
ล ำดับท่ี ยศ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่งสังกัด หน่วยงำน สำขำ ลงช่ือ ยศ ช่ือ สกุล ภำษำอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) เบอร์มือถือ อำยุ หมำยเหตุ

๑ น.อ.ปฏิกรณ์  หอมสวัสด์ิ รอง ผอ.คป.อร. คป.อร.
๒ น.อ.มานะ  บุญสุข หน.ออกแบบ กผป.อรม.อร. และ 

รรก. หน.งบประมาณ คป.อร.
คป.อร.

๓ น.อ.ทวีทรัพย์  เรืองเดช รอง ผอ.กบ.อร. กบ.อร. Mechanical/Pipe
๔ น.อ.ธีรวิทย์  เลิศลบ รอง ผอ.กรง.ฐท.สข.ทรภ.๒ ฐท.สข.ทรภ.๒ Mechanical/Pipe
๕ น.ท.กรวัฏ  ชูศรี หน.โรงงาน กรง.ฐท.สข.ทรภ.๒ ฐท.สข.ทรภ.๒ Hull

๖ น.ท.พีรวัฒน์  สมภู่ หก.กขส.ฐท.สข.ทรภ.๒ ฐท.สข.ทรภ.๒ Mechanical/Pipe  
๗ พ.จ.ต.ภาคิณ  ปิยะธนพร จนท.ผลิตต าราแผนกเคร่ืองช่วยการศึกษา

 กศษ.กพช.อร. ช่วยปฏิบัติราชการ 
รร.ชอร.กศษ.กพช.อร.

กศษ.กพช.อร. Mechanical/Pipe

๘ พ.จ.ต.ณัฐพสิษฐ์  ทองไพบูลย์ จนท.เตรียมการและบริการ 
ศพช.กศษ.กพช.อร.

กศษ.กพช.อร. Mechanical/Pipe

๙ พ.จ.อ.สุทธิเกียรติ  บุญชู จนท.คลังอุปกรณ์และบริการ แผนก
เคร่ืองช่วยการศึกษา 
กศษ.กพช.อร. ช่วยปฏิบัติราชการ 
รร.ชอร.กศษ.กพช.อร.

กศษ.กพช.อร. Electrical

 
๑๐ ว่าท่ี ร.อ.ธนาพล  แสนทวีวัฒน์ รรก. นายช่าง แผนกออกแบบโครงสร้าง

ตัวเรือ กอร.กผช.อร.
กผช.อร. Hull

๑๑ พ.จ.ท.วงศกร  โคตรมงคล ช่างเขียนแบบ แผนกออกแบบเคร่ือง
ประกอบเรือ กอร.กผช.อร.

กผช.อร. Hull

๑๒ พ.จ.ต.รัฐนันท์  มีลาภ ช่างเขียนแบบ แผนกออกแบบผังเรือ 
กอร.กผช.อร.

กผช.อร. Hull

๑๓ น.อ.นพดล  ตันวัฒนะ หน.ออกแบบเคร่ืองกล กอจ.กผช.อร. กผช.อร. Mechanical/Pipe  
๑๔ น.อ.สุรศักด์ิ  สาโมทย์ หน.ออกแบบเคร่ืองเย็นระบายและปรับ

อากาศ กอจ.กผช.อร.
กผช.อร. Mechanical/Pipe

๑๕ น.ท.ธนานพ  เป่ียมศิลปกุลชร นายช่าง แผนกออกแบบเคร่ืองต้นก าลัง
ขับ กอจ.กผช.อร.

กผช.อร. Mechanical/Pipe

๑๖ น.ต.อนันต์ชัย  บุญประดิษฐ์ นายช่าง แผนกส ารวจและตรวจสอบ 
กผงร.กผช.อร.

กผช.อร. Mechanical/Pipe

รำยช่ือผู้สมัครสอบคัดเลือกก ำลังพลเข้ำรับกำรอบรม
หลักสูตร Maintainer Training ส ำหรับโครงกำรจัดหำเรือด ำน  ำ ณ สปจ.



