
 
 

 
 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานราชการ 
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 

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

 ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ            
ไดดําเนินการประเมินสมรรถนะบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป สังกัด กรมสรรพาวุธทหารอากาศ                     
จํานวน ๙ อัตรา เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ปรากฏวามีผูผานการประเมินสมรรถนะ          
ครั้งท่ี ๑ (สอบภาควิชาการ) เรียงตามลําดับหมายเลขประจําตัวสอบ และขอใหผูผานการประเมินสมรรถนะ  
ครั้งท่ี ๑ (สอบภาควิชาการ) ไปรายงานตัวเพ่ือเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ (สอบสัมภาษณ)                 
ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๐๐ น. ณ กองกําลังพล กองบังคับการ              
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ หากไมมารายงานตัวตามกําหนดเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์ และไมมีสิทธิ์เขารับ
การประเมินสมรรถนะครั้งนี้ (รายละเอียดตามผนวกท่ีแนบ)     
 

ประกาศ   ณ   วันท่ี     ๙        เมษายน   พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 

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

 

 

 

สําเนาถูกตอง 
 
  (ลงชื่อ)  น.อ.เถลิงเกียรติ์  จีนอํ่า 
                 (เถลิงเกียรติ์  จีนอํ่า) 
                 หก.กกพ.บก.สพ.ทอ. 
       ๙  เม.ย.๖๒ 
 

 

(สําเนา) 

หนวยรับ 



๑.  รายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (เรียงตามลําดับหมายเลขประจําตัวสอบ)

หมายเลข

ประจําตัวสอบ

๑ ๑๐๐๓ นางรัตนมณี ไชยสมบูรณ

๒ ๑๐๐๔ นางสาว ณัฐริตา พลายภู

หมายเลข

ประจําตัวสอบ

๑ ๒๐๐๑ นายดํารงเกียรติ สิมมะลา

๒ ๒๐๐๒ น.ส.ศิริกัลยา เขียวมงคล

๓ ๒๐๐๓ น.ส.ปยพร กลมศิลา

๔ ๒๐๐๔ น.ส.จันทรเพ็ญ อยูจํานงค

๕ ๒๐๐๕ นายชัยชนะ นามวงศ

๖ ๒๐๐๖ น.ส.อรณี แนนอุดร

๗ ๒๐๐๗ น.ส.ขนิษฐา ขันสัมฤทธิ์

๘ ๒๐๐๙ น.ส.สุภาพร สินสมุทร

๙ ๒๐๑๐ น.ส.สุพัตรา พันธคูณ

๑๐ ๒๐๑๑ น.ส.ศศิธร ทรงกระโทก

๑๑ ๒๐๑๒ น.ส.นภัสสร ดีเดย

๑๒ ๒๐๑๓ น.ส.พัชรินทร บุญเจือ

๑๓ ๒๐๑๔ น.ส.ปรางคทิพย เดชอิ่ม

๑๔ ๒๐๑๕ นายวิษณุ โดดสังข

๑๕ ๒๐๑๖ น.ส.เกวลิน สิงหชัย

๑๖ ๒๐๑๗ นายปกรณ จันทรออน

๑.๔  ตําแหนง ชางเชื่อม...

 - ๒ -

         ๑.๑  ตําแหนง  พนักงานหองทดลอง

ลําดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

ผนวก 

ประกอบประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานราชการ

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ลงวันที่  ๙   เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบภาควิชาการ)

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

         ๑.๒ ตําแหนง  ชางสรรพาวุธ

ลําดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ



หมายเลข

ประจําตัวสอบ

๑๗ ๒๐๑๘ น.ส.สุมาลี ไทรไกรกระ

๑๘ ๒๐๑๙ นางอรนิช แกวเขียว

๑๙ ๒๐๒๑ น.ส.กัณฐมณี บัวบุตร

๒๐ ๒๐๒๒ น.ส.ประติมา หลอสุวรรณ

๒๑ ๒๐๒๓ นายเอกชัย พรหมลา

๒๒ ๒๐๒๔ นายสุภัทร เถินมงคล

หมายเลข

ประจําตัวสอบ

๑ ๓๐๐๑ นายพงศรัตน พริ้งพรอมสุข

๒ ๓๐๐๒ นายธวัชชัย ขันธกร

๓ ๓๐๐๓ น.ส.วรัญญา สงวนพงษ

๔ ๓๐๐๔ นายมานพ ศรีละมัย

๕ ๓๐๐๗ น.ส.อัลชรี อาภรณ

หมายเลข

ประจําตัวสอบ

๑ ๔๐๐๑ นายปกรณ แกวแสนสาย

๒ ๔๐๐๒ น.ส.ปนัดดา สมนึก

๓ ๔๐๐๓ นายชาญชล ทองอยู

๔ ๔๐๐๔ นายสมศักดิ์ ใจปลื้ม

๒. วัน เวลา สถานที่...

หมายเหตุ

         ๑.๔ ตําแหนง  ชางเชื่อม

ลําดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

         ๑.๓ ตําแหนง  ชางกลโรงงาน

ลําดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

         ๑.๒ ตําแหนง  ชางสรรพาวุธ

ลําดับ ชื่อ - สกุล



       ๒.  วัน เวลา สถานที่ ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ)

        กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จะดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

 ณ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ตําแหนง สมรรถนะ วิธีประเมิน การรายงานตัว

พนักงานหองทดลอง - มนุษยสัมพันธ สอบสัมภาษณ  - วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.

  - ความคิดริเริ่มสรางสรรค  ณ กองกําลังพล กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ชางสรรพาวุธ  - มนุษยสัมพันธ สอบสัมภาษณ  - วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.

 - ความคิดริเริ่มสรางสรรค  ณ กองกําลังพล กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ชางกลโรงงาน  - มนุษยสัมพันธ สอบสัมภาษณ  - วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.

 - ความคิดริเริ่มสรางสรรค  ณ กองกําลังพล กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ชางเชื่อม  - มนุษยสัมพันธ สอบสัมภาษณ  - วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.

 - ความคิดริเริ่มสรางสรรค  ณ กองกําลังพล กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

       ๓.  การประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร 

            กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนน ภายในวันพุธที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

 ณ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ หมายเลขโทรศัพท ๐ ๒๕๓๔ ๓๔๑๘ - ๑๙ หรือ www.arm.rtaf.mi.th

 ตรวจถูกตอง

        (ลงชื่อ)   นาวาอากาศเอก เถลิงเกียรติ์  จีนอ่ํา

         (เถลิงเกียรติ์  จีนอ่ํา)

                                        กรรมการและเลขานุการ

 - ๓ -
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