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ผนวก ก 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนายทหารประทวนสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

โควตานายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
รหัสต าแหน่ง TOF-01 ๑๐๑๓๙๙ 

 
ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

๑ ๑๐๑๓๙๙๐๐๐๑ พันจ่าอากาศเอก วิจักษณ์  ปิ่นแก้ว 
๒ ๑๐๑๓๙๙๐๐๐๒ พันจ่าอากาศตรี บุญทัต  สุขเกษม 
๓ ๑๐๑๓๙๙๐๐๐๓ พันจ่าอากาศตรี วชิรพร  มั่นด ี
๔ ๑๐๑๓๙๙๐๐๐๔ จ่าอากาศเอก ปรีติ  เกิดศิลป์ 
๕ ๑๐๑๓๙๙๐๐๐๕ จ่าอากาศเอก สิทธิชัย  เพ็ชรสว่าง 
๖ ๑๐๑๓๙๙๐๐๐๖ จ่าอากาศเอกหญิง สุธินี  สายโพธิ์ทอง 
๗ ๑๐๑๓๙๙๐๐๐๗ จ่าอากาศโทหญิง กฤษกมล  พรหมคล้าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสต าแหน่ง TOF-02 ๑๐๒๓๙๙ ... 
 



ก - ๒ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนายทหารประทวนสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

โควตานายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
รหัสต าแหน่ง TOF-02 ๑๐๒๓๙๙ 

 
ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

๑ ๑๐๒๓๙๙๐๐๐๑ พันจ่าอากาศโท ธนาวุธ  กิ่งแก้ว 
๒ ๑๐๒๓๙๙๐๐๐๒ พันจ่าอากาศโทหญิง นัฐกานต์  ดีแจ่ม 
๓ ๑๐๒๓๙๙๐๐๐๓ พันจ่าอากาศโทหญิง วิทยดา  นับวันดี 
๔ ๑๐๒๓๙๙๐๐๐๔ จ่าอากาศเอก กิตตพิงษ์  ศักดาวงศ์เสรี 
๕ ๑๐๒๓๙๙๐๐๐๕ จ่าอากาศเอก สาธิต  ศรีเอ่ียม 
๖ ๑๐๒๓๙๙๐๐๐๖ จ่าอากาศเอกหญิง พิไลลักษณ์  นาเจริญ 
๗ ๑๐๒๓๙๙๐๐๐๗ จ่าอากาศเอกหญิง จิตติพร  ปัดถาวะโร 
๘ ๑๐๒๓๙๙๐๐๐๘ จ่าอากาศเอกหญิง เจนจิรา  หนูแย้ม 
๙ ๑๐๒๓๙๙๐๐๐๙ จ่าอากาศเอกหญิง อมรรัตน์  แป้นมุข 

๑๐ ๑๐๒๓๙๙๐๐๑๐ จ่าอากาศเอกหญิง จิราภรณ์  แก้วพิลา 
๑๑ ๑๐๒๓๙๙๐๐๑๑ จ่าอากาศเอกหญิง วัชราภรณ์  ค าภีระ 
๑๒ ๑๐๒๓๙๙๐๐๑๒ จ่าอากาศเอกหญิง สุภัคชญา  ช่างเหลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสต าแหน่ง TOF-03 ๑๐๓๑๙๙ ... 
 



ก - ๓ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนายทหารประทวนสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

โควตานายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
รหัสต าแหน่ง TOF-03 ๑๐๓๑๙๙ 

 
ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

๑ ๑๐๓๑๙๙๐๐๐๑ จ่าอากาศเอก ณัชนากร  จึงสมานุกุล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสต าแหน่ง TOF-04 ๑๐๔๓๙๙ ... 
 



ก - ๔ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนายทหารประทวนสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

โควตานายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
รหัสต าแหน่ง TOF-04 ๑๐๔๓๙๙ 

 
ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

๑ ๑๐๔๓๙๙๐๐๐๑ พันจ่าอากาศเอก จาตุรนต์  ฤกษ์จ ารัส 
๒ ๑๐๔๓๙๙๐๐๐๒ พันจ่าอากาศเอกหญิง เอมิกา  เทพทอง 
๓ ๑๐๔๓๙๙๐๐๐๓ พันจ่าอากาศเอกหญิง เจนจิรา  อินทร์ดอน 
๔ ๑๐๔๓๙๙๐๐๐๔ พันจ่าอากาศเอกหญิง กิติยา  วงษ์อัยรา 
๕ ๑๐๔๓๙๙๐๐๐๕ พันจ่าอากาศเอกหญิง ณัฐชา  แดงสูงเนิน 
๖ ๑๐๔๓๙๙๐๐๐๖ พันจ่าอากาศเอกหญิง รุจิรา  ภู่เจริญ 
๗ ๑๐๔๓๙๙๐๐๐๗ พันจ่าอากาศโท ณัฐรัฐ  พ่ึงสุข 
๘ ๑๐๔๓๙๙๐๐๐๘ พันจ่าอากาศโท สิทธิศักดิ์  กาญจนอ านวยพร 
๙ ๑๐๔๓๙๙๐๐๐๙ พันจ่าอากาศโท พงษ์พัฒน์  สจัจาริยาภรณ์ 

๑๐ ๑๐๔๓๙๙๐๐๑๐ พันจ่าอากาศโท จิรวัฒน์  ฤทธิผล 
๑๑ ๑๐๔๓๙๙๐๐๑๑ พันจ่าอากาศโท คมสันต์  พวงมาลี 
๑๒ ๑๐๔๓๙๙๐๐๑๒ พันจ่าอากาศโทหญิง นิลุบล  บุญศรี 
๑๓ ๑๐๔๓๙๙๐๐๑๓ พันจ่าอากาศโทหญิง จินตนา  โพธิกุล 
๑๔ ๑๐๔๓๙๙๐๐๑๔ พันจ่าอากาศโทหญิง กนกกร  อินทร์มูล 
๑๕ ๑๐๔๓๙๙๐๐๑๕ พันจ่าอากาศโทหญิง ธรรมสรณ์  ครุฑแก้ว 
๑๖ ๑๐๔๓๙๙๐๐๑๖ พันจ่าอากาศโทหญิง ดอกคูน  นาค านวน 
๑๗ ๑๐๔๓๙๙๐๐๑๗ พันจ่าอากาศโทหญิง มินตา  แสงสม 
๑๘ ๑๐๔๓๙๙๐๐๑๘ พันจ่าอากาศโทหญิง ฐานิดา  ค าเรืองบุญ 
๑๙ ๑๐๔๓๙๙๐๐๑๙ พันจ่าอากาศตรี ต้ัม  มะโนสา 
๒๐ ๑๐๔๓๙๙๐๐๒๐ พันจ่าอากาศตรี ทศพล  ห่อทอง 
๒๑ ๑๐๔๓๙๙๐๐๒๑ พันจ่าอากาศตรี กัญญาณัฐ  บุญคง 
๒๒ ๑๐๔๓๙๙๐๐๒๒ พันจ่าอากาศตรี รุ่งโรจน์  อามาตย์ 
๒๓ ๑๐๔๓๙๙๐๐๒๓ พันจ่าอากาศตรี บัญชา  มูลคร 
๒๔ ๑๐๔๓๙๙๐๐๒๔ พันจ่าอากาศตรี ทศพร  เพชรจูด 
๒๕ ๑๐๔๓๙๙๐๐๒๕ พันจ่าอากาศตรี อนุฑากรณ์  อ่ิมพงษ์ 
๒๖ ๑๐๔๓๙๙๐๐๒๖ พันจ่าอากาศตรี ศัลยวิทย์  วิวฒัธนกุลชัย 
๒๗ ๑๐๔๓๙๙๐๐๒๗ พันจ่าอากาศตรีหญิง วิลาวรรณ  มาธรรม 
๒๘ ๑๐๔๓๙๙๐๐๒๘ พันจ่าอากาศตรีหญิง กุญธร  นิลฉ่ า 
๒๙ ๑๐๔๓๙๙๐๐๒๙ พันจ่าอากาศตรีหญิง อุไรรัตน์  ศรีคะเณย์ 

 
ล าดับ ๓๐ ... 

 



ก - ๕ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนายทหารประทวนสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

โควตานายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
รหัสต าแหน่ง TOF-04 ๑๐๔๓๙๙ 

 
ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 
๓๐ ๑๐๔๓๙๙๐๐๓๐ พันจ่าอากาศตรีหญิง สกาวเดือน  พันธุ์รักษา 
๓๑ ๑๐๔๓๙๙๐๐๓๑ พันจ่าอากาศตรีหญิง ฐิติภรณ์  สายทอง 
๓๒ ๑๐๔๓๙๙๐๐๓๒ พันจ่าอากาศตรีหญิง ทิพย์อาภาพร  พรมกระทุ่มล้ม 
๓๓ ๑๐๔๓๙๙๐๐๓๓ พันจ่าอากาศตรีหญิง สุนทรีพร  นิโม 
๓๔ ๑๐๔๓๙๙๐๐๓๔ พันจ่าอากาศตรีหญิง พิมพกา  คุ้มแก้ว 
๓๕ ๑๐๔๓๙๙๐๐๓๕ พันจ่าอากาศตรีหญิง สุดารัตน์  ยิ้มพักตร์ 
๓๖ ๑๐๔๓๙๙๐๐๓๖ พันจ่าอากาศตรีหญิง กาญจนา  เข็มเงิน 
๓๗ ๑๐๔๓๙๙๐๐๓๗ พันจ่าอากาศตรีหญิง ธิรารักษ ์ คงสมบุญ 
๓๘ ๑๐๔๓๙๙๐๐๓๘ พันจ่าอากาศตรีหญิง นฤมล  เมืองเล็ก 
๓๙ ๑๐๔๓๙๙๐๐๓๙ พันจ่าอากาศตรีหญิง วาร ี คุ้มสุข 
๔๐ ๑๐๔๓๙๙๐๐๔๐ พันจ่าอากาศตรีหญิง สุกานนิศา  ส าเภาน้อย 
๔๑ ๑๐๔๓๙๙๐๐๔๑ พันจ่าอากาศตรีหญิง ธนพร  จักรกระโทก 
๔๒ ๑๐๔๓๙๙๐๐๔๒ พันจ่าอากาศตรีหญิง ศิริวรรณ  สุดตา 
๔๓ ๑๐๔๓๙๙๐๐๔๓ จ่าอากาศเอก ทนงศักดิ์  ใจน้อย 
๔๔ ๑๐๔๓๙๙๐๐๔๔ จ่าอากาศเอก อนุพงศ์  คล้ายข า 
๔๕ ๑๐๔๓๙๙๐๐๔๕ จ่าอากาศเอก อัมรินทร์  ทองวิรัตน์ 
๔๖ ๑๐๔๓๙๙๐๐๔๖ จ่าอากาศเอก ปิยะพงษ์  ม่วงดี 
๔๗ ๑๐๔๓๙๙๐๐๔๗ จ่าอากาศเอก ทรงพล  แสงทอง 
๔๘ ๑๐๔๓๙๙๐๐๔๘ จ่าอากาศเอก ปรัชญา  แก้วพาวี 
๔๙ ๑๐๔๓๙๙๐๐๔๙ จ่าอากาศเอก อัครวินท์  อนิลคูหา 
๕๐ ๑๐๔๓๙๙๐๐๕๐ จ่าอากาศเอก ศรายุทธ  รัศมีน้อย 
๕๑ ๑๐๔๓๙๙๐๐๕๑ จ่าอากาศเอก รัตนะ  ด้วงเพ็งรักษ์ 
๕๒ ๑๐๔๓๙๙๐๐๕๒ จ่าอากาศเอก อนุภาพ  ศรีสุวรรณ 
๕๓ ๑๐๔๓๙๙๐๐๕๓ จ่าอากาศเอก ธีระพงค์  จันทวงค ์
๕๔ ๑๐๔๓๙๙๐๐๕๔ จ่าอากาศเอก กฤษฎิ์พฤทธิ์  โตรัตคุนานนท์ 
๕๕ ๑๐๔๓๙๙๐๐๕๕ จ่าอากาศเอกหญิง อรณี  ใหญ่เลิศ 
๕๖ ๑๐๔๓๙๙๐๐๕๖ จ่าอากาศเอกหญิง ปาณิสรา  สุวรรณ 
๕๗ ๑๐๔๓๙๙๐๐๕๗ จ่าอากาศเอกหญิง อมรรัตน์  หุงขุนทด 
๕๘ ๑๐๔๓๙๙๐๐๕๘ จ่าอากาศเอกหญิง รุ่งทิวา  อุสมาลี 

 
ล าดับ ๕๙ ... 

 



ก - ๖ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนายทหารประทวนสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

โควตานายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
รหัสต าแหน่ง TOF-04 ๑๐๔๓๙๙ 

 
ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 
๕๙ ๑๐๔๓๙๙๐๐๕๙ จ่าอากาศเอกหญิง อัจจิมา  บุญมี 
๖๐ ๑๐๔๓๙๙๐๐๖๐ จ่าอากาศเอกหญิง ธนาภรณ์  ศรีเจิดจ้า 
๖๑ ๑๐๔๓๙๙๐๐๖๑ จ่าอากาศเอกหญิง ณัฐธิดา  กองค า 
๖๒ ๑๐๔๓๙๙๐๐๖๒ จ่าอากาศเอกหญิง กัลยรัตน์  ทองเลิศ 
๖๓ ๑๐๔๓๙๙๐๐๖๓ จ่าอากาศเอกหญิง ดวงกมล  รอดเจริญ 
๖๔ ๑๐๔๓๙๙๐๐๖๔ จ่าอากาศเอกหญิง อิสรีย์  ธนะธรรมสกุล 
๖๕ ๑๐๔๓๙๙๐๐๖๕ จ่าอากาศเอกหญิง ระวีวรรณ  บุนนาค 
๖๖ ๑๐๔๓๙๙๐๐๖๖ จ่าอากาศเอกหญิง นุชจิรา  วิไลรัตน์ 
๖๗ ๑๐๔๓๙๙๐๐๖๗ จ่าอากาศเอกหญิง ศุภมาส  สมจิต 
๖๘ ๑๐๔๓๙๙๐๐๖๘ จ่าอากาศเอกหญิง สุทิศา  เผ่ามงคล 
๖๙ ๑๐๔๓๙๙๐๐๖๙ จ่าอากาศเอกหญิง หัทยา  ภูม ี
๗๐ ๑๐๔๓๙๙๐๐๗๐ จ่าอากาศเอกหญิง กมรวรรณ  เชื้อจินดา 
๗๑ ๑๐๔๓๙๙๐๐๗๑ จ่าอากาศเอกหญิง ปวีณา  หันทยุง 
๗๒ ๑๐๔๓๙๙๐๐๗๒ จ่าอากาศเอกหญิง มัลลิกา  พุฒธรรม 
๗๓ ๑๐๔๓๙๙๐๐๗๓ จ่าอากาศเอกหญิง ชัชชญา  ปัญญาวชิโรภาส 
๗๔ ๑๐๔๓๙๙๐๐๗๔ จ่าอากาศเอกหญิง ธิดารัตน์  เอ่ียมแจ๋ 
๗๕ ๑๐๔๓๙๙๐๐๗๕ จ่าอากาศเอกหญิง น้องปอนด์  จรูญ 
๗๖ ๑๐๔๓๙๙๐๐๗๖ จ่าอากาศเอกหญิง จินตนา  ชาติเผือก 
๗๗ ๑๐๔๓๙๙๐๐๗๗ จ่าอากาศเอกหญิง เอมมิกา  สังขาว 
๗๘ ๑๐๔๓๙๙๐๐๗๘ จ่าอากาศเอกหญิง อรสุรางค์  อุดจัง 
๗๙ ๑๐๔๓๙๙๐๐๗๙ จ่าอากาศเอกหญิง ขวัญหทัย  สุระมณี 
๘๐ ๑๐๔๓๙๙๐๐๘๐ จ่าอากาศเอกหญิง สิรประภา  สารมาศ 
๘๑ ๑๐๔๓๙๙๐๐๘๑ จ่าอากาศเอกหญิง อัญจิดา  เพ่ิมภัทรพร 
๘๒ ๑๐๔๓๙๙๐๐๘๒ จ่าอากาศเอกหญิง กิตติยา  อาจสาคร 
๘๓ ๑๐๔๓๙๙๐๐๘๓ จ่าอากาศเอกหญิง รัญชนา  แย้มเสนาะ 
๘๔ ๑๐๔๓๙๙๐๐๘๔ จ่าอากาศเอกหญิง ชลิตา  นุชอ่ิม 
๘๕ ๑๐๔๓๙๙๐๐๘๕ จ่าอากาศเอกหญิง วราภรณ์  จูมั่น 
๘๖ ๑๐๔๓๙๙๐๐๘๖ จ่าอากาศเอกหญิง อัญชลี  เมยขุนทด 
๘๗ ๑๐๔๓๙๙๐๐๘๗ จ่าอากาศเอกหญิง อัจฉริยา  ประสานวงค์ 

 
ล าดับ ๘๘ ... 

