
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กพ.ทอ.(กจพ.โทร.๒ – ๑๒๑๖) 

ที่   กห ๐๖๐๔.๔/๘๑๐๖   วันที ่    ๒๙     ส.ค.๕๔ 

เรื่อง   เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

เสนอ   นขต.ทอ. 

                  เ พ่ื อทราบและดํ าเนินการในส่ วนที่ เ ก่ี ยวข้ องตามสํ าเนาคํ าสั่ ง  กห .ที่  ๖๕๕/๒๕๕๔                    
ลง ๒๔ ส .ค .๕๔ เรื่อง  เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร โดยให้เลื่อนฐานะ                 
นายทหารประทวน สังกัด ทอ. เป็นนายทหารสัญญาบัตรและแต่งต้ังยศ เป็น ว่าที่ ร.ต. จํานวน ๑๖๗ คน               
และ ว่าที่ ร.ต.หญิง จํานวน ๔ คน รวมทั้งสิ้น ๑๗๑ คน ต้ังแต่ ๒๒ พ.ค.๕๔ (รายละเอียดตามแนบ)  
          
 
                                               (ลงช่ือ)  น.อ. ปรีชา  แถมรัตน์  
                                                               รอง จก.กพ.ทอ.ทําการแทน                                                     
                                                                        จก.กพ.ทอ. 
 
 
 
 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                          

(สําเนา) 
                                                  คําสั่งกระทรวงกลาโหม                                 (หน่วยรับ) 
                                                      ที่  ๖๕๕/๒๕๕๔ 

เรื่อง  เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 
 
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ.๒๔๙๗, ข้อบังคับ กห. 
ว่าด้วยการบรรจุ  ปลด  ย้าย  เลื่อน  และลดตําแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๒ หมวด ๑ ข้อ ๔ (๒)    
และคําสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ ๑๘๑/๔๗ ลง ๒๐ มิ.ย.๔๗  เรื่อง  มอบอํานาจให้  ปล.กห., สรอ., ผบ.ทหารสูงสุด, 
ผบ.ทบ., ผบ.ทร. และ ผบ.ทอ. ทําการแทนและสั่งการในนามของ รมว.กห. ผนวก ก ข้อ ๑.๑ 
 ฉะน้ัน  จึงให้เลื่อนฐานะนายทหารประทวนสังกัด ทอ. ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ กห. 
ว่าด้วยการแต่งต้ังยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับ กห.ฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๗ ข้อ ๑๒.๗, 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๒๐ ข้อ ๑๒.๑๐ และข้อ ๑๒.๑๑  เป็นนายทหารสัญญาบัตร  รับเงินเดือนตามกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและการให้ได้รับเงินเดือน 
พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อ ๒๐ วรรคหนึ่งและอนุมัติ รมว.กห. เมื่อ ๗ เม.ย.๕๔ ท้ายหนังสือ กง.กห. ด่วนที่สุด 
ที่ กห ๐๒๐๓/๑๐๐๒ ลง ๔ เม.ย.๕๔  เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร  ทหารกองประจําการ
และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม  และการแก้ไขตารางเทียบช้ันเงินเดือนแต่ละระดับที่ข้าราชการทหาร  
จะได้รับเมื่อได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง โดยบรรจุเข้ารับราชการและแต่งต้ังยศทหาร  ดังต่อไปน้ี 
 

เป็น  ว่าที่เรืออากาศตรี 
 
 ๑. พ.อ.อ.เกษม   ทองศักด์ิ หมายเลขประจําตัว ๓๒๓๖๗๐๐๑๓๑ 
สังกัด พอ. เป็น นายทหารธุรการ หมวดธุรการ กวภ.พอ.(อัตรา ร.ท.) (เหล่า สบ.) รับเงินเดือน ระดับ  
น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๒. พ.อ.อ.คัมภีร์   เพชรคอน หมายเลขประจําตัว ๓๒๑๑๙๐๐๑๓๖                            
สังกัด รร.การบิน เป็น รอง ผบ.หมวดทหารสารวัตร ร้อย.ทหารสารวัตร รร.การบิน (อัตรา ร.ท.) 
(เหล่า สห.) รบัเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) กับคงรับ พ.ส.ร.ตามเดิม 
 ๓. พ.อ.อ.จักรกฤษณ์   คงยาง หมายเลขประจําตัว ๓๒๖๓๙๐๐๒๕๐ 
สังกัด บน.๕ เป็น รอง ผบ.หมวดพลาธิการ ร้อย.สนับสนุน พัน.อย.บน.๕ (อัตรา ร.ท.) (เหล่า พธ.) 
รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๔. พ.อ.อ.จีระศักด์ิ   ยอดสวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว ๓๑๗๓๓๐๒๓๘๗ 
สังกัด คปอ. เป็น นายทหารถ่ายภาพทางอากาศ แผนกถา่ยภาพทางอากาศ กองปฏิบัติการ กลว.คปอ. 
(อัตรา ร.ท.) (เหล่า ถร.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) กับคงรับ พ.ส.ร.ตามเดิม 
 ๕. พ.อ.อ.ชัยยง  การชัญกาศ หมายเลขประจําตัว ๓๒๘๒๘๐๐๑๔๗ 
สังกัด อย. เป็น รอง หน.ชุดปฏิบัติการ ๑ ร้อย.๓ พัน.๑ กรม ปพ.อย.(อัตรา ร.ท.) (เหล่า อย.) รับเงินเดือน 
ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 

/ ๖. 

สสท.สบ.สป. 148775 

กรมกําลังพลทหารอากาศ
เลขรับ...12697.................. 
วันที่...26 ส.ค.2554........... 
เวลา...1300....................... 
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 ๖.   พ.อ.อ.ณฤทธ์ิ   เกตุไทยธนดล หมายเลขประจําตัว ๓๒๖๑๘๐๐๐๐๕ 
สังกัด กง.ทอ. เป็น นายทหารเงินนอกงบประมาณ แผนกเงินนอกงบประมาณ กกง.กง.ทอ.(อัตรา ร.อ.)  
(เหล่า กง.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๗. พ.อ.อ.บรรดิษฐ์   บัวสมบูรณ ์ หมายเลขประจําตัว ๓๒๔๖๐๐๐๐๐๗                            
สังกัด อย. เป็น ผบ.หมวด รอ้ย.นักเรียน ๑ กฝอ.ศทย.อย.(อัตรา ร.ท.) (เหล่า อย.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑  
ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๘. พ.อ.อ.บุญยฤทธ์ิ  ศิลาวงษ์ หมายเลขประจําตัว ๓๒๓๕๘๐๐๐๐๓ 
สังกัด ยศ.ทอ. เป็น รอง หน.ฝ่ายขนส่ง แผนกบริการ กรก.รร.จอ.ยศ.ทอ.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า ขส.) 
รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๙. พ.อ.อ.ประภาส   จันทร หมายเลขประจําตัว ๓๑๙๒๘๐๐๐๐๑ 
สังกัด บน.๑ เป็น รอง หน.หมวดอาวุธและอุปกรณ์ ฝ่ายสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์ ฝูง.๑๐๒ บน.๑ 
(อัตรา ร.ท.) (เหล่า สพ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๑๐. พ.อ.อ.ปริญญา  หลวงคํา หมายเลขประจําตัว ๓๒๓๐๒๐๐๐๐๕                            
สังกัด กพ.ทอ. เป็น นายทหารการเงิน กพ.ทอ.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า กง.) รบัเงินเดือน ระดับ น.๑ 
ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๑๑. พ.อ.อ.พนม   อู่ทอง หมายเลขประจําตัว ๓๒๔๒๙๐๐๑๒๗                            
สังกัด บน.๗ เป็น รอง หน.หมวดควบคุมจราจรทางอากาศเข้า - ออกสนามบิน ฝ่ายบังคับการบิน 
แผนกสนับสนุนการบิน บน.๗ (อัตรา ร.ท.) (เหล่า ตห.) รบัเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๑๒. พ.อ.อ.พัธนันท์   กิจภูษา หมายเลขประจําตัว ๓๒๗๒๙๐๐๑๕๖                            
สังกัด บน.๕๖ เป็น นายทหารการเงิน พัน.อย.บน.๕๖ (อัตรา ร.อ.) (เหล่า กง.) รับเงินเดือน ระดับ 
น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๑๓. พ.อ.อ.พูลศิริ   ดีมานพ หมายเลขประจําตัว ๓๒๔๓๐๐๐๓๗๔ 
สังกัด บน.๗ เป็น นายทหารข่าวอากาศ ฝ่ายข่าวอากาศ แผนกสนับสนุนการบิน บน.๗ (อัตรา ร.อ.) 
(เหล่า อต.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๑๔. พ.อ.อ.อนุชา   ถนอมบุญ หมายเลขประจําตัว ๓๒๒๓๓๐๐๘๑๐                            
สังกัด รร.การบิน เป็น นายทหารบัญชี แผนกการเงิน รร.การบิน (อัตรา ร.อ.) (เหล่า กง.) รับเงินเดือน 
ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๑๕. พ.อ.อ.อนุศักด์ิ   จันทร์ศร ี หมายเลขประจําตัว ๓๒๒๓๓๐๑๕๔๔                            
สังกัด พอ. เป็น นายทหารธุรการ แผนกธุรการ กรก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า สบ.) 
รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๑๖. พ.อ.อ.อุทัยศักด์ิ   ธนีคุณ หมายเลขประจําตัว ๓๑๗๕๘๐๐๐๐๖                            
สังกัด ขส.ทอ. เป็น นายทหารควบคุมการซอ่ม ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์พิเศษ แผนกซ่อมยานพาหนะกิจการพิเศษ                       
กรง.ขส.ทอ.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า ขส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๑๗. พ.อ.อ.กัณต์ชัย   ศิวทศัน์ หมายเลขประจําตัว ๓๒๓๐๘๐๐๐๐๔ 
สังกัด บน.๕ เป็น รอง หน.หมวดซ่อมและติดต้ัง ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ฝูง.๕๐๑ บน.๕ (อัตรา ร.ท.) 
(เหล่า ส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 
 
