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หน้าที่ ๑ จาก ๑๐ หน้า

กง. การเงิน กง.ทอ. นายทหารการเงินจัดซื้อจ้าง แผนกการเงินจัดซื้อจ้าง กงตท.กง.ทอ. ๖๗๑๓ ร.อ. ๑

กง. การเงิน กง.ทอ. นายทหารควบคุมการเบิกจ่าย แผนกควบคุมการเบิกจ่าย กงตท.กง.ทอ. ๖๗๑๓ ร.อ. ๑

กง. การเงิน กง.ทอ. นายทหารเงินกองทุนและสวัสดิการ แผนกเงินกองทุนและสวัสดิการ กบง.กง.ทอ. ๖๗๑๓ ร.อ. ๑

กง. การเงิน บก.ทอ. นายทหารการเงิน สง.ปรมน.ทอ. ๖๗๑๓ ร.อ. ๑

กง. การเงิน บน.๒๓ นายทหารการเงิน โรงพยาบาลกองบิน บน.๒๓ ๖๗๑๓ ร.อ. ๑

กง. การเงิน บน.๒๓ นายทหารรับจ่ายเงิน แผนกการเงิน บน.๒๓ ๖๗๑๓ ร.อ. ๑

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

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

กง. การเงิน ยศ.ทอ. นายทหารบัญชี แผนกการเงิน รร.จอ.ยศ.ทอ. ๖๗๑๓ ร.อ. ๑

กง. การเงิน สก.ทอ. นายทหารการเงิน ฝ่ายธุรการ กชค.สก.ทอ. ๖๗๑๓ ร.อ. ๑

กง. การเงิน สก.ทอ. นายทหารบัญชี ฝ่ายการเงิน กรค.สก.ทอ. ๖๗๑๓ ร.อ. ๑

กง. ปลัดบัญชี พธ.ทอ. นายทหารตรวจสอบและประเมินผล พธ.ทอ. ๖๘๑๓ ร.อ. ๑

กง. ปลัดบัญชี ยศ.ทอ. นายทหารตรวจสอบและประเมินผล ยศ.ทอ. ๖๘๑๓ ร.อ. ๑

กง. ปลัดบัญชี ศวอ.ทอ. นายทหารตรวจสอบและประเมินผล ศวอ.ทอ. ๖๘๑๓ ร.อ. ๑

กง. ปลัดบัญชี สปช.ทอ. นายทหารวิเคราะห์ข้อมูล แผนกวิเคราะห์และพัฒนาระบบ กกม.สบง.สปช.ทอ. ๖๘๑๓ ร.อ. ๑

กง. ปลัดบัญชี สอ.ทอ. นายทหารตรวจสอบและประเมินผล สอ.ทอ. ๖๘๑๓ ร.อ. ๑

ขส. ขนส่ง ขส.ทอ. นายทหารตรวจการซ่อมและบริการ แผนกซ่อมบํารุง กรง.ขส.ทอ. ๖๐๑๓ ร.อ. ๑

ขส. ขนส่ง ขส.ทอ. รองหัวหน้าฝ่ายบริหารกําลังพล แผนกวิทยาการ กวก.ขส.ทอ. - ร.อ. ๑

ขส. ขนส่ง บน.๑ นายทหารขนส่ง ฝ่ายพาหนะ แผนกขนส่ง บน.๑ ๖๐๑๓ ร.ท. ๑

ขส. ขนส่ง บน.๒๑ รองผู้บังคับหมวดขนส่ง กองร้อยสนับสนุน กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๒๑ ๖๐๑๓ ร.ท. ๑

ขส. ขนส่ง บน.๔๖ นายทหารขนส่ง ฝ่ายพาหนะ แผนกขนส่ง บน.๔๖ ๖๐๒๓ ร.ท. ๑

ขส. ขนส่ง บน.๖ นายทหารขนส่งประจําอากาศยาน ฝ่ายขนส่งประจําอากาศยาน ฝูงบิน ๖๐๓ บน.๖ ๖๐๑๓ ร.ท. ๑

ขส. ขนส่ง บน.๖ นายทหารติดตั้งอุปกรณ์ช่วยในการบรรทุก ฝ่ายขนส่งประจําอากาศยาน ฝูงบิน ๖๐๑ บน.๖ ๖๐๑๓ ร.อ. ๑

ขส. ขนส่ง บน.๖ รองหัวหน้าหมวดซ่อมบํารุง แผนกขนส่ง บน.๖ ๖๐๑๓ ร.ท. ๑

ขส. ขนส่ง ยศ.ทอ. ครู แผนกวิชาพื้นฐานช่างอุตสาหกรรม กกศ.รร.จอ.ยศ.ทอ. คท.๖๐๑๓, คท.๕๕๑๓ ร.อ. ๑

ชย. ช่างโยธา คปอ. นายทหารช่างโยธา ฝ่ายบริการ สถานีรายงาน ๓ ศปอ.คปอ. ๕๕๑๓ ร.อ. ๑

ชย. ช่างโยธา ชย.ทอ. นายทหารกําจัดสิ่งปฏิกูล ฝ่ายกําจัดสิ่งปฏิกูล แผนกเคหะบริการ กอค.ชย.ทอ. ๕๕๑๓, ๕๕๒๓ ร.อ. ๑

ตําแหน่ง น.ประทวน สอบเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน ทําหน้าที่ในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๖

สังกัด ตําแหน่ง อัตรา จํานวน หมายเหตุลชทอ. หน้าที่เหล่าทหาร จําพวกทหาร

 ลับ



 ลับ
หน้าที่ ๒ จาก ๑๐ หน้า

ตําแหน่ง น.ประทวน สอบเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน ทําหน้าที่ในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๖

