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ลําดับ ตําแหน่งที่สมัครสอบ
หมายเลข
ประจําตัว

สอบ
สังกัด หมายเหตุ

๑ รองหัวหน้าหมวดอาวุธ ฝ่ายสรรพาวุธ กองเทคนิค กองบิน ๒ ๑๒๑ พันจ่าอากาศเอก อิทธิชัย รอดน้อย กองบิน ๒ ตัวจริง
๐๑๙ พันจ่าอากาศเอก ชุมพล พลวิ กองบิน ๑ สํารองอันดับ ๑
๐๗๕ พันจ่าอากาศเอก รณรงค์ พงศ์สุวรรณ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ สํารองอันดับ ๒

๒ รองหัวหน้าหมวดแก้ไขข้อขัดข้อง ฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์สรรพาวุธ ๐๔๖ พันจ่าอากาศเอก ปกรณ์ ยืนยิ่ง กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ตัวจริง
แผนกสรรพาวุธ กองเทคนิค กองบิน ๒๓ ๐๔๔ พันจ่าอากาศเอก บัณฑิต แก้วกาน กองบิน ๒๓ สํารอง

๓ รองหัวหน้าหมวดบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์สรรพาวุธ ๐๒๗ พันจ่าอากาศเอก ณัฐพล เรือนมะกอก กองบิน ๔ ตัวจริง
แผนกสรรพาวุธ กองเทคนิค กองบิน ๔ ๐๑๒ พันจ่าอากาศเอก เจษฎา ด่านกลาง กองบิน ๑ สํารอง

๔ รองหัวหน้าหมวดซ่อมบํารุงบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์ ๐๒๗ พันจ่าอากาศเอก ณัฐพล เรือนมะกอก กองบิน ๔ ตัวจริง
สรรพาวุธ แผนกสรรพาวุธ กองเทคนิค กองบิน ๔

๕ นายทหารสรรพาวุธ ฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์สรรพาวุธ แผนกสรรพาวุธ
กองเทคนิค กองบิน ๔๑ ไม่มีผู้ผ่านสอบ

๖ รองหัวหน้าหมวดจัดการดําเนินงานและควบคุมมาตรฐาน แผนกสรรพาวุธ ๐๓๑ พันจ่าอากาศเอก ทศพงศ์ สุพงศ์ กองบิน ๗ ตัวจริง
กองเทคนิค กองบิน ๗ ๐๘๓ พันจ่าอากาศเอก วัฒชัย บุญช่วย กองบิน ๗ สํารอง

ยศ - ชื่อ - สกุล

ผนวก 
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนายทหารประทวน เหล่าทหารสรรพาวุธ เลื่อนฐานะเป็น

นายทหารสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขั้นที่ ๒ (ขั้นสุดท้าย)
โควตานายทหารประทวน ทําหน้าที่ในตําแหน่งนายทหารสัญญาบัตร



ลําดับ ตําแหน่งที่สมัครสอบ
หมายเลข
ประจําตัว

สอบ
สังกัด หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

ผนวก 
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนายทหารประทวน เหล่าทหารสรรพาวุธ เลื่อนฐานะเป็น

นายทหารสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขั้นที่ ๒ (ขั้นสุดท้าย)
โควตานายทหารประทวน ทําหน้าที่ในตําแหน่งนายทหารสัญญาบัตร

๗ นายทหารสรรพาวุธ ฝ่ายอาวุธและอุปกรณ์ภาคพื้น แผนกสรรพาวุธ ๐๘๓ พันจ่าอากาศเอก วัฒชัย บุญช่วย กองบิน ๗ ตัวจริง
กองเทคนิค กองบิน ๗ ๐๓๑ พันจ่าอากาศเอก ทศพงศ์ สุพงศ์ กองบิน ๗ สํารอง

