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 ลับ
- ๑ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

จําพวกทหารสารสนเทศ

และสงครามอิเล็กทรอนิกส์

๑ พ.อ.อ.หญิง ปรินทร  สุรพลพินิจ 

๑๗๐๙๙๐๐๔๕๘๖๗๔ 

๘๕๔๑๐๓๐๕๗๖

ส. ๗๔๐๐๐๐๐๒๗๒๐๐ 

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ศวอ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๒๗๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๗๐๖๒๐๐๐๒๐๐ 

ประจํา ยศ.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง

นายทหารกรรมวิธีข้อมูล รร.นฝ.ยศ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๒๗๑๓, ๗๕๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒ พ.อ.อ.วสันต์  แซงดานุช 

๓๔๐๐๖๐๐๒๕๐๙๐๔ 

๓๔๒๐๕๐๐๐๖๔

ส. ๗๑๑๐๐๐๐๑๖๖๐๐ 

เจ้าหน้าที่กรรมวิธีข้อมูล 

แผนกกรรมวิธีข้อมูล กวก.กง.ทอ.

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๗๑๗๐, ๒๗๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๐๙๐๖๒๐๐๐๑๐๐ 

ประจํา ทสส.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง

นายทหารบูรณาการระบบสารสนเทศ

แผนกบูรณาการระบบสารสนเทศ 

กทส.สนผ.ทสส.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๒๗๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๓ พ.อ.อ.อรรถวัฒน์  เมธาวงศ์พินิจ 

๑๑๐๐๕๐๑๑๑๒๕๗๗ 

๓๕๕๒๙๐๐๑๕๕

ส. ๗๐๐๐๐๐๐๐๗๓๓๕ 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการซอฟต์แวร์

แผนกสร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์ ๒

กวซ.ศซว.ทอ.(ลชทอ.หน้าที่ ๒๗๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๐๐๐๐๐๐๑๑๔๐๔ 

ประจํา ศซว.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารปฏิบัติการซอฟต์แวร์

แผนกสร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์ ๑ 

กวซ.ศซว.ทอ.(ลชทอ.หน้าที่ ๒๗๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

บัญชีรายละเอียดการให้นายทหารประทวนทําหน้าที่ในตําแหน่งนายทหารสัญญาบัตร แนบท้ายคําสั่ง ทอ.ที่ ๑๓๓๕/๖๔  ลง ๒๘ ก.ย.๖๔
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 ลับ
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ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๓ จําพวกทหารการเงิน

๔ พ.อ.อ.หญิง รุ่งนภา  ศรีคําอ่อน 

๓๑๔๐๖๐๐๑๔๔๐๑๕ 

๘๕๒๑๐๓๐๕๑๒

กง. ๗๔๒๐๐๐๐๒๘๕๐๐ 

เสมียนการเงินอาวุโส แผนกการเงิน สน.ผบ.ดม.

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๗๑๗๐)

พ.อ.อ.(พ) ๗๔๒๐๖๒๐๐๐๑๐๐ 

ประจํา สน.ผบ.ดม.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง

นายทหารการเงิน เรือนจําทหารอากาศ 

สน.ผบ.ดม.(ลชทอ.หน้าที่ ๖๗๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๕ พ.อ.อ.หญิง จารุวรรณ  พรเจริญ 

๓๑๖๐๕๐๐๐๒๘๕๘๗ 

๘๕๒๑๐๓๐๕๐๒

กง. ๗๑๑๐๐๐๐๑๙๓๐๐ 

เสมียนการเงิน แผนกใบสําคัญ กคจ.กง.ทอ.

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๗๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๘๐๖๒๐๐๐๓๐๐ 

ประจํา คปอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง

นายทหารการเงิน ฝ่ายบริการ ศคปอ.๑

ศปอ.คปอ.(ลชทอ.หน้าที่ ๖๗๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๖ พ.อ.อ.หญิง จิราวรรณ

สุวรรณรัศมี 

๑๓๐๐๕๐๐๐๔๕๗๘๕ 

๘๕๓๑๐๓๐๒๙๓

กง. ๗๓๙๐๐๐๐๓๑๔๐๐ 

เสมียนการเงิน ฝ่ายธุรการ กชค.สก.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๗๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๙๐๖๒๐๐๐๒๐๐ 

ประจํา สก.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารควบคุมการเบิกจ่าย 

ฝ่ายการเงิน กรค.สก.ทอ.(ลชทอ.หน้าที่ ๖๗๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๗ พ.อ.อ.หญิง ญนันฐธิดา  กล่ําฮุ้ย 

๑๑๗๙๙๐๐๐๓๒๔๐๑ 

๘๕๕๑๐๓๐๔๘๙

กง. ๗๑๑๐๐๐๐๑๙๙๐๐ 

เสมียนการเงิน แผนกเบิกเงินเดือนและค่าจ้าง

กงค.กง.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๗๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๑๑๐๖๒๐๐๐๑๐๐ 

ประจํา กง.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารเบิกเงินเดือนและค่าจ้าง

แผนกเบิกเงินเดือนและค่าจ้าง กงค.กง.ทอ.

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๗๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔
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ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๘ พ.อ.อ.หญิง ญาณวดี  บูรณเสน 

๑๑๐๒๐๐๐๗๑๔๗๗๑ 

๘๔๘๑๐๗๑๒๒๙

กง. ๗๑๑๐๐๐๐๑๘๖๐๐ 

เสมียนการเงิน แผนกตรวจสอบหลักฐาน

กคจ.กง.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๗๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๒๐๖๒๐๐๐๑๐๐ 

ประจํา บน.๒๓ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง

นายทหารควบคุมการเบิกจ่าย 

แผนกการเงิน บน.๒๓ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๗๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๙ พ.อ.อ.หญิง ประสิวิตรา  

แย้มกลิ่น 

๑๑๐๐๒๐๐๑๓๐๗๙๗ 

๘๕๓๑๐๓๐๔๔๖

กง. ๗๑๑๐๐๐๐๒๒๗๐๐ 

เจ้าหน้าที่บริหารกําลังพล

แผนกบริหารกําลังพล กวก.กง.ทอ.

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๗๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๑๑๐๖๒๐๐๐๒๐๐ 

ประจํา กง.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารบริหารกําลังพล

แผนกบริหารกําลังพล กวก.กง.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๗๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๐ พ.อ.อ.หญิง พรทิพย์  ม่วงศรี 

๓๓๒๐๑๐๑๓๗๔๒๘๕ 

๘๕๔๑๐๓๐๗๐๓

กง. ๗๒๘๐๐๐๒๕๘๒๐๐ 

เสมียนการเงิน แผนกการเงิน คปอ.

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๗๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๘๐๖๒๐๐๐๑๐๐ 

ประจํา คปอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง

นายทหารรับจ่ายเงิน แผนกการเงิน คปอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๗๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๑ พ.อ.อ.หญิง พิรานันท์  ธเนษฐ 

๓๕๕๐๑๐๐๕๐๕๘๒๑ 

๘๕๕๑๐๓๐๔๘๕

กง. ๗๒๙๐๐๐๒๐๑๓๐๐ 

เสมียนการเงิน แผนกการเงิน อย.

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๗๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๔๐๖๒๐๐๐๒๐๐ 

ประจํา บน.๔๖ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง

นายทหารบัญชี แผนกการเงิน บน.๔๖ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๗๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔
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ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๑๒ พ.อ.อ.หญิง ยุพดี  พูลประเสริฐ 

๓๑๐๐๕๐๐๘๕๑๑๖๐ 

๘๔๖๑๓๐๑๐๒๔

กง. ๗๑๑๐๐๐๐๑๘๙๐๐ 

เสมียนการเงิน 

แผนกตรวจสอบหลักฐาน กคจ.กง.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๗๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๙๐๖๒๐๐๐๑๐๐ 

ประจํา สก.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง

นายทหารการเงิน ฝ่ายธุรการ กกฬ.สก.ทอ.

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๗๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๓ พ.อ.อ.หญิง รัตติกาล  กิ่งนนท์ 

๑๓๐๙๘๐๐๑๔๐๒๓๔ 

๘๕๕๑๐๓๐๓๐๑

กง. ๗๓๒๐๐๐๑๔๒๐๐๐ 

เสมียนการเงิน 

หมวดธุรการ กรว.๓ สพ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๗๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๐๙๐๖๒๐๐๐๒๐๐ 

ประจํา ทสส.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง

นายทหารการเงิน ทสส.ทอ.

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๗๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๔ พ.อ.อ.หญิง สุภาวดี  แสนสุด 

๑๓๐๑๖๐๐๐๙๐๕๔๖ 

๘๕๕๑๐๓๐๓๐๘

กง. ๗๒๙๐๐๐๒๐๑๗๐๐ 

เสมียนการเงิน ศทย.อย. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๗๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๗๐๖๒๐๐๐๓๐๐ 

ประจํา ยศ.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารการเงิน 

แผนกธุรการ รร.นอส.ยศ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๗๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๔ จําพวกทหารช่างโยธา

๑๕ พ.อ.อ.หญิง วัชรินทร์  มีเพียร 

๓๑๖๐๕๐๐๑๒๐๐๒๕ 

๘๕๓๑๐๓๐๓๑๐

ชย. ๗๑๖๐๐๐๑๑๐๕๐๐ 

ช่างเขียน แผนกช่างโยธา บน.๑

พ.อ.อ. ๗๑๖๐๖๒๐๐๐๒๐๐ 

ประจํา บน.๑ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง

นายทหารช่างโยธา 

หมวดโยธา แผนกช่างโยธา บน.๑ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๕๕๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔
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ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๑๖ พ.อ.อ.กิตติชัย  วัยวงษ์ศักดิ์ 

๓๓๐๐๑๐๐๔๘๘๐๑๕ 

๓๕๒๓๓๐๑๑๙๗

ชย. ๗๓๕๐๐๐๑๒๘๓๐๐ 

เจ้าหน้าที่พิมพ์แบบและรายการ 

หมวดพิมพ์แบบและรายการ แผนกออกแบบ

กอค.ชย.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๕๕๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๕๐๖๒๐๐๐๑๐๐ 

ประจํา ชย.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

หัวหน้าหมวดพิมพ์แบบและรายการ 

แผนกออกแบบ กอค.ชย.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๕๕๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๗ พ.อ.อ.คมศร  น้อยพงษ์ 

๑๗๐๙๙๐๐๑๖๔๐๓๔ 

๑๔๗๓๙๐๐๒๔๗

ชย. ๗๓๕๐๐๐๑๑๖๘๐๐ 

เจ้าหน้าที่เครื่องทุ่นแรง 

หมวด ๑ ฝ่ายเครื่องทุ่นแรงเบา 

แผนกเครื่องทุ่นแรง กสน.ชย.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๕๕๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๕๐๖๒๐๐๐๒๐๐ 

ประจํา ชย.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารเครื่องทุ่นแรง 

หมวด ๑ ฝ่ายเครื่องทุ่นแรงหนัก 

แผนกเครื่องทุ่นแรง กสน.ชย.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๕๕๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๘ พ.อ.อ.ชัชชัย  ศรีประเสริฐ 

๑๔๐๙๙๐๐๓๔๙๑๑๘ 

๑๕๑๐๕๐๓๖๗๑

ชย. ๗๒๗๐๐๐๑๓๓๗๐๐ 

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงอากาศยานและกู้ภัย 

ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย แผนกช่างโยธา 

กรก.รร.การบิน 

(ลชทอ.หน้าที่ ๕๕๓๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๗๐๖๒๐๐๐๓๐๐ 

ประจํา รร.การบิน และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารการดับเพลิงอากาศยานและกู้ภัย 

ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย แผนกช่างโยธา 

กรก.รร.การบิน (ลชทอ.หน้าที่ ๕๕๓๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๙ พ.อ.อ.ชูชัย  ชาญณรงค์ 

๕๓๐๐๙๐๐๐๐๒๖๔๔ 

๓๔๐๒๑๐๐๑๖๙

ชย. ๗๓๗๐๐๐๑๓๒๗๐๐ 

ช่างไม้ ฝ่ายช่างโยธา 

แผนกบริการ กรก.รร.จอ.ยศ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๕๕๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๗๐๖๒๐๐๐๑๐๐ 

ประจํา ยศ.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าฝ่ายช่างโยธา 

แผนกบริการ กรก.รร.จอ.ยศ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๕๕๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๖ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๒๐ พ.อ.อ.ทิฆัมพร  เนี่ยงน้อย 

๕๖๐๐๗๐๐๐๒๖๑๕๖ 

๓๔๑๒๓๐๐๒๐๑

ชย. ๗๑๘๐๐๐๑๕๑๗๐๐ 

เจ้าหน้าที่ดับเพลิง 

หมวดดับเพลิงและกู้ภัย แผนกช่างโยธา บน.๔ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๕๕๓๗๐)

พ.อ.อ. ๗๐๐๐๐๐๐๑๒๘๓๖ 

ประจํา บน.๓ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าหมวดดับเพลิงและกู้ภัย 

แผนกช่างโยธา บน.๓ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๕๕๓๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๒๑ พ.อ.อ.ธนรัตน์  มงคลศิลป์ 

๑๔๕๑๔๐๐๐๐๕๑๓๗ 

๓๔๖๔๖๐๐๐๖๗

ชย. ๗๔๒๐๐๐๐๔๐๗๐๐ 

เจ้าหน้าที่ช่างโยธา 

ฝ่ายช่างโยธา แผนกบริการ สน.ผบ.ดม. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๕๕๑๗๐, ๕๕๒๗๐)

พ.อ.อ. ๗๔๒๐๖๒๐๐๐๔๐๐ 

ประจํา สน.ผบ.ดม.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง

หัวหน้าหมวดช่างโยธา ฝ่ายสนับสนุน 

เรือนจําทหารอากาศ สน.ผบ.ดม. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๕๕๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๒ พ.อ.อ.นพพล  พันธ์ลาภ 

๓๑๓๐๔๐๐๑๐๑๖๖๕ 

๑๔๑๒๙๐๐๕๙๖

ชย. ๗๓๕๐๖๒๐๐๓๑๐๐ 

ประจํา ชย.ทอ.

๗๓๕๐๖๒๐๐๐๓๐๐ 

ประจํา ชย.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง

นายทหารช่างโรงงาน ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า

แผนกโรงงาน กรง.ชย.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๕๕๒๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๓ พ.อ.อ.พันทิตร  ปุ๊ดหนอย 

๑๖๔๐๙๐๐๐๐๘๑๕๙ 

๑๔๘๖๓๐๐๓๖๘

ชย. ๗๓๕๐๐๐๑๑๔๘๐๐ 

เจ้าหน้าที่เครื่องทุ่นแรง 

หมวด ๒ ฝ่ายเครื่องทุ่นแรงหนัก 

แผนกเครื่องทุ่นแรง กสน.ชย.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๕๕๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๘๐๖๒๐๐๐๕๐๐ 

ประจํา คปอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารช่างโยธา 

ฝ่ายบริการ สถานีรายงาน ๘ ศปอ.คปอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๕๕๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๗ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๒๔ พ.อ.อ.รัฐกาล  เนาวราช 

๑๔๕๑๑๐๐๑๖๔๕๙๑ 

๓๕๖๔๖๐๐๐๐๑

ชย. ๗๓๕๐๐๐๑๓๐๔๐๐ 

เจ้าหน้าที่สถาปัตยกรรมและประมาณราคา

ฝ่ายสถาปัตยกรรม 

แผนกแบบแผน กอบ.กวก.ชย.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๕๕๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๘๐๖๒๐๐๐๖๐๐ 

ประจํา คปอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารช่างโยธา 

ฝ่ายบริการ สถานีรายงาน ๗ ศปอ.คปอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๕๕๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๕ พ.อ.อ.วรวุฒิ  ศรีสําราญ 

๑๑๐๐๕๐๐๔๔๑๕๗๗ 

๑๕๒๓๓๐๓๕๒๒

ชย. ๗๓๕๐๐๐๐๙๘๔๐๐ 

ช่างไฟฟ้า ฝ่ายการระบายน้ํา 

แผนกสุขาภิบาล กปภ.ชย.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๕๕๒๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๕๐๖๒๐๐๐๔๐๐ 

ประจํา ชย.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง

นายทหารการประปา 

ฝ่ายติดตั้งระบบจ่ายน้ําประปา

แผนกผลิตและจ่ายน้ําประปา กปภ.ชย.ทอ.

(ลชทอ.หน้าที่ ๕๕๒๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๖ พ.อ.อ.วราวุฒิ  ไพรี 

๓๖๖๐๗๐๐๐๘๖๖๓๒ 

๑๔๔๓๓๐๐๓๑๑

ชย. ๗๓๕๐๐๐๑๓๘๔๐๐ 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกู้ภัย 

ฝ่ายปฏิบัติการกู้ภัย แผนกกู้ภัย กดก.ชย.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๕๕๓๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๕๐๖๒๐๐๐๕๐๐ 

ประจํา ชย.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารปฏิบัติการกู้ภัย 

ฝ่ายปฏิบัติการกู้ภัย แผนกกู้ภัย กดก.ชย.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๕๕๓๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๘ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๒๗ พ.อ.อ.สานนท์  ทองตุ๋ย 

๓๒๐๐๙๐๐๖๙๑๑๐๐ 

๑๔๕๐๘๐๐๐๑๑

ชย. ๗๓๕๐๐๐๑๓๓๗๐๐ 

เจ้าหน้าที่บริการเครื่องทุ่นแรง 

ฝ่ายบริการเครื่องทุ่นแรง 

แผนกเครื่องทุ่นแรง กสน.ชย.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๕๕๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๕๐๖๒๐๐๐๖๐๐ 

ประจํา ชย.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารบริการเครื่องทุ่นแรง 

ฝ่ายบริการเครื่องทุ่นแรง 

แผนกเครื่องทุ่นแรง กสน.ชย.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๕๕๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๘ พ.อ.อ.สุพรรณ  ชื่นใจ 

๑๓๓๐๔๐๐๑๔๓๘๐๗ 

๓๕๗๕๔๐๐๐๖๔

ชย. ๗๓๕๐๐๐๑๓๙๖๐๐ 

เจ้าหน้าที่ซ่อมบริภัณฑ์ 

หมวดผลิตและซ่อมบํารุง 

แผนกดับเพลิงอาคาร กดก.ชย.ทอ.

(ลชทอ.หน้าที่ ๕๕๒๗๐)

พ.อ.อ. ๗๐๐๐๐๐๐๑๒๘๓๗ 

ประจํา บน.๓ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าหมวดประปา 

ฝ่ายสาธารณูปการ แผนกช่างโยธา บน.๓ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๕๕๒๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๒๙ พ.อ.อ.อนิวรรต  แพ่งสุภา 

๕๕๓๐๓๐๐๐๑๘๖๑๑ 

๓๔๙๖๙๐๐๐๐๑

ชย. ๗๒๔๐๐๐๐๖๖๖๐๐ 

ช่างอาคาร 

ฝ่ายอาคาร แผนกช่างโยธา บน.๔๖

(ลชทอ.หน้าที่ ๕๕๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๔๐๖๒๐๐๐๓๐๐ 

ประจํา บน.๔๖ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง

นายทหารแบบแผน 

ฝ่ายอาคาร แผนกช่างโยธา บน.๔๖ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๕๕๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๓๐ พ.อ.อ.อนุสรณ์  โกศล 

๓๑๐๐๕๐๐๘๓๐๘๗๑ 

๑๔๓๓๓๐๐๓๐๙

ชย. ๗๓๕๐๐๐๑๓๕๓๐๐ 

ช่างซ่อมรถเฉพาะการ ฝ่ายซ่อมรถเฉพาะการ

แผนกซ่อมบํารุง กสน.ชย.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๕๕๒๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๕๐๖๒๐๐๐๑๐๐ 

ประจํา ชย.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง

นายทหารเทคนิค ฝ่ายซ่อมเครื่องทุ่นแรง 

แผนกซ่อมบํารุง กสน.ชย.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๕๕๒๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๙ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๓๑ พ.อ.อ.อรรถพล  สีแก้ว 

๑๓๐๙๙๐๐๖๓๗๓๗๘ 

๓๕๖๒๑๐๒๒๕๕

ชย. ๗๓๕๐๐๐๑๒๗๒๐๐ 

เจ้าหน้าที่ประมาณราคา ฝ่ายประมาณราคา 

แผนกแบบแผน กอบ.กวก.ชย.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๕๕๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๕๐๖๒๐๐๐๗๐๐ 

ประจํา ชย.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารแผนและกําหนดงาน 

ฝ่ายแผนและกําหนดงาน 

แผนกจัดดําเนินงาน กวก.ชย.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๕๕๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๓๒ พ.อ.อ.อาณัต  ยอมิน 

๑๑๐๐๖๐๐๐๗๑๔๔๕ 

๓๕๑๓๓๐๐๓๐๒

ชย. ๗๓๕๐๐๐๑๐๑๖๐๐ 

เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ฝ่ายบําบัดน้ําเสีย 

แผนกสุขาภิบาล กปภ.ชย.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๕๕๑๗๐, ๕๕๒๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๕๐๖๒๐๐๐๘๐๐ 

ประจํา ชย.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารสุขาภิบาล ฝ่ายบําบัดน้ําเสีย 

แผนกสุขาภิบาล กปภ.ชย.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๕๕๑๓, ๕๕๒๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๓๒ จําพวกทหารพัสดุ

๓๓ พ.อ.อ.กมล  ธรรมราช 

๓๕๕๐๖๐๐๑๑๙๓๒๗ 

๑๔๐๒๖๐๐๙๒๑

พด. ๗๓๐๐๐๐๑๗๒๓๐๐ 

เจ้าหน้าที่พัสดุอาวุโส 

หมวดส่งพัสดุซ่อมภายในประเทศ 

ฝ่ายส่งพัสดุ แผนกบริการพัสดุ กพอ.ชอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๗๐)

พ.อ.อ.(พ) ๗๓๐๐๖๒๐๐๒๐๐๐ 

ประจํา ชอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

หัวหน้าหมวดส่งพัสดุซ่อมภายในประเทศ 

ฝ่ายส่งพัสดุ แผนกบริการพัสดุ กพอ.ชอ.

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๓๔ พ.อ.อ.ชาติชาย  หลวงอุดม 

๓๑๑๐๑๐๑๑๑๒๒๒๓ 

๒๔๑๕๘๐๐๔๕๗

พด. ๗๓๖๐๐๐๐๕๓๖๐๐ 

เจ้าหน้าที่พัสดุอาวุโส ฝ่ายบริการพัสดุ 

แผนกคลังพัสดุ กพพน.ขส.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๗๐)

พ.อ.อ.(พ) ๗๐๕๐๖๒๐๐๐๑๐๐ 

ประจํา ขว.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารพัสดุ แผนกธุรการ ขว.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๑๐ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๓๕ พ.อ.อ.ฐตพล  อัปการัตน์ 

๓๔๑๒๐๐๐๐๐๑๖๔๖ 

๑๔๓๖๘๐๑๕๖๒

พด. ๗๑๖๐๐๐๐๘๒๑๐๐ 

หัวหน้าหมู่คลังพัสดุ หมวดคลังพัสดุ 

ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๑๐๓ บน.๑ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๗๐)

พ.อ.อ.(พ) ๗๐๐๐๐๐๐๑๕๑๗๗ 

ประจํา บน.๓ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าหมวดคลังพัสดุ ฝูงบิน ๓๐๑ บน.๓

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๓๖ พ.อ.อ.ยุทธภูมิ  ณ พัทลุง 

๓๘๕๐๑๐๐๓๒๖๔๘๗ 

๑๔๒๕๖๐๐๕๑๑

พด. ๗๒๓๐๐๐๐๕๖๑๐๐ 

เจ้าหน้าที่คลังพัสดุเชื้อเพลิงอาวุโส 

หมวดบริการเชื้อเพลิง กทน.บน.๔๑ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๗๐)

พ.อ.อ.(พ) ๗๒๓๐๖๒๐๐๐๖๐๐ 

ประจํา บน.๔๑ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าหมวดคลังพัสดุ 

แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๔๑

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๓๗ พ.อ.อ.หญิง กุลนารี  ราชสุวรรณ์ 

๑๓๐๙๙๐๐๔๔๓๕๗๓ 

๘๕๕๑๐๓๐๔๗๓

พด. ๗๓๔๐๐๐๐๕๔๕๐๐ 

เจ้าหน้าที่จัดหา 

ฝ่ายจัดหา แผนกจัดหา กพพ.พธ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๔๐๖๒๐๐๐๒๐๐ 

ประจํา พธ.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารพัสดุ ฝ่ายส่งพัสดุ 

แผนกบริการพัสดุ กพพ.พธ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๓๘ พ.อ.อ.หญิง จรีรัตน์  ชูกลิ่น 

๑๑๔๐๓๐๐๐๓๖๘๒๒ 

๘๕๔๑๐๓๐๕๖๒

พด. ๗๓๖๐๐๐๑๒๕๑๐๐ 

เจ้าหน้าที่หลักฐานและสัญญา 

ฝ่ายตรวจหลักฐานและสัญญา 

แผนกจัดหา กพพน.ขส.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๖๐๖๒๐๐๐๘๐๐ 

ประจํา ขส.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าหมวดเอกสารบัญชีคุม 

ฝ่ายบริการเชื้อเพลิง กพพน.ขส.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๑๑ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๓๙ พ.อ.อ.หญิง ธารทิพย์  

นาคประคอง 

๑๙๐๑๑๐๐๐๒๙๗๙๖ 

๘๔๘๑๑๔๑๒๒๘

พด. ๗๐๘๐๐๐๐๒๘๘๐๐ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ แผนกธุรการ กร.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๐๘๐๖๒๐๐๐๓๐๐ 

ประจํา กร.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารพัสดุ แผนกการพิมพ์และจัดทําเล่ม 

กภส.สกป.กร.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๔๐ พ.อ.อ.หญิง ภาวิณี  นาคแก้ว 

๑๑๐๐๕๐๐๔๓๖๙๘๑ 

๘๕๔๑๐๓๐๕๘๗

พด. ๗๒๘๐๐๐๒๖๐๗๐๐ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานและสัญญา 

ฝ่ายจัดหา แผนกบริการ กรก.คปอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๘๐๖๒๐๐๑๒๐๐ 

ประจํา คปอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารตรวจสอบหลักฐานและสัญญา 

ฝ่ายจัดหา แผนกบริการ กรก.คปอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๔๑ พ.อ.อ.หญิง มาลาภรณ์  ไชยเดช 

๑๔๓๙๙๐๐๐๙๘๖๕๔ 

๘๕๔๑๐๓๐๗๐๘

พด. ๗๓๕๐๐๐๑๐๓๗๐๐ 

เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานและสัญญา 

ฝ่ายตรวจหลักฐานและสัญญา 

แผนกจัดหา กพย.ชย.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๒๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๕๐๖๒๐๐๑๑๐๐ 

ประจํา ชย.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารจัดหา ฝ่ายจัดหา 

แผนกจัดหา กพย.ชย.ทอ.

