
 
 

 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานราชการ 
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร 
----------------------------- 

 ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานราชการ กรมสรรพาวุธทหาร
อากาศ ลงวันท่ี ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป                
ไดประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการ จํานวน ๕๒ อัตรา นั้น  

 คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ไดดําเนินการ
ประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ (สอบวิชาการ) ในวันจันทรท่ี ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ และดําเนินการประเมิน
สมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ (สอบสัมภาษณ) ในวันอังคารท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ เรียบรอยแลว ปรากฏวามีผู
ผานการเลือกสรรในตําแหนงตาง ๆ ดังมีรายชื่อตามผนวกท่ีแนบ และขอใหผูท่ีมีรายชื่อในบัญชีรายชื่อลําดับท่ี
กําหนด (ตัวจริง) มารายงานตัวในวันพฤหัสบดีท่ี ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ กองกําลังพล  
กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ พรอมนําหลักฐานสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน, สําเนาทะเบียน
บาน, สําเนาหลักฐานทางทหาร (สด.), สําเนาคุณวุฒิการศึกษา และรูปถายครึ่งตัว ไมสวมหมวกและแวนตาดํา 
ถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๔ รูป เพ่ือดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทํา             
สัญญาจางเปนพนักงานราชการ หากไมมารายงานตัวภายในวันและเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์ และไมมี
สิทธิเรียกรองใด ๆ ท้ังสิ้น โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือครบกําหนด ๒ ป นับตั้งแต
วันท่ี ประกาศนี้       
 

ประกาศ   ณ   วันท่ี   ๓๐    พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

   (ลงชื่อ)  พลอากาศโท พงษศักดิ์  เก้ืออรุณ 
  (พงษศักดิ์  เก้ืออรุณ) 
   ประธานกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานราชการ 
    กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 
สําเนาถูกตอง 
 
(ลงชื่อ)  น.อ.เถลิงเกียรติ์  จีนอํ่า 
               (เถลิงเกียรติ์  จีนอํ่า) 
                หก.กกพ.บก.สพ.ทอ. 
                      ๓๐ พ.ย.๖๑ 

(สําเนา) 



๑.  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร (เรียงตามล าดับคะแนน)
      ๑.๑  ต าแหน่ง พนักงานบริการ

คุณสมบติั
ส่วนบคุคล

(๕๐)

