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 ๘. พ.อ.อ.ชวลิต   ดํารงพันธ์ หมายเลขประจําตัว ๓๑๖๑๐๐๐๐๕๑ 
สังกัด คปอ. เป็น ประจํา คปอ. (เหล่า ตห.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๙. พ.อ.อ.ชาญณรงค์   ศุขเนตร หมายเลขประจําตัว ๓๑๖๒๙๐๐๐๕๐ 
สังกัด รร.การบิน เป็น ประจํา รร.การบิน (เหล่า อย.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๑๐. พ.อ.อ.ชาญณรงค์  ชุ่มสว่าง หมายเลขประจําตัว   ๓๑๓๑๗๐๐๒๘๒ 
สังกัด ชอ. เป็น ประจํา ชอ. (เหล่า พด.) รบัเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๑๑. พ.อ.อ.ชาญฤทธิ์   พิศอ่อน หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๐๙๐๐๔๐๗ 
สังกัด บน.๔ เป็น ประจํา บน.๔ (เหล่า ส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๑๒. พ.อ.อ.ชันษา   พิมศร ี หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๒๙๐๐๒๖๑ 
สังกัด ยศ.ทอ. เป็น ประจํา ยศ.ทอ. (เหล่า ส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๑๓. พ.อ.อ.ณรงค์   สมรูป หมายเลขประจําตัว ๓๑๕๒๙๐๐๐๔๐ 
สังกัด สน.ผบ.ดม. เป็น ประจํา สน.ผบ.ดม. (เหล่า สห.) รบัเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๑๔. พ.อ.อ.ดิษฐพงษ์   สุจริตจันทร์ หมายเลขประจําตัว ๓๑๖๕๐๐๐๖๕๕ 
สังกัด บน.๒๓ เป็น ประจํา บน.๒๓ (เหล่า ส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๑๕. พ.อ.อ.ทศพล   เตียงเกตุ หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๓๓๐๑๓๕๒ 
สังกัด สพ.ทอ. เป็น ประจํา สพ.ทอ. (เหล่า สพ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๑๖. พ.อ.อ.เทียบ   จุ้ยสุวรรณ หมายเลขประจําตัว ๓๑๕๓๓๐๒๑๒๔ 
สังกัด ชอ. เป็น ประจํา ชอ. (เหล่า พด.) รบัเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๑๗. พ.อ.อ.ธงชัย  พันธ์ุพุฒ หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๒๙๐๐๒๔๗ 
สังกัด รร.นอ. เป็น ประจํา รร.นอ. (เหล่า พธ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๑๘. พ.อ.อ.ธนรบ   มหาไชย หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๓๓๐๑๒๘๓ 
สังกัด ชอ. เป็น ประจํา ชอ. (เหล่า พด.) รบัเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๑๙. พ.อ.อ.ธานี   ธุวสุจิเรข หมายเลขประจําตัว ๓๑๕๓๙๐๐๒๖๙ 
สังกัด บน.๕ เป็น ประจํา บน.๕ (เหล่า สบ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๒๐. พ.อ.อ.ธีระ   แย้มพราย หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๓๓๐๐๖๗๕ 
สังกัด ชอ. เป็น ประจํา  ชอ. (เหล่า ชอ.) รบัเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๒๑. พ.อ.อ.ธีระศักด์ิ   พิทักษ์พูลศิลป์ หมายเลขประจําตัว   ๓๑๕๐๙๐๐๓๗๘ 
สังกัด บน.๔ เป็น ประจํา บน.๔ (เหล่า ชย.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๒๒. พ.อ.อ.นคร   มีแก้ว หมายเลขประจําตัว ๓๑๖๖๓๐๐๐๐๖ 
สังกัด พธ.ทอ. เป็น ประจํา พธ.ทอ. (เหล่า พธ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๒๓. พ.อ.อ.นักรบ   ภู่ขาว หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๓๓๐๑๒๑๙ 
สังกัด คปอ. เป็น ประจํา  คปอ. (เหล่า ส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๒๔ พ.อ.อ.บรรจบ   บุญเรือน หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๓๓๐๑๑๑๕ 
สังกัด ชอ. เป็น ประจํา ชอ. (เหล่า ชอ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๒๕. พ.อ.อ.บุญชู   นาคไพจิตร หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๓๗๐๐๐๐๖ 
สังกัด ชอ. เป็น ประจํา  ชอ. (เหล่า สพ.) รบัเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 
 
         / ๒๖. 
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 ๒๖. พ.อ.อ.ประพันธ์   พูลผล หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๕๘๐๐๐๒๓ 
สังกัด บน.๔๖ เป็น ประจํา บน.๔๖ (เหล่า ชอ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๒๗. พ.อ.อ.ประเสริฐ   ทองกําเหนิด หมายเลขประจําตัว ๓๑๘๑๘๐๐๐๐๘ 
สังกัด สน.ผบ.ดม. เป็น ประจํา สน.ผบ.ดม. (เหล่า สห.) รบัเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๒๘. พ.อ.อ.ประเสริฐ   ธีระวุฒิ หมายเลขประจําตัว ๑๑๖๓๔๐๐๖๗๐ 
สังกัด ชอ. เป็น ประจํา ชอ. (เหล่า พด.) รบัเงินเดือน ระดับ น.๑ ชั้น ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๒๙. พ.อ.อ.พนา   สมภู่ หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๕๖๐๐๐๑๒ 
สังกัด สอ.ทอ. เป็น ประจํา สอ.ทอ. (เหล่า ส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๓๐. พ.อ.อ.พิชัย   แก้วทิ้ง หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๓๓๐๐๕๒๖ 
สังกัด ชอ. เป็น ประจํา ชอ. (เหล่า ชอ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๓๑. พ.อ.อ.ไพทูรย์   ป้อมประเสรฐิ หมายเลขประจําตัว ๓๑๖๖๗๐๐๑๘๔ 
สังกัด บน.๒ เป็น ประจํา บน.๒ (เหล่า อย.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ชัน้ ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๓๒. พ.อ.อ.ไพฑูรย์   เรืองรักเรียน หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๑๗๐๐๒๗๘ 
สังกัด บน.๒๑ เป็น ประจํา บน.๒๑ (เหล่า ชอ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๓๓. พ.อ.อ.ไพรัชช์   พอใจ หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๖๙๐๐๐๐๙ 
สังกัด สน.ผบ.ดม. เป็น ประจํา สน.ผบ.ดม. (เหล่า ส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๓๔. พ.อ.อ.ภิรมย์   คิดชอบ หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๑๗๐๐๒๗๓ 
สังกัด บน.๔๑ เป็น ประจํา บน.๔๑ (เหล่า ชอ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๓๕. พ.อ.อ.มานะ   เมี่ยงมุกข ์ หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๓๓๐๑๒๙๔ 
สังกัด ชอ. เป็น ประจํา ชอ. (เหล่า ชอ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๓๖. พ.อ.อ.มานะ   อินทะเตชะ หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๑๗๐๐๖๗๘ 
สังกัด ขส.ทอ. เป็น ประจํา ขส.ทอ. (เหล่า ขส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๓๗. พ.อ.อ.วิกรณ์   ภุมวัจน์ หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๑๗๐๐๒๘๕ 
สังกัด ชอ. เป็น ประจํา ชอ. (เหล่า สบ.) รบัเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๓๘. พ.อ.อ.วิชา   กลิ่นสุคนธ์ หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๖๒๐๐๒๖๔ 
สังกัด บน.๒ เป็น ประจํา บน.๒ (เหล่า อต.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๓๙. พ.อ.อ.วิรัช   พงษ์พุฒิพัฒน์ หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๒๙๐๐๒๕๓ 
สังกัด ขส.ทอ. เป็น ประจํา ขส.ทอ. (เหล่า ขส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๔๐. พ.อ.อ.ศุภรัตน์   มุมบ้านเซ่า หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๕๐๐๐๖๐๕ 
สังกัด สพ.ทอ. เป็น ประจํา สพ.ทอ. (เหล่า สพ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๔๑. พ.อ.อ.ศักย์ศรณ์   กุลเสวต หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๑๗๐๐๕๓๖ 
สังกัด บน.๕ เป็น ประจํา บน.๕ (เหล่า ชอ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท)  
กับคงรับ พ.ส.ร.ตามเดิม 
 ๔๒. พ.อ.อ.สงคราม   ยารักษ ์ หมายเลขประจําตัว ๓๒๓๗๑๐๐๒๕๖ 
สังกัด สปช.ทอ. เป็น ประจํา สปช.ทอ. (เหลา่ กง.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๔๓. พ.อ.อ.สมาน   ปานทอง หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๖๗๐๐๒๙๐ 
สังกัด รร.การบิน เป็น ประจํา รร.การบิน (เหล่า ชอ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 
       / ๔๔. 
