
หน้าท่ี ๑ ของ ๒๑ หน้า

กง. กง.ทอ. นายทหารด าเนินงานการเงิน แผนกด าเนินงานการเงิน กวก.กง.ทอ. ๖๗๑๓ ร.ท. ๑

กง. กง.ทอ. นายทหารควบคุมการเบิกจ่ายเงิน แผนกควบคุมการเบิกจ่าย กคจ.กง.ทอ. ๖๗๑๓ ร.อ. ๑

กง. กง.ทอ. นายทหารเบิกเงินกองทุน แผนกเบิกเงินกองทุน กงค.กง.ทอ. ๖๗๑๓ ร.อ. ๑

กง. กง.ทอ. นายทหารบัญชี แผนกบัญชี กกง.กง.ทอ.(รร.นนก.ฝากบรรจุ) ๖๗๑๓ ร.อ. ๑

กง. กง.ทอ. นายทหารรายงานและหลักฐาน แผนกรายงานและหลักฐาน กกง.กง.ทอ.(รร.นนก.ฝากบรรจุ) ๖๗๑๓ ร.อ. ๑

กง. กง.ทอ. นายทหารการเงินจัดซ้ือจ้าง แผนกการเงินจัดซ้ือจ้าง กงตท.กง.ทอ. ๖๗๑๓ ร.อ. ๑

กง. คปอ. นายทหารการเงิน ฝ่ายธุรการ ศลภ.คปอ. ๖๗๑๓ ร.อ. ๑
กง. คปอ. นายทหารการเงิน ฝ่ายบริการ ศคปอ.๑ ศปอ.คปอ. 

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

๖๗๑๓ ร.อ.  ๑ - แผนฯ ปี งป.๖๓ เพ่ิมเติม

กง. ชอ. นายทหารรับจ่ายเงิน แผนกการเงิน ชอ. ๖๗๑๓ ร.อ. ๑

กง. ชอ. นายทหารรับจ่ายเงิน ฝ่ายการเงิน กซอ.๑ ชอ. ๖๗๑๓ ร.อ. ๑

กง. ชอ. นายทหารรับจ่ายเงิน ฝ่ายการเงิน กซอ.๒ ชอ. ๖๗๑๓ ร.อ. ๑

กง. พอ. ผู้ดูแลเงินรายได้ รพ.จันทรุเบกษา พอ. ๖๗๑๓ ร.อ. ๑
กง. พอ. นายทหารบัญชี แผนกการเงิน พอ. 

(เม่ือโครงสร้าง ศูนย์ไซเบอร์ ทอ.แล้วเสร็จ ให้ปรับย้ายไปด ารงต าแหน่งนายทหารการเงิน ศูนย์ไซเบอร์ ทอ.
(อัตรา ร.อ.))

๖๗๑๓ ร.อ.  ๑ - แผนฯ ปี งป.๖๓ เพ่ิมเติม

กง. ยศ.ทอ. นายทหารบัญชี แผนกการเงิน ยศ.ทอ. ๖๗๑๓ ร.อ. ๑

กง. สก.ทอ. นายทหารรับจ่ายเงิน แผนกการเงิน สก.ทอ. ๖๗๑๓ ร.อ. ๑

กง. สนภ.ทอ. นายทหารการเงิน สนภ.ทอ. ๖๗๑๓ ร.อ. ๑

กง. สวบ.ทอ. นายทหารบัญชี แผนกการเงิน สวบ.ทอ. ๖๗๑๓ ร.อ. ๑

กง. อย. ผู้ช่วยนายทหารการเงิน กรม ตอ.รอ.อย. ๖๗๑๓ ร.ท. ๑ - เพศชาย

ต ำแหน่ง น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๓ 
โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร

เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร

สังกัด ต าแหน่ง ลชทอ.หน้าท่ี อัตรา จ านวน หมายเหตุ



หน้าท่ี ๒ ของ ๒๑ หน้า

ต ำแหน่ง น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๓ 
โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร

เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร

สังกัด ต าแหน่ง ลชทอ.หน้าท่ี อัตรา จ านวน หมายเหตุ

กบ. กบ.ทอ. นายทหารเช้ือเพลิงภาคพ้ืน แผนกเช้ือเพลิง กสล.สกบ.กบ.ทอ. ๔๔๑๓ ร.อ. ๑
กบ. กบ.ทอ. นายทหารควบคุมการซ่อมบ ารุง แผนกควบคุมการซ่อมบ ารุงสรรพาวุธ กคซ.สกบ.กบ.ทอ. ๔๔๑๓,

๓๒๑๓
ร.อ. ๑

กบ. สพ.ทอ. นายทหารส่งก าลังบ ารุง กกบ.บก.สพ.ทอ. ๔๔๑๓ ร.อ. ๑

กบ. พอ. นายทหารส่งก าลัง แผนกส่งก าลัง กรก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. - ร.อ. ๑

กบ. อย. ผู้ช่วยนายทหารส่งก าลังบ ารุง ศทย.อย. ๔๔๑๓ ร.อ. ๑
กพ. ชย.ทอ. นายทหารก าลังพล กกพ.บก.ชย.ทอ. ๗๓๑๕ ร.อ. ๑ - ปรับเปล่ียนมาจากต าแหน่ง

นายทหารเบ้ียหวัดบ าเหน็จบ านาญ
แผนกเบ้ียหวัดบ าเหน็จบ านาญ ศบส.กพ.ทอ.

กพ. กพ.ทอ. นายทหารจัดก าลังพลพิเศษ แผนกจัดก าลังพลพิเศษ กจพ.สนพ.กพ.ทอ. ๗๓๑๓ ร.อ. ๑

กพ. กพ.ทอ. นายทหารสัสดี แผนกสัสดี กพส.สนพ.กพ.ทอ. ๗๓๑๓ ร.อ. ๑

กพ. คปอ. นายทหารก าลังพล ฝ่ายธุรการ กสอ.คปอ. ๗๓๑๓ ร.อ. ๑

กพ. ชอ. นายทหารก าลังพล กกพ.บก.ชอ. ๗๓๑๓ ร.อ. ๑

กพ. บน.๒๓ นายทหารก าลังพล กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๒๓ ๗๓๑๓ ร.อ. ๑

กพ. บน.๕ นายทหารก าลังพล แผนกก าลังพล บก.บน.๕ ๗๓๑๓ ร.ท. ๑

กพ. บน.๖ นายทหารก าลังพล แผนกก าลังพล บก.บน.๖ ๗๓๑๓ ร.ท. ๑

กพ. บน.๗ นายทหารก าลังพล แผนกก าลังพล บก.บน.๗ ๗๓๑๓ ร.ท. ๑

กพ. รร.นนก. นายทหารก าลังพล แผนกธุรการ กกศ.รร.นนก. ๗๓๑๓ ร.อ. ๑

กพ. สวบ.ทอ. นายทหารก าลังพล แผนกก าลังพล บก.สวบ.ทอ. ๗๓๑๓ ร.อ. ๑
กพ. อย. นายทหารสัสดี กรม ทย.รอ.อย. ๗๓๑๓ ร.อ.  ๑ - แผนฯ ปี งป.๖๓ เพ่ิมเติม

- เพศชาย
กพ. อย. นายทหารก าลังพล กองพันทหารอากาศโยธิน ๒ กรม ทย.รอ.อย. ๗๓๑๓ ร.อ.  ๑ - แผนฯ ปี งป.๖๓ เพ่ิมเติม

- เพศชาย



หน้าท่ี ๓ ของ ๒๑ หน้า

ต ำแหน่ง น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๓ 
โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร

เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร

สังกัด ต าแหน่ง ลชทอ.หน้าท่ี อัตรา จ านวน หมายเหตุ

กพ. อย. นายทหารก าลังพล กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๑ กรม ตอ.รอ.อย. ๗๓๑๓ ร.อ.  ๑ - แผนฯ ปี งป.๖๓ เพ่ิมเติม
- เพศชาย

กร. บน.๑ นายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ แผนกกิจการพลเรือน บก.บน.๑ ๘๑๑๓ ร.อ. ๑

กร. บน.๕ นายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ แผนกกิจการพลเรือน บก.บน.๕ ๘๑๑๓ ร.อ. ๑

กศ. รร.การบิน นายทหารอุปกรณ์การศึกษา แผนกบริการการศึกษา กกศ.รร.การบิน ๗๕๑๓ ร.อ. ๑

ขว. ขว.ทอ. นายทหารสารสนเทศ แผนก ๒ กรภ.สนผ.ขว.ทอ. ๘๐๑๓ ร.อ. ๑

ขว. ขว.ทอ. นายทหารต่อต้านข่าวกรอง แผนก ๔ กปข.สนข.ขว.ทอ. - ร.อ. ๑

ขว. ขว.ทอ. นายทหารกรรมวิธี แผนก ๒ กขฝล.สนข.ขว.ทอ. - ร.อ. ๑
ขว. คปอ. นายทหารลาดตระเวนอิเล็กทรอนิกส์ แผนกลาดตระเวนอิเล็กทรอนิกส์ กปล.ศลภ.คปอ. ๘๐๑๓,

