
(สําเนา) 

ประกาศคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกบุคคลเขารับราชการในกองทัพอากาศ 
เรื่อง  การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเขารับราชการในกองทัพอากาศ 

ประจาํปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

 

 ๑. กลาวนํา 
  ดวยกองทัพอากาศมีความประสงคจะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน
ลูกจาง และพนักงานราชการ เพ่ือสอบคัดเลือกเขารับราชการเปนขาราชการชั้นสัญญาบัตร และเปนขาราชการ
ต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร ประจาํปงบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน ๖๒๑ อัตรา 

 ๒. ตําแหนงท่ีเปดรับสมัคร  
  ๒.๑ บรรจุเปนขาราชการชั้นสัญญาบัตร (แตงตั้งยศเปน วาท่ีเรืออากาศตรี) จํานวน ๔๗ อัตรา
โดยมีคุณวุฒิปริญญาและสาขาวิชาท่ีกําหนด ตามผนวก ก ดังนี้ 
        ๒.๑.๑  ระดับปริญญาโท    ๔  อัตรา 
        ๒.๑.๒  ระดับปริญญาตรี               ๔๓  อัตรา 
  ๒.๒ บรรจุเปนขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร (แตงตั้งยศเปนจาอากาศตรี) จํานวน 
๕๗๔ อัตรา โดยมีคุณวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี ตามผนวก ข – ๑ และผนวก ข – ๒ ดังนี้ 
   ๒.๒.๑  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)      ๒ อัตรา 
   ๒.๒.๒  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๓๔๔ อัตรา 
   ๒.๒.๓  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒๒๘ อัตรา 
      ๒.๓ ตําแหนงท่ีบรรจุ ณ กองบินตางจังหวัดหรือโรงเรียนการบิน ตองอยูรับราชการท่ีหนวย
ดังกลาวไมนอยกวา ๓ ป จึงจะมีสิทธิขอยายได 

 ๓. คุณวุฒิการศึกษา 
  ๓.๑ ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท, ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถานศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ใหการรับรอง 
หรือสถานศึกษาท่ีกระทรวงกลาโหมยินยอมใหบรรจุเขารับราชการ ตองมีคุณวฒุิในสาขาตรงตามตําแหนงท่ีเปด   
รับสมัครสอบ ซ่ึงตรวจสอบตามที่สํานักงาน ก.พ.ใหการรับรองการเทียบคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ  
ไวแลว ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๔๑ ลง ๓๐ ก.ย.๕๓, หนังสือสํานักงาน ก.พ.         
ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๒๑ ลง ๑๘ ส.ค.๕๔, หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๔ ลง ๑๐ ก.ย.๕๕, 
หนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี นร.๑๐๐๔.๓/ว ๑๑ ลง ๑๓ ส.ค.๕๖ และท่ีสํานักงาน ก.พ.แกไขเพ่ิมเติม หรือทาง
เว็บไซตของสํานักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th ท้ังนี้ตองมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา ๒.๒๐ ยกเวนรหัสตําแหนง ๑๐๙๓, ๑๑๑๑ และ ๑๑๕๓ ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา ๒.๘๐ 
 
                  ๓.๒ ผูสําเร็จ ... 
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      ๓.๒  ผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๒.๐๐ 
  ๓.๓  สําหรับคุณวุฒิท่ีไมไดกําหนดไวในตาม ขอ ๓.๑ หรือ ๓.๒ ใหเปนหนาท่ีของผูสมัครสอบ
ดําเนินการประสานกับสถานศึกษา เพ่ือขอเอกสารยืนยันวา สํานักงาน ก.พ.ไดรับรองหลักสูตรการศึกษาท่ีสําเร็จมา
วามีคุณวุฒิตรงตามท่ีประกาศรับสมัคร โดยนํามายื่นใหเจาหนาท่ีภายในวันศุกรท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
  ๓.๔ ผูสมัครสอบตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษากอนวันศุกรท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ คุณวุฒิ
ปริญญา ใชปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจากสภาของสถาบันท่ีระบุวา “โดยอนุมัติสภาของสถาบัน” พรอม 
Transcript และประกาศนียบัตรวิชาชีพ, มัธยมศึกษาตอนปลาย ใชใบสุทธิหรือประกาศนียบัตร หรือระเบียน
แสดงผลการเรียน โดยระบุวันสําเร็จการศึกษาจากผูมีอํานาจลงนาม 

 ๔.  คุณสมบัติท่ัวไป 
  ๔.๑ มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ 
  ๔.๒  มีอวัยวะ รูปราง ลักษณะทาทาง และขนาดของรางกายเหมาะสมแกการเปนทหาร      
ไมเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงกลาโหม ฉบับท่ี ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวา
ดวยการรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ (ผนวก ค – ๑) และระเบียบกองทัพอากาศวาดวยมาตรฐานการตรวจทางแพทย
ของบุคคลท่ีสมัครเขารับราชการเปนผูปฏิบัติงานภาคพ้ืนดินในกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๑๘ (ผนวก ค – ๒) 
  ๔.๓ มีความสูงไมต่ํากวา ๑๕๐ เซนติเมตร ยกเวนในบางตําแหนงท่ีกําหนดเปนอ่ืน ตามท่ี
กําหนดในคุณสมบัติเฉพาะ ตามผนวก ข - ๑ หรือ ข - ๒ 
  ๔.๔ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
  ๔.๕ ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือเปนบุคคลลมละลายตามคําพิพากษาของศาล 
  ๔.๖ ไมเปนผูท่ีเคยตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเวนความผิด
ฐานประมาทหรือลหุโทษ 
  ๔.๗ ไมเปนผูท่ีอยูในระหวางพักราชการหรือสํารองราชการอันเนื่องมาจากความผิดหรือ
หนีราชการ 
  ๔.๘ ไมเปนผูท่ีเคยถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิด หรือถูกไลออกจากราชการ 
  ๔.๙ ไมเปนผูเสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดใหโทษ 
  ๔.๑๐  ไมเปนผูท่ีตาบอดสี  
  ๔.๑๑  ไมอยูระหวางตั้งครรภ 
  ๔.๑๒  ไมเปนผูท่ีมีรอยสักบนรางกายท่ีเห็นเดนชัด 
  ๔.๑๓  คุณสมบัติตามขอ ๔.๒, ๔.๓ และ ๔.๙ – ๔.๑๒  ถือผลการตรวจรางกายจาก
คณะกรรมการแพทยทหารอากาศเปนขอยุติ 

