สำเนำคู่ฉบับ

ประกาศคณะกรรมการอานวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ
เป็นนายทหารประทวน ประจาปี ๒๕๖๒
_________________________________
ตามประกาศคณะกรรมการอานวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ลงวันที่
๗ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ เป็นนายทหารประทวน
ประจาปี ๒๕๖๒ และตามประกาศคณะกรรมการอานวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ
เป็นนายทหารประทวน ประจาปี ๒๕๖๒ ได้ประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนช่างฝีมือทหาร
ภาคสมทบ เป็นนายทหารประทวน ประจาปี ๒๕๖๒ จานวน ๑๒ อัตรา นั้น
เนื่องจากความจาเป็นของทางราชการ จึงขอแก้ไขประกาศ ดังนี้
๑. แก้ไขความในข้อ ๖ การปฏิบัติของผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกรอบสอง (เฉพาะตัวจริง)
รายละเอียด ดังนี้
๑.๑ ข้อ ๖.๑ เข้ารับการตรวจร่างกายทางการแพทย์ ณ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์
ทหารอากาศ จากเดิม ในวันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. แก้ไขเป็น ในวันพฤหัสบดีที่
๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.
๑.๒ ข้อ ๖.๒ จัดทา รปภ.๑ และพิมพ์ลายนิ้วมือ จากเดิม ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและ
การบินแห่งชาติ ในวันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึง ๑๔.๐๐ น. แก้ไขเป็น ณ โรงเรียนกาลังพล
ทหารอากาศ กองการศึกษา สานักการปกครองและพัฒนากาลังพล กรมกาลังพลทหารอากาศ ในวันพฤหัสบดีที่
๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึง ๑๔.๐๐ น.
๒. แก้ไขความในข้อ ๗ การประกาศผลรอบสุดท้าย
๒.๑ ข้อ ๗.๑ ประกาศผลรอบสุดท้าย (ผู้ผ่านการตรวจร่างกาย) จากเดิม ในวันพุธที่
๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ แก้ไขเป็น ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒
๒.๒ ข้อ ๗.๒ ให้ผู้ที่มีชื่อในประกาศผลรอบสุดท้าย (เฉพาะตัวจริง) ส่ง รปภ.๑, สัญญา
เอกสารประกอบการบรรจุเข้ารับราชการและปัจจัยให้ได้รับเงินเดือนเพิ่ม จากเดิม ในวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ กองการสรรหากาลังพล สานักนโยบายและบริหารกาลังพล กรมกาลังพล
ทหารอากาศ แก้ไขเป็น ในวันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ หอประชุมกานตรัตน์
๓. แก้ไขความในผนวก ค การสอบคัดเลือกรอบสองและประกาศผลสอบ
๓.๑ ข้อ ๑.๑ การสอบวิชาการ กาหนดสอบ จากเดิม ในวันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. แก้ไขเป็น ในวันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น.
๓.๒ ข้อ ๓.๑ ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก จากเดิม ในวันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
แก้ไขเป็น ในวันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒
๔. แก้ไข …

-๒๔. แก้ไขความในผนวก ง การสอบคัดเลือกรอบสองและประกาศผลสอบ
๔.๑ ข้อ ๑ การทดสอบความถนัดบุคคลและวิภาววิสัย กาหนดทดสอบ จากเดิม ในวันอังคารที่
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์ทดสอบบุคคล กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
แก้ไขเป็น ณ ห้องประชุม โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ในวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.
๔.๒ ข้อ ๒.๑ การทดสอบสมรรถภาพร่ างกาย ก าหนดทดสอบ จากเดิม ในวั นพุ ธ ที่
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. แก้ไขเป็น ในอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น.
๔.๓ ข้อ ๓.๑ การสอบสัมภาษณ์ กาหนดสอบ จากเดิม ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
แก้ไขเป็น ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ หอสมุดกองทัพอากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
๔.๔ ข้อ ๔ การประกาศผลสอบของผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกรอบสอง ประกาศผลสอบ
คัดเลือกรอบสอง จากเดิม ในวันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แก้ไขเป็น ในวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
๕. ยกเลิกผนวก ฉ กาหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ
เป็นนายทหารประทวน ประจาปี ๒๕๖๒ เสียทั้ง สิ้น โดยให้ผนวก ฉ กาหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก
นักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ เป็นนายทหารประทวน ประจาปี ๒๕๖๒ ท้ายประกาศที่แนบแทน
นอกนั้นคงเดิม
ประกาศ ณ วันที่

มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

พลอากาศโท
(สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง)
รองเสนาธิการทหารอากาศ
ประธานกรรมการอานวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ

น.ต. …………....…..….ร่าง……….……........ ม.ค.๖๒
ร.ท. .……..…...……พิมพ์/ทาน..….….…… ม.ค.๖๒
น.อ. ………………......ตรวจ….…...…........ ม.ค.๖๒
(รอง ผอ.กสพ.ฯ /กรรมการ และผช.เลขานุการ)

น.อ. ………………......ตรวจ….…...…........ ม.ค.๖๒
(ผอ.กสพ.ฯ/กรรมการและเลขานุการ)

ผนวก ฉ
กาหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ เป็นนายทหารประทวน ประจาปี ๒๕๖๒
รายการ
การสมัครสอบคัดเลือก
๑. สมัครด้วยตนเอง

การสอบคัดเลือกรอบแรก
๒. สอบวิชาการ

หมายเหตุ

วัน/เวลา
วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึง
วันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒
(ในวันและเวลาราชการ)

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
กองบัญชาการกองทัพไทย

วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น.

ห้องประชุม โรงเรียนจ่าอากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

๓. ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก
วันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒
เว็บไซต์ www.person.rtaf.mi.th
และกาหนดการสอบคัดเลือกรอบสอง
การสอบคัดเลือกรอบสอง
๔. ทดสอบความถนัดบุคคลและวิภาววิสัย วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
ห้องประชุม โรงเรียนจ่าอากาศ
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
(รายงานตัวเพื่อเข้าสอบเวลา ๐๘.๐๐ น.)
๕. สอบสัมภาษณ์

วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
(รายงานตัวเพื่อเข้าสอบตามเวลา
ที่คณะกรรมการกาหนด)

๖. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
สนามกีฬากองทัพอากาศ (จันทรุเบกษา)
เวลา ๐๗.๐๐ น.
(รายงานตัวเพื่อเข้าสอบเวลา ๐๖.๓๐ น.)