ล ำดับท่ี ยศ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่งสังกัด หน่วยงำน สำขำ ลงช่ือ ยศ ช่ือ สกุล ภำษำอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) เบอร์มือถือ อำยุ หมำยเหตุ

รำยช่ือผู้สมัครสอบคัดเลือกก ำลังพลเข้ำรับกำรอบรม
หลักสูตร Maintainer Training ส ำหรับโครงกำรจัดหำเรือด ำน  ำ ณ สปจ.

๑๗ ร.ท.ณัฐ  วิจิตรวรรณ ธง.จก.กผช.อร. กผช.อร. Mechanical/Pipe
๑๘ พ.จ.อ.วีรชัย  สบเหมาะ ช่างเขียนแบบ แผนกออกแบบเคร่ืองต้น

ก าลังขับ กอจ.กผช.อร.
กผช.อร. Mechanical/Pipe

๑๙ พ.จ.อ.สุทร  ศรีละโพธ์ิ ช่างเขียนแบบ แผนกออกแบบเคร่ืองเย็น
ระบายและปรับอากาศ กอจ.กผช.อร.

กผช.อร. Mechanical/Pipe

๒๐ น.อ.ชัชชัย  ปาละนันท์ หน.วิทยาศาสตร์การไฟฟ้า กอฟ.กผช.อร. กผช.อร. Electrical
๒๑ น.อ.เทวินทร์  นิลสาคร หน.ออกแบบไฟฟ้าระบบอาวุธและบังคับ

เรือ กอฟ.กผช.อร.
กผช.อร. Electrical

๒๒ น.ท.เฉลิมรัตน์  บุญเรืองศรี นายช่าง แผนกออกแบบไฟฟ้าระบบ
อาวุธและบังคับเรือ กอฟ.กผช.อร.

กผช.อร. Electrical

๒๓ พ.จ.อ.พีระพันธ์  อุระพงค์ ช่างเขียนแบบ แผนกออกแบบไฟฟ้า
ก าลังและแสงสว่าง กอฟ.กผช.อร.

กผช.อร. Electrical

๒๔ พ.จ.อ.อุกกฤษฎ์  ศรีวรรณ์ ช่างเขียนแบบ แผนกออกแบบเคร่ืองกล 
กอจ.กผช.อร.

กผช.อร. Electrical

๒๕ พ.จ.ท.ภาณุพงศ์  เสาแปง ช่างเขียนแบบ แผนกออกแบบไฟฟ้า
ก าลังและแสงสว่าง กอฟ.กผช.อร.

กผช.อร. Electrical

๒๖ น.อ.ทินกร  หนูเหมือน หน.วางแผนสร้างเรือ กผงร.กผช.อร. กผช.อร. Electrical
๒๗ ว่าท่ี น.ท.ชาญวิศว์  ภาคทรวง รอง หก.กผช.กบร.กร. กบร.กร. Mechanical/Pipe
๒๘ พ.จ.อ.ศุภชัย  สระแก้ว จนท.พัสดุ มว.มาตรฐานพัสดุ แผนก

เทคนิค ศพด.อร.
ศพด.อร. Mechanical/Pipe

 
๒๙ ว่าท่ี ร.ต.กิตติภณ  ณ บางช้าง หน.ช่าง แผนกเคร่ืองส่ือสาร               

กอล.๑ อล.ทร.
อล.ทร. Electrical

๓๐ น.อ.กวีศักด์ิ  แก้วใส หน.โรงงานไฟฟ้า กงน.กรง.ฐท.สส. กงน.กรง.ฐท.สส. Electrical
๓๑ น.ท.กัษมินทร์  สวาคฆพรรณ หน.นายช่าง รง.ซ่อมเคร่ืองไฟฟ้า แผนก

โรงงานไฟฟ้า กงน.กรง.ฐท.สส.
กงน.กรง.ฐท.สส. Mechanical/Pipe

๓๒ น.ท.ธวัชชัย  สุขประเสริฐ หน.นายช่าง รง.ปรับซ่อมท่ี ๒ แผนก
โรงงานเคร่ืองกล กงน.กรง.ฐท.สส. และ 
รรก. หน.แผนและประมาณการช่าง     
กผกช.กรง.ฐท.สส.

กงน.กรง.ฐท.สส.

