ผนวก ซ
กาหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจาปี ๒๕๖๐
รายการ
วัน/เวลา
การสมัครสอบคัดเลือกและการขอหนังสือรับรองเพื่อขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษ
๑. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต
วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง
วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๐
(ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
การสอบคัดเลือกรอบแรก
๒. สอบภาคปฏิบตั ิ
วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึง
วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
๓. สอบภาควิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น.

หมายเหตุ
- http://job.rtaf.mi.th
- https://rtafrecruitment.job.thai.com

- http://job.rtaf.mi.th
- https://rtafrecruitment.job.thai.com
- เฉพาะรหัสตาแหน่งที่จะต้องทาการทดสอบก่อนการสอบคัดเลือก

ภาควิชาการ รายละเอียดตามผนวก ง
- ประกาศกาหนดการ สถานที่และที่นั่งสอบ ตั้งแต่
ศุกร์ ๒๔ มี.ค.๖๐ เป็นต้นไป

- http://job.rtaf.mi.th
๔. ประกาศผลสอบคัดเลือก
รอบแรก

วันอังคารที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐

๕. รายงานตัวผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกรอบแรก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ถึง
วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น.
(เว้นวันหยุดราชการ)

การสอบคัดเลือกรอบสอง
๖. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

๗. สอบสัมภาษณ์

๘. สอบภาคปฏิบตั ิ

๙. ส่งเอกสารคุณวุฒิ (เพิ่มเติม)

๑๐. ประกาศผลสอบคัดเลือก
รอบสองและรายงานตัว

วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ถึง
วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
(เว้นวันหยุดราชการ)
วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ถึง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
(เว้นวันหยุดราชการ)
วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึง
วันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
ภายใน วันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.
(เว้นวันหยุดราชการ)

วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึง
วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น.

(เว้นวันหยุดราชการ)

- https://rtafrecruitment.job.thai.com
- http://job.rtaf.mi.th
- https://rtafrecruitment.job.thai.com
- ระบบตอบรับข้อความทางโทรศัพท์หมายเลข ๔๘๔๗๘๒๑
- รายงานตัวและรับเอกสารสาหรับการสอบคัดเลือก
รอบสองที่หอประชุมกานตรัตน์

- สนามกีฬากองทัพอากาศ (จันทรุเบกษา)
- แจ้งกาหนดการและรายละเอียดให้ทราบในวันรายงานตัวรอบแรก

- โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
หรือตามที่คณะกรรมการกาหนด
- แจ้งกาหนดการและรายละเอียดให้ทราบในวันรายงานตัวรอบแรก

- เฉพาะรหัสตาแหน่งที่จะต้องทาการทดสอบในการสอบคัดเลือก
รอบสอง รายละเอียดตามผนวก ง
- แจ้งกาหนดการและรายละเอียดให้ทราบในวันรายงานตัวรอบแรก
- เฉพาะผู้ที่ต้องใช้เอกสารยืนยันว่าคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร
- แจ้งกาหนดการและรายละเอียดให้ทราบในวันรายงานตัวรอบแรก

- http://job.rtaf.mi.th
- https://rtafrecruitment.job.thai.com
- ระบบตอบรับข้อความทางโทรศัพท์หมายเลข ๔๘๔๗๘๒๑
- รายงานตัวและรับเอกสารประกอบการบรรจุเข้ารับราชการ
ที่หอประชุมกานตรัตน์

ซ-๒
รายการ
วัน/เวลา
หมายเหตุ
การตรวจร่างกาย, พิมพ์ลายนิ้วมือ, การทดสอบความถนัดบุคคลและวิภาววิสัย (เฉพาะตัวจริง)
๑๑. ตรวจร่างกายทางแพทย์
วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคา ๒๕๖๐ ถึง
แบ่งตามสถานที่ คือ
และพิมพ์ลายนิ้วมือ
วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
- ตรวจร่างกายทางแพทย์ที่ กองเวชศาสตร์ป้องกัน
เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ตรวจร่างกาย
กรมแพทย์ทหารอากาศ
เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๔.๐๐ น. พิมพ์ลายนิ้วมือ
- พิมพ์ลายนิ้วมือที่หอประชุมกานตรัตน์
- แจ้งกาหนดการและรายละเอียดให้ทราบในวันรายงานตัวรอบสอง

๑๒. ทดสอบความถนัดบุคคล
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
- แจ้งกาหนดการและรายละเอียดให้ทราบในวันรายงานตัวรอบสอง
และวิภาววิสัย
เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
การประกาศผลรอบสุดท้าย, การส่งสัญญาและเอกสารประกอบการบรรจุ
๑๓. ประกาศผลรอบสุดท้าย
วันพุธที่ ๗ มิถุนายม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
- http://job.rtaf.mi.th
(ผลการตรวจร่างกาย) ไม่รวม
- https://rtafrecruitment.job.thai.com
คุณสมบัติอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณา
และตรวจสอบอีกครัง้
๑๔. ส่งและตรวจสัญญา
วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึง
- หอประชุมกานตรัตน์
พร้อม รปภ.๑
วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
(เว้นวันหยุดราชการ)
(ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกาหนดการ)

