
 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานราชการ 
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ (สอบภาควิชาการ) 
----------------------------- 

 ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ            
ไดดําเนินการประเมินสมรรถนะบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป สังกัด กรมสรรพาวุธทหารอากาศ                     
จํานวน ๕๓ อัตรา เม่ือวันจันทรท่ี ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ปรากฏวามีผูผานการประเมินสมรรถนะ          
ครั้งท่ี ๑ (สอบภาควิชาการ) เรียงตามลําดับหมายเลขประจําตัวสอบ และขอใหผูผานการประเมินสมรรถนะ  
ครั้งท่ี ๑ (สอบภาควิชาการ) ไปรายงานตัวเพ่ือเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ (สอบสัมภาษณ)                 
ในวันอังคารท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๐๐ น. ณ กองกําลังพล กองบังคับการ              
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ หากไมมารายงานตัวตามกําหนดเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์ และไมมีสิทธิ์เขารับ
การประเมินสมรรถนะครั้งนี้ (รายละเอียดตามผนวกท่ีแนบ)     
 

ประกาศ   ณ   วันท่ี      ๒๓      พฤศจิกายน   พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

   (ลงชื่อ)  พลอากาศโท พงษศักดิ์  เก้ืออรุณ 
  (พงษศักดิ์  เก้ืออรุณ) 
 ประธานกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานราชการ 
 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 

 

 

 

สําเนาถูกตอง 
 
 (ลงชื่อ)  น.อ. เถลิงเกียรติ์  จีนอํ่า 
                 (เถลิงเกียรติ์  จีนอํ่า) 
                 หก.กกพ.บก.สพ.ทอ. 
    ๒๓  พ.ย.๖๑ 
 

 

 

 

(สําเนา) 

หนวยรับ 



๑.  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ คร้ังที ่๑ (เรียงตามล าดับหมายเลขประจ าตัวสอบ)

หมายเลข
ประจ าตวัสอบ

๑ ๑๐๐๗ น.ส.ยุวนันต์ จิราพงษ์
๒ ๑๐๑๑ น.ส.วรางคณา ทวีบุตร
๓ ๑๐๑๖ น.ส.ชลธิชา ชุนสอาด
๔ ๑๐๒๒ นายนัศธะพงค์ ปัญทะศรี
๕ ๑๐๓๙ นายอดิศร ศรีอริยวงศ์
๖ ๑๐๖๖ น.ส.นุสรา ธุระกิจ
๗ ๑๐๗๓ นายธชารัฐ สุธาทร
๘ ๑๐๘๒ น.ส.ชนากานต์ สิงห์ค า
๙ ๑๐๘๕ นายคฑาวัสส์ แสงสุดตา

๑๐ ๑๐๘๖ น.ส.ธนพร ยิ่งยง
๑๑ ๑๐๙๕ น.ส.สุรัมภา อุ่มน้อย

 - ไม่มีผู้สอบผ่านภาควิชการ

๑.๓  ต าแหน่ง ช่างสรรพาวุธ...

         ๑.๑  ต าแหน่ง  พนักงานบริการ

ล าดบั ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

ผนวก 
ประกอบประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ลงวันที ่         พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

เร่ือง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะคร้ังที ่๑ (สอบภาควิชาการ)
-------------------------------------------

         ๑.๒  ต าแหน่ง  พนักงานห้องทดลอง



หมายเลข
ประจ าตวัสอบ

๑ ๓๐๐๑ นางพรวรินทร์ ประยงค์แย้ม
๒ ๓๐๐๒ น.ส.กาญจนา ทองชู
๓ ๓๐๐๓ น.ส.มะลิวรรณ์ ห้าพุทรา
๔ ๓๐๐๔ น.ส.จุฑามาศ ข าวงษ์
๕ ๓๐๐๕ น.ส.วิภาวรรณ โอชะ
๖ ๓๐๐๖ นางปฐมาภรณ์ หอมจันทร์
๗ ๓๐๐๗ นายนรเสฏฐ์ สุราคง
๘ ๓๐๑๐ นายสุวัฒน์ รักคุณ
๙ ๓๐๑๑ นายปิยวัฒน์ คตเข็ม

๑๐ ๓๐๑๒ นายสุชาติ คล้ายภู่
๑๑ ๓๐๑๓ น.ส.กาญจน์สิริ นาคสุขวิสิทธิ์
๑๒ ๓๐๑๔ นายวชิราวุธ ตุ่มแก้ว
๑๓ ๓๐๑๖ น.ส.ศิริวิมล กองทุง่มน
๑๔ ๓๐๑๗ น.ส.ธิดารัตน์ กล่ินสนิท
๑๕ ๓๐๑๘ นายศตวรรษ ศิริสวัสด์ิ
๑๖ ๓๐๑๙ น.ส.ชลิตา หอมจันทร์
๑๗ ๓๐๒๐ นายกฤษดากร ศรีม่วง
๑๘ ๓๐๒๑ น.ส.วนัชพร ประคองพันธ์
๑๙ ๓๐๒๒ นายบุลากร วัตเณร
๒๐ ๓๐๒๓ นางภัคคะจิรา แย้มเกษร
๒๑ ๓๐๒๔ นายณัฐวุฒิ เนียมหอม
๒๒ ๓๐๒๕ นายศิวกร กุลแก้ว
๒๓ ๓๐๒๗ น.ส.ปัทมา ปัน้สมบูรณ์
๒๔ ๓๐๒๙ น.ส.วิภาวดี ไล่โจร
๒๕ ๓๐๓๐ น.ส.อรปรียา สุขทัว่ญาติ
๒๖ ๓๐๓๑ นายกีรติ บุญธรรม

         ๑.๓ ต าแหน่ง  ช่างสรรพาวุธ
 - ๒ -

๑.๓ ต าแหน่ง ช่างสรรพาวุธ ...

