














ผนวก ก
ต ำแหน่งข้ำรำชกำรชั้นสัญญำบตัร

กลุ่ม
รหสั

ต ำแหน่ง
คุณวุฒิ คุณสมบติัเพิม่เติม เพศ ที่ต้ังหน่วย ต าแหน่ง จ ำนวน

DOF - 01 101310 ปริญญาโท ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคณิตศาสตร์, สถิติประยุกต์, สถิติ, 
คณิตศาสตร์ประยุกต์

- ชายหรือหญิง กรุงเทพฯ อาจารย์ 1

DOF - 02 102310 ปริญญาโท ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพวิเตอร์ หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางวิศวกรรมคอมพวิเตอร์, ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์, 
ทางวิทยาการคอมพวิเตอร์, ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ชายหรือหญิง กรุงเทพฯ อาจารย์ 1

DOF - 03 103110 ปริญญาโท ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมอากาศยาน - ชาย กรุงเทพฯ อาจารย์ 1
DOF - 04 104110 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ชาย กรุงเทพฯ นายทหารเทคนิค, วิศวกร 2
DOF - 05 105110 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมไฟฟา้,

ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
- คะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า ๒.๘๐
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ชาย กรุงเทพฯ นายทหารซ่อมบ ารุง, นายทหารเทคนิค, วิศวกร 3

DOF - 05 105104 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมไฟฟา้,
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม

- คะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า ๒.๘๐
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ชาย นครสวรรค์ นายทหารตรวจซ่อม 1

DOF - 06 106110 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมโยธา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ชาย กรุงเทพฯ นายทหารควบคุมที่ดิน, นายทหารตรวจสอบ, 
นายทหารเทคนิคช่างโยธา, นายทหารแบบแผน, 
นายทหารวิศวกรรมโครงสร้าง, วิศวกร

8

DOF - 07 107110 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพวิเตอร์ หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 
ทางวิศวกรรมคอมพวิเตอร์, ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์, ทางวิทยาการคอมพวิเตอร์, 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

คะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า ๒.๘๐ ชาย กรุงเทพฯ นายทหารกรรมวิธีข้อมูล, นายทหารการฝึก, 
นายทหารตอบสนองภัยคุกคามทางไซเบอร์, 
นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, 
นายทหารบริหารจัดการระบบ, 
นายทหารปฏิบติัการไซเบอร์, 
นายทหารเฝ้าระวังและตรวจจับ, 
นายทหารพฒันาระบบและเคร่ืองมือ, 
นายทหารพสูิจน์หลักฐาน, 
นายทหารยุทธการและสนับสนุน, 
นายทหารวิเคราะหก์ าลังพล, 
นายทหารสนับสนุนและซ่อมบ ารุงโปรแกรม, 
ผู้ช่วยนายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศ, 
ผู้ช่วยนายทหารปฏิบติัการสารสนเทศ, วิศวกร, 
นายทหารสงครามไซเบอร์

19

DOF - 07 107104 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพวิเตอร์ หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 
ทางวิศวกรรมคอมพวิเตอร์, ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์, ทางวิทยาการคอมพวิเตอร์, 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

คะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า ๒.๘๐ ชาย นครสวรรค์ นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1



ก - 2
ต ำแหน่งข้ำรำชกำรชั้นสัญญำบตัร

กลุ่ม
รหสั

ต ำแหน่ง
คุณวุฒิ คุณสมบติัเพิม่เติม เพศ ที่ต้ังหน่วย ต าแหน่ง จ ำนวน

DOF - 07 107188 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพวิเตอร์ หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 
ทางวิศวกรรมคอมพวิเตอร์, ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์, ทางวิทยาการคอมพวิเตอร์, 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

คะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า ๒.๘๐ ชาย นครปฐม นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1

DOF - 07 107310 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพวิเตอร์ หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 
ทางวิศวกรรมคอมพวิเตอร์, ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์, ทางวิทยาการคอมพวิเตอร์, 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

คะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า ๒.๘๐ ชายหรือหญิง กรุงเทพฯ นายทหารกรรมวิธีข้อมูล, 
นายทหารซ่อมบ ารุงระบบสารสนเทศและเครือข่าย, 
นายทหารตรวจสอบ, 
นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, 
นายทหารโปรแกรมคอมพวิเตอร์

6

DOF - 07 108110 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพวิเตอร์ หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 
ทางวิศวกรรมคอมพวิเตอร์, ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์, ทางวิทยาการคอมพวิเตอร์, 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ชาย กรุงเทพฯ อาจารย์ 1

DOF - 08 109310 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์, 
ทางภูมิศาสตร์และภูมิศาสตร์สารสนเทศ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางภูมิสารสนเทศ,
ทางภูมิศาสตร์สารสนเทศศาสตร์

- ชายหรือหญิง กรุงเทพฯ นายทหารแปลความภาพถ่าย 1

DOF - 09 110310 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางฟสิิกส์ - คะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า ๒.๘๐
- มีความรู้ด้านดาราศาสตร์

ชายหรือหญิง กรุงเทพฯ นายทหารปฏิบติัการ 1

DOF - 10 111110 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางฟสิิกส์ - คะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า ๒.๘๐
- มีความรู้ด้านวัสดุศาสตร์

ชาย กรุงเทพฯ นายทหารวิทยาศาสตร์ 1

DOF - 11 112310 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบญัชี หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการบญัช,ี 
ทางการธนาคารและการเงิน, ทางการบญัชีการเงิน, ทางการบญัชีบริหาร, 
ทางระบบสารสนเทศทางการบญัชี

- ชายหรือหญิง กรุงเทพฯ นายทหารตรวจสอบ, นายทหารบริหารทรัพยากร, 
นายทหารบญัช,ี นายทหารวิชาการ, 
ผู้ช่วยนายทหารงบประมาณ

6

DOF - 11 112388 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบญัชี หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการบญัช,ี 
ทางการธนาคารและการเงิน, ทางการบญัชีการเงิน, ทางการบญัชีบริหาร, 
ทางระบบสารสนเทศทางการบญัชี

- ชายหรือหญิง นครปฐม นายทหารบญัชี 1

DOF - 12 113388 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางบรรณารักษศาสตร์, 
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์, บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

- ชายหรือหญิง นครปฐม นายทหารบรรณารักษ์ 1

DOF - 13 114110 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต และเปรียญธรรม ๔ ประโยคขึ้นไป, ศาสนศาสตรบณัฑิต 
และเปรียญธรรม ๔ ประโยคขึ้นไป, เปรียญธรรม ๙ ประโยค

- ชาย กรุงเทพฯ อนุศาสนาจารย์ 2

DOF - 14 115310 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาไทย - ชายหรือหญิง กรุงเทพฯ อาจารย์ 1
DOF - 15 116310 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ, ทางการสอนภาษาอังกฤษ มีคะแนน IELT  ไม่น้อยกว่า ๖ หรือ TOEFL IBT  

ไม่น้อยกว่า ๖๐ หรือ CEFR level ไม่ต่ ากว่า C1
ชายหรือหญิง กรุงเทพฯ ครูภาษา 1

DOF - 15 116323 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ, ทางการสอนภาษาอังกฤษ มีคะแนน IELT  ไม่น้อยกว่า ๖ หรือ TOEFL IBT  
ไม่น้อยกว่า ๖๐ หรือ CEFR level ไม่ต่ ากว่า C1

ชายหรือหญิง อุดรธานี ครูภาษา 1



ก - 3
ต ำแหน่งข้ำรำชกำรชั้นสัญญำบตัร

กลุ่ม
รหสั

ต ำแหน่ง
คุณวุฒิ คุณสมบติัเพิม่เติม เพศ ที่ต้ังหน่วย ต าแหน่ง จ ำนวน

DOF - 15 117110 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ, ทางการสอนภาษาอังกฤษ - ชาย กรุงเทพฯ นายทหารกิจการทูตทหารและศึกษาต่างประเทศ, 
นายทหารข่าว, นายทหารวิเคราะห์

3

DOF - 16 118110 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาพม่า - ชาย กรุงเทพฯ นายทหารข่าว 1
DOF - 16 119110 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาเวียดนาม - ชาย กรุงเทพฯ นายทหารข่าว 1
DOF - 16 120310 ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, บริหารรัฐกิจ, บริหารธุรกิจ, คอมพวิเตอร์, 

คณิตศาสตร์และสถิติ หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการศึกษา, ทางคอมพวิเตอร์, 
ทางวิทยาการคอมพวิเตอร์, ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ, ทางสถิติ, ทางสถิติประยุกต์, 
ทางมนุษยศาสตร์, ทางมานุษยวิทยา, ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

- ชายหรือหญิง กรุงเทพฯ นายทหารควบคุมการบริหารข้อมูลสินทรัพย์, 
นายทหารประกันคุณภาพการศึกษา, 
นายทหารแผนและโครงการ, นายทหารสัญญา, 
รองหวัหน้าฝ่ายเอกสารเทคนิคและหอ้งสมุด

5

DOF - 17 121110 ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ เปน็สมาชิกเนติบณัฑิตยสภา ชาย กรุงเทพฯ นายทหารพระธรรมนูญ 4
DOF - 17 121102 ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ เปน็สมาชิกเนติบณัฑิตยสภา ชาย ลพบรีุ นายทหารพระธรรมนูญ 1
DOF - 17 121121 ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ เปน็สมาชิกเนติบณัฑิตยสภา ชาย อุบลราชธานี นายทหารพระธรรมนูญ 1
DOF - 17 121123 ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ เปน็สมาชิกเนติบณัฑิตยสภา ชาย อุดรธานี นายทหารพระธรรมนูญ 1
DOF - 17 121146 ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ เปน็สมาชิกเนติบณัฑิตยสภา ชาย พษิณุโลก นายทหารพระธรรมนูญ 1
DOF - 17 121188 ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ เปน็สมาชิกเนติบณัฑิตยสภา ชาย นครปฐม นายทหารพระธรรมนูญ 1
DOF - 18 122310 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ชายหรือหญิง กรุงเทพฯ นายทหารสันทัดงาน 1
DOF - 18 122388 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ชายหรือหญิง นครปฐม นายทหารบริการโลหติ 1
DOF - 19 123310 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มีใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค ชายหรือหญิง กรุงเทพฯ นายทหารรังสีเทคนิค 1
DOF - 19 123388 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มีใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค ชายหรือหญิง นครปฐม นายทหารสันทัดงาน 1
DOF - 20 124310 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยาคลินิก มีใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก

หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกปฏิบติังาน 
ด้านจิตวิทยาคลินิก (Internship) 
และได้รับวุฒิบตัรการอบรม

ชายหรือหญิง กรุงเทพฯ นายทหารสันทัดงาน, นายทหารจิตวิทยาคลินิก 2

DOF - 21 125388 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการแพทย์แผนจีน - ชายหรือหญิง นครปฐม นายทหารสันทัดงาน 1
DOF - 22 126388 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการแพทย์แผนไทย,

การแพทย์แผนไทยประยุกต์
- ชายหรือหญิง นครปฐม นายทหารสันทัดงาน 1

DOF - 23 127388 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร,
ทางการอาหาร, ทางเทคโนโลยีการอาหาร, ทางเทคโนโลยีการอาหาร
และโภชนาการ, ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการอาหาร, 
ทางอาหารและโภชนาการ, ทางโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร

- ชายหรือหญิง นครปฐม นายทหารโภชนาการ 1

DOF - 24 128310 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางสังคมสงเคราะหศ์าสตร์ - ชายหรือหญิง กรุงเทพฯ นายทหารสังคมสงเคราะห์ 1
90รวมทั้งส้ิน



ผนวก ข
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต ่ำกวำ่ชั้นสัญญำบัตร

กลุ่ม
รหัส

ต่ำแหน่ง
คุณวฒิุ คุณสมบัติเพิ่มเติม เพศ ที่ต้ังหน่วย ต าแหน่ง จำ่นวน

NCO - 01 201310 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ชั้นสูง 
ที่ส าเร็จการศึกษาจากคณะทันตแพทยศาสตร์ของมหาวทิยาลัย 
หรือสถาบันทันตกรรมกระทรวงสาธารณสุข 
หรือประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และได้รับหนังสือรับรองการปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ 
ในสถานพยาบาลของทางราชการ ไม่น้อยกวา่ ๑ ปี

- ชายหรือหญงิ กรุงเทพฯ เจา้หน้าที่สันทัดงาน 1

NCO - 02 301110 ประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง ในสาขาวชิา หรือทางช่างก่อสร้าง, ก่อสร้างโยธา - ชาย กรุงเทพฯ เจา้หน้าที่เขียนแบบและประมาณราคา, 
เจา้หน้าที่ทดลอง, เจา้หน้าที่พัฒนาวชิาการ, 
เจา้หน้าที่วทิยาการ

4

NCO - 03 302110 ประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง สาขาวชิาช่างส ารวจ - ชาย กรุงเทพฯ เจา้หน้าที่ที่ดิน 1
NCO - 04 303310 ประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิคเภสัชกรรม - ชายหรือหญงิ กรุงเทพฯ เจา้หน้าที่ควบคุมยา, เจา้หน้าที่วทิยาศาสตร์, 

เจา้หน้าที่สันทัดงาน
3

NCO - 05 304310 ประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง วทิยาศาสตร์การแพทย์ (พยาธวิทิยาคลินิก) - ชายหรือหญงิ กรุงเทพฯ เจา้หน้าที่สันทัดงาน, เจา้หน้าที่ห้องปฏิบัติการ 3
NCO - 06 305110 ประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง สาขาวชิาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หรือเวชกิจฉุกเฉิน มีใบประกาศนียบัตรเจา้พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ชาย กรุงเทพฯ เจา้หน้าที่ล าเลียง 1
NCO - 06 305107 ประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง สาขาวชิาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หรือเวชกิจฉุกเฉิน มีใบประกาศนียบัตรเจา้พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ชาย สุราษฎร์ธานี เจา้หน้าที่สันทัดงาน 1
NCO - 07 401110 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิาช่างไฟฟ้าก าลัง หรือทางไฟฟ้าก าลัง - ชาย กรุงเทพฯ เจา้หน้าที่แบบแผน, ช่างเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า, 

ช่างเคร่ืองปรับอากาศ, 
ช่างเคร่ืองยนต์และก าเนิดไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้า

8

NCO - 07 401101 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิาช่างไฟฟ้าก าลัง หรือทางไฟฟ้าก าลัง - ชาย นครราชสีมา ช่างไฟฟ้า 1
NCO - 07 401102 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิาช่างไฟฟ้าก าลัง หรือทางไฟฟ้าก าลัง - ชาย ลพบุรี ช่างไฟฟ้า 1
NCO - 07 401104 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิาช่างไฟฟ้าก าลัง หรือทางไฟฟ้าก าลัง - ชาย นครสวรรค์ ช่างเคร่ืองยนต์ไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้า 5
NCO - 07 401121 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิาช่างไฟฟ้าก าลัง หรือทางไฟฟ้าก าลัง - ชาย อุบลราชธานี ช่างเคร่ืองปรับอากาศ, ช่างประปา 2
NCO - 07 401141 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิาช่างไฟฟ้าก าลัง หรือทางไฟฟ้าก าลัง - ชาย เชียงใหม่ ช่างไฟฟ้า 1
NCO - 07 401146 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิาช่างไฟฟ้าก าลัง หรือทางไฟฟ้าก าลัง - ชาย พิษณุโลก ช่างไฟฟ้า 1
NCO - 07 401188 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิาช่างไฟฟ้าก าลัง หรือทางไฟฟ้าก าลัง - ชาย นครปฐม ช่างเคร่ืองยนต์ท าไฟฟ้า 1



ข - 2
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต ่ำกวำ่ชั้นสัญญำบัตร
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NCO - 08 402110 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ - ชาย กรุงเทพฯ เจา้หน้าที่กระสุน, เจา้หน้าที่เขียนแบบ, 
เจา้หน้าที่ควบคุมการซ่อม, เจา้หน้าที่ควบคุมคุณภาพ, 
เจา้หน้าที่ควบคุมและตรวจสอบ, 
เจา้หน้าที่คอมพิวเตอร์,
เจา้หน้าที่ซ่อมบ ารุง, เจา้หน้าที่ทดสอบและประเมินผล,
เจา้หน้าที่ปฏิบัติการ, เจา้หน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์,
เจา้หน้าที่แผนพัฒนา, เจา้หน้าที่พัสดุ, 
เจา้หน้าที่ศูนย์ข่าว, เจา้หน้าที่สถิติและวเิคราะห,์ 
เจา้หน้าที่สรรพาวธุ, เจา้หน้าที่สร้างต้นแบบ,
เจา้หน้าที่สารสนเทศภูมิศาสตร์, เจา้หน้าที่ส่ือสาร, 
เจา้หน้าที่ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์, 
เจา้หน้าที่เอกสารเทคนิค, ช่างชุมสายโทรศัพท,์ 
ช่างซ่อมบ ารุง, ช่างติดต้ังย้ายถอนและตรวจซ่อม,
ช่างเทคนิค, ช่างโทรคมนามคม, ช่างโทรศัพท,์ 
ช่างเรดาร์, ช่างวทิย,ุ ช่างส่ือสาร,
เจา้หน้าที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์

46

NCO - 08 402101 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ - ชาย นครราชสีมา เจา้หน้าที่สถิติและวเิคราะห,์ เจา้หน้าที่ส่ือสาร 2
NCO - 08 402102 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ - ชาย ลพบุรี เจา้หน้าที่ซ่อมบ ารุง, เจา้หน้าที่สถิติและวเิคราะห,์ 

เจา้หน้าที่ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์, ช่างเทคนิค, ช่างส่ือสาร
7

NCO - 08 402104 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ - ชาย นครสวรรค์ เจา้หน้าที่สงครามอิเล็กทรอนิกส์ 1
NCO - 08 402107 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ - ชาย สุราษฎร์ธานี เจา้หน้าที่สรรพาวธุ, ช่างซ่อมบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2
NCO - 08 402123 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ - ชาย อุดรธานี เจา้หน้าที่ซ่อมบ ารุง, เจา้หน้าที่สรรพาวธุ 2
NCO - 08 402141 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ - ชาย เชียงใหม่ เจา้หน้าที่ส่ือสาร, เจา้หน้าที่ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ 2
NCO - 08 402146 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ - ชาย พิษณุโลก เจา้หน้าที่สรรพาวธุ 1
NCO - 08 402156 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ - ชาย สงขลา เจา้หน้าที่ซ่อมบ ารุง, เจา้หน้าที่สรรพาวธุ 2
NCO - 08 402188 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ - ชาย นครปฐม เจา้หน้าที่เคร่ืองช่วยฝึกการบิน, 

ช่างซ่อมบ ารุงระบบสารสนเทศ, 
ช่างซ่อมอุปกรณ์การศึกษา

4

NCO - 08 402310 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ - ชายหรือหญงิ กรุงเทพฯ เจา้หน้าที่ปฏิบัติการ 1
NCO - 09 403110 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิาหรือทางการก่อสร้าง, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, 

เคร่ืองกล, เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง
- ชาย กรุงเทพฯ เจา้หน้าที่ดับเพลิง, เจา้หน้าที่เทคนิคการกู้ภัย, 

เจา้หน้าที่ปฏิบัติการดับเพลิงอากาศยาน, 
เจา้หน้าที่ผลิตและซ่อมเคร่ืองดับเพลิง, 
เจา้หน้าที่ไฟฟ้า-ปรับอากาศ

8

NCO - 09 403156 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิาหรือทางการก่อสร้าง, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, 
เคร่ืองกล, เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง

- ชาย สงขลา เจา้หน้าที่ดับเพลิง 1
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NCO - 10 404110 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิาหรือทางช่างก่อสร้าง, ก่อสร้างโยธา - ชาย กรุงเทพฯ เจา้หน้าที่การทางและสนามบิน, เจา้หน้าที่เขียนแบบ, 
เจา้หน้าที่ควบคุมงาน, เจา้หน้าที่ควบคุมพัสดุ, 
เจา้หน้าที่ช่างโยธา, เจา้หน้าที่ช่างอาคาร, 
เจา้หน้าที่แบบแผน, เจา้หน้าที่แผนและก าหนดงาน, 
เจา้หน้าที่พัสดุ, เจา้หน้าที่ยุทธการ, 
เจา้หน้าที่สถิติและวเิคราะห,์ เจา้หน้าที่อาคาร, 
ช่างเขียนแบบ, ช่างประปา, ช่างสนามบิน, ช่างอาคาร,
ช่างเขียน, ช่าง

26

NCO - 10 404104 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือทางช่างก่อสร้าง, ก่อสร้างโยธา - ชาย นครสวรรค์ เจา้หน้าที่ช่างโยธา, ช่างอาคาร 3
NCO - 10 404107 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือทางช่างก่อสร้าง, ก่อสร้างโยธา - ชาย สุราษฎร์ธานี ช่างโยธา 1
NCO - 10 404156 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือทางช่างก่อสร้าง, ก่อสร้างโยธา - ชาย สงขลา ช่างประปา 1
NCO - 11 405110 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือทางเคร่ืองกล - ชาย กรุงเทพฯ เจา้หน้าที่เคร่ืองทุ่นแรง, ช่างเคร่ืองทุ่นแรง,

ช่างเคร่ืองปรับอากาศ, ช่างเคร่ืองมือกล
10

NCO - 11 405104 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือทางเคร่ืองกล - ชาย นครสวรรค์ เจา้หน้าที่เคร่ืองทุ่นแรง, 
เจา้หน้าที่สนับสนุนอุปกรณ์ภาคพื้น

3

NCO - 11 405146 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือทางเคร่ืองกล - ชาย พิษณุโลก เจา้หน้าที่เคร่ืองทุ่นแรง 1
NCO - 11 405188 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือทางเคร่ืองกล - ชาย นครปฐม ช่างเคร่ืองทุ่นแรง, ช่างจกัรกล 2
NCO - 12 407110 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือสาขางานเคร่ืองกล, โลหะการ, ช่างยนต์, 

ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ
- เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ 
ที่ผ่านการรับราชการทหารในกองประจ าการ 
หรือที่ส าเร็จการฝึกวชิาทหารตามกฎหมาย
วา่ด้วยการส่งเสริมการฝึกวชิาทหารชั้นปีที่ ๓
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์
- ส่วนสูงไม่ต่ ากวา่ ๑๖๐ ซม.