สังกัด ตําแหน่ง อัตรา จํานวน หมายเหตุลชทอ. หน้าที่เหล่าทหาร จําพวกทหาร

ชย. ช่างโยธา ชย.ทอ. นายทหารเทคนิค ฝ่ายซ่อมรถเฉพาะการ แผนกซ่อมบํารุง กสน.ชย.ทอ. ๕๕๒๓ ร.อ. ๑

ชย. ช่างโยธา บน.๒๓ นายทหารช่างโยธา หมวดโยธา แผนกช่างโยธา บน.๒๓ ๕๕๑๓ ร.ท. ๑

ชย. ช่างโยธา รร.การบิน นายทหารเครื่องทุ่นแรง ฝ่ายสนามบิน แผนกช่างโยธา กรก.รร.การบิน ๕๕๑๓ ร.อ. ๑

ชอ. ช่างอากาศ ชอ. รองหัวหน้าฝ่ายจัดดําเนินงาน แผนกเอกสารเทคนิค กวก.ชอ. ๔๓๑๓ ร.อ. ๑

ชอ. ช่างอากาศ ชอ. หัวหน้าหมวดเครื่องยนต์ ๑ ฝ่ายบริภัณฑ์ภาคพื้น ๒ แผนกซ่อมบริภัณฑ์ ๔ กซภ.ชอ. ๔๓๑๓ ร.อ. ๑

ชอ. ช่างอากาศ ชอ. หัวหน้าหมวดงานโลหะ ๒ ฝ่ายงานโลหะ แผนกโรงงาน กซอ.๑ ชอ. ๔๓๑๓ ร.อ. ๑

ชอ. ช่างอากาศ ชอ. หัวหน้าหมวดตรวจซ่อมเครื่องยนต์ ๒ ฝ่ายเครื่องยนต์และไฟฟ้าเครื่องวัด

แผนกสนับสนุนการซ่อมอากาศยาน กซอ.๒ ชอ.

๔๓๑๓ ร.อ. ๑

ชอ. ช่างอากาศ ชอ. หัวหน้าหมวดตรวจรอยร้าว ฝ่ายสนับสนุนการซ่อมบริภัณฑ์ กซภ.ชอ. ๔๓๑๓ ร.อ. ๑

ชอ. ช่างอากาศ ชอ. หัวหน้าหมวดนิวดรอลิค ๒ ฝ่ายนิวดรอลิค แผนกซ่อมบริภัณฑ์ ๒ กซภ.ชอ. ๔๓๑๓ ร.อ. ๑

ชอ. ช่างอากาศ ชอ. หัวหน้าหมวดประกอบปรับที่ ๑ ฝ่ายซ่อมเครื่องยนต์ที่ ๑ แผนกซ่อมเครื่องยนต์ที่ ๒ กซย.ชอ. ๔๓๑๓ ร.อ. ๑

ชอ. ช่างอากาศ ชอ. หัวหน้าหมวดประกอบปรับที่ ๒ ฝ่ายซ่อมเครื่องยนต์ที่ ๒ แผนกซ่อมเครื่องยนต์ที่ ๑ กซย.ชอ. ๔๓๑๓ ร.อ. ๑

ชอ. ช่างอากาศ ชอ. หัวหน้าหมวดระบบและบริภัณฑ์ ๓ ฝ่ายระบบและบริภัณฑ์อากาศยาน

แผนกสนับสนุนการซ่อมอากาศยาน กซอ.๒ ชอ.

๔๓๑๓ ร.อ. ๑

ชอ. ช่างอากาศ ชอ. หัวหน้าหมวดวิเคราะห์และแก้ไขข้อขัดข้อง ฝ่ายทดสอบเครื่องยนต์ที่ ๒ แผนกทดสอบเครื่องยนต์ กซย.ชอ. ๔๓๑๓ ร.อ. ๑

ชอ. ช่างอากาศ บน.๒ นายทหารจัดเครื่องบิน ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๒๐๒ บน.๒ ๔๓๑๓ ร.ท. ๑

ชอ. ช่างอากาศ บน.๒ รองหัวหน้าหมวดซ่อมอากาศยาน ๑ ฝ่ายซ่อมอากาศยานและเครื่องยนต์ แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๒ ๔๓๑๓ ร.ท. ๑

ชอ. ช่างอากาศ บน.๒๑ นายทหารควบคุมและติดตามงาน หมวดจัดดําเนินงาน แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๒๑ ๔๓๑๓ ร.ท. ๑

ชอ. ช่างอากาศ บน.๓ นายทหารการช่าง หมวดการช่าง ฝ่ายเทคนิค ฝูงบิน ๓๐๑ บน.๓ ๔๓๑๓ ร.ท. ๑

ชอ. ช่างอากาศ บน.๓ นายทหารตรวจสอบ ฝ่ายซ่อมบํารุงอากาศยานไร้คนขับ ๑ แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๓ ๔๓๑๓ ร.อ. ๑

ชอ. ช่างอากาศ บน.๓ นายทหารสนับสนุนการซ่อม ฝ่ายซ่อมบํารุงอากาศยานไร้คนขับ ๑ แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๓ ๔๓๑๓ ร.ท. ๑

ชอ. ช่างอากาศ บน.๓ รองหัวหน้าหมวดสนับสนุน ฝ่ายสนับสนุนการซ่อม แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๓ ๔๓๑๓ ร.ท. ๑

ชอ. ช่างอากาศ บน.๔ รองหัวหน้าหมวดซ่อมอากาศยาน ๑ ฝ่ายซ่อมอากาศยาน แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๔ ๔๓๑๓ ร.ท. ๑