 ๕. คุณสมบัติเฉพาะ 
  ๕.๑ ผูสมัครสอบตองเปนผูมีเกณฑอายุตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗  
   ๕.๑.๑ ผูสมัครสอบตําแหนงขาราชการชั้นสัญญาบัตร มีอายุระหวาง ๑๘ ปบริบูรณ 
ถึง ๓๕ ป (เกิดป พ.ศ.๒๕๒๓ - พ.ศ.๒๕๔๐) 
 

        ๕.๑.๒  ผูสมัครสอบ ... 
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   ๕.๑.๒ ผูสมัครสอบตําแหนงขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร มีอายุระหวาง ๑๘ ป
บริบูรณ ถึง ๓๐ ป (เกิดป พ.ศ.๒๕๒๘ - พ.ศ.๒๕๔๐) ยกเวนในบางตําแหนงท่ีกําหนดเปนอื่นตามที่กําหนดใน
คุณสมบัติเฉพาะ ตามผนวก ข - ๑ หรือ ข - ๒ 
  ๕.๒ ผูสมัครตองไมเปนผูรับหมายเรียกเขารับราชการทหาร (สด.๓๕) หรือผูท่ีอยูใน
ระหวางการผอนผันการตรวจเลือก หรือไมเปนผูที่มีขอผูกพันตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
ไดแก ทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ) ผูที่ไดรับหมายเรียกใหเขารับราชการทหารกองประจําการในป 
พ.ศ.๒๕๕๘ หากยังไมพนภาระทางทหารดังกลาว สอบไดถือวาสละสิทธิ ไมมีสิทธิเรียกรองใด ๆ ท้ังสิ้น  
  ๕.๓ มีคุณลักษณะเฉพาะอ่ืน ๆ ครบถวน และตามท่ีกําหนดไวในแตละตําแหนงท่ีสมัครสอบ 
ตามผนวก ก และ ข 
  ๕.๔ นายทหารประทวน ลูกจาง หรือพนักงานราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม จะตองมี
หนังสืออนุญาตจากหัวหนาสวนราชการตนสังกัด (นํามายื่นในวันรายงานตัวรอบสอง) 
  ๕.๕ ขาราชการอ่ืนท่ีมิไดสังกัดกองทัพอากาศ หากสอบไดจะไมรับโอนและยาย (ตองลาออก
จากสวนราชการเดิมกอน) โดยบรรจุใหรับเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีสมัคร 
  ๕.๖ พระภิกษุหรือสามเณร ทางกองทัพอากาศไมรับสมัครสอบและไมอาจใหเขาสอบ
คัดเลือกเพ่ือบรรจุเขารับราชการได ท้ังนี้เปนไปตามหนังสือ กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ท่ี นว ๘๙/๒๕๐๑ 
ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘  

 ๖. การรับสิทธิพิจารณาคะแนนเพ่ิมพิเศษ 
  ๖.๑ ผูสมัครท่ีเปนทหารกองประจําการสังกัดกองทัพอากาศ ซ่ึงปลดเปนทหารกองหนุนแลว 
ใหรับสิทธิพิจารณาคะแนนเพ่ิมพิเศษ ตามมาตรการจูงใจใหทหารกองเกินสมัครเขารับราชการเปนทหารกองประจําการ
สังกัดกองทัพอากาศ (ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เม่ือ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ทายหนังสือ กพ.ทอ.ท่ี กห ๐๖๐๓.๒/๗๒๓๒ 
ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม)  
   ๖.๑.๑ ผูท่ีปลดเปนทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ ชั้นท่ี ๑  (กอน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐) 
ประสงคจะสมัครเขารับราชการ ใหพิจารณาคะแนนเพ่ิมทุกข้ันตอนของการสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
    
   ๖.๑.๒ ผูที่สมัครใจอยูรับราชการตอคราวละ ๑ ป เมื่อปลดเปนทหารกองหนุน
ประเภทท่ี ๑ ชั้นท่ี ๑ (กอน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐) ประสงคจะสมัครเขารับราชการ ใหพิจารณาคะแนนเพ่ิมอีก
รอยละ ๑ ตอป ของคะแนนรวมท้ังสิ้นทุกข้ันตอนของการสอบ โดยยื่นแบบหนังสือรับรองเพ่ือขอรับคะแนนเพ่ิม 
ตามผนวก ง 
 
                ๖.๑.๓  ทหาร ... 

ระยะเวลารับราชการในกองประจําการ คะแนนเพ่ิม 

๑.  รับราชการ  ๖  เดือน 
๒.  รับราชการ  ๑  ป 
๓.  รับราชการ  ๑  ป  ๖  เดือน 
๔.  รับราชการ  ๒  ป 