ชาย กรุงเทพฯ พลขับ, พลขับรถ, พลขับรถดับเพลิง 40

NCO - 12 407101 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือสาขางานเคร่ืองกล, โลหะการ, ช่างยนต์, 
ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ

- เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ 
ที่ผ่านการรับราชการทหารในกองประจ าการ 
หรือที่ส าเร็จการฝึกวชิาทหารตามกฎหมาย
วา่ด้วยการส่งเสริมการฝึกวชิาทหารชั้นปีที่ ๓
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์
- ส่วนสูงไม่ต่ ากวา่ ๑๖๐ ซม.

ชาย นครราชสีมา พลขับรถ 1



ข - 4
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต ่ำกวำ่ชั้นสัญญำบัตร

กลุ่ม
รหัส

ต่ำแหน่ง
คุณวฒิุ คุณสมบัติเพิ่มเติม เพศ ที่ต้ังหน่วย ต าแหน่ง จำ่นวน

NCO - 12 407102 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือสาขางานเคร่ืองกล, โลหะการ, ช่างยนต์, 
ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ

- เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ 
ที่ผ่านการรับราชการทหารในกองประจ าการ 
หรือที่ส าเร็จการฝึกวชิาทหารตามกฎหมาย
วา่ด้วยการส่งเสริมการฝึกวชิาทหารชั้นปีที่ ๓
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์
- ส่วนสูงไม่ต่ ากวา่ ๑๖๐ ซม.

ชาย ลพบุรี พลขับรถ 5

NCO - 12 407104 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือสาขางานเคร่ืองกล, โลหะการ, ช่างยนต์, 
ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ

- เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ 
ที่ผ่านการรับราชการทหารในกองประจ าการ 
หรือที่ส าเร็จการฝึกวชิาทหารตามกฎหมาย
วา่ด้วยการส่งเสริมการฝึกวชิาทหารชั้นปีที่ ๓
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์
- ส่วนสูงไม่ต่ ากวา่ ๑๖๐ ซม.

ชาย นครสวรรค์ พลขับรถ 16

NCO - 12 407105 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือสาขางานเคร่ืองกล, โลหะการ, ช่างยนต์, 
ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ

- เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ 
ที่ผ่านการรับราชการทหารในกองประจ าการ 
หรือที่ส าเร็จการฝึกวชิาทหารตามกฎหมาย
วา่ด้วยการส่งเสริมการฝึกวชิาทหารชั้นปีที่ ๓
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์
- ส่วนสูงไม่ต่ ากวา่ ๑๖๐ ซม.

ชาย ประจวบคีรีขันธ์ พลขับรถ, พลขับรถดับเพลิง 3

NCO - 12 407107 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือสาขางานเคร่ืองกล, โลหะการ, ช่างยนต์, 
ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ

- เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ 
ที่ผ่านการรับราชการทหารในกองประจ าการ 
หรือที่ส าเร็จการฝึกวชิาทหารตามกฎหมาย
วา่ด้วยการส่งเสริมการฝึกวชิาทหารชั้นปีที่ ๓
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์
- ส่วนสูงไม่ต่ ากวา่ ๑๖๐ ซม.

ชาย สุราษฎร์ธานี พลขับรถ 1

NCO - 12 407121 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือสาขางานเคร่ืองกล, โลหะการ, ช่างยนต์, 
ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ

- เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ 
ที่ผ่านการรับราชการทหารในกองประจ าการ 
หรือที่ส าเร็จการฝึกวชิาทหารตามกฎหมาย
วา่ด้วยการส่งเสริมการฝึกวชิาทหารชั้นปีที่ ๓
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์
- ส่วนสูงไม่ต่ ากวา่ ๑๖๐ ซม.

ชาย อุบลราชธานี พลขับรถ 1



ข - 5
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต ่ำกวำ่ชั้นสัญญำบัตร

กลุ่ม
รหัส

ต่ำแหน่ง
คุณวฒิุ คุณสมบัติเพิ่มเติม เพศ ที่ต้ังหน่วย ต าแหน่ง จำ่นวน

NCO - 12 407123 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือสาขางานเคร่ืองกล, โลหะการ, ช่างยนต์, 
ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ

- เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ 
ที่ผ่านการรับราชการทหารในกองประจ าการ 
หรือที่ส าเร็จการฝึกวชิาทหารตามกฎหมาย
วา่ด้วยการส่งเสริมการฝึกวชิาทหารชั้นปีที่ ๓
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์
- ส่วนสูงไม่ต่ ากวา่ ๑๖๐ ซม.

ชาย อุดรธานี พลขับรถ 1

NCO - 12 407141 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือสาขางานเคร่ืองกล, โลหะการ, ช่างยนต์, 
ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ

- เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ 
ที่ผ่านการรับราชการทหารในกองประจ าการ 
หรือที่ส าเร็จการฝึกวชิาทหารตามกฎหมาย
วา่ด้วยการส่งเสริมการฝึกวชิาทหารชั้นปีที่ ๓
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์
- ส่วนสูงไม่ต่ ากวา่ ๑๖๐ ซม.

ชาย เชียงใหม่ พลขับรถ 1

NCO - 12 407146 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือสาขางานเคร่ืองกล, โลหะการ, ช่างยนต์, 
ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ

- เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ 
ที่ผ่านการรับราชการทหารในกองประจ าการ 
หรือที่ส าเร็จการฝึกวชิาทหารตามกฎหมาย
วา่ด้วยการส่งเสริมการฝึกวชิาทหารชั้นปีที่ ๓
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์
- ส่วนสูงไม่ต่ ากวา่ ๑๖๐ ซม.

ชาย พิษณุโลก พลขับรถ, พลขับรถดับเพลิง 3

NCO - 12 407156 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือสาขางานเคร่ืองกล, โลหะการ, ช่างยนต์, 
ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ

- เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ 
ที่ผ่านการรับราชการทหารในกองประจ าการ 
หรือที่ส าเร็จการฝึกวชิาทหารตามกฎหมาย
วา่ด้วยการส่งเสริมการฝึกวชิาทหารชั้นปีที่ ๓
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์
- ส่วนสูงไม่ต่ ากวา่ ๑๖๐ ซม.

ชาย สงขลา พลขับรถ 1

NCO - 12 407188 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือสาขางานเคร่ืองกล, โลหะการ, ช่างยนต์, 
ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ

- เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ 
ที่ผ่านการรับราชการทหารในกองประจ าการ 
หรือที่ส าเร็จการฝึกวชิาทหารตามกฎหมาย
วา่ด้วยการส่งเสริมการฝึกวชิาทหารชั้นปีที่ ๓
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์
- ส่วนสูงไม่ต่ ากวา่ ๑๖๐ ซม.

ชาย นครปฐม พลขับรถ 5



ข - 6
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต ่ำกวำ่ชั้นสัญญำบัตร

กลุ่ม
รหัส

ต่ำแหน่ง
คุณวฒิุ คุณสมบัติเพิ่มเติม เพศ ที่ต้ังหน่วย ต าแหน่ง จำ่นวน

NCO - 12 408110 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือสาขางานเคร่ืองกล, โลหะการ, ช่างยนต์, 
ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ

- ชาย กรุงเทพฯ เจา้หน้าที่กรรมวธินี าเข้าส่งออกพัสดุ, เจา้หน้าที่ขนส่ง, 
เจา้หน้าที่ขนส่งประจ าอากาศยาน, 
เจา้หน้าที่ควบคุมพัสดุ, 
เจา้หน้าที่จดัระวางบรรทุกบนเคร่ืองบิน,
เจา้หน้าที่ติดต้ังอุปกรณ์ช่วยในการบรรทุก, 
เจา้หน้าที่บริการ, เจา้หน้าที่บริการผู้โดยสาร, 
เจา้หน้าที่แผนงาน, ช่างซ่อมบ ารุง, ช่างพาหนะ, 
ช่างยานพาหนะ, ช่างเย็บ, 
เจา้หน้าที่เอกสารการจา้งและใบแลกการขนส่ง

37

NCO - 12 408104 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือสาขางานเคร่ืองกล, โลหะการ, ช่างยนต์, 
ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ

- ชาย นครสวรรค์ ช่างยานพาหนะ 1

NCO - 12 408105 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือสาขางานเคร่ืองกล, โลหะการ, ช่างยนต์, 
ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ

- ชาย ประจวบคีรีขันธ์ ช่างยานพาหนะ 1

NCO - 12 408107 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือสาขางานเคร่ืองกล, โลหะการ, ช่างยนต์, 
ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ

- ชาย สุราษฎร์ธานี ช่างยานพาหนะ 3

NCO - 12 408121 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือสาขางานเคร่ืองกล, โลหะการ, ช่างยนต์, 
ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ

- ชาย อุบลราชธานี เจา้หน้าที่ขนส่ง 1

NCO - 12 408123 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือสาขางานเคร่ืองกล, โลหะการ, ช่างยนต์, 
ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ

- ชาย อุดรธานี ช่างยานพาหนะ 1

NCO - 12 408146 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือสาขางานเคร่ืองกล, โลหะการ, ช่างยนต์, 
ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ

- ชาย พิษณุโลก เจา้หน้าที่ขนส่งประจ าอากาศยาน, ช่างยานพาหนะ 2



ข - 7
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต ่ำกวำ่ชั้นสัญญำบัตร

กลุ่ม
รหัส

ต่ำแหน่ง
คุณวฒิุ คุณสมบัติเพิ่มเติม เพศ ที่ต้ังหน่วย ต าแหน่ง จำ่นวน

NCO - 13 409110 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือทางเทคนิคคอมพิวเตอร์, 
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, เทคโนโลยีสารสนเทศ

- ชาย กรุงเทพฯ เจา้หน้าที่กรรมวธิขี้อมูล, เจา้หน้าที่ข้อมูล, 
เจา้หน้าที่ข้อมูลและภาพสามมิติ, 
เจา้หน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, 
เจา้หน้าที่บริหารก าลังพล, 
เจา้หน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, 
เจา้หน้าที่ปรับมาตรฐาน, เจา้หน้าที่แปลความ, 
เจา้หน้าที่แผนการซ่อมบ ารุง, เจา้หน้าที่แผนที่ดิจติอล, 
เจา้หน้าที่แผนและก าหนดงาน, 
เจา้หน้าที่ฝึกอบรมโปรแกรมประยุกต์, 
เจา้หน้าที่พัฒนาโปรแกรมประยุกต์, 
เจา้หน้าที่รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ, 
เจา้หน้าที่วเิคราะห์และบูรณาการข้อมูล, 
เจา้หน้าที่สงครามไซเบอร์, เจา้หน้าที่สถิติก าลังพล, 
เจา้หน้าที่สารสนเทศ, เจา้หน้าที่ส ารวจพิกัด, 
ช่างซ่อมบ ารุง, ช่างถ่ายรูปทางอากาศ, 
เจา้หน้าที่บูรณะโปรแกรมคอมพิวเตอร์, 
ช่างซ่อมบ ารุงเครือข่าย, 
เจา้หน้าที่วเิคราะห์และตรวจซ่อม

31

NCO - 13 409104 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือทางเทคนิคคอมพิวเตอร์, 
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, เทคโนโลยีสารสนเทศ

- ชาย นครสวรรค์ เจา้หน้าที่ควบคุมอุปกรณ์ตรวจจบั, 
เจา้หน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, 
ช่างถ่ายรูปทางอากาศ

7

NCO - 13 409123 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือทางเทคนิคคอมพิวเตอร์, 
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, เทคโนโลยีสารสนเทศ

- ชาย อุดรธานี เจา้หน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1

NCO - 13 409146 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือทางเทคนิคคอมพิวเตอร์, 
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, เทคโนโลยีสารสนเทศ

- ชาย พิษณุโลก เจา้หน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1

NCO - 13 409310 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือทางเทคนิคคอมพิวเตอร์, 
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, เทคโนโลยีสารสนเทศ

- ชายหรือหญงิ กรุงเทพฯ เจา้หน้าที่กรรมวธิขี้อมูล, เจา้หน้าที่การฝึกและศึกษา, 
เจา้หน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, 
เจา้หน้าที่บริหารก าลังพล, 
เจา้หน้าที่ปฏิบัติการสารสนเทศ

9

NCO - 13 409388 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือทางเทคนิคคอมพิวเตอร์, 
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, เทคโนโลยีสารสนเทศ

- ชายหรือหญงิ นครปฐม เจา้หน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1

NCO - 14 410110 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ สาขางานวจิติรศิลป,์ สาขางานการออกแบบ,
สาขางานเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวดิีทัศน,์ สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม, 
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก, สาขางานเทคโนโลยีนิเทศศิลป์

- ชาย กรุงเทพฯ เจา้หน้าที่ถ่ายภาพ 2
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ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต ่ำกวำ่ชั้นสัญญำบัตร

กลุ่ม
รหัส

ต่ำแหน่ง
คุณวฒิุ คุณสมบัติเพิ่มเติม เพศ ที่ต้ังหน่วย ต าแหน่ง จำ่นวน

NCO - 14 410107 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ สาขางานวจิติรศิลป,์ สาขางานการออกแบบ,
สาขางานเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวดิีทัศน,์ สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม, 
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก, สาขางานเทคโนโลยีนิเทศศิลป์

- ชาย สุราษฎร์ธานี เจา้หน้าที่การภาพ 1

NCO - 14 410310 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ สาขางานวจิติรศิลป,์ สาขางานการออกแบบ,
สาขางานเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวดิีทัศน,์ สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม, 
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก, สาขางานเทคโนโลยีนิเทศศิลป์

- ชายหรือหญงิ กรุงเทพฯ เจา้หน้าที่การภาพ, เจา้หน้าที่นิทรรศการ, 
เจา้หน้าที่ผลิตส่ือการศึกษา, เจา้หน้าที่ส่ือการศึกษา

6

NCO - 14 410301 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ สาขางานวจิติรศิลป,์ สาขางานการออกแบบ,
สาขางานเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวดิีทัศน,์ สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม, 
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก, สาขางานเทคโนโลยีนิเทศศิลป์

- ชายหรือหญงิ นครราชสีมา เจา้หน้าที่การภาพ 1

NCO - 14 410346 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ สาขางานวจิติรศิลป,์ สาขางานการออกแบบ,
สาขางานเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวดิีทัศน,์ สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม, 
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก, สาขางานเทคโนโลยีนิเทศศิลป์

- ชายหรือหญงิ พิษณุโลก เจา้หน้าที่การภาพ 1

NCO - 14 410356 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ สาขางานวจิติรศิลป,์ สาขางานการออกแบบ,
สาขางานเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวดิีทัศน,์ สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม, 
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก, สาขางานเทคโนโลยีนิเทศศิลป์

- ชายหรือหญงิ สงขลา เจา้หน้าที่การภาพ 1

NCO - 14 410388 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ สาขางานวจิติรศิลป,์ สาขางานการออกแบบ,
สาขางานเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวดิีทัศน,์ สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม, 
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก, สาขางานเทคโนโลยีนิเทศศิลป์

- ชายหรือหญงิ นครปฐม เจา้หน้าที่การภาพ 1

NCO - 15 411110 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือทางการบัญชี - ชาย กรุงเทพฯ เจา้หน้าที่พัฒนาบุคลากร, เสมียนการเงิน, 
เสมียนงบประมาณ

11

NCO - 15 411102 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือทางการบัญชี - ชาย ลพบุรี เสมียนงบประมาณ 1
NCO - 15 411104 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือทางการบัญชี - ชาย นครสวรรค์ เสมียนการเงิน 4
NCO - 15 411156 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือทางการบัญชี - ชาย สงขลา เสมียนงบประมาณ 1
NCO - 15 411188 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือทางการบัญชี - ชาย นครปฐม เสมียนงบประมาณ 1
NCO - 15 411310 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือทางการบัญชี - ชายหรือหญงิ กรุงเทพฯ เจา้หน้าที่การเงิน, 

เจา้หน้าที่ตรวจสอบและประเมินผล, 
เจา้หน้าที่ปฏิบัติการ, เจา้หน้าที่แผนงาน, 
เจา้หน้าที่พัฒนาบุคลากร, เจา้หน้าที่วเิคราะห์ข้อมูล, 
เจา้หน้าที่สถิติ, เสมียนการเงิน, เสมียนงบประมาณ

51

NCO - 15 411301 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือทางการบัญชี - ชายหรือหญงิ นครราชสีมา เสมียนการเงิน 1
NCO - 15 411302 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือทางการบัญชี - ชายหรือหญงิ ลพบุรี เสมียนการเงิน 1
NCO - 15 411304 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือทางการบัญชี - ชายหรือหญงิ นครสวรรค์ เสมียนการเงิน 1
NCO - 15 411307 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือทางการบัญชี - ชายหรือหญงิ สุราษฎร์ธานี เสมียนงบประมาณ 1
NCO - 15 411321 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือทางการบัญชี - ชายหรือหญงิ อุบลราชธานี เสมียนการเงิน, เสมียนงบประมาณ 2
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ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต ่ำกวำ่ชั้นสัญญำบัตร

