ผนวก ก
ตำแหน่งข้ำรำชกำรชั้นสัญญำบัตร

กลุ่ม
DOF - 01
DOF - 02

DOF - 03
DOF - 04
DOF - 05

รหัส
คุณวุฒิ
ตำแหน่ง
101310 ปริญญาโท ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคณิตศาสตร์, สถิติประยุกต์, สถิต,ิ
คณิตศาสตร์ประยุกต์
102310 ปริญญาโท ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์,
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์, ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติเพิม่ เติม

เพศ

ที่ตั้งหน่วย

-

ชายหรือหญิง

กรุงเทพฯ

อาจารย์

1

-

ชายหรือหญิง

กรุงเทพฯ

อาจารย์

1

ตาแหน่ง

จำนวน

103110 ปริญญาโท ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมอากาศยาน
104110 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมเครื่องกล
105110 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมไฟฟ้า,
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
105104 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมไฟฟ้า,
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
106110 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมโยธา

มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
- คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ากว่า ๒.๘๐
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
- คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ากว่า ๒.๘๐
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ชาย
ชาย
ชาย

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

อาจารย์
นายทหารเทคนิค, วิศวกร
นายทหารซ่อมบารุง, นายทหารเทคนิค, วิศวกร

1
2
3

ชาย

นครสวรรค์

นายทหารตรวจซ่อม

1

ชาย

กรุงเทพฯ

นายทหารควบคุมที่ดิน, นายทหารตรวจสอบ,
นายทหารเทคนิคช่างโยธา, นายทหารแบบแผน,
นายทหารวิศวกรรมโครงสร้าง, วิศวกร

8

DOF - 07

107110 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์, ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์,
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ากว่า ๒.๘๐

ชาย

กรุงเทพฯ

นายทหารกรรมวิธขี ้อมูล, นายทหารการฝึก,
นายทหารตอบสนองภัยคุกคามทางไซเบอร์,
นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,
นายทหารบริหารจัดการระบบ,
นายทหารปฏิบตั ิการไซเบอร์,
นายทหารเฝ้าระวังและตรวจจับ,
นายทหารพัฒนาระบบและเครื่องมือ,
นายทหารพิสูจน์หลักฐาน,
นายทหารยุทธการและสนับสนุน,
นายทหารวิเคราะห์กาลังพล,
นายทหารสนับสนุนและซ่อมบารุงโปรแกรม,
ผู้ช่วยนายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศ,
ผู้ช่วยนายทหารปฏิบตั ิการสารสนเทศ, วิศวกร,
นายทหารสงครามไซเบอร์

19

DOF - 07

107104 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์, ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์,
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ากว่า ๒.๘๐

ชาย

นครสวรรค์

นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1

DOF - 07

107188 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์, ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์,
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ากว่า ๒.๘๐

ชาย

นครปฐม

นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1

DOF - 05
DOF - 06

ก-2
ตำแหน่งข้ำรำชกำรชั้นสัญญำบัตร

กลุ่ม
DOF - 07

รหัส
คุณวุฒิ
ตำแหน่ง
107310 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์, ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์,
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติเพิม่ เติม
คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ากว่า ๒.๘๐

เพศ

ที่ตั้งหน่วย

ชายหรือหญิง

กรุงเทพฯ

นายทหารกรรมวิธขี ้อมูล,
นายทหารซ่อมบารุงระบบสารสนเทศและเครือข่าย,
นายทหารตรวจสอบ,
นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,
นายทหารโปรแกรมคอมพิวเตอร์

6

ตาแหน่ง

จำนวน

DOF - 07

108110 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์, ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์,
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

ชาย

กรุงเทพฯ

อาจารย์

1

DOF - 08

109310 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์,
ทางภูมิศาสตร์และภูมิศาสตร์สารสนเทศ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางภูมิสารสนเทศ,
ทางภูมิศาสตร์สารสนเทศศาสตร์

-

ชายหรือหญิง

กรุงเทพฯ

นายทหารแปลความภาพถ่าย

1

DOF - 09

110310 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางฟิสิกส์

ชายหรือหญิง

กรุงเทพฯ

นายทหารปฏิบตั ิการ

1

DOF - 10

111110 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางฟิสิกส์

ชาย

กรุงเทพฯ

นายทหารวิทยาศาสตร์

1

DOF - 11

112310 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการบัญชี,
ทางการธนาคารและการเงิน, ทางการบัญชีการเงิน, ทางการบัญชีบริหาร,
ทางระบบสารสนเทศทางการบัญชี

ชายหรือหญิง

กรุงเทพฯ

นายทหารตรวจสอบ, นายทหารบริหารทรัพยากร,
นายทหารบัญชี, นายทหารวิชาการ,
ผู้ช่วยนายทหารงบประมาณ

6

DOF - 11

112388 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการบัญชี,
ทางการธนาคารและการเงิน, ทางการบัญชีการเงิน, ทางการบัญชีบริหาร,
ทางระบบสารสนเทศทางการบัญชี

-

ชายหรือหญิง

นครปฐม

นายทหารบัญชี

1

DOF - 12

113388 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางบรรณารักษศาสตร์,
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์, บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
114110 ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต และเปรียญธรรม ๔ ประโยคขึ้นไป, ศาสนศาสตรบัณฑิต
และเปรียญธรรม ๔ ประโยคขึ้นไป, เปรียญธรรม ๙ ประโยค
115310 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาไทย
116310 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ, ทางการสอนภาษาอังกฤษ

-

ชายหรือหญิง

นครปฐม

นายทหารบรรณารักษ์

1

-

ชาย

กรุงเทพฯ

อนุศาสนาจารย์

2

ชายหรือหญิง
ชายหรือหญิง

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

อาจารย์
ครูภาษา

1
1

DOF - 13
DOF - 14
DOF - 15

- คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ากว่า ๒.๘๐
- มีความรู้ด้านดาราศาสตร์
- คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ากว่า ๒.๘๐
- มีความรู้ด้านวัสดุศาสตร์
-

มีคะแนน IELT ไม่น้อยกว่า ๖ หรือ TOEFL IBT
ไม่น้อยกว่า ๖๐ หรือ CEFR level ไม่ต่ากว่า C1

ก-3
ตำแหน่งข้ำรำชกำรชั้นสัญญำบัตร

DOF - 15

รหัส
คุณวุฒิ
ตำแหน่ง
116323 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ, ทางการสอนภาษาอังกฤษ

DOF - 15

117110 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ, ทางการสอนภาษาอังกฤษ

DOF - 16
DOF - 16
DOF - 16

118110 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาพม่า
119110 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาเวียดนาม
120310 ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, บริหารรัฐกิจ, บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอร์,
คณิตศาสตร์และสถิติ หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการศึกษา, ทางคอมพิวเตอร์,
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์, ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ, ทางสถิต,ิ ทางสถิติประยุกต์,
ทางมนุษยศาสตร์, ทางมานุษยวิทยา, ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

DOF - 17
DOF - 17
DOF - 17
DOF - 17
DOF - 17
DOF - 17
DOF - 18
DOF - 18
DOF - 19
DOF - 19
DOF - 20

121110
121102
121121
121123
121146
121188
122310
122388
123310
123388
124310

DOF - 21
DOF - 22
DOF - 23

125388 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการแพทย์แผนจีน
126388 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการแพทย์แผนไทย,
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
127388 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร,
ทางการอาหาร, ทางเทคโนโลยีการอาหาร, ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ,
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการอาหาร, ทางอาหารและโภชนาการ,
ทางโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร

DOF - 24

128310 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

กลุ่ม

ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์
ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์
ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์
ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์
ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์
ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยาคลินิก

เพศ

ที่ตั้งหน่วย

ชายหรือหญิง

อุดรธานี

ครูภาษา

1

ชาย

กรุงเทพฯ

3

ชาย
ชาย
ชายหรือหญิง

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

นายทหารกิจการทูตทหารและศึกษาต่างประเทศ,
นายทหารข่าว, นายทหารวิเคราะห์
นายทหารข่าว
นายทหารข่าว
นายทหารควบคุมการบริหารข้อมูลสินทรัพย์,
นายทหารประกันคุณภาพการศึกษา,
นายทหารแผนและโครงการ, นายทหารสัญญา,
รองหัวหน้าฝ่ายเอกสารเทคนิคและห้องสมุด

ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชายหรือหญิง
ชายหรือหญิง
ชายหรือหญิง
ชายหรือหญิง
ชายหรือหญิง

กรุงเทพฯ
ลพบุรี
อุบลราชธานี
อุดรธานี
พิษณุโลก
นครปฐม
กรุงเทพฯ
นครปฐม
กรุงเทพฯ
นครปฐม
กรุงเทพฯ

นายทหารพระธรรมนูญ
นายทหารพระธรรมนูญ
นายทหารพระธรรมนูญ
นายทหารพระธรรมนูญ
นายทหารพระธรรมนูญ
นายทหารพระธรรมนูญ
นายทหารสันทัดงาน
นายทหารบริการโลหิต
นายทหารรังสีเทคนิค
นายทหารสันทัดงาน
นายทหารสันทัดงาน, นายทหารจิตวิทยาคลินิก

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

-

ชายหรือหญิง
ชายหรือหญิง

นครปฐม
นครปฐม

นายทหารสันทัดงาน
นายทหารสันทัดงาน

1
1

-

ชายหรือหญิง

นครปฐม

นายทหารโภชนาการ

1

-

ชายหรือหญิง

กรุงเทพฯ

นายทหารสังคมสงเคราะห์

1
90

คุณสมบัติเพิม่ เติม
มีคะแนน IELT ไม่น้อยกว่า ๖ หรือ TOEFL IBT
ไม่น้อยกว่า ๖๐ หรือ CEFR level ไม่ต่ากว่า C1
-

เป็นสมาชิกเนติบณ
ั ฑิตยสภา
เป็นสมาชิกเนติบณ
ั ฑิตยสภา
เป็นสมาชิกเนติบณ
ั ฑิตยสภา
เป็นสมาชิกเนติบณ
ั ฑิตยสภา
เป็นสมาชิกเนติบณ
ั ฑิตยสภา
เป็นสมาชิกเนติบณ
ั ฑิตยสภา
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค
มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค
มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก
หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกปฏิบตั ิงาน
ด้านจิตวิทยาคลินิก (Internship)
และได้รบั วุฒิบตั รการอบรม

รวมทั้งสิ้น

ตาแหน่ง

จำนวน

1
1
5

ผนวก ข
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต่ำกว่ำชั้นสัญญำบัตร

กลุ่ม
NCO - 01

รหัส
คุณวุฒิ
ต่ำแหน่ง
201310 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ชั้นสูง
ที่สาเร็จการศึกษาจากคณะทันตแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันทันตกรรมกระทรวงสาธารณสุข
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
และได้รับหนังสือรับรองการปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์
ในสถานพยาบาลของทางราชการ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติม

เพศ

ที่ตั้งหน่วย

-

ชายหรือหญิง

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่สันทัดงาน

1

ตาแหน่ง

จ่ำนวน

NCO - 02

301110 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชา หรือทางช่างก่อสร้าง, ก่อสร้างโยธา

-

ชาย

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่เขียนแบบและประมาณราคา,
เจ้าหน้าที่ทดลอง, เจ้าหน้าที่พัฒนาวิชาการ,
เจ้าหน้าที่วทิ ยาการ

4

NCO - 03
NCO - 04

302110 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างสารวจ
303310 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิคเภสัชกรรม

-

ชาย
ชายหรือหญิง

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

1
3

NCO - 05
NCO - 06
NCO - 06
NCO - 07

304310
305110
305107
401110

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์ (พยาธิวทิ ยาคลินิก)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หรือเวชกิจฉุกเฉิน มีใบประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หรือเวชกิจฉุกเฉิน มีใบประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง หรือทางไฟฟ้ากาลัง
-

ชายหรือหญิง
ชาย
ชาย
ชาย

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
สุราษฎร์ธานี
กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ที่ดิน
เจ้าหน้าที่ควบคุมยา, เจ้าหน้าที่วทิ ยาศาสตร์,
เจ้าหน้าที่สันทัดงาน
เจ้าหน้าที่สันทัดงาน, เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ลาเลียง
เจ้าหน้าที่สันทัดงาน
เจ้าหน้าที่แบบแผน, ช่างเครือ่ งกาเนิดไฟฟ้า,
ช่างเครือ่ งปรับอากาศ,
ช่างเครือ่ งยนต์และกาเนิดไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้า

NCO - 07
NCO - 07
NCO - 07
NCO - 07
NCO - 07
NCO - 07
NCO - 07

401101
401102
401104
401121
401141
401146
401188

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง หรือทางไฟฟ้ากาลัง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง หรือทางไฟฟ้ากาลัง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง หรือทางไฟฟ้ากาลัง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง หรือทางไฟฟ้ากาลัง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง หรือทางไฟฟ้ากาลัง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง หรือทางไฟฟ้ากาลัง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง หรือทางไฟฟ้ากาลัง

ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย

นครราชสีมา
ลพบุรี
นครสวรรค์
อุบลราชธานี
เชียงใหม่
พิษณุโลก
นครปฐม

ช่างไฟฟ้า
ช่างไฟฟ้า
ช่างเครือ่ งยนต์ไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้า
ช่างเครือ่ งปรับอากาศ, ช่างประปา
ช่างไฟฟ้า
ช่างไฟฟ้า
ช่างเครือ่ งยนต์ทาไฟฟ้า

1
1
5
2
1
1
1

-

3
1
1
8

ข-2
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต่ำกว่ำชั้นสัญญำบัตร

NCO - 08

รหัส
คุณวุฒิ
ต่ำแหน่ง
402110 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์

NCO - 08
NCO - 08

402101 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์
402102 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์

-

ชาย
ชาย

นครราชสีมา
ลพบุรี

เจ้าหน้าที่สถิติและวิเคราะห์, เจ้าหน้าที่สื่อสาร
เจ้าหน้าที่ซ่อมบารุง, เจ้าหน้าที่สถิติและวิเคราะห์,
เจ้าหน้าที่สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์, ช่างเทคนิค, ช่างสื่อสาร

2
7

NCO - 08
NCO - 08
NCO - 08
NCO - 08
NCO - 08
NCO - 08
NCO - 08

402104
402107
402123
402141
402146
402156
402188

-

ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย

นครสวรรค์
สุราษฎร์ธานี
อุดรธานี
เชียงใหม่
พิษณุโลก
สงขลา
นครปฐม

เจ้าหน้าที่สงครามอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่สรรพาวุธ, ช่างซ่อมบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ซ่อมบารุง, เจ้าหน้าที่สรรพาวุธ
เจ้าหน้าที่สื่อสาร, เจ้าหน้าที่สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่สรรพาวุธ
เจ้าหน้าที่ซ่อมบารุง, เจ้าหน้าที่สรรพาวุธ
เจ้าหน้าที่เครือ่ งช่วยฝึกการบิน,
ช่างซ่อมบารุงระบบสารสนเทศ,
ช่างซ่อมอุปกรณ์การศึกษา

1
2
2
2
1
2
4

NCO - 08
NCO - 09

402310 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์
403110 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือทางการก่อสร้าง, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์,
เครือ่ งกล, เครือ่ งมือกลและซ่อมบารุง

-

ชายหรือหญิง
ชาย

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง, เจ้าหน้าที่เทคนิคการกู้ภัย,
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการดับเพลิงอากาศยาน,
เจ้าหน้าที่ผลิตและซ่อมเครือ่ งดับเพลิง,
เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า-ปรับอากาศ

1
8

NCO - 09

403156 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือทางการก่อสร้าง, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์,
เครือ่ งกล, เครือ่ งมือกลและซ่อมบารุง

-

ชาย

สงขลา

เจ้าหน้าที่ดับเพลิง

1

กลุ่ม

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติเพิ่มเติม

เพศ

ที่ตั้งหน่วย

ตาแหน่ง

จ่ำนวน

-

ชาย

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่กระสุน, เจ้าหน้าที่เขียนแบบ,
เจ้าหน้าที่ควบคุมการซ่อม, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ,
เจ้าหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบ,
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์,
เจ้าหน้าที่ซ่อมบารุง, เจ้าหน้าที่ทดสอบและประเมินผล,
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ, เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์,
เจ้าหน้าที่แผนพัฒนา, เจ้าหน้าที่พัสดุ,
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข่าว, เจ้าหน้าที่สถิติและวิเคราะห์,
เจ้าหน้าที่สรรพาวุธ, เจ้าหน้าที่สร้างต้นแบบ,
เจ้าหน้าที่สารสนเทศภูมิศาสตร์, เจ้าหน้าที่สื่อสาร,
เจ้าหน้าที่สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์,
เจ้าหน้าที่เอกสารเทคนิค, ช่างชุมสายโทรศัพท์,
ช่างซ่อมบารุง, ช่างติดตั้งย้ายถอนและตรวจซ่อม,
ช่างเทคนิค, ช่างโทรคมนามคม, ช่างโทรศัพท์,
ช่างเรดาร์, ช่างวิทยุ, ช่างสื่อสาร,
เจ้าหน้าที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์

46

ข-3
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต่ำกว่ำชั้นสัญญำบัตร

NCO - 10

รหัส
คุณวุฒิ
ต่ำแหน่ง
404110 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือทางช่างก่อสร้าง, ก่อสร้างโยธา

NCO - 10
NCO - 10
NCO - 10
NCO - 11

404104
404107
404156
405110

NCO - 11

405104 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือทางเครือ่ งกล

NCO - 11
NCO - 11
NCO - 12

405146 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือทางเครือ่ งกล
405188 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือทางเครือ่ งกล
407110 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือสาขางานเครือ่ งกล, โลหะการ, ช่างยนต์,
ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ

- เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑
ที่ผ่านการรับราชการทหารในกองประจาการ
หรือที่สาเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์
- ส่วนสูงไม่ต่ากว่า ๑๖๐ ซม.

ชาย
ชาย
ชาย

พิษณุโลก
นครปฐม
กรุงเทพฯ

NCO - 12

407101 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือสาขางานเครือ่ งกล, โลหะการ, ช่างยนต์,
ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ

- เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑
ที่ผ่านการรับราชการทหารในกองประจาการ
หรือที่สาเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์
- ส่วนสูงไม่ต่ากว่า ๑๖๐ ซม.

ชาย

นครราชสีมา

กลุ่ม

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือทางช่างก่อสร้าง, ก่อสร้างโยธา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือทางช่างก่อสร้าง, ก่อสร้างโยธา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือทางช่างก่อสร้าง, ก่อสร้างโยธา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือทางเครือ่ งกล

คุณสมบัติเพิ่มเติม

เพศ

ที่ตั้งหน่วย

ตาแหน่ง

จ่ำนวน

-

ชาย

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่การทางและสนามบิน, เจ้าหน้าที่เขียนแบบ,
เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน, เจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุ,
เจ้าหน้าที่ช่างโยธา, เจ้าหน้าที่ช่างอาคาร,
เจ้าหน้าที่แบบแผน, เจ้าหน้าที่แผนและกาหนดงาน,
เจ้าหน้าที่พัสดุ, เจ้าหน้าที่ยุทธการ,
เจ้าหน้าที่สถิติและวิเคราะห์, เจ้าหน้าที่อาคาร,
ช่างเขียนแบบ, ช่างประปา, ช่างสนามบิน, ช่างอาคาร,
ช่างเขียน, ช่าง

26

-

ชาย
ชาย
ชาย
ชาย

นครสวรรค์
สุราษฎร์ธานี
สงขลา
กรุงเทพฯ

3
1
1
10

-

ชาย

นครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ช่างโยธา, ช่างอาคาร
ช่างโยธา
ช่างประปา
เจ้าหน้าที่เครือ่ งทุ่นแรง, ช่างเครือ่ งทุ่นแรง,
ช่างเครือ่ งปรับอากาศ, ช่างเครือ่ งมือกล
เจ้าหน้าที่เครือ่ งทุ่นแรง,
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอุปกรณ์ภาคพื้น
เจ้าหน้าที่เครือ่ งทุ่นแรง
ช่างเครือ่ งทุ่นแรง, ช่างจักรกล
พลขับ, พลขับรถ, พลขับรถดับเพลิง

พลขับรถ

1

3
1
2
40

ข-4
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต่ำกว่ำชั้นสัญญำบัตร

กลุ่ม
NCO - 12

รหัส
คุณวุฒิ
ต่ำแหน่ง
407102 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือสาขางานเครือ่ งกล, โลหะการ, ช่างยนต์,
ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ

เพศ

ที่ตั้งหน่วย

- เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑
ที่ผ่านการรับราชการทหารในกองประจาการ
หรือที่สาเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์
- ส่วนสูงไม่ต่ากว่า ๑๖๐ ซม.

