( สําเนา )

กระดาษเขียนขาว

ทบ.๔๖๓-๐๐๗
ที่

แบบ สส.๖
สําหรับเจาหนาที่ศูนยการสื่อสาร
ความเร"งด"วน - ผูรับปฏิบัติ ความเร"งด"วน – ผูรับทราบ

หมู" วัน-เวลา ๒๔ ส.ค. ๖๔ คําแนะนํา

จาก กพ.ทบ.
หมู"/คํา
ถึงผูรับปฏิบัติ สลก.ทบ., ขว.ทบ., ยก.ทบ., กบ.ทบ., สปช.ทบ., สห.ทบ., สก.ทบ., จบ., กช., ประเภทเอกสาร
นรด., สตน.ทบ., 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., สธน.ทบ., ศซบ.ทบ., สสน.บก.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.พัฒนา ๑, พล.พัฒนา ๒, พล.พัฒนา ๓, พล.พัฒนา 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, กพ.ทบ.(กธก.ฯ), สบ.ทบ.(กธก.ฯ, กกพ.ฯ, กปน.ฯ,
กคว.ฯ), กง.ทบ.(กธก.ฯ, กบน.ฯ), สง.ปรมน.ทบ.
ผูรับทราบ
ที่ กห ๐๔๐๑/๙๕๓
๑. อางถึง
๑.๑ หนังสือ กพ.ทบ. ด"วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๗๖๖ ลง ๑๓ มี.ค. ๕๖
๑.๒ หนังสือ กพ.ทบ. ด"วนที่สุด ที่ ต"อ กห ๐๔๐๑/๓๑๒๒๓ ลง ๒๕ ก.ค. ๕๗
๒. ผบ.ทบ. (รอง ผบ.ทบ. รับคําสั่งฯ) อนุมัติตัวบุคคลใหนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน
จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปBขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่ กห. กําหนด เลื่อนฐานะเปHนนายทหารสัญญาบัตร
ในตําแหน"ง นายทหารชํานาญงาน (อัตรา ร.ท.) ตั้งแต" ๑ ต.ค. ๖๔ จํานวน ๘๗๐ นาย รายชื่อกําลังพลใหหน"วยดาวนโหลด
ไดที่ https://dop.rta.mi.th/0401.3.1/
๓. เพื่อใหการดําเนินการเปHนไปดวยความเรียบรอย สอดคลองกับหลักเกณฑที่ กห. กําหนด ตามอางถึง ๑.๑
จึงขอใหดําเนินการ ดังนี้
๓.๑ หน"วยระดับกองพลหรือเทียบเท"าขึ้นไป ออกคําสั่งบําเหน็จประจําปBงบประมาณ ๒๕๖๔ ครึ่งปBหลัง
ใหกําลังพล ตามการพิจารณาบําเหน็จของหน"วย ตั้งแต" ๑ ต.ค. ๖๔ และแจงคําสั่งดังกล"าวให สบ.ทบ. (กองควบคุมคุณวุฒิฯ)
และหน"วยที่เกี่ยวของทราบ
อางถึงข"าว
หนา ๑ ใน ๒ หนา
จัดประเภทเอกสาร
จัด
ไม"

สําหรับพนักงาน

รับ
เมื่อ

วันที่

เวลา

ระบบ
เครื่อง
สื่อสาร

ชื่อ
พนักงาน

หน"วย

ชื่อผูเขียนข"าว
ส"งเสร็จ

วันที่

เวลา

ระบบ
เครื่อง
สื่อสาร

ชื่อ
พนักงาน

โทร.
รับรองว"าเปHนข"าวราชการ

กระดาษเขียนขาว

ทบ.๔๖๓-๐๐๗
ที่

แบบ สส.๖
สําหรับเจาหนาที่ศูนยการสื่อสาร
ความเรงดวน – ผูรับปฏิบัติ ความเรงดวน – ผูรับทราบ หมู-วัน-เวลา

คําแนะนํา

จาก
ถึงผูรับปฏิบัติ
ผูรับทราบ

หมู / คํา
ประเภทเอกสาร
ที่ของผูใหขาว ที่ กห ๐๔๐๑/

๓.๒ หน"ว ยระดับ กองพลหรือ เทีย บเท"า ขึ ้น ไป ดํ า เนิน การอบรมนายทหารประทวนเลื่ อนฐานะฯ
ประจําปBงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยใชมาตรฐานหลักสูตรของ ยศ.ทบ. เช"นเดียวกับการอบรมฯ ในปBที่ผ"านมา ตามอางถึง ๑.๒
และเมื่อผ"านการอบรมฯ แลว ใหหน"วยส"งผลการอบรมฯ ให สบ.ทบ. (กองควบคุมคุณวุฒิฯ) ทราบ เพื่อดําเนินการต"อไป
๓.๓ ใหหน" ว ยตรวจสอบรายชื่ อ กํ า ลั ง พล หากมี ร ายชื่ อ ตกหล" น /เกิ น หรื อ ยศ – ชื่ อ – นามสกุ ล
หมายเลขประจําตัว ผิด ขอใหหน"วยแจง กพ.ทบ. ทราบโดยด"วน ภายใน ๑๗ ก.ย. ๖๔ ทั้งนี้ หากไม"มีการแกไขขอใหยืนยัน
ให กพ.ทบ. ทราบดวย เพื่อใหการออกคําสั่งเปHนไปอย"างถูกตอง
๔. ให นขต.ทบ. รวบรวมหลักฐานการเลื่อนฐานะฯ เสนอ สบ.ทบ. เพื่อดําเนินการต"อไป

อนุมัติ – ส"งข"าวได
รับคําสั่ง จก.กพ.ทบ.
พล.ต.
รอง จก.กพ.ทบ.

พ.อ.หญิง....................................ร"าง/พิมพ/ทาน...................ส.ค. ๖๔
พ.อ............................................................ตรวจ...................ส.ค. ๖๔
พ.อ............................................................ตรวจ...................ส.ค. ๖๔
พ.อ............................................................ตรวจ...................ส.ค. ๖๔
พล.ต..........................................................ตรวจ...................ส.ค. ๖๔

ส.ค. ๖๔

อางถึงข"าว
หนา ๒ ใน ๒ หนา
จัดประเภทเอกสาร
จัด
ไม"

สําหรับพนักงาน

รับ
เมื่อ

วันที่

เวลา

ระบบ
เครื่อง
สื่อสาร

ชื่อ
พนักงาน

ชื่อผูเขียนข"าว
พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
ประจํา กพ.ทบ.
ส"งเสร็จ

วันที่

เวลา

ระบบ
เครื่อง
สื่อสาร

หน"วย
กพ.ทบ.
ชื่อ
พนักงาน

โทร.
๐ - ๒๒๙๗ - ๗๑๐๐
๙๗๑๐๐
รับรองว"าเปHนข"าวราชการ

พ.อ. จิรวุฒิ ตันชัชวาล
ผอ.กอง กพ.ทบ.
นายทหารอนุมัติขาว

- สําเนา -

บันทึกขอความ
สวนราชการ
กพ.ทบ.
(กองจัดการฯ โทร. ๐-๒๒๙๗-๗๑๐๐, ๙๗๑๐๐)
ที่ กห ๐๔๐๑/๒๓๑๖
วันที่
๑๓ ส.ค. ๖๔
เรื่อง ขออนุมัติตัวบุคคลให(นายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ป0ขึ้นไป
เลื่อนฐานะเป6นนายทหารสัญญาบัตร
เรียน ผบ.ทบ. (ผ:าน รอง ผบ.ทบ.)
อ(างถึง ๑. หนังสือ กพ.ทบ. ด:วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๗๖๖ ลง ๑๓ มี.ค. ๕๖
๒. หนังสือ กพ.ทบ. ด:วนที่สุด ที่ ต:อ กห ๐๔๐๑/๓๑๒๒๓ ลง ๒๕ ก.ค. ๕๗
สิ่งที่ส:งมาด(วย ๑. สรุปยอด จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ป0ขึ้นไป เลื่อนฐานะเป6นนายทหารสัญญาบัตร
๒. บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ป0ขึ้นไป
เลื่อนฐานะเป6นนายทหารสัญญาบัตร
จํานวน ๑ ชุด
๑. นขต.ทบ. รายงานขออนุมัติให(นายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.)
อายุ ๕๕ ป0ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ(วนตามหลักเกณฑAที่ กห. กําหนด เลื่อนฐานะเป6นนายทหารสัญญาบัตร
ในตําแหน:ง นายทหารชํานาญงาน (อัตรา ร.ท.) ตั้งแต: ๑ ต.ค. ๖๔ จํานวน ๘๗๐ นาย รายละเอียดตาม
สิ่งที่ส:งมาด(วย ๑ และ ๒
๒. ข(อเท็จจริง
๒.๑ ทบ. กําหนดแนวทางให( จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ป0ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ(วน
ตามหลักเกณฑAที่ กห. กําหนด เลื่อนฐานะเป6นนายทหารสัญญาบัตร โดย นขต.ทบ. เสนอรายชื่อให(
กพ.ทบ. เพื่อตรวจสอบและดําเนินการขออนุมัติตัวบุคคล เมื่อ จ.ส.อ.(พ.) ดังกล:าวได(รับอนุมัติตัวบุคคลแล(ว
กพ.ทบ. จะเสนอ สบ.ทบ. เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติพร(อมเอกสารอีกครั้งก:อนดําเนินการขอแต:งตั้งยศ
ทั้ง นี้ ผู( ที่จะได( รับ การเลื่ อนฐานะฯ จะต(อ งผ:า นการฝGกอบรมตามที่ ทบ. กํา หนด จึ ง จะมีคุ ณสมบั ติ
ครบถ(วนในการเลื่อนฐานะฯ ได( รายละเอียดตามอ(างถึง ๑
๒.๒ การอบรมหลักสูตรนายทหารประทวนเลื่อนฐานะฯ เนื่องจาก ทบ. มีงบประมาณ
จํากัด จึง กําหนดให(ห น:ว ยระดับ กองพลพิจารณาดําเนิน การอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะฯ
ประจําป0งบประมาณ ๒๕๖๔ โดยใช(มาตรฐานหลักสูตรของ ยศ.ทบ. ได( รายละเอียดตามอ(างถึง ๒
๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล(ว ดังนี้
๓.๑ การขออนุมัติให(นายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ
๕๕ ป0ขึ้น ไป เลื่อ นฐานะเป6น นายทหารสัญ ญาบัต ร ตามข(อ ๑ เป6น ไปตามแนวทางที่ ทบ. กําหนด
จึง เห็น ควรอนุมัติตัวบุคคลให(เลื่อนฐานะฯ ได( และให(หน:วยระดับกองพลดําเนินการอบรมนายทหาร
ประทวนเลื่อนฐานะฯ ประจําป0งบประมาณ ๒๕๖๔ โดยใช(มาตรฐานหลักสูตรของ ยศ.ทบ. เช:นเดียวกับ
การอบรมฯ ที่ผ:านมา
/๓.๒ เพื่อให(เกิด ...

-๒-

๓.๒ เพื่ อ ให( เ กิ ด ความอ: อ นตั ว ในการดํ า เนิ น การและเพื่ อ ลดภาระงานของ
ผู(บังคับบัญ ชาและให(ทันตามกรอบระยะเวลาที่ กห. และ ทบ. กําหนด หากมีห น:วยใดเสนอรายชื่อ
เพิ่มเติมภายหลัง เห็นควรให( กพ.ทบ. ตรวจสอบและดําเนินการเสนอ สบ.ทบ. ต:อไป โดยให( สบ.ทบ.
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู(ที่จะได(รับการเลื่อนฐานะฯ ให(ครบถ(วนก:อนนําเรียนขออนุมัติ
๔. ข(อเสนอ เห็นควรดําเนินการดังนี้
๔.๑ อนุมัติตัวบุคคลให(นายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ
๕๕ ป0ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ(วนตามหลักเกณฑAที่ กห. กําหนด เลื่อนฐานะเป6นนายทหารสัญญาบัตร
ในตําแหน:ง นายทหารชํานาญงาน (อัตรา ร.ท.) ตั้งแต: ๑ ต.ค. ๖๔ จํานวน ๘๗๐ นาย ตามข(อ ๑ และ
ให(หน:วยดําเนินการตามการพิจารณาในข(อ ๓
๔.๒ หากมีหน:วยเสนอรายชื่อเพิ่มเติมภายหลัง ให( กพ.ทบ. ดําเนินการตรวจสอบ
และพิจารณาเพิ่มเติมรายชื่อ ตามข(อ ๔.๑ ได(ตามความเหมาะสม
๔.๓ ให( สบ.ทบ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู(ที่จะได(รับการเลื่อนฐานะฯ ตามข(อ ๔.๑
และ ๔.๒ ให(ครบถ(วนตามหลักเกณฑAที่ กห. กําหนด
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป6นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอ ในข(อ ๔
ทั้ ง นี้ อยู: ใ นอํา นาจของ ผบ.ทบ. ซึ่ ง มอบให( รอง ผบ.ทบ. อนุ มั ติ ต ามคํา สั่ ง ทบ. ที่ ๑๓๒/๒๕๖๓
ลง ๒๖ มี.ค. ๖๓

- อนุมตั ิตามเสนอในข(อ ๔
รับคําสัง่ ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.อ. ธีรวัฒนA บุณยะวัฒนA
(ธีรวัฒนA บุณยะวัฒนA)
รอง ผบ.ทบ.
๑๘ ส.ค. ๖๔
(ลงชื่อ) พล.อ. พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์
(พรศักดิ์ พูลสวัสดิ)์
ผช.ผบ.ทบ.(๑)
๑๘ ส.ค. ๖๔
สําเนาถูกต(อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๒๐ ส.ค. ๖๔

(ลงชื่อ) พล.ท. มานัสชัย ศรีประจันทรA
(มานัสชัย ศรีประจันทรA)
จก.กพ.ทบ.
เรียน ผบ.ทบ. (ผ:าน รอง ผบ.ทบ.)
- เห็นควรอนุมตั ิตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข(อ ๔
(ลงชื่อ) พล.ท. อยุทธA ศรีวิเศษ
(อยุทธA ศรีวิเศษ)
รอง เสธ.ทบ.(๑)
๑๖ ส.ค. ๖๔
(ลงชื่อ) พล.อ. วรเกียรติ รัตนานนทA
(วรเกียรติ รัตนานนทA)
เสธ.ทบ.
๑๗ ส.ค. ๖๔

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ป'ขึ้นไป เลื่อนฐานะเป.นนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด สลก.ทบ.
ยศ - ชื่อ - สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
๑
จ.ส.อ. สําเริง อริยานุวัฒน
100501741813
1306401048

สังกัด

วัน/เดือน/ป
เกิด

อายุ

ตําแหนงป1จจุบัน

อัตรา

สง.ผบช.

6 มิ.ย. 09

๕๕

นายสิบประจําผูบังคับบัญชา
(ชกท.717.0)
สง.ผบช.

จ.ส.อ.
พิเศษ

รับเงินเดือน
ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
ปรับเป"น
สัญชาติ
จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป"น ๑ เม.ย. ๖๔
รับเงินเดือน
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
22 ก.ค. 63 ๕๐๐๑๐๐๐๐๑๐๐๒ ป.๓ ชั้น 28.5
น.๑ ชั้น ๓8.5
ไทย ไทย ไทย ไทย
นายทหารชํานาญงาน ( 29,11๐ บาท ) (30,22๐ บาท)
บก.ทบ.
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
(ชกท.๐๐๐๕)
ได ๑ ขั้น)

๒

จ.ส.อ. จักรพงษ รักษาเคน
3100504416867
1283304085

สง.ผบช.

10 ก.ค. 07

๕๕

นายสิบประจําผูบังคับบัญชา
(ชกท.717.0)
สง.ผบช.

จ.ส.อ.
พิเศษ

22 ก.ค. 63 ๕๐๐๑๐๐๐๐๑๐๐๑
ป.๓ ชั้น ๓1
น.๑ ชั้น 41
นายทหารชํานาญงาน ( ๓2,45๐ บาท ) (๓3,000 บาท)
บก.ทบ.
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
(ชกท.๐๐๐๕)
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๓

จ.ส.อ. ประทีป เทียมสีทา
3100901517961
1273306145

สง.ผบช.

11 พ.ย. 06

๕๘

นายสิบประจําผูบังคับบัญชา
(ชกท.717.0)
สง.ผบช.

จ.ส.อ.
พิเศษ

22 ก.ค. 63 ๕๐๐๑๐๐๐๐๑๐๐๐
ป.๓ ชั้น ๓1
น.๑ ชั้น 41
นายทหารชํานาญงาน ( ๓1,88๐ บาท ) (๓3,000 บาท)
บก.ทบ.
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
(ชกท.๐๐๐๕)
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๔

จ.ส.อ. สมประสงค จีนดี
3101400050034
1283303241

สง.ผบช.

14 พ.ย. 06

๕๘

นายสิบประจําผูบังคับบัญชา
(ชกท.717.0)
สง.ผบช.

จ.ส.อ.
พิเศษ

22 ก.ค. 63 ๕๐๐๑๐๐๐๐๑๐๐๓
ป.๓ ชั้น 24
น.๑ ชั้น 33
นายทหารชํานาญงาน ( 25,53๐ บาท ) (25,53๐ บาท)
บก.ทบ.
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
(ชกท.๐๐๐๕)
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๕

จ.ส.อ. วิโรจน ผุดผ@อง
3101401341954
1276101289

สง.ผบช.

10 มี.ค. 07

๕๗

นายสิบประจําผูบังคับบัญชา
(ชกท.717.0)
สง.ผบช.

จ.ส.อ.
พิเศษ

22 ก.ค. 63 ๕๐๐๑๐๐๐๐๑๐๐๔
ป.๓ ชั้น 24
น.1 ชั้น 34
นายทหารชํานาญงาน ( 25,53๐ บาท ) ( 26,270 บาท )
บก.ทบ.
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
(ชกท.๐๐๐๕)
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

หมายเหตุ

ยศ - ชื่อ - สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
๖
จ.ส.อ. ไพฑูรย วิบูลยพันธุ
3101403043811
1293301447

สังกัด

วัน/เดือน/ป
เกิด

อายุ

ตําแหนงป1จจุบัน

อัตรา

สง.ผบช.

15 ก.ค. 08

๕๖

นายสิบประจําผูบังคับบัญชา
(ชกท.717.0)
สง.ผบช.

จ.ส.อ.
พิเศษ

รับเงินเดือน
ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
ปรับเป"น
สัญชาติ
จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป"น ๑ เม.ย. ๖๔
รับเงินเดือน
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
22 ก.ค. 63 ๕๐๐๑๐๐๐๐๑๐๐๕
ป.๓ ชั้น 22
น.๑ ชั้น 32
ไทย ไทย ไทย ไทย
นายทหารชํานาญงาน ( 24,07๐ บาท ) ( 24,80๐ บาท )
บก.ทบ.
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
(ชกท.๐๐๐๕)
ได ๑ ขั้น)

๗

จ.ส.อ. ฐิติพันธุ บุญบุตร
3101701576094
3283300490

สง.ผบช.

10 ม.ค. 07

๕๗

นายสิบประจําผูบังคับบัญชา
(ชกท.717.0)
สง.ผบช.

จ.ส.อ.
พิเศษ

22 ก.ค. 63 ๕๐๐๑๐๐๐๐๑๐๐๖ ป.๓ ชั้น ๓๖.5 น.๑ เยียวยา 0.5
นายทหารชํานาญงาน ( ๓8,18๐ บาท ) (๓9,19๐ บาท)
บก.ทบ.
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
(ชกท.๐๐๐๕)
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๘

จ.ส.อ. ณัฐิวุฒิ นกเทศ
3130500277277
1292900623

สง.ผบช.

1 ก.ย. 08

๕๖

นายสิบประจําผูบังคับบัญชา
(ชกท.717.0)
สง.ผบช.

จ.ส.อ.
พิเศษ

22 ก.ค. 63 ๕๐๐๑๐๐๐๐๑๐๐๗ ป.๓ ชั้น 28.5
น.๑ ชั้น 38.5
นายทหารชํานาญงาน ( 29,11๐ บาท ) (30,22๐ บาท)
บก.ทบ.
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
(ชกท.๐๐๐๕)
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๙

จ.ส.อ. สมศักดิ์ สุขสําราญ
3100500319638
1293302512

สลก.ทบ.

28 ก.ย. 09

๕๖

พลขับ
(ชกท.640.0)
สลก.ทบ.

จ.ส.อ.
พิเศษ

22 ก.ค. 63 500200000174 ป.๓ ชั้น 33.5
น.๑ ชั้น 43.5
นายทหารชํานาญงาน ( ๓4,68๐ บาท ) ( 38,81๐ บาท )
สลก.ทบ.
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
(ชกท.๐๐๐๕)
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๑๐

จ.ส.อ. เฉลิม ทวีผล
3250500345867
1303101193

สลก.ทบ.

16 ส.ค. 09

๕๕

พลขับ
(ชกท.640.0)
สลก.ทบ.

จ.ส.อ.
พิเศษ

22 ก.ค. 63 ๕๐๐๒๐๐๐๐๐๑๗๕
ป.๓ ชั้น 25
น.๑ ชั้น 35
นายทหารชํานาญงาน ( 26,27๐ บาท ) (26,99๐ บาท)
สลก.ทบ.
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
(ชกท.๐๐๐๕)
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๑๑

จ.ส.อ. ประมวล ไวยพาลี
3140600489527
1273401545

สง.ผบช.

1 มิ.ย. 08

๕๖

นายสิบประจํา ผบช.
(ชกท.717.0)
สง.ผบช.

จ.ส.อ.
พิเศษ

22 ก.ค. 63 ๕๐๐๑๐๐๐๐๑๐๐๘ ป.๓ ชั้น 35.๕
น.๑ ชั้น 45.๕
นายทหารชํานาญงาน ( 36,99๐ บาท ) (38,17๐ บาท)
บก.ทบ.
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
(ชกท.๐๐๐๕)
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

หมายเหตุ

ยศ - ชื่อ - สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
๑๒
จ.ส.อ.หญิง ยาใจ มีทองดี
3160100632258
6281210707

สังกัด

วัน/เดือน/ป
เกิด

อายุ

ตําแหนงป1จจุบัน

อัตรา

สง.ผบช.

1 ก.ค. 07

๕๗

นายสิบประจํา ผบช.
(ชกท.717.0)
สง.ผบช.

จ.ส.อ.
พิเศษ

รับเงินเดือน
ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
ปรับเป"น
สัญชาติ
จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป"น ๑ เม.ย. ๖๔
รับเงินเดือน
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
22 ก.ค. 63 ๕๐๐๑๐๐๐๐๑๐๐๙ ป.๓ ชั้น ๓3.๕
น.๑ ชั้น 43.5
ไทย ไทย ไทย ไทย
นายทหารชํานาญงาน ( ๓4,68๐ บาท ) (๓5,81๐ บาท)
บก.ทบ.
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
(ชกท.๐๐๐๕)
ได ๑ ขั้น)

๑๓

จ.ส.อ. พิสิทธิ์ พิกุลทอง
3160300141966
1271800287

สง.ผบช.

23 ม.ค. 06

๕๘

นายสิบประจํา ผบช.
(ชกท.717.0)
สง.ผบช.

จ.ส.อ.
พิเศษ

22 ก.ค. 63 ๕๐๐๑๐๐๐๐๑๐๑๐ ป.๓ ชั้น 27.๕
น.๑ ชั้น 37.5
นายทหารชํานาญงาน ( 28,43๐ บาท ) (29,11๐ บาท)
บก.ทบ.
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
(ชกท.๐๐๐๕)
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๑๔

จ.ส.อ. อิฐธิฐ วีรเสนีย
3309901852058
1303316772

สง.ผบช.

2 พ.ย. 08

๕๖

นายสิบประจํา ผบช.
(ชกท.717.0)
สง.ผบช.

จ.ส.อ.
พิเศษ

22 ก.ค. 63 ๕๐๐๑๐๐๐๐๑๐๑๑ ป.๓ ชั้น ๓4.๕
น.๑ ชั้น ๔4.๕
นายทหารชํานาญงาน ( ๓5,81๐ บาท ) (๓6,99๐ บาท)
บก.ทบ.
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
(ชกท.๐๐๐๕)
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๑๕

จ.ส.อ. สุริยาวุธ นนทตุลา
3341500260110
1287013134

สง.ผบช.

19 พ.ย. 09

๕๕

นายสิบประจํา ผบช.
(ชกท.717.0)
สง.ผบช.

จ.ส.อ.
พิเศษ

22 ก.ค. 63 ๕๐๐๑๐๐๐๐๑๐๑๒ ป.๓ ชั้น ๓๖.5 น.๑ เยียวยา 0.5
นายทหารชํานาญงาน ( ๓8,18๐ บาท ) (๓9,19๐ บาท)
บก.ทบ.
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
(ชกท.๐๐๐๕)
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๑๖

จ.ส.อ. อภิชาต มหาปKน
3341500260110
1287103134

สง.ผบช.

2 มี.ค. 07

๕๗

นายสิบประจํา ผบช.
(ชกท.717.0)
สง.ผบช.

จ.ส.อ.
พิเศษ

22 ก.ค. 63 ๕๐๐๑๐๐๐๐๑๐๑๓
ป.๓ ชั้น 34
น.๑ ชั้น 44
นายทหารชํานาญงาน ( 35,22๐ บาท ) (36,400 บาท)
บก.ทบ.
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
(ชกท.๐๐๐๕)
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๑๗

จ.ส.อ. จํารอง แดงบางแกว
3341500260110
1287103134

สง.ผบช.

3 ก.พ. 06

๕๘

นายสิบประจํา ผบช.
(ชกท.717.0)
สง.ผบช.

จ.ส.อ.
พิเศษ

22 ก.ค. 63 ๕๐๐๑๐๐๐๐๑๐๑๔
ป.๓ ชั้น 30
น.1 ชั้น 40
นายทหารชํานาญงาน ( 30,79๐ บาท ) (31,88๐ บาท)
บก.ทบ.
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
(ชกท.๐๐๐๕)
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

หมายเหตุ

ยศ - ชื่อ - สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
๑๘
จ.ส.อ. นพกร ดีตลอด
5770200001901
1273000091

สังกัด

วัน/เดือน/ป
เกิด

อายุ

ตําแหนงป1จจุบัน

อัตรา

สง.ผบช.

29 ก.ค. 06

๕๘

นายสิบประจํา ผบช.
(ชกท.717.0)
สง.ผบช.

จ.ส.อ.
พิเศษ

รับเงินเดือน
ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
ปรับเป"น
สัญชาติ
จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป"น ๑ เม.ย. ๖๔
รับเงินเดือน
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
22 ก.ค. 63 ๕๐๐๑๐๐๐๐๑๐๑๕ ป.๓ ชั้น ๓๖.5 น.๑ เยียวยา 0.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
นายทหารชํานาญงาน ( ๓8,18๐ บาท ) (๓9,19๐ บาท)
บก.ทบ.
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
(ชกท.๐๐๐๕)
ได ๑ ขั้น)

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๓ ส.ค. ๖๔

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ป'ขึ้นไป เลื่อนฐานะเป.นนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด กพ.ทบ.

ลําดับ
๑

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. สุรสิทธิ์ เจริญทนัง
๓๓๐๙๙๐๑๒๘๕๐๖๔
๑๓๐๒๑๐๓๖๕๗

สังกัด

วัน/เดือน/ป
เกิด

อายุ

ตําแหนงป1จจุบัน

อัตรา

กพ.ทบ.

31 ม.ค. 09

๕๕

นายสิบกําลังพล
(ชกท.716.๐)
กพ.ทบ.

จ.ส.อ.
พิเศษ

ลงตําแหนง
จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ
4 มี.ค. 63

เลขที่ตําแหนง
ตําแหนงเลื่อนฐานะเป"น
นายทหารสัญญาบัตร
500400000047
นายทหารชํานาญงาน
กพ.ทบ.
(ชกท.0005)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.๓ ชั้น 29.5
(30,22๐ บาท)

ปรับเป"น
สัญชาติ
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
น.1 ชั้น 39.5
ไทย ไทย ไทย ไทย
(31,340 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได; ๑ ขั้น)

ตรวจถูกต;อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๓ ส.ค. ๖๔

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ป'ขึ้นไป เลื่อนฐานะเป.นนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด ขว.ทบ.
ยศ-ชื่อ-สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
๑
จ.ส.อ. จรินทร พระจอหอ
๓๓๐๐๘๐๐๒๒๑๒๘๓
๑๓๔๒๑๐๑๓๐๑

๒

จ.ส.อ. ชัยรัตน เทียมเงิน
๓๑๐๐๕๐๑๙๑๑๗๕๑
๒๒๘๐๖๐๐๒๓๘

สังกัด

วัน/เดือน/ป
เกิด

อายุ

ตําแหนงป1จจุบัน

อัตรา

ขว.ทบ.

7 พ.ย. 06

๕๘

เสมียน
(ชกท.710.๐)
ขว.ทบ.

จ.ส.อ.
พิเศษ

ขว.ทบ.

30 ส.ค. 07

๕๗

นายสิบการข4าว
(ชกท.971.๐)
สปข.ขว.ทบ.

จ.ส.อ.
พิเศษ

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป!น
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
31 ม.ค. 63 500500000069
นายทหารชํานาญงาน
ขว.ทบ.
(ชกท.0005)

5 มิ.ย. 56

500500000072
นายทหารชํานาญงาน
ขว.ทบ.
(ชกท.0005)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.๓ ชั้น 30
(30,79๐ บาท)

ป.๓ ชั้น 35
(36,40๐ บาท)

ปรับเป!น
สัญชาติ
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
น.1 ชั้น 40
ไทย ไทย ไทย ไทย
(31,880 บาท)
ค4าตอบแทนพิเศษ
610 บาท
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได; ๑ ขั้น)
น.1 ชั้น 45
(37,580 บาท)
ค4าตอบแทนพิเศษ
2,820 บาท
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได; ๑ ขั้น)

ตรวจถูกต;อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๓ ส.ค. ๖๔

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ป'ขึ้นไป เลื่อนฐานะเป.นนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด กบ.ทบ.
ยศ-ชื่อ-สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน สังกัด
หมายเลขประจําตัว
๑
จ.ส.อ. ชํานาญ นาสม
กบ.ทบ.
๓๑๐๑๗๐๐๕๕๖๓๗๕
๑๒๙๓๓๑๕๒๗๔

วัน/เดือน/ป
เกิด

อายุ

ตําแหนงป1จจุบัน

อัตรา

6 มี.ค. 09

๕๕

เสมียน (ชกท.๗๑๐.๐)
กบ.ทบ.

จ.ส.อ.
พิเศษ

ลงตําแหนง
จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ
4 เม.ย. 59

เลขที่ตําแหนง
ตําแหนงเลื่อนฐานะเป!น
นายทหารสัญญาบัตร
500700000034
นายทหารชํานาญงาน
กบ.ทบ.
(ชกท.0005)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.๓ ชั้น 34
(35,22๐ บาท)

ปรับเป!น
สัญชาติ
รับเงินเดือน
หมายเหตุ
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
น.1 ชั้น 44
ไทย ไทย ไทย ไทย
(36,400 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได6 ๑ ขั้น)

๒

จ.ส.อ. ประไพ ศรีบุญ
๓๓๖๐๖๐๐๘๘๖๖๗๒
๑๓๐๑๐๐๐๗๓๐

กบ.ทบ.

4 ก.พ. 09

๕๕

เสมียน (ชกท.๗๑๐.๐)
กบ.ทบ.

จ.ส.อ.
พิเศษ

14 พ.ค. 62

500700000039
นายทหารชํานาญงาน
กบ.ทบ.
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น 24.5
(25,89๐ บาท)

น.1 ชั้น 34.5
(26,630 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได6 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๓

จ.ส.อ. วิชิต จันทร=อ่ํา
๓๑๒๐๕๐๐๒๑๕๑๓๑
๑๒๘๒๔๐๐๘๑๘

กบ.ทบ. 25 พ.ย. 07

๕๗

เสมียน (ชกท.๗๑๐.๐)
กบ.ทบ.

จ.ส.อ.
พิเศษ

29 พ.ค. 63

500700000036
นายทหารชํานาญงาน
กบ.ทบ.
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น 33.5
(34,68๐ บาท)

น.1 ชั้น 43.5
(35,810 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได6 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ตรวจถูกต6อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๓ ส.ค. ๖๔

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ป'ขึ้นไป เลื่อนฐานะเป.นนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด สปช.ทบ.
ยศ-ชื่อ-สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
๑
จ.ส.อ. เฉลิมพล ทองนิ่ม
3102000399031
๑๒๙๓๓๑๖๙๔๒

สังกัด

วัน/เดือน/ป
เกิด

อายุ

ตําแหนงป1จจุบัน

อัตรา

สปช.ทบ.

29 พ.ค. 09

๕๕

เสมียน
(ชกท.710.๐)
สปช.ทบ.

จ.ส.อ.
พิเศษ

ลงตําแหนง
จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ
28 ก.พ. 57

เลขที่ตําแหนง
ตําแหนงเลื่อนฐานะเป!น
นายทหารสัญญาบัตร
500900000555
นายทหารชํานาญงาน
สปช.ทบ.
(ชกท.0005)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.๓ ชั้น 29.5
(30,22๐ บาท)

ปรับเป!น
สัญชาติ
รับเงินเดือน
หมายเหตุ
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
น.1 ชั้น 39.5
ไทย ไทย ไทย ไทย
(31,340 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได8 ๑ ขั้น)

ตรวจถูกต8อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๓ ส.ค. ๖๔

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ป'ขึ้นไป เลื่อนฐานะเป.นนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด สบ.ทบ.

ลําดับ
๑

ยศ-ชื่อ-สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. เสริมสวัสดิ์ ปะนันทา
๓๓๒๐๑๐๑๘๐๓๖๖๖
๑๓๐๖๖๐๐๔๖๘

สังกัด

วัน/เดือน/ป
เกิด

อายุ

ตําแหนงป1จจุบัน

อัตรา

สบ.ทบ.

28 ม.ค. 09

๕๕

เสมียน
(ชกท.716.๐)
รร.สบ.สบ.ทบ.

จ.ส.อ.
พิเศษ

รับเงินเดือน
ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
ปรับเป!น
สัญชาติ
จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป!น ๑ เม.ย. ๖๔
รับเงินเดือน
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
21 เม.ย. 63 501300000025
ป.๓ ชั้น 31
น.1 ชั้น 41
ไทย ไทย
ไทย
ไทย
นายทหารชํานาญงาน (31,88๐ บาท) (33,000 บาท)
สบ.ทบ.
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
(ชกท.0005)
ได9 ๑ ขั้น)

ตรวจถูกต9อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๓ ส.ค. ๖๔

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปขึ้นไป เลื่อนฐานะเป!นนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด กง.ทบ.
ยศ-ชื่อ-สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน สังกัด
หมายเลขประจําตัว
๑ จ.ส.อ. วัชรพงษ เหลืองพยุง กง.ทบ.
๓๑๐๐๒๐๐๗๔๓๕๗๔
๑๒๙๓๓๐๗๘๖๗

๒

จ.ส.อ. มนูญ ม?วงน;อย
๓๗๖๐๕๐๐๒๖๖๑๑๓
๓๓๐๓๙๐๐๐๖๔

กง.ทบ.

วัน/เดือน/ป
อายุ
เกิด

ตําแหนงป5จจุบัน

7 ม.ค. 09

๕๕

เสมียนการเงิน
(ชกท.๗30.๐)
กบช.กง.ทบ.

3 ก.ย. 09

๕๕

เสมียนการเงิน
(ชกท.๗30.๐)
กธร.กง.ทบ.

ลงตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ
จ.ส.อ. 27 ต.ค. 60
พิเศษ

เลขที่ตําแหนง
ตําแหนงเลื่อนฐานะเป!น
นายทหารสัญญาบัตร
500300000032
นายทหารชํานาญงาน
กง.ทบ.
(ชกท.0005)

จ.ส.อ. 19 มี.ค. 62
พิเศษ

500300000037
นายทหารชํานาญงาน
กง.ทบ.
(ชกท.0005)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.๓ เยียวยา 1.5
(40,56๐ บาท)

ป.๓ ชั้น 30.5
(31,34๐ บาท)

ปรับเป!น
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.1 เยียวยา 2.5
(41,930 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได; ๑ ขั้น)

น.1 ชั้น 40.5
(32,450 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได; ๑ ขั้น)

ตรวจถูกต;อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๓ ส.ค. ๖๔

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ป'ขึ้นไป เลื่อนฐานะเป.นนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด สห.ทบ.
ยศ-ชื่อ-สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน สังกัด
หมายเลขประจําตัว
๑
จ.ส.อ. วิทยา วงศชาลี
สห.ทบ.
๓๑๐๒๑๐๐๑๐๐๓๘๐
๑๓๐๓๓๐๕๙๓๔

๒

จ.ส.อ. บุญส=ง จันทรภู=
๓๐๗๐๑๐๐๒๔๒๕๖๕
๑๒๙๖๒๐๐๑๑๗

๓

จ.ส.อ.หญิง ปรานอม มีศุข
๓๑๐๑๔๐๒๒๐๐๑๙๐
๖๓๖๑๒๖๐๖๐๙

วัน/เดือน/ป
เกิด

อายุ

ตําแหนงป1จจุบัน

อัตรา

13 ม.ค. 09

๕๕

เสมียน (ชกท.๗31.๐)
สห.ทบ.

จ.ส.อ.
พิเศษ

สห.ทบ. 18 พ.ย. 08

๕๖

รอง ผบ.มว.
(ชกท.950.0)
สห.ทบ.

สห.ทบ.

๕๕

จ=ากองร:อย
(ชกท.001.0)
รร.สห.สห.ทบ.

26 มิ.ย. 09

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔

ลงตําแหนง
จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ
9 พ.ย. 60

เลขที่ตําแหนง
ตําแหนงเลื่อนฐานะเป!น
นายทหารสัญญาบัตร
501800000020
นายทหารชํานาญงาน
สห.ทบ.
(ชกท.0005)

จ.ส.อ.
พิเศษ

24 ก.พ. 60

501800000018
นายทหารชํานาญงาน
สห.ทบ.
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น 29.5
(30,22๐ บาท)

น.1 ชั้น 39.5
(31,340 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได: ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

จ.ส.อ.
พิเศษ

22 พ.ค. 63

501800000019
นายทหารชํานาญงาน
สห.ทบ.
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น 28.5
(29,11๐ บาท)

น.1 ชั้น 38.5
(30,220 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได: ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ป.๓ ชั้น 34.5
(35,81๐ บาท)

ปรับเป!น
สัญชาติ
รับเงินเดือน
หมายเหตุ
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
น.1 ชั้น 44.5
ไทย ไทย ไทย ไทย
(36,990 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได: ๑ ขั้น)

ตรวจถูกต:อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๓ ส.ค. ๖๔

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ป'ขึ้นไป เลื่อนฐานะเป.นนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด จบ.
ยศ-ชื่อ-สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
๑
จ.ส.อ. จาตุรงค จําปา
๓๔๐๑๘๐๐๒๗๘๖๓๓
๑๓๙๐๕๐๐๖๑๓

สังกัด

วัน/เดือน/ป
อายุ
เกิด

จบ.

5 ก.พ. 09

๕๕

ตําแหนงป1จจุบัน

อัตรา

นายสิบกําลังพล
(ชกท.716.๐)
จบ.

จ.ส.อ.
พิเศษ

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป!น
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
14 เม.ย. 59 501200000038
นายทหารชํานาญงาน
จบ.
(ชกท.0005)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.๓ ชั้น 30
(30,79๐ บาท)

ปรับเป!น
สัญชาติ
รับเงินเดือน
หมายเหตุ
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
น.1 ชั้น 40
ไทย ไทย ไทย ไทย
(31,880 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได; ๑ ขั้น)

ตรวจถูกต;อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๓ ส.ค. ๖๔

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

ลําดับ

ยศ-ชื่อ-สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน

วัน/เดือน/ป อายุ
สังกัด

อัตรา ลงตําแหนง
ตําแหนงป.จจุบัน

เกิด

หมายเลขประจําตัว
1 จ.ส.อ. นพงษ

โพธิ์กลิ่น

นรด.

18 พ.ค. 09 55

รอง ผบ.มว.

3609900525743

(ชกท.140.0)

1302300620

นรด.

2 จ.ส.อ. เรวัต

มหัทธนสาร

นรด.

13 มี.ค. 09 55

เสมียน

3700101052438

(ชกท.710.0)

1284900595

นรด.

3 จ.ส.อ. จักริน

เวชชบุษกร

นรด.

24 เม.ย. 09 55

นายสิบสBงกําลังสื่อสาร

3100203102863

(ชกท.765.0)

1293308657

นรด.

4 จ.ส.อ. พรหมมาท

คุ;มวงศ

นรด.

7 มี.ค. 07

57

เสมียน

3240200108924

(ชกท.710.0)

๑๒๘๐๗๐๐๘๐๓

นรด.

เลขที่ตําแหนง

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. 9 เม.ย. 61 503100000040
พิเศษ

นายทหารชํานาญงาน

รับเงินเดือน

ปรับเปน

๑ เม.ย. ๖๔

รับเงินเดือน

ป.3 ชั้น 32

ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ ชั้น ๔๒

(33,000 บาท)

(๓๔,๑๑๐ บาท)

นรด.

(กรณี ๑ ต.ค. ๖4

(ชกท.0005)

ได; ๑ ขั้น)

จ.ส.อ. 22 พ.ค. 56 503100000019

ป.3 ชั้น 35.5

น.๑ ชั้น ๔๕.๕

พิเศษ

(36,990 บาท)

(๓๘,๑๗๐ บาท)

นายทหารชํานาญงาน
นรด.

(กรณี ๑ ต.ค. ๖4

(ชกท.0005)

ได; ๑ ขั้น)

จ.ส.อ. 20 ก.ค. 61 503100000043

ป.3 เยียวยา 1

น.๑ เยียวยา 2

พิเศษ

(39,880 บาท)

(41,250 บาท)

นายทหารชํานาญงาน
นรด.

(กรณี ๑ ต.ค. ๖4

(ชกท.0005)

ได; ๑ ขั้น)

จ.ส.อ. 22 มิ.ย. 63 ๕๐๓๑๐๐๐๐๐๐๒๗
พิเศษ

นายทหารชํานาญงาน

ป.3 ชั้น 34

น.๑ ชั้น ๔๔

(35,220 บาท)

(๓๖,๔๐๐ บาท)

นรด.

(กรณี ๑ ต.ค. ๖4

(ชกท.0005)

ได; ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ

ยศ-ชื่อ-สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน

วัน/เดือน/ป อายุ
สังกัด

เกิด

อัตรา ลงตําแหนง

ชูวัน

นรด.

12 ก.ย. 07 57

เสมียน

3102002194215

(ชกท.710.0)

๑๓๗๓๓๑๕๔๓๓

นรด.

6 จ.ส.อ.หญิง อรพันธุ

เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. 14 เม.ย. 63 503100000032

ป.3 ชั้น 31.5

ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.1 ชั้น 41.5

พิเศษ

(32,450 บาท)

(33,560 บาท)

3100200215217

(ชกท.730.0)

พิเศษ

๖๓๔๒๑๕๐๓๐๗

นรด.

9 มี.ค. 64

นรด.

(กรณี ๑ ต.ค. ๖4

(ชกท.0005)

ได; ๑ ขั้น)

503100000029

ป.๓ ชั้น ๓๔.๕

น.๑ ชั้น ๔๔.๕

นายทหารชํานาญงาน

(๓๕,๘๑๐ บาท)

( ๓๖,๙๙๐ บาท)

นรด.

(กรณี ๑ ต.ค. ๖4

(ชกท.0005)

ได; ๑ ขั้น)

จ.ส.อ. 10 ส.ค. 61 ๕๐๓๑๐๐๐๐๐๐๓๘

๕๗๓๐๑๐๐๐๑๒๘๒๐

(ชกท.๗68.๐)

พิเศษ

๑๒๙๑๙๐๐๐๗๕

นรด.

สมบูรณ

ศศท.

๑3 พ.ย. 08 ๕๖

นายทหารชํานาญงาน

นายสิบสBงกําลัง

8 จ.ส.อ. กล;าณรงค

นรด.

15 มี.ค. 07 57

รับเงินเดือน

จ.ส.อ.

พูสี

นรด.

๑ เม.ย. ๖๔

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน

เสมียนการเงิน

7 จ.ส.อ. ไพรวัลย

สงวนสุข

ปรับเปน

ตําแหนงป.จจุบัน

หมายเลขประจําตัว
5 จ.ส.อ. ชาญวิทย

รับเงินเดือน

เลขที่ตําแหนง

๒๓ มี.ค. ๐๙ ๕๕

เสมียน

๓๑๐๑๐๔๐๐๘๔๑๔๒๒

(ชกท.๗๑๖.0)

๑๒๙๓๓๑๗๔๓๔

ศศท.

๑๘ ม.ค. ๐๙ ๕๕

(28,880 บาท)

นรด.

(กรณี ๑ ต.ค. ๖4

(ชกท.0005)

ได; ๑ ขั้น)
น.๑ เยียวยา 4

พิเศษ

(๔๒,๖๒๐ บาท)

(๔๔,๑๓๐ บาท)

๓๑๒๐๒๐๐๔๗๗๙๙๘

(ชกท.๐๐๑.0)

พิเศษ

๑๒๙๒๔๐๐๙๗๙

ศศท.

ศศท.

(27,960 บาท)

ป.๓ เยียวยา 3

จ.ส.อ.

เขียวเมBน

น.๑ ชั้น 37

จ.ส.อ. ๑๗ ก.ย. ๕๖ ๕๐๓๑๐๑๐๐๐๐๑๐

จBากองร;อย

9 จ.ส.อ. บุญเชิด

นายทหารชํานาญงาน

ป.๓ ชั้น 27

นายทหารชํานาญงาน

๔ ก.ค. ๖๑

ศศท.

(กรณี ๑ ต.ค. ๖4

(ชกท.0005)

ได; ๑ ขั้น)

๕๐๓๑๐๑๐๐๐๐๒๒

ป.๓ ชั้น ๓๗

น.๑ เยียวยา 1

นายทหารชํานาญงาน

(๓๘,๗๙๐ บาท)

(๓๙,๘๘๐ บาท)

ศศท.

(กรณี ๑ ต.ค. ๖4

(ชกท.0005)

ได; ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ

ยศ-ชื่อ-สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน

วัน/เดือน/ป อายุ
สังกัด

อัตรา ลงตําแหนง
ตําแหนงป.จจุบัน

เกิด

หมายเลขประจําตัว
10 จ.ส.อ. กังวาน

สรวงสิงห

ศศท.

๒๗ ธ.ค. ๐๘ ๕๖

เสมียน

๓๑๐๐๑๐๐๐๔๖๑๗๑

(ชกท.๗๑๐.0)

๑๒๘๓๓๐๐๘๘๑

รร.รด.ศศท.

11 จ.ส.อ. สัจจะ

ทองบุญเลิศ

ศศท.

๒๓ ส.ค. ๐๘ ๕๖

ครูผู;ชBวย

๓๑๐๒๑๐๐๐๓๙๙๘๒

(ชกท.๑๑๓.0)

๑๒๗๓๓๑๖๙๖๘

รร.รด.ศศท.

12 จ.ส.อ. เชษฐพงษ

พุทธพงษ

ศศท.

๑๑ มี.ค. ๐๙ ๕๕

ครูผู;ชBวย

๓๑๔๐๒๐๐๒๙๖๓๓๑

(ชกท.๑๑๓.0)

๑๒๗๓๓๑๖๑๓๑

รร.รด.ศศท.

13 จ.ส.อ. ชาญชอบ

โสภา

ศศท.

๑๙ ต.ค. ๐๖ ๕๘

ครูผู;ชBวย

๓๑๐๒๐๐๑๐๔๑๘๑๔

(ชกท.๑๑๓.0)

๑๒๘๓๓๐๘๕๖๐

รร.รด.ศศท.

14 จ.ส.อ. สุพัฒน

บุญประเสริฐ

ศศท.

๙ ก.ย. ๐๙

๕๕

ครูผู;ชBวย

๓๑๐๐๖๐๐๔๔๒๐๔๑

(ชกท.๑๑๓.0)

๑๒๘๓๓๑๕๑๖๙

รร.รด.ศศท.

เลขที่ตําแหนง

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. ๑๑ เม.ย. ๖๑ ๕๐๓๑๐๑๐๐๐๐๒๘
พิเศษ

นายทหารชํานาญงาน

รับเงินเดือน

ปรับเปน

๑ เม.ย. ๖๔

รับเงินเดือน

ป.๓ ชั้น ๓๕

ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ ชั้น ๔๕

(๓๖,๔๐๐ บาท)

(๓๗,๕๘๐ บาท)

ศศท.

(กรณี ๑ ต.ค. ๖4

(ชกท.0005)

ได; ๑ ขั้น)

จ.ส.อ. ๑๐ เม.ย. ๕๘ ๕๐๓๑๐๑๐๐๐๐๕๐

ป.๓ เยียวยา 2.5

น.๑ เยียวยา 3.5

พิเศษ

(๔๑,๙๓๐ บาท)

(๔๓,๓๐๐ บาท)

นายทหารชํานาญงาน
ศศท.

(กรณี ๑ ต.ค. ๖4

(ชกท.0005)

ได; ๑ ขั้น)

จ.ส.อ. ๑๓ ก.พ. ๖๑ ๕๐๓๑๐๑๐๐๐๐๕๓

ป.๓ เยียวยา 2

น.๑ เยียวยา 3

พิเศษ

(๔๑,๒๕๐ บาท)

(๔๒,๖๒๐ บาท)

นายทหารชํานาญงาน
ศศท.

(กรณี ๑ ต.ค. ๖4

(ชกท.0005)

ได; ๑ ขั้น)

จ.ส.อ. ๒๒ มิ.ย. ๖๓ ๕๐๓๑๐๑๐๐๐๐๕๖
พิเศษ

นายทหารชํานาญงาน

ป.๓ ชั้น ๓๔

น.๑ ชั้น ๔๔

(๓๕,๒๒๐ บาท)

(๓๖,๔๐๐ บาท)

ศศท.

(กรณี ๑ ต.ค. ๖4

(ชกท.0005)
จ.ส.อ. ๒๓ ม.ค. ๖๑ ๕๐๓๑๐๑๐๐๐๐๕๙

ป.๓ เยียวยา 1

ได; ๑ ขั้น)
น.๑ เยียวยา 2

พิเศษ

(๓๙,๘๘๐ บาท)

(๔๑,๒๕๐ บาท)

นายทหารชํานาญงาน
ศศท.

(กรณี ๑ ต.ค. ๖4

(ชกท.0005)

ได; ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ

ยศ-ชื่อ-สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน

วัน/เดือน/ป อายุ
สังกัด

อัตรา ลงตําแหนง
ตําแหนงป.จจุบัน

เกิด

หมายเลขประจําตัว
15 จ.ส.อ.หญิง จงรักษ

ศิวะกุล

ศศท.

๒ ก.ค. ๐๗

๕๗

นายสิบธุรการและกําลังพล

๓๑๒๐๑๐๐๗๓๑๗๒๘

(ชกท.๗๑๖.0)

๖๒๘๑๐๒๐๗๐๗

รร.รด.ศศท.

16 จ.ส.อ. มาโนตย

ขุมทอง

ศศท.

๓ ก.พ. ๐๙

๕๕

ครูผู;ชBวย

๓๗๒๐๒๐๐๔๒๐๒๐๖

(ชกท.๑๑๓.0)

๑๒๗๖๔๐๑๙๗๑

รร.รด.ศศท.

17 จ.ส.อ. สนธิ

พิเศษ

๑๒๘๓๔๐๑๘๘๒

รร.รด.ศศท.

19 จ.ส.อ. ปKยะเชษฐ

ศรีวะรมย

ศศท.

๑ ต.ค. ๐๗

๕๗

ครูผู;ชBวย

๓๓๔๑๖๐๐๑๘๒๕๑๐

(ชกท.๑๑๓.0)

๑๓๔๗๑๐๓๕๙๔

รร.รด.ศศท.

ป.๓ ชั้น ๓๓

ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ ชั้น ๔๓

(๓๔,๑๑๐ บาท)

(๓๕,๒๒๐ บาท)

ศศท.

(กรณี ๑ ต.ค. ๖4

(ชกท.0005)

ได; ๑ ขั้น)

(๔๑,๒๕๐ บาท)

(๔๒,๖๒๐ บาท)

รร.รด.ศศท.

(ชกท.๗๑๖.0)

รับเงินเดือน

พิเศษ

๑๒๘๓๓๑๕๑๖๐

๓๑๔๐๖๐๐๓๙๗๕๓๓

๑ เม.ย. ๖๔

น.๑ เยียวยา 3

พิเศษ

นายสิบธุรการและกําลังพล

ปรับเปน

ป.๓ เยียวยา 2

(ชกท.๑๑๓.0)

๑๓ ต.ค. ๐๘ ๕๖

นายทหารชํานาญงาน

รับเงินเดือน

จ.ส.อ. ๓๐ ส.ค. ๖๐ ๕๐๓๑๐๑๐๐๐๐๖๘

๓๑๐๐๒๐๓๑๑๔๓๓๑

ศศท.

๒๐ ก.ค. ๐๙ ๕๕

เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. ๒๔ มี.ค. ๖๓ ๕๐๓๑๐๑๐๐๐๐๖๓

จ.ส.อ.

ภาคพร

ศศท.

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน

ครูผู;ชBวย

18 จ.ส.อ. ยุทธพงษ

วงศจาด

เลขที่ตําแหนง

นายทหารชํานาญงาน

๔ ก.ค. ๖๑

ศศท.

(กรณี ๑ ต.ค. ๖4

(ชกท.0005)

ได; ๑ ขั้น)

๕๐๓๑๐๑๐๐๐๐๗๒

ป.๓ ชั้น ๓๗

น.๑ เยียวยา 1

นายทหารชํานาญงาน

(๓๘,๗๕๐ บาท)

(๓๙,๘๘๐ บาท)

ศศท.

(กรณี ๑ ต.ค. ๖4

(ชกท.0005)

ได; ๑ ขั้น)

จ.ส.อ. ๑๑ เม.ย. ๖๑ ๕๐๓๑๐๑๐๐๐๐๘๒

ป.๓ เยียวยา 1

น.๑ เยียวยา 2

พิเศษ

(๓๙,๘๘๐ บาท)

(๔๑,๒๕๐ บาท)

นายทหารชํานาญงาน
ศศท.

(กรณี ๑ ต.ค. ๖4

(ชกท.0005)

ได; ๑ ขั้น)

จ.ส.อ. ๒๐ พ.ค. ๖๓ ๕๐๓๑๐๑๐๐๐๐๙๐

ป.๓ ชั้น ๓๖.๕

น.๑ เยียวยา 0.5

พิเศษ

(๓๘,๑๗๐ บาท)

(๓๙,๑๙๐ บาท)

นายทหารชํานาญงาน
ศศท.

(กรณี ๑ ต.ค. ๖4

(ชกท.0005)

ได; ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ

ยศ-ชื่อ-สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน

วัน/เดือน/ป อายุ
สังกัด

อัตรา ลงตําแหนง
ตําแหนงป.จจุบัน

เกิด

หมายเลขประจําตัว
20 จ.ส.อ. ธนกฤต

งามเฉลียว

ศศท.

๘ พ.ย. ๐๖

๕๘

ครูผู;ชBวย

๓๑๐๐๒๐๓๑๖๕๘๓๑

(ชกท.๑๑๓.0)

๑๒๖๓๓๐๗๕๐๕

รร.รด.ศศท.

21 จ.ส.อ. วัชระ

หอมเย็น

ศศท.

๒๒ พ.ย. ๐๗ ๕๗

ครูผู;ชBวย

๕๖๔๐๖๙๐๐๐๐๔๐๑

(ชกท.๑๑๓.0)

๑๒๘๖๓๐๐๐๓๖

รร.รด.ศศท.

22 จ.ส.อ. ชนะ

แปOนขาว

ศสร.

๘ พ.ย. ๐๘

๕๖

นายสิบธุรการและกําลังพล

๕๗๗๐๖๙๐๐๑๑๓๗๑

(ชกท.716.0)

๑๒๗๐๙๐๐๘๔๖

รร.กสร.ศสร.

23 จ.ส.อ. พัฒนพงษ

หมั่นจิตร

ศสร.

๒๔ พ.ย. ๐๘ ๕๖

เสมียนงบประมาณ

๓๗๗๐๖๐๐๖๓๒๒๒๗

(ชกท.731.0)

๑๒๖๓๐๐๐๑๘๕

ศสร.

24 จ.ส.อ. ธีระ

น;อยตั้ง

ศสร.

๒๙ ธ.ค. ๐๘ ๕๖

ครู

๓๑๖๐๑๐๐๖๗๔๓๔๑

(ชกท.315.0)

๑๒๙๕๐๐๐๙๕๐

รร.กสร.ศสร.

เลขที่ตําแหนง

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. ๑๒ มี.ค. ๖๓ ๕๐๓๑๐๑๐๐๐๐๙๓
พิเศษ

นายทหารชํานาญงาน

รับเงินเดือน

ปรับเปน

๑ เม.ย. ๖๔

รับเงินเดือน

ป.๓ ชั้น ๓๒

ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ ชั้น ๔๒

(๓๓,๐๐๐ บาท)

(๓๔,๑๑๐ บาท)

ศศท.

(กรณี ๑ ต.ค. ๖4

(ชกท.0005)

ได; ๑ ขั้น)

จ.ส.อ. ๒๒ มิ.ย. ๖๓ ๕๐๓๑๐๑๐๐๐๑๐๐

ป.๓ ชั้น ๓๐.๕

น.๑ ชั้น ๔๐.๕

พิเศษ

(๓๑,๓๔๐ บาท)

(๓๒,๔๕๐ บาท)

นายทหารชํานาญงาน
ศศท.

(กรณี ๑ ต.ค. ๖4

(ชกท.0005)

ได; ๑ ขั้น)

จ.ส.อ. ๒๔ เม.ย. ๕๓ ๕๑๐๔๐๒๐๐๐๐๖๐

ป.๓ เยียวยา 2

น.๑ เยียวยา 3

พิเศษ

(๔๑,๒๕๐ บาท)

(๔๒,๖๒๐ บาท)

นายทหารชํานาญงาน
ศสร.

(กรณี ๑ ต.ค. ๖4

(ชกท.0005)

ได; ๑ ขั้น)

จ.ส.อ. ๓ พ.ย. ๕๓

๕๑๐๔๐๒๐๐๐๐๑๒

ป.๓ เยียวยา 2.5

น.๑ เยียวยา 3.5

พิเศษ

นายทหารชํานาญงาน

(๔๑,๙๓๐ บาท)

(๔๓,๓๓๐ บาท)

ศสร.

(กรณี ๑ ต.ค. ๖4

(ชกท.0005)

ได; ๑ ขั้น)

จ.ส.อ. ๓๐ เม.ย. ๖๑ ๕๑๐๔๐๒๐๐๐๐๔๖
พิเศษ

นายทหารชํานาญงาน

ป.๓ ชั้น ๓๗

น.๑ เยียวยา 1

(๓๘,๗๕๐ บาท)

(๓๙,๘๘๐ บาท)

ศสร.

(กรณี ๑ ต.ค. ๖4

(ชกท.0005)

ได; ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ

รับเงินเดือน

ปรับเปน

๑ เม.ย. ๖๔

รับเงินเดือน

เสมียนการเงิน

เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. ๙ มี.ค. ๖๓ ๕๑๐๔๐๒๐๐๐๐๑๑

ป.๓ ชั้น ๓๕.๕

ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ ชั้น ๔๕.๕

๓๖๔๐๑๐๐๓๖๙๙๔๓

(ชกท.730.0)

พิเศษ

(๓๖,๙๙๐ บาท)

(๓๘,๑๗๐ บาท)

๑๒๙๖๓๐๐๒๙๓

ศสร.

ยศ-ชื่อ-สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน

วัน/เดือน/ป อายุ
สังกัด

อัตรา ลงตําแหนง
ตําแหนงป.จจุบัน

เกิด

หมายเลขประจําตัว
25 จ.ส.อ. ชูชีพ

26 จ.ส.อ. นันทวัฒน

เตBาเล็ก

จิตศรัทธา

ศสร.

ศสร.

๑๔ พ.ย. ๐๘ ๕๖

๓ ก.ค. ๐๙

๕๕

ครู

๓๗๗๐๖๐๐๕๙๕๘๑๐

(ชกท.113.0)

๑๒๗๓๐๐๐๘๐๒

รร.กสร.ศสร.

เลขที่ตําแหนง

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน

นายทหารชํานาญงาน
ศสร.

(กรณี ๑ ต.ค. ๖4

(ชกท.0005)

ได; ๑ ขั้น)

จ.ส.อ. ๙ มี.ค. ๖๓

๕๑๐๔๐๒๐๐๐๐๔๐

ป.๓ ชั้น ๓๗

น.๑ เยียวยา 1

พิเศษ

นายทหารชํานาญงาน

(๓๘,๗๕๐ บาท)

(๓๙,๘๘๐ บาท)

ศสร.

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

พ.ส.ร. ๑,๑๕๐ บาท พ.ส.ร. ๑,๑๕๐ บาท

(ชกท.0005)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได; ๑ ขั้น)

27 จ.ส.อ. สมาน

รอง ผบ.มว.ปล.

จ.ส.อ. 12 มี.ค. 63 ๕๐๓๑๐๒๐๐๐๐๒๙

ป.๓ ชั้น ๓๕.๕

น.๑ ชั้น ๔๕.๕

3770600473617

(ชกท.111.0)

พิเศษ

(๓๖,๙๙๐ บาท)

(๓๘,๑๗๐ บาท)

๑๒๖๓๔๐๑๙๘๓

ร;อย.อวบ.พัน.ร.นรด

28 จ.ส.อ. ศิริเทพ

ตะวันเที่ยง

ศรีอิทธิวรกุล

พัน.ร.นรด. 14 ต.ค. 07 ๕๗

พัน.ร.นรด. 11 เม.ย. 08 ๕๖

จBากองร;อย

3100203294665

(ชกท.001.0)

๓๒๘๓๓๐๑๒๘๗

ร;อย.สสช.พัน.ร.นรด.

นายทหารชํานาญงาน
พัน.ร.นรด.

(กรณี ๑ ต.ค. ๖4

(ชกท.0005)
ป.๓ ชั้น ๓๕

ได; ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น ๔๕

(36,400 บาท)

(๓๗,๕๘๐ บาท)

จ.ส.อ. 26 มิ.ย. 63 ๕๐๓๑๐๒๐๐๐๐๓๒
พิเศษ

นายทหารชํานาญงาน
พัน.ร.นรด.

(กรณี ๑ ต.ค. ๖4

(ชกท.0005)
รอง ผบ.มว.ปล.

จ.ส.อ. 12 มี.ค. 63 ๕๐๓๑๐๒๐๐๐๐๒๖

ป.๓ ชั้น ๓๕.๕

ได; ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น ๔๕.๕

5100600064441

(ชกท.111.0)

พิเศษ

(๓๖,๙๙๐ บาท)

(๓๘,๑๗๐ บาท)

๑๓๐๓๓๐๔๑๐๔

ร;อย.อวบ.พัน.ร.นรด.

29 จ.ส.อ. เติมพงษ

ชัยชนะชมภู

พัน.ร.นรด.

2 พ.ย. 08

๕๖

นายทหารชํานาญงาน
พัน.ร.นรด.

(กรณี ๑ ต.ค. ๖4

(ชกท.0005)

ได; ๑ ขั้น)

ลําดับ

ยศ-ชื่อ-สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน

วัน/เดือน/ป อายุ
สังกัด

เกิด

อัตรา ลงตําแหนง
ตําแหนงป.จจุบัน

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน

นายสิบควบคุมรถ

เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. 1 ต.ค. 62 ๕๐๓๑๐๒๐๐๐๐๓๓

หมายเลขประจําตัว
30 จ.ส.อ. ศิริ

ฟQกประไพ

พัน.ร.นรด. 15 พ.ค. 09 55

เลขที่ตําแหนง

๓๗๓๐๕๐๐๕๔๖๕๘๒

(ชกท.643.0)

๑๓๐๑๙๐๐๕๗๗

ร;อย.สสช.พัน.ร.นรด.

พิเศษ

นายทหารชํานาญงาน

รับเงินเดือน

ปรับเปน

๑ เม.ย. ๖๔

รับเงินเดือน

ป.๓ ชั้น ๓6

ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ ชั้น 46

(37,580 บาท)

(38,750 บาท)

พัน.ร.นรด.

(กรณี ๑ ต.ค. ๖4

(ชกท.0005)

ได; ๑ ขั้น)

ตรวจถูกต;อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๓ ส.ค. ๖๔

สัญชาติ
ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ป'ขึ้นไป เลื่อนฐานะเป.นนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด สตน.ทบ.

ลําดับ
๑

ยศ-ชื่อ-สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. มานพ ผงดวง
๓๑๗๐๖๐๐๒๕๓๔๘๕
๑๓๖๖๒๐๐๒๘๒

สังกัด

สตน.ทบ.

วัน/เดือน/ป
เกิด

อายุ

19 ม.ค. 05

๕๙

อัตรา
ตําแหนงป1จจุบัน
เสมียน
(ชกท.710.๐)
สตน.ทบ.

จ.ส.อ.
พิเศษ

รับเงินเดือน
ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป!น ๑ เม.ย. ๖๔
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
15 ม.ค. 56 501700000019
ป.๓ ชั้น 35.5
นายทหารชํานาญงาน (36,99๐ บาท)
สตน.ทบ.
(ชกท.0005)

ปรับเป!น
สัญชาติ
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
น.1 ชั้น 45.5
ไทย ไทย ไทย ไทย
(38,170 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได ๑ ขั้น)

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๓ ส.ค. ๖๔

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปขึ้นไป เลื่อนฐานะเป!นนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด ดย.ทบ.
ยศ-ชื่อ-สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
๑
จ.ส.อ. เดโช กระดีทอง
3100201263539
1273311272

สังกัด

วัน/เดือน/ป อายุ
เกิด

อัตรา

ตําแหนงป5จจุบัน

ดย.ทบ.

28 มิ.ย. 09

๕๕

ผูชวยประจําวง
(ชกท.041.0)
ดย.ทบ.

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป!น
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. 19 ก.ค. 54 501500000015
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ดย.ทบ.
(ชกท.0005)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.๓ เยียวยา 1
(39,88๐ บาท)

ปรับเป!น
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.1 เยียวยา 2
(41,250 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

๒

จ.ส.อ. พิษณุ ศักดิ์วิเศษ
3300901009361
1272100614

ดย.ทบ.

31 ก.ค. 09

๕๕

ผูชวยประจําวง
(ชกท.041.0)
ดย.ทบ.

จ.ส.อ.
พิเศษ

5 ม.ค. 55

501500000025
นายทหารชํานาญงาน
ดย.ทบ.
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น 36.5
(38,17๐ บาท)

น.1 เยียวยา 0.5
(39,190 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๓

จ.ส.อ. สุดจิต สมบูรณ>ศิลป@
3101600403399
1273311274

ดย.ทบ.

1 เม.ย. 09

๕๕

ผูชวยประจําวง
(ชกท.041.0)
ดย.ทบ.

จ.ส.อ. 13 ม.ค. 57
พิเศษ

501500000026
นายทหารชํานาญงาน
ดย.ทบ.
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น 33.5
(34,68๐ บาท)

น.1 ชั้น 43.5
(35,810 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๔

จ.ส.อ. ไชยยศ พิมพ>ประดับ
373010219987
1261900014

ดย.ทบ.

4 ธ.ค. 08

๕๕

จากองรอย
(ชกท.001.0)
รร.ดย.ทบ.

จ.ส.อ.
พิเศษ

6 มี.ค. 61

501500000017
นายทหารชํานาญงาน
ดย.ทบ.
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น 34
(35,22๐ บาท)

น.1 ชั้น 44
(36,400 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๕

จ.ส.อ. บุญเสริม วางผือ
3200500341977
1270800871

ดย.ทบ.

11 มี.ค. 09

๕๕

ครูผูชวย
(ชกท.041.0)
รร.ดย.ทบ.

จ.ส.อ. 15 ก.ค. 53
พิเศษ

501500000035
นายทหารชํานาญงาน
ดย.ทบ.
(ชกท.0005)

ป.๓ เยียวยา 1.5
(40,56๐ บาท)

น.1 เยียวยา 2.5
(41,930 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ยศ-ชื่อ-สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
๖
จ.ส.อ. ยงยุทธ เตEะอวน
3120600503350
1272400172

สังกัด

ดย.ทบ.

วัน/เดือน/ป อายุ
เกิด
11 พ.ค. 06

๕๘

อัตรา

ตําแหนงป5จจุบัน
ผูชวยประจําวง
(ชกท.041.0)
ดย.ทบ.

ลงตําแหนง
จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ
จ.ส.อ. 5 มิ.ย. 62
พิเศษ

เลขที่ตําแหนง
ตําแหนงเลื่อนฐานะเป!น
นายทหารสัญญาบัตร
501500000027
นายทหารชํานาญงาน
ดย.ทบ.
(ชกท.0005)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.๓ ชั้น 30.5
(31,34๐ บาท)

ปรับเป!น
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.1 ชั้น 40.5
(32,450 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได ๑ ขั้น)

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๓ ส.ค. ๖๔

สัญชาติ
ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ป'ขึ้นไป เลื่อนฐานะเป.นนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด สสน.บก.ทบ.

ลําดับ

ยศ-ชื่อ-สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน

สังกัด

วัน/เดือน/ป

อายุ

อัตรา
ตําแหนงป1จจุบัน

เกิด

หมายเลขประจําตัว
๑

๒

จ.ส.อ. สุรัตน ภมรพล

รอง ผบ.มว.

จ.ส.อ.

๓๑๒๐๑๐๑๙๕๓๘๖๔

(ชกท.001.๐)

พิเศษ

๑๒๘๒๔๐๐๓๙๕

สสน.บก.ทบ.

จ.ส.อ. สมชาย ช?างใหม?

สสน.บก.ทบ.

สสน.บก.ทบ.

31 ส.ค. 07

25 มิ.ย. 06

๕๗

๕๘

รอง ผบ.มว.

จ.ส.อ.

๓๕๓๙๘๐๐๐๑๕๐๒๗

(ชกท.001.๐)

พิเศษ

๑๒๗๖๙๐๐๗๓๐

สสน.บก.ทบ.

เลขที่ตําแหนง

รับเงินเดือน

ปรับเป!น

จ.ส.อ.(พ.)

ตําแหนงเลื่อนฐานะเป!น

๑ เม.ย. ๖๔

รับเงินเดือน

เมื่อ

นายทหารสัญญาบัตร

18 พ.ย. 62

501400000013

ป.๓ ชั้น 33

น.1 ชั้น 43

นายทหารชํานาญงาน

(34,11๐ บาท)

(35,220 บาท)

ลงตําแหนง

21 ก.พ. 63

ณ ๑ ต.ค. ๖๔

สสน.บก.ทบ.

(กรณี ๑ ต.ค. ๖4

(ชกท.0005)

ได= ๑ ขั้น)

501400000014

ป.๓ ชั้น 31.5

น.1 ชั้น 41.5

นายทหารชํานาญงาน

(32,45๐ บาท)

(33,560 บาท)

สสน.บก.ทบ.

(กรณี ๑ ต.ค. ๖4

(ชกท.0005)

ได= ๑ ขั้น)

ตรวจถูกต=อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๓ ส.ค. ๖๔

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

บัญชีรายชื่อขอเลื่อนฐานะ จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ป1 ขึ้นไป เปนนายทหารสัญญาบัตร ประจําป1 ๒๕๖๔
สังกัด นปอ.

ลําดับ
๑

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. ชัชวาล
ไชยพันธ
๓๑๐๐๖๐๒๘๕๐๘๖๓
๑๒๗๓๓๐๒๘๐๘

สังกัด

วัน/เดือน/ป1เกิด อายุ

นปอ.

๒๐ ม.ค. ๐๖ ๕๘

๕๗

ตําแหนงป,จจุบัน
นายสิบยุทธการ (ชกท.๑๑๓.0)
กยก.นปอ.
๕๐๓๓๐๐๐๐๐๐๗๗

อัตรา
จ.ส.อ.
พิเศษ

๒

จ.ส.อ. ธัญญา
สีนวล
๓๑๐๐๕๐๑๐๕๐๙๓๔
๑๒๘๓๔๐๑๗๙๘

นปอ.

๕ ก.พ. ๐๗

๓

จ.ส.อ. วงศนักรบ หนุนภักดี
๓๑๖๐๑๐๑๗๙๔๔๓๐
๑๒๕๔๙๐๐๓๐๕

นปอ.

๒๗ ต.ค. ๐๔ ๕๙

น;ายสิบธุรการ (ชกท.๗๑๗.0)
กขว.นปอ.
๕๐๓๓๐๐๐๐๐๐๕๖

จ.ส.อ.
พิเศษ

๔

จ.ส.อ. อนวัช
หงษพงษ
๓๑๒๐๑๐๘๙๔๓๘๘
๑๓๐๒๔๐๐๒๔๑

พล.ปตอ.

๑๒ ก.พ. ๐๙ ๕๕

นายสิบธุรการ (ชกท.๗๑๗.0)
ฝกพ.พล.ปตอ.
๕๐๓๓๐๑๐๐๐๐๒๕

จ.ส.อ.
พิเศษ

๕

จ.ส.อ. ศุภชัย
บุญสม
๓๗๓๐๖๐๐๙๔๘๓๔๘
๑๓๐๑๙๐๐๗๕๕

ปตอ.๒

๒ ก.ย. ๐๙

๕๕

นายสิบยานยนต (ชกท.๖๓๑.0)
มว.ยานยนต ร4อย.บก.ปตอ.๒
๕๐๓๓๐๓๐๐๐๐๒๒

จ.ส.อ.
พิเศษ

๖

จ.ส.อ. สาทร
มีรินทร
๓๑๐๐๕๐๐๖๗๕๓๙๖
๑๒๔๒๖๐๐๗๕๖

ปตอ.๒
พัน.๑ รอ.

๔ ก.ค. ๐๖

๕๗

นายสิบยานยนต (ชกท.๖๓๑.0)
หมู; ซบร.ร4อย.ปตอ.ปตอ.๒ พัน.๑ รอ.
๕๐๓๓๐๔๑๐๐๐๑๕

จ.ส.อ.
พิเศษ

เจ4าหน4าที่ควบคุมข4อมูล (ชกท.๗๕๐.0) จ.ส.อ.
ผกม.นปอ.
พิเศษ
๕๐๓๓๐๐๐๐๐๒๐๒

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
๑๗ ก.ย. ๖๓ ๕๐๓๓๐๐๐๐๐๐๒๒
นายทหารชํานาญงาน
นปอ.
(ชกท.0005)
๗ ก.พ. ๖๓
๕๐๓๓๐๐๐๐๐๐๒๖
นายทหารชํานาญงาน
นปอ.
(ชกท.0005)
๑๙ ก.พ. ๖๓ ๕๐๓๓๐๐๐๐๐๐๑๕
นายทหารชํานาญงาน
นปอ.
(ชกท.0005)
๑๒ พ.ค. ๖๓ ๕๐๓๓๐๑๐๐๐๐๑๐
นายทหารชํานาญงาน
พล.ปตอ.
(ชกท.0005)
๑๑ เม.ย. ๖๐ ๕๐๓๓๐๓๐๐๐๑๐๔
นายทหารชํานาญงาน
ปตอ.2
(ชกท.0005)
๑๕ พ.ค. ๖๓ ๕๐๓๓๐๔๐๐๐๐๒๒
นายทหารชํานาญงาน
ปตอ.2 พัน.1 รอ.
(ชกท.0005)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย.๖๔
ป.๓ ชั้น ๓๔
(๓๕,๒๒๐ บาท)

ป.๓ ชั้น ๓๓.๕
(๓๔,๖๘๐ บาท)

ป.๓ ชั้น ๓๕.๕
(๓๖,๙๙๐ บาท)

ป.๓ ชั้น ๓๓
(๓๔,๑๑๐ บาท)

ป.๓ ชั้น ๓๔
(๓๕,๒๒๐ บาท)

ป.๓ เยียวยา ๑.๕
(๔๐,๕๖๐ บาท)

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ ชั้น ๔๔
(๓๖,๔๐๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น ๔๓.๕
(๓๕,๘๑๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น ๔๕.๕
(๓๗,๑๗๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น ๔๓
(๓๕,๒๒๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น ๔๔
(๓๖,๔๐๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ เยียวยา ๒.๕
(๔๑,๙๒๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ยศ - ชื่อ - สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
สังกัด วัน/เดือน/ป1เกิด อายุ
หมายเลขประจําตัว
๗ จ.ส.อ. ประสิทธิ์ ประจ;างโพธิ์ ปตอ.๒ พัน.๒ ๕ พ.ย. ๐๘ ๕๕
๓๓๐๐๑๐๑๒๓๔๔๓๖
๑๒๗๒๑๐๔๒๕๕

ตําแหนงป,จจุบัน

อัตรา

รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๖๓.0)
บก.มว.ปตอ.ร4อย.ปตอ.ปตอ.๒ พัน.๒
๕๒๐๑๑๕๒๐๐๐๒๘

จ.ส.อ.
พิเศษ

ลงตําแหนง
จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ
๔ ธ.ค. ๖๓

รับเงินเดือน
ปรับเปน
เลขที่ตําแหนง
๑ เม.ย.๖๔
รับเงินเดือน
ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
นายทหารสัญญาบัตร
๕๒๐๑๑๕๐๐๐๐๓๕
ป.๓ ชั้น ๓๔.๕
น.๑ ชั้น ๔๔.๕
นายทหารชํานาญงาน (๓๕,๘๑๐ บาท) (๓๖,๙๙๐ บาท)
ปตอ.2 พัน.2
พ.ส.ร.๑,๒๒๐ บาท คงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม
(ชกท.0005)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
๑๖ ก.ค. ๔๖ ๕๒๐๑๑๕๐๐๐๐๓๘ ป.๓ เยียวยา ๘.๕ น.๑ เยียวยา ๙.๕
(๕๓,๐๘๐ บาท)
นายทหารชํานาญงาน (๕๑,๔๕๐ บาท)
ปตอ.2 พัน.2
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
(ชกท.0005)
ได4 ๑ ขั้น)
๕๒๐๑๑๕๐๐๐๐๓๔
ป.๓ ชั้น ๓๕.๕
น.๑ ชั้น ๔๕.๕
๖ ก.พ. ๖๑
(๓๗,๑๗๐ บาท)
นายทหารชํานาญงาน (๓๖,๙๙๐ บาท)
ปตอ.2 พัน.2
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
(ชกท.0005)
ได4 ๑ ขั้น)

๘

จ.ส.อ. ขจร
ครเกษม
๓๓๐๑๔๐๐๒๐๑๘๕๕
๑๒๘๒๑๐๔๕๙๐

ปตอ.๒ พัน.๒ ๕ พ.ค. ๐๙

๕๕

จ;ากองร4อย (ชกท ๐๐๑.0)
บก.ร4อย.ร4อย.ปตอ.ปตอ.๒ พัน.๒
๕๒๐๑๑๕๓๐๐๐๐๓

จ.ส.อ.
พิเศษ

๙

จ.ส.อ. กิตติ
เคนวิเศษ
๓๓๐๙๙๐๑๑๘๙๔๘๑
๑๒๖๒๑๐๐๐๐๘

ปตอ.๒ พัน.๒

๗ ธ.ค. ๐๘

๕๕

นายสิบยานยนต (ชกท.๖๓๑.0)
หมู; ซบร.ร4อย.ปตอ.ปตอ.๒ พัน.๒
๕๒๐๑๑๕๑๐๐๑๕

จ.ส.อ.
พิเศษ

๕ ส.ค. ๐๙

๕๕

นายสิบยานยนต (ชกท.๖๓๑.0)
หมู; ซบร.ร4อย.ปตอ.ปตอ.๑ พัน.๓
๕๑๑๗๐๓๑๐๐๐๑๕

จ.ส.อ.
พิเศษ

๒๘ มิ.ย. ๖๒

๕๑๑๗๐๓๑๐๐๐๒๘
นายทหารชํานาญงาน
ปตอ.1 พัน.3
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๕
(๓๖,๔๐๐ บาท)

จ;ากองร4อย (ชกท ๐๐๑.0)
บก.ร4อย.ปตอ.๑ พัน.๕ ร4อย.๓
๕๐๓๓๐๖๓๐๐๐๐๓

จ.ส.อ.
พิเศษ

๓๐ ส.ค. ๖๐

ป.๓ เยียวยา ๒.๕
(๔๑,๙๓๐ บาท)

ผบ.หมู; หมู;ซ;อมบํารุงเรดาร
จ.ส.อ.
(ชกท.๒๘๒.0) มว.เรดาร ปตอ.๑ พัน.๕ พิเศษ
๕๐๓๓๐๖๐๐๐๑๑๙

๑๖ ธ.ค. ๖๒

๕๐๓๓๐๖๓๐๐๐๒๘
นายทหารชํานาญงาน
ปตอ.1 พัน.5
(ชกท.0005)
๕๐๓๓๐๖๐๐๐๐๒๕
นายทหารชํานาญงาน
ปตอ.1 พัน.5
(ชกท.0005)

๑๐

จ.ส.อ. ณัตพงศ
กุลเกิด
๑๑๗๙๙๐๐๐๐๔๖๔๔
๑๓๐๖๒๐๐๒๔๒

ปตอ.๑ พัน.๓

๑๑

จ.ส.อ. เฉลิมชัย
สุขดี
๓๔๖๐๖๐๐๑๘๑๙๒๙
๑๒๗๐๓๐๑๕๓๑

ปตอ.๑ พัน.๕ ๑๐ เม.ย. ๐๙ ๕๕

๑๒

จ.ส.อ. สงวน
พวงโลก
๔๑๐๐๕๐๐๐๙๑๐๐๗
๑๒๖๕๘๐๐๖๐๓

ปตอ.๑ พัน.๕ ๑๐ ก.ค. ๐๕ ๕๘

ป.๓ ชั้น ๓๖.๕
(๓๘,๑๗๐ บาท)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

น.๑ ชั้น ๔๕
(๓๗,๕๘๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

น.๑ เยียวยา ๓.๕
(๔๓,๓๐๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ เยียวยา ๐.๕
(๓๙,๑๙๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
สังกัด วัน/เดือน/ป1เกิด อายุ
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. อุดม
แก4วจันทึก ปตอ.๑ พัน.๕ ๒๕ พ.ย. ๐๕ ๕๘
๓๑๐๐๒๐๒๖๔๘๕๗๙
๑๒๖๓๓๐๕๗๒๒

จ;ากองพัน (ชกท.๐๐๑.0)
หมู; ธก./กพ.ร4อย.บก.ปตอ.๑ พัน.๕
๕๐๓๓๐๖๐๐๐๐๖๖

จ.ส.อ.
พิเศษ

๑๔

จ.ส.อ. โชคชัย ถ4วนสมบูรณ ปตอ.๑ พัน.๕ ๑๗ พ.ย. ๐๖ ๕๗
๔๑๐๐๕๐๐๐๙๑๐๐๗
๑๒๖๕๘๐๐๖๐๓

รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๖๓.0)
บก.มว.ปตอ.ปตอ.๑ พัน.๕ ร4อย.๓
๕๐๓๓๐๖๓๐๐๐๕๗

จ.ส.อ.
พิเศษ

๒ ก.ค. ๖๓

๑๕

จ.ส.อ. กุญชร
มวลจุมพล
๓๗๒๐๔๐๐๒๔๒๘๐๘
๑๒๗๖๔๐๐๘๕๕

ปตอ.๑ พัน.๖ ๒๐ ก.ค. ๐๖ ๕๗

นายสิบสูทกรรม (ชกท ๙๔๑.0)
ปตอ.๑ พัน.๖ ร4อย.๑
๕๐๓๓๐๗๑๐๐๐๑๑

จ.ส.อ.
พิเศษ

๒๔ มิ.ย. ๖๓

๑๖

จ.ส.อ. รุ;งเรือง
พะยอม
๓๖๒๐๑๐๐๖๓๔๖๔๗
๑๒๘๐๔๐๐๔๘๙

ปตอ.๑ พัน.๖ ๒๘ ต.ค. ๐๗ ๕๖

ช;างซ;อมเรดาร (ชกท ๒๘๒.0)
หมู; ซบร.ปตอ.๑ พัน.๖ ร4อย ๑
๕๐๓๓๐๗๑๐๐๐๒๒

จ.ส.อ.
พิเศษ

๑๖ ธ.ค. ๖๒

๑๗

จ.ส.อ. อํานวย
พลอยสุข
๕๑๐๐๕๙๙๑๓๙๑๗๐
๑๒๙๓๓๐๑๒๘๙

ปตอ.๑ พัน.๖ ๑๗ ต.ค. ๐๘ ๕๕

จ;ากองร4อย (ชกท ๐๐๑.0)
บก.ร4อย.ปตอ.๑ พัน.๖ ร4อย.๔
๕๐๓๓๐๗๔๐๐๐๐๓

จ.ส.อ.
พิเศษ

๑๑ ก.ค. ๔๘

๑๘

จ.ส.อ. สุนาวิน
มีงาม
๓๗๐๐๗๐๐๓๗๓๓๐๔
๑๒๙๔๙๐๒๕๐๘

ปตอ.๑ พัน.๖ ๑๒ ก.ค. ๐๘ ๕๕

นายสิบยานยนต (ชกท.๖๓๑.0)
หมู; ซบร.ปตอ.๑ พัน.๖
๕๐๓๓๐๗๔๐๐๐๓๐

จ.ส.อ.
พิเศษ

๑๔ ต.ค. ๔๗

ลําดับ
๑๓

ตําแหนงป,จจุบัน

อัตรา

ลงตําแหนง
จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ
๒ ก.ค. ๖๓

รับเงินเดือน
เลขที่ตําแหนง
๑ เม.ย.๖๔
ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
นายทหารสัญญาบัตร
๕๐๓๓๐๖๐๐๐๐๒๔ ป.๓ เยียวยา ๐.๕
นายทหารชํานาญงาน (๓๙,๑๙๐ บาท)
ปตอ.1 พัน.5
(ชกท.0005)
๕๐๓๓๐๖๓๐๐๐๒๗
ป.๓ ชั้น ๓๖
นายทหารชํานาญงาน (๓๗,๕๘๐ บาท)
ปตอ.1 พัน.5
(ชกท.0005)
๕๐๓๓๐๗๐๐๐๐๒๔
นายทหารชํานาญงาน
ปตอ.1 พัน.6
(ชกท.0005)
๕๐๓๓๐๗๐๐๐๐๒๖
นายทหารชํานาญงาน
ปตอ.1 พัน.6
(ชกท.0005)
๕๐๓๓๐๗๐๐๐๐๔๒
นายทหารชํานาญงาน
ปตอ.1 พัน.6
(ชกท.0005)
๕๐๓๓๐๗๐๐๐๐๔๔
นายทหารชํานาญงาน
ปตอ.1 พัน.6
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๔
(๓๕,๒๒๐ บาท)

ป.๓ ชั้น ๓๒
(๓๓,๐๐๐ บาท)

ป.๓ เยียวยา ๔
(๔๔,๑๓๐ บาท)

ป.๓ ชั้น ๓๕.๕
(๓๖,๙๙๐ บาท)

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ เยียวยา ๑.๕
(๔๐,๕๖๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น ๔๖
(๓๘,๗๕๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น ๔๔
(๓๖,๔๐๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น ๔๒
(๓๔,๑๑๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ เยียวยา ๕
(๔๕,๗๕๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น ๔๕.๕
(๓๗,๑๗๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ
๑๙

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
สังกัด วัน/เดือน/ป1เกิด อายุ
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. ธนพล
จันทรสุขา ปตอ.๑ พัน.๖ ๑๒ พ.ย. ๐๖ ๕๗
๓๓๑๐๔๐๑๒๖๐๓๓๑
๑๒๙๒๘๐๐๗๐๕

๒๐

จ.ส.อ. สังคม
จุลบุรมย
๓๔๖๐๑๐๐๘๙๐๖๐๒
๑๒๙๐๓๐๐๗๒๐

ปตอ.๑ พัน.๖ ๒๔ พ.ย. ๐๘ ๕๕

๒๑

จ.ส.อ. พีรวัส
พุทธรักษา
๓๗๓๐๑๐๑๐๗๙๐๐๐
๑๓๐๑๙๐๐๒๑๑

ปตอ.๑ พัน.๖

๒๒

จ.ส.อ. สัญญา
บุตรธนู
๓๔๑๐๔๐๐๘๖๘๗๓
๑๓๑๖๘๐๓๐๓๕

ศปภอ.ทบ.

