


คุณสมบัติและข้อก ำหนดของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐำนะเป็น น.สัญญำบัตร 
โควตำ น.ประทวน ที่ใช้คุณวุฒิปริญญำตรีปรับเป็น น.สัญญำบัตร ประจ ำปีงบประมำณ ๖๔ 

 
 ๑. คุณสมบัติ 
  ๑.๑ เป็น น.ประทวน มีอำยุระหว่ำง ๒๕ - ๓๕ ปี โดยนับอำยุตำม พ.ร.บ.รับรำชกำรทหำร 
พ.ศ.๒๔๙๗ (เกิดระหว่ำงปี พ.ศ.๒๕๒๘ - ๒๕๓๘) 
  ๑.๒ ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี (โดยเป็นผู้ที่ได้รับอนุญำตให้ลำไปศึกษำ หรือเป็น
ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำฯ ก่อนบรรจุเข้ำรับรำชกำรที่ได้รับกำรบันทึกคุณวุฒิกำรศึกษำนั้นในสมุดประวัติรับรำชกำรแล้ว) 
ในสำขำวิชำตรงกับคุณวุฒิที่เปิดสอบมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี (นับตั้งแต่วันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ถึงวันที่ ๑ ต.ค.๖๓ 
โดยคิด ๓๖๕ วัน เป็น ๑ ปี) และมีระดับคะแนนผลกำรศึกษำ ๒.๒๐ ขึ้นไป 
  ๑.๓ มีเวลำรับรำชกำรไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี (นับตั้งแต่วันบรรจุเข้ำรับรำชกำร ถึงวันที่ ๑ ต.ค.๖๓ 
โดยคิด ๓๖๕ วัน เป็น ๑ ปี) 
  ๑.๔ มีคะแนนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแนวคิดสมรรถนะก ำลังพล ทอ.  
ในรอบ ต.ค.๖๒ (๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๒) ต้องไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๗๕ 
  ๑.๕ ไม่เป็นผู้ไม่ได้รับกำรเลื่อนชั้นเงินเดือนกรณีกระท ำควำมผิด (งดบ ำเหน็จ) ครั้งใดครั้งหนึ่ง 
ในระยะเวลำ ๓ ปีย้อนหลัง (เม.ย.๖๐ - ต.ค.๖๒) ทั้งนี้ รวมถึงกรณีที่ได้กระท ำควำมผิดก่อนวันประกำศผลสอบ
ขั้นสุดท้ำย แล้วถูกตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนจนได้ข้อยุติโดยมีค ำสั่งลงทัณฑ์ ซึ่งกำรลงทัณฑ์นั้นมีผลให้ไม่ได้รับ
กำรเลื่อนชั้นเงินเดือน กรณีกระท ำควำมผิด (ถูกงดบ ำเหน็จรอบ เม.ย.๖๓ หรือรอบ ต.ค.๖๓ แต่ยังไม่ได้
ด ำเนินกำรออกค ำสั่ง) ให้ถือว่ำผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนที่จะเป็นผู้สมัครสอบ 
  ๑.๖ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่ำงถูกพักรำชกำรหรือส ำรองรำชกำร หรือมีกรณีที่ต้องหำว่ำ
กระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงและถูกสอบสวนเพื่อลงทัณฑ์สถำนหนัก 
  ๑.๗ มีสุขภำพสมบูรณ์ แข็งแรง พอที่จะตรำกตร ำในกำรฝึกและศึกษำได้ตลอดหลักสูตร
และจะต้องผ่ำนกำรตรวจร่ำงกำยตำมมำตรฐำนทำงกำรแพทย์ที่ ทอ.ก ำหนด 

