
tJ w m 1'31Aru~n11~ m1B1'U1 v m11°i'V1 b~ e:i m.m fi"1 b .LJ'1f u11'1l nT~ 1 'Un e:i.:i~'V'lm m\'31 , 
b~e:i.:i 11vzje:ieri1~vit?te:iul°i'V1b~e:invrvn1ne:i.:i"M'U'U ~.:inV1ne:i.:i~'V'lmml'l1 bU'Umvvim1tJ1~m'U b~e:itJfiu1iwu1~ " , ~ 

fm~nm1ru1'Ub'lll'l'V'lW11'1l~1'U ('V'l1~1'\'1"M'1n~tJw~u ~o<i'. "M°Ll1EJU'UbVIL'1loUEJ m Vl€l'Ubi1e:i.:i) 
"' 

Aru~m1~m1e)1mvm1A'V1U:ie:inuAA"1b.LJ'1frn1'1lm11'Une:i.:i~'V'lmml'l1 '1Je:itJ1~ml'3111vzje:ieriJ~vit?te:iu , " 
bb"1~ n1"M'UVI fl11?f €1'\JA VI b~ €l nVl"M11 n €1.:!Wi.~'U ~.:! tlVI ne:i.:i~'V'l€l1n11'31 b U'U'U 1E.1Vl'M11U1~V11'U b ~e:itJ~U~'MLJ1~ 
fmnm1ru1'Ub'lll'l'V'l1~11'1l~1'U ('V'l1~1'11"M'1n~tJ1~~'\J ~o<i'. "M°Ll1EJU'UbVIL'1loUEJ m V1€l'Ubi1e:i.:i) vi'.:id 

"' 

(9). 1~b'lfoum1tJ~u~1'Um1b.LJ'1?1e:iu bb"1~11vzje:i~i1~vit?te:iu 1'11~e.Jmn n bb"1~ '1l ~bb'U'IJ 

\v. n1"M'UVlfl11?f€l'U.fl11°11'1l1fl11 b 'U1'U'V'l5~ (9) ~.:l'M11°1~ \vct"b<9l ( 11 EJ.:11'Ulii'1 b ~m-V1Vf e:i.:1?1e:i'\J , 
nm o~.oo 'U.) ru Vfe:i.:itJ1~'1l~ b.:ib~EJ'U~1mml'31 m~EJV15Plm~1vi"M11mml'31 

. ' ' 

e:iii.:i m1?1e:iu A' VIL~ e:i n L-V1f u11'1l m1 n e:i.:i~'V'l e:i1 m \'31\9)1 b 'li'Um1 Lvi v A ru~ m1~ n 111~ vi'u ?t .:i . " 
'lle:i.:ine:i.:i~'V'lmm\'31 'llmb~.:i 1 Vfvi11u111l.JiJrnV1?11~11ci-d1vL"M~e:i1~'Ue:imnn 1.Um1~~m1~?11m1ci'1Je:i.:ivi1'Ube:i.:i 

" " 
"M1n'V'lu11i10V1 bbe:iuf51.:11l.J11n1ru1V1 1 'V'l~e:i~~.:ib~vn~e:i.:ie.J"1tJ1~ 1v'1ltll'le:iu bb Vl'U 'lle:i 1~ tJ1V1 bb~.:i LVI E.11'11.:1~ 
n €l.:IB1'U1 EJ m1f u mr m bb"1 ~ ?f €l'U A VIL~ €l nVl"M11 n €1.:l'M'U'U ~.:! tlVI n €1.:l~'V'l €11 n11'31 b lJ'U'U 1E.1Vl'M11U1~V11'U , 
b~e:itJ~u~"Mi.!1~f m~nm1ru1 'Ub'lll'l'V'l1~11'1l~1'U ('V'l1~1'11"M'1n~tJ1~~'\J ~o<i'. WU1EJU'ULVI hiv m Vle:J'Ubi1e:i.:i) 

