ประกาศคณะกรรมการอานวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจาปี ๒๕๖๐
_________________________________
ด้วยกองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน
พลอาสาสมัคร ลูกจ้างและพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
และเป็นข้าราชการต่ากวาาชั้นสัญญาบัตร ประจาปี ๒๕๖๐ จานวน ๒๙๙ อัตรา รายละเอียดดังนี้
๑. ตาแหนางที่เปิดรับสมัคร
๑.๑ บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แตางตั้งยศเป็นวาาที่เรืออากาศตรี) จานวน ๑๘ อัตรา
โดยมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาและสาขาวิชาที่กาหนด ตามผนวก ก ดังนี้
๑.๑.๑ ระดับปริญญาโท
๑ อัตรา
๑.๑.๒ ระดับปริญญาตรี
๑๗ อัตรา
๑.๒ บรรจุเป็นข้าราชการต่ากวาาชั้นสัญญาบัตร (แตางตั้งยศเป็นจาาอากาศตรี) จานวน ๒๘๑ อัตรา
โดยมีคุณวุฒิการศึกษาระดับต่ากวาาปริญญาตรีและสาขาวิชาที่กาหนด ตามผนวก ข ดังนี้
๑.๒.๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
๒๔ อัตรา
๑.๒.๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๑๒๖ อัตรา
๑.๒.๓ ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) หรื อ ระดั บ ประกาศนี ย บั ต ร
มัธยมศึกษาตอนปลาย ๒๐ อัตรา
๑.๒.๔ ระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑๑๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายวาาด้วยสัญชาติ
๒.๑.๒ มีอวัยวะ รูปราาง ลักษณะทาาทาง และขนาดของราางกาย เหมาะสมแกาการ
เป็นทหาร ไมาเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงกลาโหม ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และระเบียบกองทัพอากาศวาาด้ว ยมาตรฐานการตรวจทาง
แพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการเป็นผู้ปฏิบัติการภาคพื้นดินในกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๑๘ ตามผนวก ค
๒.๑.๓ มี สา ว นสู ง ไมา ต่ากวา า ๑๕๐ เซนติ เ มตร ยกเว้ น รหั ส ตาแหนา ง ที่ กาหนด
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม ตามผนวก ข ให้ถือเกณฑ์สาวนสูงตามคุณสมบัติเพิ่มเติมนั้น
๒.๑.๔ ไมาเป็นผู้บกพราองในศีลธรรมอันดี
๒.๑.๕ ไมาเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคาพิพากษาของศาล
๒.๑.๖ ไมาเป็นผู้ที่เคยต้องโทษจาคุกตามคาพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้น
ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
๒.๑.๗ ไมาเป็นผู้ ...

-๒๒.๑.๗ ไมาเป็นผู้อยูาในระหวาางพักราชการหรือสารองราชการอันเนื่องมาจากความผิด
หรือหนีราชการ
๒.๑.๘ ไมาเป็นผู้เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิด หรือถูกไลาออกจากราชการ
๒.๑.๙ ไมาเป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ
๒.๑.๑๐ ไมาเป็นผู้ที่ตาบอดสี
๒.๑.๑๑ ไมาเป็นผู้ที่อยูาระหวาางตั้งครรภ์
๒.๑.๑๒ ไมาเป็นผู้ที่มีรอยสักบนราางกายที่เห็นเดานชัด
๒.๑.๑๓ คุณสมบัติตามข้อ ๒.๑.๒, ๒.๑.๓ และ ๒.๑.๙ - ๒.๑.๑๒ ให้ผลการตรวจ
ราางกายของคณะกรรมการตรวจราางกายทางการแพทย์ทหารอากาศถือเป็นยุติ ซึ่งจะมีการตรวจเพียงครั้งเดียว
โดยไมาตรวจซ้าอีกไมาวาาขั้นตอนใด และจะไมาพิจารณาผลการตรวจราางกายโดยแพทย์จากสถานพยาบาลอื่น
๒.๑.๑๔ พระภิกษุหรือสามเณร ทางกองทัพอากาศไมารับสมัครสอบและไมาอาจให้เข้าสอบ
คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือ กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝุายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะ
๒.๒.๑ คุณวุฒิการศึกษา
๒.๒.๑.๑ ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท, ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถานศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรองคุณวุฒิไว้แล้ว ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๔๑ ลง ๓๐ ก.ย.๕๓,
หนังสือสานักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๒๑ ลง ๑๘ ส.ค.๕๔, หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๔
ลง ๑๐ ก.ย.๕๕, หนังสือสานักงาน ก.พ.ที่ นร.๑๐๐๔.๓/ว ๑๑ ลง ๑๓ ส.ค.๕๖ และที่สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) แก้ไขเพิ่มเติม (สามารถตรวจสอบข้อมูลคุณวุฒิที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ให้การรับรองไว้แล้วได้ที่เว็บไซต์ www.ocsc.go.th) หรือสถานศึกษาในตาางประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้
บรรจุเข้ารับราชการ โดยต้องมีคุณวุฒิในสาขาตรงตามตาแหนางที่เปิดรับสมัครสอบ ทั้งนี้ต้องมีผลการศึกษา
คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมาน้อยกวาา ๒.๒๐
๒.๒.๑.๒ ผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมาน้อยกวาา ๒.๐๐
๒.๒.๑.๓ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในคุ ณ วุ ฒิ ที่ ไ มา ต รงตามที่ ก าหนดในข้ อ
๒.๒.๑.๑ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครสอบดาเนินการประสานกับสถานศึก ษา เพื่อขอเอกสารยืนยันวาา
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองหลักสูตรการศึกษาที่สาเร็จมาวาามีคุณวุฒิตรงตาม
ประกาศรับสมัคร โดยให้นามาแสดงแกาคณะกรรมการภายในวันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ถึง ๑๕.๓๐ น.(เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองการสรรหากาลังพล สานักนโยบายและบริหารกาลังพล กรมกาลังพล
ทหารอากาศ
๒.๒.๑.๔ ผู ้ส มัค รสอบจะต้อ งเป็น ผู ้ที่ส าเร็จ การศึก ษากาอ นวัน พุธ ที่
๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ (วันประกาศผลรอบสุดท้าย) โดยจะต้องมีหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาในระดับคุณวุฒิ
การศึกษาและสาขาตรงตามตาแหนางที่สมัครเทาานั้น
๒.๒.๒ ผู้สมัคร ...

-๓๒.๒.๒ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีเกณฑ์อายุตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ดังนี้
๒.๒.๒.๑ ตาแหนางข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ต้องเป็นผู้ที่อายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์
ถึง ๓๕ ปี (เกิดปี พ.ศ.๒๕๒๕ - พ.ศ.๒๕๔๒)
๒.๒.๒.๒ ตาแหนางข้าราชการต่ากวาาชั้นสัญญาบัตร ต้องเป็นผู้ที่อายุ ๑๘ ปี
บริบูรณ์ ถึง ๓๐ ปี (เกิดปี พ.ศ.๒๕๓๐ - พ.ศ.๒๕๔๒) ยกเว้นรหัสตาแหนางที่กาหนดคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
ตามผนวก ข ให้ถือเกณฑ์อายุตามคุณสมบัติเพิ่มเติมนั้น
๒.๒.๓ นายทหารประทวน ลูกจ้าง พลอาสาสมัคร หรือพนักงานราชการในสังกัด
ของสาวนราชการกระทรวงกลาโหม จะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าสาวนราชการต้นสังกัด โดยให้นาหลักฐานมา
แสดงประกอบการรายงานตัวของผู้สอบผาานการสอบคัดเลือกรอบแรก
๒.๒.๔ ผู้สมัครสอบชายต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับการรับราชการทหาร ดังนี้
๒.๒.๔.๑ ผู้ ส มัครสอบรหั ส ตาแหนาง ที่กาหนดคุณสมบัติ เฉพาะเพิ่มเติ ม
เกี่ยวกับการรับราชการทหาร ตามผนวก ข ต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติมนั้น
๒.๒.๔.๒ ผู้ ส มั ค รสอบรหั ส ต าแหนา ง ที่ ไ มา ไ ด้ ก าหนดคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับราชการทหาร ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๒.๔.๒ (๑) เป็นทหารกองหนุนซึ่งได้รับแบบ สด.๘ หรือ สด.๓
หรือเป็นผู้ที่ผาานการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจาการ (การเกณฑ์ทหาร) ซึ่งได้รับแบบ สด.๔๓ ที่แสดงผล
วาาไมาต้องเข้าเป็นทหารกองประจาการ หรือ
๒.๒.๔.๒ (๒) กรณีผู้ที่อายุ ๑๘ - ๑๙ ปี (เกิดปี พ.ศ.๒๕๔๑ ถึง
๒๕๔๒) แตาไมาได้สาเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป ต้องเป็นผู้ที่ลงบัญชีทหารกองเกินแล้ว (ได้รับแบบ สด.๙)
๒.๒.๕ กองทั พ อากาศไมา รั บ สมั ค รผู้ ที่ มี ข้ อ ผู ก พั น ตามกฎหมายวา า ด้ ว ยการรั บ
ราชการทหาร ดังนี้
๒.๒.๕.๑ ผู้ที่ต้องเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจาการ (ทหารเกณฑ์)
ในปี พ.ศ.๒๕๖๐
๒.๒.๕.๒ ผู้ที่อยูาระหวาางการผาอนผันเข้ารับการตรวจเลือกหรือผาอนผันเข้ารับ
ราชการทหารกองประจาการ (การเกณฑ์ทหาร)
๒.๒.๕.๓ ผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจาการ
(การเกณฑ์ทหาร) ในปี พ.ศ.๒๕๖๑
๒.๒.๕.๔ ผู้ ที่ ห ลี ก เลี่ ย งเข้ า รั บ การตรวจเลื อ กทหารกองเกิ น เข้ า กอง
ประจาการตามกาหนด
๒.๒.๕.๕ ผู้ที่อยูาในระหวาางรับราชการเป็นทหารกองประจาการ (ทหารเกณฑ์)
นับถึงวันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ (วันประกาศผลรอบสุดท้าย)
๒.๓ คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
ผู้ที่สมัครสอบในรหัสตาแหนางที่มี การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม นอกเหนือ
จากคุณสมบัติตามข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม ตามผนวก ก
และผนวก ข
๓. การสมัครสอบ
๓.๑ วิธีการสมัครและการชาระคาาสมัครสอบ
๓.๑.๑ รับ สมัครทางอินเทอร์เน็ต เทาานั้น ทางเว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th
และ https://rtafrecruitment.job.thai.com ตั้งแตาวันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๖๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไมาเว้นวันหยุดราชการ
๓.๑.๒ ดาเนินการ ...