          / ๑๘. 
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 ๑๘. พ.อ.อ.กัณฑรัฐ   เดชขุนทด หมายเลขประจําตัว ๓๒๖๒๑๐๐๒๘๓                            
สังกัด บน.๒๑ เป็น รอง หน.หมวดจัดดําเนินงาน แผนกสรรพาวุธ กทน.บน.๒๑ (อัตรา ร.ท.) (เหล่า สพ.) 
รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๑๙. พ.อ.อ.ไกรสาร   บุตรพันธ์ หมายเลขประจําตัว ๓๒๖๑๙๐๐๑๙๔                            
สังกัด บน.๒๑ เป็น นายทหารสรรพาวุธ ฝ่ายอุปกรณ์ แผนกสรรพาวุธ กทน.บน.๒๑ (อัตรา ร.อ.) 
(เหล่า สพ.) รบัเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๒๐. พ.อ.อ.ณัฐพนธ์   สอดส ี หมายเลขประจําตัว ๓๒๔๖๔๐๐๒๓๕                            
สังกัด บน.๒๓ เป็น รอง หน.หมวดคลังพัสดุ แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๒๓ (อัตรา ร.ท.) 
(เหล่า พด.) รบัเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๒๑. พ.อ.อ.ทรงชัย   พรหมรส หมายเลขประจําตัว ๑๒๔๓๓๐๐๐๙๔ 
สังกัด สน.ผบ.ดม. เป็น ผบ.หมวดช่างโยธา ร้อย.สนับสนุน พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.(อัตรา ร.อ.) 
(เหล่า ชย.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๒๒. พ.อ.อ.ทรงเดช   พรหมมณี หมายเลขประจําตัว ๓๑๙๒๓๐๑๐๗๗ 
สังกัด บน.๔ เป็น นายทหารพัสดุ หมวดคลงัพัสดุ แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๔ (อัตรา ร.ท.) (เหล่า พด.) 
รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๒๓. พ.อ.อ.บุญส่ง   วงษ์เส็ง หมายเลขประจําตัว ๓๑๙๓๑๐๐๐๑๓                            
สังกัด คปอ. เป็น นายทหารขนส่ง ฝ่ายบรกิาร สถานีรายงาน ๔ ศปอ.คปอ.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า ขส.) 
รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๒๔. พ.อ.อ.ประจักษ์   เอ่ียมศรี หมายเลขประจําตัว ๓๒๔๓๓๐๑๑๙๔                            
สังกัด ชอ. เป็น หน.หมวดคลังพัสดุ ฝ่ายบริการ กซย.ชอ.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า พด.) รับเงินเดือน ระดับ  
น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๒๕. พ.อ.อ.ประทิน   หมายเจริญ หมายเลขประจําตัว ๓๒๒๕๐๐๐๒๔๗                            
สังกัด พธ.ทอ. เป็น รอง หน.หมวดรับพัสดุ ๑ ฝ่ายรับพัสดุ แผนกบริการพัสดุ กพพ.พธ.ทอ.(อัตรา ร.ท.) 
(เหล่า พด.) รบัเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๒๖. พ.อ.อ.มนตรี   ทองคํา หมายเลขประจําตัว ๓๒๗๗๑๐๐๓๑๖                            
สังกัด บน.๒๑ เป็น นายทหารพัสดุ หมวดคลังพัสดุ แผนกขนส่ง บน.๒๑ (อัตรา ร.อ.) (เหล่า พด.) 
รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๒๗. พ.อ.อ.วิทยา   เชยสมบัติ หมายเลขประจําตัว ๓๒๓๓๓๐๑๔๕๖                            
สังกัด บน.๒ เป็น นายทหารข่าวอากาศ ฝ่ายข่าวอากาศ แผนกสนับสนุนการบิน บน.๒ (อัตรา ร.อ.) 
(เหล่า อต.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) กับคงรับ พ.ส.ร.ตามเดิม 
 ๒๘. พ.อ.อ.สมัย   ปานเสียง หมายเลขประจําตัว ๓๑๙๒๓๐๑๐๘๑                            
สังกัด บน.๔ เป็น รอง หน.หมวดช่างเครื่องช่วยเดินอากาศ ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส ์
ภาคอากาศ แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส ์กทน.บน.๔ (อัตรา ร.ท.) (เหลา่ ส.) รับเงินเดือน ระดับ  
น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) กับคงรับ พ.ส.ร.ตามเดิม 
 ๒๙. พ.อ.อ.สุเทพ   เครือวัลย์ หมายเลขประจําตัว ๓๑๘๒๓๐๐๘๖๐                            
สังกัด ชอ. เป็น นายทหารรับจ่ายเงิน ฝ่ายการเงิน กซอ.๑ ชอ.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า กง.) รับเงินเดือน  
ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
  
     / ๓๐. 
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 ๓๐. พ.อ.อ.สุวรรณ   รัมมะสินธ์ุ หมายเลขประจําตัว ๑๑๗๓๔๐๐๐๔๗                            
สังกัด บน.๔ เป็น ผบ.หมวดปืนต่อสู้อากาศยาน ร้อย.ทหารต่อสู้อากาศยาน พัน.อย.บน.๔ (อัตรา ร.ท.) 
(เหล่า อย.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๓๑. พ.อ.อ.อาทิตย์   วาหะรักษ ์ หมายเลขประจําตัว ๓๒๗๓๕๐๐๐๐๓                            
สังกัด บน.๕๖ เป็น ผบ.หมวดทหารอากาศโยธิน ๑ ร้อย.ทหารอากาศโยธิน พัน.อย.บน.๕๖ (อัตรา ร.ท.) 
(เหล่า อย.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) กับคงรับ พ.ส.ร.ตามเดิม 
 ๓๒. พ.อ.อ.วิทวัฒน์   สาลีอรรถ หมายเลขประจําตัว ๓๒๓๓๔๐๐๑๒๗                            
สังกัด ชย.ทอ. เป็น นายทหารธุรการ แผนกธุรการ บก.ชย.ทอ.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า สบ.) รบัเงินเดือน  
ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔ (๒๖,๒๗๐ บาท) 
 ๓๓. พ.อ.อ.สุรศักด์ิ   คณะบุตร หมายเลขประจําตัว ๑๓๐๓๓๐๐๓๙๓                            
สังกัด ชอ. เป็น หน.หมวดซอ่มอากาศยาน ๒ ฝ่ายซ่อมอากาศยาน ๒ แผนกซ่อมอากาศยาน ๒ กซอ.๒ ชอ.
(อัตรา ร.อ.) (เหล่า ชอ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔ (๒๖,๒๗๐ บาท) 
 ๓๔. พ.อ.อ.กิตติภณ   มาลา หมายเลขประจําตัว ๓๒๗๔๙๐๐๒๑๑                            
สังกัด สพ.ทอ. เป็น นายทหารธุรการ แผนกธุรการ บก.สพ.ทอ.(อัตรา ร.ท.) (เหล่า สบ.) รับเงินเดือน 
ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๓.๕ (๒๕,๘๙๐ บาท) 
 ๓๕. พ.อ.อ.จรัญ   แก้วศร ี หมายเลขประจําตัว ๑๒๘๒๓๐๐๒๓๖                            
สังกัด บน.๔ เป็น รอง หน.หมวดซ่อมบํารุง แผนกขนส่ง บน.๔ (อัตรา ร.ท.) (เหล่า ขส.) รับเงินเดือน 
ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๓.๕ (๒๕,๘๙๐ บาท) 
 ๓๖. พ.อ.อ.ณรงค์ชัย  ศรีพวง หมายเลขประจําตัว ๑๕๓๕๘๐๒๕๗๗                            
สังกัด ชอ. เป็น หน.หมวดคลังพัสดุ ฝ่ายบริการ กซภ.ชอ.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า พด.) รับเงินเดือน ระดับ 
น.๑ ช้ัน ๓๓.๕ (๒๕,๘๙๐ บาท) 
 ๓๗. พ.อ.อ.วรพจน์   ชาติมนตรี หมายเลขประจําตัว ๑๓๑๐๗๐๐๙๔๔                            
สังกัด รร.การบิน เป็น นายทหารสวัสดิการ แผนกสวัสดิการ กรก.รร.การบิน (อัตรา ร.อ.) (เหล่า พธ.)  
รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๓.๕ (๒๕,๘๙๐ บาท) 
 ๓๘. พ.อ.อ.เสกสรร   ไม้เรียง หมายเลขประจําตัว ๓๒๗๓๓๐๑๔๘๘                            
สังกัด อย. เป็น นายทหารกําลังพล พัน.๒ กรม ตอ.รอ.อย.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า สบ.) รบัเงินเดือน ระดับ 
น.๑ ช้ัน ๓๓.๕ (๒๕,๘๙๐ บาท) 
 ๓๙. พ.อ.อ.ชัยภัทร   พ่วงแพ หมายเลขประจําตัว ๓๒๒๒๓๐๐๒๙๔                            
สังกัด บน.๔ เป็น รอง หน.หมวดอาวุธและอุปกรณ์ ฝ่ายสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์ ฝูง.๔๐๓ บน.๔ 
(อัตรา ร.ท.) (เหล่า สพ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๒.๕ (๒๕,๑๖๐ บาท) 
 ๔๐. พ.อ.อ.ดํารงค์   พวงมาลัย หมายเลขประจําตัว ๓๒๐๓๔๐๐๐๐๖                            
สังกัด อย. เป็น นายทหารขา่ว กขว.บก.อย.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า อย.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๒.๕ 
(๒๕,๑๖๐ บาท) 
 ๔๑. พ.อ.อ.ยศวัฒน์   มณีรัตน์ หมายเลขประจําตัว ๓๒๗๓๗๐๐๐๘๑                            
สังกัด บน.๕ เป็น รอง หน.หมวดช่างชุมสายโทรศัพท์ ฝ่ายสื่อสารโทรคมนาคม แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
กทน.บน.๕ (อัตรา ร.ท.) (เหล่า ส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๒.๕ (๒๕,๑๖๐ บาท) 
 