๘ รองหัวหน้าฝ่ายสรรพาวุธ แผนกสรรพาวุธและอุปกรณ์การฝึก
กองการฝึก โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ไม่มีผู้ผ่านสอบ

๙ รองหัวหน้าฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิเคราะห์ กองวิทยาการ ๐๔๘ พันจ่าอากาศเอก ปฐมพงษ์ คูณทวีเทพ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ตัวจริง
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

๑๐ นายทหารกําหนดงานและแผนแบบ แผนกจัดดําเนินงาน
กองโรงงานสรรพาวุธ ๑ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ไม่มีผู้ผ่านสอบ

๑๑ นายทหารควบคุมคุณภาพ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
กองโรงงานสรรพาวุธ ๑ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ไม่มีผู้ผ่านสอบ

๑๒ นายทหารสรรพาวุธ ฝ่ายซ่อมอาวุธภาคอากาศ แผนก ๑
กองโรงงานสรรพาวุธ ๑ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ไม่มีผู้ผ่านสอบ



ลําดับ ตําแหน่งที่สมัครสอบ
หมายเลข
ประจําตัว

สอบ
สังกัด หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

ผนวก 
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนายทหารประทวน เหล่าทหารสรรพาวุธ เลื่อนฐานะเป็น

นายทหารสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขั้นที่ ๒ (ขั้นสุดท้าย)
โควตานายทหารประทวน ทําหน้าที่ในตําแหน่งนายทหารสัญญาบัตร

๑๓ นายทหารสรรพาวุธ ฝ่ายซ่อมบริภัณฑ์ แผนก ๑ กองโรงงานสรรพาวุธ ๑ ๐๕๙ พันจ่าอากาศเอก พรเทพ อินทรเนตร กองบิน ๑ ตัวจริง
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

๑๔ นายทหารควบคุมคุณภาพ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ กองโรงงานสรรพาวุธ ๓ ๐๐๕ พันจ่าอากาศเอก กิตติพงษ์ น้ําทิพย์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ตัวจริง
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ๐๔๘ พันจ่าอากาศเอก ปฐมพงษ์ คูณทวีเทพ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ สํารอง

๑๕ รองหัวหน้าฝ่ายซ่อมบํารุงเครื่องจักร กองโรงงานสรรพาวุธ ๓ ๐๐๕ พันจ่าอากาศเอก กิตติพงษ์ น้ําทิพย์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ตัวจริง
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

๑๖ นายทหารควบคุมคุณภาพ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ กองโรงงานสรรพาวุธ ๔ ๐๙๒ พันจ่าอากาศเอก ศิริชัย เย็นทรวง กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ตัวจริง
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ๑๒๑ พันจ่าอากาศเอก อิทธิชัย รอดน้อย กองบิน ๒ สํารอง

๑๗ นายทหารสรรพาวุธ แผนก ๑ กองโรงงานสรรพาวุธ ๔ ๐๙๒ พันจ่าอากาศเอก ศิริชัย เย็นทรวง กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ตัวจริง
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ๐๘๑ พันจ่าอากาศเอก วรพงศ์ เนตรบุตร กรมสรรพาวุธทหารอากาศ สํารอง

๑๘ นายทหารสรรพาวุธ แผนก ๒ กองโรงงานสรรพาวุธ ๔ ๐๗๕ พันจ่าอากาศเอก รณรงค์ พงศ์สุวรรณ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ตัวจริง
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ๐๘๑ พันจ่าอากาศเอก วรพงศ์ เนตรบุตร กรมสรรพาวุธทหารอากาศ สํารอง



ลําดับ ตําแหน่งที่สมัครสอบ
หมายเลข
ประจําตัว

สอบ
สังกัด หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

ผนวก 
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนายทหารประทวน เหล่าทหารสรรพาวุธ เลื่อนฐานะเป็น

นายทหารสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขั้นที่ ๒ (ขั้นสุดท้าย)
โควตานายทหารประทวน ทําหน้าที่ในตําแหน่งนายทหารสัญญาบัตร

