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ผนวก ก
รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกก าลังพลท่ีมีความรู้ ความสามารถ หรือความเช่ียวชาญ เพ่ือปฏิบัติภารกิจเฉพาะท่ีส าคัญและเร่งด่วน 

ประเภทนายทหารประทวนเล่ือนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โดยใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร

ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ยศ - ช่ือ - สกุล
1 ๑๑๐๓๐๐๑ จ่าอากาศเอก ธรรมราช  อาษาสุวรรณ
2 ๑๑๐๓๐๐๒ พันจ่าอากาศตรี ชิษณุพงศ์ ร่ืนภาคแดน
3 ๑๑๐๓๐๐๓ พันจ่าอากาศโท พุฒิพงษ์  พะวงษ์
4 ๑๑๐๓๐๐๔ พันจ่าอากาศโท อานนท์  ค ามณี
5 ๑๑๐๓๐๐๕ พันจ่าอากาศเอก ไกรนเรศร์  ดิสระ
6 ๑๑๐๓๐๐๖ พันจ่าอากาศเอก ธาณี  เขียนวารี

ต าแหน่ง นายทหารปฏิบัติการระบบจ าลองการบิน แผนกปฏิบัติการระบบจ าลองการบิน กองเทคโนโลยีการบิน 
กองวิชาวิศวกรรมอากาศยานและเทคโนโลยีการบิน กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช





ก - 2

ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ยศ - ช่ือ - สกุล
1 ๑๑๑๓๐๐๑ พันจ่าอากาศตรี ขจรพล  เล็กเพชร
2 ๑๑๑๓๐๐๒ พันจ่าอากาศตรี ชนาธิป  หนูซ่ือตรง
3 ๑๑๑๓๐๐๓ พันจ่าอากาศตรี ชินดนัย  อินทชาติ
4 ๑๑๑๓๐๐๔ พันจ่าอากาศตรี ธวัชชัย  มาลัยศรี
5 ๑๑๑๓๐๐๕ พันจ่าอากาศโท ศุภกิตต์ิ ศิริการ
6 ๑๑๑๓๐๐๖ พันจ่าอากาศเอก ปรัชญา  ศรีพุฒ
7 ๑๑๑๓๐๐๗ พันจ่าอากาศเอก วัฒนชัย  แก้วขาว
8 ๑๑๑๓๐๐๘ พันจ่าอากาศเอก ศุพจน์  สีเขียว
9 ๑๑๑๓๐๐๙ พันจ่าอากาศโท อัตสิทธ์ิ  ณิชากรพงศ์

10 ๑๑๑๓๐๑๐ พันจ่าอากาศตรี เจษฎากร  ทรัพย์ปรุง
11 ๑๑๑๓๐๑๑ พันจ่าอากาศเอก คมสัน  วรช่ืน
12 ๑๑๑๓๐๑๒ พันจ่าอากาศเอก สมเกียรติ  คุมมานนท์
13 ๑๑๑๓๐๑๓ พันจ่าอากาศโท ศุภโชค  ล่ิมพันธ์

ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายทหารห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและโยธา กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
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ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ยศ - ช่ือ - สกุล
1 ๑๑๒๓๐๐๑ จ่าอากาศเอก กานต์ ปรมาราภรกาศ
2 ๑๑๒๓๐๐๒ จ่าอากาศเอก เจษฎา  แก้วคง
3 ๑๑๒๓๐๐๓ จ่าอากาศเอก ชัยธวัช  โทก าจัด
4 ๑๑๒๓๐๐๔ จ่าอากาศเอก ณัฐชาต ธรรมวินัยสถิต
5 ๑๑๒๓๐๐๕ พันจ่าอากาศตรี ทยากร  นวลสกุล
6 ๑๑๒๓๐๐๖ จ่าอากาศเอก ธนรัตน์  อดิศัยสกุลชัย
7 ๑๑๒๓๐๐๗ จ่าอากาศเอก ธีรศักด์ิ พรมผา
8 ๑๑๒๓๐๐๘ จ่าอากาศเอก ปรัชญา  โชคชัย
9 ๑๑๒๓๐๐๙ จ่าอากาศเอก ภากร  โมกศิริ

