
 ลับ
หน้าที่ ๑ ของ ๒ หน้า

ลําดับ ตําแหน่งเดิม สังกัด
เหล่า/

จําพวก

ลชทอ.

หน้าที่
อัตรา จํานวน ตําแหน่งใหม่ สังกัด

เหล่า/

จําพวก

ลชทอ.

หน้าที่
อัตรา จํานวน

๑ ผู้บังคับหมวดยุทธการและแจ้งเตือน กองบังคับการ 

กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๑

(เป็นตําแหน่งฝากบรรจุและจะย้ายลงตําแหน่ง 

เมื่อโครงสร้างกองร้อยต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ

หรือหมวดต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ แล้วเสร็จ)

บน.๑ อย. ๗๘๒๓ ร.ท. ๑ ผู้บังคับหมวดต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ

กองร้อยทหารต่อสู้อากาศยาน

กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๑

บน.๑ อย. ๗๘๒๓ ร.ท. ๑

๒ ผู้บังคับหมวดยุทธการและแจ้งเตือน กองบังคับการ 

กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๔

(เป็นตําแหน่งฝากบรรจุและจะย้ายลงตําแหน่ง 

เมื่อโครงสร้างกองร้อยต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ

หรือหมวดต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ แล้วเสร็จ)

บน.๔ อย. ๗๘๒๓ ร.ท. ๑ ผู้บังคับหมวดต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ

กองร้อยทหารต่อสู้อากาศยาน

กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๔

บน.๔ อย. ๗๘๒๓ ร.ท. ๑

๓ ผู้บังคับหมวดยุทธการและแจ้งเตือน กองบังคับการ 

กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๗

(เป็นตําแหน่งฝากบรรจุและจะย้ายลงตําแหน่ง 

เมื่อโครงสร้างกองร้อยต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ

หรือหมวดต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ แล้วเสร็จ)

บน.๗ อย. ๗๘๒๓ ร.ท. ๑ ผู้บังคับหมวดต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ

กองร้อยทหารต่อสู้อากาศยาน

กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๗

บน.๗ อย. ๗๘๒๓ ร.ท. ๑

๔ ผู้บังคับหมวดรักษาความปลอดภัย บก.กรม ตอ.รอ.อย. อย. อย. ๗๘๒๓ ร.ท. ๑ ผู้บังคับหมวดแจ้งเตือน

กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๒ กรม ตอ.รอ.อย.

อย. อย. ๗๘๒๓ ร.ท. ๑

๕ รองผู้บังคับหมวดยุทธการ บก.กรม ตอ.รอ.อย.

(เป็นตําแหน่งฝากบรรจุและจะย้ายลงตําแหน่ง 

เมื่อโครงสร้างกองร้อยต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ

หรือหมวดต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ แล้วเสร็จ)

อย. อย. ๗๘๒๓ ร.ท. ๑ รองผู้บังคับหมวด ๑

กองร้อยต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ กรม ตอ.รอ.อย.

อย. อย. ๗๘๒๓,

-

ร.ท. ๑

รายการปรับแก้ไขตําแหน่ง น.ประทวน สอบเลื่อนเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๕ โควตา น.ประทวน ทําหน้าที่ในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร 

 ลับ



 ลับ
หน้าที่ ๒ ของ ๒ หน้า

ลําดับ ตําแหน่งเดิม สังกัด
เหล่า/

จําพวก

ลชทอ.

หน้าที่
อัตรา จํานวน ตําแหน่งใหม่ สังกัด

เหล่า/

จําพวก

ลชทอ.

หน้าที่
อัตรา จํานวน

รายการปรับแก้ไขตําแหน่ง น.ประทวน สอบเลื่อนเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๕ โควตา น.ประทวน ทําหน้าที่ในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร 

๖ รองผู้บังคับหมวดแจ้งเตือน บก.กรม ตอ.รอ.อย.

(เป็นตําแหน่งฝากบรรจุและจะย้ายลงตําแหน่ง 

เมื่อโครงสร้างกองร้อยต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ

หรือหมวดต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ แล้วเสร็จ)

อย. อย. ๗๘๒๓ ร.ท. ๑ รองผู้บังคับหมวด ๒

กองร้อยต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ กรม ตอ.รอ.อย.

อย. อย. ๗๘๒๓,

-

ร.ท. ๑

รวมทั้งสิ้น ๖ อัตรา รวมทั้งสิ้น ๖ อัตรา

หมายเหตุ  ตําแหน่งลําดับที่ ๔ เป็นตําแหน่งที่ถูกยกเลิกเพื่อนําไปปรับเป็นตําแหน่งของโครงสร้างต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ 
ตามคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ลับ ที่ ๑๑๙/๖๔ ลง ๕ ส.ค.๖๔ เรื่อง แก้อัตรากองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๑๒๑)

ตรวจถูกต้อง
   (ลงชื่อ)  น.อ.อลงกรณ์  สมใจสุข
                  (อลงกรณ์  สมใจสุข)
                 ประจํา กพ.ทอ.
                        ๒๓ ก.ย.๖๔

 ลับ



 ลับ
หน้าที่ ๑ ของ ๒ หน้า

ลําดับ
เหล่าทหาร/

จําพวกทหาร
สังกัด ตําแหน่ง

ลชทอ.

หน้าที่
อัตรา จํานวน สาเหตุ

๑ กง. บน.๔ นายทหารรับจ่ายเงิน แผนกการเงิน บน.๔ ๖๗๑๓ ร.อ. ๑ ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก

๒ กง. บน.๔๑ นายทหารควบคุมการเบิกจ่าย แผนกการเงิน บน.๔๑ ๖๗๑๓ ร.อ. ๑ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกได้รับการบรรจุ

ในตําแหน่งที่เลือกลําดับที่ ๑ แล้ว

๓ กบ. อย. นายทหารส่งกําลังบํารุง กองพันทหารอากาศโยธิน ๒ กรม ทย.รอ.อย. ๔๔๑๓ ร.อ. ๑ ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก

๔ กบ. อย. ผู้ช่วยนายทหารส่งกําลังบํารุง กรม ทย.รอ.อย. ๔๔๑๓ ร.อ. ๑ ไม่มีผู้สมัครสอบคัดเลือก

๕ ขว. อย. นายทหารการข่าว กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ กรม ทย.รอ.อย. ๘๐๑๓ ร.อ. ๑ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกได้รับการบรรจุ

ในตําแหน่งที่เลือกลําดับที่ ๑ แล้ว

๖ ตห.(บบ.) สบน.ทอ. นายทหารตรวจสอบมาตรฐานการจัดการจราจรทางอากาศ กมสบ.สบน.ทอ. ๑๗๒๓ ร.อ. ๑ ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก

๗ ตห.(บบ.) บน.๓ รองหัวหน้าหมวดควบคุมจราจรทางอากาศเข้า-ออกสนามบิน ฝ่ายบังคับการบิน

แผนกสนับสนุนการบิน บน.๓

๑๗๒๓ ร.ท. ๑ ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก

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

๑๗๓๓

ร.อ. ๑ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกได้รับการบรรจุ

ในตําแหน่งที่เลือกลําดับที่ ๑ แล้ว

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

๙๗๑๓

ร.ท. ๑ ไม่มีผู้สมัครสอบคัดเลือก

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

๖๔๑๓

ร.อ. ๑ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกได้รับการบรรจุ

ในตําแหน่งที่เลือกลําดับที่ ๑ แล้ว

๑๑ พด. บน.๓ นายทหารพัสดุ แผนกพลาธิการ บน.๓ ๖๔๑๓ ร.อ. ๑ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกได้รับการบรรจุ

ในตําแหน่งที่เลือกลําดับที่ ๑ แล้ว

๑๒ พด. บน.๕๖ นายทหารพัสดุ หมวดคลังพัสดุ แผนกช่างโยธา บน.๕๖ ๖๔๑๓ ร.อ. ๑ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกได้รับการบรรจุ

ในตําแหน่งที่เลือกลําดับที่ ๑ แล้ว

๑๓ พด. อย. นายทหารจัดหา ฝ่ายจัดหา แผนกบริการ กรก.อย. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกได้รับการบรรจุ

ในตําแหน่งที่เลือกลําดับที่ ๑ แล้ว

๑๔ พด. ชอ. นายทหารพัสดุ ฝ่ายควบคุมพัสดุ แผนกจัดดําเนินงาน กรง.ชอ. ๖๔๑๓, - ร.อ. ๑ ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก

ตําแหน่งสอบเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๕ (โควตา น.ประทวน ทําหน้าที่ในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร) ที่ไม่ได้ตัวบุคคล

 ลับ



 ลับ
หน้าที่ ๒ ของ ๒ หน้า

ลําดับ
เหล่าทหาร/

จําพวกทหาร
สังกัด ตําแหน่ง

ลชทอ.

หน้าที่
อัตรา จํานวน สาเหตุ

ตําแหน่งสอบเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๕ (โควตา น.ประทวน ทําหน้าที่ในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร) ที่ไม่ได้ตัวบุคคล

๑๕ พด. ชอ. หัวหน้าหมวดคลังเชื้อเพลิง ฝ่ายคลังเชื้อเพลิงที่ ๒ แผนกคลังเชื้อเพลิงที่ ๔ กพช.ชอ. ๖๔๑๓, - ร.อ. ๑ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกได้รับการบรรจุ

ในตําแหน่งที่เลือกลําดับที่ ๑ แล้ว

๑๖ พด. ชอ. หัวหน้าหมวดย่านถังเชื้อเพลิง ฝ่ายคลังเชื้อเพลิงที่ ๓ แผนกคลังเชื้อเพลิงที่ ๒ กพช.ชอ. ๖๔๑๓, - ร.อ. ๑ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกได้รับการบรรจุ

ในตําแหน่งที่เลือกลําดับที่ ๑ แล้ว

๑๗ พด. สอ.ทอ. นายทหารตรวจหลักฐานสัญญา ฝ่ายตรวจหลักฐานสัญญา แผนกจัดหา กพส.สอ.ทอ. ๖๔๑๓ ร.ท. ๑ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกได้รับการบรรจุ

ในตําแหน่งที่เลือกลําดับที่ ๑ แล้ว

๑๘ พด. ชย.ทอ. รองหัวหน้าฝ่ายควบคุมพัสดุ แผนกควบคุมพัสดุ กพย.ชย.ทอ. ๖๔๑๓, - ร.อ. ๑ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกได้รับการบรรจุ

ในตําแหน่งที่เลือกลําดับที่ ๑ แล้ว

๑๙ สบ. ขว.ทอ. นายทหารธุรการ แผนกธุรการ ขว.ทอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกได้รับการบรรจุ

ในตําแหน่งที่เลือกลําดับที่ ๑ แล้ว

๒๐ สบ. บน.๓ นายทหารธุรการ แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๓ ๗๐๑๓ ร.อ. ๑ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกได้รับการบรรจุ

ในตําแหน่งที่เลือกลําดับที่ ๑ แล้ว

๒๑ สบ. บน.๓ นายทหารธุรการ แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๓ ๗๐๑๓ ร.อ. ๑ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกได้รับการบรรจุ

ในตําแหน่งที่เลือกลําดับที่ ๑ แล้ว

๒๒ สบ. รร.การบิน รองหัวหน้าฝ่ายธุรการ กรก.รร.การบิน ๗๐๑๓ ร.อ. ๑ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกได้รับการบรรจุ

ในตําแหน่งที่เลือกลําดับที่ ๑ แล้ว

๒๓ สบ. พอ. นายทหารธุรการ กพศ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑ ไม่มีผู้สมัครสอบคัดเลือก

๒๔ สบ. รร.นนก. นายทหารธุรการ รพ.รร.นนก. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑ ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก

๒๕ สบ. สน.ผบ.ดม. นายทหารแบบธรรมเนียม แผนกธุรการ บก.สน.ผบ.ดม. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกได้รับการบรรจุ

ในตําแหน่งที่เลือกลําดับที่ ๑ แล้ว

๒๕รวมทั้งสิ้น  ตรวจถูกต้อง
       (ลงชื่อ) น.อ.อลงกรณ์  สมใจสุข
                      (อลงกรณ์  สมใจสุข)

        ประจํา กพ.ทอ.                  
                           ๒๓ ก.ย.๖๔

 ลับ



 ลับ
หน้าที่ ๑ จาก ๒๐ หน้า

ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด

๑ กง. กง.ทอ. นายทหารบริหารกําลังพล แผนกบริหารกําลังพล กวก.กง.ทอ. ๖๗๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.หญิง ประสิวิตรา แย้มกลิ่น กง.ทอ. - - - -

๒ กง. กง.ทอ. นายทหารเบิกเงินเดือนและค่าจ้าง

แผนกเบิกเงินเดือนและค่าจ้าง กงค.กง.ทอ.

๖๗๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.หญิง ญนันฐธิดา กล่ําฮุ้ย กง.ทอ. พ.อ.อ.หญิง สุกัญญา กิ่งบัวแก้ว กง.ทอ. - -

๓ กง. ทสส.ทอ. นายทหารการเงิน ทสส.ทอ. ๖๗๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.หญิง รัตตกิาล กิ่งนนท์ สพ.ทอ. พ.อ.อ.หญิง นุสรา แจ่มจันทร์ สพ.ทอ. - -

๔ กง. บน.๒๓ นายทหารควบคุมการเบิกจ่าย แผนกการเงิน บน.๒๓ ๖๗๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.หญิง ญาณวดี บูรณเสน กง.ทอ. - - - -

๕ กง. บน.๔๖ นายทหารบัญชี แผนกการเงิน บน.๔๖ ๖๗๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.หญิง พิรานันท์ ธเนษฐ อย. - - - -

๖ กง. บน.๗ ผู้ชว่ยนายทหารการเงิน กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๗ ๖๗๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.หญิง รัตยา บุญชะตา บน.๗ พ.อ.อ.หญิง อุบลรัตน์ ไชยพลบาล บน.๕๖ - -

๗ กง. คปอ. นายทหารการเงิน ฝ่ายบริการ ศคปอ.๑ ศปอ.คปอ. ๖๗๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.หญิง จารุวรรณ พรเจริญ กง.ทอ. พ.อ.อ.หญิง นุสรา แจ่มจันทร์ สพ.ทอ. - -

๘ กง. คปอ. นายทหารรับจ่ายเงิน แผนกการเงิน คปอ. ๖๗๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.หญิง พรทิพย์ ม่วงศรี คปอ. พ.อ.อ.หญิง อุบลรัตน์ ไชยพลบาล บน.๕๖ - -

๙ กง. ยศ.ทอ. นายทหารการเงิน แผนกธุรการ รร.นอส.ยศ.ทอ. ๖๗๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.หญิง สุภาวดี แสนสุด อย. - - - -

๑๐ กง. สก.ทอ. นายทหารการเงิน ฝ่ายธุรการ กกฬ.สก.ทอ. ๖๗๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.หญิง ยุพดี พูลประเสริฐ กง.ทอ. - - - -

๑๑ กง. สก.ทอ. นายทหารควบคุมการเบิกจ่าย ฝ่ายการเงิน กรค.สก.ทอ. ๖๗๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.หญิง จิราวรรณ สุวรรณรัศมี สก.ทอ. พ.อ.อ.หญิง สุกัญญา กิ่งบัวแก้ว กง.ทอ. - -

๑๒ กง. สน.ผบ.ดม. นายทหารการเงิน เรือนจําทหารอากาศ สน.ผบ.ดม. ๖๗๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.หญิง รุ่งนภา ศรีคําอ่อน สน.ผบ.ดม. - - - -

๑๓ กบ. กบ.ทอ. นายทหารควบคุมการจัดหาทางทหาร แผนกจัดหาทางทหาร

กจท.สนผ.กบ.ทอ.

๔๔๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ชิณกร วัฒนากลาง กบ.ทอ. พ.อ.อ.หญิง นุตาลิน ควรพินิจ กบ.ทอ. - -

๑๔ กบ. ศปอว.ทอ. ผู้ช ่วยนายทหารส่งกําลังบํารุง ศปอว.ทอ. ๔๔๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.หญิง นริศรา ทองพันชั่ง กบ.ทอ. พ.อ.อ.หญิง นุตาลิน ควรพินิจ กบ.ทอ. - -

๑๕ กพ. บน.๒๑ นายทหารสัสดี แผนกกําลังพล บก.บน.๒๑ ๗๓๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.เกษม พรหมลิ บน.๒๑ พ.อ.อ.จักริช วังวงศ์ รร.การบิน พ.อ.อ.หญิง สุวิมล บุญแสน ชย.ทอ.

