
 

บันทึกขอความ  
สวนราชการ               กพ.ทบ.      (กองจัดการฯ   โทร. ๐-๒๒๙๗-๗๑๐๐, ๙๗๑๐๐)           

ท่ี กห ๐๔๐๑/๒๕๙๖ วันท่ี       ๕  ก.ค. ๖๒             

เรื่อง ขออนุมัติตัวบุคคลใหนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปขึ้นไป 
 เล่ือนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร   

เรียน    ผบ.ทบ. (ผาน รอง ผบ.ทบ.)                         

  - เห็นควรอนุมตัิตามที ่กพ.ทบ. เสนอในขอ ๔ 

 

 

                                                    (ลงชื่อ)  พล.ท. คธายุทธ  เสาวคนธ 
                                                       (คธายุทธ  เสาวคนธ) 
                                                          รอง เสธ.ทบ.(๑)  
                                                             ๙ ก.ค. ๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(สําเนา) 
  

(ลงชื่อ)  พล.อ. ณัฐพล  นาคพาณิชย 
                  (ณัฐพล  นาคพาณิชย) 
                        รอง ผบ.ทบ. 
                        ๑๑ ก.ค. ๖๒      

- อนุมัติตามเสนอในขอ ๔      
         รับคําส่ังฯ 

(ลงชื่อ)  พล.อ. กูเกียรติ  ศรนีาคา 
                  (กูเกียรติ  ศรีนาคา) 
       ผช.ผบ.ทบ.(๒) 
                      ๑๐ ก.ค. ๖๒      

สําเนาถูกตอง 
(ลงชื่อ)  พ.ท.หญงิ วาสนา  เทศทองลา 
                      (วาสนา  เทศทองลา) 
              หน.กพ.ทบ. 
                            ๑๕ ก.ค. ๖๒      



   - สําเนา - 

 บันทกึขอความ 
สวนราชการ          กพ.ทบ.          (กองจัดการฯ  โทร. ๐-๒๒๙๗-๗๑๐๐, ๙๗๑๐๐)                                                  

ท่ี กห ๐๔๐๑/๒๕๙๖  วันท่ี       ๕    ก.ค. ๖๒             

เรื่อง  ขออนุมัติตัวบุคคลใหนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปขึ้นไป 
          เล่ือนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร  

เรียน   ผบ.ทบ. (ผาน รอง ผบ.ทบ.)  

อางถึง ๑.  หนังสือ กพ.ทบ. ดวนมาก ท่ี กห ๐๔๐๑/๗๖๖ ลง ๑๓ มี.ค. ๕๖ 
 ๒.  หนังสือ กพ.ทบ. ดวนที่สุด ท่ี ตอ กห  ๐๔๐๑/๓๑๒๒๓ ลง ๒๕ ก.ค. ๕๗  

ส่ิงท่ีสงมาดวย ๑. สรุปยอด จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปขึ้นไป เล่ือนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร 
 ๒. บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปขึ้นไป 
  เล่ือนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร    จํานวน  ๑  ชุด  

 ๑. นขต.ทบ. รายงานขออนุมัติใหนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) 
อายุ ๕๕ ปขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑท่ี กห. กําหนด เล่ือนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร
ในตําแหนง นายทหารชํานาญงาน (อัตรา ร.ท.) ตั้งแต ๑ ต.ค. ๖๒ จํานวน ๑,๔๗๓ นาย รายละเอียด
ตามส่ิงที่สงมาดวย ๑ และ ๒ 

   ๒. ขอเท็จจริง 
    ๒.๑ ทบ. กําหนดแนวทางให จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปขึ้นไป ท่ีมีคุณสมบัติครบถวน
ตามหลักเกณฑที่ กห. กําหนด เลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร โดย นขต.ทบ. เสนอรายชื่อให 
กพ.ทบ. เพ่ือตรวจสอบและดําเนินการขออนุมัติตัวบุคคล เมื่อ จ.ส.อ.(พ.) ดังกลาวไดรับอนุมัติตัวบุคคลแลว 
กพ.ทบ. จะเสนอ สบ.ทบ. เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติพรอมเอกสารอีกครั้งกอนดําเนินการขอแตงตั้งยศ 
ทั้งนี้ผูที่จะไดรับการเล่ือนฐานะฯ จะตองผานการฝกอบรมตามที่ ทบ. กําหนด จึงจะมีคุณสมบัติครบถวน
ในการเล่ือนฐานะฯ ได รายละเอียดตามอางถึง ๑  
    ๒.๒ การอบรมหลักสูตรนายทหารประทวนเลื่อนฐานะฯ เนื ่องจาก ทบ. มี
งบประมาณจํากัด จึงขอใหหนวยระดับกองพลดาํเนนิการอบรมนายทหารประทวนเล่ือนฐานะฯ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๒ โดยใชมาตรฐานหลักสูตรของ ยศ.ทบ. เชนเดียวกับการอบรมฯ ท่ีผานมา รายละเอียด
ตามอางถึง ๒ 
   ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแลว ดังนี้ 
    ๓.๑ การขออนุมัติใหนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ 
๕๕ ปขึ้นไป เลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร ตามขอ ๑ เปนไปตามแนวทางที่ ทบ. กําหนด 
จึงเห็นควรอนุมัติตัวบุคคลใหเล่ือนฐานะฯ ได และใหหนวยระดับกองพลดําเนินการอบรมนายทหาร
ประทวนเล่ือนฐานะฯ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยใชมาตรฐานหลักสูตรของ ยศ.ทบ. เชนเดียวกับ
การอบรมฯ ท่ีผานมา 
 
 

/๓.๒ เพ่ือใหเกิด ... 
 



 
 

- ๒ - 
    
    ๓.๒ เ พ่ือให เกิดความออนตัวในการดําเนินการและเพ่ือลดภาระงานของ
ผูบังคับบัญชาและใหทันตามกรอบระยะเวลาท่ี กห. และ ทบ. กําหนด หากมีหนวยใดเสนอรายชื่อ
เพ่ิมเติมภายหลัง เห็นควรให กพ.ทบ. ตรวจสอบและดําเนินการเสนอ สบ.ทบ. ตอไป และขอให สบ.ทบ. 
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูที่จะไดรับการเล่ือนฐานะฯ ใหครบถวนกอนนําเรียน   
   ๔. ขอเสนอ เห็นควรดําเนินการดังนี้ 
    ๔.๑ อนุมัติตัวบุคคลใหนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ 
๕๕ ปขึ้นไป ท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑท่ี กห. กําหนด เล่ือนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร 
ในตําแหนง นายทหารชํานาญงาน (อัตรา ร.ท.) ตั้งแต ๑ ต.ค. ๖๒ จํานวน ๑,๔๗๓ นาย ตามขอ ๑ และ
ใหหนวยดําเนินการตามการพิจารณาในขอ ๓ 
    ๔.๒ ให กพ.ทบ. ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาเพ่ิมเติมรายชื่อ ตามขอ ๔.๑ ได
ตามความเหมาะสม หากมีหนวยเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมภายหลัง 
    ๔.๓ ให สบ.ทบ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูท่ีจะไดรับการเล่ือนฐานะฯ ตามขอ ๔.๑ 
และ ๔.๒ ใหครบถวนตามหลักเกณฑท่ี กห. กําหนด  

   จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณา หากเห็นเปนการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอ ในขอ ๔ 
ท้ังนี้ อยูในอํานาจของ ผบ.ทบ. ซึ่งมอบให รอง ผบ.ทบ. อนุมัติตามคําสั่ง ทบ. ที่ ๔๑๘/๒๕๖๐ 
ลง ๑๘ ก.ค. ๖๐ 
 
 
                                                           .  พล.ท. อยุทธ  ศรีวิเศษ  
                                                                     (อยุทธ     ศรีวิเศษ) 
              จก.กพ.ทบ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปยอด จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปขึ้นไป เลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร 
 

ลําดับ หนวย จํานวน หมายเหต ุ

๑ สลก.ทบ. ๒  
๒ สสน.บก.ทบ. ๑  
๓ ขว.ทบ. ๕  
๔ ยก.ทบ. ๑  
๕ สปช.ทบ. ๔  
๖ สบ.ทบ. ๑  
๗ กง.ทบ. ๒  
๘ สห.ทบ. ๕  
๙ สก.ทบ. 1  
๑๐ ดย.ทบ. 3  
๑๑ นรด. 45  
๑๒ พล.ป. 31  
๑๓ นปอ. 26  
๑๔ ขกท. 17  
๑๕ กช. 49  
๑๖ สพ.ทบ. 30  
๑๗ สส. 16  
๑๘ ขส.ทบ. 31  
๑๙ พธ.ทบ. 22  
๒๐ ศซบ.ทบ. 2  
๒๑ ยย.ทบ. 6  
๒๒ กส.ทบ. 28  
๒๓ พบ. 31  
๒๔ วศ.ทบ. 1  
๒๕ ทภ.1 290  
๒๖ ทภ.2 294  
๒๗ ทภ.3 219  
๒๘ ทภ.4 121  
๒๙ นสศ. 76  
๓๐ รร.จปร. 10  
๓๑ ยศ.ทบ. 57  
๓๒ ศบบ. 26  



 
 

ลําดับ หนวย จํานวน หมายเหต ุ

๓3 สง.ปรมน.ทบ. 20  
รวมท้ังสิ้น ๑,๔๗๓  

 
 
 

  ตรวจถูกตอง 
                                                             พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา 

                              (วาสนา     เทศทองลา) 
                       หน.กพ.ทบ. 
              ๔  ก.ค. ๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงินเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑ จ.ส.อ. บุญสง  บุญมาก สลก.ทบ. 20 ม.ค. 07 ๕๕ เสมียน (ชกท.๗๑๐.๐) จ.ส.อ. 23 ก.พ. 53 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.๑ ชั้น ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๙๓๓๐๘๑๙๔ สลก.ทบ. พิเศษ สลก.ทบ. (๓6,40๐ บาท) (3๗,๕๘๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒ จ.ส.อ. ชาญณรงค  สรอยเสนา สลก.ทบ. 1 ก.ค. 07 ๕๕ พลขับ (ชกท.640.0) จ.ส.อ. 26 ม.ค. 50 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 29 น.๑ ชั้น 3๙ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๔๖๐๒๑๒๘ สลก.ทบ. พิเศษ สลก.ทบ. (29,68๐ บาท) (๓๐,๗๙๐ บาท)

 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปขึ้นไป เลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร

สังกัด  สลก.ทบ.

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ

ตรวจถกูตอง
        พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                   (วาสนา     เทศทองลา)
                         หน.กพ.ทบ.
                         4 ก.ค. 62



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑ จ.ส.อ. ปรีดี  สมถวิล ขว.ทบ. 22 พ.ค. 05 ๕๗ เจาหนาที่สืบสวน จ.ส.อ. 17 ม.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๓๓๐๔๔๙๒ (ชกท.971.0) ขว.ทบ. พิเศษ ขว.ทบ. (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

คาตอบแทน (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

909 บาท ได ๑ ขั้น)

๒ จ.ส.อ. นิพล  ระเบียบดี ขว.ทบ. 8 ส.ค. 05 ๕๗ นาบสบิขาวกรองทางทหาร จ.ส.อ. 17 ม.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 28 น.๑ ชั้น 28 ไทย ไทย ไทย ไทย

๓๒๖๒๙๐๐๐๒๙ (ชกท.971.0) ขว.ทบ. พิเศษ ขว.ทบ. (28,88๐ บาท) (29,68๐ บาท)

 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๓ จ.ส.อ.หญิง พรพิมล  ปาละกูล ขว.ทบ. 15 ม.ค. 06 ๕๖ เสมียน (ชกท.๗๑๐.๐) จ.ส.อ. 17 ม.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒7.๕ น.๑ ชั้น ๓7.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๖๓๗๑๑๕๐๑๐๖ ขว.ทบ. พิเศษ ขว.ทบ. (28,43๐ บาท) (29,11๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๔ จ.ส.อ. สุรศกัดิ์  ประกอบ ขว.ทบ. 6 พ.ค. 06 ๕๖ นายสบิขาวกรองทางทหาร จ.ส.อ. 17 ม.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓1 น.๑ ชั้น ๔1 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๑๒๐๐๒๖๔ (ชกท.971.0) ขว.ทบ. พิเศษ ขว.ทบ. (๓1,88๐ บาท) (๓3,00๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๕ จ.ส.อ. สมเกียรต ิ คูสุวรรณ ขว.ทบ. 20 พ.ค. 07 ๕๕ นายสบิผลิตขาวกรอง จ.ส.อ. 1 ก.พ. 59 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 28 น.๑ ชั้น 38 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๓๓๐๔๗๓๘ (ชกท.971.0) พิเศษ ขว.ทบ. (28,88๐ บาท) (29,68๐ บาท)

สปข.ขว.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

ตรวจถูกตอง

พ.ท.หญิง

(วาสนา     เทศทองลา)

หน.กพ.ทบ.

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปขึ้นไป เลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร

สังกัด  ขว.ทบ.

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ

ตรวจถูกตอง
        พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                   (วาสนา     เทศทองลา)
                         หน.กพ.ทบ.
                         4 ก.ค. 62



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑ จ.ส.อ. บรรเจิด  ระวัง ยก.ทบ. 5 มิ.ย. 05 ๕๗ เสมียน (ชกท.๗๑๐.๐) จ.ส.อ. 16 ก.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 29.5 น.๑ ชั้น 39.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๓๓๓๓๑๐๑๙๐ ยก.ทบ. พิเศษ ยก.ทบ. (30,22๐ บาท) (๓1,34๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

ตรวจถูกตอง

พ.ท.หญิง

(วาสนา     เทศทองลา)

หน.กพ.ทบ.

......../......../........

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปขึ้นไป เลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร

สังกัด  ยก.ทบ.

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   

หมายเลขประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ

ตรวจถูกตอง
        พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                   (วาสนา     เทศทองลา)
                         หน.กพ.ทบ.
                         4 ก.ค. 62



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑ จ.ส.อ. ทรงศักดิ์  พรกุณา สปช.ทบ. 30 มิ.ย. 07 ๕๕ เสมียนการเงิน จ.ส.อ. 12 ก.ย. 54 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4.5 น.1 ชั้น 44.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๐๕๐๓๒๔๒ (ชกท.730.0) สปช.ทบ. พิเศษ สปช.ทบ. (๓5,81๐ บาท) (36,990 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒ จ.ส.อ. ศรายุทธ  ชางทํา สปช.ทบ. 31 ต.ค. 06 ๕๕ นายสบิกําลังพล จ.ส.อ. 28 ก.พ. 57 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓2 น.1 ชั้น 42 ไทย ไทย ไทย ไทย

๓๒๗๓๓๐๐๗๒๙ (ชกท.716.0) สปช.ทบ. พิเศษ สปช.ทบ. (๓3,000 บาท) (34,110 บาท)

 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๓ จ.ส.อ. กชภูมิ  มีศรี สปช.ทบ. 28 พ.ค. 07 ๕๕ หน.พลขับ จ.ส.อ. 1 ต.ค. 57 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒7.5 น.1 ชั้น 37.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๖๒๐๐๑๗๓ (ชกท.643.๐) สปช.ทบ. พิเศษ สปช.ทบ. (28,43๐ บาท) (29,110 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๔ จ.ส.อ.หญิง พเยาว  นาคภูมิ สปช.ทบ. 10 พ.ค. 07 ๕๕ เสมียน (ชกท.๗31.๐) จ.ส.อ. 27 พ.ย. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓0.5 น.1 ชั้น 40.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๖๓๖๑๑๐๐๕๐๗ สปช.ทบ. พิเศษ สปช.ทบ. (31,34๐ บาท) (32,450 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

ตรวจถูกตอง

พ.ท.หญิง

(วาสนา     เทศทองลา)

หน.กพ.ทบ.

......../......../........

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ  จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปขึ้นไป เลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร

สังกัด  สปช.ทบ.

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ

ตรวจถูกตอง
        พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                   (วาสนา     เทศทองลา)
                         หน.กพ.ทบ.
                         4 ก.ค. 62



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑ จ.ส.อ. พัฒนา  ทองนิ่ม สบ.ทบ. 1 เม.ย. 07 ๕๕ เสมียน (ชกท.๗๑๗.๐) จ.ส.อ. 3 ส.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 2๕ น.๑ ชั้น ๓๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๓๔๓๓๑๔๗๗๘ รร.สบ.สบ.ทบ. พิเศษ สบ.ทบ. (26,27๐ บาท) (26,99๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

ตรวจถูกตอง

พ.ท.หญิง

(วาสนา     เทศทองลา)

หน.กพ.ทบ.

......../......../........

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ  จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปขึ้นไป เลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร

สังกัด  สบ.ทบ.

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   

หมายเลขประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ

ตรวจถูกตอง
        พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                   (วาสนา     เทศทองลา)
                         หน.กพ.ทบ.
                         4 ก.ค. 62



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑ จ.ส.อ. ชํานิ  นาคสังข กง.ทบ. 1 มี.ค. 07 ๕๕ เสมียนการเงิน จ.ส.อ. 14 ก.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓6 น.๑ ชั้น ๔6 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๙๑๑๐๐๒๘๘ (ชกท.๗30.๐) กง.ทบ. พิเศษ กง.ทบ. (๓7,58๐ บาท) (๓8,75๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒ จ.ส.อ. อนุพนธ  วงศดานี รร.กง.กง.ทบ. 16 ธ.ค. 06 ๕๕ จากองรอย จ.ส.อ. 22 มี.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4 น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๓๓๑๑๑๕๖  (ชกท.00๑.๐) พิเศษ กง.ทบ. (๓5,22๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

 รร.กง.กง.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

ตรวจถูกตอง

พ.ท.หญิง

(วาสนา     เทศทองลา)

หน.กพ.ทบ.

......../......../........

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปขึ้นไป เลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร

สังกัด  กง.ทบ.

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   

หมายเลขประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ

ตรวจถูกตอง
        พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                   (วาสนา     เทศทองลา)
                         หน.กพ.ทบ.
                         4 ก.ค. 62



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑ จ.ส.อ. ประสิทธิ์  พลเมืองดี สห.ทบ. 6 ก.ย. 07 ๕๕ เสมียน จ.ส.อ. 9 พ.ย. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3.5 น.๑ ชั้น 43.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๖๑๐๑๒๐๙ (ชกท.710.๐) สห.ทบ. พิเศษ สห.ทบ. (๓4,68๐ บาท) (35,81๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒ จ.ส.อ. เฉลิมพล  คริุนทร สห.ทบ. 16 ต.ค. 05 ๕๗ หัวหนาคลัง จ.ส.อ. 12 มิ.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3 น.๑ ชั้น 43 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๔๓๐๐๒๐๖  (ชกท.551.๐) สห.ทบ. พิเศษ สห.ทบ. (34,11๐ บาท) (35,22๐ บาท)

 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๓ จ.ส.อ. กองพล  ถนอมวัฒนา สห.ทบ. 12 เม.ย. 04 ๕๘ จากองรอย จ.ส.อ. 17 ม.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓1 น.๑ ชั้น ๔1 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๒๔๐๐๙๕๒ (ชกท.๐๐๑.๐) สห.ทบ. พิเศษ สห.ทบ. (๓1,88๐ บาท) (๓3,00๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๔ จ.ส.อ. ประมาส  จัดแกว สห.ทบ. 27 พ.ค. 07 ๕๘ ผช.ครู จ.ส.อ. 9 พ.ย. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 29 น.๑ ชั้น 39 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๖๒๐๐๒๓๑ (ชกท.951.0) พิเศษ สห.ทบ. (29,68๐ บาท) (30,79๐ บาท)

รร.สห.สห.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๕ จ.ส.อ. บวรชย  เย่ียมพินิต สห.ทบ. 20 ก.พ. 07 ๕๕ จากองพัน จ.ส.อ. 31 พ.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3 น.๑ ชั้น ๔2 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๐๙๐๐๕๐๙ (ชกท.001.0) พิเศษ สห.ทบ. (34,11๐ บาท) (35,22๐ บาท)

รร.สห.สห.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

ตรวจถูกตอง

พ.ท.หญิง

(วาสนา     เทศทองลา)

หน.กพ.ทบ.

......../......../........

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ  จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปขึ้นไป เลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร

สังกัด  สห.ทบ.

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ

ตรวจถูกตอง
        พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                   (วาสนา     เทศทองลา)
                         หน.กพ.ทบ.
                         4 ก.ค. 62



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑ จ.ส.อ. สมเกียรต ิ นาคนวล สก.ทบ. 28 ส.ค. 06 ๕๖ ผช.ครพูลศกึษา จ.ส.อ. 6 ส.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 34.5 น.๑ ชั้น ๔4.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๓๓๐๕๑๐๓ (ชกท.074.๐) พิเศษ สก.ทบ. (35,81๐ บาท) (๓6,99๐ บาท)

สก.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

ตรวจถูกตอง

พ.ท.หญิง

(วาสนา     เทศทองลา)

หน.กพ.ทบ.

......../......../........

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ  จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปขึ้นไป เลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร

สังกัด  สก.ทบ.

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ

ตรวจถูกตอง
        พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                   (วาสนา     เทศทองลา)
                         หน.กพ.ทบ.
                         4 ก.ค. 62



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑ จ.ส.อ. นับเกา  ชุมใจ วศ.ทบ. 4 ต.ค. 06 ๕๕ หน.ชุดตอนทําลายลางพิษ จ.ส.อ. 7 ต.ค. 45 นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๕๑๐๐๑๕๕ (ชกท.530.0) พิเศษ วศ.ทบ. ป.3 ชั้น 2 น.1 ชั้น 3

วศ.ทบ. (41,250 บาท) (42,620 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

ตรวจถูกตอง

พ.ท.หญิง

(วาสนา     เทศทองลา)

หน.กพ.ทบ.

......../......../........

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ  จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปขึ้นไป เลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร

สังกัด วศ.ทบ.

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   

หมายเลขประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ

ตรวจถูกตอง
        พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                   (วาสนา     เทศทองลา)
                         หน.กพ.ทบ.
                         4 ก.ค. 62



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑ จ.ส.อ. จักริน  ชาตาคม ยย.ทบ. 10 พ.ย. 06 ๕๕ ชางเขียนแบบ จ.ส.อ. 13 พ.ย. 51 นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๓๓๑๑๕๔๐ (ชกท.811.๐) พิเศษ ยย.ทบ. ป.๓ ชั้น 2 น.๑ ชั้น 3

ยย.ทบ. (41,25๐ บาท) (42,62๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒ จ.ส.อ. เกรียงศักดิ์  พิมพจักร ยย.ทบ. 2 ก.ค. 04 ๕๗ เจาหนาที่คิดราคา จ.ส.อ. 30 ส.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓2.5 น.๑ ชั้น ๔2.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๒๔๐๑๒๕๘ (ชกท.821.0) พิเศษ ยย.ทบ. (33,56๐ บาท) (๓4,68๐ บาท)

ยย.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๓ จ.ส.อ. บัณฑิต  จันทรไพจิตร ยย.ทบ. 5 ส.ค. 07 ๕๕ เจาหนาที่คิดราคา จ.ส.อ. 13 มี.ค. 56 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓6.5 รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๓๓๑๖๔๑๔ (ชกท.821.0) พิเศษ ยย.ทบ. (๓8,17๐ บาท) น.๑ ชั้น 0.5

ยย.ทบ. (39,190 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๔ จ.ส.อ. วิสิษฐ  เสวกงาม ยย.ทบ. 6 พ.ย. 06 ๕๕ เจาหนาที่คิดราคา จ.ส.อ. 6 มิ.ย. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4 น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๖๒๐๐๖๐๔ (ชกท.821.0) พิเศษ ยย.ทบ. (๓5,22๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

ยย.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๕ จ.ส.อ. นฤพนธ  สังสะโอภาส ยย.ทบ. 25 มี.ค. 05 ๕๗ นายสบิกอสราง จ.ส.อ. 30 ส.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4.5 น.๑ ชั้น ๔4.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๑๘๐๐๕๗๖ (ชกท.518.0) พิเศษ ยย.ทบ. (๓5,81๐ บาท) (๓6,99๐ บาท)

ยย.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ  จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปขึ้นไป เลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร

สังกัด  ยย.ทบ.

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๖ จ.ส.อ. สมภพ  ธนะพิมลกุล ยย.ทบ. 25 ม.ค. 06 ๕๖ นายสบิกอสราง จ.ส.อ. 1 มิ.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.๑ ชั้น ๔5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๓๓๑๓๖๗๑ (ชกท.518.0) พิเศษ ยย.ทบ. (๓๖,๔๐๐ บาท) (๓7,58๐ บาท)

ยย.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

ตรวจถูกตอง

พ.ท.หญิง

(วาสนา     เทศทองลา)

หน.กพ.ทบ.

......../......../........

อัตรา
สัญชาติ

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน

ตรวจถูกตอง
        พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                   (วาสนา     เทศทองลา)
                         หน.กพ.ทบ.
                         4 ก.ค. 62



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑ จ.ส.อ. ชนินทร  ชาญชูเกียรติ ศซบ.ทบ. 20 ส.ค. 05 ๕๗ เจาหนาที่ปฏิบัติการ จ.ส.อ. 7 ก.พ. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒3.๕ น.๑ ชั้น ๓3.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๓๗๐๑๒๘๔ ไซเบอรทั่วไป พิเศษ ศซบ.ทบ. (๒5,16๐ บาท) (๒5,89๐ บาท)

(ชกท.240.0) ศซบ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒ จ.ส.อ. ปรีชา  หวังสอาด ศซบ.ทบ. 23 ต.ค. 06 ๕๕ หน.พลขับ จ.ส.อ. 7 ธ.ค. 47 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓1 น.๑ ชั้น ๔1 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๓๓๐๐๒๙๑ (ชกท.640.0) ศซบ.ทบ. พิเศษ ศซบ.ทบ. (๓1,88๐ บาท) (๓3,00๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

ตรวจถูกตอง

พ.ท.หญิง

(วาสนา     เทศทองลา)

หน.กพ.ทบ.

......../......../........

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ  จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปขึ้นไป เลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร

สังกัด ศซบ.ทบ.

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ

ตรวจถูกตอง
        พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                   (วาสนา     เทศทองลา)
                         หน.กพ.ทบ.
                         4 ก.ค. 62



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑ จ.ส.อ. สมศักดิ์  พวงพรอม สส. 2 ก.พ. 07 ๕๕ นายสิบสวัสดิการ จ.ส.อ. 1 ต.ค. 47 นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๓๘๐๐๑๑๘ (ชกท.073.0) พิเศษ สส. ป.3 ชั้น 0.5 น.1 ชั้น 1.5

แผนกสวัสดิการ กบร.สส. (39,190 บาท) (40,560 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ข้ัน)

๒ จ.ส.อ. รชต  นาคสุวรรณ สส. 2 ม.ิย. 07 ๕๕ นายสิบสื่อสาร จ.ส.อ. 31 ส.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 25.5 น.๑ ชั้น 35.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๓๘๓๓๐๔๕๓๔ (ชกท.273.0) พิเศษ สส. (26,63๐ บาท) (27,49๐ บาท)

ประจํากรม สส. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ข้ัน)

๓ จ.ส.อ. ปรีชา  นิลดี รร.ส.สส. 18 ม.ีค. 07 ๕๕ ครูชางซอมวิทยุ จ.ส.อ. 16 ม.ิย. 49 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 36.๕ รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

1282900307 (ชกท.296.0) พิเศษ สส. (38,17๐ บาท) น.1 ชั้น 0.5

แผนกวิชาการสื่อสารประเภทวิทยุ (39,190 บาท)

และอิเล็กทรอนิกสประยุกต (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

กศ.รร.ส.สส. ได ๑ ข้ัน)

๔ จ.ส.อ. เกษมทรัพย  ประสารีบุตร สส. 26 ต.ค. 06 ๕๖ เสมียนการเงิน จ.ส.อ. ๖ มิ.ย. ๕๙ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 30.5 น.๑ ชั้น 40.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

1274300799 (ชกท.๗๓๐.๐) พิเศษ สส. (31,34๐ บาท) (32,45๐ บาท)

แผนกควบคุมการเบิกจาย (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

กกง.สส. ได ๑ ข้ัน)

๕ จ.ส.อ. ธวัชชัย  สุวรรณวนิช สส. 11 ส.ค. 07 ๕๕ ชางควบคุมมาตรฐาน จ.ส.อ. 31 พ.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 29.5 น.๑ ชั้น 39.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๓๓๑๒๔๗๘ (ชกท.๒๙5.๐) พิเศษ สส. (๓0,22๐ บาท) (31,34๐ บาท)

มว.ซอมแผนกปรับเทียบมาตรฐาน (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

และซอมเครื่องตรวจวัด กซสอ.สส. ได ๑ ข้ัน)

๖ จ.ส.อ. บุญยงค  เกิดจิตร ส.1 พัน.101 21 พ.ย. 06 ๕๖ ชางซอมวิทยุ จ.ส.อ. 20 พ.ค. 42 นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๔๓๐๐๐๕๓๗ (ชกท.๒๙6.๐) พิเศษ ส.1 พัน.101 ป.3 ชั้น 3.5 น.1 ชั้น 4.5

บก.มว.วิทยุถายทอด (43,300 บาท) (44,930 บาท)

รอย.ปฏิบัติการสื่อสารสนาม (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ส.1 พัน.101 ได ๑ ข้ัน)

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ  จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปข้ึนไป เลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร

สังกัด  สส.

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๗ จ.ส.อ. คงฤทธ์ิ  สุขวาป ส.1 พัน.101 13 ก.พ. 07 ๕๕ ชางซอมเคร่ืองคลื่นพาห จ.ส.อ. 19 ก.ค. 47 นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๖๘๐๑๖๒๗ (ชกท.294.0) พิเศษ ส.1 พัน.101 ป.3 ชั้น 1.5 น.1 ชั้น 2.5

บก.มว.วิทยุถายทอด (40,560 บาท) (41,930 บาท)

รอย.ปฏิบัติการสื่อสารสนาม (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ส.1 พัน.101 ได ๑ ข้ัน)

๘ จ.ส.อ. ณฐพร  วงษงาม ส.1 พัน.101 28 ก.ย. 07 ๕๕ หน.พนักงานวิทยุโทรพิมพ จ.ส.อ. 11 พ.ค. 54 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓6 น.๑ ชั้น ๔6 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๑๙๐๐๖๗๗ (ชกท.053.๐) พิเศษ ส.1 พัน.101 (๓7,58๐ บาท) (๓8,75๐ บาท)

บก.มว.วิทยุโทรพิมพ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

รอย.ปฏิบัติการสื่อสารสนาม ได ๑ ข้ัน)

ส.1 พัน.101

๙ จ.ส.อ. รุงศักดิ์  งามชุม พัน.ส.ซบร. 6 ก.พ. 07 ๕๕ หน.บัญชีคุม จ.ส.อ. 23 ม.ีค. 61 นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๕๐๐๑๒๗๓ เขตหลัง (ชกท.760.๐) พิเศษ พัน.ส.ซบร.เขตหลัง ป.3 ชั้น 2.5 น.1 ชั้น 3.5

ตอนควบคุมการซอมบํารุง (43,300 บาท) (44,930 บาท)

มว.พัฒนาและควบคุมการซอมบํารุง พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

รอย.บก.พัน.ส.ซบร.เขตหลัง ๑,10๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ข้ัน)

๑๐ จ.ส.อ. พงษศักดิ์  ทาวิลัย พัน.ส.ซบร. 14 ก.พ. 07 ๕๕ นายสิบสงกําลังสื่อสาร จ.ส.อ. 23 ม.ีค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3.5 น.๑ ชั้น ๔3.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๓๑๐๒๐๙๖ เขตหลัง (ชกท.764.0) พิเศษ พัน.ส.ซบร.เขตหลัง (๓4,68๐ บาท) (๓5,81๐ บาท)

ตอนสงกําลังสื่อสาร พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

มว.สนับสนุนการซอมบํารุง 34๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

รอย.ส.ซบร.เขตหลังท่ี 2 ได ๑ ข้ัน)

พัน.ส.ซบร.เขตหลัง

๑๑ จ.ส.อ. นภดล  เตาทอง พัน.ส.ซบร. 7 ม.ิย. 07 ๕๕ จากองรอย จ.ส.อ. 23 ม.ีค. 61 นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๗๑๐๐๔๓๕ เขตหลัง (ชกท.001.0) พิเศษ พัน.ส.ซบร.เขตหลัง ป.3 ชั้น 1 น.1 ชั้น 2

บก.รอย.รอย.ส.ซบร.เขตหลังท่ี 1 (39,880 บาท) (41,250 บาท)

พัน.ส.ซบร.เขตหลัง (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ข้ัน)

๑๒ จ.ส.อ. ประมวล  โปราแสน พัน.ส.ซบร. 26 ม.ีค. 07 ๕๕ นายสิบยานยนต จ.ส.อ. 23 ม.ีค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓6 น.๑ ชั้น 46 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๒๑๐๐๘๒๖ เขตหลัง (ชกท.631.๐) พิเศษ พัน.ส.ซบร.เขตหลัง (๓7,58๐ บาท) (๓8,75๐ บาท)

ตอนซอมบํารุงยานยนตกองพัน พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

รอย.บก.พัน.ส.ซบร.เขตหลัง 42๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ข้ัน)

อัตรา
สัญชาติ

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑๓ จ.ส.อ. บุญสม  ขําสาคร ส.1 พัน.102 20 พ.ค. 07 ๕๕ จากองรอย จ.ส.อ. 23 พ.ค. 49 นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๖๐๐๐๐๓๕ (ชกท.001.0) พิเศษ ส.1 พัน.102 ป.3 ชั้น 1.5 น.1 ชั้น 2.5

รอย.บก.ส.1 พัน.102 (40,560 บาท) (41,930 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ข้ัน)

๑๔ จ.ส.อ. ณัชกฤศ  ปลาประยงค สส. 17 ม.ค. 07 ๕๕ พนักงานวิทยุ จ.ส.อ. 8 ต.ค. 53 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓5.๕ น.๑ ชั้น ๔5.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๓๔๐๑๔๘๗ (ชกท.051.๐) พิเศษ สส. (๓6,99๐ บาท) (๓8,17๐ บาท)

ศป. แผนกวิทยุ กสส.สส. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ข้ัน)

๑๕ จ.ส.อ. พิเชษฐ  บุราณ สส. 14 ส.ค. 07 ๕๕ ชางซอมโทรพิมพ จ.ส.อ. 16 พ.ย. 47 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓6.5 รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๐๔๐๐๙๓๒ (ชกท.341.0) พิเศษ สส. (๓๘,17๐ บาท) น.1 ชั้น 0.5

สถานีโทรคมนาคม มทบ.31 พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

แผนกปฏิบัติการสวนภูมิภาค ทภ.3 34๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ศูนยโทรคมนาคม กสส.สส. ได ๑ ข้ัน)

๑๖ จ.ส.อ. นที  เผื่อนปฐม สส. 15 ก.ย. 07 ๕๕ เสมียนสงกําลัง จ.ส.อ. 23 ม.ิย. 43 นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๓๓๑๒๔๘๒ (ชกท.760.0) พิเศษ สส. ป.3 ชั้น 3.5 น.1 ชั้น 4.5

แผนกสนับสนุนการผลิต (43,300 บาท (44,930 บาท)

กผสป.สส. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ข้ัน)

พ.ท.หญิง

(วาสนา     เทศทองลา)

หน.กพ.ทบ.

......../......../........

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ

ตรวจถูกตอง
        พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                   (วาสนา     เทศทองลา)
                         หน.กพ.ทบ.
                         4 ก.ค. 62



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑ จ.ส.อ. สมเดช  แจงโพธิ์ ขส.ทบ. 27 ม.ิย. 05 ๕๗ นายสิบคลัง จ.ส.อ. 3 ต.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4.๕ น.๑ ชั้น ๔4.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๖๔๐๐๑๑๖ (ชกท.551.0) พิเศษ ขส.ทบ. (๓5,81๐ บาท) (๓6,99๐ บาท)

แผนกสวัสดิการ กบร.ขส.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒ จ.ส.อ. พิเชษฐ  เขตพิทักษ ขส.ทบ. 19 ต.ค. 06 ๕๖ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 4 เม.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4 น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๔๓๑๐๑๒๓๐ (ชกท.941.0) พิเศษ ขส.ทบ. (๓5,22๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

มว.สูทกรรม กบร.ขส.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๓ จ.ส.อ. ชวลิต  รักษพงษ ขส.ทบ. 3 พ.ค. 07 ๕๕ ชางเครื่องยนต จ.ส.อ. 8 เม.ย. 58 นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๙๓๓๐๑๑๕๕ (ชกท.631.0) พิเศษ ขส.ทบ. ป.3 ชั้น 1 น.1 ชั้น 2

แผนกซอมตัวรถและเรือ (39,880 บาท) (41,250 บาท)

กซ.ขส.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๔ จ.ส.อ. จาตุรงค  สารจันทร ขส.ทบ. 30 ม.ิย. 07 ๕๕ ชางสี จ.ส.อ. 10 ม.ิย. 56 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4.๕ น.๑ ชั้น ๔4.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๓๓๐๐๘๕๔ (ชกท.440.0) พิเศษ ขส.ทบ. (๓5,81๐ บาท) (๓6,99๐ บาท)

แผนกซอมตัวรถและเรือ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

กซ.ขส.ทบ. ได ๑ ขั้น)

๕ จ.ส.อ. นรงค  ออนเขตร ขส.ทบ. 5 เม.ย. 07 ๕๕ ชางซอมอุปกรณรถและเรือ จ.ส.อ. 5 ต.ค. 52 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 3๖.๕ รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๐๙๐๐๘๑๘ (ชกท.441.0) พิเศษ ขส.ทบ. (38,17๐ บาท) น.1 ชั้น 0.5

แผนกซอมอุปกรณรถและเรือ (39,19๐ บาท)

กซ.ขส.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๖ จ.ส.อ. สงบ  กุมรีจิตร ขส.ทบ. 28 เม.ย. 04 ๕๘ นายสิบชิ้นสวน จ.ส.อ. 10 เม.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4 น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๕๔๐๐๖๑๓ (ชกท.766.0) พิเศษ ขส.ทบ. (๓5,22๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

แผนกควบคุมสิ่งอุปกรณ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

กค.ขส.ทบ. ได ๑ ขั้น)

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ  จ.ส.อ. อัตราเงนิเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปขึ้นไป เลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร

สังกัด  ขส.ทบ.

ลําดับ
        ยศ - ชื่อ - สกุล      หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๗ จ.ส.อ. วิชชา  เวชากุล ขส.ทบ. 7 เม.ย. 07 ๕๕ นายสิบคลัง จ.ส.อ. 29 ม.ิย. 50 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓6 น.๑ ชั้น ๔6 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๓๓๐๐๔๖๓ (ชกท.551.0) พิเศษ ขส.ทบ. (๓7,58๐ บาท) (๓8,75๐ บาท)

แผนกคลัง กค.ขส.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๘ จ.ส.อ. ทรงพร  เสนีวงศ ณ อยุธยา รร.ขส.ขส.ทบ. 15 ต.ค. 05 ๕๖ เสมียน (ชกท.710.0) จ.ส.อ. 8 พ.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4 น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๒๔๐๑๒๑๒ แผนกเตรียมการ พิเศษ ขส.ทบ. (๓5,22๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

รร.ขส.ขส.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๙ จ.ส.อ. บุญชู  ฤกษสําราญ รร.ขส.ขส.ทบ. 4 พ.ค. 05 ๕๗ ครู จ.ส.อ. 21 ธ.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4 น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๓๓๓๑๔๘๖๖ (ชกท.640.0) พิเศษ ขส.ทบ. (๓5,22๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

แผนกฝก รร.ขส.ขส.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๐ จ.ส.อ ทนารัตน  ชุมพินิจ ศคย.ทบ. 17 ม.ีค. 07 ๕๕ นายสิบสงกําลัง จ.ส.อ. 1 ต.ค. 55 นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๑๑๐๐๓๔๑ (ชกท.766.0) พิเศษ ศคย.ทบ. ป.3 ชั้น 5 น.1 ชั้น 6

กองบังคับการ กจย.ศคย.ทบ. (45,75๐ บาท) (47,380 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๑ จ.ส.อ. บุญสง  เสียงอํ่า ศคย.ทบ. 24 ก.พ. 05 ๕๗ นายสิบตรวจสอบ จ.ส.อ. 15 ก.พ. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4.๕ น.๑ ชั้น ๔4.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๖๔๐๑๔๗๓ การเคลื่อนยาย (ชกท.719.0) พิเศษ ศคย.ทบ. (๓5,81๐ บาท) (๓6,99๐ บาท)

แผนกตรวจสอบ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

กจย.ศคย.ทบ. ได ๑ ขั้น)

๑๒ จ.ส.อ. สมบูรณ  พึ่งธนากรกุล ศคย.ทบ. 25 พ.ย. 04 ๕๗ นายสิบการเคลื่อนยาย จ.ส.อ. 15 ก.พ. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3 น.1 ชั้น 43 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๓๓๐๑๗๘๙ (ชกท.719.0) พิเศษ ศคย.ทบ. (๓4,11๐ บาท) (35,220 บาท)

แผนกเคลื่อนยาย (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

กจย.ศคย.ทบ. ได ๑ ขั้น)

๑๓ จ.ส.อ. กําธร  ผลสง ศคย.ทบ. 21 ม.ค. 06 ๕๖ ผบ.หมู (ชกท.643.0) จ.ส.อ. 10 พ.ย. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4.๕ น.๑ ชั้น ๔4.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๔๓๓๑๐๔๖๓ มว.รถยนตโดยสาร พิเศษ ศคย.ทบ. (๓5,81๐ บาท) (๓6,99๐ บาท)

 แผนกรถยนตโดยสาร (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

กยพ.ศคย.ทบ. ได ๑ ขั้น)

อัตรา
สัญชาติ

ลําดับ
        ยศ - ชื่อ - สกุล      หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑๔ จ.ส.อ. วรพล  พุกทอง ศคย.ทบ. 19 ธ.ค. 06 ๕๖ หน.ชางเครื่องยนต จ.ส.อ. 22 ธ.ค. 59 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕.5 น.1 ชั้น 45.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๓๓๐๔๙๔๑ (ชกท.631.0) พิเศษ ศคย.ทบ. (๓๖,99๐ บาท) (38,170 บาท)

แผนกสงกําลังและซอมบํารุง (กรณี ๑ ต.ค.๖2

มว.ซอมบํารุง กยพ.ศคย.ทบ. ได ๑ ขั้น)

๑๕ จ.ส.อ. สัมพันธ  เสียงใส ศคย.ทบ. 27 ส.ค. 07 ๕๕ ชางซอมเครื่องบิน จ.ส.อ. 24 ก.ค. 55 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓6 น.๑ ชั้น ๔6 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๖๔๐๑๙๖๕ (ชกท.672.0) พิเศษ ศคย.ทบ. (๓7,58๐ บาท) (๓8,75๐ บาท)

ฝูงเครื่องบิน กบบ.ศคย.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค.๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๖ จ.ส.อ. สญชัย  ยิ้มขาวผอง ศคย.ทบ. 11 พ.ค. 07 ๕๕ ชางประจําเครื่องบิน จ.ส.อ. 11 ม.ิย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4.๕ น.๑ ชั้น ๔4.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๖๐๐๐๒๔๘ (ชกท.672.0) พิเศษ ศคย.ทบ. (๓5,81๐ บาท) (๓6,99๐ บาท)

ฝูงเครื่องบิน กบบ.ศคย.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๗ จ.ส.อ. วุฒิพงษ  รักษศิริ ศคย.ทบ. 14 ก.พ. 06 ๕๖ ชางตรวจสภาพทางเทคนิค จ.ส.อ. 11 ม.ิย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4 น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๓๓๐๗๑๑๐ (ชกท.671.0) พิเศษ ศคย.ทบ. (๓5,22๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

แผนกสงกําลังและซอมบํารุง (กรณี ๑ ต.ค.๖2

กบบ.ศคย.ทบ. ได ๑ ขั้น)

๑๘ จ.ส.อ. ธวัชชัย  ใจยงค กรม ขส. 17 ก.พ. 06 ๕๖ จากรม จ.ส.อ. 26 ก.พ. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4.๕ น.๑ ชั้น ๔4.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๓๓๐๑๗๑๔ (ชกท.001.0) พิเศษ กรม ขส. (๓5,81๐ บาท) (๓6,99๐ บาท)

กรม ขส. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๙ จ.ส.อ. สมชัย  ตันเลิศ กรม ขส. 3 ม.ค. 04 ๕๘ นายสิบยุทธการ จ.ส.อ. 26 ก.พ. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4.๕ น.๑ ชั้น ๔4.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๗๑๐๐๒๐๙ (ชกท.643.0) พิเศษ กรม ขส. (๓5,81๐ บาท) (๓6,99๐ บาท)

กรม ขส. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒๐ จ.ส.อ. จุบรรณ  พาลึก พัน.ขส.1 4 เม.ย. 05 ๕๗ นายสิบยุทธการ จ.ส.อ. 15 ก.พ. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4 น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๗๔๐๐๐๙๒ กรม ขส. (ชกท.643.0) พิเศษ พัน.ขส.1 กรม ขส. (๓5,22๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

พัน.ขส.1 กรม ขส. (กรณี ๑ ต.ค.๖2

ได ๑ ขั้น)

ลําดับ
        ยศ - ชื่อ - สกุล      หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๒๑ จ.ส.อ. สมบัติ  ทองดี พัน.ขส.1 28 ม.ีค. 04 ๕๘ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 26 ก.พ. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓1 น.1 ชั้น 41 ไทย ไทย ไทย ไทย

1256601068 กรม ขส. (ชกท.643.0) พิเศษ พัน.ขส.1 กรม ขส. (๓1,88๐ บาท) (33,000 บาท)

รอย.ขส.รยบ.เบา 1 (กรณี ๑ ต.ค.๖2

พัน.ขส.1 กรม ขส. ได ๑ ขั้น)

๒๒ จ.ส.อ. ประจักร  ชินกร พัน.ขส.2(ผสม) 8 ม.ิย. 05 ๕๗ รอง ผบ.มว. (ชกท.643.0) จ.ส.อ. 15 ก.พ. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓2.๕ น.1 ชั้น 42.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๔๓๐๐๑๕๑ กรม ขส. มว.รยบ.กลาง (25 ตัน) พิเศษ พัน.ขส.๒(ผสม) กรม ขส. (๓3,56๐ บาท) (34,680 บาท)

รอย.ขส.รยบ.กลาง (ผสม) (กรณี ๑ ต.ค.๖2

พัน.ขส.๒ (ผสม) กรม ขส. ได ๑ ขั้น)

๒๓ จ.ส.อ. สมาน  เครือพิมาน พัน.ขส.2(ผสม) 13 ก.ค. 04 ๕๘ หน.ชางยานยนตลอ จ.ส.อ. 15 ก.พ. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4 น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๒๘๐๐๑๑๑ กรม ขส. (ชกท.631.0) พิเศษ พัน.ขส.๒(ผสม) กรม ขส. (๓5,22๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

มว.ซบร.รอย.ขส.รยบ.หนัก (กรณี ๑ ต.ค.๖2

พัน.ขส.๒ (ผสม) กรม ขส. ได ๑ ขั้น)

๒๔ จ.ส.อ. ชยัรัตน  สุจิตฉันท พัน.ขส.2(ผสม) 1 ม.ิย. 05 ๕๗ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 15 ก.พ. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4.๕ น.๑ ชั้น ๔4.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๔๖๐๐๘๔๑ กรม ขส. (ชกท.643.0) พิเศษ พัน.ขส.๒(ผสม) กรม ขส. (๓5,81๐ บาท) (๓6,99๐ บาท)

บก.มว.เรือ รอย.ขส.เรือ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

พัน.ขส.๒ (ผสม) กรม ขส.รอ. ได ๑ ขั้น)

๒๕ จ.ส.อ. สุทธิพงศ  ปญญาบุตร พัน.ซบร.บ.ทบ. 15 ม.ีค. 05 ๕๗ จากองพัน จ.ส.อ. 19 ม.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4 น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๔๖๐๑๐๖๐ (ชกท.001.0) พิเศษ พัน.ซบร.บ.ทบ. (๓5,22๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

ตอน บก.กองพัน รอย.บก. (กรณี ๑ ต.ค.๖2

พัน.ซบร.บ.ทบ. ได ๑ ขั้น)

๒๖ จ.ส.อ. รณรงค  เสือจุย พัน.ซบร.บ.ทบ. 5 ก.พ. 07 ๕๕ รอง ผบ.มว.สื่อสาร จ.ส.อ. 19 ม.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4.๕ น.๑ ชั้น ๔4.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๓๓๐๐๐๒๕ (ชกท.311.0) พิเศษ พัน.ซบร.บ.ทบ. (๓5,81๐ บาท) (๓6,99๐ บาท)

บก.และ รอย.บก. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

พัน.ซบร.บ.ทบ. ได ๑ ขั้น)

๒๗ จ.ส.อ. สมาน  คําอินยุทธ พัน.ซบร.บ.ทบ. 17 ก.ค. 07 ๕๕ หน.ชางตรวจสภาพทางเทคนิค จ.ส.อ. 7 ก.พ. 55 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓6.5 รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๓๘๐๐๓๒๘ (ชกท.679.0) พิเศษ พัน.ซบร.บ.ทบ. (๓8,17๐ บาท) น.1 ชั้น 0.5

บก.รอย.ซบร. (39,190 บาท)

บ.ทบ.สนับสนุนทั่วไป (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

พัน.ซบร.บ.ทบ. ได ๑ ขั้น)

อัตรา
สัญชาติ

ลําดับ
        ยศ - ชื่อ - สกุล      หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๒๘ จ.ส.อ. เทวัญ  สถาวร พัน.ซบร.บ.ทบ. 21 ม.ีค. 07 ๕๕ ชางควบคุมผลงาน จ.ส.อ. 25 ก.ค. 57 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓5.5 น.1 ชั้น 45.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๑๖๐๐๕๔๘ (ชกท.672.0) พิเศษ พัน.ซบร.บ.ทบ. (๓6,99๐ บาท) (38,170 บาท)

บก.รอย.ซบร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

บ.ทบ.สนับสนุนโดยตรง ได ๑ ขั้น)

พัน.ซบร.บ.ทบ.

๒๙ จ.ส.อ. ชชัวาล  เย็นใจ พัน.ซบร.บ.ทบ. 14 เม.ย. 07 ๕๕ นายสิบกํากับการซอมบํารุง จ.ส.อ. 19 ธ.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓6 น.๑ ชั้น ๔6 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๖๒๐๐๖๖๖ (ชกท.679.0) พิเศษ พัน.ซบร.บ.ทบ. (๓7,58๐ บาท) (๓8,75๐ บาท)

บก.มว.สนับสนุนโดยตรง (กรณี ๑ ต.ค.๖2

รอย.ซบร. ได ๑ ขั้น)

บ.ทบ.สนับสนุนโดยตรง

พัน.ซบร.บ.ทบ.

๓๐ จ.ส.อ. อดุลย  อินทรเลิศ พัน.ซบร.บ.ทบ. 24 พ.ย. 07 ๕๕ นายสิบกํากับการซอมบํารุง บ. จ.ส.อ. 25 ธ.ค. 57 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.๑ ชั้น ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๒๙๐๐๙๕๐ (ชกท.679.0) พิเศษ พัน.ซบร.บ.ทบ. (๓๖,๔๐๐ บาท) (๓๗,๕๘๐ บาท)

ตอนซอม บ.ปกติดลําตัว (กรณี ๑ ต.ค.๖2

มว.สนับสนุนโดยตรง ได ๑ ขั้น)

รอย.ซบร.

บ.ทบ.สนับสนุนโดยตรง

พัน.ซบร.บ.ทบ.

๓๑ จ.ส.อ. วีระพจน  รักใคร พัน.ซบร.บ.ทบ. 16 ก.ค. 07 ๕๕ นายสิบกํากับการซอมบํารุง จ.ส.อ. 24 ก.ค. 58 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓6 น.๑ ชั้น ๔6 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๕๐๐๑๒๒๐ (ชกท.679.0) พิเศษ พัน.ซบร.บ.ทบ. (๓7,58๐ บาท) (๓8,75๐ บาท)

บก.มว.สนับสนุนโดยตรง (กรณี ๑ ต.ค.๖2

รอย.ซบร. ได ๑ ขั้น)

บ.ทบ.สนับสนุนโดยตรง

พัน.ซบร.บ.ทบ.

ตรวจถูกตอง

พ.ท.หญิง

(วาสนา     เทศทองลา)

หน.กพ.ทบ.

ลําดับ
        ยศ - ชื่อ - สกุล      หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ

ตรวจถูกตอง
        พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                   (วาสนา     เทศทองลา)
                         หน.กพ.ทบ.
                         4 ก.ค. 62



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑ จ.ส.อ. วันชัย  ฉิมสุข พธ.ทบ. 22 ก.ค. 07 ๕๕ นายสบิยุทธการ จ.ส.อ. 14 ต.ค. 56 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น 44 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๒๓๐๑๐๘๕ (ชกท.717.๐) พิเศษ พธ.ทบ. (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

พธ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒ จ.ส.อ. สมศักดิ์  เฉลียว พธ.ทบ. 7 ส.ค. 07 ๕๕ เสมียน จ.ส.อ. 23 พ.ค. 55 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น 44 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๓๐๒๙๐๐๖๖๘ (ชกท.710.0) พิเศษ พธ.ทบ. (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

พธ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๓ จ.ส.อ. ประภาส  ฤทธิ์สมจิตต พธ.ทบ. 29 มี.ค. 05 ๕๗ เสมียนบัญชีคมุ จ.ส.อ. 6 เม.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓5.5 น.๑ ชั้น ๔5.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๖๔๐๑๐๔๔ (ชกท.760.0) พิเศษ พธ.ทบ. (๓6,99๐ บาท) (๓8,17๐ บาท)

พธ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๔ จ.ส.อ. สมชาย  การสมบัติ พธ.ทบ. 7 ต.ค. 05 ๕๗ เสมียนบัญชีคมุ จ.ส.อ. 28 ธ.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒๗.๕ น.๑ ชั้น ๓7.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๓๔๐๑๒๐๐ (ชกท.760.0) พิเศษ พธ.ทบ. (๒๘,๔๓๐ บาท) (๒9,11๐ บาท)

พธ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๕ จ.ส.อ. สุทน  ไทยประยูร พธ.ทบ. 16 เม.ย. 07 ๕๕ เสมียนบัญชีคมุ จ.ส.อ. 30 เม.ย. 50 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓6.5 น.๑ ชั้น ๔6.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๓๔๐๒๐๖๕ (ชกท.760.0) พิเศษ พธ.ทบ. (๓8,17๐ บาท) (๓9,19๐ บาท)

พธ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๖ จ.ส.อ. สมนึก  วงษสุดี พธ.ทบ. 15 มิ.ย. 07 ๕๕ เสมียนบัญชีคมุ จ.ส.อ. 29 มี.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 33 น.๑ ชั้น 43 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๓๓๐๐๔๗๕ (ชกท.760.0) พิเศษ พธ.ทบ. (34,11๐ บาท) (35,22๐ บาท)

พธ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ  จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปขึ้นไป เลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร

สังกัด  พธ.ทบ.

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๗ จ.ส.อ.หญิง ทัศนันท  กฤชเพชร พธ.ทบ. 18 พ.ค. 07 ๕๕ เสมียนบัญชีคมุ จ.ส.อ. 28 ธ.ค. 06 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 3๕ น.๑ ชั้น 45 ไทย ไทย ไทย ไทย

๖๓๓๑๑๘๐๘๐๗ (ชกท.760.0) พิเศษ พธ.ทบ. (๓6,40๐ บาท) (๓7,58๐ บาท)

พธ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๘ จ.ส.อ. วิชิต  ยอดสุรางค พธ.ทบ. 9 ก.ค. 05 ๕๗ ชางเครื่องมือกล จ.ส.อ. 28 ธ.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓5.5 น.๑ ชั้น ๔5.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๒๒๐๐๑๙๘ (ชกท.463.0) พิเศษ พธ.ทบ. (๓6,99๐ บาท) (๓8,17๐ บาท)

พธ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๙ จ.ส.อ. วสันต  หิรัญศริิ พธ.ทบ. 12 ม.ค. 06 ๕๖ เสมียน จ.ส.อ. 29 มี.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 28 น.๑ ชั้น 38 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๒๔๐๐๕๙๗ (ชกท.710.0) พิเศษ พธ.ทบ. (28,88๐ บาท) (29,68๐ บาท)

พธ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๐ จ.ส.อ. อภิวิชญ  อาษากลาง พธ.ทบ. 18 พ.ย. 05 ๕๗ รองหัวหนาหมวด จ.ส.อ. 28 ธ.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 30 น.๑ ชั้น 40 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๓๔๒๑๐๑๒๙๖ (ชกท.464.0) พิเศษ พธ.ทบ. (๓0,79๐ บาท) (๓1,88๐ บาท)

พธ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๑ จ.ส.อ. ประสิทธิ์  ทับประเสรฐิ พธ.ทบ. 13 พ.ค. 07 ๕๕ ชางเครื่องมือกล จ.ส.อ. 18 พ.ย. 45 นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๒๔๐๐๐๖๔ (ชกท.631.0) พิเศษ พธ.ทบ. ป.3 ชั้น 0.5 น.1 ชั้น 1.5

พธ.ทบ. (39,190 บาท) (40,560 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๒ จ.ส.อ. สัมฤทธิ์  ศรีคุม พธ.ทบ. 20 ก.ย. 05 ๕๗ เสมียน จ.ส.อ. 28 ธ.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓5.๕ น.๑ ชั้น ๔5.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๐๕๐๐๒๙๖ (ชกท.710.0) พิเศษ พธ.ทบ. (๓6,99๐ บาท) (๓8,17๐ บาท)

พธ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

อัตรา
สัญชาติ

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑๓ จ.ส.อ. ทรงพล  พุมพฤกษ พธ.ทบ. 5 ก.ย. 05 ๕๗ นายสบิคลัง จ.ส.อ. 28 ธ.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓2 น.๑ ชั้น ๔2 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๒๔๐๑๐๓๑ (ชกท.551.๐) พิเศษ พธ.ทบ. (๓3,00๐ บาท) (๓4,11๐ บาท)

พธ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๔ จ.ส.อ. ดํารง  แสงสาร พธ.ทบ. 21 ต.ค. 05 ๕๖ หน.ตอน จ.ส.อ. 5 ก.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.๑ ชั้น ๔5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๐๓๐๐๔๓๘ (ชกท.551.๐) พิเศษ พธ.ทบ. (๓6,40๐ บาท) (๓7,58๐ บาท)

พธ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๕ จ.ส.อ. ปยะ  เสยีงจักรสาย พธ.ทบ. 22 ต.ค. 06 ๕๖ หน.ตอน จ.ส.อ. 30 พ.ค. 56 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 36 น.๑ ชั้น ๔6 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๒๔๐๐๔๑๑ (ชกท.551.๐) พิเศษ พธ.ทบ. (๓7,58๐ บาท) (๓8,75๐ บาท)

พธ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๖ จ.ส.อ. ประกิจ  นอยราษฏร พธ.ทบ. 7 ก.พ. 07 ๕๕ เสมียน จ.ส.อ. 14 ก.ค. 58 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓7 รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๒๙๐๐๒๙๑ (ชกท.710.0) พิเศษ พธ.ทบ. (๓8,75๐ บาท) น.1 ชั้น 1

พธ.ทบ. (39,880 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๗ จ.ส.อ. ชีพ  เดชมา พธ.ทบ. 11 มี.ค. 05 ๕๗ นายสบิประจําเคร่ืองสูบถาย จ.ส.อ. 28 ธ.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒9.5 น.๑ ชั้น 39.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๐๙๐๐๑๙๗ (ชกท.552.๐) พิเศษ พธ.ทบ. (30,22๐ บาท) (31,34๐ บาท)

พธ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๘ จ.ส.อ. นพพร  พรรณอาราม พธ.ทบ. 22 พ.ย. 05 ๕๗ นายสบิสงกําลัง จ.ส.อ. 26 เม.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.๑ ชั้น 45 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๐๘๐๐๐๑๓ (ชกท.7๖๔.๐) พิเศษ พธ.ทบ. (๓6,40๐ บาท) (๓7,58๐ บาท)

พธ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

ลําดับ
 ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑๙ จ.ส.อ. จํารูญ  อุดมศลิป พธ.ทบ. 14 มี.ค. 07 ๕๕ เสมียน จ.ส.อ. 2 พ.ย. 53 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 36 น.๑ ชั้น ๔6 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๓๓๑๖๗๒๒ (ชกท.710.0) พิเศษ พธ.ทบ. (๓7,58๐ บาท) (๓8,75๐ บาท)

พธ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒๐ จ.ส.อ. เดชา  เนียมนนท พธ.ทบ. 14 ก.พ. 04 ๕๘ หน.โรงรถ จ.ส.อ. 24 ก.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4 น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๓๐๔๐๐๐๖๐๖ (ชกท.643.๐) พิเศษ พธ.ทบ. (๓5,22๐ บาท) (๓6,400 บาท)

พธ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒๑ จ.ส.อ. คําสิงห  สมเสร็จ พธ.ทบ. 2 พ.ย. 06 ๕๖ หน.โรงรถ จ.ส.อ. 14 ก.ค. 58 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 36.๕ รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๒๙๐๐๖๓๗ (ชกท.643.๐) พิเศษ พธ.ทบ. (๓8,17๐ บาท) น.1 ชั้น 0.5

พธ.ทบ. (39,190 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒๒ จ.ส.อ. สุพจน  แตงขุนทด พธ.ทบ. 8 มิ.ย. 07 ๕๕ เสมียนการเงิน จ.ส.อ. 28 ธ.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓1.๕ น.๑ ชั้น ๔1.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๒๑๐๓๑๘๖ (ชกท.730.๐) พิเศษ พธ.ทบ. (๓2,45๐ บาท) (๓3,56๐ บาท)

พธ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

ตรวจถูกตอง

พ.ท.หญิง

(วาสนา     เทศทองลา)

หน.กพ.ทบ.

อัตรา
สัญชาติ

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน

ตรวจถูกตอง
        พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                   (วาสนา     เทศทองลา)
                         หน.กพ.ทบ.
                         4 ก.ค. 62



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑ จ.ส.อ. สุนทร  ศรพรหม สพ.ทบ. 14 ม.ค. 07 ๕๕ นายสิบฝายการสรรพาวุธ จ.ส.อ. 3 ต.ค. 51 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓7 รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๕๓๐๐๒๗๖ (ชกท.๗๖๓.๐) พิเศษ สพ.ทบ. (๓8,75๐ บาท) น.1 ชั้น 1

ผตก.กสล.สพ.ทบ. (๓9,88๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒ จ.ส.อ. อดิศักดิ์  เพ็ชรโคกสูง สพ.ทบ. 3 ม.ิย. 07 ๕๕ ชางซอมระบบเช้ือเพลิงและไฟฟา จ.ส.อ. 3 เม.ย. 55 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓6 น.๑ ชั้น ๔6 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๒๑๐๐๕๑๒ (ชกท.๖๓4.๐) พิเศษ ศซส.สพ.ทบ. (๓7,58๐ บาท) (๓8,75๐ บาท)

ผซพก.รง.ซยน.กรซย.ศซส.สพ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๓ จ.ส.อ. สุขสันต  สุนทรเกตุ สพ.ทบ. 19 ก.ย. 06 ๕๖ นายสิบสงกําลัง จ.ส.อ. 14 ม.ิย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4 น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๒๔๐๑๒๐๖  (ชกท.๗๖๓.๐) พิเศษ ศซส.สพ.ทบ. (๓5,22๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

ผขส.กบร.ศซส.สพ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๔ จ.ส.อ.หญิง สุดา  รักเกียรติเผา สพ.ทบ. 30 ม.ิย. 07 ๕๕ เสมียน จ.ส.อ. 29 เม.ย. 52 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓6 น.๑ ชั้น ๔6 ไทย ไทย ไทย ไทย

๖๒๗๑๓๐๐๖๐๗ (ชกท.760.0) พิเศษ ศซส.สพ.ทบ. (๓7,58๐ บาท) (๓8,75๐ บาท)

ผจห.ศซส.สพ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๕ จ.ส.อ. เฉลิมชัย  คาผล สพ.ทบ. 30 พ.ค. 07 ๕๕ ผูชวยเคมี จ.ส.อ. 14 ก.ค. 58 นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๑๙๐๑๖๗๑ (ชกท.413.0) พิเศษ ศอ.สพ.ทบ. ป.3 ชั้น 0.5 น.1 ชั้น 1.5

ผตค.รง.วรบ.กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. (๓9,19๐ บาท) (40,56๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๖ จ.ส.อ. ชาตรี  นิ่มแสง สพ.ทบ. 9 ต.ค. 05 ๕๗ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 10 เม.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 32 น.๑ ชั้น 42 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๓๔๐๑๕๔๕ (ชกท.542.๐) พิเศษ ศอ.สพ.ทบ. (33,00๐ บาท) (34,11๐ บาท)

มว.บร.รอย.บร.กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ  จ.ส.อ. อัตราเงนิเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปขึ้นไป เลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร

สังกัด  สพ.ทบ.

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๗ จ.ส.อ. สายันต  รัตนสุข สพ.ทบ. 24 ม.ค. 07 ๕๕ นายสิบกําลังพล จ.ส.อ. 10 ต.ค. 45 นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๑๘๐๐๖๙๕ (ชกท.716.0) พิเศษ ศอ.สพ.ทบ. ป.3 ชั้น 4.5 น.1 ชั้น 5.5

ผธก.กซส.ศอ.สพ.ทบ. (44,93๐ บาท) (4๖,56๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๘ จ.ส.อ. สุรินทร  สุมสกุล สพ.ทบ. 27 ธ.ค. 05 ๕๗ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 6 ต.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 32 น.๑ ชั้น 42 ไทย ไทย ไทย ไทย

๓๒๗๓๔๐๐๐๔๐ (ชกท.542.๐) พิเศษ ศอ.สพ.ทบ. (33,00๐ บาท) (34,11๐ บาท)

มว.บร.รอย.บร.กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๙ จ.ส.อ. ไพรินทร  โสมนรินทร สพ.ทบ. 18 พ.ย. 05 ๕๗ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 10 เม.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓2.5 น.๑ ชั้น ๔2.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๓๔๐๐๙๖๙ (ชกท.542.๐) พิเศษ ศอ.สพ.ทบ. (๓3,56๐ บาท) (๓4,68๐ บาท)

มว.บร.รอย.บร.กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๐ จ.ส.อ. สันติพล  แผนสุวรรณ สพ.ทบ. 6 พ.ย. 06 ๕๖ ชางเขียน จ.ส.อ. 18 ม.ิย. 56 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.๑ ชั้น ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๓๓๐๐๒๓๖ (ชกท.81๐.๐) พิเศษ รร.สพ.สพ.ทบ. (๓๖,๔๐๐ บาท) (๓๗,๕๘๐ บาท)

ผสนศ.รร.สพ.สพ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๑ จ.ส.อ. ปยะวัลย  อาษารอด สพ.ทบ. 26 พ.ค. 07 ๕๕ ชางพิมพ จ.ส.อ. 15 ม.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๓๓๐๙๘๔๑ (ชกท.831.0) พิเศษ รร.สพ.สพ.ทบ. (๓๕,22๐ บาท) (๓๖,40๐ บาท)

ผสนศ.รร.สพ.สพ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๒ จ.ส.อ. สมจิตร  เสมทอง สพ.ทบ. 14 ส.ค. 07 ๕๕ ครูผูชวย จ.ส.อ. 1 ต.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓2.๕ น.๑ ชั้น ๔2.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๒๔๐๐๗๒๙ (ชกท.763.0) พิเศษ รร.สพ.สพ.ทบ. (๓3,56๐ บาท) (๓4,68๐ บาท)

ผวท./ทป.กศ.รร.สพ.สพ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๓ จ.ส.อ. ฐิติวัชร  ฤทธีวีรพัฒน สพ.ทบ. 28 ธ.ค. 04 ๕๘ จากองพัน จ.ส.อ. 15 พ.ย. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4.๕ น.๑ ชั้น ๔4.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๔๓๓๐๖๓๐๔ (ชกท.001.0) พิเศษ รร.สพ.สพ.ทบ. (๓5,81๐ บาท) (๓6,99๐ บาท)

พัน.นร.รร.สพ.สพ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

อัตรา
สัญชาติ

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑๔ จ.ส.อ. นิคม  ศรีทองแสง สพ.ทบ. 7 ม.ีค. 04 ๕๘ เจาหนาที่ตรวจสภาพ จ.ส.อ. 21 ม.ิย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓0.๕ น.๑ ชั้น ๔0.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๒๒๕๐๖๐๐๒๒๒ (ชกท.635.๐) พิเศษ สพ.ทบ. (๓1,34๐ บาท) (๓2,45๐ บาท)

ผคย.กคย.สพ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๕ จ.ส.อ. ชยัวัฒน  ชุบทอง สพ.ทบ. 29 ม.ิย. 07 ๕๕ รอง หน.มว. จ.ส.อ. 11 เม.ย. 55 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓6 น.๑ ชั้น ๔6 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๓๐๐๐๗๙๕ (ชกท.635.0) พิเศษ สพ.ทบ. (๓7,58๐ บาท) (๓8,75๐ บาท)

มว.ซอมยานยนต ผซย.กคย.สพ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๖ จ.ส.อ. ธีระ  สาคเรศ สพ.ทบ. 21 ก.ค. 04 ๕๘ หัวหนาคลัง จ.ส.อ. 21 ม.ิย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐ น.๑ ชั้น ๔๐ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๓๓๐๖๑๐๔ (ชกท.551.0) พิเศษ สพ.ทบ. (๓๐,๗๙๐ บาท) (๓๑,๘๘๐ บาท)

ผคช.กคย.สพ.ทบ. พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

3,190 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๗ จ.ส.อ. พิศัลย  โสชัยยันต สพ.ทบ. 5 ก.ย. 07 ๕๕ หัวหนาคลัง จ.ส.อ. 21 ม.ิย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๔๖๐๒๑๑๖ (ชกท.411.๐) พิเศษ คส.สพ.ทบ. (๓๕,22๐ บาท) (๓๖,40๐ บาท)

มว.คลัง สป.5 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. ได ๑ ขั้น)

๑๘ จ.ส.อ. มานะ  หอมตา สพ.ทบ. 27 เม.ย. 06 ๕๖ รองผูบังคับหมวด จ.ส.อ. 1 ต.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3 น.๑ ชั้น ๔3 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๒๑๐๐๙๓๘ (ชกท.452.๐) พิเศษ คส.สพ.ทบ. (๓4,11๐ บาท) (๓5,22๐ บาท)

มว.รก.รอย.บร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. ได ๑ ขั้น)

๑๙ จ.ส.อ. มานพ  เมาสูงเนิน สพ.ทบ. 15 ม.ิย. 06 ๕๖ หัวหนาคลัง จ.ส.อ. 1 ต.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓2.5 น.๑ ชั้น ๔2.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๒๑๐๔๔๐๓   (ชกท.411.๐) พิเศษ คส.สพ.ทบ. (๓3,56๐ บาท) (๓4,68๐ บาท)

มว.คลัง สป.5 พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. 340 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๒๐ จ.ส.อ. ถวัลย  จําแนก สพ.ทบ. 18 ธ.ค. 06 ๕๖ เสมียน (ชกท.๗๑๐.๐) จ.ส.อ. 14 พ.ย. 54 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 3๖.๕ รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๔๐๐๐๐๗๘ กคสป.สพ.ทบ. พิเศษ สพ.ทบ. (38,17๐ บาท) น.1 ชั้น 0.5

(39,19๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒๑ จ.ส.อ. ธนศักดิ์  เพิ่มพรสันติ สพ.ทบ. 29 ส.ค. 07 ๕๕ หัวหนาชางซอมยานยนต จ.ส.อ. 1 ต.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.๑ ชั้น ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๓๓๑๖๑๖๙ (ชกท.635.๐) พิเศษ สพ.ทบ. (๓๖,๔๐๐ บาท) (๓๗,๕๘๐ บาท)

ผบร.กบร.สพ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒๒ จ.ส.อ. สมชาย  พรหมศรี สพ.ทบ. 3 ธ.ค. 06 ๕๖ ชางตรวจยานยนตสายพาน จ.ส.อ. 1 ต.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3.๕ น.๑ ชั้น ๔3.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๕๐๐๑๑๙๖ (ชกท.542.๐) พิเศษ พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง (๓4,68๐ บาท) (๓5,81๐ บาท)

ตอนซอมยานยนต มว.ซอมยานยนต พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

รอย.สพ.ซบร.สน.โดยตรง 1,260 บาท (กรณี ๑ ต.ค.๖2

พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง ได ๑ ขั้น)

๒๓ จ.ส.อ. อนุรัตน  พึ่งเงิน สพ.ทบ. 29 ก.ย. 07 ๕๕ ชางตรวจสภาพเครื่องควบคุมการยิง จ.ส.อ. 13 ม.ิย. 59 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 28 น.๑ ชั้น 38 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๙๒๔๐๑๙๐๗ (ชกท.403.๐) พิเศษ พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง (28,88๐ บาท) (29,68๐ บาท)

สคซ.พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง (กรณี ๑ ต.ค.๖2

ได ๑ ขั้น)

๒๔ จ.ส.อ. มานิจ  นิยมยินดี สพ.ทบ. 13 เม.ย. 07 ๕๕ นายสิบยานยนต จ.ส.อ. 12 ม.ค. 54 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4.5 น.๑ ชั้น ๔4.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๓๓๐๖๔๑๐   (ชกท.631.๐) พิเศษ พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง (๓5,81๐ บาท) (๓6,99๐ บาท)

ตอนซอมบํารุงยานยนตกองพัน (กรณี ๑ ต.ค.๖2

บก.และ รอย.บก. ได ๑ ขั้น)

พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง

๒๕ จ.ส.อ. บุญโฮม  ตาดี สพ.ทบ. 30 ม.ีค. 06 ๕๖ จาหมวด จ.ส.อ. 1 ต.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓2.5 น.๑ ชั้น ๔2.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๑๐๐๐๔๘๓ (ชกท.001.0) พิเศษ พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง (๓3,56๐ บาท) (๓4,68๐ บาท)

มว.ซอมยานยนต พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

รอย.สพ.ซบร.สน.ทั่วไป 2,930 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง ได ๑ ขั้น)

อัตรา
สัญชาติ

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๒๖ จ.ส.อ. สุวัฒ  จอยสีดา สพ.ทบ. 23 พ.ย. 06 ๕๖ ผูบังคับตอน จ.ส.อ. 1 ต.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐ น.๑ ชั้น ๔๐ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๓๑๐๐๔๓๓ (ชกท.542.0) พิเศษ พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง (๓๐,๗๙๐ บาท) (๓๑,๘๘๐ บาท)

ตอนซอมอาวุธเบา มว.ซอมอาวุธ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

รอย.สพ.ซบร.สน.โดยตรง ได ๑ ขั้น)

พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง

๒๗ จ.ส.อ. ศิลปชัย  อินทรถาวร สพ.ทบ. 23 ก.ค. 04 ๕๘ จาหมวด จ.ส.อ. 1 ต.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐ น.๑ ชั้น ๔๐ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๕๐๐๐๕๘๘ (ชกท.001.0) พิเศษ พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง (๓๐,๗๙๐ บาท) (๓๑,๘๘๐ บาท)

มว.ซอมอาวุธและเครื่องควบคุมการยิง (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

รอย.สพ.ซบร.สน.ทั่วไป ได ๑ ขั้น)

พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง

๒๘ จ.ส.อ. ชนะ  เสือสืบพันธุ สพ.ทบ. 14 พ.ย. 04 ๕๘ หัวหนาชาง จ.ส.อ. 1 ต.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3 น.๑ ชั้น ๔3 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๓๓๑๐๒๒๕ (ชกท.444.0) พิเศษ พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง (๓4,11๐ บาท) (๓5,22๐ บาท)

มว.บริการ รอย.สพ.ซบร.สน.ทั่วไป (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง ได ๑ ขั้น)

๒๙ จ.ส.อ. ประดิษฐ  สิงหตุย สพ.ทบ. 15 ม.ิย. 06 ๕๖ ผูบังคับตอน จ.ส.อ. 1 ต.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 29.5 น.๑ ชั้น 39.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๕๐๐๑๔๐๙ (ชกท.542.0) พิเศษ พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง (๓๐,22๐ บาท) (๓๑,34๐ บาท)

ตอนควบคุมการซอม มว.ควบคุมการซอม (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

รอย.สพ.ซบร.สน.โดยตรง ได ๑ ขั้น)

พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง

๓๐ จ.ส.อ. สุรชัย  กลิ้งฝอย สพ.ทบ. 13 ก.ย. 07 ๕๕ นายสิบสงกําลังสายสรรพาวุธ จ.ส.อ. 12 ม.ค. 54 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓5.5 น.๑ ชั้น ๔5.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๕๐๐๑๒๒๖ (ชกท.763.0) พิเศษ พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง (๓6,99๐ บาท) (๓8,17๐ บาท)

ตอนบัญชีคุม มว.สล. พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

รอย.สพ.ซบร.สน.โดยตรง 2,370 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง ได ๑ ขั้น)

ตรวจถูกตอง

พ.ท.หญิง

(วาสนา     เทศทองลา)

หน.กพ.ทบ.

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ

ตรวจถูกตอง
        พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                   (วาสนา     เทศทองลา)
                         หน.กพ.ทบ.
                         4 ก.ค. 62



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑ จ.ส.อ. วัฒนา  สิทธิอักษร กส.ทบ. 20 เม.ย. 07 ๕๕ เสมียน จ.ส.อ. 25 ก.พ. 59 นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๙๖๙๐๐๙๖๐ (ชกท.710.0) พิเศษ กส.ทบ. ป.3 ชั้น 0.5 น.1 ชั้น 1.5

กกพ.กส.ทบ. (39,190 บาท) (40,560 บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

730 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒ จ.ส.อ. ปยะ  ชูรอด กส.ทบ. 18 ก.ค. 07 ๕๕ เสมียน จ.ส.อ. 8 พ.ย. 42 นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๓๖๐๑๒๕๕ (ชกท.710.0) พิเศษ กส.ทบ. ป.3 ชั้น 3 น.1 ชั้น 4

กยข.กส.ทบ. (42,620 บาท) (44,130 บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

1,100 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๓ จ.ส.อ. กําทร  ผาสด กส.ทบ. 21 ก.ย. 07 ๕๕ เสมียน จ.ส.อ. 17 ม.ค. 54 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓7 รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๙๑๙๐๑๔๗๘ (ชกท.710.0) พิเศษ กส.ทบ. (๓8,75๐ บาท) น.1 ชั้น 1

ผยก.กยข.กส.ทบ. พ.ส.ร. เดือนละ (39,880 บาท)

720 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๔ จ.ส.อ. เฉลิมสรรค  ศรวีรรณ กส.ทบ. 20 ธ.ค. 06 ๕๕ เสมียน จ.ส.อ. 23 ธ.ค. 51 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓7 รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๙๕๘๐๐๗๘๘ (ชกท.710.0) พิเศษ กส.ทบ. (๓8,75๐ บาท) น.1 ชั้น 1

ผตก.กกบ.กส.ทบ. พ.ส.ร. เดือนละ (39,880 บาท)

720 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ  จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปขึ้นไป เลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร

สังกัด  กส.ทบ.

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๕ จ.ส.อ. ประยุทธ  ยังมงคล กส.ทบ. 17 พ.ค. 07 ๕๕ เสมียน จ.ส.อ. 29 เม.ย. 46 นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๗๑๐๓๑๗๑ (ชกท.710.0) พิเศษ กส.ทบ. ป.3 ชั้น 3.5 น.1 ชั้น 4.5

ผซบร.กค.กส.ทบ. (43,300 บาท) (44,930 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๖ จ.ส.อ. นที  จั่นแกว กส.ทบ. 8 พ.ย. 06 ๕๕ ชางกล จ.ส.อ. 8 พ.ย. 56 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓6 น.๑ ชั้น ๔6 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๔๙๐๐๓๔๙ (ชกท.631.0) พิเศษ กส.ทบ. (๓7,58๐ บาท) (๓8,75๐ บาท)

ผซบร.กค.กส.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๗ จ.ส.อ. ธรรมรัตน  พึ่งพรหม กส.ทบ. 12 มี.ค. 06 ๕๖ หน.คลัง จ.ส.อ. 28 มิ.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น 44 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๓๓๐๔๓๙๗ (ชกท.767.0) พิเศษ กส.ทบ. (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

ผคสป.สาย กส.กค.กส.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๘ จ.ส.อ. ประสิทธิ์  กองแกว รร.กส. 31 ส.ค. 07 ๕๕ จากองรอย จ.ส.อ. 6 พ.ย. 55 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓7 รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๕๐๐๑๓๙๖ กส.ทบ. (ชกท.001.0) พิเศษ กส.ทบ. (๓8,75๐ บาท) น.1 ชั้น 1

รอย.นทน.และ นสน. (39,880 บาท)

พัน.นร.รร.กส.กส.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๙ จ.ส.อ. จุมพล  พลอยคง รร.กส. 26 พ.ค. 06 ๕๖ ครู จ.ส.อ. 28 มิ.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓5.๕ น.๑ ชั้น ๔5.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๒๑๐๔๖๗๙ กส.ทบ. (ชกท.084.0) พิเศษ กส.ทบ. (๓6,99๐ บาท) (๓8,17๐ บาท)

แผนกวิชาสัตวแพทย (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

กศ.รร.กส.กส.ทบ. ได ๑ ขั้น)

๑๐ จ.ส.อ. สุภาพ  ธิจิตตัง รร.กส. 1 พ.ค. 06 ๕๖ ครู จ.ส.อ. 28 มิ.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 28 น.๑ ชั้น 38 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๑๒๐๑๔๘๕ กส.ทบ. (ชกท.085.0) พิเศษ กส.ทบ. (28,88๐ บาท) (29,68๐ บาท)

แผนกวิชาการเกษตร (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

กศ.รร.กส.กส.ทบ. ได ๑ ขั้น)

อัตรา
สัญชาติ

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑๑ จ.ส.อ. สมเจต  ปญจชัย กสษ.1 26 ก.ค. 07 ๕๕ นายสบิพยาบาลสัตว จ.ส.อ. 12 พ.ค. 51 นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๕๐๐๑๓๙๙ กส.ทบ. (ชกท.085.0) พิเศษ กส.ทบ. ป.3 ชั้น 0.5 น.1 ชั้น 1.5

รพ.สัตว กสษ.1 กส.ทบ. (39,190 บาท) (40,560 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๒ จ.ส.อ. อาคม  แกวบุญเพ่ิม กสษ.1 15 ธ.ค. 06 ๕๕ นายสบิยานยนต จ.ส.อ. 31 พ.ค. 59 นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๑๙๐๑๔๐๖ กส.ทบ. (ชกท.631.0) พิเศษ กส.ทบ. ป.3 ชั้น 0.5 น.1 ชั้น 1.5

ผบร.กสษ.1 กส.ทบ. (39,190 บาท) (40,560 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๓ จ.ส.อ. วิชิต  เอี่ยมทอง กสษ.3 15 ส.ค. 05 ๕๗ นายสบิกสิกรรม จ.ส.อ. 31 พ.ค. 59 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒ น.๑ ชั้น ๔2 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๓๐๐๒๐๐๔๑๔ กส.ทบ. (ชกท.085.๐) พิเศษ กส.ทบ. (๓๓,๐๐๐ บาท) (๓4,11๐ บาท)

ผอส.กสษ.1 กส.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๔ จ.ส.อ. พงษชัย  ไชยคุณ กสษ.2 15 ก.พ. 06 ๕๖ นายสบิยานยนต จ.ส.อ. 28 มิ.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.๑ ชั้น ๔5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๖๘๐๑๐๘๒ กส.ทบ. (ชกท.631.๐) พิเศษ กส.ทบ. (๓6,40๐ บาท) (๓7,58๐ บาท)

ผบร.กสษ.2 กส.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค.๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๕ จ.ส.อ. สายันต  สุขเจริญ กสษ.3 6 เม.ย. 06 ๕๖ นายสบิพยาบาลสัตว จ.ส.อ. 31 ม.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓5.5 น.๑ ชั้น ๔5.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๕๒๐๐๑๗๘ กส.ทบ. (ชกท.084.๐) พิเศษ กส.ทบ. (๓6,99๐ บาท) (๓8,17๐ บาท)

รพ.สัตว กสษ.3 กส.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค.๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๖ จ.ส.อ. เมธี  คุมทรัพย กสษ.3 22 พ.ย. 06 ๕๖ นายสบิกสิกรรม จ.ส.อ. 31 ม.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 32 น.๑ ชั้น 42 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๓๒๐๒๐๐๓๑๕ กส.ทบ. (ชกท.085.๐) พิเศษ กส.ทบ. (33,00๐ บาท) (34,11๐ บาท)

ผกษ.กสษ.3 กส.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค.๖2

ได ๑ ขั้น)

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑๗ จ.ส.อ. นิพนธ  จันทรสุวรรณ กสษ.3 4 พ.ค. 06 ๕๖ นายสบิกสิกรรม จ.ส.อ. 28 มิ.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.๑ ชั้น ๔5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๓๐๒๓๐๐๒๓๑ กส.ทบ. (ชกท.085.๐) พิเศษ กส.ทบ. (๓6,40๐ บาท) (๓7,58๐ บาท)

ผอส.กสษ.3 กส.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค.๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๘ จ.ส.อ. ธวัชชัย  เวียงคํา พัน.สต. 21 ม.ค. 07 ๕๕ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 13 ก.ย. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4.๕ น.๑ ชั้น ๔4.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๑๒๐๒๑๙๓ กส.ทบ. (ชกท.081.๐) พิเศษ พัน.สต.กส.ทบ. (๓5,81๐ บาท) (๓6,99๐ บาท)

มว.ระวังปองกัน (กรณี ๑ ต.ค.๖2

รอย.บรรทุกตางที่ 1 ได ๑ ขั้น)

พัน.สต.กส.ทบ.

๑๙ จ.ส.อ. จํารูญ  เมี่ยงหอม พัน.สต. 11 ธ.ค. 06 ๕๕ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 5 ต.ค. 47 นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๗๓๐๑๒๓๓ กส.ทบ. (ชกท.081.๐) พิเศษ พัน.สต.กส.ทบ. ป.3 ชั้น 4 น.1 ชั้น 5

มว.บรรทุกตาง (44,130 บาท) (45,750 บาท)

รอย.บรรทุกตางที่ 1 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

พัน.สต.กส.ทบ. ได ๑ ขั้น)

๒๐ จ.ส.อ. ประจัญ  ธาตุอินจันทร พัน.สต. 11 มิ.ย. 05 ๕๗ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 2 พ.ย. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓2 น.๑ ชั้น 42 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๑๓๐๑๙๓๓ กส.ทบ. (ชกท.081.๐) พิเศษ พัน.สต.กส.ทบ. (๓3,00๐ บาท) (34,11๐ บาท)

มว.สื่อสาร รอย.บก. (กรณี ๑ ต.ค.๖2

พัน.สต.กส.ทบ. ได ๑ ขั้น)

๒๑ จ.ส.อ. พิทักษ  อาษาวงค พัน.สต. 1 ม.ค. 06 ๕๖ จากองรอย จ.ส.อ. 19 มี.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓5.5 น.๑ ชั้น ๔5.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๕๑๐๑๐๔๖ กส.ทบ. (ชกท.001.๐) พิเศษ พัน.สต.กส.ทบ. (๓6,99๐ บาท) (๓8,17๐ บาท)

รอย.บริการ (กรณี ๑ ต.ค.๖2

พัน.สต.กส.ทบ. ได ๑ ขั้น)

๒๒ จ.ส.อ. สรสิช  อินทรกําแหง พัน.สต. 1 มิ.ย. 07 ๕๖ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 31 ม.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓6.๕ รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๑๘๐๐๒๙๕ กส.ทบ. (ชกท.081.๐) พิเศษ พัน.สต.กส.ทบ. (๓8,17๐ บาท) น.1 ชั้น 0.5

มว.ทดแทนและเพิ่มเตมิสัตว พ.ส.ร. เดือนละ (39,190 บาท)

รอย.ทดแทนและเพิ่มเตมิสัตว 340 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พัน.สต.กส.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค.๖2

ได ๑ ขั้น)

อัตรา
สัญชาติ

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๒๓ จ.ส.อ. เสงี่ยม  รอดพงษ พัน.สท. 19 ม.ค. 05 ๕๗ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 19 มี.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓1 น.1 ชั้น 41 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๒๓๐๐๔๕๐ กส.ทบ. (ชกท.082.๐) พิเศษ พัน.สท.กส.ทบ. (๓1,88๐ บาท) (33,000 บาท)

มว.สุนัขตรวจคนทุนระเบิด (กรณี ๑ ต.ค.๖2

รอย.สุนัขยุทธวิธี 2 ได ๑ ขั้น)

พัน.สท.กส.ทบ.

๒๔ จ.ส.อ. พิรุณ  อินทรไพศาล พัน.สท. 5 ต.ค. 05 ๕๗ นายสบิยุทธการ จ.ส.อ. 28 มิ.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓1.๕ น.๑ ชั้น ๔1.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๗๐๐๐๒๕๓ กส.ทบ.   (ชกท.113.๐) พิเศษ พัน.สท.กส.ทบ. (๓2,45๐ บาท) (๓3,56๐ บาท)

ตอน บก.พัน.รอย.บก. พ.ส.ร.เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

และ บร.พัน.สท.กส.ทบ. ๑,๒4๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค.๖2

ได ๑ ขั้น)

๒๕ จ.ส.อ. ประสงค  ภักดิ์ศรีวงศ พัน.สท. 28 พ.ย. 06 ๕๕ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 28 ก.ย. 50 นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๕๐๐๑๑๙๘ กส.ทบ. (ชกท.082.๐) พิเศษ พัน.สท.กส.ทบ. ป.3 ชั้น 3 น.1 ชั้น 4

มว.สุนัขลาดตระเวน (42,620 บาท) (44,130 บาท)

รอย.สุนัขยุทธวิธี 1 พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

พัน.สท.กส.ทบ. 2,950 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒๖ จ.ส.อ. มานพ  ศรีประภาคาร พัน.สท. 12 ธ.ค. 06 ๕๕ จากองรอย จ.ส.อ. 28 มิ.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓1.๕ น.๑ ชั้น ๔1.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๓๓๐๔๐๖๖ กส.ทบ. (ชกท.001.๐) พิเศษ พัน.สท.กส.ทบ. (๓2,45๐ บาท) (๓3,56๐ บาท)

รอย.สุนัขยุทธวิธี 3 (กรณี ๑ ต.ค.๖2

พัน.สท.กส.ทบ. ได ๑ ขั้น)

๒๗ จ.ส.อ. ณัฏฐนวัต  จรัสรวีพุฒิเมธ พัน.สท. 6 ม.ค. 07 ๕๕ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 30 ส.ค. 50 นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๑๑๐๐๔๒๑ กส.ทบ. (ชกท.082.๐) พิเศษ พัน.สท.กส.ทบ. ป.3 ชั้น 0.5 น.1 ชั้น 1.5

มว.สุนัขสะกดรอย (39,190 บาท) (40,560 บาท)

รอย.สุนัขยุทธวิธี 3 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

พัน.สท.กส.ทบ. ได ๑ ขั้น)

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๒๘ จ.ส.อ. รัตนไตร  วทัญู พัน.สท. 30 ม.ค. 07 ๕๕ จากองรอย จ.ส.อ. 11 ก.ย. 46 นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๕๐๐๑๓๙๗ กส.ทบ. (ชกท.001.๐) พิเศษ พัน.สท.กส.ทบ. ป.3 ชั้น 3 น.1 ชั้น 4

รอย.สุนัขยุทธวิธี 2 (42,620 บาท) (44,130 บาท)

พัน.สท.กส.ทบ. พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

1,444 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

ตรวจถูกตอง

พ.ท.หญิง

(วาสนา     เทศทองลา)

หน.กพ.ทบ.

......../......../........

อัตรา
สัญชาติ

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน

ตรวจถูกตอง
        พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                   (วาสนา     เทศทองลา)
                         หน.กพ.ทบ.
                         4 ก.ค. 62



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑ จ.ส.อ.หญิง ยุพิน  ศรีงามผอง พบ. 4 มิ.ย. 07 ๕๕ เสมียน จ.ส.อ. 3 ต.ค. 55 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓5 น.๑ ชั้น ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๖๓๐๑๐๔๐๖๐๗ (ชกท.710.0) พิเศษ พบ. (๓6,40๐ บาท) (๓7,58๐ บาท)

กยข.พบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒ จ.ส.อ. ธานนท  นนทการ พบ. 12 มิ.ย. 07 ๕๕ ชางเขียน จ.ส.อ. 21 ก.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓0.๕ น.๑ ชั้น ๔0.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๓๓๐๔๓๗๔ (ชกท.810.0) พิเศษ พบ. (๓1,34๐ บาท) (๓2,45๐ บาท)

กวก.พบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๓ จ.ส.อ. บรรจบ  เพียวอยู พบ. 16 ต.ค. 06 ๕๖ ชางเครื่องมืออิเล็คทรอนิกส จ.ส.อ. 9 ก.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4 น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๓๓๑๔๘๓๓ (ชกท.208.0) พิเศษ พบ. (๓5,22๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

กคพ.พบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๔ จ.ส.อ. สุรศกัดิ์  คลายยา พบ. 26 ม.ค. 07 ๕๕ ชางทาสี จ.ส.อ. 28 มิ.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 33.5 น.๑ ชั้น 43.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๒๔๐๑๓๖๒ (ชกท.440.0) พิเศษ พบ. (34,68๐ บาท) (35,81๐ บาท)

กคพ.พบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๕ จ.ส.อ. สําราญ  มีเทศ พบ. 31 ก.ค. 07 ๕๕ หน.โรงรถ จ.ส.อ. 2 เม.ย. 55 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 28 น.๑ ชั้น 38 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๓๘๒๔๐๑๘๐๑ (ชกท.643.0) พิเศษ พบ. (28,88๐ บาท) (29,68๐ บาท)

กบร.พบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๖ จ.ส.อ. มานพ  ขุนนิล พบ. 29 พ.ค. 07 ๕๕ ชางยานยนตลอ จ.ส.อ. 21 ก.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓0 น.๑ ชั้น ๔0.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๖๓๐๑๐๔๗ (ชกท.631.0) พิเศษ พบ. (๓0,79๐ บาท) (๓2,45๐ บาท)

รร.สร.พบ. พ.ส.ร. 1,940 พ.ส.ร. คงเดิม

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ  จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปขึ้นไป เลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร

สังกัด  พบ.

