
 
 

 
 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานราชการ 
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ 
----------------------------- 

 ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมสรรพาวุธทหาร
อากาศ ไดดําเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือเขารับการเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป สังกัด กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ จํานวน ๕๓ อัตรา ระหวางวันท่ี ๕ – ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ปรากฏวามีผูมีสิทธิเขารับการ
ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ (สอบภาควิชาการ) จํานวน ๒๐๖ คน โดยใหติดตอรายงานตัวในวันจันทรท่ี           
๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ณ โรงเรียนจาอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เพ่ือเขารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ สอบปฏิบัติความรูเก่ียวกับคอมพิวเตอรและสอบปฏิบัติทักษะเฉพาะ
เก่ียวกับตําแหนง ดังมีรายละเอียดตามผนวกท่ีแนบทายประกาศนี้    
 

ประกาศ   ณ   วันท่ี      ๑๔        พฤศจิกายน   พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

   (ลงชื่อ) พลอากาศตรี นัทธี  พงษแตง 
  (นัทธี  พงษแตง) 
 รองประธานกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานราชการ 
 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ทําการแทน 
 ประธานกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานราชการ 
 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 

 

 

 

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

 

(สําเนา) 

หนวยรับ 



๑.  รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในวันจันทรที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

หมายเลข

ประจําตัวสอบ

๑ ๑๐๐๑ น.ส.อรัญญา อุทศรี หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๒ ๑๐๐๒ น.ส.อินทิรา ชมโคกกรวด หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๓ ๑๐๐๓ น.ส.ปวีณา หมี่จันทึก หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๔ ๑๐๐๔ น.ส.ชญาดา ศรีวิชัย หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๕ ๑๐๐๕ น.ส.ณิชากร เที่ยงธรรม หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๖ ๑๐๐๖ น.ส.ศิริกัลยา เขียวมงคล หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๗ ๑๐๐๗ น.ส.ยุวนันต จิราพงษ หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๘ ๑๐๐๘ น.ส.วรรณิดา คําวงค หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๙ ๑๐๐๙ น.ส.จิราวรรณ จุยดวง หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๑๐ ๑๐๑๐ น.ส.กัญญณพัชร วงศเจริญชัยชนะ หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๑๑ ๑๐๑๑ น.ส.วรางคณา ทวีบุตร หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๑๒ ๑๐๑๒ น.ส.ขนิษฐา ศรีวังพล หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๑๓ ๑๐๑๓ นายพงษพันธ กันยาคํา หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๑๔ ๑๐๑๔ นายอทิตยชัย ปุราชะทํามัง หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๑๕ ๑๐๑๕ น.ส.ศิรินธร ดํารงคกุลสมบัติ หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๑๖ ๑๐๑๖ น.ส.ชลธิชา ชุนสอาด หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๑๗ ๑๐๑๗ นายสันติภาพ อุนธานี หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๑๘ ๑๐๑๘ นายวิโรจน หวังคูกลาง หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๑๙ ๑๐๑๙ น.ส.บุษกล เทียนหลอ หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๒๐ ๑๐๒๐ น.ส.สมฤทัย ทองทวีพร หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๒๑ ๑๐๒๑ นายธนะรัตน สุทธารัตนวิศาล หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๒๒ ๑๐๒๒ นายนัศธะพงค ปญทะศรี หอประชุม รร.จอ.ฯ 

           ๑.๑ ตําแหนง พนักงานบริการ...

         ๑.๑  ตําแหนง  พนักงานบริการ

ลําดับ ชื่อ - สกุล สถานที่ประเมินสมรรถนะ

ผนวก 

ประกอบประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานราชการ

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ลงวันที่          พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

