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ผนวก ก 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกก าลังพลที่มีความรู้ ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญ 

เพ่ือปฏิบัติภารกิจเฉพาะที่ส าคัญและเร่งด่วน 
รหัสต าแหน่ง ๑๐๑๓๑๐ 

 
ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

๑ ๑๐๑๓๑๐๐๐๐๑ นางสาวพิมพ์สิริ  ธัมนิภา 
๒ ๑๐๑๓๑๐๐๐๐๒ นายวีรพล  บัวแจ้ง 
๓ ๑๐๑๓๑๐๐๐๐๓ นางสาวสุจิตรา  นาสูงเนิน 
๔ ๑๐๑๓๑๐๐๐๐๔ นางสาวกาญจนาพร  ขุนไกรวงษ์ 
๕ ๑๐๑๓๑๐๐๐๐๕ นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพฤกษ์ 
๖ ๑๐๑๓๑๐๐๐๐๖ นายธีระดนย์  ญาวิลาศ 
๗ ๑๐๑๓๑๐๐๐๐๗ นางสาวพรรณณิกา  พุทไธสง 
๘ ๑๐๑๓๑๐๐๐๐๘ นางสาวอุษณี  ทิสารัมย์ 
๙ ๑๐๑๓๑๐๐๐๐๙ นายพลาธิป  คัคโนภาส 

๑๐ ๑๐๑๓๑๐๐๐๑๐ นายพีรสิทธิ์  ดวงแก้ว 
๑๑ ๑๐๑๓๑๐๐๐๑๑ นางสาวชนันรัตน์  เถื่อนฤาชัย 
๑๒ ๑๐๑๓๑๐๐๐๑๒ นางสาววรางคณา  งามเอนก 
๑๓ ๑๐๑๓๑๐๐๐๑๓ นายธนากร  พัดดง 
๑๔ ๑๐๑๓๑๐๐๐๑๔ นายคนึงชาติ  แสนยศ 
๑๕ ๑๐๑๓๑๐๐๐๑๕ นายธนกฤต  อ่อนศรี 
๑๖ ๑๐๑๓๑๐๐๐๑๖ นายอนุสรณ์  ฟักเล็ก 
๑๗ ๑๐๑๓๑๐๐๐๑๗ นางสาวสีน  า  ณ รังสี 
๑๘ ๑๐๑๓๑๐๐๐๑๘ นางสาวเรวดี  แสนค าภา 
๑๙ ๑๐๑๓๑๐๐๐๑๙ นางสาวธิติมา  เรืองทองดี 
๒๐ ๑๐๑๓๑๐๐๐๒๐ นางสาวกนกพร  พรเบ็ญจา 
๒๑ ๑๐๑๓๑๐๐๐๒๑ นางสาวปรียาภรณ์  ดิษฐาน 
๒๒ ๑๐๑๓๑๐๐๐๒๒ นางสาวอชิรญา  บุตรจันทร์ 
๒๓ ๑๐๑๓๑๐๐๐๒๓ นางสาวสุจิวรรณ  ทาโพนทัน 
๒๔ ๑๐๑๓๑๐๐๐๒๔ นายธนพล  หอยสังข์ 
๒๕ ๑๐๑๓๑๐๐๐๒๕ นายปิยะวัฒน์  แก้วใจจง 
๒๖ ๑๐๑๓๑๐๐๐๒๖ นางสาวธัญปวีณ์ธิดา  สีทัดแอ 
๒๗ ๑๐๑๓๑๐๐๐๒๗ นางสาวสุวิรยา  เจียมเจริญ 
๒๘ ๑๐๑๓๑๐๐๐๒๘ นางสาวกนกวรรณ  เรืองเดช 

 
 

ล าดับ ๒๙ ... 
 



ก - ๒ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกก าลังพลที่มีความรู้ ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญ 

