
 
 

ประกาศคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกบุคคลเขารับราชการในกองทัพอากาศ 
เร่ือง  การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเขารับราชการในกองทัพอากาศ 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ 

 

๑. กลาวนํา 
    ดวย กองทัพอากาศ มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน                  
ทหารกองหนุน ลูกจาง และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเขารับราชการเปนขาราชการชั้นสัญญาบัตร และเปนขาราชการ
ต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร ปงบประมาณ ๒๕๕๕ จํานวน ๔๒๗ อัตรา 

   ๒. ตําแหนงที่เปดรับสมัคร (รายละเอียดตามคูมือแนะนําการสมัครสอบ) 
      ๒.๑ บรรจุเปนขาราชการชัน้สัญญาบัตร (แตงตั้งยศเปนวาที่เรืออากาศตรี) จํานวน ๘๒ อัตรา 
โดยมคีุณวุฒิปริญญาตรี – โท   
    ๒.๒ บรรจุเปนขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร (แตงตั้งยศเปนจาอากาศตรี) จํานวน ๓๔๕ อัตรา 
โดยมีคุณวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี (มัธยมศึกษาตอนตน - ปลาย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) 

   ๓. คุณสมบัติทั่วไป 
    ๓.๑ มีสัญชาติไทย บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด แตถาบิดาเปนนายทหาร
สัญญาบัตร หรือนายทหารประทวนซ่ึงเปนผูมีสัญชาติไทยโดยกําเนิดอยูแลว มารดาจะมิใชเปน ผูมีสัญชาติไทย            
โดยกําเนิดก็ได 
    ๓.๒ มีอวัยวะ รูปราง ลักษณะทาทาง และขนาดของรางกายเหมาะสมแกการเปนทหาร                      
ไมเปนโรคตามทีก่ําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวาดวยการรับ
ราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗, ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยมาตรฐานการตรวจรางกายทางแพทยของบุคคลที่สมัคร    
เขารับราชการเปนผูปฏิบัติงานภาคพ้ืนดินในกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๑๘            
    ๓.๓ มีความสูงไมต่ํากวา ๑๕๐ เซนติเมตร ยกเวนในบางตําแหนงที่กําหนดเปนอ่ืน ตามทีก่ําหนด
ในคุณสมบัติเฉพาะ 
    ๓.๔ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
    ๓.๕ ไมเปนผูมีหน้ีสินลนพนตัว หรือเปนบุคคลลมละลายตามคําพิพากษาของศาล 
    ๓.๖ ไมเปนผูที่อยูในระหวางเปนจําเลยในคดีอาญา และไมเคยตองคําพิพากษาโทษ
จําคุก เวนแตความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันเปนการกระทําโดยประมาท 
     ๓.๗ ไมเปนผูที่อยูในระหวางพักราชการหรือสํารองราชการอันเน่ืองมาจากความผิดหรือ
หนีราชการ 
    ๓.๘ ไมเปนผูที่เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิด หรือถูกไลออกจากราชการ 
    ๓.๙ ไมเปนผูเสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดใหโทษ 
     ๓.๑๐ ไมเปนผูที่ตาบอดสี (ผลการตรวจรางกายจาก คณก.แพทยทหาร ถือเปนขอยุติ) 

 

                                                                                               ๔.  คุณสมบัติเฉพาะ  ... 
 