-------------------------------------------



หมายเลข

ประจําตัวสอบ

๒๓ ๑๐๒๓ น.ส.สุพัตรา กุมภิโร หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๒๔ ๑๐๒๔ น.ส.ตวงพร พลเมืองศรี หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๒๕ ๑๐๒๕ นายจิรเมธ จันทรสวาง หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๒๖ ๑๐๒๖ น.ส.พรเพ็ญ ปราบปราม หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๒๗ ๑๐๒๗ น.ส.ยุภาวรรณ บุญสุข หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๒๘ ๑๐๒๘ น.ส.ปวริศา พรหมประเสริฐ หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๒๙ ๑๐๒๙ น.ส.เสาวลักษณ ทินอยูวงศ หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๓๐ ๑๐๓๐ น.ส.ณัฐวดี แกวแดง หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๓๑ ๑๐๓๑ น.ส.พรรนทิพย มลิมาตย หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๓๒ ๑๐๓๒ นายธนกร ฉ่ําทวี หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๓๓ ๑๐๓๓ น.ส.อภิชา ผดุงพันธ หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๓๔ ๑๐๓๔ น.ส.วรรณวิภา เยยรัมย หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๓๕ ๑๐๓๕ น.ส.ดารารัตน ขวัญวงษ หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๓๖ ๑๐๓๖ น.ส.สุภา สาระกูล หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๓๗ ๑๐๓๗ น.ส.ศิราณี เทศงามถวน หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๓๘ ๑๐๓๘ นายอนุวัตร ชาสําโรง หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๓๙ ๑๐๓๙ นายอดิศร ศรีอริยวงศ หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๔๐ ๑๐๔๐ น.ส.อรพรรณ พรรณรักษ หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๔๑ ๑๐๔๑ นายจักรพันธ ขุนแกว หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๔๒ ๑๐๔๒ น.ส.เทวิกา นาราพันกาล หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๔๓ ๑๐๔๓ น.ส.ภาคินี สุทธิ หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๔๔ ๑๐๔๔ น.ส.ลลิตา หนองกลาง หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๔๕ ๑๐๔๕ นายอลงกรณ เพชรคง หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๔๖ ๑๐๔๖ นายเสกสรรค ทรัพยสิน หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๔๗ ๑๐๔๗ น.ส.อมรรัตน บุพศิริ หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๔๘ ๑๐๔๘ น.ส.วราภรณ แทนแกว หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๔๙ ๑๐๔๙ น.ส.อรวรรณ สุขสําราญ หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๕๐ ๑๐๕๐ นายวัชรพงษ ศรีทอง หอประชุม รร.จอ.ฯ 

           ๑.๑ ตําแหนง พนักงานบริการ...

         ๑.๑  ตําแหนง  พนักงานบริการ (ตอ)

ลําดับ ชื่อ - สกุล สถานที่ประเมินสมรรถนะ

 - ๒ -



หมายเลข

ประจําตัวสอบ

๕๑ ๑๐๕๑ น.ส.นภสร พัดเจริญ หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๕๒ ๑๐๕๒ น.ส.สโรชา ทับพุม หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๕๓ ๑๐๕๓ นายอภิสิทธิ์ บัวทอง หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๕๔ ๑๐๕๔ น.ส.รุงอรุณ จุลศรี หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๕๕ ๑๐๕๕ น.ส.ชญานิศ ดวงระหวา หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๕๖ ๑๐๕๖ นายชูเกียรติ จันดี หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๕๗ ๑๐๕๗ น.ส.เสธวนีย เขียวขํา หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๕๘ ๑๐๕๘ นายศุภชัย อนมณี หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๕๙ ๑๐๕๙ น.ส.ศตพร ปนไชย หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๖๐ ๑๐๖๐ น.ส.สุธิดา เสรีกุล หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๖๑ ๑๐๖๑ น.ส.วรรณภา หลิมปญญา หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๖๒ ๑๐๖๒ น.ส.สุพัชรี พวงลัดดา หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๖๓ ๑๐๖๓ น.ส.กัณฐมณี บัวบุตร หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๖๔ ๑๐๖๔ น.ส.โชติกา ทองเอี่ยม หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๖๕ ๑๐๖๕ น.ส.พรชนก แสนบรรดิษฐ หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๖๖ ๑๐๖๖ น.ส.นุสรา ธุระกิจ หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๖๗ ๑๐๖๗ น.ส.อภิชยา ขําพิศ หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๖๘ ๑๐๖๘ น.ส.อัจฉรา ศรีระวรรณ หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๖๙ ๑๐๖๙ น.ส.บุษกร เอียตระกูล หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๗๐ ๑๐๗๐ น.ส.ละมัย เอี่ยมทองแดง หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๗๑ ๑๐๗๑ น.ส.ทิพยรัตน ภาณุภาส หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๗๒ ๑๐๗๒ นายพิยุทธ แดงแตง หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๗๓ ๑๐๗๓ นายธชารัฐ สุธาทร หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๗๔ ๑๐๗๔ น.ส.อภัสรา มานะเปรม หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๗๕ ๑๐๗๕ น.ส.ดวงใจ แกวเพชร หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๗๖ ๑๐๗๖ น.ส.ธนัญญา ภูสะใส หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๗๗ ๑๐๗๗ นายณัฐพงศ อวนศรี หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๗๘ ๑๐๗๘ นายณัฐกรณ ตรีกําจร หอประชุม รร.จอ.ฯ 

           ๑.๑ ตําแหนง พนักงานบริการ...

