
 

 

ประกาศคณะกรรมการอ านวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ 
เรื่อง  การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ 

ประจ าปี ๒๕๕๙ 

 

ด้วยกองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน 
ลูกจ้างและพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการ
ต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร ประจ าปี ๒๕๕๙ จ านวน ๕๒๓ อัตรา รายละเอียดดังนี้ 

๑. ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
๑.๑ บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จ านวน ๖๔ อัตรา 

โดยมีคุณวุฒิปริญญาตรีและสาขาวิชาที่ก าหนด ตามผนวก ก 
๑.๒ บรรจุเป็นข้าราชการต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จ านวน ๔๕๙ อัตรา 

โดยมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรีและสาขาวิชาที่ก าหนด ตามผนวก ข ดังนี้ 
๑.๒.๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)      ๑๘ อัตรา 
๑.๒.๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    ๓๐๐ อัตรา 
๑.๒.๓ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือระดับประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย ๕๙ อัตรา 
๑.๒.๔ ระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย     ๘๒ อัตรา 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 

๒.๑.๑ มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 
๒.๑.๒ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกาย เหมาะสมแก่การ

เป็นทหาร ไม่เป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงกลาโหม ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ .ศ.๒๔๙๗ (ผนวก ค - ๑) และระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐาน
การตรวจทางแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการเป็นผู้ปฏิบัติการภาคพ้ืนดินในกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๑๘ 
(ผนวก ค - ๒) 

๒.๑.๓ มีส่วนสูงไม่ต่ ากว่า ๑๕๐ เซนติเมตร ยกเว้นรหัสต าแหน่งที่ก าหนด
คุณสมบัติเฉพาะเพ่ิมเติมให้ถือเกณฑ์ส่วนสูงตามคุณสมบัติเพ่ิมเติม ตามผนวก ข 

๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามค าพิพากษาของศาล 
๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจ าคุกตามค าพิพากษาของศาลในคดีอาญา  ยกเว้น

ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ 
 

๒.๑.๗  ไม่เป็นผู้ ... 
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๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือส ารองราชการอันเนื่องมาจากความผิด 
หรือหนีราชการ 

๒.๑.๘ ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจาก
ราชการ 

๒.๑.๙ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ 
๒.๑.๑๐  ไม่เป็นผู้ที่ตาบอดสี 
๒.๑.๑๑  ไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ 
๒.๑.๑๒  ไม่เป็นผู้ที่มีรอยสักบนร่างกายที่เห็นเด่นชัด 
๒.๑.๑๓  คุณสมบัติตามข้อ ๒.๑.๒, ๒.๑.๓ และ ๒.๑.๙ - ๒.๑.๑๒ ให้ผลการตรวจ

ร่างกายของคณะกรรมการการแพทย์ทหารอากาศ ถือเป็นยุติ ซึ่งจะมีการตรวจเพียงครั้งเดียวโดยจะไม่มีการตรวจซ้ าอีก
ไม่ว่าขั้นตอนใด และจะไม่พิจารณาผลการตรวจร่างกายโดยแพทย์จากสถานพยาบาลอื่น 

๒.๑.๑๔  พระภิกษุหรือสามเณร ทางกองทัพอากาศไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบ
คัดเลือกเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือ กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝุายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ 
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะ 
๒.๒.๑ คุณวุฒิการศึกษา 

๒.๒.๑.๑ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถานศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  
ให้การรับรองคุณวุฒิไว้แล้ว ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๔๑ ลง ๓๐ ก.ย.๕๓, หนังสือส านักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๒๑ ลง ๑๘ ส.ค.๕๔, หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๔ ลง ๑๐ ก.ย.๕๕, หนังสือ
ส านักงาน ก.พ.ที่ นร.๑๐๐๔.๓/ว ๑๑ ลง ๑๓ ส.ค.๕๖ และที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
แก้ไขเพ่ิมเติม (สามารถตรวจสอบข้อมูลคุณวุฒิที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรองไว้แล้ว
ไดท้ีเ่ว็บไซต์ www.ocsc.go.th) หรือสถานศึกษาในต่างประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการ 
โดยต้องมีคุณวุฒิในสาขาตรงตามต าแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ทั้งนี้ต้องมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๒๐ 

๒.๒.๑.๒ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 

๒.๒.๑.๓ ผู้ส าเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่ไม่ตรงตามที่ก าหนดในข้อ ๒.๒.๑.๑ 
หรือ ๒.๒.๑.๒ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครสอบด าเนินการประสานกับสถานศึกษา เพ่ือขอเอกสารยืนยันว่า 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองหลักสูตรการศึกษาที่ส าเร็จมาว่ามีคุณวุฒิตรงตามที่
ประกาศรับสมัคร โดยน ามายื่นให้คณะกรรมการก่อนวันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น.
(เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองการสรรหาก าลังพล ส านักนโยบายและบริหารก าลังพล กรมก าลังพลทหารอากาศ 

๒.๒.๑.๔ ผู ้สมัครสอบจะต้องเป็นผู ้ที ่ส าเร็จการศึกษาก่อนวันพุธที่  
๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ (วันประกาศผลรอบสุดท้าย) โดยจะต้องมีหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาในระดับคุณวุฒิ
การศึกษาและสาขาตรงตามต าแหน่งที่สมัครเท่านั้น 
 

 
๒.๒.๒  ผู้สมัครสอบ ... 
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๒.๒.๒ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีเกณฑ์อายุตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ดังนี้ 
๒.๒.๒.๑ ต าแหน่งข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ต้องเป็นผู้ที่อายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ 

ถึง ๓๕ ปี (เกิดปี พ.ศ.๒๕๒๔ - พ.ศ.๒๕๔๑) 
๒.๒.๒.๒ ต าแหน่งข้าราชการต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร ต้องเป็นผู้ที่อายุ ๑๘ ปี

บริบูรณ์ ถึง ๓๐ ปี (เกิดปี พ.ศ.๒๕๒๙ - พ.ศ.๒๕๔๑) ยกเว้นรหัสต าแหน่งที่ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
ให้ถือเกณฑ์อายุตามคุณสมบัติเพ่ิมเติม ตามผนวก ข 

๒.๒.๓ นายทหารประทวน ลูกจ้าง หรือพนักงานราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม 
จะต้องมีหนังสืออนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด โดยให้น ามายื่นในวันรายงานตัวรอบแรก 

๒.๒.๔ ผู้สมัครสอบชายต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัตเิกี่ยวกับการรับราชการทหาร ดังนี้ 
๒.๒.๔.๑ ผู้สมัครสอบรหัสต าแหน่งที่ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะเพ่ิมเติม

เกี่ยวกับการรับราชการทหาร ตามผนวก ข ต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะเพ่ิมเติมนั้น 
๒.๒.๔.๒ ผู้สมัครสอบรหัสต าแหน่งที่ ไม่ได้ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะ

เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการรับราชการทหาร ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๒.๒.๔.๒ (๑)  เป็นทหารกองหนุนซึ่งได้รับแบบ สด.๘ หรือ สด.๓ 

หรือเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจ าการ (การเกณฑ์ทหาร) ซึ่งได้รับแบบ สด.๔๓ ที่แสดงผล
ว่าไม่ต้องเข้าเป็นทหารกองประจ าการ หรือ 

๒.๒.๔.๒ (๒)  กรณีผู้ที่อายุ ๑๘ - ๑๙ ปี (เกิดปี พ.ศ.๒๕๔๐ ถึง 
๒๕๔๑) แต่ไม่ได้ส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป ต้องเป็นผู้ที่ลงบัญชีทหารกองเกินแล้ว (ได้รับแบบ สด.๙) 

๒.๒.๕ กองทัพอากาศไม่รับสมัครผู้ที่มีข้อผูกพันตามกฎหมายว่าด้วยการรับ
ราชการทหาร ดังนี้ 

๒.๒.๕.๑ ผู้ที่ต้องเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ าการ (ทหารเกณฑ์) 
ในป ีพ.ศ.๒๕๕๙ 

๒.๒.๕.๒ ผู้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกหรือผ่อนผันเข้ารับ
ราชการทหารกองประจ าการ (การเกณฑ์ทหาร) 

๒.๒.๕.๓ ผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจ าการ 
(การเกณฑ์ทหาร) ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ 

๒.๒.๕.๔ ผู้ที่หลีกเลี่ยงเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากอง
ประจ าการตามก าหนด 

๒.๒.๕.๕ ผู้ที่อยู่ในระหว่างรับราชการเป็นทหารกองประจ าการ (ทหารเกณฑ์)
นับถึงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ (วันประกาศผลรอบสุดท้าย) 

๒.๓ คุณสมบัติเฉพาะเพ่ิมเติม 
ผู้ที่สมัครสอบในรหัสต าแหน่งที่มีการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะเพ่ิมเติมนอกเหนือ 

จากคุณสมบัติตามข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติมตามผนวก ก 
และผนวก ข 

๓. การสมัครสอบ 
๓.๑ วิธีการสมัครและการช าระค่าสมัครสอบ 

๓.๑.๑ รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ทางเว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th, 
https://rtafrecruitment.job.thai.com หรือ http://www.person.rtaf.mi.th ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ 
ถึง วันอังคารที ่๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 
๓.๑.๒  ด าเนินการ ... 
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๓.๑.๒ ด าเนินการสมัครตามขั้นตอนที่ก าหนด กรอกข้อมูลลงในใบสมัครออนไลน์
ให้ถูกต้องและครบถ้วน แล้วพิมพ์ใบช าระค่าสมัครลงในกระดาษ A4 สีขาว 

๓.๑.๓ น าใบช าระค่าสมัครไปช าระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ 
หรือช าระเงินทางระบบอินเทอร์เน็ตผ่าน KTB Online (ต้องเปิดบัญชีของธนาคารกรุงไทย) หรือช าระเงินผ่านตู้ 
ATM ของธนาคารกรุงไทย (ต้องเป็นบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย) ภายในเวลา ๓ วันท าการ นับจากวันที่ส่ง
ใบสมัครออนไลน์ ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ช าระค่าธรรมเนียมการสอบแล้วเท่านั้น 

๓.๑.๔ ค่าสมัครสอบจ านวน ๓๕๐ บาท ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการสอบ ๓๒๐ บาท 
และค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต ๓๐ บาท ในอัตราเดียวกันทั่วประเทศ โดยเมื่อท าการ
ช าระค่าสมัครแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  

๓.๑.๕ เมื่อช าระค่าสมัครสอบแล้ว ๓ วันท าการ นับจากวันที่ช าระค่าสมัคร ให้เข้า
ระบบรับสมัครออนไลน์อีกครั้ง เพ่ือท าการพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจ าตัวสอบที่ระบุหมายเลขประจ าตัวผู้สอบ 
ลงในกระดาษ A4 สีขาว ทั้งนี้ผู้สมัครสอบจะมีสิทธิเข้าสอบก็ต่อเมื่อคณะกรรมการออกรหัสหมายเลขประจ าตัว
ผู้สอบให้แล้วเท่านั้น 

๓.๒ เงื่อนไขการสมัครสอบ 
๓.๒.๑ การสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต เป็นการด าเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ โดยถือว่าผู้สมัครสอบ
ได้รับทราบและเข้าใจในประกาศรับสมัครรวมถึงผนวกท้ายประกาศ ซึ่งผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบต าแหน่ง
ที่จะสมัครสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะและคุณสมบัติเฉพาะเพ่ิมเติมตรงตาม
ประกาศทุกประการ หากผู้สมัครกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ ให้ถือว่าการสมัครสอบไม่ถูกต้องตามประกาศ 
การรับสมัคร จะถูกตัดสิทธิในการสอบและการบรรจุเข้ารับราชการทันที รวมถึงอาจมีความผิดฐานแจ้งความ 
อันเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที ่ตามประมวลกฎหมายอาญา 

๓.๒.๒ ผู้สมัครสอบต้องกรอกข้อมูลลงในใบสมัครออนไลน์ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
กรณีมีข้อผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบเอง คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะมีสิทธิในการสมัครสอบหรือไม่ 

๓.๒.๓ ผู้สมัครสอบต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้
ของกองทัพอากาศ ตลอดจนประกาศของคณะกรรมการอย่างใกล้ชิด 

๓.๒.๔ ผู้สมัครสอบต้องใช้คุณวุฒิและสาขาตรงตามที่ประกาศรับสมัครเท่านั้น 
โดยไม่สามารถใช้คุณวุฒิที่สูงกว่ามาสมัครในคุณวุฒิที่ต่ ากว่าได้ และไม่รับคุณวุฒิเทียบเท่า เช่น ไม่สามารถน า
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มาสมัครสอบในต าแหน่งที่รับเฉพาะคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นต้น 

๓.๒.๕ ผู้สมัครสอบหนึ่งคนสามารถสมัครได้หลายต าแหน่ง แต่มีสิทธิสอบเพียง
หนึ่งต าแหน่งเท่านั้น 

๓.๒.๖ ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร ไม่ว่าจะพบในขั้นตอนใด 
เช่น การสมัครสอบ การประกาศผล การรายงานตัว ถึงแม้จะส่งหลักฐานหรือสัญญาแล้วก็ตามถือว่าผู้สมัครขาด
คุณสมบัติมาตั้งแต่ข้างต้นไม่มีสิทธิเข้ารับราชการหรือหากมีค าสั่งบรรจุเข้ารับราชการแล้วก็สามารถยกเลิกการ
บรรจุเข้ารับราชการได้ 