๓๓ ว่าท่ี น.ท.มงคล  เอ่ียมสะอาด หน.พัฒนาการช่าง บก.กรง.ฐท.สส. กงน.กรง.ฐท.สส. Electrical



ล ำดับท่ี ยศ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่งสังกัด หน่วยงำน สำขำ ลงช่ือ ยศ ช่ือ สกุล ภำษำอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) เบอร์มือถือ อำยุ หมำยเหตุ

รำยช่ือผู้สมัครสอบคัดเลือกก ำลังพลเข้ำรับกำรอบรม
หลักสูตร Maintainer Training ส ำหรับโครงกำรจัดหำเรือด ำน  ำ ณ สปจ.

๓๔ พ.จ.ต.คณิศร  ธรรมเนียม ช่างเขียนแบบ มว.ออกแบบกลจักรและ
ออกแบบตัวเรือ แผนกออกแบบ กผกช.
กรง.ฐท.สส.

กงน.กรง.ฐท.สส. Electrical

๓๕ น.อ.นิคม  วัฒนาพิริยะอมร รอง ผอ.กองช่าง บก.กฟก.๒ กร. กร. Mechanical/Pipe
๓๖ ว่าท่ี น.ท.ชาญวิศว์  ภาคทรวง รอง หก.กผช.กบร.กร. กร. Mechanical/Pipe
๓๗ ว่าท่ี ร.อ.ศุภรชัย  สินธ์ุประสพชัย ตก.แผนกช่างกล ร.ล.ล่องลม 

มว.เรือท่ี ๓ กฟก.๑ กร.

กร. Mechanical/Pipe

๓๘ ว่าท่ี ร.อ.คุณาธิป  หวังจิตต์ ต้นกล แผนกช่างกล เรือ ต.๑๑๔ 
มว.เรือท่ี ๑ กยฝ.กร.

กร. Mechanical/Pipe

๓๙ ว่าท่ี ร.ท.วีรากร  ผลมาตย์ ชก.แผนกช่างกล ร.ล.ตากใบ 
มว.เรือท่ี ๓ กตอ.กร.

กร. Mechanical/Pipe

๔๐ จ.อ.อภิวิชญ์  วชิระเจริญฤทธ์ิ ช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.ลาดหญ้า 
มว.เรือท่ี ๒ กทบ.กร.

กร. Mechanical/Pipe

๔๑ ว่าท่ี ร.อ.ณัฐวัฒน์  สุวรรณพืช ตก.แผนกช่างกล ร.ล.คลองใหญ่ 
มว.เรือท่ี ๓ กตอ.กร.

กร. Electrical

๔๒ ว่าท่ี ร.อ.ธนสาร  มะเด่ือ นฟอ.แผนกอาวุธและการเรือ 
ร.ล.นราธิวาส มว.เรือท่ี ๑ กตอ.กร.

กร. Electrical

๔๓ ว่าท่ี ร.ต.ธนินท์พจ  ปรีชาชาญ นฟอ.แผนกอาวุธและการเรือ 
ร.ล.หนองสาหร่าย มว.เรือท่ี ๒ กทบ.กร.

กร. Electrical

๔๔ ร.ต.ธนพัฒน์  ใจค า ประจ าแผนกทดสอบโครงสร้าง 
กคภ.อจปร.อร.

อจปร.อร. Hull

๔๕ น.อ.สิทธิชัย  สิทธิแสงอ าไพ หน.นายช่าง โรงงานปรับซ่อมเคร่ืองยนต์
 กรก.อจปร.อร.

อจปร.อร. Mechanical/Pipe

๔๖ ว่าท่ี น.อ.วิชภพ  ถนอมแหยม หน.จัดแผนงาน กซส.อจปร.อร. อจปร.อร. Mechanical/Pipe
๔๗ ร.ท.จตุพล  แย้มสกุล รรก. ประจ าแผนกทดสอบโครงสร้าง 

กคภ.อจปร.อร.

อจปร.อร. Mechanical/Pipe

๔๘ ร.ท.นฤพนธ์  ค าศรี รรก. ประจ าแผนกทดสอบโครงสร้าง 
กคภ.อจปร.อร.