๒๓

จ.ส.อ. ประเทือง
นุ;นสป
๓๗๒๐๔๐๐๖๘๙๓๙๐
๑๓๐๖๔๐๑๑๒๕

๕ มี.ค. ๐๙

๕๕

ตําแหนงป,จจุบัน

อัตรา

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
๒๗ ธ.ค. ๔๗ ๕๐๓๓๐๗๐๐๐๐๔๓
นายทหารชํานาญงาน
ปตอ.1 พัน.6
(ชกท.0005)

หน.พนักงานเรดาร (ชกท ๒๑๒.0)
หมู;เรดารแจ4งเตือนภัย
ปตอ.๑ พัน.๖ ร4อย.๔
๕๐๓๓๐๗๔๐๐๐๒๑

จ.ส.อ.
พิเศษ

ผบ.หมู; หมู;เรดารควบคุมการยิง
(ชกท ๒๑๒.0) ปตอ.๑ พัน.๖ ร4อย.๔
๕๐๓๓๐๗๔๐๐๐๗๘

จ.ส.อ.
พิเศษ

๑๙ มิ.ย. ๕๐

ผบ.ชุดเครื่องให4ทิศทาง (ชกท.๙๘๖.0) จ.ส.อ.
มว.ปตอ.ปตอ.๑ พัน.๖ ร4อย.๔
พิเศษ
๕๐๓๓๐๗๔๐๐๐๖๒

๒๔ ธ.ค. ๖๑

๓๐ ธ.ค. ๐๘ ๕๕

นายสิบข;าวกรอง (ชกท.๙๗๑.0)
ฝขว.ศปภอ.ทบ.
๕๐๓๓๑๑๐๐๐๐๓๒

จ.ส.อ.
พิเศษ

๑๙ ต.ค. ๖๐

ศปภอ.ทบ.๑ ๑๒ ก.ค. ๐๙ ๕๕

หน.ช;างซ;อม (ชกท.๒๙๖.0)
บก.ส;วนการสื่อสาร ศปภอ.ทบ.๑
๕๐๓๓๑๒๐๐๐๑๙๕

จ.ส.อ. ๑๕ พ.ค. ๕๗
พิเศษ

๕๐๓๓๐๗๐๐๐๐๔๗
นายทหารชํานาญงาน
ปตอ.1 พัน.6
(ชกท.0005)
๕๐๓๓๐๗๐๐๐๐๔๕
นายทหารชํานาญงาน
ปตอ.1 พัน.6
(ชกท.0005)
๕๐๓๓๑๑๐๐๐๐๑๒
นายทหารชํานาญงาน
ศปภอ.ทบ.
(ชกท.0005)
๕๐๓๓๑๒๐๐๐๐๑๖
นายทหารชํานาญงาน
ศปภอ.ทบ.1
(ชกท.0005)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย.๖๔
ป.๓ ชั้น ๓๔.๕
(๓๕,๘๑๐ บาท)

ป.๓ ชั้น ๓๒
(๓๓,๐๐๐ บาท)

ป.๓ ชั้น ๓๒
(๓๓,๐๐๐ บาท)

ป.๓ ชั้น ๓๓
(๓๔,๑๑๐ บาท)

ป.๓ ชั้น ๓๔
(๓๕,๒๒๐ บาท)

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ ชั้น ๔๔.๕
(๓๖,๙๙๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น ๔๒
(๓๔,๑๑๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น ๔๒
(๓๔,๑๑๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น ๔๓
(๓๕,๒๒๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น ๔๔
(๓๖,๔๐๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ตรวจถูกต4อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๓ ส.ค. ๖๔

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ป'ขึ้นไป เลื่อนฐานะเป.นนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด ขกท.
ยศ - ชื่อ - สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน

วัน/เดือน/ป
สังกัด

เกิด

ลงตําแหนง
อายุ

ตําแหนงป1จจุบัน

อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป"น

หมายเลขประจําตัว
๑

๒

จ.ส.อ. สุพร สาธิพมณี

เมื่อ
ขกท.

8 ก.ค. 08

๕๖

นายสิบงบประมาณ

๓๔๑๐๔๐๐๒๔๑๕๖๑

(ชกท.930.0)

๑๒๙๖๘๐๐๒๒๓

ฝ9ายงบประมาณ ขกท.

จ.ส.อ. นริศ มุ>งกุศล

ขกท.

เลขที่ตําแหนง

นายทหารชํานาญงาน

(ชกท.971.0)

๑๒๖๒๓๐๐๕๔๓

บก.หน>วย หน>วย ขกท.ทภ.

พิเศษ

๑ เม.ย. ๖4

รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖4

ป.๓ ชั้น 36

น.1 ชั้น 46

(37,58๐ บาท)

(38,750 บาท)

ขกท.

(กรณี ๑ ต.ค. ๖4

(ชกท.0005)

ได= ๑ ขั้น)

2 พ.ค. 08 ๕๖ นายสิบข>าวกรองทางทหาร จ.ส.อ. 30 เม.ย. 61 503000000025

๓๕๐๙๙๐๐๗๖๐๔๒๕

ปรับเป"น

นายทหารสัญญาบัตร

จ.ส.อ. 23 ก.ย. 63 503000000011
พิเศษ

รับเงินเดือน

ป.3 เยียวยา 0.5

น.1 เยียวยา 1.5

นายทหารชํานาญงาน

(39,19๐ บาท)

(40,560 บาท)

ขกท.

พ.ส.ร. เดือนละ

พ.ส.ร. คงเดิม

(ชกท.0005)

4,224 บาท

(กรณี ๑ ต.ค. ๖4

สัญชาติ
ตนเอง พอ/แม

หมายเหตุ

ปู/ยา ตา/ยาย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ได= ๑ ขั้น)
๓

จ.ส.อ. ปกาศิต พุ>มศรีนิล

พัน.ขกท. 12 ม.ค. 09 ๕๕

หน.ชุดเครื่องมือเฝEาตรวจ จ.ส.อ. 12 ธ.ค. 50 503001000052

น.1 เยียวยา 3

นายทหารชํานาญงาน

(41,25๐ บาท)

(42,620 บาท)

๓๑๐๐๕๐๑๗๒๑๔๗๒

(ชกท.971.0)

๑๒๙๓๓๑๔๗๑๔

มว.ข>าวกรองทางสัญญาณ

พัน.ขกท.

พ.ส.ร. เดือนละ

พ.ส.ร. คงเดิม

และเฝEาตรวจ

(ชกท.0005)

4,089 บาท

(กรณี ๑ ต.ค. ๖4

ร=อย.ขกท.สนับสนุนทั่วไป
พัน.ขกท.

พิเศษ

ป.๓ เยียวยา 2

ได= ๑ ขั้น)

ยศ - ชื่อ - สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน

วัน/เดือน/ป
สังกัด

เกิด

ลงตําแหนง
อายุ

ตําแหนงป1จจุบัน

อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป"น

หมายเลขประจําตัว
๔

จ.ส.อ. ไชยวุฒิ โชติพินิจ

เมื่อ
พัน.ขกท.

3 มี.ค. 09

๕๕

เลขที่ตําแหนง

รับเงินเดือน

ปรับเป"น

๑ เม.ย. ๖4

รับเงินเดือน

นายทหารสัญญาบัตร

นายสิบสื่อสาร

จ.ส.อ. 5 พ.ค. 63 503001000020

๓๓๐๙๙๐๑๒๒๔๘๖๓

(ชกท.310.0)

พิเศษ

๑๓๐๒๑๐๔๒๔๕

ณ ๑ ต.ค. ๖4
ป.๓ ชั้น 36

น.1 ชั้น 46

นายทหารชํานาญงาน

(37,58๐ บาท)

(38,750 บาท)

ตอนสื่อสาร ร=อย.บก.

พัน.ขกท.

พ.ส.ร. เดือนละ

พ.ส.ร. เดือนละ

พัน.ขกท.

(ชกท.0005)

2,299 บาท

2,299 บาท
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได= ๑ ขั้น)

ตรวจถูกต=อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๓ ส.ค. ๖๔

สัญชาติ
ตนเอง พอ/แม
ไทย

ไทย

หมายเหตุ

ปู/ยา ตา/ยาย
ไทย

ไทย

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปขึ้นไป เลื่อนฐานะเป"นนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด กช.
ยศ - ชื่อ - สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
๑
จ.ส.อ. จิรกิตติ์ กิ่งใหญ
๓๓๐๐๙๐๐๗๕๑๘๑
๑๓๐๒๑๐๒๓๕๔

สังกัด

วัน/เดือน/ป
อายุ
เกิด

กบร.กช.

๒๐ มี.ค. ๐๙ ๕๕

จากองพัน (ชกท.๐๐๑.๐)
กบร.กช.

รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๒๑.๐)
กบร.กช.

ตําแหนงป7จจุบัน

รับเงินเดือน
ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป"น ๑ เม.ย. ๖4
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. ๑๓ มิ.ย. ๖๐ 510701000072
ป.๓ ชั้น 3๒
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน (๓๓,๐๐๐ บาท)
กช.
พ.ส.ร. เดือนละ
(ชกท.0005)
๕๙0 บาท

ปรับเป"น
สัญชาติ
รับเงินเดือน
หมายเหตุ
ณ ๑ ต.ค. ๖4 ตนเอง พอ/แม ปู2/ยา ตา/ยาย
น.๑ ชั้น 4๒
ไทย ไทย ไทย ไทย
(๓๔,๑๑๐ บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได< ๑ ขั้น)

๒

จ.ส.อ. ดาวรุง สมบุญ
๓๗๐๐๑๐๐๘๖๕๔๙๔
๑๒๖๓๙๐๐๐๐๔

กบร.กช.

๑ ธ.ค. ๐๘

๕๖

จ.ส.อ. ๓๑ ต.ค. ๕๖ 510701000077
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
กช.
(ชกท.0005)

ป.๓ เยียวยา 0.5 น.๑ เยียวยา 1.5
(๓๙,๑๙๐ บาท) (๔๐,5๖๐ บาท)
พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. ตามเดิม
๙๗0 บาท
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได< ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๓

จ.ส.อ. ชะออม อยูทอง
๕๗๖๐๑๐๐๐๐๑๒๔๑
๑๒๗๓๙๐๐๖๘๗

กบร.กช.

๘ ก.พ. ๐๙

๕๕ นายสิบสงกําลังสายสรรพาวุธ (ชกท.๗๖๓.๐) จ.ส.อ. ๒๔ พ.ย. ๕๔ 510701000070
กบร.กช.
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
กช.
(ชกท.0005)

ป.๓ เยียวยา 2.5 น.๑ เยียวยา 3.5
(๔๑,๙๓๐ บาท) (๔๓,๓๐๐ บาท)
พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. ตามเดิม
๒,๕๐0 บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได< ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๔

จ.ส.อ. บูรณชาติ ทองคํา
๓๑๖๐๑๐๑๐๖๘๔๐๒
๑๒๗๕๐๐๑๘๓๔

กคช.กช.

๒๗ พ.ค. ๐๗ ๕๗

ป.๓ เยียวยา 2
(๔๑,๒5๐ บาท)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

นายสิบสงกําลัง (ชกท.๗๖๘.๐)
กคช.กช.

จ.ส.อ. 12 ธ.ค. ๕๑ 51070100072
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
กช.
(ชกท.0005)

น.๑ เยียวยา 3
(๔๒,๖๒๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได< ๑ ขั้น)

ยศ - ชื่อ - สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
๕
จ.ส.อ. ขวัญชัย หัวใจฉ่ํา
๓๗๐๐๗๐๐๕๙๕๙๘๖
๑๒๙๑๙๐๐๒๗๙

สังกัด

วัน/เดือน/ป
อายุ
เกิด

ตําแหนงป7จจุบัน

กคช.กช.

๙ พ.ค. ๐๘

๕๖

นายสิบคลัง (ชกท.๕๕๑.๐)
กคช.กช.

๕๖

นายสิบคลัง (ชกท.๕๕๑.๐)
กคช.กช.

๖

จ.ส.อ. ปDญญา เฉลิมดิษฐ
๓๗๐๐๑๐๐๑๖๑๑๘๗
๑๒๙๔๙๐๐๖๔๘

กคช.กช.

๕ พ.ย. ๐๘

๗

จ.ส.อ. สมบูรณG บุญหู<
๓๗๐๐๑๐๑๐๔๙๐๔๖
๑๒๘๔๙๐๐๗๔๖

กคช.กช.

๒๔ ส.ค. ๐๙ ๕๕

พลประจําเครื่องมือกล (ชกท.๖๑๒.๐)
กคช.กช.

๘

จ.ส.อ. ปราโมทยG เตียงเกตุ
๓๗๐๐๗๐๑๐๖๐๖๗๙
๑๒๙๔๙๐๑๑๔๔

รร.ช.กช.

๑๗ ก.ค. ๐๙ ๕๕

จากองร<อย (ชกท.๐๐๑.๐)
ร<อย.นนส.ที่ ๑ พัน.นร.รร.ช.กช.

๙

จ.ส.อ. วงพรม ลิขิตขอม
๓๗๖๐๒๐๐๐๕๐๑๗๔
๓๒๖๓๙๐๐๑๙๓

ช.๒๑

๑๐ พ.ย. ๐๕ ๕๙

จากรม (ชกท.๐๐๑.๐)
ตอน ธก./กพ. ร<อย.บก.ช.๒๑

รับเงินเดือน
ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป"น ๑ เม.ย. ๖4
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. ๑๔ ม.ค. ๖๓ 510701000057
ป.๓ ชั้น ๓5
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน (๓๖,๔๐๐ บาท)
กช.
พ.ส.ร. เดือนละ
(ชกท.0005)
๒,๘๘0 บาท
จ.ส.อ. ๙ มิ.ย. ๕๔
พิเศษ

510701000058
นายทหารชํานาญงาน
กช.
(ชกท.0005)

จ.ส.อ. ๑๘ เม.ย. ๖๑ 510701000030
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
กช.
(ชกท.0005)
จ.ส.อ. ๙ มิ.ย. ๕๔
พิเศษ

510702000028
นายทหารชํานาญงาน
รร.ช.กช.
(ชกท.0005)

จ.ส.อ. ๒๐ มิ.ย. ๖๒ 510704000027
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ช.๒๑
(ชกท.0005)

ปรับเป"น
สัญชาติ
รับเงินเดือน
หมายเหตุ
ณ ๑ ต.ค. ๖4 ตนเอง พอ/แม ปู2/ยา ตา/ยาย
น.๑ ชั้น ๔5
ไทย ไทย ไทย ไทย
(๓๗,๕๘๐ บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได< ๑ ขั้น)
ป.๓ ชั้น ๓๓
น.๑ ชั้น 4๓
ไทย ไทย ไทย ไทย
(๓๔,๑๑๐ บาท) (๓๕,๒๒๐ บาท)
พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. ตามเดิม
๕๘0 บาท
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได< ๑ ขั้น)
ป.๓ ชั้น 3๔.๕
น.๑ ชั้น 4๔.๕
ไทย ไทย ไทย ไทย
(3๕,๘๑๐ บาท) (3๖,๙๙๐ บาท)
พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. ตามเดิม
๕๙0 บาท
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได< ๑ ขั้น)
ป.๓ เยียวยา 1.5 น.๑ เยียวยา 2.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
(๔๐,๕๖๐ บาท) (๔๑,๙๓๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได< ๑ ขั้น)
ป.๓ ชั้น ๓๖
(๓๗,๕๘๐ บาท)
พ.ส.ร. เดือนละ
๒,๘๔๐ บาท

น.๑ ชั้น 46
(๓๘,๗๕๐ บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได< ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ยศ - ชื่อ - สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
๑๐
จ.ส.อ. ฉัตรGชัย คํามาวงศG
๓๕๒๐๙๐๐๐๑๓๕๕๙
๑๓๐๕๑๐๑๐๔๓

สังกัด

วัน/เดือน/ป
อายุ
เกิด

ช.๒๑

๑๗ ก.พ. ๐๙ ๕๕

๑ ก.ย. ๐๗

ตําแหนงป7จจุบัน
จากองร<อย (ชกท.๐๐๑.๐)
บก.ร<อย.ร<อย.บก.ช.๒๑

รับเงินเดือน
ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป"น ๑ เม.ย. ๖4
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. ๙ พ.ค. ๖๑ 510704000025 ป.๓ เยียวยา 1
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน (๓๙,๘๘๐ บาท)
ช.๒๑
(ชกท.0005)

ปรับเป"น
สัญชาติ
รับเงินเดือน
หมายเหตุ
ณ ๑ ต.ค. ๖4 ตนเอง พอ/แม ปู2/ยา ตา/ยาย
น.๑ เยียวยา 2
ไทย ไทย ไทย ไทย
(๔๑,๒5๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได< ๑ ขั้น)

๑๑

จ.ส.อ. จําเนียร ยอดขําใบ
๓๑๒๐๑๐๑๗๒๗๘๑๓
๑๒๗๒๔๐๑๑๕๘

ร<อย.ช.
ซบร.สนาม

๕๗

นายสิบควบคุมการซอมเครื่องมือ
(ชกท.๖๒๒.๐) มว.ซบร.
ร<อย.ช.ซบร.สนาม

จ.ส.อ. ๑๔ ม.ค. ๖๓ 510704100005
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ร<อย.ช.ซบร.สนาม
(ชกท.0005)

ป.๓ เยียวยา 0.5 น.๑ เยียวยา 1.5
(๓๙,๑๙๐ บาท) (๔๐,๕๖๐ บาท)
พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. ตามเดิม
๒,๙๙๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได< ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๑๒

จ.ส.อ. พรวิวัฒนG ไรเจริญ
๓๑๐๐๕๐๐๖๒๘๓๘๐
๑๒๘๔๙๐๐๐๐๙

ร<อย.ช. 27 เม.ย. 09 ๕๕
ซบร.หนัก

นายสิบยานยนตG (ชกท.๖๓๑.๐)
ตอน บก.ร<อย.ร<อย.ช.ซบร.หนัก

จ.ส.อ. ๑๗ มิ.ย. ๖๓ 510704200004
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ร<อย.ช.ซบร.หนัก
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น 3๗
(๓8,๗๕๐ บาท)
พ.ส.ร. เดือนละ
๒,๓๗๐ บาท

น.๑ เยียวยา 1
(๓๙,๘๘๐ บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได< ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๑๓

จ.ส.อ. รังสรรคG จันทรเสริม
๓๗๓๐๑๐๑๐๖๘๘๔๙
๑๒๙๑๙๐๒๐๔๙

ช.พัน.๕๑ ๑๓ มี.ค. ๐๙ ๕๕

จากองพัน (ชกท.๐๐๑.๐)
ช.พัน.๕๑

จ.ส.อ. ๒ พ.ย. ๖๐
พิเศษ

510705000059
นายทหารชํานาญงาน
ช.พัน.๕๑
(ชกท.0005)

ป.๓ เยียวยา 1.5 น.๑ เยียวยา 2.5
(๔๐,๕๖๐ บาท) (๔๑,๙๓๐ บาท)
พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. ตามเดิม
๒,๕๖๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได< ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๑๔

จ.ส.อ. วสันตG จําปาทอง
๓๗๐๐๒๐๐๒๓๗๓๐๔
๑๓๐๔๙๐๐๒๓๑

ช.พัน.๕๑ ๑๙ ก.ย. ๐๙ ๕๕

นายสิบสงกําลัง (ชกท.๗๖๘.๐)
ช.พัน.๕๑

จ.ส.อ. ๑๘ เม.ย. ๖๑ 510705300011
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ช.พัน.๕๑
(ชกท.0005)

ป.๓ เยียวยา 0.5 น.๑ เยียวยา 1.5
(๓๙,๑๙๐ บาท) (๔๐,๕๖๐ บาท)
พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. ตามเดิม
๑,๑๒๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได< ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน สังกัด
อายุ
เกิด
หมายเลขประจําตัว
๑๕
จ.ส.อ. สุรศักดิ์ แก<วคชชา
ช.พัน.๕๑ ๑๕ ส.ค. ๐๗ ๕๗
๓๗๐๙๙๐๐๒๑๓๙๕๓
๑๒๖๔๙๐๑๔๑๗
๑๖

จ.ส.อ. ศรัยรัช โพธิ์วิจิตร
๓๘๐๐๑๐๐๙๘๓๘๔๔
๑๓๐๒๒๐๐๐๐๑

พล.ช.

๑๗

จ.ส.อ. สาธิต ปูนจีน
๓๑๐๐๕๐๐๖๒๘๐๕๓
๑๒๘๐๒๐๐๐๑๖

ช.ร<อย.๑๘

๑๘

จ.ส.อ. ศักดิ์ชัย สกุลรัตนG
๓๓๐๐๑๐๑๓๑๙๑๒๘
๑๒๙๒๑๐๔๖๙๒

ช.ร<อย.๑๘ 12 ก.พ. 09 ๕๕

๑๙

จ.ส.อ. ประชา ผูกน<อย
๓๗๐๙๙๐๐๐๑๓๑๔๘
๑๒๗๔๙๐๐๗๖๘

ช.11
พัน.๑๑๑

ตําแหนงป7จจุบัน
รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๒๑.๐)
ช.พัน.๕๑

รับเงินเดือน
ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป"น ๑ เม.ย. ๖4
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. ๒๒ พ.ค. ๖๓ 510705200036
ป.๓ ชั้น 3๒.๕
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน (๓๓,5๖๐ บาท)
ช.พัน.๕๑
(ชกท.0005)

ปรับเป"น
สัญชาติ
รับเงินเดือน
หมายเหตุ
ณ ๑ ต.ค. ๖4 ตนเอง พอ/แม ปู2/ยา ตา/ยาย
น.๑ ชั้น ๔๒.๕
ไทย ไทย ไทย ไทย
(๓๔,๖๘๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได< ๑ ขั้น)

24 มี.ค. 09 ๕๕

นายสิบแผนงานกอสร<าง (ชกท.๕๑๘.๐)
ฝวศ.พล.ช.

จ.ส.อ. 1 พ.ค. 63
พิเศษ

510706000015
นายทหารชํานาญงาน
พล.ช.
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น 3๖.5
(๓8,17๐ บาท)
พ.ส.ร. เดือนละ
๕๐๐ บาท

น.๑ เยียวยา 0.5
(๓๙,๑๙๐ บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได< ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

7 ธ.ค. 08

ชางเครื่องมือกลอาวุโส (ชกท.๖๒๑.๐)
มว.เครื่องมือและซอมบํารุง ช.ร<อย.๑๘

จ.ส.อ. 20 ธ.ค. 48 510707200006
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ช.ร<อย.๑๘
(ชกท.0005)

ป.๓ เยียวยา 6
(๔๗,๓๘๐ บาท)
พ.ส.ร. เดือนละ
๓,๘๓๐ บาท

น.๑ เยียวยา 7
(๔๙,๐๑๐ บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได< ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

นายสิบประจําหมวด (ชกท.๑๒๒.๐)
มว.สะพานโครงแผง ช.ร<อย.๑๘

จ.ส.อ. 10 พ.ค. 62 510707200011
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ช.ร<อย.๑๘
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๗
(๓๘,๕7๐ บาท)
พ.ส.ร.เดือนละ
๓,๐๔๐ บาท

น.๑ เยียวยา 1
(๓๙,๘๘๐ บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได< ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ป.๓ เยียวยา 1.5 น.๑ เยียวยา 2.5
(๔0,56๐ บาท) (๔๑,๙๓๐ บาท)
พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. ตามเดิม
๑,๘2๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได< ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๕๖

12 ส.ค. 07 ๕๗

นายงานเครื่องมือกอสร<าง (ชกท.๖๑๒.๐) จ.ส.อ. 15 พ.ค. 60 510708000040
ตอนตัดและถม บก.มว.งานดิน
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ร<อย.ช.กอสร<างที่ ๒ ช.๑๑ พัน.๑๑๑
ช.๑๑ พัน.๑๑๑
(ชกท.0005)

ยศ - ชื่อ - สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
๒๐
จ.ส.อ. สมพงษG อินทะเส
๓๗๖๐๒๐๐๒๘๐๕๖๑
๑๒๗๓๙๐๐๖๙๗

สังกัด

วัน/เดือน/ป
อายุ
เกิด

ตําแหนงป7จจุบัน

ช.๑๑ 24 เม.ย. 08 ๕๖
พัน.๑๑๑

ผู<บังคับหมู (ชกท.๕๑๘.๐) หมูกอสร<าง
ทั่วไปที่ ๓ มว.กอสร<างทั่วไปที่ ๒
ร<อย.ช.กอสร<างที่ ๓ ช.๑๑ พัน.๑๑๑

ช.๑๑
พัน.๑๑๑

ผู<บังคับหมู (ชกท.๕๑๘.๐) หมูกอสร<าง
ทั่วไปที่ 1 มว.กอสร<างทั่วไปที่ 1
ร<อย.ช.กอสร<างที่ 2 ช.๑๑ พัน.๑๑๑

22 มี.ค. 08 ๕๖

รับเงินเดือน
ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป"น ๑ เม.ย. ๖4
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. 3 เม.ย. 61 510708000064
ป.๓ ชั้น ๓๕
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน (๓6,40๐ บาท)
ช.๑๑ พัน.๑๑๑
พ.ส.ร.เดือนละ
(ชกท.0005)
๒,๗8๐ บาท

๒๑

จ.ส.อ. ปณิธิ แสงฤทธิ์
๓๓๖๐๗๐๐๓๗๒๖๐๓
๑๓๐๑๐๐๑๗๕๗

๒๒

จ.ส.อ. ชัยณรงคG พอค<าช<าง
๓๔๘๐๗๐๐๒๖๔๕๘๓
๑๒๙๒๐๐๐๐๖๗

๒๓

จ.ส.อ. กิติศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
๓๑๐๐๕๐๐๖๒๔๐๖๖
๑๒๗๔๙๐๐๔๙๖

ช.๑๑
พัน.๑๑๑

17 ธ.ค. 08 ๕๕

ผู<บังคับหมู (ชกท.๕๑๘.๐) หมูกอสร<าง
ทั่วไป มว.กอสร<างทั่วไป
ร<อย.ช.กอสร<างที่ ๓ ช.๑๑ พัน.๑๑๑

จ.ส.อ. 12 ก.ย. 50 510708000060
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ช.๑๑ พัน.๑๑๑
(ชกท.0005)

๒๔

จ.ส.อ. สมชาย หมื่นสา
๓๑๖๐๗๐๐๐๐๑๕๙๓
๑๒๖๕๐๐๑๒๓๑

ช.๑๑
พัน.๖๐๒

26 ธ.ค. 07 ๕๗

ชางเครื่องจักร (ชกท.๔๔๓.๐)
ตอนซอมบํารุงกองพัน มว.ซบร.
ร<อย.ช.เครื่องมือและซอมบํารุง
ช.๑๑ พัน.๖๐๒

จ.ส.อ. 22 ก.ย. ๕๔ 510709000060
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ช.๑๑ พัน.๖๐๒
(ชกท.0005)

ช.๑๑ 11 พ.ย. 08 ๕๖
พัน.๑๑๑

จ.ส.อ. 3 เม.ย. ๖๑ 510708000044
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ช.๑๑ พัน.๑๑๑
(ชกท.0005)

นายงานเครื่องมือกอสร<าง (ชกท.๖๑๒.๐) จ.ส.อ. 13 ธ.ค. 60 510708000039
บก.มว.งานดิน ร<อย.ช.กอสร<างที่ ๒
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ช.๑๑ พัน.๑๑๑
ช.๑๑ พัน.๑๑๑
(ชกท.0005)

ปรับเป"น
สัญชาติ
รับเงินเดือน
หมายเหตุ
ณ ๑ ต.ค. ๖4 ตนเอง พอ/แม ปู2/ยา ตา/ยาย
น.๑ ชั้น ๔๕
ไทย ไทย ไทย ไทย
(๓๗,๕๘๐ บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได< ๑ ขั้น)
ป.๓ ชั้น 36.5 น.๑ เยียวยา 0.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
(๓๘,๑๗๐ บาท) (๓๙,๑๙๐ บาท)
พ.ส.ร.เดือนละ
พ.ส.ร. ตามเดิม
3,03๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได< ๑ ขั้น)
ป.๓ เยียวยา 1.5 น.๑ เยียวยา 2.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
(๔๐,5๖๐ บาท) (๔๑,๙๓๐ บาท)
พ.ส.ร. เดือนละ
พ.ส.ร. ตามเดิม
๓,๙๕๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได< ๑ ขั้น)
ป.๓ เยียวยา 3
น.๑ เยียวยา 4 ไทย ไทย ไทย ไทย
(๔๒,๖๒๐ บาท) (๔๔,๑๓๐ บาท)
พ.ส.ร. เดือนละ
พ.ส.ร. ตามเดิม
74๐ บาท
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได< ๑ ขั้น)
ป.๓ เยียวยา 2.5 น.๑ เยียวยา 3.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
(41,93๐ บาท) (๔๓,๓๐๐ บาท)
พ.ส.ร. เดือนละ
พ.ส.ร. ตามเดิม
๒,60๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได< ๑ ขั้น)

ยศ - ชื่อ - สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
๒๕
จ.ส.อ. สนธยา จักรแก<ว
๓๑๐๑๔๐๐๘๘๗๔๐๖
๑๒๗๓๐๐๐๒๒๖

สังกัด

วัน/เดือน/ป
อายุ
เกิด

ช.๑๑
พัน.๖๐๒

24 มิ.ย. 06 ๕๘

รับเงินเดือน
ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
ตําแหนงป7จจุบัน
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป"น ๑ เม.ย. ๖4
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
นายงานเครื่องมือกอสร<าง (ชกท.๖๑๒.๐) จ.ส.อ. 23 เม.ย. 63 510709000029
ป.๓ ชั้น ๓๗
ตอนเกลี่ยและบดทับ มว.งานดิน
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน (3๘,75๐ บาท)
ร<อย.ช.กอสร<าง ช.๑๑ พัน.๖๐๒
ช.๑๑ พัน.๖๐๒
พ.ส.ร. เดือนละ
(ชกท.0005)
๕8๐ บาท

๒๖

จ.ส.อ. ยงยุทธิ์ ลายพยัคฆG
๓๘๐๐๒๐๐๑๐๕๒๕๓
๑๒๘๒๒๐๐๑๕๕

ช.๑๑
พัน.๖๐๒

15 ก.ย. 07 ๕๗

รอง ผบ.มว. (ชกท.๕๑๘.๐) บก.มว.
กอสร<างทั่วไป ร<อย.ช.กอสร<าง
ช.๑๑ พัน.๖๐๒

๒๗

จ.ส.อ. ณิธิ ห<วยหงษGทอง
๓๗๓๐๒๐๐๕๓๒๒๐๙
๑๒๘๑๙๐๑๖๔๔

ช.๑๑
พัน.๖๐๒

22 ส.ค. 09 ๕๕

หน.นายสิบสํารวจงานกอสร<าง
(ชกท.๘๒๑.๐) บก.ร<อย.ร<อย.ช.กอสร<าง
ช.๑๑ พัน.๖๐๒

ปรับเป"น
สัญชาติ
รับเงินเดือน
หมายเหตุ
ณ ๑ ต.ค. ๖4 ตนเอง พอ/แม ปู2/ยา ตา/ยาย
น.๑ เยียวยา 1 ไทย ไทย ไทย ไทย
(๓9,88๐ บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได< ๑ ขั้น)

จ.ส.อ. 21 พ.ค. 63 510709100078
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ช.๑๑ พัน.๖๐๒
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น 3๖
(๓7,58๐ บาท)
พ.ส.ร. เดือนละ
95๐ บาท

น.๑ ชั้น 46
(๓8,75๐ บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได< ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

จ.ส.อ. 1 พ.ค. 60
พิเศษ

ป.๓ เยียวยา 2
(41,25๐ บาท)
พ.ส.ร. เดือนละ
57๐ บาท

น.๑ เยียวยา 3
(42,62๐ บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได< ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

510709000072
นายทหารชํานาญงาน
ช.๑๑ พัน.๖๐๒
(ชกท.0005)

ตรวจถูกต<อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๓ ส.ค. ๖๔

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ป*ขึ้นไป เลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด สพ.ทบ.

ลําดับ
๑

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. สิทธิ์
นิลสาลิกา
3160800161258
1295000326

สังกัด วัน/เดือน/ป*เกิด อายุ
สพ.ทบ.

๗ ธ.ค. ๐๗

ตําแหนงป7จจุบัน

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. ๓๐ ก.ค. ๖๓ 511100000011
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ศซส.สพ.ทบ.
(ชกท.0005)

รับเงินเดือน
ณ ๑ เม.ย. ๖๔
ป.๓ ชั้น ๓๑
(๓๑,๘๘๐ บาท)

สัญชาติ
ปรับเปน
หมายเหตุ
รับเงินเดือน
ตนเอง พอ/แม ปู6/ยา ตา/ยาย
๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ ชั้น ๔๑
ไทย ไทย ไทย ไทย
(๓๓,๐๐๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

๕๗

511100000110
นายสิบสวัสดิการ
ผสก.กบร.ศซส.สพ.ทบ.
(ชกท.๐๗๓.๐)

2 จ.ส.อ. ปราบปราม การุญญเวทย9 สพ.ทบ. ๑๗ เม.ย. ๐๙
3410102547778
1296803583

55

520105000430
นายสิบคลัง
ผสล.กรซย.ศซส.สพ.ทบ.
(ชกท.๕๕๑.๐)

จ.ส.อ. ๑๘ ก.ค. ๖๒
พิเศษ

511100000024
นายทหารชํานาญงาน
ศซส.สพ.ทบ.
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๕.๕
(๓๖,๙๙๐ บาท)

น.๑ ชั้น ๔๕.๕
(๓๘,๑๗๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

3

จ.ส.อ. ไพสิฐ
สิมาพันธ9
3349900709553
1277103381

สพ.ทบ. ๗ มี.ค. ๐๙

55

จ.ส.อ. ๗ เม.ย. ๖๓
พิเศษ

511100000029
นายทหารชํานาญงาน
ศซส.สพ.ทบ.
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๗
(๓๘,๗๕๐ บาท)

น.๑ เยียวยา 1
(๓๙,๘๘๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

4

จ.ส.อ. อดุลย9
มลโมลี
3450100327746
1284600026

สพ.ทบ. ๑๗ ก.ค. ๐๗

57

520105000565
ชAางซAอมยานยนต9สายพาน
ผซพก.รง.ซยน.กรซย.
ศซส.สพ.ทบ.
(ชกท.๖๓๒.๐)
520105000444
นายสิบสAงกําลัง
ผสล.กรซย.ศซส.สพ.ทบ.
(ชกท.๗๖๓.๐)

จ.ส.อ. ๗ เม.ย. ๖๓
พิเศษ

511100000027
นายทหารชํานาญงาน
ศซส.สพ.ทบ.
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๓
๓๔,๑๑๐ บาท)

น.๑ ชั้น ๔๓
(๓๕,๒๒๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

5

จ.ส.อ. ภิรมย9
พรหมจันทร9 สพ.ทบ. ๒๔ มี.ค. ๐๗
3100202535260
1273307965

57

520105000497
ชAางเขียน
ผวซ.รง.ซยน.กรซย.ศซส.สพ.ทบ.
(ชกท.๘๑๐.๐)

จ.ส.อ. ๒๒ ก.ค. ๖๓
พิเศษ

511100000028
นายทหารชํานาญงาน
ศซส.สพ.ทบ.
(ชกท.0005)

ป.๓ เยียวยา 1.5
(๔๐,๕๖๐ บาท)

น.๑ เยียวยา 2.5
(๔๑,๙๓๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ยศ - ชื่อ - สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
6
จ.ส.อ. จิโรจน9
วีระสิทธิ์
3100503956167
1233314873

สังกัด วัน/เดือน/ป*เกิด อายุ

ตําแหนงป7จจุบัน

สพ.ทบ. ๑๒ ต.ค. ๐๕

59

511100000167
รอง ผบ.มว.
มก.รก.กบร.ศซส.สพ.ทบ.
(ชกท.๐๐๑.๐)

ลงตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ
จ.ส.อ. ๙ ธ.ค. ๖๒
พิเศษ

เลขที่ตําแหนง
ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
นายทหารสัญญาบัตร
511100000017
นายทหารชํานาญงาน
ศซส.สพ.ทบ.
(ชกท.0005)

รับเงินเดือน
ณ ๑ เม.ย. ๖๔
ป.๓ ชั้น ๓๗
(๓๘,๗๕๐ บาท)

สัญชาติ
ปรับเปน
หมายเหตุ
รับเงินเดือน
ตนเอง พอ/แม ปู6/ยา ตา/ยาย
๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ เยียวยา ๑
ไทย ไทย ไทย ไทย
(๓๙,๘๘๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

7

จ.ส.อ. สมัย
คนฟูม
3361200782315
3271000033

สพ.ทบ. ๖ เม.ย. ๐๖

58

502500000391
เสมียน
กวก.สพ.ทบ.
(ชกท.๗๑๐.๐)

จ.ส.อ. ๒ เม.ย. ๖๓
พิเศษ

502500000032
นายทหารชํานาญงาน
สพ.ทบ.
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๖
(๓๗,๕๘๐ บาท)

น.๑ ชั้น ๔๖
(๓๘,๗๕๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

8

จ.ส.อ. วิไลศักดิ์
กัปตพล
3670300501641
1294000502

สพ.ทบ. ๓ มี.ค. ๐๙

55

502502000729
นายสิบสAงกําลังสรรพาวุธ
ผผค.กคย.สพ.ทบ.
(ชกท.๗๖๓.๐)

จ.ส.อ. ๔ เม.ย. ๖๒
พิเศษ

502500000053
นายทหารชํานาญงาน
สพ.ทบ.
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๐
(๓๐,๗๙๐ บาท)

น.๑ ชั้น ๔๐
(๓๑,๘๘๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

9

จ.ส.อ. สมบุญ
พิรุณย4อย
3191000046544
1356100910

สพ.ทบ. ๒๓ ต.ค. ๐๗

57

502502000712
เสมียน
ผกง.กคย.สพ.ทบ.
(ชกท.๗๓๐.๐)

จ.ส.อ. ๑๗ ม.ค. ๖๒
พิเศษ

502500000052
นายทหารชํานาญงาน
สพ.ทบ.
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๑.๕
(๓๒,๔๕๐ บาท)

น.๑ ชั้น ๔๑.๕
(๓๓,๕๖๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

10

จ.ส.อ. ณรงค9
มาเปลี่ยน
3100902705575
1303306181

สพ.ทบ.

๒ ก.ย. ๐๘

56

202502000666
หน.โรงรถ
ผธก.กคย.สพ.ทบ.
(ชกท.๖๔๓.๐)

จ.ส.อ. ๓ เม.ย. ๖๓
พิเศษ

502500000050
นายทหารชํานาญงาน
สพ.ทบ.
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๖
(๓๗,๕๘๐ บาท)

น.๑ ชั้น ๔๖
(๓๘,๗๕๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

11

จ.ส.อ. ประชา
โนรี
3101400872344
1273311730

สพ.ทบ. ๒๒ ธ.ค. ๐๗

57

502502000878
หน.คลัง
ผคย.กคย.สพ.ทบ.
(ชกท.๕๕๑.๐)

จ.ส.อ. ๒๕ มิ.ย. ๖๓
พิเศษ

502500000064
นายทหารชํานาญงาน
สพ.ทบ.
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๒.๕
(๓๓,๕๖๐ บาท)

น.๑ ชั้น ๔๒.๕
(๓๔,๖๘๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ
12

13

14

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. ชัชวาล
ชูวงษ9
3100200193965
1303303181

สังกัด วัน/เดือน/ป*เกิด อายุ
สพ.ทบ. ๒ พ.ค. ๐๙

55

สพ.ทบ. ๒๒ พ.ค. ๐๖

58

จ.ส.อ. ทวี
ทองสัมฤทธิ์ สพ.ทบ. ๑๓ มี.ค. ๐๗
3102000933631
1273317127

57

จ.ส.อ. คุณากร
มีศิลปK
3600600117803
1282302130

15

จ.ส.อ. อนันต9
กุณฑล
3160100494513
1261000031

สพ.ทบ. ๑ พ.ค. ๐๘

16

จ.ส.อ. ทศพล
คําหงษา
3100503858254
1292100478

สพ.ทบ. ๑ พ.ย. ๐๘

ตําแหนงป7จจุบัน
502502000783
รอง หน.มว.
มว.สAงกําลัง
ผซย.กคย.สพ.ทบ.
(ชกท.๗๖๓.๐)
530107001223
หน.คลัง มว.คลัง สป.๕
คลังแสง ๓ คส.สพ.ทบ.
(ชกท.๔๑๑.๐)

510613300158
จAาหมวด
มว.บริการ ร4อย.สพ.ซบร.สน.ทั่วไป
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง
(ชกท.๐๐๑.๐)
56
510613300113
หน.ชAางสรรพาวุธ
ตอนซAอมปOนใหญA มว.ซAอมอาวุธและ
เครื่องควบคุมการยิง
ร4อย.สพ.ซบร.สน.ทั่วไป
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง
(ชกท.๔๒๙.๐)
56
510222100116
ผู4บังคับตอน ตอนซAอมปOนใหญA
มว.ซAอมอาวุธ ร4อย.ซบร.สน.โดยตรง
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง
(ชกท.๕๔๒.๐)

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. ๒๕ มิ.ย. ๖๓ 502500000057
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
สพ.ทบ.
(ชกท.0005)

รับเงินเดือน
ณ ๑ เม.ย. ๖๔
ป.๓ ชั้น ๓๑.๕
(๓๒,๔๕๐ บาท)

สัญชาติ
ปรับเปน
หมายเหตุ
รับเงินเดือน
ตนเอง พอ/แม ปู6/ยา ตา/ยาย
๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ ชั้น ๔๑.๕
ไทย ไทย ไทย ไทย
(๓๓,๕๖๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

จ.ส.อ.
พิเศษ

๓ ต.ค. ๖๒

502500000079
นายทหารชํานาญงาน
สพ.ทบ.
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๒
(๓๓,๐๐๐ บาท)

น.๑ ชั้น ๔๒
(๓๔,๑๑๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

จ.ส.อ.
พิเศษ

๓ ต.ค. ๖๒

510613000049
นายทหารชํานาญงาน
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๕.๕
(๓๖,๙๙๐ บาท)

น.๑ ชั้น ๔๕.๕
(๓๘,๑๗๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

จ.ส.อ. ๒๕ ก.ย. ๖๓
พิเศษ

510613000046
นายทหารชํานาญงาน
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๒.๕
(๓๓,๕๖๐ บาท)

น.๑ ชั้น ๔๒.๕
(๓๔,๖๘๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

จ.ส.อ.
พิเศษ

510613000032
นายทหารชํานาญงาน
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๓.๕
น.๑ ชั้น ๔๓.๕
ไทย
(๓๔,๖๘๐ บาท) (๓๕,๘๑๐ บาท)
พ.ส.ร.
พ.ส.ร. ๓,๑๕๐ บาท
๓,๑๕๐ บาท
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

๑ ต.ค. ๖๑

ลําดับ
17

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
สังกัด วัน/เดือน/ป*เกิด อายุ
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. ภูวเนศวร9
วงศ9พัวพันธุ9 สพ.ทบ. ๒๖ ม.ค. ๐๙ 55
3102102096177
1283300434

18

จ.ส.อ. อดิเรก
สิงห9ชัย
5160199023581
1286200895

สพ.ทบ. ๒๑ ส.ค. ๐๙

55

19

จ.ส.อ. อภิชาต
ผAองประเสริฐ สพ.ทบ. ๑๑ ก.ย. ๐๙
3100200010887
1293315969

55

20

จ.ส.อ. วิจิตร
กินยืน
3670400060191
1283304887

55

สพ.ทบ.

๔ ก.ย. ๐๙

ตําแหนงป7จจุบัน
510613300188
ชAางตรวจสภาพยานยนต9ล4อ
มว.ควบคุมการซAอม
ร4อย.สพ.ซบร.สน.ทั่วไป
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง
(ชกท.๖๓๕.๐)
510222100057
ผู4บังคับตอน ตอนบัญชีคุม
มว.สล.ร4อย.ซบร.สน.โดยตรง
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง
(ชกท.๕๔๒.๐)
510613200010
นายสิบบัญชีคุม
มว.สAงกําลัง ร4อย.สล.สพ.
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง
(ชกท.๕๔๒.๐)
502501000065
ชAางไม4
ผสนศ.รร.สพ.สพ.ทบ.
(ชกท.๕๑๑.๐)

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
รับเงินเดือน
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
ณ ๑ เม.ย. ๖๔
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. ๑๔ พ.ย. ๕๔ 510613000051 ป.๓ เยียวยา 4.5
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน (๔๔,๙๓๐ บาท)
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง พ.ส.ร. ๙๒๐ บาท
(ชกท.0005)

สัญชาติ
ปรับเปน
หมายเหตุ
รับเงินเดือน
ตนเอง พอ/แม ปู6/ยา ตา/ยาย
๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ เยียวยา 5.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
(๔๖,๕๖๐ บาท)
พ.ส.ร. ๙๒๐ บาท
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

จ.ส.อ.
พิเศษ

๓ ต.ค. ๖๒

510613000026
นายทหารชํานาญงาน
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๔.๕
(๓๕,๘๑๐ บาท)

น.๑ ชั้น ๔๔.๕
(๓๖,๙๙๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

จ.ส.อ. ๒๓ ก.พ. ๕๕
พิเศษ

510613000020
นายทหารชํานาญงาน
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง
(ชกท.0005)

ป.๓ เยียวยา 2.5
(๔๑,๙๓๐ บาท)
พ.ส.ร. ๙๒๐ บาท

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

จ.ส.อ. ๑๑ มิ.ย. ๖๑
พิเศษ

502500000112
นายทหารชํานาญงาน
สพ.ทบ.
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๗
(๓๘,๗๕๐ บาท)

น.๑ เยียวยา 3.5
(๔๓,๓๐๐ บาท)
พ.ส.ร. ๙๒๐ บาท
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ เยียวยา 1
(๓๙,๘๘๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ตรวจถูกต4อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๓ ส.ค. ๖๔

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปขึ้นไป เลื่อนฐานะเป!นนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด สส.

๒

จ.ส.อ. อําพร กุลสูตร
๓ ๑๐๐๒ ๐๐๑๘๖ ๒๑ ๗
๑๒๙๓๓๑๕๑๑๗

ศทส.สส.

๕ มี.ค. ๐๙

๕๕

๕๐๒๖๐๐๑๐๐๑๕๐
พนักงานโทรคมนาคม (ชกท.๒๙๓.0)
แผนกปฏิบัติการส,วนกลาง
กทข.ศทส.สส.

๓

จ.ส.อ. ยรรยง อุทัยพัฒน@
๓ ๑๐๒๐ ๐๒๑๘๒ ๖๕ ๙
๑๒๗๓๓๑๕๐๓๙

ศทส.สส.

๔ ก.ย. ๐๙

๕๕

๕๐๒๖๐๐๑๐๐๓๙๗
ช,างซ,อมโทรคมนาคม (ชกท.๒๙๖.0)
แผนกสนับสนุนและซ,อมบํารุง
กทข.ศทส.สส.

รับเงินเดือน
ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
ปรับเป!น
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป!น ๑ เม.ย. ๖๔
รับเงินเดือน
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
จ.ส.อ. ๒๐ พ.ย. ๖๒ ๕๐๒๖๐๐๑๐๐๐๒๙ ป.๓ เยียวยา ๒ น.๑ เยียวยา ๓
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน (๔๑,๒๕๐ บาท) (๔๒,๖๒๐ บาท)
ศทส.สส.
และ พ.ส.ร. และ พ.ส.ร. คงเดิม
(ชกท.๐๐๐๕)
๓,๒๔๙ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)
จ.ส.อ. ๑๓ พ.ค. ๖๒ ๕๐๒๖๐๐๑๐๐๐๐๖ ป.๓ ชั้น ๓๖.๕ น.๑ เยียวยา ๐.๕
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน (๓๘,๑๗๐ บาท) (๓๙,๑๙๐ บาท)
ศทส.สส.
และ พ.ส.ร. และ พ.ส.ร. คงเดิม
(ชกท.๐๐๐๕)
๗๔๐ บาท
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)
จ.ส.อ. ๑๗ ก.ย. ๖๓ ๕๐๒๖๐๐๑๐๐๐๒๔
ป.๓ ชั้น ๓๕
น.๑ ชั้น ๔๕
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน (๓๖,๔๐๐ บาท) (๓๗,๕๘๐ บาท)
ศทส.สส.
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
(ชกท.๐๐๐๕)
ได$ ๑ ขั้น)

๔

จ.ส.อ. โอฬาร โต$ตอบ
๓ ๗๖๐๖ ๐๐๐๗๑ ๙๗ ๗
๑๒๗๓๐๐๐๕๘๓

ศทส.สส.

๒๐ พ.ค. ๐๙ ๕๕

๕๐๒๖๐๐๑๐๐๘๖๗
หน.ช,างซ,อมและติดตั้งเครือข,ายภายใน
(ชกท.๓๓๒.0) แผนกเครือข,ายภายใน
กสส.ศทส.สส.

จ.ส.อ. ๑๖ พ.ย. ๔๗ ๕๐๒๖๐๐๑๐๐๐๘๕
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ศทส.สส.
(ชกท.๐๐๐๕)

๕

จ.ส.อ. วัฒนพันธ@ จันทร@จรูญ
๓ ๖๐๐๘ ๐๐๔๓๗ ๘๔ ๔
๑๒๘๒๓๐๒๐๐๒

ศทส.สส.

๑ ต.ค. ๐๙

ยศ-ชื่อ-สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
๑
จ.ส.อ. ปญญา นิธิเมธากุล
๓ ๑๐๒๐ ๐๐๓๔๔ ๔๐ ๖
๑๒๗๕๕๐๐๔๐๙

สังกัด

วัน/เดือน/ป
อายุ
เกิด

ตําแหนงป3จจุบัน

ศทส.สส.

๔ ต.ค. ๐๖

๕๘

๕๐๒๖๐๐๑๐๐๔๔๕
เจ$าหน$าที่ระบบเครือข,ายสื่อสารข$อมูล
(ชกท.๒๙๓.0) แผนกสื่อสารข$อมูล
และเครือข,าย กทข.ศทส.สส.

๕๕

๕๐๒๖๐๐๑๐๐๕๕๑
พนักงานวิทยุ (ชกท.๐๕๑.0)
แผนกเครือข,ายวิทยุ
กสส.ศทส.สส.

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู2/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

น.๑ เยียวยา ๖ ไทย
(๔๗,๓๘๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

จ.ส.อ. ๒๐ ม.ค. ๔๘ ๕๐๒๖๐๐๑๐๐๐๖๓ ป.๓ เยียวยา ๕.๕ ป.๓ เยียวยา ๖.๕ ไทย
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน (๔๖,๕๖๐ บาท) (๔๘,๒๐๐ บาท)
ศทส.สส.
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
(ชกท.๐๐๐๕)
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ป.๓ เยียวยา ๕
(๔๕,๗๕๐ บาท)

ยศ-ชื่อ-สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
๖ จ.ส.อ. ประเสริฐ อินอํานวย
๓ ๗๔๐๒ ๐๐๓๓๑ ๐๔ ๑
๑๒๖๖๔๐๑๕๔๓

สังกัด

วัน/เดือน/ป
อายุ
เกิด

สส.

๔ ก.ค. ๐๗

๕๗

ตําแหนงป3จจุบัน
๕๐๒๖๐๐๐๐๑๗๘๕
ช,างซ,อมเครื่องกําเนิดไฟฟGา (ชกท.๓๕๒.0)
แผนกซ,อมบํารุง
กจสท.สส.

๗

จ.ส.อ. ศักดิ์ดาวุธ โสมดี
๓ ๑๖๐๑ ๐๐๑๕๑ ๙๗ ๗
๑๒๙๕๐๐๑๖๗๗

สส.

๒๐ เม.ย. ๐๙ ๕๕

๕๐๒๖๐๐๐๐๑๖๖๔
ช,างเครื่องส,งวิทยุ (ชกท.๒๗๒.0)
แผนกกระจายเสียง
กจสท.สส.

๘

จ.ส.อ. อนุศิษฏ@ บาลไทสงค@
๓ ๔๑๐๑ ๐๐๐๓๖ ๘๕ ๗
๑๒๙๖๘๐๓๕๕๕

สส.

๑๕ เม.ย. ๐๙ ๕๕

๙

จ.ส.อ. วิชัย สุขแก$วฟGา
๓ ๗๓๐๕ ๐๐๐๘๒ ๑๔ ๔
๑๒๙๑๙๐๑๑๕๘

สส.

๘ เม.ย. ๐๘

๑๐

จ.ส.อ. อนุชา ชมบุญ
๓ ๑๐๐๒ ๐๓๑๘๑ ๑๒ ๗
๑๒๘๓๓๑๑๐๗๓

สส.

๑๖ ก.พ. ๐๙ ๕๕

๕๖

รับเงินเดือน
ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
ปรับเป!น
สัญชาติ
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป!น ๑ เม.ย. ๖๔
รับเงินเดือน
หมายเหตุ
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู2/ยา ตา/ยาย
จ.ส.อ. ๑๗ ก.ย. ๖๓ ๕๐๒๖๐๐๐๐๐๐๕๗
ป.๓ ชั้น ๓๗
น.๑ เยียวยา ๑ ไทย ไทย ไทย ไทย
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน (๓๘,๗๕๐ บาท) (๓๙,๘๘๐ บาท)
สส.
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
(ชกท.๐๐๐๕)
ได$ ๑ ขั้น)
ป.๓ ชั้น ๓๖
น.๑ ชั้น ๔๖
ไทย
(๓๗,๕๘๐ บาท) (๓๘,๗๕๐ บาท)
และ พ.ส.ร. และ พ.ส.ร. คงเดิม
๖,๕๕๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

๕๐๒๖๐๐๐๐๑๗๙๐
ช,างซ,อมวิทยุ (ชกท.๒๙๖.0)
แผนกซ,อมบํารุง
กจสท.สส.

จ.ส.อ. ๒๒ มิ.ย. ๔๓ ๕๐๒๖๐๐๐๐๐๐๕๙ ป.๓ เยียวยา ๑.๕ น.๑ เยียวยา ๒.๕ ไทย
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน (๔๐,๕๖๐ บาท) (๔๑,๙๓๐ บาท)
สส.
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
(ชกท.๐๐๐๕)
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

๕๐๒๖๐๐๐๐๒๕๖๗
ช,างเรียง (ชกท.๘๓๑.0)
แผนกการพิมพ@ กบร.สส.

จ.ส.อ. ๑๗ ก.ย. ๖๓ ๕๐๒๖๐๐๐๐๐๑๐๘ ป.๓ เยียวยา ๐.๕ น.๑ เยียวยา ๐.๕ ไทย
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน (๓๙,๑๙๐ บาท) ( ๔๐,๕๖๐ บาท )
สส.
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
(ชกท.๐๐๐๕)
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

จ.ส.อ. ๖ มิ.ย. ๕๙
พิเศษ

ไทย

ไทย

ไทย

๕๐๒๖๐๐๐๐๑๙๗๖
นายสิบบัญชีคุม (ชกท.๗๖๕.0)
มว.บัญชีคุม แผนกควบคุมสิ่งอุปกรณ@
กคส.สส.

จ.ส.อ. ๑๗ ก.ย. ๖๓ ๕๐๒๖๐๐๐๐๐๐๕๔
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
สส.
(ชกท.๐๐๐๕)

๕๐๒๖๐๐๐๐๐๐๗๑ ป.๓ เยียวยา ๒.๕
นายทหารชํานาญงาน (๔๑,๙๓๐ บาท)
สส.
และ พ.ส.ร.
(ชกท.๐๐๐๕)
๑,๒๕๐ บาท

น.๑ เยียวยา ๓.๕ ไทย
(๔๓,๓๐๐ บาท)
และ พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

ยศ-ชื่อ-สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
๑๑
จ.ส.อ. วีรนงค@ รักงาม
๓ ๓๖๐๑ ๐๐๕๙๗ ๑๕ ๙
๑๔๐๑๐๐๒๓๖๖

สังกัด

วัน/เดือน/ป
อายุ
เกิด

สส.

๒๘ ส.ค. ๐๙ ๕๕

๕๐๒๖๐๐๐๐๑๙๒๙
เสมียนส,งกําลัง (ชกท.๗๖๐.0)
มว.ผลิตแบตเตอรี่แห$ง
กผสป.สส.

ตําแหนงป3จจุบัน

รับเงินเดือน
ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
ปรับเป!น
สัญชาติ
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป!น ๑ เม.ย. ๖๔
รับเงินเดือน
หมายเหตุ
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู2/ยา ตา/ยาย
จ.ส.อ. ๑๗ ก.ย. ๖๓ ๕๐๒๖๐๐๐๐๐๐๖๘ ป.๓ ชั้น ๒๖.๕ น.๑ ชั้น ๓๘.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน (๒๗,๔๙๐ บาท) (๒๘,๔๓๐ บาท)
สส.
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
(ชกท.๐๐๐๕)
ได$ ๑ ขั้น)

๑๒

จ.ส.อ. ธวัชชัย อินอุ,นโชติ
๓ ๔๐๐๗ ๐๐๔๕๒ ๓๐ ๔
๑๒๘๐๕๐๑๖๔๓

สส.

๒๘ ต.ค. ๐๗ ๕๗

๕๐๒๖๐๒๐๐๐๓๗๑
นายสิบประจําหมวด (ชกท.๕๔๒.0)
รร.ส.สส.

จ.ส.อ. ๑๗ มี.ค. ๖๓ ๕๐๒๖๐๐๐๐๐๑๔๔
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
สส.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.๓ ชั้น ๓๖.๕ น.๑ เยียวยา ๐.๕ ไทย
(๓๘,๑๗๐ บาท) (๓๙,๑๙๐ บาท)
และ พ.ส.ร. และ พ.ส.ร. คงเดิม
๕๘๐ บาท
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

๑๓

จ.ส.อ. พรเทพ รําพึงกิจ
๓ ๑๐๑๗ ๐๐๗๖๓ ๕๖ ๗
๑๒๘๓๓๑๓๐๗๙

สส.

๑๒ มิ.ย. ๐๙ ๕๕

๕๐๒๖๐๒๐๐๐๑๘๙
ครูพนักงานวิทยุโทรพิมพ@ (ชกท.๐๕๓.0)
รร.ส.สส.

จ.ส.อ. ๑๗ ก.ย. ๖๓ ๕๐๒๖๐๐๐๐๐๑๓๒
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
สส.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.๓ ชั้น ๓๖.๕ น.๑ เยียวยา ๐.๕ ไทย
(๓๘,๑๗๐ บาท) (๓๙,๑๙๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

๑๔

จ.ส.อ. พิเชษ จันทร@แสง
๓ ๑๐๐๒ ๐๐๑๘๕ ๕๓ ๙
๑๒๙๓๓๑๒๓๘๗

สส.

๒๒ เม.ย. ๐๙ ๕๕

๕๐๒๖๐๒๐๐๐๒๕๓
ครูเครื่องยนต@ (ชกท.๖๓๑.0)
รร.ส.สส.

จ.ส.อ. ๑๗ มี.ค. ๖๓ ๕๐๒๖๐๐๐๐๐๑๓๕
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
สส.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.๓ ชั้น ๓๐.๕
(๓๑,๓๔๐ บาท)

น.๑ ชั้น ๔๐.๕ ไทย
(๓๒,๔๕๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ส.๑

๓๐ ส.ค. ๐๙ ๕๕

๕๐๒๖๐๓๐๐๐๐๘๑
รอง ผบ.มว.สส. (ชกท.๓๔๑.0)
บก.มว.สส.
ร$อย.บก.ส.๑

จ.ส.อ. ๒๔ ก.พ. ๕๓ ๕๐๒๖๐๓๐๐๐๐๒๕
ป.๓ ชั้น ๓๗
น.๑ เยียวยา ๑ ไทย
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน ( ๓๘,๗๕๐ บาท ) (๓๙,๘๘๐ บาท)
ส.1
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
(ชกท.๐๐๐๕)
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

๑๕ จ.ส.อ. ภัทรวุฒิ ปญญาประทีป
๓ ๗๔๐๒ ๐๐๓๒๘ ๔๔ ๐
๑๒๘๖๐๐๐๑๕๒

ยศ-ชื่อ-สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
16
จ.ส.อ. บุญส,ง สําอางค@
๓ ๑๕๐๔ ๐๐๒๑๔ ๗๒ ๙
๑๓๐๖๗๐๐๓๗๔

สังกัด
ส.๑ พัน.๑๐๑

วัน/เดือน/ป
อายุ
เกิด

ตําแหนงป3จจุบัน

๗ ก.ค. ๐๙

๕๕

๕๐๒๖๐๔๒๐๐๐๕๓
หน.ตอน (ชกท.๒๙๓.0)
ตอนวิทยุถ,ายทอดปลายทาง
มว.วิทยุถ,ายทอด
ร$อย.ปฏิบัติการสื่อสารสนาม ส.๑ พัน.๑๐๑

17

จ.ส.อ. จํานงค@ ภะโว
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง ๖ มิ.ย. ๐๙
๓ ๒๕๐๔ ๐๐๕๔๙ ๘๔ ๓
๑๒๙๓๑๐๑๘๕๐

๕๕

๕๐๒๖๐๖๑๐๐๐๓๑
หน.ช,างซ,อมโทรศัพท@ (ชกท.๓๒๓.0)
ตอนซ,อมบํารุงโทรศัพท@
มว.ซ,อมบํารุงเครื่องสื่อสารประเภทสาย
และอุปกรณ@ ร$อย.ส.ซบร.เขตหลังที่ ๑
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง

18

จ.ส.อ. วันชัย อุ$ยสูงเนิน พัน.ส.ซบร.เขตหลัง ๒๑ ธ.ค. ๐๘ ๕๖
๓ ๓๐๑๘ ๐๐๐๑๗ ๔๓ ๑
๑๒๘๒๑๐๔๑๖๑

19

จ.ส.อ. สมัย เชื้อพันธ@
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง ๔ พ.ย. ๐๗
๓ ๓๔๑๔ ๐๐๓๑๐ ๒๕ ๕
๑๒๘๗๑๐๐๑๘๒

๕๗

รับเงินเดือน
ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
ปรับเป!น
สัญชาติ
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป!น ๑ เม.ย. ๖๔
รับเงินเดือน
หมายเหตุ
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู2/ยา ตา/ยาย
จ.ส.อ. ๔ ธ.ค. ๕๘ ๕๐๒๖๐๔๐๐๐๐๔๓ ป.๓ เยียวยา ๓ ป.๓ เยียวยา ๔ ไทย ไทย ไทย ไทย
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน (๔๒,๖๒๐ บาท) (๔๔,๑๓๐ บาท)
ส.๑ พัน.๑๐๑
และ พ.ส.ร. และ พ.ส.ร. คงเดิม
(ชกท.๐๐๐๕)
๓๒๐ บาท
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)
จ.ส.อ. ๓๑ พ.ค. ๖๐ ๕๐๒๖๐๖๐๐๐๐๑๙ ป.๓ เยียวยา ๑.๕
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน (๔๐,๕๖๐ บาท)
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
และ พ.ส.ร.
(ชกท.๐๐๐๕)
๑,๙๙๐ บาท

น.๑ เยียวยา ๒.๕ ไทย
(๔๑,๙๓๐ บาท)
และ พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

๕๐๒๖๐๖๓๐๐๐๒๓
จ.ส.อ. ๒๖ ธ.ค. ๖๑ ๕๐๒๖๐๖๐๐๐๐๓๑
หน.ช,างซ,อมแผงวงจร (ชกท.๒๙๖.0)
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ตอนซ,อมบํารุงแผงวงจร
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
มว.ซ,อมบํารุงแผงวงจรและยุทโธปกรณ@พิเศษ
(ชกท.๐๐๐๕)
ร$อย.ส.ซบร.ยุทโธปกรณ@พิเศษที่ ๑
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง

ป.๓ ชั้น ๓๗
น.๑ เยียวยา ๑ ไทย
(๓๘,๗๕๐ บาท) (๓๙,๘๘๐ บาท)
และ พ.ส.ร. และ พ.ส.ร. คงเดิม
๑,๒๕๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

๕๐๒๖๐๖๐๐๐๐๙๓
จ.ส.อ. ๑๗ ก.ย. ๖๓ ๕๐๒๖๐๖๐๐๐๐๑๔
หน.ช,างซ,อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส@ (ชกท.๒๙๖.0) พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ตอนพัฒนาการซ,อมบํารุง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
มว.พัฒนาและควบคุมการซ,อมบํารุง
(ชกท.๐๐๐๕)
ร$อย.บก.พัน.ส.ซบร.เขตหลัง

ป.๓ ชั้น ๓๖.๕ น.๑เยียวยา ๐.๕ ไทย
(๓๘,๑๗๐ บาท) (๓๙,๑๙๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

รับเงินเดือน
ยศ-ชื่อ-สกุล
วัน/เดือน/ป
ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
ปรับเป!น
สัญชาติ
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
สังกัด
อายุ
ตําแหนงป3จจุบัน
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป!น ๑ เม.ย. ๖๔
เกิด
รับเงินเดือน
หมายเหตุ
หมายเลขประจําตัว
เมือ่
นายทหารสัญญาบัตร
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู2/ยา ตา/ยาย
20 จ.ส.อ. เชาวลิต บุญยรัตนิกร พัน.ส.ซบร.เขตหลัง ๒๐ ธ.ค. ๐๘ ๕๖
๕๐๒๖๐๖๑๐๐๐๔๘
จ.ส.อ. ๑๗ ก.ย. ๖๓ ๕๐๒๖๐๖๐๐๐๐๒๐
ป.๓ ชั้น ๓๑
น.๑ ชั้น ๔๑
ไทย ไทย ไทย ไทย
๓ ๑๖๙๙ ๐๐๒๐๓ ๕๑ ๑
หน.ช,างซ,อมเครื่องกําเนิดไฟฟGา (ชกท.๓๕๒.0) พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน (๓๑,๘๘๐ บาท) (๓๓,๐๐๐ บาท)
๑๓๐๕๐๐๐๖๗๕
ตอนซ,อมบํารุงเครื่องยนต@กําเนิดไฟฟGา
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
และ พ.ส.ร. และ พ.ส.ร. คงเดิม
มว.ซ,อมบํารุงเครื่องสื่อสารประเภทสาย
(ชกท.๐๐๐๕)
๙๐๐ บาท
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
และอุปกรณ@ ร$อย.ส.ซบร.เขตหลังที่ ๑
ได$ ๑ ขั้น)
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง

ตรวจถูกต$อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๓ ส.ค. ๖๔

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปขึ้นไป เลื่อนฐานะเป!นนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด ขส.ทบ.
ยศ-ชื่อ-สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
๑
จ.ส.อ. หิรัญ กระตายทอง
๓๑๔๙๙๐๐๓๒๒๓๑๖
๑๒๙๓๔๐๑๔๗๔

สังกัด

วัน/เดือน/ป
อายุ
เกิด

ตําแหนงป7จจุบัน

ขส.ทบ.

2 ต.ค. 07

๕๖

เสมียน
(ชกท.760.0)
แผนกกองบังคับการ
กกบ.ขส.ทบ.

๒

จ.ส.อ. ทวีศักดิ์ บุญจง
๓๑๐๐๕๐๔๔๙๔๑๙๑
๑๒๖๓๓๐๘๙๗๒

ขส.ทบ.

13 ต.ค. 07 ๕๗

เสมียน
(ชกท.760.0)
แผนกกองบังคับการ
กงป.ขส.ทบ.

๓

จ.ส.อ. สุวิทยA วงษAสวัสดิ์
๓๗๐๐๑๐๐๘๐๑๗๐๔
๑๒๗๔๙๐๑๙๗๔

ศคย.ทบ.

16 เม.ย. 09 ๕๕

นายสิบสงกําลัง
(ชกท.766.0)
แผนกสงกําลัง
กบบ.ศคย.ทบ.

๔

จ.ส.อ. พลูศักดิ์ ตังคณิกะ
๓๑๐๐๒๐๓๑๘๘๗๘๔
๑๒๘๓๓๑๕๓๙๓

ศคย.ทบ.

20 ต.ค. 08 ๕๖

หน.ชางเครื่องยนตA
(ชกท.631.0)
แผนกสงกําลังและซอมบํารุง
กยพ.ศคย.ทบ.

๕

จ.ส.อ. สุธี ขันไชย
๓๑๐๐๕๐๓๑๑๗๕๐๕
๓๒๗๓๓๐๐๑๔๕

ศคย.ทบ.

23 มี.ค. 06 ๕๘

เสมียน
(ชกท.710.0)
แผนกตรวจสอบ
กจย.ศคย.ทบ.

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป!น
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. 20 พ.ค. 63 502400000028
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ขส.ทบ.
(ชกท.0005)
จ.ส.อ.
พิเศษ

5 พ.ค. 63

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖4
ป.๓ ชั้น 29.5
(30,22๐ บาท)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู2/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

น.1 เยียวยา 2
(41,250 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได< ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

จ.ส.อ. 12 มิ.ย. 51 502403000038 ป.๓ เยียวยา 4.5 น.1 เยียวยา 5.5
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน (44,93๐ บาท) (46,560 บาท)
ศคย.ทบ.
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
(ชกท.0005)
ได< ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

จ.ส.อ. 13 มิ.ย. 51 502103000025 ป.๓ ชั้น 36
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน (37,580 บาท)
ศคย.ทบ.
(ชกท.0005)

น.1 ชั้น 46
(38,750 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได< ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

จ.ส.อ.
พิเศษ

น.1 ชั้น 44
(36,400 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได< ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

8 ก.ค. 63

502400000030 ป.๓ เยียวยา 1
นายทหารชํานาญงาน (39,88๐ บาท)
ขส.ทบ.
(ชกท.0005)

ปรับเป!น
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖4
น.1 ชั้น 39.5
(31,340 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได< ๑ ขั้น)

502403000009 ป.๓ ชั้น 34
นายทหารชํานาญงาน (35,22๐ บาท)
ศคย.ทบ.
(ชกท.0005)

ยศ-ชื่อ-สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
๖
จ.ส.อ. วงกร ศรีวัฒนะ
๓๑๑๐๒๐๐๑๙๘๒๘๒
๑๓๐๓๓๐๓๒๔๕

สังกัด
ศคย.ทบ.

วัน/เดือน/ป
อายุ
เกิด
29 เม.ย. 07 ๕๗

ตําแหนงป7จจุบัน
ผู<ชวยหัวน<าคลัง
(ชกท.551.0)
แผนกรับ-สงสิ่งอุปกรณAตางประเทศ
กจย.ศคย.ทบ.

๗

จ.ส.อ. ชนก สุปJญโญ
๓๑๐๐๒๐๐๒๐๑๗๓๙
๑๒๕๓๓๑๓๘๐๙

รร.ขส.ขส.ทบ. 12 ต.ค. 05 ๕๘

เสมียน
(ชกท.710.0)
แผนกสนับสนุน
รร.ขส.ขส.ทบ.

๘

จ.ส.อ. ศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณาลัย
๓๑๐๐๑๐๐๖๑๖๐๔๐
๑๒๖๒๔๐๑๖๑๑

รร.ขส.ขส.ทบ. 19 เม.ย. 07 ๕๗

๙

จ.ส.อ. สมภพ ระลึกธรรม
๓๑๐๐๘๐๐๒๗๔๔๔๒๗
๑๓๐๓๓๐๓๓๑๕

พัน.ขส.1

26 พ.ย. 08 ๕๖

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป!น
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. 7 ก.ค. 63 502403000013
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ศคย.ทบ.
(ชกท.0005)
จ.ส.อ.
พิเศษ

ป.๓ ชั้น 29.5
(30,22๐ บาท)

ปรับเป!น
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖4
น.1 ชั้น 39.5
(31,340 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได< ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู2/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

502400000077 ป.๓ ชั้น 35
นายทหารชํานาญงาน (36,40๐ บาท)
ขส.ทบ.
(ชกท.0005)

น.1 ชั้น 45
(37,580 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได< ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ครู
(ชกท.640.0)
แผนกฝMกกองการศึกษา
รร.ขส.ขส.ทบ.

จ.ส.อ. 21 พ.ค. 63 502400000070 ป.๓ ชั้น 34.5
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน (35,81๐ บาท)
ขส.ทบ.
(ชกท.0005)

น.1 ชั้น 44.5
(36,990 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได< ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

รอง ผบ.มว.
(ชกท.643.0)
กองบังคับการ ร<อย.ขส.รยบ.เบา 1
พัน.ขส.1 กรม ขส.

จ.ส.อ. 15 ก.พ. 61 502401500002 ป.๓ ชั้น 34
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน (35,22๐ บาท)
พัน.ขส.1 กรม ขส.
(ชกท.0005)

น.1 ชั้น 44
(36,400 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได< ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

510223000031 ป.๓ เยียวยา 4.5 น.1 เยียวยา 5.5
นายทหารชํานาญงาน (44,930 บาท) (46,560 บาท)
พัน.ซบร.บ.ทบ.
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
(ชกท.0005)
ได< ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๑๐ จ.ส.อ. สมหมาย ทองดีศรีสวัสดิ์ พัน.ซบร.บ.ทบ. 16 พ.ย. 08 ๕๖ นายสิบกํากับการซอมเครื่องบินปPกหมุน จ.ส.อ.
๓๑๗๐๒๐๐๐๙๘๐๕๙
(ชกท.679.0)
พิเศษ
๑๒๗๖๒๐๐๖๖๗
พัน.ซบร.บ.ทบ.

5 ก.พ. 63

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖4

4 ก.พ. 51

ยศ-ชื่อ-สกุล
วัน/เดือน/ป
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
สังกัด
อายุ
เกิด
หมายเลขประจําตัว
๑๑
จ.ส.อ. นภา สร<อยทอง
พัน.ซบร.บ.ทบ. 6 ส.ค. 09 ๕๕
๓๑๖๐๑๐๐๐๔๘๓๓๕
๑๒๘๕๐๐๑๓๐๖

ตําแหนงป7จจุบัน
นายสิบกํากับการซอมบํารุง ฮ.
(ชกท.679.0)
พัน.ซบร.บ.ทบ.

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป!น
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. 21 ก.ค. 60 510223000048
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
พัน.ซบร.บ.ทบ.
(ชกท.0005)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖4

ปรับเป!น
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖4
ป.๓ เยียวยา 1.5 น.1 เยียวยา 2.5
(40,560 บาท) (41,930 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได< ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู2/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

๑๒

จ.ส.อ. สุวิทยA ออนตา
๓๑๖๐๑๐๐๓๓๑๑๘๕
๑๒๙๕๐๐๑๓๕๗

พัน.ซบร.บ.ทบ. 21 ก.พ. 09 ๕๕

นายสิบกํากับการซอม
(ชกท.679.0)
บ.ตอนโรงงานซอม
มว.สนับสนุนโดยตรง
พัน.ซบร.บ.ทบ.

จ.ส.อ. 19 ม.ค. 61 510223000046 ป.๓ เยียวยา 1.5 น.1 เยียวยา 2.5
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน (40,560 บาท) (41,930 บาท)
พัน.ซบร.บ.ทบ.
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
(ชกท.0005)
ได< ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๑๓

จ.ส.อ. สมพงษA มารมยA
๓๓๔๐๔๐๐๑๕๖๕๕๗
๑๒๘๗๑๐๐๒๘๔

พัน.ซบร.บ.ทบ. 10 มี.ค. 07 ๕๗

นายสิบสงกําลัง
(ชกท.768.0)
ตอน บก.พัน.ร<อย.บก.
พัน.ซบร.บ.ทบ.

จ.ส.อ. 31 ก.ค. 61 510223000019 ป.๓ ชั้น 37
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน (38,750 บาท)
พัน.ซบร.บ.ทบ.
(ชกท.0005)

น.1 เยียวยา 1
(39,880 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได< ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๑๔

จ.ส.อ ชาติชาย แดงสงา
๓๑๖๐๑๐๑๐๐๑๑๐๓
๑๒๘๕๐๐๐๔๑๖

พัน.ซบร.บ.ทบ. 13 พ.ย. 07 ๕๗

จากองพัน
(ชกท.001.0)
ตอน บก.พัน.ร<อย.บก.
พัน.ซบร.บ.ทบ.

จ.ส.อ. 15 พ.ค. 62 510223000015 ป.๓ ชั้น 36
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน (37,58๐ บาท)
พัน.ซบร.บ.ทบ.
(ชกท.0005)

น.1 ชั้น 46
(38,750 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได< ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ตรวจถูกต<อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๓ ส.ค. ๖๔

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ป$ขึ้นไป เลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด พธ.ทบ.

ลําดับ
1

ยศ-ชื่อ-สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. เบญจรงค พุฒวงษ
3739900149953
1281901845

สังกัด วัน/เดือน/ป$เกิด อายุ

ตําแหนงป%จุบัน

พธ.ทบ.

28 พ.ย. 08

56

เสมียน
(ชกท.710.0)
พธ.ทบ.

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. 2 พ.ย. 49 ๕๐๒๓ ๐๐๐๐ ๐053
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
พธ.ทบ.
(ชกท.0005)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. 64
ป.3 เยียวยา 6.5
(48,200 บาท)

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. 64
น.1 เยียวยา 7.5
(49,830 บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได5 1 ขั้น)

สัญชาติ
ตนเอง พอ/แม ปู8/ยา ตา/ยาย
ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

2

จ.ส.อ. นิรัตน ทับจันทร
3740300546309
1276000269

พธ.ทบ.

27 ต.ค. 08

56

เสมียนบัญชีคุม
(ชกท.760.0)
พธ.ทบ.

จ.ส.อ. 2 พ.ย. 53
พิเศษ

๕๐๒๓ ๐๐๐๐ ๐140
นายทหารชํานาญงาน
พธ.ทบ.
(ชกท.0005)

ป.3 เยียวยา 3.5
(43,300 บาท)

น.1 เยียวยา 4.5
(44,930 บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได5 1 ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

3

จ.ส.อ.หญิง ชยารัตน ภาคีเนตร
3102000660332
6291030709

พธ.ทบ.

3 ก.ค. 09

55

เสมียนบัญชีคุม
(ชกท.760.0)
พธ.ทบ.

จ.ส.อ. 25 ต.ค. 62 ๕๐๒๓ ๐๐๐๐ ๐141
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
พธ.ทบ.
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 33.5
(34,680 บาท)

น.1 ชั้น 43.5
(35,810 บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได5 1 ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

จ.ส.อ.หญิง กุลประภัสสร พงษประสาร พธ.ทบ.
3120101957011
6281261108

26 พ.ย. 08

56

เสมียน
(ชกท.710.0)
พธ.ทบ.

จ.ส.อ. 25 ต.ค. 62 ๕๐๒๓ ๐๐๐๐ ๐153
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
พธ.ทบ.
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 34.5
(35,810 บาท)

น.1 ชั้น 44.5
(36,990 บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได5 1 ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

22 ก.พ. 09

55

เสมียน
(ชกท.710.0)
พธ.ทบ.

จ.ส.อ. 26 ต.ค. 55 ๕๐๒๓ ๐๐๐๐ 0054
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
พธ.ทบ.
(ชกท.0005)

ป.3 เยียวยา 2.5
(41,930 บาท)

น.1 เยียวยา 3.5
(43,300 บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได5 1 ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

4

5

จ.ส.อ. ชวลิต บัวบาน
3130500272593
1292900850

พธ.ทบ.