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๔๒ พ.อ.อ.หญิง สุปรียา  ส่งละออ 

๓๘๒๐๘๐๐๒๘๖๗๖๓ 

๘๕๔๑๐๓๐๗๑๓

พด. ๗๓๐๐๒๐๒๖๘๘๐๐ 

เจ้าหน้าที่จัดหา ฝ่ายบริการ กซอ.๒ ชอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๐๐๖๒๐๐๒๗๐๐ 

ประจํา ชอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารจัดหา ฝ่ายบริการ กซอ.๒ ชอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๑๒ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๔๓ พ.อ.อ.เสกสรรค์  คําหว่าง 

๑๕๕๙๙๐๐๐๘๗๐๙๑ 

๑๔๘๒๖๐๐๘๕๓

พด. ๗๓๐๐๐๐๓๐๐๘๐๐ 

เจ้าหน้าที่พัสดุเชื้อเพลิง หมวดข้อมูล 

ฝ่ายมาตรฐานและข้อมูลเทคนิค 

แผนกจัดดําเนินงาน กพช.ชอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๐๐๖๒๐๐๒๓๐๐ 

ประจํา ชอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

หัวหน้าหมวดบรรจุหีบห่อ 

ฝ่ายรับ-ส่งพัสดุสายเชื้อเพลิง 

แผนกบริการพัสดุเชื้อเพลิง กพช.ชอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๔๔ พ.อ.อ.เสกสิทธิ์  เสมอใจ 

๑๕๗๐๕๐๐๐๓๓๙๑๒ 

๑๕๑๑๒๐๐๒๕๑

พด. ๗๓๔๐๐๐๐๖๓๙๐๐ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ ฝ่ายคลังพัสดุที่ ๔ 

แผนกคลังพัสดุ กพพ.พธ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๔๐๖๒๐๐๐๑๐๐ 

ประจํา พธ.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารพัสดุ ฝ่ายคลังพัสดุที่ ๓ 

แผนกคลังพัสดุ กพพ.พธ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๔๕ พ.อ.อ.เอกลักษณ์  ภูกองไชย 

๑๔๖๐๗๐๐๐๐๘๓๓๕ 

๓๔๘๐๓๐๐๐๐๓

พด. ๗๓๕๐๐๐๑๐๘๑๐๐ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ ฝ่ายควบคุมอาคารและสถานที่

แผนกควบคุมพัสดุ กพย.ชย.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๕๐๖๒๐๐๑๐๐๐ 

ประจํา ชย.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

หัวหน้าหมวดพัสดุเครื่องปรับอากาศ 

ฝ่ายพัสดุสาธารณูปโภค แผนกคลังพัสดุ 

กพย.ชย.ทอ.(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๔๖ พ.อ.อ.ธวัชชัย  ทัพพิจิตร์ 

๑๑๐๐๕๐๐๐๕๓๘๑๐ 

๓๕๒๓๓๐๑๒๔๗

พด. ๗๒๙๐๐๐๑๗๓๗๐๐ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ หมวดพัสดุ 

กองร้อยสนับสนุน กรม ปพ.อย. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๕๐๖๒๐๐๐๙๐๐ 

ประจํา ชย.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าฝ่ายคลังพัสดุ กอค.ชย.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๑๓ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๔๗ พ.อ.อ.ธีรพล  ดอนไพรเมา 

๓๗๓๐๑๐๐๒๑๗๒๔๗ 

๑๔๕๑๙๐๐๘๒๖

พด. ๗๒๗๐๐๐๑๓๗๑๐๐ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ แผนกพลาธิการ 

กรก.รร.การบิน 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๐๐๖๒๐๐๒๑๐๐ 

ประจํา ชอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

หัวหน้าหมวดควบคุมและสถิติ 

ฝ่ายควบคุมและสถิติ แผนกคลังพัสดุที่ ๓ 

กพอ.ชอ.(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๔๘ พ.อ.อ.นนทชัย  หาญยุทธ 

๑๑๖๐๑๐๐๐๗๖๗๖๖ 

๓๔๖๒๙๐๐๒๔๗

พด. ๗๑๘๐๐๐๐๐๐๙๒๔ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ แผนกพลาธิการ บน.๔ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๐๖๐๖๒๐๐๐๑๐๐ 

ประจํา ยก.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารบริหารยุทโธปกรณ์ 

แผนกยุทโธปกรณ์ ๑ กบย.สบย.ยก.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๑๔๑๓, ๖๔๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๔๙ พ.อ.อ.นรายุทธ  น้อยพงษ์ 

๑๗๗๙๙๐๐๑๗๗๓๗๓ 

๓๕๗๓๐๐๐๑๐๔

พด. ๗๐๐๐๐๐๐๑๕๗๑๖ 

เจ้าหน้าที่สรรพาวุธ ฝ่ายคลังแสง ๑ 

แผนกคลังแสง ๔ กองคลังแสง สพ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๗๐, ๓๒๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๕๐๖๒๐๐๐๑๐๐ 

ประจํา บน.๕ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารพัสดุเชื้อเพลิง 

หมวดบริการเชื้อเพลิง กทน.บน.๕ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๕๐ พ.อ.อ.พงศธร  กิตติชยกรกุล 

๓๔๕๑๕๐๐๐๒๘๐๓๘ 

๓๕๑๔๖๐๐๐๗๒

พด. ๗๒๘๐๐๐๒๐๘๓๐๐ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ ฝ่ายธุรการ กบค.คปอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๘๐๖๒๐๐๑๑๐๐ 

ประจํา คปอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารพัสดุ ฝ่ายบริการ 

ศคปอ.๒ ศปอ.คปอ.(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๑๔ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๕๑ พ.อ.อ.พนมลัทธิกรณ์  

จันทร์ศิริ 

๓๓๑๐๖๐๐๓๐๙๑๖๑ 

๑๔๕๒๘๐๒๐๕๔

พด. ๗๑๖๐๐๐๑๗๙๑๐๐ 

รองหัวหน้าหมู่ควบคุมและสถิติ 

หมวดคลังพัสดุ ฝ่ายการช่าง 

ฝูงบิน ๑๐๓ บน.๑ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๐๐๖๒๐๐๒๒๐๐ 

ประจํา ชอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

หัวหน้าหมวดแผนการ 

ฝ่ายแผนและปฏิบัติการ 

แผนกจัดดําเนินงาน กพช.ชอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๕๒ พ.อ.อ.วสันต์  ธีระแนว 

๓๕๓๐๗๐๐๗๐๓๘๐๒ 

๑๔๔๖๙๐๐๑๕๕

พด. ๗๓๕๐๐๐๑๐๘๓๐๐ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ ฝ่ายรับพัสดุ 

แผนกบริการพัสดุ กพย.ชย.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๕๐๖๒๐๐๐๒๐๐ 

ประจํา ชย.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

หัวหน้าหมวดอะไหล่เครื่องทุ่นแรง 

ฝ่ายพัสดุเครื่องทุ่นแรง 

แผนกคลังพัสดุ กพย.ชย.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๕๓ พ.อ.อ.วุฒิชัย  อุมะวรรณ 

๑๔๙๙๙๐๐๐๘๔๗๗๗ 

๑๕๐๗๔๐๐๘๓๙

พด. ๗๓๑๐๐๐๑๖๕๓๐๐ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ ฝ่ายบัญชีคุมพัสดุ 

แผนกควบคุมพัสดุ กพส.สอ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๑๐๖๒๐๐๐๑๐๐ 

ประจํา สอ.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารพัสดุ ฝ่ายรับพัสดุ 

แผนกบริการพัสดุ กพส.สอ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๕๔ พ.อ.อ.สุภชัย  มูลสาร 

๓๓๕๐๒๐๐๐๑๗๗๗๔ 

๓๕๑๗๒๐๐๐๒๙

พด. ๗๒๑๐๐๐๑๐๖๓๐๐ 

เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ หมวดคลังพัสดุ 

แผนกสรรพาวุธ กทน.บน.๒๑ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๐๐๐๐๐๐๑๑๔๐๕ 

ประจํา ศซว.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารพัสดุ แผนกธุรการ ศซว.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๑๕ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๕๕ พ.อ.อ.สุรชัย  กุลพันธ์ 

๓๓๔๐๑๐๑๐๘๙๘๓๑ 

๓๕๒๗๑๐๐๑๔๔

พด. ๗๒๑๐๐๐๐๘๙๒๐๐ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ หมวดคลังพัสดุ 

แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๒๑ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๘๐๖๒๐๐๒๗๐๐ 

ประจํา รร.นนก.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

หัวหน้าหมวดคลังพัสดุ 

แผนกช่างโยธา กรก.รร.นนก. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๕๖ พ.อ.อ.อภิชาติ  กระตุฤกษ์ 

๓๑๐๐๙๐๒๖๓๘๘๙๔ 

๒๔๖๒๓๐๐๐๕๓

พด. ๗๑๘๐๐๐๑๖๑๒๐๐ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ หมวดคลังพัสดุ 

แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๔ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๐๐๐๐๐๐๑๕๑๗๘ 

ประจํา บน.๓ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง

หัวหน้าหมวดคลังพัสดุ 

แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๓ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๕๗ พ.อ.อ.อวิรุทธ์  สนใจ 

๑๑๖๐๑๐๐๐๑๗๑๘๒ 

๑๔๕๒๙๐๑๒๕๕

พด. ๗๓๐๐๐๐๒๘๖๑๐๐ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ หมวดอะไหล่บริภัณฑ์ 

ฝ่ายบัญชีคุม แผนกควบคุมพัสดุ กพอ.ชอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๐๐๖๒๐๐๒๔๐๐ 

ประจํา ชอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

หัวหน้าหมวดสนับสนุนการซ่อม

ฝ่ายสนับสนุนการสร้างซ่อม 

แผนกควบคุมพัสดุ กพอ.ชอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๕๘ พ.อ.อ.อัฐชัย  เณรพรม 

๓๕๓๐๗๐๐๒๕๔๗๘๑ 

๑๔๔๖๙๐๑๔๖๑

พด. ๗๓๒๐๐๐๑๐๙๘๐๐ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ ฝ่ายคลังพัสดุดี 

แผนกคลังพัสดุ กพว.สพ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๗๐, ๓๒๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๐๐๐๐๐๐๑๑๓๘๔ 

ประจํา สบน.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง

นายทหารพัสดุ แผนกธุรการ สบน.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๑๖ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๕๙ พ.อ.อ.อาสํา  สาแมง 

๓๙๕๐๕๐๐๒๒๑๙๓๒ 

๓๕๑๔๕๐๐๐๐๔

พด. ๗๓๐๐๐๐๒๘๕๙๐๐ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ หมวดอะไหล่เครื่องยนต์ 

ฝ่ายบัญชีคุม แผนกควบคุมพัสดุ กพอ.ชอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๐๐๖๒๐๐๒๕๐๐ 

ประจํา ชอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

หัวหน้าหมวดตรวจสอบหมายเลขพัสดุ 

ฝ่ายตรวจสอบหลักฐานพัสดุ 

แผนกตรวจสํารวจ กพอ.ชอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๖๐ พ.อ.อ.อิสริยะ  โกธัญญะ 

๑๑๖๙๘๐๐๐๑๔๑๔๑ 

๓๔๖๕๐๐๐๑๖๐

พด. ๗๑๗๐๐๐๑๒๙๙๐๐ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ หมวดสนับสนุน 

ฝูงบิน ๒๐๑ บน.๒ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๐๐๖๒๐๐๒๖๐๐ 

ประจํา ชอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารพัสดุ ฝ่ายควบคุมพัสดุ 

แผนกจัดดําเนินงาน กซอ.๒ ชอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๖๐ จําพวกทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

๖๑ พ.อ.อ.จักรพงษ์  บัวงาม 

๓๓๓๑๓๐๐๒๐๒๘๔๑ 

๓๔๑๕๔๐๐๓๖๕

ส. ๗๒๑๐๐๐๐๕๔๒๐๐ 

เจ้าหน้าที่วิทยุอาวุโส 

หมวดวิทยุภาคพื้น ฝ่ายปฏิบัติการสื่อสาร

แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๒๑ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๒๙๐)

พ.อ.อ.(พ) ๗๒๑๐๖๒๐๐๐๕๐๐ 

ประจํา บน.๒๑ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าหมวดสนับสนุนการสื่อสาร 

ฝ่ายปฏิบัติการสื่อสาร 

แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๒๑ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๑๗ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๖๒ พ.อ.อ.ฉัตรชัย  วิโรจน์การุณย์ 

๓๙๐๙๙๐๐๔๗๐๒๕๓ 

๓๔๑๕๖๐๐๑๔๙

ส. ๗๒๖๐๐๐๐๔๓๔๐๐ 

ช่างติดตั้งย้ายถอนและตรวจซ่อมอาวุโส 

หมวดซ่อมบํารุงโทรศัพท์และทางสาย 

ฝ่ายสื่อสารโทรคมนาคม

แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๕๖ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๙๐)

พ.อ.อ.(พ) ๗๒๖๐๖๒๐๐๐๕๐๐

ประจํา บน.๕๖ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าหมวดช่างประจําเครื่องบิน 

ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ฝูงบนิ ๕๖๑ บน.๕๖

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๖๓ พ.อ.อ.ณวัสพงศ์  นามเชียงใต้ 

๓๓๐๐๑๐๐๔๘๖๗๐๕ 

๑๓๖๕๖๐๐๗๙๕

ส. ๗๓๑๐๐๐๐๗๘๗๐๐ 

ช่างเครื่องวัดอาวุโส 

ฝ่ายเครื่องวัดอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า 

แผนกสอบเทียบเครื่องวัด ๓ กมว.สอ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๙๐)

พ.อ.อ.(พ) ๗๓๑๐๖๒๐๐๐๒๐๐ 

ประจํา สอ.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารเครื่องวัด ฝ่ายเครื่องวัดกลไกไฟฟ้า 

แผนกสอบเทียบเครื่องวัด ๓ กมว.สอ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๖๔ พ.อ.อ.นพพร  ชูวงศ์วุฒิ 

๓๑๖๐๑๐๐๔๒๔๐๙๔ 

๑๔๒๕๐๐๑๐๒๖

ส. ๗๒๘๐๐๐๑๐๙๗๐๐ 

เจ้าหน้าที่วิทยุอาวุโส 

แผนกสื่อสารยุทธวิธี กปก.กสอ.คปอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๒๙๐)

พ.อ.อ.(พ) ๗๒๘๐๖๒๐๐๑๔๐๐ 

ประจํา คปอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารสื่อสารยุทธวิธี 

แผนกสื่อสารยุทธวิธี กปก.กสอ.คปอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๑๘ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๖๕ พ.อ.อ.สุธรรม  สุวรรณพิมพ์ 

๓๑๐๐๕๐๑๙๖๑๕๓๘ 

๓๓๙๓๓๐๐๐๐๔

ส. ๗๒๘๐๐๐๑๑๙๙๐๐ 

ช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์อาวุโส 

ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 

สถานีรายงาน ๓ ศปอ.คปอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๙๐)

พ.อ.อ.(พ) ๗๒๘๐๖๒๐๐๑๕๐๐ 

ประจํา คปอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารแลกเปลี่ยนข้อมูลทางยุทธวิธี 

แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 

ศคปอ.๒ ศปอ.คปอ. 

(ลชทอ.หนา้ที่ ๓๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๖๖ พ.อ.อ.อมร  พินอยู่วงษ์ 

๓๗๓๐๕๐๐๕๕๐๘๖๕ 

๓๓๘๓๓๐๐๓๑๘

ส. ๗๒๘๐๐๐๐๙๐๕๐๐ 

ช่างโทรศัพท์อาวุโส แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 

ศคปอ.๑ ศปอ.คปอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๙๐)

พ.อ.อ.(พ) ๗๒๘๐๖๒๐๐๑๖๐๐ 

ประจํา คปอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 

แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 

ศคปอ.๑ ศปอ.คปอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๖๗ พ.อ.อ.หญิง นิติยา  

สายเชื้อสกุลวงศ์ 

๑๑๐๑๔๐๐๓๗๒๔๗๗ 

๘๕๒๑๐๓๐๖๐๐

ส. ๗๓๑๐๐๐๑๙๙๙๐๐ 

เจ้าหน้าที่บูรณะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

แผนกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กกม.ศคพ.สอ.ทอ.

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๗๐, ๒๗๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๑๐๖๒๐๐๑๖๐๐ 

ประจํา สอ.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

แผนกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

กกม.ศคพ.สอ.ทอ.

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๓, ๒๗๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๑๙ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๖๘ พ.อ.อ.เดชพงศ์  ผิวแฉล้ม 

๑๕๔๙๙๐๐๐๖๒๓๖๕ 

๑๔๘๔๑๐๐๐๓๑

ส. ๗๒๓๐๐๐๐๖๔๕๐๐ 

ช่างวิทยุถ่ายทอด หมวดช่างโทรคมนาคม 

ฝ่ายสื่อสารโทรคมนาคม 

แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๔๑ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๓๐๖๒๐๐๐๗๐๐ 

ประจํา บน.๔๑ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าหมวดช่างโทรคมนาคม 

ฝ่ายสื่อสารโทรคมนาคม 

แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๔๑ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๖๙ พ.อ.อ.เศกสาตร์  รอดอําพันธุ์ 

๓๔๑๐๑๐๒๓๓๘๔๑๙ 

๓๓๗๒๑๐๐๓๒๐

ส. ๗๑๖๐๐๐๑๒๔๙๐๐ 

ช่างเรดาร์ หมวดช่างเรดาร์ 

ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคพื้น

แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๑ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๑๖๐๖๒๐๐๑๑๐๐ 

ประจํา บน.๑ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารซ่อมบํารุง ฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์ 

แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๑

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๗๐ พ.อ.อ.กฤษฎา  ปานเต็ง 

๑๗๐๙๙๐๐๐๔๗๒๖๗ 

๓๔๕๔๙๐๐๑๔๕

ส. ๗๒๗๐๐๐๑๑๓๓๐๐ 

ช่าง หมวดช่างสื่อสารประจําอากาศยาน ๑ 

ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคอากาศ 

กซอ.รร.การบิน 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๗๐๖๒๐๐๐๙๐๐ 

ประจํา รร.การบิน และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารตรวจเทคนคิสื่อสาร 

ฝ่ายตรวจ แผนกควบคุมคุณภาพ 

กซอ.รร.การบิน (ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๗๑ พ.อ.อ.กิตติธัช  ศรีมณี 

๑๗๗๙๙๐๐๑๓๙๒๓๔ 

๓๕๓๓๐๐๐๑๗๖

ส. ๗๒๕๐๐๐๐๘๔๙๐๐ 

เจ้าหน้าที่ตรวจ หมวดช่างประจําเครื่องบิน

ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ฝูงบิน ๕๐๑ บน.๕

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๕๐๖๒๐๐๑๑๐๐ 

ประจํา บน.๕ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าหมวดซ่อมและติดตั้ง 

ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ฝูงบิน ๕๐๑ บน.๕

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๒๐ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๗๒ พ.อ.อ.กิตติศักดิ์  ทองเหลือง 

๑๓๔๑๖๐๐๐๓๗๘๘๒ 

๓๔๖๗๗๐๐๐๒๓

ส. ๗๑๘๐๐๐๑๑๙๑๐๐ 

ช่างวิทยุ หมวดช่างประจําเครื่องบิน 

ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ฝูงบิน ๔๐๑ บน.๔ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๑๘๐๖๒๐๐๐๕๐๐ 

ประจํา บน.๔ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าหมวดช่างประจําเครื่องบิน 

ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ฝูงบิน ๔๐๒ บน.๔

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๗๓ พ.อ.อ.คณิต  บุญวัตร์ 

๕๖๖๐๑๙๐๐๒๐๑๓๕ 

๓๔๓๓๗๐๐๐๒๘

ส. ๗๒๔๐๐๐๐๕๙๓๐๐ 

ช่างชุมสายโทรศัพท์ หมวดช่างชุมสายโทรศัพท์

ฝ่ายสื่อสารโทรคมนาคม 

แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๔๖ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๔๐๖๒๐๐๐๘๐๐ 

ประจํา บน.๔๖ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าหมวดช่างเครื่องช่วยเดินอากาศ

ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคพื้น

แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๔๖ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๗๔ พ.อ.อ.จตุพล  สุพรรณ์ 

๑๕๐๙๙๐๐๗๑๓๔๕๕ 

๓๕๓๑๓๐๐๐๘๙

ส. ๗๑๙๐๐๐๑๗๘๒๐๐ 

ช่างวิทยุภาคอากาศ หมวดช่างวิทยุภาคอากาศ

ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

ภาคอากาศ 

แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๖ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๑๙๐๖๒๐๐๐๔๐๐ 

ประจํา บน.๖ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าหมวดช่างวิทยุภาคพื้น 

ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคพื้น

แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๖ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๒๑ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๗๕ พ.อ.อ.จิรภาส  วงศ์จันทร์อินทร์ 

๑๑๐๐๕๐๑๑๒๕๓๔๒ 

๓๕๕๖๔๐๐๐๕๕

ส. ๗๓๑๐๐๐๑๐๑๗๐๐ 

ช่างซ่อมบํารุง แผนกซ่อมบํารุง ๒ 

กซอท.กอท.สอ.ทอ.

พ.อ.อ. ๗๓๑๐๖๒๐๐๐๓๐๐ 

ประจํา สอ.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารบูรณะโปรแกรม 

แผนกซ่อมบํารุง ๓ กซอท.กอท.สอ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๓, ๒๗๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๗๖ พ.อ.อ.จิรวัฒน์  พานิชกุล 

๑๗๑๙๙๐๐๒๐๙๓๑๓ 

๓๕๑๐๒๐๐๑๐๔

ส. ๗๓๑๐๐๐๑๗๘๐๐๐ 

เจ้าหน้าที่โทรศัพท์ ฝ่ายบริการโทรศัพท์ 

แผนกควบคุมและตรวจสอบโทรศัพท์ 

กทศ.กสท.สอ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๑๐๖๒๐๐๐๔๐๐ 

ประจํา สอ.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารช่างโทรศัพท์ ฝ่ายติดตั้งโทรศัพท์ 

แผนกติดตั้งและข่ายสายโทรศัพท์ 

กทศ.กสท.สอ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๗๗ พ.อ.อ.จิราวัฒน์  ประสพหมู่ 

๑๑๐๐๕๐๑๐๓๐๕๓๘ 

๓๕๔๓๓๐๑๓๖๔

ส. ๗๓๑๐๐๐๑๓๕๗๐๐ 

ช่างโทรคมนาคม 

ฝ่ายปฏิบัติการโทรคมนาคม ๒ 

แผนกปฏิบัติการโทรคมนาคม 

กทค.กสท.สอ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๑๐๖๒๐๐๐๕๐๐ 

ประจํา สอ.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารปฏิบัติการโทรคมนาคม 

ฝ่ายปฏิบตัิการโทรคมนาคม ๑ 

แผนกปฏิบัติการโทรคมนาคม 

กทค.กสท.สอ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๒๒ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๗๘ พ.อ.อ.ชญาวัฒน์  กล้ํากระโทก 

๑๑๐๐๕๐๑๐๕๔๘๖๑ 

๓๕๕๒๓๐๐๑๑๕

ส. ๗๓๑๐๐๐๑๐๕๐๐๐ 

ช่างซ่อมบํารุง แผนกซ่อมบริภัณฑ์การภาพ ๑

กซภ.กอท.สอ.ทอ.

พ.อ.อ. ๗๓๑๐๖๒๐๐๐๖๐๐ 

ประจํา สอ.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารควบคุมสถานภาพและสถิติวิเคราะห์

แผนกจัดดําเนินงาน กอท.สอ.ทอ.

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๗๙ พ.อ.อ.ณัฐ  เนยสงูเนิน 

๑๑๐๐๕๐๐๖๔๒๙๗๑ 

๓๕๒๓๓๐๑๒๑๗

ส. ๗๓๘๐๐๐๑๑๖๑๐๐ 

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล กกส.กกศ.รร.นนก.

พ.อ.อ. ๗๓๘๐๖๒๐๐๓๓๐๐ 

ประจํา รร.นนก.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารสื่อสาร 

กองร้อยทหารอากาศโยธิน รร.นนก. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๘๐ พ.อ.อ.ณัฐพงศ์  ประดิษฐงาน 

๑๑๐๐๒๐๐๘๙๘๓๖๙ 

๓๕๕๒๙๐๐๑๑๖

ส. ๗๓๑๐๐๐๑๗๓๐๐๐ 

เจ้าหน้าที่อิเล็กทรอนิกส์ 

แผนกวิศวการระบบอิเล็กทรอนิกส์ กวก.สอ.ทอ.

พ.อ.อ. ๗๓๑๐๖๒๐๐๐๗๐๐ 

ประจํา สอ.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง

นายทหารซ่อมบํารุง แผนกซ่อมบํารุง ๒ 

กซสอ.กอท.สอ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๓, ๓๒๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๘๑ พ.อ.อ.ณัฐพล  วรวิชญ์ 

๑๑๐๐๕๐๑๐๕๐๑๓๐ 

๓๕๕๓๓๐๐๖๔๕

ส. ๗๓๑๐๐๐๑๐๕๑๐๐ 

ช่างซ่อมบํารุง แผนกซ่อมบริภัณฑ์การภาพ ๑

กซภ.กอท.สอ.ทอ.

พ.อ.อ. ๗๓๑๐๖๒๐๐๐๑๐๐ 

ประจํา สอ.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารซ่อมบํารุง 

แผนกซ่อมบริภัณฑ์การภาพ ๒ 

กซภ.กอท.สอ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๑๑๓, ๓๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๒๓ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๘๒ พ.อ.อ.ณัตพงษ์  ศิวทัศน์ 

๑๗๗๙๙๐๐๑๕๗๖๘๒ 

๓๕๔๓๐๐๐๑๖๙

ส. ๗๓๑๐๐๐๑๒๐๘๐๐ 

ช่างเครื่องช่วยเดินอากาศ 

ฝ่ายซ่อมเครื่องช่วยเดินอากาศภาคพื้น ๒ 

แผนกซ่อมเครื่องช่วยเดินอากาศภาคพื้น 

กองซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคพื้น

กรง.สอ.ทอ.(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๔๑๐๖๒๐๐๐๑๐๐ 

ประจํา สวบ.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารซ่อมบํารุง 

แผนกสรีรวิทยาการบิน กนว.สวบ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๓, ๙๙๒๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๘๓ พ.อ.อ.ธนวัฒน์  พุฒติ 

๓๔๑๐๑๐๒๒๙๐๗๘๕ 

๑๔๐๖๘๐๐๙๖๙

ส. ๗๑๗๐๐๐๐๙๒๕๐๐ 

ช่างวิทยุ หมวดช่างประจําเครื่องบิน 

ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ฝูงบิน ๒๐๒ บน.๒

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๑๗๐๖๒๐๐๐๖๐๐ 

ประจํา บน.๒ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองผู้บังคับหมวดสื่อสาร กองร้อยสนับสนุน

กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๒ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๘๔ พ.อ.อ.ธีระ  ทัพน้อย 

๑๑๐๐๕๐๑๐๘๔๙๐๕ 

๓๕๕๓๓๐๐๐๒๐

ส. ๗๓๑๐๐๐๑๒๓๓๐๐ 

ช่างเครื่องวัด ฝ่ายเครื่องวัดทางไฟฟ้า 

แผนกสอบเทียบเครื่องวัด ๑ กมว.สอ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๑๐๖๒๐๐๐๘๐๐ 

ประจํา สอ.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารเครื่องวัด 

ฝ่ายเครื่องวัดคลื่นความถี่วิทยุ 

แผนกสอบเทียบเครื่องวัด ๑ กมว.สอ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๒๔ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๘๕ พ.อ.อ.นฤชา  พงษ์เผือก 

๑๑๗๙๙๐๐๒๒๔๘๕๗ 

๓๕๓๖๗๐๐๐๘๒

ส. ๗๒๙๐๐๐๑๘๘๕๐๐ 

เจ้าหน้าที่สื่อสาร หมวดสื่อสาร 

กองร้อยสนับสนุน กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๓

กรม ปพ.อย.

