
 
 

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 

 

 

ที ่ปก/บค.ทบ 2343/2561            17 สิงหาคม 2561 

 

ประกาศ 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและก าหนดการสอบสัมภาษณ์ 

เพื่อเข้าปฏิบัติงานกลุ่มงานวิศวกรรมประจ าปี 2561 

 

  ตามที่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ได้ด าเนินการจัดสอบข้อเขียนคัดเลือก

บุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกลุ่มงานวิศวกรรมประจ าปี 2561 เมื่อวันที ่4 สิงหาคม 2561 นั้น 

   บริษัทฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และก าหนดการสอบสัมภาษณ์ โดยมี

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

   จงึประกาศมาเพื่อทราบ 

 

           

         กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศที่ ปก/บค.ทบ 2343/2561 ลงวันที่ 17 สงิหาคม 2561  

 
รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและก าหนดการสอบสัมภาษณ์ 

 

 - สอบสัมภาษณ์ วันจันทรท์ี่ 10 กันยายน 2561 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 60 ปี 

เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล เวลา  เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล เวลา 

01001 น.ส.เกศกัญญา  ดวงเดอืน 

08.00 น. 

 01018 น.ส.สติานัน  มั่นฟัก 

13.00 น. 

01005 นายศิริพงษ์  ทวเีลิศสกุล  01019 นายญาณวัฒน ์ ศริิกาญจนกูล 

01006 น.ส.อรุณรุ่ง  การสุทธิวิวัฒน์  01020 น.ส.ศวติา  นาถ ้าพลอย 

01007 นายนวพล  กรณาธิป  01024 น.ส.เมราณี  ลิปิกร 

01010 นายเอกรัชต์  ตั งจิตถนอม  01025 นายกฤต  ศรีจักรโคตร 

01011 น.ส.กรชนก  ฐา ปนาฐา น 

10.00 น. 

 01027 น.ส.เพธริน ทร์  ศุภชนานนท์ 

15.00 น. 
01012 นายปวเรศ  โ รจนกุล  01030 นายวงศเ์ทวา  ราชา 

01014 นายอัญวุฒ ิ สินธพเลิศชัยกุล  01031 นายณภัทร  ตรีประเสริฐ 

01017 น.ส.อิสราภรณ์  โ ภคนิโชตอินันต์  01032 น.ส.อทิตยา  ชนิะกาญจ นดษิฐ ์

 

 - สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 60 ปี 

เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล เวลา  เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล เวลา 

01033 น.ส.เสาวลักษณ ์ ธีระพันธ์พงศ์ 

08.00 น. 

 01052 นายณัฏฐา กูร  มากรักษ์ 

13.00 น. 

01034 นายสหภาพ  ดวงแสงอร่าม  01053 น.ส.กนกอร  สวัสดิ์ภักดี 

01035 นายมารุฒ  กรอ่ิม  01054 นายตนุภัทร  พสษิฐ์จิรกุล 

01036 นายปิยวัฒน์  กลั่นเรืองแสง  01056 น.ส.หทัย  หงสศ์ริิวรรณ 

01038 นายจิรกิตต์  ยอดแก้ว  01058 นายนพคุณ  ไ ชยยศ 

01039 นายปุณยวีร์  บัวอ่อน 

10.00 น. 

 01065 น.ส.เพชราพรรณ  เชนยะวณชิ 

15.00 น. 
01044 น.ส.ภัสศรัณย์  ชื่นชมสกุลชัย  01066 น.ส.พรปวณี์  วงษ์ทับซ้าย 

01046 นายสบาย  ภูช่อธร รม  01067 นายชินพันธ์ุ  ตรึกตรอง 

01051 นายศรัญ  จูจ ันทร์  01068 น.ส.ชญาภรณ ์ นันท์นฤมิตร 

 

2/- สอบสัมภาษณ์ วันจันทรท์ี่ 17 กันยายน 2561... 
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 - สอบสัมภาษณ์ วันจันทรท์ี่ 17 กันยายน 2561 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 60 ปี 

เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล เวลา  เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล เวลา 

01069 นายทักษด์นัย  วุฒเิสน 

08.00 น. 