อจปร.อร. Mechanical/Pipe

๔๙ ว่าท่ี ร.ท.กฤษณ์  ปานเกษม ประจ าแผนกมาตรฐานและวิเคราะห์ 
กคภ.อจปร.อร.

อจปร.อร. Mechanical/Pipe



ล ำดับท่ี ยศ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่งสังกัด หน่วยงำน สำขำ ลงช่ือ ยศ ช่ือ สกุล ภำษำอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) เบอร์มือถือ อำยุ หมำยเหตุ

รำยช่ือผู้สมัครสอบคัดเลือกก ำลังพลเข้ำรับกำรอบรม
หลักสูตร Maintainer Training ส ำหรับโครงกำรจัดหำเรือด ำน  ำ ณ สปจ.

๕๐ พ.จ.อ.ผดุงวัฒน์  ศุภศร ช่าง โรงงานปรับซ่อมเคร่ืองไอน  าและ
กังหันก๊าซ กรก.อจปร.อร.

อจปร.อร. Mechanical/Pipe

๕๑ น.ท.อดุลย์จรัส  สุบรรณเสนีย์ หน.โรงงาน กบก.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ยศ.ทร.
๕๒ ว่าท่ี น.ท.สุทธิพงษ์  ศรีอินทรสุทธ์ิ นายช่าง แผนกจัดแผนงาน กผป.อรม.อร. อรม.อร. Hull
๕๓ ว่าท่ี น.ท.วุฒิชัย  แก้วค า หน.จัดการ กจก.อรม.อร. และ 

รรก.หน.ก าลังพล กพ.อรม.อร.
อรม.อร. Hull

๕๔ น.ต.สุทธจินต์  ประสมสุข รรก. นกซ.แผนกก ากับการซ่อมสร้าง 
กผป.อรม.อร.

อรม.อร. Hull

๕๕ น.ต.สุรสันต์ิ  เชื อจีน นายช่าง โรงงานโลหะแผ่น กรล.อรม.อร. อรม.อร. Hull
๕๖ ร.อ.เอกลักษณ์  ลอยลิบ หน.ช่าง โรงงานช่างต่อเรือไม้และใยแก้ว 

กรล.อรม.อร.
อรม.อร. Hull

๕๗ ร.อ.บุรินทร์  แสนชมภู หน.ช่าง โรงงานเรือเหล็ก กรล.อรม.อร. อรม.อร. Hull
๕๘ ว่าท่ี ร.อ.วีระชัย  เดชะ หน.ช่าง โรงงานเช่ือมประสาน 

กรล.อรม.อร.
อรม.อร. Hull

๕๙ ร.ท.วัชรินทร์  นรมาตย์ หน.ช่าง โรงงานเรือเหล็ก กรล.อรม.อร. อรม.อร. Hull
๖๐ ว่าท่ี ร.ต.จิรวัฒน์  สระน้อย นายช่าง แผนกแผนและส ารวจ 

กผป.อรม.อร.
อรม.อร. Hull

๖๑ พ.จ.อ.บัญชา  การุญญเวทย์ จนท.ตรวจและทดสอบ แผนกตัวเรือ 
กคภ.อรม.อร.

อรม.อร. Hull

๖๒ พ.จ.อ.พรพนม  เกิดแก่น จนท.แผนงาน กรล.อรม.อร. อรม.อร. Hull
๖๓ พ.จ.อ.บุญฤทธ์ิ  สืบวงษ์รุ่ง ช่าง โรงงานเช่ือมประสาน กรล.อรม.อร. อรม.อร. Hull
๖๔ น.อ.ขวัญชัย  ศุภทรง รอง ผอ.กรล.อรม.อร. อรม.อร. Mechanical/Pipe
๖๕ น.อ.กมลพันธ์ุ  วารีรักษ์ รอง ผอ.กรก.อรม.อร. อรม.อร. Mechanical/Pipe
๖๖ น.อ.ปรเมษฐ์  บุญเท่ียง หน.ควบคุมและประมาณราคา 

กผป.อรม.อร.
อรม.อร. Mechanical/Pipe

๖๗ ว่าท่ี น.อ.มงคล  เพ็ชรเกลี ยง หน.นายช่าง โรงงานปรับซ่อมเคร่ืองยนต์
 กรก.อรม.อร.