กลุ่ม
รหัส

ต่ำแหน่ง
คุณวฒิุ คุณสมบัติเพิ่มเติม เพศ ที่ต้ังหน่วย ต าแหน่ง จำ่นวน

NCO - 15 411356 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือทางการบัญชี - ชายหรือหญงิ สงขลา เสมียนการเงิน 2
NCO - 16 511110 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิาอาหารและโภชนาการ, คหกรรมศาสตร์ 

หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ชาย กรุงเทพฯ เจา้หน้าที่สูทกรรม, รองผู้บังคับหมู่สูทกรรม 8

NCO - 16 511101 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิาอาหารและโภชนาการ, คหกรรมศาสตร์ 
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

- ชาย นครราชสีมา เจา้หน้าที่เกียกกาย 1

NCO - 16 511102 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิาอาหารและโภชนาการ, คหกรรมศาสตร์ 
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

- ชาย ลพบุรี เจา้หน้าที่เกียกกาย, สูทกรรม 2

NCO - 16 511104 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิาอาหารและโภชนาการ, คหกรรมศาสตร์ 
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

- ชาย นครสวรรค์ เจา้หน้าที่สูทกรรม 1

NCO - 16 511107 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิาอาหารและโภชนาการ, คหกรรมศาสตร์ 
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

- ชาย สุราษฎร์ธานี เจา้หน้าที่เกียกกาย, สูทกรรม 2

NCO - 16 511121 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิาอาหารและโภชนาการ, คหกรรมศาสตร์ 
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

- ชาย อุบลราชธานี สูทกรรม 1

NCO - 16 511141 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิาอาหารและโภชนาการ, คหกรรมศาสตร์ 
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

- ชาย เชียงใหม่ สูทกรรม 1

NCO - 16 511146 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิาอาหารและโภชนาการ, คหกรรมศาสตร์ 
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

- ชาย พิษณุโลก เจา้หน้าที่เกียกกาย 1

NCO - 16 511310 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิาอาหารและโภชนาการ, คหกรรมศาสตร์ 
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

- ชายหรือหญงิ กรุงเทพฯ โภชนากร, เจา้หน้าที่บริการจดัเล้ียง 2

NCO - 16 511302 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิาอาหารและโภชนาการ, คหกรรมศาสตร์ 
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

- ชายหรือหญงิ ลพบุรี สูทกรรม 2

NCO - 16 511346 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิาอาหารและโภชนาการ, คหกรรมศาสตร์ 
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

- ชายหรือหญงิ พิษณุโลก สูทกรรม 1

NCO - 16 511388 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิาอาหารและโภชนาการ, คหกรรมศาสตร์ 
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

- ชายหรือหญงิ นครปฐม เจา้หน้าที่โภชนาการ 1
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NCO - 17 512110 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ประเภทวชิาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน 
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint 
ได้เป็นอย่างดี

ชาย กรุงเทพฯ เจา้หน้าที่ก าลังพล, เจา้หน้าที่ข่าว, 
เจา้หน้าที่ข่าวกรองการรบ, เจา้หน้าที่คลัง, 
เจา้หน้าที่คลังพัสดุ, เจา้หน้าที่คลังเสบียงและสูทภัณฑ์, 
เจา้หน้าที่ควบคุมการจดัหาทางทหาร, 
เจา้หน้าที่ควบคุมพัสดุ, เจา้หน้าที่จดัสถานที,่ 
เจา้หน้าที่จดัหา, เจา้หน้าที่ตรวจรับ-ส่ง, 
เจา้หน้าที่ตรวจสอบประวติั, 
เจา้หน้าที่เตรียมส่วนประกอบ, เจา้หน้าที่เติมเชื้อเพลิง,
เจา้หน้าที่บริการเชื้อเพลิง, เจา้หน้าที่บัญชีคุมพัสดุ, 
เจา้หน้าที่บัญชีคุมและสถิติ, เจา้หน้าที่เบ็ดเตล็ด, 
เจา้หน้าที่ปฏิบัติการ, เจา้หน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ, 
เจา้หน้าที่พลาธกิาร, เจา้หน้าที่พัฒนาก าลังพล, 
เจา้หน้าที่พัสดุ, เจา้หน้าที่พัสดุเชื้อเพลิง, 
เจา้หน้าที่ยุทธการ, เจา้หน้าที่รวบรวม, 
เจา้หน้าที่วเิคราะห์ก าลังพล, เจา้หน้าที่ส่งก าลังบ ารุง, 
เจา้หน้าที่สถิติและวเิคราะห,์ เจา้หน้าที่สโมสร, 
เจา้หน้าที่สวสัดิการ, เจา้หน้าที่สัสดี, 
เจา้หน้าที่ส ารวจพัสดุ, เสมียน, เสมียนพระธรรมนูญ, 
เสมียนสัสดี, เจา้หน้าที่แผนการสรรหา, 
เจา้หน้าที่หลักฐานแบบธรรมเนียม, 
เจา้หน้าที่เสริมสร้างอุดมการณ์

105

NCO - 17 512101 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ประเภทวชิาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน 
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint 
ได้เป็นอย่างดี

ชาย นครราชสีมา เจา้หน้าที่คลัง, เจา้หน้าที่คลังพัสดุเชื้อเพลิง, 
เจา้หน้าที่พัสดุ, เสมียน

4

NCO - 17 512102 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ประเภทวชิาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน 
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint 
ได้เป็นอย่างดี

ชาย ลพบุรี เจา้หน้าที่นิรภัยภาคพื้น, เจา้หน้าที่พัสดุ, 
เจา้หน้าที่ส่งก าลังบ ารุง, เสมียน

11

NCO - 17 512104 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ประเภทวชิาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน 
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint 
ได้เป็นอย่างดี

ชาย นครสวรรค์ เจา้หน้าที่การข่าว, เจา้หน้าที่ก าลังพล, เจา้หน้าที่คลัง, 
เจา้หน้าที่คลังพัสดุ, เจา้หน้าที่พัสดุ, 
เจา้หน้าที่วเิคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ, 
เจา้หน้าที่ส่งก าลังบ ารุง, เสมียน

18

NCO - 17 512105 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ประเภทวชิาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน 
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint 
ได้เป็นอย่างดี

ชาย ประจวบคีรีขันธ์ เจา้หน้าที่คลังพัสดุ, เจา้หน้าที่พัสดุ, เสมียน 5



ข - 11
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต ่ำกวำ่ชั้นสัญญำบัตร

กลุ่ม
รหัส

ต่ำแหน่ง
คุณวฒิุ คุณสมบัติเพิ่มเติม เพศ ที่ต้ังหน่วย ต าแหน่ง จำ่นวน

NCO - 17 512107 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ประเภทวชิาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน 
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint 
ได้เป็นอย่างดี

ชาย สุราษฎร์ธานี เจา้หน้าที่บัญชีคุมและสถิติ, เจา้หน้าที่พลาธกิาร, 
เจา้หน้าที่พัสดุเชื้อเพลิง, เสมียน, เสมียนสัสดี

5

NCO - 17 512121 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ประเภทวชิาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน 
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint 
ได้เป็นอย่างดี

ชาย อุบลราชธานี เจา้หน้าที่พัสดุ 2

NCO - 17 512123 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ประเภทวชิาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน 
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint 
ได้เป็นอย่างดี

ชาย อุดรธานี เจา้หน้าที่พัสดุ, เจา้หน้าที่พัสดุเชื้อเพลิง 2

NCO - 17 512141 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ประเภทวชิาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน 
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint 
ได้เป็นอย่างดี

ชาย เชียงใหม่ เจา้หน้าที่ก าลังพล 1

NCO - 17 512146 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ประเภทวชิาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน 
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint 
ได้เป็นอย่างดี

ชาย พิษณุโลก เจา้หน้าที่กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ,์ 
เจา้หน้าที่คลัง, เจา้หน้าที่บัญชีคุมและสถิติ, 
เสมียนสัสดี

4

NCO - 17 512156 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ประเภทวชิาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน 
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint 
ได้เป็นอย่างดี

ชาย สงขลา เจา้หน้าที่จดัหา 1

NCO - 17 512188 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ประเภทวชิาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน 
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint 
ได้เป็นอย่างดี

ชาย นครปฐม เจา้หน้าที่พัสดุ, เสมียน 2

NCO - 17 512310 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ประเภทวชิาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน 
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint 
ได้เป็นอย่างดี

ชายหรือหญงิ กรุงเทพฯ เจา้หน้าที่ก าลังพล, เจา้หน้าที่จดัหา, 
เจา้หน้าที่ฌาปนสถาน, เจา้หน้าที่ต าราและอุปกรณ์, 
เจา้หน้าที่ธรุการ, เจา้หน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ,์ 
เจา้หน้าที่เผยแพร่, เจา้หน้าที่แผนและโครงการ, 
เจา้หน้าที่พลาธกิาร, เจา้หน้าที่พัสดุ, 
เจา้หน้าที่วดัและประเมินผล, เจา้หน้าที่วชิาการ, 
เจา้หน้าที่วทิยฐานะและบัณฑิตศึกษา, 
เจา้หน้าที่วทิยาการ, เจา้หน้าที่ส่งก าลังบ ารุง, 
เจา้หน้าที่ห้องปฏิบัติการ, เจา้หน้าที่อุปกรณ์การศึกษา, 
เสมียน

66

NCO - 17 512302 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ประเภทวชิาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน 
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint 
ได้เป็นอย่างดี

ชายหรือหญงิ ลพบุรี เจา้หน้าที่จดัหา, เสมียน 2



ข - 12
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต ่ำกวำ่ชั้นสัญญำบัตร

กลุ่ม
รหัส

ต่ำแหน่ง
คุณวฒิุ คุณสมบัติเพิ่มเติม เพศ ที่ต้ังหน่วย ต าแหน่ง จำ่นวน

NCO - 17 512304 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ประเภทวชิาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน 
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint 
ได้เป็นอย่างดี

ชายหรือหญงิ นครสวรรค์ เสมียน 1

NCO - 17 512305 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ประเภทวชิาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน 
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint 
ได้เป็นอย่างดี

ชายหรือหญงิ ประจวบคีรีขันธ์ เจา้หน้าที่สโมสร, เสมียน 3

NCO - 17 512307 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ประเภทวชิาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน 
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint 
ได้เป็นอย่างดี

ชายหรือหญงิ สุราษฎร์ธานี เจา้หน้าที่การสงเคราะห,์ เจา้หน้าที่เศรษฐกรรม, 
เสมียน

3

NCO - 17 512321 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ประเภทวชิาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน 
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint 
ได้เป็นอย่างดี

ชายหรือหญงิ อุบลราชธานี เจา้หน้าที่ประจ าร้านค้าสหกรณ์, เสมียน 2

NCO - 17 512323 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ประเภทวชิาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน 
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint 
ได้เป็นอย่างดี

ชายหรือหญงิ อุดรธานี เจา้หน้าที่กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ 1

NCO - 17 512341 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ประเภทวชิาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน 
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint 
ได้เป็นอย่างดี

ชายหรือหญงิ เชียงใหม่ เสมียน 1

NCO - 17 512356 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ประเภทวชิาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน 
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint 
ได้เป็นอย่างดี

ชายหรือหญงิ สงขลา เสมียน 1

NCO - 17 512388 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ประเภทวชิาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน 
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint 
ได้เป็นอย่างดี

ชายหรือหญงิ นครปฐม เจา้หน้าที่บรรณารักษ,์ เสมียน 3

NCO - 17 513210 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ประเภทวชิาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย - สถานภาพโสด
- อายุไม่ต่ ากวา่ ๑๘ ปี และไม่เกิน ๒๕ ปี
- น้ าหนักไม่เกิน ๕๕ กิโลกรัม
- ส่วนสูงไม่ต่ ากวา่ ๑๖๐ เซนติเมตร

หญงิ กรุงเทพฯ เจา้หน้าที่ต้อนรับบนอากาศยาน 3

NCO - 17 514310 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความรู้ทางภาษามาเลเซีย หรือยาว ีหรือพม่า หรือเขมร 
ภาษาใดภาษาหนึ่ง

ชายหรือหญงิ กรุงเทพฯ เจา้หน้าที่ภาษา 1

NCO - 17 514341 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความรู้ทางภาษามาเลเซีย หรือยาว ีหรือพม่า หรือเขมร 
ภาษาใดภาษาหนึ่ง

ชายหรือหญงิ เชียงใหม่ เจา้หน้าที่รักษาความปลอดภัย 1
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กลุ่ม
รหัส

ต่ำแหน่ง
คุณวฒิุ คุณสมบัติเพิ่มเติม เพศ ที่ต้ังหน่วย ต าแหน่ง จำ่นวน

NCO - 17 515110 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย - เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ 
ที่ผ่านการรับราชการทหารในกองประจ าการ
- มีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน
ในต าแหน่งผู้บังคับสุนัข

ชาย กรุงเทพฯ ผู้บังคับสุนัขทหาร 1

NCO - 17 515141 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย - เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ 
ที่ผ่านการรับราชการทหารในกองประจ าการ
- มีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน
ในต าแหน่งผู้บังคับสุนัข

ชาย เชียงใหม่ ผู้บังคับสุนัข 2

NCO - 17 516110 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ 
ที่ผ่านการรับราชการทหารในกองประจ าการ 
หรือที่ส าเร็จการฝึกวชิาทหารตามกฎหมาย
วา่ด้วยการส่งเสริมการฝึกวชิาทหารชั้นปีที่ ๓

ชาย กรุงเทพฯ เจา้หน้าที่รักษาการณ์, เจา้หน้าที่สายตรวจ, 
เจา้หน้าที่จราจร

18

NCO - 17 516105 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ 
ที่ผ่านการรับราชการทหารในกองประจ าการ 
หรือที่ส าเร็จการฝึกวชิาทหารตามกฎหมาย
วา่ด้วยการส่งเสริมการฝึกวชิาทหารชั้นปีที่ ๓

ชาย ประจวบคีรีขันธ์ เจา้หน้าที่สารวตัร 1

NCO - 17 516107 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ 
ที่ผ่านการรับราชการทหารในกองประจ าการ 
หรือที่ส าเร็จการฝึกวชิาทหารตามกฎหมาย
วา่ด้วยการส่งเสริมการฝึกวชิาทหารชั้นปีที่ ๓

ชาย สุราษฎร์ธานี เจา้หน้าที่ควบคุมการพักอาศัย 1

NCO - 17 516121 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ 
ที่ผ่านการรับราชการทหารในกองประจ าการ 
หรือที่ส าเร็จการฝึกวชิาทหารตามกฎหมาย
วา่ด้วยการส่งเสริมการฝึกวชิาทหารชั้นปีที่ ๓

ชาย อุบลราชธานี เจา้หน้าที่รักษาการณ์ 1

NCO - 17 516123 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ 
ที่ผ่านการรับราชการทหารในกองประจ าการ 
หรือที่ส าเร็จการฝึกวชิาทหารตามกฎหมาย
วา่ด้วยการส่งเสริมการฝึกวชิาทหารชั้นปีที่ ๓

ชาย อุดรธานี เจา้หน้าที่รักษาการณ์ 1

NCO - 17 516141 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ 
ที่ผ่านการรับราชการทหารในกองประจ าการ 
หรือที่ส าเร็จการฝึกวชิาทหารตามกฎหมาย
วา่ด้วยการส่งเสริมการฝึกวชิาทหารชั้นปีที่ ๓

ชาย เชียงใหม่ เจา้หน้าที่รักษาการณ์ 1
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ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต ่ำกวำ่ชั้นสัญญำบัตร

กลุ่ม
รหัส

ต่ำแหน่ง
คุณวฒิุ คุณสมบัติเพิ่มเติม เพศ ที่ต้ังหน่วย ต าแหน่ง จำ่นวน

NCO - 17 516156 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ 
ที่ผ่านการรับราชการทหารในกองประจ าการ 
หรือที่ส าเร็จการฝึกวชิาทหารตามกฎหมาย
วา่ด้วยการส่งเสริมการฝึกวชิาทหารชั้นปีที่ ๓

ชาย สงขลา เจา้หน้าที่รักษาการณ์ 1

NCO - 17 516188 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ 
ที่ผ่านการรับราชการทหารในกองประจ าการ 
หรือที่ส าเร็จการฝึกวชิาทหารตามกฎหมาย
วา่ด้วยการส่งเสริมการฝึกวชิาทหารชั้นปีที่ ๓

ชาย นครปฐม เจา้หน้าที่รักษาการณ์ 1

NCO - 17 517110 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความรู้ความสามารถทางด้านการขับร้องเพลงไทยเดิม ชาย กรุงเทพฯ นักดนตรี 1
NCO - 17 518310 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความรู้ความสามารถทางด้านเปียโน ชายหรือหญงิ กรุงเทพฯ นักดนตรี 1
NCO - 18 519101 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร ๑ ปี 

ที่ได้รับรองหลักสูตรจากคณะกรรมการสภาการพยาบาล
ชาย นครราชสีมา เจา้หน้าที่สันทัดงาน 1

NCO - 18 519288 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร ๑ ปี 
ที่ได้รับรองหลักสูตรจากคณะกรรมการสภาการพยาบาล

หญงิ นครปฐม เจา้หน้าที่สันทัดงาน 1
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ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต ่ำกวำ่ชั้นสัญญำบัตร

กลุ่ม
รหัส

ต่ำแหน่ง
คุณวฒิุ คุณสมบัติเพิ่มเติม เพศ ที่ต้ังหน่วย ต าแหน่ง จำ่นวน

GENCO - 01 430110 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานเทคนิค) 
สังกัดกองทัพอากาศ ในหน่วยที่ต้ังกรุงเทพฯ 
หรือจงัหวดัปทุมธานี ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี
(นับถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ชาย กรุงเทพฯ เจา้หน้าที่ก าหนดงาน, เจา้หน้าที่ควบคุมคุณภาพ, 
เจา้หน้าที่ควบคุมสถานภาพและสถิติวเิคราะห,์ 
เจา้หน้าที่เคร่ืองมือเคร่ืองใช้, 
เจา้หน้าที่แผนและก าหนดงาน, 
เจา้หน้าที่พัสดุ, ช่างเคร่ืองวดั

7

GENCO - 02 431110 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิาช่างไฟฟ้าก าลัง หรือทางไฟฟ้าก าลัง เป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานเทคนิค) 
สังกัดกองทัพอากาศ ในหน่วยที่ต้ังกรุงเทพฯ 
หรือจงัหวดัปทุมธานี ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี
(นับถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ชาย กรุงเทพฯ ช่างไฟฟ้า 1

GENCO - 03 432102 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือทางการก่อสร้าง, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, 
เคร่ืองกล, เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง

เป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานเทคนิค) 
สังกัดกองทัพอากาศ ในหน่วยที่ต้ังจงัหวดัลพบุรี 
ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี 
(นับถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ชาย ลพบุรี เจา้หน้าที่ดับเพลิง 1

GENCO - 03 432104 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือทางการก่อสร้าง, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, 
เคร่ืองกล, เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง

เป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานเทคนิค) 
สังกัดกองทัพอากาศ ในหน่วยที่ต้ังจงัหวดันครสวรรค์ 
ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี 
(นับถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ชาย นครสวรรค์ เจา้หน้าที่ดับเพลิง 1

GENCO - 03 432107 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือทางการก่อสร้าง, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, 
เคร่ืองกล, เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง

เป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานเทคนิค) 
สังกัดกองทัพอากาศ ในหน่วยที่ต้ังจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี 
(นับถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ชาย สุราษฎร์ธานี เจา้หน้าที่ดับเพลิง 1

GENCO - 03 432121 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือทางการก่อสร้าง, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, 
เคร่ืองกล, เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง

เป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานเทคนิค) 
สังกัดกองทัพอากาศ ในหน่วยที่ต้ังจงัหวดัอุบลราชธานี 
ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี 
(นับถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ชาย อุบลราชธานี เจา้หน้าที่ดับเพลิง 1

