ พด. สอ.ทอ. นายทหารพัสดุ ฝ่ายคลังพัสดุ กสกท.สอ.ทอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑ ผู้ท่ีผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกได้รับการบรรจุ

ในต าแหน่งท่ีเลือกล าดับท่ี ๑ แล้ว

๑๒ ส. รร.การบิน หัวหน้าหมวดช่างซ่อมวิทยุอากาศยาน ฝ่ายส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคอากาศ กซอ.รร.การบิน ๓๐๑๓ ร.อ. ๑ ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก
๑๓ สบ. กพ.ทอ. นายทหารธุรการ แผนกธุรการ กพ.ทอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑ ผู้ท่ีผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกได้รับการบรรจุ

ในต าแหน่งท่ีเลือกล าดับท่ี ๑ แล้ว

๑๔ สบ. กร.ทอ. นายทหารธุรการ แผนกธุรการ กร.ทอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑ ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก

ต ำแหน่งสอบเล่ือนฐำนะเป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๓ (โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร) ท่ีไม่ได้ตัวบุคคล



หน้าท่ี ๒ ของ ๓ หน้า

ล าดับ
เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร

สังกัด ต าแหน่ง ลชทอ.หน้าท่ี อัตรา จ านวน สาเหตุ

ต ำแหน่งสอบเล่ือนฐำนะเป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๓ (โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร) ท่ีไม่ได้ตัวบุคคล

๑๕ สบ. กร.ทอ. นายทหารธุรการ สกป.กร.ทอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑ ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก
๑๖ สบ. ขส.ทอ. รองหัวหน้าฝ่ายธุรการ กวก.ขส.ทอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑ ผู้ท่ีผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกได้รับการบรรจุ

ในต าแหน่งท่ีเลือกล าดับท่ี ๑ แล้ว
๑๗ สบ. คปอ. รองหัวหน้าฝ่ายบริการ ศคปอ.๓ ศปอ.คปอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑ ผู้ท่ีผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกได้รับการบรรจุ

ในต าแหน่งท่ีเลือกล าดับท่ี ๑ แล้ว

๑๘ สบ. คปอ. รองหัวหน้าฝ่ายบริการ สถานีรายงาน ๓ ศปอ.คปอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑ ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก
๑๙ สบ. คปอ. รองหัวหน้าฝ่ายบริการ สถานีรายงาน ๘ ศปอ.คปอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑ ผู้ท่ีผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกได้รับการบรรจุ

ในต าแหน่งท่ีเลือกล าดับท่ี ๑ แล้ว
๒๐ สบ. คปอ. รองหัวหน้าฝ่ายบริการ สถานีรายงาน ๙ ศปอ.คปอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑ ผู้ท่ีผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกได้รับการบรรจุ

ในต าแหน่งท่ีเลือกล าดับท่ี ๑ แล้ว

๒๑ สบ. บน.๒ นายทหารธุรการ กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๒ ๗๐๑๓ ร.อ. ๑ ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก

๒๒ สบ. บน.๕ รองหัวหน้าหมวดสารบรรณ แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๕ ๗๐๑๓ ร.ท. ๑ ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก

๒๓ สบ. บน.๕๖ รองหัวหน้าหมวดสารบรรณ แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๕๖ ๗๐๑๓ ร.ท. ๑ ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก

๒๔ สบ. บน.๗ นายทหารธุรการ แผนกธุรการ บก.บน.๗ ๗๐๑๓ ร.อ. ๑ ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก

๒๕ สบ. บน.๗ รองหัวหน้าหมวดสารบรรณ แผนกสรรพาวุธ กทน.บน.๗ ๗๐๑๓ ร.ท. ๑ ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก
๒๖ สบ. ยศ.ทอ. นายทหารธุรการ แผนกธุรการ บก.ยศ.ทอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑ ผู้ท่ีผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกได้รับการบรรจุ

ในต าแหน่งท่ีเลือกล าดับท่ี ๑ แล้ว
๒๗ สบ. อย. นายทหารธุรการ กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๑ กรม ตอ.รอ.อย. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑ ผู้ท่ีผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกได้รับการบรรจุ

ในต าแหน่งท่ีเลือกล าดับท่ี ๑ แล้ว

๒๘ สพ. บน.๔๑ นายทหารสรรพาวุธ ฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์สรรพาวุธ แผนกสรรพาวุธ กทน.บน.๔๑ ๓๒๑๓ ร.ท. ๑ ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก

๒๙ สพ. ยศ.ทอ. รองหัวหน้าฝ่ายสรรพาวุธ แผนกสรรพาวุธและอุปกรณ์การฝึก กกฝ.รร.จอ.ยศ.ทอ. ๓๒๑๓ ร.อ. ๑ ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก

๓๐ สพ. สพ.ทอ. นายทหารก าหนดงานและแผนแบบ แผนกจัดด าเนินงาน กรว.๑ สพ.ทอ. ๓๒๑๓ ร.อ. ๑ ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก

๓๑ สพ. สพ.ทอ. นายทหารควบคุมคุณภาพ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ กรว .๑ สพ.ทอ. ๓๒๑๓ ร.อ. ๑ ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก

๓๒ สพ. สพ.ทอ. นายทหารสรรพาวุธ ฝ่ายซ่อมอาวุธภาคอากาศ แผนก ๑ กรว.๑ สพ.ทอ. ๓๒๑๓ ร.ท. ๑ ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก



หน้าท่ี ๓ ของ ๓ หน้า

ล าดับ
เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร

สังกัด ต าแหน่ง ลชทอ.หน้าท่ี อัตรา จ านวน สาเหตุ

ต ำแหน่งสอบเล่ือนฐำนะเป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๓ (โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร) ท่ีไม่ได้ตัวบุคคล

๓๓ สพ. สพ.ทอ. นายทหารสรรพาวุธ ฝ่ายซ่อมบริภัณฑ์ แผนก ๑ กรว.๑ สพ.ทอ. ๓๒๑๓ ร.อ. ๑ ผู้ท่ีผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกได้รับการบรรจุ
ในต าแหน่งท่ีเลือกล าดับท่ี ๑ แล้ว

๓๔ สพ. สพ.ทอ. รองหัวหน้าฝ่ายซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักร กรว.๓ สพ.ทอ. ๓๒๑๓ ร.อ. ๑ ผู้ท่ีผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกได้รับการบรรจุ
ในต าแหน่งท่ีเลือกล าดับท่ี ๑ แล้ว

๓๕ สพ. สพ.ทอ. นายทหารควบคุมคุณภาพ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ กรว .๔ สพ.ทอ. ๓๒๑๓ ร.อ. ๑ ผู้ท่ีผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกได้รับการบรรจุ
ในต าแหน่งท่ีเลือกล าดับท่ี ๑ แล้ว

๓๖ สพ. สพ.ทอ. นายทหารจัดระบบงานและประเมินค่า ฝ่ายระบบงานและประเมินค่า แผนกจัดด าเนินงาน กพว .สพ.ทอ. ๖๔๑๓,
๓๒๑๓

ร.อ. ๑ ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก

๓๗ สพ. สพ.ทอ. นายทหารกระสุนวัตถุระเบิด ฝ่ายบัญชีคุม แผนกควบคุมพัสดุ กพว .สพ.ทอ. ๖๔๑๓,
๓๒๑๓

ร.อ. ๑ ผู้ท่ีผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกได้รับการบรรจุ
ในต าแหน่งท่ีเลือกล าดับท่ี ๑ แล้ว

๓๘ สพ. สพ.ทอ. นายทหารรับและส่ง ฝ่ายคลังสรรพาวุธ แผนกคลังสรรพาวุธ ๑ กพว.สพ.ทอ. ๖๔๑๓,
๓๒๑๓

ร.อ. ๑ ผู้ท่ีผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกได้รับการบรรจุ
ในต าแหน่งท่ีเลือกล าดับท่ี ๑ แล้ว

๓๙ อย. อย. ผู้บังคับหมวด ๑ กองร้อย ๒ กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๒ กรม ตอ.รอ.อย. ๗๘๒๓ ร.ท. ๑ ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) น.ท.อลงกรณ์ สมใจสุข

(อลงกรณ์ สมใจสุข)
หน.ผผบ.กนผ.สนพ.กพ.ทอ.

๑๖ ส.ค.๖๒



หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ ในล าดับส ารองบรรจุในต าแหน่งที่ยังไม่ได้ตัวบุคคล 

 

๑. ต ำแหน่งที่ไม่ได้ตัวบุคคล ให้หน่วย หน.สำยวิทยำกำร เป็นหน่วยรับผิดชอบด ำเนินกำร ดังนี้ 
 ๑.๑ ให้ผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกฯ ในล ำดับส ำรองของสำยวิทยำกำรของตน ที่มีควำมสมัครใจ
จะไปปฏิบัติงำนในต ำแหน่งที่ยังไม่ได้ตัวบุคคล เขียนหนังสือยินยอมที่จะประสงค์ไปปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งนั้น 
ตำมผนวก ก ที่แนบ หรือกรณีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกฯ ไม่ประสงค์จะไปปฏิบัติงำนในต ำแหน่งที่ยังไม่ได้  
ตัวบุคคล ให้เขียนหนังสือสละสิทธิ์ ตำมผนวก ข ที่แนบ 
 ๑.๒ ด ำเนินกำรสอบสัมภำษณ์ โดยให้มีกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ จ ำนวน ๓ คน ประกอบด้วย 
ผู้แทน กพ.ทอ., ผู้แทนหน่วย หน.สำยวิทยำกำร และผู้แทนหน่วยเจ้ำของต ำแหน่ง ร่วมเป็น คณก.สอบสัมภำษณ์ 
 ๑.๓ ให้พิจำรณำคะแนน ๕ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนบุคลิกลักษณะ, ด้ำนควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้ำที่, 
ด้ำนท่วงทีวำจำ, ด้ำนปฏิภำณไหวพริบ และด้ำนควำมรู้ทั่วไป (ด้ำนละ ๒๐ คะแนน รวม ๑๐๐ คะแนน) 
ตำมผนวก ค ที่แนบ และให้น ำผลกำรประเมินสมรรถภำพฯ ของแต่ละบุคคลมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำ 
ควำมเหมำะสมที่จะได้รับกำรเลื่อนฐำนะเป็น น.สัญญำบัตร ด้วย 
 ๑.๔ ด ำเนินกำรสอบสัมภำษณ์ผู้ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกฯ ในล ำดับส ำรองอันดับ ๑ 
ของแต่ละเหล่ำทหำรหรือจ ำพวกทหำร เป็นล ำดับแรกก่อน หำกไม่เพียงพอให้สัมภำษณ์ผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือก ฯ 
ในล ำดับส ำรองอันดับ ๒ เป็นล ำดับถัดไป โดยให้ผู้ที่มีคะแนนสอบสัมภำษณ์สูงสุดเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกฯ หำกมี
คะแนนสอบสัมภำษณ์เท่ำกัน ให้พิจำรณำผู้ที่มีคะแนนสอบภำควิชำกำรสูงสุดเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกฯ หำกมี
คะแนนสอบภำควิชำกำรเท่ำกันอีกให้พิจำรณำผู้ที่มีอำยุรำชกำรสูงสุดเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกฯ ทั้งนี้ ผู้ที่อยู่ใน
ล ำดับส ำรองจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตำมค ำสั่ง ทอ.(เฉพำะ) ที่ ๑๒๒ ลง ๑๒ มี.ค.๖๒ เรื่อง กำรสอบคัดเลือก 
น.ประทวน เลื่อนฐำนะเป็น น.สัญญำบัตร โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำที่ในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๓ 

 ๒. กำรด ำเนินกำรตำมข้อ ๑ ให้เสร็จสิ้นภำยใน ๒๐ ก.ย.๖๒ และหำกด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่สำมำรถ
สรรหำผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือก ฯ บรรจุได้ ให้ กพ.ทอ.พิจำรณำผูกพันต ำแหน่งนั้น ๆ ไว้ในปีงบประมำณถัดไป 
โดยสำมำรถปรับเปลี่ยนเป็นรับจำกก ำลังพลพิเศษได้ตำมควำมเหมำะสม 
 

-------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ก 

หนังสือยินยอม 
 

 ตำมท่ีข้ำพเจ้ำ......................................................ต ำแหน่ง.................................................................... 
ได้สมัครสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐำนะเป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๓ ตำมค ำสั่ง ทอ.(เฉพำะ) 
ที ่๑๒๒ ลง ๑๒ มี.ค.๖๒ เรื่อง กำรสอบคัดเลือก น.ประทวนเลื่อนฐำนะเป็น น.สัญญำบัตร โควตำ น.ประทวน 
ท ำหน้ำที่ในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๓ และข้ำพเจ้ำสอบคัดเลือกได้ล ำดับส ำรองอันดับ............. 
เหล่ำทหำร/จ ำพวกทหำร.................................................โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่ง น.สัญญำบตัร 
ต ำแหน่ง.........................................................................................................................นั้น 

 ข้ำพเจ้ำขอเรียนให้........................................../ประธำน คณก.ด ำเนนิกำรสอบเลื่อนฐำนะ น.ประทวน 
เป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๓ เหล่ำทหำร/จ ำพวกทหำร.............................................................ทรำบว่ำ 
ข้ำพเจ้ำ..........................................................................................มีควำมประสงค์จะไปปฏิบตัิหน้ำท่ีในต ำแหนง่ 
...............................................................................................ด้วยควำมสมัครใจ และจะบรรจใุนต ำแหนง่จนครบ 
ระยะเวลำเวลำกำรครองยศสูงสุดของต ำแหน่ง 

 ข้ำพเจ้ำขอยืนยันเจตจ ำนงตำมควำมข้ำงต้น จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
 

ลงชื่อ................................................................ 
                                                                                   (.............................................................) 
                                                                       ต ำแหน่ง.................................................................. 
                                                                                   ................../......................./................... 

ลงชื่อ................................................................ 
                                                                                   (.............................................................) 
                                                                       ต ำแหน่ง.............................................(นกพ.หน่วย) 
                                                                                   ................../......................./................... 

ลงชื่อ................................................................ 
                                                                                   (.............................................................) 
                                                                       ต ำแหน่ง  ประธำน คณก.ด ำเนินกำรสอบเลื่อนฐำนะ ฯ 
                                                         เหล่ำทหำร/จ ำพวกทหำร........................................................... 
                                                                                   ................../......................./................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผนวก ข 
 

หนังสือสละสิทธิ์  
 

 ตำมท่ีข้ำพเจ้ำ......................................................ต ำแหน่ง.................................................. .................. 
ได้สมัครสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐำนะเป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๓ ตำมค ำสั่ง ทอ.(เฉพำะ) 
ที ่๑๒๒ ลง ๑๒ มี.ค.๖๒ เรื่อง กำรสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐำนะเป็น น.สัญญำบัตร โควตำ น.ประทวน 
ท ำหน้ำที่ในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๓ และข้ำพเจ้ำสอบคัดเลือกได้ล ำดับส ำรองอันดับ............. 
เหล่ำทหำร/จ ำพวกทหำร.................................................โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำที่ในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร 
ต ำแหน่ง.........................................................................................................................นั้น 

 ข้ำพเจ้ำขอเรียนให้........................................../ประธำน คณก.ด ำเนนิกำรสอบเลื่อนฐำนะ น.ประทวน 
เป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๓ เหล่ำทหำร/จ ำพวกทหำร.............................................................ทรำบว่ำ  
ข้ำพเจ้ำ ............................................................... ..........................ขอสละสิทธิ์กำรเข้ำรับกำรคัดเลือก  
น.ประทวน เลื่อนฐำนะเป็น น.สัญญำบัตร โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำที่ในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๓ 
ในส่วนของต ำแหน่งที่ยังไม่ได้ตัวบุคคล โดยวิธีกำรสอบสัมภำษณ์ ของสำยวิทยำกำรนี้ 

 ข้ำพเจ้ำขอยืนยันเจตจ ำนงตำมควำมข้ำงต้น จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
 

ลงชื่อ................................................................ 
                                                                                   (.............................................................) 
                                                                       ต ำแหน่ง.................................................................. 
                                                                                   ................../......................./................... 

ลงชื่อ................................................................ 
                                                                                   (.............................................................) 
                                                                       ต ำแหน่ง.............................................(นกพ.หน่วย) 
                                                                                   ................../......................./................... 

ลงชื่อ................................................................ 
                                                                                   (.............................................................) 
                                                                       ต ำแหน่ง  ประธำน คณก.ด ำเนินกำรสอบเลื่อนฐำนะ ฯ 
                                                         เหล่ำทหำร/จ ำพวกทหำร........................................................... 
                                                                                   ................../......................./................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผนวก ค 

ใบแบบการสอบสัมภาษณ์ นายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

 

 

 

 

                                                            …………………………………. ผู้แทน กพ.ทอ. 

