หน้าที่ ๑ ของ ๔ หน้า

รายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน ทาหน้าที่ในตาแหน่ง น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๔
สายวิทยาการ เหล่า/จาพวกทหาร
ช่างโยธา
ลาดับ
๑

ตาแหน่ง
นายทหารช่างโยธา ฝ่ายช่างโยธา กรก.ขส.ทอ.

วันที่สอบ
๑๘ ส.ค.๖๓

เวลารายงานตัว

ยศ ชื่อ สกุล

๐๘.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.สมชาย ด้วงเพ็งรักษ์

๒

นายทหารช่างโยธา ฝ่ายบริการ ศคปอ.๑
ศปอ.คปอ.

๑๘ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น.

๓

นายทหารการไฟฟ้า ฝ่ายไฟฟ้าอาคาร
แผนกบริการไฟฟ้า กฟฟ.ชย.ทอ.

๑๓ ส.ค.๖๓

๑๒.๐๐ น.

๔

นายทหารการอาคาร ฝ่ายอาคารพิเศษ
แผนกซ่อมสร้างอาคาร กอค.ชย.ทอ.

๑๓ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น.

๕

นายทหารการอาคาร หมวดซ่อมเคลื่อนที่
แผนกซ่อมสร้างอาคาร กอค.ชย.ทอ.

๑๓ ส.ค.๖๓

๑๒.๐๐ น.

๖

นายทหารช่างเครื่องทุ่นแรง
ฝ่ายซ่อมระบบส่งกาลัง
แผนกซ่อมเครื่องทุ่นแรง กรง.ชย.ทอ.

๑๔ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น.

๗

นายทหารช่างเครื่องปรับอากาศ
ฝ่ายซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
แผนกเครื่องปรับอากาศ กรง.ชย.ทอ.

๑๔ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น.

๘

นายทหารช่างเครื่องปรับอากาศ
ฝ่ายซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่
แผนกเครื่องปรับอากาศ กรง.ชย.ทอ.

๑๔ ส.ค.๖๓

๑๒.๐๐ น.

๙

นายทหารเทคนิคช่างโยธา ฝ่ายติดตั้งซ่อมแซม
เครื่องหมายจราจร แผนกการทาง กสน.ชย.ทอ.

๑๔ ส.ค.๖๓

๑๒.๐๐ น.

๒. พ.อ.อ.อภิชาติ โฉมงาม
๓. พ.อ.อ.ศรชัย ไล้เลิศ
๑. พ.อ.อ.พฤธา เอื้อกลาง
๒. พ.อ.อ.อรรถพล สีแก้ว
๓. พ.อ.อ.ชราวุธ ยอดเอื้อ
๑. พ.อ.อ.อภิวัฒน์ สุขพันธ์
๒. พ.อ.อ.ธนกร จันทรัตน์
๓. พ.อ.อ.สมชาย ด้วงเพ็งรักษ์
๑. พ.อ.อ.เฉลิมชัย คงแสงพันธ์
๒. พ.อ.อ.เศวต มาซา
๓. พ.อ.อ.หญิง วัชรินทร์ มีเพียร
๑. พ.อ.อ.เฉลิมชัย คงแสงพันธ์
๒. พ.อ.อ.กิตติชัย วัยวงษ์ศักดิ์
๓. พ.อ.อ.เศวต มาซา
๑. พ.อ.อ.ณัฐชานนท์ ทองแถว
๒. พ.อ.อ.ประสาร ถีประถัมภ์
๓. พ.อ.อ.ฉัตรชัย ผึ้งกลั่น
๑. พ.อ.อ.มาโนชย์ อิ่มสิน
๒. พ.อ.อ.วุฒิไกร จันนวน
๓. พ.อ.อ.ศรชัย ไล้เลิศ
๑. พ.อ.อ.มาโนชย์ อิ่มสิน
๒. พ.อ.อ.ประพันธ์ศักดิ์ หามาลี
๓. พ.อ.อ.วุฒิไกร จันนวน
๑. พ.อ.อ.ประเสริฐ แก้วเกษา
๒. พ.อ.อ.สามภพ กุลวิวัฒน์
๓. พ.อ.อ.ยุทธชัย งามขา

