สําเนาคูฉบับ
ประกาศคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกบุคคลเขารับราชการในกองทัพอากาศ
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกกําลังพลสํารองเขาทําหนาที่ทหารเปนการชั่วคราว ประจําป ๒๕๖๓
ดวยกองทัพอากาศมีความประสงคจะรับสมัครและสอบคัดเลือกกําลังพลสํารองเขาทําหนาที่ทหาร
เปนการชั่วคราว ประจําป ๒๕๖๓ จํานวน ๑๕๑ อัตรา รายละเอียดดังนี้
จํานวน ๒ อัตรา

๑. ตําแหนงที่เปดรับสมัคร
๑.๑ กําลังพลสํารองเขาทําหนาที่ทหารเปนการชั่วคราว ในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร

จํานวน ๕๐ อัตรา
จํานวน ๙๙ อัตรา

๑.๒ กําลังพลสํารองเขาทําหนาที่ทหารเปนการชั่วคราว ในตําแหนงนายทหารประทวน
๑.๓ กํา ลั งพลสํา รองเข า ทํา หนา ที่ท หารเป นการชั่ว คราว ในตํา แหน งพลอาสาสมั ค ร
๑.๔ รายละเอียดตําแหนงที่เปดรับสมัคร ตามผนวก ก

๒. คุณสมบัติของผูสมัครสอบ
๒.๑ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ
๒.๒ เพศชาย
๒.๓ เปนกําลังพลสํารองที่มีรายชื่ออยูในบัญชีบรรจุกําลังของกองทัพบก หรือกองทัพเรือ
หรือกองทัพอากาศ
๒.๔ ผูสมัครสอบตองเปนผูมีอายุ ดังนี้
๒.๔.๑ กําลังพลสํารองเขาทําหนาที่ทหารเปนการชั่วคราว ในตําแหนงนายทหาร
สัญญาบัตร ตองเปนผูมีอายุ ๑๘ ป และไมเกิน ๓๐ ป (เกิดป พ.ศ.๒๕๓๓ ถึง พ.ศ.๒๕๔๕)
๒.๔.๒ กําลั งพลสํ ารองเขาทําหน าที่ ทหารเป นการชั่วคราว ในตํ าแหนงนายทหาร
ประทวน หรือพลอาสาสมัคร ตองเปนผูมีอายุ ๑๘ ป และไมเกิน ๒๕ ป (เกิดป พ.ศ.๒๕๓๘ ถึง พ.ศ.๒๕๔๕)
๒.๕ คุณวุฒิ
๒.๕.๑ กําลังพลสํารองเขาทําหนาที่ทหารเปนการชั่วคราว ในตําแหนงนายทหาร
สัญญาบัตร ตองเปนผูมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีจากสถานศึกษาที่สํานักงานขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ใหการรับรอง
คุณวุฒิไวแลว หรือสถานศึกษาในตางประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอมใหบรรจุเขาทําหนาที่ทหารเปนการชั่วคราว
๒.๕.๒ กําลังพลสํารองเขาทําหนาที่ทหารเปนการชั่วคราว ในตําแหนงนายทหาร
ประทวน ตองเปนผูมีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จากสถานศึ ก ษาที่สํ านั ก งานข า ราชการพลเรื อน (ก.พ.) ให ก ารรั บ รองคุ ณวุ ฒิไ ว แ ลว หรื อเป น ผูมี คุ ณ วุ ฒิ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการใหการรับรอง
๒.๕.๓ กําลังพลสํารองเขาทําหนาที่ทหารเปนการชั่วคราว ในตําแหนงพลอาสาสมัคร
ตองเปนผูมีคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๓) จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการใหการรับรอง
๒.๕.๔ ผูสมัครสอบ...

-๒๒.๕.๔ ผูสมัครสอบจะตองเปนผูสําเร็จการศึกษากอนวันศุกรที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓
(ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสุดทาย) โดยจะตองมีหลักฐานแสดงคุณวุฒิตรงตามตําแหนงที่สมัครเทานั้น
๒.๖ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
๒.๗ ไมอยูในสมณเพศ (พระภิกษุหรือสามเณร) ซึ่งไมอาจใหเขาสอบคัดเลือกเพื่อเขาทํา
หนาที่ทหารเปนการชั่วคราวได ทั้งนี้เปนไปตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๕ เรื่อง หามภิกษุสามเณร
เรียนวิชาชีพ หรือสอบแขงขัน หรือสอบคัดเลือกอยางคฤหัสถ พ.ศ.๒๕๓๘
๒.๘ ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
๒.๙ ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือเปนบุคคลลมละลายตามคําพิพากษาของศาล
๒.๑๐ ไมเปนผูที่เคยตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเวนความผิด
ฐานประมาท หรือลหุโทษ
๒.๑๑ ไมเปนผูอยูในระหวางพักราชการ หรือสํารองราชการอันเนื่องมาจากความผิด
หรือหนีราชการ
๒.๑๒ ไมเ ปน ผูเคยถูก ลงโทษใหอ อก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐ วิสาหกิ จ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
๒.๑๓ ไม เ ป น ผู มีร า งกายทุ พ พลภาพ ไร ความสามารถ หรื อ เสมื อ นไร ความสามารถ
หรือจิต ฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเปนโรคที่ขัดตอการรับ ราชการที่กําหนด
ในกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ หรือติดยาเสพติดหรือสารเสพติด
ตามกฎหมาย
๒.๑๔ มีอวัยวะ รูปราง ลักษณะทาทาง และขนาดของรางกาย เหมาะแกการเปนทหาร
ไม เป นโรคตามที่กํา หนดไวในกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และที่แกไขเพิ่ม เติม ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และระเบียบกองทัพอากาศวาดวยมาตรฐานการตรวจทางแพทย
ของบุคคลที่สมัครเขารับราชการเปนผูปฎิบัติการภาคพื้นดินในกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๑๘ ตามผนวก ข
๒.๑๕ คุณสมบัตติ ามขอ ๒.๑๓ และ ๒.๑๔ ใหยึดถือผลการตรวจรางกายของคณะกรรมการ
ตรวจรางกายทางการแพทย กรมแพทยทหารอากาศ ที่ไดรับการแตงตั้ง เปนที่ยุติ ซึ่งจะมีการตรวจเพียงครั้งเดียว
ไมมีการตรวจซ้ําอีกไมวาขั้นตอนใด และจะไมพิจารณาผลตรวจรางกายโดยแพทยจากสถานพยาบาลอื่น
๓. การสมัครสอบ
๓.๑ สมัค รดว ยตนเองเทา นั้น ตั้งแตวันจันทรที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึง วันศุก รที่
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (ในวันและเวลาราชการ) โดยผูสมัครสามารถสมัครเปนกําลังพลสํารองเขาทําหนาที่ทหาร
เป น การชั่ วคราว ณ ที่ ตั้ ง หน ว ยของกองทัพ อากาศที่ใ ดก็ ไ ด แตจ ะระบุ ความประสงค เ ข า ทํ าหน า ที่ ท หาร
เปนการชั่วคราวไดเพียงหนึ่งหนวยเทานั้น โดยสามารถสมัครไดที่หนวยสอบ ดังนี้
๓.๑.๑ หนวยสอบกรุงเทพฯ สมัครที่ กองกําลังพล กองบัญชาการ หนวยบัญชาการ
อากาศโยธิน
๓.๑.๒ หนวยสอบจังหวัดนครปฐม สมัครที่ แผนกกําลังพล กองบัญชาการ โรงเรียนการบิน
๓.๑.๓ หนวยสอบจังหวัดนครราชสีมา สมัครที่ แผนกกําลังพล กองบังคับการ กองบิน ๑
๓.๑.๔ หนวยสอบจังหวัดลพบุรี สมัครที่ แผนกกําลังพล กองบังคับการ กองบิน ๒
๓.๑.๕ หนวยสอบจังหวัดนครสวรรค สมัครที่ แผนกกําลังพล กองบังคับการ กองบิน ๔
๓.๑.๖ หนวยสอบ...