                                                            …………………………………. ผู้แทน หน่วย หน.สำยวิทยำกำร 

             ………………………………… ผู้แทนหน่วยเจ้ำของต ำแหน่ง 

 

 

 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล 

รำยกำรสอบสัมภำษณ์ 
คะแนน

รวม 
ร้อยละ 

บุคลิก 
ลักษณะ 
(๒๐) 

ควำมรู้ที่
เกี่ยวข้อง
กับหน้ำที่ 

(๒๐) 

ท่วงที
วำจำ 
(๒๐) 

ปฏิภำณ
ไหวพริบ 

(๒๐) 

ควำมรู้
ทั่วไป 
(๒๐) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



หน้าท่ี ๑ ของ ๑๘ หน้า

ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด

๑ กง. กง.ทอ. นายทหารด าเนินงานการเงิน แผนกด าเนินงานการเงิน กวก.กง.ทอ. ๖๗๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.หญิง สุนิสา สมแสง กง.ทอ. พ.อ.อ.หญิง อัจฉรา ใจสมัคร กง.ทอ. - -
๒ กง. กง.ทอ. นายทหารควบคุมการเบิกจ่ายเงิน แผนกควบคุมการเบิกจ่าย

กคจ.กง.ทอ.
๖๗๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.หญิง เกศรา จิตต์บรรจง กง.ทอ. พ.อ.อ.หญิง มนีรัตน์ ชูภักดี กง.ทอ. - -

๓ กง. กง.ทอ. นายทหารบัญชี แผนกบัญชี กกง.กง.ทอ.(รร.นนก.ฝากบรรจุ) ๖๗๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.หญิง กาญจนา สุริยาวงษ์ กง.ทอ. พ.อ.อ.หญิง ภาวิณี ชะนะวัฒน์ บน.๑ - -

๔ กง. กง.ทอ. นายทหารรายงานและหลักฐาน แผนกรายงานและหลักฐาน
กกง.กง.ทอ.(รร.นนก.ฝากบรรจุ)

๖๗๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.หญิง เพ็ญประภา โงสันเทียะ ชอ. - - - -

๕ กง. กง.ทอ. นายทหารการเงินจัดซ้ือจ้าง แผนกการเงินจัดซ้ือจ้าง กงตท.กง.ทอ. ๖๗๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.นนทพร มีมุ้ย กง.ทอ. พ.อ.อ.หญิง อัจฉรา ใจสมัคร กง.ทอ. - -

๖ กง. คปอ. นายทหารการเงิน ฝ่ายธุรการ ศลภ.คปอ. ๖๗๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.หญิง ภูริชญา แก้วสุวรรณ์ คปอ. พ.อ.อ.หญิง สกุลทิพย์ เกิดกลัด คปอ. - -
๗ กง. คปอ. นายทหารการเงิน ฝ่ายบริการ ศคปอ.๑ ศปอ.คปอ. 

(เม่ือโครงสร้าง ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศ ทอ.แล้วเสร็จ
ให้ปรับย้ายไปด ารงต าแหน่ง นายทหารการเงิน
ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศ ทอ.(อัตรา ร.อ.))

๖๗๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.หญิง นิรมล หม่องอ้น กง.ทอ. พ.อ.อ.หญิง สกุลทิพย์ เกิดกลัด คปอ. - -

๘ กง. ชอ. นายทหารรับจ่ายเงิน แผนกการเงิน ชอ. ๖๗๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.หญิง รุ่งตวัน จันทรี ชอ. - - - -

๙ กง. ชอ. นายทหารรับจ่ายเงิน ฝ่ายการเงิน กซอ.๑ ชอ. ๖๗๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.ศุภสินธ์ุ ข าเรือง ชอ. พ.อ.อ.จิตติกร หอมสุด บน.๒๑ - -
๑๐ กง. ชอ. นายทหารรับจ่ายเงิน ฝ่ายการเงิน กซอ.๒ ชอ. ๖๗๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.ส าราญ เมฆชุ่ม บน.๒๑ - - - -
๑๑ กง. พอ. ผู้ดูแลเงินรายได้ รพ.จันทรุเบกษา พอ. ๖๗๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.เจตฐ์สฤษฏ์ิ มีพร้อม บน.๑ - - - -

๑๒ กง. ยศ.ทอ. นายทหารบัญชี แผนกการเงิน ยศ.ทอ. ๖๗๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.หญิง เศาวณี พุกน้อย ยศ.ทอ. พ.อ.อ.สุริยา มูลธรรม ยศ.ทอ. - -
๑๓ กง. สก.ทอ. นายทหารรับจ่ายเงิน แผนกการเงิน สก.ทอ. ๖๗๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.หญิง พร้อมพรรณ รังสี สก.ทอ. พ.อ.อ.จิตติกร หอมสุด บน.๒๑ พ.อ.อ.หญิง ภาวิณี ชะนะวัฒน์ บน.๑
๑๔ กง. สนภ.ทอ. นายทหารการเงิน สนภ.ทอ. ๖๗๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.หญิง วิภาดา แสงทองสุข กร.ทอ. พ.อ.อ.หญิง มนีรัตน์ ชูภักดี กง.ทอ. - -

๑๕ กบ. กบ.ทอ. นายทหารเช้ือเพลิงภาคพ้ืน แผนกเช้ือเพลิง กสล.สกบ.กบ.ทอ. ๔๔๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.พงศ์ธร ข าละมัย กบ.ทอ. - - - -
๑๖ กบ. กบ.ทอ. นายทหารควบคุมการซ่อมบ ารุง

แผนกควบคุมการซ่อมบ ารุงสรรพาวุธ กคซ.สกบ.กบ.ทอ.
๔๔๑๓,
๓๒๑๓

ร.อ. พ.อ.อ.มณเฑียรชัย ลาภประสพ กบ.ทอ. - - - -

๑๗ กบ. สพ.ทอ. นายทหารส่งก าลังบ ารุง กกบ.บก.สพ.ทอ. ๔๔๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.กฤษฎา เฉลิมวงษ์ กบ.ทอ. พ.อ.อ.ชรินทร์ ใต้อุดม บน.๑ - -

๑๘ กบ. พอ. นายทหารส่งก าลัง แผนกส่งก าลัง กรก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. - ร.อ. พ.อ.อ.หญิง สมใจ สาแซ กบ.ทอ. - - - -
๑๙ กบ. อย. ผู้ช่วยนายทหารส่งก าลังบ ารุง ศทย.อย. ๔๔๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.เฉลิมพล ดีเลิศชัย อย. พ.อ.อ.ชรินทร์ ใต้อุดม บน.๑ - -
๒๐ กพ. ชย.ทอ. นายทหารก าลังพล กกพ.บก.ชย.ทอ. ๗๓๑๕ ร.อ. พ.อ.อ.ธีรวัช ทุ่งเย็น ยศ.ทอ. พ.อ.อ.ไพฑูรย์ ทองก าพร้า ยศ.ทอ. - -
๒๑ กพ. กพ.ทอ. นายทหารจัดก าลังพลพิเศษ แผนกจัดก าลังพลพิเศษ

กจพ.สนพ.กพ.ทอ.
๗๓๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.จักราวุธ บุญโสดากร กพ.ทอ. พ.อ.อ.หญิง แพรพิไลม์ ภูมิศรีจันทร์ กพ.ทอ. - -

รายช่ือ น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๓
โควตา น.ประทวน ท าหน้าท่ีในต าแหน่ง น.สัญญาบัตร

ล าดับ
เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร

สังกัด ต าแหน่ง ลชทอ.หน้าท่ี อัตรา
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวจริง)
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวส ารองอันดับ ๑)
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวส ารองอันดับ ๒)



หน้าท่ี ๒ ของ ๑๘ หน้า

ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด

รายช่ือ น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๓
โควตา น.ประทวน ท าหน้าท่ีในต าแหน่ง น.สัญญาบัตร

ล าดับ
เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร

สังกัด ต าแหน่ง ลชทอ.หน้าท่ี อัตรา
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวจริง)
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวส ารองอันดับ ๑)
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวส ารองอันดับ ๒)

๒๒ กพ. กพ.ทอ. นายทหารสัสดี แผนกสัสดี กพส.สนพ.กพ.ทอ. ๗๓๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.กฤษฎา ค ารักษ์ กพ.ทอ. พ.อ.อ.หญิง แพรพิไลม์ ภูมิศรีจันทร์ กพ.ทอ. พ.อ.อ.หญิง นรินทร์พร ศรีโสภา บน.๔๖
๒๓ กพ. คปอ. นายทหารก าลังพล ฝ่ายธุรการ กสอ.คปอ. ๗๓๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.จิรานุวัฒน์ คล้ายข า คปอ. พ.อ.อ.หญิง ขวัญเรือน อ่อนมะลัง บน.๑ พ.อ.อ.หญิง ปทิดา โพธ์ิเชียงราก บน.๒๑

๒๔ กพ. ชอ. นายทหารก าลังพล กกพ.บก.ชอ. ๗๓๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.สุรเกียรติ แก้วอุดม ชอ. พ.อ.อ.หญิง นิภาภรณ์ ศรีนอก ชอ. - -
๒๕ กพ. บน.๒๓ นายทหารก าลังพล กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๒๓ ๗๓๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.หญิง ศุภัชฌา บริกุล บน.๒๓ พ.อ.อ.วิรัช คงม่ัน พธ.ทอ. พ.อ.อ.อดิศักด์ิ ทรัพย์เทมา บน.๒
๒๖ กพ. บน.๕ นายทหารก าลังพล แผนกก าลังพล บก.บน.๕ ๗๓๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.หญิง ภัทรา พิณทิพย์ บน.๕ พ.อ.อ.หญิง ปาริชาติ ร่วมชาติ บน.๕ พ.อ.อ.สฤษด์ิ ตนะพันธ์ บน.๕

๒๗ กพ. บน.๖ นายทหารก าลังพล แผนกก าลังพล บก.บน.๖ ๗๓๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.หญิง ศิริลักษณ์ สัพพวิญญู บน.๖ - - - -
๒๘ กพ. บน.๗ นายทหารก าลังพล แผนกก าลังพล บก.บน.๗ ๗๓๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.พงศกรณ์ หอมเมือง บน.๗ พ.อ.อ.ณัฐวัฒน์ ขาวมะลิ บน.๗ พ.อ.อ.หญิง นฤมล พัฒน์ราช บน.๗
๒๙ กพ. รร.นนก. นายทหารก าลังพล แผนกธุรการ กกศ.รร.นนก. ๗๓๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.ไตรราช นกน้อย รร.นนก. พ.อ.อ.วิรัช คงม่ัน พธ.ทอ. - -

๓๐ กพ. สวบ.ทอ. นายทหารก าลังพล แผนกก าลังพล บก.สวบ.ทอ. ๗๓๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.หญิง จรัสศรี ประครองศิลป์ บน.๒๑ พ.อ.อ.อาณัติ หล่ันจันทึก กพ.ทอ. พ.อ.อ.ไพฑูรย์ ทองก าพร้า ยศ.ทอ.
๓๑ กพ. อย. นายทหารสัสดี กรม ทย.รอ.อย. ๗๓๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.เอกวิสุทธ์ิ จิรกรไพศาล อย. - - - -
๓๒ กพ. อย. นายทหารก าลังพล กองพันทหารอากาศโยธิน ๒ กรม ทย.รอ.อย. ๗๓๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.พีรนันท์ สุมาลุย์ กพ.ทอ. - - - -

๓๓ กพ. อย. นายทหารก าลังพล กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๑ กรม ตอ.รอ.อย. ๗๓๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.นพพล อินทร์ศิริ สน.ผบ.ดม. - - - -
๓๔ กร. บน.๑ นายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

แผนกกิจการพลเรือน บก.บน.๑
๘๑๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.รัชชานนท์ ดุงสูงเนิน กร.ทอ. พ.อ.อ.สมหมาย ผาลา บน.๒๑ พ.อ.อ.สุรสิทธ์ิ ศรีโพธ์ิกลาง บน.๒๓

๓๕ กร. บน.๕ นายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
แผนกกิจการพลเรือน บก.บน.๕

๘๑๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.โชคชัย พลุวงค์ กร.ทอ. พ.อ.อ.กิตติณัฏฐ ลุ้ยประเสริฐ บน.๕ พ.อ.อ.ทไวพล บัวกลีบ กร.ทอ.

๓๖ กศ. รร.การบิน นายทหารอุปกรณ์การศึกษา แผนกบริการการศึกษา กกศ.รร.การบิน ๗๕๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.เฉลิมศักด์ิ ดีรักษา ยศ.ทอ. - - - -
๓๗ ขว. ขว.ทอ. นายทหารสารสนเทศ แผนก ๒ กรภ.สนผ.ขว.ทอ. ๘๐๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.กิตติพงษ์ ลินลา ขว.ทอ. พ.อ.อ.สิทธิศักด์ิ ชูลาภ ขว.ทอ. พ.อ.อ.ธนาวุฒิ ซอยรัมย์ ขว.ทอ.
๓๘ ขว. ขว.ทอ. นายทหารต่อต้านข่าวกรอง แผนก ๔ กปข.สนข.ขว.ทอ. - ร.อ. พ.อ.อ.รังสิต ถนอมสุข ขว.ทอ. พ.อ.อ.สมรักษ์ ชนะสงคราม ขว.ทอ. พ.อ.อ.ประยูรศักด์ิ อ่ิมใจ บน.๒๑

๓๙ ขว. ขว.ทอ. นายทหารกรรมวิธี แผนก ๒ กขฝล.สนข.ขว.ทอ. - ร.อ. พ.อ.อ.สรยุทธ ฉงสกุล ขว.ทอ. พ.อ.อ.วิวัฒน์ บุญโกย สน.ผบ.ดม. พ.อ.อ.สิทธิศักด์ิ ชูลาภ ขว.ทอ.
๔๐ ขว. คปอ. นายทหารลาดตระเวนอิเล็กทรอนิกส์

แผนกลาดตระเวนอิเล็กทรอนิกส์ กปล.ศลภ.คปอ.
๘๐๑๓,
๒๗๑๓

ร.ท. พ.อ.อ.จักรายุทธ มรกต คปอ. พ.อ.อ.ณัฐรัชต์ อินชู บน.๗ - -

๔๑ ขว. บน.๑ นายทหารการข่าว แผนกการข่าว บก.บน.๑ ๘๐๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.เสรีภาพ เกษมศรี บน.๑ พ.อ.อ.ประยูรศักด์ิ อ่ิมใจ บน.๒๑ พ.อ.อ.วีรยุทธ คนบุญ ขว.ทอ.
๔๒ ขส. ขส.ทอ. รองหัวหน้าหมวดรถบรรทุกทางยุทธการ ๒

ฝ่ายรถบรรทุกทางยุทธการ แผนกรถบรรทุก กพน.ขส.ทอ.
๖๐๒๓ ร.อ. พ.อ.อ.นฤพล มาศิริ บก.ทอ. พ.อ.อ.พิศณุ วัฒโนภาษ บน.๖ พ.อ.อ.ประมวล วงษ์ศรีชา ขส.ทอ.

๔๓ ขส. ขส.ทอ. รองหัวหน้าหมวดซ่อมบ ารุง แผนกรถโดยสาร กพน.ขส.ทอ. ๔๗๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.ปกรณ์ เศรษฐีธัญญหาร ขส.ทอ. พ.อ.อ.กฤษณะ มากนวล สบ.ทอ. - -
๔๔ ขส. ขส.ทอ. นายทหารควบคุมพัสดุ ฝ่ายควบคุมพัสดุและสถิติวิเคราะห์

แผนกจัดด าเนินงาน กรง.ขส.ทอ.
๔๗๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.หญิง วาสนา วงษ์จ าปา ขส.ทอ. พ.อ.อ.วัฒนา ไชยณรงค์ ขส.ทอ. - -



หน้าท่ี ๓ ของ ๑๘ หน้า

ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด

รายช่ือ น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๓
โควตา น.ประทวน ท าหน้าท่ีในต าแหน่ง น.สัญญาบัตร

ล าดับ
เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร

สังกัด ต าแหน่ง ลชทอ.หน้าท่ี อัตรา
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวจริง)
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวส ารองอันดับ ๑)
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวส ารองอันดับ ๒)

๔๕ ขส. ขส.ทอ. รองหัวหน้าหมวดซ่อมตัวรถ ๒ ฝ่ายซ่อมตัวรถ
แผนกซ่อมตัวรถ กรง.ขส.ทอ.

๔๗๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.จีรวัฒน์ วารีหล่ัง บก.ทอ. - - - -

๔๖ ขส. ขส.ทอ. รองหัวหน้าหมวดบริการยานพาหนะ ฝ่ายบริการยานพาหนะ 
แผนกซ่อมบ ารุง กรง.ขส.ทอ.

๔๗๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.สุรพงษ์ ชอบบุญ ขส.ทอ. พ.อ.อ.วิศวะ ภูววิเชียรฉาย พธ.ทอ. พ.อ.อ.มรกต เช้ือวิโรจน์ บน.๒

๔๗ ขส. ขส.ทอ. รองหัวหน้าหมวดช่างสี ฝ่ายปรับปรุงสภาพรถยนต์
แผนกเคร่ืองมือกลและตกแต่ง กรง.ขส.ทอ.

๔๗๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.เฉลิมพล อินทรสร ขส.ทอ. - - - -

๔๘
ขส. ขส.ทอ. นายทหารควบคุมการซ่อม ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์พิเศษ

แผนกซ่อมยานพาหนะกิจการพิเศษ กรง.ขส.ทอ.
๔๗๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.ณัฐพงษ์ ช่างเหล็ก ขส.ทอ. พ.อ.อ.นิธิศ ต้ังพันธ์ ขส.ทอ. พ.อ.อ.อภิชา มหาวัฒนะ ขส.ทอ.

