
 
 

(ส ำเนำ) 
 

ประกำศกรมแพทย์ทหำรอำกำศ 
เรื่อง  ผลกำรสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน 

 
 

 ตำมที่  กรมแพทย์ทหำรอำกำศ ได้ด ำเนินกำรสอบภำควิชำกำรและสอบสัมภำษณ์  
เพ่ือคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน สังกัด กรมแพทย์ทหำรอำกำศ ปรำกฏว่ำมีผู้ผ่ำนกำรสอบ 
ดังมีรำยละเอียดตำมผนวกที่แนบ และให้ผู้ที่ผ่ำนกำรสอบไปเข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำย ในวัน พุธที่  
29 กรกฎำคม ๒๕๖3 ถึง วันพฤหัสบดีที ่ ๓0 กรกฎำคม ๒๕๖3 เวลำ ๐๗.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น.  
ณ กองเวชศำสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหำรอำกำศ หำกไม่มำเข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำยตำมวันเวลำที่ก ำหนด 
จะถือว่ำสละสิทธิ์ 
 

 ประกำศ  ณ  วันที่   29 กรกฎำคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
                                        (ลงชื่อ) พลอำกำศโท  เกรียงไกร  โสธรชัย 
 (เกรียงไกร  โสธรชัย) 
                     เจ้ำกรมแพทย์ทหำรอำกำศ 
 
 
 
ส ำเนำถูกต้อง 
 

 น.อ.ชูเกียรติ  เกำะแก้ว 
       (ชูเกียรติ  เกำะแก้ว) 
         หก.กกพ.บก.พอ. 
       2๙  ก.ค.๖๓ 
 
 



ผนวก 
ประกอบประกำศกรมแพทย์ทหำรอำกำศ 

ลงวันที่      29    กรกฎำคม ๒๕๖๓ 
เรื่อง  ผลกำรสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน 

 

 ๑. ต ำแหน่ง พนักงำนห้องปฏิบัติกำร ระดับสนับสนุน 4 กองพยำธิกรรม โรงพยำบำลภูมิพลอดุลยเดช 
กรมแพทย์ทหำรอำกำศ จ ำนวน ๑ คน 
 

 เลขทีส่อบ ชื่อ – สกุล ผลการสอบคัดเลือก หมายเหตุ 
 ๑ นางสาว ปรียาภรณ์  ด าทองทา เป็นตัวจริง เข้ารับการตรวจร่างกาย 

 

 ๒. ต ำแหน่ง นักจิตวิทยำคลินิก กองอำยุรกรรม โรงพยำบำลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหำรอำกำศ 
จ ำนวน ๑ คน 
 

  -  ไม่มีผู้เข้ำรับกำรสอบคัดเลือก 

 

 3. ต ำแหน่ง พนักงำนจัดท ำข้อมูลประมวลผล ระดับสนับสนุน ๓ โรงพยำบำลภูมิพลอดุลยเดช 
กรมแพทย์ทหำรอำกำศ จ ำนวน ๑ คน 
 

 เลขทีส่อบ ชื่อ – สกุล ผลการสอบคัดเลือก หมายเหตุ 
 ๒ นางสาว สุดารัตน์  หลิ่มน้อย เป็นตัวจริง เข้ารับการตรวจร่างกาย 

 

 ๔. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรเงินและบัญชี ระดับสนับสนุน ๒ หน่วยผู้รับผิดชอบลูกจ้ำง
โรงพยำบำลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหำรอำกำศ จ ำนวน ๑ คน 
 

 เลขทีส่อบ ชื่อ – สกุล ผลการสอบคัดเลือก หมายเหตุ 
 ๑ นางสาว ณัชชา  บุญคล้อย เป็นตัวจริง เข้ารับการตรวจร่างกาย 

 

 ๕. ต ำแหน่ง พนักงำนจัดท ำข้อมูลประมวลผล ระดับสนับสนุน ๒ โรงพยำบำลภูมิพลอดุลยเดช 
กรมแพทย์ทหำรอำกำศ จ ำนวน ๑ คน 
 