๒๗๑๓
ร.ท. ๑

ขว. บน.๑ นายทหารการข่าว แผนกการข่าว บก.บน.๑ ๘๐๑๓ ร.อ. ๑

ขส. ขส.ทอ. รองหัวหน้าหมวดรถบรรทุกทางยุทธการ ๒ ฝ่ายรถบรรทุกทางยุทธการ แผนกรถบรรทุก กพน.ขส.ทอ. ๖๐๒๓ ร.อ. ๑

ขส. ขส.ทอ. รองหัวหน้าหมวดซ่อมบ ารุง แผนกรถโดยสาร กพน.ขส.ทอ. ๔๗๑๓ ร.อ. ๑

ขส. ขส.ทอ. นายทหารควบคุมพัสดุ ฝ่ายควบคุมพัสดุและสถิติวิเคราะห์ แผนกจัดด าเนินงาน กรง.ขส.ทอ. ๔๗๑๓ ร.อ. ๑

ขส. ขส.ทอ. รองหัวหน้าหมวดซ่อมตัวรถ ๒ ฝ่ายซ่อมตัวรถ แผนกซ่อมตัวรถ กรง.ขส.ทอ. ๔๗๑๓ ร.อ. ๑

ขส. ขส.ทอ. รองหัวหน้าหมวดบริการยานพาหนะ ฝ่ายบริการยานพาหนะ แผนกซ่อมบ ารุง กรง.ขส.ทอ. ๔๗๑๓ ร.อ. ๑

ขส. ขส.ทอ. รองหัวหน้าหมวดช่างสี ฝ่ายปรับปรุงสภาพรถยนต์ แผนกเคร่ืองมือกลและตกแต่ง กรง.ขส.ทอ. ๔๗๑๓ ร.อ. ๑

ขส. ขส.ทอ. นายทหารควบคุมการซ่อม ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์พิเศษ แผนกซ่อมยานพาหนะกิจการพิเศษ กรง.ขส.ทอ. ๔๗๑๓ ร.อ. ๑

ขส. คปอ. นายทหารขนส่ง ฝ่ายบริการ สถานีรายงาน ๒ ศปอ.คปอ. ๖๐๒๓ ร.อ. ๑

ขส. คปอ. นายทหารขนส่ง ฝ่ายบริการ สถานีรายงาน ๔ ศปอ.คปอ. ๖๐๒๓ ร.อ. ๑

ขส. บน.๒๓ นายทหารขนส่ง ฝ่ายพาหนะ แผนกขนส่ง บน.๒๓ ๖๐๒๓ ร.ท. ๑

ขส. บน.๔๖ รองหัวหน้าหมวดขนส่งประจ าอากาศยาน ฝูงบิน ๔๖๑ บน.๔๖ ๖๐๑๓ ร.ท. ๑

ขส. บน.๕ นายทหารขนส่ง ฝ่ายพาหนะ แผนกขนส่ง บน.๕ ๖๐๒๓ ร.ท. ๑



หน้าท่ี ๔ ของ ๒๑ หน้า

ต ำแหน่ง น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๓ 
โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร

เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร

สังกัด ต าแหน่ง ลชทอ.หน้าท่ี อัตรา จ านวน หมายเหตุ

ขส. บน.๕๖ รองหัวหน้าหมวดขนส่ง แผนกขนส่ง บน.๕๖ ๖๐๑๓,
๖๐๒๓

ร.ท. ๑

ขส. บน.๗ รองผู้บังคับหมวดขนส่ง กองร้อยสนับสนุน กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๗ ๔๗๑๓,
๖๐๒๓

ร.ท. ๑

ขส. บน.๗ รองหัวหน้าหมวดซ่อมบ ารุง แผนกขนส่ง บน.๗ ๔๗๑๓ ร.ท. ๑
ขส. ยศ.ทอ. รองหัวหน้าฝ่ายขนส่ง แผนกบริการ กรก.รร.จอ.ยศ.ทอ. ๖๐๒๓,

๔๗๑๓
ร.อ. ๑

ขส. สน.ผบ.ดม. หัวหน้าหมวดขนส่ง ฝ่ายสนับสนุน เรือนจ าทหารอากาศ สน.ผบ.ดม. ๖๐๒๓ ร.อ. ๑

ขส. อย. รองผู้บังคับหมวดขนส่ง กองร้อยสนับสนุน กองพันทหารอากาศโยธิน ๓ กรม ทย.รอ.อย. ๖๐๒๓ ร.ท. ๑ - เพศชาย

ชย. ชย.ทอ. นายทหารส ารวจและแผนผัง ฝ่ายวิศวกรรมส ารวจ แผนกวิศวกรรมโยธา กอบ.กวก.ชย.ทอ. ๕๕๑๓ ร.อ. ๑

ชย. ชย.ทอ. นายทหารการทางและสนามบิน ฝ่ายวิศวกรรมการทางและสนามบิน แผนกวิศวกรรมโยธา กอบ.กวก.ชย.ทอ. ๕๕๑๓ ร.อ. ๑

ชย. ชย.ทอ. นายทหารเคร่ืองทุ่นแรง แผนกเคร่ืองทุ่นแรง กสน.ชย.ทอ. ๕๕๑๓ ร.อ. ๑

ชย. ชย.ทอ. นายทหารการไฟฟ้า หมวดสนับสนุนไฟฟ้า แผนกปฏิบัติการไฟฟ้า กฟฟ.ชย.ทอ. ๕๕๒๓ ร.อ. ๑

ชย. ชย.ทอ. นายทหารการไฟฟ้า ฝ่ายซ่อมบริภัณฑ์ไฟฟ้า แผนกซ่อมบ ารุง กฟฟ.ชย.ทอ. ๕๕๒๓ ร.อ. ๑

ชย. ชย.ทอ. นายทหารการประปา ฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพ แผนกผลิตและจ่ายน้ าประปา กปภ.ชย.ทอ. ๕๕๒๓ ร.อ. ๑

ชย. ชย.ทอ. นายทหารการประปา ฝ่ายซ่อมบ ารุงระบบจ่ายน้ าประปา แผนกซ่อมบ ารุง กปภ.ชย.ทอ. ๕๕๒๓ ร.อ. ๑

ชย. ชอ. หัวหน้าหมวดช่างโยธา ฝ่ายบริการ กซอ.๒ ชอ. ๕๕๒๓ ร.อ. ๑

ชย. บน.๒ นายทหารช่างโยธา หมวดโยธา แผนกช่างโยธา บน.๒ ๕๕๑๓ ร.ท. ๑

ชย. บน.๒ รองหัวหน้าหมวดดับเพลิงและกู้ภัย แผนกช่างโยธา บน.๒ ๕๕๓๓ ร.ท. ๑

ชย. บน.๒๓ รองหัวหน้าหมวดไฟฟ้า-ประปา แผนกช่างโยธา บน.๒๓ ๕๕๒๓ ร.ท. ๑

ชย. บน.๕๖ นายทหารช่างโยธา หมวดโยธา แผนกช่างโยธา บน.๕๖ ๕๕๑๓ ร.ท. ๑

ชย. บน.๕๖ รองหัวหน้าหมวดดับเพลิงและกู้ภัย แผนกช่างโยธา บน.๕๖ ๕๕๓๓ ร.ท. ๑



หน้าท่ี ๕ ของ ๒๑ หน้า

ต ำแหน่ง น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๓ 
โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร

เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร

สังกัด ต าแหน่ง ลชทอ.หน้าท่ี อัตรา จ านวน หมายเหตุ

ชย. บน.๖ นายทหารช่างโยธา หมวดโยธา แผนกช่างโยธา บน.๖ ๕๕๑๓ ร.ท. ๑

ชย. บน.๗ รองหัวหน้าหมวดไฟฟ้า-ประปา แผนกช่างโยธา บน.๗ ๕๕๒๓ ร.ท. ๑

ชย. บน.๗ รองหัวหน้าหมวดดับเพลิงและกู้ภัย แผนกช่างโยธา บน.๗ ๕๕๓๓ ร.ท. ๑

ชย. พธ.ทอ. นายทหารเทคนิคไฟฟ้า-ประปา ฝ่ายช่างโยธา กรก.พธ.ทอ. - ร.อ. ๑

ชย. รร.การบิน นายทหารแบบแผน แผนกช่างโยธา กรก.รร.การบิน ๕๕๑๓ ร.อ. ๑
ชย. สพ.ทอ. นายทหารช่างโยธา หมวดช่างโยธา ฝ่ายบริการ กรว.๔ สพ.ทอ. ๔๔๑๓,

๕๕๒๓
ร.ท. ๑

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

ชอ. ชอ. นายทหารเอกสารเทคนิค ฝ่ายควบคุมเอกสารเทคนิค แผนกเอกสารเทคนิค กวก.ชอ. ๔๓๑๓ ร.ท. ๑

ชอ. ชอ. นายทหารแผนและก าหนดงาน ฝ่ายแผนและก าหนดงาน แผนกจัดด าเนินงาน กซอ.๑ ชอ. ๔๓๑๓ ร.อ. ๑

ชอ. ชอ. หัวหน้าหมวดซ่อมอากาศยาน ๒ ฝ่ายซ่อมอากาศยาน ๑ แผนกซ่อมอากาศยาน ๑ กซอ.๑ ชอ. ๔๓๑๓ ร.อ. ๑