๔๙ ขส. คปอ. นายทหารขนส่ง ฝ่ายบริการ สถานีรายงาน ๒ ศปอ.คปอ. ๖๐๒๓ ร.อ. พ.อ.อ.จักพงค์ ศิริโพธ์ิ คปอ. พ.อ.อ.ศักรินทร์ ทิพย์สุมานันท์ บน.๖ พ.อ.อ.พลากร หวันประวัติ ขส.ทอ.
๕๐ ขส. คปอ. นายทหารขนส่ง ฝ่ายบริการ สถานีรายงาน ๔ ศปอ.คปอ. ๖๐๒๓ ร.อ. พ.อ.อ.ธงชัย พิสมัย คปอ. พ.อ.อ.ณัฐภัทร เสือจันทร์ คปอ. - -

๕๑ ขส. บน.๒๓ นายทหารขนส่ง ฝ่ายพาหนะ แผนกขนส่ง บน.๒๓ ๖๐๒๓ ร.ท. พ.อ.อ.ทิวา บุสันเทียะ บน.๒๓ พ.อ.อ.ปิยะพงษ์ ฤทธ์ิบัณฑิตย์ บน.๒๓ พ.อ.อ.เชิดเดช ธนวัชร์ธ ารง สธน.ทอ.
๕๒ ขส. บน.๔๖ รองหัวหน้าหมวดขนส่งประจ าอากาศยาน ฝูงบิน ๔๖๑ บน.๔๖ ๖๐๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.วิวัฒน์ ลพานุพันธ์ุ บน.๔๖ พ.อ.อ.อนุพล แจ้งไธสง บน.๔๖ พ.อ.อ.วิราช หยวกยง บน.๔๖
๕๓ ขส. บน.๕ นายทหารขนส่ง ฝ่ายพาหนะ แผนกขนส่ง บน.๕ ๖๐๒๓ ร.ท. พ.อ.อ.กิตติศักด์ิ คงฤทธ์ิ บน.๕ พ.อ.อ.วิทยา แห้งสอาด บน.๕ - -

๕๔
ขส. บน.๕๖ รองหัวหน้าหมวดขนส่ง แผนกขนส่ง บน.๕๖ ๖๐๑๓,

๖๐๒๓
ร.ท. พ.อ.อ.พิสรรค์ แก้วสว่าง บน.๕๖ พ.อ.อ.ณฐมนต์ ทองไสย บน.๕๖ - -

๕๕ ขส. บน.๗ รองผู้บังคับหมวดขนส่ง กองร้อยสนับสนุน
กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๗

๔๗๑๓,
๖๐๒๓

ร.ท. พ.อ.อ.เฉลิมชาติ บุญเลิศ บน.๗ พ.อ.อ.โชคดี ใจช่ืน บน.๗ พ.อ.อ.เชิดเดช ธนวัชร์ธ ารง สธน.ทอ.

๕๖ ขส. บน.๗ รองหัวหน้าหมวดซ่อมบ ารุง แผนกขนส่ง บน.๗ ๔๗๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.ภาณุพันธ์ เรืองรักษ์ บน.๗ พ.อ.อ.โชคดี ใจช่ืน บน.๗ - -

๕๗
ขส. ยศ.ทอ. รองหัวหน้าฝ่ายขนส่ง แผนกบริการ กรก.รร.จอ.ยศ.ทอ. ๖๐๒๓,

๔๗๑๓
ร.อ. พ.อ.อ.สุทธิรักษ์ ใจวงษ์ษา ยศ.ทอ. พ.อ.อ.กฤษณะ มากนวล สบ.ทอ. พ.อ.อ.สมพร นาราภัทรนันท์ บน.๖

๕๘ ขส. สน.ผบ.ดม. หัวหน้าหมวดขนส่ง ฝ่ายสนับสนุน เรือนจ าทหารอากาศ สน.ผบ.ดม. ๖๐๒๓ ร.อ. พ.อ.อ.ศักด์ิสิทธ์ิ เสนศรี สน.ผบ.ดม. พ.อ.อ.ทศพล วงษ์จันดี กง.ทอ. พ.อ.อ.กิตติภัฏ แก้วแท้ บก.ทอ.
๕๙ ขส. อย. รองผู้บังคับหมวดขนส่ง กองร้อยสนับสนุน

กองพันทหารอากาศโยธิน ๓ กรม ทย.รอ.อย.
๖๐๒๓ ร.ท. พ.อ.อ.ศตวรรษ พร้ิงเพราะ อย. พ.อ.อ.นราธิป บรรดิษฐ์ บน.๖ พ.อ.อ.วัฒนา ไชยณรงค์ ขส.ทอ.

๖๐ ชย. ชย.ทอ. นายทหารส ารวจและแผนผัง ฝ่ายวิศวกรรมส ารวจ
แผนกวิศวกรรมโยธา กอบ.กวก.ชย.ทอ.

๕๕๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.รักเกียรติ สารินนท์ ชย.ทอ. พ.อ.อ.อนุรักษ์ ถุงเป้า ชย.ทอ. - -

๖๑ ชย. ชย.ทอ. นายทหารการทางและสนามบิน ฝ่ายวิศวกรรมการทางและสนามบิน
แผนกวิศวกรรมโยธา กอบ.กวก.ชย.ทอ.

๕๕๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.เฉลิมพล พาทา ชย.ทอ. - - - -

๖๒ ชย. ชย.ทอ. นายทหารเคร่ืองทุ่นแรง แผนกเคร่ืองทุ่นแรง กสน.ชย.ทอ. ๕๕๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.ปัญญา ปานปู ชย.ทอ. พ.อ.อ.คมศร น้อยพงษ์ ชย.ทอ. พ.อ.อ.อนุรักษ์ ถุงเป้า ชย.ทอ.

๖๓
ชย. ชย.ทอ. นายทหารการไฟฟ้า หมวดสนับสนุนไฟฟ้า แผนกปฏิบัติการไฟฟ้า 

กฟฟ.ชย.ทอ.
๕๕๒๓ ร.อ. พ.อ.อ.ศิรสิทธ์ิ ทองสกุล ชย.ทอ. พ.อ.อ.มาโนชย์ อ่ิมสิน ชย.ทอ. พ.อ.อ.พูนทรัตน์ ค้ าชู ชย.ทอ.



หน้าท่ี ๔ ของ ๑๘ หน้า

ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด

รายช่ือ น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๓
โควตา น.ประทวน ท าหน้าท่ีในต าแหน่ง น.สัญญาบัตร

ล าดับ
เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร

สังกัด ต าแหน่ง ลชทอ.หน้าท่ี อัตรา
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวจริง)
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวส ารองอันดับ ๑)
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวส ารองอันดับ ๒)

๖๔ ชย. ชย.ทอ. นายทหารการไฟฟ้า ฝ่ายซ่อมบริภัณฑ์ไฟฟ้า แผนกซ่อมบ ารุง
กฟฟ.ชย.ทอ.

๕๕๒๓ ร.อ. พ.อ.อ.ชัยวัฒน์ ทองเพ่ิม ชย.ทอ. พ.อ.อ.ณัฐชานนท์ ทองแถว ชย.ทอ. พ.อ.อ.อภิวัฒน์ สุขพันธ์ ชย.ทอ.

๖๕ ชย. ชย.ทอ. นายทหารการประปา ฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพ
แผนกผลิตและจ่ายน้ าประปา กปภ.ชย.ทอ.

๕๕๒๓ ร.อ. พ.อ.อ.นพดล เจียมศรี ชย.ทอ. - - - -

๖๖ ชย. ชย.ทอ. นายทหารการประปา ฝ่ายซ่อมบ ารุงระบบจ่ายน้ าประปา
แผนกซ่อมบ ารุง กปภ.ชย.ทอ.

๕๕๒๓ ร.อ. พ.อ.อ.วีรยุทธ์ รักแจ่ม ชย.ทอ. พ.อ.อ.อนุสรณ์ โกศล ชย.ทอ. - -

๖๗ ชย. ชอ. หัวหน้าหมวดช่างโยธา ฝ่ายบริการ กซอ.๒ ชอ. ๕๕๒๓ ร.อ. พ.อ.อ.ชยุต ภาคพฤกษ์ บน.๒ พ.อ.อ.ประสาร ถีประถัมภ์ ชย.ทอ. พ.อ.อ.โยธิน บุญชู คปอ.
๖๘ ชย. บน.๒ นายทหารช่างโยธา หมวดโยธา แผนกช่างโยธา บน.๒ ๕๕๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.ดนัย ศรีประภา บน.๒ พ.อ.อ.อนุพนธ์ บัณฑิตย์ บน.๗ พ.อ.อ.หญิง วัชรินทร์ มีเพียร บน.๑

๖๙ ชย. บน.๒ รองหัวหน้าหมวดดับเพลิงและกู้ภัย แผนกช่างโยธา บน.๒ ๕๕๓๓ ร.ท. พ.อ.อ.สุนิวัฒน์ ศรีเมือง ชย.ทอ. พ.อ.อ.อุทัย แง็ดสันเทียะ รร.การบิน - -
๗๐ ชย. บน.๒๓ รองหัวหน้าหมวดไฟฟ้า-ประปา แผนกช่างโยธา บน.๒๓ ๕๕๒๓ ร.ท. พ.อ.อ.ยุทธจักร จ าปาแก้ว บน.๒๓ พ.อ.อ.สุชาติ ดิษบรรจง บน.๒๓ - -
๗๑ ชย. บน.๕๖ นายทหารช่างโยธา หมวดโยธา แผนกช่างโยธา บน.๕๖ ๕๕๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.จารึก นะระโต บน.๕๖ พ.อ.อ.ศุภชัย เพียงสุนทร บน.๕๖ พ.อ.อ.ปิติพงษ์ หวังสุข ชย.ทอ.

๗๒ ชย. บน.๕๖ รองหัวหน้าหมวดดับเพลิงและกู้ภัย แผนกช่างโยธา บน.๕๖ ๕๕๓๓ ร.ท. พ.อ.อ.ธงชัย ผดุงศิลป์ รร.การบิน พ.อ.อ.ดุสิต เต้งชู บน.๗ พ.อ.อ.วรัญญู สิงห์ทอง ชย.ทอ.
๗๓ ชย. บน.๖ นายทหารช่างโยธา หมวดโยธา แผนกช่างโยธา บน.๖ ๕๕๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.วันชัย เกตุแก้ว บน.๖ พ.อ.อ.เศวต มาซา ชย.ทอ. พ.อ.อ.อ านาจ ต่อศรี บน.๖
๗๔ ชย. บน.๗ รองหัวหน้าหมวดไฟฟ้า-ประปา แผนกช่างโยธา บน.๗ ๕๕๒๓ ร.ท. พ.อ.อ.เกรียงไกร บัณฑิตย์ บน.๗ พ.อ.อ.ธาตรี เผือกฟัก บน.๗ - -

๗๕ ชย. บน.๗ รองหัวหน้าหมวดดับเพลิงและกู้ภัย แผนกช่างโยธา บน.๗ ๕๕๓๓ ร.ท. พ.อ.อ.พูลทรัพย์ คงแถวทอง บน.๗ พ.อ.อ.ดุสิต เต้งชู บน.๗ - -
๗๖ ชย. พธ.ทอ. นายทหารเทคนิคไฟฟ้า-ประปา ฝ่ายช่างโยธา กรก.พธ.ทอ. - ร.อ. พ.อ.อ.สมพงษ์ วงศ์สาลี ชย.ทอ. พ.อ.อ.ภาคภูมิ ไม้สน ชย.ทอ. พ.อ.อ.อนุสรณ์ โกศล ชย.ทอ.
๗๗ ชย. รร.การบิน นายทหารแบบแผน แผนกช่างโยธา กรก.รร.การบิน ๕๕๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.จิตรพี แสงรัตน์ บน.๑ พ.อ.อ.หญิง วัชรินทร์ มีเพียร บน.๑ - -
๗๘ ชย. สพ.ทอ. นายทหารช่างโยธา หมวดช่างโยธา ฝ่ายบริการ กรว.๔ สพ.ทอ. ๔๔๑๓,

๕๕๒๓
ร.ท. พ.อ.อ.นรินทร์ นัยชิต ชย.ทอ. พ.อ.อ.ไตรภูมิ เพชรสีม่วง บน.๒ พ.อ.อ.ประพันธ์ศักด์ิ หามาลี ชย.ทอ.

๗๙ ชอ. ชอ. นายทหารเอกสารเทคนิค ฝ่ายควบคุมเอกสารเทคนิค
แผนกเอกสารเทคนิค กวก.ชอ.

๔๓๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.วีรชัย ท่ังทอง ชอ. พ.อ.อ.ปวริศ อ่อนสุทธิ ชอ. พ.อ.อ.ประวิทย์ สง่าเนตร บน.๒๓

๘๐ ชอ. ชอ. นายทหารแผนและก าหนดงาน ฝ่ายแผนและก าหนดงาน
แผนกจัดด าเนินงาน กซอ.๑ ชอ.

๔๓๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.ณธรรศ อาคมนันท์ ชอ. พ.อ.อ.ปรีดา สมบูรณ์ ชอ. - -

๘๑
ชอ. ชอ. หัวหน้าหมวดซ่อมอากาศยาน ๒ ฝ่ายซ่อมอากาศยาน ๑

แผนกซ่อมอากาศยาน ๑ กซอ.๑ ชอ.
๔๓๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.ไชยะ เครือดา ชอ. พ.อ.อ.วิริยะ วรช่ืน ชอ. พ.อ.อ.อัครเดช พันธ์ุเทศ ชอ.

๘๒ ชอ. ชอ. หัวหน้าหมวดแก้ไขข้อขัดข้อง ฝ่ายการช่าง แผนกบินทดสอบ
กซอ.๑ ชอ.

๔๓๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.นิรันดร์ ศรแก้ว ชอ. พ.อ.อ.ปรีดา สมบูรณ์ ชอ. - -

๘๓ ชอ. ชอ. หัวหน้าหมวดเคร่ืองมือกล ๒ ฝ่ายเคร่ืองมือกล แผนกโรงงาน
กซอ.๑ ชอ.

๔๓๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.ไสว สวัสดิสุข ชอ. พ.อ.อ.ณภัทรพงศ์ รัตนปัญญพัฒน์ บน.๔ พ.อ.อ.โกวิทย์ นึกม่ัน ชอ.



หน้าท่ี ๕ ของ ๑๘ หน้า

ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด

รายช่ือ น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๓
โควตา น.ประทวน ท าหน้าท่ีในต าแหน่ง น.สัญญาบัตร

ล าดับ
เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร

สังกัด ต าแหน่ง ลชทอ.หน้าท่ี อัตรา
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวจริง)
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวส ารองอันดับ ๑)
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวส ารองอันดับ ๒)

๘๔ ชอ. ชอ. นายทหารสถิติและวิเคราะห์ ฝ่ายสถิติและวิเคราะห์
แผนกจัดด าเนินงาน กซอ.๒ ชอ.

๔๓๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.สมชาย บุญลือ ชอ. พ.อ.อ.วีระพงษ์ ขันทะแพทย์ บน.๒๓ - -

๘๕ ชอ. ชอ. หัวหน้าหมวดซ่อมอากาศยาน ๒ ฝ่ายซ่อมอากาศยาน ๑
แผนกซ่อมอากาศยาน ๑ กซอ.๒ ชอ.

๔๓๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.วิชัย ฤทธ์ิสวัสด์ิ ชอ. - - - -

๘๖ ชอ. ชอ. หัวหน้าหมวดซ่อมอากาศยาน ๒ ฝ่ายซ่อมอากาศยาน ๑
แผนกซ่อมอากาศยาน ๒ กซอ.๒ ชอ.

๔๓๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.ชิโนรส เพ็งแจ่ม ชอ. พ.อ.อ.โกวิทย์ นึกม่ัน ชอ. - -

๘๗
ชอ. ชอ. หัวหน้าหมวดประกอบปรับชุดกังหันก๊าซ ฝ่ายสนับสนุนท่ี ๒

แผนกสนับสนุนการซ่อมเคร่ืองยนต์ กซย.ชอ.
๔๓๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.สมยศ จุลประเสริฐ ชอ. พ.อ.อ.เกียรติเทพ สะเดา ชอ. - -

๘๘ ชอ. ชอ. หัวหน้าหมวดประกอบปรับท่ี ๓ ฝ่ายซ่อมเคร่ืองยนต์ท่ี ๓
แผนกซ่อมเคร่ืองยนต์ท่ี ๒ กซย.ชอ.

๔๓๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.นิติเทพ ศรีโรจน์ ชอ. - - - -

๘๙ ชอ. ชอ. หัวหน้าหมวดซ่อมเคร่ืองยนต์ท่ี ๓ ฝ่ายเคร่ืองยนต์
แผนกซ่อมเคร่ืองยนต์ท่ี ๓ กซย.ชอ.

๔๓๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.อ๊อด เช่ือมแก้ว ชอ. พ.อ.อ.เกียรติเทพ สะเดา ชอ. พ.อ.อ.กิตติศักด์ิ จ าปามูล บน.๑

๙๐
ชอ. ชอ. หัวหน้าหมวดพ่นพอกโลหะ ฝ่ายงานโลหะ สี และไม้

แผนกโรงงาน กซย.ชอ.
๔๓๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.ปิยะณัฐ อยู่ยง ชอ. - - - -

๙๑ ชอ. ชอ. นายทหารสถิติและวิเคราะห์ ฝ่ายสถิติและวิเคราะห์
แผนกจัดด าเนินงาน กซภ.ชอ.

