














ผนวก ก
ต ำแหน่งข้ำรำชกำรช้ันสัญญำบัตร

กลุ่ม รหัส
ต ำแหน่ง

คุณวุฒิ คุณสมบัติเฉพำะเพ่ิมเติม เพศ ท่ีต้ังหน่วย ต ำแหน่ง จ ำนวน

DOF - 01 ๑๐๑๓๑๐ ปริญญำโท ในสำขำวิชำใดวิชำหน่ึง ทำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ,
ทำงกำรระหว่ำงประเทศและกำรทูต, ทำงกำรเมืองและกำรระหว่ำงประเทศ, 
ทำงเอเชียศึกษำ, ทำงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ, ทำงอำเซียนศึกษำ

มีคุณวุฒิปริญญำตรี สำขำวิชำรัฐศำสตร์ ชำยหรือหญิง กรุงเทพฯ อำจำรย์ ๑

DOF - 02 ๑๐๒๓๑๐ ปริญญำตรี ในสำขำวิชำใดสำขำวิชำหน่ึง ทำงจิตวิทยำ - ชำยหรือหญิง กรุงเทพฯ นำยทหำรทดสอบ ๑
DOF - 03 ๑๐๓๓๐๕ ปริญญำตรี ในสำขำวิชำใดสำขำวิชำหน่ึง ทำงภำษำอังกฤษ, ทำงกำรสอนภำษำอังกฤษ มีคะแนน IELT ไม่น้อยกว่ำ ๖

หรือ TOEFL IBT ไม่น้อยกว่ำ ๖๐
หรือ CEFR level ไม่ต่ ำกว่ำ C1

ชำยหรือหญิง ประจวบคีรีขันธ์ ครูภำษำ ๑

DOF - 03 ๑๐๓๓๕๖ ปริญญำตรี ในสำขำวิชำใดสำขำวิชำหน่ึง ทำงภำษำอังกฤษ, ทำงกำรสอนภำษำอังกฤษ มีคะแนน IELT ไม่น้อยกว่ำ ๖
หรือ TOEFL IBT ไม่น้อยกว่ำ ๖๐
หรือ CEFR level ไม่ต่ ำกว่ำ C1

ชำยหรือหญิง สงขลำ ครูภำษำ ๑

DOF - 04 ๑๐๔๑๑๐ ปริญญำตรี ในสำขำวิชำใดสำขำวิชำหน่ึง ทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำก ำลัง - ชำย กรุงเทพฯ นำยทหำรแผนและก ำหนดงำน, 
นำยทหำรตรวจวิเครำะห์กำรใช้พลังงำน

๒

DOF - 05 ๑๐๕๑๑๐ ปริญญำตรี ในสำขำวิชำใดสำขำวิชำหน่ึง ทำงวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม - ชำย กรุงเทพฯ วิศวกร ๑
DOF - 06 ๑๐๖๑๑๐ ปริญญำตรี ในสำขำวิชำใดสำขำวิชำหน่ึง ทำงวิศวกรรมอำกำศยำน, วิศวกรรมเคร่ืองกล มีคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๘๐ ชำย กรุงเทพฯ วิศวกร ๑

DOF - 07 ๑๐๗๑๑๐ ปริญญำตรี ในสำขำวิชำครุศำสตร์, ศึกษำศำสตร์ หรือในสำขำวิชำใดสำขำวิชำหน่ึง 
ทำงเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ, ทำงโสตทัศนศึกษำ, ทำงครุศำสตร์, ทำงศึกษำศำสตร์, 
ทำงกำรศึกษำ, ทำงวัดผลกำรศึกษำ, ทำงกำรวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ, 
ทำงกำรวิจัยทำงสังคม

- ชำย กรุงเทพฯ นำยทหำรแผนและโครงกำร ๑

DOF - 07 ๑๐๗๓๑๐ ปริญญำตรี ในสำขำวิชำครุศำสตร์, ศึกษำศำสตร์ หรือในสำขำวิชำใดสำขำวิชำหน่ึง 
ทำงเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ, ทำงโสตทัศนศึกษำ, ทำงครุศำสตร์, ทำงศึกษำศำสตร์, 
ทำงกำรศึกษำ, ทำงวัดผลกำรศึกษำ, ทำงกำรวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ, 
ทำงกำรวิจัยทำงสังคม

- ชำยหรือหญิง กรุงเทพฯ นำยทหำรกำรศึกษำ ๑

DOF - 08 ๑๐๘๑๑๐ ปริญญำตรี ในสำขำวิชำนิติศำสตร์ เป็นสมำชิกเนติบัณฑิตยสภำ ชำย กรุงเทพฯ นำยทหำรพระธรรมนูญ ๒
DOF - 09 ๑๐๙๑๑๐ ปริญญำตรี ในสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำยภำพ ทำงภูมิศำสตร์, ทำงภูมิศำสตร์

และภูมิศำสตร์สำรสนเทศ หรือสำขำวิชำใดวิชำหน่ึงทำงภูมิสำรสนเทศ, 
ทำงภูมิศำสตร์สำรสนเทศศำสตร์

- ชำย กรุงเทพฯ นำยทหำรส ำรวจพิกัด ๑

DOF - 10 ๑๑๐๓๑๐ ปริญญำวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก - ชำยหรือหญิง กรุงเทพฯ นำยทหำรสันทัดงำน ๑
DOF - 11 ๑๑๑๓๑๐ ปริญญำวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สำยตำ - ชำยหรือหญิง กรุงเทพฯ นำยทหำรสันทัดงำน ๑
DOF - 12 ๑๑๒๓๑๐ ปริญญำวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำเทคนิคกำรแพทย์ มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเทคนิคกำรแพทย์ ชำยหรือหญิง กรุงเทพฯ นำยทหำรสันทัดงำน ๑
DOF - 13 ๑๑๓๑๑๐ ปริญญำสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต ทำงสถำปัตยกรรมหลัก มีใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม 

สำขำสถำปัตยกรรมหลัก
ชำย กรุงเทพฯ สถำปนิก ๑

๑๗รวมท้ังส้ิน



ผนวก ข
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต ่ำกว่ำช้ันสัญญำบัตร

กลุ่ม รหัส
ต่ำแหน่ง

คุณวุฒิ คุณสมบัติเฉพำะเพิ มเติม เพศ ที ต้ังหน่วย ต่ำแหน่ง จ่ำนวน

NCO - 01 ๒๐๑๓๑๐ ประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง เวชระเบียน - ชำยหรือหญิง กรุงเทพฯ เจ้ำหน้ำที เวชสถิติ, เจ้ำหน้ำที คลัง, เจ้ำหน้ำที คลังยำ ๓
NCO - 02 ๒๐๒๓๑๐ ประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ (พยำธิวิทยำคลินิก) - ชำยหรือหญิง กรุงเทพฯ เจ้ำหน้ำที สันทัดงำน, เจ้ำหน้ำที ห้องปฏิบัติกำร ๓
NCO - 03 ๒๐๓๑๑๐ ประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง สำขำวิชำเทคโนโลยีภูมิทัศน์, เทคนิคสถำปัตยกรรม - ชำย กรุงเทพฯ เจ้ำหน้ำที ผังแม่บท ๑
NCO - 04 ๒๐๔๑๑๐ ประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง สำขำวิชำช่ำงเขียนแบบเครื องกล - ชำย กรุงเทพฯ ช่ำงเขียนแบบ ๒
NCO - 05 ๒๐๕๑๑๐ ประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง สำขำวิชำปฏิบัติกำรฉุกเฉินกำรแพทย์หรือเวชกิจฉุกเฉิน มีใบประกำศนียบัตรเจ้ำพนักงำนฉุกเฉินกำรแพทย์ ชำย กรุงเทพฯ เจ้ำหน้ำที สุขำภิบำล, พยำบำล ๓

NCO - 05 ๒๐๕๑๐๗ ประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง สำขำวิชำปฏิบัติกำรฉุกเฉินกำรแพทย์หรือเวชกิจฉุกเฉิน มีใบประกำศนียบัตรเจ้ำพนักงำนฉุกเฉินกำรแพทย์ ชำย สุรำษฎร์ธำนี พยำบำล ๑

NCO - 06 ๒๐๖๑๐๔ ประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง สำขำวิชำสัตวรักษ์ - ชำย นครสวรรค์ เจ้ำหน้ำที สัตวรักษ์ ๑
NCO - 06 ๒๐๖๑๐๗ ประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง สำขำวิชำสัตวรักษ์ - ชำย สุรำษฎร์ธำนี เจ้ำหน้ำที สัตวรักษ์ ๑
NCO - 06 ๒๐๖๑๒๓ ประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง สำขำวิชำสัตวรักษ์ - ชำย อุดรธำนี เจ้ำหน้ำที สัตวรักษ์ ๑
NCO - 07 ๒๐๗๓๑๐ ประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง สำธำรณสุขศำสตร์ (ทันตสำธำรณสุข) หรือ

ประกำศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร ๑ ปี)
- ชำยหรือหญิง กรุงเทพฯ เจ้ำหน้ำที สันทัดงำน ๑

NCO - 08 ๓๐๑๑๐๔ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือทำงอิเล็กทรอนิกส์ - ชำย นครสวรรค์ เจ้ำหน้ำที ช่ำงประจ่ำเครื องบิน, ช่ำงซ่อมอุปกรณ์
ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ, ช่ำงสื อสำร

๔

NCO - 08 ๓๐๑๑๔๖ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือทำงอิเล็กทรอนิกส์ - ชำย พิษณุโลก เจ้ำหน้ำที สื อสำรอิเล็กทรอนิกส์ ๑
NCO - 08 ๓๐๑๑๘๘ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือทำงอิเล็กทรอนิกส์ - ชำย นครปฐม ช่ำงซ่อมโทรศัพท์ ๑
NCO - 09 ๓๐๒๑๑๐ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำหรือทำงเทคนิคคอมพิวเตอร์, 

คอมพิวเตอร์กรำฟฟิก, เทคโนโลยีสำรสนเทศ
- ชำย กรุงเทพฯ เจ้ำหน้ำที เข้ำรหัส, เจ้ำหน้ำที เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