เพ่ือปฏิบัติภารกิจเฉพาะที่ส าคัญและเร่งด่วน 
รหัสต าแหน่ง ๑๐๑๓๑๐ 

 
ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 
๒๙ ๑๐๑๓๑๐๐๐๒๙ นางสาวณัฐชาวรินทร์  กองขุนทด 
๓๐ ๑๐๑๓๑๐๐๐๓๐ นางสาวสิรีธร  เติมกลีบบุปผา 
๓๑ ๑๐๑๓๑๐๐๐๓๑ นางสาวปิยพร  เผือกจันทร์ 
๓๒ ๑๐๑๓๑๐๐๐๓๒ นายสุเทพ  คนซื่อ 
๓๓ ๑๐๑๓๑๐๐๐๓๓ นายอคราพิชญ์  ศิริประภารัตน์ 
๓๔ ๑๐๑๓๑๐๐๐๓๔ นางสาวปิยธิดา  แก้วสอน 
๓๕ ๑๐๑๓๑๐๐๐๓๕ นายธนพัฒน์  ศรีโคตร 
๓๖ ๑๐๑๓๑๐๐๐๓๖ นางสาวกานต์ชนก  ภูผาทอง 
๓๗ ๑๐๑๓๑๐๐๐๓๗ นางสาวชฎาทร  พลศรี 
๓๘ ๑๐๑๓๑๐๐๐๓๘ นางสาวสุภัสสรา  ทับทอง 
๓๙ ๑๐๑๓๑๐๐๐๓๙ นางสาวสุกัญญา  ศิริมาก 
๔๐ ๑๐๑๓๑๐๐๐๔๐ นางสาวณฐยา  ศรีเหรา 
๔๑ ๑๐๑๓๑๐๐๐๔๑ นายภัทรวัฒน์  ศรีหาตา 
๔๒ ๑๐๑๓๑๐๐๐๔๒ นายโชคชัย  แคนติ 
๔๓ ๑๐๑๓๑๐๐๐๔๓ นางสาวพิกุลทอง  จรูญแสง 
๔๔ ๑๐๑๓๑๐๐๐๔๔ นางสาวชุติมา  ไชยชิน 
๔๕ ๑๐๑๓๑๐๐๐๔๕ นางสาวจันจิรา  แก้วสุวรรณ์ 
๔๖ ๑๐๑๓๑๐๐๐๔๖ นายธนวิทย์  อ่ิมยิ ม 
๔๗ ๑๐๑๓๑๐๐๐๔๗ นางสาวชณัฏฐกานต์  ใกล้ชิด 
๔๘ ๑๐๑๓๑๐๐๐๔๘ นายปวัศนัย  สมุทรประเสริฐ 
๔๙ ๑๐๑๓๑๐๐๐๔๙ ว่าที่ร้อยตรี สหัสชัย  เจริญครองสกุล 
๕๐ ๑๐๑๓๑๐๐๐๕๐ นางสาวณัฐริกา  สุภาทอง 
๕๑ ๑๐๑๓๑๐๐๐๕๑ นางสาวจุฑามาศ  ยังวิลัย 
๕๒ ๑๐๑๓๑๐๐๐๕๒ นางสาวสุฑาทิพย์  ปานพลอย 
๕๓ ๑๐๑๓๑๐๐๐๕๓ นางสาวสุรัศวดี  โคตรมณี 
๕๔ ๑๐๑๓๑๐๐๐๕๔ นางสาวณฐมน  เลิศรตนบดี 
๕๕ ๑๐๑๓๑๐๐๐๕๕ นายบรรพต  อินทรทัศน์ 
๕๖ ๑๐๑๓๑๐๐๐๕๖ ว่าที่ร้อยตรี ธนพงศ ์ อินสว่าง 

 
 

ล าดับ ๕๗ ... 
 



ก - ๓ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกก าลังพลที่มีความรู้ ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญ 

เพ่ือปฏิบัติภารกิจเฉพาะที่ส าคัญและเร่งด่วน 
รหัสต าแหน่ง ๑๐๑๓๑๐ 

 
ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 
๕๗ ๑๐๑๓๑๐๐๐๕๗ นายยศกร  สารเถื่อนแก้ว 
๕๘ ๑๐๑๓๑๐๐๐๕๘ นายคณิศร  บรรดาศักดิ์ 
๕๙ ๑๐๑๓๑๐๐๐๕๙ นางสาววชิราภรณ ์ ปิลา 
๖๐ ๑๐๑๓๑๐๐๐๖๐ นางสาวนภาพร  บุตรตา 
๖๑ ๑๐๑๓๑๐๐๐๖๑ นายสุพจน์  ม่วงอร่าม 
๖๒ ๑๐๑๓๑๐๐๐๖๒ นางสาวนิธินาฎ  อามาตมนตรี 
๖๓ ๑๐๑๓๑๐๐๐๖๓ นางสาวชุติกานต์  ไชยะเดชะ 
๖๔ ๑๐๑๓๑๐๐๐๖๔ นางสาวบุณฑริกา  เชื อสะอาด 
๖๕ ๑๐๑๓๑๐๐๐๖๕ นางสาวพัลลิภา  มั่งค่ัง 
๖๖ ๑๐๑๓๑๐๐๐๖๖ นางสาวธมลวรรณ  กาศสีมูล 
๖๗ ๑๐๑๓๑๐๐๐๖๗ นางสาววิชิดา  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 
๖๘ ๑๐๑๓๑๐๐๐๖๘ นางสาวปิยพัชร์  จันทร์ชูชื่น 
๖๙ ๑๐๑๓๑๐๐๐๖๙ นางสาวปิยวรรณ  เพ่ิมพิพัฒน์ 
๗๐ ๑๐๑๓๑๐๐๐๗๐ จ่าอากาศเอก อนุวัต  จันทร์ลาด 
๗๑ ๑๐๑๓๑๐๐๐๗๑ นายภูวนาถ  เมืองมนต์ 
๗๒ ๑๐๑๓๑๐๐๐๗๒ นางสาวกนกวรรณ  ดามะดัน 
๗๓ ๑๐๑๓๑๐๐๐๗๓ นายไกรวิชญ์  ทองลอบ 
๗๔ ๑๐๑๓๑๐๐๐๗๔ นางสาวอรวรรณ  สิงห์เปี่ยม 
๗๕ ๑๐๑๓๑๐๐๐๗๕ นายณรงค์ชัย  นุ่นไธสง 
๗๖ ๑๐๑๓๑๐๐๐๗๖ นายสุธีพร  คิดถาง 
๗๗ ๑๐๑๓๑๐๐๐๗๗ นางสาวอาริษา  ศรีดวงใจ 
๗๘ ๑๐๑๓๑๐๐๐๗๘ นางสาวนวินดา  จงใจรักษ์ 