๔๓๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.เจษฎา ชูเลิศ บน.๗ - - - -

๙๒ ชอ. ชอ. หัวหน้าหมวดงานสี ฝ่ายสนับสนุนการซ่อมบริภัณฑ์ กซภ.ชอ. ๔๓๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.พินโย เกาะโพธ์ิ ชอ. พ.อ.อ.ธนกฤต พ่วงเจริญ รร.การบิน - -

๙๓
ชอ. ชอ. หัวหน้าหมวดตรวจซ่อม ๒ ฝ่ายบริภัณฑ์ภาคพ้ืน ๑

แผนกซ่อมบริภัณฑ์ ๔ กซภ.ชอ.
๔๓๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.ปณัชา สุมณฑา ชอ. พ.อ.อ.ธนกฤต พ่วงเจริญ รร.การบิน พ.อ.อ.ประภาส ดิษฐ์กระจัน รร.การบิน

๙๔ ชอ. ชอ. นายทหารช่างอากาศ ฝ่ายบริการ กรง.ชอ. ๔๓๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.อรุณ ช่ืนเจริญ ชอ. พ.อ.อ.ประเสริฐ ฤาษีประสิทธ์ิ ชอ. - -
๙๕ ชอ. ชอ. นายทหารช่างอากาศ ฝ่ายเตรียมผิวและงานสี

แผนกอบชุบและตกแต่งผิว กรง.ชอ.
๔๓๑๓,
๒๖๑๓

ร.อ. พ.อ.อ.ชัยสิทธ์ิ จารุวงศ์ บน.๒๑ พ.อ.อ.สมพร พันธ์ุศรี บน.๒๑ - -

๙๖
ชอ. บน.๒ นายทหารก าหนดมาตรฐาน หมวดควบคุมมาตรฐาน

แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๒
๔๓๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.อรรถเดช เกตุสุด บน.๒ - - - -

๙๗ ชอ. บน.๒ รองหัวหน้าหมวดซ่อมอากาศยาน ๒ ฝ่ายซ่อมอากาศยาน
และเคร่ืองยนต์ แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๒

๔๓๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.ประสิทธ์ิ ท้าวโกษา บน.๒ พ.อ.อ.สาธิรัตน์ พรหมพันธ์ บน.๒ - -

๙๘ ชอ. บน.๒ หัวหน้าหมวดช่างประจ าเคร่ืองบิน ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๒๐๒ บน.๒ ๔๓๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.ธีรศักด์ิ เกษรวย บน.๒ พ.อ.อ.สาธิรัตน์ พรหมพันธ์ บน.๒

๙๙ ชอ. บน.๒ หัวหน้าหมวดตรวจซ่อม ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๒๐๒ บน.๒ ๔๓๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.ไพศาล สายค าพล บน.๔๖ - - - -
๑๐๐ ชอ. บน.๒๑ รองหัวหน้าหมวดบริภัณฑ์ภาคพ้ืน ฝ่ายสนับสนุนการซ่อม

แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๒๑
๔๓๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.ภาณุวัฒน์ อาจหาญ บน.๒๑ พ.อ.อ.สมพร พันธ์ุศรี บน.๒๑ พ.อ.อ.เชิดพงค์ พันธ์ุศรี บน.๒๑



หน้าท่ี ๖ ของ ๑๘ หน้า

ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด

รายช่ือ น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๓
โควตา น.ประทวน ท าหน้าท่ีในต าแหน่ง น.สัญญาบัตร

ล าดับ
เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร

สังกัด ต าแหน่ง ลชทอ.หน้าท่ี อัตรา
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวจริง)
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวส ารองอันดับ ๑)
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวส ารองอันดับ ๒)

๑๐๑ ชอ. บน.๒๓ รองหัวหน้าหมวดโรงงาน ฝ่ายสนับสนุนการซ่อม แผนกช่างอากาศ 
กทน.บน.๒๓

๔๓๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.มาโนช เลือดสงคราม บน.๒๓ พ.อ.อ.ประวิทย์ สง่าเนตร บน.๒๓ พ.อ.อ.พงษ์รพี ไชยแสง บน.๒๓

๑๐๒ ชอ. บน.๔ นายทหารเอกสารเทคนิค แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๔ ๔๓๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.กนก แป้นเพ็ชร บน.๔ พ.อ.อ.อนุรักษ์ จากมา บน.๔๖ พ.อ.อ.ดาวสมุทร ท ามิ บน.๒๓
๑๐๓ ชอ. บน.๔ รองหัวหน้าหมวดสนับสนุน ฝ่ายสนับสนุนการซ่อม

แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๔
๔๓๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.ปัญญา แก้วกัณหา บน.๖ - - - -

๑๐๔ ชอ. บน.๔ รองหัวหน้าหมวดซ่อมบ ารุงอากาศยานและเคร่ืองยนต์ ๒
ฝ่ายซ่อมบ ารุงอากาศยานและเคร่ืองยนต์
แผนกอากาศยานไร้คนขับและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๔

๔๓๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.ทัชชา แตงเพ็งนที บน.๔ พ.อ.อ.ไกรวรรณ พ่ึงลาภ บน.๔ พ.อ.อ.อนุรักษ์ จากมา บน.๔๖

๑๐๕
ชอ. บน.๕ รองหัวหน้าหมวดซ่อมอากาศยาน ๑ ฝ่ายซ่อมอากาศยาน

และเคร่ืองยนต์ แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๕
๔๓๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.รังสรรค์ ขลิบศรี บน.๕ พ.อ.อ.บุญรัตน์ ตินตะโมระ บน.๔๖ - -

๑๐๖ ชอ. บน.๗ นายทหารจัดเคร่ืองบิน ฝ่ายซ่อมบ ารุงอากาศยาน
ฝูงบิน ๗๐๒ บน.๗

- ร.ท. พ.อ.อ.ธวัชชัย ปิยะกาญจน์ บน.๗ พ.อ.อ.เสกสรรค์ ฤกษ์ดี บน.๗ พ.อ.อ.มนัสวี เมืองมณี บน.๑

๑๐๗ ชอ. บน.๗ รองหัวหน้าหมวดจัดด าเนินงาน ฝ่ายจัดด าเนินงาน
และควบคุมมาตรฐาน แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๗

๔๓๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.สันชัย ธรรมธุระ บน.๒ - - - -

๑๐๘ ชอ. บน.๗ รองหัวหน้าหมวดบริภัณฑ์ภาคพ้ืน ฝ่ายสนับสนุนการซ่อม
แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๗

๔๓๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.ก าพล นวลศิริ บน.๗ - - - -

๑๐๙ ดย. อย. ผู้ช่วยนายวง แผนกโยธวาทิต กองดนตรี ดย.ทอ.อย. ๗๖๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.แดน บังเมฆ อย. พ.อ.อ.วิเชษฐ์ เกิดยอด อย. พ.อ.อ.คณวัฒน์ งอยจันทร์ศรี อย.
๑๑๐ ตห. คปอ. นายทหารพิสูจน์ฝ่าย แผนกยุทธการ ศคปอ.๒ ศปอ.คปอ. ๑๔๑๓,

๑๗๑๓
ร.อ. พ.อ.อ.วิศิษฐ์ สีละพัฒน์ คปอ. พ.อ.อ.จักรกฤษ จินดานิล คปอ. พ.อ.อ.มหินธา จิตจ าลอง คปอ.

๑๑๑
ตห. คปอ. นายทหารพิสูจน์ฝ่าย แผนกยุทธการ ศคปอ.๓ ศปอ.คปอ. ๑๔๑๓,

๑๗๑๓
ร.อ. พ.อ.อ.ธนพล รังคะวิจิตร คปอ. พ.อ.อ.ชาตรี ชินสี คปอ. พ.อ.อ.วศพล จันทร์ศรีทอง คปอ.

๑๑๒ ตห. คปอ. นายทหารควบคุมการบิน ฝ่ายยุทธการ สถานีรายงาน ๕ ศปอ.คปอ. ๑๗๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.วิทวัส เจนพนัส คปอ. พ.อ.อ.สุขุม วิทยานันตนารมย์ คปอ. พ.อ.อ.ชัยสิทธ์ิ สว่างกมล คปอ.
๑๑๓ ตห. บน.๒๓ นายทหารบังคับการบิน ฝ่ายบังคับการบิน

แผนกสนับสนุนการบิน บน.๒๓
๑๗๒๓ ร.อ. พ.อ.อ.กฤษฎา เจียรวาปี บน.๒๓ - - - -

๑๑๔
ตห. บน.๔ รองหัวหน้าหมวดควบคุมจราจรทางอากาศบริเวณสนามบิน

ฝ่ายบังคับการบิน แผนกสนับสนุนการบิน บน.๔
๑๗๒๓ ร.ท. พ.อ.อ.สุวิชฌ์ ภักดี บน.๔ - - - -

๑๑๕ ตห. บน.๔๑ รองหัวหน้าหมวดควบคุมจราจรทางอากาศเข้า-ออกสนามบิน
ฝ่ายบังคับการบิน แผนกสนับสนุนการบิน บน.๔๑

๑๗๒๓ ร.ท. พ.อ.อ.อลงกรณ์ ใหม่วงศ์ บน.๔๑ - - - -

๑๑๖ ตห. บน.๕ รองหัวหน้าหมวดควบคุมจราจรทางอากาศบริเวณสนามบิน
ฝ่ายบังคับการบิน แผนกสนับสนุนการบิน บน.๕

๑๗๒๓ ร.ท. พ.อ.อ.ธฌาภัทร ชยานุสรณ์รัตนกุล บน.๕ - - - -



หน้าท่ี ๗ ของ ๑๘ หน้า

ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด

รายช่ือ น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๓
โควตา น.ประทวน ท าหน้าท่ีในต าแหน่ง น.สัญญาบัตร

ล าดับ
เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร

สังกัด ต าแหน่ง ลชทอ.หน้าท่ี อัตรา
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวจริง)
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวส ารองอันดับ ๑)
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวส ารองอันดับ ๒)

๑๑๗ ถร. บน.๔ นายทหารควบคุมอุปกรณ์ตรวจจับ หมวดควบคุมอุปกรณ์ตรวจจับ ๑
ฝ่ายยุทธการ ฝูงบิน ๔๐๔ บน.๔

๗๑๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.รณชัย นากสุก บน.๕ - - - -

๑๑๘ ถร. คปอ. นายทหารการพราง แผนกแผนและโครงการ กปล.ศลภ.คปอ. - ร.อ. พ.อ.อ.อินทนนท์ บุญถาวร คปอ. พ.อ.อ.ศราวุธ มงคล บน.๗ - -
๑๑๙ ทสส. ทสส.ทอ. นายทหารโครงการและงบประมาณ แผนกโครงการและงบประมาณ

กนผ.สนผ.ทสส.ทอ.
๒๗๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.มานพ ใจม่ัน ทสส.ทอ. - - - -

๑๒๐ ทสส. ทสส.ทอ. นายทหารวิเคราะห์ข้อมูลสงครามอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิเคราะห์ข้อมูลสงครามอิเล็กทรอนิกส์ กคอ.สบค.ทสส.ทอ.

๒๗๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.อณวัฒน์ เงินงาม ทสส.ทอ. - - - -

๑๒๑ ทสส. สลก.ทอ. นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สลก.ทอ. ๒๗๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.ณัฐพล มะลิวัลย์ ยศ.ทอ. - - - -

๑๒๒ นิรภัย บน.๔๖ นายทหารนิรภัยภาคพ้ืน บน.๔๖ ๒๔๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.ธีรพล หาญกล้า บน.๔๖ พ.อ.อ.ปรเมศวร์ รัตนปราณี บน.๔๑ พ.อ.อ.สานุพัฐ อ่อนชุ่ม บน.๔
๑๒๓ ปช. สปช.ทอ. นายทหารตรวจสอบและประเมินผล

แผนกตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน กตป.สบท.สปช.ทอ. 
(เม่ือโครงสร้าง ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศ ทอ.แล้วเสร็จ
ให้ปรับย้ายไปด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยนายทหารงบประมาณ
ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศ ทอ.(อัตรา ร.อ.))

๖๘๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.ไพรวัลย์ สงไพรสน สปช.ทอ. พ.อ.อ.หญิง ทิพวัลย์ จันทร์ตรง ยก.ทอ. - -

๑๒๔ ปช. สปช.ทอ. นายทหารวิชาการ แผนกวิชาการ กจก.สบท.สปช.ทอ. 
(เม่ือโครงสร้าง ศูนย์ไซเบอร์ ทอ.แล้วเสร็จ
ให้ปรับย้ายไปด ารงต าแหน่ง นายทหารงบประมาณ
ศูนย์ไซเบอร์ ทอ.(อัตรา ร.อ.))

๖๘๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.หญิง กันย์สินี กิจพิทักษ์ สปช.ทอ. พ.อ.อ.สลักพงศ์ แสงอรุณ สปช.ทอ. - -

๑๒๕ ปช. ขส.ทอ. นายทหารตรวจสอบและประเมินผล ขส.ทอ. ๖๘๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.หญิง จุฑารัตน์ พงษ์เกตุ ขส.ทอ. พ.อ.อ.หญิง อมรรัตน์ อรปัญญา ชย.ทอ. - -

๑๒๖ ปช. ชอ. นายทหารตรวจสอบและประเมินผล ชอ. ๖๘๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.หญิง พนารัตน์ สว่างแจ้ง ชอ. - - - -

๑๒๗ ปช. บน.๔๖ นายทหารตรวจสอบและประเมินผล บน.๔๖ ๖๘๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.หญิง อนงค์นุช แย้มกลีบ บน.๔๖ พ.อ.อ.หญิง วราภรณ์ สุวรรณรัญ สปช.ทอ. - -

๑๒๘ ปช. บน.๕๖ นายทหารตรวจสอบและประเมินผล บน.๕๖ ๖๘๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.หญิง อัญชลี บุญยัง สบ.ทอ. - - - -

๑๒๙ ปช. บน.๗ นายทหารตรวจสอบและประเมินผล บน.๗ ๖๘๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.วินัย สีนะ บน.๗ - - - -

๑๓๐ ปช. พอ. นายทหารตรวจสอบและประเมินผล รพ.จันทรุเบกษา พอ. ๖๘๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.หญิง เปรมญาภา ฝาชัยภูมิ สตน.ทอ. พ.อ.อ.หญิง ทิพวัลย์ จันทร์ตรง ยก.ทอ. - -
๑๓๑ ปช. พอ. นายทหารงบประมาณ กองอ านวยการ

โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) พอ.
๖๘๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.หญิง ฉัตรวิไล ไทรย้อย สปช.ทอ. พ.อ.อ.หญิง สุวิมล จรุงจิตต์ คปอ. - -

๑๓๒ ปช. สก.ทอ. นายทหารวิเคราะห์งบประมาณ สก.ทอ. ๖๘๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.หญิง ลัดดาวัลย์ พลเย่ียม สก.ทอ. - - - -

๑๓๓ ปช. สนภ.ทอ. ผู้ช่วยนายทหารงบประมาณ สนภ.ทอ. ๖๘๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.เรืองเดช ศิลมี สนภ.ทอ. - - - -

๑๓๔ ปช. สปช.ทอ. นายทหารจัดด าเนินงาน แผนกจัดด าเนินงาน กจก.สบท.สปช.ทอ. ๖๘๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.หญิง ฐปิตา ศรีแก้ว สปช.ทอ. - - - -



หน้าท่ี ๘ ของ ๑๘ หน้า

ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด

รายช่ือ น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๓
โควตา น.ประทวน ท าหน้าท่ีในต าแหน่ง น.สัญญาบัตร

ล าดับ
เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร

สังกัด ต าแหน่ง ลชทอ.หน้าท่ี อัตรา
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวจริง)
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวส ารองอันดับ ๑)
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวส ารองอันดับ ๒)

๑๓๕ ปช. สพ.ทอ. นายทหารบัญชีทุน แผนกบัญชีทุน กคล.สพ.ทอ. ๖๘๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.หญิง สุภัทชา ทองเป่ียม สพ.ทอ. พ.อ.อ.หญิง อมรรัตน์ อรปัญญา ชย.ทอ. พ.อ.อ.สลักพงศ์ แสงอรุณ สปช.ทอ.

๑๓๖ ผท. บน.๔ นายทหารควบคุมท่ีดิน แผนกส่งก าลังบ ารุง บก.บน.๔ ๕๗๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.คเชนทร์ พุกกล่ิน กบ.ทอ. พ.อ.อ.นิติกรณ์ พลเย่ียม กบ.ทอ. - -
๑๓๗ พ. บน.๒๑ นายทหารพัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลกองบิน บน.๒๑ ๙๐๓๓,

๖๔๑๓
ร.อ. พ.อ.อ.วรงค์ ติละบาล บน.๒๑ พ.อ.อ.เทพพิทักษ์ ศรีเสมอ บน.๒๑ - -

๑๓๘ พ. บน.๗ นายทหารพัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลกองบิน บน.๗ ๙๐๓๓,
๖๔๑๓

ร.อ. พ.อ.อ.วีรพร จินดาพรหม บน.๗ พ.อ.อ.อรรถวิทย์ มากปล่ัง บน.๗ - -

๑๓๙ พ. พอ. ครู โรงเรียนพลพยาบาล กวก.พอ. คท.๙๐๒๓,
๙๗๑๓

ร.อ. พ.อ.อ.ธีระ นาคราช พอ. พ.อ.อ.เฉลิมพงษ์ บุญสม พอ. พ.อ.อ.ศุภชัย สุภาสี พอ.