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 ๔๔. พ.อ.อ.สุภพ   กุประดิษฐ์ หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๒๗๐๐๐๐๕ 
สังกัด บน.๒๓ เป็น ประจํา บน.๒๓ (เหล่า สพ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๔๕. พ.อ.อ.สุรเดช   เฉลยทิพย ์ หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๓๔๐๐๐๗๓ 
สังกัด ยศ.ทอ. เป็น ประจํา  ยศ.ทอ. (เหล่า อย.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๔๖. พ.อ.อ.สุรชาติ   ต่างใจ หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๓๓๐๑๒๘๑ 
สังกัด ชอ. เป็น ประจํา ชอ. (เหล่า พด.) รบัเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๔๗. พ.อ.อ.สุรพล   ทองอ่อน หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๓๓๐๑๓๕๔ 
สังกัด สพ.ทอ. เป็น ประจํา สพ.ทอ. (เหล่า สพ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๔๘. พ.อ.อ.สุรพล   ระหงษ์ หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๖๐๐๐๐๑๐ 
สังกัด ชอ. เป็น ประจํา ชอ. (เหล่า ชอ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๔๙.  พ.อ.อ.สุชิน  ลําใยผล หมายเลขประจําตัว ๓๑๕๓๔๐๐๐๖๓ 
สังกัด บน.๗ เป็น ประจํา บน.๗ (เหล่า สพ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๕๐. พ.อ.อ.สุวิทย์  วงศ์ษา หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๑๐๐๐๒๘๕ 
สังกัด บน.๑ เป็น ประจํา บน.๑ (เหล่า ชอ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๕๑. พ.อ.อ.สมชาย   วงษ์ทองดี หมายเลขประจําตัว ๓๑๖๖๔๐๐๐๓๗ 
สังกัด คปอ. เป็น ประจํา คปอ. (เหล่า ตห.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๕๒. พ.อ.อ.สมทบ   พิเดช หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๑๓๐๐๐๐๖ 
สังกัด บน.๔๖ เป็น ประจํา บน.๔๖ (เหล่า อย.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๕๓. พ.อ.อ.สมหมาย   จรุงจิต หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๓๔๐๐๐๘๐ 
สังกัด ชอ. เป็น ประจํา ชอ. (เหล่า ชอ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๕๔. พ.อ.อ.สําเนา   อินทร์ประเสรฐิ หมายเลขประจําตัว ๓๑๖๖๗๐๐๑๘๒ 
สังกัด บน.๔๑ เป็น ประจํา บน.๔๑ (เหล่า อย.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๕๕. พ.อ.อ.สําราญ   ปราโมทย์ หมายเลขประจําตัว ๓๑๕๓๔๐๐๐๕๙ 
สังกัด กพ.ทอ. เป็น ประจํา กพ.ทอ. (เหล่า สบ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๕๖. พ.อ.อ.สําเริง   สกุลณีย์ หมายเลขประจําตัว   ๓๑๓๓๓๐๐๕๔๑ 
สังกัด ชอ. เป็น ประจํา ชอ. (เหล่า ชอ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๕๗. พ.อ.อ.เหงี่ยม   เบ้าสุข หมายเลขประจําตัว ๓๑๕๕๐๐๐๑๘๔ 
สังกัด บน.๒ เป็น ประจํา บน.๒ (เหล่า อย.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๕๘. พ.อ.อ.อนงค์   ฮวบเจริญ หมายเลขประจําตัว ๓๑๗๖๗๐๐๓๕๑ 
สังกัด บน.๗ เป็น ประจํา บน.๗ (เหล่า ชย.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๕๙. พ.อ.อ.เอนก   สุบงกฏ หมายเลขประจําตัว ๓๑๕๓๔๐๐๐๖๑ 
สังกัด คปอ. เป็น ประจํา คปอ. (เหล่า สบ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๖๐. พ.อ.อ.อภิรักษ์   อ้นฉมิ หมายเลขประจําตัว ๓๑๖๒๔๐๐๐๘๓ 
สังกัด สน.ผบ.ดม. เป็น ประจํา สน.ผบ.ดม. (เหล่า สห.) รบัเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๖๑. พ.อ.อ.อรุณ   พันธ์ุสวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว ๓๑๙๖๘๐๐๐๐๙ 
สังกัด บน.๒๓ เป็น ประจํา บน.๒๓ (เหล่า ขส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 
         / ๖๒. 
