
 

บรษิทั วทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย จ ากดั 

 

ที่ ปก/บค.ทบ 1914/2560        7 สิงหาคม 2560 

 

ประกาศ 

เรือ่ง รายชือ่ผูผ้า่นการสอบคดัเลอืก รอบที ่3 (การตรวจรา่งกายและจติวทิยาการบนิ) 

 

   ตามที่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ได้ด าเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก 

เพื่อเข้าปฏิบัติงานด้านควบคุมจราจรทางอากาศ (รหัสต าแหน่ง 01 ต าแหน่ง นักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจร 

ทางอากาศ)  และมีการตรวจร่างกายและจิตวิทยาการบิน ณ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ  

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ถงึ 4 กรกฎาคม 2560 นั้น 

   บริษัทฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก รอบที่ 3 (การตรวจร่างกายและจิตวิทยา 

การบิน) และก าหนดการในการสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบ 

 

กองบรหิารทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศ ที่ ปก/บค.ทบ 1914/2560 ลงวันท่ี 7 สงิหาคม 2560 

 
 

ประกาศรายชือ่ผูผ้า่นการสอบคดัเลอืก  

รอบที ่3 (การตรวจรา่งกายและจติวทิยาการบนิ) 

และก าหนดการสมัภาษณ ์ณ หอ้งสมัภาษณ ์ชัน้ 4 อาคารอ านวยการ 

 

สมัภาษณ ์วนัจนัทรท์ี ่21 สงิหาคม 2560 เวลา 08.30 น. 

1002 นายบัญชา ขิงหอม  1026 นางสาวเกศสุดา วงศรั์ชตโภคัย 

1005 นางสาวณัฐจิรา มริียะเกดิ  1028 นางสาวปัทมาพร ริ้วประสงค์ 

1018 นายธนภูม ิเจริญสวัสดิ์พงศ์  1029 นางสาวอรสิรีญาณ์ รอดเดช 

1020 นางสาวกิตติกา อร่ามรัตนพันธ์ุ  1035 นางสาวณัฐวรรณ ภู่ทอง 

1025 นางสาวพชิญส์ินี เพยีรเลิศ    

สมัภาษณ ์วนัจนัทรท์ี ่21 สงิหาคม 2560 เวลา 13.30 น. 

1051 นางสาวพรไพลนิ บัวค าโคก  1066 นายวริทธร  มณฑลผลิน 

1052 นางสาวสรีิธร สุขทอง  1067 นางสาวจิณณน์ชิา จงเลิศสิริกุล 

1056 นายอลังการ ตัง้ใจเป่ียม  1081 นายสุวจิักขณ์ โพธ์ิงาม 

1060 นายธนภัทร์ ตระการกมล  1085 นายวีรศักดิ์ ดังชนกนันท์ 

1065 นายอภริาม ธีรนวกรรม  1086 นายฐานวุฒ ิโกษากุล 

สมัภาษณ ์วนัองัคารที ่22 สงิหาคม 2560 เวลา 08.30 น. 

1088 นายกรกฎ จันทโรภาส  1111 นายบวรนาถ สุววิัฒน์ 

1092 นายธนพัฒน์ วรภาพันธ์ุ  1117 นายกติติพงษ์   หนูน้อย 

1098 นางสาววาสิฐตา พเิชยีรเศวตธารา  1121 นายภานุพงษ์ นอ้ยแนม 

1100 นายพลสักก ์ จิตระวัง  1125 นายกฤษฏิ์ธิเชษฐ์ เตมหิวงศ ์

1108 นายภวัต เดชะไชย    

   
 

 
 

2/สมัภาษณ.์.. 
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สมัภาษณ ์วนัองัคารที ่22 สงิหาคม 2560 เวลา 13.30 น. 

1130 นายชนนิทร์วุฒ ิกาลจักร  1177 นายธนัท ขวาของ 

1136 นายดนัย เลาหทวโีชค  1179 นายพีรนธิิ พุม่บ้านเซ่า 

1141 นางสาวกฤตยา คงสัมมา  1181 นางสาวสริิยากร จันทหาร 

1147 นายสัภยา บุญทรัพย์  1184 นายภูฆนิทร์ พุทธกูล 

1157 นางสาวมุก ชัยวัฒนะ  1205 นายเปรมนิทร์ โยธาปาน 

1173 นายสุรเชษฏ ์พิมาพันธ์ุศรี    

สมัภาษณ ์วนัพธุที ่23 สงิหาคม 2560 เวลา 08.30 น. 