ชอ. ชอ. หัวหน้าหมวดแก้ไขข้อขัดข้อง ฝ่ายการช่าง แผนกบินทดสอบ กซอ.๑ ชอ. ๔๓๑๓ ร.อ. ๑

ชอ. ชอ. หัวหน้าหมวดเคร่ืองมือกล ๒ ฝ่ายเคร่ืองมือกล แผนกโรงงาน กซอ.๑ ชอ. ๔๓๑๓ ร.อ. ๑

ชอ. ชอ. นายทหารสถิติและวิเคราะห์ ฝ่ายสถิติและวิเคราะห์ แผนกจัดด าเนินงาน กซอ.๒ ชอ. ๔๓๑๓ ร.อ. ๑

ชอ. ชอ. หัวหน้าหมวดซ่อมอากาศยาน ๒ ฝ่ายซ่อมอากาศยาน ๑ แผนกซ่อมอากาศยาน ๑ กซอ.๒ ชอ. ๔๓๑๓ ร.อ. ๑

ชอ. ชอ. หัวหน้าหมวดซ่อมอากาศยาน ๒ ฝ่ายซ่อมอากาศยาน ๑ แผนกซ่อมอากาศยาน ๒ กซอ.๒ ชอ. ๔๓๑๓ ร.อ. ๑

ชอ. ชอ. หัวหน้าหมวดประกอบปรับชุดกังหันก๊าซ ฝ่ายสนับสนุนท่ี ๒ แผนกสนับสนุนการซ่อมเคร่ืองยนต์ กซย.ชอ. ๔๓๑๓ ร.อ. ๑

ชอ. ชอ. หัวหน้าหมวดประกอบปรับท่ี ๓ ฝ่ายซ่อมเคร่ืองยนต์ท่ี ๓ แผนกซ่อมเคร่ืองยนต์ท่ี ๒ กซย.ชอ. ๔๓๑๓ ร.อ. ๑

ชอ. ชอ. หัวหน้าหมวดซ่อมเคร่ืองยนต์ท่ี ๓ ฝ่ายเคร่ืองยนต์ แผนกซ่อมเคร่ืองยนต์ท่ี ๓ กซย.ชอ. ๔๓๑๓ ร.อ. ๑

ชอ. ชอ. หัวหน้าหมวดพ่นพอกโลหะ ฝ่ายงานโลหะ สี และไม้ แผนกโรงงาน กซย.ชอ. ๔๓๑๓ ร.อ. ๑

ชอ. ชอ. นายทหารสถิติและวิเคราะห์ ฝ่ายสถิติและวิเคราะห์ แผนกจัดด าเนินงาน กซภ.ชอ. ๔๓๑๓ ร.อ. ๑

ชอ. ชอ. หัวหน้าหมวดงานสี ฝ่ายสนับสนุนการซ่อมบริภัณฑ์ กซภ.ชอ. ๔๓๑๓ ร.อ. ๑



หน้าท่ี ๖ ของ ๒๑ หน้า

ต ำแหน่ง น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๓ 
โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร

เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร

สังกัด ต าแหน่ง ลชทอ.หน้าท่ี อัตรา จ านวน หมายเหตุ

ชอ. ชอ. หัวหน้าหมวดตรวจซ่อม ๒ ฝ่ายบริภัณฑ์ภาคพ้ืน ๑ แผนกซ่อมบริภัณฑ์ ๔ กซภ.ชอ. ๔๓๑๓ ร.อ. ๑

ชอ. ชอ. นายทหารช่างอากาศ ฝ่ายบริการ กรง.ชอ. ๔๓๑๓ ร.อ. ๑
ชอ. ชอ. นายทหารช่างอากาศ ฝ่ายเตรียมผิวและงานสี แผนกอบชุบและตกแต่งผิว กรง.ชอ. ๔๓๑๓,

๒๖๑๓
ร.อ. ๑

ชอ. บน.๒ นายทหารก าหนดมาตรฐาน หมวดควบคุมมาตรฐาน แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๒ ๔๓๑๓ ร.ท. ๑

ชอ. บน.๒ รองหัวหน้าหมวดซ่อมอากาศยาน ๒ ฝ่ายซ่อมอากาศยานและเคร่ืองยนต์ แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๒ ๔๓๑๓ ร.ท. ๑

ชอ. บน.๒ หัวหน้าหมวดช่างประจ าเคร่ืองบิน ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๒๐๒ บน.๒ ๔๓๑๓ ร.อ.  ๑ - แผนฯ ปี งป.๖๓ เพ่ิมเติม

ชอ. บน.๒ หัวหน้าหมวดตรวจซ่อม ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๒๐๒ บน.๒ ๔๓๑๓ ร.อ.  ๑ - แผนฯ ปี งป.๖๓ เพ่ิมเติม

ชอ. บน.๒๑ รองหัวหน้าหมวดบริภัณฑ์ภาคพ้ืน ฝ่ายสนับสนุนการซ่อม แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๒๑ ๔๓๑๓ ร.ท. ๑

ชอ. บน.๒๓ รองหัวหน้าหมวดโรงงาน ฝ่ายสนับสนุนการซ่อม แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๒๓ ๔๓๑๓ ร.ท. ๑

ชอ. บน.๔ นายทหารเอกสารเทคนิค แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๔ ๔๓๑๓ ร.อ. ๑

ชอ. บน.๔ รองหัวหน้าหมวดสนับสนุน ฝ่ายสนับสนุนการซ่อม แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๔ ๔๓๑๓ ร.ท. ๑
ชอ. บน.๔ รองหัวหน้าหมวดซ่อมบ ารุงอากาศยานและเคร่ืองยนต์ ๒ ฝ่ายซ่อมบ ารุงอากาศยานและเคร่ืองยนต์

แผนกอากาศยานไร้คนขับและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๔
๔๓๑๓ ร.ท. ๑

ชอ. บน.๕ รองหัวหน้าหมวดซ่อมอากาศยาน ๑ ฝ่ายซ่อมอากาศยานและเคร่ืองยนต์ แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๕ ๔๓๑๓ ร.ท. ๑

ชอ. บน.๗ นายทหารจัดเคร่ืองบิน ฝ่ายซ่อมบ ารุงอากาศยาน ฝูงบิน ๗๐๒ บน.๗ - ร.ท. ๑

ชอ. บน.๗ รองหัวหน้าหมวดจัดด าเนินงาน ฝ่ายจัดด าเนินงานและควบคุมมาตรฐาน แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๗ ๔๓๑๓ ร.ท. ๑

ชอ. บน.๗ รองหัวหน้าหมวดบริภัณฑ์ภาคพ้ืน ฝ่ายสนับสนุนการซ่อม แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๗ ๔๓๑๓ ร.ท. ๑

ดย. อย. ผู้ช่วยนายวง แผนกโยธวาทิต กองดนตรี ดย.ทอ.อย. ๗๖๑๓ ร.ท. ๑
ตห. คปอ. นายทหารพิสูจน์ฝ่าย แผนกยุทธการ ศคปอ.๒ ศปอ.คปอ. ๑๔๑๓,

๑๗๑๓
ร.อ. ๑

ตห. คปอ. นายทหารพิสูจน์ฝ่าย แผนกยุทธการ ศคปอ.๓ ศปอ.คปอ. ๑๔๑๓,
๑๗๑๓

ร.อ. ๑



หน้าท่ี ๗ ของ ๒๑ หน้า

ต ำแหน่ง น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๓ 
โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร

เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร

สังกัด ต าแหน่ง ลชทอ.หน้าท่ี อัตรา จ านวน หมายเหตุ

ตห. คปอ. นายทหารควบคุมการบิน ฝ่ายยุทธการ สถานีรายงาน ๕ ศปอ.คปอ. ๑๗๑๓ ร.อ. ๑

ตห. บน.๒๓ นายทหารบังคับการบิน ฝ่ายบังคับการบิน แผนกสนับสนุนการบิน บน.๒๓ ๑๗๒๓ ร.อ. ๑

ตห. บน.๔ รองหัวหน้าหมวดควบคุมจราจรทางอากาศบริเวณสนามบิน ฝ่ายบังคับการบิน แผนกสนับสนุนการบิน บน.๔ ๑๗๒๓ ร.ท. ๑
ตห. บน.๔๑ รองหัวหน้าหมวดควบคุมจราจรทางอากาศเข้า-ออกสนามบิน ฝ่ายบังคับการบิน

แผนกสนับสนุนการบิน บน.๔๑
๑๗๒๓ ร.ท. ๑

ตห. บน.๕ รองหัวหน้าหมวดควบคุมจราจรทางอากาศบริเวณสนามบิน ฝ่ายบังคับการบิน แผนกสนับสนุนการบิน บน.๕ ๑๗๒๓ ร.ท. ๑

ถร. บน.๔ นายทหารควบคุมอุปกรณ์ตรวจจับ หมวดควบคุมอุปกรณ์ตรวจจับ ๑ ฝ่ายยุทธการ ฝูงบิน ๔๐๔ บน.๔ ๗๑๑๓ ร.อ. ๑

