
( ส ำเนำ )  
 กระดาษเขียนข่าว                            ทบ.๔๖๓-๐๐๗ 

 ที ่  
แบบ สส.๖ 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ศูนย์กำรสื่อสำร  
ควำมเร่งด่วน - ผู้รับปฏิบัติ 
 

ควำมเร่งด่วน – ผู้รับทรำบ หมู่ วัน-เวลำ  ๔ ส.ค. ๖๕ ค ำแนนน ำ 

จาก     กพ.ทบ. หมู่/ค ำ 
ถึงผู้รับปฏิบัติ สลก.ทบ., ขว.ทบ., ยก.ทบ., กบ.ทบ., สปช.ทบ., สห.ทบ., สก.ทบ., จบ., กช.,  
                 นรด., พล.ป., นปอ., ขกท., สพ.ทบ., สส., พบ., ขส.ทบ., พธ.ทบ., ยย.ทบ.,       
                 กส.ทบ., วศ.ทบ., ทภ.๑, ทภ.๒, ทภ.๓, ทภ.๔, พล.ม.๒ รอ., นสศ., รร.จปร., 
                 ยศ.ทบ., ศบบ., ดย.ทบ., ศสพ., ศร., ศม., ศป., พล.๑ รอ., พล.ร.๒ รอ., 
                  พล.ร.๓, พล.ร.๔, พล.ร.๕, พล.ร.๖, พล.ร.๗, พล.ร.๙, พล.ร.๑๑, พล.ร.๑๕,  
                  พล.ม.๑, พล.ม.๓, พล.ปตอ., พล.ช., พล.รพศ.๑, พล.พัฒนำ ๑, พล.พัฒนำ ๒, 
                  พล.พัฒนำ ๓, พล.พัฒนำ ๔, บชร.๑, บชร.๒, บชร.๓, บชร.๔, มทบ.๑๑,  
                  มทบ.๑๒, มทบ.๑๓, มทบ.๑๔, มทบ.๑๕, มทบ.๑๖, มทบ.๑๗, มทบ.๑๘,  
                  มทบ.๑๙, มทบ.๒๑, มทบ.๒๒, มทบ.๒๓, มทบ.๒๔, มทบ.๒๕, มทบ.๒๖,  
                  มทบ.๒๗, มทบ.๒๘, มทบ.๒๙, มทบ.๒๑๐, มทบ.๓๑, มทบ.๓๒, มทบ.๓๓, 
                  มทบ.๓๔, มทบ.๓๕, มทบ.๓๖, มทบ.๓๗, มทบ.๓๘, มทบ.๓๙, มทบ.๓๑๐, 
                  มทบ.๔๑, มทบ.๔๒, มทบ.๔๓, มทบ.๔๔, มทบ.๔๕, มทบ.๔๖, สบ.ทบ.(กธก.ฯ, 
                 กกพ.ฯ, กปน.ฯ, กคว.ฯ), กง.ทบ.(กบน.ฯ), สง.ปรมน.ทบ. 

    
 

ผู้รับทราบ     ที ่กห ๐๔๐๑/๑๐๕๗ 

๑. อ้ำงถึง 
   ๑.๑ หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมำก ที่ กห ๐๔๐๑/๗๖๖ ลง ๑๓ มี.ค. ๕๖ 
   ๑.๒ หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๓๑๒๒๓ ลง ๒๕ ก.ค. ๕๗ 
  ๒. ผบ.ทบ. (รอง ผบ.ทบ. รับค ำสั่งฯ) อนุมัติตัวบุคคลให้นำยทหำรปรนทวนยศ จ.ส.อ. อัตรำเงินเดือน 
จ.ส.อ.(พ.) อำยุ ๕๕ ปีขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ที่ กห. ก ำหนด เลื่อนฐำนนเป็นนำยทหำรสัญญำบัตร 
ในต ำแหน่ง นำยทหำรช ำนำญงำน (อัตรำ ร.ท.) ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๕ จ ำนวน ๖๙๓ นำย รำยชื่อก ำลังพลให้หน่วยดำวน์โหลด 
ได้ที ่https://dop.rta.mi.th/0401.3.1/  
  ๓. เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ กห. ก ำหนด ตำมอ้ำงถึง ๑.๑ 
จงึขอให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
   ๓.๑ หน่วยรนดับกองพลหรือเทียบเท่ำขึ้นไป ออกค ำสั่งบ ำเหน็จปรนจ ำปีงบปรนมำณ ๒๕๖๕ ครึ่งปีหลัง 
ให้ก ำลังพล ตำมกำรพิจำรณำบ ำเหน็จของหน่วย ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๕ แลนแจ้งค ำสั่งดังกล่ำวให้ สบ.ทบ. (กองควบคุมคุณวุฒิฯ) 
แลนหน่วยที่เกี่ยวข้องทรำบ        

หน้ำ   ๑   ใน   ๒   หน้ำ 
อ้ำงถึงข่ำว ช่ือผู้เขียนข่ำว หน่วย โทร. 

จัดปรนเภทเอกสำร    
จัด ไม ่    

ส าหรับพนักงาน 

รับ
เมื่อ 

วันท่ี เวลำ รนบบ 
เครื่อง 
สื่อสำร 

ช่ือ 
พนักงำน 

ส่งเสร็จ วันท่ี เวลำ รนบบ 
เครื่อง 
สื่อสำร 

ช่ือ 
พนักงำน 

พนักงำน 

รับรองว่ำเป็นข่ำวรำชกำร 
 

 

 

 

  



 กระดาษเขียนข่าว                            ทบ.๔๖๓-๐๐๗ 
 ที ่  
แบบ สส.๖ 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ศูนย์กำรสื่อสำร  
ความเร่งด่วน – ผู้รับปฏิบัติ 
 

ความเร่งด่วน – ผู้รับทราบ 
 

หมู-่วัน-เวลา       
 

ค าแนะน า 
 

จาก  หมู่ / ค า 

ถึงผู้รับปฏิบัติ  ประเภทเอกสาร 

ผู้รับทราบ  ที่ของผู้ให้ข่าว ที่ กห ๐๔๐๑/ 

 
   ๓.๒ หน่วยรนดับกองพลหรือเทียบเท่ำขึ ้นไป ด ำเนินกำรอบรมนำยทหำรปรนทวนเลื่อนฐำนนฯ  
ปรนจ ำปีงบปรนมำณ ๒๕๖๕ โดยใช้มำตรฐำนหลักสูตรของ ยศ.ทบ. เช่นเดียวกับกำรอบรมฯ ในปีที่ผ่ำนมำ ตำมอ้ำงถึง ๑.๒ 
แลนเม่ือผ่ำนกำรอบรมฯ แล้ว ให้หน่วยส่งผลกำรอบรมฯ ให้ สบ.ทบ. (กองควบคุมคุณวุฒิฯ) ทรำบ เพื่อด ำเนินกำรต่อไป 
   ๓.๓ ให้หน่วยตรวจสอบรำยชื่อก ำลังพล หำกมีรำยชื่อตกหล่น/เกินหรือ ยศ – ชื่อ – นำมสกุล 
หมำยเลขปรนจ ำตัว ผิด ขอให้หน่วยแจ้ง กพ.ทบ. ทรำบโดยด่วน ภำยใน ๒๖ ส.ค. ๖๕ ทั้งนี้ หำกไม่มีกำรแก้ไขขอให้ยืนยัน
ให้ กพ.ทบ. ทรำบด้วย เพ่ือให้กำรออกค ำสั่งเป็นไปอย่ำงถูกต้อง  
  ๔. ให้ นขต.ทบ. รวบรวมหลักฐำนกำรเลื่อนฐำนนฯ เสนอ สบ.ทบ. เพ่ือด ำเนินกำรต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้ำ   ๒   ใน   ๒  หน้ำ 
อ้ำงถึงข่ำว ช่ือผู้เขียนข่ำว หน่วย โทร. 

จัดปรนเภทเอกสำร ร.ท. ทองปำน  แพงศรี        กพ.ทบ. ๐ - ๒๒๙๗ - ๗๒๔๘ 
จัด ไม ่        ปรนจ ำแผนก กพ.ทบ.             ๘๗๒๔๘ 

ส าหรับพนักงาน 

รับ
เมื่อ 

วันท่ี เวลำ รนบบ 
เครื่อง 
สื่อสำร 

ช่ือ 
พนักงำน 

ส่งเสร็จ วันท่ี เวลำ รนบบ 
เครื่อง 
สื่อสำร 

ช่ือ 
พนักงำน 

พนักงำน 

รับรองว่ำเป็นข่ำวรำชกำร 
 

 

    พ.อ. จิรวุฒิ  ตันชัชวำล 
ผอ.กอง กพ.ทบ. 

นายทหารอนุมัติข่าว 

 

  



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ          กพ.ทบ.     (กองจดัการฯ  โทร. ๐-๒๒๙๗-7124  โทร.ทบ. 87248)                                                  

ที ่  กห ๐๔๐๑/๔๓๒๘   วันที่        ๑   ส.ค. ๖๕             
เรื่อง  ขออนุมัติตัวบุคคลให้นายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปีขึ้นไป 
          เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

เรียน    ผบ.ทบ. (ผา่น รอง ผบ.ทบ.)  

อ้างถงึ ๑. หนังสือ กพ.ทบ. ดว่นมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๗๖๖ ลง ๑๓ มี.ค. ๕๖ 
 ๒. หนังสือ กพ.ทบ. ดว่นที่สดุ ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๓๑๒๒๓ ลง ๒๕ ก.ค. ๕๗  

สิ่งที่ส่งมาดว้ย ๑. สรุปยอด จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปขีึ้นไป เลื่อนฐานะเปน็นายทหารสญัญาบัตร 
    ๒. บัญชรีายชื่อนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดอืน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปีขึ้นไป 
              เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสญัญาบัตร    จ านวน  ๑  ชดุ   

 ๑. นขต.ทบ. รายงานขออนุมัติให้นายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) 
อายุ ๕๕ ปีขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ กห. ก าหนด เลื่อนฐานะเป็นนายทหาร    
สัญญาบัตรในต าแหน่ง นายทหารช านาญงาน (อัตรา ร.ท.) ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๕ จ านวน ๖๙๓ นาย 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒   

 ๒. ข้อเท็จจริง 
  ๒.๑ ทบ. ก าหนดแนวทางให้ จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปีขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ที่ กห. ก าหนด เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โดย นขต.ทบ. เสนอรายชื่อให้ กพ.ทบ. 
เพ่ือตรวจสอบและด าเนินการขออนุมัติตัวบุคคล เมื่อ จ.ส.อ.(พ.) ดังกล่าวได้รับอนุมัติตัวบุคคลแล้ว กพ.ทบ. 
จะเสนอ สบ.ทบ. เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมเอกสารอีกครั้งก่อนด าเนินการขอแต่งตั้งยศ ทั้งนี้               
ผู้ที่จะได้รับการเลื่อนฐานะฯ จะต้องผ่านการฝึกอบรมตามที่ ทบ. ก าหนด จึงจะมีคุณสมบัติครบถ้วน       
ในการเลื่อนฐานะฯ ได้ รายละเอียดตามอ้างถึง ๑  
  ๒.๒ ทบ. ให้ ยศ.ทบ. รับผิดชอบในการจัดอบรมหลักสูตรนายทหารประทวนเลื่อนฐานะฯ 
แต่หาก ทบ. มีงบประมาณจ ากัด ให้หน่วยระดับกองพลด าเนินการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะฯ 
โดยใช้มาตรฐานหลักสูตรของ ยศ.ทบ. ได้ รายละเอียดตามอ้างถึง ๒ 
 ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้ว ดังนี้ 
  ๓.๑ การขออนุมัติให้นายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.)      
อายุ ๕๕ ปีขึ้นไป เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ตามข้อ ๑ เป็นไปตามแนวทางที่ ทบ. ก าหนด        
กอปรกับต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ กห. ก าหนด ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติ       
ตัวบุคคลให้เลื่อนฐานะฯ ได้ และให้หน่วยระดับกองพลด าเนินการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะฯ 
โดยใช้มาตรฐานหลักสูตรของ ยศ.ทบ. เช่นเดียวกับการอบรมฯ ที่ผ่านมา 
  ๓.๒ เพ่ือให้ เกิดความอ่อนตัวในการด าเนินการและเพ่ือลดภาระงานของ
ผู้บังคับบัญชาและให้ทันตามกรอบระยะเวลาที่ กห. และ ทบ. ก าหนด หากมีหน่วยใดเสนอรายชื่อ
เพ่ิมเติมภายหลัง เห็นควรให้ กพ.ทบ. ตรวจสอบและด าเนินการเสนอ สบ.ทบ. ต่อไป โดยให้ สบ.ทบ. 
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเลื่อนฐานะฯ ให้ครบถ้วนก่อนน าเรียนขออนุมัติ 
   

   ( ส ำเนำ ) 



 
 

- ๒ - 

 ๔. ข้อเสนอ เห็นควรด าเนินการดังนี้ 
  ๔.๑ อนุมัติตัวบุคคลให้นายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.)     
อายุ ๕๕ ปีขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ กห. ก าหนด เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 
ในต าแหน่ง นายทหารช านาญงาน (อัตรา ร.ท.) ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๕ จ านวน ๖๙๓ นาย ตามข้อ ๑ และ  
ให้หน่วยระดับกองพลด าเนินการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะฯ โดยใช้มาตรฐานหลักสูตรของ 
ยศ.ทบ. เช่นเดียวกับการอบรมฯ ที่ผ่านมา  
  ๔.๒ หากมีหน่วยเสนอรายชื่อก าลังพลเพ่ิมเติมภายหลัง ให้ กพ.ทบ. ตรวจสอบ
ความถูกต้องและพิจารณาเพิ่มเติมรายชื่อเพือ่ด าเนินการ ตามข้อ ๔.๑ ได้ตามความเหมาะสม  
  ๔.๓ ให้ สบ.ทบ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเลื่อนฐานะฯ ตามข้อ ๔.๑ 
และ ๔.๒ ให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ กห. ก าหนด  

 จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ 
ทั้งนี้  อยู่ในอ านาจของ ผบ.ทบ. ซึ่งมอบให้ รอง ผบ.ทบ. อนุมัติตามค าสั่ง ทบ. ที่  ๑๓๒/๒๕๖๓           
ลง ๒๖ มี.ค. ๖๓  
 
  
                                                    (ลงชื่อ) พล.ท. นุกูล  โลห่์ประเสริฐ   
                                                                      (นุกลู  โล่หป์ระเสริฐ) 
                                                     จก.กพ.ทบ. 
 
 

เรียน  ผบ.ทบ. (ผ่าน รอง ผบ.ทบ.) 

        - เห็นควรอนุมตัติามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔ 

           (ลงชื่อ) พล.ท. สุรศกัดิ ์ ฉัตรกุล ณ อยธุยา 
                            (สุรศกัดิ ์ ฉัตรกุล ณ อยธุยา) 
                                    รอง เสธ.ทบ. (๑) 
                                        ๑ ส.ค. ๖๕ 

 

           (ลงชื่อ) พล.อ. สนัติพงศ ์ ธรรมปิยะ 
                            (สันติพงศ ์ ธรรมปิยะ) 
                                   เสธ.ทบ.  
                                   ๑ ส.ค. ๖๕ 

 

           (ลงชื่อ) พล.อ. เจรญิชัย  หินเธาว ์
                            (เจรญิชัย  หินเธาว์) 
                              ผช.ผบ.ทบ.(๑)  
                                   ๒ ส.ค. ๖๕ 

 - อนุมตัิตามเสนอในข้อ ๔ 

   รับค าสั่ง ผบ.ทบ. 

           (ลงชื่อ) พล.อ. อภนิันท์  ค าเพราะ 
                            (อภินันท์  ค าเพราะ) 
                                 รอง ผบ.ทบ.  
                                  ๒ ส.ค. ๖๕ 

 ส าเนาถูกต้อง 

           (ลงชื่อ) ร.ท. ทองปาน  แพงศร ี
                          (ทองปาน  แพงศรี) 
                         ประจ าแผนก กพ.ทบ.  
                                ๕ ส.ค. ๖๕ 



ล ำดับ หน่วย จ ำนวน ล ำดับ หน่วย จ ำนวน
1 สลก.ทบ. 5 18 สส. 24
2 ขว.ทบ. 4 19 ขส.ทบ. 10
3 ยก.ทบ. 1 20 พธ.ทบ. 7
4 กบ.ทบ. 1 21 ยย.ทบ. 3
5 สก.ทบ. 1 22 กส.ทบ. 13
6 สปช.ทบ. 1 23 พบ. 11
7 สบ.ทบ. 2 24 วศ.ทบ. 4
8 สห.ทบ. 2 25 ทภ.1 181
9 จบ. 1 26 ทภ.2 125

10 สง.ปรมน.ทบ. 2 27 ทภ.3 72
11 ดย.ทบ. 2 28 ทภ.4 41
12 นรด. 20 29 นสศ. 22
13 พล.ป. 2 30 พล.ม.๒ รอ. 2
14 นปอ. 16 31 รร.จปร. 2
15 ขกท. 6 32 ยศ.ทบ. 26
16 กช. 34 33 ศบบ. 23
17 สพ.ทบ. 27

รวมท้ังส้ิน 693

สรุปยอด จ.ส.อ.(พ.) อำยุ 55 ปี ข้ึนไป เล่ือนฐำนะเป็นนำยทหำรสัญญำบัตร (1 ต.ค. 65)

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) ร.ท. ทองปาน  แพงศรี

(ทองปาน แพงศร)ี
ประจ าแผนก กพ.ทบ.

๑๙ ก.ค. ๖๕



วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง ต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
เกิด จ.ส.อ.(พ.) เล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมำยเหตุ

เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย
๑ จ.ส.อ. ธำนินทร์  รอดศิริ กจห.กช. ๒9 มิ.ย. 10 ๕๕ เสมียน (ชกท.710.๐) จ.ส.อ. ๓1 ต.ค. 55 510701000024 ป.๓ เยียวยำ 1.5 น.๑ เยียวยำ 2.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๓ 7503 00161 38 5 กจห.กช. พิเศษ นำยทหำรช ำนำญงำน (40,560 บำท) (41,930 บำท)
๑๒๙๕๙๐๐๐๐๓ กช. พ.ส.ร. 570 บำท พ.ส.ร. คงเดิม

(ชกท.0005) (กรณี ๑ ต.ค. ๖5
ได้ ๑ ข้ัน)

๒ จ.ส.อ. ก ำธร  กล่อมเกลำ กยข.กช. 2 ส.ค. 10 ๕๕ เสมียน (ชกท.710.๐) จ.ส.อ. 15 ม.ค. ๕2 510701000029 ป.๓ เยียวยำ 3.๕ น.๑ เยียวยำ 4.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
3 1605 0014 850 7 กยข.กช. พิเศษ นำยทหำรช ำนำญงำน (43,300 บำท) (๔4,930 บำท)

๑๓๐๕๐๐๑๕๖๒ กช. พ.ส.ร. 7,719 บำท พ.ส.ร. คงเดิม
(ชกท.0005) (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

ได้ ๑ ข้ัน)

๓ จ.ส.อ. เกรียงศักด์ิ  บุญณรงค์ กยข.กช. 24 ส.ค. 10 ๕๕ นำยสิบยุทธกำร (ชกท.121.๐) จ.ส.อ. 16 ก.พ. ๕5 510701000053 ป.๓ เยียวยำ 3 น.๑ เยียวยำ 4 ไทย ไทย ไทย ไทย
3 7007 00748 75 8 กยข.กช. พิเศษ นำยทหำรช ำนำญงำน (๔2,620 บำท) (๔4,130 บำท)

๑๒๙๔๙๐๒๒๑๕ กช. พ.ส.ร. 7,460 บำท พ.ส.ร. คงเดิม
(ชกท.0005) (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

ได้ ๑ ข้ัน)

๔ จ.ส.อ. มนตรำ   ทำเกตุ กคช.กช. ๒5 พ.ย. ๐9 ๕๕ พลประจ ำเคร่ืองมือกล (ชกท.612.๐) จ.ส.อ. 4 ต.ค. ๕4 510701000088 ป.๓ เยียวยำ 3 น.๑ เยียวยำ 4 ไทย ไทย ไทย ไทย
๓ 1005 03857 10 0 กคช.กช. พิเศษ นำยทหำรช ำนำญงำน (๔2,620 บำท) (๔4,130 บำท)

๑๒๙๔๙๐๐๕๗๓ กช. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

บัญชีรายช่ือนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปีข้ึนไป เล่ือนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ของ กช.

ล ำดับ
   ยศ - ช่ือ - สกุล   
หมำยเลขประจ ำตัว

สังกัด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ
สัญชำติ



วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง ต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
เกิด จ.ส.อ.(พ.) เล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมำยเหตุ

เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

ล ำดับ
   ยศ - ช่ือ - สกุล   
หมำยเลขประจ ำตัว

สังกัด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ
สัญชำติ

๕ จ.ส.อ. พิศ  พวงหอม กคช.กช. 24 มิ.ย. 10 ๕๕ นำยสิบคลัง (ชกท.๕๕๑.๐) จ.ส.อ. 21 พ.ค. 56 510701000095 ป.๓ เยียวยำ 1.5 น.๑ เยียวยำ 2.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
๓ 7602 00302 82 3 กคช.กช. พิเศษ นำยทหำรช ำนำญงำน (๔0,560 บำท) (๔1,930 บำท)

๑๒๙๓๙๐๐๒๒๘ กช. พ.ส.ร. 3,540 บำท พ.ส.ร. คงเดิม
(ชกท.0005) (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

ได้ ๑ ข้ัน)

๖ จ.ส.อ. สมปอง   สอำดแก้ว กคช.กช. 13 มิ.ย. ๐9 ๕๖ ช่ำงซ่อมเคร่ืองยนต์ดีเซล (ชกท.623.๐) จ.ส.อ. 1๙ พ.ค. 64 510701000059 ป.๓ ช้ัน ๓0 น.๑ ช้ัน 40 ไทย ไทย ไทย ไทย
๓ 7007 00591 06 9 กคช.กช. พิเศษ นำยทหำรช ำนำญงำน (๓0,790 บำท) (31,880 บำท)

๑๒๙๔๙๐๑๘๓๗ กช. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

๗ จ.ส.อ. สะอำด  สุระพันธ์ รร.ช.กช. ๒6 ธ.ค. 06 ๕๘ นำยสิบยำนยนต์ (ชกท.๖31.๐) จ.ส.อ. ๑6 มิ.ย. ๖4 510702000004 ป.๓ ช้ัน 3๔.๕ น.๑ ช้ัน 4๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
๓ 7502 00126 67 7 ผสศ.รร.ช.กช. พิเศษ นำยทหำรช ำนำญงำน (3๕,๘๑๐ บำท) (3๖,๙๙๐ บำท)

๑๒๘๕๙๐๐๐๐๘ รร.ช.กช. พ.ส.ร. 1,720 บำท พ.ส.ร. คงเดิม
(ชกท.0005) (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

ได้ ๑ ข้ัน)
๘ จ.ส.อ. วุฒิชัย  ตำดทิพย์ ร้อย.ช. ๑0 ต.ค. ๐๙ ๕๕ รอง ผบ.มว. (ชกท.444.๐) จ.ส.อ. ๙ มิ.ย. ๕๔ 510704100013 ป.๓ เยียวยำ 4 น.๑ เยียวยำ 5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๓ 1022 01799 30 3 ซบร.สนำม มว.บร. ร้อย.ช.ซบร.สนำม พิเศษ นำยทหำรช ำนำญงำน (๔4,130 บำท) (๔5,750 บำท)
๑๒๘๓๓๑๕๒๒๔ ร้อย.ช.ซบร.สนำม พ.ส.ร. 3,280 บำท พ.ส.ร. คงเดิม

(ชกท.0005) (กรณี ๑ ต.ค. ๖5
ได้ ๑ ข้ัน)

๙ จ.ส.อ. สงกรำนต์ ช ำนำญช่ำง ร้อย.ช. 14 ส.ค. 10 ๕๕ รอง ผบ.มว. (ชกท.772.๐) จ.ส.อ. 15 ม.ค. ๖3 510704100014 ป.๓ เยียวยำ 1 น.๑ เยียวยำ 2 ไทย ไทย ไทย ไทย
๓ 6599 00555 28 6 ซบร.สนำม มว.ส่งก ำลังช้ินส่วน ร้อย.ช.ซบร.สนำม พิเศษ นำยทหำรช ำนำญงำน (39,880 บำท) (๔1,250 บำท)

๑๓๑๓๘๐๑๓๙๑ ช.๒๑ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม
(ชกท.0005) 1,830 บำท (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

ได้ ๑ ข้ัน)



วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง ต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
เกิด จ.ส.อ.(พ.) เล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมำยเหตุ

เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

ล ำดับ
   ยศ - ช่ือ - สกุล   
หมำยเลขประจ ำตัว

สังกัด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ
สัญชำติ

๑๐ จ.ส.อ. ธนบูลย์  จรรยำ ตอน ช. 28 มี.ค. 10 ๕๕ หน.กำรประปำ (ชกท.526.๐) จ.ส.อ. 2 พ.ย. ๖0 510704300005 ป.๓ ช้ัน 29.๕ น.๑ ช้ัน 39.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
๓ 7001 00435 93 7 ประปำสนำม บก. ตอน ตอน ช.ประปำสนำม พิเศษ นำยทหำรช ำนำญงำน (30,22๐ บำท) (31,340 บำท)

๑๓๑๔๙๐๐๐๖๒ ตอน ช.ประปำสนำม พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม
(ชกท.0005) 1,830 บำท (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

ได้ ๑ ข้ัน)
๑๑ จ.ส.อ. สุรสิทธ์ิ  เฮ็งนิรันดร์ ตอน ช. 7 ก.พ. 10 ๕๕ หน.ชุด (ชกท.๖๒๒.๐) จ.ส.อ. 3 ก.ค. ๖๓ 510704300004 ป.๓ ช้ัน 37 น.๑ เยียวยำ ๑ ไทย ไทย ไทย ไทย

3 1005 03857 97 5 ประปำสนำม ชุดประปำสนำม พิเศษ นำยทหำรช ำนำญงำน (38,750 บำท) (39,88๐ บำท)
๑๒๙๑๙๐๑๓๔๓ ตอน ช.ประปำสนำม ร้อย.ช.ซบร.สนำม พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

(ชกท.0005) 1,300 บำท (กรณี ๑ ต.ค. ๖5
ได้ ๑ ข้ัน)

๑๒ จ.ส.อ. โยคิน  อินทสวำสด์ิ ช.พัน.51 3 มิ.ย. 10 ๕๕ จ่ำกองร้อย (ชกท.001.๐) จ.ส.อ. ๑3 มิ.ย. ๖0 510705000037 ป.๓ เยียวยำ 0.5 น.๑ เยียวยำ ๑.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
3 7109 00015 79 7 บก.ร้อย.ร้อย.ช.สนำม ช.พัน.51 พิเศษ นำยทหำรช ำนำญงำน (39,190 บำท) (40,560 บำท)

๑๓๐๐๒๐๑๑๔๓ ช.พัน.51 พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม
(ชกท.0005) 4,740 บำท (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

ได้ ๑ ข้ัน)

๑๓ จ.ส.อ. ยุทธภำค  กอขันธ์ ช.พัน.๕๑ 13 พ.ค. 10 ๕๕ นำยสิบยำนยนต์ (ชกท.631.๐) จ.ส.อ. 9 พ.ค. ๖1 510705000039 ป.๓ เยียวยำ ๒.5 น.๑ เยียวยำ 3.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
3 5201 01263 07 4 บก.ร้อย.ร้อย.ช.สนำม ช.พัน.51 พิเศษ นำยทหำรช ำนำญงำน (41,93๐ บำท) (๔๓,๓๐๐ บำท)

๑๓๐๓๘๐๑๔๔๓ ช.พัน.๕๑ พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม
(ชกท.0005) ๒,85๐ บำท (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

ได้ ๑ ข้ัน)

๑๔ จ.ส.อ. ด ำรงค์  เกิดสุข พล.ช. 23 ก.ย. 10 ๕๕ นำยสิบส่งก ำลัง (ชกท.768.๐) จ.ส.อ. 23 เม.ย. 56 510706000014 ป.๓ เยียวยำ 3.5 น.๑ เยียวยำ 4.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
3 7005 01016 89 7 ฝกบ.พล.ช. พิเศษ นำยทหำรช ำนำญงำน (๔3,300 บำท) (๔4,930 บำท)

๑๓๐๔๙๐๑๓๖๖ พล.ช. พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม
(ชกท.0005) 600 บำท (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

ได้ ๑ ข้ัน)



วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง ต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
เกิด จ.ส.อ.(พ.) เล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมำยเหตุ

เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

ล ำดับ
   ยศ - ช่ือ - สกุล   
หมำยเลขประจ ำตัว

สังกัด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ
สัญชำติ

๑๕ จ.ส.อ. บัณฑิตย์  โกสุเต้ำ ช.ร้อย.115 22 ก.ค. 07 ๕๘ นำยงำนเคร่ืองมือก่อสร้ำง (ชกท.612.๐) จ.ส.อ. ๒๒ ก.พ. ๖4 510707300006 ป.๓ ช้ัน 29 น.๑ ช้ัน 39 ไทย ไทย ไทย ไทย
3 7099 00302 05 1  มว.เคร่ืองมือ ช.ร้อย.115 พิเศษ นำยทหำรช ำนำญงำน (29,640 บำท) (30,790 บำท)

๑๓๐๖๑๐๐๓๑๙ ช.ร้อย.115 (กรณี ๑ ต.ค. ๖5
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

๑๖ จ.ส.อ. สิทธิพร  สิงห์สกุล ช.11 14 มี.ค. 09 ๕๖ ผบ.หมู่. (ชกท.518.0) จ.ส.อ. 21 พ.ค. 63 510708000033 ป.๓ ช้ัน 34.5 น.๑ ช้ัน 4๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
3 2502 00940 53 1 พัน.111 หมู่ก่อสร้ำงท่ัวไป มว.ก่อสร้ำงท่ัวไป พิเศษ นำยทหำรช ำนำญงำน (35,810 บำท) (3๖,๙๙๐ บำท)

๑๓๐๔๐๐๐๒๕๙ ร้อย.ช.ก่อสร้ำงท่ี 2 ช.11 พัน.111 ช.11 พัน.111 พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม
(ชกท.0005) 3,070 บำท (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

ได้ ๑ ข้ัน)
๑๗ จ.ส.อ. ชนำธิป  ถำวรชัยสกุล ช.11 27 ม.ค. 10 ๕๕ นำยสิบก ำกับกำรซ่อมบ ำรุงเคร่ืองมือกล จ.ส.อ. 22 พ.ค. 58 510708000068 ป.๓ ช้ัน 33 น.๑ ช้ัน 43 ไทย ไทย ไทย ไทย

3 7099 00210 31 8 พัน.111 (ชกท.631.0) ตอนซ่อมบ ำรุงกองพัน พิเศษ นำยทหำรช ำนำญงำน (34,110 บำท) (35,220 บำท)
๑๓๑๔๙๐๑๗๘๕ ร้อย.ช.เคร่ืองมือและซ่อมบ ำรุง ช.11 พัน.111 พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

ช.11 พัน.111 (ชกท.0005) 1,940 บำท (กรณี ๑ ต.ค. ๖5
ได้ ๑ ข้ัน)

๑๘ จ.ส.อ. สัญญำ  ฤทธ์ิรักษ์ ช.11 ๑2 ก.พ. 10 ๕๕ จ่ำกองร้อย (ชกท.001.๐) จ.ส.อ. 30 มิ.ย. ๖0 510708000020 ป.๓ เยียวยำ 5 น.๑ เยียวยำ 6 ไทย ไทย ไทย ไทย
3 1702 00012 43 0 พัน.111 บก.ร้อย.ร้อย.ช.ก่อสร้ำงท่ี 1 พิเศษ นำยทหำรช ำนำญงำน (๔5,750 บำท) (๔7,380 บำท)

๑๓๐๖๒๐๐๕๕๐ ช.11 พัน.111 ช.11 พัน.111 พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม
(ชกท.0005) 3,595 บำท (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

ได้ ๑ ข้ัน)

๑๙ จ.ส.อ. คมกฤษ  แก้วค ำ ช.11 ๑2 ก.พ. 10 ๕๕ ผบ.หมู่ (ชกท.518.๐) จ.ส.อ. ๒๒ พ.ค. ๖๓ 510708000062 ป.๓ ช้ัน 31.๕ น.๑ ช้ัน 41.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
3 4103 00440 02 3 พัน.111 หมู่ก่อสร้ำง มว.ก่อสร้ำงท่ัวไป พิเศษ นำยทหำรช ำนำญงำน (๓2,450 บำท) (33,560 บำท)

๑๓๑๖๘๐๑๑๒๖ ร้อย.ช.ก่อสร้ำงท่ี 3 ช.11 พัน.111 พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม
ช.11 พัน.111 (ชกท.0005) 740 บำท (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

ได้ ๑ ข้ัน)



วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง ต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
เกิด จ.ส.อ.(พ.) เล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมำยเหตุ

เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

ล ำดับ
   ยศ - ช่ือ - สกุล   
หมำยเลขประจ ำตัว

สังกัด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ
สัญชำติ

๒๐ จ.ส.อ. สุกิจ  เหมำะชำติ ช.11 24 มี.ค. 10 ๕๕ ผบ.หมู่ (ชกท.518.๐) จ.ส.อ. 29 พ.ค. 62 510708000046 ป.๓ ช้ัน 37 น.๑ เยียวยำ ๑ ไทย ไทย ไทย ไทย
3 3201 00826 83 2 พัน.111 หมู่ก่อสร้ำง มว.ก่อสร้ำงท่ัวไป พิเศษ นำยทหำรช ำนำญงำน (38,750 บำท) (๓๙,88๐ บำท)

๑๓๑๖๖๐๑๓๑๘ ร้อย.ช.ก่อสร้ำงท่ี 2 ช.11 พัน.111 พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม
ช.11 พัน.111 (ชกท.0005) 2,510 บำท (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

ได้ ๑ ข้ัน)

๒๑ จ.ส.อ. ธนวัฒน์  บุญสิงห์ ช.11 3 พ.ค. 10 ๕๕ จ่ำกองร้อย (ชกท.001.0) จ.ส.อ. 19 ก.ค. 60 510708000012 ป.๓ ช้ัน 37 น.๑ เยียวยำ ๑ ไทย ไทย ไทย ไทย
3 8013 00372 45 9 พัน.111 บก.ร้อย.ร้อย.บก. ช.11 พัน.111 พิเศษ นำยทหำรช ำนำญงำน (38,750 บำท) (39,88๐ บำท)

๑๓๐๔๙๐๐๖๔๖ ช.11 พัน.111 พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม
(ชกท.0005) 3,060 บำท (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

ได้ ๑ ข้ัน)

๒๒ จ.ส.อ. วรินทร  พวงประดู่ ช.11 30 มี.ค. 10 ๕๕ นำยสิบส่งก ำลัง (ชกท.768.0) จ.ส.อ. 11 เม.ย. 61 510709000047 ป.๓ เยียวยำ 1.5 น.๑ เยียวยำ 2.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
3 1005 03857 31 2 พัน.602 ตอน สล.ร้อย.บก. ช.11 พัน.602 พิเศษ นำยทหำรช ำนำญงำน (๔0,560 บำท) (๔1,930 บำท)

๑๒๙๓๓๐๖๗๓๙ ช.11 พัน.602 พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม
(ชกท.0005) 900 บำท (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

ได้ ๑ ข้ัน)

๒๓ จ.ส.อ. ไกรลำศ  แก้วขจร ช.11 30 ก.ย. 10 ๕๕ นำยงำนสำธำรณูปโภค (ชกท.524.0) จ.ส.อ. 23 เม.ย. 56 510709000049 ป.๓ เยียวยำ ๒.5 น.๑ เยียวยำ 3.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
3 5201 00699 72 3 พัน.602 ร้อย.บก. ช.11 พัน.602 พิเศษ นำยทหำรช ำนำญงำน (41,93๐ บำท) (๔๓,๓๐๐ บำท)

๑๓๑๕๑๐๐๕๗๐ ช.11 พัน.602 พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม
(ชกท.0005) 3,730 บำท (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

ได้ ๑ ข้ัน)
๒๔ จ.ส.อ. วิษณุ  ครุฑำงคะ ช.11 20 ต.ค. 09 ๕๕ จ่ำกองร้อย (ชกท.001.0) จ.ส.อ. 18 ธ.ค. 52 510709000057 ป.๓ เยียวยำ 5 น.๑ เยียวยำ 6 ไทย ไทย ไทย ไทย

3 7004 00417 75 6 พัน.602 บก.ร้อย.ร้อย.ช.เคร่ืองมือและซ่อมบ ำรุง พิเศษ นำยทหำรช ำนำญงำน (๔5,750 บำท) (๔7,380 บำท)
๑๒๘๔๙๐๑๗๐๘ ช.11 พัน.602 ช.11 พัน.602 พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

(ชกท.0005) 580 บำท (กรณี ๑ ต.ค. ๖5
ได้ ๑ ข้ัน)



วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง ต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
เกิด จ.ส.อ.(พ.) เล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมำยเหตุ

เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

ล ำดับ
   ยศ - ช่ือ - สกุล   
หมำยเลขประจ ำตัว

สังกัด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ
สัญชำติ

๒๕ จ.ส.อ. เศกศักด์ิ  มีสมบูรณ์ ช.11 15 ก.พ. 10 ๕๕ นำยสิบก ำกับกำรเคร่ืองมือก่อสร้ำง จ.ส.อ. 1 มิ.ย. 52 510709000058 ป.๓ เยียวยำ 4 น.๑ เยียวยำ 5 ไทย ไทย ไทย ไทย
3 6703 01387 56 6 พัน.602 (ชกท.612.0) ตอนเคร่ืองมือก่อสร้ำง พิเศษ นำยทหำรช ำนำญงำน (๔4,130 บำท) (๔5,750 บำท)

๑๒๙๔๐๐๑๗๔๗ มว.คม.ร้อย.ช.เคร่ืองมือและซ่อมบ ำรุง ช.11 พัน.602 (กรณี ๑ ต.ค. ๖5
ช.11 พัน.602 (ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

๒๖ จ.ส.อ. สมมิต  ตันสิงห์ ช.11 1 ม.ค. 10 ๕๕ นำยสิบก ำกับกำรซ่อมบ ำรุงเคร่ืองมือกล จ.ส.อ. 19 เม.ย. 62 510709000017 ป.๓ ช้ัน 31.๕ น.๑ ช้ัน 41.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
3 7203 00211 64 1 พัน.602 (ชกท.622.0) ตอนซ่อมบ ำรุงกองพัน พิเศษ นำยทหำรช ำนำญงำน (๓2,450 บำท) (33,560 บำท)

๑๓๒๖๔๐๐๔๕๔ มว.ซบร.ร้อย.ช.เคร่ืองมือและซ่อมบ ำรุง ช.11 พัน.602 พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม
ช.11 พัน.602 (ชกท.0005) 2,300 บำท (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

ได้ ๑ ข้ัน)
๒๗ จ.ส.อ. จ ำรัส  กำละ ช.11 28 มิ.ย. 10 ๕๕ นำยสิบก ำกับกำรซ่อมแก้เคร่ืองมือกล จ.ส.อ. 19 พ.ค. 64 510709000025 ป.๓ ช้ัน 36 น.๑ ช้ัน 46 ไทย ไทย ไทย ไทย

3 6303 00290 27 2 พัน.602 (ชกท.622.0) ตอนซ่อมบ ำรุง พิเศษ นำยทหำรช ำนำญงำน (37,580 บำท) (38,750 บำท)
๑๓๑๑๖๐๐๐๖๗ สนับสนุนโดยตรง ร้อย.ช.เคร่ืองมือและ ช.11 พัน.602 พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม

ซ่อมบ ำรุง ช.11 พัน.602 (ชกท.0005) 3,060 บำท (กรณี ๑ ต.ค. ๖5
ได้ ๑ ข้ัน)

๒๘ จ.ส.อ. ชะเอม  ถำวรรัตน์ ช.11 15 ต.ค. 09 ๕๕ ผบ.หมู่ (ชกท.518.0) จ.ส.อ. 18 ต.ค. 62 510709000015 ป.๓ เยียวยำ ๒.5 น.๑ เยียวยำ 3.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
3 7004 00936 15 0 พัน.602 หมู่ก่อสร้ำงท่ัวไป มว.ก่อสร้ำงท่ัวไป พิเศษ นำยทหำรช ำนำญงำน (41,93๐ บำท) (๔๓,๓๐๐ บำท)

๑๒๙๔๙๐๒๑๗๕ ร้อย.ช.ก่อสร้ำง ช.11 พัน.602 ช.11 พัน.602 (กรณี ๑ ต.ค. ๖5
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

๒๙ จ.ส.อ. นิรันดร์  ศรีอูฐ ช.11 12 มี.ค. 10 ๕๕ รอง ผบ.มว. (ชกท.518.0) จ.ส.อ. 11 เม.ย. 61 510709000040 ป.3 เยียวยำ ๒.5 น.๑ เยียวยำ 3.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
3 7007 00155 66 8 พัน.602 บก.มว.ก่อสร้ำงท่ัวไป ร้อย.ช.ก่อสร้ำง พิเศษ นำยทหำรช ำนำญงำน (41,93๐ บำท) (๔๓,๓๐๐ บำท)

๑๒๘๔๙๐๑๗๐๔ ช.11 พัน.602 ช.11 พัน.602 พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม
(ชกท.0005) 950 บำท (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

ได้ ๑ ข้ัน)



วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง ต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
เกิด จ.ส.อ.(พ.) เล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมำยเหตุ

เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

ล ำดับ
   ยศ - ช่ือ - สกุล   
หมำยเลขประจ ำตัว

สังกัด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ
สัญชำติ

๓๐ จ.ส.อ. รังสี  ศักดำนุกูล ช.11 17 มิ.ย. 10 ๕๕ นำยงำนเคร่ืองมือก่อสร้ำง (ชกท.612.0) จ.ส.อ. 13 ธ.ค. 60 510709000051 ป.3 เยียวยำ ๒.5 น.1 เยียวยำ 3.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
3 3199 00050 60 8 พัน.602 บก.มว.งำนดิน ร้อย.ช.ก่อสร้ำง พิเศษ นำยทหำรช ำนำญงำน (41,93๐ บำท) (๔๓,๓๐๐ บำท)

๑๒๘๒๘๐๒๒๒๖ ช.11 พัน.602 ช.11 พัน.602 พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม
(ชกท.0005) 950 บำท (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

ได้ ๑ ข้ัน)

๓๑ จ.ส.อ. สิทธิชัย  ชุมแวงวำปี ช.11 12 ม.ค. 10 ๕๕ รอง ผบ.มว. (ชหท.518.0) จ.ส.อ. 11 เม.ย. 61 510709000063 ป.3 เยียวยำ 3 น.1 เยียวยำ 4 ไทย ไทย ไทย ไทย
3 1601 00152 52 3 พัน.602 บก.มว.ก่อสร้ำงท่ัวไป ร้อย.ช.ก่อสร้ำง พิเศษ นำยทหำรช ำนำญงำน (๔2,620 บำท) (๔4,130 บำท)

๑๒๙๕๐๐๑๘๑๗ ช.11 พัน.602 ช.11 พัน.602 พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม
(ชกท.0005) 1,260 บำท (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

ได้ ๑ ข้ัน)

๓๒ จ.ส.อ. บัญชำ  ถนอมเขต ช.11 30 ธ.ค. 09 ๕๕ นำยงำนเคร่ืองมือก่อสร้ำง (ชกท.612.0) จ.ส.อ. 1 ม.ค. 49 510709000052 ป.3 เยียวยำ 7.5 น.1 เยียวยำ 8.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
3 1504 00109 97 6 พัน.602 บก.มว.งำนดิน ร้อย.ช.ก่อสร้ำง พิเศษ นำยทหำรช ำนำญงำน (๔9,830 บำท) (51,450 บำท)

๑๒๘๕๐๐๑๖๗๓ ช.11 พัน.602 ช.11 พัน.602 (กรณี ๑ ต.ค. ๖5
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

๓๓ จ.ส.อ. ประเสริฐ  อยู่เย็น ช.11 13 ก.พ. 09 ๕๖ ผบ.หมู่ (ชกท.518.0) จ.ส.อ. 19 พ.ค. 64 510709000024 ป.๓ ช้ัน 35 น.๑ ช้ัน 45 ไทย ไทย ไทย ไทย
3 7003 00048 44 9 พัน.602 หมู่ก่อสร้ำงท่ัวไป มว.ก่อสร้ำงท่ัวไป พิเศษ นำยทหำรช ำนำญงำน (36,400 บำท) (37,580 บำท)

๑๒๘๔๙๐๑๖๘๒ ร้อย.ช.ก่อสร้ำง ช.11 พัน.602 ช.11 พัน.602 พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม
(ชกท.0005) 1,290 บำท (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

ได้ ๑ ข้ัน)



วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง ต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
เกิด จ.ส.อ.(พ.) เล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมำยเหตุ

เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

ล ำดับ
   ยศ - ช่ือ - สกุล   
หมำยเลขประจ ำตัว

สังกัด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ
สัญชำติ

๓๔ จ.ส.อ. สมศักด์ิ  สุนทรป้ัน พัน.ช.คมศ. 3 ม.ค. 10 ๕๕ นำยสิบก ำกับกำรก่อสร้ำง (ชกท.518.0) จ.ส.อ. 31 ต.ค. 55 510710000034 ป.3 เยียวยำ 2 น.1 เยียวยำ 3 ไทย ไทย ไทย ไทย
3 7007 00992 11 0 พล.ช. บก.ร้อย.ร้อย.ช.คมศ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. พิเศษ นำยทหำรช ำนำญงำน (๔1,250 บำท) (๔2,620 บำท)

๑๓๑๔๙๐๐๑๕๙ พัน.ช.คมศ.พล.ช. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

ตรวจถูกต้อง
(ลงช่ือ) ร.ท. ทองปาน  แพงศรี

(ทองปาน แพงศรี)
ประจ าแผนก กพ.ทบ.

๑๙ ก.ค. ๖๕



ยศ-ช่ือ-สกุล วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมายเหตุ

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย
๑ จ.ส.อ. วิทยา  ศรีค ามา กบ.ทบ. 28 ก.พ. 10 ๕๕ เสมียน จ.ส.อ. 4 เม.ย. 59 500700000051 ป.๓ ช้ัน 29 น.1 ช้ัน 39 ไทย ไทย ไทย ไทย

๓๕๐๑๓๐๐๒๘๒๗๙๗ (ชกท.๗๑๐.๐) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (29,68๐ บาท) (30,790 บาท)
๑๔๑๑๓๐๐๕๒๕ กบ.ทบ. กบ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

บัญชีรายช่ือนายทหารประทวนยศ  จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปีข้ึนไป เล่ือนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด  กบ.ทบ.

ล ำดับ สังกัด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ
สัญชาติ

ตรวจถูกต้อง
(ลงช่ือ) ร.ท. ทองปาน  แพงศรี

(ทองปาน แพงศรี)
ประจ าแผนก กพ.ทบ.

๑๙ ก.ค. ๖๕



ยศ - ช่ือ - สกุล ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5
๑ จ.ส.อ. สุรศักด์ิ   ไชยกุฉิน กส.ทบ. ๑๗ พ.ค. ๐๖ ๕๙ จ่ากองร้อย จ.ส.อ. ๗ ก.ค. ๖๔ ๕๑ ๑๓๐๐ ๐๐ ๐๐๘๓ ป.๓ ช้ัน ๓๔ น.๑ ช้ัน ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

๓ ๔๕๐๙ ๐๐๔๐๖ ๔๖ ๒ (ชกท. ๐๐๑.๐) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)
๑๒๗๔๖๐๑๑๙๔ นตร.กส.ทบ. กส.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)
๒ จ.ส.อ.หญิง สรัญญา   เจือทอง กส.ทบ. ๓ ม.ค. ๑๐ ๕๕ นายสิบการทะเบียนและพันธ์ุประวัติ จ.ส.อ. ๓๑ ม.ค. ๖๑ ๕๑ ๑๓๐๐ ๐๐ ๐๐๙๔ ป.๓ เยียวยา ๑.๕ น.๑ เยียวยา ๒.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๓ ๓๔๑๘ ๐๐๐๓๖ ๕๓ ๓ (ชกท. ๗๑๐.๐) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๐,๕๖๐ บาท) (๔๑,๙๓๐ บาท)
๖๓๒๑๐๓๐๑๑๐ ผผพ.ศสท.กส.ทบ. กส.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)
๓ จ.ส.อ. บุญถ่ิน   ยานะด า กส.ทบ. ๒๕ ธ.ค. ๐๙ ๕๕ นายสิบพยาบาลสัตว์ จ.ส.อ. ๑๙ มี.ค. ๖๔ ๕๑ ๑๓๐๐ ๐๐ ๐๐๙๖ ป.๓ เยียวยา ๑ น.๑ เยียวยา ๒ ไทย ไทย ไทย ไทย

๓ ๕๘๐๓ ๐๐๐๙๗ ๒๒ ๑ (ชกท. ๐๘๔.๐) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๙,๘๘๐ บาท) (๔๑,๒๕๐ บาท)
๑๓๐๔๔๐๐๑๐๕ รพ.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. กส.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)
๔ จ.ส.อ. เอนก   อยู่ดี กส.ทบ. ๒๑ พ.ย. ๐๙ ๕๕ นายสิบสัตวบาล จ.ส.อ. ๒๐ เม.ย. ๖๐ ๕๑๑๓๐๐๐๐๐๐๔๐ ป.๓ เยียวยา ๒ น.๑ เยียวยา ๓ ไทย ไทย ไทย ไทย

๓ ๗๐๐๑ ๐๑๐๖๓ ๐๙ ๐ (ชกท. ๐๘๕.๐) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๑,๒๕๐ บาท) (๔๒,๖๒๐ บาท)
๑๒๗๔๙๐๑๙๙๑ ผสบ.กสษ.๑ กส.ทบ. กส.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)
๕ จ.ส.อ. มิตรสันต์   ศรีบุญเรือง กส.ทบ. ๒๒ เม.ย. ๑๐ ๕๕ นายสิบกสิกรรม จ.ส.อ. ๒๘ มิ.ย. ๕๕ ๕๑๑๓๐๐๐๐๐๐๖๘ ป.๓ เยียวยา ๓ น.๑ เยียวยา ๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

๓ ๔๘๐๕ ๐๐๒๑๘ ๔๖ ๔ (ชกท. ๐๘๕.๐) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๒,๖๒๐ บาท) (๔๔,๑๓๐ บาท)
๑๒๙๒๐๐๑๐๖๖ ผกษ.กสษ.๓ กส.ทบ. กส.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนยศ  จ.ส.อ. อัตรำเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อำยุ ๕๕ ปีข้ึนไป เล่ือนฐำนะเป็นนำยทหำรสัญญำบัตร
สังกัด  กส.ทบ.

วัน/เดือน/ปีเกิด อัตรำสังกัด ต ำแหน่งปัจจุบันอำยุ
สัญชำติ

ล ำดับ
ปู่/ย่ำ ตำ/ยำยตนเอง พ่อ/แม่



ยศ - ช่ือ - สกุล ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5
หมำยเหตุวัน/เดือน/ปีเกิด อัตรำสังกัด ต ำแหน่งปัจจุบันอำยุ

สัญชำติ
ล ำดับ

ปู่/ย่ำ ตำ/ยำยตนเอง พ่อ/แม่

๖ จ.ส.อ. ธวัชชัย   มุสิกสถิตย์ชัย กส.ทบ. ๖ ม.ค. ๑๐ ๕๕ นายสิบเวชบริภัณฑ์ จ.ส.อ. ๒๘ ก.พ. ๖๓ ๕๓ ๐๓๑๓ ๐๐ ๐๐๔๔ ป.๓ เยียวยา ๐.๕ น.๑ เยียวยา ๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
๕ ๑๐๐๒ ๐๐๐๒๕ ๐๙ ๑ (ชกท. ๐๘๔.๐) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๙,๑๙๐ บาท) (๔๐,๕๖๐ บาท)

๑๒๘๓๓๑๕๓๐๐ มว.สว.ร้อย.บร.พัน.สต.กส.ทบ. พัน.สต.กส.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

๗ จ.ส.อ. ริน   หงษ์ทอง กส.ทบ. ๖ ส.ค. ๑๐ ๕๕ นายสิบประจ าหมวด จ.ส.อ. ๑๙ มี.ค. ๖๔ ๕๓ ๐๓๑๓ ๐๐ ๐๐๒๐ ป.๓ ช้ัน ๓๖.๕ น.๑ เยียวยา ๐.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
๓ ๗๐๐๘ ๐๐๒๔๖ ๙๓ ๒ (ชกท. ๙๑๑.๐) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๘,๑๗๐ บาท) (๓๙,๑๙๐ บาท)

๑๓๑๔๙๐๐๑๘๒ มว.สร.ร้อย.บก.พัน.สต.กส.ทบ. พัน.สต.กส.ทบ. กับ พ.ส.ร. กับ พ.ส.ร. คงเดิม
(ชกท.0005) ๓๖๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

ได้ ๑ ข้ัน)
๘ จ.ส.อ. เกรียงไกร   เลขะสันต์ กส.ทบ. ๒๔ มิ.ย. ๑๐ ๕๕ นายสิบยุทธการ จ.ส.อ. ๑๗ ม.ค. ๕๔ ๕๓ ๐๓๑๓ ๐๐ ๐๐๑๖ ป.๓ เยียวยา ๔ น.๑ เยียวยา ๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๓ ๓๔๑๕ ๐๐๐๙๔ ๗๑ ๖ (ชกท. ๑๕๓.๐) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๔,๑๓๐ บาท) (๔๕,๗๕๐ บาท)
๑๒๙๗๑๐๑๗๘๔ ตอน บก.พัน.ร้อย.บก.พัน.สต. พัน.สต.กส.ทบ. พ.ส.ร. ๖๑๐ บาท กับ พ.ส.ร. คงเดิม

กส.ทบ. (ชกท.0005) (กรณี ๑ ต.ค. ๖5
ได้ ๑ ข้ัน)

๙ จ.ส.อ. ส ารวย อินป่ิน กส.ทบ. ๗ ต.ค. ๐๙ ๕๕ จ่ากองร้อย จ.ส.อ. ๒๘ ก.พ. ๖๓ ๕๓ ๐๓๑๓ ๐๐ ๐๐๒๖ ป.๓ เยียวยา ๑.๕ น.๑ เยียวยา ๒.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
๓ ๖๔๐๑ ๐๐๑๓๑ ๓๙ ๔ (ชกท. ๐๐๑.๐) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๐,๕๖๐ บาท) (๔๑,๙๓๐ บาท)

๑๓๐๖๓๐๐๑๘๒ ร้อย.บต.๒ พัน.สต.กส.ทบ. พัน.สต.กส.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

๑๐ จ.ส.อ. ทวีศักด์ิ ปลัดดินแดน กส.ทบ. ๒๒ ต.ค. ๐๙ ๕๕ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. ๖ พ.ย. ๕๕ ๕๒ ๑๑๐๒ ๐๐ ๐๐๓๗ ป.๓ เยียวยา ๑.๕ น.๑ เยียวยา ๒.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
๓ ๗๐๐๖ ๐๐๐๓๑ ๒๖ ๖ (ชกท. ๐๘๒.๐) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๐,๕๖๐ บาท) (๔๑,๙๓๐ บาท)

๑๒๙๔๙๐๐๕๕๔ มว.สุนัขยามท่ี ๓ ร้อย.สุนัขยาม พัน.สท.กส.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5
พัน.สท.กส.ทบ. (ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)



ยศ - ช่ือ - สกุล ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5
หมำยเหตุวัน/เดือน/ปีเกิด อัตรำสังกัด ต ำแหน่งปัจจุบันอำยุ

สัญชำติ
ล ำดับ

ปู่/ย่ำ ตำ/ยำยตนเอง พ่อ/แม่

๑๑ จ.ส.อ. สมบัตร์   เฟ่ืองศิลา กส.ทบ. ๘ ส.ค. ๑๐ ๕๖ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. ๑๙ มี.ค.๖๑ ๕๒ ๑๑๐๒ ๐๐ ๐๐๓๒ ป.๓ เยียวยา ๑.๕ น.๑ ช้ันเยียวยา ๒.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
๓ ๗๐๐๗ ๐๐๒๒๗ ๗๔ ๐ (ชกท. ๐๘๒.๐) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๐,๕๖๐ บาท) (๔๑,๙๓๐ บาท)

๑๓๔๔๙๐๑๙๕๙ มว.สุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด พัน.สท.กส.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5
ร้อย.สุนัขยุทธวิธีท่ี ๓ พัน.สท. (ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

กส.ทบ.
๑๒ จ.ส.อ. ราเชน   พุฒตาล กส.ทบ. ๑๓ พ.ค. ๑๐ ๕๕ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. ๑๙ มี.ค.๖๔ ๕๒ ๑๑๐๒ ๐๐ ๐๐๒๓ ป.๓ ช้ัน ๒๗ น.๑ ช้ัน ๓๗ ไทย ไทย ไทย ไทย

๓ ๒๕๐๖ ๐๐๐๔๕ ๐๔ ๑ (ชกท. ๐๘๒.๐) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๒๗,๙๖๐ บาท) (๒๘,๘๘๐ บาท) 
๑๓๑๓๑๐๐๖๒๐ มว.สุนัขสะกดรอย พัน.สท.กส.ทบ. พ.ส.ร. ๙๘๐ บาท พ.ส.ร. คงเดิม

ร้อย.สุนัขยุทธวิธีท่ี ๑ พัน.สท. (ชกท.0005) (กรณี ๑ ต.ค. ๖5
กส.ทบ. ได้ ๑ ข้ัน)

๑๓ จ.ส.อ. ชัยประเสริฐ   เทพแสง กส.ทบ. ๒๙ พ.ค. ๑๐ ๕๕ จ่ากองร้อย จ.ส.อ. ๗ ก.ค. ๖๔ ๕๒ ๑๑๐๒ ๐๐ ๐๐๓๔ ป.๓ ช้ัน ๒๕ น.๑ ช้ัน ๓๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
๓ ๓๓๐๕ ๐๑๒๖๔ ๕๕ ๐ (ชกท. ๐๐๑.๐) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๒๖,๒๗๐ บาท) (๒๖,๙๙๐ บาท) 

๑๓๑๕๔๐๑๕๒๖ ร้อย.สุนัขยาม พัน.สท.กส.ทบ. พัน.สท.กส.ทบ. พ.ส.ร. ๑,๕๓๐ บาท พ.ส.ร. คงเดิม
(ชกท.0005) (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

ได้ ๑ ข้ัน)

ตรวจถูกต้อง
(ลงช่ือ) ร.ท. ทองปาน  แพงศรี

(ทองปาน แพงศรี)
ประจ าแผนก กพ.ทบ.

๑๙ ก.ค. ๖๕



ยศ - ช่ือ - สกุล วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น

หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมายเหตุ

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย

๑ จ.ส.อ. ภูริภัทร  เสือเมือง ขกท. 6 ธ.ค. 09 ๕๕ นายสิบซักถาม จ.ส.อ. 29 พ.ค. 62 503000000031 ป.๓ เยียวยา 0.5 น.1 เยียวยา 1.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๓๑๐๐๕๐๓๑๙๗๐๑๑ (ชกท.966.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (38,75๐ บาท) (40,560 บาท)

๑๒๘๓๓๑๕๑๗๐ ชุดซักถาม หน่วย ขกท. ขกท. พ.ส.ร. 1,110 บาท พ.ส.ร. คงเดิม 

และ นสศ. (ชกท.0005) (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

ได้ ๑ ข้ัน)

๒ จ.ส.อ. บุญส่ง  บุญช่วยชู ขกท. 3 ต.ค. 09 ๕๕ นายสิบส่งก าลัง จ.ส.อ. 30 เม.ย. 61 503000000009 ป.3 ช้ัน 34.5 น.1 ช้ัน 44.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๓๒๖๐๓๐๐๒๑๑๙๖๔ (ชกท.768.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (35,81๐ บาท) (36,990 บาท)

๑๓๔๑๘๐๐๕๓๑ ฝกบ.ขกท. ขกท. พ.ส.ร. 1,790 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

(ชกท.0005) (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

ได้ ๑ ข้ัน)

๓ จ.ส.อ. ช านาญกฤช  เปรมทอง ขกท. 5 มี.ค. 08 ๕๗ นายสิบข่าวกรองทางทหาร จ.ส.อ. 1 ก.พ. 64 503000000010 ป.3 ช้ัน 19.5 น.1 ช้ัน 29.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๓๗๒๐๒๐๐๖๐๖๔๔๐ (ชกท.971.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (22,23๐ บาท) (22,980 บาท)

๑๒๙๖๔๐๐๘๕๐ ชุดตีความภาพถ่าย ขกท. พ.ส.ร. 1,640 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

หน่วย ขกท.ทภ. และ นสศ. (ชกท.0005) (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

ได้ ๑ ข้ัน)

บัญชีรายช่ือนายทหารประทวนยศ  จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปีข้ึนไป เล่ือนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร

สังกัด  ขกท.

ล ำดับ สังกัด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ
สัญชาติ



ยศ - ช่ือ - สกุล วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น

หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมายเหตุ

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย

ล ำดับ สังกัด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ
สัญชาติ

๔ จ.ส.อ. ณัฏฐกิตต์ิ  สวนอุทัย พัน.ขกท. 13 ก.พ. 09 ๕๖ นายสิบควบคุมอุปกรณ์วิทยุ จ.ส.อ. 28 ก.พ. 62 503001000043 ป.๓ เยียวยา 1 น.1 เยียวยา 2 ไทย ไทย ไทย ไทย

๓๑๐๐๒๐๒๘๕๖๒๗๙ (ชกท.273.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (39,88๐ บาท) (41,250 บาท)

๑๒๘๓๓๑๕๒๓๐ ชุดควบคุมอากาศยาน พัน.ขกท. พ.ส.ร. 900 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

ตอนเคร่ืองบินตรวจการณ์ (ชกท.0005) (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

ชนาดเล็ก ควบคุมระยะไกล ได้ ๑ ข้ัน)

โดยไม่ใช้นักบิน ร้อย.ขกท.

สนับสนุนทุ่วไป พัน.ขกท.

๕ จ.ส.อ. ธง  เช้ือสาย พัน.ขกท. 20 ส.ค. 10 ๕๕ นาบสิบการข่าว จ.ส.อ. 11 ม.ค. 60 503001000013 ป.๓ เยียวยา 4.5 น.1 เยียวยา 5.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๓๑๐๐๕๐๓๘๕๖๙๕๒ (ชกท.971.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (44,93๐ บาท) (46,560 บาท)

๑๒๙๔๗๐๐๐๐๒ ตอนส่ือสาร ตอน บก.พัน. พัน.ขกท. พ.ส.ร. 4,180 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

ร้อย.บก.พัน.ขกท. (ชกท.0005) (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

ได้ ๑ ข้ัน)

๖ จ.ส.อ. อดิชาติ  แก้วสกุลเงิน ขกท. 31 ส.ค. 07 ๕๘ นายสิบข่าวกรอง จ.ส.อ. 25 ม.ค. 62 503000000007 ป.๓ เยียวยา 2.5 น.1 เยียวยา 3.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๓๘๔๙๙๐๐๑๒๓๐๐๗ (ชกท.971.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (41,93๐ บาท) (43,300 บาท)

๑๒๗๖๕๐๐๗๗๔ ฝขว.ขกท. พัน.ขกท. พ.ส.ร. 2,634 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

(ชกท.0005) (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

ได้ ๑ ข้ัน)
ตรวจถูกต้อง

(ลงช่ือ) ร.ท. ทองปาน  แพงศรี
(ทองปาน แพงศรี)

ประจ าแผนก กพ.ทบ.
๑๙ ก.ค. ๖๕



ยศ-ช่ือ-สกุล วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมายเหตุ

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย
๑ จ.ส.อ. อาคม  หลาบเจริญ ขว.ทบ. 23 ธ.ค. 06 ๕๘ เสมียน จ.ส.อ. 17 ก.ค. 63 500500000081 ป.๓ ช้ัน 33 น.1 ช้ัน 43 ไทย ไทย ไทย ไทย

๓๑๐๑๙๐๐๔๓๗๑๖๗ (ชกท.710.๐) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (34,11๐ บาท) (35,220 บาท)
๑๓๒๓๓๒๐๒๔๔ รร.ขว.ทบ. ขว.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)
๒ จ.ส.อ. สมโภชน์  พิทักษ์คุมพล ขว.ทบ. 13 ธ.ค. 09 ๕๕ นายสิบการข่าว จ.ส.อ. 18 มิ.ย. 64 500500000082 ป.๓ เยียวยา 2.5 น.1 เยียวยา 3.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๕๙๔๐๓๙๙๐๐๓๔๒๑ (ชกท.971.๐) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (41,93๐ บาท) (43,300 บาท)
๑๒๖๕๖๐๑๗๓๒ สปข.ขว.ทบ. ขว.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)
๓ จ.ส.อ. อ านาจ  สะตะ ขว.ทบ. 28 ธ.ค. 06 ๕๘ นายสิบข่าวกรองทางทหาร จ.ส.อ. 15 ธ.ค. 63 50500000083 ป.๓ เยียวยา 1.5 น.1 เยียวยา 2.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๓๑๐๐๕๐๐๖๗๒๙๖๖ (ชกท.971.๐) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (40,56๐ บาท) (41,930 บาท)
๑๒๔๐๕๐๒๔๙๙ ขว.ทบ. ขว.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)
๔ จ.ส.อ. สรวัสร์  ประคองบดีสิรี ขว.ทบ. 29 พ.ย. 07 ๕๗ เสมียน จ.ส.อ. 11 ส.ค. 64 50500000084 ป.๓ ช้ัน 37 น.1 เยียวยา 1 ไทย ไทย ไทย ไทย

๓๗๗๐๖๐๐๔๘๕๕๓๔ (ชกท.710.๐) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (38,75๐ บาท) (39,880 บาท)
๑๒๖๓๓๑๖๕๙๓ ขว.ทบ. ขว.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

บัญชีรายช่ือนายทหารประทวนยศ  จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปีข้ึนไป เล่ือนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด  ขว.ทบ.