หมายเหตุ

ลําดับ
6

ยศ-ชื่อ-สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. สมยศ บุญมีสง<า
5170699009669
1276200670

สังกัด วัน/เดือน/ป$เกิด อายุ

ตําแหนงป%จุบัน

พธ.ทบ.

2 ต.ค. 08

56

นายสิบส<งกําลัง
(ชกท.764.0)
พธ.ทบ.

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. 23 ก.ค. 44 ๕๐๒๓ ๐๐๐๐ ๐150
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
พธ.ทบ.
(ชกท.0005)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. 64
ป.3 เยียวยา 4.5
(44,930 บาท)

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. 64
น.1 เยียวยา 5.5
(46,560 บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได5 1 ขั้น)

สัญชาติ
ตนเอง พอ/แม ปู8/ยา ตา/ยาย
ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

7

จ.ส.อ. ชลอ ฉิมบรรเทิง
3100500624252
1273306859

พธ.ทบ.

1 ธ.ค. 08

56

ช<างเครื่องมือกล
(ชกท.463.0)
พธ.ทบ.

จ.ส.อ. 30 ต.ค. 41 ๕๐๒๓ ๐๐๐๐ 0036
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
พธ.ทบ.
(ชกท.0005)

ป.3 เยียวยา 4
(44,130 บาท)

น.1 เยียวยา 5
(45,750บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได5 1 ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

8

จ.ส.อ. สมเกียรติ ส5มเกลี้ยง
3129900028884
1292400013

พธ.ทบ.

24 พ.ย. 08

56

เสมียน
(ชกท.710.0)
พธ.ทบ.

จ.ส.อ. 8 เม.ย. 63
พิเศษ

๕๐๒๓ ๐๐๐๐ 0154
นายทหารชํานาญงาน
พธ.ทบ.
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 30
(30,790 บาท)

น.1 ชั้น 40
(31,880 บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได5 1 ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

9

จ.ส.อ. สมยศ มณีฉ่ํา
3180500508023
1280900420

พธ.ทบ.

24 ก.พ. 07

57

เสมียน
(ชกท.710.0)
พธ.ทบ.

จ.ส.อ. 8 เม.ย. 63
พิเศษ

๕๐๒๓ ๐๐๐๐ 0155
นายทหารชํานาญงาน
พธ.ทบ.
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 26.5
(27,490 บาท)

น.1 ชั้น 36.5
(28,430 บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได5 1 ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

10

จ.ส.อ. บุญสมสุข ทองจันทร
3740300549120
1286000150

พธ.ทบ. 29 เม.ย. 09

55

ช<างเครื่องมือกล
(ชกท.463.0)
พธ.ทบ.

จ.ส.อ. 28 ก.พ. 46 ๕๐๒๓ ๐๐๐๐ 0064
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
พธ.ทบ.
(ชกท.0005)

ป.3 เยียวยา 3.5
(43,300 บาท)

น.1 เยียวยา 4.5
(44,930 บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได5 1 ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

หมายเหตุ

ลําดับ
11

ยศ-ชื่อ-สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. จินดา บุญเหมาะ
3100503856120
1296600244

สังกัด วัน/เดือน/ป$เกิด อายุ

ตําแหนงป%จุบัน

พธ.ทบ.

26 ก.ย. 08

56

ช<างเครื่องมือกล
(ชกท.463.0)
พธ.ทบ.

12

จ.ส.อ. นพชาติ ขานฉนวน
3100203239044
1313329406

พธ.ทบ.

15 ส.ค. 06

58

นายสิบธุรการ
(ชกท.717.0)
พธ.ทบ.

13

จ.ส.อ. ประสาท ทับประเสริฐ
3120190003824
1362402108

พธ.ทบ.

16 พ.ค. 09

55

14

จ.ส.อ. สมชาย พลชัย
3609700163490
1352402067

พธ.ทบ.

23 มิ.ย. 09

15

จ.ส.อ. ดนัย สัมฤทธิ์
3120101955981
1302400053

พธ.ทบ.

17 พ.ย. 07

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. 8 เม.ย. 63 ๕๐๒๓ ๐๐๐๐ 0072
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
พธ.ทบ.
(ชกท.0005)
จ.ส.อ. 8 เม.ย. 63
พิเศษ

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. 64
ป.3 ชั้น 34
(35,220 บาท)

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. 64
น.1 ชั้น 44
(36,400 บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได5 1 ขั้น)

สัญชาติ
ตนเอง พอ/แม ปู8/ยา ตา/ยาย
ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๕๐๒๓ ๐๐๐๐ ๐062
นายทหารชํานาญงาน
พธ.ทบ.
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 36
(37,580 บาท)

น.1 ชั้น 46
(38,750 บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได5 1 ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

เจ5าหน5าที่คัดแยก
(ชกท.463.0)
พธ.ทบ.

จ.ส.อ. 30 เม.ย. 50 ๕๐๒๓ ๐๐๐๐ ๐114
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
พธ.ทบ.
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 36
(37,580 บาท)

น.1 ชั้น 46
(38,750 บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได5 1 ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

55

เจ5าหน5าที่รักษาโปรแกรม
(ชกท.752.0)
พธ.ทบ.

จ.ส.อ. 30 เม.ย. 63 ๕๐๒๓ ๐๐๐๐ ๐113
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
พธ.ทบ.
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 32
(33,000 บาท)

น.1 ชั้น 42
(34,110 บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได5 1 ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

57

นายสิบส<งกําลัง
(ชกท.764.0)
พธ.ทบ.

จ.ส.อ. 8 เม.ย. 63
พิเศษ

ป.3 ชั้น 31.5
(32,450 บาท)

น.1 ชั้น 41.5
(33,560 บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได5 1 ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๕๐๒๓ ๐๐๐๐ ๐057
นายทหารชํานาญงาน
พธ.ทบ.
(ชกท.0005)

หมายเหตุ

ลําดับ
16

ยศ-ชื่อ-สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. จําลอง ไวยกัญหา
5140600006344
3283400004

สังกัด วัน/เดือน/ป$เกิด อายุ

ตําแหนงป%จุบัน

พธ.ทบ.

14 พ.ย. 07

57

นายสิบประจําหมวด
(ชกท.553.0)
พธ.ทบ.

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. 8 เม.ย. 63 ๕๐๒๓ ๐๐๐๐ ๐037
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
พธ.ทบ.
(ชกท.0005)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. 64
ป.3 ชั้น 36
(37,580 บาท)

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. 64
น.1 ชั้น 46
(38,750 บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได5 1 ขั้น)

สัญชาติ
ตนเอง พอ/แม ปู8/ยา ตา/ยาย
ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

17

จ.ส.อ. ประเสริฐ สอนเถื่อน
3180300227616
1320900070

พธ.ทบ

29 พ.ย. 08

56

นายสิบบัญชีงาน
(ชกท.730.0)
พธ.ทบ.

จ.ส.อ. 9 พ.ค. 54
พิเศษ

๕๐๒๓ ๐๐๐๐ ๐116
นายทหารชํานาญงาน
พธ.ทบ.
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 33.5
(34,680 บาท)

น.1 ชั้น 43.5
(35,810 บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได5 1 ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

18

จ.ส.อ. ชลธิศ ธนเรณูบริบูรณ
3101600823461
1303315881

พธ.ทบ.

3 ต.ค. 07

57

นายสิบคลัง
(ชกท.551.0)
พธ.ทบ.

จ.ส.อ. 25 ต.ค. 62 ๕๐๒๓ ๐๐๐๐ ๐034
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
พธ.ทบ.
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 33.5
(34,680 บาท)

น.1 ชั้น 43.5
(35,810 บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได5 1 ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

19

จ.ส.อ. มานะ หมายนาค
3130100224869
1282900374

พธ.ทบ.

9 ธ.ค. 07

57

นายสิบคลัง
(ชกท.551.0)
พธ.ทบ.

จ.ส.อ. 25 ต.ค. 62 ๕๐๒๓ ๐๐๐๐ ๐135
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
พธ.ทบ.
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 33
(34,110 บาท)

น.1 ชั้น 43
(35,220 บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได5 1 ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

20

จ.ส.อ. อักษร ชมภูศรี
3130200262525
1272900061

พธ.ทบ.

5 เม.ย. 07

57

เสมียน
(ชกท.710.0)
พธ.ทบ.

จ.ส.อ. 25 ต.ค. 62 ๕๐๒๓ ๐๐๐๐ 0151
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
พธ.ทบ.
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 30
(30,790 บาท)

น.1 ชั้น 40
(31,880 บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได5 1 ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

หมายเหตุ

ลําดับ
21

ยศ-ชื่อ-สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. พยุง หมีนวล
3609700125466
1312300344

สังกัด วัน/เดือน/ป$เกิด อายุ

ตําแหนงป%จุบัน

พธ.ทบ.

12 ก.ค. 07

57

พนักงานวิทยาศาสตร
(ชกท.903.0)
พธ.ทบ.

22

จ.ส.อ. จตุรงค แก5วประสม
3190100319771
3295000235

พธ.ทบ.

24 มี.ค. 08

56

นายสิบยานยนต
(ชกท.631.0)
รร.พธ.พธ.ทบ.

23

จ.ส.อ. อัมพล รักษาผล
3609900349651
1302300567

พธ.ทบ.

3 เม.ย. 09

55

ช<างยานยนตล5อ
(ชกท.631.0)
รร.พธ.พธ.ทบ.

24

จ.ส.อ. จาตุรงค กลับแสง
3101701239837
1283300151

พธ.ทบ.

8 พ.ค. 09

55

ช<างกล
(ชกท.463.0)
รร.พธ.พธ.ทบ.

25

จ.ส.อ. ปรีชา แสนยินดี
3170600198999
1306200157

พธ.ทบ.

13 มี.ค. 08

56

ครูผู5ช<วย
(ชกท.463.0)
รร.พธ.พธ.ทบ.

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. 8 เม.ย. 63 ๕๐๒๓ ๐๐๐๐ 0027
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
พธ.ทบ.
(ชกท.0005)
จ.ส.อ. 16 ก.ค. 63 ๕๐๒๓ ๐๐๐๐ ๐042
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
พธ.ทบ.
(ชกท.0005)
จ.ส.อ. 8 เม.ย. 63 ๕๐๒๓ ๐๐๐๐ ๐050
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
พธ.ทบ.
(ชกท.0005)
จ.ส.อ. 8 เม.ย. 63 ๕๐๒๓ ๐๐๐๐ ๐066
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
พธ.ทบ.
(ชกท.0005)
จ.ส.อ. 8 เม.ย. 63 ๕๐๒๓ ๐๐๐๐ ๐070
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
พธ.ทบ.
(ชกท.0005)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. 64
ป.3 ชั้น 32
(33,000 บาท)

ป.3 ชั้น 28
(28,880 บาท)

ป.3 ชั้น 31
(31,880 บาท)

ป.3 ชั้น 35
(36,400 บาท)

ป.3 ชั้น 30.5
(31,340 บาท)

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. 64
น.1 ชั้น 42
(34,110 บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได5 1 ขั้น)
น.1 ชั้น 38
(29,680 บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได5 1 ขั้น)
น.1 ชั้น 41
(33,000 บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได5 1 ขั้น)
น.1 ชั้น 45
(37,580 บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได5 1 ขั้น)
น.1 ชั้น 40.5
(32,450 บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได5 1 ขั้น)

สัญชาติ
ตนเอง พอ/แม ปู8/ยา ตา/ยาย
ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ตรวจถูกต5อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๓ ส.ค. ๖๔

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ป'ขึ้นไป เลื่อนฐานะเป.นนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด ยย.ทบ.
ยศ-ชื่อ-สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
๑
จ.ส.อ. อนันต เอมสุข
๓๑๒๐๒๐๐๒๕๓๒๐๘
๑๒๗๒๔๐๑๖๔๒

สังกัด

วัน/เดือน/ป
เกิด

อายุ

ตําแหนงป1จจุบัน

อัตรา

ยย.ทบ.

25 ส.ค. 06

๕๘

เสมียน
(ชกท.710.0)
ยย.ทบ.

จ.ส.อ.
พิเศษ

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป!น
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
15 เม.ย. 63 501000000041
นายทหารชํานาญงาน
ยย.ทบ.
(ชกท.0005)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖4
ป.๓ ชั้น 32.5
(33,56๐ บาท)

ปรับเป!น
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖4
น.1 ชั้น 42.5
(34,680 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได9 ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

๒

จ.ส.อ. สุปวีร รื่นกมล
๓๑๐๐๕๐๐๒๙๖๖๙๗
๑๓๓๓๓๑๗๒๗๙

ยย.ทบ.

10 ก.พ. 09

๕๕

ช?างเขียนแบบ
(ชกท.811.0)
ยย.ทบ.

จ.ส.อ.
พิเศษ

6 มิ.ย. 60

501000000021
นายทหารชํานาญงาน
ยย.ทบ.
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น 35.5
(36,99๐ บาท)

น.1 ชั้น 45.5
(38,170 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได9 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๓

จ.ส.อ. กรธง พนมพรประสิทธิ์
๓๑๐๐๕๐๐๒๙๙๕๗๒
๑๒๖๓๓๐๐๘๔๕

ยย.ทบ.

8 ม.ค. 05

๕๙

ช?างเขียนแบบ
(ชกท.811.0)
ยย.ทบ.

จ.ส.อ.
พิเศษ

13 มี.ค. 63 501000000059
นายทหารชํานาญงาน
ยย.ทบ.
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น 37
(38,75๐ บาท)

น.1 เยียวยา 1
(39,880 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได9 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๔

จ.ส.อ. วิโรจน แดงสาย
๕๑๐๐๕๙๙๐๗๘๘๓๙
๑๒๙๔๙๐๒๐๔๖

ยย.ทบ.

15 ม.ค. 09

๕๕

เสมียน
(ชกท.710.0)
ยย.ทบ.

จ.ส.อ.
พิเศษ

21 มิ.ย. 50 501000000027
นายทหารชํานาญงาน
ยย.ทบ.
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น 36.5
(38,17๐ บาท)

น.1 เยียวยา 0.5
(39,190 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได9 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๕

จ.ส.อ. ธีระสิทธิ์ สงวนใจซื่อ
๓๒๔๙๙๐๐๓๘๒๖๑๐
๑๒๕๐๗๐๑๐๙๙

ยย.ทบ.

16 ม.ค. 05

๕๙ ช?างซ?อมเครื่องทําความเย็น
(ชกท.523.0)
ยย.ทบ.

จ.ส.อ.
พิเศษ

13 มี.ค. 63 501000000034
นายทหารชํานาญงาน
ยย.ทบ.
(ชกท.0005)

ป.3 เยียวยา 1.5
(40,560 บาท)

น.1 เยียวยา 2.5
(41,930 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได9 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ยศ-ชื่อ-สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
๖
จ.ส.อ. ศรีศักดิ์ สุขแสงเปล?ง
๓๑๐๐๒๐๑๔๙๗๔๘๘
๑๒๖๖๕๐๐๕๕๑

๗

จ.ส.อ. ผดุง แก9วกระจ?าง
๓๕๓๐๑๐๐๗๓๑๘๒๑
๑๓๑๖๙๐๐๒๙๗

สังกัด

วัน/เดือน/ป
เกิด

อายุ

ตําแหนงป1จจุบัน

อัตรา

ยย.ทบ.

6 พ.ย. 08

๕๕

ช?างเชื่อม
(ชกท.442.0)
ยย.ทบ.

จ.ส.อ.
พิเศษ

ยย.ทบ.

18 ส.ค. 09

๕๕

เสมียน
(ชกท.710.0)
ยย.ทบ.

จ.ส.อ.
พิเศษ

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป!น
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
6 ก.พ. 46 501000000017
นายทหารชํานาญงาน
ยย.ทบ.
(ชกท.0005)
6 ก.พ. 46

501000000029
นายทหารชํานาญงาน
ยย.ทบ.
(ชกท.0005)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖4
ป.3 เยียวยา 2.5
(41,930 บาท)

ป.3 เยียวยา 2.5
(41,930 บาท)

ปรับเป!น
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖4
น.1 เยียวยา 3.5
(43,300 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได9 ๑ ขั้น)
น.1 เยียวยา 3.5
(43,300 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได9 ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

ไทย

ตรวจถูกต9อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๓ ส.ค. ๖๔

ไทย

ไทย

ไทย

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ป3ขึ้นไป เลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด กส.ทบ.
ยศ - ชื่อ - สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
๑
จ.ส.อ.หญิง ภัทิรา มณีโชติ
๓ ๗๐๐๕ ๐๐๒๐๙ ๗๔ ๘
๖๓๔๑๒๕๐๗๐๖

สังกัด วัน/เดือน/ป3เกิด อายุ

ตําแหนงป7จจุบัน

กส.ทบ. ๒๕ ก.ค. ๐๖

๕๘

เสมียน
(ชกท. ๗๑๐.0)
ผธก.กส.ทบ.

ลงตําแหนง
รับเงินเดือน
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖๔
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
ป.๓ ชั้น ๓๑.๕
จ.ส.อ. ๒๘ ก.พ. ๖๓ 511300000017
นายทหารชํานาญงาน (๓๒,๔๕๐ บาท)
พิเศษ
กส.ทบ.
(ชกท.0005)

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ ชั้น ๔1.๕
(๓3,56๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได8 ๑ ขั้น)

สัญชาติ
ตนเอง พอ/แม ปู0/ยา ตา/ยาย
ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๒

จ.ส.อ. วิวัฒน< ชัยสุวรรณ
๓ ๗๐๐๑ ๐๐๖๐๗ ๓๗ ๑
๑๓๑๔๙๐๐๗๕๐

กส.ทบ. ๑๙ ส.ค. ๐๙

๕๕

นายสิบคลัง
(ชกท. ๕๕๑.0)
ฝพธ.กสษ.๒ กส.ทบ.

จ.ส.อ. ๒๔ ก.ย. ๕๐
พิเศษ

511300000048
นายทหารชํานาญงาน
กส.ทบ.
(ชกท.0005)

ป.๓ เยียวยา ๔
(๔๔,๑๓๐ บาท)

น.๑ เยียวยา 5
(๔5,75๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได8 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๓

จ.ส.อ. อัสณัย เพ็ชรแสง
๓ ๓๐๒๑ ๐๐๒๗๙ ๗๔ ๔
๑๒๘๒๑๐๐๖๐๓

กส.ทบ. ๒๔ พ.ค. ๐๗

๕๗

นายสิบกสิกรรม
(ชกท. ๐๘๕.0)
ผอส.กสษ. ๒ กส.ทบ.

จ.ส.อ. ๒๘ ก.พ. ๖๓ 511300000053
นายทหารชํานาญงาน
พิเศษ
กส.ทบ.
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๐.๕
(๓๑,๓๔๐ บาท)

น.๑ ชั้น 40.๕
(๓2,๔5๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได8 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๔

จ.ส.อ. ณัฐทพนธ< บรรดาศักดิ์
๓ ๗๓๐๑ ๐๑๒๙๑ ๖๕ ๓
๑๒๘๑๙๐๑๐๖๑

กส.ทบ. ๒๐ ก.พ. ๐๗

๕๗

นายสิบกสิกรรม
(ชกท. ๐๘๕.0)
ผอส.กสษ. ๒ กส.ทบ.

จ.ส.อ. ๒๘ ก.พ. ๖๓ 511300000054
นายทหารชํานาญงาน
พิเศษ
กส.ทบ.
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๕
(๓๖,๔๐๐ บาท)

น.๑ ชั้น ๔5
(๓7,58๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได8 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๕

จ.ส.อ. สนิท ศรีบุญเรือง
๓ ๔๐๐๙ ๐๐๐๘๒ ๑๗ ๙
๑๒๘๐๕๐๓๓๖๑

กส.ทบ. ๒๑ ก.ค. ๐๙

๕๕

เสมียน
(ชกท. ๗๑๐.0)
กสษ.๓ กส.ทบ.

จ.ส.อ. ๒๘ ก.พ. ๖๓ 511300000061
นายทหารชํานาญงาน
พิเศษ
กส.ทบ.
(ชกท.0005)

ป.๓ เยียวยา ๑
(๓๙,๘๘๐ บาท)

น.๑ เยียวยา 2
(41,25๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได8 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

หมายเหตุ

ยศ - ชื่อ - สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
๖
จ.ส.อ. สุทัศ เนตรกระจIาง
๓ ๗๖๐๗ ๐๐๒๖๗ ๓๓ ๔
๑๒๘๓๙๐๐๐๐๔

สังกัด วัน/เดือน/ป3เกิด อายุ
กส.ทบ. ๑๔ พ.ค. ๐๙

๕๕

ตําแหนงป7จจุบัน

อัตรา

รอง ผบ.มว.
(ชกท. ๗๑๘.0)
มว.รก.ร8อย.บร.กบร.กส.ทบ.

จ.ส.อ.
พิเศษ

ลงตําแหนง
รับเงินเดือน
เลขที่ตําแหนง
จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖๔
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
๔ ต.ค. ๔๗ 511300000081 ป.๓ เยียวยา ๗
นายทหารชํานาญงาน (๔๙,๐๑๐ บาท)
กส.ทบ.
(ชกท.0005)

ครูฝKก
ป.๓ ชั้น ๓๓
จ.ส.อ. ๒๘ ก.พ. ๖๓ 511300000090
(ชกท. ๐๘๒.0)
นายทหารชํานาญงาน (๓๔,๑๑๐ บาท)
พิเศษ
ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ.
กส.ทบ.
กับ พ.ส.ร.เดือนละ
(ชกท.0005)
๓๖๐ บาท

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ เยียวยา 8
(50,64๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได8 ๑ ขั้น)

สัญชาติ
ตนเอง พอ/แม ปู0/ยา ตา/ยาย
ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

น.๑ ชั้น 43
(๓5,22๐ บาท)
กับ พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได8 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๗

จ.ส.อ. ไสว ยะปะเพ
๓๓๐๑๒๐๐๖๐๗๖๑๑
๑๒๗๒๑๐๒๒๙๕

กส.ทบ.

๖ พ.ย. ๐๖

๕๘

๘

จ.ส.อ. สวาท โพธิ์ตาด
๓๓๔๑๒๐๐๑๙๓๐๑๘
๑๓๐๗๑๐๓๐๕๓

กส.ทบ. ๑๘ ก.พ. ๐๙

๕๕

รอง หน.มว.
(ชกท. ๐๘๒.0)
มว.สุนัขผสมพันธ< ผผพ.
ศสท.กส.ทบ.

ป.๓ ชั้น ๓๗
จ.ส.อ. ๒๘ มี.ค. ๖๒ 511300000092
นายทหารชํานาญงาน (๓๘,๗๕๐ บาท)
พิเศษ
กส.ทบ.
กับ พ.ส.ร.เดือนละ
(ชกท.0005)
๖๑๐ บาท

น.1 เยียวยา 1
(๓9,88๐ บาท)
กับ พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได8 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๙

จ.ส.อ. สวาทชัย ก8อนแพง
๓ ๔๗๐๔ ๐๐๕๗๒ ๐๗ ๐
๑๓๐๕๕๐๑๗๓๑

กส.ทบ. ๑๖ มิ.ย. ๐๙

๕๕

รอง หน.มว.
(ชกท. ๐๘๒.0)
มว.สุนัขเตรียมฝKก ผผพ.
ศสท.กส.ทบ.

จ.ส.อ. ๒๘ ก.พ. ๖๓ 511300000093
นายทหารชํานาญงาน
พิเศษ
กส.ทบ.
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๔
(๓๕,๒๒๐ บาท)

น.1 ชั้น 45
(๓6,400 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได8 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๑๐

จ.ส.อ. สุเทพ เชียรโคกกรวด
๕ ๓๐๒๑ ๐๐๐๑๓ ๗๓ ๒
๑๒๙๒๑๐๐๓๙๕

กส.ทบ. ๒๗ พ.ค. ๐๘

๕๖

ชIางไฟฟNา - ประปา
(ชกท. ๓๕๕.0)
ผบร.ศสท.กส.ทบ.

จ.ส.อ. ๓๑ มี.ค. ๖๓ 511300000099
นายทหารชํานาญงาน
พิเศษ
กส.ทบ.
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๕
(๓๖,๔๐๐ บาท)

น.๑ ชั้น ๔5
(๓7,58๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได8 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

หมายเหตุ

ยศ - ชื่อ - สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
๑๑
จ.ส.อ. อิทธิพล คนหลัก
๓๓๐๒๑๐๐๒๘๒๑๐๙
๑๓๐๒๑๐๑๔๒๑

สังกัด วัน/เดือน/ป3เกิด อายุ

ตําแหนงป7จจุบัน

กส.ทบ.

๓ เม.ย. ๐๙

๕๕

จIากองร8อย
(ชกท. ๐๐๑.0)
ร8อยสุนัขยุทธวิธี ๑
พัน.สท.กส.ทบ.

ลงตําแหนง
รับเงินเดือน
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน ๑ เม.ย. ๖๔
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
ป.๓ ชั้น ๓๐.๕
จ.ส.อ. ๒๔ ม.ค. ๖๓ 521102000022
นายทหารชํานาญงาน (๓๑,๓๔๐ บาท)
พิเศษ
กส.ทบ.
กับ พ.ส.ร.เดือนละ
(ชกท.0005)
๖๑๐ บาท

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ ชั้น 40.๕
(๓2,๔5๐ บาท)
กับ พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได8 ๑ ขั้น)

สัญชาติ
ตนเอง พอ/แม ปู0/ยา ตา/ยาย
ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๑๒

จ.ส.อ. เสกสรร บุญฤทธิ์
๓ ๑๐๒๔ ๐๐๓๕๓ ๖๐ ๗
๑๓๐๓๓๐๖๙๖๕

กส.ทบ.

๒๒ ก.ย. ๐๙

๕๕

จIากองร8อย
(ชกท. ๐๐๑.0)
ร8อย.ทดแทน และเพิ่มเติมสัตว<
พัน.สต.กส.ทบ.

จ.ส.อ. ๒๗ ก.ค. ๔๔ 530313000014
นายทหารชํานาญงาน
พิเศษ
กส.ทบ.
(ชกท.0005)

ป.๓ เยียวยา ๕
(๔๕,๗๕๐ บาท)

น.๑ เยียวยา ๕
(๔๕,๗๕๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได8 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๑๓

จ.ส.อ. มนชัย บุญชุIมใจ
๓ ๕๐๐๕ ๐๐๔๑๗ ๗๖ ๘
๑๓๐๑๓๐๐๑๖๗

กส.ทบ. ๑๙ มิ.ย. ๐๙

๕๕

จIากองพัน
(ชกท. ๐๐๑.0)
ตอน บก.พัน ร8อย.บก
พัน.สต.กส.ทบ.

จ.ส.อ. ๒๘ ก.พ. ๖๓ 530313000015
นายทหารชํานาญงาน
พิเศษ
กส.ทบ.
(ชกท.0005)

ป.๓ เยียวยา ๑
(๓๙,๘๘๐ บาท)

น.๑ เยียวยา 2
(41,25๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได8 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๑๔

จ.ส.อ. ภัทรพล ชัยชาติ
๓ ๗๓๐๑ ๐๑๔๔๙ ๖๔ ๘
๑๓๕๑๙๐๑๘๙๗

กส.ทบ.

๕๖

ผบ.ตอน
จ.ส.อ. ๒๘ ก.พ. ๖๓ 530313000042
(ชกท. ๖๓๑.0)
นายทหารชํานาญงาน
พิเศษ
ตอน รยบ.ร8อย.บร.พัน.สต.กส.ทบ.
กส.ทบ.
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๐
(๓๐,๗๙๐ บาท)

น.๑ ชั้น 40
(๓1,88๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได8 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๒๑ ธ.ค. ๐๗

ตรวจถูกต8อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๓ ส.ค. ๖๔

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปขึ้นไป เลื่อนฐานะเป"นนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด พบ.

ลําดับ
๑

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. คมกฤษ ปราการนนท
3 4499 00094 69 8
๑๒๙๔๓๐๐๗๗๓

สังกัด

วัน/เดือน/ป
อายุ
เกิด

พบ.

29 ต.ค. 08 ๕๕

๕๕

ตําแหนงป3จจุบัน
เสมียน
(ชกท.710.0)
กวก.พบ.

๒

จ.ส.อ.หญิง อรศรี นนทารักษ
3 1014 03042 19 9
๑๒๗๖๒๐๐๖๐๕

พบ.

1 ก.ค. 09

นายสิบทันตกรรม
(ชกท.917.0)
กทพ.พบ.

๓

จ.ส.อ. นิพพนย นิยมพานิชย
3 1706 00521 53 6
๑๒๗๖๒๐๐๖๐๕

พบ.

17 ธ.ค. 08 ๕๕

ช=างโลหะ
(ชกม.444.0)
กคพ.พบ.

๔

จ.ส.อ. สุรเดช ใจเก=ง
3 1020 01240 66 3
๑๓๙๓๓๐๒๒๖๙

พบ.

28 มี.ค. 09 ๕๕

รอง ผบ.มว.
(ชกท.911.0)
กบร.พบ.

๕

จ.ส.อ. สุรศักดิ์ โรจนแพทย
3 6798 00069 54 1
๑๓๖๔๐๐๐๕๖๙

พบ.

20 มี.ค. 07 ๕๗

นายสิบซ=อมเวชภัณฑ
(ชกท.208.0)
กคพ.พบ.

รับเงินเดือน
ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป"น ๑ เม.ย. ๖๔
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. 4 ม.ค. 62 50 2800 00 0178 ป.3 ชั้น 30.5
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน (31,340 บาท)
พบ.
(ชกท.๐๐๐๕)
จ.ส.อ. 5 ก.ค. 61 50 2800 00 0147
ป.3 ชั้น 33
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน (34,110 บาท)
พบ.
(ชกท.๐๐๐๕)
จ.ส.อ. 24 มิ.ย. 62 50 2800 00 0150 ป.3 ชั้น 36.5
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน (38,170 บาท)
พบ.
(ชกท.๐๐๐๕)

ปรับเป"น
สัญชาติ
รับเงินเดือน
หมายเหตุ
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู2/ยา ตา/ยาย
น.1 ชั้น 40.5
ไทย ไทย ไทย ไทย
(32,450 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได: ๑ ขั้น)
น. ชั้น 43
ไทย ไทย ไทย ไทย
(35,220 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได: ๑ ขั้น)
น.1 เยียวยา 0.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
(39,190 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได: ๑ ขั้น)

จ.ส.อ. 3 มี.ค. 60 50 2800 00 0155
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
พบ.
(ชกท.๐๐๐๕)
จ.ส.อ. 8 พ.ค. 63 50 2800 00 0158
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
พบ.
(ชกท.๐๐๐๕)

น.1 ชั้น 38
(29,680 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได: ๑ ขั้น)
น.1 ชั้น 44.5
(36,990 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได: ๑ ขั้น)

ป.3 ชั้น 28
(28,880 บาท)

ป.3 ชั้น 34.5
(35,810 บาท)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ
๖

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. มณเฑียร สมพงษ
3 1014 02234 68 0
๑๒๘๓๓๑๓๗๗๖

สังกัด

วัน/เดือน/ป
อายุ
เกิด

พบ.

20 ต.ค. 08 ๕๕

ตําแหนงป3จจุบัน
จ=ากองร:อย
(ชกท.511.0)
ร:อย.บร.กบร.พบ.

รับเงินเดือน
ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป"น ๑ เม.ย. ๖๔
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. 18 พ.ค. 61 50 2800 00 0154 ป.3 ชั้น 29.5
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน (30,220 บาท)
พบ.
(ชกท.๐๐๐๕)

ปรับเป"น
สัญชาติ
รับเงินเดือน
หมายเหตุ
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู2/ยา ตา/ยาย
น.1 ชั้น 39.5
ไทย ไทย ไทย ไทย
(31,340 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได: ๑ ขั้น)

๗

จ.ส.อ. สุรชัย สวัสดิ์กิจ
5 1002 00228 14 5
๑๓๐๓๓๑๖๗๐๓

พบ.

5 ก.ย. 06

๕๗

เสมียนการเงิน
(ชกท.730.0)
สกง.พบ.

จ.ส.อ. 13 ก.พ. 63 50 2800 00 0234
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
พบ.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 ชั้น 37
(38,750 บาท)

น.1 เยียวยา 1
(39,880 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได: ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๘

จ.ส.อ. สันติ พวงคํา
3 7607 00560 80 5
๒๓๑๓๙๐๐๑๖๕

พบ.

4 พ.ค. 09

๕๕

เสมียน
(ชกท.710.0)
ผธก.พบ.

จ.ส.อ. 2 เม.ย. 6
พิเศษ

ป.3 ชั้น 23
(24,800 บาท)

น.1 ชั้น 33
(25,530 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได: ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๙

จ.ส.อ. ยศพัทธ เนียมประเสริฐ
3 1303 00017 11 5
๑๒๘๒๙๐๐๗๐๐

รพ.รร.6

21 พ.ย. 08 ๕๕

หัวหน:าโรงรถ
(ชกท.643.0)
ผขส.กอ.รพ.รร.6

จ.ส.อ. 24 มิ.ย. 59 50 2200 00 3320 ป.3 เยียวยา 3.5 น.1 เยียวยา 4.5 ไทย
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน (43,300 บาท) (44,930 บาท)
รพ.รร.6
พ.ส.ร. 700 บาท รับ พ.ส.ร. ตามเดิม
(ชกท.๐๐๐๕)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได: ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

๑๐

จ.ส.อ. บุญเกื้อ คงดี
3 3209 00083 77 0
๑๒๙๖๖๐๐๐๙๙

รพ.รร.6

25 ต.ค. 08 ๕๕

นายงาน
(ชกท.515.0)
ผยย.รพ.รร.6

จ.ส.อ. 28 ส.ค. 58 50 2200 00 3319 ป.3 เยียวยา 1
น.1 เยียวยา 2 ไทย
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน (39,880 บาท) (41,250 บาท)
รพ.รร.6
พ.ส.ร. 700 บาท รับ พ.ส.ร. ตามเดิม
(ชกท.๐๐๐๕)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได: ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

50 2800 00 0141
นายทหารชํานาญงาน
พบ.
(ชกท.๐๐๐๕)

ลําดับ
๑๑

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. สุทธิชัย จันทรยังสุข
3 1014 03028 19 6
๑๒๕๓๓๑๕๐๗๓

สังกัด

วัน/เดือน/ป
อายุ
เกิด

ตําแหนงป3จจุบัน

รับเงินเดือน
ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
ปรับเป"น
สัญชาติ
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป"น ๑ เม.ย. ๖๔
รับเงินเดือน
หมายเหตุ
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู2/ยา ตา/ยาย
จ.ส.อ. 15 ก.ค. 63 50 2200 00 3315 ป.3 เยียวยา 0.5 น.1 เยียวยา 1.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน (39,190 บาท) (40,560 บาท)
รพ.รร.6
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
(ชกท.๐๐๐๕)
ได: ๑ ขั้น)

รพ.รร.6

2 ต.ค. 05

๕๘

เสมียน
(ชกท.710.0)
รพ.รร.6

๕๙

เสมียน
(ชกท.710.0)
กจก.รพ.รร.6

จ.ส.อ. 15 ก.ค. 63 50 2200 00 3316
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
รพ.รร.6
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 ชั้น 37
(38,750 บาท)

น.1 เยียวยา 1
(39,880 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได: ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๑๒

จ.ส.อ. พิทักษ มณีรัตน
3 2504 01000 55 1
๑๒๖๓๑๐๐๖๙๕

รพ.รร.6

7 ธ.ค. 05

๑๓

จ.ส.อ. สุรศักดิ์ ปลื้มจิตต
3 1016 00159 77 3
๑๒๖๓๓๐๗๓๓๐

รพ.รร.6

12 ต.ค. 05 ๕๘

นายสิบเภสัชกรรม
(ชกท.932.0)
กภก.รพ.รร.6

จ.ส.อ. 30 ต.ค. 62 50 2200 00 3322
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
รพ.รร.6
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 ชั้น 36.5
(38,170 บาท)

น.1 เยียวยา 0.5
(39,190 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได: ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๑๔

จ.ส.อ. ทรงพล ทรัพยสกุล
3 6601 00234 19 3
๑๓๘๓๗๐๐๘๘๐

รพ.รร.6

5 ต.ค. 05

นายสิบทันตกรรม
(ชกท.917.0)
กทต.รพ.รร.6

จ.ส.อ. 28 ก.พ. 63 50 2200 00 3321
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
รพ.รร.6
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 ชั้น 29.5
(30,220 บาท)

น.1 ชั้น 39.5
(31,340 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได: ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๑๕

จ.ส.อ. โสพน วงษทองดี
3 1412 00129 40 1
๑๒๘๓๔๐๐๘๐๙

รพ.รร.6

16 ธ.ค. 07 ๕๖

นายสิบประจําหมวด
(ชกท.911.0)
รพ.รร.6

จ.ส.อ. 28 ก.พ. 63 50 2200 00 3324
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
รพ.รร.6
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 ชั้น 27.5
(28,430 บาท)

น. ชั้น 37.5
(28,110 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได: ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๕๗

ลําดับ
๑๖

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. พีระพงษ วงษลคร
3 4112 01059 83 7
๑๓๗๖๘๐๐๖๔๐

สังกัด

วัน/เดือน/ป
อายุ
เกิด

รพ.รร.6

15 ส.ค. 09 ๕๕

เสมียน
(ชกท.710.0)
กตร.รพ.รร.6

ตําแหนงป3จจุบัน

รับเงินเดือน
ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป"น ๑ เม.ย. ๖๔
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. 10 เม.ย. 60 50 2200 00 3323 ป.3 ชั้น 30.5
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน (31,340 บาท)
รพ.รร.6
(ชกท.๐๐๐๕)

ปรับเป"น
สัญชาติ
รับเงินเดือน
หมายเหตุ
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู2/ยา ตา/ยาย
น.1 ชั้น 40.5
ไทย ไทย ไทย ไทย
(32,450 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได: ๑ ขั้น)

๑๗

จ.ส.อ.หญิง รัตนา โรจนกิตติภักดี
3 2501 00370 07 4
๖๒๘๑๑๒๑๒๐๘

รพ.รร.6

12 ธ.ค. 08 ๕๕

นายสิบพยาบาล
(ชกท.912.0)
บก.กศก.รพ.รร.6

จ.ส.อ. 2 มี.ค. 62 50 2200 00 3325
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
รพ.รร.6
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 ชั้น 36.5
(38,170 บาท)

น.1 เยียวยา 0.5
(39,190 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได: ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๑๘

จ.ส.อ.หญิง ศยามล ชัยงาม
3 6501 00926 80 0
๖๒๘๑๑๒๐๖๐๘

รพ.รร.6

12 มิ.ย. 08 ๕๕

นายสิบพยาบาล
(ชกท.912.0)
บก.กศก.รพ.รร.6

จ.ส.อ. 24 ก.พ. 63 50 2200 00 3326
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
รพ.รร.6
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 ชั้น 35.5
(36,990 บาท)

น.1 ชั้น 45.5
(38,170 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได: ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๑๙

จ.ส.อ. มั่น เขียววิจิตร
3 2601 00069 34 0
๑๒๙๑๘๐๐๕๕๖

สพธ.

1 มี.ค. 06

๕๘

นายสิบพยาธิ
(ชกท.931.0)
สพธ.

จ.ส.อ. 6 ก.พ. 63 50 2802 00 0010
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
สพธ.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 ชั้น 35
(36,400 บาท)

น.1 ชั้น 45
(37,580 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได: ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๒๐

จ.ส.อ. เจริญ ปNริบัณฑิต
5 1206 99015 62 6
๑๒๘๒๔๐๐๙๓๓

วพม.

1 ม.ค. 09

๕๕

ช=างยานยนตล:อ
(ชกท.631.0)
กสน.วพม.

จ.ส.อ. 7 ก.พ. 55 50 2803 00 0024
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
วพม.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 เยียวยา 2
(41,250 บาท)

น.1 เยียวยา 3
(42,620 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได: ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ
๒๑

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ.หญิง สุวรรณ มีสนม
5 4404 90013 94 2
๖๔๐๑๐๕๐๙๐๙

รับเงินเดือน
ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป"น ๑ เม.ย. ๖๔
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. 17 มิ.ย. 57 50 2803 00 0013 ป.3 ชั้น 26.5
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน (27,490 บาท)
วพม.
(ชกท.๐๐๐๕)

ปรับเป"น
สัญชาติ
รับเงินเดือน
หมายเหตุ
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู2/ยา ตา/ยาย
น.1 ชั้น 36.5
ไทย ไทย ไทย ไทย
(28,430 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได: ๑ ขั้น)

สังกัด

วัน/เดือน/ป
อายุ
เกิด

วพม.

5 ก.ย. 09

๕๕

เสมียน
(ชกท.710.0)
ผธก.กพ.กอ.วพม.

๕๙

นายสิบเภสัชกรรม
(ชกท.932.0)
รพ.อ.ป.ร.

จ.ส.อ. 5 มี.ค. 63 51 0217 00 0019
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
รพ.อ.ป.ร.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 ชั้น 36
(37,580 บาท)

น.1 ชั้น 46
(38,750 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได: ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ตําแหนงป3จจุบัน

22

จ.ส.อ. พยนต แม:นศรี
3 1601 00576 63 3
๑๒๖๖๗๐๐๔๑๒

รพ.อ.ป.ร.

9 พ.ย. 05

23

จ.ส.อ. ไพโรจน บุญ-หลง
5 1601 99055 97 1
๑๒๖๓๓๐๐๙๗๒

รพ.อ.ป.ร.

11 ธ.ค. 05 ๕๙

นายสิบพยาธิ
(ชกท.931.0)
รพ.อ.ป.ร.

จ.ส.อ. 4 ส.ค. 63 51 0217 00 0017
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
รพ.อ.ป.ร.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 ชั้น 33.5
(34,680 บาท)

น.1 ชั้น 43.5
(35,810 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได: ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

24

จ.ส.อ. คัคคนันต พิมพทนต
3 1601 01836 67 1
๑๒๘๕๐๐๑๖๔๓

รพ.อ.ป.ร.

9 ก.ค. 08

๕๖

เสมียนพลาธิการ
(ชกท.760.0)
รพ.อ.ป.ร.

จ.ส.อ. 18 มิ.ย. 63 51 0217 00 0010
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
รพ.อ.ป.ร.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 ชั้น 36
(37,580 บาท)

น.1 ชั้น 46
(38,750 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได: ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

25

จ.ส.อ.หญิง ปPทมา เกษหอม
3 1003 00409 24 2
๖๒๘๑๑๗๐๕๐๘

รพ.อ.ป.ร.

17 พ.ค. 08 ๕๖

นายสิบพยาบาล
(ชกท.912.0)
รพ.อ.ป.ร.

จ.ส.อ. 5 มี.ค. 63 51 0217 00 0021
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
รพ.อ.ป.ร.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 ชั้น 36
(37,580 บาท)

น.1 ชั้น 46
(38,750 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได: ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ
26

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. สุวิชานน ลาสัมพันธ
3 1601 00231 35 1
๑๒๙๕๐๐๑๐๒๗

สังกัด

วัน/เดือน/ป
อายุ
เกิด

พบ.

28 ก.ย. 08 ๕๖

ตําแหนงป3จจุบัน
รอง ผบ.มว.
(ชกท.911.0)
พบ.

รับเงินเดือน
ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป"น ๑ เม.ย. ๖๔
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. 5 มี.ค. 63 50 2800 00 0186
ป.3 ชั้น 35
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน (36,400 บาท)
พบ.
(ชกท.๐๐๐๕)

ปรับเป"น
สัญชาติ
รับเงินเดือน
หมายเหตุ
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู2/ยา ตา/ยาย
น.1 ชั้น 45
ไทย ไทย ไทย ไทย
(37,580 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได: ๑ ขั้น)

27

จ.ส.อ. วัฒนา ประการสดับ
3 1401 00296 73 8
๑๒๗๓๔๐๐๗๗๒

ร:อย.รถยนตพยาบาล 13 พ.ย. 06 ๕๗

นายสิบประจําหมวด
(ชกท.912.0)
ร:อย.รถยนตพยาบาล

จ.ส.อ. 5 มี.ค. 63 51 0217 10 0009 ป.3 ชั้น 36.5 น.1 เยียวยา 0.5 ไทย
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน (38,170 บาท) (39,190 บาท)
ร:อย.รถยนตพยาบาล พ.ส.ร. 900 บาท รับ พ.ส.ร. ตามเดิม
(ชกท.๐๐๐๕)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได: ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

28

จ.ส.อ. รวย เพิ่มศักดิ์
5 1601 99035 39 3
๑๒๔๖๗๐๐๖๔๖

ร:อย.รถยนตพยาบาล

๕๘

นายสิบยานยนต
(ชกท.631.0)
ร:อย.รถยนตพยาบาล

จ.ส.อ. 13 ส.ค. 63 51 0217 10 0006 ป.3 เยียวยา 0.5 น.1 เยียวยา 1.5
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน (39,190 บาท) (40,560 บาท)
ร:อย.รถยนตพยาบาล
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
(ชกท.๐๐๐๕)
ได: ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

29 จ.ส.อ. ประทวนฤทธิ์ สุขประเสริฐ ร:อย.รถยนตพยาบาล 12 พ.ค. 08 ๕๖
3 1799 00033 84 5
๑๒๙๖๒๐๐๑๐๘

ช=างยานยนตล:อ
(ชกท.631.0)
ร:อย.รถยนตพยาบาล

จ.ส.อ. 13 ส.ค. 63 51 0217 10 0011
ป.3 ชั้น 29
น.1 ชั้น 38
ไทย
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน (29,680 บาท) (29,680 บาท)
ร:อย.รถยนตพยาบาล พ.ส.ร. 400 บาท รับ พ.ส.ร. ตามเดิม
(ชกท.๐๐๐๕)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได: ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

6 ธ.ค. 05

ตรวจถูกต:อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๓ ส.ค. ๖๔

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ป'ขึ้นไป เลื่อนฐานะเป.นนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด วศ.ทบ.
ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน สังกัด
เกิด
หมายเลขประจําตัว
๑
จ.ส.อ. ประทีป ภาคบูรณ
วศ.ทบ. 6 พ.ย. 07
๓๗๗๐๖๐๐๔๘๑๓๔๒
๑๒๖๓๔๐๒๐๗๖

อายุ

ตําแหนงป0จจุบัน

๕๗

นายสิบสงกําลัง
(ชกท.768.0)
วศ.ทบ.

วศ.ทบ. 9 เม.ย. 09

๕๕

เสมียน
(ชกท.710.0)
วศ.ทบ.

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖4

ลงตําแหนง
ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.)
เลื่อนฐานะเปน
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. 30 พ.ย. 58 502700000028
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
วศ.ทบ.
(ชกท.0005)

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖4
น.1 เยียวยา 5.5
(46,560 บาท)
พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได> ๑ ขั้น)

ป.๓ เยียวยา 4.5
(44,93๐ บาท)
พ.ส.ร. เดือนละ
590 บาท

จ.ส.อ. 11 เม.ย. 62 502700000021
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
วศ.ทบ.
(ชกท.0005)

ป.๓ เยียวยา 0.5
(39,19๐ บาท)
พ.ส.ร. เดือนละ
540 บาท

น.1 เยียวยา 1.5
(40,560 บาท)
พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได> ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

๒

จ.ส.อ. สุรสิทธิ์ นาคประสาร
๓๕๓๐๘๐๐๔๓๕๔๒๗
๑๒๘๖๙๐๐๙๓๒

๓

จ.ส.อ. สมพร สายโสภา
๓๓๔๒๐๐๐๐๑๔๕๓๖
๑๒๙๗๑๐๑๐๖๕

วศ.ทบ.

3 พ.ค. 08

๕๖

นายสิบห>องปฏิบัติการ
(ชกท.530.0)
วศ.ทบ.

จ.ส.อ.
พิเศษ

5 มิ.ย. 63

502700000024
นายทหารชํานาญงาน
วศ.ทบ.
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น 31
(31,88๐ บาท)

น.1 ชั้น 41
(33,000 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได> ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๔

จ.ส.อ. สมพิศ เพ็ชรคง
๓๑๐๐๕๐๐๓๐๔๑๑๘
๑๒๒๗๒๙๐๐๐๙๑

วศ.ทบ. 19 ม.ค. 06

๕๘

เสมียน
(ชกท.710.0)
วศ.ทบ.

จ.ส.อ.
พิเศษ

5 มิ.ย. 63

502700000022
นายทหารชํานาญงาน
วศ.ทบ.
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น 30.5
(31,34๐ บาท)

น.1 ชั้น 40.5
(32,450 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได> ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน สังกัด
เกิด
หมายเลขประจําตัว
๕
จ.ส.อ. ธัชพงศ พันธุสวัสดิ์ วศ.ทบ. 8 เม.ย. 09
๓๑๔๐๖๐๐๕๐๖๒๗๘
๑๓๐๓๔๐๐๑๙๕

อายุ
๕๕

ตําแหนงป0จจุบัน
เสมียนสงกําลังบํารุง
(ชกท.760.0)
วศ.ทบ.

อัตรา
จ.ส.อ.
พิเศษ

ลงตําแหนง
ตําแหนง
จ.ส.อ.(พ.)
เลื่อนฐานะเปน
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
1 ต.ค. 60 502700000029
นายทหารชํานาญงาน
วศ.ทบ.
(ชกท.0005)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖4
ป.๓ ชั้น 30.5
(31,34๐ บาท)

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖4
น.1 ชั้น 40.5
(32,450 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได> ๑ ขั้น)

สัญชาติ
ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

ตรวจถูกต>อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๓ ส.ค. ๖๔

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ป2ขึ้นไป เลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด ทภ.๑

ลําดับ
1

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. ไพรัตน
เทียมถม
4 2001 00006 78 8
1263900557

สังกัด

วัน/เดือน/ป2เกิด อายุ

ตําแหนงป,จจุบัน

รอย.บก.ทภ.1

10 มิ.ย. 06

58

503501000642
รอง ผบ.มว. (ชกท.111.0)
มว.ระวังป1องกัน รอย.บก.ทภ.1

ลงตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ
จ.ส.อ. 8 ต.ค. 62
พิเศษ

เลขที่ตําแหนง
ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
นายทหารสัญญาบัตร
503501000023
นายทหารชํานาญงาน
ทภ.1
(ชกท.๐๐๐๕)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.3 ชั้น 34
(35,220 บาท)

ปรับเปน
สัญชาติ
หมายเหตุ
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา ตา/ยาย
น.1 ชั้น 44
ไทย ไทย ไทย ไทย
(36,400 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)

2

จ.ส.อ. สุชาติ
กิจพงษศรี
3 1412 00336 11 2
1293400328

รอย.บก.ทภ.1

28 ต.ค. 08

56

503501000553
จ;ากองรอย (ชกท.001.0)
บก.รอย.รอย.บก.ทภ.1

จ.ส.อ. 13 ม.ค. 61
พิเศษ

503501000045
นายทหารชํานาญงาน
ทภ.1
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 เยียวยา 2
(41,250 บาท)

น.1 เยียวยา 3
(42,620 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

3

จ.ส.อ. ป<ยะ
ศุภศรีวัฒนะ
3250100715586
1263100001

ส.พัน.21 ทภ.1 23 ต.ค. 08

56

503504100014
หน.ตอน (ชกท.052.0)
ตอนวิทยุสนับสนุนทั่วไป มว.วิทยุ
รอย.วิทยุและศูนยข;าว ส.พัน.21 ทภ.1

จ.ส.อ. 3 ม.ค. 62
พิเศษ

503504000015
นายทหารชํานาญงาน
ส.พัน.21 ทภ.1
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 ชั้น 36
(37,580 บาท)

น.1 ชั้น 46
(38,750 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ป.3 เยียวยา 1
น.1 เยียวยา 2
ไทย
(39,880 บาท)
(41,250 บาท)
รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
2,350 บาท
กับ พ.ด.ร. คงเดิม
กับ พ.ด.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
5,300 บาท
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

4

จ.ส.อ. บุรินทร
สมรมิตร
3 7602 00079 46 6
1293900731

รอย.ฝรพ.1

7 ก.พ. 09

55

503520000082
ผช.ครู (ชกท.112.0)
มว.ครูฝEก รอย.ฝรพ.1

จ.ส.อ. 5 เม.ย. 60
พิเศษ

503520000018
นายทหารชํานาญงาน
รอย.ฝรพ.1
(ชกท.๐๐๐๕)

5

จ.ส.อ. อนุวิทย
บุญมี
3160500042407
1305000028

กรม ทพ.11

18 มิ.ย. 09

55

510405001303
จ;ากองรอย (ชกท.001.0)
บก.รอย.รอย.ทพ. กรม ทพ.11

จ.ส.อ. 1 ต.ค. 60
พิเศษ

510405000022
นายทหารชํานาญงาน
กรม ทพ.11
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 ชั้น 32
(33,000 บาท)

น.1 ชั้น 42
(34,110 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ลําดับ
6

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. ศิวัชฆภณ
จันทรจบสิงห
3 7201 00589 70 5
1296400480

สังกัด

วัน/เดือน/ป2เกิด อายุ

ตําแหนงป,จจุบัน

ทน.1

2 ธ.ค. 08

56

503502000126
นายสิบธุรการ (ชกท.113.0)
กยก.ทน.1

ลงตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ
จ.ส.อ. 31 ม.ค. 55
พิเศษ

เลขที่ตําแหนง
ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
นายทหารสัญญาบัตร
503502000022
นายทหารชํานาญงาน
ทน.1
(ชกท.๐๐๐๕)

๗

จ.ส.อ. บุญเลิศ
มิ่งอรุณ
3250700315805
1303100073

พล.๑ รอ.

15 ม.ค. 09

๕๕

503503000090
นายสิบส;งกําลัง (ชกท.768.0)
ฝกบ.พล.๑ รอ.

จ.ส.อ. 7 มิ.ย. 61
พิเศษ

503503000017
นายทหารชํานาญงาน
พล..1 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)

๘

จ.ส.อ. บุญช;วย
เกตุเพชร
3160101530203
1285000423

พล.๑ รอ.

9 พ.ย. 07

57

510214400032
ผบ.ตอน (ชกท.631.0)
ตอนซ;อมบํารุงยานยนต
มว.ยย.รอย.สสช.ร.31 พัน.1 รอ.

จ.ส.อ. 28 ต.ค. 62
พิเศษ

9

จ.ส.อ. สมควร
คําชุ;ม
3 1601 00116 75 6
1305000620

พล.๑ รอ.

23 ก.ค. 09 55

510215300013
รอง ผบ.มว. (ชกท.111.0)
มว.ค.๖๐ รอย.อวบ.ร.31 พัน.2 รอ.

10

จ.ส.อ. อนุชา
เนียมอ่ํา
3 3001 00484 04 4
1292100617

พล.๑ รอ.

2๗ ก.พ. 09 55

510215000070
จ;ากองรอย (ชกท.001.0)
บก.รอย รอย.สสก.ร.31 พัน.2 รอ.

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.3 ชั้น 34.5
(35,810 บาท)

ป.๓ ชั้น 29
(๒๙,680 บาท)

ปรับเปน
สัญชาติ
หมายเหตุ
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา ตา/ยาย
น.1 ชั้น 45
ไทย ไทย ไทย ไทย
(37,580 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 ชั้น 39
(30,790 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

510214000015
นายทหารชํานาญงาน
ร.31 พัน.1 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.๓ ชั้น 33
น.๑ ชั้น 43
ไทย
( 34,110 บาท ) ( 35,220 บาท )
รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
1,177 บาท
กับ พ.ด.ร. คงเดิม
กับ พ.ด.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
๕,๓๐๐ บาท
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

จ.ส.อ. 26 มี.ค. 56
พิเศษ

510215000022
นายทหารชํานาญงาน
ร.31 พัน.2 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)

ไทย

ไทย

ไทย

จ.ส.อ. 27 มี.ค. 56
พิเศษ

510215000004
นายทหารชํานาญงาน
ร.31 พัน.2 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.๓ ชั้น 35
น.๑ ชั้น 45
ไทย
( 36,400 บาท ) ( 37,๕80 บาท )
รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
2,280 บาท
กับ พ.ด.ร. คงเดิม
กับ พ.ด.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
5,300 บาท
ได ๑ ขั้น)
ป.๓ ชั้น 37
น.๑ เยียวยา 1
ไทย
( 38,750 บาท ) ( 3๙,๘80 บาท )
รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
2,280 บาท
กับ พ.ด.ร. คงเดิม
กับ พ.ด.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
๕,๓๐๐ บาท
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ
11

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. ณพิพัฒน
พุ;มสง;า
๓ ๑๖๐๑ ๐๐๒๙๒ ๖๙ ๔
1295000856

ลงตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ
จ.ส.อ. ๖ มี.ค. ๕๖
พิเศษ

เลขที่ตําแหนง
ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
นายทหารสัญญาบัตร
๕๑๐๒๑๖๐๐๐๐๐๘
นายทหารชํานาญงาน
ร.31 พัน.3 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)

510216300013
รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.0) บก.มว.ค.60
รอย.อวบ.ร.31 พัน.3 รอ.

จ.ส.อ. ๒๑ เม.ย. ๕๙
พิเศษ

๕๑๐๒๑๖๐๐๐๐๐๗
นายทหารชํานาญงาน
ร.31 พัน.3 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.๓ เยียวยา 4
น.๑ เยียวยา ๕
ไทย
(44,130บาท)
(๔๕,๗๕๐ บาท)
รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
๒,๑๓๔ บาท
กับ พ.ด.ร. คงเดิม
กับ พ.ด.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
๕,๓๐๐ บาท
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ป.๓ ชั้น ๓0.๕
น.๑ ชั้น ๔๐.๕
ไทย
(31,340 บาท)
(๓๒,๔๕๐ บาท)
รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
๘๔๐ บาท
กับ พ.ด.ร. คงเดิม
กับ พ.ด.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
๕,๓๐๐ บาท
ได ๑ ขั้น)
ป.3 ชั้น ๓๕.๕
น.๑ ชั้น ๔๕
ไทย
(๓๖,๙๙๐ บาท)
(๓7,580 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
ป.๓ เยียวยา ๒
น.๑ เยียวยา ๓
ไทย
(๔๑,๒๕๐ บาท)
(๔๒,๖๒๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

สังกัด

วัน/เดือน/ป2เกิด อายุ

ตําแหนงป,จจุบัน

พล.๑ รอ.

๒๙ ธ.ค. ๐๘ 55

510216100025
รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.0)
บก.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.31 พัน.3 รอ.

๑๒

จ.ส.อ. สุรพล
รัตนกําพล
๓ ๑๖๐๑ ๐๑๓๕๗ ๗๐ ๖
1273000784

พล.๑ รอ.

๔ ก.ย. ๐๙

55

๑๓

จ.ส.อ. ธัชธนวิชญ
ไธยธรบดินทร
๕ ๑๖๙๙ ๙๙๐๐๑ ๓๖ ๐
1295000952

พล.๑ รอ.

๒๙ ธ.ค. ๐๘ 56

510216000158
รอง ผบ.มว. (ชกท.๓11.0)
บก.มว.สส.รอย.สสก.ร.31 พัน.3 รอ.

จ.ส.อ. ๓๑ มี.ค. ๖๓
พิเศษ

๕๑๐๒๑๖๐๐๐๐๑๗
นายทหารชํานาญงาน
ร.31 พัน.3 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)

๑๔

จ.ส.อ. รุ;งโรจน
เหมือนคิด
3320101548313
1286602041

พล.๑ รอ.

16 ก.พ. 09 ๕๕

503519000086
นายสิบสื่อสาร (ชกท.๓๑๒.0)
ตอนสื่อสาร รอย.บก.ม.พัน.๔ พล.๑ รอ.

จ.ส.อ. 17 ต.ค. 62
พิเศษ

๑๕

จ.ส.อ. ธัชเวช
บุญมี
3320101801531
1296602106

พล.๑ รอ.

24 ก.ย. 09

503519000066
จ.ส.อ. 19 เม.ย. 60
นายสิบยุทธการ (ชกท.133.0)
พิเศษ
ตอนยุทธการ รอย.บก.ม.พัน.4 พล.1 รอ.

503519000019
นายทหารชํานาญงาน
ม.พัน.4 พล.1 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)
503519000023
นายทหารชํานาญงาน
ม.พัน.4 พล.1 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)

๕๕

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔

ปรับเปน
สัญชาติ
หมายเหตุ
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา ตา/ยาย
ป.๓ เยียวยา 2.๕ น.๑ เยียวยา ๓.๕ ไทย ไทย ไทย ไทย
(๔1,93๐ บาท)
(๔๓,๓๓๐ บาท)
รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
๑,๙๔๐ บาท
กับ พ.ด.ร. คงเดิม
กับ พ.ด.ร. เดือนละ (กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
๕,๓๐๐ บาท
ได ๑ ขั้น)

ลําดับ
16

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. พิทัก
สมตัว
3341100884361
1307100154

สังกัด

วัน/เดือน/ป2เกิด อายุ

ลงตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ
จ.ส.อ. ๖ มิ.ย. ๕๙
พิเศษ

เลขที่ตําแหนง
ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
นายทหารสัญญาบัตร
503508000026
นายทหารชํานาญงาน
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.๓ เยียวยา 0.5
(๓๙,๑๙๐ บาท)
กับ พ.ส.ร. เดือนละ
๑,๐๖๐ บาท

จ.ส.อ. ๒6 ธ.ค. ๖๒
พิเศษ

503508000036
นายทหารชํานาญงาน
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.๓ ชั้น ๓๑
(๓๑,๘๘๐ บาท)
รับ พ.ส.ร. เดือนละ
1,440 บาท

503508000140
จ.ส.อ. ๒๗ ม.ค. ๕๕
นายสิบซ;อมบํารุงยานยนตกองพัน
พิเศษ
(ชกท.631.0) มว.ซบร.กองพัน รอย.บก.และ
บริการ ช.พัน.๑ พล.๑ รอ.

503508000024
นายทหารชํานาญงาน
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.๓ เยียวยา 2.5
(๔๑,๙๓๐ บาท)
รับ พ.ส.ร. เดือนละ
๑,๖๖๐ บาท

503507000026
นายทหารชํานาญงาน
ส.พัน.1
(ชกท.๐๐๐๕)
510211000012
นายทหารชํานาญงาน
พัน.สร.1
(ชกท.๐๐๐๕)
510211000013
นายทหารชํานาญงาน
พัน.สร.1
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 ชั้น 34
(๓5,22๐ บาท)

ตําแหนงป,จจุบัน

พล.๑ รอ.

๑๙ มี.ค. ๐๙

55

503508000143
ช;างเครื่องจักร (ชกท.๔๔๓.0) มว.ซบร.
กองพัน รอย.บก.และ บร.ช.พัน.๑ พล.1 รอ.

503508400034
ช;างเครื่องมือกล (ชกท.๖๒๑.0) บก.รอย.
รอย.ช.สนาม ช.พัน.๑ พล.๑ รอ.

17

จ.ส.อ. วิชัย
กํามะนี
3730200765271
1301901043

พล.๑ รอ.

๒๘ ส.ค. ๐๙

55

18

จ.ส.อ. อดิศักดิ์
นอยกล่ํา
3100502091812
1283315361

พล.๑ รอ.

๑๑ ก.ย. ๐๙

55

๑๙

จ.ส.อ. ธนวิน
พันธุสุข
3101202984553
1273303787

พล.๑ รอ.

6 ต.ค. 06

๕๗

503507000104
หน.ตอน (ชกท.๘๔๑.0) ตอนการภาพ
รอย.บก.ส.พัน.๑

จ.ส.อ. 18 มี.ค. 63
พิเศษ

๒๐

จ.ส.อ. วิเชียร
สมงาม
3160500081704
1295000283

พล.๑ รอ.

31 ต.ค. 08

๕๖

510211300003
จ;ากองรอย (ชกท.๐๐๑.0)
บก.รอย.รอย.สร.พัน.สร.๑

จ.ส.อ. 26 เม.ย. 62
พิเศษ

๒๑

จ.ส.อ. ณรงค
ลือศิริ
3160100148003
1275001473

พล.๑ รอ.

14 ต.ค. 08

๕๖

510211400003
จ;ากองรอย (ชกท.๐๐๑.0) บก.รอย.
รอย.สร.สน.พัน.สร.๑

จ.ส.อ. 9 ธ.ค. 47
พิเศษ

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔

ป.๓ ชั้น ๓4.๕
(๓5,81๐ บาท)

ป.3 เยียวยา 4.5
(๔4,93๐ บาท)

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ เยียวยา 1.5
(๔๐,๕๖๐ บาท)
(๔๐,๕๖๐ บาท)
คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น ๔๑
(๓๓,๐๐๐ บาท)
คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.๑ เยียวยา 3.5
(๔๓,๓๐๐ บาท)
คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น ๔๔
(๓๖,๔๐๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น ๔๔.๕
(๓๖,๙๙๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.๑ เยียวยา 5.5
(๔๖,๕๖๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ
๒๒

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. เชิงชาย
เชียงนอย
3100501723424
1273316988

สังกัด

วัน/เดือน/ป2เกิด อายุ

พล.๑ รอ.

11 พ.ค. 09 ๕๕

ตําแหนงป,จจุบัน
503503200013
จ;ากองรอย (ชกท.๐๐๑.0)
บก.รอย.รอย.ลว.ไกล ๑

ลงตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ
จ.ส.อ. 27 ก.พ. 61
พิเศษ

๒๓

จ.ส.อ. พงษอมร
พงศศิริ
4700500002343
1254901520

พล.๑ รอ.

2 ก.พ. 07

๕๗

503503200058
รอง ผบ.ตอน ลว. (ชกท.๑๑๓.0)
ตอน ลว.ไกล มว.ลว.ไกล รอย.ลว.ไกล 1

จ.ส.อ. 27 ธ.ค. 62
พิเศษ

๒๔

จ.ส.อ. ประสิทธิ์
ผูดี
3 2507 00182 82 1
1303100046

พล.ร.2 รอ.

8 พ.ค. 09

๕๕

510101000062
นายสิบกําลังพล (ชกท.716.0)
ฝกพ.พล.ร.2 รอ.

จ.ส.อ. 1 พ.ค. 50
พิเศษ

๒๕

จ.ส.อ. ณรงคศักดิ์
สังขทอง
3250100693680
1293100356

พล.ร.2 รอ.

1 ธ.ค. 08

๕๖

510101000144
จ;ากองบัญชาการ (ชกท.001.0)
บก.พล.ร.2 รอ.

จ.ส.อ. 31 ก.ค. 61
พิเศษ

๒๖

จ.ส.อ. ธีระพจน
เรืองโรจน
5250199004101
1293100222

พล.ร.2 รอ.

26 ต.ค. 08

๕๖

510101400138
นายสิบยานยนต (ชกท.631.0)
บก.กอง พธ.2

จ.ส.อ. 12 ธ.ค. 61
พิเศษ

๒๗

จ.ส.อ. ยุทธพงษ
วรแก;นทราย
3160101839107
1285001691

พล.ร.2 รอ.

9 มิ.ย. 07

๕๗

จ.ส.อ. 31 ส.ค. 63
พิเศษ

๒๘

จ.ส.อ. ศักดิ์ชาย
แสงไทย
3239900042983
1271500062

พล.ร.2 รอ.

10 พ.ย. 08 ๕๖

510313000140
นายสิบซ;อมบํารุงยานยนตกองพัน
(ชกท.631.0) มว.ซ;อมบํารุงกองพัน
รอย.บก.และ บร.ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
510313100014
นายสิบยานยนต (ชกท.631.0)
บก.รอย.รอย.ช.สนาม ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.

จ.ส.อ. 23 ก.พ. 57
พิเศษ

เลขที่ตําแหนง
ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
นายทหารสัญญาบัตร
503503200004
นายทหารชํานาญงาน
รอย.ลว.ไกล 1
(ชกท.๐๐๐๕)
503503200005
นายทหารชํานาญงาน
รอย.ลว.ไกล 1
(ชกท.๐๐๐๕)
510101000010
นายทหารชํานาญงาน
พล.ร.2 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)
510101000016
นายทหารชํานาญงาน
พล.ร.2 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)
510101400135
นายทหารชํานาญงาน
กอง พธ.2
(ชกท.๐๐๐๕)
510313000024
นายทหารชํานาญงาน
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)
510313000035
นายทหารชํานาญงาน
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.๓ ชั้น 34
(๓5,220 บาท)

ป.๓ ชั้น 31
(31,880 บาท)

ป.3 ชั้น 35.5
(36,990 บาท)

ป.3 ชั้น 37
(38,750 บาท)

ป.3 ชั้น 32.5
(33,560 บาท)

ป.3 ชั้น 36
(37,580 บาท)

ป.3 เยียวยา 0.5
(39,190 บาท)

ปรับเปน
สัญชาติ
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา
น.๑ ชั้น ๔๑
ไทย ไทย ไทย
(๓๖,๔๐๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น ๔๑
ไทย ไทย ไทย
(๓๓,๐๐๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 ชั้น 45.5
ไทย ไทย ไทย
(38,170 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 เยียวยา 1
ไทย ไทย ไทย
(39,880 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 ชั้น 42.5
ไทย ไทย ไทย
(34,680 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 ชั้น 46
ไทย ไทย ไทย
(38,750 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 เยียวยา 1.5 ไทย ไทย ไทย
(40,560 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)

หมายเหตุ
ตา/ยาย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ
๒๙

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. สมชาย
กองทา
3249900294338
1263300047

สังกัด

วัน/เดือน/ป2เกิด อายุ

พล.ร.2 รอ.

14 ธ.ค. 08

๕๖

ตําแหนงป,จจุบัน

ลงตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ
จ.ส.อ. 8 ก.ย. 60
พิเศษ

510313000141
นายสิบซ;อมบํารุงเครื่องมือช;างกองพัน
(ชกท.622.0) มว.ซบร.กองพัน รอย.บก.
และ บร.ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
510313400014
จ.ส.อ. 9 พ.ค. 55
นายสิบยานยนต (ชกท.631.0)
พิเศษ
บก.รอย.รอย.ช.สนาม ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.

เลขที่ตําแหนง
ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
นายทหารสัญญาบัตร
510313000025
นายทหารชํานาญงาน
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)
510313000056
นายทหารชํานาญงาน
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)
510313000033
นายทหารชํานาญงาน
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)
510313000028
นายทหารชํานาญงาน
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)

๓๐

จ.ส.อ. สุชาติ
จิตจ;อ
3250800033658
1293100081

พล.ร.2 รอ.

24 ธ.ค. 08

๕๖

๓๑

จ.ส.อ. ดําริ
ดํารงตระกูล
3210500141561
1284800134

พล.ร.2 รอ.

2 ก.พ. 09

๕๕

๓๒

จ.ส.อ. รัชพล
พิศเพ็ง
3320300517817
1306601226

พล.ร.2 รอ.

5 ก.พ. 09

๕๕

510313000148
หน.ช;างยานยนตลอ (ชกท.631.0)
มว.ซ;อมบํารุงกองพัน รอย.บก.และ บร.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.

จ.ส.อ. 23 ก.พ. 57
พิเศษ

๓๓

จ.ส.อ. เมธี
กือเจริญ
3240100102908
1280701458

พล.ร.2 รอ.

13 เม.ย. 09 ๕๕

510313000144
ช;างเครื่องจักร (ชกท.443.0)
มว.ซ;อมบํารุงกองพัน รอย.บก. และบร.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.

จ.ส.อ. 6 ม.ค. 63
พิเศษ

510313000027
นายทหารชํานาญงาน
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)

๓๔

จ.ส.อ. คําธร
เรื่องมั่นคง
3110300845671
1285800473

พล.ร.2 รอ.

22 พ.ค. 09 ๕๕

510313300003
จ.ส.อ. 1 ธ.ค. 47
จ;ากองรอย (ชกท.001.0)
พิเศษ
บก.รอย.รอย.ช.สนาม ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.

510313000047
นายทหารชํานาญงาน
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)

510313100003
จ.ส.อ. 9 ก.ค. 53
จ;ากองรอย (ชกท.001.0)
พิเศษ
บก.รอย.รอย.ช.สนาม ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.3 เยียวยา 1.5
(40,560 บาท)

ป.3 เยียวยา 2
(41,250 บาท)

ป.3 เยียวยา 3
(42,620 บาท)

ป.3 ชั้น 35.5
(36,990 บาท)

ปรับเปน
สัญชาติ
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา
น.1 เยียวยา 2.5 ไทย ไทย ไทย
(41,930 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 เยียวยา 3
ไทย ไทย ไทย
(42,620 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 เยียวยา 4
ไทย ไทย ไทย
(44,130 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 ชั้น 45.5
ไทย ไทย ไทย
(38,170 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)

ป.3 ชั้น 37
น.1 เยียวยา 1.5 ไทย
(38,750 บาท)
(39,880 บาท)
รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
700 บาท
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
ป.3 เยียวยา 7.5
(49,830 บาท)

น.1 เยียวยา 8.5
(51,450 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)

ไทย

หมายเหตุ
ตา/ยาย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ
๓๕

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. พีระพงษ
โพธิ์บาย
3412000120068
1306801368

สังกัด

วัน/เดือน/ป2เกิด อายุ

พล.ร.2 รอ.

8 ก.ค. 09

๕๕

๕๕

ตําแหนงป,จจุบัน

ลงตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ
จ.ส.อ. 31 ส.ค. 63
พิเศษ

510313000127
ผบ.ตอนสื่อสาร (ชกท.311.0)
หมู;สื่อสาร รอย.บก.และบร.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
510313300012
จ.ส.อ. 31 ส.ค. 63
นายสิบส;งกําลังสายช;าง (ชกท.762.0) พิเศษ
บก.รอย.รอย.ช.สนาม ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.

๓๖

จ.ส.อ. ประเสริฐ
วงศวิเคราะห
3101000320166
1283315370

พล.ร.2 รอ.

1 ส.ค. 09

๓๗

จ.ส.อ. บรรพต
นามโคตร
3250900073392
1293100248

พล.ร.2 รอ.

23 พ.ย. 08 ๕๖

จ.ส.อ. 5 ก.ย. 55
พิเศษ

๓๘

จ.ส.อ. อดิศักดิ์
ดวงเพชร
3409900602693
1290503709

พล.ร.2 รอ.

8 พ.ค. 09

จ.ส.อ. 24 มิ.ย. 48
พิเศษ

๓๙

จ.ส.อ. ศรีอํานาจ
เบาคํา
3341300170630
1307100484

พล.ร.2 รอ.

11 พ.ค. 09 ๕๕

จ.ส.อ. 5 ธ.ค. 60
พิเศษ

๔๐

จ.ส.อ. วาณิชย
หมื่นยุทธ
3409800082647
1300503111

พล.ร.2 รอ.

7 พ.ค. 09

จ.ส.อ. 31 ต.ค. 51
พิเศษ

๔๑

จ.ส.อ. อัมพร
อัมพุชินีวรรณ
3259900053641
1293101927

พล.ร.2 รอ.

28 ก.ค. 09

510117100030
ช;างตรวจสภาพสายพลาธิการ (ชกท.460.0)
มว.ควบคุมการซ;อม รอย.สน.
พัน.ซบร.กรม สน.2
๕๕
510117000084
นายสิบยุทธการและการข;าว (ชกท.632.0)
ตอน บก.พัน.รอย.บก.พัน.ซบร. กรม สน.2

510117100183
ช;างซ;อมยานยนตสายพาน (ชกท.632.0)
มว.ซ;อมบํารุงยานยนตสายพาน รอย.สน.
พัน.ซบร.กรม สน.2
๕๕
510117200003
จ;ากองรอย (ชกท.001.0)
บก.รอย.รอย.สน.ส;วนหนา
พัน.ซบร.กรม สน.2
๕๕
510117300022
ช;างตรวจสภาพยานยนตสายพาน
(ชกท.632.0) มว.ควบคุมการซ;อม รอย.สน.
พัน.ซบร.กรม สน.2

จ.ส.อ. 27 เม.ย. 59
พิเศษ

เลขที่ตําแหนง
ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
นายทหารสัญญาบัตร
510313000023
นายทหารชํานาญงาน
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)
510313000048
นายทหารชํานาญงาน
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)
500117000030
นายทหารชํานาญงาน
พัน.ซบร.กรม สน.2
(ชกท.๐๐๐๕)
500117000016
นายทหารชํานาญงาน
พัน.ซบร.กรม สน.2
(ชกท.๐๐๐๕)
500117000014
นายทหารชํานาญงาน
พัน.ซบร.กรม สน.2
(ชกท.๐๐๐๕)
500117000036
นายทหารชํานาญงาน
พัน.ซบร.กรม สน.2
(ชกท.๐๐๐๕)
500117000048
นายทหารชํานาญงาน
พัน.ซบร.กรม สน.2
(ชกท.๐๐๐๕)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.3 ชั้น 36.5
(38,170 บาท)

ป.3 ชั้น 36.5
(38,170 บาท)

ป.3 เยียวยา 1.5
(40,560 บาท)

ป.3 เยียวยา 1.5
(40,560 บาท)

ป.3 เยียวยา 0.5
(39,190 บาท)

ป.3 เยียวยา 4
(44,130 บาท)

ป.3 เยียวยา 2
(41,250 บาท)

ปรับเปน
สัญชาติ
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา
น.1 เยียวยา 0.5 ไทย ไทย ไทย
(39,190 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 เยียวยา 0.5 ไทย ไทย ไทย
(39,190 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 เยียวยา 2.5 ไทย ไทย ไทย
(41,930 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 เยียวยา 2.5 ไทย ไทย ไทย
(41,930 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 เยียวยา 1.5 ไทย ไทย ไทย
(40,560 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 เยียวยา 5
ไทย ไทย ไทย
(44,930 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 เยียวยา 3
ไทย ไทย ไทย
(42,620 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)

หมายเหตุ
ตา/ยาย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ
๔๒

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. วีระ
ปอยไหม
3250100148819
1303100478

สังกัด

วัน/เดือน/ป2เกิด อายุ

ตําแหนงป,จจุบัน

พล.ร.2 รอ.

1 ส.ค. 09

๕๕

510113000044
จ;ากองพัน (ชกท.001.0)
ตอน บก.พัน. รอย.บก.พัน.สร.2

ลงตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ
จ.ส.อ. 17 มี.ค. 60
พิเศษ

เลขที่ตําแหนง
ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
นายทหารสัญญาบัตร
510113000008
นายทหารชํานาญงาน
พัน.สร.2
(ชกท.๐๐๐๕)
510113000021
นายทหารชํานาญงาน
พัน.สร.2
(ชกท.๐๐๐๕)
510102000028
นายทหารชํานาญงาน
ร.2 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔

ป.3 ชั้น 34
(35,220 บาท)
รับ พ.ส.ร. เดือนละ
1,050 บาท

ป.3 ชั้น 36
(37,580 บาท)

๔๓

จ.ส.อ. ประสิทธิ์
อ;างแกว
3260100613813
1261800688

พล.ร.2 รอ.

28 ต.ค. 05

๕๙

510113004008
นายสิบยานยนต (ชกท.631.0)
บก.รอย.รอย.สร.สนับสนุน พัน.สร.2

จ.ส.อ. 24 ก.พ. 63
พิเศษ

๔๔

จ.ส.อ. เชาวลิต
พรศิริ
3250100096941
1263101790

พล.ร.2 รอ.

23 มิ.ย. 05

๕๙

510102000096
ผบ.ตอน (ชกท.311.0)
ตอนวิทยุ มว.สส.รอย.บก.ร.2 รอ.

จ.ส.อ. 4 มิ.ย. 63
พิเศษ

๔๕

จ.ส.อ. พรพิรมณ
ไพศูนย
3250100490665
1273100423

พล.ร.2 รอ.

26 ส.ค. 06

๕๘

510102000130
นายสิบยานยนต (ชกท.631.0)
มว.ยานยนต รอย.บก.ร.2 รอ.

จ.ส.อ. 4 มิ.ย. 63
พิเศษ

510102000031
นายทหารชํานาญงาน
ร.2 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 ชั้น 30
(30,880 บาท)
รับ พ.ส.ร. เดือนละ
1,230 บาท

๔๖

จ.ส.อ. สัมฤทธิ์
สมสกุล
3250100644972
1293100373

พล.ร.2 รอ.

7 ต.ค. 08

๕๖

510103000108
จ.ส.อ. 22 ก.พ. 61
นายสิบส;งกําลัง (ชกท.768.0)
พิเศษ
ตอนส;งกําลัง มว.สนับสนุน และบร.รอย.บก.
ร.2 พัน.1 รอ.

510103000020
นายทหารชํานาญงาน
ร.2 พัน.1 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 ชั้น 33.5
(34,680 บาท)
รับ พ.ส.ร. เดือนละ
1,000 บาท

๔๗

จ.ส.อ. เกรียงไกร
พุฒสุข
3160301026550
1282802663

พล.ร.2 รอ.

28 ก.พ. 09 ๕๕

510501000029
นายทหารชํานาญงาน
ร.12 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 เยียวยา 0.5
(39,190 บาท)
รับ พ.ส.ร. เดือนละ
900 บาท

510501000121
ผบ.ตอนรถ ผบช. (ชกท.631.0)
มว.สน./บร. รอย.บก.ร.12 รอ.

จ.ส.อ. 29 ธ.ค. 60
พิเศษ

ป.3 ชั้น 35
(36,400 บาท)

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.1 ชั้น 46
(38,250 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 ชั้น 45
(37,580 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 ชั้น 44
(36,400 บาท)
คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 ชั้น 40
(31,880 บาท)
คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 ชั้น 43.5
(35,810 บาท)
คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 เยียวยา 1.5
(40,560 บาท)
คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ
๔๘

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. สามารถ
บุญหนุน
๓ ๒๕๙๗ ๐๐๑๐๔ ๑๖ ๑
1273102136

สังกัด

วัน/เดือน/ป2เกิด อายุ

ตําแหนงป,จจุบัน

พล.ร.2 รอ.

๔ ม.ค. ๐๙

55

510504400003
จ;ากองรอย (ชกท.001.0)
รอย.สสก.ร.12 พัน.3 รอ.

ลงตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ
จ.ส.อ. ๑๕ ก.พ. ๔9
พิเศษ

เลขที่ตําแหนง
ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
นายทหารสัญญาบัตร
510504000025
นายทหารชํานาญงาน
ร.12 พัน.3 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.๓ เยียวยา 7.5
(๔๙,๘๓๐ บาท)
รับ พ.ส.ร. เดือนละ
๑,๘๒๑ บาท

๔๙

จ.ส.อ. บัญชา
โคตรโยธา
๓ ๔๕๐๑ ๐๐๖๕๗ ๙๒ ๔
1274602352

พล.ร.2 รอ.

๑๘ มิ.ย. ๐๙

55

510504100003
จ;ากองรอย (ชกท.001.0)
รอย.ร.ร.๑๒ พัน.๓ รอ.

จ.ส.อ. 17 ก.ค. 56
พิเศษ

510504000029
นายทหารชํานาญงาน
ร.12 พัน.3 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.๓ เยียวยา 3
(๔๒,๖๒๐ บาท)
รับ พ.ส.ร. เดือนละ
๑,๑๘๐ บาท

๕๐

จ.ส.อ. ถนอมศักดิ์
แนวจําปา
๕ ๒๐๐๑ ๐๐๐๑๑ ๑๖ ๐
1240800240

พล.ร.2 รอ.

๒๕ มิ.ย. ๐๖

58

510301000044
จ;ากองรอย (ชกท.001.0)
รอย.บก.ร.๒๑ รอ.

จ.ส.อ. ๒๑ ก.พ. ๖๓
พิเศษ

510301000025
นายทหารชํานาญงาน
ร.21 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.๓ เยียวยา 0.5
(๓๙,๑๙๐ บาท)
รับ พ.ส.ร. เดือนละ
720 บาท

๕๑

จ.ส.อ. สมพงษ
เสถียรเขต
3210500112986
1294800222

พล.ร.2 รอ.