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๗ จ.ส.อ. วีระเดช  ประดิษฐ รพ.รร.6 17 มิ.ย. 06 ๕๖ นายสบิรังสีกรรม จ.ส.อ. 28 ก.พ. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓5 น.๑ ชั้น ๔5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๓๓๑๖๑๒๐ (ชกท.935.๐) พิเศษ รพ.รร.6 (๓6,40๐ บาท) (๓7,58๐ บาท)

กรส.รพ.รร.6 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๘ จ.ส.อ. สิงหทบ  สันปาแกว รพ.รร.6 2 ก.ค. 05 ๕๗ เสมียน จ.ส.อ. 7 มิ.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓1 น.๑ ชั้น ๔1 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๓๕๔๑๐๐๔๐๗ (ชกท.๗๑๐.๐) พิเศษ รพ.รร.6 (๓1,88๐ บาท) (๓3,00๐ บาท)

กพย.รพ.รร.6 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๙ จ.ส.อ. ชัยวุธ  มณีอินทร รพ.รร.๖ 13 ม.ค. 05 ๕๗ นายสบิพยาบาล จ.ส.อ. 28 ก.พ. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓2.5 น.๑ ชั้น ๔2.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๓๓๐๓๖๗๖ (ชกท.912.0) พิเศษ รพ.รร.๖ (๓3,56๐ บาท) (๓4,68๐ บาท)

กศก.รพ.รร.6 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๐ จ.ส.อ. สมเจตน  แสงพันธ รพ.รร.๖ 15 พ.ย. 06 ๕๖ เสมียน จ.ส.อ. 28 ก.พ. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 25.๕ น.๑ ชั้น 35.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๓๓๐๑๘๓๔ (ชกท.710.๐) พิเศษ รพ.รร.๖ (26,63๐ บาท) (27,49๐ บาท)

กสศ.รพ.รร.6 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๑ จ.ส.อ.หญิง สุคนธ  กวางขวาง รพ.รร.๖ 3 ม.ค. 06 ๕๖ นายสบิพยาบาล จ.ส.อ. 28 ก.พ. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3.5 น.๑ ชั้น ๔3.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๖๒๘๑๐๓๐๑๐๖ (ชกท.๙๑๒.๐) พิเศษ รพ.รร.๖ (๓4,68๐ บาท) (๓5,81๐ บาท)

กอธ.รพ.รร.๖ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๒ จ.ส.อ. จิรวัฒน  เมืองโคมพัส สวพท. 7 ก.ค. 07 ๕๕ นายสบิพยาธิ จ.ส.อ. 13 ม.ค. 43 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4 น.๑ ชั้น ๔4.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๐๖๐๐๐๖๐ (ชกท.931.๐) พิเศษ สวพท. (๓5,22๐ บาท) (๓6,99๐ บาท)

กวค.สวพท. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

อัตรา
สัญชาติ

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑๓ จ.ส.อ. วิระ  ทองพุม สวพท. 1 พ.ค. 07 ๕๕ นายสบิพยาธิ จ.ส.อ. 21 ม.ค. 56 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4.5 น.๑ ชั้น ๔4.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๒๒๐๑๐๓๗ (ชกท.931.๐) พิเศษ สวพท. (๓5,81๐ บาท) (๓6,99๐ บาท)

กวค.สวพท. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๔ จ.ส.อ.หญิง พิมลรตัน  สนธิ สวพท. 15 มี.ค. 07 ๕๕ นายสบิพยาธิ จ.ส.อ. 3 ต.ค. 59 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓2 น.๑ ชั้น ๔๒ ไทย ไทย ไทย ไทย

๖๓๓๑๑๕๐๓๐๗ (ชกท.931.๐) พิเศษ สวพท. (๓3,00๐ บาท) (๓๔,๑๑๐ บาท)

กวจ.สวพท. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๕ จ.ส.อ. วิสทิธิ์  วงษคําหาญ สพธ. 4 มี.ค. 07 ๕๕ นายสบิพยาธิ จ.ส.อ. 10 เม.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4 น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๓๑๐๐๒๑๘ (ชกท.931.๐) พิเศษ สพธ. (๓5,22๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

กพธ.สพธ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๖ จ.ส.อ.หญิง ธวัลรัตน  รุประมาณ สพธ. 27 เม.ย. 07 ๕๕ นายสบิพยาธิ จ.ส.อ. 25 เม.ย. 59 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4.5 น.๑ ชั้น ๔4.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๖๒๘๑๒๗๐๔๐๗ (ชกท.931.๐) พิเศษ สพธ. (๓5,81๐ บาท) (๓6,99๐ บาท)

กพธ.สพธ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๗ จ.ส.อ. เทอดศักดิ์  ธัญญะพานิช วพบ. 21 ธ.ค. 06 ๕๖ เสมียน จ.ส.อ. 9 ธ.ค. 59 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 25.5 น.๑ ชั้น 35.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๐๙๐๐๖๔๑ (ชกท.710.0) พิเศษ วพบ. (26,63๐ บาท) (27,49๐ บาท)

กอ.วพบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๘ จ.ส.อ.หญิง สุรัตน  จันทรทอง วพบ. ๑๗ ต.ค. ๐๖ ๕๕ เสมียน จ.ส.อ. ๑ พ.ค. ๕๕ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4.5 น.๑ ชั้น ๔4.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๖๒๙๑๑๗๑๐๐๖ (ชกท.710.0) พิเศษ วพบ. (๓5,81๐ บาท) (๓6,99๐ บาท)

กอ.วพบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑๙ จ.ส.อ. พิษณุ  หอลัดดา วพม. 17 มี.ค. 07 ๕๕ เสมียน จ.ส.อ. 25 มิ.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4.5 น.๑ ชั้น ๔4.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๕๐๐๑๑๗๐ (ชกท.710.0) พิเศษ วพม. (๓5,81๐ บาท) (๓6,99๐ บาท)

กศ.วพม. พ.ส.ร. 450 บาท พ.ส.ร. ตามเดิม

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒๐ จ.ส.อ. ขจรศกัดิ์  สขุศาลา วพม. 31 พ.ค. 05 ๕๗ ครูฝก จ.ส.อ. 28 ก.พ. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓1.๕ น.๑ ชั้น ๔๒.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๓๓๐๑๘๕๔ (ชกท.911.0) พิเศษ วพม. (๓2,45๐ บาท) (๓๔,๖๘๐ บาท)

กปค.วพม. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒๑ จ.ส.อ. ธนาธาร  เงนิมูล รพ.อ.ป.ร. 7 ม.ค. 04 ๕๘ นายสบิทันตกรรม จ.ส.อ. 30 ม.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 34 น.๑ ชั้น 44 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๗๓๐๐๓๑๙ (ชกท.917.0) พิเศษ รพ.อ.ป.ร. (35,22๐ บาท) (36,40๐ บาท)

กทต.รพ.อ.ป.ร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒๒ จ.ส.อ. ภิรมย  ประสพศรี รพ.อ.ป.ร. 28 เม.ย. 05 ๕๗ นายสบิรังสีกรรม จ.ส.อ. 30 ม.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 32.5 น.๑ ชั้น 4๒.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๓๔๐๑๓๕๖ (ชกท.935.0) พิเศษ รพ.อ.ป.ร. (33,56๐ บาท) (34,68๐ บาท)

กรส.รพ.อ.ป.ร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒๓ จ.ส.อ. สําราญ  ใจอารีย รพ.อ.ป.ร. 5 พ.ย. 06 ๕๖ นายสบิวิสัญญี จ.ส.อ. 7 มิ.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4 น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๑๙๐๑๓๒๕ (ชกท.919.0) พิเศษ รพ.อ.ป.ร. (๓5,22๐ บาท) (๓๖,40๐ บาท)

กศก.รพ.อ.ป.ร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒๔ จ.ส.อ. โสภณ  รํามะเวทย รพ.อ.ป.ร. 6 พ.ค. 07 ๕๕ นายสบิวิสัญญี จ.ส.อ. 29 ส.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4.5 น.๑ ชั้น ๔4.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๖๔๐๑๕๒๐ (ชกท.919.0) พิเศษ รพ.อ.ป.ร. (๓5,81๐ บาท) (๓6,99๐ บาท)

กศก.รพ.อ.ป.ร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

อัตรา
สัญชาติ

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๒๕ จ.ส.อ. ณัฐเวทย  พันแสนเฉลิมรัตน รร.สร.พบ. 28 ต.ค. 06 ๕๖ จากองรอย จ.ส.อ. 25 พ.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓6 น.๑ ชั้น ๔6 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๔๖๒๐๐๕๘๑ (ชกท.00๑.๐) พิเศษ พบ. (๓7,58๐ บาท) (๓8,75๐ บาท)

รอย.นนส.พัน.นนส. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

กรม นร.รร.สร.พบ. ได ๑ ขั้น)

๒๖ จ.ส.อ. ชาตรี  ภูทับทิม รร.สร.พบ. 2 มิ.ย. 07 ๕๕ จากองรอย จ.ส.อ. 31 ส.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓5.๕ น.๑ ชั้น ๔5.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๕๐๐๐๕๔๙ (ชกท.00๑.๐) พิเศษ พบ. (๓6,99๐ บาท) (๓8,17๐ บาท)

รอย.นนส.พัน.นนส. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

กรม นร.รร.สร.พบ. ได ๑ ขั้น)

๒๗ จ.ส.อ. สุทธิพงษ  แกวตะพาน รร.สร.พบ. 12 พ.ค. 04 ๕๘ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 19 ม.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3.5 น.๑ ชั้น ๔๓.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๒๒๑๐๓๐๗๐ (ชกท.๙๑๑.๐) รอย.นนส. พิเศษ พบ. (๓4,68๐ บาท) (๓๕,81๐ บาท)

พัน.นนส.กรม นร. พ.ส.ร. 630 บาท พ.ส.ร. ตามเดิม

รร.สร.พบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒๘ จ.ส.อ. สมยศ  สทิธิพงษ รร.สร.พบ. 4 ต.ค. 05 ๕๗ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 29 พ.ย. 55 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3.5 น.๑ ชั้น ๔๓.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๕๐๐๐๓๗๗ (ชกท.๙๑๑.๐) รอย.นนส. พิเศษ พบ. (๓4,68๐ บาท) (๓๕,81๐ บาท)

พัน.นนส.กรม นร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

รร.สร.พบ. ได ๑ ขั้น)

๒๙ จ.ส.อ. ประดิษ  จันทรกระจาง รร.สร.พบ. 28 ต.ค. 05 ๕๗ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 6 ม.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 34 น.๑ ชั้น 44 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๓๔๐๐๗๗๙ (ชกท.๙๑๑.๐) รอย.นนส. พิเศษ พบ. (35,22๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

พัน.นนส.กรม นร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

รร.สร.พบ. ได ๑ ขั้น)

๓๐ จ.ส.อ. บุญเลิศ  บุญทวี รร.สร.พบ. 3 มี.ค. 07 ๕๕ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 6 ม.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 36 น.๑ ชั้น 46 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๕๐๐๐๗๑๑ (ชกท.๙๑๑.๐) รอย.นนส. พิเศษ พบ. (37,58๐ บาท) (38,75๐ บาท)

พัน.นนส.กรม นร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

รร.สร.พบ. ได ๑ ขั้น)

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๓๑ จ.ส.อ. วิเชียร  ศรโีวหาร รร.สร.พบ. 25 เม.ย. 07 ๕๕ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 8 ต.ค. 51 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 36 น.๑ ชั้น 46 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๒๓๐๐๔๒๗ (ชกท.๙๑๑.๐) พิเศษ พบ. (37,58๐ บาท) (๓8,75๐ บาท)

พัน.นนส.กรม นร. พ.ส.ร. 1,460 พ.ส.ร. ตามเดิม

รร.สร.พบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

ตรวจถูกตอง

พ.ท.หญิง

(วาสนา     เทศทองลา)

หน.กพ.ทบ.

......../......../........

อัตรา
สัญชาติ

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน

ตรวจถูกตอง
        พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                   (วาสนา     เทศทองลา)
                         หน.กพ.ทบ.
                         4 ก.ค. 62



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑ จ.ส.อ. วิชาญ  แกวชัยนันท กช. 8 ส.ค. 07 ๕๕ รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๒๑.0) จ.ส.อ. 6 ม.ค. 49 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 36.5 รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๔๙๐๑๗๒๘ รอย.บร.ที่ 2 พัน.บร.กบร.กช. พิเศษ กช. (38,170 บาท น.1 ชั้น 0.5

(๓9,190 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒ จ.ส.อ. ภาคภูมิ  สรอยอากาศ กช. 8 ก.ค. 07 ๕๕ รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๒๑.0) จ.ส.อ. 2 พ.ย. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 27 น.๑ ชั้น ๓7 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๓๔๔๙๐๐๗๐๑ รอย.บร.ที่ 3 พัน.บร.กบร.กช. พิเศษ กช. (27,96๐ บาท) (28,88๐ บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. ตามเดิม

62๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๓ จ.ส.อ. อรุณ  สุวรรณชมภู กช. 28 ก.ค. 07 ๕๕ รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๒๑.0) จ.ส.อ. 13 ม.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 26 น.๑ ชั้น 36 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๔๖๐๐๙๗๙ รอย.บร.ที่ 2 พัน.บร.กบร.กช. พิเศษ กช. (26,99๐ บาท) (27,96๐ บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. ตามเดิม

1,360 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๔ จ.ส.อ. ศุภวิชญ  อินสวาง กช. 18 ก.พ. 07 ๕๕ รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๒๑.0) จ.ส.อ. 12 พ.ค. 57 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 36.5 รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๖๔๐๐๕๔๑ รอย.บร.ที่ 2 พัน.บร.กบร.กช. พิเศษ กช. (38,170 บาท น.1 ชั้น 0.5

พ.ส.ร. เดือนละ (๓9,190 บาท)

600 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๕ จ.ส.อ. เสนอ  วงษาสุข กช. ๑9 พ.ค. ๐7 ๕๕ นายสิบยานยนต (ชกท.631.0) จ.ส.อ. 18 ม.ีค. 62 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 36.5 รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๕๐๐๑๒๒๙ ขส.กบร.กช. พิเศษ กช. (38,170 บาท น.1 ชั้น 0.5

พ.ส.ร. เดือนละ (๓9,190 บาท)

570 บาท พ.ส.ร. ตามเดิม

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ  จ.ส.อ. อัตราเงนิเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปขึ้นไป เลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร

สังกัด  กช.

ลําดับ
 ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๖ จ.ส.อ. วิทยา  การณราช กช. 6 พ.ค. 05 ๕๗ นายสิบสงกําลังสายชาง จ.ส.อ. 19 ม.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒8.5 น.๑ ชั้น ๓๘.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๓๙๐๐๓๒๓ (ชกท.762.0) พิเศษ กช. (29,11๐ บาท) (30,22๐ บาท)

แผนกควบคุม สป.กคช.กช. พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. ตามเดิม

1,850 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๗ จ.ส.อ. สนธยา  จังพานิช กช. 17 ม.ีค. 07 ๕๕ ชางไฟฟา (ชกท.355.0) จ.ส.อ. 9 พ.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 34.5 น.๑ ชั้น 44.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๔๙๐๐๘๑๘ แผนกซอมบํารุง กคช.กช. พิเศษ กช. (35,81๐ บาท) (36,99๐ บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. ตามเดิม

500 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๘ จ.ส.อ. บูรณชาติ  ทองคํา กช. 27 พ.ค. 07 ๕๕ นายสิบสงกําลัง (ชกท.768.0) จ.ส.อ. 15 พ.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓6 น.๑ ชั้น ๔6 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๕๐๐๑๘๓๔ บก.กอง กคช.กช. พิเศษ กช. (๓7,58๐ บาท) (๓8,75๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๙ จ.ส.อ. มั่น  สิงหโต กช. 25 ธ.ค. 06 ๕๕ เสมียน (ชกท.710.0) จ.ส.อ. 8 ม.ิย. 52 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๓๙๐๐๖๙๘ บก.กชฝ.กช. พิเศษ กช. (๓5,81๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. ตามเดิม

1,41๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๐ จ.ส.อ. พนม  สงวนสมบัติ กช. 22 ก.ค. 07 ๕๕ เสมียน (ชกท.710.0) จ.ส.อ. 26 ต.ค. 58 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3.๕ น.๑ ชั้น ๔3.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๙๕๙๐๐๐๐๖ แผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กช. พิเศษ กช. (๓4,68๐ บาท) (๓5,81๐ บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. ตามเดิม

58๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๑ จ.ส.อ. สมศักดิ์  เจริญศรี รร.ช.กช. 7 พ.ย. 03 ๕๘ นายสิงสงกําลัง (ชกท.768.0) จ.ส.อ. 18 เม.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4 น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๕๙๐๐๐๕๕ รร.ช.กช. พิเศษ รร.ช.กช. (๓5,22๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

อัตรา
สัญชาติ

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑๒ จ.ส.อ. วีระ  ตากอง รร.ช.กช. 26 ม.ค. 07 ๕๕ เสมียน (ชกท.710.0) จ.ส.อ. 7 เม.ย. 58 นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๔๙๐๐๔๓๙ รร.ช.กช. พิเศษ รร.ช.กช. ป.3 ชั้น 2.5 น.1 ชั้น 3.5

(41,93๐ บาท) (43,30๐ บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. ตามเดิม

4,93๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๓ จ.ส.อ. สมศักดิ์  วัดบัว รร.ช.กช. 10 ม.ีค. 07 ๕๕ ครูผูชวย (ชกท.121.0) จ.ส.อ. 18 เม.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓0 น.๑ ชั้น ๔0 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๔๙๐๑๙๙๕ รร.ช.กช. พิเศษ รร.ช.กช. (๓0,79๐ บาท) (๓1,88๐ บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. ตามเดิม

๕๘๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๔ จ.ส.อง สุรศิลป  เปรมเกิด รร.ช.กช. 26 เม.ย. 07 ๕๕ เสมียน (ชกท.710.0) จ.ส.อ. 5 ม.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 29.5 น.๑ ชั้น 39.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๒๓๐๐๑๘๕ รร.ช.กช. พิเศษ รร.ช.กช. (๓0,22๐ บาท) (๓1,34๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๕ จ.ส.อ. ดิเรก  จันทรแมน รร.ช.กช. 6 เม.ย. 06 ๕๖ จากองรอย (ชกท.001.0) จ.ส.อ. 9 พ.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3.๕ น.๑ ชั้น ๔3.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๔๔๙๐๑๖๔๘ รร.ช.กช. พิเศษ รร.ช.กช. (๓4,68๐ บาท) (๓5,81๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๖ จ.ส.อ. สุชาติ  สายทอง รร.ช.กช. 23 พ.ย. 06 ๕๖ นายสิบธุรการกําลังพล จ.ส.อ. 20 ม.ิย. 59 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4 น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๓๐๐๐๐๕๕ (ชกท.716.0) รร.ช.กช. พิเศษ รร.ช.กช. (๓5,22๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๗ จ.ส.อ. วิชเชาว  สกุลสมบัติ รร.ช.กช. 23 ม.ิย. 07 ๕๕ จากองรอย (ชกท.001.0) จ.ส.อ. 17 ม.ค. 54 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓6 น.๑ ชั้น ๔6 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๕๙๐๐๐๗๘ รร.ช.กช. พิเศษ รร.ช.กช. (๓7,58๐ บาท) (๓8,75๐ บาท)

พ.ส.ร.เดือนละ พ.ส.ร. ตามเดิม

2,78๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑๘ จ.ส.อ. บํารุง  ศรีนวลจันทร รอย.ช. 13 ก.พ. 07 ๕๕ จากองรอย (ชกท.001.0) จ.ส.อ. 21 พ.ค. 56 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 29 น.๑ ชั้น 39 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๔๙๐๐๓๗๐ ซบร.สนาม บก.รอย.รอย.ช.ซบร.สนาม พิเศษ รอย.ช.ซบร.สนาม (29,68๐ บาท) (๓๖,40๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๙ จ.ส.อ. สุรพล  สุขกระบิล รอย.ช. 13 ส.ค. 04 ๕๘ นายสิบยานยนต (ชกท.631.0) จ.ส.อ. 9 พ.ค. 51 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4 น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๖๒๐๐๔๓๖ ซบร.สนาม บก.รอย.รอย.ช.ซบร.สนาม พิเศษ รอย.ช.ซบร.สนาม (๓5,22๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

พ.ส.ร.เดือนละ พ.ส.ร. ตามเดิม

๗๐๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒๐ จ.ส.อ. อดุลย  เภาประเสริฐ รอย.ช. 18 เม.ย. 06 ๕๖ รอง ผบ.มว. (ชกท.622.0) จ.ส.อ. 18 เม.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 34.5 น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๔๙๐๑๗๒๕ ซบร.สนาม มว.ซอมยุทโธปกรณพิเศษ พิเศษ รอย.ช.ซบร.สนาม (๓5,81๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

รอย.ช.ซบร.สนาม (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒๑ จ.ส.อ. ประเสริฐ  พุกดํา รอย.ช. 9 ก.ค. 07 ๕๕ นายสิบกํากับการสงกําลังช้ินสวน จ.ส.อ. 18 ต.ค. 53 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓6 น.๑ ชั้น ๔6 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๓๐๐๐๓๘๖ ซบร.หนัก สายชาง (ชกท.772.0) พิเศษ รอย.ช.ซบร.หนัก (๓7,58๐ บาท) (๓8,75๐ บาท)

ตอนสงกําลัง รอย.ช.ซบร.หนัก พ.ส.ร.เดือนละ พ.ส.ร. ตามเดิม

74๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒๒ จ.ส.อ. กนก  อบเชย รอย.ช. 19 ต.ค. 06 ๕๕ นายสิบตรวจการซอมเครื่องมือชาง จ.ส.อ. 14 ส.ค. 55 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 36.5 รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๖๗๐๐๐๕๐ ซบร.หนัก (ชกท.612.0) ตอน บก.รอย พิเศษ รอย.ช.ซบร.หนัก (๓8,170 บาท) น.1 ชั้น 0.5

รอย.ช.ซบร.หนัก พ.ส.ร. เดือนละ (๓9,190 บาท)

61๐ บาท พ.ส.ร. ตามเดิม

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒๓ จ.ส.อ. เรืองฤทธ์ิ  ชุมแวงวาป ช.พัน.51 19 ม.ิย. 05 ๕๗ นายสิบซอมบํารุงยานยนตกองพัน จ.ส.อ. 13 ม.ิย. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4 น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๕๐๐๐๓๒๑ (ชกท.631.0) รอย.บก.และ บร. พิเศษ ช.พัน.51 (๓5,22๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

ช.พัน.51 พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. ตามเดิม

2,37๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

อัตรา
สัญชาติ

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๒๔ จ.ส.อ. ประเสริฐ  ล้ําเลิศ ช.พัน.51 22 ม.ค. 07 ๕๕ ผบ.ตอนสื่อสาร (ชกท.311.0) จ.ส.อ. 5 ก.พ. 59 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 36 น.๑ ชั้น 46 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๓๔๐๑๕๘๗ รอย.บก.และ บริการ ช.พัน.51 พิเศษ ช.พัน.51 (๓7,58๐ บาท) (๓8,75๐ บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. ตามเดิม

1,11๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒๕ จ.ส.อ. สานิตย  ลวนลักษณ ช.พัน.51 4 ม.ค. 07 ๕๕ นายสิบยานยนต (ชกท.631.0) จ.ส.อ. 13 ม.ิย. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 35.5 น.๑ ชั้น 45.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๔๔๐๐๐๐๒ บก.รอย.รอย.ช.สนาม ช.พัน.51 พิเศษ ช.พัน.51 (36,99๐ บาท) (38,17๐ บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. ตามเดิม

๒,32๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒๖ จ.ส.อ. สุรพงษ  คงกระจาง พล.ช. 14 พ.ย. 06 ๕๕ นายสิบยุทธการ (ชกท.121.0) จ.ส.อ. 23 เม.ย. 56 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒8.5 น.๑ ชั้น ๓๘.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๔๙๐๐๓๗๗ ฝยก.พล.ช. พิเศษ พล.ช. (29,11๐ บาท) (30,22๐ บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. ตามเดิม

1,34๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒๗ จ.ส.อ. ประทีป  คชรักษา พัน.ช.คมศ. 30 ก.ย. 07 ๕๕ นายสิบสงกําลังท่ัวไป จ.ส.อ. 16 ม.ิย. 54 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 36 น.๑ ชั้น 46 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๙๔๙๐๐๕๙๐ พล.ช. (ชกท.768.0) รอย.บก. พิเศษ พัน.ช.คมศ.พล.ช. (๓7,58๐ บาท) (๓8,75๐ บาท)

พัน.ช.คมศ.พล.ช. พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. ตามเดิม

2,04๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒๘ จ.ส.อ. มณเฑียร  ศรีเทเวศน พัน.ช.คมศ. 28 พ.ย. 06 ๕๕ รอง ผบ.ตอนแอสฟลท จ.ส.อ. 18 ต.ค. 53 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓1.5 น.๑ ชั้น ๔1.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๔๙๐๑๘๕๑ พล.ช.   (ชกท.๕๑๘.๐) รอย.ช.คม.และ พิเศษ พัน.ช.คมศ.พล.ช. (๓2,45๐ บาท) (๓3,56๐ บาท)

ซบร.พัน.ช.คมศ.พล.ช. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒๙ จ.ส.อ. สมมารถ  ภูจําปา ช.11 20 ธ.ค. 06 ๕๕ นายสิบแผนงานกอสราง จ.ส.อ. 1 พ.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4.5 น.๑ ชั้น 44.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๒๓๓๐๕๓๔๕ (ชกท.518.0) ตอน ยก. พิเศษ ช.11 (๓5,81๐ บาท) (๓6,99๐ บาท)

รอย.บก.ช.11 พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. ตามเดิม

๖0๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๓๐ จ.ส.อ. วรพจน  บูรณวิทย ช.11 30 ม.ีค. 07 ๕๕ นายสิบกํากับการกอสราง จ.ส.อ. 23 เม.ย. 56 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓5 น.๑ ชั้น ๔5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๔๙๐๑๔๖๖ (ชกท.518.0) พิเศษ ช.11 (๓6,40๐ บาท) (๓7,58๐ บาท)

ตอน ยก.รอย.บก.ช.11 พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. ตามเดิม

๒,16๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๓๑ จ.ส.อ. กิตติพงษ  คําตัน ช.รอย.18 8 พ.ย. 06 ๕๕ นายสิบประจํา บก. (ชกท.122.0) จ.ส.อ. 24 ก.พ. 55 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 36 น.๑ ชั้น 46 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๒๖๐๐๐๙๒ มว.สะพานเครื่องหนุนลอย พิเศษ ช.รอย.18 (๓7,58๐ บาท) (๓8,75๐ บาท)

ช.รอย.18 พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. ตามเดิม

70๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๓๒ จ.ส.อ. ธนัชฐพงศ  กองออนศรี ช.รอย.18 14 ธ.ค. 05 ๕๖ นายสิบประจํา บก. (ชกท.122.0) จ.ส.อ. 13 ธ.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓2 น.๑ ชั้น ๔๒ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๕๕๐๐๔๐๔ มว.สนับสนุน ช.รอย.18 พิเศษ ช.รอย.18 (๓3,00๐ บาท) (๓๔,๑๑๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๓๓ จ.ส.อ. ฤทธิรงค  กอนทอง พัน.ช.กช. 31 ม.ค. 07 ๕๕ นายสิบสงกําลังสายชาง จ.ส.อ. 30 เม.ย. 46 นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๔๔๐๐๑๒๕๗ รอย.1 (ชกท.762.0) พัน.ช.กช.รอย.1 พิเศษ กช. ป.3 ชั้น 2 น.1 ชั้น 3

(41,25๐ บาท) (42,62๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๓๔ จ.ส.อ. สุรเชษฐ  สุภาพพรชัย พัน.ช.กช. 31 ต.ค. 06 ๕๕ นายสิบยานยนต (ชกท.631.๐) จ.ส.อ. 22 ก.ย. 59 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓5.5 น.๑ ชั้น ๔๕.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๔๙๐๐๐๙๑ รอย.1 พัน.ช.กช.รอย.1 พิเศษ พัน.ช.กช.รอย.1 (๓6,99๐ บาท) (๓8,17๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๓๕ จ.ส.อ. ถาวร  สุวรรณไมตรี พัน.ช.กช. 8 ส.ค. 07 ๕๕ จากองรอย (ชกท.001.0) จ.ส.อ. 2 ก.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 29.5 น.๑ ชั้น ๓9.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๔๙๐๐๔๒๐ รอย.1 ตอนสื่อสาร รอย.บก. พิเศษ พัน.ช.กช.รอย.1 (30,22๐ บาท) (31,34๐ บาท)

พัน.ช.กช.รอย.1 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

อัตรา
สัญชาติ

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๓๖ จ.ส.อ. ยุทธนา  สายอุบล ช.๑๑ พัน.111 6 ต.ค. 03 ๕๘ รอง ผบ.มว. (ชกท.518.0) จ.ส.อ. 11 เม.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓1.5 น.๑ ชั้น ๔1.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๔๑๙๐๐๑๓๒ บก.มว.กอสรางท่ัวไปที่ 1 พิเศษ ช.๑๑ พัน.111 (๓2,45๐ บาท) (๓3,56๐ บาท)

รอย.ช.กอสรางท่ี 2 พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. ตามเดิม

ช.๑๑ พัน.111 1,16๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๓๗ จ.ส.อ. กิตติ  ใจดี ช.๑๑ พัน.111 28 ต.ค. 06 ๕๖ หน.นายสิบสํารวจงานกอสราง จ.ส.อ. 11 เม.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4 น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๑๙๐๐๗๙๗   (ชกท.821.๐) บก.รอย. พิเศษ ช.๑๑ พัน.111 (๓5,22๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

รอย.ช.กอสรางท่ี 3 พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. ตามเดิม

ช.11 พัน.111 2,16๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๓๘ จ.ส.อ. บรรพต  สีสด ช.๑๑ พัน.111 1 เม.ย. 07 ๕๕ ผบ.หมู (ชกท.518.0) จ.ส.อ. 5 ก.พ. 56 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3.5 น.๑ ชั้น ๔3.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๖๐๐๐๒๖๘ หมูกอสรางท่ัวไปที่ 2 พิเศษ ช.๑๑ พัน.111 (๓4,68๐ บาท) (๓5,81๐ บาท)

มว.กอสรางท่ัวไปที่ 1 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

รอย.ช.กอสรางท่ี 1 ได ๑ ขั้น)

 ช.11 พัน.111

๓๙ จ.ส.อ. สัญญา  พานสรอย ช.๑๑ พัน.111 8 ส.ค. 07 ๕๕ ชางเครื่องจักร (ชกท.443.0) จ.ส.อ. 31 ต.ค. 57 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3 น.๑ ชั้น ๔3 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๔๙๐๐๘๐๐ ตอนซอมบํารุงกองพัน พิเศษ ช.๑๑ พัน.111 (๓4,110 บาท) (๓5,22๐ บาท)

รอย.ช.เครื่องมือและซอมบํารุง พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. ตามเดิม

ช.11 พัน.111 4,26๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๔๐ จ.ส.อ. ประชา  ผูกนอย ช.๑๑ พัน.111 17 ส.ค. 07 ๕๕ นายงานเครื่องมือกอสราง จ.ส.อ. 16 พ.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓5.5 น.๑ ชั้น ๔5.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๔๙๐๐๗๖๘  (ชกท.612.0) ตอนตัดและถม พิเศษ ช.๑๑ พัน.111 (๓6,99๐ บาท) (๓๘,17๐ บาท)

บก.มว.งานดิน รอย.ช.กอสรางท่ี 2 พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. ตามเดิม

ช.11 พัน.111 ๑,81๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๔๑ จ.ส.อ. กิตติพงษ  อนันต ช.๑๑ พัน.602 12 ม.ิย. 07 ๕๕ นายงานเครื่องมือกอสราง จ.ส.อ. 16 ม.ิย. 54 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓6 น.๑ ชั้น ๔๖ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๔๙๐๑๒๕๒   (ชกท.612.๐) พิเศษ ช.๑๑ พัน.602 (๓7,58๐ บาท) (๓๘,๗๕๐ บาท)

บก.มว.งานดิน รอย.ช.กอสราง พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. ตามเดิม

ช.๑๑ พัน.602 3,17๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๔๒ จ.ส.อ. สมเกียรติ  สุขสุลาภ ช.๑๑ พัน.602 1 ม.ิย. 07 ๕๕ นายงานเครื่องมือกอสราง จ.ส.อ. 8 เม.ย. 46 นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๓๔๐๑๕๙๘   (ชกท.612.๐) พิเศษ ช.๑๑ พัน.602 ป.3 ชั้น 4.5 น.1 ชั้น 5.5

ตอนตัดและถม มว.งานดิน (44,93๐ บาท) (46,56๐ บาท)

รอย.ช.กอสราง ช.11 พัน.602 พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. ตามเดิม

2,49๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๔๓ จ.ส.อ. ประกอบ  ปานอําพันธ ช.๑๑ พัน.602 12 ก.พ. 07 ๕๕ นายงานเครื่องมือกอสราง จ.ส.อ. 18 ธ.ค. 50 นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๖๔๐๑๕๕๕   (ชกท.612.๐) พิเศษ ช.๑๑ พัน.602 ป.3 ชั้น 1 น.1 ชั้น 2

ตอนตัดและถม มว.งานดิน (๓9,88๐ บาท) (41,25๐ บาท)

รอย.ช.กอสราง ช.11 พัน.602 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๔๔ จ.ส.อ. คมวุฒิ  พุกสุวรรณ ช.๑๑ พัน.602 16 ต.ค. 06 ๕๖ หน.นายสิบสํารวจงานกอสราง จ.ส.อ. 27 ก.ค. 55 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓6 น.๑ ชั้น ๔๖ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๔๙๐๑๒๖๔   (ชกท.821.๐) พิเศษ ช.๑๑ พัน.602 (๓7,58๐ บาท) (๓๘,๗๕๐ บาท)

บก.มว.กอสรางท่ัวไป (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

รอย.ช.กอสราง ได ๑ ขั้น)

ช.11 พัน.602

๔๕ จ.ส.อ. บุญโยง  บุบภาที ช.๑๑ พัน.602 26 ก.ค. 04 ๕๘ รอง ผบ.มว. (ชกท.518.0) จ.ส.อ. 11 เม.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4 น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๕๓๐๐๔๐๗ บก.มว.กอสรางท่ัวไป พิเศษ ช.๑๑ พัน.602 (๓5,22๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

รอย.ช.กอสราง ช.11 พัน.602 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๔๖ จ.ส.อ. อรรถพล  อิ่มดวง ช.๑๑ พัน.602 17 ก.พ. 07 ๕๕ รอง ผบ.มว. (ชกท.518.0) จ.ส.อ. 17 ก.ย. 54 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓5 น.๑ ชั้น ๔5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๔๙๐๐๗๕๘ บก.มว.กอสรางท่ัวไป พิเศษ ช.๑๑ พัน.602 (๓6,40๐ บาท) (๓7,58๐ บาท)

รอย.ช.กอสราง ช.11 พัน.602 พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. ตามเดิม

58๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๔๗ จ.ส.อ. รัตนชัย  อิทธิโสภณพิศาล ช.๑๑ พัน.602 28 ธ.ค. 06 ๕๖ นายสิบกํากับการซอมบํารุง จ.ส.อ. 1 ต.ค. 53 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓5.5 น.๑ ชั้น ๔5.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๔๙๐๑๔๓๑   (ชกท.622.๐) พิเศษ ช.๑๑ พัน.602 (๓6,99๐ บาท) (๓๘,17๐ บาท)

ตอนซอมบํารุงเครื่องมือ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. ตามเดิม

รอย.ช.กอสราง ช.11 พัน.602 2,77๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

อัตรา
สัญชาติ

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๔๘ จ.ส.อ. เสรี  ผัดผล ช.๑๑ พัน.602 31 ส.ค. 06 ๕๖ ผบ.หมู (ชกท.518.0) จ.ส.อ. 3 เม.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4.5 น.๑ ชั้น ๔4.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๒๖๐๐๓๒๓ หมูกอสรางท่ัวไป พิเศษ ช.๑๑ พัน.602 (๓5,81๐ บาท) (๓6,99๐ บาท)

มว.กอสรางท่ัวไป พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. ตามเดิม

รอย.ช.กอสราง ช.11 พัน.602 58๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๔๙ จ.ส.อ. จตุพร  พลสุจริต ช.๑๑ พัน.602 16 พ.ย. 06 ๕๖ ผบ.หมู (ชกท.518.0) จ.ส.อ. 7 เม.ย. 58 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓5.5 น.๑ ชั้น ๔5.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๖๗๐๐๒๖๘ หมูกอสรางท่ัวไป พิเศษ ช.๑๑ พัน.602 (๓6,99๐ บาท) (๓๘,17๐ บาท)

มว.กอสรางท่ัวไป พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. ตามเดิม

รอย.ช.กอสราง ช.11 พัน.602 2,10๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

ตรวจถูกตอง

พ.ท.หญิง

(วาสนา     เทศทองลา)

หน.กพ.ทบ.

......../......../........

ลําดับ
 ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ

ตรวจถูกตอง
 พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา

 (วาสนา     เทศทองลา)
 หน.กพ.ทบ.

   4 ก.ค. 62



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑ จ.ส.อ. จรัญ  เอมสาร รร.จปร. 1 ม.ค. 05 ๕๗ เสมียน จ.ส.อ. 8 พ.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.๑ ชั้น ๔5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๔๐๐๐๒๓๑ (ชกท.730.0) พิเศษ รร.จปร. (๓6,40๐ บาท) (๓7,58๐ บาท)

รร.จปร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒ จ.ส.อ. ชัยณรงค  ทองปน รร.จปร. 17 ก.ย. 05 ๕๗ นายสบิหองปฏิบัตกิาร จ.ส.อ. 9 ก.พ. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓5.๕ น.๑ ชั้น ๔5.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๕๐๐๐๔๑๒ (ชกท.551.0) พิเศษ รร.จปร. (๓6,99๐ บาท) (๓8,17๐ บาท)

สกศ.รร.จปร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๓ จ.ส.อ. ประพันธ  ใจผูกพันธ รร.จปร. 14 ส.ค. 05 ๕๗ นายสบิหองปฏิบัตกิาร จ.ส.อ. 19 ต.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3 น.๑ ชั้น ๔3 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๓๔๖๔๐๑๙๐๕ (ชกท.551.0) พิเศษ รร.จปร. (๓4,11๐ บาท) (๓5,22๐ บาท)

สกศ.รร.จปร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๔ จ.ส.อ. สายันต  เจริญดี รร.จปร. 9 ธ.ค. 06 ๕๕ เสมียน จ.ส.อ. 22 ธ.ค. 46 นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๑๘๐๐๗๖๘ (ชกท.730.0) พิเศษ รร.จปร. ป.3 ชั้น 1 น.1 ชั้น 2

รร.จปร. (39,880 บาท) (41,250 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๕ จ.ส.อ. สวัสดิ์  ปาจันทร รร.จปร. 15 ก.ค. 07 ๕๕ ชางยานยนตลอ จ.ส.อ. 23 มี.ค. 55 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓0.๕ น.๑ ชั้น 40.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๓๕๑๘๐๐๕๔๕ (ชกท.631.0) พิเศษ รร.จปร. (๓1,34๐ บาท) (๓2,45๐ บาท)

สบร.รร.จปร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๖ จ.ส.อ. ธวัชชัย  สุดสงวน รร.จปร. 12 ก.พ. 07 ๕๕ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 31 พ.ค. 55 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓7 รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๑๘๐๐๓๗๒ (ชกท.717.0) พิเศษ รร.จปร. (๓8,75๐ บาท) น.1 ชั้น 1

รร.จปร. (๓9,88๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ  จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปขึ้นไป เลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร

สังกัด  รร.จปร.

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๗ จ.ส.อ. ธนเดช  ภาษีสวัสดิ์ รร.จปร. 29 ม.ค. 06 ๕๖ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 15 ธ.ค. 59 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 3๖ น.๑ ชั้น 46 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๖๑๐๐๖๙๐ (ชกท.717.0) พิเศษ รร.จปร. (37,58๐ บาท) (๓8,75๐ บาท)

รร.จปร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๘ จ.ส.อ. สมนึก  กันภัย รร.จปร. 14 ต.ค. 06 ๕๕ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 15 ธ.ค. 59 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 3๖ น.๑ ชั้น 46 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๑๘๐๐๖๒๘ (ชกท.717.0) พิเศษ รร.จปร. (37,58๐ บาท) (๓8,75๐ บาท)

รร.จปร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๙ จ.ส.อ. ประสงค  นุชหอม รร.จปร. 20 ม.ค. 05 ๕๗ จากองรอย จ.ส.อ. 21 พ.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓2.๕ น.๑ ชั้น ๔2.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๑๘๐๐๑๒๔ (ชกท.001.0) พิเศษ รร.จปร. (๓3,56๐ บาท) (๓4,68๐ บาท)

รร.จปร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๐ จ.ส.อ. ประวัติ  คงสบาย รร.จปร. 31 ส.ค. 05 ๕๗ จากองรอย จ.ส.อ. 21 พ.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.5 น.๑ ชั้น ๔๓.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๑๙๐๐๒๙๑ (ชกท.001.0) พิเศษ รร.จปร. (๓5,81๐ บาท) (๓๕,81๐ บาท)

รร.จปร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

ตรวจถูกตอง

พ.ท.หญิง

(วาสนา     เทศทองลา)

หน.กพ.ทบ.

......../......../........

อัตรา
สัญชาติ

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน

ตรวจถูกตอง
        พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                   (วาสนา     เทศทองลา)
                         หน.กพ.ทบ.
                         4 ก.ค. 62



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑ จ.ส.อ. สมบัติ  หมุดเงนิ ยศ.ทบ. ๑๐ ส.ค. ๐๗ ๕๕ นายสิบคลัง จ.ส.อ. ๓๐ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 25 น.๑ ชั้น 35 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๓๓๐๖๓๒๕ (ชกท.551.0) ยศ.ทบ. พิเศษ ยศ.ทบ. ( 26,270 บาท ) (26,990 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒ จ.ส.อ. ปรีชา  ตังคะบุรี ยศ.ทบ. ๑๗ ธ.ค. ๐๖ ๕๖ เสมียน (ชกท.710.0) จ.ส.อ. ๑๗ พ.ย. ๔๗ นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๔๙๐๑๗๒๘ ยศ.ทบ. พิเศษ ยศ.ทบ. ป.3 ชั้น 3.5 น.1 ชั้น 4.5

 (43,300 บาท) (44,930 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๓ จ.ส.อ. ภรต  สุขเทียบ ยศ.ทบ. ๒๗ ก.ย. ๐๔ ๕๘ เสมียน (ชกท.710.0) จ.ส.อ. ๑๕ ก.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3.๕ น.๑ ชั้น ๔3.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๒๓๓๑๔๔๕๖ ยศ.ทบ. พิเศษ ยศ.ทบ. ( 34,680 บาท ) (๓5,810 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๔ จ.ส.อ. วาสิน  มงคลธนรตัน ศร. 14 ธ.ค. 04 ๕๘ เสมียน จ.ส.อ. 10 พ.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๓๐๐๐๐๗๕ (ชกท.710.0) พิเศษ ศร. (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

กวก.ศร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๕ จ.ส.อ. ทรงพล  เอี่ยมทิม ศร. 16 ก.พ. 06 ๕๖ ผช.หน.หมูประปา จ.ส.อ. 15 ก.ค. 59 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 35.๕ น.๑ ชั้น 45.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๔๐๒๐๐๘๗๕ (ชกท.520.0) พิเศษ ศร. (36,99๐ บาท) (๓8,17๐ บาท)

มว.สภ.ยย.กบร.ศร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๖ จ.ส.อ. มนตศักดิ์  มีมั่งค่ัง ศร. 6 ม.ค. 07 ๕๕ เสมียน จ.ส.อ. 1 ม.ิย. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓5 น.๑ ชั้น ๔5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๓๐๐๐๔๙๒ (ชกท.710.0) พิเศษ ศร. (๓6,40๐ บาท) (๓7,58๐ บาท)

กวก.ศร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ  จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปขึ้นไป เลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร

สังกัด  ยศ.ทบ.

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๗ จ.ส.อ. วิทยา  ภูมิประภาส ศร. ๓ ต.ค. ๐๓ ๕๘ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. ๑ ก.พ. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓2 น.๑ ชั้น ๔๒ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๔๔๙๐๐๖๔๒ (ชกท.111.0) พิเศษ ศร. ( ๓3,000 บาท ) (๓๔,110 บาท)

พัน.บร.กบร.ศร. พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

340 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๘ จ.ส.อ. ธิติศกัดิ์ งามจันทราทิพย ศร. ๑๐ ม.ิย. ๐๔ ๕๘ หน.ตอนพับรม จ.ส.อ. ๑๓ ก.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓0 น.๑ ชั้น ๔0 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๔๙๐๐๔๔๕ (ชกท.464.0) รร.ร.ศร. พิเศษ ศร. ( 30,790 บาท ) (31,880 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๙ จ.ส.อ. จรัล ชางเพชร ศร. ๓๐ ม.ิย. ๐๔ ๕๘ รอง ผบ.มว.ปล. จ.ส.อ. ๑ ก.พ. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒.5 น.๑ ชั้น ๔2.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๔๙๐๐๒๐๒ (ชกท.111.0) ศร.พัน.1 พิเศษ ศร. ( ๓๓,560 บาท ) (๓4,68๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๐ จ.ส.อ. สุเทพ ทองพวง ศร. ๙ ม.ค. ๐๕ ๕๗ นายสิบพยาธิ จ.ส.อ. ๑ ก.พ. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4.5 น.๑ ชั้น ๔4.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๕๐๐๐๒๘๒ (ชกท.931.0) พิเศษ รพ.คายธนะรัชต ( ๓5,81๐ บาท ) (36,990 บาท)

รพ.คายธนะรัชต (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๑ จ.ส.อ. โยธาพล  แกวมงคล ศร. ๑๓ ม.ค. ๐๕ ๕๗ ครูจูโจม จ.ส.อ. ๑ ก.พ. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4 น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๓๕๑๐๑๓๐๑ (ชกท.113.0) รร.ร.ศร. พิเศษ ศร. ( ๓5,22๐ บาท ) (๓6,40๐ บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

 1,070 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๒ จ.ส.อ. ณฐภณ  โปรงจิต ศร. ๒๗ ส.ค. ๐๕ ๕๗ จากองรอย จ.ส.อ. ๑๑ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓1.5 น.๑ ชั้น ๔1.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๕๔๐๐๘๖๓ (ชกท.001.0) พิเศษ ศร. ( ๓2,450 บาท ) (๓3,56๐ บาท)

พัน.บร.กบร.ศร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๓ จ.ส.อ. ธานี เปปอม ศร. ๓๑ ส.ค. ๐๕ ๕๗ นายสิบสวัสดิการ จ.ส.อ. ๒๒ ส.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒ น.๑ ชั้น ๔2 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๓๐๐๐๕๔๕ (ชกท.073.0) พิเศษ ศร. ( ๓๓,๐๐๐ บาท ) (๓4,11๐ บาท)

สก.กบร.ศร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

อัตรา
สัญชาติ

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑๔ จ.ส.อ. จเร  วงษระเบียบ ศร. ๖ ก.ย. ๐๕ ๕๗ ครู (ชกท.113.0) จ.ส.อ. ๑ ก.พ. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4 น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๓๐๐๐๑๑๓ กกศ.รร.ร.ศร. พิเศษ ศร. ( ๓5,22๐ บาท ) (๓๖,๔๐๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๕ จ.ส.อ. กมล  คลอยดี ศร. ๑๔ ม.ค. ๐๖ ๕๖ หัวหนารถ จ.ส.อ. ๑๑ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 30 น.๑ ชั้น 40 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๙๓๐๐๐๗๖๒ (ชกท.643.0) พิเศษ ศร. ( 30,790 บาท )  (3๑,880 บาท)

แผนกขนสง กบร.ศร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๖ จ.ส.อ. ทวี  แสงสุริยะ ศร. ๒๕ เม.ย. ๐๖ ๕๖ พนักงานทําแมพิมพ จ.ส.อ. ๔ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 34 น.๑ ชั้น 44 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๒๓๐๒๐๔๕ (ชกท.711.0) พิเศษ ศร. ( 35,220 บาท ) (36,400 บาท)

แผนกการพิมพ กชฝ.ศร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๗ จ.ส.อ. ลวน  พวงจําป ศร. ๒๕ เม.ย. ๐๖ ๕๖ เสมียน (ชกท.710.0) จ.ส.อ. ๒๖ ก.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 34 น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๕๐๐๑๖๙๖ สก.กบร.ศร. พิเศษ ศร. ( 35,220 บาท ) (๓๖,400 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๘ จ.ส.อ.ชูชีพ  ลัดดา ศร. ๓ ธ.ค. ๐๖ ๕๖ ครู (ชกท.113.0) จ.ส.อ. ๑ ก.พ. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓2 น.๑ ชั้น ๔2 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๒๐๐๐๐๑๓ รร.ร.ศร. พิเศษ ศร. ( ๓3,000 บาท ) (๓4,11๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๙ จ.ส.อ. วิชาญ  กิจขุนทด ศร.  ๒๑ ธ.ค. 2506 ๕๖ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. ๑๑ ม.ค. ๕๖ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓6 น.๑ ชั้น 46 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๑๙๐๑๐๘๗ (ชกท.111.0) พิเศษ ศร. ( ๓7,580 บาท ) ( 38,750 บาท )

พัน.นร.จูโจม สอ.กรม นร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

รร.ร.ศร. ได ๑ ขั้น)

๒๐ จ.ส.อ. โสภณ  เสวก ศร. ๒๕ ม.ค. ๐๗ ๕๕ ครู (ชกท.113.0) จ.ส.อ. ๓๐ พ.ย. ๕๕ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.๑ ชั้น ๔5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๓๙๐๐๕๔๙ อว.กศ.รร.ร.ศร. พิเศษ ศร. ( ๓6,400 บาท ) ( ๓7,580 บาท )

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๒๑ จ.ส.อ. อาทิตย  ซอนจันดี ศร. ๒ ม.ีค. ๐๗ ๕๕ จากองพัน (ชกท.๐๐๑.0) จ.ส.อ. ๑ ก.พ. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.๑ ชั้น ๔5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๓๑๐๐๐๙๑ พัน.นร.ที่ 1 กรม นร. พิเศษ ศร. ( ๓๖,40๐ บาท ) ( ๓7,58๐ บาท )

รร.ร.ศร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒๒ จ.ส.อ. ศิริ  จีนพงษพันธ ศร. ๒๒ ม.ีค. ๐๗ ๕๕ ครู (ชกท.113.0) จ.ส.อ. ๑ ก.พ. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 33.5 น.๑ ชั้น ๔3.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๓๐๐๐๓๑๑ ยน.กศ.รร.ร.ศร. พิเศษ ศร. ( ๓4,680 บาท ) ( ๓5,810 บาท )

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒๓ จ.ส.อ. สันติวัฒน  เงากระจาง ศร. ๒๐ เม.ย. ๐๗ ๕๕ จากองพัน (ชกท.001.0) จ.ส.อ. ๑ ม.ิย. ๕๙ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓7 รบัเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๓๐๐๐๗๗๓ รร.ร.ศร. พิเศษ ศร. ( ๓8,750 บาท ) น.๑ ชั้น 1

( ๓9,880 บาท )

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒๔ จ.ส.อ. ธีระชัย  ทองประ ศร. ๒๒ พ.ค. ๐๗ ๕๕ จากองรอย (ชกท.001.0) จ.ส.อ. ๑ ม.ิย. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4.5 น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๕๐๐๐๕๐๓ ศร. พิเศษ ศร. ( ๓5,810บาท ) ( ๓๖,๙๙๐ บาท )

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒๕ จ.ส.อ. ชัยยา  เนียมศรี ศร. ๑๔ ม.ิย. ๐๗ ๕๕ รอง ผบ.มว. (ชกท.941.0) จ.ส.อ. ๒๖ พ.ค. ๔๖ นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๓๓๑๖๕๙๒ พัน.บร.กบร.ศร. พิเศษ ศร. ป.๓ ชั้น 4.5 น.๑ ชั้น 5.4

( 44,930 บาท ) ( 46,560 บาท )

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒๖ จ.ส.อ. ไพฑูรย  เขียวอยู ศร. ๕ ส.ค. ๐๗ ๕๕ ครู (ชกท.113.0) จ.ส.อ. ๑๔ ก.พ. ๕๕ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓6 น.๑ ชั้น ๔6 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๓๙๐๐๑๓๓ แผนกจูโจม รร.ร.ศร. พิเศษ ศร. ( ๓7,580 บาท ) ( ๓8,750 บาท )

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒๗ จ.ส.อ. พรชัย ชื่นมะโน ศร. ๑๙ ส.ค. ๐๗ ๕๕ ครู (ชกท.113.0) จ.ส.อ. ๑๘ พ.ค. ๕๓ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 36 น.๑ ชั้น 46 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๕๐๐๑๑๓๙ อว.กศ.รร.ร.ศร. พิเศษ ศร. ( 37,580 บาท ) ( 38,750 บาท )

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

อัตรา
สัญชาติ

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๒๘ จ.ส.อ. พิชิตชัย ยิ้มนอย ศร. ๓ ก.ย. ๐๗ ๕๕ รอง ผบ.มว.ปล. จ.ส.อ. ๒๙ เม.ย. ๕๖ นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๓๐๐๐๓๕๖ (ชกท.111.0) ศร.พัน.1 พิเศษ ศร. ป.๓ ชั้น 2 น.๑ ชั้น 3

( 41,250 บาท ) ( 42,620 บาท )

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒๙ จ.ส.อ. ถนอมชัย  ชีถนอม ศร. ๒๗ ก.ย. ๐๗ ๕๕ นายสิบยุทธการ จ.ส.อ. ๒๑ ก.พ. ๔๖ นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๓๐๐๐๖๐๗ (ชกท.113.0) ศร.พัน2 พิเศษ ศร. ป.๓ ชั้น 4 น.๑ ชั้น 5

( 44,130 บาท ) ( 45,750 บาท )

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๓๐ จ.ส.อ.ณพสธร  บุญทิม ศร. ๒๘ ก.ย. ๐๗ ๕๕ เสมียน (ชกท.710.0) จ.ส.อ. ๑๔ ก.พ. ๕๕ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓5.๕ น.๑ ชั้น ๔5.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๓๐๐๐๐๒๒  ศร. พิเศษ ศร. ( ๓6,990 บาท ) ( ๓8,170 บาท )

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๓๑ จ.ส.อ. สายัณห  วิเศษสิงห ศร. ๒๙ ก.ย. ๐๗ ๕๕ รอง ผบ.มว. (ชกท.111.0) จ.ส.อ. ๒๘ ก.ค. ๕๘ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓ น.๑ ชั้น ๔3 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๓๓๐๐๕๓๙ พัน.บร.กบร.ศร. พิเศษ ศร. ( ๓๔,110 บาท ) ( ๓5,220 บาท )

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๓๒ จ.ส.อ. นิมิตร  แปลนนาค ศป. ๒๐ ก.ค. ๐๖ ๕๖ รอง ผบ.มว. (ชกท.941.0) จ.ส.อ. ๒๙ ม.ีค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒5 น.๑ ชั้น ๓5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๕๐๐๐๔๙๘ พัน.บร.กบร.ศป. พิเศษ ศป. (๒6,270 บาท) (26,990 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๓๓ จ.ส.อ. ประยงค  นิ่มนวล ศป. ๑๓ ม.ค. ๐๔ ๕๘ นายสบิสวัสดิการ จ.ส.อ. ๕ ธ.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 30 น.๑ ชั้น 40 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๓๖๒๐๐๔๖๓ และการบันเทิง พิเศษ ศป. (30,790 บาท) (31,880 บาท)

(ชกท.073.0) (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ผสก.กบร.ศป. ได ๑ ขั้น)

๓๔ จ.ส.อ. จรัล  ใจสําราญ ศป. ๕ พ.ย. ๐๔ ๕๘ นายสบิสงกําลัง จ.ส.อ. ๒๙ ม.ีค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 33.5 น.๑ ชั้น 43.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๒๓๓๐๐๐๔๔ (ชกท.768.0) พิเศษ ศป. (34,680 บาท) (35,810 บาท)

พัน.บร.กบร.ศป. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๓๕ จ.ส.อ. สุชาติ  เวชกระเวน ศป. ๑๐ พ.ย. ๐๕ ๕๗ นายสบิสงกําลัง จ.ส.อ. ๒๙ ม.ีค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 30.5 น.๑ ชั้น 40.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๓๒๖๕๐๐๐๐๕๐ (ชกท.768.0) พิเศษ ศป. (31,340 บาท) (34,110 บาท)

พัน.บร.กบร.ศป. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๓๖ จ.ส.อ. ประเมิน  บัวสุนทร ศป. ๒๑ พ.ย. ๐๖ ๕๖ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. ๒๖ เม.ย. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒4.5 น.๑ ชั้น 34.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๓๗๐๙๐๐๘๙๗ (ชกท.140.0) พิเศษ ศป. (25,890 บาท) (26,630 บาท)

พัน.บร.กบร.ศป. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๓๗ จ.ส.อ. วีระ  ปนชื่น ศป. ๘ ส.ค. ๐๕ ๕๗ ครู (ชกท.631.0) จ.ส.อ. ๙ ก.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 32.5 น.๑ ชั้น 42.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๕๐๐๐๕๗๔ กศ.รร.ป.ศป. พิเศษ ศป. (33,560 บาท) (๓4,680 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๓๘ จ.ส.อ. สมชาย  สวางแจง ศป. ๑๐ ต.ค. ๐๕ ๕๗ นายสบิธุรการ จ.ส.อ. ๑๒ ม.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒7.5 น.๑ ชั้น 37.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๕๐๐๑๓๓๙ และกําลังพล พิเศษ ศป. (๒8,430 บาท) (29,110 บาท)

(ชกท.710.0) (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

พัน.นนส.กรม นร.รร.ป.ศป. ได ๑ ขั้น)

๓๙ จ.ส.อ. วิทูร  กสิใจ ศป. ๙ ก.ค. ๐๗ ๕๕ นายสบิเครื่องชวยฝก จ.ส.อ. ๑๑ ม.ีค. ๕๖ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 34.5 น.๑ ชั้น 44.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๑๒๐๐๖๖๐ (ชกท.551.0) รร.ป.ศป. พิเศษ ศป. (35,810 บาท) (๓6,990 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๔๐ จ.ส.อ. สมศักดิ์  เจือจาน ศป. ๑๙ พ.ย. ๐๖ ๕๖ ครู (ชกท.631.0) จ.ส.อ. ๒๙ ม.ีค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓1.5 น.๑ ชั้น ๔1.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๖๗๐๐๒๔๗ กศ.รร.ป.ศป. พิเศษ ศป. (32,450 บาท) (๓3,560 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๔๑ จ.ส.อ. สมชาย  จิระประกอบแกว ศป. ๔ เม.ย. ๐๗ ๕๕ นายสบิสงกําลัง จ.ส.อ. ๒๙ ม.ีค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓2.5 น.๑ ชั้น ๔2.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๕๐๐๑๒๙๕ (ชกท.710.0) กศ.รร.ป.ศป. พิเศษ ศป. (33,560 บาท) (34,680 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

อัตรา
สัญชาติ

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๔๒ จ.ส.อ. ทนุ  ถึงนาค ศป. ๒๖ พ.ค. ๐๕ ๕๗ จากองพัน จ.ส.อ. ๑๘ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐ น.๑ ชั้น ๔๐ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๕๐๐๐๒๒๔ (ชกท.001.0) พัน.ป.ศป. พิเศษ ศป. (๓๐,๗๙๐ บาท) (๓๑,๘๘๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๔๓ จ.ส.อ. สุพจน  โอภาส ศป. ๒๓ ม.ค. ๐๗ ๕๕ นายสบิยานยนต จ.ส.อ. ๒๙ พ.ย. ๕๕ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓5.5 น.๑ ชั้น ๔5.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๖๒๐๐๐๙๒ (ชกท.631.0) พัน.ป.ศป. พิเศษ ศป. (๓6,990 บาท) (๓8,170 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๔๔ จ.ส.อ. เอนก  อินทรแจม ศป. ๒๐ ส.ค. ๐๕ ๕๗ นายสบิหัวหนาสวนยิง จ.ส.อ. ๘ ธ.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓2 น.๑ ชั้น ๔2 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๓๘๐๐๒๓๒ (ชกท.141.0) พัน.ป.ศป. พิเศษ ศป. (๓3,000 บาท) (๓4,110 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๔๕ จ.ส.อ. บัญหาร  แดงขํา ศป. ๒๐ เม.ย. ๐๗ ๕๕ นายสบิการขาว จ.ส.อ. ๘ ม.ีค. ๕๕ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓5.5 น.๑ ชั้น 45.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๕๐๐๑๒๙๙ (ชกท.146.0) พัน.ป.ศป. พิเศษ ศป. (๓6,9๙๐ บาท) (๓8,17๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๔๖ จ.ส.อ. ดํา  สิงหตา ศป. ๒๐ ก.ค. ๐๖ ๕๕ นายสบิพยาธิ จ.ส.อ. ๑๘ ก.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓2 น.๑ ชั้น ๔2 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๕๐๐๐๕๕๕ (ชกท.931.0) นตร.ศป. พิเศษ ศป. (๓3,000 บาท) (๓4,110 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๔๗ จ.ส.อ. เกรียงไกร  วารินธุ รร.นส.ทบ. ๑๔ ต.ค. ๐๖ ๕๖ จากองรอย (ชกท.001.0) จ.ส.อ. ๒๕ ม.ค. ๔๓ นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๔๙๐๑๕๐๗ รร.นส.ทบ. พิเศษ รร.นส.ทบ. ป.๓ ชั้น 4 น.๑ ชั้น 5

(44,130 บาท) (45,750 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๔๘ จ.ส.อ. สมบุญ  ตวมศรี รร.นส.ทบ. ๘ ก.ย. ๐๕ ๕๗ จากองรอย (ชกท.001.0) จ.ส.อ. ๙ ก.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4 น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๓๙๐๐๐๓๑ รร.นส.ทบ. พิเศษ รร.นส.ทบ. (๓5,22๐ บาท) (๓6,400 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๔๙ จ.ส.อ. บุญถม  เชื้อหาญ รร.นส.ทบ. ๑๒ ส.ค. ๐๔ ๕๘ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. ๒๒ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓2.5 น.๑ ชั้น ๔2.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๕๕๐๐๔๑๘ (ชกท.111.0) รร.นส.ทบ. พิเศษ รร.นส.ทบ. (๓3,560 บาท) (๓4,680 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๕๐ จ.ส.อ. ธนาการ  ฆองนอก รร.นส.ทบ. ๑๘ ม.ีค. ๐๕ ๕๗ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. ๒๒ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓2.5 น.๑ ชั้น ๔2.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๕๓๐๐๑๓๖ (ชกท.111.0) รร.นส.ทบ. พิเศษ รร.นส.ทบ. (๓3,560 บาท) (๓4,680 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๕๑ จ.ส.อ. ไมตร ี ไขขุมเหล็ก รร.นส.ทบ. ๒๑ ส.ค. ๐๔ ๕๘ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. ๒๒ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3.5 น.๑ ชั้น ๔3.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๔๖๐๑๗๗๔ (ชกท.111.0) รร.นส.ทบ. พิเศษ รร.นส.ทบ. (๓4,680 บาท) (๓5,810 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๕๒ จ.ส.อ. พีรพรรณ  วงศชื่น รร.นส.ทบ. ๙ ม.ิย. ๐๖ ๕๖ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. ๒๒ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4 น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๑๙๐๐๘๐๓ (ชกท.111.0) รร.นส.ทบ. พิเศษ รร.นส.ทบ. (๓5,220 บาท) (๓6,400 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๕๓ จ.ส.อ. สุรินทร  กุญชรินทร รร.นส.ทบ. ๓๑ ต.ค. ๐๖ ๕๖ จากรม (ชกท.001.0) จ.ส.อ. ๑๐ ส.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4.5 น.๑ ชั้น ๔4.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๒๒๐๑๐๕๕ รร.นส.ทบ. พิเศษ รร.นส.ทบ. (๓5,810 บาท) (๓6,99๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๕๔ จ.ส.อ. วัฒนา  นาคนวม รร.นส.ทบ. ๒๐ ก.พ. ๖๐ ๕๖ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. ๒๕ ม.ิย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3 น.๑ ชั้น ๔3 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๓๐๐๐๕๔๔ (ชกท.111.0) รร.นส.ทบ. พิเศษ รร.นส.ทบ. (๓4,110 บาท) (๓5,220 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๕๕ จ.ส.อ. ทัศนัย  บุญลําพันธ รร.นส.ทบ. ๑๖ ม.ีค. ๐๖ ๕๖ จากองรอย (ชกท.001.0) จ.ส.อ. ๙ ก.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4.5 น.๑ ชั้น ๔4.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๖๙๐๐๙๒๗ รร.นส.ทบ. พิเศษ รร.นส.ทบ. (๓5,810 บาท) (๓6,99๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

อัตรา
สัญชาติ

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๕๖ จ.ส.อ. บุญเสริม  บุญเพ็ง รร.นส.ทบ. ๖ ต.ค. ๐๖ ๕๖ นายสบิธุรการและกําลังพล จ.ส.อ. ๔ ก.พ. ๔๕ นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๐๙๐๐๑๕๖ (ชกท.717.0) รร.นส.ทบ. พิเศษ รร.นส.ทบ. ป.๓ ชั้น 1 น.๑ ชั้น 2

(39,880 บาท) (41,250 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๕๗ จ.ส.อ. วิทยา  จันสุริย ศฝยว.ทบ. ๑ ธ.ค. ๐๖ ๕๖ นายสบิยานยนต จ.ส.อ. ๒๑ ส.ค. ๕๘ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓6 น.๑ ชั้น ๔6 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๑๑๐๐๕๙๕ (ชกท.631.0) ศฝยว.ทบ. พิเศษ ศฝยว.ทบ. (37,580 บาท) (38,750 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

ตรวจถูกตอง

พ.ท.หญิง

(วาสนา     เทศทองลา)

หน.กพ.ทบ.

......../......../........

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ

ตรวจถูกตอง
        พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                   (วาสนา     เทศทองลา)
                         หน.กพ.ทบ.
                         4 ก.ค. 62



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑ จ.ส.อ. เสนาะ  เรืองผึ้ง ดย.ทบ. 13 มี.ค. 06 ๕๖ เจาหนาที่ดุริยางคพิเศษ จ.ส.อ. 16 พ.ย. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 28.5 น.1 ชั้น 38.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๓๔๒๙๐๑๑๑๘ (ชกท.๐๔๑.๐) พิเศษ ดย.ทบ. (29,110 บาท) (30,220 บาท)

กวก.ดย.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒ จ.ส.อ. สุชาติ  เทียมสมัย ดย.ทบ. 10 ธ.ค. 06 ๕๕ หัวหนาคลัง จ.ส.อ. 16 พ.ย. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 29 น.๑ ชั้น 39 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๓๑๓๓๑๕๗๘๑ (ชกท.๐๔4.๐) พิเศษ ดย.ทบ. (29,68๐ บาท) (30,79๐ บาท)

ดย.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๓ จ.ส.อ. สุรินทร  หมอนทอง ดย.ทบ. 11 ธ.ค. 06 ๕๕ เจาหนาที่ดุริยางคพิเศษ จ.ส.อ. 2 ก.พ. 52 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓2.๕ น.1 ชั้น 42.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๒๙๐๐๖๐๘ (ชกท.๐๔๑.๐) พิเศษ ดย.ทบ. (33,56๐ บาท) (34,680 บาท)

กวก.ดย.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

ตรวจถูกตอง

พ.ท.หญิง

(วาสนา     เทศทองลา)

หน.กพ.ทบ.

......../......../........

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ  จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปขึ้นไป เลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร

สังกัด ดย.ทบ.

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ

ตรวจถูกตอง
        พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                   (วาสนา     เทศทองลา)
                         หน.กพ.ทบ.
                         4 ก.ค. 62



ลงตําแหนง เลขที่ตําแหนง รับเงินเดอืน ปรับเปน

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเล่ือนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

1 จ.ส.อ.ประยูร ทิพยวัต ทภ.1 11 ก.ค. 04 58 รอง ผบ.ตอน (ชกท.631.0)  จ.ส.อ. 17 พ.ย. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 31 น.1 ชั้น 4๑ ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอนยานยนต มว.ขส.รอย.บก.ทภ.1 พิเศษ ทภ.1 (31,880 บาท) (3๓,๐๐0 บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

1,460 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

2 จ.ส.อ.สมพร เรือนทอง ทภ.1 6 ส.ค. 05 57 เสมียน (ชกท.๗๑๐.0) กปช.ทภ.1 จ.ส.อ. 11 ม.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 30.5 น.1 ชั้น ๔๐.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

พิเศษ ทภ.1 (31,340 บาท) (3๒,๔๕0 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

3 จ.ส.อ.ชลอ แยมชื่น ทภ.1 28 ธ.ค. 06 56 นายสิบประจําหมวด (ชกท.643.0) จ.ส.อ. 31 ก.ค.51 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 26.5 น.1 ชั้น 3๖.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ขส.รอย.บก.ทภ.1 พิเศษ ทภ.1 (27,4๙0 บาท) (2๘,430 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

๔ จ.ส.อ.ครมภ บุญเปา กรม ทพ.13 26 พ.ค. 07 55 จากรม (ชกท.001.0) จ.ส.อ. 1 ต.ค.60 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 32 น.1 ชั้น 4๒ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.กรม กรม ทพ.13 พิเศษ กรม ทพ.13 (33,000 บาท) (3๔,๑๑0 บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ  พ.ส.ร. คงเดิม

740 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

๕ จ.ส.อ.ไพโรจน พลเสน กรม ทพ.14 28 ม.ิย. 07 55 จากองรอย (ชกท001.0) จ.ส.อ. 1 ต.ค.60 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 3๕ น.1 ชั้น 45 ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.รอย.รอย.ทพ.กรม ทพ.14 พิเศษ กรม ทพ.14 (3๖,๔๐0 บาท) (37,580 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

๖ จ.ส.อ.ณรงค อรุณรุง ส.พัน.21 27 ส.ค. 07 55 จากองรอย (ชกท.001.0) จ.ส.อ. 14 ก.ค.51 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 3๕.5 น.1 ชั้น 4๕.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

ทภ.1 รอย.สายวิทยุถายทอด พิเศษ ส.พัน.21 ทภ.1 (3๖,๙๙0 บาท) (38,170 บาท)

ส.พัน.21 ทภ.1 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

                                                                                  บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ  จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปขึ้นไป เลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร                                                                    

สังกัด ทภ.๑

ลําดับ
ยศ - ชื่อ - สกุล

สังกัด วัน/เดือน/ปเกิด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา 
สัญชาติ

๑๒๘๖๙๐๐๒๙๔

1276401727

๑๒๕๓๔๐๑๓๖๑

หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

1250501623

1261900969

๑๒๗๓๘๐๐๒๗๐



ลงตําแหนง เลขที่ตําแหนง รับเงินเดอืน ปรับเปน

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเล่ือนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ลําดับ
ยศ - ชื่อ - สกุล

สังกัด วัน/เดือน/ปเกิด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา 
สัญชาติ

หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

๗ จ.ส.อ.ยุทธสิทธ์ิ ไตรนาค ทน.1 6 ม.ิย. 07 55 จากองรอย (ชกท.001.0) จ.ส.อ. 29 ม.ีค.47 นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.บก.ทน.1 พิเศษ ทน.1 ป.3 ชั้น 2 น.1 ชั้น 3

(41,250 บาท) (42,620 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

๘ จ.ส.อ.สุนาวิน อุดมเสรี ทน.1 14 ม.ค. 07 55 นายสิบธุรการ (ชกท.717.0) จ.ส.อ. 30 ม.ิย.60 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 25 น.1 ชั้น 35 ไทย ไทย ไทย ไทย

กกพ.ทน.1 พิเศษ ทน.1 (26,270 บาท) (26,๙๙0 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

9 พล.1 รอ. 10 ก.พ. 04 58 นายสิบขาวกรอง (ชกท.๙๗๑.0) จ.ส.อ. 31 ต.ค.04 นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

ฝขว.พล.1 รอ. พิเศษ พล.1 รอ ป.3 ชั้น 2.5 น.1 ชั้น 3.5

(41,930 บาท) (43,300 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

10 จ.ส.อ.คราวุธ วงษงาม พล.1 รอ. 5 ส.ค. 05 57 นายสิบกําลังพล (ชกท.716.0) จ.ส.อ. 17 เม.ย.61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 30.5 น.1 ชั้น 40.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

ฝกพ.พล.1 รอ พิเศษ พล.1 รอ. (31,340 บาท) (32,450 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

11 พล.1 รอ. 19 ก.พ. 07 55 ผบ.ตอนวิทยุ (ชกท.311.0) จ.ส.อ. 8 ธ.ค.58 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 33 น.1 ชั้น 43 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.บก.ร.31 รอ. พิเศษ ร.31 รอ. (34,110 บาท) (35,220 บาท)

พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

5,300 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

12 จ.ส.อ.สุริยา สงิหลอ พล.1 รอ. 17 ส.ค. 07 55 ผตน. (ชกท.112.0) จ.ส.อ. 4 ธ.ค.51 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 36.5 รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ค.หนัก รอย.ค.หนัก ร.31 รอ. พิเศษ ร.31 รอ. (38,170 บาท) น.1 ชั้น 0.5

(39,190 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

1299402138

1286100725

จ.ส.อ.มานพ      ประเสริฐวิเศษ

1243700966

1266700502

จ.ส.อ.พนธกร     ขุนดอนมะแสง

1286100592

1275001786



ลงตําแหนง เลขที่ตําแหนง รับเงินเดอืน ปรับเปน

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเล่ือนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ลําดับ
ยศ - ชื่อ - สกุล

สังกัด วัน/เดือน/ปเกิด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา 
สัญชาติ

หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

13 จ.ส.อ.ชัยพร ชมสวุรรณ พล.1 รอ. 8 พ.ย. 06 56 รอง ผบ.มว. (ชกท.112.0) จ.ส.อ. 18 ม.ค.56 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 36.5 รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

 บก.มว.ค.81 รอย.สสก.ร.31 พัน.1 รอ. พิเศษ ร.31 พัน.1 รอ. (38,170 บาท) น.1 ชั้น 0.5

พ.ส.ร. เดือนละ (39,190 บาท)

1,710 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

5,300 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

14 จ.ส.อ.ธีรพันธุ ดานนิรภัย พล.1 รอ. 16 เม.ย. 07 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.112.0) มว.ปนโจมตี จ.ส.อ. 4 ก.ค.59 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 36.5 รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

 รอย.สสก.ร.31 พัน.1 รอ พิเศษ ร.31 พัน.1 รอ. (38,170 บาท) น.1 ชั้น 0.5

พ.ส.ร. เดือนละ (39,190 บาท)

1,150 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

5,300 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

15 จ.ส.อ.ระวีวัฒน ภูดํารงค พล.1 รอ. 4 ม.ีค. 07 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.311.0) จ.ส.อ. 3 ม.ีค.54 นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.สส. รอย.สสก.ร.31 พัน.1 รอ. พิเศษ ร.31 พัน.1 รอ. ป.3 ชั้น 1.5 น.1 ชั้น 2.5

(40,560 บาท) (41,930 บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

4,104 บาท พ.ด.ร. คงเดิม

พ.ด.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

5,300 บาท ได ๑ ขั้น)

16 จ.ส.อ.ทศพร เสมอใจ พล.1 รอ. ๑๒ พ.ค. ๐๗ 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.111.0) จ.ส.อ. 30 ธ.ค.54 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 37 รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.31 พัน.1 รอ. พิเศษ ร.31 พัน.1 รอ. (38,750 บาท) น.1 ชั้น 1

พ.ส.ร. เดือนละ (39,880 บาท)

4,104 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

5,300 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

1265001431

1286200236

1255001211

1265001457



ลงตําแหนง เลขที่ตําแหนง รับเงินเดอืน ปรับเปน

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเล่ือนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ลําดับ
ยศ - ชื่อ - สกุล

สังกัด วัน/เดือน/ปเกิด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา 
สัญชาติ

หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

17 จ.ส.อ.ประเสริฐ เรกุล พล.1 รอ. 30 เม.ย. 07 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.111.0) จ.ส.อ. 7 ก.พ.61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 35 น.1 ชั้น 45 ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ปล.รอย.อวบ.ร.31 พัน.1 รอ. พิเศษ ร.31 พัน.1 รอ. (36,400 บาท) (37,580 บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

3,573 บาท พ.ด.ร. คงเดิม

พ.ด.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

5,300 บาท ได ๑ ขั้น)

18 จ.ส.อ.เสริมศักดิ์ พูลอําไพ พล.1 รอ. 13 เม.ย. 07 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.111.0) จ.ส.อ. 9 ม.ิย.58 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 33.5 น.1 ชั้น 43.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ปล.รอย.อวบ.ร.31 พัน.1 รอ. พิเศษ ร.31 พัน.1 รอ. (34,680 บาท) (35,810 บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

3,930 บาท พ.ด.ร. คงเดิม

พ.ด.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

5,300 บาท ได ๑ ขั้น)

19 จ.ส.อ.อุดร ทองแดง พล.1 รอ. 22 พ.ค. 07 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.121.0) จ.ส.อ. 24 ม.ีค.60 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 29 น.1 ชั้น 39 ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.ปนโจมตี สสก.ร.31 พัน.๒ รอ. พิเศษ ร.31 พัน.๒ รอ. (29,680 บาท) (30,790 บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

3,930 บาท พ.ด.ร. คงเดิม

พ.ด.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

5,300 บาท ได ๑ ขั้น)

20 จ.ส.อ.มานัส แสงอัมพร พล.1 รอ. 22 พ.ค. 07 55 จากองพัน (ชกท.001.0) จ.ส.อ. 15 ก.พ.54 นายทหารชํานาญงาน รับงินเยียวยา รับงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.พัน.ร.31 พัน.๓ รอ. พิเศษ ร.31 พัน.๓ รอ. ป.3 ชั้น 1 น.1 ชั้น 2

(39,880 บาท) (41,250 บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

3,9๗๓ บาท พ.ด.ร. คงเดิม

พ.ด.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

5,300 บาท ได ๑ ขั้น)

21 จ.ส.อ.พรชัย ดํารงสุกิจ พล.1 รอ. 14 ก.ค. 07 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.111.0) มว.ค.๖๐ จ.ส.อ. 15 ก.พ.54 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 37 รับงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.อวบ.ร.31 พัน.๓ รอ. พิเศษ ร.31 พัน.๓ รอ. (38,750 บาท) น.1 ชั้น 1

พ.ส.ร. เดือนละ (39,880 บาท)

4,503 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

5,300 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

1265001484

1255001711

1285000401

1266200647

1263401964



ลงตําแหนง เลขที่ตําแหนง รับเงินเดอืน ปรับเปน

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเล่ือนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ลําดับ
ยศ - ชื่อ - สกุล

สังกัด วัน/เดือน/ปเกิด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา 
สัญชาติ

หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

22 จ.ส.อ.บุญเรือน ชัชวารี พล.1 รอ. 13 พ.ย. 06 56 ผบ.ตอน (ชกท.631.0) จ.ส.อ. 8 ม.ค.53 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 37 รับงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ยานยนต รอย.สสช.ร.31 พัน.3 รอ. พิเศษ ร.31 พัน.๓ รอ. (38,750 บาท) น.1 ชั้น 1

พ.ส.ร. เดือนละ (39,880 บาท)

1,250 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

5,300 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

23 พล.1 รอ. 7 เม.ย. 05 57 ผบ.ตอน (ชกท.911.0) จ.ส.อ. 11 เม.ย.61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 33 น.1 ชั้น 43 ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอนที่พยาบาล มว.สร.รอย.สสช. พิเศษ ร.31 พัน.๓ รอ. (34,110 บาท) (35,220 บาท)

ร.31 พัน.๓ รอ. พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

3,188 บาท พ.ด.ร. คงเดิม

พ.ด.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

5,300 บาท ได ๑ ขั้น)

24 จ.ส.อ.นพดล ผลาหาร พล.1 รอ. 15 เม.ย. 04 58 นายสิบการขาว (ชกท.146.0) จ.ส.อ. 15 พ.ค.61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 32.5 น.1 ชั้น 42.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

หมูยุทธการและการขาว พิเศษ ป.1 รอ. (33,560 บาท) (34,680 บาท)

รอย.บก.ป.1 รอ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

25 จ.ส.อ.เที่ยง กลิ่นหอม พล.1 รอ. 12 ก.ค. 04 58 นายสิบลาดตระเวน (ชกท.146.0) จ.ส.อ. 16 ม.ิย.61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 33.5 น.1 ชั้น 43.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

หมูตรวจการหนา รอย.ป. พิเศษ ป.1 พัน.11 รอ. (34,680 บาท) (35,810 บาท)

ป.1 พัน.1๑ รอ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

26 จ.ส.อ.ชาตชิาย เพ็งยอด พล.1 รอ. 21 ม.ิย. 05 57 หัวหนานายสิบกระสนุ (ชกท.141.0) จ.ส.อ. ๔ ส.ค.๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 33.5 น.1 ชั้น 43.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.กระสนุ รอย.บก.และบริการ พิเศษ ป.1 พัน.11 รอ. (34,680 บาท) (35,810 บาท)

ป.1 พัน.11 รอ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

27 พล.1 รอ. 14 ม.ีค. 07 55 นายสิบหัวหนาสวนยิง (ชกท.141.0) จ.ส.อ. 18 ก.พ.59 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 32.5 น.1 ชั้น 42.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.สวนยิง รอย.ป. ป.1 พัน.11 รอ. พิเศษ ป.1 พัน.11 รอ. (33,560 บาท) (34,680 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

1253302191

1255000956

1262300117

จ.ส.อ.มานะ  ออนสําอางค

1256200526

1286100041

จ.ส.อ.ยุทธนา  ภัคพงศโยธิน

1235001457



ลงตําแหนง เลขที่ตําแหนง รับเงินเดอืน ปรับเปน

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเล่ือนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ลําดับ
ยศ - ชื่อ - สกุล

สังกัด วัน/เดือน/ปเกิด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา 
สัญชาติ

หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

28 จ.ส.อ.อุทัย บุปผา พล.1 รอ. 23 ต.ค. 04 58 นายสิบหัวหนาสวนยิง (ชกท.141.0) จ.ส.อ. 17 ส.ค.61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.สวนยิง รอย.ป. ป.1 พัน.31 รอ. พิเศษ ป.1 พัน.31 รอ. (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

29 จ.ส.อ.นิรันด บัวสม พล.1 รอ. 21 ก.พ. 05 57 นายสิบกิจการพลเรือน (ชกท.742.0) จ.ส.อ. 8 ธ.ค.60 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 33.5 น.1 ชั้น 43.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอนกิจการพลเรือน รอย.บก. พิเศษ ม.พัน.4 พล.1 รอ. (34,680 บาท) (35,810 บาท)

ม.พัน.4 พล.1 รอ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

30 จ.ส.อ.ไพโรจน ทิมมานพ พล.1 รอ. 26 พ.ย. 04 58 จากองรอย (ชกท.001.0) จ.ส.อ. 9 พ.ค.61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 35 น.1 ชั้น 45 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.ถ.ม.พัน.4 พล.1 รอ. พิเศษ ม.พัน.4 พล.1 รอ. (36,400 บาท) (37,580 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

31 จ.ส.อ.ปวัฏฐ จาเมือง พล.1 รอ. 19 ก.ย. 06 56 จากองรอย (ชกท.001.0) จ.ส.อ. 9 พ.ค.61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 34.5 น.1 ชั้น 44.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.ถ.ม.พัน.4 พล.1 รอ. พิเศษ ม.พัน.4 พล.1 รอ. (35,810 บาท) (36,990 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

32 จ.ส.อ.พัฒนา กฤตนันท พล.1 รอ. 20 เม.ย. 04 58 นายสิบการขาว (ชกท.133.0) จ.ส.อ. 9 พ.ค.61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 35 น.1 ชั้น 45 ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอนการขาว ม.พัน.4 พล.1 รอ. พิเศษ ม.พัน.4 พล.1 รอ. (36,400 บาท) (37,580 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

33 จ.ส.อ.ยิ่งยศ ขาวงาม พล.1 รอ. 29 ส.ค. 06 56 นายสิบยานยนต (ชกท.630.0) จ.ส.อ. 25 ก.ค.61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 32 น.1 ชั้น 42 ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอน ซบร. รอย.บก.ม. พิเศษ ม.พัน.4 พล.1 รอ. (33,000 บาท) (34,110 บาท)

พัน.1 พล.1 รอ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

34 จ.ส.อ.คมกฤช ตาทิพย พล.1 รอ. 19 ส.ค. 05 57 นายสิบยานยนต (ชกท.630.0) จ.ส.อ. 25 ก.ค.61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 32.5 น.1 ชั้น 42.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

หมู ซบร. มว.ซบร.ม.พัน.4 พล.1 รอ. พิเศษ ม.พัน.4 พล.1 รอ. (33,560 บาท) (34,680 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

12650000525

1265600540

1253306729

1264901738

1253303450

1283303502

1267101387



ลงตําแหนง เลขที่ตําแหนง รับเงินเดอืน ปรับเปน

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเล่ือนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ลําดับ
ยศ - ชื่อ - สกุล

สังกัด วัน/เดือน/ปเกิด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา 
สัญชาติ

หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

35 จ.ส.อ.จรัล ศรีโมลา พล.1 รอ. 26 ส.ค. 07 55 นายสิบสงกําลังกองพัน (ชกท.768.0) จ.ส.อ. 29 พ.ย.47 นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.บก. และ บร.ช.พัน.1 พิเศษ ช.พัน.1 พล.1 รอ. ป.3 ชั้น 6 น.1 ชั้น 7

พล.1 รอ. (47,380 บาท) (49,010 บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

1,260 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

36 จ.ส.อ.สรรคธรณ รอดระรัง พล.1 รอ. 18 พ.ค. 07 55 หัวหนาชางยานยนต (ชกท.631.0) จ.ส.อ. 6 ม.ิย.59 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 36.5 รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.บก. และ บร.ช.พัน.1 พล.1 รอ. พิเศษ ช.พัน.1 พล.1 รอ. (38,170 บาท) น.1 ชั้น 0.5

พ.ส.ร. เดือนละ (39,190 บาท)

700 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

37 จ.ส.อ.สุชิน แพนอย พล.1 รอ. 1 ม.ค. 07 55 นายสิบสงกําลังสายชาง (ชกท.762.0) จ.ส.อ. 31 ม.ค.54 นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.ช.สนาม ช.พัน.1 พล.1 รอ. พิเศษ ช.พัน.1 พล.1 รอ. ป.3 ชั้น 1 น.1 ชั้น 2

(39,880 บาท) (41,250 บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

1,960 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

38 จ.ส.อ.ชูชีพ ชื่นใจดี พล.1 รอ. 24 ม.ค. 06 56 ชางซอมเครื่องกําเนิดไฟฟา จ.ส.อ. 3 ธ.ค.61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.352.0) รอย.บก.ส.พัน.1 พิเศษ ส.พัน.1 (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

39 จ.ส.อ.นิพนธ เสาวภา พล.1 รอ. 22 ธ.ค. 04 58 หัวหนาตอน (ชกท.722.0) จ.ส.อ. 17 ต.ค.61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 34.5 น.1 ชั้น 44.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอนอักษรลบั มว.ศูนยขาวและนําสาร พิเศษ ส.พัน.1 (35,810 บาท) (36,990 บาท)

รอย.วิทยุและศูนยขาว ส.พัน.1 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

40 จ.ส.อ.ปรีชา แสวงผล พล.1 รอ. 13 ส.ค. 07 55 นายสิบยานยนต (ชกท.631.0) จ.ส.อ. 17 ธ.ค.53 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 36.5 รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.รอย.รอย.สร.สน.พัน.สร.1 พิเศษ พัน.สร.1 (38,170 บาท) น.1 ชั้น 0.5

(39,190 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

1286400759

1266200573

1282900443

1272400256

1253305677

1262900704



ลงตําแหนง เลขที่ตําแหนง รับเงินเดอืน ปรับเปน

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเล่ือนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ลําดับ
ยศ - ชื่อ - สกุล

สังกัด วัน/เดือน/ปเกิด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา 
สัญชาติ

หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

41 พล.1 รอ. 5 ม.ค. 05 57 หน.ชางซอมบํารุงอาวุธ (ชกท.425.0) จ.ส.อ. 7 ม.ิย.61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 35 น.1 ชั้น 45 ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอนซอมอาวุธและเครื่องวัด พิเศษ พล.1 รอ. (36,400 บาท) (37,580 บาท)

มว.ซบร.สวนหนา กอง สพบ.1 พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

570 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

42 จ.ส.อ.กมล แสงสวาง พล.1 รอ. 18 ม.ีค. 06 56 หน.ชางซอม ป. (ชกท.425.0) จ.ส.อ. 30 ม.ีค.06 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 33 น.1 ชั้น 43 ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอน ซอมอาวุธ มว.ซบร.สวนหลัง พิเศษ พล.1 รอ. (34,110 บาท) (35,220 บาท)

กอง สพบ.1 พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

460 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

43 จ.ส.อ.ชาญณรงค จานเงนิ พล.1 รอ. 6 พ.ค. 07 55 จากองรอย (ชกท.001.0) จ.ส.อ. 4 พ.ย.48 นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.กอง กอง พธ.1 พิเศษ พล.1 รอ. ป.3 ชั้น 5.5 น.1 ชั้น 6.5

(46,560 บาท) (48,200 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

44 จ.ส.อ.สําเริง เกตุแกว พล.1 รอ. 16 ก.ย. 05 57 ผบ.ตอน (ชกท.553.0) จ.ส.อ. 21 ม.ิย.61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 31 น.1 ชั้น 41 ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอนสงกําลัง สป.1 มว.สล.กอง พธ.๑ พิเศษ พล.1 รอ. (31,880 บาท) (33,000 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

45 พล.1 รอ. 16 ก.ย. 07 55 ผบ.ตอน (ชกท.643.0) จ.ส.อ. 21 ม.ิย.61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 32.5 น.1 ชั้น 42.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอน รยบ.มว.รยบ. กอง พธ.1 พิเศษ พล.1 รอ. (33,560 บาท) (34,680 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

46 จ.ส.อ.จําเนียร ดาวทอง พล.1 รอ. 3 ธ.ค. 06 56 ผบ.ตอน สส. (ชกท.311.0) จ.ส.อ. 30 ม.ีค.60 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 36.5 รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.รอย.รอย.ลว.ไกล.1 พิเศษ พล.1 รอ. (38,170 บาท) น.1 ชั้น 0.5

(39,190 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

1276700669

1252900764

จ.ส.อ.วิกรานต        วงศประทุม

1265500691

2270801822

1265001519

1263302606

จ.ส.อ. พนม        สวางไพโรจน



ลงตําแหนง เลขที่ตําแหนง รับเงินเดอืน ปรับเปน

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเล่ือนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ลําดับ
ยศ - ชื่อ - สกุล

สังกัด วัน/เดือน/ปเกิด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา 
สัญชาติ

หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

47 จ.ส.อ.สุรพล ฉุยฉาย พล.1 รอ. 4 เม.ย. 04 58 รอง ผบ.มว. (ชกท.131.0) จ.ส.อ. 15 ม.ิย.61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอนรถถัง มว.ลว.รอย.ม.(ลว.)1 พิเศษ พล.1 รอ. (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

48 จ.ส.อ.ปยะ งามศิลป พล.ร.๒ รอ.  ๑๗ ธ.ค. ๐๖ 56 รอง ผบ.มว.ตถ. (ชกท.๑๑๒.0) จ.ส.อ.  ๑๒ ก.ย.๕๖ นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 35 น.1 ชั้น 45 ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.ตถ.รอย.ตถ.๒ พิเศษ พล.ร.๒ รอ. (36,400 บาท) (37,580 บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

875 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

49 จ.ส.อ.สฐาพร ทัพศิริ พล.ร.๒ รอ.  ๒๓ ส.ค. ๐๗ 55 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.0) จ.ส.อ.  ๑๒ ส.ค.๐๑ นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 30.5 น.1 ชั้น 40.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอน บก.รอย.รอย.ตถ.๒ พิเศษ พล.ร.๒ รอ. (31,340 บาท) (32,450 บท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

2,230 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

50 จ.ส.อ.วิริยะ ภูทอง พล.ร.๒ รอ.  ๑ ก.ค. ๐๗ 55 นายสิบยานยนต (ชกท.๖๓๒.0) จ.ส.อ.  ๒๐ มิ.ย.๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 29.5 น.1 ชั้น 39.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอนซอมบํารุงยานยนต รอย.ตถ.๒ พิเศษ พล.ร.๒ รอ. (30,220 บาท) (31,340 บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

740 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

51 พล.ร.๒ รอ.  ๑๐ ส.ค. ๐๕ 57 รอง ผบ.ตอน (ชกท.๑๑๓.0) จ.ส.อ.  ๒๗ มี.ค.๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑.๕ น.1 ชั้น 41.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.ลว.ไกล ๒ พิเศษ พล.ร.๒ รอ. (๓๒,๔๕๐ บาท) (33,560 บาท)

พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

๕,๓๐๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

52 จ.ส.อ.สุเทพ ผลไพบูลย พล.ร.๒ รอ.  ๘ พ.ค. ๐๕ 57 รอง ผบ.ตอน (ชกท.๑๑๓.0) จ.ส.อ.  ๒๗ มี.ค.๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒.๕ น.1 ชั้น 42.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.ลว.ไกล ๒ พิเศษ พล.ร.๒ รอ. (๓๓,๕๖๐ บาท) (34,680 บาท)

พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

๕,๓๐๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

1260700570

1253101710

1283102044

1283102044

จ.ส.อ.บุญยัง  นอยสุพรรณ

1264601582

1266700559



ลงตําแหนง เลขที่ตําแหนง รับเงินเดอืน ปรับเปน

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเล่ือนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ลําดับ
ยศ - ชื่อ - สกุล

สังกัด วัน/เดือน/ปเกิด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา 
สัญชาติ

หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

53 จ.ส.อ.สน่ัน สังขทิพย พล.ร.๒ รอ.  ๒๔ พ.ค. ๐๖ 56 ผบ.ตอนสื่อสาร (ชกท.๓๑๑.0) จ.ส.อ.  ๓๑ ก.ค.๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐.๕ น.1 ชั้น 40.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.ลว.ไกล ๒ พิเศษ พล.ร.๒ รอ. (๓๑,๓๔๐ บาท) (32,450 บาท)

พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

๕,๓๐๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

54 จ.ส.อ.กมล สุขใจ พล.ร.๒ รอ.  ๓๐ ธ.ค. ๐๕ 57 รอง ผบ.ตอน (ชกท.๑๑๓.0) จ.ส.อ.  ๒๗ มี.ค.๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑.๕ น.๓ ชั้น 41.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.ลว.ไกล ๒ พิเศษ พล.ร.๒ รอ. (๓๒,๔๕๐ บาท) (๓3,560 บาท)

พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

๕,๓๐๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

55 จ.ส.อ.พันทวี ศรีหาเมฆ พล.ร.๒ รอ.  ๑๑ มี.ค. ๐๗ 55 รอง ผบ.ตอน (ชกท.๑๑๓.0) จ.ส.อ.  ๒๗ มี.ค.๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑ น.1 ชั้น 41 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.ลว.ไกล ๒ พิเศษ พล.ร.๒ รอ. (๓๑,๘๘๐ บาท) (33,000 บาท)

พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

๕,๓๐๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

56 จ.ส.อ.สมเกียรติ วงษเงิน พล.ร.๒ รอ.  ๒๐ เม.ย. ๐๖ 56 นายสิบยุทธการ (ชกท.๑๑๓.0) จ.ส.อ.  ๒๗ มี.ค.๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑ น.1 ชั้น 41 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.ลว.ไกล ๒ พิเศษ พล.ร.๒ รอ. (๓๑,๘๘๐ บาท) (33,000 บาท)

พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

๕,๓๐๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

57 จ.ส.อ.ไพโรจน ปลื้มเปรม พล.ร.๒ รอ.  ๒๕ ก.ย. ๐๖ 56 รอง ผบ.มว.ถ. (ชกท.๑๓๑.0) รอย.ถ. จ.ส.อ. ๒๘ ก.ย.๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.1 ชั้น 44.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

ม.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ. พิเศษ ม.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ. (๓๕,๘๑๐ บาท) (36,990 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

58 จ.ส.อ.สมชาย ชละเอม พล.ร.๒ รอ.  ๓๑ ต.ค. ๐๖ 56 รอง ผบ.มว.ถ. (ชกท.๑๓๑.0) รอย.ถ. จ.ส.อ.  ๑๓ มี.ค.๕๘ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๖.๕ รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

ม.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ. พิเศษ ม.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ. (๓๘,๑๗๐ บาท) น.1 ชั้น 0.5

พ.ส.ร. เดือนละ (39,190 บาท)

๘๗๔ บาท พ.ส.ร. คงเดิม

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

1273101090

1263100179

1287300312

1255001560

๑๒๔๓๑๐๑๑๖๙

๑๒๔๓๑๐๑๒๔๕



ลงตําแหนง เลขที่ตําแหนง รับเงินเดอืน ปรับเปน

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเล่ือนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ลําดับ
ยศ - ชื่อ - สกุล

สังกัด วัน/เดือน/ปเกิด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา 
สัญชาติ

หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

59 จ.ส.อ.เจริญผล ผองแผว พล.ร.๒ รอ.  ๒๓ ธ.ค. ๐๔ 58 ผบ.ตอนพยาบาลและสงกลับ จ.ส.อ. ๒๘ ก.ย.๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.1 ชั้น 45 ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๙๑๒.0) มว.สร.รอย.บก.ม.พัน.๒ พิเศษ ม.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ. (๓๖,๔๐๐ บาท) (37,580 บาท)

พล.ร.๒ รอ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

60 พล.ร.๒ รอ.  ๒๘ ม.ค. ๐๖ 56 นายสิบการขาว (ชกท.๑๓๓.0) จ.ส.อ.  ๑๔ มี.ค.๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอนการขาว รอย.บก. พิเศษ ม.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ. (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

ม.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

61 จ.ส.อ.วิเชียร บุญโชติ พล.ร.๒ รอ.  ๒๐ ก.ค. ๐๗ ๕๕ จากองพัน (ชกท.๐๐๑.0) ตอน ธก./กพ. จ.ส.อ.  ๑๑ มิ.ย.๕๗ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓ น.1 ชั้น 43 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.บก.ม.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ. พิเศษ ม.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ. (๓๔,๑๑๐ บาท) (35,220 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

62 จ.ส.อ.โพธิ์ทอง ลาภวัฒน พล.ร.๒ รอ. ๒๓ พ.ย. ๐๖ ๕๖ รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๒๑.0) มว.ช. จ.ส.อ.  ๘ ก.ย.๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.1 ชั้น 44.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.ช.สนาม ช.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ. พิเศษ ช.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ. (๓๕,๘๑๐ บาท) (36,990 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

63 จ.ส.อ.ดํารงค พูลพัก พล.ร.๒ รอ.  ๒๘ มี.ค. ๐๗ ๕๕ นายงานชางกอสรางสนาม (ชกท.๑๒๑.0) จ.ส.อ. ๙ พ.ค.๕๕ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๖.๕ รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