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 ๖๒. พ.อ.อ.อุดม   พุ่มประยูร หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๓๔๐๐๐๙๗ 
สังกัด คปอ. เป็น ประจํา คปอ. (เหล่า ตห.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๖๓. พ.อ.อ.อําพร   ชนากรณ์ หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๓๔๐๐๐๗๐ 
สังกัด สพ.ทอ. เป็น ประจํา สพ.ทอ. (เหล่า สพ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๖๔. พ.อ.อ.อําพล   ถีประถัมภ์ หมายเลขประจําตัว ๓๑๕๓๓๐๐๕๒๗ 
สังกัด อย. เป็น ประจํา อย. (เหล่า อย.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๖๕. พ.อ.อ.เกียรติศักด์ิ   สุวรรณกร หมายเลขประจําตัว ๓๑๗๐๗๐๐๑๙๐ 
สังกัด คปอ. เป็น ประจํา คปอ. (เหล่า พด.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๖๖. พ.อ.อ.จรัญ  พุทธิสาร หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๒๔๐๐๒๓๓ 
สังกัด พธ.ทอ. เป็น ประจํา พธ.ทอ. (เหล่า พด.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๖๗. พ.อ.อ.ฉลวย  อุ่นทรัพย์ หมายเลขประจําตัว ๓๑๖๖๔๐๐๐๖๔ 
สังกัด ชอ. เป็น ประจํา  ชอ. (เหล่า ขส.) รบัเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๖๘. พ.อ.อ.ชรินทร์  นลิพงษ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๑๓๕๙๐๐๐๑๓ 
สังกัด ชอ. เป็น ประจํา ชอ. (เหล่า ส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๖๙. พ.อ.อ.ชาติชาย  ทองเงิน หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๐๘๐๐๑๐๕ 
สังกัด พธ.ทอ. เป็น ประจํา พธ.ทอ. (เหล่า พด.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๗๐. พ.อ.อ.ชูชีพ   บุญอนันต์ หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๖๗๐๐๒๙๙ 
สังกัด รร.การบิน เป็น ประจํา รร.การบิน (เหล่า ชอ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๗๑. พ.อ.อ.ชูชัย   พุ่มพวงแก้ว หมายเลขประจําตัว ๓๑๗๒๔๐๐๐๖๗ 
สังกัด กง.ทอ. เป็น ประจํา กง.ทอ. (เหล่า พด.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๗๒. พ.อ.อ.โชคชัย   วิภาศินนท์ หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๓๐๐๐๒๕๖ 
สังกัด สน.ผบ.ดม. เป็น ประจํา สน.ผบ.ดม. (เหล่า สบ.) รบัเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๗๓. พ.อ.อ.ณรงค์   บุณยะวรรธนะ หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๒๓๐๐๕๔๐ 
สังกัด บน.๕ เป็น ประจํา บน.๕ (เหล่า ชอ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๗๔. พ.อ.อ.เทิดศักด์ิ   ชาวนา หมายเลขประจําตัว ๓๑๖๖๘๐๐๐๐๗ 
สังกัด บน.๒๓ เป็น ประจํา บน.๒๓ (เหล่า ชย.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๗๕. พ.อ.อ.ธนัติ   เฉลิมวงษ ์ หมายเลขประจําตัว   ๓๑๔๓๐๐๐๒๔๘ 
สังกัด อย. เป็น ประจํา อย. (เหล่า อย.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท)  
กับคงรับ พ.ส.ร.ตามเดิม 
 ๗๖. พ.อ.อ.ธรรมนูญ   สิงห์คํา หมายเลขประจําตัว ๓๑๒๒๑๐๐๖๒๖ 
สังกัด พอ. เป็น ประจํา พอ. (เหล่า สบ.) รบัเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๗๗. พ.อ.อ.นครินทร์   ทองทิพย์ หมายเลขประจําตัว ๑๑๕๓๑๐๐๘๒๗ 
สังกัด บน.๒ เป็น ประจํา บน.๒ (เหล่า ชอ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๗๘. พ.อ.อ.นพรัตน์   มหัทธนานนท์ หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๑๙๐๐๔๘๐ 
สังกัด บน.๖ เป็น ประจํา บน.๖ (เหล่า ชอ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๗๙. พ.อ.อ.นเรศ   กลิ่นประทุม หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๓๔๐๐๐๖๐ 
สังกัด บน.๖ เป็น ประจํา บน.๖ (เหล่า ขส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 
        / ๘๐. 
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 ๘๐. พ.อ.อ.นาวี  นีลโสภณ หมายเลขประจําตัว ๓๑๗๓๓๐๑๒๐๓ 
สังกัด บน.๔๑ เป็น ประจํา บน.๔๑ (เหล่า ชอ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๘๑. พ.อ.อ.นิคม  เอี่ยมคง หมายเลขประจําตัว   ๓๑๔๒๓๐๐๗๗๔ 
สังกัด อย. เป็น ประจํา อย. (เหล่า อย.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๘๒. พ.อ.อ.นิพนธ์   อารีย์ หมายเลขประจําตัว ๓๑๕๑๑๐๐๐๐๓ 
สังกัด บน.๕ เป็น ประจํา บน.๕ (เหล่า ชย.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๘๓. พ.อ.อ.นิวัตร์   สง่าเนตร์ หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๓๓๐๑๓๑๕ 
สังกัด บน.๑ เป็น ประจํา บน.๑ (เหล่า สบ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๘๔. พ.อ.อ.นุกูล  ประกอบพานิช หมายเลขประจําตัว ๓๑๕๓๓๐๒๐๐๕ 
สังกัด ชอ. เป็น ประจํา ชอ. (เหล่า ชอ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๘๕. พ.อ.อ.นุสา   กุลสูตร หมายเลขประจําตัว ๓๑๖๓๓๐๒๐๕๔ 
สังกัด สน.ผบ.ดม. เป็น ประจํา สน.ผบ.ดม. (เหล่า ส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๘๖. พ.อ.อ.เนตร   บัวเพิ่ม หมายเลขประจําตัว ๓๑๖๒๔๐๐๒๒๒ 
สังกัด ชย.ทอ. เป็น ประจํา ชย.ทอ. (เหล่า ชย.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๘๗. พ.อ.อ.บุญสม   มีกมลเวช หมายเลขประจําตัว ๓๑๕๓๔๐๐๐๕๖ 
สังกัด ขส.ทอ. เป็น ประจํา ขส.ทอ. (เหล่า สบ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๘๘. พ.อ.อ.บุญเสริญ   คงเหล่า หมายเลขประจําตัว ๑๑๗๖๕๐๐๑๘๙ 
สังกัด บน.๗ เป็น ประจํา บน.๗ (เหล่า ขส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๘๙. พ.อ.อ.บํารุง   สนั่นนารี หมายเลขประจําตัว ๓๑๒๑๐๐๐๓๑๓ 
สังกัด บน.๒๓ เป็น ประจํา บน.๒๓ (เหล่า ชอ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๙๐. พ.อ.อ.ประจักษ์   ย่ิงสมบูรณ ์ หมายเลขประจําตัว   ๑๑๖๐๙๐๐๒๗๔ 
สังกัด สพ.ทอ. เป็น ประจํา สพ.ทอ. (เหล่า สพ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๙๑. พ.อ.อ.ประสงค์   จัดประกอบ หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๔๙๐๐๐๒๙ 
สังกัด สพ.ทอ. เป็น ประจํา สพ.ทอ. (เหล่า สพ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๙๒. พ.อ.อ.ประสาร   จลุประภา หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๓๓๐๑๓๓๗ 
สังกัด บน.๔๖ เป็น ประจํา บน.๔๖ (เหล่า ส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๙๓. พ.อ.อ.ปรีชา   เพ็ชรมีศรี หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๕๘๐๐๐๐๓ 
สังกัด ชอ. เป็น ประจํา ชอ. (เหล่า พธ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๙๔. พ.อ.อ.พงศ์ตระกูล   สมสกุล หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๒๙๐๐๒๘๙ 
สังกัด พอ. เป็น ประจํา พอ. (เหล่า สบ.) รบัเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๙๕. พ.อ.อ.โพยม   สมรักษ ์ หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๓๙๐๐๒๗๔ 
สังกัด บน.๕ เป็น ประจํา บน.๕ (เหล่า ชอ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๙๖. พ.อ.อ.ไพโรจน์   ฉิมพล ี หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๗๐๐๐๑๓๑ 
สังกัด ชอ. เป็น ประจํา ชอ. (เหล่า ชอ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๙๗. พ.อ.อ.มนูญ   กาฬเนตร หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๗๑๐๐๐๐๖ 
สังกัด บน.๒๑ เป็น ประจํา บน.๒๑ (เหล่า อต.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 
      / ๙๘. 
