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นจอ., นักเรียนช่าง, 
นร.ดุริยางค์ 

ผกพ.ฯ เป็นผู้ดูแล

น.ประทวน 
ลูกจ้าง รพ.

(๔ แถว 
จ านวน ๔๐ 

ห้อง)ครู รร.ประถม + มัธยม
(๒ แถว จ านวน ๒๐ ห้อง)

รพ.14
ประทวน

TAI
(๔ แถว จ านวน ๓๒ ห้อง)

ลูกจ้าง พนักงานราชการ รร.การ
บิน (๑๓ แถว จ านวน ๑๐๔ ห้อง)

น.ประทวน รร.การบิน 
ถ.๑๕ (๑๔ แถว จ านวน ๑๒๘ ห้อง)
ถ.๑๖ (๑๖ แถว จ านวน ๑๒๘ ห้อง)
ถ.๑๗ (๑๕ แถว จ านวน ๑๒๒ ห้อง)

ถ.๑๔ น.สัญญาบัตร รร.การบิน 
(๔ แถว จ านวน ๓๘ ห้อง)

ถ.๒๐ น.สัญญาบัตร รร.การบิน 
(๑๑ แถว จ านวน ๑๑๐ ห้อง)

ถ.๑๔ น.สัญญาบัตร รพ.ฯ 
(๙ แถว จ านวน ๘๒ ห้อง)

ครูการบิน
ถ.๒๑ (๖ แถว จ านวน ๖๐ ห้อง)

ถ.๒๒  ทาวนเ์ฮ้าส์ ๕ ห้อง



ถ.๑๔ 
ร.๓๑๕๙, ร.๓๑๖๐, ร.๓๑๖๑, ร.๓๑๖๒, ป.๓๑๖๓, 

ป.๓๑๖๔, ร.๓๑๖๕, ร.๓๑๖๗, ร.๓๑๖๘ 
จ านวน ๘๒ ห้อง (โซน สัญญาบัตร รพ.ฯ)



ถ.๑๔ 
ร.๓๑๗๐, ร.๓๑๗๑, ร.๓๑๗๒, ร.๓๑๗๓ 

๓๘ ห้อง (โซน น.สัญญาบัตร รร.การบิน) 



ถ.๒๐ 
๑๑๐ ห้อง

(โซน น.สัญญาบัตร รร.การบิน)



ถ.๑๕ 
๑๒๘ ห้อง 

(โซน ประทวน รร.การบิน)



ถ.๑๖ 
๑๒๘ ห้อง 

(โซน ประทวน รร.การบิน)



ถ.๑๗ 
๑๒๒ ห้อง 

(โซน ประทวน รร.การบิน)



ถ.๑๘ 
๑๐๔ ห้อง

(โซน ลจ.พนง.รร.การบิน)



ถ.๑๙ 
๑๐ ห้อง

(โซน ส ารอง นจอ.)



ถ.๑๙
๔๐ ห้อง

(โซน ประทวน รพ.ฯ)
ป.๓๐๗๘, ๓๐๗๙, ๓๐๘๐, ๓๐๘๑



ถ.๑๙ 
๒๐ ห้อง
(โซน ครู)  

ป.๓๐๗๕, ๓๐๗๖



ถ.๑๙ 
๑๔ ห้อง

(โซน อื่น ๆ)  
ป.๓๐๘๒, ๓๐๘๓



ถ.๑๙ 
๓๒ ห้อง

(โซน TAI) 
ป.๓๐๘๔, ๓๐๘๖, ๓๐๘๗, ๓๐๘๘



สรุปย้าย Zone ตามระเบียบ ดังนี้

โซน รวมหอ้งทัง้หมด ยา้ยออก รวมยา้ยออก ยา้ยเข้า ผ่อนผัน ว่าง
ถ.๒๐ สัญญาบตัร รร.การบนิ ๑๑๐ หอ้ง ๖๗ ๒ ๑๕
ถ.๑๔ สัญญาบตัร รร.การบนิ ๓๘ หอ้ง ๑๑ ๑ ๑
ถ.๑๔ สัญาบตัร รพ. ๘๒ หอ้ง ๘๒ ๗๒ ๗๒ ๖๖ ๐ ๒
ถ.๑๕ ประทวน รร.การบนิ ๑๒๘ หอ้ง ๒๑ ๔ ๓
ถ.๑๖ ประทวน รร.การบนิ ๑๒๘ หอ้ง ๔๒ ๒ ๔
ถ.๑๗ ประทวน รร.การบนิ ๑๒๒ หอ้ง ๓๔ ๑ ๒
ถ.๑๘ ลจ./พนง.รร.การบนิ ๑๒๘ หอ้ง ๑๒๘ ๗๔ ๗๔ ๙๐ ๑ ๕
ถ.ลีลาลัย (คร)ู ๒๐ หอ้ง ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑๙ ๐ ๐
ถ.๑๙ นจอ.ฯ ๑๐ หอ้ง ๑๐ ๘ ๘ ๒ ๐ ๒
ถ.๑๙ ประทวน รพ.ฯ ๔๐ หอ้ง ๔๐ ๓๐ ๓๐ ๖๐ ๐ ๕
ถ.๑๙ อ่ืน ๆ ๑๔ หอ้ง ๑๔ ๑๒ ๑๒ ๘ ๐ ๑
ถ.๑๙ TAI ๓๒ หอ้ง ๓๒ ๓๑ ๓๑ ๓๓ ๐ ๐
ไม่มีโซน ๓ ๓ ๐ ๐ ๐

๔๒๕ ๔๑๙ ๑๑ ๔๐รวม

๗๘ ๒๖

๙๗ ๑๑๕

๑๔๘

๓๗๘



การโยกย้ายบ้านพักอาศัยให้เป็นไปตามระเบียบ ฯ ที่ก าหนด
ก่อนท าการย้ายให้ส ารวจบ้านพักอาศัยของตนเองใหอ้ยู่ในสภาพทีเ่รียบรอ้ย 

อุปกรณ์ต่าง ๆ ครบถ้วนสมบูรณ์ 





การเปลี่ยนบ้านพัก

๑.  การจับคู่กันเอง โดยขอแบบฟอร์มได้ที่ สน.บ้านพักอาศัย
ร้อย.ทสห.รร.การบิน

๒.  ระยะเวลาด าเนินการให้ด าเนนิการได้ภายใน ๕ วันท าการ
๓.  งดจองไม่ว่ากรณีใด ๆ    



เบอร์โทรที่สามารถ
ติดต่อได้
3-7212