๓.๒.๗ ผู้สมัครสอบต้องรับรองเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่น ามาแสดงต่อคณะกรรมการ
ในทุกขั้นตอนว่าเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้จริง หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นเอกสารเท็จที่ทางราชการ
มิไดอ้อกให้จริงจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 

๔.  การรับสิทธิ ... 
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๔. การรับสิทธิพิจารณาคะแนนเพ่ิมพิเศษ 
 ผู้สมัครที่เป็นทหารกองประจ าการสังกัดกองทัพอากาศ ซึ่งปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว 
ให้รับสิทธิพิจารณาคะแนนเพ่ิมพิเศษ ตามมาตรการจูงใจให้ทหารกองเกินสมัครเข้ารับราชการเป็นทหาร  
กองประจ าการสังกัดกองทัพอากาศ (ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ. 
ที่ กห ๐๖๐๓.๒/๗๒๓๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ และฉบับแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

๔.๑ ผู้ที่ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ (ก่อน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐) 
ประสงค์จะสมัครเข้ารับราชการ ให้พิจารณาคะแนนเพิ่มทุกขั้นตอนของการสอบ 

ระยะเวลารับราชการในกองประจ าการ คะแนนเพ่ิม 

๑.  รับราชการ  ๖  เดือน 
๒.  รับราชการ  ๑  ปี 
๓.  รับราชการ  ๑  ปี  ๖  เดือน 
๔.  รับราชการ  ๒  ปี 

๒  ใน  ๑๐๐  ของคะแนนรวมทั้งสิ้น 
๓  ใน  ๑๐๐  ของคะแนนรวมทั้งสิ้น 
๔  ใน  ๑๐๐  ของคะแนนรวมทั้งสิ้น 
๕  ใน  ๑๐๐  ของคะแนนรวมทั้งสิ้น 

๔.๒ ผู้ที่สมัครใจอยู่รับราชการต่อคราวละ ๑ ปี เมื่อปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ 
ชั้นที่ ๑ (ก่อน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐) ประสงค์จะสมัครเข้ารับราชการ ให้พิจารณาคะแนนเพ่ิมอีกร้อยละ ๑ ต่อปี 
ของคะแนนรวมทั้งสิ้นทุกขั้นตอนของการสอบ  

๔.๓ ทหารกองประจ าการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นทหารกองประจ าการดีเด่นตาม
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยบุคคลดีเด่นของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ เมื่อปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  
ชั้นที่ ๑ (ก่อน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐) ประสงค์จะสมัครเข้ารับราชการ ให้พิจารณาคะแนนเพ่ิมอีกร้อยละ ๕ 
ของคะแนนรวมทั้งสิ้นทุกขั้นตอนของการสอบ  

๔.๔ ผู้ที่ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ (ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เป็นต้นไป) 
ให้ได้รับคะแนนเพิ่มร้อยละ ๔ ส าหรับผู้ที่รับราชการในกองประจ าการครบ ๒ ปี และผู้ที่สมัครใจรับราชการใน
กองประจ าการต่อ ให้ได้รับคะแนนเพิ่มอีกร้อยละ ๒ ต่อปี ของคะแนนรวมทั้งสิ้นทุกขั้นตอนของการสอบ  

๔.๕ ผู้ที่จะขอรับสิทธิตามข้อ ๔.๑ - ๔.๔ สามารถติดต่อขอหนังสือรับรองเพื่อขอรับ
คะแนนเพ่ิมได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. 
(เว้นวันหยุดราชการ) ณ แผนกสัสดี กองก าลังพลส ารองและการสัสดี ส านักนโยบายและบริหารก าลังพล 
กรมก าลังพลทหารอากาศ 

๕. การสอบคัดเลือกรอบแรก 
๕.๑ การประกาศก าหนดการ สถานที่สอบและที่นั่งสอบ 

คณะกรรมการจะประกาศก าหนดการ สถานที่สอบและที่นั่งสอบตั้งแต่วันศุกร์ที่  
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ทาง http://job.rtaf.mi.th, https://rtafrecruitment.job.thai.com หรือ 
http://www.person.rtaf.mi.th 

 
 

๕.๒  การสอบภาคปฏิบัติ ... 
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๕.๒ การสอบภาคปฏิบัติ (เฉพาะรหัสต าแหน่งที่จะต้องท าการทดสอบก่อนการสอบ
คัดเลือกภาควิชาการ) ท าการสอบในระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันศุกร์ที ่๑ เมษายน ๒๕๕๙ ดังนี้ 

๕.๒.๑ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ต้อนรับบนอากาศยาน (รหัสต าแหน่ง ๒๑๑๒๑๐)  
ตามผนวก ง - ๑ 

๕.๒.๒ ต าแหน่งนักร้อง (รหัสต าแหน่ง ๒๒๐๓๑๐) ตามผนวก ง - ๒ 
๕.๓ การสอบคัดเลือกภาควิชาการ 

๕.๓.๑ วัน เวลาสอบ ในวันพุธที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. 
๕.๓.๒ การสอบในคุณวุฒิปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จ านวน ๑๕๐ ข้อ ประกอบด้วย 
๕.๓.๒.๑ วิชาพ้ืนฐานความรู้ทั่วไป  จ านวน  ๖๐ ข้อ 
๕.๓.๒.๒ วิชาความรู้เฉพาะตามคุณวุฒิที่สมัครสอบ  จ านวน  ๙๐ ข้อ 

๕.๓.๓ การสอบในคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นข้อสอบวิชาพื้นฐานและ
ความรู้ทั่วไป แบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จ านวน ๑๕๐ ข้อ 

๕.๓.๔ เนื้อหาการสอบภาควิชาการ ตามผนวก จ 
๕.๓.๕ ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบการสอบ ดังนี้ 

๕.๓.๕.๑ แต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย คือ ผู้เข้าสอบหญิงสวมกระโปรง
หรือกางเกงขายาว ทรงสุภาพ (ต้องไม่เป็นผ้ายีนส์หรือผ้ายืด) สวมรองเท้าหุ้มส้น ส าหรับผู้เข้าสอบชายสวมเสื้อคอปก 
กางเกงขายาว (ต้องไม่เป็นผ้ายีนส์หรือผ้ายืด) โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงและสวมรองเท้าหุ้มส้น 

๕.๓.๕.๒ ผู้เข้าสอบต้องจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ในวันสอบ ดังนี้ 
๕.๓.๕.๒ (๑)  บัตรประจ าตัวสอบ 
๕.๓.๕.๒ (๒)  บัตรประจ าตวัประชาชน หรือบัตรประจ าตัวอ่ืนที่

ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจ าตัวประชาชนและรูปถ่ายมาในวันสอบคัดเลือก หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตน
ในการเข้าสอบ คณะกรรมการคุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

๕.๓.๕.๒ (๓)  ดินสอ 2B และยางลบดินสอ 
๕.๓.๕.๓ ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 

๑ ชั่วโมง แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการคุมสอบประจ าห้องสอบเท่านั้น 
๕.๓.๕.๔ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มด าเนินการสอบไปแล้ว 

๒๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
๕.๓.๕.๕ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามผังที่นั่งสอบและห้องสอบที่ก าหนด  
๕.๓.๕.๖ ห้ามน าต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ วัสดุอุปกรณ์อื่น เช่น 

เครื่องค านวณ อุปกรณ์ที่ใช้ค านวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง นาฬิกาข้อมือระบบดิจิตอล หรือ
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หาก
น าเข้าห้องสอบจะถือว่าเจตนากระท าการทุจริต 

๕.๓.๕.๗ ปฏิบัติตามค าชี้แจงของคณะกรรมการคุมสอบโดยเคร่งครัด 
๕.๓.๕.๘ ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบ หรือน าเอกสารการสอบออกจาก

ห้องสอบโดยเด็ดขาด 
 

๕.๓.๕.๙  เมื่ออยู่ใน ... 
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๕.๓.๕.๙ เมื่ออยู่ในห้องสอบ หากผู้เข้าสอบที่มีข้อสงสัยประการใด ให้ยกมือ
ถามคณะกรรมการคุมสอบเท่านั้น ไม่พูดคุยหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้อง
สอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการคุมสอบ 

๕.๓.๕.๑๐   กรณีที่ผู้เข้าสอบท าข้อสอบเสร็จก่อนที่จะหมดเวลา หรือไม่
ประสงค์จะท าข้อสอบต่อไป ให้นั่งอยู่ที่นั่งสอบแล้วรอจนกว่าคณะกรรมการคุมสอบเก็บข้อสอบและกระดาษค าตอบ 
ห้ามเดินมาส่งข้อสอบที่โต๊ะคณะกรรมการคุมสอบโดยเด็ดขาด และผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อ
หมดเวลาสอบเท่านั้น 

๕.๓.๕.๑๑   เมื่อหมดเวลาสอบ ให้ผู้เข้าสอบที่นั่งอยู่ในห้องสอบหยุดท า
ข้อสอบทันที และรอจนกว่าคณะกรรมการคุมสอบจะเก็บข้อสอบ กระดาษค าตอบ และอนุญาตให้ออกจากห้อง
สอบได้ หากผู้เข้าสอบคนใดฝุาฝืนจะไม่ได้รับการตรวจกระดาษค าตอบ 

๕.๓.๕.๑๒   ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบการสอบนี้ หรือผู้ทุจริต หรือพยายาม
ท าการทุจริตในการสอบ หากตรวจพบการกระท าดังกล่าว คณะกรรมการมีสิทธิตัดสิทธิในการสอบของบุคคลนั้น 
หรือยกเลิกการสอบและผลการสอบทั้งหมด โดยไม่คืนค่าสมัครสอบและผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบใหม่
เมื่อจัดให้มีการสอบอีกครั้ง 

๖. การประกาศผลสอบและการรายงานตัวของผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก 
๖.๑ ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรกทางเว็บไซต์  http://job.rtaf.mi.th,  

https://rtafrecruitment.job.thai.com หรือ http://www.person.rtaf.mi.th และสามารถตรวจผลสอบ
ทางโทรศัพท์ระบบบริการทางเสียง หมายเลข ๑๙๐๐ - ๘๘๘ - ๕๔๙ (นาทีละ ๙ บาท ทั่วประเทศ) 

๖.๒ การรายงานตัวของผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก 
ให้ผู้ที่สอบผ่านทุกต าแหน่งมารายงานตัวเพ่ือรับเอกสารการสอบรอบสองพร้อมยื่น

เอกสารหลักฐานในวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น.
(เว้นวันหยุดราชการ) ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ หากผู้ที่สอบผ่านรอบแรกไม่มารายงานตัว
หรือมารายงานตัวเกินวันที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิในทุกกรณี 

๖.๓ การยื่นเอกสารหลักฐานของผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก 
 ให้ผู้ที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกแสดงเอกสารหลักฐาน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา
จ านวน ๒ ชุด) รายละเอียดดังนี้ 

๖.๓.๑ ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ (พร้อมลงลายมือชื่อจริง) 
๖.๓.๒ บัตรประจ าตัวประชาชน 
๖.๓.๓ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ถ้ามี) 
๖.๓.๔ หนังสืออนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด (ถ้ามี) 
๖.๓.๕ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้สมัคร และบิดา มารดา ผู้ให้ก าเนิด หรือ

ทะเบียนบ้านที่นายทะเบียนรับรองทีแ่สดง วัน เดือน ปีเกิดและสัญชาติที่ชัดเจน 
๖.๓.๖ กรณีที่บิดาหรือมารดาไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านฉบับเดียวกันกับผู้สมัคร   

ให้น าทะเบียนบ้านของบิดา และมารดา มาแสดงด้วย 
๖.๓.๗ กรณีที่บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้น า  

ใบมรณบัตรหรือหลักฐานอ่ืนของทางราชการมาแสดงประกอบ เพ่ือแสดงสัญชาติของบิดาหรือมารดาด้วย 
 

๖.๓.๘  หลักฐาน ... 
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๖.๓.๘ หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาในระดับคุณวุฒิและสาขาท่ีตรงกับต าแหน่ง
ที่สมัครสอบเท่านั้น ดังนี้ 

๖.๓.๘.๑ คุณวุฒิปริญญาตรีแสดงหลักฐานปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจาก
สภาของสถาบันที่ระบุว่า “โดยอนุมัติสภาของสถาบัน” พร้อมระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชา (Transcript of record) 

๖.๓.๘.๒ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) แสดงหลักฐานระเบียนแสดงผลการศึกษา 

๖.๓.๘.๓ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายแสดงหลักฐานใบสุทธิ หรือ
ประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา 

๖.๓.๘.๔ หนังสือรับรองผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรจาก
สถานศึกษา 

๖.๓.๙ หลักฐานการรับราชการทหาร (แบบ สด.๙, สด.๘, สด.๓ หรือ สด.๔๓) 
๖.๓.๑๐  หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงว่ามีคุณลักษณะเฉพาะเพ่ิมเติมตรงตามต าแหน่งที่

สมัครสอบ เช่น ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นต้น 
๖.๓.๑๑  หลักฐานฉบับตัวจริง เจ้าหน้าที่จะคืนให้เมื่อตรวจสอบแล้วเสร็จในวันที่

