
หน้าท่ี ๑ จาก ๑๖ หน้า

เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร สังกัด ต าแหน่ง

ลชทอ.
หน้าท่ี

อัตรา จ านวน หมายเหตุ

กง. กง.ทอ. นายทหารบริหารก าลังพล แผนกบริหารก าลังพล กวก.กง.ทอ. ๖๗๑๓ ร.อ. ๑
กง. กง.ทอ. นายทหารเบิกเงินเดือนและค่าจ้าง แผนกเบิกเงินเดือนและค่าจ้าง กงค.กง.ทอ. ๖๗๑๓ ร.อ. ๑
กง. ทสส.ทอ. นายทหารการเงิน ทสส.ทอ. ๖๗๑๓ ร.อ. ๑
กง. บน.๒๓ นายทหารควบคุมการเบิกจ่าย แผนกการเงิน บน.๒๓ ๖๗๑๓ ร.อ. ๑
กง. บน.๔ นายทหารรับจ่ายเงิน แผนกการเงิน บน.๔ ๖๗๑๓ ร.อ. ๑
กง. บน.๔๑ นายทหารควบคุมการเบิกจ่าย แผนกการเงิน บน.๔๑ ๖๗๑๓ ร.อ. ๑
กง. บน.๔๖ นายทหารบัญชี แผนกการเงิน บน.๔๖ ๖๗๑๓ ร.อ. ๑ ผูกพันการบรรจุมาจาก แผนฯ ปี งป .๖๔

กง. บน.๗ ผู้ช่วยนายทหารการเงิน กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๗ ๖๗๑๓ ร.ท. ๑
กง. คปอ. นายทหารการเงิน ฝ่ายบริการ ศคปอ.๑ ศปอ.คปอ. ๖๗๑๓ ร.อ. ๑
กง. คปอ. นายทหารรับจ่ายเงิน แผนกการเงิน คปอ. ๖๗๑๓ ร.อ. ๑
กง. ยศ.ทอ. นายทหารการเงิน แผนกธุรการ รร.นอส.ยศ.ทอ. ๖๗๑๓ ร.อ. ๑
กง. สก.ทอ. นายทหารการเงิน ฝ่ายธุรการ กกฬ.สก.ทอ. ๖๗๑๓ ร.อ. ๑
กง. สก.ทอ. นายทหารควบคุมการเบิกจ่าย ฝ่ายการเงิน กรค.สก.ทอ. ๖๗๑๓ ร.อ. ๑
กง. สน.ผบ.ดม. นายทหารการเงิน เรือนจ าทหารอากาศ สน.ผบ.ดม. ๖๗๑๓ ร.อ. ๑
กบ. กบ.ทอ. นายทหารควบคุมการจัดหาทางทหาร แผนกจัดหาทางทหาร กจท.สนผ.กบ.ทอ. ๔๔๑๓ ร.อ. ๑
กบ. อย. นายทหารส่งก าลังบ ารุง กองพันทหารอากาศโยธิน ๒ กรม ทย.รอ.อย. ๔๔๑๓ ร.อ. ๑ ผูกพันการบรรจุมาจาก แผนฯ ปี งป .๖๔

กบ. อย. ผู้ช่วยนายทหารส่งก าลังบ ารุง กรม ทย.รอ.อย. ๔๔๑๓ ร.อ. ๑ ผูกพันการบรรจุมาจาก แผนฯ ปี งป .๖๔

กบ. ศปอว.ทอ. ผู้ช่วยนายทหารส่งก าลังบ ารุง ศปอว.ทอ. ๔๔๑๓ ร.อ. ๑
กพ. บน.๒๑ นายทหารสัสดี แผนกก าลังพล บก.บน.๒๑ ๗๓๑๓ ร.ท. ๑
กพ. บน.๔ นายทหารสัสดี แผนกก าลังพล บก.บน.๔ ๗๓๑๓ ร.ท. ๑
กพ. บน.๕ นายทหารก าลังพล กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๕ ๗๓๑๓ ร.อ. ๑
กพ. บน.๕ นายทหารก าลังพล แผนกก าลังพล บก.บน.๕ ๗๓๑๓ ร.อ. ๑
กพ. อย. นายทหารก าลังพล กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๒ กรม ปพ.อย. ๗๓๑๓ ร.อ. ๑
กพ. ยศ.ทอ. นายทหารก าลังพล กกพ.บก.ยศ.ทอ. ๗๓๑๓ ร.อ. ๑
กพ. สน.ผบ.ดม. นายทหารก าลังพล เรือนจ าทหารอากาศ สน.ผบ.ดม. ๗๓๑๓ ร.อ. ๑
กพ. สน.ผบ.ดม. ผู้ช่วยนายทหารก าลังพล กองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. ๗๓๑๓ ร.อ. ๑

ต ำแหน่ง น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๕
โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร
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ต ำแหน่ง น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๕
โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร

กร. กร.ทอ. นายทหารปฏิบัติการข่าวสาร แผนกสนับสนุนการปฏิบัติการข่าวสาร กองกิจการพิเศษ สนผ.กร.ทอ. ๘๑๑๓ ร.อ. ๑
กร. บน.๒ นายทหารการภาพ แผนกกิจการพลเรือน บก.บน.๒ ๘๑๑๓ ร.อ. ๑
กร. บน.๓ นายทหารการภาพและมัลติมีเดีย แผนกกิจการพลเรือน บก.บน.๓ ๘๑๑๓ ร.อ. ๑
กร. บน.๔ นายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ แผนกกิจการพลเรือน บก.บน.๔ ๘๑๑๓ ร.อ. ๑
กร. รร.การบิน รองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ แผนกกิจการพลเรือน บก.รร.การบิน ๘๑๑๓ ร.อ. ๑
กร. พอ. นายทหารประชาสัมพันธ์ รพ.จันทรุเบกษา พอ. ๘๑๑๓ ร.อ. ๑
กศ. รร.นนก. นายทหารอุปกรณ์การศึกษา แผนกอุปกรณ์การศึกษา กอษ.กกศ.รร.นนก. ๗๕๑๓ ร.อ. ๑
ขว. บน.๑ นายทหารการข่าว ฝ่ายการข่าว ฝูงบิน ๑๐๓ บน.๑ ๘๐๑๓ ร.ท. ๑
ขว. บน.๓ นายทหารการข่าว ฝ่ายการข่าว แผนกการข่าว บก.บน.๓ ๘๐๑๓ ร.อ. ๑
ขว. บน.๔๖ นายทหารรักษาความปลอดภัย แผนกการข่าว บก.บน.๔๖ ๘๐๑๓ ร.อ. ๑
ขว. บน.๔๖ นายทหารการข่าว แผนกการข่าว บก.บน.๔๖ ๘๐๑๓ ร.อ. ๑
ขว. บน.๕ นายทหารการข่าว แผนกการข่าว บก.บน.๕ ๘๐๑๓ ร.อ. ๑
ขว. อย. นายทหารการข่าว กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ กรม ทย.รอ.อย. ๘๐๑๓ ร.อ. ๑ เพศชาย

ขว. อย. นายทหารการข่าว กองพันทหารอากาศโยธิน ๒ กรม ทย.รอ.อย. ๘๐๑๓ ร.อ. ๑ เพศชาย

ขว. อย. นายทหารการข่าว กองพันทหารอากาศโยธิน ๓ กรม ทย.รอ.อย. ๘๐๑๓ ร.อ. ๑ เพศชาย

ขว. ศปอว.ทอ. นายทหารการข่าว แผนกข้อมูลทางอวกาศ กปอ.ศปอว.ทอ. ๘๐๑๓ ร.อ. ๑
ขส. บน.๓ นายทหารขนส่ง ฝ่ายพาหนะ แผนกขนส่ง บน.๓ ๖๐๑๓ ร.ท. ๑
ขส. บน.๓ รองผู้บังคับหมวดขนส่ง กองร้อยสนับสนุน กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๓ ๖๐๑๓ ร.ท. ๑
ขส. บน.๖ นายทหารขนส่ง แผนกขนส่ง บน.๖ ๖๐๑๓ ร.อ. ๑
ขส. บน.๖ นายทหารขนส่ง ฝ่ายพาหนะ แผนกขนส่ง บน.๖ ๖๐๑๓ ร.ท. ๑
ขส. คปอ. นายทหารซ่อมบ ารุงรถวิทยุ แผนกส่ือสารยุทธวิธี กปก.กสอ.คปอ. ๖๐๑๓ ร.อ. ๑
ขส. อย. นายทหารซ่อมบ ารุง แผนกขนส่ง กรก.อย. ๖๐๑๓ ร.อ. ๑
ขส. อย. ผู้บังคับหมวดขนส่ง กองร้อยสนับสนุน กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๓ กรม ปพ.อย. ๖๐๑๓ ร.ท. ๑
ขส. อย. รองผู้บังคับหมวดขนส่ง กองร้อยสนับสนุน กรม ปพ.อย. ๖๐๑๓ ร.ท. ๑ เพศชาย

