หน้าที่ ๑ ของ ๒ หน้า

รายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน ทาหน้าที่ในตาแหน่ง น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๔
สายวิทยาการ เหล่า/จาพวกทหาร
ขนส่ง
ลาดับ

ตาแหน่ง

วันที่สอบ

เวลารายงานตัว

ยศ ชื่อ สกุล

๑ นายทหารควบคุมการซ่อม ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์พิเศษ
แผนกซ่อมยานพาหนะกิจการพิเศษ กรง.ขส.ทอ.

๑๗ ส.ค.๖๓

๒ นายทหารบริการผู้โดยสาร ฝ่ายบริการผู้โดยสาร
แผนกขนส่งทางอากาศ กจย.ขส.ทอ.

๑๗ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น.

๓ รองหัวหน้าหมวดเครื่องมือกล ๒ ฝ่ายเครื่องมือกล
แผนกเครื่องมือกลและตกแต่ง กรง.ขส.ทอ.

๑๗ ส.ค.๖๓

๑๒.๐๐ น.

๔ รองหัวหน้าหมวดรถโดยสาร ๑ ฝ่ายรถโดยสาร ๑
แผนกรถโดยสาร กพน.ขส.ทอ.

๑๗ ส.ค.๖๓

๑๒.๐๐ น.

๕ หัวหน้าหมวดขนส่ง ฝ่ายบริการ กซย.ชอ.

๑๑ ส.ค.๖๓

๑๒.๐๐ น.

๖ รองหัวหน้าหมวดซ่อมบารุง แผนกขนส่ง บน.๒

๑๐ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น.

๗ รองหัวหน้าหมวดขนส่ง แผนกขนส่ง บน.๒๑

๑๐ ส.ค.๖๓

๑๒.๐๐ น.

๘ รองหัวหน้าหมวดซ่อมบารุง แผนกขนส่ง บน.๔
(เป็นตาแหน่งฝากบรรจุและจะย้ายลงตาแหน่ง
ที่เหมาะสม เมื่อโครงสร้างศูนย์อากาศยาน
ไร้คนขับ ทอ.แล้วเสร็จ)

๑๑ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น.

๙ นายทหารขนส่งประจาอากาศยาน
ฝ่ายขนส่งประจาอากาศยาน ฝูงบิน ๖๐๑ บน.๖

๑๘ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.นราธิป บรรดิษฐ์

๑๐ นายทหารขนส่งประจาอากาศยาน
ฝ่ายขนส่งประจาอากาศยาน ฝูงบิน ๖๐๒ บน.๖

๑๘ ส.ค.๖๓

๒. พ.อ.อ.พิศณุ วัฒโนภาษ
๓. พ.อ.อ.ศักรินทร์ ทิพย์สุมานันท์
๐๘.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.กัมปนาท ตะวันแจ้ง
๒. พ.อ.อ.นราธิป บรรดิษฐ์
๓. พ.อ.อ.สมพร นาราภัทรนันท์

๐๘.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.กฤช แก้วแท้

๒. พ.อ.อ.จตุรงค์ ขันติพงษ์
๓. พ.อ.อ.ชัชพงศ์ ผิวสานต์
๑. พ.อ.อ.พิศณุ วัฒโนภาษ
๒. พ.อ.อ.ศักรินทร์ ทิพย์สุมานันท์
๓. พ.อ.อ.สมพร นาราภัทรนันท์
๑. พ.อ.อ.ชัยวัฒน์ โสภาภรณ์
๒. พ.อ.อ.นิธิศ ตั้งพันธ์
๓. พ.อ.อ.วรายุทธ ครุธคารพ
๑. พ.อ.อ.วรายุทธ ครุธคารพ
๒. พ.อ.อ.สุรชัย พึ่งโภคา
๑. พ.อ.อ.ชัยวัฒน์ โสภาภรณ์
๒. พ.อ.อ.ประมวล วงษ์ศรีชา
๓. พ.อ.อ.สุรชัย พึ่งโภคา
๑. พ.อ.อ.บุญนา หงษ์กระโทก
๒. พ.อ.อ.สิทธิโชค เสมาทอง
๑. พ.อ.อ.เฉลิม สุดา
๒. พ.อ.อ.ธนิศร อุทยานกร
๓. พ.อ.อ.ประสิทธิ์ คนคง
พ.อ.อ.บุญนา หงษ์กระโทก

สังกัด
ขส.ทอ.
บน.๑
ขส.ทอ.
บน.๖
บน.๖
บน.๖
ขส.ทอ.
ขส.ทอ.
ขส.ทอ.
ขส.ทอ.
ขส.ทอ.
ขส.ทอ.
บก.ทอ.
ขส.ทอ.
บน.๑
บน.๔๑
บน.๑
บน.๒๑
บน.๒๑
บน.๔

บน.๖
บน.๖
บน.๖
บน.๖
บน.๖
บน.๖

หน้าที่ ๒ ของ ๒ หน้า

รายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน ทาหน้าที่ในตาแหน่ง น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๔
สายวิทยาการ เหล่า/จาพวกทหาร
ขนส่ง
ลาดับ

ตาแหน่ง

วันที่สอบ

เวลารายงานตัว

ยศ ชื่อ สกุล

๑๑ รองหัวหน้าหมวดขนส่งประจาอากาศยาน
ฝูงบิน ๗๐๒ บน.๗

๑๐ ส.ค.๖๓

๑๒ รองหัวหน้าหมวดขนส่ง แผนกขนส่ง
กรก.รร.นนก.

๑๗ ส.ค.๖๓

๑๓ รองหัวหน้าหมวดซ่อมบารุง แผนกขนส่ง
กรก.รร.นนก.

๑๘ ส.ค.๖๓

๑๔ นายทหารขนส่ง แผนกสนับสนุนปฏิบัติการ
กนน.ศปอว.ทอ.

๒๐ ส.ค.๖๓

๒. พ.อ.อ.ปิยรัฐ เทพรัตน์
๑๒.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.พลากร หวันประวัติ
๒. พ.อ.อ.ยุทธศักดิ์ เชื้อสีนนตรี
๓. พ.อ.อ.วัฒนา ไชยณรงค์
๐๘.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.ประสิทธิ์ คนคง
๒. พ.อ.อ.มรกต แวดไธสง
๐๘.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.วัฒนา ไชยณรงค์

๑๕ ผู้บังคับหมวดขนส่ง กองร้อยสนับสนุน
กองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ กรม สห.ทอ.
สน.ผบ.ดม.

๑๙ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.คธาวุธ ทับภักดี

๑๖ นายทหารขนส่ง หมวดขนส่ง ฝ่ายบริการ
กรว.๔ สพ.ทอ.

๑๓ ส.ค.๖๓

๑๗ นายทหารขนส่ง แผนกขนส่ง กรก.สอ.ทอ.

๑๘ ส.ค.๖๓

๑๒.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.โชคดี ใจชื่น

๒. พ.อ.อ.อธิวัฒน์ ขันศรี
๑๒.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.คธาวุธ ทับภักดี

๒. พ.อ.อ.พลากร หวันประวัติ
๓. พ.อ.อ.อธิวัฒน์ ขันศรี
๑๒.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.โชคดี ใจชื่น
๒. พ.อ.อ.หญิง พัลลภา หุตะนาวิน

สังกัด
บน.๗
บน.๕๖
ขส.ทอ.
คปอ.
ขส.ทอ.
บน.๒๑
ขส.ทอ.
ขส.ทอ.
บก.ทอ.
ขส.ทอ.
บก.ทอ.
ขส.ทอ.
ขส.ทอ.
บน.๗
ขส.ทอ.