GENCO - 03 432146 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือทางการก่อสร้าง, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, 
เคร่ืองกล, เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง

เป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานเทคนิค) 
สังกัดกองทัพอากาศ ในหน่วยที่ต้ังจงัหวดัพิษณุโลก 
ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี 
(นับถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ชาย พิษณุโลก เจา้หน้าที่ดับเพลิง 1

GENCO - 04 433110 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือทางช่างก่อสร้าง, ก่อสร้างโยธา, เคร่ืองกล เป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานเทคนิค) 
สังกัดกองทัพอากาศ ในหน่วยที่ต้ังกรุงเทพฯ 
หรือจงัหวดัปทุมธานี ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี
(นับถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ชาย กรุงเทพฯ ช่างการทาง, ช่างโรงงาน 2
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GENCO - 04 433101 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือทางช่างก่อสร้าง, ก่อสร้างโยธา, เคร่ืองกล เป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานเทคนิค) 
สังกัดกองทัพอากาศ ในหน่วยที่ต้ังจงัหวดันครราชสีมา 
ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี 
(นับถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ชาย นครราชสีมา ช่างโยธา 1

GENCO - 05 434110 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือสาขางานเคร่ืองกล, โลหะการ, ช่างยนต์, 
ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ

เป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานเทคนิค) 
สังกัดกองทัพอากาศ ในหน่วยที่ต้ังกรุงเทพฯ 
หรือจงัหวดัปทุมธานี ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี
(นับถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ชาย กรุงเทพฯ เจา้หน้าที่ตรวจพัสดุ, ช่างเคร่ืองยนต์, ช่างซ่อมบ ารุง, 
ช่างยานพาหนะ, ช่างโรงงาน

8

GENCO - 05 434188 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือสาขางานเคร่ืองกล, โลหะการ, ช่างยนต์, 
ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ

เป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานเทคนิค) 
สังกัดกองทัพอากาศ ในหน่วยที่ต้ังจงัหวดันครปฐม 
ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี 
(นับถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ชาย นครปฐม ช่างยานพาหนะ 1

GENCO - 05 434310 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิา หรือสาขางานเคร่ืองกล, โลหะการ, ช่างยนต์, 
ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ

เป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานเทคนิค) 
สังกัดกองทัพอากาศ ในหน่วยที่ต้ังกรุงเทพฯ 
หรือจงัหวดัปทุมธานี ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว 
ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี (นับถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ชายหรือหญงิ กรุงเทพฯ ช่างโรงงาน 3

GENCO - 06 540110 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย - เป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานบริการ) 
สังกัดกองทัพอากาศ ในหน่วยที่ต้ังกรุงเทพฯ 
หรือจงัหวดัปทุมธานี ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี
(นับถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
- มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน 
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint 
ได้เป็นอย่างดี

ชาย กรุงเทพฯ เจา้หน้าที่ก าลังพล, เจา้หน้าที่ส่งก าลังบ ารุง, เสมียน 5

GENCO - 06 540310 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย - เป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานบริการ) 
สังกัดกองทัพอากาศ ในหน่วยที่ต้ังกรุงเทพฯ 
หรือจงัหวดัปทุมธานี ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี
(นับถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
- มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน 
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint 
ได้เป็นอย่างดี

ชายหรือหญงิ กรุงเทพฯ เจา้หน้าที่การศึกษา, เจา้หน้าที่การส่งเสริมอาชีพ, 
เจา้หน้าที่พัสดุ, เจา้หน้าที่พัสดุเชื้อเพลิง, เสมียน

6



ข - 17
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต ่ำกวำ่ชั้นสัญญำบัตร

กลุ่ม
รหัส

ต่ำแหน่ง
คุณวฒิุ คุณสมบัติเพิ่มเติม เพศ ที่ต้ังหน่วย ต าแหน่ง จำ่นวน

GENCO - 06 540301 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย - เป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานบริการ) 
สังกัดกองทัพอากาศ ในหน่วยที่ต้ังจงัหวดันครราชสีมา 
ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี 
(นับถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
- มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน 
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint 
ได้เป็นอย่างดี

ชายหรือหญงิ นครราชสีมา เจา้หน้าที่พัสดุ 1

GENCO - 06 540302 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย - เป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานบริการ) 
สังกัดกองทัพอากาศ ในหน่วยที่ต้ังจงัหวดัลพบุรี 
ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี 
(นับถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
- มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน 
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint 
ได้เป็นอย่างดี

ชายหรือหญงิ ลพบุรี เสมียน 1

GENCO - 06 540304 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย - เป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานบริการ) 
สังกัดกองทัพอากาศ  ในหน่วยที่ต้ังจงัหวดันครสวรรค์ 
ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี 
(นับถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
- มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน 
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint 
ได้เป็นอย่างดี

ชายหรือหญงิ นครสวรรค์ เจา้หน้าที่พัสดุ 1

GENCO - 06 540305 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย - เป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานบริการ) 
สังกัดกองทัพอากาศ ในหน่วยที่ต้ังจงัหวดัประจวบคีรีขันธ ์
ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี 
(นับถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
- มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน 
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint 
ได้เป็นอย่างดี

ชายหรือหญงิ ประจวบคีรีขันธ์ เจา้หน้าที่พัสดุ 1



ข - 18
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต ่ำกวำ่ชั้นสัญญำบัตร

กลุ่ม
รหัส

ต่ำแหน่ง
คุณวฒิุ คุณสมบัติเพิ่มเติม เพศ ที่ต้ังหน่วย ต าแหน่ง จำ่นวน

GENCO - 06 540307 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย - เป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานบริการ) 
สังกัดกองทัพอากาศ ในหน่วยที่ต้ังจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี 
(นับถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
- มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน 
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint 
ได้เป็นอย่างดี

ชายหรือหญงิ สุราษฎร์ธานี เจา้หน้าที่กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ 1

GENCO - 06 540321 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย - เป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานบริการ) 
สังกัดกองทัพอากาศ ในหน่วยที่ต้ังจงัหวดัอุบลราชธานี 
ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี 
(นับถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
- มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน 
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint 
ได้เป็นอย่างดี

ชายหรือหญงิ อุบลราชธานี เจา้หน้าที่ก าลังพล 1

GENCO - 06 540323 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย - เป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานบริการ) 
สังกัดกองทัพอากาศ ในหน่วยที่ต้ังจงัหวดัอุดรธานี 
ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี 
(นับถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
- มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน 
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint 
ได้เป็นอย่างดี

ชายหรือหญงิ อุดรธานี เจา้หน้าที่คลัง 1

GENCO - 06 540341 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย - เป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานบริการ) 
สังกัดกองทัพอากาศ ในหน่วยที่ต้ังจงัหวดัเชียงใหม่ 
ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี 
(นับถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
- มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน 
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint 
ได้เป็นอย่างดี

ชายหรือหญงิ เชียงใหม่ เสมียน 1



ข - 19
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต ่ำกวำ่ชั้นสัญญำบัตร

กลุ่ม
รหัส

ต่ำแหน่ง
คุณวฒิุ คุณสมบัติเพิ่มเติม เพศ ที่ต้ังหน่วย ต าแหน่ง จำ่นวน

GENCO - 06 540346 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย - เป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานบริการ) 
สังกัดกองทัพอากาศ ในหน่วยที่ต้ังจงัหวดัพิษณุโลก 
ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี 
(นับถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
- มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน 
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint 
ได้เป็นอย่างดี

ชายหรือหญงิ พิษณุโลก เสมียน 1

GENCO - 06 540356 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย - เป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานบริการ) 
สังกัดกองทัพอากาศ ในหน่วยที่ต้ังจงัหวดัสงขลา 
ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี 
(นับถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
- มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน 
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint 
ได้เป็นอย่างดี

ชายหรือหญงิ สงขลา เจา้หน้าที่บัญชีคุมและสถิติ 1

GENCO - 06 540388 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย - เป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานบริการ) 
สังกัดกองทัพอากาศ ในหน่วยที่ต้ังจงัหวดันครปฐม 
ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี 
(นับถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
- มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน 
ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint 
ได้เป็นอย่างดี

ชายหรือหญงิ นครปฐม เจา้หน้าที่นิรภัย 1



ข - 20
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต ่ำกวำ่ชั้นสัญญำบัตร

กลุ่ม
รหัส

ต่ำแหน่ง
คุณวฒิุ คุณสมบัติเพิ่มเติม เพศ ที่ต้ังหน่วย ต าแหน่ง จำ่นวน

NCO - 17 550110 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ 
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจ าการ ในหน่วยที่ต้ังกรุงเทพฯ 
หรือจงัหวดัปทุมธานี และปฏิบัติงานด้านยุทธการ 
โดยมีเวลารับราชการทหารในกองประจ าการ 
ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี (ปลดจากกองประจ าการ
เป็นทหารกองหนุน ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย กรุงเทพฯ เจา้หน้าที่เคร่ืองช่วยฝึก, เจา้หน้าที่พัสดุ, 
เจา้หน้าที่รักษาการณ์, รองผู้บังคับหมู,่ 
รองผู้บังคับหมู่บริการ

9

NCO - 17 550101 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ 
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจ าการ ในหน่วยที่ต้ังจงัหวดันครราชสีมา 
และปฏิบัติงานด้านยุทธการ โดยมีเวลารับราชการทหาร
ในกองประจ าการ ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี 
(ปลดจากกองประจ าการเป็นทหารกองหนุน 
ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย นครราชสีมา ผู้บังคับหมู่ 1

NCO - 17 550102 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ 
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจ าการ ในหน่วยที่ต้ังจงัหวดัลพบุรี 
และปฏิบัติงานด้านยุทธการ โดยมีเวลารับราชการทหาร
ในกองประจ าการ ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี 
(ปลดจากกองประจ าการเป็นทหารกองหนุน 
ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย ลพบุรี เจา้หน้าที่รักษาการณ์ 1

NCO - 17 550104 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ 
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจ าการ ในหน่วยที่ต้ังจงัหวดันครสวรรค์ 
และปฏิบัติงานด้านยุทธการ โดยมีเวลารับราชการทหาร
ในกองประจ าการ ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี 
(ปลดจากกองประจ าการเป็นทหารกองหนุน 
ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย นครสวรรค์ ผู้คุมเรือนจ า 1



ข - 21
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต ่ำกวำ่ชั้นสัญญำบัตร

กลุ่ม
รหัส

ต่ำแหน่ง
คุณวฒิุ คุณสมบัติเพิ่มเติม เพศ ที่ต้ังหน่วย ต าแหน่ง จำ่นวน

NCO - 17 550105 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ 
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจ าการ ในหน่วยที่ต้ังจงัหวดัประจวบคีรีขันธ ์
และปฏิบัติงานด้านยุทธการ โดยมีเวลารับราชการทหาร
ในกองประจ าการ ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี 
(ปลดจากกองประจ าการเป็นทหารกองหนุน 
ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย ประจวบคีรีขันธ์ เจา้หน้าที่สารวตัร 1

NCO - 17 550107 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ 
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจ าการ ในหน่วยที่ต้ังจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
และปฏิบัติงานด้านยุทธการ โดยมีเวลารับราชการทหาร
ในกองประจ าการ ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี 
(ปลดจากกองประจ าการเป็นทหารกองหนุน 
ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย สุราษฎร์ธานี เจา้หน้าที่ควบคุมการพักอาศัย 1

NCO - 17 550121 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ 
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจ าการ ในหน่วยที่ต้ังจงัหวดัอุบลราชธานี 
และปฏิบัติงานด้านยุทธการ โดยมีเวลารับราชการทหาร
ในกองประจ าการ ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี 
(ปลดจากกองประจ าการเป็นทหารกองหนุน 
ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย อุบลราชธานี เจา้หน้าที่รักษาการณ์ 1

NCO - 17 550123 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ 
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจ าการ ในหน่วยที่ต้ังจงัหวดัอุดรธานี 
และปฏิบัติงานด้านยุทธการ โดยมีเวลารับราชการทหาร
ในกองประจ าการ ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี 
(ปลดจากกองประจ าการเป็นทหารกองหนุน 
ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย อุดรธานี เจา้หน้าที่รักษาการณ์ 1



ข - 22
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต ่ำกวำ่ชั้นสัญญำบัตร

กลุ่ม
รหัส

ต่ำแหน่ง
คุณวฒิุ คุณสมบัติเพิ่มเติม เพศ ที่ต้ังหน่วย ต าแหน่ง จำ่นวน

NCO - 17 550141 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ 
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจ าการ ในหน่วยที่ต้ังจงัหวดัเชียงใหม่ 
และปฏิบัติงานด้านยุทธการ โดยมีเวลารับราชการทหาร
ในกองประจ าการ ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี 
(ปลดจากกองประจ าการเป็นทหารกองหนุน 
ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย เชียงใหม่ ผู้บังคับหมู่ 1

NCO - 17 550146 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ 
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจ าการ ในหน่วยที่ต้ังจงัหวดัพิษณุโลก 
และปฏิบัติงานด้านยุทธการ โดยมีเวลารับราชการทหาร
ในกองประจ าการ ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี 
(ปลดจากกองประจ าการเป็นทหารกองหนุน 
ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย พิษณุโลก เจา้หน้าที่รักษาการณ์ 1

NCO - 17 550156 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ 
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจ าการ ในหน่วยที่ต้ังจงัหวดัสงขลา 
และปฏิบัติงานด้านยุทธการ โดยมีเวลารับราชการทหาร
ในกองประจ าการ ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี 
(ปลดจากกองประจ าการเป็นทหารกองหนุน 
ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย สงขลา เจา้หน้าที่รักษาการณ์ 1

NCO - 17 550188 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ 
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจ าการ ในหน่วยที่ต้ังจงัหวดันครปฐม 
และปฏิบัติงานด้านยุทธการ โดยมีเวลารับราชการทหาร
ในกองประจ าการ ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี 
(ปลดจากกองประจ าการเป็นทหารกองหนุน 
ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย นครปฐม พลยิง 1



ข - 23
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต ่ำกวำ่ชั้นสัญญำบัตร

กลุ่ม
รหัส

ต่ำแหน่ง
คุณวฒิุ คุณสมบัติเพิ่มเติม เพศ ที่ต้ังหน่วย ต าแหน่ง จำ่นวน

NCO - 17 551110 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ 
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจ าการ ในหน่วยที่ต้ังกรุงเทพฯ 
หรือจงัหวดัปทุมธานี และปฏิบัติงานสนับสนุน
ด้านยุทธการโดยมีเวลารับราชการทหารในกองประจ าการ 
ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี (ปลดจากกองประจ าการ
เป็นทหารกองหนุน ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย กรุงเทพฯ เจา้หน้าที่พัสดุ, เจา้หน้าที่สูทกรรม, 
รองผู้บังคับหมู่สูทกรรม

4

NCO - 17 551101 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ 
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจ าการ ในหน่วยที่ต้ังจงัหวดันครราชสีมา 
และปฏิบัติงานสนับสนุนด้านยุทธการ 
โดยมีเวลารับราชการทหารในกองประจ าการ 
ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี (ปลดจากกองประจ าการ
เป็นทหารกองหนุน ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย นครราชสีมา สูทกรรม 1

NCO - 17 551102 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ 
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจ าการ ในหน่วยที่ต้ังจงัหวดัลพบุรี 
และปฏิบัติงานสนับสนุนด้านยุทธการ 
โดยมีเวลารับราชการทหารในกองประจ าการ 
ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี (ปลดจากกองประจ าการ
เป็นทหารกองหนุน ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย ลพบุรี ผู้บังคับหมู่สูทกรรม 1

NCO - 17 551104 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ 
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจ าการ ในหน่วยที่ต้ังจงัหวดันครสวรรค์ 
และปฏิบัติงานสนับสนุนด้านยุทธการ 
โดยมีเวลารับราชการทหารในกองประจ าการ 
ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี (ปลดจากกองประจ าการ
เป็นทหารกองหนุน ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย นครสวรรค์ เจา้หน้าที่คลังพัสดุเชื้อเพลิง 1



ข - 24
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต ่ำกวำ่ชั้นสัญญำบัตร

กลุ่ม
รหัส

ต่ำแหน่ง
คุณวฒิุ คุณสมบัติเพิ่มเติม เพศ ที่ต้ังหน่วย ต าแหน่ง จำ่นวน

NCO - 17 551105 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ 
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจ าการ ในหน่วยที่ต้ังจงัหวดัประจวบคีรีขันธ ์
และปฏิบัติงานสนับสนุนด้านยุทธการ 
โดยมีเวลารับราชการทหารในกองประจ าการ 
ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี (ปลดจากกองประจ าการ
เป็นทหารกองหนุน ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย ประจวบคีรีขันธ์ สูทกรรม 1

NCO - 17 551107 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ 
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจ าการ ในหน่วยที่ต้ังจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
และปฏิบัติงานสนับสนุนด้านยุทธการ 
โดยมีเวลารับราชการทหารในกองประจ าการ 
ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี (ปลดจากกองประจ าการ
เป็นทหารกองหนุน ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย สุราษฎร์ธานี ผู้บังคับหมู่สูทกรรม 1

NCO - 17 551121 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ 
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจ าการ ในหน่วยที่ต้ังจงัหวดัอุบลราชธานี 
และปฏิบัติงานสนับสนุนด้านยุทธการ 
โดยมีเวลารับราชการทหารในกองประจ าการ 
ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี (ปลดจากกองประจ าการ
เป็นทหารกองหนุน ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย อุบลราชธานี สูทกรรม 1

NCO - 17 551123 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ 
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจ าการ ในหน่วยที่ต้ังจงัหวดัอุดรธานี 
และปฏิบัติงานสนับสนุนด้านยุทธการ 
โดยมีเวลารับราชการทหารในกองประจ าการ 
ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี (ปลดจากกองประจ าการ
เป็นทหารกองหนุน ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย อุดรธานี เจา้หน้าที่เกียกกาย 1



ข - 25
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต ่ำกวำ่ชั้นสัญญำบัตร

กลุ่ม
รหัส

ต่ำแหน่ง
คุณวฒิุ คุณสมบัติเพิ่มเติม เพศ ที่ต้ังหน่วย ต าแหน่ง จำ่นวน

NCO - 17 551141 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ 
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจ าการ ในหน่วยที่ต้ังจงัหวดัเชียงใหม่ 
และปฏิบัติงานสนับสนุนด้านยุทธการ 
โดยมีเวลารับราชการทหารในกองประจ าการ 
ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี (ปลดจากกองประจ าการ
เป็นทหารกองหนุน ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย เชียงใหม่ เจา้หน้าที่พัสดุ 1

NCO - 17 551146 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ 
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจ าการ ในหน่วยที่ต้ังจงัหวดัพิษณุโลก 
และปฏิบัติงานสนับสนุนด้านยุทธการ 
โดยมีเวลารับราชการทหารในกองประจ าการ 
ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี (ปลดจากกองประจ าการ
เป็นทหารกองหนุน ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย พิษณุโลก ผู้บังคับหมู่สูทกรรม 1

NCO - 17 551156 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ 
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจ าการ ในหน่วยที่ต้ังจงัหวดัสงขลา 
และปฏิบัติงานสนับสนุนด้านยุทธการ 
โดยมีเวลารับราชการทหารในกองประจ าการ 
ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี (ปลดจากกองประจ าการ
เป็นทหารกองหนุน ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย สงขลา สูทกรรม 1

NCO - 17 551188 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ 
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจ าการ ในหน่วยที่ต้ังจงัหวดันครปฐม 
และปฏิบัติงานสนับสนุนด้านยุทธการ 
โดยมีเวลารับราชการทหารในกองประจ าการ 
ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี (ปลดจากกองประจ าการ
เป็นทหารกองหนุน ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย นครปฐม เจา้หน้าที่ตรวจสอบและรับส่งพัสดุ 1
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ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต ่ำกวำ่ชั้นสัญญำบัตร

