
(สําเนา) 

ประกาศคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ 
เรื่อง  การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ 

(เฉพาะบุคคลที่มีภูมิลําเนาในพ้ืนที่จังหวัดที่ต้ังของกองบินหรือโรงเรียนการบิน 
หรือจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัดของกองบินหรือโรงเรียนการบิน) 

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗  

 

 ๑. กล่าวนาํ 
  ด้วย กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน 
ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื ่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํ่ากว่าช้ันสัญญาบัตร 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จํานวน ๔๔ อัตรา  
 ๒. ตําแหน่งทีเ่ปิดรับสมัคร  
  บรรจุเป็นข้าราชการตํ่ากว่าช้ันสัญญาบัตร (แต่งต้ังยศเป็นจ่าอากาศตรี) จํานวน ๔๔ อัตรา  โดย
สําเร็จการศึกษาคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ผนวก ก) 
 ๓. คุณสมบัติทั่วไป 
  ๓.๑  มีภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านจังหวัดเดียวกับกองบินหรือโรงเรียนการบินหรือจังหวัด
ที่มีพ้ืนที่ติดต่อกับกองบินหรือโรงเรียนการบินที่เปิดรับสมัคร โดยต้องมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันเปิดรับ
สมัครไม่น้อยกว่า ๓ เดือน 
  ๓.๒ มีสัญชาติไทย บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร
สัญญาบัตร หรือนายทหารประทวนซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกําเนิดอยู่แล้ว มารดาจะมิใช่เป็น ผู้มีสัญชาติไทย            
โดยกําเนิดก็ได้ 
  ๓.๓ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร
ไม่เป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของบุคคลที่
สมัครเข้ารับราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานภาคพ้ืนดินในกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๑๘ 
  ๓.๔ มีความสูงไม่ตํ่ากว่า ๑๕๐ เซนติเมตร ยกเว้นในบางตําแหน่งที่กําหนดเป็นอ่ืน ตามที่
กําหนดในคุณสมบัติเฉพาะ 
  ๓.๕ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
  ๓.๖ ไม่เป็นผู้มีหน้ีสนิล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษาของศาล 
  ๓.๗ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิด
ฐานประมาทหรือลหุโทษ 
  ๓.๘ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือสํารองราชการอันเน่ืองมาจากความผิดหรือ
หนีราชการ 
  ๓.๙ ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิด หรอืถูกไล่ออกจากราชการ 
  ๓.๑๐  ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมเีสพติดให้โทษ 
 

๓.๑๑  ไม่เป็นผู้... 
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  ๓.๑๑  ไม่เป็นผู้ที่ตาบอดสี (ผลการตรวจรา่งกายจาก คณก.แพทย์ทหาร ถือเป็นข้อยุติ) 

 ๔. คุณสมบัติเฉพาะ 
  ๔.๑  ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีเกณฑ์อายุตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗  
โดยผู้สมัครสอบตําแหน่งข้าราชการตํ่ากว่าช้ันสัญญาบัตร มีอายุระหว่าง ๑๘ ปีบริบูรณ์ ถึง ๓๐ ปี (เกิดในระหว่างปี 
พ.ศ.๒๕๒๗ - พ.ศ.๒๕๓๙) ยกเว้นตําแหน่ง พลขับ ต้องมีอายุระหว่าง ๑๘ ปี – ๒๕ ปี (เกิดในระหว่างปี พ.ศ.
๒๕๓๒ - พ.ศ.๒๕๓๙ ที่กําหนดเป็นอ่ืนตามที่กําหนดในคุณสมบัติเฉพาะ 
  ๔.๒  ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา/สาขาวิชา ตรงตามที่กําหนดไว้ในแต่ละ
ตําแหน่งที่จะสมัครสอบ กรณีที่คุณวุฒิเรียกช่ือไม่ตรงตามที่กําหนดไว้ ให้ใช้ผลการรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพของ
สํานักงาน ก.พ. ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๔๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ สําหรับ
คุณวุฒิที่ไม่ได้กําหนดไว้ในหนังสือดังกล่าว ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครประสานกับสถานศึกษาเพ่ือขอเอกสารยืนยันว่า 
สํานักงาน ก.พ.ได้มีการรับรองหลักสูตรการเรียนที่เรียนสําเร็จมาว่าเป็นไปตามที่ประกาศรับสมัคร นํามาให้เจ้าหน้าที่
ภายในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ หากเกินกําหนดถือว่าสละสิทธิ 
     ๔.๒.๑  ผู้สมัครสอบที่ใช้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต้องมีผลการศึกษา
คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๒๐  
     ๔.๒.๒  ผู้สมัครสอบที ่ใช้ค ุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีผลการศึกษา
คะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 
  ๔.๓  ผูส้มัครต้องไมเ่ป็นผู้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.๓๕) เข้ารับการตรวจเลือก
เป็นทหารกองประจําการใน เมษายน ๒๕๕๗  
  ๔.๔  มีคุณลักษณะเฉพาะอื่น ๆ ครบถ้วน และตามที่กําหนดไว้ในแต่ละตําแหน่งที่
สมัครสอบ 
  ๔.๕  ลูกจ้าง หรือพนักงานราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม จะต้องมีหนังสืออนุญาตจาก
หัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด (นํามาให้ในวันรายงานตัวรอบสอง (รอบสุดท้าย)) 
  ๔.๖  ข้าราชการอ่ืนที่มิได้สังกัดกองทัพอากาศ หากสอบได้จะไม่รับโอนและย้าย (ต้องลาออก
จากส่วนราชการเดิมก่อน) โดยบรรจุให้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่สมัคร 
  ๔.๗  พระภิกษุหรือสามเณร ทางกองทัพอากาศไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบ
คัดเลือกเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการได้ ทั้งน้ีเป็นไปตามหนังสือ กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ 
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘  

 ๕. การสมัครสอบและวิธีการสมัครสอบ 
                        (ใบสมัครสอบ ผนวก (ข), บัตรประจําตัวสอบ ผนวก (ค)) 
  ๕.๑  วิธีการสมัคร กองทัพอากาศเปิดรับสมัครด้วยตนเองทางเดียวเท่าน้ัน พร้อมหลักฐาน
ตามข้อ ๖ ที่กองบินหรือโรงเรียนการบิน (ที่ตนเองสมัคร) ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ ถึง 
วันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีค่าใช้จ่าย 
จํานวน ๓๒๐ บาท ทั้งน้ีการสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชําระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว และจะไม่
คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
       ๕.๒  ผู้สมัครสอบจะมีสิทธิเข้าสอบก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ออกรหัสหมายเลขประจําตัวผู้สอบ 
ให้แล้วเท่าน้ัน 
 

๕.๓  กรณีผูส้มัคร… 
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  ๕.๓  กรณีผู้สมัครที่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับสิทธิคะแนนเพ่ิม ตามมาตรการจูงใจให้ทหารกองเกิน
สมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจําการ สังกัดกองทัพอากาศ (ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ 
ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๓.๒/๗๒๓๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยให้
ผู้สมัครย่ืนหนังสือรับรองเพ่ือขอคะแนนเพ่ิม ในวันสมัคร ณ กองบินหรือโรงเรียนการบิน (ที่ตนเองสมัคร) หากไม่นํามา
ย่ืนถือว่าสละสิทธิคะแนนเพ่ิม 

