


ผนวก ก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกกําลังพลสํารองเข้าทําหน้าท่ีทหารเป็นการช่ัวคราว (ทหารอาสา) ประจําปี ๒๕๖๖
หน่วยสอบ ลพบุรี สถานท่ีสอบ ห้องบรรยายสรุป กองบังคับการ ฝูงบิน ๒๐๒ กองบิน ๒

ลําดับ เลขประจําตัวสอบ ยศ ช่ือ - สกุล
๑ ๒๐๑๑๐๒๐๐๐๑ นายกานต์พนธ์  สุราคง
๒ ๒๐๑๑๐๒๐๐๐๒ นายบุญฤทธิ์  เงินดี
๓ ๒๐๑๑๐๒๐๐๐๕ นายชญานนท์  ชํานาญ
๔ ๒๐๑๑๐๒๐๐๐๖ พลทหารกิตติทัต  สวัสดี
๕ ๒๐๑๑๐๒๐๐๐๘ นายสมาวิษฐ์  วันทา
๖ ๒๐๑๑๐๔๐๐๐๙ พลทหารสมหวัง  สุขแจ่ม

พลอากาศโท 
(สุชาติ  เทพรักษ์)

      เจ้ากรมกําลังพลทหารอากาศ
ประธานอนุกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกกําลังพลสํารอง

                   เข้าทําหน้าท่ีทหารเป็นการช่ัวคราว



ก - ๒

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกกําลังพลสํารองเข้าทําหน้าท่ีทหารเป็นการช่ัวคราว (ทหารอาสา) ประจําปี ๒๕๖๖
หน่วยสอบ สระแก้ว สถานท่ีสอบ ห้องประชุม กองบังคับการ กองบิน ๓

ลําดับ เลขประจําตัวสอบ ยศ ช่ือ - สกุล
๑ ๒๐๑๑๐๒๐๐๐๓ พลทหารศุภากร  สุวรรณโค
๒ ๒๐๑๑๐๒๐๐๐๔ นายพงศธร  ศรีบัวงาม
๓ ๒๐๑๑๐๓๐๐๐๑ นายชนะรัตน์  ลําเต็ม
๔ ๒๐๑๑๐๓๐๐๐๒ นายวสุธา  มาลยมณฑล
๕ ๒๐๑๑๐๓๐๐๐๓ พลทหารสันติภาพ  จีบค้างพลู
๖ ๒๐๑๑๐๓๐๐๐๔ นายวรพล  คําลือ
๗ ๒๐๑๑๐๓๐๐๐๕ นายเจษฎาภรณ์  เพ็งสลุง

พลอากาศโท 
(สุชาติ  เทพรักษ์)

      เจ้ากรมกําลังพลทหารอากาศ
ประธานอนุกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกกําลังพลสํารอง

                   เข้าทําหน้าท่ีทหารเป็นการช่ัวคราว



ก - ๓

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกกําลังพลสํารองเข้าทําหน้าท่ีทหารเป็นการช่ัวคราว (ทหารอาสา) ประจําปี ๒๕๖๖
หน่วยสอบ นครสวรรค์ สถานท่ีสอบ อาคารรณนภา กองบิน ๔

ลําดับ เลขประจําตัวสอบ ยศ ช่ือ - สกุล
๑ ๒๐๑๑๐๔๐๐๐๑ นายอิทธิพล  ม่ังคั่ง
๒ ๒๐๑๑๐๔๐๐๐๕ พลทหารวรพล  เสือทอง
๓ ๒๐๑๑๐๔๐๐๐๖ นายชลกาญน์  สินจีน
๔ ๒๐๑๑๐๔๐๐๐๗ นายเจนวิช  สิงหา
๕ ๒๐๑๑๐๔๐๐๐๘ นายพุทธิพงษ์  ศรีนุช
๖ ๒๐๑๑๐๔๐๐๑๐ นายคมเฉียบ  พุ่มแก้ว

พลอากาศโท 
(สุชาติ  เทพรักษ์)

      เจ้ากรมกําลังพลทหารอากาศ
ประธานอนุกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกกําลังพลสํารอง

                   เข้าทําหน้าท่ีทหารเป็นการช่ัวคราว



ก - ๔

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกกําลังพลสํารองเข้าทําหน้าท่ีทหารเป็นการช่ัวคราว (ทหารอาสา) ประจําปี ๒๕๖๖
หน่วยสอบ ประจวบคีรีขันธ์ สถานท่ีสอบ ห้องสุจริตธรรม กองบังคับการ กองพันอากาศโยธิน กองบิน ๕

