
 
 

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 

 

ที ่ปก/ทบ  ๓๒๒ / ๒๕๖๑                  ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 

ประกาศ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณเ์พื่อเข้าปฏิบัติงานกลุ่มงานวศิวกรรมประจ าปี ๒๕๖๑ 

 

  ตามที่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด (บวท.) ได้ด าเนินการจัดสอบสัมภาษณ์

เพื่อเข้าปฏิบัติงานกลุ่มงานวิศวกรรมประจ าปี ๒๕๖๑ ในระหวา่งวันที ่๑๐ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น 

  บวท. ขอประกาศให้ทราบ ดังนี้ 

  ๑. รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) โดยมีก าหนด

เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑   

  ๒. ขอให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ด าเนินการ ดังนี้ 

       ๒.๑ ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลของรัฐบาลหรือเอกชน เท่าน้ัน และให้ท่านน าผล

การตรวจสุขภาพมายื่นให้กับบริษัทฯ ในวันมารายงานตัว โดยมีรายละเอียดในการตรวจ ดังต่อไปนี ้

   ๒.๑.๑ ตรวจร่างกายทั่วไปทุกระบบ รวมทั้งการช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง วัดความ

ดันโลหติ วัดสายตา ตาบอดสี เป็นต้น (SYSTEM CLINICAL EVALUATION) 

   ๒.๑.๒ ฉายรังสีทรวงอก (CHEST X-RAY) 

    ๒.๑.๓ ตรวจปัสสาวะเพื่อดูโปรตีน น้ าตาลในปัสสาวะ รวมทั้งเม็ดเลือดขาว  

เม็ดเลือดแดง และตะกอนต่าง ๆ (URINE ANALYSIS) 

   ๒.๑.๔ ตรวจเลือดเพื่อหาความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง จ านวนและชนิดของ 

เม็ดเลือดขาว (C.B.C) 

      ๒.๒ มารายงานตัวและรับเอกสารที่ เกี่ยวข้องในวันที่  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  

ณ ห้องประชุม A และ B ช้ัน ๑  อาคารอ านวยการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑ .๐๐  น . และเวลา  

๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ส าหรับผู้ปฏิบัติงานสังกัดศูนย์ควบคุมการบินส่วนภูมิภาค (รหัสต าแหน่งที่  

๐๕ -๑๑) ให้เข้ามารายงานตัวเวลา ๑๐.๐๐ น.  

        พร้อมจัดเตรียมเอกสารตัวจริงตามที่เคยยื่นส าเนาเอกสารสมัครมาในระบบรับ

สมัครงานออนไลน์ เพื่อตรวจสอบและเป็นหลักฐานประกอบการว่าจา้ง ดังนี้ 

 

๒/๒.๒.๑ บัตรประจ าตัว... 

 



 เอกสารแนบท้ายประกาศที่ ปก/ทบ ๓๒๒/๒๕๖๑ ลงวนัที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

ที ่ปก/ทบ  ๓๒๒ / ๒๕๖๑   - ๒ - 

 

   ๒.๒.๑ บัตรประจ าตัวประชาชน 

    ๒.๒.๒ ทะเบียนบ้าน  

   ๒.๒.๓ ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC    

   ๒.๒.๔ หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เชน่ ใบ Certificate ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

เอกสารแสดงประสบการณ์หรอืเอกสารรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 

  ทั้งนี้ หากผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ไม่มารายงานตัวตามระยะเวลาดังกล่าว และ บวท. 

ไม่ได้รับแจ้งเหตุขัดข้อง จะถือว่าท่านสละสทิธิ์การเข้าท างานในครั้งนี้  

  จงึประกาศมาเพื่อทราบ 

 

 

       กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

 

โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๗-๘๙๒๗/๐-๒๒๘๕-๙998 

   

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 เอกสารแนบท้ายประกาศที่ ปก/ทบ ๓๒๒/๒๕๖๑ ลงวนัที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 

               

๑. รหัสต าแหน่งที่ ๐๑  จ านวน ๔๗ คน  มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

ล าดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ – นามสกุล ปฏิบัติงานสังกัด 