 ๒. ข้อก ำหนดอื่น ๆ  
  ๒.๑ ผู้สมัครที่มีข้อผูกพันในกำรศึกษำหรือดูงำน ให้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกได้  
โดยมีเงื่อนไขว่ำ หำกผ่ำนกำรสอบคัดเลือกต้องเข้ำรับกำรศึกษำใน รร.นม.ยศ.ทอ.ตำมระยะเวลำที่ กพ.ทอ.ก ำหนด 
กรณีท่ีไม่สำมำรถเข้ำรับกำรศึกษำได้ ให้ถือว่ำสละสิทธิ์ และ กพ.ทอ.จะเรียกผู้อยู่ในล ำดับส ำรองเข้ำทดแทนต่อไป 
  ๒.๒ ผู้ที่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกทุกขั้นตอน หำกพบว่ำตั้งครรภ์อยู่และไม่สำมำรถจะเข้ำรับ
กำรศึกษำใน รร.นม.ยศ.ทอ.ภำยในปีงบประมำณที่สอบได้ ให้คงสิทธิ์ในกำรเข้ำรับกำรศึกษำฯ ไว้ได้ และจะจัด
ให้เข้ำรับกำรศึกษำในปีงบประมำณถัดไปทดแทน แต่จะต้องผ่ำนกำรตรวจร่ำงกำยตำมมำตรฐำนทำงกำรแพทย์
ที่ ทอ.ก ำหนด และกำรคงสิทธิ์นี้ให้ใช้ได้เพียงครั้งเดียว 
 

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

 







การสอบคัดเลือกรอบแรกและการประกาศผลสอบ 

ผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องเข้าสอบคัดเลือกรอบแรก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. การสอบวิชาการ 
 ๑.๑ ก าหนดสอบในวันที่ ๖ เม.ย.๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๓๐๐ - ๑๕๓๐ ซึ่งผู้สมัครทุกคน

จะต้องเข้าท าการสอบ มีรายละเอียดเนื้อหาการสอบวิชาการแต่ละวิชา ดังนี้ 
๑.๒ เนื้อหาการสอบวิชาการ 
 ๑.๒.๑ ข้อสอบวิชาการ เป็นข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จ านวน ๑๕๐ ข้อ 

มีรายละเอียดเนื้อหาการสอบวิชาการแต่ละวิชาดังนี้ 
๑.๒.๑.๑ วิช าความ รู้ พ้ื น ฐานทั่ ว ไป  จ าน วน  ๗ ๐  ข้ อ  ซึ่ งทุ กกลุ่ ม 

(ยกเว้น TOF - 05) ต้องท าการสอบ มีเนื้อหาครอบคลุมในวิชา ดังนี้ 

วิชา เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ 
๑.  ความสามารถทางด้าน
การคิดค านวณและเหตุผล 

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

๑๗ 

๒.  ภาษาไทย ความเข้าใจและการใช้ภาษา ๘ 
๓.  ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 

ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
ในชีวิตประจ าวัน 

๓๐ 

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

๑๑ 

  ๕.  ความรู้ทั่วไป การทหารและกองทัพอากาศ ๔ 
รวม ๗๐ 

๑.๒.๑.๒  วชิา… 



- ๒ - 

๑.๒.๑.๒ วิชาความรู้พ้ืนฐานเฉพาะต าแหน่ง จ านวน ๘๐ ข้อ ซึ่งจ าแนก
ตามกลุ่ม โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในวิชา ดังนี้ 

กลุ่ม/รหัส เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ 
TOF - 01 
๑๐๑๓๙๙ 

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

๘๐ 

TOF - 02 
๑๐๒๓๙๙ 

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

๘๐ 

TOF - 03 
๑๐๓๑๙๙, ๑๐๓๓๙๙ 

(๑) พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม 
(๒) ความซับซ้อนและขั้นตอนวิธี 
(๓) ภาษาการเขียนโปรแกรม 
(๔) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 
(๕) โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี 
(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 

TOF - 04 … 



- ๓ - 

กลุม/รหสั เน้ือหาการสอบ จํานวนขอ 

TOF - 04 
๑๐๔๓๙๙ 

(๑) การบญัชีการเงิน 
(๒) การบญัชีตนทุน 
(๓) การเงินและการธนาคาร 
(๔) การเงินธุรกจิ 
(๕) การวิเคราะหงบการเงิน 
(๖) การจัดทํางบประมาณ 
(๗) ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
(๘) การเงินระหวางประเทศ 
(๙) การสอบบญัชี 
(๑๐) การตรวจสอบภายใน 
(๑๑) การบริหารความเสี่ยงองคกรและการควบคุม
ภายใน 
(๑๒) การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ 
(๑๓) การกํากบัดูแลกจิการที่ (CG) 

๘๐ 

TOF - 06 
๑๐๖๑๙๙, ๑๐๖๓๙๙ 

(๑)  ความรูดานอายุรกรรม 
(๒) ความรูดานศัลยกรรม 
(๓) ความรูดานออรโธปดิกส 
(๔) ความรูดานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