 

 

สมัภาษณ ์วนัพธุที ่23 สงิหาคม 2560 เวลา 13.30 น. 

1271 นางสาวธันฏวรรณ สิงหการ  1295 นายกอ้งบุญ เสมพูล 

1275 นายสุริวงษ์ ใยสอน  1298 นายอภสิิทธ์ิ ภริมย์เลิศ 

1277 นางสาวณัฐชยา แก้วแววนาม  1306 นางสาวอุบลวรรณ คงเกลีย้ง 

1289 นายชญานนท์ รักษาบุญ  1320 นายวิทธวัช  พวงสายใจ 

1293 นางสาววศินี วิโรจนย์ะกูล  1337 นางสาวอรอนงค์ สุวลรัีตน์ 

1294 นายณัฐวรา ใจสม    

 

3/สมัภาษณ.์.. 

 

 

 

1211 นางสาวนศิาชล กจิสวัสดิ ์  1257 นายเกียรตขิจร ศริพันธ์ุ 

1216 นางสาวกนกอร เพริดพร้ิง  1262 นายกติติคุณ มหาศร 

1219 นายกติคิุณ ภาคอุทัย  1264 นายอินทร์นวัต สังขม์นัส 

1242 นายกษิดศิ วงศ์รักไทย  1266 นายธิติวุฒ ิพิเชษฐนาวิน  

1244 นางสาวสุธีรา นรานอก    
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สมัภาษณ ์วนัพฤหสับดทีี ่24 สงิหาคม 2560 เวลา 08.30 น. 

1351 นางสาวกวินทรา ศักดิ์ศรีเกษมกุล  1435 นางสาวพาขวัญ นพคุณ 

1370 นายบวร ทายาทสุวรรณ  1442 นายนนทวุฒ ิชวีศรีรุ่งเรอืง 

1371 นายปาณิก สุเภากิจ  1443 นายประศลิป์ กันทะวงศ ์

1376 นางสาวปันนา ทาระพันธ์  1444 นายศุภณัฐ ธาราพมิาณ 

1427 นางสาวดลฤด ีเมตตารมณ ์    

สมัภาษณ ์วนัพฤหสับดทีี ่24 สงิหาคม 2560 เวลา 13.30 น. 

1454 นายเมธัส เรียงวงศ์  1557 นายศุภณัฐ เฉวียงหงษ์ 

1474 นายชัยภัทร ลีนานุพันธ์ุ  1567 นางสาวปุณยวีร์ วงศ์สุนทร 

1489 นายธิษณะ เตอืนธรรมรักษ์  1572 นายสิรภพ วงศจ์งใจหาญ 

1490 นายพชร พหูวณิช  1587 นางสาวชินาภา กวกีิจภควัต 

1497 นายสิทธา จันทรากา  1599 นางสาวภัทรานิษฐ ธัญญาผล 

1527 นายฤทธ์ิณรงค์ กล่อมจิตร์    

สมัภาษณ ์วนัศกุรท์ี ่25 สงิหาคม เวลา 08.30 น. 

1614 นายธนกฤต บรรดาศักดิ์  1693 นายมนัสวี สมเพชร 

1637 นางสาวธนัฏฐา ชัยฉกรรจ์  1694 นายศุภณัฐ นิธยานนท์ 

1648 นางสาวพัทธมน รัตนพันธ์  1711 นายธนัตถ์ สุประสงค์สนิ 

1676 นางสาวนันท์ชนก ดุสิตากร  1723 นางสาวณัฐนันท์  ข าปาน 

1682 นายภูม ิยุตธิรรม    

 

 

4/สมัภาษณ.์.. 
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สมัภาษณ ์วนัศกุรท์ี ่25 สงิหาคม เวลา 13.30 น. 

1726 นายชวนัญญ ์วุฒิวณิชย ์  1770 นางสาวพรรษ์ธกานต์ ญาวีระ 

1727 นางสาวศศกิุลวี ไพจิตร  1795 นายสลิล คุณาพรสุจรติ 

1732 นายจตุรพร ประหยัด  1804 นายธนพัฒน์ พทัิกษจ์ินดา 

1756 นางสาวศศชินก เฟือ่งไพบูลย ์  1806 นางสาววรันธร ผดุงศิลป์ 

1757 นายจิตตพ์ัฒท์ รวอีร่ามวงศ์  1807 นายกวนิ อุดมพาณิชย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