ล ำดับ สังกัด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ
สัญชาติ

ตรวจถูกต้อง
(ลงช่ือ) ร.ท. ทองปาน  แพงศรี

(ทองปาน แพงศรี)
ประจ าแผนก กพ.ทบ.

๑๙ ก.ค. ๖๕



ยศ-ช่ือ-สกุล วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมำยเหตุ

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย
๑ จ.ส.อ.ทวีศักด์ิ     คุ้มกระโทก ขส.ทบ. 29 มี.ค. ๐๗ ๕๘ นายสิบคลัง จ.ส.อ. ๒๑ พ.ค. ๖๔ 502400000053 ป.๓ เยียวยา 2 น.๑ เยียวยา ๓ ไทย ไทย ไทย ไทย

๓ ๓๐๐๗ ๐๐๑๑๐ ๕๒ ๘  (ชกท.๕๕๑.0) กค.ขส.ทบ. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (41,25๐ บาท) (42,620 บาท)
๑๒๗๒๑๐๔๕๒๔ ขส.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค.๖5

(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)
๒ จ.ส.อ.นราธร    เรืองโต ศคย.ทบ. 28 ม.ค. 08 ๕๗ นายสิบการเคล่ือนย้าย จ.ส.อ. 20 พ.ค. 64 502403000011 ป.๓ เยียวยา 0.5 น.๑ เยียวยา 1.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๓ ๑๐๐๒ ๐๓๑๘๒ ๐๓ ๔ (ชกท.719.0) กจย.ศคย.ทบ. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓9,190 บาท) (๔0,560 บาท)
1313314120 ศคย.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค.๖5

(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)
๓ จ.ส.อ.อรุณ   ลอยศักด์ิ พัน.ซบร.บ.ทบ. 31 พ.ค. 10 ๕๕ ช่างควบคุมผลงาน บก.ร้อย. จ.ส.อ. 3 ก.ค. 56 510223000026 ป.๓ เยียวยา 3.5 น.๑ เยียวยา 4.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

3 3110 00110 65 8 ร้อย.ซบร.บ.ทบ.สนับสนุนโดยตรง พิเศษ นายทหารช านาญงาน (43,300 บาท) (๔4,930 บาท)
๑302800293 (ชกท.672.๐) พัน.ซบร.บ.ทบ. พัน.ซบร.บ.ทบ. พ.ส.ร. 4,369 บาท พ.ส.ร.คงเดิม

(ชกท.๐๐๐๕) พ.ป.อ. 5,700 บาท (กรณี ๑ ต.ค.๖5
๔ จ.ส.อ.สัญญา  นิกรวัฒน์ พัน.ซบร.บ.ทบ. 20 ก.ค. 10 ๕๕ นายสิบก ากับการซ่อมบ ารุง บ. จ.ส.อ. 19 ธ.ค. 60 ๕๑๐๒๒๓๐๐๐๐๓๐ ป.3 เยียวยา 2 น.๑ เยียวยา 3 ไทย ไทย ไทย ไทย

๓ ๑๔๐๖ ๐๐๑๔๐ ๒๓ ๑ ตอนโรงงานซ่อม มว.สนับสนุนโดยตรง พิเศษ นายทหารช านาญงาน (41,250 บาท) (42,620 บาท)
1293401520 ร้อย.ซบร.บ.ทบ.สนับสนุนโดยตรง พัน.ซบร.บ.ทบ. พ.ส.ร. 4,070 บาท พ.ส.ร.คงเดิม

(ชกท.679) พัน.ซบร.บ.ทบ. (ชกท.๐๐๐๕) พ.ป.อ. 5,700 บาท (กรณี ๑ ต.ค.๖5
ได้ ๑ ข้ัน)

๕ จ.ส.อ.วีระพันธ์   ชาติวงศ์ พัน.ซบร.บ.ทบ. 21 ก.พ. 10 ๕๕ จ่ากองร้อย บก.ร้อย.ร้อย.ซบร. จ.ส.อ. 19 ม.ค. 61 510223000036 ป.3 เยียวยา 1.5 น.๑ เยียวยา 2.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
๓ ๑๖๐๑ ๐๐๔๔๒ ๑๔ ๙ บ.ทบ.สนับสนุนท่ัวไป พัน.ซบร.บ.ทบ. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (40,560 บาท) (41,930  บาท)

1295001362 (ชกท.001.๐) พัน.ซบร.บ.ทบ. พัน.ซบร.บ.ทบ. พ.ส.ร. 1,130 บาท พ.ส.ร.คงเดิม
(ชกท.๐๐๐๕) พ.ป.อ. 5,700 บาท (กรณี ๑ ต.ค.๖5

ได้ ๑ ข้ัน)

บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนยศ  จ.ส.อ. อัตรำเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อำยุ ๕๕ ปีข้ึนไป เล่ือนฐำนะเป็นนำยทหำรสัญญำบัตร
สังกัด  ขส.ทบ.

ล ำดับ สังกัด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ
สัญชำติ



ยศ-ช่ือ-สกุล วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมำยเหตุ

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

ล ำดับ สังกัด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ
สัญชำติ

๖ จ.ส.อ.เสริมศักด์ิ   ทองดี พัน.ซบร.บ.ทบ. 31 มี.ค. 10 ๕๕ นายสิบก ากับการซ่อม จ.ส.อ. 22 ม.ค. 63 510223000055 ป.3 เยียวยา 1.5 น.1 เยียวยา 2.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
๓๑ ๖๖๐๖ ๐๐๐๔๙ ๓๘ ๑ บก.มว.สนับสนุนโดยตรง พิเศษ นายทหารช านาญงาน (40,560 บาท) (41,930 บาท)

1305001401  ร้อย.ซบร.บ.ทบ. พัน.ซบร.บ.ทบ. พ.ส.ร. 980 บาท พ.ส.ร.คงเดิม
 (ชกท.679.๐) พัน.ซบร.บ.ทบ. (ชกท.๐๐๐๕) พ.ป.อ. 5,750 บาท (กรณี ๑ ต.ค.๖5

ได้ ๑ ข้ัน)

๗ จ.ส.อ.บุญรอด   น้อยเจริญ พัน.ซบร.บ.ทบ. 14 พ.ค. 07 ๕๘ นายสิบก ากับการซ่อมบ ารุง บ. จ.ส.อ. 25 ม.ค. 64 510223000060 ป.3 เยียวยา 1 น.๑ เยียวยา 2 ไทย ไทย ไทย ไทย
๓ ๖๖๐๔ ๐๐๔๒๑ ๘๖ ๐ ตอนโรงงานซ่อม มว.สนับสนุนโดยตรง พิเศษ นายทหารช านาญงาน (39,880 บาท) (41,250 บาท)

1283700102 ร้อย.ซบร.บ.ทบ.สนับสนุนโดยตรง พัน.ซบร.บ.ทบ. พ.ส.ร. 3,710 บาท พ.ส.ร.คงเดิม
 (ชกท.679.๐) พัน.ซบร.บ.ทบ. (ชกท.๐๐๐๕) พ.ป.อ. 5,700 บาท (กรณี ๑ ต.ค.๖5

ได้ ๑ ข้ัน)

๘ จ.ส.อ.อดิศักด์ิ   นิยมจิตร พัน.ซบร.บ.ทบ. 14 ก.ค. 10 ๕๕ นายสิบก ากับการซ่อมโครงสร้าง จ.ส.อ. 25 ม.ค. 64 510223000033 ป.๓ ช้ัน ๓6.5 น.๑ เยียวยา 0.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
๓ ๑๖๐๑ ๐๐๕๓๕ ๘๔ ๘ ตอนล าตัวและเคร่ืองยนต์ พิเศษ นายทหารช านาญงาน (38,170 บาท) (39,190 บาท)

1295001355 มว.โรงงานซ่อม พัน.ซบร.บ.ทบ. พ.ป.อ. 5,700 บาท (กรณี ๑ ต.ค.๖5
ร้อย.ซบร.บ.ทบ.สนับสนุนท่ัวไป (ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)
(ชกท.631.0) พัน.ซบร.บ.ทบ.

๙ จ.ส.อ.วัฒนา   ควบคุม พัน.ขส.2 (ผสม) 07 ก.พ. 10 ๕๕ รอง ผบ.มว.บก.มว.เรือ จ.ส.อ. 16 ก.พ. 64 502401900005 ป.3 เยียวยา 1.5 น.1 เยียวยา 2.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
๓ ๑๙๐๙ ๐๐๐๗๕ ๔๔ ๒ กรม ขส. ร้อย.ขส.เรือ พัน.ขส.2 (ผสม) กรม ขส. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (40,560 บาท) (41,930 บาท)

1296101152 (ชกท.๖๔๓.๐) พัน.ขส.2 กรม ขส. พัน.ขส.2 กรม ขส. (กรณี ๑ ต.ค.๖5
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)



ยศ-ช่ือ-สกุล วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมำยเหตุ

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

ล ำดับ สังกัด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ
สัญชำติ

๑๐ จ.ส.อ.ภัคเดช  บ ารุงวัฒนา พัน.ขส.2 (ผสม) 11 พ.ย. 07 ๕๘ จ่ากองร้อย บก.ร้อย.ร้อย.บก. จ.ส.อ. ๔ ก.พ. ๕๑ 502401600010 ป.3 เยียวยา 1 น.1 เยียวยา 2 ไทย ไทย ไทย ไทย
๓ ๑๐๐๒ ๐๐๐๘๓ ๑๖ ๗ กรม ขส. พัน.ขส.๒ (ผสม) กรม ขส. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (39,880 บาท) (14,250 บาท)

1263402036 (ชกท.๖๗๙.๐) พัน.ขส.๒ (ผสม) พัน.ขส.2 (ผสม) กรม ขส. (กรณี ๑ ต.ค.๖5
กรม ขส. (ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

ตรวจถูกต้อง
(ลงช่ือ) ร.ท. ทองปาน  แพงศรี

(ทองปาน แพงศรี)
ประจ าแผนก กพ.ทบ.

๑๙ ก.ค. ๖๕



ยศ-ช่ือ-สกุล วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมายเหตุ

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย
๑ จ.ส.อ. รัตนชัย  เฉลิมพันธ์ จบ. 10 ต.ค. 09 ๕๕ เสมียน จ.ส.อ. 27 ก.ย. 56 501200000041 ป.๓ ช้ัน 36.5 น.1 ช้ันเยียวยา 0.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๓๗๗๙๘๐๐๒๖๗๖๓๖ (ชกท.710.๐) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (38,17๐ บาท) (39,190 บาท)
๑๓๒๓๐๐๐๒๒๐ จบ. จบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

บัญชีรายช่ือนายทหารประทวนยศ  จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปีข้ึนไป เล่ือนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด  จบ.

ล ำดับ สังกัด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ
สัญชาติ

ตรวจถูกต้อง
(ลงช่ือ) ร.ท. ทองปาน  แพงศรี

(ทองปาน แพงศรี)
ประจ าแผนก กพ.ทบ.

๑๙ ก.ค. ๖๕



ยศ-ช่ือ-สกุล สังกัด วัน/เดือน/ปี อายุ อัตรา ลงต าแหน่ง เลขท่ีต าแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
หมายเลขประจ าตัวประชาชน เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต าแหน่งเล่ือนฐานะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมายเหตุ

หมายเลขประจ าตัว เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย
๑ จ.ส.อ. ประสิทธ์ิ  ศรีคุ้ม ดย.ทบ. 15 มิ.ย. 10 ๕๕ ผู้ช่วยประจ ำวง จ.ส.อ. 29 ต.ค. 53 501500000029 ป.๓ เยียวยำ 6.5 น.1 เยียวยำ 7.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๓๑๒๐๑๐๑๖๘๗๖๙๒ (ชกท.041.0) พิเศษ นำยทหำรช ำนำญงำน (48,20๐ บำท) (49,830 บำท)
๑๒๘๒๔๐๐๘๕๒ ดย.ทบ. ดย.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

๒ จ.ส.อ. ชัยพร  ชมนำค ดย.ทบ. 12 ธ.ค. 09 ๕๕ ผู้ช่วยประจ ำวง จ.ส.อ. 2 ก.พ. 52 501500000030 ป.๓ เยียวยำ 3 น.1 เยียวยำ 4 ไทย ไทย ไทย ไทย
๓๑๐๑๔๐๑๑๔๒๓๖๖ (ชกท.041.0) พิเศษ นำยทหำรช ำนำญงำน (42,62๐ บำท) (44,130 บำท)

๑๒๗๓๓๑๑๒๗๘ ดย.ทบ. ดย.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

บัญชีรายช่ือนายทหารประทวนยศ  จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปีข้ึนไป เล่ือนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด  ดย.ทบ.

ล าดับ ต าแหน่งปัจจุบัน
สัญชาติ

ตรวจถูกต้อง
(ลงช่ือ) ร.ท. ทองปาน  แพงศรี

(ทองปาน แพงศรี)
ประจ าแผนก กพ.ทบ.

๑๙ ก.ค. ๖๕



ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
ต ำแหน่งปัจจุบัน จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน

เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

1 จ.ส.อ. ประทีป ประเสริฐศักด์ิ ทภ.1 15 มี.ค. 10 55 503501000166 จ.ส.อ. 8 ต.ค. 62 503501000024 ป.3 ช้ัน 34 น.1 ข้ัน 44 ไทย ไทย ไทย ไทย
นายสิบการข่าว (ชกท.971.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (35,220 บาท) (36,400 บาท)

กขว.ทภ.1 ทภ.1 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

2 จ.ส.อ. ศรศักด์ิ ส าราญถ่ิน ส.พัน.21 ทภ.1 10 ก.ค. 10 55 503504200007 จ.ส.อ. 13 มิ.ย. 60 503504000016 ป.3 เยียวยา 3 น.1 เยียวยา 4 ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.มว. (ชกท.321.0) บก.มว.สาย พิเศษ นายทหารช านาญงาน (42,620 บาท) (44,130 บาท)

ร้อย.สายและวิทยุถ่ายทอด ส.พัน.21 ทภ.1 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
ส.พัน.21 ทภ.1 (ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

3 จ.ส.อ. สุธีพงศ์ พงศ์อัครนิจ กรม ทพ.11 7 ก.ค. 10 55 510405001203 จ.ส.อ. 1 ต.ค. 60 510405000024 ป.๓ เยียวยา 2 น.1 เยียวยา 3 ไทย ไทย ไทย ไทย
จ่ากองร้อย (ชกท.001.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔1,250 บาท) (๔2,620 บาท)

บก.ร้อย.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.11 กรม ทพ.11 รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
(ชกท.0005) 1,960 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

ได้ ๑ ข้ัน)
4 จ.ส.อ. นิวัต ทองดี กรม ทพ.14 8 ต.ค. 09 55 510819000403 จ.ส.อ. 1 ต.ค. 60 510819000025 ป.3 ช้ัน 36 น.1 ช้ัน 46  ไทย ไทย ไทย ไทย

จ่ากองร้อย (ชกท.001.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (37,580 บาท) (38,750 บาท)
บก.ร้อย.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.14 กรม ทพ.14 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)
5 จ.ส.อ. ธนปชา สกลรัตน์ กรม ทพ.14 4 ต.ค. 0๙ 55 510819000503 จ.ส.อ. 19 ก.ย. 63 510819000026 ป.3 ช้ัน 35 น.๑ ช้ัน 45 ไทย ไทย ไทย ไทย

จ่ากองร้อย (ชกท.001.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (36,400 บาท) (37,580 บาท)
บก.ร้อย.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.14 กรม ทพ.14 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

3760600043230
1293900739

 3600800495747
1292300545

 3610700331360
1307000042

เลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยเลขประจ ำตัว

3102000823363
1303300002

3160100528051
1295001678

บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนยศ จ.ส.อ. อัตรำเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อำยุ ๕๕ ปี ข้ึนไป เล่ือนฐำนะเป็นนำยทหำรสัญญำบัตร
สังกัด ทภ.๑

ล ำดับ

ยศ - ช่ือ - สกุล
สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ อัตรำ สัญชำติ หมำยเหตุ



ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
ต ำแหน่งปัจจุบัน จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน

เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

เลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยเลขประจ ำตัว

ล ำดับ

ยศ - ช่ือ - สกุล
สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ อัตรำ สัญชำติ หมำยเหตุ

6 จ.ส.อ. มณเฑียร  ศรีสวัสด์ิ พล.1 รอ. 24 ก.พ. 10 ๕๕ 503503000110 จ.ส.อ. 29 ม.ค. 63 510300000033 ป.๓ ช้ัน 36.5 น.๑ เยียวยา 0.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

จ่ากองบัญชาการ (ชกท.๐๐๑.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๘,๑๗๐ บาท) (39,190 บาท)
 ตอน บก.พล.๑ รอ. พล.1 รอ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)
7 จ.ส.อ. วีรพล  พุทธิ พล.1 รอ. 31 ส.ค. 10 ๕๕ 510213000043 จ.ส.อ. 6 มี.ค. 56 510213000013 ป.๓ เยียวยา 3.5 น.๑ เยียวยา ๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

จ่ากรม (ชกท.๐๐๑.0) บก.ร้อย. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๓,๓๐๐ บาท) (44,930 บาท)
ร้อย.บก.ร.๓๑ รอ. ร.31 รอ. รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม

(ชกท.๐๐๐๕)  1,120 บาท กับ พ.ด.ร. คงเดิม
กับ พ.ด.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

5,300 บาท ได้ ๑ ข้ัน)

8 จ.ส.อ. สมชาย โชคศรีละออ พล.1 รอ. 28 พ.ย. 09 ๕๖ 510215400010 จ.ส.อ. 6 พ.ย. 58 510215000027 ป.๓ ช้ัน 33.5 น.๑ ช้ัน 43.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
ผบ.ตอน (ชกท.๗๖๘.0) ตอน สล. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (34,680 บาท) (35,810 บาท)
มว.บร.ร้อย.สสช.ร.๓๑ พัน.๒ รอ. ร.31 พัน.2 รอ. รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม

(ชกท.๐๐๐๕) 1,290 บาท กับ พ.ด.ร. คงเดิม
กับ พ.ด.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

 5,300 บาท ได้ ๑ ข้ัน)

9 จ.ส.อ. ชริศ บุญมีเล็ก พล.1 รอ. 28 ก.ย. 10 ๕๕ 510216200025 จ.ส.อ. 11 ต.ค. 61 510216000011 ป.๓ ช้ัน 37 น.๑ เยียวยา 1 ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (38,750 บาท) (39,880 บาท)

บก.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.๓๑ พัน.๓ รอ. ร.๓๑ พัน.๓ รอ. รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
(ชกท.๐๐๐๕)  1,120 บาท กับ พ.ด.ร. คงเดิม

กับ พ.ด.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
 5,300 บาท ได้ ๑ ข้ัน)

  3160101680825
1305000639

 3160300518955
1315000393 

  3101600557230 
1316400798

3539900259114
1303801312  



ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
ต ำแหน่งปัจจุบัน จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน

เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

เลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยเลขประจ ำตัว

ล ำดับ

ยศ - ช่ือ - สกุล
สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ อัตรำ สัญชำติ หมำยเหตุ

10 จ.ส.อ. ไพโรจน์ ใช้เจริญ พล.1 รอ. 20 ต.ค. 09 ๕๕ 510212200062 จ.ส.อ. 28 ก.พ. 60 510212000021 ป.๓ เยียวยา 4 น.๑ เยียวยา 5 ไทย ไทย ไทย ไทย
นายสิบลาดตระเวน (ชกท.146.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (44,130 บาท) (45,750 บาท)

หมู่ตรวจการณ์หน้า ป.1 พัน.31 รอ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
ร้อย.ป.ป.๑ พัน.๓๑ รอ. (ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

11 จ.ส.อ. วิชาญ พัฒนโภครัตนา พล.1 รอ. 2 ต.ค. 09 ๕๕ 503519300023 จ.ส.อ. 2 มิ.ย. 59 503519000024 ป.๓ เยียวยา 3.5 น.๑ เยียวยา 4.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๓๑.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (43,300 บาท) (44,930 บาท)

มว.ถ.ร้อย.ถ.ม.พัน.๔ พล.๑ รอ. ม.พัน.๔ พล.๑ รอ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

12 จ.ส.อ. วัฒนชัย จุลกัณห์ พล.1 รอ. 10 เม.ย. 10 ๕๕ 503508400012 จ.ส.อ. 14 มี.ค. 56 503508000055 ป.๓ เยียวยา 3 น.๑ เยียวยา 4 ไทย ไทย ไทย ไทย
นายสิบส่งก าลังสายช่าง (ชกท.๗๖๒.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (42,620 บาท) (44,130 บาท)

บก.ร้อย.ร้อย.ช.สนาม ช.พัน.๑ พล.๑ รอ. รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
ช.พัน.๑ พล.๑ รอ. (ชกท.๐๐๐๕)  700 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

ได้ ๑ ข้ัน)

13 จ.ส.อ. กิตติกร แดงประดับ พล.1 รอ. 10 ส.ค. 10 ๕๕ 503508200014 จ.ส.อ. 24 ธ.ค. 62 503508000042 ป.๓ เยียวยา 1 น.๑ เยียวยา 2 ไทย ไทย ไทย ไทย
นายสิบยานยนต์ (ชกท.๖๓๑.0) บก.ร้อย. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (39,880 บาท) (41,250 บาท)

ร้อย.ช.สนาม ช.พัน.๑ พล.๑ รอ. ช.พัน.๑ พล.๑ รอ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

14 จ.ส.อ. บุญสม เสียงเลิศ พล.1 รอ. 27 ก.พ. 09 ๕๖ 503507200044 จ.ส.อ. 21 ต.ค. 63 503507000035 ป.๓ ช้ัน 34.5 น.๑ ช้ัน 44.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.มว. (ชกท.๒๙๓.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (35,810 บาท) (36,990 บาท)

บก.มว.วิทยุถ่ายทอด ร้อย.สาย ส.พัน.๑ รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
และวิทยุถ่ายทอด ส.พัน.๑ (ชกท.๐๐๐๕) 2,150 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

ได้ ๑ ข้ัน)
15 จ.ส.อ. พงษ์ศักด์ิ เขียวชอุ่ม พล.1 รอ. 18 ส.ค. 10 ๕๕ 510211000042 จ.ส.อ. 28 ก.พ. 56 510211000008 ป.๓ เยียวยา 5 น.๑ เยียวยา 6 ไทย ไทย ไทย ไทย

จ่ากองพัน (ชกท.๐๐๑.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (45,750 บาท) (47,380 บาท)
ตอน บก.พัน ร้อย.บก.พัน.สร.๑ พัน.สร.๑ (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

 3410800132204
1296803661

3102400318135
1293312337 

3200900134090
1283315578 

 3160101707171
1285001660 

 3101202734166
1303316812 

 3730500438691
1281901842 



ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
ต ำแหน่งปัจจุบัน จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน

เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

เลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยเลขประจ ำตัว

ล ำดับ

ยศ - ช่ือ - สกุล
สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ อัตรำ สัญชำติ หมำยเหตุ

16 จ.ส.อ. สุภาพ ช่องสาร พล.1 รอ. 21 ก.ย. 10 ๕๕ 510211000079 จ.ส.อ. 29 ม.ค. 64 510211000018 ป.๓ ช้ัน 32.5 น.๑ ช้ัน 42.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
นายสิบยานยนต์ (ชกท.๖๓๑.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (33,560 บาท) (34,680 บาท)
 ตอน ซบร.ร้อย.บก.พัน.สร.๑ พัน.สร.๑ (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)
17 จ.ส.อ. เกียรติศักด์ิ ก่ าศิริ พล.1 รอ. 2 มิ.ย. 07 ๕๘ 503503300111 จ.ส.อ. 1 ต.ค. 63 503503300008 ป.๓ ช้ัน 34.5 น.๑ ช้ัน 44.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

หน.ช่างซ่อมยานยนต์สายพาน พิเศษ นายทหารช านาญงาน (35,810 บาท) (36,990 บาท)
 (ชกท.๖๓๕.0) ตอนซ่อมยานยนต์ กอง สพบ.๑ (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

มว.ซ่อมบ ารุงส่วนหลัง (ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)
กอง สพบ.๑

18 จ.ส.อ. ประเทศ วสุพราหมณ์ พล.1 รอ. 22 ต.ค. 07 ๕๗ 503503300151 จ.ส.อ. 28 พ.ค. 64 503503300012 ป.๓ ช้ัน 33.5 น.๑ ช้ัน 43.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
จ่าหมวด (ชกท.๐๐๑.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (34,680 บาท) (35,810 บาท)

บก.มว.ซบร.ส่วนหน้า กอง สพบ.๑ กอง สพบ.๑ (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

19 จ.ส.อ. นาวิน ทองสิบวงษ์ พล.1 รอ. 18 มิ.ย. 09 ๕๖ 503503400040 จ.ส.อ. 13 พ.ค. 64 503503400007 ป.๓ ช้ัน 30 น.๑ ช้ัน 40 ไทย ไทย ไทย ไทย
ผบ.ตอน (ชกท.๗๖๔.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (30,790 บาท) (31,880 บาท)

ตอนส่งก าลัง สป.2-4 มว.สล.กอง พธ.๑ กอง พธ.๑ (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

20 จ.ส.อ. อุดม กลักทอง พล.1 รอ. 16 ส.ค. 06 ๕๙ 503503100051 จ.ส.อ. 7 ก.ค. 64 503503100007 ป.๓ ช้ัน 36 น.๑ ช้ัน 46 ไทย ไทย ไทย ไทย
ผบ.ตอน (ชกท.๑๓๓.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (37,580 บาท) (38,750 บาท)

ตอนคอยเหตุ มว.ลว.ร้อย.ม.(ลว.) ๑ ร้อย.ม.(ลว.) ๑ รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
(ชกท.๐๐๐๕) 480 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

ได้ ๑ ข้ัน)
21 จ.ส.อ. โยธิน ทวีศรี พล.ร.2 รอ. ๒๓ พ.ย. ๐๙ ๕๕ ๕๑๐๑๐๑๕๐๐๐๒๑ จ.ส.อ. ๑ ต.ค. ๕1 510114000026 ป.๓ เยียวยา 5 น.1 เยียวยา 6 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอง ผบ.มว. (ชกท.๙๕๑.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๕,๗๕๐ บาท) (๔๗,๓๘๐ บาท)
ร้อย.สห.สนาม ๑ พัน.สห.๑๒ พัน.สห.12 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

3129900202701
3272900059 

 3760100653977
1293900229

  3100501726032
1283304318

 5100500108862
1282400482

 3730500058910
1301900675

  3160500107576
1315000100



ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
ต ำแหน่งปัจจุบัน จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน

เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

เลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยเลขประจ ำตัว

ล ำดับ

ยศ - ช่ือ - สกุล
สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ อัตรำ สัญชำติ หมำยเหตุ

22 จ.ส.อ. กมลสันต์ คุณริยา พล.ร.2 รอ. 1 ธ.ค. ๐๙ 55 510106100024 จ.ส.อ. 11 มิ.ย. 57 5101060000๓๗ ป.3 เยียวยา ๒ น.1 เยียวยา ๓ ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.มว. (ชกท.131.0)   พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๑,๒๕0 บาท) (๔๒,๖๒0 บาท)

มว.ถ.ร้อย.ถ.ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ. ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ. รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
(ชกท.๐๐๐๕) 874 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

ได้ ๑ ข้ัน)
23 จ.ส.อ. สุภัทรชัย บุหงานคร พล.ร.2 รอ. 8 ก.พ. 10 55 510106000119 จ.ส.อ. 14 มี.ค. 61 510106000027 ป.3 เยียวยา ๒.5 น.1 เยียวยา 3.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

นายสิบยานยนต์ (ชกท.630.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๑,๙๓0 บาท) (๔๓,๓๐0 บาท)
 หมู่ ซบร.มว.ซบร.ร้อย.บก. ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

 ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ. (ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)
24 จ.ส.อ. ก าพล ร่วมทอง พล.ร.2 รอ. 3 ม.ค. 10 55 510106300003 จ.ส.อ. 30 พ.ค. 55 510106๐000๔๒ ป.3 เยียวยา ๔.5 น.1 เยียวยา ๕.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

จ่ากองร้อย (ชกท.๐๐๑.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๔,๙๓0 บาท) (๔๖,๕๖0 บาท)
บก.ร้อย.ร้อย.ถ.ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ. ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)
25 จ.ส.อ. สุรพล แสงค า พล.ร.2 รอ. 13 มิ.ย. 10 55 510107000122 จ.ส.อ. ๒๑ ก.ค. ๖๐ 510107000020 ป.๓ เยียวยา ๓.๕ น.๑ เยียวยา ๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

นายสิบซ่อมบ ารุงยานยนต์ (ชกท.๖๓๑.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๓,๓๐๐ บาท) (๔๔,๙๐๐ บาท)
 ตอนซ่อมบ ารุงกองพัน ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

มว.ยานยนต์และซ่อมบ ารุง (ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)
ร้อย.บก.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.

26 จ.ส.อ. สุเมธ กาญจนสายทอง พล.ร.2 รอ. 1 ก.ค. 09 56 510313000143 จ.ส.อ.  6 ส.ค. ๖๔ 510313000026 ป.๓ เยียวยา 1.5 น.1 เยียวยา 2.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
ช่างเคร่ืองจักร (ชกท.๔๔๓.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (40,560 บาท) (41,930 บาท)

มว.ซ่อมบ ารุงกองพัน ร้อย.บก.และ ช.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ. รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
 บร.ช.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ. (ชกท.๐๐๐๕) ๕๐๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

ได้ ๑ ข้ัน)

1313100605 

 3240100563107
1300701394

 3250100415434
1293102192

 3250100089499
1293102193

 3250100171845

 3250100415434
1283101957



ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
ต ำแหน่งปัจจุบัน จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน

เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

เลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยเลขประจ ำตัว

ล ำดับ

ยศ - ช่ือ - สกุล
สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ อัตรำ สัญชำติ หมำยเหตุ

27 จ.ส.อ. ประพฤติ เวินสันเทียะ พล.ร.2 รอ. 15 มี.ค. 10 55 ๕๑๐๓๑๓๑๐๐๐๓๔ จ.ส.อ.  ๘ ก.ย. ๖๐ ๕๑๐๓๑๓๐๐๐๐๓๖ ป.๓ เยียวยา ๓.5 น.1 เยียวยา 4.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
ช่างเคร่ืองมือกล  (ชกท.๖๒๑.0) บก.ร้อย. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔3,300 บาท) (๔๔,930 บาท)

ร้อย.ช.สนาม ช.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ. ช.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ. รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
(ชกท.๐๐๐๕) ๕๐๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

ได้ ๑ ข้ัน)
28 จ.ส.อ. สุมนต์ รังไชย พล.ร.2 รอ.  25 พ.ย. 09 55 ๕๑๐๓๑๓๔๐๐๐๔๓ จ.ส.อ. ๑ มิ.ย. ๕๔ ๕๑๐๓๑๓๐๐๐๐๖๐ ป.๓ เยียวยา 3 น.1 เยียวยา 4 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๒๑.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔2,620 บาท) (44,130 บาท)
บก.มว.ช.ร้อย.ช.สนาม ช.พัน.๒ ช.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ. รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม

 พล.ร.๒ รอ. (ชกท.๐๐๐๕) ๕๐๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
ได้ ๑ ข้ัน)

29 จ.ส.อ. เอนก วาระโว พล.ร.2 รอ.  14 พ.ย. 09 55 ๕๑๐๑๑๗๑๐๐๑๓๓ จ.ส.อ. ๑๑ เม.ย. ๔๘ ๕๑๐๑๑๗๐๐๐๐๓๓ ป.๓ เยียวยา ๖.๕ น.1 เยียวยา 7.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
ช่างซ่อมเคร่ืองมือการช่าง พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๘,๒๐๐ บาท) (49,๘30 บาท)

มว.ซบร.ร้อย.สน. (ชกท.๖๒๒.0) พัน.ซบร.กรม สน.2 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
พัน.ซบร.กรม สน.๒ (ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

30 จ.ส.อ. สงกรานต์ จันทร์ศิริ พล.ร.2 รอ.  13 เม.ย. 10 55 ๕๑๐๑๐๒๐๐๐๑๑๖ จ.ส.อ. ๓๐ ม.ค. ๕๘ ๕๑๐๑๐๒๐๐๐๐๓๐ ป.๓ ช้ัน ๓๖ น.1 ช้ัน 46 ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.มว. (ชกท.1๑๑.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๗,๕๘๐ บาท) (๓๘,๗๕๐ บาท)

บก.มว.ระวังป้องกัน ร้อย.บก.ร.๒ รอ. ร.๒ รอ. รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
(ชกท.๐๐๐๕) 2,590 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

ได้ ๑ ข้ัน)
31 จ.ส.อ. วัชระ ไกรทอง พล.ร.2 รอ. ๑๓ ก.ย. ๑๐ ๕๕ ๕๑๐๑๐๓๐๐๐๐๔๖ จ.ส.อ. ๑๔ ส.ค. ๕๗ ๕๑๐๑๐๓๐๐๐๐๔๐ ป.๓ เยียวยา 1 น.1 เยียวยา 2 ไทย ไทย ไทย ไทย

จ่ากองร้อย (ชกท.๐๐๑.0) บก.ร้อย พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๙,๘๘๐ บาท) (๔๑,๒๕๐ บาท)
ร้อย.บก.ร.๒ พัน.๑ รอ. ร.2 พัน.1 รอ. รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม

(ชกท.๐๐๐๕) ๑,๐๖๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
ได้ ๑ ข้ัน)

1313100559

1293102167

  3250700218397
1293103130

 3199900028141
1296101540

 3250100369599

 3200101369312
1290800624

  3250700024347



ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
ต ำแหน่งปัจจุบัน จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน

เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

เลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยเลขประจ ำตัว

ล ำดับ

ยศ - ช่ือ - สกุล
สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ อัตรำ สัญชำติ หมำยเหตุ

32 จ.ส.อ. สุพจน์ แสงแก้วพะเนา พล.ร.2 รอ. ๒ มิ.ย. ๑๐ ๕๕ 510105000089 จ.ส.อ. ๒๘ มี.ค. ๖๑ 510105000014 ป.๓ ช้ัน ๓5 น.1 ช้ัน 45 ไทย ไทย ไทย ไทย
นายสิบประจ าหมวด (ชกท.๑๑๒.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๖,๔๐๐ บาท) (๓๗,๕๘๐ บาท)
บก.มว.อวน.ร้อย.สสก.ร.๒ พัน.๓ รอ. ร.2 พัน.๓ รอ. รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม

๑,๕๖๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
ได้ ๑ ข้ัน)

33 จ.ส.อ. ไพบูลย์ สุขญาติ พล.ร.2 รอ. ๑๕ ก.พ. ๑๐ ๕๕ ๕๑๐๕๐๒๐๐๐๐๖๐ จ.ส.อ. ๘ ม.ค. ๕๖ 510502000013 ป.๓ เยียวยา ๐.๕ น.1 เยียวยา ๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
จ่ากองพัน (ชกท.๐๐๑.0) ตอน บก.พัน. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๙,๑๙๐ บาท) (๔๐,๕๖๐ บาท)

 ร้อย.บก. ร.๑๒ พัน.๑ รอ. ร.๑๒ พัน.๑ รอ. รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
๑,๒๕๗ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

ได้ ๑ ข้ัน)

34 จ.ส.อ. สรายุทธ แสงนาค พล.ร.2 รอ. ๐๙ มิ.ย. ๑๐ ๕๕ ๕๑๐๓๐๓๔๐๔๐๐๓ จ.ส.อ. ๒๕ ส.ค. ๖๑ ๕๑๐๓๐๓๐๐๐๐๒๓ ป.๓ ช้ัน ๓๑.๕ น.๑ ช้ัน ๔๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
จ่ากองร้อย (ชกท.๐๐๑.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๒,๔๕๐ บาท) (๓๓,๕๖๐ บาท)

บก.ร้อย.ร้อย.สสช.ร.๒๑ พัน.๒ รอ. ร.๒๑ พัน.๒ รอ. รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
(ชกท.๐๐๐๕)  ๔๘๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

ได้ ๑ ข้ัน)
35 จ.ส.อ. เกรียงศักด์ิ กล่ าใย พล.ร.2 รอ. ๒๔ ก.พ.๑๐ ๕๕ ๕๑๐๓๐๔๐๐๐๐๔๐ จ.ส.อ. ๑๖ พ.ย. ๕๙ ๕๑๐๓๐๔๐๐๐๐๑๑ ป.๓ ช้ัน ๓๗ น.๑ เยียวยา 1 ไทย ไทย ไทย ไทย

จ่ากองร้อย (ชกท.๐๐๑.0) ร้อย.สสก. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๘,๗๕๐ บาท) (๓๙,๘๘๐ บาท)
ร.๒๑ พัน.๓ รอ. ร.๒๑ พัน.๓ รอ. รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม

(ชกท.๐๐๐๕) ๗๑๒ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
ได้ ๑ ข้ัน)

36 จ.ส.อ. วีระพนธ์ ตันค าต๊ะ พล.ร.2 รอ.  ๒๐ ส.ค. ๑๐ ๕๕ ๕๑๐๓๐๔๒๐๐๐๒๖ จ.ส.อ. ๑๔ มี.ค. ๖๑ ๕๑๐๓๐๔๐๐๐๐๑๘ ป.๓ เยียวยา ๑.๕ น.๑ เยียวยา ๒.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๐,๕๖๐ บาท) (๔๑,๙๓๐ บาท)

มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.๒๑ พัน.๓ รอ. ร.๒๑ พัน.๓ รอ. รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
(ชกท.๐๐๐๕) ๑,๕๕๒ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

ได้ ๑ ข้ัน)

2300800997

  3530100803563
1296901048

  3679800061761
1294001828

  3300100933272
1312102840

  3250100207653
1303101926

  3200101405084



ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
ต ำแหน่งปัจจุบัน จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน

เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

เลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยเลขประจ ำตัว

ล ำดับ

ยศ - ช่ือ - สกุล
สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ อัตรำ สัญชำติ หมำยเหตุ

37 จ.ส.อ. สุเทพ เพ็งพันธ์ุ พล.ร.2 รอ. ๓๑ ต.ค. ๐๙ ๕๕ ๕๑๐๑๑๐๑๐๐๐๓๑ จ.ส.อ. ๒๖ ส.ค. ๕๙ ๕๑๐๑๑๐๐๐๐๐๓๘ ป.๓ ช้ัน ๒๙.๕ น.๑ ช้ัน 39.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

นายสิบหัวหน้าส่วนยิง (ชกท.๑๔๑.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๐,๒๒๐ บาท) (๓๑,๓๔๐ บาท)

บก.ส่วนยิง ร้อย.ป.ป.๒ พัน.๑๒ รอ. ป.๒ พัน.๑๒ รอ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

38 จ.ส.อ. บรรจบ นาคา พล.ร.2 รอ. ๒๕ เม.ย. ๑๐ ๕๕ ๕๑๐๑๑๐๑๐๐๐๐๓ จ.ส.อ. ๓ มี.ค. ๕๘ ๕๑๐๑๑๐๐๐๐๐๑๙ ป.๓ ช้ัน ๓๑.๕ น.๑ ช้ัน ๔๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

จ่ากองร้อย (ชกท.๐๐๑.0) บก.ร้อย. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๒,๔๕๐ บาท) (๓๓,๕๖๐ บาท)

 ร้อย.ป.ป.๒ พัน.๑๒ รอ. ป.๒ พัน.๑๒ รอ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

39 จ.ส.อ. วรรธนะ ภุมรินทร์ พล.ร.9 ๑๘ ม.ค. ๑๐ 55 510804000081 จ.ส.อ. 3 ธ.ค. ๕๘ 510804000027 ป.3 เยียวยา 3.5 น.1 เยียวยา 4.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอง ผบ.มว. (ชกท.11๒.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔3,๓๐0 บาท) (4๔,๙๓๐ บาท)

บก.มว.ตถ.ร้อย.บก.ร.๙ พัน.๑ ร.9 พัน.๑ รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม

(ชกท.๐๐๐๕)  2,619 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

ได้ ๑ ข้ัน)

40 จ.ส.อ. สังวาล เทียนภู่ พล.ร.9 6 ม.ค. ๑๐ 55 510804300020 จ.ส.อ. 2๔ พ.ย. ๖๐ 510804000012 ป.3 เยียวยา ๒ น.1 เยียวยา ๓ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (41,25๐ บาท) (4๒,๖๒0 บาท)

บก.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.๙ พัน.๑ ร.9 พัน.๑ รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม

(ชกท.๐๐๐๕)  2,089 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

ได้ ๑ ข้ัน)

41 จ.ส.อ. อชิตพล แสงสว่าง พล.ร.9 ๒ เม.ย. ๑๐ 55 510805000139 จ.ส.อ. ๒ ก.ค. ๖๑ 510805000019 ป.3 ช้ัน ๒๗ น.1 ช้ัน ๓๗ ไทย ไทย ไทย ไทย

ผบ.ตอน (ชกท.๙๔๑.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (2๗,๙๖0 บาท) (๒๘,๘๘๐ บาท)

บก.ตอนสูทกรรม มว.บร. ร.9 พัน.2 รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม

ร้อย.บก.ร.๙ พัน.๒ (ชกท.๐๐๐๕)  800 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

ได้ ๑ ข้ัน)

1313900027

 3160600631269

1315000311

1305000800

3250800119552

1313100182 

 3710900448286

1300201040

 3760600264741

  3160100346743



ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
ต ำแหน่งปัจจุบัน จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน

เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

เลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยเลขประจ ำตัว

ล ำดับ

ยศ - ช่ือ - สกุล
สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ อัตรำ สัญชำติ หมำยเหตุ

42 จ.ส.อ. จรัญ สุขภิรมย์ พล.ร.9 ๓๐ ม.ค. ๑๐ 55 510806200019 จ.ส.อ. ๒๕ พ.ย. 5๗ 510806000030 ป.3 เยียวยา ๒ น.1 เยียวยา ๓ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอง ผบ.มว. (ชกท.1๑๑.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๑,๒๕๐ บาท) (4๒,๖๒๐ บาท)

บก.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.9 พัน.3 ร.9 พัน.3 รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม

(ชกท.๐๐๐๕)  4,549 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

ได้ ๑ ข้ัน)

43 จ.ส.อ. ประถม แสงส่อง พล.ร.9 ๓0 ก.ค. ๑๐ 55 510806000152 จ.ส.อ. 1๕ ม.ค. ๕๙ 510806000022 ป.3 เยียวยา ๔ น.1 เยียวยา ๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

นายสิบประจ าหมวด (ชกท.๙๑๑.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๔,๑๓0 บาท) (๔๕,๗๕๐ บาท)

บก.มว.สร.ร้อย.บก.ร.9 พัน.๓ ร.9 พัน.3 รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม

(ชกท.๐๐๐๕)  3,349 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

ได้ ๑ ข้ัน)

44 จ.ส.อ. เสถียร เฉลิมถาวรสุข พล.ร.9 ๑๖ ส.ค. ๑๐ 55 510810000044 จ.ส.อ. 2๒ ม.ค. 58 510810000011 ป.3 ช้ัน 2๙ น.1 ช้ัน ๓๙ ไทย ไทย ไทย ไทย

จ่ากองพัน (ชกท.001.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๒๙,๖๘๐ บาท) (3๐,๗๙๐ บาท)

ตอน บก.พัน.ร้อย.บก.ร.๑๙ พัน.๓ ร.19 พัน.3 รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม

(ชกท.๐๐๐๕) ๔๗0 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

ได้ ๑ ข้ัน)

45 จ.ส.อ. มานะ บัวงาม พล.ร.9 ๑๓ ส.ค. ๑๐ 55 510810000119 จ.ส.อ. 1๘ ก.พ. 53 510810000019 ป.3 เยียวยา ๑.๕ น.1 เยียวยา ๒.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

นายสิบซ่อมบ ารุงยานยนต์ พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๐,๕๖0 บาท) (๔๑,๙๓๐ บาท)

(ชกท.๖๓1.0) ตอน ซบร. ร.19 พัน.3 รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม

มว.ยานยนต์และซ่อมบ ารุง (ชกท.๐๐๐๕)  5๗0 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

ร้อย.บก.ร.๑๙ พัน.๓ ได้ ๑ ข้ัน)

1295501792 

  3719900312862

1330200864

 3710100465542

1310201244 

 3610400003693

1297000524 

3470101467037



ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
ต ำแหน่งปัจจุบัน จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน

เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

เลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยเลขประจ ำตัว

ล ำดับ

ยศ - ช่ือ - สกุล
สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ อัตรำ สัญชำติ หมำยเหตุ

46 จ.ส.อ. ค าปน พรมโสภา พล.ร.9 2๑ ส.ค. ๑0 55 500901100126 จ.ส.อ. ๓๑ พ.ค. 6๒ 500901100027 ป.3 ช้ัน ๓๒.5 น.1 ช้ัน ๔๒.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

จ่ากองร้อย (ชกท.001.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๓,๕๖0 บาท) (๓๔,๖๘0 บาท)

ตอน บก.ร้อย.ร้อย.ค.หนัก ร.29 ร.29 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

47 จ.ส.อ. สุวิจักขณ์ เศษดา พล.ร.9 2๙ ส.ค. 10 55 510813000132 จ.ส.อ. ๒๕ ต.ค. 5๔ 510813000021 ป.3 ช้ัน 34.5 น.1 ช้ัน ๔๔.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

นายสิบส่งก าลัง (ชกท.๗๖๘.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๕,๘๑0 บาท) (๓๖,9๙0 บาท)

ตอนส่งก าลังกองพัน มว.บร. ร.๒9 พัน.๒ รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม

ร้อย.บก.ร.29 พัน.2 (ชกท.๐๐๐๕) ๔๗0 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

ได้ ๑ ข้ัน)

48 จ.ส.อ. ประเวศน์ คะมาลี พล.ร.9 14 ก.ย. ๑0 55 510814300020 จ.ส.อ. 1๓ มิ.ย. 5๕ 510814000036 ป.3 เยียวยา ๖ น.1 เยียวยา ๗ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอง ผบ.มว. (ชกท.111.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๗,๓๘0 บาท) (๔๙,๐๑๐ บาท)

บก.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.29 พัน.3 ร.๒9 พัน.3 รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม

(ชกท.๐๐๐๕) ๒,๐๗๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

ได้ ๑ ข้ัน)

49 จ.ส.อ. เลิศชาย พรมท้วม พล.ร.9 ๓ ต.ค. 0๙ 55 510817000061 จ.ส.อ. ๓1 พ.ค. ๔๘ 510817000022 ป.3 เยียวยา ๕.๕ น.1 เยียวยา ๖.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

หน.เจ้าหน้าท่ีค านวณ (ชกท.1๔๖.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๖,๕๖๐ บาท) (4๘,๒๐0 บาท)

 หมู่ยุทธการและอ านวยการยิง ป.9 พัน.109 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

ร้อย.บก.ป.9 พัน.109 (ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

50 จ.ส.อ. ฉัตรชัย    จันทร์ที พล.ร.9 ๔ มิ.ย. ๑๐ 55 510904๐000๕๘ จ.ส.อ. ๒๓ พ.ค. ๖๑ 510904000018 ป.3 ช้ัน 3๓ น.1 ช้ัน 43 ไทย ไทย ไทย ไทย

จ่ากอง (ชกท.๐๐๑.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓4,๑10 บาท) (3๕,220 บาท)

บก.ส่วนแยก กรม.สน.พล.ร.๙ กรม.สน.พล.ร.๙ (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

1283900543

 3710900304080

1310200100

1310502984

 3360600100903

1301000788

 3659900699211

1303801313

 3769900157786

 3401700013425



ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
ต ำแหน่งปัจจุบัน จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน

เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

เลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยเลขประจ ำตัว

ล ำดับ

ยศ - ช่ือ - สกุล
สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ อัตรำ สัญชำติ หมำยเหตุ

51 จ.ส.อ. ดุสิต   อินทรรักษ์ พล.ร.9 ๑๕ เม.ย. ๑๐ 55 510904000114 จ.ส.อ. ๑ ธ.ค. ๔๗ 510904000027 ป.3 เยียวยา ๘.5 น.1 เยียวยา ๙.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

นายสิบยุทธการ (ชกท.๗๑๗.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๕๑,๔๕0 บาท) (๕3,๐๘0 บาท)

ตอน บก.กรม ร้อย.บก. กรม สน.พล.ร.๙ (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

กรม สน.พล.ร.9 (ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

52 จ.ส.อ. โกวิท คงสุคนธ์ พล.ร.9 ๒๔ ม.ค. ๐๖ 59 510906400042 จ.ส.อ. ๒๕ ก.ย. 6๓ 510906000043 ป.3 เยียวยา ๑ น.1 เยียวยา ๒ ไทย ไทย ไทย ไทย

นายสิบประจ าหมวด (ชกท.๗๖๐.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๙,๘๘0 บาท) (๔๑,๒๕0 บาท)

 มว.สล.ร้อย.สน.พัน.ซบร. พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.๙ (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

กรม สน.พล.ร.๙ (ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

53 จ.ส.อ. พยุงศักด์ิ  โสตะทวิ พล.ร.9 ๒๓ ธ.ค. ๐๘ 56 510906000081 จ.ส.อ. ๒๕ ก.ย. 6๓ 510906000015 ป.3 ช้ัน 33 น.1 ช้ัน ๔๓ ไทย ไทย ไทย ไทย

นายสิบยานยนต์ (ชกท.๖๓๑.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๔,๑๑0 บาท) (3๕,๒๒0 บาท)

ตอนซ่อมบ ารุงยานยนต์กองพัน พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.๙ (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

ร้อย.บก.พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.๙ (ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

54 จ.ส.อ. สุดชาย   ศรีภา พล.ร.9 ๒๑ ต.ค. ๐๙ 55 510906200023 จ.ส.อ. ๓1 ก.ค. 6๒ 510906000023 ป.3 ช้ัน 3๖.5 น.1 เยียวยา 0.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

ช่างตรวจสภาพอาวุธ (ชกท.๔๒๕.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๘,๑๗0 บาท) (39,190 บาท)

มว.ควบคุมการซ่อม ร้อย.สน. พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.๙ รับ พ.ส.ร เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม

ส่วนหน้า พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.๙ (ชกท.0005) 2,๒6๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

ได้ ๑ ข้ัน)

55 จ.ส.อ. ประสงค์   สังข์วรรณะ พล.ร.9 8 ธ.ค. 0๙ 55 510906400027 จ.ส.อ. 1๑ พ.ย. ๕๔ 510906000039 ป.3 เยียวยา ๓ น.1 เยียวยา ๔ ไทย ไทย ไทย ไทย
ช่างตรวจสภาพเคร่ืองควบคุมการยิง พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๒,๖๒๐ บาท) (๔๔,1๓0 บาท)
(ชกท.๔๐๓.0) มว.ควบคุมการซ่อม พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.๙ (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

ร้อย.สน.พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.๙ (ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

1286401814

1284900396 

3710100457451

1300200164  

 3410100130411

1306802057 

 3720900236301

 3609900739212

1302301340

3700100180220



ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
ต ำแหน่งปัจจุบัน จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน

เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

เลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยเลขประจ ำตัว

ล ำดับ

ยศ - ช่ือ - สกุล
สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ อัตรำ สัญชำติ หมำยเหตุ

56 จ.ส.อ. ส ารวย    ทองดี พล.ร.9 ๓๑ ธ.ค. 0๙ 55 510906000068 จ.ส.อ. ๒๘ ก.ค. ๕๙ 510906000013 ป.3 เยียวยา ๓ น.1 เยียวยา ๔ ไทย ไทย ไทย ไทย
นายสิบยุทธการและการข่าว พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๒,๖๒๐ บาท) (๔๔,1๓0 บาท)

 (ชกท.๗๑๗.0) ตอน บก.พัน.ร้อย.บก. พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.๙ (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.๙ (ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

57 จ.ส.อ. พูนศักด์ิ   สืบจากจุล พล.ร.9 ๑๘ ก.พ. ๑๐ 55 510906200003 จ.ส.อ. ๒9 ต.ค. ๕๑ 510906000017 ป.3 เยียวยา ๕.๕ น.1 เยียวยา ๖.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
จ่ากองร้อย (ชกท.๐๐๑.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๖,๕๖๐ บาท) (๔๘,๒๐0 บาท)
บก.ร้อย.ร้อย.สน.ส่วนหน้า พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.๙ รับ พ.ส.ร เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.๙ (ชกท.0005)  ๑,๗๐๖ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

ได้ ๑ ข้ัน)
58 จ.ส.อ. ธวัชชัย   ชะนุดรัมย์ พล.ร.9 ๑๙ ต.ค. 0๙ 55 510907200010 จ.ส.อ. ๒๗ พ.ค. ๕๒ 510907200003 ป.3 เยียวยา ๔ น.1 เยียวยา 5 ไทย ไทย ไทย ไทย

จ่ากองร้อย (ชกท.๐๐1.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔4,130 บาท) (๔5,750 บาท)
บก.ร้อย.ร้อย.ขส.พัน.ขส. พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.๙ (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

กรม สน.พล.ร.๙ (ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)
59 จ.ส.อ.เลิศชัย  เวชกิจ พล.ร.9 ๒๘ มิ.ย. ๑๐ 55 510907200026 จ.ส.อ. 1๑ ม.ค. ๕๘ 510907200006 ป.3 ช้ัน 36.๕ น.1 เยียวยา 0.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอง ผบ.มว. (ชกท.๖๔๓.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓8,๑70 บาท) (39,190 บาท)
บก.มว.รยบ.เบา ร้อย.ขส. พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.๙ (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.๙ (ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

60 จ.ส.อ. ธนะสิทธ์ิ ลักษณ์จิราเลิศ พล.ร.9 ๘ เม.ย. ๑๐ 55 510907200025 จ.ส.อ. ๒4 พ.ค. 6๑ 510907200005 ป.3 ช้ัน 37 น.1 เยียวยา 1 ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.มว. (ชกท.๖๔๓.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓8,750 บาท) (39,880 บาท)

บว.มว.รยบ.เบา ร้อย.ขส.พัน.ขส. พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.๙ (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
กรม สน.พล.ร.๙ (ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

61 จ.ส.อ. นทชา  สระทองนวล  พล.ร.9 ๒๖ ก.ค. ๑0 55 510907100025 จ.ส.อ. ๒๗ ธ.ค. 6๐ 510907100005 ป.3 ช้ัน 37 น.1 เยียวยา 1 ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.มว. (ชกท.๖๔๓.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓8,750 บาท) (39,880 บาท)
บก.มว.ร้อย.ขส.รยบ.เบา พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.๙ (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.๙ (ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

1291901421 

1302800032

 3750300164422
1295900012

 3700700113001
1314900982

 3730200429921

3720200206182
1286401815 

 3260200001534
1281800607

 3311100286502



ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
ต ำแหน่งปัจจุบัน จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน

เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

เลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยเลขประจ ำตัว

ล ำดับ

ยศ - ช่ือ - สกุล
สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ อัตรำ สัญชำติ หมำยเหตุ

62 จ.ส.อ. สุรัตน์ วรรณพัฒน์ พล.ร.9 ๒๗ ธ.ค. 0๙ 55 510907100024 จ.ส.อ. ๒9 เม.ย. 6๓ 510907100004 ป.3 ช้ัน 35.5 น.1 ช้ัน 45.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.มว. (ชกท.๖๔๓.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓6,990 บาท) (38,170 บาท)
บก.มว.ร้อย.ขส.รยบ.เบา พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.๙ (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.๙ (ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

63 จ.ส.อ. ธนพัฒน์ คันธศร พล.ร.9 ๑๖ ส.ค. 0๘ 57 510902400041 จ.ส.อ. 1 ต.ค. 6๔ 510902000059 ป.3 ช้ัน 3๖.5 น.1 เยียวยา 0.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.มว. (ชกท.1๒1.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๘,๑๗0 บาท) (39,190 บาท)

บก.มว.ช.ร้อย.ช.สนาม ช.พัน.๙ พล.ร.๙ (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
ช.พัน.๙ พล.ร.๙ (ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

64 จ.ส.อ. ชาญ บุญเม่น พล.ร.9 ๔ มี.ค. ๑0 55 510818000075 จ.ส.อ. ๒๒ ม.ค. ๖๒ 510818000022 ป.3 ช้ัน ๒๖.5 น.1 ช้ัน ๓๖.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
นายสิบยานยนต์ (ชกท.6๓๑.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๒7,490 บาท) (๒8,43๐ บาท)
ตอนซ่อมบ ารุงยานยนต์กองพัน ส.พัน.๙ พล.ร.๙ รับ พ.ส.ร เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม

ร้อย.บก.ส.พัน.๙ พล.ร.๙ (ชกท.0005)  1,200 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
ได้ ๑ ข้ัน)

65 จ.ส.อ. ประภาส พิสัยพันธ์ุ พล.ร.9 2๔ ม.ค. ๑๐ 55 510900200015 จ.ส.อ. 2๕ เม.ย. 61 510900200005 ป.3 ช้ัน 3๖ น.1 ช้ัน ๔๖ ไทย ไทย ไทย ไทย
นายสิบยุทธการ (ชกท.๑๑๓.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (3๗,๕๘0 บาท) (3๘,๗๕๐ บาท)

บก.ร้อย.ร้อย.ลว.ไกล 9 ร้อย.ลว.ไกล 9 รับ พ.ด.ร. เดือนละ คงรับ พ.ด.ร. คงเดิม
(ชกท.0005)  5,300 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

ได้ ๑ ข้ัน)

66 จ.ส.อ. คัมภีร์ เพ็ญแสง พล.ร.9 ๕ ก.ค. ๑0 55 510900600003 จ.ส.อ. ๒๒ ก.ย. ๖3 510900000022 ป.3 ช้ัน 31 น.1 ช้ัน 41 ไทย ไทย ไทย ไทย
นายสิบบริการการบิน (ชกท.๖๗๒.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (31,880 บาท) (33,000 บาท)

บก.ชุด ชสบ.9 พล.ร.9 รับ พ.ส.ร เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
(ชกท.0005) 1,350 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

ได้ ๑ ข้ัน)

1316300027 

3439900035918
1312700091  

 3710700004406
1300201165

 3499900189354
1307400009

 3461300235374
1290300658 

 3640200316728



ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
ต ำแหน่งปัจจุบัน จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน

เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

เลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยเลขประจ ำตัว

ล ำดับ

ยศ - ช่ือ - สกุล
สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ อัตรำ สัญชำติ หมำยเหตุ

67 จ.ส.อ. สมพงษ์ คงพระจันทร์ พล.ร.9 11 มี.ค. ๑0 55 510906400030 จ.ส.อ. ๒๒ ก.ย. ๖3 510906000042 ป.3 เยียวยา 6 น.1 เยียวยา 7 ไทย ไทย ไทย ไทย
ช่างตรวจสภาพสายพลาธิการ (ชกท.460.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (47,380 บาท) (49,010 บาท)

มว.ควบคุมการซ่อม ร้อย.สน. พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.๙ (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.๙ (ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

68 จ.ส.อ. วินัย ล้อซ้ง พล.ร.๑๑ ๑๒ มี.ค. ๐๗ 58 510307000101 จ.ส.อ. 29 ม.ค. 64 510307000018 ป.3 ช้ัน 36.5 น.1 เยียวยา 0.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
นายสิบกิจการพลเรือน (ชกท.991.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (38,170 บาท) (39,190 บาท)

ฝกร.พล.ร.11 พล.ร.11 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

69 จ.ส.อ. รังสยา เครือสวัสด์ิ พล.ร.๑๑ 21 มี.ค. 10 55 510319200029 จ.ส.อ. 13 ส.ค. 64 510319000027 ป.3 ช้ัน 36 น.1 ช้ัน 4๖ ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.มว. (ชกท.๗6๐.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (37,580 บาท) (38,๗๕0 บาท)
มว.สล.ร้อย.สน.ส่วนหน้า พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.11 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.11 (ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

70 จ.ส.อ. ฉัตรชัย บัวทอง พล.ร.๑๑ 3 ต.ค. 09 55 510309300020 จ.ส.อ. 5 ก.ย. 60 510309000036 ป.3 เยียวยา 1 น.1 เยียวยา 2 ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.มว. (ชกท.111.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (39,880 บาท) (41,250 บาท)

บก.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.111 พัน.1 ร.111 พัน.1 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

71 จ.ส.อ. ทองเติม แดงสง่า พล.ร.๑๑ 15 มิ.ย. 09 56 510309100003 จ.ส.อ. 30 ก.ค. 64 510309000023 ป.3 ช้ัน 34.5 น.1 ช้ัน 44.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
จ่ากองร้อย (ชกท.001.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (35,810 บาท) (36,990 บาท)

บก.ร้อย.ร้อย.อวบ.ร.111 พัน.1 ร.111 พัน.1 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

72 จ.ส.อ. สนิด จิตรจ านงค์ พล.ร.๑๑ 1 พ.ย. 09 55 510310000109 จ.ส.อ. 12 มี.ค. 61 510310000018 ป.3 ช้ัน 28.5 น.1 ช้ัน 38.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
นายสิบควบคุมรถ (ชกท.643.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (29,110 บาท) (30,220 บาท)

ตอนยานยนต์ มว.ยานยนต์ ร.111 พัน.2 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
และซ่อมบ ารุง ร้อย.บก.ร.๑๑๑ พัน.๒ (ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

1303100093

1310301573 
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 3600700501478
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  3250700373287
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3240100683153
1270701660  
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ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
ต ำแหน่งปัจจุบัน จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน

เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

เลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยเลขประจ ำตัว

ล ำดับ

ยศ - ช่ือ - สกุล
สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ อัตรำ สัญชำติ หมำยเหตุ

73 จ.ส.อ. อดุลย์ ทิมสุกใส พล.ร.๑๑ 31 พ.ค. 10 55 510310000139 จ.ส.อ. 5 ก.ย. 60 510310000021 ป.3 ช้ัน 27.5 น.1 ช้ัน 37.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
ผบ.ตอน (ชกท.941.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (28,430 บาท) (29,110 บาท)

บก.ตอนสูทกรรม มว.บร.ร้อย.บก. ร.111 พัน.2 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
ร.๑๑๑ พัน.๒ (ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

74 จ.ส.อ. อดิศักด์ิ สารภักด์ิ พล.ร.๑๑ 11 มิ.ย. 10 55 510315000152 จ.ส.อ. 1 ต.ค. 62 510315000022 ป.3 ช้ัน 35 น.1 ช้ัน 45 ไทย ไทย ไทย ไทย
นายสิบประจ าหมวด (ชกท.911.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (36,400 บาท) (37,580 บาท)
บก.มว.สร.ร้อย.บก.ร.๑๑๑ พัน.3 ร.111 พัน.3 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

ได้ ๑ ข้ัน)
75 จ.ส.อ. นพดล คนฉลาด พล.ร.๑๑ 20 ก.ค. 08 57 510312000051 จ.ส.อ. 9 เม.ย. 64 510312000013 ป.3 ช้ัน 33 น.1 ช้ัน 43 ไทย ไทย ไทย ไทย

นายสิบก าลังพล (ชกท.716.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (34,110 บาท) (35,220 บาท)
ตอน บก.พัน.ร้อย.บก.ร.112 พัน.1 ร.112 พัน.1 รับ พ.ส.ร เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม

(ชกท.0005)  2,381 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
ได้ ๑ ข้ัน)

76 จ.ส.อ. คงศักด์ิ ห่วงทอง พล.ร.๑๑ 6 ม.ค. 10 55 510316100003 จ.ส.อ. 6 ก.ย. 59 510316000023 ป.3 ช้ัน 29.5 น.1 ช้ัน 39.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
จ่ากองร้อย (ชกท.001.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (30,220 บาท) (31,340 บาท)

บก.ร้อย.ร้อย.อวบ.ร.๑๑๒ พัน.2 ร.112 พัน.2 รับ พ.ส.ร เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
(ชกท.0005)  960 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

ได้ ๑ ข้ัน)
77 จ.ส.อ. อิทธิพล เพ่ิมทรัพย์ พล.ร.๑๑ 4 ม.ค. 10 55 510317200003 จ.ส.อ. 21 พ.ย. 59 510317000028 ป.3 เยียวยา 3.5 น.1 เยียวยา 4.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

จ่ากองร้อย (ชกท.001.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (43,300 บาท) (44,930 บาท)
บก.ร้อย.ร้อย.อวบ.ร.๑๑๒ พัน.3 ร.112 พัน.3 รับ พ.ส.ร เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม

(ชกท.0005)  570 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
ได้ ๑ ข้ัน)
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ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
ต ำแหน่งปัจจุบัน จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน

เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

เลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยเลขประจ ำตัว

ล ำดับ

ยศ - ช่ือ - สกุล
สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ อัตรำ สัญชำติ หมำยเหตุ

78 จ.ส.อ. บุญเหลือ ดวงศรี พล.ร.๑๑ 6 ก.ค. 10 55 510317200019 จ.ส.อ. 13 ก.ย. 55 510317000025 ป.3 ช้ัน 32.5 น.1 ช้ัน 42.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.มว. (ชกท.111.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (33,560 บาท) (34,680 บาท)