อรม.อร. Mechanical/Pipe

๖๘ ว่าท่ี น.อ.ชาย  อมรมงคล หน.นายช่าง โรงงานเคร่ืองกล 
กรก.อรม.อร.

อรม.อร. Mechanical/Pipe



ล ำดับท่ี ยศ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่งสังกัด หน่วยงำน สำขำ ลงช่ือ ยศ ช่ือ สกุล ภำษำอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) เบอร์มือถือ อำยุ หมำยเหตุ

รำยช่ือผู้สมัครสอบคัดเลือกก ำลังพลเข้ำรับกำรอบรม
หลักสูตร Maintainer Training ส ำหรับโครงกำรจัดหำเรือด ำน  ำ ณ สปจ.

๖๙ ว่าท่ี น.อ.เชษฐา  ศรีหินกอง หน.นายช่าง โรงงานปรับซ่อมเคร่ืองจักร
ช่วย กรก.อรม.อร.

อรม.อร. Mechanical/Pipe

๗๐ น.ต.สังวาล  บุญน า นายช่าง โรงงานช่างท่อและหม้อน  า 
กรล.อรม.อร.

อรม.อร. Mechanical/Pipe

๗๑ น.ต.อมร  อุ่นเรือนงาม นายช่าง โรงงานปรับซ่อมเคร่ืองยนต์ 
กรก.อรม.อร.

อรม.อร. Mechanical/Pipe

๗๒ ว่าท่ี น.ต.ศุภกานต์  ธาตุอินทร์จันทร์ นกซ.แผนกก ากับการซ่อมสร้าง 
กผป.อรม.อร.

อรม.อร. Mechanical/Pipe

๗๓ ว่าท่ี น.ต.ฌานชลิต  อุทรส นายช่าง โรงงานเคร่ืองกล กรก.อรม.อร. อรม.อร. Mechanical/Pipe
๗๔ ร.อ.บุญชู  ศิริโชติ หน.ช่าง โรงงานทดสอบเคร่ือง 

กรก.อรม.อร.
อรม.อร. Mechanical/Pipe

๗๕ ร.อ.เอกรินทร์  รอดนุช หน.ช่าง โรงงานปรับซ่อมเคร่ืองยนต์ 
กรก.อรม.อร.

อรม.อร. Mechanical/Pipe

๗๖ ว่าท่ี ร.อ.สานิตย์  ทรัพย์บุญมี หน.ช่าง โรงงานเคร่ืองกล กรก.อรม.อร. อรม.อร. Mechanical/Pipe
๗๗ ร.ท.อภิชาติ  สนธยามาลย์ นายทหารพัสดุ กรล.อรม.อร. อรม.อร. Mechanical/Pipe
๗๘ ร.ท.นิยม  วงษา นายช่าง แผนกแผนและส ารวจ 

กผป.อรม.อร.
อรม.อร. Mechanical/Pipe

๗๙ ร.ท.ชัยณรงค์  เทียนบุตร หน.ช่าง โรงงานปรับซ่อมคร่ืองปรับ
อากาศและท าความเย็น กรก.อรม.อร.

อรม.อร. Mechanical/Pipe

๘๐ ว่าท่ี ร.ท.ณรงค์  ทะนิต๊ะ นายช่าง แผนกแผนและส ารวจ 
กผป.อรม.อร.

อรม.อร. Mechanical/Pipe

๘๑ ว่าท่ี ร.ท.สุรศักด์ิ  เซียนพิมาย หน.ช่าง โรงงานปรับซ่อมเคร่ืองจักรช่วย 
กรก.อรม.อร.

อรม.อร. Mechanical/Pipe

๘๒ ร.ต.เอกพล  พ่ึงสุข หน.ช่าง โรงงานปรับซ่อมเคร่ืองจักรช่วย 
กรก.อรม.อร.

อรม.อร. Mechanical/Pipe

๘๓ พ.จ.อ.อรรถกร  นุชโพธ์ิ จนท.ติดตามงาน แผนกควบคุมและ
ประมาณราคา กผป.อรม.อร.