๒  ใน  ๑๐๐  ของคะแนนรวมท้ังสิ้น 
๓  ใน  ๑๐๐  ของคะแนนรวมท้ังสิ้น 
๔  ใน  ๑๐๐  ของคะแนนรวมท้ังสิ้น 
๕  ใน  ๑๐๐  ของคะแนนรวมท้ังสิ้น 
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   ๖.๑.๓ ทหารกองประจําการท่ีไดรับการคัดเลือกเปนทหารกองประจําการดีเดน
ตามระเบียบ ทอ.วาดวยบุคคลดีเดนของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ เม่ือปลดเปนทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ 
ชั้นท่ี ๑ (กอน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐) ประสงคจะสมัครเขารับราชการ ใหพิจารณาคะแนนเพ่ิมอีกรอยละ ๕ 
ของคะแนนรวมท้ังสิ้นทุกข้ันตอนของการสอบ โดยยื่นแบบหนังสือรับรองเพ่ือขอรับคะแนนเพ่ิม ตามผนวก ง 
   ๖.๑.๔ ผูท่ีปลดเปนทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ ชั้นท่ี ๑ (ตั้งแต ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 
เปนตนไป) ใหไดรับคะแนนเพ่ิมรอยละ ๔ สําหรับผูท่ีรับราชการในกองประจําการครบ ๒ ป และผูท่ีสมัครใจรับ
ราชการในกองประจําการตอ ใหไดรับคะแนนเพ่ิมอีกรอยละ ๒ ตอป ของคะแนนรวมท้ังสิ้นทุกข้ันตอนของการสอบ  
โดยยื่นแบบหนังสือรับรองเพ่ือขอรับคะแนนเพ่ิม ตามผนวก จ 
   ๖.๑.๕ ผูท่ีจะขอรับสิทธิตามขอ ๖.๑.๑ - ๖.๑.๔ ใหยื่นแบบหนังสือรับรองเพ่ือขอรับ
คะแนนเพ่ิม ภายในวันพฤหัสบดีท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. ณ กองการสรรหากําลังพล 
สํานักนโยบายและบริหารกําลังพล กรมกําลังพลทหารอากาศ (ผูบังคับบัญชาระดับผูบังคับการกองบิน ฯ หรือ
เทียบเทาข้ึนไป ของหนวยตนสังกัดกอนปลดจากกองประจําการ หรือ กรมกําลังพลทหารอากาศ เปนผูลงชื่อใน
หนังสือรับรอง) 

 ๗. การสมัครสอบ 
  ๗.๑ วิธีการสมัครสอบ 
   กองทัพอากาศเปดรับสมัครทางอินเทอรเน็ตทางเดียวเทานั้น โดยสามารถสมัครไดตั้งแต
วันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่เว็บไซต http://job.rtaf.mi.th, 
http://rtafcareer.thaijobjob.com หรือ http://www.person.rtaf.mi.th ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไมเวนวันหยุดราชการ) 
โดยมีคาใชจาย จํานวน ๓๕๐ บาท เปนคาธรรมเนียมการสอบ ๓๒๐ บาท คาธรรมเนียมธนาคารและคาบริการทาง
อินเทอรเน็ต ๓๐ บาท ในอัตราเดียวกันท่ัวประเทศ โดยนําแบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอรธนาคารกรุงไทย 
ไปชําระเงินคาสมัครสอบท่ีธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาท่ัวประเทศ หรือชําระเงินทางระบบอินเทอรเน็ตผาน KTB Online 
(ตองเปดบัญชีของธนาคารกรุงไทย) หรือชําระเงินผานตู ATM ของธนาคารกรุงไทย (ตองเปนบัตร ATM ของ
ธนาคารกรุงไทย) ตั้งแตวันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ถึง วันพฤหัสบดีท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ภายในเวลา
ทําการของธนาคาร (ภายใน ๓ วัน นับจากวันท่ีสงขอมูลการสมัคร) ท้ังนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณเม่ือผูสมัคร
ไดชําระคาธรรมเนียมการสอบแลว และจะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
  ๗.๒ เง่ือนไขในการสมัครสอบ 
   ๗.๒.๑ ผูสมัครสอบตองตรวจสอบ ตําแหนงที่จะสมัครสอบ และรับรองวาตนเอง
เปนผูท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษา, คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะของแตละตําแหนงครบถวนตามท่ีกําหนด
ไวในประกาศรับสมัครจริง หากปรากฏในภายหลังวาเปนผูท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษา, คุณสมบัติดังกลาวไมครบถวน 
และ/หรือ ตรงตามท่ีกําหนดไวจะถูกตัดสิทธิในการสอบและการบรรจุเขารับราชการทันที 
   ๗.๒.๒ ผูสมัครสอบตองรับรองเอกสารทุกฉบับที่นํามาแสดงตอคณะกรรมการ 
ในทุกข้ันตอนวาเปนเอกสารท่ีทางราชการออกใหจริง หากตรวจสอบแลวปรากฏวาเปนเอกสารท่ีมิใชทางราชการ
ออกใหจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 
   ๗.๒.๓ ผูสมัครสอบตองกรอกรายละเอียดขอมูล ลงในใบสมัครทางอินเทอรเน็ต 
ใหครบถวน กรณีมีขอผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบเอง คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาวาจะมีสิทธิในการ
สมัครสอบ หรือไม 

                   ๗.๒.๔  ผูสมัครสอบ ... 