๑๕ ธ.ค. ๐๘

56

510301000109
ผบ.ตอนทางสาย (ชกท.311.0)
มว.สส.รอย.บก.ร.๒๑ รอ.

จ.ส.อ. ๒4 ส.ค. ๖๑
พิเศษ

๕๒

จ.ส.อ. สังคม
นามแสงกาง
๓ ๔๔๐๕ ๐๐๗๒๙ ๐๔ ๓
1304301415

พล.ร.2 รอ.

๕ ส.ค. ๐๙

54

510301000116
รอง ผบ.มว. (ชกท.111.0)
บก.มว.ระวังป1องกัน รอย.บก.ร.๒๑ รอ.

จ.ส.อ. ๒๑ ก.พ. ๖๓
พิเศษ

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ เยียวยา 8.5
(๕๑,๔๕๐ บาท)
คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.๑ เยียวยา 4
(๔๔,๑๓๐ บาท)
คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.๑ เยียวยา 1.5
(๔๐,๕๖๐ บาท)
คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

510301000029
นายทหารชํานาญงาน
ร.21 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.๓ ชั้น ๓๒.๕
น.๑ ชั้น ๔๒.๕
ไทย
(๓๓.๕๖๐ บาท)
(๓๔,๖๘๐ บาท)
รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
600 บาท
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

510301000030
นายทหารชํานาญงาน
ร.21 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.๓ ชั้น ๓๒
น.๑ ชั้น ๔๒
ไทย
(๓๓,๐๐๐ บาท)
(๓๔,๑๑๐ บาท)
รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
1,380 บาท
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ
๕๓

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. สิงหา
มีชัย
3410101011912
1276803035

สังกัด

วัน/เดือน/ป2เกิด อายุ

พล.ร.2 รอ.

๓๐ ก.ค. ๐๗

57

ตําแหนงป,จจุบัน
510301100003
จ;ากองรอย (ชกท.001.0) ตอน บก.รอย.
รอย.ค.หนัก. ร.๒๑ รอ.

ลงตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ
จ.ส.อ. ๒๑ ก.พ. ๖๓
พิเศษ

เลขที่ตําแหนง
ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
นายทหารสัญญาบัตร
510301000034
นายทหารชํานาญงาน
ร.21 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)

๕๔

จ.ส.อ. ศิลา
พูลผล
3770600485801
1280800026

พล.ร.2 รอ.

๑๑ พ.ย. ๐๘ 56

510302400019
เสมียนข;าวกรอง (ชกท.113.0)
ตอน บก.พัน.รอย.บก.ร.๒๑ พัน.๑ รอ.

จ.ส.อ. 4 มิ.ย. 63
พิเศษ

510302000030
นายทหารชํานาญงาน
ร.21 พัน.1 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)

๕๕

จ.ส.อ. ชํานาญ
พูลศรี
๓ ๒๐๐๑ ๐๐๒๖๖ ๑๐ ๒
1280800026

พล.ร.2 รอ.

๒๙ ต.ค. ๐๘

56

510302000107
รอง ผบ.มว. (ชกท.112.0)
มว.ค.หนัก.รอย.สสก.ร.๒๑ พัน.๑ รอ.

จ.ส.อ. ๒๑ ก.ค. ๖๐
พิเศษ

๕๖

จ.ส.อ. มานะ
ลี่ผาสุข
3129900025567
1262400037

พล.ร.2 รอ.

๑๒ พ.ย. ๐๕ 59

510303303026
รอง ผบ.มว. (ชกท.111.0)
บก.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.๒๑ พัน.๒ รอ.

จ.ส.อ. ๓๑ ส.ค. ๖๓
พิเศษ

๕๗

จ.ส.อ. ธงชัย
ธรรมาธิวัฒน
3300400023280
1272104499

พล.ร.2 รอ.

๑๖ เม.ย. ๐๙ 55

510302000031
นายทหารชํานาญงาน
ร.21 พัน.1 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)
510303000010
นายทหารชํานาญงาน
ร.21 พัน.2 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)
510303000030
นายทหารชํานาญงาน
ร.21 พัน.2 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)

๕๘

จ.ส.อ. เสริฐ
โลนุช
๓ ๓๔๙๙ ๐๐๙๗๘ ๑๘ ๐
1306600795

พล.ร.2 รอ.

๔ ก.ย. ๐๙

55

510303000118
จ.ส.อ. ๑๗ ม.ค. ๖๓
รอง ผบ.มว. (ชกท.631.0) บก.มว.ช;างโยธา พิเศษ
รอย.สสก.ร.๒๑ พัน.๒ รอ.

510304400003
จ;ากองรอย (ชกท.001.0)
รอย.สสช.ร.๒๑ พัน.๓ รอ.

จ.ส.อ. ๑๕ มิ.ย. ๕๙
พิเศษ

510304000017
นายทหารชํานาญงาน
ร.21 พัน.3 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
ป.๓ ชั้น ๓๕.๕
น.๑ ชั้น ๔๕.๕
(๓๖,๙๙๐ บาท)
(๓๘,๑๗๐ บาท)
รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
610 บาท
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
ป.๓ เยียวยา 2.5
น.๑ เยียวยา 3
(๔๑,๙๓๐ บาท
(๔๒,๖๒๐ บาท)
รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
670 บาท
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
ป.๓ ชั้น 36.5
น.๑ เยียวยา 0.5
(๓๘,๑๗๐ บาท)
(๓๙,๑๙๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
ป.๓ ชั้น 36.5
น.๑ เยียวยา 0.5
(๓๘,๑๗๐ บาท)
(๓๙,๑๙๐ บาท
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
ป.๓ ชั้น 36
น.๑ ชั้น 46
(๓๗,๕๘๐ บาท)
(๓๘,๗๕๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
ป.๓ ชั้น 32.5
(๓๓,๕๖๐ บาท)

น.๑ ชั้น 42.5
(๓๔,๖๘๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ
๕๙

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. กฤษดา
ศรีฟ1า
๓ ๙๒๐๖ ๐๐๗๒๘ ๓๕ ๔
1291400503

สังกัด

วัน/เดือน/ป2เกิด อายุ

ตําแหนงป,จจุบัน

พล.ร.2 รอ.

๑๙ พ.ค. ๐๙ ๕๕

๕๑๐๑๐๙๓๐๐๐๒๙
นายสิบหัวหนาส;วนยิง (ชกท.141.0)
บก.ส;วนยิง รอย.ป. ป.๒ พัน.๒ รอ.
510110000121
นายสิบส;งกําลัง (ชกท.764.0)
หมู;ส;งกําลังกองพัน รอย.บก. และ.บร.
ป.๒ พัน.๑๒ รอ.
๕๑๐๓๐๕๑๐๐๐๑๙
นายสิบกําลังพล (ชกท.716.0)
หมู;ธุรการและกําลังพล
รอย.บก.และบร. ป.2 พัน.21 รอ.
๕๑๐๓๐๕๒๐๐๐๐๒
จ;ากองรอย (ชกท.421.0)
บก.รอย.ป. ป.๒ พัน.๒๑ รอ.

๖๐

จ.ส.อ. ธวัช
หันสัง
๓ ๑๔๐๗ ๐๐๑๔๙ ๗๕ ๒
1303400151

พล.ร.2 รอ.

๑๔ ก.พ. ๐๙ ๕๕

๖๑

จ.ส.อ. อภิชาติ
กุลพงษ
๓ ๑๐๐๙ ๙๐๐๑๑ ๕๓ ๘
1283315586

พล.ร.2 รอ.

๑๐ ต.ค. ๐๕

๕๙

๖๒

จ.ส.อ. อมร
คลายมาลี
๓ ๒๐๐๑ ๐๑๔๐๐ 35 2
1240800793

พล.ร.2 รอ.

๑๒ พ.ย. ๐๖ ๕๘

๖๓

จ.ส.อ. วิชัย
ทรัพยที่พึ่ง
๓ ๑๔๑๖ ๐๐๐๔๔ ๗๕ ๕
1283401664

พล.ร.2 รอ.

๘ ก.พ. ๐๙

๕๕

๖๔

จ.ส.อ. ไพโรจน
คงกิจไพศาล
๓ ๑๙๑๑ ๐๐๒๙๕ ๑๓ ๙
1276100965

พล.ร.2 รอ.

๑๒ ม.ค. ๐๖

๕๘

๖๕

จ.ส.อ. สมศักดิ์
สาวะจันทร
๓ ๕๑๐๑ ๐๐๕๔๗ ๖๐ ๕
1295200813

พล.ร.2 รอ.

๑๗ มิ.ย. ๐๙

๕๕

ลงตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ
จ.ส.อ. ๑๓ มี.ค. ๕๘
พิเศษ

จ.ส.อ. ๒ พ.ค. ๕๗
พิเศษ

จ.ส.อ. ๑๕ พ.ย. ๖๒
พิเศษ

จ.ส.อ. ๔ มิ.ย. ๖๓
พิเศษ

๕๑๐๓๐๕๑๐๐๑๐๐
หัวหนานายสิบกระสุน (ชกท.141.0)
มว.กระสุน รอย.บก.และ บร.
ป.๒ พัน.๒๑ รอ.
๕๑๐๓๐๕๔๐๐๐๒๘
นายสิบหัวหนาส;วนยิง (ชกท.141.0)
บก.ส;วนยิง รอย.ป. ป.๒ พัน.๒๑ รอ.

จ.ส.อ. ๒3 พ.ย. ๕๕
พิเศษ

๕๑๐๑๑๑๐๐๐๐๕๙
นายสิบยุทธการ (ชกท.146.0)
หมู;ยุทธการและอํานวยการยิง
รอย.บก.ป.๒ พัน.๑๐๒ รอ.

จ.ส.อ. ๑๑ ก.พ. ๕๖
พิเศษ

จ.ส.อ. ๘ พ.ค. ๖๓
พิเศษ

เลขที่ตําแหนง
ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
นายทหารสัญญาบัตร
๕๑๐๑๐๙๐๐๐๐๔๑
นายทหารชํานาญงาน
ป.2 พัน.2 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)
๕๑๐๑๑๑๐๐๐๐๐๒๗
นายทหารชํานาญงาน
ป.2 พัน.12 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)
๕๑๐๓๐๕๐๐๐๐๒๑
นายทหารชํานาญงาน
ป.2 พัน.21 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)
๕๑๐๓๐๕๐๐๐๐๓๑
นายทหารชํานาญงาน
ป.2 พัน.21 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)
๕๑๐๓๐๕๐๐๐๐๒๙
นายทหารชํานาญงาน
ป.2 พัน.21 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)
๕๑๐๓๐๕๐๐๐๐๒๘
นายทหารชํานาญงาน
ป.2 พัน.21 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)
๕๑๐๑๑๑๐๐๐๐๒๑
นายทหารชํานาญงาน
ป.2 พัน.102 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.๓ เยียวยา 2
(๔๑,๒๕๐บาท)

ป.๓ เยียวยา 0.5
(๓๙,๑๙๐ บาท)

ป.๓ ชั้น 36
(๓๗,๕๘๐ บาท)

ป.๓ ชั้น 36.5
(๓๘,๑๗๐ บาท)

ป.3 เยียวยา ๒.๕
(๔๑,๙๓๐ บาท)

ป.๓ ชั้น 31
(๓๑,๘๘๐บาท)

ป.๓ เยียวยา ๒
(๔๑,๒๕๐บาท)

ปรับเปน
สัญชาติ
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา
น.1 เยียวยา 3
ไทย ไทย ไทย
(๔2,62๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.๑ เยียวยา 1.5 ไทย ไทย ไทย
(๔๐,๕๖๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น 46
ไทย ไทย ไทย
(๓๘,๗๕๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.๑ เยียวยา 0.5 ไทย ไทย ไทย
(๓๙,๑๙๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.๑ เยียวยา 3.5 ไทย ไทย ไทย
(๔๓,๓๐๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น 41
ไทย ไทย ไทย
(๓๓,๐๐๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 เยียวยา ๓
ไทย ไทย ไทย
(๔๒,๖๒๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)

หมายเหตุ
ตา/ยาย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ
๖๖

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. สมบัติ
จันทรศิริ
๓ ๒๖๐๒ ๐๐๐๐๔ ๒๘ ๒
๑๒๙๑๘๐๐๖๐๘

สังกัด

วัน/เดือน/ป2เกิด อายุ

ตําแหนงป,จจุบัน

พล.ร.2 รอ.

๑๕ ส.ค. ๐๙

๕๕

๕๑๐๑๑๑๒๐๐๐๐๓
จ;ากองรอย (ชกท.001.0)
บก.รอย.รอย.ป.ป.๒ พัน.๑๐๒ รอ.

ลงตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ
จ.ส.อ. ๓๐ มี.ค. ๖๓
พิเศษ

เลขที่ตําแหนง
ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
นายทหารสัญญาบัตร
๕๑๐๑๑๑๐๐๐๐๒๘
นายทหารชํานาญงาน
ป.2 พัน.102 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)
500900300026
นายทหารชํานาญงาน
ร.9
(ชกท.๐๐๐๕)
510804000030
นายทหารชํานาญงาน
ร.9
(ชกท.๐๐๐๕)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.๓ ชั้น ๓๐.๕
(๓๑,๓๔๐บาท)

หมายเหตุ
ตา/ยาย

ไทย

67

จ.ส.อ. ชัยรัตน
กุ;มพรม
3 7101 200026 45 0
1260200004

พล.ร.9

6 ต.ค. 08

56

500900300075
รอง ผบ.มว. (ชกท.311.0)
บก.มว.สื่อสาร รอย.บก.ร.9

จ.ส.อ. 17 พ.ย. 54
พิเศษ

68

จ.ส.อ. คณพศ
หาญชัยภูมิ
3 6202 00283 81 1
1310400824

พล.ร.9

26 ก.ย. 09

55

500900310004
จ;ากองรอย (ชกท.001.0)
ตอน บก.รอย.รอย.ค.หนัก ร.9

จ.ส.อ. 23 พ.ย. 48
พิเศษ

69

จ.ส.อ. ธวัชชัย
ทองสงค
5 7101 00011 61 1
1266802668

พล.ร.9

6 ธ.ค. 08

56

510806000081
รอง ผบ.มว. (ชกท.112.0)
มว.ตถ.รอย.บก.ร.9 พัน.3

จ.ส.อ. 14 พ.ย. 55
พิเศษ

510806000016
นายทหารชํานาญงาน
ร.9 พัน.3
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 ชั้น 36.5
(38,170 บาท)

น.1 เยียวยา 0.5
(39,190 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

70

จ.ส.อ. สุภาพ
ม;วงรัก
5 7101 90022 17 0
1280900716

พล.ร.9

28 ก.พ. 09 55

510806200020
รอง ผบ.มว. (ชกท.111.0)
มว.ปล.รอย.อวบ.ร.9 พัน.3

จ.ส.อ. 14 พ.ย. 55
พิเศษ

510806000031
นายทหารชํานาญงาน
ร.9 พัน.3
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 ชั้น 36.5
(38,170 บาท)

น.1 เยียวยา 0.5
(39,190 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

71

จ.ส.อ. ยุทธนา
ทองยอย
3 1411 00038 10 1
1313401886

พล.ร.9

7 มิ.ย. 09

510807100039
รอง ผบ.มว. (ชกท.112.0)
บก.มว.ค.หนัก ร.19

จ.ส.อ. 2 พ.ย. 61
พิเศษ

510807000034
นายทหารชํานาญงาน
ร.19
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 ชั้น 37
(38,750 บาท)

น.1 เยียวยา 1
(39,880 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

55

ป.3 เยียวยา 1.5
(40,560 บาท)

ปรับเปน
สัญชาติ
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา
ป.๓ ชั้น ๓๑.๕
ไทย ไทย ไทย
(๓๒,๔๕๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 เยียวยา 2.5 ไทย ไทย ไทย
(41,930 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 ชั้น 43
ไทย ไทย ไทย
(35,220 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)

ป.3 ชั้น 33
(34,110 บาท)

ไทย

ไทย

ลําดับ
72

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. ณัฐเดช
ขันตี
3 1601 00647 93 0
1285001365

สังกัด

วัน/เดือน/ป2เกิด อายุ

พล.ร.9

21 ก.พ. 09 55

ตําแหนงป,จจุบัน
510808100020
รอง ผบ.มว.ปล. (ชกท.111.0)
รอย.อวบ.ร.19 พัน.1

ลงตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ
จ.ส.อ. 19 มิ.ย. 60
พิเศษ

เลขที่ตําแหนง
ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
นายทหารสัญญาบัตร
510808000012
นายทหารชํานาญงาน
ร.19 พัน.1
(ชกท.๐๐๐๕)

73

จ.ส.อ. ไพรัช
อบเทศ
3 7101 01004 96 4
1280200414

พล.ร.9

13 ส.ค. 07

56

510808000152
นายสิบประจําหมวด (ชกท.911.0)
บก.มว.สร.รอย.บก.ร.19 พัน.1

จ.ส.อ. 24 ต.ค. 62
พิเศษ

510808000019
นายทหารชํานาญงาน
ร.19 พัน.1
(ชกท.๐๐๐๕)

74

จ.ส.อ. สงวน
ศิลา
3 3014 00589 74 8
1290200280

พล.ร.9

4 ก.ย. 08

56

510809000057
รอง ผบ.มว. (ชกท.311.0)
มว.สส.รอย.บก.ร.19 พัน.2

จ.ส.อ. 28 เม.ย. 63
พิเศษ

510808000034
นายทหารชํานาญงาน
ร.19 พัน.2
(ชกท.๐๐๐๕)

75

จ.ส.อ. ชัยณรงค
นันตะวัน
3 3001 00601 130
1272104458

พล.ร.9

7 เม.ย. 09

55

510809300020
รอง ผบ.มว. (ชกท.111.0)
มว.ปล.รอย.อวบ.ร.9 พัน.2

จ.ส.อ. 6 ม.ค. 55
พิเศษ

76

จ.ส.อ. เสริมวิทย
พุทธชาลี
3 3601 01335 26 3
1272104432

พล.ร.9

1 เม.ย. 09

55

510809300081
รอง ผบ.มว. (ชกท.112.0)
มว.ตถ.รอย.บก.ร.19 พัน.2

จ.ส.อ. 9 ก.ค. 58
พิเศษ

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
ป.3 ชั้น 36.5
น.1 เยียวยา 0.5
(38,170 บาท)
(39,190 บาท)
รับ พ.ส.ร.เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
874 บาท
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
ป.3 ชั้น 33.5
น.1 ชั้น 43.5
(34,680 บาท)
(35,810 บาท)
รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
1,191 บาท
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
ป.3 ชั้น 34
น.1 ชั้น 44
(35,220 บาท)
(36,400 บาท)
รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
1,630 บาท
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

510809000036
นายทหารชํานาญงาน
ร.9 พัน.2
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 เยียวยา 1.5 น.1 เยียวยา 2.5 ไทย
(40,560 บาท)
(41,930 บาท)
รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
1,760 บาท
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

510809000016
นายทหารชํานาญงาน
ร.19 พัน.2
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 เยียวยา 2.5 น.1 เยียวยา 3.5 ไทย
(41,930 บาท)
(43,300 บาท)
รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
1,210 บาท
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ
77

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. มานพ
แผวนพสุข
3 2298 00027 04 4
1270600198

สังกัด

วัน/เดือน/ป2เกิด อายุ

ตําแหนงป,จจุบัน

พล.ร.9

29 ต.ค. 08

56

510812300020
รอง ผบ.มว. (ชกท.111.0)
บก.มว.ปล.รอย.อวบ.ร.19 พัน.1

ลงตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ
จ.ส.อ. 12 มิ.ย. 60
พิเศษ

78-

จ.ส.อ. ปรัชญา
นะมามะกะ
3 2406 00308 40 8
1290701093

พล.ร.9

5 ก.พ. 09

55

510812000047
นายสิบยุทธการ (ชกท.113.0)
ตอน บก.พัน.รอย.บก.ร.29 พัน.1

จ.ส.อ. 16 พ.ค. 59
พิเศษ

79

จ.ส.อ. สันติพล
เอี่ยมสอาด
3 2406 00308 40 8
1256800061

พล.ร.9

28 ต.ค. 08

56

510812000057
รอง ผบ.มว. (ชกท.311.0)
มว.สื่อสาร รอย.บก.ร.29 พัน.1

จ.ส.อ. 26 พ.ย. 51
พิเศษ

80

จ.ส.อ. จําเนียร
อุดนอก
3 3005 00020 76 2
1272104254

พล.ร.9

4 ม.ค. 09

55

50815000041
จ;ากองบังคับการ (ชกท.001.0)
หมู; ธก./กพ.รอย.บก.ป.9

จ.ส.อ. 18 มิ.ย. 56
พิเศษ

81

จ.ส.อ. เกรียงไกร
โสคันธิกอุบล
3341100797523
1287102991

พล.ร.9

26 มิ.ย. 09

55

510904200004
นายสิบส;งกําลัง (ชกท.768.0)
บก.รอย.รอย.สบร.กรม สน.พล.ร.9

จ.ส.อ. 30 ก.ย. 63
พิเศษ

82

จ.ส.อ. เชิดศักดิ์
เงินเจริญ
5100200009320
1271901847

พล.ร.9

14 มี.ค. 09

55

510906400003
จ.ส.อ. 16 มี.ค. 52
จ;ากองรอย (ชกท.001.0)
พิเศษ
บก.รอย.รอย.สน.พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9

เลขที่ตําแหนง
ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
นายทหารสัญญาบัตร
510812000035
นายทหารชํานาญงาน
ร.19 พัน.1
(ชกท.๐๐๐๕)
510812000010
นายทหารชํานาญงาน
ร.29 พัน.1
(ชกท.๐๐๐๕)
510812000013
นายทหารชํานาญงาน
ร.29 พัน.1
(ชกท.๐๐๐๕)
510815000026
นายทหารชํานาญงาน
ป.9
(ชกท.๐๐๐๕)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
ป.3 เยียวยา 1.5 น.1 เยียวยา 2.5
(40,560 บาท)
(41,930 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
ป.3 เยียวยา 1
น.1 เยียวยา 2
(39,880 บาท)
(41,250 บาท)
รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
2,910 บาท
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
ป.3 เยียวยา 2
น.1 เยียวยา 3
(41,250 บาท)
(42,620 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
ป.3 เยียวยา 1
น.1 เยียวยา 2
(39,880 บาท)
(41,250 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

510904000037
นายทหารชํานาญงาน
กรม สน.พล.ร.9
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 ชั้น 35
(36,400 บาท)

น.1 ชั้น 45
(37,580 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

510906000034
นายทหารชํานาญงาน
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 เยียวยา 2.5
(41,930 บาท)

น.1 เยียวยา 3.5
(43,300 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ
83

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. วุฒิชาติ
ศรีสวัสดิ์
3720300308785
1283701351

สังกัด

วัน/เดือน/ป2เกิด อายุ

ตําแหนงป,จจุบัน

พล.ร.9

18 ก.ย. 09

55

510906400116
ช;างซ;อมยานยนตลอ (ชกท.635.0)
มว.ซบร.รอย.สน.พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9

ลงตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ
จ.ส.อ. 12 พ.ค. 53
พิเศษ

เลขที่ตําแหนง
ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
นายทหารสัญญาบัตร
510906000045
นายทหารชํานาญงาน
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
(ชกท.๐๐๐๕)
510906000048
นายทหารชํานาญงาน
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
(ชกท.๐๐๐๕)
510906000019
นายทหารชํานาญงาน
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
(ชกท.๐๐๐๕)
510906000036
นายทหารชํานาญงาน
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
(ชกท.๐๐๐๕)

84

จ.ส.อ. สุพจน
พ;วงจ;าง
3190600098366
1281901259

พล.ร.9

7 ม.ค. 09

55

510906400134
จ.ส.อ. 30 เม.ย. 46
ช;างซ;อมเครื่องมือการช;าง (ชกท.622.0) พิเศษ
มว.ซบร.รอย.สน.พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9

85

จ.ส.อ. สมบูรณ
ฝาเรือนดี
3540200234714
1304100058

พล.ร.9

6 มี.ค. 09

55

510906100016
จ.ส.อ. 31 ก.ค. 62
นายสิบควบคุมการซ;อม (ชกท.635.0) พิเศษ
บก.รอย.รอย.สน.พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9

86

จ.ส.อ. มณีรัตน
กาญจนวรรณ
3410101546883
1296802465

พล.ร.9

23 ธ.ค. 08

56

510906400024
จ.ส.อ. 28 เม.ย. 63
ช;างตรวจสภาพยานยนตลอ (ชกท.635.0) พิเศษ
มว.ควบคุมการซ;อม รอย.สน.
พัน.ซบร.กรม.สน.พล.ร.9

87

จ.ส.อ. วิโรจน
ไกรชนะ
3140700254793
1293502145

พล.ร.9

3 พ.ค. 09

55

510905300003
จ;ากองรอย (ชกท.001.0)
บก.รอย.รอย.สร.พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9

88

จ.ส.อ. สมยศ
ไทรบุญจันทร
3730500238195
1301900637

พล.ร.9

1 ม.ค. 09

55

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
ป.3 เยียวยา 2
น.1 เยียวยา 3
(41,250 บาท)
(42,620 บาท
รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
1,260 บาท
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
ป.3 เยียวยา 1
น.1 เยียวยา 2
(39,880 บาท)
(41,250 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
ป.3 ชั้น 36
น.1 ชั้น 46
(37,580 บาท)
(38,750 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
ป.3 ชั้น 33
น.1 ชั้น 43
(34,110 บาท)
(35,220 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

จ.ส.อ. 9 เม.ย. 51
พิเศษ

510905000021
นายทหารชํานาญงาน
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 เยียวยา 4
(44,130 บาท)

น.1 เยียวยา 5
(45,750 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

5109053000031
จ.ส.อ. 9 ม.ค. 52
นายสิบประจําหมวด (ชกท.91๒.0)
พิเศษ
มว.พยาบาล รอย.สร.พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9

510905000023
นายทหารชํานาญงาน
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 เยียวยา 2
(41,250 บาท)

น.1 เยียวยา 3
(42,620 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ
89

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. สนอง
สุโรรัมย
3300200497482
1302104360

สังกัด

วัน/เดือน/ป2เกิด อายุ

พล.ร.9

6 พ.ค. 09

55

ตําแหนงป,จจุบัน
510907200100
หน.ช;างยานยนตลอ (ชกท.631.0)
มว.ซบร.รอย.ขส.พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9

ลงตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ
จ.ส.อ. 20 เม.ย. 52
พิเศษ

90

จ.ส.อ. ราชันย
กาญจนาภา
3340100685791
1305501734

พล.ร.9

24 เม.ย. 09 55

510902000071
จ.ส.อ. 24 ต.ค. 61
จ;ากองพัน (ชกท.001.0)
พิเศษ
หมู; ธก.รอย.บก. และ บร.ช.พัน.9 พล.ร.9

91

จ.ส.อ. นิคม
ป<Yนมณี
3260400094684
1306401006

พล.ร.9

29 ม.ค. 09

55

510902000109
จ.ส.อ. 29 ก.ย. 63
หน.การประปา (ชกท.526.0)
พิเศษ
หมู; สล. รอย.บก. และ บร.ช.พัน.9 พล.ร.9

92

จ.ส.อ. หวัน
ลําทา
3550900187425
1302600847

พล.ร.9

1 ก.ย. 09

55

93

จ.ส.อ. หลวง
ทะวะละ
3520100564488
1305101272

พล.ร.9

21 ม.ค. 09

55

510818000069
จ.ส.อ. 24 มิ.ย. 62
นายสิบส;งกําลังกองพัน (ชกท.768.0)
พิเศษ
ตอนส;งกําลังบํารุง รอย.บก.ส.พัน.9 พล.ร.9

94

จ.ส.อ. ศรัณย
นวมปZ[น
3650100051790
1293800039

พล.ร.9

4 พ.ย. 08

56

จ.ส.อ. 5 ต.ค. 61
พิเศษ

95

จ.ส.อ. มานพ
วงษกระแสร
3610100024369
1307000028

พล.ร.11

31 ต.ค. 08

510902400012
นายสิบส;งกําลังสายช;าง (ชกท.762.0)
บก.รอย.รอย.ช.สนาม ช.พัน.9 พล.ร.9

510818100082
นายสิบศูนยข;าว (ชกท.721.0)
ตอนศูนยข;าว มว.ศูนยข;าว
รอย.วิทยุและศูนยข;าว ส.พัน.9 พล.ร.9
56
510309000097
นายสิบบันทึกหลักฐานการยิง (ชกท.112.0)
บก.มว.ค.๘๑ รอย.บก.ร.111 พัน.1

จ.ส.อ. 24 ต.ค. 61
พิเศษ

จ.ส.อ. 5 ก.ย. 60
พิเศษ

เลขที่ตําแหนง
ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
นายทหารสัญญาบัตร
510907200008
นายทหารชํานาญงาน
พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9
(ชกท.๐๐๐๕)
510902000016
นายทหารชํานาญงาน
ช.พัน.9 พล.ร.9
(ชกท.๐๐๐๕)
510902000017
นายทหารชํานาญงาน
ช.พัน.9 พล.ร.9
(ชกท.๐๐๐๕)
510902000056
นายทหารชํานาญงาน
ช.พัน.9 พล.ร.9
(ชกท.๐๐๐๕)
510818000019
นายทหารชํานาญงาน
ส.พัน.9 พล.ร.9
(ชกท.๐๐๐๕)
510818000031
นายทหารชํานาญงาน
ส.พัน.9 พล.ร.9
(ชกท.๐๐๐๕)
510309000017
นายทหารชํานาญงาน
ร.111 พัน.1
(ชกท.๐๐๐๕)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.3 เยียวยา 2
(41,250 บาท)

ป.3 ชั้น 37
(38,750 บาท)

ป.3 ชั้น 35
(36,400 บาท)

ป.3 ชั้น 37
(38,750 บาท)

ป.3 ชั้น 36
(37,580 บาท)

ป.3 ชั้น 36
(37,580 บาท)

ป.3 ชั้น 27.5
(28,110 บาท)

ปรับเปน
สัญชาติ
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา
น.1 เยียวยา 3
ไทย ไทย ไทย
(42,640 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 เยียวยา 1
ไทย ไทย ไทย
(39,880 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 ชั้น 45
ไทย ไทย ไทย
(37,580 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 เยียวยา 1
ไทย ไทย ไทย
(39,880 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 ชั้น 46
ไทย ไทย ไทย
(38,750 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 ชั้น 46
ไทย ไทย ไทย
(38,750 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 ชั้น 37.5
ไทย ไทย ไทย
(29,110 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)

หมายเหตุ
ตา/ยาย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ
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ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. สิทธิพร
พรหมสวัสดิ์
3100202411927
128314936

สังกัด
พล.ร.11

ลงตําแหนง
วัน/เดือน/ป2เกิด อายุ
ตําแหนงป,จจุบัน
อัตรา จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ
28 ต.ค. 08 56
510310000097
จ.ส.อ. 5 ก.ย. 60
นายสิบบันทึกหลักฐานการยิง (ชกท.112.0) พิเศษ
บก.มว.ค.๘๑ รอย.บก.ร.111 พัน.2

97

จ.ส.อ. วรชาติ
เฉลิมศิลป]
3310100853007
1297103556

พล.ร.11

1 มิ.ย. 09

55

510310200009
รอง ผบ.มว. (ชกท.111.0)
มว.ค.60 มม.รอย.อวบ.ร.111 พัน.2

จ.ส.อ. 19 พ.ค. 59
พิเศษ

98

จ.ส.อ. มาโนด
เจริญสุข
3240300351448
1290701597

พล.ร.11

20 ส.ค. 09

55

510310000152
นายสิบประจําหมวด (ชกท.911.0)
บก.มว.สร.รอย.บก.ร.111 พัน.2

จ.ส.อ. 1 ก.ค. 57
พิเศษ

99

จ.ส.อ. ธีระพงษ
พันทะสาร
3400400682339
1260501131

พล.ร.11

12 มิ.ย. 05

59

510311100009
นายสิบยานยนต (ชกท.631.0)
ตอน บก.รอย.รอย.ค.หนัก ร.112

จ.ส.อ. 22 ก.พ. 54
พิเศษ

100

จ.ส.อ. ธีรศักดิ์
พุกสุข
3100501289490
1273317183

พล.ร.11

14 มี.ค. 09

55

จ.ส.อ. 30 ก.ย. 63
พิเศษ

101

จ.ส.อ. ชาญยุทธ
เพ็ชรวงษ
5100200113861
1273307245

พล.ร.11

8 พ.ย. 08

56

510312000132
นายสิบส;งกําลัง (ชกท.768.0)
ตอนส;งกําลังกองพัน มว.บร.รอย.บก.
ร.112 พัน.1
510317300003
จ;ากองรอย (ชกท.001.0)
บก.รอย.รอย.อวบ.ร.112 พัน.3

102

จ.ส.อ. อากร
ไวยฤทธิ์
3 1406 00519 37 0
1303400173

พล.ม.๒ รอ.

๗ ม.ค. ๐๙

55

510610000044
จ;ากองรอย (ชกท.๐๐๑.0)
รอย.บก.ม.พัน.๒๗ พล.ม.๒ รอ.

จ.ส.อ. 16 ธ.ค. 59
พิเศษ

จ.ส.อ. ๑๗ ม.ค. ๖๑
พิเศษ

เลขที่ตําแหนง
ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
นายทหารสัญญาบัตร
510310000017
นายทหารชํานาญงาน
ร.111 พัน.2
(ชกท.๐๐๐๕)
510310000029
นายทหารชํานาญงาน
ร.111 พัน.2
(ชกท.๐๐๐๕)
510310000022
นายทหารชํานาญงาน
ร.111 พัน.2
(ชกท.๐๐๐๕)
510311000031
นายทหารชํานาญงาน
ร.112
(ชกท.๐๐๐๕)
510312000020
นายทหารชํานาญงาน
ร.112 พัน.1
(ชกท.๐๐๐๕)
510317000010
นายทหารชํานาญงาน
ร.112 พัน.3
(ชกท.๐๐๐๕)
510610000015
นายทหารชํานาญงาน
ม.พัน.๒๗ พล.ม.๒ รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.3 ชั้น 31
(31,880 บาท)

ป.3 ชั้น 28.5
(29,110 บาท)

ป.3 เยียวยา 2
(41,250 บาท)

ป.3 ชั้น 33.5
(34,680 บาท)

ป.3 ชั้น 35.5
(36,990 บาท)

ป.3 ชั้น 34.5
(36,400 บาท)

ป.๓ เยียวยา ๐.๕
(๓๙,๑๙๐ บาท)

ปรับเปน
สัญชาติ
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา
น.1 ชั้น 41
ไทย ไทย ไทย
(33,000 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 ชั้น 38.5
(30,220 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 เยียวยา 3
ไทย ไทย ไทย
(42,620 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 ชั้น 43.5
ไทย ไทย ไทย
(35,220 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 ชั้น 45.5
ไทย ไทย ไทย
(38,170 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 ชั้น 45.5
ไทย ไทย ไทย
(37,580 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.๑ เยียวยา ๑.๕ ไทย ไทย ไทย
(๔๐,๕๖๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)

หมายเหตุ
ตา/ยาย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ
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ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. วิเชียร
มีจีน
3 5301 00583 60 1
1316900098

สังกัด

วัน/เดือน/ป2เกิด อายุ

พล.ม.๒ รอ.

๙ ก.พ. ๐๙

55

ตําแหนงป,จจุบัน
510610000065
จ;ากองพัน (ชกท.๐๐๑.0)
ตอน บก.พัน.รอย.บก.ม.พัน.๒๗ พล.ม.๒ รอ.

ลงตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ
จ.ส.อ. 23 ม.ค. 60
พิเศษ

104

จ.ส.อ. วิรัต
คําเคน
3 1601 00333 41 2
1305000795

พล.ม.๒ รอ.

๑๐ พ.ค. ๐๙ 55

105

จ.ส.อ. สุชาติ
สุขเนตร
3730200582907
1301900981

พล.ม.๒ รอ.

๒๗ มี.ค. ๐๙

55

503201100058
รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๓๑.0)
บก.มว.ค.รอย.ค หนัก ม.๑ รอ.

จ.ส.อ. ๓ พ.ค. ๕๖
พิเศษ

106

จ.ส.อ. เกรียงไกร
นาคกลั่น
5 7602 00002 39 7
1283900567

พล.ม.๒ รอ.

๙ ก.พ. ๐๙

๕๕

๕๐๓๒๐๓๓๐๐๐๒๕
รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๓๑.0)
บก.มว.ม.รอย.ม.(ก.) ม.๑ พัน.๓ รอ.

จ.ส.อ. ๗ ธ.ค. ๖๐
พิเศษ

503203100012
นายสิบยานยนต (ชกท.๖๓๑.0)
หมู; ซบร.รอย.ม.(ก.) ม.๑ พัน.๓ รอ.

จ.ส.อ. ๒๐ มิ.ย. ๕๕
พิเศษ

107

จ.ส.อ. แดนชัย
สุทธิพันธตระกูล
5 1002 99113 83 3
1286802020

พล.ม.๒ รอ.

๒๓ ม.ค. ๐๙ ๕๕

108

จ.ส.อ. สมัย
ประดิษฐรา
3 1901 00244 27 4
1296101206

พล.ม.๒ รอ.

๕ มิ.ย. ๐๙

55

109

จ.ส.อ. ธงชัย
สีบัว
3 3419 00310 03 3
1307102291

พล.ม.๒ รอ.

๓๑ ส.ค. ๐๙

๕๕

510610200068
จ.ส.อ. ๗ ก.พ. ๕๖
รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๓๑.0) ตอน ถ.รอย.ม. พิเศษ
ม.พัน.๒๗ พล.ม.๒ รอ.

510601100021
จ.ส.อ. ๑๖ ก.พ. ๖๑
นายสิบยานยนต (ชกท.๖๓๑.0) ตอน ซบร. พิเศษ
รอย.ค.หนัก ม.๔ รอ.
510603000076
นายสิบส;งกําลัง (ชกท.๗๖๘.0)
ตอนส;งกําลัง รอย.บก.ม.๔ พัน.๕ รอ.

จ.ส.อ. 16 พ.ค. 56
พิเศษ

เลขที่ตําแหนง
ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
นายทหารสัญญาบัตร
510610000016
นายทหารชํานาญงาน
ม.พัน.๒๗ พล.ม.๒ รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)
510610000017
นายทหารชํานาญงาน
ม.พัน.๒๗ พล.ม.๒ รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)
503201000042
นายทหารชํานาญงาน
ม.1 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)
503203000037
นายทหารชํานาญงาน
ม.1 พัน.3 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)
503203000014
นายทหารชํานาญงาน
ม.1 พัน.3 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)
510601000041
นายทหารชํานาญงาน
ม.4 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)
510603000018
นายทหารชํานาญงาน
ม.4 พัน.5 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.๓ เยียวยา ๓
(๔๒,๖๒๐ บาท)

ป.๓ ชั้น ๓๖.๕
(๓๘,๑๗๐ บาท)

ป.๓ ชั้น ๓๖.๕
(๓๘,๑๗๐ บาท)

ป.๓ เยียวยา ๑.๕
(๔๐,๕๖๐ บาท)

ป.๓ เยียวยา ๒
(๔๑,๒๕๐ บาท)

ป.๓ ชั้น ๓๔
(๓๕,๒๒๐ บาท)

ป.๓ ชั้น ๓๒.๕
(๓๓,๕๖๐ บาท)

ปรับเปน
สัญชาติ
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา
น.๑ เยียวยา ๔ ไทย ไทย ไทย
(๔๔,๑๓๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.๑ เยียวยา ๐.๕ ไทย ไทย ไทย
(๓๙,๑๙๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.๑ เยียวยา ๐.๕ ไทย ไทย ไทย
(๓๙,๑๙๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.๑ เยียวยา ๒.๕ ไทย ไทย ไทย
(๔๑,๙๓๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.๑ เยียวยา ๓
ไทย ไทย ไทย
(๔๒,๖๒๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น 44
ไทย ไทย ไทย
(๓6,400 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น ๔๒.๕
ไทย ไทย ไทย
(๓๔,๖๘๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)

หมายเหตุ
ตา/ยาย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ
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ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. ไพวัลย
แสนณรงค
5 1905 99000 28 7
1270301623

สังกัด

วัน/เดือน/ป2เกิด อายุ

ตําแหนงป,จจุบัน

ลงตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ
จ.ส.อ. ๑ มิ.ย. ๕๘
พิเศษ

พล.ม.๒ รอ.

๒๕ ต.ค. ๐๘ 56

510609100027
รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๓๑.0)
บก.มว.ม.รอย.ม.(ก.) ม.๔ พัน.๒๕ รอ.
510602100056
รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๓๓.0) มว.ค.หนัก
รอย.ค.หนัก ม.๕ รอ.

จ.ส.อ. ๒๙ เม.ย. ๖๓
พิเศษ

510608100003
จ;ากองรอย (ชกท.๐๐๑.0) หมู; บก.
รอย.ม.(ก.) ม.๕ พัน.๒๔ รอ.

จ.ส.อ. ๒๗ เม.ย. ๖๓
พิเศษ

111

จ.ส.อ. สุชาติ
ราชสีห
3 1906 00259 80 7
1276100154

พล.ม.๒ รอ.

๒ มิ.ย. ๐๖

58

112

จ.ส.อ. สมาน
กระแสเทพ
3 3204 00372 29 2
1276602303

พล.ม.๒ รอ.

๒๐ พ.ค. ๐๖ 58

113

จ.ส.อ. ปรีชา
หมายต;อกลาง
5 1901 99006 2 02
1272104587

พล.ม.๒ รอ.

๙ ต.ค. ๐๘

56

510608300028
รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๓๑.0) บก.มว.ม.
รอย.ม.(ก.) ม.๕ พัน.๒๔ รอ.

จ.ส.อ. ๒๘ มิ.ย. ๕๖
พิเศษ

114

จ.ส.อ. อุทิศ
อนันเพชร
3 3104 00165 90 4
1272800105

พล.ม.๒ รอ.

๒๐ ต.ค. ๐๖

๕๘

510608300027
รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๓๑.0) บก.มว.ม.
รอย.ม.(ก.) ม.๕ พัน.๒๔ รอ.

จ.ส.อ. ๒๗ เม.ย. ๖๓
พิเศษ

115

จ.ส.อ. ประสาร
บัวบุญเลิศ
3 7001 00198 91 9
1294900356

พล.พัฒนา 1

10 พ.ย. 08 56

510715000043
นายสิบกําลังพล (ชกท.716.0)
ฝธก./กพ.พล.พัฒนา.1

จ.ส.อ. 1 เม.ย. 59
พิเศษ

116

จ.ส.อ. นิพน
จุลระศร
3 1002 02448 72 3
1273317174

พล.พัฒนา 1

11 พ.ย. 08 56

510715100075
ช;างเครื่องจักร (ชกท.443.0)
ตอนซ;อมบํารุงกองพัน มว.ซบร.รอย.คม.1
กอง สน.พล.พัฒนา 1

จ.ส.อ. 17 มี.ค. 63
พิเศษ

เลขที่ตําแหนง
ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
นายทหารสัญญาบัตร
510609000030
นายทหารชํานาญงาน
ม.4 พัน.25 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)
510602000035
นายทหารชํานาญงาน
ม.5 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)
510608000021
นายทหารชํานาญงาน
ม.5 พัน.24 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)
510608000035
นายทหารชํานาญงาน
ม.5 พัน.24 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)
510608000041
นายทหารชํานาญงาน
ม.5 พัน.24 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)
510715000023
นายทหารชํานาญงาน
พล.พัฒนา 1
(ชกท.๐๐๐๕)
510715000030
นายทหารชํานาญงาน
พล.พัฒนา 1
(ชกท.๐๐๐๕)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.๓ เยียวยา ๒
(๔๑,๒๕๐ บาท)

ป.๓ ชั้น ๓๖
(๓๗,๕๘๐ บาท)

ป.๓ ชั้น ๓๕.๕
(๓๖,๙๙๐ บาท)

ป.๓ เยียวยา ๑
(๓๙,๘๘๐ บาท)

ป.๓ ชั้น ๓๖.๕
(๓๘,๑๗๐ บาท)

ป.3 เยียวยา 2.5
(41,930 บาท)

ป.3 ชั้น 35
(36,400 บาท)

ปรับเปน
สัญชาติ
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา
น.๑ เยียวยา ๓
ไทย ไทย ไทย
(๔๒,๖๒๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น 46
ไทย ไทย ไทย
(๓8,750 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น ๔๔.5
ไทย ไทย ไทย
(๓8,170 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.๑ เยียวยา 2
ไทย ไทย ไทย
(41,250 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.๑ เยียวยา 0.5 ไทย ไทย ไทย
(๓9,190 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 เยียวยา 3.5 ไทย ไทย ไทย
(43,300 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 ชั้น 45
ไทย ไทย ไทย
(37,580 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)

หมายเหตุ
ตา/ยาย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ
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ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. ตรีทเศศ
เรืองเดช
3 7099 00296 64 6
1284900941

สังกัด

วัน/เดือน/ป2เกิด อายุ

พล.พัฒนา 1

11 ก.พ. 07 57

ตําแหนงป,จจุบัน
510711000090
นายสิบสํารวจการก;อสรางอาวุธโส
(ชกท.821.0) ตอน ยก.รอย.บก.ช.1 รอ.

ลงตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ
จ.ส.อ. 1 ก.ค. 63
พิเศษ

เลขที่ตําแหนง
ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
นายทหารสัญญาบัตร
510711100031
นายทหารชํานาญงาน
ช.1 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)
510711100004
นายทหารชํานาญงาน
ช.1 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)
510713000066
นายทหารชํานาญงาน
ช.1 พัน.112 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)
510713000017
นายทหารชํานาญงาน
ช.1 พัน.112 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)

118

จ.ส.อ. จําลอง
บุตรสืบสาย
3 3106 00122 68 1
1292800249

พล.พัฒนา 1

8 ก.ย. 08

56

510711100102
รอง ผบ.มว. (ชกท.622.0)
มว.บริการ รอย.ช.คมบ. ช.1 รอ.

จ.ส.อ. 1 ก.ค. 63
พิเศษ

119

จ.ส.อ. สมนึก
ยันตเจริญ
3 7099 00219 11 1
1284900418

พล.พัฒนา 1

16 ก.ค. 07

57

จ.ส.อ. 10 ต.ค. 62
พิเศษ

120

จ.ส.อ. อุระ
เสนียวงศ ณ อยุธยา
5 7001 90018 10 5
1254901467

พล.พัฒนา 1

18 พ.ย. 07 57

121

จ.ส.อ. สุเทพ
สุวรรณครู
3 6606 00804 78 9
1263701089

พล.พัฒนา 1

7 ต.ค. 08

56

510713300078
รอง ผบ.มว. (ชกท.518.0)
บก.มว.ก;อสรางทั่วไป รอย.ช.ก;อสราง
ช.1 พัน.112 รอ.
510713400089
ช;างเครื่องจักร (ชกท.443.0)
ตอนสนับสนุนโดยตรง
รอย.ช.เครื่องมือและซ;อมบํารุง
ช.1 พัน.112 รอ.
510713200078
รอง ผบ.มว. (ชกท.518.0)
บก.มว.ก;อสรางทั่วไป รอย.ช.ก;อสราง
ช.1 พัน.112 รอ.

122

จ.ส.อ. ณัฐศิษฏ
แกวขาว
3 7302 00019 73 1
1271901416

พล.พัฒนา 1

1 เม.ย. 08

56

510712100074
นายสิบซ;อมบํารุงยานยนต (ชกท.631.0)
หมู;ซ;อมบํารุงกองพัน รอย.บก.และบริการ
ช.1 พัน.52 รอ.

จ.ส.อ. 22 ก.ย. 53
พิเศษ

จ.ส.อ. 17 ก.พ. 48
พิเศษ

510713000064
นายทหารชํานาญงาน
ช.1 พัน.112 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)

จ.ส.อ. 1 ก.ค. 63
พิเศษ

510712000021
นายทหารชํานาญงาน
ช.1 พัน.52 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
ป.3 ชั้น 31
น.1 ชั้น 41
(31,880 บาท)
(33,000 บาท)
รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
1,670 บาท
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
ป.3 ชั้น 36.5
น.1 เยียวยา 0.5
(38,170 บาท)
(39,190 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
ป.3 ชั้น 36.5
น.1 เยียวยา 0.5
(38,170 บาท)
(39,190 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
ป.3 เยียวยา 2
น.1 เยียวยา 3
(41,250 บาท)
(42,620 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ป.3 เยียวยา 7
น.1 เยียวยา 8
ไทย
(49,010 บาท)
(50,640 บาท)
รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
1,390 บาท
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
ป.3 ชั้น 35.5
น.1 ชั้น 45.5
ไทย
(36,990 บาท)
(38,170 บาท)
รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
3,120 บาท
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ
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ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. อาคม
วงษอุดม
3 2508 00384 47 7
1303100698

สังกัด

วัน/เดือน/ป2เกิด อายุ

ตําแหนงป,จจุบัน

พล.พัฒนา 1

31 พ.ค. 09 55

510712300038
รอง ผบ.มว. (ชกท.121.0)
บก.มว.ช.รอย.ช.สนาม ช.1 พัน.52 รอ.

ลงตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ
จ.ส.อ. 30 ม.ค. 61
พิเศษ

เลขที่ตําแหนง
ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
นายทหารสัญญาบัตร
510712000030
นายทหารชํานาญงาน
ช.1 พัน.52 รอ.
(ชกท.๐๐๐๕)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.3 ชั้น 37
(38,750 บาท)
รับ พ.ส.ร. เดือนละ
720 บาท

124

จ.ส.อ. วิศาล
กิตติยายาม
3 7599 00051 39 2
1275900168

พล.พัฒนา 1

19 มี.ค. 09

55

510716000130
นายสิบกํากับการซ;อมบํารุงเครื่องมือช;าง
(ชกท.622.0) ตอน สล.รอย.บก.
กรม พัฒนา 1

จ.ส.อ. 31 ส.ค. 60
พิเศษ

510716000031
นายทหารชํานาญงาน
กรม พัฒนา 1
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 ชั้น 37
(38,750 บาท)
รับ พ.ส.ร. เดือนละ
900 บาท

125

จ.ส.อ. เกษม
ชางนอย
3 7001 00902 23 3
1294900329

พล.พัฒนา 1

20 มี.ค. 08

56

510717100092
รอง หน.ชุด (ชกท.084.0) ชุดสัตวแพทย
มว.พัฒนาที่ 2 รอย.พัฒนา พัน.พัฒนา 1

จ.ส.อ. 29 ต.ค. 62
พิเศษ

510717000027
นายทหารชํานาญงาน
พัน.พัฒนา 1
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 ชั้น 37
(38,750 บาท)
รับ พ.ส.ร. เดือนละ
590 บาท

126

จ.ส.อ. เผดิมสิทธิ์
ทองลิ่ม
3 7002 00053 78 5
1294902207

พล.พัฒนา 1

26 ม.ค. 09

55

จ.ส.อ. 12 ก.พ. 56
พิเศษ

จ.ส.อ. เบญจชัย
ศรีภูธร
3 7706 0454 24 8
1242103777

พล.พัฒนา 1

25 มี.ค. 06

128

จ.ส.อ. สราวุธ
พุ;มบุญทริก
3 7099 00256 59 8
1294900306

พล.พัฒนา 1

18 ต.ค. 08

56

จ.ส.อ. 21 ต.ค. 57
พิเศษ

510717000045
นายทหารชํานาญงาน
พัน.พัฒนา 1
(ชกท.๐๐๐๕)
510717000042
นายทหารชํานาญงาน
พัน.พัฒนา 1
(ชกท.๐๐๐๕)
510717000051
นายทหารชํานาญงาน
พัน.พัฒนา 1
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 เยียวยา 2
(41,250 บาท)

127

510717200177
นายสิบยานยนต (ชกท.631.0)
หมู;ยานยนตและซ;อมบํารุง มว.สน.
รอย.พัฒนา พัน.พัฒนา 1
58
510717300126
รอง หน.ชุด (ชกท.631.0) ชุดช;างเครื่องยนต
มว.พัฒนาที่ 3 รอย.พัฒนา พัน.พัฒนา 1
510717300058
รอง หน.ชุด (ชกท.742.) ชุดการศึกษา
และวัฒนธรรม มว.พัฒนาที่ 1
รอย.พัฒนา พัน.พัฒนา 1

จ.ส.อ. 29 ต.ค. 62
พิเศษ

ป.3 ชั้น 36.5
(38,170 บาท)

ป.3 ชั้น 35.5
(36,990 บาท)
รับ พ.ส.ร. เดือนละ
1,500 บาท

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.1 เยียวยา 1
(39,880 บาท)
คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 เยียวยา 1
(39,880 บาท)
คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 เยียวยา 1
(39,880 บาท)
คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 เยียวยา 3
(42,620 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 เยียวยา 0.5
(39,190 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 ชั้น 45.5
(38,170 บาท)
คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ
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ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. มโน
รสจันทร
3 7105 00381 08 7
1290201073

สังกัด
พล.พัฒนา 1

วัน/เดือน/ป2เกิด อายุ

5 ก.พ. 09

55

130

จ.ส.อ. ประสาน
กลิ่นจันทร
5100539041838
12933153887

บชร.1

17 ก.พ. 09 55

131

จ.ส.อ. สว;าง
ก;อเกิด
3550800117131
1282600470

บชร.1

8 มิ.ย. 07

57

132

จ.ส.อ. ไอสูรย
ทาเงิน
4330400007959
1295401585

มทบ.11

27 ธ.ค. 08

56

133

จ.ส.อ. จาตุรงค
ศรีวรรณโต
3100600828038
1283300149

มทบ.11

6 ต.ค. 06

58

134

จ.ส.อ. มาโนช
สมเหมาะ
3720900051556
1286401110

มทบ.11

25 ก.พ. 07 57

135

จ.ส.อ. เกรียงไกร
โชติวิสุทธิ์
3100503202855
1273313053

มทบ.11

4 ม.ค. 09

55

ตําแหนงป,จจุบัน
510717300102
รอง หน.ชุด (ชกท.631.0) ชุดการเกษตร
และฟ_[นฟูสภาพแวดลอม มว.พัฒนาที่ 2
รอย.พัฒนา พัน.พัฒนา 1
511001300229
นายสิบควบคุมการซ;อม (ชกท.622.0)
มว.ซบร.สาย ช. รอย.ซบร.2
พัน.ซบร.21 บชร.1
511001300003
จ;ากองรอย (ชกท.001.0)
บก.รอย.รอย.ซบร.ยุทโธปกรณที่ 2
พัน.ซบร.21 บชร.1
503506400015
รอง ผบ.มว. (ชกท.951.0)
มว.สห.รอย.สห.พัน.สห.11

ลงตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ
จ.ส.อ. 29 ต.ค. 62
พิเศษ

จ.ส.อ. 29 พ.ย. 61
พิเศษ

จ.ส.อ. 4 มิ.ย. 63
พิเศษ

จ.ส.อ. 18 มี.ค. 63
พิเศษ

503506500014
รอง ผบ.มว. (ชกท.951.0)
มว.สห.รอย.สห.พัน.สห.11

จ.ส.อ. 18 มี.ค. 63
พิเศษ

503506000157
ผบ.ตอน (ชกท.643.0)
ตอนรถจักรยานยนต มว.ยานยนต รอบ.บก.
พัน.สห.11
503521004205
เสมียน (ชกท.075.0)
หน;วย สด.เขตสวนหลวง ก.ท.

จ.ส.อ. 18 มี.ค. 63
พิเศษ

จ.ส.อ. 1 ต.ค. 53
พิเศษ

เลขที่ตําแหนง
ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
นายทหารสัญญาบัตร
510717000054
นายทหารชํานาญงาน
พัน.พัฒนา 1
(ชกท.๐๐๐๕)
511001300229
นายทหารชํานาญงาน
พัน.ซบร.21 บชร.1
(ชกท.๐๐๐๕)
511001300003
นายทหารชํานาญงาน
พัน.ซบร.21 บชร.1
(ชกท.๐๐๐๕)
503506000032
นายทหารชํานาญงาน
พัน.สห.11
(ชกท.๐๐๐๕)
503506000035
นายทหารชํานาญงาน
พัน.สห.11
(ชกท.๐๐๐๕)
503506000046
นายทหารชํานาญงาน
พัน.สห.11
(ชกท.๐๐๐๕)
503521004104
นายทหารชํานาญงาน
หน;วย สด.เขตสวนหลวง ก.ท.
(ชกท.๐๐๐๕)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.3 ชั้น 34
(35,220 บาท)

ป.3 ชั้น 37
(38,750 บาท)

ป.3 ชั้น 36.5
(38,170 บาท)

ป.3 ชั้น 30
(30,790 บาท)

ป.3 ชั้น 30
(30,790 บาท)

ป.3 ชั้น 34.5
(35,810 บาท)

ป.3 เยียวยา 1
(41,250 บาท)

ปรับเปน
สัญชาติ
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา
น.1 ชั้น 44
ไทย ไทย ไทย
(36,400 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 เยียวยา 1
ไทย ไทย ไทย
(39,880 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 เยียวยา 0.5 ไทย ไทย ไทย
(39,190 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 ชั้น 40
ไทย ไทย ไทย
(31,880 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 ชั้น 40
ไทย ไทย ไทย
(31,880 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 ชั้น 44
ไทย ไทย ไทย
(36,400 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 เยียวยา 2
ไทย ไทย ไทย
(42,250 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)

หมายเหตุ
ตา/ยาย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ
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ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. ธงชัย
บุญสุวรรณ
3710100767051
3290200058

สังกัด

วัน/เดือน/ป2เกิด อายุ

ตําแหนงป,จจุบัน

มทบ.11

18 ก.ค. 08

56

503521001305
เสมียน (ชกท.075.0)
หน;วย สด.เขตธนบุรี ก.ท.

137

จ.ส.อ. วีรธรรม
สุขปราณี
3150300306281
1272901058

มทบ.11

10 ส.ค. 09

55

503521001805
เสมียน (ชกท.075.0)
หน;วย สด.เขตบางเขน ก.ท.

138

จ.ส.อ. สายันต
ฟองวัฒนา
3500901044971
1291300915

มทบ.11

6 ต.ค. 08

56

503521003405
เสมียน (ชกท.075.0)
หน;วย สด.เขตมีนบุรี ก.ท.

139

จ.ส.อ. สุมิตร
มีชัย
3140300233900
1293400151

มทบ.11

3 ธ.ค. 08

56

503521000905
เสมียน (ชกท.075.0)
หน;วย สด.เขตดุสิต ก.ท.

140

จ.ส.อ. วชิรวิทย
เสียงฆอง
3 2501 00232 29 1
1283101943

มทบ.12

9 ม.ค. 09

55

510100000053
นายสิบกําลังพล (ชกท.716.0)
กกพ.มทบ.12

141

จ.ส.อ. สุรพล
นุชนาง
3 1011 00460 96 2
1275800542

มทบ.12

16 ก.พ. 09 55

510100000138
นายสิบยุทธการ (ชกท.951.0)
ฝสห.มทบ.12

142

จ.ส.อ. ทานทัต
ชาสิงหแกว
3 5007 00558 41 1
1271302535

มทบ.12

30 พ.ย. 08 56

510114100012
รอง ผบ.มว. (ชกท.951.0)
บก.มว.สห.รอย.สห.พัน.สห.12

ลงตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ
จ.ส.อ. 1 ต.ค. 53
พิเศษ

เลขที่ตําแหนง
ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
นายทหารสัญญาบัตร
503521001304
นายทหารชํานาญงาน
หน;วย สด.เขตธนบุรี ก.ท.
(ชกท.๐๐๐๕)
503521001804
จ.ส.อ. 1 ต.ค. 61
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
หน;วย สด.เขตบางเขน ก.ท.
(ชกท.๐๐๐๕)
503521003404
จ.ส.อ. 6 ต.ค. 08
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
หน;วย สด.เขตมีนบุรี ก.ท.
(ชกท.๐๐๐๕)
503521000904
จ.ส.อ. 1 ต.ค. 61
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
หน;วย สด.เขตดุสิต ก.ท.
(ชกท.๐๐๐๕)
510100000019
จ.ส.อ. 27 เม.ย. 61
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
มทบ.12
(ชกท.๐๐๐๕)
510100000033
จ.ส.อ. 4 มิ.ย. 42
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
มทบ.12
(ชกท.๐๐๐๕)
510114000016
จ.ส.อ. 14 มิ.ย. 45
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
พัน.สห.12
(ชกท.๐๐๐๕)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.3 ชั้น 31.5
(32,450 บาท)

ป.3 เยียวยา 1
(39,880 บาท)

ป.3 เยียวยา 0.5
(39,190 บาท)

ป.3 ชั้น 31.5
(32,450 บาท)

ป.3 ชั้น 34.5
(35,810 บาท)

ป.3 เยียวยา 5
(45,750 บาท)

ป.3 เยียวยา 6
(47,380 บาท)

ปรับเปน
สัญชาติ
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา
น.1 ชั้น 41.5
ไทย ไทย ไทย
(33,560 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 เยียวยา 2
ไทย ไทย ไทย
(41,250 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 เยียวยา 1.5 ไทย ไทย ไทย
(40,650 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น. 1 ชั้น 41.5
(33,560 บาท) ไทย ไทย ไทย
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 ชั้น 45.5
ไทย ไทย ไทย
(36,990 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 เยียวยา 6
ไทย ไทย ไทย
(47,380 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 เยียวยา 7
ไทย ไทย ไทย
(49,010 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)

หมายเหตุ
ตา/ยาย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ
143

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. สําเริง
สงวนศรี
3 2501 00125 50 9
1283100044

สังกัด

วัน/เดือน/ป2เกิด อายุ

ตําแหนงป,จจุบัน

มทบ.12

16 ก.พ. 09 55

510100000463
นายสิบประจําสํานัก (ชกท.710.0)
สน.ปรมน.จว.มทบ.12

ลงตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ
จ.ส.อ. 31 ก.ค. 63
พิเศษ

144

จ.ส.อ. พรประเสริฐ
เพราะดี
3 3201 00508 06 7
1276600094

มทบ.12

26 มี.ค. 06

58

510100000471
นายสิบประจําสํานัก (ชกท.710.0)
สน.ปรมน.จว.มทบ.12

จ.ส.อ. 22 ก.พ. 54
พิเศษ

145

จ.ส.อ. คมสันต
ศรีละกุล
5 8009 90031 19 9
1285001642

มทบ.13

10 มิ.ย. 09

55

510200000381
หน.คลัง (ชกท.551.0)
ผพธ.มทบ.13

จ.ส.อ. 31 ส.ค. 59
พิเศษ

146

จ.ส.อ. สันติ
ทัสสะ
5 1699 99001 87 4
1286200379

มทบ.13

24 พ.ค. 07 57

510200100026
รอง ผบ.มว. (ชกท.113.0)
มว.ฝEก.รอย.มทบ.13

จ.ส.อ. 13 เม.ย. 63
พิเศษ

147

จ.ส.อ. พีระพัฒน
สุวรรณธรรม
3 1412 00518 41 5
1313401046

มทบ.13

7 ส.ค. 09

510200400004
ผช.ประจําวง (ชกท.041.0)
มว.ดย.มทบ.13

จ.ส.อ. 7 ม.ค. 63
พิเศษ

148

จ.ส.อ. พรชัย
สุขโรจน
3 1699 00345 06 5
1285001415

มทบ.13

26 พ.ค. 08 56

510200000471
นายสิบประจําสํานัก (ชกท.710.0)
สน.ปรมน.จว.มทบ.13

จ.ส.อ. 31 ก.ค. 63
พิเศษ

149

จ.ส.อ. สนอง
จันทรกระจ;าง
3 1506 00241 66 5
1286700354

มทบ.13

6 ก.ค. 07

510200000487
นายสิบประจําสํานัก (ชกท.710.0)
สน.ปรมน.จว.มทบ.13

จ.ส.อ. 31 ก.ค. 63
พิเศษ

55

57

เลขที่ตําแหนง
ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
นายทหารสัญญาบัตร
510100000482
นายทหารชํานาญงาน
สน.ปรมน.จว.มทบ.12
(ชกท.๐๐๐๕)
510100000483
นายทหารชํานาญงาน
สน.ปรมน.จว.มทบ.12
(ชกท.๐๐๐๕)
510200000040
นายทหารชํานาญงาน
มทบ.13
(ชกท.๐๐๐๕)
510200100004
นายทหารชํานาญงาน
รอย.มทบ.13
(ชกท.๐๐๐๕)
510200400003
นายทหารชํานาญงาน
มทบ.13
(ชกท.๐๐๐๕)
510200000490
นายทหารชํานาญงาน
สน.ปรมน.จว.มทบ.13
(ชกท.๐๐๐๕)
510200000491
นายทหารชํานาญงาน
สน.ปรมน.จว.มทบ.13
(ชกท.๐๐๐๕)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.3 ชั้น 29.5
(30,220 บาท)

ป.3 ชั้น 33
(34,110 บาท)

ป.3 เยียวยา 2
(41,250 บาท)

ป.3 ชั้น 32
(33,000 บาท)

ป.3 ชั้น 31.5
(32,450 บาท)

ป.3 ชั้น 30.5
(31,340 บาท)

ป.3 เยียวยา 2
(41,250 บาท)

ปรับเปน
สัญชาติ
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา
น.1 ชั้น 39.5
ไทย ไทย ไทย
(31,340 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 ชั้น 44
ไทย ไทย ไทย
(36,400 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 เยียวยา 3
ไทย ไทย ไทย
(42,620 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 ชั้น 42
ไทย ไทย ไทย
(34,110 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 ชั้น 41.5
ไทย ไทย ไทย
(33,560 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 ชั้น 40.5
ไทย ไทย ไทย
(32,450 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 เยียวยา 3
ไทย ไทย ไทย
(42,620 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)

หมายเหตุ
ตา/ยาย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ
150

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. วัลลภ
ลําไย
3 7606 00156 96 4
1273900685

สังกัด

วัน/เดือน/ป2เกิด อายุ

ตําแหนงป,จจุบัน

มทบ.13

12 พ.ย. 08 56

512400000105
เสมียน (ชกท.075.0)
หน;วย สด.อ.เมืองชัยนาท จว.ช.น.

ลงตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ
จ.ส.อ. 1 ต.ค. 61
พิเศษ

151

จ.ส.อ. ธวัช
ศิริหลา
3 4201 00638 04 1
1283000635

มทบ.13

29 ส.ค. 09

55

512700000105
เสมียน (ชกท.075.0)
หน;วย สด.อ.เมืองอ;างทอง จ.ว.อ.ท.

จ.ส.อ. 2 ต.ค. 59
พิเศษ

152

จ.ส.อ. อวยชัย
เดชสุภา
3250400389471
1313101265

มทบ.14

3 ก.พ. 09

55

510300000164
เสมียนการเงิน (ชกท.730.0)
ฝกง.มทบ.14

จ.ส.อ. 20 เม.ย. 61
พิเศษ

153

จ.ส.อ. อติชาต
พิพัฒนผล
5220390010960
1360800113

มทบ.14

29 ม.ค. 09

55

510300001238
เสมียนศาล (ชกท.713.0)
อก.มทบ.14

จ.ส.อ. 12 เม.ย. 60
พิเศษ

154

จ.ส.อ. สมบัติ
ทีหัวชาง
3440700476963
1304301478

มทบ.14

12 เม.ย. 09 55

510300000368
นายสิบการกระสุน (ชกท.411.0)
ผสพ.มทบ.14

จ.ส.อ. 21 ก.พ. 62
พิเศษ

155

จ.ส.อ. นุกูล
เพ;งสุวรรณ
3779900069313
1273000662

มทบ.14

2 พ.ค. 09

55

510300200008
จ;ากองรอย (ชกท.001.0)
บก.รอย.รอย.สห.มทบ.14

จ.ส.อ. 6 ธ.ค. 56
พิเศษ

156

จ.ส.อ. วิชาญ
เอี่ยมวิจารณ
3150400036995
1286700676

มทบ.14

9 มี.ค. 09

55

510314000022
นายสิบเตรียมการ (ชกท.113.0)
ศฝ.นศท.มทบ.14

จ.ส.อ. 29 มี.ค. 60
พิเศษ

เลขที่ตําแหนง
ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
นายทหารสัญญาบัตร
512400000104
นายทหารชํานาญงาน
หน;วย สด.อ.เมืองชัยนาท
จว.ช.น. (ชกท.๐๐๐๕)
512700000104
นายทหารชํานาญงาน
หน;วย สด.อ.เมืองอ;างทอง
จ.ว.อ.ท. (ชกท.๐๐๐๕)
510300001120
นายทหารชํานาญงาน
มทบ.14
(ชกท.๐๐๐๕)
510300000035
นายทหารชํานาญงาน
มทบ.14
(ชกท.๐๐๐๕)
510300000018
นายทหารชํานาญงาน
มทบ.14
(ชกท.๐๐๐๕)
510300200003
นายทหารชํานาญงาน
รอย.สห.มทบ.14
(ชกท.๐๐๐๕)
510314000004
นายทหารชํานาญงาน
ศฝ.นศท.มทบ.14
(ชกท.๐๐๐๕)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.3 ชั้น 37
(38,750 บาท)

ป.3 เยียวยา 2.5
(41,930 บาท)

ป.3 ชั้น 33.5
(34,680 บาท)

ป.3 ชั้น 25
(26,270 บาท)

ป.3 ชั้น 35
(36,400 บาท)

ป.3 เยียวยา 1.5
(40,560 บาท)

ป.3 เยียวยา 1
(39,880 บาท)

ปรับเปน
สัญชาติ
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา
น.1 เยียวยา 1
ไทย ไทย ไทย
(39,880 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 เยียวยา 3.5 ไทย ไทย ไทย
(43,300 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 ชั้น 43.5
ไทย ไทย ไทย
(35,810 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 ชั้น 35
ไทย ไทย ไทย
(26,990 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 ชั้น 45
ไทย ไทย ไทย
(37,580 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 เยียวยา 2.5 ไทย ไทย ไทย
(41,930 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 เยียวยา 2
ไทย ไทย ไทย
(41,250 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)

หมายเหตุ
ตา/ยาย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ
157

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. สุรพล
มั่งคั่ง
3210300313465
1274800112

สังกัด

วัน/เดือน/ป2เกิด อายุ

มทบ.14

25 พ.ย. 08 55

ตําแหนงป,จจุบัน
512900000305
เสมียน (ชกท.075.0)
หน;วย สด.อ.ศรีราชา จว.ช.บ.

ลงตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ
จ.ส.อ. 1 ต.ค. 60
พิเศษ

เลขที่ตําแหนง
ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
นายทหารสัญญาบัตร
512900000304
นายทหารชํานาญงาน
หน;วย สด.อ.ศรีราชา จว.ช.บ.
(ชกท.๐๐๐๕)
จ.ส.อ. 17 ก.ย. 63
510300000025
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
มทบ.14
(ชกท.๐๐๐๕)
510400000014
จ.ส.อ. 4 ต.ค. 62
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
มทบ.15
(ชกท.๐๐๐๕)
510400000030
จ.ส.อ. 2 ส.ค. 56
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
มทบ.15
(ชกท.๐๐๐๕)

158

จ.ส.อ. สุนทร
เฮงพลอย
3650101234197
1293801627

มทบ.14

11 ก.ค. 08

56

510300000223
ช;างเขียน (ชกท.810.0)
ฝผท.มทบ.14

159

จ.ส.อ. มานัสชัย
โอบออม
3 7605 00485 65 6
1283900152

มทบ.15

31 ต.ค. 07

57

510400000356
นายสิบสรรพาวุธ (ชกท.763.0)
ผสพ.มทบ.15

160

จ.ส.อ. สุรยุทธ
นพคุณ
3 1005 03190 14 8
12733115034

มทบ.15

3 มี.ค. 09

55

510400000215
ช;างเขียน (ชกท.810.0)
ฝผท.มทบ.15

161

จ.ส.อ. ณภัทร
เขาเงิน
3700100991961
1294901134

มทบ.16

24 ม.ค. 09

55

510700000051
นายสิบกําลังพล (ชกท.716.0)
กกพ.มทบ.16

จ.ส.อ. 10 ม.ค. 63
พิเศษ

510700000017
นายทหารชํานาญงาน
มทบ.16
(ชกท.๐๐๐๕)

162

จ.ส.อ. อมรศักดิ์
บํารุงสุข
3700100093441
1294900340

มทบ.16

19 ธ.ค. 08

56

510700300009
จ;าหน;วย (ชกท.001.0)
หน;วยฝEก นศท.มทบ.16

จ.ส.อ. 1 เม.ย. 50
พิเศษ

510700300005
นายทหารชํานาญงาน
หน;วยฝEกนักศึกษาวิชาทหาร
มทบ.16
(ชกท.๐๐๐๕)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.3 เยียวยา 1
(39,880 บาท)

ป.3 ชั้น 26
(26,990 บาท)

ป.3 ชั้น 35.5
(36,990 บาท)

ป.๓ ชั้น 37
(38,750 บาท)

ป.3 ชั้น 34
(35,220 บาท)

ปรับเปน
สัญชาติ
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา
น.1 เยียวยา 2
ไทย ไทย ไทย
(41,250 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 ชั้น 36
(27,960 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 ชั้น 45
ไทย ไทย ไทย
(37,580 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 เยียวยา 1
ไทย ไทย ไทย
(39,880 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 ชั้น 44
(36,400 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)

หมายเหตุ
ตา/ยาย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ป.3 เยียวยา 2
น.1 เยียวยา 3
ไทย
(41,250 บาท)
(42,620 บาท)
รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
3,910 บาท
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ
163

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. วัลลภ
สุขอินทร
3710501120945
1270201305

สังกัด

วัน/เดือน/ป2เกิด อายุ

มทบ.16

5 ต.ค. 08

56

ตําแหนงป,จจุบัน
513600000105
เสมียน (ชกท.075.0)
หน;วย สด.อ.เมืองราชบุรี จว.ร.บ.

ลงตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ
จ.ส.อ. 1 ก.ย. 40
พิเศษ

เลขที่ตําแหนง
รับเงินเดือน
ปรับเปน
ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
๑ เม.ย. ๖๔
รับเงินเดือน
นายทหารสัญญาบัตร
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
513600000104
ป.3 เยียวยา 5
น.1 เยียวยา 6
(45,750 บาท)
(47,380 บาท)
นายทหารชํานาญงาน
หน;วย สด.อ.เมืองราชบุรี
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
จว.ร.บ. (ชกท.๐๐๐๕)
ได ๑ ขั้น)
1 ต.ค. 45
513600000204
ป.3 เยียวยา 5.5 น.1 เยียวยา 6.5
(46,560 บาท)
(48,200 บาท)
นายทหารชํานาญงาน
หน;วย สด.อ.บานโปaง จว.ร.บ.
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
(ชกท.๐๐๐๕)
ได ๑ ขั้น)
7 พ.ย. 46
510800000044
ป.3 เยียวยา 6.5 น.1 เยียวยา 7.5
(48,200 บาท)
(49,830 บาท)
นายทหารชํานาญงาน
รับ พ.ส.ร. เดือนละ คงรับ พ.ส.ร. คงเดิม
มทบ.17
(ชกท.๐๐๐๕)
1,680 บาท
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
17 ต.ค. 62
510800000042
ป.3 ชั้น 33.5
น.1 ชั้น 43.5
(34,680 บาท)
(35,810 บาท)
นายทหารชํานาญงาน
มทบ.17
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
(ชกท.๐๐๐๕)
ได ๑ ขั้น)
8 เม.ย. 63
510800100008
ป.3 ชั้น 31
น.1 ชั้น 41
(31,880 บาท)
(33,000 บาท)
นายทหารชํานาญงาน
รอย.มทบ.17
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
(ชกท.๐๐๐๕)
ได ๑ ขั้น)

164

จ.ส.อ. ศิริโรจน
สรฉัตร
3760100413330
1273900660

มทบ.16

24 ก.พ. 09 55

513600000205
เสมียน (ชกท.075.0)
หน;วย สด.อ.บานโปaง จว.ร.บ.

จ.ส.อ.
พิเศษ

165

จ.ส.อ. วิเชียร
อินตุ;น
3 1002 03610 87 7
1270200389

มทบ.17

14 ก.พ. 09 55

510800000416
หัวหนาคลัง (ชกท.551.0)
ผพธ.มทบ.17

จ.ส.อ.
พิเศษ

166

จ.ส.อ. เผด็จ
เจริญจิตต
3 7005 00362 47 3
1264901700

มทบ.17

1 เม.ย. 06

58

510800000400
นายสิบสรรพาวุธ (ชกท.763.0)
ผสพ.มทบ.17

จ.ส.อ.
พิเศษ

167

จ.ส.อ. สุริยา
แสงทอง
3 7103 00318 74 8
1300200283

มทบ.17

4 ก.ค. 09

55

510800100070
รอง ผบ.มว.มว.บริการ (ชกท.717.0)
รอย.มทบ.17

จ.ส.อ.
พิเศษ

168

จ.ส.อ. มานพ
รื่นณรงค
3 7204 00439 77 6
1306401066

มทบ.17

8 มี.ค. 08

56

510800300040
ผช.ครูวิชาทหารทั่วไป (ชกท.113.0)
หน;วยฝEกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.17

จ.ส.อ. 28 ต.ค. 62
พิเศษ

510800300005
นายทหารชํานาญงาน
หน;วยฝEกนักศึกษาวิชาทหาร
มทบ.17
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 ชั้น 36.5
(38,170 บาท)

น.1 เยียวยา 0.5
(39,190 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ.หญิง อัธยา
ยังดี
3 7106 00697 69 8
6281100209

ลงตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ
จ.ส.อ. 7 มี.ค. 60
พิเศษ

เลขที่ตําแหนง
ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
นายทหารสัญญาบัตร
510801000012
นายทหารชํานาญงาน
รพ.ค;ายสุรสีห
(ชกท.๐๐๐๕)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔

ปรับเปน
สัญชาติ
หมายเหตุ
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา ตา/ยาย
น.1 เยียวยา 2.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
(41,930 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)

สังกัด

วัน/เดือน/ป2เกิด อายุ

ตําแหนงป,จจุบัน

มทบ.17

10 ก.พ. 09 55

510801000019
นายสิบธุรการและกําลังพล
(ชกท.716.0) ตอน บก. รพ.ค;ายสุรสีห

170 จ.ส.อ.หญิง สราญลักษณ
อนุกูล
3 7301 01514 82 2
6281211108

มทบ.17

21 พ.ย. 08 56

510801000091
นายสิบเภสัชกรรม (ชกท.932.0)
กภก.รพ.ค;ายสุรสีห

จ.ส.อ. 12 ธ.ค. 55
พิเศษ

510801000016
นายทหารชํานาญงาน
รพ.ค;ายสุรสีห
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 เยียวยา 1
(39,880 บาท)

น.1 เยียวยา 2
(41,250 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

171

จ.ส.อ. กิติกร
ฝaายราช
3 7706 00474 50 8
1260800650

มทบ.17

22 ธ.ค. 04

59

513400000205
เสมียน (ชกท.075.0)
หน;วย สด.อ.ท;ามะกา จว.ก.จ.

จ.ส.อ. 10 เม.ย. 63
พิเศษ

513400000204
นายทหารชํานาญงาน
หน;วย สด.อ.ท;ามะกา จว.ก.จ.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 ชั้น 37
(38,750 บาท)

น.1 เยียวยา 0.5
(39,880 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

172

จ.ส.อ. สุทัศน
พันธุ
3 4510 00020 86 1
1294600141

มทบ.18

25 ธ.ค. 08

56

510611000043
นายสิบพยาธิวิทยา (ชกท.๙๓๑.0)
ผพธ.รพ.ค;ายอดิศร

จ.ส.อ. 19 พ.ค. 57
พิเศษ

ป.3 ชั้น 36
(37,580 บาท)

ไทย

ไทย

ไทย

จ.ส.อ. สุริศักดิ์
มะสุทธิ
3 1604 00206 50 5
1295000427

มทบ.18

24 ต.ค. 08

56

5010600000235
เสมียนศาล (ชกท.713.0)
อก.ศาล มทบ.18

จ.ส.อ.
พิเศษ

ป.3 เยียวยา 1
(39,880 บาท)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

174

จ.ส.อ. บัญชา
ชางเยาว
3 1005 01984 22 8
1283315316

มทบ.18

22 ก.ย. 09

55

513900000105
เสมียน (ชกท.075.0)
หน;วย สด.อ.พระนครศรีอยุธยา
จว.อ.ย.