๗. ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสอง

วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒

การตรวจร่างกาย และพิมพ์ลายนิ้วมือ (เฉพาะตัวจริง)
๘. ตรวจร่างกายทางการแพทย์,
วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒
จัดทา รปภ.๑
เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
และพิมพ์ลายนิ้วมือ
ตรวจร่างกายทางการแพทย์
เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๔.๐๐ น.
จัดทา รปภ.๑ และพิมพ์ลายนิ้วมือ
การประกาศผลรอบสุดท้าย, การส่งสัญญาและเอกสารประกอบการบรรจุ
๙. ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒
(ผลการตรวจร่างกาย)
๑๐. ส่งสัญญา, รปภ.๑
และเอกสารประกอบการบรรจุ

วันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๑.๐๐ น.

หอสมุดกองทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

เว็บไซต์ www.person.rtaf.mi.th
ตรวจร่างกายทางการแพทย์ ณ กองเวชศาสตร์ป้องกัน
กรมแพทย์ทหารอากาศ
จัดทา รปภ.๑ และพิมพ์ลายนิ้วมือ ณ โรงเรียนกาลัง
พลทหารอากาศ กองการศึกษา สานักการปกครองและ
พัฒนากาลังพล กรมกาลังพลทหารอากาศ
เว็บไซต์ www.person.rtaf.mi.th
หอประชุมกานตรัตน์

(ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกาหนดการ)

สำเนำคู่ฉบับ

ประกาศคณะกรรมการอานวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ
เป็นนายทหารประทวน ประจาปี ๒๕๖๒
_________________________________
ตามประกาศคณะกรรมการอานวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ลงวันที่
๗ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ เป็นนายทหารประทวน
ประจาปี ๒๕๖๒ ได้ประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ เป็นนายทหาร
ประทวน ประจาปี ๒๕๖๒ จานวน ๑๒ อัตรา นั้น
เนื่องจากมีข้อมูลคลาดเคลื่อน จึงให้ยกเลิก ผนวก ก ตาแหน่งและสาขาวิชาชีพที่เปิดรับสมัคร
และสอบคัดเลือกนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ เป็นนายทหารประทวน ประจาปี ๒๕๖๒ เสียทั้ง สิ้ น
โดยให้ใช้ ผนวก ก ตาแหน่งและสาขาวิชาชีพที่เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ
เป็นนายทหารประทวน ประจาปี ๒๕๖๒ ท้ายประกาศที่แนบแทน
นอกนั้นคงเดิม

ประกาศ ณ วันที่

มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

พลอากาศโท
(สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง)
รองเสนาธิการทหารอากาศ
ประธานกรรมการอานวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ

น.ต. …………....…..….ร่าง……….……........ ม.ค.๖๒
ร.ท. .……..…...……พิมพ์/ทาน..….….…… ม.ค.๖๒
น.อ. ………………......ตรวจ….…...…........ ม.ค.๖๒
(รอง ผอ.กสพ.ฯ /กรรมการ และผช.เลขานุการ)

น.อ. ………………......ตรวจ….…...…........ ม.ค.๖๒
(ผอ.กสพ.ฯ/กรรมการและเลขานุการ)

ผนวก ก
ตาแหน่งและสาขาวิชาชีพที่เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ เป็นนายทหารประทวน ประจาปี ๒๕๖๒
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ชาย

ตรวจถูกต้อง

หมายเหตุ

สำเนำคู่ฉบับ
ประกาศคณะกรรมการอานวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ
เป็นนายทหารประทวน ประจาปี ๒๕๖๒
_________________________________
ด้ว ยกองทั พอากาศมี ความประสงค์ จะรั บสมัค รและสอบคั ดเลือ กนัก เรี ย นช่ างฝี มือ ทหาร
ภาคสมทบ เป็นนายทหารประทวน ประจาปี ๒๕๖๒ จานวน ๑๒ อัตรา ตาแหน่งและสาขาวิชาชีพที่เปิดรับสมัคร
และสอบคัดเลือก ตามผนวก ก รายละเอียดดังนี้
๑. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
๑.๑ เป็น นัก เรี ยนช่า งฝี มือ ทหารชั้น ปีที่ ๓ ภาคสมทบ ที่จ ะส าเร็จ การศึ กษา ประจ า
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ในสาขาวิชาชีพที่กาหนด
และเมื่อสาเร็จการศึกษาจะต้องมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๒๐
๑.๒ เพศชาย
๑.๓ มีสัญชาติไทย โดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
๑.๔ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑.๕ อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี
๑.๖ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกาย เหมาะสมแก่การเป็นทหาร
ไม่เป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ออกตามความใน
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์
ของบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการเป็นผู้ปฏิบัติการภาคพื้นดินในกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๑๘ ตามผนวก ข
๑.๗ มีส่วนสูงไม่ต่ากว่า ๑๖๐ เซนติเมตร
๑.๘ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ
๑.๙ ไม่เป็นผู้ที่ตาบอดสี
๑.๑๐ ไม่เป็นผู้ที่ขัดกับข้อกาหนดเกี่ยวกับรอยสักบนร่างกาย ตามผนวก ข - ๖
๑.๑๑ คุณสมบัติตามข้อ ๑.๖ - ๑.๑๐ ให้ยึดถือผลการตรวจร่างกายของคณะกรรมการ
ตรวจร่างกายทางการแพทย์ กรมแพทย์ทหารอากาศ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ยุติ ซึ่งจะมีการตรวจเพียงครั้งเดียว
ไม่มีการตรวจซ้าอีกไม่ว่าขั้นตอนใด และจะไม่พิจารณาผลการตรวจร่างกายโดยแพทย์จากสถานพยาบาลอื่น
๑.๑๒ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๑.๑๓ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคาพิพากษาของศาล
๑.๑๔ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจาคุกตามคาพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิด
ฐานประมาท หรือลหุโทษ
๑.๑๕ พระภิกษุหรือสามเณร ทางกองทัพอากาศไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบ
คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือ กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ เรื่อง ห้ามภิกษุสามเณร
เรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ.๒๕๓๘
๒. การสมัคร ...

