
(ส ำเนำ) 

 
 
 
 

ประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร 
กองบิน ๖ 

เรื่อง  รำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 
 

 ตำมที่  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร กองบิน ๖ 
ได้ด ำเนินกำรรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๒ 
ถึงวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๒ ปรำกฏว่ำ มีผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ดังมี 
รำยละเอียดตำมผนวกท่ีแนบ 
 
                                  ประกำศ   ณ   วันที่     ๑๘     มิถุนำยน   พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
 

                                     (ลงชื่อ) นำวำอำกำศเอก จิรภัทร์  ปี่ทอง 
                                                                  (จิรภัทร์  ปี่ทอง) 
                                                                ผู้บังคับกำรกองบิน ๖ 
                                    ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร 
                                                                     กองบิน ๖ 

 
 
 
 
 

 
ส ำเนำถูกต้อง 

 ร.อ. 
        (จรูญ  วิจำรัตน์)  
      นกพ.ฝูง.๖๐๒ บน.๖ 
 ช่วยรำชกำร ผกพ.บก.บน.๖ 
           ๑๘ ม.ิย.๖๒ 

 
 
 
 
 
 



ผนวก 
ประกอบประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร กองบิน ๖ 

ลงวันที่  ๑๘  มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 ๑. รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (การสอบภาควิชาการ) 
 

หมำยเลขประจ ำตัว 
ผู้สอบ 

รำยชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 

หมำยเหตุ 

๐๐๑ นำงสำวสำวิตรี  พุ่มเรือง  
๐๐๒ นำยอรรถวุฒิ  สภำพักตร์  
๐๐๓ นำงสำวจันทนำ  มีบุญ  
๐๐๔ นำงสำวนันธนัช  วันโพนทอง  
๐๐๕ นำงสำวสิริพร  ศรีขวัญ  
๐๐๖ นำงสำวนิภำภรณ์  ศิริบูรณ์  
๐๐๗ นำงสำวพรรณธิภำ  บุญแสน  
๐๐๘ นำงสำวพรทิภำ  นิลหล้ำ  
๐๐๙ นำงสำวณัฏยำ  นัยสถิตย์  
๐๑๐ นำงสำวสุวรรณี  สุวรรณโรจน ์  
๐๑๑ นำงสำวสุวิชำดำ  ภูกันหำ  
๐๑๒ นำยชำคริต  วัฒนโรจน ์  
๐๑๓ นำงสำวภัทรวรินทร์  นุชตะไล  
๐๑๔ นำงสำวเมษำ  เปรมชัยพร  
๐๑๕ นำงสำวมำนิตำ  กมลเพ็ชร์  
๐๑๖ นำงสำวรัตติยำ  อวธำนนท์  
๐๑๗ นำงสำวศิรินทรำ  นำมำก  
๐๑๘ นำงสำวสำยพิน  พิมพ์อุบล  
๐๑๙ นำงสำวพรพรรณ  ทองภู  
๐๒๐ นำงสำวพิชญนันท์  บรรณกำร  
๐๒๑ นำงสำววรรณพร  อิ่มอำเทศ  
๐๒๒ นำงศิริพร  พรหมมะ  
๐๒๓ นำงสำวขวัญชนก  สุภำนิชย ์  
๐๒๔ นำงสำวรชัญศิญำณ์  พนิตนำท  
๐๒๕ นำงสำวภระดำ  นำมเข็ม  
๐๒๖ นำงสำวนภัทร  ปิติโรจนโภคิน  
๐๒๗ นำงสำวธัญวลัย  ไทปทำน  

 
๒. วัน เวลา ... 



- ๒ - 
 
 

 ๒. วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (การสอบภาควิชาการ) 
 

วัน เวลำ และสถำนที่ สมรรถนะ 
วิธ ี

กำรประเมิน 
หมำยเหตุ 

วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๒ 
เวลำ ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. 

ณ ชุมนุมสโมสรนำยทหำรประทวน 
กองบิน ๖ 

- ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะงำน 
- ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ 
  และกำรเมือง 

กำรสอบ 
ภำควิชำกำร 

 