ชาย

ลพบุรี

พลขับรถ

5

นครสวรรค์

พลขับรถ

16

ประจวบคีรีขันธ์ พลขับรถ, พลขับรถดับเพลิง

3

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ตาแหน่ง

จ่ำนวน

NCO - 12

407104 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือสาขางานเครือ่ งกล, โลหะการ, ช่างยนต์,
ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ

- เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑
ที่ผ่านการรับราชการทหารในกองประจาการ
หรือที่สาเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์
- ส่วนสูงไม่ต่ากว่า ๑๖๐ ซม.

ชาย

NCO - 12

407105 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือสาขางานเครือ่ งกล, โลหะการ, ช่างยนต์,
ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ

- เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑
ที่ผ่านการรับราชการทหารในกองประจาการ
หรือที่สาเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์
- ส่วนสูงไม่ต่ากว่า ๑๖๐ ซม.

ชาย

NCO - 12

407107 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือสาขางานเครือ่ งกล, โลหะการ, ช่างยนต์,
ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ

- เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑
ที่ผ่านการรับราชการทหารในกองประจาการ
หรือที่สาเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์
- ส่วนสูงไม่ต่ากว่า ๑๖๐ ซม.

ชาย

สุราษฎร์ธานี

พลขับรถ

1

NCO - 12

407121 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือสาขางานเครือ่ งกล, โลหะการ, ช่างยนต์,
ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ

- เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑
ที่ผ่านการรับราชการทหารในกองประจาการ
หรือที่สาเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์
- ส่วนสูงไม่ต่ากว่า ๑๖๐ ซม.

ชาย

อุบลราชธานี

พลขับรถ

1

ข-5
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต่ำกว่ำชั้นสัญญำบัตร

กลุ่ม
NCO - 12

รหัส
คุณวุฒิ
ต่ำแหน่ง
407123 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือสาขางานเครือ่ งกล, โลหะการ, ช่างยนต์,
ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ

เพศ

ที่ตั้งหน่วย

- เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑
ที่ผ่านการรับราชการทหารในกองประจาการ
หรือที่สาเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์
- ส่วนสูงไม่ต่ากว่า ๑๖๐ ซม.

ชาย

อุดรธานี

พลขับรถ

1

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ตาแหน่ง

จ่ำนวน

NCO - 12

407141 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือสาขางานเครือ่ งกล, โลหะการ, ช่างยนต์,
ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ

- เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑
ที่ผ่านการรับราชการทหารในกองประจาการ
หรือที่สาเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์
- ส่วนสูงไม่ต่ากว่า ๑๖๐ ซม.

ชาย

เชียงใหม่

พลขับรถ

1

NCO - 12

407146 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือสาขางานเครือ่ งกล, โลหะการ, ช่างยนต์,
ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ

- เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑
ที่ผ่านการรับราชการทหารในกองประจาการ
หรือที่สาเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์
- ส่วนสูงไม่ต่ากว่า ๑๖๐ ซม.

ชาย

พิษณุโลก

พลขับรถ, พลขับรถดับเพลิง

3

NCO - 12

407156 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือสาขางานเครือ่ งกล, โลหะการ, ช่างยนต์,
ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ

- เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑
ที่ผ่านการรับราชการทหารในกองประจาการ
หรือที่สาเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์
- ส่วนสูงไม่ต่ากว่า ๑๖๐ ซม.

ชาย

สงขลา

พลขับรถ

1

NCO - 12

407188 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือสาขางานเครือ่ งกล, โลหะการ, ช่างยนต์,
ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ

- เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑
ที่ผ่านการรับราชการทหารในกองประจาการ
หรือที่สาเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์
- ส่วนสูงไม่ต่ากว่า ๑๖๐ ซม.

ชาย

นครปฐม

พลขับรถ

5

ข-6
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต่ำกว่ำชั้นสัญญำบัตร

กลุ่ม
NCO - 12

NCO - 12
NCO - 12
NCO - 12
NCO - 12
NCO - 12
NCO - 12

รหัส
คุณวุฒิ
ต่ำแหน่ง
408110 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือสาขางานเครือ่ งกล, โลหะการ, ช่างยนต์,
ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ

408104 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือสาขางานเครือ่ งกล, โลหะการ, ช่างยนต์,
ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ
408105 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือสาขางานเครือ่ งกล, โลหะการ, ช่างยนต์,
ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ
408107 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือสาขางานเครือ่ งกล, โลหะการ, ช่างยนต์,
ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ
408121 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือสาขางานเครือ่ งกล, โลหะการ, ช่างยนต์,
ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ
408123 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือสาขางานเครือ่ งกล, โลหะการ, ช่างยนต์,
ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ
408146 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือสาขางานเครือ่ งกล, โลหะการ, ช่างยนต์,
ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

เพศ

ที่ตั้งหน่วย

ตาแหน่ง

จ่ำนวน

-

ชาย

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่กรรมวิธนี าเข้าส่งออกพัสดุ, เจ้าหน้าที่ขนส่ง,
เจ้าหน้าที่ขนส่งประจาอากาศยาน,
เจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุ,
เจ้าหน้าที่จดั ระวางบรรทุกบนเครือ่ งบิน,
เจ้าหน้าที่ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยในการบรรทุก,
เจ้าหน้าที่บริการ, เจ้าหน้าที่บริการผู้โดยสาร,
เจ้าหน้าที่แผนงาน, ช่างซ่อมบารุง, ช่างพาหนะ,
ช่างยานพาหนะ, ช่างเย็บ,
เจ้าหน้าที่เอกสารการจ้างและใบแลกการขนส่ง

37

-

ชาย

นครสวรรค์

ช่างยานพาหนะ

1

-

ชาย

ประจวบคีรีขันธ์ ช่างยานพาหนะ

1

-

ชาย

สุราษฎร์ธานี

ช่างยานพาหนะ

3

-

ชาย

อุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่ขนส่ง

1

-

ชาย

อุดรธานี

ช่างยานพาหนะ

1

-

ชาย

พิษณุโลก

เจ้าหน้าที่ขนส่งประจาอากาศยาน, ช่างยานพาหนะ

2

ข-7
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต่ำกว่ำชั้นสัญญำบัตร

กลุ่ม
NCO - 13

รหัส
คุณวุฒิ
ต่ำแหน่ง
409110 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือทางเทคนิคคอมพิวเตอร์,
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, เทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

เพศ

ที่ตั้งหน่วย

ตาแหน่ง

จ่ำนวน

-

ชาย

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่กรรมวิธขี ้อมูล, เจ้าหน้าที่ข้อมูล,
เจ้าหน้าที่ข้อมูลและภาพสามมิต,ิ
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,
เจ้าหน้าที่บริหารกาลังพล,
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์,
เจ้าหน้าที่ปรับมาตรฐาน, เจ้าหน้าที่แปลความ,
เจ้าหน้าที่แผนการซ่อมบารุง, เจ้าหน้าที่แผนที่ดิจติ อล,
เจ้าหน้าที่แผนและกาหนดงาน,
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมโปรแกรมประยุกต์,
เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรมประยุกต์,
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ,
เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์และบูรณาการข้อมูล,
เจ้าหน้าที่สงครามไซเบอร์, เจ้าหน้าที่สถิติกาลังพล,
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ, เจ้าหน้าที่สารวจพิกัด,
ช่างซ่อมบารุง, ช่างถ่ายรูปทางอากาศ,
เจ้าหน้าที่บูรณะโปรแกรมคอมพิวเตอร์,
ช่างซ่อมบารุงเครือข่าย,
เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์และตรวจซ่อม

31

NCO - 13

409104 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือทางเทคนิคคอมพิวเตอร์,
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, เทคโนโลยีสารสนเทศ

-

ชาย

นครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์ตรวจจับ,
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,
ช่างถ่ายรูปทางอากาศ

7

NCO - 13

409123 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือทางเทคนิคคอมพิวเตอร์,
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, เทคโนโลยีสารสนเทศ
409146 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือทางเทคนิคคอมพิวเตอร์,
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, เทคโนโลยีสารสนเทศ
409310 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือทางเทคนิคคอมพิวเตอร์,
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, เทคโนโลยีสารสนเทศ

-

ชาย

อุดรธานี

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1

-

ชาย

พิษณุโลก

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1

-

ชายหรือหญิง

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่กรรมวิธขี ้อมูล, เจ้าหน้าที่การฝึกและศึกษา,
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,
เจ้าหน้าที่บริหารกาลังพล,
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสารสนเทศ

9

409388 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือทางเทคนิคคอมพิวเตอร์,
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, เทคโนโลยีสารสนเทศ
410110 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานวิจติ รศิลป์, สาขางานการออกแบบ,
สาขางานเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์, สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม,
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก, สาขางานเทคโนโลยีนิเทศศิลป์

-

ชายหรือหญิง

นครปฐม

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1

-

ชาย

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพ

2

NCO - 13
NCO - 13

NCO - 13
NCO - 14

ข-8
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต่ำกว่ำชั้นสัญญำบัตร

กลุ่ม
NCO - 14

รหัส
คุณวุฒิ
ต่ำแหน่ง
410107 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานวิจติ รศิลป์, สาขางานการออกแบบ,
สาขางานเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์, สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม,
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก, สาขางานเทคโนโลยีนิเทศศิลป์

คุณสมบัติเพิ่มเติม

เพศ

ที่ตั้งหน่วย

-

ชาย

สุราษฎร์ธานี

ตาแหน่ง

จ่ำนวน

เจ้าหน้าที่การภาพ

1

เจ้าหน้าที่การภาพ, เจ้าหน้าที่นิทรรศการ,
เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อการศึกษา, เจ้าหน้าที่สื่อการศึกษา

6

NCO - 14

410310 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานวิจติ รศิลป์, สาขางานการออกแบบ,
สาขางานเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์, สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม,
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก, สาขางานเทคโนโลยีนิเทศศิลป์

-

ชายหรือหญิง

กรุงเทพฯ

NCO - 14

410301 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานวิจติ รศิลป์, สาขางานการออกแบบ,
สาขางานเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์, สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม,
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก, สาขางานเทคโนโลยีนิเทศศิลป์

-

ชายหรือหญิง

นครราชสีมา

เจ้าหน้าที่การภาพ

1

NCO - 14

410346 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานวิจติ รศิลป์, สาขางานการออกแบบ,
สาขางานเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์, สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม,
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก, สาขางานเทคโนโลยีนิเทศศิลป์

-

ชายหรือหญิง

พิษณุโลก

เจ้าหน้าที่การภาพ

1

NCO - 14

410356 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานวิจติ รศิลป์, สาขางานการออกแบบ,
สาขางานเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์, สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม,
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก, สาขางานเทคโนโลยีนิเทศศิลป์

-

ชายหรือหญิง

สงขลา

เจ้าหน้าที่การภาพ

1

NCO - 14

410388 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานวิจติ รศิลป์, สาขางานการออกแบบ,
สาขางานเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์, สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม,
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก, สาขางานเทคโนโลยีนิเทศศิลป์

-

ชายหรือหญิง

นครปฐม

เจ้าหน้าที่การภาพ

1

NCO - 15

411110 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือทางการบัญชี

-

ชาย

กรุงเทพฯ

11

NCO - 15
NCO - 15
NCO - 15
NCO - 15
NCO - 15

411102
411104
411156
411188
411310

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือทางการบัญชี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือทางการบัญชี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือทางการบัญชี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือทางการบัญชี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือทางการบัญชี

-

ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชายหรือหญิง

ลพบุรี
นครสวรรค์
สงขลา
นครปฐม
กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร, เสมียนการเงิน,
เสมียนงบประมาณ
เสมียนงบประมาณ
เสมียนการเงิน
เสมียนงบประมาณ
เสมียนงบประมาณ
เจ้าหน้าที่การเงิน,
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผล,
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ, เจ้าหน้าที่แผนงาน,
เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร, เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์ข้อมูล,
เจ้าหน้าที่สถิต,ิ เสมียนการเงิน, เสมียนงบประมาณ

NCO - 15
NCO - 15
NCO - 15
NCO - 15
NCO - 15

411301
411302
411304
411307
411321

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือทางการบัญชี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือทางการบัญชี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือทางการบัญชี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือทางการบัญชี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือทางการบัญชี

-

ชายหรือหญิง
ชายหรือหญิง
ชายหรือหญิง
ชายหรือหญิง
ชายหรือหญิง

นครราชสีมา
ลพบุรี
นครสวรรค์
สุราษฎร์ธานี
อุบลราชธานี

เสมียนการเงิน
เสมียนการเงิน
เสมียนการเงิน
เสมียนงบประมาณ
เสมียนการเงิน, เสมียนงบประมาณ

1
1
1
1
2

1
4
1
1
51

ข-9
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต่ำกว่ำชั้นสัญญำบัตร

กลุ่ม
NCO - 15
NCO - 16
NCO - 16
NCO - 16
NCO - 16
NCO - 16
NCO - 16
NCO - 16
NCO - 16
NCO - 16
NCO - 16
NCO - 16
NCO - 16

รหัส
คุณวุฒิ
ต่ำแหน่ง
411356 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือทางการบัญชี
511110 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ, คหกรรมศาสตร์
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
511101 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ, คหกรรมศาสตร์
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
511102 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ, คหกรรมศาสตร์
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
511104 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ, คหกรรมศาสตร์
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
511107 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ, คหกรรมศาสตร์
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
511121 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ, คหกรรมศาสตร์
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
511141 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ, คหกรรมศาสตร์
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
511146 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ, คหกรรมศาสตร์
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
511310 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ, คหกรรมศาสตร์
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
511302 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ, คหกรรมศาสตร์
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
511346 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ, คหกรรมศาสตร์
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
511388 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ, คหกรรมศาสตร์
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

คุณสมบัติเพิ่มเติม

เพศ

ที่ตั้งหน่วย

-

ชายหรือหญิง
ชาย

สงขลา
กรุงเทพฯ

-

ชาย

นครราชสีมา

-

ชาย

ลพบุรี

-

ชาย

-

ตาแหน่ง

จ่ำนวน

เสมียนการเงิน
เจ้าหน้าที่สูทกรรม, รองผู้บังคับหมู่สูทกรรม

2
8

เจ้าหน้าที่เกียกกาย

1

เจ้าหน้าที่เกียกกาย, สูทกรรม

2

นครสวรรค์

เจ้าหน้าที่สูทกรรม

1

ชาย

สุราษฎร์ธานี

เจ้าหน้าที่เกียกกาย, สูทกรรม

2

-

ชาย

อุบลราชธานี

สูทกรรม

1

-

ชาย

เชียงใหม่

สูทกรรม

1

-

ชาย

พิษณุโลก

เจ้าหน้าที่เกียกกาย

1

-

ชายหรือหญิง

กรุงเทพฯ

โภชนากร, เจ้าหน้าที่บริการจัดเลี้ยง

2

-

ชายหรือหญิง

ลพบุรี

สูทกรรม

2

-

ชายหรือหญิง

พิษณุโลก

สูทกรรม

1

-

ชายหรือหญิง

นครปฐม

เจ้าหน้าที่โภชนาการ

1

ข - 10
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต่ำกว่ำชั้นสัญญำบัตร

NCO - 17

รหัส
คุณวุฒิ
ต่ำแหน่ง
512110 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

NCO - 17

512101 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint
ได้เป็นอย่างดี

ชาย

นครราชสีมา

NCO - 17

512102 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint
ได้เป็นอย่างดี

ชาย

ลพบุรี

NCO - 17

512104 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint
ได้เป็นอย่างดี

ชาย

นครสวรรค์

NCO - 17

512105 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint
ได้เป็นอย่างดี

ชาย

กลุ่ม

เพศ

ที่ตั้งหน่วย

ตาแหน่ง

จ่ำนวน

มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint
ได้เป็นอย่างดี

ชาย

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่กาลังพล, เจ้าหน้าที่ข่าว,
เจ้าหน้าที่ข่าวกรองการรบ, เจ้าหน้าที่คลัง,
เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ, เจ้าหน้าที่คลังเสบียงและสูทภัณฑ์,
เจ้าหน้าที่ควบคุมการจัดหาทางทหาร,
เจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุ, เจ้าหน้าที่จดั สถานที,่
เจ้าหน้าที่จดั หา, เจ้าหน้าที่ตรวจรับ-ส่ง,
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประวัต,ิ
เจ้าหน้าที่เตรียมส่วนประกอบ, เจ้าหน้าที่เติมเชื้อเพลิง,
เจ้าหน้าที่บริการเชื้อเพลิง, เจ้าหน้าที่บัญชีคุมพัสดุ,
เจ้าหน้าที่บัญชีคุมและสถิต,ิ เจ้าหน้าที่เบ็ดเตล็ด,
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ, เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ,
เจ้าหน้าที่พลาธิการ, เจ้าหน้าที่พัฒนากาลังพล,
เจ้าหน้าที่พัสดุ, เจ้าหน้าที่พัสดุเชื้อเพลิง,
เจ้าหน้าที่ยุทธการ, เจ้าหน้าที่รวบรวม,
เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์กาลังพล, เจ้าหน้าที่ส่งกาลังบารุง,
เจ้าหน้าที่สถิติและวิเคราะห์, เจ้าหน้าที่สโมสร,
เจ้าหน้าที่สวัสดิการ, เจ้าหน้าที่สัสดี,
เจ้าหน้าที่สารวจพัสดุ, เสมียน, เสมียนพระธรรมนูญ,
เสมียนสัสดี, เจ้าหน้าที่แผนการสรรหา,
เจ้าหน้าที่หลักฐานแบบธรรมเนียม,
เจ้าหน้าที่เสริมสร้างอุดมการณ์
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คุณสมบัติเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่คลัง, เจ้าหน้าที่คลังพัสดุเชื้อเพลิง,
เจ้าหน้าที่พัสดุ, เสมียน

4

เจ้าหน้าที่นิรภัยภาคพื้น, เจ้าหน้าที่พัสดุ,
เจ้าหน้าที่ส่งกาลังบารุง, เสมียน

11

เจ้าหน้าที่การข่าว, เจ้าหน้าที่กาลังพล, เจ้าหน้าที่คลัง,
เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ, เจ้าหน้าที่พัสดุ,
เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ,
เจ้าหน้าที่ส่งกาลังบารุง, เสมียน

18

ประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ, เจ้าหน้าที่พัสดุ, เสมียน

5

ข - 11
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต่ำกว่ำชั้นสัญญำบัตร

NCO - 17

รหัส
คุณวุฒิ
ต่ำแหน่ง
512107 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

NCO - 17

512121 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint
ได้เป็นอย่างดี

ชาย

อุบลราชธานี

NCO - 17

512123 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint
ได้เป็นอย่างดี

ชาย

อุดรธานี

เจ้าหน้าที่พัสดุ, เจ้าหน้าที่พัสดุเชื้อเพลิง

2

NCO - 17

512141 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint
ได้เป็นอย่างดี

ชาย

เชียงใหม่

เจ้าหน้าที่กาลังพล

1

NCO - 17

512146 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint
ได้เป็นอย่างดี

ชาย

พิษณุโลก

เจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์,
เจ้าหน้าที่คลัง, เจ้าหน้าที่บัญชีคุมและสถิต,ิ
เสมียนสัสดี