 ๖. หลักฐานการสมัครสอบ (ในวันสมัครด้วยตนเอง) 
  ๖.๑ บัตรประจําตัวประชาชนพร้อมสําเนา ๑ ชุด 
  ๖.๒ หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา พร้อมสําเนา จํานวน ๑ ชุด ในระดับคุณวุฒิและสาขา
ที่ตรงกับตําแหน่งที่สมัครสอบเท่าน้ัน ให้นําหลักฐานมารายงานตัว โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
   ๖.๒.๑  คณุวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพให้ใช้ระเบียนแสดงผลการศึกษา 
   ๖.๒.๒  มัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ใช้ใบสุทธิ หรือประกาศนียบัตร หรือระเบียน
แสดงผลการศึกษา 
   ๖.๒.๓  หนังสอืรับรองผลการศึกษาคะแนนเฉลีย่ตลอดหลกัสูตรจากสถานศึกษา 
  ๖.๓  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้สมัคร และบิดา มารดา ผู้ให้กําเนิด พร้อมสําเนา จํานวน 
๑ ชุด หรือสําเนาทะเบียนบ้านที่นายทะเบียนรับรอง เพ่ือแสดง วัน เดือน ปีเกิด สัญชาติที่ชัดเจน 
   ๖.๓.๑  กรณีที่บิดา และ/หรือ มารดาไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านฉบับเดียวกันกับผู้สมัคร 
ให้นําทะเบียนบ้านของบิดา และมารดา มาแสดงด้วย 
   ๖.๓.๒  กรณีที่บิดา และ/หรือ มารดาถึงแก่กรรม และไม่มีช่ืออยู่ใน ทะเบียนบ้าน ให้นําใบ
มรณะบัตรหรือหลักฐานอ่ืนของทางราชการมาแสดงประกอบ เพ่ือแสดงสัญชาติของบิดา มารดาด้วย 
   ๖.๓.๓  กรณีที่ ปู่ ย่า ตา ยาย มิได้ระบุว่าเป็นสัญชาติไทย จะต้องแสดงหลักฐาน
ของบิดา มารดา แล้วแต่กรณีว่ามีสัญชาติไทยโดยกําเนิด มิใช่โดยการแปลงสัญชาติ   
  ๖.๔ สําเนาเอกสารการเปลี่ยนช่ือตัว – ช่ือสกุล (ถ้ามี)   
  ๖.๕ หลักฐานทางทหาร สด.๓ หรือ สด.๘ หรือ สด.๔๓ หรือ รด.ปี ๓ พร้อมสําเนา จํานวน 
๑ ชุด มาแสดงด้วย 
  ๖.๖ หลักฐานการได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด (ถ้ามี) 
  ๖.๗ หลักฐานอ่ืน ๆ  ที่แสดงว่ามีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามตําแหน่งที่สมัครสอบ เช่น ใบอนุญาต
ขับขี่รถยนต์ เป็นต้น  
  ๖.๘ หลักฐานฉบับตัวจริง เจ้าหน้าที่จะคืนให้เมื่อตรวจสอบแล้วเสร็จในวันทีย่ื่นหลักฐาน 

 ๗. กําหนดการเปน็ไปตาม (ผนวก ง) 
 ๘. เงื่อนไขในการสมัครสอบ 
  ๘.๑ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบ ตําแหน่งที่จะสมัครสอบ และรับรองว่าตนเองเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละตําแหน่งครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศรับสมัครจริง หาก
ปรากฏในภายหลังว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน และ/หรือ ตรงตามที่กําหนดไว้จะถูกตัดสิทธิใน
การสอบและการบรรจุเข้ารับราชการทันที 
 

๘.๒  ผู้สมคัรสอบ... 
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  ๘.๒ ผู้สมัครสอบต้องรับรองเอกสารทุกฉบับที่นํามาแสดงต่อคณะกรรมการในทุกขั้นตอน
ว่าเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้จริง หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นเอกสารท่ีมิใช่ทางราชการออกให้จะ
ถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 
  ๘.๓ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูล ลงในใบให้ครบถ้วน กรณีมีข้อผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครสอบเอง คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะมีสิทธิในการสมัครสอบ หรือไม ่
  ๘.๔ ผู้สมัครสอบจะต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกในครั้งน้ี 
ของกองทัพอากาศ ตลอดจนประกาศของคณะกรรมการอย่างใกล้ชิด 
  ๘.๕ ผู้สมัครสอบท่ีผ่านการคัดเลือก ยินดีให้ทางราชการพิจารณาบรรจุเข้ารับราชการท้ัง
ในสถานที่กองบินและโรงเรียนการบิน หากผู้สมัครไม่พึงประสงค์เข้ารับราชการตามที่กําหนด ถือว่าผู้สมัครสอบ
สละสิทธิเข้ารับราชการทุกกรณี 
  ๘.๖ ผู้สมัครสอบต้องใช้คุณวุฒิและสาขาตรงตามท่ีประกาศรับสมัครเท่าน้ัน ทั้งน้ีไม่สามารถ
ใช้คุณวุฒิที่สูงกว่า มาสมัครในคุณวุฒิที่ตํ่ากว่าได้ และไม่รับคุณวุฒิเทียบเท่า เช่น คุณวุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) มาสมัครในคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ๘.๗ ผู้สมัครสอบหน่ึงคนสามารถสมัครได้หลายตําแหน่ง แต่มีสิทธิสอบเพียงหน่ึงตําแหน่ง
เท่าน้ัน 
  ๘.๘ ผู้เข้าสอบสามารถออกจากห้องสอบได้เมื่อหมดเวลาสอบเท่าน้ัน 
  ๘.๙ หากการดําเนินการสอบพบการทุจริตในการสอบ คณะกรรมการ ฯ มีสิทธิยกเลิกการสอบ
และผลการสอบทั้งหมดโดยไม่คืนค่าสมัครสอบแต่อย่างใด และผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบใหม่เมื่อจัดให้
มีการสอบอีกคร้ัง 

 ๙. การสอบคัดเลอืกและวิชาทีจ่ะสอบ 
  ๙.๑ การสอบวิชาการ (รอบแรก) กําหนดสอบในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖ 
ต้ังแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๑.๓๐ น. โดยทําข้อสอบดังน้ี 
   ๙.๑.๑ การสอบคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ เป็นข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก 
จํานวน ๑๕๐ ข้อ แบ่งออกเป็น วิชาพ้ืนฐานความรู้ทั่วไป จํานวน ๖๐ ข้อ และ วิชาพ้ืนฐาน ความรู้ตามคุณวุฒิ
ที่สมัคร จํานวน ๙๐ ข้อ ในเวลา ๒ ช่ัวโมง 
   ๙.๑.๒  การสอบคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นข้อสอบวิชาพ้ืนฐาน ความรู้
ทั่วไป แบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๑๕๐ ข้อ ในเวลา ๒ ช่ัวโมง 
   ๙.๑.๓  สถานที่สอบกองบินหรือโรงเรียนการบิน (ที่ตนเองสมัคร) 
   ๙.๑.๔  อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ผู้เข้ารับการสอบจะต้องนํา ดินสอ 2B มาใช้ทํา
เครื่องหมายในกระดาษคําตอบเท่าน้ัน เน่ืองจากการตรวจคําตอบกระทําด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทํางาน
ถูกต้องเมื่อใช้ ดินสอ 2B ทําเคร่ืองหมาย 
   ๙.๑.๕  เกณฑ์การคัดเลือกและวิชาที่สอบ (ผนวก จ)  
  ๙.๒ การสอบรอบสอง เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบในรอบแรก เข้าทําการสอบคัดเลือกใน
รอบสอง ดังน้ี 
 