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 ๙๘. พ.อ.อ.มนัส   สาเอี่ยม หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๒๔๐๐๒๓๒ 
สังกัด สอ.ทอ. เป็น ประจํา สอ.ทอ. (เหล่า ส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๙๙. พ.อ.อ.มานพ   สุขบุญญา หมายเลขประจําตัว ๓๑๕๒๑๐๐๖๔๘ 
สังกัด บน.๖ เป็น ประจํา บน.๖ (เหล่า พด.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๑๐๐. พ.อ.อ.มานะ   แก่นจันทร ์ หมายเลขประจําตัว ๓๑๕๓๓๐๑๒๒๒ 
สังกัด ชอ. เป็น ประจํา ชอ. (เหล่า ขส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๑๐๑. พ.อ.อ.วลีศักด์ิ   แววศร หมายเลขประจําตัว ๓๑๕๐๗๐๐๕๒๙ 
สังกัด ยก.ทอ. เป็น ประจํา ยก.ทอ. (เหล่า สบ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๑๐๒. พ.อ.อ.วิชาญ   จักรคํา หมายเลขประจําตัว ๓๒๑๑๓๐๐๔๔๑ 
สังกัด ชอ. เป็น ประจํา ชอ. (เหล่า ชอ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๑๐๓. พ.อ.อ.วีระศักด์ิ   เสฏฐสุวจะ หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๓๓๐๐๕๓๗ 
สังกัด คปอ. เป็น ประจํา คปอ. (เหล่า ส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๑๐๔. พ.อ.อ.ศิริชัย   ถวิลไพร หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๒๘๐๐๐๐๖ 
สังกัด บน.๕ เป็น ประจํา บน.๕ (เหล่า ชอ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๑๐๕. พ.อ.อ.ศุภวัฒน์   ญานคุปต์ หมายเลขประจําตัว ๑๑๔๓๓๐๔๐๕๙ 
สังกัด ชย.ทอ. เป็น ประจํา ชย.ทอ. (เหล่า ชย.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๑๐๖. พ.อ.อ.ศักด์ิศิริ   งามวัฒน์ หมายเลขประจําตัว ๑๑๖๓๓๐๘๕๘๕ 
สังกัด อย. เป็น ประจํา อย. (เหล่า ขส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๑๐๗. พ.อ.อ.เสน่ห์   บุญช่วย หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๒๓๐๐๗๘๕ 
สังกัด สน.ผบ.ดม. เป็น ประจํา สน.ผบ.ดม. (เหล่า พธ.) รบัเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๑๐๘. พ.อ.อ.เสมอ   นาคประสิทธ์ิ หมายเลขประจําตัว ๓๑๕๖๗๐๐๐๐๘ 
สังกัด บน.๒ เป็น ประจํา บน.๒ (เหล่า อย.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๑๐๙. พ.อ.อ.สมัย   รตันะ หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๒๓๐๐๗๘๗ 
สังกัด บน.๔๖ เป็น ประจํา บน.๔๖ (เหล่า ส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๑๑๐. พ.อ.อ.สวัสด์ิ   ป้อมแก้ว หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๒๔๐๐๑๙๕ 
สังกัด จร.ทอ. เป็น ประจํา จร.ทอ. (เหล่า ชอ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๑๑๑. พ.อ.อ.สุพงษ์   เคนชมภู หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๑๐๐๐๒๙๔ 
สังกัด บน.๑ เป็น ประจํา บน.๑ (เหล่า ชอ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๑๑๒. พ.อ.อ.สุรสิทธ์ิ   แจม่จํารัส หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๖๔๐๐๖๑๙ 
สังกัด ชอ. เป็น ประจํา ชอ. (เหล่า ชอ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๑๑๓. พ.อ.อ.สุรินทร์   เถาว์โท หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๓๓๐๑๑๑๙ 
สังกัด สอ.ทอ. เป็น ประจํา สอ.ทอ. (เหล่า พด.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๑๑๔. พ.อ.อ.สุรินทร์   แสงทอง หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๖๒๐๐๒๖๖ 
สังกัด ขส.ทอ. เป็น ประจํา ขส.ทอ. (เหล่า ขส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๑๑๕. พ.อ.อ.สมทรง   สุวรรณเทศ หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๓๓๐๑๓๐๓ 
สังกัด อย. เป็น ประจํา อย. (เหล่า สพ.) รบัเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 
 
       / ๑๑๖. 
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 ๑๑๖. พ.อ.อ.สมบูรณ์   จิตกระจ่าง หมายเลขประจําตัว ๓๑๖๓๓๐๐๐๑๖ 
สังกัด อย. เป็น ประจํา อย. (เหล่า ขส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๑๑๗. พ.อ.อ.สมบูรณ์   พรรณสวัสด์ิ หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๓๔๐๐๐๘๘ 
สังกัด คปอ. เป็น ประจํา คปอ. (เหล่า ส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๑๑๘. พ.อ.อ.สมปอง   ปานห้อย หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๓๗๐๐๐๐๖ 
สังกัด บน.๒๑ เป็น ประจํา บน.๒๑ (เหล่า อย.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๑๑๙. พ.อ.อ.สมโภชน์   บุตรเวส หมายเลขประจําตัว ๓๑๕๒๐๐๐๐๐๘ 
สังกัด ชย.ทอ. เป็น ประจํา ชย.ทอ. (เหล่า ชย.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๑๒๐. พ.อ.อ.สมศักด์ิ   มีวงษ์สม หมายเลขประจําตัว ๑๑๖๓๔๐๑๘๔๙ 
สังกัด ชย.ทอ. เป็น ประจํา ชย.ทอ. (เหล่า ชย.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๑๒๑. พ.อ.อ.สิทธิชัย   เดชอินทร์ หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๗๐๐๐๑๒๕ 
สังกัด บน.๖ เป็น ประจํา บน.๖ (เหล่า ชอ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๑๒๒. พ.อ.อ.สําราญ   งามศร ี หมายเลขประจําตัว ๓๑๖๒๙๐๐๐๖๑ 
สังกัด บน.๕๖ เป็น ประจํา บน.๕๖ (เหล่า อย.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๑๒๓. พ.อ.อ.อภิชาติ   ลิม้ทุติเนตร หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๔๙๐๐๐๒๖ 
สังกัด บน.๒๓ เป็น ประจํา บน.๒๓ (เหล่า พด.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
กับคงรับ พ.ส.ร.ตามเดิม 
 ๑๒๔. พ.อ.อ.อุดม   ฟักสังข์ หมายเลขประจําตัว ๑๑๕๒๔๐๐๗๔๒ 
สังกัด ชอ. เป็น ประจํา ชอ. (เหล่า ชอ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๑๒๕. พ.อ.อ.เอนก   ทองยัง หมายเลขประจําตัว   ๓๑๔๓๓๐๑๓๘๙ 