ถร. คปอ. นายทหารการพราง แผนกแผนและโครงการ กปล.ศลภ.คปอ. - ร.อ. ๑

ทสส. ทสส.ทอ. นายทหารโครงการและงบประมาณ แผนกโครงการและงบประมาณ กนผ.สนผ.ทสส.ทอ. ๒๗๑๓ ร.อ. ๑
ทสส. ทสส.ทอ. นายทหารวิเคราะห์ข้อมูลสงครามอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิเคราะห์ข้อมูลสงครามอิเล็กทรอนิกส์

กคอ.สบค.ทสส.ทอ.
๒๗๑๓ ร.อ. ๑

ทสส. สลก.ทอ. นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สลก.ทอ. ๒๗๑๓ ร.อ. ๑

นิรภัย บน.๔๖ นายทหารนิรภัยภาคพ้ืน บน.๔๖ ๒๔๑๓ ร.อ. ๑
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.  ๑ - แผนฯ ปี งป.๖๓ เพ่ิมเติม

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.  ๑ - แผนฯ ปี งป.๖๓ เพ่ิมเติม

ปช. ขส.ทอ. นายทหารตรวจสอบและประเมินผล ขส.ทอ. ๖๘๑๓ ร.อ. ๑

ปช. ชอ. นายทหารตรวจสอบและประเมินผล ชอ. ๖๘๑๓ ร.อ. ๑

ปช. บน.๔๖ นายทหารตรวจสอบและประเมินผล บน.๔๖ ๖๘๑๓ ร.อ. ๑

ปช. บน.๕๖ นายทหารตรวจสอบและประเมินผล บน.๕๖ ๖๘๑๓ ร.อ. ๑



หน้าท่ี ๘ ของ ๒๑ หน้า

ต ำแหน่ง น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๓ 
โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร

เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร

สังกัด ต าแหน่ง ลชทอ.หน้าท่ี อัตรา จ านวน หมายเหตุ

ปช. บน.๗ นายทหารตรวจสอบประเมินผล บน.๗ ๖๘๑๓ ร.อ. ๑

ปช. พอ. นายทหารตรวจสอบและประเมินผล รพ.จันทรุเบกษา พอ. ๖๘๑๓ ร.อ. ๑

ปช. พอ. นายทหารงบประมาณ กองอ านวยการ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) พอ. ๖๘๑๓ ร.อ. ๑

ปช. สก.ทอ. นายทหารวิเคราะห์งบประมาณ สก.ทอ. ๖๘๑๓ ร.อ. ๑

ปช. สนภ.ทอ. ผู้ช่วยนายทหารงบประมาณ สนภ.ทอ. ๖๘๑๓ ร.อ. ๑

ปช. สปช.ทอ. นายทหารจัดด าเนินงาน แผนกจัดด าเนินงาน กจก.สบท.สปช.ทอ. ๖๘๑๓ ร.อ. ๑

ปช. สพ.ทอ. นายทหารบัญชีทุน แผนกบัญชีทุน กคล.สพ.ทอ. ๖๘๑๓ ร.อ. ๑

ผท. บน.๔ นายทหารควบคุมท่ีดิน แผนกส่งก าลังบ ารุง บก.บน.๔ ๕๗๑๓ ร.อ. ๑
พ. บน.๒๑ นายทหารพัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลกองบิน บน.๒๑ ๙๐๓๓,

๖๔๑๓
ร.อ. ๑

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

ร.อ. ๑

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

ร.อ. ๑

พ. พอ. นายทหารพยาบาลห้องผ่าตัด แผนกวิสัญญีและห้องผ่าตัด รพ.จันทรุเบกษา พอ. ๙๗๑๓ ร.อ. ๑

พ. พอ. นายทหารพยาบาล แผนกวิสัญญีและห้องผ่าตัด กองการพยาบาล โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) พอ. ๙๗๑๓ ร.อ. ๑
พ. พอ. นายทหารพยาบาล แผนกปฏิบัติการ ๓ กปก.ศปพ.พอ. ๙๐๒๓,

๙๗๑๓
ร.อ. ๑

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

ร.อ. ๑

พ. สน.ผบ.ดม. หัวหน้าหมวดพยาบาล ฝ่ายสนับสนุน เรือนจ าทหารอากาศ สน.ผบ.ดม. ๙๐๒๓ ร.อ. ๑

พด. กง.ทอ. นายทหารพัสดุ แผนกธุรการ กง.ทอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑

พด. กบ.ทอ. นายทหารพัสดุ แผนกธุรการ กบ.ทอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑



หน้าท่ี ๙ ของ ๒๑ หน้า

ต ำแหน่ง น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๓ 
โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร

เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร

สังกัด ต าแหน่ง ลชทอ.หน้าท่ี อัตรา จ านวน หมายเหตุ

พด. สปช.ทอ. นายทหารพัสดุ แผนกธุรการ สปช.ทอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑ - ผูกพันการบรรจุมาจาก แผนฯ ปี งป.๖๒

พด. ขส.ทอ. นายทหารพัสดุ ฝ่ายแจ้งความต้องการ แผนกควบคุมพัสดุ กพพน.ขส.ทอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑

พด. ขส.ทอ. นายทหารควบคุมพัสดุ ฝ่ายคลังพัสดุพาหนะ ๒ แผนกคลังพัสดุ กพพน.ขส.ทอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑

พด. ชย.ทอ. รองหัวหน้าฝ่ายบัญชีคุม แผนกควบคุมพัสดุ กพย.ชย.ทอ. ๖๔๑๓, - ร.อ. ๑

พด. ชย.ทอ. รองหัวหน้าฝ่ายส่งพัสดุ แผนกบริการพัสดุ กพย.ชย.ทอ. ๖๔๑๓, - ร.อ. ๑

พด. ชย.ทอ. หัวหน้าหมวดพัสดุช ารุดรอซ่อม ฝ่ายพัสดุช ารุด แผนกคลังพัสดุ กพย.ชย.ทอ. ๖๔๑๓, - ร.อ. ๑

พด. ชอ. หัวหน้าหมวดควบคุมเอกสาร ฝ่ายควบคุม แผนกควบคุมพัสดุ กพอ.ชอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑

พด. ชอ. หัวหน้าหมวดพัสดุถาวร ฝ่ายบัญชีคุม แผนกควบคุมพัสดุ กพอ.ชอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑

พด. ชอ. หัวหน้าหมวดตรวจประจ าคลัง ฝ่ายตรวจพัสดุ แผนกตรวจส ารวจ กพอ.ชอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑

พด. ชอ. หัวหน้าหมวดส่งพัสดุสนับสนุน ฝ่ายส่งพัสดุ แผนกบริการพัสดุ กพอ.ชอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑

พด. ชอ. หัวหน้าหมวดพัสดุรอซ่อม ฝ่ายคลังพัสดุ แผนกคลังพัสดุท่ี ๒ กพอ.ชอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑

พด. ชอ. หัวหน้าหมวดแจ้งความต้องการพัสดุ ฝ่ายควบคุมและสถิติ แผนกคลังพัสดุท่ี ๓ กพอ.ชอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑

พด. ชอ. หัวหน้าหมวดส ารวจพัสดุเช้ือเพลิง ฝ่ายส ารวจพัสดุเช้ือเพลิง แผนกตรวจส ารวจ กพช.ชอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑

พด. ชอ. หัวหน้าหมวดย่านถังเช้ือเพลิง ฝ่ายคลังเช้ือเพลิงท่ี ๓ แผนกคลังเช้ือเพลิงท่ี ๔ กพช.ชอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑

พด. บน.๑ นายทหารพัสดุ หมวดคลังพัสดุ แผนกช่างโยธา บน.๑ ๖๔๑๓ ร.อ. ๑ - ผูกพันการบรรจุมาจาก แผนฯ ปี งป.๖๒

พด. บน.๒ นายทหารพัสดุ แผนกธุรการ บก.บน.๒ ๖๔๑๓ ร.อ. ๑

พด. บน.๒๑ หัวหน้าหมวดคลังพัสดุ แผนกสรรพาวุธ กทน.บน.๒๑ ๖๔๑๓ ร.อ. ๑

พด. บน.๒๓ หัวหน้าหมวดคลังพัสดุ แผนกสรรพาวุธ กทน.บน.๒๓ ๖๔๑๓ ร.อ. ๑

พด. บน.๔ นายทหารพัสดุ แผนกธุรการ บก.บน.๔ ๖๔๑๓ ร.อ. ๑

พด. บน.๔ รองหัวหน้าหมวดคลังพัสดุ แผนกส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๔ ๖๔๑๓ ร.ท. ๑

พด. บน.๔ หัวหน้าหมวดคลังพัสดุ แผนกสรรพาวุธ กทน.บน.๔ ๖๔๑๓ ร.อ. ๑



หน้าท่ี ๑๐ ของ ๒๑ หน้า

ต ำแหน่ง น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๓ 
โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร

เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร

สังกัด ต าแหน่ง ลชทอ.หน้าท่ี อัตรา จ านวน หมายเหตุ

พด. บน.๔๑ รองหัวหน้าหมวดคลังพัสดุ แผนกสรรพาวุธ กทน.บน.๔๑ ๖๔๑๓ ร.ท. ๑

พด. บน.๔๑ นายทหารพัสดุเช้ือเพลิง หมวดบริการเช้ือเพลิง กทน.บน.๔๑ ๖๔๑๓ ร.อ. ๑

พด. บน.๖ นายทหารพัสดุเช้ือเพลิง หมวดบริการเช้ือเพลิง กทน.บน.๖ ๖๔๑๓ ร.อ. ๑

พด. บน.๗ นายทหารพัสดุ หมวดคลังพัสดุ แผนกช่างโยธา บน.๗ ๖๔๑๓ ร.อ. ๑
พด. พธ.ทอ. นายทหารพัสดุ ฝ่ายควบคุม แผนกควบคุมพัสดุ กพพ.พธ.ทอ. ๖๒๑๓,

๖๔๑๓
ร.อ. ๑

พด. พธ.ทอ. รองหัวหน้าหมวดพัสดุ หมวดบัญชีคุมท่ี ๒ ฝ่ายบัญชีคุม แผนกควบคุมพัสดุ กพพ.พธ.ทอ. ๖๔๑๓ ร.ท. ๑

พด. พธ.ทอ. นายทหารพัสดุ ฝ่ายแจ้งความต้องการ แผนกควบคุมพัสดุ กพพ.พธ.ทอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑

พด. พธ.ทอ. รองหัวหน้าหมวดส ารวจพัสดุท่ี ๒ ฝ่ายส ารวจพัสดุ แผนกตรวจส ารวจ กพพ.พธ.ทอ. ๖๔๑๓ ร.ท. ๑

พด. พธ.ทอ. นายทหารพัสดุ ฝ่ายคลังพัสดุท่ี ๕ แผนกคลังพัสดุ กพพ.พธ.ทอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑
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.  ๑ - แผนฯ ปี งป.๖๓ เพ่ิมเติม

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.  ๑ - แผนฯ ปี งป.๖๓ เพ่ิมเติม

พด. พอ. นายทหารพัสดุ กองอ านวยการ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) พอ. ๖๔๑๓,
๙๐๒๓

ร.อ. ๑

พด. พอ. รองหัวหน้าฝ่ายพัสดุ กรก.พอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑

พด. ยศ.ทอ. นายทหารพัสดุ กนร.รร.จอ.ยศ.ทอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑

พด. สก.ทอ. รองหัวหน้าฝ่ายพัสดุ กรก.สก.ทอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑

พด. สพ.ทอ. รองหัวหน้าฝ่ายคลังพัสดุ กรว.๔ สพ.ทอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑

พด. สอ.ทอ. นายทหารพัสดุ ฝ่ายคลังพัสดุ กสกท.สอ.ทอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑



หน้าท่ี ๑๑ ของ ๒๑ หน้า

ต ำแหน่ง น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๓ 
โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร

เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร

สังกัด ต าแหน่ง ลชทอ.หน้าท่ี อัตรา จ านวน หมายเหตุ

พด. สอ.ทอ. นายทหารพัสดุ ฝ่ายส ารวจพัสดุ แผนกตรวจส ารวจ กพส.สอ.ทอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑

พด. สอ.ทอ. นายทหารพัสดุ ฝ่ายคลังพัสดุดี แผนกคลังพัสดุ กพส.สอ.ทอ. 
(เม่ือโครงสร้าง ศูนย์ไซเบอร์ ทอ.แล้วเสร็จ ให้ปรับย้ายไปด ารงต าแหน่ง
นายทหารพัสดุ ฝ่ายธุรการ ศูนย์ไซเบอร์ ทอ.(อัตรา ร.อ.))

๖๔๑๓ ร.อ.  ๑ - แผนฯ ปี งป.๖๓ เพ่ิมเติม

พด. ศวอ.ทอ. รองหัวหน้าฝ่ายควบคุมและแจ้งความต้องการ แผนกพัสดุ กรก.ศวอ.ทอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑ - ผูกพันการบรรจุมาจาก แผนฯ ปี งป.๖๒

พธ. ชอ. หัวหน้าหมวดพลาธิการ ฝ่ายบริการ กซอ.๒ ชอ. ๖๒๑๓ ร.อ. ๑

พธ. ชอ. รองหัวหน้าหมวดตรวจสัญญา ฝ่ายตรวจหลักฐานและสัญญา แผนกจัดหา กพอ.ชอ. ๖๒๑๓ ร.ท. ๑

พธ. บน.๑ รองผู้บังคับหมวดพลาธิการ กองร้อยสนับสนุน กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๑ ๖๒๑๓ ร.ท. ๑

พธ. บน.๒ รองหัวหน้าหมวดสนับสนุน ฝูงบิน ๒๐๓ บน.๒ ๖๒๑๓ ร.ท. ๑

พธ. บน.๒ รองผู้บังคับหมวดพลาธิการ กองร้อยสนับสนุน กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๒ ๖๒๑๓ ร.ท. ๑

พธ. บน.๒ รองหัวหน้าหมวดสนับสนุน ฝูงบิน ๒๐๒ บน.๒ ๖๒๑๓ ร.ท.  ๑ - แผนฯ ปี งป.๖๓ เพ่ิมเติม

พธ. บน.๔ รองหัวหน้าหมวดสนับสนุน ฝูงบิน ๔๐๑ บน.๔ ๖๒๑๓ ร.ท. ๑

พธ. บน.๔ รองผู้บังคับหมวดพลาธิการ กองร้อยสนับสนุน กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๔ ๖๒๑๓ ร.ท. ๑

พธ. บน.๔๑ รองหัวหน้าหมวดจัดหา บก.บน.๔๑ ๖๒๑๓ ร.ท. ๑

พธ. บน.๔๑ รองหัวหน้าหมวดสนับสนุน ฝูงบิน ๔๑๑ บน.๔๑ ๖๒๑๓ ร.ท. ๑

พธ. บน.๔๖ รองผู้บังคับหมวดพลาธิการ กองร้อยสนับสนุน กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๔๖ ๖๒๑๓ ร.ท. ๑

พธ. บน.๕ รองหัวหน้าหมวดสนับสนุน ฝูงบิน ๕๐๑ บน.๕ ๖๒๑๓ ร.ท. ๑

พธ. บน.๗ รองหัวหน้าหมวดสนับสนุน ฝูงบิน ๗๐๑ บน.๗ ๖๒๑๓ ร.ท. ๑

พธ. บน.๗ รองผู้บังคับหมวดพลาธิการ กองร้อยสนับสนุน กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๗ ๖๒๑๓ ร.ท. ๑
พธ. พธ.ทอ. นายทหารฝึกงานในหน้าท่ี แผนกวิทยาการ กวก.พธ.ทอ. ๖๒๑๓,

๖๔๑๓
ร.อ. ๑

พธ. พธ.ทอ. นายทหารวิจัย ฝ่ายวิจัย แผนกวิจัยและตรวจทดลอง กวก.พธ.ทอ. ๖๒๑๓ ร.อ. ๑



หน้าท่ี ๑๒ ของ ๒๑ หน้า

ต ำแหน่ง น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๓ 
โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร

เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร

สังกัด ต าแหน่ง ลชทอ.หน้าท่ี อัตรา จ านวน หมายเหตุ

พธ. พอ. นายทหารจัดหา แผนกส่งก าลัง กรก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ๖๒๑๓ ร.อ. ๑

พธ. พอ. นายทหารจัดหา แผนกจัดหา กวภ.พอ. ๖๒๑๓ ร.อ. ๑

พธ. ยศ.ทอ. รองหัวหน้าหมวดเกียกกาย ฝ่ายพลาธิการ แผนกบริการ กรก.รร.จอ.ยศ.ทอ. ๖๒๑๓ ร.ท. ๑

พธ. รร.การบิน รองหัวหน้าฝ่ายจัดหา กรก.รร.การบิน ๖๒๑๓ ร.อ. ๑

พธ. สอ.ทอ. นายทหารตรวจหลักฐานสัญญา ฝ่ายตรวจหลักฐานสัญญา แผนกจัดหา กพส.สอ.ทอ. ๖๒๑๓ ร.ท. ๑

วศ. ศวอ.ทอ. นายทหารการศึกษา แผนกวิทยาการ กวศ.ศวอ.ทอ. ๒๖๑๓ ร.อ. ๑
พธ. อย. ผู้บังคับหมวดพลาธิการ กองร้อยสนับสนุน กองพันทหารอากาศโยธิน ๒ กรม ทย.รอ.อย. ๖๒๑๓ ร.อ.  ๑ - แผนฯ ปี งป.๖๓ เพ่ิมเติม

- เพศชาย
ส. คปอ. นายทหารส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ แผนกส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ ศคปอ.๒ ศปอ.คปอ. ๓๐๑๓ ร.อ. ๑