   ๙.๒.๑  การทดสอบ… 
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   ๙.๒.๑  การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย เป็นการทดสอบความแข็งแรงและ
ความพร้อมในการเข้ามารับราชการเป็นทหาร กําหนดสอบในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ รายงานตัว 
ต้ังแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. และเริ่มสอบเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. ณ กองบินหรือโรงเรียนการบิน (ที่ตนเอง
สมัคร) 
    ๙.๒.๑.๑  การทดสอบประกอบด้วย สถานีต่าง ๆ ดังน้ี 
        (๑)  สถานีที ่๑ ลกุน่ัง (SIT – UP) จับเวลา ๑ นาท ี
        (๒)  สถานีที ่๒ ดันพ้ืน (PUSH – UP) จับเวลา ๑ นาท ี
        (๓)  สถานีที ่๓ ว่ิง ระยะทาง ๒.๔ กิโลเมตร 
    ๙.๒.๑.๒  ผู้เขา้รับการทดสอบ ต้องเตรียมชุดกีฬามาผลัดเปลี่ยนด้วย 
    ๙.๒.๑.๓  เกณฑ์ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เป็นไปตาม (ผนวก ฉ) 
   ๙.๒.๒  การสอบสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งและหน่วยงาน               
ในด้านบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา ทัศนคติ การปรับตัวและอ่ืน ๆ กําหนดสอบในวันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
รายงานตัว ต้ังแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. และเริ่มสอบเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ กองบินหรือโรงเรียนการบิน (ที่ตนเอง
สมัคร) 
        ๙.๒.๒.๑  สถานที่สอบสัมภาษณ์ ณ กองบินหรือโรงเรียนการบิน (ที่ตนเองสมคัร)  
    ๙.๒.๒.๒  คณะกรรมการจะสอบสัมภาษณ์ เพ่ือสังเกตดูท่วงทีวาจาในด้าน
ต่าง ๆ  ดังน้ี 
  (๑)  บุคลิกลักษณะ   ๒๐  คะแนน  
 (๒)  การใช้ความรู้    ๒๐  คะแนน 
 (๓)  ท่วงทีวาจา   ๒๐  คะแนน 
 (๔)  ปฏิภาณไหวพริบ   ๒๐  คะแนน 
 (๕)  ความรู้ทั่วไป   ๒๐  คะแนน 
    ๙.๒.๒.๓  ผู้เขา้สอบสัมภาษณ์ ท่วงทีวาจา ต้องได้คะแนนในแต่ละด้านไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ ๖๐ (๑๒ คะแนน) และได้คะแนนรวมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) จึงจะถือว่าผู้น้ันผ่านการทดสอบ 
   ๙.๒.๓  การตรวจร่างกาย 
    ๙.๒.๓.๑  ผู้ผ่านการสอบรอบสอง (เฉพาะตัวจริง) จะต้องเข้ารับการตรวจ
ร่างกาย ณ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ และพิมพ์ลายน้ิวมือ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ 
(อาคาร ๑๐๑๑) ในวันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ต้ังแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. โดยถือผลการตรวจ
ร่างกายของกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นยุติซึ่งจะมีการตรวจเพียงครั้งเดียวโดยจะไม่มี
การตรวจซ้ําแต่อย่างใด และจะไม่พิจารณาผลการตรวจร่างกายโดยแพทย์จากสถานพยาบาลอ่ืน  
    ๙.๒.๓.๒  ผู้เข้ารับการตรวจร่างกาย จะต้องจ่ายเงินค่าตรวจร่างกายทาง
ห้องปฏิบัติการ ณ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ คนละ ๕๓๐ บาท และค่าพิมพ์ลายนิ้วมือ
ซึ่งดําเนินการโดยสํานักงานตํารวจแห่งชาติ คนละ ๑๐๐ บาท และไม่สามารถเรียกคืนได้ 
   ๙.๒.๔  ทดสอบความถนัดบุคคลและวิภาววิสัย (เฉพาะตัวจริง) กําหนดสอบในวัน
จันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ต้ังแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ณ โรงเรียนกําลังพลทหารอากาศ กองการศึกษา 
กรมกําลังพลทหารอากาศ 
 

๙.๒.๕  ประกาศ... 
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   ๙.๒.๕  ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย รายงานตัวและส่งสัญญา ในวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
สําหรับผู้ที่ตรวจร่างกายไม่ผ่านจะแจ้งให้ทราบโดยตรง 
  ๙.๓ การแต่งกาย 
   ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกรอบแรก รอบสองและรอบสุดท้าย ต้องแต่งกายให้
สุภาพเรียบร้อย (งดสวมเสื้อยืด กางเกงขาสั้น และใส่รองเท้าแตะโดยเด็ดขาด) อน่ึง กรณีแต่งกายไม่เหมาะสมและ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วลงความเห็นว่าผิดกาลเทศะ จะถือว่าขาดความรับผิดชอบพื้นฐานและขาดความ
พร้อมเบ้ืองต้นในการเข้ารับราชการทหาร คณะกรรมการจะตัดสิทธิการเข้ารับการสอบคัดเลือก 

 ๑๐.  เกณฑ์การตัดสนิ  
    ๑๐.๑  การสอบรอบแรก 
        ๑๐.๑.๑  ตําแหน่งคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพกําหนดนํ้าหนักคะแนนวิชาพ้ืน
ฐานความรู้ทั่วไป : วิชาพ้ืนฐานความรู้ตามคุณวุฒิที่สมัครเป็น ๔๐ : ๖๐  
        ๑๐.๑.๒  ตําแหน่งคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย กําหนดนํ้าหนักคะแนนวิชา
ความรู้ทั่วไปเท่ากับ ๑๐๐ 
        ๑๐.๑.๓  ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบรอบแรก ต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๖๐ 
        ๑๐.๑.๔  การประกาศผลสอบรอบแรก จะประกาศผลสอบเรียงตามหมายเลข
สมัครสอบโดยคัดเลือกผู้ที่ผ่านเกณฑ์เอาไว้ไม่เกินจํานวน ๔ เท่าของอัตราที่เปิดรับ (แต่ไม่น้อยกว่า ๕ คน) ยกเว้นในบาง
ตําแหน่งที่คณะกรรมการมีมติเป็นอย่างอ่ืน      
    ๑๐.๒  การสอบรอบสอง 
        ๑๐.๒.๑  กําหนดนํ้าหนักคะแนนสอบ การสอบรอบแรก (ภาควิชาการ) : การสอบ
สัมภาษณ์ : การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เป็น  ๓๐ : ๕๐ : ๒๐  
        ๑๐.๒.๒  การประกาศผลการสอบรอบสอง ผู้สมัครสอบคัดเลือกที่ได้คะแนน
รวมในการสอบรอบสองมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่สูงกว่า หากมีคะแนนรวมเท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนนการสอบ
สัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่สูงกว่า หากยังมีคะแนนเท่ากันอีก ผู้ที่ได้ลําดับที่ในการสอบรอบแรกดีกว่า
เป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่สูงกว่า  
    ๑๐.๓  ผู้ที ่สอบผ่านรอบแรกแต่ขาดสอบรอบสอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง หรือสอบไม่ผ่านเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งจากการทดสอบสมรรถภาพร่างกายหรือการสอบสัมภาษณ์
จะถือว่าสอบไม่ผ่านรอบสอง  
    ๑๐.๔  ประกาศผลรอบสุดท้ายเป็นการประกาศผลของผู้ที่ผ่านการตรวจร่างกาย จาก
คณะกรรมการแพทย์เท่าน้ัน 
    ๑๐.๕  ผู้สมัครที่เป็นทหารกองประจําการสังกัดกองทัพอากาศ ที่ปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว 
ให้รับสิทธิพิจารณาคะแนนเพ่ิมพิเศษ ตามมาตรการจูงใจให้ทหารกองเกินสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจําการ
สังกัดกองทัพอากาศ (ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๓.๒/๗๒๓๒ ลง
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยย่ืนแบบหนังสือรับรองเพ่ือขอรับคะแนนเพ่ิมในวันสมัคร    
       ๑๐.๕.๑  ผูท้ี่ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ ช้ันที่ ๑ (ก่อน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐)
ประสงค์จะสมัครเข้ารับราชการ ให้พิจารณาคะแนนเพ่ิมทุกขั้นตอนของการสอบ 
 

ระยะเวลา… 
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ระยะเวลารับราชการในกองประจําการ 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 