สังกัด บน.๔๑ เป็น ประจํา บน.๔๑ (เหล่า พด.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๑๒๖. พ.อ.อ.อํานวย   พันธ์ุทอง หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๐๗๐๐๓๑๘ 
สังกัด บน.๑ เป็น ประจํา  บน.๑ (เหล่า ขส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท) 
 ๑๒๗. พ.อ.อ.ขวัญ   ลิขิตกุล หมายเลขประจําตัว   ๓๑๔๕๖๐๐๐๐๔ 
สังกัด บน.๕ เป็น ประจํา บน.๕ (เหล่า กง.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔ (๒๖,๒๗๐ บาท) 
กับคงรับ พ.ส.ร.ตามเดิม 
 ๑๒๘. พ.อ.อ.ดํารงค์   จวนสาง หมายเลขประจําตัว ๓๑๖๗๒๐๐๐๐๓ 
สังกัด บน.๒๑ เป็น ประจํา บน.๒๑ (เหล่า สห.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔ (๒๖,๒๗๐ บาท) 
 ๑๒๙. พ.อ.อ.บริสุทธ์ิ   ฤาไชยคาม หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๓๓๐๑๑๑๘ 
สังกัด บน.๖ เป็น ประจํา บน.๖ (เหล่า ชอ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔ (๒๖,๒๗๐ บาท) 
 ๑๓๐. พ.อ.อ.ปุญญมิตร   พาทีทิน หมายเลขประจําตัว ๓๑๙๐๘๐๐๒๑๓ 
สังกัด ชย.ทอ. เป็น ประจํา  ชย.ทอ. (เหล่า ชย.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔ (๒๖,๒๗๐ บาท) 
 ๑๓๑. พ.อ.อ.วิเชียร   พงษ์ประเสริฐ หมายเลขประจําตัว ๓๑๕๒๓๐๐๐๒๒ 
สังกัด บน.๔ เป็น ประจํา บน.๔ (เหล่า อย.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔ (๒๖,๒๗๐ บาท) 
 ๑๓๒. พ.อ.อ.วิทยา   ชนะบุญ หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๓๓๐๑๐๘๔ 
สังกัด บน.๖ เป็น ประจํา บน.๖ (เหล่า ชอ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔ (๒๖,๒๗๐ บาท) 
 ๑๓๓. พ.อ.อ.ศักด์ิ   ทัพชัย หมายเลขประจําตัว ๓๑๕๑๔๐๐๐๐๙ 
สังกัด บน.๖ เป็น ประจํา บน.๖ (เหล่า สบ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔ (๒๖,๒๗๐ บาท) 
           / ๑๓๔. 
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 ๑๓๔. พ.อ.อ.เอนก   สังวรศิลป์ หมายเลขประจําตัว ๓๑๕๒๙๐๐๑๐๖ 
สังกัด สน.ผบ.ดม. เป็น ประจํา สน.ผบ.ดม. (เหล่า ขส.) รบัเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔ (๒๖,๒๗๐ บาท) 
 ๑๓๕. พ.อ.อ.เทพ   บุญพา หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๓๓๐๑๓๖๔ 
สังกัด สน.ผบ.ดม. เป็น ประจํา สน.ผบ.ดม. (เหล่า สพ.) รบัเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๓.๕ (๒๕,๘๙๐ บาท) 
 ๑๓๖. พ.อ.อ.บุญช่วย   นาทอง หมายเลขประจําตัว ๓๑๕๖๒๐๐๒๘๔ 
สังกัด บน.๒ เป็น ประจํา  บน.๒ (เหล่า ตห.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๓.๕ (๒๕,๘๙๐ บาท) 
 ๑๓๗. พ.อ.อ.สนอง   มากเจริญ หมายเลขประจําตัว ๓๑๕๑๘๐๐๐๑๑ 
สังกัด บน.๖ เป็น ประจํา บน.๖ (เหล่า ชอ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๓ (๒๕,๕๓๐ บาท) 
 ๑๓๘. พ.อ.อ.สุชาติ   แผนสมบูรณ ์ หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๖๔๐๐๓๑๗ 
สังกัด สบ.ทอ. เป็น ประจํา สบ.ทอ. (เหล่า สบ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๓ (๒๕,๕๓๐ บาท) 
 ๑๓๙. พ.อ.อ.สิทธิชัย   ล้องามล้วน หมายเลขประจําตัว ๓๒๒๓๓๐๑๕๐๓ 
สังกัด พอ. เป็น ประจํา พอ. (เหล่า พธ.) รบัเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๓ (๒๕,๕๓๐ บาท) 
 ๑๔๐. พ.อ.อ.สามารถ   ป้ันพุ่มโพธ์ิ หมายเลขประจําตัว ๓๑๕๓๓๐๐๒๔๐ 
สังกัด ชย.ทอ. เป็น ประจํา ชย.ทอ. (เหล่า ชย.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๓ (๒๕,๕๓๐ บาท) 
 ๑๔๑. พ.อ.อ.วิเชียร  สุ่มทอง หมายเลขประจําตัว ๓๑๖๗๐๐๐๑๑๓ 
สังกัด ศวอ.ทอ. เป็น ประจํา ศวอ.ทอ. (เหลา่ ขส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๒.๕ (๒๕,๑๖๐ บาท) 
 ๑๔๒. พ.อ.อ.สุรชัย   ศรีทานันท ์ หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๗๑๐๐๐๔๑ 
สังกัด บน.๔๑ เป็น ประจํา บน.๔๑ (เหล่า พธ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๒.๕ (๒๕,๑๖๐ บาท) 
 ๑๔๓. พ.อ.อ.สมชาย   ปานเชียงราก หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๓๓๐๑๓๔๖ 
สังกัด สอ.ทอ. เป็น ประจํา สอ.ทอ. (เหล่า ส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๒.๕ (๒๕,๑๖๐ บาท) 
 ๑๔๔. พ.อ.อ.สมยศ   กาญจนมนตร ี หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๓๓๐๑๓๐๐ 
สังกัด ชอ. เป็น ประจํา ชอ. (เหล่า พด.) รบัเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๒.๕ (๒๕,๑๖๐ บาท) 
 ๑๔๕. พ.อ.อ.สิงห์ทอง   อจรสิงห ์ หมายเลขประจําตัว ๑๑๖๓๓๐๒๑๕๕ 
สังกัด บน.๗ เป็น ประจํา บน.๗ (เหล่า ขส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๒ (๒๔,๘๐๐ บาท) 
 ๑๔๖. พ.อ.อ.หยุด   จันทร์ลอย หมายเลขประจําตัว ๓๑๖๖๔๐๐๐๖๒ 
สังกัด ขส.ทอ. เป็น ประจํา ขส.ทอ. (เหล่า ขส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๒ (๒๔,๘๐๐ บาท) 
 ๑๔๗. พ.อ.อ.ศรีนิล   มีเพ็ชร์ หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๒๓๐๐๕๓๖ 
สังกัด ขส.ทอ. เป็น ประจํา ขส.ทอ. (เหล่า ขส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๑.๕ (๒๔,๔๔๐ บาท) 
 ๑๔๘. พ.อ.อ.มงคล   สุทธิช่ืน หมายเลขประจําตัว ๓๑๕๒๔๐๐๒๖๕ 
สังกัด สก.ทอ. เป็น ประจํา สก.ทอ. (เหล่า พธ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๑ (๒๔,๐๗๐ บาท) 
 ๑๔๙. พ.อ.อ.วิชัย   โปสันรังค์ หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๓๓๐๑๓๔๐ 
สังกัด บน.๒ เป็น ประจํา บน.๒ (เหล่า ส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๑ (๒๔,๐๗๐ บาท) 
 ๑๕๐. พ.อ.อ.เสนาะ   รักษ์ศิร ิ หมายเลขประจําตัว ๑๑๖๓๓๐๑๒๑๒ 
สังกัด พอ. เป็น ประจํา พอ. (เหล่า ขส.) รบัเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๑ (๒๔,๐๗๐ บาท) 
กับคงรับ พ.ส.ร.ตามเดิม 
 ๑๕๑. พ.อ.อ.สมศักด์ิ   ชัยศิร ิ หมายเลขประจําตัว ๓๑๕๓๔๐๐๑๑๑ 
สังกัด บน.๒ เป็น ประจํา บน.๒ (เหล่า พด.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๑ (๒๔,๐๗๐ บาท) 
 
         / ๑๕๒. 