อรม.อร. Mechanical/Pipe

๘๔ พ.จ.อ.ทนงศักด์ิ  ชูรัตน์ ช่าง โรงงานทดสอบเคร่ือง กรก.อรม.อร. อรม.อร. Mechanical/Pipe
๘๕ จ.อ.ศักดา  รีฮาเซ็นต์ กระซับ โรงงานปรับซ่อมเคร่ืองยนต์ 

กรก.อรม.อร.
อรม.อร. Mechanical/Pipe



ล ำดับท่ี ยศ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่งสังกัด หน่วยงำน สำขำ ลงช่ือ ยศ ช่ือ สกุล ภำษำอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) เบอร์มือถือ อำยุ หมำยเหตุ

รำยช่ือผู้สมัครสอบคัดเลือกก ำลังพลเข้ำรับกำรอบรม
หลักสูตร Maintainer Training ส ำหรับโครงกำรจัดหำเรือด ำน  ำ ณ สปจ.

๘๖ จ.อ.อนุวัฒน์  สระศรี ช่าง โรงงานช่างท่อและหม้อน  า 
กรล.อรม.อร.

อรม.อร. Mechanical/Pipe

๘๗ จ.อ.กิตติภัค  เพชรกันหา กระซับ โรงงานช่างต่อเรือไม้และใยแก้ว 
กรล.อรม.อร.

อรม.อร. Mechanical/Pipe

๘๘ น.อ.ภานุวัฒน์  วิชาคง รอง ผอ.กฟฟ.อรม.อร. อรม.อร. Electrical

๘๙ น.อ.วิชาญ  บุญงาม หน.ไฟฟ้า กคภ.อรม.อร. อรม.อร. Electrical

๙๐ ว่าท่ี น.อ.พีระยุทธ  พูลพิพัฒน์ หน.นายช่าง โรงงานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 
กฟฟ.อรม.อร.

อรม.อร. Electrical

๙๑ น.ท.มานะชัย  ค าแย้ม นายช่าง มว.ออกแบบไฟฟ้า 
แผนกออกแบบ กผป.อรม.อร.

อรม.อร. Electrical

๙๒ น.ท.ธนพิสิษฐ์  ศรีดาวเรือง นายช่าง โรงงานซ่อมเคร่ืองไฟฟ้า 
กฟฟ.อรม.อร.

อรม.อร. Electrical

๙๓ น.ท.ณัฐพล  ใจยศ นายช่าง แผนกแผนและส ารวจ 
กผป.อรม.อร.

อรม.อร. Electrical

๙๔ ร.อ.ธวัช  แก่นบุตร หน.ช่าง โรงงานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 
กฟฟ.อรม.อร.

อรม.อร. Electrical

๙๕ ร.อ.รัตน์ไกร  นิลคง รรก. ประจ าแผนกกลจักร กคภ.อรม.อร. อรม.อร. Electrical

๙๖ ร.อ.พัทธพล  ตะสูงเนิน หน.ช่าง โรงงานซ่อมเคร่ืองไฟฟ้า กฟฟ.
อรม.อร.

อรม.อร. Electrical

๙๗ ว่าท่ี ร.ท.ณรงค์เดช  จันทร์ขาว หน.ช่าง โรงงานเดินสาย กฟฟ.อรม.อร. อรม.อร. Electrical

๙๘ พ.จ.อ.สุรพงษ์  ศรีรุ้ง ช่างเขียนแบบ มว.ออกแบบไฟฟ้า 
แผนกออกแบบ กผป.อรม.อร.

อรม.อร. Electrical

๙๙ พ.จ.อ.จักรพันธ์  ทองจันดี ประจ า อร. และท าหน้าท่ีนายทหาร
สัญญาบัตรในต าแหน่ง 
หน.ช่าง โรงงานเดินสาย กฟฟ.อรม.อร.

อรม.อร. Electrical

๑๐๐ พ.จ.อ.ยุทธศักด์ิ  จ าปาจันทร์ ประจ า อร. และท าหน้าท่ีนายทหาร
สัญญาบัตรในต าแหน่ง 
หน.ช่าง โรงงานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 
กฟฟ.อรม.อร.