ชอ. ช่างอากาศ บน.๔ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจ  ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๔๐๑ บน.๔ ๔๓๑๓ ร.ท. ๑

ชอ. ช่างอากาศ บน.๔ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจ  ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๔๐๒ บน.๔ ๔๓๑๓ ร.ท. ๑

ชอ. ช่างอากาศ บน.๕๖ นายทหารบริการลานจอด ฝ่ายการท่าอากาศยานทหาร แผนกสนับสนุนการบิน บน.๕๖ ๔๓๑๓ ร.อ. ๑

ชอ. ช่างอากาศ บน.๕๖ รองหัวหน้าหมวดซ่อมอากาศยาน ๑ ฝ่ายซ่อมอากาศยานและเครื่องยนต์ แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๕๖ ๔๓๑๓ ร.ท. ๑
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 ลับ
หน้าที่ ๓ จาก ๑๐ หน้า

ตําแหน่ง น.ประทวน สอบเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน ทําหน้าที่ในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๖

สังกัด ตําแหน่ง อัตรา จํานวน หมายเหตุลชทอ. หน้าที่เหล่าทหาร จําพวกทหาร

ชอ. ช่างอากาศ บน.๗ นายทหารตรวจสอบ หมวดควบคุมมาตรฐาน ฝ่ายจัดดําเนินงานและควบคุมมาตรฐาน

แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๗

๔๓๑๓ ร.ท. ๑

ชอ. ช่างอากาศ บน.๗ รองหัวหน้าหมวดช่างเทคนิคอากาศยาน ๑ ฝ่ายซ่อมบํารุงอากาศยาน ฝูงบิน ๗๐๒ บน.๗ - ร.ท. ๑

ชอ. ช่างอากาศ บน.๗ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจ ฝ่ายซ่อมบํารุงอากาศยาน ฝูงบิน ๗๐๑ บน.๗ - ร.ท. ๑

ดย. ดุริยางค์ บน.๓ ผู้บังคับหมวดดุริยางค์ กองร้อยสนับสนุน กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๓ ๗๖๑๓ ร.ท. ๑

ดย. ดุริยางค์ อย. นายทหารเครื่องดุริยางค์ ฝ่ายพัสดุและเครื่องดุริยางค์ ผรก.ดย.ทอ.อย. ๗๖๑๓ ร.ท. ๑

ดย. ดุริยางค์ อย. นายทหารบริหารกําลังพล ฝ่ายบริหารกําลังพล แผนกวิทยาการ กวก.ศทย.อย. ๗๖๑๓ ร.อ. ๑

ตห.(ยก.) ควบคุมการปฏิบัติ

ทางอากาศ
บน.๓ นายทหารยุทธการ แผนกยุทธการ บก.บน.๓ ๑๔๑๓, - ร.อ. ๑

ตห.(คจ.) ควบคุมการปฏิบัติ

ทางอากาศ
คปอ. นายทหารควบคุมการบิน ฝ่ายยุทธการ สถานีรายงาน ๗ ศปอ.คปอ. ๑๗๑๓ ร.อ. ๑

ตห.(คจ.) ควบคุมการปฏิบัติ

ทางอากาศ
คปอ. นายทหารควบคุมการบิน ฝ่ายยุทธการ สถานีรายงานเคลื่อนที่ ศปอ.คปอ. ๑๗๑๓ ร.อ. ๑

ตห.(คจ.) ควบคุมการปฏิบัติ

ทางอากาศ
คปอ. นายทหารควบคุมสัญญาณเรดาร์ แผนกยุทธการ ศคปอ.๓ ศปอ.คปอ. ๑๔๑๓, ๑๗๑๓ ร.อ. ๑

ตห.(บบ.) ควบคุมการปฏิบัติ

ทางอากาศ
บน.๓ รองหัวหน้าหมวดควบคุมจราจรทางอากาศเข้า-ออกสนามบิน ฝ่ายบังคับการบิน

แผนกสนับสนุนการบิน บน.๓

๑๗๒๓ ร.ท. ๑

ตห.(บบ.) ควบคุมการปฏิบัติ

ทางอากาศ
บน.๕๖ รองหัวหน้าหมวดควบคุมจราจรทางอากาศเข้า-ออกสนามบิน ฝ่ายบังคับการบิน แผนกสนับสนุนการบิน บน.๕๖ ๑๗๒๓ ร.ท. ๑

ตห.(บบ.) ควบคุมการปฏิบัติ

ทางอากาศ
สบน.ทอ. นายทหารตรวจสอบมาตรฐานการจัดการจราจรทางอากาศ กมสบ.สบน.ทอ. ๑๗๒๓ ร.อ. ๑

ตห.(ยก.) ควบคุมการปฏิบัติ

ทางอากาศ
บน.๔๖ นายทหารยุทธการ แผนกยุทธการ บก.บน.๔๖ ๑๔๑๓,  ๑๗๓๓ ร.อ. ๑

ผท. แผนที่ บน.๒๓ นายทหารควบคุมที่ดิน แผนกส่งกําลังบํารุง บก.บน.๒๓ ๕๗๑๓ ร.อ. ๑

ผท. แผนที่ บน.๓ นายทหารควบคุมที่ดิน แผนกส่งกําลังบํารุง บก.บน.๓ ๕๗๑๓ ร.อ. ๑

พ. บริการแพทย์ บน.๑ นายทหารพัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลกองบิน บน.๑ ๙๐๓๓, ๖๔๑๓ ร.อ. ๑