๘๐ 

๑.๒.๑.๓ ขอสอบวิชาการกลุม TOF - 05 รหัสตําแหนง ๑๐๕๑๙๙ และ 
๑๐๕๓๙๙ เปนขอสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๑๕๐ ขอ มีรายละเอียดเน้ือหาการสอบวิชาการแตละวิชา ดังน้ี 

วิชา เน้ือหาการสอบ จํานวนขอ 

๑.  ความสามารถทางดาน
การคิดคํานวณและเหตุผล 

(๑)  การประยุกตใชคณิตศาสตรเบื้องตน 
(๒)  การวิเคราะหหาความสัมพันธของจํานวนหรือ
ปริมาณ 
(๓)  การแกปญหาเชิงปริมาณ และขอมลู 
(๔)  ความสามารถทางดานเหตุผล 
(๕)  ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ
เช่ือมโยง 
(๖)  การหาขอยุติ หรือขอสรปุอยางสมเหตุสมผล 

๕๐ 

๒.  ภาษาไทย ... 



- ๔ - 

วิชา เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ 

๒.  ภาษาไทย ความเข้าใจและการใช้ภาษา ๒๗ 
๓.  ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 

ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
ในชีวิตประจ าวัน 

๓๐ 

  ๔.  คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน (๑)  การใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 
(๒)  การใช้โปรแกรมขั้นพ้ืนฐาน 
(๓)  การเชื่อมต่อเครือข่ายและข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ต 

๒๘ 

  ๕.  ความรู้ทั่วไป การทหารและกองทัพอากาศ ๑๕ 
รวม ๑๕๐ 

๒. ระเบียบการปฏิบัติในการเข้าสอบ 
๒.๑ ระเบียบการปฏิบัติในการเข้าสอบวิชาการ 

๒.๑.๑ แต่งกายด้วยชุดปฏิบัติงาน 
๒.๑.๒ ผู้เข้าสอบต้องจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ในวันสอบ ดังนี้ 

๒.๑.๒.๑ บัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม 
๒.๑.๒.๒ ดินสอ 2B และยางลบดินสอ 

๒.๑.๓ ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง 
แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการคุมสอบประจ าห้องสอบเท่านั้น 

๒.๑.๔ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากท่ีได้เริ่มด าเนินการสอบไปแล้ว ๒๐ นาที 
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 

๒.๑.๕ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามผังที่นั่งสอบและห้องสอบที่ก าหนด 
๒.๑.๖ ห้ามน าต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ วัสดุอุปกรณ์อ่ืน เช่น เครื่องค านวณ 

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

๒.๑.๗ อนุญาตให้ วางเฉพาะเอกสารและอุปกรณ์ ที่ ก าหนดในข้อ  ๒ .๑ .๒ 
บนโต๊ะสอบเท่านั้น โดยของใช้ส่วนตัวให้น าใส่ในถุงที่คณะกรรมการคุมสอบจัดไว้ให้เท่านั้น 

๒.๑.๘ ปฏิบัติตามค าชี้แจงของคณะกรรมการคุมสอบโดยเคร่งครัด 
๒.๑.๙ ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบลงเอกสารหรืออุปกรณ์ใด ๆ หรือน าเอกสาร

การสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด 
๒.๑.๑๐ เมื่ออยู่ในห้องสอบ หากผู้เข้าสอบที่มีข้อสงสัยประการใด ให้ยกมือถาม

คณะกรรมการคุมสอบเท่านั้น ไม่พูดคุยหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืน และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการคุมสอบ 

๒.๑.๑๑  กรณีท่ี... 
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๒.๑.๑๑ กรณีที่ผู้เข้าสอบท าข้อสอบเสร็จก่อนที่จะหมดเวลา หรือไม่ประสงค์ 
จะท าข้อสอบต่อไป ให้นั่งอยู่ที่นั่งสอบแล้วรอจนกว่าคณะกรรมการคุมสอบเก็บข้อสอบและกระดาษค าตอบ 
ห้ามเดินมาส่งข้อสอบที่โต๊ะคณะกรรมการคุมสอบโดยเด็ดขาด และผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อ
หมดเวลาสอบเท่านั้น 