อรม.อร. Electrical



ล ำดับท่ี ยศ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่งสังกัด หน่วยงำน สำขำ ลงช่ือ ยศ ช่ือ สกุล ภำษำอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) เบอร์มือถือ อำยุ หมำยเหตุ

รำยช่ือผู้สมัครสอบคัดเลือกก ำลังพลเข้ำรับกำรอบรม
หลักสูตร Maintainer Training ส ำหรับโครงกำรจัดหำเรือด ำน  ำ ณ สปจ.

๑๐๑ พ.จ.อ.อรรถพล  วิมล จนท.แผนและส ารวจ 
แผนกแผนและส ารวจ กผป.อรม.อร.

อรม.อร. Electrical

๑๐๒ พ.จ.อ.อัศดา  นาจ ารัส จนท.ตรวจและทดสอบ แผนกไฟฟ้า 
กคภ.อรม.อร.

อรม.อร. Electrical

๑๐๓ พ.จ.ท.สันติชัย  มาสีปา ช่าง โรงงานเดินสาย กฟฟ.อรม.อร. อรม.อร. Electrical

๑๐๔ พ.จ.ท.สุทธิพงษ์  ใจรอบ จนท.พัสดุ กฟฟ.อรม.อร. อรม.อร. Electrical

๑๐๕ พ.จ.ท.สุวิจิตร์  สีขันธ์ ช่างเขียนแบบ มว.ออกแบบกลจักร 
แผนกออกแบบ กผป.อรม.อร.

อรม.อร. Electrical

๑๐๖ จ.อ.เกรียงไกร  อ่อนศิลา จนท.แผนและส ารวจ แผนกแผนและ
ส ารวจ กผป.อรม.อร.

อรม.อร. Electrical

๑๐๗ จ.อ.สหณัฐกิตต์  สุราวุธ จนท.ตรวจและทดสอบ แผนกไฟฟ้า 
กคภ.อรม.อร.

อรม.อร. Electrical

๑๐๘ จ.อ.ศุภณัฐ  ภารจรัส จนท.ตรวจและทดสอบ แผนกไฟฟ้า 
กคภ.อรม.อร.

อรม.อร. Electrical

๑๐๙ จ.อ.ภานุพงษ์  วงศ์อุดม จนท.พัสดุ กฟฟ.อรม.อร. อรม.อร. Electrical

๑๑๐ น.ท.ประชา  สายแสง หน.นายช่าง โรงงานปรับซ่อมเคร่ืองยนต์ 
แผนกโรงงานเคร่ืองกล กงน.อธบ.อร.

อธบ.อร. Mechanical/Pipe

๑๑๑ น.ต.รุ่งโรจน์  จันทร์รัตน์ นายช่าง โรงงานช่างสี แผนกโรงงาน
เบ็ดเตล็ด กงน.อธบ.อร.

อธบ.อร. Electrical

๑๑๒ น.ท.ธีรพงศ์  โอฬารกิจอนันต์ อาจารย์ ฝศษ.รร.นร. รร.นร. Electrical

หมำยเหตุ การสอบ PT หลักสูตร Maintainer Training เรือด าน  า จัดแบ่งเป็น ๒ ชุด
ชุดท่ี ๑ หมายเลขท่ี ๑ - ๕๐ สอบ PT วันท่ี ๒ ธค ๖๔ รายงานตัวเวลา ๑๒๐๐ ณ ศภษ.ยศ.ทร.
ชุดท่ี ๒ หมายเลข ๕๑ - ๑๑๒  สอบ PT ใน ๒๐ ธ.ค. ๖๔ รายงานตัวเวลา ๑๒๐๐ ณ ศภษ.ยศ.ทร.

สอบวิชาการ หลักสูตร Maintainer Training จัดสอบในวันจันทร์ท่ี ๒๙ พ.ย.๖๔ ณ สโมสรกรมอู่ทหารเรือ (ห้องพรมฟ้า) 
ก าหนดรายงานตัวเวลา ๐๘๓๐ เร่ิมสอบ ๐๙๐๐


