
 

สําเนาคูฉบับ 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานราชการ 
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

เรื่อง  ประกาศรายช่ือผูมสีิทธ์ิเขารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ภาควิชาการ) 
 

 ตามที่คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ โรงเรียนนายเรืออากาศ 
นวมินทกษัตริยา ธิราช ได ดํา เ นินการรับสมัครบุคคลเพื่ อรับการเลือกสรร เปนพนักงานราชการ  
สั งกั ด  โ ร ง เ รียนนาย เรืออากาศนวมินทกษัตริยา ธิร าช  ต้ั ง แต วันจั นทรที่  ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔  
ถึง วันศุกรที ่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ มีผู มีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ ครั ้งที ่ ๑ ดังมีรายละเอียด 
ตามผนวกที่แนบ 

ประกาศ ณ วันที ่  ๒๒    มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
         
                       (ลงช่ือ)     พลอากาศตรี ธัชชัย  อัจฉริยาการุณ   

(ธัชชัย  อัจฉริยาการุณ) 
รองผูบญัชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

ประธานกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

    
    
 
 

 

 

 

 

 

 



๑๑๒๔ น.ส.วาชิณี ... 

ผนวก 
ประกอบประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ รร.นนก. 

ลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
เรื่อง  ประกาศรายช่ือผูมสีิทธ์ิเขารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ภาควิชาการ) 

______________________________ 

๑. ตําแหนง พนักงานหองทดลอง 

หมายเลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล 

๑๑๐๑ นายธิติพัทธ  สรนาทนิธิโรจน 

๑๑๐๒ น.ส.วริษฐา  ฉิมทอง 

๑๑๐๓ น.ส.วรรณิภา  นิลเกษม 

๑๑๐๔ น.ส.กมลวรรณ  แข็งพิลา 

๑๑๐๕ นายนพสิทธ์ิ  เลิศศิรสิมบัติ 

๑๑๐๖ น.ส.ศิรินภา  ขันทอง 

๑๑๐๗ น.ส.จันทรจริา  ครุธใหญ 

๑๑๐๘ น.ส.ณัฐมล  ขําสนิท 

๑๑๐๙ น.ส.วรรณพร  มงคลจรัสชัย 

๑๑๑๐ น.ส.ฐิติรัตน  ประคองศิลป 

๑๑๑๑ น.ส.ปฤษนี  จันทรชัย 

๑๑๑๓ นายศิลาวุธ  ทองวิเวก 

๑๑๑๔ น.ส.พัชราภรณ  ศรีโคกกรวด 

๑๑๑๕ นายศักด์ิสิทธ์ิ  ขันโอฬาร 

๑๑๑๖ น.ส.ปาริฉัตร  เจริญสุข 

๑๑๑๗ น.ส.นารเีนตร  นรากรณ 

๑๑๑๘ น.ส.นันทวัน  มั่นเจรญิโชติ 

๑๑๑๙ น.ส.ศิรพิร  พลายเถ่ือน 

๑๑๒๐ น.ส.แววสวรรค  ออนนวล 

๑๑๒๑ น.ส.ปณณพร  ธรรมสัตย 

๑๑๒๓ น.ส.ซารีนา  ซันเซม็ 
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หมายเลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล 

