
 
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา 

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่  28 
**************** 

ตามท่ีได้มีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา  ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562 เรื่อง รับสมัครสอบ
คัดเลือกนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 28  และได้ดําเนินการสอบข้อเขียนในวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 และ
สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 13 – 15 สิงหาคม  2562 ไปแล้วน้ัน 

บัดน้ี การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 28 ได้เสร็จสิ้นแล้ว       
มีผู้สมัครสอบผ่านเกณฑ์ที่กําหนด โดยเรียงลําดับจากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ตามรายช่ือ
ดังต่อไปน้ี 

ผู้สอบคัดเลือกได้เป็นตัวจรงิลําดับที่ 1-50 
ลําดับที่  เลขประจําตัวสอบ    ช่ือ – ช่ือสกุล 

 1 620182 นายณัฐนันท ์  รักษายศ 
 2 620019 นายณัชพล  พรมต๊ะ 
 3 620338 นายนพสิทธ์ิ  ศรีพล 
 4 620166 นายเจตนิพัทธ์  บุญยะมหา 
 5 620427 นางสาวศิริวรรณ  แพนแก้ว 
 6 620196 นางสาววรรักษ์  วรรณราช 
 7 620056 นายนิติธร  เวชสิทธ์ิ 
 8 620434 นางสาวปิยมาศ  สวัสดี 
 9 620400 นางสาวกรกช  จันทร 
 10 620387 นางสาวณัฐริกา  โนนโม้ 
 11 620150 นางสาววิมลพรรณ ชัยประสานสินธ์ุ 
 12 620398 นางสาววนัชพร  รุ่งแจ้ง 
 13 620337 นางสาวอคิราภ์  ศรีธนนชัย 
 14 620131 นายพสุธา  สารกาล 
 15 620339 นายคณาธิป  สารดิษฐ ์
 16 620011 นางสาวนุรกัสมา  มะล ี
 17 620243 นางสาวณิชนันทน์ บุตรอุดม 
 18 620213 นางสาวศศิน ันท์พร จิรัชญาพงศ์ 
 19 620250 นายภานุมาส  ธํารงธนรัชตกุล 
 20 620028 นางสาวชนชญาน์  บุญมณ ี
 21 620031 นายชนาภัทร  เจนสัญญายุทธ 
 
 ลําดับที่........... 
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 ลําดับที ่ เลขประจําตัวสอบ    ช่ือ – ช่ือสกุล 
 22 620236 นางสาวกัลยรัตน์  อินทร์แป้น 
 23 620136 นางสาวสลิล  ภิรมย์วงศ์ 
 24 620271 นายยศภัทร  ธรรมจันตา 
 25 620397 นางสาวกนกอร  วงษารัตน์ 
 26 620294 นางสาวภรัณธิตา  รักพรม 
 27 620402 นายกิตติชัย  วิบูลย์อรรถ์  
 28 620348 นายรอมฎอน  บือราเฮ็ง 
 29 620013 นางสาวอภิสรา  ไชยทอง 
 30 620012 นายเทอดธรรม  ที่ดี 
 31 620342 นางสาวชมพูนุช  เกษารัตน์ 
 32 620255 นางสาวจิดาภา  พรหมเทพ 
 33 620025 นายภาสวุฒิ  ดิษาภิรมย์ 
 34 620335 นายภูตะวัน  นันทอินทร ์
 35 620201 นางสาวชลวรรณ  ภวันตุ 
 36 620410 นางสาวสิริษา  นาคแทน 
 37 620292 นายนครินทร ์  เนียมคํา 
 38 620114 นางสาวกิตติภา  โพธ์ิศรี 
 39 620088 นายศิวกร  ลาวิณห์ 
 40 620068 นางสาวปิยะธิดา  เมืองโคตร 
 41 620102 นางสาวยุสรอ  อูมา 
 42 620034 นายปฏิพัทธ์  นาคกนก 
 43 620152 นางสาวณัฐสุดา  ดวงสะเก็ด 
 44 620084 นางสาววชิระญาณ ์ มณีโชต 
 45 620032 นางสาวจารุภา  แก่นจักร ์
 46 620054 นางสาวหทัยวรรณ ยอดสุวรรณ์ 
 47 620141 นางสาววราทิพย์  หมื่นปทุม 
 48 620083 นางสาวอภิญญา  พันธ์ุหงษ์ 
 49 620105 นางสาวกัญญาณัฐ เผือกทิม 
 50 620090 นายณัฐกฤต  หอนรเศรษฐ์กุล 