และกำรสื อสำร, เจ้ำหน้ำที แผนที ดิจิตอล, 
เจ้ำหน้ำที แผนที ทำงอำกำศ, เจ้ำหน้ำที โปรแกรมคอมพิวเตอร์, 
เจ้ำหน้ำที กรรมวิธีข้อมูล, เจ้ำหน้ำที ข้อมูล, 
เจ้ำหน้ำที ข้อมูลและภำพสำมมิติ, เจ้ำหน้ำที ปฏิบัติกำร, 
เจ้ำหน้ำที ปฏิบัติกำรเครื องจักรค่ำนวณ, 
เจ้ำหน้ำที ปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์, เจ้ำหน้ำที ปรับมำตรฐำน,
เจ้ำหน้ำที สำรสนเทศ, เจ้ำหน้ำที ส่ำรวจพิกัด, 
ช่ำงซ่อมบ่ำรุงเครือข่ำย

๒๑

NCO - 09 ๓๐๒๑๐๑ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำหรือทำงเทคนิคคอมพิวเตอร์, 
คอมพิวเตอร์กรำฟฟิก, เทคโนโลยีสำรสนเทศ

- ชำย นครรำชสีมำ เจ้ำหน้ำที เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื อสำร ๑

NCO - 09 ๓๐๒๑๐๒ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำหรือทำงเทคนิคคอมพิวเตอร์, 
คอมพิวเตอร์กรำฟฟิก, เทคโนโลยีสำรสนเทศ

- ชำย ลพบุรี เจ้ำหน้ำที เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื อสำร ๑

NCO - 09 ๓๐๒๑๐๔ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำหรือทำงเทคนิคคอมพิวเตอร์, 
คอมพิวเตอร์กรำฟฟิก, เทคโนโลยีสำรสนเทศ

- ชำย นครสวรรค์ เจ้ำหน้ำที เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื อสำร, 
เจ้ำหน้ำที ควบคุมอุปกรณ์ตรวจจับ, ช่ำงถ่ำยรูปทำงอำกำศ

๔

NCO - 09 ๓๐๒๑๐๗ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำหรือทำงเทคนิคคอมพิวเตอร์, 
คอมพิวเตอร์กรำฟฟิก, เทคโนโลยีสำรสนเทศ

- ชำย สุรำษฎร์ธำนี เจ้ำหน้ำที เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื อสำร, 
ช่ำงถ่ำยรูป

๒



ผนวก ข - ๒
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต ่ำกว่ำช้ันสัญญำบัตร

กลุ่ม รหัส
ต่ำแหน่ง

คุณวุฒิ คุณสมบัติเฉพำะเพิ มเติม เพศ ที ต้ังหน่วย ต่ำแหน่ง จ่ำนวน

NCO - 09 ๓๐๒๑๔๑ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำหรือทำงเทคนิคคอมพิวเตอร์, 
คอมพิวเตอร์กรำฟฟิก, เทคโนโลยีสำรสนเทศ

- ชำย เชียงใหม่ เจ้ำหน้ำที เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื อสำร ๑

NCO - 09 ๓๐๒๑๔๖ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำหรือทำงเทคนิคคอมพิวเตอร์, 
คอมพิวเตอร์กรำฟฟิก, เทคโนโลยีสำรสนเทศ

- ชำย พิษณุโลก เจ้ำหน้ำที เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื อสำร ๑

NCO - 10 ๓๐๓๑๑๐ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำหรือทำงกำรก่อสร้ำง, ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์, 
เครื องกล, เครื องมือกลและซ่อมบ่ำรุง

- ชำย กรุงเทพฯ เจ้ำหน้ำที ปฏิบัติกำรดับเพลิงอำกำศยำน ๑

NCO - 11 ๓๐๔๑๑๐ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำหรือสำขำงำนเครื องกล, โลหะกำร, ช่ำงยนต์,
ช่ำงกลโรงงำน, ช่ำงเชื อมโลหะ

- เป็นทหำรกองหนุน ประเภทที  ๑ ช้ันที  ๑ ที ผ่ำนกำรรับ
รำชกำรทหำรกองประจ่ำกำรมำแล้ว หรือทหำรกองหนุนที 
ส่ำเร็จกำรฝึกวิชำทหำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม
กำรฝึกวิชำทหำรช้ันปีที  ๓
- มีใบอนุญำตขับขี รถยนต์ 
- มีส่วนสูงไม่ต ่ำกว่ำ ๑๖๐ เซนติเมตร

ชำย กรุงเทพฯ พลขับรถ, พลขับรถดับเพลิง ๓๐

NCO - 11 ๓๐๔๑๐๑ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำหรือสำขำงำนเครื องกล, โลหะกำร, ช่ำงยนต์,
ช่ำงกลโรงงำน, ช่ำงเชื อมโลหะ

- เป็นทหำรกองหนุน ประเภทที  ๑ ช้ันที  ๑ ที ผ่ำนกำรรับ
รำชกำรทหำรกองประจ่ำกำรมำแล้ว หรือทหำรกองหนุนที 
ส่ำเร็จกำรฝึกวิชำทหำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม
กำรฝึกวิชำทหำรช้ันปีที  ๓
- มีใบอนุญำตขับขี รถยนต์ 
- มีส่วนสูงไม่ต ่ำกว่ำ ๑๖๐ เซนติเมตร

ชำย นครรำชสีมำ พลขับรถ, พลขับรถดับเพลิง ๒

NCO - 11 ๓๐๔๑๐๔ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำหรือสำขำงำนเครื องกล, โลหะกำร, ช่ำงยนต์,
ช่ำงกลโรงงำน, ช่ำงเชื อมโลหะ

- เป็นทหำรกองหนุน ประเภทที  ๑ ช้ันที  ๑ ที ผ่ำนกำรรับ
รำชกำรทหำรกองประจ่ำกำรมำแล้ว หรือทหำรกองหนุนที 
ส่ำเร็จกำรฝึกวิชำทหำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม
กำรฝึกวิชำทหำรช้ันปีที  ๓
- มีใบอนุญำตขับขี รถยนต์ 
- มีส่วนสูงไม่ต ่ำกว่ำ ๑๖๐ เซนติเมตร

ชำย นครสวรรค์ พลขับรถ, พลขับรถดับเพลิง ๒

NCO - 11 ๓๐๔๑๐๕ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำหรือสำขำงำนเครื องกล, โลหะกำร, ช่ำงยนต์,
ช่ำงกลโรงงำน, ช่ำงเชื อมโลหะ

- เป็นทหำรกองหนุน ประเภทที  ๑ ช้ันที  ๑ ที ผ่ำนกำรรับ
รำชกำรทหำรกองประจ่ำกำรมำแล้ว หรือทหำรกองหนุนที 
ส่ำเร็จกำรฝึกวิชำทหำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม
กำรฝึกวิชำทหำรช้ันปีที  ๓
- มีใบอนุญำตขับขี รถยนต์ 
- มีส่วนสูงไม่ต ่ำกว่ำ ๑๖๐ เซนติเมตร

ชำย ประจวบคีรีขันธ์ พลขับรถ ๑



ผนวก ข - ๓
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต ่ำกว่ำช้ันสัญญำบัตร

กลุ่ม รหัส
ต่ำแหน่ง

คุณวุฒิ คุณสมบัติเฉพำะเพิ มเติม เพศ ที ต้ังหน่วย ต่ำแหน่ง จ่ำนวน

NCO - 11 ๓๐๔๑๐๗ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำหรือสำขำงำนเครื องกล, โลหะกำร, ช่ำงยนต์,
ช่ำงกลโรงงำน, ช่ำงเชื อมโลหะ

- เป็นทหำรกองหนุน ประเภทที  ๑ ช้ันที  ๑ ที ผ่ำนกำรรับ
รำชกำรทหำรกองประจ่ำกำรมำแล้ว หรือทหำรกองหนุนที 
ส่ำเร็จกำรฝึกวิชำทหำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม
กำรฝึกวิชำทหำรช้ันปีที  ๓
- มีใบอนุญำตขับขี รถยนต์ 
- มีส่วนสูงไม่ต ่ำกว่ำ ๑๖๐ เซนติเมตร

ชำย สุรำษฎร์ธำนี พลขับรถ ๒

NCO - 11 ๓๐๔๑๒๑ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำหรือสำขำงำนเครื องกล, โลหะกำร, ช่ำงยนต์,
ช่ำงกลโรงงำน, ช่ำงเชื อมโลหะ

- เป็นทหำรกองหนุน ประเภทที  ๑ ช้ันที  ๑ ที ผ่ำนกำรรับ
รำชกำรทหำรกองประจ่ำกำรมำแล้ว หรือทหำรกองหนุนที 
ส่ำเร็จกำรฝึกวิชำทหำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม
กำรฝึกวิชำทหำรช้ันปีที  ๓
- มีใบอนุญำตขับขี รถยนต์ 
- มีส่วนสูงไม่ต ่ำกว่ำ ๑๖๐ เซนติเมตร

ชำย อุบลรำชธำนี พลขับรถ ๑

NCO - 11 ๓๐๔๑๔๖ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำหรือสำขำงำนเครื องกล, โลหะกำร, ช่ำงยนต์,
ช่ำงกลโรงงำน, ช่ำงเชื อมโลหะ

- เป็นทหำรกองหนุน ประเภทที  ๑ ช้ันที  ๑ ที ผ่ำนกำรรับ
รำชกำรทหำรกองประจ่ำกำรมำแล้ว หรือทหำรกองหนุนที 
ส่ำเร็จกำรฝึกวิชำทหำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม
กำรฝึกวิชำทหำรช้ันปีที  ๓
- มีใบอนุญำตขับขี รถยนต์ 
- มีส่วนสูงไม่ต ่ำกว่ำ ๑๖๐ เซนติเมตร

ชำย พิษณุโลก พลขับรถดับเพลิง ๑

NCO - 11 ๓๐๔๑๕๖ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำหรือสำขำงำนเครื องกล, โลหะกำร, ช่ำงยนต์,
ช่ำงกลโรงงำน, ช่ำงเชื อมโลหะ

- เป็นทหำรกองหนุน ประเภทที  ๑ ช้ันที  ๑ ที ผ่ำนกำรรับ
รำชกำรทหำรกองประจ่ำกำรมำแล้ว หรือทหำรกองหนุนที 
ส่ำเร็จกำรฝึกวิชำทหำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม
กำรฝึกวิชำทหำรช้ันปีที  ๓
- มีใบอนุญำตขับขี รถยนต์ 
- มีส่วนสูงไม่ต ่ำกว่ำ ๑๖๐ เซนติเมตร