     / ๔๒. 
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 ๔๒. พ.อ.อ.เสรี   ตรีสุวรรณ์ หมายเลขประจําตัว ๓๒๕๐๗๐๐๐๐๗                            
สังกัด ขว.ทอ. เป็น นายทหารกําลังพล ขว.ทอ.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า สบ.) รบัเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๒.๕ 
(๒๕,๑๖๐ บาท) 
 ๔๓. พ.อ.อ.อิทธิเดช   สมบูรณ์ไพศาล หมายเลขประจําตัว ๓๒๗๐๒๐๐๑๖๐ 
สังกัด อย. เป็น นายทหารพัสดุ ฝ่ายพัสดุและซ่อมเครื่องดุริยางค์ แผนกบริการ ดย.อย.(อัตรา ร.อ.) 
(เหล่า พด.) รบัเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๒.๕ (๒๕,๑๖๐ บาท) 
 ๔๔. พ.อ.อ.ประนพ   คงม ี หมายเลขประจําตัว ๓๒๑๓๓๐๑๙๕๑ 
สังกัด บน.๒๑ เป็น นายทหารกําลังพล แผนกกําลังพล บก.บน.๒๑ (อัตรา ร.อ.) (เหล่า สบ.) รับเงินเดือน 
ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๒ (๒๔,๘๐๐ บาท) 
 ๔๕. พ.อ.อ.วิทยา   ธนกุลวิสิษ หมายเลขประจําตัว ๑๒๙๖๘๐๓๖๘๑                            
สังกัด บน.๗ เป็น รอง หน.หมวดช่างประจําเคร่ืองบิน ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ฝูง.๗๐๑ บน.๗  
(อัตรา ร.ท.) (เหล่า ส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๒ (๒๔,๘๐๐ บาท) 
 ๔๖. พ.อ.อ.สุทัศน์   บุญรอด หมายเลขประจําตัว ๓๓๑๓๔๐๐๒๓๑                            
สังกัด ชย.ทอ. เป็น รอง หน.ฝ่ายแผนและกาํหนดงาน แผนกจัดดําเนินงาน กปภ.ชย.ทอ.(อัตรา ร.อ.) 
(เหล่า ชย.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๒ (๒๔,๘๐๐ บาท) 
 ๔๗. พ.อ.อ.สุพจน์   พงค์ปวน หมายเลขประจําตัว ๓๒๖๕๒๐๐๐๐๑                            
สังกัด อย. เป็น ผบ.หมวดอาวุธหนัก ร้อย.สนับสนุน พัน.๒ กรม ทย.รอ.อย.(อัตรา ร.ท.) (เหล่า อย.) 
รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๒ (๒๔,๘๐๐ บาท) กับคงรบั พ.ส.ร.ตามเดิม 
 ๔๘. พ.อ.อ.ณรงค์ฤทธ์ิ   บินสอาด หมายเลขประจําตัว ๓๓๐๕๗๐๐๐๔๔                            
สังกัด บน.๕๖ เป็น นายทหารการข่าว แผนกการข่าว บก.บน.๕๖ (อัตรา ร.อ.) (เหล่า สห.) รับเงินเดือน 
ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๑ (๒๔,๐๗๐ บาท) กับคงรับ พ.ส.ร.ตามเดิม 
 ๔๙. พ.อ.อ.ศิริ   อินทรวิเศษ หมายเลขประจําตัว ๓๓๑๑๔๐๐๐๐๒                            
สังกัด ชอ. เป็น หน.หมวดคลังเช้ือเพลิง ฝ่ายคลังเช้ือเพลิงที่ ๑ แผนกคลังเช้ือเพลิงที่ ๔ กพช.ชอ. 
(อัตรา ร.อ.) (เหล่า พด.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๑ (๒๔,๐๗๐ บาท) 
 ๕๐. พ.อ.อ.สมชาย   แจ้งคํา หมายเลขประจําตัว ๓๒๓๒๓๐๐๑๔๗                            
สังกัด บน.๔ เป็น รอง หน.หมวดคลังพัสดุ ฝ่ายการช่าง ฝูง.๔๐๓ บน.๔ (อัตรา ร.ท.) (เหล่า พด.) 
รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๑ (๒๔,๐๗๐ บาท) 
 ๕๑. พ.อ.อ.สมนึก   อยู่สุข หมายเลขประจําตัว ๓๓๐๖๑๐๐๐๐๑                            
สังกัด พอ. เป็น ครู โรงเรียนพลพยาบาล กวก.พอ.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า พ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๑ 
(๒๔,๐๗๐ บาท) 
 ๕๒. พ.อ.อ.ชัยพล   โสภณดิลก หมายเลขประจําตัว ๓๒๓๒๓๐๐๓๐๐                            
สังกัด บน.๔ เป็น นายทหารการข่าว แผนกการข่าว บก.บน.๔ (อัตรา ร.อ.) (เหล่า สบ.) รับเงินเดือน 
ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท)  
 ๕๓. พ.อ.อ.ธวัชชัย   บุญกล่ํา หมายเลขประจําตัว ๓๒๒๖๗๐๐๐๕๘                            
สังกัด ชย.ทอ. เป็น นายทหารบัญชี แผนกการเงิน ชย.ทอ.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า กง.) รับเงินเดือน ระดับ 
น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) 
 
     / ๕๔. 
 
 



- ๖ - 
 
 ๕๔. พ.อ.อ.ศักด์ิสิทธ์ิ   ขํานิล หมายเลขประจําตัว ๑๒๙๐๘๐๐๐๐๗                            
สังกัด บน.๔๖ เป็น รอง หน.หมวดโยธา แผนกช่างโยธา บน.๔๖ (อัตรา ร.ท.) (เหล่า ชย.) รับเงินเดือน 
ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) 
 ๕๕. พ.อ.อ.สมชาย  บัวแสง หมายเลขประจําตัว ๓๒๙๓๓๐๑๘๐๓                            
สังกัด บน.๔ เป็น หน.เจ้าหน้าที่ตรวจ ฝ่ายการช่าง ฝูง.๔๐๑ บน.๔ (อัตรา ร.ท.) (เหล่า ชอ.) รับเงินเดือน 
ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) 
 ๕๖. พ.อ.อ.เสกสรรค์   เพลินจิต หมายเลขประจําตัว ๓๒๘๐๒๐๐๑๘๓                            
สังกัด รร.การบิน เป็น หน.หมวดพัสดุ แผนกขนส่ง กรก.รร.การบิน (อัตรา ร.อ.) (เหล่า พด.) รับเงินเดือน 
ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) 
 ๕๗. พ.อ.อ.แสวงศักด์ิ   สดสร้อย หมายเลขประจําตัว ๓๓๐๒๓๐๐๔๖๗                            
สังกัด ศวอ.ทอ. เป็น นายทหารธุรการ แผนกธุรการ บก.ศวอ.ทอ.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า สบ.) รับเงินเดือน 
ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐ (๒๓,๓๔๐ บาท) 
 ๕๘. พ.อ.อ.บุญทัน   พรีพรม หมายเลขประจําตัว ๓๓๐๑๐๐๐๐๙๗                            
สังกัด อย. เป็น รอง หน.ชุดปฏิบัติการ ๓ ร้อย.๑ พัน.๒ กรม ปพ.อย.(อัตรา ร.ท.) (เหล่า สห.) รับเงินเดือน 
ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๑.๕ (๒๔,๔๔๐ บาท) กับคงรับ พ.ส.ร.ตามเดิม 
 ๕๙. พ.อ.อ.ประจบ   ด้วงเอียด หมายเลขประจําตัว ๓๒๗๓๖๐๐๐๐๔                            
สังกัด สน.ผบ.ดม. เป็น รอง ผบ.หมวดรักษาการณ์ ๒ ร้อย.รักษาการณ์ พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 
(อัตรา ร.ท.) (เหล่า สห.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๑.๕ (๒๔,๔๔๐ บาท) กับคงรับ พ.ส.ร.ตามเดิม 
 ๖๐. พ.อ.อ.สน่ัน  รักเรือง หมายเลขประจําตัว ๓๒๗๓๘๐๐๑๐๑                            
สังกัด สบ.ทอ. เป็น นายทหารสารบรรณ กสม.สบ.ทอ.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า สบ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ 
ช้ัน ๓๑.๕ (๒๔,๔๔๐ บาท) 
 ๖๑. พ.อ.อ.กิตติคม   สิงห์มณ ี หมายเลขประจําตัว ๓๒๘๕๓๐๐๐๐๑                            
สังกัด บน.๒๓ เป็น นายทหารการเงิน รพ.กองบิน บน.๒๓ (อัตรา ร.อ.) (เหล่า กง.) รับเงินเดือน ระดับ 
น.๑ ช้ัน ๓๑ (๒๔,๐๗๐ บาท) 
 ๖๒. พ.อ.อ.กิตติชัย  เลี้ยงสมบูรณ ์ หมายเลขประจําตัว ๑๒๘๖๗๐๐๖๖๓                            
สังกัด ชย.ทอ. เป็น นายทหารสวัสดิการ แผนกบริการ กรก.ชย.ทอ.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า พธ.) รับเงินเดือน 
ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๑ (๒๔,๐๗๐ บาท) 
 ๖๓. พ.อ.อ.จงกล   รื่นจิตต์ หมายเลขประจําตัว ๓๓๐๐๖๐๐๐๐๓ 
สังกัด บน.๖ เป็น นายทหารสารบรรณ ฝูง.๖๐๑ บน.๖ (อัตรา ร.อ.) (เหล่า สบ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ 
ช้ัน ๓๑ (๒๔,๐๗๐ บาท) 
 ๖๔. พ.อ.อ.จํารัส   ทองคํา หมายเลขประจําตัว ๓๒๔๒๙๐๐๑๑๕                            
สังกัด สพ.ทอ. เป็น นายทหารสวัสดิการ กรก.สพ.ทอ.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า สบ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ 
ช้ัน ๓๑ (๒๔,๐๗๐ บาท) 
 ๖๕. พ.อ.อ.ชัยนาม   ธรรมพิงค ์ หมายเลขประจําตัว ๓๒๙๑๓๐๐๓๗๔                            
สังกัด บน.๔๑ เป็น นายทหารข่าวอากาศ ฝ่ายข่าวอากาศ แผนกสนับสนุนการบิน บน.๔๑ (อัตรา ร.อ.) 
(เหล่า อต.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๑ (๒๔,๐๗๐ บาท) 
  
