หน้าที่ ๑ ของ ๓ หน้า

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

ตาแหน่ง

วันที่สอบ

ยศ ชื่อ สกุล

สังกัด

๐๘.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.หญิง พัชรา ปูหิน

สอ.ทอ.
ขส.ทอ.
ขส.ทอ.
ขส.ทอ.
ขส.ทอ.
ขส.ทอ.
ขส.ทอ.
บน.๔๑
คปอ.
คปอ.
คปอ.
ชย.ทอ.
ชย.ทอ.
ชย.ทอ.

เวลารายงานตัว

๑ รองหัวหน้าหมวดควบคุม แผนกควบคุมพัสดุ
กพพน.ขส.ทอ.

๑๘ ส.ค.๖๓

๒ รองหัวหน้าหมวดพัสดุ กพน.ขส.ทอ.
๓ รองหัวหน้าหมวดส่งพัสดุ
ฝ่ายบริการพัสดุ แผนกคลังพัสดุ กพพน.ขส.ทอ.

๑๘ ส.ค.๖๓

๑๒.๐๐ น.

๑๘ ส.ค.๖๓

๑๒.๐๐ น.

๔ นายทหารคลังพัสดุ
แผนกซ่อมบารุงและพัสดุ ศลภ.คปอ.

๑๘ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น.

๕ นายทหารพัสดุ ฝ่ายบริการ ศคปอ.๑ ศปอ.คปอ.

๑๘ ส.ค.๖๓

๑๒.๐๐ น.

๖ รองหัวหน้าฝ่ายตรวจพัสดุ แผนกตรวจสารวจ
กพย.ชย.ทอ.

๑๓ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น.

๗ หัวหน้าหมวดพัสดุประปา ฝ่ายพัสดุสาธารณูปโภค
แผนกคลังพัสดุ กพย.ชย.ทอ.

๑๗ ส.ค.๖๓

๑๒.๐๐ น.

๘ รองหัวหน้าฝ่ายมาตรฐานและข้อมูลเทคนิค
แผนกจัดดาเนินงาน กพอ.ชอ.

๑๓ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น. พ.อ.อ.นิรุตติ์ ถอนโคกสูง

ชอ.

๙ รองหัวหน้าหมวดคลังพัสดุ ฝ่ายพัสดุ กรก.ชอ.
๑๐ หัวหน้าหมวดควบคุมและสถิติ
ฝ่ายควบคุมและสถิติ แผนกคลังพัสดุที่ ๒ กพอ.ชอ.

๑๓ ส.ค.๖๓
๑๙ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น. พ.อ.อ.หญิง สุกัญญา เกิดกันการ
๐๘.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.หญิง ปรีณาภา ภัฏฐรังสิพล

๑๑ หัวหน้าหมวดพัสดุรอซ่อม ฝ่ายคลังพัสดุ
แผนกคลังพัสดุที่ ๓ กพอ.ชอ.

๑๙ ส.ค.๖๓

๒. พ.อ.อ.เทวินทร์ แย้มนิยม
๐๘.๐๐ น. พ.อ.อ.เทวินทร์ แย้มนิยม

ชอ.
บน.๑
ชอ.
ชอ.

๑๒ หัวหน้าหมวดย่านถังเชื้อเพลิง ฝ่ายคลังเชื้อเพลิง
ที่ ๑ แผนกคลังเชื้อเพลิงที่ ๒ กพช.ชอ.

๑๙ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.วรากร วันไธสงค์

๑๓ หัวหน้าหมวดย่านถังเชื้อเพลิง ฝ่ายคลังเชื้อเพลิง
ที่ ๒ แผนกคลังเชื้อเพลิงที่ ๑ กพช.ชอ.

๑๙ ส.ค.๖๓

๑๔ หัวหน้าหมวดวัสดุโกลนและเบ็ดเตล็ด
ฝ่ายคลังพัสดุ แผนกคลังพัสดุที่ ๑ กพอ.ชอ.

๑๙ ส.ค.๖๓

๒. พ.อ.อ.วุฒิชัย นาคพุฒ
๓. พ.อ.อ.หญิง สดศรี โทบุตร
พ.อ.อ.รัฐพล พ้นภัย
๑. พ.อ.อ.รัฐพล พ้นภัย
๒. พ.อ.อ.วุฒิชัย นาคพุฒ
๓. พ.อ.อ.หญิง สดศรี โทบุตร
๑. พ.อ.อ.นที เพ็งทอง
๒. พ.อ.อ.นิวัฒน์ ปานเพชร
๓. พ.อ.อ.พลากร แก้วกนก
พ.อ.อ.นิวัฒน์ ปานเพชร
๑. พ.อ.อ.เดชา แสงปาก
๒. พ.อ.อ.มงคล บัวพันกลีบ
พ.อ.อ.เดชา แสงปาก

๒. พ.อ.อ.พลากร แก้วกนก
๑๒.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.ทรงธรรม บุญธรรมพิทักษ์
๒. พ.อ.อ.หญิง พรกมล ใจศักดิ์
๑๒.๐๐ น. พ.อ.อ.นภัทร สุวรรณาภา

บน.๑
คปอ.
บน.๒
พอ.
ชอ.