 
 

 
 
 
 
 
 

รหัสต าแหน่ง ๑๐๒๓๑๐ ... 
 



ก - ๔ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกก าลังพลที่มีความรู้ ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญ 

เพ่ือปฏิบัติภารกิจเฉพาะที่ส าคัญและเร่งด่วน 
รหัสต าแหน่ง ๑๐๒๓๑๐ 

 
ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

๑ ๑๐๒๓๑๐๐๐๐๑ นายสิรวิชญ ์ ส าราญพันธ์ 
๒ ๑๐๒๓๑๐๐๐๐๒ นายอิทธิชัย  วัฒนานิติกุล 
๓ ๑๐๒๓๑๐๐๐๐๓ นางสาวสโรชา  เพชรดี 
๔ ๑๐๒๓๑๐๐๐๐๔ นางสาวประภาสิริ  ภาณุมนต์วาที 
๕ ๑๐๒๓๑๐๐๐๐๕ นางสาวกุลิสรา  พันธุ์เทศ 
๖ ๑๐๒๓๑๐๐๐๐๖ นางสาวชุติมน  ศุภกิจวณิชกุล 
๗ ๑๐๒๓๑๐๐๐๐๗ นายรัตตัญญู  วงษ์ศาศวัต 
๘ ๑๐๒๓๑๐๐๐๐๘ นายปิยทัศน์  ศิริพล 
๙ ๑๐๒๓๑๐๐๐๐๙ นางสาววีรินท์  รุ่งเรือง 

๑๐ ๑๐๒๓๑๐๐๐๑๐ นางสาวสุนิชา  ข้อร่วมคิด 
๑๑ ๑๐๒๓๑๐๐๐๑๑ นายธนวัฒน ์ แสงเย็น 
๑๒ ๑๐๒๓๑๐๐๐๑๒ นายภูริพันธ์  จันทคณานุรักษ์ 
๑๓ ๑๐๒๓๑๐๐๐๑๓ สิบโทหญิง ภุมริน  ปาตังคะโร 
๑๔ ๑๐๒๓๑๐๐๐๑๔ นางสาวสุเมตตา  สารราช 

 



ผนวก ข 
ก ำหนดกำรสอบและรำยละเอียดกำรสอบคัดเลือก ขั้นที่ ๑ (ภำควิชำกำร) ก ำลังพลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 

หรือควำมเชี่ยวชำญ เพ่ือปฏิบัติภำรกิจเฉพำะที่ส ำคัญและเร่งด่วน 
 

๑. กำรสอบคัดเลือก ขั้นที่ ๑ (ภำควิชำกำร) 
๑.๑ ก ำหนดกำรสอบคัดเลือก ขั้นที่ ๑ (ภำควิชำกำร) ในวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 

เวลำ ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. (รำยงำนตัวเพ่ือเข้ำสอบเวลำ ๐๘.๐๐ น.) ณ ห้องประชุม โรงเรียนจ่ำอำกำศ  
กรมยุทธศึกษำทหำรอำกำศ 

๑.๒ ระเบียบกำรปฏิบัติของผู้เข้ำสอบในกำรเข้ำสอบคัดเลือก ขั้นที่ ๑ (ภำควิชำกำร) 
๑.๒.๑ ให้ผู้เข้ำสอบคัดเลือกก ำลังพลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ หรือควำมเชี่ยวชำญ 

เพ่ือปฏิบัติภำรกิจเฉพำะที่ส ำคัญและเร่งด่วน ตรวจหำเชื้อโรค COVID-19 โดยกำรใช้แบบตรวจหำแอนติเจน
ด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Test Self-test Kits) ภำยในระยะเวลำไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง และท ำแบบรับรอง
ควำมเสี่ยงกำรแพร่ระบำดของเชื้อโรค COVID-19 ก่อนเข้ำสอบคัดเลือก ขั้นที่ ๑ (ภำควิชำกำร)  