(สําเนา) 
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   ๔. คุณสมบัติเฉพาะ 
    ๔.๑ ผูสมัครสอบตองเปนผูมีเกณฑอายุตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗  
     ๔.๑.๑ ผูสมัครสอบตําแหนงขาราชการชั้นสญัญาบัตร มีอายุระหวาง ๑๘ ปบริบูรณ 
ถึง ๓๕ ป (เกิดในระหวางป พ.ศ.๒๕๒๐ – พ.ศ.๒๕๓๗) 
    ๔.๑.๒ ผูสมัครสอบตําแหนงขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร มีอายุระหวาง        
๑๘ ปบริบูรณ  ถึง ๓๐ ป (เกิดในระหวางป พ.ศ.๒๕๒๕ – พ.ศ.๒๕๓๗) ยกเวนในบางตําแหนงที่กําหนดเปนอ่ืน
ตามที่กําหนดในคุณสมบัติเฉพาะ 
    ๔.๒ เปนผูที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา/สาขาวิชา ตรงตามที่กําหนดไวในแตละตําแหนง         
ที่จะสมัครสอบ 
    ๔.๒.๑ ผูสมัครสอบที่ใชคุณวุฒิปริญญาโท, ปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
จะตองมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๒.๒๐ 
    ๔.๒.๒ ผูสมัครสอบที่ใชคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนตน หรือตอนปลาย จะตองมีผล
การศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๑.๒๐ 
    ๔.๓  มีคุณลักษณะเฉพาะอื่น ๆ ครบถวน และตามที่ กําหนดไวในแตละตําแหนง               
ที่จะสมัครสอบ 
    ๔.๔ นายทหารประทวน, ลูกจาง หรือพนักงานราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม จะตองมี
หนังสืออนุญาตจากหัวหนาสวนราชการตนสังกัด (นํามาใหในวันรายงานตัวรอบสุดทาย) 
    ๔.๕ ขาราชการอ่ืนที่ มิไดสังกัดกองทัพอากาศ หากสอบไดจะไม รับโอนและยาย              
(ตองลาออกจากสวนราชการเดิมกอน) โดยบรรจุใหรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
    ๔.๖ พระภิกษุหรือสามเณร ทางกองทัพอากาศไมรับสมัครสอบและไมอาจใหเขาสอบ
คัดเลือกเพ่ือบรรจุเขารับราชการได ทั้งนี้เปนไปตามหนังสือ กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร               
ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่               
๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘ 

   ๕. การสมัครสอบ 
    ๕.๑ เปดจําหนายคูมือแนะนําการสอบคัดเลือก/ใบสมัคร ระหวางวันพฤหัสบดีที่                
๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ ถึง วันจันทรที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ในราคาฉบับละ ๖๐ บาท   
ณ อาคารพิพิธภัณฑกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ (ไมเวนวันหยุดราชการ), กองบังคับการ
กองบินทุกกองบิน และโรงเรียนการบิน (เวนวันหยุดราชการ) และที่อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ 
ระหวางวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ถึง วันจันทรที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ 
    ๕.๒ วิธีการสมัครสอบ 
    ๕.๒.๑ สมัครดวยตนเอง พรอมหลักฐานตามขอ ๖.๑ ที่ อาคารรณนภากาศ โรงเรียน
นายเรืออากาศ ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพ ฯ ระหวางวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ถึง วันจันทรที่             
๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ภาคเชาตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น. และภาคบายตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น.               
ไมเวนวันหยุดราชการ โดยมีคาใชจาย จํานวน ๒๖๐ บาท (คาธรรมเนียมการสอบ ๒๕๐ บาท และคาธรรมเนียม             
ทางธนาคาร ๑๐ บาท) 
 