 
     / ๖๖. 
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 ๖๖. พ.อ.อ.เชฎฐ์   จิตต์การุณย์ หมายเลขประจําตัว ๓๒๖๓๐๐๐๓๐๖                            
สังกัด ชอ. เป็น หน.หมวดย่านถังเช้ือเพลิง ฝ่ายคลังเช้ือเพลิงที่ ๒ แผนกคลังเช้ือเพลิงที่ ๔ กพช.ชอ.                      
(อัตรา ร.อ.) (เหล่า พด.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๑ (๒๔,๐๗๐ บาท) 
 ๖๗. พ.อ.อ.ทวีศักด์ิ   ศรีนา หมายเลขประจําตัว ๓๒๗๐๕๐๐๑๘๗                            
สังกัด สน.ผบ.ดม. เป็น รอง ผบ.หมวดอารักขาบุคคลสําคญั ๒ ร้อย.ทหารสารวัตรทหารอากาศ ๒              
พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.(อัตรา ร.ท.) (เหล่า สห.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๑  
(๒๔,๐๗๐ บาท) 
 ๖๘. พ.อ.อ.ธนการ   บุญนะฤธี หมายเลขประจําตัว ๓๓๐๕๐๐๐๓๑๒                            
สังกัด บน.๒ เป็น รอง หน.หมวดคลังพัสดุ ฝ่ายการช่าง ฝูง.๒๐๑ รอ.บน.๒ (อัตรา ร.ท.) (เหล่า พด.) 
รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๑ (๒๔,๐๗๐ บาท) 
 ๖๙. พ.อ.อ.บัญชา  ศรีสวน หมายเลขประจําตัว ๑๒๖๓๙๐๐๑๕๗                            
สังกัด บน.๒๓ เป็น รอง หน.หมวดซ่อมบํารุง แผนกขนส่ง บน.๒๓ (อัตรา ร.ท.) (เหล่า ขส.) รับเงินเดือน 
ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๑ (๒๔,๐๗๐ บาท) 
 ๗๐. พ.อ.อ.บุญเลิศ   แพลอย หมายเลขประจําตัว ๑๓๕๕๙๐๐๒๑๕                            
สังกัด คปอ. เป็น นายทหารเฝ้าตรวจทางอากาศ แผนกยุทธการ ศคปอ.๓ ศปอ.คปอ.(อัตรา ร.อ.) 
(เหล่า ตห.) รบัเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๑ (๒๔,๐๗๐ บาท) 
 ๗๑. พ.อ.อ.พนม   ดีมาก หมายเลขประจําตัว ๓๓๐๒๘๐๐๑๑๓                            
สังกัด ขส.ทอ. เป็น นายทหารธุรการ แผนกธุรการ บก.ขส.ทอ.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า สบ.) รบัเงินเดือน 
ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๑ (๒๔,๐๗๐ บาท) 
 ๗๒. พ.อ.อ.วัสท์ธนนท์   ทรัพย์ทมิ หมายเลขประจําตัว ๓๒๖๖๓๐๐๑๖๔                            
สังกัด บน.๕๖ เป็น รอง ผบ.หมวดรักษาการณ์ ร้อย.ทหารสารวัตร บน.๕๖ (อัตรา ร.ท.) (เหล่า สห.)  
รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๑ (๒๔,๐๗๐ บาท) 
 ๗๓. พ.อ.อ.วุฒิชัย   นาคมอญ หมายเลขประจําตัว ๓๒๘๕๘๐๐๐๐๑                            
สังกัด พธ.ทอ. เป็น นายทหารพลาธิการ ฝ่ายจัดสถานที่ แผนกยกกระบัตร กพธ.พธ.ทอ.(อัตรา ร.ท.) 
(เหล่า พธ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๑ (๒๔,๐๗๐ บาท) กับคงรับ พ.ส.ร.ตามเดิม 
 ๗๔. พ.อ.อ.สุภัทร   ศรีไสว หมายเลขประจําตัว ๑๒๘๑๓๐๒๕๕๘                            
สังกัด สก.ทอ. เป็น นายทหารการส่งเสริมอาชีพ แผนกส่งเสริมอาชีพ กชค.สก.ทอ.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า สบ.)  
รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๑ (๒๔,๐๗๐ บาท) 
 ๗๕. พ.อ.อ.สุวิทย์   ศรีสวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว ๑๓๒๖๓๐๐๓๙๘                            
สังกัด บน.๒ เป็น นายทหารการข่าว แผนกการข่าว บก.บน.๒ (อัตรา ร.อ.) (เหล่า สห.) รับเงินเดือน 
ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๑ (๒๔,๐๗๐ บาท) 
 ๗๖. พ.อ.อ.เสริมศักด์ิ   บูรพา หมายเลขประจําตัว ๓๒๙๖๒๐๐๑๑๑                            
สังกัด บน.๔ เป็น นายทหารสารบรรณ ฝูง.๔๐๒ บน.๔ (อัตรา ร.อ.) (เหล่า สบ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ 
ช้ัน ๓๑ (๒๔,๐๗๐ บาท) 
 ๗๗. พ.อ.อ.อาคม   ยินดีวงษ์ หมายเลขประจําตัว ๓๒๔๓๓๐๑๓๑๑                            
สังกัด ขว.ทอ. เป็น นายทหารธุรการ แผนกธุรการ ขว.ทอ.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า สบ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑  
ช้ัน ๓๑ (๒๔,๐๗๐ บาท) 
  
 
     / ๗๘. 
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 ๗๘. พ.อ.อ.อําพัน   ผาสูงเนิน หมายเลขประจําตัว ๓๒๖๑๐๐๐๑๐๕                            
สังกัด สพ.ทอ. เป็น นายทหารบริการกระสนุวัตถุระเบิด ฝ่ายกระสุนวัตถุระเบิด แผนกคลังสรรพาวุธ ๒ 
กพว.สพ.ทอ.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า สพ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๑ (๒๔,๐๗๐ บาท) 
 ๗๙. พ.อ.อ.กรมิษฐ์   พรหมนิลพันธ์ุ หมายเลขประจําตัว ๑๓๑๒๑๐๕๔๕๒                            
สังกัด บน.๑ เป็น นายทหารการเงิน พัน.อย.บน.๑ (อัตรา ร.อ.) (เหล่า กง.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ 
ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) 
 ๘๐. พ.อ.อ.กังวาฬ   เธียรเล็ก หมายเลขประจําตัว ๓๑๗๓๓๐๒๓๕๑                            
สังกัด ขว.ทอ. เป็น นายทหารปฏิบัติการ หน่วยปฏิบัติการ ๑ กปข.ขว.ทอ.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า ขส.) 
รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) 
 ๘๑. พ.อ.อ.กล้ายุทธ   เมตตาวิหารี หมายเลขประจําตัว ๓๒๗๒๔๐๐๑๖๓                            
สังกัด บน.๔ เป็น รอง หน.หมวดถ่ายรูปทางอากาศ ๒ ฝ่ายถ่ายรูปทางอากาศ ฝูง.๔๐๒ บน.๔ (อัตรา ร.ท.) 
(เหล่า ถร.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) 
 ๘๒. พ.อ.อ.ไกรศร   ศรีสาคร หมายเลขประจําตัว ๓๒๘๒๑๐๐๒๗๖                            
สังกัด บน.๒๓ เป็น รอง ผบ.หมวดช่างสนาม ร้อย.สนับสนุน พัน.อย.บน.๒๓ (อัตรา ร.ท.) (เหล่า อย.) 
รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) 
 ๘๓. พ.อ.อ.จักรพงษ์   พันธ์ุเพียร หมายเลขประจําตัว ๓๒๗๓๓๐๑๕๑๒                            
สังกัด อย. เป็น นายทหารตรวจสอบและประเมินผล อย.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า กง.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑  
ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) 
 ๘๔. พ.อ.อ.เจริญ   วงษ์สอน หมายเลขประจําตัว ๓๒๘๓๗๐๐๐๘๐                            
สังกัด บน.๔๖ เป็น นายทหารการเงิน พัน.อย.บน.๔๖ (อัตรา ร.อ.) (เหล่า กง.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ 
ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) 
 ๘๕. พ.อ.อ.ชนะศักด์ิ   แสงโป่ง หมายเลขประจําตัว ๓๒๙๔๑๐๐๐๐๓                            
สังกัด สก.ทอ. เป็น นายทหารรับจ่ายเงิน ฝ่ายการเงิน กสค.สก.ทอ.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า กง.) รับเงินเดือน 
ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) 
 ๘๖. พ.อ.อ.ณรงค์   ไชยชาติ หมายเลขประจําตัว ๓๓๑๖๘๐๐๒๘๔                            
สังกัด บน.๒๓ เป็น รอง หน.หมวดช่างโทรคมนาคม ฝ่ายสื่อสารโทรคมนาคม แผนกสือ่สารอิเล็กทรอนิกส์  
กทน.บน.๒๓ (อัตรา ร.ท.) (เหล่า ส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) 
 ๘๗. พ.อ.อ.ทนงศักด์ิ   เนยสูงเนิน หมายเลขประจําตัว ๓๒๑๒๑๐๐๖๗๑                            
สังกัด อย. เป็น รอง หน.ชุดปฏิบัติการ ๒ ร้อย.๓ พัน.๑ กรม ปพ.อย.(อัตรา ร.ท.) (เหล่า สห.) รับเงินเดือน 
ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) 
 ๘๘. พ.อ.อ.ธัชพล   โพธาราม หมายเลขประจําตัว ๓๒๔๑๓๐๐๔๙๐                            
สังกัด บน.๔๑ เป็น รอง ผบ.หมวดรักษาการณ์ ร้อย.ทหารสารวัตร บน.๔๑ (อัตรา ร.ท.) (เหล่า สห.) 
รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) กับคงรับ พ.ส.ร.ตามเดิม 
 ๘๙. พ.อ.อ.นพรัตน์   นิยมไทย หมายเลขประจําตัว ๓๒๗๓๓๐๑๕๒๔                            
สังกัด บน.๖ เป็น รอง หน.หมวดคลังพัสดุ แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส ์กทน.บน.๖ (อัตรา ร.ท.) 
(เหล่า พด.) รบัเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) 
  
 
     / ๙๐. 