บก.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.112 พัน.3 ร.112 พัน.3 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

79 จ.ส.อ. สมชาย ธาราภูมิ พล.ม.2 รอ. 13 ก.ย. ๐7 ๕๘ 503205200003 จ.ส.อ. ๑๖ มิ.ย. ๕๔ ๕๐๓๒๐๕๐๐๐๐๑๓ ป.๓ เยียวยา 0.5 น.1 เยียวยา 1.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
จ่ากองร้อย (ชกท.๐๐๑.0) บก.ร้อย. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (39,190 บาท) (40,560 บาท)
ร้อย.สายและวิทยุถ่ายทอด ส.พัน.12 ส.พัน.12 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)
80 จ.ส.อ. สุรศักด์ิ พิมพา พล.ม.2 รอ. 15 พ.ย. 09 ๕๕ 510612100024 จ.ส.อ. 30 พ.ย. 59 ๕๑๐๖๑๒๐๐๐๐๑๘ ป.๓ เยียวยา 3 น.1 เยียวยา 4 ไทย ไทย ไทย ไทย

ช่างตรวจสภาพยานยนต์ล้อ พิเศษ นายทหารช านาญงาน (42,620 บาท) (44,130 บาท)
(ชกท.635.0) มว.ควบคุมการซ่อม พัน.ซบร.กรม สน.12 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

ร้อย.สน.ส่วนหน้า พัน.ซบร.กรม สน.12 (ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)
81 จ.ส.อ. วชิราวุฒิ จันทะวงษ์ พล.ม.2 รอ. 3 มี.ค. ๑๐ ๕๕ ๕๑๐๖๑๒๓๐๐๐๒๔ จ.ส.อ. 2 พ.ค. ๖๐ 510612000047 ป.๓ เยียวยา 1.5 น.1 เยียวยา 2.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

ช่างตรวจสภาพยานยนต์ล้อ พิเศษ นายทหารช านาญงาน (40,560 บาท) (๔1,930 บาท)
(ชกท.635.0) มว.ควบคุมการซ่อม พัน.ซบร.กรม สน.12 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

ร้อย.สน.ส่วนหน้า พัน.ซบร.กรม สน.12 (ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)
82 จ.ส.อ. นุกูล ดาษดา พล.ม.2 รอ. 24 ส.ค. 10 ๕๕ ๕๑๐๖๑๐๒๐๐๐๖๗ จ.ส.อ. 17 ม.ค. 61 510610000018 ป.๓ ช้ัน 37 น.1 เยียวยา 1 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอง ผบ.มว. (ชกท.131.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓8,750 บาท) (39,880 บาท)
ตอน ถ.ร้อย.ม.ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ. ม.พัน.27 พล.ม.๒ รอ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

83 จ.ส.อ. อดิศักด์ิ เช้ือจันทึก พล.ม.2 รอ. 11 ก.พ. 10 55 510610100067 จ.ส.อ. 17 ม.ค. 61 510610000019 ป.๓ เยียวยา 2.5 น.1 เยียวยา 3.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.มว. (ชกท.131.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (41,930 บาท) (43,330 บาท)

ตอน ถ.ร้อย.ม.ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ. ม.พัน.27 พล.ม.๒ รอ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)
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ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
ต ำแหน่งปัจจุบัน จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน

เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

เลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยเลขประจ ำตัว

ล ำดับ

ยศ - ช่ือ - สกุล
สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ อัตรำ สัญชำติ หมำยเหตุ

84 จ.ส.อ. ประเวทย์ ทัศสาคร พล.ม.2 รอ. 5 ต.ค. 09 55 50320210003 จ.ส.อ. 16 มิ.ย. 54 503202000029 ป.๓ เยียวยา 5.5 น.1 เยียวยา 6.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
จ่ากองร้อย (ชกท.001.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (46,560 บาท) (48,200 บาท)

บก.ร้อย.ม.(ก.) ม.1 พัน.1 รอ. ม.1 พัน.1 รอ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

85 จ.ส.อ. เกียรติศักด์ิ แก้ววิเศษ พล.ม.2 รอ. 6 ก.พ. 10 55 503202000149 จ.ส.อ. 10 ส.ค. 63 503202000011 ป.๓ ช้ัน 33.5 น.1 ช้ัน 43.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.ตอน (ชกท.131.0) บก.ตอน ตถ. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (34,680 บาท) (35,810 บาท)

มว.ตถ.ร้อย.สสก. ม.1 พัน.1 รอ. ม.1 พัน.1 รอ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

86 จ.ส.อ. พรรัตน์ คงเนียม พล.ม.2 รอ. ๓๐ ก.ค. ๑๐ ๕๕ ๕๐๓๒๐๓๑๐๐๐๔๑ จ.ส.อ. ๗ ธ.ค. ๖๐ ๕๐๓๒๐๓๐๐๐๐๑๘ ป.๓ เยียวยา ๓ น.1 เยียวยา ๔ ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.มว. (ชกท.131.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๒,๖๒๐ บาท) (๔๔,๑๓๐ บาท)

บก.มว.ม.ร้อย.ม.(ก.) ม.๑ พัน.๓ รอ. ม.๑ พัน.3 รอ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

87 จ.ส.อ. ปรีชา มีทองเจริญ พล.ม.2 รอ. ๒๘ มิ.ย. ๐๘ ๕๗ ๕๐๓๒๐๓๐๐๐๑๑๑ จ.ส.อ. ๒๕ ธ.ค. ๖๓ 503203000017 ป.๓ เยียวยา ๐.๕ น.1 เยียวยา ๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.มว. (ชกท.131.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๙,๑๙๐ บาท) (๔๐,๕๖๐ บาท)
 ตอน ถ.มว.ลว.ร้อย.สสก. ม.๑ พัน.3 รอ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

ม.๑ พัน.3 รอ. (ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)
88 จ.ส.อ. สมบัติ บุญนิยม พล.ม.2 รอ. 30 ก.ค. ๐9 ๕๖ ๕๑๐๖๐๑๑๐๐๐๕๗ จ.ส.อ. ๒๕ ธ.ค. ๖๓ 510601000043 ป.๓ ช้ัน 34.5 น.1 ช้ัน 44.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอง ผบ.มว. (ชกท.133.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (35,810 บาท) (36,990 บาท)
บก.มว.ค.หนัก ร้อย.ค.หนัก ม.4 รอ. ม.4 รอ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)
89 จ.ส.อ. ปิยะ ปราบพาล พล.ม.2 รอ. 23 ต.ค. ๐9 ๕๕ ๕๑๐๖๐๔๔๐๐๐๖๘ จ.ส.อ. 25 ต.ค. 55 510604000041 ป.๓ เยียวยา 4 น.1 เยียวยา 5 ไทย ไทย ไทย ไทย

นายสิบซ่อมบ ารุง (ชกท.631.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (44,330 บาท) (45,750 บาท)
มว.ซ่อมบ ารุงกองพัน ร้อย.สสช. ม.4 พัน.11 รอ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

ม.4 พัน.11 รอ. (ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)
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ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
ต ำแหน่งปัจจุบัน จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน

เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

เลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยเลขประจ ำตัว

ล ำดับ

ยศ - ช่ือ - สกุล
สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ อัตรำ สัญชำติ หมำยเหตุ

90 จ.ส.อ. ศุภกร ทองย้อย พล.ม.2 รอ. 22 ส.ค. ๐8 ๕๗ ๕๑๐๖๐๒๐๐๐๐๘๐ จ.ส.อ. 20 ต.ค. 63 510602000034 ป.๓ ช้ัน 32 น.1 ช้ัน 42 ไทย ไทย ไทย ไทย
นายสิบส่งก าลัง (ชกท.768.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (33,000 บาท) (34,110 บาท)
ตอน บก.กรม ร้อย.บก.ม.5 รอ. ม.5 รอ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

91 จ.ส.อ. มนูญ สมศรี พล.ม.2 รอ. 27 ก.พ. ๐8 ๕๗ ๕๑๐๖๐๘๒๐๐๐๒๗ จ.ส.อ. 8 ก.ย. 64 510608000026 ป.๓ เยียวยา 0.5 น.1 เยียวยา 1.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.มว. (ชกท.131.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (39,190 บาท) (40,560 บาท)

บก.มว.ร้อย.ม.(ก.) ม.5 พัน.24 รอ. ม.5 พัน.24 รอ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

92 จ.ส.อ. สนอง ศรีวารินทร์ พล.ม.2 รอ. 24 พ.ย. ๐7 ๕๗ ๕๑๐๖๐๘๒๐๐๐๒๙ จ.ส.อ. 4 พ.ย. 63 510608000031 ป.๓ ช้ัน 34.5 น.1 ช้ัน 44.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.มว. (ชกท.131.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (35,320 บาท) (36,990 บาท)

บก.มว.ร้อย.ม.(ก.) ม.5 พัน.24 รอ. ม.5 พัน.24 รอ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

93 จ.ส.อ. ธรรมนูญ ประเทศา พล.ม.2 รอ. 1 มิ.ย. 10 ๕๕ ๕๑๐๖๐๘๐๐๐๑๖๒ จ.ส.อ. 9 ธ.ค. 62 510608000011 ป.๓ ช้ัน 27.5 น.1 ช้ัน 37.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.ตอน (ชกท.131.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (28,430 บาท) (29,110 บาท)

ตอนวางระเบิดดักรถถัง มว.ตถ.ร้อย.สสก. ม.5 พัน.24 รอ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
ม.5 พัน.24 รอ. (ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

94 จ.ส.อ. สาทิตย์    พ่ึงพงษ์  พล.พัฒนา ๑  11 ธ.ค. ๐๙ 55 510716000090 จ.ส.อ.  ๖ ม.ค. ๕๕ 510716000032 ป.๓ เยียวยา ๔ น.๑ เยียวยา ๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
นายสิบส ารวจ (ชกท.๘๒๑.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๔,๑๓๐ บาท) (๔๕,๗๕๐ บาท)
การก่อสร้างอาวุโส ตอน ยก. กรม.พัฒนา ๑ (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

ร้อย.บก.กรม พัฒนา ๑ (ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

95 จ.ส.อ. พนม สุดประเสริฐศักด์ิ  พล.พัฒนา ๑  ๓ ก.พ. ๐๙ 56 510717100126 จ.ส.อ. 20 เม.ย. 64 510717000029 ป.๓ ช้ัน ๓๑ น.๑ ช้ัน ๔๑ ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง หน.ชุด (ชกท.๖๓๑.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๑,๘๘๐ บาท ) (๓๓,๐๐๐ บาท)

ชุดช่างเคร่ืองยนต์ มว.พัฒนาท่ี ๓ พัน.พัฒนา ๑ (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
 ร้อย.พัฒนา พัน.พัฒนา ๑ (ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)
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ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
ต ำแหน่งปัจจุบัน จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน

เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

เลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยเลขประจ ำตัว

ล ำดับ

ยศ - ช่ือ - สกุล
สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ อัตรำ สัญชำติ หมำยเหตุ

96 จ.ส.อ. พิพัฒน์พงศ์ สุวรรณภารต  พล.พัฒนา ๑  ๔ พ.ค. ๑๐ 55 510717100177 จ.ส.อ.  ๒๙ ต.ค. ๖๒ 510717000032 ป.๓ ช้ัน ๓๑ น.๑ ช้ัน ๔๑ ไทย ไทย ไทย ไทย
นายสิบยานยนต์ (ชกท.๖๓๑.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๑,๘๘๐ บาท) (๓๓,๐๐๐ บาท)

หมู่ยานยนต์และซ่อมบ ารุง พัน.พัฒนา ๑ (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
มว.สน. ร้อย.พัฒนา พัน.พัฒนา ๑ (ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

97 จ.ส.อ. สุรศักด์ิ        สละทองอินทร์สละทองอินทร์  พล.พัฒนา ๑  ๘ ม.ค. ๑๐ 55 510717300177 จ.ส.อ.  ๒๙ ต.ค. ๖๒ 510717000058 ป.๓ เยียวยา ๒.๕ น.๑ เยียวยา ๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
นายสิบยานยนต์ (ชกท.๖๓๑.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๑,๙๓๐ บาท) (๔๓,๓๐๐ บาท)

หมู่ยานยนต์และซ่อมบ ารุง มว.สน. พัน.พัฒนา ๑ (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
ร้อย.พัฒนา พัน.พัฒนา ๑ (ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

98 จ.ส.อ. เทอดชัย รัตนอ าพัน  พล.พัฒนา ๑  ๒๑ มี.ค. ๑๐ 55 510712500011 จ.ส.อ.  ๒๙ ก.ค. ๕๘ 510712000038 ป.๓ เยียวยา ๕ น.๑ เยียวยา ๖ ไทย ไทย ไทย ไทย
นายสิบส่งก าลัง (ชกท.๗๖๘.0) บก.ร้อย. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๕,๗๕๐ บาท) (๔๗,๓๘๐ บาท)

ร้อย.ช.สนาม ช.๑ พัน.๕๒ รอ. ช.๑ พัน.๕๒ รอ. พ.ส.ร. ๑,๑๗๐ บาท คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
(ชกท.๐๐๐๕) (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

ได้ ๑ ข้ัน)

99 จ.ส.อ. บรรจบ อุ่นสุข  พล.พัฒนา ๑  ๔ เม.ย. ๑๐ 55 510712300036 จ.ส.อ.  ๑๘ ม.ค. ๖๓ 510712000028 ป.๓ เยียวยา ๐.๕ น.๑ เยียวยา ๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๒๑.0) บก.มว.ช. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๙,๑๙๐ บาท) (๔๐,๕๖๐ บาท)

ร้อย.ช.สนาม ช.๑ พัน.๕๒ รอ. ช.๑ พัน.๕๒ รอ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

100 จ.ส.อ. สมพงษ์ ศรีสมบูรณ์  พล.พัฒนา ๑  ๒๐ ส.ค. ๐๙ 56 510713100047 จ.ส.อ.  ๗ ธ.ค. ๖๓ 510713000022 ป.๓ เยียวยา ๒.๕ น.๑ เยียวยา ๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
นายงานเคร่ืองมือก่อสร้าง พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๑,๙๓๐ บาท) (๔๓,๓๐๐ บาท)

(ชกท.๖๑๒.0) ตอนตัดและถม ช.๑ พัน.๑๑๒ รอ. รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
มว.งานดิน ร้อย.ช.ก่อสร้าง (ชกท.๐๐๐๕) ๒,๘๙๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

ช.๑ พัน.๑๑๒ รอ. ได้ ๑ ข้ัน)
101 จ.ส.อ. ฤทธิรงค์  พรายศิลป์  พล.พัฒนา ๑  ๑ เม.ย. ๑๐ 55 510713200010 จ.ส.อ.  ๑ ก.ค. ๖๓ 510713000069 ป.๓ ช้ัน ๓๗ น.๑ เยียวยา ๑ ไทย ไทย ไทย ไทย

หน.นายสิบส ารวจงานก่อสร้าง พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๘,๗๕๐ บาท) (๓๙,๘๘๐ บาท)
(ชกท.๘๒๑.0) บก.ร้อย. ช.๑ พัน.๑๑๒ รอ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

ร้อย.ช.ก่อสร้าง ช.๑ พัน.๑๑๒ รอ. (ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)
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ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
ต ำแหน่งปัจจุบัน จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน

เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

เลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยเลขประจ ำตัว

ล ำดับ

ยศ - ช่ือ - สกุล
สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ อัตรำ สัญชำติ หมำยเหตุ

102 จ.ส.อ. อิสระ วรรณพฤกษ์  พล.พัฒนา ๑  ๖ เม.ย. ๑๐ 55 510713300110 จ.ส.อ.  ๒๕ ก.ค. ๖๑ 510713000058 ป.๓ ช้ัน ๓๖.๕ น.๑ เยียวยา ๐.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
ผบ.หมู่ (ชกท.๕๑๘.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๘,๑๗๐ บาท) (๓๙,๑๙๐ บาท)

หมู่ก่อสร้างท่ัวไป มว.ก่อสร้างท่ัวไป ช.๑ พัน.๑๑๒ รอ. รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
 ร้อย.ช.ก่อสร้าง ช.๑ พัน.๑๑๒ รอ. (ชกท.๐๐๐๕) ๕๙๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

ได้ ๑ ข้ัน)
103 จ.ส.อ. จ ารอง กล่ันเจริญ  พล.พัฒนา ๑  ๙ ก.ค. ๑๐ 55 510713100108 จ.ส.อ.  ๒๕ ก.ค. ๖๑ 510713000055 ป.๓ เยียวยา ๒ น.๑ เยียวยา ๓ ไทย ไทย ไทย ไทย

ผบ.หมู่ (ชกท.๕๑๘.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๑,๒๕๐ บาท) (๔๒,๖๒๐ บาท)
หมู่ก่อสร้างท่ัวไป มว.ก่อสร้างท่ัวไป ช.๑ พัน.๑๑๒ รอ. รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
ร้อย.ช.ก่อสร้าง ช.๑ พัน.๑๑๒ รอ. (ชกท.๐๐๐๕) ๑,๔๘๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

ได้ ๑ ข้ัน)
104 จ.ส.อ. ประจักษ์ โตใหญ่  พล.พัฒนา ๑  ๓ ส.ค. ๑๐ 55 510713400003 จ.ส.อ.  ๒๐ ส.ค. ๕๑ 510713000016 ป.๓ เยียวยา ๔ น.๑ เยียวยา ๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

จ่ากองร้อย (ชกท.๐๐๑.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๔,๑๓๐ บาท) (๔๕,๗๕๐ บาท)
 บก.ร้อย.ร้อย.ช. เคร่ืองมือและซ่อมบ ารุง ช.๑ พัน.๑๑๒ รอ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

ช.๑ พัน.๑๑๒ รอ. (ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)
105 จ.ส.อ. สรายุธ ขุนนคร  พล.พัฒนา ๑  ๓0 ม.ค. ๑๐ 55 510715000089 จ.ส.อ.  29 ธ.ค. 60 510715000020 ป.๓ ช้ัน 36 น.๑ ช้ัน ๔6 ไทย ไทย ไทย ไทย

นายสิบกิจการพลเรือน (ชกท.991.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (37,580 บาท) (38,750 บาท)
ฝกร.พล.พัฒนา 1 พล.พัฒนา 1 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)
106 จ.ส.อ.วิทยา สุขน้อย บชร.1 19 ส.ค. 10 55 511000200082 จ.ส.อ. 26 ธ.ค. 54 511000000028 ป.3 เยียวยา 4 น.1 เยียวยา 5 ไทย ไทย ไทย ไทย

นายสิบฝ่ายส่งก าลัง (ชกท.764.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (44,130 บาท) (45,750 บาท)
มว.ส่งก าลัง สป.3 แผนกควบคุม บชร.1 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

การส่งก าลัง ศคบ.บชร.1 (ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

107 จ.ส.อ.พนา บ่ายคล้อย บชร.1 20 มิ.ย. 10 55 511001300235 จ.ส.อ. 4 มิ.ย. 63 511001000035 ป.3 ช้ัน 36.5 น.1 เยียวยา 0.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
ช่างซ่อมเคร่ืองมือการช่าง (ชกท.622.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (38,170 บาท) (39,190 บาท)

มว.ซ่อมบ ารุงสายช่าง ร้อย.ซบร. พัน.ซบร.21 บชร.1 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
ยุทโธปกรณ์ท่ี 2 พัน.ซบร.21 บชร.1 (ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)
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108 จ.ส.อ.กรีพล บุญล าพันธ์ บชร.1 11 พ.ย. 09 55 511001100010 จ.ส.อ. 4 มิ.ย. 63 511001000024 ป.3 ช้ัน 34 น.1 ช้ัน 44 ไทย ไทย ไทย ไทย
ช่างตรวจสภาพสายช่าง (ชกท.631.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (35,220 บาท) (36,400 บาท)

ส่วนควบคุมการซ่อม พัน.ซบร.21 บชร.1 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
พัน.ซบร.21 บชร.1 (ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

109 จ.ส.อ.กล้าหาญ ทรัพย์ศฤงคาร บชร.1 28 มี.ค. 10 55 511001300234 จ.ส.อ. 18 พ.ค. 54 511001000032 ป.3 เยียวยา 5 น.๑ เยียวยา 6 ไทย ไทย ไทย ไทย
ช่างซ่อมเคร่ืองมือการช่าง (ชกท.622.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (45,750 บาท) (47,750 บาท)

มว.ซ่อมบ ารุงสายช่าง ร้อย.ซบร. พัน.ซบร.21 บชร.1 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
ยุทโธปกรณ์ท่ี 2 พัน.ซบร.21 บชร.1 (ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

110 จ.ส.อ.คมสัน บุญวิเศษ บชร.1 27 ก.ค. 07 58 511002100013 จ.ส.อ. 16 ก.ย. 64 511002000019 ป.3 เยียวยา 0.5 น.1 เยียวยา 1.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
นายสิบส่งก าลัง (ชกท.764.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (39,190 บาท) (40,560 บาท)
บก.มว.คลังเสบียง ร้อย.คลัง พัน.สบร.21 บชร.1 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

สป.พัน.สบร.21 บชร.1 (ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

111 จ.ส.อ.วิสูตร์ บุญชู บชร.1 7 ม.ค. 10 55 511002300034 จ.ส.อ. 21 พ.ย. 60 511002000021 ป.3 เยียวยา 2 น.1 เยียวยา 3 ไทย ไทย ไทย ไทย
นายสิบส่งก าลังสายช่าง (ชกท.762.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (41,250 บาท) (42,620 บาท)

ตอนส่งก าลัง สป.2 - 4 พัน.สบร.21 บชร.1 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
มว.ส่งก าลัง สป.2 - 4 ร้อย.สกล.สป. (ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

พัน.สบร.21 บชร.1
112 จ.ส.อ. ประยูร อามาตย์ บชร.1 20 ต.ค. 09 55 511003400003 จ.ส.อ. 9 มิ.ย. 54 511003000021 ป.3 เยียวยา 2.5 น.1 เยียวยา 3.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

หน.นายสิบฝ่ายการท าลาย (ชกท.413.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (41,930 บาท) (43,330 บาท)
ชุด ทลร. พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1 พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)
113 จ.ส.อ. สัมพันธ์ โพธ์ิเหมือน บชร.1 27 ต.ค. 09 55 511003300012 จ.ส.อ. 15 พ.ย. 61 511003000012 ป.3 เยียวยา 1.5 น.1 เยียวยา 2.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอง ผบ.มว. (ชกท.542.0) มว.รก. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (40,560 บาท) (41,930 บาท)
ร้อย.รก.พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1 พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)
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114 จ.ส.อ. โยธิน จุลบุษปะ บชร.1 30 ธ.ค. 09 55 511003300013 จ.ส.อ. 15 พ.ย. 61 511003000013 ป.3 เยียวยา 1 น.1 เยียวยา 2 ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.มว. (ชกท.542.0) มว.รก. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (39,880 บาท) (41,250 บาท)
ร้อย.รก.พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1 พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

115 จ.ส.อ. ประวิทย์ ถึกเจริญ บชร.1 20 ก.ย. 10 55 511000300008 จ.ส.อ. 24 ต.ค. 60 511000300002 ป.3 ช้ัน 36 น.1 ช้ัน 46 ไทย ไทย ไทย ไทย
จ่ากองร้อย (ชกท.001.0) บก.ร้อย. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (37,580 บาท) (38,750 บาท)

ร้อย.ขส.รยบ.เบา บชร.1 ร้อย.ขส.รยบ.เบา.บชร.1 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

116 จ.ส.อ .ทวี อารักษ์ บชร.1 14 ต.ค. 09 55 511000300084 จ.ส.อ. 24 ต.ค. 60 511000300007 ป.3 ช้ัน 35 น.1 ช้ัน 45 ไทย ไทย ไทย ไทย
หน.ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.631.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (36,400 บาท) (37,580 บาท)

มว.ซ่อมบ ารุง ร้อย.ขส.รยบ.เบา บชร.1 ร้อย.ขส.รยบ.เบา.บชร.1 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

117 จ.ส.อ. ภาษิต ภวค้าเจริญ มทบ.๑๑ ๘ ธ.ค. ๐๙ ๕๖ ๕๐๓๕๐๐๐๐๐๔๔๑ จ.ส.อ. ๑๑ มิ.ย. ๖๑ ๕๐๓๕๐๐๐๐๐๑๑๓ ป.๓ เยียวยา 1 น.๑ เยียวยา 2 ไทย ไทย ไทย ไทย
หน.คลัง (ชกท.551.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๙,๘๘๐ บาท) (41,250 บาท)

ผยย.มทบ.๑๑ มทบ.11 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

118 จ.ส.อ. สุชาติ ดอนยังไพร มทบ.๑๑ ๒๔ ก.พ. ๑๐ ๕๕ ๕๐๓๕๐๐๐๐๐๔๑๗ จ.ส.อ. ๔ มี.ค. ๕๒ ๕๐๓๕๐๐๐๐๐๑๒๙ ป.๓ ช้ัน ๓๕ น.๑ ช้ัน ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
ช่างไฟฟ้าและประปา (ชกท.๓๕๕.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๖,๔๐๐ บาท) (๓๗,๕๘๐ บาท)

 ผยย.มทบ.๑๑ มทบ.11 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

119 จ.ส.อ. สมาน ขันไม้ มทบ.๑๑ ๕ ธ.ค. ๐๙ ๕๕ ๕๐๓๕๐๐๐๐๐๒๘๒ จ.ส.อ. 1 ต.ค. 53 ๕๐๓๕๐๐๐๐๐๑๒๒ ป.๓ ช้ัน ๓๓.๕ น.๑ ช้ัน ๔๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
เสมียนการเงิน (ชกท.๗๓๑.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๔,๖๘๐ บาท) (๓๕,๘๑๐ บาท)

ฝกง.มทบ.๑๑ มทบ.11 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)
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120 จ.ส.อ. สุราษฎร์ พรหมสุรินทร์ มทบ.๑๑ ๕ เม.ย. ๐๘ ๕๗ ๕๐๓๕๐๐๐๐๐๑๓๕ จ.ส.อ. ๒๙ ก.ค. ๖๔ ๕๐๓๕๐๐๐๐๐๑๑๗ ป.๓ ช้ัน ๒๘ น.๑ ช้ัน ๓๘ ไทย ไทย ไทย ไทย
จ่ากองบัญชาการ (ชกท.001.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๒๘,๘๘๐ บาท) (๒๙,๖๘๐ บาท)

บก.มทบ.๑๑ มทบ.11 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

121 จ.ส.อ. วรศักด์ิ ศรีเพ็ง มทบ.๑๑ ๒๘ ม.ค. ๑๐ ๕๕ ๕๐๓๕๐๕๑๐๐๐๑๑ จ.ส.อ. ๑๘ ต.ค. ๖๐ ๕๐๓๕๐๕๐๐๐๐๑๘ ป.๓ ช้ัน ๓๓.๕ น.๑ ช้ัน ๔3.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.มว. (ชกท.717.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๔,๖๘๐ บาท) (๓๕,๘๑๐ บาท)

มว.บร.ร้อย.บร.พัน.ร.มทบ.๑๑ พัน.ร.มทบ.๑๑ (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

122 จ.ส.อ. สมชาย ช่วยนางเดียว มทบ.๑๑ 7 พ.ค. 10 ๕๕ ๕๐๓๕๐๐๕๐๐๐๐๔ จ.ส.อ. 10 ก.พ. ๖๐ ๕๐๓๕๐๐๕๐๐๐๐๓ ป.๓ เยียวยา ๐.๕ น.๑ เยียวยา ๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
ผช.ประจ าวง (ชกท.041.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๙,๑๙๐ บาท) (40,560 บาท)

มว.ดย.มทบ.๑๑ มทบ.11 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

123 จ.ส.อ. นเรศ สายโลหิต มทบ.๑๑ ๑๐ ก.ค. ๑๐ ๕๕ ๕๐๓๕๐๖๒๐๐๐๑๔ จ.ส.อ. ๔ ต.ค.๔๓ ๕๐๓๕๐๖๐๐๐๐๒๓ ป.๓ เยียวยา 4.5 น.๑ เยียวยา 5.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.มว. (ชกท.951.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (44,930 บาท) (46,560 บาท)
มว.สห.ร้อย.สห.พัน.สห.๑๑ พัน.สห.11 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)
124 จ.ส.อ. โอภาส กรดงาม มทบ.๑๑ ๓๐ ส.ค. ๑๐ ๕๕ ๕๐๓๕๐๖๓๐๐๐๑๕ จ.ส.อ. ๑๘ มิ.ย.๕๓ ๕๐๓๕๐๖๐๐๐๐๒๘ ป.๓ ช้ัน ๓๗ น.๑ เยียวยา ๑ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอง ผบ.มว. (ชกท.951.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๘,๗๕๐ บาท) (๓๙,๘๘๐ บาท)
มว.สห.ร้อย.สห.พัน.สห.๑๑ พัน.สห.11 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)
125 จ.ส.อ. วีรเดช มุขเสถียร มทบ.๑๑ ๙ พ.ย. ๐๙ ๕๕ ๕๐๓๕๐๖๗๐๐๐๘๒ จ.ส.อ. ๑๒ ม.ค. ๕๕ ๕๐๓๕๐๖๐๐๐๐๔๔ ป.๓ เยียวยา 1.5 น.๑ เยียวยา 2.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอง ผบ.มว. (ชกท.951.0) มว.สห.รปภ. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (40,560 บาท) (41,930 บาท)
ร้อย.สห.รปภ.พัน.สห.11 พัน.สห.11 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

 3130500202455
1312900412 

3100203012350
1303303172  

 3100502159565
1323301970

3250700404557
1283101617  

3650101022025
1293800556  

3730500130548
1291901247  



ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
ต ำแหน่งปัจจุบัน จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน

เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

เลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยเลขประจ ำตัว

ล ำดับ

ยศ - ช่ือ - สกุล
สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ อัตรำ สัญชำติ หมำยเหตุ

126 จ.ส.อ. สุพจน์ ทะสดวก มทบ.๑๑ ๒๙ ต.ค. ๐๙ ๕๕ ๕๐๓๕๐๖๕๐๐๐๐๓ จ.ส.อ. ๕ เม.ย. ๖๔ ๕๐๓๕๐๖๐๐๐๐๓๓ ป.๓ ช้ัน ๒๘.๕ น.๑ ช้ัน ๓๘.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
จ่ากองร้อย (ชกท.001.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๒๙,๑๑๐ บาท) (๓๐,๒๒๐ บาท)
บก.ร้อย.ร้อย.สห.พัน.สห.๑๑ พัน.สห.11 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

127 จ.ส.อ. ไกเวช ช านาญพรม มทบ.๑๑ ๒๕ พ.ย. ๐๙ ๕๕ ๕๐๓๕๒๑๐๐๑๑๐๕ จ.ส.อ. ๑ ต.ค. ๖๐ ๕๐๓๕๒๑๐๐๑๑๐๔ ป.๓ ช้ัน 37 น.๑ เยียวยา 1 ไทย ไทย ไทย ไทย
เสมียน (ชกท.075.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (38,750 บาท) (39,880 บาท)

 หน่วย สด.เขตทวีวัฒนา ก.ท. หน่วย สด.เขตทวีวัฒนา ก.ท. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

128 จ.ส.อ. มนตรี เทียมศรี มทบ.๑๑ ๑๐ ส.ค. ๐๗ ๕๘ ๕๐๓๕๒๑๐๐๒๑๐๕ จ.ส.อ. 8 ม.ค. ๖๔ ๕๐๓๕๒๑๐๐๒๑๐๔ ป.๓ ช้ัน ๓๑.๕ น.๑ ช้ัน ๔๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
เสมียน (ชกท.075.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๒,๔๕๐ บาท) (๓๓,๕๖๐ บาท)

หน่วย สด.เขตบางซ่ือ ก.ท. หน่วย สด.เขตบางซ่ือ ก.ท. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

129 จ.ส.อ. ภูเบศร์ ล่ิมจ้ีจง มทบ.๑๑ ๑๗ มี.ค. ๐๙ ๕๖ ๕๐๓๕๒๑๐๐๓๕๐๕ จ.ส.อ. ๘ ม.ค. ๖๔ ๕๐๓๕๒๑๐๐๓๕๐๔ ป.๓ เยียวยา ๐.๕ น.๑ เยียวยา ๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
เสมียน (ชกท.075.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๙,๑๙๐ บาท) (๔๐,๕๖๐ บาท)

หน่วย สด.เขตยานนาวา ก.ท. หน่วย สด.เขตยานนาวา ก.ท. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

130 จ.ส.อ. สิทธวีร์ หิรัญพัฒนทวีกุล มทบ.๑๑ ๑๓ ก.ย. ๑๐ ๕๕ ๕๐๓๕๒๑๐๐๕๐๐๕ จ.ส.อ. ๑ ต.ค. ๖๑ ๕๐๓๕๒๑๐๐๕๐๐๔ ป.๓ ช้ัน ๓๔.๕ น.๑ ช้ัน ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
เสมียน (ชกท.075.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

หน่วย สด.เขตห้วยขวาง ก.ท. หน่วย สด.เขตห้วยขวาง ก.ท. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

131 จ.ส.อ. ยุทธศักด์ิ ศรีสวัสด์ิ มทบ.12 31 ส.ค. 10 55 510100000209 จ.ส.อ. 17 พ.ค. 64 510100000030 ป.3 ช้ัน 37 น.1 เยียวยา 1 ไทย ไทย ไทย ไทย
นายสิบสวัสดิการ (ชกท.073.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (38,750 บาท) (39,880 บาท)

ฝสก.มทบ.12 มทบ.12 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

1273900640 

  3200600088122
1300800799

 3250100413563
1313101852

 3410101129387
1286801793 

3700100983977
1274900805 

 3769900295623

  3740300456091
2306000357



ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
ต ำแหน่งปัจจุบัน จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน

เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

เลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยเลขประจ ำตัว

ล ำดับ

ยศ - ช่ือ - สกุล
สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ อัตรำ สัญชำติ หมำยเหตุ

132 จ.ส.อ. ด ารงค์ ศรีผ่อง มทบ.12 ๒๐ มี.ค. ๑๐ 55 510100000237 จ.ส.อ. 10 พ.ค. 61 510100000028 ป.3 ช้ัน 32.5 น.1 ช้ัน 42.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
เสมียนศาล (ชกท.๗๑๓.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (33,560 บาท) (34,680 บาท)

อก.มทบ.12 มทบ.12 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

133 จ.ส.อ. สมยศ สถิตย์ มทบ.12 ๑๔ มิ.ย. ๑๐ 55 510100000380 จ.ส.อ. 9 ก.ค. 63 510100000026 ป.3 ช้ัน 36 น.1 ช้ัน 46 ไทย ไทย ไทย ไทย
หน.คลัง (ชกท.๕๕๑.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (37,580 บาท) (38,750 บาท)

ผพธ.มทบ.12 มทบ.12 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

134 จ.ส.อ. เชิญชัย ท่ากระเบา มทบ.12 15 ม.ค. 10 55 510100100070 จ.ส.อ. 22 ก.พ. 50 510100100008 ป.3 เยียวยา 5.5 น.1 เยียวยา 6.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.มว. (ชกท.๗๑๗.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (46,560 บาท) (48,200 บาท)

มว.บร.ร้อย.มทบ.12 ร้อย.มทบ.12 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

135 จ.ส.อ. สถิตย์ แจ้งข า มทบ.12 1๑ ต.ค. 08 56 510115000033 จ.ส.อ. 9 มี.ค. 64 510115000015 ป.3 ช้ัน 35.5 น.1 ช้ัน 45.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
หน.คลัง (ชกท.551.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (36,990 บาท) (38,170 บาท)
ผสบร.รพ.ค่ายจักรพงษ์ รพ.ค่ายจักรพงษ์ รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม

(ชกท.๐๐๐๕) 940 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
ได้ ๑ ข้ัน)

136 จ.ส.อ. ค ามาย พิมี มทบ.12 6 ก.ย. 10 55 510114000090 จ.ส.อ. 17 มี.ค. 64 510114000009 ป.3 ช้ัน 37 น.1 เยียวยา 1 ไทย ไทย ไทย ไทย
ผบ.ตอน (ชกท.643.0) ตอนรถยนต์ พิเศษ นายทหารช านาญงาน (38,750 บาท) (39,880 บาท)
 มว.ยานยนต์ ร้อย.บก.พัน.สห.12 พัน.สห.12 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)
137 จ.ส.อ. รชฏะ แสงอรุณ มทบ.12 15 ก.พ. 10 55 510114100013 จ.ส.อ. 28 พ.ย. 45 510114000017 ป.3 เยียวยา 6.5 น.1 เยียวยา 7.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอง ผบ.มว. (ชกท.951.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (48,200 บาท) (49,830 บาท)
บก.มว.สห.ร้อย.สห.พัน.สห.12 พัน.สห.12 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

1292400213  

3301200199458
1312104213  

3659900279262
1283700423 

1313100110

 3160100484046
1315000848

3650101159349
1293800457 

 3120101849781

 3250700201702



ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
ต ำแหน่งปัจจุบัน จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน

เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

เลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยเลขประจ ำตัว

ล ำดับ

ยศ - ช่ือ - สกุล
สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ อัตรำ สัญชำติ หมำยเหตุ

138 จ.ส.อ. ชัยยันต์ ช านาญพุดซา มทบ.13 3 ก.ย. 06 59 510218300022 จ.ส.อ.  13 ม.ค. 64 510218300004 ป.๓ ช้ัน 35.5 น.๑ ช้ัน 45.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
นายสิบเตรียมการ (ชกท.113.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (36,990 บาท) (38,170 บาท)
ฝ่ายเตรียมการ ศฝ.นศท.มทบ.13 ศฝ.นศท.มทบ.13 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

139 จ.ส.อ. โกวิท มาตขาว มทบ.13 23 มี.ค. 10 55 510218300115 จ.ส.อ.  13 ม.ค. 64 510218300005 ป.๓ ช้ัน 36 น.๑ ช้ัน 46 ไทย ไทย ไทย ไทย
ผช.ครู (ชกท.113.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (37,580 บาท) (38,750 บาท)

หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.13 ศฝ.นศท.มทบ.13 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

140 จ.ส.อ. สมคิด ภู่ระหงษ์ มทบ.13 6 มี.ค. 09 56 510200300005 จ.ส.อ.  9 ก.พ. 64 510200300003 ป.๓ ช้ัน 30.5 น.๑ ช้ัน 40.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
ผู้คุม (ชกท.952.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (31,340 บาท) (32,450 บาท)
กอง รจ.มทบ.13 กอง รจ.มทบ.13 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)
141 จ.ส.อ. ศุภสิทธ์ิ ไชยคุณ มทบ.13 2 ธ.ค. 08 56 510200100039 จ.ส.อ.  1 มี.ค. 64 510200100006 ป.๓ ช้ัน 30 น.๑ ช้ัน 40 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอง ผบ.มว. (ชกท.717.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (30,790 บาท) (31,880 บาท)
มว.บร.ร้อย.มทบ.13 ร้อย.มทบ.13 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)
142 จ.ส.อ. สมใจ ดีดา มทบ.13 9 ส.ค. 10 55 510200000239 จ.ส.อ.  9 พ.ย. 63 510200000030 ป.๓ ช้ัน 28.5 น.๑ ช้ัน 38.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

เสมียนศาล (ชกท.713.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (29,110 บาท) (30,220 บาท)
อก.มทบ.13 มทบ.13 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

143 จ.ส.อ. ณรงค์ ปานถม มทบ.13 14 พ.ค. 10 55 510200000325 จ.ส.อ.  20 เม.ย. 61 510200000034 ป.๓ เยียวยา 2.5 น.๑ เยียวยา 3.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
นายงาน (ชกท.518.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (41,930 บาท) (43,300 บาท)

ผยย.มทบ.13 มทบ.13 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

1295001139 

5160100036058
1315000785  

  3160500459928
1315001168

1283801565

3350300445522
1317200061 

3170200102587
1306200039  

 3410400631483

  3650400512202



ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
ต ำแหน่งปัจจุบัน จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน

เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

เลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยเลขประจ ำตัว

ล ำดับ

ยศ - ช่ือ - สกุล
สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ อัตรำ สัญชำติ หมำยเหตุ

144 จ.ส.อ. วัลลพ รุ่งสว่าง มทบ.13 4 ธ.ค. 06 58 510200000224 จ.ส.อ.  25 ก.พ. 64 510200000029 ป.๓ ช้ัน 30.5 น.๑ ช้ัน 40.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
ช่างเขียน (ชกท.810.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (31,340 บาท) (32,450 บาท)

ฝผท.มทบ.13 มทบ.13 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

145 จ.ส.อ. ประยูรศักด์ิ มุสิกาสวัสด์ิ มทบ.13 2 ส.ค. 10 55 510200000463 จ.ส.อ.  27 ม.ค. 53 510200000492 ป.๓ เยียวยา 4.5 น.๑ เยียวยา 5.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
นายสิบประจ าส านัก (ชกท.710.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (44,930 บาท) (46,560 บาท)

สน.ปรมน.จว.มทบ.13 มทบ.13 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

146 จ.ส.อ. สุพจน์ แย้มแตงอ่อน มทบ.14 15 ก.ย. 10 55 510300000139 จ.ส.อ.  21 ธ.ค. 55 510300000033 ป.๓ เยียวยา 2 น.๑ เยียวยา 3 ไทย ไทย ไทย ไทย
นายสิบยุทธการ (ชกท.951.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (41,250 บาท) (42,620 บาท)

ฝสห.มทบ.14 มทบ.14 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

147 จ.ส.อ. เฉลิมชัย คนขยัน มทบ.14 3 ก.ค. 10 55 510300400005 จ.ส.อ.  30 พ.ย. 61 510300400003 ป.๓ ช้ัน 33 น.๑ ช้ัน 43 ไทย ไทย ไทย ไทย
ผู้คุม (ชกท.952.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (34,110 บาท) (35,220 บาท)
กอง รจ.มทบ.14 กอง รจ.มทบ.14 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)
148 จ.ส.อ. ไตรรงค์ ธงชาติ มทบ.14 1 พ.ค. 08 57 510314000116 จ.ส.อ.  15 ก.ค. 58 510314000005 ป.๓ เยียวยา 3 น.๑ เยียวยา 4 ไทย ไทย ไทย ไทย

ผช.ครู (ชกท.113.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (42,620 บาท) (44,130 บาท)
หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.14 ศฝ.นศท.มทบ.14 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)
149 จ.ส.อ. ประดิษฐ์ พิมพ์พัฒน์ มทบ.14 16 พ.ย. 08 56 512900000105 จ.ส.อ.  2 ต.ค. 45 512900000204 ป.๓ เยียวยา 6 น.๑ เยียวยา 7 ไทย ไทย ไทย ไทย

เสมียน (ชกท.075.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (47,380 บาท) (49,010 บาท)
หน่วย สด.อ.เมืองชลบุรี จว.ช.บ. หน่วย สด.อ.เมืองชลบุรี จว.ช.บ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

3490500505650
1315000750  

  3229800031807
1260600004

 3341500899030
1287102955

 3170400171๑30
1276200408 

 3160100241429
1295000002 

3169900185777
1295001547   



ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
ต ำแหน่งปัจจุบัน จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน

เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

เลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยเลขประจ ำตัว

ล ำดับ

ยศ - ช่ือ - สกุล
สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ อัตรำ สัญชำติ หมำยเหตุ

150 จ.ส.อ. อุทัย ล าดวง มทบ.14 20 ธ.ค. 09 56 512900000205 จ.ส.อ.  11 ก.ค. 55 512900000104 ป.๓ เยียวยา 4.5 น.๑ เยียวยา 5.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
เสมียน (ชกท.075.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (44,930 บาท) (46,560 บาท)

หน่วย สด.อ.พนัสนิคม จว.ช.บ. หน่วย สด.อ.พนัสนิคม (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
จว.ช.บ. ได้ ๑ ข้ัน)

(ชกท.๐๐๐๕) 

151 จ.ส.อ. สายชล ทับสี มทบ.15 6 ก.พ. 07 58 510400300009 จ.ส.อ.  30 ก.ย. 64 510400300005 ป.3 เยียวยา 0.5 น.1 เยียวยา 1.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
จ่าหน่วย (ชกท.001.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (39,190 บาท) (40,560 บาท)

นฝ.นศท.มทบ.15 นฝ.นศท.มทบ.15 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

152 จ.ส.อ. ประทีป จิตตเท่ียง มทบ.15 6 พ.ค. 08 57 510400500004 จ.ส.อ.  8 ก.ย. 64 510400500003 ป.3 ช้ัน 34 น.1 ช้ัน 44 ไทย ไทย ไทย ไทย
ผช.ประจ าวง (ชกท.041.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (35,220 บาท) (36,400 บาท)

มว.ดย.มทบ.15 มว.ดย.มทบ.15 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

153 จ.ส.อ. ชาติชาย แจ่มจ ารัส มทบ.15 2 ม.ค. 10 55 510400200027 จ.ส.อ.  6 ธ.ค. 60 510400200005 ป.3 ช้ัน 30.5 น.1 ช้ัน 40.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.มว. (ชกท.951.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (31,340 บาท) (32,450 บาท)
มว.สห.ร้อย.สห.มทบ.15 ร้อย.สห.มทบ.15 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)
154 จ.ส.อ. เจษฎา อินทร์เทียน มทบ.15 13 ม.ค. 10 55 510400000230 จ.ส.อ.  6 ก.พ. 61 510400000012 ป.3 ช้ัน 33 น.1 ช้ัน 43 ไทย ไทย ไทย ไทย

เสมียนศาล (ชกท.713.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (34,110 บาท) (35,220 บาท)
อก.มทบ.15 มทบ.15 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

155 จ.ส.อ. อมร อุทัยทอง มทบ.15 22 ก.พ. 10 55 510400000159 จ.ส.อ.  1 พ.ค. 53 510400000026 ป.3 เยียวยา 0.5 น.1 เยียวยา 1.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
เสมียนการเงิน (ชกท.732.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (39,190 บาท) (40,560 บาท)

ฝกง.มทบ.15 มทบ.15 รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
(ชกท.๐๐๐๕) 2,170 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

ได้ ๑ ข้ัน)

  3760100096270
1313900101

   3760100677256
1303900322

3760500468743
1313900169  

3501900480832
1291302664 

 3770600472882
1263900533

 3750100399108
1265900005



ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
ต ำแหน่งปัจจุบัน จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน

เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

เลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยเลขประจ ำตัว

ล ำดับ

ยศ - ช่ือ - สกุล
สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ อัตรำ สัญชำติ หมำยเหตุ

156 จ.ส.อ. ธนเดช หวังสุวรรณ มทบ.15 11 มี.ค. 10 55 510400000090 จ.ส.อ.  8 ม.ค. 64 510400000023 ป.3 ช้ัน 35.5 น.1 ช้ัน 45.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
เสมียน (ชกท.075.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (36,990 บาท) (38,170 บาท)
ฝ.สรรพก าลัง มทบ.15 มทบ.15 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)
157 จ.ส.อ. เฉลิมพล สันติธรรมศักด์ิ มทบ.15 1 พ.ค. 07 58 510406000055 จ.ส.อ.  28 มิ.ย. 48 510406000012 ป.3 เยียวยา 10 น.1 เยียวยา 10.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

นายสิบธุรการและก าลังพล (ชกท.716.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (53,950 บาท) (54,820 บาท)
ตอน บก.พัน.ร้อย.บก.พัน.มทบ.15 พัน.มทบ.15 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)
158 จ.ส.อ. อวยชัย คงธนเกียรต์ิ มทบ.15 22 มิ.ย. 10 55 510406000043 จ.ส.อ.  30 พ.ย. 55 510406000010 ป.3 เยียวยา 5 น.1 เยียวยา 6 ไทย ไทย ไทย ไทย

จ่ากองร้อย (ชกท.001.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (45,750 บาท) (47,380 บาท)
บก.ร้อย.ร้อย.บก.พัน.มทบ.15 พัน.มทบ.15 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

159 จ.ส.อ. ธนเดช ทองชะอุ่ม มทบ.15 12 พ.ย. 09 55 510406500003 จ.ส.อ.  26 มิ.ย. 52 510406000039 ป.3 เยียวยา 4 น.1 เยียวยา 5 ไทย ไทย ไทย ไทย
จ่าหมวด (ชกท.612.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (44,130 บาท) (45,750 บาท)

บก.มว.กู้ภัย พัน.มทบ.15 พัน.มทบ.15 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

160 จ.ส.อ. สมชาย วิบูลรังสวรรค์ มทบ.15 1 มี.ค. 10 55 510406100013 จ.ส.อ.  27 ม.ค. 63 510406000020 ป.3 ช้ัน 30 น.1 ช้ัน 40 ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.มว. (ชกท.950.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (30,790 บาท) (31,880 บาท)

 บก.มว.มทบ.ร้อย.มทบ.พัน.มทบ.15 พัน.มทบ.15 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

161 จ.ส.อ. ปฏิพัทธ์ มาฆะลักษณ์ มทบ.15 20 มิ.ย. 09 56 510406200003 จ.ส.อ.  17 พ.ค. 60 510406000024 ป.3 เยียวยา 5 น.1 เยียวยา 6 ไทย ไทย ไทย ไทย
จ่ากองร้อย (ชกท.001.0) บก.ร้อย. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (45,750 บาท) (47,380 บาท)

ร้อย.มทบ.พัน.มทบ.15 พัน.มทบ.15 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

1275900240 

1294902214  

3400100882723
1290503730  

3760700017524
1303900295  
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1283900463 

  3760100655210
1253900429

3700700414256



ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
ต ำแหน่งปัจจุบัน จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน

เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

เลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยเลขประจ ำตัว

ล ำดับ

ยศ - ช่ือ - สกุล
สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ อัตรำ สัญชำติ หมำยเหตุ

162 จ.ส.อ. ชาญชัย ท้วมอ้น มทบ.15 26 ก.พ. 10 55 510406200015 จ.ส.อ.  17 พ.ค. 60 510406000027 ป.3 เยียวยา 1.5 น.1 เยียวยา 2.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.มว. (ชกท.950.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (40,560 บาท) (41,930 บาท)

บก.มว.มทบ.ร้อย.มทบ.พัน.มทบ.15 พัน.มทบ.15 รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
(ชกท.๐๐๐๕) 2,940 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

ได้ ๑ ข้ัน)

163 จ.ส.อ. กอบชัย น่ิมประทุม มทบ.16 12 เม.ย. 09 56 510703000025 จ.ส.อ. 11 ก.ย. 62 510703000010 ป.๓ เยียวยา 1 น.1 เยียวยา ๒ ไทย ไทย ไทย ไทย
หน.คลัง (ชกท.551.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (39,880 บาท) (41,250 บาท)
ผสบร.รพ.ค่ายภาณุรังษี รพ.ค่ายภาณุรังษี (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)
164 จ.ส.อ. สมชาย การะสุข มทบ.16 14 ก.ย. 10 55  510703000048 จ.ส.อ. 31 ม.ค. 61 510703000011 ป.๓ ช้ัน 35.5 น.1 ช้ัน ๔๕.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

นายสิบรังสีกรรม (ชกท.935.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (36,990 บาท) (38,170 บาท)
ผรส.รพ.ค่ายภาณุรังษี รพ.ค่ายภาณุรังษี รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม

(ชกท.๐๐๐๕) 1,200 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
ได้ ๑ ข้ัน)

165 จ.ส.อ. นเรศ พานทอง มทบ.16 24 ม.ค. 10 55  510703000014 จ.ส.อ. 30 พ.ค. 44 510703000012 ป.๓ เยียวยา ๔.๕ น.1 เยียวยา ๕.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
นายสิบเวชกรรมป้องกัน (ชกท.933.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (44,930 บาท) (46,560 บาท)

รพ.ค่ายภาณุรังษี รพ.ค่ายภาณุรังษี รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
(ชกท.๐๐๐๕) 700 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

ได้ ๑ ข้ัน)
166 จ.ส.อ. ภาณุ ศรีมี มทบ.16 28 ก.ย. 10 55  510700300047 จ.ส.อ. 14 มี.ค. 56 510700300008 ป.๓ เยียวยา 0.5 น.1 เยียวยา 1.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

ผช.ครูวิชาอาวุธ (ชกท.111.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (39,190 บาท) (40,560 บาท)
 หน่วยฝึก นศท.มทบ.16 หน่วยฝึก นศท.มทบ.16 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)
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ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
ต ำแหน่งปัจจุบัน จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน

เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

เลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยเลขประจ ำตัว

ล ำดับ

ยศ - ช่ือ - สกุล
สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ อัตรำ สัญชำติ หมำยเหตุ

167 จ.ส.อ. ชาญยุทธ        อนันตนนทก มทบ.๑๖ 26 ก.พ. 10 55  510700200027 จ.ส.อ. 17 ต.ค. 62 510700200005 ป.๓ ช้ัน 36 น.1 ช้ัน 46 ไทย ไทย ไทย ไทย
 รอง ผบ.มว. (ชกท.951.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (37,580 บาท) (38,750 บาท)
มว.สห.ร้อย.สห.มทบ.16 ร้อย.สห.มทบ.16 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)
168 จ.ส.อ. ธนพล อ้ินมณี มทบ.๑๖ 22 ต.ค. 06 58 510700200028 จ.ส.อ. 27 พ.ย. 63 510700200006 ป.๓ ช้ัน 30.5 น.1 ช้ัน ๔0.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอง ผบ.มว. (ชกท.951.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (31,340 บาท) (32,450 บาท)
มว.สห.ร้อย.สห.มทบ.16 ร้อย.สห.มทบ.16 รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม

(ชกท.๐๐๐๕) 620 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
ได้ ๑ ข้ัน)

169 จ.ส.อ. สมชาติ ว่องไว มทบ.16 12 พ.ค. 10 55 504000000105 จ.ส.อ. 30 ต.ค. 41 50๔000000104 ป.๓ เยียวยา 3 น.1 เยียวยา 4 ไทย ไทย ไทย ไทย
เสมียน (ชกท.075.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (42,620 บาท) (44,130 บาท)

หน่วย สด.อ.เมืองสมุทรสาคร หน่วย สด.อ.เมืองสมุทรสาคร (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
จว.ส.ค. จว.ส.ค. ได้ ๑ ข้ัน)

(ชกท.๐๐๐๕)
170 จ.ส.อ. ประโยชน์ ดีพรม มทบ.16 1 พ.ค. 09 56  510700000274 จ.ส.อ. 19 ก.พ. 64  510700000028 ป.๓ เยียวยา 0.5 น.1 เยียวยา 1.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

นายสิบการเคล่ือนย้าย (ชกท.719.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (39,190 บาท) (40,560 บาท)
สขส.มทบ.16 มทบ.16 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)
171 มทบ.16 12 ส.ค. 10 55  510700100031 จ.ส.อ. 3 พ.ค. 60 510701000005 ป.๓ ช้ัน 28 น.1 ช้ัน 38 ไทย ไทย ไทย ไทย

 ผบ.ตอน (ชกท.941.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (28,880 บาท) (29,680 บาท)
ตอนสูทกรรม ร้อย.มทบ.16 ร้อย.มทบ.16 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)
172 จ.ส.อ. ณพล รอดน้อย มทบ.17 26 ธ.ค. 09 55 510800000281 จ.ส.อ. 31 ต.ค. 57 510800000035 ป.๓ เยียวยา 1 น.1 เยียวยา 2 ไทย ไทย ไทย ไทย

นายสิบการเคล่ือนย้าย (ชกท.719.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (39,880 บาท) (41,250 บาท)
สขส.มทบ.17 มทบ.17 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)
1283900225 

 3730100776009
1291901419 

จ.ส.อ.หญิง วีร์รัศม์ิปภา  บัวซ้อน
3700100915327

6391120810  

 3760600344469

  3700100982024
1304901325

   3700100675997
 1274900414

 1293317552
3101900622878



ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
ต ำแหน่งปัจจุบัน จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน

เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

เลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยเลขประจ ำตัว

ล ำดับ

ยศ - ช่ือ - สกุล
สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ อัตรำ สัญชำติ หมำยเหตุ

173 จ.ส.อ. อธิวัฒน์ ฤทธิวิศาลพัฒน์ มทบ.17 24 มี.ค. 07 58 510800000361 จ.ส.อ. 14 ม.ค. 64 51080000039 ป.๓ ช้ัน 35 น.1 ช้ัน 45 ไทย ไทย ไทย ไทย
 ช่างไฟฟ้าและประปา (ชกท.๓๕๕.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (36,400 บาท) (37,580 บาท)

ผยย.มทบ.17 มทบ.17 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

174 จ.ส.อ. พงษ์ศักด์ิ  สาระไพฑูรย์ มทบ.18  ๒๗ พ.ย. ๐๗ ๕๗ ๕๑๐๖๐๐๓๐๐๐๐๙ จ.ส.อ.  6 มิ.ย. ๕๗ ๕๑๐๖๐๐๓๐๐๐๐๐๕ ป.๓ เยียวยา 0.5 น.๑ เยียวยา 1.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
จ่าหน่วย (ชกท.๐๐๑.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๙,190 บาท) (40,560 บาท)

นฝ.นศท.มทบ.๑๘ นฝ.นศท.มทบ.๑๘ รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
(ชกท.๐๐๐๕) 875 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

ได้ ๑ ข้ัน)

175 จ.ส.อ. อาจหาญ เกสุดา มทบ.18  ๒ ก.ค. ๑๐ ๕๕ ๕๑๐๖๐๐๑๐๐๐๑๑ จ.ส.อ.  ๒๖ ธ.ค. ๖๐ ๕๑๐๖๐๐๑๐๐๐๐๓ ป.๓ เยียวยา ๑ น.๑ เยียวยา ๒ ไทย ไทย ไทย ไทย
จ่ากองร้อย (ชกท.๐๐๑.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๙,๘๘๐ บาท) (๔๑,๒๕๐ บาท)

บก.ร้อย.ร้อย.มทบ.๑๘ ร้อย.มทบ.๑๘ (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

176 จ.ส.อ. พงษ์ศักด์ิ  เอ้ือจิตสันติ มทบ.๑๘  ๓๑ พ.ค. ๑๐ ๕๕ ๕๑๐๖๐๐๐๐๐๑๒๙ จ.ส.อ.  ๓ ส.ค. ๖๑ ๕๑๐๖๐๐๐๐๐๐๒๑ ป.๓ ช้ัน ๓๓ น.๑ ช้ัน ๔๓ ไทย ไทย ไทย ไทย
เสมียนการเงิน (ชกท.๗๓๒.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๔,๑๑๐ บาท) (๓๕,๒๒๐ บาท)

ฝกง.มทบ.๑๘ มทบ.18 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

177 จ.ส.อ. พงศ์รัตน์  พรสืบกินนอน มทบ.18  ๓ พ.ย. ๐๘ ๕๖ ๕๑๐๖๐๐๐๐๐๔๐๙ จ.ส.อ.  ๒๗ เม.ย. ๖๔ ๕๑๐๖๐๐๐๐๐๐๓๗ ป.๓ ช้ัน 31.5 น.๑ ช้ัน ๔1.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
 หน.คลัง (ชกท.๕๕๑.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๒,๔๕๐ บาท) (๓3,560 บาท)

 ผพธ.มทบ.๑๘ มทบ.18 (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

178 จ.ส.อ. สวัสด์ิ  ร่มร่ืน มทบ.๑๘  ๑๘ พ.ย. ๐๘ ๕๗ ๕๑๐๖๐๐๑๐๐๐๗๒ จ.ส.อ.  ๖ ก.ค. ๖๔ ๕๑๐๖๐๐๑๐๐๐๐๙ ป.๓ ช้ัน ๓๔ น.๑ ช้ัน ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.มว. (ชกท.๗๑๗.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

มว.บร.ร้อย.มทบ.๑๘ ร้อย.มทบ.๑๘ (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

1293302297

1293000804

  3609900725041
1313700134

 3440500091545
1294301641 

  3100501198087

  3660100336166
1343701149

3770600482497
1262900825  

 3770600203792



ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
ต ำแหน่งปัจจุบัน จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน

เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

เลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยเลขประจ ำตัว

ล ำดับ

ยศ - ช่ือ - สกุล
สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ อัตรำ สัญชำติ หมำยเหตุ

179 จ.ส.อ. บุญยืน  ผลเกตุ  มทบ.๑๘  ๑๙ ม.ค. ๑๐ ๕๕ ๕๑๐๖๐๐๐๐๐๔๙๔ จ.ส.อ.  ๓๑ ก.ค. ๖๔ ๕๑๐๖๐๐๐๐๐๕๐๕ ป.๓ เยียวยา ๓ น.๑ เยียวยา ๔ ไทย ไทย ไทย ไทย
นายสิบประจ าส านัก (ชกท.๗๑๐.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๒,๖๒๐ บาท) (๔๔,๑๓๐ บาท)

สน.ปรมน.จว.มทบ.๑๘ สน.ปรมน.จว.มทบ.๑๘ (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

180 จ.ส.อ. ปณิทาน อินทร์ถึก มทบ.๑๙ 6 ม.ค. 10 ๕๕ ๕๑๐๕๐๐๓๐๐๐๐๙ จ.ส.อ. 29 เม.ย. 5๙ ๕๑๐๕๐๐๓๐๐๐๐๕ ป.๓ ช้ัน 27 น.1 ช้ัน 37 ไทย ไทย ไทย ไทย
จ่าหน่วย (ชกท.001.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (27,960 บาท) (28,880 บาท)

 นฝ.นศท.มทบ.19 นฝ.นศท.มทบ.๑๙ (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

181 จ.ส.อ. พิทักษ์ชัย โนนก่ า มทบ.๑๙ 6 ก.ค. 10 ๕๕ ๕๑๐๕๐๕๐๐๐๐๖๗ จ.ส.อ. ๓๐ ส.ค. ๖๑ ๕๑๐๕๐๕๐๐๐๐๑๒ ป.๓ เยียวยา 4 น.1 เยียวยา 5 ไทย ไทย ไทย ไทย
นายสิบเภสัชกรรม (ชกท.932.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (44,130 บาท) (45,750 บาท)

 ผภก.รพ.ค่ายสุรสิงหนาท รพ.ค่ายสุรสิงหนาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

1293102190

 3160101080178
1285001616 

3251000382161
1313100926

5160199039429

ตรวจถูกต้อง
(ลงช่ือ) ร.ท. ทองปาน  แพงศรี

(ทองปาน แพงศรี)
ประจ าแผนก กพ.ทบ.