 



ก - ๗ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนายทหารประทวนสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

โควตานายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
รหัสต าแหน่ง TOF-04 ๑๐๔๓๙๙ 

 
ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 
๘๘ ๑๐๔๓๙๙๐๐๘๘ จ่าอากาศเอกหญิง กนกวรรณ  ช านาญค้า 
๘๙ ๑๐๔๓๙๙๐๐๘๙ จ่าอากาศเอกหญิง ละอองดาว  เอ่ียมนุ่ม 
๙๐ ๑๐๔๓๙๙๐๐๙๐ จ่าอากาศเอกหญิง กฤตพร  รินนายรักษ์ 
๙๑ ๑๐๔๓๙๙๐๐๙๑ จ่าอากาศเอกหญิง วิไลวรรณ  ค านนท์ 
๙๒ ๑๐๔๓๙๙๐๐๙๒ จ่าอากาศเอกหญิง นิตยา  วุฒิคูสกุล 
๙๓ ๑๐๔๓๙๙๐๐๙๓ จ่าอากาศเอกหญิง ปัทมาพร  เข็มทอง 
๙๔ ๑๐๔๓๙๙๐๐๙๔ จ่าอากาศเอกหญิง อิษฎา  เอ็นคะวัน 
๙๕ ๑๐๔๓๙๙๐๐๙๕ จ่าอากาศเอกหญิง ปรีดาภรณ์  สามฉิมโฉม 
๙๖ ๑๐๔๓๙๙๐๐๙๖ จ่าอากาศเอกหญิง นิพรพรรณ  ทุ่มจ้าย 
๙๗ ๑๐๔๓๙๙๐๐๙๗ จ่าอากาศเอกหญิง นาถยา  แสนนาค 
๙๘ ๑๐๔๓๙๙๐๐๙๘ จ่าอากาศเอกหญิง ปุณฑริก  สาราบรรณ์ 
๙๙ ๑๐๔๓๙๙๐๐๙๙ จ่าอากาศเอกหญิง พนิดา  วงค์ชัย 

๑๐๐ ๑๐๔๓๙๙๐๑๐๐ จ่าอากาศเอกหญิง เมริสา  โยมงาม 
๑๐๑ ๑๐๔๓๙๙๐๑๐๑ จ่าอากาศเอกหญิง อาภัสรา  เชาว์พลกรัง 
๑๐๒ ๑๐๔๓๙๙๐๑๐๒ จ่าอากาศเอกหญิง รุ่งนภา  พบหิรัญ 
๑๐๓ ๑๐๔๓๙๙๐๑๐๓ จ่าอากาศเอกหญิง รุจาภา  สริฐานิช 
๑๐๔ ๑๐๔๓๙๙๐๑๐๔ จ่าอากาศเอกหญิง วรรณิศา  โมทารัตน์ 
๑๐๕ ๑๐๔๓๙๙๐๑๐๕ จ่าอากาศเอกหญิง ณัฐพิมล  ช่างสาร 
๑๐๖ ๑๐๔๓๙๙๐๑๐๖ จ่าอากาศเอกหญิง วลัยพรรณ  บุตรตา 
๑๐๗ ๑๐๔๓๙๙๐๑๐๗ จ่าอากาศเอกหญิง ชคัทดา  สังทรัพย์ 
๑๐๘ ๑๐๔๓๙๙๐๑๐๘ จ่าอากาศเอกหญิง กนกวรรณ  ล าดวล 
๑๐๙ ๑๐๔๓๙๙๐๑๐๙ จ่าอากาศเอกหญิง วิภาดา  เพ็งแข 
๑๑๐ ๑๐๔๓๙๙๐๑๑๐ จ่าอากาศเอกหญิง นรีรัตน์  อู่เพชร 
๑๑๑ ๑๐๔๓๙๙๐๑๑๑ จ่าอากาศเอกหญิง เพ็ญนภา  เจริญชัยสมบัติ 
๑๑๒ ๑๐๔๓๙๙๐๑๑๒ จ่าอากาศเอกหญิง อัยรดา  มาพร 
๑๑๓ ๑๐๔๓๙๙๐๑๑๓ จ่าอากาศเอกหญิง พิชชาภา  วังค า 
๑๑๔ ๑๐๔๓๙๙๐๑๑๔ จ่าอากาศเอกหญิง ธิดาพร  ขวัญเมือง 
๑๑๕ ๑๐๔๓๙๙๐๑๑๕ จ่าอากาศเอกหญิง ชลธิชา  บัวสันเทียะ 

 
 

 รหัสต าแหน่ง TOF-05 ๑๐๕๓๙๙ ... 
 



ก - ๘ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนายทหารประทวนสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

โควตานายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
รหัสต าแหน่ง TOF-05 ๑๐๕๓๙๙ 

 
ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

๑ ๑๐๕๓๙๙๐๐๐๑ จ่าอากาศเอก วรพล  ทวียนต์เนรมิตร 
๒ ๑๐๕๓๙๙๐๐๐๒ จ่าอากาศเอก จิรัฏฐ ์ วิรมย์รัตน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสต าแหน่ง TOF-05 ๑๐๖๓๙๙ ... 
 



ก - ๙ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนายทหารประทวนสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

โควตานายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
รหัสต าแหน่ง TOF-05 ๑๐๖๓๙๙ 

 
ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

๑ ๑๐๖๓๙๙๐๐๐๑ พันจ่าอากาศเอก วีรวัชร ์ นครครื้น 
๒ ๑๐๖๓๙๙๐๐๐๒ พันจ่าอากาศเอก นพชัย  พันธ์เขียน 
๓ ๑๐๖๓๙๙๐๐๐๓ พันจ่าอากาศโท คณิน  ไชยบุตร 
๔ ๑๐๖๓๙๙๐๐๐๔ พันจ่าอากาศโท สีหวัฒน์  สิงหวัฒนะ 
๕ ๑๐๖๓๙๙๐๐๐๕ พันจ่าอากาศโท ปวเรศ  ศรีบุตร 
๖ ๑๐๖๓๙๙๐๐๐๖ พันจ่าอากาศโท สุทธิพงษ์  พงษ์ศรียา   
๗ ๑๐๖๓๙๙๐๐๐๗ พันจ่าอากาศโท สุเมธ  จันทรประเทศ 
๘ ๑๐๖๓๙๙๐๐๐๘ พันจ่าอากาศโท ชิษณุพงศ์  ไชยรักษ์ 
๙ ๑๐๖๓๙๙๐๐๐๙ พันจ่าอากาศตรี นิรุต  กลิ่นหอม 

๑๐ ๑๐๖๓๙๙๐๐๑๐ พันจ่าอากาศตรี ณัฐพล  วีข า 
๑๑ ๑๐๖๓๙๙๐๐๑๑ จ่าอากาศเอก เอกพล  ชื่นแย้ม 
๑๒ ๑๐๖๓๙๙๐๐๑๒ จ่าอากาศเอก กานต์  ปรมาราภรกาศ 
๑๓ ๑๐๖๓๙๙๐๐๑๓ จ่าอากาศเอก วรายุทธ  ทรัพย์ประเสริฐ 
๑๔ ๑๐๖๓๙๙๐๐๑๔ จ่าอากาศเอก ราชวัตร  เกตุแก้ว 
๑๕ ๑๐๖๓๙๙๐๐๑๕ จ่าอากาศเอก ธนโชต ิ โนจักร 
๑๖ ๑๐๖๓๙๙๐๐๑๖ จ่าอากาศเอก ณัฐพงษ์  จันทวะฤทธิ์ 
๑๗ ๑๐๖๓๙๙๐๐๑๗ จ่าอากาศเอก จักรพงศ์  รัชนีกร 
๑๘ ๑๐๖๓๙๙๐๐๑๘ จ่าอากาศเอก ปรวิทย์  อยู่สิงห์โต 
๑๙ ๑๐๖๓๙๙๐๐๑๙ จ่าอากาศเอก รุ่งโรจน ์ ก้องกีรติกุล 
๒๐ ๑๐๖๓๙๙๐๐๒๐ จ่าอากาศเอกหญิง สุภัสสร  เรืองกลิ้ง 
๒๑ ๑๐๖๓๙๙๐๐๒๑ จ่าอากาศเอกหญิง สุภาภรณ์  สุขสงค์ 
๒๒ ๑๐๖๓๙๙๐๐๒๒ จ่าอากาศเอกหญิง บังอร  ใจมล 
๒๓ ๑๐๖๓๙๙๐๐๒๓ จ่าอากาศเอกหญิง นันทนัช  ดิสสมศรี 
๒๔ ๑๐๖๓๙๙๐๐๒๔ จ่าอากาศเอกหญิง ภัสสรัญ  บุญหู้ 
๒๕ ๑๐๖๓๙๙๐๐๒๕ จ่าอากาศเอกหญิง นิภาพร  เตมีประเสริฐกิจ 
๒๖ ๑๐๖๓๙๙๐๐๒๖ จ่าอากาศโท รณชัย  มุลทากุล 

 
 
 
 

รหัสต าแหน่ง TOF-05 ๑๐๗๓๙๙ ... 
 



ก - ๑๐ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนายทหารประทวนสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

โควตานายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
รหัสต าแหน่ง TOF-05 ๑๐๗๓๙๙ 

 
ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

๑ ๑๐๗๓๙๙๐๐๐๑ พันจ่าอากาศเอก ภูวเนศ  สุวรรณพรม 
๒ ๑๐๗๓๙๙๐๐๐๒ พันจ่าอากาศเอก ชัยพฤกษ์  เสมหร่ า 
๓ ๑๐๗๓๙๙๐๐๐๓ พันจ่าอากาศเอก อานนท์  ค ามณี 
๔ ๑๐๗๓๙๙๐๐๐๔ พันจ่าอากาศเอก ปณิธาน  อยู่โทน 
๕ ๑๐๗๓๙๙๐๐๐๕ พันจ่าอากาศเอก จักรภพ  แสงสาร 
๖ ๑๐๗๓๙๙๐๐๐๖ พันจ่าอากาศโท กิตติธัช  พรเชนศวรพงศ์ 
๗ ๑๐๗๓๙๙๐๐๐๗ พันจ่าอากาศโท นฤพน  เหมสุวรรณ 
๘ ๑๐๗๓๙๙๐๐๐๘ พันจ่าอากาศโทหญิง บุญรักษา  สิงหพันธ์ 
๙ ๑๐๗๓๙๙๐๐๐๙ พันจ่าอากาศตรี ทยากร  นวลสกุล 

๑๐ ๑๐๗๓๙๙๐๐๑๐ พันจ่าอากาศตรี อุกฤษฏ์  วุฒิพรพงษ์ 
๑๑ ๑๐๗๓๙๙๐๐๑๑ พันจ่าอากาศตรี กษิติพัฒน์  รายะ 
๑๒ ๑๐๗๓๙๙๐๐๑๒ พันจ่าอากาศตรีหญิง สุรีวรรณ  พระอัมพร 
๑๓ ๑๐๗๓๙๙๐๐๑๓ จ่าอากาศเอก ธนบดี  จีราพันธ์ 
๑๔ ๑๐๗๓๙๙๐๐๑๔ จ่าอากาศเอกหญิง มุทิตา  ช้างเยาว์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสต าแหน่ง TOF-05 ๑๐๘๓๙๙ ... 
 



ก - ๑๑ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนายทหารประทวนสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

โควตานายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
รหัสต าแหน่ง TOF-05 ๑๐๘๓๙๙ 

 
ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

๑ ๑๐๘๓๙๙๐๐๐๑ พันจ่าอากาศโท กิตติ  อินทวิสัย 
๒ ๑๐๘๓๙๙๐๐๐๒ พันจ่าอากาศตรี ธนรัตน์  อดิศัยสกุลชัย 
๓ ๑๐๘๓๙๙๐๐๐๓ จ่าอากาศเอก สมศักดิ์  อ่วมทร 
๔ ๑๐๘๓๙๙๐๐๐๔ จ่าอากาศเอก อดุล  ค าติ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสต าแหน่ง TOF-05 ๑๐๙๓๙๙ ... 
 



ก - ๑๒ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนายทหารประทวนสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

โควตานายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
รหัสต าแหน่ง TOF-05 ๑๐๙๓๙๙ 

 
ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

๑ ๑๐๙๓๙๙๐๐๐๑ พันจ่าอากาศเอก สัตยา  สมานมิตย์ 
๒ ๑๐๙๓๙๙๐๐๐๒ พันจ่าอากาศเอก กฤษณ์  กายสันเทียะ 
๓ ๑๐๙๓๙๙๐๐๐๓ พันจ่าอากาศโท รณชัย  โซ๊ะมิน 
๔ ๑๐๙๓๙๙๐๐๐๔ พันจ่าอากาศโท ธีรชัย  เจียมพุก 
๕ ๑๐๙๓๙๙๐๐๐๕ พันจ่าอากาศโท ธนวัฒน ์ เกษรสุริย์วงศ์ 
๖ ๑๐๙๓๙๙๐๐๐๖ พันจ่าอากาศตรี หงษ์เพชร  ไพสาล ี
๗ ๑๐๙๓๙๙๐๐๐๗ พันจ่าอากาศตรีหญิง อภิญญา  ภัทรอมรพันธุ์ 
๘ ๑๐๙๓๙๙๐๐๐๘ จ่าอากาศเอกหญิง ฐานมาศ  สารทรัพย์ 
๙ ๑๐๙๓๙๙๐๐๐๙ จ่าอากาศโท ภุชงค ์ จันทรรังศรี 

๑๐ ๑๐๙๓๙๙๐๐๑๐ จ่าอากาศโท ทัศนพล  โปร่งจิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสต าแหน่ง TOF-06 ๑๑๐๑๙๙ ... 
 