-๓กองบิน ๕
กองบิน ๒๑

๓.๑.๖ หนวยสอบจังหวัดประจวบคีรีขันธ สมัครที่ แผนกกําลังพล กองบังคับการ
๓.๑.๗ หนวยสอบจังหวัดสุราษฎรธานี สมัครที่ แผนกกําลังพล กองบังคับการ กองบิน ๗
๓.๑.๘ หนว ยสอบจังหวัดอุบ ลราชธานี สมัครที่ แผนกกํา ลังพล กองบังคับ การ

๓.๑.๙ หนวยสอบจังหวัดอุดรธานี สมัครที่ แผนกกําลังพล กองบังคับการ กองบิน ๒๓
๓.๑.๑๐ หนวยสอบจังหวัดเชียงใหม สมัครที่ แผนกกําลังพล กองบังคับการ กองบิน ๔๑
๓.๑.๑๑ หนวยสอบจังหวัดพิษณุโลก สมัครที่ แผนกกําลังพล กองบังคับการ กองบิน ๔๖
๓.๑.๑๒ หนวยสอบจังหวัดสงขลา สมัครที่ แผนกกําลังพล กองบังคับการ กองบิน ๕๖
๓.๒ ผูสมัครสอบตองยื่นหลักฐานพรอมใบสมัคร (ฉบับจริงพรอมสําเนา จํานวน ๑ ชุด) ดังนี้
๓.๒.๑ รูปถายสีครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวกและแวนตาดํา ถายมาแลวไมเกิ น
๓ เดือน ขนาด ๑ × ๑.๕ นิ้ว จํานวน ๓ รูป
๓.๒.๒ สําเนาคุณวุฒิการศึกษา
๓.๒.๒.๑ คุ ณวุ ฒิป ริญ ญาตรี สํ าหรั บกํ าลั งพลสํ า รองเข าทํ า หน าที่ ทหาร
เปนการชั่วคราว ในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร
๓.๒.๒.๒ คุณวุฒิป ระกาศนียบัตรวิช าชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) สําหรับกําลังพลสํารองเขาทําหนาที่ทหารเปนการชั่วคราว
ในตําแหนงนายทหารประทวน
๓.๒.๒.๓ คุณวุ ฒิมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๓) สําหรับกํ าลังพลสํารองเข าทํ า
หนาที่ทหารเปนการชั่วคราว ในตําแหนงพลอาสาสมัคร
๓.๒.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร
๓.๒.๔ หนั ง สื อ รั บ รองจากมณฑลทหารบกว า เป น กํ า ลั ง พลสํ า รองที่ มี ร ายชื่ อ
อยูในบัญชีบรรจุกําลังของหนวยกําลังพลสํารองของกองทัพบก หรือหนังสือรับรองจากกรมกําลังพลทหารเรือ
วาเปนกําลังพลสํารองที่มีรายชื่ออยูในบัญชีบรรจุกําลังของหนวยกําลังพลสํารองของกองทัพเรือ หรือหนังสือ
รับรองจากกรมกําลังพลทหารอากาศวาเปนกําลังพลสํารองที่มีรายชื่ออยูในบัญชีบรรจุกําลังของหนวยกําลังพล
สํารองของกองทัพอากาศ
๓.๒.๕ สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร บิดาและมารดา
๓.๒.๖ สําเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ของตนเอง, บิดา หรือ มารดา (ถามี)
๓.๓ หลักฐานตามขอ ๓.๒.๔ อนุโลมใหมายื่นเพิ่มเติมในวันสอบสัมภาษณได
๓.๔ สําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ใหรับรองสําเนาถูกตองพรอมลงลายมือชื่อ
๔. เงื่อนไขการสมัครสอบ
๔.๑ ผู ส มั ค รสอบต อ งกรอกข อ มู ล ลงในใบสมั ค รให ข อ มู ล ถู ก ต อ ง และครบถ ว น
กรณีมีขอผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบเอง คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาวาจะมีสิทธิ์ในการสมัครสอบหรือไม
๔.๒ ผูสมัครสอบตองติดตามประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนี้ของกองทัพอากาศ
ตลอดจนประกาศของคณะกรรมการอยางใกลชิด
๔.๓ ผูสมัครสอบตองรับ รองเอกสารหลัก ฐานทุกฉบับที่นํามาแสดงตอคณะกรรมการ
ในทุกขั้นตอนวาเปนเอกสารที่ทางราชการหรือสถานศึกษาออกใหจริง
๔.๔ ผูสมัครสอบ...