ยื่นหลักฐาน 
๖.๓.๑๒  ส าเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้รับรองส าเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ 

และระบุรหัสต าแหน่งที่สมัครสอบ ๖ หลัก ไว้มุมบนขวาของส าเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ 

๗. การสอบคัดเลือกรอบสอง 
ผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก และด าเนินการตามข้อ ๖ เท่านั้นจึงจะมีสิทธิเข้า

สอบคัดเลือกรอบสอง โดยคณะกรรมการจะแจ้งก าหนดการและระเบียบเกี่ยวกับการสอบรอบสองในวันรายงาน
ตัวของผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก ทั้งนี้จะต้องเข้ารับการสอบคัดเลือกรอบสองครบทุกขั้นตอน หากไม่
ด าเนินการตามท่ีก าหนดไม่ว่าขั้นตอนใด จะถือว่าไม่ผ่านการทดสอบ 

๗.๑ การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย เป็นการทดสอบความแข็งแรงและความพร้อมในการ
เข้ารับราชการเป็นทหาร ก าหนดสอบในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ ถึง วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ 
(เว้นวันหยุดราชการ) ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (จันทรุเบกษา) 

๗.๑.๑ การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ๓ สถานี ดังนี้ 
๗.๑.๑.๑ ลุกนั่ง (SIT - UP)  จับเวลา ๑ นาท ี
๗.๑.๑.๒ ดันพื้น (PUSH - UP)  จับเวลา ๑ นาท ี
๗.๑.๑.๓ วิ่ง ระยะทาง  ๒.๔  กิโลเมตร 

๗.๑.๒ เกณฑ์การให้คะแนนการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามผนวก ช 
๗.๒ การสอบภาคปฏิบัติ เฉพาะรหัสต าแหน่งที่จะต้องท าการทดสอบในการสอบคัดเลือก

รอบสอง ท าการสอบในระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ดังนี้ 
๗.๒.๑ ต าแหน่งอนุศาสนาจารย์ (รหัสต าแหน่ง ๑๐๒๑๑๐) ตามผนวก ง – ๓ 
๗.๒.๒ ต าแหน่งนายทหารจิตวิทยาคลินิก (รหัสต าแหน่ง ๑๐๘๓๑๐) ตามผนวก ง - ๔ 
๗.๒.๓ ต าแหน่งครูภาษา (รหัสต าแหน่ง ๑๒๒๓๔๖) ตามผนวก ง - ๕ 
๗.๒.๔ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ที่ดิน (รหัสต าแหน่ง ๒๐๑๑๑๐) ตามผนวก ง - ๖ 
 

๗.๒.๕  ต าแหน่งพลขับ ... 
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๗.๒.๕ ต าแหน่งพลขับรถและพลขับรถดับเพลิง (รหัสต าแหน่ง ๒๐๖๑๑๐, ๒๐๖๑๐๑, 
๒๐๖๑๐๒, ๒๐๖๑๐๔, ๒๐๖๑๐๕, ๒๐๖๑๒๑, ๒๐๖๑๒๓, ๒๐๖๑๔๑, ๒๐๖๑๔๖ และ ๒๐๖๑๘๘) ตามผนวก ง - ๗ 

๗.๒.๖ ต าแหน่งผู้บังคับสุนัขและผู้บังคับสุนัขทหาร (รหัสต าแหน่ง ๒๑๘๑๑๐, 
๒๑๘๑๐๑, ๒๑๘๑๐๒, ๒๑๘๑๐๗, ๒๑๘๑๒๓, ๒๑๘๑๔๑, ๒๑๘๑๔๖ และ ๒๑๘๑๕๖) ตามผนวก ง - ๘ 

๗.๓ การสอบสัมภาษณ์ เป็นการสอบเพ่ือพิจารณาคุณลักษณะ ความเหมาะสมกับต าแหน่ง
และหน่วยงาน โดยสอบในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
(เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือตามที่คณะกรรมการก าหนด 

๗.๓.๑ เกณฑ์การพิจารณาคุณลักษณะ ดังนี้ 
๗.๓.๑.๑ บุคลิกลักษณะ   ๒๐  คะแนน 
๗.๓.๑.๒ การใช้ความรู้    ๒๐  คะแนน 
๗.๓.๑.๓ ท่วงทีวาจา    ๒๐  คะแนน 
๗.๓.๑.๔ ปฏิภาณไหวพริบ   ๒๐  คะแนน 
๗.๓.๑.๕ ความรู้ทั่วไป   ๒๐  คะแนน 

๗.๓.๒ ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องได้คะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ (๑๒ คะแนน) 
และได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) จึงจะถือว่าผู้นั้นผ่านการทดสอบ 

๘. เกณฑ์ตัดสินการสอบคัดเลือกรอบแรกและรอบสอง ตามผนวก ฉ 

๙. การประกาศผลสอบและการรายงานตัวของผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกรอบสอง 
๙.๑ ประกาศผลสอบ ค ัด เล ือก รอบสองทาง เว ็บ ไซต ์ http://job.rtaf.mi.th, 

https://rtafrecruitment.job.thai.com หรือ http://www.person.rtaf.mi.th และสามารถตรวจผลสอบ
ทางโทรศัพท์ระบบบริการทางเสียง หมายเลข ๑๙๐๐ - ๘๘๘ - ๕๔๙ (นาทีละ ๙ บาท ทั่วประเทศ) 

๙.๒ การรายงานตัวของผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกรอบสอง  
ให้ผู้ที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกรอบสอง (ทั้งตัวจริงและตัวส ารอง) มารายงานตัว

เพ่ือด าเนินการตามข้ันตอนที่ก าหนดในวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น.(เว้นวันหยุดราชการ) ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ หากผู้ที่
สอบผ่านรอบสอง (ทั้งตัวจริงและตัวส ารอง) ไม่มารายงานตัวหรือมารายงานตัวเกินวันที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ
ในทุกกรณ ี

๑๐.  การปฏิบัติของผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกรอบสอง (เฉพาะตัวจริง) รายละเอียดดังนี้ 
๑๐.๑ วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

๑๐.๑.๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. เข้ารับการตรวจร่างกายทางแพทย์ 
ณ กองเวชศาสตร์ปูองกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมช าระค่าตรวจร่างกายทางการแพทย์ที่ห้องปฏิบัติการ 
คนละ ๖๕๐ บาท 

๑๐.๑.๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๔.๐๐ น. ด าเนินการพิมพ์ลายนิ้วมือและรับหนังสือ
สัญญา พร้อม รปภ.๑ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ พร้อมทั้งช าระค่าพิมพ์ลายนิ้วมือซึ่ง
ด าเนินการโดยส านักงานต ารวจแห่งชาติ คนละ ๑๐๐ บาท 

๑๐.๒ ทดสอบความถนัดบุคคลและวิภาววิสัย ในวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
ตั้งแตเ่วลา ๐๗.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 

๑๑. การประกาศ ... 



- ๑๐ - 
 

๑๒.  การประกาศผลรอบสุดท้าย 
๑๒.๑ ประกาศผลรอบสุดท้าย (เฉพาะผู ้ผ ่านการตรวจร่างกาย) ทางเว็บไซต์ 

http://job.rtaf.mi.th, https://rtafrecruitment.job.thai.com หรือ http://www.person.rtaf.mi.th 
และสามารถตรวจผลรอบสุดท้ายทางโทรศัพท์ระบบบริการทางเสียง หมายเลข ๑๙๐๐ - ๘๘๘ - ๕๔๙ 
(นาทีละ ๙ บาท ทั่วประเทศ) 

๑๒.๒ ให้ผู้ที่มีรายชื่อในการประกาศผลรอบสุดท้าย (เฉพาะตัวจริง) จัดท าและส่ง 
สัญญา, รปภ.๑, เอกสารประกอบการบรรจุเข้ารับราชการและปัจจัยให้ได้รับขั้นเงินเดือนเพิ่ม ในวันพฤหัสบดีที่ 
๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึง วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.(เว้นวันหยุดราชการ)  
ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ ทั้งนี้ผู้ที่มีรายชื่อในการประกาศผลรอบสุดท้าย (เฉพาะตัวจริง)
ซึ่งได้จัดท าสัญญาเข้ารับราชการแล้ว ยังไม่ถือเป็นข้อผูกพันกับทางราชการในการบรรจุเข้ารับราชการ จนกว่า
จะมีค าสั่งบรรจุเข้ารับราชการและเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติ 

๑๓.  การตรวจสอบผลคะแนน 
ผู้สมัครสามารถขอดูผลคะแนนสอบได้ที่ กองการสรรหาก าลังพล ส านักนโยบายและ

บริหารก าลังพล กรมก าลังพลทหารอากาศ ภายในก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้และตรวจสอบได้เฉพาะของ
ตนเองเท่านั้น  

๑๓.๑ ผลคะแนนสอบรอบแรก ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
๑๓.๒ ผลคะแนนสอบรอบสอง  ภายในวันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

๑๔.  การเก็บรักษาและท าลายเอกสารที่ส าคัญ 
๑๔.๑ แม่พิมพ์ข้อสอบ ด าเนินการท าลายหลังจากประกาศผลสอบรอบแรก 
๑๔.๒ ข้อสอบภาควิชาการ ด าเนินการไว้เป็นหลักฐาน ๑ ปี จ านวน ๕ ชุด ส่วนที่เหลือ

ให้ด าเนินการท าลายหลังจากประกาศผลสอบรอบแรก 
๑๔.๓ ใบบันทึกคะแนน ด าเนินการเก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
๑๔.๔ กระดาษค าตอบ ด าเนินการเก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑๕.  สิทธิประโยชน์เมื่อบรรจุเข้ารับราชการ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) 
๑๕.๑ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาคุณวุฒิปรญิญาตรี จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น วา่ที่เรืออากาศตรี 

รับเงินเดือน ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
๑๕.๒ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จะได้รับการแต่งตั้งยศ

เป็น จ่าอากาศตรี รับเงินเดือน ๆ  ละ ๑๑,๔๐๐ บาท และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว (รวมแล้วไม่ต่ ากว่า ๑๒,๒๘๕ บาท)  
๑๕.๓ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น  

จ่าอากาศตรี รับเงินเดือน ๆ ละ ๙,๓๓๐ บาท และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว (รวมแล้วไม่ต่ ากว่า ๑๐,๘๓๐ บาท)  
๑๕.๔ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น  

จ่าอากาศตรี รับเงินเดือน ๆ ละ ๘,๖๑๐ บาท และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว (รวมแล้วไม่ต่ ากว่า ๑๐,๑๑๐ บาท) 
๑๕.๕ ปัจจัยให้ได้รับขั้นเงินเดือนเพ่ิมโดยขึ้นอยู่กับต าแหน่งที่ได้รับการบรรจุ ผลสอบ

ภาษาอังกฤษ ประสบการณ์ท างานและคุณวุฒิที่สูงกว่าคุณวุฒิที่เปิดรับสมัคร จะได้รับขั้นเงินเดือนเพิ่ม ปัจจัยละ 
๐.๕ ขั้น สูงสุดไม่เกิน ๒ ขั้น 
 

๑๕.๖  ผู้ที่ได้รับ ... 



- ๑๑ - 
 

๑๕.๖ ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจะได้สิทธิที่พักอาศัย หรือค่าเช่าบ้านตามที่ทาง
ราชการก าหนด 

๑๖.  เงื่อนไขการบรรจุเข้ารับราชการ 
๑๖.๑ ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกยินดีให้ทางราชการพิจารณาบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งใน

สถานที่กรุงเทพ ปริมณฑล หรือต่างจังหวัด หากผู้ที่สอบคัดเลือกได้ไม่ประสงค์เข้ารับราชการตามที่ก าหนด ถือ
ว่าผู้สมัครสอบสละสิทธิเข้ารับราชการทุกกรณี 

๑๖.๒ ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกในต าแหน่งที่บรรจุ ณ กองบินต่างจังหวัดหรือโรงเรียน
การบิน ต้องอยู่รับราชการที่หน่วยดังกล่าวไม่น้อยกว่า ๓ ปี จึงจะมีสิทธิขอย้ายได้ 

๑๖.๓ กองทัพอากาศจะไม่รับโอนหรือย้ายผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก ที่มิได้สังกัด
กองทัพอากาศ โดยจะต้องลาออกจากส่วนราชการเดิมก่อน และจะบรรจุในต าแหน่งและรับเงินเดือน ตาม
คุณวุฒิที่สมัคร 

๑๖.๔ ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเป็นตัวส ารองทั้งหมด กองทัพอากาศจะขึ้นบัญชีรายชื่อ
เป็นผู้ทีอ่าจจะพิจารณาเรียกเข้าบรรจุในต าแหน่ง ตามคุณสมบัติและคุณวุฒิที่กองทัพอากาศต้องการ โดยบัญชี
รายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลในวันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ หรือนับแต่ประกาศรับสมัครและ
สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจ าปี ๒๕๖๐ แล้วแต่กรณี 

๑๗.  ข้อมูลเพ่ิมเติม 
๑๗.๑ สอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ กองการสรรหาก าลังพล ส านักนโยบาย

และบริหารก าลังพล กรมก าลังพลทหารอากาศ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๘๕๘๗ - ๙๑ ในวันและเวลาราชการ 
๑๗.๒ สอบถามขั้นตอนและวิธีสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ แผนกสถิติก าลังพล 