10 ๑๑๒๓๐๑๐ พันจ่าอากาศตรี โยธิน  เผ่าฟู
11 ๑๑๒๓๐๑๑ จ่าอากาศเอก สัพพัญญู ชูแก้ว
12 ๑๑๒๓๐๑๒ พันจ่าอากาศตรี สิทธากุน  สมหวัง
13 ๑๑๒๓๐๑๓ จ่าอากาศเอก หงษ์เพชร ไพสาลี
14 ๑๑๒๓๐๑๔ จ่าอากาศเอก อดุล  ค าต่ิง
15 ๑๑๒๓๐๑๕ พันจ่าอากาศตรีหญิง อภิญญา  ภัทรอมรพันธ์ุ
16 ๑๑๒๓๐๑๖ พันจ่าอากาศตรี วชิรวิทย์ เรณู ณ อยุธยา
17 ๑๑๒๓๐๑๗ พันจ่าอากาศตรี วิษณุ  รมย์นุกูล
18 ๑๑๒๓๐๑๘ พันจ่าอากาศตรีหญิง เปรมยุดา  โลกายุทธ์ 
19 ๑๑๒๓๐๑๙ พันจ่าอากาศโท ปณิธาน  อยู่โทน
20 ๑๑๒๓๐๒๐ พันจ่าอากาศเอก พิษณุ  ศรีดาหลง
21 ๑๑๒๓๐๒๑ พันจ่าอากาศเอก ศิรวิทย์  แช่มจะโปะ
22 ๑๑๒๓๐๒๒ พันจ่าอากาศเอกหญิง วาสนา ศรีไสว
23 ๑๑๒๓๐๒๓ พันจ่าอากาศเอกหญิง อมรรัตน์  ดวงแก้ว
24 ๑๑๒๓๐๒๔ พันจ่าอากาศเอก  จตุพล สุพรรณ์
25 ๑๑๒๓๐๒๕ จ่าอากาศเอก สีหวัฒน์  สิงหวัฒนะ
26 ๑๑๒๓๐๒๖ พันจ่าอากาศโท ชโนทัย  มีพยุง
27 ๑๑๒๓๐๒๗ จ่าอากาศเอก ชาคริต  บริพิศ
28 ๑๑๒๓๐๒๘ จ่าอากาศเอก อกนิษฐ์ ถึงนาค
29 ๑๑๒๓๐๒๙ พันจ่าอากาศตรี ประสพสุข ไชยรัตน์

ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายทหารห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการฝึกภาษา ภาควิชามนุษยศาสตร์ 
กองวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
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ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ยศ - ช่ือ - สกุล
๑ 1133001 พันจ่าอากาศเอกหญิง พรรณพร  หฤทัยพันธ์
๒ 1133002 พันจ่าอากาศเอกหญิง สิทธิมา  นิลนันท์
๓ 1133003 พันจ่าอากาศตรีหญิง จินตนา  สุ่มพ่วง
๔ ๑๑๓๓๐๐๔ พันจ่าอากาศเอกหญิง คนิลย์ทิพย์  อินทรวิเศษ

ต าแหน่ง นายทหารการศึกษา กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
และนายทหารการศึกษา แผนกจัดการศึกษาและประมวลผล กองอ านวยการศึกษา 

กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช



 

ผนวก ข 
รายละเอียดการสอบภาควิชาการก าลังพลที่มีความรู้ ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญ เพื่อปฏิบัติภารกิจ 

เฉพาะที่ส าคัญและเร่งด่วน ประเภทนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร  
โดยใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

 

๑. การสอบภาควิชาการ 
๑.๑ ก าหนดสอบภาควิชาการในวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๑.๐๐ น. 