หมูบังคับการทหารชางกองพล รอย.บก. พิเศษ ช.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ. (๓๘,๑๗๐ บาท) น.1 ชั้น 0.5

และบร.ช.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ. (39,190 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

64 จ.ส.อ.สําราญ กระโหทอง พล.ร.๒ รอ.  ๘ เม.ย. ๐๗ ๕๕ นายสิบสงกําลังสาย ช. (ชกท.๗๖๒.0) จ.ส.อ.  ๑ ม.ิย.๕๔ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๖ น.1 ชั้น 46 ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.รอย.รอย.ช.สนาม พิเศษ ช.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ. (๓๗,๕๘๐ บาท) (38,750 บาท)

ช.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ. พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๗๒๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

65 จ.ส.อ.บุญลอื ไพศาลภูมิ พล.ร.๒ รอ. ๑๐ พ.ค. ๐๗ ๕๕ รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๒๑.0) มว.ช. จ.ส.อ.  ๑ ม.ิย.๕๔ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๖ น.1 ชั้น 46 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.ช.สนาม ช.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ. พิเศษ ช.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ. (๓๗,๕๘๐ บาท) (38,750 บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๕๒๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

๑๒๖๓๔๐๑๖๐๐

๑๒๗๐๘๐๑๐๗๖

๑๒๕๑๓๐๐๒๙๘

จ.ส.อ.ศักดินันต  ไพโรจนวุฒิพงศ

1273100162

๑๒๘๓๑๐๐๑๖๐

๑๒๗๐๗๐๐๙๑๗

๒๒๘๐๖๐๐๓๔๒



ลงตําแหนง เลขที่ตําแหนง รับเงินเดอืน ปรับเปน

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเล่ือนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ลําดับ
ยศ - ชื่อ - สกุล

สังกัด วัน/เดือน/ปเกิด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา 
สัญชาติ

หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

66 จ.ส.อ.ภานุวัฒน คชวัฒน พล.ร.๒ รอ. ๒๕ มิ.ย. ๐๗ ๕๕ นายสิบสงกําลังสาย ช. (ชกท.๗๖๒.0) จ.ส.อ. ๒๘ มี.ค.๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.รอย.รอย.ช.สนาม พิเศษ ช.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ. (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

ช.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ. พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๕๐๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

67 จ.ส.อ.เดชชัย เกิดทาไม พล.ร.๒ รอ.  ๒๑ ก.ย. ๐๗ ๕๕ นายสิบยุทธการ (ชกท.๑๒๑.0) จ.ส.อ.  ๓๑ ส.ค.๕๐ นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

หมูยุทธการ รอย.บก. และ บร. พิเศษ ช.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ. ป.๓ ชั้น ๒ น.1 ชั้น 3

ช.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ. (๔๑,๒๕๐ บาท) (๔2,620 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

68 จ.ส.อ.บุญธรรม พงษเสริม พล.ร.๒ รอ.  ๒๙ ก.ย. ๐๗ ๕๕ รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๒๑.0) มว.ช. จ.ส.อ.  ๙ ก.ค.๕๓ นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.ช.สนาม ช.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ. พิเศษ ช.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ. ป.๓ ชั้น ๒ น.1 ชั้น 3

(41,250 บาท) (42,620 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

69 จ.ส.อ.วีระศักดิ์ พอเมือง พล.ร.๒ รอ.  ๒๐ ต.ค. ๐๖ 56 รอง ผบ.มว. (ชกท.๔๔๒.0) จ.ส.อ. ๒๖ ส.ค.๕๔ นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.บริการและกูซอม รอย.สน.สวนหนา ๒ พิเศษ พัน.ซบร.กรม สน.๒ ป.3 ชั้น 0.5 น.1 ชั้น 1.5

พัน.ซบร.กรม สน.๒ (39,190 บาท) (40,560 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

70 จ.ส.อ.สายสิทธ์ิ นึกเวน พล.ร.๒ รอ.  ๕ เม.ย. ๐๕ 57 นายสิบควบคุมการซอม (ชกท.๖๓๕.0) จ.ส.อ.  ๒๖ ม.ค.๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 34.5 น.1 ชั้น 44.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ควบคุมการซอม รอย.สน.สวนหนา ๑ พิเศษ พัน.ซบร.กรม สน.๒ (35,810 บาท) (36,990 บาท)

พัน.ซบร.กรม สน.๒ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๖๑๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

71 จ.ส.อ.ไพรัช นาคหิรัญ พล.ร.๒ รอ.  ๒๑ ก.ย. ๐๗ ๕๕ รอง ผบ.มว. (ชกท.๔๔๒.0) มว.บริการ จ.ส.อ.  ๒๑ พ.ค.๕๗ นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 33.5 น.1 ชั้น 43.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

และกูซอม รอย.สน.สวนหนา ๑ พิเศษ พัน.ซบร.กรม สน.๒ (34,680 บาท) (35,810 บาท)

พัน.ซบร.กรม สน.๒ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

๑๒๘๑๘๐๐๐๙๔

๑๒๖๑๙๐๑๑๖๙

๑๒๕๓๑๐๐๐๐๕

1240800776

1263100551

1283101637



ลงตําแหนง เลขที่ตําแหนง รับเงินเดอืน ปรับเปน

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเล่ือนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ลําดับ
ยศ - ชื่อ - สกุล

สังกัด วัน/เดือน/ปเกิด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา 
สัญชาติ

หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

72 จ.ส.อ.สมเกียรติ ใจสงัด พล.ร.๒ รอ.  ๓๑ ธ.ค. ๐๖ ๕๖ ชางซอมยานยนตสายพาน (ชกท.๖๓๒.0) จ.ส.อ.  ๒๐ มิ.ย.๕๕ นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 29 น.1 ชั้น 39 ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ซอมบํารุงยานยนตสายพาน รอย.สน. พิเศษ พัน.ซบร.กรม สน.๒ (29,680 บาท) (30,790 บาท)

สวนหนา ๑ พัน.ซบร.กรม สน.๒ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

73 จ.ส.อ.องอาจ ศรีพลหงษ พล.ร.๒ รอ. ๒๖ ก.พ. ๐๖ ๕๖ รอง ผบ.มว.ปล. (ชกท.๑๑๑.0) จ.ส.อ.  ๔ ม.ิย.๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.ร.ร.๒ พัน.๑ รอ. พิเศษ ร.๒ พัน.๑ รอ. (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๘๓๒ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

74 จ.ส.อ.สมชาย รักชาติ พล.ร.๒ รอ.  ๑๘ ม.ค. ๐๗ ๕๕ รอง ผบ.มว.ลว. (ชกท.๑๑๒.0) จ.ส.อ.  ๒๖ ม.ค.๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

 รอย.สสก.ร.๒ พัน.๑ รอ. พิเศษ ร.๒ พัน.๑ รอ. (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๕๔๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

75 จ.ส.อ.แมน บุญยงค พล.ร.๒ รอ.  ๑๙ เม.ย. ๐๗ ๕๕ จากองรอย (ชกท.๐๐๑.0) จ.ส.อ.  ๓ ธ.ค.๕๒ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓5 น.1 ชั้น 45 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.ร.ร.๒ พัน.๑ รอ. พิเศษ ร.๒ พัน.๑ รอ. (๓๗,๕๘๐ บาท) (37,580 บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๔๔๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

76 จ.ส.อ.โชคชัย วงษบัวงาม พล.ร.๒ รอ.  ๑๙ ก.พ. ๐๗ ๕๕ นายสิบควบคุมรถ (ชกท.๖๔๓.0) จ.ส.อ.  ๑๔ มีค.๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 32.5 น.1 ชั้น 42.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.สสช.ร.๒ พัน.๒ รอ. พิเศษ ร.๒ พัน.๒ รอ. (3๖,๔๔0 บาท) (34,680 บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๑,๑๙๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

77 จ.ส.อ.เกรียงไกร ปรางจันทร พล.ร.๒ รอ.  ๑๓ ก.ค. ๐๗ ๕๕ จากองรอย (ชกท.๐๐๑.0) จ.ส.อ.  ๑๗ ส.ค.๕๙ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓5 น.1 ชั้น 45 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.อวบ.ร.๒ พัน.๓ รอ. พิเศษ ร.๒ พัน.๓ รอ. (36,400 บาท) (37,580 บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๑,๗๘๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

๑๒๔๐๗๐๐๖๗๕

๑๒๖๐๕๓๑๒๕

๑๒๘๓๑๐๐๐๑๒

๑๒๕๑๘๐๐๖๓๐

๑๒๘๓๑๐๐๓๓๑

๑๒๗๑๘๐๐๖๘๗



ลงตําแหนง เลขที่ตําแหนง รับเงินเดอืน ปรับเปน

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเล่ือนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ลําดับ
ยศ - ชื่อ - สกุล

สังกัด วัน/เดือน/ปเกิด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา 
สัญชาติ

หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

78 จ.ส.อ.สําราญ เพียแกว พล.ร.๒ รอ.  ๑๖ ก.ย. ๐๕ ๕๗ จากองรอย. (ชกท.๐๐๑.0) จ.ส.อ. ๒๓ ก.ค.๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.1 ชั้น 35.5 น.1 ชั้น 45.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.รอย.รอย.ร.ร.๑๒ พัน.๑ รอ. พิเศษ ร.๑๒ พัน.๑ รอ. (๓๖,๙๙๐ บาท) (38,170 บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๒,๒๑๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

79 จ.ส.อ.สําเริง จอยสูงเนิน พล.ร.๒ รอ. 23 ส.ค. 07 ๕๕ รอง ผบ.มว. (ชกท.111.0) จ.ส.อ. 8 ก.ค.56 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 35 น.1 ชั้น 45 ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ปล.รอย.ร.12 พัน.1 รอ. พิเศษ ร.12 พัน.1 รอ. (36,400 บาท) (37,580 บท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๒,๘๒๕ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

80 จ.ส.อ.สมโชค ศรีพรม พล.ร.๒ รอ. ๒๐ ก.พ. ๐๔ ๕๘ รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.0) จ.ส.อ. ๒๓ ก.ค.๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 34.5 น.1 ชั้น 44.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ปล.รอย.ร.ร.๑๒ พัน.๑ รอ. พิเศษ ร.๑๒ พัน.๑ รอ. (35,810 บาท) (36,990 บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๕๗๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

81 จ.ส.อ.สําเริง พินดอน พล.ร.๒ รอ. ๒๙ ก.ค. ๐๔ ๕๘ รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.0) จ.ส.อ. ๒๓ ก.ค.๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ปล.รอย.ร.ร.๑๒ พัน.๑ รอ. พิเศษ ร.๑๒ พัน.๑ รอ. (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๒,๓๑๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

82 พล.ร.๒ รอ. ๒๖ ก.ค. ๐๗ ๕๕ รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.0) จ.ส.อ. ๒๓ ก.ค.๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ปล.รอย.ร.ร.๑๒ พัน.๑ รอ. พิเศษ ร.๑๒ พัน.๑ รอ. (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

 ๒,๔๖๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

83 จ.ส.อ.สุชาติ วงคษา พล.ร.๒ รอ. ๒๘ ก.พ. ๐๕ ๕๗ เสมียนขาวกรอง (ชกท.๑๑๓.0) จ.ส.อ. ๒๓ ก.ค.๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3 น.1 ชั้น 43 ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอน บก.พัน.รอย.บก.ร.๑๒ พัน.๑ รอ. พิเศษ ร.๑๒ พัน.๑ รอ. (34,110 บาท) (35,220 บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๑,๐๑๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

๑๒๖๓๑๐๑๒๔๕

๑๒๖๓๑๐๐๙๔๖

๑๒๖๒๑๐๔๖๔๖

๑๒๕๓๑๐๑๑๓๖

๑๒๕๓๑๐๐๗๐๔

จ.ส.อ.ฑิฆัมพร     ดําพรมพะนาว

๑๒๗๒๑๐๔๔๕๗



ลงตําแหนง เลขที่ตําแหนง รับเงินเดอืน ปรับเปน

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเล่ือนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ลําดับ
ยศ - ชื่อ - สกุล

สังกัด วัน/เดือน/ปเกิด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา 
สัญชาติ

หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

84 จ.ส.อ.คาวี จันทรพันธ พล.ร.๒ รอ. ๗ พ.ย. ๐๖ ๕๖ นายสิบยานยนต (ชกท.๖๓๑.0) จ.ส.อ. ๑๑ ก.ค.๕๖ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.ซอมบํารุงกองพัน รอย.บก. พิเศษ ร.๑๒ พัน.๒ รอ. (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

ร.๑๒ พัน.๒ รอ. พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๑,๒๒๕ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

85 จ.ส.อ.บุญหลาย คลองแคลว พล.ร.๒ รอ. ๑๐ พ.ค. ๐๔ ๕๘ รอง ผบ.มว.ปล. (ชกท.๑๑๑.0) จ.ส.อ. ๔ ม.ิย.๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓.๕ น.1 ชั้น 43.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ปล.รอย.ร.ร.๑๒ พัน.๓ รอ. พิเศษ ร.๑๒ พัน.๓ รอ. (๓๔,๖๘๐ บาท) (35,810 บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๒,๘๒๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

86 พล.ร.๒ รอ. ๑ พ.ค. ๐๖ ๕๖ รอง ผบ.มว.ปล. (ชกท.๑๑๑.0) จ.ส.อ. ๔ ม.ิย.๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.1 ชั้น 44.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ปล.รอย.ร.ร.๑๒ พัน.๓ รอ. พิเศษ ร.๑๒ พัน.๓ รอ. (๓๕,๘๑๐ บาท) (36,990 บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๒,๙๙๕ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

87 จ.ส.อ.พลวัฒน จันทรหลง พล.ร.๒ รอ. ๓๑ ต.ค. ๐๖ ๕๖ นายสิบยานยนต (ชกท.๖๓๑.0) จ.ส.อ. ๔ ม.ิย.๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑.๕ น.1 ชั้น 41.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.ค.หนักร.๒๑ รอ. พิเศษ ร.๒๑ รอ. (๓๒,๔๕๐ บาท) (33,560 บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๑,๓๑๒ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

88 จ.ส.อ.สุชาติ มีศรี พล.ร.๒ รอ. ๒๗ มิ.ย. ๐๗ ๕๕ นายสิบประจําหมวด (ชกท.๙๑๑.0) จ.ส.อ. ๑ ก.พ.๕๕ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕.๕ น.1 ชั้น 45.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.สร.รอย.บก.ร.๒๑ รอ. พิเศษ ร.๒๑ รอ. (๓๖,๙๙๐ บาท) (38,170 บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๑,๓๕๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

89 พล.ร.๒ รอ. ๕ ก.ค. ๐๗ ๕๕ จากองรอย (ชกท.๐๐๑.0) บก.รอย. จ.ส.อ. ๒๓ ธ.ค.๕๕ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕.๕ น.1 ชั้น 45.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.บก.ร.๒๑ พัน.๑ รอ. พิเศษ ร.๒๑ พัน.๑ รอ. (๓๖,๙๙๐ บาท) (38,170 บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๒,๖๗๘ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

๑๒๔๓๑๐๑๒๒๘

๑๒๕๑๐๐๑๔๒๔

จ.ส.อ.วิโรจน         แสงสงคราม

๑๒๔๖๑๐๑๑๐๒

๑๒๙๒๔๐๑๙๐๔

๑๒๕๐๘๐๐๐๒๐

จ.ส.อ.สมจิต  มุงจองกลาง

๑๒๖๒๑๐๔๖๖๑



ลงตําแหนง เลขที่ตําแหนง รับเงินเดอืน ปรับเปน

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเล่ือนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ลําดับ
ยศ - ชื่อ - สกุล

สังกัด วัน/เดือน/ปเกิด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา 
สัญชาติ

หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

90 จ.ส.อ.คุณากร สุปญญา พล.ร.๒ รอ. ๑๘ ธ.ค. ๐๖ ๕๖ จากองรอย (ชกท.๐๐๑.0) จ.ส.อ. ๒๑ พ.ค.๕๗ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.1 ชั้น 45 ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.รอย.รอย.ร.ร.๒๑ พัน.๑ รอ. พิเศษ ร.๒๑ พัน.๑ รอ. (๓๖,๔๐๐ บาท) (37,580 บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๑,๙๐๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

91 พล.ร.๒ รอ. ๒๖ ม.ค. ๐๖ ๕๖ นายสิบประจําหมวด (ชกท.๖๔๓.0) จ.ส.อ. ๒๙ ธ.ค.๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒ น.1 ชั้น 42 ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.สนับสนุนและบริการ รอย.บก. พิเศษ ร.๒๑ พัน.๑ รอ. (๓๓,๐๐๐ บาท) (34,110 บาท)

ร.๒๑ พัน.๑ รอ. พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๒,๒๑๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

92 จ.ส.อ.สมศักดิ์ ขอขมกลาง พล.ร.๒ รอ. ๒๒ มิ.ย. ๐๗ ๕๕ จากองพัน (ชกท.๐๐๑.0) จ.ส.อ. ๓ พ.ค.๕๙ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 37 น.1 ชั้น 47 ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอน บก.พัน.รอย.บก.ร.๒๑ พัน.๑ รอ. พิเศษ ร.๒๑ พัน.๑ รอ. (๓8,750 บาท) (39,880 บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๒,๒๑๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

93 จ.ส.อ.มานัส พันธุโภชน พล.ร.๒ รอ. ๒๗ เม.ย. ๐๕ ๕๗ นายสิบซอมบํารุงยานยนต (ชกท.๖๓๑.0) จ.ส.อ. ๒๘ พ.ย.๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4.๕ น.1 ชั้น 44.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอน ซบร.มว.ซอมบํารุงกองพัน รอย.บก. พิเศษ ร.๒๑ พัน.๑ รอ. (๓5,810 บาท) (36,990 บาท)

ร.๒๑ พัน.๑ รอ. พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๗๒๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

94 จ.ส.อ.บุญถิน โลบุญ พล.ร.๒ รอ. ๒๐ ต.ค. ๐๔ ๕๘ รอง ผบ.มว.ปล. (ชกท.๑๑๑.0) จ.ส.อ. ๒๗ ก.ย.๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.1 ชั้น 44.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.ปล.รอย.ร.ร.๒๑ พัน.๑ รอ. พิเศษ ร.๒๑ พัน.๑ รอ. (๓๕,๘๑๐ บาท) (36,990 บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๑,๓๓๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

95 จ.ส.อ.สุชาติ กรุพิมาย พล.ร.๒ รอ. ๑๐ เม.ย. ๐๔ ๕๘ รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๒.0) มว.ตถ. จ.ส.อ. ๒๗ ก.ย.๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.1 ชั้น 44.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.สสก.ร.๒๑ พัน.๑ รอ. พิเศษ ร.๒๑ พัน.๑ รอ. (๓๕,๘๑๐ บาท) (36,990 บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๑,๗๘๕ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

๑๒๗๒๑๐๔๔๔๙

๑๒๖๐๗๐๐๖๘๙

๑๒๕๕๔๐๐๓๔๖

๑๒๕๒๑๐๑๔๘๖

๑๒๗๓๓๐๑๔๔๐

จ.ส.อ.วีรเชรษฐ  ชางประเสริฐ

๒๒๗๐๘๐๐๘๙๘



ลงตําแหนง เลขที่ตําแหนง รับเงินเดอืน ปรับเปน

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเล่ือนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ลําดับ
ยศ - ชื่อ - สกุล

สังกัด วัน/เดือน/ปเกิด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา 
สัญชาติ

หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

96 จ.ส.อ.ยุทธนาวี อภัยนิพัฒน พล.ร.๒ รอ. ๑๔ พ.ค. ๐๔ ๕๘ รอง ผบ.มว.ปล. (ชกท.๑๑๑.0) จ.ส.อ. ๒๗ ก.ย.๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.1 ชั้น 44.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.ปล.รอย.ร.ร.๒๑ พัน.๑ รอ. พิเศษ ร.๒๑ พัน.๑ รอ. (๓๕,๘๑๐ บาท) (36,990 บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

 ๑,๖๙๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

97 จ.ส.อ.นิธิ ศิริเกษร พล.ร.๒ รอ. ๑๕ มี.ค. ๐๗ ๕๖ รอง ผบ.มว. (ชกท.๓๑๑.0) จ.ส.อ. ๑๒ ก.พ.๕๘ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 35.5 น.1 ชั้น 45.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.สส.รอย.สสก.ร.๒๑ พัน.๒ รอ. พิเศษ ร.๒๑ พัน.๒ รอ. (36,990 บาท) (38,170 บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๒,๒๙๕ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

98 พล.ร.๒ รอ. ๓ พ.ย. ๐๖ ๕๗ รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.0) จ.ส.อ. ๒๑ มิ.ย.๕๔ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓6 น.1 ชั้น 46 ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๒๑ พัน.๓ รอ. พิเศษ ร.๒๑ พัน.๓ รอ. (๓7,580 บาท) (38,750 บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๑,๘๕๗ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

99 พล.ร.๒ รอ. ๘ ส.ค. ๐๕ ๕๖ นายสิบการขาว (ชกท.๑๔๖.0) จ.ส.อ. ๑ ม.ิย.๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒8 น.1 ชั้น 38 ไทย ไทย ไทย ไทย

หมู.ยช.รอย.บก.ป.๒ รอ. พิเศษ ป.๒ รอ. (28,880 บาท) (29,680 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

100 จ.ส.อ.ประสงค เผ่ือนพงษ พล.ร.๒ รอ. ๑ ม.ิย. ๐๔ ๕๘ นายสิบหัวหนาสวนยิง (ชกท.๑๔๑.0) จ.ส.อ. ๒๗ ก.ย.๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 30.5 น.1 ชั้น 40.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.สวนยิง รอย.ป.ป.๒ พัน.๑๒ รอ. พิเศษ ป.๒ พัน.๑๒ รอ. (31,340 บาท) (32,450 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

101 จ.ส.อ.สมศักดิ์ แจจัตุรัส พล.ร.๒ รอ. ๓ ม.ิย. ๐๕ ๕๗ นายสิบลาดตระเวน (ชกท.๑๔๖.0) จ.ส.อ. ๒๗ ก.ย.๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓1.๕  น.1 ชั้น 41.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

หมูตรวจการณหนา รอย.ป.ป.๒ พัน.๑๒ รอ. พิเศษ ป.๒ พัน.๑๒ รอ. (32,450 บาท) (33,560 บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๕๙๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

๑๒๕๖๘๐๐๑๒๗

๑๒๖๑๕๐๐๐๕๕

จ.ส.อ.ธานี           จันทรคามคํา

๑๒๔๖๘๐๒๒๓๙

จ.ส.อ.สมจิตต        สุขประเสริฐ

๑๒๖๓๑๐๑๔๕๑

๓๒๗๓๓๐๐๗๒

๑๒๖๕๐๐๐๓๘๐



ลงตําแหนง เลขที่ตําแหนง รับเงินเดอืน ปรับเปน

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเล่ือนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ลําดับ
ยศ - ชื่อ - สกุล

สังกัด วัน/เดือน/ปเกิด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา 
สัญชาติ

หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

102 พล.ร.๒ รอ. ๒๘ ก.ย. ๐๕ ๕๗ นายสิบหัวหนาสวนยิง (ชกท.๑๔๑.0) จ.ส.อ. ๑๔ มี.ค.๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น  33.5 น.1 ชั้น 43.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.สวนยิง รอย.ป.ป.๒ พัน.๑๒ รอ. พิเศษ ป.๒ พัน.๑๒ รอ. (๓4,680 บาท) (35,810 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

103 จ.ส.อ.สมบูรณ       เบาชางเผือก พล.ร.๒ รอ. ๒๓ ต.ค. ๐๖ ๕๖ หัวหนานายสิบกระสนุ (ชกท.๑๔๑.0) จ.ส.อ. ๑๑ ก.พ.๕๖ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓5.๕ น.1 ชั้น 45.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.บก.และ บร.ป.๒ พัน.๑๒ รอ. พิเศษ ป.๒ พัน.๑๒ รอ. (๓6,99๐ บาท) (38,170 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

104 จ.ส.อ.วิทยา มีหลา พล.ร.๒ รอ. ๑๐ ต.ค. ๐๖ ๕๖ นายสิบลาดตระเวน (ชกท.๑๔๖.0) จ.ส.อ. ๙ ธ.ค.๕๒ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 34.5 น.1 ชั้น 44.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

หมูตรวจการณหนา รอย.ป.ป.๒ พัน.๑๒ รอ. พิเศษ ป.๒ พัน.๑๒ รอ. (๓5,810 บาท) (36,990 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

105 พล.ร.๒ รอ. ๙ ม.ิย. ๐๖ ๕๖ นายสิบหัวหนางานแผนที่ (ชกท.๑๔๕.0) จ.ส.อ. ๔ ม.ิย.๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.1 ชั้น 45 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.บก.และ บร. ป.๒ พัน.๒๑ รอ. พิเศษ ป.๒ พัน.๒๑ รอ. (๓๖,๔๐๐ บาท) (3๗,๕๘0 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

106 จ.ส.อ.พัทธพล ภาคโพธิ พล.ร.๒ รอ. ๑๙ พ.ย. ๐๖ ๕๖ นายสิบประสานการยิง (ชกท.๑๔๐.0) จ.ส.อ. ๔ ม.ิย.๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๖.๕ รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.บก.และ บร.ป.๒ พัน.๒๑ รอ. พิเศษ ป.๒ พัน.๒๑ รอ. (๓๘,๑๗๐ บาท) น.1 ชั้น 0.5

(39,190 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

107 พล.ร.๒ รอ. ๑๓ ก.ย. ๐๕ ๕๗ จากองพัน (ชกท.๐๐๑.0) รอย.บก. จ.ส.อ. ๔ ม.ิย.๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

และ บร.ป.๒ พัน.๒๑ รอ. พิเศษ ป.๒ พัน.๒๑ รอ. (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

108 จ.ส.อ.สรภัทธ์ิ ประทุมพล พล.ร.๒ รอ. ๑ ม.ิย. ๐๖ ๕๖ จากองรอย (ชกท.๐๐๑.0) รอย.บร. จ.ส.อ. ๒๒ ก.พ.๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓ ป.๓ ชั้น 43 ไทย ไทย ไทย ไทย

ป.๒ พัน.๑๐๒ รอ. พิเศษ ป.๒ พัน.๑๐๒ รอ. (๓๔,๑๑๐ บาท) (35,220 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

จ.ส.อ.สุวรรณ       จันทรเหลือง

๑๒๖๔๖๐๐๖๗๑

๑๒๗๔๖๐๐๒๙๔

๑๒๗๒๖๐๐๓๘๒

จ.ส.อ.อภิชัย         แหรมเรืองศรี

๑๒๔๐๘๐๐๗๘๖

๑๒๗๗๑๐๐๓๒๔

จ.ส.อ.สุวัฒน         เพิ่มสมบูรณ

๑๒๖๓๑๐๑๒๙๔

๑๒๗๓๑๐๐๓๑๒



ลงตําแหนง เลขที่ตําแหนง รับเงินเดอืน ปรับเปน

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเล่ือนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ลําดับ
ยศ - ชื่อ - สกุล

สังกัด วัน/เดือน/ปเกิด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา 
สัญชาติ

หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

109 พล.ร.๒ รอ. ๑๕ พ.ค. ๐๗ ๕๕ จากองรอย (ชกท.๐๐๑.0) บก.รอย. จ.ส.อ. ๒๐ ม.ค.๕๕ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๖ ป.๓ ชั้น 46 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.ป.ป.๒ พัน.๑๐๒ รอ. พิเศษ ป.๒ พัน.๑๐๒ รอ. (๓๗,๕๘๐ บาท) (38,750 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

110 จ.ส.อ.สัญญา ยิ่งยง พล.ร.9 12 ต.ค. 06 ๕๖ รอง ผบ.มว. (ชกท.112.0) จ.ส.อ. 17 พ.ย.54 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 37 รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.ค.หนัก รอย.ค.หนัก ร.9 พิเศษ ร.9 (38,750 บาท) น.1 ชั้น 1

(39,880 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

111 จ.ส.อ.นิติธร นุมดี พล.ร.9 31 ม.ีค. 07 ๕๕ รอง ผบ.มว. (ชกท.112.0) จ.ส.อ. 26 ม.ค.59 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 36.5 รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.ค.หนัก รอย.ค.หนัก ร.9 พิเศษ ร.9 (38,170 บาท) น.1 ชั้น 0.5

(39,190 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

112 จ.ส.อ.อามร ออนแสง พล.ร.9 19 พ.ค. 06 ๕๖ นายสิบคํานวณ (ชกท.๑1๒.0) จ.ส.อ. 24 พ.ย.60 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 33 น.1 ชั้น 43 ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอนยุทธการและอํานวยการยิง พิเศษ ร.9 (34,100 บาท) (35,220 บาท)

รอย.ค.หนัก ร.๙ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

113 จ.ส.อ.อํานาจ อุนธวงษ พล.ร.9 12 ม.ีค. 07 ๕๕ จากองพัน (ชกท.001.0) จ.ส.อ. 9 ม.ค.56 นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอน บก.พัน.รอย.บก.ร.9 พัน.2 พิเศษ ร.9 พัน.2 ป.3 ชั้น 2.5 น.1 ชั้น 3.5

(41,930 บาท) (43,300 บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๑,๑๕๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

114 จ.ส.อ.สุรวิทย จรูญแสง พล.ร.9 22 ก.พ. 07 ๕๕ รอง ผบ.มว. (ชกท.111.0) จ.ส.อ. 20 ม.ค.55 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 36 น.1 ชั้น 46 ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.9 พัน.2 พิเศษ ร.9 พัน.2 (37,580 บาท) (38,750 บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

1,150 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

๑๒๗๑๘๐๐๖๒๔

๑๒๖๔๙๐๑๗๕๕

๑๒๖๖๔๐๑๙๔๘

๑๒๗๖๗๐๐๕๑๘

๑๒๕๒๑๐๐๗๒๒

๑๒๕๑๐๒๒๕๗๑

จ.ส.อ.อัญญา        สุขประเสริฐ



ลงตําแหนง เลขที่ตําแหนง รับเงินเดอืน ปรับเปน

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเล่ือนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ลําดับ
ยศ - ชื่อ - สกุล

สังกัด วัน/เดือน/ปเกิด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา 
สัญชาติ

หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

115 จ.ส.อ.ศิระ ศิริคุณ พล.ร.9 22 ม.ีค. 07 ๕๕ รอง ผบ.มว. (ชกท.111.0) จ.ส.อ. 28 ต.ค.54 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 34.5 น.1 ชั้น 44.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.9 พัน.2 พิเศษ ร.9 พัน.2 (35,810 บาท) (36,990 บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

520 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

116 จ.ส.อ.อุดม เหล็กดี พล.ร.9 25 ม.ิย. 05 ๕๗ นายสิบประจําหมวด (ชกท.911.0) จ.ส.อ. 18 พ.ค.61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 34 น.1 ชั้น 44 ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.บริการ รอย.บก.ร.9 พัน.2 พิเศษ ร.9 พัน.2 (35,220 บาท) (36,400 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

117 จ.ส.อ.ศักดา แสนสวาท พล.ร.9 19 ม.ค. 05 ๕๗ นายสิบประจําหมวด (ชกท.911.0) จ.ส.อ. 22 พ.ค.61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 31 น.1 ชั้น 41 ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.สร.รอย.บก.ร.๑9 พัน.1 พิเศษ ร.๑๙ พัน.1 (31,880 บาท) (33,000 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

118 จ.ส.อ.วันชัย ขําพวง พล.ร.๙ 11 พ.ค. 07 ๕๕ รอง ผบ.มว. (ชกท.111.0) จ.ส.อ. 12 ม.ิย.60 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 33.5 น.1 ชั้น 43.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ปล.รอย.อวบ.ร.29 พัน.๑ พิเศษ ร.29 พัน.1 (34,680 บาท) (35,180 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

119 พล.ร.๙ ๒๑ มี.ค. ๐๗ ๕๕ นายสิบควบคุมรถ (ชกท.๖๔๓.0) จ.ส.อ. ๕ ต.ค.๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐.๕ น.๑ ชั้น ๔๐.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอนยานยนต มว.ยานยนตและ พิเศษ ร.๒๙ พัน.๓ (๓๑,๓๔๐ บาท) (๓๒,๔๕๐ บาท)

ซอมบํารุง รอย.บก.ร.๒๙ พัน.๓ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

120 จ.ส.อ. สายัณห สมภู พล.ร.๙ ๑๖ พ.ค. ๐๕ ๕๗ จากองรอย (ชกท.๐๐๑.0) จ.ส.อ. ๑๘ พ.ค.๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒๙.๕ น.๑ ชั้น ๓๙.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.รอย.รอย.บก.และ บร. พิเศษ ป.๙ พัน.๙ (๓๐,๒๒๐ บาท) (๓๑,๓๔๐ บาท)

ป.๙ พัน.๙ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

121 จ.ส.อ. ธนกฤต ศรีวิเชียร พล.ร.๙ ๔ ก.ค. ๐๖ ๕๖ นายสิบประสานการยิง (ชกท.๑๔๐.0) จ.ส.อ. ๙ พ.ย.๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓ น.๑ ชั้น ๔๓ ไทย ไทย ไทย ไทย

หมูยิงสนับสนุน รอย.บก.และ พิเศษ ป.๙ พัน.๑๙ (๓๔,๑๑๐ บาท) (๓๕,๒๒๐ บาท)

บร.ป.๙ พัน.๑๙ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

๑๒๖๔๙๐๐๒๗๓

๑๒๗๖๔๐๐๐๖๕

๑๒๕๐๕๐๒๕๔๗

๑๒๖๔๙๐๐๐๘๗

๑๒๖๔๙๐๐๐๓๗

๑๒๘๒๓๐๐๖๗๑

จ.ส.อ. ชลธวัช     ชาวเชียงขวาง

๑๒๗๖๔๐๑๙๘๒



ลงตําแหนง เลขที่ตําแหนง รับเงินเดอืน ปรับเปน

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเล่ือนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ลําดับ
ยศ - ชื่อ - สกุล

สังกัด วัน/เดือน/ปเกิด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา 
สัญชาติ

หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

122 จ.ส.อ. ภิรมย ขุมทอง พล.ร.๙ ๑๓ ก.ค. ๐๗ ๕๕ นายสิบหัวหนาสวนยิง (ชกท.๑๔๑.0) จ.ส.อ. ๒๘ เม.ย.๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓ น.๑ ชั้น ๔๓ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.สวนยิง รอย.ป.ป.๙ พัน.๑๐๙ พิเศษ ป.๙ พัน.๑๐๙ (๓๔,๑๑๐ บาท) (๓๕,๒๒๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

123 จ.ส.อ. ประเสริฐ สุขประสงค พล.ร.๙ ๒๔ ม.ค. ๐๖ ๕๖ นายสิบหัวหนาสวนยิง (ชกท.๑๔๑.0) จ.ส.อ. ๒๘ เม.ย.๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒.๕ น.๑ ชั้น ๔๒.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.สวนยิง รอย.ป.ป.๙ พัน.๑๐๙ พิเศษ ป.๙ พัน.๑๐๙ (๓๓,๕๖๐ บาท) (๓๔,๖๘๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

124 จ.ส.อ. สันติ แสงรจูี พล.ร.๙ ๑๔ ม.ค. ๐๗ ๕๕ นายสิบยานยนต (ชกท.๖๓๐.0) จ.ส.อ. ๑๖ พ.ย.๔๗ นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอนซอมบํารุงยานยนตกรม พิเศษ กรม สน.พล.ร.๙ ป.๓ ชั้น ๓ น.๑ ชั้น ๔

รอย.บก.กรม สน.พล.ร.๙ (๔๒,๖๒๐ บาท) (๔๔,๑๓๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

125 จ.ส.อ. อนันต นาคเอี่ยม พล.ร.๙ ๒๔ พ.ย. ๐๔ ๕๘ นายสิบสงกําลัง (ชกท.๗๖๘.0) จ.ส.อ. ๒ ก.ค.๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑.๕ น.๑ ชั้น ๔๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.สวนแยก กรม สน.พล.ร.๙ พิเศษ กรม สน.พล.ร.๙ (๓๒,๔๕๐ บาท) (๓๓,๕๖๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

126 จ.ส.อ. วิรัตน สุมมาตย พล.ร.๙ ๒๔ ส.ค. ๐๗ ๕๕ รอง ผบ.มว. (ชกท.๔๔๒.0) จ.ส.อ. ๑๓ ธ.ค.๔๓ นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.บริการและกูซอม รอย.สน.สวนหนา พิเศษ พัน.ซบร.กรม สน. ป.๓ ชั้น ๔ น.๑ ชั้น ๕

พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.๙ พล.ร.๙ (๔๔,๑๓๐ บาท) (๔๕,๗๕๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

127 จ.ส.อ. ประสงค ศรีสุขเอม พล.ร.๙ ๒๓ ส.ค. ๐๗ ๕๕ ชางตรวจสภาพอาวุธ (ชกท.๔๒๕.0) จ.ส.อ. ๑๓ ธ.ค.๔๓ นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ควบคุมการซอม รอย.สน. พิเศษ พัน.ซบร.กรม สน. ป.๓ ชั้น ๔ น.๑ ชั้น ๕

พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.๙ พล.ร.๙ (๔๔,๑๓๐ บาท) (๔๕,๗๕๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

128 จ.ส.อ. ดํารง คุมเมือง พล.ร.๙ ๒๕ มี.ค. ๐๗ ๕๕ นายสิบประจําหมวด (ชกท.๙๑๒.0) จ.ส.อ. ๔ ก.ย.๕๖ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น. ชั้น ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.พยาบาล รอย.สร.สน. พิเศษ พัน.สร.กรม สน. (๓๖,๔๐๐ บาท) (๓๗,๘๕๐ บาท)

พัน.สร.กรม สน.พล.ร.๙ พล.ร.๙ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

๑๒๘๖๔๐๐๗๗๑

๑๒๗๑๘๐๐๓๕๗

๑๒๘๔๖๐๑๐๐๓

๑๒๕๔๙๐๐๒๘๑

๑๒๖๔๖๐๒๑๑๗

๑๒๗๑๙๐๑๘๔๖

๑๒๘๐๔๐๐๑๖๙



ลงตําแหนง เลขที่ตําแหนง รับเงินเดอืน ปรับเปน

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเล่ือนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ลําดับ
ยศ - ชื่อ - สกุล

สังกัด วัน/เดือน/ปเกิด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา 
สัญชาติ

หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

129 จ.ส.อ. กมล รสหวาน พล.ร.๙ ๑๐ ก.ค. ๐๗ ๕๕ จากองรอย (ชกท.๖๓๐.0) จ.ส.อ. ๒๐ เม.ย.๕๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓.๕ น.๑ ชั้น ๔๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.รอย.รอย.บก. พิเศษ พัน.สร.กรม สน. (๓๔,๖๘๐ บาท) (๓๕,๘๑๐ บาท)

พัน.สร.กรม สน.พล.ร.๙ พล.ร.๙ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

130 พล.ร.๙ ๑๒ ต.ค. ๐๖ ๕๖ จากองรอย (ชกท.๐๐๑.0) จ.ส.อ. ๒๘ ธ.ค.๔๘ นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.รอย.รอย.ขส.รยบ.เบา พิเศษ พัน.ขส.กรม สน. ป.๓ ชั้น ๒ น.๑ ชั้น ๓

พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.๙ พล.ร.๙ (๔๑,๒๕๐ บาท) (๔๒,๖๒๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

131 พล.ร.๙ ๑๕ มี.ค. ๐๗ ๕๕ รอง ผบ.มว. (ชกท.๖๔๓.0) จ.ส.อ. ๑๑ เม.ย.๔๙ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕.๕ น.๑ ชั้น ๔๕.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.รยบ.เบา รอย.ขส.พัน.ขส. พิเศษ พัน.ขส.กรม สน. (๓๖,๙๙๐ บาท) (๓๘,๑๗๐ บาท)

กรม สน.พล.ร.๙ พล.ร.๙ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๖๙๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

132 จ.ส.อ. เจษฎา สุวรรณฉวี พล.ร.๙ ๑๗ มี.ค. ๐๗ ๕๕ นายสิบซอมบํารุงยานยนต จ.ส.อ. ๑๕ ธ.ค.๕๔ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๖ น.๑ ชั้น ๔๖ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๖๓๑.0) ตอนซอมบํารุงกองพัน พิเศษ ม.พัน.๑๙ พล.ร.๙ (๓๗,๕๘๐ บาท) (๓๘,๗๕๐ บาท)

มว.ยานยนตและซอมบํารุง (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

รอย.บก.ม.พัน.๑๙ พล.ร.๙ ได ๑ ขั้น)

133 จ.ส.อ. วีระ ราชกิจ พล.ร.๙ ๒๘ เม.ย. ๐๕ ๕๗ รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๓๑.0) จ.ส.อ. ๑๘ ธ.ค.๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑.๕ น.๑ ชั้น ๔๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอน ถ.มว.ลว.รอย.ม. พิเศษ ม.พัน.๑๙ พล.ร.๙ (๓๒,๔๕๐ บาท) (๓๓,๕๖๐ บาท)

ม.พัน.๑๙ พล.ร.๙ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

134 จ.ส.อ. สินชัย จันทรมาก พล.ร.๙ ๒๖ พ.ค. ๐๗ ๕๕ ผบ.ตอน (ชกท.1๓๓.0) ตอนคอยเหตุ จ.ส.อ. ๑๕ ธ.ค.๕๔ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๖.๕ รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ลว.รอย.ม.ม.พัน.๑๙ พล.ร.๙ พิเศษ ม.พัน.๑๙ พล.ร.๙ (๓๘,๑๗๐ บาท) น.๑ ชั้น ๐.๕

พ.ส.ร. เดือนละ (๓๙,๑๙๐ บาท)

๙๐๙ บาท พ.ส.ร. คงเดิม

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

จ.ส.อ. อนุศักดิ์       เฉลียวฉลาด

๑๒๘๐๒๐๑๒๙๔

๑๒๘๔๙๐๐๐๔๕

๑๒๖๔๙๐๐๓๔๑

๑๒๖๐๒๐๑๐๔๔

๑๒๘๐๒๐๐๓๖๔

จ.ส.อ. บรรลือศักดิ์      วงศนุช

๑๒๔๓๓๑๕๘๗๘



ลงตําแหนง เลขที่ตําแหนง รับเงินเดอืน ปรับเปน

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเล่ือนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ลําดับ
ยศ - ชื่อ - สกุล

สังกัด วัน/เดือน/ปเกิด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา 
สัญชาติ

หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

135 พล.ร.๙ ๒ มิ.ย. ๐๕ ๕๗ รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๓๑.0) จ.ส.อ. ๑๘ ธ.ค.๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอน ถ.มว.ลว.รอย.ม. พิเศษ ม.พัน.๑๙ พล.ร.๙ (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

ม.พัน.๑๙ พล.ร.๙ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๑,๑๗๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

136 พล.ร.๙ ๒๗ ก.ค. ๐๗ ๕๕ จากองรอย (ชกท.๐๐๑.0) จ.ส.อ. ๓๐ มิ.ย. ๕๓ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๖.๕ รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

หมูสัมภาระ รอย.ม. พิเศษ ม.พัน.๑๙ พล.ร.๙ (๓๘,๑๗๐ บาท) น.๑ ชั้น ๐.๕

ม.พัน.๑๙ พล.ร.๙ (๓๙,๑๙๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

137 พล.ร.๙ ๑๓ พ.ย. ๐๖ ๕๖ ชางเครื่องจักร (ชกท.๔๔๓.0) จ.ส.อ. ๒๗ ต.ค.๔๖ นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ซอมบํารุงกองพัน รอย.บก.และ พิเศษ ช.พัน.๙ พล.ร.๙ ป.๓ ชั้น ๓ น.๑ ชั้น ๔

บร.ช.พัน.๙ พล.ร.๙ (๔๒,๑๓๐ บาท) ๔๔,๑๓๐ บาท

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

138 จ.ส.อ. อําพัน โตเขียว พล.ร.๙ ๑๓ ก.พ. ๐๖ ๕๖ จากองรอย (ชกท.๐๐๑.0) จ.ส.อ. ๒ พ.ค.๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.บก.และ บร.ช.พัน.๙ พล.ร.๙ พิเศษ ช.พัน.๙ พล.ร.๙ (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

139 จ.ส.อ. ปยะคม บัวเขียว พล.ร.๙ ๒ ต.ค. ๐๖ ๕๖ ผบ.ตอนสื่อสาร (ชกท.๓๑๑.0) จ.ส.อ. ๑๐ ต.ค.๔๘ นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

หมูสื่อสาร รอย.บก.และ บร.ช.พัน.๙ พิเศษ ช.พัน.๙ พล.ร.๙ ป.๓ ชั้น ๓ น.๑ ชั้น ๔

พล.ร.๙ (๔๒,๑๓๐ บาท) ๔๔,๑๓๐ บาท

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

140 จ.ส.อ. สายยันต แกวศรี พล.ร.๙ ๔ เม.ย. ๐๗ ๕๕ นายสิบยานยนต (ชกท.๖๓๑.0) จ.ส.อ. ๑๗ พ.ค.๕๖ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑.๕ น.๑ ชั้น ๔๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.รอย.รอย.ช.สนาม.ช.พัน.๙ พล.ร.๙ พิเศษ ช.พัน.๙ พล.ร.๙ (๓๑,๔๕๐ บาท) (๓๓,๕๖๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

จ.ส.อ. รื่นเริง        พลายละมูล

๑๒๖๐๙๐๐๗๓๔

๑๒๗๖๔๐๑๙๙๗

๑๒๖๖๔๐๑๒๓๕

จ.ส.อ. วิทยา         เริงเขตกรณ

๑๒๘๗๐๐๐๐๗๒

จ.ส.อ. พิศุทธิ์       พลับพลาไชย

๑๒๖๐๒๐๐๘๖๖

๑๒๖๐๒๐๐๘๖๘



ลงตําแหนง เลขที่ตําแหนง รับเงินเดอืน ปรับเปน

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเล่ือนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ลําดับ
ยศ - ชื่อ - สกุล

สังกัด วัน/เดือน/ปเกิด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา 
สัญชาติ

หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

141 จ.ส.อ. ฬุจน วรรณารุณ พล.ร.๙ ๗ ส.ค. ๐๗ ๕๕ จากองรอย (ชกท.๐๐๑.0) จ.ส.อ. ๙ พ.ค.๕๖ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.๑ ชั้น ๔5 ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.รอย. รอย.สายและวิทยุถายทอด พิเศษ ส.พัน.๙ พล.ร.๙ (๓๖,๔๐๐ บาท) (๓๗,๕๘๐ บาท)

ส.พัน.๙ พล.ร.๙ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๒,๙๐๐  บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

142 จ.ส.อ. ประสาร เสมจิตร พล.ร.๙ ๒๗ ก.ค. ๐๔ 58 จากองบัญชาการ (ชกท.๐๐๑.๐) จ.ส.อ. ๗ พ.ย.๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอน บก.พล.ร.๙ พิเศษ พล.ร.๙ (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๕๘๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

143 พล.ร.๙ ๒๘ พ.ค. ๐๔ 58 รอง ผบ.มว. (ชกท.๕๔๒.0) จ.ส.อ. ๓ ส.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐.๕ น.๑ ชั้น ๔๐.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.สน.รอย.ลว.ไกล ๙ พิเศษ พล.ร.๙ (๓๑,๓๔๐ บาท) (๓๒,๔๕๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

144 จ.ส.อ.นิวัต เจริญวงษ พล.ร.11 16 พ.ย. 06 56 นายสิบคํานวน (ชกท.112.0) จ.ส.อ. 10 ก.พ.55 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 37 รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอนยุทธการและอํานวยการยิง พิเศษ ร.11๑ (38,750 บาท) น.๑ ชั้น 1

รอย.ค.หนัก ร.111 (39,880 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

145 พล.ร.11 6 พ.ค. 07 55 ผบ.ตอนวิทยุ (ชกท.311.0) จ.ส.อ. 30 พ.ย.47 นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอนวิทยุ มว.สื่อสาร รอย.บก.ร.111 พิเศษ ร.11๑ ป.3 ชั้น 3.5 น.1 ชั้น 4.5

(43,300 บาท) (44,930 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

146 จ.ส.อ.นิทัศน นารี พล.ร.11 3 ก.พ. 07 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.111.0) จ.ส.อ. 5 ก.ย.60 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 27 น.1 ชั้น 37 ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ค.หนัก รอย.ค.หนัก ร.111 พิเศษ ร.11๑ (27,960 บาท) (28,880 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

๑๒๘๖๔๐๑๕๖๔

1244901067

จ.ส.อ. อภินิ          คงเพ็ชรศักดิ์

125230217

1263101496

จ.ส.อ.ประพันธ  ชื่นจันทรเกิด

1253801262

1280700299



ลงตําแหนง เลขที่ตําแหนง รับเงินเดอืน ปรับเปน

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเล่ือนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ลําดับ
ยศ - ชื่อ - สกุล

สังกัด วัน/เดือน/ปเกิด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา 
สัญชาติ

หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

147 จ.ส.อ.สมร หนวดหอม พล.ร.11 16 ม.ค. 07 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.112.0) มว.ตถ. จ.ส.อ. 12 ม.ีค.61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 26.5 น.1 ชั้น 36.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.บก.ร.111 พัน.2 พิเศษ ร.11๑ พัน.๒ (27,490 บาท) (28,430 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

148 จ.ส.อ.ภาณุวัฒน ศรีสวัสด์ิ พล.ร.11 2 พ.ค. 07 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.111.0) จ.ส.อ. 1 ก.ย.60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ปล. รอย.อวบ.ร.111 พัน.2 พิเศษ ร.11๑ พัน.๒ (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

149 จ.ส.อ.ประมวล ปานทองคํา พล.ร.11 18 ก.ย. 07 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.111.0) จ.ส.อ. 1 ก.ย.60 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 26.5 น.1 ชั้น 36.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ปล.รอย.อวบ ร.111 พัน.2 พิเศษ ร.11๑ พัน.๒ (27,490 บาท) (28,430 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

150 จ.ส.อ.ณรงค มาลาทอง พล.ร.11 2 ม.ิย. 07 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.111.0) จ.ส.อ. 5 ก.ย.60 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 35.5 น.1 ชั้น 45.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.สส.รอย.บก.ร.112 พิเศษ ร.11๒ (36,990 บาท) (38,170 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

151 จ.ส.อ.ประเสริฐ ดาทอง พล.ร.11 27 ก.ย. 05 57 นายสิบประจําหมวด (ชกท.911.0) จ.ส.อ. 5 ม.ค.61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 33.5 น.1 ชั้น 43.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.สร. พิเศษ ร.11๒ พัน.๑ (34,680 บาท) (35,810 บาท)

รอย.บก.ร.112 พัน.1 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

152 จ.ส.อ.ประมวล บุญรักษา พล.ร.11 3 ก.พ. 07 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.111.0) จ.ส.อ. 5 ก.ย.60 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 33 น.1 ชั้น 43 ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ปล.รอย.อวบ.ร.112 พัน.1 พิเศษ ร.11๒ พัน.๑ (34,110 บาท) (35,220 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

153 จ.ส.อ.ธนัช ลาวโฉม พล.พัฒนา 1 25 พ.ค. 07 55 หน.เสมียน (ชกท.710.0) จ.ส.อ. 17 พ.ค.53 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 37 รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

ฝผค.พล.พัฒนา 1 พิเศษ พล.พัฒนา 1 (38,750 บาท) น.1 ชั้น 1

(39,880 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

1290800098

1260701179

1262800136

1253101471

1264901739

1283100197

1250800558



ลงตําแหนง เลขที่ตําแหนง รับเงินเดอืน ปรับเปน

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเล่ือนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ลําดับ
ยศ - ชื่อ - สกุล

สังกัด วัน/เดือน/ปเกิด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา 
สัญชาติ

หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

154 พล.พัฒนา 1 16 ก.ค. 07 55 ชางเขียนแบบกอสราง (ชกท.811.0) จ.ส.อ. 23 เม.ย.47 นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอน ยก.รอย.บก.กรม พัฒนา 1 พิเศษ กรม พัฒนา 1 ป.3 ชั้น 2.5 น.1 ชั้น 3.5

(41,930 บาท) (43,300 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

155 จ.ส.อ.สงา ทองนาค พล.พัฒนา 1 20 ก.พ. 05 57 รอง ผบ.มว. (ชกท.111.0) จ.ส.อ. 10 พ.ย.60 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 30.5 น.1 ชั้น 40.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ปองกัน รอย.บก.พัน.พัฒนา 1 พิเศษ พัน.พัฒนา 1 (31,340 บาท) (32,450 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

156 จ.ส.อ.วีระยุทธ กรรณแกว พล.พัฒนา 1 11 ม.ิย. 06 56 รอง หน.ชุด (ชกท.631.0) จ.ส.อ. 6 ม.ีค.61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 34.5 น.1 ชั้น 44.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

ชุดชางเครื่องยนต รอย.พัฒนา  พิเศษ พัน.พัฒนา 1 (35,810 บาท) (36,990 บาท)

พัน.พัฒนา.1 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

157 จ.ส.อ.อดุลย ลนิลา พล.พัฒนา 1 27 ต.ค. 06 56 รอง หน.ชุด (ชกท.085.0) จ.ส.อ. 31 ต.ค.59 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 36 น.1 ชั้น 46 ไทย ไทย ไทย ไทย

ชุดการเกษตรและฟนฟูสภาพแวดลอม พิเศษ พัน.พัฒนา 1 (37,580 บาท) (38,750 บาท)

รอย.พัฒนา พัน.พัฒนา 1 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

158 พล.พัฒนา 1 3 พ.ย. 06 56 รอง หน.ชุด (ชกท.084.0) จ.ส.อ. 24 พ.ย.47 นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

ชุดมวลชนสัมพันธและสงเสริม พิเศษ พัน.พัฒนา 1 ป.3 ชั้น 2.5 น.1 ชั้น 3.5

การปกครอง รอย.พัฒนา พัน.พัฒนา 1 (41,930 บาท) (43,300 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

159 จ.ส.อ.ชัยวัฒน ปานทอง พล.พัฒนา 1 6 ก.ค. 04 58 รอง หน.ชุด (ชกท.742.0) จ.ส.อ. 10 พ.ค.61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

ชุดการศึกษาและวัฒนธรรม พิเศษ พัน.พัฒนา 1 (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

รอย.พัฒนา พัน.พัฒนา 1 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

จ.ส.อ.พรชัย ปูระณะสุวรรณ

12449000204

1254900002

1263900125

1283000597

1254901501

จ.ส.อ.อนุชิต  อภิชวนันทกุล

1265900025



ลงตําแหนง เลขที่ตําแหนง รับเงินเดอืน ปรับเปน

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเล่ือนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ลําดับ
ยศ - ชื่อ - สกุล

สังกัด วัน/เดือน/ปเกิด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา 
สัญชาติ

หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

160 จ.ส.อ.วินัย สีสุกดี พล.พัฒนา 1 20 ก.พ. 07 55 รอง หน.ชุด (ชกท.084.0) จ.ส.อ. 12 ต.ค.56 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 33.5 น.1 ชั้น 43.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

ชุดมวลชนสัมพันธและสงเสริมการปกครอง พิเศษ พัน.พัฒนา 1 (34,680 บาท) (35,810 บาท)

รอย.พัฒนา พัน.พัฒนา 1 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

161 จ.ส.อ.สมหมาย คนงาน พล.พัฒนา 1 4 ก.พ. 07 55 รอง หน.ชุด (ชกท.912.0) จ.ส.อ. 3 ธ.ค.57 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 33.5 น.1 ชั้น 43.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

ชุดสาธารณสขุและสวัสดิการสังคม พิเศษ พัน.พัฒนา 1 (34,680 บาท) (35,810 บาท)

รอย.พัฒนา พัน.พัฒนา 1 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

162 จ.ส.อ.มงคล ภูระหงษ พล.พัฒนา 1 14 ต.ค. 06 56 รอง ผบ.มว.เครื่องมือ (ชกท.612.0) จ.ส.อ. 4 พ.ย.57 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 33.5 น.1 ชั้น 43.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.ช.เครื่องมือเบา ช.1 รอ. พิเศษ ช.1 รอ. (34,680 บาท) (35,810 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

163 จ.ส.อ.ชํานาญ ลําไย พล.พัฒนา 1 27 ก.ย. 06 56 หัวหนาการส่ือสาร (ชกท.311.0) จ.ส.อ. 17 ก.ค.61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 33.5 น.1 ชั้น 43.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.บก.ช.1 พัน.112 รอ. พิเศษ ช.1 พัน.112 รอ. (34,680 บาท) (35,810 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

164 จ.ส.อ.ธวัช คงสุข พล.พัฒนา 1 7 ม.ีค. 07 55 ผบ.ตอนซอมบํารุงกองรอย (ชกท.622.0) จ.ส.อ. 28 ธ.ค.47 นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.ช.คม.และ ซบร.ช.1 พัน.112 รอ. พิเศษ ช.1 พัน.112 รอ. ป.3 ชั้น 2 น.1 ชั้น 3

(41,250 บาท) (42,620 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

165 จ.ส.อ.ชัยวัฒน แดงอรุณ พล.พัฒนา 1 30 พ.ย. 05 57 นายสิบกํากับการกอสราง (ชกท.518.0) จ.ส.อ. 25 ก.ค.61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.รอย.รอย.ช.กอสราง ช.พัน.1๑๒ พิเศษ ช.1 พัน.112 รอ. (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

ช.1 พัน.112 รอ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

166 จ.ส.อ.กริน ล้ําเลิศ พล.พัฒนา 1 2 ก.พ. 07 55 ผบ.หมู (ชกท.518.0) จ.ส.อ. 10 ต.ค.59 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 36 น.1 ชั้น 46 ไทย ไทย ไทย ไทย

หมูกอสรางทั่วไป มว.กอสรางทั่วไป พิเศษ ช.1 พัน.112 รอ. (37,580 บาท) (38,750 บาท)

รอย.ช.กอสราง ช.1 พัน.112 รอ. พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๒,๗๕๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

1284900088

1294902239

1274900051

1276700449

1266700670

1284900634

3283300050



ลงตําแหนง เลขที่ตําแหนง รับเงินเดอืน ปรับเปน

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเล่ือนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ลําดับ
ยศ - ชื่อ - สกุล

สังกัด วัน/เดือน/ปเกิด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา 
สัญชาติ

หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

167 จ.ส.อ.ชัยณรงค เครือบุญ พล.พัฒนา 1 12 ธ.ค. 06 56 ผบ.หมู (ชกท.518.0) จ.ส.อ. 19 พ.ย.55 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 35.5 น.1 ชั้น 45.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

หมูกอสรางทั่วไป มว.กอสรางทั่วไป พิเศษ ช.1 พัน.112 รอ. (36,990 บาท) (38,170 บาท)

รอย.ช.กอสราง ช.1 พัน.112 รอ. พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๘๘๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

168 จ.ส.อ.เชน แผผล พล.พัฒนา 1 23 เม.ย. 07 55 ผบ.หมู (ชกท.518.0) จ.ส.อ. 25 ก.ค.61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

หมูกอสรางทั่วไป มว.กอสรางทั่วไป พิเศษ ช.1 พัน.112 รอ. (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

รอย.ช.กอสราง ช.พัน.112 ช.1 รอ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

169 พล.พัฒนา 1 29 พ.ค. 04 58 หัวหนาการส่ือสาร (ชกท.311.0) จ.ส.อ. 17 ก.ค.61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.บก.ช.1 รอ. พิเศษ ช.1 รอ. (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

170 จ.ส.อ.วิญู ศรแสง บชร.๑ 26 เม.ย. 07 ๕๕ จากองบังคับการ (ชกท.๐๐๑.0) จ.ส.อ. 25 เม.ย.55 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 35 น.1 ชั้น 4๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.สวนแยก บชร.๑ พิเศษ บชร.๑ (36,400 บาท) (3๗,๕๘0 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

171 จ.ส.อ.สน่ัน พุทธไทย บชร.1 8 ก.ค. 05 ๕๗ นายสิบฝายสงกําลัง (ชกท.๗๖๔.0) จ.ส.อ. 11 ต.ค.59 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 35.5 น.1 ชั้น 4๕.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.สงกําลัง สป.๑ ศคบ.บชร.1 พิเศษ บชร.๑ (36,990 บาท) (3๘,๑๗0 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

172 จ.ส.อ.อดิศร พุมตาลพงษ บชร.1 2 ก.พ. 07 ๕๕ นายสิบสงกําลัง (ชกท.๗๖๘.0) จ.ส.อ. 6 ต.ค.54 นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

แผนกควบคุมการสงกําลัง พิเศษ บชร.๑ ป.3 ชั้น ๐.5 น.1 ชั้น 1.5

ศคบ.บชร.1 (39,190 บาท) (๔๐,๕๖๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

173 บชร.1 17 ก.พ. 07 ๕๕ นายสิบสงกําลัง (ชกท.๗๖๘.0) จ.ส.อ. 6 ต.ค.54 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 28.5 น.1 ชั้น 38.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.สงกําลัง สป.5 ศคบ.บชร.1 พิเศษ บชร.1 (29,110 บาท) (30,220 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

๑๒๗๕๐๐๑๗๙๐

๑๒๖๕๐๐๐๘๘๓

๑๒๘๑๙๐๐๐๐๔

จ.ส.อ.พินิจ  ปลื้มอารมณ

1283308506

1263307787

1263401599

จ.ส.อ.ณัชพล           ชางดวงจิตต

1223308527



ลงตําแหนง เลขที่ตําแหนง รับเงินเดอืน ปรับเปน

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเล่ือนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ลําดับ
ยศ - ชื่อ - สกุล

สังกัด วัน/เดือน/ปเกิด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา 
สัญชาติ

หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

174 จ.ส.อ.สมชาย ทองทิพย บชร.1 21 ธ.ค. 05 57 ชางซอมเครื่องมือการชาง (ชกท.๖๒๒.0) จ.ส.อ. 24 ต.ค.60 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 34.5 น.1 ชั้น 44.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ซบร.สาย ช. รอย.ซบร.ยุทธโธปกรณที่ 2 พิเศษ พัน.ซบร.21 บชร.1 (35,810 บาท) (3๖,๙๙0 บาท)

พัน.ซบร.21 บชร.1 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

175 จ.ส.อ.ชัยชาญ บุญญสทิธิ์ บชร.1 10 พ.ย. 06 56 จากองพัน (ชกท.๐๐๑.0) จ.ส.อ. 7 พ.ย.60 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 34.5 น.1 ชั้น 44.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอน บก.พัน.รอย.บก.พัน.ซบร.21 พิเศษ พัน.ซบร.21 บชร..1 (35,810 บาท) (36,990 บาท)

บชร.1 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

176 จ.ส.อ.สมควร ขําวงษ บชร.1 ๒๓ ม.ค. 0๗ 55 หน.นายสิบคลังสายสรรพวุธ (ชกท.763.0) จ.ส.อ. 27 เม.ย.53 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 35.5 น.1 ชั้น 45.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอนคลัง สป.มว.คลัง สป.2-4 พิเศษ พัน.สบร.๒๑ บชร.1 (36,990 บาท) (38,170 บาท)

รอย.คลัง สป.พัน.สบร.21 บชร.1 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

177 จ.ส.อ.สุรพล แสนปล้ืม บชร.1 18 ม.ค. 04 58 นายสิบสงกําลัง (ชกท.๗๖๔.0) จ.ส.อ. 21 พ.ย.60 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 34.5 น.1 ชั้น 44.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.คลังเสบียง รอย.คลัง สป. พิเศษ พัน.สบร.21 บชร.1 (35,810 บาท) (36,990 บาท)

พัน.สบร.21 บชร.1 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

178 จ.ส.อ.ศุภชัย ศิริมาสกุล บชร.1 13 ธ.ค. 06 56 นายสิบชิ้นสวนสายสรรพาวุธ (ชกท.๗๗๓.0) จ.ส.อ. 24 ต.ค.60 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 34.5 น.1 ชั้น 44.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอนชิ้นสวนซอม มว.สกล.ชิ้นสวนซอม พิเศษ พัน.สบร.21 บชร.1 (35,810 บาท) (36,990 บาท)

รอย.สกล สป.พัน.สบร.21 บชร.1 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

179 จ.ส.อ.ภูมินทร เสวีวัลลภ บชร.1 8 ส.ค. 04 58 จากองรอย (ชกท.001.0) จ.ส.อ. 24 ต.ค.60 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 34.5 น.1 ชั้น 44.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.สพ.กระสนุ พัน.สพ.กระสนุ 21 พิเศษ พัน.สพ.กระสนุ 21 (35,810 บาท) (36,990 บาท)

บชร.1 บชร.1 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

180 จ.ส.อ.อนุ เครือนาค บชร.1 27 ม.ิย. 06 56 รอง ผบ.มว. (ชกท.๐๐๑.0) มว.คลังกระสุน จ.ส.อ. 24 ต.ค.60 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 34.5 น.1 ชั้น 44.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.สพ.กระสนุ พัน.สพ.กระสนุ 21 บชร.1 พิเศษ พัน.สพ.กระสนุ 21 (35,810 บาท) (36,990 บาท)

บชร.1 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

1240700685

1273400355

1263300992

1273301764

๑๒๕๖๗๐๐๖๘๖

๑๒๕๕๔๐๑๐๐๘

๑๒๔๓๓๑๕๘๕๒



ลงตําแหนง เลขที่ตําแหนง รับเงินเดอืน ปรับเปน

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเล่ือนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ลําดับ
ยศ - ชื่อ - สกุล

สังกัด วัน/เดือน/ปเกิด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา 
สัญชาติ

หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

181 จ.ส.อ.พนาศักดิ์ อินทรออน บชร.1 7 เม.ย. 07 55 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.0) จ.ส.อ. 24 ต.ค.60 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 34.5 น.1 ชั้น 44.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.รอย.รอย.สพ.คส.พัน.สพ.กระสนุ 21 พิเศษ พัน.สพ.กระสนุ 21 (35,810 บาท) (3๖,๙๙0 บาท)

บชร.1 บชร.1 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

182 จ.ส.อ.กําพล พุมทอง บชร.1 24 ก.ย. 07 55 นายสิบยานยนต (ชกท.๖๓๑.0) จ.ส.อ. 1 ธ.ค.52 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 35.5 น.1 ชั้น 45.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.รอย.รอย.บก.บชร.1 พิเศษ บชร.1 (36,990 บาท) (3๘,๑๗0 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

183 จ.ส.อ.ซงเจิม แฉลมไธสง บชร.1 23 ก.ย. 04 58 รอง ผบ.มว.รก. (ชกท.๙๕๐.0) จ.ส.อ. 15 พ.ย.61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.รก.รอย.บก.บชร.1 พิเศษ บชร.1 (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

184 จ.ส.อ.สันติ โยธวงษ บชร.1 22 ส.ค. 05 ๕๗ หน.รถ (ชกท.๖๔๓.0) จ.ส.อ. 24 ต.ค.60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.รอย.รอย.ขส.รยบ.เบา บชร.1 พิเศษ บชร.1 (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

185 จ.ส.อ.ธนพัฒน พริ้งสกุล มทบ.11 16 ม.ีค. 07 ๕๕ เสมียนงบประมาณ (ชกท.731.0) จ.ส.อ. 4 ก.พ.61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 31 น.1 ชั้น 41 ไทย ไทย ไทย ไทย

มทบ.11 พิเศษ มทบ.11 (31,880 บาท) (33,000 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

186 จ.ส.อ.อภิรักษ มากมณี มทบ.11 20 เม.ย. 04 ๕๘ เสมียนการเงนิ (ชกท.730.0) จ.ส.อ. 14 ก.ย.61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 33.5 น.1 ชั้น 43.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

มทบ.11 พิเศษ มทบ.11 (34,680 บาท) (35,810 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

187 จ.ส.อ.เมฆ ศรไชย มทบ.11 17 เม.ย. 07 ๕๕ หน.คลัง (ชกท.551.0) ผพธ.มทบ.11 จ.ส.อ. 27 ต.ค.54 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 35 น.1 ชั้น 45 ไทย ไทย ไทย ไทย

พิเศษ มทบ.11 (36,400 บาท) (37,580 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

1253300020

1250800559

1252801349

๑๒๖๒๗๐๐๒๕๓

๑๒๖๓๓๐๘๔๐๘

๑๒๗๓๓๐๘๘๑๒

๑๒๘๗๑๐๒๑๕๕



ลงตําแหนง เลขที่ตําแหนง รับเงินเดอืน ปรับเปน

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเล่ือนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ลําดับ
ยศ - ชื่อ - สกุล

สังกัด วัน/เดือน/ปเกิด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา 
สัญชาติ

หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

188 จ.ส.อ.สมคิด  ทวีสิงห มทบ.11 6 ก.พ. 07 ๕๕ ชางเขียน (ชกท.810.0) จ.ส.อ. 21 ม.ีค.60 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 22.5 น.1 ชั้น 32.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

ฝผท.มทบ.11 พิเศษ มทบ.11 (24,440 บาท) (25,160 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

189 จ.ส.อ.ทวีศักดิ์ ตอสกุล มทบ.11 8 ก.ย. 07 ๕๕ หน.โรงรถ (ชกท.643.0) จ.ส.อ. 21 ม.ค.59 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 32 น.1 ชั้น 42 ไทย ไทย ไทย ไทย

สขส.มทบ.11 พิเศษ มทบ.11 (33,000 บาท) (34,110 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

190 มทบ.11 17 ม.ีค. 07 ๕๕ นายสิบการเคลื่อนยาย (ชกท.719.0) จ.ส.อ. 5 ก.ค.53 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 34.5 น.1 ชั้น 44.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

สขส.มทบ.11 พิเศษ มทบ.11 (35,810 บาท) (36,990 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

191 จ.ส.อ.มานพ ผองนุสนธ์ิ มทบ.11 9 ก.ย. 07 ๕๕ รอง ผบ.มว.บร. (ชกท.717.0) จ.ส.อ. 28 ต.ค.48 นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.บร.พัน.ร.มทบ.11 พิเศษ พัน.ร.มทบ.11 ป.3 ชั้น 3 น.1 ชั้น 4

(42,620 บาท) (44,130 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

192 มทบ.11 14 พ.ค. 07 ๕๕ รอง ผบ.มว.บร. (ชกท.717.0) จ.ส.อ. 28 พ.ค.41 นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.บร.พัน.ร.มทบ.11 พิเศษ พัน.ร.มทบ.11 ป.3 ชั้น 1.5 น.1 ชั้น 2.5

(40,560 บาท) (๔๑,๙๓0 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

193 มทบ.11 3 ม.ิย. 06 ๕๖ จากองรอย (ชกท.001.0) จ.ส.อ. 6 ส.ค.61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.บร.พัน.ร.มทบ.11 พิเศษ พัน.ร.มทบ.11 (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

194 จ.ส.อ.วันชัย ทองมั่ง มทบ.11 30 ธ.ค. 06 ๕๖ จากอง (ชกท.001.0) จ.ส.อ. 23 ม.ีค.54 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 33 น.1 ชั้น 43 ไทย ไทย ไทย ไทย

กอง รจ. มทบ.11 พิเศษ กอง รจ.มทบ.11 (34,110 บาท) (35,220 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

๑๒๗๓๔๐๑๕๓๗

จ.ส.อ.ธีระชัย        เทียนประภา

๑๒๘๒๔๐๐๑๖๔

๑๒๖๓๔๐๑๙๘๑

จ.ส.อ.พีระ          เอี่ยมอารมณ

๑๒๖๓๓๐๗๔๖๒

๑๒๘๖๔๐๑๐๐๔

จ.ส.อ.ธีรวัฒน  ประธานธุรารักษ

๑๒๗๓๓๐๕๔๐๓

๑๒๗๒๔๐๐๗๐๗



ลงตําแหนง เลขที่ตําแหนง รับเงินเดอืน ปรับเปน

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเล่ือนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ลําดับ
ยศ - ชื่อ - สกุล

สังกัด วัน/เดือน/ปเกิด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา 
สัญชาติ

หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

195 จ.ส.อ.รัชพล กิมพิทักษ มทบ.11 26 ต.ค. 06 ๕๖ เสมียน (ชกท.075.0) จ.ส.อ. 30 ส.ค.39 นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

หนวย สด.เขตสายไหม ก.ท. พิเศษ หนวย สด. ป.3 ชั้น 2.5 น.1 ชั้น 3.๕

เขตสายไหม ก.ท. (41,930 บาท) (43,930 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

196 จ.ส.อ.ไตรรงค ทองพวง มทบ.12 18 ม.ค. 04 ๕๘ เสมียน (ชกท.710.0) จ.ส.อ. 21 ก.พ.61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 35 น.1 ชั้น 45 ไทย ไทย ไทย ไทย

ผพธ.มทบ.12 พิเศษ มทบ.12 (36,400 บาท) (37,580 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

197 จ.ส.อ.สายันต นึกชอบ มทบ.12 27 พ.ค. 04 ๕๘ จากองบังคับการ (ชกท.001.0) จ.ส.อ. 24 ม.ิย.61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 30.5 น.1 ชั้น 40.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอน บก.รพ.คายจักรพงษ พิเศษ รพ.คายจักรพงษ (31,340 บาท) (32,450 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

198 จ.ส.อ.ชาญชัย ศรีเกษม มทบ.12 19 ต.ค. 05 ๕๗ รอง ผบ.มว. (ชกท.717.0) จ.ส.อ. 27 เม.ย.61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 36 น.1 ชั้น 46 ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.บร.รอย.มทบ.12 พิเศษ มทบ.12 (37,580 บาท) (38,750 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

199 จ.ส.อ.สําเริง คงกะพันธ มทบ.12 21 ก.ย. 06 ๕๖ ผูคุม (ชกท.952.0) จ.ส.อ. 24 ม.ิย.61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 28.5 น.1 ชั้น 38.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

กอง รจ.มทบ.12 พิเศษ มทบ.12 (29,110 บาท) (30,220 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

200 จ.ส.อ.ศุภกิตติ์ พัฒนา มทบ.12 6 ธ.ค. 06 ๕๖ นายสิบธุรการและกําลังพล (ชกท.716.0) จ.ส.อ. 24 ม.ิย.61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอน บก.รพ.คายจัการพงษ พิเศษ รพ.คายจักรพงษ (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

201 มทบ.12 9 ธ.ค. 06 ๕๖ รอง ผบ.มว. (ชกท.113.0) จ.ส.อ. 23 ม.ิย.53 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 36 น.1 ชั้น 46 ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ฝก รอย.มทบ.12 พิเศษ มทบ.12 (37,580 บาท) (38,750 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

๑๒๖๓๑๐๐๓๙๔

๑๒๖๓๑๐๑๖๑๑

๑๒๗๕๓๐๐๓๑๙

จ.ส.อ.ยุทธนา  สุวรรณจิตต

๑๒๖๓๑๐๑๔๘๘

๑๒๕๔๙๐๑๕๐๙

๑๒๕๓๑๐๑๘๕๒

๑๒๕๓๑๐๑๔๖๓



ลงตําแหนง เลขที่ตําแหนง รับเงินเดอืน ปรับเปน

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเล่ือนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ลําดับ
ยศ - ชื่อ - สกุล

สังกัด วัน/เดือน/ปเกิด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา 
สัญชาติ

หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

202 จ.ส.อ.จรุณ ยิ่งยงค มทบ.12 10 ก.พ. 07 ๕๕ รอง ผบ.มว. (ชกท.71๗.0) จ.ส.อ. 27 พ.ค.48 นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.บร.รอย.มทบ.12 พิเศษ มทบ.12 ป.3 ชั้น 5 น.1 ชั้น 6

(45,750 บาท) (47,380 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

203 จ.ส.อ.ประสิทธ์ิ ซื่อสัตย มทบ.12 22 ก.พ. 07 ๕๕ นายสิบธุรการกําลังพล (ชกท.717.0) จ.ส.อ. 24 ม.ิย.61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 34.5 น.1 ชั้น 44.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

ฝกธ./กพ.ศฝ.นศท.มทบ.12 พิเศษ ศฝ.นศท.มทบ.12 (35,8๑0 บาท) (36,990 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

204 มทบ.12 20 ม.ีค. 07 ๕๕ รอง ผบ.มว. (ชกท.951.0) จ.ส.อ. 2 ธ.ค.54 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 36 น.1 ชั้น 46 ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.สห.สนาม รอย.สห.สนาม 3 พิเศษ พล.1 รอ. (37,580 บาท) (38,750 บาท)

พัน.สห.12 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

205 จ.ส.อ.ขจรเดช ขจรจัด มทบ.12 25 ม.ิย. 07 ๕๕ เสมียนการเงนิ (ชกท.730.0) จ.ส.อ. 12 พ.ย.58 นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

ฝกง.มทบ.12 พิเศษ มทบ.12 ป.3 ชั้น 1 น.1 ชั้น 2

(39,880 บาท) (41,250 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

206 จ.ส.อ.ชวน รากทอง มทบ.12 30 พ.ค. 07 ๕๕ เสมียน (ชกท.075.0) หนวย สด. จ.ส.อ. 5 ส.ค.48 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 30 น.1 ชั้น 40 ไทย ไทย ไทย ไทย

อ.เมืองนครนายก จว.น.ย. พิเศษ หนวย สด. (30,790 บาท) (31,880 บาท)

อ.เมืองนครนายก (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

จว.น.ย. ได ๑ ขั้น)

207 จ.ส.อ.วิโรจน พรรษา มทบ.13 26 พ.ค. 07 ๕๕ หน.คลัง (ชกท.551.0) จ.ส.อ. 15 พ.ค.61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 28.5 น.1 ชั้น 38.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

ผพธ.มทบ.13 พิเศษ มทบ.13 (29,110 บาท) (30,220 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

๑๒๖๓๑๐๑๗๕๔

๑๒๗๓๑๐๑๘๙๘

จ.ส.อ.สถิตยพงค   สีเหลืองออน 

๑๒๘๒๔๐๑๒๔๖

๑๒๕๓๓๐๐๐๕๕

๑๒๘๓๑๐๑๔๗๖

๑๓๐๕๐๐๐๘๒๗



ลงตําแหนง เลขที่ตําแหนง รับเงินเดอืน ปรับเปน

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเล่ือนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ลําดับ
ยศ - ชื่อ - สกุล

สังกัด วัน/เดือน/ปเกิด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา 
สัญชาติ

หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

208 จ.ส.อ.บัญชา ขนทอง มทบ.13 6 ก.ค. 07 ๕๕ จากองรอย (ชกท.001.0) จ.ส.อ. 24 ม.ีค.41 นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.รอย.มทบ.13 พิเศษ รอย.มทบ.13 ป.3 ชั้น 3 น.1 ชั้น 4

(42,620 บาท) (44,130 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

209 จ.ส.อ.เดนณรงค ศรีโสภณ มทบ.13 2 ก.ย. 07 ๕๕ รอง ผบ.มว. (ชกท.717.0) จ.ส.อ. 19 ม.ีค.56 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 36 น.1 ชั้น 46 ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.บร.รอย.มทบ.13 พิเศษ รอย.มทบ.13 (37,580 บาท) (38,750 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

210 จ.ส.อ.ชาญณรงค ขลิบเงิน มทบ.13 3 ม.ีค. 07 ๕๕ รอง ผบ.มว. (ชกท.951.0) จ.ส.อ. 30 ธ.ค.47 นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.สห.รอย.สห.มทบ.13 พิเศษ รอย.สห.มทบ.13 ป.3 ชั้น 1 น.1 ชั้น 2

(39,880 บาท) (41,250 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

211 จ.ส.อ.ดิลกรัฐ ศรีดิลก มทบ.13 11 ส.ค. 07 ๕๕ นายสิบธุรการและกําลังพล (ชกท.716.0) จ.ส.อ. 8 พ.ค.61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 32 น.1 ชั้น 42 ไทย ไทย ไทย ไทย

ฝธก./กพ.ศฝ.นศท.มทบ.13 พิเศษ ศฝ.นศท.มทบ.13 (33,000 บาท) (34,110 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

212 จ.ส.อ.ประพันธ บุญแชม มทบ.13 5 เม.ย. 07 ๕๕ ผช.ครู (ชกท.113.0) จ.ส.อ. 23 ต.ค.55 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 29.5 น.1 ชั้น 39.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

หนวยฝก ศฝ.นศท.มทบ.13 พิเศษ ศฝ.นศท.มทบ.13 (30,220 บาท) (31,340 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

213 จ.ส.อ.ประมวล ออมทรัพย มทบ.13 26 ก.ย. 07 ๕๕ เสมียน (ชกท.075.0) หนวยสัสดี จ.ส.อ. 2 ต.ค.59 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 31.5 น.1 ชั้น 41.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

อ.เมืองสิงหบุรี จว.ส.ห. พิเศษ หนวยสัสดี (32,450 บาท) (33,560 บาท)

อ.เมืองสิงหบุรี จว.ส.ห. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

214 จ.ส.อ.สมศักดิ์ สุนทรชัย มทบ.14 22 ส.ค. 05 ๕๗ หน.คลัง. (ชกท.551.0) จ.ส.อ. 20 เม.ย.61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 31.5 น.1 ชั้น 41.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

ผสบร. รพ.คายนวมินทราชินี พิเศษ รพ.คายนวมินทราชินี (32,40 บาท) (33,560 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

๑๒๖๒๓๐๑๙๗๐

๑๒๖๓๔๐๑๙๘๐

๑๒๘๕๐๐๐๑๑๗

๑๒๖๕๐๐๑๑๕๙

๑๒๘๐๙๐๐๔๓๐

๑๒๘๕๐๐๐๓๕๔

๑๒๖๐๗๐๐๓๗๖



ลงตําแหนง เลขที่ตําแหนง รับเงินเดอืน ปรับเปน

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเล่ือนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ลําดับ
ยศ - ชื่อ - สกุล

สังกัด วัน/เดือน/ปเกิด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา 
สัญชาติ

หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

215 มทบ.14 9 ก.ย. 04 ๕๘ ผช.ครูฝก (ชกท.113.0) จ.ส.อ. 11 พ.ค.61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 34.5 น.1 ชั้น 44.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

หนวยฝก ศฝ.นศท.มทบ.14 พิเศษ ศฝ.นศท.มทบ.๑๔ (35,810 บาท) (36,990 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

216 จ.ส.อ.สานนท สุกใส มทบ.14 19 ส.ค. 07 ๕๕ เสมียนงบประมาณ (ชกท.731.0) จ.ส.อ. 9 เม.ย.53 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 36 น.1 ชั้น 46 ไทย ไทย ไทย ไทย

ฝคง.มทบ.14 พิเศษ มทบ.14 (37,580 บาท) (38,750 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

217 จ.ส.อ.วิโรจน จันทรนก มทบ.14 26 ก.ค. 07 ๕๕ เจาหนาที่ที่ดิน (ชกท.822.0) จ.ส.อ. 28 ธ.ค.55 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 36.5 รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

ผยย.มทบ.14 พิเศษ มทบ.14 (38,170 บาท) น.1 ชั้น 0.5

(39,190 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

218 จ.ส.อ.ชาญชัย อุมไกร มทบ.14 10 พ.ค. 07 ๕๕ รอง ผบ.มว. (ชกท.717.0) จ.ส.อ. 5 ม.ิย.61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 28.5 น.1 ชั้น 38.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.บร.รอย.มทบ.14 พิเศษ มทบ.14 (29,110 บาท) (30,220 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

219 จ.ส.อ.อนันต ชุมเพ็งพันธุ มทบ.15 1 ก.ย. 04 ๕๘ รอง ผบ.มว.ฝก (ชกท.113.0) จ.ส.อ. 4 ส.ค.60 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 33 น.1 ชั้น 43 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.มทบ.15 พิเศษ มทบ.15 (34,110 บาท) (35,๒๒0 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

220 จ.ส.อ.วงศโรจน ทองจีน มทบ.15 11 ม.ค. 06 ๕๖ รอง ผบ.มว.บร. (ชกท.717.0) จ.ส.อ. 4 เม.ย.61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 30.5 น.1 ชั้น 40.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.มทบ.15 พิเศษ มทบ.15 (31,340 บาท) (32,๔50 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

221 จ.ส.อ.พีระพล กระจางดวง มทบ.15 5 ต.ค. 06 ๕๖ รอง ผบ.มว.บร. (ชกท.717.0) จ.ส.อ. 5 พ.ค.60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.มทบ.15 พิเศษ มทบ.15 (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

๑๒๕๓๓๐๑๐๐๑

๑๒๗๓๙๐๐๐๘๓

๑๒๗๓๐๐๐๑๕๐

จ.ส.อ.ประพัฒน     วัฒนวิไลกุล

๑๒๕๐๕๐๑๓๕๗

๑๒๗๐๘๐๐๒๓๘

๑๒๗๓๑๐๑๗๘๗

๑๒๙๓๓๐๐๓๔



ลงตําแหนง เลขที่ตําแหนง รับเงินเดอืน ปรับเปน

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเล่ือนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ลําดับ
ยศ - ชื่อ - สกุล

สังกัด วัน/เดือน/ปเกิด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา 
สัญชาติ

หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

222 จ.ส.อ.อารักษ ใจบํารุง มทบ.15 6 พ.ค. 04 ๕๘ จาหนวย (ชกท.001.0) จ.ส.อ. 20 เม.ย.61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 31 น.1 ชั้น 41 ไทย ไทย ไทย ไทย

นฝ.นศท.มทบ.15 พิเศษ นฝ.นศท.มทบ.15 (31,880 บาท) (33,000 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

223 จ.ส.อ.สิทธิชัย ปานมณี มทบ.15 24 ก.ค. 07 ๕๕ ผช.ครูวิชาทหารทั่วไป (ชกท.113.0) จ.ส.อ. 13 พ.ค.53 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 35.5 น.1 ชั้น 45.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

นฝ.นศท.มทบ.15 พิเศษ นฝ.นศท.มทบ.15 (36,400 บาท) (38,170 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

224 จ.ส.อ.ไพฑูร บุญเปยม มทบ.15 3 ก.ย. 05 ๕๗ ชางไฟฟา - ประปา (ชกท.355.0) จ.ส.อ. 19 ต.ค.60 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 33.5 น.1 ชั้น 43.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

ผยย.มทบ.15 พิเศษ มทบ.15 (34,680 บาท) (35,810 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

225 จ.ส.อ.วิชา ใหนุช มทบ.15 25 พ.ย. 06 ๕๖ เจาหนาที่ที่ดิน (ชกท.822.0) จ.ส.อ. 1 ธ.ค.57 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 28.5 น.1 ชั้น 38.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

ผยย.มทบ.15 พิเศษ มทบ.15 (29,110 บาท) (30,220 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

226 จ.ส.อ.อภิชาติ พรายศิลป มทบ.15 4 ม.ีค. 06 ๕๖ เสมียนการเงนิ (ชกท.730.0) จ.ส.อ. 19 ต.ค.60 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 29.5 น.1 ชั้น 39.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

ฝกง.มทบ.15 พิเศษ มทบ.15 (30,220 บาท) (31,340 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

227 จ.ส.อ.ณรงคศักดิ์ ชูชวง มทบ.15 22 ก.ค. 07 ๕๕ นายสิบเวชกรรมปองกัน (ชกท.933.0) จ.ส.อ. 9 ก.ค.51 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 35 น.1 ชั้น 45 ไทย ไทย ไทย ไทย

รพ.คายรามราชนิเวศน พิเศษ รพ.คายรามราชนิเวศน (36,400 บาท) (37,580 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

228 จ.ส.อ.ชัชวาล เทศจําปา มทบ.15 14 ก.ค. 07 ๕๕ นายสิบพยาธิ (ชกท.931.0) จ.ส.อ. 17 ม.ค.61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 32.5 น.1 ชั้น 42.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

รพ.คายรามราชนิเวศน พิเศษ รพ.คายรามราชนิเวศน (33,460 บาท) (34,680 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

๑๒๕๓๙๐๐๐๗๙

๑๒๖๓๙๐๐๕๔๔

๑๒๘๓๙๐๐๕๖๑

๑๒๗๓๙๐๐๑๗๗

๓๓๐๓๙๐๐๑๑๗

๑๒๘๓๙๐๐๐๘๗

๑๒๘๓๙๐๐๐๓๔



ลงตําแหนง เลขที่ตําแหนง รับเงินเดอืน ปรับเปน

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเล่ือนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ลําดับ
ยศ - ชื่อ - สกุล

สังกัด วัน/เดือน/ปเกิด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา 
สัญชาติ

หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

229 จ.ส.อ.ณัฐพล ปานพันธ มทบ.15 3 ก.พ. 05 ๕๗ รอง ผบ.มว. (ชกท.951.0) จ.ส.อ. 22 พ.ค.61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 26 น.1 ชั้น 36 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.สห.มทบ.15 พิเศษ สห.มทบ.15 (26,990 บาท) (27,960 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

230 จ.ส.อ.สมปอง ธูปทอง มทบ.16 17 พ.ย. 04 ๕๘ จากองบัญชาการ (ชกท.001.0) จ.ส.อ. 2 เม.ย.53 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 35 น.1 ชั้น 45 ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มทบ.16 พิเศษ มทบ.16 (36,400 บาท) (37,580 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

231 จ.ส.อ.ชัชวาล ปนสงัข มทบ.16 23 ก.ย. 05 ๕๗ รอง ผบ.มว. (ชกท.113.0) จ.ส.อ. 24 ก.ย.61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 27.5 น.1 ชั้น 37.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ฝก รอย.มทบ.16 พิเศษ มทบ.16 (28,430 บาท) (29,110 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

232 จ.ส.อ.สงกรานต สายสุด มทบ.16 13 เม.ย. 06 ๕๖ รอง ผบ.มว. (ชกท.951.0) จ.ส.อ. 20 ก.พ.61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 27.5 น.1 ชั้น 37.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.สห.รอย.สห.มทบ.16 พิเศษ มทบ.16 (28,430 บาท) (29,110 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

233 จ.ส.อ.ประนอม ออนเที่ยง มทบ.16 6 พ.ย. 06 ๕๖ นายสิบการกระสุน (ชกท.411.0) จ.ส.อ. 29 ม.ค.59 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 31 น.1 ชั้น 41 ไทย ไทย ไทย ไทย

ผสพ.มทบ.16 พิเศษ มทบ.16 (31,880 บาท) (33,000 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

234 จ.ส.อ.ชูเกียรติ ฉัตรกรด มทบ.16 10 พ.ค. 07 ๕๕ นายสิบยุทธการ (ชกท.951.0) จ.ส.อ. 16 ส.ค.61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 26.5 น.1 ชั้น 36.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

ฝสห.มทบ.16 พิเศษ มทบ.16 (27,490 บาท) (28,430 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

235 จ.ส.อ.สุรพงษ เกตุทอง มทบ.16 29 พ.ค. 07 ๕๕ จากองรอย (ชกท.001.0) จ.ส.อ. 10 เม.ย.58 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 36.5 รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.มทบ.16 พิเศษ มทบ.16 (38,170 บาท) น.1 ชั้น ๐.5

(3๙,1๙0 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

๓๒๗๔๙๐๐๐๖๙

๑๒๗๔๙๐๐๑๙๙

๓๒๗๑๙๐๐๐๕๙

๑๒๘๓๙๐๐๑๐๓

๑๒๗๓๐๐๐๗๘๕

๓๒๖๓๙๐๐๒๓๖

๑๒๕๕๐๐๐๒๔๔



ลงตําแหนง เลขที่ตําแหนง รับเงินเดอืน ปรับเปน

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเล่ือนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ลําดับ
ยศ - ชื่อ - สกุล

สังกัด วัน/เดือน/ปเกิด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา 
สัญชาติ

หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

236 มทบ.16 15 ก.ค. 07 ๕๕ ผช.ครูวิชาทหารทั่วไป (ชกท.113.0) จ.ส.อ. 7 เม.ย.55 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 35.5 น.1 ชั้น 45.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

นฝ.นศท.มทบ.16 พิเศษ นฝ.นศท.มทบ.16 (36,990 บาท) (38,170 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

237 จ.ส.อ.จักรี สดใส มทบ.17 21 ก.พ. 07 ๕๕ เจาหนาที่ที่ดิน (ชกท.822.0) จ.ส.อ. 21 ม.ค.49 นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

ผยย.มทบ.17 พิเศษ มทบ.17 ป.3 ชั้น 3 น.1 ชั้น 4

(42,620 บาท) (44,130 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

238 จ.ส.อ.สมพิศ ใบไม มทบ.17 30 ส.ค. 07 ๕๕ เสมียน (ชกท.710.0) จ.ส.อ. 14 ก.พ.56 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 36 น.1 ชั้น 46 ไทย ไทย ไทย ไทย

ผพธ.มทบ.17 พิเศษ มทบ.17 (37,580 บาท) (38,750 บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

1,764 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

239 มทบ.17 18 ก.ย. 07 55 เสมียนศาล (ชกท.713.0) จ.ส.อ. 18 ต.ค.59 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 30.5 น.1 ชั้น 40.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

อก.มทบ.17 พิเศษ มทบ.17 (31,340 บาท) (32,450 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

240 จ.ส.อ.ไพโรจน เบญพาด มทบ.17 9 ส.ค. 04 58 รอง ผบ.มว. (ชกท.951.0) มว.สห. จ.ส.อ. 31 พ.ค.61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 31 น.1 ชั้น 41 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.สห.มทบ.17 พิเศษ มทบ.17 (31,880 บาท) (33,000 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

241 จ.ส.อ.วิรวงค ปอยะสิงห มทบ.17 10 ต.ค. 06 56 รอง ผบ.มว. (ชกท.951.0) จ.ส.อ. 31 ต.ค.57 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.สห.รอย.มทบ.17 พิเศษ มทบ.17 (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

242 จ.ส.อ.ชาลี เฉลยโภชน มทบ.18 25 ม.ค. 04 58 หน.คลัง (ชกท.551.0) จ.ส.อ. 6 พ.ย.60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

ผยย.มทบ.18 พิเศษ มทบ.18 (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

จ.ส.อ.สุเทพ  พิบูลรัตนากุล

1270201310

1253400422

๑๒๖๔๙๐๑๗๖๗

๑๒๗๐๒๐๐๔๘๑

1280200388

จ.ส.อ.หญิง พิมพประไพ    คงทรัพย

6321180907

1260200166



ลงตําแหนง เลขที่ตําแหนง รับเงินเดอืน ปรับเปน

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเล่ือนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ลําดับ
ยศ - ชื่อ - สกุล

สังกัด วัน/เดือน/ปเกิด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา 
สัญชาติ

หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

243 จ.ส.อ.วัฒนชัย ทองแดง มทบ.18 4 ธ.ค. 06 56 หน.คลัง (ชกท.551.0) จ.ส.อ. 31 ส.ค.47 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 3๖.๕ รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

ผพธ.มทบ.18 พิเศษ มทบ.18 (38,๑๗0 บาท) น.1 ชั้น 0.5

(3๙,๑๙0 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

244 จ.ส.อ.บุญมา แดงจันทร มทบ.18 28 เม.ย. 07 55 ผช.ครูวิชาทหารทั่วไป (ชกท.113.0) จ.ส.อ. 20 ม.ค.54 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 3๖.๕ รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

นฝ.นศท.มทบ.18 พิเศษ นฝ.นศท.มทบ.18 (38,๑๗0 บาท) น.1 ชั้น 0.5

(3๙,๑๙0 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

245 จ.ส.อ.เสนห หลอทองคํา มทบ.18 11 พ.ค. 07 55 ผช.ครูวิชาอาวุธ (ชกท.111.0) จ.ส.อ. 24 ม.ค.48 นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

นฝ.นศท.มทบ.18 พิเศษ นฝ.นศท.มทบ.18 ป.3 ชั้น ๓ น.1 ชั้น 4

(4๒,๖๖0 บาท) (44,130 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

246 จ.ส.อ.อภิชาต บุญธรรม มทบ.18 13 ม.ค. 06 56 รอง ผบ.มว. (ชกท.951.0) จ.ส.อ. 7 ม.ิย.61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น ๒๙.5 น.1 ชั้น 39.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.สห.รอย.สห.มทบ.18 พิเศษ สห.มทบ.1๘ (3๐,๒๒0 บาท) (31,340 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

247 จ.ส.อ.ธรรมนูญ ทูคํามี มทบ.18 1 ส.ค. 07 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.717.0) จ.ส.อ. 19 ส.ค.51 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 3๕ น.1 ชั้น 45 ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.บร.รอย.มทบ.18 พิเศษ มทบ.1๘ (3๖,๔๐0 บาท) (37,580 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

248 จ.ส.อ.เรืองศักดิ์ จันทรไตร มทบ.18 3 ม.ิย. 04 58 รอง ผบ.มว. (ชกท.717.0) จ.ส.อ. 20 ส.ค.61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.บร.รอย.มทบ.18 พิเศษ รอย.มทบ.18 (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

1256101190

1266101190

1265001389

1273401437

1275001607

1257101391



ลงตําแหนง เลขที่ตําแหนง รับเงินเดอืน ปรับเปน

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเล่ือนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ลําดับ
ยศ - ชื่อ - สกุล

สังกัด วัน/เดือน/ปเกิด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา 
สัญชาติ

หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

๒๔๙ จ.ส.อ.ธนสมบัติ แสงสีดา มทบ.18 28 ส.ค. 07 55 เสมียน (ชกท.075.0) จ.ส.อ. 2 ต.ค.59 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น ๓๖.5 รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

สง.สด.จว.อ.ย. พิเศษ สง.สด.จว.อ.ย. (3๘,1๗0 บาท) น.1 ชั้น 0.5

พ.ส.ร. เดือนละ (39,190 บาท)

600 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

๒๕๐ จ.ส.อ.สรวิทย ทองแจม มทบ.18 21 ก.ย. 06 56 นายสิบเวชกรรมปองกัน (ชกท.933.0) จ.ส.อ. 12 ต.ค.59 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น ๓๗ รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

รพ.คายอดิศร พิเศษ รพ.คายอดิศร (3๘,๗๕0 บาท) น.1 ชั้น 1

(39,880 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

๒๕๑ จ.ส.อ.อนุศักดิ์ จิตรแจง มทบ.18 22 พ.ค. 07 55 นายสิบเภสัชกรรม (ชกท.932.0) จ.ส.อ. 2 ก.พ.52 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 3๖ น.๑ ชั้น 46 ไทย ไทย ไทย ไทย

แผนกเภสัชกรรม รพ.คายอดิศร พิเศษ รพ.คายอดิศร (3๗,5๘0 บาท) (๓8,75๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

๒๕๒ จ.ส.อ.สุรินทร คําสุม มทบ.18 27 ต.ค. 05 57 หัวหนาคลัง (ชกท.551.0) จ.ส.อ. 21 ม.ีค.61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 3๒ น.1 ชั้น 42 ไทย ไทย ไทย ไทย

ผสบร.รพ.คายอดิศร พิเศษ รพ.คายอดิศร (3๓,๐๐0 บาท) (34,110 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

๒๕๓ จ.ส.อ.หญิงศิริมาศ   ฉายามงคล มทบ.18 5 ธ.ค. 05 57 นายสิบทันตกรรม (ชกท.917.0) จ.ส.อ. 21 ม.ีค.61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 3๐.5 น.1 ชั้น 40.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

ผตท.รพ.คายอดิศร พิเศษ รพ.คายอดิศร (3๑,๓๔0 บาท) (32,4๕0 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

๒๕๔ จ.ส.อ.สมเกียรติ บัวปน มทบ.19 29 ม.ีค. 06 56 หัวหนาโรงรถ (ชกท.643.0) จ.ส.อ. 30 ส.ค.61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 33 น.1 ชั้น 4๓ ไทย ไทย ไทย ไทย

แหลงรวมรถ สขส.มทบ.19 พิเศษ มทบ.19 (34,110 บาท) (3๕,๒๒0 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

1266100769

6281051205

1253101858

1267102982

1242301911

1305001928



ลงตําแหนง เลขที่ตําแหนง รับเงินเดอืน ปรับเปน

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเล่ือนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ลําดับ
ยศ - ชื่อ - สกุล

สังกัด วัน/เดือน/ปเกิด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา 
สัญชาติ

หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

๒๕๕ จ.ส.อ.กิตติ แพนลา มทบ.19 1 ต.ค. 06 56 เสมียนศาล (ชกท.713.0) จ.ส.อ. 19 พ.ค.59 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 34.5 น.1 ชั้น 4๔.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

อก.ศาล มทบ.19 พิเศษ มทบ.19 (35,810 บาท) (3๖,๙๙๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

๒๕๖ จ.ส.อ.อุทัย สิงหนาม มทบ.19 13 ก.ย. 07 55 นายสิบสวัสดิการ (ชกท.073.0) จ.ส.อ. 7 ก.ย.58 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

ฝสก.มทบ.19 พิเศษ มทบ.19 (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

๒๕๗ จ.ส.อ.เสนาะ เที่ยงธรรม มทบ.19 6 ม.ค. 07 ๕๕ รอง ผบ.มว. (ชกท.951.0) จ.ส.อ. 2 ม.ิย.53 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 30.5 น.1 ชั้น ๔๐.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.สห. รอย.สห.มทบ.19 พิเศษ มทบ.19 (31,340 บาท) (3๒,4๕0 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

258 จ.ส.อ.สุพจน     คณะสา พล.ม.2 รอ.  ๖ ม.ิย.๐๔ 57 ผบ.ตอน (ชกท.๕๕๒.0) จ.ส.อ. ๑๐ ม.ค.๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอน สล.สป.๓ มว.สล.กอง พธ.๑๒ พิเศษ กอง พธ.๑๒ (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

259 จ.ส.อ.สุระชัย    ฟองเด็ชร พล.ม.2 รอ. ๒๓ ต.ค.๐๓ 58 ผบ.ตอน (ชกท.๕๕๓.0) จ.ส.อ. ๒๓ ก.ค.๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓.๕ น.๑ ชั้น ๔3.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอน สล.สป.๑ มว.สล.กอง พธ.๑๒ พิเศษ กอง พธ.๑๒ (๓๔,๖๘๐ บาท) (๓5,81๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

260 จ.ส.อ.มนตรี    เทศที่อยู พล.ม.2 รอ.  ๑๘ ต.ค.๐๖ 56 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.0) จ.ส.อ.  ๒๖ พ.ย.๕๖ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐ น.๑ ชั้น ๔๐ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.วิทยุและศูนยขาว ส.พัน.๑๒ พิเศษ ส.พัน.๑๒ (๓๐,๗๙๐ บาท) (๓๑,๘๘๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

261 จ.ส.อ.อนันต   สังวาลยวงศ พล.ม.2 รอ.  ๒๖ ก.ค.๐๗ 55 นายสิบสื่อสาร  (ชกท.๗๒๐.0) จ.ส.อ.  ๕ ต.ค.๕๔ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕.๕ น.๑ ชั้น ๔๕.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอนทหารสื่อสารกองพล พิเศษ ส.พัน.๑๒ (๓๖,๙๙๐ บาท) (๓๘,๑๗๐ บาท)

 รอย.บก.ส.พัน.๑๒ พ.ส.ร. คงเดิม พ.ส.ร. คงเดิม

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

1253101855

1287101000

๑๒๘๓๑๐๑๐๓๒

1254600818

1243301941

1273304217

1264800014



ลงตําแหนง เลขที่ตําแหนง รับเงินเดอืน ปรับเปน

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเล่ือนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ลําดับ
ยศ - ชื่อ - สกุล

สังกัด วัน/เดือน/ปเกิด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา 
สัญชาติ

หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

262 จ.ส.อ.กฤษ    แกวประเสริฐ พล.ม.2 รอ. ๑ ก.ย.๐๗ 55 ชางตรวจสภาพเครื่องการชาง จ.ส.อ. ๒๒ ต.ค.๔๕ นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๖๒๒.0) มว.ควบคุมการซอม พิเศษ พัน.ซบร.กรม สน.๑๒ ป.๓ ชั้น ๓.๕ น.๑ ชั้น ๔.๕

รอย.สน.พัน.ซบร.กรม สน.๑๒ (๔๓,๓๐๐ บาท) (๔๔,๙๓๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

263 จ.ส.อ.ประภาส  ผอนจรุง พล.ม.2 รอ. ๑๘ ก.ค.๐๗ 55 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.0) จ.ส.อ. ๒๘ มี.ค.๔๐ นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.บก.พัน.ซบร.กรม สน.๑๒ พิเศษ พัน.ซบร.กรม สน.๑๒ ป.๓ ชั้น ๒ น.๑ ชั้น 3

(๔๑,๒๕๐ บาท) (๔๒,๖๒๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

264 จ.ส.อ.จิรศักดิ์     สุขเกษม พล.ม.2 รอ. ๑๔ ม.ค.๐๗ 55 ชางตรวจสภาพยานยนตสายพาน จ.ส.อ. ๒๘ ม.ค.๕๔ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๗ รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๖๓๒.0) มว.ควบคุมการซอม พิเศษ พัน.ซบร.กรม สน.๑๒ (๓๘,๗๕๐ บาท) น.๑ ชั้น 1

รอย.สน.สวนหนา พัน.ซบร.กรม สน.๑๒ (๓๙,๘๘๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

265 จ.ส.อ.อดิศร    พวงประดู พล.ม.2 รอ. ๒๓ ก.พ.๐๗ 55 นายสิบยานยนต (ชกท.๖๓๑.0) จ.ส.อ. ๑๖ ก.ค.๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒๕.๕ น.๑ ชั้น ๓๕.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอนซอมบํารุงยานยนตกองพัน พิเศษ พัน.ซบร.กรม สน.๑๒ (๒๖,๖๓๐ บาท) (๒๗,๔๙๐ บาท)

รอย.บก.พัน.ซบร.กรม สน.๑๒ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

266 จ.ส.อ.สุนทร   ออมสิน พล.ม.2 รอ.  ๗ ส.ค.๐๖ 55 นายสิบซอมบํารุง (ชกท.๖๓๑.0) จ.ส.อ. ๑๒ เม.ย.๕๓ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๖.๕ รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอน ซบร.มว.บร.รอย.บก.ม.๑ รอ. พิเศษ ม.๑ รอ. (๓๘,๑๗๐ บาท) น.๑ ชั้น 0.๕

(๓๙,๑๙๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

267 จ.ส.อ.ประสงค   สุขพัฒน พล.ม.2 รอ.  ๑๔ เม.ย. ๐๕ 57 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๓๑.0) จ.ส.อ.  ๕ ม.ค.๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ม.รอย.ม.(ก.) ๑ ม.๑ พัน.๑ รอ. พิเศษ ม.๑ พัน.๑ รอ. (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

1253900198

1261001888

1272300170

1283304317

1270400321

1261900956



ลงตําแหนง เลขที่ตําแหนง รับเงินเดอืน ปรับเปน

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเล่ือนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ลําดับ
ยศ - ชื่อ - สกุล

สังกัด วัน/เดือน/ปเกิด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา 
สัญชาติ

หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

268 จ.ส.อ.เฉลิมชัย   นเรศชัยยุทธ พล.ม.2 รอ.  ๒๔ มิ.ย.๐๗ 55 รอง ผบ.ตอน (ชกท.๑๓๑.0) ตอน ตถ. จ.ส.อ.  ๕ ม.ค.๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ตถ.รอย.สสก.ม.๑ พัน.๑ รอ. พิเศษ ม.๑ พัน.๑ รอ. (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

269 จ.ส.อ.สุรพล    บุญรอด พล.ม.2 รอ.  ๑๖ ก.ค.๐๗ 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๓๑.0) จ.ส.อ.  ๑ ม.ิย. ๕๘ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๖.๕ รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ม.รอย.ม.(ก.) ม.๑ พัน.๑ รอ. พิเศษ ม.๑ พัน.๑ รอ. (๓๘,๑๗๐ บาท) น.๑ ชั้น 0.๕

(๓๙,๑๙๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

270 จ.ส.อ.ธวัชชัย ระงับทุกข พล.ม.2 รอ.  ๓๑ ม.ค.๐๗ ๕๕ นายสิบสื่อสาร (ชกท.๓๑๒.0) จ.ส.อ.  ๒๒ ต.ค. ๕๘ นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.สื่อสาร รอย.สสก.ม.๑ พัน.๓ รอ. พิเศษ ม.๑ พัน.๓ รอ.  ป.๓ ชั้น ๐.๕ น.๑ ชั้น ๑.๕

(๓๙,๑๙๐ บาท) (๔๐,๕๖๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

271 จ.ส.อ.อมรศักดิ์ ชาตะวัฒนวิบูลย พล.ม.2 รอ. ๑๐ มิ.ย.๐๗ ๕๕ จากองรอย (ชกท.๐๐๑.0) จ.ส.อ. ๑๘ มิ.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน  ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

หมู บก.รอย.รอย.สสก.ม.๑ พัน.๓ รอ. พิเศษ ม.๑ พัน.๓ รอ. (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

272 จ.ส.อ.มานะ   กลิ่นบานชื่น พล.ม.2 รอ.  ๑๔ ต.ค. ๐๕ 56 นายสิบซอมบํารุง (ชกท.๖๓๑.0) มว.ซบร. จ.ส.อ.  ๑๘ ม.ิย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

กองพัน รอย.สสช.ม.๑ พัน.๓ รอ. พิเศษ ม.๑ พัน.๓ รอ. (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

273 จ.ส.อ. วีระ  ประกอบเพ็ชร พล.ม.2 รอ. ๕ พ.ย.๐๕ ๕๗ รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๓๑.0) จ.ส.อ. ๒๖ ธ.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ถ.รอย.ถ.ม.๑ พัน.๑๗ รอ. พิเศษ ม.๑ พัน.๑๗ รอ. (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

12533116840

1286100421

๑๒๗๑๘๐๐๖๑๕

๑๒๗๑๙๐๑๗๓๔

1266400335

126500960



ลงตําแหนง เลขที่ตําแหนง รับเงินเดอืน ปรับเปน

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเล่ือนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ลําดับ
ยศ - ชื่อ - สกุล

สังกัด วัน/เดือน/ปเกิด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา 
สัญชาติ

หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

274 จ.ส.อ. เตชสิทธ์ิ  อยูภักดี พล.ม.2 รอ. ๑๙ ก.พ.๐๗ ๕๕ รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๓๑.0) จ.ส.อ. ๒๖ ธ.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ถ.รอย.ถ.ม.๑ พัน.๑๗ รอ. พิเศษ ม.๑ พัน.๑๗ รอ. ( ๓๕,๘๑๐ บาท ) (๓๖,๙๙๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

275 จ.ส.อ. กิตติศักดิ์  นิ่มนวล พล.ม.2 รอ. ๖ ก.ค.๐๗ ๕๕ นายสิบสื่อสาร (ชกท.๓๑๒.0) จ.ส.อ. ๙ ม.ค. ๕๘ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอน สส.รอย.บก.ม.๑ พัน.๑๗ รอ. พิเศษ ม.๑ พัน.๑๗ รอ. ( ๓๕,๘๑๐ บาท ) (๓๖,๙๙๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

276 จ.ส.อ.วีระพงษ    ตะสูงเนิน พล.ม.2 รอ.  ๑๙ ก.ค.๐๗ 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๓๓.0) จ.ส.อ.  ๙ ก.ค. ๕๕ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ปองกัน รอย.บก.ม.๔ รอ. พิเศษ ม.๔ รอ. (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

277 จ.ส.อ.วิทยา   คําพลงาม พล.ม.2 รอ.  ๑๐ มิ.ย.๐๔ 58 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.0) หมู บก. จ.ส.อ.  ๖ ก.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔4.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.ม.(ก.) ม.๔ พัน.๒๕ รอ. พิเศษ ม.๔ พัน.๒๕ รอ. (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓6,99๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

278 จ.ส.อ.มนตรี   ศรีวิลาศ พล.ม.2 รอ.  ๑๗ พ.ค.๐๖ 56 นายสิบยานยนต (ชกท.๖๓๑.๐) หมู ซบร. จ.ส.อ.  ๒๕ ม.ค.๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔4.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.ม.(ก.) ม.๔ พัน.๒๕ รอ. พิเศษ ม.๔ พัน.๒๕ รอ. (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓6,99๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

279 จ.ส.อ.สมภพ  ศรีรัตนพันธุ พล.ม.2 รอ.  ๒๗ มี.ค.๐๗ 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๓๑.0) มว.ม. จ.ส.อ.  ๑๙ ก.ค.๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.ม.(ก.) ม.๔ พัน.๒๕ รอ. พิเศษ ม.๔ พัน.๒๕ รอ. (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

280 จ.ส.อ. วิรัตน  สายบัวเขียว พล.ม.2 รอ.  ๘ พ.ค.๐๗ 55 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.0) จ.ส.อ.  ๘ ก.พ. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.รอย.รอย.บก.ม.๕ รอ. พิเศษ ม.๕ รอ. (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

1252104057

1286200611

1272100740

1254600219

1286101109

1276101547

1286100234



ลงตําแหนง เลขที่ตําแหนง รับเงินเดอืน ปรับเปน

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเล่ือนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ลําดับ
ยศ - ชื่อ - สกุล

สังกัด วัน/เดือน/ปเกิด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา 
สัญชาติ

หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

281 จ.ส.อ. ไพฑูรย  ชูชิต พล.ม.2 รอ.  ๓๐ ก.ย.๐๗ 55 นายสิบยานยนต (ชกท.๖๓๑.0) จ.ส.อ.  ๑๖ พ.ย. ๕๔ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕.๕ น.๑ ชั้น ๔5.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอน ซบร.รอย.ค.หนัก ม.๕ รอ. พิเศษ ม.๕ รอ. (๓๖,๙๙๐ บาท) (๓8,17๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

282 จ.ส.อ.สถิตย   อมรพรหม พล.ม.2 รอ.  ๑๕ พ.ค.๐๕ 57 นายสิบกิจการพลเรือน  (ชกท.๗๔๒.0) จ.ส.อ.  ๒๓ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒๘ น.๑ ชั้น ๓๘ ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอน กร.รอย.บก.ม.๕ พัน.๒๐ รอ. พิเศษ ม.๕ พัน.๒๐ รอ. (๒๘,๘๘๐ บาท) (๒๙,๖๘๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

 

283 จ.ส.อ.สมศักดิ์   บุบผา พล.ม.2 รอ.  ๒๔ ต.ค.๐๖ 56 นายสิบยานยนต (ชกท.๖๓๐.0) จ.ส.อ.  ๙ ก.พ. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

หมู ซบร.มว.ซบร.รอย.บก.ม.๕ พัน.๒๐ รอ. พิเศษ ม.๕ พัน.๒๐ รอ. (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

284 จ.ส.อ.ชัยวัฒน   อุดมเสรี พล.ม.2 รอ.  ๑๖ ก.ค.๐๕ 57 ผบ.ตอน (ชกท.๙๑๒.0) ตอนพยาบาล จ.ส.อ.  ๑๖ ม.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

และสงกลับ มว.สร.รอย.บก.ม.๕ พัน.๒๐ รอ. พิเศษ ม.๕ พัน.๒๐ รอ. (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

285 จ.ส.อ.สุจิตร    สินไชย พล.ม.2 รอ.  ๑๕ ธ.ค.๐๖ 55 นายสิบยุทธการ (ชกท.๑๓๓.0) จ.ส.อ. ๑ ม.ค. ๕๘ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒.๕ น.๑ ชั้น ๔๒.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอน บก.พัน.รอย.สสก.ม.๕ พัน.๒๓ รอ. พิเศษ ม.๕ พัน.๒๔ รอ. (๓๓,๕๖๐ บาท) (๓๔,68๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

286 จ.ส.อ.สุพัฒน  วีระพงษสุชาติ พล.ม.2 รอ.  ๒๓ ก.ค.๐๗ 55 นายสิบยานยนต (ชกท.๖๓๑.0) จ.ส.อ. ๑๐ มิ.ย. ๕๔ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.1 ชั้น ๔5 ไทย ไทย ไทย ไทย

หมู ซบร.รอย.สสช.ม.๕ พัน.๒๓ รอ. พิเศษ ม.๕ พัน.๒๓ รอ. (๓๖,๔๐๐ บาท) (๓7,58๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

287 จ.ส.อ.กิจจา     สีขาว พล.ม.2 รอ. ๒๓ ม.ค.๐๔ 58 รอง ผบ.ตอน (ชกท.๑๓๑.0) ตอน ตถ. จ.ส.อ. ๑๖ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ตถ.รอย.สสก.ม.๕ พัน.๒๔ รอ. พิเศษ ม.๕ พัน.๒๔ รอ. (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

1266101251

1256400414

1276101419

1286100370

1275001290

1266100323

1275401640



ลงตําแหนง เลขที่ตําแหนง รับเงินเดอืน ปรับเปน

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเล่ือนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ลําดับ
ยศ - ชื่อ - สกุล

สังกัด วัน/เดือน/ปเกิด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา 
สัญชาติ

หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

288 จ.ส.อ.บุญชู     ทิมเถ่ือน พล.ม.2 รอ. ๑๐ มิ.ย.๐๔ 58 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๓๑.0) มว.ม. จ.ส.อ. ๑๖ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓.๕ น.๑ ชั้น ๔๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.ม.(ก.) ม.๕ พัน.๒๔ รอ. พิเศษ ม.๕ พัน.๒๔ รอ. (๓๔,๖๘๐ บาท) (๓๕,๘๑๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

289 จ.ส.อ.นิวัฒน    ไชยชนะ พล.ม.2 รอ. ๓๐ ธ.ค.๐๖ 56 นายสิบยานยนต (ชกท.๖๓๑.0) หมู ซบร. จ.ส.อ. ๑๖ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓.๕ น.๑ ชั้น ๔๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.สสก.ม.๕ พัน.๒๔ รอ. พิเศษ ม.๕ พัน.๒๔ รอ. (๓๔,๖๘๐ บาท) (๓๕,๘๑๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

290 จ.ส.อ.คมกริช   มงคล มทบ.14 2 ม.ค.07 55 เสมียน (ชกท.075.0) จ.ส.อ. 1 ต.ค.43 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 36 น.1 ชั้น 46 ไทย ไทย ไทย ไทย

สง.สด.จว.ช.บ. พิเศษ สง.สด.จว.ช.บ. (37,580 บาท) (38,750 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

พ.ท.หญิง

(วาสนา     เทศทองลา)

หน.กพ.ทบ.

......../......../........

125380031

1244100957

1287200262

ตรวจถูกตอง
        พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                   (วาสนา     เทศทองลา)
                         หน.กพ.ทบ.
                         4 ก.ค. 62



ลงตําแหนง ตาํแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน
ลําดับ สงักัด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย.๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค.๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
1 จ.ส.อ. ณัทณพงศ สธุีระพัฒน ทภ.๒  ๒ ธ.ค. ๐๖ 55 นายสิบกําลังพล จ.ส.อ.  ๖ ก.พ. ๕๕ นายทหารชํานาญงาน  ป.๓ ชั้น ๓๖.๕ รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๗๑๖.๐) พิเศษ ทภ.2 (๓๘,๑๗๐ บาท) น.๑ ชั้น ๐.๕ 

กกพ.ทภ.๒ พ.ส.ร. เดือนละ (๓๙,๑๙๐ บาท)
๑,๓๔๙.๕๐ บาท พ.ส.ร. คงเดิม

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

2 จ.ส.อ. ประกายเพ็ชร สาคร ทภ.๒  ๒๐ ก.ค. ๐๖ 56 นายสิบธุรการ จ.ส.อ.  ๗ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน  ป.๓ ชั้น ๓๓.๕ น.๑ ชั้น ๔๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.๗๑๗.๐) พิเศษ ทภ.2 (๓๔,๖๘๐ บาท) (๓๕,๘๑๐ บาท)

กกพ.ทภ.๒ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๗๒๐ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

3 จ.ส.อ. โสภณ ใจจุลละ ทภ.๒  ๑๒ ธ.ค. ๐๔ 58 รอง ผบ.ตอนยานยนต จ.ส.อ.  ๑๔ ธ.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน  ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.๖๓๑.๐) พิเศษ ทภ.2 (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

มว.ขส.รอย.บก.ทภ.๒ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

4 จ.ส.อ. เถลิง พงษบริรักษ ส.พัน.๒๒  ๔ มี.ค. ๐๗ 55 นายสิบการสาย (ชกท.๓๒๓.๐) จ.ส.อ.  ๒๑ ก.ค. ๕๙ นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

 ทภ.๒ บก.มว.สาย พิเศษ ส.พัน.๒๒ ทภ.๒ ป.๓ ชั้น ๑.๕ น.๑ ชั้น ๒.๕ 
รอย.สายและวิทยุถายทอด (๔๐,๕๖๐ บาท) (๔๑,๙๓๐ บาท)

ส.พัน.๒๒ ทภ.๒ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๒,๓๓๐ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

5 จ.ส.อ. อภิเดช ปุราทะกา ส.พัน.๒๒  ๒๖ ส.ค. ๐๗ 55 หน.ตอน (ชกท.๐๕๒.๐) จ.ส.อ.  ๑๔ มิ.ย. ๕๘ นายทหารชํานาญงาน  ป.๓ ชั้น ๓๖ น.๑ ชั้น ๔๖ ไทย ไทย ไทย ไทย
ทภ.๒ ตอนวิทยุสนับสนุนทั่วไป พิเศษ ส.พัน.๒๒ ทภ.๒ (๓๗,๕๘๐ บาท) (๓๘,๗๕๐ บาท)

มว.วิทยุ รอย.วิทยุและศูนยขาว (กรณี 1 ต.ค. 62
ส.พัน.๒๒ ทภ.๒ ได 1 ขั้น)

1292100501

1272100139

1254601331

1262104113

1252103842

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป

เกิด

สัญชาติ
หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ  จ.ส.อ. อัตราเงินเดอืน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปขึ้นไป เลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร

หนวย ทภ.๒



ลงตําแหนง ตาํแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน
ลําดับ สงักัด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย.๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค.๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป

เกิด

สัญชาติ
หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

6 จ.ส.อ. อรรถสิทธ์ิ    พลนาคู กรม ทพ.๒๑ ๑๐ ธ.ค. ๐๕ 57 จากรม จ.ส.อ. ๒๘ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐.๕ น.๑ ชั้น ๔๐.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.๐๐๑.๐) พิเศษ กรม ทพ.๒๑  (๓๑,๓๔๐ บาท) (๓๒,๔๕๐ บาท)

บก.กรม ทพ.๒๑ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม
๒๘๕ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

7 จ.ส.อ. ตั๋น    ดวงสลัด กรม ทพ.๒๑ ๑๐ ม.ิย. ๐๔ 58 จากองรอย จ.ส.อ. ๒๘ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑.๕ น.๑ ชั้น ๔๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.๐๐๑.๐) พิเศษ กรม ทพ.๒๑  (๓๒,๔๕๐ บาท) (๓๓,๕๖๐ บาท)

บก.รอย.รอย.ทพ.กรม ทพ.๒๑ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม
๒,๖๔๔ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

8 จ.ส.อ. สังวาลย   พุกสรอย กรม ทพ.๒๑ ๑๙ ม.ค. ๐๕ 57 จากองรอย จ.ส.อ. ๒๘ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑.๕ น.๑ ชั้น ๔๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.๐๐๑.๐) พิเศษ กรม ทพ.๒๑  (๓๒,๔๕๐ บาท) (๓๓,๕๖๐ บาท)

บก.รอย.รอย.ทพ.กรม ทพ.๒๑ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม
๒๘๕ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

9 จ.ส.อ. ประกอบกิจ  ธนะภูมิชัย กรม ทพ.๒๑ ๑ ส.ค. ๐๕ 57 จากองรอย จ.ส.อ. ๒๘ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑.๕ น.๑ ชั้น ๔๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.๐๐๑.๐) พิเศษ กรม ทพ.๒๑  (๓๒,๔๕๐ บาท) (๓๓,๕๖๐ บาท)

บก.รอย.รอย.ทพ.กรม ทพ.๒๑ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม
๒,๕๗๐ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

10 จ.ส.อ. เกียรติกอง    บาดดี กรม ทพ.๒๑ ๗ ส.ค. ๐๔ 58 จากองรอย จ.ส.อ. ๒๘ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐.๕ น.๑ ชั้น ๔๐.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.๐๐๑.๐) พิเศษ กรม ทพ.๒๑  (๓๑,๓๔๐ บาท) (๓๒,๔๕๐ บาท)

บก.รอย.รอย.ทพ.กรม ทพ.๒๑ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม
๔๘๐ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

11 จ.ส.อ. สมคิด    ศรีบุรินทร กรม ทพ.๒๑ ๘ พ.ค. ๐๗ 55 จากองรอย จ.ส.อ. ๒๘ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.๐๐๑.๐) พิเศษ กรม ทพ.๒๑  (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

บก.รอย.รอย.ทพ.กรม ทพ.๒๑ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

1265300120

1260500336

1255500645

1275300486

1260300439

1255300310



ลงตําแหนง ตาํแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน
ลําดับ สงักัด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย.๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค.๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป

เกิด

สัญชาติ
หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

12 จ.ส.อ. สมอง    สุทธิสอน กรม ทพ.๒๑ ๗ ธ.ค. ๐๕ 57 จากองรอย จ.ส.อ. ๒๘ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑ น.๑ ชั้น ๔๑ ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.๐๐๑.๐) พิเศษ กรม ทพ.๒๑  (๓๑,๘๘๐ บาท) (๓๓,๐๐๐ บาท)

บก.รอย.รอย.ทพ.กรม ทพ.๒๑ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม
๓๗๐ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

13 จ.ส.อ. พิชัย     สัตนาโค กรม ทพ.๒๒ ๑ ต.ค. ๐๔ 58 จากองรอย จ.ส.อ. ๑ เม.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.๐๐๑.๐) พิเศษ กรม ทพ.๒2 (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

บก.รอย.รอย.ทพ.กรม ทพ.๒๒ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

14  จ.ส.อ. สุรศักดิ์     ภูมิแดนดิน กรม ทพ.๒๒ ๒๒ ม.ค. ๐๔ 58 จากองรอย จ.ส.อ. ๑ เม.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.๐๐๑.๐) พิเศษ กรม ทพ.๒2 (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

บก.รอย.รอย.ทพ.กรม ทพ.๒๒ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

15 จ.ส.อ. ศุภชัย     แกวอุนเรือน กรม ทพ.๒๒ ๑๖ พ.ย. ๐๓ 58 จากองรอย จ.ส.อ. ๑ เม.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓ น.๑ ชั้น ๔๓ ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.๐๐๑.๐) พิเศษ กรม ทพ.๒2 (๓๔,๑๑๐ บาท) (๓๕,๒๒๐ บาท)

บก.รอย.รอย.ทพ.กรม ทพ.๒๒ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

16 จ.ส.อ. บัญชัย     จัดโสภา กรม ทพ.๒๒ ๑ พ.ย. ๐๕ 57 จากองรอย จ.ส.อ. ๑ เม.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑.๕ น.๑ ชั้น ๔๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
 (ชกท.๐๐๑.๐) พิเศษ กรม ทพ.๒2 (๓๒,๕๔๐ บาท) (๓๓,๕๖๐ บาท)

บก.รอย.รอย.ทพ.กรม ทพ.๒๒ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

17  จ.ส.อ. สันติภาพ     แกวพรม กรม ทพ.๒๒ ๒๐ ก.พ. ๐๔ 58 จากองรอย จ.ส.อ. ๑ เม.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑ น.๑ ชั้น ๔๑ ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.๐๐๑.๐) พิเศษ กรม ทพ.๒2 (๓๑,๘๘๐ บาท) (๓๓,๐๐๐ บาท)

บก.รอย.รอย.ทพ.กรม ทพ.๒๒ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

18 จ.ส.อ. พินยงค     ประชานันท กรม ทพ.๒๒ ๘ ส.ค. ๐๖ 56 จากองรอย จ.ส.อ. ๑ เม.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒๙.๕ น.๑ ชั้น ๓๙.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
 (ชกท.๐๐๑.๐) พิเศษ กรม ทพ.๒2 (๓๐,๒๒๐ บาท) (๓๑,๓๔๐ บาท)

บก.รอย.รอย.ทพ.กรม ทพ.๒๒ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

1257100678

1271000068

1266801089

1254601183

1250300918

1245500607

1262700220



ลงตําแหนง ตาํแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน
ลําดับ สงักัด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย.๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค.๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป

เกิด

สัญชาติ
หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

19 จ.ส.อ. วัฒนพงศ   พิมพขันธ กรม ทพ.๒๓  ๑๖ ส.ค. ๐๕ 57 จากรม จ.ส.อ.  ๒๒ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.๐๐๑.๐) พิเศษ กรม ทพ.๒๓ (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

บก.กรม กรม ทพ.๒๓ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม
๑,๕๘๐ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

20 จ.ส.อ. วราวุฒ ิ  อุนผอง กรม ทพ.๒๓  ๑๐ พ.ย. ๐๔ 58 จากองรอย จ.ส.อ.  ๒๒ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒ น.๑ ชั้น ๔๒ ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.๐๐๑.๐) พิเศษ กรม ทพ.๒๓ (๓๓,๐๐๐ บาท) (๓๔,๑๑๐ บาท)

บก.รอย.รอย.ทพ.กรม ทพ.๒๓ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๔๙๐ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

21 จ.ส.อ. คําพอง  จอมคําศรี กรม ทพ.๒๓  ๔ พ.ค. ๐๔ 58 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.๐) จ.ส.อ.  ๒๒ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒๙.๕ น.๑ ชั้น ๓๙.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
บก.รอย.รอย.ทพ.กรม ทพ.๒๓ พิเศษ กรม ทพ.๒๓ (๓๐,๒๒๐ บาท) (๓๑,๓๔๐ บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม
๗๔๐ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

22 จ.ส.อ. ธาตรี   แยบดี กรม ทพ.๒๓  ๑ พ.ค. ๐๕ 57 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.๐) จ.ส.อ.  ๒๒ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑ น.๑ ชั้น ๔๑ ไทย ไทย ไทย ไทย
บก.รอย.รอย.ทพ.กรม ทพ.๒๓ พิเศษ กรม ทพ.๒๓ (๓๑,๘๘๐ บาท) (๓๓,๐๐๐ บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม
๑,๔๕๑ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

23 จ.ส.อ. พุฒ  ทุมกระโทก กรม ทพ.๒๓  ๓ ส.ค. ๐๕ 57 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.๐) จ.ส.อ.  ๒๒ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐ น.๑ ชั้น ๔๐ ไทย ไทย ไทย ไทย
บก.รอย.รอย.ทพ.กรม ทพ.๒๓ พิเศษ กรม ทพ.๒๓ (๓๐,๗๙๐ บาท) (๓๑,๘๘๐ บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม
๒,๒๐๐ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

24 จ.ส.อ. ศานติชล เทศเพราะผล กรม ทพ.๒๓  ๙ ก.พ. ๐๕ 57 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.๐) จ.ส.อ.  ๒๒ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓.๕ น.๑ ชั้น ๔๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
บก.รอย.รอย.ทพ.กรม ทพ.๒๓ พิเศษ กรม ทพ.๒๓ (๓๔,๖๘๐ บาท) (๒๕,๘๑๐ บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม
๙๕๐ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

1266600231

1222103590

1267100122

1260300749

1254600610

1297100412



ลงตําแหนง ตาํแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน
ลําดับ สงักัด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย.๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค.๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป

เกิด

สัญชาติ
หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

25 จ.ส.อ. ชัยยศ   สายทอง กรม ทพ.๒๓  ๙ พ.ย. ๐๔ 58 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.๐) จ.ส.อ.  ๒๒ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย
บก.รอย.รอย.ทพ.กรม ทพ.๒๓ พิเศษ กรม ทพ.๒๓ (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม
๑,๘๔๙ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

26 จ.ส.อ. นพพร  คิสาลัง กรม ทพ.๒๓  ๓๑ ส.ค. ๐๕ 57 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.๐) จ.ส.อ.  ๒๒ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒๙ น.๑ ชั้น ๓๙ ไทย ไทย ไทย ไทย
บก.รอย.รอย.ทพ.กรม ทพ.๒๓ พิเศษ กรม ทพ.๒๓ (๒๙,๖๘๐ บาท) (๓๐,๗๙๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

27 จ.ส.อ. ธวัชชัย  พุทธเสนา กรม ทพ.๒๖  ๒๔ พ.ย. ๐๕ 57 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.๐)  จ.ส.อ.  ๗ มี.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.รอย.รอย.ทพ. กรม ทพ.๒๖ พิเศษ กรม ทพ.๒6 (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

28 จ.ส.อ. ทวีศักดิ์    นาคีย กรม ทพ.๒๖  ๘ ม.ค. ๐๔ 58 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.๐)  จ.ส.อ.  ๒๘ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒.๕ น.๑ ชั้น ๔๒.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.รอย.รอย.ทพ. กรม ทพ.๒๖ พิเศษ กรม ทพ.๒6 (๓๓,๕๖๐ บาท) (๓๔,๖๘๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

29 จ.ส.อ. ไพฑูรย    ทองเกิด กรม ทพ.๒๖  ๙ ม.ิย. ๐๕ 57 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.๐)  จ.ส.อ.  ๙ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.รอย.รอย.ทพ. กรม ทพ.๒๖ พิเศษ กรม ทพ.๒6 (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

30 จ.ส.อ. ชูพงษ    จรัญญา กรม ทพ.๒๖  ๑ ม.ค. ๐๗ 55 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.๐)  จ.ส.อ.  ๗ มี.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑ น.๑ ชั้น ๔๑ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.รอย.รอย.ทพ. กรม ทพ.๒๖ พิเศษ กรม ทพ.๒6  (๓๑,๘๘๐ บาท) (๓๓,๐๐๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

31 จ.ส.อ. อนันต  เชาวพลกรัง รพ.คาย ๙ พ.ย. ๐๖ 55 รอง ผบ.มว.มว.พล.สร. จ.ส.อ.  ๒ ต.ค. ๕๓ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๖.๕ รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

สุรนารี (ชกท.๙๑๒.๐) รอย.พล.สร. พิเศษ รพ.คายสุรนารี (๓๘,๑๗๐ บาท) น.๑ ชั้น ๐.๕ 

รพ.คายสุรนารี (๓๙,๑๙๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

3255500055

1265000887

1262104655

1242103745

1253000076

1260300287

1265500148



ลงตําแหนง ตาํแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน
ลําดับ สงักัด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย.๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค.๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป

เกิด

สัญชาติ
หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

32 จ.ส.อ.หญิง ประดิษฐา อ่ําพันเงิน รพ.คาย ๒๒ ก.ค. ๐๗ 55 นายสิบหองผาตัด (ชกท.๙๑๓.๐) จ.ส.อ.  ๓๐ ต.ค. ๕๕ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

สุรนารี กศก.รพ.คายสุรนารี พิเศษ รพ.คายสุรนารี (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

33 จ.ส.อ. จิรวัฒน  แพชัยภูมิ พล.ร.๓ ๒๖ ก.ค. ๐๗ 55 ผบ.ตอน (ชกท.๖๓๑.๐) รถ ผบช. จ.ส.อ.  ๒๗ เม.ย. ๕๘ นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย
มว.ขนสง รอย.บก.พล.ร.๓ พิเศษ พล.ร.๓ ป.๓ ชั้น ๑ น.๑ ชั้น ๒

(๓๙,๘๘๐ บาท) (๔๑,๒๕๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

34 จ.ส.อ. อุทัย  อาจอารัญ รอย.ลว.ไกล ๓ ๒๔ มี.ค. ๐๗ 55 จากองรอย (ชกท. ๐๐๑.๐) จ.ส.อ. ๓๐ ธ.ค. ๕๙ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๖ น.๑ ชั้น ๔๖ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.รอย.ลว.ไกล ๓ พิเศษ รอย.ลว.ไกล ๓ (๓๗,๕๘๐ บาท) (๓๘,๗๕๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

35 จ.ส.อ. สุทธินันท  สุวรรณเก รอย.ลว.ไกล ๓ ๒๖ ก.พ. ๐๖ 56 รอง ผบ.ตอน (ชกท. ๑๑๓.๐)  จ.ส.อ. ๗ มิ.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒๙.๕ น.๑ ชั้น ๓๙.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.ตอน ลว. มว.ลว.ไกล พิเศษ รอย.ลว.ไกล ๓ (๓๐,๒๒๐ บาท) (๓๑,๓๔๐ บาท)

รอย.ลว.ไกล ๓ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

36 จ.ส.อ. พิชิตพล  แกวคูนอก รอย.ลว.ไกล ๓ ๓๐ ต.ค. ๐๖ 56 รอง ผบ.ตอน (ชกท. ๑๑๓.๐)  จ.ส.อ. ๑๘ ก.ย. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.๑ ชั้น ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.ตอน ลว. มว.ลว.ไกล พิเศษ รอย.ลว.ไกล ๓ (๓๖,๔๐๐ บาท) (๓๗,๕๘๐ บาท)

รอย.ลว.ไกล ๓ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

37 จ.ส.อ. สมพิษ  ยะวงษา กอง สพบ. ๒๖ พ.ย. ๐๖ 56 นายสิบควบคุมการซอม จ.ส.อ. ๒๒ มิ.ย. ๕๔ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๖ น.๑ ชั้น ๔๖ ไทย ไทย ไทย ไทย

พล.ร.๓ (ชกท.๖๓๕.๐) บก.มว.ซบร. พิเศษ กอง สพบ.พล.ร.๓ (๓๗,๕๘๐ บาท) (๓๘,๗๕๐ บาท)

สวนหลัง กอง สพบ.พล.ร.๓ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

38 จ.ส.อ. ธงชัย ยงคเพชร กอง สพบ.  ๒๐ ธ.ค. ๐๓ 58 หน.ชางอาวุธ (ชกท.๔๒๕.๐) จ.ส.อ.  ๓๑ ม.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

พล.ร.๓ ตอนซอมอาวุธและเครื่องวัด พิเศษ กอง สพบ.พล.ร.๓ (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

มว.ซอมบํารุงสวนหนา (กรณี 1 ต.ค. 62

กอง สพบ.พล.ร.๓ ได 1 ขั้น)

1281001654

1262104601

1272100146

1272100146

1241000144

6281220707

1281000314



ลงตําแหนง ตาํแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน
ลําดับ สงักัด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย.๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค.๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป

เกิด

สัญชาติ
หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

39 จ.ส.อ. สุดใจ  เจริญผิว รอย.ม.(ลว.)๓ ๓ ก.พ. ๐๕ 57 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๓๑.๐) จ.ส.อ. ๑๒ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอน ถ.มว.ลว.รอย.ม.(ลว.)๓ พิเศษ รอย.ม.(ลว.)๓ (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

40 จ.ส.อ. นิพนธ  โมยะ รอย.ม.(ลว.)๓ ๑๐ ส.ค. ๐๗ 55 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.๐)  จ.ส.อ. ๑๒ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕.๕ น.๑ ชั้น ๔๕.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

หมูสัมภาระ รอย.ม.(ลว.)๓ พิเศษ รอย.ม.(ลว.)๓ (๓๖,๙๙๐ บาท) (๓๘,๑๗๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

41  จ.ส.อ. สมบัติ  ศรีชุม รอย.ม.(ลว.)๓ ๔ ธ.ค. ๐๕ 57 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๓๑.๐) จ.ส.อ. ๑๒ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒ น.๑ ชั้น ๔๒ ไทย ไทย ไทย ไทย

 ตอน ถ.มว.ลว.รอย.ม.(ลว.) ๓ พิเศษ รอย.ม.(ลว.)๓ (๓๓,๐๐๐ บาท) (๓๔,๑๑๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

42 จ.ส.อ. วิฑูรย  สาระธรรม พัน.สห.๒๑ ๒๔ มี.ค. ๐๗ 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.๙๕๑.๐) จ.ส.อ. ๑๘ ต.ค. ๕๙ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.๑ ชั้น ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.สห.สนาม พิเศษ รอย.สห.สนาม.๑ (๓๖,๔๐๐ บาท) (๓๗,๕๘๐ บาท)

รอย.สห.สนาม ๑ พัน.สห.๒๑ พัน.สห.๒๑ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

43 จ.ส.อ. วิชัย  คงนิล ส.พัน.๓ ๒๖ ก.ย. ๐๗ 55 หน.ชาง (ชกท.๒๙๖.๐) จ.ส.อ. ๑๑ ต.ค. ๕๙ นายทหารชํานาญงาน  ป.๓ ชั้น ๓๖.๕ รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

 พล.ร.๓ ตอนซอมบํารุงสายสื่อสาร พิเศษ ส.พัน.๓ พล.ร.๓ (๓๘,๑๗๐ บาท) น.๑ ชั้น ๐.๕ 

รอย.บก.ส.พัน.๓ พล.ร.๓ (๓๙,๑๙๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

44 จ.ส.อ. รวม  มุงเขื่อนกลาง ส.พัน.๓ ๘ พ.ค. ๐๕ 57 นายสิบศูนยขาว (ชกท.๗๒๑.๐) จ.ส.อ. ๓ ส.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒๗.๕ น.๑ ชั้น ๓๗.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

พล.ร.๓ ตอนศูนยขาว มว.สื่อสาร พิเศษ ส.พัน.๓ พล.ร.๓ (๒๘,๔๓๐ บาท) (๒๙,๑๑๐ บาท)

และนําสาร รอย.วิทยุและ (กรณี 1 ต.ค. 62

ศูนยขาว ส.พัน.๓ พล.ร.๓ ได 1 ขั้น)

45 จ.ส.อ. อิทธิพล  รามศิริ ส.พัน.๓ ๑๙ เม.ย. ๐๗ 55 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.๐) จ.ส.อ. ๑๘ ก.ย. ๕๕ นายทหารชํานาญงาน  ป.๓ ชั้น ๓๖ น.๑ ชั้น ๔๖ ไทย ไทย ไทย ไทย

พล.ร.๓ รอย.สายและวิทยุถายทอด พิเศษ ส.พัน.๓ พล.ร.๓ (๓๗,๕๘๐ บาท) (๓๘,๗๕๐ บาท)

ส.พัน.๓ พล.ร.๓ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

1252100017

1264600724

1282000373

1262100369

1253401696

1284601137

1262100257



ลงตําแหนง ตาํแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน
ลําดับ สงักัด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย.๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค.๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป

เกิด

สัญชาติ
หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

46 จ.ส.อ. ชาติชาย  เกษียรสินธุ ส.พัน.๓ ๑ ก.พ. ๐๕ 57 นายสิบยานยนต (ชกท.๖๓๑.๐) จ.ส.อ. ๔ ก.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐ น.๑ ชั้น ๔๐ ไทย ไทย ไทย ไทย

พล.ร.๓ ตอนซอมบํารุงยานยนตกองพัน พิเศษ ส.พัน.๓ พล.ร.๓ (๓๐,๗๙๐ บาท) (๓๑,๘๘๐ บาท)

รอย.บก.ส.พัน.๓ พล.ร.๓ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

47 จ.ส.อ. มิตรบัญชา ปรีการ ส.พัน.๓ ๓ พ.ย. ๐๖ 56 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.๐) จ.ส.อ. ๒๕ ก.ค. ๔๙ นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

พล.ร.๓ รอย.วิทยุและศูนยขาว พิเศษ ส.พัน.๓ พล.ร.๓ ป.๓ ชั้น ๓ น.๑ ชั้น ๔

ส.พัน.๓ พล.ร.๓ (๔๒,๖๒๐ บาท) (๔๔,๑๓๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

48 จ.ส.อ. หมั่น  เจริญศักดิ์ พัน.สร.๓ ๑๔. ก.ย. ๐๔ 57 นายสิบประจําหมวด จ.ส.อ. ๖ พ.ย. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐.๕ น.๑ ชั้น ๔๐.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๙๑๑.๐) มว.สงกลับ พิเศษ พัน.สร.๓  (๓๑,๓๔๐ บาท) (๓๒,๔๕๐ บาท)

รอย.สร.พัน.สร.๓ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม
๑,๗๓๕ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

49 จ.ส.อ. สุเทพ  บุญมา พัน.สร.๓ ๗ มิ.ย. ๐๖ 56 นายสิบยานยนต จ.ส.อ. ๑๗ พ.ย. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒๙ น.๑ ชั้น ๓๙ ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.๖๓๑.๐) พิเศษ พัน.สร.๓ (๒๙,๖๘๐ บาท) (๓๐,๗๙๐ บาท)

บก.รอย.รอย.สร.สน.พัน.สร.๓ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๙๐๐ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

50 จ.ส.อ. สัมพันธ  ภูวิลัย ร.๓ ๑๒ มิ.ย. ๐๕ 55 นายสิบยานยนต จ.ส.อ. ๑๘ ส.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑.๕ น.๑ ชั้น ๔๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
 (ชกท.๖๓๑.๐) พิเศษ ร.3  (๓๒,๔๕๐ บาท) (๓๓,๕๖๐ บาท)

มว.ยานยนต รอย.บก.ร.๓ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

51 จ.ส.อ. วิทยา นาชัยเงิน ร.๓ พัน.๑ ๑๗ ก.ย. ๐๗ 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.๐) จ.ส.อ. ๑๐ ส.ค. ๕๙ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓ น.๑ ชั้น ๔๓ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.ปล.รอย.อวบ. พิเศษ ร.๓ พัน.๑ (๓๔,๑๑๐ บาท) (๓๕,๒๒๐ บาท)

ร.๓ พัน.๑ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

1270301611

1267100384

1270300541

1252100180

1272100175

1282700267



ลงตําแหนง ตาํแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน
ลําดับ สงักัด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย.๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค.๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป

เกิด

สัญชาติ
หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

52 จ.ส.อ. พิชัย  ศรีหวยไพร ร.๓ พัน.๒ ๒๕ ธ.ค. ๐๖ 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.๑) จ.ส.อ. ๒๔ ต.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ปล.รอย.อวบ. พิเศษ ร.๓ พัน.2 (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

ร.๓ พัน.๒ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

53  จ.ส.อ. สุภาพ   พั่วพันศรี ร.๓ พัน.๒ ๒๓ พ.ย. ๐๕ 56 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.๐)  จ.ส.อ. ๒๒ ก.พ. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑ น.๑ ชั้น ๔๑ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.รอย.รอย.สสช.  พิเศษ ร.๓ พัน.2  (๓๑,๘๘๐ บาท) (๓๓,๐๐๐ บาท)

 ร.๓ พัน.๒ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

54 จ.ส.อ. อุดร โคตะมะ ร.๓ พัน.๒ ๒๑ เม.ย. ๐๖ 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.๐) จ.ส.อ. ๒๔ ต.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ปล.รอย.อวบ. พิเศษ ร.๓ พัน.2 (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

 ร.๓ พัน.๒ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

55 จ.ส.อ. กวีพจน จําชาติ ร.๘ ๓๐ พ.ค. ๐๗ 55 ผตน. (ชกท.๑๑๒.๐) มว.ค.หนัก จ.ส.อ. ๓ ส.ค. ๕๓ นายทหารชํานาญงาน  ป.๓ ชั้น ๓๖ น.๑ ชั้น ๔๖ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.ค.หนัก ร.๘ พิเศษ ร.8 (๓๗,๕๘๐ บาท) (๓๘,๗๕๐ บาท)
พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๗๐๐ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

56 จ.ส.อ. ทรงวุฒิ ยอดแคลว ร.๘ ๒๕ พ.ค. ๐๗ 55 ผบ.ตอน (ชกท.๖๒๐.๐) จ.ส.อ. ๓ ส.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอน ซบร.มว.บร.รอย.บก.ร.๘ พิเศษ ร.8 (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)
พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๘๗๕ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

57 จ.ส.อ. ประยงค นวลศรี ร.๘ ๖ ส.ค. ๐๗ 55 ผตน. (ชกท.๑๑๒.๐) มว.ค.หนัก จ.ส.อ. ๑๒ มิ.ย. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑.๕ น.๑ ชั้น ๔๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.ค.หนัก ร.๘ พิเศษ ร.8  (๓๒,๔๕๐ บาท) (๓๓,๕๖๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

58 จ.ส.อ. วันชัย แกวเรือง ร.๘ ๑๕ มี.ค. ๐๕ 57 ผตน. (ชกท.๑๑๒.๐) มว.ค.หนัก จ.ส.อ. ๒๑ มี.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑ น.๑ ชั้น ๔๑ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.ค.หนัก ร.๘ พิเศษ ร.8  (๓๑,๘๘๐ บาท) (๓๓,๐๐๐ บาท)
พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๕๙๐ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

1280500305

1260500433

1251001703

1264300078

1272100203

1251001712

1260503172



ลงตําแหนง ตาํแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน
ลําดับ สงักัด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย.๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค.๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป

เกิด

สัญชาติ
หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

59 จ.ส.อ. แสง ศรีหาภูธร ร. ๘ พัน.๑ ๒๖ พ.ค. ๐๗ 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๒.๐) จ.ส.อ. ๒๐ ก.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑.๕ น.๑ ชั้น ๔๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ปนโจมตี พิเศษ ร.๘ พัน.๑  (๓๒,๔๕๐ บาท) (๓๓,๕๖๐ บาท)

รอย.สสก.ร.๘ พัน.๑ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม
๓,๑๕๒ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

60 จ.ส.อ. วันทิตย แสงชมภู ร. ๘ พัน.๑ ๒๔ มิ.ย. ๐๗ 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.0) จ.ส.อ. ๑๙ ก.ย. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑.๕ น.๑ ชั้น ๔๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๘ พัน.๑ พิเศษ ร.๘ พัน.๑  (๓๒,๔๕๐ บาท) (๓๓,๕๖๐ บาท)
พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม
๑,๒๙๒ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

61 จ.ส.อ. เสถียร หอมตา ร. ๘ พัน.๑ ๒๒ มี.ค. ๐๗ 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.0) จ.ส.อ. ๓ ธ.ค. ๕๙ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑.๕ น.๑ ชั้น ๔๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ค.๖๐ รอย.อวบ.ร.๘ พัน.๑ พิเศษ ร.๘ พัน.๑  (๓๒,๔๕๐ บาท) (๓๓,๕๖๐ บาท)
พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม
๒,๕๒๓ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

62 จ.ส.อ. ประจักษ แทสูงเนิน ร. ๘ พัน.๑ ๑๑ ส.ค. ๐๕ 57 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.0) จ.ส.อ. ๘ มี.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑.๕ น.๑ ชั้น ๔๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๘ พัน.๑ พิเศษ ร.๘ พัน.๑  (๓๒,๔๕๐ บาท) (๓๓,๕๖๐ บาท)
พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๕๙๐ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

63 จ.ส.อ. สุรพล  ภูม่ิงศรี ร. ๘ พัน.๑ ๙ มี.ค. ๐๗ 55  รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.0) จ.ส.อ. ๑๙ ก.ย. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒ น.๑ ชั้น ๔๒ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๘ พัน.๑ พิเศษ ร.๘ พัน.๑ (๓๓,๐๐๐ บาท) (๓๔,๑๑๐ บาท)
พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๙๔๐ บาท ได 1 ขั้น)

64 จ.ส.อ. สุเทพ จันทะมน ร. ๘ พัน.๑ ๑๒ พ.ค. ๐๗ 55 ผบ.ตอน (ชกท.๗๖๘.๐) จ.ส.อ. ๒๒ พ.ค. ๕๘ นายทหารชํานาญงาน  ป.๓ ชั้น ๓๖ น.๑ ชั้น ๔๖ ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอน สล.มว.บร. พิเศษ ร.๘ พัน.๑ (๓๗,๕๘๐ บาท) (๓๘,๗๕๐ บาท)

รอย.สสช.ร.๘ พัน.๑ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๒,๕๙๐ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

1286801079

1265300914

1265300909

1285300143

1260503183

1261000098



ลงตําแหนง ตาํแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน
ลําดับ สงักัด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย.๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค.๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป

เกิด

สัญชาติ
หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

65 จ.ส.อ. สุรชัย เจือประทุม ร. ๘ พัน.๑  ๓๐ พ.ย. ๐๔ 58 ผบ.ตอน (ชกท.๖๒๐.๐) จ.ส.อ. ๘ มี.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓ น.๑ ชั้น ๔๓ ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอน ซบร.มว.บร. พิเศษ ร.๘ พัน.๑ (๓๔,๑๑๐ บาท) (๓๕,๒๒๐ บาท)

รอย.สสช.ร.๘ พัน.๑ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๓,๗๖๒ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

66 จ.ส.อ. บรรดาล แสนสุพรรณ ร. ๘ พัน.๑ ๒๒ ม.ค. ๐๖ 56 ผบ.ตอน (ชกท.๖๓๑.๐) จ.ส.อ. ๘ มี.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑.๕ น.๑ ชั้น ๔๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอนซอมบํารุงยานยนต พิเศษ ร.๘ พัน.๑  (๓๒,๔๕๐ บาท) (๓๓,๕๖๐ บาท)

มว.ยานยนต รอย.สสช. พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

ร.๘ พัน.๑ ๑,๙๓๒ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

67 จ.ส.อ. วีรวัชร จิตพิไล ร. ๘ พัน.๓ ๒ ธ.ค. ๐๓ 58 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.๐) จ.ส.อ. ๒๙ ธ.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒ น.๑ ชั้น ๔๒ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.ค.๖๐ มม.รอย.อวบ. พิเศษ ร.๘ พัน.3 (๓๓,๐๐๐ บาท) (๓๔,๑๑๐ บาท)

ร.๘ พัน.๓ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๓,๐๓๙ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

68 จ.ส.อ. สุปน  คํายา ร. ๘ พัน.๓ ๑๔ ก.พ. ๐๕ 57 รอง ผบ.มว. (ชกท.๓๑๑.0) จ.ส.อ. ๒๙ ธ.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐ น.๑ ชั้น ๔๐ ไทย ไทย ไทย ไทย

 บก.มว.สส.รอย.สสก. พิเศษ ร.๘ พัน.3 (๓๐,๗๙๐ บาท) (๓๑,๘๘๐ บาท)

ร.๘ พัน.๓ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม
๑,๐๖๐ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

69 จ.ส.อ. สมศักดิ์  สันติภักดี ร.๑๓ ๒ ก.ย. ๐๗ 55 นายสิบประจําหมวด จ.ส.อ. ๒๔ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑.๕ น.๑ ชั้น ๔๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๖๔๑.๐) มว.รสพ. พิเศษ ร.13  (3๒,๔๕๐ บาท) (๓๓,๕๖๐ บาท)

รอย.รสพ.ร.๑๓ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

70 จ.ส.อ. เชาวฤทธิ์   หอมพรมมา ร.๑๓ พัน.๒ ๒๘ ธ.ค. ๐๖ 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๒๑.๐) จ.ส.อ. ๓ ส.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓.๕ น.๑ ชั้น ๔๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.ชางโยธา รอย.สสก. พิเศษ ร.๑๓ พัน.๒ (๓๔,๖๘๐ บาท) (๓๕,๘๑๐ บาท)

ร.๑๓ พัน.๒ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม
๑,๙๘๕ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

1286800083

1276801057

1261000923

1274000168

1241000167

1264300221



ลงตําแหนง ตาํแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน
ลําดับ สงักัด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย.๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค.๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป

เกิด

สัญชาติ
หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

71 จ.ส.อ. ณรงคศักดิ์   บุตรจันทร ร.๑๓ พัน.๒ ๔ ก.ค. ๐๔ 58 นายสิบประจําหมวด จ.ส.อ. ๒๐ ก.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐.๕ น.๑ ชั้น ๔๐.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๙๑๑.๐) บก.มว.สร. พิเศษ ร.๑๓ พัน.๒  (๓๑,๓๔๐ บาท) (๓๒,๔๕๐ บาท)

รอย.สสช.ร.๑๓ พัน.๒ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม
๓,๘๑๒ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

72 จ.ส.อ. เฉลิมพล  กัลยาบุตร ร.๑๓ พัน.๒ ๓๑ ธ.ค. ๐๕ 56 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.๐) จ.ส.อ. ๒๐ ก.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑ น.๑ ชั้น ๔๑ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.ปล.รอย.อวบ. พิเศษ ร.๑๓ พัน.๒  (๓๑,๘๘๐ บาท) (๓๓,๐๐๐ บาท)

ร.1๓ พัน.๒ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม
๓,๑๙๙ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

73 จ.ส.อ. สุรชัย  บรรณบดี ร.๑๓ พัน.๒ ๗ มี.ค. ๐๔ 58 นายสิบประจําหมวด จ.ส.อ. ๓ ส.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๑๑๒) บก.มว.อวน. พิเศษ ร.๑๓ พัน.๒ (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

รอย.สสก.ร.๑๓ พัน.๒ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

74 จ.ส.อ. อนุกูล  กล่ําเสือ ร.๑๓ พัน.๓ ๑๕ เม.ย. ๐๔ 58 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.๐) จ.ส.อ. ๒๙ มี.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑ น.๑ ชั้น ๔๑ ไทย ไทย ไทย ไทย

 บก.มว.ปล.รอย.อวบ. พิเศษ ร.๑๓ พัน.3  (๓๑,๘๘๐ บาท) (๓๓,๐๐๐ บาท)

ร.๑๓ พัน.๓ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม
๒,๓๒๐ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

75 จ.ส.อ. สมจิตร  โกนันท ร.๑๓ พัน.๓ ๑๐ ม.ีค. ๐๔ 58 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.๐) จ.ส.อ. ๒๙ มี.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.ค.๖๐ รอย.อวบ. พิเศษ ร.๑๓ พัน.3 (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

ร.๑๓ พัน.๓ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๒,๖๐๙ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

76 จ.ส.อ. สงไขย  ยะรี ร.๑๓ พัน.๓ ๒๙ ต.ค. ๐๕ 57 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.๐) จ.ส.อ. ๓๑ ก.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑ น.๑ ชั้น ๔๑ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.ค.๖๐ รอย.อวบ. พิเศษ ร.๑๓ พัน.3  (๓๑,๘๘๐ บาท) (๓๓,๐๐๐ บาท)

ร.๑๓ พัน.๓ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม
๒,๑๒๐ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

1256801297

1266800911

1255500589

1266801408

1252700162

1256800127



ลงตําแหนง ตาํแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน
ลําดับ สงักัด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย.๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค.๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป

เกิด

สัญชาติ
หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

77 จ.ส.อ. บรรเจิด  ขันโททอง ร.๑๓ พัน.๓ ๒๑ ต.ค. ๐๖ 56 ผบ.ตอน (ชกท.๗๖๘.๐) จ.ส.อ. ๑๙ ก.ค. ๕๖ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

 ตอน สล.มว.บร.รอย.สสช. พิเศษ ร.๑๓ พัน.3 (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

ร.๑๓ พัน.๓ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๒,๐๙๙ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

78 จ.ส.อ. ชัยณรงค  นอยชื่น ร.๑๓ พัน.๓ ๓๐ เม.ย. ๐๗ 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.๐) จ.ส.อ. ๒๘ มี.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.ปล.รอย.อวบ. พิเศษ ร.๑๓ พัน.3 (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

ร.๑๓ พัน.๓ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๓,๔๙๒ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

79 จ.ส.อ. สิรวิชญ  อุนใจ ป.๓ พัน.๓ ๑๘ ธ.ค. ๐๖ 56 นายสิบลาดตระเวน จ.ส.อ.  ๑๘ ก.ย. ๕๘ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓.๕ น.๑ ชั้น ๔๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๑๔๖.๐) พิเศษ ป.๓ พัน.๓ (๓๔,๖๘๐ บาท) (๓๕,๘๑๐ บาท)

หมูตรวจการณหนา (กรณี 1 ต.ค. 62

รอย.ป.ป.๓ พัน.๓ ได 1 ขั้น)

80 จ.ส.อ. ภาณุพงศ  แตงพันธ ป.๓ พัน.๓ ๒๔ ม.ีค. ๐๕ 57 นายสิบการขาว (ชกท.๑๔๖.๐) จ.ส.อ. ๒๓ พ.ย. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐ น.๑ ชั้น ๔๐ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.บก.และ บร. ป.๓ พัน.๓ พิเศษ ป.๓ พัน.๓ (๓๐,๗๙๐ บาท) (๓๑,๘๘๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

81 จ.ส.อ. บุญธรรม  กลีบกลาง ป.๓ พัน.๓ ๔ พ.ย. ๐๖ 56 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.๐) จ.ส.อ.  ๑๖ พ.ย. ๕๘ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.รอย.รอย.ป.ป.๓ พัน.๓ พิเศษ ป.๓ พัน.๓ (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

82 จ.ส.อ. วัฒนพงศ  ซงดอน ป.๓ พัน.๓ ๑๑ ก.ค. ๐๗ 55 นายสิบหัวหนาสวนยิง จ.ส.อ. ๘ ก.พ. ๔๘ นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๑๔๑.๐) บก.สวนยิง พิเศษ ป.๓ พัน.๓ ป.๓ ชั้น ๓.๕ น.๑ ชั้น ๔.๕ 

รอย.ป.ป.๓ พัน.๓ (๔๓,๓๐๐ บาท) (๔๔,๙๓๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

1261000042

1272100501

1252103728

1276800853

1260301724

1272600094



ลงตําแหนง ตาํแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน
ลําดับ สงักัด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย.๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค.๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป

เกิด

สัญชาติ
หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

83 จ.ส.อ. จรัล  งามขํา ป.๓ พัน.๓ ๒๒ เม.ย. ๐๕ 57 นายสิบหัวหนางานแผนที่ จ.ส.อ. ๒๗ ส.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓.๕ น.๑ ชั้น ๔๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๑๔๕.๐) หมู ผท. พิเศษ ป.๓ พัน.๓ (๓๔,๖๘๐ บาท) (๓๕,๘๑๐ บาท)

 รอย.บก.และ บร.ป.๓ พัน.๓ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

84 จ.ส.อ. สําเริง  กลั่นเกลี้ยง ป.๓ พัน.๓ ๑๓ ธ.ค. ๐๓ 58 หน. เจาหนาที่คํานวณ จ.ส.อ. ๒๗ ส.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐ น.๑ ชั้น ๔๐ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๑๔๖.๐) หมูยุทธการและ พิเศษ ป.๓ พัน.๓ (๓๐,๗๙๐ บาท) (๓๑,๘๘๐ บาท)

 อํานวยการยิง รอย.บก. (กรณี 1 ต.ค. 62

และ บร.ป.๓ พัน.๓ ได 1 ขั้น)

85 จ.ส.อ. สมพงษ  แวงมั่ง ป.๓ พัน.๓  ๑๗ ม.ิย. ๐๗ 55 นายสิบลาดตระเวน จ.ส.อ. ๒๓. พ.ย. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕.๕ น.๑ ชั้น ๔๕.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๑๔๖.๐) หมูตรวจการณ พิเศษ ป.๓ พัน.๓ (๓๖,๙๙๐ บาท) (๓๘,๑๗๐ บาท)

หนา รอย.ป.ป.๓ พัน.๓ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

86 จ.ส.อ. สมพงษ  รัตนะโกสิน ป.๓ พัน.๓ ๒๙ ก.ค. ๐๗ 55 นายสิบยานยนต (ชกท.๖๓๑.๐) จ.ส.อ. ๑.ต.ค. ๔๔ นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.รอย. รอย.บก.และ บร. พิเศษ ป.๓ พัน.๓ ป.๓ ชั้น ๓.๕ น.๑ ชั้น ๔.๕ 

ป.๓ พัน.๓ (๔๓,๓๐๐ บาท) (๔๔,๙๓๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

87 จ.ส.อ. อดุลย  ผดุงกิจ ป.๓ พัน.๘ ๙ ก.ค. ๐๗ 55 นายสิบลาดตระเวน จ.ส.อ. ๓๑ พ.ค. ๕๔ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๖.๕ รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

 (ชกท.๑๔๖.๐) หมูตรวจการณ พิเศษ ป.๓ พัน.๘ (๓๘,๑๗๐ บาท) น.๑ ชั้น ๐.๕ 

รอย.ป.ป.๓ พัน.๘ ๓๙,๑๙๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

88  จ.ส.อ. สมนึก บุญปลูก พล.ร.๖ ๓๑ พ.ค. ๐๕ 57 นายสิบยุทธการ (ชกท.๑๑๓.๐) จ.ส.อ. ๑ มิ.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

ฝยก.พล.ร.๖ พิเศษ พล.ร.๖ (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

1272104174

1280500209

1236700600

1236100896

1242102647

1281200001



ลงตําแหนง ตาํแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน
ลําดับ สงักัด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย.๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค.๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป

เกิด

สัญชาติ
หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

89 จ.ส.อ. ทรงศักดิ์ ชาติทอง รอย.ลว.ไกล ๖ ๑๗ ส.ค. ๐๗ ๕๕ รอง ผบ.ตอน ( ชกท.๑๑๓.๐)  จ.ส.อ. ๒๕ ก.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒ น.๑ ชั้น ๔๒ ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอน ลว.ไกล มว.ลว.ไกล พิเศษ รอย.ลว.ไกล ๖ (๓๓,๖๕๐ บาท) (๓๔,๑๑๐ บาท)

รอย.ลว.ไกล ๖ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๗๑๑ บาท พ.ด.ร. คงเดิม

พ.ด.ร. เดือนละ (กรณี 1 ต.ค. 62

๕,๓๐๐ บาท ได 1 ขั้น)

90 จ.ส.อ. สันติ ศรีสมบัติ รอย.ลว.ไกล ๖  ๓๑ มี.ค. ๐๗ ๕๖ รอง ผบ.ตอน ( ชกท.๑๑๓.๐)  จ.ส.อ. ๒๕ ก.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒๙ น.๑ ชั้น ๓๙ ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอน ลว.ไกล มว.ลว.ไกล พิเศษ รอย.ลว.ไกล ๖ (๓๐,๒๒๐ บาท) (๓๐,๗๙๐ บาท)

รอย.ลว.ไกล ๖ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๘๓๐ บาท พ.ด.ร. คงเดิม

พ.ด.ร. เดือนละ (กรณี 1 ต.ค. 62

๕,๓๐๐ บาท ได 1 ขั้น)

91 จ.ส.อ. สมพงษ ผดุงกิจ รอย.ลว.ไกล ๖  ๓ ก.ย. ๐๖ ๕๖ รอง ผบ.มว. (ชกท.๕๔๒.๐)  จ.ส.อ. ๒๕ ก.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒๙ น.๑ ชั้น ๓๙ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.มว.สน.รอย.ลว.ไกล ๖ พิเศษ รอย.ลว.ไกล ๖ (๓๐,๒๒๐ บาท) (๓๐,๗๙๐ บาท)
พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๘๓๐ บาท พ.ด.ร. คงเดิม

พ.ด.ร. เดือนละ (กรณี 1 ต.ค. 62

๕,๓๐๐ บาท ได 1 ขั้น)

92 จ.ส.อ. ปรีชา มิยะวงศ พัน.สห.๒๑ ๓๐ ก.ย. ๐๗ ๕๕ จากองรอย (ชกท.๐๐๑.๐) จ.ส.อ. ๑๘ ต.ค. ๕๙ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๖.๕ รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.รอย.รอย.สห.สนาม ๒ พิเศษ พัน.สห.๒๑ (๓๘,๑๗๐ บาท) น.๑ ชั้น ๐.๕

พัน.สห.๒๑ (๓๙,๑๙๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

93 จ.ส.อ. อภิชนย มูลเวียงชัย พัน.สห.๒๑ ๙ มี.ค. ๐๗ ๕๕ รอง ผบ.มว.(ชกท.๙๕๑.๐) จ.ส.อ. ๑๘ ต.ค. ๕๙ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕.๕ น.๑ ชั้น ๔๕.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.สห.รอย.สห.สนาม ๒ พิเศษ พัน.สห.๒๑ (๓๖,๙๙๐ บาท) (๓๘,๑๗๐ บาท)

พัน.สห.๒๑ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

94 จ.ส.อ. นิยม วารินทร กอง พธ.พล.ร.๖ ๒๑ ก.พ. ๐๖ ๕๖ ผบ.ตอน (ชกท.๖๔๓.๐) จ.ส.อ. ๑ เม.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓.๕ น.๑ ชั้น ๔๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอน รยบ.มว.รยบ. พิเศษ กอง พธ.พล.ร.๖ (๓๔,๖๘๐ บาท) (๓๕,๘๑๐ บาท)

กอง พธ.พล.ร.๖ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

1287200864

1286801481

1274600465

1287200436

1284300265

1274600980



ลงตําแหนง ตาํแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน
ลําดับ สงักัด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย.๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค.๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป

เกิด

สัญชาติ
หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

95 จ.ส.อ. เกษม พวงลําภู กอง สพบ.พล.ร.๖  ๕ พ.ย. ๐๔ 58 หน.ชางอาวุธ (ชกท.๔๒๕.๐) จ.ส.อ.  ๑ เม.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒๙.๕ น.๑ ชั้น ๓๙.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอนซอมอาวุธและเครื่องวัด พิเศษ กอง พธ.พล.ร.๖ (๓๐,๒๒๐ บาท) (๓๑,๓๔๐ บาท)

มว.ซบร.สวนหนา (กรณี 1 ต.ค. 62

กอง สพบ.พล.ร.๖ ได 1 ขั้น)

96 จ.ส.อ. มนัส กลางแกว กอง สพบ.พล.ร.๖ ๑๙ มี.ค. ๐๔ ๕๘ หน.ชางซอมยานยนตลอ จ.ส.อ. ๒๓ ก.พ. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๖๓๕.๐) ตอนซอม พิเศษ กอง พธ.พล.ร.๖ (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

ยานยนต มว.ซบร.สวนหลัง  พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

กอง สพบ.พล.ร.๖ ๓,๘๑๐ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

97 จ.ส.อ. สมจิตร พลเมือง กอง สพบ.พล.ร.๖ ๔ ก.พ. ๐๗ 55 หน.ชางอาวุธ (ชกท.๔๒๕.๐) จ.ส.อ. ๒๓ เม.ย. ๕๖ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.๑ ชั้น  ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอนซอมอาวุธและเครื่องวัด พิเศษ กอง พธ.พล.ร.๖ (๓๖,๔๐๐ บาท) (๓๗,๕๘๐ บาท)

มว.ซบร.สวนหนา (กรณี 1 ต.ค. 62

กอง สพบ.พล.ร.๖ ได 1 ขั้น)

98 จ.ส.อ. รุง เอราวัณ ช.พัน.๖ พล.ร.๖ ๙ มี.ค. ๐๖ ๕๖ นายสิบสงกําลังสายชาง จ.ส.อ. ๒๓ ก.พ. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๗๖๒.๐) บก.รอย. พิเศษ ช.พัน.๖ พล.ร.๖ (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

รอย.ช.สนาม ช.พัน.๖ พล.ร.๖ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

99 จ.ส.อ. สมศรี อุดมชัย ช.พัน.๖ พล.ร.๖ ๒๑ เม.ย. ๐๕ ๕๗ นายสิบยานยนต (ชกท.๖๓๑.๐) จ.ส.อ. ๑๙ ม.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.รอย.รอย.ช.สนาม  พิเศษ ช.พัน.๖ พล.ร.๖ (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

ช.พัน.๖ พล.ร.๖ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

100 จ.ส.อ. แดนชัย โปมิน ช.พัน.๖ พล.ร.๖ ๒๙ ก.ค. ๐๗ ๕๕ นายสิบสงกําลังสายชาง จ.ส.อ. ๑ ต.ค. ๔๙ นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๗๖๒.๐) บก.รอย. พิเศษ ช.พัน.๖ พล.ร.๖ ป.๓ ชั้น ๒.๕ น.๑ ชั้น ๓.๕

รอย.ช.สนาม ช.พัน.๖ พล.ร.๖ (๔๑,๙๓๐ บาท) (๔๓,๓๐๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

101 จ.ส.อ. บุญเชียร ศรีพูล ช.พัน.๖ พล.ร.๖   ๗ พ.ค. ๐๖ ๕๖ ผบ.ตอนสื่อสาร (ชกท.๓๑๑.๐) จ.ส.อ. ๑ มิ.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑ น.๑ ชั้น ๔๑ ไทย ไทย ไทย ไทย

หมู สส.รอย.บก. พิเศษ ช.พัน.๖ พล.ร.๖ (๓๑,๘๘๐ บาท) (๓๓,๐๐๐ บาท)

และ บร.ช.พัน.๖ พล.ร.๖ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

1277103376

1270300470

1264300040

1284600914

1270300059

1256600092

1254601515



ลงตําแหนง ตาํแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน
ลําดับ สงักัด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย.๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค.๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป

เกิด

สัญชาติ
หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

102 จ.ส.อ. ทรงเกียรติ วงศราษฎร ช.พัน.๖ พล.ร.๖  ๑๔ มี.ค. ๐๗ ๕๗ รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๒๑.๐) จ.ส.อ. ๖ ก.พ. ๕๘ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓.๕ น.๑ ชั้น ๔๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ช.รอย.ช.สนาม พิเศษ ช.พัน.๖ พล.ร.๖ (๓๔,๖๘๐ บาท) (๓๕,๘๑๐ บาท)

ช.พัน.๖ พล.ร.๖ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

103 จ.ส.อ. เกียรติศักดิ์ ไชยรักษ ช.พัน.๖ พล.ร.๖ ๒. ต.ค. ๐๕ ๕๗ นายสิบประจําหมวด จ.ส.อ. ๑ ก.ย. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒ น.๑ ชั้น ๔๒ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๙๑๒.๐) มว.สร. พิเศษ ช.พัน.๖ พล.ร.๖ (๓๓,๐๐๐ บาท) (๓๔,๑๑๐ บาท)

 รอย.บก. และ บร. พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

ช.พัน.๖ พล.ร.๖ ๗๓๐ บาท ได 1 ขั้น)

104 จ.ส.อ. ธนฉัตร เดชวงษา พัน.สร.๖ ๒๔ พ.ย. ๐๕ ๕๖ นายสิบประจําหมวด จ.ส.อ. ๑๔ ธ.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒.๕ น.๑ ชั้น ๔๒.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๙๑๑.๐) บก.มว.สงกลับ พิเศษ พัน.สร.๖ (๓๓,๕๖๐ บาท) (๓๔,๖๘๐ บาท)

รอย.สร.พัน.สร.๖ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

105 จ.ส.อ. สุวิทย   สุยะลา ร.๖ ๑๐ ม.ค. ๐๗ 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.๐) จ.ส.อ. ๑ เม.ย. ๕๓ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๗ รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.ระวังปองกัน รอย.บก. พิเศษ ร.6 (๓๘,๗๕๐ บาท) น.๑ ชั้น ๑

ร.๖ (๓๙,๘๘๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

106 จ.ส.อ. ชาวะดี   ศรีปญญา ร.๖ ๑๗ ส.ค. ๐๖ 56 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๒.๐) จ.ส.อ. ๑๖ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐.๕ น.๑ ชั้น ๔๐.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.ค.หนัก รอย.ค.หนัก ร.๖ พิเศษ ร.6 (๓๑,๓๔๐ บาท) (๓๒,๔๕๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

107 จ.ส.อ. อดิศักดิ์  วังชนะ ร.๖ ๑๓ ก.ค. ๐๗ 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๒.๐) จ.ส.อ. ๒๗ ส.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓.๕ น.๑ ชั้น ๔๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.ค.หนัก รอย.ค.หนัก ร.๖ พิเศษ ร.6 (๓๔,๖๘๐ บาท) (๓๕,๘๑๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

108 จ.ส.อ. เชษฐารุงเรือง แนบชิด ร.๖ ๙ ม.ค. ๐๗ 55 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.๐) จ.ส.อ. ๑ มี.ค. ๕๕ นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.รอย. รอย.รสพ.ร.๖ พิเศษ ร.6 ป.๓ ชั้น ๐.๕ น.๑ ชั้น ๑.๕

(๓๙,๑๙๐ บาท) (๔๐,๕๖๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

1267200066

1264600759

1267102912

1270300258

1267102926

1257102686

1257100016



ลงตําแหนง ตาํแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน
ลําดับ สงักัด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย.๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค.๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป

เกิด

สัญชาติ
หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

109 จ.ส.อ. พิชิต    แสงทอง ร.๖ ๗ ม.ค. ๐๗ 55 นายสิบประจําหมวด จ.ส.อ. ๑๖ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๖๔๑.๐) มว.รสพ. พิเศษ ร.6 (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

รอย.รสพ.ร.๖ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

110 จ.ส.อ. แกรวกลา  โสภาพิศ ร.๖ ๑๙ ส.ค. ๐๖ 56 นายสิบประจําหมวด จ.ส.อ. ๑๖ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๖๔๑.๐) มว.รสพ. พิเศษ ร.6 (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

รอย.รสพ.ร.๖ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

111 จ.ส.อ. บุญมี    สุพร ร.๖ ๒๕ เม.ย. ๐๕ 57 นายสิบยานยนต (ชกท.๖๔๓.๐) จ.ส.อ. ๒๗ ส.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอน.ซบร.รอย.รสพ.ร.๖ พิเศษ ร.6 (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

112 จ.ส.อ. วิเวก    บุญประชม ร.๖ ๒๖ พ.ย. ๐๖ 56 รอง ผบ.ตอน. (ชกท.๔๑๓.๐) จ.ส.อ. ๒๗ ส.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอน.วางระเบิดดักรถถัง พิเศษ ร.6 (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

มว.ตถ.ร.๖ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

113 จ.ส.อ. กรีธาพล   ศรีแสง ร.๖ พัน.๑ ๑๑ ต.ค. ๐๗ 55 จากองรอย (ชกท.001.0) จ.ส.อ. ๗ มี.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒ น.๑ ชั้น ๔๒ ไทย ไทย ไทย ไทย

 บก.รอย.รอย.อวบ.ร.๖ พัน.๑ พิเศษ ร.๖ พัน.๑ (๓๓,๐๐๐ บาท) (๓๔,๑๑๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

114 จ.ส.อ. กิตติ   สิ้นภัย ร.๖ พัน.๑ ๒๕ ก.พ. ๐๖ 56 รอง ผบ.มว. (ชกท.111.0) จ.ส.อ. ๑๖ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐ น.๑ ชั้น ๔๐ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.ค.๖๐ รอย.อวบ. พิเศษ ร.๖ พัน.๑ (๓๐,๗๙๐ บาท) (๓๑,๘๘๐ บาท)

ร.๖ พัน.๑ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

115 จ.ส.อ. โกวิท   สุกใส ร.๖ พัน.๑ ๖ ม.ีค. ๐๗ 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.111.0) จ.ส.อ. ๑ พ.ย. ๕๓ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๖ น.๑ ชั้น ๔๖ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๖ พัน.๑ พิเศษ ร.๖ พัน.๑ (๓๗,๕๘๐ บาท) (๓๘,๗๕๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

1257102692

1267102913

1277102587

1267400345

1267102904

1287100399

1277100328



ลงตําแหนง ตาํแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน
ลําดับ สงักัด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย.๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค.๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป

เกิด

สัญชาติ
หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

116 จ.ส.อ. โกวิทย   วัฒนสุข ร.๖ พัน.๑ ๖ ต.ค. ๐๗ 55 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.๐) จ.ส.อ. ๒๙ ส.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.รอย.รอย.สสช.ร.๖ พัน.๑ พิเศษ ร.๖ พัน.๑ (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

117 จ.ส.อ. วิชัย   กอนศิลา ร.๖ พัน.๑ ๓๐ มี.ค. ๐๖ 56 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.๐)  จ.ส.อ. ๗ มิ.ย. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑.๕ น.๑ ชั้น ๔๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

 บก.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๖ พัน.๑ พิเศษ ร.๖ พัน.๑ (๓๒,๔๕๐ บาท) (๓๓,๕๖๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

118 จ.ส.อ. สุพิศ   อาษา ร.๖ พัน.๑ ๒๓ ก.พ. ๐๖ 56 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.๐)  จ.ส.อ. ๒๗ ส.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒๘ น.๑ ชั้น ๓๘ ไทย ไทย ไทย ไทย

 บก.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๖ พัน.๑ พิเศษ ร.๖ พัน.๑ (๒๘,๘๘๐ บาท) (๒๙,๖๘๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

119 จ.ส.อ. พยนต    แสงงาม ร.๖ พัน.๓ ๒๑ มี.ค. ๐๗ 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.๐)  จ.ส.อ. ๑๖ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒๗.๕ น.๑ ชั้น ๓๗.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๖ พัน.๓ พิเศษ ร.๖ พัน.3 (๒๘,๔๓๐ บาท) (๒๙,๑๑๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

120 จ.ส.อ. เฉลิม   สายสุด ร.๖ พัน.๓ ๓๑ ต.ค. ๐๖ 56 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.๐) จ.ส.อ. ๑๖ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑.๕ น.๑ ชั้น ๔๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

 ค.๖๐ มม.รอย.อวบ.ร.๖ พัน.๓ พิเศษ ร.๖ พัน.3 (๓๒,๔๕๐ บาท) (๓๓,๕๖๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

121 จ.ส.อ. จารึก   ศรีทาบุตร ร.๖ พัน.๓ ๑๓ ก.ค. ๐๖ 56 ผบ.ตอน (ชกท.๗๖๘.๐) จ.ส.อ. ๒๗ ส.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒๙.๕ น.๑ ชั้น ๓๙.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอน.สล.มว.บร.รอย.สสช. พิเศษ ร.๖ พัน.3 (๓๐,๒๒๐ บาท) (๓๑,๓๔๐ บาท)

ร.๖ พัน.๓ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

122 จ.ส.อ. นาโยธิน ยันทะรักษ ร.๑๖ ๒๔ ต.ค. ๐๔ 58 นายสิบคํานวณ (ชกท.๑๑๒.๐) จ.ส.อ. ๒๑ พ.ย. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย
ตอนยุทธการและอํานวยการยิง พิเศษ ร.16 (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

รอย.ค.หนัก ร.๑๖ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๖๑๐ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

1277102581

1250300309

1267102924

1257102595

1275400149

1287100289

1276600157



ลงตําแหนง ตาํแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน
ลําดับ สงักัด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย.๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค.๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป

เกิด

สัญชาติ
หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

123 จ.ส.อ. นนทนรงค พุฒปา ร.๑๖ ๑๔ ต.ค. ๐๔ 57 นายสิบประจําหมวด จ.ส.อ. ๒๕ ก.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

 ( ชกท.๑๑๒.๐) บก.มว.ตถ. พิเศษ ร.16 (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

มว.ตถ.ร.๑๖ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

124 จ.ส.อ. รณชัช  อารมณเอ้ือ ร.๑๖ พัน.๑  ๒๔ พ.ค. ๐๕ 57 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.๐) จ.ส.อ. ๑๙ ม.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.รอย.รอย.อวบ.ร.๑๖ พัน.๑ พิเศษ ร.๑๖ พัน.๑ (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)
พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๑,๙๗๘ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

 
125 จ.ส.อ. นิตย  อุปมานะ ร.๑๖ พัน.๑  ๑๙ ก.พ. ๐๕ 57 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.๐) จ.ส.อ. ๒๗ ส.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.รอย.รอย.สสก.ร.๑๖ พัน.๑ พิเศษ ร.๑๖ พัน.๑ (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

  
126 จ.ส.อ. ทองสุข  หงษสุด ร.๑๖ พัน.๑  ๑๓ ต.ค. ๐๔ 58 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.๐) จ.ส.อ. ๑๙ ม.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓.๕ น.๑ ชั้น ๔๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.รอย.รอย.อวบ.ร.๑๖ พัน.๑ พิเศษ ร.๑๖ พัน.๑ (๓๔,๖๘๐ บาท) (๓๕,๘๑๐ บาท)
พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๘๙๐ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

 
127 จ.ส.อ. สมพร  นังกะทา ร.๑๖ พัน.๑  ๔ เม.ย. ๐๔ 58 นายสิบประจําหมวด จ.ส.อ. ๒๗ ส.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒ น.๑ ชั้น ๔๒ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๑๑๒.๐) บก.มว.อวน. พิเศษ ร.๑๖ พัน.๑ (๓๓,๐๐๐ บาท) (๓๔,๑๑๐ บาท)

รอย.สสก.ร.๑๖ พัน.๑ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๓,๔๐๑ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

 
128 จ.ส.อ. สมปอง  ทองหมื่น ร.๑๖ พัน.๑  ๑๗ ธ.ค. ๐๕ 57 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๓.๐)  จ.ส.อ. ๑๖ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒๙.๕ น.๑ ชั้น ๓๙.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.ลว.รอย สสก. พิเศษ ร.๑๖ พัน.๑ (๓๐,๒๒๐ บาท) (๓๑,๓๔๐ บาท)

ร.๑๖ พัน.๑ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)
  

1250300072

1267200319

1257200469

1264600865

1264600916

1254600311



ลงตําแหนง ตาํแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน
ลําดับ สงักัด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย.๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค.๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป

เกิด

สัญชาติ
หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

129 จ.ส.อ. วิรัตรชัย  จุปะมะตัง ร.๑๖ พัน.๑  ๑ เม.ย. ๐๕ 57 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.๐)  จ.ส.อ. ๑๖ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐.๕ น.๑ ชั้น ๔๐.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ปล.รอย อวบ.ร.๑๖ พัน.๑ พิเศษ ร.๑๖ พัน.๑ (๓๑,๓๔๐ บาท) (๓๒,๔๕๐ บาท)
พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๖๒๐ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

 
130 จ.ส.อ. ประดิษฐ  วินทะไชย ร.๑๖ พัน.๑  ๑๐ ม.ค. ๐๖ 56 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.๐)  จ.ส.อ. ๑๖ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓.๕ น.๑ ชั้น ๔๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ค.๖๐ รอย อวบ. พิเศษ ร.๑๖ พัน.๑ (๓๔,๖๘๐ บาท) (๓๕,๘๑๐ บาท)

ร.๑๖ พัน.๑ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๑,๙๙๙ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

 
131 จ.ส.อ. บุญรวม  สมสีทํา ร.๑๖ พัน.๑  ๘ มี.ค. ๐๕ 57 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.๐)  จ.ส.อ. ๑๖ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑.๕ น.๑ ชั้น ๔๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ปล.รอย อวบ.ร.๑๖ พัน.๑ พิเศษ ร.๑๖ พัน.๑ (๓๒,๔๕๐ บาท) (๓๓,๕๖๐ บาท)
พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๒,๑๒๘ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)
 

132 จ.ส.อ. คําปุน เข็มพรมมา ร.๑๖ พัน.๒ ๒๓ ธ.ค. ๐๓ 58 นายสิบยุทธการ (ชกท.๑๑๓.๐) จ.ส.อ. ๑๖ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑ น.๑ ชั้น ๔๑ ไทย ไทย ไทย ไทย

ฝยก.ร.๑๖ พัน.๒ พิเศษ ร.๑๖ พัน.2 (๓๑,๘๘๐ บาท) (๓๓,๐๐๐ บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๑,๓๒๑ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

133 จ.ส.อ. ชนาเมธ พรมพิลา ร.๑๖ พัน.๒ ๒๑ ธ.ค. ๐๖ 56 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.๐) จ.ส.อ. ๑๓ ก.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.ปล.รอย.อวบ. พิเศษ ร.๑๖ พัน.2 (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

ร.๑๖ พัน.๒ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๓,๐๒๙ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

134 จ.ส.อ. ชลวุฒิ บุญเจือ ร.๑๖ พัน.๒ ๒ ม.ิย. ๐๖ 56 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.๐) จ.ส.อ. ๑๓ ก.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๑๖ พัน.๒ พิเศษ ร.๑๖ พัน.2 (๓๕,๑๘๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)
พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๑,๘๕๐ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

1276600078

1260300238

1242700877

1274600211

1264600717

1274601079



ลงตําแหนง ตาํแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน
ลําดับ สงักัด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย.๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค.๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป

เกิด

สัญชาติ
หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

135 จ.ส.อ. ประชัน คณะบุตร ร.๑๖ พัน.๒ ๑๖ ก.พ. ๐๗ 55 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.๐) จ.ส.อ. ๑๓ ก.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๗ รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย
บก.รอย.รอย.สสก.ร.๑๖ พัน.๒ พิเศษ ร.๑๖ พัน.2 (๓๘,๗๕๐ บาท) น.๑ ชั้น ๑

พ.ส.ร. เดือนละ (๓๙,๘๘๐ บาท)

๕๖๐ บาท พ.ส.ร. คงเดิม

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

136 จ.ส.อ. ประสาน เหลาทอง ร.๑๖ พัน.๒ ๒๐ ก.ค. ๐๕ 57 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.๐) จ.ส.อ. ๑๓ ก.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.ปล.รอย.อวบ. พิเศษ ร.๑๖ พัน.2 (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

ร.๑๖ พัน.๒ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๒,๙๐๐ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

137 จ.ส.อ. พูนสิน คําทอง ร.๑๖ พัน.๒ ๓๐ ส.ค. ๐๕ 57 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๒.๐) จ.ส.อ. ๑๓ ก.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑ น.๑ ชั้น ๔๑ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.ค.๘๑ มม.รอย.สสก. พิเศษ ร.๑๖ พัน.2 (๓๑,๘๘๐ บาท) (๓๓,๐๐๐ บาท)

ร.๑๖ พัน.๒ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๒,๒๑๖ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

138 จ.ส.อ. พิลยา สีดาํ ร.๑๖ พัน.๓ ๑๗ ก.พ. ๐๗ 55 จากองพัน (ชกท.๐๐๑.๐) จ.ส.อ. ๑๓ ก.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒.๕ น.๑ ชั้น ๔๒.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอน บก.พัน รอย.สสก. พิเศษ ร.๑๖ พัน.3 (๓๓,๕๖๐ บาท) (๓๔,๖๘๐ บาท)

ร.๑๖ พัน.๓ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๑,๒๘๑ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

139 จ.ส.อ. ศักดิ์ศรี     ธงชาย ร.๑๖ พัน.๓ ๓๑ ม.ีค. ๐๗ ๕๕ นายสิบซอมบํารุงยานยนต จ.ส.อ. ๒๕ ก.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑ น.๑ ชั้น ๔๑ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๖๓๑.๐) ตอนซอมบํารุง พิเศษ ร.๑๖ พัน.3 (๓๑,๘๘๐ บาท) (๓๓,๐๐๐ บาท)

กองพัน มว.ยานยนตและ (กรณี 1 ต.ค. 62

ซอมบํารุง รอย.สสช. ได 1 ขั้น)

ร.๑๖ พัน.๓
140 จ.ส.อ. สมร อุอนันต ร.๑๖ พัน.๓ ๑๗ ต.ค. ๐๕ 57 นายสิบควบคุมรถ จ.ส.อ. ๒๕ ก.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒๙.๕ น.๑ ชั้น  ๓๙.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๖๔๓.๐) พิเศษ ร.๑๖ พัน.3 (๓๐,๒๒๐ บาท) (๓๑,๓๔๐ บาท)

ตอนยานยนตกองพัน พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

มว.ยานยนตและซอมบํารุง ๑,๐๙๐ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

รอย.สสช.ร.๑๖ พัน.๓ ได 1 ขั้น)

1267200566

1267200280

1277103271

1287200009

1287100204

1262700256



ลงตําแหนง ตาํแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน
ลําดับ สงักัด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย.๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค.๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป

เกิด

สัญชาติ
หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

141 จ.ส.อ. ถวิล วรภูมิ ร.๑๖ พัน.๓ ๑๑ ต.ค. ๐๕ 57 นายสิบประจําหมวด จ.ส.อ. ๑๖ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒ น.๑ ชั้น ๔๒ ไทย ไทย ไทย ไทย

 (ชกท.๙๑๑.๐) บก.มว.สร. พิเศษ ร.๑๖ พัน.3 (๓๓,๐๐๐ บาท) (๓๔,๑๑๐ บาท)

รอย.สสช.ร.๑๖ พัน.๓ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

142 จ.ส.อ. วิมาน   การุญ ร.๒๓  ๓ ก.พ. ๐๔ 58 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๓.๐) จ.ส.อ.  ๒๕ ก.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑.๕ น.๑ ชั้น ๔๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.ลว.รอย.ลว.และ พิเศษ ร.23 (๓๒,๔๕๐บาท) (๓๓,๕๖๐ บาท)

เฝาตรวจ ร.๒๓ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๕๘๐ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

143 จ.ส.อ. สุพล   ทาแกน ร.๒๓  ๑๕ มิ.ย. ๐๕ 57 รอง ผบ.มว.ปนโจมตี จ.ส.อ.  ๒๕ ก.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑ น.๑ ชั้น ๔๑ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๑๓๑.๐) รอย.ลว.และ พิเศษ ร.23 (๓๒,๔๕๐ บาท) (๓๓,๐๐๐ บาท)

เฝาตรวจ ร.๒๓ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๖๒๐ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

144 จ.ส.อ. บรรจง   โมซา ร.๒๓  ๒๘ ก.ย. ๐๖ 56 ผตน. (ชกท.๑๑๒.๐) จ.ส.อ.  ๑๖ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑ น.๑ ชั้น ๔๑ ไทย ไทย ไทย ไทย

ชุดผูตรวจการหนา พิเศษ ร.23 (๓๒,๔๕๐ บาท) (๓๓,๐๐๐ บาท)

 มว.ค.หนัก รอย.ค.หนัก.ร.๒๓ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๔๙๐ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

145 จ.ส.อ. กมล   คหะวงศ ร.๒๓ พัน.๓  ๑ ก.พ. ๐๕ 57 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.๐) จ.ส.อ.  ๑๓ ก.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑ น.๑ ชั้น ๔๑ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.ปล.รอย.อวบ. พิเศษ ร.๒๓ พัน.๓ (๓๑,๘๘๐ บาท) (๓๓,๐๐๐ บาท)

ร.๒๓ พัน.๓ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๑,๑๘๐ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

146 จ.ส.อ. ประเสริฐศักดิ์ เขมะศรีสุวรรณ    ร.๒๓ พัน.๓  ๘ ส.ค. ๐๕ 57 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.๐) จ.ส.อ.  ๑๓ ก.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒๘ น.๑ ชั้น ๓๘ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.ปล.รอย.อวบ. พิเศษ ร.๒๓ พัน.๓ (๒๘,๘๘๐ บาท) (๒๙,๖๘๐ บาท)

ร.๒๓ พัน.๓ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๒,๒๓๕ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

1256600014

1274600980

1272104472

1256601842

1264600089

1255500393



ลงตําแหนง ตาํแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน
ลําดับ สงักัด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย.๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค.๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป

เกิด

สัญชาติ
หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

147 จ.ส.อ. ธวัชชัย  ชนะบุญ ร.๒๓ พัน.๓  ๑๙ ส.ค. ๐๕ 57 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.๐) จ.ส.อ.  ๑๖ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑ น.๑ ชั้น ๔๑ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.ปล.รอย.อวบ. พิเศษ ร.๒๓ พัน.๓ (๓๑,๘๘๐ บาท) (๓๓,๐๐๐ บาท)