๑.๒.๒ เตรียมหน้ำกำกอนำมัยด้วยตนเองและต้องสวมใส่ตลอดเวลำที่เข้ำสู่สถำนที่สอบ 
๑.๒.๓ ต้องล้ำงมือด้วยเจลล้ำงมือที่คณะกรรมกำรจัดเตรียมไว้ก่อนเข้ำสอบ 
๑.๒.๔ ต้องเข้ำรับกำรตรวจคัดกรองที่บริเวณจุดตรวจคัดกรองก่อนเริ่มเวลำสอบ 

โดยต้องรักษำระยะห่ำงระหว่ำงกัน (Social Distancing) ไม่น้อยกว่ำ ๑.๕ เมตร 
๑.๒.๕ ให้น ำแบบรับรองควำมเสี่ยงกำรแพร่ระบำดของเชื้อโรค COVID-19  

ตำมข้อ ๑.๒.๑ มำแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่บริเวณจุดคัดกรองตำมข้อ ๑.๒.๔ เพ่ือพิจำรณำในกำรเข้ำรับกำรสอบ 
๑.๒.๖ ไม่อนุญำตให้ผู้ติดตำมอยู่บริเวณสถำนที่สอบ เว้นแต่กรณี รับ-ส่งผู้เข้ำสอบ

เท่ำนั้น 
๑.๒.๗ แต่งกำยด้วยชุดสุภำพเรียบร้อย ดังนี้ 

๑.๒.๗.๑ ผู้เข้ำสอบชำยสวมเสื้อคอปก กำงเกงขำยำว โดยสอดชำยเสื้อไว้ 
ในกำงเกง และสวมรองเท้ำหุ้มส้น 

๑.๒.๗.๒ ผู้ เข้ำสอบหญิ งสวมกระโปรง หรือกำงเกงขำยำวทรงสุภำพ  
และสวมรองเท้ำหุ้มส้น 

๑.๒.๘ ต้องจัดเตรียมเอกสำรและอุปกรณ์ในวันสอบ ดังนี้ 
๑.๒.๘.๑ บัตรประจ ำตัวประชำชน 
๑.๒.๘.๒ ดินสอ 2B และยำงลบดินสอ 

๑.๒.๙ ควรไปถึงสถำนที่สอบก่อนเริ่มเวลำสอบไม่น้อยกว่ำ ๑ ชั่วโมง แต่จะเข้ำห้องสอบได้
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรคุมสอบประจ ำห้องสอบเท่ำนั้น 

๑.๒.๑๐ ผู้ที่ไปถึงห้องสอบหลังจำกที่ได้เริ่มสอบไปแล้ว ๒๐ นำที จะไม่ได้รับ
อนุญำตให้เข้ำสอบ 

๑.๒.๑๑ ต้องนั่งสอบตำมผังที่นั่งสอบและห้องสอบที่ก ำหนด 
 
 
 

๑.๒.๑๒  ห้ำมน ำต ำรำ ... 
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๑.๒.๑๒ ห้ำมน ำต ำรำ หนังสือ บันทึกข้อควำม วัสดุอุปกรณ์อ่ืน เช่น เครื่องค ำนวณ 
อุปกรณ์ที่ใช้ค ำนวณได้ เครื่องบันทึกภำพ เครื่องบันทึกเสียง นำฬิกำข้อมือระบบดิจิทัล หรือเครื่องมือสื่อสำร
อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น วิทยุติดตำมตัว วิทยุสื่อสำร โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น เข้ำห้องสอบโดยเด็ดขำด  
หำกน ำเข้ำห้องสอบจะถือว่ำเจตนำกระท ำกำรทุจริต 

๑.๒.๑๓ อนุญำตให้วำงเฉพำะเอกสำรและอุปกรณ์ที่ก ำหนดในข้อ ๑.๒.๘ บนโต๊ะสอบ
เท่ำนั้น  

๑.๒.๑๔ ปฏิบัติตำมค ำชี้แจงของคณะกรรมกำรคุมสอบโดยเคร่งครัด 
๑.๒.๑๕ ห้ำมคัดลอกข้อสอบลงเอกสำรหรืออุปกรณ์ใด ๆ หรือน ำเอกสำรกำรสอบ

ออกจำกห้องสอบโดยเด็ดขำด 
๑.๒.๑๖ เมื่ อ อยู่ ในห้ อ งสอบ  ห ำก มี ข้ อส งสั ยป ระกำรใด  ให้ ยกมื อถำม

คณะกรรมกำรคุมสอบเท่ำนั้น ไม่พูดคุยหรือติดต่อกับผู้อ่ืน และไม่ออกจำกห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญำต
และอยู่ในควำมดูแลของคณะกรรมกำรคุมสอบ 

