หน้าที่ ๑ ของ ๔ หน้า

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

ตาแหน่ง

วันที่สอบ

เวลารายงานตัว

ยศ ชื่อ สกุล

๑ นายทหารช่างอากาศ
ฝ่ายเครื่องมือกล ๑ แผนกเครื่องมือกล กรง.ชอ.

๑๓ ส.ค.๖๓

๒ นายทหารช่างอากาศ
ฝ่ายอบชุบ แผนกอบชุบและตกแต่งผิว กรง.ชอ.

๑๓ ส.ค.๖๓

๑๒.๐๐ น.

๓ นายทหารดาเนินงาน
ฝ่ายดาเนินงาน แผนกจัดดาเนินงาน กซอ.๒ ชอ.

๑๓ ส.ค.๖๓

๑๒.๐๐ น.

๔ นายทหารตรวจงาน
ฝ่ายตรวจ ๑ แผนกควบคุมคุณภาพ กซภ.ชอ.

๑๔ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น.

๕ นายทหารบริหารกาลังพล
แผนกบริหารกาลังพล กวก.ชอ.

๑๗ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น.

๖ นายทหารแผนงาน ฝ่ายแผนและกาหนดงาน
แผนกจัดดาเนินงาน กซภ.ชอ.

๑๗ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น.

๗ นายทหารสถิติและวิเคราะห์
ฝ่ายสถิติและวิเคราะห์ แผนกจัดดาเนินงาน
กซย.ชอ.

๑๗ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น.

๘ นายทหารสถิติและวิเคราะห์
ฝ่ายสถิติและวิเคราะห์ แผนกจัดดาเนินงาน
กซอ.๑ ชอ.

๑๗ ส.ค.๖๓

๑๒.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.ปรีดา สมบูรณ์

๙ หัวหน้าหมวดเก็บดอง
แผนกทดสอบเครื่องยนต์ กซย.ชอ.

๑๗ ส.ค.๖๓

๑๐ หัวหน้าหมวดซ่อมที่ ๓ ฝ่ายตรวจซ่อมชิ้นส่วน
แผนกโรงงาน กซย.ชอ.

๑๗ ส.ค.๖๓

๑๒.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.ณวพล โต๊ะม๊ะ

๒. พ.อ.อ.จิรภาส สงวนดี
๓. พ.อ.อ.โชคชัย ครองตน
๑. พ.อ.อ.ปวริศ อ่อนสุทธิ
๒. พ.อ.อ.จิรภาส สงวนดี
๓. พ.อ.อ.ณุนาถ ชุลิตาภรณ์
๑. พ.อ.อ.ชัยวัฒน์ กลิ่นชั้น
๒. พ.อ.อ.เถลิงศักดิ์ รุ่งแจ้ง
๓. พ.อ.อ.กฤตภัค โพธิ์ดี
๑. พ.อ.อ.วรรณกร พันธุ์ไพโรจน์
๒. พ.อ.อ.พิภู ทองช่างเหล็ก
๓. พ.อ.อ.ประภาส ดิษฐ์กระจัน
๑. พ.อ.อ.ปวริศ อ่อนสุทธิ
๒. พ.อ.อ.ณวพล โต๊ะม๊ะ
๑. พ.อ.อ.บุญญฤทธิ์ คุ้มสกุล
๒. พ.อ.อ.พิภู ทองช่างเหล็ก
พ.อ.อ.ภาณุพันธ์ สว่างจันทร์

๒. พ.อ.อ.วิริยะ วรชื่น
๑๒.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.เกียรติเทพ สะเดา

๒. พ.อ.อ.ชุมพล ชัยสงคราม
๓. พ.อ.อ.มนัสวี เมืองมณี
๑๒.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.เกียรติเทพ สะเดา
๒. พ.อ.อ.ภาณุพันธ์ สว่างจันทร์

สังกัด
ชอ.
ชอ.
รร.การบิน
ชอ.
ชอ.
ชอ.
ชอ.
ชอ.
บน.๒
ชอ.
บน.๖
รร.การบิน
ชอ.
ชอ.
ชอ.
บน.๖
ชอ.