         ๑.๑  ตําแหนง  พนักงานบริการ (ตอ)

ลําดับ ชื่อ - สกุล สถานที่ประเมินสมรรถนะ

 - ๓ -



หมายเลข

ประจําตัวสอบ

๗๙ ๑๐๗๙ นายธนพล สระไกร หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๘๐ ๑๐๘๐ น.ส.กมลชนก แกวมะณีวงศ หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๘๑ ๑๐๘๑ น.ส.อรชุรินทร ยอดจันทร หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๘๒ ๑๐๘๒ น.ส.ชนากานต สิงหคํา หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๘๓ ๑๐๘๓ นายอนุรักษ นิลฉาย หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๘๔ ๑๐๘๔ น.ส.รุงอรุณ บุญใหม หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๘๕ ๑๐๘๕ นายคฑาวัสส แสงสุดตา หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๘๖ ๑๐๘๖ น.ส.ธนพร ยิ่งยง หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๘๗ ๑๐๘๗ นายชนาธิป เทพี หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๘๘ ๑๐๘๘ น.ส.เบญจพรรณ ศิริโม หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๘๙ ๑๐๘๙ น.ส.แกนแกว ประสานพันธุ หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๙๐ ๑๐๙๐ น.ส.จันทรเพ็ญ อยูจํานงค หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๙๑ ๑๐๙๑ น.ส.เก็จชณัฐ ชะแลวรรณ หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๙๒ ๑๐๙๒ น.ส.เบญจพร เตชะสวางกิจ หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๙๓ ๑๐๙๓ น.ส.จันทิมา ปากแดง หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๙๔ ๑๐๙๔ น.ส.จันจิรา บํารุงการ หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๙๕ ๑๐๙๕ น.ส.สุรัมภา อุมนอย หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๙๖ ๑๐๙๖ น.ส.ธิดาภรณ เหรียญทอง หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๙๗ ๑๐๙๗ น.ส.ศิริรัตน หยาดไธสง หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๙๘ ๑๐๙๘ น.ส.ศิริพร หยาดไธสง หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๙๙ ๑๐๙๙ น.ส.นวลนภา กลิ่นกลาย หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๑๐๐ ๑๑๐๐ นายทวีวงศ ทะเสนา หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๑๐๑ ๑๑๐๑ นายอัคเดช นรพัลลภ หอประชุม รร.จอ.ฯ 

       ๑.๒ ตําแหนง พนักงานหองทดลอง.

 - ๔ -

         ๑.๑  ตําแหนง  พนักงานบริการ (ตอ)

ลําดับ ชื่อ - สกุล สถานที่ประเมินสมรรถนะ



หมายเลข

ประจําตัวสอบ

๑ ๒๐๐๑ น.ส.จารุวรรณ วิบูลยกลาง หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๒ ๒๐๐๒ น.ส.อรพินท แสนทวี หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๓ ๒๐๐๓ น.ส.ณฐภัทร ธาราฉัตร หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๔ ๒๐๐๔ น.ส.ศศิธร เกิดจันทร หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๕ ๒๐๐๕ นายกมล อินทศิลป หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๖ ๒๐๐๖ น.ส.เบญจมาส ศรีสรางคอม หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๗ ๒๐๐๗ น.ส.อุษณีย อรามรัศมี หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๘ ๒๐๐๘ น.ส.มัณฑนา มณีรัตน หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๙ ๒๐๐๙ น.ส.เบญจพร เชี่ยวเจริญ หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๑๐ ๒๐๑๐ นายพิสิษฐ แววดี หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๑๑ ๒๐๑๑ น.ส.รัตนา จันทคีรี หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๑๒ ๒๐๑๒ น.ส.เสาวลักษณ มาดายัง หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๑๓ ๒๐๑๓ น.ส.ศิรินญา นิ่มเทียน หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๑๔ ๒๐๑๔ น.ส.อรทัย กาบทอง หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๑๕ ๒๐๑๕ น.ส.ธันยณภัทร พาแกดํา หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๑๖ ๒๐๑๖ น.ส.ณัฐริตา พลายภู หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๑๗ ๒๐๑๗ นายปรัชญา วงศา หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๑๘ ๒๐๑๘ น.ส.นฤภร ใจเมือง หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๑๙ ๒๐๑๙ น.ส.พรชิตา บุตรศิริ หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๒๐ ๒๐๒๐ น.ส.ธมลวรรณ อนุมา หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๒๑ ๒๐๒๑ น.ส.ศิริวรรณ ตางสี หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๒๒ ๒๐๒๒ น.ส.สุพัตรา พันธคูณ หอประชุม รร.จอ.ฯ 

