
(ส ำเนำ) 
 
 
 

ประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร 
กองบิน ๖ 

เรื่อง  รำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 
 

 ตำมที่  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร กองบิน ๖ 
ได้ด ำเนินกำรรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรของกองบิน ๖ ในต ำแหน่ง ช่ำงไฟฟ้ำ 
และต ำแหน่ง ช่ำงระบบไฟฟ้ำและเครื่องวัดประกอบกำรบิน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๒๑ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๔ 
และต ำแหน่ง ช่ำงสี ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๒๗ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น ปรำกฏว่ำ มีผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรประเมิน 
สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ดังมีรำยละเอียดตำมผนวกท่ีแนบ 
 
                                  ประกำศ   ณ   วันที่      ๓๐      มิถุนำยน   พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
 

                                     (ลงชื่อ) นำวำอำกำศเอก ชนะรัฐ  จันทรุเบกษำ 
                                                                  (ชนะรัฐ  จันทรุเบกษำ) 
                                                                   ผู้บังคับกำรกองบิน ๖ 
                                       ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร 
                                                                         กองบิน ๖ 

 
 

ส ำเนำถูกต้อง 

 น.ต. 
         (จรูญ  วิจำรัตน์) 
      รอง หน.ผกพ.บก.บน.๖ 
            ๒ ก.ค.๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก 

ประกอบประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร กองบิน ๖ 
ลงวันที่    ๓๐    มิถุนำยน  พ.ศ.๒๕๖๔ 

เรื่อง  ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 
 

 ๑. รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (กำรสอบภำควิชำกำร) 
  ๑.๑ กลุ่มงำนเทคนิค ต ำแหน่ง ช่ำงไฟฟ้ำ 

หมำยเลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมำยเหตุ 
๐๐๑      นำยชฎำยุ   นุชแดง  

  ๑.๒ กลุ่มงำนเทคนิค ต ำแหน่ง ช่ำงระบบไฟฟ้ำและเครื่องวัดประกอบกำรบิน 
หมำยเลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมำยเหตุ 

๐๐๑      นำยรัฐกำนต์   ธรรมขันธ ์  
๐๐๒      นำยชญำนนท์   ทรัพย์ทวี  
๐๐๓      นำยภำณุพงศ์   ทองจันทำ  
๐๐๔      นำยกนิษฐ์   ชำติกำนนท์  

  ๑.๓ กลุ่มงำนเทคนิค ต ำแหน่ง ช่ำงสี 
หมำยเลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมำยเหตุ 

๐๐๑      นำยชญำนนท์   ทรัพย์ทวี  
๐๐๒      นำยปฏิภำณ   บุญศรี  
๐๐๓      นำงสำวเกษม   วงษ์หำญ  

 ๒. วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (กำรสอบภำควิชำกำร) 
  ๒.๑ ต ำแหน่ง ช่ำงไฟฟ้ำ และต ำแหน่ง ช่ำงระบบไฟฟ้ำและเครื่องวัดประกอบกำรบิน 
   ก ำหนดกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในวันพุธที่ ๗ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
ตั้งแต่เวลำ ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ อำคำรชุมนุมประทวน กองบิน ๖ 
  ๒.๒ ต ำแหน่ง ช่ำงสี 
   ก ำหนดกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในวันพุธที่ ๗ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
ตั้งแต่เวลำ ๑๓.๓๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ณ อำคำรชุมนุมประทวน กองบิน ๖ 

 ๓. การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (กำรสอบภำควิชำกำร) 
 

ต ำแหน่ง สมรรถนะ หมำยเหตุ 
ช่ำงไฟฟ้ำ - ควำมรู้ตำมลักษณะงำน ชำ่งไฟฟ้ำ 

- ควำมรู้เกี่ยวกับภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และคอมพิวเตอร ์
- ควำมรู้ทั่วไป 

 

ช่ำงระบบไฟฟำ้และเครื่องวัด 
ประกอบกำรบิน 

- ควำมรู้ตำมลักษณะงำน ชำ่งระบบไฟฟำ้และเครื่องวดัประกอบกำรบนิ 
- ควำมรู้เกี่ยวกับภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ 
- ควำมรู้ทั่วไป 

 

ช่ำงส ี - ควำมรู้ตำมลักษณะงำน ชำ่งสี 
- ควำมรู้เกี่ยวกับภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ 
- ควำมรู้ทั่วไป 

 

 
๔. สิ่งที่ ... 