LV11. o \vctm<i'. oomm 

'V'l~e:i1n1P11vi ~~, 
(l'V'lm"1 J1~uVi~) 

1€1.:1 b?f'U16fl11Vl'M11€l1 fl11'31 

tJ1~tJ1'U m1~ m1B1'U1 v m1A'V1 b~ e:i nu 1°11°1"1 L-V1fo11'1l m11 'Un e:i.:i~'V'l m m\'31 
' 



ผนวก ก 
ระเบียบการปฏิบัติในการเขาสอบ 

 
๑. แตงกายดวยชุดสุภาพเรียบรอย สวมเสื้อคอปก กางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อไวใน

กางเกง และสวมรองเทาหุมสน 

๒. ผูเขาสอบตองจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณในวันสอบ ดังนี้ 
๒.๑ บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวอ่ืนท่ีทางราชการออกใหท่ีมีรูปถายและ

เลขประจําตัวประชาชน หากไมมีบัตรดังกลาวแสดงตนในการเขาสอบ คณะกรรมการคุมสอบจะไมอนุญาตใหเขาสอบ 
๒.๒ ดินสอ 2B และยางลบดินสอ 

๓. ผูเขาสอบควรไปถึงสถานท่ีสอบกอนเริ่มเวลาสอบไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง แตจะเขาหองสอบ
ไดก็ตอเม่ือไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการคุมสอบประจําหองสอบเทานั้น 

๔. ผูเขาสอบท่ีไปถึงหองสอบหลังจากท่ีไดเริ่มดําเนินการสอบไปแลว ๒๐ นาที จะไมไดรับ
อนุญาตใหเขาสอบ 

๕. ผูเขาสอบจะตองนั่งสอบตามผังท่ีนั่งสอบและหองสอบท่ีกําหนด  

๖. หามนําตํารา หนังสือ บันทึกขอความ วัสดุอุปกรณอ่ืน เชน เครื่องคํานวณ อุปกรณที่ใช
คํานวณได เครื ่องบันทึกภาพ เครื ่องบ ันทึกเส ียง นาฬิกาขอม ือระบบดิจ ิตอล หร ือเครื่องมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกสทุกชนิด เชน วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เปนตน เขาหองสอบโดยเด็ดขาด หากนําเขาหองสอบ
จะถือวาเจตนากระทําการทุจริต 

๗. อนุญาตใหวางเฉพาะเอกสารและอุปกรณท่ีกําหนดในขอ ๒ บนโตะสอบเทานั้น โดยของใช
สวนตัวใหนําใสในถุงท่ีคณะกรรมการคุมสอบจัดไวใหเทานั้น 

๘. ปฏิบัติตามคําชี้แจงของคณะกรรมการคุมสอบโดยเครงครัด 

๙. หามผูเขาสอบคัดลอกขอสอบลงเอกสารหรืออุปกรณใด ๆ หรือนําเอกสารการสอบออก
จากหองสอบโดยเด็ดขาด 

๑๐.  เม่ืออยูในหองสอบ หากผูเขาสอบท่ีมีขอสงสัยประการใด ใหยกมือถามคณะกรรมการคุมสอบ
เทานั้น ไมพูดคุยหรือติดตอกับผูเขาสอบอ่ืน และไมออกจากหองสอบ เวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแล
ของคณะกรรมการคุมสอบ 

๑๑.  กรณีท่ีผูเขาสอบทําขอสอบเสร็จกอนท่ีจะหมดเวลา หรือไมประสงคจะทําขอสอบตอไป  
ใหนั่งอยูท่ีนั่งสอบแลวรอจนกวาคณะกรรมการคุมสอบเก็บขอสอบและกระดาษคําตอบ หามเดินมาสงขอสอบท่ีโตะ
คณะกรรมการคุมสอบโดยเด็ดขาด และผูเขาสอบจะออกจากหองสอบไดตอเม่ือหมดเวลาสอบเทานั้น 