๑๖ กพ. บน.๔ นายทหารสัสดี แผนกกําลังพล บก.บน.๔ ๗๓๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.หญิง ธิดารัตน์ กลับจันทร์ บน.๔ พ.อ.อ.หญิง กุลนารี พูลสวัสดิ์ บน.๓ พ.อ.อ.หญิง นฤมล เชิดชื่อ บน.๑

๑๗ กพ. บน.๕ นายทหารกําลังพล กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๕ ๗๓๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.กฤชณัฎฐ์ วัดบัว อย. พ.อ.อ.หญิง ปรียาภรณ์ อ่อนประสพ สธน.ทอ. - -

๑๘ กพ. บน.๕ นายทหารกําลังพล แผนกกําลังพล บก.บน.๕ ๗๓๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.หญิง ปริญธร ศรีทอง บน.๗ พ.อ.อ.นเรศ ปัญจมะวัต อย. พ.อ.อ.ชยพล ลิ่มวรบุตร บน.๕๖

๑๙ กพ. อย. นายทหารกําลังพล กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๒ กรม ปพ.อย. ๗๓๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.หญิง กิรา พาขุนทด สตน.ทอ. พ.อ.อ.นเรศ ปัญจมะวัต อย. - -

๒๐ กพ. ยศ.ทอ. นายทหารกําลังพล กกพ.บก.ยศ.ทอ. ๗๓๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ณัฐพล จํานงค์ กพ.ทอ. พ.อ.อ.สิทธิพันธ์ ญาติพร้อม ยศ.ทอ. พ.อ.อ.อานนท์ คําฝั้น กพ.ทอ.

๒๑ กพ. สน.ผบ.ดม. นายทหารกําลังพล เรือนจําทหารอากาศ สน.ผบ.ดม. ๗๓๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ชัยรัตน์ ธัญญะเจริญ กพ.ทอ. พ.อ.อ.ปรยุทธ อินทรทิตย์ กพ.ทอ. พ.อ.อ.หญิง ธนัชพร เส็งศรี ศวอ.ทอ.

๒๒ กพ. สน.ผบ.ดม. ผู้ช ่วยนายทหารกําลังพล กองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ

กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.

๗๓๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.หญิง วีรญา เพ็ชรเพ็ง รร.นนก. พ.อ.อ.ศิริเทพ ศรพรหมฉาย สน.ผบ.ดม. พ.อ.อ.อรรถกฤต ธรรมานนท์ อย.

รายชื่อ น.ประทวน สอบเลื่อนเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๕

โควตา น.ประทวน ทําหน้าที่ในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวสํารองอันดับ ๑)

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวสํารองอันดับ ๒)

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวจริง)ลําดับ
เหล่าทหาร/

จําพวกทหาร
สังกัด ตําแหน่ง

ลชทอ.

หน้าที่
อัตรา จํานวน

 ลับ



 ลับ
หน้าที่ ๒ จาก ๒๐ หน้า

ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด

รายชื่อ น.ประทวน สอบเลื่อนเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๕

โควตา น.ประทวน ทําหน้าที่ในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวสํารองอันดับ ๑)

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวสํารองอันดับ ๒)

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวจริง)ลําดับ
เหล่าทหาร/

จําพวกทหาร
สังกัด ตําแหน่ง

ลชทอ.

หน้าที่
อัตรา จํานวน

๒๓ กร. กร.ทอ. นายทหารปฏิบัติการข่าวสาร

แผนกสนับสนุนการปฏิบัติการข่าวสาร กกษ.สนผ.กร.ทอ.

๘๑๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.หญิง ลาวัลย์ มีลาภกิจ กร.ทอ. พ.อ.อ.ดวงอาทิตย์ พะนัดรัมย์ กร.ทอ. พ.อ.อ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญ กร.ทอ.

๒๔ กร. บน.๒ นายทหารการภาพ แผนกกิจการพลเรือน บก.บน.๒ ๘๑๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ยุคล สง่าแสง บน.๒ พ.อ.อ.พิพัฒณ์ธรณ์ โพนดงนอก บน.๒ พ.อ.อ.เจริญชัย สว่างไสว บน.๒๓

๒๕ กร. บน.๓ นายทหารการภาพและมัลติมีเดีย แผนกกิจการพลเรือน บก.บน.๓ ๘๑๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ทไวพล บัวกลีบ กร.ทอ. พ.อ.อ.ประเยาว์ คุณาคม บน.๒๓ พ.อ.อ.อนันตชัย เชื้อแก้ว กร.ทอ.

๒๖ กร. บน.๔ นายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

แผนกกิจการพลเรือน บก.บน.๔

๘๑๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.หญิง สุพัตรา คล้ายเงิน บน.๔ พ.อ.อ.ศรัณย์ ลัดดาพวง กร.ทอ. พ.อ.อ.ภูภูมิ เสริมสุข บน.๔

๒๗ กร. รร.การบิน รองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

แผนกกิจการพลเรือน บก.รร.การบิน

๘๑๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.อภิชาติ พันธุรา รร.การบิน พ.อ.อ.ศรัณย์ ลัดดาพวง กร.ทอ. - -

๒๘ กร. พอ. นายทหารประชาสัมพันธ์ รพ.จันทรุเบกษา พอ. ๘๑๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล รร.การบิน พ.อ.อ.วันชนะ สงกล้าหาญ กร.ทอ. พ.อ.อ.มาโนช สิงห์เล็ก รร.การบิน

๒๙ กศ. รร.นนก. นายทหารอุปกรณ์การศึกษา แผนกอุปกรณ์การศึกษา

กอษ.กกศ.รร.นนก.

๗๕๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.หญิง อุษา ใจตาบุตร ยศ.ทอ. พ.อ.อ.หญิง กุลปริยา ชังอิน รร.นนก. - -

๓๐ ขว. บน.๑ นายทหารการข่าว ฝ่ายการข่าว ฝูงบิน ๑๐๓ บน.๑ ๘๐๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.เทิดศักดิ์ ปลั่งกลาง บน.๑ - - - -

๓๑ ขว. บน.๓ นายทหารการข่าว ฝ่ายการข่าว แผนกการข่าว บก.บน.๓ ๘๐๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ศราวิน ธัญเขต ขว.ทอ. พ.อ.อ.หญิง นฤนันต์ หาญรักษ์ คปอ. - -

๓๒ ขว. บน.๔๖ นายทหารรักษาความปลอดภัย แผนกการข่าว บก.บน.๔๖ ๘๐๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.บงกช แขวงเมืองณรงค์ บน.๔๖ - - - -

๓๓ ขว. บน.๔๖ นายทหารการข่าว แผนกการข่าว บก.บน.๔๖ ๘๐๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ชัยวัช พึ่งศิริ บน.๔๖ - - - -

๓๔ ขว. บน.๕ นายทหารการข่าว แผนกการข่าว บก.บน.๕ ๘๐๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ยุตพงศ์ แก้วก๋า บน.๕ - - - -

๓๕ ขว. อย. นายทหารการข่าว กองพันทหารอากาศโยธิน ๒ กรม ทย.รอ.อย. ๘๐๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.นพพลธนกรณ์ จะเติบโตขจร คปอ. - - - -

๓๖ ขว. อย. นายทหารการข่าว กองพันทหารอากาศโยธิน ๓ กรม ทย.รอ.อย. ๘๐๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.พโยม วราลักษณ์ ขว.ทอ. - - - -

๓๗ ขว. ศปอว.ทอ. นายทหารการข่าว แผนกข้อมูลทางอวกาศ กปอ.ศปอว.ทอ. ๘๐๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.จักรกฤษณ์ หมวกผัน คปอ. - - - -

๓๘ ขส. บน.๓ นายทหารขนส่ง ฝ่ายพาหนะ แผนกขนส่ง บน.๓ ๖๐๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.เฉลิมพล สุดา บน.๑ พ.อ.อ.มรกต เชื้อวิโรจน์ บน.๒ - -

๓๙ ขส. บน.๓ รองผู้บังคับหมวดขนส่ง กองร้อยสนับสนุน

กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๓

๖๐๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.ชูอนันต์ สุขกุล บน.๒๑ - - - -

๔๐ ขส. บน.๖ นายทหารขนส่ง แผนกขนส่ง บน.๖ ๖๐๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.วีรวัฒน์ ผ่องแผ้ว ขส.ทอ. พ.อ.อ.บุญเจริญ บัวบุตร บน.๖ พ.อ.อ.ศักรินทร์ ทิพย์สุมานันท์ บน.๖

๔๑ ขส. บน.๖ นายทหารขนส่ง ฝ่ายพาหนะ แผนกขนส่ง บน.๖ ๖๐๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.กฤช แก้วแท้ ขส.ทอ. พ.อ.อ.บุญเจริญ บัวบุตร บน.๖ - -

๔๒ ขส. คปอ. นายทหารซ่อมบํารุงรถวิทยุ แผนกสื่อสารยุทธวิธี กปก.กสอ.คปอ. ๖๐๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.อภิชา มหาวัฒนะ ขส.ทอ. พ.อ.อ.พงษ์พัฒน์ คล้ายมงคล รร.การบิน พ.อ.อ.สถาพร แสงเชย ขส.ทอ.

๔๓ ขส. อย. นายทหารซ่อมบํารุง แผนกขนส่ง กรก.อย. ๖๐๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.กิตติ ยอนิมา อย. พ.อ.อ.วรายุทธ ครุธคํารพ ขส.ทอ. - -

 ลับ



 ลับ
หน้าที่ ๓ จาก ๒๐ หน้า

ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด

รายชื่อ น.ประทวน สอบเลื่อนเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๕

โควตา น.ประทวน ทําหน้าที่ในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวสํารองอันดับ ๑)

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวสํารองอันดับ ๒)

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวจริง)ลําดับ
เหล่าทหาร/

จําพวกทหาร
สังกัด ตําแหน่ง

ลชทอ.

หน้าที่
อัตรา จํานวน

๔๔ ขส. อย. ผู้บังคับหมวดขนส่ง กองร้อยสนับสนุน

กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๓ กรม ปพ.อย.

๖๐๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.เฉลิมเกียรติ พุฒเทพ กร.ทอ. - - - -

๔๕ ขส. อย. รองผู้บังคับหมวดขนส่ง กองร้อยสนับสนุน กรม ปพ.อย. ๖๐๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.อธิวัฒน์ สุพิพัฒนโมลี ขส.ทอ. - - - -

๔๖ ขส. อย. รองผู้บังคับหมวดขนสง่ กองร้อยสนับสนุน

กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๒ กรม ตอ.รอ.อย.

๖๐๒๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.ชวนากร ณ ลําปาง อย. พ.อ.อ.ประเสริฐ ถีประถัมภ์ อย. พ.อ.อ.พงษ์วิทย์ คชเวก อย.

๔๗ ขส. ชอ. นายทหารขนส่ง แผนกขนส่ง กรก.ชอ. ๖๐๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.สุเมธ ชังอิน ชอ. พ.อ.อ.พงษ์พัฒน์ คล้ายมงคล รร.การบิน พ.อ.อ.กิตติศักดิ์ จํานงภักดิ์ สก.ทอ.

๔๘ ขส. ขส.ทอ. นายทหารตรวจการซ่อมตัวรถ แผนกซ่อมตัวรถ กรง.ขส.ทอ. ๖๐๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ทัศนัย ขาวโต ขส.ทอ. พ.อ.อ.ศุภกร บัวผัน บก.ทอ. - -

๔๙ ขส. ขส.ทอ. นายทหารรับ-จ่ายพัสดุ ฝ่ายควบคุมพัสดุและสถิตวิิเคราะห์

แผนกจัดดําเนินงาน กรง.ขส.ทอ.

๖๐๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ธีรพงศ์ เห็มโพธิ์ บก.ทอ. พ.อ.อ.สุวัฒน์ สุวรรณไตรย์ สพ.ทอ. - -

๕๐ ขส. ขส.ทอ. รองหัวหน้าฝ่ายอุปกรณ์ยกขนพัสดุ กจย.ขส.ทอ. ๖๐๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.จตุรวัฒน์ ทองฝาก ขส.ทอ. พ.อ.อ.ศักรินทร์ ทิพย์สุมานันท์ บน.๖ พ.อ.อ.สถาพร แสงเชย ขส.ทอ.

๕๑ ขส. ขส.ทอ. รองหัวหน้าหมวดซ่อมตัวรถ ๑ ฝ่ายซ่อมตัวรถ

แผนกซ่อมตัวรถ กรง.ขส.ทอ.

๖๐๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.อภิรักษ์ พูลนิล ขส.ทอ. พ.อ.อ.ชัยวัฒน์ โสภาภรณ์ ขส.ทอ. พ.อ.อ.วีรพล สีขาว ขส.ทอ.

๕๒ ขส. ศวอ.ทอ. รองหัวหน้าฝ่ายขนส่ง แผนกบริการ กรก.ศวอ.ทอ. ๖๐๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ชัยณรงค์ สนธิโพธิ์ กพ.ทอ. พ.อ.อ.กมล ลิขิตธนธํารง บก.ทอ. - -

๕๓ ชอ. บน.๑ นายทหารจัดเครื่องบิน ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๑๐๓ บน.๑ ๔๓๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.ราชันต์ หิรัญหลาย บน.๑ พ.อ.อ.สุรชัย พรหมบุตร บน.๑ พ.อ.อ.อภิวัฒน์ บุญหล้า บน.๑

๕๔ ชอ. บน.๑ รองหัวหน้าหมวดซ่อมอากาศยาน ๑ ฝ่ายซ่อมอากาศยาน

แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๑

๔๓๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.อติเทพ ศรีเมือง บน.๑ พ.อ.อ.สุรชัย พรหมบุตร บน.๑ - -

๕๕ ชอ. บน.๒ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจ  ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๒๐๓ บน.๒ ๔๓๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.สาธิรัตน์ พรหมพันธ์ บน.๒ พ.อ.อ.กสิวัฒน์ ซีกพุดซา บน.๒ พ.อ.อ.ธุมากร พ่วงบางโพ บน.๔๖

๕๖ ชอ. บน.๒๓ นายทหารควบคุมและติดตามงาน หมวดจัดดําเนินงาน

แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๒๓

๔๓๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.เปรมชัย อาษาสร้อย บน.๒๓ พ.อ.อ.ธนินทร์ หอมกลิ่น บน.๒๓ พ.อ.อ.ดาวสมุทร ทํามิ บน.๒๓

๕๗ ชอ. บน.๓ รองหัวหน้าหมวดโรงงาน ฝ่ายสนับสนุนการซ่อม

แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๓

๔๓๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.เอกพันธ์ ปัญญาเทพ บน.๓ พ.อ.อ.วัชรเทพ มารศรี บน.๒๓ พ.อ.อ.สิทธิกร เจริญงาม ชอ.

๕๘ ชอ. บน.๓ นายทหารซ่อมบํารุงอากาศยาน

ฝ่ายซ่อมบํารุงอากาศยานไร้คนขับ ๑

แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๓

๔๓๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.ณนุาถ ชุลิติตาภรณ์ ชอ. พ.อ.อ.ชลวัฒน์ ประดิษฐศิริผล บน.๔๖ - -

๕๙ ชอ. บน.๔๑ รองหัวหน้าหมวดควบคุมมาตรฐาน แผนกช่างอากาศ

กทน.บน.๔๑

๔๓๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.ธงชัย ฉลาดธัญกรณ์ บน.๔๑ พ.อ.อ.บุญญฤทธิ์ แก้วทอง บน.๔๑ พ.อ.อ.ชลธร เหลืองสมบูรณ์ บน.๔๑

 ลับ



 ลับ
หน้าที่ ๔ จาก ๒๐ หน้า

ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด

รายชื่อ น.ประทวน สอบเลื่อนเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๕

โควตา น.ประทวน ทําหน้าที่ในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวสํารองอันดับ ๑)

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวสํารองอันดับ ๒)

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวจริง)ลําดับ
เหล่าทหาร/

จําพวกทหาร
สังกัด ตําแหน่ง

ลชทอ.