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 ๑๕๒. พ.อ.อ.สัญชัย   สิงห์พงษ์ หมายเลขประจําตัว ๓๑๖๕๐๐๐๑๐๔ 
สังกัด สน.ผบ.ดม. เป็น ประจํา สน.ผบ.ดม. (เหล่า สห.) รบัเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๑ (๒๔,๐๗๐ บาท) 
 ๑๕๓. พ.อ.อ.อุทัย   วิหกรัตน์ หมายเลขประจําตัว ๓๑๕๓๔๐๐๑๐๕ 
สังกัด บน.๒ เป็น ประจํา บน.๒ (เหล่า สพ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๑ (๒๔,๐๗๐ บาท) 
กับคงรับ พ.ส.ร.ตามเดิม 
 ๑๕๔. พ.อ.อ.นรังษี   พรมตระการ หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๑๙๐๐๔๘๕ 
สังกัด ขว.ทอ. เป็น ประจํา ขว.ทอ. (เหล่า ส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท)  
กับคงรับ พ.ส.ร.ตามเดิม 
 ๑๕๕. พ.อ.อ.ไพบูลย์   ธรรมสุทธิโธ หมายเลขประจําตัว ๓๑๖๐๙๐๐๑๘๗ 
สังกัด ชอ. เป็น ประจํา ชอ. (เหล่า ขส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) 
 ๑๕๖. พ.อ.อ.วิเชียร   นุ่มแก้ว หมายเลขประจําตัว ๓๑๙๐๒๐๐๐๑๓ 
สังกัด สน.ผบ.ดม. เป็น ประจํา สน.ผบ.ดม. (เหล่า สบ.) รบัเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) 
 ๑๕๗. พ.อ.อ.วิทยะ   นันทวีผล หมายเลขประจําตัว ๓๑๖๓๓๐๐๒๗๕ 
สังกัด ยศ.ทอ. เป็น ประจํา ยศ.ทอ. (เหล่า ขส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท)                    
 ๑๕๘. พ.อ.อ.สนั่น   โพธ์ิสุข หมายเลขประจําตัว ๓๑๖๒๙๐๐๐๗๖ 
สังกัด อย. เป็น ประจํา อย. (เหล่า อย.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) 
 ๑๕๙. พ.อ.อ.อนันต์   ยาดี หมายเลขประจําตัว ๓๑๖๖๔๐๐๔๑๘ 
สังกัด สอ.ทอ. เป็น ประจํา สอ.ทอ. (เหล่า ขส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) 
 ๑๖๐. พ.อ.อ.อุดม   สุขสบาย หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๕๐๐๐๖๐๐ 
สังกัด ชอ. เป็น ประจํา ชอ. (เหล่า พด.) รบัเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) 
 ๑๖๑. พ.อ.อ.กิตติ   ฆรานนท์ หมายเลขประจําตัว ๓๑๕๓๓๐๒๐๓๐ 
สังกัด ขส.ทอ. เป็น ประจํา ขส.ทอ. (เหล่า ขส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๑ (๒๔,๐๗๐ บาท) 
 ๑๖๒. พ.อ.อ.เจริญ   ศรีพรรณ หมายเลขประจําตัว ๓๑๖๓๓๐๐๐๒๑ 
สังกัด ชย.ทอ. เป็น ประจํา ชย.ทอ. (เหล่า ชย.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๑ (๒๔,๐๗๐ บาท) 
 ๑๖๓. พ.อ.อ.จํานงค์   คนุชดิษฐ ์ หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๓๓๐๑๑๗๖ 
สังกัด ขส.ทอ. เป็น ประจํา ขส.ทอ. (เหล่า ขส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๑ (๒๔,๐๗๐ บาท) 
 ๑๖๔. พ.อ.อ.บุญยัง   ศรีเฟือง หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๓๓๐๑๒๗๔ 
สังกัด สตน.ทอ. เป็น ประจํา สตน.ทอ. (เหล่า พธ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๑ (๒๔,๐๗๐ บาท)                   
 ๑๖๕. พ.อ.อ.ประวิตร์   ประถมปัทมะ หมายเลขประจําตัว ๑๑๙๓๓๐๑๙๒๘ 
สังกัด ชย.ทอ. เป็น ประจํา ชย.ทอ. (เหล่า ชย.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๑ (๒๔,๐๗๐ บาท)                    
 ๑๖๖. พ.อ.อ.พิสันต์ิ   นาคสิทธ์ิ หมายเลขประจําตัว ๓๑๖๓๓๐๑๑๔๒ 
สังกัด บน.๕๖ เป็น ประจํา บน.๕๖ (เหล่า อย.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๑ (๒๔,๐๗๐ บาท) 
 ๑๖๗. พ.อ.อ.ไพศาล   โอทาตะวงษ์ หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๒๗๐๐๐๐๘ 
สังกัด บน.๔๑ เป็น ประจํา บน.๔๑ (เหล่า ส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๑ (๒๔,๐๗๐ บาท) 
 ๑๖๘. พ.อ.อ.ศักด์ิเด่น   สีดอกไม ้ หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๕๔๐๐๐๐๘ 
สังกัด สพ.ทอ. เป็น ประจํา สพ.ทอ. (เหล่า สพ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๑ (๒๔,๐๗๐ บาท) 
 ๑๖๙. พ.อ.อ.สุภาพ   ท้วมเพ็ง หมายเลขประจําตัว ๑๑๘๓๘๐๐๒๐๙ 
สังกัด บน.๔ เป็น ประจํา บน.๔ (เหล่า ชย.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๑ (๒๔,๐๗๐ บาท) 
          / ๑๗๐. 