ล าดับ เลขทีส่อบ ชื่อ – สกุล ผลการสอบคัดเลือก หมายเหตุ 
๑ ๓ นางสาว วลัยพร  กล่ าเงิน เป็นตัวจริง เข้ารับการตรวจร่างกาย 
๒ ๒ นางสาว กาญจนา  นราภักดิ์ เป็น ส ารอง เข้ารับการตรวจร่างกาย 

 
 
 
 

๖. ต าแหน่ง พนักงานธุรการ ... 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
 
 ๖. ต ำแหน่ง พนักงำนธุรกำร ระดับสนับสนุน ๑ โรงพยำบำลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหำรอำกำศ 
จ ำนวน ๕ คน 
 

ล าดับ เลขทีส่อบ ชื่อ – สกุล ผลการสอบคัดเลือก หมายเหตุ 
๑ ๕ นางสาว ลภัสรดา  อุดมคณะ เป็นตัวจริง เข้ารับการตรวจร่างกาย 
๒ ๖ นางสาว กชพร  กลิ่นพงษ์ เป็นตัวจริง เข้ารับการตรวจร่างกาย 
๓ ๙ นางสาว จตุพร  ปัตนัง เป็นตัวจริง เข้ารับการตรวจร่างกาย 
๔ ๑๐ นาย ฐิติวัฒน ์ ปันอินทอง เป็นตัวจริง เข้ารับการตรวจร่างกาย 
๕ ๑๑ นางสาว วริศรา  อินสว่าง เป็นตัวจริง เข้ารับการตรวจร่างกาย 
๖ ๓ นางสาว ทิพาพร  ภาคอัด เป็นส ารอง ล าดับ ๑ เข้ารับการตรวจร่างกาย 
๗ ๗ นางสาว ปาณิสรา  วรนุช เป็นส ารอง ล าดับ ๒ เข้ารับการตรวจร่างกาย 

 
 ๗. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรเงินและบัญชี ระดับสนับสนุน ๑ หมวดดูแลเงินรำยได้ กองอ ำนวยกำร 
โรงพยำบำลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหำรอำกำศ จ ำนวน ๑ คน 
  

 เลขทีส่อบ ชื่อ – สกุล ผลการสอบคัดเลือก หมายเหตุ 
 ๑ นางสาว เกศมณี  พรหมชา เป็นตัวจริง เข้ารับการตรวจร่างกาย 

 
 ๘. ต ำแหน่ง ช่ำงปรับซ่อมครุภัณฑ์ประจ ำส ำนักงำน ระดับช่ำง ๒ แผนกวิศวกรรมโรงพยำบำล  
กองบริกำร โรงพยำบำลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหำรอำกำศ จ ำนวน ๑ คน 
 

  -  ไม่มีผู้เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกภำควิชำกำร 

 

 ๙. ต ำแหน่ง พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย ระดับบริกำร ๑ หน่วยรักษำควำมปลอดภัย กองบริกำร 
โรงพยำบำลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหำรอำกำศ จ ำนวน ๑ คน 

 

  -  ไม่มีผู้เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกภำควิชำกำร 

 

 ๑๐. ต ำแหน่ง พนักงำนธุรกำร โรงพยำบำลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหำรอำกำศ จ ำนวน 5 คน 
 

ล าดับ เลขทีส่อบ ชื่อ – สกุล ผลการสอบคัดเลือก หมายเหตุ 
๑ ๕๒ นางสาว สวิตตา  วงศ์ภาค า เป็นตัวจริง  เข้ารับการตรวจร่างกาย 
๒ ๓๔ นางสาว ศวรรยา  สุวรรณประสิทธิ์ เป็นตัวจริง  เข้ารับการตรวจร่างกาย 
๓ ๒๖ นางสาว พัชร์วลีย ์ เนื้อนาค เป็นตัวจริง  เข้ารับการตรวจร่างกาย 
๔ ๑๘ นางสาว โสทยา  ประไวย์ เป็นตัวจริง  เข้ารับการตรวจร่างกาย 
๕ ๑๙ นางสาว เจนจิรา  แหยมแก้ว เป็นตัวจริง  เข้ารับการตรวจร่างกาย 