๑๙ รองหัวหน้าฝ่ายอาวุธนําวิถีภาคพื้น แผนก ๑ กองโรงงานสรรพาวุธ ๕ ๐๗๔ พันจ่าอากาศเอก เมธี อิ่มที่สุด กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ตัวจริง
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

๒๐ รองหัวหน้าฝ่ายซ่อมระบบควบคุมการยิงภาคพื้น แผนก ๒ ๐๗๙ พันจ่าอากาศเอก วงศธร บุระเกตุ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ตัวจริง
กองโรงงานสรรพาวุธ ๕ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ๐๗๔ พันจ่าอากาศเอก เมธี อิ่มที่สุด กรมสรรพาวุธทหารอากาศ สํารองอันดับ ๑

๐๙๘ พันจ่าอากาศเอก สัญญลักษณ์ เกิดโท้ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ สํารองอันดับ ๒
๒๑ รองหัวหน้าฝ่ายซ่อมและปรับเทียบมาตรฐานเครื่องทดสอบอุปกรณ์ ๐๙๘ พันจ่าอากาศเอก สัญญลักษณ์ เกิดโท้ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ตัวจริง

ภาคอากาศ แผนก ๓ กองโรงงานสรรพาวุธ ๕ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ๐๗๙ พันจ่าอากาศเอก วงศธร บุระเกตุ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ สํารอง

๒๒ หัวหน้าชุดทําลายวัตถุระเบิด ๒ แผนกทําลายวัตถุระเบิด ๑ ๐๐๒ พันจ่าอากาศเอก กมล ท้วมทับ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ตัวจริง
กองทําลายวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ๐๕๘ พันจ่าอากาศเอก พรเทพ ทองมาเอง กรมสรรพาวุธทหารอากาศ สํารองอันดับ ๑

๐๖๗ พันจ่าอากาศเอก ไพบูลย์ อิสระ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ สํารองอันดับ ๒
๒๓ หัวหน้าชุดทําลายวัตถุระเบิด ๑ แผนกทําลายวัตถุระเบิด ๒ ๐๕๘ พันจ่าอากาศเอก พรเทพ ทองมาเอง กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ตัวจริง

กองทําลายวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ๐๖๗ พันจ่าอากาศเอก ไพบูลย์ อิสระ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ สํารองอันดับ ๑
๐๐๒ พันจ่าอากาศเอก กมล ท้วมทับ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ สํารองอันดับ ๒

๒๔ นายทหารจัดระบบงานและประเมินค่า ฝ่ายระบบงานและประเมินค่า
แผนกจัดดําเนินงาน กองพัสดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ไม่มีผู้ผ่านสอบ



ลําดับ ตําแหน่งที่สมัครสอบ
หมายเลข
ประจําตัว

สอบ
สังกัด หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

ผนวก 
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนายทหารประทวน เหล่าทหารสรรพาวุธ เลื่อนฐานะเป็น

นายทหารสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขั้นที่ ๒ (ขั้นสุดท้าย)
โควตานายทหารประทวน ทําหน้าที่ในตําแหน่งนายทหารสัญญาบัตร

๒๕ นายทหารกระสุนวัตถุระเบิด ฝ่ายบัญชีคุม แผนกควบคุมพัสดุ ๑๒๒ พันจ่าอากาศเอก อุดมศักดิ์ ขําสุวรรณ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ตัวจริง
กองพัสดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

๒๖ นายทหารแจ้งความต้องการ ฝ่ายแจ้งความต้องการ แผนกควบคุมพัสดุ ๑๒๒ พันจ่าอากาศเอก อุดมศักดิ์ ขําสุวรรณ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ตัวจริง
กองพัสดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

๒๗ นายทหารรับและส่ง ฝ่ายคลังสรรพาวุธ แผนกคลังสรรพาวุธ ๑ ๐๔๒ พันจ่าอากาศเอก ธีรวัฒน์ กองน้อย กองบิน ๑ ตัวจริง
กองพัสดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