๑๙ ก.ค. ๖๕



ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน
จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น  ๑ เม.ย. ๖๕

เม่ือ ทหำรสัญญำบัตร ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย
จ.ส.อ. อภิสิทธ์ิ บุญมูล ร้อย.บก.ทภ.๒  ๑๖ มิ.ย. ๑๐ ๕๕ ๕๒๐๑๐๑๐๐๐๕๕๕ จ.ส.อ.  ๑๒ เม.ย. ๖๐ ๕๒๐๑๐๑๐๐๐๐๔๕ ป.๓ เยียวยา ๓ น.๑ เยียวยา ๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

จ่ากองร้อย (ชกท.๐๐๑) บก.ร้อย. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๒,๖๒๐ บาท) (๔๔,๑๓๐ บาท)
ร้อย.บก.ทภ.๒ ทภ.๒ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

(ชกท.๐๐๐๕)  ได้ ๑ ข้ัน)
จ.ส.อ. พงษ์พิสิฐ์ อาบสุวรรณ ส.พัน.๒๒ ทภ.๒ ๒๑ มิ.ย. ๑๐ ๕๕ ๕๒๐๑๑๗๒๐๐๐๐๗ จ.ส.อ.  ๓ ก.ค. ๖๒ ๕๒๐๑๑๗๐๐๐๐๒๖ ป.๓ ช้ัน ๓๕.๕ น.๑ ช้ัน ๔๕.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอง ผบ.มว.บก.มว.สาย (ชกท.๓๒๑) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๖,๙๙๐ บาท) (๓๘,๑๗๐ บาท)
ร้อย.สายและวิทยุถ่ายทอด ส.พัน.๒๒ ทภ.๒ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

ส.พัน.๒๒ ทภ.๒ (ชกท.๐๐๐๕)  ได้ ๑ ข้ัน)
จ.ส.อ. อรัญชัย ดวงสอนยา กรม ทพ.๒๒  ๑๓ ส.ค. ๑๐ ๕๕ ๕๒๐๑๓๐๐๐๑๕๐๓ จ.ส.อ. ๒๔ พ.ค. ๖๔ ๕๒๐๑๓๐๐๐๐๐๓๖  ป.๓ เยียวยา ๑ น.๑ เยียวยา ๒ ไทย ไทย ไทย ไทย

จ่ากองร้อย (ชกท.๐๐๑) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๙,๘๘๐ บาท) (๔๑,๒๕๐ บาท)
บก.ร้อย.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.๒๒ กรม ทพ.๒๒  พ.ส.ร. ๒,๔๙๐ บาท คงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม

(ชกท.๐๐๐๕)  (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕ ได้รับ ๑ ข้ัน)
จ.ส.อ. สุเทียน ตอรบรัมย์ กรม ทพ.23 6 ต.ค. 07 57 ๕๒๐๒๐๗๐๐๐๘๐๓ จ.ส.อ. 22 มิ.ย. 64 ๕๒๐๒๐๗๐๐๐๐๒๙ ป.3 ช้ัน 31.5 น.1 ช้ัน 41.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

จ่ากองร้อย (ชกท.00๑) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (32,450 บาท) (33,560 บาท)
บก.ร้อย.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.23 กรม ทพ.23 (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

(ชกท.๐๐๐๕)  ได้ ๑ ข้ัน)
จ.ส.อ. ณรงค์ โมซา ร้อย บก.พล.ร.๓ 20 ส.ค.10 ๕๕ 520108000101 จ.ส.อ. 12 มิ.ย.63 520108000014 ป.๓ เยียวยา ๑ น.๑ เยียวยา 2 ไทย ไทย ไทย ไทย

นายสิบกิจการพลเรือน (ชกท.๙๙๑) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๙,๘๘๐ บาท) (41,250 บาท)
ฝกร.พล.ร.๓ พล.ร.๓ พ.ส.ร.๒,๑๙๐ บาท คงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม

(ชกท.๐๐๐๕)  (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕ ได้รับ ๑ ข้ัน)
จ.ส.อ. เริงณรงค์ พิชิตอริพ่าย ร้อย.ลว.ไกล ๓ 28 ก.ย.10 ๕๕ 520108200058 จ.ส.อ. 1 ต.ค.63 52010820000๙ ป.๓ ช้ัน 32.5 น.๑ ช้ัน 42.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอง ผบ. (ชกท. 113) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (33,560 บาท) (๓๔,๖๘๐ บาท)
ตอน บก.ตอน ลว.ไกล นชง.ร้อย.ลว.ไกล ๓ พ.ส.ร. 1,986 บาท คงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม

มว.ลว.ไกล ร้อย.ลว.ไกล ๓ (ชกท.๐๐๐๕)  (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕ ได้รับ ๑ ข้ัน)
จ.ส.อ. พิชัย อยู่ภักดี ส.พัน.3 1 ก.ค.10 ๕๕ 520116100012 จ.ส.อ. 25 ก.ค.54 520116000029 ป.3 เยียวยา 4 น.๑ เยียวยา 5 ไทย ไทย ไทย ไทย

พล.ร.3 หน.ชุดวิทยุโทรพิมพ์ (ชกท.053) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (44,130 บาท) (45,750 บาท)
ชุดวิทยุสนับสนุนทางอากาศ ส.พัน.3 พล.ร.3  พ.ส.ร. 730 บาท คงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม

มว.วิทยุ ร้อย.วิทยุและศูนย์ข่าว (ชกท.๐๐๐๕)  (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
ส.พัน.3 พล.ร.3 ได้ ๑ ข้ัน)

หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนยศ  จ .ส.อ. อัตรำเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อำยุ ๕๕ ปีข้ึนไป เล่ือนฐำนะเป็นนำยทหำรสัญญำบัตร
สังกัด ทภ.๒

ปรับเป็นรับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๕

สัญชำติ

๑๓๑๒๑๐๐๒๖๘

๓๓๐๙๙๐๑๔๔๓๖๗๑
๑๓๐๒๑๐๐๙๑๑

๓๓๐๐๑๐๑๘๒๘๘๕๕

ล ำดับ ยศ. - ช่ือ - สกุล
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน

หมำยประจ ำตัว
สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ
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๗



ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน
จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น  ๑ เม.ย. ๖๕

เม่ือ ทหำรสัญญำบัตร ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

หมำยเหตุปรับเป็นรับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๕

สัญชำติ
ล ำดับ ยศ. - ช่ือ - สกุล

หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยประจ ำตัว

สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ

จ.ส.อ. ทองค า สุ่มมาตย์ พัน.สร.๓ 20 มี.ค.10 ๕๕ 520121200031 จ.ส.อ. 16 ธ.ค.59 520121000027 ป.3 เยียวยา 4 น.๑  เยียวยา 5 ไทย ไทย ไทย ไทย
พล.ร.3 นายสิบประจ าหมวด (ชกท.912) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (44,130 บาท) (45,750 บาท)

มว.พยาบาล พัน.สร.๓ พล.ร.3  พ.ส.ร. 580 บาท คงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม
ร้อย.สร.พัน.สร.๓ (ชกท.๐๐๐๕)  (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕ ได้รับ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ. ประยุทธ ค าผุย ช.พัน.๓ พล.ร.๓ 10 พ.ค.10 ๕๕ 520118000144 จ.ส.อ. 10 มิ.ย.56 520118000035 ป.๓ เยียวยา ๒.๕ น.๑ เยียวยา ๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
ช่างเคร่ืองจักร (ชกท. ๔๔๓) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๑,๙๓๐ บาท) (๔๓,๓๐๐ บาท)

มว.ซ่อมบ ารุงกองพัน ร้อย .บก. ช.พัน.๓ พล.ร.๓  พ.ส.ร. ๒,๐๔๐ บาท คงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม
และ บร. ช.พัน.๓ พล.ร.๓ (ชกท.๐๐๐๕)  (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕ ได้รับ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ. สิทธิพงษ์ ส าราญพงษ์ ช.พัน.๓ พล.ร.๓ 17 ส.ค.10 ๕๕ 520118000168 จ.ส.อ. 31 ต.ค.61 520118000037 ป.๓ เยียวยา ๒ น.๑ เยียวยา ๓ ไทย ไทย ไทย ไทย
นายสิบช่างก่อสร้าง (ชกท. ๕๑๘.๐) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๑,๒๕๐ บาท) (๔๒,๖๒๐ บาท)

มว.คม.ร้อย.บก.และบร.ช.พัน.๓ พล.ร.๓ ช.พัน.๓ พล.ร.๓ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
(ชกท.๐๐๐๕)  ได้ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ. ก้าน บุสยาตรัส ช.พัน.๓ พล.ร.๓ 12 พ.ค.10 ๕๕ 520118300079 จ.ส.อ. 29 มิ.ย.61 520118000056 ป.๓ เยียวยา ๓ น.๑ เยียวยา ๔ ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.มว. (ชกท. ๑๒๑.๐) บก.มว. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔2,๖๒๐ บาท) (๔๔,๑๓๐ บาท)

ช.ร้อย.ช.สนาม ช.พัน.๓ พล.ร.๓ ช.พัน.๓ พล.ร.๓  พ.ส.ร. ๒,๑7๐ บาท คงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม
(ชกท.๐๐๐๕)  (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕ ได้รับ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ. วิทยา มูลสาร ร.๓ พัน.๑ 20 ธ.ค.06 ๕๘ 520702400062 จ.ส.อ. 30 มิ.ย.64 520702000037 ป.๓ ช้ัน ๓๕ น.๑ ช้ัน ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
นายสิบประจ าหมวด (ชกท.๙๑๑) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๖,๔๐๐ บาท) (๓๗,๕๘๐ บาท)
บก.มว.สร.ร้อย.สสซ.ร.๓ พัน.๑ ร.๓ พัน.๑  พ.ส.ร. ๒,๓๘๐ บาท คงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม

(ชกท.๐๐๐๕)  (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕ ได้รับ ๑ ข้ัน)
จ.ส.อ. ศานิต อุ่นธวงษ์ ร.3 พัน.2 25 ต.ค.09 ๕๕ 520107000051 จ.ส.อ. 7 พ.ย.50 520107000012 ป.๓ เยียวยา ๕ น.๑ เยียวยา ๖ ไทย ไทย ไทย ไทย

นายสิบยุทธการ (ชกท. 113) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๕,๗๕๐ บาท) (๔๗,๓๘๐ บาท)
ตอน บก.พัน.ร้อย.สสก.ร.3 พัน.2 ร..๓ พัน.๒  พ.ส.ร. 2,790 บาท คงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม

(ชกท.๐๐๐๕)  (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕ ได้รับ ๑ ข้ัน)
จ.ส.อ.อุดร โคตรพันธ์ ร.๓ พัน.๓ ๖ ส.ค.๑๐ ๕๕ 520801000146 จ.ส.อ. ๑๔ ก.พ. ๖๒ 520801000003 ป.๓ ช้ัน ๓๖ น.๑ ช้ัน ๔๖ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๒) พิเศษ นายทหารช านาญงาน ( ๓๗,๕๘0 บาท) ( ๓๘,๗๕๐ บาท )
มว.ปืนโจมตี ร้อย.สสก. ร..๓ พัน.๓   พ.ส.ร. ๒,๐๗๐ บาท คงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม

ร.๓ พัน.๓ (ชกท.๐๐๐๕)  (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕ ได้รับ ๑ ข้ัน)
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ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน
จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น  ๑ เม.ย. ๖๕

เม่ือ ทหำรสัญญำบัตร ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

หมำยเหตุปรับเป็นรับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๕

สัญชำติ
ล ำดับ ยศ. - ช่ือ - สกุล

หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยประจ ำตัว

สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ

จ.ส.อ.ประทีป ศรีแสง ร.๓ พัน.๓ ๒๐ ต.ค.๐๙ ๕๕ 520801400025 จ.ส.อ. ๙ ก.ย.๕๙ 52080100000๕ ป.๓ ช้ัน ๒๘.๕ น.๑ ช้ัน ๓๘.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
ผบ.ตอน (ชกท.๖๒๐) ตอน ซบร. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๒๙,๑๑๐ บาท) ( ๓๐,๒๒๐ บาท )

 มว.บร. ร้อย.สสช.ร.๓ พัน.๓ ร..๓ พัน.๓  พ.ส.ร. ๑,๕๕๐ บาท คงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม
(ชกท.๐๐๐๕)  (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕ ได้รับ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ.พงษ์เทพ ศรีพลเรือน ร.๘ พัน.๑  ๒๕ ก.พ.๐๘ ๕๗ 520601000032 จ.ส.อ.  ๓๐ ก.ค. ๖๔ 520601000003 ป.๓ ช้ัน ๓๔.๕ น.๑ ช้ัน ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
จ่ากองพัน (ชกท.๐๐๑) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

บก.พัน.ร.๘ พัน.๑ ร.๘ พัน.๑  พ.ส.ร ๑,๘๔๐ บาท คงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม
(ชกท.๐๐๐๕)  (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕ ได้รับ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ. ชรินทร์ อินทร์แปลง ร.๘ พัน.๓ 18 ต.ค.09 ๕๕ 520303200024 จ.ส.อ.  ๓๐ ก.ค. ๖๔ 520303000020 ป.๓ ช้ัน ๓๔ น.๑ ช้ัน ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

บก.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.๘ พัน.๓ ร.๘ พัน.๓  พ.ส.ร ๒,๔๒๒ บาท คงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม
(ชกท.๐๐๐๕)  (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕ ได้รับ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ. ยอดชาย เสวตวงษ์ ร.13 พัน.1 31 ธ.ค.07 ๕๗ 520402200014 จ.ส.อ. 30 มี.ค.61 520402000013 ป.๓ เยียวยา 1.5 น.1 เยียวยา 2.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.มว. (ชกท.111) บก.มว.ค.60 พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๐,560 บาท) (41,930 บาท)

ร้อย.อวบ.ร.๑๓ พัน.๑ ร.13 พัน.1  พ.ส.ร. 3,183 บาท คงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม
(ชกท.๐๐๐๕)  (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕ ได้รับ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ. สุริยันต์ เศษสุวรรณ์ กอง สพบ.พล.ร.๖ ๒๓ ม.ค. ๑๐ ๕๕ ๕๒๐๕๐๕๓๐๐๑๑๑ จ.ส.อ. ๒๐ พ.ค. ๖๔ ๕๒๐๕๐๕๓๐๐๐๑๒ ป.๓ ช้ัน ๓๔ น.๑ ช้ัน ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย
หน.ช่างซ่อมยานยนต์สายพาน (ชกท.๖๓๕) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)
ตอนซ่อมยานยนต์ มว .ซ่อมบ ารุงส่วนหลัง กอง สพบ.พล.ร.๖ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

กอง สพบ.พล.ร.๖  (ชกท.๐๐๐๕)  ได้ ๑ ข้ัน)
จ.ส.อ. ศักด์ิชัย สังสมานันท์ กอง สพบ.พล.ร.๖ ๒๔ ก.ย. ๑๐ ๕๕ ๕๒๐๕๐๕๓๐๐๑๒๙ จ.ส.อ. ๑ ส.ค. ๖๐ ๕๒๐๕๐๕๓๐๐๐๑๓ ป.๓ ช้ัน ๒๙ น.๑ ช้ัน ๓๙ ไทย ไทย ไทย ไทย

หน.ช่าง (ชกท.๔๔๔) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๒๙,๖๘๐ บาท) (๓๐,๗๙๐ บาท)
ตอน บร.มว.ซ่อมบ ารุงส่วนหลัง กอง สพบ.พล.ร.๖ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

กอง สพบ.พล.ร.6 (ชกท.๐๐๐๕)  ได้ ๑ ข้ัน)
จ.ส.อ. สมเพชร วงศ์พันธ์ ม.พัน.๒๑ พล.ร.๖ ๑ ธ.ค. ๐๖ 58 ๕๒๐๕๑๑๐๐๐๑๖๕ จ.ส.อ. ๑๑ ก.พ. ๖๔ 520511000019 ป.๓ ช้ัน ๓๑.๕ น.๑ ช้ัน ๔๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอง ผบ.มว. (ชกท.๙๔๑) บก.มว. สน. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๒,๔๕๐ บาท) (๓๓,๕๖๐ บาท)
ร้อย.บก.ม.พัน.๒๑ พล.ร.๖ ม.พัน.๒๑ พล.ร.๖ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

(ชกท.๐๐๐๕)  ได้ ๑ ข้ัน)
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ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน
จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น  ๑ เม.ย. ๖๕

เม่ือ ทหำรสัญญำบัตร ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

หมำยเหตุปรับเป็นรับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๕

สัญชำติ
ล ำดับ ยศ. - ช่ือ - สกุล

หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยประจ ำตัว

สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ

จ.ส.อ. ไกรฤทธ์ิ ขันธะเกษ ม.พัน.๒๑ พล.ร.๖ ๑๒ ก.พ. ๑๐ ๕๕ ๕๒๐๕๑๑๑๐๐๐๒๓ จ.ส.อ. ๑๒ ก.ย. ๖๐ ๕๒๐๕๑๑๐๐๐๓๖ ป.๓ เยียวยา ๑.๕ น.๑ เยียวยา ๒.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.มว.มว.ถ.ร้อย.ถ.ม.พัน.๒๑ พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๐,๕๖๐ บาท) (๔๑,๙๓๐ บาท)

พล.ร.๖ (ชกท.๑๓๑) ม.พัน.๒๑ พล.ร.๖ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
(ชกท.๐๐๐๕)  ได้ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ. ศุภรัตต์ จันทะเลิศ ม.พัน.๒๑ พล.ร.๖ ๒๒ ก.ย. ๑๐ ๕๕ ๕๒๐๕๑๑๐๐๐๑๖๗ จ.ส.อ. ๓๐ ต.ค. ๖๒ ๕๒๐๕๑๑๐๐๐๐๓๔ ป.๓ ช้ัน ๓๕.๕ น.๑ ช้ัน ๔๕.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
ผบ.ตอน (ชกท.๙๔๑) ตอน สัมภาระ พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๖,๙๙๐ บาท) (๓๘,๑๗๐ บาท)

กองพัน มว.สน.ร้อย.บก. ม.พัน.๒๑ พล.ร.๖ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
ม.พัน.๒๑ พล.ร.๖ (ชกท.๐๐๐๕)  ได้ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ. สิทธิศักด์ิ สุภักดี ช.พัน.6 พล.ร.6  16 ก.ย. 10 55 520510000148 จ.ส.อ.  ๒3 ก.พ. 61 520510000028 ป.๓ เยียวยา ๒.๕ น.๑ เยียวยา ๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
หน.ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.631) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๑,๙๓๐ บาท) (๔๓,๓๐๐ บาท)

มว.ซ่อมบ ารุงกองพัน ร้อย .บก.และ ช.พัน.6 พล.ร.6 (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
บร.ช.พัน.6 พล.ร.6 (ชกท.๐๐๐๕)  ได้ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ. นคร เกษสีแก้ว ส.พัน.๖ พล.ร.๖ ๙ พ.ค. ๑๐ 55 520512200044 จ.ส.อ. 1 เม.ย. ๖๑ 520512000035 ป.๓ ช้ัน ๓๕ น.๑ ช้ัน ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ. (ชกท.๒๙๓) มว.บก. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๖,๔๐๐ บาท) (๓๗,๕๘๐ บาท)
มว.วิทยุถ่ายทอด ร้อย.สาย ส.พัน.๖ พล.ร.๖ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

และวิทยุถ่ายทอด ส .พัน.6 พล.ร.6 (ชกท.๐๐๐๕)  ได้ ๑ ข้ัน)
จ.ส.อ. พล ก าเนิดพิลา ส.พัน.๖ พล.ร.๖ 17 ก.ย. ๑๐ 55 520512200009 จ.ส.อ. ๒๗ ก.ค. ๖๔ 520512000033 ป.๓ ช้ัน ๓๖ น.๑ ช้ัน ๔๖ ไทย ไทย ไทย ไทย

นายสิบการสาย (ชกท.๓๒๓) บก.มว.สาย พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๗,๕๘๐ บาท) (๓๘,๗๕๐ บาท)
ร้อย.สายและวิทยุถ่ายทอด ส.พัน.๖ พล.ร.๖ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

ส.พัน.6 พล.ร.6 (ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)
จ.ส.อ. ไพฑูรย์ อาจค าไพร พัน.สร.๖ ๑๘ ก.พ. ๑๐ 55 ๕๒๐๕๐๙๑๐๐๐๐๘ จ.ส.อ. ๑๙ ม.ค. ๖๑ 520509000014 ป.๓ ช้ัน ๓๐ น.๑ ช้ัน ๔๐ ไทย ไทย ไทย ไทย

นายสิบยานยนต์ (ชกท.๖๓๑) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๐,๗๙๐ บาท) (๓๑,๘๘๐ บาท)
บก.ร้อย.ร้อยสร.สน.พัน.สร.๖ พัน.สร.๖ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

(ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)
จ.ส.อ. ยุทธนา สมเทพ ร.๖ ๑๑ พ.ค. ๑๐ 55 520201000170 จ.ส.อ. ๒๒ พ.ย. ๖๒ 520201000032 ป.๓ ช้ัน 3๕ น.๑ ช้ัน ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

นายสิบประจ าหมวด (ชกท.9๑๑) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (3๖,๔๐0 บาท) (3๗,๕๘๐บาท)
มว.สร.ร้อย.บก.ร.๖ ร.๖  พ.ส.ร. 1,670 บาท คงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม

(ชกท.0๐05) (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕ ได้รับ ๑ ข้ัน)

๓๔๕๐๑๐๐๓๔๑๙๙๔
1314600632

๓๓๔๑๕๐๑๖๒๐๕๔๓
 1297103565

๕๔๕๐๗๙๐๐๒๙๓๔๗
1304602062

๓๔๕๐๑๐๐๐๒๒๘๙๙
1294602259

๓๔๕๐๑๐๐๗๑๔๙๔๔
1314600072

๓๓๔๐๗๐๐๑๕๗๕๗๕
1307100667

๓๔๕๐๓๐๐๑๗๘๙๓๑
1304602068

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘



ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน
จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น  ๑ เม.ย. ๖๕

เม่ือ ทหำรสัญญำบัตร ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

หมำยเหตุปรับเป็นรับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๕

สัญชำติ
ล ำดับ ยศ. - ช่ือ - สกุล

หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยประจ ำตัว

สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ

จ.ส.อ. ศักดา สง่าจิตร ร.๖ พัน.๑ ๑๑ ต.ค. ๐๙ 55 520202000071 จ.ส.อ. ๑ ส.ค. ๖๐ 520202000014 ป.๓ เยียวยา ๒ น.๑ เยียวยา ๓ ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.มว. (ชกท.๓๑๑) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๑,๒๕๐ บาท) (๔๒,๖๒๐ บาท)

บก.มว.สส.ร้อย.สสก.ร.๖ พัน.๑ ร.๖ พัน.๑  พ.ส.ร. ๔,๑๒๘ บาท คงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม
(ชกท.0๐05) (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕ ได้รับ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ. พิพัฒน์ สร้อยสิงห์ ร.๖ พัน.2  ๘ มิ.ย. ๑๐ ๕๕ 520203000071 จ.ส.อ. ๒๕ ก.ค. ๖๑ 520203000014 ป.๓ เยียวยา ๑ น.๑ เยียวยา ๒ ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.มว. (ชกท.๓๑๑) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓9,88๐ บาท) (41,25๐ บาท)

บก.มว.สส.ร้อย.สสก.ร.๖ พัน.๒ ร.๖ พัน.2 (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
(ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ. สมพร พิมพ์พรมมา ร.๖ พัน.2 ๒๙ ก.ค. ๐๙  ๕๖ ๕๒๐๒๐๓๐๐๐๑๑๘ จ.ส.อ. ๗ พ.ย. ๕๙ 520203000016 ป.๓ ช้ัน ๓0.๕ น.๑ ช้ัน ๔0.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.มว. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓1,34๐ บาท) (๓2,45๐ บาท)
(ชกท.๑2๑) ร.๖ พัน.๒  พ.ส.ร. 1,750 บาท คงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม

บก.มว.ช่างโยธา ร้อย.สสก. ร.๖ พัน.๒ (ชกท.0๐05) (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕ ได้รับ ๑ ข้ัน)
จ.ส.อ. จ าลอง สายสมบัติ ร.๖ พัน.๒ ๑๓ ธ.ค. ๐๙  ๕๕ ๕๒๐๒๐๓๒๐๐๐๒๔ จ.ส.อ. ๒๕ ก.ค. ๖๑ 520203000024 ป.๓ ช้ัน ๓6.๕ น.๑ ช้ัน ๔6.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอง ผบ.มว. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (38,17๐ บาท) (๓9,1๙๐ บาท)
(ชกท.๑๑๑) ร.๖ พัน.๒ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.๖ พัน.๒ (ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)
จ.ส.อ. วิญญ ตู้บุดดา ร.๖ พัน.๒ ๑๙ ส.ค. ๑๐  ๕๕ ๕๒๐๒๐๓๔๐๐๐๖๒ จ.ส.อ. ๑๙ ส.ค. ๖๓ 520203000037 ป.๓ ช้ัน ๓4.๕ น.๑ ช้ัน ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

นายสิบประจ าหมวด พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓5,81๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)
(ชกท.9๑๑) ร.๖ พัน.๒ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

บก.มว.สร.ร้อย.สสช. ร.๖ พัน.๒ (ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)
จ.ส.อ. ทองค า ศรีพอ ร.๑๖ พัน.๒ 2 ก.พ. 10 ๕๕ 520503300013 จ.ส.อ. 19 ม.ค. 61 520503000022 ป.๓ ช้ัน ๓6 น.๑ ช้ัน ๔๖ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอง ผบ.มว.ค. 60 มม. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (37,580 บาท) (38,750 บาท)
( ชกท.๑๑๑ ) ร.๑๖ พัน.2  พ.ส.ร. 2,271 บาท คงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม

บก.มว.ค. ๖๐ มม. ร้อย.อวบ.ร.16 พัน.2 (ชกท.0๐05) (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕ ได้รับ ๑ ข้ัน)
จ.ส.อ. สุปัน กาวี ร.๑๖ พัน.๒ 21 เม.ย. 09 ๕๖ 520503300023 จ.ส.อ. 30 ก.ค. 64 520503000023 ป.๓ เยียวยา 1 น.๑ เยียวยา ๒ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (39,880 บาท) (41,250 บาท)
บก.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.16 พัน.2 ร.16 พัน.2  พ.ส.ร.560 บาท คงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม

(ชกท.0๐05) (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕ ได้รับ ๑ ข้ัน)

๑๒๘๐๓๐๐๘๐๑
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ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน
จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น  ๑ เม.ย. ๖๕

เม่ือ ทหำรสัญญำบัตร ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

หมำยเหตุปรับเป็นรับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๕

สัญชำติ
ล ำดับ ยศ. - ช่ือ - สกุล

หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยประจ ำตัว

สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ

จ.ส.อ. เริงณรงค์ นวลฝ้าย ร.๑๖ พัน.๒ 4 เม.ย. 10 ๕๕ 520503100013 จ.ส.อ. 30 ก.ค. 64 520503000012 ป.๓ ช้ัน ๓7 น.๑ เยียวยา ๑ ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.มว. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (38,750 บาท) (39,880 บาท)

(ชกท.๑๑๑) บก.มว.ค. ๖๐ มม. ร.16 พัน.2  พ.ส.ร. 2,759 บาท คงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม
ร้อย.อวบ.ร.16 พัน.2 (ชกท.0๐05) (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕ ได้รับ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ. กฤษดา แสงหิรัญ ร.๑๖ พัน.๓ ๑๗ มิ.ย. ๑๐ ๕๕ ๕๒๐๕๐๔๔๐๐๐๐๓ จ.ส.อ. ๗ พ.ย. ๕๙ ๕๒๐๕๐๔๐๐๐๐๓๒ ป.๓ เยียวยา ๒ น.๑ เยียวยา ๓ ไทย ไทย ไทย ไทย
จ่ากองร้อย (ชกท.๐๐๑) พิเศษ นายทหารช านาญงาน ( ๔๑,๒๕๐ บาท ) ( ๔๒,๖๒๐ บาท )

บก.ร้อย.ร้อย.สสช. ร.๑๖ พัน.๓  พ.ส.ร. ๗๑๑ บาท คงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม
ร.๑๖ พัน.๓ (ชกท.0๐05)  (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕ ได้รับ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ. นิพนธ์ ปราชญ์กระโทก ร.23 1 เม.ย. 10 ๕๕ ๕๒๐๑๒๕๐๐๐๑๒๐ จ.ส.อ. 1 ส.ค. 60 ๕๒๐๑๒๕๐๐๐๐๑๑ ป.๓ ช้ัน ๓6.5 น.๑ เยียวยา 0.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.มว.บก.มว.สส.ร้อย.บก.ร.23 พิเศษ นายทหารช านาญงาน (38,170 บาท) (39,190 บาท)

(ชกท.311) ร.23 (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
(ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ. จรูญ ปู่ปัญจะ ร.23 12 ส.ค. 10 55 520125100048 จ.ส.อ. 27 ธ.ค. 62 ๕๒๐๑๒๕๐๐๐๐๒๖ ป.๓ ช้ัน ๓5.5 น.๑ ช้ัน 45.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
ผตน.ชุดผู้ตรวจการณ์หน้า มว .ค.หนัก พิเศษ นายทหารช านาญงาน (36,990 บาท) (38,750 บาท)

 ร้อย.ค.หนัก ร.23 (ชกท.๑๑๒) ร.23 (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
(ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ. แดง แก่นจันทร์ ร.23 5 ก.ย. 10 55 520125100035 จ.ส.อ. 1๕ ก.พ. 62 ๕๒๐๑๒๕๐๐๐๐๒๒ ป.๓ ช้ัน ๓5 น.๑ ช้ัน 45 ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.มว.บก.มว.ค.หนัก ร้อย.ค.หนัก ร.23 พิเศษ นายทหารช านาญงาน (36,400 บาท) (37,580 บาท)

(ชกท.๑๑๒) ร.23 (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
(ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ. เลข พรมโสฬส ร.๒๓ พัน.๑  ๑๖ ต.ค. ๐๙ 55  ๕๒๐๑๐๙๔๐๐๐๖๒ จ.ส.อ. ๑ ส.ค. ๕๕  ๕๒๐๑๐๙๐๐๐๐๓๗ ป.๓ เยียวยา ๒ น.๑ เยียวยา ๓ ไทย ไทย ไทย ไทย
นายสิบประจ าหมวด (ชกท.๙๑๑) พิเศษ นายทหารช านาญงาน ( ๔๑,๒๕๐ บาท ) ( ๔๒,๖๒๐ บาท )

 บก.มว.สร.ร้อย.สสช. ร.๒๓ พัน.๑  พ.ส.ร. ๒๘๐ บาท คงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม
ร.๒๓ พัน.๑ (ชกท.0๐05) (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕ ได้รับ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ. สมชาย บรรจบในเมือง ร.๒๓ พัน.๑  ๖ มี.ค. ๑๐  ๕๕  ๕๒๐๑๐๙๒๐๐๐๑๔ จ.ส.อ. ๒๙ พ.ย. ๖๒  ๕๒๐๑๐๙๐๐๐๐๓๒ ป.๓ ช้ัน ๓๒ น.๑ ช้ัน ๔๒ ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑) พิเศษ นายทหารช านาญงาน ( ๓๓,๐๐๐ บาท ) ( ๓๔,๑๑๐ บาท )

 บก.มว.ค.๖๐ ร้อย.อวบ. ร.๒๓ พัน.๑ พ.ส.ร. ๔๐๐ บาท คงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม
ร.๒๓ พัน.๑ (ชกท.0๐05) (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕ ได้รับ ๑ ข้ัน)

๓๓๐๙๙๐๑๗๐๒๔๗๑
๑๓๑๒๑๐๐๐๐๘

๑๓๐๒๘๐๐๒๑๑

๓๔๘๐๑๐๐๐๓๐๐๘๕
๑๒๙๒๐๐๑๑๐๐

๓๓๐๐๑๐๐๓๗๑๙๗๕
๑๒๙๒๑๐๔๗๕๖

๓๓๐๐๓๐๐๑๗๑๔๖๕
๑๒๙๒๑๐๔๗๑๙

๕๓๒๙๙๙๐๐๐๕๒๑๒
1276600704

๓๓๔๐๗๐๐๒๕๗๖๘๕
1297103551

๓๓๑๐๖๐๐๓๔๖๑๘๐

๓๖

๓๗

๓๘

๓๙

๔๐

๔๑

๔๒



ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน
จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น  ๑ เม.ย. ๖๕

เม่ือ ทหำรสัญญำบัตร ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

หมำยเหตุปรับเป็นรับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๕

สัญชำติ
ล ำดับ ยศ. - ช่ือ - สกุล

หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยประจ ำตัว

สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ

จ.ส.อ. วิชัย พิชัยกาล ร.๒๓ พัน.๔  ๒๒ ต.ค. ๐๙ ๕๕ ๕๒๐๙๐๒๔๐๐๐๖๒ จ.ส.อ.  ๒๐ ส.ค. ๖๔ ๕๒๐๙๐๒๐๐๐๐๓๗ ป.๓ เยียวยา ๒ น.๑ เยียวยา ๓ ไทย ไทย ไทย ไทย
นายสิบประจ าหมวด (ชกท.๙๑๑) พิเศษ นายทหารช านาญงาน ( ๔๑,๒๕๐ บาท ) ( ๔๒,๖๒๐ บาท )

บก.มว.สร.ร้อย.สสช. ร.๒๓ พัน.๔  พ.ส.ร. ๔,๐๕๓ บาท คงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม
ร.๒๓ พัน.๔ (ชกท.0๐05) (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕ ได้รับ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ. วันชัย ธิมาชัย ป.๖ พัน.๑๖  ๔ ธ.ค. ๐๙ ๕๕ ๕๒๐๕๐๗๐๐๐๐๘๘ จ.ส.อ.  ๒๗ ธ.ค. ๖๒ ๕๒๐๕๐๗๐๐๐๐๑๙ ป.๓ ช้ัน ๓๓ น.๑ ช้ัน ๔๓ ไทย ไทย ไทย ไทย
นายสิบหัวหน้างานแผนท่ี (ชกท.๑๔๕) พิเศษ นายทหารช านาญงาน ( ๓๔,๑๑๐ บาท ) ( ๓๕,๒๒๐ บาท )
หมู่ ผท. ร้อย.บก.และบร.ป.๖ พัน.๑๖ ป.๖ พัน.๑๖ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

(ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)
จ.ส.อ. พลพักตร์ สิทธิวายุพัฒน์ ป.๖ พัน.๑๖  ๑๔ ส.ค. ๑๐ ๕๕ ๕๒๐๕๐๗๒๐๐๐๐๒ จ.ส.อ.  ๘ ต.ค. ๕๘ ๕๒๐๕๐๗๐๐๐๐๓๗ ป.๓ เยียวยา ๒ น.๑ เยียวยา ๓ ไทย ไทย ไทย ไทย

จ่ากองร้อย (ชกท.๐๐๑) พิเศษ นายทหารช านาญงาน ( ๔๑,๒๕๐ บาท ) ( ๔๒,๖๒๐ บาท )
บก.ร้อย ร้อย.ป. ป.๖ พัน.๑๖ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

ป.๖ พัน.๑๖ (ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)
จ.ส.อ. สุวิทย์ ถนัดทาง ป.๖ พัน.๖ ๓๐ พ.ย. ๐๙ ๕๕ ๕๒๐๒๐๕๐๐๐๐๗๔ จ.(พ.) ๑๙ มี.ค. ๕๖ ๕๒๐๒๐๕๐๐๐๐๓๓ ป.๓ เยียวยา ๓ น.๑ เยียวยา ๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

นายสิบการข่าว (ชกท.๑๔๖) นายทหารช านาญงาน (๔๒,๖๒๐ บาท) (๔๔,๑๓๐ บาท)
หมู่ยุทธการและอ านวยการยิง ป.๖ พัน.๖ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
ร้อย.บก. และ บร.ป.๖ พัน.๖ (ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ. สมหมาย จันทา ป.๖ พัน.๒๓ ๖ พ.ย. ๐๙ 55 520113000059 จ.ส.อ. ๒๙ มิ.ย. ๕๙ 520113000033 ป.๓ ช้ัน ๓๖ น.๑ ช้ัน ๔๖ ไทย ไทย ไทย ไทย
จ่ากองพัน (ชกท.๐๐๑) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๗,๕๘๐ บาท) (๓๘,๗๕๐ บาท)

หมู่ ธก./กพ. ป.๖ พัน.๒๓ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
ร้อย.บก.และ บร.ป.๖ พัน.๒๓ (ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ. เดช ทองวร ม.๖ พัน.๖ ๑๙ พ.ย. ๐๙ 55 ๕๒๐๓๐๕๓๐๐๐๒๔ จ.ส.อ. ๑๗ มี.ค. ๖๐ ๕๒๐๓๐๕๐๐๐๐๑๙ ป.๓ ช้ัน ๓๗ น.๑ เยียวยา ๑  
รอง ผบ.มว. (ชกท. ๑๓๑) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๘,๗๕๐ บาท) (๓๙,๘๘๐ บาท) ไทย ไทย ไทย ไทย
มว.ถ.ร้อย.ถ.ม.๖ พัน.๖ ม.๖ พัน.๖ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

 (ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)
จ.ส.อ. นโรดม ไปแดน ม.๖ พัน.๖ ๓๐ ก.ย. ๑๐ ๕๕ ๕๒๐๓๐๕๒๐๐๐๒๓ จ.ส.อ. ๘ ส.ค. ๖๑ ๕๒๐๓๐๕๐๐๐๐๔๑ ป.๓ ช้ัน ๓๖.๕ น.๑ เยียวยา ๐.๕  

รอง ผบ.มว. (ชกท. ๑๓๑) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๘,๑๗๐ บาท) (๓๙,๑๙๐ บาท) ไทย ไทย ไทย ไทย
มว.ถ.ร้อย.ถ.ม.๖ พัน.๖ ม.๖ พัน.๖ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

 (ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)

๓ ๓๔๙๙ ๐๐๑๒๘ ๗๓ ๙
๐ ๐๐๑๒ ๙๗๑๐๓ ๕๑ ๕

๑๒๘๐๕๐๓๓๘๙

๓๓๔๑๕๐๑๕๔๕๔๒๘

๓๓๕๐๑๐๐๖๘๓๔๒๐
๑๒๙๗๒๐๑๐๒๐

๓๔๔๐๖๐๐๙๗๐๔๗๘
๑๓๐๔๖๐๒๐๒๓

๓๓๐๑๘๐๐๒๑๑๐๕๐
1302101591

๓๔๐๐๖๐๐๔๘๖๑๐๐

๓๔๐๙๙๐๐๖๐๘๙๘๕

๑๒๘๐๕๐๓๓๘๗

๑๒๙๗๑๐๓๕๗๙

๔๔

๔๕

๔๖

๔๗

๔๘

๔๙

๔๓



ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน
จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น  ๑ เม.ย. ๖๕

เม่ือ ทหำรสัญญำบัตร ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

หมำยเหตุปรับเป็นรับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๕

สัญชำติ
ล ำดับ ยศ. - ช่ือ - สกุล

หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยประจ ำตัว

สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ

จ.ส.อ. ปรีชา บุตรโคตร ม.๖ พัน.๖ ๑๔ เม.ย. ๑๐ ๕๕ ๕๒๐๓๐๕๑๐๐๐๐๓ จ.ส.อ. ๓๐ พ.ย. ๖๑ ๕๒๐๓๐๕๐๐๐๐๒๗ ป.๓ ช้ัน ๓๖ น.๑ ช้ัน ๔๖  
จ่ากองร้อย (ชกท. ๐๐๑) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๗,๕๘๐ บาท) (๓๘,๗๕๐ บาท) ไทย ไทย ไทย ไทย
บก.ร้อย.ร้อย.ถ.ม.๖ พัน.๖ ม.๖ พัน.๖  พ.ส.ร. ๑,๐๗๐ บาท คงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม

 (ชกท.0๐05) (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕ ได้รับ ๑ ข้ัน)
จ.ส.อ. เอนก พรประเสริฐ ม.๖ พัน.๖ ๑ ม.ค. ๑๐ ๕๕ ๕๒๐๓๐๕๑๐๐๐๒๓ จ.ส.อ. ๓๐ พ.ย. ๖๑ ๕๒๐๓๐๕๐๐๐๐๑๗ ป.๓ ช้ัน ๓๕.๕ น.๑ ช้ัน ๔๕.๕  

รอง ผบ.มว. (ชกท. ๑๓๑) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๖,๙๙๐ บาท) (๓๘,๑๗๐ บาท) ไทย ไทย ไทย ไทย
มว.ถ.ร้อย.ถ.ม.๖ พัน.๖ ม.๖ พัน.๖ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

 (ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)
จ.ส.อ. วิษณุพงศ์ พลพิมพ์ ม.๗ พัน.๑๔ ๕ ก.ค.๑๐ ๕๕ ๕๒๐๓๐๖๐๐๐๐๔๔ จ.ส.อ. ๓๐ พ.ย.๖๓ ๕๒๐๓๐๖๐๐๐๐๑๑ ป.๓ ช้ัน ๓๖ น.๑ ช้ัน ๔๖  

จ่ากองร้อย (ชกท. ๐๐๑) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๗,๕๘๐ บาท) (๓๘,๗๕๐ บาท) ไทย ไทย ไทย ไทย
หมู่ บก.ร้อย.ร้อย.สสก. ม.๗ พัน.๑๔ ม.๗ พัน.๑๔  พ.ส.ร. ๖๑๐ บาท คงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม

 (ชกท.0๐05) (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕ ได้รับ ๑ ข้ัน)
จ.ส.อ.นราชัย วงษ์สุรสถิตย์ พล.พัฒนา ๒ ๕ ก.ย.๑๐ 55 520112100083 จ.ส.อ. ๑๙ ต.ค.๖๐ 520112100009 ป.๓ เยียวยา ๒ น.๑  เยียวยา ๓ ไทย ไทย ไทย ไทย

ช่างเคร่ืองจักร (ชกท.๔๔๓) ตอนซ่อมบ ารุง พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๑,๒๕๐ บาท) (๔๒,๖๒๐ บาท)
กองพัน มว.ซบร.ร้อย.คม.๑ กอง สน. พล.พัฒนา ๒ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

พล.พัฒนา ๒ (ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)
จ.ส.อ.ประวิทย์ สุขใหญ่ พล.พัฒนา ๒ ๑๕ มิ.ย.๑๐ ๕๕ ๕๒๐๑๑๒๐๐๐๐๕๒ จ.ส.อ. ๓๑ พ.ค.๖๒ ๕๒๐๑๑๒๐๐๐๐๑๖ ป.๓ เยียวยา ๐.๕ น.๑ เยียวยา ๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

หน.เสมียน (ชกท.๗๑๐) ฝผค.พล.พัฒนา ๒ พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๙,๑๙๐ บาท) (๔๐,๕๖๐ บาท)
พล.พัฒนา ๒ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
(ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ.ค านวณ นวลฉิมพลี กรมพัฒนา ๒ ๑๒ มิ.ย.๑๐ 55 520128000144 จ.ส.อ. ๖ พ.ค.๕๘ 520128000030 ป.๓ เยียวยา ๓.๕  น.๑ เยียวยา ๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
หน.การส่ือสาร (ชกท.๓๑๑) ตอน สส. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๓,๓๐๐ บาท) (๔๔,๙๓๐ บาท)

ร้อย.บก.กรมพัฒนา ๒ กรมพัฒนา ๒ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
(ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ.นิพัฒน์ เล่ือยกระโทก กรมพัฒนา ๒ ๑๐ มี.ค.๑๐ 55 520128000080 จ.ส.อ. ๒๐ มิ.ย.๖๑ 520128000028 ป.๓ เยียวยา ๓ น.๑  เยียวยา ๔ ไทย ไทย ไทย ไทย
ช่างเขียนแบบก่อสร้าง (ชกท.๘๑๑) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๒,๖๒๐ บาท) (๔๔,๑๓๐ บาท)

ตอน ยก.ร้อย.บก.กรมพัฒนา ๒ กรมพัฒนา ๒ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
(ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)

๑๓๐๐๕๐๐๓๗๘

๑๓๐๐๕๐๐๓๘๐

๑๓๑๐๕๐๐๑๕๑

3199900416736
1296101530

๓๔๐๑๖๐๐๐๙๒๕๐๑

๓๕๕๙๙๐๐๒๑๔๑๐๒
๑๓๐๒๖๐๐๘๐๓

๓๔๐๐๑๐๑๗๔๓๒๗๑

๕๔๐๐๑๙๙๐๑๙๗๓๕

3301400393312
1292104706

3300200650230
1312100298

๕๐

๕๑

๕๒

๕๓

๕๔

๕๕

๕๖



ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน
จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น  ๑ เม.ย. ๖๕

เม่ือ ทหำรสัญญำบัตร ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

หมำยเหตุปรับเป็นรับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๕

สัญชำติ
ล ำดับ ยศ. - ช่ือ - สกุล

หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยประจ ำตัว

สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ

จ.ส.อ.อัครรัตน์ เคนวิเศษ พัน.พัฒนา ๒ ๒๖ ต.ค.๐๙ 55 520122000069 จ.ส.อ.  ๓๐ ธ.ค. ๔๒ 520122000017 ป.๓ เยียวยา ๘.๕ น.๑ เยียวยา ๙.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
จ่ากองพัน (ชกท.๐๐๑) ตอน ธก./กพ. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๕๑,๔๕๐ บาท) (๕๓,๐๘๐ บาท)

ร้อย.บก.พัน.พัฒนา ๒ พัน.พัฒนา ๒ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
(ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ.เลิศชาย กิติบุตร พัน.พัฒนา ๒ ๒๔ พ.ค.๑๐ 55 520122300154 จ.ส.อ. ๒๗ พ.ค.๖๔ 520122000028 ป.๓ ช้ัน ๓๔ น.๑ ช้ัน ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง หน.ชุด (ชกท.๕๑๘) ชุดช่างฝีมือท่ัวไป พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

มว.พัฒนาท่ี ๓ พัน.พัฒนา ๒ พัน.พัฒนา ๒ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
(ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ.รุ่งเรือง บ่างกองกุล พัน.พัฒนา ๒ ๘ มิ.ย.๑๐ 55 520122100102 จ.ส.อ. ๒๓ มิ.ย. ๕๙ 520122000046 ป.๓ เยียวยา ๐.๕ น.๑ เยียวยา ๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง หน.ชุด (ชกท.๐๘๕) ชุดการเกษตร พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๙,๑๙๐ บาท) (๔๐,๕๖๐ บาท)
และฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม มว .พัฒนาท่ี ๒ พัน.พัฒนา ๒ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

ร้อย.พัฒนา พัน.พัฒนา ๒ (ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)
จ.ส.อ.เพนาว์ สิงห์ทอง ช.๒ ๕ ก.ค.๑๐ 55 520127000087 จ.ส.อ. ๒๗ เม.ย.๖๐ 520127000032 ป.๓ เยียวยา ๑ น.๑ เยียวยา ๒ ไทย ไทย ไทย ไทย

นายสิบก ากับการก่อสร้างอาวุโส พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๙,๘๘๐ บาท) (๔๑,๒๔๐ บาท)
(ชกท.๕๑๘) ตอน ยก.ร้อย.บก.ช.๒ ช.๒  พ.ส.ร. ๑,๑๖๐ บาท คงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม

(ชกท.0๐05) (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕ ได้รับ ๑ ข้ัน)
จ.ส.อ.ชัยยะ เสนานุช ช.๒ พัน.๒๐๒ ๑๐ ธ.ค.๐๖ 58 520120200123 จ.ส.อ. ๒๒ มิ.ย. ๖๔ 520120000047 ป.๓ เยียวยา ๒ น.๑ เยียวยา ๓ ไทย ไทย ไทย ไทย

ผบ.หมู่ หมู่ก่อสร้างท่ัวไป (ชกท.๕๑๘) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๑,๒๕๐ บาท) (๔๒,๖๒๐ บาท)
มว.ก่อสร้างท่ัวไป ร้อย. ก่อสร้าง ช.๒ พัน.๒๐๒ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

ช.๒ พัน.๒๐๒ (ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)
จ.ส.อ.ขจรศักด์ิ ก่ิงนอก ช.๒ พัน.๒๐๒ ๙ พ.ค.๐๗ ๕๘ 520120200132 จ.ส.อ. ๑๗ ก.ค. ๖๓ 520120000055 ป.๓ ช้ัน ๓๔.๕ น.๑ ช้ัน ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

ผบ.หมู่ หมู่ก่อสร้างท่ัวไป (ชกท.๕๑๘) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)
มว.ก่อสร้างท่ัวไป ร้อย.ช.ก่อสร้าง ช.๒ พัน.๒๐๒ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

ช.๒ พัน.๒๐๒ (ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)
จ.ส.อ.ทวี บุตรบัว ช.๒ พัน.๒๐๒ ๒๑ ส.ค.๐๘ 57 520120200004 จ.ส.อ. ๒๒ มิ.ย. ๖๔ 520120000014 ป.๓ เยียวยา ๐.๕ น.๑ เยียวยา ๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

นายสิบก ากับการก่อสร้าง  (ชกท.๕๑๘) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๙,๑๙๐ บาท) (๔๐,๕๖๐ บาท)
บก.ร้อย ร้อย.ช.ก่อสร้าง ช.๒ พัน.๒๐๒ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

ช.๒ พัน.๒๐๒ (ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)
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๖๒
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ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน
จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น  ๑ เม.ย. ๖๕

เม่ือ ทหำรสัญญำบัตร ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

หมำยเหตุปรับเป็นรับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๕

สัญชำติ
ล ำดับ ยศ. - ช่ือ - สกุล

หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยประจ ำตัว

สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ

จ.ส.อ.สมหมาย อุไรล้ า ช.๒ พัน.๒๐๒ ๒๗ มี.ค.๐๘ 57 520120100004 จ.ส.อ. ๒๔ ก.ย. ๕๖ 520120000038 ป.๓ เยียวยา ๓ น.๑ เยียวยา  ๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

นายสิบก ากับการก่อสร้าง (ชกท.๕๑๘) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๒,๖๒๐ บาท) (๔๔,๑๓๐ บาท)
บก.ร้อย.ร้อย.ช.ก่อสร้าง ช.๒ พัน.๒๐๒ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

ช.๒ พัน.๒๐๒ (ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)
จ.ส.อ.สมส่วน ดุลสันเทียะ ช.๒ พัน.๒๐๒ ๘ มี.ค.๐๙ ๕๖ 520120000076 จ.ส.อ. ๒๒ มิ.ย. ๖๔ 520120000017 ป.๓ ช้ัน ๓๖ น.๑ ช้ัน ๔๖ ไทย ไทย ไทย ไทย

จ่ากองร้อย (ชกท.๐๐๑) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๗,๘๕๐ บาท) (๓๘,๗๕๐ บาท)
บก.ร้อย.ร้อย.บก.ช.๒ พัน.๒๐๒ ช.๒ พัน.๒๐๒ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

(ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)
จ.ส.อ.สุจินต์ ละออเหล่า ช.๒ พัน.๒๐๒ ๒๘ ก.ย.๐๙ 56 520120300132 จ.ส.อ. ๒๒ มิ.ย. ๖๔ 5201200000๕๔ ป.๓ เยียวยา ๐.๕ น.๑ เยียวยา ๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

ผบ.หมู่ (ชกท.๕๑๘) หมู่ก่อสร้างท่ัวไป พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๙,๑๙๐ บาท) (๔๐,๕๖๐ บาท)
มว.ก่อสร้างท่ัวไป ร้อย.ช.ก่อสร้าง ช.๒ พัน.๒๐๒ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

ช.๒ พัน.๒๐๒ (ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)
จ.ส.อ.ทวีป ทรัพย์น้อย ช.๒ พัน.๒๐๒ ๘ ต.ค.๐๙ 55 520120200041 จ.ส.อ. ๒๒ มิ.ย. ๖๔ 5201200000๑๓ ป.๓ เยียวยา ๑.๕ น.๑ เยียวยา ๒.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

นายงานเคร่ืองมือก่อสร้าง (ชกท.๖๑๒)  พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๐,๕๖๐ บาท) (๔๑,๙๓๐ บาท)
บก.มว.งานดิน ร้อย.ช.ก่อสร้าง ช.๒ พัน.๒๐๒ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

ช.๒ พัน.๒๐๒ (ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)
จ.ส.อ.ไฉน ชูมาตย์ ช.๒ พัน.๒๐๒ ๓ ม.ค.๑๐ ๕๕ 520120400003 จ.ส.อ.  ๕ มิ.ย. ๕๘ 5201200000๖๘ ป.๓ เยียวยา ๖ น.๑ เยียวยา ๗ ไทย ไทย ไทย ไทย

จ่ากองร้อย (ชกท.๐๐๑) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๗,๓๗๐ บาท) (๔๙,๐๑๐ บาท)
บก.ร้อย.ร้อย.ช.เคร่ืองมือและซ่อมบ ารุง ช.๒ พัน.๒๐๒ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

ช.๒ พัน.๒๐๒ (ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)
จ.ส.อ.สมศักด์ิ ชัยเมืองปัก ช.๒ พัน.๒๐๒ ๒๖ ม.ค.๑๐ 55 520120200047 จ.ส.อ. ๒๙ ม.ค. ๖๔ 5201200000๒๙ ป.๓ ช้ัน ๓๕ น.๑ ช้ัน ๓๖ ไทย ไทย ไทย ไทย

นายงานเคร่ืองมือก่อสร้าง  (ชกท.๖๑๒)  พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๖,๔๐๐ บาท) (๓๗,๕๘๐ บาท)
บก.มว.งานดิน ร้อย.ช.ก่อสร้าง ช.๒ พัน.๒๐๒ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

ช.๒ พัน.๒๐๒ (ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)
จ.ส.อ.สมมิตร รามมะเริง ช.๒ พัน.๒๐๒ ๙ ส.ค.๑๐ 55 520120100047 จ.ส.อ. ๑๐ เม.ย. ๖๑ 5201200000๓๙ ป.๓ เยียวยา ๒ น.๑ เยียวยา ๓ ไทย ไทย ไทย ไทย

นายงานเคร่ืองมือก่อสร้าง (ชกท.๖๑๒) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๑,๒๕๐ บาท) (๔๒,๖๒๐ บาท)
ตอนตัดและถม มว.งานดิน ร้อย.ช.ก่อสร้าง ช.๒ พัน.๒๐๒ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

ช.๒ พัน.๒๐๒ (ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)
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๗๐



ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน
จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น  ๑ เม.ย. ๖๕

เม่ือ ทหำรสัญญำบัตร ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

หมำยเหตุปรับเป็นรับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๕

สัญชำติ
ล ำดับ ยศ. - ช่ือ - สกุล

หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยประจ ำตัว

สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ

จ.ส.อ.นิคม    ภิรมกิจ ช.๒ พัน.๒๐๑ ๔ ส.ค.๑๐ ๕๕ 520119000045 จ.ส.อ. ๒๕ ต.ค. ๖๑ 520119000016  ป.๓ เยียวยา ๑.๕  น.๑ เยียวยา ๒.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
จ่ากองร้อย (ชกท. 001) พิเศษ นายทหารช านาญงาน  (๔๐,๕๖๐ บาท)  (๔๑,๙๓๐ บาท)

บก.ร้อย.ร้อย.บก.และ บร.ช.๒ พัน.๒๐๑ ช.๒ พัน.๒๐๑ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
(ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ.เลิศชาย     อาจศรี ช.๒ พัน.๒๐๑ ๓๐ เม.ย.๐๙ ๕๖ 520119000117 จ.ส.อ. ๑๒ พ.ค. ๖๔ 520119000210  ป.๓ ช้ัน ๓๗  น.๑ เยียวยา ๑ ไทย ไทย ไทย ไทย
นายสิบซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือช่างกองพัน พิเศษ นายทหารช านาญงาน  (๓๘,๗๕๐ บาท)  (๓๙,๘๘๐ บาท)

(ชกท. ๖๒๒) หมู่ซ่อมบ ารุงกองพัน ช.๒ พัน.๒๐๑ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
ร้อย.บก.และ บร.ช.๒ พัน.๒๐๑ (ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ.ยงค์ศิลป์    แสนณรงค์ ช.๒ พัน.๒๐๑ ๑๙ ก.ย.๐๗ ๕๘ 520119200014 จ.ส.อ. ๑๒ พ.ค. ๖๔ 520119000021  ป.๓ เยียวยา ๑  น.๑ เยียวยา ๒ ไทย ไทย ไทย ไทย
นายสิบยานยนต์ (ชกท. ๖๓๑) พิเศษ นายทหารช านาญงาน  (๓๙,๘๘๐ บาท)  (๔๑,๒๕๐ บาท)

บก.ร้อย.ร้อย.ช.สนาม ช.๒ พัน.๒๐๑ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
ช.๒ พัน.๒๐๑ (ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ.เทพอักษรณรงค์  ชมศิลป์ ช.๒ พัน.๒๐๑ ๙ เม.ย.๐๘ ๕๗ 520119200011 จ.ส.อ. ๑๒ พ.ค. ๖๔ ๕๒๐๑๑๙๐๐๐๐๓๐  ป.๓ เยียวยา ๑  น.๑ เยียวยา ๒ ไทย ไทย ไทย ไทย
นายสิบส่งก าลัง (ชกท. ๗๖๘) พิเศษ นายทหารช านาญงาน  (๓๙,๘๘๐ บาท)  (๔๑,๒๕๐ บาท)

บก.ร้อย.ร้อย.ช.สนาม ช.๒ พัน.๒๐๑ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
ช.๒ พัน.๒๐๑ (ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ.ก าพล สุวรรณกูฎ พัน.สบร.๒๒ 6 เม.ย.09 56 521203000030 จ.ส.อ.  ๒๕ พ.ค. ๖๔ 521203000018 ป.3 เยียวยา 0.5 น.1 เยียวยา 1.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
บชร.๒ จ่ากองร้อย (ชกท.๐๐๑) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (39,190 บาท) (40,560 บาท)

บก.ร้อย.ร้อย.บก. พัน.สบร.๒๒ บชร.๒ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
พัน.สบร.๒๒ บชร.2 (ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ.จักรกฤษณ์ พัฒนะธีระสกุล พัน.ซบร.๒๒ 22 ธ.ค.09 55 521202200234 จ.ส.อ. 15 พ.ย.61 521202000033 ป.3 เยียวยา ๑ น.1 เยียวยา 2 ไทย ไทย ไทย ไทย
บชร.๒ ช่างซ่อมเคร่ืองมือการช่าง พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๙,๘๘๐ บาท) (41,250 บาท)

(ชกท.๖๒๒.๐) มว.ซ่อมบ ารุง พัน.ซบร.๒๒ บชร.๒ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
สายช่าง ร้อย.ซบร. (ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)

ยุทโธปกรณ์ท่ี 2 พัน.ซบร.๒๒ บชร.๒
จ.ส.อ.กาไวย์ แน่นพิมาย พัน.ซบร.๒๒ 20 มี.ค.10 55 52120220023๖ จ.ส.อ. 7 ก.ย.61 521202000034 ป.๓ เยียวยา ๒.5 น.1 เยียวยา 3.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

บชร.2 ช่างซ่อมเคร่ืองมือการช่าง พิเศษ นายทหารช านาญงาน (41,930 บาท) (43,300 บาท)
(ชกท.๖๒๒) มว.ซ่อมบ ารุง พัน.ซบร.๒๒ บชร.๒  พ.ส.ร.480 บาท คงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม

สายช่าง ร้อย.ซบร. (ชกท.0๐05) (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
ยุทโธปกรณ์ท่ี 2 พัน.ซบร.๒๒ บชร.๒ ได้ ๑ ข้ัน)
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ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน
จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น  ๑ เม.ย. ๖๕

เม่ือ ทหำรสัญญำบัตร ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

หมำยเหตุปรับเป็นรับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๕

สัญชำติ
ล ำดับ ยศ. - ช่ือ - สกุล

หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยประจ ำตัว

สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ

จ.ส.อ.ยุทธศาสตร์ วิริยะพยัคฆ์ พัน.ซบร.๒๒ 19 ก.ค.10 55 521202200228 จ.ส.อ. 23 ก.ค.58 521202000028 ป.๓ เยียวยา 5 น.๑ เยียวยา 6 ไทย ไทย ไทย ไทย
บชร.2 นายสิบควบคุมการซ่อม พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๕,๗๕๐ บาท) (47,380 บาท)

(ชกท.๖๒๒) มว.ซ่อมบ ารุง พัน.ซบร.๒๒ บชร.๒ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
สายช่าง ร้อย.ซบร.ยุทโธปกรณ์ท่ี ๒ (ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)

พัน.ซบร.๒๒ บชร.๒
จ.ส.อ.สุนทร ผลวิลัย พัน.ซบร.22 10 ส.ค.10 55 521202200199 จ.ส.อ. 6 ส.ค.62 521202000025 ป.๓ เยียวยา ๑.๕ น.๑ เยียวยา ๒.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

บชร.2 ช่างเช่ือม (ชกท.๔๔๒) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (41,250 บาท) (4๑,๙๓0 บาท)
มว.ซ่อมบ ารุงสรรพาวุธส่วนหน้า พัน.ซบร.๒๒ บชร.๒ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

ร้อย.ซบร.ยุทโธปกรณ์ท่ี 2 (ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)
พัน.ซบร.๒๒ บชร.๒

จ.ส.อ.ณรงค์ศักด์ิ สังฆมานนท์ พัน.ขส.22 8 พ.ค.09 56 521205500002 จ.ส.อ. 8 ก.ค.64 521205000033 ป.3 เยียวยา 1 น.1 เยียวยา 2 ไทย ไทย ไทย ไทย
บชร.2 นายสิบเคล่ือนย้ายอาวุโส พิเศษ นายทหารช านาญงาน (39,880 บาท) (41,250 บาท)

(ชกท.๗๑๙) ชุดควบคุม พัน.ขส.22 บชร.๒ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
การเคล่ือนย้ายท่ี ๑ (ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)
พัน.ขส.๒๒ บชร.๒

จ.ส.อ.สมัย มูลศรี พัน.สร.๒๒ 29 มี.ค.10 55 521201100114 จ.ส.อ. 6 มิ.ย.60 521201000025 ป.3 เยียวยา 3.5 น.1 เยียวยา 4.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
บชร.2 นายสิบประจ าชุด (ชกท.๙๑๒) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๓,๓๓๐ บาท) ( 44,๙๓๐ บาท )

ชุดรักษาพยาบาล พัน.สร.๒๒ บชร.๒ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
หน่วยศัลยกรรมสนาม พัน .สร.๒๒ บชร.๒ (ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ.จรูญ กาญจน์สูงเนิน พัน.สร.๒๒ 12 พ.ย.08 56 521201500033 จ.ส.อ. 23 ก.พ.64 521201000032 ป.๓ เยียวยา 1 น.๑ เยียวยา 2 ไทย ไทย ไทย ไทย
บชร.2 นายสิบประจ าหมวด (ชกท.๙๑๑) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (39,880 บาท) (41,250 บาท)

มว.รถยนต์พยาบาล ร้อย .สร.สน. พัน.สร.๒๒ บชร.๒ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
พัน.สร.๒๒ บชร.๒ (ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ.ไกรกริช ครองยุทธ พัน.สพ.กระสุน ๒๒ 20 มี.ค.10 55 521204100051 จ.ส.อ. 26 มิ.ย.61 521204000013 ป.๓ เยียวยา 2.5 น.1 เยียวยา 3.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
บชร.2 รอง ผบ.มว. (ชกท.๔๑๑) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (41,930 บาท) (43,300 บาท)

มว.คลังกระสุน ร้อย.สพ. พัน.สพ.กระสุน ๒๒ บชร.2 (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
คลังกระสุน พัน.สพ.กระสุน ๒๒ บชร.๒ (ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ.กชภูมิ รัตนะ พัน.สพ.กระสุน 22 28 ก.ย.10 55 521204300013 จ.ส.อ. 18 ส.ค.63 521204000019 ป.๓ ช้ัน ๓๓ น.๑ ช้ัน ๔๓ ไทย ไทย ไทย ไทย
บชร.2 รอง ผบ.มว.(ชกท.๕๔๒) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๔,110 บาท) (๓๕,220 บาท)

มว.รก.ร้อย.รก. พัน.สพ.กระสุน ๒๒ บชร.2 (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2 (ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)
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ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน
จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น  ๑ เม.ย. ๖๕

เม่ือ ทหำรสัญญำบัตร ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

หมำยเหตุปรับเป็นรับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๕

สัญชำติ
ล ำดับ ยศ. - ช่ือ - สกุล

หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยประจ ำตัว

สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ

จ.ส.อ. รณกร ชาญฤทธ์ิ พัน.ร.มทบ.๒๑ 3 ต.ค. 09 55 520129200013 จ.ส.อ. 1 ต.ค. 62 520129000026 ป.3 ช้ัน 35 น.1 ช้ัน ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.มว. (ชกท.๗๑๗) มว.บร.ร้อย.บร. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (36,400 บาท) (๓๗,๕๘๐ บาท)

พัน.ร.มทบ.21 พัน.ร.มทบ.๒๑ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
(ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ. ปรีชา พาภักดี พัน.ร.มทบ.21 27 ธ.ค. 09 55 520129000107 จ.ส.อ. 1๒ ธ.ค. ๖๐ 52012900021 ป.3 ช้ัน 26.5 น.1 ช้ัน 36.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑) มว.สยป. พิเศษ นายทหารช านาญงาน ( ๒๗,๔๙๐ บาท) (๒๘,๔๓๐ บาท)

ร้อย.บก.พัน.ร.มทบ.21 มณฑลทหารบกท่ี 21 (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
(ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ. สุขสันต์ วิไล พัน.สห.21 25 ก.พ. ๑๐ 55 520132000111 จ.ส.อ. 12 ธ.ค. 60 520132000013 ป.3 เยียวยา 1 น.1 เยียวยา 2 ไทย ไทย ไทย ไทย
ผบ.ตอน (ชกท.๖๔๓)  ตอนจักรยานยนต์ พิเศษ นายทหารช านาญงาน ( 39,880 บาท) (41,250 บาท)

มว.ยานยนต์ พัน.สห.๒๑ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
ร้อย.บก.พัน.สห.21 (ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ.สมหมาย จิตรม่ัน มทบ.๒๒ ๑๑ ก.ค.๑๐ ๕๕ ๕๒๐๒๐๐๐๐๐๓๙๖ จ.ส.อ. ๒๑ พ.ย. ๖๑ 520200000039 ป.๓ เยียวยา ๑ น.๑ เยียวยา ๒ ไทย ไทย ไทย ไทย
เสมียน (ชกท.๗๑๐) ผพธ.มทบ.๒๒ พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๙.๘๘๐ บาท) (๔๑.๒๕๐ บาท)

มทบ.๒๒ พ.ส.ร. ๑,๑๘๐ บาท คงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม
(ชกท.0๐05) (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕ ได้รับ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ.สมรักษ์ ยอดมาลี มทบ.๒๒ ๕ เม.ย. ๑๐ ๕๕ ๕๒๐๒๐๐๐๐๐๓๔๕ จ.ส.อ. ๑๕ ก.พ. ๖๐ 520200000036 ป.๓ เยียวยา ๔.๕ น.๑ เยียวยา ๕.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
หน.คลัง (ชกท.๕๕๑) ผยย.มทบ.๒๒ พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๔,๙๓๐ บาท) (๔๖,๕๖๐ บาท)

มทบ.๒๒ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
(ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ.ณรงค์ โลบุญ มทบ.๒๒ ๒๕ เม.ย.๐๖ ๕๙ ๕๒๐๒๐๐๑๐๐๐๗๐ จ.ส.อ. ๒๗ พ.ค. ๖๔ 520200100003 ป.๓ ช้ัน ๓๕ น.๑ ช้ัน ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.มว. (ชกท.๗๑๗) มว.บร. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๖,๔๐๐ บาท) (๓๗,๕๘๐ บาท)

ร้อย.มทบ.๒๒ ร้อย.มทบ.๒๒ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
(ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ.นมาซ คณะบุตร มทบ.๒๒ ๑๑ ต.ค.๐๖ ๕๘ ๕๒๐๒๐๐๑๐๐๐๗๑ จ.ส.อ. ๒๗ พ.ค. ๖๔ 520200100004 ป.๓ ช้ัน ๓๔.๕ น.๑ ช้ัน ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.มว. (ชกท.๗๑๗) มว.บร. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

ร้อย.มทบ.๒๒ ร้อย.มทบ.๒๒ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
(ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)
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ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน
จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น  ๑ เม.ย. ๖๕

เม่ือ ทหำรสัญญำบัตร ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

หมำยเหตุปรับเป็นรับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๕

สัญชำติ
ล ำดับ ยศ. - ช่ือ - สกุล

หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยประจ ำตัว

สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ

จ.ส.อ.ดวงใจ ขันชะลี ศฝ.นศท.มทบ.๒๒ ๑๐ มิ.ย.๑๐ ๕๕ ๕๒๐๒๐๘๐๐๐๐๑๐ จ.ส.อ. ๒๓ ม.ค.๖๐ ๕๒๐๒๐๘๐๐๐๐๐๓  ป.๓ เยียวยา ๐.๕ น.๑ เยียวยา ๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
 นายสิบธุรการและก าลังพล (ชกท.๗๑๖) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๙,๑๙๐ บาท) (๔๐,๕๖๐ บาท)