ก - ๑๓ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนายทหารประทวนสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

โควตานายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
รหัสต าแหน่ง TOF-06 ๑๑๐๑๙๙ 

 
ไม่มีผู้สมัครสอบคัดเลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รหัสต าแหน่ง TOF-07 ๑๑๑๑๙๙ ... 

 



ก - ๑๔ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนายทหารประทวนสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

โควตานายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
รหัสต าแหน่ง TOF-07 ๑๑๑๑๙๙ 

 
ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

๑ ๑๑๑๑๙๙๐๐๐๑ พันจ่าอากาศโท ศักรินทร์  แสนธ ิ
๒ ๑๑๑๑๙๙๐๐๐๒ จ่าอากาศเอก ยุทธศักดิ์  พรหมศรีแก้ว 
๓ ๑๑๑๑๙๙๐๐๐๓ จ่าอากาศเอก กอบชัย  จันทา 
๔ ๑๑๑๑๙๙๐๐๐๔ จ่าอากาศเอก คชพันธ์  พงษ์ไพร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสต าแหน่ง TOF-08 ๑๑๒๓๙๙ ... 
 



ก - ๑๕ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนายทหารประทวนสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

โควตานายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
รหัสต าแหน่ง TOF-08 ๑๑๒๓๙๙ 

 
ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

๑ ๑๑๒๓๙๙๐๐๐๑ พันจ่าอากาศเอก สมประสงค์  ชมภูพื้น 
๒ ๑๑๒๓๙๙๐๐๐๒ พันจ่าอากาศเอก วีระยุทธ  สุวรรณดอน 
๓ ๑๑๒๓๙๙๐๐๐๓ พันจ่าอากาศเอก เทวินทร์  อาจหาญ 
๔ ๑๑๒๓๙๙๐๐๐๔ พันจ่าอากาศเอก เรวัติ  วัชรสทิธิ์ 
๕ ๑๑๒๓๙๙๐๐๐๕ พันจ่าอากาศโท ภูวดล  อินทร์อ่ า 
๖ ๑๑๒๓๙๙๐๐๐๖ พันจ่าอากาศตรี วุฒิชัย  ยะวงค์ 
๗ ๑๑๒๓๙๙๐๐๐๗ พันจ่าอากาศตรีหญิง กัลย์สุดา  ไชยวุฒิ 
๘ ๑๑๒๓๙๙๐๐๐๘ จ่าอากาศเอก สุเมษ  ใจมนต์ 
๙ ๑๑๒๓๙๙๐๐๐๙ จ่าอากาศเอก ศิริชัย  จิตติภัทรากูล 

๑๐ ๑๑๒๓๙๙๐๐๑๐ จ่าอากาศเอกหญิง ณัฐวดี  บุญใส 
๑๑ ๑๑๒๓๙๙๐๐๑๑ จ่าอากาศเอกหญิง สมฤดี  ตะเกิ้งผล 
๑๒ ๑๑๒๓๙๙๐๐๑๒ จ่าอากาศโท ราซิส  สะนารี 
๑๓ ๑๑๒๓๙๙๐๐๑๓ จ่าอากาศโทหญิง ปริยดา  แก้ววาร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสต าแหน่ง TOF-09 ๑๑๓๓๙๙ ... 
 



ก - ๑๖ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนายทหารประทวนสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

โควตานายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
รหัสต าแหน่ง TOF-09 ๑๑๓๓๙๙ 

 
ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

๑ ๑๑๓๓๙๙๐๐๐๑ พันจ่าอากาศเอก ภิรมย์  ค้าสบาย 
๒ ๑๑๓๓๙๙๐๐๐๒ พันจ่าอากาศเอก ประวิตร  สืบอ่ า 
๓ ๑๑๓๓๙๙๐๐๐๓ พันจ่าอากาศเอก อุเทน  น้อยสงวน 
๔ ๑๑๓๓๙๙๐๐๐๔ พันจ่าอากาศเอก ขัตติยะ  เรือนจันทร์ 
๕ ๑๑๓๓๙๙๐๐๐๕ พันจ่าอากาศเอก กิตติศักดิ์  สุวรรณ์ 
๖ ๑๑๓๓๙๙๐๐๐๖ พันจ่าอากาศเอกหญิง ไพลิน  คูเมือง 
๗ ๑๑๓๓๙๙๐๐๐๗ พันจ่าอากาศโท จิรศักดิ์  สิงห์คลองไทร 
๘ ๑๑๓๓๙๙๐๐๐๘ พันจ่าอากาศโท ศรายุทธ  แดงชาวนา 
๙ ๑๑๓๓๙๙๐๐๐๙ พันจ่าอากาศโท ปิยณัฐ  อินเรือน 

๑๐ ๑๑๓๓๙๙๐๐๑๐ พันจ่าอากาศโท นิพันธ์  มิ่งเมือง 
๑๑ ๑๑๓๓๙๙๐๐๑๑ พันจ่าอากาศตรี ประภัทรพงษ์  วันโน 
๑๒ ๑๑๓๓๙๙๐๐๑๒ พันจ่าอากาศตรี พิชิตพงษ์  เพ่ิมพูน 
๑๓ ๑๑๓๓๙๙๐๐๑๓ พันจ่าอากาศตรี ต่อบุญ  มังคละคีรี 
๑๔ ๑๑๓๓๙๙๐๐๑๔ พันจ่าอากาศตรี ภานุพัฒน์  พานเหล็ก 
๑๕ ๑๑๓๓๙๙๐๐๑๕ พันจ่าอากาศตรี กีรติ  ทองทิพย์เนตร 
๑๖ ๑๑๓๓๙๙๐๐๑๖ จ่าอากาศเอก พีรเดช  ค าทวี 
๑๗ ๑๑๓๓๙๙๐๐๑๗ จ่าอากาศเอก อัครเดช  หลักค า 
๑๘ ๑๑๓๓๙๙๐๐๑๘ จ่าอากาศเอก ธีรพงษ์  ฝั้นเต็ม 
๑๙ ๑๑๓๓๙๙๐๐๑๙ จ่าอากาศเอก อภิรักษ์  คงปราโมทย์ 
๒๐ ๑๑๓๓๙๙๐๐๒๐ จ่าอากาศเอก สมเกียรติ  บุญธรรม 
๒๑ ๑๑๓๓๙๙๐๐๒๑ จ่าอากาศเอก อับดุลเลาะห์  สาเมาะ 
๒๒ ๑๑๓๓๙๙๐๐๒๒ จ่าอากาศเอก เมธา  ผลาหาร 
๒๓ ๑๑๓๓๙๙๐๐๒๓ จ่าอากาศเอก อรรถพร  ในสูงเนิน 
๒๔ ๑๑๓๓๙๙๐๐๒๔ จ่าอากาศเอก พยนต์  ซานอก 
๒๕ ๑๑๓๓๙๙๐๐๒๕ จ่าอากาศเอก นารายณ์  ปัญญา 
๒๖ ๑๑๓๓๙๙๐๐๒๖ จ่าอากาศเอก ปิยะ  คิดรัมย์ 
๒๗ ๑๑๓๓๙๙๐๐๒๗ จ่าอากาศเอก ชรินทร์  ทองอ่อน 
๒๘ ๑๑๓๓๙๙๐๐๒๘ จ่าอากาศเอก กวิชญ์  ธานีรัตน์ 
๒๙ ๑๑๓๓๙๙๐๐๒๙ จ่าอากาศเอกหญิง อิสรยา  แสนเหวิม 

 
ล าดับ ๓๐ ... 

 



ก - ๑๗ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนายทหารประทวนสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

โควตานายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
รหัสต าแหน่ง TOF-09 ๑๑๓๓๙๙ 

 
ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 
๓๐ ๑๑๓๓๙๙๐๐๓๐ จ่าอากาศเอกหญิง สุวรรณา  นพเทา 
๓๑ ๑๑๓๓๙๙๐๐๓๑ จ่าอากาศเอกหญิง ภัทรสุดา  แก้วยา 
๓๒ ๑๑๓๓๙๙๐๐๓๒ จ่าอากาศโท อภิสิทธิ์  สีม่วง 
๓๓ ๑๑๓๓๙๙๐๐๓๓ จ่าอากาศโท เอกรัตน์  ขาวเหลือง 
๓๔ ๑๑๓๓๙๙๐๐๓๔ จ่าอากาศโท บัณฑิต  แสวงหา 
๓๕ ๑๑๓๓๙๙๐๐๓๕ จ่าอากาศโท ปิยบุตร  บุญเที่ยง 
๓๖ ๑๑๓๓๙๙๐๐๓๖ จ่าอากาศโทหญิง สุพัตรา  อุบล 
๓๗ ๑๑๓๓๙๙๐๐๓๗ จ่าอากาศโทหญิง สุรีย์  ว่องไววิริยะกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสต าแหน่ง TOF-10 ๑๑๔๓๙๙ ... 
 



ก - ๑๘ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนายทหารประทวนสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

โควตานายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
รหัสต าแหน่ง TOF-10 ๑๑๔๓๙๙ 

 
ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

๑ ๑๑๔๓๙๙๐๐๐๑ พันจ่าอากาศเอก พิพัฒน์  เมืองมนต์ 
๒ ๑๑๔๓๙๙๐๐๐๒ พันจ่าอากาศเอกหญิง เปมิกา  รักชอบด ี
๓ ๑๑๔๓๙๙๐๐๐๓ พันจ่าอากาศโท รณฤทธิ์  สองสี 
๔ ๑๑๔๓๙๙๐๐๐๔ พันจ่าอากาศตรี จีระกริช  สุขสกุล 
๕ ๑๑๔๓๙๙๐๐๐๕ พันจ่าอากาศตรี เรืองศิลป์  ผุยค าสิงห์ 
๖ ๑๑๔๓๙๙๐๐๐๖ พันจ่าอากาศตรี อานนท์ณัฏฐ  จันทรประภาสุข 
๗ ๑๑๔๓๙๙๐๐๐๗ พันจ่าอากาศตรี อโณทัย  สวสัดิ์สลุง 
๘ ๑๑๔๓๙๙๐๐๐๘ พันจ่าอากาศตรี ชานนท์  เกิดสิน 
๙ ๑๑๔๓๙๙๐๐๐๙ พันจ่าอากาศตรีหญิง มณิอร  เดชจารุนันท์ 

๑๐ ๑๑๔๓๙๙๐๐๑๐ พันจ่าอากาศตรีหญิง รุ่งอรุณ  พุกเจริญ 
๑๑ ๑๑๔๓๙๙๐๐๑๑ จ่าอากาศเอก รังสิมันต์  อินทร์นเรศ 
๑๒ ๑๑๔๓๙๙๐๐๑๒ จ่าอากาศเอก อดิพงษ์  ลาภมูล 
๑๓ ๑๑๔๓๙๙๐๐๑๓ จ่าอากาศเอกหญิง ธนพรรณ  กบิลสิงห์ 
๑๔ ๑๑๔๓๙๙๐๐๑๔ จ่าอากาศเอกหญิง กุลยา  แย้มเปี่ยม 
๑๕ ๑๑๔๓๙๙๐๐๑๕ จ่าอากาศเอกหญิง ณัฐกฤตา  มะโนสุวรรณ 
๑๖ ๑๑๔๓๙๙๐๐๑๖ จ่าอากาศเอกหญิง อัญชุลีกร  แสงศาลาศรี 
๑๗ ๑๑๔๓๙๙๐๐๑๗ จ่าอากาศเอกหญิง ปทิดา  พูนประสิทธิ์ 
๑๘ ๑๑๔๓๙๙๐๐๑๘ จ่าอากาศโท ภาคิไนย  เรือนนาค 
๑๙ ๑๑๔๓๙๙๐๐๑๙ จ่าอากาศโท ชลภัทร  คงเมือง 
๒๐ ๑๑๔๓๙๙๐๐๒๐ จ่าอากาศโทหญิง วรัญญา  ไชยบท 
๒๑ ๑๑๔๓๙๙๐๐๒๑ จ่าอากาศโทหญิง อธิตญา  ข าสุวรรณ์ 
๒๒ ๑๑๔๓๙๙๐๐๒๒ พันจ่าอากาศตรี กิตติพงศ์  จอนด้วง 

 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสต าแหน่ง TOF-11 ๑๑๕๑๙๙ ... 
 



ก - ๑๙ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนายทหารประทวนสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

โควตานายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
รหัสต าแหน่ง TOF-11 ๑๑๕๑๙๙ 

 
ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

๑ ๑๑๕๑๙๙๐๐๐๒ พันจ่าอากาศตรี อ านาจ  เนินกระโทก 
๒ ๑๑๕๑๙๙๐๐๐๓ จา่อากาศเอก อ าพล  ปทุมด ารงค์ 
๓ ๑๑๕๑๙๙๐๐๐๔ จ่าอากาศเอก ภูเบศ  ด้วงประเสริฐ 
๔ ๑๑๕๑๙๙๐๐๐๕ จ่าอากาศเอก นภส ุ วิรัชต ิ
๕ ๑๑๕๑๙๙๐๐๐๖ จ่าอากาศเอก ดนัยวัชต ์ รุ่งรังษีทวีสุข 
๖ ๑๑๕๑๙๙๐๐๐๗ จ่าอากาศโท สุรชัย  ค าแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสต าแหน่ง TOF-12 ๑๑๖๓๙๙ … 
 



ก - ๒๐ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนายทหารประทวนสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

โควตานายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
รหัสต าแหน่ง TOF-12 ๑๑๖๓๙๙ 

 
ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

๑ ๑๑๖๓๙๙๐๐๐๑ พันจ่าอากาศเอก อานุ  บุญม ี
๒ ๑๑๖๓๙๙๐๐๐๒ พันจ่าอากาศเอก ภูมิฤทธิ์  ศรีเงินดี 
๓ ๑๑๖๓๙๙๐๐๐๓ พันจ่าอากาศเอก ภาคภูมิ  อินทร 
๔ ๑๑๖๓๙๙๐๐๐๔ พันจ่าอากาศเอก คมสัน  กลิ่นจ าปา 
๕ ๑๑๖๓๙๙๐๐๐๕ พันจ่าอากาศเอก อพิสิฐ  กันทาติ๊บ 
๖ ๑๑๖๓๙๙๐๐๐๖ พันจ่าอากาศเอก บุญญา  โพธิ์ศรี 
๗ ๑๑๖๓๙๙๐๐๐๗ พันจ่าอากาศเอก สุทธิพงษ์  แฉ่งอารี 
๘ ๑๑๖๓๙๙๐๐๐๘ พันจ่าอากาศเอก อรรถพล  โสภาคะยัง 
๙ ๑๑๖๓๙๙๐๐๐๙ พันจ่าอากาศเอก คมเดช  พุทธิมณี 