 
       ๑๐.๕.๒  ผู้ที่สมัครใจอยู่รับราชการต่อคราวละ ๑ ปี เมื่อปลดเป็นทหารกองหนุน
ประเภทที่ ๑ ช้ันที่ ๑ (ก่อน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐) ประสงค์จะสมัครเข้ารับราชการ ให้พิจารณาคะแนนเพ่ิมอีกร้อยละ 
๑ ต่อปี ของคะแนนรวมทั้งสิ้นทุกขั้นตอนของการสอบ (ผนวก ช) 
       ๑๐.๕.๓  ทหารกองประจําการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นทหารกองประจําการดีเด่น
ตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยบุคคลดีเด่นของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๓๖ เมื่อปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ 
ชั้นที่ ๑ (ก่อน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐) ประสงค์จะสมัครเข้ารับราชการ ให้พิจารณาคะแนนเพิ่มอีกร้อยละ ๕ 
ของคะแนนรวมทั้งสิ้นทุกขั้นตอนของการสอบ (ผนวก ช) 
       ๑๐.๕.๔  ผู้ที่ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ ช้ันที่ ๑ (ต้ังแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 
เป็นต้นไป) ให้ได้รับคะแนนเพ่ิมร้อยละ ๔ สําหรับผู้ที่รับราชการในกองประจําการครบ ๒ ปี และผู้ที่สมัครใจรับ
ราชการในกองประจําการต่อ ให้ได้รับคะแนนเพ่ิมอีกร้อยละ ๒ ต่อปี ของคะแนนรวม ทั้งสิ้นทุกขั้นตอนของการสอบ 
โดยย่ืนแบบหนังสือรับรองเพ่ือขอรับคะแนนเพ่ิม ในวันสมัคร (ผนวก ซ) 
       ๑๐.๕.๕  ผู้ที่จะขอรับสิทธิตามข้อ ๑๐.๕.๒ – ๑๐.๕.๔ ต้องแสดงหนังสือรับรอง
เวลารับราชการในกองประจําการ ประเภททหารกองหนุน และทหารกองประจําการดีเด่น (หลักฐานการได้รับ
การคัดเลือกเป็นทหาร ฯ ดีเด่น) จากหน่วยต้นสังกัดก่อนปลดจากกองประจําการ หรือ กพ.ทอ.(ผบ.กองบิน ฯ 
หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้ลงช่ือในหนังสือรับรอง)  
 ๑๑.  สิทธิประโยชนเ์ม่ือบรรจุเขา้รับราชการ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) 
    ๑๑.๑  ผู้ที่สําเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น 
จ่าอากาศตรี รับเงินเดือน ๆ ละ ๗,๖๓๐ บาท, เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว (รวมแล้วไม่เกิน ๙,๗๙๐ บาท)  
    ๑๑.๒  ผู้ที่สําเร็จการศึกษาคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น 
จ่าอากาศตรี รับเงินเดือน ๆ ละ ๖,๙๗๐ บาท, เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว (รวมแล้วไม่เกิน ๙,๑๓๐ บาท)  
    ๑๑.๓  ปัจจัยให้ได้รับขั้นเงินเดือนเพิ่มโดยขึ้นอยู่กับตําแหน่งที่ได้รับการบรรจุ สําหรับผู้
ที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษ, ประสบณ์การทํางานและคุณวุฒิที่สูงกว่าคุณวุฒิที่เปิดรับสมัคร จะได้รับขั้น
เงินเดือนเพ่ิม ปัจจัยละ ๐.๕ ขั้น สูงสุดไม่เกิน ๒ ขั้น  

 ๑๒.  การเสียสิทธใินการสอบและการบรรจุเข้ารับราชการ 
     ๑๒.๑  ไม่มบัีตรสอบรวมทั้งเอกสารท่ีแสดงว่าเป็นตัวจริงของผู้สมัคร 
    ๑๒.๒  เข้าสอบช้ากว่าเวลาที่เริ่มต้นสอบเกิน ๒๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบและจะ
ถือว่าขาดสอบวิชาน้ัน ๆ 
    ๑๒.๓  นําอุปกรณ์สื่อสารเข้าไปในห้องสอบ (เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา ฯลฯ) 
 

๑๒.๔  ทุจริต… 



- ๘ - 
 
    ๑๒.๔  ทุจรติในการสอบจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 
    ๑๒.๕  การขาดสอบวิชาใดวิชาหน่ึง หรือขาดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายสถานีใด
สถานีหน่ึง หรือขาดการตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์ ของกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ 
หรือขาดสอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจา หรือขาดการทดสอบภาคปฏิบัติ หรือขาดสอบความถนัดบุคคล และทดสอบ
วิภาววิสัย 
    ๑๒.๖  ขาดเอกสารหลักฐานต่าง ๆ หรือเอกสารข้อมูลเป็นเท็จ 
    ๑๒.๗  แต่งกายไม่เหมาะสม และคณะกรรมการพิจารณาแล้วลงความเหน็ว่าผิดกาลเทศะ 
    ๑๒.๘  ออกจากห้องสอบก่อนเวลาที่กําหนด 

 ๑๓.  การประกาศผลสอบและการรายงานตัว 
    ๑๓.๑  การประกาศผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ ตรวจผลสอบทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ 
http://www.person.rtaf.mi.th  
    ๑๓.๒  การประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการ 
        ๑๓.๒.๑  การประกาศผลสอบรอบแรก กําหนดประกาศผลสอบอย่างเป็น
ทางการ ณ กองบินหรือโรงเรียนการบิน (ที่ตนเองสมัคร) ผู้ที่สอบผ่านทุกตําแหน่ง ต้องมารายงานตัวเพ่ือรับ
เอกสารสอบรอบสอง ในวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ กองบินหรือโรงเรียนการบิน (ที่ตนเองสมัคร) 
       ๑๓.๒.๒  การประกาศผลสอบรอบสอง กําหนดประกาศผลสอบรอบสอง ใน
วันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ กองบินหรือโรงเรียนการบิน (ที่ตนเองสมัคร)   
           ๑๓.๒.๓  การประกาศผลสอบรอบสุดท้าย กําหนดประกาศผลสอบรอบสุดท้าย 
ในวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ กองบินหรือโรงเรียนการบิน (ที่ตนเองสมัคร)  
    ๑๓.๓  การตรวจสอบผลคะแนน ผู้สมัครสามารถขอดูผลคะแนนสอบได้เฉพาะของตนเองเท่าน้ัน 
       ๑๓.๓.๑  ผลสอบรอบแรก (ภาควิชาการ) ภายในวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
       ๑๓.๓.๒  ผลสอบรอบสอง ภายในวันศุกรท์ี่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
    ๑๓.๔  การรายงานตัว/ฟังคําช้ีแจง และการรับสัญญาพร้อม รปภ.๑ 
       ๑๓.๔.๑  ผู้ที่สอบได้เป็นตัวจริงทั้งหมดให้มารายงานตัว ตรวจร่างกาย พิมพ์ลายน้ิวมือ
รับสัญญาพร้อม รปภ.๑ และทดสอบความถนัดบุคคลและวิภาววิสัย ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
          ๑๓.๔.๑.๑  ตรวจร่างกาย รายงานตัว เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ กองเวชศาสตร์ป้องกัน 
กรมแพทย์ทหารอากาศ 
          ๑๓.๔.๑.๒  พิมพ์ลายน้ิวมือและรับสัญญาพร้อม รปภ.๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ถึง ๑๒.๐๐ น ณ โรงเรียนกําลังพลทหารอากาศ กองการศึกษา กรมกําลังพลทหารอากาศ  
          ๑๓.๔.๑.๓  ทดสอบความถนัดบุคคลและวิภาววิสัย เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ถึง ๑๕.๐๐ น. ณ โรงเรียนกําลังพลทหารอากาศ กองการศึกษา กรมกําลังพลทหารอากาศ  
       ๑๓.๔.๒  ผู้ที่สอบได้เป็นตัวสํารองทั้งหมด กองทัพอากาศจะขึ้นบัญชีเป็นผู้ที่
กองทัพอากาศอาจจะเรียกเข้าบรรจุในตําแหน่ง และคุณวุฒิที่กองทัพอากาศต้องการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 ๑๔.  ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตาม วัน เวลาที ่กําหนด กรณีต้องการข้อมูลเพิ ่มเติม
ตรวจสอบได้ ดังนี้ 
    ๑๔.๑  เบอร์ติดต่อกองบินหรือโรงเรียนการบิน (ผนวก ฌ)  
 

๑๔.๒  แผนกบรรจุปลด  … 
 





ผนวก ก

เหล่า/จําพวก
ตําแหน่งงาน

๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางาน พลขับรถ บน.๑ นครราชสีมา ช ๒ ๑๐๑๑ - ผ่านการรับราชการ
ยานยนต์, ไฟฟ้ากําลัง, อิเล็กทรอนิกส์ ทหารกองประจําการ

หรือสําเร็จหลักสูตร

การฝึกวิชาทหาร ชั้นปี
ที่ ๓ และมีใบอนุญาต
ขับขี่รถยนต์มีส่วนสูง
ไม่ต่ํากว่า ๑๖๐ ซม.
อายุตั้งแต่ ๑๘ - ๒๕ ปี

๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางาน เจ้าหน้าที่ดับเพลิง บน.๑ นครราชสีมา ช ๒ ๑๐๑๒
ยานยนต์, เครื่องกลอุตสาหกรรม,เครื่องกลเกษตร, เครื่องมือกล,
ซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล, ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเกษตร,ไฟฟ้ากําลัง,
อิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคม,ก่อสร้าง, โยธา, สํารวจ