             ๑.๓ ตําแหนง ชางสรรพาวุธ ...

ลําดับ ชื่อ - สกุล สถานที่ประเมินสมรรถนะ

 - ๕ -

         ๑.๒  ตําแหนง  พนักงานหองทดลอง



หมายเลข

ประจําตัวสอบ

๑ ๓๐๐๑ นางพรวรินทร ประยงคแยม หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๒ ๓๐๐๒ น.ส.กาญจนา ทองชู หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๓ ๓๐๐๓ น.ส.มะลิวรรณ หาพุทรา หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๔ ๓๐๐๔ น.ส.จุฑามาศ ขําวงษ หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๕ ๓๐๐๕ น.ส.วิภาวรรณ โอชะ หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๖ ๓๐๐๖ นางปฐมาภรณ หอมจันทร หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๗ ๓๐๐๗ นายนรเสฏฐ สุราคง หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๘ ๓๐๐๘ นายสุรศักดิ์ จูดวง หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๙ ๓๐๐๙ น.ส.ภาลินี ขันทองดี หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๑๐ ๓๐๑๐ นายสุวัฒน รักคุณ หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๑๑ ๓๐๑๑ นายปยวัฒน คตเข็ม หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๑๒ ๓๐๑๒ นายสุชาติ คลายภู หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๑๓ ๓๐๑๓ น.ส.กาญจนสิริ นาคสุขวิสิทธิ์ หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๑๔ ๓๐๑๔ นายวชิราวุธ ตุมแกว หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๑๕ ๓๐๑๕ น.ส.อรเพ็ญ เถาวโท หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๑๖ ๓๐๑๖ น.ส.ศิริวิมล กองทุงมน หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๑๗ ๓๐๑๗ น.ส.ธิดารัตน กลิ่นสนิท หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๑๘ ๓๐๑๘ นายศตวรรษ ศิริสวัสดิ์ หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๑๙ ๓๐๑๙ น.ส.ชลิตา หอมจันทร หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๒๐ ๓๐๒๐ นายกฤษดากร ศรีมวง หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๒๑ ๓๐๒๑ น.ส.วนัชพร ประคองพันธ หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๒๒ ๓๐๒๒ นายบุลากร วัตเณร หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๒๓ ๓๐๒๓ นางภัคคะจิรา แยมเกษร หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๒๔ ๓๐๒๔ นายณัฐวุฒิ เนียมหอม หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๒๕ ๓๐๒๕ นายศิวกร กุลแกว หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๒๖ ๓๐๒๖ น.ส.สุพัฒศร ไกรรมยสม หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๒๗ ๓๐๒๗ น.ส.ปทมา ปนสมบูรณ หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๒๘ ๓๐๒๘ น.ส.ภัทรมนท สุขใจ หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๑.๓ ตําแหนง ชางสรรพาวุธ ...