๑๐ ๑๑๖๓๙๙๐๐๑๐ พันจ่าอากาศเอก สุขสันต์  เสนาค า 
๑๑ ๑๑๖๓๙๙๐๐๑๑ พันจ่าอากาศเอก ยุทธนา  เพ่ิงพูล 
๑๒ ๑๑๖๓๙๙๐๐๑๒ พันจ่าอากาศเอก พิทักษ์นภา  วาหะรักษ์ 
๑๓ ๑๑๖๓๙๙๐๐๑๓ พันจ่าอากาศเอก พราพล  ภูมิสูง 
๑๔ ๑๑๖๓๙๙๐๐๑๔ พันจ่าอากาศเอก นฤดม  เอ่ียมบัลลังก์ 
๑๕ ๑๑๖๓๙๙๐๐๑๕ พันจ่าอากาศเอก อนุสรณ์  พิชิตการค้า 
๑๖ ๑๑๖๓๙๙๐๐๑๖ พันจ่าอากาศเอก เทอดพงษ์  เอ่ียมแสงศรี 
๑๗ ๑๑๖๓๙๙๐๐๑๗ พันจ่าอากาศเอก ธวัชชัย  กุลาชัย 
๑๘ ๑๑๖๓๙๙๐๐๑๘ พันจ่าอากาศเอก กล้าณรงค์  แสนพะเยาว์ 
๑๙ ๑๑๖๓๙๙๐๐๑๙ พันจ่าอากาศเอก ชานนท์  ปราณี 
๒๐ ๑๑๖๓๙๙๐๐๒๐ พันจ่าอากาศเอก ณัฐพงศ์  ทิพย์สนธิ 
๒๑ ๑๑๖๓๙๙๐๐๒๑ พันจ่าอากาศเอก ภควัจน์  ระย้าเพชร 
๒๒ ๑๑๖๓๙๙๐๐๒๒ พันจ่าอากาศเอก สาธิต  มีลาภ 
๒๓ ๑๑๖๓๙๙๐๐๒๓ พันจ่าอากาศเอก ธีระยุทธ  บางท่าไม้ 
๒๔ ๑๑๖๓๙๙๐๐๒๔ พันจ่าอากาศเอก อัครเดช  มั่งมี 
๒๕ ๑๑๖๓๙๙๐๐๒๕ พันจ่าอากาศเอก เมธัส  เดชเสน 
๒๖ ๑๑๖๓๙๙๐๐๒๖ พันจ่าอากาศเอก บุลากร  นันท์พัฒนโยธิน 
๒๗ ๑๑๖๓๙๙๐๐๒๗ พันจ่าอากาศเอก ณัฐพล  ราชภูเขียว 
๒๘ ๑๑๖๓๙๙๐๐๒๘ พันจ่าอากาศเอก สันติภาพ  วายุระกุล 
๒๙ ๑๑๖๓๙๙๐๐๒๙ พันจ่าอากาศเอก นเรศ  บรรจงศุภกิจ 

 
ล าดับ ๓๐ ... 

 



ก - ๒๑ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนายทหารประทวนสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

โควตานายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
รหัสต าแหน่ง TOF-12 ๑๑๖๓๙๙ 

 
ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 
๓๐ ๑๑๖๓๙๙๐๐๓๐ พันจ่าอากาศเอก ทศพร  หาเรือนแก้ว 
๓๑ ๑๑๖๓๙๙๐๐๓๑ พันจ่าอากาศเอก สุธรรม  แย้มกลิ่น 
๓๒ ๑๑๖๓๙๙๐๐๓๒ พันจ่าอากาศเอก วีระพงษ์  ปิ่นเพชร 
๓๓ ๑๑๖๓๙๙๐๐๓๓ พันจ่าอากาศเอก รัฐพล  สุยอย 
๓๔ ๑๑๖๓๙๙๐๐๓๔ พันจ่าอากาศเอก กานต์ชนิต  ทิพย์แก้ว 
๓๕ ๑๑๖๓๙๙๐๐๓๕ พันจ่าอากาศเอก อดิศักดิ์  กุลวิวัฒน ์
๓๖ ๑๑๖๓๙๙๐๐๓๖ พันจ่าอากาศเอก ปาฏิหาริย์  คูเมือง 
๓๗ ๑๑๖๓๙๙๐๐๓๗ พันจ่าอากาศเอก สันติราช  สมาน 
๓๘ ๑๑๖๓๙๙๐๐๓๘ พันจ่าอากาศเอกหญิง ณัฐฎา  คล้ายเปลี่ยม 
๓๙ ๑๑๖๓๙๙๐๐๓๙ พันจ่าอากาศเอกหญิง ธฤษวรรณ  จรพินิจ 
๔๐ ๑๑๖๓๙๙๐๐๔๐ พันจ่าอากาศเอกหญิง อมราภรณ์  มณีศรี 
๔๑ ๑๑๖๓๙๙๐๐๔๑ พันจ่าอากาศเอกหญิง โอบอ้อม  แสงเดือน 
๔๒ ๑๑๖๓๙๙๐๐๔๒ พันจ่าอากาศเอกหญิง ณัฐกานต ์ ไพรสันฑ์ 
๔๓ ๑๑๖๓๙๙๐๐๔๓ พันจ่าอากาศเอกหญิง รัตน์ชนก  อรรถมาลี 
๔๔ ๑๑๖๓๙๙๐๐๔๔ พันจ่าอากาศเอกหญิง กิตติมา  แสงกล้า 
๔๕ ๑๑๖๓๙๙๐๐๔๕ พันจ่าอากาศเอกหญิง นันทน์นิติยา  จันทรพิทักษ์ 
๔๖ ๑๑๖๓๙๙๐๐๔๖ พันจ่าอากาศเอกหญิง ปรีญาภรณ์  มุสิราช 
๔๗ ๑๑๖๓๙๙๐๐๔๗ พันจ่าอากาศโท จตุรงค์  คูณพล 
๔๘ ๑๑๖๓๙๙๐๐๔๘ พันจ่าอากาศโท อาทิตย์  เพชรน้ าขาว 
๔๙ ๑๑๖๓๙๙๐๐๔๙ พันจ่าอากาศโท ณัฐวุฒิ  ติละบาล 
๕๐ ๑๑๖๓๙๙๐๐๕๐ พันจ่าอากาศโท สุวัฒน์  กดนอก 
๕๑ ๑๑๖๓๙๙๐๐๕๑ พันจ่าอากาศโท ฐาวัฒน์  สามัญ 
๕๒ ๑๑๖๓๙๙๐๐๕๒ พันจ่าอากาศโท มนตรี  หุ่นกรีด 
๕๓ ๑๑๖๓๙๙๐๐๕๓ พันจ่าอากาศโท อัชรพงษ์  พิมพา 
๕๔ ๑๑๖๓๙๙๐๐๕๔ พันจ่าอากาศโท ณัฐวุฒิ  สุวรรณโสภา 
๕๕ ๑๑๖๓๙๙๐๐๕๕ พันจ่าอากาศโท สราวุธ  กรุดอินทร์ 
๕๖ ๑๑๖๓๙๙๐๐๕๖ พันจ่าอากาศโท เจริญ  อยู่ยืน 
๕๗ ๑๑๖๓๙๙๐๐๕๗ พันจ่าอากาศโท ฐิติกร  ยันต์วิเศษ 
๕๘ ๑๑๖๓๙๙๐๐๕๘ พันจ่าอากาศโท เอกชัย  มากกลิ่น 

 
ล าดับ ๕๙ ... 

 



ก - ๒๒ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนายทหารประทวนสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

โควตานายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
รหัสต าแหน่ง TOF-12 ๑๑๖๓๙๙ 

 
ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 
๕๙ ๑๑๖๓๙๙๐๐๕๙ พันจ่าอากาศโท ธนกฤต  จันทร์สนธิ 
๖๐ ๑๑๖๓๙๙๐๐๖๐ พันจ่าอากาศโท ปัญญา  จันทะแจ่ม 
๖๑ ๑๑๖๓๙๙๐๐๖๑ พันจ่าอากาศโท วิชิดชัย  พัฒนาสูน 
๖๒ ๑๑๖๓๙๙๐๐๖๒ พันจ่าอากาศโท ธนวัฒน ์ จ าปาจีน 
๖๓ ๑๑๖๓๙๙๐๐๖๓ พันจ่าอากาศโท กิตติวัฒน์  จันโท 
๖๔ ๑๑๖๓๙๙๐๐๖๔ พันจ่าอากาศโท โยธิน  ฤทธิ์คุมพล 
๖๕ ๑๑๖๓๙๙๐๐๖๕ พันจ่าอากาศโท ชัยยุทธ  คล้ายปัญโญ 
๖๖ ๑๑๖๓๙๙๐๐๖๖ พันจ่าอากาศโท นฤดล  เหาะสูงเนิน 
๖๗ ๑๑๖๓๙๙๐๐๖๗ พันจ่าอากาศโท ชัชวาล  เปรมจิตร 
๖๘ ๑๑๖๓๙๙๐๐๖๘ พันจ่าอากาศโท จุมพล  พงษ์จุมพล 
๖๙ ๑๑๖๓๙๙๐๐๖๙ พันจ่าอากาศโท ยศพร  คงรอด 
๗๐ ๑๑๖๓๙๙๐๐๗๐ พันจ่าอากาศโท เนติพงษ์  ธีระวงค์ 
๗๑ ๑๑๖๓๙๙๐๐๗๑ พันจ่าอากาศโท อรรถพล  สนธิเจริญ 
๗๒ ๑๑๖๓๙๙๐๐๗๒ พันจ่าอากาศโท ธีระพงษ์  เจริญเขตต์ 
๗๓ ๑๑๖๓๙๙๐๐๗๓ พันจ่าอากาศโท ธีระศักดิ์  กลีบยี่สุ่น 
๗๔ ๑๑๖๓๙๙๐๐๗๔ พันจ่าอากาศโท ภราดร  ยิ้มย่อง 
๗๕ ๑๑๖๓๙๙๐๐๗๕ พันจ่าอากาศโท กฤศ  กังวานสงค์ 
๗๖ ๑๑๖๓๙๙๐๐๗๖ พันจ่าอากาศโท นพดล  โฉมมิ 
๗๗ ๑๑๖๓๙๙๐๐๗๗ พันจ่าอากาศโท ธนาวัฒน์  กรุดอินทร์ 
๗๘ ๑๑๖๓๙๙๐๐๗๘ พันจ่าอากาศโท ชาญณรงค์  อาจหาญ 
๗๙ ๑๑๖๓๙๙๐๐๗๙ พันจ่าอากาศโทหญิง กานดา  วิเวกวัน 
๘๐ ๑๑๖๓๙๙๐๐๘๐ พันจ่าอากาศโทหญิง ประภัสสร  เกียรติประมาณ 
๘๑ ๑๑๖๓๙๙๐๐๘๑ พันจ่าอากาศโทหญิง ขวัญนภา  เครือครุฑ 
๘๒ ๑๑๖๓๙๙๐๐๘๒ พันจ่าอากาศโทหญิง กรัณฑรัตน์  อุ่นบ้าน 
๘๓ ๑๑๖๓๙๙๐๐๘๓ พันจ่าอากาศโทหญิง ธัญมาส  ธรรมศิล 
๘๔ ๑๑๖๓๙๙๐๐๘๔ พันจ่าอากาศโทหญิง ชลลดา  ประทุมถม 
๘๕ ๑๑๖๓๙๙๐๐๘๕ พันจ่าอากาศโทหญิง นลทพร  จิระประภา 
๘๖ ๑๑๖๓๙๙๐๐๘๖ พันจ่าอากาศตรี ยิ่งศักดิ์  นิยมทอง 
๘๗ ๑๑๖๓๙๙๐๐๘๗ พันจ่าอากาศตรี ณัฐพล  แขขุนทด 

 
ล าดับ ๘๘ ... 

 



ก - ๒๓ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนายทหารประทวนสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

โควตานายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
รหัสต าแหน่ง TOF-12 ๑๑๖๓๙๙ 

 
ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 
๘๘ ๑๑๖๓๙๙๐๐๘๘ พันจ่าอากาศตรี จีรศักดิ์  บัวบุญเลิศ 
๘๙ ๑๑๖๓๙๙๐๐๘๙ พันจ่าอากาศตรี วทัญญู  บุญต้น 
๙๐ ๑๑๖๓๙๙๐๐๙๐ พันจ่าอากาศตรี สุรศักดิ์  เสียงล้ า 
๙๑ ๑๑๖๓๙๙๐๐๙๑ พันจ่าอากาศตรี สุทธิชัย  กิมเซีย 
๙๒ ๑๑๖๓๙๙๐๐๙๒ พันจ่าอากาศตรี วรพล  นาแพง 
๙๓ ๑๑๖๓๙๙๐๐๙๓ พันจ่าอากาศตรี ณัฐพล  ปัญญาไว 
๙๔ ๑๑๖๓๙๙๐๐๙๔ พันจ่าอากาศตรี ดนุพล  ม่วงสุขศรี 
๙๕ ๑๑๖๓๙๙๐๐๙๕ พันจ่าอากาศตรี อนุชา  พวงย้อย 
๙๖ ๑๑๖๓๙๙๐๐๙๖ พันจ่าอากาศตรี นนทกร  อ่อนวงษ์ 
๙๗ ๑๑๖๓๙๙๐๐๙๗ พันจ่าอากาศตรี จรินทร์  สุวรรณชัย 
๙๘ ๑๑๖๓๙๙๐๐๙๘ พันจ่าอากาศตรี กิตติศักดิ์  แดงแท้ 
๙๙ ๑๑๖๓๙๙๐๐๙๙ พันจ่าอากาศตรี กิตติศักดิ์  อินเกตุ 

๑๐๐ ๑๑๖๓๙๙๐๑๐๐ พันจ่าอากาศตรี จักรพันธ์  สนุทรา 
๑๐๑ ๑๑๖๓๙๙๐๑๐๑ พันจ่าอากาศตรี ศราวุธ  เนตรหาญ 
๑๐๒ ๑๑๖๓๙๙๐๑๐๒ พันจ่าอากาศตรี เฉลิมพันธ์  พรหมไพสนฑ์ 
๑๐๓ ๑๑๖๓๙๙๐๑๐๓ พันจ่าอากาศตรี เอกณัฎฐ์  ทองเสน่ห์ 
๑๐๔ ๑๑๖๓๙๙๐๑๐๔ พันจ่าอากาศตรี อติวิชญ์  ไสยวุฒิ 
๑๐๕ ๑๑๖๓๙๙๐๑๐๕ พันจ่าอากาศตรี พรรษดล  สมภาร 
๑๐๖ ๑๑๖๓๙๙๐๑๐๖ พันจ่าอากาศตรี หรินทร์  ศรีอุทธา 
๑๐๗ ๑๑๖๓๙๙๐๑๐๗ พันจ่าอากาศตรี สุธรรม  ฤทธิ์มนตรี 
๑๐๘ ๑๑๖๓๙๙๐๑๐๘ พันจ่าอากาศตรี ภัทรพล  กสิวุฒิ 
๑๐๙ ๑๑๖๓๙๙๐๑๐๙ พันจ่าอากาศตรี ภาณุศักดิ์  จาวอวน 
๑๑๐ ๑๑๖๓๙๙๐๑๑๐ พันจ่าอากาศตรี สรกฤช  ภิรมย์ชุน 
๑๑๑ ๑๑๖๓๙๙๐๑๑๑ พันจ่าอากาศตรี นพชัย  เรียบร้อย 
๑๑๒ ๑๑๖๓๙๙๐๑๑๒ พันจ่าอากาศตรี พงศ์ศิริ  บุญเฮ้า 
๑๑๓ ๑๑๖๓๙๙๐๑๑๓ พันจ่าอากาศตรี อานนท์  โพธานุช 
๑๑๔ ๑๑๖๓๙๙๐๑๑๔ พันจ่าอากาศตรี กรณ์พงษ์  สุขเกียรติ์สกุล 
๑๑๕ ๑๑๖๓๙๙๐๑๑๕ พันจ่าอากาศตรี กัณตพิชญ์  สังด้วงยางค์ 
๑๑๖ ๑๑๖๓๙๙๐๑๑๖ พันจ่าอากาศตรี นิธิทันค์  เจตนา 

 
ล าดับ ๑๑๗ ... 

