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ชื่อ นาย สุวัฒน์  พรมเสาร์ 

ต ำแหน่ง ช่างเช่ือม ระดับ ๓  

สังกัด  แผนกโรงงานเรือเหล็ก โรงงานแล่นประสาน มว.ประสาน 

ควำมเชี่ยวชำญ งานเช่ือมอลูมิเนียม 

อำยุงำน ๓๐ ปี 

วัน เดือน ปี เกิด ๑๕ ก.พ. ๐๖ 

ปีเกษียณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

บรรจุท ำงำน มว.ประสานตลอดมา 

ประวัติกำรท ำงำน เป็นช่างเช่ือมอลูมิเนียมมาโดยตลอด 

ควำมภำคภูมิใจในกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ  สอบเล่ือนระดับ ๒ เป็น ระดับ ๓ งานเช่ือมอลูมิเนียม 
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ชื่อ นาย ปรีชา  มาลาวัลย์ 

ต ำแหน่ง ช่างเช่ือมระดับ ๓ 

สังกัด แผนกโรงงานเรือเหล็ก โรงงานแล่นประสาน มว.ประสาน 

ควำมเชี่ยวชำญ งานเช่ือมโลหะด้วยแก๊ส 

อำยุงำน  ๓๐ ปี 

วัน เดือน ปี เกิด ๑๕ ก.พ. ๒๕๐๒ 

ปีเกษียณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ปีบรรจุท ำงำน ๑๔ เม.ย. ๒๕๒๓ 

บรรจุท ำงำน มว.ประสาน ตลอดมา 

ประวัติกำรท ำงำน เป็นช่างเช่ือมโลหะด้วยแก๊สมาโดยตลอด 
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ชื่อ นาย ธเนตร  ดุลยประภา 

ต ำแหน่ง ช่างต่อเรือเหล็ก ระดับ ๓ 

สังกัด แผนกโรงงานเรือเหล็ก โรงงานซ่อมสร้างเรอืเหล็ก มว.ตัวเรือเหล็ก 

ควำมเชี่ยวชำญ  ประกอบโครงสร้างตัวเรือเหล็ก 

อำยุงำน ๓๐ ปี 

วัน เดือน ปี เกิด ๑๒ ส.ค. ๐๖ 

ปีเกษียณ  ๒๕๖๖ 

ปีบรรจุท ำงำน ๘ พ.ค. ๒๕๒๙ 

บรรจุท ำงำน มว.ตัวเรือเหล็ก 

ประวัติกำรท ำงำน  เป็นช่างประกอบโครงสร้างตัวเรือเหล็กมาโดยตลอด 

ควำมภำคภูมิใจในกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ  ปฏิบัติงานในหน้าท่ีของตัวเองอย่างเต็มความสามารถ 
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ชื่อ นาย สุขใจ  ปราณนัทธี 

ต ำแหน่ง ช่างเครื่องระบบก้าเนิดไอน ้าและน ้าร้อน ระดับ ๓ 

สังกัด โรงงานซ่อมหม้อน ้า แผนกโรงงานเรือเหล็ก  

ควำมเชี่ยวชำญ  ซ่อมเครื่องก้าเนิดไอน ้า 

อำยุงำน ๓๓ ปี 

วัน เดือน ปี เกิด ๑๒ พ.ย. ๐๒ 

ปีบรรจุท ำงำน ม.ค. ๒๕๒๕ 

ปีเกษียณ  ๒๕๖๓ 

บรรจุท ำงำน โรงงานซ่อมหม้อน ้า  มาโดยตลอด 

ประวัติกำรท ำงำน  เป็นช่างซ่อมเครื่องก้าเนิดไอน ้า 

ควำมภำคภูมิใจในกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ  ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายได้ตามก้าหนดเวลา 
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ชื่อ นาย พยนต์  ข้าอาจ 