                                                                                        ๕.๒.๒  สมัครทางไปรษณีย  ... 
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    ๕.๒.๒ สมัครทางไปรษณีย พรอมสงหลักฐานตามขอ ๖.๑ (ยกเวนขอ ๖.๑.๓ ใชเฉพาะ
สําเนาเทานั้น) และธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินรวมจํานวน ๓๐๐ บาท เปนคาธรรมเนยีมการสอบ ๒๕๐ บาท และคาบริการทาง
ไปรษณีย ๕๐ บาท โดยสั่งจายในนาม นาวาอากาศเอก วิเชียร  เรืองพระยา กองขอมูลกําลังพล กรมกําลังพลทหารอากาศ            
ตู ปณ.๑๑ ปณฝ. กองทัพอากาศ กรุงเทพ ฯ ๑๐๒๑๓ ระหวางวันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ ถึง วันจันทรที่  ๒๗ กุมภาพันธ 
๒๕๕๕ (ถือการประทับตราลงวันที่ ณ ที่ทําการไปรษณียตนทางเปนสําคัญ) 
     ๕.๒.๓ สมัครทางอินเทอรเน็ต สามารถสมัครไดตั้งแตวันพฤหัสบดทีี่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ 
ถึง วันอาทิตยที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่เว็บไซต http://job.rtaf.mi.th ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไมเวนวันหยุดราชการ) โดยมีคาใชจาย 
จํานวน ๒๘๐ บาท เปนคาธรรมเนียมการสอบ ๒๕๐ บาท คาธรรมเนียมธนาคารและคาบริการทางอินเทอรเน็ต ๓๐ บาท ใน
อัตราเดียวกันทั่วประเทศ โดยนําแบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอรธนาคารกรุงไทย ไปชําระเงินคาสมัครสอบ
ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชําระเงินทางระบบอินเทอรเน็ตผาน KTB online (ตองเปดบัญชีของ
ธนาคารกรุงไทย) หรือชําระเงินผานตู ATM ของธนาคารกรุงไทย ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ ถึง 
วันอาทิตยที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ภายในเวลาทําการของธนาคาร ทั้งน้ีการสมัครสอบจะมีผลสมบูรณเม่ือผูสมัคร
ไดชําระคาธรรมเนียมการสอบแลว และจะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
    ๕.๓ คาธรรมเนียมการสอบ 
     ๕.๓.๑ ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมการสอบ จํานวน ๒๕๐ บาท ในวันยื่น
ใบสมัคร 
     ๕.๓.๒ เม่ือสมัครสอบแลวคาธรรมเนียมการสอบจะไมจายคืนใหทุกกรณี 
    ๕.๔ ผูสมัครสอบจะมีสิทธิ์เขาสอบก็ตอเม่ือเจาหนาที่ออกรหัสหมายเลขประจําตัว
ผูสอบใหแลวเทานั้น 

   ๖. หลักฐานการสมัครสอบรอบแรกและการรายงานตัวในวันประกาศผลสอบรอบสอง           
(รอบสุดทาย) 
   ๖.๑ หลักฐานการสมัครสอบ (รอบแรก) 
     ๖.๑.๑ ใบสมัคร พรอมเงินคาธรรมเนียมการสอบ (เฉพาะผูที่สมัครดวยตนเอง 
ตองเตรียมเงินคาธรรมเนียมการสอบ ๒๕๐ บาท มาในวันสมัครและคาธรรมเนียมทางธนาคาร ๑๐ บาท) 
     ๖.๑.๒ รูปถายคร่ึงตัว ขนาด ๑ หรือ ๒ น้ิว หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตา ถายใน
คร้ังเดียวกัน และตองเปนรูปถายที่ถายไวไมเกิน ๓ เดือน จํานวน ๒ รูป (เหมือนกันทุกรูป)       
     ๖.๑.๓ บัตรประจําตัวประชาชน  
     ๖.๑.๔ หนังสือรับรองเพื่อขอรับคะแนนเพิ่ม ในกรณีเคยรับราชการเปนทหาร
กองประจําการ สังกัดกองทัพอากาศ  
    ๖.๒ หลักฐานการรายงานตัวในวันประกาศผลสอบรอบสอง (รอบสุดทาย) 
    ๖.๒.๑ หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา พรอมสําเนา จํานวน ๒ ชุด ในระดับและสาขา
ทีต่รงกับตําแหนงที่สมัครสอบเทาน้ัน ใหนําหลักฐานมารายงานตัว โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