 



ก - ๒๔ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนายทหารประทวนสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

โควตานายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
รหัสต าแหน่ง TOF-12 ๑๑๖๓๙๙ 

 
ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 
๑๑๗ ๑๑๖๓๙๙๐๑๑๗ พันจ่าอากาศตรี ณัฐวุฒิ  แววสง่า 
๑๑๘ ๑๑๖๓๙๙๐๑๑๘ พันจ่าอากาศตรี ธนกร  พูลเพิ่ม 
๑๑๙ ๑๑๖๓๙๙๐๑๑๙ พันจ่าอากาศตรี ธันวา  อินปลอด 
๑๒๐ ๑๑๖๓๙๙๐๑๒๐ พันจ่าอากาศตรี วีรยุทธ  ถ้วยเหลือง 
๑๒๑ ๑๑๖๓๙๙๐๑๒๑ พันจ่าอากาศตรี อุดมศักดิ์  กิ่งเพ็ชรรุ่งเรือง 
๑๒๒ ๑๑๖๓๙๙๐๑๒๒ พันจ่าอากาศตรี เกียรติก้อง  จงเจริญวานิชย์ 
๑๒๓ ๑๑๖๓๙๙๐๑๒๓ พันจ่าอากาศตรี กฤษฎิ์  พูลผล 
๑๒๔ ๑๑๖๓๙๙๐๑๒๔ พันจ่าอากาศตรี ปัญญา  บุญรอด 
๑๒๕ ๑๑๖๓๙๙๐๑๒๕ พันจ่าอากาศตรี ดนุเดช  อุ่นทอง 
๑๒๖ ๑๑๖๓๙๙๐๑๒๖ พันจ่าอากาศตรี กัมปนาท  ชัยชุมพล 
๑๒๗ ๑๑๖๓๙๙๐๑๒๗ พันจ่าอากาศตรีหญิง ปริยากร  วงค์สูง 
๑๒๘ ๑๑๖๓๙๙๐๑๒๘ พันจ่าอากาศตรีหญิง วรรษมล  แซ่ตัน 
๑๒๙ ๑๑๖๓๙๙๐๑๒๙ พันจ่าอากาศตรีหญิง นุชนารถ  ดวงตั้ง 
๑๓๐ ๑๑๖๓๙๙๐๑๓๐ พันจ่าอากาศตรีหญิง นิดารัตน์  ทรัพย์วงษ์ 
๑๓๑ ๑๑๖๓๙๙๐๑๓๑ พันจ่าอากาศตรีหญิง วิชชุดา  อภัยพงษ์ 
๑๓๒ ๑๑๖๓๙๙๐๑๓๒ พันจ่าอากาศตรีหญิง กรรณิการ์  ทองประสาร 
๑๓๓ ๑๑๖๓๙๙๐๑๓๓ พันจ่าอากาศตรีหญิง รัชน ู สมจิตต์ 
๑๓๔ ๑๑๖๓๙๙๐๑๓๔ พันจ่าอากาศตรีหญิง มัลลิกา  แสวงชอบ 
๑๓๕ ๑๑๖๓๙๙๐๑๓๕ พันจ่าอากาศตรีหญิง โศระยา  ดีรักษา 
๑๓๖ ๑๑๖๓๙๙๐๑๓๖ พันจ่าอากาศตรีหญิง ศุภวัลย ์ กระจ่างนฤมลกุล 
๑๓๗ ๑๑๖๓๙๙๐๑๓๗ จ่าอากาศเอก ก้องเกียรติ  ไกรคง 
๑๓๘ ๑๑๖๓๙๙๐๑๓๘ จ่าอากาศเอก ศรายุธ  เขื่อนค า 
๑๓๙ ๑๑๖๓๙๙๐๑๓๙ จ่าอากาศเอก ไพฑูรย์  เปาเล้ง 
๑๔๐ ๑๑๖๓๙๙๐๑๔๐ จ่าอากาศเอก วรรธนะ  เพ็ชรศรี 
๑๔๑ ๑๑๖๓๙๙๐๑๔๑ จ่าอากาศเอก อนุวัฒน์  สุวนนัทนกุล 
๑๔๒ ๑๑๖๓๙๙๐๑๔๒ จ่าอากาศเอก พลกฤษณ์  กุลศักดิ์ศิริ 
๑๔๓ ๑๑๖๓๙๙๐๑๔๓ จ่าอากาศเอก พศวัต  พัชราคม 
๑๔๔ ๑๑๖๓๙๙๐๑๔๔ จ่าอากาศเอก วสันต ์ เครือเสนา 
๑๔๕ ๑๑๖๓๙๙๐๑๔๕ จ่าอากาศเอก ศรัณย์  อุหมัด 

 
ล าดับ ๑๔๖ ... 

 



ก - ๒๕ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนายทหารประทวนสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

โควตานายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
รหัสต าแหน่ง TOF-12 ๑๑๖๓๙๙ 

 
ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 
๑๔๖ ๑๑๖๓๙๙๐๑๔๖ จ่าอากาศเอก สุรศักดิ์  ไชยแสง 
๑๔๗ ๑๑๖๓๙๙๐๑๔๗ จ่าอากาศเอก ภานุเดช  มาประชุม 
๑๔๘ ๑๑๖๓๙๙๐๑๔๘ จ่าอากาศเอก วิชชากร  สุคันธวรัตน ์
๑๔๙ ๑๑๖๓๙๙๐๑๔๙ จ่าอากาศเอก เกรียงศักดิ์  เอกธรรมสิทธิ์ 
๑๕๐ ๑๑๖๓๙๙๐๑๕๐ จ่าอากาศเอก ฐิตโชต ิ สังข์เผือก 
๑๕๑ ๑๑๖๓๙๙๐๑๕๑ จ่าอากาศเอก วสันต ์ เหมวิลัย 
๑๕๒ ๑๑๖๓๙๙๐๑๕๒ จ่าอากาศเอก พงศ์พิชัย  จุลศิลป์ 
๑๕๓ ๑๑๖๓๙๙๐๑๕๓ จ่าอากาศเอก ชนาธิป  เมฆฉาย 
๑๕๔ ๑๑๖๓๙๙๐๑๕๔ จ่าอากาศเอก ณัฎฐวุฒ ิ งามแพง 
๑๕๕ ๑๑๖๓๙๙๐๑๕๕ จ่าอากาศเอก สักรายุ  คล้ายสุข 
๑๕๖ ๑๑๖๓๙๙๐๑๕๖ จ่าอากาศเอก สมหมาย  พูนผาด 
๑๕๗ ๑๑๖๓๙๙๐๑๕๗ จ่าอากาศเอก อธิวัฒน์  นาเมืองรักษ์ 
๑๕๘ ๑๑๖๓๙๙๐๑๕๘ จ่าอากาศเอก พิพัฒน์  ศรีโยธ ี
๑๕๙ ๑๑๖๓๙๙๐๑๕๙ จ่าอากาศเอก วัชระ  สิทธิค า 
๑๖๐ ๑๑๖๓๙๙๐๑๖๐ จ่าอากาศเอก สถาพร  รอดค า 
๑๖๑ ๑๑๖๓๙๙๐๑๖๑ จ่าอากาศเอก ณัฐพล  เจริญสุข 
๑๖๒ ๑๑๖๓๙๙๐๑๖๒ จ่าอากาศเอก ปัญญากร  พรเอนก 
๑๖๓ ๑๑๖๓๙๙๐๑๖๓ จ่าอากาศเอก รวิสุต  รุ่งอรุณ 
๑๖๔ ๑๑๖๓๙๙๐๑๖๔ จ่าอากาศเอก พงศ์พัฒน์  สุกใส 
๑๖๕ ๑๑๖๓๙๙๐๑๖๕ จ่าอากาศเอก ณกร  ค าเมือง 
๑๖๖ ๑๑๖๓๙๙๐๑๖๖ จ่าอากาศเอก ธนภณ  ศรีมะโน 
๑๖๗ ๑๑๖๓๙๙๐๑๖๗ จ่าอากาศเอก วิโรจน ์ อุตโรกุล 
๑๖๘ ๑๑๖๓๙๙๐๑๖๘ จ่าอากาศเอก จิรพงศ์  แสงแก้ว 
๑๖๙ ๑๑๖๓๙๙๐๑๖๙ จ่าอากาศเอก ยุทธพงษ์  ภูผา 
๑๗๐ ๑๑๖๓๙๙๐๑๗๐ จ่าอากาศเอก ปรีชาพล  ทองสุข 
๑๗๑ ๑๑๖๓๙๙๐๑๗๑ จ่าอากาศเอก วิเชียร  พันเพ็ชร 
๑๗๒ ๑๑๖๓๙๙๐๑๗๒ จ่าอากาศเอก ภาณุพงศ์  รัตนัง 
๑๗๓ ๑๑๖๓๙๙๐๑๗๓ จ่าอากาศเอก อนุชา  สร้างค า 
๑๗๔ ๑๑๖๓๙๙๐๑๗๔ จ่าอากาศเอก ปุรัณ  สมจิตร 

 
ล าดับ ๑๗๕ ... 

 



ก - ๒๖ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนายทหารประทวนสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

โควตานายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
รหัสต าแหน่ง TOF-12 ๑๑๖๓๙๙ 

 
ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 
๑๗๕ ๑๑๖๓๙๙๐๑๗๕ จ่าอากาศเอก ดุษฎี  ปวงจักร์ทา 
๑๗๖ ๑๑๖๓๙๙๐๑๗๖ จ่าอากาศเอก ชยพล  นารถจัตุรัส 
๑๗๗ ๑๑๖๓๙๙๐๑๗๗ จ่าอากาศเอก สุรเดช  หนุนปัญญา 
๑๗๘ ๑๑๖๓๙๙๐๑๗๘ จ่าอากาศเอก คชลักษณ์  วิริยะ 
๑๗๙ ๑๑๖๓๙๙๐๑๗๙ จ่าอากาศเอก ฉัตรชัย  ทับเณร 
๑๘๐ ๑๑๖๓๙๙๐๑๘๐ จ่าอากาศเอก ภากร  โมกศิร ิ
๑๘๑ ๑๑๖๓๙๙๐๑๘๑ จ่าอากาศเอก วรพัชร  อ่ิมตระกูล 
๑๘๒ ๑๑๖๓๙๙๐๑๘๒ จ่าอากาศเอก ศักดิ์กฤษฎ์  นวลมุสิงห์ 
๑๘๓ ๑๑๖๓๙๙๐๑๘๓ จ่าอากาศเอก พิษณุ  สีมะโน 
๑๘๔ ๑๑๖๓๙๙๐๑๘๔ จ่าอากาศเอก ปรัชญา  โชคชัย 
๑๘๕ ๑๑๖๓๙๙๐๑๘๕ จ่าอากาศเอก ประสิทธิ์  พลทา 
๑๘๖ ๑๑๖๓๙๙๐๑๘๖ จ่าอากาศเอก อัครวัฒน์  หล าแก้ว 
๑๘๗ ๑๑๖๓๙๙๐๑๘๗ จ่าอากาศเอก ชยวร  มะลิ 
๑๘๘ ๑๑๖๓๙๙๐๑๘๘ จ่าอากาศเอก คงธัช  กุลสุวรรณ์ 
๑๘๙ ๑๑๖๓๙๙๐๑๘๙ จ่าอากาศเอก พีรยุทธ  ม่วงดี 
๑๙๐ ๑๑๖๓๙๙๐๑๙๐ จ่าอากาศเอก ธนภูม ิ มณีรังษ ี
๑๙๑ ๑๑๖๓๙๙๐๑๙๑ จ่าอากาศเอก ศุภชัย  ขาวทุ่ง 
๑๙๒ ๑๑๖๓๙๙๐๑๙๒ จ่าอากาศเอก ศาศวัต  หลักบ้าน 
๑๙๓ ๑๑๖๓๙๙๐๑๙๓ จ่าอากาศเอก อรรถกร  กิจบ าเพ็ญ 
๑๙๔ ๑๑๖๓๙๙๐๑๙๔ จ่าอากาศเอก อภิวิชญ์  ศรีอันประเสริฐ 
๑๙๕ ๑๑๖๓๙๙๐๑๙๕ จ่าอากาศเอก ปรัชญา  ตรีรัตนาเศรฐ 
๑๙๖ ๑๑๖๓๙๙๐๑๙๖ จ่าอากาศเอก สิทธิกร  ภูสีดิน 
๑๙๗ ๑๑๖๓๙๙๐๑๙๗ จ่าอากาศเอก สันติภาพ  จันทร์เรืองฤทธิ์ 
๑๙๘ ๑๑๖๓๙๙๐๑๙๘ จ่าอากาศเอก อาทิตย์  นวลฉวี 
๑๙๙ ๑๑๖๓๙๙๐๑๙๙ จ่าอากาศเอก นิติกร  อันทะนิล 
๒๐๐ ๑๑๖๓๙๙๐๒๐๐ จ่าอากาศเอก จิรพัฒน์  เตียวปิยกุล 
๒๐๑ ๑๑๖๓๙๙๐๒๐๑ จ่าอากาศเอก อรรณพ  ล าพูน 
๒๐๒ ๑๑๖๓๙๙๐๒๐๒ จ่าอากาศเอก กาณณวัสส์  แขไข 
๒๐๓ ๑๑๖๓๙๙๐๒๐๓ จ่าอากาศเอก ภาณุเดช  เมี่ยงมุกข์ 

 
ล าดับ ๒๐๔ ... 