กองข้อมูลก าลังพล ส านักการปกครองและพัฒนาก าลังพล กรมก าลังพลทหารอากาศ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๒๔๐๒ - ๓, ๕ 
หรือ ๐ ๒๕๓๔ ๒๔๔๐ - ๑ ในวันและเวลาราชการ 

๑๗.๓ ก าหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก ตามผนวก ซ โดยตรวจสอบรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครและสอบคัดเลือกได้ที่ http://job.rtaf.mi.th, https://rtafrecruitment.job.thai.com
หรือ http://www.person.rtaf.mi.th  

อนึ่งการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ กองทัพอากาศด าเนินการโดยคณะกรรมการระดับสูง  
ของกองทัพอากาศ ขอแจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ใดสามารถช่วยเหลือได้นอกจากใช้ความรู้ความสามารถของท่านเอง 
หากพบว่ามีผู้ใดแอบอ้างไม่ว่ากรณีใดๆ พร้อมทั้งเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทน ขอได้โปรดแจ้งโดยตรงที่  
กรมก าลังพลทหารอากาศ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๐๐๓๑ 

 
                  ประกาศ ณ วันที่              ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
 
            พลอากาศโท   

                                                              (ชวรัตน์  มารุ่งเรือง) 
                                                             รองเสนาธิการทหารอากาศ 
                                 ประธานกรรมการอ านวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ 
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กทม., กองบนิตา่งจังหวัด และ รร .การบนิ

ลําดบั คุณวุฒิ ตาํแหน่ง เพศ สถานทีท่าํงาน จํานวน รหสัตาํแหน่ง คุณสมบตัเิฉพาะเพ่ิมเตมิ
๑ ปริญญาตรี ในสาขาวชิาใดสาขาวชิาหนึ่ง ทางเคมี , ทางวศิวกรรมเคมี รองหวัหน้าฝุายเคมี ช กทม. ๑ ๑๐๑๑๑๐
๒ ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต, ศาสนศาสตรบณัฑิต 

หรือเปรียญธรรม ๙ ประโยค
อนุศาสนาจารย์ ช กทม. ๑ ๑๐๒๑๑๐

๓ ปริญญาตรี ในสาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ ทางภมูิศาสตร์ ,
ทางภมูิศาสตร์และภมูิศาสตร์สารสนเทศ หรือสาขาวชิาใดวชิาหนึ่ง
ทางภมูิสารสนเทศ, ทางภมูิศาสตร์สารสนเทศศาสตร์

นายทหารโครงการ, นายทหารขอ้มูลและภาพสามมิติ , นายทหารแผนที่
ทางอากาศ

ช กทม. ๓ ๑๐๓๑๑๐

๔ ปริญญาตรี ในสาขาวชิาใดสาขาวชิาหนึ่ง ทางวศิวกรรมไฟฟาู นายทหารปฏบิติัการ ช นครสวรรค์ ๑ ๑๐๔๑๐๔
๕ ปริญญาตรี ในสาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์ นายทหารแผนผัง ช/ญ กทม. ๑ ๑๐๕๓๑๐ มีใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวชิาชีพ

สถาปตัยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด
๖ ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาเทคนิคการแพทย ์ นายทหารเทคนิคการแพทย์ ช/ญ กทม. ๒ ๑๐๖๓๑๐ มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเทคนิคการแพทย์

๗ ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขารังสีเทคนิค นายทหารสันทัดงาน ช/ญ กทม. ๑ ๑๐๗๓๑๐ มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพรังสีเทคนิค

๘ ปริญญาตรี ในสาขาวชิาใดสาขาวชิาหนึ่ง ทางจติวทิยาคลินิก นายทหารจติวทิยาคลินิก ช/ญ กทม. ๑ ๑๐๘๓๑๐ มีใบประกอบโรคศิลปะ สาขาจติวทิยาคลินิก
๙ ปริญญาตรี ในสาขาวชิาใดสาขาวชิาหนึ่ง ทางการสอนสังคมศึกษา ,    

ทางสังคมศึกษา
อาจารย์ ช/ญ กทม. ๑ ๑๐๙๓๑๐

๑๐ ปริญญาตรี ในสาขาวชิาใดสาขาวชิาหนึ่ง ทางการบริหารงานกอ่สร้าง , 
ทางการจดังานกอ่สร้าง , ทางเทคโนโลยกีารกอ่สร้าง ,                   
ทางการบริหารและเทคโนโลยกีารกอ่สร้าง , ทางวศิวกรรมโยธา

นายทหารประมาณราคา , นายทหารแผนและก าหนดงาน ช/ญ กทม. ๒ ๑๑๐๓๑๐

๑๑ ปริญญาตรีในสาขาวชิาใดสาขาวชิาหนึ่ง ทางเทคโนโลยทีางการศึกษา ,
ทางโสตทัศนศึกษา, ทางครุศาสตร์, ทางศึกษาศาสตร์, ทางการศึกษา, 
ทางวดัผลการศึกษา, ทางการวดัผลและประเมินผลการศึกษา

นายทหารวดัผลและประเมินผลการศึกษา , นายทหารจดัการศึกษา , 
นายทหารการศึกษา, นายทหารประเมินและเผยแพร่

ช/ญ กทม. ๔ ๑๑๑๓๑๐

๑๒ ปริญญาตรี ในสาขาวชิาใดวชิาหนึ่ง ทางการโรงแรม , ทางการจดัการ,
ทางการจดัการการโรงแรมและภตัตาคาร , ทางการจดัการการโรงแรม ,  
ทางการจดัการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ,                              
ทางการจดัการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ,                           
ทางการจดัการอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

นายทหารบริการจดัเล้ียง ช/ญ กทม. ๑ ๑๑๒๓๑๐

๑๓.  ปริญญาตรี ...



ผนวก ก
ตาํแหนงขา้ราชการชัน้สัญญาบตัร

กทม., กองบนิตา่งจังหวัด และ รร .การบนิ

ลําดบั คุณวุฒิ ตาํแหน่ง เพศ สถานทีท่าํงาน จํานวน รหสัตาํแหน่ง คุณสมบตัเิฉพาะเพ่ิมเตมิ
๑๓ ปริญญาตรี ในสาขาวชิาใดสาขาวชิาหนึ่ง ทางการอาหาร ,               

ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร , ทางเทคโนโลยกีารอาหาร ,                 
ทางอาหารและโภชนาการ , ทางโภชนาการและการก าหนดอาหาร , 
ทางเทคโนโลยกีารอาหารและโภชนาการ ,                                 
ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางการอาหาร ,                          
ทางโภชนาการและการจดัการความปลอดภยัในอาหาร

นายทหารโภชนาการ ช/ญ กทม. ๑ ๑๑๓๓๑๐

๑๔ ปริญญาตรี ในสาขาวชิาใดสาขาวชิาหนึ่ง ทางเวชระเบยีน , ทางสถติิ, 
ทางสถติิประยกุต์, ทางคณิตศาสตร์ประยกุต์ , ทางเศรษฐศาสตร์,       
ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ , ทางประชากรศาสตร์ ,          
ทางการวจิยัทางสังคม , ทางสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา

นายทหารเวชระเบยีน , นายทหารเวชสถติิ, นายทหารสถติิ ช/ญ กทม. ๔ ๑๑๔๓๑๐

๑๕ ปริญญาตรี ในสาขาวชิานิติศาสตร์ นายทหารพระธรรมนูญ ช/ญ กทม. ๔ ๑๑๕๓๑๐
๑๖ ปริญญาตรี ในสาขาวชิานิติศาสตร์ , รัฐศาสตร์, บริหารรัฐกจิ,

บริหารธรุกจิ หรือในสาขาวชิาใดสาขาวชิาหนึ่ง ทางการศึกษา , 
ทางมนุษยศาสตร์, ทางมานุษยวทิยา, ทางสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา

นายทหารวเิคราะหแ์ละประเมินการสรรหา , นายทหารหลักฐานแบบ
ธรรมเนียม, นายทหารประเมินผล , นายทหารแผน, นายทหารขา่วกรอง
ท าเนียบก าลังรบ

ช/ญ กทม. ๕ ๑๑๖๓๑๐

๑๗ ปริญญาตรี ในสาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย ์
ทางความผิดปกติของการส่ือความหมาย

นายทหารเวชศาสตร์การส่ือความหมาย ช/ญ กทม. ๑ ๑๑๗๓๑๐

กทม. ๑ ๑๑๘๓๑๐
ประจวบคีรีขนัธ์ ๑ ๑๑๘๓๐๕

๑๙.  ปริญญาตรี ...

ช/ญนายทหารบรรเทาและฟืน้ฟผูู้ประสบภยั , นายทหารกจิการพลเรือนและ
ประชาสัมพนัธ์

๑๘ ปริญญาตรี ในสาขาวชิาใดสาขาวชิาหนึ่ง ทางส่ือสารมวลชน , 
ทางการประชาสัมพนัธ์, ทางการโฆษณา, ทางวารสารศาสตร์, 
ทางเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน , ทางการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ , 
ทางวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทัศน์ , ทางการภาพยนตร์และวดีีทัศน์ ,
 ทางสังคมสงเคราะหศ์าสตร์ , ทางสังคมสงเคราะห์, ทางพฒันาสังคม, 
ทางพฒันาชุมชน, ทางสวสัดิการสังคม , ทางจติวทิยา



ผนวก ก
ตาํแหนงขา้ราชการชัน้สัญญาบตัร

กทม., กองบนิตา่งจังหวัด และ รร .การบนิ

ลําดบั คุณวุฒิ ตาํแหน่ง เพศ สถานทีท่าํงาน จํานวน รหสัตาํแหน่ง คุณสมบตัเิฉพาะเพ่ิมเตมิ
กทม. ๑ ๑๑๙๓๑๐

อดุรธานี ๑ ๑๑๙๓๒๓
สงขลา ๑ ๑๑๙๓๕๖

กทม. ๕ ๑๒๐๓๑๐
นครสวรรค์ ๑ ๑๒๐๓๐๔

ประจวบคีรีขนัธ์ ๑ ๑๒๐๓๐๕
เชียงใหม่ ๑ ๑๒๐๓๔๑
สงขลา ๑ ๑๒๐๓๕๖
กทม. ๑๒ ๑๒๑๓๑๐
สงขลา ๑ ๑๒๑๓๕๖

นครปฐม ๒ ๑๒๑๓๘๘

๒๒ ปริญญาตรี ในสาขาวชิาใดสาขาวชิาหนึ่ง ทางภาษาองักฤษ , 
การสอนภาษาองักฤษ

ครูภาษา ช/ญ พษิณุโลก ๑ ๑๒๒๓๔๖

๖๔

นายทหารวเิคราะหข์อ้มูล , นายทหารประเมินผล , นายทหารสารสนเทศ ,
 นายทหารเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร , นายทหารสนับสนุน
และซ่อมบ ารุงโปรแกรม , นายทหารฝึกอบรมโปรแกรมประยกุต์ , 
นายทหารบรูณะโปรแกรมคอมพวิเตอร์

ช/ญ

๒๐

๒๑ ปริญญาตรี ในสาขาวชิาคอมพวิเตอร์ หรือในสาขาวชิาใดสาขาวชิาหนึ่ง 
ทางคอมพวิเตอร์, ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์ , เทคโนโลยสีารสนเทศ

ปริญญาตรี ในสาขาวชิาการบญัชี หรือในสาขาวชิาใดสาขาวชิาหนึ่ง 
ทางการบญัชี, ทางการธนาคารและการเงิน , ทางการบญัชีการเงิน, 
ทางการบญัชีบริหาร, ทางเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง ,           
ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกจิ , ทางเศรษฐศาสตร์การคลัง ,                     
ทางเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ

นายทหารบญัชี, นายทหารตรวจสอบ,  นายทหารการเงิน,             
นายทหารรับจา่ยเงิน , นายทหารตรวจสอบและประเมินผล

ช/ญ

ช/ญ

รวมทัง้สิ้น

๑๙ นายทหารสุขาภบิาลปริญญาตรี ในสาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ , ทางวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม ,
สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือในสาขา  
วชิาใดสาขาวชิาหนึ่ง, ทางอาชีวอนามัย, ทางสาธารณสุขศาสตร์ ,       
ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภยั , ทางเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม ,      
ทางส่ิงแวดล้อม, ทางเกษตรและส่ิงแวดล้อมศึกษา



ผนวก ข
ตําแหนงข้าราชการต ํากว่าชั้นสัญญาบัตร
กทม., กองบินต่างจังหวัด และ รร.การบิน

ลําดับ คุณวุฒิ ตําแหน่ง เพศ สถานทีทํางาน จํานวน รหัสตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะเพิ มเติม
๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา/สาขางาน ส ารวจ เจ้าหน้าที่ที่ดิน ช กทม. ๓ ๒๐๑๑๑๐
๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา/ทาง สาธารณสุขชุมชน,    

เวชกิจฉุกเฉิน, ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
เจ้าหน้าที่สันทัดงาน, เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล, พยาบาล ช/ญ กทม. ๗ ๒๐๒๓๑๐

๓ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา/ทาง เทคนิคเภสัชกรรม เจ้าหน้าที่สันทัดงาน ช/ญ กทม. ๒ ๒๐๓๓๑๐
๔ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา/ทาง แพทย์แผนไทย เจ้าหน้าที่สันทัดงาน ช/ญ กทม. ๔ ๒๐๔๓๑๐
๕ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา/ทาง พยาธิวิทยาคลินิค เจ้าหน้าที่สันทัดงาน ช/ญ กทม. ๒ ๒๐๕๓๑๐

กทม. ๓๙ ๒๐๖๑๑๐
นครราชสีมา ๒ ๒๐๖๑๐๑

ลพบุรี ๑ ๒๐๖๑๐๒
นครสวรรค์ ๗ ๒๐๖๑๐๔ - มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ประจวบคีรีขันธ์ ๒ ๒๐๖๑๐๕ - ส่วนสูงไม่ต่ ากว่า ๑๖๐ ซม
อุบลราชธานี ๑ ๒๐๖๑๒๑

อุดรธานี ๑ ๒๐๖๑๒๓
เชียงใหม่ ๓ ๒๐๖๑๔๑
พิษณุโลก ๒ ๒๐๖๑๔๖
นครปฐม ๓ ๒๐๖๑๘๘

กทม. ๑๘ ๒๐๗๑๑๐
นครราชสีมา ๔ ๒๐๗๑๐๑
นครสวรรค์ ๓ ๒๐๗๑๐๔

ประจวบคีรีขันธ์ ๑ ๒๐๗๑๐๕
สุราษฎร์ธานี ๑ ๒๐๗๑๐๗
อุบลราชธานี ๒ ๒๐๗๑๒๑

อุดรธานี ๒ ๒๐๗๑๒๓
เชียงใหม่ ๑ ๒๐๗๑๔๑
พิษณุโลก ๒ ๒๐๗๑๔๖
สงขลา ๓ ๒๐๗๑๕๖

นครปฐม ๓ ๒๐๗๑๘๘
๘.  ประกาศนียบัตร ...