 



- ๙ - 
 
 ๙๐. พ.อ.อ.นิรันดร์   เจรญิสุข หมายเลขประจําตัว ๓๓๐๒๑๐๐๒๑๖                            
สังกัด บน.๒๑ เป็น หน.หมวดคลังพัสดุ แผนกสรรพาวุธ กทน.บน.๒๑ (อัตรา ร.อ.) (เหล่า พด.) 
รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) 
 ๙๑. พ.อ.อ.บุญมี   อินต๊ะราช หมายเลขประจําตัว ๑๒๘๑๓๐๐๐๐๔                            
สังกัด บน.๔๑ เป็น รอง หน.หมวดช่างประจําเคร่ืองบิน ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ฝูง.๔๑๑ บน.๔๑  
(อัตรา ร.ท.) (เหล่า ส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) 
 ๙๒. พ.อ.อ.บุญส่ง   วิจิตร หมายเลขประจําตัว ๓๒๑๑๘๐๐๐๑๐                            
สังกัด ขส.ทอ. เป็น รอง หน.หมวดพัสดุ กพน.ขส.ทอ.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า พด.) รับเงินเดือน ระดับ 
น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) 
 ๙๓. พ.อ.อ.ประกอบ   เขียวหวาน หมายเลขประจําตัว ๓๒๖๓๐๐๐๓๑๑                            
สังกัด บน.๗ เป็น หน.หมวดถ่ายรูป ฝ่ายยุทธการ ฝูง.๗๐๑ บน.๗ (อัตรา ร.อ.) (เหล่า ถร.) รับเงินเดือน 
ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) กับคงรับ พ.ส.ร.ตามเดิม 
  ๙๔. พ.อ.อ.ประทีป   จันทร์สีดา หมายเลขประจําตัว ๓๓๐๒๑๐๐๒๒๕                            
สังกัด บน.๖ เป็น นายทหารพัสดุ หมวดคลงัพัสดุ แผนกขนส่ง บน.๖ (อัตรา ร.อ.) (เหล่า พด.) รับเงินเดือน 
ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) 
 ๙๕. พ.อ.อ.ประวิทย์   ประสงค์เงิน หมายเลขประจําตัว ๑๓๐๓๔๐๐๑๗๐                            
สังกัด อย. เป็น ผช.นายทหารการเงิน ศทย.อย.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า กง.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ 
(๒๓,๗๐๐ บาท) 
 ๙๖. พ.อ.อ.ปรีชา   ช่ืนพิมล หมายเลขประจําตัว ๓๒๖๖๕๐๐๐๔๙                            
สังกัด บน.๗ เป็น รอง ผบ.หมวดบริการ ร้อย.สนับสนุน พัน.อย.บน.๗ (อัตรา ร.ท.) (เหล่า อย.)  
รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) 
 ๙๗. พ.อ.อ.พจวิน   พรเบ็ญจา หมายเลขประจําตัว ๓๒๘๖๔๐๐๒๙๖                            
สังกัด สพ.ทอ. เป็น นายทหารกระสุนวัตถุระเบิด ฝ่ายคลังสรรพาวุธ ๒ แผนกคลังสรรพาวุธ ๔ กพว.สพ.ทอ. 
(อัตรา ร.อ.) (เหล่า สพ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) 
 ๙๘. พ.อ.อ.พูลศักด์ิ   สินธนาพร หมายเลขประจําตัว ๓๒๔๔๙๐๐๑๗๑                            
สังกัด บน.๑ เป็น นายทหารรับจ่ายเงิน แผนกการเงิน บน.๑ (อัตรา ร.อ.) (เหล่า กง.) รบัเงินเดือน ระดับ 
น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) 
 ๙๙. พ.อ.อ.ไพศาล   ซื่อสัตย์ หมายเลขประจําตัว ๓๒๖๐๒๐๐๑๔๔                            
สังกัด ชอ. เป็น หน.หมวดตรวจรับเข้า - ส่งออก ฝ่ายตรวจพัสดุเช้ือเพลิง แผนกตรวจสํารวจ กพช.ชอ.                    
(อัตรา ร.อ.) (เหล่า พด.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) 
 ๑๐๐. พ.อ.อ.ภาษิตข์ภูมิ  ภูม ี หมายเลขประจําตัว ๓๓๐๕๐๐๐๓๒๙                            
สังกัด บน.๔ เป็น รอง ผบ.หมวดรักษาการณ์ ร้อย.ทหารสารวัตร บน.๔ (อัตรา ร.ท.) (เหล่า สห.) 
รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) 
 ๑๐๑. พ.อ.อ.ภิญโญ   ศุภมงคล หมายเลขประจําตัว ๓๒๗๑๙๐๐๒๒๙                            
สังกัด พอ. เป็น นายทหารพัสดุ ฝ่ายพัสดุ แผนกบริการ กอก.รพ.จันทรุเบกษา พอ.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า พด.) 
รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) 
  
 
     / ๑๐๒. 
 



- ๑๐ - 
 
 ๑๐๒. พ.อ.อ.มนตรี   จันทน์คราญ หมายเลขประจําตัว ๓๑๘๕๘๐๐๐๑๒                            
สังกัด อย. เป็น รอง หน.ชุดปฏิบัติการ ๔ ร้อย.๑ พัน.๓ กรม ปพ.อย.(อัตรา ร.ท.) (เหล่า อย.) รับเงินเดือน 
ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) 
 ๑๐๓. พ.อ.อ.แมน   ปานพรหมมาศ หมายเลขประจําตัว ๓๑๙๕๐๐๐๕๒๖                            
สังกัด บน.๒ เป็น นายทหารรักษาความปลอดภัย แผนกการข่าว บก.บน.๒ (อัตรา ร.อ.) (เหล่า สบ.) 
รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) 
 ๑๐๔. พ.อ.อ.เลิศชาย   พ่วงผลหลาย หมายเลขประจําตัว ๑๒๙๓๓๐๖๙๓๗                            
สังกัด รร.การบิน เป็น นายทหารการดับเพลิงอาคาร ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย แผนกช่างโยธา กรก.รร.การบิน 
(อัตรา ร.อ.) (เหล่า ชย.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) 
 ๑๐๕. พ.อ.อ.วิทยา   สูงทองจริยา หมายเลขประจําตัว ๓๓๒๒๓๐๐๐๗๘                            
สังกัด บน.๔๑ เป็น นายทหารพัสดุ หมวดคลังพัสดุ แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๔๑ (อัตรา ร.ท.) 
(เหล่า พด.) รบัเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) 
 ๑๐๖. พ.อ.อ.วีระศักด์ิ   นัยจําเนียร หมายเลขประจําตัว ๓๒๕๓๔๐๐๒๑๗                            
สังกัด สอ.ทอ. เป็น นายทหารพัสดุ ฝ่ายส่งพัสดุและบรรจุหีบห่อ แผนกบริการพัสดุ กพส.สอ.ทอ.(อัตรา ร.อ.) 
(เหล่า พด.) รบัเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) 
 ๑๐๗. พ.อ.อ.สมเจริญ   แสดงฤทธ์ิ  หมายเลขประจําตัว ๓๒๘๖๑๐๐๒๓๑                            
สังกัด บน.๔ เป็น รอง หน.หมวดโรงงาน ฝ่ายสนับสนุนการซ่อม แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๔ (อัตรา ร.ท.) 
(เหล่า ชอ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) 
 ๑๐๘. พ.อ.อ.สมชาย   สมปรีดา หมายเลขประจําตัว ๓๒๖๒๒๐๐๐๐๑                            
สังกัด ยศ.ทอ. เป็น นายทหารตรวจสอบและประเมินผล ยศ.ทอ.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า กง.) รับเงินเดือน 
ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) 
 ๑๐๙. พ.อ.อ.สังวาลย์   ไกรอนันต์ หมายเลขประจําตัว ๓๒๒๓๔๐๐๐๓๖                            
สังกัด คปอ. เป็น นายทหารรับจ่ายเงิน แผนกการเงิน คปอ.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า กง.) รับเงินเดือน ระดับ 
น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) 
 ๑๑๐. พ.อ.อ.สัญชัย   พินิจวงษ์ หมายเลขประจําตัว ๓๒๖๒๑๐๐๒๘๘                            
สังกัด บน.๑ เป็น นายทหารพัสดุ หมวดคลงัพัสดุ แผนกขนส่ง บน.๑ (อัตรา ร.อ.) (เหล่า พด.) รับเงินเดือน 
ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) 
 ๑๑๑. พ.อ.อ.เสถียร   หวานชะเอม หมายเลขประจําตัว ๓๒๐๕๐๐๐๕๔๙                            
สังกัด บน.๗ เป็น นายทหารการเงิน พัน.อย.บน.๗ (อัตรา ร.อ.) (เหล่า กง.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ 
ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) 
 ๑๑๒. พ.อ.อ.เสกสันติ   พลอยเจรญิ หมายเลขประจําตัว ๓๓๑๓๓๐๐๔๙๔                            
สังกัด บน.๑ เป็น รอง ผบ.หมวดทหารสารวัตร ร้อย.ทหารสารวัตร บน.๑ (อัตรา ร.ท.) (เหล่า สห.) 
รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) 
 ๑๑๓. พ.อ.อ.อนวัช   นนทวงษ์ หมายเลขประจําตัว ๓๒๖๕๐๐๐๓๓๘                            
สังกัด อย. เป็น รอง ผบ.หมวดขนส่ง ร้อย.สนับสนุน พัน.๓ กรม ทย.รอ.อย.(อัตรา ร.ท.) (เหล่า ขส.) 
รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) 
 
 
     / ๑๑๔. 
 