ชอ.
ชอ.
ชอ.
ชอ.
บน.๑
ชอ.
ชอ.

หน้าที่ ๒ ของ ๔ หน้า

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

ตาแหน่ง

วันที่สอบ

ยศ ชื่อ สกุล

สังกัด

๐๘.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.เอกรัตน์ เทพธรณี

ชอ.
ชอ.

เวลารายงานตัว

๑๑ หัวหน้าหมวดซ่อมอากาศยาน ๓
ฝ่ายซ่อมอากาศยาน ๒ แผนกซ่อมอากาศยาน ๑
กซอ.๑ ชอ.

๑๘ ส.ค.๖๓

๑๒ หัวหน้าหมวดตรวจซ่อมเครื่องยนต์ ๑
ฝ่ายเครื่องยนต์และไฟฟ้าเครื่องวัด
แผนกสนับสนุนการซ่อมอากาศยาน กซอ.๒ ชอ.

๑๘ ส.ค.๖๓

๑๓ หัวหน้าหมวดนิวดรอลิค ๒ ฝ่ายนิวดรอลิค
แผนกสนับสนุนการซ่อมอากาศยาน กซอ.๑ ชอ.

๑๘ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.ปรีดา สมบูรณ์

๑๔ หัวหน้าหมวดนิวดรอลิค ๔ ฝ่ายนิวดรอลิค
แผนกซ่อมบริภัณฑ์ ๒ กซภ.ชอ.

๑๘ ส.ค.๖๓

๒. พ.อ.อ.วิริยะ วรชื่น
๓. พ.อ.อ.อัครเดช พันธุ์เทศ
๑๒.๐๐ น. พ.อ.อ.ประภาส ดิษฐ์กระจัน

๑๕ หัวหน้าหมวดบริภัณฑ์เครื่องยนต์ ๓
ฝ่ายบริภัณฑ์เครื่องยนต์ ๓ แผนกซ่อมบริภัณฑ์ ๓
กซภ.ชอ.

๑๘ ส.ค.๖๓

๑๒.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.เสริมศักดิ์ เกตุบาง

๑๖ หัวหน้าหมวดล้างลอกสี ฝ่ายเตรียมการ
แผนกโรงงาน กซอ.๒ ชอ.

๑๘ ส.ค.๖๓

๑๗ นายทหารควบคุมและติดตามงาน
หมวดจัดดาเนินงาน แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๑

๑๐ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น.

๑๘ นายทหารควบคุมและติดตามงาน
หมวดจัดดาเนินงาน แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๒

๑๐ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น.

๑๙ รองหัวหน้าหมวดช่างประจาเครื่องบิน
ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๒๐๑ บน.๒

๓๑ ส.ค.๖๓

๑๒.๐๐ น.

๒๐ รองหัวหน้าหมวดตรวจซ่อม
ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๒๐๑ บน.๒

๓๑ ส.ค.๖๓

๑๒.๐๐ น.

๒๑ รองหัวหน้าหมวดสนับสนุน ฝ่ายสนับสนุนการซ่อม
แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๒

๑๐ ส.ค.๖๓

๑๒.๐๐ น.

๒. พ.อ.อ.อัครเดช พันธุ์เทศ
๐๘.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.ชัยวัฒน์ กลิ่นชั้น

๒. พ.อ.อ.ณภัทรพงศ์ รัตนปัญญพัฒน์

๒. พ.อ.อ.สหชัย อะดุงเดชจรูญ
๑๒.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.โกวิทย์ นึกมั่น

๒. พ.อ.อ.กฤตภัค โพธิ์ดี
๑. พ.อ.อ.ชุมพล ชัยสงคราม
๒. พ.อ.อ.กิตติศักดื จาปามูล
๓. พ.อ.อ.มนัสวี เมืองมณี
๑. พ.อ.อ.กิตติศักดิ์ จาปามูล
๒. พ.อ.อ.ปิยกุล ศุโภทยาน
๑. พ.อ.อ.วิศิษฏ์ อ้นไชยะ
๒. พ.อ.อ.ธเนตร พวงเงิน
๓. พ.อ.อ.สมชาย สินอนันต์
๑. พ.อ.อ.วิศิษฏ์ อ้นไชยะ
๒. พ.อ.อ.ธเนตร พวงเงิน
๓. พ.อ.อ.สมชาย สินอนันต์
๑. พ.อ.อ.ธีรภัทร จันอิฐ
๒. พ.อ.อ.ไกรวรรณ พึ่งลาภ