-๒๒. การสมัครสอบ
๒.๑ สมัครสอบด้วยตนเองเท่านั้น ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึง วันอังคารที่
๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ (ในวันและเวลาราชการ) ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
กองบัญชาการกองทัพไทย โดยยื่นเอกสารหลักฐาน (ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน ๒ ชุด) รายละเอียดดังนี้
๒.๑.๑ รูปถ่ายสีครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นกันแดด และถ่ายไว้ไม่เกิน
๓ เดือน ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว จานวน ๑ รูป
๒.๑.๒ บัตรประจาตัวประชาชน
๒.๑.๓ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ถ้ามี)
๒.๑.๔ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้สมัคร และบิดา มารดา ผู้ให้กาเนิด หรือ
ทะเบียนบ้านที่นายทะเบียนรับรองที่แสดง วัน เดือน ปีเกิด และสัญชาติที่ชัดเจน
๒.๑.๔.๑ กรณีที่บิดา หรือมารดา ไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านฉบับเดียวกัน
กับผู้สมัคร ให้นาทะเบียนบ้านของบิดา และมารดา มาแสดงด้วย
๒.๑.๔.๒ กรณีที่บิดา หรือมารดา ถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ให้นาใบมรณบัตรหรือหลักฐานอื่นของทางราชการมาแสดงประกอบ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดาหรือมารดาด้วย
๒.๑.๕ สาเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ (รด.) ซึ่งได้รับแบบ สด.๘ หรือ สด.๓
๒.๑.๖ สาเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้รับรองสาเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ
๒.๒ เงื่อนไขในการรับสมัคร
๒.๒.๑ ผู้ ส มั ค รสอบต้ อ งกรอกข้ อ มู ล ลงในใบสมั ค รให้ ถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว น
กรณีมีข้อผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบเอง คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะมีสิทธิ์ในการสมัครสอบหรือไม่
๒.๒.๒ ผู้สมัครสอบต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้
ของกองทัพอากาศ ตลอดจนประกาศของคณะกรรมการอย่างใกล้ชิด
๒.๒.๓ ผู้สมัครสอบต้องรับรองเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่นามาแสดงต่อคณะกรรมการ
ในทุกขั้นตอนว่าเป็นเอกสารที่ทางราชการหรือสถานศึกษาออกให้จริง หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นเอกสารเท็จ
ที่ทางราชการมิได้ออกให้จริงจะถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย
๒.๒.๔ ผู้สมัครสอบที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร ไม่ว่าจะพบใน
ขั้นตอนใด เช่น การสมัครสอบ การสอบคัดเลือกทุกขั้นตอน การประกาศผล การรายงานตัว ถึงแม้จะส่งหลักฐาน
หรือสัญญาแล้วก็ตามถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ข้างต้น ไม่มีสิทธิ์เข้ารับราชการ หรือหากมีคาสั่งบรรจุ
เข้ารับราชการแล้ว ก็สามารถยกเลิกการบรรจุเข้ารับราชการได้
๒.๒.๕ ผู้สมัครสอบรับทราบ และยินยอมให้คณะกรรมการตรวจร่างกายทางการแพทย์
กรมแพทย์ทหารอากาศ ตรวจร่างกายตามข้อ ๑.๑๑ รวมถึงการตรวจหาเชื้อ HIV
๓. การสอบคัดเลือกรอบแรกและการประกาศผลสอบ รายละเอียดตามผนวก ค
๔. การสอบคัดเลือกรอบสองและการประกาศผลสอบ รายละเอียดตามผนวก ง
๕. เกณฑ์ตัดสินการสอบคัดเลือกรอบแรกและรอบสอง ตามผนวก จ

๖. การปฏิบัติ ...