๑.๒.๑๗ กรณี ที่ ท ำข้ อ ส อบ เส ร็ จ ก่ อน ที่ จ ะห ม ด เวล ำ  ห รื อ ไม่ ป ระส งค์ 
จะท ำข้อสอบต่อไป ให้นั่งอยู่ที่นั่งสอบแล้วรอจนกว่ำคณะกรรมกำรคุมสอบเก็บข้อสอบและกระดำษค ำตอบ  
ห้ำมเดินมำส่งข้อสอบที่ โต๊ ะคณะกรรมกำรคุมสอบโดยเด็ดขำด โดยจะออกจำกห้องสอบได้ต่อเมื่อ 
หมดเวลำสอบเท่ำนั้น 

๑.๒.๑๘ เมื่อหมดเวลำสอบ ให้ผู้ที่ นั่ งอยู่ ในห้องสอบหยุดท ำข้อสอบทันที  
และรอจนกว่ำคณะกรรมกำรคุมสอบจะเก็บข้อสอบ กระดำษค ำตอบ และอนุญำตให้ออกจำกห้องสอบได้  
หำกคนใดฝ่ำฝืนจะไม่ได้รับกำรตรวจกระดำษค ำตอบ 

๑.๒.๑๙ ผู้ ใดไม่ปฏิบัติตำมระเบียบกำรสอบนี้  หรือผู้ทุจริต หรือพยำยำม 
ท ำกำรทุจริตในกำรสอบ หำกตรวจพบกำรกระท ำดังกล่ำว คณะกรรมกำรคุมสอบมีอ ำนำจตัดสิทธิ์กำรสอบของผู้นั้น 
หรือยกเลิกกำรสอบและผลกำรสอบท้ังหมด 

๒. ประกำศผลสอบคัดเลือก ขั้นที่ ๑ (ภำควิชำกำร) และแจ้งก ำหนดกำรสอบคัดเลือกรอบสอง 
ในวันพุธที่ ๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ทำงเว็บไซต์ www.rtaf-recruit.com 



ผนวก ค 
รายละเอียดการสอบและเกณฑ์การตัดสิน ก าลังพลที่มีความรู้ ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญ  

เพ่ือปฏิบัติภารกิจเฉพาะที่ส าคัญและเร่งด่วน 
 

 ให้ยกเลิก ผนวก ง แนบท้ายประกาศอนุกรรมการสรรหาก าลังพลที่มีความรู้ ความสามารถ 
หรือความเชี่ยวชาญ เพ่ือปฏิบัติภารกิจเฉพาะที่ส าคัญและเร่งด่วน ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกก าลังพลที่มีความรู้ ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญ เพ่ือปฏิบัติ
ภารกิจเฉพาะที่ส าคัญและเร่งด่วน และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุกคนจะต้องเข้าสอบตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ โดยมีรายละเอียด 
การสอบคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 

๑. ก าหนดหัวข้อการสอบคัดเลือกก าลังพลที่มีความรู้ ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญ
เพ่ือปฏิบัติภารกิจเฉพาะที่ส าคัญและเร่งด่วน ซึ่งผู้มีสิทธิ์สอบจะต้องเข้ารับการทดสอบเพ่ือวัดและประเมินความรู้ 
ทักษะการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะ ดังนี้ 

๒. การสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ เป็นการสอบภาควิชาการ (Knowledge Test) โดยใช้ข้อสอบ
แบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จ านวน ๑๐๐ ข้อ (คะแนนเต็ม ๒๕๐ คะแนน) มีรายละเอียด ดังนี้ 

๒.๑ วิชาความรู้พ้ืนฐานทั่วไป จ านวน ๓๐ ข้อ (๗๕ คะแนน) ซึ่งทุกรหัสต าแหน่ง
จะต้องท าการสอบ มีเนื้อหาครอบคลุมในวิชา ดังนี้ 

 

๒.๒  วชิาความรู้... 

รหัสต าแหน่ง 
สอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ สอบคัดเลือกขั้นที่ ๒ 

ภาควิชาการ วิภาววิสัย ภาคปฏิบตั ิ สัมภาษณ ์ สมรรถภาพรา่งกาย 
๑๐๑๓๑๐ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
๑๐๒๓๑๐ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

วิชา เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ 
๑. ความสามารถทางด้าน 
การคิดค านวณและเหตุผล 

(๑) การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น 
(๒) การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจ านวนหรือปริมาณ 
(๓) การแก้ปัญหาเชิงปริมาณและข้อมูล 
(๔) ความสามารถทางด้านเหตุผล 
(๕) ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยง 
(๖) การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล 

๘ 

๒. ภาษาไทย ความเขา้ใจและการใช้ภาษา ๖ 
๓. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๖ 
๔. คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน (๑) การใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 