๒.๑.๑๒ เมื่อหมดเวลาสอบ ให้ผู้เข้าสอบที่นั่งอยู่ในห้องสอบหยุดท าข้อสอบทันที  
และรอจนกว่าคณะกรรมการคุมสอบจะเก็บข้อสอบ กระดาษค าตอบ และอนุญาตให้ออกจากห้องสอบได้ 
หากผู้เข้าสอบคนใดฝ่าฝืนจะไม่ได้รับการตรวจกระดาษค าตอบ 

๒.๑.๑๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบการสอบนี้ หรือผู้ทุจริต หรือพยายามท าการทุจริต
ในการสอบ หากตรวจพบการกระท าดังกล่าว คณะกรรมการคุมสอบมีอ านาจตัดสิทธิกการสอบของผู้นั้น 
หรอืยกเลิกการสอบและผลการสอบท้ังหมด 

๓. ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรกและรายงานตัว ในวันที่ ๑๖ เม.ย. - ๑๙ เม.ย.๖๓ 
ทางเว็บไซต์ www.rtaf-recruit.com 

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



การสอบคัดเลือกรอบสองและการประกาศผลสอบ 

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ เข้าสอบคัดเลือกรอบสอง ทั้งนี้จะต้อง 
เข้ารับการสอบคัดเลือกรอบสองครบทุกขั้นตอน หากไม่ด าเนินการตามที่ก าหนดไม่ว่าขั้นตอนใด ถือว่าไม่ผ่าน
การสอบคัดเลือก 

๑. การสอบสัมภาษณ์ 
๑.๑ ก าหนดสอบในวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง 

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รายละเอียดแจ้งพร้อมการประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก 
๑.๒ การสอบสัมภาษณ์เป็นการสอบเพื่อพิจารณาคุณลักษณะส่วนบุคคล ความเหมาะสม

กับการปฏิบัติหน้าที่ในการรับราชการทหาร โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคุณลักษณะในการสอบ ดังนี้ 
๑.๒.๑ ลักษณะทางกายภาพ, บุคลิกภาพที่เหมาะสม  ๒๐ คะแนน 

กับการปฏิบัติหน้าที่ในการรับราชการทหารและท่วงทีวาจา 
๑.๒.๒ ปฏิภาณไหวพริบ ๒๐ คะแนน 
๑.๒.๓ การใช้ความรู้และความรอบรู้ ๒๐ คะแนน 
๑.๒.๔ ระบบวิธีคิด เป้าหมายในการมองคุณค่าตัวเอง ๒๐ คะแนน 
๑.๒.๕ ความจงรักภักดีต่อสถาบัน ค่านิยม ทัศนคติต่อวิชาชีพทหาร ๒๐ คะแนน 

และการควบคุมอารมณ์ 
๑.๓ ผู้เข้าสอบต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ในแต่ละด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ (๑๒ คะแนน)

และได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) จึงจะถือว่าผู้นั้นผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ 

๒. การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
๒.๑ ก าหนดทดสอบในวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) 

รายละเอียดแจ้งพร้อมการประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก 
๒.๒ การทดสอบใช้เกณฑ์น้ าหนักคะแนน ลุกนั่ง : ดันพ้ืน : วิ่ง ๑,๐๐๐ เมตร = ๒๐ : ๒๐ : ๖๐

รายละเอียดและเกณฑ์การให้คะแนนการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
๒.๒.๑ ลุกนั่ง (SIT-UP) ภายใน ๑ นาท ี

ลกุนั่ง 
  จ านวนครั้งท่ีปฏิบัติได้ใน ๑ นาที   น้ าหนักคะแนน = ๒๐  

(ครั้ง/นาที) 

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

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

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

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

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

๒.๒.๒  การดันพ้ืน ... 
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๒.๒.๒ การดันพ้ืน (PUSH-UP) ภายใน ๑ นาท ี

ดันพื้น 
 จ านวนครั้งท่ีปฏิบัติได้ใน ๑ นาที   น้ าหนักคะแนน = ๒๐  

(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. การทดสอบภาคปฏิบัติ เป็นการทดสอบทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะ  
แต่ละต าแหน่ง โดยมีรายละเอียดการสอบ ดังนี้      

๓.๑ ระเบียบการปฏิบัติในการเข้าสอบ แต่งกายด้วยชุดปฏิบัติงาน 
๓.๒ การทดสอบภาคปฏิบัติ รหัสต าแหน่ง ๑๐๓๑๙๙, ๑๐๓๓๙๙ 

๓.๒.๑ ก าหนดการสอบ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันศุกร์ที่ 
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารทหารอากาศ  รายละเอียดแจ้ง 
พร้อมการประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก 

๓.๒.๒ เนื้อหาการสอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
ล าดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 

๑ การใช้งานโปรแกรมส านักงาน ๘๐ 
๒ การใช้งาน Kali Linux เพ่ือประเมินความปลอดภัยทางไซเบอร์เบื้องต้น ๒๐ 

รวม ๑๐๐ 

๔.  ระเบียบ... 