๑ น.ส.นุสรา ธุระกิจ ๑๐๓ ๔๓.๖๗ ๑๔๖.๖๗ ๗๓.๓๔ ตัวจริง

๒ น.ส.ยุวนันต์ จิราพงษ์ ๙๘ ๔๒.๘๓ ๑๔๐.๘๓ ๗๐.๔๒ ส ารองล าดับที่ ๑

๓ น.ส.ธนพร ยิ่งยง ๙๙ ๓๙.๓๓ ๑๓๘.๓๓ ๖๙.๑๗ ส ารองล าดับที่ ๒

๔ น.ส.ขนิษฐา ศรีวังพล ๙๗ ๔๐.๕๐ ๑๓๗.๕๐ ๖๘.๗๕ ส ารองล าดับที่ ๓

๕ นายนัศธะพงค์ ปัญทะศรี ๙๔ ๔๒.๑๗ ๑๓๖.๑๗ ๖๘.๐๙ ส ารองล าดับที่ ๔

๖ นายศุภชัย อ้นมณี ๙๗ ๓๘.๑๗ ๑๓๕.๑๗ ๖๗.๕๙ ส ารองล าดับที่ ๕

๗ นายธชารัฐ สุธาทร ๙๔ ๔๑.๐๐ ๑๓๕.๐๐ ๖๗.๕๐ ส ารองล าดับที่ ๖

๘ นายคฑาวัสส์ แสงสุดตา ๙๖ ๓๘.๓๓ ๑๓๔.๓๓ ๖๗.๑๗ ส ารองล าดับที่ ๗

๙ นายอดิศร ศรีอริยวงศ์ ๙๒ ๔๒.๑๗ ๑๓๔.๑๗ ๖๗.๐๙ ส ารองล าดับที่ ๘

๑๐ น.ส.ชลธิชา ชุนสอาด ๙๑ ๔๑.๘๓ ๑๓๒.๘๓ ๖๖.๔๒ ส ารองล าดับที่ ๙

๑๑ น.ส.วรางคณา ทวีบุตร ๙๐ ๔๑.๓๓ ๑๓๑.๓๓ ๖๕.๖๗ ส ารองล าดับที่ ๑๐

๑๒ น.ส.สุรัมภา อุ่มน้อย ๙๐ ๓๙.๐๐ ๑๒๙.๐๐ ๖๔.๕๐ ส ารองล าดับที่ ๑๑

๑๓ น.ส.ชนากานต์ สิงห์ค า ๙๑  - ๙๑.๐๐ ๔๕.๕๐ ไม่ผ่านการเลือกสรร

ผู้ผ่านการ
เลือกสรร

ความรู้ทั่วไป,
ภาษาไทย,

เกี่ยวกับต าแหน่ง
คอมพวิเตอร์

(๑๕๐)

๑.๒  ต าแหน่ง...

ผนวก

ประกอบประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ลงวันที ่  ๓๐   พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

เร่ือง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

ล าดับ ชื่อ - สกุล

คะแนน

คะแนนรวม
(๒๐๐)

คิดเปน็
ร้อยละ



      ๑.๒  ต าแหน่ง พนักงานห้องทดลอง

ความรู้ทั่วไป,
ภาษาไทย,

เกี่ยวกับต าแหน่ง
คอมพวิเตอร์

(๙๐)

ทกัษะเฉพาะ
เกี่ยวกับต าแหน่ง

(๖๐)

คุณสมบติั
ส่วนบคุคล

(๕๐)

      ๑.๓  ต าแหน่ง ช่างสรรพาวุธ

ความรู้ทั่วไป,
ภาษาไทย,

เกี่ยวกับต าแหน่ง
คอมพวิเตอร์

(๙๐)

ทกัษะเฉพาะ
เกี่ยวกับต าแหน่ง

(๖๐)

คุณสมบติั
ส่วนบคุคล

(๕๐)