 01090 น.ส.นวพร  ทองเสมยีน 

13.00 น. 

01070 นายธนภณ  อุดมรัตนศริิ  01091 นายสิทธิกร  อัศวธิตานนท์ 

01071 นายวิชญ์พล  ผ ่องศริิ  01093 นายชญานนท์  แสงอ้าไ พ 

01072 นายนพเมศฐ์  วงศ์ธรรมวานชิ  01095 นายคุณากร  มานะศักดิ์วศิน 

01074 นายชยทัต  อาจไ ชยชาญ  01096 น.ส.นันทิรา  หยงสตาร์ 

01075 นายยศธร  คงคา 

10.00 น. 

 01101 น.ส.กุรุพนิท์  ศริิกมล 

15.00 น. 
01078 นายวศรุต  จึงสุวด ี  01103 นายกฤตัชญ ์ อ่อนน้อม 

01084 นายวสุพล  วงษ์วิไลวารนิทร์  01105 นายมหาศาล  เกิดคลา้ย 

01086 นายปรีดิ์  จรูญวัฒนเลาหะ  01107 นายปวริศ  สุนทรประทุม 

 

 - สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 60 ปี 

เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล เวลา  เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล เวลา 

01108 นายณัฐพงศ์  ด้ารงเวช 

08.00 น. 

 01132 นายธีร์ธวัช  จิระเสว ี

13.00 น. 

01111 นายธเนศรว์  ซื่อสัตย์  01134 นายธนภัทร  แสงนวล 

01112 นายวีรพงษ์  แก้วมณ ี  01137 น.ส.พิชชากร  ฉิมฉ่้า 

01114 นายภัคนันท์  สาธา  01138 นายปิยทัศน์  ชลชาติบริสุทธ์ิ 

01117 นายสิทธิพงศ ์ วบูิลยว์ภิา  01139 นายวิศวะ  โ ชตวิรรธกวณิช 

01120 น.ส.มนชนก  สุขพอ่คา้ 

10.00 น. 

 01142 นายนพพล  หยาหยี 

01122 น.ส.มัญชุพร  จงแจ่มใส  01143 นายธีรภัทร  วรรณศริิมงคล 

01123 นายณัฐวัฒน์  วงศ์ชินศรี  01144 น.ส.ณัฐธดิา  คงคุณาก ร 

01124 นายภูวเดช  รังแก้ว  

 

 

3/- สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 19 กันยายน 2561... 
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 - สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องกองบริหารทรัพยากรบุคคล  

ชั้น 4 อาคารอ านวยการ 

เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล เวลา  เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล เวลา 

05001 นายไปรเมษฐ์  เมฆบังวัน 

08.00 น. 

 07001 น.ส.ปรีณาพรรณ  ปัญญา 

13.00 น. 

05002 นายฐาปกร  แก้วลังกา  07002 นายเรืองศักดิ ์ ไ ชยโ คตร 

05004 น.ส.ปวริศา  ปัญญาจ ิระ  09004 นายพศวีร์  ศรีพัฒน์ 

05005 นายวรา ก ร  สุภารินทร์  10001 น.ส.พาขวัญ  ผ ิวสร้อย 

05006 นายทัตพงศ ์ สงเคราะห์พันธ์ุ  10004 นายณัฐสุทธ์ิ  หังสพฤกษ์ 

06001 นายรัฐนันท์  ตั งไ พศาลสัมพันธ์ 

10.00 น. 

 10005 นายปัฐยาวัตร  คงประดิษฐ์ 

06002 นายหิรัญรักษ ์ รักษฤ์ทธิกุล  11002 นายณัฐวิช  สงวนศักดิ์ บารมี 

06004 น.ส.วสิรินทร์  ตัณฑศ์ริิ  

06005 น.ส.สาวติรี  ยกให ้  

 

 - สอบสัมภาษณ์ วันจันทรท์ี่ 24 กันยายน 2561 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 60 ปี 

เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล เวลา  เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล เวลา 

01003 น.ส. วรพร  บัวสาย 

08.00 น. 