 - ๑๑ - 
 
 ๑๑๔. พ.อ.อ.อาทร   กุลศักด์ิศิร ิ หมายเลขประจําตัว ๓๒๘๒๑๐๐๒๘๖                            
สังกัด กง.ทอ. เป็น นายทหารตรวจสอบหลักฐาน แผนกตรวจสอบหลักฐาน กคจ.กง.ทอ.(อัตรา ร.อ.) 
(เหล่า กง.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) 
 ๑๑๕. พ.อ.อ.อํานาจ   น่ิมนวล หมายเลขประจําตัว ๑๓๒๕๐๐๐๓๐๗                            
สังกัด รร.การบิน เป็น นายทหารประปา ฝ่ายสาธารณูปการ แผนกช่างโยธา กรก.รร.การบิน (อัตรา ร.อ.) 
(เหล่า ชย.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) 
 ๑๑๖. พ.อ.อ.กฤติกา   แจม่เที่ยงตรง หมายเลขประจําตัว ๓๒๘๓๓๐๒๐๗๘                            
สังกัด ทสส.ทอ. เป็น นายทหารกําลังพล ทสส.ทอ.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า สบ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ 
ช้ัน ๓๐ (๒๓,๓๔๐ บาท) 
 ๑๑๗. พ.อ.อ.ชาญชัย   เอ่ียมเอม หมายเลขประจําตัว ๑๓๓๒๑๐๑๕๖๒                            
สังกัด ชอ. เป็น นายทหารควบคุมพัสดุ ฝ่ายควบคุมพัสดุ แผนกจัดดําเนินงาน กซย.ชอ.(อัตรา ร.อ.) 
(เหล่า พด.) รบัเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐ (๒๓,๓๔๐ บาท) 
 ๑๑๘. พ.อ.อ.มานะชัย   สะอาด หมายเลขประจําตัว ๑๓๐๒๑๐๐๐๕๑                            
สังกัด ชอ. เป็น หน.หมวดลา้งลอกสี ฝ่ายเตรียมการ แผนกโรงงาน กซอ.๑ ชอ.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า ชอ.) 
รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐ (๒๓,๓๔๐ บาท) 
 ๑๑๙. พ.อ.อ.วัลลภ   สิทธิวงษ์ หมายเลขประจําตัว ๓๒๓๓๑๐๐๒๕๔                            
สังกัด สก.ทอ. เป็น รอง หน.ฝ่ายธุรการ กสค.สก.ทอ.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า สบ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ 
ช้ัน ๓๐ (๒๓,๓๔๐ บาท) 
 ๑๒๐. พ.อ.อ.เทพวิมล   จงรักษ ์ หมายเลขประจําตัว ๑๒๙๓๘๐๑๑๙๖                            
สังกัด ชอ. เป็น หน.หมวดช่างโยธา ฝ่ายบริการ กซภ.ชอ.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า ชย.) รับเงินเดือน ระดับ 
น.๑ ช้ัน ๒๙.๕ (๒๒,๙๘๐ บาท) 
 ๑๒๑. พ.อ.อ.นรินทร์  สุทธคํา                    หมายเลขประจําตัว   ๓๓๕๑๓๐๐๒๗๓                            
สังกัด บน.๕ เป็น นายทหารกําลังพล แผนกกําลังพล บก.บน.๕ (อัตรา ร.ท.) (เหล่า สบ.) รับเงินเดือน 
ระดับ น.๑ ช้ัน ๒๙.๕ (๒๒,๙๘๐ บาท) 
 ๑๒๒. พ.อ.อ.พงษธร   ผาสขุมูล หมายเลขประจําตัว ๑๓๑๓๓๐๑๐๕๗                            
สังกัด บน.๑ เป็น หน.เจ้าหน้าที่ตรวจ ฝ่ายการช่าง ฝูง.๑๐๒ บน.๑ (อัตรา ร.ท.) (เหล่า ชอ.) รับเงินเดือน 
ระดับ น.๑ ช้ัน ๒๙.๕ (๒๒,๙๘๐ บาท) 
 ๑๒๓. พ.อ.อ.วิฑูรย์   บัญชาศึก หมายเลขประจําตัว ๓๓๓๓๘๐๐๐๕๘                            
สังกัด ขส.ทอ. เป็น นายทหารช่างโยธา ฝ่ายช่างโยธา กรก.ขส.ทอ.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า ชย.) รับเงินเดือน 
ระดับ น.๑ ช้ัน ๒๙.๕ (๒๒,๙๘๐ บาท) 
 ๑๒๔. พ.อ.อ.สืบศักด์ิ   อนามพงษ ์ หมายเลขประจําตัว ๑๓๓๓๓๐๐๖๘๘                            
สังกัด ชอ. เป็น หน.หมวดซอ่มโครงสร้าง ฝ่ายสนับสนุนการซ่อมบริภัณฑ์ กซภ.ชอ.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า ชอ.) 
รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๒๙.๕ (๒๒,๙๘๐ บาท) 
 ๑๒๕. พ.อ.อ.นิพนธ์   พูลสวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว ๑๓๔๐๗๐๑๓๙๖                            
สังกัด ยศ.ทอ. เป็น นายทหารกําลังพล บก.รร.จอ.ยศ.ทอ.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า สบ.) รับเงินเดือน ระดับ  
น.๑ ช้ัน ๒๙ (๒๒,๖๐๐ บาท) 
 
 
     / ๑๒๖. 
 



 - ๑๒ - 
 
 ๑๒๖. พ.อ.อ.ประเสริฐ    สนคงนอก หมายเลขประจําตัว ๑๓๒๒๑๐๓๗๖๘                            
สังกัด กพ.ทอ. เป็น นายทหารแยกประเภทกําลังพล แผนกควบคุมและแยกประเภทกําลังพล กคพ.กพ.ทอ. 
(อัตรา ร.อ.) (เหล่า สบ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๒๙ (๒๒,๖๐๐ บาท) 
 ๑๒๗. พ.อ.อ.ศิวัช   ยอดมณี หมายเลขประจําตัว ๑๓๒๑๙๐๐๐๓๙                            
สังกัด บน.๕ เป็น นายทหารแบบแผน ฝ่ายอาคาร แผนกช่างโยธา บน.๕ (อัตรา ร.อ.) (เหล่า ชย.) 
รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๒๙ (๒๒,๖๐๐ บาท) 
 ๑๒๘. พ.อ.อ.สายัญ   บุญช่วย หมายเลขประจําตัว ๑๓๓๓๓๑๐๗๓๐                            
สังกัด คปอ. เป็น นายทหารข่าวอากาศ ฝ่ายบริการข้อมูลข่าวอากาศ แผนกบริการข่าวอากาศ ศูนย์บริการ 
ข่าวอากาศ กขอ.คปอ.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า อต.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๒๙ (๒๒,๖๐๐ บาท) 
 ๑๒๙. พ.อ.อ.สุทธิรัตน์   มัณยากาศ หมายเลขประจําตัว ๑๓๐๓๓๐๒๐๒๔                            
สังกัด พธ.ทอ. เป็น นายทหารพัสดุ ฝ่ายตรวจพัสดุ แผนกตรวจสํารวจ กพพ.พธ.ทอ.(อัตรา ร.อ.) 
(เหล่า พด.) รบัเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๒๙ (๒๒,๖๐๐ บาท) 
 ๑๓๐. พ.อ.อ.อภิชิต   พิศพาร หมายเลขประจําตัว ๓๓๖๓๓๐๐๒๙๓                            
สังกัด คปอ. เป็น นายทหารรักษาความปลอดภัย กขว.บก.คปอ.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า สบ.) รับเงินเดือน 
ระดับ น.๑ ช้ัน ๒๙ (๒๒,๖๐๐ บาท) 
 ๑๓๑. พ.อ.อ.อุทัย   สินนอก หมายเลขประจําตัว ๑๓๔๕๕๐๐๙๕๓                            
สังกัด ขส.ทอ. เป็น รอง หน.หมวดซ่อมบํารุง แผนกรถบรรทุก กพน.ขส.ทอ.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า ขส.) 
รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๒๙ (๒๒,๖๐๐ บาท) 
 ๑๓๒. พ.อ.อ.จงจิตร   เดชอุปการ หมายเลขประจําตัว ๑๓๔๐๘๐๑๓๓๖                            
สังกัด คปอ. เป็น นายทหารเฝ้าตรวจทางอากาศ แผนกยุทธการ ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ๑  
ศปอ.คปอ.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า ตห.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๒๘.๕ (๒๒,๒๓๐ บาท) 
 ๑๓๓. พ.อ.อ.ธนกฤษ   สว่างวงศ์ หมายเลขประจําตัว ๑๓๒๒๓๐๑๙๘๘                            
สังกัด บน.๒๓ เป็น นายทหารกําลังพล แผนกกําลังพล บก.บน.๒๓ (อัตรา ร.อ.) (เหล่า สบ.) รับเงินเดือน 
ระดับ น.๑ ช้ัน ๒๘.๕ (๒๒,๒๓๐ บาท) 
 ๑๓๔. พ.อ.อ.ปรีดาวัฒน์   ลดาวัลย์สิร ิ หมายเลขประจําตัว ๓๒๗๗๓๐๐๐๐๑                            
สังกัด บน.๔๑ เป็น รอง หน.หมวดควบคุมจราจรทางอากาศเข้า - ออกสนามบิน ฝ่ายบังคับการบิน                
แผนกสนับสนุนการบิน บน.๔๑ (อัตรา ร.ท.) (เหล่า ตห.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๒๘.๕ 
(๒๒,๒๓๐ บาท) 
 ๑๓๕. พ.อ.อ.แสวง   ผลเอนก หมายเลขประจําตัว ๑๓๖๓๔๐๐๑๑๑                            
สังกัด ชอ. เป็น หน.หมวดดําเนินงาน ฝ่ายระบบงานและประเมินค่า แผนกจัดดําเนินงาน กพช.ชอ. 
(อัตรา ร.อ.) (เหล่า พด.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๒๘.๕ (๒๒,๒๓๐ บาท) 
 ๑๓๖. พ.อ.อ.จักรกฤษณ์   คาระวะ หมายเลขประจําตัว ๓๓๕๓๘๐๐๑๑๑                            
สังกัด คปอ. เป็น นายทหารแปลความภาพถ่าย แผนกแปลความภาพถ่าย กขป.กลว.คปอ.(อัตรา ร.ท.)  
(เหล่า ถร.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๒๘ (๒๑,๘๘๐ บาท) กับคงรับ พ.ส.ร.ตามเดิม 
 ๑๓๗. พ.อ.อ.ธนกฤต   จันทรโชติ หมายเลขประจําตัว ๓๓๓๖๔๐๐๒๖๙                            
สังกัด รร.การบิน เป็น นายทหารธุรการ พัน.อย.รร.การบิน (อัตรา ร.อ.) (เหล่า สบ.) รับเงินเดือน ระดับ 
น.๑ ช้ัน ๒๘ (๒๑,๘๘๐ บาท) 
 