วิ่ง 
จ านวนเวลาที่ปฏบิัติได้เป็นนาทีและวินาที (นาที/วินาที)    น้ าหนักคะแนน = ๖๐ 

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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๔. ระเบียบการปฏิบัติในการเข้าสอบ 
๔.๑ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกรอบสอง จะต้องน าบัตร

ประจ าตัวข้าราชการกลาโหมไปแสดงด้วยทุกครั้ง 
๔.๒ ผู้เข้าสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ แต่งกายด้วยชุดปฏิบัติงาน 
๔.๓ ผู้เข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกาย แต่งกายด้วยชุดกีฬาที่เหมาะสม 

๕. การประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย ในวันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ 
www.rtaf-recruit.com 

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

http://www.rtaf-recruit.com/


เกณฑ์ตัดสินการสอบคัดเลือกรอบแรกและรอบสอง 

๑. การสอบคัดเลือกรอบแรก 
 ๑.๑ รหัสต าแหน่งที่ไม่มีการสอบปฏิบัติในการสอบคัดเลือกรอบแรก ผู้ผ่านเกณฑ์ตัดสิน 

ต้องได้คะแนนสอบวิชาการไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
  ๑.๒ การประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก จะประกาศผลสอบคัดเลือกโดยเรียงตาม

หมายเลขสมัครสอบ และคัดเลือกผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกไว้จ านวนไม่เกิน ๓ เท่าของอัตราที่เปิดรับ 
ยกเว้นรหัสต าแหน่งที่คณะกรรมการมีมติเป็นอย่างอ่ืน กรณีรหัสต าแหน่งที่มีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกตาม
ข้อ ๑.๑ ไม่ครบตามจ านวน คณะกรรมการจะพิจารณาจากผู้ที่สอบได้คะแนนจากมากไปหาน้อย  

๒. การสอบคัดเลือกรอบสอง 
  ๒.๑ รหัสต าแหน่งที่ไม่มีการสอบปฏิบัติ ก าหนดน  าหนักคะแนนสอบ สอบวิชาการ : 

สอบสัมภาษณ์ : ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เป็น ๓๐ : ๖๐ : ๑๐ 
 ๒.๒ รหัสต าแหน่งที่มีการสอบปฏิบัติในการสอบคัดเลือกรอบสอง ก าหนดน  าหนักคะแนนสอบ

สอบวิชาการ : สอบปฏิบัติ : สอบสัมภาษณ์ : ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เป็น  ๓๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๑๐ 
๒.๓ การประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย 
 ๒.๓.๑ รหัสต าแหน่งที่ไม่มีการสอบปฏิบัติ ประกาศโดยเรียงล าดับผู้ผ่านการสอบ

คัดเลือกตามผลคะแนนรวมสอบคัดเลือกรอบสองจากมากไปหาน้อย กรณีมีคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาผู้ที่
สอบได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากยังมีคะแนนเท่ากันอีก ให้พิจารณาผู้ที่
สอบได้คะแนนสอบวิชาการมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

 ๒.๓.๒ รหัสต าแหน่งที่มีการสอบปฏิบัติ ประกาศโดยเรียงล าดับผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกตามผลคะแนนรวมสอบคัดเลือกรอบสองจากมากไปหาน้อย กรณี มีคะแนนรวมเท่ ากัน 
ให้พิจารณาผู้ที่สอบได้คะแนนสอบปฏิบัติมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากมีคะแนนเท่ากันอีก 
ให้พิจารณาผู้ที่สอบได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากยังมีคะแนนเท่ากันอีก 
ให้พิจารณาผู้ที่สอบได้ผลคะแนนรวมสอบคัดเลือกรอบแรกมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับทีสู่งกว่า 