๑ น.ส.ธิดารัตน์ กล่ินสนิท ๖๑ ๖๐ ๓๙.๖๐ ๑๖๐.๖๐ ๘๐.๓๐ ตัวจริง 

๒ น.ส.วิภาวรรณ โอชะ ๕๘ ๖๐ ๔๐.๗๕ ๑๕๘.๗๕ ๗๙.๓๘ ตัวจริง 

๓ นายกฤษดากร ศรีม่วง ๖๐ ๕๔ ๔๑.๐๐ ๑๕๕.๐๐ ๗๗.๕๐ ตัวจริง 

๔ น.ส.กาญจนา ทองชู ๕๖ ๖๐ ๓๗.๕๐ ๑๕๓.๕๐ ๗๖.๗๕ ตัวจริง 

๕ นางอาทิตยา ตุกัง ๕๖ ๕๕ ๔๒.๕๐ ๑๕๓.๕๐ ๗๖.๗๕ ตัวจริง 

๖ นายกีรติ บุญธรรม ๕๒ ๖๐ ๔๑.๒๕ ๑๕๓.๒๕ ๗๖.๖๓ ตัวจริง 

๗ น.ส.นงนุช มาระศรี ๕๙ ๕๕ ๓๙.๒๕ ๑๕๓.๒๕ ๗๖.๖๓ ตัวจริง 

๘ น.ส.มะลิวรรณ์ ห้าพุทรา ๕๘ ๕๕ ๓๙.๐๐ ๑๕๒.๐๐ ๗๖.๐๐ ตัวจริง 

๙ น.ส.วนัชพร ประคองพันธ์ ๕๔ ๕๕ ๔๐.๔๐ ๑๔๙.๔๐ ๗๔.๗๐ ตัวจริง 

๑๐ นายณัฐวุฒิ เนียมหอม ๕๑ ๖๐ ๓๗.๖๐ ๑๔๘.๖๐ ๗๔.๓๐ ตัวจริง 

๑๑ นางภัคคะจิรา แย้มเกษร ๕๕ ๕๕ ๓๗.๖๐ ๑๔๗.๖๐ ๗๓.๘๐ ตัวจริง 

๑๒ น.ส.อรปรียา สุขทัว่ญาติ ๔๖ ๖๐ ๔๐.๕๐ ๑๔๖.๕๐ ๗๓.๒๕ ตัวจริง 

๑๓ น.ส.ศรัณย์รัชต์ ผิวเกล้ียง ๔๓ ๖๐ ๔๑.๒๕ ๑๔๔.๒๕ ๗๒.๑๓ ตัวจริง 

๑๔ นายวุฒินัย เพ็งภู่ ๔๘ ๕๕ ๔๐.๕๐ ๑๔๓.๕๐ ๗๑.๗๕ ตัวจริง 

๑๕ นายวชิราวุธ ตุ่มแก้ว ๕๓ ๕๐ ๓๙.๖๐ ๑๔๒.๖๐ ๗๑.๓๐ ตัวจริง 

๑๖ นายปิยวัฒน์ คตเข็ม ๓๙ ๖๐ ๔๒.๖๐ ๑๔๑.๖๐ ๗๐.๘๐ ตัวจริง 

๑๗ น.ส.จุฑามาศ ข าวงษ์ ๔๐ ๖๐ ๔๑.๐๐ ๑๔๑.๐๐ ๗๐.๕๐ ตัวจริง 

๑๘ นายชินโชติ โฉมพร ๔๒ ๖๐ ๓๗.๐๐ ๑๓๙.๐๐ ๖๙.๕๐ ตัวจริง 

ล าดับ ชื่อ - สกุล

คะแนน

คะแนนรวม
(๒๐๐)

คิดเปน็
ร้อยละ

ผู้ผ่านการ
เลือกสรร

ล าดับ ชื่อ - สกุล

คะแนน

คะแนนรวม
(๒๐๐)

คิดเปน็
ร้อยละ

ผู้ผ่านการ
เลือกสรร

 - ๒ -

๑๙ นายสุวฒัน.์..

 - ไม่ผ่านการสอบภาควชิาการ -



ความรู้ทั่วไป,
ภาษาไทย,

เกี่ยวกับต าแหน่ง
คอมพวิเตอร์

(๙๐)

ทกัษะเฉพาะ
เกี่ยวกับต าแหน่ง

(๖๐)

คุณสมบติั
ส่วนบคุคล

(๕๐)