พ. บริการแพทย์ บน.๑ นายทหารสุขาภิบาล โรงพยาบาลกองบิน บน.๑ ๙๐๒๓ ร.อ. ๑

พ. บริการแพทย์ บน.๔ นายทหารสุขาภิบาล โรงพยาบาลกองบิน บน.๔ ๙๐๒๓ ร.อ. ๑

พ. บริการแพทย์ บน.๔๑ นายทหารสุขาภิบาล โรงพยาบาลกองบิน บน.๔๑ ๙๐๒๓ ร.อ. ๑

 ลับ



 ลับ
หน้าที่ ๔ จาก ๑๐ หน้า

ตําแหน่ง น.ประทวน สอบเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน ทําหน้าที่ในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๖

สังกัด ตําแหน่ง อัตรา จํานวน หมายเหตุลชทอ. หน้าที่เหล่าทหาร จําพวกทหาร

พ. บริการแพทย์ บน.๔๖ นายทหารสุขาภิบาล โรงพยาบาลกองบิน บน.๔๖ ๙๐๒๓ ร.อ. ๑

พ. บริการแพทย์ พอ. นายทหารพยาบาล แผนกปฏิบัติการ ๒ กปก.ศปพ.พอ. ๙๐๒๓, ๙๗๑๓ ร.อ. ๑

พ. บริการแพทย์ พอ. นายทหารพยาบาล แผนกปฏิบัติการ ๓ กปก.ศปพ.พอ. ๙๐๒๓, ๙๗๑๓ ร.อ. ๑

พ. บริการแพทย์ พอ. นายทหารวิทยาการ แผนกวิทยาการ กวก.พอ. ๙๐๒๓, ๙๗๑๓ ร.อ. ๑

พ. เวชศาสตร์การบิน สวบ.ทอ. นายทหารการศึกษา แผนกการศึกษา กวก.สวบ.ทอ. ๙๓๑๓, ๙๙๒๓ ร.อ. ๑

พ. เวชศาสตร์การบิน สวบ.ทอ. นายทหารพยาบาลลําเลียงผู้ป่วยทางอากาศ แผนกลําเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ศลพ.สวบ.ทอ. ๙๗๑๓, ๙๙๒๓ ร.อ. ๑

พด. ส่งกําลังบํารุง กบ.ทอ. นายทหารกําหนดมาตรฐานการก่อสร้าง แผนกมาตรฐานการก่อสร้าง กอส.สกบ.กบ.ทอ. ๔๔๑๓, ๕๕๑๓ ร.อ. ๑

พด. ส่งกําลังบํารุง อย. นายทหารส่งกําลังบํารุง กองพันทหารอากาศโยธิน ๒ กรม ทย.รอ.อย. ๔๔๑๓ ร.อ. ๑ เพศชาย

พด. ส่งกําลังบํารุง อย. ผู้ช่วยนายทหารส่งกําลังบํารุง กรม ทย.รอ.อย. ๔๔๑๓ ร.อ. ๑ เพศชาย

พด. ส่งกําลังบํารุง อย. ผู้ช่วยนายทหารส่งกําลังบํารุง กรม ปพ.อย. ๔๔๑๓ ร.อ. ๑

พด. พัสดุ กพ.ทอ. นายทหารพัสดุ แผนกธุรการ กพ.ทอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑

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

พด. พัสดุ ชอ. หัวหน้าหมวดบรรจุหีบห่อทั่วไป ฝ่ายบรรจุหีบห่อ แผนกบริการพัสดุ กพอ.ชอ. ๖๔๑๓, - ร.อ. ๑

พด. พัสดุ ชอ. หัวหน้าหมวดบัญชีเชื้อเพลิงอากาศยานและภาคพื้น ฝ่ายบัญชีคุม แผนกควบคุมพัสดุเชื้อเพลิง กพช.ชอ. ๖๔๑๓, - ร.อ. ๑

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

พด. พัสดุ บน.๒ นายทหารพัสดุ แผนกพลาธิการ บน.๒ ๖๔๑๓ ร.อ. ๑

พด. พัสดุ บน.๓ นายทหารพัสดุ แผนกธุรการ บก.บน.๓ ๖๔๑๓ ร.อ. ๑

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

พด. พัสดุ บน.๓ นายทหารพัสดุ หมวดคลังพัสดุ แผนกขนส่ง บน.๓ ๖๔๑๓ ร.อ. ๑

พด. พัสดุ บน.๔๑ นายทหารพัสดุ แผนกธุรการ บก.บน.๔๑ ๖๔๑๓ ร.อ. ๑

พด. พัสดุ บน.๔๖ นายทหารพัสดุเชื้อเพลิง หมวดบริการเชื้อเพลิง กทน.บน.๔๖ ๖๔๑๓ ร.อ. ๑

พด. พัสดุ บน.๔๖ รองหัวหน้าหมวดจัดหา บก.บน.๔๖ ๖๔๑๓ ร.ท. ๑

พด. พัสดุ บน.๕ รองหัวหน้าหมวดจัดหา บก.บน.๕ ๖๔๑๓ ร.ท. ๑

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

พด. พัสดุ บน.๕๖ นายทหารพัสดุเชื้อเพลิง หมวดบริการเชื้อเพลิง กทน.บน.๕๖ ๖๔๑๓ ร.อ. ๑

พด. พัสดุ บน.๖ รองหัวหน้าหมวดคลังพัสดุ ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๖๐๔ บน.๖ ๖๔๑๓ ร.ท. ๑