หน้าที่ ๒ ของ ๓ หน้า

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

ตาแหน่ง

วันที่สอบ

เวลารายงานตัว

ยศ ชื่อ สกุล

สังกัด

๑๕ หัวหน้าหมวดส่งพัสดุซ่อมภายในประเทศ
ฝ่ายส่งพัสดุ แผนกบริการพัสดุ กพอ.ชอ.

๑๙ ส.ค.๖๓

๑๒.๐๐ น. พ.อ.อ.หญิง สุกัญญา เกิดกันการ

ชอ.

๑๖ หัวหน้าหมวดสนับสนุนการซ่อม ฝ่ายสนับสนุน
การสร้างซ่อม แผนกควบคุมพัสดุ กพอ.ชอ.

๒๐ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.ปิยะณัฐ อานอาชา

๑๗ หัวหน้าหมวดสารวจพิเศษ ฝ่ายสารวจพัสดุ
แผนกตรวจสารวจ กพอ.ชอ.

๒๐ ส.ค.๖๓

๒. พ.อ.อ.นิรุตติ์ ถอนโคกสูง
๐๘.๐๐ น. พ.อ.อ.นภัทร สุวรรณาภา

บน.๒
ชอ.
ชอ.

๑๘ รองหัวหน้าหมวดคลังพัสดุ
ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๒๐๒ บน.๒

๑๑ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น. พ.อ.อ.ปิยะณัฐ อานอาชา

บน.๒

๑๙ รองหัวหน้าหมวดคลังพัสดุ
แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๒๑

๑๑ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.กรวิชญ์ เรืองริวงศ์

๒๐ นายทหารพัสดุ หมวดคลังพัสดุ แผนกช่างอากาศ
กทน.บน.๔
(เป็นตาแหน่งฝากบรรจุและจะย้ายลงตาแหน่ง
ที่เหมาะสม เมื่อโครงสร้างศูนย์อากาศยาน
ไร้คนขับ ทอ.แล้วเสร็จ)

๑๓ ส.ค.๖๓

๒. พ.อ.อ.คทา แสงศาสตร์
๓. พ.อ.อ.กฤษดา สุทธิบุตร
๑๒.๐๐ น. พ.อ.อ.กรวิชญ์ เรืองริวงศ์

กง.ทอ.
บน.๒๑
อย.
กง.ทอ.

๒๑ รองหัวหน้าหมวดคลังพัสดุ ฝ่ายถ่ายรูปทางอากาศ
ฝูงบิน ๔๐๒ บน.๔
(เป็นตาแหน่งฝากบรรจุและจะย้ายลงตาแหน่ง
ที่เหมาะสม เมื่อโครงสร้างศูนย์อากาศยาน
ไร้คนขับ ทอ.แล้วเสร็จ)

๑๓ ส.ค.๖๓

๑๒.๐๐ น. ไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

๒๒ หัวหน้าหมวดคลังพัสดุ ฝ่ายถ่ายรูปทางอากาศ
ฝูงบิน ๔๐๒ บน.๔
(เป็นตาแหน่งฝากบรรจุและจะย้ายลงตาแหน่ง
ที่เหมาะสม เมื่อโครงสร้างศูนย์อากาศยาน
ไร้คนขับ ทอ.แล้วเสร็จ)

๑๔ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น. ไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

๒๓ นายทหารพัสดุ หมวดคลังพัสดุ แผนกช่างอากาศ
กทน.บน.๕

๑๔ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.หญิง มณฑิชา อันลือไชย

๒๔ นายทหารพัสดุ แผนกพลาธิการ บน.๕๖

๑๓ ส.ค.๖๓

๒. พ.อ.อ.อนิรุทธ์ พ่วงลาภ
๑๒.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.ปรเมษฐ์ สมตน
๒. พ.อ.อ.รัตนพล วงษ์น้อย