พ.อ.อ. ๗๒๙๐๖๒๐๐๐๙๐๐ 

ประจํา อย.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองผู้บังคับหมวดสื่อสาร กองร้อยสนับสนุน

กองพันทหารอากาศโยธิน ๓ กรม ทย.รอ.อย.

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๘๖ พ.อ.อ.นาวี  จันทานนท์ 

๑๔๘๙๙๐๐๐๙๗๑๒๗ 

๓๕๐๒๐๐๐๐๖๕

ส. ๗๓๗๐๐๐๐๙๒๕๐๐ 

ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสื่อสาร กกศ.รร.จอ.ยศ.ทอ.

พ.อ.อ. ๗๓๗๐๖๒๐๐๐๗๐๐ 

ประจํา ยศ.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

ครู แผนกวิชาสื่อสาร กกศ.รร.จอ.ยศ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ คท.๓๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๘๗ พ.อ.อ.ปัญญาพล  แก้วยศ 

๑๔๗๙๙๐๐๑๑๕๑๒๕ 

๓๕๐๕๕๐๐๐๙๑

ส. ๗๓๑๐๐๐๑๙๒๖๐๐ 

เจ้าหน้าที่การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 

แผนกสื่อสารยุทธวิธี กปกส.กสท.สอ.ทอ.

พ.อ.อ. ๗๓๑๐๖๒๐๐๐๙๐๐ 

ประจํา สอ.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารการรหัส 

แผนกการสื่อสาร กปกส.กสท.สอ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๘๘ พ.อ.อ.พลิษฐ์  สมพืช 

๑๙๓๙๙๐๐๐๐๘๒๐๑ 

๓๔๕๒๒๐๐๐๐๕

ส. ๗๒๐๐๐๐๑๑๙๘๐๐ 

ช่างเทคนิคอากาศยาน 

หมู่ช่างเทคนิคอากาศยาน ๒ 

หมวดช่างเทคนิคอากาศยาน ๑ 

ฝ่ายซ่อมบํารุงอากาศยาน ฝูงบิน ๗๐๑ บน.๗

พ.อ.อ. ๗๒๐๐๖๒๐๐๐๖๐๐ 

ประจํา บน.๗ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าหมวดศูนย์ข่าว 

ฝ่ายปฏิบัติการสื่อสาร 

แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๗ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๒๕ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๘๙ พ.อ.อ.พุฒิพงษ์  พะวงษ์ 

๑๑๐๐๕๐๑๑๙๗๐๕๐ 

๓๕๖๓๓๐๐๐๙๙

ส. ๗๓๑๐๐๐๑๐๑๖๐๐ 

ช่างซ่อมบํารุง แผนกซ่อมบํารุง ๒ 

กซอท.กอท.สอ.ทอ.

พ.อ.อ. ๗๓๑๐๖๒๐๐๑๐๐๐ 

ประจํา สอ.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารซ่อมบํารุง แผนกซ่อมบํารุง ๒ 

กซอท.กอท.สอ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๓, ๒๗๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๙๐ พ.อ.อ.ภาคภูมิ  แสงศาสตร์ 

๑๑๖๐๑๐๐๓๙๑๕๐๕ 

๓๕๔๕๐๐๐๐๐๒

ส. ๗๑๗๐๐๐๐๙๗๙๐๐ 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หมวดช่างประจําเครื่องบิน

ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ฝูงบิน ๒๐๓ บน.๒

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๑๗๐๖๒๐๐๐๗๐๐ 

ประจํา บน.๒ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าหมวดซ่อมและติดตั้ง 

ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ฝูงบิน ๒๐๓ บน.๒

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๙๑ พ.อ.อ.ภาคภูมิ  บุญเพ็ญศิลป์ 

๑๑๐๐๗๐๐๙๘๔๒๐๕ 

๓๕๐๓๓๐๑๐๒๘

ส. ๗๒๘๐๐๐๑๔๖๘๐๐ 

ช่างวิทยุ หมวดวิทยุพื้นดิน-อากาศเคลื่อนที่

แผนกลําเลียงทางอากาศยุทธวิธี กลอ.คปอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๘๐๖๒๐๐๑๗๐๐ 

ประจํา คปอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารวิเคราะห์และประเมินค่าวิทยุ 

แผนกจัดดําเนินงาน กสอ.คปอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๙๒ พ.อ.อ.มงคลกรกฤษณ์  ทองปิว 

๓๔๖๐๖๐๐๕๑๕๘๕๑ 

๓๔๑๐๓๐๐๐๐๕

ส. ๗๑๙๐๐๐๑๐๗๘๐๐ 

ช่างวิทยุ หมวดช่างประจําเครื่องบิน 

ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ฝูงบิน ๖๐๔ บน.๖ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๑๙๐๖๒๐๐๐๑๐๐ 

ประจํา บน.๖ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าหมวดซ่อมและติดตั้ง 

ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ฝูงบิน ๖๐๔ บน.๖

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๒๖ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๙๓ พ.อ.อ.รุ่งโรจน์  โนนทอง 

๑๓๑๑๔๐๐๐๖๑๕๒๖ 

๓๕๑๒๘๐๐๐๙๓

ส. ๗๑๖๐๐๐๑๓๙๑๐๐ 

เจ้าหน้าที่ตรวจ 

หมวดซ่อมอิเล็กทรอนิกส์อากาศ 

ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

ภาคอากาศ 

แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๑ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๐๐๐๐๐๐๑๕๑๘๕ 

ประจํา บน.๓ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าหมวดศูนย์ข่าว 

ฝ่ายปฏิบัติการสื่อสาร 

แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๓

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๙๔ พ.อ.อ.วรินทร  อิ่มเชื้ออยู่ 

๑๑๗๐๒๐๐๐๓๗๓๖๓ 

๓๕๒๖๒๐๐๐๔๕

ส. ๗๑๘๐๐๐๑๒๑๐๐๐ 

ช่างวิทยุถ่ายทอด 

หมวดช่างโทรคมนาคม ฝ่ายสื่อสารโทรคมนาคม

แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๔ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๑๘๐๖๒๐๐๐๖๐๐ 

ประจํา บน.๔ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าหมวดซ่อมบํารุงโทรศัพท์

และทางสาย ฝ่ายสื่อสารโทรคมนาคม 

แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๔ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๙๕ พ.อ.อ.วุฒิชัย  สุโรพันธ์ 

๑๑๐๓๗๐๑๖๐๖๙๘๓ 

๓๕๖๒๖๐๐๐๐๑

ส. ๗๔๒๐๐๐๐๕๐๗๐๐ 

เจ้าหน้าที่สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 

ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 

แผนกบริการ สน.ผบ.ดม. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๒๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๘๐๖๒๐๐๓๔๐๐ 

ประจํา รร.นนก.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารสื่อสาร 

ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 

แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กรก.รร.นนก. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๒๗ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๙๖ พ.อ.อ.ศรินชัย  ศิริสัมพันธ์ 

๑๑๐๐๙๐๐๔๒๖๓๐๓ 

๓๔๙๓๓๐๑๑๑๖

ส. ๗๓๑๐๐๐๑๔๔๐๐๐ 

ช่างโทรศัพท์ ฝ่ายข่ายสายโทรศัพท์ 

แผนกติดตั้งและข่ายสายโทรศัพท์ 

กทศ.กสท.สอ.ทอ.(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๐๐๐๐๐๐๑๕๑๘๖ 

ประจํา บน.๓ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าหมวดช่างโทรคมนาคม 

ฝ่ายสื่อสารโทรคมนาคม 

แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๓ 

(ลชทอ.หนา้ที่ ๓๐๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๙๗ พ.อ.อ.ศิรวิทย์  แช่มจะโปะ 

๑๑๐๐๕๐๐๖๐๔๖๔๖ 

๓๕๒๒๙๐๐๒๓๓

ส. ๗๓๑๐๐๐๑๑๐๐๐๐ 

ช่างวิทยุ ฝ่ายซ่อมวิทยุภาคอากาศ ๑ 

แผนกซ่อมวิทยุภาคอากาศ 

กองซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

ภาคอากาศ กรง.สอ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๑๐๖๒๐๐๑๑๐๐ 

ประจํา สอ.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารสื่อสาร ฝ่ายซ่อมวิทยุภาคพื้น ๒

แผนกซ่อมวิทยุภาคพื้น กซอพ.กรง.สอ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๙๘ พ.อ.อ.ศุภณัฐ  พรมอยู่ 

๑๖๔๐๖๐๐๑๕๒๙๕๕ 

๓๕๔๖๓๐๐๐๒๗

ส. ๗๓๑๐๐๐๑๙๐๖๐๐ 

ช่างซ่อมบํารุงอุปกรณ์ประกอบ 

แผนกซ่อมบํารุงอุปกรณ์ประกอบ 

กองซ่อมบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศคพ.สอ.ทอ.

พ.อ.อ. ๗๓๑๐๖๒๐๐๑๒๐๐ 

ประจํา สอ.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารปฏิบัติการสื่อสารข้อมูล 

แผนกปฏิบัติการสื่อสารข้อมูล 

กสขม.ศคพ.สอ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๓, ๒๗๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๒๘ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๙๙ พ.อ.อ.ศุภวิชญ์  พลดี 

๑๗๒๙๘๐๐๑๑๘๕๙๖ 

๓๕๓๖๔๐๐๑๐๕

ส. ๗๒๗๐๐๐๑๒๑๕๐๐ 

ช่างเครื่องช่วยเดินอากาศ 

หมวดช่างเครื่องช่วยเดินอากาศ 

ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 

แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ รร.การบิน 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๗๐๖๒๐๐๑๐๐๐ 

ประจํา รร.การบิน และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

หัวหน้าหมวดวิทยุภาคพื้น 

ฝ่ายปฏิบัติการสื่อสาร 

แผนกสื่อสารอิเลก็ทรอนิกส์ รร.การบิน 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๐๐ พ.อ.อ.สถาพร  รัตนบรรเทิง 

๑๑๐๐๕๐๐๙๘๐๓๘๙ 

๓๕๔๓๓๐๐๗๐๕

ส. ๗๓๑๐๐๐๑๒๑๖๐๐ 

ช่างเครื่องช่วยเดินอากาศ 

ฝ่ายซ่อมเครื่องช่วยเดินอากาศภาคอากาศ ๑

แผนกซ่อมเครื่องช่วยเดินอากาศภาคอากาศ

กองซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

ภาคอากาศ กรง.สอ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๑๐๖๒๐๐๑๓๐๐ 

ประจํา สอ.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารสื่อสาร ฝ่ายผลิตและประกอบ

อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 

แผนกสนับสนุน กรง.สอ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๐๑ พ.อ.อ.สุทธิพงษ์  มากัน 

๑๑๖๐๑๐๐๒๖๖๖๓๘ 

๓๕๐๕๐๐๐๑๙๒

ส. ๗๑๗๐๐๐๐๘๘๗๐๐ 

ช่างชุมสายโทรศัพท์ หมวดช่างชุมสายโทรศัพท์

ฝ่ายสื่อสารโทรคมนาคม 

แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๒ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๑๗๐๖๒๐๐๐๘๐๐ 

ประจํา บน.๒ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารซ่อมบํารุง หมวดอิเล็กทรอนิกส์ 

แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๒

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๒๙ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๑๐๒ พ.อ.อ.สุทธิรักษ์  เขียวทอง 

๑๑๐๐๕๐๐๒๕๘๘๗๐ 

๑๕๑๒๙๐๐๒๓๑

ส. ๗๓๑๐๐๐๑๓๓๘๐๐ 

ช่างโทรคมนาคม 

ฝ่ายปฏิบัติการโทรคมนาคม ๑ 

แผนกปฏิบัติการโทรคมนาคม 

กทค.กสท.สอ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๐๐๐๐๐๐๐๓๕๑๓ 

ประจํา ศปอว.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารปฏิบัติการ 

แผนกปฏิบัติการ กฝอว.ศปอว.ทอ. 

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๐๓ พ.อ.อ.สุทธิสันต์  บุญชู 

๑๘๔๐๑๐๐๔๗๖๗๑๗ 

๓๕๕๖๕๐๐๒๓๘

ส. ๗๒๐๐๐๐๑๕๕๗๐๐ 

เจ้าหน้าที่สื่อสาร หมวดสนับสนุนการสื่อสาร

ฝ่ายปฏิบัติการสื่อสาร 

แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๗ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๐๐๖๒๐๐๐๗๐๐ 

ประจํา บน.๗ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองผู้บังคับหมวดสื่อสาร กองร้อยสนับสนุน

กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๗ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๑๐๔ พ.อ.อ.สุนทร  จําปามูล 

๑๓๐๑๕๐๐๐๑๑๗๕๐ 

๓๔๕๓๓๐๐๕๔๙

ส. ๗๑๖๐๐๐๑๔๑๐๐๐ 

เจ้าหน้าที่ติดตั้ง หมวดซ่อมและติดตั้ง 

ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ฝูงบิน ๑๐๓ บน.๑

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๑๖๐๖๒๐๐๑๒๐๐ 

ประจํา บน.๑ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าหมวดช่างประจําเครื่องบิน 

ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ฝูงบิน ๑๐๓ บน.๑

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๑๐๕ พ.อ.อ.สุวัฒน์ชัย  มะลิซ้อน 

๑๔๓๙๙๐๐๐๑๖๖๕๘ 

๑๔๗๒๗๐๑๖๒๕

ส. ๗๐๐๐๐๐๐๐๐๓๘๒ 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสื่อสารโทรคมนาคม 

แผนกปฏิบัติการทางอวกาศ กปอ.ศปอว.ทอ.

(ลชทอ.หน้าที่ ๑๘๑๗๐, ๓๐๒๗๐)

พ.อ.อ. ๗๐๐๐๐๐๐๐๓๕๑๔ 

ประจาํ ศปอว.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารปฏิบัติการ แผนกปฏิบัติการ

กฝอว.ศปอว.ทอ. 

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๓๐ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๑๐๖ พ.อ.อ.อนุวัต  บุญปลอด 

๑๑๐๐๕๐๐๖๑๘๐๗๘ 

๓๕๒๓๓๐๑๒๑๒

ส. ๗๓๑๐๐๐๑๑๔๙๐๐ 

ช่างสื่อสาร ฝ่ายผลิตและประกอบอุปกรณ์

สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 

แผนกสนับสนุน กรง.สอ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๙๐๖๒๐๐๑๐๐๐ 

ประจํา อย.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารศูนย์ข่าว แผนกสื่อสาร อย. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๑๐๗ พ.อ.อ.อรรถพล  สิทธิโชค 

๑๖๗๐๔๐๐๐๙๕๒๐๖ 

๓๔๙๔๐๐๐๐๐๑

ส. ๗๑๘๐๐๐๑๘๘๕๐๐ 

ช่างซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 

หมวดซ่อมอิเล็กทรอนิกส์อากาศ 

ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

ภาคอากาศ 

แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๔ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๑๘๐๖๒๐๐๐๗๐๐ 

ประจํา บน.๔ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าหมวดช่างเครื่องช่วยเดินอากาศ

ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

ภาคอากาศ 

แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๔ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๑๐๘ พ.อ.อ.อลงกรณ์  แย้มสกุล 

๑๑๐๓๗๐๑๓๔๑๓๕๑ 

๓๕๕๒๙๐๐๒๘๓

ส. ๗๓๑๐๐๐๑๕๔๕๐๐ 

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ 

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ กมว.สอ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๒๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๑๐๖๒๐๐๑๔๐๐ 

ประจํา สอ.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารตรวจติดตาม 

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ กมว.สอ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๓๑ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๑๐๙ พ.อ.อ.อัฏฐพล  ราชวงศ์ 

๑๒๕๐๑๐๐๒๓๖๔๗๙ 

๓๕๓๓๑๐๐๐๐๕

ส. ๗๓๑๐๐๐๒๐๒๑๐๐ 

ช่างซ่อมบํารุงเครือข่าย 

แผนกซ่อมบํารุงเครือข่าย กสขม.ศคพ.สอ.ทอ.

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๗๐, ๒๗๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๑๐๖๒๐๐๑๕๐๐ 

ประจํา สอ.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารซ่อมบํารุงเครือข่าย 

แผนกซ่อมบํารุงเครือข่าย กสขม.ศคพ.สอ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๐๑๓, ๒๗๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๑๑๐ พ.อ.อ.วิทยา  วัจนามัย 

๑๑๐๑๔๐๑๐๖๗๙๐๒ 

๑๕๐๓๓๐๖๒๐๕

ชย. ๗๓๕๐๐๐๑๑๔๒๐๐ 

เจ้าหน้าที่เครื่องทุ่นแรง หมวด ๑ 

ฝ่ายเครื่องทุ่นแรงหนัก 

แผนกเครื่องทุ่นแรง กสน.ชย.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๕๕๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๘๐๖๒๐๐๐๒๐๐ 

ประจํา คปอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารช่างโยธา ฝ่ายบริการ 

สถานีรายงาน ๙ ศปอ.คปอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๕๕๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๑๐ จําพวกทหารการข่าวกรอง

๑๑๑ พ.อ.อ.เทิดศักดิ์  ปลั่งกลาง 

๓๓๐๒๑๐๐๖๖๗๕๓๑ 

๑๓๔๑๓๐๑๕๗๔

ถร. ๗๑๖๐๐๐๑๓๑๔๐๐ 

เจ้าหน้าที่การข่าว 

ฝ่ายการข่าว ฝูงบิน ๑๐๓ บน.๑ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๘๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๑๖๐๖๒๐๐๐๑๐๐ 

ประจํา บน.๑ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารการข่าว 

ฝ่ายการข่าว ฝูงบิน ๑๐๓ บน.๑ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๘๐๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๑๑๒ พ.อ.อ.จักรกฤษณ์  หมวกผัน 

๓๑๓๐๖๐๐๐๑๖๖๒๙ 

๑๔๐๓๓๐๙๓๒๑

สบ. ๗๒๘๐๐๐๔๐๕๘๐๐ 

เจ้าหน้าที่แปลความ 

แผนกแปลความภาพถ่าย กภท.ศลภ.คปอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๘๐๑๗๐, ๗๑๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๐๐๐๐๐๐๐๓๕๑๑ 

ประจํา ศปอว.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง

นายทหารการข่าว 

แผนกข้อมูลทางอวกาศ กปอ.ศปอว.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๘๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๓๒ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๑๑๓ พ.อ.อ.ชัยวัช  พึ่งศิริ 

๓๕๓๐๗๐๐๕๖๓๕๗๑ 

๑๔๔๖๙๐๑๖๕๕

สบ. ๗๒๔๐๐๐๐๗๗๓๐๐ 

เจ้าหน้าที่การข่าว 

แผนกการข่าว บก.บน.๔๖ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๘๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๔๐๖๒๐๐๐๑๐๐ 

ประจํา บน.๔๖ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง

นายทหารการข่าว แผนกการข่าว บก.บน.๔๖

(ลชทอ.หน้าที่ ๘๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๑๔ พ.อ.อ.นพพลธนกรณ์  

จะเติบโตขจร 

๑๖๖๙๘๐๐๐๘๗๖๖๗ 

๑๕๐๓๗๐๐๗๕๒

สบ. ๗๒๘๐๐๐๔๐๔๓๐๐ 

เจ้าหน้าที่ข้อมูลการยุทธ 

แผนกข้อมูลการยุทธ ศลภ.คปอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๘๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๙๐๖๒๐๐๐๐๐๔ 

ประจํา อย.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารการข่าว 

กองพันทหารอากาศโยธิน ๒ กรม ทย.รอ.อย.

(ลชทอ.หน้าที่ ๘๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๑๕ พ.อ.อ.พโยม  วราลักษณ์ 

๓๗๑๐๖๐๐๒๒๔๕๓๖ 

๑๔๐๐๒๐๑๐๔๖

สบ. ๗๐๕๐๐๐๐๕๓๒๐๐ 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ 

ชุดปฏิบัติการพิเศษ ๑ 

แผนก ๕ กรภ.สนผ.ขว.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๘๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๙๐๖๒๐๐๐๐๐๗ 

ประจํา อย.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารการข่าว 

กองพันทหารอากาศโยธิน ๓ กรม ทย.รอ.อย.

(ลชทอ.หน้าที่ ๘๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๑๖ พ.อ.อ.ยุตพงศ์  แก้วก๋า 

๓๕๕๑๐๐๐๐๕๘๘๔๑ 

๑๕๐๒๖๐๐๒๓๒

สบ. ๗๒๕๐๐๐๐๗๙๐๐๐ 

เจ้าหน้าที่การข่าว แผนกการข่าว บก.บน.๕ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๘๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๕๐๖๒๐๐๐๒๐๐ 

ประจํา บน.๕ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารการข่าว แผนกการข่าว บก.บน.๕ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๘๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๓๓ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๑๑๗ พ.อ.อ.ศราวิน  ธัญเขต 

๘๕๗๑๐๘๔๐๐๘๙๘๑ 

๓๔๗๑๒๐๐๑๖๔

สบ. ๗๐๕๐๐๐๐๕๒๔๐๐ 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 

หน่วยปฏิบัติการ ๓ กปข.สนข.ขว.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๘๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๐๐๐๐๐๐๑๒๘๓๒ 

ประจํา บน.๓ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารการข่าว 

ฝ่ายการข่าว แผนกการข่าว บก.บน.๓ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๘๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๑๗ จําพวกทหารส่งกําลังบํารุง

๑๑๘ พ.อ.อ.ชิณกร  วัฒนากลาง 

๓๓๐๑๐๐๐๒๕๓๑๗๓ 

๓๔๑๒๑๐๐๑๑๐

พด. ๗๐๗๐๐๐๐๓๘๑๐๐ 

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบการส่งกําลังบํารุงอาวุโส

แผนกพัฒนาระบบการส่งกําลังบํารุง 

กนผ.สนผ.กบ.ทอ.(ลชทอ.หน้าที่ ๔๔๑๗๐)

พ.อ.อ.(พ) ๗๐๗๐๖๒๐๐๐๑๐๐ 

ประจํา กบ.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารควบคุมการจัดหาทางทหาร 

แผนกจัดหาทางทหาร กจท.สนผ.กบ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๔๔๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๑๙ พ.อ.อ.หญิง นริศรา  ทองพันชั่ง 

๑๑๐๐๔๐๐๓๑๘๘๓๘ 

๘๕๔๑๐๓๐๕๗๒

พด. ๗๐๗๐๐๐๐๔๔๐๐๐ 

เจ้าหน้าที่สถิติและวิเคราะห์ 

แผนกสถิติและวิเคราะห์ กคพ.สกบ.กบ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๔๔๑๗๐, ๖๔๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๐๐๐๐๐๐๐๓๕๑๒ 

ประจํา ศปอว.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง

ผู้ช่วยนายทหารส่งกําลังบํารุง ศปอว.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๔๔๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๑๙ จําพวกทหารกําลังพล

๑๒๐ พ.อ.อ.ณัฐพล  จํานงค์ 

๓๗๓๐๑๐๑๔๓๗๕๘๕ 

๒๔๔๑๙๐๐๓๒๙

สบ. ๗๐๔๐๐๐๐๓๐๒๐๐ 

เจ้าหน้าที่สวัสดิการอาวุโส 

แผนกสวัสดิการกําลังพล กปค.สปพ.กพ.ทอ.

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๓๑๗๐)

พ.อ.อ.(พ) ๗๓๗๐๖๒๐๐๐๔๐๐ 

ประจํา ยศ.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารกําลังพล กกพ.บก.ยศ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๓๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๓๔ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๑๒๑ พ.อ.อ.หญิง กิรา  พาขุนทด 

๔๑๐๑๘๐๐๐๔๖๖๙๕ 

๘๕๐๑๐๓๐๒๑๘

สบ. ๗๑๓๐๐๐๐๑๙๙๐๐ 

เจ้าหน้าที่กําลังพล สตน.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๓๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๙๐๖๒๐๐๐๐๐๔ 

ประจํา อย.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารกําลังพล 

กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๒ กรม ปพ.อย. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๓๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๒๒ พ.อ.อ.หญิง ธิดารัตน์  กลับจันทร์ 

๓๖๓๐๒๐๐๐๕๑๙๐๒ 

๘๔๘๑๒๒๐๓๒๖

สบ. ๗๑๘๐๐๐๑๔๗๐๐๐ 

เจ้าหน้าที่กําลังพล 

กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๔ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๓๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๑๘๐๖๒๐๐๐๑๐๐ 

ประจํา บน.๔ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารสัสดี แผนกกําลังพล บก.บน.๔ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๓๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๑๒๓ พ.อ.อ.หญิง ปริญธร  ศรีทอง 

๓๘๐๐๗๐๐๕๔๓๑๘๗ 

๘๕๐๑๐๓๐๒๒๘

สบ. ๗๒๐๐๐๐๑๒๙๖๐๐ 

เจ้าหน้าที่กําลังพล ฝูงบิน ๗๐๑ บน.๗ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๓๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๕๐๖๒๐๐๐๔๐๐ 

ประจํา บน.๕ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารกําลังพล แผนกกําลังพล บก.บน.๕ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๓๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๒๔ พ.อ.อ.หญิง วีรญา  เพ็ชรเพ็ง 

๑๕๐๙๙๐๐๓๙๐๕๑๖ 

๘๕๐๑๐๓๐๒๑๗

สบ. ๗๓๘๐๐๐๑๑๐๑๐๐ 

เจ้าหน้าที่กําลังพล กกพ.บก.รร.นนก. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๓๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๔๒๐๖๒๐๐๐๓๐๐ 

ประจํา สน.ผบ.ดม.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

ผู้ช่วยนายทหารกําลังพล 

กองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ 

กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๓๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๓๕ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๑๒๕ พ.อ.อ.เกษม  พรหมลิ 

๒๓๓๐๗๐๐๐๐๑๐๐๓ 

๓๕๐๕๔๐๐๐๗๑

สบ. ๗๒๑๐๐๐๑๐๔๔๐๐ 

เสมียนสัสดี แผนกกําลังพล บก.บน.๒๑ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๓๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๑๐๖๒๐๐๐๒๐๐ 

ประจํา บน.๒๑ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง

นายทหารสัสดี แผนกกําลังพล บก.บน.๒๑ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๓๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๑๒๖ พ.อ.อ.กฤชณัฎฐ์  วัดบัว 

๓๑๗๐๖๐๐๓๕๐๙๒๘ 

๑๔๔๖๒๐๐๔๗๖

สบ. ๗๒๙๐๐๐๑๕๘๗๐๐ 

เจ้าหน้าที่กําลังพล 

กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๒ 

กรม ตอ.รอ.อย. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๓๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๕๐๖๒๐๐๐๓๐๐ 

ประจํา บน.๕ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารกําลังพล 

กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๕ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๓๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๒๗ พ.อ.อ.ชัยรัตน์  ธัญญะเจริญ 

๑๑๐๐๕๐๐๒๖๐๑๔๙ 

๓๕๒๓๓๐๐๓๖๐

สบ. ๗๐๔๐๐๐๐๔๑๒๐๐ 

เจ้าหน้าที่การศึกษาในประเทศ 

แผนกศึกษาในประเทศ กกศ.สปพ.กพ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๓๑๗๐, ๗๕๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๔๒๐๖๒๐๐๐๒๐๐ 

ประจํา สน.ผบ.ดม.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารกําลังพล 

เรือนจําทหารอากาศ สน.ผบ.ดม. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๓๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๒๗ จําพวกทหารกิจการพลเรือน

และประชาสัมพันธ์

๑๒๘ พ.อ.อ.หญิง กนกรัตน์  กุณาศล 

๓๗๗๐๑๐๐๕๙๒๑๐๒ 

๘๕๐๑๐๓๐๒๒๙

สบ. ๗๒๗๐๐๐๑๑๑๖๐๐ 

เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์อาวุโส 

ฝ่ายการภาพและสื่อสิ่งพิมพ์ 

แผนกกิจการพลเรือน บก.รร.การบิน

พ.อ.อ.(พ) ๗๓๓๐๖๒๐๐๐๑๐๐ 

ประจํา พอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารประชาสัมพันธ์ รพ.จันทรุเบกษา พอ.