(๒) การใช้โปรแกรมขั้นพ้ืนฐาน 
(๓) การเชื่อมต่อเครือข่ายและข้อมูลบนอินเทอรเน็ต 

๕ 

๕. ความรู้ทั่วไป การทหารและกองทัพอากาศ ๕ 
รวม ๓๐ 
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๒.๒ วิชาความรู้พ้ืนฐานเฉพาะต าแหน่ง (จ าแนกตามรหัสต าแหน่ง) จ านวน ๗๐ ข้อ 
(๑๗๕ คะแนน) มีเนื้อหาครอบคลุมในวิชา ดังนี้ 

๓. การสอบคัดเลือกขั้นที่ ๒ (เฉพาะผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ เท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์
เข้ารับการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๒) มีรายละเอียด ดังนี้ 

๓.๑ ต้องเข้ารับการทดสอบวิภาววิสัย (Affective Domain Test) เพ่ือประกอบ 
การสอบสัมภาษณ์  

๓.๒ การสอบภาคปฏิบัติ (Job Practice Test)  
๓.๒.๑ รหัสต าแหน่ง ๑๐๑๓๑๐ คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน มีเนื้อหาการสอบ

ภาคปฏิบัติ รายละเอียดดังนี้ 

 
 

๓.๒.๒  รหัสต าแหน่ง... 
 

รหัสต าแหน่ง เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ 
๑.  ๑๐๑๓๑๐ (๑) การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง 

(๒) การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ 
(๓) การเคลื่อนที่แบบวงกลม 
(๔) การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์ 
(๕) ปริมาณทางฟิสิกส์ 
(๖) แรงและชนิดของแรง คลื่นกล เสียง สมบัติของเสียง 
(๗) สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อนุภาคของ 
ประจุไฟฟ้า 
(๘) โครงสร้างอะตอม สมบัติของสาร 
(๙) แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคในนิวเคลียส  
พลังงานนิวเคลียร์ 
(๑๐) ปฏิกิริยานิวเคลียร์ กัมมันตรังสี 
(๑๑) ไอโซโทป 
(๑๒) สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

๗๐ 

๒.  ๑๐๒๓๑๐ (๑) หลักไวยากรณ์ (Grammar) 
(๒) ศัพท์และส านวน (Vocabulary, Phrasal Verbs, 
Idioms/Special Expressions) 
(๓) การอ่าน (Reading) 

๗๐ 

ล าดับ รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ คะแนน หมายเหตุ 
๑ ทักษะการถ่ายทอดความรู้ ๑๐๐  
๒ ทักษะการน าความรู้ทางวิชาการมาใช้ในการสอน ๖๐  
๓ การแสดงออกถึงคุณลักษณะความเป็นอาจารย์ ๔๐  

รวม ๒๐๐  
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๓.๒.๒ รหัสต าแหน่ง ๑๐๒๓๑๐ คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน มีเนื้อหาการสอบ
ภาคปฏิบัติ รายละเอียดดังนี้ 

๓.๒.๓ ให้ผู้เข้าสอบเตรียมเนื้อหาการสอนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อสอบภาควิชาการ
ตามต าแหน่งที่สมัครสอบ โดยการน าเสนอ ในรูปแบบ PowerPoint และการใช้กระดาน พร้อมเอกสาร
ประกอบการสอน จ านวน ๕ ชุด 

๓.๓ การสอบสัมภาษณ์ (Interview) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน มีเนื้อหาการสอบ
สัมภาษณ์ รายละเอียดดังนี้ 

๓.๓.๑ ทักษะการเป็นผู้น า (Leadership Skills) 
๓.๓.๒ การท างานเป็นทีม (Teamwork) 
๓.๓.๓ การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง (Individual Learning and Development) 
๓.๓.๔ ความพร้อมปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง (Adaptive to Change)  
๓.๓.๕ การยึดมั่นในความซื่อสัตย์และหลักความถูกต้อง (Honesty and Integrity) 
๓.๓.๖ ทักษะการติดต่อสื่อสาร (Communication Skills) 
๓.๓.๗ ผู้เข้าสอบจะต้องน าเสนอตนเองและความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับ

ต าแหน่งที่สมัคร ระยะเวลา ๕ - ๗ นาที โดยต้องจัดเตรียมส าเนาแฟ้มสะสมผลงาน จ านวน ๓ ชุด และไฟล์
น าเสนอ (นามสกุล .ppt หรือ .pdf) มาในวันสอบสัมภาษณ์ 

๓.๔ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (Physical Fitness Test)  
๓.๔.๑ ก าหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน (น้ าหนักคะแนนการลุกนั่ง : ดันพื้น : 

วิ่ง ๑,๐๐๐ ม. = ๒๐ : ๒๐ : ๖๐) และมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 
 

ดันพื้น... 
 