ชำย สงขลำ พลขับรถ ๒

NCO - 11 ๓๐๔๑๘๘ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำหรือสำขำงำนเครื องกล, โลหะกำร, ช่ำงยนต์,
ช่ำงกลโรงงำน, ช่ำงเชื อมโลหะ

- เป็นทหำรกองหนุน ประเภทที  ๑ ช้ันที  ๑ ที ผ่ำนกำรรับ
รำชกำรทหำรกองประจ่ำกำรมำแล้ว หรือทหำรกองหนุนที 
ส่ำเร็จกำรฝึกวิชำทหำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม
กำรฝึกวิชำทหำรช้ันปีที  ๓
- มีใบอนุญำตขับขี รถยนต์ 
- มีส่วนสูงไม่ต ่ำกว่ำ ๑๖๐ เซนติเมตร

ชำย นครปฐม พลขับรถ ๓

NCO - 11 ๓๐๕๑๑๐ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำหรือสำขำงำนเครื องกล, โลหะกำร, ช่ำงยนต์,
ช่ำงกลโรงงำน, ช่ำงเชื อมโลหะ

- ชำย กรุงเทพฯ เจ้ำหน้ำที ติดต้ังอุปกรณ์ช่วยในกำรบรรทุก, 
ช่ำงยำนพำหนะ

๒

NCO - 11 ๓๐๕๑๐๒ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำหรือสำขำงำนเครื องกล, โลหะกำร, ช่ำงยนต์,
ช่ำงกลโรงงำน, ช่ำงเชื อมโลหะ

- ชำย ลพบุรี ช่ำงยำนพำหนะ ๒



ผนวก ข - ๔
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต ่ำกว่ำช้ันสัญญำบัตร

กลุ่ม รหัส
ต่ำแหน่ง

คุณวุฒิ คุณสมบัติเฉพำะเพิ มเติม เพศ ที ต้ังหน่วย ต่ำแหน่ง จ่ำนวน

NCO - 11 ๓๐๕๑๐๔ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำหรือสำขำงำนเครื องกล, โลหะกำร, ช่ำงยนต์,
ช่ำงกลโรงงำน, ช่ำงเชื อมโลหะ

- ชำย นครสวรรค์ ช่ำงยำนพำหนะ ๑

NCO - 11 ๓๐๕๑๐๕ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำหรือสำขำงำนเครื องกล, โลหะกำร, ช่ำงยนต์,
ช่ำงกลโรงงำน, ช่ำงเชื อมโลหะ

- ชำย ประจวบคีรีขันธ์ เจ้ำหน้ำที ขนส่ง ๑

NCO - 11 ๓๐๕๑๐๗ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำหรือสำขำงำนเครื องกล, โลหะกำร, ช่ำงยนต์,
ช่ำงกลโรงงำน, ช่ำงเชื อมโลหะ

- ชำย สุรำษฎร์ธำนี ช่ำงยำนพำหนะ ๑

NCO - 11 ๓๐๕๑๒๑ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำหรือสำขำงำนเครื องกล, โลหะกำร, ช่ำงยนต์,
ช่ำงกลโรงงำน, ช่ำงเชื อมโลหะ

- ชำย อุบลรำชธำนี ช่ำงยำนพำหนะ ๑

NCO - 11 ๓๐๕๑๒๓ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำหรือสำขำงำนเครื องกล, โลหะกำร, ช่ำงยนต์,
ช่ำงกลโรงงำน, ช่ำงเชื อมโลหะ

- ชำย อุดรธำนี เจ้ำหน้ำที ขนส่ง, ช่ำงยำนพำหนะ ๓

NCO - 11 ๓๐๕๑๔๖ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำหรือสำขำงำนเครื องกล, โลหะกำร, ช่ำงยนต์,
ช่ำงกลโรงงำน, ช่ำงเชื อมโลหะ

- ชำย พิษณุโลก เจ้ำหน้ำที ขนส่ง, ช่ำงยำนพำหนะ ๒

NCO - 11 ๓๐๕๑๕๖ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำหรือสำขำงำนเครื องกล, โลหะกำร, ช่ำงยนต์,
ช่ำงกลโรงงำน, ช่ำงเชื อมโลหะ

- ชำย สงขลำ ช่ำงยำนพำหนะ ๑

NCO - 11 ๓๐๕๑๘๘ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำหรือสำขำงำนเครื องกล, โลหะกำร, ช่ำงยนต์,
ช่ำงกลโรงงำน, ช่ำงเชื อมโลหะ

- ชำย นครปฐม เจ้ำหน้ำที ขนส่ง ๑

NCO - 12 ๓๐๖๑๑๐ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร, คหกรรมศำสตร์ - ชำย กรุงเทพฯ สูทกรรม ๑
NCO - 12 ๓๐๖๑๐๑ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร, คหกรรมศำสตร์ - ชำย นครรำชสีมำ เจ้ำหน้ำที เกียกกำย, สูทกรรม ๒
NCO - 12 ๓๐๖๑๐๒ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร, คหกรรมศำสตร์ - ชำย ลพบุรี เจ้ำหน้ำที เกียกกำย, สูทกรรม ๒
NCO - 12 ๓๐๖๑๐๔ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร, คหกรรมศำสตร์ - ชำย นครสวรรค์ เจ้ำหน้ำที สูทกรรม ๑
NCO - 12 ๓๐๖๑๐๕ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร, คหกรรมศำสตร์ - ชำย ประจวบคีรีขันธ์ เจ้ำหน้ำที จัดหำ ๑
NCO - 12 ๓๐๖๑๐๗ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร, คหกรรมศำสตร์ - ชำย สุรำษฎร์ธำนี เจ้ำหน้ำที เกียกกำย, สูทกรรม ๒
NCO - 12 ๓๐๖๑๒๑ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร, คหกรรมศำสตร์ - ชำย อุบลรำชธำนี สูทกรรม ๑
NCO - 12 ๓๐๖๑๒๓ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร, คหกรรมศำสตร์ - ชำย อุดรธำนี สูทกรรม ๑
NCO - 12 ๓๐๖๑๔๑ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร, คหกรรมศำสตร์ - ชำย เชียงใหม่ ผู้บังคับหมู่สูทกรรม, สูทกรรม ๓
NCO - 12 ๓๐๖๑๔๖ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร, คหกรรมศำสตร์ - ชำย พิษณุโลก เจ้ำหน้ำที เกียกกำย ๑
NCO - 12 ๓๐๖๓๑๐ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร, คหกรรมศำสตร์ - ชำยหรือหญิง กรุงเทพฯ เจ้ำหน้ำที เทคนิค, เจ้ำหน้ำที บริกำรจัดเล้ียง, 

เจ้ำหน้ำที ประกอบอำหำร
๑๒

NCO - 13 ๓๐๗๑๐๗ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ สำขำงำนวิจิตรศิลป์, สำขำงำนกำรออกแบบ, 
สำขำงำนเทคโนโลยีกำรถ่ำยภำพและวิดิทัศน์, สำขำงำนเทคโนโลยีศิลปกรรม, 
สำขำงำนคอมพิวเตอร์กรำฟฟิก, สำขำงำนเทคโนโลยีนิเทศศิลป์

- ชำย สุรำษฎร์ธำนี เจ้ำหน้ำที กำรภำพ ๑

NCO - 13 ๓๐๗๑๒๑ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ สำขำงำนวิจิตรศิลป์, สำขำงำนกำรออกแบบ, 
สำขำงำนเทคโนโลยีกำรถ่ำยภำพและวิดิทัศน์, สำขำงำนเทคโนโลยีศิลปกรรม, 
สำขำงำนคอมพิวเตอร์กรำฟฟิก, สำขำงำนเทคโนโลยีนิเทศศิลป์

- ชำย อุบลรำชธำนี เจ้ำหน้ำที กิจกำรพลเรือนและประชำสัมพันธ์ ๑



ผนวก ข - ๕
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต ่ำกว่ำช้ันสัญญำบัตร

กลุ่ม รหัส
ต่ำแหน่ง

คุณวุฒิ คุณสมบัติเฉพำะเพิ มเติม เพศ ที ต้ังหน่วย ต่ำแหน่ง จ่ำนวน

NCO - 13 ๓๐๗๑๒๓ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ สำขำงำนวิจิตรศิลป์, สำขำงำนกำรออกแบบ, 
สำขำงำนเทคโนโลยีกำรถ่ำยภำพและวิดิทัศน์, สำขำงำนเทคโนโลยีศิลปกรรม, 
สำขำงำนคอมพิวเตอร์กรำฟฟิก, สำขำงำนเทคโนโลยีนิเทศศิลป์

- ชำย อุดรธำนี เจ้ำหน้ำที กำรภำพ ๑

NCO - 13 ๓๐๗๑๔๑ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ สำขำงำนวิจิตรศิลป์, สำขำงำนกำรออกแบบ, 
สำขำงำนเทคโนโลยีกำรถ่ำยภำพและวิดิทัศน์, สำขำงำนเทคโนโลยีศิลปกรรม, 
สำขำงำนคอมพิวเตอร์กรำฟฟิก, สำขำงำนเทคโนโลยีนิเทศศิลป์

- ชำย เชียงใหม่ เจ้ำหน้ำที กำรภำพ, เจ้ำหน้ำที กิจกำรพลเรือน
และประชำสัมพันธ์

๒

NCO - 13 ๓๐๗๑๔๖ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ สำขำงำนวิจิตรศิลป์, สำขำงำนกำรออกแบบ, 
สำขำงำนเทคโนโลยีกำรถ่ำยภำพและวิดิทัศน์, สำขำงำนเทคโนโลยีศิลปกรรม, 
สำขำงำนคอมพิวเตอร์กรำฟฟิก, สำขำงำนเทคโนโลยีนิเทศศิลป์