4

NCO - 17

512156 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint
ได้เป็นอย่างดี

ชาย

สงขลา

เจ้าหน้าที่จดั หา

1

NCO - 17

512188 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint
ได้เป็นอย่างดี

ชาย

นครปฐม

เจ้าหน้าที่พัสดุ, เสมียน

2

NCO - 17

512310 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint
ได้เป็นอย่างดี

ชายหรือหญิง

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่กาลังพล, เจ้าหน้าที่จดั หา,
เจ้าหน้าที่ฌาปนสถาน, เจ้าหน้าที่ตาราและอุปกรณ์,
เจ้าหน้าที่ธรุ การ, เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์,
เจ้าหน้าที่เผยแพร่, เจ้าหน้าที่แผนและโครงการ,
เจ้าหน้าที่พลาธิการ, เจ้าหน้าที่พัสดุ,
เจ้าหน้าที่วดั และประเมินผล, เจ้าหน้าที่วชิ าการ,
เจ้าหน้าที่วทิ ยฐานะและบัณฑิตศึกษา,
เจ้าหน้าที่วทิ ยาการ, เจ้าหน้าที่ส่งกาลังบารุง,
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ, เจ้าหน้าที่อุปกรณ์การศึกษา,
เสมียน
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NCO - 17

512302 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint
ได้เป็นอย่างดี

ชายหรือหญิง

ลพบุรี

เจ้าหน้าที่จดั หา, เสมียน

2

กลุ่ม

เพศ

ที่ตั้งหน่วย

มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint
ได้เป็นอย่างดี

ชาย

สุราษฎร์ธานี

เจ้าหน้าที่บัญชีคุมและสถิต,ิ เจ้าหน้าที่พลาธิการ,
เจ้าหน้าที่พัสดุเชื้อเพลิง, เสมียน, เสมียนสัสดี

5

เจ้าหน้าที่พัสดุ

2

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ตาแหน่ง

จ่ำนวน

ข - 12
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต่ำกว่ำชั้นสัญญำบัตร

NCO - 17

รหัส
คุณวุฒิ
ต่ำแหน่ง
512304 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

NCO - 17

512305 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint
ได้เป็นอย่างดี

ชายหรือหญิง

NCO - 17

512307 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint
ได้เป็นอย่างดี

ชายหรือหญิง

สุราษฎร์ธานี

เจ้าหน้าที่การสงเคราะห์, เจ้าหน้าที่เศรษฐกรรม,
เสมียน

3

NCO - 17

512321 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint
ได้เป็นอย่างดี

ชายหรือหญิง

อุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่ประจาร้านค้าสหกรณ์, เสมียน

2

NCO - 17

512323 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint
ได้เป็นอย่างดี

ชายหรือหญิง

อุดรธานี

เจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

1

NCO - 17

512341 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint
ได้เป็นอย่างดี

ชายหรือหญิง

เชียงใหม่

เสมียน

1

NCO - 17

512356 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint
ได้เป็นอย่างดี

ชายหรือหญิง

สงขลา

เสมียน

1

NCO - 17

512388 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint
ได้เป็นอย่างดี

ชายหรือหญิง

นครปฐม

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์, เสมียน

3

NCO - 17

513210 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

- สถานภาพโสด
- อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๒๕ ปี
- น้าหนักไม่เกิน ๕๕ กิโลกรัม
- ส่วนสูงไม่ต่ากว่า ๑๖๐ เซนติเมตร

หญิง

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ต้อนรับบนอากาศยาน

3

NCO - 17

514310 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชายหรือหญิง

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ภาษา

1

NCO - 17

514341 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

มีความรูท้ างภาษามาเลเซีย หรือยาวี หรือพม่า หรือเขมร
ภาษาใดภาษาหนึ่ง
มีความรูท้ างภาษามาเลเซีย หรือยาวี หรือพม่า หรือเขมร
ภาษาใดภาษาหนึ่ง

ชายหรือหญิง

เชียงใหม่

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

1

กลุ่ม

เพศ

ที่ตั้งหน่วย

มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint
ได้เป็นอย่างดี

ชายหรือหญิง

นครสวรรค์

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ตาแหน่ง

จ่ำนวน

เสมียน

1

ประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าที่สโมสร, เสมียน

3

ข - 13
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต่ำกว่ำชั้นสัญญำบัตร

NCO - 17

รหัส
คุณวุฒิ
ต่ำแหน่ง
515110 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

NCO - 17

515141 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

- เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑
ที่ผ่านการรับราชการทหารในกองประจาการ
- มีความรูค้ วามสามารถ ในการปฏิบัติงาน
ในตาแหน่งผู้บังคับสุนัข

ชาย

เชียงใหม่

ผู้บังคับสุนัข

2

NCO - 17

516110 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑
ที่ผ่านการรับราชการทหารในกองประจาการ
หรือที่สาเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓

ชาย

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่รักษาการณ์, เจ้าหน้าที่สายตรวจ,
เจ้าหน้าที่จราจร

18

NCO - 17

516105 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑
ที่ผ่านการรับราชการทหารในกองประจาการ
หรือที่สาเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓

ชาย

NCO - 17

516107 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑
ที่ผ่านการรับราชการทหารในกองประจาการ
หรือที่สาเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓

ชาย

สุราษฎร์ธานี

เจ้าหน้าที่ควบคุมการพักอาศัย

1

NCO - 17

516121 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑
ที่ผ่านการรับราชการทหารในกองประจาการ
หรือที่สาเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓

ชาย

อุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่รักษาการณ์

1

NCO - 17

516123 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑
ที่ผ่านการรับราชการทหารในกองประจาการ
หรือที่สาเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓

ชาย

อุดรธานี

เจ้าหน้าที่รักษาการณ์

1

NCO - 17

516141 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑
ที่ผ่านการรับราชการทหารในกองประจาการ
หรือที่สาเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓

ชาย

เชียงใหม่

เจ้าหน้าที่รักษาการณ์

1

กลุ่ม

เพศ

ที่ตั้งหน่วย

- เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑
ที่ผ่านการรับราชการทหารในกองประจาการ
- มีความรูค้ วามสามารถ ในการปฏิบัติงาน
ในตาแหน่งผู้บังคับสุนัข

ชาย

กรุงเทพฯ

ผู้บังคับสุนัขทหาร

1

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ตาแหน่ง

ประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าที่สารวัตร

จ่ำนวน

1

ข - 14
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต่ำกว่ำชั้นสัญญำบัตร

NCO - 17

รหัส
คุณวุฒิ
ต่ำแหน่ง
516156 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

NCO - 17

516188 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑
ที่ผ่านการรับราชการทหารในกองประจาการ
หรือที่สาเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓

NCO - 17
NCO - 17
NCO - 18

517110 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
518310 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
519101 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

NCO - 18

519288 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

มีความรูค้ วามสามารถทางด้านการขับร้องเพลงไทยเดิม
มีความรูค้ วามสามารถทางด้านเปียโน
ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร ๑ ปี
ที่ได้รับรองหลักสูตรจากคณะกรรมการสภาการพยาบาล
ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร ๑ ปี
ที่ได้รับรองหลักสูตรจากคณะกรรมการสภาการพยาบาล

กลุ่ม

เพศ

ที่ตั้งหน่วย

เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑
ที่ผ่านการรับราชการทหารในกองประจาการ
หรือที่สาเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓

ชาย

สงขลา

เจ้าหน้าที่รักษาการณ์

1

ชาย

นครปฐม

เจ้าหน้าที่รักษาการณ์

1

ชาย
ชายหรือหญิง
ชาย

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
นครราชสีมา

นักดนตรี
นักดนตรี
เจ้าหน้าที่สันทัดงาน

1
1
1

หญิง

นครปฐม

เจ้าหน้าที่สันทัดงาน

1

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ตาแหน่ง

จ่ำนวน

ข - 15
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต่ำกว่ำชั้นสัญญำบัตร

GENCO - 01

รหัส
คุณวุฒิ
ต่ำแหน่ง
430110 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์

GENCO - 02

431110 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง หรือทางไฟฟ้ากาลัง

GENCO - 03

432102 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือทางการก่อสร้าง, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, เป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานเทคนิค)
เครือ่ งกล, เครือ่ งมือกลและซ่อมบารุง
สังกัดกองทัพอากาศ ในหน่วยที่ตั้งจังหวัดลพบุรี
ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(นับถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ชาย

ลพบุรี

เจ้าหน้าที่ดับเพลิง

1

GENCO - 03

432104 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือทางการก่อสร้าง, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, เป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานเทคนิค)
เครือ่ งกล, เครือ่ งมือกลและซ่อมบารุง
สังกัดกองทัพอากาศ ในหน่วยที่ตั้งจังหวัดนครสวรรค์
ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(นับถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ชาย

นครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ดับเพลิง

1

GENCO - 03

432107 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือทางการก่อสร้าง, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, เป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานเทคนิค)
เครือ่ งกล, เครือ่ งมือกลและซ่อมบารุง
สังกัดกองทัพอากาศ ในหน่วยที่ตั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(นับถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ชาย

สุราษฎร์ธานี

เจ้าหน้าที่ดับเพลิง

1

GENCO - 03

432121 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือทางการก่อสร้าง, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, เป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานเทคนิค)
เครือ่ งกล, เครือ่ งมือกลและซ่อมบารุง
สังกัดกองทัพอากาศ ในหน่วยที่ตั้งจังหวัดอุบลราชธานี
ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(นับถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ชาย

อุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่ดับเพลิง

1

GENCO - 03

432146 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือทางการก่อสร้าง, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, เป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานเทคนิค)
เครือ่ งกล, เครือ่ งมือกลและซ่อมบารุง
สังกัดกองทัพอากาศ ในหน่วยที่ตั้งจังหวัดพิษณุโลก
ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(นับถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ชาย

พิษณุโลก

เจ้าหน้าที่ดับเพลิง

1

GENCO - 04

433110 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือทางช่างก่อสร้าง, ก่อสร้างโยธา, เครือ่ งกล

ชาย

กรุงเทพฯ

ช่างการทาง, ช่างโรงงาน

2

กลุ่ม

คุณสมบัติเพิ่มเติม

เพศ

ที่ตั้งหน่วย

เป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานเทคนิค)
สังกัดกองทัพอากาศ ในหน่วยที่ตั้งกรุงเทพฯ
หรือจังหวัดปทุมธานี ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(นับถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ชาย

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่กาหนดงาน, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ,
เจ้าหน้าที่ควบคุมสถานภาพและสถิติวเิ คราะห์,
เจ้าหน้าที่เครือ่ งมือเครือ่ งใช้,
เจ้าหน้าที่แผนและกาหนดงาน,
เจ้าหน้าที่พัสดุ, ช่างเครือ่ งวัด

7

เป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานเทคนิค)
สังกัดกองทัพอากาศ ในหน่วยที่ตั้งกรุงเทพฯ
หรือจังหวัดปทุมธานี ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(นับถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ชาย

กรุงเทพฯ

ช่างไฟฟ้า

1

เป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานเทคนิค)
สังกัดกองทัพอากาศ ในหน่วยที่ตั้งกรุงเทพฯ
หรือจังหวัดปทุมธานี ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(นับถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ตาแหน่ง

จ่ำนวน

ข - 16
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต่ำกว่ำชั้นสัญญำบัตร

กลุ่ม
GENCO - 04

รหัส
คุณวุฒิ
ต่ำแหน่ง
433101 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือทางช่างก่อสร้าง, ก่อสร้างโยธา, เครือ่ งกล

เพศ

ที่ตั้งหน่วย

เป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานเทคนิค)
สังกัดกองทัพอากาศ ในหน่วยที่ตั้งจังหวัดนครราชสีมา
ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(นับถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ชาย

นครราชสีมา

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ตาแหน่ง

จ่ำนวน

ช่างโยธา

1

GENCO - 05

434110 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือสาขางานเครือ่ งกล, โลหะการ, ช่างยนต์,
ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ

เป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานเทคนิค)
สังกัดกองทัพอากาศ ในหน่วยที่ตั้งกรุงเทพฯ
หรือจังหวัดปทุมธานี ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(นับถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ชาย

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ตรวจพัสดุ, ช่างเครือ่ งยนต์, ช่างซ่อมบารุง,
ช่างยานพาหนะ, ช่างโรงงาน

8

GENCO - 05

434188 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือสาขางานเครือ่ งกล, โลหะการ, ช่างยนต์,
ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ

เป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานเทคนิค)
สังกัดกองทัพอากาศ ในหน่วยที่ตั้งจังหวัดนครปฐม
ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(นับถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ชาย

นครปฐม

ช่างยานพาหนะ

1

GENCO - 05

434310 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชา หรือสาขางานเครือ่ งกล, โลหะการ, ช่างยนต์,
ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ

เป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานเทคนิค)
สังกัดกองทัพอากาศ ในหน่วยที่ตั้งกรุงเทพฯ
หรือจังหวัดปทุมธานี ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี (นับถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ชายหรือหญิง

กรุงเทพฯ

ช่างโรงงาน

3

GENCO - 06

540110 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

- เป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานบริการ)
สังกัดกองทัพอากาศ ในหน่วยที่ตั้งกรุงเทพฯ
หรือจังหวัดปทุมธานี ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(นับถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
- มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint
ได้เป็นอย่างดี

ชาย

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่กาลังพล, เจ้าหน้าที่ส่งกาลังบารุง, เสมียน

5

GENCO - 06

540310 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

- เป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานบริการ)
สังกัดกองทัพอากาศ ในหน่วยที่ตั้งกรุงเทพฯ
หรือจังหวัดปทุมธานี ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(นับถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
- มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint
ได้เป็นอย่างดี

ชายหรือหญิง

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่การศึกษา, เจ้าหน้าที่การส่งเสริมอาชีพ,
เจ้าหน้าที่พัสดุ, เจ้าหน้าที่พัสดุเชื้อเพลิง, เสมียน

6

ข - 17
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต่ำกว่ำชั้นสัญญำบัตร

GENCO - 06

รหัส
คุณวุฒิ
ต่ำแหน่ง
540301 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

GENCO - 06

540302 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

- เป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานบริการ)
สังกัดกองทัพอากาศ ในหน่วยที่ตั้งจังหวัดลพบุรี
ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(นับถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
- มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint
ได้เป็นอย่างดี

ชายหรือหญิง

ลพบุรี

GENCO - 06

540304 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

- เป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานบริการ)
สังกัดกองทัพอากาศ ในหน่วยที่ตั้งจังหวัดนครสวรรค์
ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(นับถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
- มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint
ได้เป็นอย่างดี

ชายหรือหญิง

นครสวรรค์

GENCO - 06

540305 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

- เป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานบริการ)
สังกัดกองทัพอากาศ ในหน่วยที่ตั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(นับถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
- มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint
ได้เป็นอย่างดี

ชายหรือหญิง

กลุ่ม

เพศ

ที่ตั้งหน่วย

- เป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานบริการ)
สังกัดกองทัพอากาศ ในหน่วยที่ตั้งจังหวัดนครราชสีมา
ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(นับถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
- มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint
ได้เป็นอย่างดี

ชายหรือหญิง

นครราชสีมา

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ตาแหน่ง

จ่ำนวน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

1

เสมียน

1

เจ้าหน้าที่พัสดุ

1

ประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ

1

ข - 18
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต่ำกว่ำชั้นสัญญำบัตร

GENCO - 06

รหัส
คุณวุฒิ
ต่ำแหน่ง
540307 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

GENCO - 06

540321 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

- เป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานบริการ)
สังกัดกองทัพอากาศ ในหน่วยที่ตั้งจังหวัดอุบลราชธานี
ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(นับถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
- มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint
ได้เป็นอย่างดี

ชายหรือหญิง

อุบลราชธานี

GENCO - 06

540323 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

- เป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานบริการ)
สังกัดกองทัพอากาศ ในหน่วยที่ตั้งจังหวัดอุดรธานี
ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(นับถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
- มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint
ได้เป็นอย่างดี

ชายหรือหญิง

อุดรธานี

เจ้าหน้าที่คลัง

1

GENCO - 06

540341 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

- เป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานบริการ)
สังกัดกองทัพอากาศ ในหน่วยที่ตั้งจังหวัดเชียงใหม่
ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(นับถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
- มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint
ได้เป็นอย่างดี

ชายหรือหญิง

เชียงใหม่

เสมียน

1

กลุ่ม

เพศ

ที่ตั้งหน่วย

- เป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานบริการ)
สังกัดกองทัพอากาศ ในหน่วยที่ตั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(นับถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
- มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint
ได้เป็นอย่างดี

ชายหรือหญิง

สุราษฎร์ธานี

เจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

1

เจ้าหน้าที่กาลังพล

1

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ตาแหน่ง

จ่ำนวน

ข - 19
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต่ำกว่ำชั้นสัญญำบัตร

GENCO - 06

รหัส
คุณวุฒิ
ต่ำแหน่ง
540346 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

GENCO - 06

540356 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

- เป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานบริการ)
สังกัดกองทัพอากาศ ในหน่วยที่ตั้งจังหวัดสงขลา
ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(นับถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
- มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint
ได้เป็นอย่างดี

ชายหรือหญิง

GENCO - 06

540388 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

- เป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานบริการ)
สังกัดกองทัพอากาศ ในหน่วยที่ตั้งจังหวัดนครปฐม
ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(นับถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
- มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint
ได้เป็นอย่างดี

ชายหรือหญิง

กลุ่ม

เพศ

ที่ตั้งหน่วย

- เป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานบริการ)
สังกัดกองทัพอากาศ ในหน่วยที่ตั้งจังหวัดพิษณุโลก
ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(นับถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
- มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint
ได้เป็นอย่างดี

ชายหรือหญิง

พิษณุโลก

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ตาแหน่ง

จ่ำนวน

เสมียน

1

สงขลา

เจ้าหน้าที่บัญชีคุมและสถิติ

1

นครปฐม

เจ้าหน้าที่นิรภัย

1

ข - 20
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต่ำกว่ำชั้นสัญญำบัตร

NCO - 17

รหัส
คุณวุฒิ
ต่ำแหน่ง
550110 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

NCO - 17

550101 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจาการ ในหน่วยที่ตั้งจังหวัดนครราชสีมา
และปฏิบัติงานด้านยุทธการ โดยมีเวลารับราชการทหาร
ในกองประจาการ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(ปลดจากกองประจาการเป็นทหารกองหนุน
ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย

นครราชสีมา

NCO - 17

550102 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจาการ ในหน่วยที่ตั้งจังหวัดลพบุรี
และปฏิบัติงานด้านยุทธการ โดยมีเวลารับราชการทหาร
ในกองประจาการ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(ปลดจากกองประจาการเป็นทหารกองหนุน
ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย

ลพบุรี

NCO - 17

550104 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจาการ ในหน่วยที่ตั้งจังหวัดนครสวรรค์
และปฏิบัติงานด้านยุทธการ โดยมีเวลารับราชการทหาร
ในกองประจาการ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(ปลดจากกองประจาการเป็นทหารกองหนุน
ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย

นครสวรรค์

กลุ่ม

เพศ

ที่ตั้งหน่วย

เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจาการ ในหน่วยที่ตั้งกรุงเทพฯ
หรือจังหวัดปทุมธานี และปฏิบัติงานด้านยุทธการ
โดยมีเวลารับราชการทหารในกองประจาการ
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี (ปลดจากกองประจาการ
เป็นทหารกองหนุน ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย

กรุงเทพฯ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ตาแหน่ง

จ่ำนวน

เจ้าหน้าที่เครือ่ งช่วยฝึก, เจ้าหน้าที่พัสดุ,
เจ้าหน้าที่รักษาการณ์, รองผู้บังคับหมู,่
รองผู้บังคับหมู่บริการ

9

ผู้บังคับหมู่

1

เจ้าหน้าที่รักษาการณ์

1

ผู้คุมเรือนจา

1

ข - 21
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต่ำกว่ำชั้นสัญญำบัตร

NCO - 17

รหัส
คุณวุฒิ
ต่ำแหน่ง
550105 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