๑๒.  เม่ือหมดเวลาสอบ ใหผูเขาสอบท่ีนั่งอยูในหองสอบหยุดทําขอสอบทันที และรอจนกวา
คณะกรรมการคุมสอบจะเก็บขอสอบ กระดาษคําตอบ และอนุญาตใหออกจากหองสอบได หากผูเขาสอบคนใด
ฝาฝนจะไมไดรับการตรวจกระดาษคําตอบ 

๑๓.  ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบการสอบนี้ หรือผูทุจริต หรือพยายามทําการทุจริตในการสอบ 
หากตรวจพบการกระทําดังกลาว คณะกรรมการคุมสอบมีอํานาจตัดสิทธิ์การสอบของบุคคลนั้น หรือยกเลิกการ
สอบและผลการสอบท้ังหมด โดยไมคืนคาสมัครสอบและผูสมัครสอบตองเสียคาสมัครสอบใหมเม่ือจัดใหมีการ
สอบอีกครั้ง 

------------------------------------------------ 
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หมายเลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

๑๐๐๑ นายอติศักดิ์  จีบคางพลู

๑๐๐๒ นายอรุณ  ทือเกาะ

๑๐๐๓ นายอิทธิพล  หงษโต

๑๐๐๔ นายฐนพงศ  เจริญสกุลชัยพร

๑๐๐๕ นายวิชัย  ศรีปด

๑๐๐๖ นายนเรศ  สุขสาลี

๑๐๐๗ นายภานุวัฒน  โชติพรหม

๑๐๐๘ นายภูษิตพงษ  จันทะจิตต

๑๐๐๙ นายวัฒนาศักดิ์  รัตนสุภานันท

๑๐๑๐ นายชัชวาลย  สูสงคราม

๑๐๑๑ นายธีระชัย  อรรถโยโค

๑๐๑๒ นายสหภาพ  ขันแดง

๑๐๑๓ นายอมรเทพ  กงขุนทด

๑๐๑๔ นายปวีณ  โคตรโสภา

๑๐๑๕ นายธนภัทร  ปานทับ

๑๐๑๖ นายณัฐวุฒิ  ประสาตรศิลป

๑๐๑๗ นายสรชา  มงคลพงษ

๑๐๑๘ นายสุกฤษฎิ์  เสนีนพ

๑๐๑๙ นายณัฐวุฒิ  สุทธิกุล

๑๐๒๐ นายนวมินทร  โพธิ์งาม

๑๐๒๑ นายอนันต  ทองนาค

๑๐๒๒ นายชนะพล  หอหุม

๑๐๒๓ นายตน  เขียวไพรี

๑๐๒๔ นายนิมิตต  มากผาสุข

๑๐๒๕ นายพิชิต  จันอากาศ

๑๐๒๖ นายศักดิ์สิทธิ์  เอี่ยมเอมรัตน

๑๐๒๗ นายพิวัฒน  เทพสวัสดิ์

๑๐๒๘ นายพีระพงศ  บุญมี

๑๐๒๙ นายชัยวุฒิ  หาญสมบัติ

๑๐๓๐ นายภาณุพันธ  นาคเครือ

๑๐๓๑ นายจิรภาส  เพียงพิมาย

๑๐๓๒ นายพรชัย  จันทรประเทศ

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกทหารกองหนุน สังกัดกองทัพอากาศ เปนนายทหารประทวน เพื่อปฏิบัติหนาที่

  รักษาการณในเขตพระราชฐาน (พระตําหนักที่ประทับ ๙๐๔ หนวยบินเดโชชัย ๓ ดอนเมือง)
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รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกทหารกองหนุน สังกัดกองทัพอากาศ เปนนายทหารประทวน เพื่อปฏิบัติหนาที่

  รักษาการณในเขตพระราชฐาน (พระตําหนักที่ประทับ ๙๐๔ หนวยบินเดโชชัย ๓ ดอนเมือง)