 



ก - ๒๗ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนายทหารประทวนสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

โควตานายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
รหัสต าแหน่ง TOF-12 ๑๑๖๓๙๙ 

 
ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 
๒๐๔ ๑๑๖๓๙๙๐๒๐๔ จ่าอากาศเอก มงกุฎ  บุญน้อม 
๒๐๕ ๑๑๖๓๙๙๐๒๐๕ จ่าอากาศเอก นราวิชญ ์ เจริญสุข 
๒๐๖ ๑๑๖๓๙๙๐๒๐๖ จ่าอากาศเอก จีระศักดิ์  จุ้ยพันธุ์ 
๒๐๗ ๑๑๖๓๙๙๐๒๐๗ จ่าอากาศเอก ชนสรณ์  ชนะศุภนนท์ 
๒๐๘ ๑๑๖๓๙๙๐๒๐๘ จ่าอากาศเอก จิราธิวัฒน ์ ศรีสุขหวัง   
๒๐๙ ๑๑๖๓๙๙๐๒๐๙ จ่าอากาศเอก สุธา  คุ้มรอด 
๒๑๐ ๑๑๖๓๙๙๐๒๑๐ จ่าอากาศเอก ณรงค์ฤทธิ์  บ้านหมู่ 
๒๑๑ ๑๑๖๓๙๙๐๒๑๑ จ่าอากาศเอก จิรภัทร  กิตติศัพท์ขจร 
๒๑๒ ๑๑๖๓๙๙๐๒๑๒ จ่าอากาศเอก ประสงค์  สายแก้วดี 
๒๑๓ ๑๑๖๓๙๙๐๒๑๓ จ่าอากาศเอก ชัชพล  สงวนศรี 
๒๑๔ ๑๑๖๓๙๙๐๒๑๔ จ่าอากาศเอก ไกรวุฒิ  เทพสุวรรณ์ 
๒๑๕ ๑๑๖๓๙๙๐๒๑๕ จ่าอากาศเอก ยุทธภูมิ  เอ่ียมภูมิ 
๒๑๖ ๑๑๖๓๙๙๐๒๑๖ จ่าอากาศเอก ภัทรพงศ์  เสนา 
๒๑๗ ๑๑๖๓๙๙๐๒๑๗ จ่าอากาศเอก อาทิตย์  ศรีประสิทธิ์ 
๒๑๘ ๑๑๖๓๙๙๐๒๑๘ จ่าอากาศเอก จักรริศน์  สีสดใส 
๒๑๙ ๑๑๖๓๙๙๐๒๑๙ จ่าอากาศเอก บุญญฤทธิ์  แก้วบัวดี 
๒๒๐ ๑๑๖๓๙๙๐๒๒๐ จ่าอากาศเอก สิงห์เดช  เรืองสุวรรณ 
๒๒๑ ๑๑๖๓๙๙๐๒๒๑ จ่าอากาศเอก วัชรพงษ์  จันทร์แดง 
๒๒๒ ๑๑๖๓๙๙๐๒๒๒ จ่าอากาศเอก จักรกฤษณ์  จันทร์ตา 
๒๒๓ ๑๑๖๓๙๙๐๒๒๓ จ่าอากาศเอก ฐาปนพงศ์  เพ็ชร์ประเสริฐ 
๒๒๔ ๑๑๖๓๙๙๐๒๒๔ จ่าอากาศเอก ปิยะวัฒน์  ปรีดีสนิท 
๒๒๕ ๑๑๖๓๙๙๐๒๒๕ จ่าอากาศเอก พิสิทธิ์  นุ้ยฉิม 
๒๒๖ ๑๑๖๓๙๙๐๒๒๖ จ่าอากาศเอกหญิง สายสุนีย์  ทุ่งวงค์ 
๒๒๗ ๑๑๖๓๙๙๐๒๒๗ จ่าอากาศเอกหญิง จุฑามาศ  จารุศิริ 
๒๒๘ ๑๑๖๓๙๙๐๒๒๘ จ่าอากาศเอกหญิง วนัชพร  ธรุะตา 
๒๒๙ ๑๑๖๓๙๙๐๒๒๙ จ่าอากาศเอกหญิง ณัฏฐา  พุ่มอุสิต 
๒๓๐ ๑๑๖๓๙๙๐๒๓๐ จ่าอากาศเอกหญิง สริตา  สิทธิ 
๒๓๑ ๑๑๖๓๙๙๐๒๓๑ จ่าอากาศเอกหญิง ยุวรี  ศรีเสน 
๒๓๒ ๑๑๖๓๙๙๐๒๓๒ จ่าอากาศเอกหญิง ปัณณภัสร์  ฉัตรพิทยาภัสร์ 

 
ล าดับ ๒๓๓ ... 

 



ก - ๒๘ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนายทหารประทวนสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

โควตานายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
รหัสต าแหน่ง TOF-12 ๑๑๖๓๙๙ 

 
ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 
๒๓๓ ๑๑๖๓๙๙๐๒๓๓ จ่าอากาศเอกหญิง พรทิพย์  จันดี 
๒๓๔ ๑๑๖๓๙๙๐๒๓๔ จ่าอากาศเอกหญิง สาลิณี  เรนเรือง 
๒๓๕ ๑๑๖๓๙๙๐๒๓๕ จ่าอากาศเอกหญิง สุภาพร  ประพฤติ 
๒๓๖ ๑๑๖๓๙๙๐๒๓๖ จ่าอากาศเอกหญิง พิมพ์ลภัส  แสงฤทธิ์ 
๒๓๗ ๑๑๖๓๙๙๐๒๓๗ จ่าอากาศเอกหญิง อรอนงค์  ศรีบุญมี 
๒๓๘ ๑๑๖๓๙๙๐๒๓๘ จ่าอากาศเอกหญิง อารียา  อุระมา 
๒๓๙ ๑๑๖๓๙๙๐๒๓๙ จ่าอากาศเอกหญิง ปวีณา  พันธุ์รักษา 
๒๔๐ ๑๑๖๓๙๙๐๒๔๐ จ่าอากาศเอกหญิง มลรุจี  ตื้อยศ 
๒๔๑ ๑๑๖๓๙๙๐๒๔๑ จ่าอากาศเอกหญิง ชนัญชิดา  พลบูรณ์ 
๒๔๒ ๑๑๖๓๙๙๐๒๔๒ จ่าอากาศเอกหญิง อัชรา  ค าแก่น 
๒๔๓ ๑๑๖๓๙๙๐๒๔๓ จ่าอากาศเอกหญิง ศิริกัญญา  จารุมณี 
๒๔๔ ๑๑๖๓๙๙๐๒๔๔ จ่าอากาศเอกหญิง กรรณิการ์  บุญมา 
๒๔๕ ๑๑๖๓๙๙๐๒๔๕ จ่าอากาศเอกหญิง ชุติมา  จ ารูญ 
๒๔๖ ๑๑๖๓๙๙๐๒๔๖ จ่าอากาศเอกหญิง นิดารัตน์  ประเสริฐ 
๒๔๗ ๑๑๖๓๙๙๐๒๔๗ จ่าอากาศเอกหญิง ปัทมาพร  เพชรไพรวัลย์ 
๒๔๘ ๑๑๖๓๙๙๐๒๔๘ จ่าอากาศเอกหญิง เพ็ญนภา  ลาสม 
๒๔๙ ๑๑๖๓๙๙๐๒๔๙ จ่าอากาศเอกหญิง กฤตินี  นันทอินทร์ 
๒๕๐ ๑๑๖๓๙๙๐๒๕๐ จ่าอากาศเอกหญิง สิรินทร์รัตน์  สุทธาวรรณ ์
๒๕๑ ๑๑๖๓๙๙๐๒๕๑ จ่าอากาศเอกหญิง เพ็ญนภา  แสนใจวุฒิ 
๒๕๒ ๑๑๖๓๙๙๐๒๕๒ จ่าอากาศเอกหญิง เสาวนีย์  แก้วเก่า 
๒๕๓ ๑๑๖๓๙๙๐๒๕๓ จ่าอากาศเอกหญิง ผกามาศ  อุสาหะ 
๒๕๔ ๑๑๖๓๙๙๐๒๕๔ จ่าอากาศเอกหญิง ภัสสร  เลสัก 
๒๕๕ ๑๑๖๓๙๙๐๒๕๕ จ่าอากาศเอกหญิง รวิมาศ  เจริญเรืองทรัพย์ 
๒๕๖ ๑๑๖๓๙๙๐๒๕๖ จ่าอากาศเอกหญิง สุทธิรัตน์  จันทร์หลง 
๒๕๗ ๑๑๖๓๙๙๐๒๕๗ จ่าอากาศเอกหญิง มินตรา  สะเมาะยิ 
๒๕๘ ๑๑๖๓๙๙๐๒๕๘ จ่าอากาศเอกหญิง นุตประวีณ์  เฉลิมลักษณ์ 
๒๕๙ ๑๑๖๓๙๙๐๒๕๙ จ่าอากาศเอกหญิง จุติพร  สุวิภาต 
๒๖๐ ๑๑๖๓๙๙๐๒๖๐ จ่าอากาศเอกหญิง อรยา  ธีระประภาวงศ์ 
๒๖๑ ๑๑๖๓๙๙๐๒๖๑ จ่าอากาศเอกหญิง เกลียวสกุล  ตันกสิกิจ 

 
ล าดับ ๒๖๒ ... 

 



ก - ๒๙ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนายทหารประทวนสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

โควตานายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
รหัสต าแหน่ง TOF-12 ๑๑๖๓๙๙ 

 
ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 
๒๖๒ ๑๑๖๓๙๙๐๒๖๒ จ่าอากาศเอกหญิง นันธิญา  หัวใจคง 
๒๖๓ ๑๑๖๓๙๙๐๒๖๓ จ่าอากาศเอกหญิง ชลินยา  ทองอยู่ 
๒๖๔ ๑๑๖๓๙๙๐๒๖๔ จ่าอากาศเอกหญิง บัณฑิตา  นาพูน 
๒๖๕ ๑๑๖๓๙๙๐๒๖๕ จ่าอากาศเอกหญิง สมันตา  จันทร์ประเสริฐ 
๒๖๖ ๑๑๖๓๙๙๐๒๖๖ จ่าอากาศเอกหญิง สุรีย์พร  ฤทธิไกรเล่าเสรี 
๒๖๗ ๑๑๖๓๙๙๐๒๖๗ จ่าอากาศเอกหญิง นฤภร  เหง้าโอสา 
๒๖๘ ๑๑๖๓๙๙๐๒๖๘ จ่าอากาศเอกหญิง วริศรา  สายแก้ว 
๒๖๙ ๑๑๖๓๙๙๐๒๖๙ จ่าอากาศเอกหญิง วิรัลพัชร  เชื้อเกตุ 
๒๗๐ ๑๑๖๓๙๙๐๒๗๐ จ่าอากาศเอกหญิง วันดี  หอมสุคนธ์ 
๒๗๑ ๑๑๖๓๙๙๐๒๗๑ จ่าอากาศเอกหญิง วันธิวา  สังข์ป่า 
๒๗๒ ๑๑๖๓๙๙๐๒๗๒ จ่าอากาศเอกหญิง จีรพร  พันธุ์เจริญ 
๒๗๓ ๑๑๖๓๙๙๐๒๗๓ จ่าอากาศเอกหญิง ศิริลักษณ์  บัวบุตร 
๒๗๔ ๑๑๖๓๙๙๐๒๗๔ จ่าอากาศเอกหญิง สุชีราพร  โชติเนตร 
๒๗๕ ๑๑๖๓๙๙๐๒๗๕ จ่าอากาศเอกหญิง สุพัตรา  อ้นชัยยา 
๒๗๖ ๑๑๖๓๙๙๐๒๗๖ จ่าอากาศเอกหญิง โศรยา  ศรีสุวรรณ 
๒๗๗ ๑๑๖๓๙๙๐๒๗๗ จ่าอากาศเอกหญิง อรอนงค์  สีดอกบวบ 
๒๗๘ ๑๑๖๓๙๙๐๒๗๘ จ่าอากาศเอกหญิง อภิวรรณ  รัตนขวัญ 
๒๗๙ ๑๑๖๓๙๙๐๒๗๙ จ่าอากาศเอกหญิง อนงค์นุช  เขียดนิล 
๒๘๐ ๑๑๖๓๙๙๐๒๘๐ จ่าอากาศเอกหญิง กมลวรรณ  ปุนยาโพ 
๒๘๑ ๑๑๖๓๙๙๐๒๘๑ จ่าอากาศเอกหญิง วิไลลักษณ์  ตันเฉี่ยง 
๒๘๒ ๑๑๖๓๙๙๐๒๘๒ จ่าอากาศเอกหญิง วิไลพร  อุไกรหงสา 
๒๘๓ ๑๑๖๓๙๙๐๒๘๓ จ่าอากาศเอกหญิง อรทัย  การหมั่นด ี
๒๘๔ ๑๑๖๓๙๙๐๒๘๔ จ่าอากาศเอกหญิง จุฑามาศ  สวัสดิแพทย์ 
๒๘๕ ๑๑๖๓๙๙๐๒๘๕ จ่าอากาศเอกหญิง กิรดา  แท่นข า 
๒๘๖ ๑๑๖๓๙๙๐๒๘๖ จ่าอากาศเอกหญิง ชลิดา  สามศรี 
๒๘๗ ๑๑๖๓๙๙๐๒๘๗ จ่าอากาศเอกหญิง อริศรา  พระยาลอ 
๒๘๘ ๑๑๖๓๙๙๐๒๘๘ จ่าอากาศเอกหญิง วีระยา  วงค์จ าปา 
๒๘๙ ๑๑๖๓๙๙๐๒๘๙ จ่าอากาศโท วัฒนะ  ไชยสิมมา 
๒๙๐ ๑๑๖๓๙๙๐๒๙๐ จ่าอากาศโท ทศพล  สุรวิชัย 

 
ล าดับ ๒๙๑ ... 

 



ก - ๓๐ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนายทหารประทวนสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

โควตานายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
รหัสต าแหน่ง TOF-12 ๑๑๖๓๙๙ 

 
ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 
๒๙๑ ๑๑๖๓๙๙๐๒๙๑ จ่าอากาศโท อรุณพร  มาค า 
๒๙๒ ๑๑๖๓๙๙๐๒๙๒ จ่าอากาศโท สุรเดช  บ ารุงพล 
๒๙๓ ๑๑๖๓๙๙๐๒๙๓ จ่าอากาศโท รัชกฤต  พลภักด ี
๒๙๔ ๑๑๖๓๙๙๐๒๙๔ จ่าอากาศโท ตวงสิทธิ ์ บุ้งทอง 
๒๙๕ ๑๑๖๓๙๙๐๒๙๕ จ่าอากาศโท วสุวัฒน ์ ครุฑแก้ว 
๒๙๖ ๑๑๖๓๙๙๐๒๙๖ จ่าอากาศโท ประเสริฐ  พูลกสิศรี 
๒๙๗ ๑๑๖๓๙๙๐๒๙๗ จ่าอากาศโท ชาญวิทย์  ค าเพราะ 
๒๙๘ ๑๑๖๓๙๙๐๒๙๘ จ่าอากาศโท กิตติภัค  หนูสิงห์ 
๒๙๙ ๑๑๖๓๙๙๐๒๙๙ จ่าอากาศโทหญิง อัญชลี  แสงประสิทธิ์ 
๓๐๐ ๑๑๖๓๙๙๐๓๐๐ จ่าอากาศโท กล้าณรงค์  ปัญญาวงค์ 
๓๐๑ ๑๑๖๓๙๙๐๓๐๑ จ่าอากาศโท ศรัณย ู กันทะวงค์ 
๓๐๒ ๑๑๖๓๙๙๐๓๐๒ จ่าอากาศโทหญิง ณัฐวดี  อ านวยชัย 
๓๐๓ ๑๑๖๓๙๙๐๓๐๓ จ่าอากาศโทหญิง ชนานันท์  มั่นเหมาะ 
๓๐๔ ๑๑๖๓๙๙๐๓๐๔ จ่าอากาศโทหญิง ฉันทนี  รอดมาดี 
๓๐๕ ๑๑๖๓๙๙๐๓๐๕ จ่าอากาศโทหญิง อรอุมา  อุ่นตาดี 
๓๐๖ ๑๑๖๓๙๙๐๓๐๖ จ่าอากาศโทหญิง ภัทร์นรินทร์  ค าให้สุข 
๓๐๗ ๑๑๖๓๙๙๐๓๐๗ จ่าอากาศโทหญิง ผุสดี  สัชญูกร 
๓๐๘ ๑๑๖๓๙๙๐๓๐๘ จ่าอากาศโทหญิง ศิริพร  วงษ์กัลยา 
๓๐๙ ๑๑๖๓๙๙๐๓๐๙ จ่าอากาศโทหญิง ทัศพร  วรรณกิจ 
๓๑๐ ๑๑๖๓๙๙๐๓๑๐ พันจ่าอากาศเอกหญิง กุลปริยา  ชังอิน 

 



ผนวก ข 
รายละเอียดการสอบและเกณฑ์การตัดสินการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนสอบเลื่อนฐานะ 

เป็นนายทหารสัญญาบัตร โควตานายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

 
 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุกคนจะต้องเข้าสอบตามหัวข้อที่ก าหนดไว้  โดยมีรายละเอียด 
การสอบคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 

๑. ก าหนดหัวข้อการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 
โควตานายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
ซึ่งผู้มีสิทธิ์สอบจะต้องเข้ารับการทดสอบเพ่ือวัดและประเมินความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะ ดังนี้ 

 

 

 

 

 
 

๒.  การสอบคัดเลือก... 