- ผ่านการรับราชการทหารกองประจ าการ
มาแล้ว หรือส าเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร
ชั้นปีที่ ๓

๖ ชพลขับรถ, พลขับรถดับเพลิง

๗ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางาน ยานยนต์,               
เคร่ืองกลอุตสาหกรรม, เคร่ืองกลเกษตร, เคร่ืองมือกล,               
ซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรกล, ชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเกษตร

เจ้าหน้าที่แผนแบบ, เจ้าหน้าที่แผนการบ ารุง, เจ้าหน้าที่ตรวจทดลอง,  
เจ้าหน้าที่ขนส่งภาคพื้น, เจ้าหน้าที่ติดต้ังอุปกรณ์ช่วยในการบรรทุก,            
เจ้าหน้าที่ขนส่ง, เจ้าหน้าที่ขนส่งประจ าอากาศยาน, เจ้าหน้าที่เคร่ืองทุ่นแรง, 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง, เจ้าหน้าที่วิศวการขนส่งภาคพื้น, ช่างเคร่ืองยนต์,           
เจ้าหน้าที่อุปกรณ์ยกขนพัสดุ, เจ้าหน้าที่เคร่ืองปรับอากาศ, ช่างยานพาหนะ

ช

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางาน ยานยนต์, ไฟฟ้าก าลัง



ผนวก ข
ตําแหนงข้าราชการต ํากว่าชั้นสัญญาบัตร
กทม., กองบินต่างจังหวัด และ รร.การบิน

ลําดับ คุณวุฒิ ตําแหน่ง เพศ สถานทีทํางาน จํานวน รหัสตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะเพิ มเติม
กทม. ๑๐ ๒๐๘๑๑๐

นครสวรรค์ ๒ ๒๐๘๑๐๔
ประจวบคีรีขันธ์ ๑ ๒๐๘๑๐๕
สุราษฎร์ธานี ๑ ๒๐๘๑๐๗

อุดรธานี ๑ ๒๐๘๑๒๓
เชียงใหม่ ๑ ๒๐๘๑๔๑
สงขลา ๑ ๒๐๘๑๕๖
กทม. ๓๐ ๒๐๙๑๑๐

นครราชสีมา ๑ ๒๐๙๑๐๑
ลพบุรี ๓ ๒๐๙๑๐๒

ประจวบคีรีขันธ์ ๒ ๒๐๙๑๐๕
สุราษฎร์ธานี ๑ ๒๐๙๑๐๗
อุบลราชธานี ๑ ๒๐๙๑๒๑

อุดรธานี ๒ ๒๐๙๑๒๓
เชียงใหม่ ๒ ๒๐๙๑๔๑
พิษณุโลก ๒ ๒๐๙๑๔๖
สงขลา ๑ ๒๐๙๑๕๖

นครปฐม ๑ ๒๐๙๑๘๘
กทม. ๓ ๒๑๐๑๑๐

ประจวบคีรีขันธ์ ๑ ๒๑๐๑๐๕
เชียงใหม่ ๑ ๒๑๐๑๔๑
พิษณุโลก ๒ ๒๑๐๑๔๖

- เป็นสตรีโสด
- อายุไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์ 
- น้ าหนักไม่เกิน ๕๕ กก. 
- ส่วนสูงไม่ต่ ากว่า ๑๖๐ ซม.

๑๒.  ประกาศนียบัตร ...

๘ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางาน ไฟฟ้าก าลัง เจ้าหน้าที่แบบแผน, เจ้าหน้าที่เทคนิคไฟฟ้า, เจ้าหน้าที่บริการเคร่ืองทุ่นแรง,  
ช่างเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้า, ช่างเคร่ืองยนต์ไฟฟ้า, ช่างเคร่ืองปรับอากาศ

๑๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางาน พณิชยการ เจ้าหน้าที่ต้อนรับบนอากาศยาน กทม.ญ

ช

๓ ๒๑๑๒๑๐

๙ เจ้าหน้าที่แผนและก าหนดงาน, เจ้าหน้าที่แบบแผน, เจ้าหน้าที่เขียนแบบ,      
เจ้าหน้าที่การประปา, เจ้าหน้าที่สนามบินและพัฒนาพื้นที่, เจ้าหน้าที่อาคาร, 
เจ้าหน้าที่การทางและสนามบิน, เจ้าหน้าที่ควบคุมอาคารสถานที่,               
เจ้าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานการก่อสร้าง, เจ้าหน้าที่ช่างโยธา,                    
เจ้าหน้าที่พิมพ์แบบและรายการ, เจ้าหน้าที่ผังแม่บท,                           
เจ้าหน้าที่สถาปัตยกรรมและประมาณราคา, เจ้าหน้าที่ส ารวจและแผนผัง,      
เจ้าหน้าที่สุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อม, ช่างการทาง, ช่างสนามบิน, ช่างโยธา, 
ช่างประปา, ช่างอาคาร, ช่างสี, ช่างเทคนิค, ช่างตกแต่งสถานที่,                
ช่างก าจัดส่ิงปฏิกูล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางาน ก่อสร้าง, โยธา ช

๑๐ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางาน พณิชยการ เสมียน ช



ผนวก ข
ตําแหนงข้าราชการต ํากว่าชั้นสัญญาบัตร
กทม., กองบินต่างจังหวัด และ รร.การบิน

ลําดับ คุณวุฒิ ตําแหน่ง เพศ สถานทีทํางาน จํานวน รหัสตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะเพิ มเติม
กทม. ๒๘ ๒๑๒๓๑๐

นครราชสีมา ๒ ๒๑๒๓๐๑
ประจวบคีรีขันธ์ ๑ ๒๑๒๓๐๕
สุราษฎรธานี ๑ ๒๑๒๓๐๗
อุบลราชธานี ๒ ๒๑๒๓๒๑

อุดรธานี ๑ ๒๑๒๓๒๓
พิษณุโลก ๒ ๒๑๒๓๔๖
สงขลา ๓ ๒๑๒๓๕๖

นครปฐม ๓ ๒๑๒๓๘๘
กทม. ๒๒ ๒๑๓๓๑๐
ลพบุรี ๑ ๒๑๓๓๐๒

นครสวรรค์ ๑ ๒๑๓๓๐๔
สุราษฎรธานี ๑ ๒๑๓๓๐๗
อุบลราชธานี ๑ ๒๑๓๓๒๑

เชียงใหม่ ๑ ๒๑๓๓๔๑
พิษณุโลก ๑ ๒๑๓๓๔๖
สงขลา ๑ ๒๑๓๓๕๖

นครปฐม ๓ ๒๑๓๓๘๘
๑๔.  ประกาศนียบัตร ...

เจ้าหน้าที่ธุรการ, เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ, เจ้าหน้าที่จัดหา,                   
เจ้าหน้าที่ยุทธการและการข่าว, เจ้าหน้าที่เวชระเบียน, เสมียน

ช/ญ

เจ้าหน้าที่รายงานการตรวจ, เจ้าหน้าที่ประสานการส่งก าลังบ ารุง,               
เจ้าหน้าที่ประจ าร้านค้าสหกรณ์, เจ้าหน้าที่การเงิน, เสมียนการเงิน,           
เสมียนงบประมาณ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางาน การบัญชี ช/ญ๑๓

๑๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางาน พณิชยการ



ผนวก ข
ตําแหนงข้าราชการต ํากว่าชั้นสัญญาบัตร
กทม., กองบินต่างจังหวัด และ รร.การบิน

ลําดับ คุณวุฒิ ตําแหน่ง เพศ สถานทีทํางาน จํานวน รหัสตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะเพิ มเติม
กทม. ๓๖ ๒๑๔๓๑๐

นครราชสีมา ๑ ๒๑๔๓๐๑
นครสวรรค์ ๑ ๒๑๔๓๐๔
อุดรธานี ๑ ๒๑๔๓๒๓
สงขลา ๑ ๒๑๔๓๕๖

นครปฐม ๑ ๒๑๔๓๘๘

กทม. ๔ ๒๑๕๓๑๐
ประจวบคีรีขันธ์ ๑ ๒๑๕๓๐๕

กทม. ๑ ๒๑๖๓๑๐
ลพบุรี ๑ ๒๑๖๓๐๒

อุดรธานี ๑ ๒๑๖๓๒๓
เชียงใหม่ ๑ ๒๑๖๓๔๑
พิษณุโลก ๑ ๒๑๖๓๔๖

๑๗.  ประกาศนียบัตร ...

เจ้าหน้าที่การภาพ, เจ้าหน้าที่ถ่ายรูป, เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางาน อาหารและโภชนาการ,
 แปรรูปอาหาร, ธุรกิจอาหาร

สูทกรรม, โภชนากร

๑๔

๑๕

ช/ญ๑๖

ช/ญประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางาน วิจิตรศิลป์,            
การออกแบบ, เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดิทัศน์,                 
เทคโนโลยีศิลปกรรม, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, เทคโนโลยีนิเทศศิลป์

ช/ญเจ้าหน้าที่ควบคุมการจัดหา, เจ้าหน้าที่แผนการซ่อมบ ารุง,                       
เจ้าหน้าที่ควบคุมการซ่อมบ ารุง, เจ้าหน้าที่การฝึกและศึกษา,                   
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, เจ้าหน้าที่ส ารวจพิกัด, 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่สงครามอิเล็กทรอนิกส์, 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่แผนที่ดิจิตอล, 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสงครามไซเบอร์, เจ้าหน้าที่แผนที่ทางอากาศ,              
เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรมประยุกต์, เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมโปรแกรมประยุกต์, 
เจ้าหน้าที่สนับสนุนและซ่อมบ ารุงโปรแกรม, เจ้าหน้าที่แปลความ,              
เจ้าหน้าที่ข้อมูลและภาพสามมิติ, เจ้าหน้าที่ภาพถ่ายทางอากาศ,               
เจ้าหน้าที่ถ่ายรูป เจ้าหน้าที่สารสนเทศภูมิศาสตร์, เจ้าหน้าที่กรรมวิธีข้อมูล, 
เจ้าหน้าที่เชื้อเพลิง, เจ้าหน้าที่ประมวลความต้องการ, เจ้าหน้าที่จัดหา, 
เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาการทดสอบ, ช่างถ่ายรูปทางอากาศ, ช่างโทรพิมพ์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์, 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, เทคโนโลยีสารสนเทศ



ผนวก ข
ตําแหนงข้าราชการต ํากว่าชั้นสัญญาบัตร
กทม., กองบินต่างจังหวัด และ รร.การบิน

ลําดับ คุณวุฒิ ตําแหน่ง เพศ สถานทีทํางาน จํานวน รหัสตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะเพิ มเติม
กทม. ๒๐ ๒๑๗๑๑๐

นครราชสีมา ๕ ๒๑๗๑๐๑
ลพบุรี ๒ ๒๑๗๑๐๒

นครสวรรค์ ๓ ๒๑๗๑๐๔
ประจวบคีรีขันธ์ ๓ ๒๑๗๑๐๕ - อายุไม่ต่ ากว่า ๒๒ ปีบริบูรณ์
อุบลราชธานี ๓ ๒๑๗๑๒๑

อุดรธานี ๑ ๒๑๗๑๒๓
เชียงใหม่ ๒ ๒๑๗๑๔๑
พิษณุโลก ๑ ๒๑๗๑๔๖
นครปฐม ๔ ๒๑๗๑๘๘

กทม. ๔ ๒๑๘๑๑๐
นครราชสีมา ๑ ๒๑๘๑๐๑

ลพบุรี ๒ ๒๑๘๑๐๒
สุราษฎร์ธานี ๒ ๒๑๘๑๐๗ - อายุไม่ต่ ากว่า ๒๒ ปีบริบูรณ์

อุดรธานี ๒ ๒๑๘๑๒๓
เชียงใหม่ ๑ ๒๑๘๑๔๑
พิษณุโลก ๒ ๒๑๘๑๔๖
สงขลา ๑ ๒๑๘๑๕๖
กทม. ๒๔ ๒๑๙๑๑๐

นครราชสีมา ๑ ๒๑๙๑๐๑
ลพบุรี ๑ ๒๑๙๑๐๒

นครสวรรค์ ๔ ๒๑๙๑๐๔
อุบลราชธานี ๑ ๒๑๙๑๒๑

อุดรธานี ๓ ๒๑๙๑๒๓
เชียงใหม่ ๑ ๒๑๙๑๔๑
นครปฐม ๒ ๒๑๙๑๘๘

๒๐.  มัธยมศึกษา ...