๒๘ นายทหารรับและส่ง ฝ่ายคลังสรรพาวุธ ๑ แผนกคลังสรรพาวุธ ๒ ๐๙๗ พันจ่าอากาศเอก สมัย ช่วงโชติ กองบิน ๒๑ ตัวจริง
กองพัสดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ๐๑๙ พันจ่าอากาศเอก ชุมพล พลวิ กองบิน ๑ สํารองอันดับ ๑

๐๑๒ พันจ่าอากาศเอก เจษฎา ด่านกลาง กองบิน ๑ สํารองอันดับ ๒
๒๙ รองหัวหน้าฝ่ายคลังสรรพาวุธ ๒ แผนกคลังสรรพาวุธ ๓ ๐๔๒ พันจ่าอากาศเอก ธีรวัฒน์ กองน้อย กองบิน ๑ ตัวจริง

กองพัสดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

๓๐ นายทหารตรวจซ่อม ฝ่ายอาวุธนําวิถี แผนกคลังสรรพาวุธ ๓ ๐๗๖ พันจ่าอากาศเอก รัชพล คุณพรม กองบิน ๔ ตัวจริง
กองพัสดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ๐๙๕ พันจ่าอากาศเอก สมโภช สุคันธตุล กรมช่างอากาศ สํารอง



ลําดับ ตําแหน่งที่สมัครสอบ
หมายเลข
ประจําตัว

สอบ
สังกัด หมายเหตุยศ - ชื่อ - สกุล

ผนวก 
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนายทหารประทวน เหล่าทหารสรรพาวุธ เลื่อนฐานะเป็น

นายทหารสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขั้นที่ ๒ (ขั้นสุดท้าย)
โควตานายทหารประทวน ทําหน้าที่ในตําแหน่งนายทหารสัญญาบัตร

๓๑ นายทหารบริการกระสุนวัตถุระเบิด ฝ่ายกระสุนวัตถุระเบิด ๐๙๕ พันจ่าอากาศเอก สมโภช สุคันธตุล กรมช่างอากาศ ตัวจริง
แผนกคลังสรรพาวุธ ๓ กองพัสดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ๐๗๖ พันจ่าอากาศเอก รัชพล คุณพรม กองบิน ๔ สํารอง

๓๒ นายทหารรับและส่ง ฝ่ายคลังสรรพาวุธ ๑ แผนกคลังสรรพาวุธ ๔ ๐๒๙ พันจ่าอากาศเอก ตรีพล พิชัยกาญจน์ กองบิน ๕ ตัวจริง
กองพัสดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ๐๔๓ พันจ่าอากาศเอก ธีรศักดิ์ พรหมชัยศรี กรมสรรพาวุธทหารอากาศ สํารอง

๓๓ นายทหารรับและส่ง ฝ่ายกระสุนวัตถุระเบิด แผนกคลังสรรพาวุธ ๔ ๐๔๓ พันจ่าอากาศเอก ธีรศักดิ์ พรหมชัยศรี กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ตัวจริง
กองพัสดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ๐๒๙ พันจ่าอากาศเอก ตรีพล พิชัยกาญจน์ กองบิน ๕ สํารอง

๓๔ รองผู้บังคับหมวดสรรพาวุธ กองร้อยสนับสนุน กรมทหารต่อสู้อากาศยาน ๐๕๙ พันจ่าอากาศเอก พรเทพ อินทรเนตร กองบิน ๑ ตัวจริง
รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

(ลงชื่อ)  น.อ.

 ๓๑ ก.ค.๖๒

(เถลิงเกียรติ์  จีนอ่ํา)
หก.กกพ.บก.สพ.ทอ.

(เถลิงเกียรติ์  จีนอ่ํา)
ตรวจถูกต้อง