ชอ.
บน.๔
ชอ.
ชอ.
ชอ.
รร.การบิน
ชอ.
ชอ.
ชอ.
บน.๒
ชอ.
บน.๑
บน.๑
บน.๑
บน.๒
บน.๒
บน.๒
บน.๒
บน.๒
บน.๒
บน.๒
บน.๒
บน.๔

หน้าที่ ๓ ของ ๔ หน้า

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

ตาแหน่ง

วันที่สอบ

เวลารายงานตัว

ยศ ชื่อ สกุล

สังกัด

๒๒ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจ
ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๒๐๒ บน.๒

๑๑ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น. พ.อ.อ.ลิขิต ศรีวันพิมพ์

บน.๒

๒๓ นายทหารจัดเครื่องบิน
ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๒๑๑ บน.๒๑

๑๐ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น. พ.อ.อ.เชิดพงศ์ พันธุ์ศรี

บน.๒๑

๒๔ รองหัวหน้าหมวดซ่อมอากาศยาน ๑
ฝ่ายซ่อมอากาศยานและเครื่องยนต์
แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๒๓

๑๑ ส.ค.๖๓

๑๒.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.ธนินทร์ หอมกลิ่น

๒๕ รองหัวหน้าหมวดตรวจซ่อม
ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๒๓๑ บน.๒๓

๑๑ ส.ค.๖๓

๑๒.๐๐ น.

๒๖ นายทหารจัดดาเนินงาน
แผนกอากาศยานไร้คนขับและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๔

๑๔ ส.ค.๖๓

๑๒.๐๐ น.

๒๗ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจ
ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๔๐๓ บน.๔

๑๓ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น.

๒๘ นายทหารจัดเครื่องบิน
ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๔๑๑ บน.๔๑

๑๑ ส.ค.๖๓

๑๒.๐๐ น.

๒๙ นายทหารตรวจสอบ หมวดควบคุมมาตรฐาน
แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๔๖

๑๑ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น.

๓๐ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจ
ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๔๖๑ บน.๔๖

๑๑ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น.

๓๑ นายทหารเอกสารเทคนิค
แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๕

๑๔ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น.

บน.๒๓
บน.๒๓
บน.๒๓
บน.๒๓
บน.๒๓
บน.๒๓
บน.๔
บน.๔
บน.๔
บน.๔
บน.๔
บน.๔
บน.๔๑
บน.๔๑
บน.๔๑
บน.๔๖
บน.๔๖
บน.๔๖
บน.๔๖
บน.๔๖
บน.๔๖
บน.๕
บน.๕
บน.๔๖

๒. พ.อ.อ.วีระพงษ์ ขันทะแพทย์
๓. พ.อ.อ.ดาวสมุทร ทามิ
๑. พ.อ.อ.ประวิทย์ สง่าเนตร
๒. พ.อ.อ.วัชรเทพ มารศรี
๓. พ.อ.อ.วีระพงษ์ ขันทะแพทย์
๑. พ.อ.อ.ก้องนรินทร์ สินทร
๒. พ.อ.อ.มัฆวาน แม้นจันทร์
๓. พ.อ.อ.ณภัทรพงศ์ รัตนปัญญพัฒน์
๑. พ.อ.อ.ไกรวรรณ พึ่งลาภ
๒. พ.อ.อ.ก้องนรินทร์ สินทร
๓. พ.อ.อ.มัฆวาน แม้นจันทร์
๑. พ.อ.อ.ณัฐพงศ์ วิโรจน์กิจ
๒. พ.อ.อ.ธงชัย ฉลาดธัญกรณ์
๓. พ.อ.อ.นพรัตน์ อินโน
๑. พ.อ.อ.จานงค์ ประชุมชัย
๒. พ.อ.อ.กันตภณ พลสงฆ์
๓. พ.อ.อ.อนุรักษ์ จากมา
๑. พ.อ.อ.จานงค์ ประชุมชัย
๒. พ.อ.อ.บุญรัตน์ ตินตะโมระ
๓. พ.อ.อ.บดีพล ศิริมงคล
๑. พ.อ.อ.สุเทพ ม่วงทอง
๒. พ.อ.อ.ชอบชนะ เนตินิยม
๓. พ.อ.อ.บุญรัตน์ ตินตะโมระ