ขส. อย. รองผู้บังคับหมวดขนส่ง กองร้อยสนับสนุน กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๒ กรม ตอ.รอ.อย. ๖๐๒๓ ร.ท. ๑ เพศชาย

ขส. ชอ. นายทหารขนส่ง แผนกขนส่ง กรก.ชอ. ๖๐๑๓ ร.ท. ๑
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ต ำแหน่ง น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๕
โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร

ขส. ขส.ทอ. นายทหารตรวจการซ่อมตัวรถ แผนกซ่อมตัวรถ กรง.ขส.ทอ. ๖๐๑๓ ร.อ. ๑
ขส. ขส.ทอ. นายทหารรับ-จ่ายพัสดุ ฝ่ายควบคุมพัสดุและสถิติวิเคราะห์ แผนกจัดด าเนินงาน กรง.ขส.ทอ. ๖๐๑๓ ร.อ. ๑
ขส. ขส.ทอ. รองหัวหน้าฝ่ายอุปกรณ์ยกขนพัสดุ กจย.ขส.ทอ. ๖๐๑๓ ร.อ. ๑
ขส. ขส.ทอ. รองหัวหน้าหมวดซ่อมตัวรถ ๑ ฝ่ายซ่อมตัวรถ แผนกซ่อมตัวรถ กรง.ขส.ทอ. ๖๐๑๓ ร.อ. ๑
ขส. ศวอ.ทอ. รองหัวหน้าฝ่ายขนส่ง แผนกบริการ กรก.ศวอ.ทอ. ๖๐๑๓ ร.อ. ๑
ชอ. ชอ. หัวหน้าหมวดล้างลอกสี ฝ่ายเตรียมการ แผนกโรงงาน กซอ.๑ ชอ. ๔๓๑๓ ร.อ. ๑
ชอ. บน.๑ นายทหารจัดเคร่ืองบิน ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๑๐๓ บน.๑ ๔๓๑๓ ร.ท. ๑
ชอ. บน.๑ รองหัวหน้าหมวดซ่อมอากาศยาน ๑ ฝ่ายซ่อมอากาศยาน แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๑ ๔๓๑๓ ร.ท. ๑
ชอ. บน.๒ หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีตรวจ  ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๒๐๓ บน.๒ ๔๓๑๓ ร.ท. ๑
ชอ. บน.๒๓ นายทหารควบคุมและติดตามงาน หมวดจัดด าเนินงาน แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๒๓ ๔๓๑๓ ร.ท. ๑
ชอ. บน.๓ รองหัวหน้าหมวดโรงงาน ฝ่ายสนับสนุนการซ่อม แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๓ ๔๓๑๓ ร.ท. ๑
ชอ. บน.๓ นายทหารซ่อมบ ารุงอากาศยาน ฝ่ายซ่อมบ ารุงอากาศยานไร้คนขับ ๑ แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๓ ๔๓๑๓ ร.ท. ๑
ชอ. บน.๔๑ รองหัวหน้าหมวดควบคุมมาตรฐาน แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๔๑ ๔๓๑๓ ร.ท. ๑
ชอ. บน.๔๑ รองหัวหน้าหมวดช่างประจ าเคร่ืองบิน ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๔๑๑ บน.๔๑ ๔๓๑๓ ร.ท. ๑
ชอ. บน.๔๑ รองหัวหน้าหมวดซ่อมอากาศยาน ๑ ฝ่ายซ่อมอากาศยานและเคร่ืองยนต์ แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๔๑ ๔๓๑๓ ร.ท. ๑
ชอ. บน.๔๖ รองหัวหน้าหมวดซ่อมเคร่ืองยนต์ ๑ ฝ่ายซ่อมอากาศยานและเคร่ืองยนต์ แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๔๖ ๔๓๑๓ ร.ท. ๑
ชอ. บน.๕ นายทหารก าหนดงาน หมวดจัดด าเนินงาน แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๕ ๔๓๑๓ ร.ท. ๑
ชอ. บน.๕ นายทหารจัดเคร่ืองบิน ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๕๐๑ บน.๕ ๔๓๑๓ ร.ท. ๑
ชอ. บน.๕ รองหัวหน้าหมวดซ่อมเคร่ืองยนต์ ๑ ฝ่ายซ่อมอากาศยานและเคร่ืองยนต์ แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๕ ๔๓๑๓ ร.ท. ๑
ชอ. บน.๕๖ รองหัวหน้าหมวดช่างประจ าเคร่ืองบิน ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๕๖๑ บน.๕๖ ๔๓๑๓ ร.ท. ๑
ชอ. บน.๖ รองหัวหน้าหมวดควบคุมมาตรฐาน แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๖ ๔๓๑๓ ร.ท. ๑
ชอ. บน.๗ นายทหารก าหนดงาน หมวดจัดด าเนินงาน ฝ่ายจัดด าเนินงานและควบคุมมาตรฐาน แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๗ ๔๓๑๓ ร.ท. ๑
ชอ. บน.๗ นายทหารเอกสารเทคนิค แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๗ ๔๓๑๓ ร.อ. ๑
ชอ. บน.๗ นายทหารซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินล าเลียง กทน.บน.๗ - ร.ท. ๑
ชอ. ชอ. นายทหารช่างอากาศ ฝ่ายงานเบ็ดเตล็ด แผนกอโลหะ กรง.ชอ. ๔๓๑๓ ร.อ. ๑
ชอ. ชอ. นายทหารช่างอากาศ ฝ่ายตรวจรอยร้าว แผนกวิจัยและตรวจทดลอง กวก.ชอ. ๔๓๑๓ ร.อ. ๑
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ต ำแหน่ง น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๕
โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร

ชอ. ชอ. นายทหารด าเนินงาน ฝ่ายด าเนินงาน แผนกจัดด าเนินงาน กซย .ชอ. ๔๓๑๓ ร.อ. ๑
ชอ. ชอ. นายทหารตรวจงาน ฝ่ายตรวจ ๓ แผนกควบคุมคุณภาพ กรง.ชอ. ๔๓๑๓ ร.อ. ๑
ชอ. ชอ. นายทหารตรวจงานช่างอากาศ ฝ่ายตรวจ ๑ แผนกควบคุมคุณภาพ กซอ.๒ ชอ. ๔๓๑๓ ร.อ. ๑
ชอ. ชอ. นายทหารวิเคราะห์และประเมินผล ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล แผนกวิทยาการ กวก.ชอ. ๔๓๑๓ ร.อ. ๑
ชอ. ชอ. หัวหน้าหมวดแก้ไขข้อขัดข้อง ฝ่ายการช่าง แผนกบินทดสอบ กซอ.๒ ชอ. ๔๓๑๓ ร.อ. ๑
ชอ. ชอ. หัวหน้าหมวดควบคุมคุณภาพ ฝ่ายด าเนินงานและควบคุมมาตรฐาน แผนกซ่อมเคร่ืองยนต์ท่ี ๓ กซย.ชอ. ๔๓๑๓ ร.อ. ๑
ชอ. ชอ. หัวหน้าหมวดเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ แผนกซ่อมอากาศยาน ๒ กซอ.๒ ชอ. ๔๓๑๓ ร.อ. ๑
ชอ. ชอ. หัวหน้าหมวดเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ แผนกสนับสนุนการซ่อมอากาศยาน กซอ.๑ ชอ. ๔๓๑๓ ร.อ. ๑
ชอ. ชอ. หัวหน้าหมวดเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ แผนกสนับสนุนการซ่อมอากาศยาน กซอ.๒ ชอ. ๔๓๑๓ ร.อ. ๑
ชอ. ชอ. หัวหน้าหมวดงานโลหะ ๑ ฝ่ายงานโลหะ แผนกโรงงาน กซอ.๒ ชอ. ๔๓๑๓ ร.อ. ๑
ชอ. ชอ. หัวหน้าหมวดช่างประจ าอากาศยาน ๒ ฝ่ายการช่าง แผนกบินทดสอบ กซอ.๑ ชอ. ๔๓๑๓ ร.อ. ๑
ชอ. ชอ. หัวหน้าหมวดซ่อมอากาศยาน ๓ ฝ่ายซ่อมอากาศยาน ๑ แผนกซ่อมอากาศยาน ๑ กซอ.๑ ชอ. ๔๓๑๓ ร.อ. ๑
ชอ. ชอ. หัวหน้าหมวดซ่อมอากาศยาน ๓ ฝ่ายซ่อมอากาศยาน ๑ แผนกซ่อมอากาศยาน ๑ กซอ.๒ ชอ. ๔๓๑๓ ร.อ. ๑
ชอ. ชอ. หัวหน้าหมวดตรวจรอยร้าว ฝ่ายเตรียมการ แผนกโรงงาน กซอ.๒ ชอ. ๔๓๑๓ ร.อ. ๑
ชอ. ชอ. หัวหน้าหมวดบริภัณฑ์เคร่ืองยนต์ ๑ ฝ่ายบริภัณฑ์เคร่ืองยนต์ ๑ แผนกซ่อมบริภัณฑ์ ๓ กซภ.ชอ. ๔๓๑๓ ร.อ. ๑
ชย. บน.๑ นายทหารช่างโยธา หมวดโยธา แผนกช่างโยธา บน.๑ ๕๕๑๓ ร.ท. ๑
ชย. บน.๓ รองหัวหน้าหมวดดับเพลิงและกู้ภัย แผนกช่างโยธา บน.๓ ๕๕๓๓ ร.ท. ๑
ชย. บน.๓ รองหัวหน้าหมวดประปา ฝ่ายสาธารณูปการ แผนกช่างโยธา บน.๓ ๕๕๒๓ ร.ท. ๑
ชย. บน.๔๖ นายทหารแบบแผน ฝ่ายอาคาร แผนกช่างโยธา บน.๔๖ ๕๕๑๓ ร.อ. ๑
ชย. คปอ. นายทหารช่างโยธา ฝ่ายบริการ สถานีรายงาน ๗ ศปอ.คปอ. ๕๕๑๓ ร.อ. ๑
ชย. คปอ. นายทหารช่างโยธา ฝ่ายบริการ สถานีรายงาน ๘ ศปอ.คปอ. ๕๕๑๓ ร.อ. ๑
ชย. คปอ. นายทหารช่างโยธา ฝ่ายบริการ สถานีรายงาน ๙ ศปอ.คปอ. ๕๕๑๓ ร.อ. ๑
ชย. รร.การบิน นายทหารการดับเพลิงอากาศยานและกู้ภัย ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย แผนกช่างโยธา กรก.รร.การบิน ๕๕๓๓ ร.อ. ๑
ชย. ชย.ทอ. นายทหารการประปา ฝ่ายติดต้ังระบบจ่ายน้ าประปา แผนกผลิตและจ่ายน้ าประปา กปภ.ชย.ทอ. ๕๕๒๓ ร.อ. ๑
ชย. ชย.ทอ. นายทหารเคร่ืองทุ่นแรง หมวด ๑ ฝ่ายเคร่ืองทุ่นแรงหนัก แผนกเคร่ืองทุ่นแรง กสน.ชย.ทอ. ๕๕๑๓ ร.อ. ๑
ชย. ชย.ทอ. นายทหารช่างโรงงาน ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า แผนกโรงงาน กรง.ชย.ทอ. ๕๕๒๓ ร.อ. ๑