๑๔๐ พ. พอ. นายทหารพยาบาลห้องผ่าตัด แผนกวิสัญญีและห้องผ่าตัด
รพ.จันทรุเบกษา พอ.

๙๗๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.วาสนา ชมภูทอง พอ. พ.อ.อ.อัฐพล คล้ายมงคล พอ. พ.อ.อ.ณัฐวุฒิ รักพรม พอ.

๑๔๑ พ. พอ. นายทหารพยาบาล แผนกวิสัญญีและห้องผ่าตัด
กองการพยาบาล โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) พอ.

๙๗๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.พรหมนัส ระโหฐาน พอ. พ.อ.อ.วีระยุทธ สุวรรณดอน พอ. - -

๑๔๒ พ. พอ. นายทหารพยาบาล แผนกปฏิบัติการ ๓ กปก.ศปพ.พอ. ๙๐๒๓,
๙๗๑๓

ร.อ. พ.อ.อ.ศิริพงษ์ ศรีเลิศ พอ. พ.อ.อ.อวิรุทธ์ ศิลา พอ. พ.อ.อ.เฉลิมพงษ์ บุญสม พอ.

๑๔๓ พ. พอ. นายทหารล าเลียง แผนกล าเลียงสายแพทย์ กนน.ศปพ.พอ. ๙๓๑๓,
๙๗๑๓

ร.อ. พ.อ.อ.สัญชัย จรัสสุขประเสริฐ พอ. พ.อ.อ.จิรวัฒน์ โบสิทธิพิเชฎฐ์ พอ. พ.อ.อ.เอกราช เรืองศุภกิตต์ิ พอ.

๑๔๔ พ. สน.ผบ.ดม. หัวหน้าหมวดพยาบาล ฝ่ายสนับสนุน เรือนจ าทหารอากาศ
สน.ผบ.ดม.

๙๐๒๓ ร.อ. พ.อ.อ.ปรเมศ มหาบารมีสกุล สน.ผบ.ดม. พ.อ.อ.วิทยา สร้อยเพชร พอ. พ.อ.อ.ชาญณรงค์ มงคลดี พอ.

๑๔๕ พด. กบ.ทอ. นายทหารพัสดุ แผนกธุรการ กบ.ทอ. ๖๔๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.ศาตรา ล่องลอยเลิศ กบ.ทอ. - - - -

๑๔๖ พด. สปช.ทอ. นายทหารพัสดุ แผนกธุรการ สปช.ทอ. ๖๔๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.หญิง ทิพย์เนตร ถนอมจิตร บก.ทอ. - - - -
๑๔๗ พด. ขส.ทอ. นายทหารพัสดุ ฝ่ายแจ้งความต้องการ แผนกควบคุมพัสดุ

กพพน.ขส.ทอ.
๖๔๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.หญิง ปัทมา ชัยพิภพ รร.นนก. - - - -

๑๔๘ พด. ขส.ทอ. นายทหารควบคุมพัสดุ ฝ่ายคลังพัสดุพาหนะ ๒ แผนกคลังพัสดุ 
กพพน.ขส.ทอ.

๖๔๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.วีรวัฒน์ แตงชุมพล สพ.ทอ. - - - -

๑๔๙ พด. ชย.ทอ. รองหัวหน้าฝ่ายบัญชีคุม แผนกควบคุมพัสดุ กพย.ชย.ทอ. ๖๔๑๓, - ร.อ. พ.อ.อ.พงษ์ขวัญ ศรีอุทธา บน.๖ - - - -

๑๕๐ พด. ชย.ทอ. รองหัวหน้าฝ่ายส่งพัสดุ แผนกบริการพัสดุ กพย.ชย.ทอ. ๖๔๑๓, - ร.อ. พ.อ.อ.เอนก โฆษกบุตร ชย.ทอ. - - - -
๑๕๑ พด. ชย.ทอ. หัวหน้าหมวดพัสดุช ารุดรอซ่อม ฝ่ายพัสดุช ารุด

แผนกคลังพัสดุ กพย.ชย.ทอ.
๖๔๑๓, - ร.อ. พ.อ.อ.เกียรติชัย แย้มยืนยง ชย.ทอ. พ.อ.อ.หญิง นุสรา ค าคนซ่ือ ชย.ทอ.

๑๕๒ พด. ชอ. หัวหน้าหมวดควบคุมเอกสาร ฝ่ายควบคุม
แผนกควบคุมพัสดุ กพอ.ชอ.

๖๔๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.วีระเทพ อุ่นเรือน ชอ. - - - -



หน้าท่ี ๙ ของ ๑๘ หน้า

ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด

รายช่ือ น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๓
โควตา น.ประทวน ท าหน้าท่ีในต าแหน่ง น.สัญญาบัตร

ล าดับ
เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร

สังกัด ต าแหน่ง ลชทอ.หน้าท่ี อัตรา
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวจริง)
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวส ารองอันดับ ๑)
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวส ารองอันดับ ๒)

๑๕๓ พด. ชอ. หัวหน้าหมวดพัสดุถาวร ฝ่ายบัญชีคุม แผนกควบคุมพัสดุ กพอ.ชอ. ๖๔๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.สัมผัส ศิวิไล ชอ. - - - -
๑๕๔ พด. ชอ. หัวหน้าหมวดตรวจประจ าคลัง ฝ่ายตรวจพัสดุ

แผนกตรวจส ารวจ กพอ.ชอ.
๖๔๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.มนตรี กันนิล ชอ. - - - -

๑๕๕ พด. ชอ. หัวหน้าหมวดส่งพัสดุสนับสนุน ฝ่ายส่งพัสดุ
แผนกบริการพัสดุ กพอ.ชอ.

๖๔๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.ภาณุพงศ์ คุณโลก ชอ. - - - -

๑๕๖ พด. ชอ. หัวหน้าหมวดพัสดุรอซ่อม ฝ่ายคลังพัสดุ
แผนกคลังพัสดุท่ี ๒ กพอ.ชอ.

๖๔๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.สมคิด เต่งสมุทร รร.การบิน - - - -

๑๕๗ พด. ชอ. หัวหน้าหมวดแจ้งความต้องการพัสดุ
ฝ่ายควบคุมและสถิติ แผนกคลังพัสดุท่ี ๓ กพอ.ชอ.

๖๔๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.จักรชัย กาฬมีทอง ชอ. - - - -

๑๕๘ พด. ชอ. หัวหน้าหมวดส ารวจพัสดุเช้ือเพลิง ฝ่ายส ารวจพัสดุเช้ือเพลิง
แผนกตรวจส ารวจ กพช.ชอ.

๖๔๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.อทลิท วันทนา ชอ. - - - -

๑๕๙ พด. บน.๑ นายทหารพัสดุ หมวดคลังพัสดุ แผนกช่างโยธา บน.๑ ๖๔๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.พิพัฒนะ พรประทุม บน.๑ พ.อ.อ.สมศักด์ิ กามขุนทด บน.๑ พ.อ.อ.หญิง อุบลรัตน์ ชัยหาญ บน.๒๑
๑๖๐ พด. บน.๒ นายทหารพัสดุ แผนกธุรการ บก.บน.๒ ๖๔๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.จักรกฤษณ์ ขันตี บน.๒ พ.อ.อ.สมศักด์ิ กามขุนทด บน.๑ - -
๑๖๑ พด. บน.๒๑ หัวหน้าหมวดคลังพัสดุ แผนกสรรพาวุธ กทน.บน.๒๑ ๖๔๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.อรุณศักด์ิ ศรียันต์ บน.๒๑ พ.อ.อ.หญิง อุบลรัตน์ ชัยหาญ บน.๒๑ - -

๑๖๒ พด. บน.๒๓ หัวหน้าหมวดคลังพัสดุ แผนกสรรพาวุธ กทน.บน.๒๓ ๖๔๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.คณามิน ม่วงยา บน.๒๓ - - - -
๑๖๓ พด. บน.๔ นายทหารพัสดุ แผนกธุรการ บก.บน.๔ ๖๔๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.หญิง ปวีณา แม่นรัตน์ บน.๔ - - - -
๑๖๔ พด. บน.๔ รองหัวหน้าหมวดคลังพัสดุ แผนกส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๔ ๖๔๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.ไพสิฐ บุญทวงษ์ บน.๔ - - - -

๑๖๕ พด. บน.๔ หัวหน้าหมวดคลังพัสดุ แผนกสรรพาวุธ กทน.บน.๔ ๖๔๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.สุรศักด์ิ แผลงศร บน.๔ - - - -
๑๖๖ พด. บน.๔๑ นายทหารพัสดุเช้ือเพลิง หมวดบริการเช้ือเพลิง กทน.บน.๔๑ ๖๔๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.ชัชพงศ์ งามจิตร บน.๔๑ - - - -
๑๖๗ พด. บน.๖ นายทหารพัสดุเช้ือเพลิง หมวดบริการเช้ือเพลิง กทน.บน.๖ ๖๔๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.อดิศักด์ิ วงษ์สนิท บน.๖ - - - -

๑๖๘ พด. บน.๗ นายทหารพัสดุ หมวดคลังพัสดุ แผนกช่างโยธา บน.๗ ๖๔๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.สมยศ พิณราช บน.๗ - - - -
๑๖๙ พด. พธ.ทอ. นายทหารพัสดุ ฝ่ายควบคุม แผนกควบคุมพัสดุ กพพ.พธ.ทอ. ๖๒๑๓,

๖๔๑๓
ร.อ. พ.อ.อ.ปรีชา บุญเทียน พธ.ทอ. - - - -

๑๗๐ พด. พธ.ทอ. รองหัวหน้าหมวดพัสดุ หมวดบัญชีคุมท่ี ๒
ฝ่ายบัญชีคุม แผนกควบคุมพัสดุ กพพ.พธ.ทอ.

๖๔๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.ปิยราช ทองศรี พธ.ทอ. - - - -

๑๗๑
พด. พธ.ทอ. รองหัวหน้าหมวดส ารวจพัสดุท่ี ๒ ฝ่ายส ารวจพัสดุ

แผนกตรวจส ารวจ กพพ.พธ.ทอ.
๖๔๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.อ านวย ขอดสันเทียะ พธ.ทอ. - - - -

๑๗๒ พด. พธ.ทอ. นายทหารพัสดุ ฝ่ายคลังพัสดุท่ี ๕ แผนกคลังพัสดุ กพพ.พธ.ทอ. ๖๔๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.ชาตรี จรัสไธสง พธ.ทอ. - - - -



หน้าท่ี ๑๐ ของ ๑๘ หน้า

ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด

รายช่ือ น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๓
โควตา น.ประทวน ท าหน้าท่ีในต าแหน่ง น.สัญญาบัตร

ล าดับ
เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร

สังกัด ต าแหน่ง ลชทอ.หน้าท่ี อัตรา
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวจริง)
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวส ารองอันดับ ๑)
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวส ารองอันดับ ๒)

๑๗๓ พด. พธ.ทอ. นายทหารจัดหา ฝ่ายจัดหา แผนกจัดหา กพพ.พธ.ทอ. 
(เม่ือโครงสร้าง ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศ ทอ.แล้วเสร็จ
ให้ปรับย้ายไปด ารงต าแหน่ง นายทหารจัดหา
ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศ ทอ.(อัตรา ร.อ.))

๖๒๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.วัชรพงษ์ ปาณิกบุตร อย. - - - -

๑๗๔ พด. พธ.ทอ. นายทหารพัสดุ ฝ่ายตรวจพัสดุ แผนกตรวจส ารวจ กพพ.พธ.ทอ. 
(เม่ือโครงสร้าง ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศ ทอ.แล้วเสร็จ
ให้ปรับย้ายไปด ารงต าแหน่ง นายทหารพัสดุ แผนกธุรการ 
ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศ ทอ.(อัตรา ร.อ.))

๖๔๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.เอกศักด์ิ สะอาดจิต สลก.ทอ. - - - -

๑๗๕ พด. พอ. นายทหารพัสดุ กองอ านวยการ
โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) พอ.

๖๔๑๓,
๙๐๒๓

ร.อ. พ.อ.อ.สมปราชญ์ มีประยูรวงศ์ พอ. - - - -

๑๗๖ พด. พอ. รองหัวหน้าฝ่ายพัสดุ กรก.พอ. ๖๔๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.เจษฎาภรณ์ พรหมจรรย์ สน.ผบ.ดม. - - - -

๑๗๗ พด. ยศ.ทอ. นายทหารพัสดุ กนร.รร.จอ.ยศ.ทอ. ๖๔๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.หญิง นิพรทิพย์ ปร้ัวบุตร ยศ.ทอ. - - - -
๑๗๘ พด. สก.ทอ. รองหัวหน้าฝ่ายพัสดุ กรก.สก.ทอ. ๖๔๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.วัชรินทร์ วงษกลม ยศ.ทอ. - - - -
๑๗๙ พด. สพ.ทอ. รองหัวหน้าฝ่ายคลังพัสดุ กรว.๔ สพ.ทอ. ๖๔๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.ศุภสิทธ์ิ ม่ันสิงห์ อย. พ.อ.อ.จ าลอง ศรีจรัสแสง ยศ.ทอ. - -

๑๘๐ พด. สอ.ทอ. นายทหารพัสดุ ฝ่ายส ารวจพัสดุ แผนกตรวจส ารวจ กพส.สอ.ทอ. ๖๔๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.พีระพร พูลสวัสด์ิ สอ.ทอ. - - - -
๑๘๑ พด. สอ.ทอ. นายทหารพัสดุ ฝ่ายคลังพัสดุดี แผนกคลังพัสดุ กพส.สอ.ทอ. 

(เม่ือโครงสร้าง ศูนย์ไซเบอร์ ทอ.แล้วเสร็จให้ปรับย้ายไปด ารง
ต าแหน่ง นายทหารพัสดุ ฝ่ายธุรการ ศูนย์ไซเบอร์ ทอ.(อัตรา ร.อ.))

๖๔๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.วัชระ คชาวานิช สอ.ทอ. - - - -

๑๘๒ พด. ศวอ.ทอ. รองหัวหน้าฝ่ายควบคุมและแจ้งความต้องการแผนกพัสดุ
กรก.ศวอ.ทอ.

๖๔๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.ณรงค์เดช ช่ืนบาน บน.๗ - - - -

๑๘๓ พธ. ชอ. หัวหน้าหมวดพลาธิการ ฝ่ายบริการ กซอ.๒ ชอ. ๖๒๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.หญิง กาญจนา นุชพ่วง อย. พ.อ.อ.หญิง วาสนา ช านาญศรี อย. - -
๑๘๔ พธ. ชอ. รองหัวหน้าหมวดตรวจสัญญา ฝ่ายตรวจหลักฐานและสัญญา

แผนกจัดหา กพอ.ชอ.
๖๒๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.นรเศรษฐ์ สุจริตจันทร์ ชอ. - - - -

๑๘๕ พธ. บน.๑ รองผู้บังคับหมวดพลาธิการ กองร้อยสนับสนุน
กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๑

๖๒๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.หญิง ทัณฑิกา เมืองมาน้อย บน.๑ พ.อ.อ.หญิง สุภัณนิกา สายรัมย์ บน.๖ พ.อ.อ.หญิง มลฤดี ลันนันท์ สน.ผบ.ดม.