ร.๒๓ พัน.๓ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๖๑๐ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

148 จ.ส.อ. ยุทธนา  ศรีหาขันธ ร.๒๓ พัน.๓  ๑๗ พ.ค. ๐๗ 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.๐) จ.ส.อ.  ๑๙ มี.ค. ๕๒ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๖ น.๑ ชั้น ๔๖ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.ปล.รอย.อวบ. พิเศษ ร.๒๓ พัน.๓ (๓๗,๕๘๐ บาท) (๓๘,๗๕๐ บาท)

ร.๒๓ พัน.๓ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๓,๐๒๐ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

149 จ.ส.อ. พล   สีหาบุตร ร.๒๓ พัน.๓  ๑๘ ก.ย. ๐๗ 55 ผบ.ตอน (ชกท.๖๒๐.๐) จ.ส.อ.  ๕ พ.ย. ๕๖ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอน ซบร.มว.บร.รอย.สสช. พิเศษ ร.๒๓ พัน.๓ (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๐๐ บาท)

ร.๒๓ พัน.๓ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๑,๙๔๐ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

150 จ.ส.อ. สมถวิล จิตรมั่น ร.๒๓ พัน.๔  ๒๘ ม.ค. ๐๗ 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.๐) จ.ส.อ.  ๑ มี.ค. ๕๔ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕.๕ น.๑ ชั้น ๔๕.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

 บก.มว.ปล. รอย.อวบ. พิเศษ ร.๒๓ พัน.4 (๓๖,๙๙๐ บาท) (๓๘,๑๗๐ บาท)

ร.๒๓ พัน.๔ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๑,๗๘๓ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

151 จ.ส.อ. สมัย พูนสวัสดิ์ ร.๒๓ พัน.๔  ๕ พ.ย. ๐๓ 58 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.๐) จ.ส.อ.  ๑๖ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐.๕ น.๑ ชั้น ๔๐.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.รอย.รอย.สสช.ร.๒๓ พัน.๔ พิเศษ ร.๒๓ พัน.4 (๓๑,๓๔๐ บาท) (๓๒,๔๕๐ บาท)
พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๗๑๑ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

152 จ.ส.อ. วิรุช ดําริห ร.๒๓ พัน.๔  ๒๘ พ.ย. ๐๔ 57 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.๐)  จ.ส.อ.  ๑๖ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑ น.๑ ชั้น ๔๑ ไทย ไทย ไทย ไทย

 บก.มว.ค.๖๐ รอย.อวบ. พิเศษ ร.๒๓ พัน.4 (๓๑,๘๘๐ บาท) (๓๓,๐๐๐ บาท)

ร.๒๓ พัน.๔ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๒,๔๐๔ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

1256600293

1265401892

1286600908

1246600329

1240502477

1256803019



ลงตําแหนง ตาํแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน
ลําดับ สงักัด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย.๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค.๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป

เกิด

สัญชาติ
หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

153 จ.ส.อ. ณรงค  สวัสดิ์ละคร ร.๒๓ พัน.๔  ๒๓ ก.พ. ๐๔ 58 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.๐)  จ.ส.อ.  ๑๖ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐.๕ น.๑ ชั้น ๔๐.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.ปล. รอย.อวบ. พิเศษ ร.๒๓ พัน.4 (๓๑,๓๔๐ บาท) (๓๒,๔๕๐ บาท)

ร.๒๓ พัน.๔ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๔๓๐ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

154 จ.ส.อ. เกง สงครินทร ร.๒๓ พัน.๔  ๕ มิ.ย. ๐๔ 58 นายสิบประจําหมวด จ.ส.อ.  ๒๕ ก.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑ น.๑ ชั้น ๔๑ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๙๑๑.๐) บก.มว.สร. พิเศษ ร.๒๓ พัน.4 (๓๑,๘๘๐ บาท) (๓๓,๐๐๐ บาท)

รอย.สสช.ร.๒๓ พัน.๔ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๑,๗๕๑ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

155 จ.ส.อ. โชคชัย วุฒยิา ร.๒๓ พัน.๔  ๑๑ ต.ค. ๐๓ 58 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๒๑.๐)  จ.ส.อ.  ๑๖ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.ชางโยธา รอย.สสก. พิเศษ ร.๒๓ พัน.4 (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

ร.๒๓ พัน.๔ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๒,๘๔๒ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

156 จ.ส.อ. สินสุรศักดิ์ สนโศรก ร.๒๓ พัน.๔  ๒ ต.ค. ๐๔ 57 นายสิบสงกําลังกองพัน  จ.ส.อ.  ๑๖ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐.๕ น.๑ ชั้น ๔๐.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

 (ชกท.๗๖๘.๐)    พิเศษ ร.๒๓ พัน.4 (๓๑,๓๔๐ บาท) (๓๒,๔๕๐ บาท)

ตอนสงกําลังกองพัน มว.บ.ร.  พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

 รอย.สสช.ร.๒๓ พัน.๔ ๒,๓๓๖ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

157 จ.ส.อ. สุทัตร สาครรัมย ร.๒๓ พัน.๔  ๘ มิ.ย. ๐๗ 55 นายสิบซอมบํารุงยานยนต จ.ส.อ.  ๑๖ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒๖.๕ น.๑ ชั้น ๓๖.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๖๓๑.๐) พิเศษ ร.๒๓ พัน.4 (๒๗,๔๙๐ บาท) (๒๘,๔๓๐ บาท)

ตอนซอมบํารุงกองพัน พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

มว.ยานยนตและซอมบํารุง ๑,๙๒๐ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

รอย.สสช.ร.๒๓ พัน.๔ ได 1 ขั้น)

158 จ.ส.อ. พงศักดิ์   วงเสน ป.๖ ๑๘ มิ.ย. ๐๔ ๕๘ จากองบังคับการ (ชกท.๐๐๑.๐) จ.ส.อ. ๒๗ ส.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑ น.๑ ชั้น ๔๑ ไทย ไทย ไทย ไทย

หมู ธก./กพ. พิเศษ ป.6 (๓๑,๘๘๐ บาท) (๓๓,๐๐๐ บาท)

รอย.บก.ป.๖ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

1282800119

1257100543

1246600220

1256600256

1252800196

1254601260



ลงตําแหนง ตาํแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน
ลําดับ สงักัด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย.๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค.๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป

เกิด

สัญชาติ
หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

159 จ.ส.อ. สุพัฒณพล  อุนพรม ป.๖ ๕ ก.ย. ๐๖ ๕๖ นายสิบการขาว จ.ส.อ. ๒๗ ส.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐.๕ น.๑ ชั้น ๔๐.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๑๔๖.๐) พิเศษ ป.6 (๓๐,๓๔๐ บาท) (๓๒,๔๕๐ บาท)

หมูยุทธการและการขาว (กรณี 1 ต.ค. 62

ป.6 ได 1 ขั้น)

160 จ.ส.อ. สุริยัน   จันทเนตร ป.๖ พัน.๖ ๔ ม.ค. ๐๕ ๕๗ นายสิบหัวหนาสวนยิง  จ.ส.อ. ๑ มิ.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑.๕ น.๑ ชั้น ๔๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๑๔๑.๐) บก.สวนยิง พิเศษ ป.๖ พัน.๖ (๓๒,๔๕๐ บาท) (๓๓,๕๖๐ บาท)

รอย.ป.ป.๖ พัน.๖ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

161 จ.ส.อ. คําจันทร  สุขเลมิ ป.๖ พัน.๖ ๑ ต.ค. ๐๕ ๕๗ นายสิบลาดตระเวน (ชกท.๑๔๖.๐) จ.ส.อ. ๒๕ ก.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓.๕ น.๑ ชั้น ๔๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

หมูตรวจการณหนา พิเศษ ป.๖ พัน.๖ (๓๔,๖๘๐ บาท) (๓๕,๘๑๐ บาท)

รอย.ป.ป.๖ พัน.๖ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

162 จ.ส.อ. นิคม สีลามน ป.๖ พัน.๖ ๑ เม.ย. ๐๕ ๕๗ นายสิบลาดตระเวน จ.ส.อ. ๑๙ ม.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.๑ ชั้น ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

 (ชกท.๑๔๖.๐) พิเศษ ป.๖ พัน.๖ (๓๖,๔๐๐ บาท) (๓๗,๕๘๐ บาท)
หมูตรวจการณหนา (กรณี 1 ต.ค. 62

รอย.ป.ป.๖ พัน.๖ ได 1 ขั้น)

163 ป.๖ พัน.๖ ๕ มี.ค. ๐๖ ๕๕ จากองพัน (ชกท.๐๐๑.๐) จ.ส.อ. ๑๙ ม.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

หมู ธก./กพ. พิเศษ ป.๖ พัน.๖ (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

รอย.บก.และ บร.ป.๖ พัน.๖ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

164 จ.ส.อ. ไกรเพชร   ตุมทอง ป.๖ พัน.๖ ๒๓ ส.ค. ๐๖ ๕๕ นายสิบยานยนต (ชกท.๖๓๑.๐) จ.ส.อ. ๑ มิ.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

หมูซอมบํารุงกองพัน พิเศษ ป.๖ พัน.๖ (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

รอย.บก.และ บร.ป.๖ พัน.๖ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

165 จ.ส.อ. สุวรรณ     คาระวะ ป.๖ พัน.๑๖ ๑๕ ธ.ค. ๐๖ ๕๕ จากองรอย (ชกท.๐๐๑.๐) จ.ส.อ. ๗ ธ.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๖ น.๑ ชั้น ๔๖ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.รอย รอย.บก.และ พิเศษ ป.๖ พัน.1๖ (๓๗,๕๘๐ บาท) (๓๘,๗๕๐ บาท)

บร.ป.๖ พัน.๑๖ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

1247100002

1277200203

1274600971

จ.ส.อ. เทพรังสรรค  ศักดิ์ศินานนท

1260300235

1267100347

1267100289

1275300159



ลงตําแหนง ตาํแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน
ลําดับ สงักัด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย.๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค.๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป

เกิด

สัญชาติ
หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

166 จ.ส.อ. สุชาติ       แจงกลีบ ป.๖ พัน.๑๖ ๘ มี.ค. ๐๖ ๕๖ นายสิบลาดตระเวน จ.ส.อ. ๒๕ ก.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒๙ น.๑ ชั้น ๓๙ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๑๔๖.๐) พิเศษ ป.๖ พัน.1๖ (๒๙,๖๘๐ บาท) (๓๐,๗๙๐ บาท)

หมูตรวจการณหนา (กรณี 1 ต.ค. 62

บก.สวนยิง รอย.ป.ป.๖ พัน.๑๖ ได 1 ขั้น)

167 จ.ส.อ. ทองใบ     ไทยออน ป.๖ พัน.๑๖ ๒๙ มิ.ย. ๐๗ ๕๕ นายสิบหัวหนาสวนยิง จ.ส.อ. ๑ เม.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓.๕ น.๑ ชั้น ๔๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๑๔๑.๐) พิเศษ ป.๖ พัน.1๖ (๓๔,๖๘๐ บาท) (๓๕,๘๑๐ บาท)

บก.สวนยิง รอย.ป.ป.๖ พัน.๑๖ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

168 จ.ส.อ. บันลือ     อุปชฌาย ป.๖ พัน.๑๖ ๒๔ มี.ค. ๐๖ ๕๖ นายสิบลาดตระเวน จ.ส.อ. ๒๕ ก.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๑๔๖.๐) พิเศษ ป.๖ พัน.1๖ (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

หมูตรวจการณหนา (กรณี 1 ต.ค. 62

บก.สวนยิง รอย.ป.ป.๖ พัน.๑๖ ได 1 ขั้น)

169 จ.ส.อ. สุรชาติ  ทองกลาง ป.๖ พัน.๒๓ ๑๙ ก.ย. ๐๗ ๕๕ นายสิบหัวหนาสวนยิง จ.ส.อ. ๒๙ ส.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕.๕ น.๑ ชั้น ๔๕.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๑๔๑.๐) บก.สวนยิง พิเศษ ป.๖ พัน.๒๓ (๓๖,๙๙๐ บาท) (๓๘,๑๗๐ บาท)

ป.๖ พัน.๒๓  พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๖๑๐ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

170 จ.ส.อ. สุทิน   แกวชัย ป.๖ พัน.๒๓ ๑๒ ต.ค. ๐๖ ๕๖ หน.เจาหนาที่คํานวณ จ.ส.อ.  ๒๒ ก.พ. ๕๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.๑ ชั้น ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๑๔๖.๐) หมูยุทธการ พิเศษ ป.๖ พัน.๒๓ (๓๖,๔๐๐ บาท) (๓๗,๕๘๐ บาท)

และอํานวยการยิง พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

รอย.บก.และบร.ป.๖ พัน.๒๓ ๖๓๐ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

171 จ.ส.อ. ชัยวัฒน  วงษจันทรเติม ป.๖ พัน.๒๓ ๑๒ ก.ค. ๐๗ ๕๕ นายสิบลาดตระเวน จ.ส.อ. ๒๑ ก.ค. ๕๗ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

 (ชกท.๑๔๖.๐) พิเศษ ป.๖ พัน.๒๓ (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

หมูตรวจการณหนา พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

บก.สวนยิง รอย ป.ป.๖ พัน.๒๓ ๑,๒๖๐ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

1262104571

1275400039

1257102564

1272100414

1264301466

1240301233



ลงตําแหนง ตาํแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน
ลําดับ สงักัด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย.๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค.๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป

เกิด

สัญชาติ
หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

172 จ.ส.อ. บรรจง  ปราบงูเหลือม  ป.๖ พัน.๒๓ ๒๗ พ.ย. ๐๖ ๕๖ นายสิบลาดตระเวน จ.ส.อ. ๒ ธ.ค. ๔๗ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓ น.๑ ชั้น ๔๓ ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.๑๔๖.๐) พิเศษ ป.๖ พัน.๒๓ (๓๔,๑๑๐ บาท) (๓๕,๒๒๐ บาท)

หมูตรวจการณหนา (กรณี 1 ต.ค. 62

บก.สวนยิง รอย ป. ป.๖ พัน.๒๓ ได 1 ขั้น)

173 จ.ส.อ. ฉลาด   ศรีทรงงาม ป.๖ พัน.๒๓ ๑๓ เม.ย. ๐๕ ๕๗ หน.นายสิบกระสุน จ.ส.อ. ๑ เม.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒ น.๑ ชั้น ๔๒ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๑๔๑.๐) มว.กระสนุ พิเศษ ป.๖ พัน.๒๓ (๓๓,๐๐๐ บาท) (๓๔,๑๑๐ บาท)

รอย.บก. และ บร. ป.๖ พัน.๒๓ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

174 จ.ส.อ. ชูชาติ   พรมสูงยาง ป.๖ พัน.๒๓ ๖ ก.พ. ๐๕ ๕๗ นายสิบยานยนต (ชกท.๖๓๑.๐) จ.ส.อ. ๒๓ ก.พ. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

หมูซอมบํารุงกองพัน พิเศษ ป.๖ พัน.๑๐๖ (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

รอย.บร.ป.๖ พัน.๑๐๖ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

175 จ.ส.อ. ชัยสิทธ์ิ  สุทธิบริบาล พล.ม.๓  '๓ ก.ค. ๐๖ 56 จากองบัญชาการ (ชกท.๐๐๑.๐) จ.ส.อ.  ๑๙ ธ.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอน บก.พล.ม.๓ พิเศษ พล.ม.๓ (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

176 จ.ส.อ. สมพงษ  ศรีจันทร พล.ม.๓  '๓ มิ.ย. ๐๕ 57 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.๐)  จ.ส.อ.  ๑๙ ธ.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑ น.๑ ชั้น ๔๑ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.ปองกัน รอย.บก.พล.ม.๓ พิเศษ พล.ม.๓  (๓๑,๘๘๐ บาท) (๓๓,๐๐๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

177 จ.ส.อ. เสนห  เสนาะบรรจง ม.๖  '๑๙ ก.ค. ๐๕ 57 จากรม (ชกท.๐๐๑.๐) จ.ส.อ.  ๒๖ ก.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐ น.๑ ชั้น ๔๐ ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอน บก.กรม รอย.บก.ม.๖ พิเศษ ม.6 (๓๐,๗๙๐ บาท) (๓๑,๘๘๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

178 จ.ส.อ. ทองเพชร  อวนวงศ  ม.๖ พัน.๖  '๑๕ พ.ค. ๐๕ 57 รอง ผบ.มว.รอย.ถ. จ.ส.อ.  ๐๘ ส.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐.๕ น.๑ ชั้น ๔๐.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

 (ชกท.๑๓๑.๐) ม.๖ พัน.๖ พิเศษ ม.๖ พัน.๖  (๓๑,๓๔๐ บาท) (๓๒,๔๕๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

1267200063

1270502064

1266801190

1274900344

1264600172

1262000970

1272100121



ลงตําแหนง ตาํแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน
ลําดับ สงักัด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย.๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค.๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป

เกิด

สัญชาติ
หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

179 จ.ส.อ. ดํารงค  ศรีอรพิมพ  ม.๖ พัน.๖  '๑๒ ส.ค. ๐๕ 57 รอง ผบ.มว. (ชกท.๙๔๑.๐) จ.ส.อ.  ๐๘ ส.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑ น.๑ ชั้น ๔๑ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.สน. รอย.บก.ม.๖ พัน.๖ พิเศษ ม.๖ พัน.๖  (๓๑,๘๘๐ บาท) (๓๓,๐๐๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

180 จ.ส.อ. ทนาธร  ดอนคอนขวา  ม.๖ พัน.๖  '๑๑ พ.ค. ๐๗ 55 ผบ.ตอน (ชกท.๙๔๑.๐) จ.ส.อ.  ๐๘ ส.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอนสัมภาระกองพัน มว.สน. พิเศษ ม.๖ พัน.๖ (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

รอย.บก.ม.๖ พัน.๖ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

181 จ.ส.อ. สุริยะ  เคยชัยภูมิ ม.๗ พัน.๘  '๑๘ พ.ย. ๐๕ 56 นายสิบการขาว (ชกท.๑๓๓.๐) จ.ส.อ.  ๘ พ.ย. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอน ขว. รอย.บก.ม.๗ พัน.๘ พิเศษ ม.๗ พัน.๘ (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

182 จ.ส.อ. สุวัชชัย  ทองสุข ม.๗ พัน.๘ ๑๑ ก.พ. ๐๕ 57 นายสิบกิจการพลเรือน (๗๔๒.๐) จ.ส.อ.  ๘ พ.ย. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓ น.๑ ชั้น ๔๓ ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอน กร.รอย.บก.ม.๗ พัน.๘ พิเศษ ม.๗ พัน.๘ (๓๔,๑๑๐ บาท) (๓๕,๒๒๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

183 จ.ส.อ. ฉลอง  พิมพตะคุ ม.๗ พัน.๘  '๒๘ ก.พ. ๐๗ 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.๙๔๑.๐) จ.ส.อ.  ๘ พ.ย. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓.๕ น.๑ ชั้น ๔๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.สน.รอย.บก.ม.๗ พัน.๘ พิเศษ ม.๗ พัน.๘ (๓๔,๖๘๐ บาท) (๓๕,๘๑๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

184 จ.ส.อ. ทวีป  วองไว ม.๗ พัน.๑๔ ๒๑ พ.ย. ๐๕ 57 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๓๑.๐) จ.ส.อ. ๑๕ มี.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.ม.รอย.ม.(ก.) พิเศษ ม.๗ พัน.๑๔ (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

ม.๗ พัน.๑๔ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

185 จ.ส.อ. อติชาติ  สีหะวงษ ม.๖ พัน.๒๑ ๒๕ เม.ย. ๐๕ 57 นายสิบยานยนต (๖๓๐.๐) จ.ส.อ. ๑๒ มิ.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

หมู ซบร.มว.ซบร. พิเศษ ม.๖ พัน.๒๑ (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

รอย.บก.ม.๖ พัน.๒๑ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

1266600082

1263300906

1253101789

1267300091

1266801330

1284301728

1261000137



ลงตําแหนง ตาํแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน
ลําดับ สงักัด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย.๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค.๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป

เกิด

สัญชาติ
หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

186 จ.ส.อ. อุดม  เกื้อกูล ม.๖ พัน.๒๑ ๖ ธ.ค. ๐๔ 58 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๓๑.๐) จ.ส.อ. ๑๒ มิ.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐ น.๑ ชั้น ๔๐ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ถ.รอย.ถ.ม.๖ พัน.๒๑ พิเศษ ม.๖ พัน.๒๑ (๓๐,๗๙๐ บาท) (๓๑,๘๘๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

187 จ.ส.อ. สมชาย  พลหาญ ม.๖ พัน.๒๑ ๗ เม.ย. ๐๗ 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๓๑.๐) จ.ส.อ. ๓๐ มิ.ย. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.๑ ชั้น ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ถ.รอย.ถ.ม.๖ พัน.๒๑ พิเศษ ม.๖ พัน.๒๑ (๓๖,๔๐๐ บาท) (๓๗,๕๘๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

188 จ.ส.อ. ธนวัฒน  สมบูรณ ม.๖ พัน.๒๑ ๑๘ ธ.ค. ๐๖ 56 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.๐) จ.ส.อ. ๓๐ มิ.ย. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.๑ ชั้น ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.รอย.รอย.ถ.ม.๖ พัน.๒๑ พิเศษ ม.๖ พัน.๒๑ (๓๖,๔๐๐ บาท) (๓๗,๕๘๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

189 จ.ส.อ. สงา  ศรีดวง ม.๖ พัน.๒๑ ๑๗ ส.ค. ๐๕ 57 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๓๑.๐) จ.ส.อ. ๑๒ มิ.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ถ.รอย.ถ.ม.๖ พัน.๒๑ พิเศษ ม.๖ พัน.๒๑ (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

190 จ.ส.อ. นิติพล  ยาทาเบ้ีย ม.๖ พัน.๒๑ ๗ ก.ย. ๐๖ 56 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๓๑.๐) จ.ส.อ. ๑๒ มิ.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓.๕ น.๑ ชั้น ๔๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ถ.รอย.ถ.ม.๖ พัน.๒๑ พิเศษ ม.๖ พัน.๒๑ (๓๔,๖๘๐ บาท) (๓๕,๘๑๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

191 จ.ส.อ. คเณศ สายโยธา พล.พัฒนา ๒ ๑๙ ส.ค. ๐๔ ๕๘ นายสิบกํากับการซอมบํารุง จ.ส.อ. ๑๓ ก.พ. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒๘.๕ น.๑ ชั้น ๓๘.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

เครื่องมือกล (ชกท.๖๒๒.๐) พิเศษ พล.พัฒนา ๒ (๒๙,๑๑๐ บาท) (๓๐,๒๒๐ บาท)

ตอนซอมบํารุงกองพัน (กรณี 1 ต.ค. 62

มว.ซบร.รอย.คม.๑ ได 1 ขั้น)

กอง สน.พล.พัฒนา ๒ 
192 จ.ส.อ. สมศักดิ์   นนทคําภา กรมพัฒนา ๒ ๑๙ ส.ค. ๐๔ ๕๗ นายสิบกํากับการซอมบํารุง จ.ส.อ. ๒๐ มิ.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓.๕ น.๑ ชั้น ๔๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

เครื่องมือชาง (ชกท.๖๒๑.๐) พิเศษ กรมพัฒนา ๒ (๓๔,๖๘๐ บาท) (๓๕,๘๑๐ บาท)

ตอน สล.รอย.บก.กรมพัฒนา ๒ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

1282104647

1253101185

1275400322

1265400216

1277100347

1257100375

1267102957



ลงตําแหนง ตาํแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน
ลําดับ สงักัด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย.๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค.๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป

เกิด

สัญชาติ
หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

193 จ.ส.อ. วรรณะ นามหลา พัน.พัฒนา ๒ ๑ ก.พ. ๐๔ ๕๘ จากองรอย (ชกท.๐๐๑.๐) จ.ส.อ. ๑๐ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑.๕ น.๑ ชั้น ๔๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.รอย.รอย.พัฒนา พิเศษ พัน.พัฒนา ๒ (๓๒,๔๕๐ บาท) (๓๓,๕๖๐ บาท)

พัน.พัฒนา ๒ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

 
194 จ.ส.อ. เสงี่ยม   พรมเดื่อ พัน.พัฒนา ๒ ๑ ต.ค. ๐๓ 58 รอง หน.ชุด (ชกท.๗๔๒.๐) จ.ส.อ. ๒๓ ม.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

ชุดการศึกษาและวัฒนธรรม พิเศษ พัน.พัฒนา ๒ (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

มว.พัฒนาที่  ๑ (กรณี 1 ต.ค. 62

รอย.พัฒนา พัน.พัฒนา ๒ ได 1 ขั้น)

195 จ.ส.อ. อาจ ฤทธิ์บุญ พัน.พัฒนา ๒ ๒ มี.ค. ๐๖ ๕๖ ผช.นายทหารพยาบาล จ.ส.อ. ๒๐ มิ.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑.๕ น.๑ ชั้น ๔๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๙๑๒.๐) หมู สร.มว.สน. พิเศษ พัน.พัฒนา ๒ (๓๒,๔๕๐ บาท) (๓๓,๕๖๐ บาท)

รอย.พัฒนา พัน.พัฒนา ๒ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

196 จ.ส.อ. สัมภาส ทวีลาภ พัน.พัฒนา ๒ ๖ เม.ย. ๐๖ ๕๖ รอง หน.ชุด (ชกท.๐๘๔.๐)  จ.ส.อ. ๖ มิ.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑.๕ น.๑ ชั้น ๔๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

ชุดสัตวแพทย มว.พัฒนาที่ ๒  พิเศษ พัน.พัฒนา ๒ (๓๒,๔๕๐ บาท) (๓๓,๕๖๐ บาท)

รอย.พัฒนา พัน.พัฒนา ๒ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

197 จ.ส.อ. สมศักดิ์ ปุมกระโทก พัน.พัฒนา ๒ ๑๒ มี.ค. ๐๗ ๕๕ รอง หน.ชุด (ชกท.๖๓๑.๐) จ.ส.อ. ๕ มิ.ย. ๕๘ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๖.๕ รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

 ชุดชางเครื่องยนต พิเศษ พัน.พัฒนา ๒ (๓๘,๑๗๐ บาท) น.๑ ชั้น ๐.๕

มว.พัฒนาที่ ๓ รอย.พัฒนา (๓๙,๑๙๐ บาท)

พัน.พัฒนา ๒ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

198 จ.ส.อ. อรุณ จุมพลหลา พัน.พัฒนา ๒ ๑๔ ก.ค. ๐๗ ๕๕ รอง หน.ชุด (ชกท.๐๘๔.๐)  จ.ส.อ. ๑๐ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑ น.๑ ชั้น ๔๑ ไทย ไทย ไทย ไทย

ชุดสัตวแพทย มว.พัฒนาที่ ๒  พิเศษ พัน.พัฒนา ๒ (๓๑,๘๘๐ บาท) (๓๓,๐๐๐ บาท)

รอย.พัฒนา พัน.พัฒนา ๒  (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

199 จ.ส.อ. ประเสริฐ สกุลโชติ ช.๒ ๕ ต.ค. ๐๕ ๕๗ นายสิบสํารวจการกอสรางอาวุโส จ.ส.อ. ๒๘ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๘๒๑.๐) ตอน ยก. พิเศษ ช.2 (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

รอย.บก.ช.๒ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

1256802893

1262100234

1271000181

1282100095

1291000233

1282104637

1256801428



ลงตําแหนง ตาํแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน
ลําดับ สงักัด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย.๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค.๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป

เกิด

สัญชาติ
หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

200 จ.ส.อ. วุฒิศักดิ์ ออนคํา ช.๒ ๒ มิ.ย. ๐๔ ๕๘ นายสิบกํากับการกอสรางอาวุโส จ.ส.อ. ๒๘ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒ น.๑ ชั้น ๔๒ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๕๑๘.๐) ตอน ยก. พิเศษ ช.2 (๓๓,๐๐๐ บาท) (๓๔,๑๑๐ บาท)

รอย.บก.ช.๒ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

201 จ.ส.อ. เทอด ดีพันธ ช.๒ พัน.๒๐๑ ๖ ส.ค. ๐๗ ๕๕ รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๒๑.๐)  จ.ส.อ. ๒๗ ธ.ค. ๕๙ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๖ น.๑ ชั้น ๔๖ ไทย ไทย ไทย ไทย

 มว.ช.รอย.ช.สนาม พิเศษ ช.๒ พัน.๒๐๑ (๓๗,๕๘๐ บาท) (๓๘,๗๕๐ บาท)

ช.๒ พัน.๒๐๑ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

202 จ.ส.อ. จารึก ดวงทองมา ช.๒ พัน.๒๐๑ ๕ ก.ย. ๐๗ ๕๕ รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๒๑)  จ.ส.อ. ๒๗ ธ.ค. ๕๙ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕.๕ น.๑ ชั้น ๔๕.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ช.รอย.ช.สนาม พิเศษ ช.๒ พัน.๒๐๑ (๓๖,๙๙๐ บาท) (๓๘,๑๗๐ บาท)

ช.๒ พัน.๒๐๑ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

203 จ.ส.อ. ประสิทธิ์ คูณขุนทด ช.๒ พัน.๒๐๒ ๑๐ มิ.ย. ๐๓ ๕๙ หน.นายสิบสํารวจงานกอสราง จ.ส.อ. ๓๑ ม.ค. ๔๘ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓ น.๑ ชั้น ๔๓ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๘๒๑.๐) พิเศษ ช.๒ พัน.๒๐2 (๓๔,๑๑๐ บาท) (๓๕,๒๒๐ บาท)

บก.รอย.รอย.ช.กอสราง (กรณี 1 ต.ค. 62

ช.๒ พัน.๒๐๒ ได 1 ขั้น)

204 จ.ส.อ. บุณยฤทธิ์ วรวิสุทธิวงศ ช.๒ พัน.๒๐๒ ๒๓ มิ.ย. ๐๔ ๕๘ นายงานเครื่องมือกอสราง จ.ส.อ. ๑๗ ม.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.๑ ชั้น ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๖๑๒.๐) พิเศษ ช.๒ พัน.๒๐2 (๓๖,๔๐๐ บาท) (๓๗,๕๘๐ บาท)
 ตอนเกลี่ยและบดทับ (กรณี 1 ต.ค. 62

มว.งานดิน รอย.ช.กอสราง ได 1 ขั้น)

ช.๒ พัน.๒๐๒ 

205 จ.ส.อ. ทองหลอ เหล็กทะเล ช.๒ พัน.๒๐๒ ๒๘ ก.ค. ๐๔ ๕๘ นายงานเครื่องมือกอสราง จ.ส.อ. ๙ ก.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒.๕ น.๑ ชั้น ๔๒.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

 (ชกท.๖๑๒.๐) พิเศษ ช.๒ พัน.๒๐2 (๓๓,๕๖๐ บาท) (๓๔,๖๘๐ บาท)

บก.มว.งานดิน รอย.ช.กอสราง (กรณี 1 ต.ค. 62

ช.๒ พัน.๒๐๒ ได 1 ขั้น)

206 จ.ส.อ. นิวัฒน จันทะแจม ช.๒ พัน.๒๐๒ ๑๑ ก.ค. ๐๖ ๕๖ รอง ผบ.มว. (ชกท.๕๑๘.๐) จ.ส.อ. ๑๗ ต.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓.๕ น.๑ ชั้น ๔๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.กอสรางทั่วไป  พิเศษ ช.๒ พัน.๒๐2 (๓๔,๖๘๐ บาท) (๓๕,๘๑๐ บาท)

 รอย.ช.กอสราง ช.๒ พัน.๒๐๒ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

1252102500

1275400101

1242102235

1262104302

1282100382

1282700816

3257100144



ลงตําแหนง ตาํแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน
ลําดับ สงักัด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย.๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค.๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป

เกิด

สัญชาติ
หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

207 จ.ส.อ. สมพงษ ภูเขียว ช.๒ พัน.๒๐๒ ๗ ต.ค. ๐๖ ๕๕ ผบ.หมู (ชกท.๕๑๘.๐)  จ.ส.อ. ๙ ก.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

หมูกอสรางทั่วไป พิเศษ ช.๒ พัน.๒๐2 (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

มว.กอสรางทั่วไป (กรณี 1 ต.ค. 62

ช.๒ พัน.๒๐๒ ได 1 ขั้น)

208 จ.ส.อ. โกสินทร ปุผาตา ช.๒ พัน.๒๐๒ ๑๕ ต.ค. ๐๖ ๕๕ นายสิบกํากับการเครื่องมือ จ.ส.อ. ๙ ก.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

กอสราง (ชกท.๖๑๒.๐) พิเศษ ช.๒ พัน.๒๐2 (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

ตอนเครื่องมือกอสราง มว.คม. (กรณี 1 ต.ค. 62

รอย.ช.เครื่องมือและซอมบํารุง ได 1 ขั้น)

ช.๒ พัน.๒๐๒
209 จ.ส.อ. สุวรรณ ทับทิมหิน ช.๒ พัน.๒๐๒ ๑ ม.ค. ๐๗ ๕๕ รอง ผบ.มว. (ชกท.๕๑๘.๐)  จ.ส.อ. ๑๒ ม.ค. ๔๘ นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.กอสรางทั่วไป พิเศษ ช.๒ พัน.๒๐2 ป.๓ ชั้น ๔ น.๑ ชั้น ๕

รอย.ช.กอสราง ช.๒ พัน.๒๐๒  (๔๔,๑๓๐ บาท) (๔๕,๗๕๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

210 จ.ส.อ. ทรงพล อุนจิตตพันธุ ช.๒ พัน.๒๐๒ ๒ มี.ค. ๐๗ ๕๕ ผบ.ตอน (ชกท.๖๒๒.๐) จ.ส.อ. ๒๒ ต.ค. ๔๑ นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอนซอมบํารุงกองรอย พิเศษ ช.๒ พัน.๒๐2 ป.๓ ชั้น ๓ น.๑ ชั้น ๔

รอย.ช.เครื่องมือและซอมบํารุง (๔๒,๖๒๐ บาท) (๔๔,๑๓๐ บาท)

 ช.๒ พัน.๒๐๒ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

211 จ.ส.อ. สมศักดิ์ แกวเมือง ช.๒ พัน.๒๐๒ ๑๙ ส.ค. ๐๗ ๕๕ ผบ.หมู(ชกท.๕๑๘.๐) จ.ส.อ. ๙ ก.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓.๕ น.๑ ชั้น ๔๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

 หมูกอสรางทั่วไป พิเศษ ช.๒ พัน.๒๐2 (๓๔,๖๘๐ บาท) (๓๕,๘๑๐ บาท)

มว.กอสรางทั่วไป (กรณี 1 ต.ค. 62

รอย.ช.กอสราง ช.๒ พัน.๒๐๒ ได 1 ขั้น)

212 จ.ส.อ. วินัย พลอยกลาง ช.๒ พัน.๒๐๒ ๒๘ ก.ย. ๐๗ ๕๕ รอง ผบ.มว. (ชกท.๕๑๘.๐) จ.ส.อ. ๑๕ ส.ค. ๕๕ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๖.๕ รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.กอสรางทั่วไป พิเศษ ช.๒ พัน.๒๐2 (๓๘,๑๗๐ บาท) น.๑ ชั้น ๐.๕

 รอย.ช.กอสราง ช.๒ พัน.๒๐๒ (๓๙,๑๙๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

1242102690

1275001839

1272104540

1264301706

1287100055

1276700551



ลงตําแหนง ตาํแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน
ลําดับ สงักัด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย.๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค.๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป

เกิด

สัญชาติ
หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

213 จ.ส.อ. สงบ ชมชื่น ช.๒ พัน.๒๐๒ ๓๐ ก.ย. ๐๗ ๕๕ นายสิบยุทธการกอสราง จ.ส.อ. ๙ ก.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓.๕ น.๑ ชั้น ๔๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๕๑๘.๐) ตอน ยข. พิเศษ ช.๒ พัน.๒๐2 (๓๔,๖๘๐ บาท) (๓๕,๘๑๐ บาท)

รอย.บก.ช.๒ พัน.๒๐๒ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

214 จ.ส.อ. พิทยายุทธ หาญสกล บชร.๒ ๕ ส.ค. ๐๗ 55 นายสิบยุทธการ จ.ส.อ. ๒๕ เม.ย. ๔๙ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๖.๕ รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๗๑๗.๐) กยข.บชร.๒ พิเศษ บชร.๒ (๓๘,๑๗๐ บาท) น.๑ ชั้น ๐.๕

(๓๙,๑๙๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

215 จ.ส.อ. พุทธิพงษ พลเจริญ บชร.๒ ๒ ม.ีค. ๐๖ 56 ผบ.ตอน (ชกท.๓๑๑.๐) จ.ส.อ. ๑๓ ก.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอนโทรศัพท มว.ส. พิเศษ บชร.๒ (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

รอย.บก.บชร.๒ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

216 จ.ส.อ. ณรงค ทองทา รอย.บก. ๘ พ.ย. ๐๕ 57 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.๐) จ.ส.อ. ๑๓ ก.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
บชร.๒ บก.รอย รอย.บก.บชร.๒ พิเศษ บชร.๒ (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

217 จ.ส.อ. ภิรมย ชั้นโรจน ศคบ.บชร.๒ ๙ ม.ค. ๐๗ 55 นายสิบสงกําลัง จ.ส.อ. ๘ มี.ค. ๔๘ นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.๗๖๘.๐)  พิเศษ ศคบ.บชร.๒ ป.๓ ชั้น ๒.๕ น.๑ ชั้น ๓.๕

แผนกควบคุมการสงกําลัง (๔๑,๙๓๐ บาท) (๔๓,๓๐๐ บาท)

ศคบ.บชร.๒ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

218 จ.ส.อ. จตุรงค จัดงูเหลือม ศคบ.บชร.๒ ๑๑ ม.ีค. ๐๔ 58 นายสิบฝายสงกําลัง จ.ส.อ. ๓๐ ม.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓.๕ น.๑ ชั้น ๔๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

 (ชกท.๗๖๔.๐) มว.สงกําลัง สป.๑ พิเศษ ศคบ.บชร.๒ (๓๔,๖๘๐ บาท) (๓๕,๘๑๐ บาท)

 แผนกควบคุมการสงกําลัง (กรณี 1 ต.ค. 62

ศคบ.บชร.๒ ได 1 ขั้น)

1252100089

1242103845

1282100581

1290900855

1283100884

1266802978



ลงตําแหนง ตาํแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน
ลําดับ สงักัด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย.๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค.๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป

เกิด

สัญชาติ
หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

219 จ.ส.อ. สุรยุทธ     อุปเสน พัน.สบร.๒๒ ๔ พ.ย. ๐๖ 55 นายทะเบียนศพ (ชกท.๕๔๗.๐) จ.ส.อ. ๔ ก.ค. ๕๔ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๗ รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

บชร.๒ ตอนรวบรวมพิสูจนทราบ พิเศษ พัน.สบร.๒๒ บชร.๒ (๓๘,๗๕๐ บาท) น.๑ ชั้น ๑

มว.ทะเบียนศพ (๓๙,๘๘๐ บาท)

รอย.บร.สนาม (กรณี 1 ต.ค. 62

พัน.สบร.๒๒ บชร.๒ ได 1 ขั้น)

220 จ.ส.อ. ปน    เสนาม พัน.สบร.๒๒ ๑๘ พ.ค. ๐๗ 55 นายสิบชิ้นสวนสายสรรพวุธ จ.ส.อ. ๒ มิ.ย. ๕๘ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๖.๕ รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

บชร.๒ (ชกท.๗๗๓.๐) ตอนชิ้นสวนซอม พิเศษ พัน.สบร.๒๒ บชร.๒ (๓๘,๑๗๐ บาท) น.๑ ชั้น ๐.๕

มว.สงกําลังชิ้นสวนซอม (๓๙,๑๙๐ บาท)

รอย.สกล.สป. (กรณี 1 ต.ค. 62

พัน.สบร.๒๒ บชร.๒ ได 1 ขั้น)

221 จ.ส.อ. สมาน   ปะติเพนัง พัน.ซบร.๒๒ ๒๘ พ.ย. ๐๖ 56 ชางตรวจสภาพสายชาง จ.ส.อ. ๑๖ มี.ค. ๕๕ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.๑ ชั้น ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

บชร.๒ (ชกท.๖๒๒.๐) พิเศษ พัน.ซบร.๒๒ บชร.๒ (๓๖,๔๐๐ บาท) (๓๗,๕๘๐ บาท)
สวนควบคุมการซอม (กรณี 1 ต.ค. 62

พัน.ซบร.๒๒ บชร.๒ ได 1 ขั้น)

222 จ.ส.อ. ฤทธิรงค   นาวัลย พัน.ซบร.๒๒ ๑๓ ต.ค. ๐๕ 57 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.๐) จ.ส.อ. ๒๗ เม.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

1230502637 บชร.๒ บก.รอย.รอย.ซบร.บก.รอย. พิเศษ พัน.ซบร.๒๒ บชร.๒ (๓๕,๘๑๐ บาท ) (๓๖,๙๙๐ บาท)

รอย.ซบร.ยุทโธปกรณที่ ๒ (กรณี 1 ต.ค. 62

พัน.ซบร.๒๒ บชร.๒ ได 1 ขั้น)

223 จ.ส.อ. คํารณ   ปญญายง พัน.ซบร.๒๒ ๑ มิ.ย. ๐๗ 55 นายสิบควบคุมการซอม จ.ส.อ. ๑๐ ก.ค. ๕๘ นายทหารชํานาญงาน ป๓ ชั้น ๓๖.๕ รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

บชร.๒ (ชกท.๖๓๕.๐) พิเศษ พัน.ซบร.๒๒ บชร.๒ (๓๘,๑๗๐ บาท) น.๑ ชั้น ๐.๕

 สวนควบคุมการซอม (๓๙,๑๙๐ บาท)

พัน.ซบร.๒๒ บชร.๒ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

224 จ.ส.อ. พุทธา   คําเลิศ  พัน.ซบร.๒๒ ๑๕ มี.ค. ๐๗ 55 ชางตรวจสภาพสายสื่อสาร จ.ส.อ. ๑๐ ก.ค. ๕๘ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒.๕ น.๑ ชั้น ๔๒.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

บชร.๒ (ชกท.๒๙๖.๐) พิเศษ พัน.ซบร.๒๒ บชร.๒ (๓๓,๕๖๐ บาท) (๓๔,๖๘๐ บาท)
สวนควบคุมการซอม (กรณี 1 ต.ค. 62

พัน.ซบร.๒๒ บชร.๒ ได 1 ขั้น)

1286801401

1274300294

1265001414

1272104532

1262104884



ลงตําแหนง ตาํแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน
ลําดับ สงักัด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย.๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค.๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป

เกิด

สัญชาติ
หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

225 จ.ส.อ. ประวัติ  จันทะนะ พัน.ซบร.๒๒ ๑๑ ก.ค. ๐๗ 55 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.๐) จ.ส.อ. ๑๐ ส.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒๖ น.๑ ชั้น ๓๖ ไทย ไทย ไทย ไทย

บชร.๒  บก.รอย.รอย.บก. พิเศษ พัน.ซบร.๒๒ บชร.๒ (๒๖,๙๙๐ บาท) (๒๗,๙๖๐ บาท)

พัน.ซบร.๒๒ บชร.๒ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

226 จ.ส.อ. วัลลภ  เธียรวรรณ  พัน.ขส.๒๒ ๒๓ มี.ค. ๐๖ 56 หน.ชางยานยนตลอ จ.ส.อ. ๘ ม.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

บชร.๒ (ชกท.๖๓๑.๐) มว.ซบร. พิเศษ พัน.ขส.๒๒ บชร.๒ (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

รอย.ขส.รยบ.กลาง (ผสม) (กรณี 1 ต.ค. 62

พัน.ขส.๒๒ บชร.๒ ได 1 ขั้น)

227 จ.ส.อ. สุจิตร  โบราณประสิทธิ์ พัน.สร.๒๒ ๒๑ พ.ย. ๐๔ 56 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.๐) จ.ส.อ. ๒ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐.๕ น.๑ ชั้น ๔๐.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

1254601376 บชร.๒ บก.รอย.รอย.บก. พิเศษ พัน.สร.๒๒ บชร.๒ (๓๑,๓๔๐ บาท) (๓๒,๔๕๐ บาท)

พัน.สร.๒๒ บชร.๒ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

228 จ.ส.อ. ธนกฤต     ภูวชิตพงศา พัน.สร.๒๒ ๘ ต.ค. ๐๕ 56 นายสิบประจําหมวด จ.ส.อ. ๑๗ ม.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒๘.๕ น.๑ ชั้น ๓๘.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

บชร.๒ (ชกท.๙๑๑.๐) พิเศษ พัน.สร.๒๒ บชร.๒ (๒๙,๑๑๐ บาท) (๓๐,๒๒๐ บาท)
มว.รถยนตพยาบาล (กรณี 1 ต.ค. 62

รอย.สร.สนับสนุน ได 1 ขั้น)
พัน.สร.๒๒ บชร๒

229 จ.ส.อ. ทวาย   ซึมกลาง พัน.สร.๒๒ ๑๗ ม.ค. ๐๗ 55 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.๐) จ.ส.อ. ๒๘ มิ.ย. ๕๖ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๖ น.๑ ชั้น ๔๖ ไทย ไทย ไทย ไทย

บชร.๒ บก.รอย.รอย.สร.สนับสนุน พิเศษ พัน.สร.๒๒ บชร.๒ (๓๗,๕๘๐ บาท) (๓๘,๗๕๐ บาท)

พัน.สร.๒๒ บชร.๒ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

230 จ.ส.อ. นิพนธ   หลาภา  พัน.สพ. ๑๕ พ.ค. ๐๗ 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.๔๑๑.๐) จ.ส.อ. ๒๖ มิ.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

กระสนุ ๒๒ มว.คลงักระสุน พิเศษ พัน.สพ.กระสนุ ๒๒ (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

บชร.๒ รอย.สพ.คลงักระสุน บชร.๒ (กรณี 1 ต.ค. 62

พัน.สพ.กระสนุ ๒๒ บชร.๒ ได 1 ขั้น)

231 จ.ส.อ. ดอนจวน    คําประสงค พัน.ร.  ๑๓ มิ.ย. ๐๕ ๕๗ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. ๒๒ ม.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

มทบ.๒๑ (ชกท.๗๑๗.๐) พิเศษ พัน.ร.มทบ.๒๑ (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

มว.บร.รอย.บร.พัน.ร.มทบ.๒๑ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

1265500060

1265401885

1261000284

1282100323

1282000319

1262801950



ลงตําแหนง ตาํแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน
ลําดับ สงักัด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย.๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค.๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป

เกิด

สัญชาติ
หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

232 จ.ส.อ. จิระศักดิ์    หมื่นหัส พัน.ร.  ๑๖ ธ.ค. ๐๓ ๕๙ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. ๒๒ ม.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑ น.๑ ชั้น ๔๑ ไทย ไทย ไทย ไทย

มทบ.๒๑ (ชกท.๗๑๗.๐) พิเศษ พัน.ร.มทบ.๒๑ (๓๑,๘๘๐ บาท) (๓๓,๐๐๐ บาท)

มว.บร.รอย.บร.พัน.ร.มทบ.๒๑ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

233 จ.ส.อ. วรเกียรติ    สมุา มทบ.๒๑ ๖ มิ.ย. ๐๗ ๕๕ เสมียน (ชกท.๐๗๕.๐) จ.ส.อ. ๑๑ ก.พ. ๔๓ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๖.๕ รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

สง.สด.จว.ช.ย. พิเศษ สง.สด.จว.ช.ย.  (๓๘,๑๗๐ บาท) น.๑ ชั้น ๐.๕

(๓๙,๑๙๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

234 จ.ส.อ. เอกศักดิ์   ใยเจริญ พัน.สห.๒๑ ๒๘ ส.ค. ๐๗ ๕๕ จากองรอย จ.ส.อ. ๒๓ พ.ย. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.๐๐๑.๐) พิเศษ พัน.สห.๒๑ (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

บก.รอย.รอย.สห.รปภ. (กรณี 1 ต.ค. 62

พัน.สห.๒๑ ได 1 ขั้น)

235 จ.ส.อ. ไวบูรณ    ปกษประจํา สง.สด. ๑๗ พ.ย. ๐๖ ๕๖ เสมียน จ.ส.อ. ๒๑ พ.ย. ๓๙ นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

จว.น.ม. (ชกท.๐๗๕.๐) พิเศษ สง.สด.จว.น.ม.  ป.๓ ชั้น ๒.๕ น.๑ ชั้น ๓.๕ 

หนวย สด.อ.ปกธงชัย จว.น.ม.   (๔๑,๙๓๐ บาท) (๔๓,๓๐๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

236 จ.ส.อ. อภิรักษ  วงกฏ มทบ.๒๑  ๑ ก.ย. ๐๗ 55 นายสิบกําลังพล จ.ส.อ.  ๒๓ ต.ค. ๕๕ นายทหารชํานาญงาน  ป.๓ ชั้น ๒๕ น.๑ ชั้น ๓๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๗๑๖.๐) พิเศษ มทบ.21  (๒๖,๒๗๐ บาท) (๒๖,๙๙๐ บาท)

กกพ.มทบ.๒๑ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

237 จ.ส.อ. วรพล    ฉิมพาลี มทบ.๒๑  ๖ ส.ค. ๐๕ 57 นายสิบการเคล่ือนยาย จ.ส.อ.  ๓๑ ก.ค. ๕๒ นายทหารชํานาญงาน  ป.๓ ชั้น ๓๖.๕ รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

 (ชกท.๗๑๙.๐) พิเศษ มทบ.21  (๓๘,๑๗๐ บาท)  น.๑ ชั้น ๐.๕

สขส.มทบ.๒๑  (๓๙,๑๙๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

1312105781

1222100387

1285100384

1252103878

1262900947

1240500088



ลงตําแหนง ตาํแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน
ลําดับ สงักัด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย.๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค.๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป

เกิด

สัญชาติ
หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

238 จ.ส.อ. สุรศักดิ์ จําปาพรม มทบ.๒๒  ๑๖ พ.ค. ๐๗ 55 นายสิบกําลังพล จ.ส.อ.  ๙ เม.ย. ๕๕ นายทหารชํานาญงาน  ป.๓ ชั้น ๓๕.๕ น.๑ ชั้น ๔๕.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๗๑๖.๐) พิเศษ มทบ.22 (๓๖,๙๙๐ บาท) (๓๘,๑๗๐ บาท)

กกพ.มทบ.๒๒ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

239 จ.ส.อ. ธเนศ จํารูญพงษ รพ.คาย  ๑๘ ต.ค. ๐๖ 55 จากองบังคับการ จ.ส.อ.  ๙ เม.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน  ป.๓ ชั้น ๒๖.๕ น.๑ ชั้น ๓๖.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
สรรพสิทธิ (ชกท.๐๐๑.๐) ตอน บก. พิเศษ รพ.คาย (๒๗,๔๙๐ บาท) (๒๘,๔๓๐ บาท)
ประสงค รพ.คายสรรพสิทธิประสงค สรรพสิทธิประสงค (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

240 จ.ส.อ. เดน ปชชา มทบ.๒๒  ๙ ม.ิย. ๐๗ 55 ผูชวยประจําวง จ.ส.อ.  ๒ มิ.ย. ๔๘ นายทหารชํานาญงาน  ป.๓ ชั้น ๓๗ รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.๐๔๑.๐) พิเศษ มทบ.22 (๓๘,๗๕๐ บาท) น.๑ ชั้น ๑

 มว.ดุริยางค มทบ.๒๒ (๓๙,๘๘๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

241 จ.ส.อ. เดชา พิมพหงษ มทบ.๒๒  ๙ ม.ีค. ๐๕ 57 ผบ.ตอน จ.ส.อ.  ๗ พ.ย. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน  ป.๓ ชั้น ๓๑ น.๑ ชั้น ๔๑ ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.๙๔๑.๐) พิเศษ รอย.มทบ.๒๒ (๓๑,๘๘๐ บาท) (๓๓,๐๐๐ บาท)

ตอนสูทกรรม รอย.มทบ.๒๒ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

242 จ.ส.อ. ประสิทธิ์ สมหอม มทบ.๒๒  ๑๓ พ.ค. ๐๕ 57 ผูคุม จ.ส.อ.  ๑๖ ก.พ. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน  ป.๓ ชั้น ๓๐.๕ น.๑ ชั้น ๔๐.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
 (ชกท.๙๕๒.๐) พิเศษ กอง รจ.มทบ.๒๒ (๓๑,๓๔๐ บาท) (๓๒,๔๕๐ บาท)

กอง รจ.มทบ.๒๒ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

243 จ.ส.อ. พิชิต  พรมมาคุณ มทบ.๒๓  ๑๗ เม.ย. ๐๕ 56 จากองบัญชาการ จ.ส.อ. ๒๔ ก.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน  ป.๓ ชั้น ๓๑ น.๑ ชั้น ๔๑ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๐๐๑.๐) พิเศษ มทบ.23 (๓๑,๘๘๐ บาท) (๓๓,๐๐๐ บาท)

สวนบังคับบัญชา มทบ.๒๓ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

244 จ.ส.อ. อธิรักษ  อาจหาญ มทบ.๒๓  ๑๙ ธ.ค. ๐๖ 55 จากองรอย จ.ส.อ. ๒๔ ก.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน  ป.๓ ชั้น ๒๙.๕ น.๑ ชั้น ๓๙.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๐๐๑.0) พิเศษ มทบ.23 (๓๐,๒๒๐ บาท) (๓๑,๓๔๐ บาท)

บก.รอย.รอย.สห.มทบ.๒๓ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

1274600155

1277102594

1267102543

1260500329

1357103670

1257100093

1287101947



ลงตําแหนง ตาํแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน
ลําดับ สงักัด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย.๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค.๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป

เกิด

สัญชาติ
หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

245 จ.ส.อ. รณชัย พรหมโคตร มทบ.๒๓  ๒๒ ต.ค. ๐๖ 56 ผช.ครู จ.ส.อ. ๒๐ พ.ย. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน  ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.๑๑๓.๐) พิเศษ มทบ.23 (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

หนวยฝก ศฝ.นศท.มทบ.๒๓ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

246 จ.ส.อ. กิตติพงษ   พรมแมน มทบ.๒๓  ๒๘ ส.ค. ๐๗ 55 เสมียน จ.ส.อ. ๑๗ ต.ค. ๕๑ นายทหารชํานาญงาน  ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย
 (ชกท.๗๑๐.๐) พิเศษ มทบ.23 (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

ผพธ.มทบ.๒๓ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

247 จ.ส.อ. พรชัย   จันทรโสภา มทบ.๒๓  ๓๐ พ.ค. ๐๗ 55 เสมียน จ.ส.อ. ๑๐ ธ.ค. ๔๐ นายทหารชํานาญงาน  ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.๐๗๕.๐) พิเศษ สง.สด.จว.ข.ก. (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

หนวย สด.อ.เมืองขอนแกน (กรณี 1 ต.ค. 62

จว.ข.ก. ได 1 ขั้น)

248 จ.ส.อ. ณธีนนท  มาวิเศษ สง.สด. ๑๗ ก.พ. ๐๗ 55 เสมียน จ.ส.อ.  ๑.พ.ย. ๔๐ นายทหารชํานาญงาน  รับเงินเยียวยา  รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

จว.ข.ก. (ชกท ๐๗๕.๐) พิเศษ สง.สด.จว.ข.ก.  ป.๓ ชั้น ๒ น.๑ ชั้น ๓

หนวย สด.อ.ชุมแพ จว.ข.ก. (๔๑,๒๕๐ บาท) (๔๒,๖๒๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

249 จ.ส.อ. อุดร  ฆองลา มทบ.๒๔  ๗ ส.ค. ๐๔ ๕๘ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. ๒๔ พ.ย. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕  น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๗๑๗.๐) พิเศษ รอย.มทบ.๒๔ (๓๕,๘๑๐ บาท)  (๓๖,๙๙๐ บาท)

มว.บร.รอย.มทบ.๒๔ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

250 จ.ส.อ. ประมง  ขมิ้นเขียว มทบ.๒๔ ๒๗ ต.ค. ๐๔ ๕๗ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. ๒๗ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.๑ ชั้น ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๗๑๗.๐) พิเศษ รอย.มทบ.๒๔ (๓๖,๔๐๐ บาท) (๓๗,๕๘๐ บาท)

มว.บร.รอย.มทบ.๒๔ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

251 จ.ส.อ. เกง  ดาเชิงเขา รพ.คายประจักษ ๑๐ มี.ค. ๐๕ ๕๗ นายสิบธุรการและกําลังพล จ.ส.อ. ๑๓ ก.พ. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒ น.๑ ชั้น ๔๒ ไทย ไทย ไทย ไทย
ศิลปาคม (ชกท.๗๑๖.๐) พิเศษ รพ.คาย (๓๓,๐๐๐ บาท) (๓๔,๑๑๐ บาท)

ตอน บก. ประจักษศิลปาคม (กรณี 1 ต.ค. 62

รพ.คายประจักษศิลปาคม ได 1 ขั้น)

1262000110

1256601900

1266802965

1252700356

1260503169

1264301833

1256800643



ลงตําแหนง ตาํแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน
ลําดับ สงักัด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย.๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค.๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป

เกิด

สัญชาติ
หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

252 จ.ส.อ.หญิง ยุพดี  อาจสมบูรณ รพ.คายประจักษ  ๑๔ พ.ค. ๐๔ ๕๘ นายสิบทันตกรรม จ.ส.อ.  ๒๐ ก.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓  น.๑ ชั้น ๔๓ ไทย ไทย ไทย ไทย
ศิลปาคม (ชกท.๙๑๗.๐) พิเศษ รพ.คาย (๓๔,๑๑๐ บาท)  (๓๕,๒๒๐ บาท)

กทต.รพ.คายประจักษศิลปาคม ประจักษศิลปาคม (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

253 จ.ส.อ.หญิง รําไพ  อักคังนาราช รพ.คายประจักษ  ๓ ก.ค. ๐๖ ๕๖ นายสิบรังสกีรรม จ.ส.อ. ๒๗ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔  น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย
ศิลปาคม (ชกท.๙๓๕.๐) พิเศษ รพ.คาย (๓๕,๒๒๐ บาท)  (๓๖,๔๐๐ บาท)

ผรส.รพ.คายประจักษศิลปาคม ประจักษศิลปาคม (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

254 จ.ส.อ. ยอดชาย วรรณทอง มทบ.๒๕ ๓๑ ม.ีค. ๐๗ ๕๕ จากองบัญชาการ จ.ส.อ. ๑ ต.ค. ๕๘ นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๐๐๑.๐) พิเศษ มทบ.25 ป.๓ ชั้น ๓.๕ น.๑ ชั้น ๔.๕

สวนบังคับบัญชา มทบ.๒๕ (๔๓,๓๐๐ บาท) (๔๔,๙๓๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

255 จ.ส.อ. สํารวย  ชาญประโคน มทบ.๒๕ ๑๗ ธ.ค. ๐๖ ๕๖ จากองรอย จ.ส.อ. ๑ ต.ค. ๕๘ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒.๕ น.๑ ชั้น ๔๒.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๐๐๑.๐) พิเศษ รอย.มทบ.๒๕ (๓๓,๕๖๐ บาท) (๓๔,๖๘๐ บาท)

บก.รอย.รอย.มทบ.๒๕ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

256 จ.ส.อ. รัชรุจ  ขอชนะ มทบ.๒๕ ๓๐ พ.ค. ๐๗ ๕๕ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. ๑ ก.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓.๕ น.๑ ชั้น ๔๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๑๑๓.๐) พิเศษ รอย.มทบ.๒๕ (๓๔,๖๘๐ บาท) (๓๕,๘๑๐ บาท)

มว.ฝก.รอย.มทบ.๒๕ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

257 จ.ส.อ. ฐากรณ  เจริญสุข มทบ.๒๕ ๕ มิ.ย. ๐๖ ๕๖ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ.  ๒๒ ธ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑.๕ น.๑ ชั้น ๔๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๗๑๗.๐) พิเศษ รอย.มทบ.๒๕ (๓๒,๔๕๐ บาท) (๓๓,๕๖๐ บาท)

มว.บร.รอย.มทบ.๒๕ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

258 จ.ส.อ. สําราญ  อังกาพย รพ.คาย ๓๐ ม.ิย. ๐๗ ๕๕ นายสิบประจําหมวด จ.ส.อ. ๑๖ ส.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

วีรวัฒนโยธิน (ชกท.๐๐๑.๐) พิเศษ รพ.คายวีรวัฒนโยธิน (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)
มว.พล.สร. (กรณี 1 ต.ค. 62

รพ.คายวีรวัฒนโยธิน ได 1 ขั้น)

1266601883

1276600221

1284600956

6281030706

1266601898

1272800082

6282140504



ลงตําแหนง ตาํแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน
ลําดับ สงักัด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย.๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค.๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป

เกิด

สัญชาติ
หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

259 จ.ส.อ. ไพโรจน  เทียมทัด รพ.คาย ๙ ม.ีค. ๐๗ ๕๕ นายสิบทันตกรรม จ.ส.อ. ๑๖ ส.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

วีรวัฒนโยธิน  (ชกท.๙๑๗.๐) พิเศษ รพ.คายวีรวัฒนโยธิน (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

ผทต.รพ.คายวีรวัฒนโยธิน (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

260 จ.ส.อ. อุดม  วงษพินิจ รพ.คาย ๕ พ.ย. ๐๓ ๕๘ นายสิบเภสัชกรรม จ.ส.อ. ๒๖ ม.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

วีรวัฒนโยธิน (ชกท.๙๓๒.๐) พิเศษ รพ.คายวีรวัฒนโยธิน (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

ผภก.รพ.คายวีรวัฒนโยธิน (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

261 จ.ส.อ. สุฉันท  สุวรรณราช สง.สด. ๒๓ เม.ย. ๐๗ ๕๕ เสมียน จ.ส.อ. ๑ ต.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

จว.ศ.ก. (ชกท.๐๗๕.๐) พิเศษ สง.สด.จว.ศ.ก. (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

หนวย สด.อ.อุทุมพรพิสัย (กรณี 1 ต.ค. 62

จว.ศ.ก. ได 1 ขั้น)

262 จ.ส.อ. อุไร  ระวันประโคน มทบ.๒๖  ๑ ส.ค. ๐๗ 55 หัวหนาคลัง จ.ส.อ.  ๑๗ มิ.ย. ๕๙ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๖ น.๑ ชั้น ๔๖ ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.๕๕๑.๐) พิเศษ มทบ.26 (๓๗,๕๘๐ บาท) (๓๘,๗๕๐ บาท)

ผยย.มทบ.๒๖ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

263 จ.ส.อ. กมล  ดอกเข็ม นฝ.นศท.  ๙ ต.ค. ๐๔ 58 ผช.ครูวิชาอาวุธ จ.ส.อ.  ๑๕ ธ.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย
มทบ.26 (ชกท.๑๑๑.๐) พิเศษ นฝ.นศท.มทบ.๒๖ (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

นฝ.นศท.มทบ.๒๖ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

264 จ.ส.อ. ประหยัด  บุญทวี มทบ.๒๖  ๑๐ ก.ค. ๐๔ 57 จากองรอย จ.ส.อ.  ๒๔ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.๐๐๑.๐) พิเศษ รอย.มทบ.๒๖ (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

บก.รอย.รอย.มทบ.๒๖ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๖๑๐ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

265 จ.ส.อ. สาลี  นะรัยรัมย มทบ.๒๖  ๗ ม.ิย. ๐๔ 57 รอง ผบ.มว. จ.ส.อ.  ๒๔ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒.๕ น.๑ ชั้น ๔๒.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.๗๑๗.๐) พิเศษ รอย.มทบ.๒๖ (๓๔,๖๘๐ บาท) (๓๔,๖๘๐ บาท)

มว.บร.รอย.มทบ.๒๖ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๑,๐๕๕ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

1256600201

1282800057

1252800374

1256601442

1245400326

1287200334

1287100146



ลงตําแหนง ตาํแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน
ลําดับ สงักัด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย.๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค.๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป

เกิด

สัญชาติ
หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

266 จ.ส.อ. ประเสริฐ  วงษระบิลนาม มทบ.๒๗ ๒๐ ส.ค. ๐๖ ๕๖ เสมียน จ.ส.อ. ๑๖ ก.พ. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐.๕ น.๑ ชั้น ๔๐.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.๗๑๐.๐) พิเศษ มทบ.27  (๓๑,๓๔๐ บาท) (๓๒,๔๕๐ บาท)
ผปบ.มทบ.๒๗ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

267 จ.ส.อ. เรืองศิลป ภูแกว มทบ.๒๗ ๑๗ ส.ค. ๐๗ ๕๕ นายสิบสรรพาวุธ จ.ส.อ. ๒๗ พ.ย. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒.๕ น.๑ ชั้น ๔๒.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.๗๖๓.๐) พิเศษ มทบ.27 (๓๓,๕๖๐ บาท) (๓๔,๖๘๐ บาท)
ผสพ.มทบ.๒๗ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

268 จ.ส.อ. บรรจง วาพันสุ มทบ.๒๗ ๑๗ พ.ย. ๐๖ ๕๖ นายงาน จ.ส.อ. ๑ ต.ค. ๕๘ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐.๕ น.๑ ชั้น ๔๐.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.๕๑๘.๐)  พิเศษ มทบ.27  (๓๑,๓๔๐ บาท) (๓๒,๔๕๐ บาท)
 ผยย.มทบ.๒๗ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

269 จ.ส.อ. สุวิทย ทานให นฝ.นศท. ๒๖ มิ.ย. ๐๗ ๕๕ ผช.ครูวิชาอาวุธ จ.ส.อ. ๑๖ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒ น.๑ ชั้น ๔๒ ไทย ไทย ไทย ไทย
มทบ.๒๗ (ชกท.๑๑๑.๐) พิเศษ นฝ.นศท.มทบ.๒๗ (๓๓,๐๐๐ บาท) (๓๔,๑๑๐ บาท)

นฝ.นศท.มทบ.๒๗ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

270 จ.ส.อ. ตระกูล กลาหาญ สง.สด. ๑๗ ก.พ. ๐๗ ๕๕ เสมียน (ชกท.๐๗๕.๐) จ.ส.อ. ๑ ต.ค. ๕๙ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.๑ ชั้น ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
จว.ร.อ. หนวย สด.อ.เมืองรอยเอ็ด พิเศษ สง.สด.จว.ร.อ. (๓๖,๔๐๐ บาท) (๓๗,๕๘๐ บาท)

จว.ร.อ. (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

271 จ.ส.อ. สุดใจ ศรีสวัสดิ์ มทบ.๒๘  ๒ ม.ีค. ๐๗ 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.๙๕๑.๐)  จ.ส.อ.  ๒๕ ธ.ค. ๔๙ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๖.๕ รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

 มว.สห.รอย.สห.มทบ.๒๘ พิเศษ รอย.สห.มทบ.๒๘ (๓๘,๑๗๐ บาท) น. ๑ ชั้น ๐.๕

(๓๙,๑๙๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

1274600627

1277103262

1287200058

1271300950

1284300643

1280500061



ลงตําแหนง ตาํแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน
ลําดับ สงักัด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย.๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค.๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป

เกิด

สัญชาติ
หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

272 จ.ส.อ. โกศล เจริญสุข มทบ.๒๘  ๒๖ ก.พ. ๐๗ 55  รอง ผบ.มว. จ.ส.อ.  ๒๕ พ.ย. ๕๒ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๖ น. ๑ ชั้น ๔๖ ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.๙๕๑.๐) พิเศษ รอย.สห.มทบ.๒๘ (๓๗,๕๘๐ บาท) (๓๘,๗๕๐ บาท)

มว.สห.รอย.สห.มทบ.๒๘ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

273 จ.ส.อ. ทวีศักดิ์     กงสะเด็น นฝ.นศท.  ๑๙ มิ.ย. ๐๕ 57 ผช.ครูวิชาทหารทั่วไป จ.ส.อ.   ๓ ก.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น. ๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

มทบ.๒๘ (ชกท.๑๑๓.๐) พิเศษ นฝ.นศท.มทบ.๒๘ (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

นฝ.นศท.มทบ.๒๘ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๑,๔๖๐ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

274 จ.ส.อ. เอกรินทร  จันทวัน นฝ.นศท.  ๑ ม.ค. ๐๗ 55 ผช.ครูวิชาอาวุธ จ.ส.อ.  ๒๕ เม.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐.๕ น. ๑ ชั้น ๔๐.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

มทบ.๒๘ (ชกท.๑๑๑.๐) พิเศษ นฝ.นศท.มทบ.๒๘ (๓๑,๓๔๐ บาท) (๓๒,๔๕๐ บาท)

นฝ.นศท.มทบ.๒๘ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

275 จ.ส.อ. ทวีศักดิ์    ทาศรีภู มทบ.๒๘  ๑๕ ก.พ. ๐๕ 57 ผบ.ตอน ตอนสูทกรรม จ.ส.อ.  ๑๘ เม.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑ น. ๑ ชั้น ๔๑ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๙๔๑.๐) พิเศษ รอย.มทบ.๒๘ (๓๑,๘๘๐ บาท) (๓๓,๐๐๐ บาท)

รอย.มทบ.๒๘ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

276 จ.ส.อ. วิสันต    เจียมไทสงค มทบ.๒๘  ๗ พ.ค. ๐๔ 58  รอง ผบ.มว. จ.ส.อ.  ๓ ก.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐ น. ๑ ชั้น ๔๐ ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.๗๑๗.๐) พิเศษ รอย.มทบ.๒๘ (๓๐,๗๙๐ บาท) ( ๓๑,๘๘๐ บาท )

มว.บร.รอย.มทบ.๒๘ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

277 จ.ส.อ. สิริมงคล  นิมิตสุวโรจน มทบ.๒๘  ๒ ส.ค. ๐๕ 57  รอง ผบ.มว. จ.ส.อ.  ๓ ก.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒๗ น. ๑ ชั้น ๓๗ ไทย ไทย ไทย ไทย
 (ชกท.๑๑๓.๐) พิเศษ รอย.มทบ.๒๘ (๒๗,๙๖๐ บาท) ( ๒๘,๘๘๐ บาท )

 มว.ฝก รอย.มทบ.๒๘ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

278 จ.ส.อ. ประภาท สิงหนสาย มทบ.๒๙  ๒ ธ.ค. ๐๖ 56 เสมียน จ.ส.อ.  ๑ ต.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.๐๗๕.๐) พิเศษ มทบ.29 (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

ฝ.สรรพกําลัง มทบ.๒๙ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

1275500647

1265500094

1252700380

1265300482

1261000314

1285300161

1252701166



ลงตําแหนง ตาํแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน
ลําดับ สงักัด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย.๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค.๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป

เกิด

สัญชาติ
หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

279 จ.ส.อ.หญิง สุพัตรา พรหมนุชิต มทบ.๒๙  ๒๖ ม.ค. ๐๗ 55 เสมียนงบประมาณ จ.ส.อ.  ๒๔ มี.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒ น.๑ ชั้น ๔๒ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๗๓๑.๐) พิเศษ มทบ.29 (๓๓,๐๐๐ บาท) (๓๔,๑๑๐ บาท)

ฝคง.มทบ.๒๙ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

280 จ.ส.อ. เจตสนวัฒน พรมวิชัย มทบ.๒๙  ๘ ธ.ค. ๐๓ 58 หน.โรงรถ จ.ส.อ.  ๑๔ พ.ย. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.๖๔๓.๐) พิเศษ มทบ.29 (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

แหลงรวมรถ สขส.มทบ.๒๙ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

281 จ.ส.อ. จารุวัฒน จุลบาท มทบ.๒๙  ๒๓ ธ.ค. ๐๖ 56 ชางไฟฟาและประปา จ.ส.อ.  ๑ เม.ย. ๕๕ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๖ น.๑ ชั้น ๔๖ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๓๕๕.๐) พิเศษ มทบ.29 (๓๗,๕๘๐ บาท) (๓๘,๗๕๐ บาท)

ผยย.มทบ.๒๙ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

282 จ.ส.อ. ทองปาน ภูเวียนวงค มทบ.๒๙  ๕ ม.ิย. ๐๕ 57 เสมียน จ.ส.อ.  ๒๗ ก.พ. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒ น.๑ ชั้น ๔๒ ไทย ไทย ไทย ไทย
 (ชกท.๗๑๐.๐) พิเศษ มทบ.29 (๓๓,๐๐๐ บาท) (๓๔,๑๑๐ บาท)

ผพธ.มทบ.๒๙ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

283 จ.ส.อ. อุทัย   สิงหเสนา รพ.คาย  ๑๔ ม.ิย. ๐๗ 55 หน.คลงั จ.ส.อ.  ๓๑ ม.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

กฤษณสีวะรา (ชกท.๕๕๑.๐) พิเศษ รพ.คายกฤษณสีวะรา (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

ผสบร.รพ.คายกฤษณสีวะรา (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

284 จ.ส.อ. สราวุธ นรสาร นฝ.นศท.  ๖ ต.ค. ๐๔ 58 ผช.ครูวิชาทหารทั่วไป จ.ส.อ.  ๒๙ ม.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑.๕ น.๑ ชั้น ๔๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
มทบ.๒๙  (ชกท.๑๑๓.๐) พิเศษ นฝ.นศท.มทบ.๒๙ (๓๒,๔๕๐ บาท) (๓๓,๕๖๐ บาท)

นฝ.นศท.มทบ.๒๙ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

285 จ.ส.อ. พรมมี ชูบุญ นฝ.นศท.  ๒๑ มี.ค. ๐๕ 57 ผช.ครูวิชาอาวุธ จ.ส.อ.  ๑๔ พ.ย. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑ น.1 ชั้น ๔1 ไทย ไทย ไทย ไทย
มทบ.๒๙ (ชกท.๑๑๑.๐) พิเศษ นฝ.นศท.มทบ.๒๙ (๓๑,๘๘๐ บาท) (๓๓,๐๐๐ บาท)

นฝ.นศท.มทบ.๒๙ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

1255500540

1265500705

1306803693

1265500293

1280500423

6351260107

1245500382



ลงตําแหนง ตาํแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน
ลําดับ สงักัด อายุ ตาํแหนงปจจุบัน อัตรา จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย.๖๒ รับเงินเดือน

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค.๖๒ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป

เกิด

สัญชาติ
หมายเหตุหมายเลขประจําตัว

286 จ.ส.อ. เลิงศักดิ์   ครึก มทบ.๒๑๐  ๒๓ ก.พ. ๐๗ ๕๕ นายสิบสรรพาวุธ จ.ส.อ. ๑ ต.ค. ๕๘ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐.๕ น.๑ ชั้น ๔๐.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.๗๖๓.๐) พิเศษ มทบ.210  (๓๑,๓๔๐ บาท) (๓๒,๔๕๐ บาท)

ผสพ.มทบ.๒๑๐ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

287 จ.ส.อ. สุรพงษ  พรหมจักร มทบ.๒๑๐  ๘ ส.ค. ๐๗ 55 นายสิบการกระสุน จ.ส.อ.  ๑๕ ธ.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.๔๑๑.๐) พิเศษ มทบ.210 (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

ผสพ.มทบ.๒๑๐ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

288 จ.ส.อ. บุญมี  จิตคา มทบ.๒๑๐  ๑๓ ก.ค. ๐๔ 58 หน.คลงั จ.ส.อ.  ๒๘ ธ.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒ น.๑ ชั้น ๔๒ ไทย ไทย ไทย ไทย
 (ชกท.๕๕๑.๐) พิเศษ มทบ.210 (๓๓,๐๐๐ บาท) (๓๔,๑๑๐ บาท)
ผพธ.มทบ.๒๑๐ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

๑,๑๖๐ บาท (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

289 จ.ส.อ. ศุภชัย  แกวคําสอน มทบ.๒๑๐  ๑๓ ต.ค. ๐๖ 56 รอง ผบ.มว. จ.ส.อ.  ๑๗ มิ.ย. ๔๖ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๗ รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.๙๕๑.๐) พิเศษ รอย สห.มทบ.๒๑๐ (๓๘,๗๕๐ บาท) น.๑ ชั้น ๑

มว.สห.รอย.สห.มทบ.๒๑๐ (๓๙,๘๘๐ บาท)

(กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

290 จ.ส.อ. สมชัย  สาลารัตน มทบ.๒๑๐  ๑ ก.พ. ๐๕ 57 รอง ผบ.มว. จ.ส.อ.  ๓๐ พ.ย. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.๗๑๗.๐) พิเศษ รอย มทบ.๒๑๐ (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

มว.บร.รอย.มทบ.๒๑๐ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

291 จ.ส.อ. สมสินธุ  ปททุม มทบ.๒๑๐  ๑๐ ม.ิย. ๐๕ 57 ผบ.ตอนสูทกรรม จ.ส.อ.  1 ต.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐.๕ น.๑ ชั้น ๔๐.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.๙๔๑.๐) พิเศษ รอย มทบ.๒๑๐ (๓๑,๓๔๐ บาท) (๓๒,๔๕๐ บาท)

มว.ฝก.รอย.มทบ.๒๑๐ (กรณี 1 ต.ค. 62

ได 1 ขั้น)

พ.ท.หญิง

(วาสนา     เทศทองลา)

หน.กพ.ทบ.

......../......../........

1267400112

1285501542

1254601289

1275500248

1282000302

1264600014

ตรวจถูกตอง
        พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                   (วาสนา     เทศทองลา)
                         หน.กพ.ทบ.
                         4 ก.ค. 62



ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

1 จ.ส.อ. ชูเกียรติ สุดจิตร ทภ.๓ ๒๑ ม.ค. ๐๗ 55 ชางสาธารณูปโภค (ชกท.๕๒๐.0) จ.ส.อ. ๒๗ ธ.ค. ๕๗ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕.๕ น.๑ ชั้น ๔5.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

ผยย.ทภ.๓ พิเศษ ทภ.๓ (๓๖,๙๙๐ บาท) (๓๘,17๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

2 จ.ส.อ. วีรชัย เสตะกลัมพ ส.พัน.๒๓ ทภ.๓ ๘ ส.ค. ๐๗ 55 นายสิบยุทธการ (ชกท.๗๒๑.0) จ.ส.อ. ๑๗ ม.ค. ๕๔ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๖.๕ รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอน บก.พัน.รอย.บก.ส.พัน.๒๓ ทภ.๓ พิเศษ ส.พัน.๒๓ ทภ.๓ (๓๘,๑๗๐ บาท) น.๑ ชั้น ๐.๕

(๓๙,๑๙๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

3 จ.ส.อ.หญิง อารี ยอดชัย รพ.คายสมเดจ็ ๑๕ ม.ีค. ๐๗ 55 นายสิบพยาธิ (ชกท.๙๓๑.0) จ.ส.อ. ๑๒ ม.ค. ๕๕ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕.๕ น.๑ ชั้น ๔๕.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
พระนเรศวรมหาราช ผพธ.รพ.คายสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช พิเศษ รพ.คายสมเดจ็ (๓๖,๙๙๐ บาท) (๓๘,๑๗๐ บาท)

พระนเรศวรมหาราช (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

4 จ.ส.อ. ปรีชา เชียงภูกอ รพ.คายสมเดจ็ ๑๑ ก.พ. ๐๕ 57 รอง ผบ.มว. (ชกท.๗๖๗.0) จ.ส.อ. ๑๗ ต.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.๑ ชั้น ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
พระนเรศวรมหาราช  มว.สล.รอย.พล.สร. พิเศษ รพ.คายสมเดจ็ (๓๖,๔๐๐ บาท) (๓๗,๕๘๐ บาท)

รพ.คายสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช พระนเรศวรมหาร (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

5 จ.ส.อ. สมควร สีแวน รพ.คายสมเดจ็ ๑๑ พ.ย. ๐๓ 58 รอง ผบ.มว. (ชกท.๙๔๑.0) จ.ส.อ. ๘ ก.พ. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.๑ ชั้น ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
พระนเรศวรมหาราช มว.สูทกรรม รอย.พล.สร. พิเศษ รพ.คายสมเดจ็ (๓๖,๔๐๐ บาท) (๓๗,๕๘๐ บาท)

รพ.คายสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช พระนเรศวรมหาร (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

6 จ.ส.อ. ดิเรก คุมทอง รพ.คายสมเดจ็ ๓๐ ต.ค. ๐๖ 55 นายสิบทันตกรรม (ชกท.๙๑๗.0) จ.ส.อ. ๔ เม.ย. ๔๐ นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย
พระนเรศวรมหาราช รพ.คายสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช พิเศษ รพ.คายสมเดจ็ ป.๓ ชั้น ๒.๕ น.๑ ชั้น ๓.๕

พระนเรศวรมหาร (๔๑,๙๓๐ บาท) (๔๓,๓๐๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

7 จ.ส.อ.หญิง ชวนชม ขาวโต รพ.คายสมเดจ็ ๔ ก.พ. ๐๗ 55 นายสิบเภสัชกรรม (ชกท.๙๓๒.0) จ.ส.อ. ๑๒ ม.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
พระนเรศวรมหาราช ผภก.รพ.คายสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช พิเศษ รพ.คายสมเดจ็ (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

พระนเรศวรมหาร (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

หมายเหตุ

1282300153

ลงตําแหนงหลัก 

จ.ส.อ.(พ.) เม่ือ

ตําแหนงเล่ือนฐานะ

เปน

นายทหารสัญญาบัตร

รับเงนิเดือน

๑ เม.ย.๖๒

ปรับเปน

ณ ๑ ต.ค.๖๒

รับเงนิเดือน

สัญชาติ

3283300448

ลําดับ
ยศ - ชื่อ - สกุล

หมายเลขประจําตัว
สังกัด

วัน/เดือน/ป

เกิด
อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

1243800227

6281040207

6281150307

1266900435

1293800443

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวน สมัครใจเลื่อนฐานะฯ

หนวย  ทภ.๓



ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

หมายเหตุ
ลงตําแหนงหลัก 

จ.ส.อ.(พ.) เม่ือ

ตําแหนงเล่ือนฐานะ

เปน

นายทหารสัญญาบัตร

รับเงนิเดือน

๑ เม.ย.๖๒

ปรับเปน

ณ ๑ ต.ค.๖๒

รับเงนิเดือน

สัญชาติ
ลําดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

หมายเลขประจําตัว
สังกัด

วัน/เดือน/ป

เกิด
อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

8 จ.ส.อ. กฤตภัทร ทองคําระยับ ทน.๓ ๑๑ ม.ิย. ๐๗ 55 นายสิบธุรการ (ชกท.๗๑๗.0) จ.ส.อ. ๑๗ ก.ค. ๕๗ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒.๕ น.๑ ชั้น ๔๒.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

  กขว.ทน.๓ พิเศษ ทน.๓ (๓๓,๕๖๐ บาท) (๓๔,๖๘๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

9 จ.ส.อ. ศักรินทร โชตกิะคาม ทน.๓ ๗ ก.ย. ๐๕ 57 นายสิบยานยนต (ชกท.๖๓๑.0) จ.ส.อ. ๒๗ ส.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑.๕ น.๑ ชั้น ๔๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ขส.รอย.บก.ทน.๓ พิเศษ ทน.๓ (๓๒,๔๕๐ บาท) (๓๓,๕๖๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

10 จ.ส.อ. วิวัฒน สาลมีนต ทน.๓ ๓๐ ก.ย. ๐๔ 58 นายสิบกิจการพลเรือน (ชกท.๙๙๐.0) จ.ส.อ. ๒๓ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓ น.๑ ชั้น ๔๓ ไทย ไทย ไทย ไทย

กกร.ทน.๓ พิเศษ ทน.๓ (๓๔,๑๑๐ บาท) (๓๕,๒๒๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

11 จ.ส.อ. อรรคพล วราศิลป ทน.๓ ๑๘ ม.ีค. ๐๖ 56 นายสิบยุทธการ (ชกท.๑๑๓.0) จ.ส.อ. ๒๐ ส.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๖ น.๑ ชั้น ๔๖ ไทย ไทย ไทย ไทย

กยก.ทน.๓ พิเศษ ทน.๓ (๓๗,๕๘๐ บาท) (๓๘,๗๕๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

12 จ.ส.อ. ระนอง เรืองดี ทน.๓ ๒๓ ก.พ. ๐๗ 55 นายสิบสงกําลัง (ชกท.๗๖๘.0) จ.ส.อ. ๒๘ ก.ค. ๔๗ นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

กกบ.ทน.๓ พิเศษ ทน.๓ ป.๓ ชั้น ๔ น.๑ ชั้น ๕

(๔๔,๑๓๐ บาท) (๔๕,๗๕๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

13 จ.ส.อ. วิสุทธ์ิ  รมประเสริฐ ร.๔ ๑๖ ต.ค. ๐๖ 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๒.0) จ.ส.อ. ๑๑ ต.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒๙.๕ น.๑ ชั้น ๓๙.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ยก.รอย.ยก.ร.๔ พิเศษ ร.๔ (๓๐,๒๒๐ บาท) (๓๑,๓๔๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

14 จ.ส.อ. นิวัฒน เตชะ ร.๔ ๒๑ ม.ีค. ๐๗ 55 ผตน. (ชกท.๑๑๒.0) จ.ส.อ. ๙ ก.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒๙.๕ น.๑ ชั้น ๓๙.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ค.หนัก รอย.ค.หนัก ร.๔ พิเศษ ร.๔ (๓๐,๒๒๐ บาท) (๓๑,๓๔๐ บาท)

พสร. ตามเดิม พสร. ตามเดิม

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

1267000015

1253306616

1245200767

1253801263

๑๒๖๕๐๐๑๕๐๔

1281300440

1253801259



ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

หมายเหตุ
ลงตําแหนงหลัก 

จ.ส.อ.(พ.) เม่ือ

ตําแหนงเล่ือนฐานะ

เปน

นายทหารสัญญาบัตร

รับเงนิเดือน

๑ เม.ย.๖๒

ปรับเปน

ณ ๑ ต.ค.๖๒

รับเงนิเดือน

สัญชาติ
ลําดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

หมายเลขประจําตัว
สังกัด

วัน/เดือน/ป

เกิด
อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

15 จ.ส.อ. ชัยวัฒน  สมอินทร ร.๔ ๑๗ ธ.ค. ๐๖ 55 ผบ.ตอน (ชกท.๗๖๘.0) จ.ส.อ. ๙ ก.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑.๕ น.๑ ชั้น ๔๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

 ตอนสงกําลังและซอมบํารุง พิเศษ ร.๔ (๓๒,๔๕๐ บาท) (๓๓,๕๖๐ บาท)

รอย.ค.หนัก ร.๔ พ.ส.ร. ตามเดิม พ.ส.ร. ตามเดิม

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

16 จ.ส.อ. ถนอมศักดิ์  ดีสิงห ร.๔ ๒๖ พ.ย. ๐๖ 55 ผบ.ตอน (ชกท.๓๑๑.0) ตอนวิทยุ จ.ส.อ. ๑๑ ต.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒๙.๕ น.๑ ชั้น ๓๙.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.สื่อสาร รอย.บก.ร.๔ พิเศษ ร.๔ (๓๐,๒๒๐ บาท) (๓๑,๓๔๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

17 จ.ส.อ. นิวัติ  คําแกว ร.๔ ๒๕ ก.ย. ๐๖ 56 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๒.0) มว.ค.หนัก จ.ส.อ. ๕ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒.๕ น.๑ ชั้น ๔๒.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

 รอย.ค.หนัก ร.๔ พิเศษ ร.๔ (๓๓,๕๖๐ บาท) (๓๔,๖๘๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

18 จ.ส.อ. บุญเลิศ  กันเกียว ร.๔ ๓ ม.ีค. ๐๗ 55 ผตน. (ชกท.๑๑๒.0) มว.ค.หนัก จ.ส.อ. ๑๗ ต.ค. ๕๗ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒.๕ น.๑ ชั้น ๔๒.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.ค.หนัก ร.๔ พิเศษ ร.๔ (๓๓,๕๖๐ บาท) (๓๔,๖๘๐  บาท)

พสร. ตามเดิม พสร. ตามเดิม

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

19 จ.ส.อ. ชาตชิาย  บัวคํา ป.๔ ๑๓ ก.ค. ๐๔ 58 หน.เจาหนาที่คํานวณ (ชกท.๑๔๖.๐) จ.ส.อ. ๔ ก.พ. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑.๕ น.๑ ชั้น ๔๑.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

หมูยุทธการและการขาว รอย.บก.ป.๔ พิเศษ ป.๔ (๓๒,๔๕๐ บาท) (๓๓,๕๖๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

20 จ.ส.อ. บุญสง  โพสัย ร.๔ พัน.๒ ๑๗ พ.ค. ๐๖ 56 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.๐) จ.ส.อ. ๑๔ ม.ิย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓0 น.๑ ชั้น ๔0 ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.ลว.รอย.สสก.ร.๔ พัน.๒ พิเศษ ร.๔ พัน.๒ (๓0,79๐ บาท) (๓1,88๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

21 จ.ส.อ. ไพบูลย   อิ่มสมบัติ ร.๔ พัน.๒ ๒๗ ธ.ค. ๐๔ 57 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๒๑.0) จ.ส.อ. ๑๗ ต.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒ น.๑ ชั้น ๔๒ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ชางโจมตี รอย.สสก.ร.๔ พัน.๒ พิเศษ ร.๔ พัน.๒ (๓๓,๐๐๐ บาท) (๓๔,๑๑๐ บาท)

พ.ส.ร. ตามเดิม พ.ส.ร. ตามเดิม

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

1252300265

๑๒๖๔๐๐๑๕๒๕

1253700041

1242301866

1272300173

1272300674

๑๒๗๕๑๐๐๕๓๔



ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

หมายเหตุ
ลงตําแหนงหลัก 

จ.ส.อ.(พ.) เม่ือ

ตําแหนงเล่ือนฐานะ

เปน

นายทหารสัญญาบัตร

รับเงนิเดือน

๑ เม.ย.๖๒

ปรับเปน

ณ ๑ ต.ค.๖๒

รับเงนิเดือน

สัญชาติ
ลําดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

หมายเลขประจําตัว
สังกัด

วัน/เดือน/ป

เกิด
อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

22 จ.ส.อ. สมศักดิ์  พลอยเจริญ ร.๔ พัน.๒ ๑๔ พ.ย. ๐๖ 55 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.0) บก.รอย. จ.ส.อ. ๒๔ ต.ค. ๕๕ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.๑ ชั้น ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.อวบ.ร.๔ พัน.๒ พิเศษ ร.๔ พัน.๒ (๓๖,๔๐๐ บาท) (๓๗,๘๕๐ บาท)

พ.ส.ร. ตามเดิม พ.ส.ร. ตามเดิม

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

23 จ.ส.อ. จารึก   ศึกษา ร.๔ พัน.๒ ๗ ธ.ค. ๐๖ 55 ผบ.ตอน (ชกท.๖๓๑.๐) ตอนซอมบํารุง จ.ส.อ. ๒๗ ก.ค. ๕๙ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓.๕ น.๑ ชั้น ๔๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

ยานยนต มว.ยานยนต รอย.สสช. พิเศษ ร.๔ พัน.๒ (๓๔,๖๘๐ บาท) (๓๕,๘๑๐ บาท)

ร.๔ พัน.๒ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

24 จ.ส.อ. พันทิพย  ชัยมงคล ร.๔ พัน.๒ ๓ พ.ย. ๐๖ 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๒๑.0) จ.ส.อ. ๒๒ มิ.ย. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.๑ ชั้น ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ปนโจมตี รอย.สสก.ร.๔ พัน.๒ พิเศษ ร.๔ พัน.๒ (๓๖,๔๐๐ บาท) (๓๗,๘๕๐ บาท)

พ.ส.ร. ตามเดิม พ.ส.ร. ตามเดิม

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

25 จ.ส.อ. สิทธิชัย ชาญตะบะ ร.๔ พัน.๒ ๒๕ ก.ย. ๐๗ 55 ผบ.ตอน (ชกท.๗๖๘.0) ตอนสงกําลัง จ.ส.อ. ๑๓ ต.ค. ๕๙ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒ น.๑ ชั้น ๔๒ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.บริการ รอย.สสช.ร.๔ พัน.๒ พิเศษ ร.๔ พัน.๒ (๓๓,๐๐๐ บาท) (๓๔,๑๑๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

26 จ.ส.อ. สุพจน  โพธิ์พยอม ร.๔ พัน.๓ ๒๙ ก.พ.๐๗ 55 จากองรอย (ชกท.๑๑๑.0) จ.ส.อ. ๒๓ พ.ค. ๔๓ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๙.๕ น.๑ ชั้น ๔๙.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๔ พัน.๓ พิเศษ ร.๔ พัน.๓ (๔๑,๙๓๐ บาท) (๔๓,๓๐๐ บาท)

พ.ส.ร. ตามเดิม พ.ส.ร. ตามเดิม

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

27 จ.ส.อ. ถนอม  ออนลาํ ร.๔ พัน.๓ ๒๖ เม.ย. ๐๕ 57 ผบ.ตอน (ชกท.๖๒๐.0) ตอนซอมบํารุง จ.ส.อ. ๑๗ ต.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.บริการ รอย.สสช.ร.๔ พัน.๓ พิเศษ ร.๔ พัน.๓ (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

พ.ส.ร. ตามเดิม พ.ส.ร. ตามเดิม

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

28 จ.ส.อ. จิณณณัฏฐ มอญแสง ร.๑๔ พัน.๒ ๒๖ พ.ย. ๐๔ 57 นายสิบซอมบํารุงยานยนต จ.ส.อ. ๑๘ ต.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐ น.๑ ชั้น ๔๐ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๖๓๑.0) ตอน ซบร.มว.ยานยนต พิเศษ ร.๑๔ พัน.๒ (๓๐,๗๙๐ บาท) (๓๑,๘๘๐ บาท)

และซอมบํารุง รอย.บก. พ.ส.ร. ตามเดิม พ.ส.ร. ตามเดิม

ร.๑๔ พัน.๒ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

1276300324

๑๒๗๖๙๐๐๒๑๗

1251300026

1277000152

1272301782

๑๒๕๓๘๐๑๒๖๐

1273700376



ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

หมายเหตุ
ลงตําแหนงหลัก 

จ.ส.อ.(พ.) เม่ือ

ตําแหนงเล่ือนฐานะ

เปน

นายทหารสัญญาบัตร

รับเงนิเดือน

๑ เม.ย.๖๒

ปรับเปน

ณ ๑ ต.ค.๖๒

รับเงนิเดือน

สัญชาติ
ลําดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

หมายเลขประจําตัว
สังกัด

วัน/เดือน/ป

เกิด
อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

29 จ.ส.อ. กิตติพงศ กังวาล ร.๑๔ พัน.๓ ๕ ม.ิย. ๐๗ 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.๓๑๑.๐) บก.มว.สส. จ.ส.อ. ๒๑ ก.ค. ๕๘ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.๑ ชั้น ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.บก.ร.๑๔ พัน.๓ พิเศษ ร.๑๔ พัน.๓ (๓๖,๔๐๐ บาท) (๓๗,๕๘๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

30 จ.ส.อ. พนัส  นาคทอง ม.พัน.๙ ๘ พ.ย. ๐๔ 57 นายสิบการขาว (ชกท.๑๓๓.0) จ.ส.อ. ๔ ต.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓2 น.๑ ชั้น ๔๒ ไทย ไทย ไทย ไทย

 พล.ร.๔ รอย.บก.ม.พัน.๙ พล.ร.๔ พิเศษ ม.พัน.๙ พล.ร.๔ (๓3,00๐ บาท) (๓๔,๑๑๐ บาท)

พ.ส.ร. ตามเดิม พ.ส.ร. ตามเดิม

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

31 จ.ส.อ. สมหมาย  ยิ้มพวย ม.พัน.๙ ๑ ก.พ. ๐๕ 57 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.0) จ.ส.อ. ๔ ต.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.๑ ชั้น ๔5 ไทย ไทย ไทย ไทย

พล.ร.๔ รอย.ถ.๒ ม.พัน.๙ พล.ร.๔ พิเศษ ม.พัน.๙ พล.ร.๔ (๓๖,๔๐๐ บาท) (๓๗,๕๘๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

32 จ.ส.อ. เทียนชัย  เช้ือชาง ม.พัน.๙ ๒๒ ธ.ค. ๐๕ 56 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.0) จ.ส.อ. ๔ ต.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓.๕ น.๑ ชั้น ๔๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

พล.ร.๔ รอย.บก.ม.พัน.๙ พล.ร.๔ พิเศษ ม.พัน.๙ พล.ร.๔ (๓๔,๖๘๐ บาท) (๓๕,๘๑๐ บาท)

พ.ส.ร. ตามเดิม พ.ส.ร. ตามเดิม

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

33 จ.ส.อ. จรัญ ปุกคํา ป.๔ ๑๒ พ.ย. ๐๖ 56 หน.เจาหนาที่คํานวณ (ชกท.๑๔๖.0) จ.ส.อ. ๒๐ ม.ค. ๕๕ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓.๕ น.๑ ชั้น ๔3.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

พัน.๔ หมูยุทธการและอํานวยการยิง พิเศษ ป.พัน.๔ (๓๔,๖๘๐ บาท) (๓5,81๐ บาท)