 
     / ๑๓๘. 



 - ๑๓ - 
 
 ๑๓๘. พ.อ.อ.พิสิษฐ   เกิดโภคา หมายเลขประจําตัว ๑๓๔๓๓๑๐๔๗๐                            
สังกัด สพ.ทอ. เป็น นายทหารซ่อมบํารุงเคร่ืองจักร ฝ่ายซ่อมบํารุงเคร่ืองจักร กรว.๒ สพ.ทอ.(อัตรา ร.อ.) 
(เหล่า สพ.) รบัเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๒๘ (๒๑,๘๘๐ บาท) 
 ๑๓๙. พ.อ.อ.วิกรม   ชนะวัฒน์ หมายเลขประจําตัว ๓๒๕๑๓๐๐๓๓๗                            
สังกัด บน.๔๑ เป็น นายทหารขนส่ง ฝ่ายพาหนะ แผนกขนส่ง บน.๔๑ (อัตรา ร.ท.) (เหล่า ขส.) 
รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๒๘ (๒๑,๘๘๐ บาท) 
 ๑๔๐. พ.อ.อ.สานิตร์   ทางเจริญ หมายเลขประจําตัว ๓๒๘๖๒๐๐๑๒๐                            
สังกัด บน.๕ เป็น รอง หน.หมวดดับเพลิงและกู้ภัย แผนกช่างโยธา บน.๕ (อัตรา ร.ท.) (เหล่า ชย.) 
รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๒๘ (๒๑,๘๘๐ บาท) 
 ๑๔๑. พ.อ.อ.สุวิน   อุไกรหงสา หมายเลขประจําตัว ๑๓๐๑๙๐๐๖๘๐                            
สังกัด รร.การบิน เป็น รอง หน.ฝ่ายธุรการ กฝบ.รร.การบิน (อัตรา ร.อ.) (เหล่า สบ.) รบัเงินเดือน ระดับ 
น.๑ ช้ัน ๒๘ (๒๑,๘๘๐ บาท) 
 ๑๔๒. พ.อ.อ.ครรชิต   ไชยบุรุษ หมายเลขประจําตัว ๑๓๒๓๑๐๐๒๑๔                            
สังกัด พธ.ทอ. เป็น รอง หน.หมวด ๓ ฝ่ายซ่อมสูทภัณฑ์และเบ็ดเตล็ด แผนกงานซ่อม กรง.พธ.ทอ.                     
(อัตรา ร.ท.) (เหล่า พธ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๒๗.๕ (๒๑,๕๐๐ บาท) 
 ๑๔๓. พ.อ.อ.เฉลิมศักด์ิ   ใยเจริญ หมายเลขประจําตัว ๑๓๕๓๓๐๖๓๒๒                            
สังกัด กพ.ทอ. เป็น นายทหารนโยบายและแผน แผนกนโยบายและแผน กนผ.กพ.ทอ.(อัตรา ร.อ.) 
(เหล่า สบ.) รบัเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๒๗.๕ (๒๑,๕๐๐ บาท) 
 ๑๔๔. พ.อ.อ.บรรเทา   ใจปินตา หมายเลขประจําตัว ๓๒๙๑๓๐๐๐๖๗                            
สังกัด บน.๔๑ เป็น รอง ผบ.หมวดขนส่ง รอ้ย.สนับสนุน พัน.อย.บน.๔๑ (อัตรา ร.ท.) (เหล่า ขส.) 
รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๒๗.๕ (๒๑,๕๐๐ บาท) 
 ๑๔๕. พ.อ.อ.สมรรถภณ   โพธ์ิทอง หมายเลขประจําตัว ๑๓๐๕๐๐๑๓๙๑                            
สังกัด ชย.ทอ. เป็น หน.หมวดอุปกรณ์เครื่องทุ่นแรง ฝ่ายพัสดุเครื่องทุ่นแรง แผนกคลังพัสดุ กพย.ชย.ทอ.  
(อัตรา ร.อ.) (เหล่า พด.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๒๗.๕ (๒๑,๕๐๐ บาท) 
 ๑๔๖. พ.อ.อ.สุชิน   นิลกําแหง หมายเลขประจําตัว ๓๓๕๓๘๐๐๑๐๓                            
สังกัด บน.๔๖ เป็น นายทหารสวัสดิการ แผนกสวัสดิการ บน.๔๖ (อัตรา ร.อ.) (เหล่า พธ.) รับเงินเดือน 
ระดับ น.๑ ช้ัน ๒๗.๕ (๒๑,๕๐๐ บาท) 
 ๑๔๗. พ.อ.อ.ชิตษณุ   โพธ์ิย้อย หมายเลขประจําตัว ๑๓๔๖๒๐๐๘๘๔                            
สังกัด อย. เป็น ผบ.หมวด ๒ ร้อย.๔ พัน.๒ กรม ตอ.รอ.อย.(อัตรา ร.ท.) (เหล่า อย.) รบัเงินเดือน ระดับ 
น.๑ ช้ัน ๒๗ (๒๑,๑๔๐ บาท) 
 ๑๔๘. พ.อ.อ.สันติ   ต้ังจิตต์ หมายเลขประจําตัว ๑๓๔๐๒๐๑๕๑๐                            
สังกัด ชอ. เป็น นายทหารธุรการ ฝ่ายธุรการ กวก.ชอ.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า สบ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ 
ช้ัน ๒๗ (๒๑,๑๔๐ บาท) 
 ๑๔๙. พ.อ.อ.คําพันธ์   เกษเสนา หมายเลขประจําตัว ๑๒๕๖๘๐๒๗๗๑                            
สังกัด บน.๒๓ เป็น นายทหารการข่าว แผนกการข่าว บก.บน.๒๓ (อัตรา ร.อ.) (เหล่า สบ.) รับเงินเดือน 
ระดับ น.๑ ช้ัน ๒๖.๕ (๒๐,๗๗๐ บาท) 
 
 
     / ๑๕๐. 
 