NCO - 17

กลุ่ม

คุณสมบัติเพิ่มเติม

เพศ

ที่ตั้งหน่วย

ตาแหน่ง

ประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าที่สารวัตร

จ่ำนวน
1

เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจาการ ในหน่วยที่ตั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
และปฏิบัติงานด้านยุทธการ โดยมีเวลารับราชการทหาร
ในกองประจาการ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(ปลดจากกองประจาการเป็นทหารกองหนุน
ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย

550107 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจาการ ในหน่วยที่ตั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
และปฏิบัติงานด้านยุทธการ โดยมีเวลารับราชการทหาร
ในกองประจาการ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(ปลดจากกองประจาการเป็นทหารกองหนุน
ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย

สุราษฎร์ธานี

เจ้าหน้าที่ควบคุมการพักอาศัย

1

NCO - 17

550121 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจาการ ในหน่วยที่ตั้งจังหวัดอุบลราชธานี
และปฏิบัติงานด้านยุทธการ โดยมีเวลารับราชการทหาร
ในกองประจาการ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(ปลดจากกองประจาการเป็นทหารกองหนุน
ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย

อุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่รักษาการณ์

1

NCO - 17

550123 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจาการ ในหน่วยที่ตั้งจังหวัดอุดรธานี
และปฏิบัติงานด้านยุทธการ โดยมีเวลารับราชการทหาร
ในกองประจาการ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(ปลดจากกองประจาการเป็นทหารกองหนุน
ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย

อุดรธานี

เจ้าหน้าที่รักษาการณ์

1

ข - 22
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต่ำกว่ำชั้นสัญญำบัตร

NCO - 17

รหัส
คุณวุฒิ
ต่ำแหน่ง
550141 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

NCO - 17

550146 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจาการ ในหน่วยที่ตั้งจังหวัดพิษณุโลก
และปฏิบัติงานด้านยุทธการ โดยมีเวลารับราชการทหาร
ในกองประจาการ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(ปลดจากกองประจาการเป็นทหารกองหนุน
ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย

พิษณุโลก

เจ้าหน้าที่รักษาการณ์

1

NCO - 17

550156 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจาการ ในหน่วยที่ตั้งจังหวัดสงขลา
และปฏิบัติงานด้านยุทธการ โดยมีเวลารับราชการทหาร
ในกองประจาการ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(ปลดจากกองประจาการเป็นทหารกองหนุน
ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย

สงขลา

เจ้าหน้าที่รักษาการณ์

1

NCO - 17

550188 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจาการ ในหน่วยที่ตั้งจังหวัดนครปฐม
และปฏิบัติงานด้านยุทธการ โดยมีเวลารับราชการทหาร
ในกองประจาการ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(ปลดจากกองประจาการเป็นทหารกองหนุน
ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย

นครปฐม

พลยิง

1

กลุ่ม

เพศ

ที่ตั้งหน่วย

เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจาการ ในหน่วยที่ตั้งจังหวัดเชียงใหม่
และปฏิบัติงานด้านยุทธการ โดยมีเวลารับราชการทหาร
ในกองประจาการ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(ปลดจากกองประจาการเป็นทหารกองหนุน
ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย

เชียงใหม่

ผู้บังคับหมู่

1

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ตาแหน่ง

จ่ำนวน

ข - 23
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต่ำกว่ำชั้นสัญญำบัตร

NCO - 17

รหัส
คุณวุฒิ
ต่ำแหน่ง
551110 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

NCO - 17

551101 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจาการ ในหน่วยที่ตั้งจังหวัดนครราชสีมา
และปฏิบัติงานสนับสนุนด้านยุทธการ
โดยมีเวลารับราชการทหารในกองประจาการ
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี (ปลดจากกองประจาการ
เป็นทหารกองหนุน ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย

นครราชสีมา

NCO - 17

551102 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจาการ ในหน่วยที่ตั้งจังหวัดลพบุรี
และปฏิบัติงานสนับสนุนด้านยุทธการ
โดยมีเวลารับราชการทหารในกองประจาการ
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี (ปลดจากกองประจาการ
เป็นทหารกองหนุน ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย

ลพบุรี

NCO - 17

551104 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจาการ ในหน่วยที่ตั้งจังหวัดนครสวรรค์
และปฏิบัติงานสนับสนุนด้านยุทธการ
โดยมีเวลารับราชการทหารในกองประจาการ
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี (ปลดจากกองประจาการ
เป็นทหารกองหนุน ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย

นครสวรรค์

กลุ่ม

คุณสมบัติเพิ่มเติม

เพศ

ที่ตั้งหน่วย

เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจาการ ในหน่วยที่ตั้งกรุงเทพฯ
หรือจังหวัดปทุมธานี และปฏิบัติงานสนับสนุน
ด้านยุทธการโดยมีเวลารับราชการทหารในกองประจาการ
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี (ปลดจากกองประจาการ
เป็นทหารกองหนุน ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย

กรุงเทพฯ

ตาแหน่ง

จ่ำนวน

เจ้าหน้าที่พัสดุ, เจ้าหน้าที่สูทกรรม,
รองผู้บังคับหมู่สูทกรรม

4

สูทกรรม

1

ผู้บังคับหมู่สูทกรรม

1

เจ้าหน้าที่คลังพัสดุเชื้อเพลิง

1

ข - 24
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต่ำกว่ำชั้นสัญญำบัตร

NCO - 17

รหัส
คุณวุฒิ
ต่ำแหน่ง
551105 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

NCO - 17

กลุ่ม

คุณสมบัติเพิ่มเติม

เพศ

ที่ตั้งหน่วย

ตาแหน่ง

ประจวบคีรีขันธ์ สูทกรรม

จ่ำนวน
1

เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจาการ ในหน่วยที่ตั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
และปฏิบัติงานสนับสนุนด้านยุทธการ
โดยมีเวลารับราชการทหารในกองประจาการ
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี (ปลดจากกองประจาการ
เป็นทหารกองหนุน ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย

551107 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจาการ ในหน่วยที่ตั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
และปฏิบัติงานสนับสนุนด้านยุทธการ
โดยมีเวลารับราชการทหารในกองประจาการ
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี (ปลดจากกองประจาการ
เป็นทหารกองหนุน ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย

สุราษฎร์ธานี

ผู้บังคับหมู่สูทกรรม

1

NCO - 17

551121 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจาการ ในหน่วยที่ตั้งจังหวัดอุบลราชธานี
และปฏิบัติงานสนับสนุนด้านยุทธการ
โดยมีเวลารับราชการทหารในกองประจาการ
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี (ปลดจากกองประจาการ
เป็นทหารกองหนุน ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย

อุบลราชธานี

สูทกรรม

1

NCO - 17

551123 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจาการ ในหน่วยที่ตั้งจังหวัดอุดรธานี
และปฏิบัติงานสนับสนุนด้านยุทธการ
โดยมีเวลารับราชการทหารในกองประจาการ
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี (ปลดจากกองประจาการ
เป็นทหารกองหนุน ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย

อุดรธานี

เจ้าหน้าที่เกียกกาย

1

ข - 25
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต่ำกว่ำชั้นสัญญำบัตร

NCO - 17

รหัส
คุณวุฒิ
ต่ำแหน่ง
551141 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

NCO - 17

551146 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจาการ ในหน่วยที่ตั้งจังหวัดพิษณุโลก
และปฏิบัติงานสนับสนุนด้านยุทธการ
โดยมีเวลารับราชการทหารในกองประจาการ
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี (ปลดจากกองประจาการ
เป็นทหารกองหนุน ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย

พิษณุโลก

NCO - 17

551156 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจาการ ในหน่วยที่ตั้งจังหวัดสงขลา
และปฏิบัติงานสนับสนุนด้านยุทธการ
โดยมีเวลารับราชการทหารในกองประจาการ
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี (ปลดจากกองประจาการ
เป็นทหารกองหนุน ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย

สงขลา

สูทกรรม

1

NCO - 17

551188 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจาการ ในหน่วยที่ตั้งจังหวัดนครปฐม
และปฏิบัติงานสนับสนุนด้านยุทธการ
โดยมีเวลารับราชการทหารในกองประจาการ
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี (ปลดจากกองประจาการ
เป็นทหารกองหนุน ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย

นครปฐม

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและรับส่งพัสดุ

1

กลุ่ม

เพศ

ที่ตั้งหน่วย

เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจาการ ในหน่วยที่ตั้งจังหวัดเชียงใหม่
และปฏิบัติงานสนับสนุนด้านยุทธการ
โดยมีเวลารับราชการทหารในกองประจาการ
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี (ปลดจากกองประจาการ
เป็นทหารกองหนุน ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย

เชียงใหม่

เจ้าหน้าที่พัสดุ

1

ผู้บังคับหมู่สูทกรรม

1

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ตาแหน่ง

จ่ำนวน

ข - 26
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต่ำกว่ำชั้นสัญญำบัตร

NCO - 17

รหัส
คุณวุฒิ
ต่ำแหน่ง
552110 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

NCO - 17

553110 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่ม

เพศ

ที่ตั้งหน่วย

เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจาการ แล้วสาเร็จการศึกษาหลักสูตร
พลสัญญาณแตรเดี่ยว โดยมีเวลารับราชการทหาร
ในกองประจาการ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(ปลดจากกองประจาการเป็นทหารกองหนุน
ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย

กรุงเทพฯ

จ่าอากาศแตรเดี่ยว

1

เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจาการ แล้วสาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร
การฝึกอบรมทหารกองประจาการเป็นพลขับ
โดยมีเวลารับราชการทหารในกองประจาการ
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี (ปลดจากกองประจาการ
เป็นทหารกองหนุน ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย

กรุงเทพฯ

พลขับรถ

5

คุณสมบัติเพิ่มเติม

รวมทั้งสิ้น

ตาแหน่ง

จ่ำนวน

818

ผนวก ค
โรคหรือสภาพร่างกายหรือสภาพจิตใจ ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหาร
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๑. โรคหรือความผิดปกติของตา
๑.๑ ตาข้างหนึ่งข้างใดบอด คือ เมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้ว การมองเห็นยังอยู่
ในระดับต่่ากว่า ๓/๖๐ หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกว่า ๑๐ องศา
๑.๒ สายตาไม่ปกติ คือ เมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้ว การมองเห็นยังอยู่ในระดับ
๖/๒๔ หรือต่่าว่าทั้งสองข้าง
๑.๓ สายตาสั้นมากกว่า ๘ ไดออปเตอร์ หรือสายตายาวมากกว่า ๕ ไดออปเตอร์ ทั้งสองข้าง
๑.๔ ต้อแก้วตาทั้งสองข้าง (Bilateral Cataract)
๑.๕ ต้อหิน (Glaucoma)
๑.๖ โรคขั้วประสาทตาเสื่อมทั้ง ๒ ข้าง (Optic Atrophy)
๑.๗ กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุ่นทั้งสองข้าง
๑.๘ ประสาทการเคลื่อนไหวลูกตาไม่ท่างานสูญเสียอย่างถาวร (Cranial nerve 3rd, 4th, 6th)
๒. โรคหรือความผิดปกติของหู
๒.๑ หูหนวกทั้งสองข้าง คือ ต้องใช้เสียงในช่วงคลื่นความถี่ ๕๐๐ - ๒,๐๐๐ รอบต่อวินาที
หรือเกินกว่า ๕๕ เดซิเบล จึงจะได้ยินทั้งสองข้าง
๒.๒ หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังทั้งสองข้าง
๒.๓ เยื่อแก้วหูทะลุทั้งสองข้าง
๓. โรคของหัวใจและหลอดเลือด
๓.๑ หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง
๓.๒ ลิ้นหัวใจพิการ
๓.๓ การเต้นของหัวใจผิดปกติอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง
๓.๔ โรคของกล้ามเนื้อหัวใจชนิดที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้และอาจเป็นอันตราย
๓.๕ หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง
๓.๖ หลอดเลือดภายในกระโหลกศีรษะโป่งพองหรือผิดปกติชนิดที่อาจเป็นอันตราย
๔. โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด
๔.๑ โรคเลือดหรืออวัยวะสร้างเลือดผิดปกติอย่างรุนแรงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต
๔.๒ ภาวะม้ามโต (Hypersplenism) ที่รักษาไม่หายและอาจเป็นอันตราย
๕. โรคของระบบหายใจ
๕.๑ โรคหืด (Asthma) ที่ได้รับการวินิจฉัยตามเกณฑ์การวินิจฉัย
๕.๒ โรคทางปอดที่มีอาการไอ หอบเหนื่อย และมีการสูญเสียการท่างานของระบบทางเดิน
หายใจ โดยตรวจสมรรถภาพปอดได้ค่า Forced Expiratory Volume in One Second และ/หรือ Forced Vital
Capacity ต่่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของค่ามาตรฐานตามเกณฑ์
๕.๓ โรคความดัน...

ค-๒
๕.๓ โรคความดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary Hypertension) ซึ่งวินิจฉัยโดยการตรวจ
หัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) หรือโดยการใส่สายวัดความดันเลือดในปอด
๕.๔ โรคถุงน้่าในปอด (Lung Cyst) ที่ตรวจวินิจฉัยได้โดยภาพถ่ายรังสีทรวงอก หรือเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ปอด
๕.๕ โรคหยุดการหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea) ซึ่งวินิจฉัยด้วย
การตรวจการนอนหลับ (Polysomnography)
๖. โรคของระบบปัสสาวะ
๖.๑ ไตอักเสบเรื้อรัง
๖.๒ กลุ่มอาการไตพิการ (Nephrotic Syndrome)
๖.๓ ไตวายเรื้อรัง
๖.๔ ไตพองเป็นถุงน้่าแต่ก่าเนิด (Polycystic Kidney)
๗. โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ
๗.๑ โรคข้อหรือความผิดปกติของข้อ ดังต่อไปนี้
๗.๑.๑ ข้ออักเสบเรื้อรัง (Chronic Arthritis)
๗.๑.๒ ข้อเสื่อมเรื้อรัง (Chronic Osteoarthritis)
๗.๑.๓ โรคข้อและกระดูกสันหลังอักเสบเรื้อรัง (Spondyloarthropathy)
๗.๒ แขน ขา มือ เท้า นิ้ว อย่างใดอย่างหนึ่งผิดปกติ ดังต่อไปนี้
๗.๒.๑ แขน ขา มือ หรือเท้า ด้ว นหรือพิการ ถึงแม้ว่าจะรักษาด้ว ยวิธีใหม่ที่ สุด
แล้วก็ยังใช้การไม่ได้
๗.๒.๒ นิ้วหัวแม่มือด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
๗.๒.๓ นิ้วชี้ของมือด้วนตั้งแต่ข้อปลายนิ้ว
๗.๒.๔ นิ้วมือในมือข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการ
ถึงขั้นใช้การไม่ได้
๗.๒.๕ นิ้วหัวแม่เท้าด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
๗.๒.๖ นิ้ ว เท้าในเท้าข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้ว ขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือ
พิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
๗.๒.๗ นิ้วเท้าในเท้าแต่ละข้างตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึง
ขั้นใช้การไม่ได้
๗.๒.๘ นิ้วเท้าในเท้าข้างใดข้างหนึ่งตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อโคนนิ้ว หรือ
พิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
๗.๓ คอเอียง หรือแข็งทื่อชนิดถาวร
๗.๔ กระดูกสันหลังโก่ง หรือคด หรือแอ่นจนเห็นได้ชัด หรือแข็งทื่อชนิดถาวร
๗.๕ กล้ามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or Contracture) จนเป็นผลให้อวัยวะส่วนหนึ่ง
ส่วนใดใช้การไม่ได้
๘. โรคของต่อม …

ค-๓
๘. โรคของต่อมไร้ท่อและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสัม
๘.๑ ภาวะต่อมธัยรอยด์ท่างานน้อยไปอย่างถาวร
๘.๒ ภาวะต่อมพาราธัยรอยด์ท่างานน้อยไปอย่างถาวร
๘.๓ ภาวะต่อมใต้สมองผิดปกติอย่างถาวร
๘.๔ เบาหวาน
๘.๕ ภาวะอ้ว น (Obesity) ซึ ่ง มีด ัช นีค วามหนาของร่า งกาย (Body Mass Index)
ตั้งแต่ ๓๕ กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป
๘.๖ โรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับเมตะบอลิสัมของแร่ ธาตุ สารอาหาร ดุล ย์สารน้่า
อีเล็กโทรลัยท์และกรดด่าง ตลอดจนเมตะบอลิสัมอื่น ๆ ชนิดถาวร และอาจเป็นอันตราย
๘.๗ ภาวะต่อมธัยรอยด์ท่างานมากผิดปกติ (Hyperthyroidism)
๙. โรคติดเชื้อ
๙.๑ โรคเรื้อน
๙.๒ โรคเท้าช้าง
๙.๓ โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
๑๐. โรคทางประสาทวิทยา
๑๐.๑ ใบ้ (Mutism) หรือพูดไม่เป็นภาษาหรือฟังภาษาไม่รู้เรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร
๑๐.๒ ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคที่ท่าให้มีอาการชัก (Seizures) อย่างถาวร
๑๐.๓ อัมพาต (Paralysis) ของแขน ขา มือ หรือเท้า ชนิดถาวร
๑๐.๔ สมองเสื่อม (Dementia)
๑๐.๕ โรคหรือความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังที่ท่าให้เกิดความผิดปกติอย่างมาก
ในการเคลื่อนไหวของแขนหรือขาอย่างถาวร
๑๐.๖ กล้ามเนื้อหมดก่าลังอย่างหนัก (Myasthenia Gravis)
๑๑. โรคทางจิตเวช
๑๑.๑ โรคจิตที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง
๑๑.๑.๑ โรคจิตเภท (Schizophrenia)
๑๑.๑.๒ โรคจิตกลุ่มหลงผิด (Resistant delusional disorder, Induced
Delusional Disorder)
๑๑.๑.๓ โรคสคิซโซแอฟแฟ็คทีป (Schizoaffective disorder)
๑๑.๑.๔ โรคจิตทีเ่ กิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to Brain
Damage and Dysfunction)
๑๑.๑.๕ โรคจิตอื่น ๆ (Unspecified Nonorganic Psychosis)
๑๑.๒ โรคอารมณ์แปรปรวนที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง
๑๑.๒.๑ โรคอารมณ์แปรปรวน (Manic Episode, Bipolar Affective Disorder)
๑๑.๒.๒ โรคอารมณ์...

