(สาเนา)

ห อกสรรพนักงานราชการ กองบิน ๒๑
ประกาศคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลื
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสน่ิทวธิยรั
เข้บารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ตามที่คณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน ๒๑ ได้ดาเนินการ
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด กองบิน ๒๑ จานวน ๑ อัตรา เมื่อวันที่
๑๓ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ปรากฏว่า มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ภาควิชาการ) ดังมี
รายละเอียดตามผนวกที่แนบ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖

กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

(ลงชื่อ) นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย
(วัชรพล นวลเป็นใย)
ผู้บังคับการกองบิน ๒๑
ประธานกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน ๒๑
สาเนาถูกต้อง
นาวาอากาศเอก
(สมยศ พิกุลเงิน)
ประจากองบิน ๒๑ และรักษาราชการ
หัวหน้าแผนกกาลังพล กองบังคับการ กองบิน ๒๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
..............................ร่าง........./....../......
......................พิมพ์/ทาน....../....../......
..........................ตรวจ........../....../......
น.ส.เบญจวรรณ ฯ พิมพ์/ทาน
ร.ต.คณพัฒน์
ตรวจ

สำเนำคู่ฉบับ

ผนวก ก
ประกอบประกาศคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน ๒๑
ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
-------------------------๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ตาแหน่ง ช่างเครื่องยนต์อากาศยาน (กลุ่มงานเทคนิค)
หมายเลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

๐๐๑

นายวายุภัค คาจันทร์

๐๐๒

นายวรุฒ อยู่มั่น

๐๐๓

นายสุธาธรรม ม่วงอ่อน

๐๐๔

นายชัยวัฒน์ มาทวี

๐๐๕

นายทินกร ไตยวงค์

๐๐๖

นายวิริยะ กันพิพิธ

๐๐๗

นายไพโรจน์ แก้วพูน

๐๐๘

นายกฤษ ฉลาดล้า

๐๐๙

นายจิราวัฒน์ มีดี

๐๑๐

นายอภิจิตร ยอดมาลี

๐๑๑

นายศิริดล ด้ายละออง

๒. วัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ตาแหน่ง ช่างเครื่องยนต์อากาศยาน
วัน เวลา
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓
๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

สมรรถนะ

วิธีการ
ประเมิน

สถานที่สอบ

- ความรู้ทั่วไป
ภาควิชาการ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากร
- ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย
(ข้อเขียน) กองบิน ๒๑ (อาคารศิวิไล)
- ความรู้เกี่ยววิชาช่างยนต์
ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
- ทักษะเฉพาะเกี่ยวกับตาแหน่ง

กองบิน ๒๑ ...

-๒กองบิน ๒๑ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิ นสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓
ณ แผนกกาลังพล กองบังคับการ กองบิน ๒๑ และทางเว็บไซต์กองบิน ๒๑ (www.wing21.rtaf.mi.th)
๓. กองบิน ๒๑ ขอสงวนสิทธิในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กรณีพบว่า
เอกสารหลักฐานและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่ผู้สมัครแจ้งไว้ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ กาหนด จะถือว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) นาวาอากาศเอก สมยศ พิกุลเงิน
(สมยศ พิกุลเงิน)
ประจากองบิน ๒๑ และรักษาราชการ
หัวหน้าแผนกกาลังพล กองบังคับการ กองบิน ๒๑
เลขานุการคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน ๒๑
สาเนาถูกต้อง
น.อ.
(สมยศ พิกุลเงิน)
ประจา บน.๒๑ และรักษาราชการ
หน.ผกพ.บก.บน.๒๑
ก.พ.๖๓

ผนวก ข
ประกอบประกาศคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน ๒๑
ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
------------------------------------๑. หลักฐานการแสดงตนในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะนาบัตรประจาตัวประชาชน และบัตรประจาตัวสอบที่ กองบิน ๒๑ ออกให้
มาแสดงตนในวัน เข้ารั บ การประเมิน สมรรถนะ หากไม่ สามารถนามาได้ให้ ใช้บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
โดยต้องมีรูปถ่ายของผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะแสดงบนบัตรด้วย ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของเลขานุการ
คณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน ๒๑
๒. อุปกรณ์ที่อนุญาตให้นาเข้าบริเวณสถานที่ประเมินสมรรถนะ
๒.๑ อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ในการสอบเฉพาะปากกาสีดาหรือสีน้าเงิน และน้ายาลบคาผิด เท่านั้น
๒.๒ ห้ามนาอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าบริเวณสถานที่ประเมินสมรรถนะ
๓. การแต่งกาย
ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะต้องแต่งกายสุภาพ (ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ) โดยให้เพศชาย
สวมเสื้อ กางเกงสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น หากผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะแต่งกายไม่สุภาพเจ้าหน้าที่ควบคุม
การสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องประเมินสมรรถนะ
๔. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
๔.๑ ให้ผู้สมัครรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ ณ สถานที่สอบ ก่อนเวลาเริ่มสอบอย่างน้อย ๑๕ นาที
๔.๒ ในการสอบภาควิชาการไม่อนุญาตให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะเข้าห้องสอบช้าเกินกว่า ๑๕ นาที
และห้ามผู้สมัครออกจากห้องสอบก่อนเวลา ๑๐.๓๐ น.
๕. การปฏิบัติอื่น ๆ
ผู้ เ ข้ า รั บ การประเมิ น สมรรถนะต้ อ งเชื่ อ ฟั ง และปฏิ บั ติ ต ามค าแนะน าของเจ้ า หน้ า ที่ ค วบคุ ม การสอบ
อย่างเคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบมี สิทธิให้ผู้นั้นออกจากการทดสอบ
ได้ทันที
๖. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกาหนดการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
กองบิน ๒๑ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกาหนดการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ แผนกกาลั งพล กองบังคับการ กองบิน ๒๑ และทางเว็บไซต์ กองบิน ๒๑
(www.wing21.rtaf.mi.th)
--------------------------------------