(ลชทอ.หน้าที่ ๘๑๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๓๖ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๑๒๙ พ.อ.อ.อภิชาติ  พันธุรา 

๓๑๐๐๕๐๔๒๔๔๓๒๒ 

๑๓๑๓๓๒๐๖๕๘

ถร. ๗๒๗๐๐๐๑๑๑๕๐๐ 

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อาวุโส 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ แผนกกิจการพลเรือน 

บก.รร.การบิน 

(ลชทอ.หน้าที่ ๘๑๑๗๐)

พ.อ.อ.(พ) ๗๒๗๐๖๒๐๐๐๑๐๐ 

ประจํา รร.การบิน และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

แผนกกิจการพลเรือน บก.รร.การบิน 

(ลชทอ.หน้าที่ ๘๑๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๓๐ พ.อ.อ.หญิง ลาวัลย์  มีลาภกิจ 

๓๑๐๒๐๐๐๓๐๑๓๗๕ 

๘๕๒๑๐๓๐๐๓๔

สบ. ๗๐๘๐๐๐๐๓๖๗๐๐ 

เจ้าหน้าที่สื่อสารมวลชน 

แผนกสื่อสารมวลชน กปส.สกป.กร.ทอ.

(ลชทอ.หน้าที่ ๘๑๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๐๘๐๖๒๐๐๐๑๐๐ 

ประจํา กร.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารปฏิบัติการข่าวสาร 

แผนกสนับสนุนการปฏิบัติการข่าวสาร 

กองกิจการพิเศษ สนผ.กร.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๘๑๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๓๑ พ.อ.อ.หญิง สุพัตรา  คล้ายเงิน 

๑๗๐๐๘๐๐๐๓๒๑๓๘ 

๘๕๐๑๐๓๐๐๒๓

ถร. ๗๑๘๐๐๐๑๙๘๑๐๐ 

เจ้าหน้าที่การภาพ 

แผนกกิจการพลเรือน บก.บน.๔ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๘๑๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๑๘๐๖๒๐๐๐๒๐๐ 

ประจํา บน.๔ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

แผนกกิจการพลเรือน บก.บน.๔ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๘๑๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๓๒ พ.อ.อ.ทไวพล  บัวกลีบ 

๓๗๖๐๑๐๐๗๐๓๕๕๙ 

๓๔๑๓๓๐๐๓๗๕

ถร. ๗๐๘๐๐๐๐๓๒๘๐๐ 

เจ้าหน้าที่การภาพ 

แผนกการภาพ กภส.สกป.กร.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๘๑๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๐๐๐๐๐๐๑๒๘๓๓ 

ประจํา บน.๓ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารการภาพและมัลติมีเดีย 

แผนกกิจการพลเรือน บก.บน.๓ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๘๑๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๓๗ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๑๓๓ พ.อ.อ.ยุคล  สง่าแสง 

๓๑๖๐๑๐๑๑๔๑๔๙๕ 

๑๓๗๕๐๐๒๐๘๒

ถร. ๗๑๗๐๐๐๑๖๖๔๐๐ 

เจ้าหน้าที่การภาพ 

แผนกกิจการพลเรือน บก.บน.๒ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๘๑๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๑๗๐๖๒๐๐๐๑๐๐ 

ประจํา บน.๒ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารการภาพ 

แผนกกิจการพลเรือน บก.บน.๒

(ลชทอ.หน้าที่ ๘๑๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๓๓ จําพวกทหารการศึกษาและการฝึก

๑๓๔ พ.อ.อ.หญิง อุษา  ใจตาบุตร 

๑๕๒๙๙๐๐๓๗๗๔๒๑ 

๘๕๔๑๐๓๐๖๑๐

สบ. ๗๓๗๐๐๐๑๐๖๖๐๐ 

เจ้าหน้าที่ทดสอบ 

แผนกทดสอบวิภาววิสัย ศทบ.ยศ.ทอ.

พ.อ.อ. ๗๓๘๐๖๒๐๐๒๕๐๐ 

ประจํา รร.นนก.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง

นายทหารอุปกรณ์การศึกษา 

แผนกอุปกรณ์การศึกษา กอษ.กกศ.รร.นนก.

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๕๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๓๔ จําพวกทหารขนส่ง

๑๓๕ พ.อ.อ.สานุพัฐ  อ่อนชุ่ม 

๓๑๕๐๖๐๐๔๘๓๐๑๔ 

๑๓๘๖๗๐๐๒๓๓

ขส. ๗๑๘๐๐๐๑๐๘๖๐๐ 

เจ้าหน้าที่นิรภัยอาวุโส บน.๔ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๒๔๑๗๐)

พ.อ.อ.(พ) ๗๒๕๐๖๒๐๐๐๕๐๐ 

ประจํา บน.๕ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารนิรภัยภาคพื้น บน.๕ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๒๔๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๓๖ พ.อ.อ.เฉลิมเกียรติ  พุฒเทพ 

๓๕๐๑๓๐๐๔๓๙๓๑๙ 

๑๔๔๑๓๐๑๖๑๐

ขส. ๗๐๘๐๐๐๐๒๗๓๐๐ 

พลขับรถ แผนกธุรการ กร.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๙๐๖๒๐๐๐๒๐๐ 

ประจํา อย.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

ผู้บังคับหมวดขนส่ง กองร้อยสนับสนุน 

กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๓ กรม ปพ.อย. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๐๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๓๘ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๑๓๗ พ.อ.อ.เฉลิมพล  สุดา 

๑๓๔๑๕๐๐๐๙๕๓๒๕ 

๑๔๙๗๑๐๒๙๐๕

ขส. ๗๑๖๐๐๐๑๒๙๐๐๐ 

พลขับรถ ฝ่ายพาหนะ แผนกขนส่ง บน.๑ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๐๐๐๐๐๐๑๒๘๓๔ 

ประจํา บน.๓ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารขนส่ง ฝ่ายพาหนะ 

แผนกขนส่ง บน.๓ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๐๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๑๓๘ พ.อ.อ.กฤช  แก้วแท้ 

๑๑๐๒๐๐๐๓๔๖๘๗๙ 

๑๔๗๓๓๐๖๕๖๐

ขส. ๗๓๖๐๐๐๐๗๒๐๐๐ 

พลขับรถ หมู่รถนั่ง ๓ หมวดรถนั่ง ๑ 

ฝ่ายรถนั่ง ๑ แผนกรถนั่ง กพน.ขส.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๑๙๐๖๒๐๐๐๑๐๐ 

ประจํา บน.๖ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง

นายทหารขนส่ง 

ฝ่ายพาหนะ แผนกขนส่ง บน.๖ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๐๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๑๓๙ พ.อ.อ.กฤติเดช  กลิ่นหอมหวล 

๓๑๘๐๖๐๐๕๖๘๙๖๖ 

๓๕๒๖๔๐๐๐๕๕

ขส. ๗๐๑๐๐๐๐๔๐๒๐๐ 

พลขับรถ (ผบ.ทอ.) 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๑๘๐๖๒๐๐๐๑๐๐

ประจํา บน.๔ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารขนส่ง ฝ่ายพาหนะ 

แผนกขนส่ง บน.๔ (ลชทอ.หน้าที่ ๖๐๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๑๔๐ พ.อ.อ.กิตติ  ยอนิมา 

๑๑๐๒๗๐๐๐๓๑๘๙๗ 

๑๕๒๓๓๐๑๗๔๗

ขส. ๗๒๙๐๐๐๑๔๘๕๐๐ 

พลขับรถ แผนกขนส่ง กรก.อย. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๙๐๖๒๐๐๐๐๐๙ 

ประจํา อย.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารซ่อมบํารุง แผนกขนส่ง กรก.อย.

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๓๙ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๑๔๑ พ.อ.อ.จตุรวัฒน์  ทองฝาก 

๑๔๑๐๔๐๐๐๕๑๖๗๗ 

๑๔๗๒๔๐๑๙๓๘

ขส. ๗๓๖๐๐๐๐๘๕๘๐๐ 

พลขับรถ หมู่รถบรรทุกทางยุทธการ ๒ 

หมวดรถบรรทุกทางยุทธการ ๓ 

ฝ่ายรถบรรทุกทางยุทธการ 

แผนกรถบรรทุก กพน.ขส.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๖๐๖๒๐๐๐๑๐๐ 

ประจํา ขส.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าฝ่ายอุปกรณ์ยกขนพัสดุ กจย.ขส.ทอ.

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๔๒ พ.อ.อ.ชวนากร  ณ ลําปาง 

๑๕๐๙๙๐๐๑๒๕๙๒๘ 

๓๔๙๕๒๐๐๐๖๑

ขส. ๗๒๙๐๐๐๑๔๗๙๐๐ 

พลขับรถ หมวดขนส่ง 

กองร้อยสนับสนุน กรม ตอ.รอ.อย. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๙๐๖๒๐๐๐๔๐๐ 

ประจํา อย.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองผู้บังคับหมวดขนส่ง กองร้อยสนับสนุน 

กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๒ 

กรม ตอ.รอ.อย.(ลชทอ.หน้าที่ ๖๐๒๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๑๔๓ พ.อ.อ.ชัยณรงค์  สนธิโพธิ์ 

๑๖๐๙๗๐๐๐๙๕๕๙๕ 

๓๕๔๒๓๐๐๐๐๒

ขส. ๗๐๔๐๐๐๐๓๓๒๐๐ 

พลขับรถ แผนกธุรการ กพ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๔๐๐๖๒๐๐๐๑๐๐ 

ประจํา ศวอ.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าฝ่ายขนส่ง 

แผนกบริการ กรก.ศวอ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๔๔ พ.อ.อ.ชาญณรงค์  สุขชมเชย 

๓๙๐๙๘๐๐๕๗๒๗๕๕ 

๒๔๘๕๖๐๐๑๒๒

ขส. ๗๒๙๐๐๐๑๔๘๔๐๐ 

พลขับรถ หมวดขนส่ง กองร้อยสนับสนุน 

กรม ปพ.อย.และ รรก.เจ้าหน้าที่กําลังพล 

กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๓ กรม ปพ.อย.

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๖๐๖๒๐๐๐๒๐๐

ประจํา อย.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารขนส่ง แผนกขนส่ง กรก.อย. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๔๐ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๑๔๕ พ.อ.อ.ชูอนันต์  สุขกุล 

๑๓๔๑๔๐๐๑๓๖๙๕๐ 

๓๕๖๗๑๐๐๐๗๘

ขส. ๗๒๑๐๐๐๐๖๓๘๐๐ 

ช่างยานพาหนะ หมวดซ่อมบํารุง 

แผนกขนส่ง บน.๒๑ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๐๐๐๐๐๐๑๒๘๓๕ 

ประจํา บน.๓ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองผู้บังคับหมวดขนส่ง กองร้อยสนับสนุน

กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๓

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๐๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๑๔๖ พ.อ.อ.ทัศนัย  ขาวโต 

๑๑๗๙๙๐๐๐๔๑๕๙๑ 

๑๔๗๖๗๐๐๑๓๘

ขส. ๗๓๖๐๐๐๐๖๔๗๐๐ 

ช่างยานพาหนะ หมวดซ่อมตัวรถ ๓ 

ฝ่ายซ่อมตัวรถ แผนกซ่อมตัวรถ กรง.ขส.ทอ.

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๖๐๖๒๐๐๐๒๐๐ 

ประจํา ขส.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารตรวจการซ่อมตัวรถ 

แผนกซ่อมตัวรถ กรง.ขส.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๔๗ พ.อ.อ.ธีรพงศ์  เห็มโพธิ์ 

๑๑๐๐๗๐๑๔๖๘๐๙๐ 

๓๕๕๖๘๐๐๑๑๒

ขส. ๗๐๑๐๐๐๐๔๕๑๐๐ 

พลขับรถ (ปธ.คปษ.ทอ.) 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๖๐๖๒๐๐๐๓๐๐ 

ประจํา ขส.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารรับ-จ่ายพัสดุ 

ฝ่ายควบคุมพัสดุและสถิติวิเคราะห์ 

แผนกจัดดําเนินงาน กรง.ขส.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๔๘ พ.อ.อ.ประเสริฐชัย  อาจระออ 

๓๑๐๒๔๐๑๑๗๑๙๙๕ 

๑๓๙๓๓๐๑๖๘๐

ขส. ๗๐๑๐๐๐๐๔๐๔๐๐ 

พลขับรถ (ผบ.ทอ.) 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๖๐๖๒๐๐๐๓๐๐ 

ประจํา ขส.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าฝ่ายรถโดยสาร ๑ 

แผนกรถโดยสาร กพน.ขส.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๔๑ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๑๔๙ พ.อ.อ.วีรวัฒน์  ผ่องแผ้ว 

๑๑๐๐๕๐๐๒๘๒๓๐๔ 

๑๕๑๓๓๐๓๒๕๘

ขส. ๗๓๖๐๐๐๑๓๔๙๐๐ 

เจ้าหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์ 

ฝ่ายอุปกรณ์ยกขนพัสดุ กจย.ขส.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๑๙๐๖๒๐๐๐๒๐๐ 

ประจํา บน.๖ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารขนส่ง แผนกขนส่ง บน.๖ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๕๐ พ.อ.อ.สุเมธ  ชังอิน 

๑๑๒๐๑๐๐๐๕๕๖๔๕ 

๑๔๗๒๔๐๒๗๐๖

ขส. ๗๓๐๐๐๐๒๕๙๕๐๐ 

พลขับรถ หมวดขนส่ง ฝ่ายบริการ กซย.ชอ.

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๐๐๖๒๐๐๐๑๐๐ 

ประจํา ชอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารขนส่ง แผนกขนส่ง กรก.ชอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๐๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๑๕๑ พ.อ.อ.อดิศักดิ์  พรมพุ้ย 

๓๓๔๐๗๐๑๓๗๐๖๓๙ 

๑๔๕๒๙๐๐๙๕๓

ขส. ๗๓๖๐๐๐๑๐๕๑๐๐ 

หัวหน้าพลขับรถ หมู่รถบรรทุกทางยุทธการ ๒

หมวดรถบรรทุกทางยุทธการ ๑ 

ฝ่ายรถบรรทุกทางยุทธการ 

แผนกรถบรรทุก กพน.ขส.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๖๐๖๒๐๐๐๗๐๐ 

ประจํา ขส.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าหมวดรถโดยสาร ๒ 

ฝ่ายรถโดยสาร ๒ แผนกรถโดยสาร 

กพน.ขส.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๕๒ พ.อ.อ.อธิวัฒน์  สุพิพัฒนโมลี 

๑๑๐๓๗๐๐๓๐๒๖๓๘ 

๑๕๓๓๓๐๑๔๕๔

ขส. ๗๓๖๐๐๐๑๐๘๐๐๐ 

หัวหน้าพลขับรถ หมู่รถโดยสาร ๒ 

หมวดรถโดยสาร ๒ ฝ่ายรถโดยสาร ๑ 

แผนกรถโดยสาร กพน.ขส.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๙๐๖๒๐๐๐๕๐๐ 

ประจํา อย.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองผู้บังคับหมวดขนส่ง 

กองร้อยสนับสนุน กรม ปพ.อย. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๐๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๔๒ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๑๕๓ พ.อ.อ.อภิชา  มหาวัฒนะ 

๓๑๓๐๖๐๐๐๕๘๘๗๙ 

๑๔๓๒๙๐๐๕๔๓

ขส. ๗๓๖๐๐๐๐๖๓๔๐๐ 

ช่างยานพาหนะ 

หมวดซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล ๓ 

ฝ่ายซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล 

แผนกซ่อมเครื่องยนต์ กรง.ขส.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๘๐๖๒๐๐๐๔๐๐ 

ประจํา คปอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารซ่อมบํารุงรถวิทยุ 

แผนกสื่อสารยุทธวิธี กปก.กสอ.คปอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๕๔ พ.อ.อ.อภิรักษ์  พูลนิล 

๑๑๐๒๐๐๐๐๘๖๗๐๒ 

๑๔๗๕๙๐๐๐๗๔

ขส. ๗๓๖๐๐๐๐๖๕๒๐๐ 

ช่างยานพาหนะ 

หมวดซ่อมเครื่องล่าง ๑ ฝ่ายซ่อมเครื่องล่าง 

แผนกซ่อมตัวรถ กรง.ขส.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๖๐๖๒๐๐๐๗๐๐ 

ประจํา ขส.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าหมวดซ่อมตัวรถ ๑ 

ฝ่ายซ่อมตัวรถ แผนกซ่อมตัวรถ กรง.ขส.ทอ.

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๕๔ จําพวกทหารช่างอากาศ

๑๕๕ พ.อ.อ.ราชวัตร  ยศหนองทุ่ม 

๓๔๕๐๓๐๐๓๔๒๖๘๔ 

๓๓๕๔๖๐๐๒๑๔

ชอ. ๗๒๔๐๐๐๐๔๖๙๐๐ 

หัวหน้าหมู่ซ่อมอากาศยาน ๒ 

หมวดซ่อมอากาศยาน ๒ 

ฝ่ายซ่อมอากาศยานและเครื่องยนต์ 

แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๔๖ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๑๙๐)

พ.อ.อ.(พ) ๗๒๔๐๖๒๐๐๐๑๐๐ 

ประจํา บน.๔๖ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารควบคุมและติดตามงาน 

หมวดจัดดําเนินงาน แผนกช่างอากาศ 

กทน.บน.๔๖ (ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๔๓ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๑๕๖ พ.อ.อ.ราชันต์  หิรัญหลาย 

๕๓๐๐๑๐๐๐๗๒๑๑๗ 

๑๓๕๐๕๐๐๕๒๒

ชอ. ๗๑๖๐๐๐๐๙๘๒๐๐ 

ผู้ช่วยนายทหารจัดเครื่องบิน 

ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๑๐๓ บน.๑

พ.อ.อ.(พ) ๗๑๖๐๖๒๐๐๐๓๐๐ 

ประจํา บน.๑ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารจัดเครื่องบิน 

ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๑๐๓ บน.๑ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๑๕๗ พ.อ.อ.สุรศิริ  เชาวนะพานิช 

๓๒๖๐๒๐๐๐๗๑๔๖๐ 

๑๓๕๑๘๐๐๖๐๘

ชอ. ๗๓๐๐๐๐๑๙๔๙๐๐ 

ช่างโรงงานอาวุโส ฝ่ายแผ่นโลหะ 

แผนกโลหะและโครงสร้าง กรง.ชอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๑๙๐)

พ.อ.อ.(พ) ๗๓๐๐๖๒๐๐๐๒๐๐ 

ประจํา ชอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารช่างอากาศ 

ฝ่ายงานเบ็ดเตล็ด แผนกอโลหะ กรง.ชอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๕๘ พ.อ.อ.เจตพัฒน์  เกิดนาค 

๑๑๐๓๐๐๐๐๓๙๑๗๙ 

๓๕๔๓๓๐๐๗๓๔

ชอ. ๗๓๐๐๐๐๒๐๙๕๐๐ 

ช่างบริภัณฑ์ หมวดบริภัณฑ์เครื่องยนต์ ๓ 

ฝ่ายบริภัณฑ์เครื่องยนต์ ๓ 

แผนกซ่อมบริภัณฑ์ ๓ กซภ.ชอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๓๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๐๐๖๒๐๐๐๑๐๐ 

ประจํา ชอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

หัวหน้าหมวดซ่อมบํารุง ๒ 

ฝ่ายซ่อมบํารุง แผนกผลิตก๊าซ กซภ.ชอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๕๙ พ.อ.อ.เปรมชัย  อาษาสร้อย 

๒๓๐๙๘๐๐๐๐๒๐๑๘ 

๓๔๖๕๕๐๐๐๕๔

ชอ. ๗๒๒๐๐๐๐๖๘๖๐๐ 

ช่างอากาศยาน หมู่ซ่อมเครื่องยนต์ ๑ 

หมวดซ่อมเครื่องยนต์ ๒ 

ฝ่ายซ่อมอากาศยานและเครื่องยนต์ 

แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๒๓ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๒๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๒๐๖๒๐๐๐๒๐๐ 

ประจํา บน.๒๓ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารควบคุมและติดตามงาน 

หมวดจัดดําเนินงาน 

แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๒๓ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๔๔ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๑๖๐ พ.อ.อ.เอกพันธ์  ปัญญาเทพ 

๑๕๒๐๘๐๐๐๗๑๙๘๔ 

๓๕๖๕๑๐๐๐๐๒

ชอ. ๗๐๐๐๐๐๐๑๒๙๕๕ 

เจ้าหน้าที่ตรวจการซ่อม 

หมวดตรวจซ่อม ฝ่ายการช่าง ฝูง.๓๐๒ บน.๓

พ.อ.อ. ๗๐๐๐๐๐๐๑๒๘๓๙ 

ประจํา บน.๓ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าหมวดโรงงาน 

ฝ่ายสนับสนุนการซ่อม 

แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๓ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๑๖๑ พ.อ.อ.เอกรัตน์  เทพธรณี 

๔๑๔๑๑๐๐๐๐๑๒๔๙ 

๓๔๕๒๙๐๐๑๗๐

ชอ. ๗๓๐๐๑๐๒๐๐๔๐๐ 

ช่างบริภัณฑ์ หมวดระบบและบริภัณฑ์ ๓ 

ฝ่ายระบบและบริภัณฑ์ 

แผนกสนับสนุนการซ่อมอากาศยาน กซอ.๑ ชอ.

(ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๓๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๐๐๖๒๐๐๑๙๐๐ 

ประจํา ชอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

หัวหน้าหมวดเครื่องมือเครื่องใช้ 

แผนกสนับสนุนการซ่อมอากาศยาน กซอ.๑ ชอ.

(ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๖๒ พ.อ.อ.ไพศาล  โพธิ์สิงห์ 

๓๖๗๐๕๐๑๑๖๒๘๔๓ 

๓๔๔๔๐๐๐๐๔๗

ชอ. ๗๓๐๐๒๐๒๒๖๔๐๐ 

ช่างอากาศ หมวดแก้ไขข้อขัดข้อง 

ฝ่ายการช่าง แผนกบินทดสอบ กซอ.๒ ชอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๐๐๖๒๐๐๑๑๐๐ 

ประจํา ชอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

หัวหน้าหมวดแก้ไขข้อขัดข้อง 

ฝ่ายการช่าง แผนกบินทดสอบ กซอ.๒ ชอ.

(ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๔๕ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๑๖๓ พ.อ.อ.กิตติศักดิ์  จันทร์เกษม 

๑๗๗๙๙๐๐๐๑๕๘๓๗ 

๑๔๗๓๐๐๐๗๕๙

ชอ. ๗๒๕๐๐๐๐๗๕๗๐๐ 

ช่างโรงงาน หมวดโรงงาน 

ฝ่ายสนับสนุนการซ่อม 

แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๕

พ.อ.อ. ๗๒๕๐๖๒๐๐๐๖๐๐ 

ประจํา บน.๕ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าหมวดซ่อมเครื่องยนต์ ๑ 

ฝ่ายซ่อมอากาศยานและเครื่องยนต์ 

แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๕ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๑๖๔ พ.อ.อ.จักรกริช  เสมเสริมบุญ 

๑๔๐๙๙๐๐๕๘๑๐๒๙ 

๓๕๐๒๑๐๐๑๔๔

ชอ. ๗๑๗๐๐๐๑๐๑๔๐๐ 

ช่างเครื่อง หมู่ช่างประจําเครื่องบิน ๑ 

หมวดช่างประจําเครื่องบิน 

ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๒๐๓ บน.๒

พ.อ.อ. ๗๓๐๐๖๒๐๐๐๓๐๐ 

ประจํา ชอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารดําเนินงาน ฝ่ายดําเนินงาน 

แผนกจัดดําเนินงาน กซย.ชอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๖๕ พ.อ.อ.จักรวรรดิ  พรมโยชน์ 

๑๘๐๙๙๐๐๔๑๐๗๓๕ 

๓๕๓๖๕๐๐๒๐๗

ชอ. ๗๒๐๐๐๐๐๙๔๑๐๐ 

ช่างประจําเครื่องบิน 

หมู่ช่างประจําเครื่องบิน ๑ 

หมวดช่างประจําเครื่องบิน ๑ 

ฝ่ายซ่อมบํารุงอากาศยาน ฝูงบิน ๗๐๒ บน.๗

พ.อ.อ. ๗๒๐๐๖๒๐๐๐๑๐๐ 

ประจํา บน.๗ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารกําหนดงาน หมวดจัดดําเนินงาน 

ฝ่ายจดัดําเนินงานและควบคุมมาตรฐาน 

แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๗ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๔๖ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๑๖๖ พ.อ.อ.จิตตฤณ  บํารุงจิตต์ 

๑๑๙๙๖๐๐๐๖๑๙๙๕ 

๓๕๒๕๐๐๐๑๗๓

ชอ. ๗๑๙๐๐๐๑๗๗๔๐๐ 

เจ้าหน้าที่ควบคุมและติดตามงาน 

หมวดจัดดําเนินงาน แผนกช่างอากาศ 

กทน.บน.๖

พ.อ.อ. ๗๑๙๐๖๒๐๐๐๓๐๐

ประจํา บน.๖ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าหมวดควบคุมมาตรฐาน 

แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๖ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๑๖๗ พ.อ.อ.ฉัตรพงษ์  คงกูล 

๑๒๔๐๖๐๐๐๑๗๖๐๑ 

๓๔๖๐๗๐๐๐๐๖

ชอ. ๗๒๗๐๐๐๑๔๓๒๐๐ 

เจ้าหน้าที่เครื่องใช้ประจําตัวนักบิน 

ฝ่ายเครื่องใช้ประจําตัวนักบิน 

แผนกสนับสนุนการบิน กฝบ.รร.การบิน

พ.อ.อ. ๗๓๐๐๖๒๐๐๐๔๐๐ 

ประจํา ชอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

หัวหน้าหมวดล้างลอกสี ฝ่ายเตรียมการ 

แผนกโรงงาน กซอ.๑ ชอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๖๘ พ.อ.อ.ชอบชนะ  เนตินิยม 

๑๗๖๙๙๐๐๑๖๗๙๑๒ 

๓๔๙๓๙๐๐๑๔๕

ชอ. ๗๒๕๐๐๐๐๗๐๗๐๐ 

ช่างเครื่อง หมู่ช่างประจําเครื่องบิน ๓ 

หมวดช่างประจําเครื่องบิน 

ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๕๐๑ บน.๕

พ.อ.อ. ๗๒๕๐๖๒๐๐๐๗๐๐ 

ประจํา บน.๕ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารจัดเครื่องบิน 

ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๕๐๑ บน.๕ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๑๖๙ พ.อ.อ.ณภัทรพงศ์  

รัตนปัญญพัฒน์ 

๑๖๔๐๑๐๐๐๒๐๖๐๐ 

๓๔๗๖๓๐๐๑๑๔

ชอ. ๗๑๘๐๐๐๑๓๘๘๐๐ 

ช่างเครื่องวัดและไฟฟ้า 

หมู่ตรวจซ่อม ๔ หมวดตรวจซ่อม 

ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๔๐๒ บน.๔

พ.อ.อ. ๗๓๐๐๖๒๐๐๐๕๐๐ 

ประจํา ชอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

หัวหน้าหมวดช่างประจําอากาศยาน ๒ 

ฝ่ายการช่าง แผนกบินทดสอบ กซอ.๑ ชอ.

(ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๔๗ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๑๗๐ พ.อ.อ.ณรงค์ฤทธิ์  โนจักร 

๑๕๕๐๔๐๐๐๕๘๗๒๗ 

๓๕๓๒๖๐๐๐๐๘

ชอ. ๗๓๐๐๒๐๒๒๕๐๐๐ 

ช่างอากาศ หมวดตรวจซ่อมเครื่องยนต์ ๒ 

ฝ่ายเครื่องยนต์และไฟฟ้าเครื่องวัด 

แผนกสนับสนุนการซ่อมอากาศยาน กซอ.๒ ชอ.

(ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๒๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๐๐๖๒๐๐๐๖๐๐ 

ประจํา ชอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

หัวหน้าหมวดเครื่องมือเครื่องใช้ 

แผนกสนับสนุนการซ่อมอากาศยาน กซอ.๒ ชอ.

(ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๗๑ พ.อ.อ.ณัฐพงศ์  กอบชัยกรรม 

๑๗๗๙๙๐๐๑๑๐๗๕๙ 

๓๕๑๓๐๐๐๑๔๕

ชอ. ๗๒๕๐๐๐๐๗๐๖๐๐ 

ช่างเครื่อง หมู่ช่างประจําเครื่องบิน ๓ 

หมวดช่างประจําเครื่องบิน 

ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๕๐๑ บน.๕

พ.อ.อ. ๗๒๕๐๖๒๐๐๐๘๐๐ 

ประจํา บน.๕ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารกําหนดงาน หมวดจัดดําเนินงาน

แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๕ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๑๗๒ พ.อ.อ.ณุนาถ  ชุลิติตาภรณ์ 

๑๑๐๐๕๐๑๐๘๕๗๕๘ 

๓๕๕๓๑๐๐๐๐๑

ชอ. ๗๓๐๐๐๐๓๑๑๖๐๐ 

เจ้าหน้าที่สถิติและวิเคราะห์ 

ฝ่ายสถิติและวิเคราะห์ 

แผนกจัดดําเนินงาน กซภ.ชอ.

พ.อ.อ. ๗๐๐๐๐๐๐๑๒๘๓๘ 

ประจํา บน.๓ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารซ่อมบํารุงอากาศยาน 

ฝ่ายซ่อมบํารุงอากาศยานไร้คนขับ ๑ 

แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๓ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๔๘ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๑๗๓ พ.อ.อ.ธเนตร  พวงเงิน 

๑๑๖๙๘๐๐๐๑๗๖๒๑ 

๓๔๖๕๐๐๐๑๖๙

ชอ. ๗๑๗๐๐๐๐๙๘๒๐๐ 

ช่างเครื่อง หมู่ช่างประจําเครื่องบิน ๑ 

หมวดช่างประจําเครื่องบิน 

ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๒๐๑ บน.๒

พ.อ.อ. ๗๓๐๐๖๒๐๐๐๗๐๐ 

ประจํา ชอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

หัวหน้าหมวดตรวจรอยร้าว 

ฝ่ายเตรียมการ แผนกโรงงาน กซอ.๒ ชอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๗๔ พ.อ.อ.ธงชัย  ฉลาดธัญกรณ์ 

๕๖๒๐๑๐๐๑๓๔๘๕๓ 

๑๔๕๐๔๐๑๐๔๑

ชอ. ๗๒๓๐๐๐๐๖๖๖๐๐ 

ช่างอากาศยาน หมู่ซ่อมอากาศยาน ๓ 

หมวดซ่อมอากาศยาน ๒ 

ฝ่ายซ่อมอากาศยานและเครื่องยนต์ 

แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๔๑ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๓๐๖๒๐๐๐๑๐๐ 

ประจํา บน.๔๑ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าหมวดควบคุมมาตรฐาน 

แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๔๑ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๑๗๕ พ.อ.อ.นพรัตน์  อินโน 

๑๕๗๐๓๐๐๐๐๔๘๘๙ 

๓๔๕๑๒๐๐๐๐๕

ชอ. ๗๒๓๐๐๐๐๖๕๖๐๐ 

ช่างอากาศยาน หมู่ซ่อมอากาศยาน ๓ 

หมวดซ่อมอากาศยาน ๑ 

ฝ่ายซ่อมอากาศยานและเครื่องยนต์ 

แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๔๑ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๓๐๖๒๐๐๐๒๐๐ 

ประจํา บน.๔๑ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าหมวดซ่อมอากาศยาน ๑ 

ฝ่ายซ่อมอากาศยานและเครื่องยนต์ 

แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๔๑ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๔๙ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๑๗๖ พ.อ.อ.บดีพล  ศิริมงคล 

๑๖๕๙๙๐๐๔๙๒๑๐๕ 

๓๕๓๓๘๐๐๐๗๓

ชอ. ๗๒๔๐๐๐๐๖๗๘๐๐ 

ช่างเครื่อง หมู่ช่างประจําเครื่องบิน ๒ 

หมวดช่างประจําเครื่องบิน 

ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๔๖๑ บน.๔๖

พ.อ.อ. ๗๒๔๐๖๒๐๐๐๔๐๐ 

ประจํา บน.๔๖ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าหมวดซ่อมเครื่องยนต์ ๑ 

ฝ่ายซ่อมอากาศยานและเครื่องยนต์ 

แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๔๖ 

(ลชทอ.หนา้ที่ ๔๓๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๑๗๗ พ.อ.อ.ปวริศ  อ่อนสุทธิ 

๑๑๐๐๕๐๐๗๕๖๗๐๕ 

๓๕๓๒๙๐๐๒๖๕

ชอ. ๗๓๐๐๐๐๓๑๐๓๐๐ 

เจ้าหน้าที่วิทยาการ 

ฝ่ายวิทยาการ แผนกวิทยาการ กวก.ชอ.

พ.อ.อ. ๗๓๐๐๖๒๐๐๐๘๐๐ 

ประจํา ชอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารวิเคราะห์และประเมินผล 

ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล 

แผนกวิทยาการ กวก.ชอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๗๘ พ.อ.อ.ปัญญา  ไชยสุวรรณ 

๑๓๓๐๘๐๐๐๓๔๖๖๕ 

๓๕๔๕๔๐๐๐๘๗

ชอ. ๗๑๗๐๐๐๑๒๗๐๐๐ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หมวดควบคุมมาตรฐาน 

แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๒

พ.อ.อ. ๗๓๐๐๖๒๐๐๐๙๐๐ 

ประจํา ชอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

หัวหน้าหมวดควบคุมคุณภาพ 

ฝ่ายดําเนินงานและควบคุมมาตรฐาน 

แผนกซ่อมเครื่องยนต์ที่ ๓ กซย.ชอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๕๐ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๑๗๙ พ.อ.อ.พงษ์พัฒน์  กุลานุวัติ 

๑๑๐๐๕๐๐๖๐๕๒๖๐ 

๓๕๒๓๓๐๑๒๑๐

ชอ. ๗๓๐๐๐๐๒๕๗๐๐๐ 

ช่างโรงงาน ฝ่ายวัสดุผสม 

แผนกอโลหะ กรง.ชอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๐๐๖๒๐๐๑๐๐๐ 

ประจํา ชอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารตรวจงาน ฝ่ายตรวจ ๓ 

แผนกควบคุมคุณภาพ กรง.ชอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๘๐ พ.อ.อ.ภราดร  วงษ์ปิ่นแก้ว 

๑๑๐๒๐๐๑๘๑๖๑๔๓ 

๓๕๓๒๙๐๐๒๖๗

ชอ. ๗๑๙๐๐๐๑๑๗๒๐๐ 

ช่างเครื่อง หมู่ช่างประจําเครื่องบิน ๑ 

หมวดช่างประจําเครื่องบิน 

ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๖๐๒ บน.๖

พ.อ.อ. ๗๓๐๐๖๒๐๐๑๒๐๐ 

ประจํา ชอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

หัวหน้าหมวดบริภัณฑ์เครื่องยนต์ ๑ 

ฝ่ายบริภัณฑ์เครื่องยนต์ ๑ 

แผนกซ่อมบริภัณฑ์ ๓ กซภ.ชอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๘๑ พ.อ.อ.ภาณุพงศ์  น้อยมณี 

๑๗๐๙๙๐๐๘๖๖๗๕๖ 

๓๕๕๑๙๐๐๑๕๕

ชอ. ๗๓๐๐๒๐๒๒๐๕๐๐ 

ช่างอากาศ หมวดเครื่องมือเครื่องใช้ 

แผนกซ่อมอากาศยาน ๑ กซอ.๒ ชอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๐๐๖๒๐๐๑๓๐๐ 

ประจํา ชอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

หัวหน้าหมวดซ่อมอากาศยาน ๓ 

ฝ่ายซ่อมอากาศยาน ๑ 

แผนกซ่อมอากาศยาน ๑ กซอ.๒ ชอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๕๑ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๑๘๒ พ.อ.อ.ฤทธิเดช  ทวีคํา 

๑๕๗๐๙๐๐๐๘๙๓๖๒ 

๓๕๔๗๓๐๐๐๐๔

ชอ. ๗๒๓๐๐๐๐๘๖๐๐๐ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หมวดควบคุมมาตรฐาน 

แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๔๑

พ.อ.อ. ๗๒๓๐๖๒๐๐๐๓๐๐ 

ประจํา บน.๔๑ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าหมวดช่างประจําเครื่องบิน 

ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๔๑๑ บน.๔๑ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๑๘๓ พ.อ.อ.วรณรงค์  มีปาน 

๑๑๗๙๙๐๐๒๑๘๕๑๒ 

๓๕๒๖๒๐๐๐๔๙

ชอ. ๗๓๐๐๒๐๒๒๒๒๐๐ 

ช่างอากาศ หมวดกู้อากาศยานประสบภัย

แผนกซ่อมอากาศยาน ๒ กซอ.๒ ชอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๐๐๖๒๐๐๑๔๐๐ 

ประจํา ชอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

หัวหน้าหมวดเครื่องมือเครื่องใช้ 

แผนกซ่อมอากาศยาน ๒ กซอ.๒ ชอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๘๔ พ.อ.อ.วรสิทธิ์  ยอดสุข 

๑๙๔๙๙๐๐๑๔๙๕๔๘ 

๓๕๒๓๒๐๐๐๐๑

ชอ. ๗๒๖๐๐๐๐๗๑๔๐๐ 

ช่างเครื่องยนต์ หมู่ตรวจซ่อม ๒ 

หมวดตรวจซ่อม ฝ่ายการช่าง 

ฝูงบิน ๕๖๑ บน.๕๖ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๒๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๖๐๖๒๐๐๐๑๐๐ 

ประจํา บน.๕๖ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าหมวดช่างประจําเครื่องบิน 

ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๕๖๑ บน.๕๖ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๑๘๕ พ.อ.อ.วรุตม์  สุทธิพันธุ์ 

๑๑๐๐๕๐๑๐๙๑๔๑๓ 

๓๕๕๓๓๐๐๐๑๒

ชอ. ๗๓๐๐๐๐๒๗๖๔๐๐ 

เจ้าหน้าที่ตรวจทดลอง 

ฝ่ายวิจัยและตรวจทดลอง 

แผนกวิจัยและตรวจทดลอง กวก.ชอ.

พ.อ.อ. ๗๓๐๐๖๒๐๐๑๕๐๐ 

ประจํา ชอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารช่างอากาศ ฝ่ายตรวจรอยร้าว 

แผนกวิจัยและตรวจทดลอง กวก.ชอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๕๒ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๑๘๖ พ.อ.อ.วัชรพล  ทองลอย 

๑๘๔๐๑๐๐๔๔๑๒๐๔ 

๓๕๔๖๕๐๐๒๐๕

ชอ. ๗๒๐๐๐๐๑๑๘๕๐๐ 

ช่างเทคนิคอากาศยาน หมู่ช่างเทคนิค

อากาศยาน ๒ หมวดช่างเทคนิคอากาศยาน ๑ 

ฝ่ายซ่อมบํารุงอากาศยาน ฝูงบิน ๗๐๑ บน.๗

พ.อ.อ. ๗๒๐๐๖๒๐๐๐๒๐๐ 

ประจํา บน.๗ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง

นายทหารซ่อมบํารุงเครื่องบินลําเลียง 

กทน.บน.๗

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๑๘๗ พ.อ.อ.ศานต์  จันทร์ยอด 

๑๔๗๐๔๐๐๑๒๐๐๒๔ 

๓๕๐๑๓๐๐๒๗๑

ชอ. ๗๒๐๐๐๐๑๘๓๐๐๐ 

ช่างเทคนิคบริภัณฑ์สนับสนุนการซ่อม 

ฝ่ายบริภัณฑ์สนับสนุนการซ่อม 

ฝูงบิน ๗๐๑ บน.๗

พ.อ.อ. ๗๒๐๐๖๒๐๐๐๓๐๐ 

ประจํา บน.๗ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารเอกสารเทคนิค แผนกช่างอากาศ 

กทน.บน.๗ (ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๘๘ พ.อ.อ.ศิรสิช  ศรีกันหา 

๑๑๐๐๕๐๑๐๕๙๖๐๙ 

๓๕๔๗๐๐๐๐๖๐

ชอ. ๗๑๙๐๐๐๑๑๘๖๐๐ 

ช่างเครื่อง หมู่ช่างประจําเครื่องบิน ๕ 

หมวดช่างประจําเครื่องบิน ฝ่ายการช่าง 

ฝูงบิน ๖๐๒ บน.๖

พ.อ.อ. ๗๓๐๐๖๒๐๐๑๖๐๐ 

ประจํา ชอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารตรวจงานช่างอากาศ ฝ่ายตรวจ ๑ 

แผนกควบคุมคุณภาพ กซอ.๒ ชอ.

(ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๘๙ พ.อ.อ.สรรพสิทธิ์  นุชกล่ํา 

๑๕๓๙๙๐๐๒๒๘๙๑๓ 

๓๕๐๖๙๐๐๐๐๗

ชอ. ๗๓๐๐๑๐๒๑๖๘๐๐ 

ช่างอากาศ หมวดซ่อมอากาศยาน ๑ 

ฝ่ายซ่อมอากาศยาน ๓ 

แผนกซ่อมอากาศยาน ๑ กซอ.๑ ชอ.

(ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๐๐๖๒๐๐๑๗๐๐ 

ประจํา ชอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

หัวหน้าหมวดซ่อมอากาศยาน ๓ 

ฝ่ายซ่อมอากาศยาน ๑ 

แผนกซ่อมอากาศยาน ๑ กซอ.๑ ชอ.

(ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๕๓ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๑๙๐ พ.อ.อ.สาธิรัตน์  พรหมพันธ์ 

๑๑๐๐๗๐๑๒๓๕๔๒๗ 

๓๕๑๓๓๐๐๔๗๘

ชอ. ๗๑๗๐๐๐๑๐๒๖๐๐ 

ช่างเครื่อง หมู่ช่างประจําเครื่องบิน ๔ 

หมวดช่างประจําเครื่องบิน ฝ่ายการช่าง 

ฝูงบิน ๒๐๓ บน.๒

พ.อ.อ. ๗๑๗๐๖๒๐๐๐๒๐๐ 

ประจํา บน.๒ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจ  ฝ่ายการช่าง 

ฝูงบิน ๒๐๓ บน.๒ (ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๑๙๑ พ.อ.อ.อเนชา  กัลยาณชน 

๑๑๖๐๑๐๐๓๘๖๖๔๑ 

๓๕๓๕๐๐๐๒๒๔

ชอ. ๗๓๐๐๒๐๒๒๔๒๐๐ 

ช่างอากาศ หมวดระบบและบริภัณฑ์ ๓ 

ฝ่ายระบบและบริภัณฑ์อากาศยาน 

แผนกสนับสนุนการซ่อมอากาศยาน 

กซอ.๒ ชอ.(ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๐๐๖๒๐๐๑๘๐๐ 

ประจํา ชอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

หัวหน้าหมวดงานโลหะ ๑ ฝ่ายงานโลหะ 

แผนกโรงงาน กซอ.๒ ชอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๙๒ พ.อ.อ.อติเทพ  ศรีเมือง 

๑๒๑๙๘๐๐๐๘๐๕๖๙ 

๓๔๙๔๘๐๐๐๐๒

ชอ. ๗๑๖๐๐๐๑๑๕๗๐๐ 

ช่างเครื่องทุ่นแรง หมวดสนับสนุน 

ฝ่ายสนับสนุนการซ่อม 

แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๑

พ.อ.อ. ๗๑๖๐๖๒๐๐๐๕๐๐ 

ประจํา บน.๑ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าหมวดซ่อมอากาศยาน ๑ 

ฝ่ายซ่อมอากาศยาน แผนกช่างอากาศ 

กทน.บน.๑ (ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๑๙๒ จําพวกทหารดุริยางค์

๑๙๓ พ.อ.อ.คณวัฒน์  งอยจันทร์ศรี 

๑๑๔๐๖๐๐๐๗๑๔๖๑ 

๓๔๙๓๔๐๐๑๑๐

ดย. ๗๒๙๐๐๐๑๓๔๑๐๐ 

นักดนตรี แผนกโยธวาทิต กดต.ดย.ทอ.อย.

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๖๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๖๐๖๒๐๐๐๒๐๐ 

ประจํา บน.๕๖ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

ผู้บังคับหมวดดุริยางค์ กองร้อยสนับสนุน 

กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๕๖ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๖๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๕๔ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๑๙๔ พ.อ.อ.คุณากรณ์  หาญพุทธ 

๑๗๒๙๙๐๐๐๙๓๔๔๗ 

๓๔๙๖๔๐๐๑๐๒

ดย. ๗๒๙๐๐๐๑๔๕๑๐๐ 

นักดนตรี แผนกดนตรีไทย กดต.ดย.ทอ.อย. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๖๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๑๘๐๖๒๐๐๐๓๐๐ 

ประจํา บน.๔ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

ผู้บังคับหมวดดุริยางค์ กองร้อยสนับสนุน 

กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๔ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๖๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๑๙๕ พ.อ.อ.สุระชาติ  บริบูรณ์ทรัพย์ 

๓๑๐๑๕๐๒๑๒๑๘๒๘ 

๓๓๗๓๓๐๐๐๐๑

ดย. ๗๒๙๐๐๐๑๔๐๐๐๐ 

นักดนตรี แผนกหัสดนตรี กดต.ดย.ทอ.อย.

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๖๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๙๐๖๒๐๐๐๖๐๐ 

ประจํา อย.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

ผู้ช่วยนายวง แผนกโยธวาทิต 

กองดนตรี ดย.ทอ.อย. (ลชทอ.หน้าที่ ๗๖๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๑๙๕ จําพวกทหารควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

๑๙๖ พ.อ.อ.จรัณ  ศรีห้วยไพร 

๓๓๖๐๒๐๐๐๒๕๔๗๕ 

๓๔๒๑๐๐๐๒๒๔

ตห. ๗๑๖๐๐๐๑๘๒๙๐๐ 

เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ

บริเวณสนามบิน หมวดควบคุมจราจร

ทางอากาศบริเวณสนามบิน ฝ่ายบังคับการบิน

แผนกสนับสนุนการบิน บน.๑ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๑๗๒๗๐)

พ.อ.อ. ๗๑๖๐๖๒๐๐๐๖๐๐ 

ประจํา บน.๑ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารบังคับการบิน ฝ่ายบังคับการบิน 

แผนกสนับสนุนการบิน บน.๑ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๑๗๒๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๙๗ พ.อ.อ.ชาตรี  ชินสี 

๓๖๐๐๗๐๐๕๘๗๑๕๑ 

๓๔๖๒๓๐๐๑๑๔

ตห. ๗๒๘๐๐๐๒๔๖๗๐๐ 

เจ้าหน้าที่เทคนิคพิสูจน์ฝ่าย แผนกยุทธการ 

ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ๒ 

ศปอ.คปอ.(ลชทอ.หน้าที่ ๑๗๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๘๐๖๒๐๐๐๗๐๐ 

ประจํา คปอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารเฝ้าตรวจทางอากาศ แผนกยุทธการ 

ศคปอ.๓ ศปอ.คปอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๑๔๑๓, ๑๗๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๕๕ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๑๙๘ พ.อ.อ.พงศ์ณไชย  หอมคุณ 

๑๖๗๐๖๐๐๐๐๘๔๓๙ 

๓๔๕๔๐๐๐๐๐๓

ตห. ๗๑๗๐๐๐๑๖๖๘๐๐ 

เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศบริเวณ

สนามบิน หมวดควบคุมจราจรทางอากาศ

บริเวณสนามบิน ฝ่ายบังคับการบิน 

แผนกสนับสนุนการบิน บน.๒ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๑๗๒๗๐)

พ.อ.อ. ๗๐๐๐๐๐๐๑๒๘๔๐ 

ประจํา บน.๓ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารบังคับการบิน ฝ่ายบังคับการบิน 

แผนกสนับสนุนการบิน บน.๓ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๑๗๒๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๑๙๙ พ.อ.อ.มหินธา  จิตจําลอง 

๑๒๕๐๔๐๐๑๓๘๙๘๗ 

๑๕๐๗๕๐๐๔๕๙

ตห. ๗๒๘๐๐๐๒๓๐๐๐๐ 

เจ้าหน้าที่อ่านจอเรดาร์ แผนกยุทธการ 

ศคปอ.๑ ศปอ.คปอ.(ลชทอ.หน้าที่ ๑๗๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๘๐๖๒๐๐๐๘๐๐ 

ประจํา คปอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารพิสูจน์ฝ่าย แผนกยุทธการ 

ศคปอ.๑ ศปอ.คปอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๑๔๑๓, ๑๗๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๐๐ พ.อ.อ.ศุภชัย  สลับแก้ว 

๑๔๕๐๗๐๐๑๗๘๖๐๕ 

๑๕๓๔๖๐๑๕๓๖

ตห. ๗๒๘๐๐๐๒๑๕๑๐๐ 

เจ้าหน้าที่ยุทธการ 

แผนกควบคุมทางอากาศยุทธวิธี กปย.คปอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๑๗๓๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๑๐๖๒๐๐๐๓๐๐ 

ประจํา บน.๒๑ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารยุทธการ แผนกยุทธการ บก.บน.๒๑ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๑๔๑๓, ๑๗๓๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๐๑ พ.อ.อ.สามารถ  ขานดํา 

๑๖๐๐๑๐๐๓๓๗๗๑๙ 

๑๕๑๒๓๐๐๙๑๑

ตห. ๗๒๘๐๐๐๒๔๙๐๐๐ 

เจ้าหน้าที่เทคนิคเฝ้าตรวจทางอากาศ 

แผนกยุทธการ ศคปอ.๒ ศปอ.คปอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๑๗๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๘๐๖๒๐๐๐๙๐๐ 

ประจํา คปอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารควบคุมการบิน ฝ่ายยุทธการ 

สถานีรายงาน ๑ ศปอ.คปอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๑๗๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๕๖ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๒๐๑ จําพวกทหารปลัดบัญชี

๒๐๒ พ.อ.อ.หญิง กุสุมาลย์  

ทองก้านเหลือง 

๕๔๐๐๖๙๙๐๐๐๓๒๔ 

๘๕๕๑๐๓๐๒๘๘

กง. ๗๑๐๐๐๐๐๒๗๘๐๐ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผล 

แผนกตรวจสอบและประเมินผล

การงบประมาณ กตป.สบท.สปช.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๘๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๓๐๖๒๐๐๐๔๐๐ 

ประจํา บน.๔๑ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารตรวจสอบและประเมินผล บน.๔๑ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๘๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๐๓ พ.อ.อ.หญิง รัตยา  บุญชะตา 

๓๓๖๐๑๐๐๘๐๙๐๒๔ 

๘๕๐๑๑๙๑๒๒๕

กง. ๗๒๐๐๐๐๑๖๓๖๐๐ 

เสมียนการเงิน โรงพยาบาลกองบิน บน.๗ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๗๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๐๐๖๒๐๐๐๔๐๐ 

ประจํา บน.๗ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

ผู้ช่วยนายทหารการเงิน 

กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๗ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๗๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๒๐๔ พ.อ.อ.หญิง สรัลรัตน์  สว่างแจ้ง 

๑๕๐๙๙๐๐๕๗๗๗๗๒ 

๘๕๓๑๐๓๐๔๕๔

กง. ๗๔๐๐๐๐๐๒๖๑๐๐ 

เสมียนงบประมาณ ศวอ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๘๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๐๘๐๖๒๐๐๐๒๐๐ 

ประจํา กร.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง

นายทหารโครงการและงบประมาณ 

แผนกโครงการและงบประมาณ 

กนผ.สนผ.กร.ทอ.