 
 
 
 

๓๒. นาย กนกพล ... 
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ล าดับ เลขทีส่อบ ชื่อ – สกุล ผลการสอบคัดเลือก หมายเหตุ 
๖ ๓๒ นาย กนกพล  อ่อนสมจิตร์ เป็นส ารอง ล าดับ ๑ เข้ารับการตรวจร่างกาย 
๗ ๒๔ นางสาว อธิฏฐาน  ม่วงประเสริฐ เป็นส ารอง ล าดับ ๒ เข้ารับการตรวจร่างกาย 
๘ ๑๔ นางสาว จิราภรณ์  สู่โนนทอง เป็นส ารอง ล าดับ ๓ เข้ารับการตรวจร่างกาย 
๙ ๑๒ นางสาว พัชรี  วรขันธ ์ เป็นส ารอง ล าดับ ๔ เข้ารับการตรวจร่างกาย 

๑๐ ๑๑ นางสาว อารียา  แก้วทองเมือง เป็นส ารอง ล าดับ ๕ เข้ารับการตรวจร่างกาย 
๑๑ ๙ นางสาว ธนพร  ค าท้วม เป็นส ารอง ล าดับ ๖ เข้ารับการตรวจร่างกาย 
๑๒ ๒ นางสาว ชัญญา  เฟ่ืองฟู เป็นส ารอง ล าดับ ๗ เข้ารับการตรวจร่างกาย 
๑๓ ๔๒ นางสาว รัตยาธรณ์  วงศรีเทพ เป็นส ารอง ล าดับ ๘ เข้ารับการตรวจร่างกาย 
๑๔ ๒๕ นางสาว ยุพิน  เกตุดี เป็นส ารอง ล าดับ ๙ เข้ารับการตรวจร่างกาย 
๑๕ ๑๐ นางสาว สิริพร  หอมเย็น เป็นส ารอง ล าดับ ๑๐ เข้ารับการตรวจร่างกาย 
๑๖ ๒๓ นางสาว ภคพร  เชิดชู เป็นส ารอง ล าดับ ๑๑ เข้ารับการตรวจร่างกาย 
๑๗ ๕๓ นางสาว ปรีญากร  ทวีลาภ เป็นส ารอง ล าดับ ๑๒ เข้ารับการตรวจร่างกาย 

 

 ๑๑. ต ำแหน่ง พนักงำนบริกำร ระดับบริกำร ๑ โรงพยำบำลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหำรอำกำศ 
จ ำนวน 2 คน 
 

ล าดับ เลขทีส่อบ ชื่อ – สกุล ผลการสอบคัดเลือก หมายเหตุ 
๑ ๑๙ นางสาว กัณยารัตน์  สิงห์คูณ เป็นตัวจริง  เข้ารับการตรวจร่างกาย 
๒ ๑๑ นางสาว นันทวัน  บัวตา เป็นตัวจริง  เข้ารับการตรวจร่างกาย 
๓ ๒๐ นางสาว นิศารัตน์  นิทะโน เป็นส ารอง ล าดับ ๑ เข้ารับการตรวจร่างกาย 
๔ ๑๘ นางสาว สุภาพพร  ชื่นเงิน เป็นส ารอง ล าดับ ๒ เข้ารับการตรวจร่างกาย 
๕ ๕ นาย ธนชาติ  วงษ์ปู่ เป็นส ารอง ล าดับ ๓ เข้ารับการตรวจร่างกาย 
๖ ๔ นาย สัญทัต  ทองบรรจบ เป็นส ารอง ล าดับ ๔ เข้ารับการตรวจร่างกาย 
๗ ๑๐ นางสาว อรอุมา  นามโส เป็นส ารอง ล าดับ ๕ เข้ารบัการตรวจร่างกาย 
๘ ๑๖ นางสาว มณีรัตน์  บุตรสาร เป็นส ารอง ล าดับ ๖ เข้ารับการตรวจร่างกาย 
๙ ๖ นาย ธเนศ  พงษ์เจริญ เป็นส ารอง ล าดับ ๗ เข้ารับการตรวจร่างกาย 