ลําดับ ชื่อ - สกุล สถานที่ประเมินสมรรถนะ

         ๑.๓ ตําแหนง  ชางสรรพาวุธ

 - ๖ -



หมายเลข

ประจําตัวสอบ

๒๙ ๓๐๒๙ น.ส.วิภาวดี ไลโจร หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๓๐ ๓๐๓๐ น.ส.อรปรียา สุขทั่วญาติ หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๓๑ ๓๐๓๑ นายกีรติ บุญธรรม หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๓๒ ๓๐๓๒ น.ส.นงนุช มาระศรี หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๓๓ ๓๐๓๓ น.ส.ศรัณยรัชต ผิวเกลี้ยง หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๓๔ ๓๐๓๔ น.ส.นันทภรณ บัวไตร หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๓๕ ๓๐๓๕ น.ส.เบญจมาศ คุณยิ้ม หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๓๖ ๓๐๓๖ นายนธี พัดชนะ หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๓๗ ๓๐๓๗ นายจามร พรหมขลิบนิล หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๓๘ ๓๐๓๘ นางอาทิตยา ตุกัง หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๓๙ ๓๐๓๙ นายวุฒินัย เพ็งภู หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๔๐ ๓๐๔๐ น.ส.วนิดา วงคแหวน หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๔๑ ๓๐๔๑ นายชินโชติ โฉมพร หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๔๒ ๓๐๔๒ นายอนุพงษ คําแสง หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๔๓ ๓๐๔๓ น.ส.สรัณญา พงษอารีย หอประชุม รร.จอ.ฯ 

หมายเลข

ประจําตัวสอบ

๑ ๔๐๐๑ น.ส.ศรัญญา เฉลยวรรณ หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๒ ๔๐๐๒ น.ส.ศิริพร เฉลียวไว หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๓ ๔๐๐๓ นายณัธศักดิ์ บัวเพ็ญ หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๔ ๔๐๐๔ นายเสกสรร ประจงศิลป หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๕ ๔๐๐๕ นายพลวัฒน อินทรพิทักษ หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๖ ๔๐๐๖ นายอรรถพล ศรีบุญขํา หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๗ ๔๐๐๗ นายอนุสรณ เจษฎาชัยศรี หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๘ ๔๐๐๘ น.ส.ณัฐสุดา ชาญฉลาด หอประชุม รร.จอ.ฯ 

ลําดับ ชื่อ - สกุล สถานที่ประเมินสมรรถนะ

๑.๔ ตําแหนง ชางกลโรงงาน...

 - ๗ -

         ๑.๓ ตําแหนง  ชางสรรพาวุธ (ตอ)

         ๑.๔ ตําแหนง  ชางกลโรงงาน

ลําดับ ชื่อ - สกุล สถานที่ประเมินสมรรถนะ



หมายเลข

ประจําตัวสอบ

๙ ๔๐๐๙ น.ส.ทิพยาภา ยอดสิงห หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๑๐ ๔๐๑๐ นายอุดมศักดิ์ มหาหงส หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๑๑ ๔๐๑๑ น.ส.สุภาพร ภูลายขาว หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๑๒ ๔๐๑๒ นายเกียรติศักดิ์ สุขสบาย หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๑๓ ๔๐๑๓ นายชาญวิทย นาสวน หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๑๔ ๔๐๑๔ นายณัฐพล อริยกสิมา หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๑๕ ๔๐๑๕ น.ส.ขนิษฐา มั่นกันนาน หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๑๖ ๔๐๑๖ นายธาดาปยวัฒน โตหอม หอประชุม รร.จอ.ฯ 

หมายเลข

ประจําตัวสอบ

๑ ๕๐๐๑ นายวิษณุ โดดสังข หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๒ ๕๐๐๒ นายเกรียงไกร สุขนุกูล หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๓ ๕๐๐๓ นายอุดมชัย ราชจันทร หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๔ ๕๐๐๔ นายณัฐวุฒิ ผิวคํา หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๕ ๕๐๐๕ นายปุรินทร เบญจนไพบูลย หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๖ ๕๐๐๖ นายปญญา ทับทอง หอประชุม รร.จอ.ฯ 

หมายเลข

ประจําตัวสอบ

๑ ๖๐๐๑ น.ส.ภัควลัญชญ หาญพยัคฆ หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๒ ๖๐๐๒ นายอัจฉริยะ บุตรวิชัย หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๓ ๖๐๐๓ นายพศวีร แกวเอี่ยม หอประชุม รร.จอ.ฯ 

สถานที่ประเมินสมรรถนะ

 - ๘ -

         ๑.๔ ตําแหนง  ชางกลโรงงาน (ตอ)

         ๑.๕ ตําแหนง  ชางอิเล็กทรอนิกส

ลําดับ ชื่อ - สกุล สถานที่ประเมินสมรรถนะ

ลําดับ ชื่อ - สกุล

         ๑.๖ ตําแหนง  ชางไม

ลําดับ ชื่อ - สกุล สถานที่ประเมินสมรรถนะ

๑.๗ ตําแหนง ชางไฟฟา...