หน้าที่
อัตรา จํานวน

๖๐ ชอ. บน.๔๑ รองหัวหน้าหมวดช่างประจําเครื่องบิน ฝ่ายการช่าง

ฝูงบิน ๔๑๑ บน.๔๑

๔๓๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.ฤทธิเดช ทวีคํา บน.๔๑ พ.อ.อ.อานนท์ สระทองหน บน.๔๑ พ.อ.อ.วรปรัชญ์ รัตนมงคล บน.๔๑

๖๑ ชอ. บน.๔๑ รองหัวหน้าหมวดซ่อมอากาศยาน ๑

ฝ่ายซ่อมอากาศยานและเครื่องยนต์

แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๔๑

๔๓๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.นพรัตน์ อินโน บน.๔๑ - - - -

๖๒ ชอ. บน.๔๖ รองหัวหน้าหมวดซ่อมเครื่องยนต์ ๑

ฝ่ายซ่อมอากาศยานและเครื่องยนต์

แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๔๖

๔๓๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.บดีพล ศิริมงคล บน.๔๖ พ.อ.อ.ภูมิเชณฑ์ พูนไทย บน.๔๖ พ.อ.อ.กันตภณ พลสงฆ์ บน.๔๖

๖๓ ชอ. บน.๕ นายทหารกําหนดงาน หมวดจัดดําเนินงาน

แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๕

๔๓๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.ณัฐพงศ์ กอบชัยกรรม บน.๕ พ.อ.อ.เอนก แก้วเนตร รร.การบิน - -

๖๔ ชอ. บน.๕ นายทหารจัดเครื่องบิน ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๕๐๑ บน.๕ ๔๓๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.ชอบชนะ เนตินิยม บน.๕ พ.อ.อ.เอนก แก้วเนตร รร.การบิน - -

๖๕ ชอ. บน.๕ รองหัวหน้าหมวดซ่อมเครื่องยนต์ ๑

ฝ่ายซ่อมอากาศยานและเครื่องยนต์

แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๕

๔๓๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.กิตติศักดิ์ จันทร์เกษม บน.๕ - - - -

๖๖ ชอ. บน.๕๖ รองหัวหน้าหมวดช่างประจําเครื่องบิน ฝ่ายการช่าง

ฝูงบิน ๕๖๑ บน.๕๖

๔๓๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.วรสิทธิ์ ยอดสุข บน.๕๖ - - - -

๖๗ ชอ. บน.๖ รองหัวหน้าหมวดควบคุมมาตรฐาน แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๖ ๔๓๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.จิตตฤณ บํารุงจิตต์ บน.๖ พ.อ.อ.พิภู ทองช่างเหล็ก บน.๖ พ.อ.อ.ชนุดม ปริตธิวงค์ บน.๖

๖๘ ชอ. บน.๗ นายทหารกําหนดงาน หมวดจัดดําเนินงาน

ฝ่ายจัดดําเนินงานและควบคุมมาตรฐาน

แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๗

๔๓๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.จักรวรรดิ พรมโยชน์ บน.๗ พ.อ.อ.กฤษฎา พรหมอกัษร บน.๗ - -

๖๙ ชอ. บน.๗ นายทหารเอกสารเทคนิค แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๗ ๔๓๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ศานต์ จันทร์ยอด บน.๗ - - - -

๗๐ ชอ. บน.๗ นายทหารซ่อมบํารุงเครื่องบินลําเลียง กทน.บน.๗ - ร.ท. ๑ พ.อ.อ.วัชรพล ทองลอย บน.๗ พ.อ.อ.กฤษฎา พรหมอักษร บน.๗ - -

๗๑ ชอ. ชอ. หัวหน้าหมวดล้างลอกสี ฝ่ายเตรียมการ แผนกโรงงาน กซอ.๑ ชอ. ๔๓๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ฉัตรพงษ์ คงกูล รร.การบิน พ.อ.อ.ดาวสมุทร ทํามิ บน.๒๓ - -

๗๒ ชอ. ชอ. นายทหารช่างอากาศ ฝ่ายงานเบ็ดเตล็ด แผนกอโลหะ กรง.ชอ. ๔๓๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.สุรศิริ เชาวนะพานิช ชอ. พ.อ.อ.รัชพล อ่อนละมูล ชอ. พ.อ.อ.สิทธิกร เจริญงาม ชอ.

๗๓ ชอ. ชอ. นายทหารช่างอากาศ ฝ่ายตรวจรอยร้าว

แผนกวิจัยและตรวจทดลอง กวก.ชอ.

๔๓๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.วรุตม์ สุทธิพันธุ์ ชอ. พ.อ.อ.พีระพันธ์ คําพูล ชอ. พ.อ.อ.ใจฟ้า ลาภพิพัฒน์ ชอ.

 ลับ



 ลับ
หน้าที่ ๕ จาก ๒๐ หน้า

ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด

รายชื่อ น.ประทวน สอบเลื่อนเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๕

โควตา น.ประทวน ทําหน้าที่ในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวสํารองอันดับ ๑)

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวสํารองอันดับ ๒)

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวจริง)ลําดับ
เหล่าทหาร/

จําพวกทหาร
สังกัด ตําแหน่ง

ลชทอ.

หน้าที่
อัตรา จํานวน

๗๔ ชอ. ชอ. นายทหารดําเนินงาน ฝ่ายดําเนินงาน แผนกจัดดําเนินงาน กซย.ชอ. ๔๓๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.จักรกริช เสมเสริมบุญ บน.๒ พ.อ.อ.สืบศักดิ์ คหินทพงษ์ ชอ. พ.อ.อ.ปาฏิหาริย์ คูเมือง รร.การบิน

๗๕ ชอ. ชอ. นายทหารตรวจงาน ฝ่ายตรวจ ๓ แผนกควบคุมคุณภาพ กรง.ชอ. ๔๓๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.พงษ์พัฒน์ กุลานุวัติ ชอ. พ.อ.อ.สมรภูมิ ปานประดิษฐ์ ชอ. พ.อ.อ.อรรถสิทธิ์ ไผ่ทอง ชอ.

๗๖ ชอ. ชอ. นายทหารตรวจงานช่างอากาศ ฝ่ายตรวจ ๑

แผนกควบคุมคุณภาพ กซอ.๒ ชอ.

๔๓๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ศิรสิช ศรีกันหา บน.๖ - - - -

๗๗ ชอ. ชอ. นายทหารวิเคราะห์และประเมินผล

ฝ่ายวิเคราะห์และประเมนิผล แผนกวิทยาการ กวก.ชอ.

๔๓๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ปวริศ อ่อนสุทธิ ชอ. - - - -

๗๘ ชอ. ชอ. หัวหน้าหมวดแก้ไขข้อขัดข้อง ฝ่ายการช่าง

แผนกบินทดสอบ กซอ.๒ ชอ.

๔๓๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ไพศาล โพธิ์สิงห์ ชอ. พ.อ.อ.กสิวัฒน์ ซีกพุดซา บน.๒ - -

๗๙ ชอ. ชอ. หัวหน้าหมวดควบคุมคุณภาพ

ฝ่ายดําเนินงานและควบคุมมาตรฐาน

แผนกซ่อมเครื่องยนต์ที่ ๓ กซย.ชอ.

๔๓๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ปัญญา ไชยสุวรรณ บน.๒ พ.อ.อ.สืบศักดิ์ คหินทพงษ์ ชอ. - -

๘๐ ชอ. ชอ. หัวหน้าหมวดเครื่องมือเครื่องใช้ แผนกซ่อมอากาศยาน ๒ กซอ.๒ ชอ. ๔๓๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.วรณรงค์ มีปาน ชอ. พ.อ.อ.มนตรี กลิ่นหอม บน.๒ พ.อ.อ.กิตติวัฒน์ สุนประชา บน.๒

๘๑ ชอ. ชอ. หัวหน้าหมวดเครื่องมือเครื่องใช้

แผนกสนับสนุนการซ่อมอากาศยาน กซอ.๑ ชอ.

๔๓๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.เอกรัตน์ เทพธรณี ชอ. พ.อ.อ.กันตภณ พลสงฆ์ บน.๔๖ - -

๘๒ ชอ. ชอ. หัวหน้าหมวดเครื่องมือเครื่องใช้

แผนกสนับสนุนการซ่อมอากาศยาน กซอ.๒ ชอ.

๔๓๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ โนจักร ชอ. พ.อ.อ.กิตติวัฒน์ สุนประชา บน.๒ พ.อ.อ.นันทกิจ เจนวิกย์กิจ ชอ.

๘๓ ชอ. ชอ. หัวหน้าหมวดงานโลหะ ๑ ฝ่ายงานโลหะ แผนกโรงงาน กซอ.๒ ชอ. ๔๓๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.อเนชา กัลยาณชน ชอ. พ.อ.อ.สุภคม ช่วงฉ่ํา ชอ. - -

๘๔ ชอ. ชอ. หัวหน้าหมวดช่างประจําอากาศยาน ๒ ฝ่ายการช่าง

แผนกบินทดสอบ กซอ.๑ ชอ.

๔๓๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ณภัทรพงศ์ รัตนปัญญพัฒน์ บน.๔ พ.อ.อ.กิตติศักดิ์ แก้วจันทร์ ชอ. - -

๘๕ ชอ. ชอ. หัวหน้าหมวดซ่อมอากาศยาน ๓ ฝ่ายซ่อมอากาศยาน ๑

แผนกซ่อมอากาศยาน ๑ กซอ.๑ ชอ.

๔๓๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.สรรพสิทธิ์ นุชกล่ํา ชอ. พ.อ.อ.สุธี แก้วทรงกรด บน.๔ พ.อ.อ.กิตติศักดิ์ แก้วจันทร์ ชอ.

๘๖ ชอ. ชอ. หัวหน้าหมวดซ่อมอากาศยาน ๓ ฝ่ายซ่อมอากาศยาน ๑

แผนกซ่อมอากาศยาน ๑ กซอ.๒ ชอ.

๔๓๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ภาณุพงศ์ น้อยมณี ชอ. - - - -

๘๗ ชอ. ชอ. หัวหน้าหมวดตรวจรอยร้าว ฝ่ายเตรียมการ แผนกโรงงาน กซอ.๒ ชอ. ๔๓๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ธเนตร พวงเงิน บน.๒ พ.อ.อ.สุภคม ช่วงฉ่ํา ชอ. พ.อ.อ.มนตรี กลิ่นหอม บน.๒

๘๘ ชอ. ชอ. หัวหน้าหมวดบริภัณฑ์เครื่องยนต์ ๑

ฝ่ายบริภัณฑ์เครื่องยนต์ ๑ แผนกซ่อมบริภัณฑ์ ๓ กซภ.ชอ.

๔๓๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ภราดร วงษ์ปิ่นแก้ว บน.๖ - - - -

 ลับ



 ลับ
หน้าที่ ๖ จาก ๒๐ หน้า

ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด

รายชื่อ น.ประทวน สอบเลื่อนเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๕

โควตา น.ประทวน ทําหน้าที่ในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวสํารองอันดับ ๑)

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวสํารองอันดับ ๒)

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวจริง)ลําดับ
เหล่าทหาร/

จําพวกทหาร
สังกัด ตําแหน่ง

ลชทอ.

หน้าที่
อัตรา จํานวน

๘๙ ชย. บน.๑ นายทหารช่างโยธา หมวดโยธา แผนกช่างโยธา บน.๑ ๕๕๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.หญิง วัชรินทร์ มีเพียร บน.๑ พ.อ.อ.ดิเรกฤทธิ์ ลิยิเก ชย.ทอ. - -

๙๐ ชย. บน.๓ รองหัวหน้าหมวดดับเพลิงและกู้ภัย แผนกช่างโยธา บน.๓ ๕๕๓๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.ทิฆัมพร เนี่ยงน้อย บน.๔ พ.อ.อ.ธนากร แสงวิลัย ชย.ทอ. - -

๙๑ ชย. บน.๓ รองหัวหน้าหมวดประปา ฝ่ายสาธารณูปการ แผนกช่างโยธา บน.๓ ๕๕๒๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.สุพรรณ ชื่นใจ ชย.ทอ. พ.อ.อ.ธวัชชัย ใจจิตแจ่ม บน.๖ พ.อ.อ.ชินพัฒน์ เพียกขุนทด ชย.ทอ.

๙๒ ชย. บน.๔๖ นายทหารแบบแผน ฝ่ายอาคาร แผนกช่างโยธา บน.๔๖ ๕๕๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.อนิวรรต แพ่งสุภา บน.๔๖ พ.อ.อ.สุรเดช แก้วใจ บน.๔๖ พ.อ.อ.กิตติศักดิ์ วัฒนเศรษฐ์คุณ ชย.ทอ.

๙๓ ชย. คปอ. นายทหารช่างโยธา ฝ่ายบริการ สถานีรายงาน ๗ ศปอ.คปอ. ๕๕๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.รัฐกาล เนาวราช ชย.ทอ. - - - -

๙๔ ชย. คปอ. นายทหารช่างโยธา ฝ่ายบริการ สถานีรายงาน ๘ ศปอ.คปอ. ๕๕๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.พันทิตร ปุ๊ดหนอย ชย.ทอ. พ.อ.อ.นิเวสน์ ศิริวงษ์ บน.๔๑ พ.อ.อ.สุรเดช แก้วใจ บน.๔๖

๙๕ ชย. คปอ. นายทหารช่างโยธา ฝ่ายบริการ สถานีรายงาน ๙ ศปอ.คปอ. ๕๕๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.วิทยา วัจนามัย ชย.ทอ. พ.อ.อ.นิเวสน์ ศิริวงษ์ บน.๔๑ - -

๙๖ ชย. รร.การบิน นายทหารการดับเพลิงอากาศยานและกู้ภัย

ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย แผนกช่างโยธา กรก.รร.การบิน

๕๕๓๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ชัชชัย ศรีประเสริฐ รร.การบิน พ.อ.อ.ทวีชัย พิพัฒนกิจอนันต์ รร.การบิน พ.อ.อ.เอนกพงษ์ อาจกิจ รร.การบิน

๙๗ ชย. ชย.ทอ. นายทหารการประปา ฝ่ายติดตั้งระบบจ่ายน้ําประปา

แผนกผลิตและจ่ายน้ําประปา กปภ.ชย.ทอ.

๕๕๒๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.วรวุฒิ ศรีสําราญ ชย.ทอ. พ.อ.อ.กฤษฎ์ มณีโชติ ชย.ทอ. พ.อ.อ.สุพล ขวัญธรรมชาติ คปอ.

๙๘ ชย. ชย.ทอ. นายทหารเครื่องทุ่นแรง หมวด ๑ ฝ่ายเครื่องทุ่นแรงหนัก

แผนกเครื่องทุ่นแรง กสน.ชย.ทอ.

๕๕๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.คมศร น้อยพงษ์ ชย.ทอ. พ.อ.อ.ฑัณยพล กลิ่นทุม ชย.ทอ. พ.อ.อ.ปพน เดชะถิรวัฒน์ ชย.ทอ.

๙๙ ชย. ชย.ทอ. นายทหารช่างโรงงาน ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า แผนกโรงงาน กรง.ชย.ทอ. ๕๕๒๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.นพพล พันธ์ลาภ ชย.ทอ. พ.อ.อ.สุรสิทธิ์ จันทร์สว่าง บน.๖ พ.อ.อ.ทรงวุฒิ วิลัยวรรณ์ ชย.ทอ.

๑๐๐ ชย. ชย.ทอ. นายทหารเทคนิค ฝ่ายซ่อมเครื่องทุ่นแรง แผนกซ่อมบํารุง กสน.ชย.ทอ. ๕๕๒๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.อนุสรณ์ โกศล ชย.ทอ. พ.อ.อ.สามภพ กุลวิวัฒน์ ชย.ทอ. พ.อ.อ.อรรถพนธ์ ชัยนาค ชย.ทอ.

๑๐๑ ชย. ชย.ทอ. นายทหารบริการเครื่องทุ่นแรง ฝ่ายบริการเครื่องทุ่นแรง

แผนกเครื่องทุ่นแรง กสน.ชย.ทอ.

๕๕๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.สานนท์ ทองตุ๋ย ชย.ทอ. พ.อ.อ.ปพน เดชะถิรวัฒน์ ชย.ทอ. - -

๑๐๒ ชย. ชย.ทอ. นายทหารปฏิบัติการกู้ภัย ฝ่ายปฏิบัติการกู้ภัย แผนกกู้ภัย กดก.ชย.ทอ. ๕๕๓๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.วราวุฒิ ไพรี ชย.ทอ. พ.อ.อ.ปฏิญญา มัชมี ชย.ทอ. พ.อ.อ.ศตนันท์ อุจวาที ชย.ทอ.

๑๐๓ ชย. ชย.ทอ. นายทหารแผนและกําหนดงาน ฝ่ายแผนและกําหนดงาน

แผนกจัดดําเนินงาน กวก.ชย.ทอ.

๕๕๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.อรรถพล สีแก้ว ชย.ทอ. พ.อ.อ.หญิง ปิยะรัตน์ เจียระพงษ์ ชย.ทอ. - -

๑๐๔ ชย. ชย.ทอ. นายทหารสุขาภิบาล ฝ่ายบําบัดน้ําเสีย แผนกสุขาภิบาล กปภ.ชย.ทอ. ๕๕๑๓,

๕๕๒๓

ร.อ. ๑ พ.อ.อ.อาณัต ยอมิน ชย.ทอ. พ.อ.อ.อัตสิทธิ์ ณิชากรพงศ์ ชย.ทอ. พ.อ.อ.ธนกร จันทรัตน์ ชย.ทอ.

๑๐๕ ชย. ชย.ทอ. หัวหน้าหมวดพิมพ์แบบและรายการ แผนกออกแบบ กอค.ชย.ทอ. ๕๕๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.กิตติชัย วัยวงษ์ศักดิ์ ชย.ทอ. พ.อ.อ.หญิง ปิยะรัตน์ เจียระพงษ์ ชย.ทอ. - -

๑๐๖ ชย. ยศ.ทอ. รองหัวหน้าฝ่ายช่างโยธา แผนกบริการ กรก.รร.จอ.ยศ.ทอ. ๕๕๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ชูชัย ชาญณรงค์ ยศ.ทอ. พ.อ.อ.กิตติพงษ์ ภมรพล สอ.ทอ. - -

๑๐๗ ชย. สน.ผบ.ดม. หัวหน้าหมวดช่างโยธา ฝ่ายสนับสนุน เร ือนจําทหารอากาศ สน.ผบ.ดม. ๕๕๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ธนรัตน์ มงคลศิลป์ สน.ผบ.ดม. พ.อ.อ.ธรรมนูญ จําปาศรี ศวอ.ทอ. พ.อ.อ.สุทธิพงษ์ ถิ่นตองโขบ ชย.ทอ.

 ลับ



 ลับ
หน้าที่ ๗ จาก ๒๐ หน้า

ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด

รายชื่อ น.ประทวน สอบเลื่อนเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๕

โควตา น.ประทวน ทําหน้าที่ในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวสํารองอันดับ ๑)

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวสํารองอันดับ ๒)

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวจริง)ลําดับ
เหล่าทหาร/

จําพวกทหาร
สังกัด ตําแหน่ง

ลชทอ.

