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ประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร 
กองบิน ๖ 

เรื่อง  รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 
 

 ตำมที่ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงำนรำชกำร กองบิน ๖ ได้จัดให้มี 
กำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๔ ปรำกฏว่ำ มีผู้ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 
เรียงตำมล ำดับหมำยประจ ำตัวสอบ ดังมีรำยชื่อตำมผนวกแนบท้ำยประกำศนี้  และขอให้ผู้ผ่ำนกำรประเมิน 
สมรรถนะ ครั้งที่  ๑ รำยงำนตัวเพ่ือเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่  ๒ ในวันที่  ๗ ตุลำคม ๒๕๖๔ 
ณ แผนกก ำลังพล กองบงัคับกำร กองบิน ๖ ดังมีรำยละเอียดตำมผนวกที่แนบท้ำยประกำศนี้ หำกไม่มำรำยงำนตัว 
ตำมก ำหนดเวลำดังกล่ำวถือว่ำสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 

 
                                  ประกำศ   ณ   วันที่    ๓๐    กันยำยน    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 
            ๑ ต.ค.๖๔ 

 
 
 
 
 
 



ผนวก 
ประกอบประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร กองบิน ๖ 

ลงวันที่  ๓๐  กันยำยน  พ.ศ.๒๕๖๔ 

เรื่อง  รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 
 

 ๑. รายช่ือผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (เรียงตำมล ำดับเลขประจ ำตัวผู้สอบ) 
ล ำดับ เลขประจ ำตัวผู้สอบ ชื่อ – สกุล หมำยเหตุ 

๑ ๐๐๑      น.ส.สใบทิพย์   รินทอง  
๒ ๐๐๔      น.ส.อัญนิพำ   แย้มเกษ  
๓ ๐๐๖      น.ส.ณัฐชฎำ   เจริญฉิม  
๔ ๐๐๘      น.ส.พัชรำวรรณ   บุญแสน  

 ๒. วัน เวลา และสถานที่การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 
วิธีกำรประเมิน ฯ กำรประเมิน ฯ ก ำหนดกำรในกำรประเมิน ฯ หมำยเหตุ 
กำรสอบสัมภำษณ์ คุณสมบัติส่วนบุคคล 

- บุคลิกลักษณะและท่วงทีวำจำ 
- ปฏิภำณไหวพริบ 
- ควำมรู้ทั่วไป 
- ควำมรู้ตำมลักษณะงำน 

- รำยงำนตัว เวลำ ๐๘.๓๐ น. 
- กำรสอบสัมภำษณ์ 
  ตั้งแต่เวลำ ๐๙.๐๐ น. 

 

กำรทดสอบตัวอย่ำงงำน ควำมสำมำรถตำมลักษณะงำน - รำยงำนตัว เวลำ ๑๓.๐๐ น. 
- กำรทดสอบตัวอย่ำงงำน 
  ตั้งแต่เวลำ ๑๓.๓๐ น. 

 

 ๓. ส่ิงที่ต้องปฏิบัติในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 
  ๓.๑ ผู้เข้ำสอบ ต้องเดินทำงถึงสถำนที่สอบ ในเวลำ ๐๘.๓๐ น. เพ่ือรำยงำนตัวเข้ำสอบ 
และรับกำรตรวจคัดกรอง ณ บริเวณจุดคัดกรอง ก่อนเข้ำห้องสอบ 
  ๓.๒ ผู้เข้ำสอบ ต้องจัดเตรียมและสวมใส่หน้ำกำกอนำมัยไว้ตลอดเวลำ และต้องล้ำงมือ 
ด้วยเจลล้ำงมือตำมที่คณะกรรมกำรคุมสอบจัดเตรียมไว้ 
  ๓.๓ ผู้เข้ำสอบ ที่มีประวัติเดินทำงกลับหรือเดินทำงผ่ำนพ้ืนที่สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตำมค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์ 
กำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) จะต้องแจ้งคณะกรรมกำรคุมสอบ เพ่ือพิจำรณำ 
จัดแยกห้องเข้ำสอบ 
  ๓.๔ ผู้เข้ำสอบเป็นหญิง ต้องแต่งกำยด้วยชุดสุภำพเรียบร้อย คือ สวมเสื้อทรงสุภำพ 
สวมกระโปรงหรือกำงเกงขำยำวทรงสุภำพ และสวมรองเท้ำหุ้มส้น 
  ๓.๕ ผู้เข้ำสอบ ต้องเตรียมบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวอ่ืนที่ทำงรำชกำร 
ออกให้ ที่มีเลขประจ ำตัวประชำชนและรูปถ่ำย มำแสดงตนในกำรเข้ำสอบ หำกไม่มีเอกสำรดังกล่ำว 
คณะกรรมกำรคุมสอบจะไม่อนุญำตให้เข้ำสอบ 
  ๓.๖ ผู้เข้ำสอบ ต้องปฏิบัติตำมค ำชี้แจงของคณะกรรมกำรคุมสอบโดยเคร่งครัด 
  ๓.๗ ผู้ เข้ำสอบผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมระเบียบปฏิบัตินี้  หรือพยำยำมกระท ำกำรทุจริต 
ในกำรสอบ หำกตรวจพบกำรกระท ำดังกล่ำว คณะกรรมกำรคุมสอบมีสิทธิ์ตัดสิทธิ์ ในกำรสอบหรือยกเลิก 
กำรสอบและผลกำรสอบท้ังหมดของผู้นั้น 
 

๔. การประกาศ ... 



- ๒ - 
 
 

 ๔. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
  กองบิน ๖ จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป และขึ้นบัญชี 
รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรในล ำดับส ำรอง ในวันที่ ๑๒ ตุลำคม ๒๕๖๔ ทำงเว็บไซต์ www.wing6.rtaf.mi.th, 
และ www.facebook.com/WING6page และท่ี แผนกก ำลังพล กองบังคับกำร กองบิน ๖ 
 
                                                                           ตรวจถูกต้อง 

                                             (ลงชื่อ) นำวำอำกำศเอก วิภำษวิทย์   โพธิ์มณี 
                                                                          (วิภำษวิทย์   โพธิ์มณี) 
                                                                           เสนำธิกำรกองบิน ๖ 
                                            ประธำนอนุกรรมกำรเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงำนรำชกำรของ กองบิน ๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wing6.rtaf.mi.th/
http://www.facebook.com/WING6page


แผนที่โดยสังเขป 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถ.พหลโยธิน 

 N 

โรงเรียนนายเรืออากาศ 
หอประชุมกานตรัตน์ 

พิพิธภัณฑ์ ทอ. 

หน่วยบัญชาการ
อากาศโยธิน 

สระน้้า 

ลานจอดรถ 

แผนกก้าลังพล 
กองบังคับการ กองบิน ๖ 

ไป สะพานใหม่ ไป รังสิต 

สถานที่การสอบสัมภาษณ์ 
แผนกก้าลังพล กองบังคบัการ กองบิน ๖ 