๓ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางาน ช่างประปา บน.๑ นครราชสีมา ช ๑ ๑๐๑๓
ก่อสร้าง, โยธา

๔ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางาน สูทกรรม บน.๑ นครราชสีมา ช ๑ ๑๐๑๔
อาหารและโภชนาการ, แปรรูปอาหาร, ธุรกิจอาหาร

๕ มัธยมศึกษาตอนปลาย เจ้าหน้าทีอาชีวสงเคราะห์, เจ้าหน้าที่ยกกระบัตร บน.๑ นครราชสีมา ช ๒ ๑๐๒๕

กองบิน ๑ 

       (ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดลพบุรี, จังหวัดสระบุรี, จังหวัดนครนายก, จังหวัดปราจีนบุรี, จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดบุรีรัมย์)
               - ผู้สมัครสอบต้องมีภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านจังหวัดเดียวกับกองบิน ๑ หรือจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดของกองบิน ๑ โดยจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่า ๓ เดือน

หมายเหตุ   - ผู้สมัครสอบต้องใช้คุณวุฒิและสาขาตรงตามที่ประกาศรับสมัครเท่านั้น ทั้งนี้ไม่สามารถใช้คุณวุฒิที่สูงกว่า มาสมัครในคุณวุฒิที่ต่ํากว่าได้ และไม่รับคุณวุฒิเทียบเท่า
                 เช่น คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพมาสมัครในคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ตําแหน่งข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ ๕๗ (กองบิน ๑)

เพศ จํานวน รหัส หมายเหตุบิน คุณวุฒิ สังกัด สถานที่



ผนวก ก

เหล่า/จําพวก
ตําแหน่งงาน

๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางาน ช่างไฟฟ้า บน.๒ ลพบุรี ช ๑ ๒๐๑๑
ไฟฟ้ากําลัง

๒ มัธยมศึกษาตอนปลาย เจ้าหน้าทีอาชีวสงเคราะห์, เจ้าหน้าที่เกียกกาย บน.๒ ลพบุรี ช ๒ ๒๐๒๒

      (ได้แก่ จังหวัดลพบุรี, จังหวัดนครสวรรค์, จังหวัดเพชรบูรณ์, จังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดสระบุรี, จังหวัดอยุธยา, จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี)

กองบิน ๒ 

หมายเหต ุ  - ผู้สมัครสอบต้องใช้คุณวุฒิและสาขาตรงตามที่ประกาศรับสมัครเท่านั้น ทั้งนี้ไม่สามารถใช้คุณวุฒิที่สูงกว่า มาสมัครในคุณวุฒิที่ต่ํากว่าได้ และไม่รับคุณวุฒิเทียบเท่า
                 เช่น คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพมาสมัครในคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย 
               - ผู้สมัครสอบต้องมีภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านจังหวัดเดียวกับกองบิน ๒ หรือจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดของกองบิน ๒ โดยจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่า ๓ เดือน

ตําแหน่งข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ ๕๗ (กองบิน ๒)

ลําดับ คุณวุฒิ สังกัด สถานที่ เพศ จํานวน รหัส หมายเหตุ



ผนวก ก

เหล่า/จําพวก
ตําแหน่งงาน

๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางาน พลขับรถ บน.๒๑ อุบลราชธานี ช ๑ ๒๑๑๑ - ผ่านการรับราชการ
ยานยนต์, ไฟฟ้ากําลัง, อิเล็กทรอนิกส์ ทหารกองประจําการ

หรือสําเร็จหลักสูตร

การฝึกวิชาทหาร ชั้นปี
ที่ ๓ และมีใบอนุญาต
ขับขี่รถยนต์มีส่วนสูง
ไม่ต่ํากว่า ๑๖๐ ซม.
อายุตั้งแต่ ๑๘ - ๒๕ ปี

๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางาน ช่างประปา บน.๒๑ อุบลราชธานี ช ๑ ๒๑๑๒

ก่อสร้าง, โยธา

๓ มัธยมศึกษาตอนปลาย เจ้าหน้าที่สโมสร บน.๒๑ อุบลราชธานี ช ๑ ๒๑๒๓

       (ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดอํานาจเจริญ, จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร)

กองบิน ๒๑ 

หมายเหต ุ  - ผู้สมัครสอบต้องใช้คุณวุฒิและสาขาตรงตามที่ประกาศรับสมัครเท่านั้น ทั้งนี้ไม่สามารถใช้คุณวุฒิที่สูงกว่า มาสมัครในคุณวุฒิที่ต่ํากว่าได้ และไม่รับคุณวุฒิเทียบเท่า
                 เช่น คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพมาสมัครในคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ตําแหน่งข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ ๕๗ (กองบิน ๒๑)

ลําดับ คุณวุฒิ สังกัด สถานที่ เพศ จํานวน รหัส หมายเหตุ

               - ผู้สมัครสอบต้องมีภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านจังหวัดเดียวกับกองบิน ๒๑ หรือจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดของกองบิน ๒๑ โดยจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่า ๓ เดือน



ผนวก ก

เหล่า/จําพวก
ตําแหน่งงาน

๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางาน พลขับรถ บน.๒๓ อุดรธานี ช ๑ ๒๓๑๑ - ผ่านการรับราชการ
ยานยนต์, ไฟฟ้ากําลัง, อิเล็กทรอนิกส์ ทหารกองประจําการ

หรือสําเร็จหลักสูตร

การฝึกวิชาทหาร ชั้นปี
ที่ ๓ และมีใบอนุญาต
ขับขี่รถยนต์มีส่วนสูง
ไม่ต่ํากว่า ๑๖๐ ซม.
อายุตั้งแต่ ๑๘ - ๒๕ ปี

๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางาน เจ้าหน้าที่ดับเพลิง บน.๒๑ อุดรธานี ช ๑ ๒๓๑๒

ยานยนต์, เครื่องกลอุตสาหกรรม,เครื่องกลเกษตร, เครื่องมือกล,

ซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล, ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเกษตร,ไฟฟ้ากําลัง,

อิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคม,ก่อสร้าง, โยธา, สํารวจ

๓ มัธยมศึกษาตอนปลาย เจ้าหน้าที่อาชีวสงเคราะห์ บน.๒๑ อุดรธานี ช ๑ ๒๓๒๓

       (ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดหนองคาย, จังหวัดสกลนคร, จังหวัดกาฬสินธุ์, จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลําภู)

หมายเหตุ   - ผู้สมัครสอบต้องใช้คุณวุฒิและสาขาตรงตามที่ประกาศรับสมัครเท่านั้น ทั้งนี้ไม่สามารถใช้คุณวุฒิที่สูงกว่า มาสมัครในคุณวุฒิที่ต่ํากว่าได้ และไม่รับคุณวุฒิเทียบเท่า
                 เช่น คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพมาสมัครในคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย 
               - ผู้สมัครสอบต้องมีภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านจังหวัดเดียวกับกองบิน ๒๓ หรือจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดของกองบิน ๒๓ โดยจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่า ๓ เดือน

กองบิน ๒๓ 
ตําแหน่งข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ ๕๗ (กองบิน ๒๓)

ลําดับ คุณวุฒิ สังกัด สถานที่ เพศ จํานวน รหัส หมายเหตุ



ผนวก ก

เหล่า/จําพวก
ตําแหน่งงาน

๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางาน สูทกรรม บน.๔ นครสวรรค์ ช ๑ ๔๐๑๑
อาหารและโภชนาการ, แปรรูปอาหาร, ธุรกิจอาหาร

๒ มัธยมศึกษาตอนปลาย เจ้าหน้าทีอาชีวสงเคราะห์ บน.๔ นครสวรรค์ ช ๑ ๔๐๒๒

    
       (ได้แก่ จังหวัดนครสวรรณ์, จังหวัดพิจิตร, จังหวัดกําแพงเพชร, จังหวัดเพชรบูรณ์, จังหวัดลพบุรี, จังหวัดสิงห์บุรี, จังหวัดชัยนาท, จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดตาก)