ต ำแหน่ง ช่างเครื่องระบบก้าเนิดไอน ้าและน ้าร้อน ระดับ ๓ 

สังกัด โรงงานซ่อมหม้อน ้า แผนกโรงงานเรือเหล็ก  

ควำมเชี่ยวชำญ  ซ่อมเครื่องก้าเนิดไอน ้า 

อำยุงำน ๓๕ ปี 

วัน เดือน ปี เกิด ๑๘ ม.ค. ๐๕ 

ปีบรรจุท ำงำน ๑ ก.ค. ๒๕๒๓ 

ปีเกษียณ  ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ 

บรรจุท ำงำน โรงงานซ่อมหม้อน ้า  มาโดยตลอด 

ประวัติกำรท ำงำน  เป็นช่างซ่อมเครื่องก้าเนิดไอน ้า 

ควำมภำคภูมิใจในกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ  ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายได้ตามก้าหนดเวลา 
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ชื่อ นาย สมเกียรติ  ฟักหอมเกล็ด 

ต ำแหน่ง ช่างไฟฟ้า  ระดับ ๔ 

สังกัด แผนกโรงานซ่อมเครื่องไฟฟ้า  

ควำมเชี่ยวชำญ  พันขดลวด มอเตอร์ และ เซนเรเตอร์ 

อำยุงำน ๓๖ ปี 

วัน เดือน ปี เกิด ๒๔ ม.ค. ๒๕๐๒ 

ปีบรรจุท ำงำน เม.ย. ๒๕๒๓ 

ปีเกษียณ  ๒๕๖๒ 

บรรจุท ำงำน แผนกโรงงานซ่อมเครื่องไฟฟ้ามาโดยตลอด 

ประวัติกำรท ำงำน  แผนกโรงงานซ่อมเครื่องไฟฟา้มาโดยตลอด  

ควำมภำคภูมิใจในกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ  ปฏิบัติงานซ่อมท้าได้ตามก้าหนดเวลา 
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ชื่อ  นาย สุรัติ  นพประเสริฐ 

ต ำแหน่ง  ช่างไฟฟ้า  ระดับ ๓ 

สังกัด  หมวดชุบโลหะ โรงงานซ่อมเครื่องไฟฟ้า  

ควำมเชี่ยวชำญ   การชุบเคลือบผิวโลหะ 

อำยุงำน  ๓๓ ปี 

วัน เดือน ปี เกิด  ๒๕ พ.ค. ๑๐ 

ปีบรรจุท ำงำน  มิ.ย. ๒๕๒๖ 

ปีเกษียณ  ๒๕๗๐ 

บรรจุท ำงำน  ช่างชุบเคลือบผิวโลหะ 

ประวัติกำรท ำงำน  เป็นช่างซ่อมเครื่องไฟฟ้า สอบระดับ ๓ ได้มาปฏิบัติงาน 

ควำมภำคภูมิใจในกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ  ภูมิใจจากการสอบเล่ือนระดับ  จากระดับ ๒ เป็นระดับ ๓ 
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ชื่อ  นาย ณรงค์ชัย  วัฒนประภาวิทย์ 

ต ำแหน่ง  ช่างไฟฟ้า  ระดับ ๓ 

สังกัด  แผนกโรงานซ่อมเครื่องไฟฟ้า  

ควำมเชี่ยวชำญ  พันขดลวด สเตเตอร์ เครื่องก้าเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ 

อำยุงำน ๓๔ ปี 

วัน เดือน ปี เกิด ๕ ส.ค. ๒๕๐๖ 

ปีบรรจุท ำงำน  ๒๕ เม.ย. ๒๕๒๕ 

ปีเกษียณ  ๒๕๖๖ 

บรรจุท ำงำน แผนกโรงงานซ่อมเครื่องไฟฟ้ามาโดยตลอด 

ประวัติกำรท ำงำน  แผนกโรงงานซ่อมเครื่องไฟฟา้มาโดยตลอด  

ควำมภำคภูมิใจในกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ  ปฏิบัติงานซ่อมท้าได้ตามก้าหนดเวลา 
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ชื่อ นาย สมศักดิ์  ตั งพลสุข 

ต ำแหน่ง ช่างประจ้าชั น ๒ 

สังกัด โรงงานเชือกรอกและการอู่ มว.ช่างยกและเครื่องทุ่นแรง (ข้นกับโรงงานเรือไม้) 