 

รหัสต าแหน่ง 
สอบคัดเลือกรอบแรก สอบคัดเลือกรอบสอง 

ภาควิชาการ ภาคปฏิบตั ิ สัมภาษณ ์ สมรรถภาพรา่งกาย 
TOF-01 ๑๐๑๓๙๙ ✓ - ✓ ✓ 
TOF-02 ๑๐๒๓๙๙ ✓ - ✓ ✓ 
TOF-03 ๑๐๓๑๙๙ ✓ - ✓ ✓ 

TOF-04 ๑๐๔๓๙๙ ✓ - ✓ ✓ 

TOF-05 ๑๐๕๑๙๙ ✓ ✓ ✓ ✓ 

TOF-05 ๑๐๖๓๙๙ ✓ ✓ ✓ ✓ 

TOF-05 ๑๐๗๓๙๙ ✓ ✓ ✓ ✓ 

TOF-05 ๑๐๘๓๙๙ ✓ ✓ ✓ ✓ 

TOF-05 ๑๐๙๓๙๙ ✓ ✓ ✓ ✓ 

TOF-06 ๑๑๐๑๙๙ ✓ - ✓ ✓ 

TOF-07 ๑๑๑๑๙๙ ✓ - ✓ ✓ 

TOF-08 ๑๑๒๓๙๙ ✓ - ✓ ✓ 

TOF-09 ๑๑๓๓๙๙ ✓ - ✓ ✓ 

TOF-10 ๑๑๔๓๙๙ ✓ - ✓ ✓ 

TOF-11 ๑๑๕๑๙๙ ✓ - ✓ ✓ 

TOF-12 ๑๑๖๓๙๙ ✓ - ✓ ✓ 



ข - ๒ 
 

๒. การสอบคัดเลือกรอบแรก (สอบภาควิชาการ) 
๒.๑ ก าหนดสอบภาควิชาการในวันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ สถานที่สอบและ 

ระเบียบการปฏิบัติของผู้เข้าสอบนายทหารประทวนสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โควตานายทหาร
ประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามผนวก ค 

๒.๒ ข้อสอบภาควิชาการ (Knowledge Test) เป็นการสอบโดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย  
๔ ตัวเลือก จ านวน ๑๐๐ ข้อ (๑๐๐ คะแนน) มีรายละเอียดดังนี้ 

๒.๒.๑ วิชาความรู้พ้ืนฐานทั่วไป จ านวน ๓๐ ข้อ (๓๐ คะแนน) ซึ่งทุกรหัสต าแหน่ง
จะต้องท าการสอบ (ยกเว้นรหัสต าแหน่ง TOF-12 ๑๑๖๓๙๙) มีเนื้อหาครอบคลุมในวิชา ดังนี้ 

๒.๒.๒ วิชาความรู้พ้ืนฐานเฉพาะต าแหน่ง (จ าแนกตามรหัสต าแหน่ง) จ านวน ๗๐ ข้อ
(๗๐ คะแนน) มีเนื้อหาครอบคลุมในวิชา ดังนี้ 

 

 

๒.  TOF-02 ... 

วิชา เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ 
๑. ความสามารถทางด้าน 
การคิดค านวณและเหตุผล 

(๑) การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น 
(๒) การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจ านวนหรือปริมาณ 
(๓) การแก้ปัญหาเชิงปริมาณและข้อมูล 
(๔) ความสามารถทางด้านเหตุผล 
(๕) ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยง 
(๖) การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล 

๘ 

๒. ภาษาไทย ความเขา้ใจและการใช้ภาษา ๖ 
๓. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๖ 
๔. คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน (๑) การใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 

(๒) การใช้โปรแกรมขั้นพ้ืนฐาน 
(๓) การเชื่อมต่อเครือข่ายและข้อมูลบนอินเทอรเน็ต 

๕ 

๕. ความรู้ทั่วไป การทหารและกองทัพอากาศ ๕ 
รวม ๓๐ 

รหัสต าแหน่ง เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ 
๑.  TOF-01 ๑๐๑๓๙๙ (๑) การพัฒนาหลักสูตร 

(๒) นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
(๓) การจัดการศึกษา 
(๔) การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา 
(๕) การวิจัยทางการศึกษา 
(๖) การประกันคุณภาพทางการศึกษา 
(๗) จิตวิทยาการศึกษา 

๗๐ 
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๕.  TOF-05 ... 

 

รหัสต าแหน่ง เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ 
๒.  TOF-02 ๑๐๒๓๙๙ (๑) โภชนาการเบื้องต้น 

(๒) สุขาภิบาลอาหาร 
(๓) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการอาหาร 
(๔) อาหารและโภชนาการ 
(๕) โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร 

๗๐ 

๓.  TOF-03 ๑๐๓๑๙๙ (๑) การส ารวจแผนที่ด้วยภาพถ่าย (Photogrammetry) 
(๒) วิศวกรรมงานทาง 
(๓) แผนที่ภูมิศาสตร์ 
(๔) วิศวกรรมส ารวจ/วิศวกรรมแผนที่ 
       -  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานส ารวจ 
       -  การวัดระยะทาง 
       -  งานระดับ 
       -  การวัดมุม 
       -  การวงรอบ 
       -  เส้นชั้นความสูง 
       -  พ้ืนที่และปริมาตร 
       -  การส ารวจเพื่อก่อสร้าง 

๗๐ 

๔.  TOF-04 ๑๐๔๓๙๙ (๑) การบัญชีเบื้องต้น 
(๒) การเงินการธนาคาร 
(๓) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเงินการคลัง 
(๔) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 

๗๐ 
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๑๐.  TOF-10 … 
 

รหัสต าแหน่ง เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ 
๕.  TOF-05 ๑๐๖๓๙๙ 
     TOF-05 ๑๐๗๓๙๙ 
     TOF-05 ๑๐๘๓๙๙ 
     TOF-05 ๑๐๙๓๙๙ 
 

(๑) ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๒) สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
(๓) ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการส านักงาน 
(๔) ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
(๕) ความรู้พื้นฐานและภาษาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
(๖) การเขียนโปรแกรมเว็บไซต์ 
(๗) การออกแบบและการสืบค้นข้อมูล (SQL) 
(๘) การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
(Object-Oriented Programming) 
(๙) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(๑๐) การบ ารุงรักษาและการบริหารระบบ 
(๑๑) เทคโนโลยีเว็บไซต์ 

๗๐ 

๖  TOF-06 ๑๑๐๑๙๙ (๑) การเขียนแบบวิศวกรรม 
(๒) วัสดุวิศวกรรม 
(๓) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
(๔) กลศาสตร์วิศวกรรม 
(๕) การควบคุมยานยนต์ 
(๖) เครื่องสันดาปภายใน 
(๗) พลศาสตร์ยานยนต์ 

๗๐ 

๗.  TOF-07 ๑๑๑๑๙๙ (๑) วิศวกรรมโครงสร้าง 
(๒) วิศวกรรมส ารวจ  

๗๐ 

๘.  TOF-08 ๑๑๒๓๙๙ (๑) การพยาบาลผู้ใหญ่ 
(๒) การพยาบาลอนามัยชุมชน 
(๓) การพยาบาลจิตเวช 
(๔) การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 
(๕) การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 

๗๐ 

๙.  TOF-09 ๑๑๓๓๙๙ (๑) การพยาบาลพื้นฐาน 
(๒) เวชกิจฉุกเฉิน 
(๓) เวชศาสตร์ป้องกันและอาชีวอนามัย 
(๔) การสาธารณสุขและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
(๕) ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม  

๗๐ 
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๒.๒.๓  ข้อสอบภาควิชาการ (รหัสต าแหน่ง TOF-12 ๑๑๖๓๙๙) เป็นข้อสอบ 
แบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จ านวน ๑๐๐ ข้อ (๑๐๐ คะแนน) มีเนื้อหาครอบคลุมในวิชา ดังนี้ 

๒.๓   เกณฑ์การตัดสินและการประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก (สอบภาควิชาการ) 
๒.๓.๑  ก าหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยผู้เข้าสอบจะต้องได้คะแนนสอบ 

 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การสอบภาควิชาการ 
๒.๓.๒  ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก (สอบภาควิชาการ) โดยเรียงล าดับ

ตามเลขประจ าตัวสอบและคัดเลือกผู้สอบผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกไวจ านวนไมเกิน ๓ เทาของอัตราทีเ่ปิดรับ 
ยกเว้นรหัสต าแหน่งที่มีผู้ผ่านเกณฑ์ตามข้อ ๒.๓.๑ ไม่ครบตามจ านวน คณะกรรมการจะพิจารณา 
ตามความเหมาะสม 

๓.  การสอบคัดเลือก... 

รหัสต าแหน่ง เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ 
๑๐.  TOF-10 ๑๑๔๓๙๙ (๑) การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 

(๒) วิทยุโทรทัศน์ 
(๓) สื่อสารมวลชน 
(๔) ภาพยนตร์และวิดีทัศน์ 

๗๐ 

๑๑.  TOF-11 ๑๑๕๑๙๙ (๑) การพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
(๒) การประเมินผลและการวัด 
(๓) กายวิภาคและสรีรวิทยาทางพลศึกษา 
(๔) การประเมินทางพลศึกษา 
(๕) ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางพลศึกษา 
(๖) การจัดการและการบริหารทางพลศึกษา 
(๗) การกีฬา 

๗๐ 

วิชา เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ 
๑. ความสามารถทางด้าน 
การคิดค านวณและเหตุผล 

(๑) การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น 
(๒) การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจ านวนหรือปริมาณ 
(๓) การแก้ปัญหาเชิงปริมาณและข้อมูล 
(๔) ความสามารถทางด้านเหตุผล 
(๕) ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยง 
(๖) การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล 

๒๕ 

๒. ภาษาไทย ความเขา้ใจและการใช้ภาษา ๒๐ 
๓. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๒๐ 
๔. คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน (๑) การใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 

(๒) การใช้โปรแกรมขั้นพ้ืนฐาน 
(๓) การเชื่อมต่อเครือข่ายและข้อมูลบนอินเทอรเน็ต 

๒๕ 

๕. ความรู้ทั่วไป การทหารและกองทัพอากาศ ๑๐ 
รวม ๑๐๐ 
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๓. การสอบคัดเลือกรอบสอง (สอบภาคปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) 
มีรายละเอียดดังนี้ 

๓.๑ การสอบภาคปฏิบัติ (Job Practice Test)  
๓.๑.๑ รหัสต าแหน่ง TOF-05 ๑๐๕๓๙๙ มีเนื้อหาการสอบภาคปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน 

รายละเอียดดังนี้ 

๓.๑.๒ รหัสต าแหน่ง TOF-05 ๑๐๖๓๙๙ มีเนื้อหาการสอบภาคปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน 
รายละเอียดดังนี้ 

๓.๑.๓ รหัสต าแหน่ง TOF-05 ๑๐๗๓๙๙ มีเนื้อหาการสอบภาคปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน 
รายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

๓.๑.๔  รหัสต าแหน่ง ... 

 

ล าดับ รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ คะแนน หมายเหตุ 
๑ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน 

(Microsoft Word, Excel และ PowerPoint) 
๓๐  

๒ การพัฒนา Web Application เบื้องต้น 
(HTML, CSS และ JavaScript) 

๔๐  

๓ การใช้งานโปรแกรมประยุกต์บน Web Application ๓๐  
รวม ๑๐๐  

ล าดับ รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ คะแนน หมายเหตุ 
๑ การออกแบบโปรแกรมประยุกต์และระบบ 

(Application And System Design) 
๕๐  

๒ การจัดท าเว็บไซต์และการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนภาพ 
หรือแผนภูมิ  
(Websites and Data Visualization) 

๕๐  

รวม ๑๐๐  

ล าดับ รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ คะแนน หมายเหตุ 
๑ ความรู้พื้นฐาน/ภาษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

(Java Script, Java, PHP, C หรือ Python) 
๗๐  

๒ การเขียนโปรแกรมเว็บไซต์ (HTML และ CSS) ๓๐  
รวม ๑๐๐  
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๓.๑.๔ รหัสต าแหน่ง TOF-05 ๑๐๘๓๙๙ มีเนื้อหาการสอบภาคปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน 
รายละเอียดดังนี้ 

๓.๑.๕  รหัสต าแหน่ง TOF-05 ๑๐๙๓๙๙ มีเนื้อหาการสอบภาคปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน 
รายละเอียดดังนี้ 

๓.๒ การสอบสัมภาษณ์ (Interview)  
๓.๒.๑ ก าหนดการจะแจ้งให้ทราบทางประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก

รอบแรก (สอบภาควิชาการ) 
๓.๒.๒ การสอบสัมภาษณ์ (Interview) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน มีเนื้อหา 

การสอบสัมภาษณ ์รายละเอียดดังนี้ 
๓.๒.๒.๑ ทักษะการเป็นผู้น า (Leadership Skills) 
๓.๒.๒.๒ การท างานเป็นทีม (Teamwork) 
๓.๒.๒.๓ การ เ รี ยนรู้ และ พัฒนาตนเอง  ( Individual Learning and 

Development) 
๓.๒.๒.๔ ความพร้อมปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง (Adaptive  

to Change)  
๓.๒.๒.๕ การยึดมั่นในความซื่อสัตย์และหลักความถูกต้อง (Honesty and 

Integrity) 
๓.๒.๒.๖ ทักษะการติดต่อสื่อสาร (Communication Skills) 
๓.๒.๒.๗ ผู้ เข้าสอบจะต้องน าเสนอตนเองและความรู้ความสามารถ 

ที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่สมัคร ระยะเวลา ๕ - ๗ นาที โดยต้องจัดเตรียมส าเนาแฟ้มสะสมผลงาน จ านวน ๓ ชุด  
มาในวันสอบสัมภาษณ์ 
 
 
 
 

๓.๓  การทดสอบ... 
 