ป.๔ พัน.๔ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

34 จ.ส.อ. นุกูล บุญผอง ป.๔ ๗ ม.ค. ๐๔ 58 นายสิบหัวหนาสวนยิง (ชกท.๑๔๑.0) จ.ส.อ. ๓๐ ต.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐.๕ น.๑ ชั้น ๔๐.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

พัน.๔  กองบังคับการสวนยิง รอย.ป. พิเศษ ป.๔ พัน.๔ (๓๑,๓๔๐ บาท) (๓๒,๔๕๐ บาท)

ป.๔ พัน.๔ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

35 จ.ส.อ. จีรพงษ  พวงหงษ ป.๔ ๒๗ ก.ค. ๐๗ 55 นายสิบยุทธการ (ชกท.๑๔๖.0) จ.ส.อ. ๑๖ ต.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

พัน.๑๐๔ หมูยุทธการและอํานวยการยิง รอย.บก. พิเศษ ป.๔ พัน.๑๐๔ (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

ป.๔ พัน.๑๐๔ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๒๕๒๓๐๐๓๖๕

๑๒๖๓๘๐๐๒๔๖

๑๒๖๒๓๐๐๓๒๑

1286300169

1275100152

1252300122

๑๒๗๖๓๐๐๙๓๙



ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

หมายเหตุ
ลงตําแหนงหลัก 

จ.ส.อ.(พ.) เม่ือ

ตําแหนงเล่ือนฐานะ

เปน

นายทหารสัญญาบัตร

รับเงนิเดือน

๑ เม.ย.๖๒

ปรับเปน

ณ ๑ ต.ค.๖๒

รับเงนิเดือน

สัญชาติ
ลําดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

หมายเลขประจําตัว
สังกัด

วัน/เดือน/ป

เกิด
อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

36 จ.ส.อ. พรเทพ  แตงกวา ช.พัน.๔ ๑๒ พ.ย. ๐๖ 55 นายสิบยานยนต (ชกท.๖๓๑.0) บก.รอย. จ.ส.อ. ๔ พ.ค. ๕๓ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 34.5 น.๑ ชั้น 44.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

พล.ร.๔ รอย.ช.สนาม ช.พัน.๔ พล.ร.๔ พิเศษ ช.พัน.๔ พล.ร.๔ (35,81๐ บาท) (๓6,99๐ บาท)

พ.ส.ร. ตามเดิม พ.ส.ร. ตามเดิม

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

37 จ.ส.อ. ประวัติ  ศรีออนทอง ช.พัน.๔ ๒๒ ก.ค. ๐๗ 55 นายสิบยานยนต (ชกท.๖๓๑.0) บก.รอย. จ.ส.อ. ๘ ต.ค. ๕๘ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.๑ ชั้น ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

พล.ร.๔ รอย.ช.สนาม ช.พัน.๔ พล.ร.๔ พิเศษ ช.พัน.๔ พล.ร.๔ (๓๖,๔๐๐ บาท) (๓๗,๘๕๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

38 จ.ส.อ. วรานนท  คําภา ช.พัน.๔ ๑๓ พ.ค. ๐๗ 55 นายสิบซอมบํารุงเครื่องมือชางกองพัน จ.ส.อ. ๔ ก.พ. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

พล.ร.๔ (ชกท.๖๒๒.0) มว.ซบร.กองพัน พิเศษ ช.พัน.๔ พล.ร.๔ (๓๕,๘๑๐  บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

รอย.บก. และบริการ ช.พัน.๔ พล.ร.๔ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

39 จ.ส.อ. ยศพล  สาโรจน ช.พัน.๔ ๒๖ ม.ีค. ๐๕ 57 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.0) บก.รอย. จ.ส.อ. ๒๖ ธ.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

พล.ร.๔ รอย.ช.สนาม ช.พัน.๔ พล.ร.๔ พิเศษ ช.พัน.๔ พล.ร.๔ (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

        

40 จ.ส.อ. นิรันดร ศรีดวง ช.พัน.๔ ๓ ก.ย. ๐๗ 55 นายสิบซอมบํารุงยานยนตกองพัน จ.ส.อ. ๑ ส.ค. ๔๓ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.๑ ชั้น ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

พล.ร.๔ (ชกท.๖๓๑.0) มว.ซบร.กองพัน พิเศษ ช.พัน.๔ พล.ร.๔ (๓๖,๔๐๐ บาท) (๓๗,๕๘๐ บาท)

รอย.บก. และ บร.ช.พัน.๔ พล.ร.๔ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

41 จ.ส.อ. วิชาพงศ  ศรีพัฒน ช.พัน.๔ ๑๖ ก.พ. ๐๗ 55 นายสิบยานยนต (ชกท.๖๑๓.0) จ.ส.อ. ๒๖ ธ.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

พล.ร.๔ บก.รอย.รอย.ช.สนาม พิเศษ ช.พัน.๔ พล.ร.๔ (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

ช.พัน.๔ พล.ร.๔ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

42 จ.ส.อ. กําพล  เสพศิริสุข ส.พัน.๔ ๓๐ ม.ีค. ๐๗ 55 หน.การสาย (ชกท.๓๒๑.0) จ.ส.อ. ๒๒ ต.ค. ๕๙ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕.๕ น.๑ ชั้น ๔๕.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

พล.ร.๔  ตอนโทรศัพท รอย.สวถ. พิเศษ ส.พัน.๔ พล.ร.๔ (๓๖,๙๙๐ บาท) (๓๘,๑๗๐ บาท)

ส.พัน.๔ พล.ร.๔ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๒๕๓๐๐๓๓๖

1267000406

1282300383

1282300052

1273800310

1292302149

1262900709



ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

หมายเหตุ
ลงตําแหนงหลัก 

จ.ส.อ.(พ.) เม่ือ

ตําแหนงเล่ือนฐานะ

เปน

นายทหารสัญญาบัตร

รับเงนิเดือน

๑ เม.ย.๖๒

ปรับเปน

ณ ๑ ต.ค.๖๒

รับเงนิเดือน

สัญชาติ
ลําดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

หมายเลขประจําตัว
สังกัด

วัน/เดือน/ป

เกิด
อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

43 จ.ส.อ. เสนห  เดชอิ่ม ส.พัน.๔ ๑๑ ม.ิย. ๐๗ 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.๒๙๓.๐) จ.ส.อ. ๒๘ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

พล.ร.๔ บก.มว.วิทยุถายทอด รอย.สวถ. พิเศษ ส.พัน.๔ พล.ร.๔ (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

ส.พัน.๔ พล.ร.๔ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

44 จ.ส.อ. สมพร  แสนเกิด พัน.สร.๔ ๑๒ ม.ค. ๐๕ 57 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.0) จ.ส.อ. ๕ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.รอย.รอย.บก.พัน.สร.๔ พิเศษ พัน.สร.๔ (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

45 จ.ส.อ. ณรงค  มาทอง พัน.สร.๔ ๑๐ ม.ิย. ๐๔ 58 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.0) จ.ส.อ. ๕ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑.๕ น.๑ ชั้น ๔๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.รอย.รอย.สร.พัน.สร.๔ พิเศษ พัน.สร.๔ (๓๒,๔๕๐ บาท) (๓๓,๕๖๐ บาท)

พ.ส.ร. ตามเดิม พ.ส.ร. ตามเดิม

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

46 จ.ส.อ. บุญธรรม  นาคคงคํา พัน.สร.๔ ๑๖ พ.ย. ๐๖ 55 นายสิบประจําหมวด (ชกท.๙๑๑.0) จ.ส.อ. ๑๙ เม.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐.๕ น.๑ ชั้น ๔๐.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.สงกลบั รอย.สร.พัน.สร.๔ พิเศษ พัน.สร.๔ (๓๑,๓๔๐ บาท) (๓๒,๔๕๐ บาท)

พ.ส.ร. ตามเดิม พ.ส.ร. ตามเดิม

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

47 จ.ส.อ. ชวลิต   สัมฤทธิ์ กอง สพบ. ๑๑ ก.ค. ๐๕ 57 จาหมวด (ชกท.๐๐๑.0) บก.มว.ซบร. จ.ส.อ. ๑๑ ต.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒.๕ น.๑ ชั้น ๔2.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

พล.ร.๔ สวนหนา ๑ กอง สพบ.พล.ร.๔ พิเศษ กอง สพบ.พล.ร.๔ (๓๓,๕๖๐ บาท) (๓4,68๐ บาท)

พสร. ตามเดิม พสร. ตามเดิม

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

48 กอง สพบ. ๒๒ พ.ย. ๐๔ 57 นายสิบควบคุมการซอม (ชกท.๖๓๕.๐) จ.ส.อ. ๒๘ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

พล.ร.๔ บก.มว.ซบร.สวนหลัง พิเศษ กอง สพบ.พล.ร.๔ (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

กอง สพบ.พล.ร.๔ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

49 จ.ส.อ. วิสุทธิพงษ  จันทรทป รอย.ลว.ไกล.๔ ๑๕ ส.ค. ๐๗ 55 ผบ.ตอน (ชกท.๑๑๓.0) ตอน ลว.ไกล จ.ส.อ. ๑๙ พ.ย. ๕๘ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๗ รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

 มว.ลว.ไกล รอย.ลว.ไกล.๔ พิเศษ รอย.ลว.ไกล.๔ (๓๘,๗๕๐ บาท) น.๑ ชั้น 1 

พ.ด.ร. คงเดิม (๓๙,๘๘๐ บาท)

พ.ด.ร. คงเดิม

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

1281200654

๑๒๘๓๘๐๐๑๓๒

๑๒๖๖๓๐๐๑๙๙๐๐

๑๒๕๓๘๐๐๐๘๙

๑๒๗๓๘๐๐๘๑๒

123130097

1247000415

จ.ส.อ. มงคล  ฉลาดธัญญกิจ



ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

หมายเหตุ
ลงตําแหนงหลัก 

จ.ส.อ.(พ.) เม่ือ

ตําแหนงเล่ือนฐานะ

เปน

นายทหารสัญญาบัตร

รับเงนิเดือน

๑ เม.ย.๖๒

ปรับเปน

ณ ๑ ต.ค.๖๒

รับเงนิเดือน

สัญชาติ
ลําดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

หมายเลขประจําตัว
สังกัด

วัน/เดือน/ป

เกิด
อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

50 จ.ส.อ. สมเดช  อรุณเกลา รอย.ลว.ไกล.๔ ๑๗ ม.ีค. ๐๗ 55 นายสิบยุทธการ (ชกท.๑๑๓.0) จ.ส.อ. ๑๑ ธ.ค. ๕๘ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓ น.๑ ชั้น ๔๓ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.รอย.รอย.ลว.ไกล ๔ พิเศษ รอย.ลว.ไกล ๔ (๓๔,๑๑๐ บาท) (๓๕,๒๒๐ บาท)

พ.ด.ร. คงเดิม พ.ด.ร. คงเดิม

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

51 จ.ส.อ. สุเทพ   ไกรสร รอย.ลว.ไกล ๔ ๙ ก.พ. ๐๗ 55 รอง ผบ.ตอน (ชกท.๑๑๓.0) จ.ส.อ. ๒๘ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.๑ ชั้น ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอน ลว.ไกล มว.ลว.ไกล พิเศษ รอย. ลว.ไกล ๔ (๓๖,๔๐๐ บาท) (๓๗,๕๘๐ บาท)

 รอย.ลว.ไกล ๔ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

52 จ.ส.อ. อําพร หวยทองคํา รอย.ม.(ลว.)๔ ๒๕ ม.ิย. ๐๔ 58 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๓๓.0) ตอน ถ. จ.ส.อ. ๙ เม.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓.๕ น.๑ ชั้น ๔๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ลว.รอย.ม.(ลว.) ๔ พิเศษ พล.ร.๔ (๓๔,๖๘๐ บาท) (๓๕,๘๑๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

53 จ.ส.อ. อนุพงษ  คงทอง รอย.บก.พล.ร.๔ ๑๗ ม.ีค. ๐๖ 56 ผบ.ตอน (ชกท.๖๓๑.0) จ.ส.อ. ๔ ต.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓.๕ น.๑ ชั้น ๔๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอนรถผูบังคับบัญชา รอย.บก.พล.ร.๔ พิเศษ พล.ร.๔ (๓๔,๖๘๐  บาท) (๓๕,๘๑๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

54 จ.ส.อ. สมาน  สุธรรม ร.๗ ๔ พ.ค. ๐๔ 58 ผตน. (ชกท.๑๑๒.0) ชุด ผตน. จ.ส.อ. ๑๒ ม.ีค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ค.หนัก รอย.ค.หนัก ร.๗ พิเศษ ร.๗ (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

55 จ.ส.อ. ปกรณ   มวงเขียว ร.๗ ๓ ม.ีค. ๐๕ 57 ผบ.ตอน (ชกท.๗๖๘.0) ตอนสงกําลัง จ.ส.อ. ๑๒ ม.ีค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑.๕ น.๑ ชั้น ๔๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

และซอมบํารุง รอย.ยก.ร.๗ พิเศษ ร.๗ (๓๒,๔๕๐ บาท) (๓๓,๕๖๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2  

ได ๑ ขั้น)

56 จ.ส.อ. สรชัย  สังวาลย ร.๗ ๑๔ ธ.ค. ๐๖ 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.๙๖๒.0) บก. จ.ส.อ. ๒๑ มิ.ย. ๕๖ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.เฝาตรวจ รอย.ลว.และเฝาตรวจ พิเศษ ร.๗ (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

ร.๗ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

1261303170

1261300373

1245101391

1266301124

1283800283

1246300897

๑๒๘๓๘๐๑๖๘๐



ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

หมายเหตุ
ลงตําแหนงหลัก 

จ.ส.อ.(พ.) เม่ือ

ตําแหนงเล่ือนฐานะ

เปน

นายทหารสัญญาบัตร

รับเงนิเดือน

๑ เม.ย.๖๒

ปรับเปน

ณ ๑ ต.ค.๖๒

รับเงนิเดือน

สัญชาติ
ลําดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

หมายเลขประจําตัว
สังกัด

วัน/เดือน/ป

เกิด
อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

57 จ.ส.อ. กมล   รุงเรือง ร.๗ ๒๙ ธ.ค. ๐๖ 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.๓๑๑.0) บก.มว.สส จ.ส.อ. ๘ ม.ิย. ๕๘ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๖ น.๑ ชั้น ๔๖ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.บก.ร.๗ พิเศษ ร.๗ (๓๗,๕๘๐ บาท) (๓๘,๗๕๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

58 จ.ส.อ. วัชรเทพ คชสาร ร.๗ ๑๕ ธ.ค. ๐๖ 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๒.0) จ.ส.อ. ๒๒ ส.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒๗ น.๑ ชั้น ๓๗ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.ค.หนัก รอย.ค.หนัก.ร.๗ พิเศษ ร.๗ (๒๗,๙๖๐ บาท) (๒๘,๘๘๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

59 จ.ส.อ. อินทร   มโนชมภู ร.๗ พัน.๒ ๑๓ ม.ค. ๐๗ 55 นายสิบประจําหมวด (ชกท.๑๑๒.0) จ.ส.อ. ๒๑ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑.๕ น.๑ ชั้น ๔๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.อวน.รอย.สสก.ร.๗ พัน.๒ พิเศษ ร.๗ พัน.๑ (๓๒,๔๕๐ บาท) (๓๓,๕๖๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

60 จ.ส.อ. บุญมั่น   ศรีทะบก ร.๑๗ พัน.๒ ๒๗ ต.ค. ๐๖ 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.0) มว.ปล. จ.ส.อ. ๒๗ ต.ค. ๐๖ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒.๕ น.๑ ชั้น ๔๒.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.อวบ.ร.๑๗ พัน.๒ พิเศษ ร.๑๗ พัน.๒ (๓๓,๕๖๐ บาท) (34,680 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

61 จ.ส.อ. พีรทัต  ยังสงัข ร.๑๗ พัน.๒ ๓ มิ.ย. ๐๗ 55 จากองพัน (ชกท.๐๐๑.0) รอย.สสก. จ.ส.อ. ๑๙ ธ.ค. ๕๙ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒.๕ น.๑ ชั้น ๔๒.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

ร.๑๗ พัน.๒ พิเศษ ร.๑๗ พัน.๒ (๓๓,๕๖๐ บาท) (๓๔,๖๘๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

62 จ.ส.อ. วุฒิกร  ชุมมงคล ร.๑๗ พัน.๓ ๖ ม.ค. ๐๔ 58 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.0) มว.ปล. จ.ส.อ. ๑๔ มิ.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒๙.๕ น.๑ ชั้น ๓๙.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.อวบ.ร.๑๗ พัน.๓ พิเศษ ร.๑๗ พัน.๓ (๓๐,๒๒๐ บาท) (๓๑,๓๔๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

63 จ.ส.อ. สงวน   ย่ีสุภา ร.๑๗ พัน.๓ ๑ ก.ย. ๐๕ 57 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.0) มว.ค.๖๐ จ.ส.อ. ๑๔ มิ.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐ น.๑ ชั้น ๔๐ ไทย ไทย ไทย ไทย

ร.๑๗ พัน.๓ พิเศษ ร.๑๗ พัน.๓ (๓๐,๗๙๐ บาท) (๓๑,๘๘๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

64 ร.๑๗ พัน.๓ ๑ พ.ย. ๐๔ 57 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๒๑.0) จ.ส.อ. ๑๔ มิ.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐ น.๑ ชั้น ๔๐ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ชางโจมตี รอย.สสก.ร.๑๗ พัน.๓ พิเศษ ร.๑๗ พัน.๓ (๓๐,๗๙๐ บาท) (๓๑,๘๘๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

1271300386

1273000382

1265200972

1263801618

1263801591

1251200999

1261200373

1251200853

จ.ส.อ. วีระชน  หมอกมุงเมือง    



ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

หมายเหตุ
ลงตําแหนงหลัก 

จ.ส.อ.(พ.) เม่ือ

ตําแหนงเล่ือนฐานะ

เปน

นายทหารสัญญาบัตร

รับเงนิเดือน

๑ เม.ย.๖๒

ปรับเปน

ณ ๑ ต.ค.๖๒

รับเงนิเดือน

สัญชาติ
ลําดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

หมายเลขประจําตัว
สังกัด

วัน/เดือน/ป

เกิด
อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

65 จ.ส.อ. ประเวศน   ทะชัยวงศ ร.๑๗ พัน.๓ ๑๐ พ.ค. ๐๗ 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.0) มว.ค.๖๐ จ.ส.อ. ๙ พ.ค. ๕๔ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.๑ ชั้น ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

ร.๑๗ พัน.๓ พิเศษ ร.๑๗ พัน.๓ (๓๖,๔๐๐ บาท) (๓๗,๕๘๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

66 จ.ส.อ. มานะ   คําเงนิ ร.๑๗ พัน.๔ ๓๑ ต.ค. ๐๖ 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.0) มว.ลว. จ.ส.อ. ๒๒ ส.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓ น.๑ ชั้น ๔๓ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.สสก.ร.๑๗ พัน.๔ พิเศษ ร.๑๗ พัน.๔ (๓๔,๑๑๐ บาท) (๓๕,๒๒๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

67 จ.ส.อ. อํานาจ   นิลลิกา ป.พัน.๑๗ พล.ร.๗ ๒๐ ม.ค. ๐๖ 56 นายสิบหัวหนาสวนยิง (ชกท.๑๔๑.0) จ.ส.อ. ๕ เม.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓ น.๑ ชั้น ๔๓ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.สวนยิง รอย.ป.ป.พัน.๑๗ พล.ร.๗ พิเศษ ป.พัน.๗ พล.ร.๗ (๓๔,๑๑๐ บาท) (๓๕,๒๒๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

68 จ.ส.อ. ประสงค   คุณวงค ป.พัน.๑๗ พล.ร.๗ ๑๐ เม.ย. ๐๕ 57 นายสิบหัวหนาสวนยิง (ชกท.๑๔๑.0) จ.ส.อ. ๕ เม.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑ น.๑ ชั้น ๔1 ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.สวนยิง รอย.ป.ป.พัน.๑๗ พล.ร.๗ พิเศษ ป.พัน.๗ พล.ร.๗ (๓๑,๘๘๐ บาท) (๓3,00๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

69 จ.ส.อ. สมหวัง โสรธร พล.ม.๑ ๕ ต.ค. ๐๔ 57 นายสิบพยาบาล (ชกท.๙๑๒.0) จ.ส.อ. ๑๒ มิ.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 29.5 น.๑ ชั้น ๓๙.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

 ตอน สร.รอย.บก.พล.ม.๑ พิเศษ พล.ม.๑ (30,220 บาท) (๓๑,๓๔๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

70 จ.ส.อ. สมเกียรติ สําราญสขุ พล.ม.๑ ๑๖ ม.ค. ๐๔ 58 รอง ผบ.มว.สน. (ชกท.๕๔๒.0) จ.ส.อ. ๓๐ มิ.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 33.5 น.๑ ชั้น ๔๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.ลว.ไกล พล.ม.๑ พิเศษ พล.ม.๑ (34,680 บาท) (๓๕,๘๑๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

71 จ.ส.อ. สมพงษ ขาวประภา พล.ม.๑ ๒๒ พ.ค. ๐๔ 58 รอง ผบ.ตอน (ชกท.๑๑๓.0) จ.ส.อ. ๑๐ มิ.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 31.5 น.๑ ชั้น ๔๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอน ลว.ไกล รอย.ลว.ไกล พล.ม.๑ พิเศษ พล.ม.๑ (32,450 บาท) (๓๓,๕6๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

72 จ.ส.อ. อําคา อุยสุข พล.ม.๑ ๑๖ ม.ค. ๐๔ 58 นายสิบยุทธการ (ชกท.๑๑๓.0) จ.ส.อ. ๑๔ เม.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 35 น.๑ ชั้น ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.รอย.รอย.ลว.ไกล พล.ม.๑ พิเศษ พล.ม.๑ (36,400 บาท) (๓๗,๕๘๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

1271200675

1246900015

1267100137

1256600043

1263101019

1266802927

1281200808

1250500335



ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

หมายเหตุ
ลงตําแหนงหลัก 

จ.ส.อ.(พ.) เม่ือ

ตําแหนงเล่ือนฐานะ

เปน

นายทหารสัญญาบัตร

รับเงนิเดือน

๑ เม.ย.๖๒

ปรับเปน

ณ ๑ ต.ค.๖๒

รับเงนิเดือน

สัญชาติ
ลําดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

หมายเลขประจําตัว
สังกัด

วัน/เดือน/ป

เกิด
อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

73 จ.ส.อ. เศกสรรณ จันทรวิรุจ พล.ม.๑ ๒๕ ม.ค. ๐๔ 58 ผบ.ตอน (ชกท.๗๖๐.0) ตอนสถิติ จ.ส.อ. ๑๓ ต.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 34 น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.สล.กอง สพบ.พล.ม.๑ พิเศษ กอง สพบ.พล.ม.๑ (35,220 บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

74 จ.ส.อ. สนธยา หมื่นเฮา พล.ม.๑ ๑๗ พ.ย. ๐๕ 56 จากองพัน (ชกท.๐๐๑.0) จ.ส.อ. ๑๕ มิ.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 30.5 น.๑ ชั้น ๔๐.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอน บก.พัน.สร.๘ พิเศษ พัน.สร.๘ (31,340 บาท) (๓๒,๔๕๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

75 จ.ส.อ. ฟารุง จันทรคง พล.ม.๑ ๒๗ ก.พ. ๐๕ 57 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๒๑.0) บก.มว.ช. จ.ส.อ. ๑๐ ก.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 31.5 น.๑ ชั้น ๔๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.ช.สนาม ช.พัน.๘ พล.ม.๑ พิเศษ ช.พัน.๘ พล.ม.๑ (32,450 บาท) (๓๓,๕๖๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

76 จ.ส.อ. สิงหชัย สงิหปราบ พล.ม.๑ ๓๑ ต.ค. ๐๖ 55 หน.ชางเครื่องกล (ชกท.๖๒๑.0) จ.ส.อ. ๑๘ พ.ค. ๔๘ นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ซบร.กองพัน รอย.บก.และ บร. พิเศษ ช.พัน.๘ พล.ม.๑ ป.3 ชั้น 3.5 น.๑ ชั้น ๔.๕

ช.พัน.๘ พล.ม.๑ (43,300 บาท) (๔๔,๙๓๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

77 จ.ส.อ. เกรียงไกร ปนทะโชติ พล.ม.๑ ๒ ธ.ค. ๐๖ 55 ผบ.ตอนสื่อสาร (ชกท.๓๑๑.0) จ.ส.อ. ๑๒ พ.ค. ๔๗ นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

หมูสื่อสาร รอย.บก.และ บร. พิเศษ ช.พัน.๘ พล.ม.๑ ป.3 ชั้น 1 น.๑ ชั้น ๒

ช.พัน.๘ พล.ม.๑ (39,880 บาท) (๔๑,๒๕๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

78 จ.ส.อ. สมชาย กันฟอง พล.ม.๑ ๑๕ ก.ค. ๐๗ 55 นายสิบยานยนต (ชกท.๖๓๑.0) จ.ส.อ. ๑๙ ก.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.รอย.รอย.ช.สนาม พิเศษ ช.พัน.๘ พล.ม.๑ (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

ช.พัน.๘ พล.ม.๑ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

79 จ.ส.อ. ผดุงศักดิ์ คํากองแพง พล.ม.๑ ๒๔ ก.ค. ๐๗ 55 นายสิบสงกําลังสายชาง จ.ส.อ. ๒๘ เม.ย. ๕๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๖ น.๑ ชั้น ๔๖ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๗๖๒.0) บก.รอย.รอย.ช.สนาม พิเศษ ช.พัน.๘ พล.ม.๑ (๓๗,๕๘๐ บาท) (๓๘,๗๕๐ บาท)

ช.พัน.๘ พล.ม.๑ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

1282600349

1282000253

1253401208

1260500101

1273800034

1275000941

1275100334



ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

หมายเหตุ
ลงตําแหนงหลัก 

จ.ส.อ.(พ.) เม่ือ

ตําแหนงเล่ือนฐานะ

เปน

นายทหารสัญญาบัตร

รับเงนิเดือน

๑ เม.ย.๖๒

ปรับเปน

ณ ๑ ต.ค.๖๒

รับเงนิเดือน

สัญชาติ
ลําดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

หมายเลขประจําตัว
สังกัด

วัน/เดือน/ป

เกิด
อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

80 จ.ส.อ. เกียรติพล ไพรเขต พล.ม.๑ ๑๐ ก.ย. ๐๗ 55 นายสิบสงกําลังสายชาง (ชกท.๗๖๒.0) จ.ส.อ. ๓๑ พ.ค. ๕๘ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.รอย.รอย.ช.สนาม ช.พัน.๘ พล.ม.๑ พิเศษ ช.พัน.๘ พล.ม.๑ (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

81 จ.ส.อ. สมปอง อินสอาด พล.ม.๑ ๒๐ พ.ค. ๐๗ 55 นายสิบยุทธการและการขาว จ.ส.อ. ๑๓ ม.ค. ๔๖ นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๗๒๑.0) ตอนยุทธการ พิเศษ ส.พัน.๑๑ พล.ม.๑ ป.๓ ชั้น ๓ น.๑ ชั้น ๔

และการขาว รอย.บก. (๔๒,๖๒๐ บาท) (๔๔,1๓๐ บาท)

ส.พัน.๑๑ พล.ม.๑ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

82 จ.ส.อ. ภูมรินทร มูลหา พล.ม.๑ ๙ ก.ย. ๐๕ 57 หน.การสาย (ชกท.๓๒๑.0) จ.ส.อ. ๘ ก.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.๑ ชั้น ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอนโทรศัพท มว.สาย รอย.สาย พิเศษ ส.พัน.๑๑ พล.ม.๑ (๓๖,๔๐๐ บาท) (๓๗,๕๘๐ บาท)

และวิทยุถายทอด ส.พัน.๑๑ พล.ม.๑ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

83 จ.ส.อ. ทองยุทธ พิมเวียง พล.ม.๑ ๘ ส.ค. ๐๗ 55 จากองพัน (ชกท.๐๐๑.0) จ.ส.อ. ๒๓ ธ.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑ น.๑ ชั้น ๔๑ ไทย ไทย ไทย ไทย

ธก./กพ.รอย.บก.ส.พัน.๑๑ พล.ม.๑ พิเศษ ส.พัน.๑๑ พล.ม.๑ (๓๑,๘๘๐ บาท) (๓๓,๐๐๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

84 จ.ส.อ. วารุตร โบราณมูล พล.ม.๑ ๑๘ ม.ีค. ๐๗ 55 จากองพัน (ชกท.๐๐๑.0) ตอน บก.พัน. จ.ส.อ. ๒๗ พ.ย. ๕๘ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕.๕ น.๑ ชั้น ๔๕.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.บก.ม.พัน.๒๘ พล.ม.๑ พิเศษ ม.พัน.๒๘ พล.ม.๑ (๓๖,๙๙๐ บาท) (๓๘,๑๗๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

85 จ.ส.อ. มีศักดิ์ แปนดวง พล.ม.๑ ๑ ก.ค. ๐๗ 55 ผบ.ตอน (ชกท.๑๓๓.0) ตอนคอยเหตุ จ.ส.อ. ๑๙ ต.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒๙ น.๑ ชั้น ๓๙ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ลว.รอย.ม.ม.พัน.๒๘ พล.ม.๑ พิเศษ ม.พัน.๒๘ พล.ม.๑ (๒๙,๖๘๐ บาท) (๓๐,๗๙๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

86 จ.ส.อ. คนึง กิจบรรจง พล.ม.๑ ๖ ก.พ. ๐๗ 55 ผบ.ตอน (ชกท.๑๓๓.0) ตอนคอยเหตุ จ.ส.อ. ๑๙ ต.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ลว.รอย.ม.ม.พัน.๒๘ พล.ม.๑ พิเศษ ม.พัน.๒๘ พล.ม.๑ (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

1286803110

1253800012

1264301369

1280500281

1264602105

1282301219

1286200501



ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

หมายเหตุ
ลงตําแหนงหลัก 

จ.ส.อ.(พ.) เม่ือ

ตําแหนงเล่ือนฐานะ

เปน

นายทหารสัญญาบัตร

รับเงนิเดือน

๑ เม.ย.๖๒

ปรับเปน

ณ ๑ ต.ค.๖๒

รับเงนิเดือน

สัญชาติ
ลําดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

หมายเลขประจําตัว
สังกัด

วัน/เดือน/ป

เกิด
อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

87 จ.ส.อ. มีชัย เศรษฐวิทยา พล.ม.๑ ๒๕ มิ.ย. ๐๕ 57 ผบ.ตอน (ชกท.๑๓๓.0) ตอนคอยเหตุ จ.ส.อ. ๑๓ ต.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

 มว.ลว.รอย.ม.ม.พัน.๒๘ พล.ม.๑ พิเศษ ม.พัน.๒๘ พล.ม.๑ (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

88 จ.ส.อ. สุนทร จันทรฉาย พล.ม.๑ ๓๐ พ.ค. ๐๕ 57 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๓๓.0) จ.ส.อ. ๑๒ ม.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.ค.หนัก รอย.ค.หนัก ม.๒ พิเศษ ม.๒ (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔0๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

89 จ.ส.อ. พจนาถ อยูสุข พล.ม.๑ ๑๔ ก.ค. ๐๔ 58 นายสิบสื่อสาร (ชกท.๓๑๒.0) จ.ส.อ. ๑๗ มิ.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอนสื่อสาร รอย.บก.ม.๒ พัน.๗ พิเศษ ม.๒ พัน.๗ (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

90 จ.ส.อ. สมศักดิ์ สิงหเรือง พล.ม.๑ ๑๗ ก.ย. ๐๕ 57 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๓๓.0) จ.ส.อ. ๑๒ มิ.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓. ชั้น ๓๓ น.๑ ชั้น ๔๓ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ลว.รอย.ม.ม.๒ พัน.๗ พิเศษ ม.๒ พัน.๗ (๓๔,๑๑๐ บาท) (๓๕,๒๒๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

91 จ.ส.อ. สุปน เกิดชื่น พล.ม.๑ ๑ ม.ค. ๐๕ 57 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๓๓.0) จ.ส.อ. ๑๒ มิ.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒.๕ น.๑ ชั้น ๔๒.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ลว.รอย.ม.ม.๒ พัน.๗ พิเศษ ม.๒ พัน.๗ (๓๓,๕๖๐ บาท) (๓๔,๖๘๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

92 จ.ส.อ. สุชาติ สุขใจ พล.ม.๑ ๑๔ ม.ิย. ๐๗ 55 นายสิบยานยนต (ชกท.๖๓๑.0) จ.ส.อ. ๑๐ มิ.ย. ๕๖ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒.๕ น.๑ ชั้น ๔๒.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอนซอมบํารุงกองพัน รอย.บก. พิเศษ ม.๒ พัน.๗ (๓๓,๕๖๐ บาท) (๓๔,๖๘๐ บาท)

ม.๒ พัน.๗ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

93 จ.ส.อ. อดุลย พานชาตรี พล.ม.๑ ๒๔ ต.ค. ๐๖ 55 ผบ.ตอน (ชกท.๑๓๓.0) ตอน ลว.มว.ลว. จ.ส.อ. ๑๒ มิ.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.ม.ม.๒ พัน.๗ พิเศษ ม.๒ พัน.๗ (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

94 จ.ส.อ. สายัณห ทากะถา พล.ม.๑ ๑๖ ก.ย. ๐๔ 58 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.0) จ.ส.อ. ๓๐ ต.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.รอย.รอย.ม.ม.๒ พัน.๑๐ พิเศษ .ม.๒ พัน.๑๐ (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

1260400231

1260900327

1256900012

1272200582

1256900327

1266400600

1264000104

1256900214



ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

หมายเหตุ
ลงตําแหนงหลัก 

จ.ส.อ.(พ.) เม่ือ

ตําแหนงเล่ือนฐานะ

เปน

นายทหารสัญญาบัตร

รับเงนิเดือน

๑ เม.ย.๖๒

ปรับเปน

ณ ๑ ต.ค.๖๒

รับเงนิเดือน

สัญชาติ
ลําดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

หมายเลขประจําตัว
สังกัด

วัน/เดือน/ป

เกิด
อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

95 จ.ส.อ. อดุลย พุทธิสอน พล.ม.๑ ๒๗ ก.พ. ๐๗ 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๓๓.0) จ.ส.อ. ๓๐ ต.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.ลว.รอย.ม.ม.๒ พัน.๑๐ พิเศษ ม.๒ พัน.๑๐ (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

96 จ.ส.อ. ทองสุข เทียมรอด พล.ม.๑ ๑๒ ม.ค. ๐๕ 57 รอง ผบ.ตอน (ชกท.๑๓๑.0) จ.ส.อ. ๒๕ พ.ย. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐.๕ น.๑ ชั้น ๔๐.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอน ตถ.มว.ตถ.รอย.สสก.ม.๒ พัน.๑๕ พิเศษ ม.๒ พัน.๑๕ (๓๑,๓๔๐ บาท) (๓๒,๔๕๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

97 จ.ส.อ. อานุวัฒน แตงกอ พล.ม.๑ ๑๔ เม.ย. ๐๖ 56 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๓๑.0) บก.มว. จ.ส.อ. ๒๕ พ.ย. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑  น.๑ ชั้น ๔๑ ไทย ไทย ไทย ไทย

ม.รอย.ม.(ก.) ม.๒ พัน.๑๕ พิเศษ ม.๒ พัน.๑๕ (๓๑,๘๘๐ บาท) (๓๓,๐๐๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

98 จ.ส.อ. บุญยเกียรติ งามสม พล.ม.๑ ๑๒ พ.ย. ๐๔ 57 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๓๑.0) จ.ส.อ. ๒๕ พ.ย. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐ น.๑ ชั้น ๔๐ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.ม.รอย.ม.(ก.) ม.๒ พัน.๑๕ พิเศษ ม.๒ พัน.๑๕ (๓๐,๗๙๐ บาท) (๓๑,๘๘๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

99 จ.ส.อ. สมชาย นัยบุตร พล.ม.๑ ๗ ก.ย. ๐๕ 57 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.0) หมู บก. จ.ส.อ. ๑๒ มิ.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.สสก.ม.๓ พัน.๑๓ พิเศษ ม.๓ พัน.๑๓ (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

100 จ.ส.อ. บุญมี ทองรักษา พล.ม.๑ ๒ เม.ย. ๐๔ 58 นายสิบยานยนต (ชกท.๖๓๑.0) จ.ส.อ. ๑๑ ก.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.๑ ชั้น ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

หมู ซบร.บก.รอย.รอย.ม.(ก.) ๑ พิเศษ ม.๓ พัน.๑๓ (๓๖,๔๐๐ บาท) (๓๗,๕๘๐ บาท)

ม.๓ พัน.๑๓ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

101 จ.ส.อ. สายทอง ทวีบุญ พล.ม.๑ ๑๙ ม.ค. ๐๗ 55 นายสิบประจําหมวด (ชกท.๑๓๑.0) จ.ส.อ. ๔ ธ.ค. ๕๗ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.ตถ.รอย.สสก.ม.๓ พัน.๑๘ พิเศษ ม.๓ พัน.๑๘ (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

102 จ.ส.อ. เอกชัย วิชิตนาค พล.ม.๑ ๒๔ พ.ย. ๐๖ 55 รอง ผบ.มว.ม. (ชกท.๑๓๑.0) จ.ส.อ. ๙ ม.ิย. ๕๘ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐ น.๑ ชั้น ๔๐ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.ม.(ก.) ๓ ม.๓ พัน.๑๘ พิเศษ ม.๓ พัน.๑๘ (๓๐,๗๙๐ บาท) (๓๑,๘๘๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

1282600745

1274001568

1266900236

1276900421

1253700074

1265400344

1251000165

1287101927



ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

หมายเหตุ
ลงตําแหนงหลัก 

จ.ส.อ.(พ.) เม่ือ

ตําแหนงเล่ือนฐานะ

เปน

นายทหารสัญญาบัตร

รับเงนิเดือน

๑ เม.ย.๖๒

ปรับเปน

ณ ๑ ต.ค.๖๒

รับเงนิเดือน

สัญชาติ
ลําดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

หมายเลขประจําตัว
สังกัด

วัน/เดือน/ป

เกิด
อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

103 จ.ส.อ. ประเชิญ เขียนลิขิต พล.ม.๑ ๒๗ เม.ย. ๐๗ 55 นายสิบสื่อสาร (ชกท.๖๓๒.0) จ.ส.อ. ๒๕ พ.ย. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓ น.๑ ชั้น ๔๓ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.สส.รอย.สสก. ม.๓ พัน.๑๘ พิเศษ ม.๓ พัน.๑๘ (๓๔,๑๑๐ บาท) (๓๕,๒๒๐ บาท)

พ.ส.ร. ตามเดิม พ.ส.ร. ตามเดิม

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

104 จ.ส.อ. ทรงยศ จันตะโมกข พล.ม.๑ ๑๑ ก.พ. ๐๗ 55 นายสิบซอมบํารุง (ชกท.๖๓๑.0) จ.ส.อ. ๑๘ ก.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ซบร.กองพัน รอย.สสช. พิเศษ ม.๓ พัน.๑๘ (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

ม.๓ พัน.๑๘ พ.ส.ร. ตามเดิม พ.ส.ร. ตามเดิม

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

105 จ.ส.อ. บัณฑูรย บัวเทศ พล.ม.๑ ๒๗ ม.ีค. ๐๖ 56 ผบ.ตอนพยาบาลและสงกลับ จ.ส.อ. ๒๙ ธ.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓.๕ น.๑ ชั้น ๔๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๙๑๒.0) ตอนพยาบาล พิเศษ ม.๓ พัน.๒๖ (๓๔,๖๘๐ บาท) (๓๕,๘๑๐ บาท)

และสงกลับ รอย.บก.ม.๓ พัน.๒๖ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

106 จ.ส.อ. มาณพ ปานวิเศษ พล.ม.๑ ๖ ม.ค. ๐๖ 56 รอง ผบ.มว. (ชกท.๙๔๑.0) จ.ส.อ. ๒๙ ธ.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐.๕ น.๑ ชั้น ๔๐.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.มว.สน.รอย.บก.ม.๓ พัน.๒๖ พิเศษ ม.๓ พัน.๒๖ (๓๑,๓๔๐ บาท) (๓๒,๔๕๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

107 จ.ส.อ. มงคล ยอดมณี พล.ม.๑ ๑๙ ส.ค. ๐๖ 56 ผบ.ตอนสัมภาระกองพัน (ชกท.๙๔๑.0) จ.ส.อ. ๒๘ พ.ค. ๓๕ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอนสัมภาระกองพัน รอย.บก. พิเศษ ม.๓ พัน.๒๖ (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

ม.๓ พัน.๒๖ พ.ส.ร. ตามเดิม พ.ส.ร. ตามเดิม

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

108 จ.ส.อ. ธงชัย วุทธศรี พล.ม.๑ ๑๕ ส.ค. ๐๖ 56 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.0) จ.ส.อ. ๒๙ ธ.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.รอย.รอย.ถ.ม.๓ พัน.๒๖ พิเศษ ม.๓ พัน.๓๖ (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

109 จ.ส.อ. วินา จันเส่ียน พล.ม.๑ ๒๕ ก.พ. ๐๔ 58 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.0) จ.ส.อ. ๓๐ ม.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓2.๕ น.๑ ชั้น ๔๒.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.รอย.รอย.ถ.ม.๓ พัน.๒๖ พิเศษ ม.๓ พัน.๒๖ (๓๓,๕๖๐ บาท) (๓๔,๖๘๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

1246900508

1332600995

1272900840

1271000807

1256101012

1274601907

1254000134



ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

หมายเหตุ
ลงตําแหนงหลัก 

จ.ส.อ.(พ.) เม่ือ

ตําแหนงเล่ือนฐานะ

เปน

นายทหารสัญญาบัตร

รับเงนิเดือน

๑ เม.ย.๖๒

ปรับเปน

ณ ๑ ต.ค.๖๒

รับเงนิเดือน

สัญชาติ
ลําดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

หมายเลขประจําตัว
สังกัด

วัน/เดือน/ป

เกิด
อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

110 จ.ส.อ. เงิน หมื่นไชย พล.ม.๑ ๒๔ ม.ีค. ๐๖ 56 นายสิบยานยนต (ชกท.๖๓๑.0) จ.ส.อ. ๒๔ ก.พ. ๕๕ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕.๕ น.๑ ชั้น ๔๕.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.บก.และ บร. ป.๒๑ พัน.๒๐ พิเศษ ป.๒๑ พัน.๒๐ (๓๖,๙๙๐ บาท) (๓๘,๑๗๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

111 จ.ส.อ. สมหมาย คงลําใย พล.พัฒนา ๓ ๑๕ ก.ค. ๐๗ 55 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.0) จ.ส.อ. ๒๙ พ.ค. ๕๖ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.คม ๑ กอง สน.พล.พัฒนา ๓ พิเศษ พล.พัฒนา ๓ (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,400 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

112 จ.ส.อ. มนตรี สินทร พล.พัฒนา ๓ ๑๓ ส.ค. ๐๗ 55 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.0) จ.ส.อ. ๑๐ ก.พ. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๖.๕ รับเงนิยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.รอย.รอย.บก.ช.๓ พิเศษ พล.พัฒนา ๓ (๓๘,๑๗๐ บาท) น.๑ ชั้น ๐.๕

(๓๙,๑๙๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

113 จ.ส.อ. วรพล รอดปาน พล.พัฒนา ๓ ๑๘ มี.ค. ๐๖ 55 นายสิบสื่อสาร (ชกท.๓๑๑.0) จ.ส.อ. ๑๑ ก.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓.๕ น.๑ ชั้น ๔๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.บก.พล.พัฒนา ๓ พิเศษ พล.พัฒนา ๓ (๓๔,๖๘๐ บาท) (๓๕,๘๑๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

114 จ.ส.อ. ชัยวัฒน นอยนึ่ง พล.พัฒนา ๓ ๑๕ ก.ค. ๐๗ 55 ชางเครื่องจักร (ชกท.๔๔๓.0) จ.ส.อ. ๓๐ พ.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.๑ ชั้น ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.คม.๑ กอง สน.พล.พัฒนา ๓ พิเศษ พล.พัฒนา ๓ (๓๖,๔๐๐ บาท) (๓๗,๕๘๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

115 จ.ส.อ. เสนห จันทร ช.๓ พัน ๓๐๒ ๑๘ ก.พ. ๐๔ 58 นายสิบกํากับการซอมบํารุง จ.ส.อ. ๒๕ ก.ค. ๕๕ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕.๕ น.๑ ชั้น ๔๕.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๖๒๒.0) ตอนซอมบํารุงเครื่องมือ พิเศษ ช.๓ พัน ๓๐๒ (๓๖,๙๙๐ บาท) (๓๘,๑๗๐ บาท)

รอย.ช.กอสราง ช.๓ พัน ๓๐๒ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

116 จ.ส.อ. วัททยา ปนทอง ช.๓ พัน ๓๐๒ ๗ มิ.ย. ๐๔ 58 นายงานเครื่องมือกอสราง จ.ส.อ. ๓ พ.ย. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒๘.๕ น.๑ ชั้น ๓๘.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

 (ชกท.๖๑๒.0) ตอนเกลี่ยและบดทับ พิเศษ ช.๓ พัน ๓๐๒ (๒๙,๑๑๐ บาท) (๓๐,๒๒๐ บาท)

บก.มว.งานดิน รอย.ช.กอสราง (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ช.๓ พัน ๓๐๒ ได ๑ ขั้น)

1293800004

1257000084

1253800021

1276300153

1276900554

1283800059

1285200217



ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

หมายเหตุ
ลงตําแหนงหลัก 

จ.ส.อ.(พ.) เม่ือ

ตําแหนงเล่ือนฐานะ

เปน

นายทหารสัญญาบัตร

รับเงนิเดือน

๑ เม.ย.๖๒

ปรับเปน

ณ ๑ ต.ค.๖๒

รับเงนิเดือน

สัญชาติ
ลําดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

หมายเลขประจําตัว
สังกัด

วัน/เดือน/ป

เกิด
อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

117 จ.ส.อ. จิณณวัตร โกศิยะกูล ช.๓ พัน ๓๐๒ ๕ ม.ค. ๐๗ 55 นายงานเครื่องมือกอสราง จ.ส.อ. ๑ เม.ย. ๕๔ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น  ๓๖.๕ รับเงินยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๖๑๒.0) บก.มว.งานดิน พิเศษ ช.๓ พัน ๓๐๒ (๓๘,๑๗๐ บาท) น.๑ ชั้น ๐.๕

รอย.ช.กอสราง ช.๓ พัน ๓๐๒ (๓๙,๑๙๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

118 จ.ส.อ. อภินันต งิ้วราย ช.๓ พัน.๓๐๒ ๒๖ ก.ค. ๐๗ 55 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.0) รอย.ช. จ.ส.อ. ๒๖ พ.ย. ๔๖ นายทหารชํานาญงาน รับเงนิยียวยา รับเงินยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

เครื่องมือและซอมบํารุง ช.๓ พัน ๓๐๒ พิเศษ ช.๓ พัน ๓๐๒ ป.๓ ชั้น ๒.๕ น.๑ ชั้น 3.๕

(๔๑,๙๓๐ บาท) (๔3,30๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

119 จ.ส.อ. เสถียร ฟองหล่ํา ช.๓ พัน ๓๐๒ ๑๘ ธ.ค. ๐๖ 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.๕๑๘.0) จ.ส.อ. ๓ พ.ย. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓.๕ น.๑ ชั้น ๔3.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.กอสรางทั่วไป รอย.ช.กอสราง พิเศษ ช.๓ พัน ๓๐๒ (๓๔,๖๘๐ บาท) (๓๕,๘๑๐ บาท)

ช.๓ พัน ๓๐๒ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

120 จ.ส.อ. ปญญา สายทอง ช.๓ พัน ๓๐๒ ๒๓ ต.ค. ๐๕ 56 ผบ.หมู (ชกท.๕๑๘.0) หมูกอสรางทั่วไป จ.ส.อ. ๒๐ พ.ค. ๕๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓.๕ น.๑ ชั้น ๔3.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.ช.กอสราง ช.๓ พัน ๓๐๒ พิเศษ ช.๓ พัน ๓๐๒ (๓๔,๖๘๐ บาท) (๓๕,๘๑๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

121 จ.ส.อ. คําแมน พรรณนา ช.๓ พัน ๓๐๒ ๒๑ ต.ค. ๐๖ 56 นายงานเครื่องมือกอสราง (ชกท.๖๑๒.0) จ.ส.อ. ๒๘ มิ.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

ตอนตัดและถม รอย.ช.กอสรางทั่วไป พิเศษ ช.๓ พัน ๓๐๒ (๓๕,22๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

ช.๓ พัน ๓๐๒ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

122  จ.ส.อ. สมหมาย ศรีบุรินทร พัน.พัฒนา ๓ ๖ ส.ค. ๐๗ 55 จากองพัน (ชกท.๐๐๑.0) ตอนธุรการ จ.ส.อ. ๑๙ ก.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒.5 น.๑ ชั้น ๔๒.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

และกําลังพล รอย.บก.พัน.พัฒนา ๓ พิเศษ พัน.พัฒนา ๓ (๓๓,56๐ บาท) (๓๔,๖๘๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

123 จ.ส.อ. ทองแดง พิมพสุโพธิ์ พัน.พัฒนา ๓ ๒๐ ก.พ. ๐๕ 57 รอง หน.ชุด (ชกท.๕๑๘.0) จ.ส.อ. ๑๙ ก.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓2 น.๑ ชั้น ๔๒ ไทย ไทย ไทย ไทย

ชุดชางฝมือทั่วไป มว.พัฒนา ๓ พิเศษ พัน.พัฒนา ๓ (๓3,00๐ บาท) (๓๔,๑๑๐ บาท)

รอย.พัฒนา ๒ พัน.พัฒนา ๓ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

1262302005

1282300109

1263800242

1273800518

1265300148

1272300369

1286200099



ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

หมายเหตุ
ลงตําแหนงหลัก 

จ.ส.อ.(พ.) เม่ือ

ตําแหนงเล่ือนฐานะ

เปน

นายทหารสัญญาบัตร

รับเงนิเดือน

๑ เม.ย.๖๒

ปรับเปน

ณ ๑ ต.ค.๖๒

รับเงนิเดือน

สัญชาติ
ลําดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

หมายเลขประจําตัว
สังกัด

วัน/เดือน/ป

เกิด
อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

124 จ.ส.อ. ไชยวุฒิ ปบานใหม พัน.พัฒนา ๓ ๓ พ.ค. ๐๔ 58 นายสิบสื่อสาร (ชกท.๓๑๑.0) จ.ส.อ. ๑๙ ก.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒ น.๑ ชั้น ๔๒ ไทย ไทย ไทย ไทย

หมูสื่อสาร มว.สน.รอย.พัฒนา ๒ พิเศษ พัน.พัฒนา ๓ (๓๓,๐๐๐ บาท (๓๔,11๐ บาท)

พัน.พัฒนา ๓ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

125 จ.ส.อ. จําแลงฤทธ์ิ แสนคําวงศ พัน.พัฒนา ๓ ๓ ม.ค. ๐๗ 55 รอง หน.ชุด (ชกท.๖๓๑.0) จ.ส.อ. ๓ ก.ย. ๕๘ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๗ รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

ชุดชางเครื่องยนต มว.พัน.พัฒนา ๓ พิเศษ พัน.พัฒนา ๓ (๓๘,๗๕๐ บาท) น.๑ ชั้น ๑

รอย.พัฒนา ๓ พัน.พัฒนา ๓ (39,88๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

126 จ.ส.อ. จรูญ กําแพงแกว พัน.พัฒนา ๓ ๒๙ ก.ย. ๐๔ 58 รอง ผบ.มว.ปองกัน (ชกท.๑๑๑.0) จ.ส.อ. ๑๙ ก.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒.5 น.๑ ชั้น ๔๒.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.บก.พัน.พัฒนา ๓ พิเศษ พัน.พัฒนา ๓ (๓๓,56๐ บาท) (๓๔,๖๘๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

127 จ.ส.อ. ขวัญชัย เอี่ยมทรัพย พัน.พัฒนา ๓ ๒๐ เม.ย. ๐๕ 57 นายสิบยานยนต (ชกท.๖๓๑.0) จ.ส.อ. ๒๐ เม.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓2 น.๑ ชั้น ๔๒ ไทย ไทย ไทย ไทย

หมูยานยนตและซอมบํารุง มว.สน. พิเศษ พัน.พัฒนา ๓ (๓3,00๐ บาท) (๓๔,๑๑๐ บาท)

รอย.พัฒนา ๑ พัน.พัฒนา ๓ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

128 จ.ส.อ. สราวุฒิ วุฒิวงษ พัน.พัฒนา ๓ ๒๘ ก.พ. ๐๔ 58 นายสิบสื่อสาร (ชกท.๓๑๑.0) จ.ส.อ. ๒๘ ก.พ. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓1.๕ น.๑ ชั้น ๔๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

หมูสื่อสาร มว.สน. รอย.พัฒนา ๑ พิเศษ พัน.พัฒนา ๓ (๓2,45๐ บาท) (๓๓,๕๖๐ บาท)

พัน.พัฒนา ๓ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

129 จ.ส.อ. มานัส ฝกฝาย พัน.พัฒนา ๓ ๘ ม.ิย. ๐๗ 55 รอง หน.ชุด (ชกท.๙๑๒.0) จ.ส.อ. ๒๔ เม.ย. ๕๘ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕.5 น.๑ ชั้น ๔๕.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

ชุดสาธารณสขุและสวัสดิการสังคม พิเศษ พัน.พัฒนา ๓ (๓๖,99๐ บาท) (๓๘,๑๗๐ บาท)

มว.พัฒนา ๑ รอย.พัฒนา ๒ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

พัน.พัฒนา ๓ ได ๑ ขั้น)

130 จ.ส.อ. นิมิต ยาปะนะ พัน.พัฒนา ๓ ๒๒ พ.ย. ๐๖ 56 รอง หน.ชุด (ชกท.๘๒๔.0) จ.ส.อ. ๑๙ ก.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓.5 น.๑ ชั้น ๔๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

ชุดมวลชนสัมพันธและสงเสริมการปกครอง พิเศษ พัน.พัฒนา ๓ (๓๔,68๐ บาท) (๓๕,๘๑๐ บาท)

 มว.พัฒนา ๑ รอย.พัฒนา ๑ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

พัน.พัฒนา ๓ ได ๑ ขั้น)

1255100301

1281200535

1284100100

1245101409

1251300530

1231302350

1251300736



ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

หมายเหตุ
ลงตําแหนงหลัก 

จ.ส.อ.(พ.) เม่ือ

ตําแหนงเล่ือนฐานะ

เปน

นายทหารสัญญาบัตร

รับเงนิเดือน

๑ เม.ย.๖๒

ปรับเปน

ณ ๑ ต.ค.๖๒

รับเงนิเดือน

สัญชาติ
ลําดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

หมายเลขประจําตัว
สังกัด

วัน/เดือน/ป

เกิด
อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

131 จ.ส.อ. สุรชัย อนันหงษ พัน.พัฒนา ๓ ๔ ก.พ. ๐๔ 58 รอง หน.ชุด (ชกท.๓๕๕.0) จ.ส.อ. ๖ ม.ิย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒.5 น.๑ ชั้น ๔๒.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

ชุดชางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส พิเศษ พัน.พัฒนา ๓ (๓๓,56๐ บาท) (๓๔,๖๘๐ บาท)

มว.พัฒนา ๓ รอย.พัฒนา ๒ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

พัน.พัฒนา ๓ ได ๑ ขั้น)

132 จ.ส.อ. เมษา ปญญาดี พัน.พัฒนา ๓ ๒๘ เม.ย. ๐๔ 58 นายสิบวิเคราะหและประเมินคา จ.ส.อ. ๑๙ ก.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓.5 น.๑ ชั้น ๔๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๙๖๐.0) ตอนแผนและโครงการ พิเศษ พัน.พัฒนา ๓ (๓๔,68๐ บาท) (๓๕,๘๑๐ บาท)

รอย.บก.พัน.พัฒนา ๓ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

133 จ.ส.อ. อนุสรณ จันทรสนธิ พัน.พัฒนา ๓ ๗ ก.พ. ๐๔ 58 นายสิบยานยนต (ชกท.๖๓๑.0) จ.ส.อ. ๒๐ เม.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐.5 น.๑ ชั้น ๔๐.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

หมูยานยนตและซอมบํารุง มว.สน. พิเศษ พัน.พัฒนา ๓ (๓1,34๐ บาท) (๓๒,๔๕๐ บาท)

รอย.พัฒนา ๓ พัน.พัฒนา ๓ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

134 จ.ส.อ. ทวีพงษ สุใจ กรม ทพ.๓๑ ๒๖ ม.ค. ๐๔ 58 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.0) รอย.ทพ. จ.ส.อ. ๔ ม.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐.๕ น.๑ ชั้น ๔๐.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

กรม ทพ.๓๑ พิเศษ กรม ทพ.๓๑ (๓๑,๓๔๐ บาท) (๓๒,๔๕๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

135 จ.ส.อ ปญญา อินทรเทพ กรม ทพ.๓๑ ๒๔ ม.ค. ๐๕ 57 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.0) รอย.ทพ. จ.ส.อ. ๔ ม.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒๙.๕ น.๑ ชั้น ๓๙.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

กรม ทพ.๓๑ พิเศษ กรม ทพ.๓๑ (๓๐,๒๒๐ บาท) (๓๑,๓๔๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

136 จ.ส.อ. คะนอง จินดาชัย กรม ทพ.๓๑ ๒๖ ต.ค. ๐๕ 56 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.0) รอย.ทพ. จ.ส.อ. ๔ ม.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

กรม ทพ.๓๑ พิเศษ กรม ทพ.๓๑ (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

137 จ.ส.อ. ลิขิต ณ นาน กรม ทพ.๓๒ ๑๓ ม.ีค. ๐๗ 55 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.0) บก.รอย. จ.ส.อ. ๔ ม.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒.๕ น.๑ ชั้น ๔๒.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.ทพ.กรม ทพ.๓๒ พิเศษ กรม ทพ.๓๒ (๓๓,๕๖๐ บาท) (๓๔,๖๘๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

138 จ.ส.อ. ชาญ กลีบเมฆ กรม ทพ.๓๒ ๙ ก.ย. ๐๕ 57 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.0) บก.รอย. จ.ส.อ. ๔ ม.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.ทพ.กรม ทพ.๓๒ พิเศษ กรม ทพ.๓๒ (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

1261201027

1251300566

1254100362

1251300232

1262600838

1266700550

1252600247

1261200210



ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

หมายเหตุ
ลงตําแหนงหลัก 

จ.ส.อ.(พ.) เม่ือ

ตําแหนงเล่ือนฐานะ

เปน

นายทหารสัญญาบัตร

รับเงนิเดือน

๑ เม.ย.๖๒

ปรับเปน

ณ ๑ ต.ค.๖๒

รับเงนิเดือน

สัญชาติ
ลําดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

หมายเลขประจําตัว
สังกัด

วัน/เดือน/ป

เกิด
อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

139 จ.ส.อ. เทอดศักดิ์ โตศรี กรม ทพ.๓๓ ๑ มี.ค. ๐๖ 56 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.0) บก.กรม จ.ส.อ. ๔ ม.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๖ น.๑ ชั้น ๔๖ ไทย ไทย ไทย ไทย

กรม ทพ.๓๓ พิเศษ กรม ทพ.๓๓ (๓๗,๕๘๐ บาท) (๓๘,๗๕๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

140 จ.ส.อ. วิชิต ศิริมา กรม ทพ.๓๓ ๘ ม.ค. ๐๕ 57 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.0) จ.ส.อ. ๔ ม.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒.๕ น.๑ ชั้น ๔๒.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.รอย.ทพ.กรม ทพ.๓๓ พิเศษ กรม ทพ.๓๓ (๓๓,๕๖๐ บาท) (๓๔,๖๘๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

141 จ.ส.อ. สุชีพ จิตรมั่น กรม ทพ.๓๓ ๓๐ เม.ย. ๐๗ 55 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.0) จ.ส.อ. ๔ ม.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.รอย.รอย.ทพ.กรม ทพ.๓๓ พิเศษ กรม ทพ.๓๓ (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

142 จ.ส.อ. ถกล เรืองเที่ยง กรม ทพ.๓๓ ๙ มิ.ย. ๐๖ 56 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.0) จ.ส.อ. ๔ ม.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓ น.๑ ชั้น ๔๓ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.รอย.รอย.ทพ.กรม ทพ.๓๓ พิเศษ กรม ทพ.๓๓ (๓๔,๑๑๐ บาท) (๓๕,๒๒๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

143 จ.ส.อ. ธวัชชัย ทองสุข กรม ทพ.๓๓ ๒๖ ธ.ค. ๐๔ 57 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.0) จ.ส.อ. ๔ ม.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒.๕ น.๑ ชั้น ๔๒.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.รอย.รอย.ทพ.กรม ทพ.๓๓ พิเศษ กรม ทพ.๓๓ (๓๓,๕๖๐ บาท) (๓๔,๖๘๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

144 จ.ส.อ. ประพัฒน เวียงแก กรม ทพ.๓๕ ๕ ธ.ค. ๐๔ 57 จากรม (ชกท.๐๐๑.0) จ.ส.อ. ๔ ม.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.๑ ชั้น ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

บก.กรม. ทพ.๓๕ พิเศษ กรม ทพ.๓๕ (๓๖,๔๐๐ บาท) (๓๗,๕๘๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

145 จ.ส.อ. ประเสริฐ รัดทุง กรม ทพ.๓๕ ๓๐ ธ.ค. ๐๕ 57 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.0) จ.ส.อ. ๔ ม.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.ทพ.กรม ทพ.๓๕ พิเศษ กรม ทพ.๓๕ (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

146 จ.ส.อ. ทม แปนเงิน กรม ทพ.๓๕ ๑๗ ธ.ค. ๐๕ 57 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.0) จ.ส.อ. ๔ ม.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒ น.๑ ชั้น ๔๒ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.ทพ.กรม ทพ.๓๕ พิเศษ กรม ทพ.๓๕ (๓๓,๐๐๐ บาท) (๓๔,๑๑๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

1260900149

1223801065

1243700981

1260900227

1264000276

1273101825

1246900928

1273304269



ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

หมายเหตุ
ลงตําแหนงหลัก 

จ.ส.อ.(พ.) เม่ือ

ตําแหนงเล่ือนฐานะ

เปน

นายทหารสัญญาบัตร

รับเงนิเดือน

๑ เม.ย.๖๒

ปรับเปน

ณ ๑ ต.ค.๖๒

รับเงนิเดือน

สัญชาติ
ลําดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

หมายเลขประจําตัว
สังกัด

วัน/เดือน/ป

เกิด
อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

147 จ.ส.อ. ชัชรินทร ประชากุล กรม ทพ.๓๕ ๕ ธ.ค. ๐๕ 57 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.0) จ.ส.อ. ๔ ม.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑.๕ น.๑ ชั้น ๔๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.ทพ.กรม ทพ.๓๕ พิเศษ กรม ทพ.๓๕ (๓๒,๔๕๐ บาท) (๓๓,๕๖๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

148 จ.ส.อ. เดชา ศิริฐา กรม ทพ.๓๖ ๑๐ พ.ย. ๐๕ 57 จากองรอย (ชกท.๐๐๑.0) จ.ส.อ. ๔ ม.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒.๕ น.๑ ชั้น ๔๒.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.ทพ.กรม ทพ.๓๖ พิเศษ กรม ทพ.๓๖ (๓๓,๕๖๐ บาท) (๓๔,๖๘๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

149 จ.ส.อ. พรประสิทธ์ิ นานวม กรม ทพ.๓๖ ๑๐ พ.ค. ๐๕ 57 จากองรอย (ชกท.๐๐๕.0) จ.ส.อ. ๔ ม.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑ น.๑ ชั้น ๔๑ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.ทพ.กรม ทพ.๓๖ พิเศษ กรม ทพ.๓๖ (๓๑,๘๘๐ บาท) (๓๓,๐๐๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

150 จ.ส.อ. นอม  บุญพยอม บชร.๓ ๒๐ ม.ิย. ๐๔ 58 นายสิบกําลังพล (ชกท.๗๑๖.0) จ.ส.อ. ๑ ต.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 30 น.๑ ชั้น 40 ไทย ไทย ไทย ไทย

กกพ.บชร.๓ พิเศษ บชร.๓ (30,790 บาท) (31,880 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

151 จ.ส.อ. ธรรมจักษ  เลิกนุช บชร.๓ ๕ ต.ค. ๐๖ 55 นายสิบการขาว (ชกท.719.0) จ.ส.อ. ๒๔ ก.ค. ๕๖ นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 35 น.๑ ชั้น ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

 กยข.บชร.๓ พิเศษ บชร.๓ (36,400 บาท) (๓๗,๕๘๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

152 จ.ส.อ. สุวัฒน บุญเจริญ บชร.๓ ๑๔ พ.ย. ๐๖ 55 นายสิบธุรการ (ชกท.๗๑๗.0) จ.ส.อ. ๒๒ ม.ิย. ๕๔ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๗ รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

กบร.บชร.๓ พิเศษ บชร.๓ (38,750 บาท) น.1 ขั้น 1

(39,880 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

153 จ.ส.อ. จรูญ   แกวกําแพง รอย.บก.บชร.๓ ๑๙ มิ.ย. ๐๕ 57 ผบ.ตอน.( ชกท.๓๑๑.0 ) ตอนโทรศัพท จ.ส.อ. ๑ ต.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 34 น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.สส.รอย.บก.บชร.๓ พิเศษ บชร.๓ (35,220 บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

1266000051

1253700267

1253801302

1266300250

1263800081

1265000084

1255200642



ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

หมายเหตุ
ลงตําแหนงหลัก 

จ.ส.อ.(พ.) เม่ือ

ตําแหนงเล่ือนฐานะ

เปน

นายทหารสัญญาบัตร

รับเงนิเดือน

๑ เม.ย.๖๒

ปรับเปน

ณ ๑ ต.ค.๖๒

รับเงนิเดือน

สัญชาติ
ลําดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

หมายเลขประจําตัว
สังกัด

วัน/เดือน/ป

เกิด
อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

154 จ.ส.อ. เสมียน  ทองเถื่อน พัน.สร.๒๓ ๒ พ.ค. ๐๕ ๕๗ นายสิบประจําชุด  ชุดศัลยกรรมสนาม จ.ส.อ. ๒๑ พ.ย. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 33.5 น.๑ ชั้น ๔3.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

บชร.๓ (ชกท.๙๑๒.0)  หนวยศัลยกรรมสนาม พิเศษ พัน.สร.๒๓ บชร.๓ (34,680 บาท) (๓5,81๐ บาท)

พัน.สร.๒๓ บชร.๓ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

155 จ.ส.อ. สมศักดิ์  นวลใส พัน.สร.๒๓ ๑๒ ก.ย. ๐๕ ๕๗ จากองพัน ตอน.บก.พัน. (ชกท.๐๐๑.0) จ.ส.อ. ๗ ม.ีค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 31.5 น.๑ ชั้น ๔1.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

บชร.๓  รอย.บก.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ พิเศษ พัน.สร.๒๓ บชร.๓ (32,450 บาท) (๓3,56๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

156 จ.ส.อ. อนุเทพ  กรีแสง พัน.สบร.๒๓ ๒๑ ธ.ค. ๐๕ ๕๗ จากองรอย (ชกท.๐๐๑.0) จ.ส.อ. ๒๑ มิ.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓2 น.๑ ชั้น ๔๒ ไทย ไทย ไทย ไทย

บชร.๓ รอย.คลัง สป.พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ พิเศษ พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ (๓3,00๐ บาท) (๓๔,๑๑๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

157 จ.ส.อ. ชัยวัฒน   บุราสิทธิ์ พัน.สบร.๒๓ ๑๑ ม.ค. ๐๗ ๕๕ นายสิบชิ้นสวนสาย สพ. (ชกท.๗๗๓.0) จ.ส.อ. ๒ พ.ย. ๕๕ นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 35.5 น.๑ ชั้น ๔๕.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

บชร.๓ ตอนชิ้นสวนซอม มว.สงกําลัง พิเศษ พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ (36,990 บาท) (๓๘,๑๗๐ บาท)

ชิ้นสวนซอม รอย.สกล.สป. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ ได ๑ ขั้น)

158 จ.ส.อ. วรวุฒ ิ  คุณรอด พัน.สบร.๒๓ ๑๒ ม.ีค. ๐๖ ๕๖ หน.นายสิบสงกําลังเสบียง จ.ส.อ. ๕ ต.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 31 น.๑ ชั้น ๔๑ ไทย ไทย ไทย ไทย

บชร.๓  (ชกท.๕๕๓.0) ตอนสงกําลังเสบียง พิเศษ พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ (31,880บาท) (๓๓,๐๐๐ บาท)

มว.สงกําลัง สป.๑ รอย.สกล.สป. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ ได ๑ ขั้น)

159 จ.ส.อ. โสภณ   นาคอาย พัน.สบร.๒๓ ๑๗ ม.ค. ๐๔ ๕๘ จากองรอย (ชกท.๐๐๑.0) จ.ส.อ. ๒๑ ม.ิย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 34 น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

บชร.๓ รอย.สกล.สป.พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ พิเศษ พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ (35,220 บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

160 จ.ส.อ. วิชัย   ดิษฐวิถี พัน.สบร.๒๓ ๑๗ ก.พ. ๐๗ ๕๕ นายสิบสงกําลัง สาย ช. (ชกท.๗๖๒.0) จ.ส.อ. ๒๖ ก.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 34.5 น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

บชร.๓ ตอนสงกําลัง สป.๒-๔ มว.สงกําลัง พิเศษ พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ (35,810 บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

สป.๒-๔ รอย.สกล.สป. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ ได ๑ ขั้น)

161 จ.ส.อ. อํานวย   กลิ่นหอม พัน.สบร.๒๓ ๑๘ ม.ค. ๐๗ ๕๕ จากองรอย (ชกท.๐๐๑.0) จ.ส.อ.  ๒๖ ก.พ. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 35 น.๑ ชั้น ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

บชร.๓ รอย.บร.สนาม พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ พิเศษ พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ (36,400 บาท) (๓๗,๕๘๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

1252600189

1273800390

1251201121

1273800267

๑๒๖๑๒๐๐๗๖๒

๑๒๖๖๙๐๐๒๙๗

1283800180

1266901009



ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

หมายเหตุ
ลงตําแหนงหลัก 

จ.ส.อ.(พ.) เม่ือ

ตําแหนงเล่ือนฐานะ

เปน

นายทหารสัญญาบัตร

รับเงนิเดือน

๑ เม.ย.๖๒

ปรับเปน

ณ ๑ ต.ค.๖๒

รับเงนิเดือน

สัญชาติ
ลําดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

หมายเลขประจําตัว
สังกัด

วัน/เดือน/ป

เกิด
อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

162 จ.ส.อ. ธํารง   กมลจันทร พัน.สบร.๒๓ ๒๒ ก.ย. ๐๕ ๕๗ จากองพัน (ชกท.๐๐๑.0) จ.ส.อ. ๒๑ มิ.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 34.5 น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

บชร.๓  บก.พัน.รอย.บก.พัน.สบร.๒๓ บชร๓ พิเศษ พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ (35,810 บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

163 จ.ส.อ. โศภณ  ทนทาน พัน.ขส.๒๓ ๖ ม.ิย. ๐๖ ๕๖ นายสิบเคลื่อนยาย (อาวุธโส) จ.ส.อ. ๑๕ ธ.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 33.5 น.๑ ชั้น ๔๓.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

บชร.๓  (ชกท.971.0) ชุดควบคุม พิเศษ พัน.ขส.23 บชร.3 (34,680 บาท) (๓๕,81๐ บาท)

การเคลื่อนยายที่ ๒ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

164 จ.ส.อ. บุญเลิศ หมีนาค พัน.ซบร.23 ๓ ม.ิย. ๐๖ 56 หน.ชางซอมยานยนตสายพาน จ.ส.อ. ๔ พ.ย. ๔๖ นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

 บชร.3 (ชกท.632.0) ตอนซบร.ยานยนตและ พิเศษ พัน.ซบร.23 บชร.3 ป.3 ชั้น 3 น.1 ชั้น 4

ซอมคืนสภาพชิ้นสวนประกอบ มว.ซบร. (42,620 บาท) (44,130 บาท)

สรรพาวุธสวนหลัง รอย.ซบร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ยุทโธปกรณที่ 2 พัน.ซบร.23 บชร.3 ได ๑ ขั้น)

165 จ.ส.อ. ประภาส สรอยสิน พัน.ซบร.23 ๒๕ พ.ย. ๐๖ 55 จากองรอย (ชกท.001.0) รอย.ซบร. จ.ส.อ. ๒๖ ก.พ. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 35 น.1 ชั้น 45 ไทย ไทย ไทย ไทย

 บชร.3 ยุทโธปกรณที่ 1 พัน.ซบร.23 บชร.3 พิเศษ พัน.ซบร.23 บชร.3 (36,400 บาท) (37,580 บาท)

 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

166 จ.ส.อ. โกศล ผลผาฤทธ์ิ พัน.ซบร.23 ๒๑ ส.ค. ๐๗ 55 นายสิบการควบคุมการซอม จ.ส.อ. ๒๓ ม.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 34.5 น.1 ชั้น 44.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

 บชร.3 (ชกท.635.0) สวนควบคุมการซอม พิเศษ พัน.ซบร.23 บชร.3 (35,810 บาท) (36,990 บาท)

พัน.ซบร.23 บชร.3 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

167 จ.ส.อ. สุนทร แสนวัฒนากุล พัน.ซบร.23 ๒ เม.ย. ๐๔ 58 จากองรอย (ชกท.001.0) จ.ส.อ. ๑ ต.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 34.5 น.1 ชั้น 44.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

 บชร.3 รอย.บก.พัน.ซบร.23 บชร.3 พิเศษ พัน.ซบร.23 บชร.3 (35,810 บาท) (36,990 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

168 จ.ส.อ. ชัยพร ภิบาลพงษ พัน.ซบร.23 ๙ ธ.ค. ๐๕ 57 ชางซอมเครื่องมือการชาง (ชกท.622.0) จ.ส.อ. ๑๓ มี.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 34.5 น.1 ชั้น 44.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

 บชร.3 มว.ซบร.สาย ช. รอย.ซบร. พิเศษ พัน.ซบร.23 บชร.3 (35,810 บาท) (36,990 บาท)

ยุทโธปกรณที่ 2 พัน.ซบร.23 บชร.3 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

1246700491

1250400136

1263801673

1276900222

1273800246

1276600593

1261200826



ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

หมายเหตุ
ลงตําแหนงหลัก 

จ.ส.อ.(พ.) เม่ือ

ตําแหนงเล่ือนฐานะ

เปน

นายทหารสัญญาบัตร

รับเงนิเดือน

๑ เม.ย.๖๒

ปรับเปน

ณ ๑ ต.ค.๖๒

รับเงนิเดือน

สัญชาติ
ลําดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

หมายเลขประจําตัว
สังกัด

วัน/เดือน/ป

เกิด
อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

169 จ.ส.อ. สมนึก อินทกูล พัน.ซบร.23 ๗ พ.ค. ๐๗ 55 ชางซอมเครื่องมือการชาง (ชกท.622.0) จ.ส.อ. ๑๓ มี.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 36 น.1 ชั้น 46 ไทย ไทย ไทย ไทย

 บชร.3 มว.ซบร.สาย ช. รอย.ซบร. พิเศษ พัน.ซบร.23 บชร.3 (37,580 บาท) (38,750 บาท)

ยุทโธปกรณที่ 2 พัน.ซบร.23 บชร.3 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

170 จ.ส.อ. อารีย ทรงเจริญ พัน.ซบร.23 ๒๑ ก.พ. ๐๖ 56 ชางซอมเครื่องมือการชาง (ชกท.622.0) จ.ส.อ. ๒๖ ก.พ. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 35.5 น.1 ชั้น 45.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

 บชร.3 มว.ซบร.สาย ช. รอย.ซบร. พิเศษ พัน.ซบร.23 บชร.3 (36,990 บาท) (38,170 บาท)

ยุทโธปกรณที่ 2 พัน.ซบร.23 บชร.3 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

171 จ.ส.อ. นฤพนธ เอี่ยมบริสุทธิ์ พัน.ซบร.23 ๓๐ เม.ย. ๐๗ 55 นายสิบควบคุมการซอม (ชกท.626.0) จ.ส.อ. ๓ เม.ย. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๖ น.๑ ชั้น ๔๖ ไทย ไทย ไทย ไทย

 บชร.3 มว.ซบร.สาย ช. รอย.ซบร. พิเศษ พัน.ซบร.23 บชร.3 (๓๗,๕๘๐ บาท (๓๘,๗๕๐ บาท)

ยุทโธปกรณที่ 2 พัน.ซบร.23 บชร.3 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

172 จ.ส.อ. อําไพ ออนฉวี มทบ.๓๑ ๑๐ ธ.ค. ๐๖ 56 รอง ผบ.มว. (ชกท.๙๕๑.0) จ.ส.อ. ๑๔ ม.ค. ๕๖ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.สห.รอย.สห.มทบ.๓๑ พิเศษ รอย.สห.มทบ.๓๑ (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

173 จ.ส.อ. วิสูตร พวงทวาย มทบ.๓๑ ๑๕ ก.พ. ๐๗ 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.๗๑๗.0) จ.ส.อ. ๘ ก.พ. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๖ น.๑ ชั้น ๔๖ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.บริการ รอย.มทบ.๓๑ พิเศษ รอย.มทบ.๓๑ (๓๗,๕๘๐ บาท (๓๘,๗๕๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

174 จ.ส.อ. สมยศ อภิญญา มทบ.๓๑ ๒๙ ต.ค. ๐๖ 55 ผช.ครู (ชกท.๑๑๓.0) จ.ส.อ. ๑๑ ก.พ. ๔๘ นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

ศฝ.นศท.มทบ.๓๑ พิเศษ ศฝ.นศท.มทบ.๓๑ ป.๓ ชั้น 2.5 น.๑ ชั้น ๓.๕

(41,930 บาท) (๔๓,๓๐๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

175 จ.ส.อ.หญิง พรทิพย ศรประสทิธิ์ รพ.คายจิรประวัติ ๒๗ ก.ย. ๐๗ 55 นายสิบรังสีกรรม (ชกท.๙๓๕.0) จ.ส.อ. ๙ ก.พ. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒๙.๕ น.๑ ชั้น ๓๙.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

ผรส.รพ.คายจิรประวัติ พิเศษ รพ.คายจิรประวัติ (๓๐,๒๒๐ บาท) (๓๑,๓๔๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

1263801578

1243701279

6341270907

1243700016

1286700347

1297000308

1323801999



ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

หมายเหตุ
ลงตําแหนงหลัก 

จ.ส.อ.(พ.) เม่ือ

ตําแหนงเล่ือนฐานะ

เปน

นายทหารสัญญาบัตร

รับเงนิเดือน

๑ เม.ย.๖๒

ปรับเปน

ณ ๑ ต.ค.๖๒

รับเงนิเดือน

สัญชาติ
ลําดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

หมายเลขประจําตัว
สังกัด

วัน/เดือน/ป

เกิด
อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

176 จ.ส.อ. มงคล เหมืองจา มทบ.๓๒ ๑๙ ธ.ค. ๐๔ 57 หน.คลัง (ชกท.๕๕๑.0) ผสบร. จ.ส.อ. ๒๒ พ.ย. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓.๕ น.๑ ชั้น ๔๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

รพ.คายสุรศักดิ์มนตรี พิเศษ รพ.คายสุรศักดิ์มนตรี (๓๔,๖๘๐ บาท (๓๕,๘๑๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

177 จ.ส.อ.อวยชัย เตาสุวรรณ มทบ.๓๒ ๑๐ พ.ย. ๐๖ 55 นายสิบเตรียมการ (ชกท.๑๑๓.0) จ.ส.อ. ๒ ม.ีค. ๕๐ นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

ฝายเตรียมการ ศฝ.นศท.มทบ.๓๒ พิเศษ ศฝ.นศท.มทบ.๓๒ ป.๓ ชั้น 4 น.๑ ชั้น ๕

(๔4,13๐ บาท) (๔๕,๗๕๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

178 จ.ส.อ. วีระรัตน วงศสมุทร มทบ.๓๒ ๔ เม.ย. ๐๗ 55 นายสิบฝายสรรพาวุธ (ชกท.๗๖๓.0) จ.ส.อ. ๑๒ ก.พ. ๕๖ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.๑ ชั้น ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

ผสพ.มทบ.๓๒ พิเศษ มทบ.๓๒ (๓๖,๔๐๐ บาท) (๓๗,๕๘๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

179 จ.ส.อ. กระจาง ทองหลอ มทบ.๓๒ ๑๓ มี.ค. ๐๔ 58 รอง ผบ.มว. (ชกท.๗๑๗.0) จ.ส.อ. ๑๒ ม.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒ น.๑ ชั้น ๔๒ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.บร.รอย.มทบ.๓๒ พิเศษ รอย.มทบ.๓๒ (๓๓,๐๐๐ บาท) (๓๔,๑๑๐ บาท)

พสร.ตามเดิม พสร.ตามเดิม

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

180 จ.ส.อ. สมบูรณ อินตะขัน มทบ.๓๒ ๑๐ พ.ย. ๐๖ 56 หน.คลัง (ชกท.๕๕๑.0) จ.ส.อ. ๑๐ ม.ค. ๕๓ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๖.๕ รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

ผพธ.มทบ.๓๒ พิเศษ มทบ.๓๒ (๓๘,๑๗๐ บาท) น.๑ ชั้น ๐.๕

(๓๙,๑๙๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

181 จ.ส.อ. บุญธรรม ประสม มทบ.๓๒ ๑ พ.ย. ๐๖ 55 นายงาน (ชกท.๕๑๘.0) จ.ส.อ. ๗ พ.ย. ๔๖ นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

ผยย.มทบ.๓๒ พิเศษ มทบ.๓๒ ป.๓ ชั้น ๒.๕ น.๑ ชั้น ๓.๕

(๔๑,๙๓๐ บาท) (๔๓,๓๐๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

182 จ.ส.อ. ธราพงษ ชมชื่น มทบ.๓๒ ๑๒ ก.ย. ๐๔ 58 ผบ.ตอน (ชกท.๙๔๑.0) ตอนสูทกรรม จ.ส.อ. ๙ ม.ีค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒ น.๑ ชั้น ๔๒ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.มทบ.๓๒ พิเศษ รอย.มทบ.๓๒ (๓๓,๐๐๐ บาท) (๓๔,๑๑๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

1257300146

1287300088

1275100706

1281200445

1265100582

1262600007

1254100393



ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

หมายเหตุ
ลงตําแหนงหลัก 

จ.ส.อ.(พ.) เม่ือ

ตําแหนงเล่ือนฐานะ

เปน

นายทหารสัญญาบัตร

รับเงนิเดือน

๑ เม.ย.๖๒

ปรับเปน

ณ ๑ ต.ค.๖๒

รับเงนิเดือน

สัญชาติ
ลําดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

หมายเลขประจําตัว
สังกัด

วัน/เดือน/ป

เกิด
อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

183 จ.ส.อ.สุรศักดิ์ แมนรัตน มทบ.๓๒ ๑๐ เม.ย. ๐๗ 55 เสมียน (ชกท.๐๗๕.0) จ.ส.อ. ๒๙ พ.ย. ๔๒ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๗ รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

สง.สด.จว.ล.ป. พิเศษ สง.สด.จว.ล.ป. (๓๘,๗๕๐ บาท) น.๑ ชั้น ๑

(๓๙,๘๘๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

184 จ.ส.อ. พงศศักดิ์ แจมเลศิ มทบ.๓๔ ๖ ก.พ. ๐๖ 56 นายสิบสวัสดิการ (ชกท.๐๗๓.0) จ.ส.อ. ๑๙ ต.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

ฝสก.มทบ.๓๔ พิเศษ มทบ.๓๔ (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

185 จ.ส.อ. สัมพันธ คีลาวงค มทบ.๓๔ ๒ ต.ค. ๐๖ 56 เสมียน (ชกท.๐๗๕.0) จ.ส.อ. ๑ ต.ค. ๐๖ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒.๕ น.๑ ชั้น ๔๒.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

หนวยสัสดีอําเภอเมืองพะเยา จว.พ.ย. พิเศษ หนวยสัสดีอําเภอ (๓๓,๕๖๐ บาท) (๓๔,๖๘๐ บาท)

เมืองพะเยา จว.พ.ย. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

186 จ.ส.อ. นพพล ม่ันดี มทบ.๓๔ ๑๒ พ.ย. ๐๔ 58 รอง ผบ.มว. (ชกท.๗๑๗.0) จ.ส.อ. ๒๗ พ.ย. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐.๕ น.๑ ชั้น ๔๐.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.มทบ.๓๔ พิเศษ รอย.มทบ.๓๔ (๓๑,๓๔๐ บาท) (๓๒,๔๕๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

187 จ.ส.อ. ภุชงค พรมงาม มทบ.๓๕ ๙ ม.ีค. ๐๕ 57 หน.คลัง (ชกท.๕๕๑.0) จ.ส.อ. ๒๔ พ.ย. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐ น.๑ ชั้น ๔๐ ไทย ไทย ไทย ไทย

ผยย.มทบ.๓๔ พิเศษ มทบ.๓๕ (๓๐,๗๙๐ บาท) (๓๑,๘๘๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

188 จ.ส.อ. สน่ัน มานอย มทบ.๓๕ ๑๘ พ.ค. ๐๔ 58 นายสิบการเคลื่อนยาย (ชกท.๗๑๙.0) จ.ส.อ. ๓๐ ต.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑ น.๑ ชั้น ๔๑ ไทย ไทย ไทย ไทย

สขส.มทบ.๓๕ พิเศษ มทบ.๓๕ (๓๑,๘๘๐ บาท) (๓๓,๐๐๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

189 จ.ส.อ. อิทธิพล ธิธรรม มทบ.๓๕ ๒๖ มี.ค. ๐๖ 56 รอง ผบ.มว. (ชกท.๙๕๑.0) จ.ส.อ. ๒๙ ธ.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.๑ ชั้น ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.สห.รอย.สห.มทบ.๓๕ พิเศษ มทบ.๓๕ (๓๖,๔๐๐ บาท) (๓๗,๕๘๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

1251200244

1271300732

1270501409

1256900404

1276900525

1271200599

1266901002



ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

หมายเหตุ
ลงตําแหนงหลัก 

จ.ส.อ.(พ.) เม่ือ

ตําแหนงเล่ือนฐานะ

เปน

นายทหารสัญญาบัตร

รับเงนิเดือน

๑ เม.ย.๖๒

ปรับเปน

ณ ๑ ต.ค.๖๒

รับเงนิเดือน

สัญชาติ
ลําดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

หมายเลขประจําตัว
สังกัด

วัน/เดือน/ป

เกิด
อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

190 จ.ส.อ. สําราญ มีเทศ มทบ.๓๕ ๓ พ.ค. ๐๖ 56 ผช.ครูวิชาอาวุธ (ชกท.๑๑๑.0) จ.ส.อ. ๑๕ ธ.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.๑ ชั้น ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

หนวยฝกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๓๕ พิเศษ หนวยฝกนักศึกษา (๓๖,๔๐๐ บาท) (๓๗,๕๘๐ บาท)

วิชาทหาร มทบ.๓๕ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

191 จ.ส.อ. อเนก วันจิ๋ว มทบ.๓๕ ๓๐ ธ.ค. ๐๖ 56 เสมียน (ชกท.๐๗๕.0) จ.ส.อ. ๑ ต.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓ น.๑ ชั้น ๔๓ ไทย ไทย ไทย ไทย

หนวย สด.อ.เมืองอุตรดิตถ จว.อ.ต. พิเศษ หนวย สด.อ.เมือง (๓๔,๑๑๐ บาท) (๓๕,๒๒๐ บาท)

อุตรดิตถ จว.อ.ต. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

192 จ.ส.อ. พิษณุ สุชประเสริฐ มทบ.๓๖ ๕ ต.ค. ๐๔ 57 นายงาน (ชกท.๕๑๘.0) จ.ส.อ. ๑๙ พ.ค. ๔๗ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๖ น.๑ ชั้น ๔๖ ไทย ไทย ไทย ไทย

ผยย.มทบ.๓๖ พิเศษ มทบ.๓๖ (๓๗,๕๘๐ บาท) (๓๘,๗๕๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

193 จ.ส.อ. ธีระพงษ อยูออง มทบ.๓๖ ๕ ต.ค. ๐๔ 57 เสมียนการเงนิ (ชกท.๗๓๒.0) จ.ส.อ. ๒๙ ม.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

ฝกง.มทบ.๓๖ พิเศษ มทบ.๓๖ (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

194 จ.ส.อ. สมเกียรติ พานทอง มทบ.๓๖ ๓ เม.ย. ๐๔ 58 รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.0) จ.ส.อ. ๒๙ ม.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.สยป.รอย.มทบ.๓๖ พิเศษ รอย.มทบ.๓๖ (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

195 จ.ส.อ. จีระเดช มีสมบูรณ มทบ.๓๖ ๑๒ มิ.ย. ๐๗ 55 นายสิบรังสีกรรม (ชกท.๙๓๕.0) จ.ส.อ. ๒๘ ก.พ. ๔๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๖.๕ รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

ผรส.รพ.คายพอขุนผาเมือง พิเศษ รพ.คายพอขุนผาเมือง (๓๘,๑๗๐ บาท) น.๑ ชั้น ๐.๕

(๓๙,๑๙๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

196 จ.ส.อ. ไพลอต กอนทองคํา มทบ.๓๖ ๕ ต.ค. ๐๔ 57 ชางไฟฟาและประปา (ชกท.๓๕๕.0) จ.ส.อ. ๓ พ.ย. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

ผยย.มทบ.๓6 พิเศษ มทบ.๓๖ (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

1274000171

1254000338

1264000228

1253800201

1293801768

1276900497

1276300552



ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

หมายเหตุ
ลงตําแหนงหลัก 

จ.ส.อ.(พ.) เม่ือ

ตําแหนงเล่ือนฐานะ

เปน

นายทหารสัญญาบัตร

รับเงนิเดือน

๑ เม.ย.๖๒

ปรับเปน

ณ ๑ ต.ค.๖๒

รับเงนิเดือน

สัญชาติ
ลําดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

หมายเลขประจําตัว
สังกัด

วัน/เดือน/ป

เกิด
อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

197 จ.ส.อ. สมศักดิ์ เณรทอง มทบ.36 ๒๓ มิ.ย. ๐๗ 55 นายสิบทันตกรรม (ชกท.917.0) จ.ส.อ. ๓ พ.ย. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 31.5 น.1 ชั้น 41.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

ผทต.รพ.คายขุนผาเมือง พิเศษ รพ.คายพอขุนผาเมือง (32,450 บาท) (33,560 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

198 จ.ส.อ. ชูชาติ แสงโรจน มทบ.๓๗ ๑๓ ต.ค. ๐๖ 56 เสมียน (ชกท.๐๗๕.0) จ.ส.อ. ๒ พ.ย. ๕๘ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

ฝายสรรพกําลัง มทบ.๓๗ พิเศษ มทบ.๓๗ (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

199 จ.ส.อ. ราชัญ จันพิบูลย มทบ.๓๘ ๑๕ เม.ย. ๐๗ 55 เสมียนการเงนิ (ชกท.๗๓๒.0) จ.ส.อ. ๗ เม.ย. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๖ น.๑ ชั้น ๔๖ ไทย ไทย ไทย ไทย

ฝกง.มทบ.๓๘ พิเศษ มทบ.๓๘ (๓๗,๕๘๐ บาท) (๓๘,๗๕๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

200 จ.ส.อ. รังสรรค เขียวทอง มทบ.๓๙ ๓๐ ม.ค. ๐๗ 55 นายสิบกําลังพล (ชกท.๗๑๖.0) จ.ส.อ. ๑๔ มี.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐.๕ น.๑ ชั้น ๔๐.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

กกพ.มทบ.๓๙ พิเศษ มทบ.๓๙ (๓๑,๓๔๐ บาท) (๓๒,๔๕๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

201 จ.ส.อ. วิมล พุทธรักษ มทบ.๓๙ ๒๑ ส.ค. ๐๗ 55 ผช.ครูวิชาอาวุธ (ชกท.๑๑๑.0) จ.ส.อ. ๔ พ.ย. ๕๙ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3.5 น.๑ ชั้น ๔๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

นฝ.นศท.มทบ.๓๙ พิเศษ มทบ.๓๙ (๓4,6๘๐ บาท) (๓๕,๘๑๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

202 จ.ส.อ. ธรรมตรัย รุงแสง มทบ.๓๙ ๑๓ ก.ย. ๐๗ 55 นายสิบยุทธการ (ชกท.๙๕๑.0) จ.ส.อ. ๒๙ ก.พ. ๕๙ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓6 น.๑ ชั้น ๔6 ไทย ไทย ไทย ไทย

ฝสห.มทบ.๓๙ พิเศษ มทบ.๓๙ (๓7,58๐ บาท) (๓8,75๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

203 จ.ส.อ. ธันวา อินทรจันทร มทบ.๓๙ ๓๑ ธ.ค. ๐๓ 58 ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.0) จ.ส.อ. ๒๗ เม.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

สยบ.รอย.มทบ.๓๙ พิเศษ มทบ.๓๙ (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

1243800041

1252300496

1275300453

1252302176

1281000060

1254100929

1261202369



ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

หมายเหตุ
ลงตําแหนงหลัก 

จ.ส.อ.(พ.) เม่ือ

ตําแหนงเล่ือนฐานะ

เปน

นายทหารสัญญาบัตร

รับเงนิเดือน

๑ เม.ย.๖๒

ปรับเปน

ณ ๑ ต.ค.๖๒

รับเงนิเดือน

สัญชาติ
ลําดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

หมายเลขประจําตัว
สังกัด

วัน/เดือน/ป

เกิด
อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

204 จ.ส.อ.หญิง ประอร ตรงตระกูล มทบ.๓๙ ๔ ธ.ค. ๐๖ 55 เสมียนการเงนิ (ชกท.๗๓๒.0) จ.ส.อ. ๒๕ พ.ย. ๕๙ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑ น.๑ ชั้น ๔๑ ไทย ไทย ไทย ไทย

ฝกง.มทบ.๓๙ พิเศษ มทบ.๓๙ (๓๑,๘๘๐ บาท) (๓๓,๐๐๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

205 จ.ส.อ. วิทูล อุดรวงค พัน.สห.๓๑ ๒๓ เม.ย. ๐๕ 57 ผบ.ตอน.ตอนเครื่องมือพิเศษ จ.ส.อ. ๑๓ ก.พ. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒๗.๕ น.๑ ชั้น ๓๗.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๙๕๑.0) รอย.สห.รปภ.พัน.สห.๓๑ พิเศษ พัน.สห.๓๑ (๒๘,๔๓๐ บาท) (๒๙,๑๑๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

206 จ.ส.อ. สุรศักดิ์ พลธรรม พัน.สห.๓๑ ๒ ธ.ค. ๐๕ 56 รอง ผบ.มว. (ชกท.๙๕๑.0) จ.ส.อ. ๑ ก.พ. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.๑ ชั้น ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.สห.รปภ.พัน.สห.๓๑ พิเศษ พัน.สห.๓๑ (๓๖,๔๐๐ บาท) (๓๗,๕๘๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

207 จ.ส.อ. สมยศ คลายสกุล พัน.สห.๓๑ ๑๗ ก.ค. ๐๗ 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.๙๕๑.0) รอย.สห. จ.ส.อ. ๒๒ ก.พ. ๕๓ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.๑ ชั้น ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

พัน.สห.๓๑ พิเศษ พัน.สห.๓๑ (๓๖,๔๐๐ บาท) (๓๗,๕๘๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

208 จ.ส.อ. ปญญา นวมทอง พัน.สห.๓๑ ๒๐ มิ.ย. ๐๔ 58 รอง ผบ.มว.ยานยนต (ชกท.๖๓๑.0) จ.ส.อ. ๒๙ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓.๕ น.๑ ชั้น ๔๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

พัน.สห.๓๑ พิเศษ พัน.สห.๓๑ (๓๔,๖๘๐ บาท) (๓๕,๘๑๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

209 จ.ส.อ. ธนน แกวมา รพ.คาย ๒๒ ก.ค. ๐๔ 57 นายสิบเวชกรรมปองกัน (ชกท.๙๓๓.0) จ.ส.อ. ๒๐ มิ.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

วชิรปราการ รพ.คายวชิรปราการ พิเศษ รพ.คายวชิรปราการ (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

210 จ.ส.อ. ศักดิ์ชัย ทองนอย มทบ.๓๑๐ ๓ ธ.ค. ๐๔ 57 ผช.ครูวิชาทหารทั่วไป (ชกท.๑๑๓.0) จ.ส.อ. ๑ ก.พ. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

นฝ.นศท.มทบ.๓๑๐ พิเศษ มทบ.๓๑๐ (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

246300988

5341041206

1255001404

1254100200

1250900643

1261000087

1255001404



ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

หมายเหตุ
ลงตําแหนงหลัก 

จ.ส.อ.(พ.) เม่ือ

ตําแหนงเล่ือนฐานะ

เปน

นายทหารสัญญาบัตร

รับเงนิเดือน

๑ เม.ย.๖๒

ปรับเปน

ณ ๑ ต.ค.๖๒

รับเงนิเดือน

สัญชาติ
ลําดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

หมายเลขประจําตัว
สังกัด

วัน/เดือน/ป

เกิด
อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

211 จ.ส.อ. วิเชียร ยะสุกิม มทบ.๓๑๐ ๑๔ พ.ย. ๐๗ 55 จาหนวย (ชกท.๐๐๑.0) จ.ส.อ. ๑๖ มิ.ย. ๕๔ นายทหารชํานาญงาน ป.๓. ชั้น ๓๖ น.๑ ชั้น ๔6 ไทย ไทย ไทย ไทย

นฝ.นศท.มทบ.๓๑๐ พิเศษ นฝ.นศท.มทบ.๓๑๐ (๓๗,๕๘๐ บาท) (๓๘,๗๕๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

212 จ.ส.อ. ธนกฤต ยนพักตร มทบ.๓๑๐ ๓ มิ.ย. ๐๖ 56 ผช.ครูวิชาอาวุธ (ชกท.๑๑๑.0) จ.ส.อ. ๒ ส.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

นฝ.นศท.มทบ.๓๑๐ พิเศษ นฝ.นศท.มทบ.๓๑๐ (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

213 จ.ส.อ. เสวก ฉัตรมี มทบ.๓๑๐ ๕ มิ.ย. ๐๖ 56 รอง ผบ.มว. (ชกท.๗๑๗.0) จ.ส.อ. ๓๐ ส.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒๔.๕ น.๑ ชั้น ๓๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

บร.รอย.มทบ.๓๑๐ พิเศษ รอย.มทบ.๓๑๐ (๒๕,๘๙๐ บาท) (๒๖,๖๓๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

214 จ.ส.อ. สัมฤทธิ์ วิชัยเนาว มทบ.๓๑๐ ๒๑ ส.ค. ๐๗ 55 เสมียนการเงนิ (ชกท.๗๑๐.0) จ.ส.อ. ๑๔ ก.พ. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

ฝกง.มทบ.๓๑๐ พิเศษ มทบ.๓๑๐ (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

215 จ.ส.อ. โชคชัย พรหมศรี มทบ.๓๑๐ ๒๔ ม.ีค. ๐๗ 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.๙๕๑.0) จ.ส.อ. ๒๙ เม.ย. ๔๗ นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.สห.มทบ.๓๑๐ พิเศษ มทบ.๓๑๐ ป.๓ ชั้น ๓ น.๑ ชั้น ๔

(๔๒,๖๒๐ บาท) (๔๔,๑๓๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

216 มทบ.๓๑๐ ๒๕ ก.ค. ๐๗ 55 ผช.ประจําหมวด (ชกท.๐๔๑.0) จ.ส.อ. ๕ ต.ค. ๕๓ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๖ น.๑ ชั้น ๔๖ ไทย ไทย ไทย ไทย

มว.ดย.มทบ.๓๑๐ พิเศษ มทบ.๓๑๐ (๓๗,๕๘๐ บาท) (๓๘,๗๕๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

217 มทบ.๓๑๐ ๓๑ ก.ค. ๐๗ 55 ชางไฟฟาและประปา (ชกท.๓๕๕.0) จ.ส.อ. ๗ ก.พ. ๕๕ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓ น.๑ ชั้น ๔๓ ไทย ไทย ไทย ไทย

ผยย.มทบ.๓๑๐ พิเศษ มทบ.๓๑๐ (๓๔,๑๑๐ บาท) (๓๕,๒๒๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

1260400296

จ.ส.อ. พิทยา  วิทยะเมธาคินทร

1273801509

1246300176

1271600414

1280500059

1271600580

จ.ส.อ. สงา  มีสขุแสงจันทร

1250800006



ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

หมายเหตุ
ลงตําแหนงหลัก 

จ.ส.อ.(พ.) เม่ือ

ตําแหนงเล่ือนฐานะ

เปน

นายทหารสัญญาบัตร

รับเงนิเดือน

๑ เม.ย.๖๒

ปรับเปน

ณ ๑ ต.ค.๖๒

รับเงนิเดือน

สัญชาติ
ลําดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

หมายเลขประจําตัว
สังกัด

วัน/เดือน/ป

เกิด
อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

218 จ.ส.อ. สุนทร แสงมี รพ.คาย ๑๘ ม.ีค. ๐๕ 57 ส.ประจําหมวด (ชกท.๐๐๑.0) จ.ส.อ. ๓๐ ส.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓.๕ น.๑ ชั้น ๔๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

วชิรปราการ รพ.คายวชิรปราการ พิเศษ รพ.คายวชิรปราการ (๓๔,๖๘๐ บาท) (๓๕,๘๑๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

219 จ.ส.อ. อนันต ใจใส พล.ม.1 ๑ เม.ย. ๐๕ 57 จากองพัน ตอน ธก./กพ. (ชกท.001.0) จ.ส.อ. ๑๘ พ.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 31.5 น.1 ชั้น 41.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอย.บก.ม.พัน.12 พล.ม.1 พิเศษ ม.พัน.12 พล.ม.1 (32,490 บาท) (33,560 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

 

ตรวจถูกตอง

พ.ท.หญิง

(วาสนา     เทศทองลา)

หน.กพ.ทบ.