-๔๔.๔ ผูสมัครสอบที่มีคุณสมบัติไมเปนไปตามประกาศรับสมัคร ไมวาจะพบในขั้นตอนใด
เชน การสมัครสอบ การสอบคัดเลือกทุกขั้นตอน การประกาศผล การรายงานตัว เมื่อคณะกรรมการตรวจพบ
ในขั้นตอนใด คณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะระงับการสอบคัดเลือก หรือดําเนินการขั้นตอไป หรือแมจะสงหลักฐาน
หรือสัญญาแลวก็ตาม ใหถือวาผูสมัครสอบขาดคุณสมบัติมาตั้งแตตน ไมมีสิทธิ์เขาทําหนาที่ทหารเปนการชั่วคราว
หรือหากมีคําสั่งใหเขาทําหนาที่ทหารเปนการชั่วคราวก็สามารถยกเลิกการใหเขาทําหนาที่ทหารเปนการชั่วคราวได
ซึ่งหากตรวจสอบแลวปรากฏวาเกิดจากผูสมัครสอบกรอกขอมูลลงในใบสมัครอันเปนเท็จ หรือแสดงเอกสารเท็จ
ที่ทางราชการหรือสถานศึกษามิไดออกใหจริง อาจมีความผิดฐานแจงความอันเปนเท็จตอเจาหนาที่ และจะถูก
ดําเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา โดยถือวาคาใชจายในการสอบคัดเลือก คาที่พัก หรือคาใชจายอื่นใด
ผูสมัครสอบจะตองเปนผูรับผิดชอบดวยตนเอง
๕. การสอบคัดเลือกรอบแรกและการประกาศผลสอบ รายละเอียดตามผนวก ค
๖. การสอบคัดเลือกรอบสองและการประกาศผลสอบ รายละเอียดตามผนวก ง
๗. เกณฑตัดสินการสอบคัดเลือกรอบแรกและรอบสอง ตามผนวก จ
๘. การปฏิบัติของผูที่สอบผานการสอบคัดเลือกรอบสอง (เฉพาะตัวจริง)
๘.๑ ทดสอบวิภาววิสัย ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ (แจงรายละเอียด เวลา
และสถานที่ทดสอบ ทางเว็บไซต www.rtaf-recruit.com)
๘.๒ ตรวจรางกายทางการแพทยและพิมพลายนิ้วมือ ในวันศุกรที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓
(แจงรายละเอียด เวลา และสถานที่ ทางเว็บไซต www.rtaf-recruit.com)
๙. การประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสุดทาย
๙.๑ ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสุดทายในวันศุกรที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต
www.rtaf-recruit.com
๙.๒ ใหผูสอบผานการสอบคัดเลือกรอบสุดทาย (เฉพาะตัวจริง) สงหนังสือสัญญาจาง,
รปภ.๑ และเอกสารประกอบสัญญาจาง ในวันจันทรที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ถึง วันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
ณ กองการสรรหากําลังพล สํานักนโยบายและบริหารกําลังพล กรมกําลังพลทหารอากาศ
๑๐. การขอทราบผลคะแนนสอบ
ผูเขาสอบสามารถขอทราบผลคะแนนสอบดวยตนเองได ณ กองการสรรหากําลังพล
สํา นัก นโยบายและบริห ารกํ า ลั ง พล กรมกํ า ลั งพลทหารอากาศ ตามวัน ที่ร ะบุไ ว นี้ โดยสามารถขอทราบ
ผลคะแนนสอบไดเฉพาะของตนเองเทานั้น
๑๐.๑ ผลคะแนนสอบคัดเลือกรอบแรก ภายในวันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓
๑๐.๒ ผลคะแนนสอบคัดเลือกรอบสอง ภายในวันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓
๑๑. ระยะเวลาและเงื่อนไขการจาง
๑๑.๑ ระยะเวลาการจางเปนไปตามระเบียบกระทรวงกลาโหม วาดวยกําลังพลสํารอง
เขาทําหนาที่ทหารเปนการชั่วคราว พ.ศ.๒๕๖๒ โดยผูสอบผานการสอบคัดเลือกจะตองปฏิบัติงาน ไมนอยกวา ๒ ป
นับตั้งแตวันทําสัญญาและมีคําสั่งจาง ซึ่งจะทําสัญญาจางครั้งแรกเปนเวลา ๔ ป และสามารถตอสัญญาจางไดอีก
๑ ครั้ง ไมเกิน ๔ ป รวมระยะเวลาจางงานไมเกิน ๘ ป เวนแตกําลังพลสํารองเขาทําหนาที่ทหารเปนการชั่วคราว
ในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร ที่อายุครบ ๓๕ ป หรือกําลังพลสํารองเขาทําหนาที่ทหารเปนการชั่วคราว
ในตําแหนงนายทหารประทวนหรือพลอาสาสมัคร ที่อายุครบ ๓๐ ป ใหถือวาสัญญาจางสิ้นสุดลง
๑๑.๒ ผูส อบผาน...

-๕๑๑.๒ ผูสอบผานการสอบคัดเลือกยินดีให ทางราชการพิจ ารณาจา งใหเขาทํา หนาที่
ทหารเปนการชั่วคราว ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล หรือตางจังหวัด หากไมประสงคเขาทําหนาที่ทหารเปนการ
ชั่วคราวตามที่กําหนด จะถือวาผูสอบผานการสอบคัดเลือกสละสิทธิ์เขาทําหนาที่ทหารเปนการชั่วคราวทุกกรณี
๑๑.๓ ผูส อบผานการสอบคัดเลือกลํ าดับ สํา รองทั้งหมด กองทัพ อากาศจะขึ้ น บั ญ ชี
รายชื่อเปนผูที่อาจจะไดรับการพิจารณาเรียกเขาทําหนาที่ทหารเปนการชั่วคราว กรณีที่ผูสอบผานการสอบ
คัดเลือกตัวจริงสละสิทธิ์ หรือคุณวุฒิและคุณสมบัติไมเปนไปตามระเบียบที่กองทัพอากาศกําหนด โดยบัญชี
ดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลนับตั้งแตออกประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกกําลังพลสํารองเขาทําหนาที่
ทหารเปนการชั่วคราวครั้งตอไป หรือตามแตกรณีที่กองทัพอากาศกําหนด
๑๒. คาตอบแทนและสิทธิประโยชน (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
๑๒.๑ ผูที่ใชคุณวุฒิปริญญาตรีสมัครสอบ จะไดรับการแตงตั้งยศเปนวาที่เรืออากาศตรี
รับเงินเดือน เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๑๒.๒ ผูที่ใชคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สมัครสอบ จะไดรับการแตงตั้งยศ
เปนจาอากาศตรี รับเงินเดือน เดือนละ ๑๑,๔๐๐ บาท และรับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (รวมแลวไมต่ํากวา
๑๓,๒๘๕ บาท)
๑๒.๓ ผูที่ใชคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สมัครสอบ จะไดรับการแตงตั้งยศ
เปนจาอากาศตรี รับเงินเดือน เดือนละ ๙,๓๓๐ บาท และรับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (รวมแลวไมต่ํากวา
๑๑,๓๓๐ บาท)
๑๒.๔ ผูที่ใชคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) สมัครสอบ จะไดรับการแตงตั้ งยศ
เปนจาอากาศตรี รับเงินเดือน เดือนละ ๘,๖๑๐ บาท และรับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (รวมแลวไมต่ํากวา
๑๐,๖๑๐ บาท)
๑๒.๕ ผู ที่ ใ ช คุ ณ วุ ฒิ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น (ม.๓) สมั ค รสอบ จะได รั บ การแต ง ตั้ ง
เปนพลอาสาสมัคร รับเงินเดือน เดือนละ ๘,๕๙๐ บาท และรับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (รวมแลวไมต่ํากวา
๑๐,๕๙๐ บาท)
๑๒.๖ สิทธิประโยชนอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงกลาโหม วาดวยหลักเกณฑการไดรับ
เงินเดือน คาตอบแทนอยางอื่น และสิทธิประโยชน ของกําลังพลสํารองเขาทําหนาที่ทหารเปนการชั่วคราว
พ.ศ.๒๕๖๒
อนึ่ง การสอบคัดเลือกกําลังพลสํารองเขาทํา หนาที่ทหารเปนการชั่ว คราว ดําเนินการโดย
คณะกรรมการระดับสูงของกองทัพอากาศ ขอแจงใหทราบวาไมมีผูใดสามารถชวยเหลือไดนอกจากใชความรู
ความสามารถของทา นเอง หากพบวามีผูใดแอบอา งไมวา กรณีใด ๆ พรอมเรีย กรับ ผลประโยชนต อบแทน
ขอไดโปรดแจงโดยตรงที่กองอํานวยการรับสมัครและสอบคัดเลือกกําลังพลสํารองเขาทําหนาที่ทหารเปนการชั่วคราว
โทรศัพท ๐ ๒๕๓๔ ๐๐๓๑ (เฉพาะกรณีพบผูแอบอางหรือเรียกรับผลประโยชน ในวันและเวลาราชการ)
ประกาศ ณ วันที่
พลอากาศโท

มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

(ชานนท มุงธัญญา)
รองเสนาธิการทหารอากาศ
ประธานกรรมการอํานวยการคัดเลือกบุคคลเขารับราชการในกองทัพอากาศ

ผนวก ก
ตําแหนงกําลังพลสํารองเขาทําหนาที่ทหารเปนการชั่วคราว ประจําป ๒๕๖๓
รหัสตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร
๑๑๐๑
นายทหารฝกวิชาชีพ, นายทหารการฝกและศึกษา

ที่ตั้งหนวย

จํานวน

กรุงเทพฯ

๒

ตําแหนงนายทหารประทวน
๒๑๐๑

เจาหนาที่ฝกวิชาชีพ, เจาหนาที่การฝกและศึกษา, เจาหนาที่สูทกรรม, เจาหนาที่บํารุงเลี้ยง

กรุงเทพฯ

๖

๒๘๘๑

เจาหนาที่สารวัตรทหาร, เจาหนาที่รักษาการณ

นครปฐม

๔

๒๐๑๑

เจาหนาที่สารวัตรทหาร, เจาหนาที่รักษาการณ

นครราชสีมา

๔

๒๐๒๑

เจาหนาที่สารวัตรทหาร, เจาหนาที่รักษาการณ

ลพบุรี

๔

๒๐๔๑

เจาหนาที่สารวัตรทหาร, เจาหนาที่รักษาการณ

นครสวรรค

๔

๒๐๕๑

เจาหนาที่สารวัตรทหาร, เจาหนาที่รักษาการณ

ประจวบคีรขี ันธ

๔

๒๐๗๑

เจาหนาที่สารวัตรทหาร, เจาหนาที่รักษาการณ

สุราษฎรธานี

๔

๒๒๑๑

เจาหนาที่สารวัตรทหาร, เจาหนาที่รักษาการณ

อุบลราชธานี

๔

๒๒๓๑

เจาหนาที่สารวัตรทหาร, เจาหนาที่รักษาการณ

อุดรธานี

๔

๒๔๑๑

เจาหนาที่สารวัตรทหาร, เจาหนาที่รักษาการณ

เชียงใหม

๔

๒๔๖๑

เจาหนาที่สารวัตรทหาร, เจาหนาที่รักษาการณ

พิษณุโลก

๔

๒๕๖๑

เจาหนาที่สารวัตรทหาร, เจาหนาที่รักษาการณ

สงขลา

๔

ก-๒
ตําแหนงกําลังพลสํารองเขาทําหนาที่ทหารเปนการชั่วคราว ประจําป ๒๕๖๓
รหัสตําแหนง
ตําแหนงพลอาสาสมัคร

ตําแหนง

ที่ตั้งหนวย

จํานวน

๓๘๘๑

เจาหนาที่รักษาการณ

นครปฐม

๙

๓๐๑๑

เจาหนาที่รักษาการณ

นครราชสีมา

๙

๓๐๒๑

เจาหนาที่รักษาการณ

ลพบุรี

๙

๓๐๔๑

เจาหนาที่รักษาการณ

นครสวรรค

๙

๓๐๕๑

เจาหนาที่รักษาการณ

ประจวบคีรีขันธ

๙

๓๐๗๑

เจาหนาที่รักษาการณ

สุราษฎรธานี

๙

๓๒๑๑

เจาหนาที่รักษาการณ

อุบลราชธานี

๙

๓๒๓๑

เจาหนาที่รักษาการณ

อุดรธานี

๙

๓๔๑๑

เจาหนาที่รักษาการณ

เชียงใหม

๙

๓๔๖๑

เจาหนาที่รักษาการณ

พิษณุโลก

๙

๓๕๖๑

เจาหนาที่รักษาการณ

สงขลา

๙

รวมทั้งสิ้น

๑๕๑

ผนวก ข
โรคหรือสภาพรางกายหรือสภาพจิตใจ ซึ่งไมสามารถจะรับราชการทหาร
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และฉบับแกไขเพิ่มเติม
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๑. โรคหรือความผิดปกติของตา
๑.๑ ตาขางหนึ่งขางใดบอด คือเมื่อรักษาและแกสายตาดวยแวนแลว การมองเห็นยังอยู
ในระดับต่ํากวา ๓/๖๐ หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกวา ๑๐ องศา
๑.๒ สายตาไมปกติ คือเมื่อรักษาและแกสายตาดวยแวนแลว การมองเห็นยังอยูในระดับ
๖/๒๔ หรือต่ําวาทั้งสองขาง
๑.๓ สายตาสั้นมากกวา ๘ ไดออปเตอร หรือสายตายาวมากกวา ๕ ไดออปเตอรทั้งสองขาง
๑.๔ ตอแกวตาทั้งสองขาง (Bilateral Cataract)
๑.๕ ตอหิน (Glaucoma)
๑.๖ โรคขั้วประสาทตาเสื่อมทั้ง ๒ ขาง (Optic Atrophy)
๑.๗ กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุนทั้งสองขาง
๑.๘ ประสาทการเคลื่อนไหวลูกตาไมทํางานสูญเสียอยางถาวร (Cranial nerve 3rd, 4th, 6th)
๒. โรคหรือความผิดปกติของหู
๒.๑ หูหนวกทั้งสองขาง คือตองใชเสียงในชวงคลื่นความถี่ ๕๐๐ - ๒,๐๐๐ รอบตอวินาที
หรือเกินกวา ๕๕ เดซิเบล จึงจะไดยินทั้งสองขาง
๒.๒ หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังทั้งสองขาง
๒.๓ เยื่อแกวหูทะลุทั้งสองขาง
๓. โรคของหัวใจและหลอดเลือด
๓.๑ หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอยางถาวร จนอาจเกิดอันตรายรายแรง
๓.๒ ลิ้นหัวใจพิการ
๓.๓ การเตนของหัวใจผิดปกติอยางถาวร จนอาจเกิดอันตรายรายแรง
๓.๔ โรคของกลามเนื้อหัวใจชนิดที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดไดและอาจเปนอันตราย
๓.๕ หลอดเลือดแดงใหญโปงพอง
๓.๖ หลอดเลือดภายในกระโหลกศีรษะโปงพองหรือผิดปกติชนิดที่อาจเปนอันตราย
๔. โรคเลือดและอวัยวะสรางเลือด
๔.๑ โรคเลือดหรืออวัยวะสรางเลือดผิดปกติอยางรุนแรงและอาจเปนอันตรายถึงชีวิต
๔.๒ ภาวะมามโต (Hypersplenism) ที่รักษาไมหายและอาจเปนอันตราย
๕. โรคของระบบหายใจ
๕.๑ โรคหืด (Asthma) ที่ไดรับการวินิจฉัยตามเกณฑการวินิจฉัย
๕.๒ โรคทางปอดที่มีอาการไอ หอบเหนื่อย และมีการสูญเสียการทํางานของระบบทางเดิน
หายใจ โดยตรวจสมรรถภาพปอดไดคา Forced Expiratory Volume in One Second และ/หรือ Forced Vital
Capacity ต่ํากวารอยละ ๖๐ ของคามาตรฐานตามเกณฑ

