หน้าที่ ๑ ของ ๒ หน้า

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

ตาแหน่ง
รองหัวหน้าหมวดรักษาการณ์ กรก.ชอ.

วันที่สอบ
๑๔ ส.ค.๖๓

ยศ ชื่อ สกุล

สังกัด

๑๒.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.นิรุจน์ วรรณเอี่ยม

อย.
อย.
ยศ.ทอ.
อย.
บน.๒
บน.๕
บน.๒๑
บน.๒๑
บน.๒๑
บน.๔
บน.๔
บน.๕
บน.๔๑
อย.
บน.๔๑
บน.๔๑
บน.๔๑
บน.๗

เวลารายงานตัว

๒. พ.อ.อ.รัตนภูมิ บุญพืช
๓. พ.อ.อ.เจตรินทร์ ชาวริม
๑. พ.อ.อ.อนันท์ สอาดเอี่ยม
๒. พ.อ.อ.เพ็ชรขรงค์ ธรรมวงษ์
๓. พ.อ.อ.อาณัฐ พึ่งภิญโญ
๑. พ.อ.อ.จรินทร์ ทองแสน
๒. พ.อ.อ.ศักย์ศรณ์ แสงประไพ
๓. พ.อ.อ.นพนันท์ บุญแซม
๑. พ.อ.อ.มณูญ เทพนวน
๒. พ.อ.อ.สมภาร จาปานาค
๓. พ.อ.อ.อาณัฐ พึ่งภิญโญ
๑. พ.อ.อ.พิรุณ ชัยยางบาล
๒. พ.อ.อ.พิพัฒน์ รังสี
๑. พ.อ.อ.ประดิษฐ์ สุยะ
๒. พ.อ.อ.คมนันท์ โยศรี
๓. พ.อ.อ.เอกรัตน์ โพธิ์ศิลา
พ.อ.อ.จุมพล เดชอุดมวัฒนา

๒

ผู้ช่วยนายทหารยุทธการและการฝึก
กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๒

๑๑ ส.ค.๖๓

๑๒.๐๐ น.

๓

ผู้บังคับหมวดบริการ กองร้อยสนับสนุน
กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๒๑

๑๑ ส.ค.๖๓

๑๒.๐๐ น.

๔

รองผู้บังคับหมวดบริการ กองร้อยสนับสนุน
กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๔

๑๗ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น.

๕

ผู้ช่วยนายทหารยุทธการและการฝึก
กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๔๑

๑๐ ส.ค.๖๓

๑๒.๐๐ น.

๖

รองผู้บังคับกองร้อยสนับสนุน
กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๔๑

๑๑ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น.

๗

ผู้บังคับหมวดปืนต่อสู้อากาศยาน กองร้อยทหาร
ต่อสู้อากาศยาน กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๗

๑๑ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น.

๘

รองผู้บังคับหมวดรักษาการณ์ ๒
กองร้อยทหารอากาศโยธิน รร.นนก.

๒๐ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.วีระ รัตนธิวัติ

รองผู้บังคับหมวดบริการ
กองร้อยทหารอากาศโยธิน รร.นนก.

๒๐ ส.ค.๖๓

๑๐ รองหัวหน้าหมวดรักษาการณ์ กรก.สพ.ทอ.

๑๙ ส.ค.๖๓

๑๑ ครูวิชาปฏิบัติการพิเศษ แผนกปฏิบัติการพิเศษ
กฝอ.ศทย.อย.

๑๗ ส.ค.๖๓

๙

๒. พ.อ.อ.วสันต์ สินปราณี
๓. พ.อ.อ.เอราวัต วิทิตกพัทธ์
๐๘.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.วสันต์ สินปราณี
๒. พ.อ.อ.พูนเกียรติ โสมทอง
๑๒.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.ภุชงค์ สุจริตรัฐ
๒. พ.อ.อ.นิรุจน์ วรรณเอี่ยม
๓. พ.อ.อ.เจตรินทร์ ชาวริม
๐๘.๐๐ น. พ.อ.อ.ศิวกร เกษรจันทร์

พอ.
อย.
ยศ.ทอ.
อย.
บน.๑
อย.
อย.
ยศ.ทอ.
อย.

หน้าที่ ๒ ของ ๒ หน้า

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

ตาแหน่ง

วันที่สอบ

ยศ ชื่อ สกุล

สังกัด

๑๒.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.กัณฑ์เอนก คงมั่น

อย.
อย.
อย.
อย.
อย.
บน.๔๑
อย.
บน.๕๖
อย.

เวลารายงานตัว

๑๒ นายทหารสถิติ ฝ่ายตรวจสอบมาตรฐาน
แผนกตรวจสอบมาตรฐาน กวก.ศทย.อย.

๑๗ ส.ค.๖๓

๑๓ ผู้บังคับหมวด ๒ กองร้อย ๔
กองพันทหารอากาศโยธิน ๓ กรม ทย.รอ.อย.

๑๗ ส.ค.๖๓

๑๔ ผู้บังคับหมวด กองร้อยนักเรียน ๑ กฝอ.ศทย.อย.

๑๗ ส.ค.๖๓

๑๕ รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ๑ กองร้อย ๑
กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๓ กรม ปพ.อย.

๑๘ ส.ค.๖๓

๒. พ.อ.อ.ปิยณัฐ เผ่าดี
๓. พ.อ.อ.ยศวีร์ สุขบุญญา
๑๒.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.ฉัตรชัย เที่ยงสูงเนิน
๒. พ.อ.อ.สรสาท จินดาเฟื่อง
๑๒.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.ธนวัฒน์ คล้ายสุบรรณ์
๒. พ.อ.อ.ประยูร คงสุข
๓. พ.อ.อ.ธีรพล ลิ้มไพบูลย์
๐๘.๐๐ น. พ.อ.อ.อนุพงศ์ ปานอาไพ

๑๖ รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ๔ กองร้อย ๑
กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๓ กรม ปพ.อย.

๑๘ ส.ค.๖๓

๐๘.๐๐ น. ๑. พ.อ.อ.ธนวัฒน คันธจรรย์

๒. พ.อ.อ.ธนกร ชวีวัฒน์
๓. พ.อ.อ.อุกฤษฎ์ พุ่มสุข

อย.
อย.
อย.