ลําดับ เลขประจําตัวสอบ ยศ ช่ือ - สกุล
๑ ๒๐๑๑๐๕๐๐๐๑ นายคุปตพงศ์  พรหมเมศร
๒ ๒๐๑๑๐๕๐๐๐๒ นายธนะรัชต์  ปานรัตน์
๓ ๒๐๑๑๐๕๐๐๐๓ นายธนศักด์ิ  จวบสกุลเวชช์
๔ ๒๐๑๑๐๕๐๐๐๔ นายธนกฤต  มีพูล
๕ ๒๐๑๑๐๕๐๐๐๕ นายกฤษณะ  ม่ิงใหญ่

พลอากาศโท 
(สุชาติ  เทพรักษ์)

      เจ้ากรมกําลังพลทหารอากาศ
ประธานอนุกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกกําลังพลสํารอง

                   เข้าทําหน้าท่ีทหารเป็นการช่ัวคราว



ก - ๕

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกกําลังพลสํารองเข้าทําหน้าท่ีทหารเป็นการช่ัวคราว (ทหารอาสา) ประจําปี ๒๕๖๖
หน่วยสอบ อุบลราชธานี สถานท่ีสอบ หอประชุม กองบิน ๒๑

ลําดับ เลขประจําตัวสอบ ยศ ช่ือ - สกุล
๑ ๒๐๑๑๒๑๐๐๐๑ นายวิศณุ  ดาวงษ์
๒ ๒๐๑๑๒๑๐๐๐๒ นายอัศวเทพ  วิถุนัด
๓ ๒๐๑๑๒๑๐๐๐๓ นายสราวุฒิ  ลาพันธ์
๔ ๒๐๑๑๒๑๐๐๐๔ นายศรราม  พูลทวี
๕ ๒๐๑๑๒๑๐๐๐๕ พลทหารธนดล  เช้ือนิล
๖ ๒๐๑๑๒๑๐๐๐๖ นายอธิวัฒน์  ไชยสุวรรณ
๗ ๒๐๑๑๒๑๐๐๐๘ พลทหารชัชพล  บุญเหลา
๘ ๒๐๑๑๒๑๐๐๐๙ นายสัตยา  ศิริสวัสด์ิ
๙ ๒๐๑๑๒๑๐๐๑๐ นายสุพจน์  ทามาดาล
๑๐ ๒๐๑๑๒๑๐๐๑๑ นายฐากูล  ปัญญาดี
๑๑ ๒๐๑๑๒๑๐๐๑๒ นายธีรพร  ปล่ังกมล
๑๒ ๒๐๑๑๒๑๐๐๑๓ นายวิริทธิ์พล  ผิวเพชร
๑๓ ๒๐๑๑๒๑๐๐๑๔ นายอํานาจ  ผันกระโทก

พลอากาศโท 
(สุชาติ  เทพรักษ์)

      เจ้ากรมกําลังพลทหารอากาศ
ประธานอนุกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกกําลังพลสํารอง

                   เข้าทําหน้าท่ีทหารเป็นการช่ัวคราว



ก - ๖

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกกําลังพลสํารองเข้าทําหน้าท่ีทหารเป็นการช่ัวคราว (ทหารอาสา) ประจําปี ๒๕๖๖
หน่วยสอบ อุดรธานี สถานท่ีสอบ หอประชุม กองบิน ๒๓

ลําดับ เลขประจําตัวสอบ ยศ ช่ือ - สกุล
๑ ๒๐๑๑๒๓๐๐๐๑ นายพีรวิชญ์  สีเชียงสา
๒ ๒๐๑๑๒๓๐๐๐๒ นายธีรศักด์ิ  ยางสุด
๓ ๒๐๑๑๒๓๐๐๐๓ นายมงคล  นาคนชม
๔ ๒๐๑๑๒๓๐๐๐๔ นายนนทวัชร์  คงกล่ิน

พลอากาศโท 
(สุชาติ  เทพรักษ์)

      เจ้ากรมกําลังพลทหารอากาศ
ประธานอนุกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกกําลังพลสํารอง

                   เข้าทําหน้าท่ีทหารเป็นการช่ัวคราว



ก - ๗

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกกําลังพลสํารองเข้าทําหน้าท่ีทหารเป็นการช่ัวคราว (ทหารอาสา) ประจําปี ๒๕๖๖
หน่วยสอบ เชียงใหม่ สถานท่ีสอบ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กองบิน ๔๑

ลําดับ เลขประจําตัวสอบ ยศ ช่ือ - สกุล
๑ ๒๐๑๑๔๑๐๐๐๑ นายสังวาลย์  เต็มอรุณรุ้ง
๒ ๒๐๑๑๔๑๐๐๐๒ นายพูลสวัสด์ิ  โพธิ์สัมฤทธิ์
๓ ๒๐๑๑๔๑๐๐๐๓ นายเจษฎาลักษณ์  ดวงดี
๔ ๒๐๑๑๔๑๐๐๐๔ พลทหารจักรภัทร  คุณศิลป์
๕ ๒๐๑๑๔๑๐๐๐๕ นายฐากูร  สละสาลี
๖ ๒๐๑๑๔๑๐๐๐๖ นายรัฐนันท์  ขันเงิน
๗ ๒๐๑๑๔๑๐๐๐๗ นายราชัน  มณี
๘ ๒๐๑๑๔๑๐๐๐๘ นายกฤษดา  ตรีครุทภัณฑ์
๙ ๒๐๑๑๔๑๐๐๐๙ นายสุทิรักษ์  เกิดสินธุ์

พลอากาศโท 
(สุชาติ  เทพรักษ์)

      เจ้ากรมกําลังพลทหารอากาศ
ประธานอนุกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกกําลังพลสํารอง

                   เข้าทําหน้าท่ีทหารเป็นการช่ัวคราว



ก - ๘

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกกําลังพลสํารองเข้าทําหน้าท่ีทหารเป็นการช่ัวคราว (ทหารอาสา) ประจําปี ๒๕๖๖
หน่วยสอบ สงขลา สถานท่ีสอบ ห้องปฏิบัติการทางภาษา กองบิน ๕๖

ลําดับ เลขประจําตัวสอบ ยศ ช่ือ - สกุล
๑ ๒๐๑๑๐๔๐๐๐๔ นายมูฮัมมัดรุสลัม  ซา
๒ ๒๐๑๑๕๖๐๐๐๑ สิบเอกซอฟีร  ชลายนเดชะ
๓ ๒๐๑๑๕๖๐๐๐๒ นายนิรวิทธ์  นาคกุล
๔ ๒๐๑๑๕๖๐๐๐๓ นายบัณฑิต  รักษ์ทอง
๕ ๒๐๑๑๕๖๐๐๐๔ นายณัฐพงศ์  สงนวล
๖ ๒๐๑๑๕๖๐๐๐๕ นายอทิวัฒน์  ริทธิ์โต
๗ ๒๐๑๑๕๖๐๐๐๖ นายฮารูน  เศวตสุด

พลอากาศโท 
(สุชาติ  เทพรักษ์)

      เจ้ากรมกําลังพลทหารอากาศ
ประธานอนุกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกกําลังพลสํารอง

                   เข้าทําหน้าท่ีทหารเป็นการช่ัวคราว



ก - ๙

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกกําลังพลสํารองเข้าทําหน้าท่ีทหารเป็นการช่ัวคราว (ทหารอาสา) ประจําปี ๒๕๖๖
หน่วยสอบ นครปฐม สถานท่ีสอบ ห้องประชุม กองการศึกษา โรงเรียนการบิน

ลําดับ เลขประจําตัวสอบ ยศ ช่ือ - สกุล
๑ ๒๐๑๑๑๐๐๐๐๖ ว่าท่ีร้อยตรีพชรพล  แซ่อึ้ง
๒ ๒๐๑๑๘๘๐๐๐๑ นายเดชาพล  จ้อยจํารัส
๓ ๒๐๑๑๘๘๐๐๐๒ นายนพดล  บุญมานุช
๔ ๒๐๑๑๘๘๐๐๐๓ นายพรรวษา  ระหาญนอก

พลอากาศโท 
(สุชาติ  เทพรักษ์)

      เจ้ากรมกําลังพลทหารอากาศ
ประธานอนุกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกกําลังพลสํารอง

                   เข้าทําหน้าท่ีทหารเป็นการช่ัวคราว



ก - ๑๐

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกกําลังพลสํารองเข้าทําหน้าท่ีทหารเป็นการช่ัวคราว (ทหารอาสา) ประจําปี ๒๕๖๖
หน่วยสอบ กรุงเทพฯ สถานท่ีสอบ ห้องประชุม อากาศโยธิน ๒ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

ลําดับ เลขประจําตัวสอบ ยศ ช่ือ - สกุล
๑ ๒๐๑๑๐๒๐๐๐๗ นายพีระพล  พูลเพ่ิม
๒ ๒๐๑๑๐๔๐๐๐๒ นายณัฐวุฒิ  วันจันทร์
๓ ๒๐๑๑๐๔๐๐๐๓ สิบเอกพงศกร  โต้งค่อม
๔ ๒๐๑๑๑๐๐๐๐๑ ว่าท่ีร้อยตรีธีรสิทธิ์  นุชนนทรี
๕ ๒๐๑๑๑๐๐๐๐๒ พลทหารบุรินทร์  พิมพกรรณ์
๖ ๒๐๑๑๑๐๐๐๐๓ พลทหารกฤตวิทย์  แก้วจําเริญ
๗ ๒๐๑๑๑๐๐๐๐๔ นายณัฐพงษ์  หงษ์จันดา
๘ ๒๐๑๑๑๐๐๐๐๕ นายบัณฑิต  จันทร์ถาวร
๙ ๒๐๑๑๑๐๐๐๐๗ นายณัฐวุฒิ  จันทร์แจ่มใส
๑๐ ๒๐๑๑๑๐๐๐๐๘ นายปฏิภาณ  รักษมณี
๑๑ ๒๐๑๑๑๐๐๐๐๙ นายสุรเดช  วรรณสุทธิ์
๑๒ ๒๐๑๑๑๐๐๐๑๐ นายธนงกรณ์  แสงสุวรรณ
๑๓ ๒๐๑๑๑๐๐๐๑๑ นายสิทธิกร  แก้วพิชัย
๑๔ ๒๐๑๑๑๐๐๐๑๒ นายนพรุจ  เชยประโคน
๑๕ ๒๐๑๑๑๐๐๐๑๓ นายศีลวัต  ปิติแสง
๑๖ ๒๐๑๑๑๐๐๐๑๔ นายวัฒนา  แพนพันธุ์
๑๗ ๒๐๑๑๑๐๐๐๑๕ นายนัทธพงศ์  เจริญสวัสด์ิ
๑๘ ๒๐๑๑๑๐๐๐๑๖ นายพัชรพล  โพธิ์ศรีทอง
๑๙ ๒๐๑๑๑๐๐๐๑๗ นายณัฐพนธ์  จินตบุตร
๒๐ ๒๐๑๑๑๐๐๐๑๘ นายธัญกฤษฏ์ิ  รัตน์พงษ์พันธ์

พลอากาศโท 
(สุชาติ  เทพรักษ์)

      เจ้ากรมกําลังพลทหารอากาศ
ประธานอนุกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกกําลังพลสํารอง

                   เข้าทําหน้าท่ีทหารเป็นการช่ัวคราว



ก - ๑๑

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกกําลังพลสํารองเข้าทําหน้าท่ีทหารเป็นการช่ัวคราว (ทหารอาสา) ประจําปี ๒๕๖๖
หน่วยสอบ กรุงเทพฯ สถานท่ีสอบ ห้องประชุม อากาศโยธิน ๒ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