๕.๓ โรคความดัน...
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๕.๓ โรคความดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary Hypertension) ซึ่งวินิจฉัยโดยการตรวจ
หัวใจดวยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) หรือโดยการใสสายวัดความดันเลือดในปอด
๕.๔ โรคถุงน้ําในปอด (Lung Cyst) ที่ตรวจวินิจฉัยไดโดยภาพถายรังสีทรวงอก หรือเอ็กซเรย
คอมพิวเตอรปอด
๕.๕ โรคหยุดการหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea) ซึ่งวินิจฉัยดวย
การตรวจการนอนหลับ (Polysomnography)
๖. โรคของระบบปสสาวะ
๖.๑ ไตอักเสบเรื้อรัง
๖.๒ กลุมอาการไตพิการ (Nephrotic Syndrome)
๖.๓ ไตวายเรื้อรัง
๖.๔ ไตพองเปนถุงน้ําแตกําเนิด (Polycystic Kidney)
๗. โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ขอ และกลามเนื้อ
๗.๑ โรคขอหรือความผิดปกติของขอ ดังตอไปนี้
๗.๑.๑ ขออักเสบเรื้อรัง (Chronic Arthritis)
๗.๑.๒ ขอเสื่อมเรื้อรัง (Chronic Osteoarthritis)
๗.๑.๓ โรคขอและกระดูกสันหลังอักเสบเรื้อรัง (Spondyloarthropathy)
๗.๒ แขน ขา มือ เทา นิ้ว อยางใดอยางหนึ่งผิดปกติ ดังตอไปนี้
๗.๒.๑ แขน ขา มือ หรือเทา ดว นหรือ พิการ ถึงแมวา จะรัก ษาดวยวิธีใหมที่สุด
แลวก็ยังใชการไมได
๗.๒.๒ นิ้วหัวแมมือดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใชการไมได
๗.๒.๓ นิ้วชี้ของมือดวนตั้งแตขอปลายนิ้ว
๗.๒.๔ นิ้วมือในมือขางเดียวกันตั้งแตสองนิ้วขึ้นไปดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการ
ถึงขั้นใชการไมได
๗.๒.๕ นิ้วหัวแมเทาดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใชการไมได
๗.๒.๖ นิ้ว เท าในเทาขางเดียวกันตั้งแตส องนิ้ว ขึ้นไปดวนจนถึงขอ ปลายนิ้วหรือ
พิการถึงขั้นใชการไมได
๗.๒.๗ นิ้วเทาในเทาแตละขางตั้งแตหนึ่งนิ้วขึ้นไปดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการถึง
ขั้นใชการไมได
๗.๒.๘ นิ้วเทาในเทาขางใดขางหนึ่งตั้งแตหนึ่งนิ้วขึ้นไปดว นจนถึงขอโคนนิ้วหรือ
พิการถึงขั้นใชการไมได
๗.๓ คอเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถาวร
๗.๔ กระดูกสันหลังโกงหรือคดหรือแอนจนเห็นไดชัด หรือแข็งทื่อชนิดถาวร
๗.๕ กลามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or Contracture) จนเปนผลใหอวัยวะสวนหนึ่ง
สวนใดใชการไมได

๘. โรคของตอม …
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๘. โรคของตอมไรทอและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสมั
๘.๑ ภาวะตอมธัยรอยดทํางานนอยไปอยางถาวร
๘.๒ ภาวะตอมพาราธัยรอยดทํางานนอยไปอยางถาวร
๘.๓ ภาวะตอมใตสมองผิดปกติอยางถาวร
๘.๔ เบาหวาน
๘.๕ ภาวะอว น (Obesity) ซึ ่ง มีด ัช นีค วามหนาของรา งกาย (Body Mass Index)
ตั้งแต ๓๕ กิโลกรัมตอตารางเมตรขึ้นไป
๘.๖ โรคหรือ ความผิดปกติเกี่ยวกับเมตะบอลิสัม ของแรธ าตุ สารอาหาร ดุล ยส ารน้ํา
อีเล็กโทรลัยทและกรดดาง ตลอดจนเมตะบอลิสัมอื่น ๆ ชนิดถาวร และอาจเปนอันตราย
๘.๗ ภาวะตอมธัยรอยดทํางานมากผิดปกติ (Hyperthyroidism)
๙. โรคติดเชื้อ
๙.๑ โรคเรื้อน
๙.๒ โรคเทาชาง
๙.๓ โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไมสามารถรักษาใหหายขาดได
๑๐. โรคทางประสาทวิทยา
๑๐.๑ ใบ (Mutism) หรือพูดไมเปนภาษาหรือฟงภาษาไมรูเรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร
๑๐.๒ ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคที่ทําใหมีอาการชัก (Seizures) อยางถาวร
๑๐.๓ อัมพาต (Paralysis) ของแขน ขา มือ หรือเทา ชนิดถาวร
๑๐.๔ สมองเสื่อม (Dementia)
๑๐.๕ โรคหรือความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังที่ทําใหเกิดความผิดปกติอยางมาก
ในการเคลื่อนไหวของแขนหรือขาอยางถาวร
๑๐.๖ กลามเนื้อหมดกําลังอยางหนัก (Myasthenia Gravis)
๑๑. โรคทางจิตเวช
๑๑.๑ โรคจิตที่มีอาการรุนแรง หรือเรื้อรัง
๑๑.๑.๑ โรคจิตเภท (Schizophrenia)
๑๑.๑.๒ โรคจิตกลุมหลงผิด (Resistant delusional disorder, Induced
Delusional Disorder)
๑๑.๑.๓ โรคสคิซโซแอฟแฟคทีป (Schizoaffective disorder)
๑๑.๑.๔ โรคจิตที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to Brain
Damage and Dysfunction)
๑๑.๑.๕ โรคจิตอื่น ๆ (Unspeciﬁed Nonorganic Psychosis)
๑๑.๒ โรคอารมณแปรปรวนที่มีอาการรุนแรง หรือเรื้อรัง
๑๑.๒.๑ โรคอารมณแปรปรวน (Manic Episode, Bipolar Affective Disorder)