- ๑๔ - 
 
 ๑๕๐. พ.อ.อ.ปราโมช   ตันติบุตร หมายเลขประจําตัว ๑๓๕๓๓๑๒๘๑๓                            
สังกัด กง.ทอ. เป็น นายทหารรายงานและหลักฐาน แผนกรายงานและหลักฐาน กกง.กง.ทอ.(อัตรา ร.อ.)  
(เหล่า กง.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๒๖.๕ (๒๐,๗๗๐ บาท) 
 ๑๕๑. พ.อ.อ.สมชาย   สุขสวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว ๓๒๙๓๔๐๐๐๑๔                            
สังกัด พอ. เป็น นายทหารอุปกรณ์การศึกษา กพศ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า สบ.) 
รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๒๖.๕ (๒๐,๗๗๐ บาท) 
 ๑๕๒. พ.อ.อ.ภิรมย์   ระดาไสย์ หมายเลขประจําตัว ๑๓๕๔๖๐๒๔๕๑                            
สังกัด รร.การบิน เป็น นายทหารควบคุมจราจรทางอากาศเข้า - ออกสนามบิน  หมวดควบคุมจราจร 
ทางอากาศเข้า - ออกสนามบิน ฝ่ายบังคับการบิน แผนกสนับสนุนการบิน กฝบ.รร.การบิน (อัตรา ร.อ.)  
(เหล่า ตห.) รบัเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๒๖ (๒๐,๔๐๐ บาท) 
 ๑๕๓.  พ.อ.อ.สิทธิชัย  เล็กใบ หมายเลขประจําตัว ๑๓๖๓๓๑๒๗๙๘                            
สังกัด ชย.ทอ. เป็น นายทหารช่างเครื่องทุ่นแรง ฝ่ายซ่อมระบบส่งกําลัง แผนกซ่อมเครือ่งทุ่นแรง  
กรง.ชย.ทอ.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า ชย.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๒๖ (๒๐,๔๐๐ บาท) 
 ๑๕๔.  พ.อ.อ.สุนทร   เนียมปาน หมายเลขประจําตัว ๑๓๕๓๓๑๕๓๕๗                            
สังกัด ยศ.ทอ. เป็น นายทหารธุรการ แผนกธุรการ บก.รร.จอ.ยศ.ทอ.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า สบ.) รับเงินเดือน 
ระดับ น.๑ ช้ัน ๒๖ (๒๐,๔๐๐ บาท) 
 ๑๕๕. พ.อ.อ.ชัยณรงค์   จันทร์พงษ ์ หมายเลขประจําตัว ๓๓๐๓๓๐๐๓๖๙                            
สังกัด บน.๔ เป็น ผบ.หมวดรักษาการณ์ ๑ ร้อย.รักษาการณ์ พัน.อย.บน.๔ (อัตรา ร.ท.) (เหล่า อย.) 
รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๒๖ (๒๐,๔๐๐ บาท) 
 ๑๕๖. พ.อ.อ.บังเอิญ   เกษมสวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว ๑๒๙๑๘๐๐๖๒๗                            
สังกัด บน.๒๓ เป็น รอง หน.หมวดขนส่ง แผนกขนส่ง บน.๒๓ (อัตรา ร.ท.) (เหล่า ขส.) รับเงินเดือน  
ระดับ น.๑ ช้ัน ๒๖ (๒๐,๔๐๐ บาท) 
 ๑๕๗. พ.อ.อ.จตุรงค์   ป่ีบัว หมายเลขประจําตัว ๑๓๔๔๙๐๑๘๕๙                            
สังกัด สอ.ทอ. เป็น นายทหารปฏิบัติการโทรคมนาคม ฝ่ายปฏิบัติการโทรคมนาคม ๓ แผนกปฏิบัติการ
โทรคมนาคม กองโทรคมนาคม กสท.สอ.ทอ.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า ส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๒๕.๕ 
(๒๐,๐๔๐ บาท) 
 ๑๕๘. พ.อ.อ.จักรกฤษณ์   ทํานอง หมายเลขประจําตัว ๑๒๙๖๒๐๐๑๐๙                            
สังกัด ขส.ทอ เป็น รอง หน.หมวดรถน่ัง ๑ ฝา่ยรถน่ัง ๑ แผนกรถน่ัง กพน.ขส.ทอ.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า ขส.) 
รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๒๔.๕ (๑๙,๓๐๐ บาท) 
 ๑๕๙. พ.อ.อ.สุทัศน์   โพธ์ิขี หมายเลขประจําตัว ๓๓๖๔๓๐๐๑๘๔                            
สังกัด สปช.ทอ. เป็น นายทหารตรวจสอบและประเมินผล แผนกตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน 
กตป.สปช.ทอ.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า กง.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๒๔.๕ (๑๙,๓๐๐ บาท) 
 ๑๖๐. พ.อ.อ.สมหมาย   มานพ หมายเลขประจําตัว ๑๒๖๕๖๐๐๓๑๐                            
สังกัด บน.๗ เป็น รอง ผบ.หมวดขนส่ง ร้อย.สนับสนุน พัน.อย.บน.๗ (อัตรา ร.ท.) (เหล่า ขส.) รับเงินเดือน 
ระดับ น.๑ ช้ัน ๒๓.๕ (๑๘,๕๙๐ บาท) 
 
 
     / ๑๖๑. 

 
 



- ๑๕ - 
 
 ๑๖๑. พ.อ.อ.ชัยวัฒน์   พ่ึงทอง หมายเลขประจําตัว ๑๓๓๑๘๐๐๗๕๗                       
สังกัด คปอ. เป็น นายทหารกําลังพล ฝ่ายธุรการ กลว.คปอ.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า สบ.) รบัเงินเดือน ระดับ 
น.๑ ช้ัน ๒๓ (๑๘,๒๓๐ บาท) 
 ๑๖๒. พ.อ.อ.เทอดภูมิ   ภูวิลัย หมายเลขประจําตัว ๑๓๓๕๕๐๑๕๘๐                       
สังกัด ชย.ทอ. เป็น นายทหารการไฟฟ้า หมวดควบคุมพัสดุ แผนกจัดดําเนินงาน กฟฟ.ชย.ทอ.(อัตรา ร.อ.) 
(เหล่า ชย.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๒๓ (๑๘,๒๓๐ บาท) 
 ๑๖๓. พ.อ.อ.ธีรพงศ์   ทองเพ่ิม หมายเลขประจําตัว ๑๓๒๓๓๑๙๒๑๙                       
สังกัด อย. เป็น ผช.นายวง แผนกดนตรีไทย กองดนตรี ดย.อย.(อัตรา ร.ท.) (เหล่า ดย.) รับเงินเดือน 
ระดับ น.๑ ช้ัน ๒๓ (๑๘,๒๓๐ บาท) 
 ๑๖๔. พ.อ.อ.พรหมพยากรณ์   พิทกัษ์จันทร์เพ็ญ   หมายเลขประจําตัว   ๑๓๒๕๕๐๐๘๕๒                        
สังกัด ขส.ทอ. เป็น รอง หน.หมวดรถน่ัง ๑ ฝ่ายรถน่ัง ๒ แผนกรถน่ัง กพน.ขส.ทอ.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า ขส.) 
รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๒๒ (๑๗,๕๕๐ บาท) 
 ๑๖๕. พ.อ.อ.ศักด์ิดา   ปล่อยทมุ หมายเลขประจําตัว ๑๓๑๒๓๐๐๒๓๐                       
สังกัด บน.๔ เป็น รอง หน.หมวดขนส่ง แผนกขนส่ง บน.๔ (อัตรา ร.ท.) (เหล่า ขส.) รบัเงินเดือน ระดับ 
น.๑ ช้ัน ๒๑.๕ (๑๗,๒๐๐ บาท) 
 ๑๖๖. พ.อ.อ.เฉลิมพนธ์   ภู่คํา หมายเลขประจําตัว ๑๓๓๒๔๐๑๖๕๗                       
สังกัด ขส.ทอ. เป็น รอง หน.หมวดรถน่ัง ๒ ฝ่ายรถน่ัง ๒ แผนกรถน่ัง กพน.ขส.ทอ.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า ขส.) 
รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๒๐.๕ (๑๖,๕๕๐ บาท) 
 ๑๖๗. พ.อ.อ.ศุภกร   เกษแย้ม หมายเลขประจําตัว ๑๓๔๕๘๐๐๖๐๓                       
สังกัด รร.นอ. เป็น นายทหารธุรการ แผนกธุรการ กกศ.รร.นอ.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า สบ.) รับเงินเดือน 
ระดับ น.๑ ช้ัน ๒๐.๕ (๑๖,๕๕๐ บาท) 
 

เป็น  ว่าที่เรืออากาศตรีหญิง 
 
 ๑๖๘.  พ.อ.อ.หญิง กัลลยา   ถึงเสียบญวน หมายเลขประจําตัว ๘๒๓๑๒๙๐๖๐๒                       
สังกัด สปช.ทอ. เป็น นายทหารธุรการ กคป.สปช.ทอ.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า สบ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ 
ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๑๖๙. พ.อ.อ.หญิง จรินทร์   วีระสทิธ์ิ หมายเลขประจําตัว ๘๓๔๑๐๘๐๘๐๔                       
สังกัด ชอ. เป็น นายทหารพัสดุ ฝ่ายควบคมุพัสดุ แผนกจดัดําเนินงาน กซอ.๒ ชอ.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า พด.) 
รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๒๙ (๒๒,๖๐๐ บาท) 
 ๑๗๐. พ.อ.อ.หญิง สุปัญญา   สิงหป์ระเสริฐ หมายเลขประจําตัว   ๘๓๔๑๑๑๐๖๐๔                        
สังกัด ชอ. เป็น หน.หมวดบริการพัสดุ แผนกคลังพัสดุที่ ๒ กพอ.ชอ.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า พด.) รับเงินเดือน 
ระดับ น.๑ ช้ัน ๒๘ (๒๑,๘๘๐ บาท) 
 
 
 
 
     / ๑๗๑. 
 
 



                                                          - ๑๖ - 
 
 ๑๗๑. พ.อ.อ.หญิง สมทรง   ชะอ้อนชม หมายเลขประจําตัว ๘๓๒๑๑๙๐๔๐๘                       
สังกัด สน.ผบ.ดม. เป็น นายทหารกําลังพล แผนกกําลังพล บก.สน.ผบ.ดม.(อัตรา ร.อ.) (เหล่า สบ.) 
รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๒๖ (๒๐,๔๐๐ บาท) 
 ทั้งน้ี  ต้ังแต่ ๒๒ พ.ค.๕๔ 
 
                                 สัง่        ณ          วันที่           ๒๔        สิงหาคม         พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
    
                               รับคําสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม   
 
                                           ( ลงช่ือ )  พล.อ. กิตติพงษ์   เกษโกวิท 
                                                              ( กิตติพงษ์   เกษโกวิท ) 
                                                               ปลัดกระทรวงกลาโหม 
  
 

การแจกจ่าย 

-  ปล.กห.,  รอง ปล.กห.(๑),  (๒),  (๓),  (๔),  ปษ.พิเศษ  สป.,  ปษ.สป.,  หน.ฝสธ.ประจํา  รมว.กห. 
 และ  หน.ฝสธ.ประจํา  ปล.กห. 
- สร.,  รอ.,  บก.ทท.,  ทบ.,  ทร.  และ  ทอ. 
- สน.ปล.กห.,  สลก.สป.,  สนผ.กห.,  สงป.กห.,  ธน.,  ศอพท.,  พท.ศอพท.,   อท.ศอพท.,  รภท.ศอพท.,  
ศอว.ศอพท.,  กง.กห.,  กกส.กห.,  วท.กห.,  ศวพท.วท.กห.,  ทสอ.กห.,  สสน.สป.,  สยธ.สสน.สป., 

 สนพ.สสน.สป.  และ  สตน.กห.   
- จก.สม.,  รอง  จก.สม.,  ผช.จก.สม.(๑)  และ  (๒)              
- นขต.สม.,  นขต.สนผพ.สม.  และ  นขต.สกพ.สม.   
สําเนาถูกต้อง 
 (ลงช่ือ)  พ.อ.  ณฐัพล   เกิดชูช่ืน 
                 ( ณัฐพล   เกิดชูช่ืน ) 
                   ผอ.กจก.สกพ.สม. 

                   ๒๖ ส.ค.๕๔ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

พ.อ.อ.ภุมริน ฯ  พิมพ์/ทาน 
 
 