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๐๕ พ.อ.อ.หญิง สิริพร  สมรวิบูลย์ 

๑๑๘๙๙๐๐๐๕๓๐๐๙ 

๘๔๘๑๑๗๐๕๒๙

สบ. ๗๑๒๐๐๐๐๑๔๒๐๐ 

เสมียนงบประมาณ จร.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๘๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๑๒๐๖๒๐๐๐๒๐๐ 

ประจํา จร.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

ผู้ช่วยนายทหารงบประมาณ จร.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๘๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๕๗ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๒๐๖ พ.อ.อ.หญิง สุชาดา  

สงเคราะห์ราษฏร์ 

๓๑๓๐๖๐๐๒๙๗๘๕๗ 

๘๕๕๑๐๓๐๓๐๖

กง. ๗๑๐๐๐๐๐๒๗๐๐๐ 

เสมียนงบประมาณ แผนกงบประมาณ ๓ 

กงป.สบง.สปช.ทอ. (ลชทอ.หน้าที่ ๖๘๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๐๐๐๐๐๐๑๑๓๘๓ 

ประจํา สบน.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง

ผู้ช่วยนายทหารงบประมาณ สบน.ทอ.

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๘๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๐๗ พ.อ.อ.ณัฐพงษ์  เจ๊าลี่ 

๑๑๐๒๐๐๑๐๘๐๒๕๒ 

๓๕๔๓๓๐๑๒๐๗

กง. ๗๐๙๐๐๐๐๒๘๐๐๐ 

เสมียนงบประมาณ ทสส.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๘๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๐๑๐๖๒๐๐๐๑๐๐ 

ประจํา บก.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง

นายทหารตรวจสอบและประเมินผล บก.ทอ.

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๘๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๐๗ จําพวกทหารผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ

๒๐๘ พ.อ.อ.ชรัส  เกลียวสีนาค 

๑๖๐๐๑๐๐๒๒๙๖๕๗ 

๑๕๐๒๓๐๐๐๓๙

ตห. ๗๐๐๐๐๐๐๑๒๗๓๙ 

เจ้าหน้าที่บังคับอากาศยาน 

หมวดบังคับอากาศยานภายนอก 

ฝ่ายยุทธการ ฝูงบิน ๓๐๒ บน.๓ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๑๖๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๐๐๐๐๐๐๑๒๘๔๑ 

ประจํา บน.๓ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

ครูฝึกบังคับอากาศยาน 

หมวดฝึกบังคับอากาศยานภายนอก 

ฝ่ายยุทธการและการฝึก ฝูงบิน ๓๐๑ บน.๓

(ลชทอ.หน้าที่ ๑๔๑๓, ๑๖๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๐๘ จําพวกทหารบริการแพทย์

๒๐๙ พ.อ.อ.ชัยชนะ  เรณะสุระ 

๓๔๑๙๙๐๐๗๔๒๔๒๘ 

๑๓๕๖๘๐๑๙๘๘

พ. ๗๐๐๐๐๐๐๐๔๙๕๐ 

เจ้าหน้าที่สันทัดงานอาวุโส 

แผนกการพยาบาล กคผ.สวบ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๙๐๑๗๐, ๙๙๑๗๐)

พ.อ.อ.(พ) ๗๔๑๐๖๒๐๐๐๒๐๐ 

ประจํา สวบ.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารพยาบาลลําเลียงผู้ป่วยทางอากาศ 

แผนกลําเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ศลพ.สวบ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๙๗๑๓, ๙๙๒๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๕๘ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๒๑๐ พ.อ.อ.ปรีชา  เรืองกล้า 

๓๔๘๐๗๐๐๐๖๙๓๘๑ 

๑๔๐๒๐๐๐๑๙๒

พ. ๗๐๐๐๐๐๐๐๔๙๔๘ 

เจ้าหน้าที่สันทัดงานอาวุโส 

แผนกการพยาบาล กคผ.สวบ.ทอ.

(ลชทอ.หน้าที่ ๙๐๑๗๐, ๙๙๑๗๐)

พ.อ.อ.(พ) ๗๔๑๐๖๒๐๐๐๓๐๐ 

ประจํา สวบ.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารวิเคราะห์และวิจัย 

แผนกวิเคราะห์และวิจัย กวก.สวบ.ทอ.

(ลชทอ.หน้าที่ ๙๓๑๓, ๙๙๒๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๑๑ พ.อ.อ.รณชัย  ใหม่มาก 

๓๑๒๐๖๐๐๔๐๒๗๑๕ 

๑๔๐๒๔๐๐๕๑๒

พ. ๗๓๓๐๐๐๒๐๔๓๐๐ 

เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติตต่ออาวุโส 

แผนกควบคุมโรคติดต่อ กวป.พอ.

(ลชทอ.หน้าที่ ๙๐๑๗๐)

พ.อ.อ.(พ) ๗๓๓๐๖๒๐๐๐๒๐๐ 

ประจํา พอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารพยาบาล แผนกอนามัย กวป.พอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๙๗๑๓, ๙๐๒๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๑๒ พ.อ.อ.จักรพงษ์  ปัญญา 

๑๕๖๐๑๐๐๑๙๗๐๒๑ 

๑๕๒๗๓๐๐๗๐๘

พ. ๗๒๓๐๐๐๐๐๐๑๕๙ 

เจ้าหน้าที่สันทัดงาน 

โรงพยาบาลกองบิน บน.๔๑ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๙๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๓๐๖๒๐๐๐๕๐๐ 

ประจํา บน.๔๑ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง

นายทหารพัสดุการแพทย์ 

โรงพยาบาลกองบิน บน.๔๑ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๙๐๓๓, ๖๔๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๑๓ พ.อ.อ.ชาญณรงค์  มงคลดี 

๑๕๗๙๙๐๐๓๒๑๒๑๒ 

๑๕๒๑๒๐๐๘๕๘

พ. ๗๓๓๐๐๐๐๐๑๓๒๑ 

เจ้าหน้าที่สันทัดงาน แผนกการพยาบาล

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน กพย.

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๙๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๓๐๖๒๐๐๐๓๐๐ 

ประจํา พอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารส่งเสริมสุขภาพ 

แผนกส่งเสริมสุขภาพ กวป.พอ.

(ลชทอ.หน้าที่ ๙๐๒๓, ๙๗๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๕๙ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๒๑๔ พ.อ.อ.ฐิติกร  ภู่ทับทิม 

๑๓๐๑๕๐๐๑๗๔๔๐๓ 

๑๕๓๓๓๑๒๔๔๖

พ. ๗๓๓๐๐๐๒๒๖๕๐๐ 

เจ้าหน้าที่วิทยาการ แผนกวิทยาการ กวก.พอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๙๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๓๐๖๒๐๐๐๔๐๐ 

ประจํา พอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารวิทยาการ แผนกวิทยาการ กวก.พอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๙๐๒๓, ๙๗๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๑๕ พ.อ.อ.ณภัทร  ทองยอดเกรื่อง 

๑๗๓๐๔๐๐๐๕๗๓๑๑ 

๓๕๒๑๙๐๐๒๓๗

พ. ๗๐๐๐๐๐๐๐๒๘๘๘ 

เจ้าหน้าที่สันทัดงาน 

แผนกการพยาบาล รพ.รร.นนก. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๙๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๘๐๖๒๐๐๒๖๐๐ 

ประจํา รร.นนก.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารพัสดุ รพ.รร.นนก. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๓, ๙๐๒๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๑๖ พ.อ.อ.อวิรุทธ์  ศิลา 

๓๗๒๐๒๐๐๓๘๗๔๗๑ 

๑๓๖๖๔๐๑๕๕๕

พ. ๗๓๓๐๐๐๐๐๑๓๓๙ 

เจ้าหน้าที่สันทัดงาน แผนกปฏิบัติการ ๒ 

กปก.ศปพ.พอ.(ลชทอ.หน้าที่ ๙๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๓๐๖๒๐๐๐๕๐๐ 

ประจํา พอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารพยาบาล แผนกปฏิบัติการ ๒ 

กปก.ศปพ.พอ. (ลชทอ.หน้าที่ ๙๐๒๓, ๙๗๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๑๖ จําพวกทหารพลาธิการ

๒๑๗ พ.อ.อ.วัชรนิทร์  ผดุงใจ 

๓๑๐๐๕๐๐๐๗๕๓๖๔ 

๓๓๘๐๙๐๐๐๕๒

พธ. ๗๓๔๐๐๐๐๔๖๙๐๐ 

เจ้าหน้าที่เทคนิคอาวุโส ฝ่ายแผนแบบและ

กําหนดคุณลักษณะ 

แผนกวิจัยและตรวจทดลอง กวก.พธ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๒๑๗๐)

พ.อ.อ.(พ) ๗๓๔๐๖๒๐๐๐๓๐๐ 

ประจํา พธ.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าหมวด ๑ ฝ่ายซ่อมบริภัณฑ์

เครื่องใช้ไฟฟ้า แผนกงานซ่อม กรง.พธ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๒๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๖๐ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๒๑๘ พ.อ.อ.สมเกียรติ  ดลชื่น 

๓๔๖๐๕๐๐๔๘๘๒๘๓ 

๓๓๗๐๓๐๐๐๐๑

พธ. ๗๓๔๐๐๐๐๔๐๗๐๐ 

ช่างซ่อมอาวุโส หมวด ๑ 

ฝ่ายซ่อมเครื่องจักรกล แผนกงานซ่อม 

กรง.พธ.ทอ.(ลชทอ.หน้าที่ ๖๒๑๗๐)

พ.อ.อ.(พ) ๗๓๔๐๖๒๐๐๐๔๐๐ 

ประจํา พธ.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารจัดดําเนินงาน แผนกจัดดําเนินงาน 

กพธ.พธ.ทอ.(ลชทอ.หน้าที่ ๖๒๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๑๙ พ.อ.อ.หญิง เดือนเต็ม  ทิมายงค์ 

๑๗๕๙๙๐๐๑๓๕๘๙๑ 

๘๕๕๑๐๓๐๒๙๑

พธ. ๗๓๔๐๐๐๐๖๕๑๐๐ 

เจ้าหน้าที่วิจัย ฝ่ายวิจัย 

แผนกวิจัยและตรวจทดลอง กวก.พธ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๒๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๓๐๖๒๐๐๐๖๐๐ 

ประจํา พอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าฝ่ายพลาธิการ กรก.พอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๒๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๒๐ พ.อ.อ.หญิง จุฑาธร  คล้ายทอง 

๑๑๘๙๙๐๐๐๑๐๖๓๖ 

๘๕๒๑๐๓๐๕๙๘

พธ. ๗๓๔๐๐๐๐๗๔๗๐๐ 

เจ้าหน้าที่ประกอบอาหาร ฝ่ายประกอบอาหาร

แผนกเกียกกาย กพธ.พธ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๒๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๔๐๖๒๐๐๐๖๐๐ 

ประจํา พธ.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารโภชนาการ ฝ่ายโภชนาการ 

แผนกเกียกกาย กพธ.พธ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๒๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๒๑ พ.อ.อ.หญิง ปิ่นฤทัย  

นอกกระโทก 

๑๓๐๐๖๐๐๑๐๔๔๔๙ 

๘๕๔๑๐๓๐๗๐๑

พธ. ๗๓๗๐๐๐๑๐๕๔๐๐ 

เจ้าหน้าที่จัดหา ฝ่ายจัดหา บก.ยศ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๗๐๖๒๐๐๐๕๐๐ 

ประจํา ยศ.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารพัสดุ ฝ่ายพัสดุ กรก.ยศ.ทอ.

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๒๒ พ.อ.อ.หญิง มินตรา  เลิศอุดม 

๑๓๔๑๕๐๐๑๕๒๒๙๙ 

๘๕๔๑๐๓๐๕๘๘

พธ. ๗๓๖๐๐๐๑๑๘๖๐๐ 

เจ้าหน้าที่ตรวจรับ-ส่ง ฝ่ายตรวจรับ-ส่ง 

แผนกจัดหา กพพน.ขส.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๖๐๖๒๐๐๐๙๐๐ 

ประจํา ขส.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารบัญชีคุมพัสดุ ฝ่ายคลังพัสดุ 

กรง.ขส.ทอ.(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๖๑ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๒๒๓ พ.อ.อ.หญิง รําไพ  ทศก้านตง 

๑๔๕๙๙๐๐๐๗๓๖๗๘ 

๘๕๓๑๐๓๐๔๕๐

พธ. ๗๓๔๐๐๐๐๕๓๘๐๐ 

เจ้าหน้าที่งานเย็บ หมวดงานเย็บ 

ฝ่ายการผลิต แผนกงานผ้า กรง.พธ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๒๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๔๐๖๒๐๐๐๗๐๐ 

ประจํา พธ.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าหมวดเครื่องมือเครื่องจักร 

ฝ่ายเตรียมการ แผนกงานผ้า กรง.พธ.ทอ.

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๒๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๒๒๔ พ.อ.อ.หญิง วิสาร์กร  คุณนิธิวุฒิ 

๓๑๓๐๖๐๐๑๖๓๓๕๔ 

๘๔๘๑๒๐๑๐๒๑

พธ. ๗๔๑๐๐๐๐๑๘๘๐๐ 

เจ้าหน้าที่พลาธิการ แผนกบริการ สวบ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๒๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๔๑๐๖๒๐๐๐๔๐๐ 

ประจํา สวบ.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารพลาธิการ แผนกบริการ สวบ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๒๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๒๕ พ.อ.อ.หญิง หนึ่งหทัย  

สุขโชติโภคิน 

๑๑๐๐๕๐๐๑๘๑๖๙๙ 

๘๕๒๑๐๓๐๕๑๖

พธ. ๗๓๔๐๐๐๐๖๗๙๐๐ 

เจ้าหน้าที่เทคนิค 

ฝ่ายแผนแบบและกําหนดคุณลักษณะ

แผนกวิจัยและตรวจทดลอง กวก.พธ.ทอ.

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๒๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๕๐๖๒๐๐๐๙๐๐ 

ประจํา บน.๕ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารพลาธิการ แผนกพลาธิการ บน.๕ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๒๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๒๒๖ พ.อ.อ.ชนะชน  นาคอ้าย 

๑๖๕๙๙๐๐๕๗๔๕๓๕ 

๓๕๖๓๘๐๐๑๐๐

พธ. ๗๓๔๐๐๐๐๕๐๐๐๐ 

ช่างซ่อม หมวด ๒ ฝ่ายซ่อมเครื่องจักรกล 

แผนกงานซ่อม กรง.พธ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๒๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๔๐๖๒๐๐๐๕๐๐ 

ประจํา บน.๔๖ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าหมวดสนับสนุน 

ฝูงบิน ๔๖๑ บน.๔๖ (ลชทอ.หน้าที่ ๖๒๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๖๒ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๒๒๗ พ.อ.อ.ชานนท์  วรรณประสาท 

๑๒๔๐๒๐๐๐๔๖๘๗๖ 

๓๕๖๓๓๐๐๑๑๓

พธ. ๗๓๔๐๐๐๐๐๐๐๙๒ 

ช่างซ่อมบริภัณฑ์ หมวด ๓

ฝ่ายซ่อมบริภัณฑ์สํานักงาน แผนกงานซ่อม 

กรง.พธ.ทอ.

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๒๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๐๐๖๒๐๐๒๘๐๐ 

ประจํา ชอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

หัวหน้าหมวดพลาธิการ ฝ่ายบริการ กซย.ชอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๒๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๒๘ พ.อ.อ.ฐิติกร  แสงกล้า 

๑๑๐๓๑๐๐๑๕๙๑๑๗ 

๓๕๔๒๙๐๐๑๓๖

พธ. ๗๓๔๐๐๐๐๐๐๐๗๖ 

ช่างซ่อมเครื่องมือกล หมวด ๓ 

ฝ่ายซ่อมเครื่องจักรกล แผนกงานซ่อม 

กรง.พธ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๒๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๙๐๖๒๐๐๐๗๐๐ 

ประจํา อย.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองผู้บังคับหมวดพลาธิการ กองร้อยสนับสนุน 

กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๒ 

กรม ตอ.รอ.อย. (ลชทอ.หน้าที่ ๖๒๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๒๒๙ พ.อ.อ.นพดล  เชยจุ้ย 

๑๖๕๙๙๐๐๐๘๕๔๖๑ 

๓๔๙๓๓๐๐๒๕๓

พธ. ๗๓๔๐๐๐๐๕๖๗๐๐ 

เจ้าหน้าที่บริการจัดเลี้ยง 

แผนกบริการจัดเลี้ยง กพธ.พธ.ทอ.

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๒๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๔๐๖๒๐๐๐๕๐๐ 

ประจํา พธ.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารบริการจัดเลี้ยง 

แผนกบริการจัดเลี้ยง กพธ.พธ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๒๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๖๓ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๒๒๙ จําพวกทหารลาดตระเวนทางอากาศ

และภูมิสารสนเทศ

๒๓๐ พ.อ.อ.ชัยวุฒิ  อินต๊ะสาร 

๑๕๒๙๙๐๐๒๔๐๗๙๔ 

๓๕๕๕๑๐๐๐๑๐

ถร. ๗๒๕๐๐๐๐๐๐๐๐๓ 

เจ้าหน้าที่ถ่ายรูป หมวดถ่ายรูป 

ฝ่ายยุทธการ ฝูงบิน ๕๐๑ บน.๕ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๑๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๑๗๐๖๒๐๐๐๓๐๐ 

ประจํา บน.๒ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

หัวหน้าหมวดถ่ายรูป ฝ่ายยุทธการ 

ฝูงบิน ๒๐๓ บน.๒ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๑๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๓๑ พ.อ.อ.ยุทธภูมิ  ริ้วสุนทร 

๑๗๔๙๘๐๐๑๐๓๕๐๕ 

๓๕๖๐๓๐๐๐๐๑

ถร. ๗๑๘๐๐๐๑๑๔๔๐๐ 

ช่างถ่ายรูปทางอากาศ 

หมวดถ่ายรูปทางอากาศ ๒ ฝ่ายถ่ายรูป

ทางอากาศ ฝูงบิน ๔๐๒ บน.๔ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๑๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๑๘๐๖๒๐๐๐๔๐๐ 

ประจํา บน.๔ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าหมวดถ่ายรูปทางอากาศ ๑ 

ฝ่ายถ่ายรูปทางอากาศ ฝูงบิน ๔๐๒ บน.๔ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๑๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๒๓๒ พ.อ.อ.สุรศักดิ์  อินทมาตย์ 

๑๔๔๙๙๐๐๐๑๕๕๐๓ 

๓๕๓๔๓๐๐๐๐๒

ถร. ๗๒๑๐๐๐๐๘๗๓๐๐ 

เจ้าหน้าที่ถ่ายรูป หมวดถ่ายรูป ฝ่ายยุทธการ 

ฝูงบิน ๒๑๑ บน.๒๑ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๑๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๑๐๖๒๐๐๐๔๐๐ 

ประจํา บน.๒๑ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

หัวหน้าหมวดถ่ายรูป ฝ่ายยุทธการ 

ฝูงบิน ๒๑๑ บน.๒๑ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๑๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๖๔ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๒๓๒ จําพวกทหารสวัสดิการ

๒๓๓ พ.อ.อ.หญิง รุ่งนภา  

เรืองแจ่มจํารัส 

๓๗๐๐๑๐๐๐๑๙๗๗๑ 

๘๕๓๑๐๓๐๓๐๖

สบ. ๗๓๙๐๐๐๐๒๓๗๐๐ 

เจ้าหน้าที่จัดหาสินค้า 

แผนกจัดหาสินค้า กรค.สก.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๔๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๘๐๖๒๐๐๒๙๐๐ 

ประจํา รร.นนก.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

ผู้จัดการร้านค้าสหกรณ์ แผนกสวัสดิการ 

กรก.รร.นนก.

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๔๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๓๔ พ.อ.อ.ชัยยารัตน์  ตรีเดชา 

๓๗๓๐๒๐๐๔๐๖๓๕๑ 

๑๔๐๑๙๐๑๕๕๘

สบ. ๗๒๗๐๐๐๑๔๑๐๐๐ 

เจ้าหน้าที่สโมสร แผนกสวัสดิการ 

กรก.รร.การบิน 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๔๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๐๐๖๒๐๐๒๙๐๐ 

ประจํา ชอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

เลขานุการ สโมสร แผนกสวัสดิการ กรก.ชอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๔๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๓๕ พ.อ.อ.ภัทรพงศ์  ศรีพล 

๑๔๔๐๔๐๐๐๘๔๕๘๓ 

๓๔๙๕๔๐๐๐๘๕

สบ. ๗๓๙๐๐๐๐๓๓๖๐๐ 

เจ้าหน้าที่การกสิกรรม แผนกกสิกรรม 

กชค.สก.ทอ.(ลชทอ.หน้าที่ ๗๔๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๘๐๖๒๐๐๒๘๐๐ 

ประจํา รร.นนก.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง

ผู้ช่วยผู้จัดการสโมสร แผนกสวัสดิการ 

กรก.รร.นนก. (ลชทอ.หน้าที่ ๗๔๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๓๖ พ.อ.อ.วัชระ  ใบไม้ 

๑๗๑๐๖๐๐๐๐๕๘๑๑ 

๓๕๒๐๒๐๐๑๐๓

สบ. ๗๒๕๐๐๐๑๐๐๙๐๐ 

เจ้าหน้าที่อาชีวสงเคราะห์ 

แผนกสวัสดิการ บน.๕ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๔๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๑๖๐๖๒๐๐๐๗๐๐ 

ประจํา บน.๑ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

ผู้ช่วยผู้จัดการสโมสร แผนกสวัสดิการ บน.๑ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๔๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๖๕ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๒๓๗ พ.อ.อ.สายลม  อาดี 

๑๔๐๑๐๐๐๐๗๕๓๔๑ 

๓๔๙๐๕๐๐๐๖๔

สบ. ๗๓๙๐๐๐๐๓๓๑๐๐ 

เจ้าหน้าที่การฝึกและการแข่งขัน 

แผนกการฝึกและการแข่งขัน กกฬ.สก.ทอ.

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๔๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๑๐๖๒๐๐๐๑๐๐

ประจํา สก.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารการส่งเสริมอาชีพ 

แผนกส่งเสริมอาชีพ กชค.สก.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๔๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๓๗ จําพวกทหารสารบรรณ

๒๓๘ พ.อ.อ.หญิง เบญญาภา  พึ่งเพ็ง 

๓๑๓๐๖๐๐๐๖๓๓๘๔ 

๘๕๐๑๐๓๐๒๐๐

สบ. ๗๑๐๐๐๐๐๒๒๓๐๐ 

เสมียนอาวุโส แผนกธุรการ สปช.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๐๑๗๐)

พ.อ.อ.(พ) ๗๑๐๐๖๒๐๐๐๑๐๐ 

ประจํา สปช.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารธุรการ แผนกธุรการ สปช.ทอ.

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๓๙ พ.อ.อ.มานะ  สีทับทิม 

๓๑๓๐๑๐๐๔๑๔๔๘๐ 

๑๓๘๒๙๐๑๔๐๖

สบ. ๗๓๖๐๐๐๐๕๖๔๐๐ 

เสมียนอาวุโส แผนกรถนั่ง กพน.ขส.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๐๑๗๐)

พ.อ.อ.(พ) ๗๓๖๐๖๒๐๐๑๐๐๐ 

ประจํา ขส.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าฝ่ายธุรการ กพน.ขส.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๔๐ พ.อ.อ.วิเชษฐ์  สุพรมภักตร์ 

๓๑๐๑๐๐๐๕๓๐๓๑๔ 

๓๓๗๓๓๐๐๓๓๗

สบ. ๗๐๐๐๐๐๐๑๐๗๕๓ 

เสมียนอาวุโส กมย.สบย.ยก.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๐๑๗๐)

พ.อ.อ.(พ) ๗๐๖๐๖๒๐๐๐๒๐๐ 

ประจํา ยก.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารธุรการ กทปย.สบย.ยก.ทอ.

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๖๖ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๒๔๑ พ.อ.อ.วีระ  สุวรรณกาโล 

๕๖๑๐๗๙๐๐๐๔๑๙๐ 

๑๔๑๗๐๐๐๘๐๗

สบ. ๗๐๐๐๐๐๐๑๒๑๔๔ 

เสมียนอาวุโส ฝูงบิน ๓๐๑ บน.๓ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๐๑๗๐)

พ.อ.อ.(พ) ๗๐๐๐๐๐๐๑๕๑๗๙ 

ประจํา บน.๓ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารสารบรรณ ฝูงบิน ๓๐๑ บน.๓ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๔๒ พ.อ.อ.หญิง เบญจวรรณ  

รักแจ่ม 

๑๑๐๐๕๐๐๔๐๘๖๐๐ 

๘๕๒๑๐๓๐๐๕๗

สบ. ๗๐๐๐๐๐๐๑๐๘๕๙ 

เสมียน กบย.สบย.ยก.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๐๖๐๖๒๐๐๐๓๐๐ 

ประจํา ยก.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารธุรการ กบย.สบย.ยก.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๔๓ พ.อ.อ.หญิง ทัศณีญา  ลีคะ 

๓๗๑๐๑๐๐๐๑๐๕๒๙ 

๘๕๒๑๐๓๐๐๕๖

สบ. ๗๐๗๐๐๐๐๔๖๕๐๐ 

เสมียน ศกบ.สนผ.กบ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๐๐๐๐๐๐๑๑๓๘๕ 

ประจํา สบน.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารธุรการ กคสอ.สบน.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๔๔ พ.อ.อ.หญิง ธัญญานันท์  

อาริยพงศ์ภูเบศ 

๑๑๖๐๑๐๐๑๕๘๖๕๗ 

๘๕๑๑๐๓๐๒๕๐

สบ. ๗๓๗๐๐๐๑๑๕๖๐๐ 

เสมียน กนท.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๔๑๐๖๒๐๐๐๕๐๐ 

ประจํา สวบ.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารธุรการ แผนกธุรการ บก.สวบ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๔๕ พ.อ.อ.หญิง พรรณพิมล  

อาภาสัตย์ 

๓๑๐๐๕๐๔๐๗๓๖๔๑ 

๘๕๑๑๐๓๐๒๔๗

สบ. ๗๓๗๐๐๐๑๒๑๓๐๐ 

เสมียน กภษ.ศภษ.ยศ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๐๐๐๐๐๐๑๑๓๘๖ 

ประจํา สบน.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารธุรการ กมบ.สบน.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๖๗ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๒๔๖ พ.อ.อ.หญิง สรัญญา  ไพโรจน์ 

๑๑๐๒๒๐๐๐๕๒๘๓๖ 

๘๕๒๑๐๓๐๐๖๖

สบ. ๗๓๗๐๐๐๑๑๙๙๐๐ 

เสมียน กรก.รร.จอ.ยศ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๗๐๖๒๐๐๐๖๐๐ 

ประจํา ยศ.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารธุรการ กนร.รร.จอ.ยศ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๔๗ พ.อ.อ.หญิง อมรรัตน์  ดวงแก้ว 

๑๑๕๙๙๐๐๑๘๖๒๕๔ 

๘๕๔๑๐๓๐๖๐๓

สบ. ๗๓๒๐๐๐๑๓๔๕๐๐ 

เสมียน ฝ่ายธุรการ กวก.สพ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๘๐๖๒๐๐๓๑๐๐ 

ประจํา รร.นนก.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารธุรการ 

แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กรก.รร.นนก. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๔๘ พ.อ.อ.โชคชัย  เพื่อนเกาะ 

๑๓๐๙๙๐๐๐๐๖๓๗๘ 

๓๔๔๒๑๐๐๐๘๕

สบ. ๗๑๖๐๐๐๑๖๕๕๐๐ 

เสมียน ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๑๐๓ บน.๑ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๑๖๐๖๒๐๐๐๘๐๐ 

ประจํา บน.๑ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง

นายทหารธุรการ 

กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๑ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๔๙ พ.อ.อ.ณัฐพงษ์  แก้วกําเหนิด 

๑๗๓๐๒๐๐๑๓๔๒๘๒ 

๑๕๑๑๙๐๐๒๖๗

สบ. ๗๒๗๐๐๐๑๔๔๔๐๐ 

เสมียน รร.การบิน 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๗๐๖๒๐๐๐๖๐๐ 

ประจํา รร.การบิน และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารธุรการ แผนกธุรการ บก.รร.การบิน 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๖๘ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๒๕๐ พ.อ.อ.ธนัญกรณ์  ศรีเมฆ 

๑๗๗๐๑๐๐๐๐๘๔๓๙ 

๓๔๖๓๐๐๐๑๖๔

สบ. ๗๓๓๐๐๐๒๔๗๑๐๐ 

เสมียน แผนกช่างโยธา กรก.พอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๓๐๖๒๐๐๐๗๐๐ 

ประจํา พอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารธุรการ หมวดธุรการ วพอ.พอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๐๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๒๕๑ พ.อ.อ.ธิติ  ภู่ภักดี 

๑๖๕๙๙๐๐๓๓๖๒๗๘ 

๑๕๑๓๘๐๑๒๒๐

สบ. ๗๒๔๐๐๐๐๙๘๗๐๐ 

เสมียน ฝูงบิน ๔๖๑ บน.๔๖ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๘๐๖๒๐๐๑๓๐๐ 

ประจํา คปอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าฝ่ายบริการ ศคปอ.๓ ศปอ.คปอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๕๒ พ.อ.อ.นนทวัฒน์  สร้อยฟ้า 

๑๕๖๐๑๐๐๑๒๖๐๔๒ 

๑๕๐๓๓๐๐๓๗๑

สบ. ๗๓๑๐๐๐๑๘๖๒๐๐ 

เสมียน แผนกจัดหา กพส.สอ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๐๐๐๐๐๐๑๑๔๐๖ 

ประจํา ศซว.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารธุรการ แผนกธุรการ ศซว.ทอ.

