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ประกาศคณะกรรมการอ านวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ 
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ เป็นนายทหารประทวน ประจ าปี ๒๕๖๒ 

_________________________________ 

 คณะกรรมการอ านวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ขอประกาศผล 
การสอบคัดเลือกนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ เป็นนายทหารประทวน ประจ าปี ๒๕๖๒ ดังนี้ 

 ๑.  รายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รายละเอียดตามผนวก ก 

 ๒. ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (เฉพาะตัวจริง) เข้ารับการตรวจร่างกายทางการแพทย์, 
พิมพ์ลายนิ้วมือ และจัดท าประวัติ (รปภ.๑) และในวันพฤหัสบดีท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๑๕ น.
รายละเอียดตามผนวก ข 

 อนึ่ง หากทางราชการตรวจสอบพบว่าผู้ท่ีสอบผ่านมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร 
ไม่ว่าจะขั้นตอนใด เช่น การสมัครสอบ การสอบคัดเลือกทุกขั้นตอน การประกาศผล การตรวจร่างกายทางการแพทย์ 
การรายงานตัว ถึงแม้จะส่งหลักฐานหรือสัญญาแล้วก็ตาม ถือว่าผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขาดคุณสมบัติมาต้ังแต่
ข้างต้น ไม่มีสิทธิ์เข้ารับราชการ หรือหากมีค าส่ังบรรจุเข้ารับราชการแล้วก็สามารถยกเลิ กการบรรจุเข้ารับ
ราชการได้ 

           ประกาศ  ณ  วันท่ี           มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
            พลอากาศโท    

                                                               (สุทธิพันธุ์  ต่ายทอง) 
                                                              รองเสนาธิการทหารอากาศ 
                                 ประธานกรรมการอ านวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ 
 



รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ เปน็นายทหารประทวน ประจ าป ี๒๕๖๒
สาขาวิชาชีพช่างยานยนต์  

หน้าที่ ๑ ของ ๓ หน้า

ล าดับ หมายเลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล สถานะ
๑ ๑๐๐๓ นักเรียนช่างฝีมือทหาร ศักรินทร์  ไตรรัตน์ ตัวจริง
๒ ๑๐๒๗ นักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาณุมาศ  บญุชู ตัวจริง
๓ ๑๐๑๑ นักเรียนช่างฝีมือทหาร ชัยวัฒน์  สมสวย ตัวจริง
๔ ๑๐๑๖ นักเรียนช่างฝีมือทหาร ณัฐภัทร   จันทร์เฉลิม ตัวจริง
๕ ๑๐๐๗ นักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาณุวิชญ์  ประดุจพงษ์เพชร์ ตัวจริง
๖ ๑๐๓๑ นักเรียนช่างฝีมือทหาร พงศ์พล  สุภรรุ่งเจริญ ตัวส ารองล าดับที่ ๑
๗ ๑๐๐๑ นักเรียนช่างฝีมือทหาร ธนกร  วงษ์พรหม ตัวส ารองล าดับที่ ๒
๘ ๑๐๐๖ นักเรียนช่างฝีมือทหาร บญัชา  มาบญุธรรม ตัวส ารองล าดับที่ ๓
๙ ๑๐๐๕ นักเรียนช่างฝีมือทหาร เดชวิชญ์  ผดุงกิจ ตัวส ารองล าดับที่ ๔

๑๐ ๑๐๐๒ นักเรียนช่างฝีมือทหาร วีรภัทร  ภู่น้อย ตัวส ารองล าดับที่ ๕

พลอากาศโท 
(สุทธิพันธ์ุ ต่ายทอง)

        รองเสนาธิการทหารอากาศ
 ประธานกรรมการอ านวยการคัดเลือกบคุคลเข้ารับราชการในกองทพัอากาศ



รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ เปน็นายทหารประทวน ประจ าป ี๒๕๖๒
สาขาวิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง  

หน้าที่ ๒ ของ ๓ หน้า

ล าดับ หมายเลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล สถานะ
๑ ๒๐๐๑ นักเรียนช่างฝีมือทหาร วายุ  โลเกตุ ตัวจริง
๒ ๒๐๐๔ นักเรียนช่างฝีมือทหาร อภินันท ์ แสนสุข ตัวส ารองล าดับที่ ๑
๓ ๒๐๑๒ นักเรียนช่างฝีมือทหาร ณัฐเมศร์  พิพัฒน์ญาณกุล ตัวส ารองล าดับที่ ๒

พลอากาศโท 
(สุทธิพันธ์ุ ต่ายทอง)

        รองเสนาธิการทหารอากาศ
 ประธานกรรมการอ านวยการคัดเลือกบคุคลเข้ารับราชการในกองทพัอากาศ



รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ เปน็นายทหารประทวน ประจ าป ี๒๕๖๒
สาขาวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์  

หน้าที่ ๓ ของ ๓ หน้า

ล าดับ หมายเลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล สถานะ
๑ ๓๐๐๓ นักเรียนช่างฝีมือทหาร สรวิศ  สุขเจริญ ตัวจริง
๒ ๓๐๒๓ นักเรียนช่างฝีมือทหาร ณัฏฐนันท ์ ย้ิมน้อย ตัวจริง
๓ ๓๐๒๐ นักเรียนช่างฝีมือทหาร ณัชพล  พิลาไชย ตัวจริง
๔ ๓๐๓๕ นักเรียนช่างฝีมือทหาร สุวิจักขณ์  พัสถาน ตัวจริง
๕ ๓๐๓๗ นักเรียนช่างฝีมือทหาร กิตติศักด์ิ  เกตุนิวัติ ตัวจริง
๖ ๓๐๑๙ นักเรียนช่างฝีมือทหาร นราวิชญ์  อยู่วัง ตัวจริง
๗ ๓๐๐๑ นักเรียนช่างฝีมือทหาร กัณฑ์จพัฒน์  แซ่ล้ี ตัวส ารองล าดับที่ ๑
๘ ๓๐๐๒ นักเรียนช่างฝีมือทหาร ภานุพรรณ  วรรณทอง ตัวส ารองล าดับที่ ๒
๙ ๓๐๒๑ นักเรียนช่างฝีมือทหาร วันชนะ  คงเมือง ตัวส ารองล าดับที่ ๓

๑๐ ๓๐๑๑ นักเรียนช่างฝีมือทหาร ธนกร  ธรรมแสงศรี ตัวส ารองล าดับที่ ๔
๑๑ ๓๐๐๙ นักเรียนช่างฝีมือทหาร วิชิต  เรืองจุ้ย ตัวส ารองล าดับที่ ๕
๑๒ ๓๐๒๕ นักเรียนช่างฝีมือทหาร ปติิพงษ์  สุดลอย ตัวส ารองล าดับที่ ๖

พลอากาศโท 
(สุทธิพันธ์ุ ต่ายทอง)

        รองเสนาธิการทหารอากาศ
 ประธานกรรมการอ านวยการคัดเลือกบคุคลเข้ารับราชการในกองทพัอากาศ



ผนวก ข 
ก าหนดการและขั้นตอนการตรวจร่างกายทางการแพทย์ พิมพ์ลายนิ้วมือ และจัดท าประวัติ (รปภ.๑) 

(เฉพาะตัวจริง) 
ในวันพฤหัสบดีท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ต้ังแต่เวลา ๐๗.๑๕ น. - ๑๔.๐๐ น.  

---------------------------------------------- 

๑. การตรวจร่างกายทางการแพทย์ 
-   เวลา ๐๗.๑๕ น. พร้อม ณ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ 
-  ให้น าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่แสดงหมายเลข ๑๓ หลัก ท่ีทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย

มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี โดยช าระค่าตรวจร่างกายท่ีห้องปฏิบัติการคนละ ๙๑๐ บาท 
-   การปฏิบัติตนก่อนเข้ารับการตรวจร่างกาย ให้งดน้ างดอาหารหลังเท่ียงคืน (๒๔.๐๐ น.), งดยาลดไข้

และยาแก้แพ้ ก่อนตรวจ ๒๔ ช่ัวโมง  
-  ผู้ท่ีมีสายตาส้ัน หรือยาว กรุณาน าแว่นสายตามาด้วย (งดใส่คอนแทคเลนส์) 
-   การแต่งกายสวมเครื่องแบบนักเรียนช่างฝีมือทหาร 

๒. การพิมพ์ลายนิ้วมือ และการจัดท าประวัติ (รปภ.๑) 
- หลังจากเสร็จส้ินการตรวจร่างกายแล้ว ให้ไปพร้อม ณ โรงเรียนก าลังพลทหารอากาศ กองการศึกษา 

ส านักการปกครองและพัฒนาก าลังพล กรมก าลังพลทหารอากาศ 
- ช าระเงินค่าพิมพ์ลายนิ้วมือ (ให้แก่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ) คนละ ๑๐๐ บาท แล้วรับแบบพิมพ์

ลายนิ้วมือ 
- กรอกข้อมูลลงในแบบพิมพ์ลายนิ้วมือ แล้วเข้ารับการพิมพ์ลายนิ้วมือ 

 -   รับเอกสารเพื่อด าเนินการตามข้ันตอนการจัดท าประวัติ (รปภ.๑)  
------------------------------------------- 
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