ค-๔
๑๑.๒.๒ โรคอารมณ์แปรปรวนที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder
due to Brain Damage and Dysfunction to Physical Disorder)
๑๑.๒.๓ โรคอารมณ์แปรปรวนอื่น ๆ (Other Mood (Affective) Disorder,
Unspecified Mood Disorder)
๑๑.๒.๔ โรคซึมเศร้า (Depressive Disorder, Recurrent Depressive Disorder)
๑๑.๓ โรคพัฒนาการทางจิตเวช
๑๑.๓.๑ จิตเจริญล่าช้าที่มีระดับเชาว์ปัญญา ๗๐ หรือต่่ากว่านั้น (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 โรคลูปัสอิริธิมาโตซัสทั่วร่างกาย (Systemic Lupus Erythematosus)
๑๒.๗ กายแข็งทั่วร่างกาย (Systemic Sclerosis)
๑๒.๘ รูปวิปริตต่าง ๆ ได้แก่
๑๒.๘.๑ จมูกโหว่
๑๒.๘.๒ เพดานโหว่หรือสูงหรือลิ้นไก่สั้นพูดไม่ชัด
๑๒.๙ โรคผิวหนังลอกหลุดตัวผิดปกติแต่ก่าเนิดชนิดเด็กดักแด้ (Lamellar Ichthyosis &
Congenital Ichthyosiform Erythroderma)
------------------------------------------------

ค-๕
ลักษณะโรคและความพิการที่ไม่สามารถรับราชการในกองทัพอากาศ
ตามระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการ
เป็นผู้ปฏิบัติการภาคพื้นดินในกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๑๘
๑. โรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวงออกตามความใน มาตรา ๔๑
แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๒. โรคความดันโลหิตสูง วัดท่านั่ง สูงกว่า ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท
๓. โรคเบาหวาน
๔. โรคพิษสุราเรื้อรัง
๕. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
๖. โรคหรือความพิการอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้แล้ว ซึ่ง ทางคณะกรรมการแพทย์ เห็นว่า
ไม่สามารถรับราชการได้
------------------------------------------------

ค-๖
ข้อก่าหนดเกี่ยวกับรอยสักบนร่างกาย
ลักษณะรอยสักบนร่างกายที่คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่า ไม่เหมาะสมต่อ การบรรจุ
เข้ารับราชการและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกองทัพอากาศ ดังนี้
๑. เมื่อสวมชุดกีฬา (เสื้อแขนสั้น กางเกงขาสั้น) แล้วปรากฏรอยสักบนร่างกายที่เห็นเด่นชัด
(บริเวณสีแดง ตามภาพประกอบ) ดังนี้
๑.๑ บริเวณศีรษะและใบหน้า ได้แก่ หนังศีรษะ เปลือกตาด้านนอก ปาก ใบหู และคอ
๑.๒ บริเวณแขนและมือ ได้แก่ ครึ่งแขนท่อนบน (วัดระยะกึ่งกลางระหว่างกระดูกหัวไหล่
ถึงปลายกระดูกข้อศอก) ข้อพับแขน ข้อศอก แขนท่อนล่าง ข้อมือ หลังมือ ฝ่ามือ และนิ้วมือทุกนิ้ว
๑.๓ บริเวณขาและเท้า ได้แก่ ครึ่งขาท่อนบน (วัดระยะกึ่งกลางระหว่างกระดูกข้อสะโพก
และกระดูกหัวเข่า) ข้อพับขา เข่า ขาท่อนล่าง ข้อเท้า ข้างเท้าด้านนอกและด้านใน หลังเท้า ฝ่าเท้า และนิ้วเท้าทุกนิ้ว
๒. รอยสักบนร่างกายที่อยู่ภายใต้ร่มผ้า (บริเวณสีน้่าเงิน ตามภาพประกอบ) ที่มีรูป ตัวอักษร
ข้อความ หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่แสดงถึงความรุนแรง ลามก หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือขัดกับหลักศาสนา
วัฒนธรรม และศีลธรรมอันดี ในกรณีอื่น ๆ ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการ

ภาพประกอบค่าอธิบายข้อก่าหนดเกี่ยวกับรอยสักบนร่างกาย
------------------------------------------------

ผนวก ง
การรับสิทธิ์พิจารณาคะแนนเพิ่มพิเศษ
ผู้สมัครสอบที่เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ สังกัดกองทัพอากาศ ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่าน
การรับราชการทหารในกองประจาการ โดยมีเวลารับราชการทหารในกองประจาการ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ให้รับสิทธิ์
พิจารณาคะแนนเพิ่มพิเศษ ตามมาตรการจูงใจให้ทหารกองประจาการ สังกัดกองทัพอากาศ อยู่รับราชการ
ในกองประจาการครบ ๒ ปี ดังนี้
๑. ผู้ที่มีคุณวุฒิพิเศษ มีสิทธิ์ลดวันรับราชการในกองประจาการ น้อยกว่า ๒ ปี แต่ขอสละสิทธิ์
การใช้คุณวุฒิพิเศษ ให้ได้รับคะแนนเพิ่มตามตารางนี้
ระยะเวลาที่ขอสละสิทธิ์
๑. มีสิทธิ์ลดวันรับราชการ ๖ เดือน
๒. มีสิทธิ์ลดวันรับราชการ ๑ ปี
๓. มีสทิ ธิ์ลดวันรับราชการ ๑ ปี ๖ เดือน

คะแนนเพิ่ม
ร้อยละ ๒ ของคะแนนสอบวิชาการ
ร้อยละ ๓ ของคะแนนสอบวิชาการ
ร้อยละ ๔ ของคะแนนสอบวิชาการ

๒. ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ลดวันรับราชการทหารในกองประจาการ (อยู่รับราชการครบ ๒ ปี) และมี
คุณ วุฒ ิม ัธ ยมศึก ษาตอนปลายหรือ เทีย บเท่า ณ วัน ปลดประจ าการ ให้ไ ด้ร ับ คะแนนเพิ ่ม ร้อ ยละ ๒
ของคะแนนสอบวิชาการ
๓. ผู้ที่สมัครใจรับราชการในกองประจาการต่อ อีกคราวละ ๑ ปี ให้ได้รับคะแนนเพิ่ ม อีก
ร้อยละ ๒ ต่อปี ของคะแนนสอบวิชาการ
๔. ผู้ ที่จะขอรั บสิ ทธิ์ ดั งกล่ าว สามารถติดต่อขอหนั งสื อรั บรองเพื่ อขอรับคะแนนเพิ่ มได้ ตั้ งแต่
วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น.
(เว้น วัน หยุดราชการ) ณ แผนกสัส ดี กองกาลังพลสารองและการสัสดี สานักนโยบายและบริหารกาลังพล
กรมกาลังพลทหารอากาศ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๑๒๐๙

ง-๒
แบบหนังสือรับรองเพื่อขอรับคะแนนเพิ่ม

ที่........./.............

ส่วนราชการ..............................
.................................................
.................................................

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า........................................................................................... .....
หมายเลขประจาตัว..................................................เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจาการ โดยปฏิบตั ิงานด้าน
ยุทธการ
สนับสนุนด้านยุทธการ สังกัด...............................เมื่อ.....................................ด้วยวิธีการ
ร้องขอ
จับสลากแดง มีรายละเอียด ดังนี้
๑. คุณวุฒิการศึกษา ณ วันตรวจเลือก
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป
๒. การศึกษาวิชาทหาร (รด.)
สาเร็จการศึกษาชั้นปีที่ ๑
สาเร็จการศึกษาชั้นปีที่ ๒
ไม่สาเร็จการศึกษา
๓. อยู่รับราชการในกองประจาการครบ ๒ ปี โดยปลดประจาการเมื่อ.......................................
ทั้งนี้ ได้สละสิทธิ์การใช้คุณวุฒิการศึกษาเพื่อลดวันรับราชการในกองประจาการรวมระยะเวลาที่ขอสละสิทธิ์ ดังนี้
๖ เดือน
๑ ปี
๑ ปี ๖ เดือน
0
ไม่มีสิทธิ์ลดวันรับราชการในกองประจาการ
0
๔. คุณวุฒิการศึกษา ณ วันปลดประจาการ
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
0
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป
0
๕. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไมเคยขาดหนีราชการ
ให้ไว้ ณ วันที่................เดือน..........................พ.ศ.................
(ลงชื่อ)................................................................
(................................................................)
(ตาแหน่ง).................................................................
หมายเหตุ ผบ.กองบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้ลงชื่อในหนังสือรับรอง

ผนวก จ
การสอบคัดเลือกรอบแรกและการประกาศผลสอบ
ผูสมัครสอบทุกคนจะตองเขาสอบคัดเลือกรอบแรกตามที่กําหนด โดยสามารถพิมพบัตร
ประจําตัวสอบคัดเลือกรอบแรก ที่ระบุเลขประจําตัวสอบ กําหนดการ สถานที่สอบ และที่นั่งสอบ ไดตั้งแต
วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต www.rtaf-recruit.com ดังนี้
๑. การสอบปฏิบัติ (เฉพาะผูสมัครสอบรหัสตําแหนง ๑๑๘๑๑๐, ๑๑๙๑๑๐, ๕๑๓๒๑๐,
๕๑๔๓๑๐, ๕๑๔๓๔๑, ๕๑๗๓๑๐ และ ๕๑๘๓๑๐) ดังนี้
๑.๑ การสอบปฏิบัติ รหัสตําแหนง ๑๑๘๑๑๐, ๑๑๙๑๑๐, ๕๑๔๓๑๐ และ ๕๑๔๓๔๑
๑.๑.๑ กําหนดการสอบ ระหวางวันจันทรที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึง วันศุก รที่
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ หองประชุม กรมขาวทหารอากาศ (รายละเอียดตามที่ระบุในบัตรประจําตั วสอบ
คัดเลือกรอบแรก)
๑.๑.๒ เนื้อหาการสอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
ลําดับ
รายละเอียดการทดสอบ
๑ ทักษะดานการฟงภาษาตางประเทศทีส่ มัครสอบ (โดยการ ถาม - ตอบ)
- ประโยคทั่วไป
- พื้นฐาน
๒ ทักษะดานการพูดภาษาตางประเทศทีส่ มัครสอบ (โดยการแนะนําตัว)
- ประโยคพื้นฐาน
๓ ทักษะดานการอานภาษาตางประเทศทีส่ มัครสอบ (ทางสื่อสิง่ พิมพ)
- ภาษาไมเปนทางการ / ภาษาเปนทางการ
๔ ทักษะดานการเขียนภาษาตางประเทศทีส่ มัครสอบ
- ภาษาไมเปนทางการ / ภาษาเปนทางการ
๕ ทักษะดานการแปลภาษาตางประเทศทีส่ มัครสอบ
- แปลภาษาไทย เปนภาษาตางประเทศ
- แปลภาษาตางประเทศ เปนภาษาไทย
รวม

คะแนน
๒๐

หมายเหตุ

๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๑๐๐

๑.๒ การสอบปฏิบัติ รหัสตําแหนง ๕๑๓๒๑๐
๑.๒.๑ กําหนดการสอบ ระหวางวันจันทรที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึง วันศุก รที่
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ หองประชุมกรมพลาธิการทหารอากาศ ๓ กรมพลาธิการทหารอากาศ (รายละเอียด
ตามที่ระบุในบัตรประจําตัวสอบคัดเลือกรอบแรก)
๑.๒.๒ เนื้อหาการสอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
ลําดับ
๑
๒
๓
๔

รายละเอียดการทดสอบ
บุคลิกลักษณะ รูปราง หนาตา
กิริยา มารยาท การแตงกาย
การบริการ (Service Mind)
ปฏิภาณไหวพริบ
รวม

คะแนน
๓๐
๓๐
๒๐
๒๐
๑๐๐

หมายเหตุ

๑.๓ การสอบ...

จ-๒
๑.๓ การสอบปฏิบัติ รหัสตําแหนง ๕๑๗๓๑๐
๑.๓.๑ กําหนดการสอบ ระหวางวันจันทรที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึง วันศุก รที่
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ กองดุริยางคทหารอากาศ กองบัญชาการอากาศโยธิน (รายละเอียดตามที่ระบุในบัตร
ประจําตัวสอบคัดเลือกรอบแรก)
๑.๓.๒ เนื้อหาการสอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖

รายละเอียดการทดสอบ
บุคลิกทาทาง อัตลักษณ
น้ําเสียง
เนื้อรอง/ทํานอง
อักขระ
จังหวะ
อารมณเพลง
รวม

คะแนน
๑๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐๐

หมายเหตุ

๑.๔ การทดสอบภาคปฏิบัติ รหัสตําแหนง ๕๑๘๓๑๐
๑.๔.๑ กําหนดการสอบ ระหวางวันจันทรที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึง วันศุก รที่
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ กองดุริยางคทหารอากาศ กองบัญชาการอากาศโยธิน (รายละเอียดตามที่ระบุในบัตร
ประจําตัวสอบคัดเลือกรอบแรก)
๑.๔.๒ เนื้อหาการสอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖

รายละเอียดการทดสอบ
บุคลิกทาทาง อัตลักษณ
ทดสอบบทเพลงบังคับ
ทดสอบบทเพลงเลือก
ทดสอบ Sing Leading (ทดสอบทันทีทเี่ ห็นโนต)
จังหวะ
อารมณเพลง
รวม

คะแนน
๑๐
๓๐
๒๐
๑๐
๒๐
๑๐
๑๐๐

หมายเหตุ

๒. การสอบ...

จ-๓
๒. การสอบวิชาการ
๒.๑ กําหนดสอบในวันจันทรที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น.
ซึ่งผูสมัครทุกคนจะตองเขาทําการสอบ (รายละเอียดตามที่ระบุในบัตรประจําตัวสอบคัดเลือกรอบแรก)
๒.๒ เนื้อหาการสอบวิชาการ
๒.๒.๑ ขอ สอบวิชาการชั้นสัญ ญาบัตร (คุณวุฒิป ริญ ญาโท และปริญ ญาตรี)
เปนขอสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๑๕๐ ขอ (๑๐๐ คะแนน) มีรายละเอียดเนื้อหาการสอบวิชาการ
แตละวิชาดังนี้
๒.๒.๑.๑ วิช าความรู พื ้น ฐานทั ่ว ไป จํ า นวน ๗๐ ขอ ซึ ่ง ทุก กลุม
(ยกเวนกลุม DOF - 16) ตองทําการสอบ มีเนื้อหาครอบคลุมในวิชา ดังนี้
วิชา
๑. ความสามารถทางดาน
การคิดคํานวณและเหตุผล

๒. ภาษาไทย
๓. ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
๔. คอมพิวเตอรขั้นพื้นฐาน
๕. ความรูทั่วไป

เนื้อหาการสอบ
(๑) การประยุกตใชคณิตศาสตรเบื้องตน
(๒) การวิเคราะหหาความสัมพันธของจํานวน
หรือปริมาณ
(๓) การแกปญ
 หาเชิงปริมาณ และขอมูล
(๔) ความสามารถทางดานเหตุผล
(๕) ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธเชื่อมโยง
(๖) การหาขอยุติ หรือขอสรุปอยางสมเหตุสมผล
ความเขาใจและการใชภาษา
ทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน

จํานวนขอ
๑๗

(๑) การใชระบบปฏิบัติการ Windows
(๒) การใชโปรแกรมขั้นพื้นฐาน
(๓) การเชื่อมตอเครือขายและขอมูลบนอินเทอรเน็ต
การทหารและกองทัพอากาศ
รวม

๑๐

๘
๓๐

๕
๗๐
๒.๒.๑.๒ วิชา...

จ-๔
๒.๒.๑.๒ วิชาความรูพื้นฐานเฉพาะตําแหนง จํานวน ๘๐ ขอ ซึ่งจําแนก
ตามกลุม โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในวิชา ดังนี้
กลุม
๑. DOF - 01

๒. DOF - 02

๓. DOF - 03

๔. DOF - 04

เนื้อหาการสอบ
จํานวนขอ
(๑) ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชั่น
๘๐
(๒) อนุพันธของฟงกชั่น
(๓) เทคนิคการหาปริพันธและการหาปริพันธหลายชั้น
(๔) ลําดับและอนุกรมอนันต
(๕) ความนาจะเปน
(๖) พีชคณิตเชิงเสน
(๗) สมการเชิงอนุพันธสามัญ
(๘) การแจกแจงความนาจะเปนแบบตอเนื่อง
และไมตอเนือ่ ง
(๙) การประมาณคา
(๑๐) การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
(๑๑) การวิเคราะหความแปรปรวน
(๑๒) การทดสอบความเปนอิสระ
(๑๓) การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ
(๑) การเขียนโปรแกรม
๘๐
(๒) ฐานขอมูล
(๓) ระบบเครือขาย
(๔) ระบบปฏิบัติการ
(๕) สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
(๖) ความปลอดภัยทางไซเบอร
(๑) อากาศพลศาสตร
๘๐
(๒) ระบบขับเคลื่อนอากาศยาน
(๓) สมรรถนะอากาศยาน
(๔) เสถียรภาพและการควบคุม
(๕) โครงสรางอากาศยาน
(๑) กลศาสตรวิศวกรรมพื้นฐาน
๘๐
(๒) กลศาสตรของเครื่องจักรกล
(๓) การทําความเย็น และการปรับอากาศ
(๔) การควบคุมอัตโนมัติ
(๕) วัสดุวิศวกรรม
(๖) การควบคุมความชื้น
(๗) การอนุรกั ษพลังงาน
(๘) เครื่องทุนแรงและการบํารุงรักษา
๕. DOF - 05 ...

จ-๕
กลุม
๕. DOF - 05

๖. DOF - 06

๗. DOF - 07

เนื้อหาการสอบ
(๑) วงจรไฟฟา
(๒) แมเหล็กไฟฟา
(๓) สายสงสัญญาณ
(๔) อุปกรณและวงจรสื่อสาร
(๕) สายอากาศและการกระจายคลื่น
(๖) ระบบสื่อสาร
(๗) การสือ่ สารขอมูลและเครือขาย
(๘) การวิเคราะหวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
(๑) การบริหารงานกอสราง
(๒) การวิเคราะหโครงสรางทางวิศวกรรม
(๓) คอนกรีตเทคโนโลยีและวัสดุ
(๔) อาคารและการปรนนิบัตบิ ํารุง
(๕) การประมาณราคากอสราง
(๖) การควบคุมงาน
(๗) การสํารวจ
(๘) การออกแบบและการซอมบํารุงถนนและทาง
(๑) พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
(๒) ความซับซอนและขั้นตอนวิธี
(๓) ภาษาการเขียนโปรแกรม
(๔) ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
(๕) โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
(๖) ระบบฐานขอมูล
(๗) การจัดการสารสนเทศ
(๘) เครือขายคอมพิวเตอร
(๙) ความจําเปนของคอมพิวเตอร
(๑๐) พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑๑) การบํารุงรักษาและการบริหารระบบ
(๑๒) สถาปตยกรรมและการบูรณาการระบบ
(๑๓) ระบบปฏิบัตกิ าร
(๑๔) พื้นฐานคณิตศาสตรและวิศวกรรม
(๑๕) ความมั่นคงและการประกันสารสนเทศ
(๑๖) ระบบเว็บและเทคโนโลยี

จํานวนขอ
๘๐

๘๐

๘๐

๘. DOF - 08 …

จ-๖
กลุม
๘. DOF - 08

๙. DOF - 09

๑๐. DOF - 10

๑๑. DOF - 11

เนื้อหาการสอบ
(๑) ภูมิสารสนเทศศาสตรทั่วไป
(๒) เสนโครงแผนที่และระบบพิกัด
(๓) การรับรูจ ากระยะไกล
(๔) หลักการเบื้องตนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
(๕) ระบบกําหนดตําแหนงบนโลก
(๖) การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศ
(๑) ดาราศาสตรทรงกลม
(๒) ฟสิกสบรรยากาศ
(๓) กลศาสตรทองฟาเบื้องตน
(๔) ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟาเบื้องตน
(๑) ฟสิกสพื้นฐาน
(๒) ฟสิกสอะตอม โมเลกุล อนุภาค
(๓) ฟสิกสนิวเคลียร
(๔) ฟสิกสกลศาสตร
(๕) ฟสิกสประยุกต
(๖) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวัสดุศาสตร
(๗) การออกแบบวัสดุ
(๘) วัสดุเชิงกาวหนา
(๑) การบัญชีการเงิน
(๒) การบัญชีตนทุน
(๓) การเงินและการธนาคาร
(๔) การเงินธุรกิจ
(๕) การวิเคราะหงบการเงิน
(๖) การจัดทํางบประมาณ
(๗) ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
(๘) การเงินระหวางประเทศ
(๙) การสอบบัญชี
(๑๐) การตรวจสอบภายใน
(๑๑) การบริหารความเสี่ยงองคกร
และการควบคุมภายใน
(๑๒) การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
(๑๓) การกํากับดูแลกิจการที่ (CG)