- ผ่านการรับราชการทหารกองประจ าการ 
มาแล้ว หรือส าเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร
ชั้นปีที่ ๓

- มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งผู้บังคับสุนัข

ประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้บังคับสุนัข, ผู้บังคับสุนัขทหาร

ช 

๑๘

๑๗

๑๙ มัธยมศึกษาตอนปลาย เจ้าหน้าที่นิรภัย, เจ้าหน้าที่พัสดุ, เจ้าหน้าที่คลัง, เจ้าหน้าที่คลังพัสดุเชื้อเพลิง, 
เจ้าหน้าที่อาชีวสงเคราะห์, เจ้าหน้าที่ประจ าร้านค้าสหกรณ์,                     
เจ้าหน้าที่ยกกระบัตร

ช

ช 

เจ้าหน้าที่สารวัตร, เจ้าหน้าที่รักษาการณ์, เจ้าหน้าที่ควบคุมการพักอาศัย,      
ผู้คุม, เจ้าหน้าที่ทะเบียนบัตรบุคคลและยานพาหนะ,                              
เจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปราม, เจ้าหน้าที่ยุทธการ,                           
เจ้าหน้าที่การฝึกและศึกษา, เจ้าหน้าที่แจ้งเตือน,                                
เจ้าหน้าที่ยุทธการและการข่าว, เจ้าหน้าที่สายตรวจ

- ผ่านการรับราชการทหารกองประจ าการ 
สังกัด กองทัพอากาศ มาแล้ว หรือส าเร็จ
หลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ สังกัด 
กองทัพอากาศ



ผนวก ข
ตําแหนงข้าราชการต ํากว่าชั้นสัญญาบัตร
กทม., กองบินต่างจังหวัด และ รร.การบิน

ลําดับ คุณวุฒิ ตําแหน่ง เพศ สถานทีทํางาน จํานวน รหัสตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะเพิ มเติม
๒๐ มัธยมศึกษาตอนปลาย นักร้อง ช/ญ กทม. ๒ ๒๒๐๓๑๐ สามารถขับร้องเพลงได้เป็นอย่างดี

กทม. ๓๘ ๒๒๑๓๑๐
นครสวรรค์ ๒ ๒๒๑๓๐๔
เชียงใหม่ ๒ ๒๒๑๓๔๑
สงขลา ๑ ๒๒๑๓๕๖

๔๕๙

๒๑ มัธยมศึกษาตอนปลาย เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบราชการ, เจ้าหน้าที่แยกประเภทก าลังพล,                 
เจ้าหน้าที่แผนและควบคุมสถานภาพก าลังพลส ารอง, เจ้าหน้าที่ข่าวสนาม, 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, เจ้าหน้าที่ข่าว, เจ้าหน้าที่การจัดและอัตรา, 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ก าลังพล, เจ้าหน้าที่สอบสวน, 
เสมียนสัสดี, เจ้าหน้าที่พัสดุ, เจ้าหน้าที่อาชีวสงเคราะห์, เจ้าหน้าที่สวัสดิการ,
เจ้าหน้าที่ส่งก าลังบ ารุง, เจ้าหน้าที่พลาธิการ, เจ้าหน้าที่ด าเนินงาน,         
เจ้าหน้าที่พัสดุเชื้อเพลิง, เจ้าหน้าที่บริการจัดเล้ียง, เจ้าหน้าที่กิจการอาเซียน, 
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ, เจ้าหน้าที่ควบคุม, เจ้าหน้าที่อ านวยการ,            
เจ้าหน้าที่เบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญ

ช/ญ

รวมทั้งสิ้น



กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร 
พ.ศ.๒๔๙๗ 

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๑ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร 

พ.ศ.๒๔๙๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร 

พ.ศ. ๒๔๙๗ 
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๙ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร 

พ.ศ. ๒๔๙๗ 
ข้อ ๒ โรคหรือสภาพร่างกายหรือสภาพจิตใจ ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามมาตรา ๔๑ 

คือ 
(๑) โรคหรือความผิดปกติของตา 

(ก) ตาข้างหนึ่งข้างใดบอด คือเมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้ว การมองเห็นยัง
อยู่ในระดับต่ ากว่า ๓/๖๐ หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกว่า ๑๐ องศา 

(ข) สายตาไม่ปกติ คือเมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้วการมองเห็นยังอยู่ใน
ระดับ ๖/๒๔ หรือต่ าว่าทั้งสองข้าง 

(ค) สายตาสั้นมากกว่า ๘ ไดออปเตอร์ หรือสายตายาวมากกว่า ๕ ไดออปเตอร์ทั้ง
สองข้าง 

(ง) ต้อแก้วตาทั้งสองข้าง (Bilateral Cataract) 
(จ) ต้อหิน (Glaucoma) 
(ฉ) โรคขั้วประสาทตาเสื่อมทั้ง ๒ ข้าง (Optic Atrophy) 
(ช) กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุ่นทั้งสองข้าง 

(๒) โรคหรือความผิดปกติของหู 
(ก) หูหนวกทั้งสองข้าง คือต้องใช้เสียงในช่วงคลื่นความถี่ ๕๐๐-๒,๐๐๐ รอบต่อวินาที

หรือเกินกว่า ๕๕ เดซิเบล จึงจะได้ยินทั้งสองข้าง 
(ข) หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังทั้งสองข้าง 
(ค) เยื่อแก้วหูทะลุทั้งสองข้าง 

(๓) โรคของหัวใจและหลอดเลือด 
(ก) หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง 
(ข) ลิ้นหัวใจพิการ 
(ค) การเต้นของหัวใจผิดปกติอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง 
(ง) โรคของกล้ามเนื้อหัวใจชนิดที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้และอาจเป็นอันตราย 

(จ) หลอดเลือด … 
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(จ) หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง 
(ฉ) หลอดเลือดภายในกระโหลกศีรษะโป่งพองหรือผิดปกติชนิดที่อาจเป็นอันตราย 

(๔) โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด 
(ก) โรคเลือดหรืออวัยวะสร้างเลือดผิดปกติอย่างถาวรและอาจเป็นอันตราย 
(ข) ภาวะม้ามโต (Hypersplenism) ที่รักษาไม่หายและอาจเป็นอันตราย 

(๕) โรคของระบบหายใจ 
(ก) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Diseases) 
(ข) โรคหลอดลมพอง (Bronchiectasis) 
(ค) โรคหืด (Asthma) 
(ง) โรคของระบบหายใจที่ท าให้สมรรถภาพปอดลดลงอย่างถาวรจน Forced Expiratory 

Volume in One Second ต่ ากว่า ๒ ลิตร หรือ Forced Vital Capacity ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ของค่าปกติ 
(๖) โรคของระบบปัสสาวะ 

(ก) ไตอักเสบเรื้อรัง 
(ข) กลุ่มอาการไตพิการ (Nephrotic Syndrome) 
(ค) ไตวายเรื้อรัง 
(ง) ไตพองเป็นถุงน้ าแต่ก าเนิด (Polycystic Kidney) 

(๗) โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ 
(ก) ข้ออักเสบเรื้อรังจนกระดูกเปลี่ยนรูป 
(ข) แขน ขา มือ เท้า นิ้ว อย่างใดอย่างหนึ่งผิดปกติ ดังต่อไปนี้ 

   ๑. แขน ขา มือ หรือเท้า ด้วนหรือพิการ ถึงแม้ว่าจะรักษาด้วยวิธีใหม่
ที่สุดแล้วก็ยังใช้การไม่ได้ 

 ๒. นิ้วหัวแม่มือด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงข้ันใช้การไม่ได้ 
 ๓. นิ้วชี้ของมือด้วนตั้งแต่ข้อปลายนิ้ว 

   ๔. นิ้วมือในมือข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือ
พิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ 

 ๕. นิ้วหัวแม่เท้าด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงข้ันใช้การไม่ได้ 
   ๖. นิ้วเท้าในเท้าข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือ

พิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ 
   ๗. นิ้วเท้าในเท้าแต่ละข้างตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือ

พิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ 
   ๘. นิ้วเท้าในเท้าข้างใดข้างหนึ่งตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อโคนนิ้ว

หรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ 
(ค) คอเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถาวร 
(ง) กระดูกสันหลังโก่งหรือคดหรือแอ่นจนเห็นได้ชัด หรือแข็งทื่อชนิดถาวร 
  

(จ) กล้ามเนื้อ … 
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(จ) กล้ามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or Contracture) จนเป็นผลให้อวัยวะ
ส่วนหนึ่งส่วนใดใช้การไม่ได้ 

(๘) โรคของต่อมไร้ท่อและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสัม 
(ก) ภาวะต่อมธัยรอยด์ท างานน้อยไปอย่างถาวร 
(ข) ภาวะต่อมพาราธัยรอยด์ท างานน้อยไปอย่างถาวร 
(ค) ภาวะต่อมใต้สมองผิดปกติอย่างถาวร 
(ง) เบาหวาน 
(จ) ภาวะอ้วน (Obesity) ซึ่งมีดัชนีความหนาของร่างกาย (Body Mass Index) 

ตั้งแต ่๓๕ กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป 
(ฉ) โรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับเมตะบอลิสัมของแร่ธาตุ สารอาหาร ดุลย์สารน้ า      

อีเล็กโทรลัยท์และกรดด่าง ตลอดจนเมตะบอลิสัมอ่ืน ๆ ชนิดถาวร และอาจเป็นอันตราย 
(๙) โรคติดเชื้อ 

(ก) โรคเรื้อน 
(ข) โรคเท้าช้าง 
(ค) โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ 

(๑๐) โรคทางประสาทวิทยา 
(ก) จิตเจริญล่าช้า (Mental Retardation) ที่มีระดับเชาว์ปัญญา ๖๙ หรือต่ ากว่านั้น 
(ข) ใบ้(Mutism) หรือพูดไม่เป็นภาษาหรือฟังภาษาไม่รู้เรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร 
(ค) ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคท่ีท าให้มีอาการชัก (Seizures) อย่างถาวร 
(ง) อัมพาต (Paralysis) ของแขน ขา มือ หรือเท้า ชนิดถาวร 
(จ) สมองเสื่อม(Dementia) 
(ฉ) โรคหรือความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังที่ท าให้เกิดความผิดปกติอย่างมาก

ในการเคลื่อนไหวของแขนหรือขาอย่างถาวร 
(ช) กล้ามเนื้อหมดก าลังอย่างหนัก (Myasthenia Gravis) 

(๑๑) โรคทางจิตเวช 
(ก) โรคจิตหรือโรคที่ท าให้จิตผิดปกติอย่างรุนแรงและถาวร 

(๑๒) โรคอ่ืน ๆ 
(ก) กระเทย (Hermaphrodism) 
(ข) มะเร็ง (Malignant Neoplasm) 
(ค) โรคตับอักเสบเรื้อรังชนิดร้ายแรง (Chronic Active Hepatitis) 
(ง) ตับแข็ง (Cirrhosis of Liver) 
(จ) คนเผือก (Albino) 
(ฉ) โรคลูปัสอิริธิมาโตซัสทั่วร่างกาย (Systemic Lupus Erythematosus) 
(ช) กายแข็งทั่วร่างกาย (Systemic Sclerosis) 
 

(ซ) รูปวิปริต  … 
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(ซ) รูปวิปริตต่าง ๆ ได้แก่ 
(๑) จมูกโหว่ 
(๒) เพดานโหว่หรือสูงหรือลิ้นไก่สั้นพูดไม่ชัด 
 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 

      รฐัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
   เสนาะ เทียนทอง 

    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



(ส าเนา) 
 

ระเบียบกองทัพอากาศ 
ว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการ 

เป็นผู้ปฏิบัติการภาคพื้นดินในกองทัพอากาศ 
พ.ศ.๒๕๑๘ 

 
 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการเป็น  
ผู้ปฏิบัติการภาคพื้นดินในกองทัพอากาศ  จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของ
บุคคลที่สมัครเข้ารับราชการเป็นผู้ปฏิบัติการภาคพื้นดินในกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๑๘” 