หมายเลข

ประจําตัวสอบ

๑ ๗๐๐๑ นายชาญนุชิตร อิ่มแกว หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๒ ๗๐๐๒ นายชัยพฤกษ เขียวขํา หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๓ ๗๐๐๓ นายสาคเรศ ศรีทองคลาย หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๔ ๗๐๐๔ นายพิทยา คุณยิ้ม หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๕ ๗๐๐๕ น.ส.วิชุดา จันทรแสงสี หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๖ ๗๐๐๖ นายวรพงษ สังขมุรินทร หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๗ ๗๐๐๗ นายจตุพร เรืองผล หอประชุม รร.จอ.ฯ 

หมายเลข

ประจําตัวสอบ

๑ ๘๐๐๑ นายสมศักดิ์ ใจปลื้ม หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๒ ๘๐๐๒ นายอนุสรณ ดอกไมหอม หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๓ ๘๐๐๓ นายปกรณ จันทรออน หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๔ ๘๐๐๔ นายประกอบศักดิ์ ศิริสุข หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๕ ๘๐๐๕ นายเดชพล สุตาลังการ หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๖ ๘๐๐๖ นายโชคชาย ชาญรัตนพิทักษ หอประชุม รร.จอ.ฯ 

หมายเลข

ประจําตัวสอบ

๑ ๙๐๐๑ นายยุทธพงษ ประดิษฐชอบ หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๒ ๙๐๐๒ นางพรหมภัสสร เจษฎาชัยศรี หอประชุม รร.จอ.ฯ 

๒. วัน เวลา สถานที่...

         ๑.๘ ตําแหนง  ชางเชื่อม

ลําดับ ชื่อ - สกุล สถานที่ประเมินสมรรถนะ

         ๑.๙ ตําแหนง  ชางโลหะ

ลําดับ ชื่อ - สกุล สถานที่ประเมินสมรรถนะ

         ๑.๗ ตําแหนง  ชางไฟฟา

ลําดับ ชื่อ - สกุล สถานที่ประเมินสมรรถนะ

 - ๙ -



            ๒.  วัน เวลา สถานที่ ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบภาควิชาการ)

วัน เวลา ตําแหนง สมรรถนะ วิธีประเมิน
หมายเลข

ประจําตัว
สถานที่

 วันจันทรี่ ๑๙ พนักงานบริการ  - ความรูทั่วไป  - สอบขอเขียน ตามขอ ๑.๑ โรงเรียนจาอากาศ

 พฤศจิกายน ๒๕๖๑  - ภาษาไทย  - สอบขอเขียน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 เวลา ๐๙๐๐  - ความรูเกี่ยวกับตําแหนง  - สอบขอเขียน

 - ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  - สอบปฏิบัติ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

 วันจันทรี่ ๑๙ พนักงานหองทดลอ  - ความรูทั่วไป  - สอบขอเขียน ตามขอ ๑.๒ โรงเรียนจาอากาศ

 พฤศจิกายน ๒๕๖๑  - ภาษาไทย  - สอบขอเขียน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 เวลา ๐๙๐๐  - ความรูเกี่ยวกับตําแหนง  - สอบขอเขียน

 - ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  - สอบปฏิบัติ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

 วันจันทรี่ ๑๙ ชางสรรพาวุธ  - ความรูทั่วไป  - สอบขอเขียน ตามขอ ๑.๓

 พฤศจิกายน ๒๕๖๑  - ภาษาไทย  - สอบขอเขียน โรงเรียนจาอากาศ

 เวลา ๐๙๐๐  - ความรูเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส,  - สอบขอเขียน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

   เคมีอุตสาหกรรม

 - ทักษะเฉพาะเกี่ยวกับตําแหนง  - สอบปฏิบัติ กองโรงงานสรรพาวุธ ๒

 - ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  - สอบปฏิบัติ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

 วันจันทรี่ ๑๙ ชางกลโรงงาน  - ความรูทั่วไป  - สอบขอเขียน ตามขอ ๑.๔

 พฤศจิกายน ๒๕๖๑  - ภาษาไทย  - สอบขอเขียน โรงเรียนจาอากาศ

 เวลา ๐๙๐๐  - ความรูเกี่ยวกับวิชาชางซอมบํารุง - สอบขอเขียน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