- ชำย พิษณุโลก เจ้ำหน้ำที กิจกำรพลเรือนและประชำสัมพันธ์ ๑

NCO - 14 ๓๐๘๑๑๐ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำหรือทำงกำรบัญชี - ชำย กรุงเทพฯ เสมียนกำรเงิน ๖
NCO - 14 ๓๐๘๑๐๒ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำหรือทำงกำรบัญชี - ชำย ลพบุรี เสมียนงบประมำณ ๑
NCO - 14 ๓๐๘๑๐๔ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำหรือทำงกำรบัญชี - ชำย นครสวรรค์ เสมียนกำรเงิน, เสมียนงบประมำณ ๒
NCO - 14 ๓๐๘๑๐๕ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำหรือทำงกำรบัญชี - ชำย ประจวบคีรีขันธ์ เสมียนกำรเงิน ๑
NCO - 14 ๓๐๘๑๐๗ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำหรือทำงกำรบัญชี - ชำย สุรำษฎร์ธำนี เสมียนกำรเงิน ๑
NCO - 14 ๓๐๘๑๒๓ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำหรือทำงกำรบัญชี - ชำย อุดรธำนี เสมียนกำรเงิน ๒
NCO - 14 ๓๐๘๑๔๑ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำหรือทำงกำรบัญชี - ชำย เชียงใหม่ เสมียนกำรเงิน ๒
NCO - 14 ๓๐๘๑๕๖ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำหรือทำงกำรบัญชี - ชำย สงขลำ เสมียนกำรเงิน, เสมียนงบประมำณ ๓
NCO - 14 ๓๐๘๑๘๘ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำหรือทำงกำรบัญชี - ชำย นครปฐม เสมียนงบประมำณ ๑
NCO - 14 ๓๐๘๓๑๐ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำหรือทำงกำรบัญชี - ชำยหรือหญิง กรุงเทพฯ เสมียนกำรเงิน, เสมียนงบประมำณ ๕
NCO - 14 ๓๐๘๓๐๔ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำหรือทำงกำรบัญชี - ชำยหรือหญิง นครสวรรค์ เสมียนงบประมำณ ๑
NCO - 14 ๓๐๘๓๐๗ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำหรือทำงกำรบัญชี - ชำยหรือหญิง สุรำษฎร์ธำนี เสมียนกำรเงิน ๑
NCO - 14 ๓๐๘๓๘๘ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำหรือทำงกำรบัญชี - ชำยหรือหญิง นครปฐม เสมียนกำรเงิน ๑
NCO - 14 ๓๐๙๑๑๐ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ประเภทวิชำพำณิชยกรรม มีควำมสำมำรถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้ันพ้ืนฐำน ได้แก่

Microsoft Word, Excel, Powerpoint 
ได้เป็นอย่ำงดี

ชำย กรุงเทพฯ เจ้ำหน้ำที แผนและโครงกำร, 
เจ้ำหน้ำที ส่งเสริมกำรวิจัย, เสมียน

๑๗

NCO - 14 ๓๐๙๑๐๑ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ประเภทวิชำพำณิชยกรรม มีควำมสำมำรถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้ันพ้ืนฐำน ได้แก่
Microsoft Word, Excel, Powerpoint 
ได้เป็นอย่ำงดี

ชำย นครรำชสีมำ เสมียน ๑

NCO - 14 ๓๐๙๑๐๒ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ประเภทวิชำพำณิชยกรรม มีควำมสำมำรถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้ันพ้ืนฐำน ได้แก่
Microsoft Word, Excel, Powerpoint 
ได้เป็นอย่ำงดี

ชำย ลพบุรี เสมียน ๒

NCO - 14 ๓๐๙๑๐๔ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ประเภทวิชำพำณิชยกรรม มีควำมสำมำรถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้ันพ้ืนฐำน ได้แก่
Microsoft Word, Excel, Powerpoint 
ได้เป็นอย่ำงดี

ชำย นครสวรรค์ เสมียน ๔



ผนวก ข - ๖
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต ่ำกว่ำช้ันสัญญำบัตร

กลุ่ม รหัส
ต่ำแหน่ง

คุณวุฒิ คุณสมบัติเฉพำะเพิ มเติม เพศ ที ต้ังหน่วย ต่ำแหน่ง จ่ำนวน

NCO - 14 ๓๐๙๑๐๕ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ประเภทวิชำพำณิชยกรรม มีควำมสำมำรถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้ันพ้ืนฐำน ได้แก่
Microsoft Word, Excel, Powerpoint 
ได้เป็นอย่ำงดี

ชำย ประจวบคีรีขันธ์ เสมียน ๒

NCO - 14 ๓๐๙๑๒๑ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ประเภทวิชำพำณิชยกรรม มีควำมสำมำรถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้ันพ้ืนฐำน ได้แก่
Microsoft Word, Excel, Powerpoint 
ได้เป็นอย่ำงดี

ชำย อุบลรำชธำนี เสมียน ๒

NCO - 14 ๓๐๙๑๒๓ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ประเภทวิชำพำณิชยกรรม มีควำมสำมำรถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้ันพ้ืนฐำน ได้แก่
Microsoft Word, Excel, Powerpoint 
ได้เป็นอย่ำงดี

ชำย อุดรธำนี เสมียน ๓

NCO - 14 ๓๐๙๑๔๑ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ประเภทวิชำพำณิชยกรรม มีควำมสำมำรถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้ันพ้ืนฐำน ได้แก่
Microsoft Word, Excel, Powerpoint 
ได้เป็นอย่ำงดี

ชำย เชียงใหม่ เสมียน ๔

NCO - 14 ๓๐๙๑๔๖ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ประเภทวิชำพำณิชยกรรม มีควำมสำมำรถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้ันพ้ืนฐำน ได้แก่
Microsoft Word, Excel, Powerpoint 
ได้เป็นอย่ำงดี

ชำย พิษณุโลก เสมียน ๒

NCO - 14 ๓๐๙๑๕๖ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ประเภทวิชำพำณิชยกรรม มีควำมสำมำรถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้ันพ้ืนฐำน ได้แก่
Microsoft Word, Excel, Powerpoint 
ได้เป็นอย่ำงดี

ชำย สงขลำ เสมียน ๑

NCO - 14 ๓๐๙๑๘๘ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ประเภทวิชำพำณิชยกรรม มีควำมสำมำรถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้ันพ้ืนฐำน ได้แก่
Microsoft Word, Excel, Powerpoint 
ได้เป็นอย่ำงดี

ชำย นครปฐม เสมียน ๑

NCO - 15 ๔๐๑๑๑๐ ประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือมัธยมศึกษำตอนปลำย มีใบประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล
(หลักสูตร ๑ ปี ที ได้รับรองหลักสูตรจำกคณะกรรมกำร
สภำพยำบำล)

ชำย กรุงเทพฯ เจ้ำหน้ำที สันทัดงำน, พยำบำล ๒

NCO - 15 ๔๐๑๑๐๔ ประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือมัธยมศึกษำตอนปลำย มีใบประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล
(หลักสูตร ๑ ปี ที ได้รับรองหลักสูตรจำกคณะกรรมกำร
สภำพยำบำล)

ชำย นครสวรรค์ พยำบำล ๑

NCO - 15 ๔๐๑๑๔๑ ประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือมัธยมศึกษำตอนปลำย มีใบประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล
(หลักสูตร ๑ ปี ที ได้รับรองหลักสูตรจำกคณะกรรมกำร
สภำพยำบำล)

ชำย เชียงใหม่ พยำบำล ๒



ผนวก ข - ๗
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต ่ำกว่ำช้ันสัญญำบัตร

กลุ่ม รหัส
ต่ำแหน่ง

คุณวุฒิ คุณสมบัติเฉพำะเพิ มเติม เพศ ที ต้ังหน่วย ต่ำแหน่ง จ่ำนวน

NCO - 16 ๔๐๒๑๑๐ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ประเภทวิชำพำณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษำตอนปลำย - ชำย กรุงเทพฯ เจ้ำหน้ำที เบ้ียหวัดบ่ำเหน็จบ่ำนำญ, 
เจ้ำหน้ำที เศรษฐกรรม, เจ้ำหน้ำที แผนกำรสรรหำ, 
เจ้ำหน้ำที โครงกำรศึกษำ, เจ้ำหน้ำที กำรข่ำว, 
เจ้ำหน้ำที กำรจัดและอัตรำ, เจ้ำหน้ำที กำรจ้ำง, 
เจ้ำหน้ำที กำรบรรจุ, เจ้ำหน้ำที กำรฝึก, เจ้ำหน้ำที ก่ำลังพล, 
เจ้ำหน้ำที ก่ำลังพลนอกประจ่ำกำร,
เจ้ำหน้ำที ข่ำว, เจ้ำหน้ำที คลัง, เจ้ำหน้ำที จัดหำ, 
เจ้ำหน้ำที นิรภัยภำคพ้ืน, เจ้ำหน้ำที บริหำรก่ำลังพล,    
เจ้ำหน้ำที บัญชีคุมและสถิติ, เจ้ำหน้ำที ปฏิบัติกำร, 
เจ้ำหน้ำที พลำธิกำร, เจ้ำหน้ำที พัสดุ, เจ้ำหน้ำที พัสดุเช้ือเพลิง, 
เจ้ำหน้ำที ยุทธกำรและกำรข่ำว, 
เจ้ำหน้ำที รักษำเครื องมือ, เจ้ำหน้ำที รักษำควำมปลอดภัย,
เจ้ำหน้ำที วิเครำะห์และประเมินกำรสรรหำ, 
เจ้ำหน้ำที วิจัยและพัฒนำกำรทดสอบ, 
เจ้ำหน้ำที วิทยำศำสตร์, เจ้ำหน้ำที สถิติและวิเครำะห์,   
เจ้ำหน้ำที สำรสนเทศ, เจ้ำหน้ำที สูทกรรม

๗๐

NCO - 16 ๔๐๒๑๐๑ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ประเภทวิชำพำณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษำตอนปลำย - ชำย นครรำชสีมำ เจ้ำหน้ำที พัสดุ ๑
NCO - 16 ๔๐๒๑๐๒ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ประเภทวิชำพำณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษำตอนปลำย - ชำย ลพบุรี เจ้ำหน้ำที ก่ำลังพล, เจ้ำหน้ำที คลัง, เจ้ำหน้ำที คลังพัสดุเช้ือเพลิง,

เจ้ำหน้ำที จัดหำ,เจ้ำหน้ำที บัญชีคุมและสถิติ, เจ้ำหน้ำที พัสดุ, 
เจ้ำหน้ำที พัสดุเช้ือเพลิง, เสมียนสัสดี

๑๔

NCO - 16 ๔๐๒๑๐๕ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ประเภทวิชำพำณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษำตอนปลำย - ชำย ประจวบคีรีขันธ์ เจ้ำหน้ำที ก่ำลังพล, เจ้ำหน้ำที พัสดุ ๒
NCO - 16 ๔๐๒๑๒๓ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ประเภทวิชำพำณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษำตอนปลำย - ชำย อุดรธำนี เจ้ำหน้ำที บัญชีคุมและสถิติ, เจ้ำหน้ำที พัสดุ, 