จ.ส.อ.
พิเศษ

น.1 ชั้น 46
(38,750 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 เยียวยา 2
(41,250 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 ชั้น 44.5
(36,990 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)

ไทย

173

510611000009
นายทหารชํานาญงาน
รพ.ค;ายอดิศร
(ชกท.๐๐๐๕)
29 ส.ค. 60
51600000026
นายทหารชํานาญงาน
มทบ.18
(ชกท.๐๐๐๕)
1 ต.ค. 62
513900000104
นายทหารชํานาญงาน
หน;วย สด.อ.พระนครศรีอยุธยา
จว.อ.ย.
(ชกท.๐๐๐๕)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

169

ป.3 เยียวยา 1.5
(40,560 บาท)

ป.3 ชั้น 34.5
(35,810 บาท)

ลําดับ
175

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. นิพนธ
แยมนิยม
3 1598 00089 82 2
1266700071

สังกัด

วัน/เดือน/ป2เกิด อายุ

ตําแหนงป,จจุบัน

มทบ.18

4 มิ.ย. 08

56

510600500004
ผช.ประจําวง (ชกท.113.0)
มว.ดุริยางค มทบ.18

ลงตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ
จ.ส.อ. 28 พ.ค. 63
พิเศษ

176

จ.ส.อ. ธนเสฏฐ
โคพระ
3100500628398
1283100038

มทบ.๑๙

11 มี.ค. ๐๙

55

510500000349
ช;างไฟฟ1าและประปา (ชกท.๓๕๕.0)
ผยย.มทบ.19

จ.ส.อ. 1 ต.ค. 5๘
พิเศษ

177

จ.ส.อ. ทรงพล
ตรงคง
3251000304763
1293101795

มทบ.๑๙

๖ ธ.ค. ๐๘

56

510500000373
นายสิบประจําหมวด (ชกท.00๑.0)
มว.พล.สร.รพ.ค;ายสุรสิงหนาท

จ.ส.อ. ๓๐ ส.ค. ๖๑
พิเศษ

เลขที่ตําแหนง
ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
นายทหารสัญญาบัตร
51600500003
นายทหารชํานาญงาน
มทบ.18
(ชกท.๐๐๐๕)
510500000029
นายทหารชํานาญงาน
มทบ.19
(ชกท.๐๐๐๕)
510505000013
นายทหารชํานาญงาน
รพ.ค;ายสุรสิงหนาท
(ชกท.๐๐๐๕)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.3 ชั้น 35
(36,400 บาท)

ป.3 เยียวยา 2.5
(41,930 บาท)

ป.3 เยียวยา 0.5
(39,190 บาท)

ปรับเปน
สัญชาติ
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา
น.1 ชั้น 45
ไทย ไทย ไทย
(37,580 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 เยียวยา 3.5 ไทย ไทย ไทย
(43,300 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)
น.1 เยียวยา 1.5 ไทย ไทย ไทย
(40,560 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได ๑ ขั้น)

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๓ ส.ค. ๖๔

หมายเหตุ
ตา/ยาย

ไทย

ไทย

ไทย

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ป/ขึ้นไป เลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด ทภ.๒
ยศ. - ชื่อ - สกุล
ลําดับ
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
๑ จ.ส.อ. พงษสุวรรณ
สนิทสิงห
๓๓๖๐๑๐๐๕๔๐๔๐๘
๑๓๐๑๐๐๐๐๗๔

สังกัด
กกร.ทภ.๒

๒

จ.ส.อ. เอกมล
คําดี
๓๔๑๐๑๐๒๒๘๖๒๔๙
๑๒๙๖๘๐๓๕๕๒

ส.พัน.๒๒ ทภ.๒

๓

จ.ส.อ. ดลเดชพัฒน เกียรติทนงศักดิ์
3300101495899
1262100009

ทน.2

๔

๕

จ.ส.อ. ประเชิญ
โทราช
๓๔๐๑๐๐๐๐๕๘๙๐๖
๑๒๗๐๕๐๐๑๘๓

จ.ส.อ. มิน
สนพะเนา
๓๓๐๐๖๐๐๒๘๙๖๘๒
๑๒๗๒๑๐๐๑๑๔

วัน/เดือน/
ป/เกิด

อายุ

๑๕ ม.ค. ๐๙ ๕๕

๕ มี.ค. ๐๙

๕๕

ตําแหนงป1จจุบัน
๕๒๐๑๐๑๐๐๐๓๔๒
นายสิบปฏิบัติการจิตวิทยา
(ชกท.๙๙๐.0) กกร.ทภ.๒

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. ๒๗ ธ.ค. ๕๙ ๕๒๐๑๐๑๐๐๐๐๔๐
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ทภ.๒
(ชกท.๐๐๐๕)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.๓ เยียวยา ๑
(๓๙,๘๘๐ บาท)

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ เยียวยา ๒
(๔๑,๒๕๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

๕๒๐๑๑๗๑๐๐๐๑๓
จ.ส.อ. ๒๐ พ.ค. ๕๗
รอง ผบ.มว. (ชกท.๐๕๓.0) บก.มว.วิทยุ พิเศษ
ร4อย.วิทยุและศูนยข<าว
ส.พัน.๒๒ ทภ.๒

๕๒๐๑๑๗๐๐๐๐๒๕
นายทหารชํานาญงาน
ส.พัน.๒๒
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๖.๕
(๓๘,๑๗๐ บาท)

น.๑ เยียวยา ๐.๕
(๓๙,๑๙๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

31 ธ.ค. 08 56

520102000171
นายสิบกิจการพลเรือน (ชกท.๙๙๐.0)
กกร.ทน.2

2 ต.ค. 40

520102000025
นายทหารชํานาญงาน
ทน.๒
(ชกท.0005)

ป.3 เยียวยา 5.5
(46,560 บาท)

น.1 เยียวยา 6.5
(48,200 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ร4อย.ลว.ไกล ๓

๒๑ ก.พ. ๐๖ ๕๘

๕๒๐๑๐๘๒๐๐๐๒๒
ผบ.ตอน (ชกท.๓๑๑.0)
ตอน สส. ร4อย.ลว.ไกล ๓

จ.ส.อ. ๑๖ ก.ย. ๖๓
พิเศษ

๕๒๐๑๐๘๒๐๐๐๐๘
นายทหารชํานาญงาน
ร4อย.ลว.ไกล ๓
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๐.๕
(๓๑,๓๔๐ บาท)

น.๑ ชั้น ๔๐.๕
(๓๒,๔๕๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

กอง พธ.พล.ร.๓

๗ ส.ค. ๐๖

๕๒๐๑๐๘๔๐๐๐๑๐
นายสิบยานยนต
(ชกท. ๖๓๑.0)
บก.กอง พธ.พล.ร.๓

จ.ส.อ. ๒๓ เม.ย. ๖๓
พิเศษ

๕๒๐๑๐๘๔๐๐๐๐๔
นายทหารชํานาญงาน
กอง พธ.พล.ร.๓
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๒๙.๕
(๓๐,๒๒๐ บาท)

น.๑ ชั้น ๓๙.๕
(๓๑,๓๔๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๕๘

จ.ส.อ.
พิเศษ

ลําดับ
๖

ยศ. - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. พสิษฐ
ทองเกิด
๓๓๐๙๙๐๐๑๔๓๕๓๓
๑๒๙๒๑๐๐๐๔๕

สังกัด

วัน/เดือน/
ป/เกิด

อายุ

ตําแหนงป1จจุบัน

กอง พธ.พล.ร.๓

๑๙ ก.พ. ๐๘ ๕๖

๕๒๐๑๐๘๔๐๐๐๕๒
ผบ.ตอน (ชกท.๕๕๒.0)
ตอนส<งกําลัง สป.๓
กอง พธ.พล.ร.๓

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. ๒๒ ก.ค. ๖๒ ๕๒๐๑๐๘๔๐๐๐๐๗
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
กอง พธ.พล.ร.๓
(ชกท.0005)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.๓ ชั้น ๓๐.๕
(๓๑,๓๔๐ บาท)
กับ พ.ส.ร. ๔๖๐ บาท

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ ชั้น ๔0.๕
(๓2,45๐ บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

๗

จ.ส.อ. โผน
อุปฮาด
๕๓๐๑๒๐๐๐๕๑๘๒๑
๑๒๘๒๑๐๔๖๑๕

ช.พัน.๓ พล.ร.๓

๒๔ พ.ค. ๐๙ ๕๕

๕๒๐๑๑๘๔๐๐๐๕๙
รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๒๑.0)
บก.มว.ช.ร4อย.ช.สนาม
ช.พัน.๓ พล.ร.๓

จ.ส.อ. ๑๗ ธ.ค. ๕๕
พิเศษ

๕๒ ๐๑๑๘ ๐๐ ๐๐๕๙
นายทหารชํานาญงาน
ช.พัน.๓ พล.ร.๓
(ชกท.0005)

ป.๓ เยียวยา ๑
(๓๙,๘๘๐ บาท)
กับ พ.ส.ร. ๗๐๐ บาท

น.๑ เยียวยา ๒
(๔๑,๒๕๐ บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๘

จ.ส.อ. อนุชา
กองพิมพ
๓๔๓๐๓๐๑๐๘๒๘๔๘
๑๓๐๒๗๐๑๐๐๔

ช.พัน.๓ พล.ร.๓

๒๗ มี.ค. ๐๙ ๕๕

๕๒๐๑๑๘๑๐๐๐๓๙
รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๒๑.0)
มว.ช.ร4อย.ช.สนาม
ช.พัน.๓ พล.ร.๓

จ.ส.อ. ๑๖ ม.ค. ๕๘
พิเศษ

๕๒ ๐๑๑๘ ๐๐ ๐๐๔๒
นายทหารชํานาญงาน
ช.พัน.๓ พล.ร.๓
(ชกท.0005)

ป.๓ เยียวยา ๒
(๔๑,๒๕๐ บาท)

น.๑ เยียวยา ๓
(๔๒,๖๒๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๙

จ.ส.อ. ทินกร
นวลเกษม
๓๓๐๑๔๐๐๒๑๖๐๓๘
๓๒๙๒๑๐๐๐๓๘

ช.พัน.๓ พล.ร.๓

๒๘ ธ.ค. ๐๘ ๕๖

๕๒๐๑๑๘๐๐๐๐๖๓
จ<ากองร4อย (ชกท.๐๐๑.0)
บก.ร4อย.ร4อย.บก.
และ บร.ช.พัน.๓ พล.ร.๓

จ.ส.อ. ๓๑ ต.ค. ๖๑
พิเศษ

๕๒ ๐๑๑๘ ๐๐ ๐๐๑๗
นายทหารชํานาญงาน
ช.พัน.๓ พล.ร.๓
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๖
(๓๗,๕๘๐ บาท)
กับ พ.ส.ร. ๑,๒๖๐ บาท

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๑๐

จ.ส.อ. มนูญ
รัตนเนตร
๓๓๐๑๖๐๐๐๖๕๐๗๖
๑๓๐๒๑๐๑๕๖๘

ส.พัน.๓ พล.ร.๓

๑๖ ม.ค. ๐๙ ๕๕

๕๒๐๑๑๖๒๐๐๐๑๓
หน.การสาย (ชกท.๓๒๑.0)
ตอนโทรศัพท
มว.สาย ร4อย.สายและวิทยุ
ถ<ายทอด ส.พัน.๓ พล.ร.๓

จ.ส.อ.
พิเศษ

๕๒๐๑๑๖๐๐๐๐๓๔
นายทหารชํานาญงาน
ส.พัน.๓ พล.ร.๓
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๒.๕
(๓๓,๕๖๐ บาท)

น.๑ ชั้น ๔๖
(๓๘,๗๕๐ บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น ๔๒.๕
(๓๔,๖๘๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๓ ส.ค. ๖๑

ลําดับ
๑๑

ยศ. - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. สมจิตต
บัตรสูงเนิน
๓๓๐๒๑๐๐๐๕๑๕๗๓
๑๒๙๒๑๐๐๐๔๑๖

สังกัด

วัน/เดือน/
ป/เกิด

อายุ

ตําแหนงป1จจุบัน

ส.พัน.๓ พล.ร.๓

๑๑ ม.ค. ๐๘ ๕๖

๕๒๐๑๑๖๑๐๐๐๙๔
หน.ตอน (ชกท.๗๒๒.0)
ตอนอักษรลับ มว.ศูนยข<าวและนําสาร
ร4อย.วิทยุ และศูนยข<าว
ส.พัน.๓ พล.ร.๓

๑๒

จ.ส.อ. สมพล
เหมวรานนท
๓๓๐๐๑๐๑๕๙๓๗๖๙
๑๒๙๒๑๐๔๓๘๕

ส.พัน.๓ พล.ร.๓

๑๑ ก.ค. ๐๙ ๕๕

๕๒๐๑๑๖๑๐๐๐๐๙
รอง ผบ.(ชกท.๐๕๒.0)
มว.บก.มว.วิทยุ
ร4อย.วิทยุและศูนยข<าว
ส.พัน.๓ พล.ร.๓

๑๓

จ.ส.อ. นพวงศ
กมลเพ็ชร
๕๓๐๐๑๙๐๐๒๕๒๖๑
๑๒๖๖๘๐๑๓๙๑

ส.พัน.๓ พล.ร.๓

๒๘ ต.ค. ๐๕ ๕๙

๑๔

จ.ส.อ. นิติ
บุญจันทร
๕๔๑๐๑๙๐๐๓๗๐๖๔
๑๓๐๖๘๐๐๓๕๓

พัน.สร.๓

๔ มี.ค. ๐๙

๕๕

๕๒๐๑๑๖๐๐๐๑๐๑
ช<างซ<อมเครื่องกําเนิดไฟฟQา
(ชกท.๓๕๒.0)
ตอนซ<อมบํารุงสายสื่อสาร
ร4อย.บก.ส.พัน.๓ พล.ร.๓
๕๒๐๑๒๑๓๐๐๐๓๑
นายสิบประจําหมวด
(ชกท.๙๑๒.0)
มว.พยาบาล ร4อย.สร.พัน.สร.๓

๑๕

จ.ส.อ. พิเชษฐ
บาทชารี
๓๔๑๐๔๐๐๐๕๐๑๒๐
๑๒๖๖๘๐๐๕๖๙

ร.๓

๕ พ.ย. ๐๕

๕๙

๕๒๐๗๐๑๐๐๐๑๗๑
นายสิบประจําหมวด
(ชกท.๙๑๑.0)
มว.สร.ร4อย.บก.ร.๓

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. ๑๖ ก.ย. ๖๓ ๕๒ ๐๑๑๖ ๐๐ ๐๐๓๑
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ส.พัน.๓ พล.ร.๓
(ชกท.0005)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.๓ ชั้น ๓๕
(๓๖,๔๐๐ บาท)

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ ชั้น ๔๕
(๓๗,๕๘๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

จ.ส.อ. ๒๘ มิ.ย. ๕๖
พิเศษ

๕๒๐๑๑๖๐๐๐๐๒๘
นายทหารชํานาญงาน
ส.พัน.๓ พล.ร.๓
(ชกท.0005)

ป.๓ เยียวยา ๐.๕
(๓๙,๑๙๐ บาท)
กับ พ.ส.ร. ๒,๙๔๐ บาท

น.๑ เยียวยา ๑.๕
(๔๐,๕๖๐ บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

จ.ส.อ.
พิเศษ

๖ ธ.ค. ๖๒

๕๒ ๐๑๑๖ ๐๐ ๐๐๒๕
นายทหารชํานาญงาน
ส.พัน.๓ พล.ร.๓
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๔.๕
(๓๕,๘๑๐ บาท)
กับ พ.ส.ร. ๑,๔๗๙ บาท

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

จ.ส.อ. ๑๗ ธ.ค. ๕๘
พิเศษ

๕๒๐๑๒๑๐๐๐๐๒๕
นายทหารชํานาญงาน
พัน.สร.๓
(ชกท. ๐๐๐๕)

ป.๓ ชั้น ๓๓.๕
(๓๔,๖๘๐ บาท)

น.๑ ชั้น ๔๔.๕
(๓๖,๙๙๐ บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น ๔๓.๕
(๓๕,๘๑๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

จ.ส.อ.
พิเศษ

๕๒๐๗๐๑๐๐๐๐๓๓
นายทหารชํานาญงาน
ร.๓
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๒.๕
(๓๓,๕๖๐ บาท)
กับ พ.ส.ร. ๑,๕๐๐ บาท

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๙ มี.ค. ๖๓

น.๑ ชั้น ๔๒.๕
(๓๔,๖๘๐ บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ลําดับ
๑๖

ยศ. - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. ศักดิ์ชัย
คําพูล
๓๔๗๐๕๐๐๒๘๖๖๒๑
๑๒๘๕๕๐๑๙๒๗

วัน/เดือน/
ป/เกิด

อายุ

ร.๓ พัน.๑

๖ ก.ย. ๐๙

๕๕

๕๒๐๗๐๒๐๐๐๐๔๐
จ<ากองร4อย (ชกท.๐๐๑.0)
บก.ร4อย.ร4อย.สสก.
ร.๓. พัน.๑

สังกัด

ตําแหนงป1จจุบัน

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. ๑๐ ส.ค. ๕๙ ๕๒๐๗๐๒๐๐๐๐๑๐
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ร.๓ พัน.๑
(ชกท.0005)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.๓ เยียวยา ๒
(๔๑,๒๕๐ บาท)
กับ พ.ส.ร. ๓,๒๘๐ บาท

๑๗

จ.ส.อ. ประวัติ
บุบพันธ
๓๔๗๐๑๐๑๓๗๖๐๑๕
๑๒๙๕๕๐๐๙๐๗

ร.๓ พัน.๑

๑๒ ม.ค. ๐๙ ๕๕

๕๒๐๗๐๒๓๐๐๐๐๓
จ<ากองร4อย (ชกท.๐๐๑.0)
บก.ร4อย.ร4อย.อวบ.
ร.๓ พัน.๑

จ.ส.อ. ๑๐ ส.ค. ๕๙
พิเศษ

๕๒๐๗๐๒๐๐๐๐๒๗
นายทหารชํานาญงาน
ร.๓ พัน.๑
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๕.๕
(๓๖,๙๙๐ บาท)
กับ พ.ส.ร. ๒,๗๑๒ บาท

๑๘

จ.ส.อ. บัณฑิต
อินทรพิทักษ
๓๔๗๐๑๐๐๖๘๗๑๔๙
๑๒๘๕๕๐๑๘๔๓

ร.๓ พัน.๒

๒๒ ก.ย. ๐๘ ๕๖

๕๒๐๑๐๗๑๐๐๐๑๔
รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.0)
บก.มว.ค.๖๐
ร4อย.อวบ.ร.๓ พัน.๒

จ.ส.อ. ๒๔ ต.ค. ๖๐
พิเศษ

๕๒๐๑๐๗๐๐๐๐๒๖
นายทหารชํานาญงาน
ร.๓ พัน.๒
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๖.๕
(๓๘,๑๗๐ บาท)
กับ พ.ส.ร. ๒,๙๒๕ บาท

๑๙

จ.ส.อ. ชูศักดิ์
ชูรัตน
๓๓๐๙๙๐๐๔๘๖๐๙๑
๑๒๙๒๑๐๐๖๐๔

ร.๓ พัน.๒

๑๕ เม.ย. ๐๙ ๕๕

๕๒๐๑๐๗๒๐๐๐๐๓
จ<ากองร4อย (ชกท.๐๐๑.0)
บก.ร4อย.ร4อย.อวบ.
ร.๓ พัน.๒

จ.ส.อ. ๑๐ พ.ค. ๕๖
พิเศษ

๕๒๐๑๐๗๐๐๐๐๒๔
นายทหารชํานาญงาน
ร.๓ พัน.๒
(ชกท.0005)

ป.๓ เยียวยา ๑
(๓๙,๘๘๐ บาท)
กับ พ.ส.ร. ๕,๙๓๐ บาท

๒๐

จ.ส.อ. ณรงค
ภูมิโยชน
๓๗๗๐๖๐๐๔๗๖๖๓๒
๑๒๖๐๕๐๓๑๖๘

ร.๘

๑๑ พ.ค. ๐๘ ๕๖

จ.ส.อ. ๓๐ เม.ย. ๕๖ ๕๒ ๐๓๐๑ ๐๐ ๐๐๒๓
๕๒๐๓๐๑๐๐๐๑๒๐
ป.๓ ชั้น ๓๗.๕
รอง ผบ.มว. (ชกท. ๓๑๑.0) บก.มว.สส. พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
(๓๙,๑๙๐ บาท)
ร4อย.บก.ร.๘
ร.๘
กับ พ.ส.ร. ๕,๗๕๘๐ บาท
(ชกท.0005)

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ เยียวยา ๓
(๔๒,๖๒๐ บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น ๔๕.๕
(๓๘,๑๗๐ บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น ๔๖.๕
(๓๙,๑๙๐ บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ เยียวยา ๒
(๔๑,๒๕๐ บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ เยียวยา ๑.๕
(๔๐,๕๖๐ บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ
๒๑

ยศ. - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. สราวุฒิ
กรวยสวัสดิ์
๓๔๐๐๑๐๐๘๗๘๔๘๓
๑๒๗๐๕๐๓๒๙๘

สังกัด

วัน/เดือน/
ป/เกิด

อายุ

ตําแหนงป1จจุบัน

ร.๘

๒๖ มี.ค. ๐๘ ๕๖

๕๒๐๓๐๑๑๐๐๐๕๑
ผตน.(ชกท.๑๑๒.0)
ชุดผู4ตรวจการณหน4า
มว.ค.หนัก ร4อย.ค.หนัก ร.๘

๒๒

จ.ส.อ. พงษศักดิ์
ชนะวงศ
๓๔๐๑๗๐๐๔๕๑๘๔๘
๑๒๗๐๕๐๓๒๙๖

ร.๘

๑๖ ธ.ค. ๐๘ ๕๖

๕๒๐๓๐๑๑๐๐๐๓๗
รอง ผบ.มว.(ชกท.๑๑๒)
บก.มว.ค.หนัก
ร4อย.ค.หนัก ร.๘

๒๓

จ.ส.อ. สนาม
พรมมาท4าว
๓๖๗๑๐๐๐๑๑๐๑๕๙
๑๒๙๔๐๐๑๘๒๗

ร.๘ พัน.๑

๒๒ ก.ค. ๐๙ ๕๕

๕๒๐๖๐๑๐๐๐๐๙๗
รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.0)
บก.มว.ลว.ร4อย.สสก.
ร.๘ พัน.๑

๒๔

จ.ส.อ. วิไลศักดิ์
สนทอง
๓๔๐๙๙๐๐๘๑๕๕๗๓
๑๒๙๐๕๐๓๖๘๕

ร.๘ พัน.๓

๑๘ พ.ค. ๐๙ ๕๕

๒๕

จ.ส.อ. ทวีรัชส
นาสมทรง
๓ ๔๓๐๑ ๐๐๗๐๑ ๘๑ ๘
๑๒๙๒๗๐๑๔๗๐

ร4อย.ลว.ไกล ๖

๑๒ ต.ค. ๐๘ ๕๖

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. ๓๐ ก.ค. ๖๓ ๕๒ ๐๓๐๑ ๐๐ ๐๐๒๘
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ร.๘
(ชกท.0005)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.๓ ชั้น ๓๒.๕
(๓๓,๕๖๐ บาท)
กับ พ.ส.ร. ๔,๖๐๔ บาท

จ.ส.อ. ๓๐ พ.ค. ๖๒
พิเศษ

๕๒ ๐๓๐๑ ๐๐ ๐๐๑๕
นายทหารชํานาญงาน
ร.๘
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๒
(๓๓,๐๐๐ บาท)
กับ พ.ส.ร. ๑,๓๐๒ บาท

จ.ส.อ.
พิเศษ

๘ มี.ค. ๖๑

๕๒ ๐๖๐๑ ๐๐ ๐๐๐๗
นายทหารชํานาญงาน
ร.๘ พัน.๑
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๕
(๓๖,๔๐๐ บาท)
พสร. ๖๐๐ บาท

๕๒๐๓๐๓๔๐๐๐๒๕
ผบ.ตอน (ชกท.๖๒๐.0)
ตอน ซบร.มว.บร.
ร4อย.สสช.ร.๘ พัน ๓

จ.ส.อ. ๑๔ ก.พ. ๖๑
พิเศษ

๕๒ ๐๓๐๓ ๐๐ ๐๐๑๐
นายทหารชํานาญงาน
ร.๘ พัน.๓
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๕
(๓๖,๔๐๐ บาท)
กับ พ.ส.ร. ๓,๓๑๘ บาท

๕๒๐๕๐๕๒๐๐๐๕๖
รอง ผบ.ตอน (ชกท.๑๑๓.0)
บก.ตอน ลว.ไกล มว.ลว.ไกล
ร4อย.ลว.ไกล ๖

จ.ส.อ. ๒๕ ก.ค. ๖๑
พิเศษ

๕๒๐๕๐๕๒๐๐๐๐๗
นายทหารชํานาญงาน
ร4อย.ลว.ไกล ๖
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๓
(๓๔,๑๑๐ บาท)
กับ พ.ด.ร. ๕,๓๐๐ บาท
พ.ส.ร. ๔๕๐ บาท

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ ชั้น ๔๒.๕
(๓๔,๖๘๐ บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น ๔๒
(๓๔,๑๑๐ บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น ๔๕
(๓๗,๕๘๐ บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น ๔๕
(๓๗,๕๘๐ บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น ๔๓
(๓๕,๒๒๐ บาท)
พ.ด.ร. ตามเดิม
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ
๒๖

ยศ. - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. หิรัญ
บรรดาศักดิ์
๓ ๓๐๑๒ ๐๐๑๔๑ ๘๙ ๑
1282104177

วัน/เดือน/
ป/เกิด

อายุ

ร4อย.ตถ.๖

๗ ต.ค. ๐๘

56

520505700067
รอง ผบ.มว.ตถ. (ชกท.๑๑๒.0)
ร4อย.ตถ. 6

๖ ก.พ. ๐๙

๕๕

๕๒๐๕๐๕๓๐๐๐๘๘
หน.ช<างซ<อมอาวุธเบา (ชกท.๔๒๕.0)
ตอนซ<อมอาวุธ มว.ซ<อมบํารุงส<วนหลัง
กอง สพบ.พล.ร.๖

สังกัด

ตําแหนงป1จจุบัน

ลงตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ
จ.ส.อ. ๗ ต.ค. ๔๖
พิเศษ

เลขที่ตําแหนง
ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
นายทหารสัญญาบัตร
520505700011
นายทหารชํานาญงาน
ร4อย.ตถ.6
(ชกท.0005)

จ.ส.อ. ๑ เม.ย. ๕๔
พิเศษ

๕๒๐๕๐๕๓๐๐๐๑๗
นายทหารชํานาญงาน
กอง สพบ.พล.ร.๖
(ชกท.0005)

ป.๓ เยียวยา ๓.๕
(๔๓,๓๐๐ บาท)

น.๑ เยียวยา ๔.๕
(๔๔,๙๓๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๕๒๐๕๐๕๓๐๐๐๐๘
นายทหารชํานาญงาน
กอง สพบ.พล.ร.๖
(ชกท.0005)
520510000021
นายทหารชํานาญงาน
ช.พัน.๖ พล.ร.๖
(ชกท.๐๐๐๕)
520510000025
นายทหารชํานาญงาน
ช.พัน.๖ พล.ร.๖
(ชกท.๐๐๐๕)
520510000022
นายทหารชํานาญงาน
ช.พัน.๖ พล.ร.๖
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๓
(๓๔,๑๑๐ บาท)

น.๑ ชั้น ๔๓
(๓๕,๒๒๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ เยียวยา ๐.๕
(๓๙,๑๙๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ เยียวยา ๒
(๔๑,๒๕๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ เยียวยา ๐.๕
(๓๙,๑๙๐ บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๒๗

จ.ส.อ. สมัย
บ<อไทย
๓ ๓๑๑๐ ๐๐๘๗๙ ๕๔ ๔
๑๓๐๒๘๐๐๐๑๐

กอง สพบ.พล.ร.๖

๒๘

จ.ส.อ. ไพสันต
ภูหมอก
๓ ๔๔๐๔ ๐๐๕๙๒ ๑๑ ๙
๑๒๘๔๓๐๑๗๖๕

กอง สพบ.พล.ร.๖ ๒๕ พ.ค. ๐๙ ๕๕

จ.ส.อ. ๒๓ มิ.ย. ๖๓
พิเศษ

๒๙

จ.ส.อ. ผลวัตร
พรมชาติ
๓ ๓๕๐๒ ๐๐๑๕๗ ๐๘ ๘
1307200038

ช.พัน.๖ พล.ร.๖

จ.ส.อ.
พิเศษ

๓๐

จ.ส.อ. ชัยรัตน
ปุยะติ
๓ ๓๒๐๑ ๐๐๐๙๓ ๔๕ ๒
1276602287

ช.พัน.๖ พล.ร.๖

๓๑

จ.ส.อ. ชัยโรจน
มุธุสิทธิ์
๓ ๓๔๐๗ ๐๐๗๘๒ ๓๐ ๕
1277101483

ช.พัน.๖ พล.ร.๖

๕๒๐๕๐๕๓๐๐๐๘๑
หน.ช<างซ<อม ป. (ชกท.๔๒๕)
ตอนซ<อมอาวุธ มว.ซ<อมบํารุงส<วนหลัง
กอง สพบ.พล.ร.๖
๑ มิ.ย. ๐๙ 55
520510000109
หน.การประปา (ชกท.๕๒๖.0)
หมู< สล.ร4อย.บก.และ บร.
ช.พัน.๖ พล.ร.๖
๖ ก.พ. ๐๙ 55
520510000141
นายสิบซ<อมบํารุงเครื่องมือช<างกองพัน
(ชกท.๖๒๒.0) มว.ซ<อมบํารุงกองพัน
ร4อย.บก.และ บร.ช.พัน.๖ พล.ร.๖
๑๐ เม.ย. ๐๖ 58
520510000124
นายงานช<างก<อสร4างสนาม (ชกท.๑๒๑.0)
หมู< บก.ช.พล ร4อย.บก.และ บร.
ช.พัน.๖ พล.ร.๖

๑ ก.ย. ๖๐

จ.ส.อ. ๒๖ ต.ค. ๖๐
พิเศษ

จ.ส.อ. ๑๕ เม.ย. ๖๓
พิเศษ

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.๓ เยียวยา 7
(๔๙,๐๑๐ บาท)

ป.๓ ชั้น ๓๖.๕
(๓๘,๑๗๐ บาท)

ป.๓ เยียวยา ๑
(๓๙,๘๘๐ บาท)

ป.๓ ชั้น ๓๖.๕
(๓๘,๑๗๐ บาท)
กับ พ.ส.ร. ๑,๒๖๐ บาท

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ เยียวยา ๘
(๕๐,๖๔๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

ลําดับ
๓๒

ยศ. - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. สุมิตร
สิงหคํา
๓ ๓๕๐๗ ๐๐๑๔๑ ๕๘ ๐
1287200926

สังกัด

วัน/เดือน/
ป/เกิด

อายุ

ช.พัน.๖ พล.ร.๖

๓๐ ก.ย. ๐๙ 55

ตําแหนงป1จจุบัน
520510000168
นายสิบช<างก<อสร4าง (ชกท.๕๑๘.0)
มว.คม. ร4อย.บก.และ บร.
ช.พัน.๖ พล.ร.๖

ลงตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ
จ.ส.อ. ๑ ต.ค. ๕๓
พิเศษ

เลขที่ตําแหนง
รับเงินเดือน
ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
๑ เม.ย. ๖๔
นายทหารสัญญาบัตร
520510000030
ป.๓ เยียวยา ๓
นายทหารชํานาญงาน
(๔๒,๖๒๐ บาท)
ช.พัน.๖ พล.ร.๖
กับ พ.ส.ร. ๑,๒๓๐ บาท
(ชกท.0005)

๓๓

จ.ส.อ. วาสพิภพ
โพธิ์หล4า
๓ ๔๐๐๙ ๐๐๕๔๓ ๕๔ ๑
1290503697

ช.พัน.๖ พล.ร.๖

๓๐ ก.ย. ๐๙ 55

520510200042
จ.ส.อ.
พิเศษ
รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๒๑)
บก.มว.ช.ร4อย.ช.สนาม ช.พัน.๖ พล.ร.๖

๗ ธ.ค. ๕๙

520510000045
นายทหารชํานาญงาน
ช.พัน.๖ พล.ร.๖
(ชกท.0005)

ป.๓ เยียวยา ๒
(๔๑,๒๕๐ บาท)
กับ พ.ส.ร. ๕๐๐ บาท

๓๔

จ.ส.อ. อิทธิพล
ศรีวริสาร
๓ ๔๔๐๔ ๐๐๕๔๖ ๗๓ ๗
1304300061

ช.พัน.๖ พล.ร.๖

๒๑ ก.พ. ๐๙ 55

520510300043
จ.ส.อ. 1๔ พ.ย. ๖๐
พิเศษ
รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๒๑.0)
บก.มว.ช.ร4อย.ช.สนาม ช.พัน.๖ พล.ร.๖

520510000053
นายทหารชํานาญงาน
ช.พัน.๖ พล.ร.๖
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๕
(๓๖,๔๐๐ บาท)

๓๕

จ.ส.อ. สวัสดิ์
เกษมสุข
3 7402 00331 97 1
๑๒๗๗๑๐๐๐๗๕

ส.พัน.๖ พล.ร.๖

13 ม.ค. ๐9 55

จ.ส.อ. 31 ม.ค. ๕๕
พิเศษ

ป.๓ เยียวยา 2.5
(41,930 บาท)

๓๖

จ.ส.อ. พงศสัณฐิติ์
ไตรพิพัฒน
3 3299 00228 10 5
1232800284

ส.พัน.๖ พล.ร.๖

๓๗

จ.ส.อ. ปรีชา
อายุยืน
๓ ๔๖๙๙ ๐๐๒๑๖ ๙๗ ๑
๑๒๙๗๒๐๑๐๓๕

พัน.สร.๖

๕๒๐๕๑๒๐๐๐๐๓๐
นายทหารชํานาญงาน
ส.พัน.๖ พล.ร.๖
(ชกท.0005)
๕๒๐๕๑๒๐๐๐๐๒๒
นายทหารชํานาญงาน
ส.พัน.๖ พล.ร.๖
(ชกท.๐๐๐๕)
๕๒๐๕๐๙๐๐๐๐๑๓
นายทหารชํานาญงาน
พัน.สร.๖
(ชกท.๐๐๐๕)

520512100009
รอง ผบ.มว.วิทยุ (ชกท.052.๐)
ร4อย.วิทยุและศูนยข<าว
ส.พัน.๖ พล.ร.๖
3 ส.ค. ๐9 55
520512000097
ช<างซ<อมเครื่องคลื่นพาห (ชกท.294.0)
ตอนซ<อมบํารุงสายสื่อสาร
ร4อย.บก.ส.พัน.6 พล.ร.6
๒๖ ก.พ. ๐๙ ๕๕
๕๒๐๕๐๙๓๐๐๐๐๓
จ<ากองร4อย (ชกท.๐๐๑.0)
บก.ร4อย.ร4อย.สร.พัน.สร.๖

จ.ส.อ.
พิเศษ

9 ต.ค. 43

จ.ส.อ. ๓๐ พ.ย. ๕๔
พิเศษ

ป.๓ เยียวยา 2.5
(41,930 บาท)

ป.๓ ชั้น ๓๗
(๓๘,๗๕๐ บาท)

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ เยียวยา ๔
(๔๔,๑๓๐ บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ เยียวยา ๓
(๔๒,๖๒๐ บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น ๔๕
(๓๗,๕๘๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ เยียวยา ๓.๕
(43,300 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ เยียวยา 3.5
(43,300 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ เยียวยา ๑
(๓๙,๘๘๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ
๓๘

ยศ. - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. จตุรงค
จงนบกลาง
๕ ๓๐๑๕ ๐๐๐๒๘ ๙๑ ๔
๑๒๗๒๑๐๐๒๑๕

สังกัด

วัน/เดือน/
ป/เกิด

อายุ

ตําแหนงป1จจุบัน

พัน.สร.๖

๑๐ พ.ย. ๐๖ ๕๘

๕๒๐๕๐๙๑๐๐๐๖๓
นายสิบประจําหมวด
(ชกท.๙๑๒.0)
บก.มว.ส<งกลับ
ร4อย.สร.สน.พัน.สร.๖

๒๔ เม.ย. ๐๙ ๕๕

520202000118
รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๒๑.0)
บก.มว.ช<างโยธา ร4อย.สสก.ร.๖ พัน.๑

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
รับเงินเดือน
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
๑ เม.ย. ๖๔
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. ๓๑ ส.ค. ๖๓ ๕๒๐๕๐๙๐๐๐๐๑๖
ป.๓ ชั้น ๓๓
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
(๓๔,๑๑๐ บาท)
พัน.สร.๖
กับ พ.ส.ร. ๓,๕๘๙ บาท
(ชกท.๐๐๐๕)

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ ชั้น ๔๓
(๓๕,๒๒๐ บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

จ.ส.อ. ๑๘ ธ.ค. ๖๑
พิเศษ

520202000016
นายทหารชํานาญงาน
ร.๖ พัน.๑
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๖
(๓๗,๕๘๐ บาท)
กับ พ.ส.ร. ๓,๗๑๑ บาท

น.๑ ชั้น ๔๖
(๓๘,๗๕๐ บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

น.๑ ชั้น ๔๕.๕
(๓๘,๑๗๐ บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น ๔๕.๕
(๓๘,๑๗๐ บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น ๔๕.๕
(๓๘,๑๗๐ บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๓๙

จ.ส.อ. อิทธิพล
ลาผ<าน
๓ ๓๔๑๑ ๐๐๘๔๓ ๕๑ ๗
๑๒๘๗๑๐๒๙๔๙

ร.๖ พัน.๑

๔๐

จ.ส.อ. รักมิตร
เวฬุวนารักษ
๓ ๓๕๐๓ ๐๐๓๕๑ ๐๖ ๔
1287200886

ร.๖ พัน.๒

๘ ก.ย. ๐๙

55

520203000059
รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๓.0)
บก.มว.ลว.ร4อย.สสก.ร.๖ พัน.๒

จ.ส.อ.
พิเศษ

๑ ส.ค. ๕๘

520203000013
นายทหารชํานาญงาน
ร.๖ พัน.๒
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๕.๕
(๓๖,๙๙๐ บาท)
กับ พ.ส.ร. ๑,๙๙๘ บาท

๔๑

จ.ส.อ. ลิขิต
ลาลุน
๓ ๓๓๐๑ ๐๐๒๓๒ ๒๑ ๕
1295402207

ร.๖ พัน.๒

๒๙ ก.ค. ๐๙ 55

520203100025
รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.0)
บก.มว.ปล.ร4อย.อวบ.ร.๖ พัน.๒

จ.ส.อ. ๒๙ ส.ค. ๖๐
พิเศษ

520203000020
นายทหารชํานาญงาน
ร.๖ พัน.๒
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๕.๕
(๓๖,๙๙๐ บาท)
กับ พ.ส.ร. ๑,๙๙๘ บาท

๔๒

จ.ส.อ. ณรงคชัย
อินทรชุม
๓ ๓๔๑๕ ๐๑๕๔๒ ๕๑ ๘
1317103280

ร.๖ พัน.๒

๑๙ ม.ค. ๐๙ 55

520203200014
รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.0)
บก.มว.ค.๖๐ ร4อย.อวบ.ร.๖ พัน.๒

จ.ส.อ. ๗ พ.ย. ๕๙
พิเศษ

520203000023
นายทหารชํานาญงาน
ร.๖ พัน.๒
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๕.๕
(๓๖,๙๙๐ บาท)
กับ พ.ส.ร. ๒,๓๖๑ บาท

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

ลําดับ
๔๓

ยศ. - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. ณัฐพล
วิระบรรณ
๓ ๓๔๑๔ ๐๐๖๓๐ ๗๖ ๔
๑๓๑๗๑๐๐๑๒๙

สังกัด

วัน/เดือน/
ป/เกิด

อายุ

ตําแหนงป1จจุบัน

ร.๖ พัน.๓

๒๖ พ.ย. ๐๘ ๕๕

520204000070
จ<ากองร4อย (ชกท.๐๐๑.0)
บก.ร4อย ร4อย.สสก.ร.๖ พัน.๓

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. ๑๖ พ.ค. ๖๑ 520204000005
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ร.๖ พัน.๓
(ชกท.0005)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.๓ ชั้น ๓๒
( ๓๓,๐๐๐ บาท)
กับ พ.ส.ร. ๑,๙๕๐ บาท

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ ชั้น ๔๒
(๓๔,๑๑๐ บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

๔๔

จ.ส.อ. ศิริพล
ศรีอภัย
๓ ๓๐๑๙ ๐๐๑๒๖ ๓๖ ๔
๑๒๙๒๑๐๔๗๑๓

ร.๑๖ พัน.๑

๑๕ มี.ค. ๐๘ ๕๖

๕๒๐๕๐๒๐๐๐๐๔๗
จ<ากองพัน (ชกท.๐๐๑.0)
ตอน บก.พัน.
ร4อย สสก.ร.๑๖ พัน.๑

จ.ส.อ. ๑๕ เม.ย. ๖๓
พิเศษ

๕๒๐๕๐๒๐๐๐๐๑๑
นายทหารชํานาญงาน
ร.๑๖ พัน.๑
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๔.๕
(๓๕,๘๑๐ บาท)

น.๑ ชั้น ๔๔.๕
(๓๖,๙๙๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๔๕

จ.ส.อ. สุรศักดิ์
ศิริเย็น
๓ ๔๖๐๗ ๐๐๐๕๐ ๐๔ ๔
๑๒๗๐๓๐๐๕๗๕

ร.๑๖ พัน.๑

๒๘ ธ.ค. ๐๖ ๕๗

๕๒๐๕๐๒๐๐๐๑๑๘
รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๒๑.0)
บก.มว.ช<างโยธา
ร4อย สสก.ร.๑๖ พัน.๑

จ.ส.อ. ๑๕ เม.ย. ๖๓
พิเศษ

๕๒๐๕๐๒๐๐๐๐๑๖
นายทหารชํานาญงาน
ร.๑๖ พัน.๑
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๒
(๓๓,๐๐๐ บาท)

น.๑ ชั้น ๔๒
(๓๔,๑๑๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๔๖

จ.ส.อ. วงศิลปT
ใจอ<อน
๓ ๔๖๐๕ ๐๐๑๔๓ ๙๓ ๖
๑๒๘๐๓๐๐๘๐๒

ร.๑๖ พัน.๒

๑๑ พ.ค. ๐๙ ๕๕

๕๒๐๕๐๓๓๐๐๐๒๔
รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.0)
บก.มว.ปล.
ร4อย.อวบ.ร.๑๖ พัน.๒

จ.ส.อ. ๒๙ ส.ค. ๖๐
พิเศษ

๕๒๐๕๐๓๐๐๐๐๒๔
นายทหารชํานาญงาน
ร.๑๖ พัน.๒
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๕
(๓๖,๔๐๐ บาท)
กับ พ.ส.ร. ๒,๖๗๑ บาท

น.๑ ชั้น ๔๕
(๓๗,๕๘๐ บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๔๗

จ.ส.อ. ยุทธนาธิการ
คําสุ<ย
๓ ๔๐๑๘ ๐๐๑๒๔ ๕๔ ๗
1280502939

ร.๑๖ พัน.๒

๒๔ เม.ย. ๐๙ 55

520503100025
รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.0)
บก.มว.ปล.
ร4อย.อวบ.ร.๑๖ พัน.๒

จ.ส.อ. ๑ พ.ค. ๕๖
พิเศษ

๕๒๐๕๐๓๐๐๐๐๒๓
นายทหารชํานาญงาน
ร.๑๖ พัน.๒
(ชกท.0005)

ป.๓ เยียวยา ๒
(๔๑,๒๕๐บาท)
กับ พ.ส.ร. ๓,๐๖๓ บาท

น.๑ เยียวยา ๓
(๔๒,๖๒๐ บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ยศ. - ชื่อ - สกุล
ลําดับ
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
๔๘ จ.ส.อ. สุวรรณรัตน
เขื่องขันธ
๓ ๔๑๑๙ ๐๐๐๐๘ ๗๗ ๘
๑๒๖๖๘๐๓๐๑๖

สังกัด
ร.๑๖ พัน.๒

วัน/เดือน/
ป/เกิด

อายุ

๒๕ ม.ค. ๐๘ ๕๖

๔๙

จ.ส.อ. มรรคผล
เสียดกิ่ง
๓ ๓๐๑๔ ๐๐๘๑๘ ๒๐ ๘
๑๓๐๒๑๐๔๓๕๓

ร.๒๓ พัน.๑

๑ พ.ค. ๐๙

๕๐

จ.ส.อ. พิชิต
กลางคาร
๓ ๔๕๑๑ ๐๐๗๗๒ ๕๖ ๒
๑๒๙๔๖๐๐๔๓๒

ร.๒๓ พัน.๑

๕๕

ตําแหนงป1จจุบัน
๕๒๐๕๐๓๐๐๐๑๔๖
รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๒.0)
มว.ปVนโจมตี
ร4อย.สสก.ร.๑๖ พัน.๒

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
รับเงินเดือน
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
๑ เม.ย. ๖๔
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. ๑๘ มี.ค ๖๓ ๕๒๐๕๐๓๐๐๐๐๐๙
ป.๓ ชั้น ๓๕.๕
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
(๓๖,๙๙๐บาท)
ร.๑๖ พัน.๒
กับ พ.ส.ร. ๒,๓๕๓ บาท
(ชกท.0005)

๕๒๐๑๐๙๑๐๐๐๑๔
รอง ผบ.มว.(ชกท.๑๑๑.๐)
มว.ค.๖๐ ร4อย.อวบ.ร.๒๓ พัน.๑

จ.ส.อ. ๒๗ ส.ค. ๖๑
พิเศษ

๕๒๐๑๐๙๐๐๐๐๓๔
นายทหารชํานาญงาน
ร.๒๓ พัน.๑
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๖
(๓๗,๕๘๐ บาท)
กับ พ.ส.ร. ๒,๓๙๐ บาท

๒๕ ก.ย. ๐๘ ๕๖

๕๒๐๑๐๙๑๐๐๐๒๒
รอง ผบ.มว.
(ชกท.๑๑๑.๐)
มว.ปล.ร4อย.อวบ.ร.๒๓ พัน.๑

จ.ส.อ. ๒๙ พ.ย. ๖๒
พิเศษ

๕๒๐๑๐๙๐๐๐๐๒๕
นายทหารชํานาญงาน
ร.๒๓ พัน.๑
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๒
(๓๓,๐๐๐ บาท)
กับ พ.ส.ร. ๒,๔๔๐ บาท

๕๑

จ.ส.อ. ประจักษ
เนริกูล
๓ ๓๑๐๗ ๐๐๒๑๘ ๐๒ ๗
๑๒๘๒๘๐๒๑๔๖

ร.23 พัน.๓

19 มี.ค. 09 ๕๕

๕๒๑๐๐๒๑๐๐๐๒๔
รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.0)
บก.มว.ปล.ร4อย.อวบ.
ร.23 พัน.3

จ.ส.อ. ๑๓ ก.ย. ๖๑
พิเศษ

521002000012
นายทหารชํานาญงาน
ร.23 พัน.3
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น 34.5
(35,๘๑๐ บาท)
กับ พ.ส.ร. 3,621 บาท

๕๒

จ.ส.อ. โรจน
ศรีศิลา
๓ ๓๑๐๘ ๐๐๕๙๓ ๕๙ ๘
1302800167

ร.23 พัน.๓

22 พ.ค. 09 ๕๕

๕๒๑๐๐๒๑๐๐๐๑๓
รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.0)
บก.มว. ค. 60 มม.ร4อย.อวบ.
ร.23 พัน.3

จ.ส.อ. ๑๓ ก.ย. ๖๑
พิเศษ

521002000014
นายทหารชํานาญงาน
ร.23 พัน.3
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น 3๕
(3๖,๔๐๐ บาท)
กับ พ.ส.ร. 2,361 บาท

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ ชั้น ๔๕.๕
(๓๘,๑๗๐ บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น ๔๖
(๓๘,๗๕๐ บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

น.๑ ชั้น ๔๒
(๓๔,๑๑๐ บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

น.๑ ชั้น 44.๕
(36,๙๙๐ บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น 45
(3๗,๘50 บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ
๕๓

ยศ. - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. สุวัชร
ยืนสุข
๓ ๓๑๐๒ ๐๐๒๕๘ ๑๐ ๑
๑๒๘๒๘๐๐๐๙๓

สังกัด

วัน/เดือน/
ป/เกิด

อายุ

ตําแหนงป1จจุบัน

ร.๒๓ พัน.๔

๑๖ เม.ย. ๐๗ ๕๗

๕๒๐๙๐๒๓๐๐๐๑๔
รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.0)
บก.มว.ค.๖๐ ร4อย.อวบ.
ร.๒๓ พัน.๔
๕๒๐๕๐๗๐๐๐๑๑๒
นายสิบประสานการยิง (ชกท.๑๔๐.0)
หมู<ยิงสนับสนุน
ร4อย.บก.และบร.ป.๖ พัน.๑๖
๕๒๐๕๐๗๒๐๐๐๖๒
นายสิบลาดตระเวน (ชกท.๑๔๖.0)
หมู<ตรวจการณหน4า บก.ส<วนยิง
ร4อย.ป.ป.๖ พัน.๑๖

จ.ส.อ.
พิเศษ

จ.ส.อ.
พิเศษ

๕๔

จ.ส.อ. สมพร
ใจสุข
๓ ๔๙๐๖ ๐๐๐๖๓ ๓๑ ๔
๑๒๙๗๔๐๐๕๑๑

ป.๖ พัน.๑๖

๒๒ มิ.ย. ๐๙ ๕๕

๕๕

จ.ส.อ. กฤษฎา
ภักดีสุวรรณ
๓ ๔๔๐๑ ๐๐๓๐๔ ๑๘ ๕
๑๓๐๔๓๐๐๗๓๔

ป.๖ พัน.๑๖

๑๘ ก.พ. ๐๙ ๕๕

๕๖

จ.ส.อ. นิคขรณ
ซุ4ยไกร
๓ ๔๐๐๔ ๐๐๓๓๒ ๓๕ ๔
1280503368

ป.๖ พัน.๒๓

๒๑ ส.ค. ๐๙ 55

520113300002
จ<ากองร4อย (ชกท.๐๐๑.0)
บก.ร4อย ร4อย.ป.ป.๖ พัน.๒๓

๕๗

จ.ส.อ. เอกอนันต
จัตุชาติ
4 3001 00012 21 3
๑๒๖๒๘๐๒๐๔๓

ป.๖ พัน.๑๐๖

19 ต.ค. 08 56

พล.ม.๓

๒๓ มิ.ย. ๐๕ ๕๙

520508100003
จ<ากองร4อย (ชกท.๐๐๑.๐)
บก.ร4อย. ร4อย.ป.
ป.๖ พัน.๑๐๖
๕๒๐๓๑๐๐๐๐๒๗๒
นายสิบพยาบาล (ชกท.๙๑๒.๐)
ตอน สร.มว.ขส.ร4อย.บก.
พล.ม.๓

๕๘

จ.ส.อ. ฉลาด
แสงจันทร
๓๔๕๐๗๐๐๔๘๓๖๙๒
๑๒๖๔๖๐๐๔๑๒

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
รับเงินเดือน
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
๑ เม.ย. ๖๔
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. ๑๕ เม.ย. ๖๓ ๕๒๐๙๐๒๐๐๐๐๓๔
ป.๓ ชั้น ๓๓.๕
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
( ๓๔,๖๘๐ บาท )
ร.๒๓ พัน.๔
กับ พ.ส.ร. ๓,๕๘๑ บาท
(ชกท.0005)
๑ มิ.ย. ๖๑

จ.ส.อ. ๒๗ ธ.ค. ๖๒
พิเศษ

๕๒๐๕๐๗๐๐๐๐๒๘
นายทหารชํานาญงาน
ป.๖ พัน.๑๖
(ชกท.0005)
๕๒๐๕๐๗๐๐๐๐๒๑
นายทหารชํานาญงาน
ป.๖ พัน.๑๖
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๖.๕
( ๓๘,๑๗๐ บาท )

ป.๓ ชั้น ๒๙.๕
( ๓๐,๒๒๐ บาท )
กับ พ.ส.ร. ๖๒๐ บาท

๑ ม.ค. ๕๕

520113000025
นายทหารชํานาญงาน
ป.๖ พัน.๒๓
(ชกท.0005)

ป.๓ เยียวยา ๒.๕
(๔๑,๙๓๐ บาท)
กับ พ.ส.ร. ๖๑๐ บาท

จ.ส.อ. 7 พ.ย. 59
พิเศษ

520508000019
นายทหารชํานาญงาน
ป.๖ พัน.๑๐๖
(ชกท.0005)
๕๒๐๓๑๐๐๐๐๐๑๒
นายทหารชํานาญงาน
พล.ม.๓
(ชกท.0005)

ป.๓ เยียวยา ๒.๕
(๔๑,๙๓๐ บาท)

จ.ส.อ. ๒๔ ม.ค. ๖๓
พิเศษ

ป.๓ ชั้น ๓๓
(๓๔,๑๑๐ บาท)

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ ชั้น ๔๓.๕
(๓๕,๘๑๐ บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ เยียวยา ๐.๕
(๓๙,๑๙๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น ๓๙.๕
(๓๑,๓๔๐ บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ เยียวยา ๓.๕
(๔๓,๓๐๐ บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ เยียวยา ๓.๕
(๔๓,๓๐๐บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น ๔๓
(๓๕,๒๒๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ
๕๙

ยศ. - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. ธวัชชัย
ปZญชา
๔๑๖๐๑๐๐๐๑๑๙๐๑
๑๒๕๔๓๐๐๐๖๑

สังกัด
ม.6

วัน/เดือน/
ป/เกิด

อายุ

ตําแหนงป1จจุบัน

๑๙ ต.ค. ๐๔ ๕๙

๕๒๐๓๐๔๐๐๑๐๘
รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๓๓.๐)
บก.มว.ปQองกัน ร4อย.บก.ม.๖

๑ ต.ค. ๐๙

๕๕

๕๒๐๓๐๕๒๐๐๐๒๔
รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๓๑.๐)
มว.ถ.ร4อย.ถ.ม.๖ พัน.๖

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
รับเงินเดือน
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
๑ เม.ย. ๖๔
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. ๑๙ ธ.ค. ๖๒ ๕๒๐๓๐๔๐๐๐๐๓๒
ป.๓ ชั้น ๓๓.๕
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
(๓๔,๖๘๐ บาท)
ม.๖
(ชกท.0005)
จ.ส.อ. ๘ ส.ค. ๖๑
๕๒๐๓๐๕๐๐๐๐๔๐
ป.๓ ชั้น ๓๔
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
(๓๕,๒๒๐ บาท)
ม.๖ พัน.๖
(ชกท.0005)
จ.ส.อ. ๒๑ มิ.ย. ๖๑ ๕๒๐๑๑๐๐๐๐๐๔๐
ป.๓ ชั้น ๓๗
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
(๓๘,๗๕๐ บาท)
ม.๗ พัน.๘
(ชกท.0005)
จ.ส.อ. ๒๙ ต.ค. ๖๒ ๕๒๐๓๐๖๐๐๐๐๑๗
ป.๓ ชั้น ๓๕.๕
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
(๓๖,๙๙๐ บาท)
กับ พ.ส.ร. ๒,๘๖๐ บาท
ม.๗ พัน.๑๔
(ชกท.0005)

๖๐

จ.ส.อ. ไตรภูมิ
นาวัลย
๓๔๐๙๙๐๐๖๐๓๑๖๙
๑๒๘๐๕๐๓๓๘๘

ม.๖ พัน.๖

๖๑

จ.ส.อ. นิรันด
ฉันทะโส
๓๓๔๙๘๐๐๒๔๕๔๕๘
๑๒๘๗๑๐๓๒๓๓

ม.๗ พัน.๘

๑๓ ส.ค. ๐๙ ๕๕

๕๒๐๑๑๐๒๐๐๐๒๓
รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๓๑.๐)
มว.ถ.ร4อย.ถ.ม.๗ พัน.๘

๖๒

จ.ส.อ. วิทยา
ทุ<งจันทร
๓๔๐๑๐๐๐๖๒๒๙๔๑
๑๒๘๐๕๐๓๓๙๘

ม.๗ พัน.๑๔

๑๔ มิ.ย. ๐๙ ๕๕

๕๒๐๓๐๖๓๐๐๐๒๗
รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๓๑.๐)
บก.มว.ม.ร4อย.ม.(ก.)
ม.๗ พัน.๑๔

๖๓

จ.ส.อ. จีรศักดิ์
แม4นศรี
๓๓๐๒๒๐๐๑๒๙๔๕๑
๑๒๘๒๑๐๔๕๙๕

พล.พัฒนา ๒

๒๙ เม.ย. ๐๙ ๕๕

๕๒๐๑๑๒๐๐๐๐๙๓
ช<างเขียนแบบก<อสร4าง (ชกท.๘๑๑.0)
ฝวศ.พล.พัฒนา ๒

จ.ส.อ. ๒๓ ธ.ค.๕๔
พิเศษ

๕๒๐๑๑๒๐๐๐๐๒๔
นายทหารชํานาญงาน
พล.พัฒนา ๒
(ชกท.0005)

ป.๓ เยียวยา ๒
(๔๑,๒๕๐ บาท)

๖๔

จ.ส.อ. ฉัตรชัย
ป\กกลาง
๓๓๐๙๙๐๐๒๕๙๓๘๔
๑๒๙๒๑๐๔๓๗๑

พล.พัฒนา ๒

๑๒ พ.ค. ๐๙ ๕๕

๕๒๐๑๑๒๐๐๐๐๓๕
นายสิบกําลังพล (ชกท.๗๑๖.0)
ฝธก./กพ.พล.พัฒนา ๒

จ.ส.อ. ๑๖ ก.ย.๖๓
พิเศษ

๕๒๐๑๑๒๐๐๐๐๑๙
นายทหารชํานาญงาน
พล.พัฒนา ๒
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๓.๕
(๓๔,๖๘๐ บาท)

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ ชั้น ๔๓.๕
(๓๕,๘๑๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น ๔๔
(๓๖,๔๐๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ เยียวยา ๑
(๓๙,๘๘๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น ๔๕.๕
(๓๘,๑๗๐ บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ เยียวยา ๓
(๔๒,๖๒๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น ๔๓.๕
(๓๕,๘๑๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ
๖๕

ยศ. - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. สุรไกร
เสาะรัมย
๓๓๐๙๙๐๑๖๙๗๖๘๑
๑๒๙๒๑๐๔๗๐๔

สังกัด

วัน/เดือน/
ป/เกิด

อายุ

พล.พัฒนา ๒

๑๕ มิ.ย. ๐๙ ๕๕

ตําแหนงป1จจุบัน
๕๒๐๑๑๒๑๐๐๐๙๗
ช<างเครื่องจักร (ชกท.๔๔๓.0)
ตอนซ<อมบํารุงสนับสนุนโดยตรง
มว.ซบร.ร4อย.คม.๑
กอง สน.พล.พัฒนา ๒
๕๒๐๑๑๒๑๐๐๐๐๓
จ<ากองร4อย (ชกท.๐๐๑.0) บก.ร4อย.
ร4อย.คม.๑ กอง สน.พล.พัฒนา ๒

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. ๑๓ ก.พ.๕๖ ๕๒๐๑๑๒๑๐๐๐๑๑
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
พล.พัฒนา ๒
(ชกท.0005)
จ.ส.อ. ๑๖ ก.ย.๖๓
พิเศษ

ป.๓ เยียวยา ๒
(๔๑,๒๕๐ บาท)

๖๖

จ.ส.อ. วิเชียร
ทะเลดอน
๓๓๐๑๕๐๐๔๕๙๓๕๘
๑๒๘๒๑๐๒๓๓๓

พล.พัฒนา ๒

๒๖ เม.ย. ๐๗ ๕๗

๖๗

จ.ส.อ. จีระพันธ
หงษาพุทธ
๓๔๑๐๑๐๑๖๐๔๒๓๙
๑๒๘๖๘๐๓๔๘๗

กรมพัฒนา ๒

๒๒ ธ.ค. ๐๘ ๕๖

๖๘

จ.ส.อ. อดุลย
มาตรไตร
๓๓๐๐๑๐๑๑๐๕๖๐๘
๑๒๘๒๑๐๔๖๖๙

กรมพัฒนา ๒

๑๐ ก.พ. ๐๙ ๕๕

๖๙

จ.ส.อ. สมศักดิ์
เพ็ชรพิมาย
๓๗๗๐๖๐๐๔๕๔๗๙๕
๑๒๕๒๑๐๓๘๗๕

พัน.พัฒนา ๒

๒๗ มี.ค. ๐๗ ๕๗

จ.ส.อ. ๒๔ มิ.ย.๖๓
520122300058
รอง หน.ชุด (ชกท.๗๔๒.0) ชุดการศึกษา พิเศษ
และวัฒนธรรม มว.พัฒนาที่ ๑
ร4อย.พัฒนา พัน.พัฒนา ๒

520122000026
นายทหารชํานาญงาน
พัน.พัฒนา ๒
(ชกท.0005)

ป.๓ เยียวยา ๑
(๓๙,๘๘๐ บาท)

๗๐

จ.ส.อ. สมศักดิ์
เขม<นกิจ
๓๑๐๐๕๐๑๗๒๑๙๓๖
๑๒๘๓๓๑๕๑๗๓

พัน.พัฒนา ๒

๘ มิ.ย. ๐๙

จ.ส.อ. ๒๔ มิ.ย.๖๓
520122100058
รอง หน.ชุด (ชกท.๗๔๒.0) ชุดการศึกษา พิเศษ
และวัฒนธรรม มว.พัฒนาที่ ๑
ร4อย.พัฒนา พัน.พัฒนา ๒

520122000044
นายทหารชํานาญงาน
พัน.พัฒนา ๒
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๗
(๓๘,๗๕๐ บาท)

๕๕

๕๒๐๑๒๘๐๐๐๐๘๗
นายสิบกํากับการก<อสร4างอาวุโส
(ชกท.๕๑๘.0)
ตอน ยก.ร4อย.บก.กรมพัฒนา ๒
๕๒๐๑๒๘๐๐๐๐๘๘
นายสิบวิเคราะหมวลดินอาวุโส
(ชกท.๕๑๗.0) ตอน ยก.ร4อย.บก.
กรม พัฒนา ๒

จ.ส.อ. ๒๙ ต.ค.๔๗
พิเศษ

จ.ส.อ. ๑๔ ก.พ.๕๖
พิเศษ

๕๒๐๑๑๒๑๐๐๐๐๔
นายทหารชํานาญงาน
พล.พัฒนา ๒
(ชกท.0005)
๕๒๐๑๒๘๐๐๐๐๓๓
นายทหารชํานาญงาน
กรมพัฒนา ๒
(ชกท.0005)
๕๒๐๑๒๘๐๐๐๐๓๒
นายทหารชํานาญงาน
กรมพัฒนา ๒
(ชกท.0005)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔

ป.๓ ชั้น ๓๓
(๓๔,๑๑๐ บาท)

ป.๓ เยียวยา ๐.๕
(๓๙,๑๙๐ บาท)

ป.๓ เยียวยา ๒
(๔๑,๒๕๐ บาท)

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ เยียวยา ๓
(๔๒,๖๒๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น ๔๓
(๓๕,๒๒๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ เยียวยา ๑.๕
(๔๐,๕๖๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ เยียวยา ๓
(๔๒,๖๒๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

น.๑ เยียวยา ๒
(๔๑,๒๕๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

น.๑ เยียวยา ๑
(๓๙,๘๘๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ
๗๑

ยศ. - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. ประวัติ
มาลี
๓๓๔๙๘๐๐๐๘๙๘๕๕
๑๒๕๗๑๐๒๖๘๗

สังกัด

วัน/เดือน/
ป/เกิด

พัน.พัฒนา ๒

๒ พ.ค. ๐๗

ลงตําแหนง
อายุ
ตําแหนงป1จจุบัน
อัตรา จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ
จ.ส.อ. ๒๔ มิ.ย.๖๓
๕๗
520122200102
รอง หน.ชุด (ชกท.๐๘๕.0) ชุดการเกษตร พิเศษ
และฟV_นฟูสภาพแวดล4อม มว.พัฒนาที่ ๒
ร4อย.พัฒนา พัน.พัฒนา ๒

๗๒

จ.ส.อ. นิพนธ
ทูลกอง
๕๓๐๐๑๙๐๐๑๐๙๙๐
๑๒๗๔๓๐๑๗๕๕

พัน.พัฒนา ๒

๑๓ ธ.ค. ๐๘ ๕๖

๗๓

จ.ส.อ. เจียม
นพรัตน
๓๓๐๑๘๐๐๓๐๓๙๙๐
๑๓๐๒๑๐๐๑๑๙

ช.๒

๑๖ ม.ค. ๐๙ ๕๕

๗๔

จ.ส.อ. สิทธิชัย
เข็มทิศ
๕๓๐๐๑๙๐๐๒๓๐๙๙
๑๒๘๗๑๐๐๐๓๗

ช.๒ พัน.๒๐๑

๗๕

จ.ส.อ. สุริน
ยอดเงิน
๓๑๗๐๖๐๐๑๖๒๗๘๑
๑๒๗๖๒๐๐๓๓๒

ช.๒ พัน.๒๐๑

เลขที่ตําแหนง
ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
นายทหารสัญญาบัตร
520122๐๐๐๐๓๐
นายทหารชํานาญงาน
พัน.พัฒนา ๒
(ชกท.0005)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.๓ ชั้น ๓๔
(๓๕,๒๒๐ บาท)

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ ชั้น ๔๔
(๓๖,๔๐๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

520122๓๐00๘0
รอง หน.ชุด (ชกท.๐๘๕.0) ชุดบริหาร
การพัฒนาและเกษตรอุตสาหกรรม
มว.พัฒนาที่ ๒ ร4อย.พัฒนา
พัน.พัฒนา ๒
52012๗๐๐๐๐๘๘
นายสิบวิเคราะหมวลดินอาวุโส
(ชกท.๕๑๗.0) ตอน ยก.ร4อย.บก.ช.๒

จ.ส.อ. ๒๔ เม.ย.๖๓
พิเศษ

520122๐๐๐๐๒๕
นายทหารชํานาญงาน
พัน.พัฒนา ๒
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๖.๕
(๓๘,๑๗๐ บาท)

น.๓ เยียวยา ๐.๕
(๓๙,๑๙๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

จ.ส.อ. ๓๐ ก.ย.๖๓
พิเศษ

520127000033
นายทหารชํานาญงาน
ช.๒
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๔.๕
(๓๕,๘๑๐ บาท)
กับ พ.ส.ร. ๑,๖๘๐ บาท

น.๑ ชั้น ๔๔.๕
(๓๖,๙๙๐ บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๑๖ พ.ค. ๐๖ ๕๘

520119000142
นายสิบช<างก<อสร4าง (ชกท.๕๑๘.0)
มว.คม.ร4อย.บก.และ บร.ช.๒ พัน.๒๐๑

จ.ส.อ. ๓๐ ก.ย.๖๒
พิเศษ

๕๒๐๑๑๙๐๐๐๐๑๙
นายทหารชํานาญงาน
ช.๒ พัน.๒๐๑
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๖.๕
(๓๘,๑๗๐ บาท)

น.๑ เยียวยา ๐.๕
(๓๙,๑๙๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๖ พ.ย. ๐๖

520119000๐๙๑
หน.การประปา (ชกท.๕๒๖.0) หมู<สล.
ร4อย.บก. และบริการ ช.๒ พัน.๒๐๑

จ.ส.อ.
พิเศษ

๕๒๐๑๑๙๐๐๐๐๒๓
นายทหารชํานาญงาน
ช.๒ พัน.๒๐๑
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๖.๕
(๓๘,๑๗๐ บาท)
กับ พ.ส.ร. ๔,๓๔๐ บาท

น.๑ เยียวยา ๐.๕
(๓๙,๑๙๐ บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๕๘

๘ พ.ย.๖๒

ลําดับ
๗๖

ยศ. - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. สามารถ
จารยโพธิ์
๓๔๐๐๒๐๐๐๑๑๐๙๑
๑๒๙๐๕๐๓๖๙๘

สังกัด

วัน/เดือน/
ป/เกิด

อายุ

ตําแหนงป1จจุบัน

ช.๒ พัน.๒๐๑

๒๙ ม.ค. ๐๙ ๕๕

520119๓00๐๕๑
รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๒๑.0) บก.มว.ช.
ร4อย.ช.สนาม ช.๒ พัน.๒๐๑

520119๓00๐๑๔
นายสิบยานยนต (ชกท.๖๓๑.0)
บก.ร4อย.ร4อย.ช.สนาม ช.๒ พัน.๒๐๑

๗๗

จ.ส.อ. ต<อศักดิ์
จุลสงค
๓๑๐๐๒๐๐๔๐๓๘๓๘
1282104373

ช.๒ พัน.๒๐๑

๖ พ.ค. ๐๙

๕๕

๗๘

จ.ส.อ. บัณฑิต
สุขประสงค
3300101447118
1272104533

ช.๒ พัน.๒๐๒

๒ ธ.ค. ๐๕

๕๙

๗๙

จ.ส.อ. ชัยยา
จันทรพิมพ
5309990026066
1272104536

ช.๒ พัน.๒๐๒

๘๐

จ.ส.อ. บุญเกิด
วรรณธรรม
3310701390729
1242103766

ช.๒ พัน.๒๐๒

๘๑

จ.ส.อ. ชยพล
มูลธิมา
3360400575177
1291001982

ช.๒ พัน.๒๐๒

5201๒๐๔๐๐๐๗๕
ช<างเครื่องจักร (ชกท.๔๔๓.0)
ตอนซ<อมบํารุงกองพัน มว.ซบร.
ร4อย.ช.เครื่องมือและซ<อมบํารุง
ช.๒ พัน.๒๐๒
๒๓ ก.ย. ๐๘ 56
5201๒๐๓๐๐๑๕๐
ผบ.หมู< (ชกท.๕๑๘.0) หมู<ก<อสร4างทั่วไป
มว.ก<อสร4างทั่วไป ร4อย.ช.ก<อสร4าง
ช.๒ พัน.๒๐๒
๓๐ ต.ค. ๐๖ ๕๘
5201๒๐๒๐๐๑๕๐
ผบ.หมู< (ชกท.๕๑๘.0) หมู<ก<อสร4างทั่วไป
มว.ก<อสร4างทั่วไป ร4อย.ช.ก<อสร4าง
ช.๒ พัน.๒๐๒
๑๙ มิ.ย. ๐๙ 55
5201๒๐๔๐๐๐๗๔
นายสิบกํากับการซ<อมบํารุงเครื่องมือกล
(ชกท.๖๒๒.0) ตอนซ<อมบํารุงกองพัน
มว.ซบร.ร4อย.ช.เครื่องมือและซ<อมบํารุง
ช.๒ พัน.๒๐๒

ลงตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ
จ.ส.อ. ๒๗ ธ.ค.๕๙
พิเศษ

จ.ส.อ.
พิเศษ

๕ พ.ค.๖๐

จ.ส.อ. ๑๗ ก.ค.๖๓
พิเศษ

จ.ส.อ. ๓๑ ม.ค.๔๘
พิเศษ

จ.ส.อ. ๒๙ พ.ย.๖๒
พิเศษ

จ.ส.อ. ๓๑ พ.ค.๖๐
พิเศษ

เลขที่ตําแหนง
ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
นายทหารสัญญาบัตร
๕๒๐๑๑๙๐๐๐๐๓๖
นายทหารชํานาญงาน
ช.๒ พัน.๒๐๑
(ชกท.0005)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.๓ เยียวยา ๒.๕
(๔๑,๙๓๐ บาท)
กับ พ.ส.ร. ๗๐๐ บาท

๕๒๐๑๑๙๐๐๐๐๓๙
นายทหารชํานาญงาน
ช.๒ พัน.๒๐๑
(ชกท.0005)
๕๒๐๑๒๐๐๐๐๐๓๑
นายทหารชํานาญงาน
ช.๒ พัน.๒๐๒
(ชกท.0005)

ป.๓ เยียวยา ๒
(๔๑,๒๕๐ บาท)

๕๒๐๑๒๐๐๐๐๐๓๒
นายทหารชํานาญงาน
ช.๒ พัน.๒๐๒
(ชกท.0005)
๕๒๐๑๒๐๐๐๐๐๓๔
นายทหารชํานาญงาน
ช.๒ พัน.๒๐๒
(ชกท.0005)
๕๒๐๑๒๐๐๐๐๐๗๐
นายทหารชํานาญงาน
ช.๒ พัน.๒๐๒
(ชกท.0005)

ป.๓ เยียวยา ๗.๕
(๔๙,๘๓๐ บาท)

ป.๓ ชั้น ๓๖.๕
(๓๘,๑๗๐ บาท)

ป.๓ ชั้น ๓๖.๕
(๓๘,๑๗๐ บาท)

ป.๓ เยียวยา ๒
(๔๑,๒๕๐ บาท)

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ เยียวยา ๓.๕
(๔๓,๓๐๐ บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ เยียวยา ๓
(๔๒,๖๒๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ เยียวยา ๐.๕
(๓๙,๑๙๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ เยียวยา ๘.๕
(๕๑,๔๕๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ เยียวยา ๐.๕
(๓๙,๑๙๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ เยียวยา ๓
(๔๒,๖๒๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ
๘๒

ยศ. - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. สยาม
วิเศษทรัพย
3300700220455
1282104613

สังกัด

วัน/เดือน/
ป/เกิด

อายุ

ช.๒ พัน.๒๐๒

๒๑ มิ.ย. ๐๙ 55

๘๓

จ.ส.อ. สุทัศน
เจือจันทร
3320900224080
1286601999

ช.๒ พัน.๒๐๒

๑ ต.ค. ๐๙

55

๘๔

จ.ส.อ. ยศวริศ
การธนไพบูลย
๓๔๒๐๓๐๐๐๑๗๘๒๑
๑๒๘๔๙๐๑๗๐๐

ช.๒ พัน.๒๐๒

๒๒ ก.พ. ๐๙ ๕๕

๘๕

จ.ส.อ.ป`ตุรงค
ผิวจันทร
3330300181126
1305400492

บชร.2

24 มี.ค. 09 55

๘๖

จ.ส.อ. กู4เกียรติ
สุมงคล
3300100603639
1292102727

บชร.๒

21 มิ.ย. 08 56
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จ.ส.อ. นฤมิต
คูณขุนทด
3300101610655
1252103812

ร4อย.บก.
บชร.2

7 เม.ย. 06
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ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
ตําแหนงป1จจุบัน
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. ๒๘ มิ.ย.๖๒
5201๒๐๓๐๐๑๔๑
๕๒๐๑๒๐๐๐๐๐๒๗
ผบ.หมู< (ชกท.๕๑๘.0) หมู<ก<อสร4างทั่วไป พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
มว.ก<อสร4างทั่วไป ร4อย.ช.ก<อสร4าง
ช.๒ พัน.๒๐๒
ช.๒ พัน.๒๐๒
(ชกท.0005)
จ.ส.อ. ๑๗ ก.ค.๖๓
5201๒๐๓๐๐๑๒๓
๕๒๐๑๒๐๐๐๐๐๒๖
ผบ.หมู< (ชกท.๕๑๘.0) หมู<ก<อสร4างทั่วไป พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
มว.ก<อสร4างทั่วไป ร4อย.ช.ก<อสร4าง
ช.๒ พัน.๒๐๒
ช.๒ พัน.๒๐๒
(ชกท.0005)
จ.ส.อ. ๒๒ ธ.ค. ๔๓ ๕๒๐๑๒๐๐๐๐๐๔๖
๕๒๐๑๒๐๑๐๐๑๑๔
ผบ.หมู< (ชกท.๕๑๘.0) หมู<ก<อสร4างทั่วไป พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
มว.ก<อสร4างทั่วไป ร4อย.ช.ก<อสร4าง
ช.๒ พัน.๒๐๒
ช.๒ พัน.๒๐๒
(ชกท.0005)
จ.ส.อ. 29 มิ.ย.61
521200000090
521200000021
พิเศษ
จ<ากองบังคับการ
นายทหารชํานาญงาน
(ชกท.001.0) บก.ส<วนแยก บชร.๒
บชร.2
(ชกท.0005)
จ.ส.อ. 31 ส.ค.63
521200000091
521200000022
พิเศษ
จ<ากองบังคับการ
นายทหารชํานาญงาน
(ชกท.001.0) บก.ส<วนแยก บชร.๒
บชร.๒
(ชกท.0005)
521200000299
รอง ผบ.มว.รก.
(ชกท.950.0) บก.มว.รก.
ร4อย.บก.บชร.๒

จ.ส.อ. ๑0 มิ.ย.63
พิเศษ

521200000028
นายทหารชํานาญงาน
บชร.๒
(ชกท.0005)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.๓ ชั้น ๓๖.๕
(๓๘,๑๗๐ บาท)

ป.๓ ชั้น ๓๖.๕
(๓๘,๑๗๐ บาท)

ป.๓ เยียวยา ๕.๕
(๔๖,๕๖๐ บาท)

ป.3 ชั้น 33
(34,110 บาท)

ป.3 ชั้น 30
(30,790 บาท)

ป.3 ชั้น 33.5
(34,๖8๐ บาท)
กับ พ.ส.ร. ๔๘๐ บาท

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ เยียวยา ๐.๕
(๓๙,๑๙๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ เยียวยา ๐.๕
(๓๙,๑๙๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ เยียวยา ๖.๕
(๔๘,๒๐๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.1 ชั้น 43
(35,220 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.1 ชั้น 40
(31,880 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น 43.5
(35,18๐ บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ
๘๘

ยศ. - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. นิพนธ
บํารุงกูล
3300900989833
1282100041

สังกัด

วัน/เดือน/
ป/เกิด

อายุ

พัน.สบร.๒๒
บชร.๒

15 ธ.ค. 08 56

๘๙

จ.ส.อ. ศักดินา
มณีฉาย
3300101093081
1282104612

พัน.ซบร.22
บชร.2

2๒ ต.ค. 08 ๕๖

๙๐

จ.ส.อ. ชเยนทร
ลานพิบูลย
3160100502851
1281001882

พัน.ซบร.22
บชร.2

18 พ.ค. 09 55

๙๑

จ.ส.อ. พัสกร
กุลกลอนแห4ว
5300190024834
1286900921.00

พัน.ซบร.22
บชร.2

14 ก.ย. 09 55

พัน.ขส.22
บชร.2

9 ม.ค. 07

๙๒

จ.ส.อ. ประสิทธิ์
สมบัติ
3340400172170
1287101571
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ตําแหนงป1จจุบัน
๕๒๑๒๐๓๒๐๐๐๐๓
จ<ากองร4อย (ชกท.๐๐๑.0)
บก.ร4อย. ร4อย.บร.สนาม
พัน.สบร.๒๒ บชร.๒
521202200239
ช<างซ<อมเครื่องมือการช<าง
(ชกท.๖๒๒.0) มว.ซ<อมบํารุงสายช<าง
ร4อย.ซบร.ยุทโธปกรณที่ 2
พัน.ซบร.๒๒ บชร.๒
521202200235
ช<างซ<อมเครื่องมือการช<าง
(ชกท.๖๒๒.0)
มว.ซ<อมบํารุงสายช<าง
ร4อย.ซบร.ยุทโธปกรณที่ 2
พัน.ซบร.๒๒ บชร.๒
521202100019
หน.ช<างซ<อมวิทยุ
(ชกท.๒๙๖.๐)
ตอนซ<อมบํารุงวิทยุ
มว.ซ<อมบํารุงยุทโธปกรณ
สายสื่อสาร ร4อย.ซบร.
ยุทโธปกรณที่ ๑
พัน.ซบร.๒๒ บชร.๒
521205300002
จ<ากองร4อย (ชกท.๐๐๑.0)
บก.ร4อย.ร4อย.ขส.รยบ.กลาง
(ผสม) พัน.ขส.๒๒ บชร.๒

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. ๒๓ ธ.ค. ๕๓ ๕๒๑๒๐๓๐๐๐๐๑๖
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
พัน.สบร.๒๒ บชร.๒
(ชกท.0005)
จ.ส.อ. 26 มี.ค.50
521202000036
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
พัน.ซบร.๒๒ บชร.๒
(ชกท.0005)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.๓ เยียวยา ๓
(๔๒,๖๒๐ บาท)

ป.๓ เยียวยา 4.5
(44,93๐ บาท)

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ เยียวยา ๔
(๔๔,๑๓๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ เยียวยา 5.5
(46,560 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

จ.ส.อ. 18 มี.ค.53
พิเศษ

521202000032
นายทหารชํานาญงาน
พัน.ซบร.๒๒ บชร.๒
(ชกท.0005)

ป.3 เยียวยา 2
(41,25๐ บาท)

น.1 เยียวยา 3
(42,62๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

จ.ส.อ.
พิเศษ

5 มี.ค.52

521202000017
นายทหารชํานาญงาน
พัน.ซบร.๒๒ บชร.๒
(ชกท.0005)

ป.3 เยียวยา 3
(42,62๐ บาท)

น.1 เยียวยา 4
(44,130 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

จ.ส.อ. 24 ส.ค.63
พิเศษ

๕๒๑๒๐๕๐๐๐๐๑๗
นายทหารชํานาญงาน
พัน.ขส.22 บชร.๒
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น 36.5
(38,170 บาท)

น.๑ เยียวยา ๐.๕
(39,190 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ
๙๓

ยศ. - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. ยืนยง
ห4องแซง
3350800555424
1297200472

สังกัด

วัน/เดือน/
ป/เกิด

อายุ

พัน.ขส.22
บชร.2

31 ธ.ค. 08 56

๙๔

จ.ส.อ. ชูเกียรติ
สุวรรณ
3350100163736
1287200022

พัน.สร.22
บชร.2

๗ เม.ย. ๐๗
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๙๕

จ.ส.อ. รัศมี
การุญ
3410400658331
1305500741

พัน.สร.22
บชร.2

๓๑ พ.ค. ๐๙ 55

๙๖

จ.ส.อ. ไพรัตน
รังษีสัตตบงกช พัน.สพ.กระสุน 22 22 ธ.ค. 05 59
บชร.2
๓๓๐๙๙๐๐๐๒๐๙๐๓
๑๒๔๒๑๐๐๘๗๗

๙๗

จ.ส.อ. สมบูรณ
ไชยช<อฟQา
๓๕๕๐๖๐๐๐๗๑๓๒๔
๑๒๘๒๖๐๐๐๙๕

๙๘

จ.ส.อ. เอนก เขตจัตุรัส
3309900621494
1302100491

พัน.สพ.กระสุน ๒๒ ๓ เม.ย. ๐๗ ๕๗
บชร.๒

มทบ.21

เลขที่ตําแหนง
ตําแหนงป1จจุบัน
ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
นายทหารสัญญาบัตร
521205100002
๕๒๑๒๐๕๐๐๐๐09
จ<ากองร4อย (ชกท.๐๐๑.0)
นายทหารชํานาญงาน
บก.ร4อย.ร4อย.ขส.รยบ.เบา 1
พัน.ขส.22 บชร.๒
พัน.ขส.๒๒ บชร.๒
(ชกท.0005)
จ.ส.อ. 2 เม.ย.63
521201100059
521201000022
พิเศษ
นายสิบประจําชุด (ชกท.๙๑๒.0)
นายทหารชํานาญงาน
ชุดศัลยกรรมสนาม หน<วยศัลกรรมสนาม
พัน.สร.๒๒ บชร.๒
พัน.สร.๒๒ บชร.๒
(ชกท.0005)
จ.ส.อ. ๑๗ ม.ค. ๖๑ 521201000020
521201400033
พิเศษ
นายสิบประจําหมวด
นายทหารชํานาญงาน
(ชกท.๙๑๑)มว.รถยนตพยาบาล
พัน.สร.๒๒ บชร.๒
ร4อย.สร.สน.พัน.สร.๒๒ บชร.๒
(ชกท.0005)
จ.ส.อ. 21 ก.ค.63
๕๒๑๒๐๔๓๐๐๐๐๓
๕๒๑๒๐๔๐๐๐๐๑๗
พิเศษ
จ<ากองร4อย (ชกท.๐๐๑.0)
นายทหารชํานาญงาน
บก.ร4อย.ร4อย.รักษาการณ
พัน.สพ.กระสุน ๒๒ บชร.๒
พัน.สพ.กระสุน ๒๒ บชร.๒
(ชกท.0005)

๕๒๑๒๐๔๒๐๐๐๕๗
รอง ผบ.มว. (ชกท.๔๑๑.0)
มว.คลังกระสุน
ร4อย.สพ.คลังกระสุน
พัน.สพ.กระสุน ๒๒ บชร.๒
10 ม.ค. 09 55
520100000265
เสมียนศาล (ชกท. 713.0) อก.มทบ.21

ลงตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ
จ.ส.อ. 24 ส.ค.63
พิเศษ

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.๓ ชั้น 31.5
(32,450 บาท)

ป.๓ ชั้น ๓๓.๕
(๓๔,๖๘๐ บาท)

ป.๓ ชั้น ๓๓
(๓๔,๑๑๐ บาท)

ป.๓ ชั้น ๓๐
(๓๐,๗๙๐ บาท)

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.1 ชั้น 41.5
(33,560 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น ๔๓.๕
(๓๕,๘๑๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น ๔๓
(๓๕,๒๒๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น ๓๙
(๓๐,๗๙๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

จ.ส.อ. ๑๘ ส.ค. ๖๓
พิเศษ

๕๒๑๒๐๔๐๐๐๐๑๕
นายทหารชํานาญงาน
พัน.สพ.กระสุน ๒๒ บชร.๒
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๔
(๓๕,๒๒๐ บาท)

น.๑ ชั้น ๔๓
(๓๕,๒๒๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

จ.ส.อ. 19 ต.ค. 55
พิเศษ

520100000056
นายทหารชํานาญงาน
มทบ.๒๑
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 29.5
(30,220 บาท)

น.1 ชั้น 39.5
(31,340 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ
๙๙

ยศ. - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. ยุทธพล จงพาภพ
3341501683049
1277103389

สังกัด

วัน/เดือน/
ป/เกิด

อายุ

ตําแหนงป1จจุบัน

พัน.ร.มทบ.21

22 ก.พ. 09 55

๕๒๐๑๒๙๑๐๐๐๐๓
จ<ากองร4อย (ชกท.๐๐๑.0) บก.ร4อย.
ร4อย.บร.พัน.ร.มทบ.๒๑

๕๒๐๑๓๒๒๐๐๐๒๗
รอง ผบ.มว. (ชกท.๙๕๑.0)
บก.มว.สห.รปภ.
ร4อย.สห.รปภ.พัน.สห.๒๑
๕๒๐๑๓๒๒๐๐๐๒๘
รอง ผบ.มว. (ชกท.๙๕๑.0)
บก.มว.สห.รปภ.
ร4อย.สห.รปภ.พัน.สห.๒๑
๕๒๑๔๐๐๐๐๐๒๐๕
เสมียน (ชกท.๐๗๕.0)
หน<วย สด.อ.บัวใหญ<
จว.น.ม.
521400000105
เสมียน (ชกท.๐๗๕.0)
หน<วย สด.อ.เมืองนครราชสีมา
จว.น.ม.

๑๐๐

จ.ส.อ. พล จะสูงเนิน
3301800294192
1272104243

พัน.สห.21

28 ก.พ. 09 55

๑๐๑

จ.ส.อ. กิตติศักดิ์ ด4วงเงิน
3100501972301
1313314168

พัน.สห.21

17 ส.ค.09

55

๑๐๒

จ.ส.อ. เสถียร สุขอากาศ
3301600107844
1272104464

สง.สด.จว.น.ม.

9 ต.ค.08

56

๑๐๓

จ.ส.อ. ณัทพงศ แสงทอง
3100503857584
1293306978

สง.สด.จว.น.ม.