                                                                                       ๖.๒.๑.๑  คุณวุฒิปริญญาตรี  ... 
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     ๖.๒.๑.๑ คุณวุฒิปริญญาตรี – โท ใหใชปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจาก
สภาของสถาบันที่ระบุวา “โดยอนุมัติสภาของสถาบัน” พรอม Transcript  
     ๖.๒.๑.๒ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพใหใชระเบียนแสดงผล
การศึกษา 
     ๖.๒.๑.๓ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนตน – ตอนปลาย ใหใชใบสุทธิ หรือ
ประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา 
    ๖.๒.๒ ทะเบียนบานฉบับเจาบานของผูสมัครและบิดามารดาผูใหกําเนิด              
พรอมสําเนา จํานวน ๑ ชุด หรือสําเนาทะเบียนบานที่นายทะเบียนรับรอง เพ่ือแสดง วัน เดือน ปเกิด สัญชาติที่
ชัดเจน 
     ๖.๒.๒.๑ กรณีที่บิดา และ/หรือ มารดาไมไดอยูในทะเบียนบานฉบับ
เดียวกันกับผูสมัคร ใหนําทะเบียนบานของบิดา และมารดา มาแสดงดวย 
     ๖.๒.๒.๒ กรณีที่บิดา และ/หรือ มารดาถึงแกกรรม และไมมีชื่ออยูใน 
ทะเบียนบาน ใหนําใบมรณบัตรหรือหลักฐานอ่ืนของทางราชการมาแสดงประกอบ เพ่ือแสดงสัญชาติของบิดา 
มารดาดวย 
     ๖.๒.๒.๓ กรณีที่ ปู ยา ตา ยาย มิไดระบุวาเปนสัญชาติไทย จะตองแสดง
หลักฐานของบิดามารดา แลวแตกรณีวามีสัญชาติไทยโดยกําเนิด มิใชโดยการแปลงสัญชาติ 
     ๖.๒.๒.๔ สําเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถามี) 
     ๖.๒.๓ หลักฐานทางทหาร สด.๓ หรือ สด.๘ หรือ สด.๔๓ หรือ รด.ป ๓ ฉบับตัวจริง
พรอมสําเนา จํานวน ๑ ชุด มาแสดงตอคณะกรรมการ 
    ๖.๒.๔ หลักฐานการไดรับอนุญาตจากหัวหนาสวนราชการตนสังกัด (ถามี) 
    ๖.๒.๕ หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงวามีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามตําแหนงที่สมัครสอบ           
เชน ใบอนุญาตขับขี่รถยนต เปนตน  
    ๖.๒.๖ หลักฐานฉบับตัวจริง เจาหนาที่จะคืนใหเมื่อตรวจสอบแลวเสร็จ 
    ๖.๓ หลักฐานการสมัครและรายงานตัวที่เปนสําเนา ผูสมัครตองลงชื่อรับรองทุกฉบับ  

  ๗. เงื่อนไขในการสมัครสอบ 
   ๗.๑ ผูสมัครสอบตองตรวจสอบ ตําแหนงที่จะสมัครสอบ และรับรองวาตนเองเปนผูที่ 
มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของแตละตําแหนงครบถวนตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัครจริง 
หากปรากฏในภายหลังวา เปนผูที่มีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวน และ/หรือ ตรงตามที่กําหนดไวจะถูกตัดสิทธ์ิ
ในการสอบและการบรรจุเขารับราชการทันท ี
   ๗.๒ ผูสมัครสอบตองรับรองเอกสารทุกฉบับที่นํามาแสดงตอคณะกรรมการในทุกขั้นตอนวา
เปนเอกสารที่ทางราชการออกใหจริง หากตรวจสอบแลวปรากฏวาเปนเอกสารที่มิใชทางราชการออกใหจะถูก
ดําเนินคดีตามกฎหมาย 
     ๗.๓ ผูสมัครสอบจะตองกรอกรายละเอียดขอมูล ลงในใบสมัครใหครบถวน พรอมทั้ง
ยื่นหลักฐานในการสมัครใหแกคณะกรรมการ กรณีมีขอผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบเอง คณะกรรมการจะ
เปนผูพิจารณาวาจะมีสิทธิในการสมัครสอบหรือไม 
 
 