   ชางเชื่อมประสาน, ชางกลโรงงาน

   ชางอุตสาหกรรม

 - ทักษะเฉพาะเกี่ยวกับตําแหนง  - สอบปฏิบัติ กองโรงงานสรรพาวุธ ๑

 - ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  - สอบปฏิบัติ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

 วันจันทรี่ ๑๙ ชางอิเล็กทรอนิกส  - ความรูทั่วไป  - สอบขอเขียน ตามขอ ๑.๕

 พฤศจิกายน ๒๕๖๑  - ภาษาไทย  - สอบขอเขียน โรงเรียนจาอากาศ

 เวลา ๐๙๐๐  - ความรูเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส,  - สอบขอเขียน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

   ชางไฟฟากําลัง

 - ทักษะเฉพาะเกี่ยวกับตําแหนง  - สอบปฏิบัติ กองโรงงานสรรพาวุธ ๕

 - ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  - สอบปฏิบัติ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

วัน เวลา...

 - ๑๐ -



วัน เวลา ตําแหนง สมรรถนะ วิธีประเมิน
หมายเลข

ประจําตัว
สถานที่

 วันจันทรี่ ๑๙ ชางไม  - ความรูทั่วไป  - สอบขอเขียน ตามขอ ๑.๖

 พฤศจิกายน ๒๕๖๑  - ภาษาไทย  - สอบขอเขียน โรงเรียนจาอากาศ

 เวลา ๐๙๐๐  - ความรูเกี่ยวกับวิชาชางกอสราง  - สอบขอเขียน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 - ทักษะเฉพาะเกี่ยวกับตําแหนง  - สอบปฏิบัติ กองโรงงานสรรพาวุธ ๑

 - ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  - สอบปฏิบัติ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

 วันจันทรี่ ๑๙ ชางไฟฟา  - ความรูทั่วไป  - สอบขอเขียน ตามขอ ๑.๗

 พฤศจิกายน ๒๕๖๑  - ภาษาไทย  - สอบขอเขียน โรงเรียนจาอากาศ

 เวลา ๐๙๐๐  - ความรูเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส,  - สอบขอเขียน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

   ชางไฟฟา

 - ทักษะเฉพาะเกี่ยวกับตําแหนง  - สอบปฏิบัติ กองโรงงานสรรพาวุธ ๕

 - ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  - สอบปฏิบัติ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

 วันจันทรี่ ๑๙ ชางเชื่อม  - ความรูทั่วไป  - สอบขอเขียน ตามขอ ๑๘

 พฤศจิกายน ๒๕๖๑  - ภาษาไทย  - สอบขอเขียน โรงเรียนจาอากาศ

 เวลา ๐๙๐๐  - ความรูเกี่ยวกับวิชาชางเชื่อมโลห  - สอบขอเขียน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

   ชางเชื่อมประสาน

 - ทักษะเฉพาะเกี่ยวกับตําแหนง  - สอบปฏิบัติ กองโรงงานสรรพาวุธ ๑

 - ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  - สอบปฏิบัติ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

 วันจันทรี่ ๑๙ ชางโลหะ  - ความรูทั่วไป  - สอบขอเขียน ตามขอ ๑.๙

 พฤศจิกายน ๒๕๖๑  - ภาษาไทย  - สอบขอเขียน โรงเรียนจาอากาศ

 เวลา ๐๙๐๐  - ความรูเกี่ยวกับวิชาชางเชื่อมโลห  - สอบขอเขียน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

   ชางเชื่อมประสาน

 - ทักษะเฉพาะเกี่ยวกับตําแหนง  - สอบปฏิบัติ กองโรงงานสรรพาวุธ ๑

 - ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  - สอบปฏิบัติ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

๓.  การประกาศ...

 - ๑๑ -



                    ๓.  การประกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

                         กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จะประกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบภาควิชาการ) ในวันที่ 

                    ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ หมายเลขโทรศัพท ๐ ๒๕๓๔ ๓๔๑๘ และ ๐ ๒๕๓๔ ๓๔๑๙  

                    หรือ www.arm.rtaf.mi.th

ตรวจถูกตอง

             (ลงชื่อ)  นาวาอากาศเอ เถลิงเกียรติ์  จีนอ่ํา

(เถลิงเกียรติ์  จีนอ่ํา)

                                        กรรมการและเลขานุการ

 - ๑๒ -
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