ล าดบั ชื่อ - สกุล หมายเหตุ



หมายเลข
ประจ าตวัสอบ

๒๗ ๓๐๓๒ น.ส.นงนุช มาระศรี
๒๘ ๓๐๓๓ น.ส.ศรัณย์รัชต์ ผิวเกล้ียง
๒๙ ๓๐๓๔ น.ส.นันทภรณ์ บัวไตร
๓๐ ๓๐๓๕ น.ส.เบญจมาศ คุณยิ้ม
๓๑ ๓๐๓๖ นายนธี พัดชนะ
๓๒ ๓๐๓๗ นายจามร พรหมขลิบนิล
๓๓ ๓๐๓๘ นางอาทิตยา ตุกัง
๓๔ ๓๐๓๙ นายวุฒินัย เพ็งภู่
๓๕ ๓๐๔๑ นายชินโชติ โฉมพร
๓๖ ๓๐๔๒ นายอนุพงษ์ ค าแสง

หมายเลข
ประจ าตวัสอบ

๑ ๔๐๐๑ น.ส.ศรัญญา เฉลยวรรณ
๒ ๔๐๐๒ น.ส.ศิริพร เฉลียวไว
๓ ๔๐๐๕ นายพลวัฒน์ อินทร์พิทักษ์
๔ ๔๐๐๗ นายอนุสรณ์ เจษฎาชัยศรี
๕ ๔๐๑๑ น.ส.สุภาพร ภูลายขาว
๖ ๔๐๑๓ นายชาญวิทย์ นาสวน
๗ ๔๐๑๕ น.ส.ขนิษฐา มั่นกันนาน

๑.๕ ต าแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์...

ล าดบั ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

         ๑.๔ ต าแหน่ง  ช่างกลโรงงาน

 - ๓ -
         ๑.๓ ต าแหน่ง  ช่างสรรพาวุธ (ต่อ)

ล าดบั ชื่อ - สกุล หมายเหตุ



หมายเลข
ประจ าตวัสอบ

๑ ๕๐๐๖ นายปัญญา ทับทอง

หมายเลข
ประจ าตวัสอบ

๑ ๖๐๐๑ น.ส.ภัควลัญชญ์ หาญพยัคฆ์
๒ ๖๐๐๒ นายอัจฉริยะ บุตรวิชัย

หมายเลข
ประจ าตวัสอบ

๑ ๗๐๐๒ นายชัยพฤกษ์ เขียวข า
๒ ๗๐๐๔ นายพิทยา คุณยิ้ม
๓ ๗๐๐๕ น.ส.วิชุดา จันทร์แสงสี
๔ ๗๐๐๖ นายวรพงษ์ สังข์มุรินทร์

 - ไม่มีผู้สอบผ่านภาควิชการ

หมายเลข
ประจ าตวัสอบ

๑ ๙๐๐๑ นายยุทธพงษ์ ประดิษฐชอบ
๒ ๙๐๐๒ นางพรหมภัสสร เจษฎาชัยศรี

๒. วัน เวลา สถานที.่..

 - ๔ -

         ๑.๙ ต าแหน่ง  ช่างโลหะ

ล าดบั ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

         ๑.๖ ต าแหน่ง  ช่างไม้

ล าดบั ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

         ๑.๗ ต าแหน่ง  ช่างไฟฟ้า

ล าดบั ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

         ๑.๘ ต าแหน่ง  ช่างเชื่อม

         ๑.๕ ต าแหน่ง  ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ล าดบั ชื่อ - สกุล หมายเหตุ



       ๒.  วนั เวลา สถานที่ ประเมินสมรรถนะ คร้ังที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)
            กรมสรรพาวธุทหารอากาศ จะด าเนินการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ในวนัอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
 ณ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ

ต ำแหน่ง สมรรถนะ วิธีประเมนิ กำรรำยงำนตวั
พนักงานบริการ  - มนุษยสัมพันธ์ สอบสัมภาษณ์  - วนัอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.
  - ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  ณ กองก าลังพล กองบังคับการ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ

ช่างสรรพาวธุ  - มนุษยสัมพันธ์ สอบสัมภาษณ์  - วนัอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.
 - ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  ณ กองก าลังพล กองบังคับการ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ

ช่างกลโรงงาน  - มนุษยสัมพันธ์ สอบสัมภาษณ์  - วนัอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.
 - ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  ณ กองก าลังพล กองบังคับการ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ

ช่างอิเล็กทรอนิกส์  - มนุษยสัมพันธ์ สอบสัมภาษณ์  - วนัอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.
 - ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  ณ กองก าลังพล กองบังคับการ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ

ช่างไม้  - มนุษยสัมพันธ์ สอบสัมภาษณ์  - วนัอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.
 - ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  ณ กองก าลังพล กองบังคับการ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ

ช่างไฟฟ้า  - มนุษยสัมพันธ์ สอบสัมภาษณ์  - วนัอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.
 - ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  ณ กองก าลังพล กองบังคับการ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ

ช่างโลหะ  - มนุษยสัมพันธ์ สอบสัมภาษณ์  - วนัอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.
 - ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  ณ กองก าลังพล กองบังคับการ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ

๓.  การประกาศ...

 - ๕ -



       ๓.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
            กรมสรรพาวธุทหารอากาศ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนน ภายในวนัศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
 ณ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๓๔๑๘ - ๑๙ หรือ www.arm.rtaf.mi.th

ตรวจถูกต้อง

                      นาวาอากาศเอก
         (เถลิงเกียรต์ิ  จีนอ่ า)

                                         กรรมการและเลขานุการ

 - ๖ -


	เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบภาควิชาการ)

