
                                                                                                   
 
                                                                                                                  
                                                                                                    

ประกาศกรมสรรพาวุธทหารอากาศ   
เรื่อง   ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวน เลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร เหลาทหารสรรพาวุธ  

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ข้ันสุดทาย 
 

ตามคําสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ท่ี ๑๒๕ ลงวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง  การสอบ
คัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร โควตานายทหารประทวนทําหนาท่ีใน
ตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร ประจําปงบประมาณ ๖๒ ใหหนวยหัวหนาสวนราชการซ่ึงควบคุมเหลาทหาร
หรือจําพวกทหารของแตละสายวิทยาการ ประกาศผลการสอบคัดเลือกเปนลายลักษณอักษร นั้น   

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ในฐานะหนวยควบคุมสายวิทยาการเหลาทหารสรรพาวุธ               
จึงขอประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร               
เหลาทหารสรรพาวุธ ข้ันสุดทาย ดังนี้ 

 ๑.  ตําแหนง รองหัวหนาหมวดระบบควบคุมการยิง ฝายสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส ฝูงบิน ๑๐๒ 
กองบิน ๑ 
   ๑.๑  พันจาอากาศเอก วีระพล  พลวงนอก    สังกัด  กองบิน ๑   (สอบไดตัวจริง) 
   ๑.๒  พันจาอากาศเอก วสันต  เสนหา  สังกัด  กองบิน ๑    (สอบไดสํารอง) 

 ๒.  ตําแหนง รองหัวหนาหมวดแกไขขอขัดของ ฝายอิเล็กทรอนิกสสรรพาวุธ แผนกสรรพาวุธ 
กองเทคนิค กองบิน ๑  
   ๒.๑  พันจาอากาศเอก วสันต  เสนหา  สังกัด  กองบิน ๑   (สอบไดตัวจริง) 
   ๒.๒  พันจาอากาศเอก วีระพล  พลวงนอก  สังกัด  กองบิน ๑    (สอบไดสํารอง) 

 ๓.  ตําแหนง นายทหารสรรพาวุธ หมวดสรรพาวุธประจําอากาศยาน ฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒ 
   ๓.๑  พันจาอากาศเอก ศุภชัย  อภิวันท   สังกัด  กองบิน ๒   (สอบไดตัวจริง) 
   ๓.๒  พันจาอากาศเอก อิทธิชัย  รอดนอย   สังกัด  กองบิน ๒   (สอบไดสํารองอันดับ ๑) 
   ๓.๓  พันจาอากาศเอก กิตติคม  ศรีภูมิ    สังกัด  กรมสรรพาวุธทหารอากาศ  
        (สอบไดสํารองอันดับ ๒)
   ๔.  ตําแหนง นายทหารสรรพาวุธ ฝายสรรพาวุธ กองเทคนิค กองบิน ๒  
   -  พันจาอากาศเอก กิตติคม  ศรีภูมิ   สังกัด  กรมสรรพาวุธทหารอากาศ  
                        (สอบไดตัวจริง) 

 ๕.  ตําแหนง รองหัวหนาหมวดระบบควบคุมการยิง ฝายสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส ฝูงบิน ๒๑๑ 
กองบิน ๒๑ 
   -  พันจาอากาศเอก ธนชัย  พันธุสุวรรณ  สังกัด  กองบิน ๒๑  (สอบไดตัวจริง) 

 ๖.  ตําแหนง รองหัวหนาหมวดจัดดําเนินงาน แผนกสรรพาวุธ กองเทคนิค กองบิน ๒๑ 
   ๖.๑  พันจาอากาศเอก สงกรานต  ดอนสิงห  สังกัด  กองบิน ๒๑  (สอบไดตัวจริง) 
   ๖.๒  พันจาอากาศเอก ประการ  นิลแกว   สังกัด  กองบิน ๒๑  (สอบไดสํารอง) 
                  ๗.  ตําแหนง... 