-๔๓.๑.๒ ดาเนินการสมัครตามขั้นตอนที่กาหนด กรอกข้อมูลลงในใบสมัครออนไลน์
ให้ถูกต้องและครบถ้วน แล้วพิมพ์ใบชาระคาาสมัครลงในกระดาษ A4 สีขาว
๓.๑.๓ นาใบชาระคาาสมัครไปชาระผาานเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
หรือชาระเงินทางระบบอินเทอร์เน็ตผาาน KTB Online (ต้องเปิดบัญชีของธนาคารกรุงไทย) หรือชาระเงินผาานตู้
ATM ของธนาคารกรุงไทย (ต้องเป็นบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย) ภายในเวลา ๓ วันทาการ นับจากวันที่สาง
ใบสมัครออนไลน์ ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครสอบได้ชาระคาาธรรมเนียมการสอบแล้วเทาานั้น
๓.๑.๔ คาาสมัครสอบจานวน ๓๕๐ บาท ประกอบด้วยคาาธรรมเนียมการสอบ ๓๒๐ บาท
และคาาธรรมเนียมธนาคารและคาาบริการทางอินเทอร์เน็ต ๓๐ บาท ในอัตราเดียวกันทั่วประเทศ โดยเมื่อทาการ
ชาระคาาสมัครแล้วจะไมาคืนให้ไมาวาากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๓.๑.๕ เมื่อชาระคาาสมัครสอบแล้ว ๓ วันทาการ นับจากวันที่ชาระคาาสมัคร ให้เข้า
ระบบรับสมัครออนไลน์อีกครั้ง เพื่อทาการพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจาตัวสอบที่ระบุหมายเลขประจาตัวผู้สอบ
ลงในกระดาษ A4 สีขาว ทั้งนี้ผู้สมัครสอบจะมีสิทธิเข้าสอบก็ตาอเมื่อคณะกรรมการออกรหัสหมายเลขประจาตัว
ผู้สอบให้แล้วเทาานั้น
๓.๒ เงื่อนไขการสมัครสอบ
๓.๒.๑ การสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต เป็นการดาเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามพระราชบัญญัติวาาด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ โดยถือวาา
ผู้สมัครสอบได้รับทราบและเข้าใจในประกาศรับสมัครรวมถึง ผนวกท้ายประกาศ ซึ่งผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบ
ตาแหนางที่จะสมัครสอบและรับ รองตนเองวาามีคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะและคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
ตรงตามที่กาหนดทุกประการ หากผู้สมัครสอบกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ ให้ถือวาาการสมัครสอบไมาถูกต้องตาม
ประกาศรับสมัคร จะถูกตัดสิทธิในการสอบและการบรรจุเข้ารับราชการทันที รวมถึงอาจมีความผิดฐานแจ้งความ
อันเป็นเท็จตาอเจ้าหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญา
๓.๒.๒ ผู้สมัครสอบต้องกรอกข้อมูลลงในใบสมัครออนไลน์ให้ถูกต้องและครบถ้วน
กรณีมีข้อผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบเอง คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาวาาจะมีสิทธิในการสมัครสอบหรือไมา
๓.๒.๓ ผู้สมัครสอบต้องติดตามประกาศตาาง ๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้
ของกองทัพอากาศ ตลอดจนประกาศของคณะกรรมการอยาางใกล้ชิด
๓.๒.๔ ผู้ส มัครสอบต้องใช้คุณวุฒิ และสาขาตรงตามที่ประกาศรับสมัครเทาานั้น
โดยไมาสามารถใช้คุณวุฒิที่สูงกวาามาสมัครในคุณวุฒิที่ต่ากวาาได้ และไมารับคุณวุฒิเทียบเทาา เชาน ไมาสามารถนา
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มาสมัครสอบในตาแหนางที่รับเฉพาะคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นต้น
๓.๒.๕ ผู้สมัครสอบที่เป็นข้าราชการ สังกัด กองทัพอากาศ สามารถสมัครสอบ
ได้ในตาแหนาง ที่ระดับชั้นสูงกวาาเทาานั้น เชาน ข้าราชการต่ากวาาชั้นสัญญาบัตรสามารถสมัครสอบในตาแหนาง
ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรเทาานั้น เป็นต้น หากสมัครสอบในระดับเดียวกัน จะถือวาาผู้นั้นไมามีสิทธิสอบตั้งแตาต้น
และจะไมาบรรจุเข้ารับรับราชการหากผาานการสอบคัดเลือก
๓.๒.๖ ผู้สมัครสอบหนึ่งคนสามารถสมัครได้หลายตาแหนาง แตามี สิทธิสอบเพียง
หนึ่งตาแหนางเทาานั้น
๓.๒.๗ ผู้ ส มั ค รสอบต้ อ งรั บ รองเอกสารหลั ก ฐานทุ ก ฉบั บ ที่ น ามาแสดงตา อ
คณะกรรมการในทุกขั้นตอนวาาเป็นเอกสารที่ทางราชการหรือสถานศึกษาออกให้จริง หากตรวจสอบแล้วปรากฏ
วาาเป็นเอกสารเท็จที่ทางราชการมิได้ออกให้จริงจะถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย
๓.๒.๘ ผู้สมัคร …

-๕๓.๒.๘ ผู้สมัครสอบที่มีคุณสมบัติไมาเป็นไปตามประกาศรับสมัคร ไมาวาาจะพบใน
ขั้นตอนใด เชาน การสมัครสอบ การสอบคัดเลือกทุกขั้นตอน การประกาศผล การรายงานตัว เมื่อคณะกรรมการ
ตรวจพบในระหวาางขั้นตอนใด คณะกรรมการมีสิทธิที่จะระงับการเข้าสอบคัดเลือก หรือการดาเนินการขั้นตาอไป
หรือแม้จะสางหลักฐานหรือสัญญาแล้วก็ตาม ให้ถือวาาผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติมาตั้งแตาต้น ไมามีสิทธิเข้ารับราชการ
หรือหากมีคาสั่งบรรจุเข้ารับราชการแล้วก็สามารถยกเลิกการบรรจุเข้ารับราชการได้ โดยถือวาาคาาใช้จาายในการ
สอบคัดเลือก คาาที่พัก หรือคาาใช้จาายอื่นใด ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง
๔. การรับสิทธิพิจารณาคะแนนเพิ่มพิเศษ
ผู้สมัครสอบที่เป็นทหารกองประจาการ สังกัด กองทัพอากาศ ซึ่งปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว
ให้รับสิทธิพิจารณาคะแนนเพิ่มพิเศษ ตามมาตรการจูงใจให้ทหารกองเกินสมัครเข้ารับราชการเป็นทหาร
กองประจาการ สังกัด กองทัพอากาศ ดังนี้
๔.๑ ผู้ที่ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ (กาอน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐)
ประสงค์จะสมัครเข้ารับราชการ ให้พิจารณาคะแนนเพิ่มทุกขั้นตอนของการสอบ
ระยะเวลารับราชการในกองประจาการ
๑.
๒.
๓.
๔.

รับราชการ
รับราชการ
รับราชการ
รับราชการ

๖
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๑
๒

เดือน
ปี
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๒
๓
๔
๕

ใน
ใน
ใน
ใน

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
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ของคะแนนรวมทั้งสิ้น
ของคะแนนรวมทั้งสิ้น
ของคะแนนรวมทั้งสิ้น
ของคะแนนรวมทั้งสิ้น

๔.๒ ผู้ที่สมัครใจอยูารับราชการตาอคราวละ ๑ ปี เมื่อปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
ชั้นที่ ๑ (กาอน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐) ประสงค์จะสมัครเข้ารับราชการ ให้พิจารณาคะแนนเพิ่มอีกร้อยละ ๑ ตาอปี
ของคะแนนรวมทั้งสิ้นทุกขั้นตอนของการสอบ
๔.๓ ทหารกองประจาการที่ไ ด้รับ การคัด เลือ กเป็น ทหารกองประจาการดีเ ดาน ตาม
ระเบีย บกองทัพอากาศ วาาด้ว ยบุคคลดีเดานของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ เมื่อปลดเป็นทหารกองหนุน
ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ (กาอน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐) ประสงค์จะสมัครเข้ารับราชการ ให้พิจารณาคะแนนเพิ่ม
อีกร้อยละ ๕ ของคะแนนรวมทั้งสิ้นทุกขั้นตอนของการสอบ
๔.๔ ผู้ที่ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ (ตั้งแตา ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เป็นต้นไป)
ให้ได้รับคะแนนเพิ่มร้อยละ ๔ สาหรับผู้ที่รับราชการในกองประจาการครบ ๒ ปี และผู้ที่สมัครใจรับราชการใน
กองประจาการตาอ ให้ได้รับคะแนนเพิ่มอีกร้อยละ ๒ ตาอปี ของคะแนนสอบภาควิชาการ
๔.๕ ผู้ที่จะขอรับสิทธิตามข้อ ๔.๑ - ๔.๔ สามารถติดตาอขอหนังสือรับรองเพื่อขอรับ
คะแนนเพิ่มได้ตั้งแตาวันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ถึง ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ แผนกสัสดี กองกาลังพลสารองและการสัสดี สานักนโยบายและบริหารกาลังพล
กรมกาลังพลทหารอากาศ

๕. การสอบคัดเลือก ...

-๖๕. การสอบคัดเลือกรอบแรก
๕.๑ การประกาศกาหนดการ สถานที่สอบและที่นั่งสอบ
คณะกรรมการจะประกาศกาหนดการ สถานที่สอบและที่นั่งสอบตั้งแตาวันศุกร์ที่
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ทาง http://job.rtaf.mi.th และ https://rtafrecruitment.job.thai.com
๕.๒ การสอบภาคปฏิบัติ (เฉพาะตาแหนางนักดนตรี รหัสตาแหนาง ๕๐๕๓๑๑, ๕๐๕๓๑๒,
๕๐๕๓๑๓, ๕๐๕๓๑๔ และ ๕๐๕๓๑๕) ทาการสอบในระหวาางวันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันศุกร์ที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ กาหนดการและรายละเอียดการสอบ ตามผนวก ง
๕.๓ การสอบคัดเลือกภาควิชาการ
๕.๓.๑ กาหนดสอบในวันพฤหัสบดีที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแตาเวลา ๑๓.๐๐ น.
ถึง ๑๕.๓๐ น.
๕.๓.๒ เนื้อหาการสอบภาควิชาการ ตามผนวก จ
๕.๓.๓ ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบการสอบ ดังนี้
๕.๓.๓.๑ แตางกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย คือ ผู้เข้าสอบหญิงสวมกระโปรง
หรือกางเกงขายาวทรงสุภ าพ และสวมรองเท้าหุ้ม ส้น สาหรับ ผู้เข้าสอบชายสวมเสื้อคอปก กางเกงขายาว
โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง และสวมรองเท้าหุ้มส้น
๕.๓.๓.๒ ผู้เข้าสอบต้องจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ในวันสอบ ดังนี้
๕.๓.๓.๒ (๑) บัตรประจาตัวสอบ
๕.๓.๓.๒ (๒) บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวอื่นที่
ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจาตัวประชาชนและรูปถาายมาในวันสอบคัดเลือก หากไมามีบัตรดังกลาาวแสดงตน
ในการเข้าสอบ คณะกรรมการคุมสอบจะไมาอนุญาตให้เข้าสอบ
๕.๓.๓.๒ (๓) ดินสอ 2B และยางลบดินสอ
๕.๓.๓.๓ ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบกาอ นเริ่มเวลาสอบไมาน้อยกวาา
๑ ชั่วโมง แตาจะเข้าห้องสอบได้ก็ตาอเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการคุมสอบประจาห้องสอบเทาานั้น
๕.๓.๓.๔ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มดาเนินการสอบไปแล้ว
๒๐ นาที จะไมาได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
๕.๓.๓.๕ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามผังที่นั่งสอบและห้องสอบที่กาหนด
๕.๓.๓.๖ ห้า มนาตารา หนัง สื อ บัน ทึก ข้อ ความ วัส ดุอุป กรณ์อื่น เชาน
เครื่องคานวณ อุปกรณ์ที่ใช้คานวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง นาฬิกาข้อมือระบบดิจิตอล หรือ
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เชาน วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หาก
นาเข้าห้องสอบจะถือวาาเจตนากระทาการทุจริต
๕.๓.๓.๗ อนุ ญ าตให้ ว างเฉพาะเอกสารและอุ ป กรณ์ ที่ ก าหนดในข้ อ
๕.๓.๓.๒ บนโต๊ะสอบเทาานั้น โดยของใช้สาวนตัวให้นาใสาในถุงที่คณะกรรมการคุมสอบจัดไว้ให้เทาานั้น
๕.๓.๓.๘ ปฏิบัติตามคาชี้แจงของคณะกรรมการคุมสอบโดยเครางครัด
๕.๓.๓.๙ ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบ หรือนาเอกสารการสอบออกจาก
ห้องสอบโดยเด็ดขาด
๕.๓.๓.๑๐ เมื่ออยูาในห้องสอบ ...