http://rtafcareer.thaijobjob.com/
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   ๗.๒.๔ ผูสมัครสอบตองติดตามประกาศตาง ๆ เก่ียวกับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้
ของกองทัพอากาศ ตลอดจนประกาศของคณะกรรมการอยางใกลชิด 
   ๗.๒.๕ ผูสมัครสอบท่ีผานการคัดเลือก ยินดีใหทางราชการพิจารณาบรรจุเขารับราชการ 
ท้ังในสถานท่ีกรุงเทพปริมณฑล หรือตางจังหวัด หากผูสมัครไมพึงประสงคเขารับราชการตามที่กําหนด ถือวา
ผูสมัครสอบสละสิทธิเขารับราชการทุกกรณี 
   ๗.๒.๖ ผูสมัครสอบตองใชคุณวุฒิและสาขาตรงตามท่ีประกาศรับสมัครเทานั้น ท้ังนี้
ไมสามารถใชคุณวุฒิท่ีสูงกวา มาสมัครในคุณวุฒิท่ีต่ํากวาได และไมรับคุณวุฒิเทียบเทา เชน ไมสามารถนําคุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มาสมัครในคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย เปนตน 
   ๗.๒.๗   ผูสมัครสอบหนึ่งคนสามารถสมัครไดหลายตําแหนง แตมีสิทธิสอบเพียงหนึ่ง
ตําแหนงเทานั้น 
   ๗.๒.๘ การสมัครสอบทางอินเทอรเน็ต เปนการดําเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๔๔ และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ซ่ึงถือวาผูสมัครสอบ
ไดรับทราบและเขาใจในประกาศรับสมัครรวมถึงเอกสารแนบทายประกาศ ตลอดจนผูสมัครไดรับรองตนเองวา
มีคุณวุฒิการศึกษา, คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะตามประกาศทุกประการ 
    ๗.๒.๘.๑ กรณีท่ีผูสมัครกรอกขอมูลอันเปนเท็จ จะถือวาใบสมัครนั้นไมถูกตอง
ตามประกาศการรับสมัคร และอาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาหนาท่ี ตามประมวลกฎหมายอาญา 
    ๗.๒.๘.๒ กรณีผูสมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามประกาศรับสมัคร ไมวา
จะข้ันตอนใด เชน การสมัครสอบ การประกาศผล การรายงานตัว ถึงแมจะสงหลักฐานหรือสัญญาแลวก็ตาม 
ถือวาผูสมัครขาดคุณสมบัติมาตั้งแตขางตนไมมีสิทธิเขารับราชการหรือหากมีคําสั่งบรรจุเขารับราชการแลวก็สามารถ
ยกเลิกการบรรจุเขารับราชการได 
  ๗.๓ ข้ันตอนการสมัครสอบ 
   ๗.๓.๑ ผูสมัครสอบตองอานและทําความเขาใจเก่ียวกับประกาศรับสมัครและ
ข้ันตอนการกรอกใบสมัครใหละเอียดครบถวนรวมท้ังยอมรับเง่ือนไขขอกําหนดตางๆตามประกาศนี้กอนทําการ
กรอกใบสมัคร  
   ๗.๓.๒   ใหผูสมัครสอบเขาไปดําเนินการสมัครสอบท่ีเว็บไซต http://job.rtaf.mi.th, 
http://rtafcareer.thaijobjob.com หรือ http://www.person.rtaf.mi.th 
   ๗.๓.๓   เขาระบบกรอกขอมูลการสมัคร โดยจะตองกรอกใหครบทุกชองตามท่ีกําหนด
ในกรณีท่ีไมมีขอมูลกรอกในชองใดใหพิมพเครื่องหมายขีด (-) หรือตามคําแนะนําการสมัคร 
   ๗.๓.๔   นํารูปถายสี ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถายในคราวเดียวไมเกิน ๓ เดือน ซ่ึงเปน
รูปถายครึ่งตัว หนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนกันแดด แตงกายชุด นักศึกษา ชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ 
สแกนเขาระบบไวในท่ีกําหนดตามแบบฟอรมขอมูลการสมัคร โดยระบุชื่อไฟลเปนภาษาอังกฤษ ขนาดรูป 
๑๒๐ x ๑๕๐ pixels และขนาดไฟลไมเกิน ๕๐ Kbytes รายละเอียดใหศึกษาท่ีหนาเว็บไซตของการสมัครสอบ 
   ๗.๓.๕   ตรวจสอบขอความท่ีกรอกในแบบฟอรมขอมูลการสมัครใหถูกตองครบถวน 
เนื่องจากเม่ือสงขอมูลการสมัครทางระบบอินเทอรเน็ตแลว ไมสามารถแกไขขอมูลการสมัครไดอีก 
   ๗.๓.๖   สั่งพิมพแบบฟอรมการชําระเงินของธนาคารทันที หลังจากกรอกใบสมัคร
และไดสงขอมูลการสมัครแลว 
 

๗.๓.๗  นําแบบฟอรม … 
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   ๗.๓.๗   นําแบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอรธนาคารกรุงไทย ไปชําระเงิน 
คาสมัครสอบที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชําระเงินทางระบบอินเทอรเน็ตผาน KTB Online 
(ตองเปดบัญชีของธนาคารกรุงไทย) หรือชําระเงินผานตู ATM ของธนาคารกรุงไทย (ตองเปนบัตร ATM ของ
ธนาคารกรุงไทย) ภายใน ๓ วัน นับจากวันท่ีสงขอมูลการสมัคร หากพนกําหนดอาจถูกพิจารณาตัดสิทธิในการสมัคร 
   ๗.๓.๘   เม่ือชําระเงินแลว ๓ วันทําการ (นับตั้งแตวันชําระเงินท่ีธนาคาร) ใหเขาระบบ
อินเทอรเน็ตอีกครั้ง โดยกรอกเลขประจําตัวประชาชนเพ่ือสั่งพิมพใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบพรอมหมายเลข
ประจําตัวผูสอบ โดยใหใชกระดาษ A4 สีขาว ในการพิมพใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบ โดยใหนําบัตรประจําตัวสอบ
ไปใชเปนหลักฐานในการเขาสอบคูกับบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีรัฐ (ท่ียังไมหมดอายุ) 
สวนใบสมัครใหมายื่นภายหลังจากการประกาศชื่อผูสอบผานรอบแรกพรอมหลักฐานตามขอ ๑๐ 
  ๗.๔ ผูสมัครสอบจะมีสิทธิเขาสอบก็ตอเมื่อเจาหนาที่ออกรหัสหมายเลขประจําตัว
ผูสอบใหแลวเทานั้น 