ผู้สอบคัดเลือกได้เป็นตัวสํารอง* ลําดับที่ 1 -19   
ลําดับที่  เลขประจําตัวสอบ    ช่ือ – ช่ือสกุล 
 1 620403 นายปรมินทร ์  สุขแสวง 
 2 620053 นายวีระพล  นัยต๊ิบ 
 3 620116 นายธีรวัฒน์  สุทธิประภา 
 
หมายเหตุ * ผู้สอบคัดเลือกได้เป็นตัวสํารอง จะเรียกมารายงานตัวตามลําดับ เมื่อผู้สอบคัดเลือกได้ตัวจริง 
สละสิทธ์ิไม่มารายงานตัวเท่าน้ัน 

ผู้สอบคัดเลือก........... 
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ผู้สอบคัดเลือกได้เป็นตัวสํารอง* 

ลําดับที่  เลขประจําตัวสอบ    ช่ือ – ช่ือสกุล 
 4 620210 นางสาวอรุณรัตน์  ป่ินประไมย์ 
 5 620372 นางสาวธมนวรรณ มาลีหอม 
 6 620416 นางสาวอาซีซะ  แอบากอ 
 7 620267 นางสาวรัตนาภรณ์ จันทรจํานง 
 8 620249 นางสาวกฤชวรรณ ปานกลาง 
 9 620134 นางสาวปทิตตา  สังข์ย้ิมพันธ์ุ 
 10 620076 นางสาวรัตนาภรณ์ ขาวทอง 
 11 620365 นางสาวพรปวีณ์  นุตโร 
 12 620241 นางสาววิวัสรา  กาศอินตา 
 13 620278 นางสาวภัทรพร  ทองพูล 
 14 620321 นางสาวสิดาพร  พุทธะ 
 15 620185 นางสาวประภาพร สกุลทรัพย์วัฒนา 
 16 620057 นายอิทธิศักด์ิ  ม่วงเพชร 
 17 620384 นายศักรินทร ์  ดํานิล 
 18 620095 นายพิชญุตม์  ใจวังเย็น 
 19 620064 นายกมลภพ  โคสม 

  กําหนดการรายงานตัว/การมอบตัว 
1. ผู้สอบคัดเลือกได้เป็นตัวจริง ลําดับที่ 1 – 25  ให้มารายงานตัวพร้อมทําสัญญาในวันที่ 

10 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องนักเรียนอุตุนิยมวิทยา ชั้น 1 สถาบันอุตุนิยมวิทยา 
กรมอุตุนิยมวิทยา 4353 ถนนสุขุมวิท บางนา กรุงเทพมหานคร 

2. ผู้สอบคัดเลือกได้เป็นตัวจริง ลําดับที่ 26 – 50  ให้มารายงานตัวพร้อมทําสัญญาในวันที่ 
11 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องนักเรียนอุตุนิยมวิทยา ชั้น 1 สถาบันอุตุนิยมวิทยา 
กรมอุตุนิยมวิทยา 4353 ถนนสุขุมวิท บางนา กรุงเทพมหานคร 

3. ผู้สอบได้ตามข้อ 1 , 2 , และ 3 ต้องนําเอกสารตัวจริง (ต้นฉบับ) แบบ ปพ.1:พ 
ทะเบียนบ้าน บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนาอย่างละ 2 ชุด ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ภายใน 6 
เดือน) มาแสดงเพ่ือตรวจสอบต่อเจ้าหน้าที่ 

4. กรณีผู้ที่สอบได้ตามข้อ 1 , 2 และ 3 ไม่มารายงานตัวและทําสัญญาในวันดังกล่าวจะถือ
ว่าสละสิทธ์ิ 

5. ผู้มอบตัวเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยาจะต้องปฏิบัติตามคู่มือนักเรียนอุตุนิยมวิทยา ตลอด
ระยะเวลาปีการศึกษาตามที่กรมอุตุนิยมวิทยากําหนด 

6. ผู้สอบคัดเลือกได้ที่จะต้องทําสัญญาเข้าศึกษาในกรมอุตุนิยมวิทยา  ถ้ายังไม่บรรลุ    
นิติภาวะ (อายุตํ่ากว่า 18 ปี) จะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม 
แล้วแต่กรณี ตามแบบฟอร์มที่ทางราชการกําหนด (ตามเอกสารแนบ) 

หมายเหตุ * ผู้สอบคัดเลือกได้เป็นตัวสํารอง จะเรียกมารายงานตัวตามลําดับ เมื่อผู้สอบคัดเลือกได้ตัวจริง 
สละสิทธ์ิไม่มารายงานตัวเท่าน้ัน 