(รายงานตัวเพ่ือเข้าสอบเวลา ๐๘.๐๐ น.) ทีอ่าคารเรียน ๓ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
๑.๒ ระเบียบการปฏิบัติในการเข้าสอบภาควิชาการ 

๑.๒.๑ ผู้เข้าสอบทุกคนเตรียมหน้ากากอนามัยด้วยตนเองและต้องสวมใส่ตลอดเวลา
ที่เข้าสู่สถานที่สอบ 

๑.๒.๒ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องล้างมือด้วยเจลล้างมือที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ 
ก่อนเข้าสอบ 

๑.๒.๓ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองที่บริเวณจุดคัดกรองก่อนเริ่ม
เวลาสอบ 

๑.๒.๔ ผู้ เข้าสอบที่มีประวัติเดินทางกลับ หรือเดินทางผ่านพ้ืนที่สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามค าสั่ง 
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่บริเวณจุดคัดกรอง
ตามข้อ ๑.๒.๓ เพ่ือพิจารณาแยกห้องสอบ 

๑.๒.๕ ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน  
๑.๒.๖ ผู้เข้าสอบต้องจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ในวันสอบ ดังนี้ 

๑.๒.๖.๑ บัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม 
๑.๒.๖.๒ ดินสอ 2B และยางลบดินสอ 

๑.๒.๗ ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที  
แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการคุมสอบประจ าห้องสอบเท่านั้น 

๑.๒.๘ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากท่ีได้เริ่มด าเนินการสอบไปแล้ว ๒๐ นาที 
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 

๑.๒.๙ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามผังที่นั่งสอบและห้องสอบที่ก าหนด 
๑.๒.๑๐ ห้ามน าต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ วัสดุอุปกรณ์อ่ืน เช่น เครื่องค านวณ 

อุปกรณ์ที่ใช้ค านวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง นาฬิกาข้อมือระบบดิจิทัล หรือเครื่องมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด  
หากน าเข้าห้องสอบจะถือว่าเจตนากระท าการทุจริต 

๑.๒.๑๑ อนุญาตให้วางเฉพาะเอกสารและอุปกรณ์ที่ก าหนดในข้อ ๑.๒.๖ บนโต๊ะสอบ
เท่านั้น  

๑.๒.๑๒ ปฏิบัติตามค าชี้แจงของคณะกรรมการคุมสอบโดยเคร่งครัด 
๑.๒.๑๓ ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบลงเอกสารหรืออุปกรณ์ใด ๆ หรือน าเอกสาร

การสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด 
๑.๒.๑๔ เมื่ออยู่ในห้องสอบ หากผู้เข้าสอบที่มีข้อสงสัยประการใด ให้ยกมือถาม

คณะกรรมการคุมสอบเท่านั้น ไม่พูดคุยหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืน และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการคุมสอบ 

๑.๒.๑๕  กรณีที่... 



 

ข - ๒  
 

๑.๒.๑๕ กรณีท่ีผู้เข้าสอบท าข้อสอบเสร็จก่อนที่จะหมดเวลา หรือไม่ประสงค์จะท า
ข้อสอบต่อไป ให้นั่งอยู่ที่นั่งสอบแล้วรอจนกว่าคณะกรรมการคุมสอบเก็บข้อสอบและกระดาษค าตอบ ห้ามเดินมาส่ง
ข้อสอบที่โต๊ะคณะกรรมการคุมสอบโดยเด็ดขาด และผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหมดเวลาสอบเท่านั้น 

๑.๒.๑๖ เมื่อหมดเวลาสอบ ให้ผู้เข้าสอบที่นั่งอยู่ในห้องสอบหยุดท าข้อสอบทันที 
และรอจนกว่าคณะกรรมการคุมสอบจะเก็บข้อสอบ กระดาษค าตอบ และอนุญาตให้ออกจากห้องสอบได้  
หากผู้เข้าสอบคนใดฝ่าฝืนจะไม่ได้รับการตรวจกระดาษค าตอบ 

๑.๒.๑๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบการสอบนี้ หรือผู้ทุจริต หรือพยายามท าการทุจริต
ในการสอบ หากตรวจพบการกระท าดังกล่าว คณะกรรมการคุมสอบมีอ านาจตัดสิทธิ์การสอบของผู้ นั้น หรือ
ยกเลิกการสอบและผลการสอบท้ังหมด  

๒. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบภาควิชาการเพ่ือเข้าสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ 
ในวันศุกร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ www.person.rtaf.mi.th 

๓. ยกเลิกการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

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