- ๒ - 
 

 ๔. สิ่งท่ีต้องปฏิบัติในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (กำรสอบภำควิชำกำร) 
  ๔.๑ ผู้เข้ำสอบทุกคน ต้องเตรียมหน้ำกำกอนำมัยด้วยตนเอง และต้องสวมใส่ตลอดเวลำ 
ที่เข้ำสู่สถำนที่สอบ 
  ๔.๒ ผู้เข้ำสอบทุกคน ต้องเข้ำรับกำรคัดกรอง ณ บริเวณจุดคัดกรอง ก่อนเข้ำสอบ 
และล้ำงมือด้วยเจลล้ำงมือที่คณะกรรมกำรคุมสอบไดจ้ัดเตรียมไว้ก่อนเข้ำสอบ 
  ๔.๓ ผู้เข้ำสอบทุกคน ต้องแต่งกำยด้วยชุดสุภำพเรียบร้อย สวมเสื้อคอปก กำงเกงขำยำว 
สอดชำยเสื้อไว้ในกำงเกง และสวมรองเท้ำหุ้มส้น 
  ๔.๔ ผู้เข้ำสอบ ต้องจัดเตรียมเอกสำรและอุปกรณ์ในกำรสอบ ดังนี้ 
   ๔.๔.๑ บัตรประจ ำตัวประชำชน หรือหนังสือเดินทำง หรือใบอนุญำตขับรถ 
หำกไม่มีเอกสำรดังกล่ำวแสดงตนในกำรเข้ำสอบ คณะกรรมกำรคุมสอบไม่จะอนุญำตให้เข้ำสอบ 
   ๔.๔.๒ ปำกกำสีด ำหรือสีน้ ำเงิน และน้ ำยำลบค ำผิด 
  ๔.๕ ผู้เข้ำสอบ ต้องไปถึงสถำนที่สอบก่อนเริ่มเวลำกำรสอบ ไม่น้อยกว่ำ ๓๐ นำที 
และจะต้องเข้ำห้องสอบไดก้็ต่อเมื่อได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรคุมสอบเท่ำนั้น 
  ๔.๖ ผู้เข้ำสอบ ที่ไปถึงสถำนที่สอบภำยหลังจำกที่ได้เริ่มท ำกำรสอบไปแล้ว ๒๐ นำที 
จะไม่ได้รับกำรอนุญำตให้เข้ำห้องสอบ 
  ๔.๗ ผู้เข้ำสอบ จะต้องเข้ำห้องสอบและนั่งสอบตำมผังที่ก ำหนด 
  ๔.๘ ห้ำมน ำตำรำ หนังสือ หรือวัสดุอุปกรณ์ใด ๆ เช่น เครื่องค ำนวณ เครื่องบันทึกภำพ 
เครื่องบันทึกเสียง นำฬิกำข้อมือระบบดิจิตอล หรือเครื่องมือสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เข้ำสอบห้องสอบ 
โดยเด็ดขำด (ยกเว้นกระเป๋ำของใช้ส่วนตัว รวมทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ปิดสัญญำณ และวำงไว้ใต้เก้ำอ้ีนั่งสอบ  
ของผู้สอบ) หำกผู้ใดน ำเข้ำห้องสอบ ถือว่ำเป็นผู้มีเจตนำกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบ 
  ๔.๙ ระเบียบปฏิบัติขณะอยู่ในห้องสอบของผู้เข้ำสอบ 
   ๔.๙.๑ ปฏิบัติตำมค ำชี้แจงของคณะกรรมกำรคุมสอบโดยเคร่งครัด 
   ๔.๙.๒ อนุญำตให้วำงเอกสำรและอุปกรณ์ ตำมข้อ ๔.๔ บนโต๊ะสอบเท่ำนั้น 
   ๔.๙.๓ ห้ำมคัดลอกข้อสอบลงเอกสำรหรืออุปกรณ์ใด ๆ หรือน ำเอกสำรกำรสอบ 
ออกจำกห้องสอบโดยเด็ดขำด 
   ๔.๙.๔ กรณีมีข้อสงสัยประกำรใด ให้ยกมือถำมคณะกรรมกำรคุมสอบเท่ำนั้น 
และไม่พูดคุยหรือติดต่อกับผู้ใด และไม่ออกจำกห้องสอบก่อนเวลำที่ก ำหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญำต 
จำกคณะกรรมกำรคุมสอบ 
   ๔.๙.๕ กรณีที่ท ำกำรสอบเสร็จสิ้นก่อนที่จะหมดเวลำกำรสอบ หรือไม่ประสงค์ 
จะท ำกำรสอบต่อไป ให้นั่งอยู่ที่เก้ำอ้ีนั่งสอบ ห้ำมน ำข้อสอบและกระดำษค ำตอบส่งให้กับคณะกรรมกำรคุมสอบ 
โดยเด็ดขำด 
   ๔.๙.๖ เมื่อหมดเวลำสอบ ให้หยุดท ำข้อสอบทันที และรอจนกว่ำคณะกรรมกำร 
คุมสอบจะเก็บเอกสำรกำรสอบและอนุญำตให้ออกจำกห้องสอบได้ 
   ๔.๙.๗ ผู้เข้ำสอบผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมระเบียบปฏิบัตินี้ หรือพยำยำมกระท ำกำรทุจริต 
ในกำรสอบ หำกตรวจพบกำรกระท ำดังกล่ำว คณะกรรมกำรคุมสอบมีสิทธิ์ตัดสิทธิ์ในกำรสอบ หรือยกเลิก 
กำรสอบและผลกำรสอบท้ังหมดของผู้นั้น 
 

๕. การประกาศ ... 



- ๓ - 
 

 ๕. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (กำรสอบภำควิชำกำร) 
  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร กองบิน ๖ จะป ระกำศ 
รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (กำรสอบภำควิชำกำร) ทำงเว็บไซต์ www.wing6.rtaf.mi.th 
และ ณ แผนกก ำลังพล กองบังคับกำร กองบิน ๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
                                                                           ตรวจถูกต้อง 

                                             (ลงชื่อ) นำวำอำกำศเอก วิภำษวิทย์   โพธิ์มณี 
                                                                          (วิภำษวิทย์   โพธิ์มณี) 
                                                                           เสนำธิกำรกองบิน ๖ 
                                                                      ประธำนอนุกรรมกำรรับสมัคร 

 
 

ส ำเนำถูกต้อง 

 น.ต. 
         (จรูญ  วิจำรัตน์) 
      รอง หน.ผกพ.บก.บน.๖ 
            ๒ ก.ค.๖๔ 

 
 

http://www.wing6.rtaf.mi.th/