พด. พัสดุ ยศ.ทอ. ครู แผนกวิชาการเงินและพัสดุ กกศ.รร.จอ.ยศ.ทอ. ๖๗๑๓ ร.อ. ๑

 ลับ



 ลับ
หน้าที่ ๕ จาก ๑๐ หน้า

ตําแหน่ง น.ประทวน สอบเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน ทําหน้าที่ในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๖

สังกัด ตําแหน่ง อัตรา จํานวน หมายเหตุลชทอ. หน้าที่เหล่าทหาร จําพวกทหาร

พด. พัสดุ สอ.ทอ. นายทหารพัสดุ ฝ่ายแจ้งความต้องการ แผนกควบคุมพัสดุ กพส.สอ.ทอ. ๖๔๑๓ ร.อ. ๑

พธ. พลาธิการ บน.๒ รองหัวหน้าหมวดสนับสนุน ฝูงบิน ๒๐๑ บน.๒ ๖๒๑๓ ร.ท. ๑

พธ. พลาธิการ บน.๔๑ รองผู้บังคับหมวดพลาธิการ กองร้อยสนับสนุน กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๔๑ ๖๒๑๓ ร.ท. ๑

พธ. พลาธิการ บน.๗ นายทหารพลาธิการ แผนกพลาธิการ บน.๗ ๖๒๑๓ ร.ท. ๑

พธ. พลาธิการ พธ.ทอ. รองหัวหน้าหมวด ๑ ฝ่ายซ่อมสูทภัณฑ์และเบ็ดเตล็ด แผนกงานซ่อม กรง.พธ.ทอ. ๖๒๑๓ ร.ท. ๑

พธ. พลาธิการ พธ.ทอ. รองหัวหน้าหมวด ๒ ฝ่ายซ่อมบริภัณฑ์สํานักงาน แผนกงานซ่อม กรง.พธ.ทอ. ๖๒๑๓ ร.ท. ๑

พธ. พลาธิการ รร.นนก. นายทหารพลาธิการ หมวดบริการ กองร้อยทหารอากาศโยธิน รร.นนก. ๖๒๑๓ ร.ท. ๑

พธ. พลาธิการ สก.ทอ. นายทหารโภชนาการ แผนกบริการอาหาร กรค.สก.ทอ. ๖๒๑๓, ๗๔๑๓ ร.อ. ๑

วศ. วิทยาศาสตร์ ศวอ.ทอ. นายทหารประสานการวิจัย แผนกประสานการวิจัย กพจ.สวจ.ศวอ.ทอ. - ร.อ. ๑

วศ. วิทยาศาสตร์ อย. รองผู้บังคับหมวดนิวเคลียร์ ชีวะ เคมีและทําลายวัตถุระเบิด กองร้อยสนับสนุน กรม ปพ.อย. - ร.ท. ๑

ส. ปฏิบัติการทางอวกาศ ศปอว.ทอ. นายทหารปฏิบัติการ แผนกปฏิบัติการ กลฝอ.ศปอว.ทอ. ๑๘๑๓ ร.อ. ๑

ส. สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ คปอ. นายทหารควบคุมมาตรฐานโปรแกรม แผนกคอมพิวเตอร์ กสอ.คปอ. ๓๐๑๓, ๒๗๑๓ ร.อ. ๑

ส. สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ คปอ. นายทหารสื่อสาร ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ สถานีรายงาน ๒ ศปอ.คปอ. ๓๐๑๓ ร.อ. ๑

ส. สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ คปอ. นายทหารสื่อสาร ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ สถานีรายงาน ๔ ศปอ.คปอ. ๓๐๑๓ ร.อ. ๑

ส. สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ คปอ. นายทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ สถานีรายงาน ๑ ศปอ.คปอ. ๓๐๑๓ ร.อ. ๑

ส. สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ บน.๒ รองหัวหน้าหมวดช่างประจําเครื่องบิน ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ฝูงบิน ๒๐๑ บน.๒ ๓๐๑๓ ร.ท. ๑

ส. สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ บน.๓ นายทหารตรวจ ฝ่ายซ่อมบํารุงอากาศยานไร้คนขับ ๑ แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๓ ๓๐๑๓ ร.อ. ๑

ส. สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ บน.๓ รองหัวหน้าหมวดช่างวิทยุภาคอากาศ ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคอากาศ 

แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๓

๓๐๑๓ ร.ท. ๑

ส. สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ บน.๓ รองหัวหน้าหมวดวิทยุภาคพื้น ฝ่ายปฏิบัติการสื่อสาร แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๓ ๓๐๑๓ ร.ท. ๑

ส. สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ บน.๔ รองหัวหน้าหมวดช่างประจําเครื่องบิน ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ฝูงบิน ๔๐๑ บน.๔ ๓๐๑๓ ร.ท. ๑

ส. สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ บน.๖ รองหัวหน้าหมวดช่างประจําเครื่องบิน ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ฝูงบิน ๖๐๓ บน.๖ ๓๐๑๓ ร.ท. ๑

ส. สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ บน.๖ รองหัวหน้าหมวดซ่อมและติดตั้ง ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ฝูงบิน ๖๐๒ บน.๖ ๓๐๑๓ ร.ท. ๑

ส. สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ บน.๗ รองหัวหน้าหมวดช่างเครื่องช่วยเดินอากาศ ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคพื้น 

แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๗

๓๐๑๓ ร.ท. ๑

ส. สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ รร.การบิน หัวหน้าหมวดช่างเครื่องช่วยเดินอากาศ ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ รร.การบิน

๓๐๑๓ ร.อ. ๑

 ลับ



 ลับ
หน้าที่ ๖ จาก ๑๐ หน้า

ตําแหน่ง น.ประทวน สอบเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน ทําหน้าที่ในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๖