๑๑๒๔  น.ส.วาชิณี  ดําเนียม 

๑๑๒๕  น.ส.สุภลกัษณ  สุวรรณ 

๑๑๒๖  น.ส.นาเดียร  แกวมีแสง 

๑๑๒๗  น.ส.รจุิราภรณ  เจริญผล 

๑๑๒๘  น.ส.ลักขณา  ยะไชยศร ี

๑๑๓๐  น.ส.พิมพชนก  แสนประเสริฐ 

๑๑๓๓  น.ส.ญาณิกา  เรืองพงษ 

๑๑๓๔  น.ส.สุวพัชร  แกวสมนึก 

๑๑๓๕  น.ส.ดวงกมล  ผองครบรุ ี

๑๑๓๖  วาที่ ร.ต.ธนกฤต  สุขสมจิตตกลุ 

๑๑๓๗  น.ส.กมลพร  สมเทศ 

๑๑๓๘  น.ส.ลลิตา  มณีวงศ 

๑๑๓๙  นายทรงกลด  ตันรัตนะ 

๑๑๔๐  น.ส.สรุีวรรณ  รูนันต 

๑๑๔๑  น.ส.ปนสุดา  บุญเจรญิ 

๑๑๔๒  น.ส.เปรมจิตต  สดใสกจิ 

๑๑๔๓  น.ส.กนกวรรณ  ใจดี 

๑๑๔๔  น.ส.กนกพร  พันทศร ี

๑๑๔๕  น.ส.วราพร  อุดรพูล 

๑๑๔๖  นายณัฐพัฒน  กลอมเจรญิ 

๑๑๔๗  น.ส.สใบทิพย  รินทอง 

๑๑๔๘  น.ส.กุลธิดา  สิทธิดํารงค 

๑๑๔๙  นายธนาพร  เฉวียงหงษ 

๑๑๕๐  น.ส.สริิกร  สุมมจัฉา 
 

 

 

 ๒.  ตําแหนง พนักงานตัดผม ... 
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๒. ตําแหนง พนักงานตัดผม  

หมายเลขประจําตัวสอบ ช่ือ – สกุล 

๑๒๐๑  นายอานนท  ทรัพยมีชัย 

๑๒๐๒  นายสุมล  สวยสด 

๑๒๐๓  น.ส.ดวงกมล  คูณสินทวีกุล 

๓. วัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ ครัง้ที่ ๑ 

วันและเวลา ตําแหนง สมรรถนะ วิธีการ
ประเมิน 

หมายเลข 

ประจําตัวสอบ 
สถานที่สอบ 

๘ ก.พ.๖๔ 

๐๙๐๐  
ถึง 

๑๑๐๐ 

 
 
 
 

๑๓๐๐ 

ถึง 

๑๕๐๐ 

พนักงาน
หองทดลอง 

ความรู 
- ความรูเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร 
- ความรูเกี่ยวกับภาษาไทย 

- ความรูเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 

- คณิตศาสตรเบื้องตน 

- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการทหาร 

สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

- ความรูเฉพาะตําแหนง 

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 

- การใชคอมพิวเตอร 

สอบ
ขอเขียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบปฏิบัติ 

๑๑๐๑  
ถึง 

๑๑๕๐ 

หองประชุม 

บก.รร.นนก.(๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาคาร
วิศวกรรมศาสตร  
ช้ัน ๔ หอง ๔๐๑ 

๘ ก.พ.๖๔ 

๐๙๐๐  
ถึง 

๑๑๐๐ 

 
 
 
 

๑๓๐๐ 

ถึง 

๑๕๐๐ 

พนักงานตัดผม ความรู 
- ความรูเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร 
- ความรูเกี่ยวกับภาษาไทย 

- ความรูเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 

- คณิตศาสตรเบื้องตน 

- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการทหาร 

สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

- ความรูเฉพาะตําแหนง 

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 

- ทดสอบตัดผม 

สอบ
ขอเขียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบปฏิบัติ 

๑๒๐๑ 

ถึง 

๑๒๐๓ 

หองประชุม 

บก.รร.นนก.(๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หองตัดผม 

กรม นนอ.รอ.รร.นนก. 
 

 

 

 

 

๔.  สิ่งที่ตองปฏิบัติ … 
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๔. สิ่งที่ตองปฏิบัติในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบขอเขียนและสอบปฏิบัติ) 
๔.๑ แตงกายชุดสุภาพเรียบรอย คือ ผูเขาสอบผูหญิงสวมกระโปรง หรือกางเกงขายาวทรงสุภาพ  

สวมรองเทาหุมสน สําหรับผู เขาสอบผูชายสวมเสื้อคอปก กางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง 
และสวมรองเทาหุมสน 

๔.๒ ผูเขาสอบตองจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณในวันสอบ ดังน้ี 

๔.๒.๑ บัตรประจําตัวสอบ 

๔.๒.๒ บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวอื่นที่ทางราชการออกให ที่มีเลขประจําตัว
ประชาชนและรูปถาย หากไมมีบัตรดังกลาวแสดงตนในการเขาสอบคณะกรรมการคุมสอบจะไมอนุญาตใหเขาสอบ 