                                                                                                  ๗.๔  ผูสมัครสอบ  ... 
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    ๗.๔ ผูสมัครสอบจะตองติดตามประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกในคร้ังน้ี 
ของกองทัพอากาศ ตลอดจนประกาศของคณะกรรมการอยางใกลชิด 
   ๗.๕ ผูสมัครสอบที่ผานการคัดเลือก ยินดีใหทางราชการพิจารณาบรรจุเขารับราชการ           
ทั้งในสถานที่กรุงเทพ หรือตางจังหวัด หากผูสมัครไมพึงประสงคเขารับราชการตามที่กําหนด ถือวาผูสมัครสอบ
สละสิทธิ์เขารับราชการทุกกรณี 
   ๗.๖ ผูสมัครสอบตองใชคุณวุฒิและสาขาตรงตามที่ประกาศรับสมัครเทาน้ัน ทั้งนี้ไมสามารถใช
คุณวุฒิที่สูงกวา มาสมัครในคุณวุฒิที่ต่ํากวาได 
   ๗.๗ ผูสมัครสอบหนึ่งคนสามารถสมัครไดเพียงหน่ึงตําแหนงเทาน้ัน 

  ๘. การสอบคัดเลือกและวิชาที่จะสอบ 
   ๘.๑ การสอบรอบแรก (ภาควิชาการ) กําหนดสอบในวันอาทิตยที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๕ 
ตั้งแตเวลา  ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. โดยทําขอสอบดังน้ี 
    ๘.๑.๑ การสอบคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ, ปริญญาตรี และปริญญาโท เปน
ขอสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๑๕๐ ขอ แบงออกเปน วิชาพ้ืนฐานความรูทั่วไป จํานวน ๖๐ ขอ และ วิชา
พ้ืนฐาน ความรูตามคุณวุฒิที่สมัคร จํานวน ๙๐ ขอ ในเวลา ๓ ชั่วโมง (ยกเวน วิชาพื้นฐานความรูตามคุณวุฒิที่
สมัครในตําแหนงนายทหารพระธรรมนูญใหเปนไปตามที่กรมพระธรรมนูญกําหนด)  
    ๘.๑.๒ การสอบคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย เปนขอสอบวิชาพ้ืน
ฐานความรูทั่วไป แบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๑๕๐ ขอ ในเวลา ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที 
    ๘.๑.๓ สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ๑ (หัวหมาก), มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ๒ (บางนา) และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (รังสิต) โดยจะแจงใหทราบกอนวันสอบไมนอยกวา           
๕ วันทําการ 
    ๘.๑.๔ อุปกรณที่ ใช ในการสอบ ผู เขารับการสอบจะตองนํา ดินสอ 2B มาใช                   
ทําเคร่ืองหมายในกระดาษคําตอบเทาน้ัน เน่ืองจากการตรวจคําตอบกระทําดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร ซึ่งจะทํางาน
ถูกตองเมื่อใช ดินสอ 2B ทําเคร่ืองหมาย 
    ๘.๒ การสอบรอบสอง (รอบสุดทาย) เฉพาะผูที่ผานการสอบในรอบแรก เขาทําการ
สอบคัดเลือกในรอบสอง ดังน้ี 
    ๘.๒.๑ การทดสอบสมรรถภาพรางกาย เปนการทดสอบความแข็งแรงและความพรอม
ในการเขามารับราชการเปนทหาร กําหนดสอบในวันจันทรที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ ถึง วันพฤหัสบดีที ่                 
๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ณ สนามกีฬาธูปะเตมีย หรือ อาคารกองพลศึกษา 
โรงเรียนนายเรืออากาศ 
    ๘.๒.๒ การสอบภาคปฏิบัติ เปนการวัดทักษะในการทํางานตามคุณลักษณะ
เฉพาะของตําแหนงที่สมัคร ผูผานการสอบรอบแรก เฉพาะตําแหนงที่ระบุใหมีการสอบภาคปฏิบัติ ตองเขารับการ
ทดสอบ กําหนดสอบในวันศุกรที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ รายละเอียดจะแจงใหทราบในวันประกาศผลสอบ               
รอบแรก 
 