๑๐ ๑๒ นาง ขวัญฤทัย  เกตุแก้ววัตถุ เป็นส ารอง ล าดับ ๘ เข้ารับการตรวจร่างกาย 
๑๑ ๑๔ นางสาว คุณัญญา  ด้วงอินทร์ เป็นส ารอง ล าดับ ๙ เข้ารับการตรวจร่างกาย 

 
 
 

     ๑๒.  ต าแหน่ง พนักงานประกอบ ... 
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 ๑๒. ต ำแหน่ง พนักงำนประกอบอำหำร ระดับสนับสนุน ๑ ฝ่ำยโภชนำกำร แผนกส่งก ำลัง  
กองบริกำร โรงพยำบำลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหำรอำกำศ จ ำนวน ๓ คน 
 

ล าดับ เลขทีส่อบ ชือ่ – สกุล ผลการสอบคัดเลือก หมายเหตุ 
๑ ๒ นางสาว ลัดดาภรณ์  เอมวะดี เป็นตัวจริง  เข้ารับการตรวจร่างกาย 
๒ ๕ นางสาว  สุภาดา มนฑนม   เป็นตัวจริง  เข้ารับการตรวจร่างกาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ตรวจถูกต้อง 
    นาวาอากาศเอก ชูเกียรติ  เกาะแก้ว 
                       (ชูเกียรติ  เกาะแก้ว) 
 หัวหน้ำกองก ำลังพล กองบังคับกำร กรมแพทย์ทหำรอำกำศ     



ก าหนดการตรวจร่างกาย  

วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

เวลา ๐๗.๓๐ น. รายงานตัวเข้ารับการตรวจร่างกาย ให้ไปติดต่อที่ แผนกทะเบียน กองเวชศาสตร์ป้องกัน
 กรมแพทย์ทหารอากาศ 

เวลา ๑๓.๐๐ น.  รายงานตัวรับเอกสารสัญญาจ้าง และสัญญาค้ าประกัน ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น ๓ อาคารคุ้มเกล้า 
    โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ (ห้องประชุมที่สอบสัมภาษณ์) 

รายชื่อผู้เข้ารับการตรวจร่างกาย จ านวน ๒๓ คน 
 

    ๑.  นางสาว ปรียาภรณ์  ด าทองทา     
    ๒.  นางสาว สุดารัตน์  หลิ่มน้อย   
    ๓.  นางสาว ณัชชา  บุญคล้อย  
    ๔.  นางสาว วลัยพร  กล่ าเงิน    
    ๕.  นางสาว กาญจนา  นราศักดิ์   
    ๖.  นางสาว เกศมณี  พรหมชา   
    ๗.  นางสาว สวิตตา  วงศ์ภาค า   
    ๘.  นางสาว ศวรรยา  สุวรรณประสิทธิ์   
    ๙.  นางสาว พัชร์วลีย ์ เนื้อนาค    
    ๑๐.  นางสาว โสทยา  ประไวย์   
    ๑๑.  นางสาว เจนจิรา  แหยมแก้ว   
    ๑๒.  นาย กนกพล  อ่อนสมจิตร์   
    ๑๓.  นางสาว อธิฏฐาน  ม่วงประเสริฐ    
    ๑๔.  นางสาว จิราภรณ์  สู่โนนทอง    
    ๑๕.  นางสาว พัชรี  วรขันธ ์    
    ๑๖.  นางสาว อารียา  แก้วทองเมือง    
    ๑๗.  นางสาว ธนพร  ค าท้วม    
    ๑๘.  นางสาว ชัญญา  เฟ่ืองฟู    
    ๑๙.  นางสาว รัตยาธรณ์  วงศรีเทพ    
    ๒๐.  นางสาว ยุพิน  เกตุดี    
    ๒๑.  นางสาว สิริพร  หอมเย็น   
    ๒๒.  นางสาว ภคพร  เชิดช ู    