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 ๑๗๐. พ.อ.อ.สุนทร   จริยพันธ์ุ หมายเลขประจําตัว ๓๑๕๑๐๐๐๒๘๐ 
สังกัด สอ.ทอ. เป็น ประจํา สอ.ทอ. (เหล่า ส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๑ (๒๔,๐๗๐ บาท)                    
 ๑๗๑. พ.อ.อ.สัมพันธ์   วัฒนกลุ หมายเลขประจําตัว ๑๑๗๒๙๐๐๓๖๑ 
สังกัด พอ. เป็น ประจํา พอ. (เหล่า ชย.) รบัเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๑ (๒๔,๐๗๐ บาท) 
 ๑๗๒. พ.อ.อ.หลวง   จั่นบํารุง หมายเลขประจําตัว ๓๑๗๗๑๐๐๐๑๖ 
สังกัด สพ.ทอ. เป็น ประจํา สพ.ทอ. (เหล่า สพ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๑ (๒๔,๐๗๐ บาท) 
 ๑๗๓. พ.อ.อ.อัศวิน   วีระศร หมายเลขประจําตัว ๓๑๖๒๑๐๐๒๐๘ 
สังกัด บน.๒๓ เป็น ประจํา บน.๒๓ (เหล่า ขส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๑ (๒๔,๐๗๐ บาท) 
 ๑๗๔. พ.อ.อ.กนก   เพิ่มพูน หมายเลขประจําตัว ๑๑๖๒๔๐๐๒๑๒ 
สังกัด สอ.ทอ. เป็น ประจํา สอ.ทอ. (เหล่า ส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) 
 ๑๗๕. พ.อ.อ.ชลอ   จิตต์ธรรม หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๒๔๐๐๒๒๐ 
สังกัด บน.๒ เป็น ประจํา บน.๒ (เหล่า ส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) 
 ๑๗๖. พ.อ.อ.ชวลิต   ช่ังทอง หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๑๗๐๐๐๓๖๐ 
สังกัด ขส.ทอ. เป็น ประจํา ขส.ทอ. (เหล่า ขส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท)                    
 ๑๗๗. พ.อ.อ.ชาญ   ไชยพนิตนันท์ หมายเลขประจําตัว ๓๑๕๕๒๐๐๐๐๔ 
สังกัด สพ.ทอ. เป็น ประจํา สพ.ทอ. (เหล่า สพ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท)                    
 ๑๗๘. พ.อ.อ.ถาวร   บุญสมบัติ หมายเลขประจําตัว ๓๑๕๓๓๐๒๒๓๙ 
สังกัด ขส.ทอ. เป็น ประจํา ขส.ทอ. (เหล่า ขส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) 
 ๑๗๙. พ.อ.อ.ทรงชัย   ถนัดช่างแสง หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๓๐๐๐๒๔๔ 
สังกัด บน.๕ เป็น ประจํา บน.๕ (เหล่า ขส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท)  
กับคงรับ พ.ส.ร.ตามเดิม 
 ๑๘๐. พ.อ.อ.ทองอยู่   อ่อนสุข หมายเลขประจําตัว ๓๑๖๖๔๐๐๔๔๙ 
สังกัด รร.การบิน เป็น ประจํา รร.การบิน (เหล่า สห.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท)                   
 ๑๘๑. พ.อ.อ.นพพร   เชยพร หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๓๓๐๑๒๘๕ 
สังกัด บน.๔๑ เป็น ประจํา บน.๔๑ (เหล่า สบ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท)                    
 ๑๘๒. พ.อ.อ.นิรันดร์   บัวเทศ หมายเลขประจําตัว ๓๑๖๓๓๐๐๘๓๑ 
สังกัด สน.ผบ.ดม. เป็น ประจํา สน.ผบ.ดม. (เหล่า สห.) รบัเงินเดือน ระดับ น.๑ ชั้น ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท)                   
 ๑๘๓. พ.อ.อ.ประเสริฐ   ประเสรฐิพงค์ หมายเลขประจําตัว ๑๑๖๑๓๐๐๒๗๙ 
สังกัด บน.๔๑ เป็น ประจํา บน.๔๑ (เหล่า ขส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท)                    
 ๑๘๔. พ.อ.อ.ปราโมทย์   สุวรรณจนิดา หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๓๓๐๑๑๒๐ 
สังกัด ขส.ทอ. เป็น ประจํา ขส.ทอ. (เหล่า ขส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท)                    
 ๑๘๕. พ.อ.อ.พยูน   เสวตราคม หมายเลขประจําตัว ๓๑๕๓๓๐๑๕๐๗ 
สังกัด สน.ผบ.ดม. เป็น ประจํา สน.ผบ.ดม. (เหล่า สห.) รบัเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท)     
 ๑๘๖. พ.อ.อ.พิทักษ์   อินทราลักษณ์ หมายเลขประจําตัว ๓๑๕๓๗๐๐๐๑๑ 
สังกัด สพ.ทอ. เป็น ประจํา สพ.ทอ. (เหล่า สพ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท)                    
 ๑๘๗. พ.อ.อ.ไพฑูรย์   ปัชชามูล หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๐๕๐๐๐๑๑ 
สังกัด อย. เป็น ประจํา อย. (เหล่า พด.) รบัเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) 
 
                          / ๑๘๘. 
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 ๑๘๘. พ.อ.อ.มนูญ   เพชรสอาด หมายเลขประจําตัว ๓๑๖๖๓๐๐๐๑๒ 
สังกัด สน.ผบ.ดม. เป็น ประจํา สน.ผบ.ดม. (เหล่า สห.) รบัเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท)                     
 ๑๘๙. พ.อ.อ.มนู   หุย่ปาน หมายเลขประจําตัว ๓๑๖๖๔๐๐๐๙๗ 
สังกัด สน.ผบ.ดม. เป็น ประจํา สน.ผบ.ดม. (เหล่า สห.) รบัเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท)                     
 ๑๙๐. พ.อ.อ.รัศมี   มุลาล ี หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๔๖๐๐๐๐๖ 
สังกัด บน.๒๓ เป็น ประจํา บน.๒๓ (เหล่า ชย.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท)                     
 ๑๙๑. พ.อ.อ.วรวัตร์   วงศ์ครองเขื่อน หมายเลขประจําตัว  ๑๑๖๓๓๐๔๒๔๑ 
สังกัด ขส.ทอ. เป็น ประจํา ขส.ทอ. (เหล่า ขส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท)                    
 ๑๙๒. พ.อ.อ.วิทยา   กําเหนดิทอง หมายเลขประจําตัว   ๑๑๗๕๐๐๐๔๖๑ 
สังกัด ชย.ทอ. เป็น ประจํา ชย.ทอ. (เหล่า ชย.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ชั้น ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท)                     
 ๑๙๓. พ.อ.อ.สลิษฏ์   ขจรบุญ หมายเลขประจําตัว ๓๒๑๓๓๐๑๙๕๙ 
สังกัด ขส.ทอ. เป็น ประจํา ขส.ทอ. (เหล่า ขส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท)                    
 ๑๙๔. พ.อ.อ.สุรพล   ชมชื่น หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๑๗๐๐๓๖๒ 
สังกัด สอ.ทอ. เป็น ประจํา สอ.ทอ. (เหล่า กง.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท)                                     

 ๑๙๕. พ.อ.อ.สุทธิพงศ์   สุคติ หมายเลขประจําตัว ๑๑๕๓๓๐๖๔๑๔ 
สังกัด ขส.ทอ. เป็น ประจํา ขส.ทอ. (เหล่า ขส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท)           