ล าดับ รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ คะแนน หมายเหตุ 
๑ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน 

(Microsoft Word, Excel และ PowerPoint) 
๑๐๐  

รวม ๑๐๐  

ล าดับ รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ คะแนน หมายเหตุ 
๑ การออกแบบเครือข่ายและการสถาปนาเครือข่าย ๔๐  
๒ การตรวจสอบและด ารงเครือข่าย ๓๐  
๓ การซ่อมบ ารุงเครือข่าย ๓๐  

รวม ๑๐๐  
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๓.๓ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (Physical Fitness Test)  
๓.๓.๑ ก าหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน (น้ าหนักคะแนนการลุกนั่ง : ดันพ้ืน : วิ่ง 

๒,๔๐๐ เมตร = ๒๐ : ๒๐ : ๖๐) และมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 

ดันพื้น  
(PUSH-UP) 

จ านวนครั้งที่ปฏิบัติได้ใน ๑ นาท ี
(ครั้ง/นาที) 

เพศ อายุ ๕๐ คะแนน ๔๐ คะแนน ๓๐ คะแนน ๒๐ คะแนน ๑๐ คะแนน 

ชาย 
๒๕ - ๒๙ ๔๖ ขึ้นไป ๔๑ - ๔๕ ๓๐ - ๔๐ ๒๕ - ๒๙ ๑๕ - ๒๔ 
๓๐ - ๓๕ ๔๑ ขึ้นไป ๓๖ - ๔๐ ๒๕ - ๓๕ ๒๐ - ๒๔ ๑๐ - ๑๙ 

หญิง ๒๕ - ๓๕ ๒๘ ขึ้นไป ๒๔ - ๒๗ ๑๗ - ๒๓ ๑๓ - ๑๖ ๖ - ๑๒ 
 

วิ่ง 
๒,๔๐๐ เมตร 

จ านวนเวลาที่ปฏิบัติได้เป็นนาทีและวินาที 
(นาที/วินาที) 

เพศ อายุ ๕๐ คะแนน ๔๐ คะแนน ๓๐ คะแนน ๒๐ คะแนน ๑๐ คะแนน 

ชาย 
๒๕ - ๒๙ ต่ ากวา่ ๑๐.๑๒ ๑๐.๑๒ - ๑๑.๒๗ ๑๑.๒๘ - ๑๔.๐๐ ๑๔.๐๑ - ๑๕.๑๖ ๑๕.๑๗ - ๑๗.๓๒ 

๓๐ - ๓๕ ต่ ากวา่ ๑๑.๓๓ ๑๑.๓๓ - ๑๒.๕๒ ๑๒.๕๓ - ๑๕.๓๑ ๑๕.๓๒ - ๑๖.๕๐ ๑๖.๕๑ - ๑๙.๒๘ 

หญิง 
๒๕ - ๒๙ ต่ ากวา่ ๑๕.๑๘ ๑๕.๑๘ - ๑๖.๓๙ ๑๖.๔๐ - ๑๙.๒๒ ๑๙.๒๓ - ๒๐.๔๓ ๒๐.๔๔ - ๒๓.๐๔ 

๓๐ - ๓๕ ต่ ากวา่ ๑๕.๕๕ ๑๕.๕๕ - ๑๗.๓๖ ๑๗.๓๗ - ๒๐.๕๙ ๒๑.๐๐ - ๒๒.๔๑ ๒๒.๔๒ - ๒๖.๐๒ 

 

 

 

 

 

๓.๓.๒  เกณฑ์การประเมิน... 

ลุกนั่ง 
(SIT-UP) 

จ านวนครั้งที่ปฏิบัติได้ใน ๑ นาท ี(ครั้ง/นาที) 

เพศ อายุ ๕๐ คะแนน ๔๐ คะแนน ๓๐ คะแนน ๒๐ คะแนน ๑๐ คะแนน 

ชาย 
๒๕ - ๒๙ ๔๕ ขึ้นไป ๔๑ - ๔๔ ๓๒ - ๔๐ ๒๘ - ๓๑ ๒๐ - ๒๗ 
๓๐ - ๓๕ ๔๓ ขึ้นไป ๓๘ - ๔๒ ๒๙ - ๓๗ ๒๔ - ๒๘ ๑๕ - ๒๓ 

หญิง 
๒๕ - ๒๙ ๓๒ ขึ้นไป ๓๐ - ๓๑ ๒๕ - ๒๙ ๒๓ - ๒๔ ๑๙ - ๒๒ 
๓๐ - ๓๕ ๓๐ ขึ้นไป ๒๖ - ๒๙ ๑๗ - ๒๕ ๑๓ - ๑๖ ๕ - ๑๒ 
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๓.๓.๒ เกณฑ์การประเมินสมรรถภาพร่างกาย 

คะแนนทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เกณฑ์การประเมินสมรรถภาพร่างกาย 

ต่ ากว่า ๔๐ คะแนน สมรรถภาพร่างกายอยู่ในเกณฑ์ “ต้องปรับปรุง” 

๔๐ - ๕๙ คะแนน สมรรถภาพร่างกายอยู่ในเกณฑ์ “ปานกลาง” 

๖๐ - ๗๙ คะแนน สมรรถภาพร่างกายอยู่ในเกณฑ์ “ดี” 

๘๐ คะแนนขึ้นไป สมรรถภาพร่างกายอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” 

๓.๔ เกณฑ์การตัดสินและการประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย 
๓.๔.๑ การสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย ก าหนดคะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน ดังนี้ 

๓.๔.๑.๑ การสอบภาควิชาการ (Knowledge Test) ก าหนดคะแนนเต็ม 
๑๐๐ คะแนน โดยให้ใช้ผลสอบตามข้อ ๒.๓ 

๓.๔.๑.๒ การสอบภาคปฏิบัติ (Job Practice Test) ก าหนดคะแนนเต็ม  
๑๐๐ คะแนน ผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสินต้องได้คะแนนสอบภาคปฏิบัติ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

๓.๔.๑.๓ การสอบสัมภาษณ์ (Interview) ก าหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
ผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสินต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 

๓.๔.๑.๔ ผู้เข้าสอบจะต้องมีผลทดสอบสมรรถภาพร่างกายอยู่ในเกณฑ์  
“ปานกลาง” ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านเกณฑก์ารทดสอบ 

๓.๔.๑.๕ ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย โดยเรียงล าดับผู้สอบผ่าน
เกณฑ์การสอบคัดเลือกตัวจริงตามจ านวนอัตราที่เปิดรับ และตัวส ารองไม่น้อยกว่า ๑ เท่าของจ านวนที่เปิดรับ  
เว้นแต่มีผู้สอบผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกไม่ครบตามจ านวน คณะกรรมการจะพิจารณาตามผลคะแนนรวม  
การสอบภาควิชาการ การสอบภาคปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์จากมากไปหาน้อย กรณีมีคะแนนรวมเท่ากัน  
ให้พิจารณา ผู้ที่สอบได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับสูงกว่า หากยังมีคะแนนเท่ากัน  
ให้พิจารณาผู้ที่สอบได้คะแนนสอบภาคปฏิบัติมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับสูงกว่า หากคะแนนสอบดังกล่าว
เท่ากันทั้งหมด ให้พิจารณาผู้ที่มีคะแนนทดสอบสมรรถภาพมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

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



ผนวก ค 
สถานที่สอบและระเบียบการปฏิบัติของผู้เข้าสอบในการเข้าสอบคัดเลือกนายทหารประทวนสอบเลื่อนฐานะ 

เป็นนายทหารสัญญาบัตร โควตานายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

 

๑. การสอบคัดเลือกรอบแรก (การสอบภาควิชาการ) 
๑.๑ ก าหนดการสอบภาควิชาการในวันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ ถึง 

๑๑.๓๐ น. (รายงานตัวเพ่ือเข้าสอบเวลา ๐๘.๐๐ น.) มีรายละเอียดดังนี้ 

๑.๒ ระเบียบการปฏิบัติของผู้เข้าสอบในการเข้าสอบภาควิชาการ 
๑.๒.๑ ให้ผู้ เข้าสอบท าแบบรับรองความเสี่ ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโรค  

COVID-19 ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. เพ่ือพิจารณาแยกห้องสอบ 
๑.๒.๒ ให้ตรวจสอบห้องสอบและเลขที่นั่งสอบในวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
๑.๒.๓ ให้ผู้เข้าสอบตรวจหาเชื้อโรค COVID-19 โดยการใช้แบบตรวจหาแอนติเจน

ด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Test Self-test Kits) ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง ก่อนเข้าสอบ 
ภาควิชาการ 

๑.๒.๔ เตรียมหน้ากากอนามัยด้วยตนเองและต้องสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าสู่สถานที่สอบ 
๑.๒.๕ ต้องล้างมือด้วยเจลล้างมือที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ก่อนเข้าสอบ 

 
๑.๒.๖  ต้องเข้ารับ... 

รหัสต าแหน่ง 
อาคารเรียน ๒ 

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
ห้องประชุม โรงเรียนจ่าอากาศ 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

TOF-01 ๑๐๑๓๙๙ ✓ - 

TOF-02 ๑๐๒๓๙๙ ✓ - 

TOF-03 ๑๐๓๑๙๙ ✓ - 

TOF-04 ๑๐๔๓๙๙ - ✓ 
TOF-05 ๑๐๕๑๙๙ - ✓ 
TOF-05 ๑๐๖๓๙๙ - ✓ 
TOF-05 ๑๐๗๓๙๙ - ✓ 
TOF-05 ๑๐๘๓๙๙ - ✓ 
TOF-05 ๑๐๙๓๙๙ - ✓ 
TOF-06 ๑๑๐๑๙๙ ✓ - 

TOF-07 ๑๑๑๑๙๙ ✓ - 

TOF-08 ๑๑๒๓๙๙ ✓ - 

TOF-09 ๑๑๓๓๙๙ ✓ - 

TOF-10 ๑๑๔๓๙๙ ✓ - 

TOF-11 ๑๑๕๑๙๙ ✓ - 

TOF-12 ๑๑๖๓๙๙ ✓ - 
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๑.๒.๖ ต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองที่บริเวณจุดตรวจคัดกรองก่อนเริ่มเวลาสอบ 

โดยต้องรักษาระยะห่างระหว่างกัน (Social Distancing) ไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร 
๑.๒.๗ ให้น าเอกสารหรือภายถ่ายผลการตรวจหาเชื้อโรค COVID-19 ตามข้อ ๑.๒.๓ 

มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่บริเวณจุดคัดกรองตามข้อ ๑.๒.๖ เพ่ือพิจารณาในการเข้ารับการสอบ 
๑.๒.๘ ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามอยู่บริเวณสถานที่สอบ เว้นแต่กรณี รับ-ส่งผู้เข้าสอบ

เท่านั้น 
๑.๒.๙ ให้ผู้เข้าสอบแต่งกาย ดังนี้ 

๑.๒.๙.๑ ผู้นายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ ชาย แต่งกายเครื่องแบบ
ปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง 

๑.๒.๙.๒ นายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ หญิง แต่งกายเครื่องแบบ
ปกติคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง 

๑.๒.๙.๓ นายทหารประทวนชั้นจ่าอากาศ ชาย แต่งเครื่องแบบปกติเทา 
คอพับแขนยาว 

๑.๒.๙.๔ นายทหารประทวนชั้นจ่าอากาศ หญิง แต่งกายเครื่องแบบปกติ
คอพับแขนยาว 

๑.๒.๑๐ ต้องจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ในวันสอบ ดังนี้ 
๑.๒.๑๐.๑ บัตรประจ าตัวข้าราชการหรือบัตรประจ าตัวประชาชน 
๑.๒.๑๐.๒ ดินสอ 2B และยางลบดินสอ 

๑.๒.๑๑ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง แต่จะเข้าห้องสอบ
ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการคุมสอบประจ าห้องสอบเท่านั้น 

๑.๒.๑๒ ผู้ที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มสอบไปแล้ว ๒๐ นาที จะไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าสอบ 

๑.๒.๑๓ ต้องนั่งสอบตามผังที่นั่งสอบและห้องสอบที่ก าหนด 
๑.๒.๑๔ 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 

๑.๒.๑๕ อนุญาตให้ วางเฉพาะเอกสารและอุปกรณ์ ที่ ก าหนดในข้อ ๑.๒.๑๐  
บนโต๊ะสอบเท่านั้น  

๑.๒.๑๖ ปฏิบัติตามค าชี้แจงของคณะกรรมการคุมสอบโดยเคร่งครัด 
๑.๒.๑๗ ห้ามคัดลอกข้อสอบลงเอกสารหรืออุปกรณ์ใด ๆ หรือน าเอกสารการสอบ

ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด 
 
 
 

๑.๒.๑๘  เมื่ออยู่ในห้องสอบ ... 
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๑.๒.๑๘ เมื่ อ อยู่ ในห้ อ งสอบ  ห าก มี ข้ อส งสั ยป ระการใด  ให้ ยกมื อถาม
คณะกรรมการคุมสอบเท่านั้น ไม่พูดคุยหรือติดต่อกับผู้อ่ืน และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการคุมสอบ 

๑.๒.๑๙ กรณี ที่ ท าข้ อ ส อบ เส ร็ จ ก่ อน ที่ จ ะห ม ด เวล า  ห รื อ ไม่ ป ระส งค์ 
จะท าข้อสอบต่อไป ให้นั่งอยู่ที่นั่งสอบแล้วรอจนกว่าคณะกรรมการคุมสอบเก็บข้อสอบและกระดาษค าตอบ  
ห้ามเดินมาส่งข้อสอบที่ โต๊ะคณะกรรมการคุมสอบโดยเด็ดขาด โดยจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อ 
หมดเวลาสอบเท่านั้น 

๑.๒.๒๐ เมื่อหมดเวลาสอบ ให้ผู้ที่ นั่ งอยู่ ในห้องสอบหยุดท าข้อสอบทันที  
และรอจนกว่าคณะกรรมการคุมสอบจะเก็บข้อสอบ กระดาษค าตอบ และอนุญาตให้ออกจากห้องสอบได้  
หากคนใดฝ่าฝืนจะไม่ได้รับการตรวจกระดาษค าตอบ 

๑.๒.๒๑ ผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบการสอบนี้  หรือผู้ทุจริต หรือพยายาม 
ท าการทุจริตในการสอบ หากตรวจพบการกระท าดังกล่าว คณะกรรมการคุมสอบมีอ านาจตัดสิทธิ์การสอบของผู้นั้น 
หรือยกเลิกการสอบและผลการสอบท้ังหมด 

๒. ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก (สอบภาควิชาการ) และแจ้งก าหนดการสอบคัดเลือก
รอบสอง ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ www.rtaf-recruit.com 