ฝธก./กพ.ศฝ.นศท.มทบ.๒๒ ศฝ.นศท.มทบ.๒๒ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
(ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ.พงษ์พันธ์ วันทาดา มทบ.๒๒ ๔ พ.ค.๐๙ ๕๖ ๕๒๑๖๐๐๐๐๐๒๐๕ จ.ส.อ. ๒๒ ธ.ค. ๖๓ ๕๒๑๖๐๐๐๐๐๒๐๔ ป.๓ ช้ัน ๓๑ น.๑ ช้ัน ๔๑ ไทย ไทย ไทย ไทย
เสมียน (ชกท.๐๗๕) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๑,๘๘๐ บาท) (๓๓,๐๐๐ บาท)

หน่วย สด.อ.วารินช าราบ จว.อ.บ. หน่วย สด.อ.วารินช าราบ จว.อ.บ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
(ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ. สุพจน์ ทิพย์รักษ์ มทบ.23 ๓๐ ธ.ค. ๐๙ 55 520300000318 จ.ส.อ. ๑๗ ธ.ค. ๖๒ 520300000017 ป.3 ช้ัน 37 น.1 เยียวยา 1 ไทย ไทย ไทย ไทย
นายงาน ( ชกท.518 ) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (38,750 บาท) (39,880 บาท)

ผยย.มทบ.23 มทบ.๒๓ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
(ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ. อภิวิชญ์ ค าหว่าน มทบ.23 ๑๘ พ.ค. ๐๗ 58 520300000239 จ.ส.อ. ๓๐ มิ.ย. ๖๔ 520300000030 ป.3 ช้ัน 30.5 น.1 ช้ัน 40.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
นายสิบการเคล่ือนย้าย ( ชกท.719 ) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (31,340 บาท) (32,450 บาท)

สขส.มทบ.23 มทบ.๒๓ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
(ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ. บดินทร์ กล่ินศรีสุข มทบ.23 12 ส.ค. 09 56 520300000245 จ.ส.อ. 7 ส.ค. 61 520300000031 ป.3 ช้ัน 36.5 น.1 เยียวยา 0.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
หน.โรงรถ ( ชกท.643 ) แหล่งรวมรถ พิเศษ นายทหารช านาญงาน (38,170 บาท) (39,190 บาท)

สขส.มทบ.23 มทบ.๒๓ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
(ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ. บุญส่ง สมภาร ศฝ.นศท.มทบ.23 22 ส.ค. 10 55 520309300022 จ.ส.อ. 28 ก.พ. 63 520309300004 ป.3 ช้ัน 33.5 น.1 ช้ัน 43.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
นายสิบเตรียมการ  ( ชกท.113 ) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (34,680 บาท) (35,810 บาท)
ฝ่ายเตรียมการ ศฝ.นศท.มทบ.23 ศฝ.นศท.มทบ.23 (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

(ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)
จ.ส.อ. อนุกูล บัวศรี สง.สด.จว.ก.ส. 2 ก.พ. 07 58 522000000305 จ.ส.อ. 22 ธ.ค. 63 522000000304 ป.3 ช้ัน 32 น.1 ช้ัน 42 ไทย ไทย ไทย ไทย

เสมียน ( ชกท.075 ) หน่วย สด. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (33,000 บาท) (34,110 บาท)
อ.กุฉินารายณ์ จว.ก.ส. หน่วย สด.อ.กุฉินารายณ์ จว.ก.ส. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

(ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)
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ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน
จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น  ๑ เม.ย. ๖๕

เม่ือ ทหำรสัญญำบัตร ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

หมำยเหตุปรับเป็นรับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๕

สัญชำติ
ล ำดับ ยศ. - ช่ือ - สกุล

หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยประจ ำตัว

สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ

จ.ส.อ.ประกาศ ห่วงแก้ว มทบ.๒๔  22 ก.ย.09 56 520400000245 จ.ส.อ.  5 มิ.ย.60 520400000032 ป.๓  เยียวยา ๑ น.1 เยียวยา 2 ไทย ไทย ไทย ไทย
นายสิบการเคล่ือนย้าย พิเศษ นายทหารช านาญงาน (39,๘๘0 บาท) (41,250 บาท)

(ชกท.๗๑๙) สขส.มทบ.๒๔ มทบ.๒๔ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
(ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ.สุรินทร์ เบ้านาค ศฝ.นศท.มทบ.๒๔  10 ก.พ.10 55 520407300109 จ.ส.อ.  9 เม.ย.63 520407300143 ป.3 ช้ัน ๓๖ น.1 ช้ัน 4๖ ไทย ไทย ไทย ไทย
ผช.ครู (ชกท.113) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (3๗,๕๘0 บาท) (3๘,๗๕0 บาท)

หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.๒๔ ศฝ.นศท.มทบ.๒๔ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
(ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ.อุทัย สงทุ่ง มทบ.๒๔  3 มิ.ย.10 55 520400200027 จ.ส.อ.  1 ก.ย.59 520400200006 ป.3 เยียวยา 2.5 น.1 เยียวยา 3.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.มว.(ชกท.๙๕๑) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (41,930 บาท) (43,300 บาท)
มว.สห.ร้อย.สห.มทบ.๒๔ ร้อย.สห.มทบ.๒๔ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

(ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)
จ.ส.อ.สุชาติ ช านิจ สง.สด.จว.ส.ร. 23 มี.ค. 10 55 523200000105 จ.ส.อ. 1 พ.ค. 48 523200000104 ป.๓ เยียวยา 3.5 น.๑ เยียวยา ๔.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

เสมียน (ชกท.075) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (43,๓0๐ บาท) (44,93๐ บาท)
สด.อ.เมืองสุรินทร์ จว.ส.ร. สด.อ.เมืองสุรินทร์ จว.ส.ร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

(ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)
จ.ส.อ.นพดล วิเศษโวหาร สง.สด.จว.ส.ร. 9 พ.ย. 09 55 523200000405 จ.ส.อ. 22 ธ.ค. 63 523200000404 ป.๓ ช้ัน 36 น.๑ ช้ัน 46 ไทย ไทย ไทย ไทย

เสมียน (ชกท.075) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (37,58๐ บาท) (38,75๐ บาท)
สด.อ.ปราสาท จว.ส.ร. สด.อ.ปราสาท จว.ส.ร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

(ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)
จ.ส.อ.ธนาดล พลเทพ สง.สด.จว.ศ.ก. 14 มี.ค. 10 55 521500000205 จ.ส.อ. 1 พ.ค. 51 521500000204 ป.๓ เยียวยา 1.5 น.๑ เยียวยา ๒.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

เสมียน (ชกท.075) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (40,56๐ บาท) (4๑,๙๓๐ บาท)
สด.อ.อุทุมพรพิสัย จว.ศ.ก. สด.อ.อุทุมพรพิสัย จว.ศ.ก. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

(ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)
จ.ส.อ.ชาญณรงค์ สุขใส นฝ.นศท.มทบ.๒๕ ๑๘ ต.ค. ๐๙ 55 521000300009 จ.ส.อ. ๑ ก.ค. ๖๑ 521000300006 ป.๓ เยียวยา 2 น.๑ เยียวยา 3 ไทย ไทย ไทย ไทย

จ่าหน่วย (ชกท.๐๐๑) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (41,25๐ บาท) (42,62๐ บาท)
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ .๒๕ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ .๒๕ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

(ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)
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ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน
จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น  ๑ เม.ย. ๖๕

เม่ือ ทหำรสัญญำบัตร ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

หมำยเหตุปรับเป็นรับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๕

สัญชำติ
ล ำดับ ยศ. - ช่ือ - สกุล

หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยประจ ำตัว

สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ

จ.ส.อ.โยธิน บุตตะโยธี นฝ.นศท.มทบ.๒๕ ๑ ธ.ค. ๐๖ 58 521000300047 จ.ส.อ. 2 เม.ย. 64 521000300007 ป.๓ ช้ัน ๓๔.๕ น.๑ ช้ัน ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
ผช.ครูวิชาอาวุธ (ชกท.๑๑๑) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ .๒๕ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ .๒๕ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
(ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ.ประเสริฐ มีเจริญ มทบ.25 4 ม.ค. 10 55 521000000126 จ.ส.อ. ๒๗ ธ.ค. 62 521000000018 ป.๓ ช้ัน ๓6.๕ น.๑ เยียวยา 0.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
เสมียนงบประมาณ พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓8,17๐ บาท) (๓9,19๐ บาท)

(ชกท.731) มทบ.25 (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
ฝคง.มทบ.25 (ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ. สมพาร สีใส มทบ.๒๖ 4 มี.ค. 10 55 520900100011 จ.ส.อ.  ๒๑ ก.ค. ๖๔ 520900100008 ป.๓ ช้ัน ๓6 น.๑ ช้ัน ๔๖ ไทย ไทย ไทย ไทย
จ่ากองร้อย (ชกท.๐๐๑) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๗,๘๕๐ บาท) (๓๘,๗๕๐ บาท)
บก.ร้อย.ร้อย.มทบ.๒๖ ร้อย.มทบ.๒๖ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

(ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)
จ.ส.อ. สันติ สุทธิ มทบ.๒๖  ๒๐ มิ.ย. ๐๙ 56 520900200008 จ.ส.อ.  ๒๑ ก.ค. ๖๔ 520900๒00003 ป.๓ ช้ัน ๓๓ น.๑ ช้ัน ๔๓ ไทย ไทย ไทย ไทย

จ่ากองร้อย (ชกท.๐๐๑) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๔,๑๑๐ บาท) (๓๕,๒๒๐ บาท)
บก.ร้อย.ร้อย.สห.มทบ.๒๖ ร้อย.สห.มทบ.๒๖ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

(ชกท.0๐05) ได้ ๑ ข้ัน)
จ.ส.อ. ส าราญ มรกตพรรณ หน่วยฝึกนักศึกษา  ๒๗ ก.ย. ๐๙ 56 520900300009 จ.ส.อ.  ๒๐ ก.ย. ๖๔ 520900300006 ป.๓ ช้ัน ๓๑.๕ น.๑ ช้ัน ๔๑.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

วิชาทหาร จ่ากองร้อย (ชกท.๐๐๑) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๒,๔๕๐ บาท) (๓๓,๕๖๐ บาท)
มทบ.๒๖ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ .๒๖ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ .๒๖ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

(ชกท๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)
จ.ส.อ. อนุภาพ ขจีฟ้า มทบ.๒๖  ๑๔ ธ.ค. ๐๙ 55 520900100070 จ.ส.อ.  ๑๔ พ.ค. ๖๔  520900100004 ป.๓ ช้ัน ๓๐ น.๑ ช้ัน ๔๐ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอง ผบ.มว.(ชกท.๗๑๗) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๐,๗๙๐ บาท) (๓๑,๘๘๐ บาท)
มว.บร.ร้อย.มทบ.๒๖ ร้อย.มทบ.๒๖ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

(ชกท๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)
จ.ส.อ.พิทธิพร พลลือ มทบ.๒๗ 25 ก.ย.10 ๕๕ ๕๒๐๕๐๐๑๐๐๐11 จ.ส.อ. 19 ส.ค.๖๓ ๕๒๐๕๐๐๑๐๐๐๐3 ป.๓ ช้ัน ๒๗ น.๑ ช้ัน 37 ไทย ไทย ไทย ไทย

จ่ากองร้อย (ชกท.๐๐๑) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (27,960 บาท) (28,๘8๐ บาท)
บก.ร้อย.ร้อย.มทบ.๒๗  ร้อย.มทบ.๒๗  (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

 (ชกท๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)
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ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน
จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น  ๑ เม.ย. ๖๕

เม่ือ ทหำรสัญญำบัตร ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

หมำยเหตุปรับเป็นรับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๕

สัญชำติ
ล ำดับ ยศ. - ช่ือ - สกุล

หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยประจ ำตัว

สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ

จ.ส.อ.สุธี จันทร์สว่าง มทบ.๒๗ 24 ส.ค.10 ๕๕ ๕๒๐๕๐๐5๐๐๐04 จ.ส.อ. 19 พ.ย.54 ๕๒๐๕๐๐5๐๐๐๐๓ ป.๓ ช้ัน 34.5 น.๑ ช้ัน ๔4.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
ผช.ประจ าวง (ชกท.๐๔๑) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (35,810 บาท) (๓6,990 บาท)

มว.ดย.มทบ.๒๗  มว.ดย.มทบ.27  (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
 (ชกท๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ.ณัฐชนนท์ จันทรศิริ มทบ.๒๗ 22 ส.ค.09 56 520500000500 จ.ส.อ. 11 ส.ค.64 520500000504 ป.๓ ช้ัน 3๔ น.๑ ช้ัน ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย
นายสิบประจ าส านัก พิเศษ นายทหารช านาญงาน (3๕,๒๒0 บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

(ชกท.710)  มทบ.๒๗ พ.ส.ร. ตามเดิม คงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม
สน.ปรมน.จว.มทบ.๒๗ (ชกท๐๐๐๕) (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕ ได้รับ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ.สัมฤทธ์ิ แสงสุรินทร์ มทบ.๒๗ 23 ส.ค.10 ๕๕ ๕๒๐๕๐๐3๐๐๐09 จ.ส.อ. 27 ก.พ.63 520500300006 ป.๓ ช้ัน 34.5 น.๑ ช้ัน ๔4.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
จ่าหน่วย (ชกท.001) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (35,810 บาท) (๓6,990 บาท)

หน่วยฝึกนักศึกษา  หน่วยฝึกนักศึกษา  (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
วิชาทหาร มทบ.๒๗  วิชาทหาร มทบ.๒๗  ได้ ๑ ข้ัน)

 (ชกท๐๐๐๕) 
จ.ส.อ.ณภัทร วิจารจันทร์ มทบ.๒๗ 26 ธ.ค.09 55 522700000305 จ.ส.อ. ๓๐ ต.ค.6๒ 522700000304 ป.๓ ช้ัน 34 น.๑ ช้ัน ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย

เสมียน (ชกท.075)  พิเศษ นายทหารช านาญงาน (35,220 บาท) (๓6,4๐๐ บาท)
หน่วย สด.อ.สุวรรณภูมิ  หน่วย สด.อ.สุวรรณภูมิ จว.ร.อ.  (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

 จว.ร.อ. (ชกท๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)
จ.ส.อ. บูรณ์พิภพ พิมพ์วงษ์ มทบ.๒๘  ๑๗ ก.พ. ๐๗ ๕๘ 520600000161 จ.ส.อ.  ๑ เม.ย. ๖๔ ๕๒๐๖๐๐๐๐๐๐๒๐ ป.๓ ช้ัน ๓๖ น.๑ ช้ัน ๔๖ ไทย ไทย ไทย ไทย

เสมียนการเงิน (ชกท.๗๓๒) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๗,๕๘๐ บาท) (๓๘,๗๕๐ บาท)
ฝกง.มทบ.๒๘ มทบ.๒๘ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)
จ.ส.อ. อุโฆษ พรหมณี มทบ.๒๘  ๒๐ ธ.ค. ๐๙ ๕๕ 520600000248 จ.ส.อ.  ๓ ก.ค. ๖๑ ๕๒๐๖๐๐๐๐๐๐๑๖ ป.๓ เยียวยา ๓ น.๑ เยียวยา ๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

หน.โรงรถ (ชกท.๖๔๓) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๒,๖๒๐ บาท) (๔๔,๑๓๐ บาท)
แหล่งรวมรถ มทบ.๒๘ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
สขส.มทบ.๒๘ (ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ. ช านาญ ภูศรีฐาน มทบ.๒๙  ๑๐ ส.ค. ๑๐ ๕๕ 520700000233 จ.ส.อ.  ๒๖ ก.พ. ๖๐ ๕๒๐๗๐๐๐๐๐๐๒๕ ป.๓ เยียวยา ๓ น.๑ เยียวยา ๔ ไทย ไทย ไทย ไทย
เสมียนศาล (ชกท.๗๑๓) พิเศษ มทบ.๒๙ (๔๒,๖๒๐ บาท) (๔๔,๑๓๐ บาท)

อก.มทบ.๒๙ (ชกท.๐๐๐๕) พ.ส.ร. ๑,๑๘๐ บาท คงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๕ ได้รับ ๑ ข้ัน)

๑๒๘๐๕๐๐๔๙๘

3460500028762
๑๒๙๐๓๐๐๙๐๑

 

1344602373

3451400593027
1304600931

3411100213288

3401600021418

 

๑๒๘๖๘๐๑๑๔๖

3450500333271

 

1283310236
 

3650100947106
1283801405

3100500797645
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115
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๑๑๗

๑๑๘

๑๑๙



ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน
จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น  ๑ เม.ย. ๖๕

เม่ือ ทหำรสัญญำบัตร ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

หมำยเหตุปรับเป็นรับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๕

สัญชำติ
ล ำดับ ยศ. - ช่ือ - สกุล

หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยประจ ำตัว

สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ

จ.ส.อ. ภูริภัทร หงษ์ภู มทบ.๒๙  ๒ ม.ค. ๑๐ ๕๕ ๕๒๐๗๐๐๐๐๐๑๓๔ จ.ส.อ.  ๒ พ.ย. ๕๘ ๕๒๐๗๐๐๐๐๐๐๑๘ ป.๓  เยียวยา ๑ น.๑ เยียวยา ๒ ไทย ไทย ไทย ไทย
นายสิบยุทธการ (ชกท.๙๕๑) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๙,๘๘๐ บาท) (๔๑,๒๕๐ บาท)

ฝสห.มทบ.๒๙ มทบ.๒๙ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ. ประดิษฐ์ อธิสุมงคล ร้อย.มทบ.๒๙  ๒๗ เม.ย. ๑๐ ๕๕ ๕๒๐๗๐๐๑๐๐๐๓๑ จ.ส.อ.  ๑๗ พ.ค. ๖๒ ๕๒๐๗๐๐๑๐๐๐๐๕ ป.๓ ช้ัน ๒๖ น.๑ ช้ัน ๓๖ ไทย ไทย ไทย ไทย
ผบ.ตอน (ชกท.๙๔๑) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๒๖,๙๙๐ บาท) (๒๗,๙๖๐ บาท)

ตอนสูทกรรม ร้อย.มทบ.๒๙ ร้อย.มทบ.๒๙ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ. วิมล ขันบรรจง นฝ.นศท.มทบ.๒๙  ๘ ม.ค. ๑๐ ๕๕ ๕๒๐๗๐๐๓๐๐๐๐๙ จ.ส.อ.  ๒๐ มิ.ย. ๖๒ ๕๒๐๗๐๐๓๐๐๐๐๕ ป.๓ ช้ัน ๓๖ น.๑ ช้ัน ๔๖ ไทย ไทย ไทย ไทย
จ่าหน่วย (ชกท.๐๐๑) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๗,๕๘๐ บาท) (๓๘,๗๕๐ บาท)

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ .๒๙ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ .๒๙ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ. อนุวัฒน์ ปัญจะแก้ว มทบ.๒๑๐  ๗ ส.ค. ๑๐ ๕๕ ๕๒๑๗๐๐๐๐๐๑๐๕ จ.ส.อ.  ๒๒ ธ.ค. ๖๓ ๕๒๑๗๐๐๐๐๐๑๐๔ ป.๓ ช้ัน ๓๑.๕ น.๑ ช้ัน ๔๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
เสมียน หน่วย สด.อ.เมืองมุกดาหาร พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๒,๔๕๐ บาท) (๓๓,๕๖๐ บาท)

จว.มห. (ชกท.๐๗๕) สง.สด.จว.ม.ห. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

จ.ส.อ. วสันต์ ศรีทองสุข รพ.ค่ายสุรนารี ๑๘ พ.ค. ๐๘ ๕๗ ๕๒๐๑๐๖๐๐๐๖๑๙ จ.ส.อ. ๒๓ พ.ย. ๖๓ ๕๒๐๑๐๖๐๐๐๐๑๒ ป.๓ เยียวยา ๑ น.๑ เยียวยา ๒ ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.มว. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๙,๘๘๐ บาท) (๔๑,๒๕๐ บาท)
(ชกท.๙๑๒) รพ.ค่ายสุรนารี (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

รพ.ค่ายสุรนารี (ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)
จ.ส.อ. วีรพล ตนกลาย รพ.ค่ายสุรนารี ๘ ส.ค. ๑๐ ๕๕ ๕๒๐๑๐๖๐๐๐๑๖๙ จ.ส.อ. ๒๓ พ.ย. ๖๓ ๕๒๐๑๐๖๐๐๐๐๑๑ ป.๓ ช้ัน ๓๕.๕ น.๑ ช้ัน ๔๕.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

นายสิบพยาธิ พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๖,๙๙๐ บาท) (๓๘,๑๗๐ บาท)
(ชกท.๙๓๑) รพ.ค่ายสุรนารี (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

รพ.ค่ายสุรนารี (ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

๑๓๑๔๓๐๑๐๘๓

๓๓๐๑๐๐๐๑๗๒๑๘๑
๑๓๐๒๑๐๔๗๙๗

๓๓๒๐๕๐๑๑๒๔๑๐๓
๑๓๐๖๖๐๑๗๙๙

๓๔๒๐๑๐๐๒๓๐๑๒๒
๑๓๑๕๓๐๐๑๔๖

๓๔๗๐๑๐๑๓๙๓๓๔๓
๑๒๙๕๕๐๐๙๕๒

๓๔๔๐๙๐๐๔๕๕๙๓๕

3470300189070
๑๓๐๕๕๐๑๕๓๓

๑๒๔

๑๒๕

๑๒๐

๑๒๑

๑๒๒

๑๒๓

ตรวจถูกต้อง
(ลงช่ือ) ร.ท. ทองปาน  แพงศรี

(ทองปาน แพงศร)ี
ประจ าแผนก กพ.ทบ.

๑๙ ก.ค. ๖๕



ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย

๑ จ.ส.อ. สิทธิชัย ทาธวัช กยก.ทภ.3 ๑๓ พ.ย. ๐๙ ๕๕ 530701000414 จ.ส.อ. ๒๖ ม.ค. ๕๐ 530701000037 ป.3 ช้ัน 36 น.1 ช้ัน 46 ไทย ไทย ไทย ไทย
เจ้าหน้าท่ีควบคุมเคร่ืองจักรค านวณอาวุโส พิเศษ นายทหารช านาญงาน (37,580 บาท) (38,750 บาท)

(ชกท.750) ผทส.ทภ.3 ทภ.3 กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม
(ชกท.0005) (กรณี ๑ ต.ค.๖5

ได้ ๑ ข้ัน)
๒ จ.ส.อ. วิทยา กอวิเศษ ส.พัน.23 ทภ.3 ๑ มิ.ย. ๑๐ ๕๕ 530709000051 จ.ส.อ. ๒๐ มิ.ย. ๖๐ 530709000011 ป.3 เยียวยา 3 น.1 เยียวยา 4 ไทย ไทย ไทย ไทย

นายสิบยานยนต์ (ชกท.631) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (42,620 บาท) (44,130 บาท)
ตอนซ่อมบ ารุงยานยนต์กองพัน ทภ.3 กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม

ร้อย.บก.ส.พัน.23 ทภ.3 (ชกท.0005) (กรณี ๑ ต.ค.๖5
ได้ ๑ ข้ัน)

๓ จ.ส.อ. บุญส่ง บุญชัชวาลย์วงศ์ ทน.3 ๖ ธ.ค. ๐๙ ๕๕ 530702000067 จ.ส.อ. ๒๔ พ.ย. ๕๙ 530702000018 ป.3 เยียวยา 3.5 น.1 เยียวยา 4.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
นายสิบข่าวกรอง (ชกท.971) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (43,300 บาท) (44,930 บาท)

กขว.ทน.3 ทน.3 (กรณี ๑ ต.ค.๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

4 จ.ส.อ. ธีรเกียรติ ขรวงศ์ ร.7 พัน.2 ๑๖ พ.ย. ๐๙ 55 530306200025 จ.ส.อ. ๑๙ เม.ย. ๕๖ 530306000023 ป.3 เยียวยา 3.5 น.1 เยียวยา 4.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอง ผบ.มว. (ชกท.111) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (43,300 บาท) (44,930 บาท)

บก.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.7 พัน.2 ร.๗ พัน.๒ (กรณี ๑ ต.ค.๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

5 จ.ส.อ. สัมพันธ์ ชูก าลัง ร.7 พัน.2 ๒๒ ก.ค. ๑๐ 55 530306400003 จ.ส.อ. ๙ ต.ค. ๖๐ 53010300016 ป.3 เยียวยา 3 น.1 เยียวยา 4 ไทย ไทย ไทย ไทย

จ่ากองร้อย (ชทก.001) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (42,620 บาท) (44,130 บาท)

บก.ร้อย.ร้อย.สสช.ร.7 พัน.2 ร.๗ พัน.๒ (กรณี ๑ ต.ค.๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

บัญชีรายช่ือนายทหารประทวนยศ  จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปีข้ึนไป เล่ือนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
หน่วย  ทภ.๓

5500490001773

1274101139

3510100253504

1285200793

3530100591906
1306900157

3659900682199
1303800449

3650600518093

1273801628

ลงต าแหน่ง 
จ.ส.อ.(พ.) 

เม่ือ

ต าแหน่งเล่ือนฐานะ
เป็น

นายทหารสัญญาบัตร

        รับเงินเดือน       
  1 เม.ย. 65

ปรับเป็น
          รับเงินเดือน     

    ณ ๑ ต.ค. ๖5

สัญชาติ
หมายเหตุล าดับ

ยศ - ช่ือ - สกุล
หมายเลขประจ าตัวประชาชน

หมายเลขประจ าตัว
สังกัด

 วัน/เดือน/ปี
เกิด

อายุ ต าแหน่งปัจจุบัน อัตรา



ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย

ลงต าแหน่ง 
จ.ส.อ.(พ.) 

เม่ือ

ต าแหน่งเล่ือนฐานะ
เป็น

นายทหารสัญญาบัตร

        รับเงินเดือน       
  1 เม.ย. 65

ปรับเป็น
          รับเงินเดือน     

    ณ ๑ ต.ค. ๖5

สัญชาติ
หมายเหตุล าดับ

ยศ - ช่ือ - สกุล
หมายเลขประจ าตัวประชาชน

หมายเลขประจ าตัว
สังกัด

 วัน/เดือน/ปี
เกิด

อายุ ต าแหน่งปัจจุบัน อัตรา

๖ จ.ส.อ. อลงกรณ์ เกตุทิม ม.พัน.9 พล.ร.4 ๒๑ ม.ค. ๑๐ 55 530708000156 จ.ส.อ. ๑ ก.ค. ๕๒ 530708000028 ป.3 เยียวยา 1 น.1 เยียวยา 2 ไทย ไทย ไทย ไทย

ผบ.ตอน (ชกท.912) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (39,880 บาท) (41,250 บาท)

ตอนพยาบาลและส่งกลับ มว.สร.ร้อย.บก. ม.พัน.9 พล.ร.4 (กรณี ๑ ต.ค.๖5

ม.พัน.9 พล.ร.4 (ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

๗ จ.ส.อ. เอกสุรีย์ ชูก าลังธัญนิจ ม.พัน.9 พล.ร.4 ๒๔ ส.ค. ๑๐ 55 530708000118 จ.ส.อ. ๑ ธ.ค. ๕๗ 530708000026 ป.3 เยียวยา 0.5 น.1 เยียวยา 1.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

นายสิบยานยนต์ (ชกท.630) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (39,190 บาท) (40,560 บาท)

หมู่ ซบร.มว.ซบร.ร้อย.บก.ม.พัน.9 พล.ร.4 ม.พัน.9 พล.ร.4 (กรณี ๑ ต.ค.๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

๘ จ.ส.อ. กอบกิจ กางแก้ว ช.พัน.4 พล.ร.4 ๑๓ เม.ย. ๑๐ 55 530105300042 จ.ส.อ. ๔ ต.ค. ๖๐ 530105000052 ป.3 ช้ัน 37 น.1 เยียวยา 1 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอง ผบ.มว. (ชกท.121) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (38,750 บาท) (39,880 บาท)

บก.มว.ช.ร้อย.ช.สนาม ช.พัน.4 พล.ร.4 ช.พัน.4 พล.ร.4 (กรณี ๑ ต.ค.๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

๙ จ.ส.อ. วรวิทย์ รักษาค า พัน.สร.4 ๒๓ ก.ย. ๑๐ 55 5307101000031 จ.ส.อ. ๑๗ ต.ค. ๖๐ 530710000026 ป.3 เยียวยา 2 น.1 เยียวยา 3 ไทย ไทย ไทย ไทย

นายสิบประจ าหมวด (ชกท.912) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (41,250 บาท) (42,620 บาท)

มว.พยาบาล ร้อย.สร.พัน.สร.4 พัน.สร.4 (กรณี ๑ ต.ค.๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

๑๐ จ.ส.อ. สันติภาพ ปินยา กอง สพบ.พล.ร.4 ๒๐ ต.ค. ๐๙ 55 530703300271 จ.ส.อ. ๖ พ.ย. ๖๑ 530703300017 ป.3 ช้ัน 35.5 น.1 ช้ัน 45.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
ช่างอาวุธ (ชกท.425) ตอนซ่อมบ ารุงและเคร่ืองวัด พิเศษ นายทหารช านาญงาน (36,990 บาท) (38,170 บาท)

มว.ซ่อมบ ารุงส่วนหน้า กอง สพบ.พล.ร.4 กอง สพบ.พล.ร.4 (กรณี ๑ ต.ค.๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

๑๑ จ.ส.อ. ชาติชาย จันมีศรี กอง พธ.พล.ร.4 ๑๒ เม.ย. ๑๐ 55 530703340009 จ.ส.อ. ๑๐ พ.ค. ๕๓ 530703400003 ป.3 เยียวยา 4 น.1 เยียวยา 5 ไทย ไทย ไทย ไทย
จ่ากองร้อย (ชกท.001) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (44,130 บาท) (45,750 บาท)
บก.กอง กอง พธ.พล.ร.4 กอง พธ.พล.ร.4 (กรณี ๑ ต.ค.๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

1303800464

3520700168087

1305100429

36501001142705
1315000383

3649800118755

1306301067

3650101142705

1215000383

3659900369873

3530100271138

1316900789
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อายุ ต าแหน่งปัจจุบัน อัตรา

๑๒ จ.ส.อ. รับศึก เกิดศรี ร้อย.สห.สนาม 1 ๑๘ มิ.ย. ๑๐ ๕๕ 5307193000022 จ.ส.อ. ๑๙ พ.ย. ๕๘ 530719000026 ป.3 เยียวยา 4.5 น.1 เยียวยา 5.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
พัน.สห.31 รอง ผบ.มว. (ชกท.951) บก.มว.สห.สนาม พิเศษ นายทหารช านาญงาน (44,930 บาท) (46,560 บาท)

ร้อย.สห.สนาม 1 พัน.สห.31 พัน.สห.31 (กรณี ๑ ต.ค.๖5
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

๑๓ จ.ส.อ. สุรเดช ดนัย ร.17 พัน.2 ๘ ก.ค. ๑๐ ๕๕ 530201300025 จ.ส.อ. ๑๖ ก.พ. ๖๑ 530201000036 ป.3 ช้ัน 37 น.1 เยียวยา 1 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอง ผบ.มว. (ชกท.111) บก.มว.ปล.ร้อย.อวบ. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (38,750 บาท) (39,880 บาท)

ร.17 พัน.2 ร.17 พัน.2 กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม
(ชกท.0005) (กรณี ๑ ต.ค.๖5

ได้ ๑ ข้ัน)
๑๔ จ.ส.อ. จักรพันธ์ จันเทศ ร้อย.ลว.ไกล ๒๕ พ.ค. ๑๐ ๕๕ 530901200237 จ.ส.อ. ๑๗ ส.ค. ๖๔ 530901200017 ป.3 ช้ัน 34 น.1 ช้ัน 44 ไทย ไทย ไทย ไทย

 พล.ม.1 รอง ผบ.มว.บก.มว.สน.ร้อย.ลว.ไกล พล.ม.1 พิเศษ นายทหารช านาญงาน (35,220 บาท) (36,400 บาท)
(ชกท.542) ร้อย.ลว.ไกล พล.ม.1 กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม

(ชกท.0005) (กรณี ๑ ต.ค.๖5
ได้ ๑ ข้ัน)

๑๕ จ.ส.อ. พนมนพพร เกาะโพธ์ิ กอง สพบ.พล.ม.1 ๓๑ ส.ค. ๑๐ ๕๕ 530901300094 จ.ส.อ. ๑๔ เม.ย. ๖๑ 530901300034 ป.3 เยียวยา 2.5 น.1 เยียวยา 3.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
หน.ช่างซ่อมยานยนต์ล้อ (ชกท.635) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (41,930 บาท) (43,300 บาท)

ตอนซ่อมบ ารุงส่วนหลัง กอง สพบ.พล.ม.1 กอง สพบ.พล.ม.1 (กรณี ๑ ต.ค.๖5
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

๑๖ จ.ส.อ. สุชาติ สิทธิประสงค์ กอง สพบ.พล.ม.1 ๔ มี.ค. ๐๘ ๕๗ 530901300129 จ.ส.อ. ๗ เม.ย. ๖๔ 530901300036 ป.3 ช้ัน 36.5 น.1 เยียวยา 0.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
หน.ช่าง (ชกท.444) ตอน บร.มว.ซ่อมบ ารุง พิเศษ นายทหารช านาญงาน (38,170 บาท) (39,190 บาท)

ส่วนหลัง กอง สพบ.พล.ม.1 กอง สพบ.พล.ม.1 (กรณี ๑ ต.ค.๖5
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

๑๗ จ.ส.อ. เฉลิม จันตา ช.พัน.8 พล.ม.1 ๔ ก.พ. ๑๐ ๕๕ 530911100034 จ.ส.อ. ๙ มิ.ย. ๕๙ 530911000036 ป.3 เยียวยา 3.5 น.1 เยียวยา 4.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
ช่างเคร่ืองกล (ชกท.621) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (43,300 บาท) (44,930 บาท)

 บก.ร้อย.ร้อย.ช.สนาม ช.พัน.8 พล.ม.1 กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม
ช.พัน.8 พล.ม.1 (ชกท.0005) (กรณี ๑ ต.ค.๖5

ได้ ๑ ข้ัน)

1286300933

1284001597

3130200556375
1292901147

3700800358170
1294900150

3539800009817

3609900671367
1302301331

3560100465943

1291201273

3670300900961
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๑๘ จ.ส.อ. มนัส จันทะพาหะ ช.พัน.8 พล.ม.1 ๕ มี.ค. ๑๐ ๕๕ 530911200042 จ.ส.อ. ๑๔ พ.ย. ๖๑ 530911000045 ป.3 เยียวยา 1.5 น.1 เยียวยา 2.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.มว. (ชกท.121) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (40,560 บาท) (41,930 บาท)
บก.มว.ช.ร้อย.ช.สนาม ช.พัน.8 พล.ม.1 (กรณี ๑ ต.ค.๖5

ช.พัน.8 พล.ม.1 (ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)
๑๙ จ.ส.อ. ยุทธศักด์ิ สนสายสิงห์ ช.พัน.8 พล.ม.1 ๑๕ ส.ค. ๑๐ ๕๕ 530911300043 จ.ส.อ. ๑๐ ก.ค. ๖๑ 530911000053 ป.3 เยียวยา 1 น.1 เยียวยา 2 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอง ผบ.มว. (ชกท.121) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (39,880 บาท) (41,250 บาท)
บก.มว.ช.ร้อย.ช.สนาม ช.พัน.8 พล.ม.1 (กรณี ๑ ต.ค.๖5

ช.พัน.8 พล.ม.1 (ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)
๒๐ จ.ส.อ. สวัสด์ิ อึงสวัสด์ิ ม.พัน.12 พล.ม.1 ๓ ม.ค. ๑๐ ๕๕ 530803200036 จ.ส.อ. ๒๙ ก.ค. ๕๘ 530803000039 ป.3 เยียวยา 4.5 น.1 เยียวยา 5.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

ผบ.ตอน (ชกท.133) ตอน ลว.มว.ลว.ร้อย.ม. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (44,930บาท) (46,560 บาท)
ม.พัน.12 พล.ม.1 ม.พัน.12 พล.ม.1 กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม

(ชกท.0005) (กรณี ๑ ต.ค.๖5
ได้ ๑ ข้ัน)

๒๑ จ.ส.อ. กมลพร มาไกล ม.3 พัน.18 ๑๗ ต.ค. ๐๙ ๕๕ 530904000051 จ.ส.อ. ๒๖ พ.ย. ๖๑ 530904000013 ป.3 เยียวยา 1.5 น.1 เยียวยา 2.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
นายสิบยานยนต์ (ชกท.631) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (40,560 บาท) (41,930 บาท)

หมู่.ซบร.ร้อย.สสก.ม.3 พัน.18 ม.3 พัน.18 กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม
(ชกท.0005) (กรณี ๑ ต.ค.๖5

ได้ ๑ ข้ัน)
๒๒ จ.ส.อ. ไพทูรย์ อุตมะ ม.2 ๗ มิ.ย. ๑๐ ๕๕ 530801000070 จ.ส.อ. ๖ พ.ค. ๕๘ 530801000034 ป.3 เยียวยา 4.5 น.1 เยียวยา 5.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

นายสิบก าลังพล (ชกท.716) ตอน บก.กรม พิเศษ นายทหารช านาญงาน (44,930 บาท (46,560 บาท)
ร้อย.บก.ม.2 ม.2 กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม

(ชกท.0005) (กรณี ๑ ต.ค.๖5
ได้ ๑ ข้ัน)

๒๓ จ.ส.อ. ส ารวย มาปุ้ง ป.21 พัน.20 ๔ ต.ค. ๐๖ ๕๘ 530804300062 จ.ส.อ. ๑๑ ก.พ. ๖๔ 530804000040 ป.3 ช้ัน 34 น.1 ช้ัน 44 ไทย ไทย ไทย ไทย
นายสิบลาดตระเวน (ชกท.146) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (35,220 บาท) (36,400 บาท)

หมู่ตรวจการณ์หน้า ร้อย.ป.ป.21 พัน.20 ป.21 พัน.20 (กรณี ๑ ต.ค.๖5
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

1276900367

1304100438

3640700350003
1286301286

3521200092902
1305100075

3530400040140

3671000082422
1304001498

3410102021911
1306803281

3540500130485
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24 จ.ส.อ. ปรีชา พันเลิศ พล.พัฒนา 3 ๒ พ.ค. ๑๐ ๕๕ 530704100013 จ.ส.อ. ๒๒ ธ.ค. ๕๙ 530704000030 ป.3 เยียวยา 3.5 น.1 เยียวยา 4.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
ผบ.ตอน. (ชกท.622) ตอนซ่อมบ ารุงกองร้อย พิเศษ นายทหารช านาญงาน (43,300 บาท) (44,930 บาท)

ร้อย.คม.1 กอง สน.พล.พัฒนา 3 พล.พัฒนา 3 (กรณี ๑ ต.ค.๖5
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

๒๕ จ.ส.อ. เชษฐา ทวีมนูญ พล.พัฒนา 3 ๗ ส.ค. ๑๐ ๕๕ 530705000112 จ.ส.อ. ๑๓ พ.ย. ๖๐ 530705000038 ป.3 เยียวยา 3 น.1 เยียวยา 4 ไทย ไทย ไทย ไทย
นายสิบก ากับการก่อสร้างอาวุโส (ชกท.518) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (42,620 บาท) (44,130 บาท)

ตอน ยก.ร้อย.บก.ช.3 ช.3 (กรณี ๑ ต.ค.๖5
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

๒๖ จ.ส.อ. ยุทธพงษ์ อ้ิมทับ พล.พัฒนา 3 ๑๘ ก.พ. ๑๐ ๕๕ 530706200010 จ.ส.อ. ๓ พ.ย. ๖๐ 530706000028 ป.3 เยียวยา 2.5 น.1 เยียวยา 3.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
หน.นายสิบส ารวจงานก่อสร้าง (ชกท.821) พิเศษ นชง.ช.3 พัน.302 (41,930 บาท) (43,300 บาท)

บก.ร้อย.ร้อย.ช.ก่อสร้าง ช.3 พัน.302 นายทหารช านาญงาน กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม
ช.3 พัน.302 (กรณี ๑ ต.ค.๖5
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

๒๗ จ.ส.อ. ชูศักด์ิ พ่ึงชู พล.พัฒนา 3 ๑๙ ก.ย. ๑๐ ๕๕ 530706300003 จ.ส.อ. ๒๔ มี.ค. ๕๗ 530706000052 ป.3 เยียวยา 4.5 น.1 เยียวยา 5.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
จ่ากองร้อย (ชกท.001) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (44,930 บาท) (46,560 บาท)

บก.ร้อย.ร้อย.ช.ก่อสร้าง ช.3 พัน.302 ช.3 พัน.302 กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม
(ชกท.0005) (กรณี ๑ ต.ค.๖5

ได้ ๑ ข้ัน)
๒๘ จ.ส.อ. ฉลอง จ าเนียรศรี พล.พัฒนา 3 ๑ ม.ค. ๑๐ ๕๕ 530309300194 จ.ส.อ. ๒๔ ม.ค. ๖๐ 530309300223 ป.3 เยียวยา 3.5 น.1 เยียวยา 4.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

นายสิบส่ือสาร (ชกท.311) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (43,300 บาท) (44.930 บาท)
หมู่ สส.มว.สน.ร้อย.พัฒนา พัน.พัฒนา 3 พัน.พัฒนา 3 (กรณี ๑ ต.ค.๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)
๒๙ จ.ส.อ. กฤษฎา อินยา พล.พัฒนา 3 ๑๓ ธ.ค. ๐๘ ๕๖ 530309100194 จ.ส.อ. ๒๐ ก.ย. ๖๔ 530309100217 ป.3 ช้ัน 34.5 น.1 ช้ัน 44.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

นายสิบส่ือสาร (ชกท.311) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (35,810 บาท) (36,990 บาท
หมู่ สส.มว.สน.ร้อย.พัฒนา พัน.พัฒนา 3 พัน.พัฒนา 3 (กรณี ๑ ต.ค.๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

1296900855

1293800010

3630100646025
1291600676

3620101959426
1280401194

353040030469

5600700007135
1292303145

3650101243641
1313800198

3650800833286
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ยศ - ช่ือ - สกุล
หมายเลขประจ าตัวประชาชน

หมายเลขประจ าตัว
สังกัด

 วัน/เดือน/ปี
เกิด

อายุ ต าแหน่งปัจจุบัน อัตรา

30 จ.ส.อ. ธาณินทร์  ปลอกทอง พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ ๑๙ พ.ค. ๑๐ 55 531101000398 จ.ส.อ. ๒๖ พ.ย. ๕๕ ๕๓ ๑๑๐๑ ๐๐ ๐๐๒๓ ป.๓ เยียวยา ๒.๕ น.๑ เยียวยา ๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

นายสิบส่งก าลังสายส่ือสาร (ชกท.๗๖๕) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๑,๙๓๐ บาท) (๔๓,๓๐๐ บาท)
ตอนส่งก าลัง สป.๒-๔ มว.ส่งก าลัง สป.๒-๔ บชร.3 (กรณี ๑ ต.ค.๖5

ร้อย.สกล.สป.พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ (ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

31 จ.ส.อ. มงคล  สุพรมมา พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ ๒๓ พ.ค. ๑๐ 55 531101000188 จ.ส.อ. ๒๖ ก.ค. ๖๐ ๕๓ ๑๑๐๑ ๐๐ ๐๐๑๕ ป.๓ เยียวยา ๓.๕ น.๑ เยียวยา ๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
หน.นายสิบคลังสายสรรพาวุธ (ชกท.๗๖๓) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๓,๓๐๐ บาท) (๔๔,๙๓๐ บาท)

ตอนคลัง สป.มว.คลัง สป ๒-๔ บชร.3 (กรณี ๑ ต.ค.๖5
ร้อย.คลัง สป.พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ (ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

32 จ.ส.อ. ชูศักด์ิ  บัวเทศ พัน.ซบร.๒๓ บชร.๓ ๑๙ ม.ค. ๑๐ 55 531102300229 จ.ส.อ. ๒๑ ต.ค. ๕๙ ๕๓ ๑๑๐๒ ๐๐ ๐๐๒๙ ป.๓ เยียวยา ๑ น.๑ เยียวยา ๒ ไทย ไทย ไทย ไทย

นายสิบควบคุมการซ่อม (ชกท.๖๒๒) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๙,๘๘๐ บาท) (๔๑,๒๕๐ บาท)

มว.ซ่อมบ ารุงสายช่าง ร้อย.ซบร.ยุทโธปกรณ์ท่ี ๒ บชร.3 (กรณี ๑ ต.ค.๖5
พัน.ซบร.๒๓ บชร.๓ (ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

33 จ.ส.อ. รุ่งโรจน์  ไกรเพชร พัน.ซบร.๒๓ บชร.๓ ๓ ก.ค. ๑๐ 55 531102000099 จ.ส.อ. ๒๐ ส.ค. ๖๔ ๕๓ ๑๑๐๒ ๐๐ ๐๐๑๑ ป.๓ ช้ัน ๓๒ น.๑ ช้ัน ๔๒ ไทย ไทย ไทย ไทย

รอง ผบ.มว.มว.สูทกรรม (ชกท.๙๔๑) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๓,๐๐๐ บาท) (๓๔,๑๑๐ บาท)
ร้อย.บก.พัน.ซบร.๒๓ บชร.๓ บชร.3 (กรณี ๑ ต.ค.๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)
34 จ.ส.อ. บุญเลิศ  แสงสิงห์ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ๗ ธ.ค. ๐๙ 55 531103000046 จ.ส.อ. ๒๑ ส.ค. ๔๖ ๕๓ ๑๑๐๓ ๐๐ ๐๐๐๘ ป.๓ เยียวยา ๖.๕ น.๑ เยียวยา ๗.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

จ่ากองพัน (ชกท.๐๐๑) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๘,๒๐๐ บาท) (๔๙,๘๓๐ บาท)
 ตอน บก.พัน.ร้อย.บก.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ บชร.3 (กรณี ๑ ต.ค.๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)
35 จ.ส.อ. อินทร  ก่อเขา พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ๑๙ ก.พ. ๑๐ 55 531103100002 จ.ส.อ. ๒๗ พ.ค. ๕๖ ๕๓ ๑๑๐๓ ๐๐ ๐๐๒๐ ป.๓ เยียวยา ๓ น.๑ เยียวยา ๔ ไทย ไทย ไทย ไทย

จ่ากองร้อย (ชกท.๐๐๑) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๒,๖๒๐ บาท) (๔๔,๑๓๐ บาท)

บก.ร้อย.ร้อย.ขส.รยบ.เบา ๑ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ บชร.3 (กรณี ๑ ต.ค.๖5
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

3659900473115
1273801588

3640500458978

1296300357

3650100088561

1293801735

3760600162832
1303900245

3101600767153
1311200653

3650600364193
1293801606



ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย

ลงต าแหน่ง 
จ.ส.อ.(พ.) 

เม่ือ

ต าแหน่งเล่ือนฐานะ
เป็น

นายทหารสัญญาบัตร

        รับเงินเดือน       
  1 เม.ย. 65

ปรับเป็น
          รับเงินเดือน     

    ณ ๑ ต.ค. ๖5

สัญชาติ
หมายเหตุล าดับ

ยศ - ช่ือ - สกุล
หมายเลขประจ าตัวประชาชน

หมายเลขประจ าตัว
สังกัด

 วัน/เดือน/ปี
เกิด

อายุ ต าแหน่งปัจจุบัน อัตรา

36 จ.ส.อ. รณรงค์  ม่วงเขียว พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ๖ พ.ค. ๑๐ 55 531103300009 จ.ส.อ. ๑๗ ส.ค. ๖๐ ๕๓ ๑๑๐๓ ๐๐ ๐๐๒๗ ป.๓ เยียวยา ๒.๕ น.๑ เยียวยา ๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
หน.รถ (ชกท.๖๔๓) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๑,๙๓๐ บาท) (๔๓,๓๐๐ บาท)

บก.ร้อย.ร้อย.ขส.รยบ.กลาง (ผสม) บชร.3 (กรณี ๑ ต.ค.๖5
พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ (ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

37 จ.ส.อ. จรัญ  ประสงค์ พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ๔ ธ.ค. ๐๙ 55 531104300026 จ.ส.อ. ๘ พ.ค. ๖๐ ๕๓ ๑๑๐๔ ๐๐ ๐๐๑๕ ป.๓ เยียวยา ๒.๕ น.๑ เยียวยา ๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
ผบ.ตอน (ชกท.๗๖๗) ตอนควบคุม พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๑,๙๓๐ บาท) (๔๓,๓๐๐ บาท)

ควภ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ บชร.3 กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม
(ชกท.0005) (กรณี ๑ ต.ค.๖5

ได้ ๑ ข้ัน)
38 จ.ส.อ. บุญเลิศ  ดีอินทร์ พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ๑๔ ส.ค. ๑๐ 55 531104000076 จ.ส.อ. ๘ พ.ค. ๖๐ ๕๓ ๑๑๐๔ ๐๐ ๐๐๑๘ ป.๓ เยียวยา ๒ น.๓ เยียวยา ๓ ไทย ไทย ไทย ไทย

 รอง ผบ.มว. (ชกท.๗๒๑) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๑,๒๕๐ บาท) (๔๒,๖๒๐ บาท)
มว.สส.ร้อย.บก.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ บชร.3 กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม

(ชกท.0005) (กรณี ๑ ต.ค.๖5
ได้ ๑ ข้ัน)

๓๙ จ.ส.อ. ศิวกร สิงห์โตทอง สง.สด.จว.อ.น. ๒๐ ธ.ค. ๐๗ ๕๗ 531400100105 จ.ส.อ. ๑ ธ.ค. ๖๓ 531400100104 ป.3 ช้ัน 34 น.1 ช้ัน 44 ไทย ไทย ไทย ไทย
เสมียน  (ชกท.075) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (35,220 บาท) (36,400 บาท)

หน่วย สด.อ.เมืองอุทัยธานี
หน่วย สด.อ.เมืองอุทัยธานี 

จว.อ.น.
      (กรณี ๑ ต.ค.๖๕    

  ได้ ๑ ข้ัน)

จว.อ.น. (ชกท.0005)
๔๐ จ.ส.อ. ปรีชา อินทับ รพ.ค่ายจิรประวัติ ๒๐ ก.พ. ๑๐ ๕๕ 530106000091 จ.ส.อ. ๒๘ พ.ย. ๖๑ 530106000011 ป.3 เยียวยา 1.5 น.1 เยียวยา 2.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

นายสิบเภสัชกรรม (ชกท.932) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (40,560 บาท) (41,930 บาท)
กภก.รพ.ค่ายจิรประวัติ รพ.ค่ายจิรประวัติ (กรณี ๑ ต.ค.๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)
๔๑ จ.ส.อ. เสนีย์ ทศพร รพ.ค่ายจิรประวัติ ๔ ก.ย. ๑๐ ๕๕ 530106000302 จ.ส.อ. ๒๘ พ.ย. ๖๑ 530106000013 ป.3 เยียวยา 0.5 น.1 เยียวยา 1.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

จ่ากองร้อย (ชกท.001) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (39,190 บาท) (40,560 บาท)
ร้อย.พล.สร.รพ.ค่ายจิรประวัติ รพ.ค่ายจิรประวัติ (กรณี ๑ ต.ค.๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

3620300151976

3280400167

3660500146950
1303700953

3600200332162
1292302173

3500700067876
1291302269

3650700022359
1313800258

3650101152492
1303800481



ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย

ลงต าแหน่ง 
จ.ส.อ.(พ.) 

เม่ือ

ต าแหน่งเล่ือนฐานะ
เป็น

นายทหารสัญญาบัตร

        รับเงินเดือน       
  1 เม.ย. 65

ปรับเป็น
          รับเงินเดือน     

    ณ ๑ ต.ค. ๖5

สัญชาติ
หมายเหตุล าดับ

ยศ - ช่ือ - สกุล
หมายเลขประจ าตัวประชาชน

หมายเลขประจ าตัว
สังกัด

 วัน/เดือน/ปี
เกิด

อายุ ต าแหน่งปัจจุบัน อัตรา

๔๒ จ.ส.อ. นพดล การะเกษ สด.จว.ก.พ. ๒๗ ก.พ. ๑๐ ๕๕ 531200000105 จ.ส.อ. ๒๒ พ.ย. ๖๒ 531200000104 ป.3 ช้ัน 34 น.1 ช้ัน 44 ไทย ไทย ไทย ไทย
เสมียน (ชกท.075) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (35,220 บาท) (36,400 บาท)

สด.อ.เมืองก าแพงเพชร จว.ก.พ.
สด.อ.เมืองก าแพงเพชร   

จว.ก.พ.
      (กรณี ๑ ต.ค.๖๕    

  ได้ ๑ ข้ัน)

(ชกท.0005)
๔๓ จ.ส.อ. ณรงค์ สายสุวรรณ สด.จว.น.ว. ๒๐ ต.ค. ๐๙ ๕๕ 531300000205 จ.ส.อ. ๑ ธ.ค. ๖๓ 531300000204 ป.3 ช้ัน 33.5 น.1 ช้ัน 43.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

เสมียน (ชกท.075) หน่วย สด.อ.ตาคลี พิเศษ นายทหารช านาญงาน (34,680 บาท) (35,810 บาท)
จว.น.ว. หน่วย สด.อ.ตาคลี จว.น.ว. (กรณี ๑ ต.ค.๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)
๔๔ จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ แสงสร้อย สด.จว.น.ว. ๑๕ ต.ค. ๐๙ ๕๕ 531300000305 จ.ส.อ. ๑ ต.ค. ๖๐ 531300000304 ป.3 ช้ัน 32 น.1 ช้ัน 42 ไทย ไทย ไทย ไทย

เสมียน (ชกท.075) หน่วย สด.อ.ลาดยาว พิเศษ นายทหารช านาญงาน (33,000 บาท) (34,110 บาท)

จว.น.ว. หน่วย สด.อ.ลาดยาว จว.น.ว.
      (กรณี ๑ ต.ค.๖๕    

  ได้ ๑ ข้ัน)

(ชกท.0005)
๔๕ จ.ส.อ. มานิตย์ ดวงจิตร กอง รจ.มทบ.31 ๗ ก.ย. ๑๐ ๕๕ 530100400005 จ.ส.อ. ๑๐ พ.ย. ๕๘ 530100400038 ป.3 ช้ัน 36.5 น.1 เยียวยา 0.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

ผู้คุม (ชกท.952) กอง รจ.มทบ.31 พิเศษ นายทหารช านาญงาน (38,170 บาท) (39,190 บาท)
มทบ.31 (กรณี ๑ ต.ค.๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)
๔๖ จ.ส.อ. ครรชิต อินทะ มทบ.31 ๑๓ ก.ค. ๑๐ ๕๕ 530100000314 จ.ส.อ. ๖ เม.ย. ๕๓ 530100000033 ป.3 เยียวยา 3 น.1 เยียวยา 4 ไทย ไทย ไทย ไทย

เจ้าหน้าท่ีท่ีดิน (ชกท.822) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (42,620 บาท) (44,130 บาท)
ผยย.มทบ.31 มทบ.31 (กรณี ๑ ต.ค.๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)
47 จ.ส.อ. วรพงษ์ พรมปิงเครือ ร้อย.มทบ.32 ๒๓ มี.ค. ๐๘ 57 530200100031 จ.ส.อ. ๑ ก.พ. ๖๐ 530200100005 ป.3 ช้ัน 24.5 น.1 ช้ัน 34.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

ผบ.ตอน (ชกท.941) ตอนสูทกรรม พิเศษ นายทหารช านาญงาน (25,890 บาท) (26,630 บาท)
ร้อย.มทบ.32 มทบ.32 (กรณี ๑ ต.ค.๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

3610100090485
1317000129

4100500094944
1302300014

3520101093241
1295101195

3640700050271

1326300756

3660100052745
13003800639

3600100413705

1302300059



ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย

ลงต าแหน่ง 
จ.ส.อ.(พ.) 

เม่ือ

ต าแหน่งเล่ือนฐานะ
เป็น

นายทหารสัญญาบัตร

        รับเงินเดือน       
  1 เม.ย. 65

ปรับเป็น
          รับเงินเดือน     

    ณ ๑ ต.ค. ๖5

สัญชาติ
หมายเหตุล าดับ

ยศ - ช่ือ - สกุล
หมายเลขประจ าตัวประชาชน

หมายเลขประจ าตัว
สังกัด

 วัน/เดือน/ปี
เกิด

อายุ ต าแหน่งปัจจุบัน อัตรา

48 จ.ส.อ.หัสพงศ์       บุญก๋า  มทบ.33 18 พ.ค. 10 ๕๕ 530300000165 จ.ส.อ. ๗ พ.ค. ๖๒ 530300000031 ป.3 เยียวยา 1.5 น.1 เยียวยา 2.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
เสมียนการเงิน (ชกท.730) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (40,560 บาท) (41,930 บาท)

ฝกง.มทบ.33 มทบ.33 (กรณี ๑ ต.ค.๖5
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

49 จ.ส.อ.อ านาจ    ก้อนธง มทบ.33 11 มิ.ย. 10 ๕๕ 530300000326 จ.ส.อ. ๑ ต.ค. ๖๐ 530300000047 ป.3 ช้ัน 36.5 น.1 เยียวยา 0.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
ช่างไฟฟ้าประปา (ชกท.355)  ผยย.มทบ.33 พิเศษ นายทหารช านาญงาน (38,170 บาท) (39,190 บาท)

มทบ.33 (กรณี ๑ ต.ค.๖5
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

50 จ.ส.อ.ทนงศักด์ิ   ธรรมโคร่ง มทบ.33 29 พ.ค. 08 ๕๗ 530300000365 จ.ส.อ. ๑๖ พ.ย. ๖๓ 530300000037 ป.3 เยียวยา 0.5 น.1 เยียวยา 1.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
นายสิบสรรพาวุธ (ชกท.763)  ผสพ.มทบ.33 พิเศษ นายทหารช านาญงาน (39,190 บาท) (40,560 บาท)

มทบ.33 (กรณี ๑ ต.ค.๖5
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

51 จ.ส.อ. จีรวัฒน์ มียวน พัน.มทบ.33 13 ก.ย. 10 ๕๕ 530316300015 จ.ส.อ. ๒๖ ธ.ค. ๕๗ 530316000030 ป.3 ช้ัน 32 น.1 ช้ัน 4๒ ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.มว. (ชกท.950) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (33,000 บาท) (34,110 บาท)

บก.มว.มทบ.ร้อย.มทบ.พัน.มทบ.33 มทบ.33 (กรณี ๑ ต.ค.๖5
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

52 จ.ส.อ.กสิต    พรหมณี ร้อย.สห.มทบ.33 9 ม.ค. 10 ๕๕ 530300200027 จ.ส.อ. ๑๐ เม.ย. ๕๑ 530300200005 ป.3 เยียวยา 1.5 น.1 เยียวยา 2.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.มว. (ชกท.951) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (40,560 บาท) (41,930 บาท)
มว.สห.ร้อย.สห.มทบ.33 มทบ.33 (กรณี ๑ ต.ค.๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

53 จ.ส.อ.องอาจ     บัวล้อม   ร้อย.สห.มทบ.33 19 ต.ค. 08 ๕๖ 530300200026 จ.ส.อ. ๑๕ มี.ค. ๖๔ 530300200006 ป.3 ช้ัน 32.5 น.1 ช้ัน 42.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.มว. (ชกท.951) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (33,560 บาท) (34,680 บาท)
มว.สห.ร้อย.สห.มทบ.33 มทบ.33 (กรณี ๑ ต.ค.๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)
54 จ.ส.อ.โยธิน    แม้นอินทร์    กอง รจ.มทบ.33 27 พ.ค. 10 ๕๕ 530300400005 จ.ส.อ. ๑๒ มี.ค. ๖๔ 530300400003 ป.3 ช้ัน 31.5 น.1 ช้ัน 41.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

ผู้คุม (ชกท.952) กอง รจ.มทบ.33 พิเศษ นายทหารช านาญงาน (3๒,450 บาท) (33,560 บาท)
มทบ.33 (กรณี ๑ ต.ค.๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

3509900875974
1311300674

3650700028594
1313800259

3509900753691
1301302359

3509900416821
1291300191

3501400339332
1301301366

3510101156081
1295200815

3510100052304
1285200725



ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย

ลงต าแหน่ง 
จ.ส.อ.(พ.) 

เม่ือ

ต าแหน่งเล่ือนฐานะ
เป็น

นายทหารสัญญาบัตร

        รับเงินเดือน       
  1 เม.ย. 65

ปรับเป็น
          รับเงินเดือน     

    ณ ๑ ต.ค. ๖5

สัญชาติ
หมายเหตุล าดับ

ยศ - ช่ือ - สกุล
หมายเลขประจ าตัวประชาชน

หมายเลขประจ าตัว
สังกัด

 วัน/เดือน/ปี
เกิด

อายุ ต าแหน่งปัจจุบัน อัตรา

55 จ.ส.อ. สรรเสริญ เขียวกล่ า นฝ.นศท.มทบ.35 ๑๐ มิ.ย. ๐๙ 56 530800300047 จ.ส.อ. ๒๓ ก.ค. ๖๔ 530800300007 ป.3 เยียวยา 1 น.1 เยียวยา 2 ไทย ไทย ไทย ไทย
ผช.ครูวิชาอาวุธ (ชกท.111) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (39,880 บาท) (41,250 บาท)

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.35 มทบ.35 กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม
(ชกท.0005) (กรณี ๑ ต.ค.๖5

ได้ ๑ ข้ัน)
56 จ.ส.อ. ประโยชน์ หอมระร่ืน ร้อย.สห.มทบ.35 ๑๓ ต.ค. ๐๗ 57 530800200025 จ.ส.อ. ๒๓ ก.ค. ๖๔ 530800200004 ป.3 ช้ัน 33.5 น.1 ช้ัน 43.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

รอง ผบ.มว. (ชกท.951) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (34,680 บาท) (35,810 บาท)
มว.สห.ร้อย.สห.มทบ.35 มทบ.35 (กรณี ๑ ต.ค.๖5  

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)
57 จ.ส.อ. อาสา สารพัฒน์ มทบ.35 ๒๑ ก.ค. ๑๐ 55 530800000206 จ.ส.อ. ๕ เม.ย. ๖๒ 530800000023 ป.3 ช้ัน 31.5 น.1 ช้ัน 41.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

นายสิบสวัสดิการ (ชกท.073) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (32,450 บาท) (33,560 บาท)
ฝสก.มทบ.35 มทบ.35 (กรณี ๑ ต.ค.๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)
58 จ.ส.อ. มานัส มีบุญอนันต์ มทบ.35 ๕ ม.ค. ๑๐ 55 530800000449 จ.ส.อ. ๑๒ พ.ย. ๕๕ 530800000038 ป.3 เยียวยา 0.5 น.1 เยียวยา 1.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

เสมียน (ชกท.710) ฝปบ.มทบ.35 พิเศษ นายทหารช านาญงาน (39,190 บาท) (40,560 บาท)
มทบ.35 (กรณี ๑ ต.ค.๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)
59 จ.ส.อ. พิษณุ สีสังข์ สด.จว.พ.ช. ๒๓ มี.ค. ๑๐ 55 532701000105 จ.ส.อ. ๑ ต.ค. ๖๑ 532701000104 ป.3 ช้ัน 34 น.1 ช้ัน 44 ไทย ไทย ไทย ไทย

เสมียน (ชกท.075) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (35,220 บาท) (36,400 บาท)
หน่วย สด.อ.เมืองเพชรบรูณ์ จว.พ.ช. หน่วย สด.อ.เมืองเพชรบรูณ์ (กรณี ๑ ต.ค.๖5

 จว.พ.ช. ได้ ๑ ข้ัน)
(ชกท.0005)

60 จ.ส.อ. ณรงค์ อุปมาน สด.จว.พ.ช. ๑๓ ก.พ. ๑๐ 55 532702000205 จ.ส.อ. ๑ ธ.ค. ๖๓ 532702000204 ป.3 ช้ัน 35 น.1 ช้ัน 45 ไทย ไทย ไทย ไทย
เสมียน (ชกท.075) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (36,400 บาท) (37,580 บาท)

หน่วย สด.อ.หล่มสัก จว.พ.ช. หน่วย สด.อ.หล่มสัก จว.พ.ช. (กรณี ๑ ต.ค.๖5
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

3679800152864
1304001454

3710100301264
1310200161

3530100473164
1296900986

3650101118740
1293800440

3539900104340
1276901107

5530190007717
1286900052



ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย

ลงต าแหน่ง 
จ.ส.อ.(พ.) 