(สําเนา) 

หนวยรับ 



- ๒ – 

 ๗.  ตําแหนง นายทหารสรรพาวุธ ฝายอุปกรณ แผนกสรรพาวุธ กองเทคนิค กองบิน ๒๑         
   ๗.๑  พันจาอากาศเอก ประการ  นิลแกว  สังกัด  กองบิน ๒๑ (สอบไดตัวจริง) 
   ๗.๒  พันจาอากาศเอก สงกรานต  ดอนสิงห  สังกัด  กองบิน ๒๑ (สอบไดสํารองอันดับ ๑) 
   ๗.๓  พันจาอากาศเอก ธนชัย  พันธุสุวรรณ สังกัด  กองบิน ๒๑ (สอบไดสํารองอันดับ ๒) 

 ๘.  ตําแหนง รองหัวหนาหมวดอาวุธและอุปกรณ ฝายสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส ฝูงบิน ๒๓๑ 
กองบิน ๒๓ 
   ๘.๑  พันจาอากาศเอก กุลชัย  เพชรบอทอง  สังกัด กองบิน ๒๓ (สอบไดตัวจริง) 
   ๘.๒  พันจาอากาศเอก กฤษณะ  ม่ิงสันเทียะ   สังกัด กองบิน ๒๓ (สอบไดสํารองอันดับ ๑) 
   ๘.๓  พันจาอากาศเอก ปกรณ  ยืนยิ่ง    สังกัด กรมสรรพาวุธทหารอากาศ  
           (สอบไดสํารองอันดับ ๒) 

 ๙.  ตําแหนง รองหัวหนาหมวดจัดดําเนินงาน แผนกสรรพาวุธ กองเทคนิค กองบิน ๒๓  
   ๙.๑  พันจาอากาศเอก กฤษณะ  ม่ิงสันเทียะ   สังกัด กองบิน ๒๓ (สอบไดตัวจริง) 
   ๙.๒  พันจาอากาศเอก ปกรณ  ยืนยิ่ง    สังกัด  กรมสรรพาวุธทหารอากาศ                   
       (สอบไดสํารองอันดับ ๑) 
   ๙.๓  พันจาอากาศเอก กุลชัย  เพชรบอทอง   สังกัด กองบิน ๒๓ (สอบไดสํารองอันดับ ๒) 

 ๑๐.  ตําแหนง รองหัวหนาหมวดอาวุธและอุปกรณ ฝายสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส ฝูงบิน ๔๐๑  
กองบิน ๔   
     ๑๐.๑  พันจาอากาศเอก ธนชัย  คําประกอบ สังกัด  กองบิน ๔ (สอบไดตัวจริง) 
    ๑๐.๒  พันจาอากาศเอก รัชพล  คุณพรม   สังกัด  กองบิน ๔ (สอบไดสํารองอันดับ ๑) 
    ๑๐.๓  พันจาอากาศเอก บพิตร  ชูจิต     สังกัด  กองบิน ๔ (สอบไดสํารองอันดับ ๒) 

 ๑๑.  ตําแหนง รองหัวหนาหมวดซอมอาวุธภาคพ้ืน ฝายอาวุธ แผนกสรรพาวุธ กองเทคนิค 
กองบิน ๔  
     ๑๑.๑  พันจาอากาศเอก บพิตร  ชูจิต     สังกัด  กองบิน ๔ (สอบไดตัวจริง) 
    ๑๑.๒  พันจาอากาศเอก รัชพล  คุณพรม   สังกัด  กองบิน ๔ (สอบไดสํารองอันดับ ๑) 
         ๑๑.๒  พันจาอากาศเอก ธนชัย  คําประกอบ  สังกัด  กองบิน ๔ (สอบไดสํารองอันดับ ๒) 

 ๑๒.  ตําแหนง รองหัวหนาหมวดระบบควบคุมการยิง ฝายสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส ฝูงบิน ๔๑๑ 
กองบิน ๔๑   
     -  พันจาอากาศเอก นิวัติ  พันธไชย    สังกัด  กองบิน ๔๑ (สอบไดตัวจริง) 
 ๑๓.  ตําแหนง รองผูบังคับหมวดสรรพาวุธ กองรอยสนับสนุน กองพันทหารอากาศโยธิน         
กองบิน ๕   
     ๑๓.๑  พันจาอากาศเอก ไกรวัลย  วิทยเจริญ สังกัด  กองบิน ๕ (สอบไดตัวจริง) 
     ๑๓.๒  พันจาอากาศเอก เพชร  ศรีจันทร      สังกัด  กองบิน ๕ (สอบไดสํารองอันดับ ๑) 
     ๑๓.๓  พันจาอากาศเอก สินเจริญ  เพชรคง   สังกัด  กองบิน ๗ (สอบไดสํารองอันดับ ๒)   

 ๑๔.  ตําแหนง นายทหารสรรพาวุธ ฝายสรรพาวุธ กองเทคนิค กองบิน ๕   
     ๑๔.๑  พันจาอากาศเอก เพชร  ศรีจันทร   สังกัด  กองบิน ๕ (สอบไดตัวจริง) 
     ๑๔.๒  พันจาอากาศเอก ไกรวัลย  วิทยเจริญ สังกัด  กองบิน ๕ (สอบไดสํารองอันดับ) 
                ๑๕.  ตําแหนง... 