-๗๕.๓.๓.๑๐ เมื่ออยูาในห้องสอบ หากผู้เข้าสอบที่มีข้อสงสัยประการใด ให้ยกมือ
ถามคณะกรรมการคุมสอบเทาานั้น ไมาพูดคุยหรือติดตาอกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก โดยไมาออกจากห้องสอบ
เว้นแตาจะได้รับอนุญาตและอยูาในความดูแลของคณะกรรมการคุมสอบ
๕.๓.๓.๑๑ กรณีที่ผู้เข้าสอบทาข้อสอบเสร็จกาอนที่จะหมดเวลา หรือไมา
ประสงค์จะทาข้อสอบตาอไป ให้นั่งอยูาที่นั่งสอบแล้วรอจนกวาาคณะกรรมการคุมสอบเก็บข้อสอบและกระดาษคาตอบ
ห้ามเดินมาสางข้อสอบที่โต๊ะ คณะกรรมการคุมสอบโดยเด็ดขาด และผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบได้ตาอเมื่อ
หมดเวลาสอบเทาานั้น
๕.๓.๓.๑๒ เมื่อหมดเวลาสอบ ให้ ผู้เข้าสอบที่นั่งอยูาในห้องสอบหยุดทา
ข้อสอบทันที และรอจนกวาาคณะกรรมการคุมสอบจะเก็บข้อสอบ กระดาษคาตอบ และอนุญาตให้ออกจากห้อง
สอบได้ หากผู้เข้าสอบคนใดฝุาฝืนจะไมาได้รับการตรวจกระดาษคาตอบ
๕.๓.๓.๑๓ ผู้ใดไมาปฏิบัติตามระเบียบการสอบนี้ หรือผู้ทุจริต หรือพยายาม
ทาการทุจริตในการสอบ หากตรวจพบการกระทาดังกลาาว คณะกรรมการคุมสอบมีอานาจตัดสิทธิการสอบของ
บุคคลนั้น หรือยกเลิกการสอบและผลการสอบทั้งหมด โดยไมาคืนคาาสมัครสอบและผู้สมัครสอบต้องเสียคาาสมัคร
สอบใหมาเมื่อจัดให้มีการสอบอีกครั้ง
๖. การประกาศผลสอบและการรายงานตัวของผู้สอบผาานการสอบคัดเลือกรอบแรก
๖.๑ ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก ตั้งแตาวันอังคารที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ทางเว็บไซต์
http://job.rtaf.mi.th และ https://rtafrecruitment.job.thai.com ทั้งนี้สามารถตรวจผลสอบทางระบบ
ข้อความตอบรับทางโทรศัพท์ (SMS) โดยการพิมพ์ “rtaf” ตามด้วย “หมายเลขประจาตัวสอบ ๑๐ หลัก” สางไปยัง
หมายเลข ๔๘๔๗๘๒๑ แล้วระบบจะสางข้อความกลับเพื่อแจ้งผลสอบให้ทราบ (คาาบริการครั้งละ ๖ บาท)
๖.๒ การรายงานตัวของผู้สอบผาานการสอบคัดเลือกรอบแรก
ให้ผู้ที่สอบผาานทุกตาแหนางมารายงานตัว ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ถึง
วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น.(เว้นวันหยุดราชการ) ณ หอประชุมกานตรัตน์
เพื่อแสดงเอกสารหลักฐานและรับฟังคาชี้แจงการสอบคัดเลือกรอบสอง หากผู้ที่สอบผาานรอบแรกไมามารายงานตัว
หรือมารายงานตัวเกินวันที่กาหนด ถือวาาสละสิทธิในทุกกรณี
๖.๓ การแสดงเอกสารหลักฐานของผู้สอบผาานการสอบคัดเลือกรอบแรก
ให้ผู้ที่สอบผาานการสอบคัดเลือกรอบแรกแสดงเอกสารหลักฐาน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา
จานวน ๒ ชุด) รายละเอียดดังนี้
๖.๓.๑ ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ (พร้อมลงลายมือชื่อจริง)
๖.๓.๒ บัตรประจาตัวประชาชน
๖.๓.๓ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ถ้ามี)
๖.๓.๔ หนังสืออนุญาตจากหัวหน้าสาวนราชการต้นสังกัด (ถ้ามี)
๖.๓.๕ กรณีที่บิดาหรือ มารดาไมาได้อ ยูาใ นทะเบีย นบ้า นฉบับเดีย วกันกับ ผู้สอบ
ผาานการสอบคัดเลือกรอบแรก ให้นาทะเบียนบ้านของบิดา และมารดา มาแสดงด้วย
๖.๓.๖ กรณีที่บิดาหรือมารดาถึงแกากรรม และไมามีชื่ออยูาในทะเบียนบ้าน ให้นา
ใบมรณบัตรหรือหลักฐานอื่นของทางราชการมาแสดงประกอบ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดาหรือมารดาด้วย
๖.๓.๗ หลักฐานแสดง …

-๘๖.๓.๗ หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาในระดับคุณวุฒิและสาขาที่ตรงกับตาแหนาง
ที่สมัครสอบเทาานั้น ดังนี้
๖.๓.๗.๑ คุณวุฒิ ปริญญาโทและปริญญาตรี แสดงหลักฐานปริญญาบัตร
หรือหนั งสื อรั บรองจากสภาของสถาบัน ที่ระบุวาา “โดยอนุมัติสภาของสถาบัน ” พร้อมระเบียนแสดงผล
การศึกษารายวิชา (Transcript of record)
๖.๓.๗.๒ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) แสดงหลักฐานระเบียนแสดงผลการศึกษา
๖.๓.๗.๓ คุณ วุฒิมัธ ยมศึก ษาตอนปลายแสดงหลัก ฐานใบสุท ธิ หรือ
ประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา
๖.๓.๗.๔ หนังสือรับรองผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร
๖.๓.๘ หลักฐานการรับราชการทหาร (แบบ สด.๙, สด.๘, สด.๓ หรือ สด.๔๓)
๖.๓.๙ หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงวาามีคุณลักษณะเฉพาะเพิ่มเติมตรงตามตาแหนางที่
สมัครสอบ เชาน ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นต้น
๖.๓.๑๐ หลักฐานฉบับตัวจริง เจ้าหน้าที่จะคืนให้เ มื่อตรวจสอบแล้วเสร็จในวันที่
แสดงเอกสารหลักฐาน
๖.๓.๑๑ สาเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้รับรองสาเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ
และระบุรหัสตาแหนางที่สมัครสอบ ๖ หลัก ไว้มุมบนขวาของสาเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ
๗. การสอบคัดเลือกรอบสอง
ผู้สอบผาานการสอบคัดเลือกรอบแรก และดาเนินการตามข้อ ๖ เทาานั้นจึงจะมี สิทธิเข้า
สอบคัดเลือกรอบสอง โดยคณะกรรมการจะแจ้งกาหนดการและระเบียบเกี่ยวกับการสอบรอบสองในวัน รับ
รายงานตัวของผู้สอบผาานการสอบคัดเลือกรอบแรก ทั้งนี้จะต้องเข้ารับการสอบคัดเลือกรอบสองครบทุกขั้นตอน
หากไมาดาเนินการตามที่กาหนดไมาวาาขั้นตอนใด จะถือวาาไมาผาานการทดสอบ
๗.๑ การทดสอบสมรรถภาพทางราางกาย เป็นการทดสอบความแข็งแรงและความพร้อม
ในการเข้ารับราชการเป็นทหาร กาหนดสอบในวันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
(เว้นวันหยุดราชการ) ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (จันทรุเบกษา)
๗.๑.๑ การทดสอบสมรรถภาพทางราางกาย ๓ สถานี ดังนี้
๗.๑.๑.๑ ลุกนั่ง (SIT - UP) จับเวลา ๑ นาที
๗.๑.๑.๒ ดันพื้น (PUSH - UP) จับเวลา ๑ นาที
๗.๑.๑.๓ วิ่ง ระยะทาง ๒.๔ กิโลเมตร
๗.๑.๒ เกณฑ์การให้คะแนนการทดสอบสมรรถภาพราางกาย ตามผนวก ช
๗.๒ การสอบสั ม ภาษณ์ เป็น การสอบเพื่ อ พิจ ารณาคุณ ลั กษณะ ความเหมาะสมกั บ
ตาแหนางและหนาวยงาน โดยสอบในวันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
(เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือตามที่คณะกรรมการกาหนด

๗.๒.๑ เกณฑ์การพิจารณา ...