หน้าท่ี ๕ จาก ๑๖ หน้า

เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร สังกัด ต าแหน่ง

ลชทอ.
หน้าท่ี

อัตรา จ านวน หมายเหตุ

ต ำแหน่ง น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๕
โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร

ชย. ชย.ทอ. นายทหารเทคนิค ฝ่ายซ่อมเคร่ืองทุ่นแรง แผนกซ่อมบ ารุง กสน.ชย.ทอ. ๕๕๒๓ ร.อ. ๑
ชย. ชย.ทอ. นายทหารบริการเคร่ืองทุ่นแรง ฝ่ายบริการเคร่ืองทุ่นแรง แผนกเคร่ืองทุ่นแรง กสน .ชย.ทอ. ๕๕๑๓ ร.อ. ๑
ชย. ชย.ทอ. นายทหารปฏิบัติการกู้ภัย ฝ่ายปฏิบัติการกู้ภัย แผนกกู้ภัย กดก .ชย.ทอ. ๕๕๓๓ ร.อ. ๑
ชย. ชย.ทอ. นายทหารแผนและก าหนดงาน ฝ่ายแผนและก าหนดงาน แผนกจัดด าเนินงาน กวก.ชย.ทอ. ๕๕๑๓ ร.อ. ๑
ชย. ชย.ทอ. นายทหารสุขาภิบาล ฝ่ายบ าบัดน้ าเสีย แผนกสุขาภิบาล กปภ .ชย.ทอ. ๕๕๑๓,

๕๕๒๓
ร.อ. ๑

ชย. ชย.ทอ. หัวหน้าหมวดพิมพ์แบบและรายการ แผนกออกแบบ กอค.ชย.ทอ. ๕๕๑๓ ร.อ. ๑
ชย. ยศ.ทอ. รองหัวหน้าฝ่ายช่างโยธา แผนกบริการ กรก.รร.จอ.ยศ.ทอ. ๕๕๑๓ ร.อ. ๑
ชย. สน.ผบ.ดม. หัวหน้าหมวดช่างโยธา ฝ่ายสนับสนุน เรือนจ าทหารอากาศ สน.ผบ.ดม. ๕๕๑๓ ร.อ. ๑
ดย. บน.๔ ผู้บังคับหมวดดุริยางค์ กองร้อยสนับสนุน กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๔ ๗๖๑๓ ร.ท. ๑
ดย. บน.๕๖ ผู้บังคับหมวดดุริยางค์ กองร้อยสนับสนุน กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๕๖ ๗๖๑๓ ร.ท. ๑
ดย. อย. ผู้ช่วยนายวง แผนกโยธวาทิต กองดนตรี ดย.ทอ.อย. ๗๖๑๓ ร.ท. ๑
ตห. สบน.ทอ. นายทหารตรวจสอบมาตรฐานการจัดการจราจรทางอากาศ กมสบ.สบน.ทอ. ๑๗๒๓ ร.อ. ๑ ผูกพันการบรรจุมาจาก แผนฯ ปี งป .๖๔

ตห.(คจ.) คปอ. นายทหารควบคุมการบิน ฝ่ายยุทธการ สถานีรายงาน ๑ ศปอ.คปอ. ๑๗๑๓ ร.อ. ๑
ตห.(คจ.) คปอ. นายทหารเฝ้าตรวจทางอากาศ แผนกยุทธการ ศคปอ.๓ ศปอ.คปอ. ๑๔๑๓,

๑๗๑๓
ร.อ. ๑

ตห.(คจ.) คปอ. นายทหารพิสูจน์ฝ่าย แผนกยุทธการ ศคปอ.๑ ศปอ.คปอ. ๑๔๑๓,
๑๗๑๓

ร.อ. ๑

ตห.(บบ.) บน.๑ นายทหารบังคับการบิน ฝ่ายบังคับการบิน แผนกสนับสนุนการบิน บน .๑ ๑๗๒๓ ร.อ. ๑
ตห.(บบ.) บน.๓ นายทหารบังคับการบิน ฝ่ายบังคับการบิน แผนกสนับสนุนการบิน บน .๓ ๑๗๒๓ ร.อ. ๑
ตห.(บบ.) บน.๓ รองหัวหน้าหมวดควบคุมจราจรทางอากาศเข้า-ออกสนามบิน ฝ่ายบังคับการบิน แผนกสนับสนุนการบิน บน.๓ ๑๗๒๓ ร.ท. ๑

ตห.
(ผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ)

บน.๓ ครูฝึกบังคับอากาศยาน หมวดฝึกบังคับอากาศยานภายนอก ฝ่ายยุทธการและการฝึก ฝูงบิน ๓๐๑ บน.๓ ๑๖๑๓ ร.อ. ๑

ตห.(ยก.) คปอ. ผู้ช่วยนายทหารรายงานการรบ แผนกวางแผนปฏิบัติการทางอากาศ กปย.คปอ. ๑๔๑๓,
๑๗๓๓

ร.อ. ๑



หน้าท่ี ๖ จาก ๑๖ หน้า

เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร สังกัด ต าแหน่ง

ลชทอ.
หน้าท่ี

อัตรา จ านวน หมายเหตุ

ต ำแหน่ง น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๕
โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร

ตห.(ยก.) บน.๒๑ นายทหารยุทธการ แผนกยุทธการ บก.บน.๒๑ ๑๔๑๓,
๑๗๓๓

ร.อ. ๑

ตห.(ยก.) บน.๔๖ นายทหารยุทธการ แผนกยุทธการ บก.บน.๔๖ ๑๔๑๓,
๑๗๓๓

ร.อ. ๑

ถร. บน.๒ หัวหน้าหมวดถ่ายรูป ฝ่ายยุทธการ ฝูงบิน ๒๐๓ บน.๒ ๗๑๑๓ ร.อ. ๑
ถร. บน.๔ รองหัวหน้าหมวดถ่ายรูปทางอากาศ ๑ ฝ่ายถ่ายรูปทางอากาศ ฝูงบิน ๔๐๒ บน.๔ ๗๑๑๓ ร.ท. ๑
ถร. บน.๒๑ หัวหน้าหมวดถ่ายรูป ฝ่ายยุทธการ ฝูงบิน ๒๑๑ บน.๒๑ ๗๑๑๓ ร.อ. ๑ ผูกพันการบรรจุมาจาก แผนฯ ปี งป .๖๔