......../......../........

1263800099

1261300932

ตรวจถูกตอง
        พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                   (วาสนา     เทศทองลา)
                         หน.กพ.ทบ.
                         4 ก.ค. 62



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงินเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑ จ.ส.อ. สมใจ   หองแกว ทภ.4 13 ก.ค. 06 ๕๖ นายสิบกําลังพล จ.ส.อ. 9 ก.พ. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓1 น.๑ ชั้น ๔1 ไทย ไทย ไทย ไทย

๒๒๗๒๒๐๐๕๓๓ (ชกท.716.0) พิเศษ ทภ.4 (๓1,88๐ บาท) (๓3,00๐ บาท)

กกพ.4 ทภ.4 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒ จ.ส.อ. ประวิทย  บุญมา ทภ.4 26 ก.ค. 06 ๕๖ นายสิบวิเคราะหขาวกรอง จ.ส.อ. 31 ต.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓1 น.๑ ชั้น ๔1 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๐๒๐๐๙๗๘ (ชกท.962.0) พิเศษ ทภ.4 (๓1,88๐ บาท) (๓3,00๐ บาท)

กขว.ทภ.4 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๓ จ.ส.อ. จํานงค  หมุนหวาน ทภ.4 1 ม.ีค. 05 ๕๗ นายสิบสงกําลัง จ.ส.อ. 11 พ.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๓๖๐๐๘๙๘ (ชกท.768.0) พิเศษ ทภ.4 (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

กกบ.ทภ.4 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๔ จ.ส.อ. ปรัชญา  สกุลแกว ทภ.4 19 ม.ีค. 07 ๕๕ จนท.ควบคุมเครื่องจักร จ.ส.อ. 5 เม.ย. 53 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.๑ ชั้น 45 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๒๒๐๐๐๗๔ คํานวณอาวุโส (ชกท.750.0) พิเศษ ทภ.4 (๓6,40๐ บาท) (๓7,58๐ บาท)

ผทส.ทภ.4 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๕ จ.ส.อ. นิวัติ  อุลิตผล ทภ.4 8 ก.พ. 07 ๕๕ นายสิบซอมบํารุงยานยนต จ.ส.อ. 15 พ.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4.๕ น.๑ ชั้น ๔4.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๒๒๐๑๒๕๒ (ชกท.631.0) พิเศษ ทภ.4  (๓5,81๐ บาท) (๓6,99๐ บาท)

ตอน ซบร.มว.ขส. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

รอย.บก.ทภ.4 ได ๑ ขั้น)

๖ จ.ส.อ. ทศพล  อินไข กรม ทพ.41 18 เม.ย. 04 ๕๘ จากองรอย จ.ส.อ. 1 ต.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4.๕ น.๑ ชั้น ๔4.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๒๖๑๐๐๐๐๔ (ชกท.001.0) พิเศษ กรม ทพ.41  (๓5,81๐ บาท) (๓6,99๐ บาท)

บก.รอย.รอย.ทพ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

กรม ทพ.41 ได ๑ ขั้น)

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดอืน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปขึ้นไป เลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร

สังกัด  ทภ.๔

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงินเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ

๗ จ.ส.อ. สวาสดิ์  นาเพชร กรม ทพ.41 23 ม.ค. 05 ๕๗ จากองรอย จ.ส.อ. 1 ต.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓1.๕ น.๑ ชั้น ๔1.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๒๑๐๑๔๕๙ (ชกท.001.0) พิเศษ กรม ทพ.41 (๓2,45๐ บาท) (๓2,56๐ บาท)

บก.รอย.รอย.ทพ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

กรม ทพ.41 ได ๑ ขั้น)

๘ จ.ส.อ. ปฐมพัชร  เกษเพชร กรม ทพ.42 29 พ.ค. 04 ๕๘ จากองรอย จ.ส.อ. 9 ม.ีค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3.5 น.๑ ชั้น ๔3.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๒๒๒๐๑๖๐๔ (ชกท.001.0) พิเศษ กรม ทพ.42 (๓4,68๐ บาท) (๓5,81๐ บาท)

บก.รอย.รอย.ทพ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

กรม ทพ.42 ได ๑ ขั้น)

๙ จ.ส.อ. สน่ัน  บัณฑิตกุล กรม ทพ.42 16 ม.ค. 04 ๕๘ จากองรอย จ.ส.อ. 9 ม.ีค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓1 น.๑ ชั้น ๔๑ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๒๒๐๐๐๕๕ (ชกท.001.0) พิเศษ กรม ทพ.42 (๓1,88๐ บาท) (๓๓,๐๐๐ บาท)

บก.รอย.รอย.ทพ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

กรม ทพ.42 ได ๑ ขั้น)

๑๐ จ.ส.อ. ไพศาล  พะยอม กรม ทพ.42 15 ต.ค. 03 ๕๘ จากองรอย จ.ส.อ. 9 ม.ีค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 29 น.๑ ชั้น 39 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๔๕๖๐๐๖๖๒ (ชกท.001.0) พิเศษ กรม ทพ.42 (29,68๐ บาท) (๓0,79๐ บาท)

บก.รอย.รอย.ทพ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

กรม ทพ.42 ได ๑ ขั้น)

๑๑ จ.ส.อ. เสงี่ยม  คอนดี กรม ทพ.42 2 ม.ีค. 04 ๕๘ จากองรอย จ.ส.อ. 9 ม.ีค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 27 น.๑ ชั้น 37 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๒๗๐๐๑๔๑ (ชกท.001.0) พิเศษ กรม ทพ.42 (27,96๐ บาท) (28,88๐ บาท)

บก.รอย.รอย.ทพ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

กรม ทพ.42 ได ๑ ขั้น)

๑๒ จ.ส.อ. พัฒนา  แยกโคกสูง กรม ทพ.43 6 ม.ิย. 05 ๕๗ จากองรอย จ.ส.อ. 9 ม.ีค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 29.5 น.๑ ชั้น 39.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๒๑๐๓๗๓๕ (ชกท.001.0) พิเศษ กรม ทพ.43 (30,22๐ บาท) (๓1,34๐ บาท)

บก.รอย.รอย.ทพ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

กรม ทพ.43 ได ๑ ขั้น)

๑๓ จ.ส.อ. สุรัตนชัย  โยธา กรม ทพ.45 7 พ.ย. 06 ๕๕ จากองรอย จ.ส.อ. 1 ต.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒.5 น.๑ ชั้น ๔2.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๔๕๐๐๘๓๘ (ชกท.001.0) พิเศษ กรม ทพ.45 (๓๓,56๐ บาท) (๓4,68๐ บาท)

บก.รอย.รอย.ทพ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

กรม ทพ.45 ได ๑ ขั้น)



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงินเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ

๑๔ จ.ส.อ. เอกวัช  เพชรหนองชุม กรม ทพ.46 1 พ.ย. 06 ๕๕ จากองรอย จ.ส.อ. 1 ต.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4 น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๒๒๐๑๔๑๗ (ชกท.001.0) พิเศษ กรม ทพ.46 (๓5,22๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

บก.รอย.รอย.ทพ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

กรม ทพ.46 ได ๑ ขั้น)

๑๕ จ.ส.อ. คเณศ  พิชิตวิทยา กรม ทพ.47 1 พ.ย. 06 ๕๕ จากองรอย จ.ส.อ. 1 ต.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4 น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๒๑๐๓๘๐๗ (ชกท.001.0) พิเศษ กรม ทพ.47 (๓5,22๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

บก.รอย.รอย.ทพ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

กรม ทพ.47 ได ๑ ขั้น)

๑๖ จ.ส.อ. มานิตย  โฉมอุทัย กรม ทพ.49 25 เม.ย. 04 ๕๘ จากองรอย จ.ส.อ. 9 ม.ีค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓2 น.๑ ชั้น ๔2 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๒๕๐๐๐๐๗ (ชกท.001.0) พิเศษ กรม ทพ.49 (๓3,00๐ บาท) (๓4,11๐ บาท)

บก.รอย.รอย.ทพ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

กรม ทพ.49 ได ๑ ขั้น)

๑๗ จ.ส.อ. โยธิน  ชัยเจริญ ทน.4 23 ม.ิย. 07 ๕๕ นายสิบขาวกรอง จ.ส.อ. 30 ก.ย. 58 นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๕๑๐๐๖๗๓ (ชกท.971.0) พิเศษ ทน.4 ป.๓ ชั้น 0.๕ น.1 ชั้น 1.5

กขว.ทน.4 (๓9,19๐ บาท) (40,56๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๘ จ.ส.อ. สุเมธ  บินอุมา พล.ร.5 5 ก.พ. 07 ๕๕ นายสิบกิจการพลเรือน จ.ส.อ. 11 ก.พ. 58 นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๕๖๐๑๗๕๑ (ชกท.742.0) พิเศษ พล.ร.5 ป.๓ ชั้น 0.๕ น.1 ชั้น 1.5

ฝกร.พล.ร.5 (๓9,19๐ บาท) (40,56๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๙ จ.ส.อ. กัญญา  ภมร กอง พธ. 3 เม.ย. 04 ๕๘ ผบ.ตอน จ.ส.อ. 28 ส.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓.๕ น.๑ ชั้น ๔3.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๐๙๐๐๕๔๔ พล.ร.5 (ชกท.552.0) พิเศษ กอง พธ.พล.ร.5 (๓๔,๑๑๐ บาท) (๓5,81๐ บาท)

ตอนสงกําลัง สป.3 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

มว.สล.กอ.พธ.พล.ร.5 ได ๑ ขั้น)

๒๐ จ.ส.อ. นพดล  พุกซอ กอง สพบ. 8 พ.ค. 07 ๕๕ หน.ชางอาวุธ จ.ส.อ. 10 ส.ค. 58 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4.๕ น.๑ ชั้น ๔4.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๒๒๐๐๔๓๙ พล.ร.5 (ชกท.425.0) พิเศษ กอง สพบ.พล.ร.5 (๓5,81๐ บาท) (๓6,99๐ บาท)

ตอนซอมอาวุธและเครื่องวัด (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

มว.ซบร.สวนหนา ได ๑ ขั้น)

กอง สพบ.พล.ร.5
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๒๑ จ.ส.อ. ไพโรจน  คงเอียง กอง สพบ. 14 ก.พ. 07 ๕๕ ผบ.ตอน จ.ส.อ. 27 ธ.ค. 54 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓6 น.๑ ชั้น ๔6 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๒๒๐๑๒๔๗ พล.ร.5 (ชกท.760.0) พิเศษ กอง สพบ.พล.ร.5 (๓7,58๐ บาท) (๓8,75๐ บาท)

ตอนสถิติ มว.สงกําลัง (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

กอง สพบ.พล.ร.5 ได ๑ ขั้น)

๒๒ จ.ส.อ. สมสมัย  อาจวิชัย กอง สพบ. 26 ต.ค. 06 ๕๕ จาหมวด จ.ส.อ. 19 ก.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓2 น.๑ ชั้น ๔2 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๗๔๐๐๑๕๗ พล.ร.5 (ชกท.001.0) พิเศษ กอง สพบ.พล.ร.5 (๓3,00๐ บาท) (๓4,11๐ บาท)

มว.ซบร.สวนหนา (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

กอง สพบ.พล.ร.5 ได ๑ ขั้น)

๒๓ จ.ส.อ. สายัณ  แกวประเสริฐ รอย.ลว.ไกล 5 19 ก.ย. 05 ๕๗ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 29 ม.ิย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓1.๕ น.๑ ชั้น ๔1.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๒๒๐๑๐๙๙ (ชกท.542.0) พิเศษ รอย.ลว.ไกล 5 (๓2,45๐ บาท) (๓3,56๐ บาท)

บก.มว.สน.รอย.ลว.ไกล 5 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒๔ จ.ส.อ. นาวิน  จันนนท รอย.ลว.ไกล 5 19 เม.ย. 07 ๕๕ ผบ.ตอน จ.ส.อ. 29 ม.ิย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓1.๕ น.๑ ชั้น ๔1.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๙๔๐๐๑๘๓๑ (ชกท.311.0) พิเศษ รอย.ลว.ไกล 5 (๓2,45๐ บาท) (๓3,56๐ บาท)

ตอนสื่อสาร รอย.ลว.ไกล 5 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒๕ จ.ส.อ. สัมพันธ  แตนสุย ม.พัน.16 3 เม.ย. 07 ๕๕ นายสิบยุทธการ จ.ส.อ. 15 พ.ค. 57 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3 น.๑ ชั้น ๔3 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๑๔๐๐๗๘๗ พล.ร.5 (ชกท.133.0) พิเศษ ม.พัน.16 พล.ร.5 (๓4,11๐ บาท) (๓5,22๐ บาท)

ตอนยุทธการ รอย.บก. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ม.พัน.16 พล.ร.5 ได ๑ ขั้น)

๒๖ จ.ส.อ. ประจักษ  พยุหกฤษ ม.พัน.16 3 ก.ย. 07 ๕๕ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 26 ธ.ค. 59 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕.5 น.๑ ชั้น ๔5.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๑๑๐๐๐๘๔ พล.ร.5 (ชกท.131.0) พิเศษ ม.พัน.16 พล.ร.5 (๓๖,99๐ บาท) (๓8,17๐ บาท)

มว.ถ.รอย.ถ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ม.พัน.16 พล.ร.5 ได ๑ ขั้น)

๒๗ จ.ส.อ. สมบูรณ  บัวเงิน ม.พัน.16 21 ม.ีค. 07 ๕๕ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 26 ธ.ค. 59 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓6 น.๑ ชั้น ๔6 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๗๓๐๑๑๙๒ พล.ร.5 (ชกท.131.0) พิเศษ ม.พัน.16 พล.ร.5 (๓7,58๐ บาท) (๓8,75๐ บาท)

มว.ถ.รอย.ถ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ม.พัน.16 พล.ร.5 ได ๑ ขั้น)
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๒๘ จ.ส.อ. พิบูลย  บุญณมี ม.พัน.16 9 ก.พ. 06 ๕๖ นายสิบกิจการพลเรือน จ.ส.อ. 31 ม.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4 น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๒๒๐๐๓๘๖ พล.ร.5 (ชกท.742.0) พิเศษ ม.พัน.16 พล.ร.5 (๓5,22๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

ตอนกิจการพลเรือน รอย.บก. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ม.พัน.16 พล.ร.5 ได ๑ ขั้น)

๒๙ จ.ส.อ. มาโนช  บุญกลึง ม.พัน.16 28 ม.ค. 06 ๕๖ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 20 ก.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๑๐๐๐๐๖๕ พล.ร.5 (ชกท.131.0) พิเศษ ม.พัน.16 พล.ร.5 (๓5,81๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

มว.ถ.รอย.ถ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ม.พัน.16 พล.ร.5 ได ๑ ขั้น)

๓๐ จ.ส.อ. สบาย  ภูษิตรัตนาวลี ช.พัน.5 1 เม.ย. 05 ๕๗ ผบ.ตอนสื่อสาร จ.ส.อ. 5 พ.ย. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓0.๕ น.๑ ชั้น ๔0.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๒๒๐๐๓๗๒ พล.ร.5 (ชกท.311.0) พิเศษ ช.พัน.5 พล.ร. 5 (๓1,34๐ บาท) (๓2,45๐ บาท)

หมู สส.รอย.บก.และ บร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ช.พัน.5 พล.ร.5 ได ๑ ขั้น)

๓๑ จ.ส.อ. บุญฉลอง  ปดดํา ส.พัน.5 22 เม.ย. 05 ๕๗ หน.ตอน. จ.ส.อ. 26 ม.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4.๕ น.๑ ชั้น ๔4.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๕๗๐๐๐๐๘ พล.ร.5 (ชกท.722.0) พิเศษ ส.พัน.5 พล.ร. 5 (๓5,81๐ บาท) (๓๖,99๐ บาท)

ตอนอักษรลับ มว.ศูนยขาว (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

และนําสาร รอย.วิทยุและศูนยขาว ได ๑ ขั้น)

ส.พัน.5 พล.ร.5

๓๒ จ.ส.อ. เอกชัย  มณีรัตน ส.พัน.5 30 ม.ิย. 06 ๕๖ นายสิบสงกําลังกองพัน จ.ส.อ. 30 เม.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 33..5 น.๑ ชั้น 43.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๒๒๐๐๒๑๒ พล.ร.5 (ชกท.768.0) พิเศษ ส.พัน.5 พล.ร. 5 (34,68๐ บาท) (๓5,81๐ บาท)

ตอนสงกําลังกองพัน รอย.บก. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ส.พัน.5 พล.ร.5 ได ๑ ขั้น)

๓๓ จ.ส.อ. ประภาส  เพิ่มมณรีัตน ส.พัน.5 16 ต.ค. 06 ๕๕ หน.ชุดวิทยุโทรพิมพ จ.ส.อ. 31 พ.ค. 48 นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๒๒๐๑๓๗๑ พล.ร.5 (ชกท.053.๐) พิเศษ ส.พัน.5 พล.ร. 5 ป.๓ ชั้น 4 น.๑ ชั้น 5

ชุดสนับสนุนทางอากาศ มว.วิทยุ (44,13๐ บาท) (45,75๐ บาท)

รอย.วิทยุและศูนยขาว (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ส.พัน.5 พล.ร.5 ได ๑ ขั้น)

๓๔ จ.ส.อ. สุริยา  เกษมสันต พัน.สร.5 18 ก.ย. 04 ๕๘ จากองรอย จ.ส.อ. 28 เม.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3 น.๑ ชั้น ๔3 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๒๒๐๑๕๘๙ (ชกท.001.๐) พิเศษ พัน.สร.5 (๓4,11๐ บาท) (๓5,22๐ บาท)

บก.รอย.รอย.บก. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

พัน.สร.5 ได ๑ ขั้น)
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๓๕ จ.ส.อ. ชัยอํามร  ออนแกว พัน.สร.5 1 ม.ีค. 05 ๕๗ นายสิบประจําหมวด จ.ส.อ. 5 ม.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 29.5 น.๑ ชั้น 39.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๒๒๐๑๓๗๔ (ชกท.912.0) พิเศษ พัน.สร.5 (๓0,22๐ บาท) (๓๑,34๐ บาท)

มว.พยาบาล รอย.สร.พัน.สร.5 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๓๖ จ.ส.อ. ไพโรจน  สังวระ พัน.สร.5 20 เม.ย. 05 ๕๗ นายสิบยานยนต จ.ส.อ. 26 ก.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐.5 น.๑ ชั้น ๔๐.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๒๒๐๑๖๙๑ (ชกท.631.0) พิเศษ พัน.สร.5 (๓1,34๐ บาท) (๓2,45๐ บาท)

บก.รอย.รอย.สร.พัน.สร.5 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๓๗ จ.ส.อ. โชคชัย  เรืองแกว พัน.สร.5 7 ก.ย. 07 ๕๕ จากองรอย จ.ส.อ. 14 พ.ค. 52 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓2.5 น.๑ ชั้น ๔4.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๓๖๐๐๒๔๒  (ชกท.๐๐๑.๐) พิเศษ พัน.สร.5 (๓3,56๐ บาท) (๓6,99๐ บาท)

บก.รอย.สร.พัน.สร.5 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๓๘ จ.ส.อ. วรรณะ  บุญฤทธิ์ ร.5 23 พ.ค. 04 ๕๘ ผตน.ชุดตรวจการหนา จ.ส.อ. 23 ส.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓1.5 น.๑ ชั้น ๔1.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๕๖๐๐๔๙๕ (ชกท.112.0) พิเศษ ร.5 (๓2,45๐ บาท) (๓3,56๐ บาท)

มว.ค.หนัก รอย.ค.หนัก ร.5 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๓๙ จ.ส.อ. วิชัย  นวลหอม ร.5 พัน.1 18 เม.ย. 04 ๕๘ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 24 พ.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓1 น.๑ ชั้น ๔1 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๕๖๐๐๑๖๓ (ชกท.112.0) พิเศษ ร.5 พัน.1 (๓1,88๐ บาท) (๓3,00๐ บาท)

บก.มว.ค.81 มม. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

รอย.สสก.ร.5 พัน.1 ได ๑ ขั้น)

๔๐ จ.ส.อ. อุดม  ราชแกว ร.5 พัน.1 25 ธ.ค. 03 ๕๘ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 24 พ.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓5 น.๑ ชั้น ๔5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๔๕๖๐๐๓๖๘ (ชกท.111.0) พิเศษ ร.5 พัน.1 (๓6,40๐ บาท) (๓7,58๐ บาท)

มว.ปล.รอย.อวบ.ร.5 พัน.1 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๔๑ จ.ส.อ. กาหรีม  ดอละ ร.5 พัน.2 28 ก.ค. 07 ๕๕ ผบ.ตอน จ.ส.อ. 30 พ.ค. 57 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3 น.๑ ชั้น ๔3 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๕๗๐๐๐๘๕ (ชกท.768.0) พิเศษ ร.5 พัน.2 (๓4,11๐ บาท) (๓5,22๐ บาท)

ตอนสงกําลัง มว.บร.รอย.สสช. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ร.5 พัน.2 ได ๑ ขั้น)



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงินเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ

๔๒ จ.ส.อ. อาจิณ  ภักดีประพันธ ร.15 8 ส.ค. 07 ๕๕ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 30 เม.ย. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4.5 น.๑ ชั้น ๔4.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๒๒๐๒๐๑๖ (ชกท.311.0) พิเศษ ร.15 (๓5,81๐ บาท) (๓6,99๐ บาท)

มว.สื่อสาร รอย.บก.ร.15 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๔๓ จ.ส.อ. ไพฑูรย  ชองสกุล ร.15 20 ก.พ. 07 ๕๕ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 12 ม.ีค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 28 น.๑ ชั้น 38 ไทย ไทย ไทย ไทย

๒๒๘๒๒๐๐๔๐๕ (ชกท.112.0) พิเศษ ร.15 (28,88๐ บาท) (29,68๐ บาท)

มว.ค.หนัก รอย.ค.หนัก ร.15 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๔๔ จ.ส.อ. สิทธ์ิศักดิ์  ผกามาศ ร.15 พัน.1 22 ม.ีค. 06 ๕๖ นายสิบประจําหมวด จ.ส.อ. 20 ส.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4.5 น.๑ ชั้น ๔4.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๐๑๐๐๐๔๒ (ชกท.112.0) พิเศษ ร.15 พัน.1 (๓5,81๐ บาท) (๓6,99๐ บาท)

บก.มว.อวบ.รอย.สสก. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ร.15 พัน.1 ได ๑ ขั้น)

๔๕ จ.ส.อ. สมมิตร  เกษแกว ร.15 พัน.1 4 ส.ค. 06 ๕๖ จากองรอย จ.ส.อ. 30 พ.ย. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4 น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๑๑๐๐๐๒๑ (ชกท.๐๐๑.๐) พิเศษ ร.15 พัน.1 (๓5,22๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

บก.รอย.รอย.สสช. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ร.15 พัน.1 ได ๑ ขั้น)

๔๖ จ.ส.อ. สมจิตร  จํานง ร.15 พัน.2 17 พ.ย. 05 ๕๖ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 24 ธ.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓1 น.๑ ชั้น ๔1 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๒๒๐๐๑๕๘ (ชกท.121.0) พิเศษ ร.15 พัน.2 (๓1,88๐ บาท) (๓3,00๐ บาท)

มว.ชางโจมตี รอย.สสก. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ร.15 พัน.2 ได ๑ ขั้น)

๔๗ จ.ส.อ. สมคิด  ชาญณรงค ร.15 พัน.2 7 ม.ค. 07 ๕๕ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 30 พ.ย. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓2.5 น.๑ ชั้น ๔2.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๒๒๐๑๙๒๗ (ชกท.121.0) พิเศษ ร.15 พัน.2 (๓3,56๐ บาท) (๓4,68๐ บาท)

มว.ค.81 มม.รอย.สสก. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ร.15 พัน.2 ได ๑ ขั้น)

๔๘ จ.ส.อ. สุทัศน  มวงรักษ ร.15 พัน.2 ๘ พ.ย.๐๔ ๕๘ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 30 พ.ย. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3 น.๑ ชั้น ๔3 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๓๖๐๐๕๘๔ (ชกท.121.0) พิเศษ ร.15 พัน.2 (๓4,11๐ บาท) (๓5,22๐ บาท)

มว.สส.รอย.สสก. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ร.15 พัน.2 ได ๑ ขั้น)



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงินเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ

๔๙ จ.ส.อ. ประเวช  เกลาฉีด ร.15 พัน.2 5 ก.พ. 04 ๕๘ จากองรอย จ.ส.อ. 24 ธ.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3.5 น.๑ ชั้น ๔3.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๓๖๐๐๖๐๓ (ชกท.๐๐๑.๐) พิเศษ ร.15 พัน.2 (๓4,68๐ บาท) (๓5,81๐ บาท)

บก.รอย.รอย.สสช. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ร.15 พัน.2 ได ๑ ขั้น)

๕๐ จ.ส.อ. สมพร  คะเณย ร.15 พัน.2 10 ม.ีค. 04 ๕๘ นายสิบยานยนต จ.ส.อ. 30 พ.ย. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 27.5 น.๑ ชั้น 37.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๒๒๐๑๑๐๗ (ชกท.631.0) พิเศษ ร.15 พัน.2 (28,43๐ บาท) (29,11๐ บาท)

บก.มว.ยานยนต รอย.สสช. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ร.15 พัน.2 ได ๑ ขั้น)

๕๑ จ.ส.อ. สุภัสสร  ณรงคฤทธ์ิ ร.15 พัน.2 16 พ.ค. 07 ๕๕ ผบ.ตอน จ.ส.อ. 15 ต.ค. 53 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓6 น.๑ ชั้น ๔6 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๒๒๐๑๙๖๑ (ชกท.631.0) พิเศษ ร.15 พัน.2 (๓7,58๐ บาท) (๓8,75๐ บาท)

ตอนซอมบํารุงยานยนต (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

มว.ยานยนต รอย.สสช. ได ๑ ขั้น)

ร.15 พัน.2

๕๒ จ.ส.อ. วินัย  เส็งสมวงศ ร.15 พัน.4 11 ก.ค. 07 ๕๕ จากองรอย จ.ส.อ. 6 ส.ค. 51 นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๖๐๐๐๐๒๙ (ชกท.๐๐๑.๐) พิเศษ ร.15 พัน.4 ป.๓ ชั้น 1.5 น.๑ ชั้น 2.5

บก.รอย.รอย.สสช. (40,56๐ บาท) (41,93๐ บาท)

ร.15 พัน.4 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๕๓ จ.ส.อ. สมพงษ  อึ่งทอง ร.15 พัน.4 3 ต.ค. 03 ๕๘ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 6 ก.พ. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4.5 น.๑ ชั้น ๔4.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๔๑๔๐๐๓๔๑ (ชกท.111.0) พิเศษ ร.15 พัน.4 (๓5,81๐ บาท) (๓6,99๐ บาท)

มว.ปล.รอย.อวบ.ร.15 พัน.4 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๕๔ จ.ส.อ. สามารถ  ทองจีน ร.25 พัน.1 24 ต.ค. 03 ๕๘ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 31 ต.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓1 น.๑ ชั้น ๔1 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๔๖๕๐๐๓๐๓ (ชกท.112.0) พิเศษ ร.25 พัน.1 (๓1,88๐ บาท) (๓3,00๐ บาท)

บก.มว.ปนโจมตี รอย.สสก. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ร.25 พัน.1 ได ๑ ขั้น)

๕๕ จ.ส.อ. เฉิด  สีขาว ร.25 พัน.1 1 ก.ย. 04 ๕๘ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 28 ก.พ. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3 น.๑ ชั้น ๔3 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๓๐๐๐๑๗๘ (ชกท.111.0) พิเศษ ร.25 พัน.1 (๓4,11๐ บาท) (๓5,22๐ บาท)

มว.ปล.รอย.อวบ.ร.25 พัน.1 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงินเดือน หมายเหตุ
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ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ

๕๖ จ.ส.อ. อําพล  กูลสูตร ร.25 พัน.1 27 ม.ีค. 06 ๕๖ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 30 เม.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3.5 น.๑ ชั้น ๔3.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๓๓๑๖๐๔๘ (ชกท.112.0) พิเศษ ร.25 พัน.1 (๓4,68๐ บาท) (๓5,81๐ บาท)

บก.มว.ค.81 มม.รอย.สสก. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ร.25 พัน.1 ได ๑ ขั้น)

๕๗ จ.ส.อ. สุนันท  สอนวิเชียร ร.25 พัน.2 15 ธ.ค. 06 ๕๖ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 22 เม.ย. 54 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓5.5 น.๑ ชั้น ๔5.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๑๑๐๐๓๕๖ (ชกท.111.0) พิเศษ ร.25 พัน.2 (๓6,99๐ บาท) (๓8,17๐ บาท)

มว.ปล.รอย.อวบ.ร.25 พัน.1 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๕๘ จ.ส.อ. ประดับ  มุสิโก ป.5 พัน.5 9 ก.ย. 04 ๕๘ นายสิบประสานการยิง จ.ส.อ. 30 พ.ย. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4.5 น.๑ ชั้น ๔4.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๕๖๐๐๔๘๙ (ชกท.140.0) พิเศษ ป.5 พัน.5 (๓5,81๐ บาท) (๓6,99๐ บาท)

หมูยิงสนับสนุน รอย.บก.และ บร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ป.5 พัน.5 ได ๑ ขั้น)

๕๙ จ.ส.อ. ชาญชัย  เพชรสุวรรณ ป.5 พัน.5 5 ม.ีค. 06 ๕๖ จากองพัน จ.ส.อ. 11 พ.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3.5 น.๑ ชั้น ๔3.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๕๖๐๐๓๕๘ (ชกท.001.0) พิเศษ ป.5 พัน.5 (๓4,68๐ บาท) (๓5,81๐ บาท)

หมู ธก./กพ.รอย.บก.และ บร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ป.5 พัน.5 ได ๑ ขั้น)

๖๐ จ.ส.อ. ประจวบ  แปนสุข ป.5 พัน.15 28 พ.ค. 07 ๕๕ จากองรอย จ.ส.อ. 28 ต.ค. 57 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓2.5 น.๑ ชั้น ๔2.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๒๒๐๒๕๓๓ (ชกท.๐๐๑.๐) พิเศษ ป.5 พัน.15 (๓3,56๐ บาท) (๓4,68๐ บาท)

บก.รอย.รอย.ป.ป.5 พัน.15 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๖๑ จ.ส.อ. ธนิต  ภูภักดีพันธ ป.5 พัน.105 3 ม.ีค. 05 ๕๗ นายสิบยานยนต จ.ส.อ. 30 พ.ย. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3.5 น.๑ ชั้น ๔3.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๒๒๐๐๖๒๑ (ชกท.631.0) พิเศษ ป.5 พัน.105 (๓4,68๐ บาท) (๓5,81๐ บาท)

หมูซอมบํารุงกองพัน (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

รอย.บร.ป.5 พัน.105 ได ๑ ขั้น)

๖๒ จ.ส.อ. เสริมศักดิ์  ขนาบแกว พัน.สห.41 18 ต.ค. 06 ๕๖ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 18 พ.ค. 54 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓6 น.๑ ชั้น ๔6 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๔๒๒๐๑๑๔๖ (ชกท.951.0) พิเศษ พัน.สห.41 (๓7,58๐ บาท) (๓8,75๐ บาท)

บก.มว.สห.สนาม รอย.สห.สนาม 1 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

พัน.สห.41 ได ๑ ขั้น)



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน
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สัญชาติ

๖๓ จ.ส.อ. ชรินทร  แสงหิรัญ ร.153 พัน.2 4 ก.ย. 07 ๕๕ ผบ.ตอน จ.ส.อ. 4 ก.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 26 น.๑ ชั้น 36 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๓๖๐๐๖๗๖ (ชกท.941.0) พิเศษ ร.153 พัน.2 (26,99๐ บาท) (27,96๐ บาท)

ตอนสูทกรรม มว.บร.รอย.บก. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ร.153 พัน.2 ได ๑ ขั้น)

๖๔ จ.ส.อ. ประยูร  ทับไมตรี ช.พัน.15 3 ธ.ค. 06 ๕๕ ชางเครื่องมือกล จ.ส.อ. 19 พ.ย. 56 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 29 น.๑ ชั้น 39 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๒๑๐๑๒๕๖ พล.ร.15 (ชกท.621.0) พิเศษ ช.พัน.15 พล.ร.15 (29,68๐ บาท) (๓0,79๐ บาท)

บก.รอย.รอย.ช.สนาม (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ช.พัน.15 พล.ร.15 ได ๑ ขั้น)

๖๕ จ.ส.อ. นิยม  นิยมสุข ช.พัน.15 25 พ.ค. 07 ๕๕ นายสิบยานยนต จ.ส.อ. 7 ต.ค. 57 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 27 น.๑ ชั้น 37 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๙๐๗๐๐๒๗๕ พล.ร.15 (ชกท.631.0) พิเศษ ช.พัน.15 พล.ร.15 (27,96๐ บาท) (28,88๐ บาท)

บก.รอย.รอย.ช.สนาม (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ช.พัน.15 พล.ร.15 ได ๑ ขั้น)

๖๖ จ.ส.อ. สมพิศ  อยูยงค พัน.ซบร. 26 ม.ค. 06 ๕๖ นายสิบควบคุมการซอม จ.ส.อ. 16 พ.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4 น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๕๐๐๐๒๑๙ กรม สน. (ชกท.635.0) พิเศษ พัน.ซบร. (๓5,22๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

พล.ร.15 มว.ควบคุมการซอม กรม สน.พล.ร.15 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

รอย.สน.สวนหนา พัน.ซบร. ได ๑ ขั้น)

กรม สน.พล.ร.15

๖๗ จ.ส.อ. พิฆเนศ  อินการทุม พัน.สร. 14 ม.ีค. 07 ๕๕ นายสิบยานยนต จ.ส.อ. 5 ม.ิย. 52 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3.5 น.๑ ชั้น ๔3.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๔๐๐๑๙๔๒ กรม สน. (ชกท.631.0) พิเศษ พัน.สร. (๓4,68๐ บาท) (๓5,81๐ บาท)

พล.ร.15 บก.รอย.สร.พัน.สร. กรม สน.พล.ร.15 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

กรม สน.พล.ร.15 ได ๑ ขั้น)

๖๘ จ.ส.อ. วนศักดิ์  ตนกล พัน.สร. 16 พ.ค. 07 ๕๕ นายสิบยานยนต จ.ส.อ. 1 เม.ย. 59 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓2 น.๑ ชั้น ๔2 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๖๓๐๐๐๒๖ กรม สน. (ชกท.631.0) พิเศษ พัน.สร. (๓3,00๐ บาท) (๓4,11๐ บาท)

พล.ร.15 ตอนซอมบํารุง รอย.บก. กรม สน.พล.ร.15 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

พัน.สร.กรม สน.พล.ร.15 ได ๑ ขั้น)

๖๙ จ.ส.อ. สมาน  แวหลง รอย.ลว.ไกล 10 เม.ย. 07 ๕๕ รอง.ผบ.ตอน จ.ส.อ. 25 พ.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓1.5 น.๑ ชั้น ๔1.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๓๐๓๒๐๐๒๖๗ พล.ร.15 (ชกท.113.0) พิเศษ รอย.วล.ไกล พล.ร.15 (32,450 บาท) (32,560 บาท)

ตอน ลว.ไกล มว.ลว.ไกล (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

พล.ร.15 ได ๑ ขั้น)
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สัญชาติ

๗๐ จ.ส.อ. วิทยา  โสะนุย พล.พัฒนา 4 5 ธ.ค. 06 ๕๗ จากองรอย จ.ส.อ. 16 ม.ิย. 53 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓6 น.๑ ชั้น ๔6 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๕๗๐๐๐๙๔ (ชกท.๐๐๑.๐) พิเศษ พล.พัฒนา 4 (๓8,58๐ บาท) (๓8,75๐ บาท)

บก.รอย.รอย.คม.1 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

กอง สน.พล.พัฒนา 4 ได ๑ ขั้น)

๗๑ จ.ส.อ. เพลิน  มณีรัตน พล.พัฒนา 4 9 ม.ีค. 07 ๕๕ นายสิบซอมบํารุงยานยนต จ.ส.อ. 22 พ.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4.5 น.๑ ชั้น ๔4.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๕๖๐๑๗๓๖ (ชกท.631.0) พิเศษ พล.พัฒนา 4 (๓5,81๐ บาท) (๓6,99๐ บาท)

ตอนซอมบํารุงกองพัน มว.ซบร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

รอย.คม.1 กอง สน.พล.พัฒนา 4 ได ๑ ขั้น)

๗๒ จ.ส.อ. อาคม  สิงหะสุริยะ พัน.พัฒนา 4 8 ส.ค. 07 ๕๕ รอง หน.ชุด จ.ส.อ. 6 ต.ค. 49 นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๖๘๐๒๙๓๗ (ชกท.518.0) พิเศษ พัน.พัฒนา 4 ป.๓ ชั้น 2.๕ น.๑ ชั้น 3.๕

ชุดชางฝมือทั่วไป มว.พัฒนา (41,93๐ บาท) (43,33๐ บาท)

รอย.พัฒนา พัน.พัฒนา 4 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๗๓ จ.ส.อ. ณัฐพล  ดวงชู ช.พัน.402 30 ธ.ค. 06 ๕๖ หน.การสื่อสาร จ.ส.อ. 11 ม.ิย. 47 นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๓๖๐๐๓๑๓ พล.พัฒนา 4 (ชกท.311.0) พิเศษ ช.พัน.402 ป.๓ ชั้น 2 น.๑ ชั้น 3

ตอน สส.รอย.บก. พล.พัฒนา 4 (41,25๐ บาท) (42,62๐ บาท)

ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๗๔ จ.ส.อ. สรชัย  ขันธสุวรรณ ช.พัน.402 20 ม.ค. 07 ๕๕ นายงานเครื่องมือกอสราง จ.ส.อ. 4 พ.ย. 54 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4.5 น.๑ ชั้น ๔4.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๓๓๐๗๓๒๑ พล.พัฒนา 4 (ชกท.612.0) พิเศษ ช.พัน.402 (๓5,81๐ บาท) (๓6,99๐ บาท)

ตอนเกลี่ยและบดทับ พล.พัฒนา 4 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

มว.งานดิน รอย.ช.กอสราง ได ๑ ขั้น)

ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4

๗๕ จ.ส.อ. ราเมศ  สุทธิสุวรรณ ช.พัน.402 21 พ.ค. 07 ๕๕ หน.นายสิบสํารวจงานกอสราง จ.ส.อ. 10 ส.ค. 49 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4 น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๕๖๐๐๒๕๘ พล.พัฒนา 4 (ชกท.821.0) พิเศษ ช.พัน.402 (๓5,22๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

บก.รอย.รอย.ช.กอสราง พล.พัฒนา 4 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 ได ๑ ขั้น)
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๗๖ จ.ส.อ. ณรงค  ภิรมย ช.พัน.402 23 ส.ค. 07 ๕๕ นายสิบกํากับการเครื่องมือกอสราง จ.ส.อ. 12 ธ.ค. 44 นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๖๕๐๐๓๕๗ พล.พัฒนา 4 (ชกท.612.0) พิเศษ ช.พัน.402 ป.๓ ชั้น 4 น.๑ ชั้น 5

ตอนเครื่องมือกอสราง พล.พัฒนา 4 (44,13๐ บาท) (45,75๐ บาท)

รอย.ช.เครื่องมือและซอมบํารุง (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 ได ๑ ขั้น)

๗๗ จ.ส.อ. อเนก  ดําปาน ช.พัน.402 9 พ.ค. 07 ๕๕ จากองรอย จ.ส.อ. 10 ม.ิย. 51 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓7 รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๓๖๐๐๖๔๓ พล.พัฒนา 4 (ชกท.๐๐๑.๐) พิเศษ ช.พัน.402 (๓8,75๐ บาท) น.๑ ชั้น 1

บก.รอย.รอย.ช.เครื่องมือและ ซบร. พล.พัฒนา 4 (39,88๐ บาท)

ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๗๘ จ.ส.อ. สาธิต  เผาชู ช.พัน.402 15 ต.ค. 06 ๕๖ นายสิบกํากับการซอมบํารุง จ.ส.อ. 11 ม.ิย. 47 นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๓๖๐๐๗๒๔ พล.พัฒนา 4 ผชกท.622.0) พิเศษ ช.พัน.402 ป.๓ ชั้น 2.๕ น.๑ ชั้น 3.๕

ตอนซอมบํารุงเครื่องมือ พล.พัฒนา 4 (41,93๐ บาท) (43,33๐ บาท)

รอย.ช.กอสราง ช.พัน.402 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

พล.พัฒนา 4 ได ๑ ขั้น)

๗๙ จ.ส.อ. บํารุง  หวังชัย ศคบ.บชร.4 23 เม.ย. 07 ๕๕ นายสิบสงกําลัง จ.ส.อ. 30 พ.ย. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4 น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๙๑๔๐๐๐๐๒ (ชกท.768.0) พิเศษ ศคบ.บชร.4 (๓5,22๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

มว.สงกําลัง สป.5 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

แผนกควบคุมการสงกําลัง ได ๑ ขั้น)

ศคบ.บชร.4

๘๐ จ.ส.อ. สุจิน  โรจนสรุางค พัน.สบร.24 30 พ.ค. 04 ๕๘ หน.นายสิบสงกําลังเสบียง จ.ส.อ. 27 เม.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓5 น.๑ ชั้น ๔5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๒๒๐๐๔๑๒ บชร.4 (ชกท.553.0) พิเศษ พัน.สบร.24 บชร.4 (๓6,40๐ บาท) (๓7,58๐ บาท)

ตอนชิ้นสวนซอม มว.สงกําลัง (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

สป.1 รอย.สงกําลัง สป. ได ๑ ขั้น)

พัน.สบร.24 บชร.4

๘๑ จ.ส.อ. เกษม  นิโครธา พัน.สบร.24 1 พ.ย. 06 ๕๕ นายสิบชิ้นสวนสวนสาย ช. จ.ส.อ. 2 ม.ีค. 43 นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๔๔๙๐๑๐๙๖ บชร.4 (ชกท.772.0) พิเศษ พัน.สบร.24 บชร.4 ป.๓ ชั้น 2 น.๑ ชั้น 3

รอย.สงกําลัง สป. (41,25๐ บาท) (42,62๐ บาท)

พัน.สบร.24 บชร.4 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)
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๘๒ จ.ส.อ. พรทิพย  รําเทียมเมฆ พัน.สบร.24 23 พ.ย. 06 ๕๕ ชางซอมเครื่องมือการชาง จ.ส.อ. 19 ม.ิย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓2 น.๑ ชั้น ๔2 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๒๒๐๑๐๙๑ บชร.4 (ชกท.622.0) พิเศษ พัน.สบร.24 บชร.4 (๓3,00๐ บาท) (๓4,11๐ บาท)

มว.ซอมบํารุงสาย ช.รอย.ซบร.2 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

พัน.ซบร.24 บชร.4 ได ๑ ขั้น)

๘๓ จ.ส.อ. พิทักษ  นาเวียง พัน.สบร.24 6 พ.ย. 06 ๕๕ ชางซอมเครื่องมือการชาง จ.ส.อ. 1 ต.ค. 59 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓1.5 น.๑ ชั้น ๔1.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๒๗๐๐๑๖๙ บชร.4 (ชกท.622.0) พิเศษ พัน.สบร.24 บชร.4 (๓2,45๐ บาท) (๓3,56๐ บาท)

มว.ซอมบํารุงสาย ช.รอย.ซบร.2 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

พัน.ซบร.24 บชร.4 ได ๑ ขั้น)

๘๔ จ.ส.อ. ณัฐพนธ  สุพรรณ พัน.สบร.24 2 ธ.ค. 06 ๕๕ ชางตรวจสภาพสาย ช. จ.ส.อ. 31 ม.ค. 44 นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๖๔๐๑๒๔๐ บชร.4 (ชกท.622.0) พิเศษ พัน.สบร.24 บชร.4 ป.๓ ชั้น 2.๕ น.๑ ชั้น 3.๕

สวนควบคุมการซอม (41,93๐ บาท) (43,33๐ บาท)

พัน.ซบร.24 บชร.4 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๘๕ จ.ส.อ. พรชัย  นาคสลับ พัน.สพ.กระสุน 24 3 ก.ค. 07 ๕๕ จากองรอย จ.ส.อ. 5 ม.ิย. 51 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓6 น.๑ ชั้น ๔6 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๒๒๐๐๑๘๒ บชร.4 (ชกท.๐๐๑.๐) พิเศษ พัน.สพ.กระสนุ 24 (๓7,58๐ บาท) (๓8,75๐ บาท)

บก.รอย.รอย.สพ.คส. บชร.4 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

พัน.สพ.กระสนุ 24 บชร.4 ได ๑ ขั้น)

๘๖ จ.ส.อ. ไชยยุทธ  เกษแกว พัน.สพ.กระสุน 24 4 ก.ย. 07 ๕๕ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 12 ก.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4 น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๕๖๐๐๓๘๘ บชร.4 (ชกท.542.0) พิเศษ พัน.สพ.กระสนุ 24 (๓5,22๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

มว.รักษาการณ รอย.รก. บชร.4 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

พัน.สพ.กระสนุ 24 บชร.4 ได ๑ ขั้น)

๘๗ จ.ส.อ. เสรี  แกวมุงคุณ พัน.สพ.กระสุน 24 29 ส.ค. 07 ๕๕ หน.นายสิบฝายการทําลาย จ.ส.อ. 27 ม.ิย. 59 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓5 น.๑ ชั้น ๔5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๕๕๐๑๗๒๒ บชร.4 (ชกท.413.0) พิเศษ พัน.สพ.กระสนุ 24 (๓6,40๐ บาท) (๓7,58๐ บาท)

พัน.สพ.กระสนุ 24 บชร.4 บชร.4 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๘๘ จ.ส.อ. ภูมินทร  ชลินธุ พัน.สพ.กระสุน 24 5 ธ.ค. 05 ๕๖ จากองรอย จ.ส.อ. 12 ก.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4.5 น.๑ ชั้น ๔4.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๖๑๐๐๗๔๐ บชร.4 (ชกท.๐๐๑.๐) พิเศษ พัน.สพ.กระสนุ 24 (๓5,81๐ บาท) (๓6,99๐ บาท)

บก.รอย.รอย.รก. บชร.4 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

พัน.สพ.กระสนุ 24 บชร.4 ได ๑ ขั้น)
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๘๙ จ.ส.อ. สุทิน  แสนสุข พัน.ขส.24 24 ม.ิย. 04 ๕๘ หัวหนารถ จ.ส.อ. 8 ม.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3 น.๑ ชั้น ๔3 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๑๔๐๐๐๙๙ บชร.4 (ชกท.643.0) พิเศษ พัน.ขส.24 บชร.4 (๓4,11๐ บาท) (๓5,22๐ บาท)

บก.รอย.รอย.ขส.รยบ.เบา (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

พัน.ขส.24 บชร.4 ได ๑ ขั้น)

๙๐ จ.ส.อ. สุนทร  นวะกะ พัน.ขส.24 9 ธ.ค. 05 ๕๖ หัวหนาชางยานยนตลอ จ.ส.อ. 1 ก.พ. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3.5 น.๑ ชั้น ๔3.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๑๔๐๐๒๐๐ บชร.4 (ชกท.631.0) พิเศษ พัน.ขส.24 บชร.4 (๓4,68๐ บาท) (๓5,81๐ บาท)

มว.ซบร.รอย.ขส.รยบ.กลาง (ผสม) (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

พัน.ขส.24 บชร.4 ได ๑ ขั้น)

๙๑ จ.ส.อ. ฤทธิรงค  พรหมฤทธิ์ พัน.ขส.24 5 ส.ค. 07 ๕๕ หัวหนาชางยานยนตลอ จ.ส.อ. 2 ม.ิย. 51 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓6.5 รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๑๑๐๐๓๔๐ บชร.4 (ชกท.631.0) พิเศษ พัน.ขส.24 บชร.4 (๓8,17๐ บาท) น.๑ ชั้น 0.๕

มว.ซบร.รอย.ขส.รยบ.เบา (39,19๐ บาท)

พัน.ขส.24 บชร.4 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๙๒ จ.ส.อ. การุญ  กิจมะโน มทบ.41 21 พ.ย. 05 ๕๖ จากองบัญชาการ จ.ส.อ. 10 ต.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓1.5 น.๑ ชั้น ๔1.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๒๒๐๐๑๔๑ (ชกท.001.0) พิเศษ มทบ.41 (๓2,45๐ บาท) (๓3,56๐ บาท)

บก.มทบ.41 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๙๓ จ.ส.อ. ฉลอง  ชูแสงนิล ศฝ.นศท. 6 ม.ค. 07 ๕๕ นายสิบเตรียมการ จ.ส.อ. 4 เม.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4 น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๓๐๐๐๕๕๙ มทบ.41 (ชกท.113.0) พิเศษ ศฝ.นศท.มทบ.41 (๓5,22๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

ฝายเตรียมการ ศฝ.นศท.มทบ.41 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๙๔ จ.ส.อ. โสตัง  ดาวมณี พัน.สห.41 17 ก.ย. 07 ๕๕ จากองรอย จ.ส.อ. 17 พ.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3.5 น.๑ ชั้น ๔3.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๓๓๐๔๑๗๕ (ชกท.๐๐๑.๐) พิเศษ พัน.สห.41 (๓4,68๐ บาท) (๓5,81๐ บาท)

บก.รอย.รอย.สห.พัน.สห.41 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๙๕ จ.ส.อ. วิสุทธ์ิ  จันทรมาศ พัน.สห.41 19 เม.ย. 04 ๕๘ ผบ.ตอน. จ.ส.อ. 24 ม.ีค. 57 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 26 น.๑ ชั้น 36 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๑๔๐๐๓๒๘ (ชกท.643.0) พิเศษ พัน.สห.41 (26,99๐ บาท) (27,96๐ บาท)

ตอนรถยนต มว.ยานยนต (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

รอย.บก.พัน.สห.41 ได ๑ ขั้น)
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๙๖ จ.ส.อ. ราชัญ  เส็นทอง มทบ.42 31 ม.ีค. 04 ๕๘ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 11 พ.ย. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓5 น.๑ ชั้น ๔5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๕๖๐๐๐๗๘ (ชกท.717.0) พิเศษ มทบ.42 (๓6,40๐ บาท) (๓7,58๐ บาท)

มว.บริการ รอย.มทบ.42 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๙๗ จ.ส.อ. วสุ  ศรีไชย มทบ.42 19 ธ.ค. 06 ๕๖ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 27 ม.ค. 54 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓6 น.๑ ชั้น ๔6 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๕๖๐๐๘๙๘ (ชกท.951.0) พิเศษ รอย.สห.มทบ.42 (๓7,58๐ บาท) (๓8,75๐ บาท)

มว.สห.รอย.สห.มทบ.42 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๙๘ จ.ส.อ. เกษม  พฤกษหิรัญ ศฝ.นศท. 23 พ.ย. 03 ๕๘ ผช.ครู จ.ส.อ. 30 ม.ีค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4 น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๔๖๕๐๐๘๐๗ มทบ.42 (ชกท.113.0) พิเศษ ศฝ.นศท.มทบ.42 (๓5,22๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

หนวยฝก ศฝ.นศท.มทบ.42 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๙๙ จ.ส.อ. สมเกียรติ  คงเอียด ศฝ.นศท. 25 ก.ค. 04 ๕๘ ผช.ครู จ.ส.อ. 20 ก.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓2 น.๑ ชั้น ๔2 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๒๒๐๐๖๓๑ มทบ.42 (ชกท.113.0) พิเศษ ศฝ.นศท.มทบ.42 (๓3,00๐ บาท) (๓4,11๐ บาท)

หนวยฝก ศฝ.นศท.มทบ.42 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๐๐ จ.ส.อ. ถนอม  จันราย รพ.คาย 28 เม.ย. 05 ๕๗ นายสิบประจําหมวด จ.ส.อ. 1 ต.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓2.5 น.๑ ชั้น ๔2.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๕๖๐๐๑๕๗ เสนาณรงค (ชกท.001.0) พิเศษ รพ.คายเสนาณรงค (๓3,56๐ บาท) (๓4,68๐ บาท)

มว.พล.สร.รพ.คายเสนาณรงค (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๐๑ จ.ส.อ. ธนัชกฤศ  ไขขาว สง.สด.จว.พ.ท. 22 ม.ิย. 07 ๕๕ เสมียน จ.ส.อ. 2 เม.ย. 46 นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๓๖๐๑๒๖๗ (ชกท.075.0) พิเศษ สง.สด.จว.พ.ท. ป.๓ ชั้น 1.๕ น.๑ ชั้น 2.๕

หนวยสัสด ีอ.เมืองพัทลุง จว.พ.ท. (40,56๐ บาท) (41,93๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๐๒ จ.ส.อ. สุญาสิทธิ์  เข็มทรัพย มทบ.43 12 ม.ีค. 07 ๕๕ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 16 พ.ย. 50 นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๔๙๐๒๐๑๐ (ชกท.113.0) พิเศษ รอย.มทบ.43 ป.๓ ชั้น 2 น.๑ ชั้น 3

มว.ฝก รอย.มทบ.43 (41,25๐ บาท) (42,62๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)
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๑๐๓ จ.ส.อ. อนุชา  หมวดเฝอ มทบ.43 6 ม.ค. 05 ๕๗ ชางเขียน จ.ส.อ. 26 ธ.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 27.5 น.๑ ชั้น 37.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๙๒๒๐๒๒๘๔ (ชกท.810.0) พิเศษ มทบ.43 (28,43๐ บาท) (29,11๐ บาท)

ฝผท.มทบ.43 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๐๔ จ.ส.อ. ประสิทธิ์  เพียรดี มทบ.43 22 พ.ค. 04 ๕๘ หน.โรงรถ จ.ส.อ. 14 ธ.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓1.5 น.๑ ชั้น ๔1.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๒๒๐๐๑๒๙ (ชกท.643.0) พิเศษ มทบ.43 (๓2,45๐ บาท) (๓3,56๐ บาท)

แหลงรวมรถ สขส.มทบ.43 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๐๕ จ.ส.อ. สุดโท  แกวประเสริฐ มทบ.43 13 ก.ย. 04 ๕๘ นายสิบสวัสดิการ จ.ส.อ. 30 พ.ย. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4 น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๒๒๐๒๒๑๖ (ชกท.073.0) พิเศษ มทบ.43 (๓5,22๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

ฝสก.มทบ.43 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๐๖ จ.ส.อ. ชูใจ เรืองรัตน มทบ.43 19 ก.ย. 07 ๕๕ นายสิบการกระสุน จ.ส.อ. 28 ธ.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3.5 น.๑ ชั้น ๔3.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๙๗๒๐๐๔๖๗ (ชกท.411.0) พิเศษ มทบ.43 (๓4,68๐ บาท) (๓5,81๐ บาท)

ผสพ.มทบ.43 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๐๗ จ.ส.อ. สุพจน  ชวยเชียร มทบ.43 9 พ.ย. 06 ๕๕ นายสิบเวชกรรมปองกัน จ.ส.อ. 7 ม.ิย. 59 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓5.5 น.๑ ชั้น ๔5.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๒๒๐๐๕๐๑ (ชกท.933.0) พิเศษ รพ.คาย (๓6,99๐ บาท) (๓8,17๐ บาท)

รพ.คายเทพสตรีศรีสุนทร เทพสตรีศรีสุนทร (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๐๘ จ.ส.อ. อั้น  ขวัญเมือง มทบ.43 10 ส.ค. 07 ๕๕ นายสิบทันตกรรม จ.ส.อ. 16 ต.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3 น.๑ ชั้น ๔3 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๒๒๐๐๖๔๓ (ชกท.917.0) พิเศษ รพ.คาย (๓4,11๐ บาท) (๓5,22๐ บาท)

ผทต.รพ.คายเทพสตรีศรีสุนทร เทพสตรีศรีสุนทร (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๐๙ จ.ส.อ. อํานาจ  วริศรากุล มทบ.44 12 ม.ิย. 07 ๕๕ เสมียนการเงิน จ.ส.อ. 23 พ.ค. 46 นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๑๑๐๐๔๑๔ (ชกท.730.0) พิเศษ มทบ.44 ป.๓ ชั้น 3.5 น.๑ ชั้น 4.5

ฝกง.มทบ.44 (43,30๐ บาท) (44,93๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงินเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ

๑๑๐ จ.ส.อ. วีรยุทธ  นิลวาส มทบ.44 27 ม.ิย. 07 ๕๕ ผบ.ตอนสูทกรรม จ.ส.อ. 28 พ.ย. 44 นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๕๙๐๐๑๒๑ (ชกท.941.0) พิเศษ รอย.มทบ.44 ป.๓ ชั้น 3.5 น.๑ ชั้น 4.5

รอย.มทบ.44 (43,30๐ บาท) (44,93๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๑๑ จ.ส.อ. พิรุณ  พนัสไพรพงศ รอย.สห. 10 ส.ค. 07 ๕๕ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 1 ธ.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 25 น.๑ ชั้น 35 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๑๑๐๐๑๕๐ มทบ.44 (ชกท.951.0) พิเศษ รอย.สห.มทบ.44 (26,27๐ บาท) (26,99๐ บาท)

มว.สห.รอย.สห.มทบ.44 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๑๒ จ.ส.อ. สโน  จันทรสวัสดิ์ รพ.คาย 14 ก.ย. 04 ๕๘ นายสิบเวชกรรมปองกัน จ.ส.อ. 30 ม.ีค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4 น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๑๑๐๐๒๐๖ เขตอุดมศักดิ์ (ชกท.933.0) พิเศษ รพ.คายเขตอุดมศักดิ์ (๓5,22๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

บก.รพ.คายเขตอุดมศักดิ์ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๑๓ จ.ส.อ. ศุภกฤต  เณรตากอง มทบ.45 5 พ.ค. 04 ๕๘ นายสิบสรรพาวุธ จ.ส.อ. 5 เม.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3.5 น.๑ ชั้น ๔3.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๒๓๘๐๑๐๕๕ (ชกท.763.0) พิเศษ มทบ.45 (๓4,68๐ บาท) (๓5,81๐ บาท)

ผสพ.มทบ.45 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๑๔ จ.ส.อ. จรินทร  เกิดกุลรัตน มทบ.45 13 ม.ิย. 04 ๕๘ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 30 ม.ิย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3 น.๑ ชั้น ๔3 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๑๑๐๐๑๘๘ (ชกท.717.0) พิเศษ รอย.มทบ.45 (๓4,11๐ บาท) (๓5,22๐ บาท)

มว.บร.รอย.มทบ.45 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๑๕ จ.ส.อ. นอย  ยอดคง นฝ.นศท. 21 ม.ิย. 04 ๕๘ จาหนวย จ.ส.อ. 30 พ.ย. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓0.5 น.๑ ชั้น ๔๐.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๔๕๐๐๑๐๒ มทบ.45 (ชกท.001.0) พิเศษ นฝ.นศท.มทบ.45 (๓1,34๐ บาท) (๓2,45๐ บาท)

นฝ.นศท.มทบ.45 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๑๖ จ.ส.อ. ปราโมทย  บุญประถม มทบ.45 13 ก.พ. 05 ๕๗ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 5 ม.ีค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓1.5 น.๑ ชั้น ๔1.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๑๘๐๐๒๑๓ (ชกท.111.0) พิเศษ รอย.มทบ.45 (๓2,45๐ บาท) (๓3,56๐ บาท)

มว.สยป.รอย.มทบ.45 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงินเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ

๑๑๗ จ.ส.อ.หญิง ทัศศรี  เกิดชวย รพ.คาย 3 ม.ค. 07 ๕๕ นายสิบเภสัชกรรม จ.ส.อ. 16 ก.ย. 56 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4 น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

๖๒๘๑๐๓๐๑๐๗ วิภาวดีรังสิต (ชกท.932.0) พิเศษ รพ.คายวิภาวดีรังสิต (๓5,22๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

รพ.คายวิภาวดีรังสิต (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๑๘ จ.ส.อ. อนุพงษ  เทพเภา มทบ.46 4 ธ.ค. 03 ๕๘ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 13 ก.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4.5 น.๑ ชั้น ๔4.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๓๕๐๐๑๒๕๘ (ชกท.717.0) พิเศษ รอย.มทบ.46 (๓5,81๐ บาท) (๓6,99๐ บาท)

มว.บร.รอย.มทบ.46 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๑๙ จ.ส.อ. พรชัย  ศักดิ์ศรีนาวา มทบ.46 26 ก.ย. 05 ๕๗ ชางเขียน จ.ส.อ. 31 ม.ีค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4 น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๔๕๐๐๖๙๒ ผชกท.810.0) พิเศษ มทบ.46 (๓5,22๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

ฝผท.มทบ.46 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๒๐ จ.ส.อ. ภูวเดช  สงรักษ สง.สด.จว.ย.ล. 14 ม.ค. 07 ๕๕ เสมียน จ.ส.อ. ๒๑ ส.ค.๕๗ นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๒๒๐๐๒๙๙ (ชกท.075.0) พิเศษ สด.อ.เมืองยะลา ป.๓ ชั้น 2 น.๑ ชั้น 3

หนวยสัสด ีอ.เมืองยะลา จว.ย.ล. จว.ย.ล. (41,25๐ บาท) (42,62๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๒๑ จ.ส.อ. คณิน  ยางทอง สง.สด.จว.ป.น. 26 พ.ย. 03 ๕๘ เสมียน จ.ส.อ. 11 ม.ิย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓2.5 น.๑ ชั้น ๔2.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๔๕๖๐๐๗๐๔ (ชกท.075.0) พิเศษ สง.สด.จว.ป.น. (๓3,56๐ บาท) (๓4,68๐ บาท)

สง.สด.จว.ป.น. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

ตรวจถูกตอง

พ.ท.หญิง

(วาสนา     เทศทองลา)

หน.กพ.ทบ.

......../......../........

ตรวจถูกตอง
        พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                   (วาสนา     เทศทองลา)
                         หน.กพ.ทบ.
                         4 ก.ค. 62



วัน/เดือน/ป ลงตาํแหนง ตําแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงินเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑ จ.ส.อ. สุรินทร  อยูเกิด นปอ. 23 เม.ย. 06 ๕๖ นายสิบกําลังพล จ.ส.อ. 26 ก.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 34.๕ น.๑ ชั้น 44.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๐๙๐๐๗๗๕ (ชกท.๗16.๐) พิเศษ นปอ. (35,81๐ บาท) (36,99๐ บาท)

กกพ.นปอ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒ จ.ส.อ. จําลวน  วงศรัตน ปตอ.2 15 พ.ค. 04 ๕๘ รอง ผบ.มว. (ชกท.163.0) จ.ส.อ. 6 ก.พ. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓6 น.๑ ชั้น ๔6 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๔๑๐๐๑๒๖ พัน.1 รอ. บก.มว.ปตอ.รอย.ปตอ. พิเศษ ปตอ.2 พัน.2 รอ. (๓7,58๐ บาท) (๓8,75๐ บาท)

ปตอ.2 พัน.2 รอ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๓ จ.ส.อ. ประสาทชัย  เทพสีหะ ปตอ.2 พัน.2 23 ก.ค. 04 ๕๘ รอง ผบ.มว. (ชกท.163.0) จ.ส.อ. 21 ธ.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓2 น.๑ ชั้น ๔2 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๐๓๐๐๒๙๖ บก.มว.ปตอ.รอย.ปตอ. พิเศษ ปตอ.2 พัน.2 (๓3,00๐ บาท) (๓4,11๐ บาท)

ปตอ.2 พัน.2 รอย.1 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๔ จ.ส.อ. อนันท  อยูภักดี ปตอ.2 พัน.2 2 ก.พ. 05 ๕๗ จากองรอย (ชกท.001.0) จ.ส.อ. 30 พ.ย. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.๑ ชั้น ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๓๒๑๐๓๓๓๘ ปตอ.รอย.ปตอ. พิเศษ ปตอ.2 พัน.2 (๓6,40๐ บาท) (๓7,58๐ บาท)

ปตอ.2 พัน.2 รอย.2 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๕ จ.ส.อ. ทรงเดช  ปดจังหรีด ปตอ.2 พัน.2 6 ต.ค. 06 ๕๕ นายสิบกิจการขาว จ.ส.อ. 16 ต.ค. 56 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.๑ ชั้น ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๒๑๐๔๕๗๙ (ชกท.163.0) พิเศษ ปตอ.2 พัน.2 (๓6,40๐ บาท) (๓7,58๐ บาท)

หมูยุทธการและการขาว (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

รอย.บก.ปตอ.2 พัน.2 ได ๑ ขั้น)

๖ จ.ส.อ. สรายุทธ  จิรสนิวรพงศ ปตอ.2 พัน.2 18 ก.ค. 07 ๕๕ นายสิบยานยนต จ.ส.อ. 15 ต.ค. 58 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.๑ ชั้น ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๒๑๐๑๖๗๕ (ชกท.631.0) พิเศษ ปตอ.2 พัน.2 (๓6,40๐ บาท) (๓7,58๐ บาท)

หมู ซบร.รอย.ปตอ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ปตอ.2 พัน.2 รอย.4 ได ๑ ขั้น)

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ  จ.ส.อ. อัตราเงินเดอืน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปขึ้นไป เลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร

สังกัด  นปอ.

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ



วัน/เดือน/ป ลงตาํแหนง ตําแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงินเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๗ จ.ส.อ. เอกศิลา  อินทรบุญญา ปตอ.1 พัน.3 21 ก.พ. 04 ๕๘ จากองรอย (ชกท.001.0) จ.ส.อ. 11 พ.ย. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓.5 น.๑ ชั้น ๔๓.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๕๔๐๐๐๔๔ บก.รอย.รอย.บก. พิเศษ ปตอ.1 พัน.3 (๓๔,68๐ บาท) (๓๕,81๐ บาท)

ปตอ.1 พัน.3 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๘ จ.ส.อ. นิรันดร  แสงเพิ่ม ปตอ.1 พัน.3 5 ม.ีค. 07 ๕๕ รอง ผบ.มว. (ชกท.163.0) จ.ส.อ. 28 ธ.ค. 58 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓0 น.๑ ชั้น ๔0 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๓๓๐๔๔๐๓ บก.มว.ปตอ.รอย.ปตอ. พิเศษ ปตอ.1 พัน.3 (๓0,79๐ บาท) (๓1,88๐ บาท)

ปตอ.1 พัน.3 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๙ จ.ส.อ. เดียว  ดิษยพงศ ปตอ.2 พัน.4 25 ม.ค. 07 ๕๕ นายสิบการขาว (ชกท.163.0) จ.ส.อ. 2 ต.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3 น.๑ ชั้น ๔3 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๐๘๐๐๕๗๕ หมู ยว.รอย.บก. พิเศษ ปตอ.2 พัน.4 (๓4,11๐ บาท) (๓5,22๐ บาท)

ปตอ.2 พัน.4 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๐ จ.ส.อ. พัลลภ  ลิ่มสุวรรณ ปตอ.1 พัน.5 15 พ.ย. 06 ๕๖ รอง ผบ.มว. (ชกท.163.0) จ.ส.อ. 30 ส.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓2.๕ น.๑ ชั้น ๔2.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๔๓๓๑๕๗๒๐ บก.มว.ปตอ.40 มม. พิเศษ ปตอ.1 พัน.5 (๓3,56๐ บาท) (๓4,68๐ บาท)

ปตอ.1 พัน.5 รอย.2 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๑ จ.ส.อ. ปรีชา  มณีรัตน ปตอ.1 พัน.5 2 ม.ิย. 06 ๕๖ นายสิบยานยนต จ.ส.อ. 7 พ.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3.๕ น.๑ ชั้น ๔3.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๓๓๑๖๑๒๓ (ชกท.632.0) พิเศษ ปตอ.1 พัน.5 (๓4,68๐ บาท) (๓5,81๐ บาท)

หมูซอมบํารุง รอย.บก. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ปตอ.1 พัน.5 ได ๑ ขั้น)

๑๒ จ.ส.อ. สายัญห  สังขบุญชู ปตอ.1 พัน.5 2 ม.ิย. 06 ๕๖ นายสิบยานยนต จ.ส.อ. 7 พ.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3 น.๑ ชั้น ๔3 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๓๔๐๑๗๒๑ (ชกท.632.0) พิเศษ ปตอ.1 พัน.5 (๓4,11๐ บาท) (๓5,22๐ บาท)

หมูซอมบํารุงเรดารระบบ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

และยานยนต ได ๑ ขั้น)

ปตอ.1 พัน.5 รอย.3

๑๓ จ.ส.อ. อนุชาติ  สาครเจริญ ปตอ.1 พัน.5 19 พ.ย. 04 ๕๗ รอง ผบ.มว. (ชกท.163.0) จ.ส.อ. 1 ส.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4 น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๓๐๐๐๑๗๙ มว.ปตอ.20 มม. พิเศษ ปตอ.1 พัน.5 (๓5,22๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

ลํากลองคูบนรถเกราะ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ปตอ.1 พัน.5 รอย.1 ได ๑ ขั้น)

อัตรา
สัญชาติ

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน



วัน/เดือน/ป ลงตาํแหนง ตําแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงินเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑๔ จ.ส.อ. อุตสาห  วงษสกุล ปตอ.1 พัน.5 3 ก.พ. 07 ๕๖ รอง ผบ.มว. (ชกท.163.0) จ.ส.อ. 1 ส.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3.๕ น.๑ ชั้น ๔3.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๑๐๐๑๘๘๒ มว.ปตอ.20 มม. พิเศษ ปตอ.1 พัน.5 (๓4,68๐ บาท) (๓5,81๐ บาท)

ลํากลองคูบนรถเกราะ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ปตอ.1 พัน.5 รอย.1 ได ๑ ขั้น)

๑๕ จ.ส.อ. บรรจง  สิทธิกูล ปตอ.1 พัน.6 13 ก.ค. 07 ๕๕ ผบ.ชุดเครื่องใหทิศทาง จ.ส.อ. 18 พ.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4 น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๓๔๐๑๙๙๒ (ชกท.986.๐) พิเศษ ปตอ.1 พัน.6 (๓5,22๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

มว.ปตอ.ปตอ.1 พัน.6 รอย.3 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๖ จ.ส.อ. ปฏิพันธ  พาปาน ปตอ.1 พัน.6 27 ส.ค. 07 ๕๕ นายสิบสงกําลัง จ.ส.อ. 16 ม.ิย. 59 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 37 รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๒๔๐๑๕๓๗ (ชกท.768.0) พิเศษ ปตอ.1 พัน.6 (38,75๐ บาท) น.1 ชั้น 1

หมู สล.รอย.บก. (39,88๐ บาท)

ปตอ.1 พัน.6 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๗ จ.ส.อ. โกศล  บุญวิจิตร ปตอ.1 พัน.7 10 ก.พ. 07 ๕๕ นายสิบสงกําลัง จ.ส.อ. 29 พ.ค. 59 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 23 น.๑ ชั้น 3๓ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๗๑๐๒๘๘๙ (ชกท.768.๐) พิเศษ ปตอ.1 พัน.7 (24,80๐ บาท) (2๕,53๐ บาท)

หมูสงกําลัง รอย.บก. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ปตอ.1 พัน.7 ได ๑ ขั้น)

๑๘ จ.ส.อ. อนุชา  หมอยา ส.พัน.13 8 ก.ย. 07 ๕๕ หน.ชุดวิทยุปลายทาง จ.ส.อ. 18 พ.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓2.๕ น.๑ ชั้น ๔2.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๓๓๑๒๔๘๗ พล.ปตอ. (ชกท.001.๐) พิเศษ ส.พัน.13 พล.ปตอ. (๓3,56๐ บาท) (๓4,68๐ บาท)

ชุดวิทยุปลายทางและคลื่นพาห (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

รอย.สายและวิทยุถายทอด ได ๑ ขั้น)

ส.พัน.13 พล.ปตอ.

๑๙ จ.ส.อ. สมบัติ  ดิษบรรจง พัน.สร.13 8 ธ.ค. 06 ๕๕ จากองรอย (ชกท.001.0) จ.ส.อ. 5 ม.ค. 54 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 35.5 น.๑ ชั้น 45.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๕๐๐๑๕๒๘ รอย.สนับสนุน พัน.สร.13 พิเศษ พัน.สร.13 (36,99๐ บาท) (38,17๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ



วัน/เดือน/ป ลงตาํแหนง ตําแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงินเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๒๐ จ.ส.อ. ขวัญชัย  อินทรคุมวงษ กอง สพบ. 19 ก.ค. 07 ๕๕ หน.ชางอาวุธ (ชกท.425.0) จ.ส.อ. 4 ม.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑.๕ น.๑ ชั้น ๔๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๑๙๐๑๖๗๐ พล.ปตอ. ตอนซอมอาวุธและเครื่องวัด พิเศษ กอ สพบ.พล.ปตอ. (๓๒,๔๕๐ บาท) (๓๓,๕๖๐ บาท)

มว.ซบร.สวนหนา (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

กอง สพบ.พล.ปตอ. ได ๑ ขั้น)

๒๑ จ.ส.อ. สุชาติ  หมูเมืองสอง กอง สพบ. 29 พ.ย. 03 ๕๘ หน.ชาง (ชกท.444.0) จ.ส.อ. 10 ก.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓0 น.๑ ชั้น ๔0 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๔๓๓๐๐๗๒๕ พล.ปตอ. ตอนบริการ มว.ซบร.สวนหนา พิเศษ กอ สพบ.พล.ปตอ. (๓0,79๐ บาท) (๓1,88๐ บาท)

กอง สพบ.พล.ปตอ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒๒ จ.ส.อ. อภิชาติ  นุขพันธุ กอง สพบ. 4 ต.ค. 06 ๕๖ หน.ชางซอมยานยนตลอ จ.ส.อ. 17 พ.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓0.๕ น.๑ ชั้น ๔0.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๓๓๐๔๒๘๑ พล.ปตอ. (ชกท.635.0) พิเศษ กอ สพบ.พล.ปตอ. (๓1,34๐ บาท) (๓2,45๐ บาท)

ตอนซอมยานยนต (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

มว.ซบร.สวนหลัง ได ๑ ขั้น)

กอง สพบ.พล.ปตอ.

๒๓ จ.ส.อ. พัฒนพงศ  เดชาพิทักษ ศปภอ.ทบ. 12 ส.ค. 04 ๕๘ หน.จนท.ควบคุม จ.ส.อ. 7 ม.ีค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓0.๕ น.๑ ชั้น ๔0.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๓๓๐๑๗๐๒ และแจงเตือนภัย พิเศษ ศปภอ.ทบ. (๓1,34๐ บาท) (๓2,45๐ บาท)

(ชกท.750.0) (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

สวนปฏิบัติการ ได ๑ ขั้น)

ศปภอ.ทบ.

๒๔ จ.ส.อ. สมเกียรติ  ผองพุฒิ ศปภอ.ทบ. 23 พ.ค. 07 ๕๕ นายสิบสงกําลังบํารุง จ.ส.อ. 21 ก.พ. 48 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๗ น.๑ ชั้น ๔๖ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๓๔๐๐๗๗๑   (ชกท.768.๐) พิเศษ ศปภอ.ทบ. (๓๘,๗๕๐ บาท) เยียวยา 1.0

ฝกพ.ศปภอ.ทบ. (39,88๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒๕ จ.ส.อ. สุนทร  สุขคง ศปภอ.ทบ.1 24 ส.ค. 06 ๕๖ นายสิบกิจการพลเรือน จ.ส.อ. 3 เม.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3.๕ น.๑ ชั้น ๔3.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๖๔๐๑๒๐๒ (ชกท.714.0) พิเศษ ศปภอ.ทบ.1 (๓4,68๐ บาท) (๓5,81๐ บาท)

หมู กร.ศปภอ.ทบ.1 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

อัตรา
สัญชาติ

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน



วัน/เดือน/ป ลงตาํแหนง ตําแหนง รับเงินเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงินเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๒๖ จ.ส.อ. สมศักดิ์  ยอดประดิษฐ ศปภอ.ทบ.4 21 ต.ค. 06 ๕๖ หน.ชางซอม (ชกท.296.0) จ.ส.อ. 22 ส.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3.๕ น.๑ ชั้น ๔3.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๒๒๐๐๑๒๖ บก.สวนการสื่อสาร พิเศษ ศปภอ.ทบ.4 (๓4,68๐ บาท) (๓5,81๐ บาท)

ศปภอ.ทบ.4 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

ตรวจถูกตอง

พ.ท.หญิง

(วาสนา     เทศทองลา)

หน.กพ.ทบ.

......../......../........

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ

ตรวจถูกตอง
        พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                   (วาสนา     เทศทองลา)
                         หน.กพ.ทบ.
                         4 ก.ค. 62



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑ จ.ส.อ.ประชา  เบศรัตน นรด. 15 ม.ค. 07 ๕๕ นายสิบสงกําลังสายแพทย จ.ส.อ. 4 ส.ค. 49 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 37 รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๕๖๐๐๗๒๑ (ชกท.767.0) พิเศษ นรด. (38,750 บาท) น.1 ชั้น 1

นรด. (39,880 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒ จ.ส.อ. สมชาย  ลัดดาแยม ศสร. ๒๗ เม.ย. ๐๕ ๕๗ เสมียน จ.ส.อ. ๑๒ ม.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๓๐๐๐๕๘๕ (ชกท.710.๐) พิเศษ ศสร. (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

รร.กสร.ศสร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๓ จ.ส.อ. คมกฤช  แกนทรัพย ศสร. 21 ต.ค. 06 ๕๖ นายสิบกิจการพลเรือน จ.ส.อ. 24 ก.ย. 49 นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๕๐๐๑๕๒๔ (ชกท.742.๐) พิเศษ ศสร. ป.3 ชั้น 4 น.1 ชั้น 5

ศสร. (44,130 บาท) (45,750 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๔ จ.ส.อ. เทวิน  กรรณวัตร ศสร. 15 ก.ค. 06 ๕๖ นายสิบเภสัชกรรม จ.ส.อ. 20 ก.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 32 น.1 ชั้น 42 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๓๓๐๒๓๖๑ (ชกท932.๐) พิเศษ ศสร. (33,000 บาท) (34,110 บาท)

ศสร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๕ จ.ส.อ. ดํารงศักดิ์  สุขเทพ ศสร. 3 ก.พ. 04 ๕๘ นายสิบสงกําลัง จ.ส.อ. 30 เม.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 34 น.1 ชั้น 44 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๓๓๑๐๑๒๐๖ (ชกท.760.0) พิเศษ ศสร. (35,220 บาท) (36,400 บาท)

รร.กสร.ศสร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๖ จ.ส.อ. พีรวัส  อานมณี ศสร. 5 ม.ค. 05 ๕๗ ครู จ.ส.อ. 12 ม.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 34.5 น.1 ชั้น 44.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๓๓๓๑๔๙๐๐ (ชกท.716.0) พิเศษ ศสร. (35,810 บาท) (36,990 บาท)

รร.กสร.ศสร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน
สัญชาติ   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ  จ.ส.อ. อัตราเงนิเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปขึ้นไป เลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร

สังกัด  นรด.

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ



เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๗ จ.ส.อ. วรุจ  สวัสดิ์กิจ ศสร. 21 ม.ิย. 04 ๕๘ ครู จ.ส.อ. 14 ม.ิย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 30 น.1 ชั้น 40 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๑๙๐๑๘๕๔ (ชกท.113.0) พิเศษ ศสร. (30,790 บาท) (31,880 บาท)

รร.กสร.ศสร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๘ จ.ส.อ. สามารถ  พะสะสุ ศสร. 9 พ.ค. 07 ๕๕ ครูผูชวย จ.ส.อ. 1 ต.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๒๓๐๑๘๗๑ (ชกท.113.0) พิเศษ ศสร. ป.3 ชั้น 2.5 น.1 ชั้น 3.5

รร.กสร.ศสร. (41,930 บาท) (43,300 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๙ จ.ส.อ. สมพร  สีงาม ศสร. 9 พ.ค. 07 ๕๕ เสมียน จ.ส.อ. 24 เม.ย. 49 นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๗๒๐๐๘๐๗ (ชกท.710.0) พิเศษ ศสร. ป.3 ชั้น 4 น.1 ชั้น 5

รร.กสร.ศสร. (44,130 บาท) (45,750 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๐ จ.ส.อ. สุทัศน  สีลิพิน ศสร. 11 ก.ค. 07 ๕๕ ครูผูชวย จ.ส.อ. 1 ต.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๓๐๐๐๖๑๕ (ชกท.113.0) พิเศษ ศสร. ป.3 ชั้น 1 น.1 ชั้น 2

รร.กสร.ศสร. (39,880 บาท) (41,250 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๑ จ.ส.อ. วฤทธ์ิ  เทศอน ศสร. 24 ก.พ. 07 ๕๕ นายสิบธุรการและกําลังพล จ.ส.อ.  1 ต.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 34.5 น.1 ชั้น 44.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๓๐๐๐๗๖๖ (ชกท.716.0) พิเศษ ศสร. (35,810 บาท) (36,990 บาท)

รร.กสร.ศสร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๒ จ.ส.อ. ดาวเรือง  ลุนกําพี่ ศสร. 4 ม.ค. 05 ๕๗ นายสิบยุทธการ จ.ส.อ. 30 เม.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 34.5 น.1 ชั้น 44.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๒๑๐๑๖๓๒ (ชกท.113.0) พิเศษ ศสร. (35,810 บาท) (36,990 บาท)

รร.กสร.ศสร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

อัตรา
สัญชาติ

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน



เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑๓ จ.ส.อ. สมพิศ  วันชัย ศสร. 31 ม.ค. 05 ๕๗ ครู จ.ส.อ. 30 เม.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 35 น.1 ชั้น 45 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๖๔๐๑๒๑๙ (ชกท.113.0) พิเศษ ศสร. (36,400 บาท) (37,580 บาท)

รร.กสร.ศสร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๔ จ.ส.อ. ธานี  บัวประดิษฐ ศศท. 16 พ.ย. 06 ๕๕ เสมียน จ.ส.อ. 10 พ.ย. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 33.5 น.1 ชั้น 43.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๓๓๐๔๓๓๗ (ชกท.710.0) พิเศษ ศศท. (34,680 บาท) (35,810 บาท)

ศศท. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๕ จ.ส.อ. ศุภกฤต  ภรณออนฉิม ศศท. 7 ม.ีค. 07 ๕๕ นายสิบสรรพาวุธ จ.ส.อ. 14 ต.ค. 47 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 36 น.1 ชั้น 46 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๔๙๐๐๙๕๓ (ชกท.763.0) พิเศษ ศศท. (37,580 บาท) (38,750 บาท)

ศศท. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๖ จ.ส.อ.หญิง ประยงค  โสดยวง ศศท. 21 ก.ค. 07 ๕๕ นายสิบยุทธการ จ.ส.อ. 9 ก.พ. 59 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 27.5 น.1 ชั้น 37.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๖๓๗๑๒๑๐๗๐๗ (ชกท.146.0) พิเศษ ศศท. (28,430 บาท) (29,110 บาท)

ศศท. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๗ จ.ส.อ. ทองปริว  วอนสุข ศศท. 18 พ.ย. 03 ๕๘ นายสิบธุรการและกําลังพล จ.ส.อ. 20 ม.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 34.5 น.1 ชั้น 44.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๔๓๓๐๓๖๖๓ (ชกท.716.0) พิเศษ ศศท. (35,810 บาท) (36,990 บาท)

รร.รด.ศศท. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๘ จ.ส.อ. บุญชวย  จุลมัญลิก ศศท. 18 ก.พ. 04 ๕๘ นายสิบธุรการและกําลังพล จ.ส.อ. 20 ม.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 34.5 น.1 ชั้น 44.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๓๔๐๐๒๒๓ (ชกท.716.๐) พิเศษ ศศท. (35,810 บาท) (36,990 บาท)

รร.รด.ศศท. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๙ จ.ส.อ. อุดร  สาระภี ศศท. 19 พ.ย. 04 ๕๘ ครูผูชวย จ.ส.อ. 28 ธ.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 34.5 น.1 ชั้น 44.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๖๑๐๐๒๔๑ (ชกท.113.๐) พิเศษ ศศท. (35,810 บาท) (36,990 บาท)

รร.รด.ศศท. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

อัตรา
สัญชาติ

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน

ประจําตัว



๒๐ จ.ส.อ. สมบัติ  ชาวเชียงขวาง ศศท. 12 ก.พ. 05 ๕๗ ครูผูชวย จ.ส.อ. 4 ม.ิย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 33 น.1 ชั้น 43 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๖๔๐๐๙๒๒ (ชกท.113.๐) พิเศษ ศศท. (34,110 บาท) (35,220 บาท)

รร.รด.ศศท. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒๑ จ.ส.อ. สมบูรณ  กฤตศิลป ศศท. 7 ม.ีค. 05 ๕๗ นายสิบธุรการและกําลังพล จ.ส.อ. 4 ม.ิย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 34 น.1 ชั้น 44 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๒๙๐๐๕๖๘ (ชกท.716.๐) พิเศษ ศศท. (35,220 บาท) (36,400 บาท)

รร.รด.ศศท. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒๒ จ.ส.อ. วินัย  นอยดัด ศศท. 27 ม.ิย. 05 ๕๗ ครูผูชวย จ.ส.อ. 23 ม.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 35 น.1 ชั้น 45 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๓๓๐๖๒๒๐ (ชกท.113.๐) พิเศษ ศศท. (36,400 บาท) (37,580 บาท)

รร.รด.ศศท. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒๓ จ.ส.อ. ธนดล  ภูมิวิเศษ ศศท. 20 ส.ค. 05 ๕๗ ครูผูชวย จ.ส.อ. 23 ม.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๖๔๐๐๖๐๔ (ชกท.113.๐) พิเศษ ศศท. (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

รร.รด.ศศท. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒๔ จ.ส.อ. พุฒิพงศ  นาถึง ศศท. 7 ก.ย. 05 ๕๗ นายสิบธุรการและกําลังพล จ.ส.อ. 20 ม.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๔๙๐๐๑๔๐ (ชกท.716.๐) พิเศษ ศศท. (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

รร.รด.ศศท. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒๕ จ.ส.อ. บัญชา  เหมาะใจ ศศท. 22 พ.ย. 05 ๕๗ ครูผูชวย จ.ส.อ. 23 ม.ีค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 35 น.1 ชั้น 45 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๒๙๐๐๓๘๖ (ชกท.113.๐) พิเศษ ศศท. (36,400 บาท) (37,580 บาท)

รร.รด.ศศท. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒๖ จ.ส.อ. มงคล  สุขเกษม ศศท. 10 ม.ค. 06 ๕๖ เสมียน จ.ส.อ. 20 ม.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 28.5 น.1 ชั้น 38.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๓๓๐๕๑๔๖ (ชกท.710.0) พิเศษ ศศท. (29,110 บาท) (30,220 บาท)

รร.รด.ศศท. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๒๗ จ.ส.อ. ทองคํา  อินจินดา ศศท. 19 ม.ค. 06 ๕๖ นายสิบธุรการและกําลังพล จ.ส.อ. 21 ม.ิย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 34.5 น.1 ชั้น 44.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ



๑๒๗๔๑๐๐๐๕๙ (ชกท.716.๐) พิเศษ ศศท. (35,810 บาท) (36,990 บาท)

รร.รด.ศศท. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒๘ จ.ส.อ. นิวัตร  วงษดี ศศท. 7 ก.ย. 06 ๕๖ ครูผูชวย จ.ส.อ. 12 ธ.ค. 52 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 35 น.1 ชั้น 45 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๗๑๐๒๘๙๗ (ชกท.113.๐) พิเศษ ศศท. (36,400 บาท) (37,580 บาท)

รร.รด.ศศท. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒๙ จ.ส.อ. ปยะ  ภมรประวัติ ศศท. 23 ต.ค. 06 ๕๖ ครูผูชวย จ.ส.อ. 6 พ.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๒๔๐๑๕๙๕ (ชกท.113.๐) พิเศษ ศศท. ป.3 ชั้น 0.5 น.1 ชั้น 1.5

รร.รด.ศศท. (39,190 บาท) (40,560 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๓๐ จ.ส.อ. เสียน  สวางศรี ศศท. 24 ต.ค. 06 ๕๖ ครูผูชวย จ.ส.อ. 12 ธ.ค. 52 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 37 รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๖๔๐๑๙๓๓ (ชกท.113.๐) พิเศษ ศศท. (38,750 บาท) น.1 ชั้น 1

รร.รด.ศศท. (39,880 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๓๑ จ.ส.อ. อุดมศักดิ์  ประพิณ ศศท. 3 พ.ย. 06 ๕๖ ครูผูชวย จ.ส.อ. 26 ก.ค. 50 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 35 น.1 ชั้น 45 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๔๒๑๐๓๗๙๕ (ชกท.113.๐) พิเศษ ศศท. (36,400 บาท) (37,580 บาท)

รร.รด.ศศท. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๓๒ จ.ส.อ. สมจิตร  แดงกระจาง ศศท. 14 พ.ย. 06 ๕๖ ครูผูชวย จ.ส.อ. 23 ม.ีค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 34 น.1 ชั้น 44 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๕๐๐๐๐๓๕ (ชกท.113.๐) พิเศษ ศศท. (35,220 บาท) (36,400 บาท)

รร.รด.ศศท. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๓๓ จ.ส.อ. สุภาพ  ลาดสุวรรณ ศศท. 27 ม.ีค. 07 ๕๕ ครูผูชวย จ.ส.อ. 23 ม.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 32 น.1 ชั้น 42 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๒๑๐๒๑๕๒ (ชกท.113.๐) พิเศษ ศศท. (33,000 บาท) (34,110 บาท)

อัตรา
สัญชาติ

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน



รร.รด.ศศท. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๓๔ จ.ส.อ. วีรภัทร  บัวสุวรรณ ศศท. 7 เม.ย. 07 ๕๕ นายสิบธุรการและกําลังพล จ.ส.อ. 9 ม.ิย. 53 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 35 น.1 ชั้น 45 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๕๐๐๑๙๐๐ (ชกท.716.๐) พิเศษ ศศท. (36,400 บาท) (37,580 บาท)

รร.รด.ศศท. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๓๕ จ.ส.อ. ศิรินันท  ดอกเตย ศศท. 28 ม.ิย. 07 ๕๕ ครูผูชวย จ.ส.อ. 16 ก.พ. 54 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 36.5 รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๖๐๐๐๒๔๑ (ชกท.113.๐) พิเศษ ศศท. (38,170 บาท) น.1 ชั้น 0.5

รร.รด.ศศท. (39,190 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๓๖ จ.ส.อ. อภิรมย  ศรีรมยรื่น ศศท. 10 ก.ย. 07 ๕๕ นายสิบธุรการและกําลังพล จ.ส.อ. 20 ม.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 34.5 น.1 ชั้น 44.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๓๓๐๗๒๔๐ (ชกท.716.๐) พิเศษ ศศท. (35,810 บาท) (36,990 บาท)

รร.รด.ศศท. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๓๗ จ.ส.อ. กูเกียรติ  คงทอง ศศท. 25 ก.ย. 07 ๕๕ ครูผูชวย จ.ส.อ. 12 ธ.ค. 52 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 35 น.1 ชั้น 45 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๓๐๐๐๕๔๖ (ชกท.113.๐) พิเศษ ศศท. (36,400 บาท) (37,580 บาท)

รร.รด.ศศท. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๓๘ จ.ส.อ. อรรถพร  สุรินทรทอง พัน.ร.นรด. 15 พ.ย. 06 ๕๕ นายสิบสงกําลัง จ.ส.อ. 31 ก.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 34 น.1 ชั้น 44 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๓๑๐๑๗๔๙ (ชกท.768.0) พิเศษ พัน.ร.นรด. (35,220 บาท) (36,400 บาท)

รอย.สสช.พัน.ร.นรด. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๓๙ จ.ส.อ. ชนินทร  ใจออน พัน.ร.นรด. 24 ม.ค. 04 ๕๘ รอง ผบ.มว.ค.60 จ.ส.อ. 27 เม.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 30 น.1 ชั้น 40 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๖๗๐๐๑๐๑ (ชกท.111.๐) พิเศษ พัน.ร.นรด. (30,790 บาท) (31,880 บาท)

รอย.อวบ.ที่ 2 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

พัน.ร.นรด. ได ๑ ขั้น)

วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๔๐ จ.ส.อ. สมชัย  ศิริมา พัน.ร.นรด. 14 เม.ย. 07 ๕๕ รอง ผบ.มว.สื่อสาร จ.ส.อ. 14 ต.ค. 48 นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๖๖๐๑๙๐๑ (ชกท.311.๐) พิเศษ พัน.ร.นรด. ป.3 ชั้น 3 น.1 ชั้น 4

รอย.สสก.พัน.ร.นรด. (42,620 บาท) (44,130 บาท)

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ



(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๔๑ จ.ส.อ. ไกรศรี  พานิช พัน.ร.นรด. 19 ต.ค. 06 ๕๖ นายสิบประจําหมวด จ.ส.อ. 27 เม.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 34 น.1 ชั้น 44 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๕๐๐๐๙๒๑ (ชกท.112.๐) พิเศษ พัน.ร.นรด. (35,220 บาท) (36,400 บาท)

รอย.สสก.พัน.ร.นรด. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๔๒ จ.ส.อ. มนัส  บานไมรูโรย พัน.ร.นรด. 10 ส.ค. 06 ๕๖ จากองรอย จ.ส.อ. 31 ก.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 34 น.1 ชั้น 44 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๖๔๐๑๘๑๗ (ชกท.001.0) พิเศษ พัน.ร.นรด. (35,220 บาท) (36,400 บาท)

รอย.สสก.พัน.ร.นรด. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๔๓ จ.ส.อ. ไพโรช  ม่ันใจ พัน.ร.นรด. 18 ม.ีค. 04 ๕๘ รอง ผบ.มว.ปล. จ.ส.อ. 27 เม.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 34 น.1 ชั้น 44 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๒๓๐๐๓๓๕ (ชกท.111.๐) พิเศษ พัน.ร.นรด. (35,220 บาท) (36,400 บาท)

รอย.อวบ.ที่ 3 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

พัน.ร.นรด. ได ๑ ขั้น)

๔๔ จ.ส.อ. สุขจิตต  นุมปราณี พัน.ร.นรด. 1 ก.ย. 04 ๕๘ นายสิบประจําหมวด จ.ส.อ. 2 เม.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 34 น.1 ชั้น 44 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๓๓๐๔๒๕๘ (ชกท.911.๐) พิเศษ พัน.ร.นรด. (35,220 บาท) (36,400 บาท)

รอย.สสช.พัน.ร.นรด. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๔๕ จ.ส.อ. สมชาย  วงศย้ิม นรด. ๖ ก.ย. ๐๗ ๕๕ ชางยานยนต จ.ส.อ. ๒๖ ก.พ. ๕๖ นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 35 น.1 ชั้น 45 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๓๓๐๘๒๔๘ (ชกท.631.0) พิเศษ นรด. (36,400 บาท) (37,580 บาท)

นรด. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

ตรวจถูกตอง

พ.ท.หญิง

(วาสนา     เทศทองลา)

หน.กพ.ทบ.