    ๒๓.  นางสาว ปรีญากร  ทวีลาภ     
 

 

         

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการตรวจร่างกาย  

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

เวลา ๐๗.๓๐ น. รายงานตัวเข้ารับการตรวจร่างกาย ให้ไปติดต่อที่ แผนกทะเบียน กองเวชศาสตร์ป้องกัน
 กรมแพทย์ทหารอากาศ 

เวลา ๑๓.๐๐ น.  รายงานตัวรับเอกสารสัญญาจ้าง และสัญญาค้ าประกัน ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น ๓ อาคารคุ้มเกล้า 
    โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ (ห้องประชุมที่สอบสัมภาษณ์) 

รายชื่อผู้เข้ารับการตรวจร่างกาย จ านวน ๒๐ คน 
 

    ๑.  นางสาว ลภัสรดา  อุดมคณะ     
    ๒.  นางสาว กชพร  กลิ่นพงษ์   
    ๓.  นางสาว จตุพร  ปัตนัง  
    ๔.  นาย ฐิติวฒัน์  ปันอินทอง    
    ๕.  นางสาว วริศรา  อินสว่าง   
    ๖.  นางสาว ทิพาพร  ภาคอัด   
    ๗.  นางสาว ปาณิสรา  วรนชุ   
    ๘.  นางสาว กันยารัตน์  สิงหค์ูณ   
    ๙.  นางสาว นันทวัน  บัวตา    
    ๑๐.  นางสาว นิศารัตน์  นิทะโน   
    ๑๑.  นางสาว สุภาพพร  ชื่นเงิน  
    ๑๒.  นาย ธนชาติ  วงษ์ปู ่   
    ๑๓.  นาย สัญทัต  ทองบรรจบ    
    ๑๔.  นางสาว อรอุมา  นามโส    
    ๑๕.  นางสาว มณีรัตน์  บุตรสาร    
    ๑๖.  นาย ธเนศ  พงษ์เจริญ    
    ๑๗.  นาง ขวัญฤทัย  เกตุแก้ววัตถุ    
    ๑๘.  นางสาว คุนัญญา  ด้วงอินทร์    
    ๑๙.  นางสาว ลัดดาภรณ์  เอมวดี    
    ๒๐.  นางสาว สุภาดา  มนฑนม    

การเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย 

๑. ให้งดน้ าและอาหาร ก่อนเข้ารับการตรวจร่างกายอย่างน้อย ๖ ชั่วโมง (หรือ งดหลังจากเที่ยงคืนเป็นต้นไป 
ก่อนเข้ารับการตรวจร่างกายในตอนเช้าวันที่ต้องมาตรวจร่างกาย) 

๒. โดยเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชน แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ ณ ห้องเวชระเบียน กองเวชศาสตร์ป้องกัน
กรมแพทย์ทหารอากาศ ก่อนเข้ารับการตรวจร่างกาย พร้อมช าระเงินค่าตรวจร่างกาย จ านวน ๕๖๐ บาท 

๓. กรณีมีโรคประจ าตัว และทานยาเพ่ือรักษาโรคประจ าตัวนั้นอยู่ ให้น ายารักษาโรคประจ าตัวนั้นมาแสดง  
ให้แพทย์ที่ท าการตรวจร่างกายทราบด้วย  

๔. กรณีสายตาสั้นให้น าแว่นสายตามาด้วย    

 หากผู้สมัคร ไม่มารายงานตัว เข้ารับการตรวจร่างกาย ตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่ก าหนดไว้ 
จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และ ถ้าผู้สมัครไม่ผ่านการตรวจร่างกาย จะถือว่า สละสิทธิ์ ไม่ผ่านการ สอบคัดเลือก 
โดยไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ และไม่สามารถเรียกร้องขอรับคืนเงินค่าตรวจร่างกายได้ในภายหลัง  

   