                                                                                              ๘.๒.๓  การสอบสัมภาษณ  ... 
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    ๘.๒.๓ การสอบสัมภาษณ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงและหนวยงาน               
ในดานบุคลิกภาพ ทวงทีวาจา ทัศนคติ การปรับตัวและอ่ืน ๆ กําหนดสอบในวันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
ถึง วันศุกรที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ (เวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. รายละเอียด
จะแจงใหทราบในวันประกาศ ผลสอบรอบแรก 
    ๘.๒.๔ การตรวจรางกาย 
     ๘.๒.๔.๑ ผูผานการสอบรอบสอง (เฉพาะตัวจริง) จะตองเขารับการ
ตรวจรางกาย ณ กองเวชศาสตรปองกัน กรมแพทยทหารอากาศ ในวันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึง วันศุกรที่ 
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ทั้งน้ี จะไมพิจารณาผลการตรวจรางกายโดยแพทยจากสถานพยาบาลอ่ืน 
     ๘.๒.๔.๒ ผูเขารับการตรวจรางกาย จะตองจายเงินคาตรวจรางกายทาง
หองปฏิบัติการ ณ กองเวชศาสตรปองกัน กรมแพทยทหารอากาศ คนละ ๕๓๐ บาท 
    ๘.๒.๕ ทดสอบความถนัดบุคคลและวิภาววิสัย กําหนดสอบในวันศุกร ที่                       
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (รังสิต) 
   ๘.๓ การแตงกาย 
    ผูเขารับการสอบคัดเลือกรอบแรกและรอบสอง ตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอย          
(งดสวมเสื้อยืด กางเกงขาสั้น และใสรองเทาแตะโดยเด็ดขาด) สําหรับการสอบรอบสองจะกระทําในสถานที่ราชการ                 
ผูเขารับการสอบที่เปนสุภาพสตรีควรสวมกระโปรง  อนึ่ง กรณีแตงกายไมเหมาะสมและคณะกรรมการพิจารณา
แลวลงความเห็นวาผิดกาลเทศะ จะถือวาขาดความรับผิดชอบพ้ืนฐานและขาดความพรอมเบื้องตนในการเขา
รับราชการทหาร คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์การเขารับการสอบคัดเลือก 

  ๙. เกณฑการตัดสิน 
   ใหเปนไปตามที่ระบุไวในคูมือแนะนําการสอบคัดเลือก 

  ๑๐. การเสียสิทธ์ิในการสอบและการบรรจุเขารับราชการ 
     ๑๐.๑ ไมมีบัตรสอบรวมทั้งเอกสารที่แสดงวาเปนตัวจริงของผูสมัคร 
    ๑๐.๒ เขาสอบชากวาเวลาที่เร่ิมตนสอบเกิน ๒๐ นาท ีจะไมอนุญาตใหเขาสอบและจะถือ
วาขาดสอบวิชาน้ัน ๆ 
    ๑๐.๓ ทุจริตในการสอบจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 
    ๑๐.๔ การขาดสอบวิชาใดวิชาหน่ึง หรือขาดการทดสอบสมรรถภาพรางกายสถานีใด
สถานีหน่ึง หรือขาดการตรวจรางกายจากคณะกรรมการแพทย ของกองเวชศาสตรปองกัน กรมแพทยทหารอากาศ 
หรือขาดสอบสัมภาษณทวงทีวาจา หรือขาดการทดสอบภาคปฏิบัติ หรือขาดสอบความถนัดบุคคล และทดสอบ
วิภาววิสัย 
    ๑๐.๕ ขาดเอกสารหลักฐานตาง ๆ หรือเอกสารขอมูลเปนเท็จ 
    ๑๐.๖ แตงกายไมเหมาะสม และคณะกรรมการพิจารณาแลวลงความเห็นวา              
ผิดกาลเทศะ 

 

                                                                                               ๑๑.  การประกาศผลสอบ  ... 