ควำมเชี่ยวชำญ  การเคล่ือนย้ายของหนักในท่ีแคบและในท่ีกว้าง 

อำยุงำน ๓๓ ปี 

วัน เดือน ปี เกิด ๑๗ พ.ย. ๒๕๐๔ 

ปีบรรจุท ำงำน  ๑ ก.พ. ๒๕๒๗ 

ปีเกษียณ  ๒๕๖๔ 

บรรจุท ำงำน มว.ช่างยก และ เครื่องทุ่นแรง 

ประวัติกำรท ำงำน  การท้างานปฏิบัติกับ มว.ช่างยก และ เครื่องทุ่นแรง  

ควำมภำคภูมิใจในกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ  ปฏิบัติงานได้แล้วเสร็จตามก้าหนดเวลา 
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ชื่อ นาย ชุมพร  พันธ์เลิศ 

ต ำแหน่ง ช่างกลโรงงานระดับ ๓ 

สังกัด มว.ช่างเครื่องมือ โรงงานปรับซ่อมท่ี ๑ แผนกโรงงานเครื่องกล 

ควำมเชี่ยวชำญ  ปฏิบัติงานช่างกลึง 

อำยุงำน ๔๐ ปี 

วัน เดือน ปี เกิด ๖ มี.ค. ๐๑ 

ปีบรรจุท ำงำน  ๓ ก.ค. ๑๙ 

ปีเกษียณ  ๒๕๖๑ 

บรรจุท ำงำน มว.ช่างเครื่องมือ 

ประวัติกำรท ำงำน  ปฏิบัติงาน มว.ช่างเครื่องมือมาโดยตลอด  

ควำมภำคภูมิใจในกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ  ซ่อมบ้ารุงเรือให้กองทัพเรือได้แล้วเสร็จตามก้าหนด 
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ชื่อ นาย ก้าธร  มิ่งพ ันธ ์

ต ำแหน่ง ช่างต่อท่อ ระดับ ๓ 

สังกัด มว.ซ่อมท่อ โรงงานเครื่องเย็น ปรับอากาศ 

ควำมเชี่ยวชำญ  งานระบบท่อทางต่างๆภายในเรือและสุขภัณฑ์ 

อำยุงำน ๓๘ ปี 

วัน เดือน ปี เกิด ๒๐ ต.ค. ๐๑ 

ปีบรรจุท ำงำน  ๑ พ.ย. ๒๕๒๑ 

ปีเกษียณ  ๒๕๖๒ 

บรรจุท ำงำน มว.ช่างท่อ 

ประวัติกำรท ำงำน  ปฏิบัติงาน มว.ช่างท่อมาโดยตลอด  

ควำมภำคภูมิใจในกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ  ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายได้แล้วเสร็จตามก้าหนด 
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ชื่อ นาย สุเทพ  อ่อนน้อย 

ต ำแหน่ง ช่างกลโรงงาน ระดับ ๔ 

สังกัด โรงงานปรับซ่อมท่ี ๑ 

ควำมเชี่ยวชำญ  งานซ่อมท้าพัดน ้า 

อำยุงำน ๓๗ ปี 

วัน เดือน ปี เกิด ๑๔ มิ.ย.๐๒ 

ปีบรรจุท ำงำน  ๑๐ เม.ย. ๒๕๒๒ 

ปีเกษียณ  ๒๕๖๒ 

บรรจุท ำงำน โรงงานปรับซ่อมท่ี ๑ 

ประวัติกำรท ำงำน  ปฏิบัติงานกับโรงงานปรับซ่อมท่ี ๑ มาโดยตลอด 

 ควำมภำคภูมิใจในกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ  มีเพื่อนร่วมงานรักและสามัคคีด้วยดี 
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ชื่อ นาย วิชัย  ปานประเสริฐ 

ต ำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์ ระดับ ๓ 

สังกัด หมวดไอน ้าดีเซล โรงงานปรับซ่อมท่ี ๒ 

ควำมเชี่ยวชำญ  ซ่อมบ้ารุงเครื่องยนต์ MTU 16V. 1163 , PAXMAN 12 V.P185 MTU 2000 12 V.16 V. 