 ข้อ ๒ ลักษณะโรคและความพิการที่ไม่สามารถรับราชการในกองทัพอากาศ คือ 
  ๒.๑ โรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวงออกตามความใน 
มาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 
  ๒.๒ โรคความดันโลหิตสูง วัดท่านั่ง สูงกว่าเกณฑ์ดังนี้ 
   ๒.๒.๑ อายุ ๓๕ ปี  ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท 
   ๒.๒.๒ อายุ ๓๕ - ๔๕ ปี  ๑๕๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท 
   ๒.๒.๓ อายุเกิน ๔๕ ปีขึ้นไป  ๑๕๕/๙๐ มิลลิเมตรปรอท 
  ๒.๓ โรคเบาหวาน 
  ๒.๔ โรคพิษสุราเรื้อรัง 
  ๒.๕ โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  ๒.๖ โรคหรือความพิการอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุไว้แล้ว ซึ่งเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ 
เห็นว่าไม่สามารถรับราชการได้ 

 ข้อ ๓ ให้เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ รักษาการตามระเบียบนี้ 

 ข้อ ๔ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
                                       ประกาศ    ณ    วันที่    ๒๖    พฤศจิกายน    พ.ศ.๒๕๑๘ 

                                                 (ลงชื่อ) พลอากาศเอก กมล  เดชะตุงคะ 
                                                                           (กมล  เดชะตุงคะ) 
                                                               รักษาราชการ ผู้บัญชาการทหารอากาศ 
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การสอบภาคปฏิบัติ 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ต้อนรับบนอากาศยาน 

รหัสต าแหน่ง ๒๑๑๒๑๐ 
ก าหนดการ 
 ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ 

สถานที ่
กรมพลาธิการทหารอากาศ 

รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน 
เป็นการทดสอบทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะต าแหน่งเจ้าหน้าที่ต้อนรับบนอากาศยาน 

ล าดับ หัวข้อการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑ บุคลิกลักษณะ รูปร่าง หน้าตา ๓๐  
๒ กริยามารยาท การแต่งกาย ๓๐  
๓ การบริการ Service mind ๒๐  
๔ ปฏิญาณไหวพริบ ๒๐  

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
แผนกก าลังพล กองบังคับการ กรมพลาธิการทหารอากาศ 
โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๓๑๓๒  
 

ผู้รับผิดชอบ 
น.ท.หญิง จีรนันท์  ทองศาลา ต าแหน่ง หัวหน้าแผนกก าลังพล กองบังคับการ กรมพลาธิการทหารอากาศ 
โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๓๑๓๒  
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การสอบภาคปฏิบัติ 
ต าแหน่ง นักร้อง 

รหัสต าแหน่ง ๒๒๐๓๑๐ 
ก าหนดการ 
 ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ 

สถานที ่
กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน (ทุ่งสีกัน) 

รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน 
เป็นการทดสอบทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะต าแหน่งนักร้อง  

ล าดับ หัวข้อการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑ การใช้สายตากับผู้ฟัง ๑๐  
๒ การเคลื่อนไหวร่างกายสัมพันธ์กับบทเพลง ๑๐  
๓ ความเหมาะสมในการแต่งกาย (เสื้อผ้า, แต่งหน้า, ท าผม) 

โดยสามารถเตรียมพร้อมการแต่งกายมาได้เลย  
หรือ เตรียมเครื่องแต่งกายมาเปลี่ยนในห้องที่ได้จัดไว้ให้ 

๑๐  

๔ บุคลิกลักษณะท่าทาง และอัตลักษณ์ (สัดส่วน) ๑๐  
๕ สามารถจ าเนื้อร้องได้ ๖  
๖ เสียงร้อง และเนื้อเสียง ๑๔  
๗ เพลงบังคับ เลือกจากเพลงพระราชนิพนธ์ ๑ เพลง ดังนี้ 

๗.๑  ไร้เดือน 
๗.๒  เมื่อโสมส่อง 
๗.๓  Oh I say 
๗.๔  แก้วตาขวัญใจ 
๗.๕  ลมหนาว 

๒๐  

๘ เพลงเลือก โดยเลือกมาเอง ๑ เพลง  
และต้องเตรียมโน้ตเพลงเลือกส าหรับวง ๔ ชิ้น  
หรือ Backing track 

๒๐  

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
แผนกวิทยาการ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 
โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๘๘๘๘  
ผู้รับผิดชอบ 
ร.ท.บรรจง  แก้วค า ต าแหน่ง นายทหารโสตทัศนูปกรณ์ ห้องสมุดและโสตทัศนูปกรณ์ แผนกวิทยาการ  
กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 
โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๘๘๘๘  
โทรมือถือ ๐๘ ๙๗๘๒ ๒๒๙๒  
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การสอบภาคปฏิบัติ 
ต าแหน่ง อนุศาสนาจารย์ 
รหัสต าแหน่ง ๑๐๒๑๑๐ 

ก าหนดการ 
 ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ 

สถานที ่
กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน 
เป็นการทดสอบทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะต าแหน่งอนุศาสนาจารย์ 

ล าดับ หัวข้อการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑ การเขียนแนวบรรยายธรรม ๓๐  
๒ การบรรยายธรรมโดยการเตรียมตัว ๔๐  
๓ การบรรยายธรรมโดยไม่เตรียมตัว ๓๐  

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๒๙๕๙ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ยศ ชื่อ สกุล  น.อ.ปรีชา  วรวชัรญาณ   ต าแหน่ง  รอง ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. 
โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๒๙๕๙ 
 

  



ผนวก ง - ๔ 
 

การสอบภาคปฏิบัติ 
ต าแหน่ง นายทหารจิตวิทยาคลินิก 

รหัสต าแหน่ง ๑๐๘๓๑๐ 
ก าหนดการ 
 ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ 

สถานที ่
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ 

รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน 
เป็นการทดสอบทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะต าแหน่งนายทหารจิตวิทยาคลินิก 

ล าดับ หัวข้อการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
การสอบภาคปฏิบัติ (Performance Test) 

๑ ทดสอบความรู้จิตวิทยาคลินิกและจิตเวช ๒๐  
๒ ทดสอบการประเมินผลทางด้านจิตวิทยาคิลนิก 

Psychological Assessment  
๔๐  

๓ ทดสอบเชิงปฏิบัติการทางด้านจิตวิทยาคลินิก 
Labolatory of Psychological Assessment  

๒๐  

การทดสอบทางจิตวิทยาคลินิก (Clinical Psychological Test) 
๔ ทดสอบบุคลิกภาพ การแก้ไขปัญหา และภาวะสุขภาพจิต ๒๐  

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ 
โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๒๖๑๓, ๒๖๙๑  
 

ผู้รับผิดชอบ 
น.อ.หญิง อุบลรัตน์  หร่ายเจริญ ต าแหน่ง น.จิตวิทยาคลินิก กคผ.สวบ.ทอ. 
โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๒๖๑๓, ๒๖๙๑  
 

  



ผนวก ง - ๕ 
 

การสอบภาคปฏิบัติ 
ต าแหน่ง ครูภาษา 

รหัสต าแหน่ง ๑๒๒๓๔๖ 
ก าหนดการ 
 ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ 

สถานที ่
ศูนยภ์าษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  

รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน 
เป็นการทดสอบทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะต าแหน่งครูภาษา 

ล าดับ หัวข้อการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑ วัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ  

(English Comprehension Level - ECL) 
(สอบพร้อมกันทุกคน ใช้เวลา ๑ ชม.) 

๒๕  

๒ วิชาการเขียนภาษาอังกฤษ  (Writing)  
(สอบพร้อมกันทุกคน ใช้เวลา ๑ ชม.) 

๒๕  

๓ วิชาการพูดภาษาอังกฤษ (Speaking)  
(สอบทีละคน ใช้เวลาคนละ ๒๐ นาที) 

๒๕  

๔ วิชาการสอนภาษาอังกฤษ (สอนเป็นภาษาอังกฤษ) 
 (Teaching demonstration) 
(สอบทีละคน ใช้เวลาคนละ ๓๐ นาที) 

๒๕  

 
หมายเหตุ  ๑. เกณฑ์ผ่านส าหรับการทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ (ECL) คือ ๗๐ 
  ๒. เกณฑ์ผ่านส าหรับการทดสอบทักษะการเขียนและการพูด คือ ร้อยละ ๗๐ 
  ๓. เกณฑ์ผ่านส าหรับการทดสอบการสอน คือ ร้อยละ ๗๐ 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๔๒๔๒  
 

ผู้รับผิดชอบ 
น.อ.หญิง วาสนา  สงวนพวก ต าแหน่ง หก.กภษ.ศภษ.ยศ.ทอ. 
โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๔๒๔๒  
  



ผนวก ง - ๖ 
 

การสอบภาคปฏิบัติ 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ที่ดิน 
รหัสต าแหน่ง ๒๐๑๑๑๐ 

ก าหนดการ 
 ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ 

สถานที ่
กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ 

รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน 
เป็นการทดสอบทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะต าแหน่งเจ้าหน้าที่ท่ีดิน 

ล าดับ หัวข้อการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑ การส ารวจรังวัดพ้ืนที่ด้วยกล้องส ารวจ Total Station ๓๐  
๒ การค านวณและรายงานผลการส ารวจงานวงรอบ ๒๐  
๓ การส ารวจรังวัดระดับด้วยกล้องระดับ ๑๐  
๔ การค านวณและรายงานผลการส ารวจงานระดับ ๒๐  
๕ การใช้โปรแกรมเขียนแบบ (Auto Cad) เบื้องต้น ๒๐  

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
กองแผนที่และที่ดิน ส านักนโยบายและแผน กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ 
โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๑๙๗๐ 
 
ผู้รับผิดชอบ 
น.ท.ประสิทธิ์  กานนท์ ต าแหน่ง หน.ผรว.กผท.สนผ.กบ.ทอ.  
โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๑๙๗๐ 
 

  



ผนวก ง - ๗ 
 

การสอบภาคปฏิบัติ 
ต าแหน่ง พลขับรถ และพลขับรถดับเพลิง  

รหัสต าแหน่ง ๒๐๖๑๑๐, ๒๐๖๑๐๑, ๒๐๖๑๐๒, ๒๐๖๑๐๔, ๒๐๖๑๐๕,  
๒๐๖๑๒๑, ๒๐๖๑๒๓, ๒๐๖๑๔๑, ๒๐๖๑๔๖ และ ๒๐๖๑๘๘ 

ก าหนดการ 
 ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ 

สถานที ่
สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) 

รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน 
เป็นการทดสอบทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะต าแหน่งพลขับรถ 

ล าดับ หัวข้อการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑ การขับรถเคลื่อนที่รอบสนามขับรถยนต์ ๖๐  
๒ การจอดรถในที่บังคับซองตั้ง ๒๐  
๓ การจอดรถในที่บังคับซองนอน ๒๐  

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
กองวิทยาการ กรมขนส่งทหารอากาศ  
โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๔๒๑๑ 
 
ผู้รับผิดชอบ 
น.ท.ถนัด  เนียมประเสริฐ ต าแหน่ง หน.ผวก.กวก.ขส.ทอ.  
โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๔๒๑๑ 
 

  



ผนวก ง - ๘ 
 

การสอบภาคปฏิบัติ 
ต าแหน่ง ผู้บังคับสุนัขและผู้บังคับสุนัขทหาร 

รหัสต าแหน่ง ๒๑๘๑๑๐, ๒๑๘๑๐๑, ๒๑๘๑๐๒, ๒๑๘๑๐๗, ๒๑๘๑๒๓,  
๒๑๘๑๔๑, ๒๑๘๑๔๖ และ ๒๑๘๑๕๖ 

ก าหนดการ 
 ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ 

สถานที ่
กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๓ กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน (ทุ่งสีกัน) 

รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน 
เป็นการทดสอบทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะต าแหน่งผู้บังคับสุนัขทหาร 

ล าดับ หัวข้อการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
สถานีที่ ๑ การเข้าหาสุนัข 

๑ การเรียกชื่อสุนัข (การใช้น้ าเสียง) ๒๐  
๒ ลักษณะการเข้าหาสุนัข ๒๐  
๓ ลักษณะการสัมผัสสุนัข ๒๐  

สถานีที่ ๒ การปฏิบัติกับสุนัขและการดูแลสุนัข 
๔ วิธีการตรวจสอบสุขภาพสุนัข ๒๐  
๕ การจูงสุนัขเดิน ๒๐  

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 
โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๐๐๔๖ 
 

 



ผนวก  จ 
เนื้อหาวิชาการสอบภาควิชาการ 

 การสอบภาควิชาการ แบ่งออกเป็นการสอบพ้ืนฐานความรู้ทั่วไปของผู้ที่จะเป็นข้าราชการชั้น
สัญญาบัตรหรือข้าราชการต่่ากว่าชั้นสัญญาบัตร (ตามต่าแหน่งที่สมัครสอบ) และความรู้เฉพาะตามคุณวุฒิที่
สมัครสอบ 

 ๑. ผู้สมัครสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (คุณวุฒิปริญญาตรี) และข้าราชการต่่า
กว่าชั้นสัญญาบัตร (คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)) เป็นข้อสอบแบบ
ปรนัย ๔ ตัวเลือก จ่านวน ๑๕๐ ข้อ (๑๕๐ คะแนน) ในเวลา ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที สอบวิชาดังนี้ 
  ๑.๑  พ้ืนฐานความรู้ทั่วไป 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.  ผู้สมัครสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต่่ากว่าชั้นสัญญาบัตร (คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จ่านวน ๑๕๐ ข้อ (๑๕๐ คะแนน) ในเวลา ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที สอบเฉพาะ 
วิชาพ้ืนฐานความรู้ทั่วไป ตามข้อ ๑.๑ 