๑๑.๒.๒ โรคอารมณ...
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๑๑.๒.๒ โรคอารมณแปรปรวนที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder
due to Brain Damage and Dysfunction to Physical Disorder)
๑๑.๒.๓ โรคอารมณแปรปรวนอื่น ๆ (Other Mood (Affective) Disorder,
Unspeciﬁed Mood Disorder)
๑๑.๒.๔ โรคซึมเศรา (Depressive Disorder, Recurrent Depressive Disorder)
๑๑.๓ โรคพัฒนาการทางจิตเวช
๑๑.๓.๑ จิตเจริญ ลาชาที่มีระดับ เชาวปญ ญา ๗๐ หรือต่ํากวานั้น (Mental
Retardation)
๑๑.๓.๒ โรคหรือความผิดปกติในการพัฒนาการของทักษะทางสังคมและภาษา
(Pervasive Development)
๑๒. โรคอื่น ๆ
๑๒.๑ กะเทย (Hermaphrodism)
๑๒.๒ มะเร็ง (Malignant Neoplasm)
๑๒.๓ โรคตับอักเสบเรื้อรัง (Chronic Hepatitis)
๑๒.๔ ตับแข็ง (Cirrhosis of Liver)
๑๒.๕ คนเผือก (Albino)
๑๒.๖ โรคลูปสอิริธิมาโตซัสทั่วรางกาย (Systemic Lupus Erythematosus)
๑๒.๗ กายแข็งทั่วรางกาย (Systemic Sclerosis)
๑๒.๘ รูปวิปริตตาง ๆ ไดแก
๑๒.๘.๑ จมูกโหว
๑๒.๘.๒ เพดานโหวหรือสูงหรือลิน้ ไกสั้นพูดไมชัด
๑๒.๙ โรคผิวหนังลอกหลุดตัวผิดปกติแตกําเนิดชนิดเด็กดักแด (Lamellar Ichthyosis &
Congenital Ichthyosiform Erythroderma)
------------------------------------------------
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ลักษณะโรคและความพิการที่ไมสามารถรับราชการในกองทัพอากาศ
ตามระเบียบกองทัพอากาศ วาดวยมาตรฐานการตรวจทางแพทยของบุคคลที่สมัครเขารับราชการ
เปนผูปฏิบัติการภาคพื้นดินในกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๑๘
๑. โรคซึ่งไมสามารถจะรับราชการทหารไดตามกฎกระทรวงออกตามความใน มาตรา ๔๑
แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๒. โรคความดันโลหิตสูง วัดทานั่ง สูงกวา ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท
๓. โรคเบาหวาน
๔. โรคพิษสุราเรื้อรัง
๕. โรคติดยาเสพติดใหโทษ
๖. โรคหรือความพิการอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวแลว ซึ่งทางคณะกรรมการแพทยเห็นวา
ไมสามารถรับราชการได
------------------------------------------------

ผนวก ค
การสอบคัดเลือกรอบแรกและการประกาศผลสอบ
ผูเขาสอบทุกคนจะตองเขาสอบคัดเลือกรอบแรกตามที่กําหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. การสอบวิชาการ
๑.๑ กํ าหนดสอบในวั นจั นทรที่ ๑๐ สิ งหาคม ๒๕๖๓ ซึ่ งผูสมั ครทุ กคนจะต องเข าสอบ
โดยสามารถตรวจสอบ รายละเอียด เวลา และสถานที่ ไดผานการประกาศรายชื่อผูมีสิท ธิ์สอบทางเว็บ ไซต
www.rtaf-recruit.com มีรายละเอียดเนื้อหาการสอบวิชาการแตละวิชา ดังนี้
๑.๒ เนื้อหาการสอบวิชาการ
ขอสอบวิชาการ เปนขอสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๑๕๐ ขอ มีรายละเอียด
เนื้อหาการสอบวิชาการแตละวิชาดังนี้
วิชา
๑. ความสามารถทางดานการ
คิดคํานวณและเหตุผล

๒. ภาษาไทย
๓. ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
๔. คอมพิวเตอรขั้นพื้นฐาน

๕. ความรูทั่วไป

สถานที่สอบ

เนื้อหาการสอบ
จํานวนขอ
(๑) การประยุกตใชคณิตศาสตรเบื้องตน
๕๐
(๒) การวิเคราะหหาความสัมพันธของจํานวนหรือ
ปริมาณ
(๓) การแกปญหาเชิงปริมาณ และขอมูล
(๔) ความสามารถทางดานเหตุผล
(๕) ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธเชื่อมโยง
(๖) การหาขอยุติ หรือขอสรุปอยางสมเหตุสมผล
ความเขาใจและการใชภาษา
๒๗
ทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ
๓๐
ในชีวิตประจําวัน
(๑) การใชระบบปฏิบัติการ Windows
๒๘
(๒) การใชโปรแกรมขั้นพื้นฐาน
(๓) การเชื่อมตอเครือขายและขอมูลบน
อินเทอรเน็ต
การทหารและกองทัพอากาศ
๑๕
รวม
๑๕๐

๒. ระเบียบการปฏิบัติในการเขาสอบวิชาการ
๒.๑ ผูเขาสอบทุกคนเตรียมหนากากอนามัยดวยตนเอง และสวมใสตลอดเวลาที่เขาสู
๒.๒ ผูเขาสอบทุกคนตองลางมือดวยเจลลางมือที่คณะกรรมการจัดเตรียมไวกอนเขาสอบ
๒.๓ ผูเขาสอบทุกคนตองเขารับการตรวจคัดกรองที่บริเวณจุดคัดกรองกอนเริ่มเวลาสอบ

๓. ผูเขาสอบที่มีประวัติเดินทางกลับ หรือเดินทางผานทองที่ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร
ที่เปนเขตติดตอโรคอันตราย กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือที่เปนพื้นที่ที่มีการระบาดตอเนื่อง
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ภายในระยะเวลา ๑๔ วันกอนวันสอบ จะตองแจงเจาหนาที่แพทยที่บริเวณ
จุดคัดกรองตามขอ ๒.๓ เพื่อพิจารณาแยกหองเขาสอบ
๓.๑ แตงกาย...