-๙๗.๒.๑ เกณฑ์การพิจารณาคุณลักษณะ ดังนี้
๗.๒.๑.๑ บุคลิกลักษณะ
๒๐ คะแนน
๗.๒.๑.๒ การใช้ความรู้
๒๐ คะแนน
๗.๒.๑.๓ ทาวงทีวาจา
๒๐ คะแนน
๗.๒.๑.๔ ปฏิภาณไหวพริบ
๒๐ คะแนน
๗.๒.๑.๕ ความรู้ทั่วไป
๒๐ คะแนน
๗.๒.๒ ผู้เข้าสอบต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ในแตาละด้านไมาต่ากวาาร้อยละ ๖๐
(๑๒ คะแนน) และได้คะแนนรวมไมาต่ากวาาร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) จึงจะถือวาาผู้นั้นผาานการทดสอบ
๗.๓ การสอบภาคปฏิบัติ (เฉพาะตาแหนางที่จะต้องทาการทดสอบในการสอบคัดเลือก
รอบสอง) ทาการสอบในวันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และวันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กาหนดการ
และรายละเอียดการสอบ ตามผนวก ง โดยตาแหนางที่ต้องทาการสอบ มีดังนี้
๗.๓.๑ ตาแหนางครูภาษา (รหัสตาแหนาง ๑๐๙๓๑๐)
๗.๓.๒ ตาแหนางพลขับ รถ (รหัสตาแหนาง ๓๑๒๑๑๐, ๓๑๒๑๐๔, ๓๑๒๑๐๗,
๓๑๒๑๒๑, ๓๑๒๑๒๓, ๓๑๒๑๔๖ และ ๓๑๒๑๘๘)
๘. เกณฑ์ตัดสินการสอบคัดเลือกรอบแรกและรอบสอง ตามผนวก ฉ
๙. การประกาศผลสอบและการรายงานตัวของผู้สอบผาานการสอบคัดเลือกรอบสอง
๙.๑ ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสอง ตั้งแตาวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ทางเว็บไซต์
http://job.rtaf.mi.th และ https://rtafrecruitment.job.thai.com ทั้งนี้สามารถตรวจผลสอบทางระบบ
ข้อความตอบรับทางโทรศัพท์ (SMS) โดยการพิมพ์ “rtaf” ตามด้วย “หมายเลขประจาตัวสอบ ๑๐ หลัก” สางไปยัง
หมายเลข ๔๘๔๗๘๒๑ แล้วระบบจะสางข้อความกลับเพื่อแจ้งผลสอบให้ทราบ (คาาบริการครั้งละ ๖ บาท)
๙.๒ การรายงานตัวของผู้สอบผาานการสอบคัดเลือกรอบสอง
ให้ผู้ที่สอบผาานการสอบคัดเลือกรอบสอง (ทั้งตัวจริงและตัวสารอง) มารายงานตัว
เพื่อดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนดในวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น.(เว้นวันหยุดราชการ) ณ หอประชุมกานตรัตน์ หากผู้ที่สอบผาานรอบสอง (ทั้งตัวจริง
และตัวสารอง) ไมามารายงานตัวหรือมารายงานตัวเกินวันที่กาหนด ถือวาาสละสิทธิในทุกกรณี
๑๐. การปฏิบัติของผู้สอบผาานการสอบคัดเลือกรอบสอง (เฉพาะตัวจริง) รายละเอียดดังนี้
๑๐.๑ วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึง วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๑๐.๑.๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. เข้ารับการตรวจราางกายทางแพทย์
ณ กองเวชศาสตร์ปูองกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมชาระคาาตรวจราางกายทางการแพทย์ที่ห้องปฏิบัติการ
คนละ ๖๕๐ บาท
๑๐.๑.๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๔.๐๐ น. ดาเนินการพิมพ์ลายนิ้วมือและรับหนังสือ
สัญญา พร้อม รปภ.๑ ณ หอประชุมกานตรัตน์ พร้อมทั้งชาระคาาพิมพ์ลายนิ้วมือซึ่งดาเนินการโดยสานักงาน
ตารวจแหางชาติ คนละ ๑๐๐ บาท
๑๐.๒ ทดสอบความถนัดบุคคลและวิภาววิสัย ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ตั้งแตาเวลา ๐๗.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
๑๑. การประกาศ ...

- ๑๐ ๑๑. การประกาศผลรอบสุดท้าย
๑๑.๑ ประกาศผลรอบสุดท้าย (เฉพาะผู้ผาานการตรวจราางกาย) ในวันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
ทางเว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th และ https://rtafrecruitment.job.thai.com
๑๑.๒ ให้ผู้ที่มีร ายชื่อในการประกาศผลรอบสุดท้าย (เฉพาะตัว จริง ) จัดทาและสาง
สัญญา, รปภ.๑, เอกสารประกอบการบรรจุเข้ารับราชการและปัจจัยให้ได้รับขั้นเงินเดือนเพิ่ม ในวันพฤหัสบดีที่
๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึง วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.(เว้นวันหยุดราชการ)
ณ หอประชุมกานตรัตน์ ทั้งนี้ผู้ที่มีรายชื่อในการประกาศผลรอบสุดท้าย (เฉพาะตัวจริง) ซึ่งได้จัดทาสัญญาเข้ารับ
ราชการแล้ว ยังไมาถือเป็นข้อผูกพันกับทางราชการในการบรรจุเข้ารับราชการ จนกวาาจะมีคาสั่งบรรจุเข้ารับ
ราชการและเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติ
๑๒. การตรวจสอบผลคะแนน
ผู้เข้าสอบสามารถขอดูผลคะแนนสอบด้วยตนเองได้ที่ กองการสรรหากาลังพล สานักนโยบาย
และบริหารกาลังพล กรมกาลังพลทหารอากาศ ตามวันที่ระบุไว้นี้ โดยตรวจสอบได้เฉพาะของตนเองเทาานั้น
๑๒.๑ ผลคะแนนสอบรอบแรก
ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๑๒.๒ ผลคะแนนสอบรอบสอง
ภายในวันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
๑๓. การเก็บรักษาและทาลายเอกสารที่สาคัญ
๑๓.๑ แมาพิมพ์ข้อสอบ ดาเนินการทาลายหลังจากประกาศผลสอบรอบแรก
๑๓.๒ ข้อสอบภาควิชาการ ดาเนินการไว้เป็นหลักฐาน ๑ ปี จานวน ๕ ชุด สาวนที่เหลือ
ให้ดาเนินการทาลายหลังจากประกาศผลสอบรอบแรก
๑๓.๓ ใบบันทึกคะแนน ดาเนินการเก็บไว้ไมาน้อยกวาา ๕ ปี
๑๓.๔ กระดาษคาตอบ ดาเนินการเก็บไว้ไมาน้อยกวาา ๑ ปี
๑๔. สิทธิประโยชน์เมื่อบรรจุเข้ารับราชการ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
๑๔.๑ ผู้ที่สาเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาโท จะได้รับการแตางตั้งยศเป็น วาาที่เรืออากาศตรี
รับเงินเดือน เดือนละ ๑๗,๕๕๐ บาท
๑๔.๒ ผู้ที่สาเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรี จะได้รับการแตางตั้งยศเป็น วาาที่เรืออากาศตรี
รับเงินเดือน เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๑๔.๓ ผู้ที่สาเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จะได้รับการแตางตั้งยศเป็น
จาาอากาศตรี รับเงินเดือน เดือนละ ๑๑,๔๐๐ บาท และเงินเพิ่มคาาครองชีพชั่วคราว (รวมแล้วไมาต่ากวาา ๑๒,๒๘๕ บาท)
๑๔.๔ ผู้ที่สาเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ จะได้รับการแตางตั้งยศเป็น
จาาอากาศตรี รับเงินเดือน เดือนละ ๙,๓๓๐ บาท และเงินเพิ่มคาาครองชีพชั่วคราว (รวมแล้วไมาต่ากวาา ๑๐,๘๓๐ บาท)
๑๔.๕ ผู้ที่สาเร็จการศึกษาคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย จะได้รับการแตางตั้งยศเป็น
จาาอากาศตรี รับเงินเดือน เดือนละ ๘,๖๑๐ บาท และเงินเพิ่มคาาครองชีพชั่วคราว (รวมแล้วไมาต่ากวาา ๑๐,๑๑๐ บาท)
๑๔.๖ ปัจจัยให้ได้รับขั้นเงินเดือนเพิ่มโดยขึ้นอยูากับตาแหนางที่ได้รับการบรรจุ ผลสอบ
ภาษาอังกฤษ ประสบการณ์ทางานและคุณวุฒิที่สูงกวาาคุณวุฒิที่เปิดรับสมัคร จะได้รับขั้นเงินเดือนเพิ่ม ปัจจัยละ
๐.๕ ขั้น สูงสุดไมาเกิน ๒ ขั้น
๑๔.๗ ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจะได้ สิทธิที่พักอาศัย หรือคาาเชาาบ้านตามที่
ทางราชการกาหนด
๑๕. เงื่อนไข ...

- ๑๑ ๑๕. เงื่อนไขการบรรจุเข้ารับราชการ
๑๕.๑ ผู้ที่สอบผาานการสอบคัดเลือกยินดีให้ทางราชการพิจารณาบรรจุเข้ารับราชการ
ทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล หรือตาางจังหวัด หากไมาประสงค์เข้ารับราชการตามที่กาหนดจะถือวาาผู้สอบผาานการสอบ
คัดเลือกสละสิทธิเข้ารับราชการทุกกรณี
๑๕.๒ ผู้ที่สอบผา านการสอบคัดเลื อกในตาแหนางที่บรรจุ ณ กองบินตาางจังหวัดหรือ
โรงเรียนการบิน ต้องอยูารับราชการที่หนาวยดังกลาาวไมาน้อยกวาา ๓ ปี จึงจะมีสิทธิขอย้ายได้
๑๕.๓ กองทัพอากาศจะไมารับโอนหรือย้ายผู้ที่สอบผาานการสอบคัดเลือกที่มิได้สังกัด
กองทัพอากาศ โดยจะต้ องลาออกจากสาวนราชการเดิมกาอน ซึ่ งจะได้รับการพิจารณาบรรจุในตาแหนาง และ
รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่สมัครสอบคัดเลือก
๑๕.๔ ผู้ที่สอบผาานการสอบคัดเลือกลาดับสารองทั้งหมด กองทัพอากาศจะขึ้นบัญชี
รายชื่อเป็นผู้ที่อาจจะได้รับการพิจารณาเรียกเข้าบรรจุในตาแหนาง ตามคุณวุฒิ และคุณสมบัติที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของกองทัพอากาศ โดยบัญชีรายชื่อดังกลาาวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลในวันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน
๒๕๖๑ หรือนับแตาออกประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจาปี
๒๕๖๑ ตามแตากรณีที่กองทัพอากาศกาหนด
๑๖. ข้อมูลเพิ่มเติม
๑๖.๑ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองอานวยการรับสมัครและสอบคัดเลือก
บุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๘๕๘๗
๑๖.๒ กาหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก ตามผนวก ซ โดยตรวจสอบรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครและสอบคัดเลือกได้ที่ http://job.rtaf.mi.th และ https://rtafrecruitment.job.thai.com
๑๖.๓ กองทัพอากาศขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงกาหนดการ วัน เวลา หรือสถานที่
ตามประกาศนี้ ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครสอบติดตามประกาศตาาง ๆ ของคณะกรรมการอยาางใกล้ชิด
อนึ่งการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ กองทัพอากาศดาเนินการโดยคณะกรรมการระดับสูง
ของกองทัพอากาศ ขอแจ้งให้ทราบวาาไมามีผู้ใดสามารถชาวยเหลือได้นอกจากใช้ความรู้ความสามารถของทาานเอง
หากพบวาามีผู้ใดแอบอ้างไมาวาากรณีใดๆ พร้อมทั้งเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทน ขอได้โปรดแจ้งโดยตรงที่
กรมกาลังพลทหารอากาศ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๐๐๓๑
ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙

พลอากาศโท
(วิเชียร ธรรมาธร)
รองเสนาธิการทหารอากาศ
ประธานกรรมการอานวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ

สำเนำคู่ฉบับ
ประกาศคณะกรรมการอานวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
ประจาปี ๒๕๖๐
ตามประกาศคณะกรรมการอ านวยการคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า รั บ ราชการในกองทั พ อากาศ
ลงวัน ที่ ๒๙ ธัน วาคม ๒๕๕๙ เรื่ อง การรับสมัครและสอบคัดเลื อกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
ประจาปี ๒๕๖๐ ได้ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจาปี ๒๕๖๐
จานวน ๒๙๙ อัตรา นั้น
เนื่องจากมีข้อมูลที่ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงให้ยกเลิก ผนวก ข ตาแหน่ง ข้าราชการต่ากว่า
ชั้นสัญญาบัตร กรุงเทพฯ, กองบินต่างจังหวัด และโรงเรียนการบิน เสียทั้งสิ้น โดยให้ใช้ ผนวก ข ตาแหน่ง
ข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร กรุงเทพฯ, กองบินต่างจังหวัด และโรงเรียนการบิน ท้ายประกาศที่แนบแทน
นอกนั้นคงเดิม
ประกาศ ณ วันที่

มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐

พลอากาศโท
(วิเชียร ธรรมาธร)
รองเสนาธิการทหารอากาศ
ประธานกรรมการอานวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ

น.ต. ………………....…..….ร่าง……….……....... ม.ค.๖๐
ร.ต. ……......…….…. พิมพ์/ทาน ….…..……. ม.ค.๖๐
น.อ. ………………......…….ตรวจ….….…......... ม.ค.๖๐

ผนวก ก
ตาแหน่งข้าราชการชัน้ สัญญาบัตร
กรุงเทพฯ, กองบินต่างจังหวัด และโรงเรียนการบิน
ลาดับ
คุณวุฒิ
๑ ปริญญาโท ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
องค์การ, ทางการจัดการความรู้
๒ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึง่
ทางจิตวิทยา
๓ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือในสาขา
วิชาใดสาขาวิชาหนึง่ ทางการบัญชี,
ทางการธนาคารและการเงิน, ทางการบัญชีบริหาร,
ทางการบัญชีการเงิน
๔ ปริญญาตรี ทางการบัญชี

ตาแหน่ง
นายทหารพัฒนากาลังพล

เพศ
ชาย/หญิง

ที่ตั้งหน่วย
กรุงเทพฯ

นายทหารสืบสวนสอบสวนพิเศษ

ชาย

กรุงเทพฯ

๑

๑๐๒๑๑๐

-

นายทหารตรวจสอบ

ชาย

กรุงเทพฯ

๒

๑๐๓๑๑๐

-

นายทหารตรวจสอบ

ชาย/หญิง

กรุงเทพฯ

๑

นายทหารวิทยาการ

ชาย/หญิง

กรุงเทพฯ

๑

๑๐๔๓๑๐ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
(Certified Public Accountant : CPA)
๑๐๕๓๑๐
-

๖ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึง่
นายทหารกิจการอาเซียน, นายทหารประกัน
ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา, ทางโสตทัศนศึกษา, คุณภาพการศึกษา
ทางครุศาสตร์, ทางศึกษาศาสตร์, ทางการศึกษา,
ทางวัดผลการศึกษา, ทางการวัดผลและประเมินผล
การศึกษา, ทางการวิจยั ทางสังคม

ชาย

กรุงเทพฯ

๒

๑๐๖๑๑๐

-

๗ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึง่
ทางสถิติ, ทางสถิติประยุกต์, ทางคณิตศาสตร์
ประยุกต์, ทางการวัดผลการศึกษา, ทางการวัด
และประเมินผลการศึกษา
๘ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึง่
ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ชาย

กรุงเทพฯ

๑

๑๐๗๑๑๐

-

ชาย/หญิง

กรุงเทพฯ

๑

๑๐๘๓๑๐

-

๕ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึง่
ทางการบริหารงานก่อสร้าง, ทางการจัดงาน
ก่อสร้าง, ทางเทคโนโลยีการก่อสร้าง,
ทางการบริหารและเทคโนโลยีการก่อสร้าง

นายทหารประมวลผล

นายทหารสังคมสงเคราะห์

จานวน รหัสตาแหน่ง
๑
๑๐๑๓๑๐

คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
-

ก-๒
ตาแหน่งข้าราชการชัน้ สัญญาบัตร
กรุงเทพฯ, กองบินต่างจังหวัด และโรงเรียนการบิน
ลาดับ
คุณวุฒิ
ตาแหน่ง
เพศ
๙ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึง่
ครูภาษา
ชาย/หญิง
ทางภาษาอังกฤษ, ทางการสอนภาษาอังกฤษ
๑๐ ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์,
นายทหารแผนและควบคุมสถานภาพกาลังพลสารอง ชาย
บริหารรัฐกิจ,บริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึง่ ทางการศึกษา, ทางมนุษยศาสตร์,
ทางมานุษยวิทยา, ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ที่ตั้งหน่วย
กรุงเทพฯ

จานวน รหัสตาแหน่ง
๑
๑๐๙๓๑๐

คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
-

กรุงเทพฯ

๑

๑๑๐๑๑๐

-

ชาย/หญิง

กรุงเทพฯ

๓

๑๑๑๓๑๐

-

๑๒ ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์,
นายทหารภาษา
บริหารรัฐกิจ, บริหารธุรกิจ, คณิตศาสตร์และสถิติ,
คอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึง่ ทาง
การศึกษา, ทางมนุษยศาสตร์, ทางมานุษยวิทยา,
ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ชาย

กรุงเทพฯ

๑

๑๑๒๑๑๐ มีความรู้ทางภาษาเขมร

๑๓ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางนิเทศศิลป์,
ทางนฤมิตศิลป์, วิจติ รศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางการออกแบบ
๑๔ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เวชระเบียน) หรือ
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (เวชระเบียน)

ชาย

กรุงเทพฯ

๑

๑๑๓๑๑๐

-

ชาย/หญิง

นครปฐม

๑

๑๑๔๓๘๘

-

๑๑ ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์,
นายทหารการกาลังพลสารอง, นายทหาร
บริหารรัฐกิจ,บริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาใด
ปฏิบัติการสรรหา, นายทหารการจัดและอัตรา
สาขาวิชาหนึง่ ทางการศึกษา, ทางมนุษยศาสตร์,
ทางมานุษยวิทยา, ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

นายทหารนิทรรศการ

นายทหารเวชสารสนเทศ
รวมทั้งสิ้น

๑๘

ผนวก ข
ต่าแหน่งข้าราชการตา่ กว่าชัน้ สัญญาบัตร
กรุงเทพฯ, กองบินต่างจังหวัด และโรงเรียนการบิน
ลาดับ
คุณวุฒิ
๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เวชระเบียน
๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย์ หรือเวชกิจฉุกเฉิน
๓ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย์ หรือเวชกิจฉุกเฉิน

ตาแหน่ง
เจ้าหน้าทีเ่ วชสารสนเทศ
เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติการ, เจ้าหน้าทีล่ าเลียง, พยาบาล

เพศ
ชาย/หญิง
ชาย

ทีต่ ั้งหน่วย
นครปฐม
กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติการ, เจ้าหน้าทีช่ ว่ ยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากอากาศยานอุบัติเหตุ, พยาบาล
เจ้าหน้าทีส่ นั ทัดงาน, พยาบาล
เจ้าหน้าทีส่ นั ทัดงาน

ชาย/หญิง

กรุงเทพฯ

ชาย/หญิง

นครปฐม
กรุงเทพฯ

ชาย/หญิง

กรุงเทพฯ

๕

๒๐๕๓๑๐

-

ชาย/หญิง

กรุงเทพฯ
อุดรธานี
กรุงเทพฯ

๓
๒
๗

๓๐๑๓๑๐
๓๐๑๓๒๓
๓๐๒๑๑๐

-

๑
๑
๗

๓๐๒๑๐๗
๓๐๒๑๒๑
๓๐๓๑๑๐

๔ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาธารณสุขศาสตร์
(ทันตสาธารณสุข) หรือประกาศนียบัตรผู้ชว่ ยทันต
แพทย์ (หลักสูตร ๑ ปี)
๕ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาธารณสุขศาสตร์, เจ้าหน้าทีส่ นั ทัดงาน
สาธารณสุขชุมชุน
๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานการบัญชี
เสมียนการเงิน
๗ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานเทคนิค
คอมพิวเตอร์, สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก,
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์ระบบ, เจ้าหน้าทีพ่ ัฒนา
โปรแกรมประยุกต์, เจ้าหน้าทีส่ นับสนุนทางเทคนิค,
เจ้าหน้าทีส่ นับสนุนและซ่อมบารุงโปรแกรม,
เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติการสงครามไซเบอร์, เจ้าหน้าที่
ฝึกอบรมโปรแกรมประยุกต์, เจ้าหน้าทีโ่ ปรแกรม
ระบบข้อมูล
เจ้าหน้าทีเ่ ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๘ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานเทคนิค
คอมพิวเตอร์, สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก,
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าทีเ่ ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,
เจ้าหน้าทีโ่ ปรแกรม, เจ้าหน้าทีเ่ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, เจ้าหน้าทีก่ รรมวิธีขอ้ มูล
, เจ้าหน้าทีส่ ารสนเทศ, เจ้าหน้าทีบ่ ริหารกาลังพล

ชาย

สุราษฎร์ธานี
อุบลราชธานี
ชาย/หญิง กรุงเทพฯ

จานวน รหัสตาแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะเพิม่ เติม
๑
๒๐๑๓๘๘
๖
๒๐๒๑๑๐ มีใบประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉิน
การแพทย์
๘
๒๐๓๓๑๐ มีใบประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉิน
การแพทย์
๒
๒๐๓๓๘๘
๒
๒๐๔๓๑๐
-

-

-

ข-๒
ต่าแหน่งข้าราชการตา่ กว่าชัน้ สัญญาบัตร
กรุงเทพฯ, กองบินต่างจังหวัด และโรงเรียนการบิน
ลาดับ
คุณวุฒิ
๙ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานเทคนิค
คอมพิวเตอร์, สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก,
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๐ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานวิจติ รศิลป์,
สาขางานการออกแบบ, สาขางานเทคโนโลยี
การถ่ายภาพและวิดิทัศน์, สาขางานเทคโนโลยี
ศิลปกรรม, สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก,
สาขางานเทคโนโลยีนิเทศศิลป์
๑๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์,
สาขางานเมคคาทรอนิกส์

๑๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานเทคนิค
คอมพิวเตอร์, สาขางานอิเล็กทรอนิกส์,
สาขางานเมคคาทรอนิกส์
๑๓ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานอุตสาหกรรม
ฟอกหนัง
๑๔ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานสถาปัตยกรรม
๑๕ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานสารวจ

ตาแหน่ง
เจ้าหน้าทีต่ รวจหลักฐานและสัญญา
ช่างถ่ายรูปทางอากาศ
เจ้าหน้าทีถ่ า่ ยรูป
เจ้าหน้าทีจ่ ดั หา
เจ้าหน้าทีถ่ า่ ยรูป
เจ้าหน้าทีก่ ารภาพ

เพศ
ชาย

เจ้าหน้าทีเ่ ครื่องมือ, เจ้าหน้าทีต่ รวจทดลอง,
เจ้าหน้าทีแ่ ผนแบบ, เจ้าหน้าทีส่ ถิติและวิเคราะห์ ,
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารกาลังพล, เจ้าหน้าทีเ่ ครื่องช่วยฝึก ,
ช่างซ่อมบารุง, ช่างเทคนิค, ช่างไฟฟ้า
อิเล็คทรอนิกส์, ช่างติดตั้งและซ่อมบารุง

ชาย

กรุงเทพฯ

๑๑

๓๐๖๑๑๐

-

ชาย

ลพบุรี
สุราษฎร์ธานี
กรุงเทพฯ

๑
๑
๖

๓๐๖๑๐๒
๓๐๖๑๐๗
๓๐๗๑๑๐

-

ชาย

กรุงเทพฯ

๑

๓๐๘๑๑๐

-

ชาย/หญิง

กรุงเทพฯ

๒

๓๐๙๓๑๐

-

ชาย

กรุงเทพฯ

๑

๓๑๐๑๑๐

-

เจ้าหน้าทีซ่ ่อมบารุง
เจ้าหน้าทีค่ วบคุมการส่งกาลัง
ช่างซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์, ช่างซ่อมบารุงเครือข่าย,
ช่างซ่อมบารุงอุปกรณ์ประกอบ
เจ้าหน้าทีป่ ระกอบและตกแต่ง
เจ้าหน้าทีแ่ บบแผน, เจ้าหน้าทีส่ ถาปัตยกรรมและ
ประมาณราคา
เจ้าหน้าทีส่ ารวจและแผนผัง