14 ก.พ. 09 55

๑๐๔

จ.ส.อ. อภิสิทธิ์ สมจิต
3350800559128
1287200945

สง.สด.จว.น.ม.

28 ก.ย. 09 55

521400000805
เสมียน (ชกท.๐๗๕.0)
หน<วย สด.อ.ด<านขุนทด
จว.น.ม.

ลงตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ
จ.ส.อ. 1 ต.ค.62
พิเศษ

เลขที่ตําแหนง
รับเงินเดือน
ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
๑ เม.ย. ๖๔
นายทหารสัญญาบัตร
520129000021
ป.3 ชั้น 36.5
นายทหารชํานาญงาน
(38,170 บาท)
พัน.ร.มทบ.๒๑
กับ พ.ส.ร. 2,020 บาท
(ชกท.0005)

จ.ส.อ.
พิเศษ

520132000021
นายทหารชํานาญงาน
พัน.สห.๒๑
(ชกท.0005)
520132000022
นายทหารชํานาญงาน
พัน.สห.๒๑
(ชกท.0005)
521400000204
นายทหารชํานาญงาน
สง.สด.จว.น.ม.
(ชกท.0005)
521400000104
นายทหารชํานาญงาน
สง.สด.จว.น.ม.
(ชกท.0005)

1 ธ.ค. 51

จ.ส.อ. 23 พ.ย.60
พิเศษ

จ.ส.อ. 30 พ.ย. 41
พิเศษ

จ.ส.อ. 21 พ.ย. 39
พิเศษ

จ.ส.อ. 21 พ.ย. 39
พิเศษ

521400000804
นายทหารชํานาญงาน
สง.สด.จว.น.ม.
(ชกท.0005)

ป.3 เยียวยา 2
(41,250 บาท)

ป.3 ชั้น 34.5
(35,810 บาท)

ป.3 เยียวยา 6.5
(48,200 บาท)

ป.3 เยียวยา 6
(47,380 บาท)
กับ พ.ส.ร. 340 บาท

ป.3 เยียวยา 1.5
(40,560 บาท)

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.1 เยียวยา 0.5
(39,190 บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.1 เยียวยา 3
(42,620 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.1 ชั้น 44.5
(36,990 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.1 เยียวยา 7.5
(49,830 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.1 เยียวยา 7
(49,010 บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได4 1 ขั้น)
น.1 เยียวยา 2.5
(41,930 บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได4 1 ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ
๑๐๕

ยศ. - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. แสวง
ศิริวงค
๓ ๗๓๐๑ ๐๑๔๔๘ ๔๒ ๑
๑๒๔๒๐๐๑๑๙๔

สังกัด

วัน/เดือน/
ป/เกิด

อายุ

ตําแหนงป1จจุบัน

ลงตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ
จ.ส.อ. ๑๐ มี.ค.๖๓
พิเศษ

เลขที่ตําแหนง
ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
นายทหารสัญญาบัตร
520200000019
นายทหารชํานาญงาน
มทบ.๒๒
(ชกท.0005)
520200000030
นายทหารชํานาญงาน
มทบ.๒๒
(ชกท.0005)
520200000027
นายทหารชํานาญงาน
มทบ.๒๒
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๐.๕
(๓๑,๓๔๐ บาท)

มทบ.๒๒

๒๗ พ.ย. ๐๕ ๕๙

๕๒๐๒๐๐๐๐๐๑๒๘
เสมียนงบประมาณ (ชกท.๗๓๑.0)
ฝคง.มทบ.๒๒

จ.ส.อ. สําเนียง
วามสิงห
๓ ๓๔๙๘ ๐๐๐๖๐ ๐๖ ๗
๑๒๗๗๑๐๐๗๑๕

มทบ.๒๒

๑๒ ม.ค. ๐๖ ๕๘

๕๒๐๒๐๐๐๐๐๒๓๖
เสมียนศาล (ชกท.๗๑๓.0)
อก.ศาล มทบ.๒๒

จ.ส.อ. ๓๑ ม.ค.๖๓
พิเศษ

๑๐๗ จ.ส.อ.หญิง ประภาวดี
ทองสา
๓ ๓๔๑๕ ๐๐๒๕๔ ๓๐ ๖
๖๓๖๑๐๑๐๗๐๗

มทบ.๒๒

๑ ก.ค. ๐๗

๕๒๐๒๐๐๐๐๐๒๐๖
นายสิบสวัสดิการ (ชกท.๐๗๓.0)
ฝสก.มทบ.๒๒

จ.ส.อ. ๑๘ ก.พ.๖๓
พิเศษ

๑๐๘

จ.ส.อ. สนิท
บุญธรรม
๓ ๓๔๑๙ ๐๐๔๖๕ ๐๔ ๕
๑๓๓๗๑๐๔๙๒๑

มทบ.๒๒

๒๗ ส.ค. ๐๙ ๕๕

๕๒๐๒๐๐๐๐๐๓๒๕
ช<างไฟฟQาและประปา (ชกท.๓๕๕.0)
ผยย.มทบ.๒๒

จ.ส.อ. ๒๘ ก.พ.๖๐
พิเศษ

520200000022
นายทหารชํานาญงาน
มทบ.๒๒
(ชกท.0005)

๑๐๙

จ.ส.อ. ธัชกร
เวฬุวนารักษ
๓ ๓๕๐๒ ๐๐๒๒๖ ๔๗ ๑
1287200946

สง.สด.จว.อ.บ.

24 ม.ค. 09 ๕๕

จ.ส.อ. ๒๑ พ.ย. ๓๙
พิเศษ

๑๑๐

จ.ส.อ. ฉลอง
บุญชิต
๓ ๓๔๒๐ ๐๐๑๐๖ ๖๒ ๗
๑๒๙๗๑๐๑๐๘๓

มทบ.๒๒

๑๐ ธ.ค. ๐๘ ๕๖

๕๒๑๖๐๐๐๐๐๑๐๕
เสมียน (ชกท.๐๗๕.0)
หน<วย สด.อ.เมืองอุบลราชธานี
จว.อ.บ.
๕๒๐๒๐๐๒๐๐๐๐๘
จ<ากองร4อย (ชกท.001.0) บก.ร4อย.
ร4อย.สห.มทบ.๒๒

๕๒๑๖๐๐๐๐๐๑๐๔
นายทหารชํานาญงาน
สง.สด.จว.อ.บ.
(ชกท.0005)
๕๒๐๒๐๐๒๐๐๐๐๓
นายทหารชํานาญงาน
ร4อย.สห.มทบ.๒๒
(ชกท.0005)

๑๐๖

๕๗

จ.ส.อ. ๑๐ ก.ค. ๖๓
พิเศษ

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.๓ ชั้น ๓๖.๕
(๓๘,๑๗๐ บาท)

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ เยียวยา ๐.๕
(๓๙,๑๙๐ บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได4 1 ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

น.๑ ชั้น ๔๐.๕
(๓๒,๔๕๐ บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได4 1 ขั้น)
น.๑ ชั้น ๓๗.๕
(๒๙,๑๑๐ บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได4 1 ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ป.๓ ชั้น ๓๔.๕
(๓๕,๘๑๐ บาท)

น.๑ ชั้น ๔๔.๕
(๓๖,๙๙๐ บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได4 1 ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ป.3 เยียวยา 6.5
(48,200 บาท)

น.๑ เยียวยา ๗.๕
(49,830 บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได4 1 ขั้น)
น.๑ ช4น ๔๓.๕
(๓๕,๘๑๐ บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได4 1 ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ป.๓ ชั้น ๒๗.๕
(๒๘,๔๓๐ บาท)

ป.๓ ชั้น ๓๓.๕
(๓๔,๖๘๐ บาท)

ยศ. - ชื่อ - สกุล
ลําดับ
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
โสภา
๑๑๑ จ.ส.อ.หญิง นุชพรรณ
๓ ๓๔๑๕ ๐๐๕๗๕ ๔๖ ๓
๖๓๒๑๑๔๐๔๐๙
๑๑๒ จ.ส.อ.หญิง จิราพันธุ จํารูญพงษ
๓ ๓๐๐๑ ๐๐๖๐๘ ๕๙ ๒
๖๓๒๑๒๖๐๗๐๙

สังกัด

วัน/เดือน/
ป/เกิด

อายุ

ตําแหนงป1จจุบัน

รพ.ค<าย
๑4 เม.ย. 09 ๕๕
สรรพสิทธิประสงค

๕๒๐๒๐๖๐๐๐๐๙๑
นายสิบเภสัชกรรม (ชกท.๙๓๒.0)
กภก.รพ.ค<ายสรรพสิทธิประสงค

รพ.ค<าย
26 ก.ค. ๐9 ๕๕
สรรพสิทธิประสงค

๕๒๐๒๐๖๐๐๐๐๕๗
นายสิบพยาธิ (ชกท.๙๓๑.0) ผพธ.
รพ.ค<ายสรรพสิทธิประสงค

๑๑๓

จ.ส.อ. เกษม
พลเทพศิลปT
3401000754147
3270500048

มทบ.๒๓

๑๑๔

จ.ส.อ. วิทยา
เทพจันทร
3440600939716
1264301454

มทบ.๒๓

๑๑๕

จ.ส.อ. สุรชัย
พินิจนึก
๓๔๖๐๑๐๐๒๗๗๘๙๗
๑๒๘๐๓๐๐๒๙๖

สง.สด.จว.ข.ก.

๑๑๖

จ.ส.อ. สมพาน
จันโทรัตน
๓๔๔๐๕๐๐๐๖๑๓๓๖
๑๒๙๔๓๐๑๖๓๙

มทบ.๒๓

๓ ธ.ค. ๐๘

56

520300000375
หน.คลัง (ชกท.๕๕๑.0)
ผพธ.มทบ.๒๓

๒๖ เม.ย. ๐๗ 57

520300000343
หน.คลัง (ชกท.๕๕๑.0)
ผยย.มทบ.23

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. ๒๑ เม.ย.๖๐ ๕๒๐๒๐๖๐๐๐๐๑๐
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
รพ.ค<ายสรรพสิทธิประสงค
(ชกท.0005)
จ.ส.อ. 21 เม.ย. 63 ๕๒๐๒๐๖๐๐๐๐๑๓
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
รพ.ค<ายสรรพสิทธิประสงค
(ชกท.0005)
จ.ส.อ. ๒๘ ก.ย. ๖๑ 520300000014
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
มทบ.๒๓
(ชกท.0005)
จ.ส.อ. ๑๗ ธ.ค. ๖๒ 520300000015
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
มทบ.๒๓
(ชกท.0005)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.๓ ชั้น ๓๖
(๓๗,๕๘๐ บาท)

ป.๓ ชั้น 34.5
(๓๕,๘๑๐ บาท)

ป.๓ ชั้น ๒๘
(๒๘,๘๘0 บาท)

ป.๓ ชั้น 36.5
(3๘,170 บาท)

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ ชั้น ๔๖
(๓๘,๗๕๐ บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได4 1 ขั้น)
น.๑ ชั้น ๔๔.๕
(๓๖,๙๙๐ บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได4 1 ขั้น)
น.๑ ชั้น 38
(๒๙,๖๘๐ บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได4 1 ขั้น)
น.๑ เยียวยา 0.5
(39,190 บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได4 1 ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๕๗

๕๒๒๑๐๐๐๐๐๔๐๕
เสมียนหน<วย (ชกท.๐๗๕.๐)
สด.อ.พล จว.ข.ก.

จ.ส.อ. ๓๐ ต.ค.๖๒
พิเศษ

๕๒๒๑๐๐๐๐๐๔๐๔
นายทหารชํานาญงาน
หน<วย สด.อ.พล จว.ข.ก.
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๒
(๓๓,๐๐๐ บาท)

น.๑ ชั้น ๔๒
(๓๔,๑๑๐ บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได4 1 ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๒๕ ก.ค. ๐๘ ๕๖

๕๒๐๓๐๐๑๐๐๕๒๘
รอง ผบ.มว. (ชกท.๗๑๗.0)
มว.บร.ร4อย.มทบ.๒๓

จ.ส.อ. ๑๗ พ.ค. ๕๙
พิเศษ

๕๒๐๓๐๐๑๐๐๔๖๗
นายทหารชํานาญงาน
ร4อย.มทบ.๒๓
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๔
(๓๕,๒๒๐ บาท)

น.๑ ชั้น ๔๔
(๓๖,๔๐๐ บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได4 1 ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๓-มี.ค.-๕๐

ยศ. - ชื่อ - สกุล
ลําดับ
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
117 จ.ส.อ. เสกสรรค
ศิริไชยจํานงค
๓๔๐๐๑๐๐๘๙๑๑๔๕
๑๓๑๐๕๐๐๓๙๕

สังกัด
มทบ.๒๓

วัน/เดือน/
ป/เกิด

อายุ

๗ ก.ย. ๐๙

55

ตําแหนงป1จจุบัน
๕๒๐๓๐๐๒๐๐๕๗๘
รอง ผบ.มว. (ชกท.๙๕๑.0)
มว.สห.ร4อย.สห.มทบ.๒๓

๑๑๘

จ.ส.อ. ปZกษิณ
ปรีเรือง
3419900336241
1286801753

มทบ.๒๔

24 เม.ย. ๐๖ 58

520400000364
นายสิบสรรพาวุธ (ชกท.๗๖๓.0)
ผสพ.มทบ.๒๔

๑๑๙

จ.ส.อ. พิศิษฐ
บัวคําเกิด
3430501344111
1282700729

มทบ.๒๔

17 มิ.ย. 08 56

520400100031
ผบ.ตอนสูทกรรม
(ชกท.๙๔๑.0) ร4อย.มทบ.๒๔

8 พ.ค. 06

520406000091
นายสิบเภสัชกรรม
(ชกท.๙๓๒.0)
รพ.ค<ายประจักษศิลปาคม
520406000057
นายสิบพยาธิ (ชกท.๙๓๑.0)
รพ.ค<ายประจักษศิลปาคม

120 จ.ส.อ. บุญจันทร
ผาจันดา
1286803492
3 4101 00232 67 2

รพ.ค<ายประจักษศิลปาคม

121

จ.ส.อ. บัวภา
พิมพศรี
3 4101 01472 97 9
1276800790

รพ.ค<ายประจักษ- 30 ธ.ค. 06 58
ศิลปาคม

๑๒๒

จ.ส.อ. ทิวัฒนชัย
คํามีรัตน
๓๗๗๐๖๐๐๔๗๗๔๐๐
๑๒๖๗๑๐๒๙๑๔

สง.สด.จว.อ.ด.

9 พ.ย. 08

58

56

522400000006
เสมียน (ชกท.075.0)
สง.สด.จว.อ.ด.

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
รับเงินเดือน
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
๑ เม.ย. ๖๔
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. ๓ เม.ย. ๖๑ ๕๒๐๓๐๐๒๐๐๕๕๘
ป.๓ ชั้น ๓๖.๕
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
(๓๘,๑๗๐ บาท)
ร"อย.สห.มทบ.๒๓
(ชกท.๐๐๐๕)
จ.ส.อ. 30 ต.ค.62 520400000039
ป.3 ชั้น 32
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
(33,000 บาท)
มทบ.๒๔
(ชกท.0005)
จ.ส.อ. ๗ พ.ย.๖๒
520400100005
ป.3 ชั้น 36.5
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
(38,170 บาท
ร4อย.มทบ.๒๔
กับ พ.ส.ร. 1,4๔0 บาท
(ชกท.0005)
จ.ส.อ. 28 เม.ย.63
พิเศษ

จ.ส.อ.
พิเศษ

1 พ.ค.63

จ.ส.อ.
พิเศษ

6 ต.ค. 38

520406000016
นายทหารชํานาญงาน
รพ.ค<ายประจักษศิลปาคม
(ชกท.0005)
520406000012
นายทหารชํานาญงาน
รพ.ค<ายประจักษศิลปาคม
(ชกท.0005)
522400000104
นายทหารชํานาญงาน
สง.สด.จว.อ.ด.
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓4
(35,220 บาท)

ป.๓ ชั้น ๓3.5
(34,680 บาท)

ป.3 เยียวยา 7
(49,010 บาท)
กับ พสร. 340 บาท

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ เยียวยา ๐.๕
(๓๙,๑๙๐ บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได4 1 ขั้น)
น.1 ชั้น 42
(34,110 บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได4 1 ขั้น)
น.1 เยียวยา 0.5
(39,190 บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได4 1 ขั้น)
น.๑ ชั้น 44
(36,400 บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได4 1 ขั้น)
น.๑ ชั้น 43.5
(35,810 บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได4 1 ขั้น)
น.1 เยียวยา 8
(50,640 บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได4 1 ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา ตา/ยาย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ยศ. - ชื่อ - สกุล
ลําดับ
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
๑๒๓ จ.ส.อ. ไพบูลยกฤษณ
พสุมาตร
๓๓๔๐๗๐๐๔๔๙๗๘๙
๑๒๙๗๑๐๓๕๔๑

สังกัด
สง.สด.จว.อ.ด.

วัน/เดือน/
ป/เกิด

อายุ

29 ส.ค. 09 55

124

จ.ส.อ. สุพรรณ
บุญภา
๓๓๒๐๗๐๐๔๑๘๙๒๑
๑๒๘๖๖๐๑๙๑๘

ร4อย.สห.มทบ.๒๕ ๒๐ ก.ค. ๐๘ ๕๖

125

จ.ส.อ. สามารถ
สิงหะสุริยะ
๕๔๑๐๑๐๐๑๐๓๖๒๓
๑๒๘๖๖๐๑๙๑๘

ฝ.สรรพกําลัง
มทบ.๒๕

๒๐ ก.ค. ๐๙ ๕๕

126

จ.ส.อ. ณัฐนัน
กะพัง
๓๓๔๐๗๐๐๔๕๔๓๕๙
๑๒๘๗๑๐๓๐๔๓

ฝกง.มทบ.๒๕

๒๘ ม.ค. ๐๙ ๕๕

ตําแหนงป1จจุบัน
522400000205
เสมียนหน<วย (ชกท.075.0)
สด.อ.กุมภวาป\ จว.อ.ด.
๕๒๑๐๐๐๒๐๐๐๒๕
รอง ผบ.มว.สห.
(ชกท.๙๕๑.0)
ร4อย.สห.มทบ.๒๕
๕๒๑๐๐๐๐๐๐๐๙๔
เสมียน
(ชกท.๐๗๕.0)
ฝ.สรรพกําลัง มทบ.๒๕
๕๒๑๐๐๐๐๐๐๑๖๐
เสมียนการเงิน
(ชกท.๗๓๐.0)
ฝกง.มทบ.๒๕

ลงตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ
จ.ส.อ. 1 มี.ค. 62
พิเศษ

ป.3 ชั้น 34
(35,220 บาท)

จ.ส.อ.
พิเศษ

ป.๓ ชั้น ๒๘.๕
(๒๙,๑๑๐ บาท)

จ.ส.อ.
พิเศษ

จ.ส.อ.
พิเศษ

เลขที่ตําแหนง
ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
นายทหารสัญญาบัตร
522400000204
นายทหารชํานาญงาน
สง.สด.จว.อ.ด.
(ชกท.0005)
๑ ธ.ค. ๖๒
๕๒๑๐๐๐๒๐๐๐๐๕
นายทหารชํานาญงาน
ร4อย.สห.มทบ.๒๕
(ชกท.0005)
๓๐ ต.ค. ๖๒ ๕๒๑๐๐๐๐๐๐๐๑๕
นายทหารชํานาญงาน
มทบ.๒๕
(ชกท.0005)
๑๙ พ.ค. ๔๘ ๕๒๑๐๐๐๐๐๐๐๒๑
นายทหารชํานาญงาน
มทบ.๒๕
(ชกท.0005)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔

ป.๓ ชั้น ๓๕.๕
(๓๖,๙๙๐ บาท)

ป.๓ เยียวยา ๖
(๔๗,๓๘๐ บาท)

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.1 ชั้น 44
(36,400 บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได4 1 ขั้น)
น.๑ ชั้น ๓๘.๕
(๓๐,๒๒๐ บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได4 1 ขั้น)
น.๑ ชั้น ๔๕.๕
(๓๘,๑๗๐ บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได4 1 ขั้น)
น.๑ เยียวยา ๗
(๔๙,๐๑๐ บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได4 1 ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

127

จ.ส.อ. วิชัย
เหนียวคง
๓๓๒๐๑๐๑๑๒๙๓๗๐
๑๒๘๖๖๐๐๒๙๑

สด.อ.ปราสาท
จว.ส.ร.

๕ เม.ย. ๐๙

๕๕

๕๒๓๒๐๐๐๐๐๔๐๕
เสมียน
(ชกท.๐๗๕.0)
สด.อ.ปราสาท จว.ส.ร.

จ.ส.อ. ๑ ก.พ. ๕๙
พิเศษ

๕๒๓๒๐๐๐๐๐๔๐๔
นายทหารชํานาญงาน
สง.สด.จว.ส.ร.
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๖.๕
(๓๘,๑๗๐ บาท)

น.๑ เยียวยา ๐.๕
(๓๙,๑๙๐ บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได4 1 ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

128

จ.ส.อ. สุริยะ
ปราชญศิลปT
๓๓๖๐๑๐๑๔๗๙๓๓๘
๑๒๗๑๐๐๐๓๗๒

สง.สด.จว.ส.ร.

๓๑ ธ.ค. ๐๖ ๕๘

๕๒๓๒๐๐๐๐๐๐๐๖
เสมียน
(ชกท.๐๗๕)
สง.สด.จว.ส.ร.

จ.ส.อ. ๓๐ ต.ค.๖๒
พิเศษ

๕๒๓๒๐๐๐๐๐๑๐๔
นายทหารชํานาญงาน
สง.สด.จว.ส.ร.
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๑
(๓๑,๓๔๐ บาท)

น.๑ ชั้น ๔๑
(๓๓,๐๐๐ บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได4 1 ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ
129

ยศ. - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. วุฒินันท
ศักดิ์สถาพร
๓๓๑๙๙๐๐๐๔๖๖๙๔
๑๒๗๒๑๐๓๕๘๓

สังกัด
รพ.ค<ายสมเด็จ
เจ4าพระยา
มหากษัตริยศึก

วัน/เดือน/
ป/เกิด

อายุ

๒๔ ส.ค. ๐๖ ๕๘

ตําแหนงป1จจุบัน
52090๑๐๐๐๐๑๒
นายสิบเวชกรรมปQองกัน
(ชกท.๙๓๓.0) บก.รพ.ค<าย
สมเด็จเจ4าพระยามหากษัตริยศึก

130

จ.ส.อ. วิทยา
พาหะนิชย
๓๔๕๐๕๐๐๑๖๘๑๕๗
๑๒๙๔๖๐๐๕๖๖

มทบ.๒๗

๒ ม.ค. ๐๘

๕๖

๕๒๐๕๐๐๑๐๐๐๗๐
รอง ผบ.มว. (ชกท.๗๑๗.0)
มว.บร.ร4อย.มทบ.๒๗

131

จ.ส.อ. พรศักดิ์
ตราตรี
๓๔๕๙๙๐๐๑๐๒๘๐๑
๑๒๘๔๖๐๑๐๐๐

มทบ.๒๗

๑ พ.ย. ๐๕

๕๙

๕๒๐๕๐๐๒๐๐๐๒๖
รอง ผบ.มว. (ชกท.๙๕๑.0)
มว.สห.ร4อย.สห.มทบ.๒๗

๑๓๒ จ.ส.อ. เปรมยงค
แสนใจวุฒิ
3420100601066
๑๓๐๕๓๐๐๑๕๐

มทบ.๒๘

๑๖ มี.ค. ๐๙ ๕๕

๑๓๓ จ.ส.อ. กฤษฎากร
ตัณฑะกูล
5300190026381
๑๒๘๒๐๐๑๐๗๑

มทบ.๒๘

๒๑ ส.ค. ๐๙ ๕๕

๑๓๔ จ.ส.อ. สฤษดิ์ชัย
อุทัยเลี้ยง
3420100093290
๑๒๙๕๓๐๐๕๐๓

มทบ.๒๘

๒ มี.ค. ๐๙

๕๕

520600000242
นายสิบการเคลื่อนย4าย
(ชกท.๗๑๙.0)
สขส.มทบ.๒๘
520600000321
นายงาน
(ชกท.๕๑๘.0)
ผยย.มทบ.๒๘
520600000377
หน.คลัง
(ชกท.๕๕๑.0)
ผพธ.มทบ.๒๘

ลงตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ
จ.ส.อ. 17 มิ.ย.59
พิเศษ

เลขที่ตําแหนง
ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
นายทหารสัญญาบัตร
5209๐๑๐๐๐๐๐๘
นายทหารชํานาญงาน
รพ.ค<ายสมเด็จ
เจ4าพระยามหากษัตริยศึก
(ชกท.0005)
จ.ส.อ. ๒๗ ก.พ.๖๓ ๕๒๐๕๐๐๑๐๐๐๐๘
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ร4อย.มทบ.๒๗
(ชกท.0005)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.3 ชั้น 3๑.๕
(3๒,๔๕0 บาท)

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.1 ชั้น ๔๑.๕
(3๓,๕๖0 บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได4 1 ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

ป.๓ ชั้น ๓๓.๕
(๓๔,๖๘๐ บาท)

น.๑ ชั้น ๔๓.๕
(35,810 บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได4 1 ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

จ.ส.อ. ๓๐ เม.ย.๖๓
พิเศษ

๕๒๐๕๐๐๒๐๐๐๐๓
นายทหารชํานาญงาน
ร4อย.สห.มทบ.๒๗
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๑
(๓๑,๘๘๐ บาท)

น.๑ ชั้น ๔๑
(๓๓,๐๐๐ บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได4 1 ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

จ.ส.อ.
พิเศษ

๕๒๐๖๐๐๐๐๐๐๒๘
นายทหารชํานาญงาน
มทบ.๒๘
(ชกท.0005)
๕๒๐๖๐๐๐๐๐๐๒๙
นายทหารชํานาญงาน
มทบ.๒๘
(ชกท.0005)
๕๒๐๖๐๐๐๐๐๐๓๙
นายทหารชํานาญงาน
มทบ.๒๘
(ชกท.0005)

ป.๓ เยียวยา ๓.๕
(๔๓,๓๐๐ บาท)

น.๑ เยียวยา ๔.๕
(๔๔,๙๓๐ บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได4 1 ขั้น)
น.๑ เยียวยา ๓
(๔๒,๖๒๐ บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได4 1 ขั้น)
น.๑ ชั้น ๔๕.๕
(๓๘,๑๗๐ บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได4 1 ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๙ ก.พ. ๕๙

จ.(พ.) ๑๙ ส.ค. ๕๑

จ.ส.อ.
พิเศษ

๙ ก.พ. ๕๙

ป.๓ เยียวยา ๒
(๔๑,๒๕๐ บาท)

ป.๓ ชั้น ๓๕.๕
(๓๖,๙๙๐ บาท)

ยศ. - ชื่อ - สกุล
ลําดับ
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
๑๓๕ จ.ส.อ. ณรงคฤทธิ์
จันทะมล
๓๔๒๐๑๐๐๑๙๔๒๔๐
๑๒๘๕๓๐๐๘๓๘

วัน/เดือน/
ป/เกิด

อายุ

มทบ.๒๘

๒ มิ.ย. ๐๙

๕๕

สังกัด

๑๓๖

จ.ส.อ. บรรเทิง
สาฆะ
๕๘๐๐๙๙๐๐๑๙๗๔๑
๑๒๘๖๘๐๑๗๙๙

มทบ.๒๘

๑๐ ก.ค. ๐๙ ๕๕

๑๓๗

จ.ส.อ. อุทัย
บุตรด"วง
๓๔๒๐๑๐๐๒๐๕๒๕๐
๑๒๘๕๓๐๐๘๔๐

มทบ.๒๘

๗ ก.พ. ๐๘

๑๓๘

จ.ส.อ. วีระศักดิ์
ไตรทามา
๓๔๓๐๙๐๐๑๘๒๖๓๗
๑๓๐๒๗๐๐๕๐๒

๑๓๙

จ.ส.อ. คาร
โสภาค
๓๓๐๑๗๐๐๖๙๐๓๙๘
๑๒๗๒๑๐๐๔๕๗

๑๔๐

จ.ส.อ. นิติพัฒน
ภูมิมิตรธนโชติ
๕๓๐๙๙๙๐๐๕๖๗๖๓
๑๒๗๖๘๐๑๘๕๓

๕๖

ร4อย.สห.มทบ.29 15 ม.ค. 09 55

รพ.ค<ายสุรนารี

รพ.ค<ายสุรนารี

๒๗ ส.ค. ๐๖ ๕๘

๕ ก.พ. ๐๖

๕๘

ตําแหนงป1จจุบัน
520600000361
นายสิบสรรพาวุธ
(ชกท.๗๖๓.0)
ผสพ.มทบ.๒๘
520600100070
รอง ผบ.มว.
(ชกท.๗๑๗.0)
มว.บร.ร4อย.มทบ.๒๘
๕๒๒๘๐๐๐๐๐๒๐๕
เสมียน
(ชกท.๐๗๕.0)
หน<วย สด. อ.วังสะพุง
จว.ล.ย.
520700200008
จ<ากองร4อย (ชกท.๐๐๑.0) บก.ร4อย.
ร4อย.สห.มทบ.29

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. ๒๐ ก.พ. ๕๕ 520600000037
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
มทบ.๒๘
(ชกท.0005)
จ.ส.อ. ๑๓ ก.ค. ๖๓ 520600100004
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
มทบ.ร4อย..๒๘
(ชกท.0005)
จ.(พ.) ๓๐ ต.ค. ๖๒

จ.ส.อ.
พิเศษ

3 มิ.ย. 60

๕๒๐๑๐๖๐๐๐๖๔๘
รอง ผบ.มว. (ชกท.๙๔๑.0)
รพ.ค<ายสุรนารี

จ.ส.อ. ๑ ก.พ. ๖๓
พิเศษ

๕๒๐๑๐๖๐๐๐๖๔๐
รอง ผบ.มว. (ชกท.๗๖๘.0)
รพ.ค<ายสุรนารี

จ.ส.อ. ๑ ก.พ. ๖๓
พิเศษ

๕๒๒๘๐๐๐๐๐๒๐๔
นายทหารชํานาญงาน
หน-วย สด.อ.วังสะพุง
จว.ล.ย.
(ชกท.๐๐๐๕)
520700200003
นายทหารชํานาญงาน
ร4อย.สห.มทบ.29
(ชกท.0005)
๕๒๐๑๐๖๐๐๐๐๑๕
นายทหารชํานาญงาน
รพ.ค<ายสุรนารี
(ชกท.0005)
๕๒๐๑๐๖๐๐๐๐๐๙
นายทหารชํานาญงาน
รพ.ค<ายสุรนารี
(ชกท.0005)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.๓ เยียวยา ๒.๕
(๔๑,๙๓๐ บาท)

ป.๓ ชั้น ๓๗
(๓๘,๗๕๐ บาท)

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ เยียวยา ๓.๕
(๔๓,๓๐๐ บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได4 1 ขั้น)
น.๑ เยียวยา ๑
(๓๙,๘๘๐ บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได4 1 ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ป.๓ ชั้น ๓๕
(๓๖,๔๐๐ บาท)

น.๑ ชั้น ๔๕
(๓๗,๕๘๐ บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได4 1 ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ป.3 ชั้น 27.5
(28,430 บาท)

น.1 ชั้น 37.5
(29,110 บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได4 1 ขั้น)
น.๑ ชั้น ๔๑
(๓๓,๐๐๐ บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได4 1 ขั้น)
น.๑ ชั้น ๔๔
(๓๖,๔๐๐ บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได4 1 ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ป.๓ ชั้น ๓๑
(๓๑,๘๘๐ บาท)

ป.๓ ชั้น ๓๔
(๓๕,๒๒๐ บาท)

ลําดับ
๑๔๑

ยศ. - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. หาญชัย จอมคําสิงห
๓๔๕๐๑๐๑๖๓๖๘๕๘
๑๓๐๔๖๐๑๒๗๔

สังกัด

วัน/เดือน/
ป/เกิด

อายุ

ตําแหนงป1จจุบัน

กรม ทพ.๒๑

๑๐ มิ.ย. ๐๙ ๕๕

๕๒๐๖๐๒๐๐๐๙๐๓
จ<ากองร4อย (ชกท.๐๐๑.๐)
บก.ร4อย.ร4อย.ทพ.กรม ทพ.๒๑

30 เม.ย. 09 ๕๕

๕๒๐๒๐๗๐๐๑๐๐๓
จ<ากองร4อย
(ชกท.001.0)
บก.ร4อย.ร4อย.ทพ.กรม ทพ.23
๕๒๐๑๓๑๐๐๐๕๐๓
จ<ากองร4อย (ชกท.๐๐๑.0)
บก.ร4อย.ร4อย.ทพ.
กรม ทพ.๒๖
๕๒๐๑๓๑๐๐๐๘๐๓
จ<ากองร4อย (ชกท.๐๐๑.0)
บก.ร4อย.ร4อย.ทพ.
กรม ทพ.๒๖

๑๔๒

จ.ส.อ. มนตรี
ประทีปะเสน
๓๓๓๐๔๐๑๖๖๕๐๒๑
๑๓๐๕๔๐๐๒๒๔

กรม ทพ.๒๓

๑๔๓

จ.ส.อ. พรพิพัฒน
พรหมปZญญา
๓๔๗๑๓๐๐๐๔๙๒๔๔
๑๒๖๕๕๐๐๗๒๖

กรม ทพ.๒๖

๖ มิ.ย. ๐๕

๑๔๔

จ.ส.อ. อํานาจ
แจ<มเกาะ
๕๑๐๐๕๙๙๐๖๕๔๐๑
๑๒๘๖๖๐๒๐๐๓

กรม ทพ.๒๖

๒๒ มี.ค. ๐๙ ๕๕

๕๙

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
รับเงินเดือน
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
๑ เม.ย. ๖๔
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. ๒๘ พ.ค. ๖๑ ๕๒๐๖๐๒๐๐๐๐๒๒
ป.๓ ชั้น ๓๔
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
(๓๕,๒๒๐ บาท)
กรม ทพ.๒๑
กับ พ.ส.ร. ๒,๔๒๐ บาท
(ชกท.0005)
จ.ส.อ. ๒๒ พ.ค. ๖๑
พิเศษ

จ.ส.อ. ๑๒ มิ.ย. ๖๓
พิเศษ

จ.ส.อ.
พิเศษ

๗ มี.ค. ๖๑

๕๒๐๒๐๗๐๐๐๐๓๑
นายทหารชํานาญงาน
กรม ทพ.๒๓
(ชกท.0005)
๕๒๐๑๓๑๐๐๐๐๒๓
นายทหารชํานาญงาน
กรม ทพ.๒๖
(ชกท.0005)
๕๒๐๑๓๑๐๐๐๐๒๔
นายทหารชํานาญงาน
กรม ทพ.๒๖
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๓๕
(๓๖,๔๐๐ บาท)

ป.๓ ชั้น ๓๓.๕
(๓๔,๖๘๐ บาท)

ป.๓ ชั้น ๓๕
(๓๖,๔๐๐ บาท)

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ ชั้น ๔๔
(๓๖,๔๐๐ บาท)
พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได4 1 ขั้น)
น.๑ ชั้น 45
(37,580 บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได4 1 ขั้น)
น.๑ ชั้น ๔๓.๕
(๓๕,๘๑๐ บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได4 1 ขั้น)
น.๑ ชั้น ๔๕
(๓๗,๕๘๐ บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได4 1 ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู+/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ตรวจถูกต4อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๓ ส.ค. ๖๔

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ป(ขึ้นไป เลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร
หนวย ทภ.๓

ลําดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว

สังกัด

วัน/เดือน/ป(เกิด อายุ

ตําแหนงป*จจุบัน

อัตรา

ลงตําแหนง
จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ

ตําแหนงเลื่อนฐานะ
เปน
นายทหารสัญญาบัตร

๔ ธ.ค. ๕๗

๕๓๐๗๐๙๐๐๐๐๑๗
นายทหารชํานาญงาน
ส.พัน.23 ทภ.3
(ชกท.0005)
๕๓๐๒๐๓๐๐๐๐๐๘
นายทหารชํานาญงาน
ร4อย.ฝรพ.3
(ชกท.0005)

รับเงินเดือน
1 เม.ย. 64

๑

จ.ส.อ. จําลอง
เจริญสลุง
๓๑๖๐๒๐๐๔๗๖๘๙๔
๑๒๙๕๐๐๑๒๓๓

ส.พัน.23 ทภ.3

๔ ต.ค. ๐๘

๕๖

๕๓๐๗๐๙๐๐๐๐๕๘
หน.ตอน (ชกท.841.0) ตอนการภาพ
ร4อย.บก.ส.พัน.23 ทภ.3

จ.ส.อ.
พิเศษ

ป.3 ชั้น 33
(34,110 บาท)

๒

จ.ส.อ. ประเทือง
ไชยบุญเรือง
๓๕๕๐๕๐๐๕๓๕๔๔๒
๑๒๙๒๖๐๐๔๑๗

ร4อย.ฝรพ.3

๗ ธ.ค. ๐๘

๕๖

๕๓๐๒๐๓๐๐๐๐๒๐
จ=ากองร4อย (ชกท.001.0) บก.ร4อย.
ร4อย.ฝรพ.3

จ.ส.อ. ๑๕ พ.ค. ๕๖
พิเศษ

๓

จ.ส.อ. บุญเลิศ
นุสรณA
๓๖๔๐๕๐๐๖๓๗๐๗๔
๑๒๘๖๓๐๑๑๘๘

กรม ทพ.33

๑๑ ก.ย. ๐๙

๕๕

๕๓๐๒๐๔๐๐๐๔๐๓
จ=ากองร4อย (ชกท.001.0) บก.ร4อย.
ร4อย.ทพ.กรม ทพ.33

จ.ส.อ.
พิเศษ

๔ ม.ค. ๖๑

๕๓๐๒๐๔๐๐๐๐๒๕
นายทหารชํานาญงาน
กรม ทพ.33
(ชกท.0005)

ป.3 เยียวยา 1
(39,880 บาท)

๔

จ.ส.อ. พิษณุ
นนทการล
๓๖๕๙๙๐๐๔๗๕๓๘๐
๑๒๗๓๗๐๐๒๕๘

กรม ทพ.33

๑ ธ.ค. ๐๖

๕๘

๕๓๐๒๐๔๐๐๑๕๐๓
จ=ากองร4อย (ชกท.001.0) บก.ร4อย.
ร4อย.ทพ.กรม ทพ.33

จ.ส.อ. ๑๔ ส.ค. ๖๓
พิเศษ

๕๓๐๒๐๔๐๐๐๐๓๖
นายทหารชํานาญงาน
กรม ทพ.33
(ชกท.0005)

๕

จ.ส.อ. ธีระ
ยิ้มอ่ํา
๓๖๕๙๙๐๐๗๒๒๖๖๒
๑๒๙๓๘๐๑๗๖๕

กรม ทพ.35

๓๐ เม.ย. ๐๙

๕๕

๕๓๐๕๐๕๐๐๐๖๐๓
จ=ากองร4อย (ชกท.001.0) บก.ร4อย.
ร4อย.ทพ.กรม ทพ.35

จ.ส.อ. ๑๗ ต.ค. ๕๗
พิเศษ

6

จ.ส.อ. สุชาติ
เปEFยมรอด
3600101076907
๑๓๐๒๓๐๐๐๕๗

ร.4

8 ก.ย.09

๕๕

530101000170
นายสิบยานยนตA (ชกท.631.0)
บก.มว.ยานยนตA ร4อย.บก.ร.4

จ.ส.อ. 19 พ.ย. 55
พิเศษ

ป.3 ชั้น 35.5
(36,990 บาท)

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖4
น.1 ชั้น 43
(35,220 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.1 ชั้น 45.5
(38,170 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

สัญชาติ
หมายเหตุ
ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

น.1 เยียวยา 2
(41,250 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ป.3 ชั้น 34.5
(35,810 บาท)

น.1 ชั้น 44.5
(36,990 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๕๓๐๕๐๕๐๐๐๐๒๗
นายทหารชํานาญงาน
กรม ทพ.35
(ชกท.0005)

ป.3 เยียวยา 3.5
(43,300 บาท)

น.1 เยียวยา 4.5
(44,930 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

530101000016
นายทหารชํานาญงาน
ร.๔

ป.3 เยียวยา 1
(39,880 บาท)

น.๑ เยียวยา 2
(41,250 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

(ชกท.0005)

ลําดับ
7

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. พงษAศักดิ์
ทิมโพธิ์ทอง
3650600092959
1293801640

สังกัด
ป.4

วัน/เดือน/ป(เกิด อายุ
28 มิ.ย. 09

55

ตําแหนงป*จจุบัน
530711000044
นายสิบธุรการและกําลังพล
(ชกท.716.0) หมู= ธก./กพ.ร4อย.บก.ป.4

ลงตําแหนง
จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ

ตําแหนงเลื่อนฐานะ
เปน
นายทหารสัญญาบัตร

จ.ส.อ. 24 พ.ย. 59
พิเศษ

530711000027
นายทหารชํานาญงาน
ป.4

อัตรา

รับเงินเดือน
1 เม.ย. 64
ป.3 เยียวยา 5.5
(46,560 บาท)

จ.ส.อ. ไชยวัฒนA
เทศเสนาะ
3600600292770
1282300069

ร.๔ พัน.๒

3 ธ.ค. 05

59

530103000126
รอง ผบ.มว. (ชกท.111.0) บก.มว.
ค.81 มม.ร4อย.สสก.ร.4 พัน.2

จ.ส.อ. 31 ต.ค. 62
พิเศษ

530103000008
นายทหารชํานาญงาน
ร.๔ พัน.๒

ป.3 ชั้น 34
(35,220 บาท)

จ.ส.อ. จิรศักดิ์
จุลบุตร
3650100443973
1303800623

ร.14 พัน.2

25 มี.ค. 09

55

530503300020
รอง ผบ.มว. (ชกท.111.0)
บก.มว.ปล.ร4อย.อวบ.ร.14 พัน.2

จ.ส.อ. 10 ก.ค. 62
พิเศษ

530503000036
นายทหารชํานาญงาน
ร.14 พัน.2

จ.ส.อ. ราชเดช
กันติ๊บ
3570100381961
1301200511

กอง พธ.
พล.ร.4

29 ส.ค. 09

55

530703400091
ผบ.ตอน (ชกท.643.0) ตอน รยบ.
มว.รยบ.กอง พธ.พล.ร.4

จ.ส.อ. 11 พ.ค. 54
พิเศษ

53070340008
นายทหารชํานาญงาน
กอง พธ.พล.ร.4

ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

น.๑ ชั้น 44
(36,40๐ บาท)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ป.3 ชั้น 29.5
(30,220 บาท)

น.๑ ชั้น 39.5
(31,340 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ป.3 เยียวยา 2
(41,250 บาท)

น.๑ เยียวยา 3
(42,620 บาท)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

(ชกท.0005)
10

หมายเหตุ

(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

(ชกท.0005)
9

น.๑ เยียวยา ๖.๕
(48,20๐ บาท)

สัญชาติ

(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

(ชกท.0005)
8

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖4

(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

(ชกท.0005)
11

จ.ส.อ. สมร
กันแตง
3650100562646
1293800594

กอง พธ.
พล.ร.4

28 ก.ย. 09

55

530703400010
นายสิบยานยนตA (ชกท.631.0)
บก.กอง กอง พธ.พล.ร.4

จ.ส.อ.
พิเศษ

4 ต.ค. 60

530703400004
นายทหารชํานาญงาน
กอง พธ.พล.ร.4
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 ชั้น 32
(33,000 บาท)

น.๑ ชั้น 42
(34,110 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๑๒

จ.ส.อ. สมพร
สอนถาวร
3530400005107
1286900456

พล.ร.7

๒๔ ก.ย. ๐๗

57

๕๓๐๓๑๕๐๐๐๑๑๐
จ=ากองบัญชาการ (ชกท.๐01.0)
ตอน บก.พล.ร.7

จ.ส.อ.
พิเศษ

๘ ม.ค. ๖๓

๕๓๐๓๑๕๐๐๐๐๑๕
นายทหารชํานาญงาน
พล.ร.๗
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 ชั้น 34
(35,220 บาท)

น.1 ชั้น 44
(36,400 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว

๑๓

จ.ส.อ. นันทวัฒนA นุเคราะหAกันฑA
3421000257305
1285300061

๑๔

สังกัด

วัน/เดือน/ป(เกิด อายุ

ตําแหนงป*จจุบัน

อัตรา
จ.ส.อ.
พิเศษ

ลงตําแหนง
จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ

ตําแหนงเลื่อนฐานะ
เปน
นายทหารสัญญาบัตร

๘ ม.ค. ๖๓

๕๓๐๓๑๕๐๐๐๐๒๐
นายทหารชํานาญงาน
พล.ร.๗
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 ชั้น 31.5
(32,450 บาท)

น.1 ชั้น 41.5
(33,560 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ป.3 ชั้น 36
(36,400 บาท)

น.1 ชั้น 46
(37,580 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

รับเงินเดือน
1 เม.ย. 64

พล.ร.7

๑๙ พ.ค. ๐๗

57

๕๓๐๓๑๕๐๐๐๒๘๓
รอง ผบ.มว. (ชกท.111.0) บก.มว.ปQองกัน
ร4อย.บก.พล.ร.7

จ.ส.อ. นันทวัตรA
อนุมัติ
3509900779843
1261301476

ร.7

๒๖ ก.ย. ๐๗

57

๕๓๐๓๐๔๐๐๐๑๕๗
ผบ.ตอน (ชกท.620.0) ซบร.มว.บร.
ร4อย.บก.ร.7

จ.ส.อ. ๓ เม.ย. ๖๓
พิเศษ

๕๓๐๓๐๔๐๐๐๐๑๕
นายทหารชํานาญงาน
ร.๗
(ชกท.๐๐๐๕)

๑๕

จ.ส.อ. ชัยยุทธ
วงศAยอด
3530200174177
1286900923

ร.17 พัน.2

๒๗ มิ.ย. ๐๙

55

๕๓๐๒๐๑๐๐๐๐๔๐
จ=ากองร4อย (ชกท.001.0) บก.ร4อย.
ร4อย.สสก.ร.17 พัน.2

จ.ส.อ. ๒๓ ก.ค. ๖๑
พิเศษ

๕๓๐๒๐๑๐๐๐๐๑๐
นายทหารชํานาญงาน
ร.1๗ พัน.2
(ชกท.๐๐๐๕)

๑๖

จ.ส.อ. ประพันธA
สุกันโท
3570600134750
1301200694

ป.พัน.7
พล.ร.7

๒๔ ก.ย. ๐๗

57

๕๓๐๓๐๘๒๐๐๐๖๒
นายสิบลาดตระเวน (ชกท.146.0)
หมู=ตรวจการณAหน4า ร4อย.ป.ป.พัน.7 พล.ร.7

จ.ส.อ.
พิเศษ

๕ ต.ค. ๕๘

๕๓๐๓๐๘๐๐๐๐๒๓
นายทหารชํานาญงาน
ป.พัน.๗ พล.ร.๗
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 ชั้น 37
(38,750 บาท)

๑๗

จ.ส.อ. สุขนิรันดรA
เรือนสอน
3560500614016
1287301111

ป.พัน.17
พล.ร.7

๕ ก.ย. ๐๙

55

๕๓๐๖๐๕๑๐๐๐๒๘
นายสิบหัวหน4าส=วนยิง (ชกท.620.0)
บก.ส=วนยิง ป.พัน.17 พล.ร.7

จ.ส.อ.
พิเศษ

๘ ม.ค. ๖๓

๕๓๐๖๐๕๐๐๐๐๓๘
นายทหารชํานาญงาน
ป.พัน.1๗ พล.ร.๗
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 เยียวยา 2
(41,250 บาท)

๑๘

จ.ส.อ. วัชราช
วรรณทอง
๓๔๐๙๙๐๐๑๔๕๖๐๘
๑๒๙๐๕๐๐๖๐๐

พล.ม.1

๒๐ ม.ค. ๐๙

๕๕

๕๓๐๙๐๑๐๐๐๒๘๘
รอง ผบ.มว. (ชกท.111.0) บก.มว.ปQองกัน
ร4อย.บก.พล.ม.1

จ.ส.อ. ๒๙ มิ.ย. ๔๘
พิเศษ

๕๓๐๙๐๑๐๐๐๒๐๗
นายทหารชํานาญงาน
พล.ม.1
(ชกท.0005)

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖4

สัญชาติ
หมายเหตุ
ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

น.1 เยียวยา 1
(39,88๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

น.1 เยียวยา 3
(42,620 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ป.3 ชั้น 34
น.1 ชั้น 44
(35,220 บาท)
(36,40๐ บาท)
กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ป.3 เยียวยา 4.5
น.1 เยียวยา 5.5
(44,930 บาท)
(46,560 บาท)
กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ลําดับ
๑๙

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว

สังกัด

แก4วงามสอง

พล.ม.1

จ.ส.อ. เฉลิมพล

วัน/เดือน/ป(เกิด อายุ
๑๘ พ.ย. ๐๘

๕๖

๓๓๔๑๕๐๑๐๑๖๑๓๑
๑๒๙๗๑๐๐๐๙๖

ตําแหนงป*จจุบัน
๕๓๐๙๐๑๒๐๐๐๖๒

อัตรา

ลงตําแหนง
จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ

จ.ส.อ. ๑๔ เม.ย. ๖๑

รอง ผบ.ตอน (ชกท.113.0) บก.ตอน.
ลว.ไกล มว.ลว.ไกล ร4อย.ลว.ไกล พล.ม.1

พิเศษ

ตําแหนงเลื่อนฐานะ
เปน
นายทหารสัญญาบัตร

รับเงินเดือน
1 เม.ย. 64

๕๓๐๙๐๑๒๐๐๐๑๓

ป.3 ชั้น 34

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖4

สัญชาติ
หมายเหตุ
ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

น.1 ชั้น 44

นายทหารชํานาญงาน
ร4อย.ลว.ไกล พล.ม.1
(ชกท.0005)

(35,220 บาท)
(36,400 บาท)
กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๒๐

จ.ส.อ. ถนอม
สีดาสลุง
๓๑๖๐๔๐๐๒๖๒๐๖๕
๑๒๙๕๐๐๐๕๐๐

พล.ม.1

๕ ธ.ค. ๐๘

๕๖

๕๓๐๙๐๑๒๐๐๐๕๙
รอง ผบ.ตอน (ชกท.113.0) บก.ตอน.
ลว.ไกล มว.ลว.ไกล ร4อย.ลว.ไกล พล.ม.1

จ.ส.อ.
พิเศษ

๒ พ.ย. ๖๑

๕๓๐๙๐๑๒๐๐๐๒๐
นายทหารชํานาญงาน
ร4อย.ลว.ไกล พล.ม.1
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 33.5
น.1 ชั้น 43.5
(34,680 บาท)
(35,810 บาท)
กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๒๑

จ.ส.อ. แดนชาย
บุญฟUก
๓๖๗๐๑๐๑๖๑๘๔๑๖
๑๒๘๔๐๐๑๕๗๖

ช.พัน.8
พล.ม.1

๒๑ ส.ค. ๐๙

๕๕

๕๓๐๙๑๑๒๐๐๐๑๔
นายสิบยานยนตA (ชกท.631.0) บก.ร4อย.
ร4อย.ช.สนาม ช.พัน.8 พล.ม.1

จ.ส.อ. ๑๓ ก.ค. ๕๐
พิเศษ

๕๓๐๙๑๑๒๐๐๐๔๒
นายทหารชํานาญงาน
ช.พัน.8 พล.ม.1
(ชกท.0005)

ป.3 เยียวยา 4
น.1 เยียวยา 5
(44,130 บาท)
(45,750 บาท)
กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

จ.ส.อ. ๓๑ ม.ค. ๕๕
พิเศษ

๕๓๐๙๑๑๐๐๐๐๒๗
นายทหารชํานาญงาน
ช.พัน.8 พล.ม.1
(ชกท.0005)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

จ.ส.อ.
พิเศษ

๕๓๐๙๑๑๐๐๐๐๓๒
นายทหารชํานาญงาน
ช.พัน.8 พล.ม.1
(ชกท.0005)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๒๒

จ.ส.อ. อดุลยA
นามกันยา
๓๔๒๑๑๐๐๑๔๓๗๔๓
๑๒๙๕๓๐๐๐๓๘

ช.พัน.8
พล.ม.1

๒๓ พ.ย. ๐๘

๕๖

๕๓๐๙๑๑๐๐๐๑๔๔
ช=างเครื่องจักร (ชกท.122.0)
มว.ซ=อมบํารุงกองพัน ร4อย.บก.และ บร.
ช.พัน.8 พล.ม.1

๒๓

จ.ส.อ. ประพิศ
เครือปUนติ
๓๖๗๐๓๐๑๑๕๘๐๖๑
๑๒๙๔๐๐๐๐๘๐

ช.พัน.8
พล.ม.1

๒๖ ต.ค. ๐๘

๕๖

๕๓๐๙๑๑๐๐๐๒๖๕
นายสิบประจําหมวด (ชกท.912.0) มว.สร.
ร4อย.บก. และ บร.ช.พัน.8 พล.ม.1

๔ ก.พ. ๖๓

ป.3 เยียวยา 3
(42,620 บาท)

น.1 เยียวยา 4
(44,130 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ป.3 ชั้น 35
น.1 ชั้น 45
(36,400 บาท)
(37,850 บาท)
กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ลําดับ

๒๔

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. วิวัฒนA

หาเรือนธรรม

สังกัด

พัน.สร.8

วัน/เดือน/ป(เกิด อายุ

๖ ก.ย. ๐๙

๕๕

๓๒๐๐๑๐๐๓๒๘๑๐๘
๑๒๙๐๘๐๐๖๕๐

๒๕

จ.ส.อ. ชวลิต
สิมสุวรรณ
๓๔๘๐๔๐๐๑๕๖๘๗๔
๑๒๙๒๒๐๑๔๐๗

ตําแหนงป*จจุบัน

๕๓๐๙๐๙๓๐๐๐๓๑

อัตรา

ลงตําแหนง
จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ

จ.ส.อ. ๑๑ เม.ย. ๕๗

นายสิบประจําหมวด (ชกท.911.0)
มว.พยาบาล ร4อย.สร.พัน.สร.8

พิเศษ

๕๓๐๙๐๙๐๐๐๐๑๕

ป.3 เยียวยา 0.5

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖4

สัญชาติ
หมายเหตุ
ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

น.1 ชั้น 45

นายทหารชํานาญงาน
พัน.สร.8
(ชกท.0005)

(39,190 บาท)
(40,560 บาท)
กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๑ ส.ค. ๐๘

๕๖

๕๓๐๙๐๙๔๐๐๐๒๖
นายสิบประจําหมวด (ชกท.912.0)
มว.พยาบาล ร4อย.สร.สน.พัน.สร.8

จ.ส.อ.
พิเศษ

๗ พ.ย. ๖๒

๕๓๐๙๐๙๐๐๐๐๑๖
นายทหารชํานาญงาน
พัน.สร.8
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 37
น.1 เยียวยา 1
(38,750 บาท)
(39,880 บาท)
กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

จ.ส.อ.
พิเศษ

๘ พ.ค. ๖๓

๕๓๐๘๐๓๐๐๐๐๓๐
นายทหารชํานาญงาน
ม.พัน.18 พล.ม.1
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 33.5
น.1 ชั้น 43.5
(34,680 บาท)
(35,810 บาท)
กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๕๓๐๙๐๔๐๐๐๐๒๕
นายทหารชํานาญงาน
ม.3 พัน.18
(ชกท.0005)

ป.3 เยียวยา 1.5
น.1 เยียวยา 2.5
(40,560 บาท)
(41,930 บาท)
กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

จ.ส.อ. สงคราม
มั่งมี
๓๕๔๐๔๐๐๒๙๔๔๖๐
๑๒๘๔๑๐๑๑๓๔

ม.พัน.12
พล.ม.1

๔ มิ.ย. ๐๙

๕๕

๕๓๐๘๐๓๑๐๐๐๓๐
รอง ผบ.มว.บก.มว.สว.ร4อย.ม.
ม.พัน.12 พล.ม.1

๒๗

จ.ส.อ. สมชาย
คงศิลปV
๓๒๖๐๓๐๐๓๙๒๘๕๓
๑๒๙๑๘๐๐๕๘๕

ม.3 พัน.18

๒๗ ส.ค. ๐๘

๕๖

๕๓๐๙๐๔๐๐๐๑๖๒
รอง ผบ.ตอน. (ชกท.413.0)
บก.ตอนวางระเบิดดักรถถัง มว.ตถ.
ร4อย.สสก.ม.3 พัน.18

จ.ส.อ. ๒๔ ต.ค. ๖๐
พิเศษ

๕๓๐๙๐๕๐๐๐๐๔๘
จ=ากองร4อย (ชกท.001.0) บก.ร4อย.
ร4อย.บก.ม.3 พัน.26

จ.ส.อ. ๒๘ ธ.ค. ๖๐
พิเศษ

จ.ส.อ. เกรียงศักดิ์
สารีมูล
๓๓๔๑๕๐๐๗๔๓๐๙๙
๑๓๐๗๑๐๑๖๔๔

รับเงินเดือน
1 เม.ย. 64

พัน.สร.8

๒๖

๒๘

ตําแหนงเลื่อนฐานะ
เปน
นายทหารสัญญาบัตร

ม.3 พัน.26

๒๘ ก.พ. ๐๙

๕๕

๕๓๐๙๐๕๐๐๐๐๑๖
นายทหารชํานาญงาน
ม.3 พัน.26
(ชกท.0005)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
ป.3 ชั้น 36
(37,580 บาท)

น.1 เยียวยา 1
(39,880 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ลําดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว

สังกัด

วัน/เดือน/ป(เกิด อายุ

ตําแหนงป*จจุบัน

อัตรา

ลงตําแหนง
จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ

ตําแหนงเลื่อนฐานะ
เปน
นายทหารสัญญาบัตร

รับเงินเดือน
1 เม.ย. 64

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖4

สัญชาติ
หมายเหตุ
ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๒๙

จ.ส.อ. อนุวัฒนA
ทองศรี
๓๖๗๐๓๐๐๘๖๐๘๙๖
๑๓๐๔๐๐๐๑๗๗

ม.3 พัน.26

๙ ก.พ. ๐๙

๕๕

๕๓๐๙๐๕๓๐๐๐๒๓
รอง ผบ.มว. (ชกท.131.0) มว.ถ.ร4อย.ถ.
ม.3 พัน.26

จ.ส.อ. ๓๐ ม.ค. ๖๑
พิเศษ

๕๓๐๙๐๕๐๐๐๐๔๔
นายทหารชํานาญงาน
ม.3 พัน.26
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 33
(34,110 บาท)

น.1 ชั้น 43
(35,220 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๓๐

จ.ส.อ. วิเชียร
รอดย4อย
๓๑๘๐๕๐๐๔๙๓๖๘๙
๑๒๘๐๙๐๐๗๘๖

ป.21

๑๖ ก.ย. ๐๙

๕๕

๕๓๐๙๑๒๐๐๐๐๔๐
จ=ากองบังคับการ (ชกท.001.0)
หมู= ธก./กพ.ร4อย.บก.ป.21

จ.ส.อ. ๒๔ ม.ค. ๔๕
พิเศษ

๕๓๐๙๑๒๐๐๐๐๒๖
นายทหารชํานาญงาน
ป.21
(ชกท.0005)

ป.3 เยียวยา 6
(47,380 บาท)

น.1 เยียวยา 7
(49,010 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๓๑

จ.ส.อ. สมบูรณA
ไตรฟWXน
๓๖๔๐๕๐๐๔๒๑๕๙๔
๑๒๘๖๓๐๑๒๓๑

ม.2

๑๐ ม.ค. ๐๗

๕๗

๕๓๐๘๐๑๐๐๐๐๕๗
จ=ากรม (ชกท.001.0) ตอน บก.กรม
ร4อย.บก.ม.2

จ.ส.อ. ๒๓ มิ.ย. ๖๓
พิเศษ

๕๓๐๘๐๑๐๐๐๐๓๒
นายทหารชํานาญงาน
ม.2
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 33.5
(34,680 บาท)

น.1 ชั้น 43.5
(35,810 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๓๒

ฉั่วศรีวงษA
จ.ส.อ. สมชาย
๓๖๖๙๙๐๐๐๕๓๗๔๔
๑๓๐๓๗๐๐๑๐๖

ม.3

๒๕ พ.ค. ๐๙

๕๕

๕๓๐๙๐๒๑๐๐๐๕๘
รอง ผบ.มว. (ชกท.133.0) มว.ค.หนัก
ร4อย.ค.หนัก ม.3

จ.ส.อ. ๓๐ ม.ค. ๔๖
พิเศษ

๕๓๐๙๐๒๐๐๐๐๔๒
นายทหารชํานาญงาน
ม.3
(ชกท.0005)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๓๓

จ.ส.อ. สนาม
เนื้อไม4
๕๖๔๐๑๐๐๐๒๔๔๒๐
๑๓๐๖๓๐๐๑๕๑

พล.พัฒนา 3

๑๐ มี.ค. ๐๙

๕๕

๕๓๐๗๐๔๐๐๐๐๓๓
จ=ากองบัญชาการ (ชกท.001.0)
บก.พล.พัฒนา 3

จ.ส.อ. ๒๒ ม.ค. ๖๑
พิเศษ

๕๓๐๗๐๔๐๐๐๐๑๗
นายทหารชํานาญงาน
พล.พัฒนา 3
(ชกท.0005)

ป.3 เยียวยา 0.5
(39,190 บาท)

น.1 เยียวยา 1.5
(40,560 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๓๔

จ.ส.อ. เกษมสันตA
เณรตาก4อง
๓๖๔๐๓๐๐๓๘๗๘๕๖

พล.พัฒนา 3

๑๐ ส.ค. ๐๘

๕๖

๕๓๐๗๐๔๐๐๐๑๔๔
นายสิบยานยนตA (ชกท.631.0) มว.ขส.

จ.ส.อ. ๗ เม.ย. ๖๓
พิเศษ

๕๓๐๗๐๔๐๐๐๐๒๐
นายทหารชํานาญงาน

ป.3 ชั้น 34
(35,220 บาท)

น.1 ชั้น 44
(36,400 บาท)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ป.3 ชั้น 33.5
น.1 ชั้น 43.5
(34,680 บาท)
(35,810 บาท)
กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ลําดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว

สังกัด

วัน/เดือน/ป(เกิด อายุ

ตําแหนงป*จจุบัน

อัตรา

ลงตําแหนง
จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ

ร4อย.บก.พล.พัฒนา 3

๑๒๘๓๘๐๑๖๕๘

ตําแหนงเลื่อนฐานะ
เปน
นายทหารสัญญาบัตร

รับเงินเดือน
1 เม.ย. 64

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖4

พล.พัฒนา 3
(ชกท.0005)
๕๓๐๗๐๖๐๐๐๐๗๒
นายทหารชํานาญงาน
ช.3 พัน.302
(ชกท.0005)

(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
ป.3 ชั้น 36
น.1 ชั้น 46
(37,580 บาท)
(38,750 บาท)
กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
ป.3 เยียวยา 0.5
น.1 เยียวยา 1.5
(39,190 บาท)
(40,560 บาท)
กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

๓๕

จ.ส.อ. พัฒนา
จ4อยเชื้อ
๓๖๕๐๑๐๐๒๙๒๕๙๒
๑๒๙๓๘๐๐๕๐๗

ช.3 พัน.302

๕ ก.ค. ๐๙

๕๕

๕๓๐๗๐๖๔๐๐๐๘๙
ช=างเครื่องจักร (ชกท.443.0)
ตอนซ=อมบํารุงสนับสนุนโดยตรง
มว.ซบร.ร4อย.ช.เครื่องมือและซ=อมบํารุง
ช.3 พัน.302

จ.ส.อ.
พิเศษ

๕ ก.ค. ๐๙

๓๖

จ.ส.อ. แดน
โสดา
๓๖๕๐๑๐๑๐๒๑๙๗๕
๑๒๙๓๗๐๐๓๒๕

ช.3 พัน.302

๒๔ ก.ย. ๐๙

๕๕

๕๓๐๗๐๖๓๐๐๐๐๐๔
นายสิบกํากับการก=อสร4าง (ชกท.518.0)
บก.ร4อย.ร4อย.ช.ก=อสร4าง ช.3 พัน.302

จ.ส.อ.
พิเศษ

๑ มี.ค. ๕๗

๕๓๐๗๐๖๐๐๐๐๕๓
นายทหารชํานาญงาน
ช.3 พัน.302
(ชกท.0005)

๓๗

จ.ส.อ. องอาจ
ประดับเพชร
๓๕๖๐๑๐๐๒๓๓๑๙๘
๑๒๙๗๓๐๑๑๘๗

พัน.พัฒนา 3

๑๖ ส.ค. ๐๙

๕๕

๕๓๐๓๐๙๒๐๐๑๐๒
รอง หน.ชุด (ชกท.085.0) ชุดการเกษตร
และฟWXนฟูสภาพแวดล4อม มว.พัฒนาที่ 2
ร4อย.พัฒนา พัน.พัฒนา 3

จ.ส.อ. ๑๒ ส.ค. ๕๘
พิเศษ

๕๓๐๓๐๙๓๐๐๒๒๐
นายทหารชํานาญงาน
พัน.พัฒนา 3
(ชกท.0005)

๓๘

จ.ส.อ. ประวิน
จันทรAดี
๓๕๐๐๖๐๐๖๑๙๘๘๕
๑๒๗๑๓๐๐๓๒๒

พัน.พัฒนา 3

๒๕ ก.ค. ๐๖

๕๘

๕๓๐๓๐๙๓๐๐๐๐๓
จ=ากองร4อย (ชกท.001.0) บก.ร4อย.
ร4อย.พัฒนา 3 พัน.พัฒนา 3

จ.ส.อ.
พิเศษ

๓ ก.ย. ๖๓

๕๓๐๓๐๙๓๐๐๒๑๘
นายทหารชํานาญงาน
พัน.พัฒนา 3
(ชกท.0005)

39

จ.ส.อ. สอิ้ง
คงถาวร
3650100293963
๑๒๙๓๘๐๐๔๕๓

บชร.3

๒๒ ก.พ. ๐๙

๕๕

531102300216
ช=างซ=อมเครื่องวัดไฟฟQา (ชกท.295.0)
มว.ซ=อมบํารุงยุทโธปกรณAพิเศษสายช=าง
ร4อย.ซบร.ยุทโฑปกรณAที่ 2
พัน.ซบร.23 บชร.3

จ.ส.อ. ๒๗ พ.ย. ๕๖
พิเศษ

๕๓๑๑๐๒๐๐๐๐๒๗
นายทหารชํานาญงาน
พัน.ซบร.23 บชร.3
(ชกท.0005)

ป.3 เยียวยา 3.5
(43,300 บาท)

น.1 เยียวยา 4.5
(44,930 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ป.3 ชั้น 34
น.1 ชั้น 44
(35,220 บาท)
(36,400 บาท)
กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม กับคงรับ พ.ส.ร. ตามเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
ป.3 เยียวยา 1
(39,190 บาท)

น.1 เยียวยา 2
(41,250 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

สัญชาติ
หมายเหตุ
ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว

สังกัด

วัน/เดือน/ป(เกิด อายุ

ตําแหนงป*จจุบัน

อัตรา

ลงตําแหนง
จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ

ตําแหนงเลื่อนฐานะ
เปน
นายทหารสัญญาบัตร

รับเงินเดือน
1 เม.ย. 64

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖4

สัญชาติ
หมายเหตุ
ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

40

จ.ส.อ. สุมนตรี
อินทะแสง
3341100742150
๑๒๙๕๑๐๑๗๐๗

บชร.3

๙ ก.ค. ๐๙

๕๕

531102300199
ช=างซ=อม (ชกท.422.0) มว.ซ=อมบํารุง
สรรพาวุธส=วนหน4า ร4อย.ซบร.ยุทโธปกรณAที่ 2
พัน ซบร.23 บชร.3

จ.ส.อ. ๑๐ เม.ย. ๖๓
พิเศษ

๕๓๑๑๐๒๐๐๐๐๒๕
นายทหารชํานาญงาน
พัน.ซบร.23 บชร.3
(ชกท.0005)

ป.3 เยียวยา 0.5
(39,190 บาท)

น.1 เยียวยา 1.5
(40,560 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

41

จ.ส.อ. เชาวริทธิ์
หวาเกตุ
๓๖๕๐๖๐๐๔๗๕๑๘๑
๑๒๘๓๘๐๐๑๒๙

บชร.3

5 มี.ค. 07

จ.ส.อ. ๑๐ เม.ย. ๖๓
พิเศษ

๕๓๐๑๐๒๐๐๐๐๒๓
นายทหารชํานาญงาน
พัน.ซบร.23 บชร.3
(ชกท.0005)

ป.3 เยียวยา 1
(39,880 บาท)

น.1 เยียวยา 2
(41,250 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

42

จ.ส.อ. วศิน
วรปUสสุ
๓๖๗๙๘๐๐๐๓๑๐๓๐
๑๒๘๔๐๐๑๔๘๕

บชร.3

๕ มิ.ย. ๐๘

531102300034
หน.ช=างซ=อมยานยนตAล4อ (ชกท.631.0)
ตอนซ=อมบํารุงและยานยนตAและซ=อมคืน
สภาพชิ้นส=วนประกอบ มว.ซ=อมบํารุง
สรรพาวุธส=วนหลัง ร4อย.ซบร.ยุทโธปกรณAที่ 2
พัน.ซบร.23 บชร.3
๕๖
531100000046
นายสิบยุทธการ (ชกท.717.0)
กยข.บชร.3

จ.ส.อ. ๑๘ ส.ค. ๖๓
พิเศษ

๕๓๑๑๐๐๐๐๐๐๑๑
นายทหารชํานาญงาน
บชร.3
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 36
(37,580 บาท)

น.1 ชั้น 46
(38,750 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

43

จ.ส.อ. เสนาะ
เมฆอ่ํา
๕๖๖๐๑๐๐๐๒๖๐๓๑
๑๒๖๓๗๐๑๑๙๖

บชร.3

๑๘ ก.ค. ๐๘

56

๕๓๑๑๐๐๑๐๐๐๒๕
นายสิบยานยนตA (ชกท.631.0) บก.ร4อย.
ร4อย.บก.บชร.3

จ.ส.อ. ๑๘ ส.ค. ๖๓
พิเศษ

๕๓๑๑๐๐๐๐๐๐๑๗
นายทหารชํานาญงาน
บชร.3
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 35.5
(36,990 บาท)

น.1 ชั้น 45.5
(38,170 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

44

จ.ส.อ. นคร
นารัตนA
๕๓๔๑๙๙๐๐๐๓๗๓๕
๑๒๘๗๑๐๓๑๓๒

บชร.3

๑๑ ก.ค. ๐๘

๕๖

๕๓๑๑๐๑๐๐๐๐๓๐
จ=ากองร4อย (ชกท.001.0) บก.ร4อย.ร4อย.บก.
พัน.สบร.23 บชร.3

จ.ส.อ. ๒๗ พ.ค. ๖๓
พิเศษ

๕๓๑๑๐๑๐๐๐๐๑๐
นายทหารชํานาญงาน
พัน.สบร.23 บชร.3
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 33
(34,110 บาท)

น.1 ชั้น 43
(35,220 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

45

จ.ส.อ. ไสว
จําปาศักดิ์
๓๖๕๐๖๐๐๘๑๓๖๐๕

บชร.3

๑๗ พ.ย. ๐๘

๕๖

จ.ส.อ.
531101000045
นายสิบส=งกําลัง (ชกท.768.0) ตอน บก.พัน. พิเศษ

๕๓๑๑๐๑๐๐๐๐๑๒
นายทหารชํานาญงาน

ป.3 ชั้น 34.5
(35,810 บาท)

น.1 ชั้น 44.5
(36,990 บาท)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๕๗

๑ ต.ค. ๕๑

ลําดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว

สังกัด

วัน/เดือน/ป(เกิด อายุ

๑๒๙๓๘๐๐๒๘๒

ตําแหนงป*จจุบัน

อัตรา

ลงตําแหนง
จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ

ร4อย.บก.พัน.สบร.23 บชร.3

ตําแหนงเลื่อนฐานะ
เปน
นายทหารสัญญาบัตร
พัน.สบร.23 บชร.3
(ชกท.0005)
๕๓๑๑๐๒๐๐๐๐๓๘
นายทหารชํานาญงาน
พัน.ซบร.23 บชร.3
(ชกท.0005)

รับเงินเดือน
1 เม.ย. 64

46

จ.ส.อ. พีรพงษA
เดชพงษA
๓๖๕๐๑๐๐๙๔๕๙๕๒
1273800006

บชร.3

๒๙ ก.ย. ๐๙

๕๕

๕๓๑๑๐๒๓๐๐๒๘๕
ช=างเชื่อม (ชกท.442.0) มว.ซ=อมบํารุง
สายช=าง ร4อย.ซบร.ยุทโธปกรณAที่ 2
พัน.ซบร.23 บชร.3

จ.ส.อ. ๒๘ พ.ค. ๖๑
พิเศษ

47

จ.ส.อ. บุญชู
พุฒทอง
๓๖๖๐๖๐๐๔๓๓๒๐๙
1303700306

บชร.3

๑๘ ม.ค. ๐๘

๕๖

๕๓๑๑๐๒๔๐๐๐๐๓
จ=ากองร4อย (ชกท.001.0) บก.ร4อย.
ร4อย.สสซ.พัน.ซบร.23 บชร.3

จ.ส.อ. ๑๖ ต.ค. ๖๒
พิเศษ

๕๓๑๑๐๒๐๐๐๐๓๙
นายทหารชํานาญงาน
พัน.ซบร.23 บชร.3
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 37
(38,750 บาท)

48

จ.ส.อ. อภิชาต
สุทธิประมา
๓๖๕๙๙๐๐๓๐๙๕๑๐
1263800046

บชร.3

๑๘ ต.ค. ๐๘

๕๖

๕๓๑๑๐๓๐๐๐๐๓๖
จ=ากองร4อย (ชกท.001.0) บก.ร4อย.
ร4อย.บก.พัน.ขส.23 บชร.3

จ.ส.อ. ๑๙ พ.ค. ๕๘
พิเศษ

๕๓๑๑๐๓๐๐๐๐๑๙
นายทหารชํานาญงาน
พัน.ขส.23 บชร.3
(ชกท.0005)

49

จ.ส.อ. ทันวิน
ทวีรัตนA
๓๖๔๐๔๐๐๒๑๖๐๒๖
1306300007

บชร.3

๑๕ ม.ค. ๐๙

๕๕

๕๓๑๑๐๔๐๐๐๐๓๖
จ=ากองร4อย (ชกท.001.0) บก.ร4อย.
ร4อย.บก.พัน.สร.23 บชร.3

จ.ส.อ. ๑๐ ต.ค. ๖๒
พิเศษ

50

จ.ส.อ. ประยงคA
ไต=เต4า
๓๖๐๐๑๐๐๖๘๕๓๒๒
1262300341

บชร.3

๑๑ ต.ค. ๐๕

๕๙

๕๓๑๑๐๔๐๐๐๐๖๐
นายสิบส=งกําลังสายแพทยA (ชกท.767.0)
ตอน สล.ร4อย.บก.พัน.สร.23 บชร.3

51

จ.ส.อ. ธงชัย
ตรียศ
๓๖๗๐๒๐๐๑๘๑๙๕๔
1304000351

บชร.3

๑๒ ต.ค. ๐๘

๕๖

๕๓๑๑๐๔๕๐๐๐๐๓
จ=ากองร4อย (ชกท.001.0) บก.ร4อย.
ร4อย.สร.สน.พัน.สร.23 บชร.3

(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.1 ชั้น 46
(38,750 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

สัญชาติ
หมายเหตุ
ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

น.1 เยียวยา 1
(39,880 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ป.3 ชั้น 36.5
(38,170 บาท)

น.1 เยียวยา 0.5
(39,190 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๕๓๑๑๐๔๐๐๐๐๑๓
นายทหารชํานาญงาน
พัน.สร.23 บชร.3
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 33
(34,110 บาท)

น.1 ชั้น 43
(35,220 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

จ.ส.อ. ๒ เม.ย. ๖๓
พิเศษ

๕๓๑๑๐๔๐๐๐๐๑๖
นายทหารชํานาญงาน
พัน.สร.23 บชร.3
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 35
(36,400 บาท)

น.1 ชั้น 45
(37,580 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

จ.ส.อ.
พิเศษ

๕๓๑๑๐๔๐๐๐๐๒๗
นายทหารชํานาญงาน
พัน.สร.23 บชร.3

ป.3 ชั้น 37
(38,750 บาท)

น.1 เยียวยา 1
(39,880 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๗ มี.ค. ๖๑

ป.3 ชั้น 36
(37,580 บาท)

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖4

ลําดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว

สังกัด

วัน/เดือน/ป(เกิด อายุ

ตําแหนงป*จจุบัน

อัตรา

ลงตําแหนง
จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ

ตําแหนงเลื่อนฐานะ
เปน
นายทหารสัญญาบัตร

รับเงินเดือน
1 เม.ย. 64

(ชกท.0005)

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖4

สัญชาติ
หมายเหตุ
ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ได4 ๑ ขั้น)

๕๒

บัลลังกAนาค
จ.ส.อ. รวมพันธA
๓๖๐๐๑๐๐๑๖๘๘๔๑
๑๒๖๒๓๐๑๙๙๕

รพ.ค=าย
จิรประวัติ

๑ มี.ค. ๐๖

๕๘

๕๓๐๑๐๖๐๐๐๐๓๓
หน.คลัง (ชกท.551.0) ผสบร.
รพ.ค=ายจิรประวัติ

จ.ส.อ. ๒๐ เม.ย. ๖๓
พิเศษ

๕๓๐๑๐๖๐๐๐๐๑๕
นายทหารชํานาญงาน
รพ.ค=ายจิรประวัติ
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 28.5
(29,110 บาท)

น.1 ชั้น 38.5
(30,220 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๕๓

จ.ส.อ. ผดุงศักดิ์
จันทนAสว=าง
3540300256141
๑๓๐๔๑๐๐๒๑๕

รพ.ค=าย
สุรศักดิ์มนตรี

๑๘ มิ.ย. ๐๙

๕๕

๕๓๐๒๐๒๐๐๐๓๐๒
จ=ากองร4อย (ชกท.001.0) ร4อย.พล.สร.
รพ.ค=ายสุรศักดิ์มนตรี

จ.ส.อ. ๑๑ ต.ค. ๖๐
พิเศษ

๕๓๐๒๐๒๐๐๐๐๑๗
นายทหารชํานาญงาน
รพ.ค=ายสุรศักดิ์มนตรี
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 34.5
(35,810 บาท)

น.1 ชั้น 44.5
(36,990 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๕๔

ละม=อม
จ.ส.อ. สุพจนA
๓๕๕๐๘๐๐๑๐๗๔๘๙
๑๒๖๒๖๐๐๘๔๒

ศฝ.นศท.มทบ.32

๑๕ เม.ย. ๐๕

๕๙

๕๓๐๒๐๕๐๐๐๑๑๔
ผช.ครู (ชกท.113.0)
หน=วยฝZก ศฝ.นศท.มทบ.32

จ.ส.อ.
พิเศษ

๙ ธ.ค. ๖๒

๕๓๐๒๐๕๐๐๐๐๐๕
นายทหารชํานาญงาน
ศฝ.นศท.มทบ.32
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 34.5
(35,810 บาท)

น.1 ชั้น 44.5
(36,990 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๕๕

จ.ส.อ. เอกณกร
ไชยานนทA
๕๑๖๐๑๙๙๐๒๖๑๑๔
๑๒๘๕๑๐๐๐๔๘

รพ.ค=าย
สุรศักดิ์มนตรี

๓๐ เม.ย. ๐๗

๕๗

๕๓๐๒๐๒๐๐๐๐๕๗
นายสิบพยาธิ (ชกท.931.0) ผพธ.
รพ.ค=ายสุรศักดิ์มนตรี

จ.ส.อ.
พิเศษ

๔ ธ.ค. ๖๒

๕๓๐๒๐๒๐๐๐๐๑๓
นายทหารชํานาญงาน
รพ.ค=ายสุรศักดิ์มนตรี
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 31
(31,880 บาท)

น.1 ชั้น 41
(33,000 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๕๖

จ.ส.อ. พงศAศักดิ์
ทรัพยAทวี
๓๕๔๐๔๐๐๔๓๒๑๑๑
๑๒๖๔๑๐๑๑๔๒

ศฝ.นศท.
มทบ.32

๒๔ เม.ย. ๐๘

๕๖

๕๓๐๒๐๕๐๐๐๐๑๐
นายสิบธุรการและกําลังพล (ชกท.716.0)
ฝธก./กพ.ศฝ.นศท.มทบ.32

จ.ส.อ. ๑ เม.ย. ๖๓
พิเศษ

๕๓๐๒๐๕๐๐๐๐๐๓
นายทหารชํานาญงาน
ศฝ.นศท.มทบ.32
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 34
(35,220 บาท)

น.1 ชั้น 44
(36,400 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๕๗

จ.ส.อ. อาจหาญ
สุขปQอ
๓๕๒๑๐๐๐๒๔๔๖๙๕
๑๓๑๕๑๐๒๕๐๓

มทบ.32

๕ ต.ค. ๐๗

๕๗

๕๓๐๒๐๐๐๐๐๐๕๓
นายสิบกําลังพล (ชกท.716.0)
กกพ.มทบ.32

จ.ส.อ. ๒๑ ต.ค. ๖๓
พิเศษ

๕๓๐๒๐๐๐๐๐๐๑๙
นายทหารชํานาญงาน
มทบ.32

ป.3 ชั้น 31
(31,880 บาท)

น.1 ชั้น 41
(33,000 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว

สังกัด

วัน/เดือน/ป(เกิด อายุ

ตําแหนงป*จจุบัน

อัตรา

ลงตําแหนง
จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ

ตําแหนงเลื่อนฐานะ
เปน
นายทหารสัญญาบัตร

รับเงินเดือน
1 เม.ย. 64

(ชกท.0005)
๕๘

จ.ส.อ. อุดม
สุวรรณรินทรA
๓๖๔๐๙๐๐๓๑๘๘๕๕
๑๒๙๖๓๐๐๑๐๙

มทบ.32

๒๘ พ.ย. ๐๘

๕๖

๕๓๐๒๐๐๐๐๐๓๙๘
เสมียน (ชกท.710.0) ผพธ.มทบ.32

๕๙

จ.ส.อ. สุพล
ชมภูป[น
๓๕๐๑๒๐๐๔๐๐๓๑๓
๓๒๙๑๓๐๐๑๐๕

รพ.ค=าย
สุรศักดิ์มนตรี

๒๘ เม.ย. ๐๘

๕๖

๖๐

จ.ส.อ. รานันทA
วรรณาลัย
๓๖๔๐๙๐๐๓๑๘๘๕๕
๑๒๘๕๑๐๑๕๕๖

มทบ.32

๑๒ ธ.ค. ๐๘

๖๑

จ.ส.อ. ประกิต
ใหม=สวัสดิ์
๓๕๑๐๑๐๐๘๓๕๗๒๔
๑๒๘๕๒๐๐๓๔๑

ร4อย.สห.
มทบ.32

๖๒

จ.ส.อ. สมหมาย
กลิ่นบุญ
๓๖๕๐๑๐๑๐๓๖๑๐๗
๑๒๙๓๘๐๐๐๘๖

๖๓

สมถวิล
จ.ส.อ. สมคเณ
๕๓๐๙๙๐๐๐๒๐๓๒๔
๑๒๘๑๓๐๒๕๗๘

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖4

สัญชาติ
หมายเหตุ
ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ได4 ๑ ขั้น)

จ.ส.อ. ๑๙ ก.ค. ๕๖
พิเศษ

๕๓๐๒๐๐๐๐๐๐๔๑
นายทหารชํานาญงาน
มทบ.32
(ชกท.0005)

ป.3 เยียวยา 1.5
(40,560 บาท)

น.1 เยียวยา 2.5
(41,930 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๕๓๐๒๐๒๐๐๐๐๖๓
นายสิบรังสีกรรม (ชกท.935.0)
ผรส.รพ.ค=ายสุรศักดิ์มนตรี

จ.ส.อ.
พิเศษ

๔ ธ.ค. ๖๒

๕๓๐๒๐๒๐๐๐๐๑๔
นายทหารชํานาญงาน
รพ.ค=ายสุรศักดิ์มนตรี
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 31.5
(32,450 บาท)

น.1 ชั้น 41.5
(33,560 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๕๖

๕๓๐๒๐๐๐๐๐๓๐๕
เจ4าหน4าที่ที่ดิน (ชกท.822.0)
ผยย.มทบ.32

จ.ส.อ. ๑ เม.ย. ๖๓
พิเศษ

ป.3 เยียวยา 0.5
(39,190 บาท)

ไทย

ไทย

ไทย

๕๕

๕๓๐๒๐๐๐๐๐๐๒๗
รอง ผบ.มว. (ชกท.951.0) มว.สห.
ร4อย.สห.มทบ.32

จ.ส.อ. ๑๖ ธ.ค. ๖๒
พิเศษ

น.1 เยียวยา 1.5
(40,560 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
น.1 ชั้น 43.5
(35,810 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

๑๐ ก.พ. ๐๙

๕๓๐๒๐๐๐๐๐๐๓๒
นายทหารชํานาญงาน
มทบ.32
(ชกท.0005)
๕๓๐๒๐๐๒๐๐๐๐๖
นายทหารชํานาญงาน
ร4อย.สห.มทบ.32
(ชกท.0005)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

มทบ.33

๑๔ พ.ย. ๐๘

๕๖

๕๓๐๓๐๐๐๐๐๔๒๓
เสมียน (ชกท.710.0) ผปบ.มทบ.33

๑ ต.ค. ๖๒

๕๓๐๓๐๐๐๐๐๐๓๐
นายทหารชํานาญงาน
มทบ.33
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 35
(36,400 บาท)

น.1 ชั้น 45
(37,580 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

มทบ.33

๒๑ เม.ย. ๐๙

๕๕

๕๓๐๓๐๐๐๐๐๒๓๙
เสมียนศาล (ชกท.713.0) อก.มทบ.33

จ.ส.อ. ๑๘ ม.ค. ๖๑
พิเศษ

๕๓๐๓๐๐๐๐๐๐๒๓
นายทหารชํานาญงาน
มทบ.33
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 29.5
(30,220 บาท)

น.1 ชั้น 39.5
(31,340 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

จ.ส.อ.
พิเศษ

ป.3 ชั้น 33.5
(34,680 บาท)

ลําดับ

๖๔

๖๕

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว

จ.ส.อ. ไพฑูรยA
พุ=มเพ็ชรA
๓๑๐๐๒๐๒๐๕๑๖๘๘
๑๒๙๓๓๐๐๐๕๖

จ.ส.อ. สุขเกษม

อินสรรคA

สังกัด

วัน/เดือน/ป(เกิด อายุ

ตําแหนงป*จจุบัน

อัตรา

ลงตําแหนง
จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ

ตําแหนงเลื่อนฐานะ
เปน
นายทหารสัญญาบัตร

รับเงินเดือน
1 เม.ย. 64

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖4

มทบ.33

๑๒ พ.ค. ๐๙

๕๕

๕๓๐๓๐๐๑๐๐๐๓๖
รอง ผบ.มว. (ชกท.111.0)
มว.สยป.ร4อย.มทบ.33

จ.ส.อ. ๑๕ เม.ย. ๖๓
พิเศษ

๕๓๐๓๐๐๑๐๐๐๐๔
นายทหารชํานาญงาน
ร4อย.มทบ.33
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 35
(36,400 บาท)

น.1 ชั้น 45
(37,580 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

มทบ.33

๘ เม.ย. ๐๙

๕๕

๕๓๐๓๐๐๕๐๐๐๐๔

จ.ส.อ. ๒๓ เม.ย. ๖๒

๕๓๐๓๐๐๐๐๐๐๓๙

ป.3 ชั้น 30

น.1 ชั้น 40

ผช.ประจําวง (ชกท.041.0)
มว.ดย.มทบ.33

พิเศษ

นายทหารชํานาญงาน
มทบ.33
(ชกท.0005)

(30,790 บาท)

(33,000 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

๓๕๐๑๙๐๐๐๘๙๙๑๒
๑๒๙๑๓๐๒๓๙๖

สัญชาติ
หมายเหตุ
ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๖๖

จ.ส.อ.ณัฐวุฒิ
กินีสี
๓๕๖๐๗๐๐๒๙๕๓๑๓
๑๒๙๗๓๐๐๓๔๕

มทบ.๓๔

๕ ต.ค. ๐๘

๕๕

๕๓๐๖๐๐๐๐๐๑๖๐
เสมียนการเงิน (ชกท.๗๓2.0)
ฝกง.มทบ.๓๔

จ.ส.อ. ๒๘ ม.ค. ๕๙
พิเศษ

530600000019
นายทหารชํานาญงาน
มทบ.34
(ชกท.0005)

ป.3 เยียวยา 2
(41,250 บาท)

น.1 เยียวยา 3
(42,620 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

67

จ.ส.อ. ชูโชค
ศรลัมพA
3660800309731
๑๒๙๓๗๐๑๓๗๐

มทบ.36

๑๖ มี.ค. ๐๘

56

530900000034
จ=ากองบัญชาการ (ชกท.001.0)
ส=วนบังคับบัญชา มทบ.๓๖

จ.ส.อ. ๑๔ ก.ค. ๖๓
พิเศษ

530900000024
นายทหารชํานาญงาน
มทบ.36
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 ชั้น 36.5
(38,170 บาท)

น.1 เยียวยา 0.5
(39,190 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

68

จ.ส.อ. บุญช=วย
รินลา
3670501072780
๑๒๗๔๐๐๑๙๖๓

มทบ.36

๑๐ ธ.ค. ๐๘

56

530900300040
ผช.ครูวิชาทหารทั่วไป (ชกท.113.0)
นฝ.นศท.มทบ.๓๖

จ.ส.อ.
พิเศษ

530900300006
นายทหารชํานาญงาน
หน=วยฝZกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.36
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 เยียวยา 1.5
(40,560 บาท)

น.1 เยียวยา 2.5
(41,930 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

69

จ.ส.อ. จักรพงศA
ปลายชัยภูมิ
3360300172313

มทบ.36

๒๔ ม.ค. ๐๖

58

530900000254
นายสิบการเคลื่อนย4าย (ชกท.719.0)

จ.ส.อ. ๑๔ ก.ค. ๖๓
พิเศษ

530900000012
นายทหารชํานาญงาน

ป.3 เยียวยา 1
(39,880 บาท)

น.1 เยียวยา 2
(41,250 บาท)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๑ ต.ค. ๕๘

ลําดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว

สังกัด

วัน/เดือน/ป(เกิด อายุ

๑๒๗๑๐๐๑๖๕๒

ตําแหนงป*จจุบัน

อัตรา

ลงตําแหนง
จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ

สขส.มทบ.๓๖

ตําแหนงเลื่อนฐานะ
เปน
นายทหารสัญญาบัตร

รับเงินเดือน
1 เม.ย. 64

มทบ.36
(ชกท.๐๐๐๕)

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖4

สัญชาติ
หมายเหตุ
ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

70

จ.ส.อ. สุนทร
ทองแท4
3670500164541
๑๒๘๔๐๐๐๔๗๔

มทบ.36

๑๙ ส.ค. ๐๙

55

530900200026
รอง ผบ.มว. (ชกท.951.0) ร4อย.สห.
มทบ.๓๖

จ.ส.อ.
พิเศษ

๑ ต.ค. ๕๘

530900200004
นายทหารชํานาญงาน
ร4อย.สห.มทบ.36
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 เยียวยา 4
(44,130 บาท)

น.1 เยียวยา 5
(45,750 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

71

จ.ส.อ. สมัย
ตลับเงิน
5670900001912
๑๒๘๐๕๐๓๓๙๕

มทบ.36

๑๕ ต.ค. ๐๖

58

530900100069
รอง ผบ.มว. (ชกท.717.0) มว.บร.
ร4อย.มทบ.๓๖

จ.ส.อ. ๘ เม.ย. ๖๓
พิเศษ

530900100007
นายทหารชํานาญงาน
ร4อย.มทบ.36
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 ชั้น 33.5
(34,680 บาท)

น.1 ชั้น 43.5
(35,810 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

72

จ.ส.อ. สุเทพ
รัตนพานิช
3600300462483
๑๓๐๒๓๐๑๑๑๕

มทบ.36

๓ มี.ค. ๐๙

55

530900000089
เสมียน (ชกท.075.0) ฝ.สรรพกําลัง
มทบ.๓๖

จ.ส.อ.
พิเศษ

530900000029
นายทหารชํานาญงาน
มทบ.36
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 ชั้น 33
(34,110 บาท)

น.1 ชั้น 43
(35,220 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

73

จ.ส.อ. อัฐวรรธนA
น้ําใจเย็น
3660500378478
๑๒๘๓๗๐๑๓๕๗

มทบ.36

๒๑ พ.ย. ๐๘

56

532600000205
เสมียน (ชกท.075.0)
หน=วย สด.อ.ตะพานหิน จว.พ.จ.