เจ้ำหน้ำที พัสดุเช้ือเพลิง, เจ้ำหน้ำที พัสดุกำรแพทย์
๔

NCO - 16 ๔๐๒๑๔๑ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ประเภทวิชำพำณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษำตอนปลำย - ชำย เชียงใหม่ เจ้ำหน้ำที คลังพัสดุเช้ือเพลิง, เจ้ำหน้ำที พัสดุ, 
เจ้ำหน้ำที ยกกระบัตร, เจ้ำหน้ำที รักษำเครื องมือ, 
เสมียนสัสดี

๙

NCO - 16 ๔๐๒๑๔๖ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ประเภทวิชำพำณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษำตอนปลำย - ชำย พิษณุโลก เจ้ำหน้ำที กำรสงเครำะห์, เจ้ำหน้ำที คลัง, เจ้ำหน้ำที พัสดุ, 
เจ้ำหน้ำที พัสดุเช้ือเพลิง, เจ้ำหน้ำที พัสดุกำรแพทย์

๖

NCO - 16 ๔๐๒๑๕๖ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ประเภทวิชำพำณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษำตอนปลำย - ชำย สงขลำ เจ้ำหน้ำที ก่ำลังพล, เจ้ำหน้ำที นิรภัย, เจ้ำหน้ำที พัสดุ ๕
NCO - 16 ๔๐๒๑๘๘ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ประเภทวิชำพำณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษำตอนปลำย - ชำย นครปฐม เจ้ำหน้ำที เติมเช้ือเพลิง, เจ้ำหน้ำที บริกำรกำรศึกษำ,     

เจ้ำหน้ำที พัสดุ, เจ้ำหน้ำที สวัสดิกำร
๔



ผนวก ข - ๘
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต ่ำกว่ำช้ันสัญญำบัตร

กลุ่ม รหัส
ต่ำแหน่ง

คุณวุฒิ คุณสมบัติเฉพำะเพิ มเติม เพศ ที ต้ังหน่วย ต่ำแหน่ง จ่ำนวน

NCO - 16 ๔๐๓๑๑๐ ประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือมัธยมศึกษำตอนปลำย - เป็นทหำรกองหนุน ประเภทที  ๑ ช้ันที  ๑ สังกัด
กองทัพอำกำศ ที มีเวลำรับรำชกำรทหำรในกองประจ่ำกำร
ไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี (ปลดเป็นทหำรกองหนุนก่อน 
๒ พฤษภำคม ๒๕๖๒) หรือ ทหำรกองหนุน สังกัด
กองทัพอำกำศ ที ส่ำเร็จกำรฝึกวิชำทหำรตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรฝึกวิชำทหำรช้ันปีที  ๓) 
- มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนในต่ำแหน่ง
ผู้บังคับสุนัข

ชำย กรุงเทพฯ ผู้บังคับสุนัขทหำร ๗

NCO - 16 ๔๐๔๑๑๐ ประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือมัธยมศึกษำตอนปลำย - เป็นทหำรกองหนุน ประเภทที  ๑ ช้ันที  ๑ สังกัด
กองทัพอำกำศ ที มีเวลำรับรำชกำรทหำรในกองประจ่ำกำร
ไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี (ปลดเป็นทหำรกองหนุนก่อน 
๒ พฤษภำคม ๒๕๖๒) หรือ ทหำรกองหนุน สังกัด
กองทัพอำกำศ ที ส่ำเร็จกำรฝึกวิชำทหำรตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรฝึกวิชำทหำรช้ันปีที  ๓) 

ชำย กรุงเทพฯ เจ้ำหน้ำที จรำจร, เจ้ำหน้ำที สำยตรวจ ๒

NCO - 16 ๔๐๕๓๑๐ ประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือมัธยมศึกษำตอนปลำย มีควำมรู้ด้ำนเปียโน ชำยหรือหญิง กรุงเทพฯ นักดนตรี ๑
NCO - 16 ๔๐๖๓๑๐ ประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือมัธยมศึกษำตอนปลำย มีควำมรู้ด้ำนขิม ชำยหรือหญิง กรุงเทพฯ นักดนตรี ๑
NCO - 16 ๔๐๗๓๑๐ ประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือมัธยมศึกษำตอนปลำย มีควำมรู้ด้ำนป่ี ชำยหรือหญิง กรุงเทพฯ นักดนตรี ๑
NCO - 16 ๔๐๘๑๑๐ ประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือมัธยมศึกษำตอนปลำย มีควำมสำมำรถในกำรซ่อมเครื องดนตรี (ประเภทใด

ประเภทหนึ ง ได้แก่ เครื องลมไม้, เครื องลมทองเหลือง, 
เครื องสำย, เครื องกระทบ, เครื องดนตรีประเภทไฟฟ้ำ)

ชำย กรุงเทพฯ เจ้ำหน้ำที ซ่อมเครื องดุริยำงค์ ๑

NCO - 16 ๔๐๙๓๑๐ ประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือมัธยมศึกษำตอนปลำย มีควำมสำมำรถขับร้องเพลงได้เป็นอย่ำงดี ชำยหรือหญิง กรุงเทพฯ นักร้อง ๒
NCO - 16 ๕๐๑๑๑๐ มัธยมศึกษำตอนปลำย - ชำย กรุงเทพฯ เจ้ำหน้ำที พัสดุ ๑
NCO - 16 ๕๐๑๑๐๑ มัธยมศึกษำตอนปลำย - ชำย นครรำชสีมำ เจ้ำหน้ำที นิรภัย ๑
NCO - 16 ๕๐๑๑๐๒ มัธยมศึกษำตอนปลำย - ชำย ลพบุรี เจ้ำหน้ำที พัสดุ ๑
NCO - 16 ๕๐๑๑๐๔ มัธยมศึกษำตอนปลำย - ชำย นครสวรรค์ เจ้ำหน้ำที พัสดุ ๑
NCO - 16 ๕๐๑๑๔๑ มัธยมศึกษำตอนปลำย - ชำย เชียงใหม่ เจ้ำหน้ำที เกียกกำย ๑
NCO - 16 ๕๐๑๑๕๖ มัธยมศึกษำตอนปลำย - ชำย สงขลำ เจ้ำหน้ำที พัสดุเช้ือเพลิง ๑
NCO - 16 ๕๐๑๓๘๘ มัธยมศึกษำตอนปลำย - ชำยหรือหญิง นครปฐม เจ้ำหน้ำที จัดหำ ๑

๓๕๕รวมท้ังส้ิน



ผนวก ค
ต่ำแหน่งข้ำรำชกำรต ่ำกว่ำช้ันสัญญำบัตร

กลุ่ม รหัส
ต่ำแหน่ง

คุณวุฒิ คุณสมบัติเฉพำะเพิ มเติม เพศ ที ต้ังหน่วย ต่ำแหน่ง จ่ำนวน

GENCO - 01 ๖๐๑๑๑๐ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำไฟฟ้ำก่ำลัง เป็นพนักงำนรำชกำร สังกัดกองทัพอำกำศ (กลุ่มงำนเทคนิค) 
และมีเวลำปฏิบัติงำนในกองทัพอำกำศ ไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี
(นับถึง ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒)

ชำย กรุงเทพฯ เจ้ำหน้ำที เทคนิคไฟฟ้ำ, ช่ำงไฟฟ้ำและเครื องยนต์ไฟฟ้ำ ๒

GENCO - 01 ๖๐๒๑๑๐ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือทำงอิเล็กทรอนิกส์ เป็นพนักงำนรำชกำร สังกัดกองทัพอำกำศ (กลุ่มงำนเทคนิค) 
และมีเวลำปฏิบัติงำนในกองทัพอำกำศ ไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี 
(นับถึง ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒)

ชำย กรุงเทพฯ เจ้ำหน้ำที เครื องมือเครื องใช้, เจ้ำหน้ำที แผนและก่ำหนดงำน, 
เจ้ำหน้ำที ควบคุมคุณภำพ, เจ้ำหน้ำที พัสดุ, เจ้ำหน้ำที สถิติ
และวิเครำะห์, เจ้ำหน้ำที สรรพำวุธ, ช่ำงเทคนิค, 
ช่ำงซ่อมบ่ำรุงอุปกรณ์สื อสำรอิเล็กทรอนิกส์

๘

GENCO - 02 ๖๐๓๑๑๐ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำหรือทำงช่ำงก่อสร้ำง, ก่อสร้ำงโยธำ, เครื องกล เป็นพนักงำนรำชกำร สังกัดกองทัพอำกำศ (กลุ่มงำนเทคนิค) 
และมีเวลำปฏิบัติงำนในกองทัพอำกำศ ไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี
(นับถึง ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒)

ชำย กรุงเทพฯ เจ้ำหน้ำที ช่ำงโยธำ, ช่ำงโยธำ, ช่ำงสนำมบิน ๓

GENCO - 03 ๖๐๔๑๑๐ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำหรือสำขำงำนเครื องกล, โลหะกำร, ช่ำงยนต์,
ช่ำงกลโรงงำน, ช่ำงเชื อมโลหะ

เป็นพนักงำนรำชกำร สังกัดกองทัพอำกำศ (กลุ่มงำนเทคนิค) 
และมีเวลำปฏิบัติงำนในกองทัพอำกำศ ไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี
(นับถึง ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒)

ชำย กรุงเทพฯ เจ้ำหน้ำที ขนส่งภำคพ้ืน, เจ้ำหน้ำที ตรวจกำรซ่อม, ช่ำงโรงงำน,
ช่ำงซ่อมบ่ำรุง, ช่ำงบริภัณฑ์, ช่ำงยำนพำหนะ

๑๒

GENCO - 04 ๗๐๑๓๑๐ ประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือมัธยมศึกษำตอนปลำย - เป็นพนักงำนรำชกำร สังกัดกองทัพอำกำศ (กลุ่มงำนบริกำร) 
และมีเวลำปฏิบัติงำนในกองทัพอำกำศ ไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี
(นับถึง ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒)
- มีควำมสำมำรถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้ันพ้ืนฐำน ได้แก่ 
Microsoft Word, Excel, Powerpoint ได้เป็นอย่ำงดี