นิรภัย บน.๕ นายทหารนิรภัยภาคพ้ืน บน.๕ ๒๔๑๓ ร.อ. ๑
ปช. กร.ทอ. นายทหารโครงการและงบประมาณ แผนกโครงการและงบประมาณ กนผ.สนผ.กร.ทอ. - ร.อ. ๑
ปช. จร.ทอ. ผู้ช่วยนายทหารงบประมาณ จร.ทอ. ๖๘๑๓ ร.อ. ๑
ปช. บก.ทอ. นายทหารตรวจสอบและประเมินผล บก.ทอ. ๖๘๑๓ ร.อ. ๑
ปช. บน.๔๑ นายทหารตรวจสอบและประเมินผล บน.๔๑ ๖๘๑๓ ร.อ. ๑
ปช. สบน.ทอ. ผู้ช่วยนายทหารงบประมาณ สบน.ทอ. ๖๘๑๓ ร.อ. ๑
พ. บน.๔๑ นายทหารพัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลกองบิน บน.๔๑ ๙๐๓๓,

๖๔๑๓
ร.อ. ๑

พ. พอ. นายทหารทะเบียนประวัติ ฝ่ายบริการการศึกษา วพอ.พอ. ๗๕๑๓,
๙๗๑๓

ร.ท. ๑

พ. พอ. นายทหารพยาบาล แผนกปฏิบัติการ ๒ กปก.ศปพ.พอ. ๙๐๒๓,
๙๗๑๓

ร.อ. ๑

พ. พอ. นายทหารพยาบาล แผนกอนามัย กวป.พอ. ๙๗๑๓,
๙๐๒๓

ร.อ. ๑

พ. พอ. นายทหารวิทยาการ แผนกวิทยาการ กวก.พอ. ๙๐๒๓,
๙๗๑๓

ร.อ. ๑

พ. พอ. นายทหารส่งเสริมสุขภาพ แผนกส่งเสริมสุขภาพ กวป.พอ. ๙๐๒๓,
๙๗๑๓

ร.อ. ๑



หน้าท่ี ๗ จาก ๑๖ หน้า

เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร สังกัด ต าแหน่ง

ลชทอ.
หน้าท่ี

อัตรา จ านวน หมายเหตุ

ต ำแหน่ง น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๕
โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร

พ. รร.นนก. นายทหารพัสดุ รพ.รร.นนก. ๖๔๑๓,
๙๐๒๓

ร.อ. ๑

พธ. บน.๔๖ รองหัวหน้าหมวดสนับสนุน ฝูงบิน ๔๖๑ บน.๔๖ ๖๒๑๓ ร.ท. ๑
พธ. บน.๕ นายทหารพลาธิการ แผนกพลาธิการ บน.๕ ๖๒๑๓ ร.ท. ๑
พธ. อย. รองผู้บังคับหมวดพลาธิการ กองร้อยสนับสนุน กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๒ กรม ตอ.รอ.อย. ๖๒๑๓ ร.ท. ๑ เพศชาย

พธ. ชอ. หัวหน้าหมวดพลาธิการ ฝ่ายบริการ กซย.ชอ. ๖๒๑๓ ร.อ. ๑
พธ. พธ.ทอ. นายทหารจัดด าเนินงาน แผนกจัดด าเนินงาน กพธ.พธ.ทอ. ๖๒๑๓ ร.อ. ๑
พธ. พธ.ทอ. นายทหารบริการจัดเล้ียง แผนกบริการจัดเล้ียง กพธ.พธ.ทอ. ๖๒๑๓ ร.อ. ๑
พธ. พธ.ทอ. นายทหารโภชนาการ ฝ่ายโภชนาการ แผนกเกียกกาย กพธ.พธ.ทอ. ๖๒๑๓ ร.อ. ๑
พธ. พธ.ทอ. รองหัวหน้าหมวด ๑ ฝ่ายซ่อมบริภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า แผนกงานซ่อม กรง.พธ.ทอ. ๖๒๑๓ ร.ท. ๑
พธ. พธ.ทอ. รองหัวหน้าหมวดเคร่ืองมือเคร่ืองจักร ฝ่ายเตรียมการ แผนกงานผ้า กรง.พธ.ทอ. ๖๒๑๓ ร.ท. ๑
พธ. พอ. รองหัวหน้าฝ่ายพลาธิการ กรก.พอ. ๖๒๑๓ ร.อ. ๑
พธ. สวบ.ทอ. นายทหารพลาธิการ แผนกบริการ สวบ.ทอ. ๖๒๑๓ ร.อ. ๑
พด. กร.ทอ. นายทหารพัสดุ แผนกการพิมพ์และจัดท าเล่ม กภส.สกป.กร.ทอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑
พด. ขว.ทอ. นายทหารพัสดุ แผนกธุรการ ขว.ทอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑
พด. บน.๔๑ รองหัวหน้าหมวดคลังพัสดุ แผนกส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๔๑ ๖๔๑๓ ร.ท. ๑
พด. บน.๕ นายทหารพัสดุเช้ือเพลิง หมวดบริการเช้ือเพลิง กทน.บน.๕ ๖๔๑๓ ร.อ. ๑
พด. บน.๕๖ นายทหารพัสดุ หมวดคลังพัสดุ แผนกช่างโยธา บน.๕๖ ๖๔๑๓ ร.อ. ๑
พด. บน.๓ นายทหารพัสดุ แผนกพลาธิการ บน.๓ ๖๔๑๓ ร.อ. ๑ ผูกพันการบรรจุมาจาก แผนฯ ปี งป .๖๔

พด. บน.๓ รองหัวหน้าหมวดคลังพัสดุ ฝูงบิน ๓๐๑ บน.๓ ๖๔๑๓ ร.ท. ๑ ผูกพันการบรรจุมาจาก แผนฯ ปี งป .๖๔

พด. บน.๓ หัวหน้าหมวดคลังพัสดุ แผนกส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๓ ๖๔๑๓ ร.อ. ๑ ผูกพันการบรรจุมาจาก แผนฯ ปี งป .๖๔

พด. คปอ. นายทหารตรวจสอบหลักฐานและสัญญา ฝ่ายจัดหา แผนกบริการ กรก.คปอ. ๖๔๑๓ ร.ท. ๑
พด. คปอ. นายทหารพัสดุ ฝ่ายบริการ ศคปอ.๒ ศปอ.คปอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑
พด. ยก.ทอ. นายทหารบริหารยุทโธปกรณ์ แผนกยุทโธปกรณ์ ๑ กบย.สบย.ยก.ทอ. ๑๔๑๓,

๖๔๑๓
ร.อ. ๑



หน้าท่ี ๘ จาก ๑๖ หน้า

เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร สังกัด ต าแหน่ง

ลชทอ.
หน้าท่ี

อัตรา จ านวน หมายเหตุ

ต ำแหน่ง น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๕
โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร

พด. ยก.ทอ. นายทหารบริหารยุทโธปกรณ์ แผนกยุทโธปกรณ์ ๒ กบย.สบย.ยก.ทอ. ๑๔๑๓,
๖๔๑๓

ร.อ. ๑

พด. สบน.ทอ. นายทหารพัสดุ แผนกธุรการ สบน.ทอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑ ผูกพันการบรรจุมาจาก แผนฯ ปี งป .๖๔

พด. อย. นายทหารจัดหา ฝ่ายจัดหา แผนกบริการ กรก.อย. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑
พด. ชอ. นายทหารจัดหา ฝ่ายบริการ กซอ.๒ ชอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑
พด. ชอ. นายทหารพัสดุ ฝ่ายควบคุมพัสดุ แผนกจัดด าเนินงาน กซอ.๒ ชอ. ๖๔๑๓, - ร.อ. ๑

พด. ชอ. นายทหารพัสดุ ฝ่ายควบคุมพัสดุ แผนกจัดด าเนินงาน กรง.ชอ. ๖๔๑๓, - ร.อ. ๑

พด. ชอ. หัวหน้าหมวดคลังเช้ือเพลิง ฝ่ายคลังเช้ือเพลิงท่ี ๒ แผนกคลังเช้ือเพลิงท่ี ๔ กพช.ชอ. ๖๔๑๓, - ร.อ. ๑

พด. ชอ. หัวหน้าหมวดควบคุมและสถิติ ฝ่ายควบคุมและสถิติ แผนกคลังพัสดุท่ี ๓ กพอ.ชอ. ๖๔๑๓, - ร.อ. ๑

พด. ชอ. หัวหน้าหมวดตรวจสอบหมายเลขพัสดุ ฝ่ายตรวจสอบหลักฐานพัสดุ แผนกตรวจส ารวจ กพอ.ชอ. ๖๔๑๓, - ร.อ. ๑