หน้าที่
อัตรา จํานวน

๑๐๘ ดย. บน.๔ ผู้บังคับหมวดดุริยางค์ กองร้อยสนับสนุน กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๔ ๗๖๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.คุณากรณ์ หาญพุทธ อย. พ.อ.อ.ชัยชาญ ไชยวงศ์ บน.๔๖ พ.อ.อ.พีระณัฐ บุญน่วม อย.

๑๐๙ ดย. บน.๕๖ ผู้บังคับหมวดดุริยางค์ กองร้อยสนับสนุน

กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๕๖

๗๖๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.คณวัฒน์ งอยจันทร์ศรี อย. พ.อ.อ.ศุภกิจ อร่ามเรือง บน.๕๖ พ.อ.อ.ธรรมนูญ สุขจิตต์ อย.

๑๑๐ ดย. อย. ผู้ช ่วยนายวง แผนกโยธวาทิต กองดนตรี ดย.ทอ.อย. ๗๖๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.สุระชาติ บริบูรณ์ทรัพย์ อย. พ.อ.อ.อัฐพงศ์ มีสิงห์ อย. พ.อ.อ.วิเชษฐ์ เกิดยอด อย.

๑๑๑ ตห.(คจ.) คปอ. นายทหารควบคุมการบิน ฝ่ายยุทธการ สถานีรายงาน ๑ ศปอ.คปอ. ๑๗๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.สามารถ ขานดํา คปอ. พ.อ.อ.พรเฉลิม โคคํา คปอ. พ.อ.อ.ณัฐพงษ์ ศรีคามเม คปอ.

๑๑๒ ตห.(คจ.) คปอ. นายทหารเฝ้าตรวจทางอากาศ แผนกยุทธการ ศคปอ.๓ ศปอ.คปอ. ๑๔๑๓,

๑๗๑๓

ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ชาตรี ชินสี คปอ. พ.อ.อ.วศพล จันทร์ศรีทอง คปอ. - -

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

๑๗๑๓

ร.อ. ๑ พ.อ.อ.มหินธา จิตจําลอง คปอ. พ.อ.อ.ธนิน ประติโก คปอ. พ.อ.อ.เอกพันธ์ ธงหิมะ คปอ.

๑๑๔ ตห.(บบ.) บน.๑ นายทหารบังคับการบิน ฝ่ายบังคับการบิน แผนกสนับสนุนการบิน บน.๑ ๑๗๒๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.จรัณ ศรีห้วยไพร บน.๑ พ.อ.อ.ฉัตรติกรณ์ กระโจมทอง บน.๑ - -

๑๑๕ ตห.(บบ.) บน.๓ นายทหารบังคับการบิน ฝ่ายบังคับการบิน แผนกสนับสนุนการบิน บน.๓ ๑๗๒๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.พงศ์ณไชย หอมคุณ บน.๒ พ.อ.อ.ฉัตรติกรณ์ กระโจมทอง บน.๑ - -

๑๑๖ ตห.
(ผู้บังค ับอากาศ

ยานไร้คนขับ)

บน.๓ ครูฝึกบังคับอากาศยาน หมวดฝึกบังคับอากาศยานภายนอก

ฝ่ายยุทธการและการฝึก ฝูงบิน ๓๐๑ บน.๓

๑๖๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ชรัส เกลียวสีนาค บน.๓ พ.อ.อ.ชัยวัฒน์ แสนท้องฟ้า บน.๓ - -

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

๑๗๓๓

ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ศุภชัย สลับแก้ว คปอ. - - - -

๑๑๘ ถร. บน.๒ หัวหน้าหมวดถ่ายรูป ฝ่ายยุทธการ ฝูงบิน ๒๐๓ บน.๒ ๗๑๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ชัยวุฒิ อินต๊ะสาร บน.๕ พ.อ.อ.ฉัตรชัย นาคพันธุ์ บน.๔ - -

๑๑๙ ถร. บน.๔ รองหัวหน้าหมวดถ่ายรูปทางอากาศ ๑ ฝ่ายถ่ายรูปทางอากาศ ฝูงบิน ๔๐๒ บน.๔ ๗๑๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.ยุทธภูมิ ริ้วสุนทร บน.๔ พ.อ.อ.ฉัตรชัย นาคพันธุ์ บน.๔ - -

๑๒๐ ถร. บน.๒๑ หัวหน้าหมวดถ่ายรูป ฝ่ายยุทธการ ฝูงบิน ๒๑๑ บน.๒๑ ๗๑๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.สุรศักดิ์ อินทมาตย์ บน.๒๑ - - - -

๑๒๑ นิรภัย บน.๕ นายทหารนิรภัยภาคพื้น บน.๕ ๒๔๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.สานุพัฐ อ่อนชุ่ม บน.๔ - - - -

๑๒๒ ปช. กร.ทอ. นายทหารโครงการและงบประมาณ

แผนกโครงการและงบประมาณ กนผ.สนผ.กร.ทอ.

- ร.อ. ๑ พ.อ.อ.หญิง สรัลรัตน์ สว่างแจ้ง ศวอ.ทอ. - - - -

๑๒๓ ปช. จร.ทอ. ผู้ช ่วยนายทหารงบประมาณ จร.ทอ. ๖๘๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.หญิง สิริพร สมรวิบูลย์ จร.ทอ. พ.อ.อ.หญิง สุนันทนี ผลกมล พธ.ทอ. - -

๑๒๔ ปช. บก.ทอ. นายทหารตรวจสอบและประเมินผล บก.ทอ. ๖๘๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ณัฐพงษ์ เจ๊าลี่ ทสส.ทอ. พ.อ.อ.หญิง สุนันทนี ผลกมล พธ.ทอ. - -

๑๒๕ ปช. บน.๔๑ นายทหารตรวจสอบและประเมินผล บน.๔๑ ๖๘๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.หญิง กุสุมาลย์ ทองก้านเหลือง สปช.ทอ. - - - -

๑๒๖ ปช. สบน.ทอ. ผู้ช ่วยนายทหารงบประมาณ สบน.ทอ. ๖๘๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.หญิง สุชาดา สงเคราะห์ราษฏร์ สปช.ทอ. - - - -

 ลับ



 ลับ
หน้าที่ ๘ จาก ๒๐ หน้า

ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด

รายชื่อ น.ประทวน สอบเลื่อนเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๕

โควตา น.ประทวน ทําหน้าที่ในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวสํารองอันดับ ๑)

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวสํารองอันดับ ๒)

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวจริง)ลําดับ
เหล่าทหาร/

จําพวกทหาร
สังกัด ตําแหน่ง

ลชทอ.

หน้าที่
อัตรา จํานวน

๑๒๗ พ. บน.๔๑ นายทหารพัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลกองบิน บน.๔๑ ๙๐๓๓,

๖๔๑๓

ร.อ. ๑ พ.อ.อ.จักรพงษ์ ปัญญา บน.๔๑ พ.อ.อ.ทรงศักดิ์ น้องศิลา บน.๔๑ พ.อ.อ.อรรถพล เมืองแดง พอ.

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

๙๗๑๓

ร.อ. ๑ พ.อ.อ.อวิรุทธ์ ศิลา พอ. พ.อ.อ.ณัฐพล ราชภูเขียว พอ. พ.อ.อ.ชัชรชัย ทองเชื้อ พอ.

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

๙๐๒๓

ร.อ. ๑ พ.อ.อ.รณชัย ใหม่มาก พอ. พ.อ.อ.ผาสุข สมวงศ์ พอ. พ.อ.อ.วิธวัชชัย วันสุวรรณ์ พอ.

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

๙๗๑๓

ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ฐิติกร ภู่ทับทิม พอ. พ.อ.อ.เฉลิมวงศ์ อัมพวา พอ. พ.อ.อ.ฐากร เลียงครุธ พอ.

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

๙๗๑๓

ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ชาญณรงค์ มงคลดี พอ. พ.อ.อ.พงษกรณ์ ใจใหญ่ พอ. พ.อ.อ.วชิระวิชญ์ บัวนาค พอ.

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

๙๐๒๓

ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ณภัทร ทองยอดเกรื่อง รร.นนก. พ.อ.อ.ภาณุกร คําหนาหนัก พอ. พ.อ.อ.อรรถพล เมืองแดง พอ.

๑๓๓ พธ. บน.๔๖ รองหัวหน้าหมวดสนับสนุน ฝูงบิน ๔๖๑ บน.๔๖ ๖๒๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.ชนะชน นาคอ้าย พธ.ทอ. - - - -

๑๓๔ พธ. บน.๕ นายทหารพลาธิการ แผนกพลาธิการ บน.๕ ๖๒๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.หญิง หนึ่งหทัย สุขโชติโภคิน พธ.ทอ. - - - -

๑๓๕ พธ. อย. รองผู้บังคับหมวดพลาธิการ กองร้อยสนับสนุน

กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๒ กรม ตอ.รอ.อย.

๖๒๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.ฐิติกร แสงกล้า พธ.ทอ. พ.อ.อ.ธีรพล สุจริต บน.๗ - -

๑๓๖ พธ. ชอ. หัวหน้าหมวดพลาธิการ ฝ่ายบริการ กซย.ชอ. ๖๒๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ชานนท์ วรรณประสาท พธ.ทอ. พ.อ.อ.ธีรพล สุจริต บน.๗ พ.อ.อ.ณัฐวัฒน์ อัครธนารักษ์ พธ.ทอ.

๑๓๗ พธ. พธ.ทอ. นายทหารจัดดําเนินงาน แผนกจัดดําเนินงาน กพธ.พธ.ทอ. ๖๒๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.สมเกียรติ ดลชื่น พธ.ทอ. พ.อ.อ.หญิง กัณณิญา มีราศรี พธ.ทอ. - -

๑๓๘ พธ. พธ.ทอ. นายทหารบริการจัดเลี้ยง แผนกบริการจัดเลี้ยง กพธ.พธ.ทอ. ๖๒๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.นพดล เชยจุ้ย พธ.ทอ. - - - -

๑๓๙ พธ. พธ.ทอ. นายทหารโภชนาการ ฝ่ายโภชนาการ แผนกเกียกกาย กพธ.พธ.ทอ. ๖๒๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.หญิง จุฑาธร คล้ายทอง พธ.ทอ. - - - -

๑๔๐ พธ. พธ.ทอ. รองหัวหน้าหมวด ๑ ฝ่ายซ่อมบริภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

แผนกงานซ่อม กรง.พธ.ทอ.

๖๒๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.วัชรินทร์ ผดุงใจ พธ.ทอ. พ.อ.อ.กฤษฎา ขําศิริ พธ.ทอ. พ.อ.อ.ชวิน โตสินธุ์ พธ.ทอ.

๑๔๑ พธ. พธ.ทอ. รองหัวหน้าหมวดเครื่องมือเครื่องจักร ฝ่ายเตรียมการ

แผนกงานผ้า กรง.พธ.ทอ.

๖๒๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.หญิง รําไพ ทศก้านตง พธ.ทอ. พ.อ.อ.กฤษฎา ขําศิริ พธ.ทอ. พ.อ.อ.ชวิน โตสินธุ์ พธ.ทอ.

๑๔๒ พธ. พอ. รองหัวหน้าฝ่ายพลาธิการ กรก.พอ. ๖๒๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.หญิง เดือนเต็ม ทิมายงค์ พธ.ทอ. พ.อ.อ.หญิง ณัตธิตา ไกรวิลาส บน.๖ พ.อ.อ.หญิง วรวรรณ พันธุวงศ์ พธ.ทอ.

 ลับ



 ลับ
หน้าที่ ๙ จาก ๒๐ หน้า

ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด

รายชื่อ น.ประทวน สอบเลื่อนเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๕

โควตา น.ประทวน ทําหน้าที่ในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวสํารองอันดับ ๑)

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวสํารองอันดับ ๒)

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวจริง)ลําดับ
เหล่าทหาร/

จําพวกทหาร
สังกัด ตําแหน่ง

ลชทอ.

หน้าที่
อัตรา จํานวน

๑๔๓ พธ. สวบ.ทอ. นายทหารพลาธิการ แผนกบริการ สวบ.ทอ. ๖๒๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.หญิง วิสาร์กร คุณนิธิวุฒิ สวบ.ทอ. พ.อ.อ.หญิง ณัตธิตา ไกรวิลาส บน.๖ - -

๑๔๔ พด. กร.ทอ. นายทหารพัสดุ แผนกการพิมพ์และจัดทําเล่ม กภส.สกป.กร.ทอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.หญิง ธารทิพย์ นาคประคอง กร.ทอ. - - - -

๑๔๕ พด. ขว.ทอ. นายทหารพัสดุ แผนกธุรการ ขว.ทอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ชาติชาย หลวงอุดม ขส.ทอ. - - - -

๑๔๖ พด. บน.๔๑ รองหัวหน้าหมวดคลังพัสดุ แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๔๑ ๖๔๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.ยุทธภูมิ ณ พัทลุง บน.๔๑ - - - -

๑๔๗ พด. บน.๕ นายทหารพัสดุเชื้อเพลิง หมวดบริการเชื้อเพลิง กทน.บน.๕ ๖๔๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.นรายุทธ น้อยพงษ์ สพ.ทอ. - - - -

๑๔๘ พด. บน.๓ รองหัวหน้าหมวดคลังพัสดุ ฝูงบิน ๓๐๑ บน.๓ ๖๔๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.ฐตพล อัปการัตน์ บน.๑ พ.อ.อ.อภิวันท์ ศิริจันโทวาท คปอ. - -

๑๔๙ พด. บน.๓ หัวหน้าหมวดคลังพัสดุ แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๓ ๖๔๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.อภิชาติ กระตุฤกษ์ บน.๔ - - - -

๑๕๐ พด. คปอ. นายทหารตรวจสอบหลักฐานและสัญญา ฝ่ายจัดหา

แผนกบริการ กรก.คปอ.

๖๔๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.หญิง ภาวิณี นาคแก้ว คปอ. - - - -

๑๕๑ พด. คปอ. นายทหารพัสดุ ฝ่ายบริการ ศคปอ.๒ ศปอ.คปอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.พงศธร กิตติชยกรกุล คปอ. พ.อ.อ.อภิวันท์ ศิริจันโทวาท คปอ. - -

๑๕๒ พด. ยก.ทอ. นายทหารบริหารยุทโธปกรณ์ แผนกยุทโธปกรณ์ ๑

กบย.สบย.ยก.ทอ.

๑๔๑๓,

๖๔๑๓

ร.อ. ๑ พ.อ.อ.นนทชัย หาญยุทธ บน.๔ - - - -

๑๕๓ พด. สบน.ทอ. นายทหารพัสดุ แผนกธุรการ สบน.ทอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.อัฐชัย เณรพรม สพ.ทอ. - - - -

๑๕๔ พด. ชอ. นายทหารจัดหา ฝ่ายบริการ กซอ.๒ ชอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.หญิง สุปรียา ส่งละออ ชอ. - - - -

๑๕๕ พด. ชอ. นายทหารพัสดุ ฝ่ายควบคุมพัสดุ แผนกจัดดําเนินงาน กซอ.๒ ชอ. ๖๔๑๓, - ร.อ. ๑ พ.อ.อ.อิสริยะ โกธัญญะ บน.๒ - - - -

๑๕๖ พด. ชอ. หัวหน้าหมวดควบคุมและสถิติ ฝ่ายควบคุมและสถิติ

แผนกคลังพัสดุที่ ๓ กพอ.ชอ.

๖๔๑๓, - ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ธีรพล ดอนไพรเมา รร.การบิน - - - -

๑๕๗ พด. ชอ. หัวหน้าหมวดตรวจสอบหมายเลขพัสดุ

ฝ่ายตรวจสอบหลักฐานพัสดุ แผนกตรวจสํารวจ กพอ.ชอ.

๖๔๑๓, - ร.อ. ๑ พ.อ.อ.อาสํา สาแมง ชอ. - - - -

๑๕๘ พด. ชอ. หัวหน้าหมวดบรรจุหีบห่อ ฝ่ายรับ-ส่งพัสดุสายเชื้อเพลิง

แผนกบริการพัสดุเชื้อเพลิง กพช.ชอ.

๖๔๑๓, - ร.อ. ๑ พ.อ.อ.เสกสรรค์ คําหว่าง ชอ. - - - -

๑๕๙ พด. ชอ. หัวหน้าหมวดแผนการ ฝ่ายแผนและปฏิบัติการ

แผนกจัดดําเนินงาน กพช.ชอ.

๖๔๑๓, - ร.อ. ๑ พ.อ.อ.พนมลัทธิกรณ์ จันทร์ศิริ บน.๑ - - - -

๑๖๐ พด. ชอ. หัวหน้าหมวดส่งพัสดุซ่อมภายในประเทศ ฝ่ายส่งพัสดุ

แผนกบริการพัสดุ กพอ.ชอ.

๖๔๑๓, - ร.อ. ๑ พ.อ.อ.กมล ธรรมราช ชอ. - - - -

 ลับ



 ลับ
หน้าที่ ๑๐ จาก ๒๐ หน้า

ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด

รายชื่อ น.ประทวน สอบเลื่อนเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๕

โควตา น.ประทวน ทําหน้าที่ในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวสํารองอันดับ ๑)

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวสํารองอันดับ ๒)

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวจริง)ลําดับ
เหล่าทหาร/

จําพวกทหาร
สังกัด ตําแหน่ง

ลชทอ.