-๓๖. การปฏิบัติของผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกรอบสอง (เฉพาะตัวจริง) รายละเอียดดังนี้
๖.๑ เข้ารับการตรวจร่างกายทางการแพทย์ ณ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
ในวันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. โดยต้องชาระค่าตรวจร่างกายที่ห้องปฏิบัติการ
คนละ ๙๑๐ บาท
๖.๒ จัดทา รปภ.๑ และพิมพ์ลายนิ้วมือ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
ในวันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึง ๑๔.๐๐ น. พร้อมชาระค่าพิมพ์ลายนิ้วมือ (ซึ่งดาเนินการ
โดยสานักงานตารวจแห่งชาติ) คนละ ๑๐๐ บาท
๗. การประกาศผลรอบสุดท้าย
๗.๑ ประกาศผลรอบสุดท้ าย (ผู้ ผ่านการตรวจร่ างกาย) ในวันพุ ธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
ทางเว็บไซต์ www.person.rtaf.mi.th
๗.๒ ให้ผู้ที่มีชื่อในประกาศผลรอบสุดท้าย (เฉพาะตัวจริง ) ส่ง รปภ.๑, สัญญาเอกสาร
ประกอบการบรรจุเข้ ารับราชการและปัจจั ยให้ ไ ด้รับ เงินเดือนเพิ่ม ในวัน ศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา
๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ กองการสรรหากาลังพล สานักนโยบายและบริหารกาลังพล กรมกาลังพลทหารอากาศ
ทั้ง นี้ผู้ที่มีชื่อในประกาศผลรอบสุดท้าย (เฉพาะตัวจริง ) ซึ่ง ได้จัดทาสัญ ญาเข้ารับราชการแล้ว ยังไม่ถือเป็น
ข้อผูกพันกับทางราชการในการบรรจุเข้ารับราชการ จนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติ และ
มีคาสั่งบรรจุเข้ารับราชการ
๘. สิทธิประโยชน์เมื่อบรรจุเข้ารับราชการ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
๘.๑ จะได้รับการแต่งตั้ง ยศเป็นจ่าอากาศตรี รับเงินเดือน เดือนละ ๙,๓๓๐ บาท และ
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (รวมแล้วไม่ต่ากว่า ๑๐,๘๓๐ บาท)
๘.๒ ปัจจัยให้ได้รับขั้นเงินเดือนเพิ่ม โดยขึ้นอยู่กับตาแหน่ง ที่ไ ด้รับการบรรจุ ผลสอบ
ภาษาอั ง กฤษ ประสบการณ์ ท างานและคุ ณ วุ ฒิ ที่ สู ง กว่ า คุ ณ วุ ฒิ ที่ เ ปิด รั บ สมั ค ร จะได้ รั บ ขั้ น เงิ น เดื อ นเพิ่ ม
ปัจจัยละ ๐.๕ ขั้น สูงสุดไม่เกิน ๒ ขั้น
๘.๓ ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจะได้รับสิทธิ์ตามที่ทางราชการกาหนด
๙. เงื่อนไขการบรรจุเข้ารับราชการ
๙.๑ ผู้ที่สอบผ่านการสอบคั ดเลือกยินดีให้ ทางราชการพิ จารณาบรรจุเ ข้ารับราชการ
ทั้ง ในกรุง เทพฯ ปริมณฑล หรือต่างจังหวัด หากไม่ประสงค์เข้ารับราชการตามที่กาหนดจะถือว่าผู้สอบผ่าน
การสอบคัดเลือกสละสิทธิ์เข้ารับราชการทุกกรณี
๙.๒ ผู้ที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกในตาแหน่งที่บรรจุ ณ กองบินต่างจัง หวัด ต้องอยู่
รับราชการที่หน่วยดังกล่าว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี จึงจะมีสิทธิ์ขอย้ายได้
๙.๓ ผู้ทสี่ อบผ่านการสอบคัดเลือกลาดับสารองทั้งหมด กองทัพอากาศจะขึ้นบัญชีรายชื่อ
เป็นผู้ที่อาจจะได้รับการพิจารณาเรียกเข้าบรรจุในตาแหน่งตามคุณวุฒิ และคุณสมบัติที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของกองทัพอากาศ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล หลังจากบรรจุผู้สอบผ่านการคัดเลือก
ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว

๑๐. ข้อมูลเพิ่ม ...

-๔๑๐. ข้อมูลเพิ่มเติม
๑๐.๑ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองอานวยการรับสมัครและสอบคัดเลือ ก
บุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๘๕๘๗
๑๐.๒ กาหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกตามผนวก ฉ โดยตรวจสอบรายละเอีย ด
เกี่ยวกับการรับสมัครและสอบคัดเลือกได้ที่ www.person.rtaf.mi.th
๑๐.๓ กองทัพอากาศขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงกาหนดการ วัน เวลา หรือสถานที่
ตามประกาศนี้ ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครสอบติดตามประกาศต่าง ๆ ของคณะกรรมการอย่างใกล้ชิด
อนึ่งการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ กองทัพอากาศดาเนินการโดยคณะกรรมการระดับสูง
ของกองทัพอากาศ ขอแจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ใดสามารถช่วยเหลือได้นอกจากใช้ความรู้ความสามารถของท่านเอง
หากพบว่ามีผู้ใดแอบอ้างไม่ว่ากรณีใด ๆ พร้อมทั้ง เรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน ขอได้โปรดแจ้ง โดยตรงที่
กรมกาลังพลทหารอากาศ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๐๐๓๑ (เฉพาะกรณีพบผู้แอบอ้างหรือเรียกรับผลประโยชน์ ในวัน
และเวลาราชการเท่านั้น)
ประกาศ ณ วันที่

มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

พลอากาศโท
(สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง)
รองเสนาธิการทหารอากาศ
ประธานกรรมการอานวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ

น.ต. …………....…..….ร่าง……….……........ ม.ค.๖๒

ร.ท. .……..…...……พิมพ์/ทาน..….….…… ม.ค.๖๒
น.อ. ………………......ตรวจ….…...…........ ม.ค.๖๒
(รอง ผอ.กสพ.ฯ /กรรมการ และผช.เลขานุการ)

น.อ. ………………......ตรวจ….…...…........ ม.ค.๖๒
(ผอ.กสพ.ฯ/กรรมการและเลขานุการ)

ผนวก ก
ตาแหน่งและสาขาวิชาชีพที่เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ เป็นนายทหารประทวน ประจาปี ๒๕๖๒
ลาดับ