ชาย

ทีต่ ั้งหน่วย จานวน รหัสตาแหน่ง
กรุงเทพฯ
๑
๓๐๔๑๑๐
นครสวรรค์
๑
๓๐๔๑๐๔
ประจวบคีรีขนั ธ์ ๑
๓๐๔๑๐๕
อุบลราชธานี
๑
๓๐๔๑๒๑
กรุงเทพฯ
๑
๓๐๕๑๑๐
อุบลราชธานี
๑
๓๐๕๑๒๑
เชียงใหม่
๑
๓๐๕๑๔๑

คุณสมบัติเฉพาะเพิม่ เติม
-

-

ข-๓
ต่าแหน่งข้าราชการตา่ กว่าชัน้ สัญญาบัตร
กรุงเทพฯ, กองบินต่างจังหวัด และโรงเรียนการบิน
ลาดับ
คุณวุฒิ
๑๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเครื่องกล

ตาแหน่ง
เจ้าหน้าทีเ่ ครื่องทุน่ แรง

เพศ
ชาย

๑๗ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางาน
เครื่องกล, โลหะการ, ยานยนต์

พลขับรถ

ชาย

๑๘ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเครื่องมือกล
และซ่อมบารุง

เจ้าหน้าทีเ่ ขียนแบบ, เจ้าหน้าทีเ่ ครื่องมือเครื่องใช้ ,
ช่างเทคนิค, ช่างอาวุธ
เจ้าหน้าทีค่ วบคุมคุณภาพ, ช่างเทคนิค
เสมียน

ชาย

๑๙ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาพณิชยการ

๒๐ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาพณิชยการ
๒๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ, สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

เสมียน
สูทกรรม, เจ้าหน้าทีส่ ทู กรรม, เจ้าหน้าทีบ่ ริการจัด
เลี้ยง, เจ้าหน้าทีป่ ระกอบอาหาร
สูทกรรม
ผู้บังคับหมูส่ ทู กรรม
๒๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา หรือมัธยมศึกษา พยาบาล
ตอนปลาย

ทีต่ ั้งหน่วย จานวน รหัสตาแหน่ง
ประจวบคีรีขนั ธ์ ๑
๓๑๑๑๐๕
นครปฐม
๑
๓๑๑๑๘๘
กรุงเทพฯ
๘
๓๑๒๑๑๐
นครสวรรค์
๒
๓๑๒๑๐๔
สุราษฎร์ธานี
๔
๓๑๒๑๐๗
อุบลราชธานี
๑
๓๑๒๑๒๑
อุดรธานี
๑
๓๑๒๑๒๓
พิษณุโลก
๑
๓๑๒๑๔๖
นครปฐม
๓
๓๑๒๑๘๘
กรุงเทพฯ
๕
๓๑๓๑๑๐

คุณสมบัติเฉพาะเพิม่ เติม
- ผ่านการรับราชการทหารกอง
ประจาการมาแล้ว หรือสาเร็จหลักสูตร
การฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- ส่วนสูงไม่ต่ากว่า ๑๖๐ เซนติเมตร

-

ลพบุรี
ชาย
กรุงเทพฯ
ลพบุรี
นครสวรรค์
สุราษฎร์ธานี
อุบลราชธานี
อุดรธานี
ชาย/หญิง กรุงเทพฯ
ชาย
กรุงเทพฯ

๒
๒๗
๒
๑
๓
๑
๒
๒
๖

๓๑๓๑๐๒
๓๑๔๑๑๐
๓๑๔๑๐๒
๓๑๔๑๐๔
๓๑๔๑๐๗
๓๑๔๑๒๑
๓๑๔๑๒๓
๓๑๕๓๑๐
๓๑๖๑๑๐

อุบลราชธานี
นครปฐม
ชาย/หญิง กรุงเทพฯ
นครปฐม

๑
๑
๑๖
๔

๓๑๖๑๒๑
๓๑๖๑๘๘
๔๐๑๓๑๐ มีใบประกาศนียบัตรผู้ชว่ ยพยาบาล
๔๐๑๓๘๘ (หลักสูตร ๑ ปี ทีไ่ ด้รับการรับรองจากสภา
การพยาบาล)

-

-

ข-๔
ต่าแหน่งข้าราชการตา่ กว่าชัน้ สัญญาบัตร
กรุงเทพฯ, กองบินต่างจังหวัด และโรงเรียนการบิน
ลาดับ
คุณวุฒิ
ตาแหน่ง
๒๓ มัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เจ้าหน้าทีต่ รวจพิสจู น์, เจ้าหน้าทีป่ ระสานการวิจยั ,
เจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมการวิจยั
๒๔ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติการสรรหา, เจ้าหน้าทีย่ ทุ ธการและ
การข่าว, เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ, เจ้าหน้าทีบ่ ัญชีคุมพัสดุ ,
เจ้าหน้าทีเ่ อกสารบัญชีคุม, เจ้าหน้าทีค่ ลัง ,
เจ้าหน้าทีบ่ ัญชีคุมและสถิติ , เจ้าหน้าทีส่ รรพาวุธ,
เจ้าหน้าทีพ่ ลาธิการ, เจ้าหน้าทีเ่ กียกกาย,
เจ้าหน้าทีส่ วัสดิการ
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุเชื้อเพลิง
เจ้าหน้าทีก่ จิ การพลเรือนและประชาสัมพันธ์,
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุเชื้อเพลิง
เจ้าหน้าทีก่ จิ การพลเรือนและประชาสัมพันธ์,
เจ้าหน้าทีก่ ารข่าว, เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุเชื้อเพลิง,
เจ้าหน้าทีย่ กกระบัตร, เจ้าหน้าทีก่ ารสงเคราะห์
เจ้าหน้าทีก่ ารข่าว, เจ้าหน้าทีค่ ลัง , เจ้าหน้าทีค่ ลัง
พัสดุ, เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ, เจ้าหน้าทีอ่ าชีวสงเคราะห์
เจ้าหน้าทีก่ าลังพล, เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ, เจ้าหน้าทีค่ ลัง ,
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุการแพทย์
เจ้าหน้าทีส่ ง่ กาลังบารุง , เจ้าหน้าทีเ่ กียกกาย
เจ้าหน้าทีก่ จิ การพลเรือนและประชาสัมพันธ์,
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ, เจ้าหน้าทีจ่ ดั สถานที่

เพศ
ชาย

ทีต่ ั้งหน่วย
กรุงเทพฯ

จานวน รหัสตาแหน่ง
๓
๕๐๑๑๑๐

ชาย

กรุงเทพฯ

๖๘

๕๐๒๑๑๐

นครราชสีมา
ลพบุรี

๑
๔

๕๐๒๑๐๑
๕๐๒๑๐๒

นครสวรรค์
ประจวบคีรีขนั ธ์

๑
๕

๕๐๒๑๐๔
๕๐๒๑๐๕

สุราษฎร์ธานี

๕

๕๐๒๑๐๗

อุบลราชธานี

๕

๕๐๒๑๒๑

พิษณุโลก
สงขลา

๒
๒

๕๐๒๑๔๖
๕๐๒๑๕๖

นครปฐม

๒

๕๐๒๑๘๘

คุณสมบัติเฉพาะเพิม่ เติม
-

ข-๕
ต่าแหน่งข้าราชการตา่ กว่าชัน้ สัญญาบัตร
กรุงเทพฯ, กองบินต่างจังหวัด และโรงเรียนการบิน
ลาดับ
คุณวุฒิ
๒๕ มัธยมศึกษาตอนปลาย

๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑

มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ตาแหน่ง
เจ้าหน้าทีส่ ารวัตรทหารอากาศหญิง

เจ้าหน้าทีภ่ าษา
นักดนตรี
นักดนตรี
นักดนตรี
นักดนตรี
นักดนตรี
รวมทัง้ สิ้น

เพศ
หญิง

ทีต่ ั้งหน่วย
กรุงเทพฯ

ชาย
ชาย/หญิง
ชาย/หญิง
ชาย/หญิง
ชาย/หญิง
ชาย/หญิง

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

จานวน รหัสตาแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะเพิม่ เติม
๖
๕๐๓๒๑๐ - เป็นสตรีโสด
- อายุไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์
- ส่วนสูงไม่ต่ากว่า ๑๖๕ เซนติเมตร
๒
๕๐๔๑๑๐ มีความรู้ทางภาษามาเลย์ หรือ ภาษามลายู
๑
๕๐๕๓๑๑ มีความรู้ด้านเปียโน
๑
๕๐๕๓๑๒ มีความรู้ด้านกีต้าร์
๑
๕๐๕๓๑๓ มีความรู้ด้านระนาดเอก
๑
๕๐๕๓๑๔ มีความรู้ด้านระนาดทุม้
๑
๕๐๕๓๑๕ มีความรู้ด้านฆ้อง
๒๘๑

ผนวก ค
โรคหรือสภาพร่างกายหรือสภาพจิตใจ ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหาร
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๑. โรคหรือความผิดปกติของตา
๑.๑ ตาข้างหนึ่งข้างใดบอด คือเมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้ว การมองเห็นยังอยู่
ในระดับต่่ากว่า ๓/๖๐ หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกว่า ๑๐ องศา
๑.๒ สายตาไม่ปกติ คือเมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้วการมองเห็นยังอยู่ในระดับ
๖/๒๔ หรือต่่าว่าทั้งสองข้าง
๑.๓ สายตาสั้นมากกว่า ๘ ไดออปเตอร์ หรือสายตายาวมากกว่า ๕ ไดออปเตอร์ทั้งสองข้าง
๑.๔ ต้อแก้วตาทั้งสองข้าง (Bilateral Cataract)
๑.๕ ต้อหิน (Glaucoma)
๑.๖ โรคขั้วประสาทตาเสื่อมทั้ง ๒ ข้าง (Optic Atrophy)
๑.๗ กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุ่นทั้งสองข้าง
๒. โรคหรือความผิดปกติของหู
๒.๑ หูหนวกทั้งสองข้าง คือต้องใช้เสียงในช่วงคลื่นความถี่ ๕๐๐ - ๒,๐๐๐ รอบต่อวินาที
หรือเกินกว่า ๕๕ เดซิเบล จึงจะได้ยินทั้งสองข้าง
๒.๒ หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังทั้งสองข้าง
๒.๓ เยื่อแก้วหูทะลุทั้งสองข้าง
๓. โรคของหัวใจและหลอดเลือด
๓.๑ หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง
๓.๒ ลิ้นหัวใจพิการ
๓.๓ การเต้นของหัวใจผิดปกติอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง
๓.๔ โรคของกล้ามเนื้อหัวใจชนิดที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้และอาจเป็นอันตราย
๓.๕ หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง
๓.๖ หลอดเลือดภายในกระโหลกศีรษะโป่งพองหรือผิดปกติชนิดที่อาจเป็นอันตราย
๔. โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด
๔.๑ โรคเลือดหรืออวัยวะสร้างเลือดผิดปกติอย่างถาวรและอาจเป็นอันตราย
๔.๒ ภาวะม้ามโต (Hypersplenism) ที่รักษาไม่หายและอาจเป็นอันตราย
๕. โรคของระบบหายใจ
๕.๑ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Diseases)
๕.๒ โรคหลอดลมพอง (Bronchiectasis)
๕.๓ โรคหืด (Asthma)
๕.๔ โรคของระบบหายใจที่ท่าให้สมรรถภาพปอดลดลงอย่างถาวรจน Forced Expiratory
Volume in One Second ต่่ากว่า ๒ ลิตร หรือ Forced Vital Capacity ต่่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของค่าปกติ
๖. โรคของระบบ …