การรายงานตัว........... 
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  การรายงานตัว/มอบตัว 

1. ผู้มอบตัวจะต้องนําผู้ค้ําประกันมาทําหนังสือค้ําประกันในวันมอบตัว 
2. ผู้ค้ําประกันจะต้องเป็นบุคคล ดังต่อไปน้ี 

2.1 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้ังแต่ระดับชํานาญงาน หรือชํานาญการขึ้นไป หรือ
ตําแหน่งเทียบเท่า หรือ 

2.2 นายทหารหรือนายตํารวจ ยศต้ังแต่พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี พันตํารวจตรี
ขึ้นไป หรือ 

2.3 พนักงานรัฐวิสาหกิจต้ังแต่ระดับ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกขึ้นไป หรือ 
2.4 ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ต้ังแต่ระดับ 5 ขึ้นไป 

3. ผู้ค้ําประกันต้องย่ืนบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ
หรือหนังสือรับรองจากต้นสังกัด พร้อมสําเนาและหนังสือสัญญาค้ําประกัน (ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้จัดไว้ให้
แล้ว)ต่อเจ้าหน้าที่ 

4. ในกรณีที่ผู้ค้ําประกันมีคู่สมรส จะต้องให้คู่สมรสลงลายมือช่ือยินยอมตามแบบฟอร์มดัง
แนบ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของคู่สมรสแนบมาด้วย 

ค่าใช้จ่ายในวันมอบตัว 
ค่าอากรแสตมป์ ราคา 20 บาท จํานวน 2 ดวง 

กําหนดการเปดิเรียน 
กรมอุตุนิยมวิทยา จะแจ้งให้ทราบกําหนดการเปิดเรียนในวันมอบตัวและทําหนังสือสัญญา

สําหรับผู้เข้าศึกษาในกรมอุตุนิยมวิทยา 

 ประกาศ   ณ   วันที่      สิงหาคม   พ.ศ. 2562 

 (นายภูเวียง  ประคํามินทร์) 
 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 
 
 
   
                            



หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม 

 ทําที่  

 วันที่ เดือน พ.ศ.  

ข้าพเจ้า บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่  

ออกให้ ณ จังหวัด วันออกบัตร วันหมดอายุ  

อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย ถนน  

ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด  

อาชีพ ตําแหน่ง สังกัด  

โทรศัพท ์ ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองของ  

บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ออกให้ ณ จังหวัด  

วันออกบัตร วันหมดอายุ   ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยารับเข้าศึกษาเป็น

นักเรียนอุตุนิยมวิทยา ทําหนังสือฉบับน้ีขึ้นไว้เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงว่า ข้าพเจ้าได้รับทราบสัญญาสําหรับผู้เข้า

ศึกษาในกรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่าง   บุตร/ผู้อยู่ในความปกครองของข้าพเจ้า  

กับกรมอุตุนิยมวิทยา สัญญาเลขที่  ลงวันที่ เดือน พ.ศ.  

โดยตลอดแล้ว จึงขอให้ความยินยอมในการทําสัญญาฉบับดังกล่าวต่อกรมอุตุนิยมวิทยา  

ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับน้ีดีโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือให้ไว้

เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน 

ลายมือช่ือ ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 

( ) 

ลายมือช่ือ พยาน 

( ) 

ลายมือช่ือ พยาน 

( ) 

 

 

 

 

 



หนังสือยินยอมของคู่สมรสของผูค้้ําประกัน 

 ทําที่  

 วันที่ เดือน พ.ศ.  

ข้าพเจ้า บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่  

ออกให้ ณ วันออกบัตร วันหมดอายุ  

อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย ถนน  

ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด  

ซึ่งเป็นสามี/ภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของ ขอทําหนังสือฉบับน้ีขึ้นไว้เพ่ือเป็น

หลักฐานแสดงว่า ข้าพเจ้าได้รับทราบและยินยอมให้  สามี/ภรรยาของข้าพเจ้า 

เป็นผู้มีอํานาจในการทําสัญญาค้ําประกันให้ เข้าศึกษาในกรมอุตุนิยมวิทยาได้ 

เพ่ือเป็นหลักฐานในการน้ี ข้าพเจ้าจึงลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน 

ลายมือช่ือ ผู้ยินยอม 

( ) 

ลายมือช่ือ พยาน 

( ) 

ลายมือช่ือ พยาน 

( ) 

 