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๕๓ พ.อ.อ.ภัสกร  ชูประจง 

๑๑๐๐๕๐๐๔๘๐๖๗๐ 

๑๕๒๖๕๐๐๓๗๙

สบ. ๗๒๐๐๐๐๑๕๙๓๐๐ 

เสมียน บน.๗ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๐๐๖๒๐๐๐๕๐๐ 

ประจํา บน.๗ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารธุรการ แผนกธุรการ บก.บน.๗

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๕๔ พ.อ.อ.ภิญโญ  อินใจกุล 

๑๕๒๑๓๐๐๐๔๒๘๒๐ 

๑๕๒๕๑๐๐๕๙๖

สบ. ๗๐๐๐๐๐๐๑๕๔๔๘ 

เสมียน แผนกจัดดําเนินงาน 

กองคลังแสง สพ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๘๐๖๒๐๐๓๐๐๐ 

ประจํา รร.นนก.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารทะเบียนประวัติ 

แผนกทะเบียนประวัติ กสป.รร.นนก.

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๖๙ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๒๕๕ พ.อ.อ.ยุทธภูมิ  ชัยวงค์ 

๑๕๗๙๙๐๐๑๔๐๙๐๑ 

๓๔๗๑๒๐๐๓๓๐

อย. ๗๒๙๐๐๐๑๖๗๒๐๐ 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ ชุดปฏิบัติการ ๓ 

กองร้อย ๒ กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๑ 

กรม ปพ.อย.

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๓๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๙๐๖๒๐๐๐๘๐๐ 

ประจํา อย.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รอง หน.ชุดปฏิบัติการ ๓ กองร้อย ๓ 

กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๓ กรม ปพ.อย.

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๓๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๒๕๖ พ.อ.อ.รณกร  สืบปรุ 

๑๑๖๐๑๐๐๐๐๙๗๔๑ 

๓๔๖๕๐๐๐๑๖๗

สบ. ๗๒๙๐๐๐๑๙๘๐๐๐ 

เสมียน กรม ตอ.รอ.อย.

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๔๒๐๖๒๐๐๐๕๐๐ 

ประจํา สน.ผบ.ดม.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง

นายทหารธุรการ 

เรือนจําทหารอากาศ สน.ผบ.ดม. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๕๗ พ.อ.อ.วรงกรณ์  ธรรมาเจริญราช 

๑๔๑๐๙๐๐๐๑๑๓๗๒ 

๓๔๖๓๐๐๐๑๖๘

สบ. ๗๒๕๐๐๐๑๐๔๗๐๐ 

เสมียน หมวดสารบรรณ 

แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๕

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๕๐๖๒๐๐๑๐๐๐ 

ประจํา บน.๕ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารตํานานและสถิติ 

แผนกธุรการ บก.บน.๕ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๕๘ พ.อ.อ.สุรเชษฐ์  เหล็มหัด 

๓๙๐๐๓๐๐๕๙๒๓๒๕ 

๑๔๕๕๖๐๑๑๘๓

สบ. ๗๒๖๐๐๐๐๙๙๐๐๐ 

เสมียน แผนกธุรการ บก.บน.๕๖ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๖๐๖๒๐๐๐๓๐๐ 

ประจํา บน.๕๖ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารธุรการ

กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๕๖

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๗๐ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๒๕๙ พ.อ.อ.อมร  พรรณรัตน์ 

๓๗๑๙๙๐๐๒๗๒๘๗๙ 

๑๔๓๐๒๐๑๑๒๐

สบ. ๗๒๗๐๐๐๑๔๗๙๐๐ 

เสมียน กองร้อยทหารสารวัตร รร.การบิน 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๗๐๖๒๐๐๐๗๐๐ 

ประจํา รร.การบิน และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

หัวหน้าหมวดสารบรรณ 

แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ รร.การบิน 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๕๙ จําพวกทหารสรรพาวุธ

๒๖๐ พ.อ.อ.โชติวิทย์  พละสินธุ์ 

๑๙๐๙๘๐๐๖๑๙๕๕๑ 

๓๕๓๕๖๐๐๐๑๑

สพ. ๗๒๐๐๐๐๑๒๐๓๐๐ 

ช่างเทคนิคอากาศยาน

หมู่ช่างเทคนิคอากาศยาน ๑ 

หมวดช่างเทคนิคอากาศยาน ๒ 

ฝ่ายซ่อมบํารุงอากาศยาน ฝูงบิน ๗๐๑ บน.๗

พ.อ.อ. ๗๓๒๐๖๒๐๐๐๓๐๐ 

ประจํา สพ.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารบัญชีคุม 

ฝ่ายบัญชีคุมและกรรมวิธีข้อมูล 

แผนกจัดดําเนินงาน กองคลังแสง สพ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๓, ๓๒๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๖๑ พ.อ.อ.จตุรงค์  ขันอาษา 

๑๓๕๐๑๐๐๑๕๘๕๒๓ 

๓๕๐๗๒๐๐๐๒๗

สพ. ๗๑๗๐๐๐๑๑๖๔๐๐ 

เจ้าหน้าที่กระสุน 

หมวดสรรพาวุธ กองร้อยสนับสนุน 

กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๒ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๒๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๐๐๐๐๐๐๑๕๑๘๐ 

ประจํา บน.๓ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าหมวดซ่อมอาวุธภาคพื้น 

ฝ่ายซ่อมอาวุธ แผนกสรรพาวุธ กทน.บน.๓

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๒๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๗๑ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๒๖๒ พ.อ.อ.ชนะ  จันทร์กระจ่าง 

๑๑๐๑๘๐๐๓๓๐๔๗๐ 

๓๕๐๓๓๐๑๐๔๕

สพ. ๗๓๒๐๐๐๑๓๒๗๐๐ 

เจ้าหน้าที่เทคนิคทําลายวัตถุระเบิด 

ชุดทําลายวัตถุระเบิด ๔ 

แผนกทําลายวัตถุระเบิด ๒ กทว.สพ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๒๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๒๐๖๒๐๐๐๑๐๐ 

ประจํา สพ.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง

หัวหน้าชุดทําลายวัตถุระเบิด ๖ 

แผนกทําลายวัตถุระเบิด ๑ กทว.สพ.ทอ.

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๒๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๖๓ พ.อ.อ.ชัยฤกษ์  ปานอ้น 

๑๑๐๐๕๐๐๕๙๒๘๐๐ 

๓๕๔๓๓๐๐๗๐๙

สพ. ๗๓๒๐๐๐๐๘๕๔๐๐ 

ช่างเทคนิค ฝ่ายอบชุบและรมดํา 

แผนก ๓ กรว.๑ สพ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๒๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๑๔๐๖๒๐๐๐๑๐๐ 

ประจํา สนภ.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารวิทยาการและเทคนิค 

แผนกวิทยาการและเทคนิค กวก.สนภ.ทอ.

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๖๔ พ.อ.อ.ชูชาติ  น้อยท่าช้าง 

๓๕๓๐๙๐๐๒๖๔๙๙๓ 

๑๔๗๖๙๐๐๔๑๔

สพ. ๗๑๘๐๐๐๑๙๒๘๐๐ 

รองหัวหน้าหมู่อาวุธประจําหมวดบิน ๔ 

หมวดอาวุธและอุปกรณ์ ฝ่ายสรรพาวุธ

อิเล็กทรอนิกส์ ฝูงบิน ๔๐๑ บน.๔ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๒๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๒๐๖๒๐๐๐๒๐๐ 

ประจํา สพ.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารบริการอาวุธนําวิถี ฝ่ายอาวุธนําวิถี 

แผนกคลังแสง ๒ กองคลังแสง สพ.ทอ.

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๔๑๓, ๓๒๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๖๕ พ.อ.อ.ฐาปนัฏณ์  หอมหวน 

๑๘๕๐๓๐๐๐๕๐๙๔๒ 

๓๕๑๔๗๐๐๐๑๕

สพ. ๗๒๑๐๐๐๐๙๔๒๐๐ 

เจ้าหน้าที่สรรพาวุธ หมู่ระบบควบคุมการยิง ๑

หมวดระบบควบคุมการยิง 

ฝ่ายสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์ 

ฝูงบิน ๒๑๑ บน.๒๑ (ลชทอ.หน้าที่ ๓๒๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๐๐๐๐๐๐๑๕๑๘๑ 

ประจํา บน.๓ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าหมวดซ่อมอาวุธภาคอากาศ

ฝ่ายซ่อมอาวุธ แผนกสรรพาวุธ กทน.บน.๓ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๒๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๗๒ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๒๖๖ พ.อ.อ.ดนัยวัชต์  แฉล้มในเมือง 

๑๓๐๙๙๐๐๓๒๙๕๕๐ 

๓๔๘๒๑๐๐๑๔๙

สพ. ๗๑๘๐๐๐๑๖๙๔๐๐ 

เจ้าหน้าที่สรรพาวุธ หมู่ระบบควบคุมการยิง ๒ 

หมวดระบบควบคุมการยิง 

ฝ่ายสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์ ฝูงบิน ๔๐๑ บน.๔

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๒๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๐๐๐๐๐๐๑๕๑๘๒ 

ประจํา บน.๓ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าหมวดบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 

ฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์สรรพาวุธ 

แผนกสรรพาวุธ กทน.บน.๓ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๒๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๒๖๗ พ.อ.อ.ธงชัย  พรมพิชัย 

๓๕๕๐๑๐๐๗๕๕๑๔๓ 

๓๔๑๒๖๐๐๐๒๒

สพ. ๗๓๒๐๐๐๑๓๐๐๐๐ 

เจ้าหน้าที่เทคนิคทําลายวัตถุระเบิด 

แผนกทําลายวัตถุระเบิด ๑ กทว.สพ.ทอ.

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๒๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๒๐๖๒๐๐๐๔๐๐ 

ประจํา สพ.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

หัวหน้าชุดทําลายวัตถุระเบิด ๕ 

แผนกทําลายวัตถุระเบิด ๒ กทว.สพ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๒๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๖๘ พ.อ.อ.ธนภัทร  ประสงค์เงิน 

๑๑๐๐๕๐๑๐๘๒๙๙๖ 

๓๕๕๓๓๐๐๐๑๙

สพ. ๗๓๘๐๐๐๑๑๐๘๐๐ 

เจ้าหน้าที่คลังสรรพาวุธ 

แผนกสรรพาวุธ กวท.รร.นนก. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๒๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๘๐๖๒๐๐๓๒๐๐ 

ประจํา รร.นนก.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารสนามยิงปืน 

แผนกสรรพาวุธ กวท.รร.นนก. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๒๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๖๙ พ.อ.อ.ธนากรณ์  รอดงาม 

๑๘๐๙๗๐๐๒๑๒๔๐๙ 

๓๕๔๓๒๐๐๐๐๑

สพ. ๗๑๖๐๐๐๑๕๕๕๐๐ 

เจ้าหน้าที่สรรพาวุธ หมู่ระบบควบคุมการยิง ๒ 

หมวดระบบควบคุมการยิง 

ฝ่ายสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์ 

ฝูงบิน ๑๐๓ บน.๑ (ลชทอ.หน้าที่ ๓๒๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๑๖๐๖๒๐๐๐๙๐๐ 

ประจํา บน.๑ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าหมวดซ่อมอาวุธภาคอากาศ 

ฝ่ายอาวุธ แผนกสรรพาวุธ กทน.บน.๑ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๒๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๗๓ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๒๗๐ พ.อ.อ.นิคม  จําปาทอง 

๑๓๑๑๑๐๐๑๘๕๗๒๖ 

๓๕๕๖๖๐๐๐๐๑

สพ. ๗๓๒๐๐๐๐๘๓๒๐๐ 

ช่างเทคนิค ฝ่ายอาวุธและกระสุน 

แผนกวิจัยและตรวจทดลอง กวก.สพ.ทอ.

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๒๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๒๐๖๒๐๐๐๕๐๐ 

ประจํา สพ.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารอาวุธและอุปกรณ์ภาคอากาศ 

ฝ่ายประสานการซ่อมบํารุง 

แผนกควบคุมการซ่อมบํารุง กวก.สพ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๒๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๗๑ พ.อ.อ.ปราโมทย์  ทิวาประโคน 

๑๓๑๐๗๐๐๒๒๓๙๖๒ 

๓๕๕๒๘๐๐๐๐๕

สพ. ๗๓๒๐๐๐๑๓๒๓๐๐ 

เจ้าหน้าที่เทคนิคทําลายวัตถุระเบิด 

ชุดทําลายวัตถุระเบิด ๒ 

แผนกทําลายวัตถุระเบิด ๒ กทว.สพ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๒๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๒๐๖๒๐๐๐๖๐๐ 

ประจํา สพ.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

หัวหน้าชุดทําลายวัตถุระเบิด ๖ 

แผนกทําลายวัตถุระเบิด ๒ กทว.สพ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๒๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๗๒ พ.อ.อ.พีระวัฒน์  ซินโซ 

๑๓๑๐๙๐๐๐๑๓๙๗๐ 

๓๔๕๒๘๐๐๐๗๕

สพ. ๗๑๗๐๐๐๑๔๐๕๐๐ 

เจ้าหน้าที่สรรพาวุธ หมวดสรรพาวุธ

ประจําอากาศยาน ฝูงบิน ๒๐๓ บน.๒ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๒๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๑๗๐๖๒๐๐๐๔๐๐ 

ประจํา บน.๒ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารสรรพาวุธ หมวดสรรพาวุธ

ประจําอากาศยาน ฝูงบิน ๒๐๓ บน.๒ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๒๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๗๔ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๒๗๓ พ.อ.อ.มนตรี  สาระกูล 

๑๑๐๒๗๐๐๒๕๐๑๐๖ 

๓๕๔๓๔๐๐๐๐๓

สพ. ๗๑๖๐๐๐๑๕๓๘๐๐ 

เจ้าหน้าที่สรรพาวุธ 

หมู่อาวุธประจําหมวดบิน ๒ 

หมวดอาวุธและอุปกรณ์ 

ฝ่ายสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์ 

ฝูงบิน ๑๐๓ บน.๑ (ลชทอ.หน้าที่ ๓๒๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๐๐๐๐๐๐๑๕๑๘๓ 

ประจํา บน.๓ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารสรรพาวุธ หมวดสรรพาวุธ

อิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายเทคนิค ฝูงบิน ๓๐๑ บน.๓ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๒๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๒๗๔ พ.อ.อ.มานะพงษ์  ทํากินดี 

๑๔๐๙๙๐๑๐๕๑๔๒๒ 

๓๕๔๐๕๐๐๐๐๙

สพ. ๗๓๒๐๐๐๑๓๓๑๐๐ 

เจ้าหน้าที่เทคนิคทําลายวัตถุระเบิด 

ชุดทําลายวัตถุระเบิด ๖ 

แผนกทําลายวัตถุระเบิด ๒ กทว.สพ.ทอ.

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๒๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๒๐๖๒๐๐๐๔๐๐ 

ประจํา บน.๒๓ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าฝ่ายอาวุธ 

แผนกสรรพาวุธ กทน.บน.๒๓ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๒๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๗๕ พ.อ.อ.ยุทธสิทธิ์  บัวแฝก 

๑๗๖๙๙๐๐๐๗๑๗๑๑ 

๑๔๙๓๙๐๐๒๘๐

สพ. ๗๓๒๐๐๐๑๑๖๖๐๐ 

เจ้าหน้าที่สรรพาวุธ แผนก ๒ กรว.๕ สพ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๒๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๒๐๖๒๐๐๐๗๐๐ 

ประจํา สพ.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าฝ่ายซ่อมระบบควบคุม

การยิงภาคอากาศ แผนก ๒ กรว.๕ สพ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๒๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๗๖ พ.อ.อ.อภิวัฒน์  ศรีผาวงศ์ 

๑๔๕๐๙๐๐๐๖๔๔๔๑ 

๓๕๑๔๖๐๐๐๓๒

สพ. ๗๒๙๐๐๐๑๖๔๙๐๐ 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 

หมวดนิวเคลียร์ ชีวะ เคมีและทําลายวัตถุระเบิด

กองร้อยสนับสนุน กรม ปพ.อย.

พ.อ.อ. ๗๓๒๐๖๒๐๐๐๘๐๐ 

ประจํา สพ.ทอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าฝ่ายหาศูนย์เจียระไน 

แผนก ๒ กรว.๑ สพ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๓๒๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๗๕ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๒๗๖ จําพวกทหารสารวัตร

๒๗๗ พ.อ.อ.อุทัยวุฒิ  เอมพันธ์ 

๓๔๔๐๖๐๐๘๖๘๘๘๖ 

๓๓๔๔๓๐๐๑๖๐

สห. ๗๓๗๐๐๐๐๗๘๘๐๐ 

ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสารวัตรทหาร 

กกศ.รร.จอ.ยศ.ทอ.

พ.อ.อ.(พ) ๗๔๒๐๖๒๐๐๐๖๐๐ 

ประจํา สน.ผบ.ดม.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองผู้บังคับหมวดอารักขาบุคคลสําคัญ ๒ 

กองร้อยทหารสารวัตรทหารอากาศ ๓ 

กองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ 

กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.(ลชทอ.หน้าที่ ๗๗๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๒๗๘ พ.อ.อ.หญิง นพรัตน์  

สุวรรณภพ 

๑๘๖๐๔๐๐๐๔๖๘๒๓ 

๘๕๐๑๐๓๐๒๓๔

สห. ๗๔๒๐๐๐๐๔๑๘๐๐ 

เจ้าหน้าที่ทะเบียนบัตรยานพาหนะภายนอก 

แผนกทะเบียนบัตรยานพาหนะ 

กรปภ.สน.ผบ.ดม. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๗๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๔๒๐๖๒๐๐๑๐๐๐ 

ประจํา สน.ผบ.ดม.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองผู้บังคับหมวดทหาร

สารวัตรทหารอากาศหญิง กองร้อยสืบสวน

สอบสวน กองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ 

กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.(ลชทอ.หน้าที่ ๗๗๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๒๗๙ พ.อ.อ.กรณรัฏฐ์  

ถาวรวุฒินันท์ 

๑๑๐๐๘๐๐๖๖๓๙๑๕ 

๑๕๒๓๓๐๓๐๖๖

สห. ๗๔๒๐๐๐๐๐๐๐๖๓ 

เจ้าหน้าที่วิทยาการ 

แผนกวิทยาการ กวก.สน.ผบ.ดม. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๗๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๔๒๐๖๒๐๐๐๗๐๐ 

ประจํา สน.ผบ.ดม.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารวิทยาการ 

แผนกวิทยาการ กวก.สน.ผบ.ดม. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๗๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๗๖ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๒๘๐ พ.อ.อ.กล้อง  จําเริญพฤกษ์ 

๑๑๐๐๘๐๐๗๖๙๒๒๕ 

๑๕๔๓๔๐๑๖๐๐

สห. ๗๔๒๐๐๐๐๕๘๖๐๐ 

เจ้าหน้าที่จราจร หมวดจราจร ๒ 

กองร้อยจราจร 

กองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ 

กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๗๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๔๒๐๖๒๐๐๐๘๐๐ 

ประจํา สน.ผบ.ดม.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองผู้บังคับหมวดจราจรกลาง กองร้อยจราจร 

กองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ 

กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๗๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๒๘๑ พ.อ.อ.ณัฏฐ์ฑอัฑฒ์  ขัติยะ 

๑๙๒๐๓๐๐๐๑๐๑๒๕ 

๑๔๘๑๔๐๐๐๑๒

สห. ๗๒๖๐๐๐๐๙๗๖๐๐ 

เจ้าหน้าที่เศรษฐกรรม แผนกสวัสดิการ บน.๕๖

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๔๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๖๐๖๒๐๐๐๔๐๐ 

ประจํา บน.๕๖ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารสวัสดิการ แผนกสวัสดิการ บน.๕๖

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๔๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๒๘๒ พ.อ.อ.ธีรพงษ์  วีระเทศ 

๑๓๐๐๘๐๐๑๒๒๐๗๖ 

๓๔๙๒๑๐๐๐๕๒

สห. ๗๑๖๐๐๐๑๐๐๑๐๐ 

จ่ากองร้อยทหารสารวัตร บน.๑ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๗๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๑๖๐๖๒๐๐๑๐๐๐ 

ประจํา บน.๑ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

ผู้บังคับเรือนจํา เรือนจํา 

กองร้อยทหารสารวัตร บน.๑ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๗๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๒๘๓ พ.อ.อ.บงกช  แขวงเมืองณรงค์ 

๓๑๐๐๒๐๒๕๒๑๓๗๔ 

๓๒๗๐๘๐๐๐๐๙

สห. ๗๒๔๐๐๐๐๗๗๒๐๐ 

เจ้าหน้าที่การข่าว แผนกการข่าว บก.บน.๔๖ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๘๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๔๐๖๒๐๐๐๗๐๐ 

ประจํา บน.๔๖ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารรักษาความปลอดภัย 

แผนกการข่าว บก.บน.๔๖ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๘๐๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๗๗ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๒๘๔ พ.อ.อ.พงษ์ชนะ  สาไร 

๑๑๐๐๕๐๐๓๕๑๒๘๔ 

๓๕๑๓๓๐๐๙๘๑

สห. ๗๔๒๐๐๐๐๔๒๒๐๐ 

เจ้าหน้าที่ทะเบียนบัตรยานพาหนะภายใน 

แผนกทะเบียนบัตรยานพาหนะ 

กรปภ.สน.ผบ.ดม. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๗๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๐๐๐๐๐๐๑๕๑๘๔ 

ประจํา บน.๓ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองผู้บังคับหมวด 

หมวดควบคุมและรักษาความปลอดภัย 

กองร้อยทหารสารวัตร บน.๓ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๗๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๒๘๕ พ.อ.อ.มงคล  สุธิราธิกุล 

๑๑๒๙๙๐๐๐๕๑๖๓๔ 

๑๕๐๒๔๐๒๙๖๗

สห. ๗๔๒๐๐๐๐๖๘๒๐๐ 

เจ้าหน้าที่สายตรวจ หมวดสายตรวจ ๒ 

กองร้อยทหารสารวัตรทหารอากาศ ๒ 

กองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ 

กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๗๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๔๒๐๖๒๐๐๐๙๐๐ 

ประจํา สน.ผบ.ดม.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองผู้บังคับหมวดอารักขาบุคคลสําคัญ ๒ 

กองร้อยทหารสารวัตรทหารอากาศ ๑ 

กองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ 

กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๗๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๒๘๖ พ.อ.อ.ราชันย์  ตอพล 

๓๓๖๐๓๐๐๐๖๐๐๙๔ 

๓๔๓๑๐๐๐๑๐๕

สห. ๗๒๙๐๐๐๑๙๑๕๐๐ 

เจ้าหน้าที่อาวุธพิเศษ ชุดปฏิบัติการ ๑ 

กองร้อย ๓ กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๑ 

กรม ปพ.อย.(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๓๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๙๐๖๒๐๐๐๐๐๔ 

ประจํา อย.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ๒ กองร้อย ๑ 

กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๑ กรม ปพ.อย.

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๓๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๗๘ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๒๘๗ พ.อ.อ.วรงกรณ์  อ่วมวนิช 

๑๑๐๒๐๐๑๓๕๐๗๓๐ 

๓๕๒๓๓๐๑๒๒๐

สห. ๗๔๒๐๐๐๐๓๘๒๐๐ 

เจ้าหน้าที่การฝึกศึกษา 

แผนกฝึกศึกษา กวก.สน.ผบ.ดม. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๗๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๑๗๐๖๒๐๐๐๕๐๐ 

ประจํา บน.๒ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองผู้บังคับหมวดรักษาการณ์ 

กองร้อยทหารสารวัตร บน.๒ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๗๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๒๘๘ พ.อ.อ.สุรเชษฐ์  นามพลแสน 

๑๔๘๙๙๐๐๐๙๓๒๐๒ 

๑๕๑๒๐๐๐๓๖๕

สห. ๗๒๗๐๐๐๑๖๑๓๐๐ 

เจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปราม 

หมวดควบคุมและรักษาความปลอดภัย 

กองร้อยทหารสารวัตร รร.การบิน 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๗๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๗๐๖๒๐๐๐๘๐๐ 

ประจํา รร.การบิน และทําหน้าที่ในตําแหน่ง

รองผู้บังคับหมวดทหารสารวัตร 

กองร้อยทหารสารวัตร รร.การบิน 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๗๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๒๘๘ จําพวกทหารอากาศโยธิน

๒๘๙ พ.อ.อ.พิพัฒน์  รังษี 

๓๕๐๐๗๐๐๑๗๗๕๓๑ 

๓๔๖๑๓๐๐๐๓๒

อย. ๗๒๙๐๐๐๐๙๒๒๐๐ 

เจ้าหน้าที่ยุทธการและการฝึกอาวุโส 

กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ กรม ทย.รอ.อย.