ลําดับ เลขประจําตัวสอบ ยศ ช่ือ - สกุล
๒๑ ๒๐๑๑๑๐๐๐๑๙ นายณัฐิวุฒิ  สีทานอก
๒๒ ๒๐๑๑๑๐๐๐๒๐ นายสยุมภู  ชินพัฒน์
๒๓ ๒๐๑๑๑๐๐๐๒๑ นายสุรยุทธ  ทองโคตร์
๒๔ ๒๐๑๑๑๐๐๐๒๒ นายพชร  นากเลอร์
๒๕ ๒๐๑๑๑๐๐๐๒๓ พลทหารภัคพล  วิชยกมลกุล
๒๖ ๒๐๑๑๑๐๐๐๒๔ นายรัฐศาสตร์  มุกดา
๒๗ ๒๐๑๑๑๐๐๐๒๕ นายฐปนวงศ์  พิพัฒน์ทะเล
๒๘ ๒๐๑๑๑๐๐๐๒๖ นายนครินทร์  คงสุวรรณ์
๒๙ ๒๐๑๑๑๐๐๐๒๗ นายณัฐวุฒิ  เปล่ียนสมัย
๓๐ ๒๐๑๑๑๐๐๐๒๘ นายอานนท์  ปรีชา
๓๑ ๒๐๑๑๑๐๐๐๒๙ นายสุรัตน์  รัศมี
๓๒ ๒๐๑๑๑๐๐๐๓๐ นายกวินท์  ใจกัญญา
๓๓ ๒๐๑๑๑๐๐๐๓๑ นายทศพร  ต้ังไพบูลย์
๓๔ ๒๐๑๑๑๐๐๐๓๒ นายเมธการ  เกิดภู่
๓๕ ๒๐๑๑๑๐๐๐๓๓ นายณัฐพล  ศาสตร์ไขแสง
๓๖ ๒๐๑๑๑๐๐๐๓๔ นายสนามชัย  ไพรบึง
๓๗ ๒๐๑๑๑๐๐๐๓๕ นายธีรวัต  ศรีใส
๓๘ ๒๐๑๑๑๐๐๐๓๖ นายอภิรักษ์  พันธุศรี
๓๙ ๒๐๑๑๑๐๐๐๓๗ นายเจนวิทย์  เลิศสุริยตระกูล
๔๐ ๒๐๑๑๑๐๐๐๓๘ พลทหารปิยเดช  สืบเสน

พลอากาศโท 
(สุชาติ  เทพรักษ์)

      เจ้ากรมกําลังพลทหารอากาศ
ประธานอนุกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกกําลังพลสํารอง

                   เข้าทําหน้าท่ีทหารเป็นการช่ัวคราว



ก - ๑๒

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกกําลังพลสํารองเข้าทําหน้าท่ีทหารเป็นการช่ัวคราว (ทหารอาสา) ประจําปี ๒๕๖๖
หน่วยสอบ กรุงเทพฯ สถานท่ีสอบ ห้องประชุม อากาศโยธิน ๒ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

ลําดับ เลขประจําตัวสอบ ยศ ช่ือ - สกุล
๔๑ ๒๐๑๑๑๐๐๐๓๙ นายสงกรานต์  ภู่เงิน
๔๒ ๒๐๑๑๑๐๐๐๔๐ พลทหารอภิชิต  เช้ือหงษ์
๔๓ ๒๐๑๑๑๐๐๐๔๑ นายพิทยา  ผลจันทร์
๔๔ ๒๐๑๑๑๐๐๐๔๒ นายธีรภัทร  อรัญศรี
๔๕ ๒๐๑๑๑๐๐๐๔๓ นายปิยะพร  จุลมานพ
๔๖ ๒๐๑๑๑๐๐๐๔๔ นายหม่ืนสิน  อินทรีย์
๔๗ ๒๐๑๑๑๐๐๐๔๕ นายพิชญะ  พิมพ์พิทักษ์
๔๘ ๒๐๑๑๑๐๐๐๔๖ นายกิตติศักด์ิ  จายานะ
๔๙ ๒๐๑๑๑๐๐๐๔๗ พลทหารจิรพัฒน์  แซ่จ๋าว
๕๐ ๒๐๑๑๑๐๐๐๔๘ นายอนนต์  บุญภู่
๕๑ ๒๐๑๑๒๑๐๐๐๗ นายบัญชา  มุงคุณดา
๕๒ ๒๐๑๑๔๑๐๐๑๐ นายธีรกานต์  แสงโม้

พลอากาศโท 
(สุชาติ  เทพรักษ์)

      เจ้ากรมกําลังพลทหารอากาศ
ประธานอนุกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกกําลังพลสํารอง

                   เข้าทําหน้าท่ีทหารเป็นการช่ัวคราว



ผนวก ข 
 

กำหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบแรก (สอบวิชาการ)  
กำลังพลสำรองเข้าทำหน้าท่ีทหารเป็นการช่ัวคราว (ทหารอาสา) ประจำปี ๒๕๖๖ 

 

๑. การสอบคัดเลือกรอบแรก (สอบวิชาการ)  
      กำหนดสอบในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. 
(รายงานตัวเพ่ือเข้าสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สถานที่สอบ ตามผนวก ก)  