ล าดับ รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ คะแนน หมายเหตุ 
๑ สอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ ๕๐  
๒ สอบการเขียนภาษาอังกฤษ ๕๐  
๓ สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ ๕๐  
๔ สอบสอนวิชาภาษาอังกฤษ ๕๐  

รวม ๒๐๐  

ลุกนั่ง 
(SIT-UP) 

จ านวนครั้งท่ีปฏิบัตไิด้ใน ๑ นาที (ครั้ง/นาที) 

เพศ อาย ุ ๕๐ คะแนน ๔๐ คะแนน ๓๐ คะแนน ๒๐ คะแนน ๑๐ คะแนน 

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

๓๐ - ๓๕ ๔๓ ขึ้นไป ๓๘ - ๔๒ ๒๙ - ๓๗ ๒๔ - ๒๘ ๑๕ - ๒๓ 

หญิง 
๑๘ - ๒๙ ๓๒ ขึ้นไป ๓๐ - ๓๑ ๒๕ - ๒๙ ๒๓ - ๒๔ ๑๙ - ๒๒ 

๓๐ - ๓๕ ๓๐ ขึ้นไป ๒๖ - ๒๙ ๑๗ - ๒๕ ๑๓ - ๑๖ ๕ - ๑๒ 



ค - ๔ 
 

ดันพื้น  
(PUSH-UP) 

จ านวนครั้งที่ปฏิบัติได้ใน ๑ นาท ี
(ครั้ง/นาที) 

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

ชาย 
๑๘ - ๒๙ ๔๖ ขึ้นไป ๔๑ - ๔๕ ๓๐ - ๔๐ ๒๕ - ๒๙ ๑๕ - ๒๔ 
๓๐ - ๓๕ ๔๑ ขึ้นไป ๓๖ - ๔๐ ๒๕ - ๓๕ ๒๐ - ๒๔ ๑๐ - ๑๙ 

หญิง ๑๘ - ๓๕ ๒๘ ขึ้นไป ๒๔ - ๒๗ ๑๗ - ๒๓ ๑๓ - ๑๖ ๖ - ๑๒ 
 

วิ่ง 
๑,๐๐๐ เมตร 

จ านวนเวลาที่ปฏิบัติได้เป็นนาทีและวินาที 
(นาที/วินาที) 

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

ชาย 
๑๘ - ๒๙ ต่ ากว่า ๔.๓๑ ๔.๓๑ - ๕.๑๑ ๕.๑๒ - ๕.๕๒ ๕.๕๓ - ๖.๓๓ ๖.๓๔ - ๗.๑๕ 
๓๐ - ๓๕ ต่ ากว่า ๕.๓๑ ๕.๓๑ - ๖.๑๑ ๖.๑๒ - ๖.๕๒ ๖.๕๓ - ๗.๓๓ ๗.๓๔ - ๘.๑๔ 

หญิง 
๑๘ - ๒๙ ต่ ากว่า ๖.๓๓ ๖.๓๓ - ๗.๑๓ ๗.๑๔ - ๗.๕๔ ๗.๕๕ - ๘.๓๕ ๘.๓๖ - ๙.๑๖ 
๓๐ - ๓๕ ต่ ากว่า ๖.๕๑ ๖.๕๑ - ๗.๓๑ ๗.๓๒ - ๘.๑๒ ๘.๑๓ - ๘.๕๓ ๘.๕๔ - ๙.๓๔ 

๓.๔.๒ เกณฑ์การประเมินสมรรถภาพร่างกาย 

คะแนนทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เกณฑ์การประเมินสมรรถภาพร่างกาย 

ต่ ากว่า ๔๐ คะแนน สมรรถภาพร่างกายอยู่ในเกณฑ์ “ต้องปรับปรุง” 

๔๐ - ๕๙ คะแนน สมรรถภาพร่างกายอยู่ในเกณฑ์ “ปานกลาง” 

๖๐ - ๗๙ คะแนน สมรรถภาพร่างกายอยู่ในเกณฑ์ “ดี” 

๘๐ คะแนนขึ้นไป สมรรถภาพร่างกายอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” 

๔. เกณฑ์การตัดสินและการประกาศผลการสอบคัดเลือก 
๔.๑ การสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ การสอบภาควิชาการ (Knowledge Test) 

๔.๑.๑ ก าหนดคะแนนเต็ม ๒๕๐ คะแนน ผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสินต้องได้คะแนน
สอบภาควิชาการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

๔.๑.๒ ประกาศผลการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ โดยเรียงล าดับตามเลขประจ าตัวสอบ
และคัดเลือกผู้สอบผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกไวจ านวนไมเกิน ๓ เทาของอัตราที่เปดรับ ยกเว้นรหัสต าแหนง 
ทีม่ีผู้ผ่านเกณฑ์ไม่ครบตามจ านวนคณะกรรมการจะพิจารณาตามความเหมาะสม 
 
 
 

๔.๒  การสอบคัดเลือก... 
 