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๑๗๐)

พ.อ.อ.(พ) ๗๒๙๐๖๒๐๐๑๑๐๐ 

ประจํา อย.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองผู้บังคับหมวดบริการ 

กองร้อยสนับสนุน 

กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ กรม ทย.รอ.อย. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๗๙ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๒๙๐ พ.อ.อ.อนันท์  สอาดเอี่ยม 

๓๑๖๐๔๐๐๑๘๓๐๕๐ 

๓๓๓๕๐๐๐๒๙๓

อย. ๗๒๙๐๐๐๑๑๓๙๐๐ 

ผู้บังคับรถเกราะ ชุดปฏิบัติการ ๑ กองร้อย ๓

กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๒ กรม ปพ.อย. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๓๗๐)

พ.อ.อ.(พ) ๗๓๓๐๖๒๐๐๐๑๐๐ 

ประจํา พอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

ผู้บังคับหมวดพลพยาบาลที่ ๓ 

กองร้อยพลพยาบาล กรก.พอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๒๙๑ พ.อ.อ.เฉลิมพล  ศรีอภัย 

๓๓๐๐๑๐๐๐๔๘๑๕๕ 

๓๒๙๒๑๐๐๐๐๓

อย. ๗๑๖๐๖๒๐๑๐๗๐๐ 

ประจํา บน.๑ 

และ รรก.ผู้ช่วยจ่ากองร้อยทหารต่อสู้อากาศยาน

กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑

๗๐๐๐๐๐๐๑๕๓๗๓ 

ประจํา บน.๓ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

ผู้บังคับหมวดปืนต่อสู้อากาศยาน 

กองร้อยทหารต่อสู้อากาศยาน

กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๓ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๒๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๒๙๒ พ.อ.อ.เฉลิมวุฒิ  จรรยาธรรม 

๑๗๕๙๙๐๐๐๔๒๐๔๔ 

๓๔๗๕๙๐๐๐๓๙

อย. ๗๒๙๐๐๐๑๖๕๖๐๐ 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ 

ชุดปฏิบัติการ ๒ กองร้อย ๑ 

กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๑ กรม ปพ.อย. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๓๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๙๐๖๒๐๐๐๐๐๙ 

ประจํา อย.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ๒ กองร้อย ๒ 

กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๓ กรม ปพ.อย. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๓๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๘๐ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๒๙๓ พ.อ.อ.เสฏฐวุฒิ  คงสําเภา 

๑๓๐๐๔๐๐๐๘๒๑๒๓ 

๓๕๐๕๘๐๐๐๓๐

อย. ๗๓๖๐๐๐๐๗๘๔๐๐ 

พลขับรถ หมู่รถบรรทุกทางธุรการ ๒ 

หมวดรถบรรทุกทางธุรการ ๒ 

ฝ่ายรถบรรทุกทางธุรการ 

แผนกรถบรรทุก กพน.ขส.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๖๐๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๕๐๖๒๐๐๐๑๐๐ 

ประจํา บน.๕ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

ผู้บังคับหมวดทหารอากาศโยธิน ๓ 

กองร้อยทหารอากาศโยธิน 

กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๕ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๒๙๔ พ.อ.อ.เอกราษฎร์  ศิลปขันธ์ 

๑๘๔๐๑๐๐๑๗๐๕๘๘ 

๓๔๙๖๕๐๐๓๗๙

อย. ๗๒๕๐๐๐๑๑๑๘๐๐ 

ผู้บังคับหมู่ปืนกล ๓ หมวดอาวุธ 

กองร้อยทหารอากาศโยธิน 

กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๕ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๐๐๐๐๐๐๑๕๓๗๖ 

ประจํา บน.๓ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

ผู้บังคับหมวดทหารอากาศโยธิน ๒ 

กองร้อยทหารอากาศโยธิน 

กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๓

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๒๙๕ พ.อ.อ.กฤตวิทย์  เทียมบัว 

๑๑๐๒๗๐๐๐๗๒๐๒๐ 

๑๕๒๓๓๑๕๑๗๙

อย. ๗๒๙๐๐๐๒๓๔๘๐๐ 

ผู้บังคับหมู่ ๒ หมวด ๑ กองร้อย ๒ 

กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๒ 

กรม ตอ.รอ.อย.(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๒๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๙๐๖๒๐๐๑๒๐๐

ประจํา อย.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองผู้บังคับหมวด ๑

กองร้อยต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ 

กรม ตอ.รอ.อย.(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๒๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔ รอตําแหน่งใหม่

๒๙๖ พ.อ.อ.กฤษฎา  กลัดประเสริฐ 

๑๑๐๑๔๐๐๕๔๑๘๒๑ 

๓๔๙๓๓๐๐๓๘๙

อย. ๗๒๙๐๐๐๒๓๔๑๐๐ 

ผู้บังคับหมู่ ๓ หมวด ๑ กองร้อย ๑ 

กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๒ 

กรม ตอ.รอ.อย.(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๒๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๙๐๖๒๐๐๑๓๐๐ 

ประจํา อย.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

ผู้บังคับหมวด ๑ กองร้อย ๓ 

กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๑ 

กรม ตอ.รอ.อย.(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๒๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๘๑ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๒๙๗ พ.อ.อ.กิตติธัช  เพ็งสุข 

๑๗๗๙๙๐๐๐๒๒๑๐๘ 

๑๔๗๓๐๐๐๖๘๐

อย. ๗๓๗๐๐๐๑๓๐๗๐๐ 

จ่าอากาศฝึก ฝ่ายการฝึกวิชาทหารเบื้องต้น

แผนกฝึก กกฝ.รร.จอ.ยศ.ทอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ คท.๗๘๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๓๘๐๖๒๐๐๓๕๐๐ 

ประจํา รร.นนก.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง

นายทหารการฝึก 

แผนกฝึกวิชาทหาร กกฝ.กวท.รร.นนก. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๒๙๘ พ.อ.อ.ชยพล  พลสุวรรณ 

๑๔๗๐๔๐๐๐๑๔๓๙๙ 

๓๔๗๕๕๐๐๐๑๓

อย. ๗๒๙๐๐๐๒๔๔๒๐๐ 

ผู้บังคับหมู่ ๑ หมวด ๓ กองร้อย ๔ 

กองพันทหารอากาศโยธิน ๓ กรม ทย.รอ.อย. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๙๐๖๒๐๐๑๔๐๐ 

ประจํา อย.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

ผู้บังคับหมวด ๔ กองร้อย ๔ 

กองพันทหารอากาศโยธิน ๓ กรม ทย.รอ.อย. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๒๙๙ พ.อ.อ.ชัยวัฒน์  ยิ้มสร้อย 

๑๑๐๐๒๐๐๑๔๐๑๒๑ 

๓๔๙๒๓๐๐๑๐๖

อย. ๗๒๙๐๐๐๑๑๖๑๐๐ 

จ่ากองร้อย ๑ 

กองพันทหารอากาศโยธิน ๒ กรม ทย.รอ.อย.

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๙๐๖๒๐๐๑๕๐๐ 

ประจํา อย.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

ผู้บังคับหมวด ๑ กองร้อย ๒ 

กองพันทหารอากาศโยธิน ๒ 

กรม ทย.รอ.อย.(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๓๐๐ พ.อ.อ.ณัฐวัฒน์  แก้วโยธา 

๓๔๔๐๑๐๐๐๐๗๘๓๑ 

๑๔๔๒๑๐๑๗๗๘

อย. ๗๒๙๐๐๐๒๓๘๙๐๐ 

ผู้บังคับสุนัขทหาร ชุดปฏิบัติการ ๑

กองร้อย ๓ กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๓ 

กรม ปพ.อย.(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๓๗๐)

พ.อ.อ. ๗๐๐๐๐๐๐๑๕๓๗๔ 

ประจํา บน.๓ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

ผู้บังคับหมวดสุนัขทหาร กองร้อยรักษาการณ์

กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๓

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๓๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๘๒ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๓๐๑ พ.อ.อ.ดาวฤกษ์  ทองออน 

๑๔๘๙๙๐๐๑๔๘๕๙๗ 

๑๕๔๒๐๐๑๒๐๒

อย. ๗๑๘๐๐๐๑๘๙๕๐๐ 

ผู้บังคับหมู่ปฏิบัติการ ๑ 

หมวดทหารอากาศโยธิน ๒ 

กองร้อยทหารอากาศโยธิน 

กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๔ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๙๐๖๒๐๐๑๖๐๐ 

ประจํา อย.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

ผู้บังคับหมวด ๓ กองร้อยรักษาการณ์ 

กรม ทย.รอ.อย.

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๓๐๒ พ.อ.อ.ทรงเกียรติ  

วีระวัฒน์พงษ์ไพร 

๑๕๐๐๓๐๐๐๘๗๘๗๓ 

๓๕๔๑๓๐๐๐๗๒

อย. ๗๒๙๐๐๐๑๑๖๙๐๐ 

จ่ากองร้อย ๓ 

กองพันทหารอากาศโยธิน ๓ กรม ทย.รอ.อย. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๙๐๖๒๐๐๑๗๐๐ 

ประจํา อย.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

ผู้บังคับหมวด ๑ กองร้อย ๔ 

กองพันทหารอากาศโยธิน ๓ กรม ทย.รอ.อย.

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๓๐๓ พ.อ.อ.ธนกร  ชวีวัฒน์ 

๑๔๕๑๐๐๐๐๙๒๙๗๑ 

๓๔๗๔๖๐๐๐๔๙

อย. ๗๒๙๐๐๐๒๕๑๖๐๐ 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่งทางอากาศ 

ชุดปฏิบัติการ ๔ กองร้อย ๑ 

กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๓ กรม ปพ.อย. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๓๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๙๐๖๒๐๐๑๘๐๐ 

ประจํา อย.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

ผู้ช่วยนายทหารยุทธการและการข่าว 

กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๓ กรม ปพ.อย. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๓๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๓๐๔ พ.อ.อ.ธนวรรธน์  

อาริยพงศ์ภูเบศ 

๑๕๐๙๙๐๐๐๘๖๓๕๓ 

๓๔๘๑๓๐๐๐๐๕

อย. ๗๒๙๐๐๐๑๕๙๘๐๐ 

เจ้าหน้าที่กําหนดเป้าหมาย หมวดยุทธการ

กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๒ 

กรม ตอ.รอ.อย.(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๒๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๙๐๖๒๐๐๐๔๐๐ 

ประจาํ อย.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

ผู้บังคับหมวดแจ้งเตือน 

กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๒ 

กรม ตอ.รอ.อย.(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๒๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๘๓ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๓๐๕ พ.อ.อ.ธีระพงษ์  คําเปา 

๕๕๘๐๓๐๐๐๑๗๖๒๒ 

๓๔๘๔๔๐๐๐๐๑

อย. ๗๒๙๐๐๐๒๔๙๙๐๐ 

เจ้าหน้าที่ยามอากาศ หมวดแจ้งเตือน 

กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๒ 

กรม ตอ.รอ.อย.(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๒๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๙๐๖๒๐๐๑๙๐๐

ประจํา อย.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองผู้บังคับหมวด ๒ 

กองร้อยต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ 

กรม ตอ.รอ.อย.(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๒๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔ รอตําแหน่งใหม่

๓๐๖ พ.อ.อ.นิรุจน์  วรรณเอี่ยม 

๓๗๕๐๓๐๐๔๕๙๕๘๙ 

๓๔๕๕๙๐๐๐๐๗

อย. ๗๒๙๐๐๐๒๔๓๙๐๐ 

ผู้บังคับหมู่ ๒ หมวด ๒ กองร้อย ๔ 

กองพันทหารอากาศโยธิน ๓ 

กรม ทย.รอ.อย.(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๙๐๖๒๐๐๒๐๐๐ 

ประจํา อย.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

ผู้บังคับหมวด ๓ กองร้อย ๑ 

กองพันทหารอากาศโยธิน ๓ กรม ทย.รอ.อย. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๓๐๗ พ.อ.อ.ประวิทย์  พึ่งเก็บ 

๑๑๐๐๒๐๐๑๓๒๑๐๒ 

๑๔๗๒๙๐๑๒๕๘

อย. ๗๒๙๐๐๐๑๙๐๔๐๐ 

เจ้าหน้าที่อาวุธพิเศษ 

ชุดปฏิบัติการ ๔ กองร้อย ๑ 

กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๑ กรม ปพ.อย. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๓๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๙๐๖๒๐๐๐๐๐๗ 

ประจํา อย.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ๒ กองร้อย ๒ 

กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๑ กรม ปพ.อย. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๓๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๓๐๘ พ.อ.อ.ประสิทธิ์  คํามูล 

๑๔๐๐๙๐๐๐๓๐๔๔๐ 

๓๔๗๐๕๐๐๐๕๘

อย. ๗๒๙๐๐๐๑๖๘๘๐๐ 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ ชุดปฏิบัติการ ๔ 

กองร้อย ๓ กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๑ 

กรม ปพ.อย.(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๓๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๙๐๖๒๐๐๐๒๐๐ 

ประจํา อย.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ๔ กองร้อย ๑ 

กองพันปฏิบัติการพิเศษ๒ กรม ปพ.อย. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๓๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๘๔ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๓๐๙ พ.อ.อ.ปรีดาศักดิ์  บุญสงค์ 

๓๓๔๙๙๐๐๐๘๙๕๔๗ 

๑๓๖๗๑๐๐๗๘๗

อย. ๗๒๑๐๐๐๐๖๐๔๐๐ 

จ่ากองร้อยทหารอากาศโยธิน 

กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๒๑ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๑๐๖๒๐๐๐๖๐๐ 

ประจํา บน.๒๑ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองผู้บังคับหมวดช่างสนาม กองร้อยสนับสนุน

กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๒๑ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๓๑๐ พ.อ.อ.พงศกร  สอนคําแก้ว 

๑๔๐๙๙๐๐๗๑๐๙๗๐ 

๓๕๓๒๑๐๐๒๕๙

อย. ๗๑๖๐๐๐๑๗๔๓๐๐ 

ผู้บังคับหมู่ยิง ๒ หมวดจรวดต่อสู้อากาศยาน ๑

กองร้อยทหารต่อสู้อากาศยาน 

กองพันทหารอากาศโยธินบน.๑ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๒๗๐)

พ.อ.อ. ๗๑๖๐๖๒๐๐๑๓๐๐

ประจํา บน.๑ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

ผู้บังคับหมวดต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ 

กองร้อยทหารต่อสู้อากาศยาน 

กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๑

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๒๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๓๑๑ พ.อ.อ.พงศ์พิพัฒน์  ฟูเฟือง 

๑๕๖๐๑๐๐๒๔๑๓๐๕ 

๑๕๓๗๓๐๐๖๑๙

อย. ๗๓๗๐๐๐๐๙๖๒๐๐ 

ครูผู้ช่วย แผนกวิชาอากาศโยธิน 

กกศ.รร.จอ.ยศ.ทอ.

พ.อ.อ. ๗๒๙๐๖๒๐๐๒๑๐๐ 

ประจํา อย.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองผู้บังคับหมวด ๓ 

กองร้อยรักษาการณ์ กรม ทย.รอ.อย.

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๓๑๒ พ.อ.อ.พงษ์ศักดิ์  ศรีวรรณ์ 

๓๖๐๐๗๐๐๘๒๕๙๖๖ 

๓๓๕๒๓๐๐๒๗๑

ขส. ๗๒๙๐๐๐๒๕๐๕๐๐ 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่งทางอากาศ 

ชุดปฏิบัติการ ๒ กองร้อย ๑ 

กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๓ กรม ปพ.อย. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๓๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๙๐๖๒๐๐๒๒๐๐ 

ประจํา อย.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ๑ กองร้อย ๒ 

กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๓

กรม ปพ.อย.(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๓๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๘๕ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๓๑๓ พ.อ.อ.พรเทพ  ศรีสังข์ 

๑๑๔๙๙๐๐๐๓๑๘๒๐ 

๑๔๗๓๔๐๐๘๘๕

อย. ๗๒๙๐๐๐๑๘๙๑๐๐ 

เจ้าหน้าที่หลักฐานการยิง หมวดยุทธการ 

กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๑ 

กรม ตอ.รอ.อย.(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๒๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๙๐๖๒๐๐๒๓๐๐ 

ประจํา อย.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

ผู้ช่วยนายทหารยุทธการและการฝึก 

กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๑ 

กรม ตอ.รอ.อย.(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๒๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๓๑๔ พ.อ.อ.พิพรพล  ธรรมรงค์รัตน์ 

๓๘๐๐๑๐๐๘๗๒๘๐๕ 

๓๓๗๒๒๐๐๐๐๕

อย. ๗๒๐๐๐๐๑๗๗๑๐๐ 

รองผู้บังคับหมวดจรวดต่อสู้อากาศยาน ๑ 

กองร้อยทหารต่อสู้อากาศยาน 

กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๗ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๒๗๐)

พ.อ.อ. ประจํา บน.๗ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

ผู้บังคับหมวดต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ

กองร้อยทหารต่อสู้อากาศยาน 

กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๗ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๒๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔ รอตําแหน่งใหม่

๓๑๕ พ.อ.อ.ภัทราวุธ  คูศิริวานิชกร 

๑๘๖๐๔๐๐๑๐๒๓๙๑ 

๑๕๔๑๑๐๐๘๘๐

อย. ๗๒๐๐๐๐๑๖๘๙๐๐ 

ผู้บังคับหมู่ปฏิบัติการ ๒ 

หมวดทหารอากาศโยธิน ๒ 

กองร้อยทหารอากาศโยธิน 

กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๗ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๐๐๖๒๐๐๐๙๐๐ 

ประจํา บน.๗ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

ผู้บังคับหมวดทหารอากาศโยธิน ๑ 

กองร้อยทหารอากาศโยธิน 

กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๗ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๘๖ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๓๑๖ พ.อ.อ.มนตรี  เป้ากลาง 

๓๓๐๑๐๐๐๑๗๖๕๐๑ 

๓๓๗๒๑๐๐๓๒๓

อย. ๗๑๖๐๐๐๑๗๒๙๐๐ 

ผู้บังคับหมู่ปฏิบัติการ ๒ 

หมวดทหารอากาศโยธิน ๒ 

กองร้อยทหารอากาศโยธิน 

กองพันทหารอากาศโยธินบน.๑ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๑๖๐๖๒๐๐๑๔๐๐ 

ประจํา บน.๑ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

ผู้บังคับหมวดทหารอากาศโยธิน ๑ 

กองร้อยทหารอากาศโยธิน 

กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๑ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๓๑๗ พ.อ.อ.ยุทธนา  ตั้งตน 

๑๑๐๐๕๐๐๐๙๗๙๔๙ 

๓๔๙๒๙๐๐๐๒๔

อย. ๗๒๙๐๐๐๒๓๑๐๐๐ 

ผู้บังคับหมู่ ๒ หมวด ๑ กองร้อย ๔ 

กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๑ 

กรม ตอ.รอ.อย. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๒๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๙๐๖๒๐๐๒๔๐๐ 

ประจํา อย.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

ผู้บังคับหมวด ๑ กองร้อย ๑ 

กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๑ 

กรม ตอ.รอ.อย. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๒๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๓๑๘ พ.อ.อ.วันชนะ  ร่มเจริญ 

๑๒๔๙๘๐๐๐๕๘๐๑๖ 

๑๔๙๐๗๐๐๗๑๐

อย. ๗๐๐๐๐๐๐๑๒๘๘๐ 

จ่ากองร้อย กองร้อยรักษาการณ์ 

กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๓ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๐๐๐๐๐๐๑๕๓๗๕ 

ประจํา บน.๓ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองผู้บังคับกองร้อยสนับสนุน 

กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๓ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๘๗ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๓๑๙ พ.อ.อ.สรสาท  จินดาเฟื่อง 

๓๖๔๐๔๐๐๕๙๘๖๐๓ 

๓๔๗๖๓๐๐๐๑๔

อย. ๗๒๙๐๐๐๒๑๙๒๐๐ 

ผู้บังคับหมู่ปฏิบัติการ หมวด ๓ กองร้อย ๑

กองพันทหารอากาศโยธิน ๒ กรม ทย.รอ.อย.

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๙๐๖๒๐๐๒๕๐๐ 

ประจํา อย.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองผู้บังคับหมวด ๑ 

กองร้อยสนับสนุน กรม ทย.รอ.อย. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๓๒๐ พ.อ.อ.สุนันท์  สงยาง 

๑๔๕๐๒๐๐๐๓๑๒๔๙ 

๓๔๖๔๖๐๐๐๗๕

อย. ๗๒๙๐๐๐๒๑๕๓๐๐ 

ผู้บังคับหมู่ปฏิบัติการ หมวด ๑ กองร้อย ๒ 

กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ กรม ทย.รอ.อย. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๙๐๖๒๐๐๒๖๐๐ 

ประจํา อย.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

ผู้บังคับหมวด ๒ กองร้อย ๒ 

กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ 

กรม ทย.รอ.อย.(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๓๒๑ พ.อ.อ.อภิชาติ  เถื่อนขุนทอง 

๑๑๐๐๕๐๐๑๘๐๓๘๒ 

๓๔๗๓๓๐๐๕๖๘

อย. ๗๒๙๐๐๐๒๓๕๘๐๐ 

ผู้บังคับหมู่ ๔ หมวด ๑ กองร้อย ๓ 

กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๒ 

กรม ตอ.รอ.อย. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๒๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๙๐๖๒๐๐๒๗๐๐ 

ประจํา อย.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองผู้บังคับหมวดเป้าบิน 

กองร้อยสนับสนุน กรม ตอ.รอ.อย. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๒๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

๓๒๒ พ.อ.อ.อวยชัย  สมมาตย์ 

๓๔๕๑๔๐๐๑๓๘๒๐๖ 

๓๓๐๔๖๐๐๑๑๔

อย. ๗๑๘๐๐๐๑๙๗๓๐๐ 

รองผู้บังคับหมวดปืนต่อสู้อากาศยาน 

กองร้อยทหารต่อสู้อากาศยาน 

กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๔ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๒๗๐)

พ.อ.อ. ประจํา บน.๔ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

ผู้บังคับหมวดต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ

กองร้อยทหารต่อสู้อากาศยาน 

กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๔ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๒๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔ รอตําแหน่งใหม่

 ลับ



 ลับ
- ๘๘ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๓๒๓ พ.อ.อ.อุดมศักดิ์  อารีราษฎร์ 

๓๒๖๐๔๐๐๑๒๕๒๔๕ 

๑๓๔๑๘๐๐๘๔๔

อย. ๗๒๙๐๐๐๒๓๖๙๐๐ 

ผู้บังคับหมู่ ๓ หมวด ๒ กองร้อย ๔ 

กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๒ 

กรม ตอ.รอ.อย. (ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๒๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๙๐๖๒๐๐๐๔๐๐ 

ประจํา อย.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

รองผู้บังคับหมวดช่างสนาม กองร้อยสนับสนุน 

กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๒ 

กรม ตอ.รอ.อย.(ลชทอ.หน้าที่ ๗๘๑๓)

ร.ท. ๑ ต.ค.๖๔

จําพวกทหารอุตุนิยมวิทยา

๓๒๔ พ.อ.อ.เอกชัย  แก้วสร้อย 

๑๕๐๙๙๐๐๕๖๒๐๑๕ 

๑๕๐๕๒๐๐๘๐๔

อต. ๗๒๘๐๐๐๑๙๑๔๐๐ 

เจ้าหน้าที่ข่าวอากาศ ฝ่ายตรวจอากาศ 

แผนกตรวจอากาศ กขอ.คปอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๒๕๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๘๐๖๒๐๐๑๙๐๐ 

ประจํา คปอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารข่าวอากาศ 

ฝ่ายบริการข้อมูลข่าวอากาศ 

แผนกบริการข่าวอากาศ ศขอ.กขอ.คปอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๒๕๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๓๒๕ พ.อ.อ.ณัฐกร  ฆ้องกระโทก 

๑๓๐๐๗๐๐๐๙๗๔๓๖ 

๓๕๑๒๑๐๐๐๗๐

อต. ๗๑๖๐๐๐๑๓๔๐๐๐ 

เจ้าหน้าที่ข่าวอากาศ 

ฝ่ายข่าวอากาศ แผนกสนับสนุนการบิน บน.๑ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๒๕๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๑๖๐๖๒๐๐๑๕๐๐ 

ประจํา บน.๑ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารข่าวอากาศ ฝ่ายข่าวอากาศ 

แผนกสนับสนุนการบิน บน.๑ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๒๕๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

 ลับ



 ลับ
- ๘๙ -

ลําดับ

ยศ, ชื่อ - สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

เลขประจําตัวทหาร

เหล่า
เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา

เป็นเลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
อัตรา ตั้งแต่ หมายเหตุ

๓๒๖ พ.อ.อ.สถิตย์  ตามพหัสดิ์ 

๑๖๑๙๙๐๐๑๒๕๔๑๒ 

๑๕๑๗๐๐๐๓๓๙

อต. ๗๒๘๐๐๐๑๘๗๔๐๐ 

เจ้าหน้าที่ข่าวอากาศ 

ฝ่ายบริการข้อมูลข่าวอากาศ 

แผนกบริการข่าวอากาศ ศขอ.กขอ.คปอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๒๕๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๒๘๐๖๒๐๐๑๘๐๐ 

ประจํา คปอ.และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารข่าวอากาศ 

ฝ่ายควบคุมมาตรฐานข่าวอากาศ 

แผนกภูมิอากาศ กขอ.คปอ. 

(ลชทอ.หน้าที่ ๒๕๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

๓๒๗ พ.อ.อ.อานนท์  เล็กเจริญโชค 

๑๒๕๐๔๐๐๐๕๕๒๑๖ 

๓๔๗๗๕๐๐๐๐๓

อต. ๗๐๐๐๐๐๐๑๔๐๖๗ 

เจ้าหน้าที่ข่าวอากาศ ฝ่ายข่าวอากาศ 

แผนกสนับสนุนการบิน บน.๓ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๒๕๑๗๐)

พ.อ.อ. ๗๐๐๐๐๐๐๑๕๓๗๗ 

ประจํา บน.๓ และทําหน้าที่ในตําแหน่ง 

นายทหารข่าวอากาศ ฝ่ายข่าวอากาศ 

แผนกสนับสนุนการบิน บน.๓ 

(ลชทอ.หน้าที่ ๒๕๑๓)

ร.อ. ๑ ต.ค.๖๔

   ตรวจถูกต้อง

        (ลงชื่อ)  น.ท.ธานี  นิสยันต์ธานี  นิสยันต์

                       (ธานี  นิสยันต์)

                หน.ผยป.กจพ.สนพ.กพ.ทอ.    

 ลับ
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