๒. ระเบียบการปฏิบัติของผู้เข้าสอบในการเข้าสอบวิชาการ 
๒.๑ ตรวจหาเชื ้อโรค COVID-19 ก่อนเข้าสอบ โดยการใช้แบบตรวจหาแอนติเจน 

ด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Test Self-test Kits) ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒๔ ช่ัวโมง และนำหลักฐาน
การตรวจมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีบริเวณจุดคัดกรอง (งดนำหลักฐานตัวจริงมาแสดง) 

๒.๒ เตรียมหน้ากากอนามัยด้วยตนเองและต้องสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าสู่สถานท่ีสอบ 
๒.๓ ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามอยู่บริเวณสถานท่ีสอบ เว้นแต่กรณี รับ-ส่งผู้เข้าสอบเท่าน้ัน 
๒.๔ แต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย โดยสวมเสื้อคอปก กางเกงขายาว (สอดชายเสื้อ

ไว้ในกางเกง) และสวมรองเท้าหุ้มส้น 
๒.๕ ต้องจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ในวันสอบ ดังน้ี 

๒.๕.๑ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีเลขประจำตัว
ประชาชน ๑๓ หลัก 

๒.๕.๒ ดินสอ 2B และยางลบดินสอ 
๒.๖ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบ 

ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการคุมสอบประจำห้องสอบเท่านั้น 
๒.๗ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ ่มดำเนินการสอบไปแล้ว ๒๐ นาที  

จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
๒.๘ ต้องน่ังสอบตามผังที่น่ังสอบและห้องสอบท่ีกำหนด 
๒.๙ ห้ามนำตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ วัสดุอุปกรณ์อ่ืน เช่น เครื่องคำนวณ 

อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง นาฬิกาข้อมือระบบดิจิทัล หรือเครื่องมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด 
เว้นแต่มีการอนุญาตให้จัดเก็บในสถานท่ีตามแต่คณะกรรมการคุมสอบกำหนด 

๒.๑๐ อนุญาตให้วางเฉพาะเอกสารและอุปกรณ์ท่ีกำหนดในข้อ ๒.๕ บนโต๊ะสอบเท่านั้น  
๒.๑๑ ปฏิบัติตามคำช้ีแจงของคณะกรรมการคุมสอบโดยเคร่งครัด 
๒.๑๒ ห้ามคัดลอกข้อสอบลงเอกสารหรืออุปกรณ์ใด ๆ หรือนำเอกสารการสอบ 

ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด 

 

 

๒.๑๓  เม่ืออยู่ใน... 
 



ข - ๒ 
 

๒.๑๓ เมื่ออยู ่ในห้องสอบ หากผู ้เข้าสอบที่ม ีข้อสงสัยประการใด ให้ยกมือถาม
คณะกรรมการคุมสอบเท่านั้น ไม่พูดคุยหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่น และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการคุมสอบ 

๒.๑๔ กรณีทำข้อสอบเสร็จก่อนที่จะหมดเวลา หรือไม่ประสงค์จะทำข้อสอบต่อไป  
ให้นั่งอยู่ที่นั่งสอบแล้วรอจนกว่าคณะกรรมการคุมสอบเก็บข้อสอบและกระดาษคำตอบ ห้ามเดินมาส่งข้อสอบ 
ท่ีโต๊ะคณะกรรมการคุมสอบโดยเด็ดขาด และผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหมดเวลาสอบเท่านั้น 

๒.๑๕ เมื่อหมดเวลาสอบ ให้ผู ้เข้าสอบที่น่ังอยู ่ในห้องสอบหยุดทำข้อสอบทันที  
และรอจนกว่าคณะกรรมการคุมสอบจะเก็บข้อสอบ กระดาษคำตอบ และอนุญาตให้ออกจากห้องสอบได้ 
หากผู้เข้าสอบคนใดฝ่าฝืนจะไม่ได้รับการตรวจกระดาษคำตอบ 

๒.๑๖ ผู้ใดท่ีไม่ปฏิบัติตามระเบียบการสอบนี้ หรือผู้ทุจริต หรือพยายามทำการทุจริต
ในการสอบ หากตรวจพบการกระทำดังกล่าว คณะกรรมการคุมสอบมีอำนาจตัดสิทธิ์การสอบของผู้นั้น หรือ
ยกเลิกการสอบและผลการสอบท้ังหมด  

๓. ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก (สอบวิชาการ) ในวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖  
ทางเว็บไซต์ www.rtaf-recruit.com 

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