หมายเหตุ   - ผู้สมัครสอบต้องใช้คุณวุฒิและสาขาตรงตามที่ประกาศรับสมัครเท่านั้น ทั้งนี้ไม่สามารถใช้คุณวุฒิที่สูงกว่า มาสมัครในคุณวุฒิที่ต่ํากว่าได้ และไม่รับคุณวุฒิเทียบเท่า
                 เช่น คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพมาสมัครในคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย 
               - ผู้สมัครสอบต้องมีภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านจังหวัดเดียวกับกองบิน ๔ หรือจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดของกองบิน ๔ โดยจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่า ๓ เดือน

กองบิน ๔
ตําแหน่งข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ ๕๗ (กองบิน ๔)

ลําดับ คุณวุฒิ สังกัด สถานที่ เพศ จํานวน รหัส หมายเหตุ



ผนวก ก

เหล่า/จําพวก
ตําแหน่งงาน

๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางาน พลขับรถ บน.๔๑ เชียงใหม่ ช ๑ ๔๑๑๑ - ผ่านการรับราชการ
ยานยนต์, ไฟฟ้ากําลัง, อิเล็กทรอนิกส์ ทหารกองประจําการ

หรือสําเร็จหลักสูตร

การฝึกวิชาทหาร ชั้นปี
ที่ ๓ และมีใบอนุญาต
ขับขี่รถยนต์มีส่วนสูง
ไม่ต่ํากว่า ๑๖๐ ซม.
อายุตั้งแต่ ๑๘ - ๒๕ ปี

๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางาน สูทกรรม บน.๔๑ เชียงใหม่ ช ๑ ๔๑๑๒
อาหารและโภชนาการ, แปรรูปอาหาร, ธุรกิจอาหาร

๓ มัธยมศึกษาตอนปลาย เจ้าหน้าที่ประจําร้านค้าสหกรณ์, เจ้าหน้าที่เกียกกาย บน.๔๑ เชียงใหม่ ช ๒ ๔๑๒๓

      (ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดเชียงราย, จังหวัดแม่ฮ่องสอน, จังหวัดตาก, จังหวัดลําพูน และจังหวัดลําปาง)

หมายเหตุ   - ผู้สมัครสอบต้องใช้คุณวุฒิและสาขาตรงตามที่ประกาศรับสมัครเท่านั้น ทั้งนี้ไม่สามารถใช้คุณวุฒิที่สูงกว่า มาสมัครในคุณวุฒิที่ต่ํากว่าได้ และไม่รับคุณวุฒิเทียบเท่า
                 เช่น คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพมาสมัครในคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย 
               - ผู้สมัครสอบต้องมีภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านจังหวัดเดียวกับกองบิน ๔๑ หรือจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดของกองบิน ๔๑ โดยจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่า ๓ เดือน

กองบิน ๔๑ 
ตําแหน่งข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ ๕๗ (กองบิน ๔๑)

ลําดับ คุณวุฒิ สังกัด สถานที่ เพศ จํานวน รหัส หมายเหตุ



ผนวก ก

เหล่า/จําพวก
ตําแหน่งงาน

๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางาน พลขับรถ บน.๔๖ พิษณุโลก ช ๑ ๔๖๑๑ - ผ่านการรับราชการ
ยานยนต์, ไฟฟ้ากําลัง, อิเล็กทรอนิกส์ ทหารกองประจําการ

หรือสําเร็จหลักสูตร

การฝึกวิชาทหาร ชั้นปี
ที่ ๓ และมีใบอนุญาต
ขับขี่รถยนต์มีส่วนสูง
ไม่ต่ํากว่า ๑๖๐ ซม.
อายุตั้งแต่ ๑๘ - ๒๕ ปี

๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางาน เจ้าหน้าที่ดับเพลิง บน.๔๖ พิษณุโลก ช ๑ ๔๖๑๒

ยานยนต์, เครื่องกลอุตสาหกรรม,เครื่องกลเกษตร, เครื่องมือกล,

ซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล, ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเกษตร,ไฟฟ้ากําลัง,

อิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคม,ก่อสร้าง, โยธา, สํารวจ

๓ มัธยมศึกษาตอนปลาย เจ้าหน้าที่เศรษฐกรรม บน.๔๖ พิษณุโลก ช ๑ ๔๖๒๓

       (ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดอุตรดิตถ์, จังหวัดพิจิตร, จังหวัดเพชรบูรณ์, จังหวัดเลย, จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกําแพงเพชร) 

หมายเหตุ   - ผู้สมัครสอบต้องใช้คุณวุฒิและสาขาตรงตามที่ประกาศรับสมัครเท่านั้น ทั้งนี้ไม่สามารถใช้คุณวุฒิที่สูงกว่า มาสมัครในคุณวุฒิที่ต่ํากว่าได้ และไม่รับคุณวุฒิเทียบเท่า
                 เช่น คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพมาสมัครในคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย 
               - ผู้สมัครสอบต้องมีภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านจังหวัดเดียวกับกองบิน ๔๖ หรือจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดของกองบิน ๔๖ โดยจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่า ๓ เดือน

กองบิน ๔๖ 
ตําแหน่งข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ ๕๗ (กองบิน ๔๖)

ลําดับ คุณวุฒิ สังกัด สถานที่ เพศ จํานวน รหัส หมายเหตุ



ผนวก ก

เหล่า/จําพวก
ตําแหน่งงาน

๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางาน พลขับรถ บน.๕ ประจวบฯ ช ๒ ๕๐๑๑ - ผ่านการรับราชการ
ยานยนต์, ไฟฟ้ากําลัง, อิเล็กทรอนิกส์ ทหารกองประจําการ

หรือสําเร็จหลักสูตร

การฝึกวิชาทหาร ชั้นปี
ที่ ๓ และมีใบอนุญาต
ขับขี่รถยนต์มีส่วนสูง
ไม่ต่ํากว่า ๑๖๐ ซม.
อายุตั้งแต่ ๑๘ - ๒๕ ปี

๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางาน สูทกรรม บน.๕ ประจวบฯ ช ๑ ๕๐๑๒
อาหารและโภชนาการ, แปรรูปอาหาร, ธุรกิจอาหาร

๓ มัธยมศึกษาตอนปลาย เจ้าหน้าที่สโมสร, เจ้าหน้าที่เกียกกาย บน.๕ ประจวบฯ ช ๒ ๕๐๒๓

      (ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดชุมพร) 

หมายเหตุ   - ผู้สมัครสอบต้องใช้คุณวุฒิและสาขาตรงตามที่ประกาศรับสมัครเท่านั้น ทั้งนี้ไม่สามารถใช้คุณวุฒิที่สูงกว่า มาสมัครในคุณวุฒิที่ต่ํากว่าได้ และไม่รับคุณวุฒิเทียบเท่า
                 เช่น คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพมาสมัครในคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย 
               - ผู้สมัครสอบต้องมีภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านจังหวัดเดียวกับกองบิน ๕ หรือจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดของกองบิน ๕  โดยจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่า ๓ เดือน

กองบิน ๕ 
ตําแหน่งข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ ๕๗ (กองบิน ๕)

ลําดับ คุณวุฒิ สังกัด สถานที่ เพศ จํานวน รหัส หมายเหตุ



ผนวก ก

เหล่า/จําพวก
ตําแหน่งงาน

๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางาน พลขับรถ บน.๕๖ สงขลา ช ๑ ๕๖๑๑ - ผ่านการรับราชการ
ยานยนต์, ไฟฟ้ากําลัง, อิเล็กทรอนิกส์ ทหารกองประจําการ

หรือสําเร็จหลักสูตร

การฝึกวิชาทหาร ชั้นปี
ที่ ๓ และมีใบอนุญาต
ขับขี่รถยนต์มีส่วนสูง
ไม่ต่ํากว่า ๑๖๐ ซม.
อายุตั้งแต่ ๑๘ - ๒๕ ปี

๒ มัธยมศึกษาตอนปลาย เจ้าหน้าที่สโมสร, เจ้าหน้าที่ยกกระบัตร, เจ้าหน้าที่เกียกกาย บน.๕๖ สงขลา ช ๓ ๕๖๒๒

       (ได้แก่ จังหวัดสงขลา, จังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัดพัทลุง, จังหวัดสตูล, จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี) 