กลุ่ม
รหัส

ต่ำแหน่ง
คุณวฒิุ คุณสมบัติเพิ่มเติม เพศ ที่ต้ังหน่วย ต าแหน่ง จำ่นวน

NCO - 17 552110 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ 
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจ าการ  แล้วส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
พลสัญญาณแตรเด่ียว โดยมีเวลารับราชการทหาร
ในกองประจ าการ ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี 
(ปลดจากกองประจ าการเป็นทหารกองหนุน 
ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย กรุงเทพฯ จา่อากาศแตรเด่ียว 1

NCO - 17 553110 ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ไม่จ ากัดสาขาวชิา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ 
สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการทหาร
ในกองประจ าการ  แล้วส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร
การฝึกอบรมทหารกองประจ าการเป็นพลขับ 
โดยมีเวลารับราชการทหารในกองประจ าการ 
ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี (ปลดจากกองประจ าการ
เป็นทหารกองหนุน ก่อน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ชาย กรุงเทพฯ พลขับรถ 5

818รวมทั้งส้ิน



ผนวก ค 
โรคหรือสภาพร่างกายหรือสภาพจิตใจ ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหาร 
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

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 ต้องใช้เสียงในช่วงคลื่นความถ่ี 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... 
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   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 ด้วนหรือพิการ ถึงแม้ว่าจะรักษาด้วยวิธีใหม่ที่สุด
แล้วก็ยังใช้การไม่ได้ 

    ๗.๒.๒ นิ้วหัวแม่มือด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ 
    ๗.๒.๓ นิ้วชี้ของมือด้วนตั้งแต่ข้อปลายนิ้ว 
    ๗.๒.๔ นิ้วมือในมือข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการ

ถึงข้ันใช้การไม่ได้ 
    ๗.๒.๕ นิ้วหัวแม่เท้าด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ 
    ๗.๒.๖ นิ้วเท้าในเท้าข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือ

พิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ 
    ๗.๒.๗ นิ้วเท้าในเท้าแต่ละข้างตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึง

ขั้นใช้การไม่ได้ 
    ๗.๒.๘ นิ้วเท้าในเท้าข้างใดข้างหนึ่งตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อโคนนิ้วหรือ

พิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ 
   ๗.๓ คอเอียง หรือแข็งท่ือชนิดถาวร 
   ๗.๔ กระดูกสันหลังโก่ง หรือคด หรือแอ่นจนเห็นได้ชัด หรือแข็งทื่อชนิดถาวร 

   ๗.๕ กล้ามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or Contracture) จนเป็นผลให้อวัยวะส่วนหนึ่ง
ส่วนใดใช้การไม่ได ้

 
 

๘.  โรคของต่อม … 
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 ๘.  โรคของต่อมไร้ท่อและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสัม 
   ๘.๑ ภาวะต่อมธัยรอยด์ท่างานน้อยไปอย่างถาวร 
   ๘.๒ ภาวะต่อมพาราธัยรอยด์ท่างานน้อยไปอย่างถาวร 
   ๘.๓ ภาวะต่อมใต้สมองผิดปกติอย่างถาวร 
   ๘.๔ เบาหวาน 

   ๘.๕ ภาวะอ้วน  (Obesity) ซึ ่งมีด ัชนีความหนาของร่างกาย  (Body Mass Index) 
ตั้งแต ่๓๕ กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป 

   ๘.๖ โรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับเมตะบอลิสัมของแร่ธาตุ สารอาหาร ดุลย์สารน้่า      
อีเล็กโทรลัยท์และกรดด่าง ตลอดจนเมตะบอลิสัมอ่ืน 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) หรือโรคท่ีท่าให้มีอาการชัก (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 โรคจิตทีเ่กิดจากโรคทางกาย (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 โรคอารมณ.์.. 
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      ๑๑.๒.๒ โรคอารมณ์แปรปรวนที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder 

due to Brain Damage and Dysfunction to Physical Disorder) 
      ๑๑.๒.๓ โรคอารมณ์แปรปรวนอ่ืน 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.   โรคอ่ืน ๆ 

     ๑๒.๑ กระเทย (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) 
 

------------------------------------------------ 
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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 ซึ่งทางคณะกรรมการแพทย์เห็นว่า 
ไม่สามารถรับราชการได้ 

  
------------------------------------------------ 
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ขอกําหนดเกี่ยวกบัรอยสักบนรางกาย 
 

ลักษณะรอยสักบนรางกายที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาไมเหมาะสมตอการบรรจุ
เขารับราชการและสงผลกระทบตอภาพลักษณของกองทัพอากาศ ดังน้ี 

๑.  เมื่อสวมชุดกีฬา (เสื้อแขนสั้น กางเกงขาสั้น) แลวปรากฏรอยสักบนรางกายที่เห็นเดนชัด 
(บริเวณสีแดง ตามภาพประกอบ) ดังน้ี 

 ๑.๑ บริเวณศีรษะและใบหนา ไดแก หนังศีรษะ เปลือกตาดานนอก ปาก ใบหู และคอ 
 ๑.๒ บริเวณแขนและมือ ไดแก ครึ่งแขนทอนบน (วัดระยะกึ่งกลางระหวางกระดูกหัวไหล
ถึงปลายกระดูกขอศอก) ขอพับแขน ขอศอก แขนทอนลาง ขอมือ หลังมือ ฝามือ และน้ิวมือทุกน้ิว  
 ๑.๓ บริเวณขาและเทา ไดแก ครึ่งขาทอนบน (วัดระยะกึ่งกลางระหวางกระดูกขอสะโพก
และกระดูกหัวเขา) ขอพับขา เขา ขาทอนลาง ขอเทา ขางเทาดานนอกและดานใน หลังเทา ฝาเทา และน้ิวเทาทุกน้ิว  

๒.  รอยสักบนรางกายที่อยูภายใตรมผา (บริเวณสีนํ้าเงิน ตามภาพประกอบ) ที่มีรูป ตัวอักษร 
ขอความ หรือสัญลักษณใด ๆ ที่แสดงถึงความรุนแรง ลามก หรือกอใหเกิดความขัดแยง หรือขัดกับหลักศาสนา 
วัฒนธรรม และศีลธรรมอันดี ในกรณีอื่น ๆ ใหเปนดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

 
 

 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบคําอธิบายขอกําหนดเกี่ยวกบัรอยสักบนรางกาย 

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



ผนวก ง 
 

การรบัสทิธ์ิพิจารณาคะแนนเพิ่มพเิศษ 
 

 ผูสมัครสอบที่เปนทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ช้ันที่ ๑ สังกัดกองทัพอากาศ ซึ่งเปนผูที่ผาน
การรับราชการทหารในกองประจําการ โดยมีเวลารับราชการทหารในกองประจําการ ไมนอยกวา ๒ ป ใหรับสิทธ์ิ
พิจารณาคะแนนเพิ่มพิเศษ ตามมาตรการจูงใจใหทหารกองประจําการ สังกัดกองทัพอากาศ อยูรับราชการ 
ในกองประจําการครบ ๒ ป ดังน้ี 

๑. ผูที่มีคุณวุฒิพิเศษ มีสิทธ์ิลดวันรับราชการในกองประจําการ นอยกวา ๒ ป แตขอสละสิทธ์ิ
การใชคุณวุฒิพิเศษ ใหไดรับคะแนนเพิ่มตามตารางน้ี 

ระยะเวลาที่ขอสละสิทธ์ิ คะแนนเพิ่ม 

๑.  มีสทิธ์ิลดวันรบัราชการ ๖  เดือน 
๒.  มีสทิธ์ิลดวันรบัราชการ ๑  ป 
๓.  มีสทิธ์ิลดวันรบัราชการ ๑  ป  ๖  เดือน 

รอยละ ๒ ของคะแนนสอบวิชาการ 
รอยละ ๓ ของคะแนนสอบวิชาการ 
รอยละ ๔ ของคะแนนสอบวิชาการ 

๒. ผูที่ไมมีสิทธ์ิลดวันรับราชการทหารในกองประจําการ (อยูรับราชการครบ ๒ ป) และมี
คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ณ วันปลดประจําการ ใหไดร ับคะแนนเพิ ่ม รอยละ ๒  
ของคะแนนสอบวิชาการ  

๓. ผูที่สมัครใจรับราชการในกองประจําการตออีกคราวละ ๑ ป ใหไดรับคะแนนเพิ่มอีก 
รอยละ ๒ ตอป ของคะแนนสอบวิชาการ  

๔. ผูที่จะขอรับสิทธ์ิดังกลาว สามารถติดตอขอหนังสือรับรองเพื่อขอรับคะแนนเพิ่มได ต้ังแต 
วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันจันทรที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น.  
(เวนวันหยุดราชการ) ณ แผนกสัสดี กองกําลังพลสํารองและการสัสดี สํานักนโยบายและบริหารกําลังพล  
กรมกําลังพลทหารอากาศ โทรศัพท ๐ ๒๕๓๔ ๑๒๐๙ 
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แบบหนังสอืรบัรองเพือ่ขอรบัคะแนนเพิม่ 
 

 
 
 
 

ที่........./.............       สวนราชการ.............................. 
       ................................................. 
       ................................................. 

 หนังสือฉบับน้ีใหไวเพื่อรบัรองวา................................................................................................ 
หมายเลขประจําตัว..................................................เขารับราชการเปนทหารกองประจําการ โดยปฏิบัติงานดาน 
       ยุทธการ           สนับสนุนดานยุทธการ สังกัด...............................เมือ่.....................................ดวยวิธีการ 
       รองขอ             จบัสลากแดง มีรายละเอียด ดังน้ี 

 ๑.  คุณวุฒิการศึกษา ณ วันตรวจเลือก 
  มัธยมศึกษาตอนตน 
  มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
  อนุปริญญาหรือเทียบเทาข้ึนไป 
 ๒.  การศึกษาวิชาทหาร (รด.) 
  สําเร็จการศึกษาช้ันปที่ ๑ สําเร็จการศึกษาช้ันปที่ ๒ ไมสําเร็จการศึกษา
 ๓.  อยูรับราชการในกองประจาํการครบ ๒ ป โดยปลดประจําการเมือ่.......................................
ทั้งน้ี ไดสละสทิธ์ิการใชคุณวุฒิการศึกษาเพื่อลดวันรบัราชการในกองประจาํการรวมระยะเวลาที่ขอสละสิทธ์ิ ดังน้ี 
  ๖ เดือน 
  ๑ ป 
  ๑ ป ๖ เดือน 
  ไมมีสิทธ์ิลดวันรับราชการในกองประจําการ 
 ๔.  คุณวุฒิการศึกษา ณ วันปลดประจําการ 
  มัธยมศึกษาตอนตน 
  มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
  อนุปริญญาหรือเทียบเทาข้ึนไป 
 ๕.  เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย ไมเคยขาดหนีราชการ 

    ใหไว  ณ  วันที่................เดือน..........................พ.ศ................. 
 
 
                    (ลงช่ือ)................................................................ 
                                                                 (................................................................) 
                                                     (ตําแหนง)................................................................. 
 
 
หมายเหตุ  ผบ.กองบิน หรือเทียบเทาข้ึนไปเปนผูลงช่ือในหนังสือรับรอง  

0 

0 

0 

0 



ผนวก จ 
 

การสอบคัดเลือกรอบแรกและการประกาศผลสอบ 
 

  ผู้สมัครสอบทุกคนจะต้องเข้าสอบคัดเลือกรอบแรกตามที่ก าหนด โดยสามารถพิมพ์บัตร
ประจ าตัวสอบคัดเลือกรอบแรก ที่ระบุเลขประจ าตัวสอบ ก าหนดการ สถานที่สอบ และที่นั่งสอบ ได้ตั้งแต่  
วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ www.rtaf-recruit.com ดังนี้ 

๑. การสอบปฏิบัติ (เฉพาะผู้สมัครสอบรหัสต าแหน่ง ๑๑๘๑๑๐, ๑๑๙๑๑๐, ๕๑๓๒๑๐, 
๕๑๔๓๑๐, ๕๑๔๓๔๑, ๕๑๗๓๑๐ และ ๕๑๘๓๑๐) ดังนี้ 

๑.๑ การสอบปฏิบัติ รหัสต าแหน่ง ๑๑๘๑๑๐, ๑๑๙๑๑๐, ๕๑๔๓๑๐ และ ๕๑๔๓๔๑ 
๑.๑.๑ ก าหนดการสอบ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันศุกร์ที่ 

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม กรมข่าวทหารอากาศ (รายละเอียดตามที่ระบุในบัตรประจ าตัวสอบ
คัดเลือกรอบแรก) 

๑.๑.๒ เนื้อหาการสอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

ล าดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑ ทักษะด้านการฟังภาษาต่างประเทศที่สมัครสอบ (โดยการ ถาม - ตอบ) 

- ประโยคทั่วไป 
- พ้ืนฐาน 

๒๐  

๒ ทักษะด้านการพูดภาษาต่างประเทศที่สมัครสอบ (โดยการแนะน าตัว) 
- ประโยคพื้นฐาน 

๒๐  

๓ ทักษะด้านการอ่านภาษาต่างประเทศที่สมัครสอบ (ทางสื่อสิ่งพิมพ์) 
- ภาษาไม่เป็นทางการ / ภาษาเป็นทางการ 

๒๐  

๔ ทักษะด้านการเขียนภาษาต่างประเทศที่สมัครสอบ 
- ภาษาไม่เป็นทางการ / ภาษาเป็นทางการ 

๒๐  

๕ ทักษะด้านการแปลภาษาต่างประเทศที่สมัครสอบ 
- แปลภาษาไทย เป็นภาษาต่างประเทศ 
- แปลภาษาต่างประเทศ เป็นภาษาไทย 

๒๐  

 รวม ๑๐๐  

๑.๒ การสอบปฏิบัติ รหัสต าแหน่ง ๕๑๓๒๑๐  
๑.๒.๑ ก าหนดการสอบ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันศุกร์ที่ 

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกรมพลาธิการทหารอากาศ ๓ กรมพลาธิการทหารอากาศ (รายละเอียด
ตามท่ีระบุในบัตรประจ าตัวสอบคัดเลือกรอบแรก) 

๑.๒.๒ เนื้อหาการสอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

ล าดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑ บุคลิกลักษณะ รูปร่าง หน้าตา ๓๐  
๒ กิริยา มารยาท การแต่งกาย ๓๐  
๓ การบริการ (Service Mind) ๒๐  
๔ ปฏิภาณไหวพริบ ๒๐  
 รวม ๑๐๐  

๑.๓  การสอบ... 



จ - ๒ 

๑.๓ การสอบปฏิบัติ รหัสต าแหน่ง ๕๑๗๓๑๐ 
๑.๓.๑ ก าหนดการสอบ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันศุกร์ที่ 

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ กองดุริยางค์ทหารอากาศ กองบัญชาการอากาศโยธิน (รายละเอียดตามที่ระบุในบัตร
ประจ าตัวสอบคัดเลือกรอบแรก) 

๑.๓.๒ เนื้อหาการสอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

ล าดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑ บุคลิกท่าทาง อัตลักษณ์ ๑๐  
๒ น้ าเสียง ๒๐  
๓ เนื้อร้อง/ท านอง ๒๐  
๔ อักขระ ๒๐  
๕ จังหวะ ๒๐  
๖ อารมณ์เพลง ๑๐  
 รวม ๑๐๐  

๑.๔ การทดสอบภาคปฏิบัติ รหัสต าแหน่ง ๕๑๘๓๑๐  
๑.๔.๑ ก าหนดการสอบ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันศุกร์ที่ 

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ กองดุริยางค์ทหารอากาศ กองบัญชาการอากาศโยธิน (รายละเอียดตามที่ระบุในบัตร
ประจ าตัวสอบคัดเลือกรอบแรก) 

๑.๔.๒ เนื้อหาการสอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

ล าดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑ บุคลิกท่าทาง อัตลักษณ์ ๑๐  
๒ ทดสอบบทเพลงบังคับ ๓๐  
๓ ทดสอบบทเพลงเลือก ๒๐  
๔ ทดสอบ Sing Leading (ทดสอบทันทีที่เห็นโน้ต) ๑๐  
๕ จังหวะ ๒๐  
๖ อารมณ์เพลง ๑๐  
 รวม ๑๐๐  

 
 
 

๒. การสอบ... 
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๒. การสอบวิชาการ 
๒.๑ ก าหนดสอบในวันจันทร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น.

ซึ่งผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าท าการสอบ (รายละเอียดตามท่ีระบุในบัตรประจ าตัวสอบคัดเลือกรอบแรก) 
๒.๒ เนื้อหาการสอบวิชาการ  

๒.๒.๑ ข้อสอบวิชาการชั้นสัญญาบัตร (คุณวุฒิปริญญาโท และปริญญาตรี)  
เป็นข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จ านวน ๑๕๐ ข้อ (๑๐๐ คะแนน) มีรายละเอียดเนื้อหาการสอบวิชาการ
แตล่ะวิชาดังนี้ 

๒.๒.๑.๑ วิชาความรู ้พื ้นฐานทั ่ว ไป  จ านวน ๗๐ ข้อ ซึ ่งทุกกลุ ่ม  
(ยกเว้นกลุ่ม DOF - 16) ต้องท าการสอบ มีเนื้อหาครอบคลุมในวิชา ดังนี้ 

วิชา เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ 
๑.  ความสามารถทางด้าน
การคิดค านวณและเหตุผล 

(๑)  การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น 
(๒)  การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจ านวนหรือ
ปริมาณ 
(๓)  การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูล 
(๔)  ความสามารถทางด้านเหตุผล 
(๕)  ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยง 
(๖)  การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล 

๑๗ 

๒.  ภาษาไทย ความเข้าใจและการใช้ภาษา ๘ 
๓.  ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 

ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๓๐ 

  ๔.  คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน (๑)  การใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 
(๒)  การใช้โปรแกรมขั้นพ้ืนฐาน 
(๓)  การเชื่อมต่อเครือข่ายและข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต 

๑๐ 

  ๕.  ความรู้ทั่วไป การทหารและกองทัพอากาศ ๕ 
รวม ๗๐ 

 
 

๒.๒.๑.๒  วชิา... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ - ๔ 
 

๒.๒.๑.๒ วิชาความรู้พื้นฐานเฉพาะต าแหน่ง จ านวน ๘๐ ข้อ ซึ่งจ าแนก
ตามกลุ่ม โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในวิชา ดังนี้ 

กลุ่ม เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ 
๑.  DOF - 01 (๑)  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชั่น 

(๒)  อนุพันธ์ของฟังก์ชั่น 
(๓)  เทคนิคการหาปริพันธ์และการหาปริพันธ์หลายชั้น 
(๔)  ล าดับและอนุกรมอนันต์ 
(๕)  ความน่าจะเป็น 
(๖)  พีชคณิตเชิงเส้น 
(๗)  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
(๘)  การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่อง 
และไม่ต่อเนื่อง 
(๙)  การประมาณค่า 
(๑๐)  การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 
(๑๑)  การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(๑๒)  การทดสอบความเป็นอิสระ 
(๑๓)  การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ 

๘๐ 

๒.  DOF - 02 (๑)  การเขียนโปรแกรม 
(๒)  ฐานข้อมูล 
(๓)  ระบบเครือข่าย 
(๔)  ระบบปฏิบัติการ 
(๕)  สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
(๖)  ความปลอดภัยทางไซเบอร์   

๘๐ 

๓.  DOF - 03 (๑)  อากาศพลศาสตร์ 
(๒)  ระบบขับเคลื่อนอากาศยาน 
(๓)  สมรรถนะอากาศยาน 
(๔)  เสถียรภาพและการควบคุม 
(๕)  โครงสร้างอากาศยาน 