ชำยหรือหญิง กรุงเทพฯ เจ้ำหน้ำที กำรสงเครำะห์, เจ้ำหน้ำที ก่ำลังพล, เจ้ำหน้ำที จัดหำ,
เจ้ำหน้ำที ทะเบียนและสถิติ, เจ้ำหน้ำที บริกำรกำรศึกษำ, 
เจ้ำหน้ำที พัสดุ, เจ้ำหน้ำที รับรอง, 
เจ้ำหน้ำที วัดและประเมินผล, เจ้ำหน้ำที วิทยำกำร, 
เจ้ำหน้ำที สถิติและวิเครำะห์, เจ้ำหน้ำที สัญญำ

๒๐

๔๕รวมท้ังส้ิน



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

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 หูหนวกท้ังสองข้าง 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 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 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) 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 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 โรคจิตทีเ่กิดจากโรคทางกาย (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 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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ข้อก่าหนดเกี่ยวกับรอยสักบนร่างกาย 

 
ลักษณะรอยสักบนร่างกายที่คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่เหมาะสมต่อการบรรจุ

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 หรือขัดกับหลักศาสนา 
วัฒนธรรม และศีลธรรมอันดี ในกรณีอ่ืน ๆ ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

 
 

 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบค่าอธิบายข้อก่าหนดเกี่ยวกับรอยสักบนร่างกาย 

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



ผนวก จ 
การรับสิทธิ์พิจารณาคะแนนเพ่ิมพิเศษ 

 
 ผู้สมัครสอบที่เป็นทหารกองประจ าการ สังกัดกองทัพอากาศ ซึ่งปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว
ให้รับสิทธิ์พิจารณาคะแนนเพิ่มพิเศษ ตามมาตรการจูงใจให้ทหารกองเกินสมัครเข้ารับราชการเป็นทหาร
กองประจ าการ สังกัดกองทัพอากาศ ดังนี้ 

๑.๑ ผู้ที่ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ ก่อน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
ประสงค์จะสมัครเข้ารับราชการ ให้พิจารณาคะแนนเพิ่มทุกขั้นตอนของการสอบ 

ระยะเวลารับราชการในกองประจ าการ คะแนนเพ่ิม 

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

๒  ใน  ๑๐๐  ของคะแนนรวมทั้งสิ้น 
๓  ใน  ๑๐๐  ของคะแนนรวมทั้งสิ้น 
๔  ใน  ๑๐๐  ของคะแนนรวมทั้งสิ้น 
๕  ใน  ๑๐๐  ของคะแนนรวมทั้งสิ้น 

๑.๒ ผู้ที่สมัครใจอยู่รับราชการต่อคราวละ ๑ ปี เมื่อปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ 
ชั้นที่ ๑ ก่อน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ประสงค์จะสมัครเข้ารับราชการ ให้พิจารณาคะแนนเพิ่มอีกร้อยละ ๑ ต่อปี 
ของคะแนนรวมทั้งสิ้นทุกขั้นตอนของการสอบ  

๑.๓ ทหารกองประจ าการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นทหารกองประจ าการดีเด่นตาม
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยบุคคลดีเด่นของกองทัพอากาศ พ .ศ.๒๕๕๒ เมื่อปลดเป็นทหารกองหนุน
ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ ก่อน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ประสงค์จะสมัครเข้ารับราชการ ให้พิจารณาคะแนนเพ่ิม 
อีกร้อยละ ๕ ของคะแนนรวมทั้งสิ้นทุกขั้นตอนของการสอบ  

๑.๔ ผู้ที่ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เป็นต้นไป 
ให้ได้รับคะแนนเพ่ิมร้อยละ ๔ ส าหรับผู้ที่รับราชการในกองประจ าการครบ ๒ ปี และผู้ที่สมัครใจรับราชการใน
กองประจ าการต่อ ให้ได้รับคะแนนเพิ่มอีกร้อยละ ๒ ต่อปี ของคะแนนสอบภาควิชาการ  

๑.๕ ผู้ที่จะขอรับสิทธิ์ตามข้อ ๑.๑ - ๑.๔ สามารถติดต่อขอหนังสือรับรองเพ่ือขอรับคะแนนเพ่ิม
ได้ตั้งแต่วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น.  
(เว้นวันหยุดราชการ) ณ แผนกสัสดี กองก าลังพลส ารองและการสัสดี ส านักนโยบายและบริหารก าลังพล  
กรมก าลังพลทหารอากาศ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๑๒๐๙ 

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



ผนวก ฉ 
การสอบคัดเลือกรอบแรกและการประกาศผลสอบ 

 
  ผู้สมัครสอบทุกคนจะต้องเข้าสอบคัดเลือกรอบแรก ทดสอบภาคปฏิบัติ และสอบวิชาการ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. การทดสอบภาคปฏิบัติ (เฉพาะผู้สมัครสอบรหัสต าแหน่ง ๔๐๕๓๑๐, ๔๐๖๓๑๐, 
๔๐๗๓๑๐, ๔๐๘๑๑๐ และ ๔๐๙๓๑๐) เป็นการทดสอบทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะแต่ละ 
รหัสต าแหน่ง โดยมีรายละเอียดการสอบ ดังนี้ 

๑.๑ การทดสอบภาคปฏิบัติ รหัสต าแหน่ง ๔๐๕๓๑๐ ต าแหน่ง นักดนตรี (มีความรู้ด้านเปียโน) 
๑.๑.๑ ก าหนดการทดสอบ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันศุกร์ที่

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กองดุริยางค์ทหารอากาศ กองบัญชาการอากาศโยธิน (จะแจ้งรายละเอียดการสอบอีกครั้ง
ในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒) 

๑.๑.๒ เนื้อหาการทดสอบภาคปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

ล าดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑ เพลงคลาสสิก ระดับเกรด ๕ ขึ้นไป  

(สถาบัน Trinity หรือ Royal) ความยาวไม่เกิน ๕ นาที 
๒๐  

๒ เพลงร่วมสมัย 
๒.๑  เพลงรูปแบบ  Swing (Standard Jazz) 
๒.๒  เพลงรูปแบบ  Blues 
๒.๓  เพลงรูปแบบ  Bossa Nova/Samba/Latin 
๒.๔  เพลงรูปแบบ  Funk/Fusion 
๒.๕  เพลงรูปแบบ  Pop/Rock 
๒.๖  การเล่น Scales และ Arpeggios 
๒.๗  การเล่นแบบ Sight Reading 
๒.๘  การเล่นคอร์ดเป็นจังหวะ (Comping) 
๒.๙  การปรับใช้ Effects/Sounds 

 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๕ 
๕ 
๕ 
๕ 

 

๓ โสตประสาท และคีตปฏิภาณ ๑๐  
 รวม ๑๐๐  

 

 

๑.๒ การสอบ... 

 

 

 

 

 

 



ฉ - ๒ 
 

๑.๒ การทดสอบภาคปฏิบัติ รหสัต าแหน่ง ๔๐๖๓๑๐ ต าแหน่ง นักดนตรี (มีความรู้ด้าน
ขิม) 

๑.๒.๑ ก าหนดการทดสอบ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันศุกร์ที่
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กองดุริยางค์ทหารอากาศ กองบัญชาการอากาศโยธิน (จะแจ้งรายละเอียดการสอบอีกครั้ง
ในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒) 

๑.๒.๒ เนื้อหาการทดสอบภาคปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

ล าดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑  ๑.๑ สามารถตั้งเสียงได้ 

 ๑.๒ ปฏิบัติเพลงเดี่ยว เพลงลาวแพน 
 ๑.๓ ปฏิบัติเพลงเดี่ยว เพลงขิมใหญ่ 

๑๐ 
๔๐ 
๔๐ 

 

๒ โสตประสาท และคีตปฏิภาณ ๑๐  
 รวม ๑๐๐  

๑.๓ การทดสอบภาคปฏิบัติ รหัสต าแหน่ง ๔๐๗๓๑๐ ต าแหน่ง นักดนตรี (มีความรู้ด้านปี่)     
๑.๓.๑ ก าหนดการทดสอบ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันศุกร์ที่ 

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กองดุริยางค์ทหารอากาศ กองบัญชาการอากาศโยธิน (จะแจ้งรายละเอียดการสอบอีกครั้ง 
ในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒) 

๑.๓.๒ เนื้อหาการทดสอบภาคปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

ล าดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑ ปี่ใน 

 ๑.๑ ปฏิบัติเพลงบังคับ เพลงสาธุการ 
 ๑.๒ ปฏิบัติเพลงหน้าพาทย์ เพลงพราหมณ์เข้า 
 ๑.๓ ปฏิบัติเพลงเดี่ยว เพลงพญาโศก, เพลงนกขมิ้น 
 ๑.๔ ปฏิบัติเพลงโหมโรง เพลงตระโหมโรง 

 
๑๕ 
๑๕ 
๑๕ 
๑๕ 

 

๒ ปี่มอญ 
 ๒.๑ ปฏิบัติเพลงมอญกละ 
 ๒.๒ ปฏิบัติเพลงดาวทอง 

 
๑๐ 
๑๐ 

 

๓ ปี่ชวา 
  ปฏิบัติเพลงสะระหม่าไทย (ขึ้นด้วยกระบี่ลีลา ลงสรง) 

 
๑๐ 

 

๔ โสตประสาท และคีตปฏิภาณ ๑๐  
 รวม ๑๐๐  

 
 

๑.๔  การสอบ... 
 