จํานวนขอ
๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๑๒. DOF - 12 …

จ-๗
กลุม
๑๒. DOF - 12

๑๓. DOF - 13

๑๔. DOF - 14

เนื้อหาการสอบ
(๑) สารสนเทศศาสตรเบื้องตน
(๒) แหลงสารสนเทศ
(๓) การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
(๔) การทํารายงานวัสดุสารสนเทศ
(๕) การวิเคราะหทรัพยากร
(๖) การบริการสารสนเทศ
(๗) การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ
(๘) การจัดการและสงวนรักษาสารสนเทศดิจิทลั
(๙) การจัดการจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ
(๑๐) การคนคืนสารสนเทศ
(๑๑) หองสมุดดิจิทัล
(๑๒) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย
(๑๓) การวิเคราะหและออกแบบระบบ
(๑๔) การจัดการฐานขอมูล
(๑) ธรรมวิภาค
(๒) มงคลสูตร
(๓) พุทธประวัติ
(๔) พระอภิธรรม
(๕) ศาสนาเปรียบเทียบ
(๖) ศาสนพิธี ประเพณี และวัฒนธรรมไทย
(๗) ความรูเกี่ยวกับพระไตรปฎก
(๑) ลักษณะภาษาไทย
(๒) การใชภาษาไทย
(๓) การอาน
(๔) การฟง
(๕) การพูด
(๖) การเขียน
(๗) วรรณคดีและวรรณกรรม
(๘) การอานและการเขียนเชิงวิชาการ
(๙) ภาษาไทยสําหรับงานสารบรรณ
(๑๐) มาตรฐานความรูวิชาชีพครู

จํานวนขอ
๘๐

๘๐

๘๐

๑๕. DOF - 15 …

จ-๘
กลุม
๑๕. DOF - 15

๑๖. DOF - 17

๑๗. DOF - 18

เนื้อหาการสอบ
จํานวนขอ
(๑) หลักไวยากรณ (Grammar)
๘๐
(๒) ศัพท และสํานวน (Vocabulary, Phrasal verbs,
Idioms/Special Expressions)
(๓) การอาน (Reading)
(๑) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐
๘๐
(๒) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตริ าชการทางปกครอง
พ.ศ.๒๕๓๙
(๓) พระราชบัญญัตจิ ัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒
(๔) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ.๒๕๓๙
(๕) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
(๖) ประมวลกฎหมายอาญา
(๗) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
(๘) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(๙) พระราชบัญญัติวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖
(๑๐) พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.๒๔๙๘
(๑๑) ประมวลกฎหมายอาญาทหาร
(๑๒) พระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ พ.ศ.๒๔๙๗
(๑๓) พระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการ
ตอการเดินอากาศ พ.ศ.๒๕๓๘
(๑๔) สนธิสัญญาวาดวยหลักการที่ใชบังคับตอกิจกรรม
ในเรื่องการสํารวจและใชอวกาศ ค.ศ.๑๙๖๗
(๑๕) พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐
(๑๖) พระราชบัญญัติวาดวยความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร พ.ศ.๒๕๖๓
(๑) โลหิตวิทยา
๘๐
(๒) เคมีคลินิก
(๓) ภูมิคุมกันวิทยา
(๔) จุลชีววิทยาคลินิก
(๕) จุลทรรศนศาสตร
(๖) ธนาคารเลือด
(๗) กฎหมายของนักเทคนิคการแพทย
๑๘. DOF - 19 …

จ-๙
กลุม
๑๘. DOF - 19

๑๙. DOF - 20

๒๐. DOF - 21

๒๑. DOF - 22

๒๒. DOF - 23

เนื้อหาการสอบ
จํานวนขอ
(๑) ความรูดานเวชศาสตรนิวเคลียรังสี
๘๐
(๒) ความรูดานรังสีวินิจฉัย
(๓) ความรูดานรังสีรักษา
(๔) การปองกันอันตรายจากรังสี
(๑) ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัย
๘๐
ทางจิตวิทยาคลินิก
(๒) เครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยาคลินิก
(๓) การวิเคราะหผลการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก
(๔) โรคทางจิตเวชและบําบัดรักษา
(๕) มาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยา
คลินิก
(๑) พื้นฐานการแพทยแผนจีน
๘๐
(๒) การตรวจวินจิ ฉัยโรคดวยศาสตรการแพทย
แผนจีน
(๓) ยาจีน
(๔) ตํารับยาจีน
(๕) การฝงเข็ม
(๖) การนวดทุยหนาและกระดูก
(๗) อายุรกรรมแพทยแผนจีน
(๘) นรีเวชแพทยแผนจีน
(๙) กุมารเวชแพทยแผนจีน
(๑) ประวัติการแพทยแผนไทยประยุกต
๘๐
(๒) อาหารและโภชนาการวิถีไทย
(๓) คุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายทางการแพทย
แผนไทย
(๔) เวชกรรมไทยประยุกต
(๕) เภสัชกรรมไทยประยุกต
(๖) หัตถเวชกรรมไทยประยุกต
(๗) ผดุงครรภแผนไทยประยุกต
(๑) สุขาภิบาลอาหาร
๘๐
(๒) หลักโภชนาการ
(๓) โภชนบําบัด
(๔) โภชนาการบุคคล
(๕) อาหารสุขภาพ
(๖) ศิลปะการจัดอาหารและตกแตงโตะอาหาร
(๗) เคมีอาหาร
๒๓. DOF - 24 …

จ - ๑๐
กลุม
๒๓. DOF - 24

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)

เนื้อหาการสอบ
จํานวนขอ
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห
๘๐
แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมสงเคราะห
ความรูดานกระบวนการสังคมสงเคราะห
ความรูเ กี่ยวกับการปฏิบัติงานดานสังคมสงเคราะห
กฎหมายทีเ่ กี่ยวของกับงานสังคมสงเคราะห
เครื่องมือทางสังคมสงเคราะห
จรรยาบรรณทางสังคมสงเคราะห
ความรูรอบตัวทีเ่ กี่ยวของกับงานสังคมสงเคราะห

๒.๒.๒ ขอสอบวิชาการชั้นสัญญาบัตร (กลุม DOF - 16) เปนขอสอบแบบปรนัย
๔ ตัวเลือก จํานวน ๑๕๐ ขอ มีรายละเอียดเนื้อหาการสอบวิชาการแตละวิชา ดังนี้
วิชา
๑. ความสามารถทางดาน
การคิดคํานวณและเหตุผล

๒. ภาษาไทย
๓. ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
๔. คอมพิวเตอรขั้นพื้นฐาน

๕. ความรูทั่วไป

เนื้อหาการสอบ
(๑) การประยุกตใชคณิตศาสตรเบื้องตน
(๒) การวิเคราะหหาความสัมพันธของจํานวน
หรือปริมาณ
(๓) การแกปญ
 หาเชิงปริมาณ และขอมูล
(๔) ความสามารถทางดานเหตุผล
(๕) ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธเชื่อมโยง
(๖) การหาขอยุติ หรือขอสรุปอยางสมเหตุสมผล
ความเขาใจและการใชภาษา
ทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจําวัน
(๑) การใชระบบปฏิบัติการ Windows
(๒) การใชโปรแกรมขั้นพื้นฐาน
(๓) การเชื่อมตอเครือขายและขอมูลบนอินเทอรเน็ต
การทหารและกองทัพอากาศ
รวม

จํานวนขอ
๕๐

๒๗
๓๐
๒๘

๑๕
๑๕๐
๒.๒.๓ ขอสอบ ...

จ - ๑๑
๒.๒.๓ ข อสอบวิชาการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร (คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชี พ
ชั้นสูงและประกาศนียบัตรวิชาชีพ) เปนขอสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๑๕๐ ขอ (๑๐๐ คะแนน)
รายละเอียดเนื้อหาการสอบวิชาการแตละวิชา ดังนี้
๒.๒.๓.๑ วิช าความรู พื ้น ฐานทั ่ว ไป จํ า นวน ๗๐ ขอ ซึ ่ง ทุก กลุ ม
(ยกเวนกลุม NCO - 17) ตองทําการสอบ มีเนื้อหาครอบคลุมในวิชา ดังนี้
วิชา
๑. ความสามารถทางดาน
การคิดคํานวณและเหตุผล

๒. ภาษาไทย
๓. ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
๔. คอมพิวเตอรขั้นพื้นฐาน
๕. ความรูทั่วไป

เนื้อหาการสอบ
(๑) การประยุกตใชคณิตศาสตรเบื้องตน
(๒) การวิเคราะหหาความสัมพันธของจํานวน
หรือปริมาณ
(๓) การแกปญ
 หาเชิงปริมาณ และขอมูล
(๔) ความสามารถทางดานเหตุผล
(๕) ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธเชื่อมโยง
(๖) การหาขอยุติ หรือขอสรุปอยางสมเหตุสมผล
ความเขาใจและการใชภาษา
ทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจําวัน
(๑) การใชระบบปฏิบัติการ Windows
(๒) การใชโปรแกรมขั้นพื้นฐาน
(๓) การเชื่อมตอเครือขายและขอมูลบนอินเทอรเน็ต
การทหารและกองทัพอากาศ
รวม

จํานวนขอ
๑๗

๘
๓๐
๑๐
๕
๗๐

๒.๒.๓.๒ วิชาความรูพื้นฐานวิชาชีพ เฉพาะตําแหนง จํานวน ๘๐ ขอ
ซึ่งจําแนกตามกลุม มีเนื้อหาครอบคลุมในวิชา ดังนี้
กลุม
๑. NCO - 01

เนื้อหาการสอบ
(๑) บูรณาการวิชาชีพผูชวยทันตแพทย
(๒) หลักการทําใหปราศจากเชื้อในงานทันตกรรม
(๓) วัสดุทางทันตกรรม
(๔) ทันตกรรมหัตถการ
(๕) เวชศาสตรชองปาก
(๖) วิทยาเอ็นโดดอนต
(๗) ทันตกรรมประดิษฐ
(๘) ปริทันตวิทยา
(๙) ศัลยศาสตรชองปาก
(๑๐) ทันตกรรมสําหรับเด็ก
(๑๑) ทันตรังสีวิทยา

จํานวนขอ
๘๐

๒. NCO - 02 …

จ - ๑๒
กลุม
๒. NCO - 02

๓. NCO - 03

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๑)
(๒)
(๓)

เนื้อหาการสอบ
การอานและเขียนแบบกอสรางพื้นฐาน
การเขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอร
งานสํารวจพื้นฐาน
การประมาณราคากอสราง
คอนกรีตเทคโนโลยีและวัสดุพื้นฐาน
เทคนิควิธีการกอสราง
โครงสรางทางวิศวกรรมของอาคารพื้นฐาน
แผนที่
รังวัด
ที่ดิน

จํานวนขอ
๘๐

๘๐

๔. NCO - 04

(๑) ความรูพื้นฐานทางเภสัชกรรมสําหรับเทคนิค
เภสัชกรรม
(๒) การคํานวณทางเภสัชกรรมสําหรับเทคนิค
เภสัชกรรม
(๓) ความรูพื้นฐานทางกฎหมายสําหรับเทคนิค
เภสัชกรรม

๘๐

๕. NCO - 05

(๑) การคัดกรองผูบ ริจาคโลหิต
(๒) การเจาะเก็บโลหิตผูบริจาค
(๓) การเตรียมและการตรวจสอบคุณภาพ
สวนประกอบของโลหิต
(๔) การตรวจคัดกรองเชื้อและการตรวจหมูโลหิตใน
โลหิตผูบริจาค
(๕) การตรวจความเขากันไดของโลหิต
(๖) การตรวจหาสาเหตุของการเกิดปฏิกิริยาอันไมพึง
ประสงคหลังผูป วยไดรับโลหิต
(๗) ระบบคุณภาพในงานบริการโลหิต
(๑) การดูแลผูปวยฉุกเฉิน
(๒) การดูแลผูบาดเจ็บฉุกเฉิน
(๓) การประเมินสภาพ
(๔) การชวยฟนคืนชีพ
(๕) นิติศาสตรและกฎหมายทีเ่ กี่ยวของ
(๖) ระบบการแพทยฉุกเฉิน

๘๐

๖. NCO - 06

๘๐

๗. NCO - 07 …

จ - ๑๓
กลุม
๗. NCO - 07

๘. NCO - 08

๙. NCO - 09

๑๐. NCO - 10

๑๑. NCO - 11

เนื้อหาการสอบ
จํานวนขอ
(๑) การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟา
๘๐
(๒) การออกแบบระบบไฟฟากําลัง
(๓) กฎและมาตรฐานทางไฟฟา
(๔) การอานแบบ เขียนแบบไฟฟา และประมาณราคา
(๕) การซอมบํารุงรักษาและทดสอบหมอแปลงไฟฟา
และมอเตอรไฟฟากระแสสลับ
(๑) คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
๘๐
(๒) งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
(๓) วงจรไฟฟากระแสตรง
(๔) วงจรไฟฟากระแสสลับ
(๕) เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
(๖) อุปกรณวงจรและอิเล็กทรอนิกส
(๗) วงจรดิจิตอล
(๑) มูลเหตุทที่ ําใหเกิดเพลิงและวิธีการปองกัน
๘๐
(๒) มาตรการปองกันอัคคีภัย
(๓) เคมีและประเภทของเพลิง
(๔) วิธีการดับเพลิง
(๕) เครื่องมือในการดับเพลิง
(๖) ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม
(๗) การซอมเครือ่ งทุนแรงและการบํารุงรักษา
(๘) โครงสรางทางวิศวกรรมของอาคารพื้นฐาน
(๑) การอานและเขียนแบบกอสรางพื้นฐาน
๘๐
(๒) การเขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอร
(๓) งานสํารวจพื้นฐาน
(๔) การประมาณราคากอสราง
(๕) คอนกรีตเทคโนโลยีและวัสดุพื้นฐาน
(๖) เทคนิควิธีการกอสราง
(๗) โครงสรางทางวิศวกรรมของอาคารพื้นฐาน
(๑) กลศาสตรพื้นฐาน
๘๐
(๒) สวนประกอบที่สําคัญของเครื่องจักรกล
(๓) หลักการทําความเย็น และการปรับอากาศ
(๔) เครื่องทุนแรงและการบํารุงรักษา
(๕) เชื้อเพลิงและสารหลอลื่น
๑๒. NCO - 12 …

จ - ๑๔
กลุม
๑๒. NCO - 12

๑๓. NCO - 13

๑๔. NCO - 14

เนื้อหาการสอบ
(๑) เครื่องยนต
(๒) ไฟฟารถยนต
(๓) ชวงลางรถยนต
(๔) สงกําลังรถยนต
(๕) ระบบปรับอากาศรถยนต
(๖) การปรนนิบัตบิ ํารุงและแกไขขอขัดของ
(๑) คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
(๒) การใชโปรแกรมกราฟกพื้นฐาน
(๓) การถายภาพเบื้องตน
(๔) ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ
(๕) การใชงานระบบปฏิบัติการ
(๖) พื้นฐานการอินเตอรเฟส
(๗) พื้นฐานการจัดการฐานขอมูล
(๘) พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
(๙) พื้นฐานการสรางเว็บไซต
(๑๐) พื้นฐานเครือขายคอมพิวเตอร
(๑) การถายภาพเบื้องตน
(๒) เทคนิคการถายภาพและวีดิทัศน
(๓) กลองและอุปกรณการถายภาพ
(๔) คุณสมบัติภาพถายและวีดิทัศน
(๕) การผลิตสือ่ มัลติมีเดีย
(๖) การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
(๗) การใชโปรแกรมตัดตอวีดิโอเบือ้ งตน
(๘) ความคิดสรางสรรคในการออกแบบ
สื่อคอมพิวเตอรกราฟฟก
(๙) การใชคอมพิวเตอรกราฟฟกเพื่อการประชาสัมพันธ
(๑๐) หลักการออกแบบสือ่ คอมพิวเตอรกราฟฟก
(๑๑) ประวัติศาสตรศิลป
(๑๒) สัดสวน DIMENSION
(๑๓) Golden Point
(๑๔) เทรนดสี
(๑๕) Composition

จํานวนขอ
๘๐

๘๐

๘๐

๑๕. NCO - 15 …

จ - ๑๕
กลุม
๑๕. NCO - 15

๑๖. NCO - 16

๑๗. NCO - 18
๑๘. GENCO - 01

๑๙. GENCO - 02

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๑)
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

เนื้อหาการสอบ
บัญชีสากลเบื้องตน
การบัญชีภาษี
บัญชีสินคาและระบบใบสําคัญ
เศรษฐศาสตรเบือ้ งตน
การใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี
การประยุกตโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี
กฎหมายเบื้องตน
บัญชีทรัพยสิน
การบัญชีเดี่ยวและการกระทบยอด
สุขาภิบาลอาหาร
วิทยาศาสตรการอาหาร
อาหารโรงพยาบาล
อาหารเด็ก
อาหารผูสงู อายุ
ศิลปะการจัดอาหารและตกแตงโตะอาหาร
การถนอมและแปรรูปอาหาร
การพยาบาลขั้นพื้นฐาน
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
วงจรไฟฟากระแสตรง
วงจรไฟฟากระแสสลับ
เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
อุปกรณวงจรและอิเล็กทรอนิกส
วงจรดิจิตอล
วัสดุกอสรางและเทคนิคการทํางาน
การสํารวจงานกอสราง
กลศาสตรโครงสราง
การประมาณราคากอสราง
การเขียนแบบกอสราง

จํานวนขอ
๘๐

๘๐

๘๐
๘๐

๘๐

๓๐. GENCO - 03 …

จ - ๑๖
กลุม
๓๐. GENCO - 03

เนื้อหาการสอบ
(๑) วัสดุงานชางอุตสาหกรรม
(๒) งานฝกฝมือ
(๓) งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน
(๔) งานวงจรไฟฟาเบือ้ งตน
(๕) งานเครื่องมือกลเบื้องตน
(๖) ตรวจสอบชิ้นสวนของเครื่องยนตโดยใชเครื่องมือ
วัดละเอียด
(๗) เขียนแบบเทคนิคเบือ้ งตน

จํานวนขอ
๘๐

๒.๒.๔ ขอสอบวิชาการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร (กลุม NCO - 17 และ GENCO - 06)
เปนขอสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๑๕๐ ขอ (๑๐๐ คะแนน) มีรายละเอียดเนื้อหาการสอบวิชาการ
แตละวิชา ดังนี้
วิชา
๑. ความสามารถทางดาน
การคิดคํานวณและเหตุผล

๒. ภาษาไทย
๓. ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
๔. คอมพิวเตอรขั้นพื้นฐาน

๕. ความรูทั่วไป

เนื้อหาการสอบ
(๑) การประยุกตใชคณิตศาสตรเบื้องตน
(๒) การวิเคราะหหาความสัมพันธของจํานวน
หรือปริมาณ
(๓) การแกปญ
 หาเชิงปริมาณ และขอมูล
(๔) ความสามารถทางดานเหตุผล
(๕) ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธเชื่อมโยง
(๖) การหาขอยุติ หรือขอสรุปอยางสมเหตุสมผล
ความเขาใจและการใชภาษา
ทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจําวัน
(๑) การใชระบบปฏิบัติการ Windows
(๒) การใชโปรแกรมขั้นพื้นฐาน
(๓) การเชื่อมตอเครือขายและขอมูลบนอินเทอรเน็ต
การทหารและกองทัพอากาศ
รวม

จํานวนขอ
๕๐

๒๗
๓๐
๒๘

๑๕
๑๕๐
๓. ระเบียบ...