๑๘๖ พธ. บน.๒ รองหัวหน้าหมวดสนับสนุน ฝูงบิน ๒๐๓ บน.๒ ๖๒๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.มงคล เขียวหวาน พธ.ทอ. พ.อ.อ.มารุต ทับทิม บน.๒ - -
๑๘๗ พธ. บน.๒ รองผู้บังคับหมวดพลาธิการ กองร้อยสนับสนุน

กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๒
๖๒๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.ธเนศ สุขประดิษฐ์ บน.๒ พ.อ.อ.มารุต ทับทิม บน.๒ - -

๑๘๘ พธ. บน.๒ รองหัวหน้าหมวดสนับสนุน ฝูงบิน ๒๐๒ บน.๒ ๖๒๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.ธัชธรรม์ กุญชร รร.การบิน พ.อ.อ.หญิง สุภัณนิกา สายรัมย์ บน.๖ - -



หน้าท่ี ๑๑ ของ ๑๘ หน้า

ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด

รายช่ือ น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๓
โควตา น.ประทวน ท าหน้าท่ีในต าแหน่ง น.สัญญาบัตร

ล าดับ
เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร

สังกัด ต าแหน่ง ลชทอ.หน้าท่ี อัตรา
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวจริง)
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวส ารองอันดับ ๑)
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวส ารองอันดับ ๒)

๑๘๙ พธ. บน.๔ รองหัวหน้าหมวดสนับสนุน ฝูงบิน ๔๐๑ บน.๔ ๖๒๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.ยุทธนา สังข์ไทย พธ.ทอ. พ.อ.อ.ชวิน โตสินธ์ุ พธ.ทอ. - -
๑๙๐ พธ. บน.๔ รองผู้บังคับหมวดพลาธิการ กองร้อยสนับสนุน

กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๔
๖๒๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.บัญชา สิทธิผล พธ.ทอ. - - - -

๑๙๑ พธ. บน.๔๑ รองหัวหน้าหมวดจัดหา บก.บน.๔๑ ๖๒๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.กิตติพงศ์ นคร บน.๔๑ - - - -

๑๙๒ พธ. บน.๔๑ รองหัวหน้าหมวดสนับสนุน ฝูงบิน ๔๑๑ บน.๔๑ ๖๒๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.ไกรสร จันทร์หอม บน.๔๑ พ.อ.อ.ชวิน โตสินธ์ุ พธ.ทอ. - -
๑๙๓ พธ. บน.๔๖ รองผู้บังคับหมวดพลาธิการ กองร้อยสนับสนุน

กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๔๖
๖๒๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.หญิง อัจฉรา ป่ินดี บน.๔๖ พ.อ.อ.กิตติพันธ์ุ ประสิทธ์ิวิเศษ บน.๔๖ - -

๑๙๔ พธ. บน.๕ รองหัวหน้าหมวดสนับสนุน ฝูงบิน ๕๐๑ บน.๕ ๖๒๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.คีรีวัฒน์ ทวีศักด์ิ พธ.ทอ. พ.อ.อ.ธีรพล มูลมอญ พธ.ทอ. - -

๑๙๕ พธ. บน.๗ รองหัวหน้าหมวดสนับสนุน ฝูงบิน ๗๐๑ บน.๗ ๖๒๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.หญิง นภาศิริ ศรีระบาย คปอ. - - - -
๑๙๖ พธ. บน.๗ รองผู้บังคับหมวดพลาธิการ กองร้อยสนับสนุน

กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๗
๖๒๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.หญิง ธีระนุช จิตต์บรรจง พธ.ทอ. - - - -

๑๙๗ พธ. พธ.ทอ. นายทหารฝึกงานในหน้าท่ี แผนกวิทยาการ กวก.พธ.ทอ. ๖๒๑๓,
๖๔๑๓

ร.อ. พ.อ.อ.ศักด์ินิพนธ์ มาลาอุตม์ พธ.ทอ. พ.อ.อ.หญิง จุฑาธร คล้ายทอง พธ.ทอ. - -

๑๙๘ พธ. พธ.ทอ. นายทหารวิจัย ฝ่ายวิจัย แผนกวิจัยและตรวจทดลอง กวก.พธ.ทอ. ๖๒๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.หญิง เด่นนภา หารวิชา พธ.ทอ. - - - -
๑๙๙ พธ. พอ. นายทหารจัดหา แผนกส่งก าลัง กรก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ๖๒๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.ณัฐวัตร เพ็ชรตะก่ัว สอ.ทอ. - - - -
๒๐๐ พธ. ยศ.ทอ. รองหัวหน้าหมวดเกียกกาย ฝ่ายพลาธิการ แผนกบริการ

กรก.รร.จอ.ยศ.ทอ.
๖๒๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.ธีระพล รักดี พธ.ทอ. พ.อ.อ.หญิง วาสนา ช านาญศรี อย. - -

๒๐๑ พธ. รร.การบิน รองหัวหน้าฝ่ายจัดหา กรก.รร.การบิน ๖๒๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.หญิง กัญญาภัค พร้อมสุขสันต์ รร.การบิน พ.อ.อ.สมพงษ์ ศักด์ิเย็น รร.การบิน - -
๒๐๒ พธ. สอ.ทอ. นายทหารตรวจหลักฐานสัญญา ฝ่ายตรวจหลักฐานสัญญา

แผนกจัดหา กพส.สอ.ทอ.
๖๒๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.จิรังกูร ชินพันธ์ สอ.ทอ. - - - -

๒๐๓ พธ. อย. ผู้บังคับหมวดพลาธิการ กองร้อยสนับสนุน
กองพันทหารอากาศโยธิน ๒ กรม ทย.รอ.อย.

๖๒๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.สิทธิพงษ์ โนรี พธ.ทอ. พ.อ.อ.ธีรพล มูลมอญ พธ.ทอ. พ.อ.อ.หญิง มลฤดี ลันนันท์ สน.ผบ.ดม.

๒๐๔ วศ. ศวอ.ทอ. นายทหารการศึกษา แผนกวิทยาการ กวศ.ศวอ.ทอ. ๒๖๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.ธงภพ หวังชูชอบ ศวอ.ทอ. พ.อ.อ.ปรมินทร์ รัตนปราณี ศวอ.ทอ. - -
๒๐๕ ส. คปอ. นายทหารส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ แผนกส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์

ศคปอ.๒ ศปอ.คปอ.
๓๐๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.เรืองเดช ปรีชานุกูล คปอ. พ.อ.อ.ศุภชัย พันธ์ุสุข คปอ. - -

๒๐๖ ส. คปอ. นายทหารปฏิบัติการส่ือสาร แผนกปฏิบัติการส่ือสาร
กปก.กสอ.คปอ.

๓๐๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.ทรงวุฒิ สาตร์เกษม คปอ. พ.อ.อ.ด ารงค์ หนูวงศา คปอ. - -

๒๐๗ ส. คปอ. นายทหารซ่อมบ ารุง แผนกซ่อมเรดาร์ กสน.กสอ.คปอ. ๓๐๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.พิเชษฐ์ เปล่ียนศรี คปอ. พ.อ.อ.ธนะกูล วงษ์ท ามา คปอ. พ.อ.อ.พรรัตน์ ปานห้อย คปอ.
๒๐๘ ส. คปอ. นายทหารซ่อมบ ารุง แผนกซ่อมวิทยุและโทรศัพท์ กสน.กสอ.คปอ. ๓๐๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.พีรศักด์ิ ทุ่มแห่ว คปอ. พ.อ.อ.เพชรไทย พิมพ์เสน สอ.ทอ. พ.อ.อ.สิริวัฒน์ จันทร์แดง คปอ.



หน้าท่ี ๑๒ ของ ๑๘ หน้า

ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด

รายช่ือ น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๓
โควตา น.ประทวน ท าหน้าท่ีในต าแหน่ง น.สัญญาบัตร

ล าดับ
เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร

สังกัด ต าแหน่ง ลชทอ.หน้าท่ี อัตรา
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวจริง)
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวส ารองอันดับ ๑)
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวส ารองอันดับ ๒)

๒๐๙ ส. ชอ. หัวหน้าหมวดส่ือสาร ฝ่ายส่ือสารและสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์
แผนกสนับสนุนการซ่อมอากาศยาน กซอ.๑ ชอ.

๓๐๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.อภิเดช น้อยสถิตย์ สอ.ทอ. พ.อ.อ.พุฒิพงษ์ เนตรพุกกณะ สบ.ทอ. - -

๒๑๐ ส. บน.๑ รองหัวหน้าหมวดช่างวิทยุภาคพ้ืน
ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคพ้ืน
แผนกส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๑

๓๐๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.ชยางกูร จีนปรีชา บน.๑ พ.อ.อ.เศกสาตร์ รอดอ าพันธ์ุ บน.๑ พ.อ.อ.ปิยะ ปัญญา บน.๑

๒๑๑ ส. บน.๑ รองหัวหน้าหมวดซ่อมอิเล็กทรอนิกส์อากาศ 
ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคอากาศ
แผนกส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๑

๓๐๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.ยงยุทต์ แก้วไทย บน.๑ พ.อ.อ.จักรพงศ์ ค้ามีผล บน.๑ พ.อ.อ.กฤษดา โฉมสิริกุล บน.๑

๒๑๒ ส. บน.๒ รองหัวหน้าหมวดช่างเรดาร์
ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคพ้ืน
แผนกส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๒

๓๐๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.กฤษณะ สายสูงเนิน บน.๒ พ.อ.อ.จักรพงศ์ ค้ามีผล บน.๑ พ.อ.อ.ปิยะ ปัญญา บน.๑

๒๑๓ ส. บน.๒ รองหัวหน้าหมวดส่ือสารประจ าเคร่ืองบิน
ฝ่ายส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ ฝูงบิน ๒๐๒ บน.๒

๓๐๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.กฤษณะ ภู่เพ็ชร์ บน.๒ พ.อ.อ.ธีระพงษ์ สร้อยโสม บน.๒ พ.อ.อ.วิทยา ข าขาว บน.๒

๒๑๔ ส. บน.๒ รองหัวหน้าหมวดช่างประจ าเคร่ืองบิน
ฝ่ายส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ ฝูงบิน ๒๐๒ บน.๒

๓๐๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.พงศ์นิธิศ หมอนไหม บน.๒ พ.อ.อ.สุวีระ บัวขาว บน.๑ - -

๒๑๕ ส. บน.๒๓ รองหัวหน้าหมวดช่างเคร่ืองช่วยเดินอากาศ
ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคอากาศ
แผนกส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๒๓

๓๐๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.ด ารงค์ โชติช่ืน บน.๒๓ พ.อ.อ.เอกประชา บุญโยธา บน.๒๓ พ.อ.อ.วีระ ตันสมรส บน.๒๑

๒๑๖ ส. บน.๒๓ รองหัวหน้าหมวดซ่อมบ ารุงโทรศัพท์และทางสาย
ฝ่ายส่ือสารโทรคมนาคม แผนกส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๒๓

๓๐๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.ณฤทธ์ิ สน่ันนารี บน.๒๓ พ.อ.อ.พัฒนพงษ์ พันธุวงษา คปอ. พ.อ.อ.วุฒิชาติ ผลอ่อน บน.๑

๒๑๗ ส. บน.๔ รองหัวหน้าหมวดซ่อมและติดต้ัง ฝ่ายส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์
ฝูงบิน ๔๐๑ บน.๔

๓๐๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.อนุรัชฎ์ ศรีประเสริฐ บน.๔ พ.อ.อ.จักรกฤษณ์ ภาพน้ า บน.๔ พ.อ.อ.กลชัย ต้ังตระกูล บน.๔

๒๑๘ ส. บน.๔ นายทหารช่างประจ าเคร่ืองบิน หมวดช่างประจ าเคร่ืองบิน
ฝ่ายส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ ฝูงบิน ๔๐๔ บน.๔

๓๐๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.ฐานวัฒน์ จ าปาเงิน บน.๔ พ.อ.อ.คมสัน หม่ันเรียน บน.๔ พ.อ.อ.กิตติศักด์ิ ทองเหลือง บน.๔

๒๑๙ ส. บน.๔ รองหัวหน้าหมวดช่างโทรคมนาคม ฝ่ายส่ือสารโทรคมนาคม
แผนกส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๔

๓๐๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.วิทวัส ขัดปินใจ บน.๔ พ.อ.อ.วัชระ โซ๊ะมณี สอ.ทอ. พ.อ.อ.จักรา บัววาศ บน.๔

๒๒๐ ส. บน.๔๑ รองหัวหน้าหมวดช่างประจ าเคร่ืองบิน
ฝ่ายส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ ฝูงบิน ๔๑๑ บน.๔๑

๓๐๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.อธิพงศ์ พิลาทอง บน.๒ พ.อ.อ.ก่อ ทองจันทึก บน.๔๑ - -

๒๒๑ ส. บน.๔๑ รองหัวหน้าหมวดศูนย์ข่าว ฝ่ายปฏิบัติการส่ือสาร
แผนกส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๔๑

๓๐๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.กรกฎ ขันทโคครัย บน.๔๑ พ.อ.อ.ก่อ ทองจันทึก บน.๔๑ พ.อ.อ.อลงกรณ์ มาเมือง บน.๔๑



หน้าท่ี ๑๓ ของ ๑๘ หน้า

ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด

รายช่ือ น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๓
โควตา น.ประทวน ท าหน้าท่ีในต าแหน่ง น.สัญญาบัตร

ล าดับ
เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร

สังกัด ต าแหน่ง ลชทอ.หน้าท่ี อัตรา
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวจริง)
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวส ารองอันดับ ๑)
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวส ารองอันดับ ๒)

๒๒๒ ส. บน.๔๖ รองหัวหน้าหมวดช่างเคร่ืองช่วยเดินอากาศ
ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคอากาศ 
แผนกส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๔๖

๓๐๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.ธนกฤต วงศ์ใหญ่ บน.๔๖ พ.อ.อ.ธวัชชัย กุลาชัย บน.๔๖ พ.อ.อ.อรรถพล สิทธิโชค บน.๔

๒๒๓ ส. บน.๕ นายทหารซ่อมบ ารุง หมวดอิเล็กทรอนิกส์
แผนกส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๕

- ร.ท. พ.อ.อ.อิทธิภูมิ มานพ บน.๕ พ.อ.อ.วีระ สายตา บน.๔ พ.อ.อ.วันชาติ เสาวจันทร์ สอ.ทอ.

๒๒๔ ส. บน.๖ รองหัวหน้าหมวดซ่อมและติดต้ัง ฝ่ายส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์
ฝูงบิน ๖๐๓ บน.๖

๓๐๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.กรกช โพธ์ิทอง บน.๖ พ.อ.อ.วินัย ปินใจ บน.๖ พ.อ.อ.กมลเดช ศรีณรงค์ บน.๖

๒๒๕ ส. บน.๖ รองหัวหน้าหมวดช่างประจ าเคร่ืองบิน
ฝ่ายส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ ฝูงบิน ๖๐๔ บน.๖

๓๐๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.ณัฐพล บุญยะโพธ์ิ บน.๖ พ.อ.อ.อณัฐชา นาคสุก สอ.ทอ. - -

๒๒๖ ส. บน.๗ รองหัวหน้าหมวดช่างชุมสายโทรศัพท์และโทรคมนาคม
ฝ่ายส่ือสารโทรคมนาคม แผนกส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๗

๓๐๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.สุรเดช ณ นคร บน.๗ พ.อ.อ.เจนวิทย์ รักษภักดี บน.๗ พ.อ.อ.กิตติศักด์ิ เพชรเขียว บน.๗

๒๒๗ ส. บน.๗ รองหัวหน้าหมวดซ่อมบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์
แผนกส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๗

- ร.ท. พ.อ.อ.ภิรมย์ อินทรยงค์ บน.๗ พ.อ.อ.เจนวิทย์ รักษภักดี บน.๗ - -

๒๒๘ ส. รร.การบิน หัวหน้าหมวดซ่อมบ ารุงระบบสารสนเทศ
แผนกส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ รร.การบิน

- ร.อ. พ.อ.อ.ไกรศรณ์ อ่อนสุดดี รร.การบิน พ.อ.อ.พายุ รอบคอบ บน.๑ - -

๒๒๙ ส. รร.การบิน หัวหน้าหมวดช่างโทรคมนาคม ฝ่ายส่ือสารโทรคมนาคม
แผนกส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ รร.การบิน

๓๐๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.พิรุณ กล่อมวิจิตร รร.การบิน พ.อ.อ.นพดล พร้อมพิมพ์ สอ.ทอ. พ.อ.อ.ศุภวิชญ์ พลดี รร.การบิน

๒๓๐ ส. สอ.ทอ. นายทหารเอกสารเทคนิค กคซ.กวก.สอ.ทอ. - ร.อ. พ.อ.อ.อภิชาติ เสียงล้ า สอ.ทอ. พ.อ.อ.ศรัณย์ พันกล่ัน สอ.ทอ. พ.อ.อ.ภัทรพล หร่ิมฉ่ า สอ.ทอ.

๒๓๑ ส. สอ.ทอ. นายทหารปฏิบัติการโทรคมนาคม ฝ่ายปฏิบัติการโทรคมนาคม ๔ 
แผนกปฏิบัติการโทรคมนาคม กทค.กสท.สอ.ทอ.

๓๐๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.เหมวุฒิ ผลการ สอ.ทอ. พ.อ.อ.อัมพร พุกน้อย สอ.ทอ. - -

๒๓๒ ส. สอ.ทอ. นายทหารช่างโทรศัพท์ ฝ่ายเทคนิคชุมสายโทรศัพท์
แผนกชุมสายโทรศัพท์ กทศ.กสท.สอ.ทอ.

๓๐๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.หญิง กรกนก วิวรากานนท์ สอ.ทอ. พ.อ.อ.ด ารง รักษาศิริ บน.๒๑ พ.อ.อ.ธรรมรัตน์ ปุณโณทก สอ.ทอ.

๒๓๓ ส. สอ.ทอ. นายทหารศูนย์ข่าว แผนกการส่ือสาร กปกส.กสท.สอ.ทอ. ๓๐๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.มนเทียร ไชยสงคราม สอ.ทอ. พ.อ.อ.ยศพล โพธ์ิประดิษฐ์ สอ.ทอ. พ.อ.อ.อัศนัย ทองช านาญ สอ.ทอ.

๒๓๔ ส. สอ.ทอ. นายทหารเคร่ืองวัด ฝ่ายเคร่ืองวัดอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า
แผนกสอบเทียบเคร่ืองวัด ๓ กมว.สอ.ทอ.

๓๐๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.วุฒิชัย เกตุแก้ว สอ.ทอ. พ.อ.อ.สุนทร จ าปามูล บน.๑ พ.อ.อ.ณฐพล สุพรรณชาติ สอ.ทอ.