สังกัด
ขส.ทอ.
บน.๖
บน.๒๑
ชย.ทอ.
ชย.ทอ.
บน.๒๑
ชย.ทอ.
ชย.ทอ.
ขส.ทอ.
ชย.ทอ.
ชย.ทอ.
บน.๑
ชย.ทอ.
ชย.ทอ.
ชย.ทอ.
ชย.ทอ.
ชย.ทอ.
บน.๒
ชย.ทอ.
บน.๒
บน.๒๑
ชย.ทอ.
ชย.ทอ.
บน.๒
ชย.ทอ.
ชย.ทอ.
ชย.ทอ.

หน้าที่ ๒ ของ ๔ หน้า

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

ตาแหน่ง

วันที่สอบ

เวลารายงานตัว

ยศ ชื่อ สกุล

๑๐ นายทหารเทคนิคไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิศวกรรมระบบ กอบ.กวก.ชย.ทอ.

๑๔ ส.ค.๖๓

๑๑ นายทหารปฏิบัติการดับเพลิงอากาศยาน
ฝ่ายปฏิบัติการดับเพลิงอากาศยาน
แผนกดับเพลิงอากาศยาน กดก.ชย.ทอ.

๑๗ ส.ค.๖๓

๑๒ นายทหารวิเคราะห์และประเมินผล
หมวดวิเคราะห์และประเมินผล
แผนกควบคุมคุณภาพ กรง.ชย.ทอ.

๑๗ ส.ค.๖๓

๑๓ นายทหารสถิติและวิเคราะห์
ฝ่ายสถิติและวิเคราะห์ แผนกจัดดาเนินงาน
กรง.ชย.ทอ.

๑๗ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น.

๑๔ รองหัวหน้าฝ่ายแผนและกาหนดงาน
แผนกจัดดาเนินงาน กปภ.ชย.ทอ.

๑๗ ส.ค.๖๓

๑๒.๐๐ น.

๑๕ รองหัวหน้าหมวดดับเพลิงและกู้ภัย
แผนกช่างโยธา บน.๔

๑๑ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น.

๑๖ นายทหารช่างโยธา หมวดโยธา
แผนกช่างโยธา บน.๔
(เป็นตาแหน่งฝากบรรจุและจะย้ายลงตาแหน่ง
ที่เหมาะสม เมื่อโครงสร้างศูนย์อากาศยาน
ไร้คนขับ ทอ.แล้วเสร็จ)

๑๑ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น.

๑๗ รองหัวหน้าหมวดดับเพลิงและกู้ภัย
แผนกช่างโยธา บน.๔๑

๑๐ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.ปริญญา จันทะโคตร

๑๘ รองหัวหน้าหมวดโยธา แผนกช่างโยธา บน.๔๑

๑๐ ส.ค.๖๓

๑๒.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.พูนทรัตน์ ค้าชู

๒. พ.อ.อ.สามภพ กุลวิวัฒน์
๓. พ.อ.อ.วัชวิทย์ นาควัน
๐๘.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.เสนาะ แสงหิรัญ
๒. พ.อ.อ.วรัญญู สิงห์ทอง
๐๘.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.ณัฐชานนท์ ทองแถว

๒. พ.อ.อ.สิทธิศักดิ์ มะเดื่อชุมพร
๓. พ.อ.อ.อนุสรณ์ โกศล
๑. พ.อ.อ.ภาคภูมิ ไม้สน
๒. พ.อ.อ.กรกช กลิ่นกุหลาบ
๓. พ.อ.อ.ธวัชชัย ใจจิตแจ่ม
๑. พ.อ.อ.พูนทรัตน์ ค้าชู
๒. พ.อ.อ.วรวุฒิ ศรีสาราญ
๓. พ.อ.อ.ชัยวัฒน์ ทวดห้อย
๑. พ.อ.อ.ศึกษิณ สุกราสัย
๒. พ.อ.อ.ฑิฆัมพร เนี่ยงน้อย
๓. พ.อ.อ.เกียรติชัย อินทร์เถื่อน
๑. พ.อ.อ.วันชนะ สมัครเกษตรการ
๒. พ.อ.อ.สาเนียง แก้วศิลา
๓. พ.อ.อ.สาธิต งามนาท