สาขาวิชาชีพ

ตาแหน่ง

เพศ

จานวน

ที่ตั้งหน่วย

๑

สาขาวิชาชีพช่างยานยนต์

ช่างยานพาหนะ, ช่างพาหนะ

ชาย

๕

กรุงเทพฯ

๒

สาขาวิชาชีพช่างไฟฟ้ากาลัง

ช่างไฟฟ้า

ชาย

๑

กรุงเทพฯ

๓

สาขาวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลสงครามอิเล็กทรอนิกส์,

๓

กรุงเทพฯ

๓

นครราชสีมา

ช่างเครื่องวัด, ช่างเทคนิค, เจ้าหน้าที่สรรพาวุธ
รวมทั้งสิ้น

ชาย

๑๒

ตรวจถูกต้อง

หมายเหตุ

ผนวก ข
โรคหรือสภาพร่างกายหรือสภาพจิตใจ ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหาร
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๑. โรคหรือความผิดปกติของตา
๑.๑ ตาข้างหนึ่งข้างใดบอด คือเมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้ว การมองเห็นยังอยู่
ในระดับต่่ากว่า ๓/๖๐ หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกว่า ๑๐ องศา
๑.๒ สายตาไม่ปกติ คือเมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้ว การมองเห็นยังอยู่ในระดับ
๖/๒๔ หรือต่่าว่าทั้งสองข้าง
๑.๓ สายตาสั้นมากกว่า ๘ ไดออปเตอร์ หรือสายตายาวมากกว่า ๕ ไดออปเตอร์ทั้งสองข้าง
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 คือต้องใช้เสียงในช่วงคลื่นความถี่ 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 หรือเอ็กซ์เรย์
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 ถึง แม้ว่าจะรักษาด้วยวิธีใหม่ที่ สุด
แล้วก็ยังใช้การไม่ได้
๗.๒.๒ นิ้วหัวแม่มือด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
๗.๒.๓ นิ้วชี้ของมือด้วนตั้งแต่ข้อปลายนิ้ว
๗.๒.๔ นิ้วมือในมือข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการ
ถึงขั้นใช้การไม่ได้
๗.๒.๕ นิ้วหัวแม่เท้าด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
๗.๒.๖ นิ้วเท้าในเท้าข้างเดียวกันตั้ง แต่สองนิ้ว ขึ้นไปด้วนจนถึง ข้อปลายนิ้วหรื อ
พิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
๗.๒.๗ นิ้วเท้าในเท้าแต่ละข้างตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึง
ขั้นใช้การไม่ได้
๗.๒.๘ นิ้วเท้าในเท้าข้างใดข้างหนึ่งตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึง ข้อโคนนิ้ว หรือ
พิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
๗.๓ คอเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถาวร
๗.๔ กระดูกสันหลังโก่งหรือคดหรือแอ่นจนเห็นได้ชัด หรือแข็งทื่อชนิดถาวร
๗.๕ กล้ามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or Contracture) จนเป็นผลให้อวัยวะส่วนหนึ่ง
ส่วนใดใช้การไม่ได้
๘. โรคของต่อม …
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๘. โรคของต่อมไร้ท่อและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสัม
๘.๑ ภาวะต่อมธัยรอยด์ท่างานน้อยไปอย่างถาวร
๘.๒ ภาวะต่อมพาราธัยรอยด์ท่างานน้อยไปอย่างถาวร
๘.๓ ภาวะต่อมใต้สมองผิดปกติอย่างถาวร
๘.๔ เบาหวาน
๘.๕ ภาวะอ้วน (Obesity) ซึ่ง มีดัชนีความหนาของร่างกาย (Body Mass Index)
ตั้งแต่ ๓๕ กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป
๘.๖ โรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับเมตะบอลิสัมของแร่ธาตุ สารอาหาร ดุลย์สารน้่า
อีเล็กโทรลัยท์และกรดด่าง ตลอดจนเมตะบอลิสัมอื่น ๆ ชนิดถาวร และอาจเป็นอันตราย
๘.๗ ภาวะต่อมธัยรอยด์ท่างานมากผิดปกติ (Hyperthyroidism)
๙. โรคติดเชื้อ
๙.๑ โรคเรื้อน
๙.๒ โรคเท้าช้าง
๙.๓ โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
๑๐. โรคทางประสาทวิทยา
๑๐.๑ ใบ้ (Mutism) หรือพูดไม่เป็นภาษาหรือฟังภาษาไม่รู้เรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร
๑๐.๒ ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคที่ท่าให้มีอาการชัก (Seizures) อย่างถาวร
๑๐.๓ อัมพาต (Paralysis) ของแขน ขา มือ หรือเท้า ชนิดถาวร
๑๐.๔ สมองเสื่อม (Dementia)
๑๐.๕ โรคหรือความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังที่ท่าให้เกิดความผิดปกติอย่างมาก
ในการเคลื่อนไหวของแขนหรือขาอย่างถาวร
๑๐.๖ กล้ามเนื้อหมดก่าลังอย่างหนัก (Myasthenia Gravis)
๑๑. โรคทางจิตเวช
๑๑.๑ โรคจิตที่มีอาการรุนแรง หรือเรื้อรัง
๑๑.๑.๑ โรคจิตเภท (Schizophrenia)
๑๑.๑.๒ โรคจิตกลุ่มหลงผิด (Resistant delusional disorder, Induced
Delusional Disorder)
๑๑.๑.๓ โรคสคิซโซแอฟแฟ็คทีป (Schizoaffective disorder)
๑๑.๑.๔ โรคจิตที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to Brain
Damage and Dysfunction)
๑๑.๑.๕ โรคจิตอื่น ๆ (Unspecified Nonorganic Psychosis)
๑๑.๒ โรคอารมณ์แปรปรวนที่มีอาการรุนแรง หรือเรื้อรัง
๑๑.๒.๑ โรคอารมณ์แปรปรวน (Manic Episode, Bipolar Affective Disorder)

๑๑.๒.๒ โรคอารมณ์...
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๑๑.๒.๒ โรคอารมณ์แปรปรวนที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder
due to Brain Damage and Dysfunction to Physical Disorder)
๑๑.๒.๓ โรคอารมณ์แปรปรวนอื่น ๆ (Other Mood (Affective) Disorder,
Unspecified Mood Disorder)
๑๑.๒.๔ โรคซึมเศร้า (Depressive Disorder, Recurrent Depressive Disorder)
๑๑.๓ โรคพัฒนาการทางจิตเวช
๑๑.๓.๑ จิตเจริญ ล่าช้าที่มีระดับเชาว์ปัญ ญา ๗๐ หรือต่่ากว่านั้น (Mental
Retardation)
๑๑.๓.๒ โรคหรือความผิดปกติในการพัฒนาการของทักษะทางสังคมและภาษา
(Pervasive Development)
๑๒. โรคอื่น 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)
------------------------------------------------