 ๘. การสอบคัดเลือกภาควิชาการ (รอบแรก) 
  ๘.๑ วัน เวลาสอบ ในวันจันทรท่ี ๖ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. 
  ๘.๒ สถานท่ีสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจงสถานท่ี 
และหมายเลขหองสอบใหทราบกอนวันสอบไมนอยกวา ๕ วันทําการ 
  ๘.๓ การสอบในคุณวุฒิปริญญาโท, ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปนขอสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๑๕๐ ขอ แบงออกเปน  
   ๘.๓.๑ วิชาพ้ืนฐานความรูท่ัวไป     จํานวน  ๖๐ ขอ 
   ๘.๓.๒ วิชาพ้ืนฐาน ความรูตามคุณวุฒิท่ีสมัคร   จํานวน ๙๐ ขอ  
  ๘.๔ การสอบในคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย เปนขอสอบวิชาพ้ืนฐานและความรูท่ัวไป 
แบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๑๕๐ ขอ   
  ๘.๕ เนื้อหาการสอบภาควิชาการ ตามผนวก ฉ 
  ๘.๖ การแตงกาย ชุดสุภาพเรียบรอย (งดสวมเสื้อยืด กางเกงขาสั้น และใสรองเทาแตะ) 
  ๘.๗ ผูเขาสอบตองนําบัตรสอบรวมท้ังเอกสารท่ีแสดงวาเปนตัวจริงของตนเองมาเขาสอบ 
  ๘.๘ อุปกรณท่ีใชในการสอบ ผูเขารับการสอบจะตองนํา ดินสอ 2B มาใชทําเครื่องหมาย
ในกระดาษคําตอบเทานั้น เนื่องจากการตรวจคําตอบกระทําดวยเครื่องคอมพิวเตอร ซ่ึงจะทํางานถูกตองเม่ือใช 
ดินสอ 2B ทําเครื่องหมาย หามนํากระดาษหรือตํารา เครื่องคํานวณเลข เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือหรืออุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ เชน โทรศัพทมือถือ นาฬิกาขอมือระบบดิจิตอล หรือเครื่องคอมพิวเตอร
พกพา ฯลฯ 
  ๘.๙ หากเขาหองสอบชาเกินกวาเวลาท่ีเริ่มตนสอบเกิน ๒๐ นาที จะไมอนุญาตใหเขา
สอบและจะถือวาขาดสอบวิชานั้น ๆ 
  ๘.๑๐   ผูเขาสอบสามารถออกจากหองสอบไดเม่ือหมดเวลาสอบเทานั้น 
  ๘.๑๑    หากการดําเนินการสอบพบการทุจรติในการสอบ คณะกรรมการ ฯ มีสิทธิยกเลิกการสอบ
และผลการสอบท้ังหมดโดยไมคืนคาสมัครสอบแตอยางใด และผูสมัครสอบตองเสียคาสมัครสอบใหมเม่ือจัดให
มีการสอบอีกครั้ง 
  ๘.๑๒  เกณฑตัดสินการสอบคัดเลือก ตามผนวก ช 

 ๙.  การประกาศผล … 
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 ๙.  การประกาศผลสอบและการรายงานตัวของผูสอบผานภาควิชาการ (รอบแรก) 
  ๙.๑ การประกาศผลสอบอยางไมเปนทางการ  
   สามารถตรวจผลสอบทางโทรศัพทระบบบริการทางเสียง หมายเลข ๑๙๐๐ - ๘๘๘ - ๕๔๙ 
(นาทีละ ๙ บาท ท่ัวประเทศ) และตรวจผลสอบทางอินเทอรเน็ตไดท่ี http://job.rtaf.mi.th, http://rtafcareer.thaijobjob.com 
หรือ http://www.person.rtaf.mi.th  
  ๙.๒ การประกาศผลสอบอยางเปนทางการและการรายงานตัวของผูสอบผานภาควิชาการ (รอบแรก) 
   ประกาศผลสอบอยางเปนทางการ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ถึง วันจันทรท่ี 
๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ (เวนวันหยุดราชการ) ณ พิพิธภัณฑกองทัพอากาศและการบินแหงชาติ และใหผูท่ีสอบผาน
ทุกตําแหนงมารายงานตัวเพ่ือรับเอกสารการสอบรอบสอง พรอมท้ังยื่นเอกสารตามขอ ๑๐ ในวัน เวลา และสถานท่ี ดังกลาว 

 ๑๐.  การยื่นหลักฐานของผูสอบผานภาควิชาการ (รอบแรก) 
   ใหผูท่ีสอบผานภาควิชาการ (รอบแรก) ยื่นเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
   ๑๐.๑ ใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบท่ีพิมพจากระบบอินเทอรเน็ต (พรอมลงลายมือชื่อจริง) 
   ๑๐.๒  บัตรประจําตัวประชาชนพรอมสําเนา ๑ ชุด 
   ๑๐.๓ หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา พรอมสําเนา จํานวน ๑ ชุด ในระดับคุณวุฒิและ
สาขาท่ีตรงกับตําแหนงท่ีสมัครสอบเทานั้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
     ๑๐.๓.๑ คุณวุฒิปริญญาโท – ตรี ใชปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจากสภา
ของสถาบันท่ีระบุวา “โดยอนุมัติสภาของสถาบัน” พรอมระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชา (Transcript) 
     ๑๐.๓.๒ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ใชระเบียนแสดงผลการศึกษา 
     ๑๐.๓.๓ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ใชใบสุทธิ หรือประกาศนียบัตร หรือ
ระเบียนแสดงผลการศึกษา 
     ๑๐.๓.๔ หนังสือรับรองผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรจากสถานศึกษา 
   ๑๐.๔ ทะเบียนบานฉบับเจาบานของผูสมัคร และบิดา มารดา ผูใหกําเนิด พรอมสําเนา 
จํานวน ๑ ชุด หรือสําเนาทะเบียนบานท่ีนายทะเบียนรับรอง เพ่ือแสดง วัน เดือน ป เกิด สัญชาติท่ีชัดเจน 
     ๑๐.๔.๑ กรณีท่ีบิดา และ/หรือ มารดาไมไดอยูในทะเบียนบานฉบับเดียวกัน
กับผูสมัคร ใหนําทะเบียนบานของบิดา และมารดา มาแสดงดวย 
     ๑๐.๔.๒ กรณีท่ีบิดา และ/หรือ มารดาถึงแกกรรม และไมมีชื่ออยูใน ทะเบียนบาน 
ใหนําใบมรณบัตรหรือหลักฐานอ่ืนของทางราชการมาแสดงประกอบ เพ่ือแสดงสัญชาติของบิดา มารดาดวย 
   ๑๐.๕ สําเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถามี) 
   ๑๐.๖ หลักฐานทางทหาร สด.๓ หรือ สด.๘ หรือ สด.๔๓ หรือ รด.ป ๓ พรอมสําเนา จํานวน ๑ ชุด 
มาแสดงดวย 
   ๑๐.๗ ใหผูท่ีสอบผานฯ รับรองสําเนาหลักฐานการสมัครและรายงานตัวทุกฉบับ 