เม่ือ

ต าแหน่งเล่ือนฐานะ
เป็น

นายทหารสัญญาบัตร

        รับเงินเดือน       
  1 เม.ย. 65

ปรับเป็น
          รับเงินเดือน     

    ณ ๑ ต.ค. ๖5

สัญชาติ
หมายเหตุล าดับ

ยศ - ช่ือ - สกุล
หมายเลขประจ าตัวประชาชน

หมายเลขประจ าตัว
สังกัด

 วัน/เดือน/ปี
เกิด

อายุ ต าแหน่งปัจจุบัน อัตรา

61 จ.ส.อ. มานพ สัมฤทธ์ิ ร้อย.สห.มทบ.36 ๑๗ ก.ค. ๐๘ 57 530900200027 จ.ส.อ. ๙ พ.ย. ๖๓ 530900200005 ป.3 ช้ัน 33 น.1 ช้ัน 43 ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.มว. (ชกท.951) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (34,110 บาท) (35,220 บาท)

ร้อย.สห.มทบ.36 มทบ.36 (กรณี ๑ ต.ค.๖5
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

62 จ.ส.อ. สมศักด์ิ ตราครุฑ รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง ๒ ก.ย. ๐๗ 58 530910000014 จ.ส.อ. ๙ พ.ย. ๖๓ 530910000010 ป.3 เยียวยา 2 น.1 เยียวยา 3 ไทย ไทย ไทย ไทย
นายสิบเวชกรรมป้องกัน (ชกท.933) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (41,250 บาท) (42,620 บาท)

บก.รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง (กรณี ๑ ต.ค.๖5
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

63 จ.ส.อ. สังวร ต่อสงค์ ร้อย.มทบ.36 ๒๗ มี.ค. ๐๙ 56 530900100071 จ.ส.อ. ๒๕ ก.พ. ๖๔ 530900100006 ป.3 ช้ัน 28 น.1 ช้ัน 38 ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง ผบ.มว. (ชกท.717) มว.บร. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (28,880 บาท) (29,680 บาท)

ร้อย.มทบ.36 มทบ.36 (กรณี ๑ ต.ค.๖5
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

64 จ.ส.อ. นิรันทร์ ชูศรีโสม ร้อย.มทบ.36 ๗ พ.ย. ๐๗ 57 530900100036 จ.ส.อ. ๒๕ ก.พ. ๖๔ 530900100008 ป.3 ช้ัน 27.5 น.1 ช้ัน 37.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
รอง.ผบ.มว. (ชกท.111) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (28,430 บาท) (29,110 บาท)
มว.สยป.ร้อย.มทบ.36 มทบ.36 (กรณี ๑ ต.ค.๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)
65 จ.ส.อ. อดุลย์ เจริญไพบูลย์ลาภ มทบ.36 ๑๓ ธ.ค. ๐๙ 55 530900000334 จ.ส.อ. ๙ พ.ย. ๖๓ 530900000013 ป.3 ช้ัน 33.5 น.1 ช้ัน 43.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

ช่างไฟฟ้าและประปา (ชกท.355) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (34,680 บาท) (35,810 บาท)
ผยย.มทบ.36 มทบ.36 (กรณี ๑ ต.ค.๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)
66 จ.ส.อ. อภิชาติ กล่ินขจร รพ.ค่ายสุริยพงษ์ ๑๕ มิ.ย. ๑๐ 55 531004000012 จ.ส.อ. ๑๙ ม.ค. ๖๔ 531004000008 ป.3 ช้ัน 33 น.1 ช้ัน 43 ไทย ไทย ไทย ไทย

นายสิบเวชกรรมป้องกัน (ชกท.933) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (34,1๑0 บาท) (35,220 บาท)
บก.รพ.ค่ายสุริยพงษ์ รพ.ค่ายสุริยพงษ์ (กรณี ๑ ต.ค.๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)
67 จ.ส.อ. รัตนพร ละครแก้ว พัน.สห.31 ๒๕ ก.ย. ๑๐ 55 530719000101 จ.ส.อ. ๒๘ พ.ค. ๖๑ 530719000013 ป.3 เยียวยา 1.5 น.1 เยียวยา 2.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

ผบ.ตอน (ชกท.634) ตอนรถจักรยานยนต์ พิเศษ นายทหารช านาญงาน (40,560 บาท) (41,930 บาท)
มว.ยานยนต์ ร้อย.บก.พัน.สห.31 พัน.สห.31 (กรณี ๑ ต.ค.๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

3650100005224
1313800062

3160100318707
1285001329

3530700046721
1306900955

4403500005761
1283700062

3679900143913
1304000406

3451100367285
1294600380

3670500212553
1284000386



ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย

ลงต าแหน่ง 
จ.ส.อ.(พ.) 

เม่ือ

ต าแหน่งเล่ือนฐานะ
เป็น

นายทหารสัญญาบัตร

        รับเงินเดือน       
  1 เม.ย. 65

ปรับเป็น
          รับเงินเดือน     

    ณ ๑ ต.ค. ๖5

สัญชาติ
หมายเหตุล าดับ

ยศ - ช่ือ - สกุล
หมายเลขประจ าตัวประชาชน

หมายเลขประจ าตัว
สังกัด

 วัน/เดือน/ปี
เกิด

อายุ ต าแหน่งปัจจุบัน อัตรา

68 จ.ส.อ. อรรถพล ค าเติม สง.สด.จว.พ.ล. ๓๐ ส.ค. ๑๐ 55 532200000006 จ.ส.อ. ๑ ต.ค. ๕๔ 532200000005 ป.3 เยียวยา 2.5 น.1 เยียวยา 3.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
เสมียน (ชกท.075) สง.สด.จว.พ.ล. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (41,930 บาท) (43,300 บาท)

สง.สด.จว.พ.ล. (กรณี ๑ ต.ค.๖5
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

69 จ.ส.อ. ไชยา ชัยยาเจริญ มทบ.39 ๑๐ ก.พ. ๑๐ 55 530700000373 จ.ส.อ. ๗ มี.ค. ๖๑ 530700000051 ป.3 ช้ัน 35 น.1 ช้ัน 45 ไทย ไทย ไทย ไทย
นายงาน (ชกท.518) ผยย.มทบ.39 พิเศษ นายทหารช านาญงาน (36,400 บาท) (37,580 บาท)

มทบ.39 (กรณี ๑ ต.ค.๖5
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

70 จ.ส.อ. ชลธี อิศราภรณ์ มทบ.39 ๒ ก.ค. ๑๐ 55 530700000148 จ.ส.อ. ๔ ม.ค. ๖๑ 530700000039 ป.3 ช้ัน 35.5 น.1 ช้ัน 45.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
เสมียนงบประมาณ (ชกท.731) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (36,990 บาท) (38,170 บาท)

ฝคง.มทบ.39 มทบ.39 (กรณี ๑ ต.ค.๖5
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

71 จ.ส.อ. นิรันดร์ ผาเม่น รพ.ค่ายวชิรปราการ ๑๙ ก.พ. ๑๐ 55 530506222262 จ.ส.อ. ๒๓ พ.ค. ๕๐ 530506000011 ป.3 เยียวยา 2.5 น.1 เยียวยา 3.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
นายสิบทันตกรรม (ชกท.917) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (41,930 บาท) (43,3๐0 บาท)

ผทต.รพ.ค่ายวชิรปราการ รพ.ค่ายวชิรปราการ (กรณี ๑ ต.ค.๖5
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

๗๒ จ.ส.อ. สมพร พูลเขตกิจ รพ.ค่ายวชิรปราการ ๑๙ ก.พ. ๑๐ ๕๕ 530506000043 จ.ส.อ. ๒๑ มี.ค. ๕๕ 530506000012 ป.3 ช้ัน 37 น.1 เยียวยา 1 ไทย ไทย ไทย ไทย
นายสิบพยาธิ (ชกท.931) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (38,750 บาท) (39,880 บาท)
ผพธ.รพ.ค่ายวชิรปราการ รพ.ค่ายวชิรปราการ (กรณี ๑ ต.ค.๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)
 

 

1312301616

3620500169585
1310400118

3659900343939
1353801671

3659900010735
1373801569

3600100151514

3530200144197
1316900206

ตรวจถูกต้อง
(ลงช่ือ) ร.ท. ทองปาน  แพงศรี

(ทองปาน แพงศรี)
ประจ าแผนก กพ.ทบ.

๑๙ ก.ค. ๖๕



ยศ-ช่ือ-สกุล วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมายเหตุ

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย
1 จ.ส.อ. เข็มเพชร  บุดดีค ำ

3 4106 00931 43 0 
1316802379

กรม ทพ.43 11 ก.พ. 10 55 จ่ำกองร้อย (ชกท.001.0)
บก.ร้อย.ร้อย.ทพ.

กรม ทพ.43

จ.ส.อ.
พิเศษ

1 ต.ค. 60 540619000034
      นำยทหำรช ำนำญงำน    

   กรม ทพ.43
(ชกท.0005)

ป.3 ช้ัน 29.5
(30,220 บำท)

น.1 ช้ัน 39.5
(31,340 บำท)  

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5   
  ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

2 จ.ส.อ. ทนงชัย  ประสิทธ์ิวัธนะ
3 8601 00382 06 9 

1311100126

กรม ทพ.45 12 พ.ค. 10 55 จ่ำกองร้อย (ชกท.001.0)
บก.ร้อย.ร้อย.ทพ.

กรม ทพ.45

จ.ส.อ.
พิเศษ

1 ต.ค. 60 540405000022
      นำยทหำรช ำนำญงำน    

     กรม ทพ.๔๕
(ชกท.0005)

ป.3 ช้ัน 27.5
(28,430 บำท)

น.1 ช้ัน 37.5
(29,110 บำท) 

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5   
  ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

3 จ.ส.อ. อภิชำติ  พิมอำจหำญ
3 6506 00498 10 6 

1283800137

กรม ทพ.46 5 พ.ค. 07 58 จ่ำกองร้อย (ชกท.001.0)
บก.ร้อย.ร้อย.ทพ.

กรม ทพ.46

จ.ส.อ.
พิเศษ

26 เม.ย. 64 540621000022
      นำยทหำรช ำนำญงำน    

     กรม ทพ.46
(ชกท.0005)

ป.3 ช้ัน 35.5
(36,990 บำท)

น.1 ช้ัน 45.5
(38,170 บำท) 

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5   
  ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

4 จ.ส.อ. มนตรี  ปำหมี
3 2601 00086 45 7 

1311800168

กรม ทพ.46 13 ก.ค. 10 55 จ่ำกองร้อย (ชกท.001.0)
บก.ร้อย.ร้อย.ทพ.

กรม ทพ.46

จ.ส.อ.
พิเศษ

1 ต.ค. 60 540621000037
     นำยทหำรช ำนำญงำน    

กรม ทพ.46
(ชกท.0005)

ป.3 ช้ัน 33.5
(34,680 บำท)

น.1 ช้ัน 43.5
(35,810 บำท) 

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5   
  ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย   

5 จ.ส.อ. วิโรจน์  ทองสุ่น
4 1002 00004 27 3  

1263000621

กอง สพบ.
พล.ร.๕

 11 พ.ย. 06 58 หน.ช่ำงซ่อมยำนยนต์ล้อ (ชกท.635.0)
มว.ซบร.ส่วนหลัง
กอง สพบ.พล.ร.๕

จ.ส.อ.
พิเศษ

 26 ส.ค. 64 540501300010
   นำยทหำรช ำนำญงำน     

กอง สพบ.พล.ร.๕
(ชกท.0005)

ป.๓ ช้ัน 36.5
(38,170 บำท)

น.๑ เยียวยำ 0.5
(39,190 บำท) 

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5   
  ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

บัญชีรายช่ือนายทหารประทวนยศ  จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปีข้ึนไป เล่ือนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด  ทภ.๔

ล ำดับ สังกัด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ
สัญชาติ



ยศ-ช่ือ-สกุล วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมายเหตุ

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย

ล ำดับ สังกัด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ
สัญชาติ

6 จ.ส.อ. รังสิต  บุระ
3 8009 00450 50 6 

1257102788

ร้อย.ม.
(ลว.) ๕

ม.พัน.16

 13 ก.ค. 07 58 รอง ผบ.มว. (ชกท.131.0)
ตอน ถ.มว.ลว.ร้อย.ม.(ลว.) 5

ม.พัน.16

จ.ส.อ.
พิเศษ

 13 พ.ย. 63 540501100007
นำยทหำรช ำนำญงำน     

ร้อย.ม.(ลว.) 5
ม.พัน.16

(ชกท.0005)

ป.๓ เยียวยำ 0.5
(39,190 บำท)

น.๑ เยียวยำ 1.5
(40,560 บำท) 

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5   
  ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

7 จ.ส.อ. สุรินทร์  วงศ์สำโรจน์
3 8009 00445 70 4  

1253200309

ม.พัน.16
พล.ร.๕

 6 ก.พ. 07 58 รอง ผบ.มว.(ชกท.133.0)
บก.มว.ลว.ร้อย.ม.(ลว.)

ม.พัน.16 พล.ร.5

จ.ส.อ.
พิเศษ

 17 มิ.ย. 64 540502000032
  นำยทหำรช ำนำญงำน      

ม.พัน.16 พล.ร.๕
(ชกท.0005)

ป.๓ ช้ัน 36.5
(38,170 บำท)

น.๑ เยียวยำ 0.5
(39,190 บำท) 

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5   
  ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

8 จ.ส.อ. วุฒิชัย  ก้อมอ่อน
3 1601 00537 20 7  

1305001184

ช.พัน.5
พล.ร.๕

 31 ม.ค. 10 55 นำยสิบยำนยนต์ (ชกท.631.0)
บก.ร้อย.ร้อย.ช.สนำม

ช.พัน.5 พล.ร.๕

จ.ส.อ.
พิเศษ

 13 มิ.ย. 57 540504000035
   นำยทหำรช ำนำญงำน     

ช.พัน.5 พล.ร.๕
(ชกท.0005)

ป.๓ เยียวยำ 1.5
(40,560 บำท)

น.๑ เยียวยำ 2.5
(41,930 บำท) 

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5   
  ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

9 จ.ส.อ. สมพล  เหมะรักษ์
3 9011 00141 56 8 

1295601559

ร.5  20 ต.ค. 09 55 ผบ.ตอน (ชกท.911.0)
ตอนท่ีพยำบำล มว.สร.ร้อย.บก.ร.5

จ.ส.อ.
พิเศษ

 8 ธ.ค. 53 540204000023
   นำยทหำรช ำนำญงำน       

 ร.5
(ชกท.0005)

ป.๓ เยียวยำ 1
(39,880 บำท)

น.๑ เยียวยำ 2
(41,250 บำท) 

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5   
  ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

10 จ.ส.อ. สัมพันธ์  ระวังวงศ์
3 8002 00165 13 2 

1292202418

ร.15 พัน.2  10 ก.ค. 10 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.111.0)
มว.ค.60 มม. ร้อย.อวบ.

ร.1๕ พัน.2

จ.ส.อ.
พิเศษ

 30 พ.ย. 60 540104000015
     นำยทหำรช ำนำญงำน   

ร.15 พัน.2
(ชกท.0005)

ป.๓ เยียวยำ 1
(39,880 บำท)

น.๑ เยียวยำ 2
(41,250 บำท) 

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5   
  ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

11 จ.ส.อ. ธนิต  รุจิรำงกูร
3 8412 00152 21 0 

1276500672

ร.25  25 ม.ค. 07 58 รอง ผบ.มว. (ชกท.111.0)
บก.มว.ระวังป้องกัน

ร้อย.บก.ร.25

จ.ส.อ.
พิเศษ

 30 เม.ย. 64 540401000030
    นำยทหำรช ำนำญงำน    

ร.25
(ชกท.0005)

ป.๓ ช้ัน 34.5
(35,810 บำท)

น.๑ ช้ัน 44.5
(36,990 บำท) 

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5   
  ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย



ยศ-ช่ือ-สกุล วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมายเหตุ

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย

ล ำดับ สังกัด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ
สัญชาติ

12 จ.ส.อ. พรมมำศ  ป่ินทอง
3 3209 01247 32 6 

1286602007

ป.5 พัน.15  23 พ.ย. 09 55 นำยสิบกิจกำรพลเรือน (ชกท.741.0)
หมู่ กร.ร้อย.บก

และ บร.ป.5 พัน.15

จ.ส.อ.
พิเศษ

 8 มิ.ย. 60 540506000034
    นำยทหำรช ำนำญงำน    

ป.5 พัน.15
(ชกท.0005)

ป.๓ เยียวยำ 3.5
(43,300 บำท)

น.๑ เยียวยำ 4.5
(44,930 บำท) 

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5   
  ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

13 จ.ส.อ. เดชำ  ศิริวงศ์
3 4199 00146 05 1 

1296803519

ช.พัน.15
พล.ร.15

18 ส.ค. 10 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.121.0)
บก.มว.ช.ร้อย.ช.สนำม
ช.พัน.15 พล.ร.15

จ.ส.อ.
พิเศษ

15 พ.ย. 60 540615000045
     นำยทหำรช ำนำญงำน   

ช.พัน.15 พล.ร.15
(ชกท.0005)

ป.3 เยียวยำ 2.5
(41,930 บำท)

น.1 เยียวยำ 3.5
(43,300 บำท) 

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5   
  ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

14 จ.ส.อ. อำดูน  เหมือนแก้ว
3 1005 03857 75 4 

1293900204

พัน.ซบร.
กรม สน.พล.ร.15

9 ส.ค. 10 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.442.0)
มว.บริกำรและกู้ซ่อม
ร้อย.สน.ส่วนหน้ำ

พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15

จ.ส.อ.
พิเศษ

29 พ.ย. 54 540212000043
   นำยทหำรช ำนำญงำน   
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15

(ชกท.0005)

ป.3 เยียวยำ 4
(44,130 บำท)

น.1 เยียวยำ 5
(45,750 บำท) 

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5   
  ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

15 จ.ส.อ. น ำเพชร  สำคิรินทร์
5 8009 90017 26 9 

1292302128

พัน.ซบร.
กรม สน.
พล.ร.15

13 พ.ค. 10 55 นำยสิบยำนยนต์ (ชกท.631.0)
           ตอนซ่อมบ ำรุงยำนยนต์กองพัน           

     ร้อย.บก.พัน.ซบร.
กรม สน.พล.ร.15

จ.ส.อ.
พิเศษ

11 พ.ย. 52 540212000015
  นำยทหำรช ำนำญงำน     

พัน.ซบร.กรม สน.
พล.ร.15

(ชกท.0005)

ป.3 ช้ัน 36.5
(38,170 บำท)

น.1 เยียวยำ 0.5
(39,190 บำท) 

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5   
  ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

16 จ.ส.อ. ประพันธ์  ชนะภัย
3 1005 01361 39 5 

1292302137

ช.พัน.402
พล.พัฒนำ 4

19 ต.ค. 09 55 ผบ.หมู่ (ชกท.518.0)
หมู่ก่อสร้ำงท่ัวไป

มว.ก่อสร้ำงท่ัวไป ร้อย.ช.ก่อสร้ำง ช.พัน.402
พล.พัฒนำ 4

จ.ส.อ.
พิเศษ

25 ก.ค. 57 540218000029
นำยทหำรช ำนำญงำน         

ช.พัน.402 พล.พัฒนำ 4
(ชกท.0005)

ป.3 ช้ัน 37
(38,750 บำท)

น.1 เยียวยำ 1
(39,880 บำท) 

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5   
  ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย



ยศ-ช่ือ-สกุล วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมายเหตุ

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย

ล ำดับ สังกัด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ
สัญชาติ

17 จ.ส.อ. วรัชญ์  เรืองประดับกุล
3 9399 00265 22 6 

1313600154

ช.พัน.402
พล.พัฒนำ 4

2 ก.พ. 10 55 นำยสิบก ำกับกำรซ่อมบ ำรุง (ชกท.622.0)
ตอนซ่อมบ ำรุงเคร่ืองมือ

ร้อย.ช.ก่อสร้ำง ช.พัน.402
พล.พัฒนำ 4

จ.ส.อ.
พิเศษ

8 ส.ค. 58 540218000053
    นำยทหำรช ำนำญงำน      
   ช.พัน.402 พล.พัฒนำ 4

(ชกท.0005)

ป.3 ช้ัน 37
(38,750 บำท)

น.1 เยียวยำ 1
(39,880 บำท) 

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5   
  ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

18 จ.ส.อ. อ ำนำจ  วัฒนกุล
3 9201 00080 62 2 

1311400610

ช.พัน.402
พล.พัฒนำ 4

13 ก.พ. 10 55 นำยงำนเคร่ืองมือก่อสร้ำง (ชกท.612.0)
ตอนตัดและถม มว.งำนดิน
ร้อย.ช.ก่อสร้ำง ช.พัน.402

พล.พัฒนำ 4

จ.ส.อ.
พิเศษ

21 ก.พ. 57 540218000055
     นำยทหำรช ำนำญงำน   

ช.พัน.402
พล.พัฒนำ 4
(ชกท.0005)

ป.3 ช้ัน 35.5
(36,990 บำท)

น.1 ช้ัน 45.5
(38,170 บำท) 

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5   
  ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

19 จ.ส.อ. กฤษฎำ  สุนทรัช
3 8599 00051 70 7 

1315600179

พัน.พัฒนำ 4 5 พ.ค. 10 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.111.0)
บก.มว.ป้องกัน

ร้อย.บก.พัน.พัฒนำ 4

จ.ส.อ.
พิเศษ

15 ก.ค. 63 540203000021
   นำยทหำรช ำนำญงำน    

พัน.พัฒนำ 4
(ชกท.0005)

ป.3 ช้ัน 29
(29,680 บำท)

น.1 ช้ัน 39
(30,790 บำท) 

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5   
  ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

20 จ.ส.อ. กำรัณยภำส  จ๋ิวเจริญ
3 7206 00203 96 2 

1276401094

พัน.สบร.24 
บชร.4

6 พ.ย. 06 58 หน.นำยสิบส่งก ำลังเสบียง
(ชกท.553.0) ตอนส่งก ำลังเสบียง 
มว.ส่งก ำลัง สป.1 ร้อย.สกล.สป.

พัน.สบร.24 บชร.4

จ.ส.อ.
พิเศษ

14 ก.ค. 64 540701000020
  นำยทหำรช ำนำญงำน     

พัน.สบร.24 บชร.4
(ชกท.0005)

ป.3 ช้ัน 37
(38,750 บำท)

น.1 เยียวยำ 1
(39,880 บำท) 

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5   
  ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

21 จ.ส.อ. แสนชัย  แสงพลำย
3 1705 00076 58 1 

1296200610

พัน.ซบร.24
บชร.4

18 พ.ย. 09 55 ช่ำงซ่อมเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ (ชกท.342.0)
มว.ซบร.ยุทโธปกรณ์พิเศษสำยช่ำง                

ร้อย.ซบร.ยุทโธปกรณ์ท่ี 2
พัน.ซบร.24 บชร.4

จ.ส.อ.
พิเศษ

9 เม.ย. 44 540702000026
  นำยทหำรช ำนำญงำน     

พัน.ซบร.24 บชร.4
(ชกท.0005)

ป.3 เยียวยำ 6.5
(48,200 บำท)

น.1 เยียวยำ 7.5
(49,830 บำท) 

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5   
  ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

22 จ.ส.อ. พนม  บำลแย้ม
3 3415 00392 68 7 

1297103529

พัน.ซบร.24
บชร.4

22 ธ.ค. 09 55 ช่ำงตรวจสภำพยำนยนต์ล้อ (ชกท.635.0)
ส่วนควบคุมกำรซ่อม
พัน.ซบร.24 บชร.4

จ.ส.อ.
พิเศษ

30 ต.ค. 61 540702000012
   นำยทหำรช ำนำญงำน    

พัน.ซบร.24 บชร.4
(ชกท.0005)

ป.3 เยียวยำ 1.5
(40,560 บำท)

น.1 เยียวยำ 2.5
(41,930 บำท) 

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5   
  ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย



ยศ-ช่ือ-สกุล วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมายเหตุ

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย

ล ำดับ สังกัด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ
สัญชาติ

23 จ.ส.อ. น ำศักด์ิ  นำมสุข
3 7099 00192 34 4 

1294902193

พัน.สพ.กระสุน 
24

บชร.4

11 พ.ค. 10 55 จ่ำกองร้อย (ชกท.001.0)
บก.ร้อย.ร้อย.บก

พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4

จ.ส.อ.
พิเศษ

2 เม.ย. 47 540704000010
นำยทหำรช ำนำญงำน 
พัน.สพ.กระสุน 24 

บชร.4
(ชกท.0005)

ป.3 เยียวยำ 8
(50,640 บำท)

น.1 เยียวยำ 9
(52,260 บำท) 

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5   
  ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

24 จ.ส.อ. สมใจ  ค ำด้วง
3 1601 00569 86 6 

1305000807

พัน.สพ.กระสุน 
24

บชร.4

5 พ.ย. 09 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.411.0)
มว.คลังกระสุน

ร้อย.สพ.คลังกระสุน
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4

จ.ส.อ.
พิเศษ

30 พ.ย. 60 540704000019
นำยทหำรช ำนำญงำน 
พัน.สพ.กระสุน 24

บชร.4
(ชกท.0005)

ป.3 เยียวยำ 2.5
(41,930 บำท)

น.1 เยียวยำ 3.5
(43,300 บำท) 

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5   
  ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

25 จ.ส.อ. วิชัยชำญ  เผยศิริ
3 4099 00811 21 7 

1290503606

พัน.ขส.24 
บชร.4

9 มี.ค. 10 55 หัวหน้ำช่ำงยำนยนต์ล้อ
(ชกท.631.0) มว.ซบร.ร้อย.ขส.รยบ.กลำง(ผสม)

พัน.ขส.24 บชร.4

จ.ส.อ.
พิเศษ

2 ต.ค. 48 540703000025
นำยทหำรช ำนำญงำน 

พัน.ขส.24 บชร.4
(ชกท.0005)

ป.3 เยียวยำ 3.5
(43,300 บำท)

น.1 เยียวยำ 4.5
(44,930 บำท) 

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5   
  ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

26 จ.ส.อ. สำมำรถ  รัญจวน
๓ ๘๐๙๙ ๐๐๕๗๕ ๗๘ ๑ 

๑๒๕๒๒๐๑๗๒๗

พัน.สห.๔๑ ๒๐ ก.พ. ๐๗ ๕๘ รอง ผบ.มว.
(ชกท.951.0)
บก.มว.สห.

ร้อย.สห.พัน.สห.๔๑

จ.ส.อ.
พิเศษ

๒๔ ธ.ค. ๖๓ ๕๔๐๑๑๐๐๐๐๐๑๒
นำยทหำรช ำนำญงำน 

พัน.สห.๔๑
(ชกท.0005)

ป.๓ ช้ัน ๓๗
(38,750 บำท)

น.1 เยียวยำ 1
(39,880 บำท) 

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5   
  ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

27 จ.ส.อ. ยงยุทธ  มีกรณ์
๓ ๘๐๙๙ ๐๐๐๒๙ ๑๒ ๔ 

๑๓๑๒๒๐๐๗๒๖

พัน.สห.๔๑ ๒๐ ก.ย. ๑๐ 55 ผบ.ตอน (ชกท.643.0)
ตอนรถจักรยำนยนต์

มว.ยำนยนต์
ร้อย.บก.พัน.สห.๔๑

จ.ส.อ.
พิเศษ

๑๐ เม.ย. ๖๔ ๕๔๐๑๑๐๐๐๐๐๒๙
นำยทหำรช ำนำญงำน 

พัน.สห.๔๑
(ชกท.0005)

ป.3 ช้ัน 30.5
(31,340 บำท)

น.1 ช้ัน 40.5
(32,450 บำท) 

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5   
  ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย



ยศ-ช่ือ-สกุล วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมายเหตุ

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย

ล ำดับ สังกัด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ
สัญชาติ

28 จ.ส.อ. สวำท  สุวรรณำ
3 ๑๐๒๑ ๐๑๘๒๐ ๖๙ ๖ 

๑๓๐๒๒๐๑๕๗๒

มทบ.41 ๑๔ พ.ค. ๑๐ 55 เสมียน (ชกท.075.0)
สง.สด.จว.น.ศ.

จ.ส.อ.
พิเศษ

๑ ต.ค. ๔๙ ๕๔๑๑๐๐๐๐๐๐๐๕
  นำยทหำรช ำนำญงำน     

สง.สด.จว.น.ศ.
(ชกท.0005)

ป.3 เยียวยำ 4
(44,130 บำท)

น.1 เยียวยำ 5
(45,750 บำท) 

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5   
  ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

29 จ.ส.อ. ญัตติ  ศรีขำมเฒ่ำ
๓ ๘๐๐๖ ๐๐๖๕๙ ๔๙ ๓ 

๑๒๙๒๒๐๐๖๖๐

มทบ.41  ๑๑ ต.ค. ๐๘ 56 เสมียน (ชกท.075.0)
หน่วย สด.อ.เมืองภูเก็ต 

จว.ภ.ก.

จ.ส.อ.
พิเศษ

๔ ม.ค. ๖๔ ๕๔๑๐๐๐๐๐๐๑๐๔
  นำยทหำรช ำนำญงำน    
หน่วย สด.อ.เมืองภูเก็ต 

จว.ภ.ก.
(ชกท.0005)

ป.3 ช้ัน 34.5
(35,810 บำท)

น.1 ช้ัน 44.5
(36,990 บำท) 

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5   
  ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

30 จ.ส.อ. ประสงค์เพชร  สุขก้ิม
๓ ๙๐๐๑ ๐๐๖๘๔ ๑๖ ๑  

2285600615

พัน.มทบ.42 ๒๓ เม.ย. ๐๗ 58 จ่ำกองพัน (ชกท.001.0)
ตอน บก.พัน.ร้อย.บก.

พัน.มทบ.๔๒

จ.ส.อ.
พิเศษ

5 ส.ค. ๖๔ 540220000011
   นำยทหำรช ำนำญงำน    

พัน.มทบ.๔๒
(ชกท.0005)

ป.3 ช้ัน 33
(34,110 บำท)

น.1 ช้ัน 43
(35,220 บำท) 

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5   
  ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

31 จ.ส.อ. วิภำค  จ ำเริญนุสิต
๓ 7402 ๐๐๓๓๒ ๓๙ ๑ 

1265601504

พัน.มทบ.42 ๓ ธ.ค. ๐๗ 57 รอง ผบ.มว. (ชกท.311.0)
มว.ส่ือสำรและสำรสนเทศ

ร้อย.บก.พัน.มทบ.๔๒

จ.ส.อ.
พิเศษ

๑8 ต.ค. 50 540220000017
   นำยทหำรช ำนำญงำน    

พัน.มทบ.๔๒
(ชกท.0005)

ป.3 เยียวยำ 4.5
(44,930 บำท)

น.1 เยียวยำ 5.5
(46,560 บำท) 

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5   
  ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

32 จ.ส.อ. ธีรยุทธ  พูนสมบัติ
๓ ๙๓๐๕ ๐๐๑๖๑ ๕๘ ๑ 

1293600409

พัน.มทบ.42 ๑๗ เม.ย. ๐๘ 57 รอง ผบ.มว. (ชกท.950.0)
บก.มว.มทบ.ร้อย.มทบ.

พัน.มทบ.๔๒

จ.ส.อ.
พิเศษ

๑1 ส.ค. 58 540220000030
   นำยทหำรช ำนำญงำน   

พัน.มทบ.๔๒
(ชกท.0005)

ป.3 ช้ัน 35.5
(36,990 บำท)

น.1 ช้ัน 45.5
(38,170 บำท) 

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5   
  ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

33 จ.ส.อ. จ ำรูญ  สุทธิสุวรรณ
๓ ๙๐๑๑ ๐๐๑๓๖ ๓๗ ๘ 

1295601401

พัน.มทบ.42 ๑๓ ก.พ. ๐๙ 56 รอง ผบ.มว.(ชกท.950.0)
บก.มว.มทบ.ร้อย.มทบ.

พัน.มทบ.๔๒

จ.ส.อ.
พิเศษ

๑5 ก.ค. 58 540220000031
    นำยทหำรช ำนำญงำน      
 พัน.มทบ.๔๒ (ชกท.0005)

ป.3 เยียวยำ 4.5
(44,930 บำท)

น.1 เยียวยำ 5.5
(46,560 บำท) 

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5   
  ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย



ยศ-ช่ือ-สกุล วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมายเหตุ

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย

ล ำดับ สังกัด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ
สัญชาติ

34 จ.ส.อ. ฐิติวัชร์  ศรีไข่มุกข์กุลชำ
๓ ๖๗๐๑ ๐๑๖๓๕ ๔๘ ๕ 

1272300441

มทบ.42 ๑๘ ก.ย. ๐๙ 56 ผช.ประจ ำวง (ชกท.041.0)
มว.ดย.มทบ.๔๒

จ.ส.อ.
พิเศษ

๑๗ ก.พ. ๖๔ 540200500003
นำยทหำรช ำนำญงำน    

มว.ดย.มทบ.๔๒
(ชกท.0005)

ป.3 ช้ัน 36
(37,580 บำท)

น.1 ช้ัน 46
(38,750 บำท) 

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5   
  ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

35 จ.ส.อ. บุญญะธรรม  ทองค ำชุม
3 8009 00577 69 7 

1312200572

มทบ.43 21 มิ.ย. 10 55 เสมียน (ชกท.710.0)
ผพธ.มทบ.43

จ.ส.อ.
พิเศษ

16 พ.ย. 50 540500000035
  นำยทหำรช ำนำญงำน    

มทบ.43
(ชกท.0005)

ป.3 เยียวยำ 2
(41,250 บำท)

น.1 เยียวยำ 3
(42,620 บำท) 

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5   
  ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

36 จ.ส.อ.หญิง อรัญญำ  พันธ์ุเพียร
ธรรม

4 1001 00006 07 0 
9331250410

มทบ.43 25 เม.ย. 10 55 นำยสิบก ำลังพล
(ชกท.716.0)
กกพ.มทบ.43

จ.ส.อ.
พิเศษ

22 เม.ย. 59 540500000013
 นำยทหำรช ำนำญงำน    

มทบ.43
(ชกท.0005)

ป.3 เยียวยำ 1.5
(40,560 บำท)

น.1 เยียวยำ 2.5
(41,930 บำท) 

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5   
  ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

37 จ.ส.อ. สมนึก  ทองใหม่
3 8009 00787 56 0 

1302200522

มทบ.43 18 ม.ค. 09 56 นำยสิบกำรเคล่ือนย้ำย
(ชกท.719.0)
สขส.มทบ.43

จ.ส.อ.
พิเศษ

1 เม.ย. 64 540500000024
 นำยทหำรช ำนำญงำน    

มทบ.43
(ชกท.0005)

ป.3 ช้ัน 26
(26,990 บำท)

น.1 ช้ัน 36
(27,960 บำท) 

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5   
  ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

38 จ.ส.อ. อดิศักด์ิ  ศรีบุรุษ
3 8601 00634 48 3 

1301100261

รพ.ค่ำย
เขตอุดมศักด์ิ

14 ก.พ. 10 55 นำยสิบทันตกรรม
(ชกท.917.0) ผทต.
รพ.ค่ำยเขตอุดมศักด์ิ

จ.ส.อ.
พิเศษ

16 ก.ค. 58 540304000011
   นำยทหำรช ำนำญงำน    

รพ.ค่ำยเขตอุดมศักด์ิ
(ชกท.0005)

ป.3 เยียวยำ 4.5
(44,930 บำท)

น.1 เยียวยำ 5.5
(46,560 บำท) 

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5   
  ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

39 จ.ส.อ. สมศักด์ิ  บุตรวงศ์
3 3408 00349 19 1 

1287101439

สง.สด.
จว.ส.ฏ.

30 ต.ค. 07 57 เสมียน (ชกท.075.0)
หน่วย สด.

อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี
จว.ส.ฎ.

จ.ส.อ.
พิเศษ

4 ม.ค. 64 542100000104
  นำยทหำรช ำนำญงำน      
หน่วย สด.อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี 

จว.ส.ฎ.
(ชกท.0005)

ป.3 เยียวยำ 1
(39,880 บำท)

น.1 เยียวยำ 2
(41,250 บำท) 

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5   
  ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย



ยศ-ช่ือ-สกุล วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมายเหตุ

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย

ล ำดับ สังกัด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ
สัญชาติ

40 จ.ส.อ. สุรศักด์ิ  รุ่มจิตร
3 8408 00226 12 4 

1316500541

มทบ.45 22 มิ.ย. 10 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.951.0)
มว.สห.ร้อย.สห.

มทบ.45

จ.ส.อ.
พิเศษ

1 ต.ค. 55 540400200005
นำยทหำรช ำนำญงำน

ร้อย.สห.มทบ.45
(ชกท.0005)

ป.3 ช้ัน 27.5
(28,430 บำท)

น.1 ช้ัน 37.5
(29,110 บำท) 

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5   
  ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

41 จ.ส.อ. สมชำย  แก้วศรี
๓ ๙๔๐๓ ๐๐๒๓๐ ๘๗ ๓ 

๑๒๙๓๒๐๐๓๗๐

มทบ.46  ๘ ธ.ค. ๐๙ 55 รอง ผบ.มว. (ชกท.951.0)
มว.สห.ร้อย.สห.

มทบ.๔๖

จ.ส.อ.
พิเศษ

๑๔ พ.ย. ๕๗ 540600200004
นำยทหำรช ำนำญงำน

ร้อย.สห.มทบ.46
(ชกท.0005)

ป.3 ช้ัน 34.5
(35,810 บำท)

น.1 ช้ัน 44.5
(36,990 บำท) 

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5   
  ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

ตรวจถูกต้อง
(ลงช่ือ) ร.ท. ทองปาน  แพงศรี

(ทองปาน แพงศรี)
ประจ าแผนก กพ.ทบ.

๑๙ ก.ค. ๖๕



ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖๕ รับเงินเดือน

เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖๕ ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

๑ จ.ส.อ.นพดล ผลาภิรมย์ พล.ปตอ. ๑๙ ม.ค. ๑๐ ๕๕ นายสิบส่งก าลัง (ชกท.๗๖๘) จ.ส.อ. ๑๖ ม.ค. ๖๒ ๕๐๓๓๐๑๑๐๐๐๑๗ ป.๓ ช้ัน ๓๔.๕ น.๑ ช้ัน ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
 บก.ร้อย.ร้อย.บก.พล.ปตอ. พิเศษ นายทหารช านาญงาน  (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

 พล.ปตอ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

๒ จ.ส.อ.กิตติ ดรดี พล.ปตอ. ๑๘ พ.ย. ๐๙ ๕๕ ผบ.ตอน ตอนส่งก าลัง จ.ส.อ. ๓๑ ต.ค. ๕๖ ๕๐๓๓๐๑๔๐๐๐๐๖ ป.๓ เยียวยา ๒ น.๑ เยียวยา ๓ ไทย ไทย ไทย ไทย
สป.๒-๔ (ชกท.๗๖๔) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๑,๒๕๐ บาท) (๔๒,๖๒๐ บาท)

 มว.สล.กอง พธ.พล.ปตอ. กอง พธ.พล.ปตอ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

๓ จ.ส.อ.สมภพ สอนชูศรี พล.ปตอ. ๕ ธ.ค. ๐๙ ๕๕ นายสิบยานยนต์ (ชกท.๖๓๑) จ.ส.อ. ๒๕ ก.ย. ๖๓ ๕๐๓๓๐๑๔๐๐๐๐๔ ป.๓ ช้ัน ๓๓.๕ น.๑ ช้ัน ๔๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
บก.กอง กอง พธ.พล.ปตอ. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๔,๖๘๐ บาท) (๓๕,๘๑๐ บาท)

 กอง พธ.พล.ปตอ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

๔ จ.ส.อ.สมาน ดาปริก พล.ปตอ. ๒๐ เม.ย. ๑๐ ๕๕ ผบ.ตอน ตอนส่งก าลัง สป.๓ จ.ส.อ. ๒๑ ก.ย. ๖๔ ๕๐๓๓๐๑๔๐๐๐๐๗ ป.๓ ช้ัน ๓๖ น.๑ ช้ัน ๔๖ ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.๕๕๒) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๗,๕๘๐ บาท) (๓๘,๗๕๐ บาท)

มว.สล.กอง พธ.พล.ปตอ. กอง พธ.พล.ปตอ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

๕ จ.ส.อ.จักรกฤษณ์ พรหมชินานนท์ พล.ปตอ. ๗ ก.พ. ๑๐ ๕๕ จ่าหมวด (ชกท.๐๐๑) จ.ส.อ. ๑ ก.ย. ๕๖ ๕๐๓๓๐๑๓๐๐๐๑๔ ป.๓ เยียวยา ๑.๕ น.๑ เยียวยา ๒.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
มว.ซ่อมบ ารุงส่วนหน้า พิเศษ นายทหารช านาญงาน  (๔๐,๕๖๐ บาท) (๔๑,๙๓๐ บาท)

กอง สพบ.พล.ปตอ. กอง สพบ.พล.ปตอ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

๖ จ.ส.อ.โกศิษฐ์ โฉมขวัญ พล.ปตอ. ๔ พ.ย. ๐๙ ๕๕ จ่าหมวด (ชกท.๐๐๑) จ.ส.อ. ๒๗ ธ.ค. ๖๒ ๕๐๓๓๐๑๓๐๐๐๑๕ ป.๓ ช้ัน ๓๖ น.๑ ช้ัน ๔๖ ไทย ไทย ไทย ไทย
มว.ซ่อมบ ารุงส่วนหน้า พิเศษ  นายทหารช านาญงาน (๓๗,๕๘๐ บาท) (๓๘,๗๕๐ บาท)

กอง สพบ.พล.ปตอ. กอง สพบ.พล.ปตอ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

๓๓๐๐๙๐๐๓๑๐๘๗๓
๑๒๘๒๑๐๔๖๔๖

๕๑๐๐๕๐๐๐๙๗๕๒๖
๑๒๘๓๓๑๕๓๐๗

บัญชีรำยช่ือขอเล่ือนฐำนะ จ.ส.อ.(พ.) อำยุ ๕๕ ปี ข้ึนไป เป็นนำยทหำรสัญญำบัตร ประจ ำปี ๒๕๖๕
   สังกัด นปอ.  

ล ำดับ
ยศ - ช่ือ - สกุล

สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ หมำยเหตุ
สัญชำติ

ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำหมำยเลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยเลขประจ ำตัว

๓๑๔๐๑๐๐๑๘๐๗๔๘
๑๓๒๓๔๐๐๑๓๕

๓๔๖๙๙๐๐๑๔๗๖๗๘
๑๒๙๒๑๐๔๓๗๕

๕๑๐๑๔๐๐๑๑๖๑๐๔
๑๓๑๓๓๐๑๖๒๕

๓๒๖๐๑๐๐๑๒๖๗๒๖
๑๓๑๑๘๐๐๐๕๖



ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖๕ รับเงินเดือน

เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖๕ ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

ล ำดับ
ยศ - ช่ือ - สกุล

สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ หมำยเหตุ
สัญชำติ

ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำหมำยเลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยเลขประจ ำตัว

๗ จ.ส.อ.ธีระชัย เจืออุปถัมย์ ปตอ.๑ พัน.๖ ๑ ก.พ. ๑๐ ๕๕ นายสิบยานยนต์ (ชกท.๖๓๒) จ.ส.อ. ๑๗ พ.ค. ๖๐ ๕๐๓๓๐๗๐๐๐๐๒๑ ป.๓ ช้ัน ๓๗ น.๑ เยียวยา ๑ ไทย ไทย ไทย ไทย
หมู่ ซบร.ร้อย.บก.ปตอ.๑ พัน.๖ พิเศษ นายทหารช านาญงาน  (๓๘,๗๕๐ บาท) (๓๙,๘๘๐ บาท)

  ปตอ.๑ พัน.๖ (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

๘ จ.ส.อ.ศิริชัย สังข์นุช ปตอ.๑ พัน.๖ ๒๒ ธ.ค. ๐๙ ๕๕ ช่างซ่อมเรดาร์ (ชกท.๒๘๒) จ.ส.อ. ๑๘ ก.ย. ๖๐ ๕๐๓๓๐๗๐๐๐๐๓๒ ป.๓ เยียวยา ๒ น.๑ เยียวยา ๓ ไทย ไทย ไทย ไทย
ปตอ.๑ พัน.๖ พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๑,๒๕๐ บาท) (๔๒,๖๒๐ บาท)

ปตอ.๑ พัน.๖  (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

๙ จ.ส.อ.จีรพล ชัยสายัณห์ ปตอ.๑ พัน.๕ ๑๙ มี.ค. ๑๐ ๕๕ ช่างซ่อมเรดาร์ (ชกท.๒๘๒) จ.ส.อ. ๑๗ ต.ค. ๖๒ ๕๐๓๓๐๖๐๐๐๐๔๑ ป.๓ เยียวยา ๑.๕ น.๑ เยียวยา ๒.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
หมู่ซ่อมบ ารุงเรดาร์ระบบและยานยนต์ พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๐,๕๖๐ บาท) (๔๑,๙๓๐ บาท)

ปตอ.๑ พัน.๕ ปตอ.๑ พัน.๕  (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
 (ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

๑๐ จ.ส.อ.อนันต์ มณฑาทิพย์ ปตอ.๑ พัน.๗ ๑ ส.ค. ๐๗ ๕๘ นายสิบยานยนต์ (ชกท.๖๓๑) จ.ส.อ. ๓๐ มิ.ย. ๖๔ ๕๐๓๓๐๘๐๐๐๐๒๓ ป.๓ ช้ัน ๓๖ น.๑ ช้ัน ๔๖ ไทย ไทย ไทย ไทย
หมู่ซ่อมบ ารุงยานยนต์ พิเศษ นายทหารช านาญงาน  (๓๗,๕๘๐ บาท)   (๓๘,๗๕๐ บาท)
มว.สน.ปตอ.๑ พัน.๗ ปตอ.๑ พัน.๕ (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

๑๑ จ.ส.อ.มนภพ มีเสถียร ปตอ.๒ ๒๖ ธ.ค. ๐๙ ๕๕ จ่ากองร้อย (ชกท ๐๐๑) จ.ส.อ. ๑๓ ก.ค. ๖๑ ๕๐๓๓๐๓๐๐๐๐๒๒ ป.๓ ช้ัน ๓๐.๕ น.๑ ช้ัน ๔๐.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
บก.ร้อย.ร้อย.บก.ปตอ.๒ พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๑,๓๔๐ บาท) (๓๒,๔๕๐ บาท)

ปตอ.๒ (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

๑๒ จ.ส.อ.จิตฐพงษ์ สุวรรณศรี ปตอ.๒ พัน.๒ ๒๖ มี.ค. ๐๙ ๕๖ รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๖๓) จ.ส.อ. ๖ ก.ค. ๖๔ ๕๒๐๑๑๕๐๐๐๐๑๔ ป.๓ ช้ัน ๓๔.๕ น.๑ ช้ัน ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
 บก.มว.ปตอ.ร้อย.ปตอ.ปตอ.๒ พัน.๒ พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

 ปตอ.๒ พัน.๒  (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

๑๒๗๐๕๐๒๙๓๙

๓๗๓๐๕๐๐๑๔๖๑๙๓
๑๒๑๕๐๐๐๐๓๑

๕๑๐๐๒๙๙๐๘๗๙๔๘
๑๔๐๓๔๐๐๗๖๓

๓๔๐๐๕๐๐๐๕๐๕๙๘

๓๒๔๐๑๐๐๒๗๖๕๕๘
๑๒๘๐๗๐๑๔๕๒

๓๑๐๑๒๐๐๙๙๑๐๔๘
๑๒๘๓๓๐๑๑๗๑

๓๑๐๐๕๐๓๓๓๒๖๓๕
๑๒๗๓๓๑๒๕๑๐



ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖๕ รับเงินเดือน

เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖๕ ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

ล ำดับ
ยศ - ช่ือ - สกุล

สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ หมำยเหตุ
สัญชำติ

ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำหมำยเลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยเลขประจ ำตัว

๑๓ จ.ส.อ.สุริยะ สิงหะสุริยะ ปตอ.๒ พัน.๒ ๒๗ ก.พ. ๑๐ ๕๕ นายสิบกิจการพลเรือน  (ชกท.๙๙๑) จ.ส.อ. ๖ ก.พ. ๖๑ ๕๒๐๑๕๐๐๐๐๓๒ ป.๓ ช้ัน ๓๖.๕ น.๑ เยียวยา ๐.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
หมู่ กร.ร้อย.บก.ปตอ.๒ พัน.๒ พิเศษ นายทหารช านาญงาน  (๓๘,๑๗๐ บาท) (๓๙,๑๙๐ บาท)

ปตอ.๒ พัน.๒  (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

๑๔ จ.ส.อ.ชยุตพงศ์ บุตรภักดี ศปภอ.ทบ. ๑๘ ก.พ. ๑๐ ๕๕ หน.เจ้าหน้าท่ีควบคุมและ จ.ส.อ. ๑ ก.ย. ๖๒ ๕๐๓๓๑๑๐๐๐๐๑๗ ป.๓ ช้ัน ๒๘ น.๑ ช้ัน ๓๘ ไทย ไทย ไทย ไทย
แจ้งเตือนภัย (ชกท.๗๕๐) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๒๘,๘๘๐ บาท) (๒๙,๖๘๐ บาท)
ส่วนปฏิบัติการ ศปภอ.ทบ. ศปภอ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)
 

๑๕ จ.ส.อ.จงรักษ์ หม่ันเท่ียง ศปภอ.ทบ.๒ ๓ ธ.ค. ๐๗ ๕๗ ช่างซ่อมเรดาร์ (ชกท ๒๘๒) จ.ส.อ. ๑๖ มิ.ย. ๖๔ ๕๒๐๑๐๓๐๐๐๑๖๗ ป.๓ ช้ัน ๓๔.๕ น.๑ ช้ัน ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
ตอนซ่อมบ ารุงเรดาร์ บก.ส่วนเรดาร์ พิเศษ นายทหารช านาญงาน  (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

ศปภอ.ทบ.๒ ศปภอ.ทบ.๒ (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

๑๖ จ.ส.อ.วิวัฒน์ ละมัย ศปภอ.ทบ.๔ ๑๘ ก.ย. ๐๖ ๕๙ ช่างซ่อมเรดาร์ (ชกท ๒๘๒) จ.ส.อ. ๓๐ ธ.ค. ๖๓ ๕๔๐๔๐๓๐๐๐๐๑๕ ป.๓ ช้ัน ๓๐ น.๑ ช้ัน ๔๐ ไทย ไทย ไทย ไทย
ตอนซ่อมบ ารุงเรดาร์ ส่วนเรดาร์ พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๐,๗๙๐ บาท) (๓๑,๘๘๐ บาท)

ศปภอ.ทบ.๔ ศปภอ.ทบ.๔ (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

 

๓๓๐๙๙๐๑๕๓๖๙๘๙
๑๓๐๒๑๐๔๒๙๔

๓๓๔๐๗๐๑๗๔๖๑๔๑
๑๓๑๗๑๐๒๓๙๖

๓๓๐๙๙๐๑๕๑๒๑๐๙
๑๒๘๒๑๐๐๑๖๐

๕๓๒๙๙๐๐๐๙๑๑๑๑
๑๓๐๐๑๔๐๐๑๕๕

ตรวจถูกต้อง
(ลงช่ือ) ร.ท. ทองปาน  แพงศรี

(ทองปาน แพงศรี)
ประจ าแผนก กพ.ทบ.

๑๙ ก.ค. ๖๕



วัน/เดือน/ปี อายุ อัตรา ลงต าแหน่ง เลขท่ีต าแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น

เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต าแหน่งเล่ือนฐานะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย

1 จ.ส.อ.หญิง อรพันธ์ุ สงวนสุข นรด.  15 มี.ค. 07 58 เสมียนการเงิน จ.ส.อ.  9 มี.ค. 64 503100000029 ป.๓ ช้ัน ๓6.๕ น.๑ เยียวยา 0.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.730.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓8,๘๑๐ บาท) ( ๓9,1๙๐ บาท)

นรด. นรด. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

2 จ.ส.อ.หญิง สายป่าน สังขดิถี นรด.  06 มิ.ย. 10 55 เสมียน จ.ส.อ.  12 ธ.ค. 60 503100000026 ป.3 ช้ัน 32 น.๑ ช้ัน 42 ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.710.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (33,000 บาท) (๓๔,๑๑๐ บาท)

นรด. นรด. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

3  จ.ส.อ.หญิง ชุตาภา ศรีจันทร์ นรด.  22 ม.ค. 10 55 เสมียนงบประมาณ จ.ส.อ.  29 เม.ย. 58 503100000030 ป.3 ช้ัน 29.5 น.๑ ช้ัน 39.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.731.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (30,220 บาท) (๓1,34๐ บาท)

นรด. นรด. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

4 จ.ส.อ.หญิง ภาคินี กล  าสวัสด์ิ นรด.  30 ส.ค. 10 55 หน.คลัง จ.ส.อ.  15 พ.ย. 62 503100000036 ป.3 ช้ัน 32 น.๑ ช้ัน 42 ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.551.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (33,000 บาท) (๓๔,๑๑๐ บาท)

นรด. นรด. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

5 จ.ส.อ. ด ารง คงเพ็ชรศักด์ิ ศศท.  17 ม.ค. 10 ๕๕ ผบ.ตอน จ.ส.อ.  30 ก.ย. ๖4 ๕๐๓๑๐๑๐๐๐๐๒๓ ป.๓ ช้ัน ๓๗ น.๑ เยียวยา ๑ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.941.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๘,๗๙๐ บาท) (๓๙,๘๘๐ บาท)

ศศท. ศศท. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

บัญชีรายช่ือนายทหารประทวนยศ  จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปีข้ึนไป เล่ือนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร

สังกัด  นรด.

ล าดับ

ยศ-ช่ือ-สกุล

หมายเลขประจ าตัวประชาชน

หมายเลขประจ าตัว

สัญชาติ

3102101301877

3120101938873

3670400114983

๓๖๐๐๑๐๐๘๕๖๗๕๕

๑๒๙๒๓๐๒๑๒๕

6331300810

6361060610

6391220110

สังกัด ต าแหน่งปัจจุบัน

3100200215217

๖๓๔๒๑๕๐๓๐๗



วัน/เดือน/ปี อายุ อัตรา ลงต าแหน่ง เลขท่ีต าแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น

เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต าแหน่งเล่ือนฐานะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย

ล าดับ

ยศ-ช่ือ-สกุล

หมายเลขประจ าตัวประชาชน

หมายเลขประจ าตัว

สัญชาติ
สังกัด ต าแหน่งปัจจุบัน

6 จ.ส.อ.หญิง มาลี  ใจข า ศศท.   ๑7 พ.ค. 1๐ ๕๕ เสมียน จ.ส.อ.  23 ก.พ. ๖4 ๕๐๓๑๐๑๐๐๐๐๔๑ ป.๓ ช้ัน ๓1.5 น.๑ ช้ัน ๔1.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๗๑๐.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓2,๔5๐ บาท) (๓3,560 บาท)

รร.รด.ศศท. ศศท. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

7  จ.ส.อ. ธนิต หวังร่วมกลาง ศศท.  ๒5 เม.ย. 1๐ ๕๕ นายสิบธุรการและก าลังพล จ.ส.อ.  20 พ.ค. ๖3 ๕๐๓๑๐๑๐๐๐๐๔๔ ป.๓ เยียวยา 0.๕ น.๑ เยียวยา ๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๗๑6.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (39,1๙๐ บาท) (๔0,56๐ บาท)

รร.รด.ศศท. ศศท. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

8  จ.ส.อ. วันชัย งามศิลป์ ศศท.  7 พ.ค. 1๐ ๕๕ ครูผู้ช่วย จ.ส.อ.  2๑ เม.ย. 49 ๕๐๓๑๐๑๐๐๐๐๕๗ ป.๓ เยียวยา 8.5 น.๑ เยียวยา 9.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๑๑๓.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (5๑,45๐ บาท) (5๓,๐8๐ บาท)

รร.รด.ศศท. ศศท. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

9 จ.ส.อ. พิษณุ ผิวนิล ศศท.  23 ก.ย. ๐๙ ๕๖ ครูผู้ช่วย จ.ส.อ.  2๓ ก.พ. ๖4 ๕๐๓๑๐๑๐๐๐๐๕๘ ป.๓ ช้ัน ๓2.5 น.๑ ช้ัน ๔2.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๑๑๓.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓3,56๐ บาท) (๓4,68๐ บาท)

รร.รด.ศศท. ศศท. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

10 จ.ส.อ. วิชัย  เวบสูงเนิน ศศท.  17 ก.ย. 10 ๕๕ ครูผู้ช่วย จ.ส.อ.  20 พ.ค. ๖๓ ๕๐๓๑๐๑๐๐๐๐๖๐ ป.๓ ช้ัน ๓3 น.๑ ช้ัน ๔3 ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๑๑๓.0) พิเศษ  นายทหารช านาญงาน (๓4,11๐ บาท) (๓5,22๐ บาท)

รร.รด.ศศท. ศศท. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

๖๓๖๑๑๗๐๕๑๐

๓๒๕๐๗๐๐๔๕๐๐๑๐

๓๑๐๑๗๐๐๕๓๐๔๗๓

๑๒๙๓๓๑๗๐๙๓

๓๑๒๐๖๐๐๖๗๘๒๔๙

๓๓๐๐๑๐๑๑๖๙๘๖๐

๑๒๘๒๑๐๑๒๐๑

๑๒๙๓๑๐๒๑๐๙

๓๓๐๑๘๐๐๑๘๙๙๘๔

๑๓๑๒๑๐๑๑๒๔



วัน/เดือน/ปี อายุ อัตรา ลงต าแหน่ง เลขท่ีต าแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น

เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต าแหน่งเล่ือนฐานะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย

ล าดับ

ยศ-ช่ือ-สกุล

หมายเลขประจ าตัวประชาชน

หมายเลขประจ าตัว

สัญชาติ
สังกัด ต าแหน่งปัจจุบัน

11 จ.ส.อ. สวัสด์ิ หนูศรีใส ศศท.  17 ธ.ค. ๐๙ ๕๕ นายสิบธุรการและก าลังพล จ.ส.อ.  ๓ พ.ค. ๖4 ๕๐๓๑๐๑๐๐๐๐๖๕ ป.๓ ช้ัน ๓1 น.๑ ช้ัน ๔1 ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๗๑6.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓1,88๐ บาท) (๓3,00๐ บาท)

รร.รด.ศศท. ศศท. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

12 จ.ส.อ. สมนึก สวัสดี ศศท. 1๒ ม.ค. 10 ๕๕ ครูผู้ช่วย จ.ส.อ. 18 มี.ค. 59 ๕๐๓๑๐๑๐๐๐๐๘๑ ป.๓  เยียวยา 3 น.๑ เยียวยา 4 ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๑๑๓.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔2,62๐ บาท) (๔4,13๐ บาท)

รร.รด.ศศท. ศศท. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

13  จ.ส.อ. นพปฎล ห้าวหาญ ศศท. 22 ต.ค. ๐8 ๕๖ ครูผู้ช่วย จ.ส.อ. 23 ก.พ. ๖4 ๕๐๓๑๐๑๐๐๐๐๘๗ ป.๓ เยียวยา 1 น.๑ เยียวยา 2 ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๑๑๓.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (39,88๐ บาท) (๔1,25๐ บาท)

รร.รด.ศศท. ศศท. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

14 จ.ส.อ. วิว เย็นต้ัง ศศท.  ๒4 ก.ค. 10 ๕๕ ครูผู้ช่วย จ.ส.อ.  11 มิ.ย. ๖4 ๕๐๓๑๐๑๐๐๐๐๙๑ ป.๓ ช้ัน 29 น.๑ ช้ัน 39 ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๑๑๓.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (29,68๐ บาท) (๓0,79๐ บาท)

รร.รด.ศศท. ศศท. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

15 จ.ส.อ. มนัส  เขียวอ่อน ศสร.  ๑3 พ.ค. 10 ๕๕ เสมียน จ.ส.อ.  30 พ.ค. ๖4 ๕๑๐๔๐๒๐๐๐๐๒๙ ป.๓ เยียวยา 1.5 น.๑ เยียวยา 2.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.710.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (40,56๐ บาท) (๔๑,93๐ บาท)

รร.กสร.ศสร. ศสร. พ.ส.ร. 600 บาท

(ชกท.0005) (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

ได้ ๑ ข้ัน)

๑๓๐๓๓๐๓๖๔๔

๓๗๗๐๖๐๐๘๐๖๑๖๑

๓๑๑๐๒๐๐๖๕๕๙๕๑

๑๓๒๓๙๐๐๒๘๐

๓๑๐๐๔๐๐๐๔๕๒๕๑

๑๒๙๓๐๐๐๖๗๐

๓๗๖๐๒๐๐๒๖๑๕๔๐

๑๒๘๕๘๐๐๕๑๘

๓๑๐๐๒๐๑๔๑๖๔๒๙

๑๓๐๓๓๑๖๗๘๐



วัน/เดือน/ปี อายุ อัตรา ลงต าแหน่ง เลขท่ีต าแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น

เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต าแหน่งเล่ือนฐานะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย

ล าดับ

ยศ-ช่ือ-สกุล

หมายเลขประจ าตัวประชาชน

หมายเลขประจ าตัว

สัญชาติ
สังกัด ต าแหน่งปัจจุบัน

16 จ.ส.อ. สุวิทย์ ต่อศรี ศสร.  ๑8 พ.ค. ๐๗ ๕๘ เสมียน จ.ส.อ.  31 พ.ค. ๖4 ๕๑๐๔๐๒๐๐๐๐๑๖ ป.๓ เยียวยา 2 น.๑ เยียวยา 3 ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.710.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (41,25๐ บาท) (๔2,62๐ บาท)

ศสร. ศสร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

17 จ.ส.อ. วัชรินทร์ จตุรภาค ศสร.  4 ส.ค. ๐7 ๕๘ นายสิบส่งก าลัง จ.ส.อ.  31 พ.ค. ๖4 ๕๑๐๔๐๒๐๐๐๐๕๗ ป.๓ ช้ัน ๓6.5 น.๑ เยียวยา 0.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.760.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓8,17๐ บาท) (39,19๐ บาท)

รร.กสร.ศสร. ศสร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

18 จ.ส.อ. ภัทรโชติ สังข์นาง ศสร. 9 พ.ค. ๐8 ๕๗ ครู จ.ส.อ.  18 ก.พ. ๖4 ๕๑๐๔๐๒๐๐๐๐๔๒ ป.๓ เยียวยา 1 น.๑ เยียวยา 2 ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.113.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (39,88๐ บาท) (๔1,25๐ บาท)

รร.กสร.ศสร. ศสร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

19 จ.ส.อ. ณัฏฐากฤษฏ์ เพชรรักษ์ ศสร. 6 ม.ค. ๐9 ๕๖ นายสิบธุรการและก าลังพล จ.ส.อ. 19 พ.ค. 64 ๕๑๐๔๐๒๐๐๐๐๕๙ ป.๓ ช้ัน ๓7 น.๑ เยียวยา 1 ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.716.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓8,75๐ บาท) (39,880 บาท)

รร.กสร.ศสร. ศสร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

๓๗๗๐๖๐๐๘๙๔๕๓๑

๑๒๙๓๐๐๐๖๖๙

๓๗๐๙๗๐๐๐๔๕๗๖๓

๑๒๗๔๙๐๑๙๕๕

๓๗๖๐๔๐๐๑๔๕๕๒๗

๑๒๙๓๙๐๐๕๖๗

๑๒๗๕๐๐๑๗๗๘

๓๑๖๙๙๐๐๑๐๕๔๓๙



วัน/เดือน/ปี อายุ อัตรา ลงต าแหน่ง เลขท่ีต าแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น

เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต าแหน่งเล่ือนฐานะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นายทหารสัญญาบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย

ล าดับ

ยศ-ช่ือ-สกุล

หมายเลขประจ าตัวประชาชน

หมายเลขประจ าตัว

สัญชาติ
สังกัด ต าแหน่งปัจจุบัน

20 จ.ส.อ. รุ่งเรือง หอมจันทร์ พัน.ร.นรด. 17 ก.ค. 10 55 รอง ผบ.มว.ปล. จ.ส.อ. 26 มิ.ย. 63 ๕๐๓๑๐๒๐๐๐๐๑๙ ป.3 ช้ัน 27.5 น.๑ ช้ัน 37.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.111.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (28,430 บาท) (29,110 บาท)

ร้อย.อวบ.พัน.ร.นรด. พัน.ร.นรด. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

๑๓๑๕๔๐๐๘๓๕

๓๓๓๐๑๐๐๑๗๐๙๕๓

ตรวจถูกต้อง
(ลงช่ือ) ร.ท. ทองปาน  แพงศรี

(ทองปาน แพงศรี)
ประจ าแผนก กพ.ทบ.

๑๙ ก.ค. ๖๕



วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน

เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย
๑ จ.ส.อ. ดรุณ        ชูรัตน์ รพศ.1 พัน.2 25 ก.พ. 10 ๕๕ หน.การส่ือสาร จ.ส.อ. 21 พ.ค. 63 511907000018 ป.3 ช้ัน 34 น.๑ ช้ัน 44 ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.311) พิเศษ นายทหารช านาญงาน  (35,220 บาท)  (36,400 บาท)
บก.ร้อย.ร้อย.รพศ.รพศ.๑ พัน.๒ รพศ.1 พัน.2 พ.ด.ร. ๕,๓๐๐ บาท พ.ด.ร. คงเดิม

(ชกท.0005) พ.ส.ร. ๓,612 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

ได้ ๑ ข้ัน)
๒ จ.ส.อ. อภิมุข นิยมจันทร์ รพศ.2 10 ต.ค. 09 ๕๕ รอง ผบ.มว.มว.ยานยนต์ จ.ส.อ. 18 มิ.ย. 64 511908000024 ป.๓ ช้ัน 35 น.๑ ช้ัน 45 ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.631) พิเศษ นายทหารช านาญงาน  (๓6,400 บาท)  (37,58๐ บาท)
ร้อย.สสช.รพศ.2 รพศ.2 พ.ด.ร. ๕,๓๐๐ บาท พ.ด.ร. คงเดิม

(ชกท.0005) พ.ส.ร. 2,15๐ บาท พ.ส.ร. คงเดิม

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

ได้ ๑ ข้ัน)
๓ จ.ส.อ. ประพจน์  ดิสสมศรี รพศ.2 11 ก.ย. 10 ๕๕ นายสิบยุทธการ จ.ส.อ. 4 ก.ค. 62 511908000020 ป.๓ ช้ัน 35.๕ น.๑ ช้ัน 45.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

 (ชกท.3-171) พิเศษ นายทหารช านาญงาน  (36,99๐ บาท) (๓8,170 บาท)

ตอน บก.กรม ร้อย.บก.รพศ.2 รพศ.2 พ.ด.ร. ๕,๓๐๐ บาท พ.ด.ร. คงเดิม

(ชกท.0005) (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

ได้ ๑ ข้ัน)
๔ จ.ส.อ. ธวิช ปัจฉิม รพศ.2 พัน.1 30 มิ.ย. 10 ๕๕ นายสิบยุทธการ จ.ส.อ. 30 มิ.ย. 59 511909000012 ป.๓ เยียวยา 1.๕ น.๑ เยียวยา 2.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.3-๑7๑) พิเศษ นายทหารช านาญงาน  (40,560 บาท)  (41,93๐ บาท)
บก.พัน.รพศ.2 พัน.1 รพศ.2 พัน.1 พ.ด.ร. ๕,๓๐๐ บาท พ.ด.ร. คงเดิม

(ชกท.0005) พ.ส.ร. 2,662 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

ได้ ๑ ข้ัน)

หมายเหตุอำยุ

1293307575

1296200615

๓๑๖๐๑๐๐๓๐๔๔๕๕

๓๕๓๐๑๐๐๙๓๑๒๔๓

๓๑๐๐๕๐๑๑๔๖๑๑๗

๓๑๗๐๒๐๐๑๔๑๙๑๔

1285001383

1286901070

บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนยศ จ.ส.อ. อัตรำเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อำยุ ๕๕ ปีข้ึนไป เล่ือนฐำนะเป็นนำยทหำรสัญญำบัตร

หน่วย นสศ.