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

ข-๖
ข้อก่าหนดเกี่ยวกับรอยสักบนร่างกาย
ลักษณะรอยสักบนร่างกายที่คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่เหมาะสมต่อ การบรรจุ
เข้ารับราชการและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกองทัพอากาศ ดังนี้
๑. เมื่อสวมชุดกีฬา (เสื้อแขนสั้น กางเกงขาสั้น) แล้วปรากฏรอยสักบนร่างกายที่เห็นเด่นชัด
(บริเวณสีแดง ตามภาพประกอบ) ดังนี้
๑.๑ บริเวณศีรษะและใบหน้า ได้แก่ หนังศีรษะ เปลือกตาด้านนอก ปาก ใบหู และคอ
๑.๒ บริเวณแขนและมือ ได้แก่ นิ้วมือทุกนิ้ว ฝ่ามือ หลังมือ ข้อมือ แขนท่อนล่าง ข้อศอก
ข้อพับแขน และครึ่งท่อนแขนบน (วัดระยะกึ่งกลางระหว่างกระดูกหัวไหล่ถึงปลายกระดูกข้อศอก)
๑.๓ บริเวณขาและเท้า ได้แก่ นิ้วเท้าทุกนิ้ว ฝ่าเท้า หลังเท้า ข้างเท้าด้านนอกและด้านใน
ข้อเท้า ขาท่อนล่าง เข่า ข้อพับขา และครึ่งท่อนขาบน (วัดระยะกึ่งกลางระหว่างกระดูกข้อสะโพกและกระดูกหัวเข่า)
๒. รอยสักบนร่างกายที่อยู่ภายใต้ร่มผ้า (บริเวณสีน้่าเงิน ตามภาพประกอบ) ที่มีรูป ตัวอักษร
ข้อความ หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่แสดงถึงความรุนแรง ลามก หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือขัดกับ หลักศาสนา
วัฒนธรรม และศีลธรรมอันดี ในกรณีอื่น ๆ ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการ

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

ผนวก ค
การสอบคัดเลือกรอบแรกและการประกาศผลสอบ
๑. การสอบวิชาการ
๑.๑ กาหนดสอบในวันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น.
(รายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ)
ซึ่งผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าทาการสอบ
๑.๒ เนื้อหาการสอบวิชาการ
เป็นข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จานวน ๑๐๐ ข้อ (๑๐๐ คะแนน) มีรายละเอียด
เนื้อหาการสอบวิชาการแต่ละวิชาดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.

วิชา
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์

๕. ความรู้ทั่วไป

เนื้อหาการสอบ
คณิตศาสตร์เบื้องต้น
ความเข้าใจและการใช้ภาษา
ทักษะการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
(๑) การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
(๒) ระบบเครือข่ายและข้อมูล
(๑) ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง
(๒) การทหารและกองทัพอากาศ
รวม

จานวนข้อ
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐

คะแนน
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐

๒๐

๒๐

๑๐๐

๑๐๐

๒. ระเบียบการปฏิบัติในการเข้าสอบ
๒.๑.๑ สวมเครื่องแบบนักเรียนช่างฝีมือทหาร
๒.๑.๒ ผู้เข้าสอบต้องจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ในวันสอบ ดังนี้
๒.๑.๒.๑ บัตรประจาตัวสอบ
๒.๑.๒.๒ บัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับรถ
หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ คณะกรรมการคุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
๒.๑.๒.๓ ดินสอ 2B และยางลบดินสอ
๒.๑.๓ ผู้เข้าสอบควรไปถึง สถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง
แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการคุมสอบประจาห้องสอบเท่านั้น
๒.๑.๔ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มดาเนิ นการสอบไปแล้ว ๒๐ นาที
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
๒.๑.๕ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามผังที่นั่งสอบและห้องสอบที่กาหนด
๒.๑.๖ ห้ามนาตารา หนังสือ บันทึกข้อความ วัสดุอุปกรณ์อื่น เช่น เครื่องคานวณ
อุปกรณ์ที่ใช้คานวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง นาฬิกาข้อมือระบบดิจิต อล หรือเครื่องมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
หากนาเข้าห้องสอบจะถือว่าเจตนากระทาการทุจริต
๒.๑.๗ อนุญาตให้วางเฉพาะเอกสารและอุปกรณ์ที่กาหนดในข้อ ๒.๑.๒ บนโต๊ะสอบ
เท่านั้น โดยของใช้ส่วนตัวให้นาใส่ในถุงที่คณะกรรมการคุมสอบจัดไว้ให้เท่านั้น
๒.๑.๘ ปฏิบัติตาม...

ค-๒
๒.๑.๘ ปฏิบัติตามคาชี้แจงของคณะกรรมการคุมสอบโดยเคร่งครัด
๒.๑.๙ ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบลงเอกสารหรืออุปกรณ์ใด ๆ หรือนาเอกสาร
การสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
๒.๑.๑๐ เมื่ออยู่ในห้องสอบ หากผู้เข้าสอบที่มีข้อสงสัยประการใด ให้ยกมือถาม
คณะกรรมการคุมสอบเท่านั้น ไม่พูดคุยหรือติดต่อกับผู้ เข้าสอบอื่น และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการคุมสอบ
๒.๑.๑๑ กรณีที่ผู้เข้าสอบทาข้อสอบเสร็จก่อนที่จะหมดเวลา หรือไม่ประสงค์จะทา
ข้อสอบต่อไป ให้นั่งอยู่ที่นั่งสอบแล้วรอจนกว่าคณะกรรมการคุมสอบเก็บข้อสอบ และกระดาษคาตอบ ห้ามเดิน
มาส่งข้อสอบที่โต๊ะคณะกรรมการคุมสอบโดยเด็ดขาด และผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหมดเวลา
สอบเท่านั้น
๒.๑.๑๒ เมื่อหมดเวลาสอบ ให้ผู้เข้าสอบที่นั่งอยู่ในห้องสอบหยุดทาข้อสอบทันที
และรอจนกว่าคณะกรรมการคุมสอบจะเก็บข้อสอบ กระดาษคาตอบ และอนุญ าตให้ออกจากห้องสอบได้
หากผู้เข้าสอบคนใดฝ่าฝืนจะไม่ได้รับการตรวจกระดาษคาตอบ
๒.๑.๑๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบการสอบนี้ หรือผู้ทุจริต หรือพยายามทาการ
ทุจริตในการสอบ หากตรวจพบการกระทาดังกล่าว คณะกรรมการคุมสอบมีอานาจตัดสิทธิ์การสอบของบุคคลนั้น
หรือยกเลิกการสอบและผลการสอบทั้งหมด โดยไม่คืนค่าสมัครสอบและผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบใหม่
เมื่อจัดให้มีการสอบอีกครั้ง
๓. การประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรกและกาหนดการสอบคัดเลือกรอบสอง
๓.๑ ประกาศผลสอบคั ดเลื อกรอบแรก ในวั นศุ กร์ ที่ ๘ กุ มภาพั นธ์ ๒๕๖๒ ทางเว็ บไซต์
www.person.rtaf.mi.th
๓.๒ ให้ผู้ ที่ สอบผ่านการสอบคั ดเลื อกรอบแรก ศึกษาก าหนดการสอบคั ดเลื อกรอบสอง
อย่างละเอียด ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ ของผู้ที่สอบผ่าน หากผู้ที่สอบผ่านขาดสอบคัดเลือกไม่ว่าขั้นตอนใด
ขั้นตอนหนึ่ง หรือสอบไม่ผ่านเกณฑ์การสอบ จะถือว่าไม่ผ่านการสอบคัดเลือก
------------------------------------------------

