
 

 

ประกาศกรมสรรพาวุธทหารอากาศ 

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวน เหลาทหารสรรพาวุธ เลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร 
           ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ข้ันท่ี ๑ (สอบภาควิชาการ) โควตานายทหารประทวนทําหนาท่ีใน  
           ตําแหนงสัญญาบัตร 

 

ตามท่ีกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ไดดําเนินการสอบคัดเลือกนายทหารประทวน เหลาทหาร
สรรพาวุธ เลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ข้ันท่ี ๑ (สอบภาควิชาการ)    
เม่ือวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นั้น  

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกข้ันท่ี ๑ (สอบภาควิชาการ)      
ในตําแหนงตาง ๆ โดยเรียงตามลําดับท่ีเลือกสอบและหมายเลขประจําตัวสอบ รายละเอียดตามผนวกท่ีแนบ 
และใหผูผานการสอบคัดเลือกดังกลาวเขารับการสอบคัดเลือกข้ันท่ี ๒ (สอบสัมภาษณและทดสอบสมรรถภาพ
รางกาย) ดังนี้ 

๑.  การสอบสัมภาษณ ณ รร.นอส.ยศ.ทอ. ตามวัน เวลา และสถานท่ี ท่ีกําหนด หรือตามท่ี
ไดรับการติดตอประสาน (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) โดยใหไปรายงานตัวกอนเวลา ๑ ชั่วโมง พรอมนํา                  
สมุดประวัติรับราชการไปดวย การแตงกาย นายทหารประทวนชาย เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาว               
อินทรธนูแข็ง   

๒.  การทดสอบสมรรถภาพรางกาย ตามท่ีกรมกําลังพลทหารอากาศจะแจงกําหนดการและ
รายละเอียดตาง ๆ ใหทราบในโอกาสตอไป  

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

                                             
         (ลงชื่อ)  พลอากาศโท พงษศักดิ์  เก้ืออรุณ 

  (พงษศักดิ์  เก้ืออรุณ) 
 เจากรมสรรพาวุธทหารอากาศ  

 
 
 
การแจกจาย 
-  นขต.ทอ. 
-  นขต.สพ.ทอ. 
 
สําเนาถูกตอง 

(สําเนา) 

หนวยรับ 



 
(ลงชื่อ)  น.อ.เถลิงเกียรติ  จีนอํ่า 
      (เถลิงเกียรติ  จีนอํ่า) 
      หก.กกพ.บก.สพ.ทอ. 
  ๑๑  มิ.ย.๖๑ 
 

 



ลําดับ ตําแหนงที่สมัครสอบ

หมายเลข

ประจําตัว

สอบ

สังกัด

ลําดับ

ที่เลือก

สอบ

วัน เวลา สถานที่

สอบสัมภาษณ

๑ รองหัวหนาหมวดระบบควบคุมการยิง ฝายสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส ๐๗๒ พ.อ.อ. วสันต เสนหา บน.๑ ๒  ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ฝูงบิน ๑๐๒ บน.๑ ๐๗๘ พ.อ.อ. วีระพล พลวงนอก บน.๑ ๑ เวลา ๑๔.๔๕ น.

รร.นอส.ยศ.ทอ.

๒ รองหัวหนาหมวดแกไขขอขัดของ ฝายอิเล็กทรอนิกสสรรพาวุธ ๐๗๒ พ.อ.อ. วสันต เสนหา บน.๑ ๑  ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

แผนกสรรพาวุธ กทน.บน.๑ ๐๗๘ พ.อ.อ. วีระพล พลวงนอก บน.๑ ๒ เวลา ๑๓.๔๕ น.

รร.นอส.ยศ.ทอ.

๓ นายทหารสรรพาวุธ หมวดสรรพาวุธประจําอากาศยาน ฝูงบิน ๒๐๓ บน.๒ ๐๐๗ พ.อ.อ. กิตติคม ศรีภูมิ สพ.ทอ. ๒  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

๐๘๒ พ.อ.อ. ศุภชัย อภิวันท บน.๒ ๑ เวลา ๑๓.๔๕ น.

๑๐๘ พ.อ.อ. อิทธิชัย รอดนอย บน.๒ ๑ รร.นอส.ยศ.ทอ.

๔ นายทหารสรรพาวุธ ฝายสรรพาวุธ กทน.บน.๒ ๐๐๗ พ.อ.อ. กิตติคม ศรีภูมิ สพ.ทอ. ๑  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

เวลา ๑๒.๔๕ น.

รร.นอส.ยศ.ทอ.

๕ รองหัวหนาหมวดระบบควบคุมการยิง ฝายสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส ๐๓๑ พ.อ.อ. ธนชัย พันธสุวรรณ บน.๒๑ ๑  ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ฝูงบิน ๒๑๑ บน.๒๑ เวลา ๐๘.๔๕ น.