 

 

 



- ๗ - 

 

  ๑๑. การประกาศผลสอบและการรายงานตัว 
    ๑๑.๑ การประกาศผลสอบอยางไมเปนทางการ สามารถตรวจผลสอบทางโทรศัพทระบบ
บริการทางเสียง หมายเลข ๑๙๐๐ - ๘๘๘ - ๕๔๙ (นาทีละ ๙ บาท ทั่วประเทศ) และตรวจผลสอบทาง
อินเทอรเน็ตไดที่ http://www.rtaf.mi.th หรือ http://www.person.rtaf.mi.th หรือ http://job.rtaf.mi.th 
    ๑๑.๒ การประกาศผลสอบอยางเปนทางการ 
      ๑๑.๒.๑ การประกาศผลสอบรอบแรก กําหนดประกาศผลสอบอยางเปน
ทางการ ณ พิพิธภัณฑกองทัพอากาศ ผูที่สอบผานทุกตําแหนง ตองมารายงานตัวเพ่ือรับเอกสารสอบรอบสอง 
ในวันอังคารที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ ณ พิพิธภัณฑกองทัพอากาศ 
      ๑๑.๒.๒ การประกาศผลสอบรอบสอง (รอบสุดทาย) กําหนดประกาศผล
สอบรอบสุดทายในวันอังคารที่  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึง วันพฤหัสบดีที่  ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕                      
ณ พิพิธภัณฑกองทัพอากาศ 
    ๑๑.๓ การรายงานตัว/ฟงคําชี้แจง และการทําสัญญา 
       ๑๑.๓.๑ ผูที่สอบไดเปนตัวจริงและตัวสํารองทั้งหมดใหมารายงานตัว               
ตอ คณะกรรมการพรอมนําเอกสารเพ่ิมเติมตามขอ ๖.๒ มาใหในวันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึง วันพฤหัสบดีที ่                                       
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ พิพิธภัณฑกองทัพอากาศ ถาเกินกําหนดน้ีถือวาสละสิทธิ์ในทุกกรณี 
       ๑๑.๓.๒ ผูที่สอบไดเปนตัวจริงเขารับฟงคําชี้แจง และทําสัญญาเขารับราชการ 
สําหรับวันเวลาและสถานที่จะแจงใหทราบภายหลัง 
       ๑๑.๓.๓ ผูที่สอบไดเปนตัวสํารองทั้งหมด กองทัพอากาศจะขึ้นบัญชีเปน       
ผูที่กองทัพอากาศอาจจะเรียกเขาบรรจุในตําแหนง และคุณวุฒิที่กองทัพอากาศตองการในปงบประมาณ ๒๕๕๖ 

 ผูสนใจสามารถติดตอซ้ือคูมือแนะนําการสอบคัดเลือก ฯ พรอมยื่นใบสมัครไดตาม วัน เวลาที่
กําหนด กรณีตองการขอมูลเพ่ิมเติมใหสอบถามไดที่ ฝายเลขานุการ คณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกบุคคลเขา        
รับราชการในกองทัพอากาศ แผนกบรรจุปลด กองจัดการกําลังพล กรมกําลังพลทหารอากาศ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๘๕๘๗ - ๙๑          
ในวัน เวลาราชการ หรือที่  http://www.rtaf.mi.th หรือ http://www.person.rtaf.mi.th ไดตั้งแตบัดน้ี            
เปนตนไป 
 

                ประกาศ   ณ   วันที่      ๖      มกราคม   พ.ศ.๒๕๕๕ 
 

 
                                        (ลงชื่อ)  พลอากาศโท กฤษณะ  น่ิมวัฒนา   
                                                                  (กฤษณะ  น่ิมวัฒนา) 
                                                     ผูชวยเสนาธิการทหารอากาศฝายกําลังพล 
                                  ประธานกรรมการอํานวยการคัดเลือกบุคคลเขารับราชการในกองทัพอากาศ 
 
สําเนาถูกตอง 

การแจกจาย 
-   นขต.ทอ.  

             (ลงชื่อ)  น.อ.สุวรรณ  ขําทอง 
        (สุวรรณ  ขําทอง) 
         ผอ.กจพ.กพ.ทอ./  

                   กรรมการและเลขานุการ  คอค.ทอ. 
                      ๗ ม.ค.๕๕ 