ค-๒
๓.๑ แตงกายดวยชุดสุภาพเรียบรอย สวมเสื้อคอปก กางเกงขายาว โดยชายเสื้อสอดไวใน
กางเกง และสวมรองเทาหุมสน
๓.๒ ผูเขาสอบตองจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณในวันสอบ ดังนี้
๓.๒.๑ บัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับรถ หากไมมี
บัตรดังกลาวแสดงตนในการเขาสอบ คณะกรรมการคุมสอบจะไมอนุญาตใหเขาสอบ
๓.๒.๒ ดินสอ 2B และยางลบดินสอ
๓.๒.๓ ผูเข าสอบควรไปถึ งสถานที่ สอบก อนเริ่มเวลาสอบไมน อยกวา ๑ ชั่ วโมง
แตจะเขาหองสอบไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการคุมสอบประจําหองสอบเทานั้น
๓.๒.๔ ผูเขาสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากที่ไดเริ่มดําเนินการสอบไปแลว ๒๐ นาที
จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ
๓.๒.๕ ผูเขาสอบจะตองนั่งสอบตามผังที่นั่งสอบและหองสอบที่กําหนด
๓.๒.๖ หามนําตํารา หนังสือ บันทึกขอความ วัสดุอุปกรณอื่น เชน เครื่องคํานวณ
อุปกรณที่ใชคํานวณได เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง นาฬิกาขอมือระบบดิจิตอล หรือเครื่องมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกสทุกชนิด เชน วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร โทรศัพทมือถือ เปนตน เขาหองสอบโดยเด็ดขาด
หากนําเขาหองสอบจะถือวาเจตนากระทําการทุจริต
๓.๒.๗ อนุญาตใหวางเฉพาะเอกสารและอุปกรณที่กําหนดในขอ ๓.๒.๑ และขอ ๓.๒.๒
บนโตะสอบเทานั้น โดยของใชสวนตัวใหนําใสในถุงที่คณะกรรมการคุมสอบจัดไวใหเทานั้น
๓.๒.๘ ปฏิบัติตามคําชี้แจงของคณะกรรมการคุมสอบโดยเครงครัด
๓.๒.๙ หามผูเขาสอบคัดลอกขอสอบลงเอกสารหรืออุปกรณใด ๆ หรือนําเอกสาร
การสอบออกจากหองสอบโดยเด็ดขาด
๓.๒.๑๐ เมื่ออยูในหองสอบ หากผูเขาสอบที่มีขอสงสัยประการใด ใหยกมือถาม
คณะกรรมการคุมสอบเทานั้น ไมพูดคุยหรือติดตอกับผูเ ขาสอบอื่น และไมออกจากหองสอบ เวนแตจะไดรับอนุญาต
และอยูในความดูแลของคณะกรรมการคุมสอบ
๓.๒.๑๑ กรณี ที่ ผู เข าสอบทํ า ข อ สอบเสร็จ ก อ นที่ จ ะหมดเวลา หรือ ไม ป ระสงค
จะทําขอสอบตอไป ใหนั่งอยูที่นั่งสอบแลวรอจนกวาคณะกรรมการคุมสอบเก็บขอสอบและกระดาษคําตอบ
หามเดิน มาสงขอสอบที่โตะคณะกรรมการคุมสอบโดยเด็ดขาด และผูเขาสอบจะออกจากหองสอบไดตอเมื่อ
หมดเวลาสอบเทานั้น
๓.๒.๑๒ เมื่ อหมดเวลาสอบ ให ผูเขาสอบที่นั่งอยูในห องสอบหยุดทําขอสอบทันที
และรอจนกวาคณะกรรมการคุ มสอบจะเก็ บ ข อสอบ กระดาษคํ าตอบ และอนุ ญ าตให ออกจากห องสอบได
หากผูเขาสอบคนใดฝาฝนจะไมไดรับการตรวจกระดาษคําตอบ
๓.๒.๑๓ ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบการสอบนี้ หรือผูทุจริต หรือพยายามทําการทุจริต
ในการสอบ หากตรวจพบการกระทํ า ดั งกลา ว คณะกรรมการคุ มสอบมี อํ านาจตั ดสิท ธิ์ก ารสอบของผู นั้ น
หรือยกเลิกการสอบและผลการสอบทั้งหมด
๔. การประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรกและรายงานตัว
๔.๑ ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรกในวันจันทรที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต
www.rtaf-recruit.com
๔.๒ รายงานตั ว และรั บ ทราบกํ า หนดการสอบคั ด เลื อ กรอบสองในวั น พฤหั ส บดี ที่
๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันศุกรที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
------------------------------------------------

ผนวก ง
การสอบคัดเลือกรอบสองและการประกาศผลสอบ
ผู ผ า นการสอบคั ด เลื อ กรอบแรกเท า นั้ น จึ งจะมี สิ ท ธิ์ เข า สอบคั ด เลื อ กรอบสอง ทั้ ง นี้ จ ะต อ ง
เขารับการสอบคัดเลือกรอบสองครบทุกขั้นตอน หากไมดําเนินการตามที่กําหนดไมวาขั้นตอนใด ถือวาไมผาน
การสอบคัดเลือก
๑. การสอบสัมภาษณ
๑.๑ กํา หนดสอบวัน จัน ทรที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึง วัน พุ ธ ที่ ๒ กั น ยายน ๒๕๖๓
(แจงรายละเอียด เวลา และสถานที่ ทางเว็บไซต www.rtaf-recruit.com)
๑.๒ การสอบสัมภาษณเปนการสอบเพื่อพิจารณาคุณลักษณะสวนบุคคล ความเหมาะสม
กับการปฏิบัติหนาที่ในการรับราชการทหาร โดยมีเกณฑการพิจารณาคุณลักษณะในการสอบ ดังนี้
๑.๒.๑ ลักษณะทางกายภาพ, บุคลิกภาพที่เหมาะสม
๒๐ คะแนน
กับการปฏิบัติหนาที่ในการรับราชการทหารและทวงทีวาจา
๑.๒.๒ ปฏิภาณไหวพริบ
๒๐ คะแนน
๑.๒.๓ การใชความรูและความรอบรู
๒๐ คะแนน
๑.๒.๔ ระบบวิธีคิด เปาหมายในการมองคุณคาตัวเอง
๒๐ คะแนน
๑.๒.๕ ความจงรักภักดีตอสถาบัน คานิยม ทัศนคติตอวิชาชีพทหาร ๒๐ คะแนน
และการควบคุมอารมณ
๑.๓ ผูเขาสอบตองไดคะแนนสอบสัมภาษณในแตละดานไมนอยกวารอยละ ๖๐ (๑๒ คะแนน)
และไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) จึงจะถือวาผูนั้นผานเกณฑการสอบสัมภาษณ
๒. การทดสอบสมรรถภาพรางกาย
๒.๑ กําหนดสอบวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ (แจงรายละเอียด เวลา และสถานที่
ทางเว็บไซต www.rtaf-recruit.com)
๒.๒ การทดสอบใชเกณฑน้ําหนักคะแนน ลุกนั่ง : ดันพื้น : วิ่ง ๑,๐๐๐ เมตร = ๒๐ : ๒๐ : ๖๐
รายละเอียดและเกณฑการใหคะแนนการทดสอบสมรรถภาพรางกาย
๒.๒.๑ ลุกนั่ง (SIT-UP) ภายใน ๑ นาที
จํานวนครั้งที่ปฏิบัตไิ ดใน ๑ นาที

ลุกนั่ง

(ครั้ง/นาที)

อายุ
๑๘ - ๒๙

๕๐ คะแนน

๔๐ คะแนน

๓๐ คะแนน

๒๐ คะแนน

๑๐ คะแนน

๔๕ ขึ้นไป

๔๑ - ๔๔

๓๒ - ๔๐

๒๘ - ๓๑

๒๐ - ๒๗

๓๐

๔๓ ขึ้นไป

๓๘ - ๔๒

๒๙ - ๓๗

๒๔ - ๒๘

๑๕ - ๒๓

๒.๒.๒ การดันพื้น (PUSH-UP) ภายใน ๑ นาที

จํานวนครั้งที่ปฏิบัตไิ ดใน ๑ นาที

ดันพื้น

(ครั้ง/นาที)

อายุ
๑๘ - ๒๙

๕๐ คะแนน

๔๐ คะแนน

๓๐ คะแนน

๒๐ คะแนน

๑๐ คะแนน

๔๖ ขึ้นไป

๔๑ - ๔๕

๓๐ - ๔๐

๒๕ - ๒๙

๑๕ - ๒๔

๓๐

๔๑ ขึ้นไป

๓๖ - ๔๐

๒๕ - ๓๕

๒๐ - ๒๔

๑๐ - ๑๙

๒.๒.๓ วิ่งระยะทาง...