 
 ๓. สิ่งท่ีผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (การสอบภาควิชาการ) 
  ๓.๑ กำรแต่งกำย ให้แต่งกำยชุดสุภำพเรียบร้อย 
   ๓.๑.๑ ผู้เข้ำสอบเป็นชำย ให้สวมเสื้อคอปก กำงเกงขำยำว โดยสอดชำยเสื้อไว้ 
ในกำงเกงและสวมรองเท้ำหุ้มส้น 
   ๓.๑.๒ ผู้เข้ำสอบเป็นหญิง ให้สวมเสื้อคอปก กระโปรงหรือกำงเกงขำยำวทรงสุภำพ 
และสวมรองเท้ำหุ้มส้น 
  ๓.๒ จัดเตรียมเอกสำรและอุปกรณใ์นกำรสอบภำควิชำกำร 
   ๓.๒.๑ บัตรประจ ำตัวผู้สอบ 
   ๓.๒.๒ บัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวอ่ืน ๆ ที่ทำงรำชกำรออกให้ ที่มี 
เลขประจ ำตัวประชำชน หำกไม่มี คณะกรรมกำรคุมสอบจะไม่อนุญำตให้เข้ำห้องสอบ 
   ๓.๒.๓ ดินสอ และยำงลบดินสอ 
  ๓.๓ ให้ไปถึงสถำนที่สอบก่อนเริ่มเวลำกำรสอบ ไม่น้อยกว่ำ ๑ ชั่วโมง (ก่อนเวลำ ๐๘.๐๐ น.) 
และจะต้องเข้ำห้องสอบได้ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรคุมสอบเท่ำนั้น 
  ๓.๔ ผู้เข้ำสอบที่ไปถึงสถำนที่สอบภำยหลังจำกที่ได้เริ่มท ำกำรสอบไปแล้ว ๒๐ นำที 
จะไม่ได้รับกำรอนุญำตให้เข้ำห้องสอบ 
  ๓.๕ ผู้เข้ำสอบจะต้องเข้ำห้องสอบและนั่งสอบตำมผังที่ก ำหนด ห้ำมน ำตำรำ หนังสือ 
วัสดุอุปกรณ์ใด ๆ เข้ำสอบห้องสอบโดยเด็ดขำด (ยกเว้นกระเป๋ำของใช้ส่วนตัว รวมทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ให้ปิดสัญญำณ และวำงไว้ใต้เก้ำอ้ีนั่งสอบของผู้สอบ) หำกผู้ใดน ำเข้ำห้องสอบ ถือว่ำเป็นผู้มีเจตนำกระท ำ  
กำรทุจริตในกำรสอบ 
  ๓.๖ ระเบียบปฏิบัติขณะอยู่ในห้องสอบของผู้เข้ำสอบ 
   ๓.๖.๑ ผู้เข้ำสอบต้องปฏิบัติตำมค ำชี้แจงของคณะกรรมกำรคุมสอบ โดยเคร่งครัด 
   ๓.๖.๒ ผู้เข้ำสอบไม่พูดคุยหรือติดต่อกับผู้เข้ำสอบคนอื่น ๆ หรือกับบุคคลภำยนอก 
   ๓.๖.๓ ผู้เข้ำสอบมีข้อสงสัยใด ๆ ให้ยกมือสอบถำมคณะกรรมกำรคุมสอบเท่ำนั้น 
   ๓.๖.๔ ผู้เข้ำสอบต้องไม่ออกจำกห้องสอบก่อนเวลำที่ก ำหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญำต 
จำกคณะกรรมกำรคุมสอบ 
 
 

๓.๖.๕ กรณีท่ี ... 
 



- ๓ - 
 
 

   ๓.๖.๕ กรณีที่ผู้เข้ำสอบ ท ำกำรสอบเสร็จสิ้นก่อนหมดเวลำกำรสอบ หรือไม่ประสงค์ 
จะท ำกำรสอบต่อไป ให้นั่งอยู่ที่เก้ำอ้ีนั่งสอบ ห้ำมน ำข้อสอบและกระดำษค ำตอบไปส่งให้กับคณะกรรมกำรคุมสอบ
โดยเด็ดขำด 
   ๓.๖.๖ ห้ำมผู้เข้ำสอบคัดเลือกข้อสอบ หรือน ำเอกสำรกำรสอบออกจำกห้องสอบ 
โดยเด็ดขำด 
   ๓.๖.๗ เมื่อหมดเวลำสอบ ให้ผู้เข้ำสอบหยุดท ำข้อสอบทันที 
   ๓.๖.๘ กำรออกจำกห้องสอบ ต้องได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรคุมสอบเท่ำนั้น 
   ๓.๖.๙ ผู้เข้ำสอบผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมระเบียบปฏิบัตินี้ หรือพยำยำมกระท ำกำรทุจริต 
ในกำรสอบ หำกตรวจพบกำรกระท ำดังกล่ำว คณะกรรมกำรคุมสอบมีสิทธิ์ตัดสิทธิ์ในกำรสอบ หรือยกเลิกกำรสอบ 
และผลกำรสอบทั้งหมดของผู้นั้น 

 ๔. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (การสอบภาควิชาการ) 
  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร กองบิน ๖ จะป ระกำศ 
รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (กำรสอบภำควิชำกำร) ในวันอังคำรที่ ๒๕ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๒ 
ณ แผนกก ำลังพล กองบังคับกำร กองบิน ๖ และทำงเว็บไซต์www.wing6.rtaf.mi.th  
 
                                                                           ตรวจถูกต้อง 

            (ลงชื่อ) นำวำอำกำศโท อนันต์  ฤกษ์ล้วน 
                                                                           (อนันต์  ฤกษ์ล้วน) 
                                                                 ประธำนอนุกรรมกำรกำรรับสมัคร 

 
 