๒. พ.อ.อ.อุทัย แง็ดสันเทียะ
๐๘.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.พันทิตร ปุ๊ดหนอย
๒. พ.อ.อ.นิเวสน์ ศิริวงษ์
๓. พ.อ.อ.เอราวัณ กันธะมูล

สังกัด
ชย.ทอ.
ชย.ทอ.
บน.๒๑
ชย.ทอ.
ชย.ทอ.
ชย.ทอ.
ชย.ทอ.
ชย.ทอ.
ชย.ทอ.
ชย.ทอ.
บน.๖
ชย.ทอ.
ชย.ทอ.
ชย.ทอ.
บน.๑
บน.๔
บน.๔
บน.๔
บน.๔
บน.๔๖

บน.๒๓
รร.การบิน
ชย.ทอ.
บน.๔๑
บน.๔๑

หน้าที่ ๓ ของ ๔ หน้า

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

ตาแหน่ง

วันที่สอบ

เวลารายงานตัว

ยศ ชื่อ สกุล

สังกัด

๑๙ รองหัวหน้าหมวดไฟฟ้า - ประปา แผนกช่างโยธา
บน.๕๖

๑๓ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น. พ.อ.อ.ธาตรี เผือกฟัก

บน.๗

๒๐ นายทหารช่างโยธา หมวดโยธา แผนกช่างโยธา
บน.๗

๑๐ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น. พ.อ.อ.อนุพนธ์ บัณฑิตย์

บน.๗

๒๑ รองหัวหน้าฝ่ายช่างโยธา แผนกบริการ
กอก.รพ.จันทรุเบกษา พอ.

๑๙ ส.ค.๖๓

๑๒.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.สานนท์ ทองตุ๋ย

๒๒ นายทหารไฟฟ้า ฝ่ายสาธารณูปการ
แผนกช่างโยธา กรก.รร.นนก.

๑๘ ส.ค.๖๓

๑๒.๐๐ น.

๒๓ นายทหารการอาคาร ฝ่ายอาคาร แผนกช่างโยธา
กรก.รร.นนก.

๑๘ ส.ค.๖๓

๑๒.๐๐ น.

๒๔ นายทหารเครื่องทุ่นแรง ฝ่ายโยธา แผนกช่างโยธา
กรก.รร.นนก.

๑๘ ส.ค.๖๓

๑๒.๐๐ น.

๒๕ นายทหารเครื่องปรับอากาศ ฝ่ายสาธารณูปการ
แผนกช่างโยธา กรก.รร.นนก.

๑๙ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น.

๒๖ นายทหารช่างประปา ฝ่ายสาธารณูปการ
แผนกช่างโยธา กรก.รร.นนก.

๑๙ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น.

๒๗ นายทหารซ่อมบารุง ฝ่ายโยธา แผนกช่างโยธา
กรก.รร.นนก.

๑๙ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น.

๒๘ นายทหารแบบแผน แผนกช่างโยธา กรก.รร.นนก.

๑๙ ส.ค.๖๓

๑๒.๐๐ น.