๑. ๐๑๐๗๒ นายนพเมศฐ์  วงศธ์รรมวานิช กองบริการข่ายสื่อสารสายการบิน 

๒. ๐๑๑๑๑ นายธเนศรว์  ซื่อสัตย ์ กองบริการข่ายสื่อสารสายการบิน 

๓. ๐๑๑๔๔ น.ส.ณัฐธิดา  คงคุณากร กองบริการข่ายสื่อสารสายการบิน 

๔. ๐๑๐๑๔ นายอัญวุฒิ  สินธพเลิศชัยกุล กองบริการระบบวิทยุสื่อสาร 

๕. ๐๑๐๙๕ นายคุณากร  มานะศักดิ์วศิน กองบริการระบบวิทยุสื่อสาร 

๖. ๐๑๑๐๓ นายกฤตัชญ์  อ่อนนอ้ม กองบริการระบบวิทยุสื่อสาร 

๗. ๐๑๑๑๒ นายวีรพงษ์  แก้วมณ ี กองบริการระบบวิทยุสื่อสาร 

๘. ๐๑๐๗๓ นายเจตรนิ  โชคชัยเพิ่มพูนผล กองพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๙. ๐๑๐๘๙ น.ส.ชนกนาถ  จติรส าราญ กองพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๐. ๐๑๐๕๖ น.ส.หทัย  หงส์ศริิวรรณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านวิศวกรรม 

๑๑. ๐๑๐๗๔ นายชยทัต  อาจไชยชาญ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านวิศวกรรม 

๑๒. ๐๑๐๑๒ นายปวเรศ  โรจนกุล กองปรับมาตรฐานเครื่องวัด 

๑๓. ๐๑๐๖๘ น.ส.ชญาภรณ์  นันท์นฤมิตร กองปรับมาตรฐานเครื่องวัด 

๑๔. ๐๑๐๗๖ นายสรวิชญ์  วัชรก าธร กองวิศวกรรมระบบข้อมูลการบิน 

๑๕. ๐๑๐๐๗ นายนวพล  กรณาธิป กองวิศวกรรมระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ 

๑๖. ๐๑๐๑๑ น.ส.กรชนก  ฐาปนาฐาน กองวิศวกรรมระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ 

๑๗. ๐๑๐๑๗ น.ส.อิสราภรณ์  โภคินโชตอินันต์ กองวิศวกรรมระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ 

๑๘. ๐๑๐๓๑ นายณภัทร  ตรปีระเสริฐ กองวิศวกรรมระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ 

๑๙. ๐๑๐๓๕ นายมารุฒ  กรอิ่ม กองวิศวกรรมระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ 

๒๐. ๐๑๐๓๙ นายปุณยวีร์  บัวอ่อน กองวิศวกรรมระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ 

  

 ๒/๒๑. ๐๑๐๕๘ นายนพคุณ... 

  



 เอกสารแนบท้ายประกาศที่ ปก/ทบ ๓๒๒/๒๕๖๑ ลงวนัที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

- ๒ - 
   

ล าดับที่ เลขที่สมัคร ชือ่ – นามสกุล ปฏิบัติงานสังกัด 

๒๑. ๐๑๐๕๘ นายนพคุณ  ไชยยศ กองวิศวกรรมระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ 

๒๒. ๐๑๐๖๖ น.ส.พรปวีณ์  วงษ์ทับซ้าย กองวิศวกรรมระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ 

๒๓. ๐๑๐๖๗ นายชนิพันธุ์  ตรกึตรอง กองวิศวกรรมระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ 

๒๔. ๐๑๐๙๐ น.ส.นวพร  ทองเสมียน กองวิศวกรรมระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ 

๒๕. ๐๑๑๓๘ นายปิยทัศน์  ชลชาติบริสุทธิ์ กองวิศวกรรมระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ 