หมายเหตุ   - ผู้สมัครสอบต้องใช้คุณวุฒิและสาขาตรงตามที่ประกาศรับสมัครเท่านั้น ทั้งนี้ไม่สามารถใช้คุณวุฒิที่สูงกว่า มาสมัครในคุณวุฒิที่ต่ํากว่าได้ และไม่รับคุณวุฒิเทียบเท่า
                 เช่น คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพมาสมัครในคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย 
               - ผู้สมัครสอบต้องมีภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านจังหวัดเดียวกับกองบิน ๕๖ หรือจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดของกองบิน ๕๖ โดยจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่า ๓ เดือน

กองบิน ๕๖ 
ตําแหน่งข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ ๕๗ (กองบิน ๕๖)

ลําดับ คุณวุฒิ สังกัด สถานที่ เพศ จํานวน รหัส หมายเหตุ



ผนวก ก

เหล่า/จําพวก
ตําแหน่งงาน

๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางาน พลขับรถ บน.๗ สุราษฎร์ฯ ช ๒ ๗๐๑๑ - ผ่านการรับราชการ
ยานยนต์, ไฟฟ้ากําลัง, อิเล็กทรอนิกส์ ทหารกองประจําการ

หรือสําเร็จหลักสูตร

การฝึกวิชาทหาร ชั้นปี
ที่ ๓ และมีใบอนุญาต
ขับขี่รถยนต์มีส่วนสูง
ไม่ต่ํากว่า ๑๖๐ ซม.
อายุตั้งแต่ ๑๘ - ๒๕ ปี

๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางาน สูทกรรม บน.๗ สุราษฎร์ฯ ช ๑ ๗๐๑๒
อาหารและโภชนาการ, แปรรูปอาหาร, ธุรกิจอาหาร

๓ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางาน ช่างประปา บน.๗ สุราษฎร์ฯ ช ๑ ๗๐๑๓
ก่อสร้าง, โยธา

๔ มัธยมศึกษาตอนปลาย เจ้าหน้าที่การสงเคราะห์, เจ้าหน้าที่เกียกกาย บน.๗ สุราษฎร์ฯ ช ๒ ๗๐๒๔

       (ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี, จังหวัดระนอง, จังหวัดชุมพร, จังหวัดกระบี่, จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพังงา) 

หมายเหต ุ  - ผู้สมัครสอบต้องใช้คุณวุฒิและสาขาตรงตามที่ประกาศรับสมัครเท่านั้น ทั้งนี้ไม่สามารถใช้คุณวุฒิที่สูงกว่า มาสมัครในคุณวุฒิที่ต่ํากว่าได้ และไม่รับคุณวุฒิเทียบเท่า
                 เช่น คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพมาสมัครในคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย 
               - ผู้สมัครสอบต้องมีภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านจังหวัดเดียวกับกองบิน ๗ หรือจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดของกองบิน ๗ โดยจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่า ๓ เดือน

กองบิน ๗ 
ตําแหน่งข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ ๕๗ (กองบิน ๗)

ลําดับ คุณวุฒิ สังกัด สถานที่ เพศ จํานวน รหัส หมายเหตุ



ผนวก ก

เหล่า/จําพวก
ตําแหน่งงาน

๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางาน พลขับรถ รร.การบิน นครปฐม ช ๑ ๘๐๑๑ - ผ่านการรับราชการ
ยานยนต์, ไฟฟ้ากําลัง, อิเล็กทรอนิกส์ ทหารกองประจําการ

หรือสําเร็จหลักสูตร

การฝึกวิชาทหาร ชั้นปี
ที่ ๓ และมีใบอนุญาต
ขับขี่รถยนต์มีส่วนสูง
ไม่ต่ํากว่า ๑๖๐ ซม.
อายุตั้งแต่ ๑๘ - ๒๕ ปี

๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางาน ช่างอาคาร รร.การบิน นครปฐม ช ๑ ๘๐๑๒

ก่อสร้าง, โยธา

๓ มัธยมศึกษาตอนปลาย เจ้าหน้าที่สโมสร รร.การบิน นครปฐม ช ๑ ๘๐๒๓

   
       ๓ เดือน (ได้แก่ จังหวัดนครปฐม, กรุงเทพมหานคร, จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี, จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร)

หมายเหตุ   - ผู้สมัครสอบต้องใช้คุณวุฒิและสาขาตรงตามที่ประกาศรับสมัครเท่านั้น ทั้งนี้ไม่สามารถใช้คุณวุฒิที่สูงกว่า มาสมัครในคุณวุฒิที่ต่ํากว่าได้ และไม่รับคุณวุฒิเทียบเท่า
                 เช่น คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพมาสมัครในคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย 
               - ผู้สมัครสอบต้องมีภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านจังหวัดเดียวกับโรงเรียนการบิน หรือจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดของโรงเรียนการบิน โดยจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่า 

โรงเรียนการบิน 
ตําแหน่งข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ ๕๗ (รร.การบิน)

ลําดับ คุณวุฒิ สังกัด สถานที่ เพศ จํานวน รหัส หมายเหตุ



รายการ วัน/เวลา สถานที่
๑.  รับสมัครด้วยตนเอง (ทางเดียว) พฤหัสบดี ๑๙ ก.ย. - พุธ ๒๕ ก.ย.๕๖ - กองบิน หรือ โรงเรียนการบิน

เวลา  ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

๒.  สอบภาควิชาการ อาทิตย์ ๒๙ ก.ย.๕๖ - กองบิน หรือ โรงเรียนการบิน
 เวลา  ๐๙.๓๐ น. - ๑๑.๓๐ น.
๓.  ประกาศผลสอบรอบแรก พุธ ๙ ต.ค.๕๖ - รายงานตัว กองบิน หรือ โรงเรียนการบิน
     รายงานตัว เวลา  ๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. -  http://www.person.rtaf.mi.th
     รับเอกสารสอบรอบสอง
๔.  ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย พฤหัสบดี ๑๐ ต.ค.๕๖ - กองบิน หรือ โรงเรียนการบิน

เวลา  ๐๘.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น.

๕.  สอบสัมภาษณ์ ศุกร์ ๑๑ ต.ค.๕๖ - กองบิน หรือ โรงเรียนการบิน
เวลา  ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

๖.  ประกาศผลสอบรอบสอง ศุกร์ ๑๘ ต.ค.๕๖ - รายงานตัว กองบิน หรือ โรงเรียนการบิน
เวลา  ๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. -  http://www.person.rtaf.mi.th

๗.  ตรวจร่างกาย (เฉพาะตัวจริง) จันทร์ ๒๑ ต.ค.๕๖
    รับสัญญาพร้อม รปภ.๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.  ตรวจร่างกาย - กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
    พิมพ์ลายนิ้วมือและสอบวิภาววิสัย เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. - โรงเรียนกําลังพลทหารอากาศ กองการศึกษา

พิมพ์ลายนิ้วมือและรับสัญญาพร้อม รปภ.๑ กรมกําลังพลทหารอากาศ
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. - โรงเรียนกําลังพลทหารอากาศ กองการศึกษา
ทดสอบความถนัดบุคคลและวิภาววิสัย กรมกําลังพลทหารอากาศ

๘.  ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย พุธ ๓๐ ต.ค.๕๖ - รายงานตัว กองบิน หรือ โรงเรียนการบิน
     รายงานตัวและส่งสัญญา เวลา  ๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. -  http://www.person.rtaf.mi.th

ผนวก ง
กําหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก

(ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกําหนดการ)



ผนวก  จ  การสอบคัดเลือกและวิชาที่จะสอบ 
 

การสอบรอบแรก 
  ๑.  ผู้สมัครสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํ่ากว่าช้ันสัญญาบัตร (คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๑๕๐ ข้อ (๑๕๐ คะแนน) ในเวลา ๒ ช่ัวโมง สอบวิชาดังน้ี 
       ๑.๑  พ้ืนฐานความรู้ทั่วไป ปรนัย ๖๐ ข้อ (๖๐ คะแนน) มีขอบเขตควบคุมในเรื่องดังต่อไปน้ี 
   ๑.๑.๑  คณิตศาสตร์ 
   ๑.๑.๒  ภาษาไทย 
   ๑.๑.๓  ภาษาอังกฤษ 
   ๑.๑.๔  ความรู้เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
    ๑.๑.๕  ความรู้พ้ืนฐานกฎหมายทั่วไป 
       ๑.๒  ความรู้พ้ืนฐานตามคุณวุฒิตามตําแหน่งที่สมัครสอบ ๙๐ ข้อ (๙๐ คะแนน)  
  ๒.  ผู้สมัครสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํ่ากว่าช้ันสัญญาบัตร (คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๑๕๐ ข้อ (๑๕๐ คะแนน) ในเวลา ๒ ช่ัวโมง สอบเฉพาะวิชาพ้ืนฐานความรู้
ทั่วไป ตามข้อ ๑.๑ 