 
 
 
 



 
ฉ - ๓ 

 
๑.๔ การทดสอบภาคปฏิบัติ รหัสต าแหน่ง ๔๐๘๑๑๐ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ซ่อมเครื่องดุริยางค์ 

๑.๔.๑ ก าหนดการทดสอบ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันศุกร์ที่
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กองดุริยางค์ทหารอากาศ กองบัญชาการอากาศโยธิน (จะแจ้งรายละเอียดการสอบอีกครั้ง 
ในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒) 

๑.๔.๒ เนื้อหาการทดสอบภาคปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

ล าดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑ การตรวจสอบเครื่องดนตรีเบื้องต้นก่อนท าการซ่อม ๒๐  
๒ การใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับงานซ่อมเครื่องดนตรีแต่ละประเภท ๒๐  
๓ จุดที่ท าการซ่อม มีความแน่นหนา แข็งแรง ๒๐  
๔ ความสมบูรณ์ของชิ้นงาน ความสะอาด เรียบร้อย ๒๐  
๕ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒๐  
 รวม ๑๐๐  

๑.๔.๓ ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมเครื่องดนตรี
มาด้วย ในวันที่ต้องเข้าสอบ 

๑.๕ การทดสอบภาคปฏิบัติ รหัสต าแหน่ง ๔๐๙๓๑๐ ต าแหน่ง นักร้อง 
๑.๕.๑ ก าหนดการทดสอบ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันศุกร์ที่

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กองดุริยางค์ทหารอากาศ กองบัญชาการอากาศโยธิน (จะแจ้งรายละเอียดการสอบอีกครั้ง 
ในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒) 

๑.๕.๒ เนื้อหาการทดสอบภาคปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

ล าดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑ การใช้สายตากับผู้ฟัง ๑๐  
๒ การเคลื่อนไหวร่างกายสัมพันธ์กับบทเพลง ๑๐  
๓ ความเหมาะสมในการแต่งกาย (เสื้อผ้า, แต่งหน้า, ท าผม) โดยสามารถ

เตรียมพร้อมการแต่งกายมาได้เลยหรือเตรียมเครื่องแต่งกายมาเปลี่ยนใน
ห้องท่ีได้จัดไว้ให้ 

๑๐  

๔ บุคลิกลักษณะท่าทาง และอัตลักษณ์ (สัดส่วน) ๑๐  
๕ สามารถจ าเนื้อร้องได้ ๑๐  
๖ เสียงร้อง และเนื้อร้อง ๒๐  
๗ เพลงเลือก ๓ ประเภท (ประเภทละ ๑ เพลง) ดังนี้ 

  ๗.๑ เพลงสากล 
  ๗.๒ เพลงไทยสากล 
  ๗.๓ เพลงลูกทุ่ง  

 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 

 

 รวม ๑๐๐  

๑.๕.๓ ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมซาวน์ดนตรี (Backing track) มาด้วยในวันที่ต้อง
เข้าสอบ 

 



๒.  การสอบ... 
ฉ - ๔ 

 
๒. การสอบวิชาการ 

๒.๑ ก าหนดสอบในวันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น.
(สถานที่สอบและที่นั่งสอบสามารถตรวจสอบได้ในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th)
ซึ่งผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าท าการสอบ 

๒.๒ เนื้อหาการสอบวิชาการ  
๒.๒.๑ ข้อสอบวิชาการชั้นสัญญาบัตร (คุณวุฒิปริญญาโทและปริญญาตรี) เป็นข้อสอบ

แบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จ านวน ๑๐๐ ข้อ (๑๐๐ คะแนน) มีรายละเอียดเนื้อหาการสอบวิชาการแต่ละวิชาดังนี้ 
๒.๒.๑.๑ วิชาความรู้พ้ืนฐานทั่วไป จ านวน ๔๐ ข้อ (๔๐ คะแนน) ซึ่งทุกกลุ่ม

ต้องท าการสอบ มีเนื้อหาครอบคลุมในวิชา ดังนี้ 

วิชา รายละเอียดการทดสอบ จ านวนข้อ คะแนน 
๑.  ความสามารถทางด้าน
การคิดค านวณและเหตุผล 

(๑)  การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น 
(๒)  การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของ
จ านวนหรือปริมาณ 
(๓)  การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูล 
(๔)  ความสามารถทางด้านเหตุผล 
(๕)  ความสามารถในการคิดหา
ความสัมพันธ์เชื่อมโยง 
(๖)  การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่าง
สมเหตุสมผล 

๑๒ ๑๒ 

๒.  ภาษาไทย ความเข้าใจและการใช้ภาษา ๘ ๘ 
๓.  ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 

ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
ในชีวิตประจ าวัน 

๘ ๘ 

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

๘ ๘ 

  ๕.  ความรู้ทั่วไป การทหารและกองทัพอากาศ ๔ ๔ 
รวม ๔๐ ๔๐ 

 
 

๒.๒.๑.๒  วชิา... 
 
 
 
 
 
 



 
ฉ - ๕ 

 
๒.๒.๑.๒ วิชาความรู้พ้ืนฐานเฉพาะต าแหน่ง จ านวน ๖๐ ข้อ (๖๐ คะแนน)

ซ่ึงจ าแนกตามกลุ่ม โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในวิชา ดังนี้ 

กลุ่ม เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ คะแนน 
๑.  DOF - 01 (๑)  ความรู้พื้นฐานทางด้านรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
(๒)  ความรู้ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
และเอเชียศึกษา 
(๓)  ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและ
สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน 

๖๐ ๖๐ 

๒.  DOF - 02 (๑)  จิตวิทยาทั่วไป 
(๒)  จิตวิทยาและพฤติกรรมองค์การ 
(๓)  จิตวิทยาบุคลิกภาพ 
(๔)  จิตวิทยาการพัฒนาองค์การ 
(๕)  การวัดและการทดสอบเบื้องต้นทาง
จิตวิทยา   

๖๐ ๖๐ 

๓.  DOF - 03 (๑)  หลักไวยากรณ์ (Grammar) 
(๒)  ศัพท์ และส านวน 
     - Vocabulary 
     - Phrasal verbs 
     - Idioms/Special Expressions 
(๓)  การอ่าน (Reading) 

๖๐ ๖๐ 

  ๔.  DOF - 04 (๑)  ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม ได้แก่ 
     - ความรู้เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์ 
ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจ าลอง 
     - กลศาสตร ์
     - พลังงาน 
     - วงจรไฟฟ้า 
     - การบริหารจัดการระบบ 
(๒)  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 
(๓)  เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 
(๔)  การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง 
(๕)  การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 

๖๐ ๖๐ 

 
๕.  DOF - 05 ... 

 
 



 
ฉ - ๖ 

 

 
 

๙.  DOF - 09 … 
 

กลุ่ม เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ คะแนน 
๕.  DOF - 05 (๑)  ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม ได้แก่ 

     - ความรู้เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์ 
ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจ าลอง 
     - กลศาสตร ์
     - พลังงาน 
     - วงจรไฟฟ้า 
     - การบริหารจัดการระบบ 
(๒)  การจัดการระบบสิ่งแวดล้อม 
(๓)  มลพิษทางอากาศและการควบคุม  
(๔)  เคมีของน้ าและน้ าเสีย 
(๕)  การสุขาภิบาลอาคาร 

๖๐ ๖๐ 

๖.  DOF - 06 (๑)  ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม ได้แก่ 
     - ความรู้เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์ 
ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจ าลอง 
     - กลศาสตร ์
     - พลังงาน 
     - วงจรไฟฟ้า 
     - การบริหารจัดการระบบ 
(๒)  อากาศพลศาสตร์ 
(๓)  การสั่นสะเทือนทางกล 
(๔)  กลศาสตร์ของไหล 
(๕)  การควบคุมอัตโนมัติ 

๖๐ ๖๐ 

๗.  DOF - 07 (๑)  การออกแบบและจัดการหลักสูตร 
(๒)  การวิจัยและสถิติทางการศึกษา 
(๓)  เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
(๔)  การวัดและประเมินผลการศึกษา 
(๕)  จิตวิทยาพ้ืนฐานการศึกษา 

๖๐ ๖๐ 

  ๘.  DOF - 08 (๑)  กฎหมายเบื้องต้น 
(๒)  กฎหมายอาญา 
(๓)  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
(๔)  วิธีการพิจารณาความอาญา 
(๕)  วิธีการพิจารณาความแพ่งและพาณิชย์ 

๖๐ ๖๐ 



 
ฉ - ๗ 

 
กลุ่ม เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ คะแนน 

๙.  DOF - 09 (๑)  ธรณีวิทยาเบื้องต้น 
(๒)  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
(๓)  การส ารวจทางภูมิศาสตร์ 
(๔)  การท าแผนที่ 
(๕)  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

๖๐ ๖๐ 

๑๐.  DOF - 10 (๑)  การตรวจหัวใจและหลอดเลือด 
(๒)  การตรวจสวนหัวใจ 
(๓)  การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ 
(๔)  หลักการหัวใจและปอดเทียม 

๖๐ ๖๐ 

๑๑.  DOF - 11 (๑)  กายวิภาคศาสตร์ทางจักษุ 
(๒)  โรคของระบบสายตา 
(๓)  เลนส์สัมผัส 
(๔)  ทฤษฎีการตรวจสายตา 

๖๐ ๖๐ 

  ๑๒.  DOF - 12 (๑)  เคมีคลินิก 
(๒)  โลหิตวิทยา 
(๓)  วิทยาภูมิคุ้มกันคลินิก 
(๔)  จุลชีววิทยาคลินิก 
(๕)  การตรวจของเหลวในร่างกาย และ
ปรสิตวิทยา 
(๖)  การตรวจอณูชีววิทยา และพิษวิทยา 
(๗)  การควบคุมคุณภาพ มาตรฐานวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
(๘)  การบริหารจัดการห้องปฏิบัติทางการ
แพทย์ 

๖๐ ๖๐ 

  ๑๓.  DOF - 13 (๑)  การออกแบบสถาปัตยกรรม 
(๒)  กลศาสตร์โครงสร้างในงาน
สถาปัตยกรรม 
(๓)  โครงสร้างและวัสดุอาคาร 
(๔)  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 
(๕)  คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
สถาปัตยกรรม 

๖๐ ๖๐ 

 

๒.๒.๒  ข้อสอบ... 