ล ำดับ ต ำแหน่งปัจจุบัน
ยศ - ช่ือ - สกุล

หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยเลขประจ ำตัว

อัตรำ
สัญชาติ

สังกัด



วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน

เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย

หมายเหตุอำยุล ำดับ ต ำแหน่งปัจจุบัน
ยศ - ช่ือ - สกุล

หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยเลขประจ ำตัว

อัตรำ
สัญชาติ

สังกัด

๕ จ.ส.อ. พิทักษ์ หล้าพรม รพศ.2 พัน.2 26 ม.ค. 10 ๕๕ หน.การส่ือสาร จ.ส.อ. 3๑ พ.ค. ๖1 511910000028 ป.๓ ช้ัน ๓6 น.๑ ช้ัน ๔6 ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.31๑) พิเศษ นายทหารช านาญงาน  (๓7,58๐ บาท) (๓8,75๐ บาท)

บก.ร้อย.ร้อย.รพศ.รพศ.2 พัน.2 รพศ.2 พัน.2 พ.ด.ร. ๕,๓๐๐ บาท พ.ด.ร. คงเดิม
(ชกท.0005) พ.ส.ร. ๓,120 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
ได้ ๑ ข้ัน)

๖ จ.ส.อ. วิโรจน์ ใจดี รพศ.3 รอ. 10 ก.ย. 10 ๕๕ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. ๑9 พ.ค. ๖๓ ๕๑๑๙๐๖๐๐๐๐๒๘ ป.๓ ช้ัน ๓6.๕ น.๑ เยียวยา 0.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.๓๑๑) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓8,17๐ บาท) (๓9,19๐ บาท)

บก.มว.สส.ร้อย.บก.รพศ.3 รอ. รพศ.3 รอ. พ.ด.ร. ๕,๓๐๐ บาท พ.ด.ร. คงเดิม
(ชกท.0005) พ.ส.ร. 290 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
ได้ ๑ ข้ัน)

๗ จ.ส.อ. ฐนโรจน์ รัตนศิริธีรโชติ พัน.ปพ.รอ. 26 ก.ค. 10 ๕๕ นายสิบยุทธการ จ.ส.อ. 8 มิ.ย. 64 ๕๑๑๙15๐๐๐๐๑9 ป.๓ ช้ัน ๓4 น.๑ ช้ัน ๔4 ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.3-171) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓5,220 บาท) (๓6,4๐๐ บาท)

ตอน บก.พัน.ร้อย.สน.พัน.ปพ.รอ. พัน.ปพ.รอ. พ.ต.ร. 6,0๐๐ บาท พ.ต.ร. คงเดิม
(ชกท.0005) พ.ส.ร. ๑,130 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
ได้ ๑ ข้ัน)

๘ จ.ส.อ. พงษกร ทัดอยู่ พัน.จจ.รอ. 14 พ.ย. 09 55 นายสิบพยาบาลกองพัน จ.ส.อ. 15 ม.ค. 58 511912000016 ป.๓ เยียวยา 1.5 น.๑ เยียวยา 2.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
 (ชกท.911) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (40,560 บาท) (41,930 บาท)

บก.มว.สร.ร้อย.บก.พัน.จจ.รอ. พัน.จจ.รอ. พ.จ.จ. 6,0๐๐ บาท พ.จ.จ. คงเดิม
(ชกท.0005) พ.ส.ร.   2,86๐ บาท พ.ส.ร. คงเดิม

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
ได้ ๑ ข้ัน)

๓๔๘๐๒๐๐๔๐๐๓๐๕
1302001183

3160100075987

3670300423208

1305001280

1304000349

1305001210

3160500257241



วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน

เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย

หมายเหตุอำยุล ำดับ ต ำแหน่งปัจจุบัน
ยศ - ช่ือ - สกุล

หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยเลขประจ ำตัว

อัตรำ
สัญชาติ

สังกัด

9 จ.ส.อ. อุทิศร์ รักไร่ พัน.จจ.รอ. 20 ก.ย. 10 55 จ่ากองร้อย จ.ส.อ. 6 ธ.ค. 56 511912000019 ป.๓ เยียวยา ๓.๕ น.๑ เยียวยา 4.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.001) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔3,300 บาท) (44,930 บาท)

บก.ร้อย.ร้อย.จจ.พัน.จจ.รอ. พัน.จจ.รอ. พ.จ.จ. 6,0๐๐ บาท พ.จ.จ. คงเดิม
(ชกท.0005)  พ.ส.ร. 4,475 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
ได้ ๑ ข้ัน)

10 จ.ส.อ. สุราช ภู่พัฒน์ รพศ.4 พัน.2 12 ม.ค. 10 55 นายสิบยุทธการ จ.ส.อ. 9 เม.ย. 61 530716000016 ป.๓ ช้ัน ๓๕.5 น.๑ ช้ัน ๔๕.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
 (ชกท.3-171) พิเศษ นายทหารช านาญงาน  (๓๖,990 บาท) (๓8,170 บาท)

บก.ร้อย.ร้อย.รพศ.รพศ.4 พัน.2 รพศ.4 พัน.2 พ.ด.ร. 5,3๐๐ บาท พ.ด.ร. คงเดิม
(ชกท.0005) พ.ส.ร. 1,36๐ บาท พ.ส.ร. คงเดิม

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
ได้ ๑ ข้ัน)

11 จ.ส.อ. พันธวัฒน์ เรืองฤทธ์ิ รพศ.4 พัน.2 28 เม.ย. 10 55 นายสิบการข่าว จ.ส.อ. 12 มี.ค. 58 530716000020 ป.๓ เยียวยา 2.๕ น.๑ เยียวยา ๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
 (ชกท.3-171) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔1,93๐ บาท)  (43,300 บาท)

บก.ร้อย.ร้อย.รพศ.รพศ.4 พัน.2 รพศ.4 พัน.2 พ.ด.ร. 5,3๐๐ บาท พ.ด.ร. คงเดิม
(ชกท.0005) พ.ส.ร. 2,992 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
ได้ ๑ ข้ัน)

12 จ.ส.อ. ศุภมิตร เหล่ียมวงษ์ รพศ.5 พัน.1 20 ม.ค. 10 ๕๕ นายสิบการข่าว จ.ส.อ. ๑๘ เม.ย. ๖๑ ๕๓๐๗๑๖๐๐๐๐๒๕ ป.๓ เยียวยา ๒ น.๑ เยียวยา 3 ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.3-๑๗๑) บก.ร้อย. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (41,250 บาท) (42,620 บาท)
ร้อย.รพศ.รพศ.5 พัน.1 รพศ.5 พัน.1 พ.ด.ร. ๕,๓๐๐ บาท พ.ด.ร. คงเดิม

(ชกท.0005) พ.ส.ร. 1,400 บาท พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

ได้ ๑ ข้ัน)

1305100197
3520300498811

3520101268246

5470190011669

3169900176506

1295101845

1295001616

1285501928



วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน

เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย

หมายเหตุอำยุล ำดับ ต ำแหน่งปัจจุบัน
ยศ - ช่ือ - สกุล

หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยเลขประจ ำตัว

อัตรำ
สัญชาติ

สังกัด

๑๓ จ.ส.อ. ประดับ บุตรพรม ศสพ. 3 ส.ค. 10 55 เสมียน จ.ส.อ. 21 ส.ค. ๖1 511900000045 ป.๓ ช้ัน ๓6 น.๑ ช้ัน ๔6 ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.710) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓7,580 บาท) (๓8,75๐ บาท)

ศสพ. ศสพ. พ.ด.ร.๕,๓๐๐ บาท พ.ด.ร. คงเดิม
(ชกท.0005) (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

ได้ ๑ ข้ัน)

๑๔ จ.ส.อ. สิทธิพล ปุญญวัฒนานนท์ พัน.รพศ.ศสพ. 31 ส.ค. 10 55 รอง ผบ.ตอน จ.ส.อ. 14 มิ.ย. 61 511901000023 ป.๓ ช้ัน ๓7 น.๑ เยียวยา 1 ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.๑๑3) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓8,75๐ บาท) (๓9,880 บาท)

บก.ตอน ลว.ไกล มว.ลว.ไกล พัน.รพศ.ศสพ. พ.ด.ร. ๕,๓๐๐ บาท พ.ด.ร. คงเดิม
พัน.รพศ.ศสพ.ร้อย.3 (ชกท.0005) พ.ส.ร. 1,932 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
ได้ ๑ ข้ัน)

๑๕ จ.ส.อ. สราวุธ พรหมวิมานรัตน์ พัน.รพศ.ศสพ. 10 พ.ค. 10 55 นายสิบส่งก าลัง จ.ส.อ. 24 ส.ค. 61 511901000017 ป.๓ ช้ัน ๓6 น.๑ ช้ัน ๔6 ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.๗68) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓7,5๘๐ บาท) (๓8,75๐ บาท)

บก.ร้อย.พัน.รพศ.ศสพ.ร้อย.๑ พัน.รพศ.ศสพ. พ.ด.ร. ๕,๓๐๐ บาท พ.ด.ร. คงเดิม
(ชกท.0005) (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

ได้ ๑ ข้ัน)

๑๖ จ.ส.อ. ก้องศักด์ิ สุขเกษม กอง พธ.สกอ. 10 พ.ค. 06 59 รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 30 ก.ย. 64 511900100012 ป.๓ ช้ัน ๓0.5 น.๑ ช้ัน ๔0.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.464) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓1,340 บาท) (๓2,๔5๐ บาท)

บก.มว.พับร่ม กอง พธ.สกอ. กอง พธ.สกอ. พ.ด.ร. ๕,๓๐๐ บาท พ.ด.ร. คงเดิม
(ชกท.0005) (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

ได้ ๑ ข้ัน)

3100202412974

1304001507

1294301803

1303301820

5440600049351

3679800019111

3276000155

3199900135923



วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน

เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย

หมายเหตุอำยุล ำดับ ต ำแหน่งปัจจุบัน
ยศ - ช่ือ - สกุล

หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยเลขประจ ำตัว

อัตรำ
สัญชาติ

สังกัด

๑๗ จ.ส.อ. ชูชาติ ปะละฤทธ์ิ กอง พธ.สกอ. 9 ม.ค. 10 55 ผบ.ตอน จ.ส.อ. 16 มิ.ย. ๖๓ 511900100014 ป.๓ ช้ัน 30 น.๑ ช้ัน ๔0 ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.464) ตอนคลัง พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓0,790 บาท) (๓1,๘8๐ บาท)

แผนกคลังอุปกรณ์ส่งทางอากาศ กอง พธ.สกอ. พ.ด.ร. ๕,๓๐๐ บาท พ.ด.ร. คงเดิม
(ชกท.0005) พ.ส.ร. 2,150 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

กอง พธ.สกอ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
ได้ ๑ ข้ัน)

๑๘ จ.ส.อ. อนุสรณ์ ผ่องศิลป์ พัน.ปจว. 11 มิ.ย. 10 55 จ่ากองร้อย จ.ส.อ. 7 ก.ย. 61 511913000018 ป.๓ ช้ัน ๓7 น.๑ เยียวยา 1 ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.001) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓8,75๐ บาท) (๓9,8๘๐ บาท)

บก.ร้อย.ร้อย.บก.พัน.ปจว. พัน.ปจว. พ.ด.ร. ๕,๓๐๐ บาท พ.ด.ร. คงเดิม
(ชกท.0005) (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

ได้ ๑ ข้ัน)

๑๙ จ.ส.อ. สมคิด บัวดี พัน.ปจว. 23 ส.ค. 10 55 นายสิบประจ าหมวด จ.ส.อ. 7 ก.ย. 61 511913000019 ป.๓ ช้ัน 29 น.๑ ช้ัน 39 ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.111) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (29,680 บาท) (๓0,790 บาท)

บก.มว.ปจว.ร้อย.ปจว.พัน.ปจว. พัน.ปจ. พ.ด.ร. ๕,๓๐๐ บาท พ.ด.ร. คงเดิม
(ชกท.0005) พ.ส.ร. 1,780 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
ได้ ๑ ข้ัน)

๒๐ จ.ส.อ. จักรชัย คชสูงเนิน พัน.ปจว. 30 พ.ค. 10 55 ผบ.ตอน จ.ส.อ. 21 พ.ย. 60 511913000021 ป.๓ ช้ัน 37 น.๑ เยียวยา 1 ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.๗68) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (38,750 บาท) (๓9,88๐ บาท)

ตอนส่งก าลังและซ่อมบ ารุง พัน.ปจว. พ.ด.ร. ๕,๓๐๐ บาท พ.ด.ร. คงเดิม

มว.สน.ร้อย.ปจว.2 (ชกท.0005) พ.ส.ร. 1,450 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

ได้ ๑ ข้ัน)

3300100621751

3160100613814

3160101649171

5120199024910

1295001633

1285001249

1315000898

1292104461



วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน

เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย

หมายเหตุอำยุล ำดับ ต ำแหน่งปัจจุบัน
ยศ - ช่ือ - สกุล

หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน
หมำยเลขประจ ำตัว

อัตรำ
สัญชาติ

สังกัด

๒๑ จ.ส.อ. ณพล เคลือบย้ิม พัน.ปจว. 29 ส.ค. 10 ๕๕ นายสิบวิเคราะห์ข่าวกรอง จ.ส.อ. ๒4 เม.ย. ๕๘ 511913000025 ป.๓ ช้ัน 37 น.๑ เยียวยา 1 ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.3-191) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓8,750 บาท) (39,880 บาท)

บก.ร้อย.ร้อย.ปจว.3 พัน.ปจว. พ.ด.ร. ๕,๓๐๐ บาท พ.ด.ร. คงเดิม

(ชกท.0005) พ.ส.ร. 2,440 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

ได้ ๑ ข้ัน)

๒๒ จ.ส.อ. พยนต์ เอ่ียมสะอาด พัน.ปจว. 16 ก.ย. 10 55 นายสิบประจ าหมวด จ.ส.อ. 7 ก.ย. 61 511913000028 ป.๓ ช้ัน ๓4.๕ น.๑ ช้ัน 44.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

(ชกท.111) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓5,810 บาท) (๓6,990 บาท)

บก.มว.ปจว.ร้อย.ปจว.4 พัน.ปจว. พ.ด.ร. ๕,๓๐๐ บาท พ.ด.ร. คงเดิม
(ชกท.0005) พ.ส.ร. 3,290 บาท พ.ส.ร. คงเดิม

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5 
ได้ ๑ ข้ัน)

3400100616681

1304901344

1323801476

3659900556941

ตรวจถูกต้อง
(ลงช่ือ) ร.ท. ทองปาน  แพงศรี

(ทองปาน แพงศรี)
ประจ าแผนก กพ.ทบ.

๑๙ ก.ค. ๖๕



ยศ-ช่ือ-สกุล ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
ล ำดับ หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ ต ำแหน่งปัจุบัน อัตรำ จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. 65 รับเงินเดือน หมำยเหตุ

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. 65
1 จ.ส.อ. เดชา  บัวล้อมใบ พธ.ทบ. 8 เม.ย. 08 57 นายสิบคลัง จ.ส.อ. 8 เม.ย. 63 ๐๕๐๒๓๐๐๐๐๐๑๑๘ ป.3 ช้ัน 25 น.1 ช้ัน 35 ไทย ไทย ไทย ไทย

3302100089911 (ชกท.553.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (26,270บาท) (26,990บาท)
4282100159 พธ.ทบ. พธ.ทบ. (กรณี 1 ต.ค. 65

(ชกท.0005)  ได้ 1 ข้ัน)
2 จ.ส.อ. สมชาย  โต๊ะทอง พธ.ทบ. 14 ก.ย. 08 57 นายสิบคลัง จ.ส.อ. 8 เม.ย. 63 ๕๐๒๓๐๐๐๐๐๐๕๖ ป.3 ช้ัน 32.5 น.1 ช้ัน 42.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

3130100086075 (ชกท.551.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (33,560บาท) (34,680บาท)
1322901723 พธ.ทบ. พธ.ทบ. (กรณี 1 ต.ค. 65

(ชกท.0005)  ได้ 1 ข้ัน)
3 จ.ส.อ. กิตติ  เข้มสีข า พธ.ทบ. 20 ม.ค. 10 55 เสมียน จ.ส.อ. 28 ธ.ค. 60 ๕๐๒๓๐๐๐๐๐๐๒๓ ป.3 เยียวยา 1 น.1 เยียวยา 2 ไทย ไทย ไทย ไทย

3140400275990 (ชกท.710.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (39,880บาท) (41,250บาท)
1303401530 พธ.ทบ. พธ.ทบ. (กรณี 1 ต.ค. 65

(ชกท.0005)  ได้ 1 ข้ัน)
4 จ.ส.อ. สมควร  วงษ์สุกรรม พธ.ทบ. 11 เม.ย. 10 55 ช่างเคร่ืองมือกล จ.ส.อ. 8 เม.ย. 63 ๕๐๒๓๐๐๐๐๐๐๔๐ ป.3 ช้ัน 32 น.1 ช้ัน 42 ไทย ไทย ไทย ไทย

3149900138493 (ชกท.621.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (33,000บาท) (34,110บาท)
1313400528 พธ.ทบ. พธ.ทบ. (กรณี 1 ต.ค. 65

(ชกท.0005)  ได้ 1 ข้ัน)

5 จ.ส.อ. มงคล  บรรจงเกตุ พธ.ทบ. 10 พ.ค. 10 55 เจ้าหน้าท่ีประจ าโรงงาน จ.ส.อ. 9 มิ.ย. 64 ๕๐๒๓๐๐๐๐๐๐๒๐ ป.3 ช้ัน 35 น.1 ช้ัน 45 ไทย ไทย ไทย ไทย
3100200194678 (ชกท.461.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (36,400บาท) (37,580บาท)

1293311991 พธ.ทบ. พธ.ทบ. (กรณี 1 ต.ค. 65
(ชกท.0005)  ได้ 1 ข้ัน)

บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนยศ จ.ส.อ. อัตรำเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อำยุ ๕๕ ปีข้ึนไป เล่ือนฐำนะเป็นนำยทหำรสัญญำบัตร
 สังกัด พธ.ทบ.

สัญชำติ

ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย



ยศ-ช่ือ-สกุล ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
ล ำดับ หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน สังกัด วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ ต ำแหน่งปัจุบัน อัตรำ จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. 65 รับเงินเดือน หมำยเหตุ

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. 65

สัญชำติ

ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

6 จ.ส.อ.หญิง ทัศนี  เต็กใจตรง พธ.ทบ. 12 พ.ค. 10 55 เสมียน จ.ส.อ. 11 พ.ค. 64 ๕๐๒๓๐๐๐๐๐๐๖๑ ป.3 ช้ัน 34 น.1 ช้ัน 44 ไทย ไทย ไทย ไทย
3170100124252 (ชกท.710.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (35,220บาท) (36,400บาท)

6351120510 พธ.ทบ. พธ.ทบ. (กรณี 1 ต.ค. 65
(ชกท.0005)  ได้ 1 ข้ัน)

7 จ.ส.อ.หญิง ประนอม  ทองสงค์ พธ.ทบ. 12 ก.ย. 10 55 นายสิบส่งก าลัง จ.ส.อ. 13 ก.พ. 63 ๕๐๒๓๐๐๐๐๐๐๕๘ ป.3 ช้ัน 22.5 น.1 ช้ัน 32.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
3130100238410 (ชกท.764.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (24,440บาท) (25,160บาท)

6481120910 พธ.ทบ. พธ.ทบ. (กรณี 1 ต.ค. 65
(ชกท.0005)  ได้ 1 ข้ัน)

ตรวจถูกต้อง
(ลงช่ือ) ร.ท. ทองปาน  แพงศรี

(ทองปาน แพงศรี)
ประจ าแผนก กพ.ทบ.

๑๙ ก.ค. ๖๕



ยศ - ช่ือ - สกุล วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมำยเหตุ

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย
๑ จ.ส.อ.ศักด์ิชาย  บุญมี พบ. 16 ส.ค.10 55 นายงาน พบ. จ.ส.อ. 2 ก.ค.63 502800000163 ป.3 ช้ัน 30.5 น.1 ช้ัน 40.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๓ ๒๐๐๖ ๐๑๑๙๔ ๗๑ ๖  (ชกท.513.๐) พิเศษ นายทหารช านาญงาน ( 31,340 บาท ) (32,450 บาท)
๒๓๐๐๘๐๔๑๑๙๘ กบร.พบ. พบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)
๒ จ.ส.อ.ประทีป  กล่ินเกล้ียง พบ. 25 ก.พ.10 55 รอง ผบ.มว.ร้อย.บร. จ.ส.อ. 7 ธ.ค.63 502800000791 ป.3 ช้ัน 31.5 น.1 ช้ัน 41.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๔ ๑๔๑๑ ๐๐๐๐๑ ๘๗ ๗  (ชกท.911.๐) พิเศษ นายทหารช านาญงาน ( 32,450 บาท ) (33,560 บาท)
๑๓๗๓๔๐๐๘๔๘ กบร.พบ. พบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)
๓ จ.ส.อ.ประภัสร์  อินทร์พรหม รพ.รร.6 7 ต.ค.08 56 นายสิบทะเบียน จ.ส.อ. 19 เม.ย.64 502200003310 ป.3 ช้ัน 33 น.1 ช้ัน 43 ไทย ไทย ไทย ไทย

๓ ๖๑๐๔ ๐๐๐๗๐ ๐๐ ๕ (ชกท.715.๐) พิเศษ นายทหารช านาญงาน ( 34,110 บาท ) (35,220 บาท)
๑๓๓๗๐๐๐๖๓๘ รพ.รร.6 รพ.รร.6 (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)
๔ จ.ส.อ.ประจบ  ศิริทาน รพ.รร.6 29 ม.ค.09 56 จ่ากอง จ.ส.อ. 11 ส.ค.64 502200000043 ป.3 เยียวยา 0.5 น.1 เยียวยา 1.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๓ ๗๒๐๘ ๐๐๐๙๐ ๖๑ ๔  (ชกท.001.๐) พิเศษ นายทหารช านาญงาน ( 39,190 บาท ) (40,560 บาท)
๑๓๐๖๔๐๐๗๔๕ รพ.รร.6 รพ.รร.6 (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)
๕ จ.ส.อ.สมศักด์ิ  แก้วคงเมือง รพ.รร.6 8 ต.ค.06 58 เสมียน จ.ส.อ. 16 ก.ค.64 502200000022 ป.3 ช้ัน 36.5 น.1 เยียวยา 0.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๓ ๑๓๐๖ ๐๐๐๘๔ ๘๑ ๑ (ชกท.710.๐) พิเศษ นายทหารช านาญงาน ( 38,170 บาท ) ( 39,190 บาท )
๑๒๗๒๙๐๐๐๒๕ รพ.รร.6 รพ.รร.6 (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

ต ำแหน่งปัจจุบัน

บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนยศ  จ.ส.อ. อัตรำเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อำยุ ๕๕ ปีข้ึนไป เล่ือนฐำนะเป็นนำยทหำรสัญญำบัตร
สังกัด  พบ.

ล ำดับ สังกัด อำยุ อัตรำ
สัญชำติ



ยศ - ช่ือ - สกุล วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมำยเหตุ

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

ต ำแหน่งปัจจุบันล ำดับ สังกัด อำยุ อัตรำ
สัญชำติ

๖ จ.ส.อ.ยุทธ  ผลงาม รพ.รร.6  7 พ.ย.09 55 นายสิบพยาบาล จ.ส.อ. 10 เม.ย.60 502200000023 ป.3  เยียวยา 1.5 น.1 เยียวยา 2.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
๓ ๑๖๙๙ ๐๐๐๕๔ ๖๒ ๑ (ชกท.912.๐) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (40,560 บาท) ( 41,930 บาท)

๑๒๙๕๐๐๑๙๑๘ รพ.รร.6 รพ.รร.6 (กรณี ๑ ต.ค. ๖5
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

๗ จ.ส.อ.หญิง ผุสดี  ชูพันธ์ รพ.รร.6 6 ก.ค.09 56 เสมียน จ.ส.อ. 6  ก.ค.09 502200000021 ป.3 ช้ัน 30 น.1 ช้ัน 40 ไทย ไทย ไทย ไทย
๓ ๑๐๐๒ ๐๑๔๘๐ ๘๖ ๑ (ชกท.710.๐) พิเศษ นายทหารช านาญงาน ( 30,790 บาท) ( 31,880 บาท )

๖๓๘๑๐๖๐๗๐๙ รพ.รร.6 รพ.รร.6 (กรณี ๑ ต.ค. ๖5
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

๘ จ.ส.อ.บุญเชิด  ยนตร์สว่าง วพม. 27 ก.ค.10 55 เสมียน จ.ส.อ. 25 พ.ย.59 502803000014 ป.3 ช้ัน 32.5 น.1 ช้ัน 42.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
๓ ๑๐๑๔ ๐๓๒๑๒ ๘๘ ๔ (ชกท.710.๐) พิเศษ นายทหารช านาญงาน ( 33,560 บาท) ( 34,680 บาท )

๑๓๕๓๓๑๔๘๙๓ วพม. วพม. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

๙ จ.ส.อ.อภิชาต  พุ่มท้วม สวพท. 13 พ.ค.10 55 เสมียน จ.ส.อ. 8 ต.ค.61 502900000015 ป.3 เยียวยา 1 น.1 เยียวยา 2 ไทย ไทย ไทย ไทย
๓ ๑๒๐๒ ๐๐๐๖๑ ๘๔ ๘ (ชกท.732.๐) พิเศษ นายทหารช านาญงาน ( 39,880 บาท) ( 41,250บาท )

๑๓๐๒๔๐๐๘๘๒ สวพท. สวพท. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

๑๐ จ.ส.อ.มาโนชญ์  ประกอบแก้ว รร.สร.พบ. 29 มี.ค.10 55 จ่ากองพัน จ.ส.อ.  1 เม.ย.56 502800000182 ป.3 เยียวยา 3.5 น.1 เยียวยา 4.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
๓ ๒๖๐๓ ๐๐๓๓๘ ๔๖ ๘ (ชกท.001.๐) พิเศษ นายทหารช านาญงาน ( 43,300 บาท) ( 44,930 บาท )

๑๒๙๑๘๐๐๗๓๗ รร.สร.พบ. พบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)



ยศ - ช่ือ - สกุล วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมำยเหตุ

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

ต ำแหน่งปัจจุบันล ำดับ สังกัด อำยุ อัตรำ
สัญชำติ

๑๑ จ.ส.อ.เสาร์  พลลาภ รร.สร.พบ.  12 มิ.ย.10 55 รอง ผบ.มว.รร.สร.พบ. จ.ส.อ. 14 ธ.ค.61 502800000189 ป.3 เยียวยา 2 น.1 เยียวยา 3 ไทย ไทย ไทย ไทย
๓ ๔๔๐๑ ๐๐๕๒๖ ๔๐ ๔ (ชกท.911.๐) พิเศษ นายทหารช านาญงาน ( 41,250 บาท ) ( 42,620 บาท )

๑๒๙๔๓๐๑๙๑๐ รร.สร.พบ. พบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

ตรวจถูกต้อง
(ลงช่ือ) ร.ท. ทองปาน  แพงศรี

(ทองปาน แพงศรี)
ประจ าแผนก กพ.ทบ.

๑๙ ก.ค. ๖๕



ยศ - ช่ือ - สกุล วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมายเหตุ

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย

๑ จ.ส.อ. ดิลกรัตน์  มนตรีกุล ณ อยุธยา พล.ป. 6 เม.ย. 10 ๕๕ นายสิบติดต่อ จ.ส.อ. 12 ก.พ. 63 510203000019 ป.๓ เยียวยา 1 น.1 เยียวยา 2 ไทย ไทย ไทย ไทย

๓๗๗๐๖๐๐๘๑๙๑๕๗ (ชกท.141.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (39,88๐ บาท) (41,250 บาท)

๑๒๘๓๐๐๐๖๓๔ หมู่ติดต่อ ร้อย.บก.และ บร. ป.71 พัน.711 (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

ป.71 พัน.711 (ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

๒ จ.ส.อ. สันติญา  ทับทิม พล.ป. 24 มิ.ย. 10 ๕๕ นายสิบการข่าว จ.ส.อ. 27 เม.ย. 63 510207000023 ป.๓ ช้ัน 35 น.1 ช้ัน 45 ไทย ไทย ไทย ไทย

๓๖๐๙๘๐๐๑๐๔๖๘๑ (ชกท.146.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (36,40๐ บาท) (37,580 บาท)

๑๒๙๒๓๐๒๑๓๓ หมู่ยุทธการและอ านวยการยิง ป.72 พัน.721 (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

ร้อย.บก.และ. บร. (ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

ป.72 พัน.721

บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนยศ  จ.ส.อ. อัตรำเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อำยุ ๕๕ ปีข้ึนไป เล่ือนฐำนะเป็นนำยทหำรสัญญำบัตร
สังกัด  พล.ป.

ล ำดับ สังกัด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ
สัญชาติ

ตรวจถูกต้อง
(ลงช่ือ) ร.ท. ทองปาน  แพงศรี

(ทองปาน แพงศรี)
ประจ าแผนก กพ.ทบ.

๑๙ ก.ค. ๖๕



วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง ต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
เกิด จ.ส.อ.(พ.) เล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมายเหตุ

เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย
๑ จ.ส.อ. ธานินทร์  พิชัยกาล ม.พัน.29 รอ. 22 ก.ค. 10 ๕๕ รอง ผบ.มว.ม. จ.ส.อ. 3 ธ.ค. 62 503204000017 ป.๓ ช้ัน 35 น.1 ช้ัน 45 ไทย ไทย ไทย ไทย

๓๘๐๐๓๐๐๓๔๐๗๖๙ (ชกท.153.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (36,40๐ บาท) (37,580 บาท)
๑๓๑๒๒๐๐๐๓๔ ร้อย.ทหารม้ารักษาพระองค์ ม.พัน.29 รอ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

ม.พัน.29 รอ. (ชกท. 0005) ได้ ๑ ข้ัน)

๒ จ.ส.อ. ส ารวม  สารผล ม.5 พัน.20 รอ. 21 ธ.ค. 06 ๕๘ รอง ผบ.มว.บก. จ.ส.อ. 24 เม.ย. 63 510606000029 ป.๓ ช้ัน 35.5 น.1 ช้ัน 44.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
๓๔๐๑๖๐๐๔๔๙๖๕๕ (ชกท.941.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (36,99๐ บาท) (36,990 บาท)

๑๒๗๐๕๐๑๗๘๕ มว.สน.ร้อย.บก. ม.5 พัน.20 รอ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5
ม.5 พัน.20 รอ. (ชกท. 0005) ได้ ๑ ข้ัน)

บัญชีรายช่ือนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปีข้ึนไป เล่ือนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด พล.ม.๒ รอ.

ล ำดับ
   ยศ - ช่ือ - สกุล   
หมำยเลขประจ ำตัว

สังกัด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ
สัญชาติ

ตรวจถูกต้อง
(ลงช่ือ) ร.ท. ทองปาน  แพงศรี

(ทองปาน แพงศรี)
ประจ าแผนก กพ.ทบ.

๑๙ ก.ค. ๖๕



ยศ-ช่ือ-สกุล วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมายเหตุ

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย
๑ จ.ส.อ. อัตถชัย  สังขวาสี ยย.ทบ. 13 ต.ค. 06 ๕๘ ช่างประปา จ.ส.อ. 11 มี.ค. 64 501000000026 ป.๓ เยียวยา 2 น.1 เยียวยา ๓ ไทย ไทย ไทย ไทย

๓๑๐๐๕๐๐๒๙๖๔๑๗ (ชกท.355.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (41,25๐ บาท) (4๒,620 บาท)
๑๒๖๓๓๐๘๐๖๘ ยย.ทบ. ยย.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

๒ จ.ส.อ. จักรพันธ์ุ  วิชากูล ยย.ทบ. 9 เม.ย. 10 ๕๕ นายสิบส่งก าลัง จ.ส.อ. 30 ก.ค. 64 501000000015 ป.๓ เยียวยา 2 น.1 เยียวยา 3 ไทย ไทย ไทย ไทย
๓๑๐๐๕๐๐๒๙๗๕๗๐ (ชกท.762.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (41,25๐ บาท) (4๒,620 บาท)

๑๒๙๓๓๐๐๐๖๖ ยย.ทบ. ยย.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

๓ จ.ส.อ. ยุทธพงศ์  สูงทรง ยย.ทบ. 19 ธ.ค. 07 ๕๗ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. 30 ก.ย. 64 501000000055 ป.๓ ช้ัน 31.5 น.1 ช้ัน 4๑.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
๓๑๐๐๕๐๐๓๐๐๙๐๒ (ชกท.121.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (32,45๐ บาท) (33,560 บาท)

๑๓๕๓๓๑๒๕๘๙ ยย.ทบ. ยย.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

บัญชีรายช่ือนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปีข้ึนไป เล่ือนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด  ยย.ทบ.

ล ำดับ สังกัด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ
สัญชาติ

ตรวจถูกต้อง
(ลงช่ือ) ร.ท. ทองปาน  แพงศรี

(ทองปาน แพงศรี)
ประจ าแผนก กพ.ทบ.

๑๙ ก.ค. ๖๕



ยศ-ช่ือ-สกุล วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมายเหตุ

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย
๑ จ.ส.อ. ฉัตรชัย  สงกรานต์ ยก.ทบ. 22 พ.ย. 09 ๕๕ เสมียน จ.ส.อ. 8 ต.ค. 58 500600000041 ป.๓ ช้ัน 28.5 น.1 ช้ัน 38.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๓๑๐๐๒๐๑๗๕๖๙๑๒ (ชกท.710.๐) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (29,11๐ บาท) (30,220 บาท)
๑๓๐๓๓๐๒๘๕๗ ยก.ทบ. ยก.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

บัญชีรายช่ือนายทหารประทวนยศ  จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปีข้ึนไป เล่ือนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด  ยก.ทบ.

ล ำดับ สังกัด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ
สัญชาติ

ตรวจถูกต้อง
(ลงช่ือ) ร.ท. ทองปาน  แพงศรี

(ทองปาน แพงศรี)
ประจ าแผนก กพ.ทบ.

๑๙ ก.ค. ๖๕



ยศ - ช่ือ - สกุล วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมายเหตุ

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย
๑ จ.ส.อ. สุรเดช  เหมนิธิ

31002103020867
1303316769

ยศ.ทบ. 19 ก.ค. 10 ๕๕ 501900000499
   เจ้าหน้าท่ีคลัง (ชกท.๕๕๑)   

 ยศ.ทบ.

จ.ส.อ.
พิเศษ

27 ก.พ. 57 501900000072
    นายทหารช านาญงาน 

   ยศ.ทบ.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.๓ เยียวยา 1
(39,880 บาท)

น.๑ เยียวยา 2
   (41,250 บาท)   
(กรณี ๑ ต.ค. ๖5    

 ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

๒ จ.ส.อ. เริงชัย  เหมนิธิ 
3100203020859

1283315166

ยศ.ทบ. 16 พ.ค. 09 56 501900000140
        เสมียน (ชกท.๗๑๐)       

   ยศ.ทบ.

จ.ส.อ.
พิเศษ

23 ก.พ. 41 501900000053
นายทหารช านาญงาน    

ยศ.ทบ.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 เยียวยา 5.5
(46,560 บาท)

น.1 เยียวยา 6.5
(48,200 บาท)  

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5    
ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

๓ จ.ส.อ.หญิง นภา  พันธมิตร
5160499005988

6361270309

ยศ.ทบ. 25 ก.ค. 10 55 501900000245
         เสมียน (ชกท.๗๓๒)      

    ยศ.ทบ.

จ.ส.อ.
พิเศษ

19 ก.พ. 64 501900000062
นายทหารช านาญงาน    

ยศ.ทบ.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 ช้ัน 33
(34,110 บาท)

น.1 ช้ัน 43
(35,220 บาท)    
(กรณี ๑ ต.ค. ๖5    

ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

๔ จ.ส.อ. สัญญา  อารีพงษ์
3770600805873

1283000630

ศร. 26 มี.ค. 10 55 511500000652
นายสิบสรรพาวุธ (ชกท.๗๖๓)

สพ.กบร.ศร.

จ.ส.อ.
พิเศษ

29 ก.พ. 55 511500000053
นายทหารช านาญงาน    

ศร.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 เยียวยา 4.5
(44,930 บาท)

น.1 เยียวยา 5.5 
(46,560 บาท)  

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5    
ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

บัญชีรายช่ือนายทหารประทวนยศ  จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปีข้ึนไป เล่ือนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด  ยศ.ทบ.

สัญชาติ
ล ำดับ สังกัด อำยุ อัตรำต ำแหน่งปัจจุบัน



ยศ - ช่ือ - สกุล วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมายเหตุ

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย

สัญชาติ
ล ำดับ สังกัด อำยุ อัตรำต ำแหน่งปัจจุบัน

๕ จ.ส.อ. สมบัติ  ทองมา
3760400052461

2313900191

ศร. 9 ก.พ. 10 55 511500000849
      เสมียน (ชกท.๗๑๐)        

 มว.ดย.กบร.ศร.

จ.ส.อ.
พิเศษ

27 เม.ย. 63 511500000047
นายทหารช านาญงาน    

ศร.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 ช้ัน 30.5
(31,340 บาท)

น.1 ช้ัน 40.5
(32,450 บาท) 

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5    
ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

๖ จ.ส.อ. เกษมสันต์  ขวัญนาค
3770600806951

1293000778

ศร. 6 มี.ค. 10 55 511505000098
     รอง ผบ.มว. (ชกท.111)    

 พัน.บริการ กบร.ศร.

จ.ส.อ.
พิเศษ

1 ก.พ. 61 511500000097
นายทหารช านาญงาน    

ศร.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 เยียวยา 0.5
(39,190 บาท)

น.1 เยียวยา 1.5
(40,560 บาท)     
(กรณี ๑ ต.ค. ๖5    

ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

๗ จ.ส.อ. ชูชาติ  เพ่งยัง
3770300345583

6361270309

ศร. 16 ก.ค. 10 55 511505000099
     รอง ผบ.มว. (ชกท.111)    

 พัน.บริการ กบร.ศร.

จ.ส.อ.
พิเศษ

1 ก.พ. 61 511500000098
นายทหารช านาญงาน    

ศร.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 เยียวยา 1
(39,880 บาท)

น.1 เยียวยา 2
    (41,250 บาท)  
  (กรณี ๑ ต.ค. ๖5  

  ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

8 จ.ส.อ. สรรชัย  พันธุวงศ์
3860100377642

1291100506

ศร. 1 ส.ค. 10 55 511503000046
    เสมียน (ชกท.๗๑๐)      

ตก.รร.ร.ศร.

จ.ส.อ.
พิเศษ

22 พ.ค. 61 511500000140
นายทหารช านาญงาน    

ศร.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 เยียวยา 2.5
(41,930 บาท)

น.1 เยียวยา 3.5
(43,300 บาท)  

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5    
ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

9 จ.ส.อ. นรชัย  เกตุสอาด
3770600595291

1323000134

รร.ร.ศร. 3 ก.พ. 10 55 511503100144
            ครู (ชกท.113)        

     อว.กศ.รร.ร.ศร.

จ.ส.อ.
พิเศษ

1 ก.พ. 61 511500000151
นายทหารช านาญงาน    

ศร.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 ช้ัน 32.5
(33,560 บาท)

น.1 ช้ัน 42.5
   (34,680 บาท)   
   (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

   ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย



ยศ - ช่ือ - สกุล วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมายเหตุ

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย

สัญชาติ
ล ำดับ สังกัด อำยุ อัตรำต ำแหน่งปัจจุบัน

10 จ.ส.อ. เอกชัย  คนบุญ
3760300038206

1393900732

รร.ร.ศร. 4 ธ.ค. 09 55 511503200412
        นายสิบประจ าหมวด      
     (ชกท.111) กองสนับสนุน 

กรม นร.รร.ร.ศร.

จ.ส.อ.
พิเศษ

1 ก.พ. 61 511500000126
นายทหารช านาญงาน    

ศร.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 ช้ัน 29
(33,560 บาท)

น.1 ช้ัน 39
   (30,790 บาท)   
 (กรณี ๑ ต.ค. ๖5   

 ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

11 จ.ส.อ. ชุมพล  ก๋งเกิด
3102200388687

1293317546

รร.ร.ศร. 28 พ.ค. 10 55 511503100297
            ครู (ชกท.113)        

   ยว.กศ.รร.ร.ศร.

จ.ส.อ.
พิเศษ

1 มี.ค. 60 511500000153
นายทหารช านาญงาน    

ศร.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 เยียวยา 1.5
(40,560 บาท)

น.1 เยียวยา 2.5
(41,930 บาท) 

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5    
ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

12 จ.ส.อ. มานิต ป้องอ่อน
3199900222109

1306101091

กบร.ศม. 25 ก.ค. 10 55 511600000540
        หน.คลัง (ชกท.551)      

    ศม.

จ.ส.อ.
พิเศษ

19 ก.พ. 64 511600000057
นายทหารช านาญงาน    

ศม.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 ช้ัน 35
(36,400 บาท)

น.1 ช้ัน 45
(37,580 บาท)  

(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔    
 ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

13 จ.ส.อ. วิรัตน์ กองสุข
3410102296341

1306803641

กบร.ศม. 11 ก.ค. 10 55 511600000683
     รอง ผบ.มว. (ชกท.151)    

    ศม.

จ.ส.อ.
พิเศษ

6 ก.ค. 47 511600000074
นายทหารช านาญงาน    

ศม.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 เยียวยา 0.5
(39,190 บาท)

น.1 เยียวยา 1.5
(40,560 บาท)     
(กรณี ๑ ต.ค. ๖5    

ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

14 จ.ส.อ. กสิเดช ณีระพงษ์
3190300076014

1306100007

กบร.ศม. 12 ต.ค. 09 55 511600000635
       รอง ผบ.มว. (ชกท.941)  

    ศม.

จ.ส.อ.
พิเศษ

1 ต.ค. 64 511600000065
นายทหารช านาญงาน    

ศม.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 ช้ัน 30.5
(31,340 บาท)

น.1 ช้ัน 40.5
(32,450 บาท) 

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5    
ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย



ยศ - ช่ือ - สกุล วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมายเหตุ

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย

สัญชาติ
ล ำดับ สังกัด อำยุ อัตรำต ำแหน่งปัจจุบัน

15 จ.ส.อ. บุญสืบ เดชสุภา
3250700285523

1293102186

รร.ม.ศม. 5 ก.ย. 10 55 511601000303
            ครู (ชกท.631)        

     รร.ม.ศม.

จ.ส.อ.
พิเศษ

28 ต.ค. 63 511600000105
นายทหารช านาญงาน    

ศม.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 เยียวยา 2
(41,250 บาท)

น.1 เยียวยา 3
(42,620 บาท)   

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5    
ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

16 จ.ส.อ. เทวราช แก้วชาติ
3199900080886

1286101361

รร.ม.ศม. 10 ส.ค. 10 55 511601000461
             ครู (ชกท.151)       

     รร.ม.ศม.

จ.ส.อ.
พิเศษ

1 ต.ค. 56 511600000120
นายทหารช านาญงาน    

ศม.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 ช้ัน 35
(36,400 บาท)

น.1 ช้ัน 45
(37,580 บาท)  

(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔    
 ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

17 จ.ส.อ. ประจักษ์ วรรณวิลัย
3700100657611

1304901379

รร.ม.ศม. 11 มี.ค. 10 55 511601000384
             ครู (ชกท.413)       

      รร.ม.ศม.

จ.ส.อ.
พิเศษ

28 ต.ค. 63 511600000112
นายทหารช านาญงาน    

ศม.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 ช้ัน 35
(36,400 บาท)

น.1 ช้ัน 45
(37,580 บาท)  

(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔    
 ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

18 จ.ส.อ. สมบัติ เป้าทอง
3730200275800

1291902055

ม.พัน.22 
ศม.

1 เม.ย. 10 55 511602300047
  รอง ผบ.มว. (ชกท.131)      

มว.ถ.ร้อย.ถ.
ม.พัน.22 ศม.

จ.ส.อ.
พิเศษ

1 ต.ค. 64 511602000035
นายทหารช านาญงาน    

ม.พัน.๒๒ ศม.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 เยียวยา 1
(39,880 บาท)

น.1 เยียวยา 2
(41,250 บาท) 

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5    
ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

19 จ.ส.อ. ชัยยุทธ องค์ยา
3199900385563

1276101546

ม.พัน.22 
ศม.

11 ม.ค. 09 56 511602200012
นายสิบยานยนต์ (ชกท.631)  

 หมู่ ซบร.ร้อย.ม.(ก.)
ม.พัน.22 ศม.

จ.ส.อ.
พิเศษ

1 ต.ค. 64 511602000022
นายทหารช านาญงาน    

ม.พัน.๒๒ ศม.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 เยียวยา 1.5
(40,560 บาท)

น.1 เยียวยา 2.5
(41,930 บาท) 

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5    
ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย



ยศ - ช่ือ - สกุล วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมายเหตุ

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย

สัญชาติ
ล ำดับ สังกัด อำยุ อัตรำต ำแหน่งปัจจุบัน

20 จ.ส.อ. ช านาญ ง้ิวงาม
3191000098978

3286100135

ม.พัน.22 
ศม.

30 ม.ค. 07 58 511602200029
รอง ผบ.มว. (ชกท.131)    

บก.มว.ม.ร้อย.ม.(ก.)
ม.พัน.22 ศม.

จ.ส.อ.
พิเศษ

1 ต.ค. 64 511602000025
นายทหารช านาญงาน    

 ม.พัน.๒๒ ศม.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 ช้ัน 36.5
(38,170 บาท)

น.1 เยียวยา 0.5
(39,190 บาท) 

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5    
ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

21 จ.ส.อ. สุรจิตร์ พรหมเสนา
3300101445794

1292104746

ม.พัน.22 
ศม.

2 เม.ย. 09 56 511602100044
      ผบ.ตอน (ชกท.133)       
   ตอนคอยเหตุ มว.ลว.ร้อย.ม.

ม.พัน.22 ศม.

จ.ส.อ.
พิเศษ

1 ต.ค. 64 511602000029
นายทหารช านาญงาน    

 ม.พัน.๒๒ ศม.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 เยียวยา 1
(39,880 บาท)

น.1 เยียวยา 2
(41,250 บาท) 

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5    
ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

22 จ.ส.อ. เชษฐา  มาตุลกุล
3170300030430

1316200256

ศป. 28 ก.ย. 10 55 511700000487
   ช่างประปา (ชกท.526)      

 กบร.ศป.

จ.ส.อ.
พิเศษ

8 เม.ย. 64 511700000085
นายทหารช านาญงาน     

 ศป.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 ช้ัน 37
(38,750 บาท)

น.1 เยียวยา 1 
(39,880 บาท) 

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5    
ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

23 จ.ส.อ. จรัญ  กัณฐโรจน์
3169900283477

1345002230

ศป. 7 ก.ค. 10 55 511701000066
   นายสิบส่งก าลัง (ชกท.768)  

 รร.ป.ศป.

จ.ส.อ.
พิเศษ

13 ก.ย. 64 511700000047
นายทหารช านาญงาน    

 ศป.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 ช้ัน 31.5
(32,450 บาท)

น.1 ช้ัน 41.5
(33,580 บาท) 

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5    
ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

24 จ.ส.อ. นพรัตน์  อินทสุนทร
3150100179669

1276700073

วทบ. 2 ก.พ. 07 58 502100000011
  จ่ากองบัญชาการ (ชกท.710) 

 วทบ.

จ.ส.อ.
พิเศษ

2 ก.พ. 07 502100000010
นายทหารช านาญงาน    

 วทบ.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 เยียวยา 1.5
(40,560 บาท) กับ 
พ.ส.ร. 580 บาท

น.1 เยียวยา 2.5 
(41,930 บาท) กับ 
     พ.ส.ร. คงเดิม    
   (กรณี ๑ ต.ค. ๖5 

   ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย



ยศ - ช่ือ - สกุล วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมายเหตุ

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย

สัญชาติ
ล ำดับ สังกัด อำยุ อัตรำต ำแหน่งปัจจุบัน

25 จ.ส.อ. ชัยวัฒน์  คล้ายพลับ
3769800097366

1323900352

รร.นส.ทบ. 5 ก.ค. 10 55 510404000532
     จ่ากองร้อย (ชกท.001)    

รร.นส.ทบ.

จ.ส.อ.
พิเศษ

11 ก.ย. 62 510404000023
นายทหารช านาญงาน     

รร.นส.ทบ. 
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 เยียวยา 1
(39,880 บาท)

น.1 เยียวยา 2 
(41,250 บาท) 

(กรณี ๑ ต.ค. ๖5    
ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

26 จ.ส.อ. อิทธิพล  ฤทธ์ิเดช
3770600704597

1283000631

รร.นส.ทบ. 7 มิ.ย. 10 55 510404000314
   นายสิบคลัง (ชกท.551)    

รร.นส.ทบ.

จ.ส.อ.
พิเศษ

29 ก.พ. 51 510404000051
นายทหารช านาญงาน     

รร.นส.ทบ. 
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 เยียวยา 5
(45,750 บาท) กับ 
พ.ส.ร. 2,100 บาท

น.1 เยียวยา 6 
(47,380 บาท) กับ 
  พ.ส.ร. คงเดิม       
(กรณี ๑ ต.ค. ๖5    

ได้ ๑ ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

ตรวจถูกต้อง
(ลงช่ือ) ร.ท. ทองปาน  แพงศรี

(ทองปาน แพงศรี)
ประจ าแผนก กพ.ทบ.

๑๙ ก.ค. ๖๕



ยศ - ช่ือ - สกุล วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมายเหตุ

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย
๑ จ.ส.อ. ธนากร  พิมพ์ทอง รร.จปร. 27 ก.พ. 07 ๕๘ เสมียน จ.ส.อ. 24 ส.ค. 64 511400000033 ป.๓ ช้ัน 37 น.1 เยียวยา 1 ไทย ไทย ไทย ไทย

๓๓๓๐๑๐๐๙๕๔๓๑๘ (ชกท.710.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (38,75๐ บาท) (39,880 บาท)
๑๒๘๕๔๐๐๒๒๘ รร.จปร. รร.จปร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

๒ จ.ส.อ. ธนวัช  มีแสงนิล รร.จปร. 18 มี.ค. 07 ๕๘ นายสิบยานยนต์ จ.ส.อ. 17 ก.ย. 64 511400000101 ป.๓ เยียวยา 1 น.1 เยียวยา 2 ไทย ไทย ไทย ไทย
๓๑๐๒๓๐๐๐๖๒๗๖๗ (ชกท.631.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (39,88๐ บาท) (41,250 บาท)

๑๒๕๓๓๐๐๐๒๖ สบร.รร.จปร. รร.จปร. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

บัญชีรายช่ือนายทหารประทวนยศ  จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปีข้ึนไป เล่ือนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด  รร.จปร.

ล ำดับ สังกัด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ
สัญชาติ

ตรวจถูกต้อง
(ลงช่ือ) ร.ท. ทองปาน  แพงศรี

(ทองปาน แพงศรี)
ประจ าแผนก กพ.ทบ.

๑๙ ก.ค. ๖๕



ยศ - ช่ือ - สกุล วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง ต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน เกิด จ.ส.อ.(พ.) เล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมายเหตุ

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย
๑ จ.ส.อ. สมคะเน  เล็กเจริญ วศ.ทบ. ๑๙ ธ.ค. ๐๙ ๕๕ ครูผู้ช่วย (ชกท.๕๓๐.๐) จ.ส.อ. ๕ ส.ค. ๕๙ ๕๐๒๗๐๐๐๐๐๐๓๔ ป.๓ เยียวยา 4.5 น.1 เยียวยา 5.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๓ ๑๐๑๔ ๐๒๐๕๕ ๕๗ ๒ รร.วศ.ทบ. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๔,๙๓๐ บาท) (๔๖,๕๖๐ บาท)
๑๒๘๓๓๑๕๓๑๒ วศ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)
๒ จ.ส.อ. พิรัติ  กุตะนันท์ ร้อย.วศ.๑ ๖ พ.ค. ๐๙ ๕๖ ผบ.ตอน (ชกท.๕๓๐.๐) จ.ส.อ. ๓๐ ธ.ค. ๖๓ ๕๐๒๗๐๐๐๒๐๐๑๐ ป.๓ ช้ัน ๓๗ น.๑ เยียวยา ๑ ไทย ไทย ไทย ไทย

๓ ๖๖๐๑ ๐๐๓๔๔๗ ๗๓ ๘ ร้อย.วศ.๑ พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๘,๗๕๐ บาท) (๓๙,๘๘๐ บาท)
๑๒๙๓๗๐๒๐๗๖ ร้อย.วศ.๑ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)
๓ จ.ส.อ. ธนชัย  เอมเอ่ียม ร้อย.วศ.๑ ๑๕ ธ.ค. ๐๙ ๕๕ ผบ.ตอน (ชกท.๕๓๐.๐) จ.ส.อ. 29 มิ.ย. 55 ๕๐๒๗๐๐๐๒๐๐๑๑ ป.๓ ช้ัน 3๒ น.1 ช้ัน 4๒ ไทย ไทย ไทย ไทย

๓ ๑๐๐๕ ๐๓๐๔๒ ๗๙ ๓ ร้อย.วศ.๑ พิเศษ นายทหารช านาญงาน (3๓,000 บาท) (34,110 บาท)
๑๓๐๓๓๐๔๕๔๕ ร้อย.วศ.๑ (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)
๔ จ.ส.อ. จิรวัตร์  เจียมเจริญ วศ.ทบ. ๑ ต.ค. ๑๐ ๕๕ นายสิบกิจการพลเรือน จ.ส.อ. ๖ มิ.ย.๖๓ ๕๐๒๗๐๐๐๐๐๐๒๓ ป.๓ ช้ัน 36.5 น.1 เยียวยา 0.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๓ ๒๕๙๙ ๐๐๑๔๔ ๕๔ ๙ (ชกท.๘๒๔.๐) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๘,๑๗๐ บาท) (๓๙,๑๙๐ บาท)
๑๓๑๓๑๐๐๐๑๕ วศ.ทบ. วศ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

บัญชีรายช่ือนายทหารประทวนยศ  จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปีข้ึนไป เล่ือนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด  วศ.ทบ.

ล ำดับ สังกัด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ
สัญชาติ

ตรวจถูกต้อง
(ลงช่ือ) ร.ท. ทองปาน  แพงศรี

(ทองปาน แพงศรี)
ประจ าแผนก กพ.ทบ.

๑๙ ก.ค. ๖๕



ยศ - ช่ือ - สกุล วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมายเหตุ

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย
1 จ.ส.อ. สมศักด์ิ บุญรอดคุ้ม

๓๑๖๙๙๐๐๐๘๖๓๕๓
๑๒๙๕๐๐๑๘๑๘

ศบบ. ๔ พ.ค. ๑๐ 55         นายสิบอาคาร (ชกท. ๕๑๘)       
  ศบบ.

จ.ส.อ.
พิเศษ

๑๙ ม.ค. ๖๑ 511800000046
นายทหารช านาญงาน
          ศบบ.           

(ชกท. 0005)

  ป.๓ เยียวยา 1.5 
   (๔0,560 บาท)

  น.1 เยียวยา 2.5
  (๔1,930 บาท)  
(กรณี 1 ต.ค. 65

ได้ 1 ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

2 จ.ส.อ. นิคม บุญส่ง
๓๑๖๐๑๐๐๓๔๔๔๕๗

๑๓๐๕๐๐๑๔๘๑

ศบบ. ๒ มิ.ย. ๑๐ 55         ช่างประปา (ชกท. ๕๒๖)          
      ศบบ.

จ.ส.อ.
พิเศษ

๒๕ มิ.ย. ๖๔ 511800000045
นายทหารช านาญงาน
         ศบบ.           

(ชกท. 0005)

 ป.๓ เยียวยา 1   
(39,88๐ บาท)    
พ.ส.ร. 340 บาท

น.1 เยียวยา 2
(41,250 บาท)
พ.ส.ร. คงเดิม

(กรณี 1 ต.ค. 65
ได้ 1 ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

3 จ.ส.อ. พิสิฐสิริโชติ เสือนาค 
๓๖๐๐๗๐๐๗๖๖๓๗๔

๑๒๘๒๓๐๐๗๔๒

ศบบ. ๑๗ ส.ค. ๐๘ 57          จ่ากองร้อย (ชกท. ๐๐๑)         
    ศบบ.

จ.ส.อ.
พิเศษ

๒๑ ม.ค. ๖๔ 511800000051 
นายทหารช านาญงาน
         ศบบ.            

(ชกท. 0005)

ป.3 เยียวยา 2     
(41,250 บาท)

น.1 เยียวยา 3
 (42,620 บาท)  
(กรณี 1 ต.ค. 65

ได้ 1 ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

4 จ.ส.อ. วีระ เข็มดี
๓๑๖๐๒๐๐๑๐๓๐๑๐

๑๓๐๕๐๐๐๑๒๖

ศบบ. ๒ มิ.ย. ๐๙ 56           จ่ากองร้อย (ชกท. ๐๐๑)        
      ศบบ.

จ.ส.อ.
พิเศษ

๒๑ ม.ค. ๖๔ 511800000053
นายทหารช านาญงาน     
           ศบบ.            

(ชกท. 0005)

ป.3 ช้ัน 34
(35,220 บาท)

น.1 ช้ัน 44
(36,400 บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 65

ได้ 1 ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวน จ.ส.อ.(พ.) อำยุ ๕๕ ปีข้ึนไป ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน สมัครใจเล่ือนฐำนะฯ
สังกัด ศบบ. 

สัญชาติ
ล ำดับ สังกัด อำยุ อัตรำต ำแหน่งปัจจุบัน



ยศ - ช่ือ - สกุล วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมายเหตุ

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย

สัญชาติ
ล ำดับ สังกัด อำยุ อัตรำต ำแหน่งปัจจุบัน

5 จ.ส.อ. สมเกียรติ ขจรภัย
๓๑๖๐๑๐๐๕๓๑๑๕๐

๑๒๙๕๐๐๑๘๑๖

ศบบ. ๒๖ มิ.ย. ๑๐ 55      นายสิบบังคับการบิน (ชกท. ๑๔๖)  
      ศบบ.

จ.ส.อ.
พิเศษ

๒๑ มี.ค. ๖๐ 511800000033
นายทหารช านาญงาน
          ศบบ.          

(ชกท. 0005)

ป.3 เยียวยา 2
   (41,250 บาท)

น.1 เยียวยา 3
(42,620 บาท)  
(กรณี 1 ต.ค. 65

ได้ 1 ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

6 จ.ส.อ. ศรชัย สุรโชติ
๓๑๖๐๑๐๐๙๘๓๑๖๖

๑๒๙๕๐๐๑๘๑๘

รร.การบิน ทบ.  ๒๘ ส.ค. ๑๐ 55             เสมียน (ชกท. ๗๑๐)           
รร.การบิน ทบ.

จ.ส.อ.
พิเศษ

๒๗ ม.ค. ๕๙ 511800000062
นายทหารช านาญงาน
          ศบบ.           

(ชกท. 0005)

ป.3 เยียวยา 2.5
    (41,930 บาท) 
 พ.ส.ร. 1,090 บาท

น.1 เยียวยา 3.5
(43,300 บาท)
พ.ส.ร. คงเดิม

(กรณี 1 ต.ค. 65
ได้ 1 ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

7 จ.ส.อ. สิงหนาท กลีบกลาง
๓๑๖๐๑๐๐๔๒๑๒๙๐

๑๒๙๕๐๐๑๐๕๑

รร.การบิน ทบ. ๒๕ มิ.ย. ๐๘ 57        ช่างซ่อมอากาศยานปีกติดล าตัว   
   (ชกท. ๖๗๑)
  รร.การบิน ทบ.

จ.ส.อ.
พิเศษ

๒๑ ม.ค. ๖๔ 511800000070 
นายทหารช านาญงาน
           ศบบ.          

(ชกท. 0005)

ป.3 ช้ัน 37
(38,750 บาท)

น.1 เยียวยา 1
(39,880 บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 65

ได้ 1 ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

8 จ.ส.อ. ณรงค์ฤทธ์ิ จันทร์สุข
๓๑๖๐๑๐๑๗๐๐๙๓๑

๑๒๙๕๐๐๑๓๘๓

รร.การบิน ทบ. ๑๗ พ.ค. ๑๐ 55           ช่างซ่อมอากาศยานปีกหมุน     
     (ชกท. ๖๗๑) รร.การบิน ทบ.

จ.ส.อ.
พิเศษ

๒๑ ม.ค. ๖๔ 511800000068 
นายทหารช านาญงาน
          ศบบ.          

(ชกท. 0005)

ป.3 ช้ัน 36
(37,580 บาท)

น.1 ช้ัน 46
(38,750 บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 65

ได้ 1 ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

9 จ.ส.อ. ชูพันธ์ จิตตรักษ์
๓๑๖๐๑๐๑๐๙๗๕๑๘

๑๒๘๕๐๐๑๓๐๔

กรม บ. ๒๒ ก.ย. ๑๐ 55        นายสิบยานยนต์ (ชกท. ๖๔๓)     
    ตอนยานยนต์ ร้อย.บก.กรม บ.

จ.ส.อ.
พิเศษ

๒๑ มี.ค. ๖๐ 511803000043
นายทหารช านาญงาน
          กรม บ.        