๑๙ นายสุวัฒน์ รักคุณ ๔๕ ๕๕ ๓๘.๔๐ ๑๓๘.๔๐ ๖๙.๒๐ ตัวจริง 

๒๐ น.ส.เบญจมาศ คุณยิ้ม ๔๔ ๕๕ ๓๘.๗๕ ๑๓๗.๗๕ ๖๘.๘๘ ตัวจริง 

๒๑ นายสุชาติ คล้ายภู่ ๔๔ ๕๕ ๓๘.๔๐ ๑๓๗.๔๐ ๖๘.๗๐ ตัวจริง 

๒๒ น.ส.กาญจน์สิริ นาคสุขวิสิทธิ์ ๔๔ ๕๕ ๓๘.๒๐ ๑๓๗.๒๐ ๖๘.๖๐ ตัวจริง 

๒๓ นายนธี พัดชนะ ๓๗ ๖๐ ๔๐.๐๐ ๑๓๗.๐๐ ๖๘.๕๐ ตัวจริง 

๒๔ นายจามร พรหมขลิบนิล ๓๗ ๖๐ ๔๐.๐๐ ๑๓๗.๐๐ ๖๘.๕๐ ตัวจริง 

๒๕ น.ส.ปัทมา ปัน้สมบูรณ์ ๓๖ ๖๐ ๔๐.๗๕ ๑๓๖.๗๕ ๖๘.๓๘ ตัวจริง 

๒๖ นางปฐมาภรณ์ หอมจันทร์ ๔๓ ๕๕ ๓๗.๖๐ ๑๓๕.๖๐ ๖๗.๘๐ ตัวจริง 

๒๗ น.ส.วิภาวดี ไล่โจร ๓๖ ๖๐ ๓๘.๕๐ ๑๓๔.๕๐ ๖๗.๒๕ ตัวจริง 

๒๘ น.ส.ศิริวิมล กองทุง่มน ๓๖ ๖๐ ๓๘.๔๐ ๑๓๔.๔๐ ๖๗.๒๐ ส ารองล าดับที่ ๑

๒๙ นายบุลากร วัตเณร ๔๕ ๕๐ ๓๙.๒๐ ๑๓๔.๒๐ ๖๗.๑๐ ส ารองล าดับที่ ๒

๓๐ นายศิวกร กุลแก้ว ๔๑ ๕๐ ๔๑.๘๐ ๑๓๒.๘๐ ๖๖.๔๐ ส ารองล าดับที่ ๓

๓๑ นายศตวรรษ ศิริสวัสด์ิ ๔๔ ๕๐ ๓๗.๒๐ ๑๓๑.๒๐ ๖๕.๖๐ ส ารองล าดับที่ ๔

๓๒ นายนรเสฏฐ์ สุราคง ๓๕ ๕๕ ๔๑.๒๐ ๑๓๑.๒๐ ๖๕.๖๐ ส ารองล าดับที่ ๕

๓๓ น.ส.ชลิตา หอมจันทร์ ๓๙ ๕๕ ๓๖.๘๐ ๑๓๐.๘๐ ๖๕.๔๐ ส ารองล าดับที่ ๖

๓๔ นางพรวรินทร์ ประยงค์แย้ม ๔๒ ๕๐ ๓๘.๕๐ ๑๓๐.๕๐ ๖๕.๒๕ ส ารองล าดับที่ ๗

๓๕ น.ส.นันทภรณ์ บัวไตร ๓๕ ๕๕ ๔๐.๐๐ ๑๓๐.๐๐ ๖๕.๐๐ ส ารองล าดับที่ ๘

๓๖ นายอนุพงษ์ ค าแสง ๓๙ ๖๐  - ๙๙.๐๐ ๔๙.๕๐ ไม่ผ่านการเลือกสรร

ล าดับ ชื่อ - สกุล

คะแนน

คะแนนรวม
(๒๐๐)

คิดเปน็
ร้อยละ

ผู้ผ่านการ
เลือกสรร

 - ๓ -

๑.๔  ต าแหน่ง



      ๑.๔  ต าแหน่ง ช่างกลโรงงาน

ความรู้ทั่วไป,
ภาษาไทย,

เกี่ยวกับต าแหน่ง
คอมพวิเตอร์

(๙๐)

ทกัษะเฉพาะ
เกี่ยวกับต าแหน่ง

(๖๐)

คุณสมบติั
ส่วนบคุคล

(๕๐)