๑๐๓๓ นายชาญณรงค  ยี่หรา

๑๐๓๔ นายปราโมทย  สิงหปาน

๑๐๓๕ นายอัครเดช  ปญญารัมย

๑๐๓๖ นายศักชยพัฒน  เหล็กพิมาย

๑๐๓๗ นายสรวิศ  ประภาโส

๑๐๓๘ นายจิตรกร  พลทา

๑๐๓๙ นายวุฒิศักดิ์  ไขแข  

๑๐๔๐ นายไชยวัฒน  ขอนอก

๑๐๔๑ นายวรกิจ  วรบุตร

๑๐๔๒ นายณุพงศ  เรืองขํา

๑๐๔๓ นายธัญญะ  ธัญญะภู

๑๐๔๔ นายอนุพงศ  ภาสะฐิติ

๑๐๔๕ นายภัทรพล  ประดิษฐขวัญ

๑๐๔๖ นายมารุฒ  คลายแกว

๑๐๔๗ นายพงศกร  จันทะชัย

๑๐๔๘ นายวิษณุ  กิจประเสริฐศักดิ์

๑๐๔๙ นายปรีชา  ตากิ่มนอก

๑๐๕๐ นายประติมากร  ศรีทอง

๑๐๕๑ นายพนัสนันท  สายรัตนทองคํา

๑๐๕๒ จ.อ.ชุติเทพ  ไพรเพชรศักดิ์

๑๐๕๓ นายวรงค  คุมทรัพย

๑๐๕๔ นายวิรชัช  เจือจันทร

๑๐๕๕ นายแสนไกร  ดวงวงษา

๑๐๕๖ นายอาทิตย  ใครเครือ

๑๐๕๗ นายกําพล  พงษหลา

๑๐๕๘ นายพัฒนพงษ  ศรีสุข

๑๐๕๙ นายธนากร  อยูวงศ

๑๐๖๐ นายภุชงค  เปยมไธสง

๑๐๖๑ นายจิรกฤต  อยูสิทธิ์

๑๐๖๒ นายธีรนัย  เปยเมือง

๑๐๖๓ นายศุภชัย  รอดเจริญ

๑๐๖๔ นายศุภกร  แสงสุวรรณ
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๑๐๖๕ นายวิทยา  แกวสกุล

๑๐๖๖ นายสุเทพ  หิรัญเพิ่ม

๑๐๖๗ นายกฤษกะนากะ  ศรีสัสดี

๑๐๖๘ นายธวัชชัย  เขียวออน

๑๐๖๙ นายดนัย  ทองแตง

๑๐๗๐ จ.ต.ทศพล  เยาวมาลย

๑๐๗๑ นายณัฐพล  ไพรทอง

๑๐๗๒ นายทศพล  สัชูกร  

๑๐๗๓ นายอานนท  ประหุน

๑๐๗๔ นายศรัณย  ศิริจันทร

๑๐๗๕ นายอนุวัชช  สิทธิพงษ

๑๐๗๖ นายเตชินท  จินดามุข

๑๐๗๗ นายเมธาวินท  อุทัยมงคล

๑๐๗๘ นายทศพล  จิตติพันธ

๑๐๗๙ นายเมธาวิทย  พิเศษ

๑๐๘๐ นายวศิน  สุขแจม

๑๐๘๑ นายวิญู  พรศักดา

๑๐๘๒ นายปยะ  เขตจอหอ

๑๐๘๓ นายธีรพงษ  สุวรรณธรรม

๑๐๘๔ นายรัตตพล  อาจลอย

๑๐๘๕ นายปยะพงศ  วิวรรธมงคล

๑๐๘๖ นายไนยชน  หลักตา

๑๐๘๗ นายภาคิไนย  อันภักดี

๑๐๘๘ นายถิรเดช  ดํารงชาติ

๑๐๘๙ นายจิรวัฒน  วัชโรทัย

๑๐๙๐ นายไตรทิพย  แสงสูงเนิน
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