(สําเนา)

หนวยรับ

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
กรมขาวทหารอากาศ
เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
------------------------------ตามประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมขาวทหารอากาศ
ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนั กงานราชการทั่วไป ไดประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการ จํานวน ๒ อัตรา นั้น
คณะกรรมการดํ าเนิ น การสรรหาและเลื อ กสรรพนั ก งานราชการ กรมข าวทหารอากาศ
ไดดํ าเนิ น การประเมิน สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในวัน ที่ ๓ มีน าคม ๒๕๖๐ และดํ าเนิ นการประเมิน สมรรถนะ
ครั้ งที่ ๒ ในวั น ที่ ๑๐ มี น าคม ๒๕๖๐ เรี ย บร อ ยแล ว ปรากฏว ามีผู ผ านการเลื อ กสรรในแต ล ะตํ าแหน ง
ดังมีรายชื่อตามผนวกที่แนบ และใหผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อลําดับที่กําหนด มารายงานตัวในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ที่ กรมขาวทหารอากาศ เพื่อดําเนินการจัดทําสัญญาจางเปนพนักงานราชการ
หากไมมารายงานตัวภายในวันและเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕

มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(ลงชื่อ) พลอากาศตรี ธรินทร ปุณศรี
( ธรินทร ปุณศรี )
รองประธานคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
กรมขาวทหารอากาศ

สําเนาถูกตอง
(ลงชื่อ) น.ท.สุภักชัย โพดขุนทด
(สุภักชัย โพดขุนทด)
นกพ.ขว.ทอ.
๑๕ มี.ค.๖๐

น.ท.สุภักชัย ฯ พิมพ/ทาน
น.ท.สุภักชัย ฯ ตรวจ

ผนวก
ประกอบประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
กรมขาวทหารอากาศ
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐
เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
-------------------------------๑. บัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร (เรียงตามลําดับคะแนน)
๑.๑ ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร
คะแนน
ครั้งที่ ๒
ครั้งที่ ๑
คุณสมบัติ
ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
(การทดสอบ
(ขอเขียน)
สวนบุคคล
ตัวอยางงาน)
(๑๐๐)
(๑๕๐)
(๑๐๐)
๑. น.ส.บุษยาพร ราชสมบัติ
๖๐
๑๐๐
๑๔๒
๒. น.ส.เกตนนิภา สายเทียน
๖๑
๑๐๐
๑๓๗

คะแนน
รวม
(๓๕๐)

คิดเปน
รอยละ

๓๐๒
๒๙๘

๘๖.๒๘
๘๕.๑๔

๑.๒ ตําแหนง พนักงานรวบรวมและเตรียมขอมูล
ลําดับที่
๑.
๒.
๓.

ชื่อ – สกุล
น.ส.ภรณทิพย สายบุงคลา
น.ส.พิราภรณ จําปาทอง
น.ส.ปรีดาวรรณ สุมณทา

ครั้งที่ ๑
(ขอเขียน)
(๑๐๐)
๙๓
๗๓
๖๐

คะแนน
ครั้งที่ ๒
คุณสมบัติ คะแนน
(การทดสอบ สวนบุคคล รวม
ตัวอยางงาน) (สัมภาษณ)
(๑๐๐)
(๑๕๐)
(๓๕๐)
๑๐๐
๑๔๕
๓๓๘
๑๐๐
๑๔๑
๓๑๔
๗๕
๑๓๓
๒๖๘

คิดเปน
รอยละ
๙๖.๕๗
๘๙.๗๑
๗๖.๕๗

๒. ผูที่มีรายชื่อตัวจริง ใหไปรายงานตัวที่ กรมขาวทหารอากาศ เพื่อจัดทําสัญญาจางเปนพนักงานราชการ
และตรวจรางกาย (เจาะเลือด งดน้ําและอาหารหลังเวลา ๒๐.๐๐ น.) ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา
๐๘.๐๐ น. หากไมไปรายงานตัวภายในกําหนดถือวาสละสิทธิ์
หลักฐานประกอบการทําสัญญา (เฉพาะตัวจริง) มีดังนี้
๑. สําเนาบั ต รประจํ าตัว ประชาชน (ผูทําสั ญ ญา, ผู ค้ําประกัน ) จํานวน ๔ ชุ ด (ถ ายเอกสารสําเนา
ใหครบถวน)
๒. สําเนาทะเบียนบาน (ผูทําสัญญา, ผูค้ําประกัน) จํานวน ๔ ชุด (ถายเอกสารสําเนาใหครบถวน)
๓. คาอากรแสตมป จํานวน ๑๕ บาท
๔. คาตรวจรางกาย ดังนี้
๔.๑ อายุต่ํากวา ๓๕ ป จํานวน ๖๑๐ บาท
๔.๒ อายุ ๓๕ ปขึ้นไป จํานวน ๖๕๐ บาท
ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) นาวาอากาศโท สุภักชัย โพดขุนทด
( สุภักชัย โพดขุนทด )
กรรมการและเลขานุการ