๒๖. ๐๑๐๑๙ นายญาณวัฒน์  ศริิกาญจนกูล กองวิศวกรรมระบบติดตามอากาศยาน 

๒๗. ๐๑๐๒๑ นายธนัท  ขวาของ กองวิศวกรรมระบบติดตามอากาศยาน 

๒๘. ๐๑๐๒๕ นายกฤต  ศรจีักรโคตร กองวิศวกรรมระบบติดตามอากาศยาน 

๒๙. ๐๑๐๓๓ น.ส.เสาวลักษณ์  ธีระพันธ์พงศ์ กองวิศวกรรมระบบติดตามอากาศยาน 

๓๐. ๐๑๐๗๘ นายวศรุต  จงึสุวดี กองวิศวกรรมระบบติดตามอากาศยาน 

๓๑. ๐๑๐๙๓ นายชญานนท์  แสงอ าไพ กองวิศวกรรมระบบติดตามอากาศยาน 

๓๒. ๐๑๑๑๗ นายสิทธิพงศ์  วิบูลย์วภิา กองวิศวกรรมระบบติดตามอากาศยาน 

๓๓. ๐๑๑๒๒ น.ส.มัญชุพร  จงแจม่ใส กองวิศวกรรมระบบติดตามอากาศยาน 

๓๔. ๐๑๐๑๐ นายเอกรัชต์  ตั้งจติถนอม กองวิศวกรรมระบบสื่อสารการเดินอากาศ 

๓๕. ๐๑๐๒๐ น.ส.ศวติา  นาถ้ าพลอย กองวิศวกรรมระบบสื่อสารการเดินอากาศ 

๓๖. ๐๑๐๘๔ นายวสุพล  วงษ์วิไลวารินทร์ กองวิศวกรรมระบบสื่อสารการเดินอากาศ 

๓๗. ๐๑๐๙๑ นายสิทธิกร  อัศวธิตานนท์ กองวิศวกรรมระบบสื่อสารการเดินอากาศ 

๓๘. ๐๑๑๒๔ นายภูวเดช  รังแก้ว กองวิศวกรรมระบบสื่อสารการเดินอากาศ 

๓๙. ๐๑๑๔๓ นายธีรภัทร  วรรณศริิมงคล กองวิศวกรรมระบบสื่อสารการเดินอากาศ 

๔๐. ๐๑๐๐๓ น.ส.วรพร  บัวสาย กองวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมจราจรทางอากาศ 

๔๑. ๐๑๐๔๘ น.ส.วรรณพร  ซื่อสัตย ์ กองวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมจราจรทางอากาศ 

๔๒. ๐๑๑๔๕ นายพัชระ  แก้วโบราณ กองวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมจราจรทางอากาศ 

    
  

๓/๔๓. ๐๑๐๓๐ นายวงศ์เทวา... 

 



 เอกสารแนบท้ายประกาศที่ ปก/ทบ ๓๒๒/๒๕๖๑ ลงวนัที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

- ๓ – 

 

ล าดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ – นามสกุล ปฏิบัติงานสังกัด 

๔๓. ๐๑๐๓๐ นายวงศ์เทวา  ราชา ศูนย์ปฏิบัติการวศิวกรรมจราจรทางอากาศ 

๔๔. ๐๑๐๓๔ นายสหภาพ  ดวงแสงอร่าม ศูนย์ปฏิบัติการวศิวกรรมจราจรทางอากาศ 

๔๕. ๐๑๐๔๖ นายสบาย  ภูช่อธรรม ศูนย์ปฏิบัติการวศิวกรรมจราจรทางอากาศ 

๔๖. ๐๑๐๗๑ นายวิชญ์พล  ผอ่งศิริ ศูนย์ปฏิบัติการวศิวกรรมจราจรทางอากาศ 

๔๗. ๐๑๑๐๑ น.ส.กุรุพินท์  ศริิกมล ศูนย์ปฏิบัติการวศิวกรรมจราจรทางอากาศ 

 

๒. รหัสต าแหน่งที่ ๐๒  ปฏิบัติงานสังกัด กองวิศวกรรมอากาศยาน  จ านวน ๓ คน  มีรายชื่อ
ดังตอ่ไปนี ้

ล าดับที่ เลขที่สมัคร       ชื่อ – นามสกุล 

๑. ๐๒๐๐๔ น.ส.ภัทรารัตน์  รัตนกาล 

๒. ๐๒๐๐๙ น.ส.พิมพร์าวัน  ใสขาว 

๓. ๐๒๐๒๒ นายกิตตภิพ  วระวบิุล 

 