จ - ๑๗
๓. ระเบียบการปฏิบัติในการเขาสอบ
๓.๑ ระเบียบการปฏิบัติในการเขารับ การทดสอบภาคปฏิบัติ แตงกายดวยชุดสุภาพ
เรียบรอย คือ ผูเขาสอบหญิงสวมกระโปรงหรือกางเกงขายาวทรงสุภาพ และสวมรองเทาหุมสน สําหรับผูเขาสอบ
ชายสวมเสื้อคอปก กางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง และสวมรองเทาหุมสน
๓.๒ ระเบียบการปฏิบัติในการเขาสอบวิชาการ
๓.๒.๑ แตง กายดวยชุดสุภาพเรียบรอ ย คือ ผูเ ขาสอบหญิงสวมกระโปรงหรือ
กางเกงขายาวทรงสุภาพ และสวมรองเทาหุมสน สําหรับผูเขาสอบชายสวมเสื้อคอปก กางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อ
ไวในกางเกง และสวมรองเทาหุมสน
๓.๒.๒ ผูเขาสอบตองจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณในวันสอบ ดังนี้
๓.๒.๒.๑ บัตรประจําตัวสอบคัดเลือกรอบแรก
๓.๒.๒.๒ บัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับรถ
หากไมมบี ัตรดังกลาวแสดงตนในการเขาสอบ คณะกรรมการคุมสอบจะไมอนุญาตใหเขาสอบ
๓.๒.๒.๓ ดินสอ 2B และยางลบดินสอ
๓.๒.๓ ผูเขาสอบควรไปถึงสถานที่สอบกอนเริม่ เวลาสอบไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง
แตจะเขาหองสอบไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการคุมสอบประจําหองสอบเทานั้น
๓.๒.๔ ผูเขาสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากที่ไดเริ่มดําเนินการสอบไปแลว ๒๐ นาที
จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ
๓.๒.๕ ผูเขาสอบจะตองนัง่ สอบตามผังที่นั่งสอบและหองสอบที่กําหนด
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 อนุญาตใหวางเฉพาะเอกสารและอุปกรณทกี่ ําหนดในขอ ๓.๒.๒ บนโตะสอบ
เทานั้น โดยของใชสวนตัวใหนําใสในถุงที่คณะกรรมการคุมสอบจัดไวใหเทานั้น
๓.๒.๘ ปฏิบัติตามคําชี้แจงของคณะกรรมการคุมสอบโดยเครงครัด
๓.๒.๙ หามผูเขาสอบคัดลอกขอสอบลงเอกสารหรืออุปกรณใด ๆ หรือนําเอกสาร
การสอบออกจากหองสอบโดยเด็ดขาด
๓.๒.๑๐ เมื่ออยูในหองสอบ หากผูเขาสอบที่มีขอสงสัยประการใด ใหยกมือถาม
คณะกรรมการคุมสอบเทานั้น ไมพูดคุยหรือติดตอกับผูเขาสอบอื่น และไมออกจากหองสอบ เวนแตจะไดรับ
อนุญาตและอยูในความดูแลของคณะกรรมการคุมสอบ
๓.๒.๑๑ กรณีที่ผูเขาสอบทําขอ สอบเสร็จกอ นที่จะหมดเวลา หรือ ไมป ระสงค
จะทําขอสอบตอไป ใหนั่งอยูที่น่ังสอบแลวรอจนกวาคณะกรรมการคุมสอบเก็บขอสอบและกระดาษคําตอบ
หามเดินมาสงขอสอบที่โตะคณะกรรมการคุมสอบโดยเด็ดขาด และผูเขาสอบจะออกจากหองสอบไดตอเมื่อ
หมดเวลาสอบเทานั้น
๓.๒.๑๒ เมื่อหมดเวลาสอบ ใหผูเขาสอบที่นั่งอยูในหองสอบหยุดทําขอสอบทันที
และรอจนกวาคณะกรรมการคุมสอบจะเก็บขอสอบ กระดาษคําตอบ และอนุญาตใหออกจากหองสอบได
หากผูเขาสอบคนใดฝาฝนจะไมไดรับการตรวจกระดาษคําตอบ
๓.๒.๑๓ ผูใดไมปฏิบตั .ิ ..

จ - ๑๘
๓.๒.๑๓ ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบการสอบนี้ หรือผูทุจริต หรือพยายามทําการ
ทุจริตในการสอบ หากตรวจพบการกระทําดังกลาว คณะกรรมการคุมสอบมีอํานาจตัดสิทธิ์การสอบของผูนั้น
หรือยกเลิกการสอบและผลการสอบทั้งหมด โดยไมคืนคาสมัครสอบและผูนั้นตองเสียคาสมัครสอบใหมเมื่อจัด
ใหมีการสอบอีกครั้ง
๔. การประกาศผลสอบและการรายงานตัวของผูส อบผานการสอบคัดเลือกรอบแรก
๔.๑ ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต
www.rtaf-recruit.com
๔.๒ ใหผูที่ส อบผานการสอบคัดเลือกรอบแรก รายงานตัวและพิม พบัตรประจําตัว
สอบคัดเลือ กรอบสอง ระหวางวันพฤหัส บดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง วันอาทิตยที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓
(ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ) ทางเว็บไซต www.rtaf-recruit.com เพื่อรับทราบผลการสอบ
คัดเลือกรอบแรก และรับทราบกําหนดการสอบคัดเลือกรอบสอง หากผูที่สอบผานไมรายงานตัวตามวันและ
เวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์ในทุกกรณี
------------------------------------------------

ผนวก ฉ
การสอบคัดเลือกรอบสองและการประกาศผลสอบ
ผูผานการสอบคัดเลือกรอบแรกเทานั้นจึงจะมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือกรอบสอง โดยมีรายละเอียด
กําหนดการและระเบียบเกี่ยวกับ การสอบรอบสองตามบัตรประจําตัวสอบคัดเลือ กรอบสอง ทั้งนี้จ ะตอ ง
เขารับการสอบคัดเลือกรอบสองครบทุกขั้นตอน หากไมดําเนินการตามที่กําหนดไมวาขั้นตอนใด ถือวาไมผาน
การสอบคัดเลือก
๑. การสอบสัมภาษณ
๑.๑ กําหนดสอบระหวางวันจันทรที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง วันศุกรที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
โดยสถานที่และวันที่ทําการทดสอบของแตละบุคคลจะแจงใหทราบ (รายละเอียดตามที่ระบุในบัตรประจําตัว
สอบคัดเลือกรอบสอง)
๑.๒ การสอบสัมภาษณเปนการสอบเพื่อพิจารณาคุณลักษณะสวนบุคคล ความเหมาะสม
กับการปฏิบัตหิ นาที่ในการรับราชการทหาร โดยมีเกณฑการพิจารณาคุณลักษณะในการสอบ ดังนี้
๑.๒.๑ ลักษณะทางกายภาพ, บุคลิกภาพที่เหมาะสม
๒๐ คะแนน
กับการปฏิบัตหิ นาที่ในการรับราชการทหารและทวงทีวาจา
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
๒. ผูผานเกณฑสอบสัมภาษณ คือ ผูที่ไดคะแนนสอบสัมภาษณแตละดานไมต่ํากวารอยละ ๖๐
และเมื่อรวมคะแนนสอบสัมภาษณทุกดานแลวตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๘๐
๒.๑ กําหนดสอบระหวางวันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง วันศุกรที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓
ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย) รายละเอียดตามบัตรประจําตัวสอบรอบสอง
๒.๒ การทดสอบใชเกณฑน้ําหนักคะแนน ลุกนั่ง : ดันพื้น : วิ่ง ๑,๐๐๐ เมตร = ๒๐ : ๒๐ : ๖๐
รายละเอียดและเกณฑการใหคะแนนการทดสอบสมรรถภาพรางกาย
๒.๒.๑ ลุกนั่ง (SIT-UP) ภายใน ๑ นาที
จํานวนครั้งที่ปฏิบัติไดใน ๑ นาที

ลุกนั่ง
เพศ
ชาย
หญิง

(ครั้ง/นาที)

อายุ

๕๐ คะแนน

๔๐ คะแนน

๓๐ คะแนน

๒๐ คะแนน

๑๐ คะแนน

๑๘ - ๒๙

๔๕ ขึ้นไป

๔๑ - ๔๔

๓๒ - ๔๐

๒๘ - ๓๑

๒๐ - ๒๗

๓๐ - ๓๕

๔๓ ขึ้นไป

๓๘ - ๔๒

๒๙ - ๓๗

๒๔ - ๒๘

๑๕ - ๒๓

๑๘ - ๒๙

๓๒ ขึ้นไป

๓๐ - ๓๑

๒๕ - ๒๙

๒๓ - ๒๔

๑๙ - ๒๒

๓๐ - ๓๕

๓๐ ขึ้นไป

๒๖ - ๒๙

๑๗ - ๒๕

๑๓ - ๑๖

๕ - ๑๒

๒.๒.๒ การดันพื้น ...

ฉ-๒
๒.๒.๒ การดันพื้น (PUSH-UP) ภายใน ๑ นาที
จํานวนครั้งที่ปฏิบัติไดใน ๑ นาที

ดันพื้น
เพศ
ชาย
หญิง

(ครั้ง/นาที)

อายุ

๕๐ คะแนน

๔๐ คะแนน

๓๐ คะแนน

๒๐ คะแนน

๑๐ คะแนน

๑๘ - ๒๙

๔๖ ขึ้นไป

๔๑ - ๔๕

๓๐ - ๔๐

๒๕ - ๒๙

๑๕ - ๒๔

๓๐ - ๓๕

๔๑ ขึ้นไป

๓๖ - ๔๐

๒๕ - ๓๕

๒๐ - ๒๔

๑๐ - ๑๙

๑๘ - ๓๕

๒๘ ขึ้นไป

๒๔ - ๒๗

๑๗ - ๒๓

๑๓ - ๑๖

๖ - ๑๒

๒.๒.๓ วิ่งระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร
วิ่ง

จํานวนเวลาที่ปฏิบัติไดเปนนาทีและวินาที (นาที/วินาที)

๑,๐๐๐ เมตร
เพศ
ชาย
หญิง

อายุ

๕๐ คะแนน

๔๐ คะแนน

๓๐ คะแนน

๒๐ คะแนน

๑๐ คะแนน

๑๘ - ๒๙

ต่ํากวา ๔.๓๑

๔.๓๑ - ๔.๖๕

๔.๖๖ - ๕.๐๙

๕.๑๐ - ๕.๔๐

๕.๔๑ - ๕.๘๕

๓๐ - ๓๕

ต่ํากวา ๕.๓๑

๕.๓๑ - ๕.๗๐

๕.๗๑ - ๖.๐๐

๖.๐๑ - ๖.๓๐

๖.๓๑ - ๖.๖๘

๑๘ - ๒๙

ต่ํากวา ๖.๓๓

๖.๓๓ - ๖.๘๕

๖.๘๖ - ๗.๓๖

๗.๓๗ - ๗.๘๔

๗.๘๕ - ๘.๓๕

๓๐ - ๓๕

ต่ํากวา ๖.๕๑

๖.๕๑ - ๗.๐๗

๗.๐๘ - ๗.๖๓

๗.๖๔ - ๘.๑๙

๘.๒๐ - ๘.๗๕

๓. การสอบปฏิบัติ (เฉพาะผูสมัครสอบรหัสตําแหนง ๑๐๑๓๑๐, ๑๐๒๓๑๐, ๑๐๓๑๑๐,
๑๐๗๑๑๐, ๑๐๗๑๔๐, ๑๐๗๑๘๘, ๑๐๗๓๑๐, ๑๐๘๑๑๐, ๑๑๔๑๑๐, ๑๑๕๓๑๐, ๑๑๖๓๑๐, ๑๑๖๓๒๓, ๑๒๔๓๑๐,
๒๐๑๓๑๐, ๔๐๗๑๑๐, ๔๐๗๑๐๑, ๔๐๗๑๐๒, ๔๐๗๑๐๔, ๔๐๗๑๐๕, ๔๐๗๑๐๗, ๔๐๗๑๒๑, ๔๐๗๑๒๓, ๔๐๗๑๔๑,
๔๐๗๑๔๖, ๔๐๗๑๕๖, ๔๐๗๑๘๘, ๕๑๑๑๑๐, ๕๑๑๑๐๑, ๕๑๑๑๐๒, ๕๑๑๑๐๔, ๕๑๑๑๐๗, ๕๑๑๑๒๑, ๕๑๑๑๔๑,
๕๑๑๑๔๖, ๕๑๑๓๑๐, ๕๑๑๓๐๒, ๕๑๑๓๔๖, ๕๑๑๓๘๘, ๕๑๒๑๑๐, ๕๑๒๑๐๑, ๕๑๒๑๐๒, ๕๑๒๑๐๔, ๕๑๒๑๐๕,
๕๑๒๑๐๗, ๕๑๒๑๒๑, ๕๑๒๑๒๓, ๕๑๒๑๔๑, ๕๑๒๑๔๖, ๕๑๒๑๕๖, ๕๑๒๑๘๘, ๕๑๒๓๑๐, ๕๑๒๓๐๒, ๕๑๒๓๐๔,
๕๑๒๓๐๕, ๕๑๒๓๐๗, ๕๑๒๓๒๑, ๕๑๒๓๒๓, ๕๑๒๓๔๑, ๕๑๒๓๕๖, ๕๔๐๑๑๐, ๕๔๐๓๑๐, ๕๔๐๓๐๑, ๕๔๐๓๐๒,
๕๔๐๓๐๔, ๕๔๐๓๐๕, ๕๔๐๓๐๗, ๕๔๐๓๒๑, ๕๔๐๓๒๓, ๕๔๐๓๔๑, ๕๔๐๓๔๖, ๕๔๐๓๕๖ และ ๕๔๐๓๘๘ ดังนี้
๓.๑ การสอบปฏิบัติ รหัสตําแหนง ๑๐๑๓๑๐
๓.๑.๑ กําหนดการสอบ ระหวางวันจันทรที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง วันศุก รที่
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนนายเรือ อากาศนวมินทรกษัตริยาธิร าช (รายละเอียดตามที่ ระบุในบั ตร
ประจําตัวสอบคัดเลือกรอบสอง)
๓.๑.๒ เนื้อหาการทดสอบภาคปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
ลําดับ
รายละเอียดการทดสอบ
๑ ความสามารถในการถายทอด (ระยะเวลาในการสอบ ๓๐ นาที)
๒ ความรูในดานวิชาการ (ระยะเวลาในการสอบ ๓๐ นาที)
๓ บุคลิกความเปนอาจารย (ระยะเวลาที่ใชในการสอบ ๓๐ นาที)
รวม

คะแนน
๕๐
๓๐
๒๐
๑๐๐

หมายเหตุ

๓.๑.๓ ใหผูเขาสอบ ...

ฉ-๓
๓.๑.๓ ใหผูเขาสอบเตรียมการสอบสอนเนื้อหาทางดานคณิตศาสตร โดยใหเลือกจาก
วิชาอนุ พั นธ (Derivatives) หรือ การทดสอบสมมติ ฐาน (Hypothesis Tests) โดยใชก ารนํ าเสนอในรูป แบบ
Powerpoint และการใชกระดาน พรอมเอกสารประกอบการสอน จํานวน ๕ ชุด
๓.๒ การสอบปฏิบัติ รหัสตําแหนง ๑๐๒๓๑๐
๓.๒.๑ กําหนดการทดสอบ ระหวางวันจันทรที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันศุกรที่
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนนายเรือ อากาศนวมินทรกษัตริยาธิร าช (รายละเอียดตามที่ ระบุในบั ตร
ประจําตัวสอบคัดเลือกรอบสอง)
๓.๒.๒ เนื้อหาการทดสอบภาคปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
ลําดับ
รายละเอียดการทดสอบ
๑ ความสามารถในการถายทอด (ระยะเวลาในการสอบ ๓๐ นาที)
๒ ความรูในดานวิชาการ (ระยะเวลาในการสอบ ๓๐ นาที)
๓ บุคลิกความเปนอาจารย (ระยะเวลาที่ใชในการสอบ ๓๐ นาที)
รวม

คะแนน
๕๐
๓๐
๒๐
๑๐๐

หมายเหตุ

๓.๒.๓ ใหผูเขาสอบเตรียมการสอบสอนเนื้อหาทางดานคอมพิวเตอร โดยใหเลือก
จากวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร หรือระบบฐานขอมูล หรือความมั่นคงปลอดภัยดานไซเบอร โดยใช
การนําเสนอในรูปแบบ Powerpoint และการใชกระดาน พรอมเอกสารประกอบการสอน จํานวน ๕ ชุด
๓.๓ การสอบปฏิบัติ รหัสตําแหนง ๑๐๓๑๑๐
๓.๓.๑ กําหนดการสอบ ระหวางวันจันทรที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง วันศุก รที่
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนนายเรือ อากาศนวมินทรกษัตริยาธิร าช (รายละเอียดตามที่ ระบุในบั ตร
ประจําตัวสอบคัดเลือกรอบสอง)
๓.๓.๒ เนื้อหาการสอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
ลําดับ
รายละเอียดการทดสอบ
๑ ความสามารถในการถายทอด (ระยะเวลาในการสอบ ๓๐ นาที)
๒ ความรูในดานวิชาการ (ระยะเวลาในการสอบ ๓๐ นาที)
๓ บุคลิกความเปนอาจารย (ระยะเวลาที่ใชในการสอบ ๓๐ นาที)
รวม

คะแนน
๕๐
๓๐
๒๐
๑๐๐

หมายเหตุ

๓.๓.๓ ใหผูเขาสอบเตรียมการสอบสอนเนื้อหาทางดานอากาศพลศาสตร โดยใช
การนําเสนอในรูปแบบ Powerpoint และการใชกระดาน พรอมเอกสารประกอบการสอน จํานวน ๕ ชุด
๓.๔ การสอบปฏิบัติ รหัสตําแหนง ๑๐๗๑๑๐, ๑๐๗๑๐๔, ๑๐๗๑๘๘ และ ๑๐๗๓๑๐
๓.๔.๑ กําหนดการสอบ ระหวางวันจันทรที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง วันศุก รที่
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ (รายละเอียดตามที่ระบุใน
บัตรประจําตัวสอบคัดเลือกรอบสอง)
๓.๔.๒ เนื้อหาการสอบ…

ฉ-๔
๓.๔.๒ เนื้อหาการสอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
ลําดับ
รายละเอียดการทดสอบ
๑ การใชงานโปรแกรมสํานักงาน
๒ การใชงาน Kali Linux เพื่อประเมินความปลอดภัยทางไซเบอรเบื้องตน
รวม

คะแนน
๘๐
๒๐
๑๐๐

หมายเหตุ

๓.๕ การทดสอบภาคปฏิบัติ รหัสตําแหนง ๑๐๘๑๑๐
๓.๕.๑ กําหนดการทดสอบ ระหวางวันจันทรที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันศุกรที่
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนจาอากาศ กรมยุท ธศึก ษาทหารอากาศ (รายละเอียดตามที่ร ะบุในบัตร
ประจําตัวสอบคัดเลือกรอบสอง)
๓.๕.๒ เนื้อหาการสอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
ลําดับ
รายละเอียดการทดสอบ
๑ ความสามารถในการถายทอด (ระยะเวลาในการสอบ ๓๐ นาที)
๒ ความรูในดานวิชาการ (ระยะเวลาในการสอบ ๓๐ นาที)
๓ บุคลิกความเปนอาจารย (ระยะเวลาที่ใชในการสอบ ๓๐ นาที)
รวม

คะแนน
๕๐
๓๐
๒๐
๑๐๐

หมายเหตุ

๓.๕.๓ ใหผูเขาสอบเตรียมการสอบสอนเนื้อหาทางดานคอมพิวเตอร โดยใชการ
นําเสนอในรูปแบบ Powerpoint และการใชกระดาน พรอมเอกสารประกอบการสอน จํานวน ๕ ชุด
๓.๖ การสอบปฏิบัติ รหัสตําแหนง ๑๑๔๑๑๐
๓.๖.๑ กําหนดการสอบ ระหวางวันจันทรที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง วันศุก รที่
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ กองอนุศาสนาจารย กรมยุท ธศึกษาทหารอากาศ (รายละเอียดตามที่ระบุในบัตร
ประจําตัวสอบคัดเลือกรอบสอง)
๓.๖.๒ เนื้อหาการสอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
ลําดับ
รายละเอียดการทดสอบ
๑ การเขียนบรรยายธรรม
๒ การบรรยายธรรมโดยการเตรียมตัว
๓ การบรรยายธรรมโดยไมเตรียมตัว
รวม

คะแนน
๓๐
๔๐
๓๐
๑๐๐

หมายเหตุ

๓.๗ การสอบปฏิบัติ รหัสตําแหนง ๑๑๕๓๑๐
๓.๗.๑ กําหนดการสอบ ระหวางวันจันทรที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง วันศุก รที่
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (รายละเอียดตามที่ระบุในบัตรประจําตัวสอบคัดเลือก
รอบสอง)
๓.๗.๒ เนื้อหาการสอบ...