 ๓.  ผู้สมัครสอบในต่าแหน่งนายทหารพระธรรมนูญ ความรู้เฉพาะตามคุณวุฒิที่สมัครสอบ 
ใช้ข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก โดยมีขอบเขตวิชาที่สอบดังนี้ 
  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 ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกรอบแรก ต้องเป็นผู ้ที ่สอบได้คะแนนภาค
วิชาการไมต่่่ากว่าร้อยละ ๖๐ 
   ๑.๒ ต่าแหน่งเจ้าหน้าที่ต้อนรับบนอากาศยาน และต่าแหน่งนักร้อง ที่ก่าหนดให้สอบ
ภาคปฏิบัติก่อนการทดสอบภาควิชาการ  
   ๑.๒.๑   ต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบภาคปฏิบัติรวมกับคะแนนทดสอบภาควิชาการ 
ไม่ต่่ากว่าร้อยละ ๖๐ 
    ๑.๒.๒ ก่าหนดน ่าหนักคะแนนสอบรอบแรก การสอบภาคปฏิบัติ : การสอบภาค
วิชาการ เป็น ๕๐ : ๑๐  
  ๑.๓ การประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก จะประกาศผลสอบเรียงตามหมายเลขสมัคร
สอบโดยคัดเลือกผู้ที่ผ่านเกณฑ์เอาไว้ไม่เกินจ่านวน ๔ เท่าของอัตราที่เปิดรับ (แต่ไม่น้อยกว่า ๕ คน) ยกเว้นใน
บางต่าแหน่งที่คณะกรรมการมีมติเป็นอย่างอ่ืน   

 ๒. การสอบคัดเลือกรอบสอง 
   ๒.๑ รหัสต่าแหน่งที่ไม่มีการสอบภาคปฏิบัติ 
   ๒.๑.๑ ก่าหนดน ่าหนักคะแนนสอบ 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 ต่าแหน่งเจ้าหน้าที่ต้อนรับบนอากาศยาน และต่าแหน่งนักร้อง ก่าหนดให้
สอบภาคปฏิบัติก่อนการทดสอบภาควิชาการ ก่าหนดน ่าหนักคะแนนสอบ การสอบภาควิชาการและสอบ
ภาคปฏิบัติ (รอบแรก) : การสอบสัมภาษณ์ : ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เป็น ๖๐ : ๓๐ : ๑๐ 
     ๒.๒.๒ รหัสต่าแหน่งที่ก่าหนดให้สอบภาคปฏิบัติในการสอบรอบสอง ก่าหนดน ่าหนัก
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 โดยขึ นบัญชีตัวส่ารองเป็นจ่านวน ๑ เท่าของอัตราที่เปิดรับ ยกเว้นในบางต่าแหน่งที่คณะกรรมการ
มีมติเป็นอย่างอ่ืน   
  ๒.๓ ผู้ที่สอบผ่านรอบแรกแต่ขาดสอบรอบสอง ไม่ว่าขั นตอนใดขั นตอนหนึ่ง หรือสอบไม่ผ่าน
เกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีก่าหนด จะถือว่าสอบไม่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสอง 
 



เพศ อายุ ๕๐ คะแนน ๔๐ คะแนน ๓๐ คะแนน ๒๐ คะแนน ๑๐ คะแนน

๑๘ - ๒๙ ๔๕ - ๕๒ ๔๑ - ๔๔ ๓๒ - ๔๐ ๒๘ - ๓๑ ๒๐ - ๒๗

๓๐ - ๓๙ ๔๓ - ๕๑ ๓๘ - ๔๒ ๒๙ - ๓๗ ๒๔ - ๒๘ ๑๕ - ๒๓

๑๘ - ๒๙ ๓๒ - ๓๕ ๓๐ - ๓๑ ๒๕ - ๒๙ ๒๓ - ๒๔ ๑๙ - ๒๒

๓๐ - ๓๙ ๓๐ - ๓๗ ๒๖ - ๒๙ ๑๗ - ๒๕ ๑๓ - ๑๖ ๕ - ๑๒

เพศ อายุ ๕๐ คะแนน ๔๐ คะแนน ๓๐ คะแนน ๒๐ คะแนน ๑๐ คะแนน

๑๘ - ๒๙ ๔๖ - ๕๕ ๔๑ - ๔๕ ๓๐ - ๔๐ ๒๕ - ๒๙ ๑๕ - ๒๔

๓๐ - ๓๙ ๔๑ - ๕๐ ๓๖ - ๔๐ ๒๕ - ๓๕ ๒๐ - ๒๔ ๑๐ - ๑๙

๑๘ - ๒๙ ๒๘ - ๓๔ ๒๔ - ๒๗ ๑๗ - ๒๓ ๑๓ - ๑๖ ๖ - ๑๒

๓๐ - ๓๙ ๒๘ - ๓๔ ๒๔ - ๒๗ ๑๗ - ๒๓ ๑๓ - ๑๖ ๖ - ๑๒

เพศ อายุ ๕๐ คะแนน ๔๐ คะแนน ๓๐ คะแนน ๒๐ คะแนน ๑๐ คะแนน

๑๘ - ๒๙ ๗.๕๕ - ๑๐.๑๑ ๑๐.๑๒ - ๑๑.๒๗ ๑๑.๒๘ - ๑๔.๐๐ ๑๔.๐๑ - ๑๕.๑๖ ๑๕.๑๗ - ๑๗.๓๒

๓๐ - ๓๙ ๙.๑๔ - ๑๑.๓๒ ๑๑.๓๓ - ๑๒.๕๒ ๑๒.๕๓ - ๑๕.๓๑ ๑๕.๓๒ - ๑๖.๕๐ ๑๖.๕๑ - ๑๙.๒๘

๑๘ - ๒๙ ๑๒.๕๖ - ๑๕.๑๗ ๑๕.๑๘ - ๑๖.๓๙ ๑๖.๔๐ - ๑๙.๒๒ ๑๙.๒๓ - ๒๐.๔๓ ๒๐.๔๔ - ๒๓.๐๔

๓๐ - ๓๙ ๑๒.๓๔ - ๑๕.๕๔ ๑๕.๕๕ - ๑๗.๓๖ ๑๗.๓๗ - ๒๐.๕๐ ๒๑.๐๐ - ๒๒.๔๑ ๒๒.๔๒ - ๒๖.๐๒

(คร้ัง/นาท)ี

                                               จ านวนคร้ังที่ปฏบิติัได้ใน ๑ นาท ี            น้ าหนักคะแนน = ๑          

ชาย

ลุกน่ัง : ดันพ้ืน : วิ่ง/เดิน  ๒.๔ กม.   =  ๑ : ๑ : ๓

ผนวก ช

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

วิง่/เดิน

๒.๔  ก.ม.
จ านวนเวลาที่ปฏบิติัได้เปน็นาทแีละวนิาท ี(นาท/ีวนิาท)ี                      น้ าหนักคะแนน = ๓

เกณฑ์การให้คะแนนการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

หญิง

การดันพื้น
                                               จ านวนคร้ังที่ปฏบิติัได้ใน ๑ นาท ี             น้ าหนักคะแนน = ๑          

(คร้ัง/นาท)ี

การลุกนั่ง



รายการ วนั/เวลา หมายเหตุ

๑.  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต จนัทร์ ๑๘ ม.ค. - องัคาร ๑ มี.ค.๕๙ - http://job.rtaf.mi.th
(ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยดุราชการ)     - https://rtafrecruitment.job.thai.com

- http://www.person.rtaf.mi.th

๒.  สอบภาคปฏิบัติ จนัทร์ ๒๘ มี.ค. - ศุกร์ ๑ เม.ย.๕๙ - http://job.rtaf.mi.th
 เวลา  ๐๗.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.  - เฉพาะรหัสต าแหน่งทีจ่ะต้องท าการทดสอบกอ่นการสอบคัดเลือก

ภาควิชาการ รายละเอยีดตามผนวก ง - ๑ และ ง - ๒ 
๓.  สอบภาควชิาการ พุธ ๖ เม.ย.๕๙ - ประกาศก าหนดการ สถานทีแ่ละทีน่ั่งสอบ ตัง้แต่

เวลา  ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. ศุกร์ ๒๕ มี.ค.๕๙ เป็นตน้ไป
     - http://job.rtaf.mi.th

- http://rtafcareer.thaijobjob.com
- http://www.person.rtaf.mi.th และ ๑๙๐๐ ๘๘๘ ๕๔๙ 

๔. ประกาศผลสอบคัดเลอืก จนัทร์ ๑๘ เม.ย. - พุธ ๒๐ เม.ย.๕๙ - http://job.rtaf.mi.th
    รอบแรกและรายงานตวั เวลา  ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. - https://rtafrecruitment.job.thai.com

- http://www.person.rtaf.mi.th และ ๑๙๐๐ ๘๘๘ ๕๔๙
- รายงานตัวที ่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
- รับเอกสารส าหรับการสอบรอบสอง

๕.  ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย พฤหัสบดี ๒๑ เม.ย.- องัคาร ๒๖ เม.ย.๕๙ - สนามกฬีากองทัพอากาศ (จนัทรุเบกษา)
(เว้นวันหยดุราชการ)    - แจง้ก าหนดการและรายละเอียดให้ทราบในวนัรายงานตวัรอบแรก

๖.  สอบสมัภาษณ์ พฤหัสบดี ๒๑ เม.ย.- องัคาร ๑๐ พ.ค.๕๙ - โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ
เวลา  ๐๗.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. หรือตามทีค่ณะกรรมการก าหนด 
(เว้นวันหยดุราชการ)   - แจง้ก าหนดการและรายละเอียดให้ทราบในวนัรายงานตวัรอบแรก

๗.  สอบภาคปฏิบัติ จนัทร์ ๒๕ เม.ย.- องัคาร ๒๖ เม.ย.๕๙ - เฉพาะรหัสต าแหน่งทีจ่ะต้องท าการทดสอบในการสอบคัดเลือก
เวลา  ๐๗.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.  รอบสอง รายละเอยีดตามผนวก ง - ๓ ถงึ ง - ๘

- แจง้ก าหนดการและรายละเอียดให้ทราบในวนัรายงานตวัรอบแรก

๘. สง่เอกสารคุณวฒิุ (เพ่ิมเตมิ) กอ่น พุธ ๔ พ.ค.๕๙ - เฉพาะผู้ทีต้่องใช้เอกสารยืนยันว่าคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมคัร
เวลา  ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. - แจง้ก าหนดการและรายละเอียดให้ทราบในวนัรายงานตวัรอบแรก

(เว้นวันหยดุราชการ)
๙. ประกาศผลสอบคัดเลอืก ศุกร์ ๑๓ พ.ค. - องัคาร ๑๗ พ.ค.๕๙ - http://job.rtaf.mi.th
      รอบสองและรายงานตวั เวลา  ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. - https://rtafrecruitment.job.thai.com

(เว้นวันหยดุราชการ)  - http://www.person.rtaf.mi.th และ ๑๙๐๐ ๘๘๘ ๕๔๙
- รายงานตัวที ่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
- รับเอกสารประกอบการบรรจเุขา้รับราชการ

ผนวก ซ
ก าหนดการรับสมคัรและสอบคัดเลือก

การสมัครสอบคัดเลอืกและการขอหนังสอืรับรองเพ่ือขอรับคะแนนเพ่ิมพิเศษ

การสอบคัดเลอืกรอบแรก

การสอบคัดเลอืกรอบสอง



รายการ วนั/เวลา หมายเหตุ

๑๐.  ตรวจร่างกายทางแพทย์ องัคาร ๑๗ พ.ค.- พฤหัสบดี ๑๙ พ.ค.๕๙ แบ่งตามสถานที ่คือ
       และพิมพ์ลายน้ิวมือ เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ตรวจร่างกาย - กองเวชศาสตร์ป้องกนั กรมแพทยท์หารอากาศ

เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๔.๐๐ น. พิมพ์ลายนิว้มือ - พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
- แจง้ก าหนดการและรายละเอียดให้ทราบในวนัรายงานตวัรอบสอง

๑๑. ทดสอบความถนัดบุคคล องัคาร ๒๔ พ.ค.๕๙ -  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนยรั์งสิต)
      และวภิาววสิยั เวลา  ๐๗.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. - แจง้ก าหนดการและรายละเอียดให้ทราบในวนัรายงานตวัรอบสอง

๑๒. ประกาศผลรอบสดุท้าย พุธ ๑ มิ.ย.๕๙ เป็นต้นไป - http://job.rtaf.mi.th
(ผลการตรวจร่างกาย) ไม่รวม - https://rtafrecruitment.job.thai.com
คุณสมบัติอื่น ๆ ทีต้่องพิจารณา - http://www.person.rtaf.mi.th และ ๑๙๐๐ ๘๘๘ ๕๔๙
และตรวจสอบอกีคร้ัง
๑๓. สง่และตรวจสญัญา พฤหัสบดี ๒ มิ.ย. - องัคาร ๗ มิ.ย.๕๙ -  พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
      พร้อม รปภ.๑ เวลา  ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.   

(เว้นวันหยดุราชการ)  
(ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงก าหนดการ)

- ๒ -

การตรวจร่างกาย, พิมพ์ลายน้ิวมือ, การทดสอบความถนัดบุคคลและวภิาววสิยั (เฉพาะตวัจริง)

การประกาศผลรอบสดุท้าย, การสง่สญัญาและเอกสารประกอบการบรรจุ