(ชกท. 0005)

ป.3 เยียวยา 3
(42,620 บาท)

พ.ส.ร. 1,870 บาท

น.1 เยียวยา 4
(44,130 บาท)
พ.ส.ร. คงเดิม

(กรณี 1 ต.ค. 65
ได้ 1 ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย



ยศ - ช่ือ - สกุล วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมายเหตุ

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย

สัญชาติ
ล ำดับ สังกัด อำยุ อัตรำต ำแหน่งปัจจุบัน

10 จ.ส.อ. เฉลิมพล รูปทอง
๓๑๖๐๑๐๐๒๔๙๑๑๐

๑๒๘๕๐๐๑๓๖๔

พัน.บ.1 ๒๗ ก.พ. ๑๐ 55  หน.ช่างซ่อมอากาศยาน (ชกท. ๖๗๒)  
  ตอนซ่อมบ ารุงอากาศยาน มว.บริการ

และซ่อมบ ารุง พัน.บ.๑ 

จ.ส.อ.
พิเศษ

๑๙ ต.ค. ๔๘ 511804000039 
นายทหารช านาญงาน
         พัน.บ.1        

(ชกท. 0005)

ป.3 เยียวยา 8
(50,640 บาท)

พ.ส.ร. 4,714 บาท

น.1 เยียวยา 9
(52,260 บาท)
พ.ส.ร. คงเดิม

(กรณี 1 ต.ค. 65
ได้ 1 ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

11 จ.ส.อ. สมภพ อนันตรักษ์
 ๓๑๖๐๑๐๐๒๗๐๑๐๑

๑๒๙๕๐๐๑๖๗๓

พัน.บ.2 ๗ ส.ค. ๑๐ 55      นายสิบประจ าหมวด (ชกท. ๖๗๑)  
   บก.มว.บินใช้งานท่ัวไป ร้อย.บ.ปีก

หมุน พัน.บ.๒ 

จ.ส.อ.
พิเศษ

๔ ม.ค. ๕๖ 511805000065
นายทหารช านาญงาน
          พัน.บ.2       

(ชกท. 0005)

ป.3 เยียวยา 3
(42,620 บาท)

น.1 เยียวยา 4
(44,130 บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 65

ได้ 1 ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

12 จ.ส.อ. เสร็จศึก ทองล้วน
๓๑๖๐๑๐๑๗๐๑๒๑๑

๑๓๐๕๐๐๑๔๘๘

พัน.บ.2 ๘ พ.ค. ๑๐ 55       นายสิบปฏิบัติการบิน (ชกท. ๖๗๑)
       ตอนปฏิบัติการร้อบ.บ.ปีกหมุน 

พัน.บ.๒ 

จ.ส.อ.
พิเศษ

๑๙ ธ.ค. ๖๐ 511805000054
นายทหารช านาญงาน
          พัน.บ.2       

(ชกท. 0005)

  ป.๓ เยียวยา 1.5  
(๔0,560 บาท) พ.
ส.ร. 2,230 บาท

น.1 เยียวยา 2.5
  (41,930 บาท)  

  พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี 1 ต.ค. 65

ได้ 1 ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

13 จ.ส.อ. พิเชษฐ แก้วไทย 
๓๑๖๐๑๐๑๐๔๓๕๘๒

๑๓๐๕๐๐๑๐๑๗

พัน.บ.3 ๑๙ ก.ค. ๑๐ 55              จ่ากองพัน (ชกท. ๐๐๑)      
          ตอน บก.พัน.ร้อย.บก.พัน.บ.๓

จ.ส.อ.
พิเศษ

๒๐ มี.ค. ๕๘ 511806000016 
นายทหารช านาญงาน
          พัน.บ.3       

(ชกท. 0005)

ป.3 เยียวยา 4.5
(44,930 บาท)

น.1 เยียวยา 5.5
(46,560 บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 65

ได้ 1 ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

14 จ.ส.อ. อรรจน์ภิวัฒน์ ธรณ์ธัญรัตน์  
๓๔๓๐๒๐๐๕๘๒๓๕๗

๑๓๑๒๗๐๐๑๓๕

พัน.บ.3 ๑๒ ก.พ. ๑๐ 55       นายสิบประจ าหมวด (ชกท. ๖๗๑) 
   บก.มว.บินใช้งานท่ัวไป ร้อย.บ.ปีก

หมุน พัน.บ.๓ 

จ.ส.อ.
พิเศษ

๓๐ ม.ค. ๖๐ 511806000066
นายทหารช านาญงาน
           พัน.บ.3       

(ชกท. 0005)

ป.3 ช้ัน ๓๕.๕
 (๓๖,๙๙๐ บาท) 

พ.ส.ร. 2,160 บาท

น.1 ช้ัน 45.5
  (38,170 บาท) 

พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี 1 ต.ค. 65

ได้ 1 ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย



ยศ - ช่ือ - สกุล วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมายเหตุ

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย

สัญชาติ
ล ำดับ สังกัด อำยุ อัตรำต ำแหน่งปัจจุบัน

15 จ.ส.อ. ไชยยงค์ เจริญดี
๓๑๖๐๑๐๐๐๒๔๐๑๑

  ๑๓๐๕๐๐๑๕๘๒

พัน.บ.9 ๒๓ มิ.ย. ๑๐ 55    นายสิบประจ าหมวด (ชกท. ๖๗๑)    
      บก.มว.บินลาดตระเวนและโจมตี   

     ร้อย.บ.ปีกหมุน พัน.บ.๙ 

จ.ส.อ.
พิเศษ

๑๒ ก.ค. ๕๖ 511807000054
นายทหารช านาญงาน
           พัน.บ.9      

(ชกท. 0005)

ป.3 เยียวยา 1.5
(40,560 บาท)   
พ.ส.ร. 3,370 บาท

น.1 เยียวยา 2.5
  (41,930 บาท)  

   พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี 1 ต.ค. 65

ได้ 1 ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

16 จ.ส.อ. วิทยา โตกลม 
๓๑๖๐๑๐๐๒๕๙๐๓๔

๑๒๙๕๐๐๑๗๒๘

พัน.บ.21 ๒๔ ม.ค. ๑๐ 55    นายสิบประจ าหมวด (ชกท. ๖๗๑)    
           มว.บินอากาศยานไร้คนขับ     

       ร้อย.บ.อากาศยานไร้คนขับ 
พัน.บ.๒๑ 

จ.ส.อ.
พิเศษ

๑๓ ม.ค. ๔๓ 511808000072 
นายทหารช านาญงาน
        พัน.บ.21       

(ชกท. 0005)

ป.3 เยียวยา 3
(42,620 บาท)

พ.ส.ร. 2,620 บาท

น.1 เยียวยา 4
 (44,130 บาท)   

  พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี 1 ต.ค. 65

ได้ 1 ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

17 จ.ส.อ. ประจวบ เอ่ียมสอาด  
๓๑๖๐๑๐๐๑๑๒๘๓๑

๑๒๙๕๐๐๑๘๕๒

พัน.บ.21 ๒๗ มี.ค. ๑๐ 55  หน.ช่างซ่อมอากาศยาน (ชกท. ๖๗๑)  
       มว.บินอากาศยานไร้คนขับ         

       ร้อย.บ.อากาศยานไร้คนขับ 
พัน.บ.๒๑ 

จ.ส.อ.
พิเศษ

19 ธ.ค. 60 511808000074
นายทหารช านาญงาน
          พัน.บ.21      

(ชกท. 0005)

ป.3 เยียวยา 2
    (41,250 บาท)

น.1 เยียวยา 3
   (42,620 บาท) 
 (กรณี 1 ต.ค. 65

ได้ 1 ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

18 จ.ส.อ. พรเทพ ทิพย์บ ารุง
๓๘๔๐๑๐๐๐๒๕๒๒๓

๑๓๑๖๕๐๐๒๘๓

พัน.บ.41 ๒ ส.ค. ๑๐  55   นายสิบปฏิบัติการบิน (ชกท. ๖๗๑)    
  ตอนปฏิบัติการ ร้อย.บ.ปีกหมุนใช้งาน

ท่ัวไป พัน.บ.๔๑ 

จ.ส.อ.
พิเศษ

๒๒ ส.ค. ๕๕ 511810000052 
นายทหารช านาญงาน
          พัน.บ.41     

(ชกท. 0005)

ป.3 เยียวยา 3
(42,620 บาท)   
พ.ส.ร. 3,010 บาท

น.1 เยียวยา 4
(44,130 บาท)  

พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี 1 ต.ค. 65

ได้ 1 ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

19 จ.ส.อ. สุภัช หิรัญเกิด   
๓๓๖๐๓๐๐๑๘๐๘๕๕

๑๓๐๑๐๐๐๐๒๔

พัน.บ.41  ๗ ต.ค. ๐๙ 55 นายสิบปฏิบัติการบิน (ชกท. ๖๗๑)  
ตอนปฏิบัติการ ร้อย.บ.ปีกหมุนใช้งาน

ท่ัวไป พัน.บ.๔๑ 

จ.ส.อ.
พิเศษ

๒ เม.ย. ๔๖ 511810000056 
นายทหารช านาญงาน
          พัน.บ.41     

(ชกท. 0005)

ป.3 เยียวยา 3.5
(๔๓,๓๐๐ บาท)   
พ.ส.ร. 2,670 บาท

น.1 เยียวยา 4.5
  (44,930 บาท)  

 พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี 1 ต.ค. 65

ได้ 1 ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย



ยศ - ช่ือ - สกุล วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมายเหตุ

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย

สัญชาติ
ล ำดับ สังกัด อำยุ อัตรำต ำแหน่งปัจจุบัน

20 จ.ส.อ. ไพลิน ชุ่มจิตร   
๓๑๖๐๑๐๑๒๒๔๐๐๕

๑๒๘๕๐๐๑๓๖๖

พัน.บ.41 ๘ ธ.ค. ๐๙ 56  นายสิบปฏิบัติการบิน (ชกท. ๖๗๑)    
 ตอนปฏิบัติการ ร้อย.บ.ปีกหมุนใช้งาน

ท่ัวไป พัน.บ.๔๑ 

จ.ส.อ.
พิเศษ

๓๐ ม.ค. ๖๐ 511810000060
นายทหารช านาญงาน
          พัน.บ.41     

(ชกท. 0005)

ป.3 เยียวยา 3
(42,620 บาท)   
พ.ส.ร. 1,445 บาท

น.1 เยียวยา 4
  (44,130 บาท)  

 พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี 1 ต.ค. 65

ได้ 1 ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

21 จ.ส.อ. สุริยะ อินทร์เงิน  
๓๑๖๐๑๐๐๔๒๓๔๔๖

๑๒๘๕๐๐๑๔๐๕

พัน.บ.41 ๑๘ พ.ย. ๐๙ 56  หน.ช่างซ่อมอากาศยาน (ชกท. ๖๗๒)  
         ตอนซ่อมบ ารุงอากาศยาน        
    มว.บริการและซ่อมบ ารุง พัน.บ.๔๑

จ.ส.อ.
พิเศษ

๒๐ มี.ค. ๕๘ 511810000035
นายทหารช านาญงาน
          พัน.บ.41     

(ชกท. 0005)

ป.3 เยียวยา 3.5
(๔๓,๓๐๐ บาท)

พ.ส.ร. 2,629 บาท

น.1 เยียวยา 4.5
  (44,930 บาท)  

 พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี 1 ต.ค. 65

ได้ 1 ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

22 จ.ส.อ. แดนชัย ร่าเริง   
๓๑๖๐๓๐๑๐๖๕๗๕๐

๑๒๘๕๐๐๑๓๗๒

พัน.บ.41 ๘ ส.ค. ๑๐ 55  หน.ช่างซ่อมอากาศยาน (ชกท. ๖๗๒)  
   ตอนซ่อมบ ารุงอากาศยาน มว.บริการ 

 และซ่อมบ ารุง พัน.บ.๔๑ 

จ.ส.อ.
พิเศษ

๔ มี.ค. ๕๙ 511810000036 
นายทหารช านาญงาน

             พัน.บ.41      
        (ชกท. 0005)

ป.3 เยียวยา ๓
(42,620 บาท)

พ.ส.ร. 1,489 บาท

น.1 เยียวยา 4
  (44,130 บาท) 

 พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี 1 ต.ค. 65

ได้ 1 ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

23 จ.ส.อ. โรเบิร์ต มาฉาย 
๓๖๕๙๙๐๐๗๓๑๙๑๒

๑๒๘๓๘๐๑๕๙๑

พัน.บ.41 ๒๒ ส.ค. ๑๐ 55    นายสิบประจ าหมวด (ชกท. ๖๗๑)    
  มว.บินล าเลียง ร้อย.บ.ปีกหมุนใช้งาน

ท่ัวไป พัน.บ.๔๑ 

จ.ส.อ.
พิเศษ

๑๙ ม.ค. ๕๔  511810000058
นายทหารช านาญงาน

           พัน.บ.41        
       (ชกท. 0005)

ป.3 เยียวยา 3
(42,620 บาท)

พ.ส.ร. 2,610 บาท

 น.1 เยียวยา 4    
(44,130 บาท)   

 พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี 1 ต.ค. 65

ได้ 1 ข้ัน)

ไทย ไทย ไทย ไทย

ตรวจถูกต้อง
(ลงช่ือ) ร.ท. ทองปาน  แพงศรี

(ทองปาน แพงศรี)
ประจ าแผนก กพ.ทบ.

๑๙ ก.ค. ๖๕



ยศ-ช่ือ-สกุล วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมายเหตุ

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย
๑ จ.ส.อ. สุรศักด์ิ  ก้านจักร สก.ทบ. 28 มี.ค. 10 ๕๕ ช่างเขียน จ.ส.อ. 23 มี.ค. 48 501100000032 ป.๓ เยียวยา 5.5 น.1 เยียวยา 6.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๓๑๐๐๕๐๔๒๔๘๓๕๒ (ชกท.๘10.๐) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (46,560 บาท) (48,200 บาท)
๑๒๘๓๓๑๕๒๒๘ สก.ทบ. สก.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

บัญชีรายช่ือนายทหารประทวนยศ  จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปีข้ึนไป เล่ือนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด  สก.ทบ.

ล ำดับ สังกัด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ
สัญชาติ

ตรวจถูกต้อง
(ลงช่ือ) ร.ท. ทองปาน  แพงศรี

(ทองปาน แพงศรี)
ประจ าแผนก กพ.ทบ.

๑๙ ก.ค. ๖๕



ยศ - ช่ือ - สกุล วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมายเหตุ

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย
๑ จ.ส.อ. มงคล  สาลีกงชัย สง.ปรมน.ทบ. 8 พ.ค. 10 ๕๕ เสมียน จ.ส.อ. 30 พ.ค. 59 504300000054 ป.๓ ช้ัน 35 น.1 ช้ัน 45 ไทย ไทย ไทย ไทย

๓๑๐๒๒๐๑๙๙๔๔๑๖ (ชกท.768.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (36,40๐ บาท) (37,580 บาท)

๑๓๐๓๓๑๓๙๖๓ สลก.ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

๒ จ.ส.อ. สัญชัย  ยินดีภพ สง.ปรมน.ทบ. 1 ส.ค. 09 ๕๖ เสมียน จ.ส.อ. 28 ธ.ค. 63 504300000036 ป.๓ ช้ัน 34.5 น.๑ ช้ัน 44.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
๓๑๐๒๐๐๒๖๒๖๐๑๘ (ชกท.710.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (35,81๐ บาท) (๓6,990 บาท)

๑๓๗๓๔๐๐๘๔๔ สมท.ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

บัญชีรายช่ือนายทหารประทวนยศ  จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปีข้ึนไป เล่ือนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด  สง.ปรมน.ทบ.

ล ำดับ สังกัด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ
สัญชาติ

ตรวจถูกต้อง
(ลงช่ือ) ร.ท. ทองปาน  แพงศรี

(ทองปาน แพงศรี)
ประจ าแผนก กพ.ทบ.

๑๙ ก.ค. ๖๕



ยศ-ช่ือ-สกุล วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมายเหตุ

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย
๑ จ.ส.อ. พงษ์ศักด์ิ  ศรีนวล สบ.ทบ. 22 ก.ค. 10 ๕๕ นายสิบก าลังพล จ.ส.อ. 6 ก.ค. 61 501300000027 ป.๓ ช้ัน 29 น.1 ช้ัน 39 ไทย ไทย ไทย ไทย

๓๑๘๐๕๐๐๑๘๒๑๑๐ (ชกท.716.๐) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (29,68๐ บาท) (30,790 บาท)
๑๓๒๐๙๐๐๐๕๙ สบ.ทบ. สบ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

๒ จ.ส.อ. อิทธิโชติ  ค ามาก สบ.ทบ. 28 พ.ค. 10 ๕๕ นายสิบก าลังพล จ.ส.อ. 19 ธ.ค. 62 501300000028 ป.๓ ช้ัน 32 น.1 ช้ัน 42 ไทย ไทย ไทย ไทย
๓๕๑๐๔๐๐๐๓๖๒๔๐ (ชกท.716.๐) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (33,00๐ บาท) (34,110 บาท)

๑๓๖๔๑๐๐๒๖๙ สบ.ทบ. สบ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

บัญชีรายช่ือนายทหารประทวนยศ  จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปีข้ึนไป เล่ือนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด  สบ.ทบ.

ล ำดับ สังกัด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ
สัญชาติ

ตรวจถูกต้อง
(ลงช่ือ) ร.ท. ทองปาน  แพงศรี

(ทองปาน แพงศรี)
ประจ าแผนก กพ.ทบ.

๑๙ ก.ค. ๖๕



ยศ-ช่ือ-สกุล วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมายเหตุ

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย
๑ จ.ส.อ.หญิง ศศิวิภา  สุวรรณทวี สปช.ทบ. 19 ก.ย. 10 ๕๕ เสมียน จ.ส.อ. 6 มี.ค. 63 500900000556 ป.๓ ช้ัน ๓๒ น.๑ ช้ัน ๔๒ ไทย ไทย ไทย ไทย

๓๑๐๐๒๐๐๔๔๘๓๖๐ (ชกท.731.๐) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๓,๐๐๐ บาท) (๓๔,๑๑๐ บาท)
๓๖๗๑๑๙๐๙๑๐ สปช.ทบ. สปช.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

บัญชีรายช่ือนายทหารประทวนยศ  จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปีข้ึนไป เล่ือนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด  สปช.ทบ.

ล ำดับ สังกัด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ
สัญชาติ

ตรวจถูกต้อง
(ลงช่ือ) ร.ท. ทองปาน  แพงศรี

(ทองปาน แพงศรี)
ประจ าแผนก กพ.ทบ.

๑๙ ก.ค. ๖๕



ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น รับเงินเดือน

 เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ๑ ต.ค. ๖5
๑ จ.ส.อ.หญิง นันทวัน     พันธ์ุจบสิงห์ สพ.ทบ. ๖ มี.ค. ๐๘ ๕๗ เสมียน (ชกท.๗๑๐.๐) จ.ส.อ. ๓๐ พ.ย. ๖๓ ๕๐๒๕๐๐๐๐๐๐๒๒ ป.๓ เยียวยา ๐.๕ น.๑ เยียวยา ๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

ผจก.กกพ.สพ.ทบ. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๙,๑๙๐ บาท) (๔๐,๕๖๐ บาท)
สพ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

2 จ.ส.อ. ปานจิต ภู่มาลา สพ.ทบ. ๑๓ ก.ย. ๑๐ ๕๕ ช่างเคร่ืองตรวจวัด (ชกท.๒๙๕.๐) จ.ส.อ. ๒๐ พ.ค. ๔๘ ๕๐๒๕๐๐๐๐๐๐๔๐ ป.๓ เยียวยา ๕.๕ น.๑ เยียวยา ๖.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
ผวท.กวก.สพ.ทบ. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๖,๕๖๐ บาท) (๔๘,๒๐๐ บาท)

สพ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

3 จ.ส.อ. ธานินทร์     บุญช่วย สพ.ทบ. ๒๕ ส.ค. ๑๐ ๕๕ เสมียน (ชกท.๗๑๐.๐) จ.ส.อ. ๒๑ มิ.ย. ๖๑ ๕๐๒๕๐๐๐๐๐๐๔๑ ป.๓ เยียวยา ๒ น.๑ เยียวยา ๓ ไทย ไทย ไทย ไทย
กจห.สพ.ทบ. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๑,๒๕๐ บาท) (๔๒,๖๒๐ บาท)

สพ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

4 จ.ส.อ. รุ้งตะวัน ครุฑแก้ว สพ.ทบ. ๑๖ ก.ค. ๑๐ ๕๕ นายสิบส่งก าลัง (ชกท.๗๖๐.๐) จ.ส.อ. ๒ เม.ย. ๖๓ ๕๐๒๕๐๐๐๐๐๐๔๓ ป.๓ ช้ัน ๓๔ น.๑ ช้ัน ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย
ผสป.กคสป.สพ.ทบ. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

สพ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

5 จ.ส.อ. สุพจน์  สุทธิพล สพ.ทบ. ๘ เม.ย. ๑๐ ๕๕ จ่ากองร้อย (ชกท.๐๐๑.๐) จ.ส.อ. ๗ มิ.ย. ๕๕ ๕๐๒๕๐๐๑๐๐๐๑๖ ป.๓ เยียวยา ๓ น.๑ เยียวยา ๔ ไทย ไทย ไทย ไทย
ร้อย.บร.กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๒,๖๒๐ บาท) (๔๔,๑๓๐ บาท)

สพ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

หมำยเหตุอำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน

บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนยศ  จ.ส.อ. อัตรำเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อำยุ ๕๕ ปีข้ึนไป เล่ือนฐำนะเป็นนำยทหำรสัญญำบัตร
สังกัด  สพ.ทบ.  

สังกัด อัตรำ
สัญชำติ

ณ ๑ เม.ย. ๖5
หมำยเลขประจ ำตัว

ยศ - ช่ือ - สกุล
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน

ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย
ล ำดับ วัน/เดือน/ปีเกิด

๓๗๒๐๔๐๐๑๐๑๙๘๘

๓๑๐๐๒๐๓๑๑๓๓๖๙

๓๖๗๐๘๐๐๑๒๙๗๙๑

๑๓๑๔๙๐๐๐๑๘

๑๓๑๓๔๐๐๕๐๕

๖๓๑๑๐๖๐๓๐๘

๑๒๙๓๓๑๗๔๑๖

๑๓๐๔๐๐๑๕๔๐

๓๗๐๙๙๐๐๑๔๙๓๘๔

๓๑๔๙๙๐๐๒๔๒๑๖๙



ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น รับเงินเดือน

 เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ๑ ต.ค. ๖5
หมำยเหตุอำยุ ต ำแหน่งปัจจุบันสังกัด อัตรำ

สัญชำติ

ณ ๑ เม.ย. ๖5
หมำยเลขประจ ำตัว

ยศ - ช่ือ - สกุล
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน

ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย
ล ำดับ วัน/เดือน/ปีเกิด

6 จ.ส.อ. แสนชัย     คงอ่ิม สพ.ทบ. ๖ ก.พ. ๑๐ ๕๕ หน.นายสิบฝ่ายการท าลาย จ.ส.อ. ๒๗ ส.ค. ๕๒ ๕๐๒๕๐๐๐๐๐๑๐๒ ป.๓ เยียวยา ๓.๕ น.๑ เยียวยา ๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.๔๑๓.๐) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๓,๓๐๐ บาท) (๔๔,๙๓๐ บาท)
ทลร.สพ.ทบ. สพ.ทบ. พ.ส.ร. พ.ส.ร. คงเดิม

(ชกท.๐๐๐๕) ๒,๓๐๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
ได้ ๑ ข้ัน)

7 จ.ส.อ. วิไลศักด์ิ    กัปตพล สพ.ทบ. ๓ มี.ค. ๐๙ ๕๖ นายสิบส่งก าลังสรรพาวุธ จ.ส.อ. ๔ เม.ย. ๖๒ ๕๐๒๕๐๐๐๐๐๐๕๓ ป.๓ ช้ัน ๓๑.๕ น.๑ ช้ัน ๔๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.๗๖๓.๐) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๒,๔๕๐ บาท) (๓๓,๕๖๐ บาท)
กคย.สพ.ทบ. สพ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

8 จ.ส.อ. กิจจา    วรรณศิลปิน สพ.ทบ. ๙ ธ.ค. ๐๙ ๕๕ รองหัวหน้าหมวด (ชกท.๗๖๓.๐) จ.ส.อ. ๒๙ ส.ค. ๖๐ ๕๐๒๕๐๐๐๐๐๐๖๙ ป.๓ เยียวยา ๒ น.๑ เยียวยา ๓ ไทย ไทย ไทย ไทย
กคย.สพ.ทบ. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๑,๒๕๐ บาท) (๔๒,๖๒๐ บาท)

สพ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

9 จ.ส.อ. ส าเริง แดงระก า สพ.ทบ. ๒๑ ก.ย. ๐๘ ๕๗ ครูผู้ช่วย (ชกท.๖๓๑.๐) จ.ส.อ. ๑๐ มิ.ย. ๖๔ ๕๐๒๕๐๐๐๐๐๑๒๒ ป.๓ ช้ัน ๓๒.๕ น.๑ ช้ัน ๔๒.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
ผยน.กศ.รร.สพ.สพ.ทบ. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๓,๕๖๐ บาท) (๓๔,๖๘๐ บาท)

สพ.ทบ. พ.ส.ร. ๑,๕๒๐ บาท พ.ส.ร. คงเดิม
(ชกท.๐๐๐๕) (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

ได้ ๑ ข้ัน)
10 จ.ส.อ. ประดิษฐ์ เสระทอง สพ.ทบ. ๒๕ ก.ค. ๑๐ ๕๕ ครูผู้ช่วย (ชกท.๖๓๑.๐) จ.ส.อ. ๑๕ พ.ย. ๖๐ ๕๐๒๕๐๐๐๐๐๑๒๑ ป.๓ เยียวยา ๑.๕ น.๑ เยียวยา ๒.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

ผยน.กศ.รร.สพ.สพ.ทบ. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๐,๕๖๐ บาท) (๔๑,๙๓๐ บาท)
สพ.ทบ. พ.ส.ร. ๑,๒๖๐ บาท พ.ส.ร. คงเดิม

(ชกท.๐๐๐๕) (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

ได้ ๑ ข้ัน)

๑๒๘๓๓๑๔๓๐๔

๓๗๓๙๙๐๐๓๑๕๗๓๐

๓๖๗๐๓๐๐๕๐๑๖๔๑

๓๑๐๐๕๐๓๙๕๖๘๐๙

๑๓๐๑๙๐๑๑๗๒

๑๒๙๔๐๐๐๕๐๒

๓๑๐๐๒๐๓๒๙๐๘๐๕

๓๑๐๒๑๐๑๘๔๔๕๙๕

๑๒๙๓๓๐๑๐๙๘

๑๓๒๓๓๒๐๔๗๙
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11 จ.ส.อ. จ าเรียง ทองสมบัติ สบ.ทบ. ๒๑ พ.ค. ๑๐ ๕๕ เสมียน (ชกท.๗๑๐.๐) จ.ส.อ. ๓๑ ก.ค. ๖๑ ๕๐๒๕๐๐๐๐๐๑๐๖ ป.๓ ช้ัน ๓๐ น.๑ ช้ัน ๔๐ ไทย ไทย ไทย ไทย
ผธก.รร.สพ.สพ.ทบ. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๐,๗๙๐ บาท) (๓๑,๘๘๐ บาท)

สพ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

12 จ.ส.อ. นิรันดร์ ภู่เจริญ สพ.ทบ. ๙ ก.พ. ๑๐ ๕๕ เสมียน (ชกท.๗๑๐.๐) จ.ส.อ. ๑ ต.ค. ๖๑ ๕๐๒๕๐๐๐๐๐๐๗๑ ป.๓ เยียวยา ๒ น.๑ เยียวยา ๓ ไทย ไทย ไทย ไทย
ผธก.คส.สพ.ทบ. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๑,๒๕๐ บาท) (๔๒,๖๒๐ บาท)

สพ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

13 จ.ส.อ. โอภาส       เยาวฤทธ์ิ สพ.ทบ. ๒๐ มิ.ย. ๑๐ ๕๕ รองผู้บังคับหมวด (ชกท.๕๔๒.๐) จ.ส.อ. ๓ ต.ค. ๖๒ ๕๐๒๕๐๐๐๐๐๐๗๘ ป.๓ เยียวยา ๒ น.๑ เยียวยา ๒.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
มว.รักษาการณ์ ร้อย.บร. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๑,๒๕๐ บาท) (๔๑,๙๓๐ บาท)

คส ๒ สพ.ทบ. สพ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๐.๕ ข้ัน)

14 จ.ส.อ. วัลลภ วิริยะ สพ.ทบ. ๖ มี.ค. ๑๐ ๕๕ หัวหน้าคลัง (ชกท.๔๑๑.๐) จ.ส.อ. ๒๔ ธ.ค. ๖๓ ๕๐๒๕๐๐๐๐๐๐๗๖ ป.๓ ช้ัน ๓๕.๕ น.๑ ช้ัน ๔๕.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
มว.คลัง สป.๕ พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๖,๙๙๐ บาท) (๓๘,๑๗๐ บาท)
คส ๒ สพ.ทบ. สพ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

15 จ.ส.อ. วุฒิชัย  รอดเจริญ สพ.ทบ. ๒ มิ.ย. ๑๐ ๕๕ หัวหน้าคลัง มว.คลัง สป.๕ จ.ส.อ. ๒๑ มิ.ย. ๖๑ ๕๐๒๕๐๐๐๐๐๐๘๐ ป.๓ เยียวยา ๒.๕ น.๑ เยียวยา ๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.๔๑๑.๐) คส ๓ คส.สพ.ทบ. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๑,๙๓๐ บาท) (๔๓,๓๐๐ บาท)

 สพ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

๑๓๑๒๓๐๐๘๙๘

๑๓๒๒๓๐๐๒๘๐
๓๖๐๐๖๐๐๒๙๔๘๑๑

๓๖๐๐๕๐๐๐๒๐๘๔๑

๓๑๕๐๕๐๐๑๒๕๒๗๒

๓๑๓๐๑๐๐๕๒๘๓๓๗

๕๘๐๐๙๙๐๐๑๗๗๙๐

๑๓๑๖๗๐๐๑๖๑

๑๒๙๒๙๐๑๑๔๕

๑๒๙๕๐๐๑๘๐๐
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๑๖ จ.ส.อ. ปกรณ์ บุญเกิด สพ.ทบ. ๒๗ ก.พ. ๑๐ ๕๕ รอง ผบ.มว.สพ.ทบ. จ.ส.อ. ๓ ต.ค. ๖๒ ๕๐๒๕๐๐๐๐๐๐๘๘ ป.๓ เยียวยา ๓ น.๑ เยียวยา ๔ ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.๕๔๒.๐) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๒,๖๒๐ บาท) (๔๔,๑๓๐ บาท)

คส ๖ คส.สพ.ทบ.  สพ.ทบ. พ.ส.ร. ๒,๙๖๓ บาท พ.ส.ร. คงเดิม
(ชกท.๐๐๐๕) (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

ได้ ๑ ข้ัน)

๑๗ จ.ส.อ. นพดล จ๋ิวอ่อน สพ.ทบ. ๒ ม.ค. ๑๐ ๕๕ หน.ช่างซ่อมยานยนต์สายพาน จ.ส.อ. ๒๕ ก.ย. ๖๓ ๕๑๐๖๑๓๐๐๐๐๔๑ ป.๓ ช้ัน ๓๑.๕ น.๑ ช้ัน ๔๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.๖๓๒.๐) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๒,๔๕๐ บาท) (๓๓,๕๖๐ บาท)

ตอนซ่อมยานยนต์สายพาน พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
มว.ซ่อมยานยนต์ (ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

ร้อย.สพ.ซบร.สน.ท่ัวไป
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง

๑๘ จ.ส.อ. ประทีป จีนเอ่ียม สพ.ทบ. ๓ ม.ค. ๑๐ ๕๕ ช่างตรวจสภาพยานยนต์ล้อ จ.ส.อ. ๑ ต.ค. ๖๑ ๕๑๐๖๑๓๐๐๐๐๓๔ ป.๓ ช้ัน ๓๗ น.๑ เยียวยา ๑ ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.๖๓๕.๐) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๘,๗๕๐ บาท) (๓๙,๘๘๐ บาท)

ตอนซ่อมยานยนต์ มว. พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง พ.ส.ร. ๑,๒๖๐ บาท พ.ส.ร. คงเดิม
ซ่อมยานยนต์ ร้อย.สพ.สน. (ชกท.๐๐๐๕) (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

โดยตรง พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง ได้ ๑ ข้ัน)

๑๙ จ.ส.อ. ศิริพงษ์ มณีรังษี สพ.ทบ. ๒๐ ก.พ. ๑๐ ๕๕ จ่าหมวด (ชกท.๐๐๑.๐) จ.ส.อ. ๒๘ มิ.ย. ๖๒ ๕๑๐๖๑๓๐๐๐๐๕๖ ป.๓ ช้ัน ๓๓.๕ น.๑ ช้ัน ๔๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
มว.ซ่อมอาวุธจรวดและอาวุธน าวิถี พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๔,๖๘๐ บาท) (๓๕,๘๑๐ บาท)

ร้อย.สพ.ซบร.สน.ท่ัวไป พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง (ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

๓๗๖๐๑๐๐๐๕๔๓๙๙
๑๒๘๓๙๐๐๕๓๑

๓๕๓๙๙๐๐๒๔๙๘๙๕
๑๓๐๖๙๐๐๕๒๖

๓๑๖๐๑๐๐๔๙๖๒๗๓
๑๒๙๕๐๐๑๗๙๙

๓๑๐๐๒๐๐๖๕๐๒๗๔
๑๓๐๓๓๑๖๕๑๕



ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น รับเงินเดือน

 เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ๑ ต.ค. ๖5
หมำยเหตุอำยุ ต ำแหน่งปัจจุบันสังกัด อัตรำ

สัญชำติ

ณ ๑ เม.ย. ๖5
หมำยเลขประจ ำตัว

ยศ - ช่ือ - สกุล
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน

ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย
ล ำดับ วัน/เดือน/ปีเกิด

20 จ.ส.อ. นิคม วงษ์โฉม สพ.ทบ. ๑๐ เม.ย. ๑๐ ๕๕ จ่ากองพัน (ชกท.๐๐๑.๐) จ.ส.อ. ๑๕ ธ.ค. ๕๒ ๕๑๐๖๑๓๐๐๐๐๑๐ ป.๓ เยียวยา ๖.๕ น.๑ เยียวยา ๗.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
ตอน บก.พัน.ร้อย.บก. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๘,๒๐๐ บาท) (๔๙,๘๓๐ บาท)
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง พ.ส.ร. ๓,๔๗๐ บาท พ.ส.ร. คงเดิม

(ชกท.๐๐๐๕) (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
ได้ ๑ ข้ัน)

21 จ.ส.อ. สุรศักด์ิ อ่ าวัธนะ สพ.ทบ. ๑๕ ก.ย. ๑๐ ๕๕ ช่างตรวจสภาพยานยนต์ล้อ จ.ส.อ. ๒๘ มิ.ย. ๖๒ ๕๑๐๖๑๓๐๐๐๐๑๔ ป.๓ ช้ัน ๓๕ น.๑ ช้ัน ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.๖๓๕.๐) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๖,๔๐๐ บาท) (๓๗,๕๘๐ บาท)

สคช.พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

22 จ.ส.อ. วิสูตร เกษมสถาพร สพ.ทบ. ๘ ก.พ. ๑๐ ๕๕ เสมียน (ชกท.๗๑๐.๐) จ.ส.อ. ๗ เม.ย. ๖๓ ๕๑๑๑๐๐๐๐๐๐๑๐ ป.๓ ช้ัน ๒๗.๕ น.๑ ช้ัน ๓๗.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
ผสล.ศซส.สพ.ทบ. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๒๘,๔๓๐ บาท) (๒๙,๑๑๐ บาท)

ศซส.สพ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

23 จ.ส.อ. ประโยชน์ โคมลอย สพ.ทบ. ๔ พ.ย. ๐๘ ๕๖ หน.โรงรถ (ชกท.๖๓๕.๐) จ.ส.อ. ๑๐ ก.ย. ๖๔ ๕๑๑๑๐๐๐๐๐๐๑๔ ป.๓ ช้ัน ๒๘ น.๑ ช้ัน ๓๘ ไทย ไทย ไทย ไทย
ศซส.สพ.ทบ. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๒๘,๘๘๐ บาท) (๒๙,๖๘๐ บาท)

ศซส.สพ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

๓๖๐๑๐๐๐๓๖๔๒๑๕
๑๓๖๒๓๐๒๐๔๓

๑๔๑๒๙๐๐๖๓๓

๓๖๗๐๔๐๐๐๕๑๙๔๙
๑๓๐๔๐๐๐๓๔๗

๓๑๐๐๒๐๑๕๐๖๙๕๙
๓๒๙๓๓๐๑๑๘๑

๓๑๓๐๑๐๐๔๗๘๐๐๓
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24 จ.ส.อ. สุทธิกุล นิโครธา สพ.ทบ. ๑ เม.ย. ๑๐ ๕๕ นายสิบควบคุมงานซ่อม จ.ส.อ. ๑๘ ก.ค. ๖๒ ๕๑๑๑๐๐๐๐๐๐๑๙ ป.๓ เยียวยา ๑ น.๑ เยียวยา ๒ ไทย ไทย ไทย ไทย
(ชกท.๖๓๕.๐) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๙,๘๘๐ บาท) (๔๑,๒๕๐ บาท)
ศซส.สพ.ทบ. ศซส.สพ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕

(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

25 จ.ส.อ. อนุรักษ์ คงดารา สพ.ทบ. ๙ ก.พ. ๑๐ ๕๕ นายสิบก าลังพล (ชกท.๗๑๖.๐) จ.ส.อ. ๒๗ ก.ค. ๖๔ ๕๑๑๑๐๐๐๐๐๐๒๒ ป.๓ ช้ัน ๓๔.๕ น.๑ ช้ัน ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
ผธก./กพ.รง.ซย.กรซท.ศซส.สพ.ทบ. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

ศซส.สพ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

26 จ.ส.อ. วิเชียร สัมพันธวงศ์ สพ.ทบ. ๒๙ มี.ค. ๑๐ ๕๕ ช่างเขียน (ชกท.๘๑๐.๐) จ.ส.อ. ๒ เม.ย. ๕๓ ๕๑๑๑๐๐๐๐๐๐๓๑ ป.๓ เยียวยา ๓.๕ น.๑ เยียวยา ๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
ผวช.รง.ซอค.กรซย. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๓,๓๐๐ บาท) (๔๔,๙๓๐ บาท)

ศซส.สพ.ทบ. ศซส.สพ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

27 จ.ส.อ. ก าจร เรืองหิรัญ สพ.ทบ. ๓ เม.ย. ๑๐ ๕๕ นายสิบคลัง (ชกท.๕๕๑.๐) จ.ส.อ. ๑๘ ก.ค. ๖๒ ๕๑๑๑๐๐๐๐๐๐๒๕ ป.๓ ช้ัน ๓๕ น.๑ ช้ัน ๔๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
ผสล.ศซส.สพ.ทบ. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๖,๔๐๐ บาท) (๓๗,๕๘๐ บาท)

ศซส.สพ.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

๑๓๑๓๓๐๒๖๙๑

๑๒๙๓๔๐๑๖๗๙

๑๒๙๗๑๐๓๕๒๗

๓๑๒๐๑๐๑๐๐๗๕๒๗

๓๑๔๙๙๐๐๓๓๒๗๐๒

๓๓๔๐๗๐๐๗๒๕๕๐๖

๓๑๐๐๕๐๒๓๐๐๙๙๓

๑๒๘๒๔๐๑๕๗๒

ตรวจถูกต้อง
(ลงช่ือ) ร.ท. ทองปาน  แพงศรี

(ทองปาน แพงศรี)
ประจ าแผนก กพ.ทบ.

๑๙ ก.ค. ๖๕



ยศ - ช่ือ - สกุล วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมายเหตุ

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย
๑ จ.ส.อ. เทิดศักด์ิ  ทับพุ่ม สลก.ทบ. 23 ก.ย. 10 ๕๕ เสมียน จ.ส.อ. 10 มิ.ย. 64 ๕๐๐๒๐๐๐๐๐๑๖๕ ป.๓ ช้ัน 26.5 น.๑ ช้ัน ๓6.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๓๑๒๐๒๐๐๐๕๘๔๘๑ (ชกท.710.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (27,49๐ บาท) (28,43๐ บาท)
1402400547 สลก.ทบ. สลก.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค.๖5

(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

๒ จ.ส.อ.หญิง กานดา  ถ้วยทอง สลก.ทบ. 1 ต.ค. 08 ๕๗ เสมียน จ.ส.อ. 10 มิ.ย. 64 ๕๐๐๒๐๐๐๐๐๑๖๖ ป.๓ ช้ัน 27.5 น.๑ ช้ัน 37.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

3100202163877 (ชกท.710.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (28,43๐ บาท) (29,๑๑๐ บาท)

๖๔๐๑๐๑๐๘๐๘ สลก.ทบ. สลก.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค.๖5

(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

3 จ.ส.อ. ดิลก  มนตรี สง.ผบช. 8 มี.ค. 09 ๕๖ นายสิบประจ า จ.ส.อ. 2 ก.ย. 62 ๕๐๐๑๐๐๐๐๐๐๐๓ ป.๓ เยียวยา 2 น.๑ เยียวยา 3 ไทย ไทย ไทย ไทย

3140400037355 ผู้บังคับบัญชา พิเศษ นายทหารช านาญงาน (41,25๐ บาท) (4๒,620 บาท)

๑๓๐๓๔๐๑๕๙๒ (ชกท.71๗.0) สลก.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค.๖5

(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

4 จ.ส.อ. วรพันธ์  อินทนาคม สง.ผบช. 7 พ.ค. 09 ๕๖ นายสิบประจ า จ.ส.อ. 24 พ.ย. 40 ๕๐๐๑๐๐๐๐๐๐๐๔ ป.๓ เยียวยา 7 น.๑ เยียวยา 8 ไทย ไทย ไทย ไทย

5860100001398 ผู้บังคับบัญชา พิเศษ นายทหารช านาญงาน (49,01๐ บาท) (50,640 บาท)

๑๒๘๑๑๐๐๔๖๘ (ชกท.71๗.0) สลก.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค.๖5

(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

ต ำแหน่งปัจจุบัน

บัญชีรายช่ือนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปีข้ึนไป เล่ือนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด สลก.ทบ.

ล ำดับ สังกัด อำยุ อัตรำ
สัญชาติ



ยศ - ช่ือ - สกุล วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมายเหตุ

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย

ต ำแหน่งปัจจุบันล ำดับ สังกัด อำยุ อัตรำ
สัญชาติ

5 จ.ส.อ. สุริยาวุธ  นนท์ตุลา สง.ผบช. 19 พ.ย. 09 ๕๕ นายสิบประจ า จ.ส.อ. 22 ก.ค. 63 ๕๐๐๑๐๐๐๐๐๐๐๕ ป.๓ เยียวยา 0.5 น.1 เยียวยา 1.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

3341500260110 ผู้บังคับบัญชา พิเศษ นายทหารช านาญงาน (39,19๐ บาท) (40,56๐ บาท)

๑๒๘๗๑๐๓๑๓๔ (ชกท.71๗.0) สลก.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค.๖5

(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

ตรวจถูกต้อง
(ลงช่ือ) ร.ท. ทองปาน  แพงศรี

(ทองปาน แพงศร)ี
ประจ าแผนก กพ.ทบ.

๑๙ ก.ค. ๖๕



ยศ-ช่ือ-สกุล วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมำยเหตุ

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย
๑ จ.ส.อ. สมจิตร  ไชยคีรี ศทส.สส. ๑ ก.พ.๑๐ ๕๕ พนักงานโทรคมนาคม จ.ส.อ. ๑๓ พ.ค.๖๒ ๕๐๒๖๐๐๑๐๐๐๐๗ ป.๓ ช้ัน ๓๔.๕ น.๑ ช้ัน ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย

๓ ๔๖๐๕ ๐๐๔๑๑ ๓๒ ๙ (ชกท.๒๙๓) แผนกปฏิบัติการส่วนกลาง พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)
๑๓๑๐๓๐๐๑๓๙ กทข.ศทส.สส. ศทส.สส. และ พ.ส.ร. และ พ.ส.ร. คงเดิม

(ชกท.๐๐๐๕) ๒,๗๐๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๕
ได้ ๑ ข้ัน)

๒ จ.ส.อ. ศุภชัย  ธงวิชัย ศทส.สส. ๗ ก.พ.๑๐ ๕๕ ช่างซ่อมโทรคมนาคม จ.ส.อ. ๑๗ มี.ค.๖๓ ๕๐๒๖๐๐๑๐๐๐๑๗ ป.๓ ช้ัน ๓๔ น.๑ ช้ัน ๔๔ ไทย ไทย ไทย ไทย
๓ ๔๖๑๑ ๐๐๐๖๘ ๑๖ ๔ (ชกท.๓๔๑) แผนกปฏิบัติการ ทภ.๒ พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๕,๒๒๐ บาท) (๓๖,๔๐๐ บาท)

๑๒๙๐๓๐๑๗๓๓ กทข.ศทส.สส. ศทส.สส. (กรณี ๑ ต.ค.๖๕
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

๓ จ.ส.อ. เฉลิม  รัตนดากุล ศทส.สส. ๑๘ ต.ค.๐๙ ๕๕ พนักงานโทรคมนาคม จ.ส.อ. ๑๗ มี.ค.๖๓ ๕๐๒๖๐๐๑๐๐๐๒๑ ป.๓ ช้ัน ๓๓ น.๑ ช้ัน ๔๓ ไทย ไทย ไทย ไทย
๓ ๘๐๐๑ ๐๐๘๒๙ ๔๔ ๖ (ชกท.๒๙๓) แผนกปฏิบัติการ ทภ.๔ พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๔,๑๑๐ บาท) (๓๕,๒๒๐ บาท)

๑๓๐๒๒๐๐๑๖๘ กทข.ศทส.สส. ศทส.สส. (กรณี ๑ ต.ค.๖๕
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

๔ จ.ส.อ. ประสงค์  หนูเหลือง ศทส.สส. ๑๕ ส.ค.๑๐ ๕๕ พนักงานโทรคมนาคม จ.ส.อ. ๑๖ ต.ค.๔๓ ๕๐๒๖๐๐๑๐๐๐๒๒ ป.๓ เยียวยา ๒ น.๑ เยียวยา ๓ ไทย ไทย ไทย ไทย
๓ ๙๕๐๕ ๐๐๐๓๘ ๙๔ ๑ (ชกท.๒๙๓) แผนกปฏิบัติการ ทภ.๔ พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๑,๒๕๐ บาท) (๔๒,๖๒๐ บาท)

๑๒๙๔๕๐๐๕๐๕ กทข.ศทส.สส. ศทส.สส. (กรณี ๑ ต.ค.๖๕
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

๕ จ.ส.อ. นัทชัย  วิรัตน์ ศทส.สส. ๒๘ ก.ค.๑๐ ๕๕ พนักงานโทรคมนาคม จ.ส.อ. ๓๑ ต.ค.๕๕ ๕๐๒๖๐๐๑๐๐๐๐๙ ป.๓ เยียวยา ๒ น.๑ เยียวยา ๓ ไทย ไทย ไทย ไทย
๓ ๔๓๐๖ ๐๐๑๗๔ ๑๑ ๖ (ชกท.๒๙๓) แผนกปฏิบัติการ ทภ.๔ พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๑,๒๕๐ บาท) (๔๒,๖๒๐ บาท)

๑๒๙๒๗๐๐๘๖๘ กทข.ศทส.สส. ศทส.สส. และ พ.ส.ร. และ พ.ส.ร. คงเดิม 
(ชกท.๐๐๐๕) ๓,๗๗๙ บาท (กรณี ๑ ต.ค.๖๕

ได้ ๑ ข้ัน)

ต ำแหน่งปัจจุบัน

บัญชีรำยช่ือนำยทหำรประทวนยศ  จ.ส.อ. อัตรำเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อำยุ ๕๕ ปีข้ึนไป เล่ือนฐำนะเป็นนำยทหำรสัญญำบัตร
สังกัด  สส.

สัญชำติ
ล ำดับ สังกัด อำยุ อัตรำ



ยศ-ช่ือ-สกุล วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมำยเหตุ

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

ต ำแหน่งปัจจุบัน
สัญชำติ

ล ำดับ สังกัด อำยุ อัตรำ

๖ จ.ส.อ. สมชาย  กรดแก้ว ศทส.สส. ๒๐ พ.ค.๑๐ ๕๕ ปี พนักงานวิทยุ จ.ส.อ. ๑๔ ก.ย.๖๔ ๕๐๒๖๐๐๑๐๐๐๖๓ ป.๓ ช้ัน ๓๔.๕ น.๑ ช้ัน ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
๓ ๘๖๐๑ ๐๐๙๗๘ ๙๒ ๑ (ชกท.๐๕๑) แผนกเครือข่ายวิทยุ พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

๑๓๑๑๑๐๐๑๑๓ กสส.ศทส.สส. ศทส.สส. (กรณี ๑ ต.ค.๖๕
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

๗ จ.ส.อ. คงศัก  ฉายะมณีรัตน์ ศทส.สส. ๖ พ.ย.๐๗ ๕๗ พนักงานวิทยุ จ.ส.อ. ๑๔ ก.ย.๖๔ ๕๐๒๖๐๐๑๐๐๐๕๒ ป.๓ เยียวยา ๐.๕ น.๑ เยียวยา ๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
๓ ๔๕๐๗ ๐๐๐๐๔ ๑๒ ๓ (ชกท.๐๕๑) แผนกเครือข่ายวิทยุ พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๙,๑๙๐ บาท) (๔๐,๕๖๐ บาท)

๑๒๘๔๖๐๐๖๖๗ กสส.ศทส.สส. ศทส.สส. และ พ.ส.ร. และ พ.ส.ร. คงเดิม 
(ชกท.๐๐๐๕) ๑,๖๓๘ บาท (กรณี ๑ ต.ค.๖๕

ได้ ๑ ข้ัน)

๘ จ.ส.อ. ดิษพงษ์  โสมนรินทร์ ศทส.สส. ๒๘ ต.ค.๐๙ ๕๕ หน.ช่างซ่อมและติดต้ังเครือข่ายภายใน จ.ส.อ. ๒๗ ก.พ.๖๒ ๕๐๒๖๐๐๑๐๐๐๘๔ ป.๓ เยียวยา ๑.๕ น.๑ เยียวยา ๒.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
๓ ๑๐๑๒ ๐๒๖๓๖ ๙๑ ๑ (ชกท.๓๓๒) แผนกเครือข่ายภายใน พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๐,๕๖๐ บาท) (๔๑,๙๓๐ บาท)

๑๒๘๓๓๑๕๒๔๗ กสส.ศทส.สส. ศทส.สส. (กรณี ๑ ต.ค.๖๕
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

๙ จ.ส.อ. อยุทธ  บุรี ศทส.สส. ๑๐ มิ.ย.๑๐ ๕๕ ช่างเคร่ืองส่งวิทยุ จ.ส.อ. ๑๔ ต.ค.๕๓ ๕๐๒๖๐๐๑๐๐๐๖๓ ป.๓ ช้ัน ๓๓.๕ น.๑ ช้ัน ๔๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
๕๔๐๙๙๙๙๐๒๗๓๗๔ (ชกท.๒๗๒) แผนกซ่อมบ ารุง พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๔,๖๘๐ บาท) (๓๕,๘๑๐ บาท)

๑๓๕๒๑๐๑๖๗๔ กสส.ศทส.สส. ศทส.สส. (กรณี ๑ ต.ค.๖๕
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

๑๐ จ.ส.อ. เทวัญ  โพธ์ิแก้ว สส. ๓ พ.ค.๐๙ ๕๖ รอง ผบ.มว. จ.ส.อ. ๒๖ ธ.ค.๖๑ ๕๐๒๖๐๐๐๐๐๑๑๐ ป.๓ ช้ัน ๓๗ น.๑ เยียวยา ๑ ไทย ไทย ไทย ไทย
๓ ๑๐๐๖ ๐๑๔๘๕ ๙๐ ๘ (ชกท.๕๔๒) ร้อย.บร.กบร.สส. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๘,๗๕๐ บาท) (๓๙,๘๘๐ บาท)

๑๓๐๓๓๐๔๐๕๑ สส. (กรณี ๑ ต.ค.๖๕
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)



ยศ-ช่ือ-สกุล วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมำยเหตุ

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

ต ำแหน่งปัจจุบัน
สัญชำติ

ล ำดับ สังกัด อำยุ อัตรำ

๑๑ จ.ส.อ. จตุรงค์  สุดสวาท สส. ๒๓ มี.ค.๐๘ ๕๗ เสมียนส่งก าลังบ ารุง จ.ส.อ. ๑๗ ก.ย.๖๓ ๕๐๒๖๐๐๐๐๐๐๗๒ ป.๓ เยียวยา ๐.๕ น.๑ เยียวยา ๑.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
๕ ๑๐๑๔ ๐๐๑๕๑ ๘๑ ๓ (ชกท.๗๖๐) แผนกเก็บรักษา พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๙,๑๙๐ บาท) (๔๐,๕๖๐ บาท)

๑๒๖๓๓๐๐๑๗๐ กคส.สส. สส. และ พ.ส.ร. และ พ.ส.ร. คงเดิม 
(ชกท.๐๐๐๕) ๒,๔๖๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค.๖๕

ได้ ๑ ข้ัน)
๑๒ จ.ส.อ. ชาติชาย  มีบรรจง สส. ๒๒ พ.ค.๑๐ ๕๕ ช่างซ่อมวิทยุ จ.ส.อ. ๒๘ ส.ค.๕๕ ๕๐๒๖๐๐๐๐๐๐๖๐ ป.๓ ช้ัน ๓๖ น.๑ ช้ัน ๔๖ ไทย ไทย ไทย ไทย

๓๑๐๒๑๐๑๐๕๓๕๘๐ (ชกท.๒๙๖) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๗,๕๘๐ บาท) (๓๘,๗๕๐ บาท)
๑๓๑๓๓๐๔๓๒๗ แผนกซ่อมบ ารุง กจสท.สส. สส. และ พ.ส.ร. และ พ.ส.ร. คงเดิม 

(ชกท.๐๐๐๕) ๙๓๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค.๖๕
ได้ ๑ ข้ัน)

๑๓ จ.ส.อ. วุฒิชัย  คัดชา สส. ๒๕ ก.ค.๐๙ ๕๖ นายสิบยานยนต์ จ.ส.อ. ๑๙ ส.ค.๕๓ ๕๐๒๖๐๐๐๐๐๑๑๙ ป.๓ เยียวยา ๔ น.๑ เยียวยา ๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
๕ ๑๖๐๑ ๙๙๐๓๗ ๓๗ ๐ (ชกท.๖๓๑) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๔,๑๓๐ บาท) (๔๕,๗๕๐ บาท)

๑๒๘๓๓๐๑๒๑๓ แผนกสนับสนุนการศึกษา สส. (กรณี ๑ ต.ค.๖๕
รร.ส.สส. (ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

๑๔ จ.ส.อ. พรมมี  ดาขาว สส. ๑๗ ส.ค.๑๐ ๕๕ นายสิบก าลังพล จ.ส.อ. ๒๗ ก.พ.๖๒ ๕๐๒๖๐๐๐๐๐๑๓๘ ป.๓ ช้ัน ๓๔.๕ น.๑ ช้ัน ๔๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
๓ ๔๑๑๙ ๐๐๒๖๘ ๓๖ ๒ (ชกท.๗๑๖) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)

๑๓๑๖๘๐๐๔๔๕ รร.ส.สส. สส. (กรณี ๑ ต.ค.๖๕
(ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

๑๕ จ.ส.อ. ธวัชชัย  อินทร์เอ่ียม สส. ๘ เม.ย.๑๐ ๕๕ ช่างซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ จ.ส.อ. ๑๒ มี.ค.๔๑ ๕๐๒๖๐๐๐๐๐๐๘๑ ป.๓ เยียวยา ๕ น.๑ เยียวยา ๖ ไทย ไทย ไทย ไทย
๓ ๑๖๐๖ ๐๐๑๐๓ ๕๘ ๑ (ชกท.๒๙๕) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๕,๗๕๐ บาท) (๔๗,๓๘๐ บาท)

๑๒๘๕๐๐๑๖๑๕ มว.ซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ สส. และ พ.ส.ร. และ พ.ส.ร. คงเดิม 
แผนกซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ (ชกท.๐๐๐๕) ๒,๗๕๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค.๖๕

กซสอ.สส. ได้ ๑ ข้ัน)



ยศ-ช่ือ-สกุล วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมำยเหตุ

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

ต ำแหน่งปัจจุบัน
สัญชำติ

ล ำดับ สังกัด อำยุ อัตรำ

16 จ.ส.อ. ทรงศักด์ิ  ช่ืนมะโน สส. ๓ พ.ค.๑๐ ๕๕ นายสิบควบคุมและก ากับการซ่อม จ.ส.อ. ๒๐ ก.พ.๕๖ ๕๐๒๖๐๐๐๐๐๐๙๖ ป.๓ เยียวยา ๓ น.๑ เยียวยา ๔ ไทย ไทย ไทย ไทย
๓ ๑๖๐๑ ๐๐๕๖๕ ๒๕ ๙ (ชกท.๒๙๖) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๒,๖๒๐ บาท) (๔๔,๑๓๐ บาท)

๑๒๙๕๐๐๑๖๗๕ ตอนควบคุมการซ่อม สส. และ พ.ป.อ. และ พ.ป.อ. 
แผนกส่ือสารสนับสนุนการบิน ทบ. (ชกท.๐๐๐๕) ๕,๗๐๐ บาท คงเดิม

กซสอ.สส. (กรณี ๑ ต.ค.๖๕
ได้ ๑ ข้ัน)

17 จ.ส.อ. จรัญ  มาเกตุ สส. ๒๖ มิ.ย.๑๐ ๕๕ ช่างซ่อมเคร่ืองตรวจวัดทางการแพทย์ จ.ส.อ. ๓๑ พ.ค.๖๐ ๕๐๒๖๐๐๐๐๐๐๙๐ ป.๓ ช้ัน ๒๗ น.๑ ช้ัน ๓๗ ไทย ไทย ไทย ไทย
๓ ๖๕๐๑ ๐๐๕๙๓ ๘๙ ๔ (ชกท.๓๕๖) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๒๗,๙๖๐ บาท) (๒๘,๘๘๐ บาท)

๑๔๐๓๘๐๑๔๗๕ มว.ซ่อม แผนกปรับเทียบมาตรฐาน สส. (กรณี ๑ ต.ค.๖๕
และซ่อมเคร่ืองตรวจวัด  กซสอ.สส. (ชกท.๐๐๐๕) ได้ ๑ ข้ัน)

18 จ.ส.อ. ไพรินทร์  จันทกรณ์ ส.๑ พัน.๑๐๑ ๒๑ ม.ค.๑๐ ๕๕ หน.พนักงานเคร่ืองคล่ืนพาห์ จ.ส.อ. ๓๐ มี.ค.๕๕ ๕๐๒๖๐๔๐๐๐๐๓๖ ป.๓ เยียวยา ๓.๕ น.๑ เยียวยา ๔.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
๓ ๓๓๐๓ ๐๐๒๖๐ ๕๕ ๗ (ชกท.๒๙๔) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๓,๓๐๐ บาท) (๔๔,๙๓๐ บาท)

๑๓๑๕๔๐๑๑๑๔ บก.มว.ปฏิบัติการสาย ส.๑ พัน.๑๐๑ และ พ.ส.ร. และ พ.ส.ร. คงเดิม 
ร้อย.ปฏิบัติการส่ือสารสนาม (ชกท.๐๐๐๕) ๑,๑๘๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค.๖๕

ส.๑ พัน.๑๐๑ ได้ ๑ ข้ัน)

19 จ.ส.อ. ทนงศักด์ิ  แตงจันทึก ส.๑ พัน.๑๐๑ ๙ พ.ค.๑๐ ๕๕ นายสิบยานยนต์ จ.ส.อ. ๒๐ ต.ค.๕๓ ๕๐๒๖๐๔๐๐๐๐๔๙ ป.๓ เยียวยา ๓ น.๑ เยียวยา ๔ ไทย ไทย ไทย ไทย
๓ ๓๐๒๐ ๐๐๑๐๙ ๖๒ ๖ (ชกท.๖๓๑) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๒,๖๒๐ บาท) (๔๔,๑๓๐ บาท)

๑๒๙๒๑๐๔๓๘๔ บก.ร้อย.ร้อย.ปฏิบัติการส่ือสารสนับสนุน ส.๑ พัน.๑๐๑ และ พ.ส.ร. และ พ.ส.ร. คงเดิม 
ส.๑ พัน.๑๐๑ (ชกท.๐๐๐๕) ๒,๖๑๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค.๖๕

ได้ ๑ ข้ัน)



ยศ-ช่ือ-สกุล วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมำยเหตุ

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

ต ำแหน่งปัจจุบัน
สัญชำติ

ล ำดับ สังกัด อำยุ อัตรำ

20 จ.ส.อ. มนูญ  พูลเพ่ิม ส.๑ พัน.๑๐๑ ๒๕ มิ.ย.๑๐ ๕๕ หน.ชุด  (ชกท.๗๒๓) จ.ส.อ. ๔ ธ.ค.๕๘ ๕๐๒๖๐๔๐๐๐๐๓๔ ป.๓ เยียวยา ๒.๕ น.๑ เยียวยา ๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
๓ ๗๖๐๖ ๐๐๔๕๗ ๙๑ ๓ ชุดปฏิบัติการโทรพิมพ์ พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๑,๙๓๐ บาท) (๔๓,๓๐๐ บาท)

๑๓๒๓๙๐๐๖๘๑ มว.ปฏิบัติการโทรพิมพ์ ส.๑ พัน.๑๐๑ และ พ.ส.ร. และ พ.ส.ร. คงเดิม 
ร้อย.ปฏิบัติการส่ือสารประจ ากองบัญชาการ (ชกท.๐๐๐๕) ๕๖๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค.๖๕

ส.๑ พัน.๑๐๑ ได้ ๑ ข้ัน)

21 จ.ส.อ. สุนัย  นามโสภา ส.๑ พัน.๑๐๒ ๙ พ.ย.๐๙ ๕๕ หน.พนักงานวิทยุถ่ายทอด จ.ส.อ. ๖ มิ.ย.๕๙ ๕๐๒๖๐๕๐๐๐๐๑๒ ป.๓ เยียวยา ๔.๕ น.๑ เยียวยา ๕.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
๓ ๓๔๑๓ ๐๐๑๖๖ ๓๑ ๔ (ชกท.๒๙๓) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๔,๙๓๐ บาท) (๔๖,๕๖๐ บาท)

๑๓๐๗๑๐๒๗๕๓ บก.มว.วิทยุถ่ายทอด ส.๑ พัน.๑๐2 และ พ.ส.ร. และ พ.ส.ร. คงเดิม 
ร้อย.ปฏิบัติการส่ือสารสนาม (ชกท.๐๐๐๕) ๑,๐๐๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค.๖๕

ส.๑ พัน.๑๐๒ ได้ ๑ ข้ัน)

22 จ.ส.อ. สมควร  ปทุมสาครกุล ส.๑ พัน.๑๐๒ ๑๙ ส.ค.๑๐ ๕๕ ช่างซ่อมเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า จ.ส.อ. ๒๕ ม.ค.๕๐ ๕๐๒๖๐๕๐๐๐๐๑๓ ป.๓ เยียวยา ๖.๕ น.๑ เยียวยา ๗.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
๓ ๑๘๐๒ ๐๐๓๒๓ ๗๔ ๕ (ชกท.๓๕๒) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๘,๒๐๐ บาท) (๔๙,๘๓๐ บาท)

๑๓๑๐๙๐๐๐๓๘ บก.มว.วิทยุถ่ายทอด ส.๑ พัน.๑๐2 และ พ.ส.ร. และ พ.ส.ร. คงเดิม 
ร้อย.ปฏิบัติการส่ือสารสนาม (ชกท.๐๐๐๕) ๒,๔๑๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค.๖๕

ส.๑ พัน.๑๐๒ ได้ ๑ ข้ัน)

23 จ.ส.อ. บรรเทิง  ทองสุข ส.๑ พัน.๑๐๒ ๑๘ ก.ค.๑๐ ๕๕ ช่างซ่อมเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า จ.ส.อ. ๑๗ ก.ย.๖๓ ๕๐๒๖๐๕๐๐๐๐๑๔ ป.๓ ช้ัน ๓๕.๕ น.๑ ช้ัน ๔๕.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
๓ ๗๖๐๖ ๐๐๐๙๔ ๒๔ ๑ (ชกท.๓๕๒) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๓๖,๙๙๐ บาท) (๓๘,๑๗๐ บาท)

๑๓๒๓๙๐๐๖๘๐ บก.มว.วิทยุโทรพิมพ์ ส.๑ พัน.๑๐2 และ พ.ส.ร. และ พ.ส.ร. คงเดิม 
ร้อย.ปฏิบัติการส่ือสารสนาม (ชกท.๐๐๐๕) ๑,๐๙๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค.๖๕

ส.๑ พัน.๑๐๒ ได้ ๑ ข้ัน)



ยศ-ช่ือ-สกุล วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมำยเหตุ

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่ำ ตำ/ยำย

ต ำแหน่งปัจจุบัน
สัญชำติ

ล ำดับ สังกัด อำยุ อัตรำ

24 จ.ส.อ. สมพงษ์  กะมุตะเสน ส.๑ พัน.๑๐๒ ๒๐ มิ.ย.๑๐ ๕๕ นายสิบส่งก าลังสายส่ือสาร จ.ส.อ. ๒๐ ก.พ.๕๖ ๕๐๒๖๐๕๐๐๐๐๑๕ ป.๓ เยียวยา ๑.๕ น.๑ เยียวยา ๒.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
๓ ๔๓๐๑ ๐๐๖๙๗ ๒๓ ๓ (ชกท.๗๖๕) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (๔๐,๕๖๐ บาท) (๔๑,๙๓๐ บาท)

๑๓๑๒๗๐๐๐๕๘ ตอนส่งก าลังสายส่ือสาร ส.๑ พัน.๑๐2 และ พ.ส.ร. และ พ.ส.ร. คงเดิม 
มว.ส่งก าลังและซ่อมบ ารุงสายส่ือสาร (ชกท.๐๐๐๕) ๒,๙๕๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค.๖๕

ร้อย.บก.ส.๑ พัน.๑๐๒ ได้ ๑ ข้ัน)

ตรวจถูกต้อง
(ลงช่ือ) ร.ท. ทองปาน  แพงศรี

(ทองปาน แพงศรี)
ประจ าแผนก กพ.ทบ.

๑๙ ก.ค. ๖๕



ยศ-ช่ือ-สกุล วัน/เดือน/ปี ลงต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง รับเงินเดือน ปรับเป็น
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน เกิด จ.ส.อ.(พ.) ต ำแหน่งเล่ือนฐำนะเป็น ๑ เม.ย. ๖5 รับเงินเดือน หมายเหตุ

หมำยเลขประจ ำตัว เม่ือ นำยทหำรสัญญำบัตร ณ ๑ ต.ค. ๖5 ตนเอง พ่อ/แม่ ปู่/ย่า ตา/ยาย
๑ จ.ส.อ. เถลิงศักด์ิ  บัวมี สห.ทบ. 16 ธ.ค. 08 ๕๖ เสมียน (ชกท.๗11.๐) จ.ส.อ. 25 ส.ค. 64 501800000023 ป.๓ ช้ัน 28.5 น.1 ช้ัน 38.5 ไทย ไทย ไทย ไทย

๓๑๐๑๘๐๐๖๔๙๙๑๐ สห.ทบ. พิเศษ นายทหารช านาญงาน (29,11๐ บาท) (30,220 บาท)
๑๒๙๓๓๐๖๑๙๗ สห.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5

(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

๒ จ.ส.อ. ธนสิษฐ์  ธีรโรจสิทธ์ิ สห.ทบ. 9 พ.ย. 09 ๕๕ จ่ากองร้อย จ.ส.อ. 13 เม.ย. 63 501800000026 ป.๓ ช้ัน 36 น.1 ช้ัน 46 ไทย ไทย ไทย ไทย
๓๑๐๒๒๐๑๓๗๘๖๐๐ (ชกท.001.0) พิเศษ นายทหารช านาญงาน (37,58๐ บาท) (38,750 บาท)

๑๒๘๓๓๑๑๕๗๙ รร.สห.สห.ทบ. สห.ทบ. (กรณี ๑ ต.ค. ๖5
(ชกท.0005) ได้ ๑ ข้ัน)

บัญชีรายช่ือนายทหารประทวนยศ  จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปีข้ึนไป เล่ือนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด  สห.ทบ.

ล ำดับ สังกัด อำยุ ต ำแหน่งปัจจุบัน อัตรำ
สัญชาติ

ตรวจถูกต้อง
(ลงช่ือ) ร.ท. ทองปาน  แพงศรี

(ทองปาน แพงศรี)
ประจ าแผนก กพ.ทบ.

๑๙ ก.ค. ๖๕