พด. ชอ. หัวหน้าหมวดบรรจุหีบห่อ ฝ่ายรับ-ส่งพัสดุสายเช้ือเพลิง แผนกบริการพัสดุเช้ือเพลิง กพช.ชอ. ๖๔๑๓, - ร.อ. ๑

พด. ชอ. หัวหน้าหมวดแผนการ ฝ่ายแผนและปฏิบัติการ แผนกจัดด าเนินงาน กพช.ชอ. ๖๔๑๓, - ร.อ. ๑

พด. ชอ. หัวหน้าหมวดย่านถังเช้ือเพลิง ฝ่ายคลังเช้ือเพลิงท่ี ๓ แผนกคลังเช้ือเพลิงท่ี ๒ กพช.ชอ. ๖๔๑๓, - ร.อ. ๑

พด. ชอ. หัวหน้าหมวดส่งพัสดุซ่อมภายในประเทศ ฝ่ายส่งพัสดุ แผนกบริการพัสดุ กพอ.ชอ. ๖๔๑๓, - ร.อ. ๑ ผูกพันการบรรจุมาจาก แผนฯ ปี งป .๖๔

พด. ชอ. หัวหน้าหมวดสนับสนุนการซ่อม ฝ่ายสนับสนุนการสร้างซ่อม แผนกควบคุมพัสดุ กพอ.ชอ. ๖๔๑๓, - ร.อ. ๑ ผูกพันการบรรจุมาจาก แผนฯ ปี งป .๖๔

พด. สอ.ทอ. นายทหารตรวจหลักฐานสัญญา ฝ่ายตรวจหลักฐานสัญญา แผนกจัดหา กพส.สอ.ทอ. ๖๔๑๓ ร.ท. ๑
พด. สอ.ทอ. นายทหารพัสดุ ฝ่ายรับพัสดุ แผนกบริการพัสดุ กพส.สอ.ทอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑
พด. ชย.ทอ. นายทหารจัดหา ฝ่ายจัดหา แผนกจัดหา กพย.ชย.ทอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑
พด. ชย.ทอ. รองหัวหน้าฝ่ายคลังพัสดุ กอค.ชย.ทอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑
พด. ชย.ทอ. รองหัวหน้าฝ่ายควบคุมพัสดุ แผนกควบคุมพัสดุ กพย.ชย.ทอ. ๖๔๑๓, - ร.อ. ๑

พด. ชย.ทอ. หัวหน้าหมวดพัสดุเคร่ืองปรับอากาศ ฝ่ายพัสดุสาธารณูปโภค แผนกคลังพัสดุ กพย.ชย.ทอ. ๖๔๑๓, - ร.อ. ๑

พด. ชย.ทอ. หัวหน้าหมวดอะไหล่เคร่ืองทุ่นแรง ฝ่ายพัสดุเคร่ืองทุ่นแรง แผนกคลังพัสดุ กพย.ชย.ทอ. ๖๔๑๓, - ร.อ. ๑

พด. พธ.ทอ. นายทหารพัสดุ ฝ่ายคลังพัสดุท่ี ๓ แผนกคลังพัสดุ กพพ.พธ.ทอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑ ผูกพันการบรรจุมาจาก แผนฯ ปี งป .๖๔



หน้าท่ี ๙ จาก ๑๖ หน้า

เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร สังกัด ต าแหน่ง

ลชทอ.
หน้าท่ี

อัตรา จ านวน หมายเหตุ

ต ำแหน่ง น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๕
โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร

พด. พธ.ทอ. นายทหารพัสดุ ฝ่ายส่งพัสดุ แผนกบริการพัสดุ กพพ.พธ.ทอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑
พด. ขส.ทอ. นายทหารบัญชีคุมพัสดุ ฝ่ายคลังพัสดุ กรง.ขส.ทอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑
พด. ขส.ทอ. รองหัวหน้าหมวดเอกสารบัญชีคุม ฝ่ายบริการเช้ือเพลิง กพพน.ขส.ทอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑
พด. ศซว.ทอ. นายทหารพัสดุ แผนกธุรการ ศซว.ทอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑ ผูกพันการบรรจุมาจาก แผนฯ ปี งป .๖๔

พด. ยศ.ทอ. นายทหารพัสดุ ฝ่ายพัสดุ กรก.ยศ.ทอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑
พด. รร.นนก. หัวหน้าหมวดคลังพัสดุ แผนกช่างโยธา กรก.รร.นนก. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑ ผูกพันการบรรจุมาจาก แผนฯ ปี งป .๖๔

เวชศาสตร์การบิน สวบ.ทอ. นายทหารล าเลียงผู้ป่วยทางอากาศสายแพทย์ แผนกอ านวยการ ศลพ.สวบ.ทอ. ๙๓๑๓,
๙๙๑๓

ร.อ. ๑

เวชศาสตร์การบิน สวบ.ทอ. นายทหารวิเคราะห์และวิจัย แผนกวิเคราะห์และวิจัย กวก.สวบ.ทอ. ๙๓๑๓,
๙๙๒๓

ร.อ. ๑

ส. บน.๑ รองหัวหน้าหมวดช่างประจ าเคร่ืองบิน ฝ่ายส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ ฝูงบิน ๑๐๓ บน.๑ ๓๐๑๓ ร.ท. ๑
ส. บน.๑ นายทหารซ่อมบ ารุง ฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์ แผนกส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๑ - ร.ท. ๑
ส. บน.๒ รองผู้บังคับหมวดส่ือสาร กองร้อยสนับสนุน กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๒ ๓๐๑๓ ร.ท. ๑
ส. บน.๒ รองหัวหน้าหมวดซ่อมและติดต้ัง ฝ่ายส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ ฝูงบิน ๒๐๓ บน.๒ ๓๐๑๓ ร.ท. ๑
ส. บน.๒ นายทหารซ่อมบ ารุง หมวดอิเล็กทรอนิกส์ แผนกส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๒ - ร.ท. ๑
ส. บน.๒๑ รองหัวหน้าหมวดสนับสนุนการส่ือสาร ฝ่ายปฏิบัติการส่ือสาร แผนกส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๒๑ ๓๐๑๓ ร.ท. ๑
ส. บน.๓ รองหัวหน้าหมวดช่างโทรคมนาคม ฝ่ายส่ือสารโทรคมนาคม แผนกส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๓ ๓๐๑๓ ร.ท. ๑
ส. บน.๓ รองหัวหน้าหมวดศูนย์ข่าว ฝ่ายปฏิบัติการส่ือสาร แผนกส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๓ ๓๐๑๓ ร.ท. ๑
ส. บน.๔ รองหัวหน้าหมวดช่างเคร่ืองช่วยเดินอากาศ ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคอากาศ 

แผนกส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๔
๓๐๑๓ ร.ท. ๑

ส. บน.๔ รองหัวหน้าหมวดช่างประจ าเคร่ืองบิน ฝ่ายส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ ฝูงบิน ๔๐๒ บน.๔ ๓๐๑๓ ร.ท. ๑
ส. บน.๔ รองหัวหน้าหมวดซ่อมบ ารุงโทรศัพท์และทางสาย ฝ่ายส่ือสารโทรคมนาคม

แผนกส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๔
๓๐๑๓ ร.ท. ๑

ส. บน.๔๑ รองหัวหน้าหมวดช่างโทรคมนาคม ฝ่ายส่ือสารโทรคมนาคม แผนกส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๔๑ ๓๐๑๓ ร.ท. ๑



หน้าท่ี ๑๐ จาก ๑๖ หน้า

เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร สังกัด ต าแหน่ง

ลชทอ.
หน้าท่ี

อัตรา จ านวน หมายเหตุ

ต ำแหน่ง น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๕
โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร

ส. บน.๔๖ รองหัวหน้าหมวดช่างเคร่ืองช่วยเดินอากาศ ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคพ้ืน
แผนกส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๔๖

๓๐๑๓ ร.ท. ๑

ส. บน.๕ รองหัวหน้าหมวดซ่อมและติดต้ัง ฝ่ายส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ ฝูงบิน ๕๐๑ บน.๕ ๓๐๑๓ ร.ท. ๑
ส. บน.๕๖ รองหัวหน้าหมวดช่างประจ าเคร่ืองบิน ฝ่ายส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ ฝูงบิน ๕๖๑ บน.๕๖ ๓๐๑๓ ร.ท. ๑
ส. บน.๖ รองหัวหน้าหมวดช่างวิทยุภาคพ้ืน ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคพ้ืน