 ๑๑.  การสอบคัดเลือกรอบสอง  
   ผูท่ีมีรายชื่อประกาศผลสอบผานภาควิชาการ (รอบแรก) และดําเนินการตามขอ ๑๐ เทานั้น
จึงจะมีสิทธิเขาสอบคัดเลือกรอบสอง โดยผูผานการสอบภาควิชาการจะตองเขารับการสอบคัดเลือกรอบสอง
ครบทุกข้ันตอน หากไมดําเนินการตามท่ีกําหนดแลว จะถือวาไมผานการทดสอบ 

๑๑.๑  การทดสอบ … 
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   ๑๑.๑ การทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย เปนการทดสอบความแข็งแรงและความพรอม
ในการเขามารับราชการเปนทหาร กําหนดสอบในวันจันทรท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ถึง วันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ 
โดยรับรายงานตัว ตั้งแตเวลา ๐๗.๓๐ น. และเริ่มทําการสอบเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ 
(ธูปะเตมีย) 
     ๑๑.๑.๑ การทดสอบประกอบดวย สถานีตาง ๆ ดังนี้ 
        ๑๑.๑.๑.๑ สถานีท่ี ๑ ลุกนั่ง (SIT – UP)  จับเวลา ๑ นาที 
        ๑๑.๑.๑.๒ สถานีท่ี ๒  ดันพ้ืน (PUSH – UP)  จับเวลา ๑ นาที 
        ๑๑.๑.๑.๓ สถานีท่ี ๓  วิ่ง     ระยะทาง  ๒.๔  กิโลเมตร 
     ๑๑.๑.๒  เกณฑการใหคะแนนการทดสอบสมรรถภาพรางกาย ตามผนวก ซ  
   ๑๑.๒ การสอบภาคปฏิบัติ เปนการวัดทักษะในการทํางานตามคุณลักษณะเฉพาะของตําแหนง
ท่ีสมัคร ผูผานการสอบรอบแรก เฉพาะตําแหนงท่ีระบุใหมีการสอบภาคปฏิบัติตองเขารับการทดสอบ กําหนดสอบ
ในวันจันทรท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ และ วันอังคารท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ 
   ๑๑.๓ การสอบสัมภาษณ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงและหนวยงาน ในดาน
บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา ทัศนคติ การปรับตัวและอ่ืน ๆ กําหนดสอบในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓ ถึง 
วันศุกรท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (เวนวันหยุดราชการ) รายงานตัวตั้งแตเวลา ๐๗.๓๐ น. เริ่มสอบเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 
๑๖.๐๐ น.  
     ๑๑.๓.๑ สถานท่ีสอบ     
        ๑๑.๓.๑.๑ ผูสมัครสอบที่ใชคุณวุฒิปริญญาโท และปริญญาตรี  
(เปนขาราชการชั้นสัญญาบัตร) สอบ ณ โรงเรียนนายทหารชั้นผูบังคับหมวด หรือโรงเรียนนายทหารชั้นผูบังคับฝงู
หรือ ศูนยภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
        ๑๑.๓.๑.๒ ผูสมัครสอบท่ีใชคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ มัธยมศึกษาตอนปลาย (เปนขาราชการตํ่ากวาชั้นสัญญาบัตร) สอบ ณ โรงเรียน
นายทหารชั้นผูบังคับฝูง หรือ ศูนยภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
     ๑๑.๓.๒ คณะกรรมการจะสอบสัมภาษณ เพ่ือสังเกตดูทวงทีวาจาในดานตาง ๆ  
ดังนี้ 
         ๑๑.๓.๒.๑ บุคลิกลักษณะ   ๒๐  คะแนน  
        ๑๑.๓.๒.๒ การใชความรู     ๒๐  คะแนน 
        ๑๑.๓.๒.๓ ทวงทีวาจา    ๒๐  คะแนน 
        ๑๑.๓.๒.๔ ปฏิภาณไหวพริบ   ๒๐  คะแนน 
        ๑๑.๓.๒.๕ ความรูท่ัวไป    ๒๐  คะแนน 
     ๑๑.๓.๓ ผูเขาสอบสัมภาษณ ทวงทีวาจา ตองไดคะแนนในแตละดานไมต่ํากวา
รอยละ ๖๐ (๑๒ คะแนน) และไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) จึงจะถือวาผูนั้นผานการทดสอบ 
   ๑๑.๔ การแตงกาย ชุดสุภาพเรียบรอย (งดสวมเสื้อยืด กางเกงขาสั้น และใสรองเทาแตะ) 
และใหเตรียมชุดกีฬามาผลัดเปลี่ยนสําหรับการทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย 