ค - ๕ 
 

๔.๒ การสอบคัดเลือกขั้นที่ ๒ ก าหนดคะแนนรวม ๕๕๐ คะแนน ดังนี้ 
๔.๒.๑ การสอบภาควิชาการ (Knowledge Test) ก าหนดคะแนนเต็ม ๒๕๐ คะแนน 

โดยให้ใช้ผลสอบตามข้อ ๔.๑ 
๔.๒.๒ การสอบภาคปฏิบัติ (Job Practice Test) ก าหนดคะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน 

ผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสินต้องได้คะแนนสอบภาคปฏิบัติ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
๔.๒.๓ การสอบสัมภาษณ์ ( Interview) ก าหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  

ผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสินต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
๔.๒.๔ ผู้ เข้าสอบจะต้องมีผลทดสอบสมรรถภาพร่างกายอยู่ ใน เกณฑ์   

“ปานกลาง” ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ 
๔.๒.๕ ประกาศผลการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๒ โดยเรียงล าดับผู้สอบผ่านเกณฑ ์

การสอบคัดเลือกตัวจริงตามจ านวนอัตราที่เปิดรับ และตัวส ารองไม่น้อยกว่า ๑ เท่าของจ านวนที่เปิดรับ  
เว้นแต่มีผู้สอบผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกไม่ครบตามจ านวน คณะกรรมการจะพิจารณาตามผลคะแนนรวม 
การสอบภาควิชาการ การสอบภาคปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์จากมากไปหาน้อย กรณีมีคะแนนรวมเท่ากัน 
ให้พิจารณา ผู้ที่สอบได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับสูงกว่า หากยังมีคะแนนเท่ากัน  
ให้พิจารณาผู้ที่สอบได้คะแนนสอบภาคปฏิบัติมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับสูงกว่า หากคะแนนสอบดังกล่าว
เท่ากันทั้งหมด ให้พิจารณาผู้ที่มีคะแนนทดสอบสมรรถภาพมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

๔.๓ การตรวจร่างกายทางการแพทย์และการประกาศผลสอบคัดเลือกข้ันสุดท้าย 
๔.๓.๑ ผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๒ ที่เป็นพนักงานราชการทั่วไป  

สังกัดหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ หรือบุคคลพลเรือนจะต้องเข้ารับการตรวจร่างกายทางการแพทย์ 
๔.๓.๒ ผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกขั้นที่  ๒ ที่ เป็นนายทหารประทวน  

สังกัดกองทัพอากาศไม่ต้องเข้ารับการตรวจร่างกายทางการแพทย์ในขั้นตอนนี้ และถือเป็นผู้สอบผ่าน  
เกณฑ์การสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย ทั้งนี้จะต้องเข้ารับการตรวจร่างกายเพ่ือเข้ารับการฝึกและศึกษาหลักสูตร
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด ตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่กองทัพอากาศก าหนด 

๔.๓.๓ ประกาศผลสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย โดยเรียงล าดับตามข้อ ๔.๒.๕ 
เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์การตรวจร่างกายตามข้อ ๔.๓.๑ และผู้สอบผ่านการสอบขัน้ที่ ๒ ตามข้อ ๔.๓.๒ 

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



แบบรับรองความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 
ส าหรับผู้เข้าสอบคัดเลือก ขั้นที่ ๑ (ภาควิชาการ) ก าลังพลที่มีความรู้ ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญ 

เพ่ือปฏิบัติภารกิจเฉพาะที่ส าคัญและเร่งด่วน 
 
ชื่อ-สกุล  
เลขประจ าตัวประชาชน  
เลขประจ าตัวสอบ  

 

ให้ท าเครื่องหมาย / ตามหัวข้อการคัดกรองเพ่ือประเมินความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 

ล าดับ หัวข้อการคัดกรองเพ่ือประเมินความเสี่ยง ใช่ ไม่ใช่ 
๑ ผลการตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง 

(COVID-19 Antigen Test Self-test Kits) เป็นบวก 
  

๒ มีไข้ วัดอุณหภูมิกายได้ตั้งแต่ ๓๗.๕   C ขึ้นไป   
๓ มีน้ ามูก เจ็บคอ จมูกไม่รับกลิ่น หรือหายใจล าบาก   
๔ เดินทางมาจากต่างประเทศ ในช่วง ๑๔ วันที่ผ่านมา   
๕ สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโรค COVID-19 ในช่วง ๑๔ วันที่ผ่านมา   
๖ ไปในสถานที่ชุมชน ที่พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโรค COVID-19   

ในช่วง ๑๔ วันที่ผ่านมา 
  

 
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ  

 
 

ลงชื่อ............................................ผู้สอบคัดเลือก 

                                            ........../........../.......... 

 

 