แผนกส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๖
๓๐๑๓ ร.ท. ๑

ส. บน.๗ รองผู้บังคับหมวดส่ือสาร กองร้อยสนับสนุน กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๗ ๓๐๑๓ ร.ท. ๑
ส. บน.๗ รองหัวหน้าหมวดศูนย์ข่าว ฝ่ายปฏิบัติการส่ือสาร แผนกส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๗ ๓๐๑๓ ร.ท. ๑
ส. คปอ. นายทหารแลกเปล่ียนข้อมูลทางยุทธวิธี แผนกส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ ศคปอ.๒ ศปอ.คปอ. ๓๐๑๓ ร.อ. ๑
ส. คปอ. นายทหารวิเคราะห์และประเมินค่าวิทยุ แผนกจัดด าเนินงาน กสอ.คปอ. ๓๐๑๓ ร.อ. ๑
ส. คปอ. นายทหารส่ือสารยุทธวิธี แผนกส่ือสารยุทธวิธี กปก.กสอ.คปอ. ๓๐๑๓ ร.อ. ๑
ส. คปอ. นายทหารส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ แผนกส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ ศคปอ.๑ ศปอ.คปอ. ๓๐๑๓ ร.อ. ๑
ส. อย. นายทหารศูนย์ข่าว แผนกส่ือสาร อย. ๓๐๑๓ ร.ท. ๑
ส. อย. รองผู้บังคับหมวดส่ือสาร กองร้อยสนับสนุน กองพันทหารอากาศโยธิน ๓ กรม ทย.รอ.อย. ๓๐๑๓ ร.ท. ๑ เพศชาย

ส. รร.การบิน นายทหารตรวจเทคนิคส่ือสาร ฝ่ายตรวจ แผนกควบคุมคุณภาพ กซอ.รร.การบิน ๓๐๑๓ ร.อ. ๑
ส. รร.การบิน หัวหน้าหมวดวิทยุภาคพ้ืน ฝ่ายปฏิบัติการส่ือสาร แผนกส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ รร.การบิน ๓๐๑๓ ร.อ. ๑
ส. ศปอว.ทอ. นายทหารปฏิบัติการ แผนกปฏิบัติการ กฝอว.ศปอว.ทอ. - ร.อ. ๒
ส. สอ.ทอ. นายทหารควบคุมสถานภาพและสถิติวิเคราะห์ แผนกจัดด าเนินงาน กอท.สอ.ทอ. - ร.อ. ๑
ส. สอ.ทอ. นายทหารการรหัส แผนกการส่ือสาร กปกส.กสท.สอ.ทอ. ๓๐๑๓ ร.อ. ๑
ส. สอ.ทอ. นายทหารเคร่ืองวัด ฝ่ายเคร่ืองวัดกลไกไฟฟ้า แผนกสอบเทียบเคร่ืองวัด ๓ กมว.สอ.ทอ. ๓๐๑๓ ร.อ. ๑
ส. สอ.ทอ. นายทหารเคร่ืองวัด ฝ่ายเคร่ืองวัดคล่ืนความถ่ีวิทยุ แผนกสอบเทียบเคร่ืองวัด ๑ กมว.สอ.ทอ. ๓๐๑๓ ร.อ. ๑
ส. สอ.ทอ. นายทหารช่างโทรศัพท์ ฝ่ายติดต้ังโทรศัพท์ แผนกติดต้ังและข่ายสายโทรศัพท์ กทศ.กสท.สอ.ทอ. ๓๐๑๓ ร.อ. ๑
ส. สอ.ทอ. นายทหารซ่อมบ ารุง แผนกซ่อมบริภัณฑ์การภาพ ๒ กซภ.กอท.สอ.ทอ. ๗๑๑๓,

๓๐๑๓
ร.อ. ๑



หน้าท่ี ๑๑ จาก ๑๖ หน้า

เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร สังกัด ต าแหน่ง

ลชทอ.
หน้าท่ี

อัตรา จ านวน หมายเหตุ

ต ำแหน่ง น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๕
โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร

ส. สอ.ทอ. นายทหารซ่อมบ ารุง แผนกซ่อมบ ารุง ๒ กซสอ.กอท.สอ.ทอ. ๓๐๑๓,
๓๒๑๓

ร.ท. ๑

ส. สอ.ทอ. นายทหารซ่อมบ ารุง แผนกซ่อมบ ารุง ๒ กซอท.กอท.สอ.ทอ. ๓๐๑๓,
๒๗๑๓

ร.ท. ๑

ส. สอ.ทอ. นายทหารซ่อมบ ารุงเครือข่าย แผนกซ่อมบ ารุงเครือข่าย กสขม.ศคพ.สอ.ทอ. ๓๐๑๓,
๒๗๑๓

ร.ท. ๑

ส. สอ.ทอ. นายทหารตรวจติดตาม ฝ่ายควบคุมคุณภาพ กมว.สอ.ทอ. ๓๐๑๓ ร.อ. ๑
ส. สอ.ทอ. นายทหารบูรณะโปรแกรม แผนกซ่อมบ ารุง ๓ กซอท.กอท.สอ.ทอ. ๓๐๑๓,

๒๗๑๓
ร.ท. ๑

ส. สอ.ทอ. นายทหารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แผนกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กกม.ศคพ.สอ.ทอ. ๓๐๑๓,
๒๗๑๓

ร.ท. ๑

ส. สอ.ทอ. นายทหารปฏิบัติการโทรคมนาคม ฝ่ายปฏิบัติการโทรคมนาคม ๑ แผนกปฏิบัติการโทรคมนาคม กทค.กสท.สอ.ทอ. ๓๐๑๓ ร.อ. ๑

ส. สอ.ทอ. นายทหารปฏิบัติการส่ือสารข้อมูล แผนกปฏิบัติการส่ือสารข้อมูล กสขม.ศคพ.สอ.ทอ. ๓๐๑๓,
๒๗๑๓

ร.อ. ๑

ส. สอ.ทอ. นายทหารส่ือสาร ฝ่ายซ่อมวิทยุภาคพ้ืน ๒ แผนกซ่อมวิทยุภาคพ้ืน กซอพ.กรง.สอ.ทอ. ๓๐๑๓ ร.อ. ๑
ส. สอ.ทอ. นายทหารส่ือสาร ฝ่ายผลิตและประกอบอุปกรณ์ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ แผนกสนับสนุน กรง.สอ.ทอ. ๓๐๑๓ ร.อ. ๑
ส. ยศ.ทอ. ครู แผนกวิชาส่ือสาร กกศ.รร.จอ.ยศ.ทอ. ๓๐๑๓ ร.อ. ๑
ส. รร.นนก. นายทหารส่ือสาร กองร้อยทหารอากาศโยธิน รร.นนก. ๓๐๑๓ ร.ท. ๑
ส. รร.นนก. นายทหารส่ือสาร ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ แผนกส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ กรก.รร.นนก. ๓๐๑๓ ร.อ. ๑
ส. สวบ.ทอ. นายทหารซ่อมบ ารุง แผนกสรีรวิทยาการบิน กนว.สวบ.ทอ. ๓๐๑๓,

๙๙๒๓
ร.อ. ๑

สารสนเทศ
และสงคราม

อิเล็กทรอนิกส์

ทสส.ทอ. นายทหารบูรณาการระบบสารสนเทศ แผนกบูรณาการระบบสารสนเทศ กทส.สนผ.ทสส.ทอ. ๒๗๑๓ ร.อ. ๑



หน้าท่ี ๑๒ จาก ๑๖ หน้า

เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร สังกัด ต าแหน่ง

ลชทอ.
หน้าท่ี

อัตรา จ านวน หมายเหตุ

ต ำแหน่ง น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๕
โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร

สารสนเทศ
และสงคราม

อิเล็กทรอนิกส์

ยศ.ทอ. นายทหารกรรมวิธีข้อมูล รร.นฝ.ยศ.ทอ. ๒๗๑๓,
๗๕๑๓

ร.อ. ๑

สารสนเทศ
และสงคราม

อิเล็กทรอนิกส์

ศซว.ทอ. นายทหารปฏิบัติการซอฟต์แวร์ แผนกสร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์ ๑ กวซ.ศซว.ทอ. ๒๗๑๓ ร.อ. ๑