ค-๒
๖. โรคของระบบปัสสาวะ
๖.๑ ไตอักเสบเรื้อรัง
๖.๒ กลุ่มอาการไตพิการ (Nephrotic Syndrome)
๖.๓ ไตวายเรื้อรัง
๖.๔ ไตพองเป็นถุงน้่าแต่ก่าเนิด (Polycystic Kidney)
๗. โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ
๗.๑ ข้ออักเสบเรื้อรังจนกระดูกเปลี่ยนรูป
๗.๒ แขน ขา มือ เท้า นิ้ว อย่างใดอย่างหนึ่งผิดปกติ ดังต่อไปนี้
๗.๒.๑ แขน ขา มือ หรือเท้า ด้วนหรือพิการ ถึงแม้ว่าจะรักษาด้วยวิธีใหม่ที่ สุด
แล้วก็ยังใช้การไม่ได้
๗.๒.๒ นิ้วหัวแม่มือด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
๗.๒.๓ นิ้วชี้ของมือด้วนตั้งแต่ข้อปลายนิ้ว
๗.๒.๔ นิ้วมือในมือข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการ
ถึงขั้นใช้การไม่ได้
๗.๒.๕ นิ้วหัวแม่เท้าด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
๗.๒.๖ นิ้ว เท้าในเท้าข้างเดียวกันตั้งแต่ส องนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้ว หรือ
พิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
๗.๒.๗ นิ้วเท้าในเท้าแต่ละข้างตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึง
ขั้นใช้การไม่ได้
๗.๒.๘ นิ้วเท้าในเท้าข้างใดข้างหนึ่งตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อโคนนิ้ว หรือ
พิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
๗.๓ คอเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถาวร
๗.๔ กระดูกสันหลังโก่งหรือคดหรือแอ่นจนเห็นได้ชัด หรือแข็งทื่อชนิดถาวร
๗.๕ กล้ามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or Contracture) จนเป็นผลให้อวัยวะ
ส่วนหนึ่งส่วนใดใช้การไม่ได้
๘. โรคของต่อมไร้ท่อและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสัม
๘.๑ ภาวะต่อมธัยรอยด์ท่างานน้อยไปอย่างถาวร
๘.๒ ภาวะต่อมพาราธัยรอยด์ท่างานน้อยไปอย่างถาวร
๘.๓ ภาวะต่อมใต้สมองผิดปกติอย่างถาวร
๘.๔ เบาหวาน
๘.๕ ภาวะอ้วน (Obesity) ซึ่งมีดัชนีความหนาของร่างกาย (Body Mass Index)
ตั้งแต่ ๓๕ กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป
๘.๖ โรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับเมตะบอลิสัมของแร่ธาตุ สารอาหาร ดุลย์สารน้่า
อีเล็กโทรลัยท์และกรดด่าง ตลอดจนเมตะบอลิสัมอื่น ๆ ชนิดถาวร และอาจเป็นอันตราย
๙. โรคติดเชื้อ ...

ค-๓
๙. โรคติดเชื้อ
๙.๑ โรคเรื้อน
๙.๒ โรคเท้าช้าง
๙.๓ โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
๑๐. โรคทางประสาทวิทยา
๑๐.๑ จิตเจริญล่าช้า (Mental Retardation) ที่มีระดับเชาว์ปัญญา ๖๙ หรือต่่ากว่านั้น
๑๐.๒ ใบ้ (Mutism) หรือพูดไม่เป็นภาษาหรือฟังภาษาไม่รู้เรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร
๑๐.๓ ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคที่ท่าให้มีอาการชัก (Seizures) อย่างถาวร
๑๐.๔ อัมพาต (Paralysis) ของแขน ขา มือ หรือเท้า ชนิดถาวร
๑๐.๕ สมองเสื่อม(Dementia)
๑๐.๖ โรคหรือความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังที่ท่าให้เกิดความผิดปกติอย่าง
มากในการเคลื่อนไหวของแขนหรือขาอย่างถาวร
๑๐.๗ กล้ามเนื้อหมดก่าลังอย่างหนัก (Myasthenia Gravis)
๑๑. โรคทางจิตเวช
๑๑.๑ โรคจิตหรือโรคที่ท่าให้จิตผิดปกติอย่างรุนแรงและถาวร
๑๒. โรคอื่น ๆ
๑๒.๑ กระเทย (Hermaphrodism)
๑๒.๒ มะเร็ง (Malignant Neoplasm)
๑๒.๓ โรคตับอักเสบเรื้อรังชนิดร้ายแรง (Chronic Active Hepatitis)
๑๒.๔ ตับแข็ง (Cirrhosis of Liver)
๑๒.๕ คนเผือก (Albino)
๑๒.๖ โรคลูปัสอิริธิมาโตซัสทั่วร่างกาย (Systemic Lupus Erythematosus)
๑๒.๗ กายแข็งทั่วร่างกาย (Systemic Sclerosis)
๑๒.๘ รูปวิปริตต่าง ๆ ได้แก่
๑๒.๘.๑ จมูกโหว่
๑๒.๘.๒ เพดานโหว่หรือสูงหรือลิ้นไก่สั้นพูดไม่ชัด
------------------------------------------------

ค-๔
ลักษณะโรคและความพิการที่ไม่สามารถรับราชการในกองทัพอากาศ
ตามระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการ
เป็นผู้ปฏิบัติการภาคพื้นดินในกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๑๘
๑. โรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวงออกตามความใน มาตรา ๔๑
แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๒. โรคความดันโลหิตสูง วัดท่านั่ง สูงกว่าเกณฑ์ดังนี้
๒.๑ อายุ ๓๕ ปี ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท
๒.๒ อายุ ๓๕ - ๔๕ ปี ๑๕๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท
๒.๓ อายุเกิน ๔๕ ปีขึ้นไป ๑๕๕/๙๐ มิลลิเมตรปรอท
๓. โรคเบาหวาน
๔. โรคพิษสุราเรื้อรัง
๕. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
๖. โรคหรือความพิการอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้แล้ว ซึ่งทางคณะกรรมการแพทย์
เห็นว่าไม่สามารถรับราชการได้
------------------------------------------------

ผนวก ง
การสอบภาคปฏิบัติ
ตาแหน่ง นักดนตรี
รหัสตาแหน่ง ๕๐๕๓๑๑ และ ๕๐๕๓๑๒
กาหนดการ
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
สถานที่
กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน
เป็นการทดสอบทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะตาแหน่งนักดนตรี
ลาดับ
หัวข้อการทดสอบ
๑ เพลงคลาสสิก ระดับเกรด ๕ ขึ้นไป
(ที่ได้รับรองจากสถาบัน Trinity หรือ Royal)
๒ เพลงร่วมสมัย
๒.๑ เพลงรูปแบบ Swing (Standard jazz)
๒.๒ เพลงรูปแบบ Blues
๒.๓ เพลงรูปแบบ Bossa Nova/Samba/Latin
๒.๔ เพลงรูปแบบ Funk/Fusion
๒.๕ เพลงรูปแบบ Pop/Rock
๒.๖ การเล่น Scales และ Arpeggios
๒.๗ การเล่นแบบ Sight reading
๒.๘ การเล่นตีคอร์ดเป็นจังหวะ (Comping)
๒.๙ การปรับใช้ Effects/Sounds
๓ โสตประสาท และคีตปฏิภาณ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๘๘๘๘

คะแนน
หมายเหตุ
๒๐ ความยาวเพลงไม่เกิน ๓ นาที
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๕
๕
๕
๕
๑๐

ความยาวเพลงละไม่เกิน
๒ นาที

ง-๒
การสอบภาคปฏิบัติ
ตาแหน่ง นักดนตรี
รหัสตาแหน่ง ๕๐๕๓๑๓, ๕๐๕๓๑๔ และ ๕๐๕๓๑๕
กาหนดการ
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
สถานที่
กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน
เป็นการทดสอบทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะตาแหน่งนักดนตรี
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

หัวข้อการทดสอบ
เพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง
เพลงโหมโรงเสภา
เพลงเรื่อง
เพลงเถา
เพลงพิธีกรรม
เพลงมอญ
เพลงเดี่ยว
โสตประสาท และคีตปฏิภาณ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๘๘๘๘

คะแนน
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐

หมายเหตุ

ง-๓
การสอบภาคปฏิบัติ
ตาแหน่ง ครูภาษา
รหัสตาแหน่ง ๑๐๙๓๑๐
กาหนดการ
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
สถานที่
ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน
เป็นการทดสอบทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะตาแหน่งครูภาษา
ลาดับ
๑
๒
๓
๔

หมายเหตุ

หัวข้อการทดสอบ
วัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ
(English Comprehension Level - ECL)
(สอบพร้อมกันทุกคน ใช้เวลา ๑ ชม.)
วิชาการเขียนภาษาอังกฤษ (Writing)
(สอบพร้อมกันทุกคน ใช้เวลา ๑ ชม.)
วิชาการพูดภาษาอังกฤษ (Speaking)
(สอบทีละคน ใช้เวลาคนละ ๒๐ นาที)
วิชาการสอนภาษาอังกฤษ (สอนเป็นภาษาอังกฤษ)
(Teaching demonstration)
(สอบทีละคน ใช้เวลาคนละ ๓๐ นาที)

คะแนน
๒๕
๒๕
๒๕
๒๕

๑. เกณฑ์ผ่านสาหรับการทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ (ECL) คือ ๗๐
๒. เกณฑ์ผ่านสาหรับการทดสอบทักษะการเขียนและการพูด คือ ร้อยละ ๗๐
๓. เกณฑ์ผ่านสาหรับการทดสอบการสอน คือ ร้อยละ ๗๐

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๖๒๗๖
ผู้รับผิดชอบ
น.อ.หญิง วาสนา สงวนพวก ตาแหน่ง หก.กภษ.ศภษ.ยศ.ทอ.
โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๔๒๔๒

หมายเหตุ

ผนวก ง - ๔
การสอบภาคปฏิบัติ
ตาแหน่ง พลขับรถ
รหัสตาแหน่ง ๓๑๒๑๑๐, ๓๑๒๑๐๔, ๓๑๒๑๐๗, ๓๑๒๑๒๑,
๓๑๒๑๒๓, ๓๑๒๑๔๖ และ ๓๑๒๑๘๘
กาหนดการ
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
สถานที่
สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)
รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน
เป็นการทดสอบทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะตาแหน่งพลขับรถ
ลาดับ
หัวข้อการทดสอบ
๑ การขับรถเคลื่อนที่รอบสนามขับรถยนต์
๒ การจอดรถในที่บังคับซองตั้ง
๓ การจอดรถในที่บังคับซองนอน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองวิทยาการ กรมขนส่งทหารอากาศ
โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๔๕๗๑
ผู้รับผิดชอบ
น.ท.ถนัด เนียมประเสริฐ ตาแหน่ง หน.ผวก.กวก.ขส.ทอ.
โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๔๒๑๑