จ.ส.อ. ๒๘ ต.ค. ๕๙
พิเศษ

532600000204
นายทหารชํานาญงาน
หน=วย สด.อ.ตะพานหิน จว.พ.จ.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 เยียวยา 1.5
(40,560 บาท)

น.1 เยียวยา 2.5
(41,930 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

74

จ.ส.อ. มานพ
ภู=มณี
3160101786135
๑๒๗๓๗๐๐๐๐๑

มทบ.36

๑๗ ม.ค. ๐๙

55

532600000105
เสมียน (ชกท.075.0)
หน=วย สด.อ.เมืองพิจิตร จว.พ.จ.

จ.ส.อ.
พิเศษ

532600000104
นายทหารชํานาญงาน
หน=วย สด.อ.เมืองพิจิตร จว.พ.จ.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 เยียวยา 5.5
(46,560 บาท)

น.1 เยียวยา 6.5
(48,200 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

75

จ.ส.อ. สุทัศนA
ทิพยAสิริสกุล
516019902697

รพ.ค=ายเม็งราย
มหาราช

๑๐ เม.ย. ๐๘

56

530402000025
หน.คลัง (ชกท.551.0) ผสบร.

๕๓๐๔๐๒๐๐๐๐๑๕
นายทหารชํานาญงาน

ป.3 ชั้น 37
(38,750 บาท)

น.1 เยียวยา 1
(39,880 บาท)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๑ ต.ค. ๖๒

๑ ต.ค. ๖๐

จ.ส.อ. ๑๕ พ.ย. ๖๒
พิเศษ

ลําดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว

สังกัด

วัน/เดือน/ป(เกิด อายุ

1297301270

ตําแหนงป*จจุบัน

อัตรา

ลงตําแหนง
จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ

รพ.ค=ายเม็งรายมหาราช

ตําแหนงเลื่อนฐานะ
เปน
นายทหารสัญญาบัตร

รับเงินเดือน
1 เม.ย. 64

รพ.ค=ายเม็งรายมหาราช
(ชกท.0005)

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖4

สัญชาติ
หมายเหตุ
ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

จ.ส.อ. ๒๗ ส.ค. ๖๓
พิเศษ

๕๓๐๔๐๐๑๐๐๐๐๗
นายทหารชํานาญงาน
ร4อย.มทบ.37
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 34.5
(35,810 บาท)

น.1 ชั้น 44.5
(36,990 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

531900000006
เสมียน (ชกท.075.0) สง.สด.จว.ช.ร.

จ.ส.อ.
พิเศษ

๕๓๑๙๐๐๐๐๐๐๐๕
นายทหารชํานาญงาน
สง.สด.จว.ช.ร.
(ชกท.0005)

ป.3 เยียวยา 2
(41,250 บาท)

น.1 เยียวยา 3
(42,620 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

55

530400300009
จ=าหน=วย (ชกท.001.0)
หน=วยฝZกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.37

จ.ส.อ. ๒๘ พ.ย. ๖๑
พิเศษ

๕๓๐๔๐๐๓๐๐๐๐๕
นายทหารชํานาญงาน
หน=วยฝZกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.37
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 32
(33,000 บาท)

น.1 ชั้น 42
(34,110 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๒๔ ธ.ค. ๐๗

57

530400300040
ผช.ครูวิชาทหารทั่วไป (ชกท.113.0)
หน=วยฝZกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.37

จ.ส.อ. ๒๗ ส.ค. ๖๓
พิเศษ

๕๓๐๔๐๐๓๐๐๐๐๗
นายทหารชํานาญงาน
หน=วยฝZกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.37
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 29
(29,680 บาท)

น.1 ชั้น 39
(30,790 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

มทบ.38

๒๔ มิ.ย. ๐๖

58

531000100031
ผบ.ตอน (ชกท.941.0) ตอนสูทกรรม
ร4อย.มทบ.38

จ.ส.อ. ๒๑ พ.ย. ๖๑
พิเศษ

๕๓๑๐๐๐๑๐๐๐๐๕
นายทหารชํานาญงาน
ร4อย.มทบ.38
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 34
(35,220 บาท)

น.1 ชั้น 44
(36,400 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

มทบ.39

๕ ก.ย. ๐๙

55

530700000061
จ=ากองบัญชาการ (ชกท.001.0)

จ.ส.อ.
พิเศษ

๕๓๐๗๐๐๐๐๐๐๓๖
นายทหารชํานาญงาน

ป.3 เยียวยา 0.5
(39,190 บาท)

น.1 เยียวยา 1.5
(40,560 บาท)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

76

จ.ส.อ. อภิรักษA
จักรAสุวรรณ
3570101549750
1271200204

ร4อย.มทบ.37

๑๗ ก.พ. ๐๗

57

530400100069
รอง ผบ.มว. (ชกท.717.0) มว.บร.
ร4อย.มทบ.37

77

จ.ส.อ. วินัย
คงรัตนA
5100599139129
1280401135

สง.สด.จว.ช.ร.

๑๕ ต.ค. ๐๘

56

78

จ.ส.อ. ไพบูลยA
สายหงษA
3340100419251
1307101451

นฝ.นศท.
มทบ.37

๓ ก.ย. ๐๙

79 จ.ส.อ.หญิง แสงรวี รูปะวิเชตรA
3100203099196
6361241207

นฝ.นศท.
มทบ.37

80

จ.ส.อ. กนกพล
เนตรทิพยื
3550500156085
1272600386

81

จ.ส.อ. วิเชษฐA
เพ็ชรAดอนทอง
3650101143205

๒ พ.ย. ๕๘

๙ ส.ค. ๖๒

ลําดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว

สังกัด

วัน/เดือน/ป(เกิด อายุ

1283801681

82

ตําแหนงป*จจุบัน

อัตรา

ลงตําแหนง
จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ

ส=วนบังคับบัญชา มทบ.39

จ.ส.อ. ชูเกียรติ
ตรงต=อกิจ
3650600341223
1303800214

มทบ.39

๓๐ ม.ค. ๐๙

55

530700000294
นายสิบการเคลื่อนย4าย (ชกท.719.0)
สขส.มทบ.39

83 จ.ส.อ.หญิง กฤษณา สุทธิศาสตรA
3540400238799
6281131208

มทบ.39

๓๑ ธ.ค. ๐๘

56

ตําแหนงเลื่อนฐานะ
เปน
นายทหารสัญญาบัตร

รับเงินเดือน
1 เม.ย. 64

มทบ.39
(ชกท.0005)
จ.ส.อ.
พิเศษ

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖4

สัญชาติ
หมายเหตุ
ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

๑ ธ.ค. ๖๐

๕๓๐๗๐๐๐๐๐๐๔๘
นายทหารชํานาญงาน
มทบ.39
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 36
(37,580 บาท)

น.1 ชั้น 46
(38,750 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

530700000228
นายสิบสวัสดิการ (ชกท.073.0)
ฝสก.มทบ.39

จ.ส.อ. ๑๗ มี.ค. ๖๐
พิเศษ

๕๓๐๗๐๐๐๐๐๐๔๕
นายทหารชํานาญงาน
มทบ.39
(ชกท.0005)

ป.3 เยียวยา 1.5
(40,560 บาท)

น.1 เยียวยา 2.5
(41,930 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

จ.ส.อ.
พิเศษ

๕๓๒๓๐๐๐๐๐๐๑๔
นายทหารชํานาญงาน
หน=วย สด.อ.เมืองสุโขทัย จว.ส.ท.
(ชทก.0005)

ป.3 ชั้น 33
(34,110 บาท)

น.1 ชั้น 43
(35,220 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

84

จ.ส.อ. ภุชงคA
เงี้ยวเกิด
3650600218758
1293800279

สด.อ.เมืองสุโขทัย
จว.ส.ท.

๑๒ ต.ค. ๐๘

56

532300000105
เสมียน (ชกท.075.0)
หน=วย สด.อ.เมืองสุโขทัย จว.ส.ท.

๒ พ.ย. ๕๘

๘๕

พระทองคํา
จ.ส.อ. ชวรัฐ
๓๖๓๐๑๐๐๕๑๑๕๕๓
๑๒๗๑๖๐๐๕๓๒

ร4อย.มทบ.310

๕ เม.ย. ๐๗

๕๗

๕๓๐๕๐๐๑๐๐๐๒๓
ผบ.ตอน (ชกท.941.0) ตอนสูทกรรม
ร4อย.มทบ.310

จ.ส.อ. ๓๐ ก.ค. ๖๓
พิเศษ

๕๓๐๕๐๐๑๐๐๐๙๑
นายทหารชํานาญงาน
ร4อย.มทบ.310
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 32.5
(33,560 บาท)

น.1 ชั้น 42.5
(34,680 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๘๖

แย4มทรัพยA
จ.ส.อ. สมคิด
๓๑๒๐๑๑๐๐๑๗๐๓๕๑
๑๓๐๒๔๐๐๒๖๒

สขส.มทบ.310

๑๔ ส.ค. ๐๙

๕๕

๕๓๐๕๐๐๐๐๐๒๖๙
หน.โรงรถ (ชกท.643.0) แหล=งรวมรถ
สขส.มทบ.310

จ.ส.อ. ๒๗ ส.ค. ๒๑
พิเศษ

๕๓๐๕๐๐๐๐๐๐๒๕
นายทหารชํานาญงาน
มทบ.310
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 32
(33,000 บาท)

น.1 ชั้น 42
(34,110 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๘๗

สายใจ
จ.ส.อ. หิมาลัย
๓๖๒๐๑๐๑๘๔๑๕๑๔

สห.มทบ.310

๒๖ มี.ค. ๐๙

๕๕

๕๓๐๕๐๐๒๐๐๐๒๐
รอง ผบ.มว. (ชกท.951.0) มว.สห.

จ.ส.อ. ๒๗ เม.ย. ๖๓
พิเศษ

๕๓๐๕๐๐๒๐๐๑๔๗
นายทหารชํานาญงาน

ป.3 ชั้น 35
(36,400 บาท)

น.1 ชั้น 45
(37,580 บาท)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว

สังกัด

วัน/เดือน/ป(เกิด อายุ

บัวเผือก
จ.ส.อ. สังเวียน
๓๖๖๐๖๐๐๑๙๔๐๐๐
๑๒๘๓๗๐๑๔๕๐

อัตรา

ลงตําแหนง
จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ

ร4อย.สห.มทบ.310

๑๒๙๐๔๐๐๓๐๘

๘๘

ตําแหนงป*จจุบัน

สน.ปรมน.จว.
มทบ.310

๓๑ ม.ค. ๐๖

๕๘

๕๓๐๕๐๐๐๐๐๔๙๑
นายสิบประจําสํานัก (ชกท.710.0)
สน.ปรมน.จว.มทบ.310

ตําแหนงเลื่อนฐานะ
เปน
นายทหารสัญญาบัตร

รับเงินเดือน
1 เม.ย. 64

ร4อย.สห.มทบ.310
(ชกท.0005)
จ.ส.อ. ๓๑ ก.ค. ๖๓
พิเศษ

๕๓๐๕๐๐๐๐๐๔๙๔
นายทหารชํานาญงาน
สน.ปรมน.จว.
มทบ.310
(ชกท.0005)

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖4

สัญชาติ
หมายเหตุ
ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)
ป.3 ชั้น 31.5
(32,450 บาท)

น.1 ชั้น 41.5
(33,560 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได4 ๑ ขั้น)

ตรวจถูกต4อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๓ ส.ค. ๖๔

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ป'ขึ้นไป เลื่อนฐานะเป.นนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด ทภ.๔
ยศ-ชื่อ-สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
1

2

3

หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. บริรักษ สุจอม
3700100302597
1294900559

จ.ส.อ. พีรพล ไพรพฤกษ
3809900455581
1322203002

วัน/เดือน/ป
สังกัด
ส.พัน.24
ทภ.4

ส.พัน.24
ทภ.4

จ.ส.อ. สมหมาย เพ็ชรคงทอง ร$อย.ฝรพ.4
3 9599 00393 87 9
1292200099

เกิด
4 ต.ค. 08

ลงตําแหนง
อายุ
55

14 เม.ย. 09 55

ตําแหนงป1จจุบัน

อัตรา

เลขที่ตําแหนง

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป!น

รับเงินเดือน

ปรับเป!น

๑ เม.ย. ๖๔

รับเงินเดือน

เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
12 ก.ย. 59 540107000024 ป.3 เยียวยา 2.5
นายทหารชํานาญงาน (41,930 บาท)
ส.พัน.24 ทภ.4
(ชกท.0005)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
น.1 เยียวยา 3.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
(43,300 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

นายสิบการสาย (ชกท.323.0)
มว.สาย ร$อย.สายและวิทยุถ)ายทอด
ส.พัน.24 ทภ.4

จ.ส.อ.
พิเศษ

หน.ตอน (ชกท.053.0)
ตอนวิทยุโทรพิมพ มว.วิทยุ
ร$อย.วิทยุและศูนยข)าว
ส.พัน.24 ทภ.4

จ.ส.อ.
พิเศษ

16 ม.ค. 56

540107000020
นายทหารชํานาญงาน
ส.พัน.24 ทภ.4
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 33
น.1 ชั้น 43
(34,110 บาท) (35,220 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

8 พ.ย. 08

55

ผช.ครู (ชกท.112.0)
มว.ครูฝBก ร$อย.ฝรพ.4

จ.ส.อ.
พิเศษ

19 ก.พ. 61

540102000017
นายทหารชํานาญงาน
ร$อย.ฝรพ.4
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 35
(36,400 บาท)

น.1 ชั้น 45
(37,580 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

4

จ.ส.อ. วิเชษฐ ไกรสกุล
3361000022368
1281000232

กรม ทพ.41 19 ม.ค. 07

57

จ)ากองร$อย (ชกท.001.0)
บก.ร$อย.ร$อย.ทพ.กรม ทพ.41

จ.ส.อ.
พิเศษ

14 ม.ค. 63

540618000031
นายทหารชํานาญงาน
กรม ทพ.41
(ชกท.0005)

ป.3 เยียวยา 0.5 น.1 เยียวยา 1.5 ไทย
(39,190 บาท) (40,560 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

5

จ.ส.อ. ดนตรี พฤกษานนท
3 1014 01141 57 2
1263300042

กรม ทพ.44 30 พ.ย. 08

55

จ)ากองร$อย (ชกท.001.0)
บก.ร$อย.ร$อย.ทพ.กรม ทพ.44

จ.ส.อ.
พิเศษ

1 ต.ค. 60

540620000026
นายทหารชํานาญงาน
กรม ทพ.44
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 37
(38,750 บาท)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

น.1 เยียวยา 1
(39,880 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

ยศ-ชื่อ-สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
6

หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. อาธัน ร)มเย็น
3901101309101
1295600288

วัน/เดือน/ป
สังกัด
ร.5 พัน.1

เกิด

ลงตําแหนง
อายุ

ตําแหนงป1จจุบัน

อัตรา

12 ธ.ค. 08

55

รอง ผบ.มว. (ชกท.111.0)
มว.ปล.ร$อย.อวบ.ร.5 พัน.1

จ.ส.อ.
พิเศษ

เลขที่ตําแหนง

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป!น

รับเงินเดือน

ปรับเป!น

๑ เม.ย. ๖๔

รับเงินเดือน

เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
23 พ.ย. 59 540205000008
นายทหารชํานาญงาน
ร.5 พัน.1
(ชกท.0005)

ณ ๑ ต.ค. ๖๔
ป.3 เยียวยา 3
น.1 เยียวยา 4
(42,620 บาท) (44,130 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

7

จ.ส.อ. จียะพันธ นาคราช
3730500397714
1281901547

ร.15 พัน.2 13 พ.ย. 08

55

รอง ผบ.มว. (ชกท.111.0)
มว.ปล.ร$อย.อวบ.ร.15 พัน.2

จ.ส.อ.
พิเศษ

16 มิ.ย. 57

540104000022
นายทหารชํานาญงาน
ร.15 พัน.2
(ชกท.0005)

ป.3 เยียวยา 1
(39,880 บาท)

น.1 เยียวยา 2
ไทย
(41,250 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

8

จ.ส.อ. พงษศักดิ์ ถาอุปชิต
3920600807424
1262104931

ร.15 พัน.4 14 ต.ค. 08

55

รอง ผบ.มว. (ชกท.111.0)
มว.ค.60 ร$อย.อวบ.ร.15 พัน.4

จ.ส.อ.
พิเศษ

6 ส.ค. 51

540508000024
นายทหารชํานาญงาน
ร.15 พัน.4
(ชกท.0005)

ป.3 เยียวยา 1
(39,880 บาท)

น.1 เยียวยา 2
(41,250 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

9

จ.ส.อ. ทวีโชค ดําใส
3930100099714
1263600189

ร.15 พัน.4 12 ธ.ค. 05

58

รอง ผบ.มว. (ชกท.113.0)
บก.มว.ลว.ร$อย.สสก.ร.15 พัน.4

จ.ส.อ.
พิเศษ

22 พ.ค. 63

540508000013
นายทหารชํานาญงาน
ร.15 พัน.4
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 34
(35,220 บาท)

น.1 ชั้น 44
(36,400 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

10

จ.ส.อ. สุโข สาดรุ)ง
3530700431802
1276901332

ร.25 พัน.1 23 พ.ย. 07

56

รอง ผบ.มว. (ชกท.311.0)
บก.มว.สส.ร$อย.สสก.ร.25 พัน.1

จ.ส.อ.
พิเศษ

28 ก.ย. 63

540301000010
นายทหารชํานาญงาน
ร.25 พัน.1
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 17.5
(20,770 บาท)

น.1 ชั้น 27.5
(21,500 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ยศ-ชื่อ-สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
11

หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. บุญเจือ เพชรยังพูล
3860200136752
1281100220

วัน/เดือน/ป
สังกัด

เกิด

ลงตําแหนง
อายุ

ร.25 พัน.2 19 ต.ค. 07

56

ตําแหนงป1จจุบัน
รอง ผบ.มว. (ชกท.311.0)
บก.มว.ปล.ร$อย.อวบ.ร.25 พัน.2

อัตรา
จ.ส.อ.
พิเศษ

เลขที่ตําแหนง

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป!น
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
26 ม.ค. 61 540302000020
นายทหารชํานาญงาน
ร.25 พัน.2
(ชกท.0005)

รับเงินเดือน

ปรับเป!น

๑ เม.ย. ๖๔

รับเงินเดือน

ป.3 ชั้น 35.5
(36,990 บาท)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
น.1 ชั้น 45.5
ไทย ไทย ไทย ไทย
(38,170 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

12

จ.ส.อ. ภิญโญ รักสนิท
3840700263231
1296500731

ร.25 พัน.3 21 ม.ค. 09

55 นายสิบประจําหมวด (ชกท.911.0)
บก.มว.สร.ร$อย.สสช.ร.25 พัน.3

จ.ส.อ.
พิเศษ

30 เม.ย. 60 540402000037
นายทหารชํานาญงาน
ร.25 พัน.3
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 33.5
(34,680 บาท)

น.1 ชั้น 43.5
(35,810 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

13

จ.ส.อ. ชัยรัตน สุดสงวน
3909800633185
1265600181

ป.5 พัน.5

6 ธ.ค. 05

58

หน.นายสิบกระสุน (ชกท.141.0)
มว.กระสุน ร$อย.บก.และ บร.
ป.5 พัน.5

จ.ส.อ.
พิเศษ

18 เม.ย. 63 540208000019
นายทหารชํานาญงาน
ป.5 พัน.5
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 33.5
(34,680 บาท)

น.1 ชั้น 43.5
ไทย
(35,810 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

14

จ.ส.อ. นรินทร รัตนภักดี
5100599139161
1281100457

ป.5 พัน.25

8 พ.ค. 09

55

นายสิบลาดตระเวน (ชกท.146.0)
หมู)ตรวจการณหน$า ร$อย.ป.ป.5
พัน.25

จ.ส.อ.
พิเศษ

7 พ.ค. 53

540303000034
นายทหารชํานาญงาน
ป.5 พัน.25
(ชกท.0005)

ป.3 เยียวยา 1
(39,880 บาท)

น.1 เยียวยา 2
(41,250 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

15

จ.ส.อ. ชาตรี วงษนรา
3470500054143
1305500288

ร.152 พัน.1 7 ม.ค. 09

55

จ)ากองพัน (ชกท.001.0)
ตอน บก.พัน.ร$อย.บก.ร.152 พัน.1

จ.ส.อ.
พิเศษ

23 ก.ค. 52

540608000011
นายทหารชํานาญงาน
ร.152 พัน.1
(ชกท.0005)

ป.3 เยียวยา 0.5 น.1 เยียวยา 1.5 ไทย
(39,190 บาท) (40,560 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ยศ-ชื่อ-สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
16

หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. สุชาติ มาศทอง
3820400187351
1312200701

วัน/เดือน/ป
สังกัด

เกิด

ร.153 พัน.2 7 พ.ค. 09

ลงตําแหนง
อายุ

ตําแหนงป1จจุบัน

อัตรา

55

รอง ผบ.มว. (ชกท.111.0)
บก.มว.ค.60 มม.ร$อย.อวบ.
ร.153 พัน.2

จ.ส.อ.
พิเศษ

เลขที่ตําแหนง

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป!น
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
19 เม.ย. 59 540612000024
นายทหารชํานาญงาน
ร.153 พัน.2
(ชกท.0005)

รับเงินเดือน

ปรับเป!น

๑ เม.ย. ๖๔

รับเงินเดือน

ป.3 ชั้น 31.5
(32,450 บาท)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
น.1 ชั้น 41.5
ไทย ไทย ไทย ไทย
(33,560 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

17

จ.ส.อ. วันชัย นาเมืองรักษ
3451001193670
1304600551

ช.พัน.15
พล.ร.15

5 ก.พ. 09

55

รอง ผบ.มว. (ชกท.121.0)
บก.มว.ช.ร$อย.ช.สนาม ช.พัน.15
พล.ร.15

จ.ส.อ.
พิเศษ

27 มิ.ย. 55

540615000044
นายทหารชํานาญงาน
ช.พัน.15 พล.ร.15
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 36.5
(38,170 บาท)

น.1 เยียวยา 0.5 ไทย
(39,190 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

18

จ.ส.อ. ชาญชัย วงคกลาง
3341000520724
1297102527

ส.พัน.15
พล.ร.15

26 ต.ค. 08

55

หน.การสาย (ชกท.321.0)
ตอนโทรศัพท มว.สาย ร$อย.สาย
และวิทยุถ)ายทอด
ส.พัน.15 พล.ร.15

จ.ส.อ.
พิเศษ

2 พ.ย. 56

540616000034
นายทหารชํานาญงาน
ส.พัน.15 พล.ร.15
(ชกท.0005)

ป.3 เยียวยา 1
(39,880 บาท)

น.1 เยียวยา 2
(41,250 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

19

จ.ส.อ. ศรายุทธ สมบูรณชิต
3570400038391
1271202540

ร$อย.ลว.ไกล
พล.ร.15

18 ต.ค. 08

55

ผบ.ตอน (ชกท.311.0)
ตอน สส.ร$อย.ลว.ไกล พล.ร.15

จ.ส.อ.
พิเศษ

12 ต.ค. 60

540601200006
นายทหารชํานาญงาน
ร$อย.ลว.ไกล พล.ร.15
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 36
(37,580 บาท)

ไทย
น.1 ชั้น 46
(38,750 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

20

จ.ส.อ. ศุภชัย ชาวนาเปHา
3730600803978
1291901346

พัน.ซบร.
กรม สน.
พล.ร.15

13 ม.ค. 09

55

จ)ากองร$อย (ชกท.001.0)
บก.ร$อย.ร$อย.สน.ส)วนหน$า
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15

จ.ส.อ.
พิเศษ

28 ต.ค. 59

540212000056
นายทหารชํานาญงาน
พัน.ซบร.กรม สน.
พล.ร.15
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 35.5
(36,990 บาท)

ไทย
น.1 ชั้น 45.5
(38,170 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ยศ-ชื่อ-สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
21

หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. ชาญวิทย ตาวัน
3810100002673
1400100142

วัน/เดือน/ป
สังกัด

เกิด

ลงตําแหนง
อายุ

ตําแหนงป1จจุบัน

อัตรา

เลขที่ตําแหนง

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป!น
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
29 ก.ย. 63 540211000014
นายทหารชํานาญงาน
พัน.สบร.กรม สน.
พล.ร.15
(ชกท.0005)

รับเงินเดือน

ปรับเป!น

๑ เม.ย. ๖๔

รับเงินเดือน

พัน.สบร.
กรม สน.
พล.ร.15

14 ธ.ค. 08

55

นายสิบส)งกําลัง (ชกท.768.0)
ตอน บก.พัน.ร$อย.บก.พัน.สบร.กรม
สน.พล.ร.15

จ.ส.อ.
พิเศษ

ป.3 ชั้น 29.5
(30,220 บาท)

ร$อย.ลว.ไกล
พล.ร.15

26 ก.ค. 09

55

รอง ผบ.ตอน (ชกท.113.0)
ตอน ลว.ไกล มว.ลว.ไกล
ร$อย.ลว.ไกล พล.ร.15

จ.ส.อ.
พิเศษ

12 ต.ค. 60

540601200007
นายทหารชํานาญงาน
ร$อย.ลว.ไกล พล.ร.15
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 32
(33,000 บาท)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย
น.1 ชั้น 39.5
(31,340 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

22

จ.ส.อ. มะหดี มามะ
3949900097102
2303200125

น.1 ชั้น 42
ไทย
(34,110 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

23

จ.ส.อ. สิทธิชัย แสงวันทอง
5100200075551
1293309408

หน)วย ขกท. 22 มี.ค. 09
พล.ร.15

55 นายสิบประจําหน)วย (ชกท.001.0)
บก.หน)วยเเยก ขกท.สนต.กรม ร.
หน)วย ขกท.พล.ร.15

จ.ส.อ.
พิเศษ

24 พ.ค. 54

540601800013
นายทหารชํานาญงาน
หน)วย ขกท.พล.ร.15
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 33
น.1 ชั้น 43
(34,110 บาท) (35,220 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

24

จ.ส.อ. วัฒนา แดหวา
3901000068346
1305600102

พัน.พัฒนา 4 22 มี.ค. 09

55

จ)ากองร$อย (ชกท.001.0)
บก.ร$อย.ร$อย.พัฒนา พัน.พัฒนา 4

จ.ส.อ.
พิเศษ

31 พ.ค. 48

540203000024
นายทหารชํานาญงาน
พัน.พัฒนา 4
(ชกท.0005)

ป.3 เยียวยา 4
(44,130 บาท)

น.1 เยียวยา 5
(45,750 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค.
๖๔ ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

25

จ.ส.อ. วิจิตร พฤกษดี
3800900315846
1272201028

พัน.พัฒนา 4 12 พ.ย. 06

57

นายสิบยานยนต (ชกท.631.0)
หมู)ยานยนตและซ)อมบํารุง มว.สน.
ร$อย.พัฒนา พัน.พัฒนา 4

จ.ส.อ.
พิเศษ

10 เม.ย. 63 540203000052
นายทหารชํานาญงาน
พัน.พัฒนา 4
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 34
(35,220 บาท)

ไทย
น.1 ชั้น 44
(36,400 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ยศ-ชื่อ-สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
26

หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. สันติ ไชยสาลี
3901100130779
1285601647

วัน/เดือน/ป
สังกัด

เกิด

ลงตําแหนง
อายุ

ตําแหนงป1จจุบัน

อัตรา

ช.พัน.402
พล.พัฒนา 4

6 มิ.ย. 06

58

นายงานเครื่องมือก)อสร$าง
(ชกท.612.0)
ตอนเกลี่ยและบดทับ มว.งานดิน
ร$อย.ช.ก)อสร$าง
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4

จ.ส.อ.
พิเศษ

เลขที่ตําแหนง

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป!น

รับเงินเดือน

ปรับเป!น

๑ เม.ย. ๖๔

รับเงินเดือน

สัญชาติ

หมายเหตุ

เมื่อ
1 พ.ค. 63

นายทหารสัญญาบัตร
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
ป.3 ชั้น 36.5 น.1 เยียวยา 0.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
540218000041
นายทหารชํานาญงาน (38,170 บาท) (39,190 บาท)
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
(ชกท.0005)
ได$ ๑ ขั้น)

27

จ.ส.อ. สมพร ทองรักษ
3930700072060
1303600772

ช.พัน.402
พล.พัฒนา 4

7 มี.ค. 09

55

ผบ.หมู) (ชกท.518.0)
หมู)ก)อสร$างทั่วไป มว.ก)อสร$างทั่วไป
ร$อย.ช.ก)อสร$าง
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4

จ.ส.อ.
พิเศษ

29 ธ.ค. 59

540218000030 ป.3 เยียวยา 2.5 น.1 เยียวยา 3.5
นายทหารชํานาญงาน (41,930 บาท) (43,300 บาท)
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
(ชกท.0005)
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

28

จ.ส.อ. พูนพันธ คําภา
3340400159424
1307100229

ช.พัน.402
พล.พัฒนา 4

9 ม.ค. 09

55

ผบ.หมู) (ชกท.518.0)
หมู)ก)อสร$างทั่วไป มว.ก)อสร$างทั่วไป
ร$อย.ช.ก)อสร$าง
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4

จ.ส.อ.
พิเศษ

23 ก.ย. 63

540218000049
ป.3 ชั้น 34
นายทหารชํานาญงาน (35,220 บาท)
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
(ชกท.0005)

น.1 ชั้น 44
(36,400 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

29

จ.ส.อ. สมคิด แสงพิรุณ
3140200281457
3293400023

ช.พัน.402 22 พ.ย. 08
พล.พัฒนา 4

55

ผบ.หมู) (ชกท.518.0)
หมู)ก)อสร$างทั่วไป มว.ก)อสร$างทั่วไป
ร$อย.ช.ก)อสร$าง
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4

จ.ส.อ.
พิเศษ

29 ธ.ค. 59

ป.3 ชั้น 35.5
540218000061
นายทหารชํานาญงาน (36,990 บาท)
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
(ชกท.0005)

น.1 ชั้น 45.5
(38,170 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

30

จ.ส.อ. สัญญา ร)วมสนิท
3800800626076
2272200323

ช.พัน.402 22 ก.พ. 06
พล.พัฒนา 4

58

ช)างเครื่องจักร (ชกท.443.0)
ตอนซ)อมบํารุงกองพัน มว.ซบร.
ร$อย.ช.เครื่องมือและซ)อมบํารุง
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4

จ.ส.อ.
พิเศษ

1 พ.ค. 63

ป.3 ชั้น 36
540218000070
นายทหารชํานาญงาน (37,580 บาท)
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
(ชกท.0005)

น.1 ชั้น 46
(38,750 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ยศ-ชื่อ-สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
31

หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. วิตษณุวัฒ สัตถาผล
3 4706 00155 72 3
1285501917

วัน/เดือน/ป
สังกัด

เกิด

พล.พัฒนา 4 29 ก.ย. 09

ลงตําแหนง
อายุ

ตําแหนงป1จจุบัน

อัตรา

55

นายสิบกํากับการซ)อมบํารุง
เครื่องมือกล (ชกท.622)
ตอนซ)อมบํารุงกองพัน
มว.ซบร.ร$อย.คม.1
กอง สน.พล.พัฒนา 4

จ.(พ.)

เลขที่ตําแหนง

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป!น
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
18 เม.ย. 46 540201000029
นายทหารชํานาญงาน
พล.พัฒนา 4
(ชกท.0005)

รับเงินเดือน

ปรับเป!น

๑ เม.ย. ๖๔

รับเงินเดือน

ป.3 เยียวยา 4
(44,130 บาท)

32

จ.ส.อ. วินัย ทองฉิม
3800400378164
1302200656

บชร.4

17 มิ.ย. 09

55

นายสิบกําลังพล (ชกท.716.0)
กกพ.บชร.4

จ.ส.อ.
พิเศษ

29 ธ.ค. 54

540700000010
นายทหารชํานาญงาน
บชร.4
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 36
(37,580 บาท)

33

จ.ส.อ. เชาววัฒน รัตนพันธ
3800900775090
1322202977

บชร.4

15 มิ.ย. 06

58

นายสิบการข)าว (ชกท.971.0)
กยข.บชร.4

จ.ส.อ.
พิเศษ

19 ธ.ค. 62

540700000012
นายทหารชํานาญงาน
บชร.4
(ชกท.0005)

34

จ.ส.อ. สุรสิทธิ์ โตบางปMา
3740300270931
1276000257

พัน.สพ. 24 พ.ย. 08
กระสุน 24
บชร.4

55

รอง ผบ.มว. (ชกท.542.0)
มว.รก.ร$อย.รก.พัน.สพ.กระสุน 24
บชร.4

จ.ส.อ.
พิเศษ

11 พ.ย. 56

35

จ.ส.อ. ชํานาญ พวงชาติ
3901200102165
1305600650

พัน.สพ. 19 มิ.ย. 09
กระสุน 24
บชร.4

55

รอง ผบ.มว. (ชกท.411.0)
มว.คลังกระสุน ร$อย.สพ.ส)งกําลัง
กระสุน พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4

จ.ส.อ.
พิเศษ

21 ต.ค. 51

สัญชาติ

หมายเหตุ

ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
น.1 เยียวยา 5
ไทย ไทย ไทย ไทย
(45,750 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

น.1 ชั้น 46
(38,750 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ป.3 เยียวยา 0.5 น.1 เยียวยา 1.5
(39,190 บาท) (40,560 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

540704000014
นายทหารชํานาญงาน
พัน.สพ.กระสุน 24
บชร.4
(ชกท.0005)

ป.3 เยียวยา 0.5 น.1 เยียวยา 1.5
(39,190 บาท) (40,560 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

540704000017
นายทหารชํานาญงาน
พัน.สพ.กระสุน 24
บชร.4
(ชกท.0005)

ป.3 เยียวยา 2
(41,250 บาท)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

น.1 เยียวยา 3
(42,620 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

ยศ-ชื่อ-สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
36

หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. ไพรัช อัมพฤกษ
3600100848329
1282300790

วัน/เดือน/ป
สังกัด

เกิด

ลงตําแหนง
อายุ

ตําแหนงป1จจุบัน

อัตรา

พัน.ขส.24
บชร.4

2 ม.ค. 09

55

หน.ช)างยานยนตล$อ (ชกท.631.0)
มว.ซบร.ร$อย.ขส.รยบ.กลาง (ผสม)
พัน.ขส.24 บชร.4

จ.ส.อ.
พิเศษ

เลขที่ตําแหนง

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป!น
เมื่อ
8 ต.ค. 55

นายทหารสัญญาบัตร
540703000024
นายทหารชํานาญงาน
พัน.ขส.24 บชร.4
(ชกท.0005)

รับเงินเดือน

ปรับเป!น

๑ เม.ย. ๖๔

รับเงินเดือน

ป.3 เยียวยา 2
(41,250 บาท)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
น.1 เยียวยา 3
ไทย ไทย ไทย ไทย
(42,620 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

37

จ.ส.อ. ชลวิชช จําปาแพง
3341501332114
1287100473

พัน.ขส.24
บชร.4

6 มี.ค. 09

55

จ)ากองร$อย (ชกท.001.0)
บก.ร$อย.ร$อย.ขส.รยบ.กลาง (ผสม)
พัน.ขส.24 บชร.4

จ.ส.อ.
พิเศษ

11 พ.ย. 56 540703000020
นายทหารชํานาญงาน
พัน.ขส.24 บชร.4
(ชกท.0005)

ป.3 เยียวยา 1.5
(40,560 บาท)

น.1 เยียวยา 2.5 ไทย
(41,930 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

38

จ.ส.อ. ธนะภัทร สังขสม
3860200267385
1281100237

พัน.ขส.24
บชร.4

29 ก.ย. 07

57

จ)ากองร$อย (ชกท.001.0)
บก.ร$อย.ร$อย.บก.พัน.ขส.24 บชร.4

จ.ส.อ.
พิเศษ

11 มี.ค. 63 540703000013
นายทหารชํานาญงาน
พัน.ขส.24 บชร.4
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 37
(38,750 บาท)

น.1 เยียวยา 1
(39,880 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

39

จ.ส.อ. ปณิชัช วงศปาลามา
นนท
3809900499147
1292201698

มทบ.41

27 ก.ย. 09

55

หน.คลัง (ชกท.551.0)
ผยย.มทบ.41

จ.ส.อ.
พิเศษ

5 มิ.ย. 57

540100000051
นายทหารชํานาญงาน
มทบ.41
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 33.5
(34,680 บาท)

น.1 ชั้น 43.5
(35,810 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

40

จ.ส.อ. ณรงค หลีเอบ
3800100958971
1282201941

ร$อย.มทบ.41 9 มิ.ย. 08

56

รอง ผบ.มว. (ชกท.717.0)
มว.บร.ร$อย.มทบ.41

จ.ส.อ.
พิเศษ

17 ก.ค. 63

540100100007
นายทหารชํานาญงาน
ร$อย.มทบ.41
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 36
(37,580 บาท)

น.1 ชั้น 46
(38,750 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ยศ-ชื่อ-สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
41

วัน/เดือน/ป
สังกัด

หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. สัพพัญNู ทิพยกองลาศ พัน.สห.41
3801600569088
1282200196

เกิด

ลงตําแหนง
อายุ

ตําแหนงป1จจุบัน

อัตรา

22 ก.พ. 06

58

จ)ากองพัน (ชกท.001.0)
ตอน บก.พัน.ร$อย.บก.พัน.สห.41

จ.ส.อ.
พิเศษ

เลขที่ตําแหนง

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป!น

รับเงินเดือน

ปรับเป!น

๑ เม.ย. ๖๔

รับเงินเดือน

สัญชาติ

หมายเหตุ

เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
15 ก.ย. 63 540110000024
นายทหารชํานาญงาน
พัน.สห.41
(ชกท.0005)

ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
ป.3 ชั้น 36.5 น.1 เยียวยา 0.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
(38,170 บาท) (39,190 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

42

จ.ส.อ. จิรศักดิ์ เพชรอาวุธ
3920100605172
1302200804

พัน.สห.41

11 ธ.ค. 08

55

รอง ผบ.มว. (ชกท.951.0)
บก.มว.สห.ร$อย.สห.พัน.สห.41

จ.ส.อ.
พิเศษ

21 พ.ย. 62

540110000011
นายทหารชํานาญงาน
พัน.สห.41
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 31
(31,880 บาท)

43

จ.ส.อ. ราเมศร เพชรวิชิต
3950100613728
1304500193

ศฝ.นศท.
มทบ.42

19 ก.พ. 09

55

นายสิบธุรการและกําลังพล
(ชกท.716.0)
ฝธก./กพ.ศฝ.นศท.มทบ.42

จ.ส.อ.
พิเศษ

19 ส.ค. 58

540214000003
นายทหารชํานาญงาน
ศฝ.นศท.มทบ.42
(ชกท.0005)

44

จ.ส.อ. สถิตชีพ บุญวงศ
3909800475423
1285600698

มทบ.42

5 ม.ค. 08

56

ช)างไฟฟHาและประปา (ชกท.
355.0)
ผยย.มทบ.42

จ.ส.อ.
พิเศษ

22 ส.ค. 62

45

จ.ส.อ. ทรงเกียรติ ช)วยเกิด
3810100180997
1302200503

มทบ.43

6 ก.ค. 09

55

จ)ากองบัญชาการ (ชกท.001.0)
ส)วนบังคับบัญชา มทบ.43

จ.ส.อ.
พิเศษ

1 มี.ค. 60

น.1 ชั้น 41
(33,000 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ป.3 เยียวยา 0.5 น.1 เยียวยา 1.5
(39,190 บาท) (40,560 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

540200000037
นายทหารชํานาญงาน
มทบ.42
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 36.5
(38,170 บาท)

น.1 เยียวยา 0.5
(39,190 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

540500000012
นายทหารชํานาญงาน
มทบ.43
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 30.5
(31,340 บาท)

น.1 ชั้น 40.5
(32,450 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ยศ-ชื่อ-สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
46

47

48

หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. วิชัย สุดสุข
3930800283364
1273600494

วัน/เดือน/ป
สังกัด

เกิด

ลงตําแหนง
อายุ

ตําแหนงป1จจุบัน

อัตรา

เลขที่ตําแหนง

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป!น
เมื่อ
7 ก.พ. 63

นายทหารสัญญาบัตร
540500100005
นายทหารชํานาญงาน
ร$อย.มทบ.43
(ชกท.0005)

รับเงินเดือน

ปรับเป!น

๑ เม.ย. ๖๔

รับเงินเดือน

ป.3 ชั้น 31
(31,880 บาท)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
น.1 ชั้น 41
ไทย ไทย ไทย ไทย
(33,000 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

ร$อย.มทบ.43 18 ต.ค. 06

57

ผบ.ตอน (ชกท.941.0)
ตอนสูทกรรม ร$อย.มทบ.43

จ.ส.อ.
พิเศษ

ร$อย.มทบ.43 21 พ.ค. 08

56

รอง ผบ.มว. (ชกท.111.0)
มว.สยป.ร$อย.มทบ.43

จ.ส.อ.
พิเศษ

24 ก.พ. 63

540500100006
นายทหารชํานาญงาน
ร$อย.มทบ.43
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 31
(31,880 บาท)

น.1 ชั้น 41
(33,000 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

จ.ส.อ. ภานุวัฒน บุญรินทร ร$อย.มทบ.44 10 เม.ย. 08 56
3 9203 00129 94 3
1311400061

รอง ผบ.มว. (ชกท.717.0)
มว.บร.ร$อย.มทบ.44

จ.ส.อ.
พิเศษ

25 ก.พ. 63

540300100008
นายทหารชํานาญงาน
ร$อย.มทบ.44
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 29.5
(30,220 บาท)

น.1 ชั้น 39.5
(31,340 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

จ.ส.อ. สามารถ แจ$งชาติ
3920600908123
1291400149

49

จ.ส.อ. อุเชน ผสม
3800400533933
1272201706

นฝ.นศท.
มทบ.45

4 ต.ค. 06

58

ผช.ครูวิชาอาวุธ (ชกท.111.0)
หน)วยฝBกนักศึกษาวิชาทหาร
มทบ.45

จ.ส.อ.
พิเศษ

17 เม.ย. 63 540400300007
นายทหารชํานาญงาน
นฝ.นศท.มทบ.45
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 37
(38,750 บาท)

น.1 เยียวยา 1
(39,880 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

50

จ.ส.อ. สมศักดิ์ เสือชาวปMา
3800700113191
1272201846

รพ.ค)าย
วิภาวดีรังสิต

6 ธ.ค. 06

57

นายสิบเวชกรรมปHองกัน
(ชกท.933.0)
บก.รพ.ค)ายวิภาวดีรังสิต

จ.ส.อ.
พิเศษ

15 เม.ย. 63 540404000008
นายทหารชํานาญงาน
รพ.ค)ายวิภาวดีรังสิต
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 35
(36,440 บาท)

น.1 ชั้น 45
(37,580 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ยศ-ชื่อ-สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
51

หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. ปRยะ สุนทวงษ
3860100558728
1271100478

วัน/เดือน/ป
สังกัด

เกิด

ลงตําแหนง
อายุ

ตําแหนงป1จจุบัน

อัตรา

ร$อย.สห.
มทบ.45

23 ต.ค. 08

55

รอง ผบ.มว (ชกท.951.0)
มว.สห.ร$อย.สห.มทบ.45

จ.ส.อ.
พิเศษ

เลขที่ตําแหนง

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป!น

รับเงินเดือน

ปรับเป!น

๑ เม.ย. ๖๔

รับเงินเดือน

สัญชาติ

หมายเหตุ

เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
22 ส.ค. 40 540400200004 ป.3 เยียวยา 6.5 น.1 เยียวยา 7.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
นายทหารชํานาญงาน (48,200 บาท) (49,830 บาท)
ร$อย.สห.มทบ.45
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
(ชกท.0005)
ได$ ๑ ขั้น)

52

จ.ส.อ. วินัย สังขเวชยาคม
3860100556814
1301100211

ร$อย.สห.
มทบ.45

26 ก.ย. 09

55

รอง ผบ.มว. (ชกท.951.0)
มว.สห.ร$อย.สห.มทบ.45

จ.ส.อ.
พิเศษ

6 พ.ย. 62

540400200006
นายทหารชํานาญงาน
ร$อย.สห.มทบ.45
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 31.5
(32,450 บาท)

น.1 ชั้น 41.5
(33,560 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

53

จ.ส.อ. สนั่น หนูชู
3959900070182
1273200179

ร$อย.สห.
มทบ.46

15 มิ.ย. 06

58

รอง ผบ.มว. (ชกท.951.0)
มว.สห.ร$อย.สห.มทบ.46

จ.ส.อ.
พิเศษ

17 มิ.ย. 63

540600200003
นายทหารชํานาญงาน
ร$อย.สห.มทบ.46
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 29.5
(30,220 บาท)

น.1 ชั้น 39.5
(31,340 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

54

จ.ส.อ. ณัฏฐ แงะสัมฤทธิ์
3200900151580
1270801084

มทบ.46

11 ต.ค. 08

55

เสมียนการเงิน (ชกท.730.0)
ฝกง.มทบ.46

จ.ส.อ.
พิเศษ

9 ก.พ. 60

540600000018 ป.3 เยียวยา 2.5 น.1 เยียวยา 3.5
นายทหารชํานาญงาน. (41,930 บาท) (43,300 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
มทบ.46
ได$ ๑ ขั้น)
(ชกท.0005)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

55

จ.ส.อ. ทรงวุฒิ สุบรรณภาพ
3700200054536
1304900212

มทบ.46

14 ก.ค. 09

55

เจ$าหน$าที่ที่ดิน (ชกท.822.0)
ผยย.มทบ.46

จ.ส.อ.
พิเศษ

7 มิ.ย. 60

540600000024
นายทหารชํานาญงาน
มทบ.46
(ชกท.0005)

น.1 ชั้น 43
(35,220 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

56

จ.ส.อ.หญิง กานตมณี คงพินิจ
3310500084094
6281240908

รพ.ค)าย
อิงคยุทธ
บริหาร

24 ก.ย. 08

56

นายสิบทันตกรรม (ชกท.917.0)
ผทต.รพ.ค)ายอิงคยุทธบริหาร

จ.ส.อ.
พิเศษ

7 เม.ย. 58

ป.3 ชั้น 29.5
น.1 ชั้น 39.5
540617000011
นายทหารชํานาญงาน (30,220 บาท) (31,340 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
รพ.ค)ายอิงคยุทธบริหาร
(ชกท.0005)
ได$ ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ป.3 ชั้น 33
(34,110 บาท)

ยศ-ชื่อ-สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
57

หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. ไพบูลย ถนัดช)างแสง
5100299097722
1283900458

วัน/เดือน/ป
สังกัด
ศฝ.นศท.
มทบ.41

เกิด
20 ต.ค. 08

ลงตําแหนง
อายุ
55

ตําแหนงป1จจุบัน
ผช.ครู
(ชกท.113.0)
หน)วยฝBก ศฝ.นศท.มทบ.41

เลขที่ตําแหนง

อัตรา

จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป!น

จ.ส.อ.
พิเศษ

เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
24 ก.ค. 56 540109000005
นายทหารชํานาญงาน
ศฝ.นศท.มทบ.41

รับเงินเดือน

ปรับเป!น

๑ เม.ย. ๖๔

รับเงินเดือน

ป.3 ชั้น 36.5
(38,170 บาท)

สัญชาติ

ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
น.1 เยียวยา 0.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
(39,190 บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได$ 1 ขั้น)

ตรวจถูกต$อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๓ ส.ค. ๖๔

หมายเหตุ

ยศ - ชื่อ - สกุล
ลําดับ
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
๑ จ.ส.อ. พงศประพันธ
ประวัติ
๓-๖๐๐๘-๐๐๕๑๗-๗๔-๑
๑๒๘๒๓๐๑๙๘๙

๒

๓

๔

จ.ส.อ. ไมตรี
เฉลอยถ7อย
๓-๑๖๙๙-๐๐๐๑๑-๒๓-๐
๑๒๘๕๐๐๑๖๗๕

จ.ส.อ.หญิง จิราภรณ
จันทรสุข
๓-๑๙๙๙-๐๐๔๓๓-๙๐-๘
๖๓๔๑๑๓๐๘๐๕

จ.ส.อ. ถนอม

รณที

๓-๖๐๑๒-๐๐๒๔๘-๙๗-๙
๑๒๘๒๓๐๒๑๒๐

สังกัด
นสศ.

นสศ.

นสศ.

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปขึ้นไป เลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร
หนวย นสศ.
รับเงินเดือน
วัน/เดือน/ป
ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อายุ
ตําแหนงป4จจุบัน
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
๑ เม.ย. ๖๔
เกิด
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
๘ ต.ค. ๐๘ ๕๖
นายสิบวิเคราะหขาวกรอง
จ.ส.อ. ๖ ก.พ. ๕๖ 511903000019
ป.๓ เยียวยา ๒
(ชกท.๙๖๒.0)
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
(๔๑,๒๕๐ บาท)
นสศ.
นสศ.
พ.ด.ร. ๕,๓๐๐ บาท
(ชกท.0005)
พ.ส.ร. ๓๔๐ บาท

๒๖ พ.ค. ๐๙

๑๓ ส.ค. ๐๕

๕๕

๕๙

นายสิบปฏิบัติการขาวสาร
(ชกท.๙๙๐.0)
นสศ.

เสมียน
(ชกท.๗๓๑.0)
แผนกงบประมาณ นสศ.

พล.รพศ.๑

๒๗ พ.ย. ๐๗

๕๗

รอง ผบ.มว.ปEองกัน
(ชกท.๑๑๑.0)
ร7อย.บก.พล.รพศ.๑

จ.ส.อ.
พิเศษ

๖ ธ.ค. ๕๖

จ.ส.อ. ๓๐ ก.ย. ๖๓
พิเศษ

ป.๓ เยียวยา ๑
511903000027
นายทหารชํานาญงาน
(๓๙,๙๙๐ บาท)
นสศ.
พ.ด.ร. ๕,๓๐๐ บาท
(ชกท.0005)
พ.ส.ร. ๑,๗๙๐ บาท

ป.๓ ชั้น ๒๙.๕
511903000026
นายทหารชํานาญงาน
(๒๐,๓๓๐ บาท)
นสศ.
พ.ด.ร. ๕,๓๐๐ บาท
(ชกท.0005)

จ.ส.อ. ๒๖ เม.ย. ๖๑ 511904000021
ป.๓ ชั้น ๓4.5
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
(๓๕,๘๑๐ บาท)
พล.รพศ.๑
พ.ด.ร. ๕,๓๐๐ บาท
(ชกท.0005)
พ.ส.ร. ๓,๘๒๐ บาท

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ เยียวยา 3

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

(๔๒,๖๒๐ บาท)
พ.ด.ร. คงเดิม
พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)
น.๑ เยียวยา ๒

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

(๔๑,๒๕๐ บาท)
พ.ด.ร. คงเดิม
พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น ๓๙.๕
(๓๑,๓๔๐ บาท)
พ.ด.ร. คงเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น 44.5
(๓6,9๙๐ บาท)
พ.ด.ร. คงเดิม
พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

ลําดับ
๕

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. ภาสกร
ถนอมชื่น
๓-๕๗๙๙-๐๐๐๘๙-๙๐-๑
๑๒๙๑๒๐๐๕๖๗

สังกัด

วัน/เดือน/ป
เกิด

อายุ

ตําแหนงป4จจุบัน

รพศ.๑ พัน.๑ ๑๑ พ.ย. ๐๘

๕๖

จากองร7อย
(ชกท.๐๐๑.0)
ร7อย.รพศ.รพศ.๑ พัน.๑

รับเงินเดือน
ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
๑ เม.ย. ๖๔
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. ๒๑ พ.ค. ๖๓ 511906000014
ป.๓ ชั้น ๓๔
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
(๓๕,๒๒๐ บาท)
รพศ.๑ พัน.๑
พ.ด.ร. ๕,๓๐๐ บาท
(ชกท.0005)
พ.ส.ร. ๓,๕๓๐ บาท

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ ชั้น ๔๔
(๓๖,๔๐๐ บาท)
พ.ด.ร. คงเดิม
พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

๖

จ.ส.อ. ฐกฤต
พิลาทอง
๓-๑๖๐๑-๐๑๑๐๖-๗๖-๒
1285001370

รพศ.๑ พัน.๑ ๒๕ เม.ย. ๐๙

๕๕

หน.การสื่อสาร
(ชกท.๓๑๑.0)
ร7อย.รพศ.รพศ.๑ พัน.๑

จ.ส.อ. ๒๑ พ.ค. ๖๓
พิเศษ

๕๑๑๙๐๖๐๐๐๐๒๘
ป.๓ ชั้น ๓๓.๕
นายทหารชํานาญงาน (๓๔,๖๘๐ บาท)
รพศ.๑ พัน.๑
พ.ด.ร. ๕,๓๐๐ บาท
(ชกท.0005)
พ.ส.ร. ๓,๙๓๔ บาท

น.๑ ชั้น ๔๓.๕
(๓๕,๘๑๐ บาท)
พ.ด.ร. คงเดิม
พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๗

จ.ส.อ. สุนทร
หุนยนต
๓-๑๒๐๑-๐๑๘๕๒-๖๙-๓
1286200071

รพศ.๑ พัน.๑ ๘ ก.ย. ๐๙

๕๕

นายสิบสงกําลัง
(ชกท.๗๖๘.0)
รพศ.๑ พัน.๑

จ.ส.อ. ๒๖ ม.ค. ๖๑
พิเศษ

๕๑๑๙๐๖๐๐๐๐๑๓
ป.๓ ชั้น ๓๑
นายทหารชํานาญงาน (๓๑,๘๘๐ บาท)
รพศ.๑ พัน.๑
พ.ด.ร. ๕,๓๐๐ บาท
(ชกท.0005)
พ.ส.ร. ๑,๒๔๐ บาท

น.๑ ชั้น ๔๑
(๓๓,๐๐๐ บาท)
พ.ด.ร. คงเดิม
พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๘

จ.ส.อ. พนม
บุญมาทัน
๓-๑๕๐๕-๐๐๐๐๓-๕๔-๑
1296700344

รพศ.๑ พัน.๒ ๑๗ ธ.ค. ๐๘

56

จ.ส.อ. ๒๒ ส.ค. ๖๐
นายสิบสงกําลัง
พิเศษ
(ชกท.๗๖๘.0)
บก.ร7อย.ร7อย.รพศ.รพศ.๑ พัน.๒

๕๑๑๙๐๗๐๐๐๐๒๒
ป.๓ ชั้น ๓๓
นายทหารชํานาญงาน (๓๔,๑๑๐ บาท)
รพศ.๑ พัน.๒
พ.ด.ร. ๕,๓๐๐ บาท
(ชกท.0005)
พ.ส.ร. ๔๕๐ บาท

น.๑ ชั้น ๔๓
(๓๕,๒๒๐ บาท)
พ.ด.ร. คงเดิม
พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ
9

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. ชาตรี
จําชาติ
๓-๑๙๐๙-๐๐๑๔๗-๐๒-๘
1276101079

สังกัด

วัน/เดือน/ป
เกิด

อายุ

รพศ.๓ รอ.

๑๕ พ.ค. ๐๗

57

ตําแหนงป4จจุบัน
นายสิบชางอาวุธ
(ชกท.๔๒๑.0)
บก.ร7อย.ร7อย.บก.รพศ.๓ รอ.

อัตรา
จ.ส.อ.
พิเศษ

รับเงินเดือน
ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
๑ เม.ย. ๖๔
จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
๙ พ.ค. ๖๓ 511911000024
ป.๓ ชั้น ๓๓.๕
นายทหารชํานาญงาน (๓๔,๖๘๐ บาท)
รพศ.๓ รอ.
พ.ด.ร. ๕,๓๐๐ บาท
(ชกท.0005)
พ.ส.ร. ๑,๒๔๐ บาท

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ ชั้น ๔๓.๕
(๓๕,๘๑๐ บาท)
พ.ด.ร. คงเดิม
พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

10

จ.ส.อ. บุญทัน
กุมภิโร
๓-๓๔๑๓-๐๐๓๕๔-๔๔-๗
1307102774

พัน.จจ.รอ.

๒๔ ก.พ. ๐๙

55

จ.ส.อ.
นายสิบสงกําลัง
พิเศษ
(ชกท.๗๖๘.0)
ตอน สล.มว.สนับสนุนและบริการ
ร7อย.บก.พัน.จจ.รอ.

๗ มิ.ย. ๖๓

511912000018
ป.๓ ชั้น ๓๕
นายทหารชํานาญงาน
(๓๖,๔๐๐ บาท)
พัน.จจ.รอ.
พ.จ.จ. ๖,๐๐๐ บาท
(ชกท.0005)
พ.ส.ร.๒,๗๔๐ บาท

น.๑ ชั้น ๔๕
(๓๗,๕๘๐ บาท)
พ.ต.ร. คงเดิม
พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

11

จ.ส.อ. ภูวนาถ
เทศวัตร
๓-๑๔๑๕-๐๐๑๕๐-๖๒-๖
1303400368

พัน.จจ.รอ.

๒๖ มี.ค. ๐๙

55

จ.ส.อ.
รอง ผบ.มว.
พิเศษ
(ชกท.๑๑๒.0)
บก.มว.อาวุธ ร7อย.บก.พัน.จจ.รอ.

๘ มิ.ย. ๖๓

511912000015
ป.๓ ชั้น ๓๓.๕
นายทหารชํานาญงาน (๓๔,๖๘๐ บาท)
พัน.จจ.รอ.
พ.จ.จ. ๖,๐๐๐ บาท
(ชกท.0005)

น.๑ ชั้น ๔๓.๕
(๓๕,๘๑๐ บาท)
พ.จ.จ. คงเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

12

จ.ส.อ. สมนึก
โคตรบับภา รพศ.๔ พัน.๒ ๓ พ.ค. ๐๕
๓-๖๗๐๑-๐๑๖๑๒-๙๘-๑
1223801168

๕๖

จ.ส.อ. ๑๘ เม.ย. ๖๑ ๕๓๐๗๑๖๐๐๐๐๒๕
ป.๓ ชั้น ๓๒
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน (๓๓,๐๐๐ บาท)
รพศ.๔ พัน.๒
พ.ด.ร. ๕,๓๐๐ บาท
(ชกท.0005)
พ.ส.ร. ๖๓๐ บาท

น.๑ ชั้น ๔๒
(๓๔,๑๑๐ บาท)
พ.ด.ร. คงเดิม
พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

นายสิบการขาว
(ชกท.๑๗๑.0) บก.ร7อย.
ร7อย.รพศ.รพศ.๔ พัน.๒

ลําดับ
๑๓

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. สมพร
คงคํา
๓-๕๘๙๙-๐๐๐๔๓-๔๗-๒
1274400003

สังกัด

วัน/เดือน/ป
เกิด

อายุ

ตําแหนงป4จจุบัน

รพศ.๕

๑๔ ก.ย. ๐๖

58

นายสิบยุทธการ
(ชกท.๑๗๑.0)
ตอน บก.กรม ร7อย.บก.
รพศ.๕

รพศ.๕

๑๒ มิ.ย. ๐๙

55

รอง ผบ.มว.
(ชกท.๓๑๑.0)
บก.มว.สส.ร7อย.บก.รพศ.๕

๑๔

จ.ส.อ. สงา
รู7ทํานอง
๕-๑๖๐๑-๙๙๐๓๑-๑๙-๓
1291202480

๑๕

จ.ส.อ. ฉัตรไชย
บุณยายน
๕-๕๐๐๗-๐๐๐๐๒-๗๕-๔
1250200067

รพศ.๕ พัน.๑ ๗ พ.ย. ๐๔

60

๑๖

จ.ส.อ. สมชาย
แสงธูป
๓-๒๔๐๓-๐๐๓๗๗-๓๐-๗
1300701210

รพศ.๕ พัน.๑ ๓ ม.ค. ๐๙

๕๕

อัตรา
จ.ส.อ.
พิเศษ

รับเงินเดือน
ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
๑ เม.ย. ๖๔
จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
๗ เม.ย. ๖๓ 530301000023
ป.๓ ชั้น ๓๓
นายทหารชํานาญงาน (๓๔,๑๑๐ บาท)
รพศ.๕
พ.ด.ร.๕,๓๐๐ บาท
(ชกท.0005)
พ.ส.ร. ๓๒๐ บาท

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ ชั้น ๔๓
(๓๕,๒๒๐ บาท)
พ.ด.ร. คงเดิม
พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

จ.ส.อ. ๒๐ ก.ค. ๖๑
พิเศษ

ป.๓ ชั้น ๓๓.๕
530301000023
นายทหารชํานาญงาน (๓๔,๖๘๐ บาท)
รพศ.๕
พ.ด.ร. ๕,๓๐๐ บาท
(ชกท.0005)
พ.ส.ร. ๓,๑๙๔ บาท

น.๑ ชั้น ๔๓.๕
(๓๕,๘๑๐ บาท)
พ.ด.ร. คงเดิม
พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

นายสิบยุทธการ
จ.ส.อ. ๑๒ ธ.ค. ๖๒
พิเศษ
(ชกท.๗๑๗.0)
บก.ร7อย.ร7อย.รพศ.รพศ.๕ พัน.๑

ป.๓ ชั้น ๓๓.๕
530302000015
นายทหารชํานาญงาน (๓๔,๖๘๐ บาท)
รพศ.๕ พัน.๑
พ.ด.ร. ๕,๓๐๐ บาท
(ชกท.0005)

น.๑ ชั้น ๔๓.๕
(๓๕,๘๑๐ บาท)
พ.ด.ร. คงเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ป.๓ ชั้น ๓๔
530302000013
นายทหารชํานาญงาน (๓๕,๒๒๐ บาท)
รพศ.๕ พัน.๑
พ.ด.ร. ๕,๓๐๐ บาท
(ชกท.0005)
พ.ส.ร. ๓๐๐ บาท

น.๑ ชั้น ๔๔
(๓๖,๔๐๐ บาท)
พ.ด.ร. คงเดิม
พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

นายสิบการขาว
(ชกท.๑๗๑.0)
บก.พัน.รพศ.๕ พัน.๑

จ.ส.อ.
พิเศษ

๔ เม.ย. ๖๑

ลําดับ
๑๗

๑๘

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. ไพศาล
รุงเรือง
๓-๑๖๐๑-๐๐๔๕๑-๕๔-๗
1275001097

สังกัด

วัน/เดือน/ป
เกิด

อายุ

ตําแหนงป4จจุบัน

รพศ.๕ พัน.๑ ๑๔ ธ.ค. ๐๖

58

จากองร7อย
จ.ส.อ.
พิเศษ
(ชกท.๐๐๑.0)
บก.ร7อย.ร7อย.รพศ.รพศ.๕ พัน.๑

จ.ส.อ. มนูญ
แสงบุญเรือง รพศ.๕ พัน.๒ ๑๘ ม.ค. ๐๙
๓-๕๐๑๓-๐๐๐๘๑-๓๘-๔
1291301937

55

หน.การสื่อสาร
จ.ส.อ.
พิเศษ
(ชกท.๓๑๑.0)
บก.ร7อย.ร7อย.รพศ.รพศ.๕ พัน.๒

๔ พ.ย. ๖๐

ป.๓ ชั้น ๓๕
530303000028
นายทหารชํานาญงาน (๓๖,๔๐๐ บาท)
รพศ.๕ พัน.๒
พ.ด.ร. ๕,๓๐๐ บาท
(ชกท.0005)
พ.ส.ร. ๑,๔๓๒ บาท

60

จากองร7อย
จ.ส.อ.
พิเศษ
(ชกท.๐๐๑.0)
บก.ร7อย.ร7อย.รพศ.รพศ.๕ พัน.๒

๗ เม.ย. ๖๓

ป.๓ ชั้น ๓๑.๕
530303000019
นายทหารชํานาญงาน (๓๒,๔๕๐ บาท)
รพศ.๕ พัน.๒
พ.ด.ร. ๕,๓๐๐ บาท
(ชกท.0005)

คําชั่ง
๑๙ จ.ส.อ. ฉัตรบุญธรรม
๓-๕๐๑๓-๐๐๐๘๑-๓๘-๔
1291301937

รพศ.๕ พัน.๒ ๑๐ ต.ค. ๐๔

๒๐

จ.ส.อ. สมบุญ
บุญสุภาพ
๓-๑๙๐๖-๐๐๓๐๙-๑๒-๐
1306100116

ศสพ.

๗ พ.ค. ๐๙

55

รอง ผบ.มว.
(ชกท.๗๑๗.0)
ร7อย.บร.กบร.ศสพ.

๒๑

จ.ส.อ. คงศักดิ์
เกษม
๓-๑๐๐๕-๐๐๖๒๘-๔๙-๕
1283000008

ศสพ.

๙ ก.ย. ๐๙

๕๕

นายสิบยุทธการ
(ชกท.๑๗๑.0)
บก.ร7อย.พัน.รพศ.ศสพ.ร7อย.๑

ศสพ.

๘ เม.ย. ๐๗

๕๗

หน.ซอมบํารุง

๒๒

อัตรา

รับเงินเดือน
ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
๑ เม.ย. ๖๔
จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
๗ เม.ย. ๖๓ 530302000014
ป.๓ ชั้น ๓๓.๕
นายทหารชํานาญงาน (๓๔,๖๘๐ บาท)
รพศ.๕ พัน.๑
พ.ด.ร. ๕,๓๐๐ บาท
(ชกท.0005)

จ.ส.อ. พงษพัฒน

อินทรเลิศ

จ.ส.อ. ๒๒ ก.ย. ๖๐
พิเศษ

๕๑๑๙๐๐๐๐๐๐๕๖
นายทหารชํานาญงาน
ศสพ.
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น ๒๙
(๒๙,๖๘๐ บาท)
พ.ด.ร.๕,๓๐๐ บาท

จ.ส.อ. ๒๓ เม.ย. ๕๘ ๕๑๑๙๐๑๐๐๐๐๑๖
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
พัน.รพศ.ศสพ.
(ชกท.0005)

ป.๓ เยียวยา ๓.๕
(๔๓,๓๐๐ บาท)
พ.ด.ร.๕,๓๐๐ บาท

จ.ส.อ. ๒๐ เม.ย. ๖๓

๕๑๑๙๐๐๑๐๐๐๑๓

ป.๓ ชั้น ๓๖.๕

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ ชั้น ๔๓.๕
(๓๕,๘๑๐ บาท)
พ.ด.ร. คงเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น ๔๕
(๓๗,๕๘๐ บาท)
พ.ด.ร. คงเดิม
พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น ๔๑.๕
(๓๓,๕๖๐ บาท)
พ.ด.ร. คงเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น ๓๙
(๓๐,๗๙๐ บาท)
พ.ด.ร. คงเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)
น.๑ เยียวยา ๔.๕
(๔๔,๙๓๐ บาท)
พ.ด.ร. คงเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)
น.๑ เยียวยา ๐.๕

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ

๒๓

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
๕-๑๐๐๒-๐๐๐๑๐-๕๐-๖
1255001707

จ.ส.อ. ฐกฤต
จันทรานสรณ
3-1601-00365-10-1
๑๒๔๕๐๐๑๖๐๘

สังกัด

วัน/เดือน/ป
เกิด

อายุ

ตําแหนงป4จจุบัน

พิเศษ
(ชกท.๔๖๔.0)
บก.มว.สงกําลังและซอมบํารุงรม
กอง พธ.สกอ.

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

๕๘

นายสิบยานยนต
(ชกท.๖๓๑.0)
ตอน ขส.มว.สน.ร7อย.ปจว.๑

จ.ส.อ. ๒๒ เม.ย. ๖๔ 511913000011
ป.๓ ชั้น ๓๔.๕
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน (๓๕,๘๑๐ บาท)
พ.ด.ร. ๕,๓๐๐ บาท
พัน.ปจว.
(ชกท.0005)
พ.ส.ร. ๓,๖๗๕ บาท

น.๑ ชั้น ๔๔.๕
(๓๖,๙๙๐ บาท)
พ.ด.ร. คงเดิม
พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

จ.ส.อ. ๑๑ ธ.ค. ๖๒
พิเศษ

511913000015
ป.๓ ชั้น ๓๒
นายทหารชํานาญงาน (๓๓,๐๐๐ บาท)
พัน.ปจว.
พ.ด.ร. ๕,๓๐๐ บาท
(ชกท.0005)
พ.ส.ร. ๑,๘๔๐ บาท

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

จ.ส.อ.
พิเศษ

511913000016
ป.๓ ชั้น ๓๗
นายทหารชํานาญงาน (๓๘,๗๕๐ บาท)
พัน.ปจว.
พ.ด.ร. ๕,๓๐๐ บาท
(ชกท.0005)
พ.ส.ร. ๓,๑๙๘ บาท

น.๑ ชั้น ๔๒
(๓๔,๑๑๐ บาท)
พ.ด.ร. คงเดิม
พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)
น.๑ เยียวยา ๑
(๓๙,๘๘๐ บาท)
พ.ด.ร. คงเดิม
พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

พัน.ปจว.

๑๒ ธ.ค. ๐๖

๕๗

นายสิบยานยนต
(ชกท.๖๓๑.0)
ตอน ขส.มว.สน.ร7อย.ปจว.๒

๒๕

จ.ส.อ. ประวิทย
ต7นแจง
3-7706-00023-88-3
๑๒๗๓๐๐๐๗๘๐

พัน.ปจว.

๔ พ.ย. ๐๘

๕๕

นายสิบประจําหมวด
(ชกท.๑๑๑.0)
บก.มว.ปจว.ร7อย.ปจว.๒

กิ่งก7าน

สัญชาติ

๒๒ เม.ย. ๐๖

จ.ส.อ. นรงคชัย
จรุณศรี
3-1499-00401-36-4
๑๒๙๓๔๐๐๙๑๒

จ.ส.อ. ธงชัยวัลย

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
(๓๙,๑๙๐ บาท)
พ.ด.ร. คงเดิม
พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

พัน.ปจว.

๒๔

๒๖

อัตรา

รับเงินเดือน
ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
๑ เม.ย. ๖๔
จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
นายทหารชํานาญงาน (๓๘,๑๗๐ บาท)
กอง พธ.สกอ.
พ.ด.ร.๕,๓๐๐ บาท
(ชกท.0005)
พ.ส.ร. ๓๑๐ บาท

พัน.ปจว.

๑๑ ม.ค. ๐๙

๕๕

จากองร7อย บก.ร7อย.

จ.ส.อ.

๙ เม.ย. ๖๑

๗ ก.ย. ๖๑

511913000017

ป.๓ ชั้น ๓๓.๕

ได7 ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น ๔๓.๕

ลําดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
3-1998-00102-92-6

สังกัด

วัน/เดือน/ป
เกิด

อายุ

ตําแหนงป4จจุบัน
(ชกท.๐๐๑.0)

๑๒๗๖๑๐๑๒๘๐

บก.ร7อย.ร7อย.รณรงคด7านการ ปจว.

อัตรา
พิเศษ

รับเงินเดือน
ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
๑ เม.ย. ๖๔
จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเปน
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
นายทหารชํานาญงาน (๓๔,๖๘๐ บาท)
พัน.ปจว.
พ.ด.ร. ๕,๓๐๐ บาท
(ชกท.0005)

พัน.ปจว.
๒๗

จ.ส.อ. พงษศักดิ์
พาพันธุ
3-1601-00515-09-0
๑๒๘๕๐๐๑๓๔๗

พัน.ปจว.

๒๒ ก.ค. ๐๙

๕๕

นายสิบสงกําลัง
(ชกท.๗๖๘.0)
ตอนสงกําลังและซอมบํารุง
ร7อย.บก.พัน.ปจว.

จ.ส.อ. ๑๔ ส.ค. ๖๑
พิเศษ

511913000019
ป.๓ ชั้น ๓๔.๕
นายทหารชํานาญงาน (๓๕,๘๑๐ บาท)
พัน.ปจว.
พ.ด.ร. ๕,๓๐๐ บาท
(ชกท.0005)
พ.ส.ร. ๒,๓๕๒ บาท

ปรับเปน
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
(๓๕,๘๑๐ บาท)
พ.ด.ร. คงเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น ๔๔.๕
(๓๖,๙๙๐ บาท)
พ.ด.ร. คงเดิม
พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย

ไทย

ได7 ๑ ขั้น)

ตรวจถูกต7อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๓ ส.ค. ๖๔

ไทย

ไทย

ไทย

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ป'ขึ้นไป เลื่อนฐานะเป.นนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด รร.จปร.

ลําดับ
๑

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. พรภิรมย พวงสุนทร
๓๑๐๐๑๐๑๑๐๔๘๔๑
๑๒๘๓๓๑๐๒๗๕

สังกัด

วัน/เดือน/ป
เกิด

อายุ

ตําแหนงป1จจุบัน

รร.จปร.

23 ต.ค. 08

๕๕

เสมียน
(ชกท.710.0)
รร.จปร.

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป"น
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. 6 ส.ค. 62 511400000029
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
รร.จปร.
(ชกท.0005)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.๓ ชั้น 34.5
(35,81๐ บาท)

ปรับเป"น
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.1 ชั้น 44.5
(36,990 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได; ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

๒

จ.ส.อ. สุเนตร พัชนี
๓๑๐๒๐๐๒๕๘๔๐๒๑
๑๒๘๓๓๐๐๕๕๑

รร.จปร.

2 ก.พ. 09

๕๕

เสมียน
(ชกท.710.0)
บก.รร.จปร.

จ.ส.อ. 20 ธ.ค. 60
พิเศษ

511400000034
นายทหารชํานาญงาน
รร.จปร.
(ชกท.0005)

ป.๓ เยียวยา 3.5
(43,30๐ บาท)

น.1 เยียวยา 4.5
(44,930 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได; ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๓

จ.ส.อ. เสกสรร เหม>นแหลม
๓๑๙๐๒๐๐๓๑๐๔๐๖
๑๒๙๖๑๐๑๑๙๐

รร.จปร.

10 มิ.ย. 09

๕๕

นายสิบสูมกรรม
(ชกท.541.0)
สบร.รร.จปร.

จ.ส.อ. 25 ธ.ค. 44
พิเศษ

511400000091
นายทหารชํานาญงาน
สบร.รร.จปร.
(ชกท.0005)

ป.๓ เยียวยา 3.5
(43,30๐ บาท)

น.1 เยียวยา 4.5
(44,930 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได; ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๔

จ.ส.อ. อดิเรก เจริญผล
๓๑๖๐๑๐๐๑๗๓๓๒๖
๑๒๙๕๐๐๑๘๘๔

รร.จปร.

2 ม.ค. 09

๕๕

นายสิบคลัง
(ชกท.551.0)
สบร.รร.จปร.