อำยุงำน ๓๓ ปี 

วัน เดือน ปี เกิด ๔ พ.ค. ๒๕๐๓ 

ปีบรรจุท ำงำน  ๑ พ.ค. ๒๕๒๖ 

ปีเกษียณ  ๒๕๖๓ 

บรรจุท ำงำน หมวดไอน ้าดีเซล โรงงานปรับซ่อมท่ี ๒ 

ประวัติกำรท ำงำน  ปฏิบัติงานกับโรงงานปรับซ่อมท่ี ๒ มาโดยตลอด 

ควำมภำคภูมิใจในกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ  ช่วยท้าเครื่องยนต์ได้แล้วเสร็จตามระยะเวลา 
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ช่ือ นาย เสกสรรค์  พิชิตมำรกุล 

ต้าแหน่ง ช่างกลโรงงาน ระดับ ๓ 

สังกัด หมวดช่างกลึงโรงงานเครื่องกล แผนก โรงงานปรับซ่อมท่ี ๑ 

ควำมเชี่ยวชำญ  ช่วยท้างานกลึง  บู๊ส, เพลา, ใบ,จักร,ตั งรูปชิ นงาน ท่ัวไป 

อำยุงำน ๓๗ ปี 

วัน เดือน ปี เกิด ๑๐ ธ.ค. ๐๒ 

ปีบรรจุท ำงำน  ๑ มี.ค. ๒๕๒๓ 

ปีเกษียณ  ๒๕๖๓ 

บรรจุท ำงำน หมวดช่างกลึง 

ประวัติกำรท ำงำน  ปฏิบัติงานหมวดช่างกลึง มาโดยตลอด 

 ควำมภำคภูมิใจในกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ  ช่วยท้างานได้แล้วเสร็จตามระยะเวลา 
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ชื่อ นาย โสภณ  กุลฑล 

ต ำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ระดับ ๓ 

สังกัด หมวดไอน ้าดีเซล  โรงงานปรับซ่อมท่ี ๒ 

ควำมเชี่ยวชำญ  ท้าแบบหล่อโลหะด้วยไม้ 

อำยุงำน ๓๓ ปี 

วัน เดือน ปี เกิด ๕ พ.ค. ๐๓ 

ปีบรรจุท ำงำน  ๑ พ.ค. ๒๕๒๖ 

ปีเกษียณ  ๒๕๖๓ 

บรรจุท ำงำน หมวดไอน ้าดีเซล 

ประวัติกำรท ำงำน  ปฏิบัติงานกับโรงงานปรับซ่อมท่ี ๒ มาโดยตลอด 

 ควำมภำคภูมิใจในกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ  ช่วยท้าเครื่องยนต์ได้แล้วเสร็จตามระยะเวลา 
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ชื่อ นาย สุวิทย์  ทองปาร 

ต ำแหน่ง ช่างเช่ือม ระดับ ๓ 

สังกัด หมวดหล่อหลอม แผนก โรงงานเครื่องกล 

ควำมเชี่ยวชำญ  ท้าแบบหล่อหลอมโลหะชนิดต่าง ๆ 

อำยุงำน ๔๐ ปี 

วัน เดือน ปี เกิด ๒๖  พ.ย. ๒๕๐๐ 

ปีบรรจุท ำงำน  ๑ ก.ค. ๒๕๑๙ 

ปีเกษียณ  ๒๕๖๑ 

ประวัติกำรท ำงำน  ปฏิบัติงานหมวดหล่อหลอม แผนกโรงงานเครื่องกลมาโดยตลอด 

 ควำมภำคภูมิใจในกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ  ปฏิบัติงานได้แล้วเสร็จตามก้าหนดเวลา 
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ชื่อ นาย รังสรรค์  น่วมทอง 

ต ำแหน่ง ช่างกลโรงงานระดับ ๓ 

สังกัด หมวดซ่อมเครื่องทุ่นแรง  โรงงานปรับซ่อมท่ี ๒แผนกโรงงานเครื่องกล กองโรงงาน ฯ 