 ๒.๓.๓ การประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย จะประกาศผู้สอบผ่านการคัดเลือก 
ตัวจริงและตัวส ารอง โดยขึ นบัญชีตัวส ารองเป็นจ านวน ๑ เท่าของอัตราที่เปิดรับ ยกเว้นในบางต าแหน่ง 
ทีค่ณะกรรมการมีมติเป็นอย่างอ่ืน  

 ๒.๔ ผู้ที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกแต่ขาดสอบรอบสอง ไม่ว่าขั นตอนใดขั นตอน
หนึ่ง หรือสอบไม่ผ่านเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ก าหนด จะถือว่าสอบไม่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย 

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



เอกสารประกอบการสมัครสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร 
โควตา น.ประทวน ที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรี ปรับเป็น น.สัญญาบัตร ประจ าปีงบประมาณ ๖๔ 

 
๑. ใบสมัครสอบคัดเลือก  
๒. ส าเนาประวัติรับราชการที่แสดงผลการบันทึกคุณวุฒิการศึกษา 
๓. ส าเนาใบปริญญาบัตร และส าเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชา (ฉบับแปลภาษาไทย) 
๔. กรณีที่ชื่อคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบคัดเลือก น.ประทวน ฯ ไม่ตรงตามที่ก าหนด ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือก น.ประทวน ฯ 
ด า เนิ นการตรวจสอบจากระบบ รับ รองคุณ วุฒิ ของส านั กงานคณ ะกรรมการข้ าราชการพล เรือน  (ก .พ .)  
ที่ http://e-accreditation.ocsc.go.th และพิมพ์ผลการรับรองคุณวุฒิประกอบการสมัครสอบคัดเลือก น.ประทวน ฯ ด้วย 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ใบสมัครสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร 

โควตา น.ประทวน ที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็น น.สัญญาบัตร ประจ าปีงบประมาณ ๖๔ 

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

หน่วย............................................... 
วันที่...........เดือน.................................พ.ศ..................... 

๑. ยศ,ชื่อ - สกุล...........................................……………..................................…………….. .................................. 

๒.  เกิดวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…………………อายุ………….ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ - ปี พ.ศ.ที่เกิด) 

๓.  ต าแหน่งปัจจุบัน………………………………….....................…..………………........................................................ 

๔. ประวัติการรับราชการ 
 ๔.๑ บรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่…………….………… ตามค าสั่ง ทอ.ที่……..………...…….ลง…..………………...

รวมเวลารับราชการ………….ปี (ไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึง ๑ ต.ค.๖๓) 
๔.๒  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา……………........…………………..........…….......……….…....... 

จากสถาบัน................................................ ..........คะแนนเฉลี่ยสะสม.................................เมื่อ……….……....……….....………...
และส าเร็จการศึกษามาแล้ว..............................ปี (ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษาถึงวันที่ ๑ ต.ค.๖๓) 
พร้อมนี้ได้แนบส าเนาคุณวุฒิการศึกษา (ที่แสดงคะแนนสะสมเฉลี่ย) และส าเนาประวัติรับราชการที่แสดงผลการบันทึก
คุณวุฒิการศึกษา มาด้วยแล้ว 

๔.๓ มีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดสมรรถนะก าลังพล ทอ.ในรอบ ต.ค.๖๒ 
(๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๒) ได้คะแนนร้อยละ........................(ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕) 

๕. ข้าพเจ้าขอสมัครสอบในคุณวุฒิปริญญาตรี (ท าเครื่องหมาย     ในช่องว่าง เพียงช่องเดียวเท่านัน้) 

สมัคร รหัสต าแหนง่ คุณวุฒ ิ
คะแนน 
เฉลี่ย
สะสม 

เพศ จ านวน 

๑๐๑๓๙๙ ปริญญาตรี ในสาขาวชิาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมเครื่องกล ๒.๒๐ ช/ญ ๑ อัตรา 
๑๐๒๓๙๙ ปริญญาตรี ในสาขาวชิาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมโยธา,  

วิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง, การจัดการก่อสรา้ง, 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๒.๒๐ ช/ญ ๑ อัตรา 

๑๐๓๑๙๙ ปริญญาตรี ในสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาใดสาขาวชิาหนึ่ง 
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร,์ ทางวศิวกรรมซอฟต์แวร,์  
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร,์ ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