สก. บน.๑ ผู้ช่วยผู้จัดการสโมสร แผนกสวัสดิการ บน.๑ ๗๔๑๓ ร.อ. ๑
สก. บน.๕๖ นายทหารสวัสดิการ แผนกสวัสดิการ บน.๕๖ ๗๔๑๓ ร.ท. ๑
สก. ชอ. เลขานุการ สโมสร แผนกสวัสดิการ กรก.ชอ. ๗๔๑๓ ร.อ. ๑
สก. รร.นนก. ผู้จัดการร้านค้าสหกรณ์ แผนกสวัสดิการ กรก.รร.นนก. ๗๔๑๓ ร.อ. ๑
สก. รร.นนก. ผู้ช่วยผู้จัดการสโมสร แผนกสวัสดิการ กรก.รร.นนก. ๗๔๑๓ ร.อ. ๑
สบ. ยก.ทอ. นายทหารธุรการ กทปย.สบย.ยก.ทอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑
สบ. ยก.ทอ. นายทหารธุรการ กบย.สบย.ยก.ทอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑
สบ. ขว.ทอ. นายทหารธุรการ แผนกธุรการ ขว.ทอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑
สบ. สปช.ทอ. นายทหารธุรการ แผนกธุรการ สปช.ทอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑
สบ. สบน.ทอ. นายทหารธุรการ กคสอ.สบน.ทอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑
สบ. สบน.ทอ. นายทหารธุรการ กมบ.สบน.ทอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑
สบ. บน.๑ นายทหารธุรการ กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๑ ๗๐๑๓ ร.อ. ๑
สบ. บน.๓ นายทหารธุรการ แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๓ ๗๐๑๓ ร.อ. ๑
สบ. บน.๓ นายทหารธุรการ แผนกส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๓ ๗๐๑๓ ร.อ. ๑
สบ. บน.๓ นายทหารสารบรรณ ฝูงบิน ๓๐๑ บน.๓ ๗๐๑๓ ร.อ. ๑
สบ. บน.๕ นายทหารต านานและสถิติ แผนกธุรการ บก.บน.๕ ๗๐๑๓ ร.อ. ๑
สบ. บน.๕๖ นายทหารธุรการ กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๕๖ ๗๐๑๓ ร.อ. ๑
สบ. บน.๗ นายทหารธุรการ แผนกธุรการ บก.บน.๗ ๗๐๑๓ ร.อ. ๑
สบ. คปอ. รองหัวหน้าฝ่ายบริการ ศคปอ.๓ ศปอ.คปอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑ ผูกพันการบรรจุมาจาก แผนฯ ปี งป .๖๔

สบ. รร.การบิน นายทหารธุรการ แผนกธุรการ บก.รร.การบิน ๗๐๑๓ ร.อ. ๑
สบ. รร.การบิน รองหัวหน้าฝ่ายธุรการ กรก.รร.การบิน ๗๐๑๓ ร.อ. ๑



หน้าท่ี ๑๓ จาก ๑๖ หน้า

เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร สังกัด ต าแหน่ง

ลชทอ.
หน้าท่ี

อัตรา จ านวน หมายเหตุ

ต ำแหน่ง น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๕
โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร

สบ. รร.การบิน หัวหน้าหมวดสารบรรณ แผนกส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ รร.การบิน ๗๐๑๓ ร.อ. ๑
สบ. ขส.ทอ. รองหัวหน้าฝ่ายธุรการ กพน.ขส.ทอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑
สบ. พอ. นายทหารธุรการ กพศ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑
สบ. พอ. นายทหารธุรการ หมวดธุรการ วพอ.พอ. ๗๐๑๓ ร.ท. ๑
สบ. ศซว.ทอ. นายทหารธุรการ แผนกธุรการ ศซว.ทอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑
สบ. ยศ.ทอ. นายทหารธุรการ กนร.รร.จอ.ยศ.ทอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑
สบ. รร.นนก. นายทหารธุรการ รพ.รร.นนก. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑
สบ. รร.นนก. นายทหารธุรการ แผนกส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ กรก.รร.นนก. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑
สบ. รร.นนก. นายทหารทะเบียนประวัติ แผนกทะเบียนประวัติ กสป.รร.นนก. - ร.อ. ๑
สบ. สน.ผบ.ดม. นายทหารธุรการ เรือนจ าทหารอากาศ สน.ผบ.ดม. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑
สบ. สน.ผบ.ดม. นายทหารแบบธรรมเนียม แผนกธุรการ บก.สน.ผบ.ดม. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑
สบ. สวบ.ทอ. นายทหารธุรการ แผนกธุรการ บก.สวบ.ทอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑
สพ. สนภ.ทอ. นายทหารวิทยาการและเทคนิค แผนกวิทยาการและเทคนิค กวก.สนภ.ทอ. - ร.อ. ๑
สพ. บน.๑ รองหัวหน้าหมวดซ่อมอาวุธภาคอากาศ ฝ่ายอาวุธ แผนกสรรพาวุธ กทน.บน.๑ ๓๒๑๓ ร.ท. ๑
สพ. บน.๒ นายทหารสรรพาวุธ หมวดสรรพาวุธประจ าอากาศยาน ฝูงบิน ๒๐๓ บน.๒ ๓๒๑๓ ร.ท. ๑
สพ. บน.๒๓ รองหัวหน้าฝ่ายอาวุธ แผนกสรรพาวุธ กทน.บน.๒๓ ๓๒๑๓ ร.อ. ๑
สพ. บน.๓ รองหัวหน้าหมวดบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์สรรพาวุธ แผนกสรรพาวุธ กทน.บน.๓ ๓๒๑๓ ร.ท. ๑
สพ. บน.๓ นายทหารสรรพาวุธ หมวดสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายเทคนิค ฝูงบิน ๓๐๑ บน.๓ ๓๒๑๓ ร.ท. ๑ ผูกพันการบรรจุมาจาก แผนฯ ปี งป .๖๔

สพ. บน.๓ รองหัวหน้าหมวดซ่อมอาวุธภาคอากาศ ฝ่ายซ่อมอาวุธ แผนกสรรพาวุธ กทน.บน.๓ ๓๒๑๓ ร.ท. ๑ ผูกพันการบรรจุมาจาก แผนฯ ปี งป .๖๔

สพ. บน.๓ รองหัวหน้าหมวดซ่อมอาวุธภาคพ้ืน ฝ่ายซ่อมอาวุธ แผนกสรรพาวุธ กทน.บน.๓ ๓๒๑๓ ร.ท. ๑ ผูกพันการบรรจุมาจาก แผนฯ ปี งป .๖๔

สพ. สพ.ทอ. นายทหารบริการอาวุธน าวิถี ฝ่ายอาวุธน าวิถี แผนกคลังสรรพาวุธ ๒ กพว.สพ.ทอ. ๖๔๑๓,
๓๒๑๓

ร.อ. ๑

สพ. สพ.ทอ. นายทหารรับและส่ง ฝ่ายกระสุนวัตถุระเบิด แผนกคลังสรรพาวุธ ๒ กพว.สพ.ทอ. ๖๔๑๓,
๓๒๑๓

ร.อ. ๑

สพ. สพ.ทอ. นายทหารอาวุธและอุปกรณ์ภาคอากาศ ฝ่ายประสานการซ่อมบ ารุง แผนกควบคุมการซ่อมบ ารุง กวก.สพ.ทอ. ๓๒๑๓ ร.อ. ๑



หน้าท่ี ๑๔ จาก ๑๖ หน้า

เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร สังกัด ต าแหน่ง

ลชทอ.
หน้าท่ี

อัตรา จ านวน หมายเหตุ

ต ำแหน่ง น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๕
โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร

สพ. สพ.ทอ. รองหัวหน้าฝ่ายซ่อมระบบควบคุมการยิงภาคอากาศ แผนก ๒ กรว.๕ สพ.ทอ. ๓๒๑๓ ร.อ. ๑
สพ. สพ.ทอ. รองหัวหน้าฝ่ายหาศูนย์เจียระไน แผนก ๒ กรว.๑ สพ.ทอ. ๓๒๑๓ ร.อ. ๑
สพ. สพ.ทอ. หัวหน้าชุดท าลายวัตถุระเบิด ๕ แผนกท าลายวัตถุระเบิด ๒ กทว.สพ.ทอ. ๓๒๑๓ ร.อ. ๑
สพ. สพ.ทอ. หัวหน้าชุดท าลายวัตถุระเบิด ๖ แผนกท าลายวัตถุระเบิด ๑ กทว.สพ.ทอ. ๓๒๑๓ ร.อ. ๑
สพ. สพ.ทอ. หัวหน้าชุดท าลายวัตถุระเบิด ๖ แผนกท าลายวัตถุระเบิด ๒ กทว.สพ.ทอ. ๓๒๑๓ ร.อ. ๑
สพ. รร.นนก. นายทหารสนามยิงปืน แผนกสรรพาวุธ กวท.รร.นนก. ๓๒๑๓ ร.อ. ๑
สห. บน.๑ ผู้บังคับเรือนจ า เรือนจ า กองร้อยทหารสารวัตร บน.๑ ๗๗๑๓ ร.ท. ๑
สห. บน.๒ รองผู้บังคับหมวดรักษาการณ์ กองร้อยทหารสารวัตร บน.๒ ๗๗๑๓ ร.ท. ๑
สห. บน.๓ รองผู้บังคับหมวด หมวดควบคุมและรักษาความปลอดภัย กองร้อยทหารสารวัตร บน.๓ ๗๗๑๓ ร.ท. ๑
สห. รร.การบิน รองผู้บังคับหมวดทหารสารวัตร กองร้อยทหารสารวัตร รร.การบิน ๗๗๑๓ ร.ท. ๑
สห. สน.ผบ.ดม. นายทหารวิทยาการ แผนกวิทยาการ กวก.สน.ผบ.ดม. ๗๗๑๓ ร.อ. ๑
สห. สน.ผบ.ดม. รองผู้บังคับหมวดจราจรกลาง กองร้อยจราจร กองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. ๗๗๑๓ ร.ท. ๑
สห. สน.ผบ.ดม. รองผู้บังคับหมวดทหารสารวัตรทหารอากาศหญิง กองร้อยสืบสวนสอบสวน

กองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.
๗๗๑๓ ร.ท. ๑

สห. สน.ผบ.ดม. รองผู้บังคับหมวดอารักขาบุคคลส าคัญ ๒ กองร้อยทหารสารวัตรทหารอากาศ ๑
กองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.