ฉ-๕
๓.๗.๒ เนื้อหาการสอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
ลําดับ
รายละเอียดการทดสอบ
๑ ความสามารถในการถายทอด (ระยะเวลาในการสอบ ๓๐ นาที)
๒ ความรูในดานวิชาการ (ระยะเวลาในการสอบ ๓๐ นาที)
๓ บุคลิกความเปนอาจารย (ระยะเวลาที่ใชในการสอบ ๓๐ นาที)
รวม

คะแนน
๕๐
๓๐
๒๐
๑๐๐

หมายเหตุ

๓.๗.๓ ให ผู เ ข า สอบเตรี ย มการสอบสอนเนื้ อ หาทางด า นภาษาไทย โดยใช
การนําเสนอในรูปแบบ Powerpoint และการใชกระดาน พรอมเอกสารประกอบการสอน จํานวน ๕ ชุด
๓.๘ การสอบปฏิบัติ รหัสตําแหนง ๑๑๖๓๑๐ และ ๑๑๖๓๒๓
๓.๘.๑ กําหนดการทดสอบ ระหวางวันจันทรที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันศุกรที่
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนยภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (รายละเอียดตามที่ระบุในบัตรประจําตัวสอบ
คัดเลือกรอบสอง)
๓.๘.๒ เนื้อหาการทดสอบภาคปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
ลําดับ
๑
๒
๓
๔

รายละเอียดการทดสอบ
สอบวัดระดับความเขาใจภาษาอังกฤษ
สอบการเขียนภาษาอังกฤษ
สอบสัมภาษณ (ภาษาอังกฤษ)
สอบสอนวิชาภาษาอังกฤษ
- เตรียมสอน ๓๐ นาที
- เวลาทําการสอนในชั้นเรียน ๓๐ นาที
- ภาษาที่ใชในการสอน คือ ภาษาอังกฤษ
รวม

คะแนน
หมายเหตุ
๒๕ เกณฑผาน รอยละ ๘๐
๒๕
๒๕
๒๕ เกณฑผาน รอยละ ๗๐

๑๐๐

๓.๙ การสอบปฏิบัติ รหัสตําแหนง ๑๒๔๓๑๐
๓.๙.๑ กําหนดการสอบ ระหวางวันจันทรที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันศุกรที่
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ สถาบันเวชศาสตรการบินกองทัพอากาศ (รายละเอียดตามที่ระบุในบัตรประจําตัวสอบ
คัดเลือกรอบสอง)
๓.๙.๒ เนื้อหาการสอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
ลําดับ
รายละเอียดการทดสอบ
คะแนน หมายเหตุ
๑ ทดสอบความรูจิตเวชและจิตวิทยาคลินิก
๒๐
๒ ทดสอบการประเมินผลทางดานจิตวิทยาคลินิก
๔๐
๓ ทดสอบเชิงปฏิบัติการทางดานจิตวิทยาคลินิก
๒๐
๔ ทดสอบลักษณะบุคลิกภาพ การแกปญ
 หา และภาวะสุขภาพจิต
๒๐
รวม
๑๐๐
๓.๑๐ การสอบ...

ฉ-๖
๓.๑๐ การสอบปฏิบัติ รหัสตําแหนง ๒๐๑๓๑๐
๓.๑๐.๑ กําหนดการสอบ ระหวางวันจันทรที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันศุกรที่
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ กองทันตกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ รายละเอียดตาม
บัตรประจําตัวสอบรอบสอง
๓.๑๐.๒ เนื้อหาการสอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
ลําดับ
รายละเอียดการทดสอบ
คะแนน หมายเหตุ
๑ การผสมวัสดุทันตกรรม
๓๕
๒ การถายภาพรังสีทันตกรรม
๓๕
๓ การเทปูนตามรอยพิมพฟน
๓๐
รวม
๑๐๐
๓.๑๑ การสอบปฏิบัติ รหัสตําแหนง ๔๐๗๑๑๐, ๔๐๗๑๐๑, ๔๐๗๑๐๒, ๔๐๗๑๐๔,
๔๐๗๑๐๕, ๔๐๗๑๐๗, ๔๐๗๑๒๓, ๔๐๗๑๔๑, ๔๐๗๑๔๖, ๔๐๗๑๕๖, และ ๔๐๗๑๘๘
๓.๑๑.๑ กําหนดการสอบ ระหวางวันจันทรที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันศุกรที่
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย) (รายละเอียดตามที่ระบุในบัตรประจําตัวสอบ
คัดเลือกรอบสอง)
๓.๑๑.๒ เนื้อหาการสอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
ลําดับ
รายละเอียดการทดสอบ
คะแนน หมายเหตุ
๑ การขับรถในทางราบ
๖๐
๒ การนํารถเขาจอดในที่คับขัน (ซองตัง้ )
๒๐
๓ การนํารถเขาจอดในที่คับขัน (ซองนอน)
๒๐
รวม
๑๐๐
๓.๑๒ การทดสอบภาคปฏิ บั ติ รหั ส ตํ าแหน ง ๕๑๑๑๑๐, ๕๑๑๑๐๑, ๕๑๑๑๐๒,
๕๑๑๑๐๔, ๕๑๑๑๐๗, ๕๑๑๑๒๑, ๕๑๑๑๔๑, ๕๑๑๑๔๖, ๕๑๑๓๑๐, ๕๑๑๓๐๒, ๕๑๑๓๔๖ และ ๕๑๑๓๘๘
๓.๑๒.๑ กําหนดการทดสอบ ระหวางวันจันทรที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันศุกรที่
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ หองประชุมกรมพลาธิการทหารอากาศ ๒ กรมพลาธิการทหารอากาศ (รายละเอียด
ตามที่ระบุในบัตรประจําตัวสอบคัดเลือกรอบสอง)
๓.๑๒.๒ เนื้อหาการทดสอบภาคปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
ลําดับ
รายละเอียดการทดสอบ
คะแนน หมายเหตุ
๑ การแตงกาย
๒๐
๒ การเตรียมวัตถุดิบ
๒๐
๓ รสชาติอาหาร
๒๐
๔ การจัดจาน/การจัดเสิรฟ
๒๐
๕ การนําเสนอ
๒๐
รวม
๑๐๐
๓.๑๒.๓ การเตรียมตัวผูเขาสอบ เตรียมการทําอาหารตามหัวขอ, วัตถุดิบและ
อุปกรณ ที่ทางคณะกรรมการกําหนด (อาจเตรียมจานหรืออุปกรณการจัดจานมาเองได)
๓.๑๔ การทดสอบ ...

ฉ-๗
๓.๑๓ การทดสอบภาคปฏิ บั ติ รหั ส ตํ าแหน ง ๕๑๒๑๑๐, ๕๑๒๑๐๑, ๕๑๒๑๐๒,
๕๑๒๑๐๔, ๕๑๒๑๐๕, ๕๑๒๑๐๗, ๕๑๒๑๒๑, ๕๑๒๑๒๓, ๕๑๒๑๔๑, ๕๑๒๑๔๖, ๕๑๒๑๕๖, ๕๑๒๑๘๘,
๕๑๒๓๑๐, ๕๑๒๓๐๒, ๕๑๒๓๐๔, ๕๑๒๓๐๕, ๕๑๒๓๐๗, ๕๑๒๓๒๑, ๕๑๒๓๒๓, ๕๑๒๓๔๑, ๕๔๐๑๑๐,
๕๔๐๓๑๐, ๕๔๐๓๐๑, ๕๔๐๓๐๒, ๕๔๐๓๐๔, ๕๔๐๓๐๕, ๕๔๐๓๐๗, ๕๔๐๓๒๑, ๕๔๐๓๒๓, ๕๔๐๓๔๖,
๕๔๐๓๕๖ และ ๕๔๐๓๘๘
๓.๑๓.๑ กําหนดการทดสอบ ระหวางวันจันทรที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันศุกรที่
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห อ งปฏิบั ติ ก ารคอมพิ วเตอร โรงเรีย นจาอากาศ กรมยุท ธศึ ก ษาทหารอากาศ
(รายละเอียดตามที่ระบุในบัตรประจําตัวสอบคัดเลือกรอบสอง)
๓.๑๓.๒ เนื้อหาการทดสอบภาคปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
ลําดับ
รายละเอียดการทดสอบ
คะแนน หมายเหตุ
๑ โปรแกรม Microsoft Word
๔๐
- พิมพหนังสือราชการตามรูปแบบที่กําหนด
๒ โปรแกรม Microsoft Excel
๓๐
- สรางตารางและจัดทําขอมูลโดยใชสูตรในการคํานวณตามที่กําหนด
๓ โปรแกรม Microsoft Power Point
๓๐
- สรางการนําเสนอขอมูลตามที่กําหนด
รวม
๑๐๐
๔. ระเบียบการปฏิบัติในการเขาสอบ
๔.๑ ผูผานการสอบคัดเลือกรอบแรกที่มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือกรอบสอง จะตองนําบัตร
ประจําตัวสอบรอบสอง และบัตรประจําตัวประชาชนไปแสดงตัวดวยทุกครั้ง
๔.๒ ผู เ ข าสอบปฏิบัติ และสอบสัม ภาษณ ตอ งแตง กายดวยชุดสุภาพเรีย บรอ ย คือ
ผูเขาสอบหญิงสวมกระโปรงหรือกางเกงขายาวทรงสุภาพ และสวมรองเทาหุมสนสําหรับผูเขาสอบชายสวมเสื้อ
คอปก กางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง และสวมรองเทาหุมสน
๔.๓ ผูเขาทดสอบสมรรถภาพรางกาย แตงกายดวยชุดกีฬาที่เหมาะสม
๕. การประกาศผลสอบและการรายงานตัวของผูส อบผานการสอบคัดเลือกรอบสอง
๕.๑ ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสอง ในวันจันทรที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต
www.rtaf-recruit.com
๕.๒ ใหผูที่สอบผานการสอบคัดเลือกรอบสอง (เฉพาะตัวจริง) รับทราบกําหนดการตรวจรางกาย
ทางการแพทยและพิมพลายนิ้วมือ ระหวางวันจันทรที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
ทางเว็บไซต www.rtaf-recruit.com หากไมรายงานตัวตามวัน และเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์ในทุกกรณี
อบดังนี้
----------------------------------------------

ผนวก ช
เกณฑตัดสินการสอบคัดเลือกรอบแรกและรอบสอง
๑. การสอบคัดเลือกรอบแรก
๑.๑ รหัสตําแหนงที่ไมมีการสอบปฏิบัติในการสอบคัดเลือกรอบแรก ผูผานเกณฑตัดสิน
ตองไดคะแนนสอบวิชาการ ไมต่ํากวารอยละ ๖๐
๑.๒ รหัสตําแหนงที่มีการสอบปฏิบัติในการสอบคัดเลือกรอบแรก กําหนดน้ําหนักคะแนน
สอบวิชาการ : สอบปฏิบัติ เปน ๒๐ : ๘๐ โดยผูผานเกณฑตัดสินตองไดคะแนน ไมต่ํากวารอยละ ๖๐
๑.๓ ผูผ านเกณฑ ตัดสินตามขอ ๑.๑.๑ และ ๑.๑.๒ ต องไดคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร ไมต่ํากวารอยละ ๔๐
๑.๔ การประกาศผลสอบคัดเลือ กรอบแรก จะประกาศผลสอบคัดเลือ กโดยเรียง
ตามหมายเลขสมัครสอบ และคัดเลือกผูผานเกณฑการสอบคัดเลือกไวจํานวนไมเกิน ๓ เทาของอัตราที่เปดรับ
ยกเวนรหัสตําแหนงที่คณะกรรมการมีมติเปนอยางอื่น กรณีรหัสตําแหนงที่มีผูผานเกณฑการสอบคัดเลือกตาม
ขอ ๑.๑ - ๑.๓ ไมครบตามจํานวน คณะกรรมการจะพิจารณาจากผูที่สอบไดคะแนนจากมากไปหานอย
๒. การสอบคัดเลือกรอบสอง
๒.๑ รหั ส ตําแหน งที่ไมมีการสอบปฏิบัติ กําหนดน้ําหนัก คะแนนสอบ สอบวิชาการ :
สอบสัมภาษณ : ทดสอบสมรรถภาพรางกาย เปน ๓๐ : ๖๐ : ๑๐
๒.๒ รหัสตําแหนงทีม่ ีการสอบปฏิบัติในการสอบคัดเลือกรอบแรก กําหนดน้ําหนักคะแนนสอบ
สอบวิชาการ : สอบปฏิบัติ : สอบสัมภาษณ : ทดสอบสมรรถภาพรางกาย เปน ๑๒ : ๔๘ : ๓๐ : ๑๐
๒.๓ รหัสตําแหนงที่มกี ารสอบปฏิบัติในการสอบคัดเลือกรอบสอง กําหนดน้ําหนักคะแนนสอบ
สอบวิชาการ : สอบปฏิบัติ : สอบสัมภาษณ : ทดสอบสมรรถภาพรางกาย เปน ๓๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๑๐
๒.๔ การประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสอง
๒.๔.๑ รหัสตําแหนงที่ไมมีการสอบปฏิบัติ ประกาศโดยเรียงลําดับผูผานการสอบ
คัดเลือกตามผลคะแนนรวมสอบคัดเลือกรอบสองจากมากไปหานอย กรณีมีคะแนนรวมเทากัน ใหพิจารณา
ผูที่สอบไดคะแนนสอบสัมภาษณมากกวาเปนผูที่อยูในลําดับที่สูงกวา หากยังมีคะแนนเทากันอีก ใหพิจารณา
ผูที่สอบไดคะแนนสอบวิชาการมากกวาเปนผูที่อยูในลําดับที่สูงกวา
๒.๔.๒ รหัสตําแหนงที่มีการสอบปฏิบัติ ประกาศโดยเรียงลําดับผูผานการสอบ
คั ด เลื อ กตามผลคะแนนรวมสอบคั ด เลื อ กรอบสองจากมากไปหาน อ ย กรณี มี ค ะแนนรวมเท า กั น
ให พิ จ ารณาผู ที่ส อบไดคะแนนสอบปฏิบั ติม ากกวาเป น ผูที่ อ ยูในลําดับ ที่ สูง กวา หากมี คะแนนเท ากัน อี ก
ใหพิจารณาผูที่สอบไดคะแนนสอบสัมภาษณมากกวาเปนผูที่อยูในลําดับที่สูงกวา หากยังมีคะแนนเทากันอีก
ใหพิจารณาผูที่สอบไดผลคะแนนรวมสอบคัดเลือกรอบแรกมากกวาเปนผูที่อยูในลําดับที่สูงกวา
๒.๔.๓ ประกาศรายชื่อผูสอบผานการสอบคัดเลือกตัวจริงและตัวสํารอง โดยขึ้น
บัญชีตัวสํารองไวจํานวน ๑ เทาของอัตราที่เปดรับ ยกเวนรหัสตําแหนงที่คณะกรรมการมีมติเปนอยางอื่น
๓. ผูผานเกณฑการสอบคัดเลือกแรก แตไมเขารับการสอบคัดเลือกรอบสอง ไมวาขั้นตอนใด
ขั้นตอนหนึ่ง หรือสอบไมผานเกณฑอยางใดอยางหนึ่งตามที่กําหนด ถือวาสอบไมผานการสอบคัดเลือกรอบสอง
------------------------------------------------

ผนวก ซ
กำหนดกำรรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำรับรำชกำรในกองทัพอำกำศ ประจำปี ๒๕๖๓
รำยกำร
วัน/เวลำ
กำรสมัครสอบคัดเลือก ประกำศที่นั่งสอบ สถำนที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
๑. รับสมัครทำงอินเทอร์เน็ต
วันอังคำรที่ ๑๔ มกรำคม ๒๕๖๓ ถึง
วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓
(ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร)
๒. พิมพ์บัตรประจำตัวสอบคัดเลือกรอบแรก
วันพุธที่ ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๓
กำรสอบคัดเลือกรอบแรก
๓. สอบปฏิบัติ
วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๓ ถึง
วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนำคม ๒๕๖๓
๔. สอบวิชำกำร

วันจันทร์ที่ ๖ เมษำยน ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษำยน ๒๕๖๓ ถึง
๕. ประกำศผลสอบคัดเลือกรอบแรก
พร้อมพิมพ์บัตรประจำตัวสอบคัดเลือกรอบสอง วันอำทิตย์ที่ ๑๙ เมษำยน ๒๕๖๓
(ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร)
กำรสอบคัดเลือกรอบสอง
๖. ทดสอบวิภำววิสัย
วันจันทร์ที่ ๒๐ เมษำยน ๒๕๖๓
๗. ทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย
๘. สอบสัมภำษณ์

๙. สอบปฏิบัติ

วันอังคำรที่ ๒๑ เมษำยน ๒๕๖๓ ถึง
วันศุกร์ที่ ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓
วันพุธที่ ๒๒ เมษำยน ๒๕๖๓ ถึง
วันอังคำรที่ ๑๙ พฤษภำคม ๒๕๖๓
(เว้นวันหยุดรำชกำร)
วันจันทร์ที่ ๒๗ เมษำยน ๒๕๖๓ ถึง
วันอังคำรที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓

หมำยเหตุ
เว็บไซต์ www.rtaf-recruit.com

เว็บไซต์ www.rtaf-recruit.com
- เว็บไซต์ www.rtaf-recruit.com
- เฉพำะรหัสตำแหน่งที่จะต้องสอบปฏิบัติในกำรสอบคัดเลือก
รอบแรก รำยละเอียดตำม ผนวก ฉ
- เว็บไซต์ www.rtaf-recruit.com
- รำยละเอียดตำมบัตรประจำตัวสอบ
เว็บไซต์ www.rtaf-recruit.com

- มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (ศูนย์รังสิต)
- รำยละเอียดตำมบัตรประจำตัวสอบรอบสอง
- สนำมกีฬำกองทัพอำกำศ (ธูปะเตมีย)์
- รำยละเอียดตำมบัตรประจำตัวสอบรอบสอง
- โรงเรียนนำยทหำรชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษำทหำรอำกำศ
หรือตำมที่คณะกรรมกำรกำหนด
- รำยละเอียดตำมบัตรประจำตัวสอบรอบสอง
- เฉพำะรหัสตำแหน่งที่จะต้องสอบปฏิบัติในกำรสอบคัดเลือก
รอบสอง รำยละเอียดตำม ผนวก ช
- รำยละเอียดตำมบัตรประจำตัวสอบรอบสอง
เว็บไซต์ www.rtaf-recruit.com

๑๐. ประกำศผลสอบคัดเลือกรอบสอง
วันจันทร์ที่ ๑ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ถึง
พร้อมรับทรำบกำหนดกำรตรวจร่ำงกำย
วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนำยน ๒๕๖๓
ทำงกำรแพทย์และพิมพ์ลำยนิ้วมือ
กำรตรวจร่ำงกำยทำงกำรแพทย์และพิมพ์ลำยนิ้วมือ
๑๑. ตรวจร่ำงกำยทำงกำรแพทย์
วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ถึง
แจ้งรำยละเอียดผ่ำนกำรรำยงำนตัวทำงอินเทอร์เน็ต
และพิมพ์ลำยนิ้วมือ
วันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนำยน ๒๕๖๓
เวลำ ๐๗.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.ตรวจร่ำงกำย
เวลำ ๑๐.๓๐ น. - ๑๔.๐๐ น.พิมพ์ลำยนิ้วมือ
๑๒. ประกำศผลรอบสุดท้ำย
วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนำยน ๒๕๖๓
เว็บไซต์ www.rtaf-recruit.com
(ผลกำรตรวจร่ำงกำยทำงกำรแพทย์)
กำรจัดทำเอกสำรประกอบกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำร
๑๓. ส่งใบสมัคร, สัญญำเข้ำรับรำชกำร,
วันอังคำรที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ถึง
แจ้งรำยละเอียดผ่ำนกำรรำยงำนตัวทำงอินเทอร์เน็ต
สัญญำค้ำประกัน, เอกสำรประกอบกำรบรรจุ วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เข้ำรับรำชกำร และ ประวัติบุคคล (รปภ.๑)