๑ น.ส.ศรัญญา เฉลยวรรณ ๖๓ ๔๙ ๔๒.๕๐ ๑๕๔.๕๐ ๗๗.๒๕ ตัวจริง 

๒ น.ส.ศิริพร เฉลียวไว ๕๗ ๕๓ ๓๙.๕๐ ๑๔๙.๕๐ ๗๔.๗๕ ตัวจริง 

๓ นายพลวัฒน์ อินทร์พิทักษ์ ๕๕ ๕๓ ๓๗.๐๐ ๑๔๕.๐๐ ๗๒.๕๐ ตัวจริง 

๔ นายอนุสรณ์ เจษฎาชัยศรี ๕๔ ๔๘ ๓๘.๐๐ ๑๔๐.๐๐ ๗๐.๐๐ ตัวจริง 

๕ น.ส.สุภาพร ภูลายขาว ๔๕ ๔๙ ๓๔.๐๐ ๑๒๘.๐๐ ๖๔.๐๐ ตัวจริง 

๖ นายชาญวิทย์ นาสวน ๔๕ ๔๖ ๓๖.๘๓ ๑๒๗.๘๓ ๖๓.๙๒ ตัวจริง 

๗ น.ส.ขนิษฐา มั่นกันนาน ๔๓ ๔๘ ๓๔.๕๐ ๑๒๕.๕๐ ๖๒.๗๕ ตัวจริง 

      ๑.๕ ต าแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ความรู้ทั่วไป,
ภาษาไทย,

เกี่ยวกับต าแหน่ง
คอมพวิเตอร์

(๙๐)

ทกัษะเฉพาะ
เกี่ยวกับต าแหน่ง

(๖๐)

คุณสมบติั
ส่วนบคุคล

(๕๐)

๑ นายปัญญา ทับทอง ๓๔ ๕๗ ๓๘.๖๗ ๑๒๙.๖๗ ๖๔.๘๔ ตัวจริง 

ล าดับ ชื่อ - สกุล

คะแนน

คะแนนรวม
(๒๐๐)

คิดเปน็
ร้อยละ

ผู้ผ่านการ
เลือกสรร

ล าดับ ชื่อ - สกุล

คะแนน

คะแนนรวม
(๒๐๐)

คิดเปน็
ร้อยละ

ผู้ผ่านการ
เลือกสรร

 - ๔ -

๑.๖ ต าแหน่ง...



      ๑.๖ ต าแหน่ง ช่างไม้

ความรู้ทั่วไป,
ภาษาไทย,

เกี่ยวกับต าแหน่ง
คอมพวิเตอร์

(๙๐)

ทกัษะเฉพาะ
เกี่ยวกับต าแหน่ง

(๖๐)

คุณสมบติั
ส่วนบคุคล

(๕๐)

๑ น.ส.ภัควลัญชญ์ หาญพยัคฆ์ ๔๘ ๕๗ ๓๙.๘๓ ๑๔๔.๘๓ ๗๒.๔๒ ตัวจริง 

๒ นายอัจฉริยะ บุตรวิชัย ๔๒ ๕๔ ๓๔.๓๓ ๑๓๐.๓๓ ๖๕.๑๗ ส ารอง

      ๑.๗ ต าแหน่ง ช่างไฟฟ้า

ความรู้ทั่วไป,
ภาษาไทย,

เกี่ยวกับต าแหน่ง
คอมพวิเตอร์

(๙๐)

ทกัษะเฉพาะ
เกี่ยวกับต าแหน่ง

(๖๐)

คุณสมบติั
ส่วนบคุคล

(๕๐)

๑ นายชัยพฤกษ์ เขียวข า ๕๓ ๖๐ ๓๕.๓๓ ๑๔๘.๓๓ ๗๔.๑๗ ตัวจริง 

๒ นายพิทยา คุณยิ้ม ๓๕ ๖๐ ๔๓.๕๐ ๑๓๘.๕๐ ๖๙.๒๕ ตัวจริง 

๓ น.ส.วิชุดา จันทร์แสงสี ๔๑ ๕๐ ๓๓.๓๓ ๑๒๔.๓๓ ๖๒.๑๗ ตัวจริง 

๔ นายวรพงษ์ สังข์มุรินทร์ ๕๘ ๖๐  - ๑๑๘.๐๐ ๕๙.๐๐ ไม่ผ่านการเลือกสรร

      ๑.๘  ต าแหน่ง ช่างเชื่อม

ความรู้ทั่วไป,
ภาษาไทย,

เกี่ยวกับต าแหน่ง
คอมพวิเตอร์

(๙๐)