ส. คปอ. นายทหารปฏิบัติการส่ือสาร แผนกปฏิบัติการส่ือสาร กปก.กสอ.คปอ. ๓๐๑๓ ร.อ. ๑

ส. คปอ. นายทหารซ่อมบ ารุง แผนกซ่อมเรดาร์ กสน.กสอ.คปอ. ๓๐๑๓ ร.อ. ๑

ส. คปอ. นายทหารซ่อมบ ารุง แผนกซ่อมวิทยุและโทรศัพท์ กสน.กสอ.คปอ. ๓๐๑๓ ร.อ. ๑

ส. ชอ. หัวหน้าหมวดส่ือสาร ฝ่ายส่ือสารและสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์ แผนกสนับสนุนการซ่อมอากาศยาน กซอ.๑ ชอ. ๓๐๑๓ ร.อ. ๑
ส. บน.๑ รองหัวหน้าหมวดช่างวิทยุภาคพ้ืน ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคพ้ืน

แผนกส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๑
๓๐๑๓ ร.ท. ๑

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

๓๐๑๓ ร.ท. ๑

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

๓๐๑๓ ร.ท. ๑

ส. บน.๒ รองหัวหน้าหมวดส่ือสารประจ าเคร่ืองบิน ฝ่ายส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ ฝูงบิน ๒๐๒ บน.๒ ๓๐๑๓ ร.ท.  ๑ - แผนฯ ปี งป.๖๓ เพ่ิมเติม
- ปรับเปล่ียนมาจากต าแหน่ง
รองหัวหน้าฝ่ายส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์
ฝูงบิน ๒๐๒ บน.๒



หน้าท่ี ๑๓ ของ ๒๑ หน้า

ต ำแหน่ง น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๓ 
โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร

เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร

สังกัด ต าแหน่ง ลชทอ.หน้าท่ี อัตรา จ านวน หมายเหตุ

ส. บน.๒ รองหัวหน้าหมวดช่างประจ าเคร่ืองบิน ฝ่ายส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ ฝูงบิน ๒๐๒ บน.๒ ๓๐๑๓ ร.ท.  ๑ - แผนฯ ปี งป.๖๓ เพ่ิมเติม
ส. บน.๒๓ รองหัวหน้าหมวดช่างเคร่ืองช่วยเดินอากาศ ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคอากาศ

แผนกส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๒๓
๓๐๑๓ ร.ท. ๑

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

๓๐๑๓ ร.ท. ๑

ส. บน.๔ รองหัวหน้าหมวดซ่อมและติดต้ัง ฝ่ายส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ ฝูงบิน ๔๐๑ บน.๔ ๓๐๑๓ ร.ท. ๑

ส. บน.๔ นายทหารช่างประจ าเคร่ืองบิน หมวดช่างประจ าเคร่ืองบิน ฝ่ายส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ ฝูงบิน ๔๐๔ บน.๔ ๓๐๑๓ ร.ท. ๑

ส. บน.๔ รองหัวหน้าหมวดช่างโทรคมนาคม ฝ่ายส่ือสารโทรคมนาคม แผนกส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๔ ๓๐๑๓ ร.ท. ๑

ส. บน.๔๑ รองหัวหน้าหมวดช่างประจ าเคร่ืองบิน ฝ่ายส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ ฝูงบิน ๔๑๑ บน.๔๑ ๓๐๑๓ ร.ท. ๑

ส. บน.๔๑ รองหัวหน้าหมวดศูนย์ข่าว ฝ่ายปฏิบัติการส่ือสาร แผนกส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๔๑ ๓๐๑๓ ร.ท. ๑
ส. บน.๔๖ รองหัวหน้าหมวดช่างเคร่ืองช่วยเดินอากาศ ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคอากาศ 

แผนกส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๔๖
๓๐๑๓ ร.ท. ๑

ส. บน.๕ นายทหารซ่อมบ ารุง หมวดอิเล็กทรอนิกส์ แผนกส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๕ - ร.ท. ๑

ส. บน.๖ รองหัวหน้าหมวดซ่อมและติดต้ัง ฝ่ายส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ ฝูงบิน ๖๐๓ บน.๖ ๓๐๑๓ ร.ท. ๑

ส. บน.๖ รองหัวหน้าหมวดช่างประจ าเคร่ืองบิน ฝ่ายส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ ฝูงบิน ๖๐๔ บน.๖ ๓๐๑๓ ร.ท. ๑
ส. บน.๗ รองหัวหน้าหมวดช่างชุมสายโทรศัพท์และโทรคมนาคม ฝ่ายส่ือสารโทรคมนาคม

แผนกส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๗
๓๐๑๓ ร.ท. ๑

ส. บน.๗ รองหัวหน้าหมวดซ่อมบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์ แผนกส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๗ - ร.ท. ๑

ส. รร.การบิน หัวหน้าหมวดช่างซ่อมวิทยุอากาศยาน ฝ่ายส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคอากาศ กซอ.รร.การบิน ๓๐๑๓ ร.อ. ๑

ส. รร.การบิน หัวหน้าหมวดซ่อมบ ารุงระบบสารสนเทศ แผนกส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ รร.การบิน - ร.อ. ๑

ส. รร.การบิน หัวหน้าหมวดช่างโทรคมนาคม ฝ่ายส่ือสารโทรคมนาคม แผนกส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ รร.การบิน ๓๐๑๓ ร.อ. ๑

ส. สอ.ทอ. นายทหารเอกสารเทคนิค กคซ.กวก.สอ.ทอ. - ร.อ. ๑



หน้าท่ี ๑๔ ของ ๒๑ หน้า

ต ำแหน่ง น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๓ 
โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร

เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร

สังกัด ต าแหน่ง ลชทอ.หน้าท่ี อัตรา จ านวน หมายเหตุ

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

๓๐๑๓ ร.อ. ๑

ส. สอ.ทอ. นายทหารช่างโทรศัพท์ ฝ่ายเทคนิคชุมสายโทรศัพท์ แผนกชุมสายโทรศัพท์ กทศ.กสท.สอ.ทอ. ๓๐๑๓ ร.อ. ๑

ส. สอ.ทอ. นายทหารศูนย์ข่าว แผนกการส่ือสาร กปกส.กสท.สอ.ทอ. ๓๐๑๓ ร.อ. ๑

ส. สอ.ทอ. นายทหารเคร่ืองวัด ฝ่ายเคร่ืองวัดอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า แผนกสอบเทียบเคร่ืองวัด ๓ กมว.สอ.ทอ. ๓๐๑๓ ร.อ. ๑
ส. สอ.ทอ. นายทหารซ่อมบ ารุง แผนกซ่อมบ ารุง ๓ กซอท.กอท.สอ.ทอ. ๓๐๑๓,

๒๗๑๓
ร.ท. ๑

ส. สอ.ทอ. นายทหารซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ แผนกซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ กซคพ.ศคพ.สอ.ทอ. ๓๐๑๓,
๒๗๑๓

ร.ท. ๑

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

๓๐๑๓ ร.อ. ๑

ส. อย. รองผู้บังคับหมวดส่ือสาร กองร้อยสนับสนุน กรม ปพ.อย. ๓๐๑๓ ร.ท. ๑
ส. อย. รองผู้บังคับหมวดส่ือสาร กองร้อยสนับสนุน กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ กรม ทย.รอ.อย. ๓๐๑๓ ร.ท.  ๑ - แผนฯ ปี งป.๖๓ เพ่ิมเติม

- ปรับเปล่ียนมาจากต าแหน่ง
ผู้บังคับหมวดส่ือสาร กองร้อยสนับสนุน
กองพันทหารอากาศโยธิน ๑
กรม ทย.รอ.อย.
- เพศชาย

สก. บน.๗ นายทหารอาชีวสงเคราะห์ แผนกสวัสดิการ บน.๗ ๗๔๑๓ ร.อ. ๑

สก. บน.๒๓ นายทหารอาชีวสงเคราะห์ แผนกสวัสดิการ บน.๒๓ ๗๔๑๓ ร.อ. ๑

สก. บน.๔๑ นายทหารสวัสดิการ แผนกสวัสดิการ บน.๔๑ ๗๔๑๓ ร.ท. ๑

สก. รร.การบิน ผู้จัดการร้านค้าสหกรณ์ แผนกสวัสดิการ กรก.รร.การบิน ๗๔๑๓ ร.อ. ๑

สบ. กพ.ทอ. นายทหารธุรการ แผนกธุรการ กพ.ทอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑

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



หน้าท่ี ๑๕ ของ ๒๑ หน้า

ต ำแหน่ง น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๓ 
โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร

เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร

สังกัด ต าแหน่ง ลชทอ.หน้าท่ี อัตรา จ านวน หมายเหตุ

สบ. กร.ทอ. นายทหารธุรการ สกป.กร.ทอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑

สบ. ขว.ทอ. นายทหารธุรการ สนข.ขว.ทอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑

สบ. ขส.ทอ. รองหัวหน้าฝ่ายธุรการ กวก.ขส.ทอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑

สบ. คปอ. รองหัวหน้าฝ่ายบริการ ศคปอ.๓ ศปอ.คปอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑

สบ. คปอ. รองหัวหน้าฝ่ายบริการ สถานีรายงาน ๓ ศปอ.คปอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑

สบ. คปอ. รองหัวหน้าฝ่ายบริการ สถานีรายงาน ๔ ศปอ.คปอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑

สบ. คปอ. รองหัวหน้าฝ่ายบริการ สถานีรายงาน ๕ ศปอ.คปอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑

สบ. คปอ. รองหัวหน้าฝ่ายบริการ สถานีรายงาน ๘ ศปอ.คปอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑

สบ. คปอ. รองหัวหน้าฝ่ายบริการ สถานีรายงาน ๙ ศปอ.คปอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑

สบ. ชอ. รองหัวหน้าฝ่ายธุรการ กซย.ชอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑
สบ. ทสส.ทอ. นายทหารธุรการ กทส.สนผ.ทสส.ทอ. 