ง-๒
๒.๒.๓ วิ่งระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร
จํานวนเวลาที่ปฏิบัติไดเปนนาทีและวินาที
(นาที/วินาที)

วิ่ง
๑,๐๐๐ เมตร
อายุ
๑๘ - ๒๙
๓๐

๕๐ คะแนน

๔๐ คะแนน

๓๐ คะแนน

๒๐ คะแนน

๑๐ คะแนน

ต่ํากวา ๔.๓๑

๔.๓๑ - ๔.๖๕

๔.๖๖ - ๕.๐๙

๕.๑๐ - ๕.๔๐

๕.๔๑ - ๕.๘๕

ต่ํากวา ๕.๓๑

๕.๓๑ - ๕.๗๐

๕.๗๑ - ๖.๐๐

๖.๐๑ - ๖.๓๐

๖.๓๑ - ๖.๖๘

๓. ประกาศผลสอบคั ด เลื อ กรอบสอง ในวั น จั น ทร ที่ ๗ กั น ยายน ๒๕๖๓ ทางเว็ บ ไซต
www.rtaf-recruit.com
------------------------------------------------

ผนวก จ
เกณฑตัดสินการสอบคัดเลือกรอบแรกและรอบสอง
๑. การสอบคัดเลือกรอบแรก
๑.๑ ผูผานเกณฑตัดสิน ตองไดคะแนนสอบวิชาการ ไมต่ํากวา รอยละ ๖๐
๑.๒ การประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก จะประกาศผลสอบคัดเลือกโดยเรีย งตาม
หมายเลขสมัครสอบ และคัดเลือกผูผานเกณฑการสอบคัดเลือกไว จํานวนไมเกิน ๓ เทาของอัตราที่เป ดรับ
ยกเวนกรณีตําแหนงที่มีผูผานเกณฑการสอบคัดเลือกตามขอ ๑.๑ ไมครบตามจํานวน คณะกรรมการจะพิจารณา
จากผูที่สอบไดคะแนนจากมากไปหานอย
๒. การสอบคัดเลือกรอบสอง
๒.๑ กําหนดน้ําหนักคะแนนสอบ สอบวิชาการ : สอบสัมภาษณ : ทดสอบสมรรถภาพ
รางกาย เปน ๓๐ : ๖๐ : ๑๐
๒.๒ การประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสุดทาย
๒.๒.๑ ประกาศโดยเรียงลําดับผูที่สอบผานการสอบคัดเลือกตามผลคะแนนรวม
สอบคัด เลื อ กรอบสองจากมากไปหาน อ ย กรณี มีค ะแนนรวมเท ากั น ให พิ จ ารณาผูที่ ส อบไดค ะแนนสอบ
สัมภาษณมากกวาเปนผูที่อยูในลําดับที่สูงกวา หากยังมีคะแนนเทากันอีก ใหพิจารณาผูที่สอบไดคะแนนสอบ
วิชาการมากกวาเปนผูที่อยูในลําดับที่สูงกวา
๒.๒.๒ การประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสุดทาย จะประกาศผูที่สอบผานการสอบ
คัดเลือกตัวจริงและตัวสํารอง โดยขึ้นบัญชีตัวสํารอง จํานวน ๑ เทาของอัตราที่เปดรับ ยกเวนในบางตําแหนง
ทีค่ ณะกรรมการมีมติเปนอยางอื่น
๒.๓ ผูที่สอบผานการสอบคัดเลือกรอบแรกแตขาดสอบคัดเลือกรอบสอง ไมวาขั้นตอนใด
ขั้นตอนหนึ่ง หรือสอบไมผานเกณฑอยางใดอยางหนึ่งตามที่กําหนด จะถือวาสอบไมผานการสอบคัดเลือกรอบสุดทาย
------------------------------------------------

ผนวก ฉ
กําหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกกําลังพลสํารองเขาทําหนาที่ทหารเปนการชั่วคราว ประจําป ๒๕๖๓
รายการ
การสมัครสอบคัดเลือก
๑. สมัครดวยตนเอง

หมายเหตุ

วัน/เวลา
วันจันทรที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึง
วันศุกรที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
(ในวันและเวลาราชการ)

กองกําลังพล กองบัญชาการ หนวยบัญชาการอากาศโยธิน,
แผนกกําลังพล กองบัญชาการ โรงเรียนการบิน
หรือแผนกกําลังพล กองบังคับการ กองบิน ณ ที่ตั้งตางจังหวัด

วันจันทรที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

แจงรายละเอียด เวลา สถานที่ และที่นั่งสอบ
ทางเว็บไซต www.rtaf-recruit.com

การสอบคัดเลือกรอบแรก
๓. สอบวิชาการ

วันจันทรที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

แจงรายละเอียด เวลา สถานที่ และที่นั่งสอบ
ทางเว็บไซต www.rtaf-recruit.com

๔. ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก

วันจันทรที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

รับทราบผลการสอบคัดเลือกรอบแรก
ทางเว็บไซต www.rtaf-recruit.com

๕. รายงานตัวและรับทราบกําหนดการ
สอบคัดเลือกรอบสอง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึง
วันศุกรที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

แจงรายละเอียด เวลา และสถานที่รายงานตัว
ทางเว็บไซต www.rtaf-recruit.com

วันจันทรที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึง
วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓

แจงรายละเอียด เวลา และสถานที่
ทางเว็บไซต www.rtaf-recruit.com

๗. ทดสอบสมรรถภาพรางกาย

วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

แจงรายละเอียด เวลา และสถานที่
ทางเว็บไซต www.rtaf-recruit.com

๘. ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสอง

วันจันทรที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓

รับทราบผลการสอบคัดเลือกรอบสอง
ทางเว็บไซต www.rtaf-recruit.com

๒. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
สถานที่สอบ และที่นั่งสอบ

การสอบคัดเลือกรอบสอง
๖. สอบสัมภาษณ

การทดสอบวิภาววิสัย, การประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสุดทาย, การสงสัญญาและเอกสารประกอบการจาง
๙. ทดสอบวิภาววิสัย
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓
แจงรายละเอียด เวลา และสถานที่ทดสอบ
ทางเว็บไซต www.rtaf-recruit.com
๑๐. ตรวจรางกายทางการแพทย
และพิมพลายนิ้วมือ

วันศุกรที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓

แจงรายละเอียด เวลา และสถานที่
ทางเว็บไซต www.rtaf-recruit.com

๑๑. ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสุดทาย วันศุกรที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

รับทราบผลการสอบคัดเลือกรอบสุดทาย
ทางเว็บไซต www.rtaf-recruit.com

๑๒. สงสัญญา, รปภ.๑
และเอกสารประกอบการจาง

กองการสรรหากําลังพล สํานักนโยบายและบริหารกําลังพล
กรมกําลังพลทหารอากาศ

วันจันทรที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ถึง
วันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกําหนดการ)