๒๓๕ ส. สอ.ทอ. นายทหารซ่อมบ ารุง แผนกซ่อมบ ารุง ๓ กซอท.กอท.สอ.ทอ. ๓๐๑๓,
๒๗๑๓

ร.ท. พ.อ.อ.อนุวัตร วัฒนเวช สอ.ทอ. พ.อ.อ.ภัทรพล หร่ิมฉ่ า สอ.ทอ. พ.อ.อ.สุวัฒน์ชัย มะลิซ้อน สอ.ทอ.

๒๓๖ ส. สอ.ทอ. นายทหารซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ แผนกซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์
กซคพ.ศคพ.สอ.ทอ.

๓๐๑๓,
๒๗๑๓

ร.ท. พ.อ.อ.วันชนะ จาดเปรม สอ.ทอ. พ.อ.อ.เดโช อาชวาคม สอ.ทอ. - -



หน้าท่ี ๑๔ ของ ๑๘ หน้า

ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด

รายช่ือ น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๓
โควตา น.ประทวน ท าหน้าท่ีในต าแหน่ง น.สัญญาบัตร

ล าดับ
เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร

สังกัด ต าแหน่ง ลชทอ.หน้าท่ี อัตรา
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวจริง)
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวส ารองอันดับ ๑)
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวส ารองอันดับ ๒)

๒๓๗ ส. สอ.ทอ. นายทหารส่ือสาร ฝ่ายซ่อมเคร่ืองช่วยเดินอากาศภาคพ้ืน ๒
แผนกซ่อมเคร่ืองช่วยเดินอากาศภาคพ้ืน
กองซ่อมอุปกรณ์ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคพ้ืน กรง.สอ.ทอ.

๓๐๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.อภินพ พลัดกลาง สอ.ทอ. - - - -

๒๓๘ ส. อย. รองผู้บังคับหมวดส่ือสาร กองร้อยสนับสนุน กรม ปพ.อย. ๓๐๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.พงศกร อุตสาห์ อย. พ.อ.อ.ภูวดล สุขสว่าง สอ.ทอ. พ.อ.อ.วีระวัตน์ นามสีฐาน สอ.ทอ.
๒๓๙ ส. อย. รองผู้บังคับหมวดส่ือสาร กองร้อยสนับสนุน

กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ กรม ทย.รอ.อย.
๓๐๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.ขวัญชัย ก้อนทองดี สอ.ทอ. - - - -

๒๔๐ สก. บน.๗ นายทหารอาชีวสงเคราะห์ แผนกสวัสดิการ บน.๗ ๗๔๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.หญิง ธิดารัตน์ กองช่าง บน.๗ พ.อ.อ.นิมิต อินเอ่ียม บน.๔ พ.อ.อ.หญิง รุ่งนภา เรืองแจ่มจ ารัส สก.ทอ.
๒๔๑ สก. บน.๒๓ นายทหารอาชีวสงเคราะห์ แผนกสวัสดิการ บน.๒๓ ๗๔๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.ไพรัตน์ เอ่ียมค า บน.๒๓ พ.อ.อ.วิชชุระ พลเสน สก.ทอ. - -
๒๔๒ สก. บน.๔๑ นายทหารสวัสดิการ แผนกสวัสดิการ บน.๔๑ ๗๔๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.หญิง โสภิดา ตาตุ่น สก.ทอ. พ.อ.อ.หญิง กรรณิกา หลิมวานิช สก.ทอ. - -

๒๔๓ สก. รร.การบิน ผู้จัดการร้านค้าสหกรณ์ แผนกสวัสดิการ กรก.รร.การบิน ๗๔๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.หญิง พัชรี พิไชยแพทย์ สก.ทอ. พ.อ.อ.หญิง ธนภร พรมโพธ์ิ อย. พ.อ.อ.วิชชุระ พลเสน สก.ทอ.
๒๔๔ สบ. ขว.ทอ. นายทหารธุรการ สนข.ขว.ทอ. ๗๐๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.หญิง นาริน จ านงค์อาษา อย. - - - -
๒๔๕ สบ. คปอ. รองหัวหน้าฝ่ายบริการ สถานีรายงาน ๔ ศปอ.คปอ. ๗๐๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.เอกพจน์ ทองศรีเพ็ชร สอ.ทอ. - - - -

๒๔๖ สบ. คปอ. รองหัวหน้าฝ่ายบริการ สถานีรายงาน ๕ ศปอ.คปอ. ๗๐๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.ประดิษฐ์ ชฎาทอง บน.๖ - - - -
๒๔๗ สบ. ชอ. รองหัวหน้าฝ่ายธุรการ กซย.ชอ. ๗๐๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.เกษมสันต์ บัวทิพย์ บน.๒๑ - - - -
๒๔๘ สบ. ทสส.ทอ. นายทหารธุรการ กทส.สนผ.ทสส.ทอ. 

(เม่ือโครงสร้าง ศูนย์ไซเบอร์ ทอ.แล้วเสร็จให้ปรับย้ายไปด ารงต าแหน่ง 
รองหัวหน้าฝ่ายธุรการศูนย์ไซเบอร์ ทอ.(อัตรา ร.อ.))

๗๐๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.ลิขิต ดีรักษา ยก.ทอ. - - - -

๒๔๙ สบ. บน.๑ นายทหารสารบรรณ กทน.บน.๑ ๗๐๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.หญิง รวีวรรณ ด่านศรีสุข บน.๑ - - - -

๒๕๐ สบ. บน.๒ นายทหารธุรการ แผนกธุรการ บก.บน.๒ ๗๐๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.ปิยพงษ์ เสาร์อ่อน ชอ. - - - -

๒๕๑ สบ. บน.๒ นายทหารสารบรรณ ฝูงบิน ๒๐๑ รอ.บน.๒ ๗๐๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.อ านวย บ้ังค า บน.๑ - - - -

๒๕๒ สบ. บน.๒ นายทหารสารบรรณ ฝูงบิน ๒๐๒ บน.๒ ๗๐๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.คมกริช มาลีเนตร ยก.ทอ. - - - -

๒๕๓ สบ. บน.๖ รองหัวหน้าหมวดสารบรรณ แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๖ ๗๐๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.หญิง อรุณวรรณ พลสุวรรณ บน.๖ - - - -

๒๕๔ สบ. พอ. นายทหารธุรการ กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ๗๐๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.กิตติกณิศ ประดับมุข บน.๔๑ - - - -

๒๕๕ สบ. ยศ.ทอ. นายทหารธุรการ ฝ่ายธุรการ สบศ.บก.ยศ.ทอ. ๗๐๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.วุฒิพงษ์ เฉลยญาณ ยศ.ทอ. - - - -

๒๕๖ สบ. ยศ.ทอ. นายทหารธุรการ กรก.ยศ.ทอ. ๗๐๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.เฉลิมพล นักขุนทด ยศ.ทอ. พ.อ.อ.คงศักด์ิ เพียรพิจารณ์ บก.ทอ. - -

๒๕๗ สบ. รร.นนก. นายทหารธุรการ แผนกธุรการ กกศ.รร.นนก. ๗๐๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.ภวัตร แสงหยก รร.นนก. - - - -
๒๕๘ สบ. สน.ผบ.ดม. นายทหารธุรการ กองร้อยสืบสวนสอบสวน

กองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.
๗๐๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.อนุวัตร คงเพ่ิม สน.ผบ.ดม. - - - -



หน้าท่ี ๑๕ ของ ๑๘ หน้า

ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด

รายช่ือ น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๓
โควตา น.ประทวน ท าหน้าท่ีในต าแหน่ง น.สัญญาบัตร

ล าดับ
เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร

สังกัด ต าแหน่ง ลชทอ.หน้าท่ี อัตรา
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวจริง)
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวส ารองอันดับ ๑)
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวส ารองอันดับ ๒)

๒๕๙ สบ. สบ.ทอ. นายทหารบริหารก าลังพล แผนกบริหารก าลังพล กสม.สบ.ทอ. ๗๐๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.หญิง จันทร์ตรี เชิดชูงาม สบ.ทอ. - - - -

๒๖๐ สบ. สบ.ทอ. นายทหารสารบรรณ กปพ.สบ.ทอ. ๗๐๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.หญิง มรกต กิจเจา สบ.ทอ. - - - -

๒๖๑ สบ. สปช.ทอ. นายทหารธุรการ สบง.สปช.ทอ. ๗๐๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.อนุวัต จันทรังษี กง.ทอ. - - - -

๒๖๒ สบ. สลก.ทอ. นายทหารสารบรรณ กลก.สลก.ทอ. ๗๐๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.ประจักษ์ พงษ์ผา บก.ทอ. - - - -
๒๖๓ สบ. สอ.ทอ. นายทหารธุรการ แผนกมาตรฐานอ้างอิง กมว.สอ.ทอ. 

(เม่ือโครงสร้าง ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศ ทอ.แล้วเสร็จ
ให้ปรับย้ายไปด ารงต าแหน่ง นายทหารธุรการ แผนกธุรการ 
ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศ ทอ.(อัตรา ร.อ.))

๗๐๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.จาตุรงค์ เช้ือชวด สอ.ทอ. - - - -

๒๖๔ สบ. อย. นายทหารธุรการ กองพันทหารอากาศโยธิน ๒ กรม ทย.รอ.อย. ๗๐๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.พลรบ พิมพ์สา ยก.ทอ. - - - -

๒๖๕ สพ. บน.๒ รองหัวหน้าหมวดอาวุธ ฝ่ายสรรพาวุธ กทน.บน.๒ ๓๒๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.อิทธิชัย รอดน้อย บน.๒ พ.อ.อ.ชุมพล พลวิ บน.๑ - -
๒๖๖ สพ. บน.๒๓ รองหัวหน้าหมวดแก้ไขข้อขัดข้อง ฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์สรรพาวุธ

แผนกสรรพาวุธ กทน.บน.๒๓
๓๒๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.ปกรณ์ ยืนย่ิง สพ.ทอ. พ.อ.อ.บัณฑิต แก้วกาน บน.๒๓ - -

๒๖๗ สพ. บน.๔ รองหัวหน้าหมวดบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
ฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์สรรพาวุธ แผนกสรรพาวุธ กทน.บน.๔

๓๒๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.เจษฎา ด่านกลาง บน.๑ - - - -

๒๖๘ สพ. บน.๔ รองหัวหน้าหมวดซ่อมบ ารุงบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
ฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์สรรพาวุธ แผนกสรรพาวุธ กทน.บน.๔

๓๒๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.ณัฐพล เรือนมะกอก บน.๔ - - - -

๒๖๙ สพ. บน.๗ รองหัวหน้าหมวดจัดการด าเนินงานและควบคุมมาตรฐาน
แผนกสรรพาวุธ กทน.บน.๗

๓๒๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.ทศพงศ์ สุพงศ์ บน.๗ - - - -

๒๗๐ สพ. บน.๗ นายทหารสรรพาวุธ ฝ่ายอาวุธและอุปกรณ์ภาคพ้ืน
แผนกสรรพาวุธ กทน.บน.๗

๓๒๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.วัฒชัย บุญช่วย บน.๗ - - - -

๒๗๑ สพ. สพ.ทอ. รองหัวหน้าฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิเคราะห์ กวก.สพ.ทอ. ๓๒๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.ปฐมพงษ์ คูณทวีเทพ สพ.ทอ. - - - -

๒๗๒ สพ. สพ.ทอ. นายทหารควบคุมคุณภาพ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ กรว.๓ สพ.ทอ. ๓๒๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.กิตติพงษ์ น้ าทิพย์ สพ.ทอ. - - - -

๒๗๓ สพ. สพ.ทอ. นายทหารสรรพาวุธ แผนก ๑ กรว.๔ สพ.ทอ. ๓๒๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.ศิริชัย เย็นทรวง สพ.ทอ. พ.อ.อ.วรพงศ์ เนตรบุตร สพ.ทอ. - -

๒๗๔ สพ. สพ.ทอ. นายทหารสรรพาวุธ แผนก ๒ กรว.๔ สพ.ทอ. ๓๒๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.รณรงค์ พงศ์สุวรรณ สพ.ทอ. พ.อ.อ.วรพงศ์ เนตรบุตร สพ.ทอ. - -

๒๗๕ สพ. สพ.ทอ. รองหัวหน้าฝ่ายอาวุธน าวิถีภาคพ้ืน แผนก ๑ กรว.๕ สพ.ทอ. ๓๒๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.เมธี อ่ิมท่ีสุด สพ.ทอ. - - - -
๒๗๖ สพ. สพ.ทอ. รองหัวหน้าฝ่ายซ่อมระบบควบคุมการยิงภาคพ้ืน

แผนก ๒ กรว.๕ สพ.ทอ.
๓๒๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.วงศธร บุระเกตุ สพ.ทอ. - - - -

๒๗๗ สพ. สพ.ทอ. รองหัวหน้าฝ่ายซ่อมและปรับเทียบมาตรฐานเคร่ืองทดสอบ
อุปกรณ์ภาคอากาศ แผนก ๓ กรว.๕ สพ.ทอ.

๓๒๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.สัญญลักษณ์ เกิดโท้ สพ.ทอ. - - - -



หน้าท่ี ๑๖ ของ ๑๘ หน้า

ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด

รายช่ือ น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๓
โควตา น.ประทวน ท าหน้าท่ีในต าแหน่ง น.สัญญาบัตร

ล าดับ
เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร

สังกัด ต าแหน่ง ลชทอ.หน้าท่ี อัตรา
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวจริง)
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวส ารองอันดับ ๑)
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวส ารองอันดับ ๒)

๒๗๘ สพ. สพ.ทอ. หัวหน้าชุดท าลายวัตถุระเบิด ๒ แผนกท าลายวัตถุระเบิด ๑ 
กทว.สพ.ทอ.

๓๒๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.กมล ท้วมทับ สพ.ทอ. พ.อ.อ.ไพบูลย์ อิสระ สพ.ทอ. - -

๒๗๙ สพ. สพ.ทอ. หัวหน้าชุดท าลายวัตถุระเบิด ๑ แผนกท าลายวัตถุระเบิด ๒ 
กทว.สพ.ทอ.

๓๒๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.พรเทพ ทองมาเอง สพ.ทอ. พ.อ.อ.ไพบูลย์ อิสระ สพ.ทอ. - -

๒๘๐ สพ. สพ.ทอ. นายทหารแจ้งความต้องการ ฝ่ายแจ้งความต้องการ
แผนกควบคุมพัสดุ กพว.สพ.ทอ.

๖๔๑๓,
๓๒๑๓

ร.อ. พ.อ.อ.อุดมศักด์ิ ข าสุวรรณ สพ.ทอ. - - - -

๒๘๑ สพ. สพ.ทอ. นายทหารรับและส่ง ฝ่ายคลังสรรพาวุธ ๑
แผนกคลังสรรพาวุธ ๒ กพว.สพ.ทอ.

๖๔๑๓,
๓๒๑๓

ร.อ. พ.อ.อ.สมัย ช่วงโชติ บน.๒๑ พ.อ.อ.ชุมพล พลวิ บน.๑ - -

๒๘๒ สพ. สพ.ทอ. รองหัวหน้าฝ่ายคลังสรรพาวุธ ๒ แผนกคลังสรรพาวุธ ๓
กพว.สพ.ทอ.

๖๔๑๓,
๓๒๑๓

ร.อ. พ.อ.อ.ธีรวัฒน์ กองน้อย บน.๑ - - - -

๒๘๓ สพ. สพ.ทอ. นายทหารตรวจซ่อม ฝ่ายอาวุธน าวิถี แผนกคลังสรรพาวุธ ๓ 
กพว.สพ.ทอ.

๖๔๑๓,
๓๒๑๓

ร.อ. พ.อ.อ.รัชพล คุณพรม บน.๔ - - - -

๒๘๔ สพ. สพ.ทอ. นายทหารบริการกระสุนวัตถุระเบิด ฝ่ายกระสุนวัตถุระเบิด
แผนกคลังสรรพาวุธ ๓ กพว.สพ.ทอ.

๖๔๑๓,
๓๒๑๓

ร.อ. พ.อ.อ.สมโภช สุคันธตุล ชอ. - - - -

๒๘๕ สพ. สพ.ทอ. นายทหารรับและส่ง ฝ่ายคลังสรรพาวุธ ๑
แผนกคลังสรรพาวุธ ๔ กพว.สพ.ทอ.

๖๔๑๓,
๓๒๑๓

ร.อ. พ.อ.อ.ตรีพล พิชัยกาญจน์ บน.๕ - - - -

๒๘๖ สพ. สพ.ทอ. นายทหารรับและส่ง ฝ่ายกระสุนวัตถุระเบิด
แผนกคลังสรรพาวุธ ๔ กพว.สพ.ทอ.

๖๔๑๓,
๓๒๑๓

ร.อ. พ.อ.อ.ธีรศักด์ิ พรหมชัยศรี สพ.ทอ. - - - -

๒๘๗ สพ. อย. รองผู้บังคับหมวดสรรพาวุธ กองร้อยสนับสนุน กรม ตอ.รอ.อย. ๓๒๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.พรเทพ อินทรเนตร บน.๑ - - - -
๒๘๘ เวชศาสตร์

การบิน
สวบ.ทอ. นายทหารยุทธการและการข่าว

แผนกยุทธการและข่าว บก.สวบ.ทอ.
- ร.อ. พ.อ.อ.กฤษฎี หม่ืนจันทร์ทึก สวบ.ทอ. พ.อ.อ.พงษกรณ์ ใจใหญ่ ยก.ทอ. พ.อ.อ.ปรีชา เรืองกล้า สวบ.ทอ.