๗๗๑๓ ร.ท. ๑

สห. สน.ผบ.ดม. รองผู้บังคับหมวดอารักขาบุคคลส าคัญ ๒ กองร้อยทหารสารวัตรทหารอากาศ ๓
กองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.

๗๗๑๓ ร.ท. ๑

อต. บน.๑ นายทหารข่าวอากาศ ฝ่ายข่าวอากาศ แผนกสนับสนุนการบิน บน.๑ ๒๕๑๓ ร.อ. ๑
อย. บน.๑ ผู้บังคับหมวดทหารอากาศโยธิน ๑ กองร้อยทหารอากาศโยธิน กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๑ ๗๘๑๓ ร.ท. ๑
อย. บน.๑ ผู้บังคับหมวดยุทธการและแจ้งเตือน กองบังคับการ กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๑

(เป็นต าแหน่งฝากบรรจุและจะย้ายลงต าแหน่ง เม่ือโครงสร้างกองร้อยต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ
หรือหมวดต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ แล้วเสร็จ)

๗๘๒๓ ร.ท. ๑ ผูกพันการบรรจุมาจาก แผนฯ ปี งป .๖๔

อย. บน.๒๑ รองผู้บังคับหมวดช่างสนาม กองร้อยสนับสนุน กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๒๑ ๗๘๑๓ ร.ท. ๑
อย. บน.๓ ผู้บังคับหมวดทหารอากาศโยธิน ๒ กองร้อยทหารอากาศโยธิน กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๓ ๗๘๑๓ ร.ท. ๑
อย. บน.๓ ผู้บังคับหมวดปืนต่อสู้อากาศยาน กองร้อยทหารต่อสู้อากาศยาน กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๓ ๗๘๒๓ ร.ท. ๑



หน้าท่ี ๑๕ จาก ๑๖ หน้า

เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร สังกัด ต าแหน่ง

ลชทอ.
หน้าท่ี

อัตรา จ านวน หมายเหตุ

ต ำแหน่ง น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๕
โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร

อย. บน.๓ ผู้บังคับหมวดสุนัขทหาร กองร้อยรักษาการณ์ กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๓ ๗๘๓๓ ร.ท. ๑
อย. บน.๓ รองผู้บังคับกองร้อยสนับสนุน กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๓ ๗๘๑๓ ร.อ. ๑
อต. บน.๓ นายทหารข่าวอากาศ ฝ่ายข่าวอากาศ แผนกสนับสนุนการบิน บน.๓ ๒๕๑๓ ร.อ. ๑
อย. บน.๔ ผู้บังคับหมวดยุทธการและแจ้งเตือน กองบังคับการ กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๔

(เป็นต าแหน่งฝากบรรจุและจะย้ายลงต าแหน่ง เม่ือโครงสร้างกองร้อยต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ
หรือหมวดต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ แล้วเสร็จ)

๗๘๒๓ ร.ท. ๑ ผูกพันการบรรจุมาจาก แผนฯ ปี งป .๖๔

อย. บน.๗ ผู้บังคับหมวดยุทธการและแจ้งเตือน กองบังคับการ กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๗
(เป็นต าแหน่งฝากบรรจุและจะย้ายลงต าแหน่ง เม่ือโครงสร้างกองร้อยต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ
หรือหมวดต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ แล้วเสร็จ)

๗๘๒๓ ร.ท. ๑ ผูกพันการบรรจุมาจาก แผนฯ ปี งป .๖๔

อย. บน.๗ ผู้บังคับหมวดทหารอากาศโยธิน ๑ กองร้อยทหารอากาศโยธิน กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๗ ๗๘๑๓ ร.ท. ๑
อต. คปอ. นายทหารข่าวอากาศ ฝ่ายควบคุมมาตรฐานข่าวอากาศ แผนกภูมิอากาศ กขอ.คปอ. ๒๕๑๓ ร.อ. ๑
อต. คปอ. นายทหารข่าวอากาศ ฝ่ายบริการข้อมูลข่าวอากาศ แผนกบริการข่าวอากาศ ศขอ.กขอ.คปอ. ๒๕๑๓ ร.อ. ๑
อย. อย. ผู้ช่วยนายทหารยุทธการและการข่าว กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๓ กรม ปพ.อย. ๗๘๓๓ ร.อ. ๑
อย. อย. ผู้ช่วยนายทหารยุทธการและการฝึก กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๑ กรม ตอ.รอ.อย. ๗๘๒๓ ร.อ. ๑ เพศชาย

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

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

อย. อย. ผู้บังคับหมวด ๑ กองร้อย ๓ กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๑ กรม ตอ.รอ.อย. ๗๘๒๓ ร.ท. ๑ เพศชาย

อย. อย. ผู้บังคับหมวด ๑ กองร้อย ๔ กองพันทหารอากาศโยธิน ๓ กรม ทย.รอ.อย. ๗๘๑๓ ร.ท. ๑ เพศชาย

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

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

อย. อย. ผู้บังคับหมวด ๓ กองร้อยรักษาการณ์ กรม ทย.รอ.อย. - ร.อ. ๑
อย. อย. ผู้บังคับหมวด ๔ กองร้อย ๔ กองพันทหารอากาศโยธิน ๓ กรม ทย.รอ.อย. ๗๘๑๓ ร.ท. ๑
อย. อย. ผู้บังคับหมวดรักษาความปลอดภัย บก.กรม ตอ.รอ.อย. ๗๘๒๓ ร.ท. ๑
อย. อย. รองผู้บังคับหมวดเป้าบิน กองร้อยสนับสนุน กรม ตอ.รอ.อย. ๗๘๒๓ ร.ท. ๑
อย. อย. รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ๑ กองร้อย ๒ กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๓ กรม ปพ.อย. ๗๘๓๓ ร.ท. ๑
อย. อย. รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ๓ กองร้อย ๓ กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๓ กรม ปพ.อย. ๗๘๓๓ ร.ท. ๑



หน้าท่ี ๑๖ จาก ๑๖ หน้า

เหล่าทหาร/
จ าพวกทหาร สังกัด ต าแหน่ง

ลชทอ.
หน้าท่ี

อัตรา จ านวน หมายเหตุ

ต ำแหน่ง น.ประทวน สอบเล่ือนเป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๕
โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร

อย. อย. รองผู้บังคับหมวด ๑ กองร้อยสนับสนุน กรม ทย.รอ.อย. ๗๘๑๓ ร.ท. ๑
อย. อย. รองผู้บังคับหมวด ๓ กองร้อยรักษาการณ์ กรม ทย.รอ.อย. - ร.ท. ๑
อย. อย. รองผู้บังคับหมวดบริการ กองร้อยสนับสนุน กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ กรม ทย.รอ.อย. ๗๘๑๓ ร.ท. ๑
อย. อย. รองผู้บังคับหมวดยุทธการ บก.กรม ตอ.รอ.อย.

(เป็นต าแหน่งฝากบรรจุและจะย้ายลงต าแหน่ง เม่ือโครงสร้างกองร้อยต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ
หรือหมวดต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ แล้วเสร็จ)

๗๘๒๓ ร.ท. ๑ ผูกพันการบรรจุมาจาก แผนฯ ปี งป .๖๔

อย. อย. รองผู้บังคับหมวดแจ้งเตือน บก.กรม ตอ.รอ.อย.
(เป็นต าแหน่งฝากบรรจุและจะย้ายลงต าแหน่ง เม่ือโครงสร้างกองร้อยต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ
หรือหมวดต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ แล้วเสร็จ)

๗๘๒๓ ร.ท. ๑ ผูกพันการบรรจุมาจาก แผนฯ ปี งป .๖๔

อย. รร.นนก. นายทหารการฝึก แผนกฝึกวิชาทหาร กกฝ.กวท.รร.นนก. ๗๘๑๓ ร.อ. ๑

๓๓๘

หมำยเหตุ  บางต าแหน่งอาจจะมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากมีการปรับโครงสร้างส่วนราชการของ ทอ. ซ่ึงจะแจ้งให้ทราบโดยด่วนต่อไป

รวมท้ังส้ิน

ตรวจถูกต้อง
(ลงช่ือ)  น.อ.อลงกรณ์  สมใจสุข

(อลงกรณ์  สมใจสุข)
ประจ ำ กพ.ทอ.
๒๕ ก.พ.๖๔