ชย.ทอ.
สอ.ทอ.
พอ.
ชย.ทอ.
บน.๔
บน.๒๑
ชย.ทอ.
บน.๒
บน.๔๖
ชย.ทอ.
ชย.ทอ.
บน.๑
ชย.ทอ.
สอ.ทอ.
บน.๒
ชย.ทอ.
บน.๔
บน.๔
บน.๑
บน.๑
บน.๔
ชย.ทอ.
บน.๒
บน.๔

๒. พ.อ.อ.กิตติพงษ์ ภมรพล
๓. พ.อ.อ.จตุพร ถึงนาค
๑. พ.อ.อ.อภิวัฒน์ สุขพันธ์
๒. พ.อ.อ.บุญฤทธิ์ จันทร์โพธิ์งาม
๓. พ.อ.อ.วิชวิทย์ นาควัน
๑. พ.อ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ พูนสูงเนิน
๒. พ.อ.อ.พีรพนต์ พันธุ์ชื่น
๓. พ.อ.อ.สาธิต งามนาท
๑. พ.อ.อ.พันทิตร ปุ๊ดหนอย
๒. พ.อ.อ.ภณชนะ พัตรานนท์
๓. พ.อ.อ.พรชัย ปั่นปี
๑. พ.อ.อ.ประพันธ์ศักดิ์ หามาลี
๒. พ.อ.อ.กษิดิศ คาดี
๓. พ.อ.อ.ชาญศักดิ์ พันธุ์จบสิงห์
๑. พ.อ.อ.ปัญญา นิลศรี
๒. พ.อ.อ.ดนัย ทองแบน
๓. พ.อ.อ.สันทัด สีนวลอิน
๑. พ.อ.อ.จักรพัธน์ อัคระธรรมเที่ยง
๒. พ.อ.อ.ชวินทร์ ธรรมวงศ์
๓. พ.อ.อ.สันทัด สีนวลอิน
๑. พ.อ.อ.สกรรน์ งามชาลี
๒. พ.อ.อ.พีรพนต์ พันธุ์ชื่น
๓. พ.อ.อ.วันชนะ สมัครเกษตรการ

หน้าที่ ๔ ของ ๔ หน้า

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

ตาแหน่ง

วันที่สอบ

เวลารายงานตัว

๒๙ หัวหน้าหมวดดับเพลิงและกู้ภัย แผนกช่างโยธา
กรก.รร.นนก.

๑๙ ส.ค.๖๓

๓๐ นายทหารอุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้น
แผนกสนับสนุนปฏิบัติการ กนน.ศปอว.ทอ.

๒๐ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น.

๓๑ ผู้บังคับหมวดช่างโยธา กองร้อยสนับสนุน
กองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ
กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.

๑๙ ส.ค.๖๓

๑๒.๐๐ น.

๓๒ นายทหารช่างโยธา แผนกช่างโยธา กนน.สบ.ทอ.

๑๓ ส.ค.๖๓

๑๒.๐๐ น.

๓๓ หัวหน้าหมวดช่างโยธา แผนกบริการ ดย.ทอ.อย.

๑๔ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น.

ยศ ชื่อ สกุล

๑๒.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.ศึกษิณ สุกราสัย

๒. พ.อ.อ.อุทัย แง็ดสันเทียะ
๓. พ.อ.อ.ชัชชัย ศรีประเสริฐ
๑. พ.อ.อ.เรืองยศ หมีดา
๒. พ.อ.อ.คมศร น้อยพงษ์
๓. พ.อ.อ.อานาจ ต่อศรี
๑. พ.อ.อ.ปิติพงษ์ หวังสุข
๒. พ.อ.อ.ชูชัย ชาญณรงค์
๓. พ.อ.อ.นิกร พุกปบุตร
๑. พ.อ.อ.ยุทธชัย งามขา
๒. พ.อ.อ.ศิราวัช สอนพิมพ์
๓. พ.อ.อ.นิกร พุกปบุตร
๑. พ.อ.อ.ชูชัย ชาญณรงค์
๒. พ.อ.อ.ธรรมนูญ จาปาศรี
๓. พ.อ.อ.วีระวัฒน์ ชื่นนางชี

สังกัด
บน.๑
รร.การบิน
รร.การบิน
ชย.ทอ.
ชย.ทอ.
บน.๖
ชย.ทอ.
ยศ.ทอ.
สบ.ทอ.
ชย.ทอ.
สอ.ทอ.
สบ.ทอ.
ยศ.ทอ.
ศวอ.ทอ.
สบ.ทอ.