๒๘๙ เวชศาสตร์
การบิน

สวบ.ทอ. นายทหารพยาบาล แผนกการพยาบาล กคผ.สวบ.ทอ. ๙๗๑๓,
๙๙๒๓

ร.อ. พ.อ.อ.กิตติพงค์ ยารังษี สวบ.ทอ. พ.อ.อ.ปรีชา เรืองกล้า สวบ.ทอ. - -

๒๙๐ สห. บน.๑ รองผู้บังคับหมวดรักษาการณ์ กองร้อยทหารสารวัตร บน.๑ ๗๗๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.ณราศักด์ิ แย้มชู บน.๑ พ.อ.อ.อ านาจ กิวขุนทด บน.๑ พ.อ.อ.จักรพงศ์ ย่ิงก าแหง บน.๒๑

๒๙๑ สห. บน.๔ รองผู้บังคับหมวดรักษาการณ์ กองร้อยทหารสารวัตร บน.๔ ๗๗๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.มานัส น้อยทอง สน.ผบ.ดม. พ.อ.อ.พงษ์ชนะ สาไร สน.ผบ.ดม. พ.อ.อ.อ านาจ ภิมาลย์ บน.๔

๒๙๒ สห. บน.๔๑ รองผู้บังคับหมวดควบคุมและรักษาความปลอดภัย
กองร้อยทหารสารวัตร บน.๔๑

๗๗๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.ทัพพ์นริศร์ นพัตธนพร บน.๔๑ พ.อ.อ.วัชรพงษ์ จันทะวงษ์ บน.๔๑ พ.อ.อ.สุวินัย สิงห์มณี บน.๔๖

๒๙๓ สห. บน.๕ รองผู้บังคับหมวดทหารสารวัตร กองร้อยทหารสารวัตร บน.๕ ๗๗๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.นวพล อ่ิมศรี บน.๕ พ.อ.อ.ธีระยุทธ กล่ าอาจ บน.๕ พ.อ.อ.สุขพัฒน์ อุ่นตา สน.ผบ.ดม.

๒๙๔ สห. สน.ผบ.ดม. รองผู้บังคับหมวดรักษาการณ์ ๓ กองร้อยรักษาการณ์
กองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.

๗๗๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.ธีระพงษ์ แสนทรัพย์ สน.ผบ.ดม. พ.อ.อ.ศราวุธ อารีเอ้ือ สน.ผบ.ดม. พ.อ.อ.อาทิตย์ ค าภักดี สน.ผบ.ดม.



หน้าท่ี ๑๗ ของ ๑๘ หน้า

ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด

รายช่ือ น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๓
โควตา น.ประทวน ท าหน้าท่ีในต าแหน่ง น.สัญญาบัตร

ล าดับ
เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร

สังกัด ต าแหน่ง ลชทอ.หน้าท่ี อัตรา
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวจริง)
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวส ารองอันดับ ๑)
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวส ารองอันดับ ๒)

๒๙๕ สห. สน.ผบ.ดม. ผู้บังคับหมวดช่างจราจร กองร้อยจราจร
กองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.

๗๗๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.พรพรหม กล่ าฮุ้ย สน.ผบ.ดม. พ.อ.อ.อุทัย บุญตา ยศ.ทอ. พ.อ.อ.นัฐพล อินทเศียร สน.ผบ.ดม.

๒๙๖ สห. สน.ผบ.ดม. รองผู้บังคับหมวดอารักขาบุคคลส าคัญ ๒
กองร้อยทหารสารวัตรทหารอากาศ ๑
กองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.
(เม่ือโครงสร้าง รร.นนก.แล้วเสร็จ ให้ปรับย้ายไปด ารงต าแหน่ง
รองผู้บังคับหมวดรักษาการณ์ ร้อย ทสห.รร.นนก.(อัตรา ร.ท.))

๗๗๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.ชัยยนต์ อุสกุล สน.ผบ.ดม. พ.อ.อ.วรงกรณ์ อ่วมวนิช สน.ผบ.ดม. พ.อ.อ.บวรฉัตร ตรีเข้ม บน.๕๖

๒๙๗ อุตุ คปอ. นายทหารข่าวอากาศ ฝ่ายสถิติ แผนกภูมิอากาศ กขอ.คปอ. ๒๕๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.อภิชน รักประกอบกิจ คปอ. พ.อ.อ.กิตติศักด์ิ กสิกิจกรรม คปอ. พ.อ.อ.ศรายุทธ สุรภาพ คปอ.
๒๙๘ อุตุ บน.๔๖ นายทหารข่าวอากาศ ฝ่ายข่าวอากาศ

แผนกสนับสนุนการบิน บน.๔๖
๒๕๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.ภัทราวุธ แม่งมา บน.๔๖ พ.อ.อ.ศรายุทธ สุรภาพ คปอ. - -

๒๙๙ อย. คปอ. นายทหารค้นหาและช่วยชีวิต
แผนกค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย กคว.คปอ.

- ร.อ. พ.อ.อ.วีระชัย สายสุด อย. พ.อ.อ.ธนวัฒน์ คล้ายสุบรรณ์ บน.๔๑ - -

๓๐๐ อย. คปอ. นายทหารค้นหาและช่วยชีวิต
แผนกค้นหาและช่วยชีวิตทางการรบ กคว.คปอ.

- ร.อ. พ.อ.อ.ณฐพันธ์ จันทร์คีรี คปอ. พ.อ.อ.ศิวกร เกษรจันทร์ อย. พ.อ.อ.เอกลักษณ์ บ้านสระ อย.

๓๐๑ อย. บน.๑ รองผู้บังคับหมวดช่างสนาม กองร้อยสนับสนุน
กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๑

๗๘๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.เมฆ ดีเสริม บน.๑ พ.อ.อ.พูนเกียรติ โสมทอง บน.๑ พ.อ.อ.มนตรี เป้ากลาง บน.๑

๓๐๒ อย. บน.๒๑ ผู้ช่วยนายทหารยุทธการและการฝึก
กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๒๑

๗๘๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.ญาณพัฒน์ พิมค าภีรย์ บน.๒๑ พ.อ.อ.คณัสนันท์ มาลาอุตม์ บน.๒๑ พ.อ.อ.ศักย์ศรณ์ แสงประไพ บน.๒๑

๓๐๓ อย. บน.๒๓ รองผู้บังคับหมวดบริการ กองร้อยสนับสนุน
กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๒๓

๗๘๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.ธนกฤต อุ่นใจ บน.๒๓ พ.อ.อ.ทรงวุฒิ วงษ์ชมภู บน.๒๓ พ.อ.อ.สิทธิชัย ชาวกล้า บน.๒๓

๓๐๔ อย. บน.๔๖ รองผู้บังคับหมวดช่างสนาม กองร้อยสนับสนุน
กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๔๖

๗๘๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.กิตติชัย ต้ือยศ บน.๔๖ พ.อ.อ.ชัยวุฒิ อินวร บน.๔๖ พ.อ.อ.วชิรพันธ์ุ พัฒนะเผ่าพันธ์ บน.๔๖

๓๐๕ อย. บน.๕ ผู้บังคับหมวดปืนต่อสู้อากาศยาน กองร้อยทหารต่อสู้อากาศยาน
กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๕

๗๘๒๓ ร.ท. พ.อ.อ.อ านาจ ยศสิงห์ บน.๕ พ.อ.อ.สุริยา เฉลิมเกียรตินุกูล บน.๕ พ.อ.อ.พิพัฒนพงษ์ อินทร์ขาว บน.๒๑

๓๐๖ อย. บน.๗ รองผู้บังคับหมวดบริการ กองร้อยสนับสนุน
กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๗

๗๘๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.ภาคิน ประไพพงษ์ บน.๗ พ.อ.อ.สราวุธร์ พรองพรม บน.๗ พ.อ.อ.เอกราษฎร์ ศิลปขันธ์ บน.๕๖

๓๐๗ อย. ยศ.ทอ. นายทหารการฝึก ฝ่ายการฝึกวิชาทหารเบ้ืองต้น
แผนกฝึก กกฝ.รร.จอ.ยศ.ทอ.

คท.๗๘๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.กิตติพงศ์ อยู่สกุล ยศ.ทอ. พ.อ.อ.ธีรศักด์ิ ขันตี ยศ.ทอ. พ.อ.อ.พิพัฒน์ รังสี อย.

๓๐๘ อย. ยศ.ทอ. ผู้บังคับหมวด กองร้อยท่ี ๒ กองพันท่ี ๒ กนร.รร.จอ.ยศ.ทอ. ๗๘๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.สราวุธ เอ่ียมเขียว ยศ.ทอ. พ.อ.อ.น าโชค สว่างแจ้ง ยศ.ทอ. - -



หน้าท่ี ๑๘ ของ ๑๘ หน้า

ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด

รายช่ือ น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๓
โควตา น.ประทวน ท าหน้าท่ีในต าแหน่ง น.สัญญาบัตร

ล าดับ
เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร

สังกัด ต าแหน่ง ลชทอ.หน้าท่ี อัตรา
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวจริง)
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวส ารองอันดับ ๑)
น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวส ารองอันดับ ๒)

๓๐๙ อย. ยศ.ทอ. นายทหารการฝึก ฝ่ายการฝึกวิชาทหารเบ้ืองต้น
แผนกฝึก กกฝ.รร.จอ.ยศ.ทอ.
(เม่ือโครงสร้างของ รร.นนก.แล้วเสร็จ ให้ปรับย้ายไป
ด ารงต าแหน่ง รองผู้บังคับหมวดรักษาการณ์ ๑
ร้อย อย.รร.นนก.(อัตรา ร.ท.))

คท.๗๘๑๓ ร.อ. พ.อ.อ.นัศรุณ จันทร์พุ่ม ยศ.ทอ. พ.อ.อ.รัตนภูมิ บุญพืช อย. พ.อ.อ.พิพัฒน์ รังสี อย.

๓๑๐ อย. รร.การบิน ผู้บังคับหมวดปืนต่อสู้อากาศยาน กองร้อยทหารต่อสู้อากาศยาน
กองพันทหารอากาศโยธิน รร.การบิน

๗๘๒๓ ร.ท. พ.อ.อ.ธิติ จันทรินทร์ รร.การบิน พ.อ.อ.พิพัฒนพงษ์ อินทร์ขาว บน.๒๑ พ.อ.อ.พิษณุ ปวีณาภรณ์ บน.๒๑

๓๑๑ อย. อย. นายทหารยุทธการ กยก.บก.อย. - ร.อ. พ.อ.อ.เฉลิมพล สุขชัย อย. พ.อ.อ.รติกร หุ่นกรีด อย. - -

๓๑๒ อย. อย. ผู้บังคับหมวด ๒ กองร้อย ๓ กองพันทหารอากาศโยธิน ๑
กรม ทย.รอ.อย.

๗๘๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.การุณ ชูโลก อย. พ.อ.อ.สุนธร หาวกระโทก อย. - -

๓๑๓ อย. อย. ผู้บังคับหมวด ๑ กองร้อย ๒ กองพันทหารอากาศโยธิน ๓
กรม ทย.รอ.อย.

๗๘๑๓ ร.ท. พ.อ.อ.มนัส ใจหนักดี อย. พ.อ.อ.ภุชงค์ สุจริตรัฐ อย. - -

๓๑๔ อย. อย. ผู้ช่วยนายทหารยุทธการและการฝึก กรม ตอ.รอ.อย. ๗๘๒๓ ร.อ. พ.อ.อ.สุวรรณชัย พูลบางยุง อย. - - - -

๓๑๕ อย. อย. ผู้บังคับหมวดแจ้งเตือน กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๑
กรม ตอ.รอ.อย.

๗๘๒๓ ร.ท. พ.อ.อ.ประพันธ์ อ่อนนวล อย. - - - -

๓๑๖ อย. อย. รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ๓ กองร้อย ๑
กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๒ กรม ปพ.อย.

๗๘๓๓ ร.ท. พ.อ.อ.อรรณพ พรหมมา อย. พ.อ.อ.ธนวัฒน คันธจรรย์ อย.

๓๑๗ อย. อย. ผู้บังคับหมวด ๑ กองร้อย ๑ กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๒
กรม ตอ.รอ.อย.

๗๘๒๓ ร.ท. พ.อ.อ.นเรศ ม่วงแคล้ว อย. - - - -

๓๑๘ อย. อย. ผู้บังคับหมวด ๑ กองร้อย ๔ กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๑
กรม ตอ.รอ.อย.

๗๘๒๓ ร.ท. พ.อ.อ.เพชร พรหมชาติ อย. - - - -

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) น.ท.อลงกรณ์ สมใจสุข

(อลงกรณ์ สมใจสุข)
หน.ผผบ.กนผ.สนพ.กพ.ทอ.

๑๖ ส.ค.๖๒



๑ พ.อ.อ.ภราดร จากศรี บน.๒๓ ขส. รองหัวหน้าหมวดขนส่ง แผนกขนส่ง บน.๒๓ ร.ท. ๖๐๑๓
๒ พ.อ.อ.พงษ์พิพัฒน์ ยังประดิษฐ์ ขส.ทอ. ขส. รองหัวหน้าหมวดรถน่ัง ๑ ฝ่ายรถน่ัง ๑ แผนกรถน่ัง กพน.ขส.ทอ. ร.อ. ๖๐๑๓
๓ พ.อ.อ.วสันต์ คงทอง ขส.ทอ. ขส. รองหัวหน้าหมวดรถน่ัง ๒ ฝ่ายรถน่ัง ๒ แผนกรถน่ัง กพน.ขส.ทอ. ร.อ. ๖๐๑๓
๔ พ.อ.อ.ธเนศ รักเรียน อย. สบ. นายทหารธุรการ แผนกธุรการ บก .สอ.ทอ. ร.อ. ๗๐๑๓
๕ พ.อ.อ.รณกร ภิญโยดม อย. อย. รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ๓ กองร้อย ๒ กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๓ กรม ปพ.อย. ร.ท. ๗๘๓๓
๖ พ.อ.อ.นภากาศ แสงสง่าพงษ์ อย. อย. รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ๒ กองร้อย ๒ กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๒ กรม ปพ.อย. ร.ท. ๗๘๓๓
๗ พ.อ.อ.อภิชาติ อรอินทร์ อย. อย. ผู้บังคับหมวด ๑ กองร้อย ๓ กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๒ กรม ตอ.รอ.อย. ร.ท. ๗๘๒๓
๘ พ.อ.อ.มณฑล สระสม อย. อย. รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ๑ กองร้อย ๓ กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๑ กรม ปพ.อย. ร.ท. ๗๘๓๓
๙ พ.อ.อ.เอกนรินทร์ ทองกล่ิน อย. อย. รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ๔ กองร้อย ๓ กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๑ กรม ปพ.อย. ร.ท. ๗๘๓๓

๑๐ พ.อ.อ.มเหศวร ซ่อนกล่ิน อย. อย. ครูวิชาปฏิบัติการพิเศษ แผนกปฏิบัติการพิเศษ กฝอ .ศทย.อย. ร.อ. ๗๘๓๓
๑๑ พ.อ.อ.นราศักด์ิ มณีธรรม อย. อย. รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ๓ กองร้อย ๓ กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๑ กรม ปพ.อย. ร.ท. ๗๘๓๓
๑๒ พ.อ.อ.จักรินทร์ อินทร์ประเสริฐ อย. อย. ผู้บังคับหมวดปฏิบัติการพิเศษ กองร้อยทหารอากาศโยธิน กองพันทหารอากาศโยธิน บน .๔๑ ร.ท. ๗๘๓๓

ตัวจริง
๑ พ.อ.อ.หญิง นันท์นภัส โตมาก สก.ทอ. สก. นายทหารการฝึกและการแข่งขัน แผนกการฝึกและการแข่งขัน กกฬ .สก.ทอ. ร.อ. ๗๔๑๓
๒ พ.อ.อ.สุนัย ใจดี รร.นนก. สบ. นายทหารธุรการ กพล.รร.นนก. ร.อ. ๗๐๑๕

ตัวส ำรอง
๑ พ.อ.อ.ภัทรพฤฒ เสือน้อย บน.๖ ส. ส ารองอันดับ ๑ - -
๒ พ.อ.อ.หญิง กรรณิกา หลิมวานิช สก.ทอ. สก. ส ารองอันดับ ๒ - -

รำยช่ือ น.ประทวน ท่ีได้รับกำรพิจำรณำให้เล่ือนฐำนะเป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๓

โควตำส่วนกลำง

ล าดับ ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด
เหล่า/

จ าพวกทหาร
ต าแหน่ง อัตรา

ลชทอ.
หน้าท่ี

 โควตำนักกีฬำและผู้ฝึกสอนนักกีฬำ

ล าดับ ยศ - ช่ือ - สกุล สังกัด
เหล่า/

จ าพวกทหาร
ต าแหน่ง อัตรา

ลชทอ.
หน้าท่ี

ตรวจถูกต้อง
(ล(ลงชื่อ) น.ท.อลงกรณ์ สมใจสุข

(อลงกรณ์ สมใจสุข)
หน.ผผบ.กนผ.สนพ.กพ.ทอ.

๑๖ ส.ค.๖๒
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