สังกัด ตําแหน่ง อัตรา จํานวน หมายเหตุลชทอ. หน้าที่เหล่าทหาร จําพวกทหาร

ส. สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ สอ.ทอ. นายทหารควบคุมคุณภาพ แผนกมาตรฐานอ้างอิง กมว.สอ.ทอ. ๓๐๑๓ ร.อ. ๑

ส. สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ สอ.ทอ. นายทหารช่างโทรศัพท์ ฝ่ายข่ายสายโทรศัพท์ แผนกติดตั้งและข่ายสายโทรศัพท์ กทศ.กสท.สอ.ทอ. ๓๐๑๓ ร.อ. ๑

ส. สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ สอ.ทอ. นายทหารซ่อมบํารุง แผนกซ่อมบํารุง ๑ กซอท.กอท.สอ.ทอ. ๓๐๑๓, ๒๗๑๓ ร.ท. ๑

ส. สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ สอ.ทอ. นายทหารซ่อมบํารุง แผนกซ่อมบํารุง ๒ กซสอ.กอท.สอ.ทอ. ๓๐๑๓, ๓๒๑๓ ร.ท. ๑

ส. สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ สอ.ทอ. นายทหารโทรศัพท์ ฝ่ายบริการโทรศัพท์ แผนกควบคุมและตรวจสอบโทรศัพท์ กทศ.กสท.สอ.ทอ. ๓๐๑๓ ร.อ. ๑

ส. สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ สอ.ทอ. นายทหารบริหารกําลังพล แผนกบริหารกําลังพล กวก.สอ.ทอ. - ร.อ. ๑

ส. สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ สอ.ทอ. นายทหารปฏิบัติการโทรคมนาคม ฝ่ายปฏิบัติการโทรคมนาคม ๒ แผนกปฏิบัติการโทรคมนาคม กทค.กสท.สอ.ทอ. ๓๐๑๓ ร.อ. ๑

ส. สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ สอ.ทอ. นายทหารแผนและกําหนดงาน แผนกจัดดําเนินงาน กมว.สอ.ทอ. ๓๐๑๓ ร.อ. ๑

ส. สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ สอ.ทอ. นายทหารแผนและกําหนดงาน ฝ่ายจัดดําเนินงาน กสกท.สอ.ทอ. ๓๐๑๓ ร.อ. ๑

ส. สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ สอ.ทอ. นายทหารยุทธการและการข่าว กยข.บก.สอ.ทอ. - ร.อ. ๑

ส. สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ สอ.ทอ. นายทหารวิเคราะห์และพัฒนาระบบ แผนกวิเคราะห์และพัฒนาระบบ กกม.ศคพ.สอ.ทอ. ๓๐๑๓, ๒๗๑๓ ร.อ. ๑

ส. สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ สอ.ทอ. นายทหารสื่อสาร ฝ่ายซ่อมวิทยุภาคพื้น ๑ แผนกซ่อมวิทยุภาคพื้น

กองซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคพื้น กรง.สอ.ทอ.

๓๐๑๓ ร.อ. ๑

ส. สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ยศ.ทอ. ครู แผนกวิชาสื่อสาร กกศ.รร.จอ.ยศ.ทอ. คท.๓๐๑๓ ร.อ. ๑

ส. สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ อย. รองผู้บังคับหมวดสื่อสาร กองร้อยสนับสนุน กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๒ กรม ตอ.รอ.อย. ๓๐๑๓ ร.ท. ๑ เพศชาย

ส. สารสนเทศและ

สงครามอิเล็กทรอนิกส์
ทสส.ทอ. นายทหารข้อมูลการยุทธ แผนกข้อมูลการยุทธ กบค.สบค.ทสส.ทอ. ๒๗๑๓ ร.อ. ๑

สบ. กําลังพล กพ.ทอ. นายทหารการปลด แผนกบรรจุปลด กจพ.สนพ.กพ.ทอ. ๗๓๑๓ ร.อ. ๑

สบ. กําลังพล คปอ. นายทหารกําลังพล ฝ่ายธุรการ กปย.คปอ. ๗๓๑๓ ร.อ. ๑

สบ. กําลังพล บน.๒๓ นายทหารสัสดี แผนกกําลังพล บก.บน.๒๓ ๗๓๑๓ ร.ท. ๑

สบ. กําลังพล บน.๓ นายทหารกําลังพล กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๓ ๗๓๑๓ ร.อ. ๑

สบ. กําลังพล บน.๓ นายทหารกําลังพล แผนกกําลังพล บก.บน.๓ ๗๓๑๓ ร.อ. ๑

สบ. กําลังพล บน.๔ นายทหารกําลังพล แผนกกําลังพล บก.บน.๔ ๗๓๑๓ ร.ท. ๑

สบ. กําลังพล บน.๔ นายทหารสัสดี แผนกกําลังพล บก.บน.๔ ๗๓๑๓ ร.ท. ๑

สบ. กําลังพล สน.ผบ.ดม. นายทหารกําลังพล แผนกกําลังพล บก.สน.ผบ.ดม. ๗๓๑๓ ร.อ. ๑

สบ. กําลังพล สวบ.ทอ. นายทหารกําลังพล แผนกกําลังพล บก.สวบ.ทอ. ๗๓๑๓ ร.อ. ๑

สบ. กําลังพล อย. นายทหารสัสดี กรม ตอ.รอ.อย. ๗๓๑๓ ร.อ. ๑ เพศชาย

 ลับ



 ลับ
หน้าที่ ๗ จาก ๑๐ หน้า

ตําแหน่ง น.ประทวน สอบเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน ทําหน้าที่ในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๖