ทกัษะเฉพาะ
เกี่ยวกับต าแหน่ง

(๖๐)

คุณสมบติั
ส่วนบคุคล

(๕๐)

 - ไม่ผ่านการสอบภาควชิาการ -

ล าดับ ชื่อ - สกุล

คะแนน

คะแนนรวม
(๒๐๐)

คิดเปน็
ร้อยละ

ผู้ผ่านการ
เลือกสรร

ล าดับ ชื่อ - สกุล

คะแนน

คะแนนรวม
(๒๐๐)

คิดเปน็
ร้อยละ

ผู้ผ่านการ
เลือกสรร

ล าดับ ชื่อ - สกุล

คะแนน

คะแนนรวม
(๒๐๐)

คิดเปน็
ร้อยละ

ผู้ผ่านการ
เลือกสรร

 - ๕ -

 ๑.๙  ต าแหน่ง...



      ๑.๙ ต าแหน่ง ช่างโลหะ

ความรู้ทั่วไป,
ภาษาไทย,

เกี่ยวกับต าแหน่ง
คอมพวิเตอร์

(๙๐)

ทกัษะเฉพาะ
เกี่ยวกับต าแหน่ง

(๖๐)

คุณสมบติั
ส่วนบคุคล

(๕๐)

๑ นายยุทธพงษ์ ประดิษฐชอบ ๔๓ ๕๘ ๔๒.๕๐ ๑๔๓.๕๐ ๗๑.๗๕ ตัวจริง 

๒ นางพรหมภัสสร เจษฎาชัยศรี ๕๗ ๕๐ ๓๔.๑๗ ๑๔๑.๑๗ ๗๐.๕๘ ตัวจริง 

๒.  ผู้ทีต้่องมารายงานตัวเพือ่ท าสัญญาจ้าง

      ๒.๑  ต าแหน่ง พนักงานบริการ :  ผู้สอบได้ตัวจริง (ล าดับที ่๑) 

      ๒.๒  ต าแหน่ง พนักงานห้องทดลอง :  ไม่มีผู้ผ่านการสอบภาควิชาการ

      ๒.๓  ต าแหน่ง ช่างสรรพาวุธ :  ผู้สอบได้ตัวจริง (ล าดับที ่๑ ถึง ๒๗)

      ๒.๔  ต าแหน่ง ช่างกลโรงงาน :  ผู้สอบได้ตัวจริง (ล าดับที ่๑ ถึง ๗)

      ๒.๕  ต าแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ :  ผู้สอบได้ตัวจริง (ล าดับที ่๑)

      ๒.๖  ต าแหน่ง ช่างไม้ :  ผู้สอบได้ตัวจริง (ล าดับที ่๑)

      ๒.๗  ต าแหน่ง ช่างไฟฟ้า :  ผู้สอบได้ตัวจริง (ล าดับที ่๑ ถึง ๓) 

      ๒.๘  ต าแหน่ง ช่างเชื่อม :  ไม่มีผู้ผ่านการสอบภาควิชาการ

      ๒.๙  ต าแหน่ง ช่างโลหะ :  ผู้สอบได้ตัวจริง (ล าดับที ่๑ ถึง ๒) 

(ลงชื่อ)  นาวาอากาศเอก เถลิงเกียรต์ิ  จีนอ่ า

 (เถลิงเกียรต์ิ  จีนอ่ า)

                กรรมการและเลขานุการ

๓๐  พ.ย.๖๑

ผู้ผ่านการ
เลือกสรร

ตรวจถูกต้อง

ล าดับ ชื่อ - สกุล

คะแนน

คะแนนรวม
(๒๐๐)

คิดเปน็
ร้อยละ

 - ๖ -


	เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