๔.๒.๓ ปากกา และปากกาลบคําผิด 

๔.๓ ผูเขาสอบควรไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มสอบไมนอยกวา ๑ ช่ัวโมง (กอนเวลา ๐๙.๐๐ น.) แตจะ
เขาหองสอบไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการคุมสอบเทาน้ัน 

๔.๔ ผูเขาสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากไดเริ่มดําเนินการสอบไปแลว ๒๐ นาที จะไมไดรับการอนุญาต
ใหเขาสอบ 

๔.๕ ผูเขาสอบจะตองน่ังตามผังที่น่ังสอบและหองสอบที่กําหนด 

๔.๖ หามนําตํารา หนังสือ บันทึกขอความ วัสดุอุปกรณอื่น เชน เครื่องคํานวณ เครื่องบันทึกภาพ 
เครื่องบันทึกเสียง นาฬิกาขอมือระบบดิจิตอล หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิด เขาหองสอบ 
โดยเด็ดขาด หากนําเขาหองสอบจะถือวาเจตนากระทําการทุจริต (ยกเวนกระเปาของใชสวนตัว รวมทั้ง
โทรศัพทเคลื่อนที่ใหปดสัญญาณและวางไวใตเกาอี้น่ังสอบของผูเขาสอบหรือบริเวณที่คณะกรรมการคุมสอบจัดไวให) 

๔.๗ หามผูเขาสอบคัดลอกขอสอบ หรือนําเอกสารการสอบออกจากหองสอบโดยเด็ดขาด 

๔.๘ เมื่ออยูในหองสอบ หากผูเขาสอบที่มีขอสงสัยประการใด ใหยกมือถามคณะกรรมการคุมสอบ
เทาน้ัน ไมพูดคุยหรือติดตอกับผูสอบคนอื่นหรือบุคคลภายนอก และไมออกจากหองสอบ เวนแตจะไดรับ
อนุญาตและอยูในความดูแลของคณะกรรมการคุมสอบ 

๔.๙ กรณีที่ผูเขาสอบทําขอสอบเสร็จกอนเวลาที่เวลาจะหมด หรือไมประสงคจะทําขอสอบตอไป ใหน่ัง
อยูที่น่ังสอบแลวรอจนกวาคณะกรรมการคุมสอบเก็บขอสอบและกระดาษคําตอบ หามเดินหามสงขอสอบที่โตะ
กรรมการคุมสอบโดยเด็ดขาด และผูเขาสอบจะออกจากหองสอบไดตอเมื่อหมดเวลาสอบเทาน้ัน 

๔.๑๐ เมื่อหมดเวลาสอบ ใหผู เขาสอบที่น่ังอยูในหองสอบหยุดทําขอสอบทันที และรอจนกวา
คณะกรรมการคุมสอบจะเก็บขอสอบ กระดาษคําตอบ และอนุญาตใหออกจากหองสอบได 

๔.๑๑ ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบการสอบน้ี หรือผูทุจริต หรือพยายามทําการทุจริตในการสอบ  
หากตรวจพบการกระทําดังกลาว คณะกรรมการมีสิทธ์ิตัดสิทธ์ิในการสอบของบุคคลน้ัน หรือยกเลิกการสอบ
และผลการสอบทั้งหมด 

๔.๑๒ ผูเขาสอบตองปฏิบัติตามคําช้ีแจงของคณะกรรมการคุมสอบโดยเครงครัด 

 

 

 

 

๕.  การประกาศรายช่ือ … 

 

 



- ๕ - 
 

 

๕. การประกาศรายช่ือผูผานการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 

 โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จะประกาศรายช่ือผูผานการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 
ในวันศุกรที่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๔ ทางเว็บไซต http://www.nkrafa.ac.th 

 

ตรวจถูกตอง 

                                 (ลงช่ือ)  นาวาอากาศเอก อนิรุทธ  ซันเหมือน 

  (อนิรุทธ  ซันเหมือน) 
           หก.กกพ.บก.รร.นนก. 
         กรรมการและเลขานุการ 