รร.นอส.ยศ.ทอ.

๖ รองหัวหนาหมวดจัดดําเนินงาน แผนกสรรพาวุธ กทน.บน.๒๑ ๐๕๐ พ.อ.อ. ประการ นิลแกว บน.๒๑ ๒  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

๐๘๓ พ.อ.อ. สงกรานต ดอนสิงห บน.๒๑ ๑ เวลา ๑๔.๔๕ น.

รร.นอส.ยศ.ทอ.

รายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกนายทหารประทวน เหลาทหารสรรพาวุธ เลื่อนฐานะเปน

นายทหารสัญญาบัตร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ขั้นที่ ๑ (สอบภาควิชาการ)

โควตานายทหารประทวน ทําหนาที่ในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร

ยศ - ชื่อ - สกุล



ลําดับ ตําแหนงที่สมัครสอบ

หมายเลข

ประจําตัว

สอบ

สังกัด

ลําดับ

ที่เลือก

สอบ

วัน เวลา สถานที่

สอบสัมภาษณ

รายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกนายทหารประทวน เหลาทหารสรรพาวุธ เลื่อนฐานะเปน

นายทหารสัญญาบัตร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ขั้นที่ ๑ (สอบภาควิชาการ)

โควตานายทหารประทวน ทําหนาที่ในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร

ยศ - ชื่อ - สกุล

๗ นายทหารสรรพาวุธ ฝายอุปกรณ แผนกสรรพาวุธ กทน.บน.๒๑ ๐๓๑ พ.อ.อ. ธนชัย พันธสุวรรณ บน.๒๑ ๒  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

๐๕๐ พ.อ.อ. ประการ นิลแกว บน.๒๑ ๑ เวลา ๑๓.๔๕ น.

๐๘๓ พ.อ.อ. สงกรานต ดอนสิงห บน.๒๑ ๒ รร.นอส.ยศ.ทอ.

๘ รองหัวหนาหมวดอาวุธและอุปกรณ ฝายสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส ๐๐๔ พ.อ.อ. กฤษณะ มิ่งสันเทียะ บน.๒๓ ๒  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

ฝูงบิน ๒๓๑ บน.๒๓ ๐๐๙ พ.อ.อ. กุลชัย เพชรบอทอง บน.๒๓ ๑ เวลา ๑๓.๔๕ น.

๐๔๙ พ.อ.อ. ปกรณ ยืนยิ่ง สพ.ทอ. ๒ รร.นอส.ยศ.ทอ.

๙ รองหัวหนาหมวดจัดดําเนินงาน แผนกสรรพาวุธ กทน.บน.๒๓ ๐๐๔ พ.อ.อ. กฤษณะ มิ่งสันเทียะ บน.๒๓ ๑  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

๐๐๙ พ.อ.อ. กุลชัย เพชรบอทอง บน.๒๓ ๒ เวลา ๑๒.๔๕ น.

๐๔๙ พ.อ.อ. ปกรณ ยืนยิ่ง สพ.ทอ. ๑ รร.นอส.ยศ.ทอ.

๑๐ รองหัวหนาหมวดอาวุธและอุปกรณ ฝายสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส ๐๓๒ พ.อ.อ. ธนชัย คําประกอบ บน.๔ ๑  ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ฝูงบิน ๔๐๑ บน.๔ ๐๔๕ พ.อ.อ. บพิตร ชูจิต บน.๔ ๒ เวลา ๑๓.๔๕ น.

๐๖๘ พ.อ.อ. รัชพล คุณพรม บน.๔ ๒ รร.นอส.ยศ.ทอ.

๑๑ รองหัวหนาหมวดซอมอาวุธภาคพื้น ฝายอาวุธ แผนกสรรพาวุธ กทน.บน.๔ ๐๓๒ พ.อ.อ. ธนชัย คําประกอบ บน.๔ ๒  ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๐๔๕ พ.อ.อ. บพิตร ชูจิต บน.๔ ๑ เวลา ๑๒.๔๕ น.

๐๖๘ พ.อ.อ. รัชพล คุณพรม บน.๔ ๑ รร.นอส.ยศ.ทอ.

๑๒ รองหัวหนาหมวดระบบควบคุมการยิง ฝายสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส ๐๔๓ พ.อ.อ. นิวัติ พันธไชย บน.๔๑ ๑  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

ฝูงบิน ๔๑๑ บน.๔๑ เวลา ๑๒.๔๕ น.

รร.นอส.ยศ.ทอ.