หน้าที่
อัตรา จํานวน

๑๖๑ พด. ชอ. หัวหน้าหมวดสนับสนุนการซ่อม ฝ่ายสนับสนุนการสร้างซ่อม

แผนกควบคุมพัสดุ กพอ.ชอ.

๖๔๑๓, - ร.อ. ๑ พ.อ.อ.อวิรุทธ์ สนใจ ชอ. - - - -

๑๖๒ พด. สอ.ทอ. นายทหารพัสดุ ฝ่ายรับพัสดุ แผนกบริการพัสดุ กพส.สอ.ทอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.วุฒิชัย อุมะวรรณ สอ.ทอ. พ.อ.อ.บุลากร นันท์พัฒนโยธิน พอ. - -

๑๖๓ พด. ชย.ทอ. นายทหารจัดหา ฝ่ายจัดหา แผนกจัดหา กพย.ชย.ทอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.หญิง มาลาภรณ์ ไชยเดช ชย.ทอ. พ.อ.อ.บุลากร นันท์พัฒนโยธิน พอ. - -

๑๖๔ พด. ชย.ทอ. รองหัวหน้าฝ่ายคลังพัสดุ กอค.ชย.ทอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ธวัชชัย ทัพพิจิตร์ อย. - - - -

๑๖๕ พด. ชย.ทอ. หัวหน้าหมวดพัสดุเครื่องปรับอากาศ

ฝ่ายพัสดุสาธารณูปโภค แผนกคลังพัสดุ กพย.ชย.ทอ.

๖๔๑๓, - ร.อ. ๑ พ.อ.อ.เอกลักษณ์ ภูกองไชย ชย.ทอ. - - - -

๑๖๖ พด. ชย.ทอ. หัวหน้าหมวดอะไหล่เครื่องทุ่นแรง ฝ่ายพัสดุเครื่องทุ่นแรง

แผนกคลังพัสดุ กพย.ชย.ทอ.

๖๔๑๓, - ร.อ. ๑ พ.อ.อ.วสันต์ ธีระแนว ชย.ทอ. - - - -

๑๖๗ พด. พธ.ทอ. นายทหารพัสดุ ฝ่ายคลังพัสดุที่ ๓ แผนกคลังพัสดุ กพพ.พธ.ทอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.เสกสิทธิ์ เสมอใจ พธ.ทอ. - - - -

๑๖๘ พด. พธ.ทอ. นายทหารพัสดุ ฝ่ายส่งพัสดุ แผนกบริการพัสดุ กพพ.พธ.ทอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.หญิง กุลนารี ราชสุวรรณ์ พธ.ทอ. - - - -

๑๖๙ พด. ขส.ทอ. นายทหารบัญชีคุมพัสดุ ฝ่ายคลังพัสดุ กรง.ขส.ทอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.หญิง มินตรา เลิศอุดม ขส.ทอ. - - - -

๑๗๐ พด. ขส.ทอ. รองหัวหน้าหมวดเอกสารบัญชีคุม ฝ่ายบริการเชื้อเพลิง กพพน.ขส.ทอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.หญิง จรีรัตน์ ชูกลิ่น ขส.ทอ. - - - -

๑๗๑ พด. ศซว.ทอ. นายทหารพัสดุ แผนกธุรการ ศซว.ทอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.สุภชัย มูลสาร บน.๒๑ - - - -

๑๗๒ พด. ยศ.ทอ. นายทหารพัสดุ ฝ่ายพัสดุ กรก.ยศ.ทอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.หญิง ปิ่นฤทัย นอกกระโทก ยศ.ทอ. - - - -

๑๗๓ พด. รร.นนก. หัวหน้าหมวดคลังพัสดุ แผนกช่างโยธา กรก.รร.นนก. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.สุรชัย กุลพันธ์ บน.๒๑ - - - -

๑๗๔ เวชศาสตร์

การบิน

สวบ.ทอ. นายทหารพยาบาลลําเลียงผู้ป่วยทางอากาศ

แผนกลําเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ศลพ.สวบ.ทอ.

๙๗๑๓,

๙๙๒๓

ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ชัยชนะ เรณะสุระ สวบ.ทอ. พ.อ.อ.พงศกร บุญเกิด สวบ.ทอ. พ.อ.อ.ปาโมกข์ จันทร์นุช สวบ.ทอ.

๑๗๕ เวชศาสตร์

การบิน

สวบ.ทอ. นายทหารวิเคราะห์และวิจัย

แผนกวิเคราะห์และวิจัย กวก.สวบ.ทอ.

๙๓๑๓,

๙๙๒๓

ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ปรีชา เรืองกล้า สวบ.ทอ. พ.อ.อ.ขัตติยะ เรือนจันทร์ สวบ.ทอ. - -

๑๗๖ ส. บน.๑ รองหัวหน้าหมวดช่างประจําเครื่องบิน

ฝ่ายสื่อสารอเิล็กทรอนิกส์ ฝูงบิน ๑๐๓ บน.๑

๓๐๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.สุนทร จําปามูล บน.๑ พ.อ.อ.วัชรายุทธ วงศ์สุนทร บน.๑ พ.อ.อ.อมรโชค คําศรี บน.๑

๑๗๗ ส. บน.๑ นายทหารซ่อมบํารุง ฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์

แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๑

- ร.ท. ๑ พ.อ.อ.เศกสาตร์ รอดอําพันธุ์ บน.๑ พ.อ.อ.นาคี ชื่นฤทัย บน.๑ พ.อ.อ.บัณฑิต ปารณีย์สกุล บน.๑

 ลับ



 ลับ
หน้าที่ ๑๑ จาก ๒๐ หน้า

ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด

รายชื่อ น.ประทวน สอบเลื่อนเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๕

โควตา น.ประทวน ทําหน้าที่ในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวสํารองอันดับ ๑)

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวสํารองอันดับ ๒)

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวจริง)ลําดับ
เหล่าทหาร/

จําพวกทหาร
สังกัด ตําแหน่ง

ลชทอ.

หน้าที่
อัตรา จํานวน

๑๗๘ ส. บน.๒ รองผู้บังคับหมวดสื่อสาร กองร้อยสนับสนุน

กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๒

๓๐๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.ธนวัฒน์ พุฒติ บน.๒ พ.อ.อ.อภิรักษ์ ทองใบ บน.๒ พ.อ.อ.ทศพร หาเรือนแก้ว สอ.ทอ.

๑๗๙ ส. บน.๒ รองหัวหน้าหมวดซ่อมและติดตั้ง ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

ฝูงบิน ๒๐๓ บน.๒

๓๐๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.ภาคภูมิ แสงศาสตร์ บน.๒ พ.อ.อ.สกล เนียมพันธ์ บน.๒ พ.อ.อ.กฤตภาส ศรีสุข บน.๒

๑๘๐ ส. บน.๒ นายทหารซ่อมบํารุง หมวดอิเล็กทรอนิกส์

แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๒

- ร.ท. ๑ พ.อ.อ.สุทธิพงษ์ มากัน บน.๒ พ.อ.อ.ธีระพงษ์ สร้อยโสม บน.๒ พ.อ.อ.ยอดรัก เอี่ยมจรัส บน.๒

๑๘๑ ส. บน.๒๑ รองหัวหน้าหมวดสนับสนุนการสื่อสาร ฝ่ายปฏิบัติการสื่อสาร

แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๒๑

๓๐๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.จักรพงษ์ บัวงาม บน.๒๑ พ.อ.อ.ดํารง รักษาศิริ บน.๒๑ พ.อ.อ.วีระ ตันสมรส บน.๒๑

๑๘๒ ส. บน.๓ รองหัวหน้าหมวดช่างโทรคมนาคม ฝ่ายสื่อสารโทรคมนาคม

แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๓

๓๐๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.ศรินชัย ศิริสัมพันธ์ สอ.ทอ. พ.อ.อ.อาทิตย์ พริ้งเพราะ บน.๑ พ.อ.อ.ศักย์ศรณ์ จันทวัฒน์ บน.๔

๑๘๓ ส. บน.๓ รองหัวหน้าหมวดศูนย์ข่าว ฝ่ายปฏิบัติการสื่อสาร

แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๓

๓๐๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.รุ่งโรจน์ โนนทอง บน.๑ พ.อ.อ.รัฐกร สุดไธสง บน.๒๑ พ.อ.อ.พงศกร สินประเสริฐ บน.๑

๑๘๔ ส. บน.๔ รองหัวหน้าหมวดช่างเครื่องช่วยเดินอากาศ

ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคอากาศ 

แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๔

๓๐๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.อรรถพล สิทธิโชค บน.๔ พ.อ.อ.กันย์นธี กล่ําทวี บน.๔ พ.อ.อ.ธีรพงษ์ ตรีเมฆ บน.๔

๑๘๕ ส. บน.๔ รองหัวหน้าหมวดช่างประจําเครื่องบิน

ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ฝูงบิน ๔๐๒ บน.๔

๓๐๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.กิตติศักดิ์ ทองเหลือง บน.๔ พ.อ.อ.วิทยา กาละเกตุ บน.๔ พ.อ.อ.ธนพล มั่งมี สอ.ทอ.

๑๘๖ ส. บน.๔ รองหัวหน้าหมวดซ่อมบํารุงโทรศัพท์และทางสาย

ฝ่ายสื่อสารโทรคมนาคม แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

กทน.บน.๔

๓๐๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.วรินทร อิ่มเชื้ออยู่ บน.๔ พ.อ.อ.กฤษฎาภัส อินถาวร บน.๔ พ.อ.อ.พงษ์พิทักษ์ เจียรวาปี บน.๔

๑๘๗ ส. บน.๔๑ รองหัวหน้าหมวดช่างโทรคมนาคม ฝ่ายสื่อสารโทรคมนาคม

แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๔๑

๓๐๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.เดชพงศ์ ผิวแฉล้ม บน.๔๑ พ.อ.อ.กนกศักดิ์ สีเดือน บน.๔๑ พ.อ.อ.วสันต์ ขัดแป้น บน.๔๑

๑๘๘ ส. บน.๔๖ รองหัวหน้าหมวดช่างเครื่องช่วยเดินอากาศ

ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคพื้น

แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๔๖

๓๐๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.คณิต บุญวัตร์ บน.๔๖ พ.อ.อ.ธวัชชัย กุลาชัย บน.๔๖ พ.อ.อ.วัชระ จันทร์น้อย บน.๔๖

๑๘๙ ส. บน.๕ รองหัวหน้าหมวดซ่อมและติดตั้ง ฝา่ยสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

ฝูงบิน ๕๐๑ บน.๕

๓๐๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.กิตติธัช ศรีมณี บน.๕ พ.อ.อ.ภัคพงศ์ เหมือนประยูร บน.๕ พ.อ.อ.เอกรัตน์ สุขสมบูรณ์ บน.๖

 ลับ



 ลับ
หน้าที่ ๑๒ จาก ๒๐ หน้า

ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด

รายชื่อ น.ประทวน สอบเลื่อนเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๕

โควตา น.ประทวน ทําหน้าที่ในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวสํารองอันดับ ๑)

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวสํารองอันดับ ๒)

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวจริง)ลําดับ
เหล่าทหาร/

จําพวกทหาร
สังกัด ตําแหน่ง

ลชทอ.

หน้าที่
อัตรา จํานวน

๑๙๐ ส. บน.๕๖ รองหัวหน้าหมวดช่างประจําเครื่องบิน

ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ฝูงบิน ๕๖๑ บน.๕๖

๓๐๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.ฉัตรชัย วิโรจน์การุณย์ บน.๕๖ พ.อ.อ.กฤษฎา อ่อนจันทร์ บน.๕๖ พ.อ.อ.สมยศ เพ็ชรสี่หมื่น บน.๕

๑๙๑ ส. บน.๖ รองหัวหน้าหมวดช่างวิทยุภาคพื้น

ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคพื้น

แผนกสื่อสารอเิล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๖

๓๐๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.จตุพล สุพรรณ์ บน.๖ พ.อ.อ.คุณากร หมวกขุนทด บน.๖ พ.อ.อ.กมลเดช ศรีณรงค์ บน.๖

๑๙๒ ส. บน.๗ รองผู้บังคับหมวดสื่อสาร กองร้อยสนับสนุน

กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๗

๓๐๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.สุทธิสันต์ บุญชู บน.๗ พ.อ.อ.อลงกรณ์ นาคทุ่งเตา คปอ. พ.อ.อ.พงษ์พิทยา สินลาลับ บน.๕

๑๙๓ ส. บน.๗ รองหัวหน้าหมวดศูนย์ข่าว ฝ่ายปฏิบัติการสื่อสาร

แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๗

๓๐๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.พลิษฐ์ สมพืช บน.๗ พ.อ.อ.สันติ ศรีแก้ว บน.๗ พ.อ.อ.พิทักษ์นภา วาหะรักษ์ บน.๗

๑๙๔ ส. คปอ. นายทหารแลกเปลี่ยนข้อมลูทางยุทธวิธี

แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ศคปอ.๒ ศปอ.คปอ.

๓๐๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.สุธรรม สุวรรณพิมพ์ คปอ. พ.อ.อ.ชลธี บุญราศรี คปอ. พ.อ.อ.มนตรี สวนดอกไม้ คปอ.

๑๙๕ ส. คปอ. นายทหารวิเคราะห์และประเมินค่าวิทยุ

แผนกจัดดําเนินงาน กสอ.คปอ.

๓๐๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ภาคภูมิ บุญเพ็ญศิลป์ คปอ. พ.อ.อ.ชัยกฤต เดชกาญจนา คปอ. พ.อ.อ.ธเนศ พันธุ์ประดิษฐ์ คปอ.

๑๙๖ ส. คปอ. นายทหารสื่อสารยุทธวิธี แผนกสื่อสารยุทธวิธี กปก.กสอ.คปอ. ๓๐๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.นพพร ชูวงศ์วุฒิ คปอ. พ.อ.อ.ธีระยุทธ ศรีวิสุทโธ คปอ. พ.อ.อ.พัฒนพงษ์ พันธุวงษา คปอ.

๑๙๗ ส. คปอ. นายทหารสื่อสารอเิล็กทรอนิกส์ แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

ศคปอ.๑ ศปอ.คปอ.

๓๐๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.อมร พินอยู่วงษ์ คปอ. - - - -

๑๙๘ ส. อย. นายทหารศูนย์ข่าว แผนกสื่อสาร อย. ๓๐๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.อนุวัต บุญปลอด สอ.ทอ. พ.อ.อ.สุธรรม แย้มกลิ่น สอ.ทอ. พ.อ.อ.วิวัฒน์ ลามอ อย.

๑๙๙ ส. อย. รองผู้บังคับหมวดสื่อสาร กองร้อยสนับสนุน

กองพันทหารอากาศโยธิน ๓ กรม ทย.รอ.อย.

๓๐๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.นฤชา พงษ์เผือก อย. พ.อ.อ.วิศรุต กลิ่นทอง ชอ. พ.อ.อ.ธีรวิทย์ กล่ํารัศมี อย.

๒๐๐ ส. รร.การบิน นายทหารตรวจเทคนิคสื่อสาร ฝ่ายตรวจ

แผนกควบคุมคุณภาพ กซอ.รร.การบิน

๓๐๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.กฤษฎา ปานเต็ง รร.การบิน พ.อ.อ.อดิศักดิ์ ศรีโสภา รร.การบิน พ.อ.อ.ศุภชัย หวั่นวดี บน.๕

๒๐๑ ส. รร.การบิน หัวหน้าหมวดวิทยุภาคพื้น ฝ่ายปฏิบัติการสื่อสาร

แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ รร.การบิน

๓๐๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ศุภวิชญ์ พลดี รร.การบิน พ.อ.อ.จิรพัฒนะกิจ โพธิ์แก้ว รร.การบิน - -

๒๐๒ ส. ศปอว.ทอ. นายทหารปฏิบัติการ แผนกปฏิบัติการ กฝอว.ศปอว.ทอ. - ร.อ. ๒ พ.อ.อ.สุวัฒน์ชัย มะลิซ้อน

พ.อ.อ.สุทธิรักษ์ เขียวทอง

ศปอว.ทอ.

สอ.ทอ.

พ.อ.อ.เกียรติศักดิ์ บัวแก้ว ยศ.ทอ. พ.อ.อ.เมธวิน ดวงเดือน บน.๖

 ลับ



 ลับ
หน้าที่ ๑๓ จาก ๒๐ หน้า

ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด

รายชื่อ น.ประทวน สอบเลื่อนเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๕

โควตา น.ประทวน ทําหน้าที่ในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวสํารองอันดับ ๑)

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวสํารองอันดับ ๒)

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวจริง)ลําดับ
เหล่าทหาร/

จําพวกทหาร
สังกัด ตําแหน่ง

ลชทอ.

หน้าที่
อัตรา จํานวน

๒๐๓ ส. สอ.ทอ. นายทหารควบคุมสถานภาพและสถิติวิเคราะห์

แผนกจัดดําเนินงาน กอท.สอ.ทอ.

- ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ชญาวัฒน์ กล้ํากระโทก สอ.ทอ. พ.อ.อ.ปรีดี วัดพงพี สอ.ทอ. พ.อ.อ.ศรัณย์ พันกลั่น สอ.ทอ.

๒๐๔ ส. สอ.ทอ. นายทหารการรหัส แผนกการสื่อสาร กปกส.กสท.สอ.ทอ. ๓๐๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ปัญญาพล แก้วยศ สอ.ทอ. พ.อ.อ.ธีระยุทธ จันทนวงษ์ สอ.ทอ. พ.อ.อ.วีระพงษ์ ปิ่นเพชร สอ.ทอ.

๒๐๕ ส. สอ.ทอ. นายทหารเครื่องวัด ฝ่ายเครื่องวัดกลไกไฟฟ้า

แผนกสอบเทียบเครื่องวัด ๓ กมว.สอ.ทอ.

๓๐๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ณวัสพงศ์ นามเชียงใต้ สอ.ทอ. พ.อ.อ.พายุ รอบคอบ บน.๑ พ.อ.อ.สุรเนตร จันทร์หล้า บน.๑

๒๐๖ ส. สอ.ทอ. นายทหารเครื่องวัด ฝ่ายเครื่องวัดคลื่นความถี่วิทยุ

แผนกสอบเทียบเครื่องวัด ๑ กมว.สอ.ทอ.

๓๐๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ธีระ ทัพน้อย สอ.ทอ. พ.อ.อ.วรากรณ์ แสงจันทร์ สอ.ทอ. - -

๒๐๗ ส. สอ.ทอ. นายทหารช่างโทรศัพท์ ฝ่ายติดตั้งโทรศัพท์

แผนกติดตั้งและข่ายสายโทรศัพท์ กทศ.กสท.สอ.ทอ.

๓๐๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.จิรวัฒน์ พานิชกุล สอ.ทอ. พ.อ.อ.ณัฐพงษ์ รูปสวย สอ.ทอ. พ.อ.อ.ธรรมรัตน์ ปุณโณทก สอ.ทอ.

๒๐๘ ส. สอ.ทอ. นายทหารซ่อมบํารุง แผนกซ่อมบริภัณฑ์การภาพ ๒

กซภ.กอท.สอ.ทอ.

๗๑๑๓,

๓๐๑๓

ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ณัฐพล วรวิชญ์ สอ.ทอ. พ.อ.อ.รัฐพล พรมสุภา สอ.ทอ. พ.อ.อ.ปรมัตถ์ หาญมนตรี สอ.ทอ.

๒๐๙ ส. สอ.ทอ. นายทหารซ่อมบํารุง แผนกซ่อมบํารุง ๒ กซสอ.กอท.สอ.ทอ. ๓๐๑๓,

๓๒๑๓

ร.ท. ๑ พ.อ.อ.ณัฐพงศ์ ประดิษฐงาน สอ.ทอ. พ.อ.อ.ชวนินทร์ แสงอาวุธ สอ.ทอ. พ.อ.อ.กติติธัช ลิ้มสกุล สอ.ทอ.

๒๑๐ ส. สอ.ทอ. นายทหารซ่อมบํารุง แผนกซ่อมบํารุง ๒ กซอท.กอท.สอ.ทอ. ๓๐๑๓,

๒๗๑๓

ร.ท. ๑ พ.อ.อ.พุฒิพงษ์ พะวงษ์ สอ.ทอ. พ.อ.อ.สิทธิศักดิ์ ฟักน้อย สอ.ทอ. - -

๒๑๑ ส. สอ.ทอ. นายทหารซ่อมบํารุงเครือข่าย แผนกซ่อมบํารุงเครือข่าย

กสขม.ศคพ.สอ.ทอ.

๓๐๑๓,

๒๗๑๓

ร.ท. ๑ พ.อ.อ.อัฏฐพล ราชวงศ์ สอ.ทอ. พ.อ.อ.ไพรัตน์ รวยพร สอ.ทอ. พ.อ.อ.กิตติพล สุอรุณ สอ.ทอ.

๒๑๒ ส. สอ.ทอ. นายทหารตรวจติดตาม ฝ่ายควบคุมคุณภาพ กมว.สอ.ทอ. ๓๐๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.อลงกรณ์ แย้มสกุล สอ.ทอ. พ.อ.อ.สาธิต ธนะดิษฐวรางกูร สอ.ทอ. พ.อ.อ.กมลเดช ศรีณรงค์ บน.๖

๒๑๓ ส. สอ.ทอ. นายทหารบูรณะโปรแกรม แผนกซ่อมบํารุง ๓

กซอท.กอท.สอ.ทอ.

๓๐๑๓,

๒๗๑๓

ร.ท. ๑ พ.อ.อ.จิรภาส วงศ์จันทร์อินทร์ สอ.ทอ. พ.อ.อ.จาตุรงค์ กวางษี สอ.ทอ. - -

๒๑๔ ส. สอ.ทอ. นายทหารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

แผนกปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์กกม.ศคพ.สอ.ทอ.

๓๐๑๓,

๒๗๑๓

ร.ท. ๑ พ.อ.อ.หญิง นิติยา สายเชื้อสกุลวงศ์ สอ.ทอ. พ.อ.อ.กิตติพล สุอรุณ สอ.ทอ. พ.อ.อ.ศตวรรษ จันทวรรณ สอ.ทอ.

๒๑๕ ส. สอ.ทอ. นายทหารปฏิบัติการโทรคมนาคม

ฝ่ายปฏิบัติการโทรคมนาคม ๑

แผนกปฏิบัติการโทรคมนาคม กทค.กสท.สอ.ทอ.

๓๐๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.จิราวัฒน์ ประสพหมู่ สอ.ทอ. พ.อ.อ.อัมพร พุกน้อย สอ.ทอ. พ.อ.อ.อัษฎาวุธ ทองประชุม สอ.ทอ.

 ลับ



 ลับ
หน้าที่ ๑๔ จาก ๒๐ หน้า

ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด

รายชื่อ น.ประทวน สอบเลื่อนเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๕

โควตา น.ประทวน ทําหน้าที่ในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวสํารองอันดับ ๑)

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวสํารองอันดับ ๒)

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวจริง)ลําดับ
เหล่าทหาร/

จําพวกทหาร
สังกัด ตําแหน่ง

ลชทอ.

หน้าที่
อัตรา จํานวน

๒๑๖ ส. สอ.ทอ. นายทหารปฏิบัติการสื่อสารข้อมูล

แผนกปฏิบัติการสื่อสารข้อมูล กสขม.ศคพ.สอ.ทอ.

๓๐๑๓,

๒๗๑๓

ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ศุภณัฐ พรมอยู่ สอ.ทอ. พ.อ.อ.ธนาวัฒน์ รุ่งเรือง สอ.ทอ. - -

๒๑๗ ส. สอ.ทอ. นายทหารสื่อสาร ฝ่ายซ่อมวิทยุภาคพื้น ๒

แผนกซ่อมวิทยุภาคพื้น กซอพ.กรง.สอ.ทอ.

๓๐๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ศิรวิทย์ แช่มจะโปะ สอ.ทอ. พ.อ.อ.ภัทรพล แย้มสวัสดิ์ สอ.ทอ. - -

๒๑๘ ส. สอ.ทอ. นายทหารสื่อสาร

ฝ่ายผลิตและประกอบอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

แผนกสนับสนุน กรง.สอ.ทอ.

๓๐๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.สถาพร รัตนบรรเทิง สอ.ทอ. พ.อ.อ.กิตติธัช ลิ้มสกุล สอ.ทอ. พ.อ.อ.วันชาติ เสาวจันทร์ สอ.ทอ.

๒๑๙ ส. ยศ.ทอ. ครู แผนกวิชาสื่อสาร กกศ.รร.จอ.ยศ.ทอ. ๓๐๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.นาวี จันทานนท์ ยศ.ทอ. พ.อ.อ.ชัยพฤกษ์ เสมหร่ํา บน.๖ - -

๒๒๐ ส. รร.นนก. นายทหารสื่อสาร กองร้อยทหารอากาศโยธิน รร.นนก. ๓๐๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.ณัฐ เนยสูงเนิน รร.นนก. พ.อ.อ.ศุภวิชญ์ เฉลิมวัฒน์ สอ.ทอ. พ.อ.อ.พิเชษฐ์ ชาญรบ อย.

๒๒๑ ส. รร.นนก. นายทหารสื่อสาร ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กรก.รร.นนก.

๓๐๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.วุฒิชัย สุโรพันธ์ สน.ผบ.ดม. พ.อ.อ.นัฐกฤษฏิ์ ธรรมเจริญ สน.ผบ.ดม. พ.อ.อ.กิตติภพ สาทอง บน.๖

๒๒๒ ส. สวบ.ทอ. นายทหารซ่อมบํารุง แผนกสรีรวิทยาการบิน กนว.สวบ.ทอ. ๓๐๑๓,

๙๙๒๓

ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ณัตพงษ์ ศิวทัศน์ สอ.ทอ. พ.อ.อ.คมสัน บุญณรงค์ สอ.ทอ. พ.อ.อ.สิทธิศักดิ์ ทองศักดิ์ สอ.ทอ.

๒๒๓ สารสนเทศ

และสงคราม

อิเล็กทรอนิกส์

ทสส.ทอ. นายทหารบูรณาการระบบสารสนเทศ

แผนกบูรณาการระบบสารสนเทศ กทส.สนผ.ทสส.ทอ.

๒๗๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.วสันต์ แซงดานุช กง.ทอ. - - - -

๒๒๔ สารสนเทศ

และสงคราม

อิเล็กทรอนิกส์

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

๗๕๑๓

ร.อ. ๑ พ.อ.อ.หญิง ปรินทร สุรพลพินิจ ศวอ.ทอ. - - - -

๒๒๕ สารสนเทศ

และสงคราม

อิเล็กทรอนิกส์

ศซว.ทอ. นายทหารปฏิบัติการซอฟต์แวร์

แผนกสร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์ ๑ กวซ.ศซว.ทอ.

๒๗๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.อรรถวัฒน์ เมธาวงศ์พินิจ ศซว.ทอ. - - - -

๒๒๖ สก. บน.๑ ผู้ช ่วยผู้จัดการสโมสร แผนกสวัสดิการ บน.๑ ๗๔๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.วัชระ ใบไม้ บน.๕ - - - -

๒๒๗ สก. บน.๕๖ นายทหารสวัสดิการ แผนกสวัสดิการ บน.๕๖ ๗๔๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.ณัฏฐ์ฑอัฑฒ์ ขัติยะ บน.๕๖ - - - -

๒๒๘ สก. ชอ. เลขานุการ สโมสร แผนกสวัสดิการ กรก.ชอ. ๗๔๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ชัยยารัตน์ ตรีเดชา รร.การบิน พ.อ.อ.วิชชุระ พลเสน สก.ทอ. - -

๒๒๙ สก. รร.นนก. ผู้จัดการร้านค้าสหกรณ์ แผนกสวัสดิการ กรก.รร.นนก. ๗๔๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.หญิง รุ่งนภา เร ืองแจ่มจํารัส สก.ทอ. - - - -

๒๓๐ สก. รร.นนก. ผู้ช ่วยผู้จัดการสโมสร แผนกสวัสดิการ กรก.รร.นนก. ๗๔๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ภัทรพงศ์ ศรีพล สก.ทอ. - - - -

 ลับ



 ลับ
หน้าที่ ๑๕ จาก ๒๐ หน้า

ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด

รายชื่อ น.ประทวน สอบเลื่อนเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๕

โควตา น.ประทวน ทําหน้าที่ในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวสํารองอันดับ ๑)

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวสํารองอันดับ ๒)

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวจริง)ลําดับ
เหล่าทหาร/

จําพวกทหาร
สังกัด ตําแหน่ง

ลชทอ.

หน้าที่
อัตรา จํานวน

๒๓๑ สบ. ยก.ทอ. นายทหารธุรการ กทปย.สบย.ยก.ทอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.วิเชษฐ์ สุพรมภักตร์ ยก.ทอ. - - - -

๒๓๒ สบ. ยก.ทอ. นายทหารธุรการ กบย.สบย.ยก.ทอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.หญิง เบญจวรรณ รักแจ่ม ยก.ทอ. - - - -

๒๓๓ สบ. สปช.ทอ. นายทหารธุรการ แผนกธุรการ สปช.ทอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.หญิง เบญญาภา พึ่งเพ็ง สปช.ทอ. - - - -

๒๓๔ สบ. สบน.ทอ. นายทหารธุรการ กคสอ.สบน.ทอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.หญิง ทัศณีญา ลีคะ กบ.ทอ. พ.อ.อ.หญิง ณัฐฎา คล้ายเปี่ยม คปอ. - -

๒๓๕ สบ. สบน.ทอ. นายทหารธุรการ กมบ.สบน.ทอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.หญิง พรรณพิมล อาภาสัตย์ ยศ.ทอ. พ.อ.อ.หญิง จริยาภรณ์ สมสะอาด สบ.ทอ. พ.อ.อ.หญิง ณัฐฎา คล้ายเปี่ยม คปอ.

๒๓๖ สบ. บน.๑ นายทหารธุรการ กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๑ ๗๐๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.โชคชัย เพื่อนเกาะ บน.๑ พ.อ.อ.หญิง เบ็ญญาภา พุฒธรรม บน.๒๓ พ.อ.อ.เอกวุฒิ อาจหาญ บน.๑

๒๓๗ สบ. บน.๓ นายทหารสารบรรณ ฝูงบิน ๓๐๑ บน.๓ ๗๐๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.วีระ สุวรรณกาโล บน.๓ - - - -

๒๓๘ สบ. บน.๕ นายทหารตํานานและสถิติ แผนกธุรการ บก.บน.๕ ๗๐๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.วรงกรณ์ ธรรมาเจริญราช บน.๕ - - - -

๒๓๙ สบ. บน.๕๖ นายทหารธุรการ กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๕๖ ๗๐๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.สุรเชษฐ์ เหล็มหัด บน.๕๖ - - - -

๒๔๐ สบ. บน.๗ นายทหารธุรการ แผนกธุรการ บก.บน.๗ ๗๐๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ภัสกร ชูประจง บน.๗ พ.อ.อ.ประวัติ วงศ์สวัสดิ์ บน.๗ - -

๒๔๑ สบ. คปอ. รองหัวหน้าฝ่ายบริการ ศคปอ.๓ ศปอ.คปอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ธิติ ภู่ภักดี บน.๔๖ พ.อ.อ.ประวัติ วงศ์สวัสดิ์ บน.๗ พ.อ.อ.ธํารงค์รัฐ พิมพ์ไลย์ ขส.ทอ.

๒๔๒ สบ. รร.การบิน นายทหารธุรการ แผนกธุรการ บก.รร.การบิน ๗๐๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ณัฐพงษ์ แก้วกําเหนิด รร.การบิน - - - -

๒๔๓ สบ. รร.การบิน หัวหน้าหมวดสารบรรณ แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ รร.การบิน ๗๐๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.อมร พรรณรัตน์ รร.การบิน - - - -

๒๔๔ สบ. ขส.ทอ. รองหัวหน้าฝ่ายธุรการ กพน.ขส.ทอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.มานะ สีทับทิม ขส.ทอ. พ.อ.อ.ธํารงค์รัฐ พิมพ์ไลย์ ขส.ทอ. พ.อ.อ.หญิง พัชรินทร์ ชาวโพธิ์พระ ยศ.ทอ.

๒๔๕ สบ. พอ. นายทหารธุรการ หมวดธุรการ วพอ.พอ. ๗๐๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.ธนัญกรณ์ ศรีเมฆ พอ. - - - -

๒๔๖ สบ. ศซว.ทอ. นายทหารธุรการ แผนกธุรการ ศซว.ทอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.นนทวัฒน์ สร้อยฟ้า สอ.ทอ. พ.อ.อ.หญิง จริยาภรณ์ สมสะอาด สบ.ทอ. - -

๒๔๗ สบ. ยศ.ทอ. นายทหารธุรการ กนร.รร.จอ.ยศ.ทอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.หญิง สรัญญา ไพโรจน์ ยศ.ทอ. พ.อ.อ.หญิง พัชรินทร์ ชาวโพธิ์พระ ยศ.ทอ. พ.อ.อ.หญิง ระพีพรรณ โฉมงาม ยศ.ทอ.

๒๔๘ สบ. รร.นนก. นายทหารธุรการ แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กรก.รร.นนก. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.หญิง อมรรัตน์ ดวงแก้ว สพ.ทอ. - - - -

๒๔๙ สบ. รร.นนก. นายทหารทะเบียนประวัติ แผนกทะเบียนประวัติ กสป.รร.นนก. - ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ภิญโญ อินใจกุล สพ.ทอ. พ.อ.อ.เอกวุฒิ อาจหาญ บน.๑ - -

๒๕๐ สบ. สน.ผบ.ดม. นายทหารธุรการ เรือนจําทหารอากาศ สน.ผบ.ดม. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.รณกร สืบปรุ อย. - - - -

๒๕๑ สบ. สวบ.ทอ. นายทหารธุรการ แผนกธุรการ บก.สวบ.ทอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.หญิง ธัญญานันท์ อาริยพงศ์ภูเบศ ยศ.ทอ. - - - -

๒๕๒ สพ. สนภ.ทอ. นายทหารวิทยาการและเทคนิค

แผนกวิทยาการและเทคนิค กวก.สนภ.ทอ.

- ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ชัยฤกษ์ ปานอ้น สพ.ทอ. - - - -

๒๕๓ สพ. บน.๑ รองหัวหน้าหมวดซ่อมอาวุธภาคอากาศ ฝ่ายอาวุธ

แผนกสรรพาวุธ กทน.บน.๑

๓๒๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.ธนากรณ์ รอดงาม บน.๑ พ.อ.อ.วีระศักดิ์ เสนคราม บน.๑ - -

 ลับ



 ลับ
หน้าที่ ๑๖ จาก ๒๐ หน้า

ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด

รายชื่อ น.ประทวน สอบเลื่อนเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๕

โควตา น.ประทวน ทําหน้าที่ในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวสํารองอันดับ ๑)

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวสํารองอันดับ ๒)

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวจริง)ลําดับ
เหล่าทหาร/

จําพวกทหาร
สังกัด ตําแหน่ง

ลชทอ.

หน้าที่
อัตรา จํานวน

๒๕๔ สพ. บน.๒ นายทหารสรรพาวุธ หมวดสรรพาวุธประจําอากาศยาน

ฝูงบิน ๒๐๓ บน.๒

๓๒๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.พีระวัฒน์ ซินโซ บน.๒ พ.อ.อ.ปิยพงษ์ ช่อลัดดา บน.๒ - -

๒๕๕ สพ. บน.๒๓ รองหัวหน้าฝ่ายอาวุธ แผนกสรรพาวุธ กทน.บน.๒๓ ๓๒๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.มานะพงษ์ ทํากินดี สพ.ทอ. - - - -

๒๕๖ สพ. บน.๓ รองหัวหน้าหมวดบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

ฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์สรรพาวุธ แผนกสรรพาวุธ กทน.บน.๓

๓๒๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.ดนัยวัชต์ แฉล้มในเมือง บน.๔ - - - -

๒๕๗ สพ. บน.๓ นายทหารสรรพาวุธ หมวดสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์

ฝ่ายเทคนิค ฝูงบิน ๓๐๑ บน.๓

๓๒๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.มนตรี สาระกูล บน.๑ - - - -

๒๕๘ สพ. บน.๓ รองหัวหน้าหมวดซ่อมอาวุธภาคอากาศ ฝ่ายซ่อมอาวุธ

แผนกสรรพาวุธ กทน.บน.๓

๓๒๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.ฐาปนัฏณ์ หอมหวน บน.๒๑ พ.อ.อ.ปิยพงษ์ ช่อลัดดา บน.๒ - -

๒๕๙ สพ. บน.๓ รองหัวหน้าหมวดซ่อมอาวุธภาคพื้น ฝ่ายซ่อมอาวุธ

แผนกสรรพาวุธ กทน.บน.๓

๓๒๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.จตุรงค์ ขันอาษา บน.๒ พ.อ.อ.โชติวุฒิ ศรีแดน สน.ผบ.ดม. - -

๒๖๐ สพ. สพ.ทอ. นายทหารบริการอาวุธนําวิถี ฝ่ายอาวุธนําวิถี

แผนกคลังแสง ๒ กองคลังแสง สพ.ทอ.

๖๔๑๓,

๓๒๑๓

ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ชูชาติ น้อยท่าช้าง บน.๔ พ.อ.อ.โชคชัย อิ่มสะอาด บน.๑ - -

๒๖๑ สพ. สพ.ทอ. นายทหารบัญชีคุม ฝ่ายบัญชีคุมและกรรมวิธีข้อมูล

แผนกจัดดําเนินงาน กองคลังแสง สพ.ทอ.

๖๔๑๓,

๓๒๑๓

ร.อ. ๑ พ.อ.อ.โชติวิทย์ พละสินธุ์ บน.๗ พ.อ.อ.โชคชัย อิ่มสะอาด บน.๑ - -

๒๖๒ สพ. สพ.ทอ. นายทหารอาวุธและอุปกรณ์ภาคอากาศ

ฝ่ายประสานการซ่อมบํารุง แผนกควบคุมการซ่อมบํารุง 

กวก.สพ.ทอ.

๓๒๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.นิคม จําปาทอง สพ.ทอ. - - - -

๒๖๓ สพ. สพ.ทอ. รองหัวหน้าฝ่ายซ่อมระบบควบคุมการยิงภาคอากาศ

แผนก ๒ กรว.๕ สพ.ทอ.

๓๒๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ยุทธสิทธิ์ บัวแฝก สพ.ทอ. - - - -

๒๖๔ สพ. สพ.ทอ. รองหัวหน้าฝ่ายหาศูนย์เจียระไน แผนก ๒ กรว.๑ สพ.ทอ. ๓๒๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.อภิวัฒน์ ศรีผาวงศ์ อย. - - - -

๒๖๕ สพ. สพ.ทอ. หัวหน้าชุดทําลายวัตถุระเบิด ๕ แผนกทําลายวัตถุระเบิด ๒ กทว.สพ.ทอ. ๓๒๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ธงชัย พรมพิชัย สพ.ทอ. พ.อ.อ.พัฒนพงษ์ สุรพิน สพ.ทอ. พ.อ.อ.กิตติพงษ์ ขวัญอยู่ สพ.ทอ.

๒๖๖ สพ. สพ.ทอ. หัวหน้าชุดทําลายวัตถุระเบิด ๖ แผนกทําลายวัตถุระเบิด ๑ กทว.สพ.ทอ. ๓๒๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ชนะ จันทร์กระจ่าง สพ.ทอ. พ.อ.อ.กิตติพงษ์ ขวัญอยู่ สพ.ทอ. - -

๒๖๗ สพ. สพ.ทอ. หัวหน้าชุดทําลายวัตถุระเบิด ๖ แผนกทําลายวัตถุระเบิด ๒ กทว.สพ.ทอ. ๓๒๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ปราโมทย์ ทิวาประโคน สพ.ทอ. พ.อ.อ.พัฒนพงษ์ สุรพิน สพ.ทอ. - -

๒๖๘ สพ. รร.นนก. นายทหารสนามยิงปืน แผนกสรรพาวุธ กวท.รร.นนก. ๓๒๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ธนภัทร ประสงค์เง ิน รร.นนก. พ.อ.อ.โชติวุฒิ ศรีแดน สน.ผบ.ดม. - -

๒๖๙ สห. บน.๑ ผู้บังคับเรือนจํา เรือนจํา กองร้อยทหารสารวัตร บน.๑ ๗๗๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.ธีรพงษ์ วีระเทศ บน.๑ พ.อ.อ.คมกริช กลางเวหา สน.ผบ.ดม. พ.อ.อ.ธีรศักดิ์ วงศ์ชัย สน.ผบ.ดม.

 ลับ



 ลับ
หน้าที่ ๑๗ จาก ๒๐ หน้า

ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด

รายชื่อ น.ประทวน สอบเลื่อนเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๕

โควตา น.ประทวน ทําหน้าที่ในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวสํารองอันดับ ๑)

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวสํารองอันดับ ๒)

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวจริง)ลําดับ
เหล่าทหาร/

จําพวกทหาร
สังกัด ตําแหน่ง

ลชทอ.

หน้าที่
อัตรา จํานวน

๒๗๐ สห. บน.๒ รองผู้บังคับหมวดรักษาการณ์ กองร้อยทหารสารวัตร บน.๒ ๗๗๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.วรงกรณ์ อ่วมวนิช สน.ผบ.ดม. พ.อ.อ.เจษฎา สังข์สอน บน.๒ พ.อ.อ.บุญมี ดาษดา สน.ผบ.ดม.

๒๗๑ สห. บน.๓ รองผู้บังคับหมวด หมวดควบคุมและรักษาความปลอดภัย

กองร้อยทหารสารวัตร บน.๓

๗๗๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.พงษ์ชนะ สาไร สน.ผบ.ดม. พ.อ.อ.ภูมินทร์ คําบุญ บน.๓ พ.อ.อ.วีระ ศรีสังข์ รร.นนก.

๒๗๒ สห. รร.การบิน รองผู้บังคับหมวดทหารสารวัตร กองร้อยทหารสารวัตร รร.การบิน ๗๗๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.สุรเชษฐ์ นามพลแสน รร.การบิน พ.อ.อ.สุวิทย์ โต๊ะมิ รร.การบิน พ.อ.อ.อัศวเทพ แสงเงิน บน.๕๖

๒๗๓ สห. สน.ผบ.ดม. นายทหารวิทยาการ แผนกวิทยาการ กวก.สน.ผบ.ดม. ๗๗๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.กรณรัฏฐ์ ถาวรวุฒินันท์ สน.ผบ.ดม. พ.อ.อ.ธีรพัฒน์ พรหมภิบาล สน.ผบ.ดม. พ.อ.อ.กานต์ชนิต ทิพย์แก้ว สน.ผบ.ดม.

๒๗๔ สห. สน.ผบ.ดม. รองผู้บังคับหมวดจราจรกลาง กองร้อยจราจร

กองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.

๗๗๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.กล้อง จําเริญพฤกษ์ สน.ผบ.ดม. พ.อ.อ.ศราวุธ อารีเอื้อ สน.ผบ.ดม. พ.อ.อ.พัฒนพงษ์ ทะนาวัน สน.ผบ.ดม.

๒๗๕ สห. สน.ผบ.ดม. รองผู้บังคับหมวดทหารสารวัตรทหารอากาศหญิง

กองร้อยสืบสวนสอบสวน กองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ

กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.

๗๗๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.หญิง นพรัตน์ สุวรรณภพ สน.ผบ.ดม. พ.อ.อ.หญิง กันทิมา ศรชัย สน.ผบ.ดม. - -

๒๗๖ สห. สน.ผบ.ดม. รองผู้บังคับหมวดอารักขาบุคคลสําคัญ ๒

กองร้อยทหารสารวัตรทหารอากาศ ๑

กองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.

๗๗๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.มงคล สุธิราธิกุล สน.ผบ.ดม. พ.อ.อ.มานัสนนท์ ศรีสถิตย์ สน.ผบ.ดม. พ.อ.อ.รัฐพล เฟื่องดี สน.ผบ.ดม.

๒๗๗ สห. สน.ผบ.ดม. รองผู้บังคับหมวดอารักขาบุคคลสําคัญ ๒

กองร้อยทหารสารวัตรทหารอากาศ ๓

กองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.

๗๗๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.อุทัยวุฒิ เอมพันธ์ ยศ.ทอ. พ.อ.อ.พรชัย ใจตั้ง สน.ผบ.ดม. พ.อ.อ.ปราโมทย์ สุนทรพฤกษ์ สน.ผบ.ดม.

๒๗๘ อต. บน.๑ นายทหารข่าวอากาศ ฝ่ายข่าวอากาศ แผนกสนับสนุนการบิน บน.๑ ๒๕๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ณัฐกร ฆ้องกระโทก บน.๑ พ.อ.อ.อรรคพล รอดวินิจ คปอ. พ.อ.อ.พนัสชัย วงศ์ล่าม บน.๒๑

๒๗๙ อต. บน.๓ นายทหารข่าวอากาศ ฝ่ายข่าวอากาศ แผนกสนับสนุนการบิน บน.๓ ๒๕๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.อานนท์ เล็กเจริญโชค บน.๓ พ.อ.อ.พนัสชัย วงศ์ล่าม บน.๒๑ พ.อ.อ.ตระกูล บรรเทากิจ คปอ.

๒๘๐ อต. คปอ. นายทหารข่าวอากาศ ฝ่ายควบคุมมาตรฐานข่าวอากาศ

แผนกภูมิอากาศ กขอ.คปอ.

๒๕๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.สถิตย์ ตามพหัสดิ์ คปอ. พ.อ.อ.กฤษณ์ กายสันเทียะ คปอ. พ.อ.อ.วสันต์ แก้วตุมกา บน.๒

๒๘๑ อต. คปอ. นายทหารข่าวอากาศ ฝ่ายบริการข้อมูลข่าวอากาศ

แผนกบริการข่าวอากาศ ศขอ.กขอ.คปอ.

๒๕๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.เอกชัย แก้วสร้อย คปอ. พ.อ.อ.อรรคพล รอดวินิจ คปอ. - -

๒๘๒ อย. บน.๑ ผู้บังคับหมวดทหารอากาศโยธิน ๑

กองร้อยทหารอากาศโยธิน กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๑

๗๘๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.มนตรี เป้ากลาง บน.๑ พ.อ.อ.ภัทร์ณรักษ์ อู่คํา อย. - -

 ลับ



 ลับ
หน้าที่ ๑๘ จาก ๒๐ หน้า

ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด

รายชื่อ น.ประทวน สอบเลื่อนเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๕

โควตา น.ประทวน ทําหน้าที่ในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวสํารองอันดับ ๑)

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวสํารองอันดับ ๒)

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวจริง)ลําดับ
เหล่าทหาร/

จําพวกทหาร
สังกัด ตําแหน่ง

ลชทอ.

หน้าที่
อัตรา จํานวน

๒๘๓ อย. บน.๑ ผู้บังคับหมวดต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ

กองร้อยทหารต่อสู้อากาศยาน

กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๑

๗๘๒๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.พงศกร สอนคําแก้ว บน.๑ - - - -

๒๘๔ อย. บน.๒๑ รองผู้บังคับหมวดช่างสนาม กองร้อยสนับสนุน

กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๒๑

๗๘๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.ปรีดาศักดิ์ บุญสงค์ บน.๒๑ พ.อ.อ.ศักย์ศรณ์ แสงประไพ บน.๒๑ พ.อ.อ.นพนันท์ บุญแซม บน.๒๑

๒๘๕ อย. บน.๓ ผู้บังคับหมวดทหารอากาศโยธิน ๒

กองร้อยทหารอากาศโยธิน กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๓

๗๘๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.เอกราษฎร์ ศิลปขันธ์ บน.๕ พ.อ.อ.พิษณุ หารคําตัน ยศ.ทอ. พ.อ.อ.รัฐชนน มิตรรัตน์ บน.๒๓

๒๘๖ อย. บน.๓ รองผู้บังคับกองร้อยสนับสนุน กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๓ ๗๘๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.วันชนะ ร่มเจริญ บน.๓ พ.อ.อ.วสันต์ สินปราณี อย. พ.อ.อ.พันธิพิชญ์ สิงหา บน.๔

๒๘๗ อย. บน.๓ ผู้บังคับหมวดปืนต่อสู้อากาศยาน

กองร้อยทหารต่อสู้อากาศยาน

กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๓

๗๘๒๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.เฉลิมพล ศรีอภัย บน.๑ พ.อ.อ.พงศธร สังข์มงคล บน.๗ - -

๒๘๘ อย. บน.๓ ผู้บังคบัหมวดสุนัขทหาร กองร้อยรักษาการณ์

กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๓

๗๘๓๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.ณัฐวัฒน์ แก้วโยธา อย. พ.อ.อ.คมสันต์ โพพันธ์ บน.๑ พ.อ.อ.คณิสรณ์ สิงหวรลักษณ์ อย.

๒๘๙ อย. บน.๔ ผู้บังคับหมวดต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ

กองร้อยทหารต่อสู้อากาศยาน

กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๔

๗๘๒๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.อวยชัย สมมาตย์ บน.๔ พ.อ.อ.ปรเมศวร์ สันธิ บน.๔ - -

๒๙๐ อย. บน.๗ ผู้บังคับหมวดทหารอากาศโยธิน ๑

กองร้อยทหารอากาศโยธิน กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๗

๗๘๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.ภัทราวุธ คูศิริวานิชกร บน.๗ พ.อ.อ.อาณัฐ พึ่งภิญโญ บน.๕ พ.อ.อ.ณัฐพล กองแก้ว บน.๕

๒๙๑ อย. บน.๗ ผู้บังคับหมวดต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ

กองร้อยทหารต่อสู้อากาศยาน

กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๗

๗๘๒๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.พิพรพล ธรรมรงค์รัตน์ บน.๗ พ.อ.อ.พงศธร สังข์มงคล บน.๗ - -

๒๙๒ อย. อย. ผู้บังคับหมวด ๓ กองร้อยรักษาการณ์ กรม ทย.รอ.อย. - ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ดาวฤกษ์ ทองออน บน.๔ พ.อ.อ.วชิรพันธุ์ พัฒนะเผ่าพันธ์ บน.๔๖ - -

๒๙๓ อย. อย. รองผู้บังคับหมวด ๓ กองร้อยรักษาการณ์ กรม ทย.รอ.อย. - ร.ท. ๑ พ.อ.อ.พงศ์พิพัฒน์ ฟูเฟือง ยศ.ทอ. พ.อ.อ.วชิรพันธุ์ พัฒนะเผ่าพันธ์ บน.๔๖ - -

๒๙๔ อย. อย. ผู้บังคับหมวด ๑ กองร้อย ๒ กองพันทหารอากาศโยธิน ๒

กรม ทย.รอ.อย.