คะแนน
๖๐
๒๐
๒๐

หมายเหตุ

ผนวก จ
เนื้อหาวิชาการสอบภาควิชาการ
การสอบภาควิชาการ แบ่งออกเป็นการสอบพื้นฐานความรู้ทั่วไปของผู้ที่จะเป็น ข้าราชการชั้น
สัญญาบัตรหรือข้าราชการต่่ากว่าชั้นสัญญาบัตร (ตามต่าแหน่งที่สมัครสอบ) และความรู้เฉพาะตามคุณวุฒิที่
สมัครสอบ
๑. ข้อสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (คุณวุฒิปริญญาโทและปริญญาตรี) และ
ข้าราชการต่่ากว่าชั้นสัญญาบัตร (คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)) เป็น
ข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จ่านวน ๑๕๐ ข้อ (๑๕๐ คะแนน) ในเวลา ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที สอบวิชาดังนี้
๑.๑ พื้นฐานความรู้ทั่วไป ปรนัย ๖๐ ข้อ (๖๐ คะแนน) มีเนื้อหาครอบคลุมในวิชาดังต่อไปนี้
๑.๑.๑ คณิตศาสตร์
๑.๑.๒ ภาษาไทย
๑.๑.๓ ภาษาอังกฤษ
๑.๑.๔ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
๑.๑.๕ ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป
๑.๒ ความรู้เฉพาะตามคุณวุฒิที่สมัครสอบ ๙๐ ข้อ (๙๐ คะแนน)
๒. ข้อสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (เฉพาะรหัสต่าแหน่ง ๑๑๐๑๑๐, ๑๑๑๓๑๐
และ ๑๑๒๑๑๐) เป็นข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จ่านวน ๑๕๐ ข้อ (๑๕๐ คะแนน) ในเวลา ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที
สอบเฉพาะ วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไปชั้นสัญญาบัตร
๓. ข้อสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต่่ากว่าชั้นสัญญาบัตร (คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย) เป็น
ข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จ่านวน ๑๕๐ ข้อ (๑๕๐ คะแนน) ในเวลา ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที สอบเฉพาะ วิชา
พื้นฐานความรู้ทั่วไป
๓. ผู้สมัครสอบในต่าแหน่ งนายทหารพระธรรมนูญ ความรู้ เฉพาะตามคุณวุฒิที่สมั

-----------------------------------------------มีขอบเขตวิชาที่สอบดังนี้
๓.๑ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
๓.๒ กฎหมายอาญา
๓.๓ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
๓.๔ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๓.๕ พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.๒๔๙๘
๓.๖ พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖
๓.๗ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
๓.๘ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒

ผนวก ฉ
เกณฑ์ตัดสินการสอบคัดเลือกรอบแรกและรอบสอง
๑. การสอบคัดเลือกรอบแรก
๑.๑ ผู ้ที ่ผ ่า นเกณฑ์ก ารสอบคัด เลือ กรอบแรก ต้อ งเป็น ผู ้ที ่ส อบได้ค ะแนนภาค
วิชาการไม่ตา่ กว่าร้อยละ ๖๐
๑.๒ ต่าแหน่งนักดนตรี ที่ก่าหนดให้สอบภาคปฏิบัติก่อนการทดสอบภาควิชาการ
๑.๒.๑ ต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบภาคปฏิบัติรวมกับคะแนนทดสอบภาควิชาการ
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๑.๒.๒ ก่าหนดน่าหนักคะแนนสอบรอบแรก การสอบภาคปฏิบัติ : การสอบภาค
วิชาการ เป็น ๘๐ : ๒๐
๑.๓ การประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก จะประกาศผลสอบเรียงตามหมายเลขสมัคร
สอบโดยคัดเลือกผู้ที่ผ่านเกณฑ์เอาไว้ไม่เกินจ่านวน ๔ เท่าของอัตราที่เปิดรับ (แต่ไม่น้อยกว่า ๕ คน) ยกเว้นใน
บางต่าแหน่งทีค่ ณะกรรมการมีมติเป็นอย่างอื่น
หมายเหตุ กรณีต่าแหน่งที่มีความจ่าเป็นแต่มีผู้ผ่านเกณฑ์ตามข้อ ๑.๑ ไม่ครบตามจ่านวน
คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณา ทังนีจะเรียงจากผู้ที่ได้คะแนนจากมากไปหาน้อยเท่านัน
๒. การสอบคัดเลือกรอบสอง
๒.๑ รหัสต่าแหน่งที่ไม่มีการสอบภาคปฏิบัติ
๒.๑.๑ ก่าหนดน่าหนักคะแนนสอบ การสอบภาควิชาการ : การสอบสัมภาษณ์ :
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เป็น ๓๐ : ๖๐ : ๑๐
๒.๑.๒ การประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสอง ผู้ที่ได้คะแนนรวมในการสอบรอบสอง
มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในล่าดับที่สูงกว่า หากมีคะแนนรวมเท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนนการสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ที่
อยู่ในล่าดับที่สูงกว่า หากยังมีคะแนนเท่ากันอีก ผู้ที่ได้ล่าดับที่ในการสอบรอบแรกดีกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล่าดับที่สูงกว่า
๒.๒ รหัสต่าแหน่งที่มีการสอบภาคปฏิบัติ
๒.๒.๑ ต่าแหน่งนักดนตรี ก่าหนดให้สอบภาคปฏิบัติก่อนการทดสอบภาควิชาการ
ก่าหนดน่าหนักคะแนนสอบ การสอบภาควิชาการและสอบภาคปฏิบัติ (รอบแรก) : การสอบสัมภาษณ์ :
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เป็น ๖๐ : ๓๐ : ๑๐
๒.๒.๒ รหัสต่าแหน่งที่ก่าหนดให้สอบภาคปฏิบัติในการสอบรอบสอง ก่าหนดน่าหนัก
คะแนนสอบ การสอบภาควิชาการ : การสอบสัมภาษณ์ : การสอบภาคปฏิบัติ : ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
เป็น ๓๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๑๐
๒.๒.๓ การประกาศผลการสอบรอบสอง ผู้ที่ได้คะแนนรวมในการสอบรอบสอง
มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในล่าดับที่สูงกว่า กรณีมีคะแนนรวมเท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนนการสอบภาคปฏิบัติมากกว่า เป็น
ผู้ที่อยู่ในล่าดับสูงกว่า หากยังมีคะแนนเท่ากันอีกผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล่าดับที่สูง
กว่า หากยังมีคะแนนเท่ากันอีก ผู้ที่ได้ล่าดับที่ในการสอบรอบแรกดีกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล่าดับที่สูงกว่า
๒.๒.๔ การประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสอง จะประกาศผู้สอบผ่านการคัดเลือกตัว
จริงและตัวส่ารอง โดยขึนบัญชีตัวส่ารองเป็นจ่านวน ๑ เท่าของอัตราที่เปิดรับ ยกเว้นในบางต่าแหน่งที่คณะกรรมการ
มีมติเป็นอย่างอื่น
๒.๓ ผู้ที่สอบผ่านรอบแรกแต่ขาดสอบรอบสอง ไม่ว่าขันตอนใดขันตอนหนึ่ง หรือสอบไม่ผ่าน
เกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ก่าหนด จะถือว่าสอบไม่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสอง
------------------------------------------------

ผนวก ช
เกณฑ์การให้คะแนนการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

๕๐ คะแนน
๔๕ - ๕๒
๔๓ - ๕๑
๓๒ - ๓๗
๓๐ - ๓๕

จานวนครั้งที่ปฏิบตั ิได้ใน ๑ นาที
น้าหนักคะแนน = ๑
(ครั้ง/นาที)
๔๐ คะแนน
๓๐ คะแนน
๒๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
๔๑ - ๔๔
๓๒ - ๔๐
๒๘ - ๓๑
๒๐ - ๒๗
๓๘ - ๔๒
๒๙ - ๓๗
๒๔ - ๒๘
๑๕ - ๒๓
๓๐ - ๓๑
๒๕ - ๒๙
๒๓ - ๒๔
๑๙ - ๒๒
๒๖ - ๒๙
๑๗ - ๒๕
๑๓ - ๑๖
๕ - ๑๒

๕๐ คะแนน
๔๖ - ๕๕
๔๑ - ๕๐

จานวนครั้งที่ปฏิบตั ิได้ใน ๑ นาที
น้าหนักคะแนน = ๑
(ครั้ง/นาที)
๔๐ คะแนน
๓๐ คะแนน
๒๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
๔๑ - ๔๕
๓๐ - ๔๐
๒๕ - ๒๙
๑๕ - ๒๔
๓๖ - ๔๐
๒๕ - ๓๕
๒๐ - ๒๔
๑๐ - ๑๙

การลุกนั่ง
เพศ
ชาย
หญิง

อายุ
๑๘ - ๒๙
๓๐ - ๓๕
๑๘ - ๒๙
๓๐ - ๓๕

การดันพื้น
เพศ
ชาย
หญิง

อายุ
๑๘ - ๒๙
๓๐ - ๓๕
๑๘ - ๒๙
๓๐ - ๓๕

วิง่ /เดิน
๒.๔ ก.ม.
เพศ
อายุ
๑๘ - ๒๙
ชาย
๓๐ - ๓๕
๑๘ - ๒๙
หญิง
๓๐ - ๓๕

๒๘ - ๓๔

๒๔ - ๒๗

๑๗ - ๒๓

๑๓ - ๑๖

จานวนเวลาที่ปฏิบตั ิได้เป็นนาทีและวินาที (นาที/วินาที)
๕๐ คะแนน
๗.๕๕ - ๑๐.๑๑
๙.๑๔ - ๑๑.๓๒
๑๒.๓๔ - ๑๕.๑๗
๑๒.๕๖ - ๑๕.๕๔

๔๐ คะแนน
๑๐.๑๒ - ๑๑.๒๗
๑๑.๓๓ - ๑๒.๕๒
๑๕.๑๘ - ๑๖.๓๙
๑๕.๕๕ - ๑๗.๓๖

๓๐ คะแนน
๑๑.๒๘ - ๑๔.๐๐
๑๒.๕๓ - ๑๕.๓๑
๑๖.๔๐ - ๑๙.๒๒
๑๗.๓๗ - ๒๐.๕๐

๖ - ๑๒

น้าหนักคะแนน = ๓
๒๐ คะแนน
๑๔.๐๑ - ๑๕.๑๖
๑๕.๓๒ - ๑๖.๕๐
๑๙.๒๓ - ๒๐.๔๓
๒๑.๐๐ - ๒๒.๔๑

ลุกนั่ง : ดันพืน้ : วิ่ง/เดิน ๒.๔ กม. = ๑ : ๑ : ๓

๑๐ คะแนน
๑๕.๑๗ - ๑๗.๓๒
๑๖.๕๑ - ๑๙.๒๘
๒๐.๔๔ - ๒๓.๐๔
๒๒.๔๒ - ๒๖.๐๒

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)