ลําดับ ตําแหนงที่สมัครสอบ

หมายเลข

ประจําตัว

สอบ

สังกัด

ลําดับ

ที่เลือก

สอบ

วัน เวลา สถานที่

สอบสัมภาษณ

รายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกนายทหารประทวน เหลาทหารสรรพาวุธ เลื่อนฐานะเปน

นายทหารสัญญาบัตร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ขั้นที่ ๑ (สอบภาควิชาการ)

โควตานายทหารประทวน ทําหนาที่ในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร

ยศ - ชื่อ - สกุล

๑๓ รองผูบังคับหมวดสรรพาวุธ กองรอยสนับสนุน กองพันทหารอากาศโยธิน ๐๑๐ พ.อ.อ. ไกรวัลย วิทยเจริญ บน.๕ ๑  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

บน.๕ ๐๕๑ พ.อ.อ. เพชร ศรีจันทร บน.๕ ๒ เวลา ๑๒.๔๕ น.

๐๙๑ พ.อ.อ. สินเจริญ เพชรคง บน.๗ ๒ รร.นอส.ยศ.ทอ.

๑๔ นายทหารสรรพาวุธ ฝายสรรพาวุธ กทน.บน.๕ ๐๑๐ พ.อ.อ. ไกรวัลย วิทยเจริญ บน.๕ ๒  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

๐๕๑ พ.อ.อ. เพชร ศรีจันทร บน.๕ ๑ เวลา ๑๐.๔๕ น.

รร.นอส.ยศ.ทอ.

๑๕ รองผูบังคับหมวดสรรพาวุธ กองรอยสนับสนุน กองพันทหารอากาศโยธิน ๐๙๑ พ.อ.อ. สินเจริญ เพชรคง บน.๗ ๑  ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

บน.๗ เวลา ๑๒.๔๕ น.

รร.นอส.ยศ.ทอ.

๑๖ นายทหารแผนงาน แผนกแผนงาน กคล.สพ.ทอ. ๐๔๑ พ.อ.อ. นวพล ฟกทอง สพ.ทอ. ๑  ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เวลา ๐๘.๔๕ น.

รร.นอส.ยศ.ทอ.

๑๗ รองหัวหนาฝายขึ้นรูป แผนก ๑ กรว.๓ สพ.ทอ. ๐๘๐ พ.อ.อ. ศรานนท บัวละออ สพ.ทอ. ๑  ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เวลา ๐๙.๔๕ น.

รร.นอส.ยศ.ทอ.

๑๘ รองผูบังคับหมวด หมวดสรรพาวุธ กองรอยสนับสนุน กองพันทหารอากาศ ๐๒๖ พ.อ.อ. โดม ดวงทิพย สน.ผบ.ดม. ๒  ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

โยธิน ๑ กรม ทย.รอ.อย. ๐๙๒ พ.อ.อ. สุขนิตย มวงมณี สพ.ทอ. ๑ เวลา ๑๐.๔๕ น.

๐๙๙ พ.อ.อ. อภิชาติ สังขนาค สพ.ทอ. ๒ รร.นอส.ยศ.ทอ.



ลําดับ ตําแหนงที่สมัครสอบ

หมายเลข

ประจําตัว

สอบ

สังกัด

ลําดับ

ที่เลือก

สอบ

วัน เวลา สถานที่

สอบสัมภาษณ

รายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกนายทหารประทวน เหลาทหารสรรพาวุธ เลื่อนฐานะเปน

นายทหารสัญญาบัตร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ขั้นที่ ๑ (สอบภาควิชาการ)

โควตานายทหารประทวน ทําหนาที่ในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร

ยศ - ชื่อ - สกุล

๑๙ รองผูบังคับหมวดสรรพาวุธ กองรอยสนับสนุน กองพันทหารอากาศโยธิน ๒ ๐๒๖ พ.อ.อ. โดม ดวงทิพย สน.ผบ.ดม. ๑  ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

กรม ทย.รอ.อย. ๐๔๑ พ.อ.อ. นวพล ฟกทอง สพ.ทอ. ๒ เวลา ๑๓.๔๕ น.

๐๙๒ พ.อ.อ. สุขนิตย มวงมณี สพ.ทอ. ๒ รร.นอส.ยศ.ทอ.

๒๐ รองผูบังคับหมวดสรรพาวุธ กองรอยสนับสนุน กองพันทหารตอสู ๐๙๙ พ.อ.อ. อภิชาติ สังขนาค สพ.ทอ. ๑  ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

อากาศยาน ๑ กรม ตอ.รอ.อย. เวลา ๑๒.๔๕ น.

รร.นอส.ยศ.ทอ.

น.อ.

(เถลิงเกียรติ์  จีนอ่ํา)

หก.กกพ.บก.สพ.ทอ.

      ๑๑ ม.ิย.๖๑

ตรวจถูกตอง

เถลิงเกียรติ์  จีนอ่ํา
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