๘๐ 

  ๔.  DOF - 04 (๑)  กลศาสตร์วิศวกรรมพ้ืนฐาน 
(๒)  กลศาสตร์ของเครื่องจักรกล 
(๓)  การท าความเย็น และการปรับอากาศ 
(๔)  การควบคุมอัตโนมัติ 
(๕)  วัสดุวิศวกรรม 
(๖)  การควบคุมความชื้น 
(๗)  การอนุรักษ์พลังงาน 
(๘)  เครื่องทุ่นแรงและการบ ารุงรักษา 

๘๐ 

 
๕.  DOF - 05 ... 



จ - ๕ 

 
๘.  DOF - 08 … 

 
 
 
 

กลุ่ม เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ 
๕.  DOF - 05 (๑)  วงจรไฟฟ้า 

(๒)  แม่เหล็กไฟฟ้า 
(๓)  สายส่งสัญญาณ 
(๔)  อุปกรณ์และวงจรสื่อสาร 
(๕)  สายอากาศและการกระจายคลื่น 
(๖)  ระบบสื่อสาร 
(๗)  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 
(๘)  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

๘๐ 

๖.  DOF - 06 (๑)  การบริหารงานก่อสร้าง 
(๒)  การวิเคราะห์โครงสร้างทางวิศวกรรม 
(๓)  คอนกรีตเทคโนโลยีและวัสดุ 
(๔)  อาคารและการปรนนิบัติบ ารุง 
(๕)  การประมาณราคาก่อสร้าง 
(๖)  การควบคุมงาน 
(๗)  การส ารวจ 
(๘)  การออกแบบและการซ่อมบ ารุงถนนและทาง 

๘๐ 

๗.  DOF - 07 (๑)  พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม 
(๒)  ความซับซ้อนและขั้นตอนวิธี 
(๓)  ภาษาการเขียนโปรแกรม 
(๔)  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 
(๕)  โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 
(๖)  ระบบฐานข้อมูล 
(๗)  การจัดการสารสนเทศ 
(๘)  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(๙)  ความจ าเป็นของคอมพิวเตอร์ 
(๑๐)  พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๑๑)  การบ ารุงรักษาและการบริหารระบบ 
(๑๒)  สถาปัตยกรรมและการบูรณาการระบบ 
(๑๓)  ระบบปฏิบัติการ 
(๑๔)  พ้ืนฐานคณิตศาสตร์และวิศวกรรม 
(๑๕)  ความมั่นคงและการประกันสารสนเทศ 
(๑๖)  ระบบเว็บและเทคโนโลยี 

๘๐ 



จ - ๖ 
 

กลุ่ม เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ 
  ๘.  DOF - 08 (๑)  ภูมิสารสนเทศศาสตร์ทั่วไป 

(๒)  เส้นโครงแผนที่และระบบพิกัด 
(๓)  การรับรู้จากระยะไกล 
(๔)  หลักการเบื้องต้นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(๕)  ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก 
(๖)  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

๘๐ 

๙.  DOF - 09 (๑)  ดาราศาสตร์ทรงกลม 
(๒)  ฟิสิกส์บรรยากาศ 
(๓)  กลศาสตร์ท้องฟ้าเบื้องต้น 
(๔)  ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น 

๘๐ 

๑๐.  DOF - 10 (๑)  ฟิสิกส์พื้นฐาน 
(๒)  ฟิสิกส์อะตอม โมเลกุล อนุภาค 
(๓)  ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
(๔)  ฟิสิกส์กลศาสตร์ 
(๕)  ฟิสิกส์ประยุกต์ 
(๖)  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุศาสตร์ 
(๗)  การออกแบบวัสดุ 
(๘)  วัสดุเชิงก้าวหน้า 

๘๐ 

๑๑.  DOF - 11 (๑)  การบัญชีการเงิน 
(๒)  การบัญชีต้นทุน 
(๓)  การเงินและการธนาคาร 
(๔)  การเงินธุรกิจ 
(๕)  การวิเคราะห์งบการเงิน 
(๖)  การจัดท างบประมาณ 
(๗)  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
(๘)  การเงินระหว่างประเทศ 
(๙)  การสอบบัญชี 
(๑๐)  การตรวจสอบภายใน 
(๑๑)  การบริหารความเสี่ยงองค์กร 
และการควบคุมภายใน 
(๑๒)  การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ 
(๑๓)  การก ากับดูแลกิจการที่ (CG) 

๘๐ 

 

๑๒.  DOF - 12 … 
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กลุ่ม เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ 

  ๑๒.  DOF - 12 (๑)  สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 
(๒)  แหล่งสารสนเทศ 
(๓)  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
(๔)  การท ารายงานวัสดุสารสนเทศ 
(๕)  การวิเคราะห์ทรัพยากร 
(๖)  การบริการสารสนเทศ 
(๗)  การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ 
(๘)  การจัดการและสงวนรักษาสารสนเทศดิจิทัล 
(๙)  การจัดการจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ 
(๑๐)  การค้นคืนสารสนเทศ 
(๑๑)  ห้องสมุดดิจิทัล 
(๑๒)  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย 
(๑๓)  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
(๑๔)  การจัดการฐานข้อมูล 

๘๐ 

  ๑๓.  DOF - 13 (๑)  ธรรมวิภาค 
(๒)  มงคลสูตร 
(๓)  พุทธประวัติ 
(๔)  พระอภิธรรม 
(๕)  ศาสนาเปรียบเทียบ 
(๖)  ศาสนพิธี ประเพณี และวัฒนธรรมไทย 
(๗)  ความรู้เกี่ยวกับพระไตรปิฎก 

๘๐ 

  ๑๔.  DOF - 14 (๑)  ลักษณะภาษาไทย 
(๒)  การใช้ภาษาไทย 
(๓)  การอ่าน 
(๔)  การฟัง 
(๕)  การพูด 
(๖)  การเขียน 
(๗)  วรรณคดีและวรรณกรรม 
(๘)  การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 
(๙)  ภาษาไทยส าหรับงานสารบรรณ 
(๑๐)  มาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 

๘๐ 

 

๑๕.  DOF - 15 … 
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กลุม เน้ือหาการสอบ จํานวนขอ 

  ๑๕.  DOF - 15 (๑)  หลักไวยากรณ (Grammar) 
(๒)  ศัพท และสํานวน (Vocabulary, Phrasal verbs, 
Idioms/Special Expressions) 
(๓)  การอาน (Reading) 

๘๐ 

  ๑๖.  DOF - 17 (๑)  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ 
(๒)  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ.๒๕๓๙ 
(๓)  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธี
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)  พระราชบัญญัติการเดินอากาศ 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 

๘๐ 

  ๑๗.  DOF - 18 (๑)  โลหิตวิทยา 
(๒)  เคมีคลินิก 
(๓)  ภูมิคุมกันวิทยา 
(๔)  จุลชีววิทยาคลินิก 
(๕)  จุลทรรศนศาสตร 
(๖)  ธนาคารเลือด 
(๗)  กฎหมายของนักเทคนิคการแพทย 

๘๐ 

๑๘.  DOF - 19 … 
 
 
 



จ - ๙ 
 

กลุ่ม เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ 

  ๑๘.  DOF - 19 (๑)  ความรู้ด้านเวชศาสตร์นิวเคลียรังสี 
(๒)  ความรู้ด้านรังสีวินิจฉัย 
(๓)  ความรู้ด้านรังสีรักษา 
(๔)  การป้องกันอันตรายจากรังสี 

๘๐ 

  ๑๙.  DOF - 20 (๑)  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัย 
ทางจิตวิทยาคลินิก 
(๒)  เครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยาคลินิก 
(๓)  การวิเคราะห์ผลการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก 
(๔)  โรคทางจิตเวชและบ าบัดรักษา 
(๕)  มาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยา
คลินิก 

๘๐ 

  ๒๐.  DOF - 21 (๑)  พ้ืนฐานการแพทย์แผนจีน 
(๒)  การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์การแพทย์ 
แผนจีน 
(๓)  ยาจีน 
(๔)  ต ารับยาจีน 
(๕)  การฝังเข็ม 
(๖)  การนวดทุยหนาและกระดูก 
(๗)  อายุรกรรมแพทย์แผนจีน 
(๘)  นรีเวชแพทย์แผนจีน 
(๙)  กุมารเวชแพทย์แผนจีน 

๘๐ 

  ๒๑.  DOF - 22 (๑)  ประวัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
(๒)  อาหารและโภชนาการวิถีไทย 
(๓)  คุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายทางการแพทย์
แผนไทย 
(๔)  เวชกรรมไทยประยุกต์ 
(๕)  เภสัชกรรมไทยประยุกต์ 
(๖)  หัตถเวชกรรมไทยประยุกต์ 
(๗)  ผดุงครรภ์แผนไทยประยุกต์ 

๘๐ 

  ๒๒.  DOF - 23 (๑)  สุขาภิบาลอาหาร 
(๒)  หลักโภชนาการ 
(๓)  โภชนบ าบัด 
(๔)  โภชนาการบุคคล 
(๕)  อาหารสุขภาพ 
(๖)  ศิลปะการจัดอาหารและตกแต่งโต๊ะอาหาร 
(๗)  เคมีอาหาร 

๘๐ 

๒๓.  DOF - 24 … 



จ - ๑๐ 
 

๒.๒.๒ ข้อสอบวิชาการชั้นสัญญาบัตร (กลุ่ม DOF - 16) เป็นข้อสอบแบบปรนัย 
๔ ตัวเลือก จ านวน ๑๕๐ ข้อ มีรายละเอียดเนื้อหาการสอบวิชาการแต่ละวิชา ดังนี้ 

วิชา เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ 
๑.  ความสามารถทางด้าน
การคิดค านวณและเหตุผล 

(๑)  การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น 
(๒)  การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจ านวนหรือ
ปริมาณ 
(๓)  การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูล 
(๔)  ความสามารถทางด้านเหตุผล 
(๕)  ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยง 
(๖)  การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล 

๕๐ 

๒.  ภาษาไทย ความเข้าใจและการใช้ภาษา ๒๗ 
๓.  ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 

ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
ในชีวิตประจ าวัน 

๓๐ 

  ๔.  คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน (๑)  การใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 
(๒)  การใช้โปรแกรมขั้นพ้ืนฐาน 
(๓)  การเชื่อมต่อเครือข่ายและข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต 

๒๘ 

  ๕.  ความรู้ทั่วไป การทหารและกองทัพอากาศ ๑๕ 
รวม ๑๕๐ 

๒.๒.๓  ข้อสอบ ... 

 

 

 

 
 

กลุ่ม เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ 

  ๒๓.  DOF - 24 (๑)  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ 
(๒)  แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมสงเคราะห์ 
(๓)  ความรู้ด้านกระบวนการสังคมสงเคราะห์ 
(๔)  ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ 
(๕)  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์ 
(๖)  เครื่องมือทางสังคมสงเคราะห์ 
(๗)  จรรยาบรรณทางสังคมสงเคราะห์ 
(๘)  ความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์ 

๘๐ 



จ - ๑๑ 
 

๒.๒.๓ ข้อสอบวิชาการต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร (คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงและประกาศนียบัตรวิชาชีพ) เป็นข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จ านวน ๑๕๐ ข้อ (๑๐๐ คะแนน) 
รายละเอียดเนื้อหาการสอบวิชาการแต่ละวิชา ดังนี้ 

๒.๒.๓.๑ ว ิชาความรู ้พื ้นฐานทั ่ว ไป จ านวน ๗๐ ข ้อ ซึ ่งท ุกกลุ ่ม 
(ยกเว้นกลุ่ม NCO - 17) ต้องท าการสอบ มีเนื้อหาครอบคลุมในวิชา ดังนี้ 

วิชา เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ 
๑.  ความสามารถทางด้าน
การคิดค านวณและเหตุผล 

(๑)  การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น 
(๒)  การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจ านวนหรือ
ปริมาณ 
(๓)  การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูล 
(๔)  ความสามารถทางด้านเหตุผล 
(๕)  ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยง 
(๖)  การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล 

๑๗ 

๒.  ภาษาไทย ความเข้าใจและการใช้ภาษา ๘ 
๓.  ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 

ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
ในชีวิตประจ าวัน 

๓๐ 

  ๔.  คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน (๑)  การใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 
(๒)  การใช้โปรแกรมขั้นพ้ืนฐาน 
(๓)  การเชื่อมต่อเครือข่ายและข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต 

๑๐ 

  ๕.  ความรู้ทั่วไป การทหารและกองทัพอากาศ ๕ 
รวม ๗๐ 

๒.๒.๓.๒ วิชาความรู้พ้ืนฐานวิชาชีพเฉพาะต าแหน่ง จ านวน ๘๐ ข้อ 
ซึ่งจ าแนกตามกลุ่ม มีเนื้อหาครอบคลุมในวิชา ดังนี้ 

๒. NCO - 02 … 

กลุ่ม เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ 
๑.  NCO - 01 (๑)  บูรณาการวิชาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ 

(๒)  หลักการท าให้ปราศจากเชื้อในงานทันตกรรม 
(๓)  วัสดุทางทันตกรรม 
(๔)  ทันตกรรมหัตถการ 
(๕)  เวชศาสตร์ช่องปาก 
(๖)  วิทยาเอ็นโดดอนต์ 
(๗)  ทันตกรรมประดิษฐ์ 
(๘)  ปริทันตวิทยา 
(๙)  ศัลยศาสตร์ช่องปาก 
(๑๐)  ทันตกรรมส าหรับเด็ก 
(๑๑)  ทันตรังสีวิทยา 

๘๐ 



จ - ๑๒ 
 

 
๗. NCO - 07 … 

 
 

กลุ่ม เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ 
๒.  NCO - 02 (๑)  การอ่านและเขียนแบบก่อสร้างพ้ืนฐาน 

(๒)  การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 
(๓)  งานส ารวจพื้นฐาน 
(๔)  การประมาณราคาก่อสร้าง 
(๕)  คอนกรีตเทคโนโลยีและวัสดุพื้นฐาน 
(๖)  เทคนิควิธีการก่อสร้าง 
(๗)  โครงสร้างทางวิศวกรรมของอาคารพ้ืนฐาน 

๘๐ 

๓.  NCO - 03 (๑)  แผนที่ 
(๒)  รังวัด 
(๓)  ที่ดิน 

๘๐ 

  ๔.  NCO - 04 (๑)  ความรู้พื้นฐานทางเภสัชกรรมส าหรับเทคนิค 
เภสัชกรรม 
(๒)  การค านวณทางเภสัชกรรมส าหรับเทคนิค 
เภสัชกรรม 
(๓)  ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายส าหรับเทคนิค 
เภสัชกรรม 

๘๐ 

  ๕.  NCO - 05 (๑)  การคัดกรองผู้บริจาคโลหิต 
(๒)  การเจาะเก็บโลหิตผู้บริจาค 
(๓)  การเตรียมและการตรวจสอบคุณภาพ
ส่วนประกอบของโลหิต 
(๔)  การตรวจคัดกรองเชื้อและการตรวจหมู่โลหิตใน
โลหิตผู้บริจาค 
(๕)  การตรวจความเข้ากันได้ของโลหิต 
(๖)  การตรวจหาสาเหตุของการเกิดปฏิกิริยาอันไม่พึง
ประสงค์หลังผู้ป่วยได้รับโลหิต 
(๗)  ระบบคุณภาพในงานบริการโลหิต 

๘๐ 

  ๖.  NCO - 06 (๑)  การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 
(๒)  การดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน 
(๓)  การประเมินสภาพ 
(๔)  การช่วยฟื้นคืนชีพ 
(๕)  นิติศาสตร์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๖)  ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

๘๐ 



จ - ๑๓ 
 

 

๑๒. NCO - 12 … 

 

กลุ่ม เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ 

  ๗.  NCO - 07 (๑)  การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า 
(๒)  การออกแบบระบบไฟฟ้าก าลัง 
(๓)  กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า 
(๔)  การอ่านแบบ เขียนแบบไฟฟ้า และประมาณราคา 
(๕)  การซ่อมบ ารุงรักษาและทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า 
และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 

๘๐ 

  ๘.  NCO - 08 (๑)  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 
(๒)  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
(๓)  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
(๔)  วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 
(๕)  เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
(๖)  อุปกรณ์วงจรและอิเล็กทรอนิกส์ 
(๗)  วงจรดิจิตอล 

๘๐ 

  ๙.  NCO - 09 (๑)  มูลเหตุที่ท าให้เกิดเพลิงและวิธีการป้องกัน 
(๒)  มาตรการป้องกันอัคคีภัย 
(๓)  เคมีและประเภทของเพลิง 
(๔)  วิธีการดับเพลิง 
(๕)  เครื่องมือในการดับเพลิง 
(๖)  ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
(๗)  การซ่อมเครื่องทุ่นแรงและการบ ารุงรักษา 
(๘)  โครงสร้างทางวิศวกรรมของอาคารพ้ืนฐาน 

๘๐ 

  ๑๐.  NCO - 10 (๑)  การอ่านและเขียนแบบก่อสร้างพ้ืนฐาน 
(๒)  การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 
(๓)  งานส ารวจพื้นฐาน 
(๔)  การประมาณราคาก่อสร้าง 
(๕)  คอนกรีตเทคโนโลยีและวัสดุพื้นฐาน 
(๖)  เทคนิควิธีการก่อสร้าง 
(๗)  โครงสร้างทางวิศวกรรมของอาคารพ้ืนฐาน 

๘๐ 

  ๑๑.  NCO - 11 (๑)  กลศาสตร์พื้นฐาน 
(๒)  ส่วนประกอบที่ส าคัญของเครื่องจักรกล 
(๓)  หลักการท าความเย็น และการปรับอากาศ 
(๔)  เครื่องทุ่นแรงและการบ ารุงรักษา 
(๕)  เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น 

๘๐ 



จ - ๑๔ 

 

๑๕. NCO - 15 … 

 

 

กลุ่ม เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ 

  ๑๒.  NCO - 12 (๑)  เครื่องยนต์ 
(๒)  ไฟฟ้ารถยนต์ 
(๓)  ช่วงล่างรถยนต์ 
(๔)  ส่งก าลังรถยนต์ 
(๕)  ระบบปรับอากาศรถยนต์ 
(๖)  การปรนนิบัติบ ารุงและแก้ไขข้อขัดข้อง 

๘๐ 

  ๑๓.  NCO - 13 (๑)  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 
(๒)  การใช้โปรแกรมกราฟิกพ้ืนฐาน 
(๓)  การถ่ายภาพเบื้องต้น 
(๔)  ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
(๕)  การใช้งานระบบปฏิบัติการ 
(๖)  พ้ืนฐานการอินเตอร์เฟส 

     (๗)  พ้ืนฐานการจัดการฐานข้อมูล 
     (๘)  พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
     (๙)  พ้ืนฐานการสร้างเว็บไซต์ 
     (๑๐)  พ้ืนฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

๘๐ 

  ๑๔.  NCO - 14 (๑)  การถ่ายภาพเบื้องต้น 
(๒)  เทคนิคการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ 
(๓)  กล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพ 
(๔)  คุณสมบัติภาพถ่ายและวีดิทัศน์ 

     (๕)  การผลิตสื่อมัลติมีเดีย 
     (๖)  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
     (๗)  การใช้โปรแกรมตัดต่อวีดิโอเบื้องต้น 
     (๘)  ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ

สื่อคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 
     (๙)  การใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
     (๑๐)  หลักการออกแบบสื่อคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 
     (๑๑)  ประวัติศาสตร์ศิลป์ 
     (๑๒)  สัดสว่น DIMENSION 
     (๑๓)  Golden Point 
     (๑๔)  เทรนด์สี 
     (๑๕)  Composition 