๒.๘๐ ช ๕ อัตรา 

๑๐๓๓๙๙ ปริญญาตรี ในสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาใดสาขาวชิาหนึ่ง 
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร,์ ทางวศิวกรรมซอฟต์แวร,์  
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร,์ ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

๒.๘๐ ช/ญ ๓ อัตรา 

๑๐๔๓๙๙ ปริญญาตรี ในสาขาวชิาการบัญช ีหรือในสาขาวิชาใดสาขาวชิาหนึ่ง 
ทางการบญัช,ี ทางการธนาคารและการเงนิ, ทางการบญัชีการเงิน,  
ทางการบญัชบีริหาร, ทางระบบสารสนเทศทางการบัญช ี

๒.๒๐ ช/ญ ๖ อัตรา 

รหัสต าแหน่ง ... 



- ๒ - 
 

สมัคร รหัสต าแหนง่ คุณวุฒ ิ คะแนน
เฉลี่ย 
สะสม 

เพศ จ านวน 

 ๑๐๕๑๙๙ ปริญญาตรี ในสาขาวชิานิติศาสตร,์ รัฐศาสตร,์ บริหารรัฐกิจ, บริหารธุรกิจ, 
คอมพิวเตอร,์ คณิตศาสตร์และสถติิ หรือในสาขาวชิาใดสาขาวิชาหนึง่ 
ทางการศึกษา, ทางคอมพิวเตอร,์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร,์  
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ, ทางสถติิ, ทางสถิตปิระยุกต,์ ทางมนุษยศาสตร,์  
ทางมานุษยวิทยา, ทางสังคมวิทยาและมานษุยวทิยา 

๒.๒๐ ช ๖ อัตรา 

 ๑๐๕๓๙๙ ปริญญาตรี ในสาขาวชิานิติศาสตร,์ รัฐศาสตร,์ บริหารรัฐกิจ, บริหารธุรกิจ, 
คอมพิวเตอร,์ คณิตศาสตร์และสถติิ หรือในสาขาวชิาใดสาขาวิชาหนึง่ 
ทางการศึกษา, ทางคอมพิวเตอร,์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร,์  
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ, ทางสถติิ, ทางสถิตปิระยุกต,์ ทางมนุษยศาสตร,์  
ทางมานุษยวิทยา, ทางสังคมวิทยาและมานษุยวทิยา 

๒.๒๐ ช/ญ ๓ อัตรา 

 ๑๐๖๑๙๙ ปริญญาตรี ในสาขาวชิาพยาบาลศาสตร ์ ๒.๒๐ ช ๑ อัตรา 
 ๑๐๖๓๙๙ ปริญญาตรี ในสาขาวชิาพยาบาลศาสตร ์ ๒.๒๐ ช/ญ ๒ อัตรา 

 ๖. ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ไม่ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือนกรณีกระท าความผิด (งดบ าเหน็จ) ครั้งใดครั้งหนึ่ง 
ในระยะเวลา ๓ ปีย้อนหลัง (เม.ย.๖๐ - ต.ค.๖๒) ทั้งนี้ รวมถึงกรณีที่ได้กระท าความผิดก่อนวันประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย  
แล้วถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนจนได้ข้อยุติโดยมีค าสั่งลงทัณฑ์ ซึ่งการลงทัณฑ์นั้นมีผลให้ไม่ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือน 
กรณีกระท าความผิด (ถูกงดบ าเหน็จรอบ เม.ย.๖๓ หรือรอบ ต.ค.๖๓ แต่ยังไม่ได้ด าเนินการออกค าสั่ง) ให้ถือว่าผู้นั้น 
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนที่จะเป็นผู้สมัครสอบ และรับรองว่าเอกสารที่แนบเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้จริง หากปรากฏ
ในภายหลังว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ 
 

                              (ลงชื่อ).........................…….…........................ผู้สมัคร  

           โทร.(ท่ีท างาน) .........................../โทร.(มือถือ)................................... 
 
 ๗. ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานการสมัครตามที่ผู้สมัครแจ้งไว้ในใบสมัครแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้อง 

                          (ลงชื่อ)..............................…….……………….(นายทหารก าลังพลหน่วย) 
                                 (ต าแหน่ง)........................................................ 
                                                        ............../................/..........                                

 ๘. ความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา (หน.นขต.ทอ.) 
...........................................……………………......…....…………………..................................................................................  
...........................................……………………......…....………………….................................................……………….….…….. 