ผนวก ง
การสอบคัดเลือกรอบสองและการประกาศผลสอบ
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกรอบสอง โดยคณะกรรมการ
จะแจ้งกาหนดการและระเบียบเกี่ยวกับการสอบรอบสองในวันรายงานตัวของผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก
ทั้งนี้จะต้องเข้ารับการสอบคัดเลือกรอบสองครบทุกขั้นตอน หากไม่ดาเนินการตามที่กาหนดไม่ว่าขั้นตอนใด
ถือว่าไม่ผ่านการสอบคัดเลือก
๑. การทดสอบความถนัดบุคคลและวิภาววิสัย กาหนดสอบในวันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์ทดสอบบุคคล กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยผู้เข้าสอบต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติในการเข้าสอบ ตามผนวก ค
๒. การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
๒.๑ กาหนดสอบในวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ สนามกีฬา
กองทัพอากาศ (จันทรุเบกษา)
๒.๒ การทดสอบใช้เกณฑ์น้าหนักคะแนน ลุกนั่ง : ดันพื้น : วิ่ง ๒.๔ กม. = ๒๐ : ๒๐ : ๖๐
รายละเอียดและเกณฑ์การให้คะแนนการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
๒.๒.๑ ลุกนั่ง (SIT-UP) ภายใน ๑ นาที
จานวนครั้งที่ปฏิบัติได้ใน ๑ นาที

การลุกนั่ง
เพศ
ชาย

น้าหนักคะแนน = ๒๐

(ครัง้ /นาที)

อายุ

๕๐ คะแนน

๔๐ คะแนน

๓๐ คะแนน

๒๐ คะแนน

๑๐ คะแนน

๑๘ - ๒๙

๔๕ ขึ้นไป

๔๑ - ๔๔

๓๒ - ๔๐

๒๘ - ๓๑

๒๐ - ๒๗

๓๐ - ๓๕

๔๓ ขึ้นไป

๓๘ - ๔๒

๒๙ - ๓๗

๒๔ - ๒๘

๑๕ - ๒๓

๒.๒.๒ การดันพื้น (PUSH-UP) ภายใน ๑ นาที
จานวนครั้งที่ปฏิบัติได้ใน ๑ นาที

การดันพื้น
เพศ
ชาย

น้าหนักคะแนน = ๒๐

(ครัง้ /นาที)

อายุ

๕๐ คะแนน

๔๐ คะแนน

๓๐ คะแนน

๒๐ คะแนน

๑๐ คะแนน

๑๘ - ๒๙

๔๖ ขึ้นไป

๔๑ - ๔๕

๓๐ - ๔๐

๒๕ - ๒๙

๑๕ - ๒๔

๓๐ - ๓๕

๔๑ ขึ้นไป

๓๖ - ๔๐

๒๕ - ๓๕

๒๐ - ๒๔

๑๐ - ๑๙

๒.๒.๓ วิ่งระยะทาง ๒.๔ กิโลเมตร
จานวนเวลาที่ปฏิบัติได้เป็นนาทีและวินาที

การวิ่ง

(นาที/วินาที)

๒.๔ กม.
เพศ
ชาย

อายุ

น้าหนักคะแนน = ๖๐

๕๐ คะแนน

๔๐ คะแนน

๓๐ คะแนน

๒๐ คะแนน

๑๐ คะแนน

๑๘ - ๒๙

ต่ากว่า ๑๐.๑๒ ๑๐.๑๒ - ๑๑.๒๗

๑๑.๒๘ - ๑๔.๐๐ ๑๔.๐๑ - ๑๕.๑๖ ๑๕.๑๗ - ๑๗.๓๒

๓๐ - ๓๕

ต่ากว่า ๑๑.๓๓ ๑๑.๓๓ - ๑๒.๕๒

๑๒.๕๓ - ๑๕.๓๑ ๑๕.๓๒ - ๑๖.๕๐ ๑๖.๕๑ - ๑๙.๒๘

๒.๓ ผู้เข้ารับ...