๓. รหัสต าแหน่งที่ ๐๓  ปฏิบัติงานสังกัด กองบรกิารไฟฟ้าและโทรศัพท์ จ านวน ๑ คน  มีรายชื่อ
ดังตอ่ไปนี ้

ล าดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ – นามสกุล 

๑. ๐๓๐๐๒ น.ส.วรรณทิพย์  ภญิโญพาณิชย์การ 

 

๔. รหัสต าแหน่งท่ี ๐๔  ปฏิบัติงานสังกัด กองอาคารและสถานที่ จ านวน ๕ คน  มีรายชื่อดังตอ่ไปนี้ 

ล าดับที่ เลขที่สมัคร     ชื่อ – นามสกุล 

๑. ๐๔๐๐๒ นายปิตพิงศ์  ชมบุหงา 

๒. ๐๔๐๐๔ นายกษิดศิ  กลีบสัตบุศย์ 

๓. ๐๔๐๐๖ นายชวกร  จริสุวรรณ 

๔. ๐๔๐๐๗ น.ส.ปิยะธิดา  ปันชะนะ 

๕. ๐๔๐๑๐ นายวรงค์กรณ์  สินไชย 

 

๔/๕. รหัสต าแหน่งท่ี ๐๕… 



 เอกสารแนบท้ายประกาศที่ ปก/ทบ ๓๒๒/๒๕๖๑ ลงวนัที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

- ๔ - 

 

๕. รหัสต าแหน่งท่ี ๐๕  ปฏิบัติงานสังกัด ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ จ านวน  ๑  คน  มีรายชื่อ
ดังตอ่ไปนี ้

ล าดับที่ เลขที่สมัคร      ชื่อ – นามสกุล              ปฏิบัติงานด้าน 

๑. ๐๕๐๐๒ นายฐาปกร  แก้วลังกา การเฝา้ระวังและดูแลรักษาระบบอุปกรณ์สื่อสาร 

 

๖. รหัสต าแหน่งท่ี ๐๖  ปฏิบัติงานสังกัด ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก จ านวน ๒ คน  มีรายชื่อ
ดังตอ่ไปนี ้

ล าดับที่ เลขที่สมัคร       ชื่อ – นามสกุล            ปฏิบัติงานด้าน 

๑. ๐๖๐๐๕ น.ส.สาวิตรี  ยกให้ ระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ 

๒. ๐๖๐๐๑ นายรัฐนันท์  ตั้งไพศาลสัมพันธ์ การเฝา้ระวังและดูแลรักษาระบบอุปกรณ์สื่อสาร 

 

๗. รหัสต าแหน่งท่ี ๐๗  ปฏิบัติงานสังกัด ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 
 

๘. รหัสต าแหน่งท่ี ๐๘  ปฏิบัติงานสังกัด ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา 

ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 
 

๙. รหัสต าแหน่งท่ี ๐๙  ปฏิบัติงานสังกัด ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต จ านวน ๑ คน มีรายชื่อดังตอ่ไปนี้ 

ล าดับที่ เลขทีส่มัคร    ชื่อ – นามสกุล         ปฏบิัติงานด้าน 

๑. ๐๙๐๐๔ นายพศวีร์  ศรพีัฒน์ ระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ 

 
๑๐. รหัสต าแหน่งที่ ๑๐  ปฏิบัติงานสังกัด ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ จ านวน ๒ คน  มีรายชื่อ
ดังตอ่ไปนี ้

ล าดับที่ เลขที่สมัคร       ชื่อ – นามสกุล          ปฏิบัติงานด้าน 

๑. ๑๐๐๐๔ นายณัฐสุทธิ์  หังสพฤกษ์ ระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ 

๒. ๑๐๐๐๕ นายปัฐยาวัตร  คงประดิษฐ์ ระบบสื่อสารการเดินอากาศ 

 

๑๑. รหัสต าแหน่งที่  ๑๑  ปฏิบัติงานสังกัด ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี จ านวน ๑ คน   
มีรายชื่อดังตอ่ไปนี ้

ล าดับที่ เลขที่สมัคร       ชื่อ – นามสกุล         ปฏบิัติงานด้าน 

๑. ๑๑๐๐๒ นายณัฐวิช  สงวนศักดิ์บารมี ระบบสื่อสารการเดินอากาศ 

 