                          (ลงชื่อ)............................................................ 
                                (ต าแหน่ง)............................................................ 
                                                          .............../................/.......... 



ล ำดับ
หมำยเลขประจ ำตัว

ข้ำรำชกำร (๑๐ หลัก)
ยศ ช่ือ - สกุล อำยุ สถำบัน ช่ือคุณวุฒิ สำขำวิชำ ส ำเร็จกำรศึกษำเม่ือ

คะแนน
สะสมเฉล่ีย

อำยุรำชกำร
ผลกำรประเมิน
รอบ ต.ค.๖๒

รหัสต ำแหน่ง
ท่ีสมัคร

โทรมือถือ โทรท่ีท ำงำน

๑ ๑๒๓๔๕๖๗๘๙๑ พ.อ.ท.ปกป้อง  รักฟ้ำ ๓๒ มหำวิทยำลัยวันดี บริหำรธุรกิจบัณฑิต บริหำรธุรกิจ ๑๖ มิ.ย. ๕๘ ๒.๘ ๙ ๘๙.๔๐ ๑๐๕๑๙๙ ๐๘๖-๖๖๑๑๕๕๗ ๒-๐๐๓๖

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

ตรวจถูกต้อง

 ร.อ.

 นกพ .หน่วย

 ม .ค.๖๓

(เฉพำะ กพ.หน่วย)

บัญชีสรุปรำยละเอียดผู้สมัครสอบคัดเลือก น.ประทวน เล่ือนฐำะเป็น น.สัญญำบัตร 

หน่วย..........กพ.ทอ...................

โควตำ น.ประทวนท่ีใช้คุณวุฒิปริญญำตรี ปรับเป็น น.สัญญำบัตร ประจ ำปีงบประมำณ ๖๔



รายการ วัน/เวลา หมายเหตุ

๑. รับสมัคร วันจันทร์ท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ถึง

วันศุกร์ท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

(เว้นวันหยุดราชการ)

- สมัครสอบด้วยตนเองผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันถึง

  หน.นขต.ทอ.

- ส่งให้ คอค.ทอ.ภายใน ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๒. ประกาศรายช่ือและท่ีน่ังสอบ วันพุธท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เว็บไซต์ www.rtaf-recruit.com

๓. สอบวิชาการ วันจันทร์ท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๕๐ เว็บไซต์ www.rtaf-recruit.com

๔. ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก

    พร้อมพิมพ์ก าหนดการสอบคัดเลือกรอบสอง

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง

วันอาทิตย์ท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓
เว็บไซต์ www.rtaf-recruit.com

๕. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย วันศุกร์ท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ - สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)

- แจ้งรายละเอียดผ่านการรายงานตัวทางอินเทอร์เน็ต

๖. ทดสอบภาคปฏิบัติ วันจันทร์ท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง

วันศุกร์ท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

- เฉพาะรหัสต าแหน่งท่ีจะต้องท าการทดสอบภาคปฏิบัติ

  รายละเอียดตามผนวกการสอบคัดเลือกรอบสองและ

  การประกาศผลสอบ

- แจ้งรายละเอียดผ่านการรายงานตัวทางอินเทอร์เน็ต

๗. สอบสัมภาษณ์ วันอังคารท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ - โรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

  หรือตามท่ีคณะกรรมการก าหนด

- แจ้งรายละเอียดผ่านการรายงานตัวทางอินเทอร์เน็ต

๘. ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย วันอังคารท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เว็บไซต์ www.rtaf-recruit.com

๙. ส่งสัญญาและเอกสารประกอบการเล่ือนฐานะ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ กองการสรรหาก าลังพล ส านักนโยบายและ

บริหารก าลังพล กรมก าลังพลทหารอากาศ

(ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงก าหนดการ)

ก าหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก น.ประทวน เล่ือนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร

การสมัครสอบคัดเลือก

โควตา น.ประทวน ท่ีใช้คุณวุฒิปริญญาตรี ปรับเป็น น.สัญญาบัตร ประจ าปีงบประมาณ ๖๔

การสอบคัดเลือกรอบแรก

การสอบคัดเลือกรอบสอง

การส่งสัญญาและเอกสารประกอบการเล่ือนฐานะ

http://www.person.rtaf.mi.th/
http://www.person.rtaf.mi.th/
http://www.person.rtaf.mi.th/
http://www.person.rtaf.mi.th/