๗๘๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.ชัยวัฒน์ ยิ้มสร้อย อย. พ.อ.อ.ณัฐวัฒน์ จุลวัจนะ อย. - -

 ลับ



 ลับ
หน้าที่ ๑๙ จาก ๒๐ หน้า

ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด

รายชื่อ น.ประทวน สอบเลื่อนเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๕

โควตา น.ประทวน ทําหน้าที่ในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวสํารองอันดับ ๑)

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวสํารองอันดับ ๒)

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวจริง)ลําดับ
เหล่าทหาร/

จําพวกทหาร
สังกัด ตําแหน่ง

ลชทอ.

หน้าที่
อัตรา จํานวน

๒๙๕ อย. อย. ผู้บังคับหมวด ๑ กองร้อย ๔ กองพันทหารอากาศโยธิน ๓

กรม ทย.รอ.อย.

๗๘๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.ทรงเกียรติ วีระวัฒน์พงษ์ไพร อย. พ.อ.อ.สัจจะ ศรีแปลงวงค์ อย. พ.อ.อ.ศิริวัฒน์ โชติเวชารักษ์ อย.

๒๙๖ อย. อย. ผู้บังคับหมวด ๒ กองร้อย ๒ กองพันทหารอากาศโยธิน ๑

กรม ทย.รอ.อย.

๗๘๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.สุนันท์ สงยาง อย. พ.อ.อ.บํารุง แจ่มจํารัส อย. - -

๒๙๗ อย. อย. ผู้บังคบัหมวด ๓ กองร้อย ๑ กองพันทหารอากาศโยธิน ๓

กรม ทย.รอ.อย.

๗๘๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.นิรุจน์ วรรณเอี่ยม อย. พ.อ.อ.ศิริวัฒน์ โชติเวชารักษ์ อย. พ.อ.อ.สงัด แก้วลอดหล้า อย.

๒๙๘ อย. อย. ผู้บังคับหมวด ๔ กองร้อย ๔ กองพันทหารอากาศโยธิน ๓

กรม ทย.รอ.อย.

๗๘๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.ชยพล พลสุวรรณ อย. พ.อ.อ.สงัด แก้วลอดหล้า อย. พ.อ.อ.ศิริวัฒน์ ไชยวงษา อย.

๒๙๙ อย. อย. รองผู้บังคับหมวด ๑ กองร้อยสนับสนุน กรม ทย.รอ.อย. ๗๘๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.สรสาท จินดาเฟื่อง อย. พ.อ.อ.บํารุง แจ่มจํารัส อย. - -

๓๐๐ อย. อย. รองผู้บังคบัหมวดบริการ กองร้อยสนับสนุน

กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ กรม ทย.รอ.อย.

๗๘๑๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.พิพัฒน์ รังษี อย. พ.อ.อ.เศวตโชติ จันตะคาม อย. พ.อ.อ.ธนกฤต จุไทย อย.

๓๐๑ อย. รร.นนก. นายทหารการฝึก แผนกฝึกวิชาทหาร กกฝ.กวท.รร.นนก. ๗๘๑๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.กิตติธัช เพ็งสขุ ยศ.ทอ. พ.อ.อ.กล้าณรงค์ แสนพะเยาว์ บน.๔๖ พ.อ.อ.ธีรพงศ์ จอมแก้ว อย.

๓๐๒ อย. อย. ผู้ช ่วยนายทหารยุทธการและการฝึก

กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๑ กรม ตอ.รอ.อย.

๗๘๒๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.พรเทพ ศรีสังข์ อย. - - - -

๓๐๓ อย. อย. ผู้บังคับหมวด ๑ กองร้อย ๑

กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๑ กรม ตอ.รอ.อย.

๗๘๒๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.ยุทธนา ตั้งตน อย. พ.อ.อ.ภูวดล วงศ์สะอาด อย. - -

๓๐๔ อย. อย. ผู้บังคับหมวด ๑ กองร้อย ๓

กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๑ กรม ตอ.รอ.อย.

๗๘๒๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.กฤษฎา กลัดประเสริฐ อย. - - - -

๓๐๕ อย. อย. ผู้บังคับหมวดแจ้งเตือน กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๒

กรม ตอ.รอ.อย.

๗๘๒๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.ธนวรรธน์ อาริยพงศ์ภูเบศ อย. พ.อ.อ.ภูวดล วงศ์สะอาด อย. - -

๓๐๖ อย. อย. รองผู้บังคับหมวดเป้าบิน กองร้อยสนับสนุน กรม ตอ.รอ.อย. ๗๘๒๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.อภิชาติ เถื่อนขุนทอง อย. - - - -

๓๐๗ อย. อย. รองผู้บังคับหมวด ๑ กองร้อยต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ

กรม ตอ.รอ.อย.

๗๘๒๓,

-

ร.ท. ๑ พ.อ.อ.กฤตวิทย์ เทียมบัว อย. พ.อ.อ.ปรเมศวร์ สันธิ บน.๔ - -

๓๐๘ อย. อย. รองผู้บังคับหมวด ๒ กองร้อยต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ

กรม ตอ.รอ.อย.

๗๘๒๓,

-

ร.ท. ๑ พ.อ.อ.ธีระพงษ์ คําเปา อย. - - - -

 ลับ



 ลับ
หน้าที่ ๒๐ จาก ๒๐ หน้า

ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด

รายชื่อ น.ประทวน สอบเลื่อนเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๕

โควตา น.ประทวน ทําหน้าที่ในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวสํารองอันดับ ๑)

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวสํารองอันดับ ๒)

น.ประทวน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ

(ตัวจริง)ลําดับ
เหล่าทหาร/

จําพวกทหาร
สังกัด ตําแหน่ง

ลชทอ.

หน้าที่
อัตรา จํานวน

๓๐๙ อย. อย. ผู้ช ่วยนายทหารยุทธการและการข่าว

กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๓ กรม ปพ.อย.

๗๘๓๓ ร.อ. ๑ พ.อ.อ.ธนกร ชวีวัฒน์ อย. พ.อ.อ.ธนวัฒน คันธจรรย์ อย. - -

๓๑๐ อย. อย. รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ๑ กองร้อย ๒

กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๓ กรม ปพ.อย.

๗๘๓๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรรณ์ อย. พ.อ.อ.ธนวัฒน คันธจรรย์ อย. - -

๓๑๑ อย. อย. รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ๓ กองร้อย ๓

กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๓ กรม ปพ.อย.

๗๘๓๓ ร.ท. ๑ พ.อ.อ.ยุทธภูมิ ชัยวงค์ อย. พ.อ.อ.คณิสรณ์ สิงหวรลักษณ์ อย. พ.อ.อ.คมสันต์ โพพันธ์ บน.๑

๓๑๒

 

รวมท ั้งสิ้น

 ตรวจถูกต้อง
       (ลงชื่อ) น.อ.อลงกรณ์  สมใจสุข
                      (อลงกรณ์  สมใจสุข)

        ประจํา กพ.ทอ.                            
                           ๒๓ ก.ย.๖๔

 ลับ



 ลับ
หน้าที่ ๑ จาก ๑ หน้า

๑ พ.อ.อ.กฤติเดช กลิ่นหอมหวล บน.๔ ขส. นายทหารขนส่ง ฝ่ายพาหนะ แผนกขนส่ง บน.๔ ร.ท. ๖๐๑๓

๒ พ.อ.อ.ประเสริฐชัย อาจระออ ขส.ทอ. ขส. รองหัวหน้าฝ่ายรถโดยสาร ๑ แผนกรถโดยสาร กพน.ขส.ทอ. ร.อ. ๖๐๑๓

๓ พ.อ.อ.อดิศักดิ์ พรมพุ้ย ขส.ทอ. ขส. รองหัวหน้าหมวดรถโดยสาร ๒ ฝ่ายรถโดยสาร ๒ แผนกรถโดยสาร กพน.ขส.ทอ. ร.อ. ๖๐๑๓

๔ พ.อ.อ.เจตพัฒน์ เกิดนาค ชอ. ชอ. หัวหน้าหมวดซ่อมบํารุง ๒ ฝ่ายซ่อมบํารุง แผนกผลิตก๊าซ กซภ.ชอ. ร.อ. ๔๓๑๓

๕ พ.อ.อ.มงคลกรกฤษณ์ ทองปิว บน.๖ ส. รองหัวหน้าหมวดซ่อมและติดตั้ง ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ฝูงบิน ๖๐๔ บน.๖ ร.ท. ๓๐๑๓

๖ พ.อ.อ.เสฏฐวุฒิ คงสําเภา บน.๕ อย. ผู้บังคับหมวดทหารอากาศโยธิน ๓ กองร้อยทหารอากาศโยธิน กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๕ ร.ท. ๗๘๑๓

๗ พ.อ.อ.อุดมศักดิ์ อารีราษฎร์ อย. อย. รองผู้บังคับหมวดช่างสนาม กองร้อยสนับสนุน กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๒ กรม ตอ.รอ.อย. ร.ท. ๗๘๑๓

๘ พ.อ.อ.ราชันย์ ตอพล อย. อย. รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ๒ กองร้อย ๑ กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๑ กรม ปพ.อย. ร.ท. ๗๘๓๓

๙ พ.อ.อ.ประวิทย์ พึ่งเก็บ อย. อย. รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ๒ กองร้อย ๒ กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๑ กรม ปพ.อย. ร.ท. ๗๘๓๓

๑๐ พ.อ.อ.เฉลิมวุฒิ จรรยาธรรม อย. อย. รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ๒ กองร้อย ๒ กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๓ กรม ปพ.อย. ร.ท. ๗๘๓๓

๑๑ พ.อ.อ.ประสิทธิ์ คํามูล อย. อย. รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ๔ กองร้อย ๑ กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๒ กรม ปพ.อย. ร.ท. ๗๘๓๓

๑๒ พ.อ.อ.อนันท์ สอาดเอี่ยม พอ. อย. ผู้บังคับหมวดพลพยาบาลที่ ๓ กองร้อยพลพยาบาล กรก.พอ. ร.ท. ๗๘๑๓

รายชื่อ น.ประทวน ที่ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๕

โควตาส่วนกลาง

ลําดับ ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด
เหล่า/

จําพวกทหาร
ตําแหน่ง อัตรา

ลชทอ.

หน้าที่

 ตรวจถูกต้อง
       (ลงชื่อ) น.อ.อลงกรณ์  สมใจสุข
                      (อลงกรณ์  สมใจสุข)

        ประจํา กพ.ทอ.                            
                           ๒๓ ก.ย.๖๔

 ลับ



 ลับ
หน้าที่ ๑ จาก ๑ หน้า

ตัวจริง

๑ พ.อ.อ.ราชวัตร ยศหนองทุ่ม บน.๔๖ ชอ. นายทหารควบคุมและติดตามงาน หมวดจัดดําเนินงาน แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๔๖ ร.ท. ๔๓๑๓

๒ พ.อ.อ.สายลม อาดี สก.ทอ. สก. นายทหารการส่งเสริมอาชีพ แผนกส่งเสริมอาชีพ กชค.สก.ทอ. ร.อ. ๗๔๑๓

ตัวสํารอง

๑ พ.อ.อ.นาท วรดินา บน.๑ สห. - - -

๒ พ.อ.อ.สถาพร ดงน้อย บน.๕ ชอ. - - -

รายชื่อ น.ประทวน ที่ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๕

 โควตานักกีฬาและผู้ฝึกสอนนักกีฬา

ลําดับ ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด
เหล่า/

จําพวกทหาร
ตําแหน่ง อัตรา

ลชทอ.

หน้าที่

 ตรวจถูกต้อง
       (ลงชื่อ) น.อ.อลงกรณ์  สมใจสุข
                      (อลงกรณ์  สมใจสุข)

        ประจํา กพ.ทอ.                            
                            ๒๓ ก.ย.๖๔

 ลับ



 ลับ
หน้าที่ ๑ จาก ๑ หน้า

พ.อ.อ.ชาญณรงค์ สุขชมเชย อย. ขส. นายทหารขนส่ง แผนกขนส่ง กรก.อย. ร.อ. ๖๐๑๓

ลชทอ.

หน้าที่

รายชื่อ น.ประทวน ที่ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๕ (เพิ่มเติม)

ยศ - ชื่อ - สกุล สังกัด
เหล่า/

จําพวกทหาร
ตําแหน่ง อัตรา

 ตรวจถูกต้อง
       (ลงชื่อ) น.อ.อลงกรณ์  สมใจสุข
                      (อลงกรณ์  สมใจสุข)

        ประจํา กพ.ทอ.                            
                           ๒๓ ก.ย.๖๔

 ลับ



 ลับ
หน้าที่ ๑ จาก ๒ หน้า

ลําดับ
เหล่า/

จําพวกทหาร
สังกัด ตําแหน่ง

ลชทอ.

หน้าที่
อัตรา จํานวน

๑ กง. บน.๔ นายทหารรับจ่ายเงิน แผนกการเงิน บน.๔ ๖๗๑๓ ร.อ. ๑

๒ กง. บน.๔๑ นายทหารควบคุมการเบิกจ่าย แผนกการเงิน บน.๔๑ ๖๗๑๓ ร.อ. ๑

๓ กบ. อย. นายทหารส่งกําลังบํารุง กองพันทหารอากาศโยธิน ๒ กรม ทย.รอ.อย. ๔๔๑๓ ร.อ. ๑

๔ กบ. อย. ผู้ช่วยนายทหารส่งกําลังบํารุง กรม ทย.รอ.อย. ๔๔๑๓ ร.อ. ๑

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

๖ ตห.(บบ.) สบน.ทอ. นายทหารตรวจสอบมาตรฐานการจัดการจราจรทางอากาศ กมสบ.สบน.ทอ. ๑๗๒๓ ร.อ. ๑

๗ ตห.(บบ.) บน.๓ รองหัวหน้าหมวดควบคุมจราจรทางอากาศเข้า-ออกสนามบิน ฝ่ายบังคับการบิน

แผนกสนับสนุนการบิน บน.๓

๑๗๒๓ ร.ท. ๑

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

๑๗๓๓

ร.อ. ๑

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

๙๗๑๓

ร.ท. ๑

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

๖๔๑๓

ร.อ. ๑

๑๑ พด. บน.๓ นายทหารพัสดุ แผนกพลาธิการ บน.๓ ๖๔๑๓ ร.อ. ๑

๑๒ พด. บน.๕๖ นายทหารพัสดุ หมวดคลังพัสดุ แผนกช่างโยธา บน.๕๖ ๖๔๑๓ ร.อ. ๑

๑๓ พด. อย. นายทหารจัดหา ฝ่ายจัดหา แผนกบริการ กรก.อย. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑

๑๔ พด. ชอ. นายทหารพัสดุ ฝ่ายควบคุมพัสดุ แผนกจัดดําเนินงาน กรง.ชอ. ๖๔๑๓, - ร.อ. ๑

๑๕ พด. ชอ. หัวหน้าหมวดคลังเชื้อเพลิง ฝ่ายคลังเชื้อเพลิงที่ ๒ แผนกคลังเชื้อเพลิงที่ ๔ กพช.ชอ. ๖๔๑๓, - ร.อ. ๑

๑๖ พด. ชอ. หัวหน้าหมวดย่านถังเชื้อเพลิง ฝ่ายคลังเชื้อเพลิงที่ ๓ แผนกคลังเชื้อเพลิงที่ ๒ กพช.ชอ. ๖๔๑๓, - ร.อ. ๑

ตําแหน่งสอบเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๕ ที่ไม่สามารถสรรหาตัวบุคคลมาบรรจุได้ จะต้องผูกพันการบรรจุไว้ในปีงบประมาณ ๖๖

 ลับ



 ลับ
หน้าที่ ๒ จาก ๒ หน้า

ลําดับ
เหล่า/

จําพวกทหาร
สังกัด ตําแหน่ง

ลชทอ.

หน้าที่
อัตรา จํานวน

ตําแหน่งสอบเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๕ ที่ไม่สามารถสรรหาตัวบุคคลมาบรรจุได้ จะต้องผูกพันการบรรจุไว้ในปีงบประมาณ ๖๖

๑๗ พด. สอ.ทอ. นายทหารตรวจหลักฐานสัญญา ฝ่ายตรวจหลักฐานสัญญา แผนกจัดหา กพส.สอ.ทอ. ๖๔๑๓ ร.ท. ๑

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

๑๙ สบ. ขว.ทอ. นายทหารธุรการ แผนกธุรการ ขว.ทอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑

๒๐ สบ. บน.๓ นายทหารธุรการ แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๓ ๗๐๑๓ ร.อ. ๑

๒๑ สบ. บน.๓ นายทหารธุรการ แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๓ ๗๐๑๓ ร.อ. ๑

๒๒ สบ. รร.การบิน รองหัวหน้าฝ่ายธุรการ กรก.รร.การบิน ๗๐๑๓ ร.อ. ๑

๒๓ สบ. พอ. นายทหารธุรการ กพศ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑

๒๔ สบ. รร.นนก. นายทหารธุรการ รพ.รร.นนก. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑

๒๕ สบ. สน.ผบ.ดม. นายทหารแบบธรรมเนียม แผนกธุรการ บก.สน.ผบ.ดม. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑

๒๕รวมทั้งสิ้น

 ตรวจถูกต้อง
       (ลงชื่อ) น.อ.อลงกรณ์  สมใจสุข
                      (อลงกรณ์  สมใจสุข)

        ประจํา กพ.ทอ.                            
                           ๒๓ ก.ย.๖๔

 ลับ
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