- ๓ – 
 

 ๑๕.  ตําแหนง รองผูบังคับหมวดสรรพาวุธ กองรอยสนับสนุน กองพันทหารอากาศโยธิน           
กองบิน ๗ 
     -  พันจาอากาศเอก สินเจริญ  เพชรคง   สังกัด  กองบิน ๗ (สอบไดตัวจริง) 

 ๑๖ .  ตําแหนง นายทหารแผนงาน แผนกแผนงาน กองควบคุมการผลิต กรมสรรพาวุธ             
ทหารอากาศ  
     -  พันจาอากาศเอก นวพล  ฟกทอง  สังกัด  กรมสรรพาวุธทหารอากาศ (สอบไดตัวจริง) 

 ๑๗ .  ตําแหนง รองหัวหนาฝายข้ึนรูป แผนก ๑ กองโรงงานสรรพาวุธ ๓ กรมสรรพาวุธ              
ทหารอากาศ  
     -  พันจาอากาศเอก ศรานนท  บัวละออ   สังกัด กรมสรรพาวุธทหารอากาศ            
(สอบไดตัวจริง) 

 ๑๘.  ตําแหนง รองผูบังคับหมวด หมวดสรรพาวุธ กองรอยสนับสนุน กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ 
กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค หนวยบัญชาการอากาศโยธิน  
     ๑๘.๑  พันจาอากาศเอก สุขนิตย  มวงมณี  สังกัด  กรมสรรพาวุธทหารอากาศ      
(สอบไดตัวจริง) 
     ๑๘.๒  พันจาอากาศเอก โดม  ดวงทิพย      สังกัด  สํานักงานผูบังคับทหารอากาศ         
ดอนเมือง (สอบไดสํารองอันดับ ๑) 
     ๑๘.๓  พันจาอากาศเอก อภิชาติ  สังขนาค   สังกัด  กรมสรรพาวุธทหารอากาศ      
(สอบไดสํารองอันดับ ๒)   

  ๑๙.  ตําแหนง รองผูบังคับหมวดสรรพาวุธ กองรอยสนับสนุน กองพันทหารอากาศโยธิน ๒    
กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค หนวยบัญชาการอากาศโยธิน  
     ๑๙.๑  พันจาอากาศเอก โดม  ดวงทิพย    สังกัด  สํานักงานผูบังคับทหารอากาศ       
ดอนเมือง (สอบไดตัวจริง) 
     ๑๙.๒  พันจาอากาศเอก สุขนิตย  มวงมณี   สังกัด  กรมสรรพาวุธทหารอากาศ      
(สอบไดสํารองอันดับ ๑) 
     ๑๙.๓  พันจาอากาศเอก นวพล  ฟกทอง     สังกัด  กรมสรรพาวุธทหารอากาศ      
(สอบไดสํารองอันดับ ๒)   

 ๒๐.  ตําแหนง รองผูบังคับหมวดสรรพาวุธ กองรอยสนับสนุน กองพันทหารตอสูอากาศยาน ๑ 
กรมทหารตอสูอากาศยานรักษาพระองค หนวยบัญชาการอากาศโยธิน  
     -  พันจาอากาศเอก อภิชาติ  สังขนาค   สังกัด  กรมสรรพาวุธทหารอากาศ      
(สอบไดตัวจริง) 

ประกาศ     ณ     วันท่ี   ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

                                            (ลงชื่อ)  พลอากาศโท พงษศักดิ์  เก้ืออรุณ 
                                                                       (พงษศักดิ์  เก้ืออรุณ) 

                                    เจากรมสรรพาวุธทหารอากาศ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแจกจาย 
-  นขต.ทอ. 
-  นขต.สพ.ทอ. 
 
สําเนาถูกตอง 
 (ลงชื่อ)  น.อ.เถลิงเกียรติ์  จีนอํ่า 
                (เถลิงเกียรติ์  จีนอํ่า) 
        หก.กกพ.บก.สพ.ทอ. 
   ๑๖ ก.ค.๖๑ 