บน.๗
บน.๕
บน.๕๖
บน.๕๖

หน้าที่ ๓ ของ ๓ หน้า

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

ตาแหน่ง

๒๕ รองหัวหน้าหมวดจัดหา บก.บน.๗

วันที่สอบ
๑๐ ส.ค.๖๓

เวลารายงานตัว

ยศ ชื่อ สกุล

๑๒.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.หญิง มณฑิชา อันลือไชย

๒. พ.อ.อ.อนิรุทธ์ พ่วงลาภ
๑. พ.อ.อ.หญิง ปรีณาภา ภัฏฐรังสิพล
๒. พ.อ.อ.ชินกร ทิวาพัฒน์
๑. พ.อ.อ.ชินกร ทิวาพัฒน์
๒. พ.อ.อ.วรเดช มีศรี
๑. พ.อ.อ.สดับ ถึงคาภู
๒. พ.อ.อ.หญิง พรกมล ใจศักดิ์
๓. พ.อ.อ.มงคล บัวพันกลีบ
พ.อ.อ.หญิง ดลนภัส เปรมปล้อง

๒๖ นายทหารพัสดุ ฝ่ายคลังพัสดุที่ ๓
แผนกคลังพัสดุ กพพ.พธ.ทอ.

๑๗ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น.

๒๗ นายทหารพัสดุ ฝ่ายคลังพัสดุรอจาหน่าย
แผนกคลังพัสดุชารุด กพพ.พธ.ทอ.

๑๗ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น.

๒๘ นายทหารพัสดุ ฝ่ายพัสดุ แผนกส่งกาลัง
กรก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

๒๐ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น.

๒๙ นายทหารจัดหา ฝ่ายจัดหา แผนกจัดหา
กพพ.พธ.ทอ.
๓๐ หัวหน้าหมวดคลังพัสดุ แผนกขนส่ง กรก.รร.นนก.

๑๗ ส.ค.๖๓

๑๒.๐๐ น.

๒๐ ส.ค.๖๓

๑๒.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.ประจักษ์ศิลป์ ลีคะ

๓๑ หัวหน้าหมวดคลังพัสดุ
แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กรก.รร.นนก.

๒๐ ส.ค.๖๓

๑๒.๐๐ น.

๓๒ หัวหน้าหมวดบริการเชื้อพลิง
แผนกขนส่ง กรก.รร.นนก.

๒๐ ส.ค.๖๓

๑๒.๐๐ น.

๓๓ นายทหารพัสดุ ฝ่ายคลังพัสดุ กรว.๑ สพ.ทอ.

๑๔ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น.

๓๔ นายทหารพัสดุ ฝ่ายคลังพัสดุ กรว.๕ สพ.ทอ.

๑๔ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น.

๓๕ นายทหารพัสดุ ฝ่ายพัสดุ แผนกบริการ กรก.อย.

๑๔ ส.ค.๖๓

๑๒.๐๐ น.

๓๖ หัวหน้าหมวดย่านถังเชื้อเพลิง
ฝ่ายคลังเชื้อเพลิงที่ ๓ แผนกคลังเชื้อเพลิงที่ ๔
กพช.ชอ.

๒๐ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น.

๓๗ รองหัวหน้าหมวดคลังพัสดุ แผนกสรรพาวุธ
กทน.บน.๔๑

๑๐ ส.ค.๖๓

๑๒.๐๐ น.

๒. พ.อ.อ.วรเดช มีศรี
๑. พ.อ.อ.ประจักษ์ศิลป์ ลีคะ
๒. พ.อ.อ.ภัทรชนน กลิ่นสุคนธ์
๑. พ.อ.อ.คทา แสงศาสตร์
๒. พ.อ.อ.กฤษดา สุทธิบุตร
๓. พ.อ.อ.ภัทรชนน กลิ่นสุคนธ์
พ.อ.อ.หญิง พัชรา ปูหิน
๑. พ.อ.อ.หญิง ดลนภัส เปรมปล้อง
๒. พ.อ.อ.ประเสริฐ บุญเก่า
พ.อ.อ.สดับ ถึงคาภู
๑. พ.อ.อ.ประเสริฐ บุญเก่า
๒. พ.อ.อ.ปรเมษฐ์ สมตน
๓. พ.อ.อ.รัตนพล วงษ์น้อย
๑. พ.อ.อ.นที เพ็งทอง

สังกัด
บน.๗
บน.๕
บน.๑
สพ.ทอ.
สพ.ทอ.
สน.ผบ.ดม.
สอ.ทอ.
พอ.
ชย.ทอ.
พธ.ทอ.
ยศ.ทอ.
สน.ผบ.ดม.
ยศ.ทอ.
รร.นนก.
บน.๒๑
อย.
รร.นนก.
สอ.ทอ.
พธ.ทอ.
บน.๕
สอ.ทอ.
บน.๕
บน.๕๖
บน.๕๖
บน.๔๑