 ๑๒.  การประกาศผลสอบและการรายงานตัวของผูสอบผานการสอบรอบสอง    
 

๑๒.๑  การประกาศ ... 
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   ๑๒.๑ การประกาศผลสอบอยางไมเปนทางการ  
     สามารถตรวจผลสอบทางโทรศัพทระบบบริการทางเสียง หมายเลข ๑๙๐๐ - ๘๘๘ - ๕๔๙ 
(น า ที ละ  ๙  บาท ท่ั วประ เทศ )  และตรวจผลสอบทาง อิน เทอร เ น็ ต ได ท่ี  http://job.rtaf.mi.th, 
http://rtafcareer.thaijobjob.com หรือ http://www.person.rtaf.mi.th 
   ๑๒.๒ การประกาศผลสอบอยางเปนทางการและการรายงานตัวของผูผานการสอบรอบสอง 
     ประกาศผลสอบอยางเปนทางการ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึง 
วันจันทรท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (เวนวันหยุดราชการ) ณ พิพิธภัณฑกองทัพอากาศและการบินแหงชาติ และ
ใหผูท่ีสอบผาน (ท้ังตัวจริงและตัวสํารอง) มารายงานตัวเพ่ือรับเอกสารการทําสัญญา ในวัน และสถานท่ี ดังกลาว 
พรอมท้ังยื่นเอกสารประกอบ ดังนี้ 
     ๑๒.๒.๑ หลักฐานตามขอ ๑๐ 
     ๑๒.๒.๒ หลักฐานการไดรับอนุญาตจากหัวหนาสวนราชการตนสังกัด (ถามี) 
     ๑๒.๒.๓ หลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีแสดงวามีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามตําแหนงท่ีสมัครสอบ 
เชน ใบอนุญาตขับข่ีรถยนต เปนตน 
     ๑๒.๒.๔ หลักฐานฉบับตัวจริง เจาหนาท่ีจะคืนใหเม่ือตรวจสอบแลวเสร็จในวันท่ี
ยื่นหลักฐาน 
   ๑๒.๓ หากผูท่ีสอบผาน (ท้ังตัวจริงและตัวสาํรอง) มารายงานตัวเกินวันท่ีกําหนดตาม 
ขอ ๑๒.๒  ถือวาสละสิทธิในทุกกรณี 
   ๑๒.๔ ผูท่ีสอบไดเปนตัวสํารองท้ังหมด กองทัพอากาศจะข้ึนบัญชีเปนผูท่ีกองทัพอากาศ
อาจจะเรียกเขาบรรจุในตําแหนง ตามคุณสมบัติและคุณวุฒิท่ีกองทัพอากาศตองการในปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 ๑๓.  การปฏิบัติของผูสอบผานรอบสอง (เฉพาะตัวจริง) 
   ใหผูท่ีผานการสอบในรอบสอง  (เฉพาะตัวจริง) ดําเนินการตรวจรางกาย และพิมพลายนิ้วมือ 
ในวันจันทรท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึง วันพุธท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
   ๑๓.๑ การตรวจรางกาย  
     ๑๓.๑.๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ กองเวชศาสตรปองกัน กรมแพทย
ทหารอากาศ  
     ๑๓.๑.๒ ใหผลการตรวจรางกายของคณะกรรมการแพทยทหารอากาศ ถือเปนยุติ 
ซ่ึงจะมีการตรวจเพียงครั้งเดียวโดยจะไมมีการตรวจซํ้าอีกไมวาข้ันตอนใด และจะไมพิจารณาผลการตรวจรางกาย
โดยแพทยจากสถานพยาบาลอ่ืน 
     ๑๓.๑.๓ ชําระคาตรวจรางกาย ณ หองปฏิบัติการ กองเวชศาสตรปองกัน กรมแพทย
ทหารอากาศ คนละ ๕๓๐ บาท และคาพิมพลายนิ้วมือซ่ึงดําเนินการโดยสํานักงานตํารวจแหงชาติ คนละ ๑๐๐ บาท 
และไมสามารถเรียกคืนได 
   ๑๓.๒ การพิมพลายนิ้วมือและรับหนังสือสัญญา พรอม รปภ.๑ 
       พิมพลายนิ้วมือและรับหนังสือสัญญา พรอม รปภ.๑ ณ พิพิธภัณฑกองทัพอากาศ
และการบินแหงชาติ (อาคาร ๑๐๑๑) เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๔.๐๐ น.พรอมชําระคาพิมพลายนิ้วมือซ่ึงดําเนินการโดย
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ซ่ึงไมสามารถเรียกคืนได คนละ ๑๐๐ บาท 
   ๑๓.๓ การแตงกาย ชุดสุภาพเรียบรอย (งดสวมเสื้อยืด กางเกงขาสั้น และใสรองเทาแตะ)-  

๑๔.  การประกาศ ... 
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 ๑๔.  การประกาศผลสอบรอบสุดทาย เปนการประกาศผลของผูที่ผานการตรวจรางกาย
จากคณะกรรมการแพทยทหารอากาศหรือกรณีอ่ืน ๆ เทานั้น โดยประกาศในวันศุกรท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
สามารถตรวจผลสอบทางโทรศัพทระบบบริการทางเสียง หมายเลข ๑๙๐๐ - ๘๘๘ - ๕๔๙ (นาทีละ ๙ บาท ท่ัวประเทศ) 
และตรวจผลสอบทางอินเทอรเน็ตไดท่ี http://job.rtaf.mi.th, http://rtafcareer.thaijobjob.com หรือ 
http://www.person.rtaf.mi.th 

 ๑๕.  การปฏิบัติของผูท่ีมีรายชื่อประกาศผลสอบรอบสุดทาย 
   ใหผูท่ีผานการสอบรอบสุดทาย (ผานการตรวจรางกาย) ใหปฏิบัติ ดังนี้ 
   ๑๕.๑ เขารับการทดสอบความถนัดบุคคลและวิภาววิสัย ในวันอังคารท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) หรือตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
   ๑๕.๒ สงและตรวจสัญญา, รปภ.๑, เอกสารประกอบการบรรจุเขารับราชการ และ ปจจัย
ใหไดรับข้ันเงินเดือนเพ่ิม ตามขอ ๑๗.๖ ในวันพุธท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึง วันศุกรท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
ณ พิพิธภัณฑกองทัพอากาศและการบินแหงชาติ 
   ๑๕.๓ ผูท่ีผานการสอบรอบสุดทายซ่ึงไดจัดทําสัญญาเขารับราชการแลว ยังไมถือเปน
ขอผูกพันกับทางราชการในการบรรจุเขารับราชการ จนกวาจะมีคําสั่งบรรจุเขารับราชการและเสร็จสิ้นกระบวนการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ  

 ๑๖.  การตรวจสอบผลคะแนน 
   ผูสมัครสามารถขอดูผลคะแนนสอบภายในกําหนดเวลาท่ีระบุไวในขอนี้ และตรวจสอบ
ไดเฉพาะของตนเองเทานั้น 
   ๑๖.๑ ผลคะแนนสอบวิชาการ (รอบแรก) ภายในวันอังคารท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  
   ๑๖.๒  ผลคะแนนสอบรอบสอง  ภายในวันพุธท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
   ๑๖.๓  ผลคะแนนสอบรอบสุดทาย ภายในวันจันทรท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