สังกัด ตําแหน่ง อัตรา จํานวน หมายเหตุลชทอ. หน้าที่เหล่าทหาร จําพวกทหาร

สบ. กิจการพลเรือนและ

ประชาสัมพันธ์
กร.ทอ. นายทหารกิจการพิเศษ แผนกประสานงานจิตอาสาพระราชทาน กกษ.สนผ.กร.ทอ. ๘๑๑๓ ร.อ. ๑

สบ. กิจการพลเรือนและ

ประชาสัมพันธ์
กร.ทอ. นายทหารวิเคราะห์และประเมินผล แผนกวิเคราะห์และประเมินผล กนผ.สนผ.กร.ทอ. - ร.อ. ๑

สบ. กิจการพลเรือนและ

ประชาสัมพันธ์
กร.ทอ. นายทหารวิทยาการ แผนกวิทยาการ กนผ.สนผ.กร.ทอ. - ร.อ. ๑

สบ. กิจการพลเรือนและ

ประชาสัมพันธ์
บน.๖ นายทหารการภาพ แผนกกิจการพลเรือน บก.บน.๖ ๘๑๑๓ ร.อ. ๑

สบ. กิจการพลเรือนและ

ประชาสัมพันธ์
รร.การบิน รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน แผนกกิจการพลเรือน บก.รร.การบิน ๘๑๑๓ ร.อ. ๑

สบ. การศึกษาและการฝึก รร.นนก. นายทหารยุทธการและการข่าว กยข.บก.รร.นนก. - ร.อ. ๑

สบ. การศึกษาและการฝึก รร.นนก. ผู้ช่วยนายทหารห้องปฏิบัติการ สบฑ.รร.นนก. ๗๕๑๓ ร.อ. ๑

สบ. การข่าวกรอง ขว.ทอ. นายทหารวิทยาการ แผนกวิทยาการข่าวกรอง กนผ.สนผ.ขว.ทอ. ๘๐๑๓ ร.อ. ๑

สบ. การข่าวกรอง บน.๒๑ นายทหารรักษาความปลอดภัย แผนกการข่าว บก.บน.๒๑ ๘๐๑๓ ร.อ. ๑

สบ. การข่าวกรอง บน.๔๑ นายทหารการข่าว แผนกการข่าว บก.บน.๔๑ ๘๐๑๓ ร.อ. ๑

สบ. การข่าวกรอง บน.๕๖ นายทหารการท่าอากาศยานทหาร ฝ่ายการท่าอากาศยานทหาร แผนกสนับสนุนการบิน บน.๕๖ - ร.อ. ๑

สบ. การข่าวกรอง บน.๗ นายทหารการข่าว ฝ่ายการข่าว ฝูงบิน ๗๐๒ บน.๗ ๘๐๑๓ ร.ท. ๑

สบ. การข่าวกรอง อย. นายทหารการข่าว กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ กรม ทย.รอ.อย. ๘๐๑๓ ร.อ. ๑ เพศชาย

สบ. นิรภัย อย. นายทหารนิรภัยภาคพื้น กรม ปพ.อย. ๒๔๑๓ ร.อ. ๑

สบ. สวัสดิการ ขส.ทอ. นายทหารสวัสดิการ กรก.ขส.ทอ. ๗๔๑๓ ร.อ. ๑

สบ. สวัสดิการ บน.๒ นายทหารเศรษฐกรรม แผนกสวัสดิการ บน.๒ ๗๔๑๓ ร.อ. ๑

สบ. สวัสดิการ บน.๒๓ ผู้ช่วยผู้จัดการสโมสร แผนกสวัสดิการ บน.๒๓ ๗๔๑๓ ร.อ. ๑

สบ. สวัสดิการ บน.๔๖ นายทหารอาชีวสงเคราะห์ แผนกสวัสดิการ บน.๔๖ ๗๔๑๓ ร.อ. ๑

สบ. สวัสดิการ สอ.ทอ. นายทหารสวัสดิการ กรก.สอ.ทอ. ๗๔๑๓ ร.อ. ๑

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

สบ. สารบรรณ ขส.ทอ. นายทหารธุรการ แผนกธุรการ บก.ขส.ทอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑

สบ. สารบรรณ คปอ. รองหัวหน้าฝ่ายธุรการ กปย.คปอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑

สบ. สารบรรณ ชย.ทอ. นายทหารธุรการ แผนกธุรการ บก.ชย.ทอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑

 ลับ



 ลับ
หน้าที่ ๘ จาก ๑๐ หน้า

ตําแหน่ง น.ประทวน สอบเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน ทําหน้าที่ในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๖

สังกัด ตําแหน่ง อัตรา จํานวน หมายเหตุลชทอ. หน้าที่เหล่าทหาร จําพวกทหาร

สบ. สารบรรณ ชย.ทอ. รองหัวหน้าฝ่ายธุรการ กดก.ชย.ทอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑

สบ. สารบรรณ ชอ. รองหัวหน้าฝ่ายธุรการ กซอ.๒ ชอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑

สบ. สารบรรณ บน.๒๑ นายทหารธุรการ กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๒๑ ๗๐๑๓ ร.อ. ๑

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

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

สบ. สารบรรณ บน.๔ นายทหารสารบรรณ ฝูงบิน ๔๐๑ บน.๔ ๗๐๑๓ ร.อ. ๑

สบ. สารบรรณ บน.๔ รองหัวหน้าหมวดสารบรรณ แผนกสรรพาวุธ กทน.บน.๔ ๗๐๑๓ ร.ท. ๑

สบ. สารบรรณ พอ. นายทหารธุรการ แผนกธุรการ กรก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑

สบ. สารบรรณ รร.การบิน นายทหารธุรการ กองพันทหารอากาศโยธิน รร.การบิน ๗๐๑๓ ร.อ. ๑

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

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

สบ. สารบรรณ ศซว.ทอ. นายทหารธุรการ กบสซ.ศซว.ทอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑

สบ. สารบรรณ สอ.ทอ. นายทหารธุรการ กรก.สอ.ทอ. ๗๐๑๓ ร.อ. ๑

สพ. สรรพาวุธ ชอ. หัวหน้าหมวดสรรพาวุธ ฝ่ายสื่อสารและสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์ แผนกสนับสนุนการซ่อมอากาศยาน กซอ.๒ ชอ. ๓๒๑๓ ร.อ. ๑

สพ. สรรพาวุธ บน.๒๑ รองหัวหน้าหมวดแก้ไขข้อขัดข้อง ฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์สรรพาวุธ แผนกสรรพาวุธ กทน.บน.๒๑ ๓๒๑๓ ร.ท. ๑

สพ. สรรพาวุธ บน.๓ นายทหารสรรพาวุธ ฝ่ายอุปกรณ์สรรพาวุธ แผนกสรรพาวุธ กทน.บน.๓ ๓๒๑๓ ร.อ. ๑

สพ. สรรพาวุธ บน.๔ รองหัวหน้าหมวดซ่อมอาวุธภาคอากาศ ฝ่ายอาวุธ แผนกสรรพาวุธ กทน.บน.๔ ๓๒๑๓ ร.ท. ๑

สพ. สรรพาวุธ บน.๔๖ รองผู้บังคับหมวดสรรพาวุธ กองร้อยสนับสนุน กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๔๖ ๓๒๑๓ ร.ท. ๑

สพ. สรรพาวุธ บน.๗ นายทหารซ่อมบํารุงเครื่องบินขับไล่ กทน.บน.๗ - ร.ท. ๑

สพ. สรรพาวุธ รร.การบิน รองผู้บังคับหมวดสรรพาวุธ กองร้อยสนับสนุน กองพันทหารอากาศโยธิน รร.การบิน ๓๒๑๓ ร.ท. ๑

สพ. สรรพาวุธ รร.การบิน หัวหน้าหมวดสรรพาวุธ ฝ่ายซ่อมอากาศยาน แผนกซ่อมอากาศยาน กซอ.รร.การบิน ๓๒๑๓ ร.อ. ๑

สพ. สรรพาวุธ สน.ผบ.ดม. ผู้บังคับหมวดสรรพาวุธ กองร้อยสนับสนุน กองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. ๓๒๑๓ ร.อ. ๑

สพ. สรรพาวุธ สพ.ทอ. นายทหารการฝึก ฝ่ายการฝึก แผนกปฏิบัติการและการฝึก กทว.สพ.ทอ. ๓๒๑๓ ร.อ. ๑

สพ. สรรพาวุธ สพ.ทอ. นายทหารควบคุมการซ่อมบํารุง ฝ่ายควบคุมการซ่อมบํารุง แผนกควบคุมการซ่อมบํารุง กวก.สพ.ทอ. ๓๒๑๓ ร.อ. ๑

สพ. สรรพาวุธ สพ.ทอ. นายทหารจัดทํามาตรฐาน ฝ่ายมาตรฐานและข้อมูลเทคนิค แผนกจัดดําเนินงาน กองคลังแสง สพ.ทอ. - ร.อ. ๑

สพ. สรรพาวุธ สพ.ทอ. รองหัวหน้าหมวดคลังแสง ๑ แผนกคลังแสง ๑ กองคลังแสง สพ.ทอ. - ร.ท. ๑

สพ. สรรพาวุธ สพ.ทอ. อาจารย์ แผนกการศึกษา โรงเรียนเหล่าทหารสรรพาวุธ กวก.สพ.ทอ. ๓๒๑๓ ร.อ. ๑

 ลับ



 ลับ
หน้าที่ ๙ จาก ๑๐ หน้า

ตําแหน่ง น.ประทวน สอบเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน ทําหน้าที่ในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๖

สังกัด ตําแหน่ง อัตรา จํานวน หมายเหตุลชทอ. หน้าที่เหล่าทหาร จําพวกทหาร

สห. สารวัตร บน.๒๓ รองผู้บังคับหมวดรักษาการณ์ กองร้อยทหารสารวัตร บน.๒๓ ๗๗๑๓ ร.ท. ๑

สห. สารวัตร บน.๓ รองผู้บังคับหมวด หมวดรักษาการณ์ กองร้อยทหารสารวัตร บน.๓ ๗๗๑๓ ร.ท. ๑

สห. สารวัตร บน.๔๑ รองผู้บังคับหมวดรักษาการณ์ กองร้อยทหารสารวัตร บน.๔๑ ๗๗๑๓ ร.ท. ๑

สห. สารวัตร สน.ผบ.ดม. นายทหารการฝึกศึกษา แผนกฝึกศึกษา กวก.สน.ผบ.ดม. ๗๗๑๓ ร.อ. ๑

สห. สารวัตร สน.ผบ.ดม. นายทหารยุทธการและการฝึก แผนกยุทธการและการฝึก กยข.บก.สน.ผบ.ดม. - ร.อ. ๑
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อย. อากาศโยธิน ยศ.ทอ. ผู้บังคับหมวด กองร้อยที่ ๑ กองพันที่ ๒ กนร.รร.จอ.ยศ.ทอ. ๗๘๑๓ ร.อ. ๑
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