......../......../........

ตรวจถูกตอง
        พ.ท.หญงิ วาสนา  เทศทองลา
                   (วาสนา     เทศทองลา)
                         หน.กพ.ทบ.
                         4 ก.ค. 62



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑ จ.ส.อ. ประยุทธ  ชัยอินทร นสศ. ๑๒ ม.ิย. ๐๗ 55 นายสิบกําลังพล จ.ส.อ. ๑๕ ก.ย. ๕๙ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

1282700057  (ชกท.๗๑๖.0) พิเศษ นสศ. (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

นสศ. พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

5,300 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

 ได ๑ ขั้น)

๒ จ.ส.อ. สมชาย  พันธปน นสศ. ๗ พ.ค. ๐๗ 55 เสมียน จ.ส.อ. ๒๑ พ.ค. ๕๖ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๕ น.๑ ชั้น ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

1286700303  (ชกท.๗๑๐.0) พิเศษ นสศ. (๓๖,๔๐๐ บาท)  (๓๗,๕๘๐ บาท)

นสศ.  พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

๑,๑๗๐ บาท ได ๑ ขั้น)

๓ จ.ส.อ. สัมพันธ  ยังประดิษฐ นสศ. ๑๑ พ.ค. ๐๖ 56 นายสิบกิจการพลเรือน จ.ส.อ. ๙ ก.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒ น.๑ ชั้น ๔๒ ไทย ไทย ไทย ไทย

1275001356  (ชกท.๙๙๐.0) พิเศษ นสศ.  (๓๓,๐๐๐ บาท) (๓๔,๑๑๐ บาท)

นสศ. พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

๒,๐๐๐ บาท ได ๑ ขั้น)

๔ จ.ส.อ. พลภัทร  ชาณัฐนนท นสศ. ๒๐ ม.ิย. ๐๕ 57 ผบ.หมู จ.ส.อ. ๙ ก.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑ น.๑ ชั้น ๔๑ ไทย ไทย ไทย ไทย

1291002014 (ชกท.๖๔๓.0) พิเศษ นสศ. (๓๑,๘๘๐ บาท) (๓๓,๐๐๐ บาท)

รอย.บก.นสศ. พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

5,300 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

๕ จ.ส.อ. ประภาส  เมยทะแค พล.รพศ.1 29 ส.ค. 05 57 นายสิบกําลังพล จ.ส.อ. 26 เม.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 3๔.5 น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

1265000408 (ชกท.716.0) พิเศษ พล.รพศ.๑  (3๕,๘๑0 บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

ฝกพ.พล.รพศ.๑ พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

1,610 บาท  ได ๑ ขั้น)

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ  จ.ส.อ. อัตราเงนิเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปขึ้นไป เลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร

สังกัด  นสศ.

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๖ จ.ส.อ. นลธวัช  คุณสมบัติ พล.รพศ.1 31 ม.ค. 05 57 จากองรอย จ.ส.อ. 26 เม.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 3๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

1255001341  (ชกท.001.0) พิเศษ พล.รพศ.๑ (3๕,๒๒0 บาท) (๓๖,๒๒๐ บาท)

บก.รอย.รอย.บก. พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

พล.รพศ.๑ 5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

1,749 บาท  ได ๑ ขั้น)

7 จ.ส.อ. ประจักษ  มะยม รพศ.1 พัน.1 5 ส.ค. 03 59 หน.การสื่อสาร จ.ส.อ. 9 ก.พ. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 3๔.5 น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

1243100013 (ชกท.311.0) พิเศษ รพศ.1 พัน.1 (34,680 บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

บก.รอย.รอย.รพศ. พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

รพศ.1 พัน.1 5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

2,580 บาท ได ๑ ขั้น)

๘ จ.ส.อ. ดนัย  ดิษฐเหมอืน รพศ.๑ พัน.๑ 23 ก.ค. 05 57 นายสิบการขาว จ.ส.อ. 10 พ.ย. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 3๒ น.๑ ชั้น ๔๒ ไทย ไทย ไทย ไทย

1260900169  (ชกท.171.0) พิเศษ รพศ.1 พัน.1 (3๓,๐๐0 บาท) (๓๔,๑๑๐ บาท)

บก.รอย.รอย.รพศ. พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

รพศ.1 พัน.1 5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

2,557 บาท ได ๑ ขั้น)

๙ จ.ส.อ. กรรณญา  กระเปาทอง รพศ.๑ พัน.๑ 7 พ.ย. 06 56 นายสิบยุทธการ จ.ส.อ. 6 ม.ีค. 56 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 3๕ น.๑ ชั้น ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

1275000514 (ชกท.171.0) พิเศษ รพศ.1 พัน.1 (35,810 บาท) (๓๗,๕๘๐ บาท)

บก.รอย.รอย.รพศ. พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

รพศ.1 พัน.1 5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

4,279 บาท  ได ๑ ขั้น)

๑๐ จ.ส.อ. มานะ  สุดโต รพศ.๑ พัน.๑ 9 พ.ย. 06 56 นายสิบยุทธการ จ.ส.อ. 21 ก.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 33.5 น.๑ ชั้น ๔๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

1276200145 (ชกท.171.0) พิเศษ รพศ.1 พัน.1  (34,680 บาท)  (๓๕,๘๑๐ บาท)

บก.รอย.รอย.รพศ. พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

รพศ.1 พัน.1 5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

3,960 บาท ได ๑ ขั้น)

อัตรา
สัญชาติ

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑๑ จ.ส.อ. ชลาธร  ปอมจันทร รพศ.๑ พัน.1 26 ก.พ. 07 55 จากองพัน จ.ส.อ. 5 เม.ย. 54 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓6 น.๑ ชั้น ๔๖ ไทย ไทย ไทย ไทย

1282300249  (ชกท.001.0) พิเศษ รพศ.1 พัน.1 (๓7,58๐ บาท)  (๓๘,๗๕๐ บาท)

รพศ.๑ พัน.1 พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

4,475 บาท ได ๑ ขั้น)

๑๒ จ.ส.อ. วิสัยทัศน  ลบหนองบัว รพศ.1 พัน.2 26 พ.ค. 07 55 นายสิบยุทธการ จ.ส.อ. 16 ก.พ. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 29.๕ น.๑ ชั้น ๓๙.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

1281000430 (ชกท.171.0) พิเศษ รพศ.1 พัน.๒ (๓0,22๐ บาท) (๓๑,๓๔๐ บาท)

บก.รอย.รอย.รพศ. พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

รพศ.1 พัน.2 5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

1,860 บาท  ได ๑ ขั้น)

๑๓ จ.ส.อ. พงษศักดิ์  ชาประพันธ รพศ.2 พัน.2 13 ม.ีค. 07 55 นายสิบการขาว จ.ส.อ. 1 ต.ค. 56 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 36 น.๑ ชั้น ๔๖ ไทย ไทย ไทย ไทย

1256802715 (ชกท.171.0) พิเศษ รพศ.๒ พัน.๒ (37,568 บาท) (๓๘,๗๕๐ บาท)

บก.รอย.รอย.รพศ. พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

รพศ.2 พัน.2 5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

2,235  บาท  ได ๑ ขั้น)

๑๔ จ.ส.อ. หัสมา  ยูโซะ รพศ.2 พัน.2 15 ก.ย. 07 55 นายสิบการขาว จ.ส.อ. 1 ต.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 34 น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

1282500175 (ชกท.171.0) พิเศษ รพศ.๒ พัน.๒ (35,220 บาท) (๓๖,๒๒๐ บาท)

 บก.พัน.รพศ.2 พัน.2 พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

6,000 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

5,360 บาท ได ๑ ขั้น)

๑๕ จ.ส.อ. ธนูศร  สาริบุตร พัน.ปพ. 2 ธ.ค. 06 56 จากองรอย จ.ส.อ. 4 ส.ค. 59 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 3๕.5 น.๑ ชั้น ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

1247100406 (ชกท.001.0) พิเศษ พัน.ปพ. (3๖,๔๐0 บาท) (๓๗,๕๘๐ บาท)

รอย.ปพ.พัน.ปพ. พ.ต.ร. เดือนละ พ.ต.ร. คงเดิม

6,0๐๐ บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

4,090 บาท ได ๑ ขั้น)

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑๖ จ.ส.อ. สุริยัน  ปดนา พัน.จจ. 24 ธ.ค. 05 ๕๗ จากองรอย  จ.ส.อ. 20 พ.ย. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 34 น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

1255501410 (ชกท.001.0) พิเศษ พัน.จจ. (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๒๒๐ บาท)

บก.รอย.รอย.บก. พ.จ.จ. เดือนละ พ.จ.จ. คงเดิม

พัน.จจ. 6,0๐๐ บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

3,455 บาท ได ๑ ขั้น)

๑๗ จ.ส.อ. ธนกฤต  ภาณุวัฒนปญญา พัน.จจ. 21 ต.ค. 06 ๕๖ นายสิบยุทธการ จ.ส.อ. 8 ก.ย. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3.5 น.๑ ชั้น ๔๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

1274000073 (ชกท.171.0) พิเศษ พัน.จจ. (34,680 บาท) (๓๕,๘๑๐ บาท)

บก.รอย.รอย.จจ. พ.จ.จ. เดือนละ พ.จ.จ. คงเดิม

พัน.จจ. 6,0๐๐ บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

1,220 บาท ได ๑ ขั้น)

๑๘ จ.ส.อ. สุทิน  กันทัด พัน.จจ. 31 ต.ค. 06 ๕๕ นายสิบยุทธการ จ.ส.อ. 25 พ.ย. 59 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 33 น.๑ ชั้น ๔๓ ไทย ไทย ไทย ไทย

1270900380 (ชกท.171.0) พิเศษ พัน.จจ. (34,110 บาท) (๓๕,๒๒๐ บาท)

บก.รอย.รอย.จจ. พ.จ.จ. เดือนละ พ.จ.จ. คงเดิม

พัน.จจ. 6,0๐๐ บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

4,100 บาท ได ๑ ขั้น)

๑๙ จ.ส.อ. วิเชียร  พวงเงิน พัน.จจ. 18 ม.ค. 07 55 นายสิบยุทธการ จ.ส.อ. 6 ธ.ค. 56 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

1255001806 (ชกท.171.0) พิเศษ พัน.จจ. (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๒๒๐ บาท)

รอย.จจ.พัน.จจ. พ.จ.จ. เดือนละ พ.จ.จ. คงเดิม

6,0๐๐ บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

2,670 บาท ได ๑ ขั้น)

๒๐ จ.ส.อ. สมโชค จันทร รพศ.4 31 ธ.ค. 05 57 จากองรอย จ.ส.อ. 18 เม.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 34 น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

1266100361  (ชกท.001.0) พิเศษ รพศ.๔ (35,220 บาท) (๓๖,๒๒๐ บาท)

รอย.บก.รพศ.4 พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

2,140 บาท ได ๑ ขั้น)

อัตรา
สัญชาติ

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๒๑ จ.ส.อ. ชศูักดิ์  พันธเขียว รพศ.4 18 พ.ค. 07 55 จากรม จ.ส.อ. 8 ส.ค. 59 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 3๒ น.๑ ชั้น ๔๒ ไทย ไทย ไทย ไทย

1286300543  (ชกท.001.0) พิเศษ รพศ.๔ (3๓,๐๐0 บาท) (๓๔,๑๑๐ บาท)

ตอน บก.กรม พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

รอย.บก.รพศ.4 5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

460 บาท ได ๑ ขั้น)

๒๒ จ.ส.อ. วิชัย  โคตะมา รพศ.4 พัน.2 12 ก.ย. 07 55 นายสิบการขาว จ.ส.อ. 28 พ.ย. 58 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓.๕ น.๑ ชั้น ๔๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

1285400075 (ชกท.171.0) พิเศษ รพศ.4 พัน.2 (๓๔,๖๘๐ บาท) (๓๕,๘๑๐ บาท)

บก.รพศ.4 พัน.2 พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

2,650 บาท ได ๑ ขั้น)

๒๓ จ.ส.อ. ประดิษฐ  เปยมแกว รพศ.๕ ๑ ม.ค. ๐๖ 56 รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. ๒ ก.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑ น.๑ ชั้น ๔๑ ไทย ไทย ไทย ไทย

1276100337 (ชกท.๖๓๑.0) พิเศษ รพศ.5 (๓๑,๘๘๐ บาท) (๓๓,๐๐๐ บาท)

มว.ยานยนต พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

รอย.สสช.รพศ.๕ 5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

๒,๐๐๒ บาท ได ๑ ขั้น)

๒๔ จ.ส.อ. อัครเดช  ทวีพิพัฒน รพศ.๕ พัน.๑ ๓๐ พ.ย. ๐๓ 59 หน.การสื่อสาร จ.ส.อ. ๒๐ ก.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑ น.๑ ชั้น ๔๑ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๔๐๐๐๓๕๖ (ชกท.๓๑๑.0) พิเศษ รพศ.5 พัน.1 (๓๑,๘๘๐ บาท) (๓๓,๐๐๐ บาท)

บก.รอย.รอย.รพศ. พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

รพศ.๕ พัน.๑ 5,300 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

๒๕ จ.ส.อ. ประเสริฐ  ทองนอก รพศ.๕ พัน.๒ ๒ ก.ค. ๐๗ ๕๕ หน.การสื่อสาร จ.ส.อ. ๔ พ.ย. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑ น.๑ ชั้น ๔๑ ไทย ไทย ไทย ไทย

1264001533 (ชกท.๓๑๑.0) พิเศษ รพศ.5 พัน.๒ (๓๑,๘๘๐ บาท) (๓๓,๐๐๐ บาท)

 บก.รอย.รอย.รพศ. พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

รพศ.๕ พัน.2 5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

๑,๖๙๐ บาท ได ๑ ขั้น)

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๒๖ จ.ส.อ. สมร  ฉิมหมาน รพศ.๕ พัน.๒ ๒๔ พ.ย. ๐๔ ๕๘ นายสิบยุทธการ จ.ส.อ. ๒๐ ก.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑.๕ น.๑ ชั้น ๔๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

1253101051 (ชกท.171.0) พิเศษ รพศ.5 พัน.๒  (๓๒,๔๕๐ บาท)  (๓๓,๕๖๐ บาท)

บก.รอย.รอย.รพศ. พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

รพศ.๕ พัน.๒ 5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

๓๑๐ บาท  ได ๑ ขั้น)

๒๗ จ.ส.อ. จรูญชัย  ศรีวรรณชัย รพศ.๕ พัน.๒ ๒๑ พ.ย. ๐๕ ๕๗ นายสิบยุทธการ จ.ส.อ. ๒๐ ก.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑ น.๑ ชั้น ๔๑ ไทย ไทย ไทย ไทย

1267300188  (ชกท.171.0) พิเศษ รพศ.5 พัน.๒  (๓๑,๘๘๐ บาท) (๓๓,๐๐๐ บาท)

บก.รอย.รอย.รพศ. พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

รพศ.๕ พัน.๒ 5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

๑,๓๕๐ บาท  ได ๑ ขั้น)

๒๘ จ.ส.อ. สุพรรณ  เภารัตน รพศ.๕ พัน.๒ ๒๑ เม.ย. ๐๕ ๕๗ หน.การสื่อสาร จ.ส.อ. ๒๐ ก.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑ น.๑ ชั้น ๔๑ ไทย ไทย ไทย ไทย

1266400640 (ชกท.๓๑๑.0) พิเศษ รพศ.5 พัน.๒ (๓๑,๘๘๐ บาท) (๓๓,๐๐๐ บาท)

บก.รอย.รอย.รพศ. พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

รพศ.๕ พัน.2 5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

๑,๓๕๐ บาท ได ๑ ขั้น)

๒๙ จ.ส.อ. วิชาญ  ไชยบุบผา รพศ.๕ พัน.๒ ๒๕ ก.ย. ๐๗ ๕๕ นายสิบสงกําลัง จ.ส.อ. ๑ ธ.ค. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒ น.๑ ชั้น ๔๒ ไทย ไทย ไทย ไทย

1295500932 (ชกท.๗๖๘.0) พิเศษ รพศ.5 พัน.๒ (๓๓,๐๐๐ บาท) (๓๔,๑๑๐ บาท)

บก.รอย.รอย.รพศ. พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

รพศ.๕ พัน.๒ 5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

๓,๖๓๔ บาท  ได ๑ ขั้น)

๓๐ จ.ส.อ. วีระ  หองนาค ศสพ.  ๒๗ ส.ค. ๐๖ 56 เสมียน จ.ส.อ.  ๑๔ ม.ิย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒ น.๑ ชั้น ๔๒ ไทย ไทย ไทย ไทย

1273400972  (ชกท.๗๑๐.๐) พิเศษ ศสพ. (๓๓,๐๐๐ บาท)  (๓๔,๑๑๐ บาท)

ศสพ. พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

๑,๒๓๐ บาท ได ๑ ขั้น)

อัตรา
สัญชาติ

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๓๑ จ.ส.อ. สายันต  ตากรวด ศสพ.  ๒๔ เม.ย. ๐๖ 56 เสมียน จ.ส.อ.  ๒๑ ส.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐.๕ น.๑ ชั้น ๔๐.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

1275001242 (ชกท.๗๑๐.๐) พิเศษ ศสพ. (๓๑,๓๔๐ บาท) (๓๒,๔๕๐ บาท)

 ศสพ. พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

๒๙๐ บาท ได ๑ ขั้น)

๓๒ จ.ส.อ. พฤฒินันท  บัวเรือง รร.สพศ.ศสพ.  ๑๔ พ.ค. ๐๔ 58 เสมียน จ.ส.อ.  ๒๔ ส.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

1223100981  (ชกท.๗๑๐.๐) พิเศษ ศสพ. (๓๕,๘๑๐ บาท)  (๓๖,๙๙๐ บาท)

รร.สพศ.ศสพ. พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

๓,๖๙๕ บาท  ได ๑ ขั้น)

๓๓ จ.ส.อ. ภูษิต  ภาณุมาศ รร.สพศ.ศสพ.  ๔ ส.ค. ๐๔ 57 จากองรอย จ.ส.อ.  ๒๔ ส.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐.๕ น.๑ ชั้น ๔๐.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

1252701101 (ชกท.๐๐๑.๐) พิเศษ ศสพ. (๓๑,๓๔๐ บาท) (๓๒,๔๕๐ บาท)

รร.สพศ.ศสพ. พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

๒,๑๓๖ บาท  ได ๑ ขั้น)

๓๔ จ.ส.อ. ณัฐพล  นักดนตรี รร.สพศ.ศสพ.  ๒๙ พ.ค. ๐๕ 57 ผช.ครู จ.ส.อ.  ๒๔ ส.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒๔.๕ น.๑ ชั้น ๒๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

1296700520 (ชกท.๑๑๒.๐) พิเศษ ศสพ. (๒๕,๘๙๐ บาท) (๒๖,๖๓๐ บาท)

รร.สพศ.ศสพ. พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

5,300 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

๓๕ จ.ส.อ. นที  หะรินเดช รร.สพศ.ศสพ.  ๑๐ ม.ีค. ๐๗ 55 จากองรอย จ.ส.อ.  ๒๐ ก.พ. ๕๕ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

1255001171  (ชกท.๐๐๑.๐) พิเศษ ศสพ.  (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

รร.สพศ.ศสพ. พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

๑,๒๖๐ บาท ได ๑ ขั้น)

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๓๖ จ.ส.อ. ประเทือง  ศรีดี พัน.รพศ.ศสพ.  ๑๗ ส.ค. ๐๖ 56 นายสิบการขาว จ.ส.อ.  ๒๔ ส.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓ น.๑ ชั้น ๔๓ ไทย ไทย ไทย ไทย

1275000282  (ชกท.๓๑๑.๐) พิเศษ พัน.รพศ.ศสพ. (๓๔,๑๑๐ บาท) (๓๕,๒๒๐ บาท)

พัน.รพศ.ศสพ. พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

รอย.๑ 5,300 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

๓๗ จ.ส.อ. สงา  ไชยดา พัน.รพศ.ศสพ.  ๒๗ ม.ิย. ๐๕ 57 นายสิบยุทธการ จ.ส.อ.  ๒๔ ส.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๒.๕ น.๑ ชั้น ๔๒.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

1265000708 (ชกท.๑๑๓.๐) พิเศษ พัน.รพศ.ศสพ. (๓๓,๕๖๐ บาท) (๓๔,๖๘๐ บาท)

พัน.รพศ.ศสพ. พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

รอย.๓ 5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

๑,๖๑๐ บาท ได ๑ ขั้น)

๓๘ จ.ส.อ. โสภณ  พาที พัน.รพศ.ศสพ.  ๑ ส.ค. ๐๕ 57 จากองพัน จ.ส.อ. ๒๔ ส.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๑.๕ น.๑ ชั้น ๔๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

1265400218 (ชกท.๐๐๑.๐) พิเศษ พัน.รพศ.ศสพ. (๓๒,๔๕๐ บาท) (๓๓,๕๖๐ บาท)

พัน.รพศ.ศสพ. พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

๑,๘๙๐ บาท  ได ๑ ขั้น)

๓๙ จ.ส.อ. ประวิทย  ชุมจันทร   พัน.รพศ.ศสพ.  ๙ พ.ย. ๐๔ 58 จากองรอย จ.ส.อ.  ๒๔ ส.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓.๕ น.๑ ชั้น ๔๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

1253400814  (ชกท.๐๐๑.๐) พิเศษ พัน.รพศ.ศสพ. (๓๔,๖๘๐ บาท) (๓๕,๘๑๐ บาท)

พัน.รพศ.ศสพ. พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

รอย.๓ 5,300 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

๔๐ จ.ส.อ. วีระชัย  สรวงศิริ พัน.รพศ.ศสพ.  ๒ มิ.ย. ๐๗ 55 นายสิบการขาว จ.ส.อ. ๒๔ ส.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

1265001254 (ชกท.๑๑๓.๐) พิเศษ พัน.รพศ.ศสพ. (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

พัน.รพศ.ศสพ. พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

๒,๔๔๐ บาท ได ๑ ขั้น)

อัตรา
สัญชาติ

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๔๑ จ.ส.อ. เดชชัย วัดกุฎ พัน.รพศ.ศสพ.  ๑๑ เม.ย. ๐๕ 57 นายสิบการขาว จ.ส.อ. ๒๔ ส.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐ น.๑ ชั้น ๔๐ ไทย ไทย ไทย ไทย

1295001329 (ชกท.๑๑๓.๐) พิเศษ พัน.รพศ.ศสพ. (๓๐,๗๙๐ บาท) (๓๑,๘๘๐ บาท)

พัน.รพศ.ศสพ. พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

รอย.๒ 5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

๗๔๐ บาท ได ๑ ขั้น)

๔๒ จ.ส.อ. สานิตย  สมศรี พัน.รพศ.ศสพ.   ๒๗ ต.ค. ๐๓ 59 ผบ.ตอน จ.ส.อ. ๒๔ ส.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๐.๕ น.๑ ชั้น ๔๐.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

1242100020  (ชกท.๓๑๑.๐) พิเศษ พัน.รพศ.ศสพ. (๓๑,๓๔๐ บาท) (๓๒,๔๕๐ บาท)

ตอน สส. พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

พัน.รพศ.ศสพ. 5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

รอย.๓ พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

๑,๐๒๐ บาท ได ๑ ขั้น)

๔๓ จ.ส.อ. บันเทิง  จันทรนุม พัน.รพศ.ศสพ.  ๒๐ ก.พ. ๐๖ 56 จากองรอย จ.ส.อ. ๒๔ ส.ค. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๓ น.๑ ชั้น ๔๓ ไทย ไทย ไทย ไทย

1276700597 (ชกท.๐๐๑.๐) พิเศษ พัน.รพศ.ศสพ. (๓๔,๑๑๐ บาท) (๓๕,๒๒๐ บาท)

พัน.รพศ.ศสพ. พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

รอย.๓ 5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

๑,๓๐๒ บาท ได ๑ ขั้น)

๔๔ จ.ส.อ. ญาณพันธ  อยูเย็น กอง พธ.สกอ.  ๓๐ ส.ค. ๐๗ 55 นายสิบสงกําลัง จ.ส.อ.  ๒๒ ก.ย. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒๗ น.๑ ชั้น ๓๗ ไทย ไทย ไทย ไทย

1283400639 (ชกท.๗๖๘.๐) พิเศษ กอง พธ.สกอ. (๒๗,๙๖๐ บาท) (๒๘,๘๘๐ บาท)

มว.สงทางอากาศ พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

กอง พธ.สกอ. 5,300 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

๔๕ จ.ส.อ. ณัฐชัย  ประสานพรรณ กอง พธ.สกอ.  ๒๗ พ.ย. ๐๖ 56 หน.พนักงาน จ.ส.อ.  ๑๔ ม.ิย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒๘.๕ น.๑ ชั้น ๓๘.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

1275001018 สงทางอากาศ พิเศษ กอง พธ.สกอ. (๒๙,๑๑๐ บาท) (๓๐,๒๒๐ บาท)

(ชกท.๔๖๔.๐) พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

มว.สงทางอากาศ 5,300 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

กอง พธ.สกอ. ได ๑ ขั้น)

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๔๖ จ.ส.อ. บุญยืน  อุระพา พัน.ปจว. 1๖ ม.ค. 06 ๕๖ จากองพัน จ.ส.อ. 7 ก.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 31.5 น.๑ ชั้น ๔1.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๐๔๐๐๔๑๗  (ชกท.๐๐๑.0) พิเศษ พัน.ปจว. (๓๒,๔๕๐ บาท) (๓๓,๕๖๐ บาท)

บก.พัน.พัน.ปจว. พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

 ๒,๙๕๒ บาท  ได ๑ ขั้น)

๔๗ จ.ส.อ. ทรงกรด  อินทผลัญ พัน.ปจว. 17 ก.ย. 05 ๕๗ นายสิบแถลงขาว จ.ส.อ. 9 ต.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.5 น.๑ ชั้น ๔๔.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๓๕๐๐๑๐๗๕  (ชกท.๗๔๑.0) พิเศษ พัน.ปจว. (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

ชดุ ปจว.มว.ปจว. พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

รอย.ปจว.พัน.ปจว. 5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

๔,๒๖๕ บาท ได ๑ ขั้น)

๔๘ จ.ส.อ. สมศิลป  นวลมะ พัน.ปจว. 26 ม.ค. ๐7 55 นายสิบประจําหมวด จ.ส.อ. 21 พ.ย. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓1 น.๑ ชั้น ๔1 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๖๙๐๐๖๑๖ (ชกท.111.0) พิเศษ พัน.ปจว. (๓๑,๘๘๐ บาท)  (๓๓,๐๐๐ บาท)

บก.มว.ปจว. พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

รอย.ปจว.พัน.ปจว. 5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

๑,๔๘๖ บาท  ได ๑ ขั้น)

๔๙ จ.ส.อ. สรรเสริญ  ภูกาธร พัน.ปจว. ๒1 ธ.ค.๐5 ๕๖ นายสิบแถลงขาว จ.ส.อ. 11 ม.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 35 น.๑ ชั้น 45 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๖๒๐๐๐๘๖  (ชกท.๗๔๑.0) พิเศษ พัน.ปจว.  (๓๖,๔๐๐ บาท) (๓๗,๕๘๐ บาท)

ชดุ ปจว.มว.ปจว. พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

รอย.ปจว.พัน.ปจว. 5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

๕๙๐ บาท  ได ๑ ขั้น)

๕๐ จ.ส.อ. สมชัย  ใจมั่น พัน.ปจว. 25 ม.ิย. 06 ๕๖ นายสิบวิเคราะห จ.ส.อ. 31 พ.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 30.๕ น.๑ ชั้น ๔0.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๐๔๐๐๗๔๙ ขาวกรอง พิเศษ พัน.ปจว. (๓๑,๓๔๐ บาท) (๓๒,๕๕๐ บาท)

 (ชกท.962.0) พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

รอย.รณรงค 5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

ดานการ ปจว. พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

พัน.ปจว. ๒,๒๒๐ บาท  ได ๑ ขั้น)

อัตรา
สัญชาติ

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๕๑ จ.ส.อ. อภิชัย  บุญประเสริฐ พัน.ปจว. 18 พ.ค. ๐6 56 นายสิบสื่อสาร จ.ส.อ. 31 ก.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 30 น.๑ ชั้น ๔0 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๒๑๐๓๘๗๙ (ชกท.311.0) พิเศษ พัน.ปจว.  (๓๐,๗๙๐ บาท)  (๓๑,๘๘๐ บาท)

บก.พัน.พัน.ปจว. พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

๒,๑๕๒ บาท ได ๑ ขั้น)

๕๒ จ.ส.อ. ธนพล  รอดวงษ พัน.ปจว. 16 พ.ย. ๐6 55 นายสิบยานยนต จ.ส.อ. 31 ก.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 29 น.๑ ชั้น 39 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๖๒๐๐๔๓๖  (ชกท.631.0) พิเศษ พัน.ปจว. (๒๙,๖๘๐ บาท)  (๓๐,๗๙๐ บาท)

ตอน ขส.รอย.บก. พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

พัน.ปจว. 5,300 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

 ได ๑ ขั้น)

๕๓ จ.ส.อ. อํานาจ  แกวประพล พัน.ปจว. 5 เม.ย. ๐5 57 นายสิบประจําหมวด จ.ส.อ. 7 ก.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 29.5 น.๑ ชั้น 39.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

1266700514 (ชกท.111.0) พิเศษ พัน.ปจว. (๓๐,๒๒๐ บาท) (๓๑,๓๔๐ บาท)

บก.มว.ปจว. พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

รอย.ปจว.พัน.ปจว. 5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

๒,๔๒๐ บาท ได ๑ ขั้น)

๕๔ จ.ส.อ. สวัสดิ์  ยิ่งเจริญ พัน.ปจว. 3 ส.ค. 06 56 นายสิบประจําหมวด จ.ส.อ. 7 ก.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓1 น.๑ ชั้น ๔1 ไทย ไทย ไทย ไทย

1266802953  (ชกท.111.0) พิเศษ พัน.ปจว.  (๓๑,๘๘๐ บาท) (๓๓,๐๐๐ บาท)

บก.มว.ปจว. พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

รอย.ปจว.พัน.ปจว. 5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

๒,๓๐๐ บาท ได ๑ ขั้น)

๕๕ จ.ส.อ. วิลาศ  มิขันหมาก พัน.ปจว. 6 ส.ค. 06 ๕๖ จากองรอย จ.ส.อ. 7 ก.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 33 น.๑ ชั้น ๔3 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๕๐๐๐๘๕๗  (ชกท.001.0) พิเศษ พัน.ปจว.  (๓๔,๑๑๐ บาท) (๓๕,๒๒๐ บาท)

บก.รอย. พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

รอย.ปจว.พัน.ปจว. 5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

๒,๖๖๒ บาท ได ๑ ขั้น)

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๕๖ จ.ส.อ. ประเสริฐ  ฝากเซียงซา พัน.ปจว. 10 เม.ย. 05 57 นายสิบประจําหมวด จ.ส.อ. 7 ก.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓1 น.๑ ชั้น ๔1 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๑๐๐๐๓๐๙  (ชกท.111.0) พิเศษ พัน.ปจว.  (๓๑,๘๘๐ บาท) (๓๓,๐๐๐ บาท)

มว.รณรงคดานการ ปจว. พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

รอย.รณรงคดานการ ปจว. 5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พัน.ปจว. พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

๑,๑๙๒ บาท ได ๑ ขั้น)

๕๗ จ.ส.อ. ณัฐวัฒน  จันทิสาร พัน.ปจว. 10 ต.ค. 05 56 จากองรอย จ.ส.อ. 7 ก.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 31 น.๑ ชั้น ๔1 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๓๓๐๑๗๒๔ (ชกท.001.0) พิเศษ พัน.ปจว.  (๓๑,๘๘๐ บาท)  (๓๓,๐๐๐ บาท)

บก.รอย. พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

รอย.ผลิตสิ่งโฆษณา 5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พัน.ปจว. พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

๑,๙๔๐ บาท ได ๑ ขั้น)

๕๘ จ.ส.อ. บรรชิต  อุดม พัน.ปจว. 27 ม.ค. 05 57 นายสิบประจําหมวด จ.ส.อ. 9 ก.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4 น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

1265500495 (ชกท.111.0) พิเศษ พัน.ปจว.  (๓๕,๒๒๐ บาท)  (๓๖,๔๐๐ บาท)

มว.รณรงค พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

ดานการ ปจว. 5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

รอย.ปจว.๑ พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

๔,๗๑๐ บาท  ได ๑ ขั้น)

๕๙ จ.ส.อ. พนม  รมลําดวน พัน.ปจว. 28 ม.ิย. ๐6 56 หน.ผูประกาศ จ.ส.อ. 7 ก.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓1 น.๑ ชั้น ๔1 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๕๐๐๑๖๙๗  (ชกท.743.0) พิเศษ พัน.ปจว.  (๓๑,๘๘๐ บาท)  (๓๓,๐๐๐ บาท)

มว.รณรงค พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

ดานการ ปจว. 5,300 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

รอย.ปจว.1  ได ๑ ขั้น)

๖๐ จ.ส.อ. นิกร  แกวสระแสน พัน.ปจว. 5 ส.ค. 05 ๕๗ ผบ.ตอน ตอนสงกําลัง จ.ส.อ. 14 ส.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓1 น.๑ ชั้น ๔1 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๐๔๐๐๔๐๓ และซอมบํารุง พิเศษ พัน.ปจว. (๓๑,๘๘๐ บาท) (๓๓,๐๐๐ บาท)

 (ชกท.768.0) พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

มว.สน.รอย.ปจว.1 5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

๒,๗๑๐ บาท ได ๑ ขั้น)

อัตรา
สัญชาติ

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๖๑ จ.ส.อ. สมศักดิ์  เกียรติอมรรักษ พัน.ปจว. 3 ต.ค. 04 57 นายสิบวิเคราะห จ.ส.อ. 14 ส.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓0.5 น.๑ ชั้น ๔0.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

1256700521 ขาวกรอง พิเศษ พัน.ปจว. (๓๑,๓๔๐ บาท) (๓๒,๔๕๐ บาท)

 (ชกท.962.0) พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

บก.รอย.รอย.ปจว.1 5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

๑,๘๕๔ บาท  ได ๑ ขั้น)

๖๒ จ.ส.อ. สรายุธ  แสงรัศมีเพ็ญ พัน.ปจว. 17 ก.ค. ๐7 55 จากองรอย จ.ส.อ. 9 เม.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓1.5 น.๑ ชั้น ๔1.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๒๑๐๐๙๐๖  (ชกท.001.0) พิเศษ พัน.ปจว.  (๓๒,๔๕๐ บาท) (๓๓,๕๖๐ บาท)

บก.รอย.รอย.ปจว.2 พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

๒,๓๒๐ บาท  ได ๑ ขั้น)

๖๓ จ.ส.อ. สุรชัย  แยมวงษ พัน.ปจว. 30 ม.ิย. ๐5 57 หน.การแสดงทั่วไป จ.ส.อ. 31 ก.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 28.5 น.๑ ชั้น 38.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

1283000028 (ชกท.044.0) พิเศษ พัน.ปจว.  (๒๙,๑๑๐ บาท)  (๓๐,๒๒๐ บาท)

มว.รณรงค พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

ดานการ ปจว. 5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

รอย.ปจว.2 พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

๑,๙๒๐ บาท  ได ๑ ขั้น)

๖๔ จ.ส.อ. เสถียร  ตะนุเรือง พัน.ปจว. 2 พ.ค. 04 58 นายสิบสงกําลัง จ.ส.อ. 7 ก.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓1.5 น.๑ ชั้น ๔1.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

1254600140 (ชกท.768.0) พิเศษ พัน.ปจว. (๓๒,๔๕๐ บาท) (๓๓,๕๖๐ บาท)

ตอนสงกําลังและ พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

ซอมบํารุง 5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

มว.สน.รอย.ปจว.2 พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

๒,๕๔๐ บาท ได ๑ ขั้น)

๖๕ จ.ส.อ. สุเทพ  กล่ําเรือง พัน.ปจว. 24 ธ.ค. 05 ๕๖ นายสิบสงกําลัง จ.ส.อ. 28 ก.พ. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.5 น.๑ ชั้น ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๓๙๐๐๒๑๓ สายสื่อสาร พิเศษ พัน.ปจว.  (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

 (ชกท.765.0) พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

ตอนสงกําลังและ 5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

ซอมบํารุง พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

มว.สน.รอย.ปจว.3 ๓,๒๖๐ บาท  ได ๑ ขั้น)

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๖๖ จ.ส.อ. พะเยาว  พิกุลขาว พัน.ปจว. 8 เม.ย. 05 57 นายสิบประจําหมวด จ.ส.อ. 9 เม.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓2.๕ น.๑ ชั้น ๔2.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๖๗๐๐๓๔๐ (ชกท.111.0) พิเศษ พัน.ปจว. (๓๓,๕๖๐ บาท)  (๓๔,๖๘๐ บาท)

มว.รณรงค พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

ดานการ ปจว. 5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

รอย.ปจว.3 พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค.  ๖2

๔๑๐ บาท ได ๑ ขั้น)

๖๗ จ.ส.อ. วัทนาการ  พันธเฉย พัน.ปจว. 9 ม.ิย. 05 57 นายสิบสงกําลัง จ.ส.อ. 14 ส.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 30 น.๑ ชั้น ๔0 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๗๑๐๒๙๙๐  (ชกท.768.0) พิเศษ พัน.ปจว. (๓๐,๗๙๐ บาท) (๓๑,๘๘๐ บาท)

ตอนสงกําลังและ พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

ซอมบํารุง 5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

มว.สน.รอย.ปจว.3 พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

๖๐๐ บาท ได ๑ ขั้น)

๖๘ จ.ส.อ. บุญยาว  หอมแกนจันทร พัน.ปจว. 4 ก.ค. 04 58 นายสิบประจําหมวด จ.ส.อ. 7 ก.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 29.5 น.๑ ชั้น 39.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

1255100397 (ชกท.111.0) พิเศษ พัน.ปจว. (๓๐,๒๒๐ บาท)  (๓๑,๓๔๐ บาท)

บก.มว.ปจว. พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

รอย.ปจว.3 5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

๑,๔๕๒ บาท ได ๑ ขั้น)

๖๙ จ.ส.อ. ประจบ  อยูพิทักษ พัน.ปจว. 17 ก.ย. 05 57 จากองรอย จ.ส.อ. 7 ก.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 30 น.๑ ชั้น ๔0 ไทย ไทย ไทย ไทย

1262200176 (ชกท.001.0) พิเศษ พัน.ปจว. (๓๐,๗๙๐ บาท) (๓๑,๘๘๐ บาท)

รอย.ปจว.4 พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม  

5,300 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

ได ๑ ขั้น)

๗๐ จ.ส.อ. สมทบ  เพ็งประพันธ พัน.ปจว. 12 ธ.ค. 06 ๕๕ นายสิบสงกําลัง จ.ส.อ. 10 ส.ค. 58 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3 น.๑ ชั้น ๔3 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๑๔๐๐๗๘๓ สายสื่อสาร พิเศษ พัน.ปจว. (๓๔,๑๑๐ บาท) (๓๕,๒๒๐ บาท)

 (ชกท.765.0) พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

ตอนสงกําลังและ 5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

ซอมบํารุง พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

มว.สน.รอย.ปจว.4 ๑,๒๘๘ บาท ได ๑ ขั้น)

อัตรา
สัญชาติ

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๗๑ จ.ส.อ. ครรชิต  นิตยชาติ พัน.ปจว. 23 ก.ค. 06 56 หน.ผูประกาศ จ.ส.อ. 9 ก.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓2.๕ น.๑ ชั้น ๔2.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๑๖๐๐๖๔๐ (ชกท.๗๔๓.0) พิเศษ พัน.ปจว. (๓๓,๕๖๐ บาท) (๓๔,๖๘๐ บาท)

มว.รณรงค พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

ดานการ ปจว. 5,300 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

รอย.ปจว.4  ได ๑ ขั้น)

๗๒ จ.ส.อ. ธวัชชัย  ประสงคเงนิ พัน.ปจว. 22 ม.ค. 06 56 นายสิบวิเคราะห จ.ส.อ. 31 ก.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓1.5 น.๑ ชั้น ๔1.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๖๗๐๐๕๕๓ ขาวกรอง พิเศษ พัน.ปจว. (๓๒,๔๕๐ บาท)  (๓๓,๕๖๐ บาท)

 (ชกท.962.0) พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

บก.รอย.รอย.ปจว.4 5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

๓,๗๗๐ บาท ได ๑ ขั้น)

๗๓ จ.ส.อ. พิเศษ  ชาติวงศ พัน.ปจว. 19 ม.ิย. 06 56 ผบ.ตอนสงกําลังและ จ.ส.อ. 14 ส.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 30 น.๑ ชั้น ๔0 ไทย ไทย ไทย ไทย

1285000100 ซอมบํารุง พิเศษ พัน.ปจว. (๓๐,๗๙๐ บาท) (๓๑,๘๘๐ บาท)

(ชกท.768.0) พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

มว.สน.รอย.ปจว.4 5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

๗๑๒ บาท ได ๑ ขั้น)

๗๔ จ.ส.อ. วัลลภ  เชียงอินทร พัน.ปจว. 28 ก.พ. 06 56 นายสิบวิเคราะห จ.ส.อ. 14 ส.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓1 น.๑ ชั้น ๔1 ไทย ไทย ไทย ไทย

1276700577 ขาวกรอง พิเศษ พัน.ปจว. (๓๑,๘๘๐ บาท) (๓๓,๐๐๐ บาท)

 (ชกท.962.0) พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

บก.รอย.รอย.ปจว.4 5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

๑,๗๕๐ บาท ได ๑ ขั้น)

๗๕ จ.ส.อ. สําเรงิ  นัยบุตร พัน.ปจว. 14 พ.ย. 06 ๕๕ นายสิบประจําหมวด จ.ส.อ. 7 ก.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓1.5 น.๑ ชั้น ๔1.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๓๔๐๐๖๑๕  (ชกท.111.0) พิเศษ พัน.ปจว. (๓๒,๔๕๐ บาท) (๓๓,๕๖๐ บาท)

บก.มว.ปจว. พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

รอย.ปจว.4 5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

๒,๐๐๐ บาท ได ๑ ขั้น)

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๗๖ จ.ส.อ. ณรงค  นิลสุข พัน.ปจว. 24 พ.ค. 05 57 นายสิบประจําหมวด จ.ส.อ. 7 ก.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓1 น.๑ ชั้น 41 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๓๙๐๐๒๓๙ (ชกท.111.0) พิเศษ พัน.ปจว. (๓๑,๘๘๐ บาท) (๓๓,๐๐๐ บาท)

มว.รณรงค พ.ด.ร. เดือนละ พ.ด.ร. คงเดิม

ดานการ ปจว. 5,300 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

รอย.ปจว.4 พ.ส.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2 

๒,๓๐๐ บาท ได ๑ ขั้น)

ตรวจถูกตอง

พ.ท.หญิง

(วาสนา     เทศทองลา)

หน.กพ.ทบ.

......../......../........

อัตรา
สัญชาติ

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน

ตรวจถูกตอง
        พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                   (วาสนา     เทศทองลา)
                         หน.กพ.ทบ.
                         4 ก.ค. 62



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑ จ.ส.อ. สุรสิช  บุญปกครอง ขกท. 10 เม.ย. 06 ๕๖ จากองบัญชาการ จ.ส.อ. 30 เม.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓1.5 น.๑ ชั้น ๔1.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๓๓๐๒๒๒๙ (ชกท.001.๐) พิเศษ ขกท. (๓2,45๐ บาท) (๓3,56๐ บาท)

ตอน บก.ขกท. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒ จ.ส.อ. เพิ่มพันธ  บุญทน ขกท. 7 พ.ย. 04 ๕๘ นายสบิขาวกรองทางทหาร จ.ส.อ. 30 พ.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔4.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๑๐๐๐๒๐๐ (ชกท.๙๗๑.๐) พิเศษ ขกท. (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓6,99๐ บาท)

ชุดรวบรวมขาวสาร (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

หนวย ขกท.ทภ.และ นสศ. ได ๑ ขั้น)

๓ จ.ส.อ. วิษณ ุ ธนิตกุล ขกท. 25 ส.ค. 07 ๕๕ นายสบิทําเนียบกําลังรบ จ.ส.อ. 20 มิ.ย. 51 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓5 น.๑ ชั้น ๔5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๓๓๑๖๖๐๕ (ชกท.๙๖4.๐) พิเศษ ขกท. (๓6,40๐ บาท) (๓7,58๐ บาท)

ชุดทําเนียบกําลังรบ (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

หนวย ขกท.ทภ.และ นสศ. ได ๑ ขั้น)

๔ จ.ส.อ. นพดล  เจริญลาภ ขกท. 29 มี.ค. 07 ๕๕ นายสบิขาวกรองทางทหาร จ.ส.อ. 20 มี.ค. 50 นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๓๓๐๘๘๒๗ (ชกท.๙71.๐) พิเศษ ขกท. ป.3 ชั้น 2 น.1 ชั้น 3

แผนก ตข. กอง ทกร.ขกท. (41,250 บาท) (42,620 บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

1,880 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๕ จ.ส.อ. พลพิพัฒน  วารีรัตน ขกท. 27 มิ.ย. 07 ๕๕ นายสบิขาวกรองทางทหาร จ.ส.อ. 21 เม.ย. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓5 น.๑ ชั้น ๔5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๖๔๐๑๕๐๘ (ชกท.๙71.๐) พิเศษ ขกท. (๓6,40๐ บาท) (๓7,58๐ บาท)

ชุดตอตานขาวกรอง พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

หนวย ขกท.ทภ. และ นสศ. 1,159 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ  จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปขึ้นไป เลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร

สังกัด  ขกท.

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๖ จ.ส.อ. พรอนันต  สุมจงดี ขกท. 1 ก.ย. 07 ๕๕ นายสบิซักถาม จ.ส.อ. ๒๑ ก.พ. ๖๐ นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓5.๕ น.๑ ชั้น 45.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๓๓๑๖๖๐๒ (ชกท.๙๖๖.๐) ชุดซกัถาม พิเศษ ขกท. (๓6,99๐ บาท) (๓8,17๐ บาท)

หนวย ขกท.ทภ. และ นสศ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๗ จ.ส.อ. นอย  สวนโนลี ขกท. 6 ต.ค. 04 ๕๘ นายสบิขาวกรองทางทหาร จ.ส.อ. 30 เม.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓2 น.๑ ชั้น 42 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๓๑๐๑๑๓๐ (ชกท.971.๐) พิเศษ ขกท. (๓3,00๐ บาท) (๓4,11๐ บาท)

ชุดตอตานขาวกรอง (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

หนวย ขกท.ทภ. และ นสศ. ได ๑ ขั้น)

๘ จ.ส.อ. เกียรติศกัดิ์  ดวงจันทร ขกท. 25 ธ.ค. 04 ๕๘ นายสบิกําลังพล จ.ส.อ. 30 เม.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 31.๕ น.๑ ชั้น 41.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๖๘๐๒๑๒๑ (ชกท.716.๐) พิเศษ ขกท. (32,45๐ บาท) (33,56๐ บาท)

ฝกพ.ขกท. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๙ จ.ส.อ. เสกศักดิ์  แกวมูลคาํ ขกท. 1 มี.ค. 07 ๕๕ นายสบิทําเนียบกําลังพล จ.ส.อ. 10 พ.ค. 59 นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๑๒๐๒๑๕๓ (ชกท.964.๐) พิเศษ ขกท. ป.3 ชั้น 3.5 น.1 ชั้น 4.5

ชุดทําเนียบกําลังพล (43,330 บาท) (44,930 บาท)

หนวย ขกท.พล.รพศ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๐ จ.ส.อ. กนก  ศรีบัณดิษฐ ขกท. 8 ก.ค. 07 ๕๕ นายสบิขาวกรองทางทหาร จ.ส.อ. 1 ต.ค. 53 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓6.5 รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๒๓๐๐๓๖๐ (ชกท.๙71.๐) พิเศษ ขกท. (๓8,17๐ บาท) น.1 ชั้น 0.5

ชุดตอตานขาวกรอง (39,190 บาท)

หนวย ขกท.ทภ. และ นสศ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๑ จ.ส.อ. ศิร  ประดับกุล พัน.ขกท. 9 เม.ย. 07 ๕๕ นายสบิกําลังพล จ.ส.อ. 24 ส.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3.5 น.๑ ชั้น ๔3.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๓๑๐๐๑๙๑  (ชกท.๙16.๐) พิเศษ พัน.ขกท. (๓4,68๐ บาท) (๓5,81๐ บาท)

บก.พัน.รอย.บก.พัน.ขกท. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

อัตรา
สัญชาติ

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑๒ จ.ส.อ. สมคิด  บัวเพชร พัน.ขกท 15 เม.ย. 07 ๕๕ จากองรอย จ.ส.อ. 28 ม.ค. 46 นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๓๙๐๐๐๕๒ (ชกท.001.๐) พิเศษ พัน.ขกท. ป.3 ชั้น 1.5 น.1 ชั้น 2.5

บก.รอย.รอย.ขกท.พัน.ขกท. (40,560 บาท) (41,930 บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

3,210 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๓ จ.ส.อ. วิทยา  ติงสมบัตยิุทธ พัน.ขกท. 24 มิ.ย. 06 ๕๖ หน.ชุด จ.ส.อ. 13 พ.ย. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 30.5 น.1 ชั้น 40.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๓๐๓๑๐๐๗๔๙ (ชกท.๙88.๐) พิเศษ พัน.ขกท. (31,340 บาท) (32,450 บาท)

ชุดดักรับและหาทิศ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

มว.ขาวกรองทางสัญญาณ 2,580 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

รอย.ขกท.พัน.ขกท. ได ๑ ขั้น)

๑๔ จ.ส.อ. สอาด  ศรีกําเหนิด พัน.ขกท. 30 ก.ย. 07 ๕๕ จากองรอย จ.ส.อ. 22 มี.ค. 44 นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๕๘๐๐๖๐๙ (ชกท.001.๐) พิเศษ พัน.ขกท. ป.3 ชั้น 3 น.1 ชั้น 4

บก.รอย.รอย.ขกท.พัน.ขกท. (42,620 บาท) (44,130 บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

1,180 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๕ จ.ส.อ. ณัฐพล  นาคทั่ง พัน.ขกท. 18 พ.ย. 03 ๕๘ หน.ชุด จ.ส.อ. 22 มี.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 28 น.๑ ชั้น 38 ไทย ไทย ไทย ไทย

๓๒๔๑๙๐๐๑๔๕ (ชกท.988.๐) พิเศษ พัน.ขกท. (28,88๐ บาท) (29,68๐ บาท)

ชุดกอกวนการส่ือสาร (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

มว.ขาวกรองทางสัญญาน ได ๑ ขั้น)

รอย.ขกท.พัน.ขกท.

๑๖ จ.ส.อ. เทอดศักดิ์  สวัสดี ขกท. 11 เม.ย. 04 ๕๘ นายสบิขาวกรองทางทหาร จ.ส.อ. ๓๐ เม.ย. ๖๑ นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 31.5 น.1 ชั้น 41.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๕๖๐๐๕๒๕ (ชกท.971.๐) พิเศษ ขกท. (32,450 บาท) (33,560 บาท)

ชุดตอตานขาวกรอง พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

หนวย ขกท.ทภ. และ นสศ. 2,800 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เมื่อ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑๗ จ.ส.อ. เฉลียว  สุขปลอด ขกท. 31 ม.ค. 05 ๕๗ นายสบิทําเนียบกําลังรบ จ.ส.อ. 2 เม.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 30 น.1 ชั้น 40 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๒๒๐๑๓๕๕ (ชกท.964.0) พิเศษ ขกท. (30,790 บาท) (31,880 บาท)

ชุดทําเนียบกําลังรบ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

หนวย ขกท.ทภ. และ นสศ. 2,100 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

ตรวจถูกตอง

พ.ท.หญิง

(วาสนา     เทศทองลา)

หน.กพ.ทบ.

......../......../........

อัตรา
สัญชาติ

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน

ตรวจถูกตอง
        พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                   (วาสนา     เทศทองลา)
                         หน.กพ.ทบ.
                         4 ก.ค. 62



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑ จ.ส.อ. อิทธิพล  พึ่งละออ พล.ป. 29 ธ.ค. 06 ๕๕ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 23 พ.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓2.5 น.๑ ชั้น ๔2.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๔๕๐๐๑๕๕๘ (ชกท.๑๔0.๐) พิเศษ พล.ป. (33,56๐ บาท) (๓4,68๐ บาท)

บก.มว.ปองกัน รอย.บก.พล.ป. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒ จ.ส.อ. อภิเดช  เหมสุทธ์ิ พล.ป. 13 ส.ค. 04 ๕๘ รอง ผบ.ชดุเรดาร จ.ส.อ. 11 ม.ิย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4 น.1 ชั้น 44 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๔๐๐๐๐๗๗ (ชกท.211.0) พิเศษ รอย.ป.คปม. (๓5,22๐ บาท) (36,400 บาท)

ชดุเรดารกําหนดท่ีตั้ง ป.และ ค.ขาศึก (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

มว.เรดาร รอย.ป.คปม. ได ๑ ขั้น)

๓ จ.ส.อ. ประเทือง  เรืองรัตน พล.ป. 29 ม.ค. 04 ๕๘ รอง ผบ.ชดุเรดาร จ.ส.อ. 11 ม.ิย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 30.5 น.1 ชั้น 40.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๕๐๐๐๐๙๖ (ชกท.211.0) พิเศษ รอย.ป.คปม. (31,340 บาท) (32,450 บาท)

ชดุเรดารกําหนดท่ีตั้ง ป.และ ค.ขาศึก (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

มว.เรดาร รอย.ป.คปม. ได ๑ ขั้น)

๔ จ.ส.อ. เชาวลิต  ทองไพรวรรณ พล.ป. 21 ม.ค. 07 ๕๕ รอง ผบ.ชดุเรดาร จ.ส.อ. 8 ก.ย. 59 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓5.๕ น.1 ชั้น 45.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๖๔๐๑๙๕๓ (ชกท.211.0) พิเศษ รอย.ป.คปม. (๓6,99๐ บาท) (38,170 บาท)

ชดุเรดารกําหนดท่ีตงอาวุธยิง (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ระยะไกล รอย.ป.คปม. ได ๑ ขั้น)

๕ จ.ส.อ. พงษศักดิ์  ฤกษตระกูล พล.ป. 8 ม.ีค. 04 ๕๘ นายสิบการขาว จ.ส.อ. 7 พ.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4 น.1 ชั้น 44 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๕๐๐๐๕๔๖ (ชกท.146.๐) พิเศษ ป.๗๑ (๓5,22๐ บาท) (36,400 บาท)

หมูยุทธการและการขาว (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

รอย.บก.ป.71 ได ๑ ขั้น)

๖ จ.ส.อ. วีระเดช  พุฒติ พล.ป. 15 ส.ค. 04 ๕๘ จากองรอย จ.ส.อ. 7 พ.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3.๕ น.1 ชั้น 43.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๕๐๐๐๗๕๐ (ชกท.001.๐) พิเศษ ป.๗๑ พัน.711 (๓4,68๐ บาท) (35,810 บาท)

บก.รอย.รอย.จร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ป.71 พัน.711 ได ๑ ขั้น)

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ  จ.ส.อ. อัตราเงนิเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปขึ้นไป เลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร

สังกัด  พล.ป.

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๗ จ.ส.อ. พิทยา  จันทรสุวรรณ พล.ป. 1 เม.ย. 07 ๕๕ นายสิบยุทธการ จ.ส.อ. 14 ก.ย. 59 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓6 น.1 ชั้น 46 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๖๔๐๑๙๕๕ (ชกท.๑๔6.๐) พิเศษ ป.๗๑ พัน.711 (๓7,58๐ บาท) (38,750 บาท)

หมูยุทธการและอํานวยการยิง (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

รอย.บก.และ บร.ป.71 พัน.711 ได ๑ ขั้น)

๘ จ.ส.อ. นรินทร  สีสุข พล.ป. 18 ก.พ. 05 ๕๗ นายสิบธุรการกําลังพล จ.ส.อ. 31 พ.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓1 น.๑ ชั้น ๔1 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๒๓๐๐๒๙๓ (ชกท.716.๐) พิเศษ ป.๗๑ พัน.711 (๓1,88๐ บาท) (๓3,00๐ บาท)

หมู ธก./กพ.รอย.บก. และ บร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ป.71 พัน.711 ได ๑ ขั้น)

๙ จ.ส.อ. สมนึก  ใจแกว พล.ป. 26 ม.ีค. 05 ๕๗ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 7 พ.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓1 น.๑ ชั้น ๔1 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๕๐๐๐๗๘๐ (ชกท.๑๔๖.๐) พิเศษ ป.๗๑ พัน.711 (๓1,88๐ บาท) (๓3,00๐ บาท)

บก.มว.จร.รอย.จร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ป.71 พัน.711 ได ๑ ขั้น)

๑๐ จ.ส.อ. สุชาติ  รักษาจันทร พล.ป. 29 ส.ค. 05 ๕๗ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 7 พ.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 30.5 น.1 ชั้น 40.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๒๓๐๐๑๘๐ (ชกท.๑๔๖.๐) พิเศษ ป.๗๑ พัน.๗๑๑ (31,340 บาท) (32,450 บาท)

บก.มว.จร.รอย.จร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ป.71 พัน.711 ได ๑ ขั้น)

๑๑ จ.ส.อ. สมาน  สุนทรเพราะ พล.ป. 22 ม.ค. 07 ๕๕ จากองรอย จ.ส.อ. 5 พ.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔4.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๐๕๐๓๑๔๐ (ชกท.001.๐) พิเศษ ป.๗๑ พัน.๗๑2 (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓6,99๐ บาท)

บก.รอย.รอย.บก. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ป.71 พัน.712 ได ๑ ขั้น)

๑๒ จ.ส.อ. อาคม  บุตรแพง พล.ป. 15 ม.ค. 05 ๕๗ นายสิบหัวหนาสวนยิง จ.ส.อ. 25 ม.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓1.5 น.๑ ชั้น ๔1.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๕๐๐๐๔๒๙ (ชกท.๑๔1.๐) พิเศษ ป.๗๑ พัน.๗๑2 (๓2,45๐ บาท) (๓3,56๐ บาท)

บก.สวนยิง รอย.ป. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ป.๗๑ พัน.๗๑2 ได ๑ ขั้น)

๑๓ จ.ส.อ. ประยงค  ศรีคุม พล.ป. 2 ก.พ. 05 ๕๗ นายสิบหัวหนาสวนยิง จ.ส.อ. 25 ม.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4 น.1 ชั้น 44 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๕๐๐๐๐๙๐ (ชกท.141.0) พิเศษ ป.๗๑ พัน.๗๑3 (๓5,22๐ บาท) (36,400 บาท)

บก.สวนยิง รอย.ป. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ป.๗๑ พัน.๗๑3 ได ๑ ขั้น)

อัตรา
สัญชาติ

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑๔ จ.ส.อ. วุฒิไกร  ชัยโสภา พล.ป. 25 ม.ค. 05 ๕๗ จากองรอย จ.ส.อ. 7 พ.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔4.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๖๘๐๐๒๓๙ (ชกท.001.๐) พิเศษ ป.๗๑ พัน.๗๑๓ (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓6,99๐ บาท)

บก.รอย.รอย.ป. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ป.71 พัน.713 ได ๑ ขั้น)

๑๕ จ.ส.อ. ดํารง  สมสกุล พล.ป. 17 ม.ค. 05 ๕๗ จากองรอย จ.ส.อ. 7 พ.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4 น.1 ชั้น 44 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๖๔๐๐๑๖๕ (ชกท.001.๐) พิเศษ ป.๗๑ พัน.๗๑3 (๓5,22๐ บาท) (36,400 บาท)

บก.รอย.รอย.บร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ป.71 พัน.713 ได ๑ ขั้น)

๑๖ จ.ส.อ. จะเจน  จันทราสา พล.ป. 25 ก.ค. 05 ๕๗ นายสิบยานยนต จ.ส.อ. 7 พ.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3 น.1 ชั้น 43 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๖๒๐๐๒๓๖ (ชกท.631.๐) พิเศษ ป.๗๑ พัน.๗๑3 (๓4,11๐ บาท) (35,220 บาท)

หมูซอมบํารุงกองพัน รอย.บร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ป.๗๑ พัน.๗๑3 ได ๑ ขั้น)

๑๗ จ.ส.อ. มานพ  เทิดทูนการคา พล.ป. 28 ก.ย. 07 ๕๕ นายสิบธุรการกําลังพล จ.ส.อ. 31 พ.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 30.5 น.1 ชั้น 40.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๕๐๐๑๕๕๔ (ชกท.716.๐) พิเศษ ป.๗๑ พัน.๗๑3 (31,340 บาท) (32,450 บาท)

หมู ธก./กพ.รอย.บก. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ป.71 พัน.713 ได ๑ ขั้น)

๑๘ จ.ส.อ. สมคิด  ธนะสังข พล.ป. 11 ก.ย. 05 ๕๗ นายสิบยุทธการ จ.ส.อ. 7 พ.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3.5 น.1 ชั้น 43.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๓๗๐๐๐๗๒ (ชกท.๑๔6.๐) พิเศษ ป.๗2 (๓4,68๐ บาท) (35,810 บาท)

หมูยุทธการและอํานวยการยิง (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

รอย.บก.ป.72 ได ๑ ขั้น)

๑๙ จ.ส.อ. สมศักดิ์  โตทวี พล.ป. 10 ม.ีค. 07 ๕๕ นายสิบหัวหนาสวนยิง จ.ส.อ. 9 พ.ค. 54 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓6 น.1 ชั้น 46 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๖๒๐๐๖๒๓ (ชกท.141.0) พิเศษ ป.๗2 พัน.๗21 (๓7,58๐ บาท) (38,750 บาท)

บก.สวนยิง รอย.ป. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ป.๗2 พัน.๗21 ได ๑ ขั้น)

๒๐ จ.ส.อ. วิมล  แขมพิมาย พล.ป. 11 ต.ค. 04 ๕๗ นายสิบหัวหนาสวนยิง จ.ส.อ. 25 ม.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓2.5 น.๑ ชั้น ๔2.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๓๔๐๐๖๒๔ (ชกท.141.0) พิเศษ ป.๗2 พัน.๗21 (33,56๐ บาท) (๓4,68๐ บาท)

บก.สวนยิง รอย.ป. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ป.๗2 พัน.๗21 ได ๑ ขั้น)

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๒๑ จ.ส.อ. สมบัติ  อินทร พล.ป. 26 ธ.ค. 06 ๕๖ นายสิบกิจการพลเรอืน จ.ส.อ. 7 พ.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓2.5 น.๑ ชั้น ๔2.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๓๙๐๐๒๒๑ (ชกท.741.0) พิเศษ ป.๗2 พัน.๗21 (33,56๐ บาท) (๓4,68๐ บาท)

หมูกิจการพลเรอืน รอย.บก.และ บร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ป.72 พัน.721 ได ๑ ขั้น)

๒๒ จ.ส.อ. สมชาย  ละเอียด พล.ป. 5 ก.ย. 07 ๕๕ จากองรอย จ.ส.อ. 25 ม.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓0 น.1 ชั้น 40 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๕๐๐๐๔๕๑ (ชกท.001.๐) พิเศษ ป.๗2 พัน.๗22 (๓0,79๐ บาท) (31,880 บาท)

บก.รอย.รอย.ป. (กรณี ๑ ต.ค.๖2

ป.72 พัน.722 ได ๑ ขั้น)

๒๓ จ.ส.อ. อดุลย  ปานขํา พล.ป. 22 ส.ค. 07 ๕๕ นายสิบหัวหนางานแผนท่ี จ.ส.อ. 24 ก.พ. 58 นายทหารชํานาญงาน รับเงินเยียวยา รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๕๐๐๑๒๔๕ (ชกท.145.๐) พิเศษ ป.๗2 พัน.๗22 ป.3 ชั้น 0.5 น.1 ชั้น 1.5 

บก.มว.แผนที่ รอย.บก. (39,190 บาท) (40,560 บาท)

ป.72 พัน.722 (กรณี ๑ ต.ค.๖2

ได ๑ ขั้น)

๒๔ จ.ส.อ. ไชยพร  รุงสุข พล.ป. 13 ก.ย. 04 ๕๘ นายสิบหัวหนาสวนยิง จ.ส.อ. 26 ม.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔4.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๔๖๒๐๐๕๑๓ (ชกท.141.0) พิเศษ ป.๗2 พัน.๗22 (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓6,99๐ บาท)

บก.สวนยิง รอย.ป. (กรณี ๑ ต.ค.๖2

ป.๗2 พัน.๗22 ได ๑ ขั้น)

๒๕ จ.ส.อ. เสริม  รอดใจ พล.ป. 15 ก.พ. 04 ๕๘ นายสิบหัวหนาสวนยิง จ.ส.อ. 7 พ.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓2 น.๑ ชั้น 42 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๐๙๐๐๒๓๒ (ชกท.141.0) พิเศษ ป.๗2 พัน.๗22 (๓3,00๐ บาท) (๓4,11๐ บาท)

บก.สวนยิง รอย.ป. (กรณี ๑ ต.ค.๖2

ป.๗2 พัน.๗22 ได ๑ ขั้น)

๒๖ จ.ส.อ. สังวร  เปยศิริ พล.ป. 5 ส.ค. 04 ๕๘ นายสิบหัวหนาสวนยิง จ.ส.อ. 25 ม.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓2 น.๑ ชั้น 42 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๕๐๐๐๘๖๒ (ชกท.141.0) พิเศษ ป.๗2 พัน.๗22 (๓3,00๐ บาท) (๓4,11๐ บาท)

บก.สวนยิง รอย.ป. (กรณี ๑ ต.ค.๖2

ป.๗2 พัน.๗22 ได ๑ ขั้น)

๒๗ จ.ส.อ. สเกิน  สมแสง พล.ป. 5 ม.ค. 07 ๕๕ นายสิบหัวหนางานแผนท่ี จ.ส.อ. 7 พ.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 30.5 น.1 ชั้น 40.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๒๒๗๕๐๐๐๐๑๒ (ชกท.145.๐) พิเศษ ป.๗2 พัน.๗23 (31,340 บาท) (32,450 บาท)

บก.มว.แผนที่ รอย.บก. (กรณี ๑ ต.ค.๖2

ป.72 พัน.723 ได ๑ ขั้น)

อัตรา
สัญชาติ

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๒๘ จ.ส.อ. ปาน  สินเจริญ พล.ป. 16 ม.ีค. 04 ๕๘ นายสิบหัวหนาสวนยิง จ.ส.อ. 25 ม.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔.๕ น.๑ ชั้น ๔4.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๕๐๐๐๘๙๐ (ชกท.141.0) พิเศษ ป.๗2 พัน.๗23 (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓6,99๐ บาท)

บก.สวนยิง รอย.ป. (กรณี ๑ ต.ค.๖2

ป.๗2 พัน.๗23 ได ๑ ขั้น)

๒๙ จ.ส.อ. สนธยา  ชื่นโกมล พล.ป. 9 พ.ย. 05 ๕๗ จากองรอย จ.ส.อ. 7 พ.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓2.5 น.๑ ชั้น ๔2.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๕๐๐๐๓๑๖ (ชกท.001.๐) พิเศษ ป.๗2 พัน.๗23 (33,56๐ บาท) (๓4,68๐ บาท)

บก.รอย.รอย.ป. (กรณี ๑ ต.ค.๖2

ป.72 พัน.723 ได ๑ ขั้น)

๓๐ จ.ส.อ. ชาติ  ฉลูทอง พล.ป. 10 ม.ิย. 07 ๕๕ นายสิบยานยนต จ.ส.อ. 23 ม.ีค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓5 น.๑ ชั้น ๔5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๖๒๐๐๖๒๐ (ชกท.631.๐) พิเศษ ป.๗2 พัน.๗23 (๓6,40๐ บาท) (๓7,58๐ บาท)

หมูซอมบํารุงกองพัน รอย.บร. (กรณี ๑ ต.ค.๖2

ป.๗2 พัน.๗23 ได ๑ ขั้น)

๓๑ จ.ส.อ. วิเชียร  มธุพจน พล.ป. 16 ม.ิย. 07 ๕๕ นายสิบกระสุน จ.ส.อ. 7 พ.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓1 น.๑ ชั้น ๔1 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๖๓๐๐๒๔๒ (ชกท.141.0) พิเศษ ป.๗2 พัน.๗23 (๓1,88๐ บาท) (๓3,00๐ บาท)

บก.มว.กระสุน รอย.บร. (กรณี ๑ ต.ค.๖2

ป.72 พัน.723 ได ๑ ขั้น)

ตรวจถูกตอง

พ.ท.หญิง

(วาสนา     เทศทองลา)

หน.กพ.ทบ.

......../......../........

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ

ตรวจถูกตอง
        พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                   (วาสนา     เทศทองลา)
                         หน.กพ.ทบ.
                         4 ก.ค. 62



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑ จ.ส.อ. เอกรินทร  ศรีสุนทร ศบบ. 21 ธ.ค. 06 ๕๖ เสมียน จ.ส.อ. 9 ม.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓1 น.๑ ชั้น ๔1 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๕๐๐๑๕๒๓ (ชกท.๗๑0.๐) พิเศษ ศบบ. (๓1,88๐ บาท) (๓3,00๐ บาท)

ศบบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒ จ.ส.อ. สุชาติ  ประยงคหอม ศบบ. 5 ธ.ค. 06 ๕๖ จากองพัน จ.ส.อ. 21 ม.ีค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓5 น.๑ ชั้น ๔5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๙๕๐๐๑๓๑๑ (ชกท.001.0) พิเศษ ศบบ. (๓6,400 บาท) (๓7,58๐ บาท)

ศบบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๓ จ.ส.อ. สมบัติ  กระตุดนาค ศบบ. 5 ต.ค. 04 ๕๘ ผบ.ที่ควบคุม จ.ส.อ. 19 ม.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4.5 น.๑ ชั้น ๔4.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๕๐๐๐๒๔๙ (ชกท.952.0) พิเศษ ศบบ. (๓5,81๐ บาท) (๓6,99๐ บาท)

ศบบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๔ จ.ส.อ. วีระวุฒิ  สนธิบาย ศบบ. 20 ต.ค. 06 ๕๖ นายสิบจายน้ํามัน จ.ส.อ. 26 ต.ค. 50 นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๖๑๐๑๑๗๓ (ชกท.552.0) พิเศษ ศบบ. ป.3 ชั้น 2.5 น.1 ชั้น 3.5

ศบบ. (41,930 บาท) (43,300 บาท)

พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร.ตามเดิม

1,444 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๕ จ.ส.อ. คํารนณ  วิสุตภัณ ศบบ. 14 ม.ิย. 05 ๕๗ นายสิบหอบังคับการบิน จ.ส.อ. 9 ม.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 34 น.๑ ชั้น 44 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๕๐๐๑๐๒๓ (ชกท.๙0๑.๐) พิเศษ ศบบ. (35,22๐ บาท) (36,40๐ บาท)

ศบบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๖ จ.ส.อ. บุญชวย  แกววิเชียร ศบบ. 23 พ.ค. 07 ๕๕ จากอง จ.ส.อ. 3 เม.ย. 57 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓2.๕ น.๑ ชั้น ๔2.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๕๐๐๐๓๕๐ (ชกท.001.0) พิเศษ ศบบ. (๓3,56๐ บาท) (๓4,68๐ บาท)

ศบบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ  จ.ส.อ. อัตราเงนิเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปขึ้นไป เลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร

สังกัด  ศบบ.

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๗ จ.ส.อ. อนนท  สวัสดี รร.การบิน ทบ. 5 ส.ค. 07 ๕๕ นายสิบพับรม จ.ส.อ. 15 พ.ค. 56 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 34.๕ น.๑ ชั้น 44.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๖๑๐๑๑๘๔ (ชกท.464.๐) พิเศษ ศบบ. (๓5,81๐ บาท) (๓6,99๐ บาท)

รร.การบิน ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๘ จ.ส.อ. วิชัย  กระตุดนาค รร.การบิน ทบ. 23 ก.ค. 06 ๕๖ ชางซอมอากาศยาน จ.ส.อ. 19 ธ.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 32.5 น.๑ ชั้น 42.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๕๐๐๑๔๓๐ ปกติดลําตัว (ชกท.๖๗1.๐) พิเศษ ศบบ. (33,56๐ บาท) (34,68๐ บาท)

รร.การบิน ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๙ จ.ส.อ. สายชล  จิตรเจือ รร.การบิน ทบ. 14 พ.ค. 05 ๕๗ ชางซอมอากาศยานปกหมุน จ.ส.อ. 19 ธ.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4 น.๑ ชั้น ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๖๒๐๐๒๒๑ (ชกท.๖๗1.๐) พิเศษ ศบบ. (๓5,22๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

รร.การบิน ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๐ จ.ส.อ. สมศักดิ์  เอ่ียมสกุล กรม บ. 18 ม.ิย. 07 ๕๕ จากองบังคับการ จ.ส.อ. 18 ต.ค. 59 นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๕๐๐๐๖๙๕ (ชกท.001.0) พิเศษ กรม บ. ป.3 ชั้น 5 น.1 ชั้น 6

ตอน บก.กรม (45,750 บาท) (47,380 บาท)

รอย.บก.กรม บ. พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร.ตามเดิม

1,180 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๑ จ.ส.อ. โฆษิต  แกวกัลยา กรม บ. 28 ส.ค. 07 ๕๕ นายสิบสงกําลัง จ.ส.อ. 21 ม.ีค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓5.๕ น.๑ ชั้น ๔5.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๕๐๐๑๖๑๗ (ชกท.768.0) พิเศษ กรม บ. (๓6,99๐ บาท) (๓8,17๐ บาท)

ตอน บก.กรม รอย.บก. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

กรม บ. ได ๑ ขั้น)

๑๒ จ.ส.อ. สมชาย  สุขปญญา พัน.บ.1 19 ต.ค. 06 ๕๖ รอง ผบ.ตอน จ.ส.อ. 19 ธ.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๕๒๐๐๒๓๔ (ชกท.๖๗2.๐) พิเศษ พัน.บ.1 ป.3 ชั้น 2 น.1 ชั้น 3

ซอมบํารุงอากาศยาน (41,250 บาท) (42,620 บาท)

มว.บริการและซอมบํารุง พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร.ตามเดิม

พัน.บ.1 3,738 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

อัตรา
สัญชาติ

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑๓ จ.ส.อ. อนุชาติ  ภูตุน พัน.บ.2 14 ม.ิย. 07 ๕๕ นายสิบประจําหมวด จ.ส.อ. 18 ต.ค. 59 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 36.5 รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๕๐๐๑๘๑๐ (ชกท.671.0) พิเศษ พัน.บ.2 (38,170 บาท) น.1 ชั้น 0.5

บก.มว.บินลาดตระเวน (39,190 บาท)

และโจมตี รอย.บ.ปกหมุนท่ี 1 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

พัน.บ.2 ได ๑ ขั้น)

๑๔ จ.ส.อ. สุรพงษ  โพอุทัย พัน.บ.2 12 ก.ย. 07 ๕๕ หน.ชางซอมอากาศยาน จ.ส.อ. 18 ต.ค. 59 นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๕๐๐๑๕๒๕ (ชกท.๖๗2.๐) พิเศษ พัน.บ.2 ป.3 ชั้น 3.5 น.1 ชั้น 4.5

ตอนซอมบํารุงอากาศยาน (42,620 บาท) (44,130 บาท)

มว.บริการและซอมบํารุง พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร.ตามเดิม

พัน.บ.2 4,269 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๕ จ.ส.อ. วิทยา  กวางแกว พัน.บ.3 7 ก.ค. 05 ๕๗ รอง ผบ.ตอน จ.ส.อ. 30 ม.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓1 น.๑ ชั้น ๔1 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๕๐๐๐๔๗๙ (ชกท.631.0) พิเศษ พัน.บ.3 (๓1,88๐ บาท) (๓3,00๐ บาท)

ตอนยานยนต รอย.บก. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

พัน.บ.3 ได ๑ ขั้น)

๑๖ จ.ส.อ. กิตติ  อุตสาห พัน.บ.3 6 ธ.ค. 06 ๕๖ นายสิบยุทธการ จ.ส.อ. 18 ต.ค. 59 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 36.5 รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๔๕๐๐๑๕๐๒ (ชกท.146.0) พิเศษ พัน.บ.3 (38,170 บาท) น.1 ชั้น 0.5

ตอน บก.พัน.รอย.บก. พ.ส.ร. เดือนละ (39,190 บาท)

พัน.บ.3 3,240 บาท พ.ส.ร.ตามเดิม

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๗ จ.ส.อ. คมสันต  แสนยินดี พัน.บ.21 9 ต.ค. 06 ๕๖ นายสิบประจําหมวด จ.ส.อ. 18 ต.ค. 59 นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๔๕๐๐๑๐๙๖ (ชกท.671.๐) พิเศษ พัน.บ.๒๑ ป.3 ชั้น 1.5 น.1 ชั้น 2.5

ตอนบินลําเลียง มว.บินลําเลียง (40,560 บาท) (41,930 บาท)

รอย.บ.ปกติดลําตัว พัน.บ.21 พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร.ตามเดิม

3,744 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑๘ จ.ส.อ. อํานวย  มีชัย พัน.บ.21 28 ม.ีค. 07 ๕๕ นายสิบสงกําลังทางเทคนิค จ.ส.อ. 18 ต.ค. 57 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 36.5 รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๕๐๐๐๔๒๐ (ชกท.768.0) พิเศษ พัน.บ.2๑ (38,170 บาท) น.1 ชั้น 0.5

ตอน บก.พัน.รอย.บก. พ.ส.ร. เดือนละ (39,190 บาท)

พัน.บ.21 3,389 บาท พ.ส.ร.ตามเดิม

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๙ จ.ส.อ. อนุรักษ  วิเชียรสาร พัน.บ.21 28 ม.ีค. 07 ๕๕ ชางซอมวิทยุการบิน จ.ส.อ. 18 ต.ค. 59 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4.๕ น.๑ ชั้น ๔4.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๒๓๐๒๒๐๘ (ชกท.296.0) พิเศษ พัน.บ.21 (๓5,81๐ บาท) (๓6,99๐ บาท)

มว.สื่อสารและวิทยุถายทอด พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร.ตามเดิม

รอย.บก.พัน.บ.21 1,349 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒๐ จ.ส.อ. อรรถสิทธ์ิ  ทองสงค พัน.บ.21 21 ม.ิย. 07 ๕๕ นายสิบประจําหมวด จ.ส.อ. 18 ต.ค. 59 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 28 น.๑ ชั้น 38 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๖๙๐๐๒๗๔ (ชกท.671.0) พิเศษ พัน.บ.21 (28,88๐ บาท) (29,68๐ บาท)

บก.มว.บินใชงานท่ัวไป (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

รอย.บ.ปกติดลําตัว พัน.บ.21 ได ๑ ขั้น)

๒๑ จ.ส.อ. บรรจบ  อักษรไชย พัน.บ.21 4 ก.ค. 07 ๕๕ หน.นายสิบตีความภาพถาย จ.ส.อ. 30 ม.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4 น.๑ ชั้น ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๖๙๐๐๒๗๔ (ชกท.969.0) พิเศษ พัน.บ.21 (๓5,220 บาท) (๓๖,40๐ บาท)

มว.บินอากาศยานไรคนขับ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร.ตามเดิม

รอย.บ.อากาศยานไรคนขับ 580 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

พัน.บ.21 ได ๑ ขั้น)

๒๒ จ.ส.อ. พลพิพัฒน  ศรีชัยอดิภา พัน.บ.41 19 ม.ค. 07 ๕๕ นายสิบยุทธการ จ.ส.อ. 18 ต.ค. 59 นายทหารชํานาญงาน รับเงนิเยียวยา รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๖๒๐๐๕๒๔ (ชกท.146.0) พิเศษ พัน.บ.41 ป.3 ชั้น 0.5 น.1 ชั้น 1.5

ตอน บก.พัน.รอย.บก. (39,190 บาท) (40,560 บาท)

พัน.บ.41 พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร.ตามเดิม

3,050 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒๓ จ.ส.อ. วัชรพล  ชางปาตน พัน.บ.41 22 เม.ย. 04 ๕๘ รอง ผบ.ตอน จ.ส.อ. 30 ม.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 27 น.๑ ชั้น 37 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๕๐๐๐๔๔๒ (ชกท.631.0) พิเศษ พัน.บ.41 (27,96๐ บาท) (28,88๐ บาท)

ตอนยานยนต รอย.บก. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

พัน.บ.41 ได ๑ ขั้น)

อัตรา
สัญชาติ

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๒๔ จ.ส.อ. เจริญ  ราชจันทร พัน.บ.41 14 พ.ค. 07 ๕๕ นายสิบสื่อสาร จ.ส.อ. 30 ม.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓3 น.๑ ชั้น 43 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๘๗๑๐๒๙๙๐   (ชกท.311.๐) พิเศษ พัน.บ.41 (๓4,11๐ บาท) (๓5,22๐ บาท)

มว.สื่อสารการบิน รอย.บก. พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร.ตามเดิม

พัน.บ.41 1,950 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒๕ จ.ส.อ. สุรินทร  พิมเรือง พัน.ปฐบ. 15 เม.ย. 07 ๕๕ จากองรอย จ.ส.อ. 2 ม.ิย. 53 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 36.5 รับเงนิเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๖๑๐๑๑๗๘ (ชกท.001.0) พิเศษ พัน.ปฐบ. (38,170 บาท) น.1 ชั้น 0.5

รอย.อวบ.พัน.ปฐบ. (39,190 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒๖ จ.ส.อ. นเรศ  เที่ยงทิพย พัน.ปฐบ. 2 ม.ีค. 06 ๕๖ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 19 ม.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓0.5 น.๑ ชั้น ๔๐.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๖๙๐๑๒๔๕ (ชกท.111.0) พิเศษ พัน.ปฐบ. (๓1,34๐ บาท) (๓2,45๐ บาท)

มว.ปล.รอย.อวบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

พัน.ปฐบ. ได ๑ ขั้น)

ตรวจถูกตอง

พ.ท.หญิง

(วาสนา     เทศทองลา)

หน.กพ.ทบ.

......../......../........

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ

ตรวจถูกตอง
        พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                   (วาสนา     เทศทองลา)
                         หน.กพ.ทบ.
                         4 ก.ค. 62



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑ จ.ส.อ. พัฒพงษ  ทิพยพิลา สสน.บก.ทบ. 6 ส.ค. 04 ๕๘ นายสิบยุทธการและการขาว จ.ส.อ. 21 พ.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.3 ชั้น 34.5 น.1 ชั้น 44.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๔๓๐๑๐๖๓ (ชกท.971.๐) พิเศษ สสน.บก.ทบ. (35,810 บาท) (36,990 บาท)

สสน.บก.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

ตรวจถูกตอง

พ.ท.หญิง

(วาสนา     เทศทองลา)

หน.กพ.ทบ.

......../......../........

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ  จ.ส.อ. อัตราเงนิเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปขึ้นไป เลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร

สังกัด สสน.บก.ทบ.

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ

ตรวจถูกตอง
        พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                   (วาสนา     เทศทองลา)
                         หน.กพ.ทบ.
                         4 ก.ค. 62



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑ จ.ส.อ. ชยัยศ  เกิดนอย สง.ปรมน.ทบ. 24 ก.ย. 06 ๕๖ นายสิบประจําผูบังคับบัญชา จ.ส.อ. 1 ก.ค. 59 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒7 น.๑ ชั้น ๓7 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๓๕๓๓๐๖๙๔๐ (ชกท.710.0) พิเศษ สง.ปรมน.ทบ. (๒7,96๐ บาท) (๒8,88๐ บาท)

สน.ปรมน.ทบ.จว. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๒ จ.ส.อ. สมเดช  ศรีเจริญ สง.ปรมน.ทบ. 26 ก.ค. 04 ๕๘ นายสิบประจําผูบังคับบัญชา จ.ส.อ. 6 ก.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 28 น.๑ ชั้น 38 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๖๘๐๐๑๗๒ (ชกท.710.0) พิเศษ สง.ปรมน.ทบ. (28,88๐ บาท) (29,68๐ บาท)

สน.ปรมน.ทบ.จว. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๓ จ.ส.อ. เจริญ  ฤทธิมาส สง.ปรมน.ทบ. 13 ม.ิย. 06 ๕๖ นายสิบประจําผูบังคับบัญชา จ.ส.อ. 6 ก.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒9.๕ น.๑ ชั้น ๓9.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๒๒๗๒๒๐๐๔๖๘ (ชกท.710.0) พิเศษ สง.ปรมน.ทบ. (30,22๐ บาท) (31,34๐ บาท)

สน.ปรมน.ทบ.จว. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๔ จ.ส.อ. บัณฑูร  สุวรรณประทีป สง.ปรมน.ทบ. 24 ก.ย. 05 ๕๗ นายสิบประจําผูบังคับบัญชา จ.ส.อ. 6 ก.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 30.๕ น.๑ ชั้น 40.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๓๔๐๑๐๐๓ (ชกท.710.0) พิเศษ สง.ปรมน.ทบ. (๓1,34๐ บาท) (๓2,45๐ บาท)

สน.ปรมน.ทบ.จว. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๕ จ.ส.อ. วิชชุญา  ขวาเนาว สง.ปรมน.ทบ. 23 ส.ค. 06 ๕๖ นายสิบประจําผูบังคับบัญชา จ.ส.อ. 6 ก.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 33 น.๑ ชั้น 43 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๒๑๐๐๓๓๑ (ชกท.710.0) พิเศษ สง.ปรมน.ทบ. (34,11๐ บาท) (35,22๐ บาท)

สน.ปรมน.ทบ.จว. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๖ จ.สอ. พสิษฐ  สุขสวัสดิ์ สง.ปรมน.ทบ. 15 ม.ีค. 05 ๕๗ นายสิบประจําผูบังคับบัญชา จ.ส.อ. 6 ก.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๒๙ น.๑ ชั้น ๓9 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๓๓๐๒๘๕๗ (ชกท.710.0) พิเศษ สง.ปรมน.ทบ. (29,68๐ บาท) (30,79๐ บาท)

สน.ปรมน.ทบ.จว. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ  จ.ส.อ. อัตราเงนิเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปขึ้นไป เลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร

สังกัด  สง.ปรมน.ทบ.

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๗ จ.ส.อ. สมบัติ  เทวรัตน สง.ปรมน.ทบ. 18 พ.ย. 06 ๕๖ นายสิบประจําผูบังคับบัญชา จ.ส.อ. 6 ก.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 28 น.๑ ชั้น 38 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๓๓๒๒๐๐๘๙๓ (ชกท.710.0) พิเศษ สง.ปรมน.ทบ. (28,88๐ บาท) (29,68๐ บาท)

สน.ปรมน.ทบ.จว. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๘ จ.ส.อ. อัครเดช  ไตรพัฒน สง.ปรมน.ทบ. 21 ม.ิย. 04 ๕๘ นายสิบประจําผูบังคับบัญชา จ.ส.อ. 6 ก.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 23.5 น.๑ ชั้น ๓3.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๓๒๕๓๓๐๐๑๘๑ (ชกท.710.0) พิเศษ สง.ปรมน.ทบ. (25,16๐ บาท) (25,89๐ บาท)

สน.ปรมน.ทบ.จว. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๙ จ.ส.อ. โกเมศ  จันทรพา สง.ปรมน.ทบ. 22 ธ.ค. 04 ๕๘ เสมียน (ชกท.710.0) จ.ส.อ. 17 พ.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 36.๕ รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๓๓๐๕๕๙๖ สมท.ปรมน.ทบ. พิเศษ สง.ปรมน.ทบ. (๓8,17๐ บาท) น.1 ชั้น 0.5

(39,190 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๐ จ.ส.อ. ดนัย  เทียมเงนิ สง.ปรมน.ทบ. 4 ก.พ. 05 ๕๗ เสมียน (ชกท.710.0) จ.ส.อ. 17 พ.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 29 น.๑ ชั้น 39 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๐๖๐๐๒๓๔ สนย.ปรมน.ทบ. พิเศษ สง.ปรมน.ทบ. (29,68๐ บาท) (30,79๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๑ จ.ส.อ. อธึก  รอดศรีจันทร สง.ปรมน.ทบ. 11 ก.ค. 04 ๕๘ นายสิบยุทธการ จ.ส.อ. 30 ม.ีค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓6 น.๑ ชั้น ๔6 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๓๓๐๖๑๒๕ (ชกท.113.0) พิเศษ สง.ปรมน.ทบ. (๓7,58๐ บาท) (๓8,75๐ บาท)

สนย.ปรมน.ทบ.จว. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๒ จ.ส.อ. สมร  ศิลาขาว สง.ปรมน.ทบ. 5 ม.ีค. 05 ๕๗ เสมียน (ชกท.710.0) จ.ส.อ. 15 ส.ค.61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 33 น.๑ ชั้น 43 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๒๙๐๐๑๙๒ ศปป.2 ปรมน.ทบ. พิเศษ สง.ปรมน.ทบ. (34,11๐ บาท) (35,22๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๓ จ.ส.อ. สวาง  พวงปรึก สง.ปรมน.ทบ. 25 ก.พ. 05 ๕๗ เสมียน (ชกท.710.0) จ.ส.อ. 12 พ.ย. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓๔ น.๑ ชั้น 44 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๖๗๐๐๔๔๕ ศปป.2 ปรมน.ทบ. พิเศษ สง.ปรมน.ทบ. (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓6,40๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

อัตรา
สัญชาติ

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๑๔ จ.ส.อ. บัณฑิต  ขาวละออ สง.ปรมน.ทบ. 11 ก.ค. 05 ๕๗ เสมียน (ชกท.710.0) จ.ส.อ. 26 ก.ค. 56 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 36.๕ รับเงินเยียวยา ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๕๓๓๐๗๕๙๗ สขว.ปรมน.ทบ.จว. พิเศษ สง.ปรมน.ทบ. (๓8,17๐ บาท) น.1 ชั้น 0.5

(39,190 บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๕ จ.ส.อ. มาโนช  ชาติสิริทรัพย สง.ปรมน.ทบ. 7 ต.ค. 03 ๕๘ นายสิบประจําผูบังคับบัญชา จ.ส.อ. 6 ก.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 3๔.๕ น.๑ ชั้น 44.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๓๒๓๓๒๐๒๔๒ (ชกท.710.0) พิเศษ สง.ปรมน.ทบ. (35,81๐ บาท) (36,99๐ บาท)

สน.ปรมน.ทบ.จว. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๖ จ.ส.อ. เกษมสิทธ์ิ  เขตสาลี สง.ปรมน.ทบ. 14 ก.ย. 05 ๕๗ นายสิบประจําผูบังคับบัญชา จ.ส.อ. 6 ก.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 32 น.๑ ชั้น 42 ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๖๓๓๐๑๕๖๓ (ชกท.710.0) พิเศษ สง.ปรมน.ทบ. (33,00๐ บาท) (34,11๐ บาท)

สน.ปรมน.ทบ.จว. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๗ จ.ส.อ. พิชิต  ชาญเชี่ยว สง.ปรมน.ทบ. 14 ก.ย. 05 ๕๗ นายสิบประจําผูบังคับบัญชา จ.ส.อ. 6 ต.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓0.๕ น.๑ ชั้น 40.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๔๔๐๐๑๑๗๒ (ชกท.710.0) พิเศษ สง.ปรมน.ทบ. (๓1,34๐ บาท) (๓2,45๐ บาท)

สน.ปรมน.ทบ.จว. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๘ จ.ส.อ. อนุวัติ  สังขทอง สง.ปรมน.ทบ. 21 ม.ค. 07 ๕๕ เสมียนการเงนิ จ.ส.อ. 12 ธ.ค. 60 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓1.๕ น.๑ ชั้น ๔1.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒๗๓๔๐๑๖๗๙ (ชกท.730.0) พิเศษ สง.ปรมน.ทบ. (๓2,45๐ บาท) (๓3,56๐ บาท)

สปง.ปรมน.ทบ. พ.ส.ร. 1,250 (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

๑๙ จ.ส.อ.หญิง สิริโสภา  จันทรกะพอ สง.ปรมน.ทบ. 4 ต.ค 05 ๕๗ เสมียน (ชกท.710.0) จ.ส.อ. 16 ก.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น ๓4.๕ น.๑ ชั้น ๔4.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๖๒๖๑๐๔๑๐๐๕ ศปป.2 ปรมน.ทบ. พิเศษ สง.ปรมน.ทบ. (๓5,81๐ บาท) (๓6,99๐ บาท)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน อัตรา

สัญชาติ



วัน/เดือน/ป ลงตําแหนง ตําแหนง รับเงนิเดือน ปรับเปน

เกิด จ.ส.อ.(พ.) เลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖2 รับเงนิเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖2 ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๒๐ จ.ส.อ.หญิง บุญสง  รุงเรือง สง.ปรมน.ทบ. 21 ม.ีค. 06 ๕๖ นายสิบประจําผูบังคับบัญชา จ.ส.อ. 6 ต.ค. 61 นายทหารชํานาญงาน ป.๓ ชั้น 31 น.๑ ชั้น 41 ไทย ไทย ไทย ไทย

๖๒๘๑๒๑๐๓๐๖ (ชกท.710.0) พิเศษ สง.ปรมน.ทบ. (๓1,88๐ บาท) (๓3,00๐ บาท)

สน.ปรมน.ทบ.จว. (กรณี ๑ ต.ค. ๖2

ได ๑ ขั้น)

ตรวจถูกตอง

พ.ท.หญิง

(วาสนา     เทศทองลา)

หน.กพ.ทบ.

......../......../........

อัตรา
สัญชาติ

ลําดับ
   ยศ - ชื่อ - สกุล   หมายเลข

ประจําตัว
สังกัด อายุ ตําแหนงปจจุบัน

ตรวจถูกตอง
        พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา
                   (วาสนา     เทศทองลา)
                         หน.กพ.ทบ.
                         4 ก.ค. 62


	
	เรียน   ผบ.ทบ. (ผ่าน รอง ผบ.ทบ.)