ควำมเชี่ยวชำญ  ซ่อมท้าระบบไฮโดรลิค และ เครื่องทุ่นแรง 

อำยุงำน ๓๔ ปี 

วัน เดือน ปี เกิด ๙ ก.ค. ๒๕๐๓ 

ปีบรรจุท ำงำน  ๒๙ ม.ค. ๒๕๒๕ 

ปีเกษียณ  ๒๕๖๓ 

ประวัติกำรท ำงำน  ปฏิบัติงานหมวดซ่อมเครื่องทุ่นแรงมาโดยตลอด 

 ควำมภำคภูมิใจในกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ  ปฏิบัติงานได้แล้วเสร็จตามก้าหนดเวลา 
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ชื่อ ร.ท.วรชาติ  พาณิชย์สวย 

ต ำแหน่ง สังกัด หน.หมวดประดาน ้า โรงงานเรือไม้และบริการ กรง.ฐท.สส. 

ควำมเชี่ยวชำญ  ตรวจสอบใต้น ้า การน้าเรือขึ น-ลง ซิพโครลิฟท์ 

อำยุงำน ๕ ปี 

วัน เดือน ปี เกิด ๒๒ ก.ย. ๑๔ 

ปีบรรจุท ำงำน  ๒๕๔๔ นรจ.๓๓ 

ปีเกษียณ  ๒๕๗๔ 

ประวัติกำรท ำงำน  ปฏิบัติงานกองร้อยช่างใต้น ้า กสพ.ฐท.สส. ย้ายมาหมวดประดาน ้า ๒๕๕๔ ท่ี กรง.ฐท.สส. 

 ควำมภำคภูมิใจในกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ  ปฏิบัติงานได้แล้วเสร็จตามก้าหนดเวลา 
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ชื่อ นาย สมคิด  ปานทนนท์ 

ต ำแหน่ง ช่างกลโรงงาน ระดับ ๓ 

สังกัด โรงงานซ่อมแบตเตอรี่ แผนกโรงงานไฟฟ้า กรง.ฐท.สส. 

ควำมเชี่ยวชำญ  ซ่อมแบตเตอรี่ 

อำยุงำน ๓๗ ปี 

วัน เดือน ปี เกิด ๗ ต.ค. ๐๓ 

ปีบรรจุท ำงำน  ๑๕ เม.ย. ๒๕ ( เริ่มงานปี ๒๕๒๒) 

ปีเกษียณ  ๒๕๖๔ 

ประวัติกำรท ำงำน  ปฏิบัติงานกับโรงงานซ่อมแบตเตอรี่มาโดยตลอด 

 ควำมภำคภูมิใจในกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ  ปฏิบัติงานได้ตามก้าหนดเวลาท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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ชื่อ นายชินดนัย  พึ่งตระกูล 

ต ำแหน่ง ช่างกลโรงาน ระดับ ๓ 

สังกัด หมวดช่างเดินเครื่องแผนกโรงงานเรอืไม้และบริการ กรง.ฐท.สส. 

ควำมเชี่ยวชำญ  ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 

อำยุงำน ๓๔ ปี 

วัน เดือน ปี เกิด ๘ ก.ย. ๐๗ 

ปีบรรจุท ำงำน  ๒๕ พ.ค. ๒๕๒๕ 

ปีเกษียณ  ๒๕๖๗ 

ประวัติกำรท ำงำน  ปฏิบัติงานอยู่หมวดช่างเครื่องทุ่นแรง ฯ สอบได้ ระดับ ๓ ท่ีหมวดช่างเดินเครื่อง 

 ควำมภำคภูมิใจในกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ  ใช้ความสามารถสอบเล่ือนข้นเป็นระดับ ๓ ได้ 
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ชื่อ นายประกิจ  ชนประชา 

ต ำแหน่ง ช่างระดับ ๓ 

สังกัด หมวดการอู่ แผนกโรงงานเรือไม้และบริการ กรง.ฐท.สส. 