 ๑๙๖. พ.อ.อ.สมเกียรติ   วรรลา หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๔๙๐๐๐๓๐ 
สังกัด สพ.ทอ. เป็น ประจํา สพ.ทอ. (เหล่า สพ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท)                    
 ๑๙๗. พ.อ.อ.สมศักด์ิ   บุญม ี หมายเลขประจําตัว ๓๑๕๓๔๐๐๐๕๒ 
สังกัด ยศ.ทอ. เป็น ประจํา ยศ.ทอ. (เหล่า สบ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท)                    
 ๑๙๘. พ.อ.อ.สมศักด์ิ   เพียรประเสริฐ หมายเลขประจําตัว ๓๑๒๑๗๐๐๒๘๗ 
สังกัด ยศ.ทอ. เป็น ประจํา ยศ.ทอ. (เหล่า ขส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท)                    
 ๑๙๙. พ.อ.อ.โสภณ   ล้ํานาค หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๓๔๐๐๑๐๔ 
สังกัด รร.นอ. เป็น ประจํา รร.นอ. (เหล่า ดย.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท)                    
 ๒๐๐. พ.อ.อ.หาญ   วัชระดิษฐ หมายเลขประจําตัว ๑๑๕๒๔๐๐๗๙๑ 
สังกัด ขส.ทอ. เป็น ประจํา ขส.ทอ. (เหล่า ขส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ชั้น ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) 
 ๒๐๑. พ.อ.อ.อดีต   ชมภูแสง หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๓๓๐๑๒๘๘ 
สังกัด บน.๑ เป็น ประจํา บน.๑ (เหล่า พด.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท)                    
 ๒๐๒. พ.อ.อ.อภิสิทธ์ิ   ตัณฑเทศ หมายเลขประจําตัว ๓๑๓๓๓๐๑๑๘๑ 
สังกัด ขส.ทอ. เป็น ประจํา ขส.ทอ. (เหล่า ขส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท)                     
 ๒๐๓. พ.อ.อ.อํานวย   แพภักดี หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๓๓๐๑๒๘๗ 
สังกัด ชอ. เป็น ประจํา ชอ. (เหล่า พด.) รบัเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) 
 ๒๐๔. พ.อ.อ.เทอดศักด์ิ   บุตรแพง หมายเลขประจําตัว ๓๑๖๕๐๐๐๑๐๘ 
สังกัด คปอ. เป็น ประจํา คปอ. (เหล่า ตห.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐ (๒๓,๓๔๐ บาท)     
 ๒๐๕. พ.อ.อ.สุเทพ   พ่ึงสุข หมายเลขประจําตัว ๓๑๕๖๗๐๐๓๐๓ 
สังกัด บน.๕๖ เป็น ประจํา บน.๕๖ (เหล่า ขส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๒๙.๕ (๒๒,๙๘๐ บาท) 
               ๒๐๖. พ.อ.อ.อนุสรณ์   ถนัดรักษา หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๓๓๐๑๓๒๐ 
สังกัด สอ.ทอ. เป็น ประจํา สอ.ทอ. (เหล่า ส.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๒๙.๕ (๒๒,๙๘๐ บาท) 
         / ๒๐๗. 
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เป็น ว่าที่เรืออากาศตรีหญิง 
 
 ๒๐๗. พ.อ.อ.หญิง จิราภรณ์   โดดสังข์ หมายเลขประจําตัว ๘๑๗๑๒๕๑๒๙๔ 
สังกัด สพ.ทอ. เป็น ประจํา สพ.ทอ. (เหล่า พด.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท) 
 ๒๐๘. พ.อ.อ.หญิง นารี   บงกชกาญจน ์ หมายเลขประจําตัว ๘๑๒๑๑๐๑๐๙๔ 
สังกัด ชอ. เป็น ประจํา ชอ. (เหล่า กง.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท)                     
 ๒๐๙. พ.อ.อ.หญิง บุญนาค   อินจนัทร์ หมายเลขประจําตัว ๘๑๔๑๐๕๐๖๙๕ 
สังกัด สพ.ทอ. เป็น ประจํา สพ.ทอ. (เหล่า สบ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท)               
 ๒๑๐. พ.อ.อ.หญิง มณฑาทิพย์   ทนันิเทศ หมายเลขประจําตัว ๘๒๕๑๑๓๐๖๙๕ 
สังกัด พธ.ทอ. เป็น ประจํา พธ.ทอ. (เหล่า พธ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท)                     
 ๒๑๑. พ.อ.อ.หญิง ลินดา   สมชะนะ หมายเลขประจําตัว ๘๑๖๑๑๓๐๓๙๕ 
สังกัด สก.ทอ. เป็น ประจํา สก.ทอ. (เหล่า สบ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท)                    
 ๒๑๒. พ.อ.อ.หญิง วารี   ประเสริฐสม หมายเลขประจําตัว ๘๑๓๑๒๔๐๓๙๕ 
สังกัด ยศ.ทอ. เป็น ประจํา ยศ.ทอ. (เหล่า สบ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท)                    
 ๒๑๓. พ.อ.อ.หญิง สุริพร   ฉัตร์ทอง หมายเลขประจําตัว ๘๑๔๑๐๔๑๐๙๔ 
สังกัด ชย.ทอ. เป็น ประจํา ชย.ทอ. (เหล่า พด.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท)                    
 ๒๑๔. พ.อ.อ.หญิง อรพินธ์   ภู่โทสนธ์ิ หมายเลขประจําตัว ๘๑๗๑๑๖๐๖๙๕ 
สังกัด สพ.ทอ. เป็น ประจํา สพ.ทอ. (เหล่า สพ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๕ (๒๖,๙๙๐ บาท)                     
 ๒๑๕. พ.อ.อ.หญิง ทิพามร   ศรีเจรญิผล หมายเลขประจําตัว ๘๑๖๑๒๕๐๗๙๕ 
สังกัด ชย.ทอ. เป็น ประจํา ชย.ทอ. (เหล่า สบ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท)                     
 ๒๑๖. พ.อ.อ.หญิง ประไพ   สุดพวง หมายเลขประจําตัว ๘๑๖๑๑๒๐๔๙๕ 
สังกัด รร.นอ. เป็น ประจํา รร.นอ. (เหล่า กง.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท)                    
 ๒๑๗. พ.อ.อ.หญิง สมศรี   สทุธิสภาพ หมายเลขประจําตัว ๘๑๕๑๐๙๐๓๙๕ 
สังกัด ขส.ทอ. เป็น ประจํา ขส.ทอ. (เหล่า พด.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๔.๕ (๒๖,๖๓๐ บาท)            
 ๒๑๘. พ.อ.อ.หญิง ปัทมา   อ่อนจันทร์ หมายเลขประจําตัว ๘๒๓๑๑๗๑๐๙๔ 
สังกัด บน.๔๑ เป็น ประจํา บน.๔๑ (เหล่า สบ.) รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ช้ัน ๓๐.๕ (๒๓,๗๐๐ บาท) 
 ทั้งนี้   ต้ังแต่  ๑  ต.ค.๕๔ 

 
                สั่ง            ณ          วันที่        ๑๗        ตุลาคม       พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

                                                รับคําสั่งรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม 

                                           (ลงชื่อ)  พล.อ.  เสถียร  เพิ่มทองอินทร์  
                                                             ( เสถยีร  เพิ่มทองอนิทร์ )  
                                                               ปลัดกระทรวงกลาโหม 
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