 01085 น.ส. อภิญญา  หอมชติ 

13.00 น. 

01021 นายธนัท  ขวาของ  01088 น.ส. พมิพพ์ลอย  ภวภูตานนท์ 

01029 นายมนัสกานต ์ สหุนลิ  01089 น.ส. ชนกนาถ  จิตรส้าราญ 

01048 น.ส. วรรณพร  ซื่อสัตย์  01099 นายคชา  ป่ินประเสริฐ 

01050 น.ส. อนัญญา  กรรณแก้ว  01102 นายอาซ ีส  หยหีลา้หน ี

01063 นายกฤตยชญ ์ ปรีดาลัมพะบุตร 

10.00 น. 

 01110 น.ส. วรัิลพัชร  ศรีม่ัน 

15.00 น. 

01064 นายปภาวชิญ ์ อนิทรักษา  01118 นายพัชรพล  อยู่เย็น 

01073 นายเจตริน  โ ชคชัยเพิ่มพูนผ ล  01127 นายธีริทธ์ิ  ประสพศักดิ์ 

01076 นายสรวชิญ ์ วัชรก้าธร  01131 น.ส. แก้ววิมล  มุขสมบัติ 

01081 นายณภัทร  ชา่งผ าสุข  01136 น.ส. หนึ่งฤทัย  ไ ตรทิพยรั์ตน์ 

01082 นายไทยคม  ศรีประทุม  01145 นายพัชระ  แก้วโบราณ 

 

4/- สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 26 กันยายน 2561… 
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 - สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 60 ปี 

เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล เวลา  เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล เวลา 

02004 น.ส.ภัทรารัตน์  รัตนกาล 

08.00 น. 

 

 02025 นายคุณากร  เพ็ชรรัตน์ 

13.00 น. 

02009 น.ส.พิมพร์าวัน  ใ สขาว  02028 นายกอ้งภพ  โ สวรรณรัตน์ 

02011 นายธนเดช  วรรณพรีะ  02031 นายอภชิติ  จงถนอมวิวัฒน์ 

02015 น.ส.ชลหทัย  นามเสนา  02033 น.ส.สุพิชญา  สิทธิธร รมรัตน์ 

02016 น.ส.ธนพร  พิมพ์พิสุทธิกุล  02034 นายดณุพล  สุทธิสน 

02018 นายภัทรกร  ฉายา     

02022 นายกติติภพ  วระวิบุล     

 

 - สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 60 ปี 

เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล เวลา  เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล เวลา 

03002 น.ส.วรรณทิพย์  ภญิโ ญพาณิชยก์าร 

08.00 น. 

 04005 นายโอภาส  เอกชโย 

13.00 น. 

03003 น.ส.มุกดารนิทร์  จรูญธรรม  04006 นายชวกร  จิรสุวรรณ 

03004 น.ส.วิพารัตน ์ วงศาดิลักษณ ์  04007 น.ส.ปิยะธดิา  ปันชะนะ 

03005 น.ส.ธัญวรัตม์  พัฒนเสถียรพงศ์  04008 นายณภัทร  คูสุวรรณ์ 

03006 นายวสุพล  สิริธนาคม  04009 นายวรัชญ ์ อังกิตติระกูล 

03008 นายสารัช  ปวณีฐิตกิาล 

10.00 น. 

 04010 นายวรงค์กรณ์  สินไ ชย 

15.00 น. 
04001 นายสิทธินนท์  สังข์ทอง  04012 นายพีรนนท์  กงภักกิจ 

04002 นายปิตพิงศ์  ชมบุหงา  04013 นายชาคร  จันทนโชตวิงศ์ 

04003 นายภัทรพล  ไ ทรเกิดศรี  04015 น.ส.อสมาภรณ ์ วอ่งไว 

04004 นายกษิดศิ  กลีบสัตบุศย์  

 

หมายเหตุ : หากผูท้ี่มีรายชื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ไม่มาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลาดังกล่าว

 ข้างต้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกลุ่มงานวิศวกร

 ประจ าปี 2561 

 