ควำมเชี่ยวชำญ  ปรับตั งหมอนร้าเรือขึ นและลงเพื่อการซ่อมบ้ารุงเรือ 

อำยุงำน ๓๒ ปี 

วัน เดือน ปี เกิด ๘ ต.ค. ๐๒ 

ปีบรรจุท ำงำน  ๒๕๒๘ 

ปีเกษียณ  ๒๕๖๓ 

ประวัติกำรท ำงำน  ปฏิบัติงานหมวดปรับภายใน โรงงานเครื่อง 

 ควำมภำคภูมิใจในกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ  มีเพื่อนร่วมงานรักและสามัคคีด้วยดี 
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ชื่อ นาย ตุลานนท์ แสนสุข 

ต ำแหน่ง ช่างเชือกรอก ๓ 

สังกัด  

ควำมเชี่ยวชำญ  หมวดเช่ือกรอกแผนกโรงงานเรอืไม้และบริหาร กรง.ฐท.สส. ถักแทงเชือกและลอดชนิดต่างๆ 

อำยุงำน ๓๑ ปี 

วัน เดือน ปี เกิด ๔ ต.ค. ๐๑ 

ปีบรรจุท ำงำน  - 

ปีเกษียณ  ๒๕๖๒ 

บรรจุท ำงำน ๑ ก.พ. ๒๙ 

ประวัติกำรท ำงำน  - 

 ควำมภำคภูมิใจในกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ  - 
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ชื่อ นาย จารุวัฒน์   ศรีโมรา 

ต ำแหน่ง ช่างกลโรงงาน ระดับ ๓ 

สังกัด มว. ซ่อมเครื่องทุ่นแรง รง.ปรับซ่อมท่ี ๒ ผ.รง. เครื่องกลฯ 

ควำมเชี่ยวชำญ  รถเครื่องทุ่นแรงฯและระบบไฮดรอลิกรถและเรือรบหลวงฯ 

อำยุงำน ๔๐ ปี 

วัน เดือน ปี เกิด ๒๙ ส.ค. ๐๒ 

ปีบรรจุท ำงำน  ๑ ก.ค. ๒๕๒๐ 

ปีเกษียณ  ๒๕๖๒ 

บรรจุท ำงำน - 

ประวัติกำรท ำงำน   

 ควำมภำคภูมิใจในกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ  - 
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ชื่อ นาย สามารถ    สีม่วง 

ต ำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ระดับ ๒ 

สังกัด กรง.ฐท.สส. 

ควำมเชี่ยวชำญ  เดินสายไฟ และซ่อมเครื่องไฟฟา้ 

อำยุงำน  ๓๘ ปี 

วัน เดือน ปี เกิด ๑๐ ก.ค. ๐๒ 

ปีบรรจุท ำงำน ๑๖ มี.ค. ๒๓ 

ปีเกษียณ  ๒๕๖๒ 

บรรจุท ำงำน - 

ประวัติกำรท ำงำน  - 

 ควำมภำคภูมิใจในกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ  มีเพื่อนร่วมงานรักและสามัคคีด้วยดี 
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ชื่อ นาง สายพิน  สินเจริญ 

ต ำแหน่ง ช่างสีระดับ ๓ 

สังกัด รง.พ่นและทาสี ผ.รง.เรือไม้และบริการ 

ควำมเชี่ยวชำญ  หมวดแชลแลคและช่างเขียนโรงงานพน่และทาสีแผนกโรงงานเรือไม้และบริการ กรง.ฐท.สส. 

                      เคลือบแชลแลค, แลคเกอร์งานไม้ 

อำยุงำน  ๓๖ ปี 

วัน เดือน ปี เกิด ๓ ธ.ค. ๐๔ 

ปีบรรจุท ำงำน  ๑๗ ส.ค. ๒๔ 

ปีเกษียณ  ต.ค. ๒๕๖๕  

บรรจุท ำงำน ท่ีหมวดแชลแลคและช่างเขียนฯ 

ประวัติกำรท ำงำน  ท่ีเดิม 

 ควำมภำคภูมิใจในกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ  มีเพื่อนร่วมงานรักและสามัคคีด้วยดี 
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ชื่อ นาย อนันต์   เจษฎาเจริญกุล 

ต ำแหน่ง ช่างไฟฟ้าระดับ ๒ 

สังกัด รง.ซ่อมเครื่องไฟฟ้า 

ควำมเชี่ยวชำญ  เดินสายไฟ 

อำยุงำน ๓๔ ปี 

วัน เดือน ปี เกิด ๑๑ พ.ค. ๐๑ 

ปีบรรจุท ำงำน  ๒๕๒๗ 

ปีเกษียณ  ๒๕๖๑  

บรรจุท ำงำน - 

ประวัติกำรท ำงำน  - 

 ควำมภำคภูมิใจในกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ  มีเพื่อนร่วมงานรักและสามัคคีด้วยดี 
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ชื่อ นาย ธงชัย   อารยอังกูร 

ต ำแหน่ง ช่างกลโรงงาน ระดับ ๓ 

สังกัด มว.ประจุไฟฯ รง.ซ่อมแบตเตอรี่ ผ.โรงงานไฟฟ้า กรง.ฐท.สส. 

