(สำเนำ)

ประกำศคณะกรรมกำรดำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร กองบิน ๗
เรื่อง ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ภำควิชำกำร)
ตำมที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรสรรหำและเลื อกสรรพนักงำนรำชกำร กองบิน ๗ ได้ดำเนินกำร
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป สังกัด กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกำยน
ถึง ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ปรำกฏว่ำมีผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ภำควิชำกำร) ในตำแหน่ง
ต่ำง ๆ จำนวน ๔ อัตรำ ดังมีรำยชื่อและรำยละเอียดตำมผนวกที่แนบ
ประกำศ ณ วันที่

๒๐

พฤศจิกำยน

พ.ศ.๒๕๖๑

(ลงชื่อ) นำวำอำกำศเอก ประเสริฐวิษณุ์ มหำขันธ์
(ประเสริฐวิษณุ์ มหำขันธ์)
ผู้บังคับกำรกองบิน ๗
ประธำนคณะกรรมกำรดำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร กองบิน ๗

ผนวก
ประกอบประกำศคณะกรรมกำรดำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร
กองบิน ๗
ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ภำควิชำกำร)
๑. รำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักเทคนิคกำรแพทย์
หมำยเลขประจำตัว
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ชื่อ - ชื่อสกุล
นำงสำวกิติยำภรณ์ รักำพรำหมณ์
นำงสำวฤตฺนันท์ รัตนบุรี
นำงสำวกรองกำญจน์ แก้วสวัสดิ์
นำงสำวนุรีย๊ะ ลีเกียก
นำงสำวพิทยำรัตน์ ศักรภพน์กุล
นำงสำวสุณิสำ ศรีสวัสดิ์
นำงสำวพีรญำ อินทรมนตรี
นำงสำวกำนต์สินี ศรีสวัสดิ์
นำงสำวศศิกำนต์ รัตนจิตต์

๒. รำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง ช่ำงปูน
หมำยเลขประจำตัว
๑
๒
๓
๔

ชื่อ - ชื่อสกุล
นำยภำณุพงศ์ ศรีสมทรัพย์
นำยศักดิ์วุฒิ ดวงแก้ว
นำยศรีล พันธรักษ์
นำยพอลล์ รัตนกุล

๓. รำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง ช่ำงประปำ
หมำยเลขประจำตัว
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ชื่อ - ชื่อสกุล
นำยเกียรติศักดิ์ ทองรักษ์
นำยพรหมเมส เพ็ชรกิ่ง
นำยธนวิทย์ จงจิตต์
นำยสนธยำ ไพฑูรย์
นำยพีรพล กุหลำบ
นำยยงศักด์ หนูดำ
๔. รำยชื่อ...

-๒๔. รำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงำนธุรกำร
หมำยเลขประจำตัว
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

ชื่อ - ชื่อสกุล
นำงดวงใจ กันยำเยี้ยม
นำงสำวชนิศำ เครือรัตน์
นำงสำวอุไรวรรณ เอียดดำ
นำงสำวน้ำพลอย สุจริต
นำงสำวศิริลักษณ์ แตะกระโทก
นำงธนำภรณ์ พุ่มสว่ำง
นำงวรำรัตน์ เทียมหมอก
นำงสุพัตรำ ศรีทะวงษ์
นำงสำวชุติมำ ไทยปำล
นำงสำวศิริพรรณ นำคพันธ์
นำงสำวจิณณ์พัชฌำณ์ ธัมรงค์
นำงสำวสุกัญญำ มีพลัง
นำงสุพัตรำ แก้วนำเคียน
ว่ำที่ร้อยตรีหญิง จินตนำพร หีตเกตุ
นำงสำวณัชยำ เหมือนสังข์
นำงเมทินี เจ้ยน้อย
นำงสำวสุรีย์พร ฉิมทอง
นำงสำวจำรุวรรณ แสนหำญ
นำงสำววรำภรณ์ คงอยู่
นำงพิมพร คงแถวทอง
นำงสำววิภำรัตน์ พัฒสงค์
นำงสำวธีรตำ อรุณโรจน์
นำยฉัตรชัย วำดกลิ่นหอม
นำงศิวพร เนียมมีศรี
นำงสินีภัค อยู่โอน
นำงสำวชลิตำ บัวแก้ว
นำงวิไลภรณ์ อำกรรัตน์
๒๘. นำงสำวจีระนันท์…

-๓หมำยเลขประจำตัว
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

ชื่อ - ชื่อสกุล
นำงสำวจีระนันท์ โปนุ้ย
นำงสำวอัญชลี โสตรยิ้ม
นำงสำวผกำวรรณ รำชรักษ์
นำยโสพัส จีระพันธุ์
นำยศิริชัย สิงห์คำ
นำงสำวกำญจนำ ทองพัฒน์
นำงสำวสุธำนี รอดศรีนำค
นำงสำวฐำปนีย์ ศรีสุวรรณ
นำงสำวเสำวณีย์ บัวอ่อน
นำงสำวสมรัชณี พรมทอง
นำงสำววิไลวรรณ บุตรพรหม
นำงสำวลัดดำวัลย์ แสนทวี
นำงสำวสุกัญญำ พลำยแก้ว
ว่ำที่ร้อยตรีหญิง พำทิพย์ ปำลำนุสรณ์
นำงสำวรุ่งนภำ ตุ้นวงศ์
นำงสำวเสำวลักษณ์ เจริญรูป
ว่ำที่ร้อยตรีหญิง ธำรำรัตน์ เพชรสถิตย์
นำงสำวทิพยรัตน์ ภูผำ
นำงสำวสุขฤทัย สีสังข์
นำงสำวทัศนีย์ วรรณุรักษ์
นำยวชิรกรัณฑ์ คอยคำ
นำงสำวทรรศนีย์ สำยหยุด
นำงสำวปรียำนุช จงสกุล
นำยภำนุวัฒน์ คงตะโก
นำงสำวพรพรรณ แซ่โถว
นำงเสำวดำ สงเสมอ
นำงสำวชุติมำ พรหมอินทร์
นำงสำวกิ่งกำญจน์ นำคคง
นำงสำวปรียำวรรณ สังข์ขำว
๕๗. นำงสำวกับยำณี…