จ.ส.อ. 14 มิ.ย. 55
พิเศษ

511400000089
นายทหารชํานาญงาน
สบร.รร.จปร.
(ชกท.0005)

ป.๓ เยียวยา 4
(44,13๐ บาท)

น.1 เยียวยา 5
(45,750 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได; ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๕

จ.ส.อ. เฉลิมชัย แจ>มนาค
๓๒๖๐๓๐๐๓๓๙๖๗๗
๑๒๗๑๘๐๐๗๙๗

รร.จปร.

5 ธ.ค. 08

๕๕

จ>ากองพัน
(ชกท.001.0)
รร.จปร.

จ.ส.อ. 17 ม.ค. 56
พิเศษ

511400000040
นายทหารชํานาญงาน
รร.จปร.
(ชกท.0005)

ป.๓ เยียวยา 8
(50,64๐ บาท)

น.1 เยียวยา 9
(52,260 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได; ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลําดับ
๖

๗

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. ชํานุ กลิ่นสุคนธ
๓๑๗๙๙๐๐๑๑๖๕๒๐
๑๒๙๖๒๐๐๖๑๔

จ.ส.อ. วันรบ แสนสุข
๓๒๕๙๙๐๐๐๑๕๗๖๕
๑๒๙๓๑๐๐๒๘๖

สังกัด

วัน/เดือน/ป
เกิด

อายุ

ตําแหนงป1จจุบัน

รร.จปร.

26 พ.ค. 09

๕๕

รอง ผบ.มว.
(ชกท.717.0)
บก.รร.จปร.

รร.จปร.

21 ต.ค. 08

๕๕

รอง ผบ.มว.
(ชกท.717.0)
บก.รร.จปร

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป"น
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. 15 ธ.ค. 59 511400000045
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
รร.จปร.
(ชกท.0005)
จ.ส.อ. 15 ธ.ค. 59
พิเศษ

511400000052
นายทหารชํานาญงาน
รร.จปร.
(ชกท.0005)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.๓ เยียวยา 2.5
(41,93๐ บาท)

ป.๓ เยียวยา 3
(42,62๐ บาท)

ปรับเป"น
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.1 เยียวยา 3.5
(43,300 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได; ๑ ขั้น)
น.1 เยียวยา 4
(44,130 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได; ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

ไทย

ตรวจถูกต;อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๓ ส.ค. ๖๔

ไทย

ไทย

ไทย

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ป'ขึ้นไป เลื่อนฐานะเป.นนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด ยศ.ทบ.
ยศ - ชื่อ - สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
๑
จ.ส.อ. อภิสิทธิ์ มานะเนตร
๓๑๐๑๙๐๐๖๘๙๙๓๐
๑๒๗๓๓๑๔๔๓๙

ยศ.ทบ.

๑๓ พ.ย. ๐๗ ๕๗

๕๐๑๙ ๐๐๐๐ ๐๑๖๕
เสมียน
(ชกท.๗๑๐.0)
ยศ.ทบ.

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป"น
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. ๑๒ ก.พ. ๖๓ ๕๐๑๙ ๐๐๐๐ ๐๐๕๙
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ยศ.ทบ.
(ชกท.๐๐๐๕)

สังกัด

วัน/เดือน/ป
อายุ
เกิด

ตําแหนงป1จจุบัน

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.๓ ชั้น ๓๕.๕
(๓๖,๙๙๐ บาท)

ปรับเป"น
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ ชั้น ๔5.๕
(๓8,17๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

๒

จ.ส.อ. โสภิต บุญอุไร
๓๑๐๐๒๐๓๕๗๓๙๘๐
๑๒๘๓๓๐๓๖๕๕

ยศ.ทบ.

๑ มี.ค. ๐๖ ๕๘

๕๐๑๙ ๐๐๐๐ ๐๒๓๔
เสมียนการเงิน
(ชกท.๗๓๐.0)
ยศ.ทบ.

จ.ส.อ. ๑๒ ก.พ. ๖๓ ๕๐๑๙ ๐๐๐๐ ๐๐๖๑
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ยศ.ทบ.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.๓ ชั้น ๓๖
(๓๗,๕๘๐ บาท)

น.๑ ชั้น ๔6
(๓๘,๗๕๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๓

จ.ส.อ. สุพจน< นิลทับโพธิ์
๓๑๒๐๑๐๑๙๑๙๑๒๗
๑๒๔๓๔๐๐๗๕๗

ยศ.ทบ.

๒๔ พ.ย. ๐๘ ๕๖

๕๐๑๙ ๐๐๐๐ ๐๒๒๗
เสมียน
(ชกท.๗๑๐.0)
ยศ.ทบ.

จ.ส.อ. ๒๑ เม.ย. ๖๐ ๕๐๑๙ ๐๐๐๐ ๐๐๖๐
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ยศ.ทบ.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.๓ ชั้น ๓๕
(๓๖,๔๐๐ บาท)

น.๑ ชั้น ๔5
(๓๗,๕๘๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๔

จ.ส.อ. ทวีสุข โทสุวรรณ
๓๑๐๒๒๐๑๒๘๐๓๗๕
๑๒๙๓๓๑๕๕๔๑

ยศ.ทบ.

๒๙ เม.ย. ๐๙ ๕๕

๕๐๑๙ ๐๐๑๐ ๐๗๓๓
เสมียน
(ชกท.๗๑๐.0)
ยศ.ทบ.

จ.ส.อ. ๑ เม.ย. ๕๒ ๕๐๑๙ ๐๐๑๐ ๐๐๖๒
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ยศ.ทบ.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.๓ เยียวยา ๕
(๔๕,๗๕๐ บาท)

น.๑ เยียวยา 6
(๔7,38๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ยศ - ชื่อ - สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
๕
จ.ส.อ. มานพ ศรีนางแย7ม
๓๑๔๑๓๐๐๐๔๖๓๙๖
๑๓๐๓๔๐๑๑๖๘

ยศ.ทบ.

๑๕ พ.ย. ๐๗ ๕๗

๕๑๑๙ ๐๐๐๐ ๐๓๒๒
เจ7าหน7าที่คลัง
(ชกท.๕๕๑.0)
ยศ.ทบ.

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป"น
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. ๑ ก.ย. ๖๓ ๕๑๑๙ ๐๐๐๐ ๐๐๖๕
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ยศ.ทบ.
(ชกท.๐๐๐๕)

สังกัด

วัน/เดือน/ป
อายุ
เกิด

ตําแหนงป1จจุบัน

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.๓ ชั้น ๓๓.๕
(๓๔,๖๘๐ บาท)

ปรับเป"น
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ ชั้น ๔3.๕
(๓5,๘1๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

๖

จ.ส.อ. อานันต< กลBอมจิตร
๓๑๐๐๒๐๑๘๑๕๒๐๐
๑๒๙๓๓๑๖๒๖๕

ยศ.ทบ.

๑๑ ก.ค. ๐๘ ๕๖

๕๐๑๙ ๐๐๐๐ ๐๒๙๘
เสมียน
(ชกท.๗๑๐.0)
ยศ.ทบ.

จ.ส.อ. ๑๒ ก.พ. ๖๓ ๕๑๑๙ ๐๐๐๐ ๐๐๖๙
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ยศ.ทบ.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.๓ ชั้น ๓๕
(๓๖,๔๐๐ บาท)

น.๑ ชั้น ๔5
(๓7,58๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๗

จ.ส.อ. วันชัย ภาวะไพบูลย<
๓๕๒๑๐๐๐๓๑๙๘๙๐
๑๒๙๕๑๐๑๗๐๕

ยศ.ทบ.

๒๘ ก.พ. ๐๙ ๕๕

๕๐๑๙ ๐๐๑๐ ๐๖๘๔
เสมียน
(ชกท.๗๑๐.0)
ยศ.ทบ.

จ.ส.อ. ๑๖ มิ.ย. ๕๑ ๕๐๑๙ ๐๐๐๐ ๐๐๗๔
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ยศ.ทบ.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.๓ เยียวยา ๒
(๔๑,๒๕๐ บาท)

น.๑ เยียวยา 3
(๔2,62๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

8

จ.ส.อ. ชัชชัย สุขนิรันทร<
๓ ๗๖๐๑ ๐๐๑๒๔ ๕๙ ๑
๑๒๗๓๙๐๐๓๒๖

ศป.

21 เม.ย. 06 ๕๘

นายสิบสBงกําลัง
(ชกท.768.0)
พัน.บร.กบร.ศป.

จ.ส.อ. 15 พ.ค. 63
พิเศษ

๕๑๑๗๐๐๐๐๐๐๖๖
นายทหารชํานาญงาน
ศป.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 เยียวยา 7.5
(49,830 บาท)

น.1 เยียวยา 8.5
(51,450 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค.๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

9

จ.ส.อ. สันติ พะยิ้ม
๓ ๑๖๐๑ ๐๐๕๓๘ ๗๒ ๓
๑๒๖๒๓๐๐๐๐๗

รร.ป.ศป.

14 พ.ย. 08 ๕๖

ครู
(ชกท.146.0)
รร.ป.ศป.

จ.ส.อ. 3 ก.ค. 46
พิเศษ

๕๑๑๗๐๐๐๐๐๐๙๙
นายทหารชํานาญงาน
ศป.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 เยียวยา 7.5
(49,830 บาท)

น.1 เยียวยา 8.5
(51,450 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค.๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ยศ - ชื่อ - สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
10
จ.ส.อ. อํานาจ ผBองพุฒิ
๓ ๑๔๐๘ ๐๐๒๓๐ ๖๓ ๕
๑๒๘๓๔๐๑๘๖๘

สังกัด

วัน/เดือน/ป
อายุ
เกิด

รร.ป.ศป.

6 มิ.ย. 09

๕๕

ตําแหนงป1จจุบัน
ครู
(ชกท.146.0)
รร.ป.ศป.

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป"น
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. 29 เม.ย. 59 ๕๑๑๗๐๐๐๐๐๑๐๕
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ศป.
(ชกท.๐๐๐๕)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.3 เยียวยา 1.5
(40,560 บาท)

ปรับเป"น
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.1 เยียวยา 2.5
(41,930 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค.๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

11

จ.ส.อ. สายชล เดชา
๓ ๑๖๐๒ ๐๐๑๖๕ ๐๕ ๘
๑๒๙๕๐๐๑๑๖๖

พัน.ป.ศป.

28 พ.ย. 08 ๕๖

นายสิบประสานการยิง
(ชกท.140.0)
พัน.ป.ศป.

จ.ส.อ. 18 พ.ค. 61
พิเศษ

๕๑๑๗๐๒๐๐๐๐๒๗
นายทหารชํานาญงาน
พัน.ป.ศป.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 ชั้น 33.5
(34,680 บาท)

น.1 ชั้น 43.5
(35,810 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค.๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

12

จ.ส.อ. มิตรชัย คําเกิด
๓ ๔๓๐๒ ๐๐๔๒๗ ๖๔ ๕
๑๒๘๒๗๐๑๒๕๗

พัน.ป.ศป.

23 มิ.ย. 09 ๕๕

นายสิบหัวหน7าสBวนยิง
(ชกท.141.0)
พัน.ป.ศป.

จ.ส.อ. 20 ต.ค. 58
พิเศษ

๕๑๑๗๐๒๐๐๐๐๓๘
นายทหารชํานาญงาน
พัน.ป.ศป.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 เยียวยา 3
(42,620 บาท)

น.1 เยียวยา 4
(44,130 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค.๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

13

จ.ส.อ. เฉลิมชัย สุวรรณชาติ
๓ ๖๕๙๙ ๐๐๒๖๕ ๔๑ ๕
๑๒๘๓๘๐๑๕๔๙

รร.นส.ทบ.

7 พ.ย. 08

๕๖

รอง ผบ.มว.
(ชกท.111.0)
รร.นส.ทบ.

จ.ส.อ. 22 พ.ค. 61
พิเศษ

๕๑๐๔๐๔๐๐๐๐๓๓
นายทหารชํานาญงาน
รร.นส.ทบ.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 เยียวยา 1
(39,880 บาท)

น.1 เยียวยา 2
(41,250 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค.๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

14

จ.ส.อ.นเรศ ภาวะโสภณ
๒ ๓๖๐๒ ๐๐๒๐๑ ๘๙ ๔
๑๒๘๓๑๐๑๗๕๖

รร.นส.ทบ. 28 ก.ย. 08 ๕๖

รอง ผบ.มว.
(ชกท.111.0)
รร.นส.ทบ.

จ.ส.อ. 8 ส.ค. 63
พิเศษ

๕๑๐๔๐๔๐๐๐๐๓๕
นายทหารชํานาญงาน
รร.นส.ทบ.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 ชั้น 35.5
(36,990 บาท)

น.1 ชั้น 45.5
(38,170 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค.๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ยศ - ชื่อ - สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
15
จ.ส.อ. ประทีป คงสม
๓ ๙๐๐๙ ๐๐๓๒๙ ๓๗ ๔
๑๒๙๕๖๐๐๔๑๖

สังกัด
รร.นส.ทบ.

วัน/เดือน/ป
อายุ
เกิด
9 ธ.ค. 08

ตําแหนงป1จจุบัน

๕๖

รอง ผบ.มว.
(ชกท.111.0)
รร.นส.ทบ.

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป"น
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. 22 พ.ค. 61 ๕๑๐๔๐๔๐๐๐๐๔๕
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
รร.นส.ทบ.
(ชกท.๐๐๐๕)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.3 เยียวยา 1.5
(40,560 บาท)

ปรับเป"น
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.1 เยียวยา 2.5
(41,930 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค.๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

16

จ.ส.อ. ประทีป ทองคํา
๓ ๗๒๐๒ ๐๐๒๗๓ ๙๖ ๓
๑๒๗๖๔๐๑๙๗๒

รร.นส.ทบ. 18 พ.ค. 08 ๕๖

จBากองพัน
(ชกท.001.0)
รร.นส.ทบ.

จ.ส.อ. 8 ส.ค. 63
พิเศษ

๕๑๐๔๐๔๐๐๐๐๒๒
นายทหารชํานาญงาน
รร.นส.ทบ.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 ชั้น 36
(37,580 บาท)

น.1 ชั้น 46
(38,750 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค.๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

17

จ.ส.อ. สามพราน ศรีบุญเรือน
๓ ๗๗๙๘ ๐๐๒๙๑ ๘๓ ๙
๑๒๘๓๐๐๑๓๓

รร.นส.ทบ. 10 มี.ค. 07 ๕๗

รอง ผบ.มว.
(ชกท.941.0)
รร.นส.ทบ.

จ.ส.อ. 8 ส.ค. 63
พิเศษ

๕๑๐๔๐๔๐๐๐๐๖๙
นายทหารชํานาญงาน
รร.นส.ทบ.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 ชั้น 31
(31,880 บาท)

น.1 ชั้น 41
(33,000 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค.๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

18

จ.ส.อ.หญิง โชติกา เกลี้ยงกลม
๓ ๗๗๐๒ ๐๐๓๔๕ ๗๓ ๕
๖๓๒๑๒๖๐๘๐๙

รร.นส.ทบ. 26 ส.ค. 09 ๕๕

นายสิบพยาบาล
(ชกท.912.0)
รร.นส.ทบ.

จ.ส.อ. 26 ส.ค. 58
พิเศษ

๕๑๐๔๐๔๐๐๐๐๕๓
นายทหารชํานาญงาน
รร.นส.ทบ.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 ชั้น 35
(36,400 บาท)

น.1 ชั้น 45
(37,580 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค.๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

19

จ.ส.อ.หญิง สุณีรัตน< สืบสมบัติ
๓ ๗๗๐๖ ๐๐๓๖๓ ๖๒ ๕
๖๓๘๑๒๕๐๔๐๙

รร.นส.ทบ. 25 เม.ย. 09 ๕๕

ครู
(ชกท.113.0)
รร.นส.ทบ.

จ.ส.อ. 22 พ.ค. 61
พิเศษ

๕๑๐๔๐๔๐๐๐๐๑๘
นายทหารชํานาญงาน
รร.นส.ทบ.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.3 ชั้น 31.5
(32,450 บาท)

น.1 ชั้น 41.5
(33,560 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค.๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ยศ - ชื่อ - สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
20
จ.ส.อ. สุทธิชัย อยูBฉ่ํา
3160101329605
1295001932

สังกัด

วัน/เดือน/ป
อายุ
เกิด

ตําแหนงป1จจุบัน

รร.ม.ศม.

13 เม.ย. 09 55

511601000458
ครู (ชกท.151.0) รร.ม.ศม.

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป"น
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. 11 ม.ค. 61 511600000117
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ศม.
(ชกท.0005)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.3 ชั้น 35
(36,400 บาท)

ปรับเป"น
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.1 ชั้น 45
(37,580 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

21

จ.ส.อ. กฤชวรรต มูลจันทร<
3450600112277
1274602385

รร.ม.ศม.

20 ม.ค. 09 55

511601000351
ชBางยานยนต<สายพาน
(ชกท.632.0) รร.ม.ศม.

จ.ส.อ. 30 ต.ค. 58 511600000108
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ศม.
(ชกท.0005)

ป.3 เยียวยา 4.5
(44,930 บาท)

น.1 เยียวยา 5.5
(46,560 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

22

จ.ส.อ. กฤษดา จรวิเศษ
3149900042089
1303401098

รร.ม.ศม.

7 พ.ค. 09

511601000499
จBากองร7อย (ชกท.001.0)
รร.ม.ศม.

จ.ส.อ. 9 พ.ย. 61 511600000121
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ศม.
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 32.5
(33,560 บาท)

น.1 ชั้น 42.5
(34,680 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

23

จ.ส.อ. สุนีย< เพ็งแพง
3190200240751
1296100219

รร.ม.ศม.

11 ธ.ค. 08 56

จ.ส.อ. 2 ต.ค. 62 511600000122
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ศม.
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 33.5
(34,680 บาท)

น.1 ชั้น 43.5
(35,810 บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได7 1 ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

24

จ.ส.อ. ไพศาล คําประสาตร<
3199900370078
1262401609

รร.ม.ศม.

7 ต.ค. 08

จ.ส.อ. 1 ธ.ค. 58 511600000132
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ศม.
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 35
(36,400 บาท)

น.1 ชั้น 45
(37,580 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

55

56

511601000503
นายสิบยุทธการและการฝNก
(ชกท.153.0) รร.ม.ศม.

511601000611
จBากองร7อย (ชกท.001.0)
รร.ม.ศม.

ยศ - ชื่อ - สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
25
จ.ส.อ. มาโนทย< บุตรเพ็ง
3660500315531
1293700159

สังกัด

วัน/เดือน/ป
อายุ
เกิด

ตําแหนงป1จจุบัน

รร.ม.ศม.

17 มี.ค. 08 56

511601000716
จBากองร7อย (ชกท.001.0)
รร.ม.ศม.

511601000713
รอง ผบ.มว. (ชกท.151.0)
รร.ม.ศม.

26

จ.ส.อ. กิตติภพ วีระเดช
3190100537701
1306100361

รร.ม.ศม.

4 เม.ย. 09 55

27

จ.ส.อ. อํานาจ พลเมือง
3190400210227
1276100786

รร.ม.ศม.

27 ส.ค. 06 58

28

จ.ส.อ. สุรพลชัย สรสนิธ
3190300288437
1276100870

รร.ม.ศม.

23 เม.ย. 06 58

29

จ.ส.อ. สมชาย เกษโกมล
3150100104782
1326700412

ศม.

6 มิ.ย. 09

55

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป"น
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. 2 ต.ค. 62 511600000143
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ศม.
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 37
(38,750 บาท)

ปรับเป"น
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.1 เยียวยา 1
(3๙,880 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

511600000142
นายทหารชํานาญงาน
ศม.
(ชกท.0005)

ป.3 เยียวยา 0.5
(39,190 บาท)

น.1 เยียวยา 1.5
(40,560 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

511601000113
จ.ส.อ. 2 ต.ค. 62 511600000092
เสมียน (ชกท.710.0) รร.ม.ศม. พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ศม.
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 34.5
(35,810 บาท)

น.1 ชั้น 44.5
(36,990 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

จ.ส.อ. 17 ส.ค. 63 511600000134
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ศม.
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 31.5
(32,450 บาท)

น.1 ชั้น 41.5
(33,560 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

511600000685
จ.ส.อ. 21 ก.ค. 63 511600000076
รอง ผบ.มว. (ชกท.151.0) ศม. พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ศม.
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 35
(36,400 บาท)

น.1 ชั้น 45
(37,580 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

511601000628
รอง ผบ.มว. (ชกท.151.0)
รร.ม.ศม.

จ.ส.อ. 2 ต.ค. 62
พิเศษ

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔

ยศ - ชื่อ - สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
30
จ.ส.อ. พนม มีโภคา
3410100659901
1286803494

สังกัด
ม.พัน.22
ศม.

วัน/เดือน/ป
อายุ
เกิด
3 ส.ค. 09

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
ตําแหนงป1จจุบัน
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป"น
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
55
511602100067
จ.ส.อ. 5 ก.ค. 59 511602000032
รอง ผบ.มว. (ชกท.131.0) พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ตอน ถ.มว.ลว.ร7อย.ม.ม.พัน.22
ม.พัน.22 ศม.
ศม.
(ชกท.0005)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.3 เยียวยา 3.5
43,300 บาท)

31

จ.ส.อ. จงรัก โสรี
3190900292087
1336100612

ศม.

24 ก.ค. 09 55

511600000468
จ.ส.อ. 21 ก.ค. 63 511600000076
นายสิบการกีฬา (ชกท.151.0) พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ศม.
ศม.
(ชกท.0005)

ป.3 ชั้น 31
(31,880 บาท)

๓๒

จ.ส.อ. ปราโมทย< เพชร<ไทย
๓๗๗๐๖๐๐๘๙๑๐๙๕
๑๒๕๕๐๐๑๖๙๓

ศร.

๒๗ พ.ย. ๐๕ ๕๘

511500000208
จ.ส.อ. ๑๗ ม.ค. ๖๓
เสมียน (ชกท.๗๑๐.0) กยข.ศร. พิเศษ

๕๑๑๕๐๐๐๐๐๐๓๓
นายทหารชํานาญงาน
ศร.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.๓ เยียวยา ๑
(๓๙,๘๘๐ บาท)

๓๓

จ.ส.อ. ดาวรุBง เพ็งเพชร
๓๖๐๐๑๐๐๙๖๖๒๘๓
๑๒๔๓๘๐๑๓๔๔

รร.ร.ศร.

๒๑ พ.ย. ๐๖ ๕๗

จ.ส.อ. ๙ ก.ย. ๖๓
พิเศษ

๕๑๑๕๐๐๐๐๐๑๔๓
นายทหารชํานาญงาน
รร.ร.ศร.
(ชกท.๐๐๐๕)

๓๔

จ.ส.อ. ดาวเรือง ไมBน7อย
๓๗๗๐๓๐๐๔๒๕๙๔๓
๑๓๔๓๐๐๑๑๐๘

รร.ร.ศร.

๔ เม.ย. ๐๗ ๕๗

511503200337
จ.ส.อ. ๑๕ ต.ค. ๖๒
จBากองร7อย (ชกท.๐๐๑.0)
พิเศษ
กองสนับสนุน กรม นร.รร.ร.ศร.

๕๑๑๕๐๐๐๐๐๑๑๘
นายทหารชํานาญงาน
รร.ร.ศร.
(ชกท.๐๐๐๕)

511503100178
นายสิบคลัง (ชกท.๕๕๑.0)
อว.กศ.รร.ร.ศร.

ปรับเป"น
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.1 เยียวยา 4.5
44,930 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)
น.1 ชั้น 41
(33,000 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

น.๑ เยียวยา 2
(41,25๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ป.๓ ชั้น ๓๕
(๓๖,๔๐๐ บาท)

น.๑ ชั้น ๔5
(๓7,58๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ป.๓ ชั้น ๓๔
(๓๕,๒๒๐ บาท)

น.๑ ชั้น ๔4
(๓6,40๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ยศ - ชื่อ - สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
๓๕
จ.ส.อ. ชานนท< อินทร<ทอง
๓๑๒๐๑๐๐๐๕๒๔๑๓
๑๒๘๒๔๐๐๔๒๐

สังกัด

วัน/เดือน/ป
อายุ
เกิด

ตําแหนงป1จจุบัน

รร.ร.ศร.

๓๐ ส.ค. ๐๗ ๕๖

511503100244
ครู (ชกท.๓๑๑.0)
ส.กศ.รร.ร.ศร.

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป"น
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. ๒๑ ต.ค. ๖๒ ๕๑๑๕๐๐๐๐๑๑๗
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
รร.ร.ศร.
(ชกท.๐๐๐๕)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.๓ ชั้น ๓๗
(๓๘,๗๕๐ บาท)

ปรับเป"น
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ เยียวยา 1
(๓9,88๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

๓๖

จ.ส.อ. พิเชฎฐ พรหมลี
๓๑๐๒๒๐๑๙๔๗๗๘๗
๑๒๘๓๓๐๙๐๔๕

รร.ร.ศร.

๑๒ พ.ย. ๐๗ ๕๗

511503000019
เสมียน (ชกท.๗๑๐.0)
ธก.กพ.รร.ร.ศร.

จ.ส.อ. ๑๒ พ.ย. ๐๗
พิเศษ

๕๑๑๕๐๐๐๐๐๑๑๕
นายทหารชํานาญงาน
รร.ร.ศร.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.๓ ชั้น ๓๔
(๓๕,๒๒๐ บาท)

น.๑ ชั้น ๔4
(๓6,40๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๓๗

จ.ส.อ. พินิจ รอบรู7งาน
๓๗๗๐๖๐๐๖๓๑๙๑๓
๑๓๒๓๐๐๐๑๓๔

รร.ร.ศร.

๒๑ พ.ค. ๐๘ ๕๖

511503000130
ชBางยานยนต<ล7อ (๖๓๑.0)
สน.รร.ร.ศร.

จ.ส.อ. ๓๐ มี.ค. ๖๓
พิเศษ

๕๑๑๕๐๐๐๐๐๑๒๙
นายทหารชํานาญงาน
รร.ร.ศร.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.๓ ชั้น ๓๓.๕
(๓๔,๖๘๐ บาท)

น.๑ ชั้น ๔3.๕
(๓5,81๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๓๘

จ.ส.อ. ศิริชัย กลBอมอารมย<
๓๗๗๐๖๐๐๖๕๒๕๕๔
๑๒๙๓๐๐๐๐๗๒

รร.ร.ศร.

๑๐ มิ.ย. ๐๘ ๕๖

511503000129
จ.ส.อ. ๙ ก.ย. ๖๓
นายสิบยานยนต< (ชกท.๖๓๑.0) พิเศษ
สน.รร.ร.ศร.

๕๑๑๕๐๐๐๐๐๑๓๙
นายทหารชํานาญงาน
รร.ร.ศร.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.๓ ชั้น ๒๙.๕
(๓๐,๒๒๐ บาท)

น.๑ ชั้น ๓9.๕
(๓1,34๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๓๙

จ.ส.อ. นรสิงห< เกตุสอาด
๓๗๗๐๖๐๐๕๙๕๒๘๓
๑๒๙๓๐๐๐๐๗๗

ศร.พัน.๒

๑๑ ก.ย. ๐๘ ๕๕

511502400041
จ.ส.อ. ๙ ก.ย. ๖๓
นายสิบกําลังพล (ชกท.๗๑๖.0) พิเศษ
ร7อย.สสช.ศร.พัน.๒

๕๑๑๕๐๒๐๐๐๐๓๕
นายทหารชํานาญงาน
ศร.พัน.2
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.๓ ชั้น ๓๑.๕
(๓๒,๔๕๐ บาท)

น.๑ ชั้น ๔1.๕
(๓3,๕6๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ยศ - ชื่อ - สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
๔๐
จ.ส.อ. สมเพ็ชร จีนมหันต<
๓๖๐๐๑๐๐๐๒๗๗๘๓
๑๒๗๒๓๐๑๗๙๖

สังกัด
ศร.

วัน/เดือน/ป
อายุ
เกิด
๒ ต.ค. ๐๘

ตําแหนงป1จจุบัน

๕๖

511505000055
จBากองร7อย (ชกท.๐๐๑.0)
พัน.บริการ กบร.ศร.

511502200025
รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.0)
มว.ปล.ร7อย.อวบ.ศร.พัน.๒

๔๑

จ.ส.อ. ธรรมนูญ เนียมสวัสดิ์
๓๗๗๐๖๐๐๒๒๔๘๙๗
๑๒๙๓๐๐๐๐๐๘

ศร.พัน.๒

๑๐ พ.ย. ๐๘ ๕๖

๔๒

จ.ส.อ. อภิชัย วงษ<เนียมหอม
๓๑๖๐๑๐๐๓๒๙๓๘๕
๑๒๗๕๐๐๑๗๙๘

ศร.

๒๓ พ.ย. ๐๘ ๕๖

๔๓

จ.ส.อ.หญิง พิศมัย งามเจริญ
๓๑๐๒๐๐๑๓๔๑๔๔๓
๖๓๐๒๐๙๑๒๐๘

ศร.

๙ ธ.ค. ๐๘

๔๔

จ.ส.อ. โสภณ สกุลศิริวัฒน<
๓๖๐๐๓๐๐๓๙๗๙๑๖
๑๒๙๒๓๐๒๑๕๔

ศร.พัน.๒

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป"น
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. ๑๖ มี.ค. ๕๐ ๕๑๑๕๐๐๐๐๐๐๘๕
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ศร.
(ชกท.๐๐๐๕)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.๓ เยียวยา ๗.๕
(๔๙,๘๓๐ บาท)

ปรับเป"น
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ เยียวยา 8.๕
(51,45๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

จ.ส.อ. ๑ ก.พ. ๖๑
พิเศษ

๕๑๑๕๐๒๐๐๐๐๓๑
นายทหารชํานาญงาน
ศร.พัน.2
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.๓ เยียวยา ๓
(๔๒,๖๒๐ บาท)

น.๑ เยียวยา 4
(๔4,13๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

511500000399
จ.ส.อ. ๔ พ.ค. ๖๑
เสมียน (ชกท.๗๑๐.0) กชฝ.ศร. พิเศษ

๕๑๑๕๐๐๐๐๐๐๔๐
นายทหารชํานาญงาน
ศร.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.๓ เยียวยา ๑
(๓๙,๘๘๐ บาท)

น.๑ เยียวยา 2
(41,25๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๕๕

511500000561
หัวหน7าคลัง (ชกท.๕๕๑.0)
ยย.กบร.ศร.

จ.ส.อ. ๒๘ พ.ค. ๕๖
พิเศษ

๕๑๑๕๐๐๐๐๐๐๗๐
นายทหารชํานาญงาน
ศร.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.๓ เยียวยา ๒.๕
(๔๑,๙๓๐ บาท)

น.๑ เยียวยา 3.๕
(๔3,30๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๑๒ ธ.ค. ๐๘ ๕๖

511502200024
รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.0)
มว.ปล.ร7อย.อวบ.ศร.พัน.๒

จ.ส.อ. ๑ ก.พ. ๖๑
พิเศษ

๕๑๑๕๐๒๐๐๐๐๓๐
นายทหารชํานาญงาน
ศร.พัน.2
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.๓ เยียวยา ๑.๕
(๔๐,๕๖๐ บาท)

น.๑ เยียวยา 2.๕
(๔1,93๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ยศ - ชื่อ - สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
๔๕
จ.ส.อ. ดําเริง อยูBในวงศ<
๓๗๓๐๓๐๐๖๒๒๕๗๙
๑๒๗๑๙๐๑๘๒๖

สังกัด

วัน/เดือน/ป
อายุ
เกิด

ศร.

๒๓ ธ.ค. ๐๘ ๕๕

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
ตําแหนงป1จจุบัน
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป"น
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
511500000675
จ.ส.อ. ๘ พ.ย. ๕๕ ๕๑๑๕๐๐๐๐๐๐๕๔
นายสิบสโมสร (ชกท.๐๗๓.0) พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
สก.กบร.ศร.
ศร.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.๓ เยียวยา ๓
(๔๒,๖๒๐ บาท)

๔๖

จ.ส.อ. สมชาย เจTกทBานา
๓๗๗๐๖๐๐๘๑๒๒๖๘
๑๒๘๓๐๐๐๕๙๓

ศร.

๑๔ ม.ค. ๐๙ ๕๕

๔๗

จ.ส.อ. สุรพงษ< ยุบล
๓๖๐๐๑๐๐๘๕๗๙๓๐
๑๒๙๒๓๐๒๑๕๕

ศร.พัน.๒

๒๙ ม.ค. ๐๙ ๕๕

511502000047
จBากองพัน (ชกท.๐๐๑.0)
ตอน บก.พัน.
ร7อย.สสก.ศร.พัน.๒

จ.ส.อ. ๑๐ พ.ค. ๖๑
พิเศษ

๕๑๑๕๐๒๐๐๐๐๑๑
นายทหารชํานาญงาน
ศร.พัน.2
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.๓ เยียวยา ๑
(๓๙,๘๘๐ บาท)

๔๘

จ.ส.อ. ฉัตรชัย เกิดก7าน
๓๗๗๐๖๐๐๘๙๒๕๔๗
๑๓๐๓๐๐๐๐๗๕

ศร.

๒๗ ก.พ. ๐๙ ๕๕

511500000304
เสมียนการเงิน (ชกท.๗๓๐.0)
กง.ศร.

จ.ส.อ. ๒๔ มี.ค. ๕๙
พิเศษ

๕๑๑๕๐๐๐๐๐๐๓๘
นายทหารชํานาญงาน
ศร.
(ชกท.๐๐๐๕)

๔๙

จ.ส.อ. กษิเดช วัชรตรีธนาเดช
๓๗๗๙๙๐๐๐๐๔๓๘๖
๑๓๐๒๑๐๑๔๑๐

รร.ร.ศร.

511503200211
จBากองร7อย (ชกท.๐๐๑.0)
พัน.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร.

จ.ส.อ. ๑ มิ.ย. ๖๐
พิเศษ

๕๑๑๕๐๐๐๐๐๑๒๕
นายทหารชํานาญงาน
รร.ร.ศร.
(ชกท.๐๐๐๕)

๑ มี.ค. ๐๙

๕๕

511500000225
จ.ส.อ. ๒๕ ก.พ. ๕๙
นายสิบยุทธการ (ชกท.๑๑๓.0) พิเศษ
กยข.ศร.

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔

ปรับเป"น
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ เยียวยา 4
(๔4,130 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

๕๑๑๕๐๐๐๐๐๐๕๐
ป.๓ เยียวยา ๓.๕
น.๑ เยียวยา 4.๕
นายทหารชํานาญงาน
(๔๓,๓๐๐ บาท)
(๔4,93๐ บาท)
ศร.
กับ พ.ส.ร.
กับ พ.ส.ร. คงเดิม
(ชกท.๐๐๐๕)
เดือนละ ๑,๕๒๐ บาท (กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

น.๑ เยียวยา 2
(41,25๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ป.๓ ชั้น ๓๖.๕
(๓๘,๑๗๐ บาท)

น.๑ เยียวยา 0.๕
(๓9,19๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ป.๓ ชั้น ๒๘
(๒๘,๘๘๐ บาท)

น.๑ ชั้น ๓8
(๒9,68๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ยศ - ชื่อ - สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
๕๐
จ.ส.อ. ภูวดล ดําภูผา
๓๘๖๐๒๐๐๓๗๙๗๖๑
๑๓๐๑๑๐๐๑๒๖

สังกัด
ศร.

วัน/เดือน/ป
อายุ
เกิด
๑ มี.ค. ๐๙

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
ตําแหนงป1จจุบัน
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป"น
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
๕๕
511500000549
จ.ส.อ. ๓๑ ม.ค. ๖๓ ๕๑๑๕๐๐๐๐๐๐๖๙
หน.ชBางเครื่องยนต< (ชกท.๖๓๑.0) พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ผขส.กบร.ศร.
ศร.
(ชกท.๐๐๐๕)

๕๑

จ.ส.อ. กฤต บุญเสริม
๕๓๔๑๕๐๐๐๑๑๐๕๑
๑๒๙๗๑๐๓๕๓๙

ศร.พัน.๒

๑๕ มี.ค. ๐๙ ๕๕

511502300014
รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.0)
มว.ค.๖๐ ร7อย.อวบ.ศร.พัน.๒

๕๒

จ.ส.อ. สมพร หงษ<ทอง
๓๗๗๐๖๐๐๒๒๔๘๙๗
๑๓๐๓๐๐๐๐๗๒

ศร.พัน.๒

๑๕ มี.ค. ๐๙ ๕๕

๕๓

จ.ส.อ. มนู นิ่มนวล
๓๗๗๐๖๐๐๘๙๕๒๙๕
๑๒๘๓๐๐๐๗๐๗

ศร.

๑๗ มี.ค. ๐๙ ๕๕

511505000093
รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.0)
พัน.บริการ กบร.ศร.

๕๔

จ.ส.อ. ธรจักร< วิริยะกิจ
๓๑๐๐๖๐๒๐๖๙๑๔๒
๑๓๑๓๐๐๑๐๕๙

ศร.

๖ เม.ย. ๐๙ ๕๕

511500000426
ชBางเหล็กและบัดกรี
(ชกท.๔๔๒.0) กชฝ.ศร.

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.๓ ชั้น ๓๑
(๓๑,๘๘๐ บาท)

ปรับเป"น
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ ชั้น ๔1
(๓3,00๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

จ.ส.อ. ๑ มี.ค. ๖๐
พิเศษ

๕๑๑๕๐๒๐๐๐๐๒๘
นายทหารชํานาญงาน
ศร.พัน.2
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.๓ เยียวยา ๑
(๓๙,๘๘๐ บาท)

น.๑ เยียวยา 2
(41,25๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

511502000089
จ.ส.อ. ๗ ก.พ. ๕๖
นายสิบประจําหมวด
พิเศษ
(ชกท.๑๑๒.0) มว.อวน.ร7อย.สสก.
ศร.พัน.๒

๕๑๑๕๐๒๐๐๐๐๑๕
นายทหารชํานาญงาน
ศร.พัน.2
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.๓ เยียวยา ๒.๕
(๔๑,๙๓๐ บาท)

น.๑ เยียวยา 3.๕
(๔3,300 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

จ.ส.อ. ๑ ก.พ. ๖๑
พิเศษ

๕๑๑๕๐๐๐๐๐๐๙๖
นายทหารชํานาญงาน
ศร.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.๓ เยียวยา ๑.๕
(๔๐,๕๖๐ บาท)

น.๑ เยียวยา 2.๕
(๔1,93๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

จ.ส.อ. ๔ พ.ค. ๖๑
พิเศษ

๕๑๑๕๐๐๐๐๐๐๖๒
นายทหารชํานาญงาน
ศร.
(ชกท.๐๐๐๕)

ป.๓ ชั้น ๓๒.๕
(๓๓,๕๖๐ บาท)

น.๑ ชั้น 4๒.๕
(๓4,๖8๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ยศ - ชื่อ - สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
๕๕
จ.ส.อ. จิรโชติ พันธุ<พงษ<
๓๗๖๐๕๐๐๔๒๑๘๕๒
๑๓๐๓๙๐๐๒๐๒

สังกัด
รร.ร.ศร.

วัน/เดือน/ป
อายุ
เกิด

ตําแหนงป1จจุบัน

๑๓ เม.ย. ๐๙ ๕๕

511503200411
นายสิบประจําหมวด
(ชกท.๑๑๑.0) กองสนับสนุน
กรม นร.รร.ร.ศร.
๑๘ พ.ค. ๐๙ ๕๕
511501000051
นายสิบยุทธการ (ชกท.๑๑๓.0)
ตอน บก.พัน.ร7อย.สสก.ศร.พัน.๑

๕๖

จ.ส.อ. อังกูร เสนารัตน<
๓๗๗๐๖๐๐๕๙๕๖๙๑
๑๓๐๓๐๐๐๐๗๖

ศร.พัน.๑

๕๗

จ.ส.อ. ธีระพจน< มาตโห7
๓๗๗๐๗๐๐๑๐๙๙๕๐
๑๓๐๓๐๐๐๒๓๗

ศร.พัน.๑

๑๘ มิ.ย. ๐๙ ๕๕

511501200024
รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑.0)
บก.มว.ปล.ร7อย.อวบ.ศร.พัน.๑

๕๘

จ.ส.อ. สราวุธ รัตนโภคา
๓๗๗๐๖๐๐๖๔๒๑๑๗
๑๓๐๓๐๐๐๖๒๗

รพ.คBาย
ธนะรัชต<

๒๐ ส.ค. ๐๙ ๕๕

511504000082
นายสิบเภสัชกรรม (ชกท.๙๓๒.0)
รพ.คBายธนะรัชต<

๕๙

จ.ส.อ. ปรีชา สุวรรณโสภา
๓๗๖๐๑๐๐๒๙๖๑๒๑
๑๓๐๓๙๐๐๐๙๖

ศร.พัน.๑

๒๖ ส.ค. ๐๙ ๕๕

511501000118
รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๒๑.0)
บก.มว.ชBางโยธา ร7อย.สสก.
ศร.พัน.๑

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป"น
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. ๔ เม.ย. ๖๑ ๕๑๑๕๐๐๐๐๐๑๗๗
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
รร.ร.ศร.
(ชกท.๐๐๐๕)
จ.ส.อ. ๒๑ ต.ค. ๖๒ ๕๑๑๕๐๑๐๐๐๐๒๔
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ศร.พัน.1
(ชกท.๐๐๐๕)
จ.ส.อ. ๒๑ ต.ค. ๖๒ ๕๑๑๕๐๑๐๐๐๐๒๔
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ศร.พัน.๑
(ชกท.๐๐๐๕)
จ.ส.อ. ๓๐ ธ.ค. ๕๓ ๕๑๑๕๐๔๐๐๐๐๑๓
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
รพ.คBายธนะรัชต<
(ชกท.๐๐๐๕)
จ.ส.อ. ๒๑ ต.ค. ๖๒ ๕๑๑๕๐๑๐๐๐๐๑๖
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ศร.พัน.๑
(ชกท.๐๐๐๕)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.๓ ชั้น ๓๗
(๓๘,๗๕๐ บาท)

ป.๓ เยียวยา ๐.๕
(๓๙,๑๙๐ บาท)

ป.๓ ชั้น ๓๑
(๓๑,๘๘๐ บาท)

ป.๓ เยียวยา ๒
(๔๑,๒๕๐ บาท)

ป.๓ เยียวยา ๐.๕
(๓๙,๑๙๐ บาท)

ปรับเป"น
รับเงินเดือน
ณ ๑ ต.ค. ๖๔
น.๑ เยียวยา 1
(39,88๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)
น.๑ เยียวยา 1.๕
(40,56๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)
น.๑ ชั้น ๔1
(๓3,00๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)
น.๑ เยียวยา ๓
(๔๒,๖๒๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)
น.๑ เยียวยา 1.๕
(40,56๐ บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖๔
ได7 ๑ ขั้น)

สัญชาติ

หมายเหตุ

ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
ไทย ไทย ไทย ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ตรวจถูกต7อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๓ ส.ค. ๖๔

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ7วน สมัครใจเลื่อนฐานะฯ
สังกัด ศบบ.
ยศ - ชื่อ - สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
1
จ.ส.อ. วีระ สระดี
๓๑๐๐๕๐๓๘๕๗๔๕๒
๑๒๙๕๐๐๑๒๘๘

2

จ.ส.อ. อิทธิพล บุตรแพง
๓๑๖๐๑๐๐๘๙๒๑๗๙
๑๒๙๕๐๐๑๕๑๙

3

จ.ส.อ. ปรีดี มะโนปEน
๓๕๒๑๐๐๐๐๗๐๓๗๙
๑๒๗๕๑๐๑๗๖๕

4

จ.ส.อ. ปราโมทยF นนทวงศF
๓๑๖๐๑๐๐๒๔๙๘๖๑
๑๒๘๕๐๐๑๒๙๙

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔

สังกัด

วัน/เดือน/ป
อายุ
เกิด

ศบบ.

๒๘ มี.ค. ๐๙

55

ชางไม (ชกท.511.0) ศบบ.

ศบบ.

๑๒ ธ.ค. ๐๘

56

ชางไฟฟAา (ชกท. 355.0) ศบบ.

จ.ส.อ. 23 เม.ย. 57 511800000044
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ศบบ.

ป.๓ ชั้น ๓6.๕ น.1 เยียวยา 0.5
(๓8,17๐ บาท) (39,190 บาท)
พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม
720 บาท
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได 1 ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

รร.การบิน ทบ. 10 ธ.ค. 08

56

นายสิบธุรการ
(ชกท.717.0) รร.การบิน ทบ.

จ.ส.อ. 8 เม.ย. 53
พิเศษ

511800000057
นายทหารชํานาญงาน
ศบบ.

ป.3 เยียวยา 1.5 น.1 เยียวยา 2.5
(40,560 บาท) (41,930 บาท)
พ.ส.ร. เดือนละ
พ.ส.ร. คงเดิม
1,300 บาท (กรณี 1 ต.ค. 64
ได 1 ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

รร.การบิน ทบ. 31 ก.ค. 09 55

นายสิบเตรียมการ
(ชกท.717.0) รร.การบิน ทบ.

จ.ส.อ. 30 ม.ค. 61
พิเศษ

511800000058
นายทหารชํานาญงาน
ศบบ.

ป.3 ชั้น 37
(38,750 บาท)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ตําแหนงป1จจุบัน

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป"น
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. 8 พ.ค. 55 511800000048
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ศบบ.

ปรับเป"น
สัญชาติ
รับเงินเดือน
หมายเหตุ
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
ป.๓ เยียวยา 3
น.1 เยียวยา 4
ไทย ไทย ไทย ไทย
(๔2,620 บาท) (๔4,130 บาท)
พ.ส.ร. เดือนละ
พ.ส.ร. คงเดิม
1,080 บาท (กรณี 1 ต.ค. 64
ได 1 ขั้น)

น.1 เยียวยา 1
(39,880 บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได 1 ขั้น)

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
สังกัด
อายุ
เกิด
หมายเลขประจําตัว
5
จ.ส.อ. ปรีชา ลานเงิน
รร.การบิน ทบ. 27 ส.ค. 07 57
๓๕๕๐๑๐๐๖๕๖๑๘๘
๑๒๘๒๖๐๐๓๕๑

ตําแหนงป1จจุบัน
เสมียน (ชกท.710.0) รร.การบิน ทบ.

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป"น
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. 31 ม.ค. 63 511800000065
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ศบบ.

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔

ปรับเป"น
สัญชาติ
รับเงินเดือน
หมายเหตุ
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
ป.๓ ชั้น ๓6
น.1 ชั้น 46
ไทย ไทย ไทย ไทย
(๓7,580 บาท) (38,750 บาท)
พ.ส.ร. เดือนละ
พ.ส.ร. คงเดิม
360 บาท
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได 1 ขั้น)

6

จ.ส.อ. ธนะพันธF พึ่งบุญศรี
๓๑๐๐๕๐๐๖๒๖๗๗๘
๑๒๘๕๐๐๐๐๗๑

กรม บ.

๒๙ พ.ค. ๐๙ 55

ชางซอมวิทยุการบิน
(ชกท.296.0)
มว.สื่อสารการบิน รอย.บก.กรม บ.

จ.ส.อ. ๒ ก.พ. ๖๐
พิเศษ

๕๑๑๘๐๓๐๐๐๐39
นายทหารชํานาญงาน
กรม บ.

ป.๓ เยียวยา 2.๕
(๔1,93๐ บาท)
พ.ส.ร. เดือนละ
4,520 บาท

น.1 เยียวยา 3.5
(43,300 บาท)
พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได 1 ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

7

จ.ส.อ. จํานงคF จันทรFแจม
๓๑๖๐๖๐๐๖๘๐๔๖๔
๑๒๙๕๐๐๑๓๗๒

กรม บ.

๒๔ มี.ค. ๐๙ 55

รอง ผบ.ตอน
(ชกท.631.0)
ตอนยานยนตF รอย.บก.กรม บ.

จ.ส.อ. ๒๑ มี.ค. ๖๐
พิเศษ

๕๑๑๘๐๓๐๐๐042
นายทหารชํานาญงาน
กรม บ.

ป.3 ชั้น 28
น.1 ชั้น 38
(28,880 บาท)
(29,680 บาท)
พ.ส.ร. เดือนละ
พ.ส.ร. คงเดิม
620 บาท (กรณี 1 ต.ค. 64
ได 1 ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

8

จ.ส.อ. นพดล คงมีสุข
๓๑๖๐๑๐๐๒๕๗๑๖๓
๑๒๘๕๐๐๑๓๗๔

พัน.บ.1

๑๙ ก.ย. ๐๙ 55

จากองพัน
(ชกท.001.0)
ตอน บก.พัน.รอย.บก.พัน.บ.๑

จ.ส.อ. 27 ก.พ. 46
พิเศษ

๕๑๑๘๐๔๐๐๐๐16
นายทหารชํานาญงาน
พัน.บ.1

ป.3 เยียวยา 7
(49,010 บาท)
พ.ส.ร. เดือนละ
3,804 บาท

น.1 เยียวยา 8
(50,640 บาท)
พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได 1 ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

9

จ.ส.อ. ไพศาล รอดโตนด
๓๑๐๐๕๐๑๓๓๓๐๐๖
๓๒๙๓๓๐๐๐๓๙

พัน.บ.2

๑๙ พ.ย. ๐๘ 56

จ.ส.อ. ๒๑ มี.ค. ๖๐
ชางตรวจสภาพทางเทคนิค
(ชกท.671.0) บก.มว.บริการและซอมบํารุง พิเศษ
พัน.บ.๒

๕๑๑๘๐๕๐๐๐031
นายทหารชํานาญงาน
พัน.บ.2

ป.3 เยียวยา 1
(39,880 บาท)
พ.ส.ร. เดือนละ
2,490 บาท

น.1 เยียวยา 2
(41,250 บาท)
พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได 1 ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ยศ - ชื่อ - สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
10
จ.ส.อ. สนาม นิลพันธF
๓๑๖๐๖๐๐๐๓๑๓๔๒
๑๒๙๕๐๐๑๘๗๙

สังกัด
พัน.บ.3

วัน/เดือน/ป
อายุ
เกิด

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
ตําแหนงป1จจุบัน
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป"น
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
๑๙ มิ.ย. ๐๙ 55
นายสิบประจําหมวด
จ.ส.อ. 21 ก.พ. 56 ๕๑๑๘๐๖0๐๐๐๖5
(ชกท.671.0)
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
บก.มว.บินใชงานทั่วไป รอย.บ.ปMกหมุน พัน.บ.๓
พัน.บ.3

11

จ.ส.อ. ประยุทธ คําพานิช
๓๑๖๐๓๐๐๙๗๕๗๕๒
๑๒๗๕๐๐๑๘๖๕

พัน.บ.9

๑๗ มิ.ย. ๐๙ 55

นายสิบประจําหมวด
จ.ส.อ. ๒๑ ก.พ. ๕๖
(ชกท.671.0)
พิเศษ
บก.มว.บินใชงานทั่วไป รอย.บ.ปMกหมุน พัน.บ.๙

12

จ.ส.อ. สมพร คชภูมิ
๓๑๖๙๙๐๐๐๔๑๒๐๑
๑๒๗๕๐๐๑๘๓๒

พัน.บ.9

๑๓ พ.ค. ๐๙ 55

ชางตรวจสภาพทางเทคนิค
(ชกท.672.0)
บก.มว.บริการและซอมบํารุง พัน.บ.๙

13

จ.ส.อ. ปOยะ สังขFทอง
๓๑๖๐๑๐๐๒๕๖๕๗๔
๑๒๙๕๐๐๑๖๖๑

พัน.บ.9

๓๐ ม.ค. ๐๙ 55

14

จ.ส.อ. องอาจ แยมแตงออน
๓๑๖๙๙๐๐๑๘๕๗๖๙
๑๒๗๕๐๐๑๘๒๔

พัน.บ.21

๑๙ ต.ค. ๐๘ 56

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.3 เยียวยา 2
(41,250 บาท)
พ.ส.ร. เดือนละ
3,749 บาท

ปรับเป"น
สัญชาติ
รับเงินเดือน
หมายเหตุ
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
น.1 เยียวยา 3 ไทย ไทย ไทย ไทย
(42,620 บาท)
พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได 1 ขั้น)

๕๑๑๘๐๗0๐๐๐57
นายทหารชํานาญงาน
พัน.บ.9

ป.3 เยียวยา 1
(39,880 บาท)
พ.ส.ร. เดือนละ
3,565 บาท

น.1 เยียวยา 2
(41,250 บาท)
พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได 1 ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

จ.ส.อ. ๓๐ ม.ค. ๖๐
พิเศษ

๕๑๑๘๐๗๐๐๐032
นายทหารชํานาญงาน
พัน.บ.9

ป.3 เยียวยา 2.5 น.1 เยียวยา 3.5
(41,930 บาท) (43,300 บาท)
พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม
2,079 บาท (กรณี 1 ต.ค. 64
ได 1 ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ชางตรวจสภาพทางเทคนิค
(ชกท.672.0)
ตอน บก.พัน.รอย.บก.พัน.บ.๙

จ.ส.อ. ๓๐ ม.ค. ๖๐
พิเศษ

๕๑๑๘๐๗๐๐๐019
นายทหารชํานาญงาน
พัน.บ.9

ป.3 เยียวยา 1.5
(40,560 บาท)

น.1 เยียวยา 2.5
(41,930 บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได 1 ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

จากองรอย
(ชกท.001.0)
บก.รอย.รอย.บก.พัน.บ.๒๑

จ.ส.อ. ๒๑ มี.ค. ๖๐
พิเศษ

๕๑๑๘๐๘๐๐๐๐15
นายทหารชํานาญงาน
พัน.บ.21

ป.3 เยียวยา 1
(39,880บาท)
พ.ส.ร. เดือนละ
3,920 บาท

น.1 เยียวยา 2
(41,250 บาท)
พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได 1 ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ยศ - ชื่อ - สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
15
จ.ส.อ. เสนหF สพานแกว
๓๑๖๐๑๐๑๘๑๐๙๓๑
๑๒๗๕๐๐๑๔๙๓

สังกัด

วัน/เดือน/ป
อายุ
เกิด

พัน.บ.21

๒ เม.ย. ๐๙

55

รับเงินเดือน
ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป"น
๑ เม.ย. ๖๔
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. ๑๕ ก.พ. ๕๙ ๕๑๑๘๐๘๐๐๐037
ป.3 เยียวยา 1.5
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน (40,560 บาท)
พัน.บ.21

ปรับเป"น
สัญชาติ
รับเงินเดือน
หมายเหตุ
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
น.1 เยียวยา 2.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
(41,930 บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได 1 ขั้น)

ชางตรวจสภาพทางเทคนิค
(ชกท.279.0)
บก.มว.บริการและซอมบํารุง พัน.บ.๒๑

จ.ส.อ. ๑๐ พ.ค. ๕๓
พิเศษ

๕๑๑๘๐๘๐๐๐031
นายทหารชํานาญงาน
พัน.บ.21

ป.3 เยียวยา 1.5
(40,560 บาท)
พ.ส.ร. เดือนละ
2,700 บาท

น.1 เยียวยา 2.5 ไทย
(41,930 บาท)
พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได 1 ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

นายสิบประจําหมวด
(ชกท.671.0)
มว.บินอากาศยานไรคนขับ รอย.บ.อากาศยาน
ไรคนขับ พัน.บ.๒๑

จ.ส.อ. ๑๙ ธ.ค. ๖๐
พิเศษ

๕๑๑๘๐๘000061
นายทหารชํานาญงาน
พัน.บ.21

ป.3 เยียวยา 1.5
(40,560 บาท)

น.1 เยียวยา 2.5
(41,930 บาท)
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได 1 ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ตําแหนงป1จจุบัน
หน.ชางซอมอากาศยาน
(ชกท.671.0)
ตอนซอมบํารุงอากาศยาน มว.บริการและ
ซอมบํารุง พัน.บ.๒๑

16

จ.ส.อ. ปOยะ ละออง
๓๑๖๐๑๐๐๔๕๖๓๕๒
๑๒๘๕๐๐๑๕๖๔

พัน.บ.21

๑๗ ส.ค. ๐๙ 55

17

จ.ส.อ. บัวเรา มานะ
๓๖๗๐๔๐๐๔๔๕๗๖๙
๓๒๙๔๐๐๐๐๐๓

พัน.บ.21

๑ พ.ย. ๐๘

18

จ.ส.อ. ทราย ทองดี
๓๕๓๐๒๐๐๒๐๙๘๔๑
๑๓๐๖๙๐๐๓๐๑

พัน.บ.21

๑๖ ม.ค. ๐๙ 55

หน.ชางซอมอากาศยาน (ชกท.672.0) จ.ส.อ. ๑๔ พ.ย. ๔๙
ตอนซอมบํารุงอากาศยาน มว.บริการและซอม พิเศษ
บํารุง พัน.บ.๒๑

๕๑๑๘๐๘๐๐๐040
นายทหารชํานาญงาน
พัน.บ.21

ป.3 ชั้น 35
(36,400 บาท)
พ.ส.ร. เดือนละ
4,210 บาท

น.1 ชั้น 45
(37,580 บาท)
พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได 1 ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

19

จ.ส.อ. พชรพล บุญลือ
๓๑๖๐๑๐๐๒๖๗๖๓๑
๑๓๔๕๐๐๒๐๗๔

พัน.บ.21

๑๐ ส.ค. ๐๙

หน.ชางซอมอากาศยาน (ชกท.672.0)
ตอนซอมบํารุงอากาศยาน มว.บริการและ
ซอมบํารุง พัน.บ.๒๑

จ.ส.อ. ๒๙ ธ.ค. ๕๔
พิเศษ

๕๑๑๘๐๘๐๐๐038
นายทหารชํานาญงาน
พัน.บ.21

ป.3 ชั้น 31.5
(32,450 บาท)
พ.ส.ร. เดือนละ
2,180 บาท

น.1 ชั้น 41.5
(33,560 บาท)
พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได 1 ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

56

55

ยศ - ชื่อ - สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
20 จ.ส.อ. สมชาย ปาลวัฒนF
๕๑๐๐๒๐๐๑๑๑๔๑๘
๓๓๐๒๔๐๐๐๓๗

สังกัด

วัน/เดือน/ป
อายุ
เกิด

พัน.บ.41

๒๖ ก.พ. ๐๙ 55

21

จ.ส.อ. ธงชาติ ศรีจันทรFโฉม
๓๗๑๐๑๐๐๒๒๔๘๑๒
๑๓๐๐๒๐๐๑๘๑

พัน.บ.41

๑๑ ก.ค. ๐๙ 55

22

จ.ส.อ. พิเชษฐ ทิพยFไพฑูรยF
๓๑๖๐๕๐๐๐๑๑๒๗๗
๑๓๑๕๐๐๐๐๘๙

พัน.บ.41

๒๘ ต.ค. ๐๘

23

จ.ส.อ. สุริยัน ทองรอด
๓๗๒๐๒๐๐๔๑๒๗๙๓
๑๒๙๖๔๐๐๐๐๕

พัน.บ.41

๒๓ พ.ย. ๐๘ 56

56

ตําแหนงป1จจุบัน
จากองรอย (ชกท.001.0)
บก.รอย.รอย.บก.พัน.บ.๔๑

ชางตรวจสภาพทางเทคนิค
(ชกท.672.0)
บก.มว.บริการและซอมบํารุง พัน.บ.๔๑

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป"น
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. ๓๐ ม.ค. ๖๑ ๕๑๑๘๑๐๐๐๐๐15
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
พัน.บ.41

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.3 ชั้น 31
(31,880 บาท)
พ.ส.ร. เดือนละ
630 บาท

ปรับเป"น
สัญชาติ
รับเงินเดือน
หมายเหตุ
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
น.1 ชั้น 41
ไทย ไทย ไทย ไทย
(33,000 บาท)
พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได 1 ขั้น)

จ.ส.อ. ๒๘ พ.ย. ๕๖
พิเศษ

๕๑๑๘๑๐๐๐๐029
นายทหารชํานาญงาน
พัน.บ.41

ป.๓ ชั้น 33
(๓๓,๕๖๐ บาท)
พ.ส.ร. เดือนละ
610 บาท

น.1 ชั้น 43
(35,220 บาท)
พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได 1 ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

จากองรอย
จ.ส.อ. ๒๑ มี.ค. ๖๐
(ชกท.001.0)
พิเศษ
บก.รอย.รอย.บ.ปMกหมุนใชงานทั่วไป พัน.บ.๔๑

๕๑๑๘๑๐000059
นายทหารชํานาญงาน
พัน.บ.41

ป.3 ชั้น 35.5
น.1 ชั้น 45.5
(36,990 บาท) (38,170 บาท)
พ.ส.ร. เดือนละ พ.ส.ร. คงเดิม
2,010 บาท
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได 1 ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

จ.ส.อ. ๑ เม.ย. ๕๖
พิเศษ

๕๑๑๘๑๐0๐๐๐62
นายทหารชํานาญงาน
พัน.บ.41

น.1 ชั้น 41.5
ป.๓ ชั้น ๓๑.5
(๓2,450 บาท) (33,560 บาท)
พ.ส.ร. คงเดิม
พ.ส.ร. เดือนละ
(กรณี 1 ต.ค. 64
1,960 บาท
ได 1 ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

นายสิบประจําหมวด
(ชกท.671.0)
มว.บินลําเลียง รอย.บ.ปMกหมุนใชงานทั่วไป
พัน.บ.๔๑

ยศ - ชื่อ - สกุล
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
24
จ.ส.อ. เสริมพงษF จงภักดี
๓๓๐๙๙๐๐๐๐๘๓๗๗
๑๒๘๒๑๐๐๗๙๐

สังกัด

วัน/เดือน/ป
อายุ
เกิด

พัน.บ.41

๒๓ พ.ย. ๐๘ 56

รับเงินเดือน
ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
ตําแหนงป1จจุบัน
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป"น
๑ เม.ย. ๖๔
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
หน.ชางซอมอากาศยาน
จ.ส.อ. ๒๙ ต.ค. ๕๒ ๕๑๑๘๑๐๐๐๐041 ป.๓ เยียวยา ๑.5
(ชกท.672.0)
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน (40,560 บาท)
ตอนซอมบํารุงอากาศยาน มว.บริการและซอม
พัน.บ.41
พ.ส.ร. เดือนละ
บํารุง พัน.บ.๔๑
3,169 บาท

ปรับเป"น
สัญชาติ
รับเงินเดือน
หมายเหตุ
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
น.1 เยียวยา 2.5 ไทย ไทย ไทย ไทย
(41,930 บาท)
พ.ส.ร. คงเดิม
(กรณี 1 ต.ค. 64
ได 1 ขั้น)

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๓ ส.ค. ๖๔

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปขึ้นไป เลื่อนฐานะเป"นนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด พล.ป.
ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน สังกัด
อายุ
เกิด
หมายเลขประจําตัว
๑
จ.ส.อ. ธรรมนูญ โกสุมา
พล.ป. 17 ธ.ค. 05 ๕๘
๕๑๖๐๑๙๙๐๑๗๘๓๒
๑๒๖๖๒๐๐๒๙๓

ตําแหนงป5จจุบัน
จากองรอย
(ชกท.001.0)
บก.รอย.รอย.ป.คปม.

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป"น
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. 27 เม.ย. 63 510201100003
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
รอย.ป.คปม.
(ชกท.0005)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.๓ ชั้น 35
(36,40๐ บาท)

ปรับเป"น
สัญชาติ
รับเงินเดือน
หมายเหตุ
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
น.1 ชั้น 45
ไทย ไทย
ไทย
ไทย
(37,580 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได ๑ ขั้น)

๒

จ.ส.อ. สมจิตต> สุขโรชนีย>
๓๑๖๐๑๐๐๒๗๗๓๖๙
๑๒๖๖๒๐๐๒๙๓

พล.ป. 15 ส.ค. 06 ๕๗

รอง ผบ.ชุดเรดาร>
(ชกท.211.0)
ชุดเรดาร>กําหนดที่ตั้งเปAาหมาย
เคลื่อนที่ มว.เรดาร> รอย.ป.คปม.

จ.ส.อ.
พิเศษ

26 พ.ค. 63

510201100006
นายทหารชํานาญงาน
รอย.ป.คปม.
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น 32.5
(33,56๐ บาท)

น.1 ชั้น 42.5
(34,680 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๓

จ.ส.อ. มนตรี ไสยกุล
๓๑๖๐๑๐๑๗๘๖๗๐๔
๑๒๖๔๖๐๒๑๑๓

พล.ป. 12 ก.ค. 07 ๕๗

นายสิบยานยนต>
(ชกท.631.0)
หมูซอมบํารุงกองพัน
รอย.บก.และ บร.
ป.71 พัน.711

จ.ส.อ.
พิเศษ

17 มี.ค. 63

510203000025
นายทหารชํานาญงาน
ป.71 พัน.711
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น 36
(37,58๐ บาท)

น.1 ชั้น 46
(38,750 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๔

จ.ส.อ. สุรสาร ฉิมจีน
๓๑๐๐๕๐๐๖๒๘๒๔๐
๑๒๘๕๐๐๐๐๘๗

พล.ป. 5 เม.ย. 09

นายสิบหัวหนางานแผนที่
(ชกท.145.0)
บก.มว.ผท.รอย.บก.และ บร.
ป.71 พัน.711

จ.ส.อ.
พิเศษ

7 พ.ค. 61

510203000023
นายทหารชํานาญงาน
ป.71 พัน.711
(ชกท.0005)

ป.๓ เยียวยา 0.5
(39,190 บาท)

น.1 เยียวยา 1.5
(40,560 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๕๕

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน สังกัด
อายุ
เกิด
หมายเลขประจําตัว
๕
จ.ส.อ. ผึ้ง ใจดี
พล.ป. 1 ก.ค. 09 ๕๕
๓๑๖๐๘๐๐๐๔๔๖๗๗
๑๓๐๕๐๐๐๑๙๗

ตําแหนงป5จจุบัน

อัตรา

นายสิบสงกําลัง
(ชกท.768.0)
หมูสงกําลังกองพัน รอย.บก.
และ บร.ป.71 พัน.711

จ.ส.อ.
พิเศษ

ลงตําแหนง
จ.ส.อ.(พ.)
เมื่อ
7 พ.ค. 61

เลขที่ตําแหนง
ตําแหนงเลื่อนฐานะเป"น
นายทหารสัญญาบัตร
510203000024
นายทหารชํานาญงาน
ป.71 พัน.711
(ชกท.0005)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.๓ ชั้น 27
(27,96๐ บาท)

ปรับเป"น
สัญชาติ
รับเงินเดือน
หมายเหตุ
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
น.1 ชั้น 37
ไทย ไทย
ไทย
ไทย
(28,880 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได ๑ ขั้น)

๖

จ.ส.อ. สันติภาพ บรรฑิต
๓๑๖๐๑๐๐๒๕๘๑๗๘
๑๓๐๕๐๐๐๗๔๓

พล.ป. 23 พ.ค. 09 ๕๕

นายสิบยานยนต>
(ชกท.631.0)
หมูซอมบํารุงกองพัน รอย.บร.
ป.71 พัน.712

จ.ส.อ.
พิเศษ

4 ก.พ. 59

510204000024
นายทหารชํานาญงาน
ป.71 พัน.712
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น 29
(29,68๐ บาท)

น.1 ชั้น 39
(30,790 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๗

จ.ส.อ. สมาน ปNญญามัง
๓๑๖๐๖๐๐๑๒๔๗๐๗
๑๒๗๕๐๐๐๕๑๑

พล.ป. 23 มิ.ย. 06 ๕๘

นายสิบหัวหนาสวนยิง
(ชกท.141.0)
บก.สวนยิง รอย.ป.
ป.71 พัน.712

จ.ส.อ.
พิเศษ

12 ก.พ. 63

510204000032
นายทหารชํานาญงาน
ป.71 พัน.712
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น 36
(37,58๐ บาท)

น.1 ชั้น 46
(38,750 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๘

จ.ส.อ. ปรีชา ทองนอย
๓๑๐๐๕๐๐๗๖๑๐๘๐
๑๒๗๓๓๑๖๑๒๘

พล.ป. 15 ธ.ค. 07 ๕๗

จากองรอย
(ชกท.001.0)
บก.รอย.รอย.บก.
ป.71 พัน.713

จ.ส.อ. 27 เม.ย. 63
พิเศษ

510205000015
นายทหารชํานาญงาน
ป.71 พัน.713
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น 36.5
(38,17๐ บาท)

น.1 เยียวยา 0.5
(39,190 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๙

จ.ส.อ. สุพัฒน> กานนาค
๓๑๖๐๑๐๐๕๓๑๗๐๒
๑๒๖๕๐๐๐๐๑๐

พล.ป.

จ.ส.อ.
พิเศษ

510205000020
นายทหารชํานาญงาน
ป.71 พัน.713
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น 36
(37,58๐ บาท)

น.1 ชั้น 46
(38,750 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

8 พ.ย. 08

๕๖

หัวหนาเจาหนาที่คํานวณ
(ชกท.146.0)
หมูยุทธการและอํานวยการยิง
รอย.บก.ป.71 พัน.713

17 มี.ค. 63

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน สังกัด
อายุ
เกิด
หมายเลขประจําตัว
๑๐
จ.ส.อ. นิวัติ เนตรบุตร
พล.ป. 9 มิ.ย. 09 ๕๕
๕๖๔๐๖๙๐๐๐๓๔๓๔
๑๒๘๖๓๐๑๑๗๒

ตําแหนงป5จจุบัน

อัตรา

นายสิบหัวหนาสวนยิง
(ชกท.141.0)
บก.สวนยิง รอย.ป.
ป.71 พัน.713

จ.ส.อ.
พิเศษ

รับเงินเดือน
ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
๑ เม.ย. ๖๔
จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป"น
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
13 ม.ค. 60 510205000027 ป.๓ เยียวยา 2.5
นายทหารชํานาญงาน (41,930 บาท)
ป.71 พัน.713
(ชกท.0005)

ปรับเป"น
สัญชาติ
รับเงินเดือน
หมายเหตุ
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
น.1 เยียวยา 3.5 ไทย ไทย
ไทย
ไทย
(43,300 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได ๑ ขั้น)

๑๑

จ.ส.อ. พัฒนา บุตราช
๓๔๗๐๑๐๑๔๖๓๓๐๙
๑๒๘๕๕๐๑๘๙๘

พล.ป. 22 ม.ค. 09 ๕๕

จากองรอย
(ชกท.001.0)
บก.รอย.รอย.ป.
ป.72 พัน.721

จ.ส.อ.
พิเศษ

7 พ.ค. 61

510207000035
นายทหารชํานาญงาน
ป.72 พัน.721
(ชกท.0005)

ป.๓ เยียวยา 1
(39,880 บาท)

น.1 เยียวยา 2
(41,250 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๑๒

จ.ส.อ. มานพ พุทธสกุล
๓๑๖๐๕๐๐๔๒๙๙๒๑
๑๓๐๕๐๐๐๐๘๐

พล.ป. 20 พ.ค. 09 ๕๕

นายสิบยานยนต>
(ชกท.631.0)
หมูซอมบํารุงกองพัน รอย.บก.
และ บร.ป.72 พัน.721

จ.ส.อ.
พิเศษ

29 ต.ค. 58

510207000028
นายทหารชํานาญงาน
ป.72 พัน.721
(ชกท.0005)

ป.๓ เยียวยา 1
(39,880 บาท)

น.1 เยียวยา 2
(41,250 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๑๓

จ.ส.อ. มนตรี แจงจันทร>
๓๑๖๐๑๐๑๑๖๐๕๗๑
๓๒๙๕๐๐๐๐๓๙

พล.ป. 26 มี.ค. 08 ๕๖

นายสิบหัวหนาสวนยิง
(ชกท.141.0)
บก.สวนยิง รอย.ป.
ป.72 พัน.721

จ.ส.อ. 27 เม.ย. 63
พิเศษ

510207000036
นายทหารชํานาญงาน
ป.72 พัน.721
(ชกท.0005)

ป.๓ เยียวยา 0.5
(39,190 บาท)

น.1 เยียวยา 1.5
(40,560 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๑๔

จ.ส.อ. ปNญญา พึ่งสุข
๓๒๑๐๒๐๐๓๗๔๖๔๑
๑๒๗๐๙๐๐๕๕๕

พล.ป. 30 ต.ค. 06 ๕๘

จากองรอย
(ชกท.001.0)
บก.รอย.รอย.ป.
ป.72 พัน.721

จ.ส.อ. 27 เม.ย. 63
พิเศษ

510207000031
นายทหารชํานาญงาน
ป.72 พัน.721
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น 36.5
(38,17๐ บาท)

น.1 เยียวยา 0.5
(39,190 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน สังกัด
อายุ
เกิด
หมายเลขประจําตัว
๑๕
จ.ส.อ. ทนงศักดิ์ ไตรสกุล
พล.ป. 3 มี.ค. 07 ๕๗
๓๑๖๐๑๐๑๑๑๗๕๖๐
๑๒๘๕๐๐๐๔๘๐
๕๗

ตําแหนงป5จจุบัน
จากองรอย
(ชกท.001.0)
บก.รอย.รอย.บก.และ บร.
ป.72 พัน.721
นายสิบประสานการยิง
(ชกท.140.0)
หมูยิงสนับสนุน รอย.บก.
และ บร.ป.72 พัน.721

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป"น
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. 27 เม.ย. 63 510207000018
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ป.72 พัน.721
(ชกท.0005)
จ.ส.อ. 5 มี.ค. 63
510207000026
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ป.72 พัน.721
(ชกท.0005)

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.๓ ชั้น 37
(38,75๐ บาท)

ป.๓ ชั้น 36
(37,58๐ บาท)

ปรับเป"น
สัญชาติ
รับเงินเดือน
หมายเหตุ
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
น.1 เยียวยา 1
ไทย ไทย
ไทย
ไทย
(39,880 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได ๑ ขั้น)
น.1 ชั้น 46
ไทย ไทย
ไทย
ไทย
(38,750 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได ๑ ขั้น)

๑๖

จ.ส.อ. วิญญา ศรีบุรัมย>
๓๖๗๐๕๐๑๑๕๘๐๐๕
๑๒๘๔๐๐๐๓๗๖

พล.ป. 2 พ.ค. 07

๑๗

จ.ส.อ. จันทร พาศรี
๓๑๐๐๕๐๐๖๒๘๕๘๔
๑๒๘๓๘๐๐๐๐๕

พล.ป. 29 พ.ค. 08 ๕๖

นายสิบสงกําลังกองพัน
(ชกท.768.0)
หมูสงกําลังกองพัน รอย.บร.
ป.72 พัน.722

จ.ส.อ. 27 เม.ย. 63
พิเศษ

510208000034
นายทหารชํานาญงาน
ป.72 พัน.722
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น 36
(37,58๐ บาท)

น.1 ชั้น 46
(38,750 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๑๘

จ.ส.อ. เกรียงไกร เรืองพรหม
๓๑๖๐๑๐๑๗๕๔๓๓๑
๑๒๔๕๐๐๑๔๙๘

พล.ป. 11 ธ.ค. 06 ๕๘

จากองรอย
(ชกท.001.0)
บก.รอย.รอย.ป.
ป.72 พัน.722

จ.ส.อ. 27 เม.ย. 63
พิเศษ

510208000030
นายทหารชํานาญงาน
ป.72 พัน.722
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น 35
(36,400 บาท)

น.1 ชั้น 45
(37,580 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

๑๙

จ.ส.อ. สิรภพ ชาตรี
๓๑๖๐๕๐๐๑๘๙๘๑๕
๑๒๗๕๐๐๐๒๘๕

พล.ป. 31 ต.ค. 06 ๕๘

นายสิบการขาว
(ชกท.146.0)
หมูยุทธการและอํานวยการยิง
รอย.บก.ป.72 พัน.723

จ.ส.อ. 27 เม.ย. 63
พิเศษ

510209000018
นายทหารชํานาญงาน
ป.72 พัน.723
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น 36.5
(38,170 บาท)

น.1 เยียวยา 0.5
(39,190 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน สังกัด
อายุ
เกิด
หมายเลขประจําตัว
๒๐
จ.ส.อ. จรินทร> มากัน
พล.ป. 11 มิ.ย. 06 ๕๘
๓๑๐๐๒๐๓๑๑๐๔๓๒
๑๒๗๓๓๐๒๒๙๑

ตําแหนงป5จจุบัน
นายสิบกิจการพลเรือน
(ชกท.741.0)
หมูกิจการพลเรือน รอย.บก.
ป.72 พัน.723

๒๑

จ.ส.อ. มงคล ปAองภา
๓๘๐๐๑๐๐๗๘๙๗๙๗
๑๒๕๕๐๐๐๐๐๗

พล.ป. 27 มี.ค. 07 ๕๗

นายสิบหัวหนาสวนยิง
(ชกท.141.0)
บก.สวนยิง รอย.ป.
ป.72 พัน.723

๒๒

จ.ส.อ. สมชาย ครุฑศรี
๓๑๖๐๑๐๐๙๗๒๓๗๗
๑๒๘๕๐๐๑๕๑๑

พล.ป. 26 ก.ย. 08 ๕๖

จากองรอย
(ชกท.001.0)
บก.รอย.รอย.ป.
ป.72 พัน.723

ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป"น
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. 27 เม.ย. 63 510209000022
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
ป.72 พัน.723
(ชกท.0005)
จ.ส.อ.
พิเศษ

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๔
ป.๓ ชั้น 36.5
(38,170 บาท)

ปรับเป"น
สัญชาติ
รับเงินเดือน
หมายเหตุ
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
น.1 เยียวยา 0.5 ไทย ไทย
ไทย
ไทย
(39,190 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได ๑ ขั้น)

12 ก.พ. 63

510209000024
นายทหารชํานาญงาน
ป.72 พัน.723
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น 35
(36,400 บาท)

น.1 ชั้น 45
(37,580 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

จ.ส.อ. 27 เม.ย. 63
พิเศษ

510209000026
นายทหารชํานาญงาน
ป.72 พัน.723
(ชกท.0005)

ป.๓ ชั้น 34
(35,22๐ บาท)

น.1 ชั้น 44
(36,400 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๓ ส.ค. ๖๔

บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ป'ขึ้นไป เลื่อนฐานะเป.นนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด สง.ปรมน.ทบ.

ลําดับ
๑

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว
จ.ส.อ. ไปรมสิชฌ นาคะสิงห
๓๑๐๐๙๐๑๑๐๖๘๑๓
๑๒๗๓๓๑๖๙๕๕

๒

จ.ส.อ. ไพฑูรย เลิศกิตติกุลโยธิน
๓๑๐๑๗๐๑๕๖๕๓๘๖
๑๒๘๓๓๐๙๖๕๓

๓

จ.ส.อ. อํานาจ ทองคําสุข
๓๑๔๐๘๐๐๔๐๑๙๒๕
๑๒๗๓๔๐๑๓๖๕

๔

จ.ส.อ. วุฒิไกร ขันมัง
๓๑๐๑๙๐๐๔๐๐๖๕๔
๑๒๙๓๓๐๖๒๑๒

๕

จ.ส.อ. ชัยรัตน วรกาญจนนิธิกุล
๓๗๓๐๓๐๐๑๐๘๗๘๖
๑๒๙๑๙๐๐๙๙๙

สง.ปรมน.ทบ.

1 ต.ค. 07

๕๖

เสมียน
(ชกท.710.0)
สนษ.ปรมน.ทบ.

รับเงินเดือน
ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป"น ๑ เม.ย. ๖๔
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. 6 ก.ค. 61 504300000022
ป.๓ ชั้น 35.5
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน (36,99๐ บาท)
สง.ปรมน.ทบ.

สง.ปรมน.ทบ.

1 ม.ค. 09

๕๕

นายสิบกําลังพล
(ชกท.716.0)
สบค.ปรมน.ทบ.

จ.ส.อ. 9 พ.ย. 47 504300000029
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
สง.ปรมน.ทบ.

ป.๓ เยียวยา 5.5
(46,56๐ บาท)

น.1 เยียวยา 6.5
(48,200 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได: ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

สง.ปรมน.ทบ. 28 ธ.ค. 06 ๕๗

เสมียน
(ชกท.710.0)
สศบ.ปรมน.ทบ.

จ.ส.อ. 10 ก.ค. 63 504300000056
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
สง.ปรมน.ทบ.

ป.๓ ชั้น 30
(30,79๐ บาท)

น.1 ชั้น 40
(31,880 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได: ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

สง.ปรมน.ทบ.

เสมียน
(ชกท.710.0)
ศดม.ปรมน.ทบ.

จ.ส.อ. 24 ก.ย. 62 504300000057
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
สง.ปรมน.ทบ.

ป.๓ ชั้น 36
(37,58๐ บาท)

น.1 ชั้น 46
(38,750 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได: ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

เสมียน
(ชกท.710.0)
ศปป.1 ปรมน.ทบ.

จ.ส.อ. 20 ก.ค. 61 504300000040
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน
สง.ปรมน.ทบ.

ป.๓ ชั้น 35
(36,40๐ บาท)

น.1 ชั้น 45
(37,580 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได: ๑ ขั้น)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

สังกัด

วัน/เดือน/ป
อายุ
เกิด

1 ธ.ค. 08

๕๕

สง.ปรมน.ทบ. 18 ต.ค. 08 ๕๕

ตําแหนงป1จจุบัน

ปรับเป"น
สัญชาติ
รับเงินเดือน
หมายเหตุ
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
น.1 ชั้น 45.5
ไทย ไทย ไทย ไทย
(38,170 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได: ๑ ขั้น)

ยศ - ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ป
ลําดับ หมายเลขประจําตัวประชาชน
สังกัด
อายุ
เกิด
หมายเลขประจําตัว
๖ จ.ส.อ.หญิง วชิราภรณ อนุตรานุสรณ สง.ปรมน.ทบ. 18 ก.ย. 09 ๕๕
๓๒๖๐๒๐๐๐๒๑๙๙๓
๖๓๘๑๑๘๐๙๐๙

ตําแหนงป1จจุบัน
เสมียน
(ชกท.710.0)
สบป.ปรมน.ทบ.

รับเงินเดือน
ลงตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
อัตรา จ.ส.อ.(พ.) ตําแหนงเลื่อนฐานะเป"น ๑ เม.ย. ๖๔
เมื่อ
นายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ. 13 ส.ค. 63 504300000051
ป.๓ ชั้น 30
พิเศษ
นายทหารชํานาญงาน (30,79๐ บาท)
สง.ปรมน.ทบ.

ปรับเป"น
สัญชาติ
รับเงินเดือน
หมายเหตุ
ณ ๑ ต.ค. ๖๔ ตนเอง พอ/แม ปู/ยา ตา/ยาย
น.1 ชั้น 40
ไทย ไทย ไทย ไทย
(31,880 บาท)
(กรณี ๑ ต.ค. ๖4
ได: ๑ ขั้น)

ตรวจถูกต:อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๓ ส.ค. ๖๔

สรุปยอด จ.ส.อ.(พ.) อายุ 55 ป ขึ้นไป เลื่อนฐานะเป)นนายทหารสัญญาบัตร (1 ต.ค. 64)
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

หนวย
สลก.ทบ.
สสน.บก.ทบ.
กพ.ทบ.
ขว.ทบ.
กบ.ทบ.
สปช.ทบ.
สบ.ทบ.
กง.ทบ.
สห.ทบ.
จบ.
สง.ปรมน.ทบ.
ดย.ทบ.
นรด.
สตน.ทบ.
พล.ป.
นปอ.
ขกท.

จํานวน
18
2
1
2
3
1
1
2
3
1
6
6
30
1
22
23
4

ลําดับ
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

หนวย
กช.
สพ.ทบ.
สส.
ขส.ทบ.
พธ.ทบ.
ยย.ทบ.
กส.ทบ.
พบ.
วศ.ทบ.
ทภ.1
ทภ.2
ทภ.3
ทภ.4
นสศ.
รร.จปร.
ยศ.ทบ.
ศบบ.
รวมทั้งสิ้น

ตรวจถูกต%อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจํา กพ.ทบ.
๓ ส.ค. ๖๔

จํานวน
27
20
20
14
25
7
14
29
5
177
144
88
57
27
7
59
24
870