(เม่ือโครงสร้าง ศูนย์ไซเบอร์ ทอ.แล้วเสร็จ ให้ปรับย้ายไปด ารงต าแหน่ง
รองหัวหน้าฝ่ายธุรการ ศูนย์ไซเบอร์ ทอ.(อัตรา ร.อ.))

๗๐๑๓ ร.อ.  ๑ - แผนฯ ปี งป.๖๓ เพ่ิมเติม

สบ. บน.๑ นายทหารสารบรรณ กทน.บน.๑ ๗๐๑๓ ร.อ. ๑

สบ. บน.๒ นายทหารธุรการ แผนกธุรการ บก.บน.๒ ๗๐๑๓ ร.อ. ๑

สบ. บน.๒ นายทหารสารบรรณ ฝูงบิน ๒๐๑ รอ.บน.๒ ๗๐๑๓ ร.อ. ๑ - เพศชาย

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

สบ. บน.๒ นายทหารสารบรรณ ฝูงบิน ๒๐๒ บน.๒ ๗๐๑๓ ร.อ.  ๑ - แผนฯ ปี งป.๖๓ เพ่ิมเติม

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

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

สบ. บน.๖ รองหัวหน้าหมวดสารบรรณ แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๖ ๗๐๑๓ ร.ท. ๑

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



หน้าท่ี ๑๖ ของ ๒๑ หน้า

ต ำแหน่ง น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๓ 
โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร

เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร

สังกัด ต าแหน่ง ลชทอ.หน้าท่ี อัตรา จ านวน หมายเหตุ

สบ. บน.๗ รองหัวหน้าหมวดสารบรรณ แผนกสรรพาวุธ กทน.บน.๗ ๗๐๑๓ ร.ท. ๑

สบ. พอ. นายทหารธุรการ กองพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑

สบ. ยศ.ทอ. นายทหารธุรการ แผนกธุรการ บก.ยศ.ทอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑

สบ. ยศ.ทอ. นายทหารธุรการ ฝ่ายธุรการ สบศ.บก.ยศ.ทอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑

สบ. ยศ.ทอ. นายทหารธุรการ กรก.ยศ.ทอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑

สบ. รร.นนก. นายทหารธุรการ แผนกธุรการ กกศ.รร.นนก. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑

สบ. สน.ผบ.ดม. นายทหารธุรการ กองร้อยสืบสวนสอบสวน กองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑

สบ. สบ.ทอ. นายทหารบริหารก าลังพล แผนกบริหารก าลังพล กสม.สบ.ทอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑

สบ. สบ.ทอ. นายทหารสารบรรณ กปพ.สบ.ทอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑

สบ. สปช.ทอ. นายทหารธุรการ สบง.สปช.ทอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑

สบ. สลก.ทอ. นายทหารสารบรรณ กลก.สลก.ทอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑
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.  ๑ - แผนฯ ปี งป.๖๓ เพ่ิมเติม

สบ. อย. นายทหารธุรการ กองพันทหารอากาศโยธิน ๒ กรม ทย.รอ.อย. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑ - เพศชาย
สบ. อย. นายทหารธุรการ กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๑ กรม ตอ.รอ.อย. ๗๐๑๓ ร.อ.  ๑ - แผนฯ ปี งป.๖๓ เพ่ิมเติม

- เพศชาย
สพ. บน.๒ รองหัวหน้าหมวดอาวุธ ฝ่ายสรรพาวุธ กทน.บน.๒ ๓๒๑๓ ร.ท. ๑

สพ. บน.๒๓ รองหัวหน้าหมวดแก้ไขข้อขัดข้อง ฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์สรรพาวุธ แผนกสรรพาวุธ กทน.บน.๒๓ ๓๒๑๓ ร.ท. ๑

สพ. บน.๔ รองหัวหน้าหมวดบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์สรรพาวุธ แผนกสรรพาวุธ กทน.บน.๔ ๓๒๑๓ ร.ท. ๑

สพ. บน.๔ รองหัวหน้าหมวดซ่อมบ ารุงบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์สรรพาวุธ แผนกสรรพาวุธ กทน.บน.๔ ๓๒๑๓ ร.ท. ๑

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

สพ. บน.๗ รองหัวหน้าหมวดจัดการด าเนินงานและควบคุมมาตรฐาน แผนกสรรพาวุธ กทน.บน.๗ ๓๒๑๓ ร.ท. ๑



หน้าท่ี ๑๗ ของ ๒๑ หน้า

ต ำแหน่ง น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๓ 
โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร

เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร

สังกัด ต าแหน่ง ลชทอ.หน้าท่ี อัตรา จ านวน หมายเหตุ

สพ. บน.๗ นายทหารสรรพาวุธ ฝ่ายอาวุธและอุปกรณ์ภาคพ้ืน แผนกสรรพาวุธ กทน.บน.๗ ๓๒๑๓ ร.อ. ๑

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

สพ. สพ.ทอ. รองหัวหน้าฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิเคราะห์ กวก.สพ.ทอ. ๓๒๑๓ ร.อ. ๑

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

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

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

สพ. สพ.ทอ. นายทหารสรรพาวุธ ฝ่ายซ่อมบริภัณฑ์ แผนก ๑ กรว.๑ สพ.ทอ. ๓๒๑๓ ร.อ. ๑

สพ. สพ.ทอ. นายทหารควบคุมคุณภาพ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ กรว.๓ สพ.ทอ. ๓๒๑๓ ร.อ. ๑

สพ. สพ.ทอ. รองหัวหน้าฝ่ายซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักร กรว.๓ สพ.ทอ. ๓๒๑๓ ร.อ. ๑

สพ. สพ.ทอ. นายทหารควบคุมคุณภาพ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ กรว.๔ สพ.ทอ. ๓๒๑๓ ร.อ. ๑

สพ. สพ.ทอ. นายทหารสรรพาวุธ แผนก ๑ กรว.๔ สพ.ทอ. ๓๒๑๓ ร.อ. ๑

สพ. สพ.ทอ. นายทหารสรรพาวุธ แผนก ๒ กรว.๔ สพ.ทอ. ๓๒๑๓ ร.อ. ๑

สพ. สพ.ทอ. รองหัวหน้าฝ่ายอาวุธน าวิถีภาคพ้ืน แผนก ๑ กรว.๕ สพ.ทอ. ๓๒๑๓ ร.อ. ๑

สพ. สพ.ทอ. รองหัวหน้าฝ่ายซ่อมระบบควบคุมการยิงภาคพ้ืน แผนก ๒ กรว.๕ สพ.ทอ. ๓๒๑๓ ร.อ. ๑

สพ. สพ.ทอ. รองหัวหน้าฝ่ายซ่อมและปรับเทียบมาตรฐานเคร่ืองทดสอบอุปกรณ์ภาคอากาศ แผนก ๓ กรว.๕ สพ.ทอ. ๓๒๑๓ ร.อ. ๑

สพ. สพ.ทอ. หัวหน้าชุดท าลายวัตถุระเบิด ๒ แผนกท าลายวัตถุระเบิด ๑ กทว.สพ.ทอ. ๓๒๑๓ ร.อ. ๑

สพ. สพ.ทอ. หัวหน้าชุดท าลายวัตถุระเบิด ๑ แผนกท าลายวัตถุระเบิด ๒ กทว.สพ.ทอ. ๓๒๑๓ ร.อ. ๑
สพ. สพ.ทอ. นายทหารจัดระบบงานและประเมินค่า ฝ่ายระบบงานและประเมินค่า แผนกจัดด าเนินงาน กพว.สพ.ทอ. ๖๔๑๓,

๓๒๑๓
ร.อ. ๑

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

ร.อ. ๑

สพ. สพ.ทอ. นายทหารแจ้งความต้องการ ฝ่ายแจ้งความต้องการ แผนกควบคุมพัสดุ กพว.สพ.ทอ. ๖๔๑๓,
๓๒๑๓

ร.อ. ๑



หน้าท่ี ๑๘ ของ ๒๑ หน้า

ต ำแหน่ง น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๓ 
โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร

เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร

สังกัด ต าแหน่ง ลชทอ.หน้าท่ี อัตรา จ านวน หมายเหตุ

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

ร.อ. ๑

สพ. สพ.ทอ. นายทหารรับและส่ง ฝ่ายคลังสรรพาวุธ ๑ แผนกคลังสรรพาวุธ ๒ กพว.สพ.ทอ. ๖๔๑๓,
๓๒๑๓

ร.อ. ๑

สพ. สพ.ทอ. รองหัวหน้าฝ่ายคลังสรรพาวุธ ๒ แผนกคลังสรรพาวุธ ๓ กพว.สพ.ทอ. ๖๔๑๓,
๓๒๑๓

ร.อ. ๑

สพ. สพ.ทอ. นายทหารตรวจซ่อม ฝ่ายอาวุธน าวิถี แผนกคลังสรรพาวุธ ๓ กพว.สพ.ทอ. ๖๔๑๓,
๓๒๑๓