--------------------------------------------- 



เพศ อายุ 50 คะแนน 40 คะแนน 30 คะแนน 20 คะแนน 10 คะแนน

18 - 29 45 - 52 41 - 44 32 - 40 28 - 31 20 - 27

30 - 39 43 - 51 38 - 42 29 - 37 24 - 28 15 - 23

18 - 29 32 - 35 30 - 31 25 - 29 23 - 24 19 - 22

30 - 39 30 - 37 26 - 29 17 - 25 13 - 16 5 - 12

เพศ อายุ 50 คะแนน 40 คะแนน 30 คะแนน 20 คะแนน 10 คะแนน

18 - 29 46 - 55 41 - 45 30 - 40 25 - 29 15 - 24

30 - 39 41 - 50 36 - 40 25 - 35 20 - 24 10 - 19

18 - 29 28 - 34 24 - 27 17 - 23 13 - 16 6 - 12

30 - 39 28 - 34 24 - 27 17 - 23 13 - 16 6 - 12

เพศ อายุ 50 คะแนน 40 คะแนน 30 คะแนน 20 คะแนน 10 คะแนน

18 - 29 7.55 - 10.11 10.12 - 11.27 11.28 - 14.00 14.01 - 15.16 15.17 - 17.32

30 - 39 9.14 - 11.32 11.33 - 12.52 12.53 - 15.31 15.32 - 16.50 16.51 - 19.28

18 - 29 12.56 - 15.17 15.18 - 16.39 16.40 - 19.22 19.23 - 20.43 20.44 - 23.04

30 - 39 12.34 - 15.54 15.55 - 17.36 17.37 - 20.50 21.00 - 22.41 22.42 - 26.02

ชาย

ลุกนั่ง : ดันพ้ืน : ว่ิง/เดิน  2.4 กม.   =  1 : 1 : 3

ผนวก ฉ

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ว่ิง/เดิน

2.4  ก.ม.
จํานวนเวลาท่ีปฏิบัติได้เป็นนาทีและวินาที (นาที/วินาที)                      นํ้าหนักคะแนน = 3

รายละเอียดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและเกณฑ์การให้คะแนน

หญิง

การดันพ้ืน
                                      จํานวนครั้งท่ีปฏิบัติได้ใน 1 นาที              นํ้าหนักคะแนน = 1  

(ครั้ง/นาที)

การลุกน่ัง
(ครั้ง/นาที)

                                       จํานวนครั้งท่ีปฏิบัติได้ใน 1 นาที             นํ้าหนักคะแนน = 1   



ผนวก  ช  
(เป็นทหารก่อน ๑ พ.ย.๕๐) 

(แบบหนังสือรับรองเพ่ือขอรับคะแนนเพิม่เฉพาะสังกัดกองทัพอากาศ) 

 
ที่……./๕๖    ส่วนราชการ…………………  
    …………………………...………  
    ………………………...………… 

 หนังสือฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือรับรองว่า…………(ช่ือ…สกุล……ผู้ขอหนังสือรับรอง ฯ)………….…………. 
เคยรับราชการเป็นทหารกองประจําการสังกัด…(หน่วยที่เป็นทหารกองประจําการ)…เมือ่……………….......….. 
ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ช้ันที่ ๑ เมื่อ…………………………… 
 ระหว่างรับราชการกองประจําการ 
                                      ไม่เคยสมัครใจอยู่รับราชการต่อ 
                      สมัครใจอยูร่ับราชการต่อ  รวม……ปี  ต้ังแต่……………….ถึง……………….. 
 
                              ให้ไว้   ณ   วันที…่……..เดือน…………………พ.ศ………. 

                               (ลงช่ือ)……………………………………….. 

                                                              (..… พิมพ์ช่ือเต็ม.…..) 

                                  (ตําแหน่ง)……………………………..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(หนังสือรับรองฉบับน้ี  ใหใ้ช้ในการขอรับสทิธิคะแนนเพ่ิมได้จนกว่าจะหมดสิทธิในการสมัครสอบ) 

 
 



ผนวก  ซ 
(เป็นทหารหลงั ๑ พ.ย.๕๐) 

(แบบหนังสือรับรองเพ่ือขอรับคะแนนเพิม่เฉพาะสังกัดกองทัพอากาศ) 

 
ที่……/๕๖    ส่วนราชการ…………………  
    ………………………………  
    ……………………………… 

 หนังสือฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือรับรองว่า…………(ช่ือ…สกุล……ผู้ขอหนังสือรับรอง ฯ)…..…………. 
เคยรับราชการเป็นทหารกองประจําการสังกัด………………(หน่วยที่เป็นทหารกองประจําการ)……………. 
ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ช้ันที่ ๑ เมื่อ…………………………… 

 ๑.  รับราชการในกองประจําการตามปกติ 
                                      ๖ เดือน ต้ังแต่ ………….…………ถึง……………………….. 
                      ๑ ปี                ต้ังแต่ ……………….…...ถึง……………………….. 
                      ๑ ปี ๖ เดือน      ต้ังแต่ ……………..……..ถึง……………………….. 
                      ๒ ปี                ต้ังแต่ ……………..……..ถึง……………………….. 

 ๒.  สมัครอยู่รบัราชการต่อคราวละ ๑ ปี 
                       ไม่เคยสมคัรอยู่รับราชการต่อ 
                       สมัครอยู่รบัราชการต่อรวม…………….ปี  ต้ังแต่…………….ถึง…………..  

 ๓.  ได้รับคัดเลือกเป็นทหารกองประจําการดีเด่น 

                       ไม่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นทหารกองประจําการดีเด่น 
                       ได้รับการคัดเลือกเป็นทหารกองประจําการดีเด่น ประจําปี…………………. 
 
                              ให้ไว้  ณ  วันที…่……..เดือน…………………พ.ศ………. 

                               (ลงช่ือ)……………………………………….. 

                                                              (..… พิมพ์ช่ือเต็ม.…..) 

                                   (ตําแหน่ง)……………………………..  

 
 

 
 

 

 

 
 



ผนวก ฌ 
 
เบอร์ติดต่อ 

กองบิน  1  (นครราชสีมา) 
โทร. 0 4435 8110,  0 4435 8111,  0 4435 8112,  0 4435 8113,  0 4435 8114  ต่อ  40215 - 6 

กองบิน  2  (ลพบรุ)ี 
โทร. 0 3648 6380,  0 3648 6381,  0 3648 6382  ต่อ  50241 - 5 

กองบิน  4  (ตาคล)ี 
โทร. 0 5626 1071,  0 5626 1072,  0 5626 1091,  0 5626 1092  ต่อ  53210,  53216 - 8 

กองบิน  21  (อุบลราชธาน)ี 
โทร. 0 4524 3090  ต่อ  43210,  43200,  43237 

กองบิน  23  (อุดรธาน)ี 
โทร. 0 4293 0219  ต่อ  45211,  45220,  45223 

กองบิน  41  (เชียงใหม่) 
โทร. 0 5328 1012,  0 5328 1013,  0 5328 1014,  0 5328 1015  ต่อ  57210 – 12,  0 5320 2615 

กองบิน  46  (พิษณุโลก) 
โทร.0 5530 1371,0 5530 1376, 0 5530 1200  ต่อ  55210 - 12 

กองบิน  5  (ประจวบคีรีขนัธ)์ 
โทร. 0 3261 1017,  0 3261 1031, ต่อ  60207,  60211,  60212,  60016  

กองบิน  56  (หาดใหญ)่ 
โทร. 0 7425 1040,  0 7425 1041  ต่อ  63220 – 21 

กองบิน  7  (สุราษฎรธ์าน)ี 
โทร. 0 7726 8200,  0 7726 8201,  0 7726 8202,  0 7726 8203  ต่อ  65203,  65215 - 6 

โรงเรียนการบนิ  (กําแพงแสน) 
โทร. 0 3499 6484 – 5 

 
 
 

------------------------------------------------------- 
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