หน้าที่ ๔ ของ ๔ หน้า

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

ตาแหน่ง

วันที่สอบ

เวลารายงานตัว

ยศ ชื่อ สกุล

๓๒ นายทหารบริการลานจอด
แผนกการท่าอากาศยานทหาร บน.๖

๑๘ ส.ค.๖๓

๑๒.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.สหชัย อะดุงเดชจรูญ

๓๓ รองหัวหน้าหมวดตรวจซ่อม
ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๖๐๒ บน.๖

๑๙ ส.ค.๖๓

๓๔ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจ
ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๖๐๔ บน.๖

๑๙ ส.ค.๖๓

๒. พ.อ.อ.ณุนาถ ชุลิติตาภรณ์
๓. พ.อ.อ.ศรชัย สวัสดิชัย
๐๘.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.สุรศิษฏ์ สีโท
๒. พ.อ.อ.อิสระ แก้วทอง
๐๘.๐๐ น. พ.อ.อ.ศรชัย สวัสดิชัย

๓๕ นายทหารเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องบินขับไล่
กทน.บน.๗

๑๑ ส.ค.๖๓

๑๒.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.พงษ์ดนัย พุ่มสว่าง

๓๖ นายทหารทะเบียนและประวัติเครื่องบินขับไล่
กทน.บน.๗

๑๓ ส.ค.๖๓

๓๗ รองหัวหน้าหมวดควบคุมมาตรฐาน
ฝ่ายจัดดาเนินงานและควบคุมมาตรฐาน
แผนกช่างอากาศ กทน.บน.๗

๑๓ ส.ค.๖๓

๒. พ.อ.อ.นันทวิทย์ เทพรักษ์
๐๘.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.สนั่น รู้แผน
๒. พ.อ.อ.นันทวิทย์ เทพรักษ์
๐๘.๐๐ น. พ.อ.อ.สนั่น รู้แผน

๓๘ ครู แผนกวิชาช่างอากาศ กกศ.รร.จอ.ยศ.ทอ.

๑๙ ส.ค.๖๓

๑๒.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.ปิยกุล ศุโภทยาน

๓๙ หัวหน้าหมวดตรวจซ่อม ๒ ฝ่ายซ่อมอากาศยาน
แผนกซ่อมอากาศยาน กซอ.รร.การบิน

๑๔ ส.ค.๖๓

๔๐ หัวหน้าหมวดตรวจซ่อม ๓ ฝ่ายซ่อมอากาศยาน
แผนกซ่อมอากาศยาน กซอ.รร.การบิน

๑๔ ส.ค.๖๓

๔๑ หัวหน้าหมวดตรวจซ่อม ๔ ฝ่ายซ่อมอากาศยาน
แผนกซ่อมอากาศยาน กซอ.รร.การบิน

๑๔ ส.ค.๖๓

๒. พ.อ.อ.ดาวสมุทร ทามิ
๓. พ.อ.อ.สิทธิศักดิ์ หงส์ทอง
๐๘.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.ภาณุวัฒน แม้นเสถียร
๒. พ.อ.อ.ธนกฤต พ่วงเจริญ
๓. พ.อ.อ.อรุณ ขาวชายโขง
๐๘.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.อเนก แก้วเนตร
๒. พ.อ.อ.ปาฏิหาริย์ คูเมือง
๓. พ.อ.อ.อรุณ ชาวชายโขง
๑๒.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.อเนก แก้วเนตร
๒. พ.อ.อ.โชคชัย ครองตน
๓. พ.อ.อ.ธนกฤต พ่วงเจริญ
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