ควำมเชี่ยวชำญ  การประจุไฟแบตเตอรี่ 

อำยุงำน ๓๗ ปี  

วัน เดือน ปี เกิด ๒๕ ก.ย. ๐๓ 

ปีบรรจุท ำงำน  ๒๕๒๓ 

ปีเกษียณ  ๒๕๖๓  

บรรจุท ำงำน - 

ประวัติกำรท ำงำน  มว.ซ่อมแบตเตอรี่  มว.ประจุไฟฯ 

 ควำมภำคภูมิใจในกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ  มีเพื่อนร่วมงานรักและสามัคคีด้วยดี 
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ชื่อ นาย กมล ยวงศรี 

ต ำแหน่ง ช่างเครื่องท้าความเย็นและปรับอากาศ ระดับ ๓ 

สังกัด มว.ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศแผนกโรงงานเครื่องกล กรง.ฐท.สส. 

ควำมเชี่ยวชำญ  หมวดช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศแผนกโรงงานเครื่องกล กรงฐท.สส. ช่างท้า

เครื่องปรับอากาศและเครื่องเครื่องท้าความเย็น 

อำยุงำน ๓๖ ปี 

วัน เดือน ปี เกิด ๔ ต.ค. ๐๖ 

ปีบรรจุท ำงำน  ๒๕๒๔ 

ปีเกษียณ  ๒๕๖๗  

บรรจุท ำงำน ๑ ก.ค. ๒๕๒๔ 

ประวัติกำรท ำงำน   

 ควำมภำคภูมิใจในกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ  มีเพื่อนร่วมงานรักและสามัคคีด้วยดี 
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ชื่อ นาย สากล บุบผาวงค์ 

ต ำแหน่ง ช่างไม้ระดับ ๔ 

สังกัด กรง.ฐท.สส. 

ควำมเชี่ยวชำญ  หมวดช่างไม้ครุภัณฑ์แผนกโรงงานเรือไม้และบริการ กรง.ฐท.สส.ซ่อมสร้างครุภัณฑ์ภายใน 

                      เรือเกี่ยวกับไม้และกลึงไม้ 

อำยุงำน ๓๓ ปี 

วัน เดือน ปี เกิด ๒๐ พ.ค. ๐๘ 

ปีบรรจุท ำงำน  ๑ มิ.ย. ๒๗ 

ปีเกษียณ  ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๘  

บรรจุท ำงำน หมวดช่างไม้ครุภัณฑ์แผนกโรงงานเรือไม้และบริการ 

ประวัติกำรท ำงำน  ช่างไม้แบบครุภัณฑ์ 

 ควำมภำคภูมิใจในกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ  มีเพื่อนร่วมงานรักและสามัคคีด้วยดี 
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ชื่อ นางประไพ  เจริญขวัญใจ 

ต ำแหน่ง ช่างพลาธิการ ระดับ ๓ 

สังกัด แผนกเรือไม้และบริการ รง.ช่างเย็บ 

ควำมเชี่ยวชำญ  โรงงานช่างเย็บ แผนกโรงงานเรอืไม้และบริการ กรง.ฐท.สส. 

อำยุงำน ๓๖ ปี 

วัน เดือน ปี เกิด ๑๔ ม.ค. ๐๓ 

ปีบรรจุท ำงำน  ๒๕๒๔ 

ปีเกษียณ  ๒๕๖๓ 

บรรจุท ำงำน - 

ประวัติกำรท ำงำน  - 

 ควำมภำคภูมิใจในกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ  มีเพื่อนร่วมงานรักและสามัคคีด้วยดี 
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