ง-๒
๒.๓ ผู้เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย แต่งกายด้วยชุด ที่จะทาการทดสอบ หรือ
นามาเปลี่ยน ณ สถานที่ทดสอบ
๓. การสอบสัมภาษณ์
๓.๑ กาหนดสอบในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ถึง
๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (รายงานตัวเพื่อเข้าสอบตามเวลา
ที่คณะกรรมการกาหนด)
๓.๒ การสอบสัมภาษณ์เป็นการสอบเพื่อพิจารณาคุณลักษณะส่วนบุคคล ความเหมาะสม
กับการปฏิบัติหน้าที่ในการรับราชการทหาร โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคุณลักษณะในการสอบ ดังนี้
๓.๒.๑ ลักษณะทางกายภาพ, บุคลิกภาพที่เหมาะสม
๒๐ คะแนน
กับการปฏิบัติหน้าที่ในการรับราชการทหารและท่วงทีวาจา
๓.๒.๒ ปฏิภาณไหวพริบ
๒๐ คะแนน
๓.๒.๓ การใช้ความรู้และความรอบรู้
๒๐ คะแนน
๓.๒.๔ ระบบวิธีคิด เป้าหมายในการมองคุณค่าตัวเอง
๒๐ คะแนน
๓.๒.๕ ความจงรักภักดีต่อสถาบัน ค่านิยม ทัศนคติต่อวิชาชีพทหาร ๒๐ คะแนน
และการควบคุมอารมณ์
๓.๓ ผู้ เ ข้ า สอบต้ อ งได้ ค ะแนนสอบสั ม ภาษณ์ ใ นแต่ ล ะด้ า นไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๖๐
(๑๒ คะแนน) และได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) จึง จะถือว่าผู้นั้นผ่านเกณฑ์การสอบ
สัมภาษณ์
๓.๔ ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนช่างฝีมือทหาร
๔. การประกาศผลสอบของผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกรอบสอง
ประกาศผลสอบคัด เลื อกรอบสอง ในวั นศุ กร์ ที่ ๒๒ กุม ภาพั นธ์ ๒๕๖๒ ทางเว็ บไซต์
www.person.rtaf.mi.th
----------------------------------------------

ผนวก จ
เกณฑ์ตัดสินการสอบคัดเลือกรอบแรกและรอบสอง
๑. การสอบคัดเลือกรอบแรก
๑.๑ ผู้ ผ่ า นเกณฑ์ ตั ด สิ น การสอบคั ด เลื อ กรอบแรก ต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ส อบได้ ค ะแนนสอบ
วิชาการไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๑.๒ การประกาศผลสอบคั ดเลื อกรอบแรก จะประกาศผลสอบเรีย งตามหมายเลข
สมัครสอบโดยคัดเลือกผู้ที่ผ่านเกณฑ์ไว้จ่านวนไม่เกิน ๔ เท่าของอัตราที่เปิดรับ (แต่ไม่น้อยกว่า ๕ คน) ยกเว้น
ในบางต่าแหน่งที่คณะกรรมการมีมติเป็นอย่างอื่น
๒. การสอบคัดเลือกรอบสอง
๒.๑ ก่าหนดน่าหนักคะแนนสอบ การสอบวิชาการ : การสอบสัมภาษณ์ : การทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย : เป็น ๓๐ : ๖๐ : ๑๐
๒.๒ การประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสอง ผู้ที่ได้คะแนนรวมในการสอบรอบสองมากกว่า
เป็นผู้ที่อยู่ในล่าดับที่สูงกว่า หากมีคะแนนรวมเท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนนการสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ใน
ล่าดับที่สูงกว่า หากยังมีคะแนนเท่ากันอีก ผู้ที่ได้ล่าดับที่ในการสอบรอบแรกดีกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล่าดับที่สูงกว่า
๒.๓ การประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสอง จะประกาศผู้สอบผ่านการคัดเลือกตัวจริง
และตั ว ส่ า รอง โดยขึ นบั ญ ชี ตั ว ส่ า รองเป็ น จ่ า นวน ๑ เท่ า ของอั ต ราที่ เ ปิ ด รั บ ยกเว้ น ในบางต่ า แหน่ ง ที่
คณะกรรมการมีมติเป็นอย่างอื่น
๒.๔ ผู้ที่สอบผ่านรอบแรกแต่ขาดสอบรอบสอง ไม่ว่าขันตอนใดขันตอนหนึ่ง หรือสอบ
ไม่ผ่านเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ก่าหนด จะถือว่าสอบไม่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสอง
------------------------------------------------

ผนวก ฉ
กาหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ เป็นนายทหารประทวน ประจาปี ๒๕๖๒
รายการ
การสมัครสอบคัดเลือก
๑. สมัครด้วยตนเอง

การสอบคัดเลือกรอบแรก
๒. สอบวิชาการ

หมายเหตุ

วัน/เวลา
วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึง
วันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒
(ในวันและเวลาราชการ)

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
กองบัญชาการกองทัพไทย

วันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น.

ห้องประชุม โรงเรียนจ่าอากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

๓. ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก
วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
และกาหนดการสอบคัดเลือกรอบสอง
การสอบคัดเลือกรอบสอง
๔. ทดสอบความถนัดบุคคลและวิภาววิสัย วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
(รายงานตัวเพื่อเข้าสอบเวลา ๐๘.๐๐
น.)
๕. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๐๗.๐๐ น.
(รายงานตัวเพื่อเข้าสอบเวลา ๐๖.๓๐
น.)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๖. สอบสัมภาษณ์
เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
(รายงานตัวเพื่อเข้าสอบตามเวลา
ที่คณะกรรมการกาหนด)

เว็บไซต์ www.person.rtaf.mi.th

วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๗. ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสอง
การตรวจร่างกาย และพิมพ์ลายนิ้วมือ (เฉพาะตัวจริง)
๘. ตรวจร่างกายทางการแพทย์,
วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒
จัดทา รปภ.๑
เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
และพิมพ์ลายนิ้วมือ
ตรวจร่างกายทางการแพทย์
เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๔.๐๐ น.
จัดทา รปภ.๑ และพิมพ์ลายนิ้วมือ
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ศูนย์ทดสอบบุคคล กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

สนามกีฬากองทัพอากาศ (จันทรุเบกษา)

ห้องประชุม โรงเรียนจ่าอากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

ตรวจร่างกายทางการแพทย์ ณ กองเวชศาสตร์ป้องกัน
กรมแพทย์ทหารอากาศ
จัดทา รปภ.๑ และพิมพ์ลายนิ้วมือ ณ พิพิธภัณฑ์
กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

การประกาศผลรอบสุดท้าย, การส่งสัญญาและเอกสารประกอบการบรรจุ
๙. ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย
วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
(ผลการตรวจร่างกาย)
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๑๐. ส่งสัญญา, รปภ.๑
และเอกสารประกอบการบรรจุ

กองการสรรหากาลังพล สานักนโยบายและ
บริหารกาลังพล กรมกาลังพลทหารอากาศ

วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๑.๐๐ น.

(ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกาหนดการ)