-๔หมำยเลขประจำตัว
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕

ชื่อ - ชื่อสกุล
นำงสำวกัลยำณี คำแก้ว
นำงสำวอัจฉรียำ รักษำวงศ์
นำงสำววรรณวรินทร์ แซ่ลอย
นำงสำวกรสรวง อุดมทศพรกุล
นำงสำวปรัชญำ แสงอรุณ
นำงสำวเอรำวัณ กำเนิดสม
นำงสำวกริสรำ เสริมศรี
นำงสำวโสรยำ หนูภักดี
นำงสำวนิศำนำถ พัดลม
นำงสำววรรณศิธร ช่ำงจักสำน
นำงสำวน้ำทิพย์ หนูนำวี
นำงสำวอรทัย ห้วงทรัพย์
นำงสำวจุฑำมำศ ปรีชำ
นำงเยำวรัตน์ นิ่มรักษ์
นำงสำวชุตินันท์ พัฒน์เขียว
นำงสำวเนตรชนก มลิวัลย์
นำงสำวอรรณพำ รักษำกิจ
นำงสำวจิรำภรณ์ สงคงคำ
นำยสุริยำ จำนงค์พันธ์
นำงสำวอัจฉรำ สิงห์ทอง
นำงสำวณัฎฐิญำน์ กุลรัตน์
นำงสำวภัณฑิลำ ทองชิดเชื้อ
นำงสำวเหมรัตน์ ชูทอง
นำยธนพล รัตนพันธ์
นำยปรินทร์ ลิ้มอำนวย
นำงสำวสุกรรณ์รัตน์ อิ่มใจ
นำงสำวสลิลลำ ลินลำ
นำงสำวสุภำนำถ ลินลำ
นำงสำววัลลภำ พินิจ
๘๖. นำงสำวเสำวณี…

-๕หมำยเลขประจำตัว
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
วัน เวลำ
๓ ธ.ค.๖๑
๐๙๐๐ - ๑๒๐๐

ชื่อ - ชื่อสกุล
นำงสำวเสำวณี พินิจ
นำงศุภัสรำ ดีโนนโพธิ์
นำงจินดำพร หวดสวัสดิ์
นำงสำวอภิรดี ทิพย์มำก
นำงสำวลลิตำ เขมวงศ์
นำงสำวจิตรำ ช่วยมี
นำงสำวศิรภัสสร ชูนุ้ย
นำงสำวชื่นฤดี จรูญรักษ์
นำงสำวอิชยำ ประสำนไทย
นำงสำวเบญจวรรณ สุขปำน
นำงสำวนิยดำ งำมขำ

๔. วัน เวลำ สถำนที่ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ภำควิชำกำร)
ตำแหน่ง
สมรรถนะ
วิธีประเมิน
นักเทคนิค
กำรแพทย์

- ควำมรู้ทั่วไป
- ควำมรู้เกี่ยวกับงำนด้ำน
เทคนิคกำรแพทย์ หรืองำนอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
ช่ำงปูน
- ควำมรู้ทั่วไป
- ควำมรู้เกี่ยวกับงำนปูน หรือ
งำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
ช่ำงประปำ
- ควำมรู้ทั่วไป
- ควำมรู้เกี่ยวกับงำนประปำ
หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
พนักงำนธุรกำร - ควำมรู้ทั่วไป
- ควำมรู้เกี่ยวกับงำนธุรกำร
และงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง

สอบข้อเขียน

หมำยเลข
ประจำตัว
๑–๙

สถำนที่
หอประชุม
ธูปเตมีย์
กองบิน ๗

๑–๔

๑–๖

๑ – ๙๓

๕. กำรประกำศ...

-๖๕. กำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ภำควิชำกำร)
กองบิน ๗ จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะฯ ในวันที่ ๑๓ ธันวำคม ๒๕๖๑
ณ แผนกกำลังพล กองบังคับกำร กองบิน ๗ หรือ www.wing7.rtaf.mi.th
ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) นำวำอำกำศโท
(ณรงค์ฤทธิ์ สงทับ)
กรรมกำรและเลขำนุกำร
***หมำยเหตุ : กำรแต่งกำยด้วยเครื่องแต่งกำยที่สุภำพ
- ชำย แต่งกำยเสื้อคอปก กำงเกงสแล็ค (ห้ำมสวมยีนส์)
- หญิง แต่งกำยเสื้อคอปก กระโปรง (ห้ำมสวมกำงเกง)
หำกไม่เป็นไปตำมข้อกำหนดถือว่ำผู้นั้นไม่มีสิทธิสอบ
สำเนำถูกต้อง
(ลงชื่อ) ร.ต.สรำวุธ บุญย้อยหยัด
(สรำวุธ บุญย้อยหยัด)
น.สัสดี ผกพ.บก.บน.๗
๒๐ พ.ย.๖๑