๘๐ 



จ - ๑๕ 

 
๓๐. GENCO - 03 … 

 
 

 

 

 

กลุม เน้ือหาการสอบ จํานวนขอ 

  ๑๕.  NCO - 15 (๑)  บัญชีสากลเบื้องตน 
(๒)  การบญัชีภาษี 
(๓)  บัญชีสินคาและระบบใบสําคัญ 
(๔)  เศรษฐศาสตรเบือ้งตน 
(๕)  การใชคอมพิวเตอรในงานบญัชี 
(๖)  การประยุกตโปรแกรมตารางงานเพื่องานบญัชี 
(๗)  กฎหมายเบื้องตน 
(๘)  บัญชีทรพัยสิน 
(๙)  การบญัชีเด่ียวและการกระทบยอด 

๘๐ 

  ๑๖.  NCO - 16 (๑)  สุขาภิบาลอาหาร 
(๒)  วิทยาศาสตรการอาหาร 
(๓)  อาหารโรงพยาบาล 
(๔)  อาหารเด็ก 
(๕)  อาหารผูสงูอายุ 
(๖)  ศิลปะการจัดอาหารและตกแตงโตะอาหาร 
(๗)  การถนอมและแปรรปูอาหาร 

๘๐ 

  ๑๗.  NCO - 18 (๑)  การพยาบาลข้ันพื้นฐาน ๘๐ 

  ๑๘.  GENCO - 01 (๑)  คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 
(๒)  งานไฟฟาและอเิลก็ทรอนิกสเบื้องตน 
(๓)  วงจรไฟฟากระแสตรง 
(๔)  วงจรไฟฟากระแสสลับ 
(๕)  เครื่องมือวัดไฟฟาและอเิล็กทรอนิกส 
(๖)  อุปกรณวงจรและอเิลก็ทรอนิกส 
(๗)  วงจรดิจิตอล 

๘๐ 

  ๑๙.  GENCO - 02 (๑)  วัสดุกอสรางและเทคนิคการทํางาน 
(๒)  การสํารวจงานกอสราง 
(๓)  กลศาสตรโครงสราง 
(๔)  การประมาณราคากอสราง 
(๕)  การเขียนแบบกอสราง 

๘๐ 



จ - ๑๖ 

 
๒.๒.๔ ข้อสอบวิชาการต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร (กลุ่ม NCO - 17 และ GENCO - 06)

เป็นข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จ านวน ๑๕๐ ข้อ (๑๐๐ คะแนน) มีรายละเอียดเนื้อหาการสอบวิชาการ 
แต่ละวิชา ดังนี้ 

วิชา เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ 
๑.  ความสามารถทางด้าน
การคิดค านวณและเหตุผล 

(๑)  การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น 
(๒)  การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจ านวนหรือ
ปริมาณ 
(๓)  การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูล 
(๔)  ความสามารถทางด้านเหตุผล 
(๕)  ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยง 
(๖)  การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล 

๕๐ 

๒.  ภาษาไทย ความเข้าใจและการใช้ภาษา ๒๗ 
๓.  ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 

ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
ในชีวิตประจ าวัน 

๓๐ 

  ๔.  คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน (๑)  การใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 
(๒)  การใช้โปรแกรมขั้นพ้ืนฐาน 
(๓)  การเชื่อมต่อเครือข่ายและข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต 

๒๘ 

  ๕.  ความรู้ทั่วไป การทหารและกองทัพอากาศ ๑๐ 
รวม ๑๕๐ 

 
๓.  ระเบียบ... 

 
 
 
 
 

กลุ่ม เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ 

  ๓๐.  GENCO - 03 
 

(๑)  วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 
(๒)  งานฝึกฝีมือ 
(๓)  งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 
(๔)  งานวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 
(๕)  งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 
(๖)  ตรวจสอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์โดยใช้เครื่องมือ
วัดละเอียด 
(๗)  เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 

๘๐ 



จ - ๑๗ 
 

๓. ระเบียบการปฏิบัติในการเข้าสอบ  
๓.๑ ระเบียบการปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติ แต่งกายด้วยชุดสุภาพ

เรียบร้อย คือ ผู้เข้าสอบหญิงสวมกระโปรงหรือกางเกงขายาวทรงสุภาพ และสวมรองเท้าหุ้มส้น ส าหรับผู้เข้าสอบ
ชายสวมเสื้อคอปก กางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง และสวมรองเท้าหุ้มส้น 

๓.๒ ระเบียบการปฏิบัติในการเข้าสอบวิชาการ 
๓.๒.๑ แต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย คือ ผู้เข้าสอบหญิงสวมกระโปรงหรือ

กางเกงขายาวทรงสุภาพ และสวมรองเท้าหุ้มส้น ส าหรับผู้เข้าสอบชายสวมเสื้อคอปก กางเกงขายาว โดยสอดชายเสือ้
ไว้ในกางเกง และสวมรองเท้าหุ้มส้น 

๓.๒.๒ ผู้เข้าสอบต้องจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ในวันสอบ ดังนี้ 
๓.๒.๒.๑ บัตรประจ าตัวสอบคัดเลือกรอบแรก 
๓.๒.๒.๒ บัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับรถ 

หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ คณะกรรมการคุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
๓.๒.๒.๓ ดินสอ 2B และยางลบดินสอ 

๓.๒.๓ ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง 
แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการคุมสอบประจ าห้องสอบเท่านั้น 

๓.๒.๔ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มด าเนินการสอบไปแล้ว ๒๐ นาที
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 

๓.๒.๕ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามผังที่นั่งสอบและห้องสอบที่ก าหนด 
๓.๒.๖ ห้ามน าต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ วัสดุอุปกรณ์อ่ืน เช่น เครื่องค านวณ

อุปกรณ์ท่ีใช้ค านวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง นาฬิกาข้อมือระบบดิจิตอล หรือเครื่องมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด 
หากน าเข้าห้องสอบจะถือว่าเจตนากระท าการทุจริต 

๓.๒.๗ อนุญาตให้วางเฉพาะเอกสารและอุปกรณ์ท่ีก าหนดในข้อ ๓.๒.๒ บนโต๊ะสอบ
เท่านั้น โดยของใช้ส่วนตัวให้น าใส่ในถุงที่คณะกรรมการคุมสอบจัดไว้ให้เท่านั้น 

๓.๒.๘ ปฏิบัติตามค าชี้แจงของคณะกรรมการคุมสอบโดยเคร่งครัด 
๓.๒.๙ ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบลงเอกสารหรืออุปกรณ์ใด ๆ หรือน าเอกสาร

การสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด 
๓.๒.๑๐  เมื่ออยู่ในห้องสอบ หากผู้เข้าสอบที่มีข้อสงสัยประการใด ให้ยกมือถาม

คณะกรรมการคุมสอบเท่านั้น ไม่พูดคุยหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืน และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการคุมสอบ 

๓.๒.๑๑  กรณีที่ผู ้เข้าสอบท าข้อสอบเสร็จก่อนที่จะหมดเวลา หรือไม่ประสงค์ 
จะท าข้อสอบต่อไป ให้นั่งอยู่ที่นั่งสอบแล้วรอจนกว่าคณะกรรมการคุมสอบเก็บข้อสอบและกระดาษค าตอบ 
ห้ามเดินมาส่งข้อสอบที่โต๊ะคณะกรรมการคุมสอบโดยเด็ดขาด และผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อ
หมดเวลาสอบเท่านั้น 

๓.๒.๑๒  เมื่อหมดเวลาสอบ ให้ผู้เข้าสอบที่นั่งอยู่ในห้องสอบหยุดท าข้อสอบทันที
และรอจนกว่าคณะกรรมการคุมสอบจะเก็บข้อสอบ กระดาษค าตอบ และอนุญาตให้ออกจากห้องสอบได้ 
หากผู้เข้าสอบคนใดฝ่าฝืนจะไม่ได้รับการตรวจกระดาษค าตอบ 

 
๓.๒.๑๓  ผู้ใดไม่ปฏิบติั...



จ - ๑๘ 
 

๓.๒.๑๓  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบการสอบนี้ หรือผู้ทุจริต หรือพยายามท าการ
ทุจริตในการสอบ หากตรวจพบการกระท าดังกล่าว คณะกรรมการคุมสอบมีอ านาจตัดสิทธิกการสอบของผู้นั้น 
หรือยกเลิกการสอบและผลการสอบทั้งหมด โดยไม่คืนค่าสมัครสอบและผู้นั้นต้องเสียค่าสมัครสอบใหม่เมื่อจัด
ให้มกีารสอบอีกครั้ง 

๔. การประกาศผลสอบและการรายงานตัวของผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก 
๔.๑ ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์

www.rtaf-recruit.com  
๔.๒ ให้ผู้ที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก รายงานตัวและพิมพ์บัตรประจ าตัว

สอบคัดเลือกรอบสอง ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
(ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทางเว็บไซต์ www.rtaf-recruit.com เพ่ือรับทราบผลการสอบ
คัดเลือกรอบแรก และรับทราบก าหนดการสอบคัดเลือกรอบสอง หากผู้ที่สอบผ่านไม่รายงานตัวตามวันและ
เวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิกในทุกกรณี 
 

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

 



ผนวก  ฉ 
 

การสอบคัดเลือกรอบสองและการประกาศผลสอบ 

 ผูผานการสอบคัดเลือกรอบแรกเทาน้ันจึงจะมีสิทธ์ิเขาสอบคัดเลือกรอบสอง โดยมีรายละเอียด
กําหนดการและระเบียบเกี่ยวกับการสอบรอบสองตามบัตรประจําตัวสอบคัดเลือกรอบสอง ทั้งน้ีจะตอง 
เขารับการสอบคัดเลือกรอบสองครบทุกข้ันตอน หากไมดําเนินการตามที่กําหนดไมวาข้ันตอนใด ถือวาไมผาน
การสอบคัดเลือก  

๑. การสอบสัมภาษณ 
๑.๑ กําหนดสอบระหวางวันจันทรที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง วันศุกรที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

โดยสถานที่และวันที่ทําการทดสอบของแตละบุคคลจะแจงใหทราบ (รายละเอียดตามที่ระบุในบัตรประจําตัว
สอบคัดเลือกรอบสอง) 

๑.๒ การสอบสัมภาษณเปนการสอบเพื่อพจิารณาคุณลักษณะสวนบุคคล ความเหมาะสม
กับการปฏิบัติหนาที่ในการรับราชการทหาร โดยมีเกณฑการพิจารณาคุณลักษณะในการสอบ ดังน้ี 

๑.๒.๑ ลักษณะทางกายภาพ, บุคลิกภาพที่เหมาะสม  ๒๐ คะแนน 
                                          กับการปฏิบัติหนาที่ในการรับราชการทหารและทวงทีวาจา 

๑.๒.๒ ปฏิภาณไหวพริบ      ๒๐ คะแนน 
๑.๒.๓ การใชความรูและความรอบรู    ๒๐ คะแนน 
๑.๒.๔ ระบบวิธีคิด เปาหมายในการมองคุณคาตัวเอง  ๒๐ คะแนน 
๑.๒.๕ ความจงรกัภักดีตอสถาบัน คานิยม ทัศนคติตอวิชาชีพทหาร ๒๐ คะแนน 

      และการควบคุมอารมณ 

๒. ผูผานเกณฑสอบสัมภาษณ คือ ผูที่ไดคะแนนสอบสัมภาษณแตละดานไมตํ่ากวารอยละ ๖๐
และเมื่อรวมคะแนนสอบสัมภาษณทุกดานแลวตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ ๘๐  

๒.๑ กําหนดสอบระหวางวันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง วันศุกรที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 
ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย) รายละเอียดตามบัตรประจําตัวสอบรอบสอง 

๒.๒ การทดสอบใชเกณฑนํ้าหนักคะแนน ลุกน่ัง : ดันพื้น : ว่ิง ๑,๐๐๐ เมตร = ๒๐ : ๒๐ : ๖๐
รายละเอียดและเกณฑการใหคะแนนการทดสอบสมรรถภาพรางกาย 

๒.๒.๑ ลุกน่ัง (SIT-UP) ภายใน ๑ นาที 

ลุกน่ัง 
จํานวนครั้งที่ปฏิบัติไดใน ๑ นาที   

(ครั้ง/นาที) 

เพศ อายุ 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 

 
 

๒.๒.๒  การดันพื้น ... 
 
 



ฉ - ๒ 
 

๒.๒.๒ การดันพ้ืน (PUSH-UP) ภายใน ๑ นาท ี

ดันพื้น 
จ านวนครั้งท่ีปฏิบัตไิด้ใน ๑ นาที 

(ครั้ง/นาที) 

เพศ อาย ุ 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 

๒.๒.๓ วิ่งระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 

๓. การสอบปฏิบัติ (เฉพาะผู้สมัครสอบรหัสต าแหน่ง ๑๐๑๓๑๐, ๑๐๒๓๑๐, ๑๐๓๑๑๐, 
๑๐๗๑๑๐, ๑๐๗๑๔๐, ๑๐๗๑๘๘, ๑๐๗๓๑๐, ๑๐๘๑๑๐, ๑๑๔๑๑๐, ๑๑๕๓๑๐, ๑๑๖๓๑๐, ๑๑๖๓๒๓, 
๑๒๔๓๑๐, ๒๐๑๓๑๐, ๔๐๗๑๑๐, ๔๐๗๑๐๑, ๔๐๗๑๐๒, ๔๐๗๑๐๔, ๔๐๗๑๐๕, ๔๐๗๑๐๗, 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, ๕๔๐๑๑๐, ๕๔๐๓๑๐, ๕๔๐๓๐๑, ๕๔๐๓๐๒, 
๕๔๐๓๐๔, ๕๔๐๓๐๕, ๕๔๐๓๐๗, ๕๔๐๓๒๑, ๕๔๐๓๒๓, ๕๔๐๓๔๖, ๕๔๐๓๕๖ และ ๕๔๐๓๘๘ ดังนี้      

๓.๑ การสอบปฏิบัติ รหัสต าแหน่ง ๑๐๑๓๑๐  
๓.๑.๑ ก าหนดการสอบ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันศุกร์ที่  

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราช (รายละเอียดตามที่ระบุในบัตร
ประจ าตัวสอบคัดเลือกรอบสอง) 

๓.๑.๒ เนื้อหาการทดสอบภาคปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

ล าดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑ ความสามารถในการถ่ายทอด (ระยะเวลาในการสอบ ๓๐ นาที) ๕๐  
๒ ความรู้ในด้านวิชาการ (ระยะเวลาในการสอบ ๓๐ นาที) ๓๐  
๓ บุคลิกความเป็นอาจารย์ (ระยะเวลาที่ใช้ในการสอบ ๓๐ นาที) ๒๐  
 รวม ๑๐๐  

๓.๑.๓  ให้ผู้เข้าสอบ ... 

วิ่ง 
จ านวนเวลาที่ปฏบิัติได้เป็นนาทีและวินาที (นาที/วินาที) 

๑,๐๐๐ เมตร 

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

ชาย 
๑๘ - ๒๙ ต่ ากว่า ๔.๓๑ ๔.๓๑ - ๔.๖๕ ๔.๖๖ - ๕.๐๙ ๕.๑๐ - ๕.๔๐ ๕.๔๑ - ๕.๘๕ 

๓๐ - ๓๕ ต่ ากว่า ๕.๓๑ ๕.๓๑ - ๕.๗๐ ๕.๗๑ - ๖.๐๐ ๖.๐๑ - ๖.๓๐ ๖.๓๑ - ๖.๖๘ 

หญิง 
๑๘ - ๒๙ ต่ ากว่า ๖.๓๓ ๖.๓๓ - ๖.๘๕ ๖.๘๖ - ๗.๓๖ ๗.๓๗ - ๗.๘๔ ๗.๘๕ - ๘.๓๕ 

๓๐ - ๓๕ ต่ ากว่า ๖.๕๑ ๖.๕๑ - ๗.๐๗ ๗.๐๘ - ๗.๖๓ ๗.๖๔ - ๘.๑๙ ๘.๒๐ - ๘.๗๕ 
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๓.๑.๓ ให้ผู้เข้าสอบเตรียมการสอบสอนเนื้อหาทางด้านคณิตศาสตร์ โดยให้เลือกจาก
วิชาอนุพันธ์ (Derivatives) หรือ การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Tests) โดยใช้การน าเสนอในรูปแบบ 
Powerpoint และการใช้กระดาน พร้อมเอกสารประกอบการสอน จ านวน ๕ ชุด 

๓.๒ การสอบปฏิบัติ รหัสต าแหน่ง ๑๐๒๓๑๐  
๓.๒.๑ ก าหนดการทดสอบ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันศุกร์ที่  

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราช (รายละเอียดตามที่ระบุในบัตร
ประจ าตัวสอบคัดเลือกรอบสอง) 

๓.๒.๒ เนื้อหาการทดสอบภาคปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

ล าดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑ ความสามารถในการถ่ายทอด (ระยะเวลาในการสอบ ๓๐ นาที) ๕๐  
๒ ความรู้ในด้านวิชาการ (ระยะเวลาในการสอบ ๓๐ นาที) ๓๐  
๓ บุคลิกความเป็นอาจารย์ (ระยะเวลาที่ใช้ในการสอบ ๓๐ นาที) ๒๐  
 รวม ๑๐๐  

๓.๒.๓ ให้ผู้เข้าสอบเตรียมการสอบสอนเนื้อหาทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยให้เลือก
จากวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ ระบบฐานข้อมูล หรือ ความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์  โดยใช้
การน าเสนอในรูปแบบ Powerpoint และการใช้กระดาน พร้อมเอกสารประกอบการสอน จ านวน ๕ ชุด 

๓.๓ การสอบปฏิบัติ รหัสต าแหน่ง ๑๐๓๑๑๐  
๓.๓.๑ ก าหนดการสอบ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันศุกร์ที่ 

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราช (รายละเอียดตามที่ระบุในบัตร
ประจ าตัวสอบคัดเลือกรอบสอง) 

๓.๓.๒ เนื้อหาการสอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

ล าดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑ ความสามารถในการถ่ายทอด (ระยะเวลาในการสอบ ๓๐ นาที) ๕๐  
๒ ความรู้ในด้านวิชาการ (ระยะเวลาในการสอบ ๓๐ นาที) ๓๐  
๓ บุคลิกความเป็นอาจารย์ (ระยะเวลาที่ใช้ในการสอบ ๓๐ นาที) ๒๐  
 รวม ๑๐๐  

๓.๓.๓ ให้ผู้เข้าสอบเตรียมการสอบสอนเนื้อหาทางด้านอากาศพลศาสตร์ โดยใช้
การน าเสนอในรูปแบบ Powerpoint และการใช้กระดาน พร้อมเอกสารประกอบการสอน จ านวน ๕ ชุด 

๓.๔ การสอบปฏิบัติ รหัสต าแหน่ง ๑๐๗๑๑๐, ๑๐๗๑๐๔, ๑๐๗๑๘๘ และ ๑๐๗๓๑๐ 
๓.๔.๑ ก าหนดการสอบ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันศุกร์ที่ 

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ (รายละเอียดตามที่ระบุใน
บัตรประจ าตัวสอบคัดเลือกรอบสอง) 

 
๓.๔.๒  เนื้อหาการสอบ… 
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๓.๔.๒ เนื้อหาการสอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

ล าดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑ การใช้งานโปรแกรมส านักงาน ๘๐  
๒ การใช้งาน Kali Linux เพ่ือประเมินความปลอดภัยทางไซเบอร์เบื้องต้น ๒๐  
 รวม ๑๐๐  

๓.๕ การทดสอบภาคปฏิบัติ รหัสต าแหน่ง ๑๐๘๑๑๐ 
๓.๕.๑ ก าหนดการทดสอบ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันศุกร์ที่ 