 ๑๗.  สิทธิประโยชนเม่ือบรรจุเขารับราชการ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) 
   ๑๗.๑ ผูท่ีสําเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาโท จะไดรับการแตงตั้งยศเปน วาท่ีเรืออากาศตรี 
รับเงินเดือน ๆ ละ ๑๖,๕๕๐ บาท 
   ๑๗.๒ ผูท่ีสําเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรี จะไดรับการแตงตั้งยศเปน วาท่ีเรืออากาศตร ี
รับเงินเดือน ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
   ๑๗.๓ ผูท่ีสําเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จะไดรับการแตงต้ังยศเปน  
จาอากาศตรี รับเงินเดือน ๆ ละ ๑๑,๔๐๐ บาท และเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว (รวมแลวไมต่ํากวา ๑๒,๒๘๕ บาท)  
   ๑๗.๔ ผูท่ีสําเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ จะไดรับการแตงตั้งยศเปน 
จาอากาศตรี รับเงินเดือน ๆ ละ ๙,๓๓๐ บาท และเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว (รวมแลวไมต่ํากวา ๑๐,๘๓๐ บาท)  
   ๑๗.๕ ผูท่ีสําเร็จการศึกษาคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย จะไดรับการแตงตั้งยศเปน จาอากาศตรี 
รับเงินเดือน ๆ ละ ๘,๖๑๐ บาท และเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว (รวมแลวไมต่ํากวา ๑๐,๑๑๐ บาท)  
   ๑๗.๖ ปจจัยใหไดรับข้ันเงินเดือนเพ่ิมโดยข้ึนอยูกับตําแหนงท่ีไดรับการบรรจุ ผลการสอบ
ภาษาอังกฤษ ประสบการณทํางานและคุณวุฒิท่ีสูงกวาคุณวุฒิท่ีเปดรับสมัคร จะไดรับข้ันเงินเดือนเพ่ิม ปจจัยละ 
๐.๕ ข้ัน สูงสุดไมเกิน ๒ ข้ัน  

 ๑๗.๗  ผูไดรับ … 
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   ๑๗.๗ ผูไดรับการบรรจุเขารับราชการจะไดสิทธิท่ีพักอาศัย หรือคาเชาบานตามท่ีทางราชการ
กําหนด 

 ๑๘.  การเสียสิทธิในการสอบและการบรรจุเขารับราชการ 
    ๑๘.๑ ไมมีบัตรสอบรวมท้ังเอกสารท่ีแสดงวาเปนตัวจริงของผูสมัคร 
   ๑๘.๒ เขาหองสอบชาเกินกวาเวลาท่ีเริ่มตนสอบเกิน ๒๐ นาที จะไมอนุญาตใหเขาสอบ
และจะถือวาขาดสอบวิชานั้น 
   ๑๘.๓  ไมปฏิบัติตามเง่ือนไขการสมัครสอบหรือการสอบตามประกาศนี้ 
   ๑๘.๔  ทุจริตในการสอบ และจะตองถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 
   ๑๘.๕  ขาดการสอบวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือขาดการทดสอบสมรรถภาพรางกายสถานีใด
สถานีหนึ่ง หรือขาดการตรวจรางกายจากคณะกรรมการแพทยของกองเวชศาสตรปองกัน กรมแพทยทหารอากาศ 
หรือขาดสอบสัมภาษณทวงทีวาจา หรือขาดการทดสอบภาคปฏิบัติ หรือขาดสอบความถนัดบุคคล หรือทดสอบ
วิภาววิสัย 
   ๑๘.๖  ขาดเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตามท่ีกําหนดหรือเอกสารขอมูลเปนเท็จ 
   ๑๘.๗  แตงกายไมเหมาะสม และคณะกรรมการพิจารณาแลวลงความเห็นวาผิดกาลเทศะ 
   ๑๘.๘  ออกจากหองสอบกอนเวลาท่ีกําหนด 

 ๑๙.  ขอมูลเพ่ิมเติม 
   ๑๙.๑ สอบถามรายละเอียดการรับสมัครไดท่ี กองการสรรหากําลัง สํานักงานนโยบาย
และบริหารกําลังพล กรมกําลังพลทหารอากาศ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๘๕๘๗ - ๙๑ ในวันและเวลาราชการ  
   ๑๙.๒ สอบถามข้ันตอนและวิธีสมัครทางอินเทอรเน็ตไดท่ี แผนกสถิติกําลังพล กองขอมูลกําลังพล 
สํานักปกครองและพัฒนากําลังพล กรมกําลังพลทหารอากาศ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๒๔๐๒ - ๓, ๕ หรือ ๐ ๒๕๓๔ ๒๔๔๐ – ๑ 
ในวันและเวลาราชการ 
   ๑๙.๓ กําหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก ตามผนวก ฌ โดยตรวจสอบรายละเอียดตาง ๆ 
ของการสมัครไดท่ี http://job.rtaf.mi.th, http://rtafcareer.thaijobjob.com หรือ http://www.person.rtaf.mi.th 
ไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 อนึ่งการสอบคัดเลือกเขารับราชการ กองทัพอากาศดําเนินการโดยคณะกรรมการระดับสูงของ
กองทัพอากาศ ขอแจงใหทราบวาไมมีผูใดสามารถชวยเหลือไดนอกจากใชความรูความสามารถของทานเอง 
หากพบวามีผูใดแอบอางไมวากรณีใดๆ พรอมท้ังเรียกรองผลประโยชนตอบแทนขอไดโปรดแจงโดยตรงท่ี  
กรมกําลังพลทหารอากาศ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๐๐๓๑ 
 

                ประกาศ   ณ   วันท่ี        ๒๕        ธันวาคม   พ.ศ.๒๕๕๗ 
 

 
                                  (ลงชื่อ)  พลอากาศโท ยรรยง  คันธสร 
                                                              (ยรรยง  คันธสร) 
                                                           รองเสนาธิการทหารอากาศ 
                                 ประธานกรรมการอํานวยการคัดเลือกบุคคลเขารับราชการในกองทัพอากาศ 
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