ร.อ. ๑

สพ. สพ.ทอ. นายทหารบริการกระสุนวัตถุระเบิด ฝ่ายกระสุนวัตถุระเบิด แผนกคลังสรรพาวุธ ๓ กพว.สพ.ทอ. ๖๔๑๓,
๓๒๑๓

ร.อ. ๑

สพ. สพ.ทอ. นายทหารรับและส่ง ฝ่ายคลังสรรพาวุธ ๑ แผนกคลังสรรพาวุธ ๔ กพว.สพ.ทอ. ๖๔๑๓,
๓๒๑๓

ร.อ. ๑

สพ. สพ.ทอ. นายทหารรับและส่ง ฝ่ายกระสุนวัตถุระเบิด แผนกคลังสรรพาวุธ ๔ กพว.สพ.ทอ. ๖๔๑๓,
๓๒๑๓

ร.อ. ๑

สพ. อย. รองผู้บังคับหมวดสรรพาวุธ กองร้อยสนับสนุน กรม ตอ.รอ.อย. ๓๒๑๓ ร.ท.  ๑ - แผนฯ ปี งป.๖๓ เพ่ิมเติม
- ปรับเปล่ียนมาจากต าแหน่ง
ผู้บังคับหมวดสรรพาวุธ กองร้อยสนับสนุน
กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๑
กรม ตอ.รอ.อย.
- เพศชาย

เวชศาสตร์
การบิน

สวบ.ทอ. นายทหารยุทธการและการข่าว แผนกยุทธการและข่าว บก.สวบ.ทอ. - ร.อ. ๑

เวชศาสตร์
การบิน

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

ร.อ. ๑

สห. บน.๑ รองผู้บังคับหมวดรักษาการณ์ กองร้อยทหารสารวัตร บน.๑ ๗๗๑๓ ร.ท. ๑



หน้าท่ี ๑๙ ของ ๒๑ หน้า

ต ำแหน่ง น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๓ 
โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร

เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร

สังกัด ต าแหน่ง ลชทอ.หน้าท่ี อัตรา จ านวน หมายเหตุ

สห. บน.๔ รองผู้บังคับหมวดรักษาการณ์ กองร้อยทหารสารวัตร บน.๔ ๗๗๑๓ ร.ท. ๑

สห. บน.๔๑ รองผู้บังคับหมวดควบคุมและรักษาความปลอดภัย กองร้อยทหารสารวัตร บน.๔๑ ๗๗๑๓ ร.ท. ๑

สห. บน.๕ รองผู้บังคับหมวดทหารสารวัตร กองร้อยทหารสารวัตร บน.๕ ๗๗๑๓ ร.ท. ๑
สห. สน.ผบ.ดม. รองผู้บังคับหมวดรักษาการณ์ ๓ กองร้อยรักษาการณ์ กองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ

กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.
๗๗๑๓ ร.ท. ๑

สห. สน.ผบ.ดม. ผู้บังคับหมวดช่างจราจร กองร้อยจราจร กองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. ๗๗๑๓ ร.อ. ๑
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.  ๑ - แผนฯ ปี งป.๖๓ เพ่ิมเติม

อุตุ คปอ. นายทหารข่าวอากาศ ฝ่ายสถิติ แผนกภูมิอากาศ กขอ.คปอ. ๒๕๑๓ ร.อ. ๑

อุตุ บน.๔๖ นายทหารข่าวอากาศ ฝ่ายข่าวอากาศ แผนกสนับสนุนการบิน บน.๔๖ ๒๕๑๓ ร.อ. ๑

อย. คปอ. นายทหารค้นหาและช่วยชีวิต แผนกค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย กคว.คปอ. - ร.อ. ๑

อย. คปอ. นายทหารค้นหาและช่วยชีวิต แผนกค้นหาและช่วยชีวิตทางการรบ กคว.คปอ. - ร.อ. ๑ - ผูกพันการบรรจุมาจาก แผนฯ ปี งป.๖๒

อย. บน.๑ รองผู้บังคับหมวดช่างสนาม กองร้อยสนับสนุน กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๑ ๗๘๑๓ ร.ท. ๑

อย. บน.๒๑ ผู้ช่วยนายทหารยุทธการและการฝึก กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๒๑ ๗๘๑๓ ร.อ. ๑

อย. บน.๒๓ รองผู้บังคับหมวดบริการ กองร้อยสนับสนุน กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๒๓ ๗๘๑๓ ร.ท. ๑

อย. บน.๔๖ รองผู้บังคับหมวดช่างสนาม กองร้อยสนับสนุน กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๔๖ ๗๘๑๓ ร.ท. ๑

อย. บน.๕ ผู้บังคับหมวดปืนต่อสู้อากาศยาน กองร้อยทหารต่อสู้อากาศยาน กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๕ ๗๘๒๓ ร.ท. ๑

อย. บน.๗ รองผู้บังคับหมวดบริการ กองร้อยสนับสนุน กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๗ ๗๘๑๓ ร.ท. ๑

อย. ยศ.ทอ. นายทหารการฝึก ฝ่ายการฝึกวิชาทหารเบ้ืองต้น แผนกฝึก กกฝ.รร.จอ.ยศ.ทอ. คท.๗๘๑๓ ร.อ. ๑

อย. ยศ.ทอ. ผู้บังคับหมวด กองร้อยท่ี ๒ กองพันท่ี ๒ กนร.รร.จอ.ยศ.ทอ. ๗๘๑๓ ร.อ. ๑



หน้าท่ี ๒๐ ของ ๒๑ หน้า

ต ำแหน่ง น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๓ 
โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร

เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร

สังกัด ต าแหน่ง ลชทอ.หน้าท่ี อัตรา จ านวน หมายเหตุ

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

คท.๗๘๑๓ ร.อ.  ๑ - แผนฯ ปี งป.๖๓ เพ่ิมเติม

อย. รร.การบิน ผู้บังคับหมวดปืนต่อสู้อากาศยาน กองร้อยทหารต่อสู้อากาศยาน กองพันทหารอากาศโยธิน รร.การบิน ๗๘๒๓ ร.ท. ๑

อย. อย. นายทหารยุทธการ กยก.บก.อย. - ร.อ. ๑

อย. อย. ผู้บังคับหมวด ๒ กองร้อย ๓ กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ กรม ทย.รอ.อย. ๗๘๑๓ ร.ท. ๑ - เพศชาย

อย. อย. ผู้บังคับหมวด ๑ กองร้อย ๒ กองพันทหารอากาศโยธิน ๓ กรม ทย.รอ.อย. ๗๘๑๓ ร.ท. ๑ - เพศชาย

อย. อย. ผู้ช่วยนายทหารยุทธการและการฝึก กรม ตอ.รอ.อย. ๗๘๒๓ ร.อ. ๑ - เพศชาย
อย. อย. ผู้บังคับหมวดแจ้งเตือน กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๑ กรม ตอ.รอ.อย. ๗๘๒๓ ร.ท. ๑ - ปรับเปล่ียนมาจากต าแหน่ง

ผู้บังคับหมวดรักษาความปลอดภัย
กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๑
กรม ตอ.รอ.อย.
- เพศชาย

อย. อย. ผู้บังคับหมวด ๑ กองร้อย ๒ กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๒ กรม ตอ.รอ.อย. ๗๘๒๓ ร.ท. ๑ - เพศชาย

อย. อย. รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ๓ กองร้อย ๑ กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๒ กรม ปพ.อย. ๗๘๓๓ ร.ท. ๑
อย. อย. ผู้บังคับหมวด ๑ กองร้อย ๑ กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๒ กรม ตอ.รอ.อย. ๗๘๒๓ ร.ท.  ๑ - แผนฯ ปี งป.๖๓ เพ่ิมเติม

- ปรับเปล่ียนมาจากต าแหน่ง
ผู้บังคับกองร้อย ๒ กองพันทหารอากาศโยธิน ๑
กรม ทย.รอ.อย. (แก้ไขคร้ังท่ี ๑)
- ผู้บังคับกองร้อย ๒ กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๑
กรม ตอ.รอ.อย. (แก้ไขคร้ังท่ี ๒)
- เพศชาย



หน้าท่ี ๒๑ ของ ๒๑ หน้า

ต ำแหน่ง น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๓ 
โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร

เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร

สังกัด ต าแหน่ง ลชทอ.หน้าท่ี อัตรา จ านวน หมายเหตุ

อย. อย. ผู้บังคับหมวด ๑ กองร้อย ๔ กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๑ กรม ตอ.รอ.อย. ๗๘๒๓ ร.ท.  ๑ - แผนฯ ปี งป.๖๓ เพ่ิมเติม
- ปรับเปล่ียนมาจากต าแหน่ง
ผู้บังคับกองร้อย ๔
กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๑
กรม ตอ.รอ.อย.
- เพศชาย

๓๕๗รวมท้ังส้ิน

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) น.ท.อลงกรณ์  สมใจสุข

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

๑๓ มี.ค.๖๑