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (รายละเอียดตามที่ระบุในบัตร
ประจ าตัวสอบคัดเลือกรอบสอง) 

๓.๕.๒ เนื้อหาการสอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

ล าดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑ ความสามารถในการถ่ายทอด (ระยะเวลาในการสอบ ๓๐ นาที) ๕๐  
๒ ความรู้ในด้านวิชาการ (ระยะเวลาในการสอบ ๓๐ นาที) ๓๐  
๓ บุคลิกความเป็นอาจารย์ (ระยะเวลาที่ใช้ในการสอบ ๓๐ นาที) ๒๐  
 รวม ๑๐๐  

๓.๕.๓ ให้ผู้เข้าสอบเตรียมการสอบสอนเนื้อหาทางด้านคอมพิวเตอร์  โดยใช้การ
น าเสนอในรูปแบบ Powerpoint และการใช้กระดาน พร้อมเอกสารประกอบการสอน จ านวน ๕ ชุด 

๓.๖ การสอบปฏิบัติ รหัสต าแหน่ง ๑๑๔๑๑๐ 
๓.๖.๑ ก าหนดการสอบ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันศุกร์ที่ 

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (รายละเอียดตามที่ระบุในบัตร
ประจ าตัวสอบคัดเลือกรอบสอง) 

๓.๖.๒ เนื้อหาการสอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

ล าดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑ การเขียนบรรยายธรรม ๓๐  
๒ การบรรยายธรรมโดยการเตรียมตัว ๔๐  
๓ การบรรยายธรรมโดยไม่เตรียมตัว ๓๐  
 รวม ๑๐๐  

๓.๗ การสอบปฏิบัติ รหัสต าแหน่ง ๑๑๕๓๑๐ 
๓.๗.๑ ก าหนดการสอบ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันศุกร์ที่ 

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (รายละเอียดตามที่ระบุในบัตรประจ าตัวสอบคัดเลือก
รอบสอง) 

 
๓.๗.๒  เนื้อหาการสอบ... 
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๓.๗.๒ เนื้อหาการสอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

๓.๗.๓ ให้ผู้ เข้าสอบเตรียมการสอบสอนเนื้อหาทางด้าน ภาษาไทย โดยใช้ 
การน าเสนอในรูปแบบ Powerpoint และการใช้กระดาน พร้อมเอกสารประกอบการสอน จ านวน ๕ ชุด 

๓.๘ การสอบปฏิบัติ รหัสต าแหน่ง ๑๑๖๓๑๐ และ ๑๑๖๓๒๓ 
๓.๘.๑ ก าหนดการทดสอบ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันศุกร์ที่ 

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (รายละเอียดตามที่ระบุในบัตรประจ าตัวสอบ
คัดเลือกรอบสอง) 

๓.๘.๒ เนื้อหาการทดสอบภาคปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

๓.๙ การสอบปฏิบัติ รหัสต าแหน่ง ๑๒๔๓๑๐ 
๓.๙.๑ ก าหนดการสอบ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันศุกร์ที่ 

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ (รายละเอียดตามที่ระบุในบัตรประจ าตัวสอบ
คัดเลือกรอบสอง) 

๓.๙.๒ เนื้อหาการสอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

 

๓.๑๐  การสอบ... 

 

ล าดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑ ความสามารถในการถ่ายทอด (ระยะเวลาในการสอบ ๓๐ นาที) ๕๐  
๒ ความรู้ในด้านวิชาการ (ระยะเวลาในการสอบ ๓๐ นาที) ๓๐  
๓ บุคลิกความเป็นอาจารย์ (ระยะเวลาที่ใช้ในการสอบ ๓๐ นาที) ๒๐  
 รวม ๑๐๐  

ล าดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑ สอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ ๒๕ เกณฑ์ผ่าน ร้อยละ ๘๐  
๒ สอบการเขียนภาษาอังกฤษ ๒๕  
๓ สอบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ) ๒๕  
๔ สอบสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

 - เตรียมสอน ๓๐ นาที 
 - เวลาท าการสอนในชั้นเรียน ๓๐ นาท ี
 - ภาษาท่ีใช้ในการสอน คือ ภาษาอังกฤษ 

๒๕ เกณฑ์ผ่าน ร้อยละ ๗๐ 

 รวม ๑๐๐  

ล าดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑ ทดสอบความรู้จิตเวชและจิตวิทยาคลินิก ๒๐  
๒ ทดสอบการประเมินผลทางด้านจิตวิทยาคลินิก ๔๐  
๓ ทดสอบเชิงปฏิบัติการทางด้านจิตวิทยาคลินิก ๒๐  
๔ ทดสอบลักษณะบุคลิกภาพ การแก้ปัญหา และภาวะสุขภาพจิต ๒๐  
 รวม ๑๐๐  
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๓.๑๐ การสอบปฏิบัติ รหัสต าแหน่ง ๒๐๑๓๑๐ 

๓.๑๐.๑ ก าหนดการสอบ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันศุกร์ที่ 
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ กองทันตกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ รายละเอียดตาม
บัตรประจ าตัวสอบรอบสอง 

๓.๑๐.๒ เนื้อหาการสอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

๓.๑๑ การสอบปฏิบัติ รหัสต าแหน่ง ๔๐๗๑๑๐, ๔๐๗๑๐๑, ๔๐๗๑๐๒, ๔๐๗๑๐๔, 
๔๐๗๑๐๕, ๔๐๗๑๐๗, ๔๐๗๑๒๓, ๔๐๗๑๔๑, ๔๐๗๑๔๖, ๔๐๗๑๕๖, และ ๔๐๗๑๘๘ 

๓.๑๑.๑ ก าหนดการสอบ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันศุกร์ที่ 
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) (รายละเอียดตามที่ระบุในบัตรประจ าตัวสอบ
คัดเลือกรอบสอง) 

๓.๑๑.๒ เนื้อหาการสอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

๓.๑๒ การทดสอบภาคปฏิบัติ รหัสต าแหน่ง ๕๑๑๑๑๐, ๕๑๑๑๐๑, ๕๑๑๑๐๒, 
๕๑๑๑๐๔, ๕๑๑๑๐๗, ๕๑๑๑๒๑, ๕๑๑๑๔๑, ๕๑๑๑๔๖, ๕๑๑๓๑๐, ๕๑๑๓๐๒, ๕๑๑๓๔๖ และ ๕๑๑๓๘๘ 

๓.๑๒.๑ ก าหนดการทดสอบ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันศุกร์ที่ 
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกรมพลาธิการทหารอากาศ ๒ กรมพลาธิการทหารอากาศ (รายละเอียด
ตามท่ีระบุในบัตรประจ าตัวสอบคัดเลือกรอบสอง) 

๓.๑๒.๒ เนื้อหาการทดสอบภาคปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

๓.๑๒.๓ การเตรียมตัวผู้เข้าสอบ เตรียมการท าอาหารตามหัวข้อ, วัตถุดิบและ
อุปกรณ์ ที่ทางคณะกรรมการก าหนด (อาจเตรียมจานหรืออุปกรณ์การจัดจานมาเองได้) 

 
๓.๑๔  การทดสอบ ... 

ล าดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑ การผสมวัสดุทันตกรรม ๓๕  
๒ การถ่ายภาพรังสีทันตกรรม ๓๕  
๓ การเทปูนตามรอยพิมพ์ฟัน ๓๐  
 รวม ๑๐๐  

ล าดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑ การขับรถในทางราบ ๖๐  
๒ การน ารถเข้าจอดในที่คับขัน (ซองตั้ง) ๒๐  
๓ การน ารถเข้าจอดในที่คับขัน (ซองนอน) ๒๐  
 รวม ๑๐๐  

ล าดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑ การแต่งกาย ๒๐  
๒ การเตรียมวัตถุดิบ ๒๐  
๓ รสชาติอาหาร ๒๐  
๔ การจัดจาน/การจัดเสิร์ฟ ๒๐  
๕ การน าเสนอ ๒๐  
 รวม ๑๐๐  



ฉ - ๗ 
 

๓.๑๓ การทดสอบภาคปฏิบัติ รหัสต าแหน่ง 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 ก าหนดการทดสอบ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันศุกร์ที่ 
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
(รายละเอียดตามที่ระบุในบัตรประจ าตัวสอบคัดเลือกรอบสอง) 

๓.๑๓.๒ เนื้อหาการทดสอบภาคปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

๔. ระเบียบการปฏิบัติในการเข้าสอบ  
๔.๑ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกรอบสอง จะต้องน าบัตร

ประจ าตัวสอบรอบสอง และบัตรประจ าตัวประชาชนไปแสดงตัวด้วยทุกครั้ง 
๔.๒ ผู้เข้าสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย คือ  

ผู้เข้าสอบหญิงสวมกระโปรงหรือกางเกงขายาวทรงสุภาพ และสวมรองเท้าหุ้มส้นส าหรับผู้เข้าสอบชายสวมเสื้อ
คอปก กางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง และสวมรองเท้าหุ้มส้น 

๔.๓ ผู้เข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกาย แต่งกายด้วยชุดกีฬาที่เหมาะสม  

๕. การประกาศผลสอบและการรายงานตัวของผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกรอบสอง 
๕.๑ ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสอง ในวันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ 

www.rtaf-recruit.com 
๕.๒ ให้ผู้ที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกรอบสอง (เฉพาะตัวจริง) รับทราบก าหนดการตรวจร่างกาย

ทางการแพทย์และพิมพ์ลายนิ้วมือ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
ทางเว็บไซต์ www.rtaf-recruit.com หากไม่รายงานตัวตามวัน และเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในทุกกรณี 

อบดังนี้ 
---------------------------------------------- 

ล าดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑ โปรแกรม Microsoft Word 

- พิมพ์หนังสือราชการตามรูปแบบที่ก าหนด 
๔๐  

๒ โปรแกรม Microsoft Excel 
- สร้างตารางและจัดท าข้อมูลโดยใช้สูตรในการค านวณตามที่ก าหนด 

๓๐  

๓ โปรแกรม Microsoft Power Point 
- สร้างการน าเสนอข้อมูลตามที่ก าหนด 

๓๐  

 รวม ๑๐๐  
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เกณฑ์ตัดสินการสอบคัดเลือกรอบแรกและรอบสอง 

 ๑. การสอบคัดเลือกรอบแรก 
  ๑.๑ รหัสต าแหน่งที่ไม่มีการสอบปฏิบัติในการสอบคัดเลือกรอบแรก ผู้ผ่านเกณฑ์ตัดสิน 
ต้องได้คะแนนสอบวิชาการไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
   ๑.๒ รหัสต าแหน่งที่มีการสอบปฏิบัติในการสอบคัดเลือกรอบแรก ก าหนดน  าหนักคะแนน
สอบวิชาการ : สอบปฏิบัติ เป็น ๒๐ : ๘๐ โดยผู้ผ่านเกณฑ์ตัดสิน ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
  ๑.๓ ผู้ผ่านเกณฑ์ตัดสินตามข้อ ๑.๑.๑ และ ๑.๑.๒ ต้องได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔๐ 
  ๑.๔ การประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก จะประกาศผลสอบคัดเลือกโดยเรียง
ตามหมายเลขสมัครสอบ และคัดเลือกผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกไว้จ านวนไม่เกิน ๓ เท่าของอัตราที่เปิดรับ 
ยกเว้นรหัสต าแหน่งที่คณะกรรมการมีมติเป็นอย่างอ่ืน กรณีรหัสต าแหน่งที่มีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกตาม
ข้อ ๑.๑ - ๑.๓ ไม่ครบตามจ านวน คณะกรรมการจะพิจารณาจากผู้ที่สอบได้คะแนนจากมากไปหาน้อย 

 ๒. การสอบคัดเลือกรอบสอง 
   ๒.๑ รหัสต าแหน่งที่ไม่มีการสอบปฏิบัติ ก าหนดน  าหนักคะแนนสอบ สอบวิชาการ : 
สอบสัมภาษณ์ : ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เป็น ๓๐ : ๖๐ : ๑๐   
  ๒.๒ รหัสต าแหน่งทีม่ีการสอบปฏิบัติในการสอบคัดเลือกรอบแรก ก าหนดน  าหนักคะแนนสอบ
สอบวิชาการ : สอบปฏิบัติ : สอบสัมภาษณ์ : ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เป็น ๑๒ : ๔๘ : ๓๐ : ๑๐    
  ๒.๓ รหัสต าแหน่งทีม่ีการสอบปฏิบัติในการสอบคัดเลือกรอบสอง ก าหนดน  าหนักคะแนนสอบ
สอบวิชาการ : สอบปฏิบัติ : สอบสัมภาษณ์ : ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เป็น ๓๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๑๐ 
  ๒.๔ การประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสอง 
   ๒.๔.๑ รหัสต าแหน่งที่ไม่มีการสอบปฏิบัติ ประกาศโดยเรียงล าดับผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกตามผลคะแนนรวมสอบคัดเลือกรอบสองจากมากไปหาน้อย กรณีมีคะแนนรวมเท่ากัน ให้
พิจารณาผู้ที่สอบได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากยังมีคะแนนเท่ากันอีก ให้
พิจารณาผู้ที่สอบได้คะแนนสอบวิชาการมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  
   ๒.๔.๒ รหัสต าแหน่งที่มีการสอบปฏิบัติ ประกาศโดยเรียงล าดับผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกตามผลคะแนนรวมสอบคัดเลือกรอบสองจากมากไปหาน้อย กรณี มีคะแนนรวมเท่ ากัน  
ให้พิจารณาผู้ที่สอบได้คะแนนสอบปฏิบัติมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากมีคะแนนเท่ากันอีก  
ให้พิจารณาผู้ที่สอบได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากยังมีคะแนนเท่ากันอีก 
ให้พิจารณาผู้ที่สอบได้ผลคะแนนรวมสอบคัดเลือกรอบแรกมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  
   ๒.๔.๓ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกตัวจริงและตัวส ารอง โดยขึ น
บัญชีตัวส ารองไว้จ านวน ๑ เท่าของอัตราที่เปิดรับ ยกเว้นรหัสต าแหน่งทีค่ณะกรรมการมีมติเป็นอย่างอ่ืน 
 ๓. ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกแรก แต่ไม่เข้ารับการสอบคัดเลือกรอบสอง ไม่ว่าขั นตอนใด
ขั นตอนหนึ่ง หรือสอบไม่ผ่านเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีก าหนด ถือว่าสอบไม่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสอง 

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

 



 ผนวก ซ
ก ำหนดกำรรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำรับรำชกำรในกองทัพอำกำศ ประจ ำปี ๒๕๖๓

รำยกำร วัน/เวลำ หมำยเหตุ

๑. รับสมัครทำงอินเทอร์เน็ต วันอังคำรท่ี ๑๔ มกรำคม ๒๕๖๓ ถึง เว็บไซต์ www.rtaf-recruit.com
วันจันทร์ท่ี ๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓
(ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร)

๒. พิมพ์บัตรประจ ำตัวสอบคัดเลือกรอบแรก วันพุธท่ี ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๓ เว็บไซต์ www.rtaf-recruit.com
กำรสอบคัดเลือกรอบแรก
๓. สอบปฏิบัติ วันจันทร์ท่ี ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๓ ถึง - เว็บไซต์ www.rtaf-recruit.com

วันศุกร์ท่ี ๒๗ มีนำคม ๒๕๖๓ - เฉพำะรหัสต ำแหน่งท่ีจะต้องสอบปฏิบัติในกำรสอบคัดเลือก
  รอบแรก รำยละเอียดตำม ผนวก ฉ

๔. สอบวิชำกำร วันจันทร์ท่ี ๖ เมษำยน ๒๕๖๓ - เว็บไซต์ www.rtaf-recruit.com
- รำยละเอียดตำมบัตรประจ ำตัวสอบ

๕. ประกำศผลสอบคัดเลือกรอบแรก วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ เมษำยน ๒๕๖๓ ถึง เว็บไซต์ www.rtaf-recruit.com
    พร้อมพิมพ์บัตรประจ ำตัวสอบคัดเลือกรอบสอง วันอำทิตย์ท่ี ๑๙ เมษำยน ๒๕๖๓

(ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร)

๖. ทดสอบวิภำววิสัย วันจันทร์ท่ี ๒๐ เมษำยน ๒๕๖๓ - มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (ศูนย์รังสิต)
- รำยละเอียดตำมบัตรประจ ำตัวสอบรอบสอง

๗. ทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย วันอังคำรท่ี ๒๑ เมษำยน ๒๕๖๓ ถึง - สนำมกีฬำกองทัพอำกำศ (ธูปะเตมีย์)
วันศุกร์ท่ี ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ - รำยละเอียดตำมบัตรประจ ำตัวสอบรอบสอง

๘. สอบสัมภำษณ์ วันพุธท่ี ๒๒ เมษำยน ๒๕๖๓ ถึง - โรงเรียนนำยทหำรช้ันผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษำทหำรอำกำศ
วันอังคำรท่ี ๑๙ พฤษภำคม ๒๕๖๓   หรือตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด
(เว้นวันหยุดรำชกำร) - รำยละเอียดตำมบัตรประจ ำตัวสอบรอบสอง

๙. สอบปฏิบัติ วันจันทร์ท่ี ๒๗ เมษำยน ๒๕๖๓ ถึง - เฉพำะรหัสต ำแหน่งท่ีจะต้องสอบปฏิบัติในกำรสอบคัดเลือก
วันอังคำรท่ี ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓   รอบสอง รำยละเอียดตำม ผนวก ช

- รำยละเอียดตำมบัตรประจ ำตัวสอบรอบสอง
๑๐. ประกำศผลสอบคัดเลือกรอบสอง วันจันทร์ท่ี ๑ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ถึง เว็บไซต์ www.rtaf-recruit.com
     พร้อมรับทรำบก ำหนดกำรตรวจร่ำงกำย วันพฤหัสบดีท่ี ๔ มิถุนำยน ๒๕๖๓
     ทำงกำรแพทย์และพิมพ์ลำยน้ิวมือ

๑๑. ตรวจร่ำงกำยทำงกำรแพทย์ วันจันทร์ท่ี ๘ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ถึง แจ้งรำยละเอียดผ่ำนกำรรำยงำนตัวทำงอินเทอร์เน็ต
     และพิมพ์ลำยน้ิวมือ วันศุกร์ท่ี ๑๒ มิถุนำยน ๒๕๖๓

เวลำ ๐๗.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.ตรวจร่ำงกำย
เวลำ ๑๐.๓๐ น. - ๑๔.๐๐ น.พิมพ์ลำยน้ิวมือ

๑๒. ประกำศผลรอบสุดท้ำย วันจันทร์ท่ี ๒๙ มิถุนำยน ๒๕๖๓ เว็บไซต์ www.rtaf-recruit.com
     (ผลกำรตรวจร่ำงกำยทำงกำรแพทย์)

๑๓. ส่งใบสมัคร, สัญญำเข้ำรับรำชกำร, วันอังคำรท่ี ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ถึง แจ้งรำยละเอียดผ่ำนกำรรำยงำนตัวทำงอินเทอร์เน็ต
     สัญญำค้ ำประกัน, เอกสำรประกอบกำรบรรจุ วันศุกร์ท่ี ๓ กรกฎำคม ๒๕๖๓
     เข้ำรับรำชกำร และ ประวัติบุคคล (รปภ.๑)

กำรสมัครสอบคัดเลือก ประกำศท่ีน่ังสอบ สถำนท่ีสอบ และพิมพ์บัตรประจ ำตัวสอบ

กำรสอบคัดเลือกรอบสอง

กำรตรวจร่ำงกำยทำงกำรแพทย์และพิมพ์ลำยน้ิวมือ

กำรจัดท ำเอกสำรประกอบกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำร
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