  



ฉ - ๘ 
 

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

๒.๒.๒.๑ วิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป จ านวน ๔๐ ข้อ (๔๐ คะแนน) ซึ่งทุกกลุ่ม
ต้องท าการสอบ มีเนื้อหาครอบคลุมในวิชา ดังนี้ 

วิชา เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ คะแนน 
๑.  ความสามารถทางด้าน
การคิดค านวณและเหตุผล 

(๑)  การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น 
(๒)  การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของ
จ านวนหรือปริมาณ 
(๓)  การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูล 
(๔)  ความสามารถทางด้านเหตุผล 
(๕)  ความสามารถในการคิดหา
ความสัมพันธ์เชื่อมโยง 
(๖)  การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่าง
สมเหตุสมผล 

๑๒ ๑๒ 

๒.  ภาษาไทย ความเข้าใจและการใช้ภาษา ๘ ๘ 
๓.  ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 

ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
ในชีวิตประจ าวัน 

๘ ๘ 

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

๘ ๘ 

  ๕.  ความรู้ทั่วไป การทหารและกองทัพอากาศ ๔ ๔ 
รวม ๔๐ ๔๐ 

 
 

๒.๒.๒.๒  วชิา... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ - ๙ 
 

๒.๒.๒.๒ วิชาความรู้พ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน ๓๐ ข้อ (๓๐ คะแนน) ซึ่งทุกกลุ่ม
ต้องท าการสอบ มีเนื้อหาครอบคลุมในวิชา ดังนี้ 

วิชา เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ คะแนน 
วิชาชีพขั้นพ้ืนฐาน (๑)  ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 

(๒)  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองาน
อาชีพ 
(๓)  การเป็นผู้ประกอบการ 
(๔)  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(๕)  การอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ 
(๖)  ความปลอดภัยในงานอาชีพ 

๓๐ ๓๐ 

๒.๒.๒.๓ วิชาความรู้พ้ืนฐานวิชาชีพเฉพาะต าแหน่ง จ านวน ๓๐ ข้อ 
(๓๐ คะแนน) ซึ่งจ าแนกตามกลุ่ม มีเนื้อหาครอบคลุมในวิชา ดังนี้ 

 
๓. NCO - 03 … 

 
 
 
 
 

กลุ่ม เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ คะแนน 
๑.  NCO - 01 (๑)  ความรู้ทางเวชระเบียน เวชสถิติ  

เวชสารสนเทศของโรงพยาบาล 
(๒)  รหัสทางการแพทย์ และการตรวจสอบ
คุณภาพรหัสทางการแพทย์และเวชระเบียน 
(๓)  สถิติสาธารณสุข และคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานเวชระเบียน 

๓๐ ๓๐ 

๒.  NCO - 02 (๑)  การคัดกรองผู้บริจาคโลหิต 
(๒)  การเจาะเก็บโลหิตผู้บริจาค 
(๓)  การเตรียมและการตรวจสอบคุณภาพ
ส่วนประกอบของโลหิต 
(๔)  การตรวจคัดกรองเชื้อ และการตรวจ
หมู่โลหิตในโลหิตผู้บริจาค 
(๕)  การตรวจความเข้ากันได้ของโลหิต 
(๖)  การตรวจหาสาเหตุของการ
เกิดปฏิกิริยาอันไม่พึงประสงค์หลังผู้ป่วยรับ
โลหิต 
(๗)  ระบบคุณภาพในงานบริการโลหิต 

๓๐ ๓๐ 



ฉ - ๑๐ 
 

 

๘.  NCO - 08 ... 
 

 

กลุ่ม เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ คะแนน 

๓.  NCO - 03 (๑)  ภูมิทัศน์เบื้องต้น 
(๒)  การออกแบบเบื้องต้น 
(๓)  คอมพิวเตอรเพ่ืองานออกแบบ
สถาปัตยกรรม 
(๔)  การเขียนแบบพื้นฐาน 
(๕)  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 

๓๐ ๓๐ 

  ๔.  NCO - 04 (๑)  กลศาสตร์วิศวกรรม 
(๒)  โลหะวิทยางานอุตสาหกรรม 
(๓)  การออกแบบเครื่องจักรกล 
(๔)  การออกแบบและเขียนแบบเครื่องกล
ด้วยคอมพิวเตอร์ 

๓๐ ๓๐ 

  ๕.  NCO - 05 (๑)  ความรู้ทางด้านการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 
(๒)  ความรู้ทางด้านการดูแลผู้บาดเจ็บ
ฉุกเฉิน 
(๓)  ความรู้ทางด้านการประเมินสภาพ
ผู้ป่วย 
(๔)  ความรู้ทางด้านการช่วยฟื้นคืนชีพ 
(๕)  ความรู้ทางด้านนิติศาสตร์และข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(๖)  ความรู้ด้านระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

๓๐ ๓๐ 

  ๖.  NCO - 06 (๑)  จุลชีววิทยา 
(๒)  กายวิภาคศาสตร์ 
(๓)  โภชนศาสตร์สัตว ์
(๔)  อายุรศาสตร์ 
(๕)  ศัลยศาสตร์ 
(๖)  การเลี้ยงสุนัข 
(๗)  การปฐมพยาบาลสัตว์ฉุกเฉิน 

๓๐ ๓๐ 

  ๗.  NCO - 07 (๑)  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทันตกรรม 
(๒)  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผู้ช่วยทันตแพทย์ 
(๓)  ความรู้เกี่ยวกับงานทันตกรรมทั่วไป 
(๔)  ความรู้เกี่ยวกับงานทันตกรรม 
     เฉพาะทาง 

๓๐ ๓๐ 



ฉ - ๑๑ 

 

๑๓. NCO - 13 … 
 

 

 

กลุ่ม เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ คะแนน 

  ๘.  NCO - 08 (๑)  วงจรไฟฟ้า 
(๒)  เครื่องวัดวงจรไฟฟ้า 
(๓)  การซ่อมบ ารุงรักษาและทดสอบ
เครื่องกลไฟฟ้า 
(๔)  การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า 
(๕)  ดิจิตอลเบื้องต้น   
(๖)  เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

๓๐ ๓๐ 

  ๙.  NCO - 09 (๑)  คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
(๒)  ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 
(๓)  การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ 
(๔)  คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเบื้องต้น 
(๕)  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(๖)  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

๓๐ ๓๐ 

  ๑๐.  NCO - 10 (๑)  วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 
(๒)  งานวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 
(๓)  งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 
(๔)  การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล 
(๕)  ตรวจสอบชิ้นงานโดยใช้เครื่องมือวัด
ละเอียด 

๓๐ ๓๐ 

  ๑๑.  NCO - 11 (๑)  วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 
(๒)  งานฝึกฝีมือ 
(๓)  งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 
(๔)  งานวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 
(๕)  งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 
(๖)  ตรวจสอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์โดย
ใช้เครื่องมือวัดละเอียด 
(๗)  เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 

๓๐ ๓๐ 

  ๑๒.  NCO - 12 (๑)  ผ้าและการแต่งกาย 
(๒)  อาหารครอบครัว 
(๓)  ศิลปะประดิษฐ์ 
(๔)  ศิลปะและการออกแบบ 

๓๐ ๓๐ 
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๑๗. GENCO - 02 … 
 
 

 

กลุ่ม เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ คะแนน 

  ๑๓.  NCO - 13 (๑)  สุนทรียศาสตร์พื้นฐาน 
(๒)  ความคิดสร้างสรรค์ 
(๓)  ศิลปนิยม 
(๔)  องค์ประกอบศิลป์ 
(๕)  การวาดเขียนพ้ืนฐาน 
(๖)  ศิลปะไทย 

     (๗)  การเขียนแบบทัศนียวิทยา 

๓๐ ๓๐ 

  ๑๔.  NCO - 14 (๑)  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
(๒)  การบัญชีเบื้องต้น 
(๓)  การขายเบื้องต้น 
(๔)  การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 

     (๕)  กฎหมายพาณิชย์ 

๓๐ ๓๐ 

  ๑๕.  NCO - 15 (๑)  การช่วยเหลือดูแล ผู้ใช้บริการสุขภาพ
ขั้นพ้ืนฐาน 
(๒)  การช่วยเหลือดูแลสุขภาพเด็ก และ
เด็กป่วยที่มีปัญหาสุขภาพท่ีไม่ซับซ้อน 
(๓)  การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ทั้งในภาวะปกติและเจ็บป่วยที่ไม่ซับซ้อน
(๔)  การช่วยเหลือดูแลสตรี ระยะตั้งครรภ์ 
ระยะหลังคลอด การบริบาลทารกแรกเกิด
การดูแลสตรีที่มีปัญหาสุขภาพของโรคใน
ระบบสืบพันธุ์ 
(๕)  การจัดหน่วยบริการสุขภาพ จัดเตรียม
อุปกรณ์การตรวจรักษาพยาบาลรวมทั้งการ
บ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์
และการพยาบาล 

๓๐ ๓๐ 

  ๑๖.  GENCO - 01 (๑)  วงจรไฟฟ้า 
(๒)  เครื่องวัดวงจรไฟฟ้า 
(๓)  การซ่อมบ ารุงรักษาและทดสอบ
เครื่องกลไฟฟ้า 
(๔)  การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า 
(๕)  ดิจิตอลเบื้องต้น   
(๖)  เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

๓๐ ๓๐ 
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๒.๒.๓  ข้อสอบ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่ม เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ คะแนน 

  ๑๗.  GENCO - 02 (๑)  วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการท างาน 
(๒)  การส ารวจงานก่อสร้าง 
(๓)  กลศาสตร์โครงสร้าง 
(๔)  การประมาณราคาก่อสร้าง 
(๕)  การเขียนแบบก่อสร้าง 

๓๐ ๓๐ 

  ๑๘.  GENCO - 03 
 

(๑)  วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 
(๒)  งานฝึกฝีมือ 
(๓)  งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 
(๔)  งานวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 
(๕)  งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 
(๖)  ตรวจสอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์โดย
ใช้เครื่องมือวัดละเอียด 
(๗)  เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 

๓๐ ๓๐ 
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๒.๒.๓ ข้อสอบวิชาการต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร (กลุ่ม NCO - 16 และ GENCO - 04)
เป็นข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จ านวน ๑๐๐ ข้อ (๑๐๐ คะแนน) มีรายละเอียดเนื้อหาการสอบวิชาการ 
แต่ละวิชา ดังนี้ 

วิชา เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ คะแนน 
๑.  ความสามารถทางด้าน
การคิดค านวณและเหตุผล 

(๑)  การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น 
(๒)  การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของ
จ านวนหรือปริมาณ 
(๓)  การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูล 
(๔)  ความสามารถทางด้านเหตุผล 
(๕)  ความสามารถในการคิดหา
ความสัมพันธ์เชื่อมโยง 
(๖)  การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่าง
สมเหตุสมผล 

๓๐ ๓๐ 

๒.  ภาษาไทย ความเข้าใจและการใช้ภาษา ๒๐ ๒๐ 
๓.  ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 

ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
ในชีวิตประจ าวัน 

๒๐ ๒๐ 

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

๒๐ ๒๐ 

  ๕.  ความรู้ทั่วไป การทหารและกองทัพอากาศ ๑๐ ๑๐ 
รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
๓. ระเบียบ... 
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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 าตัวสอบ 
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  ผู้ใดไม่ปฏิบัติ...
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๓.๒.๑๓  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบการสอบนี้ หรือผู้ทุจริต หรือพยายามท าการ
ทุจริตในการสอบ หากตรวจพบการกระท าดังกล่าว คณะกรรมการคุมสอบมีอ านาจตัดสิทธิ์การสอบของบุคคลนั้น
หรือยกเลิกการสอบและผลการสอบท้ังหมด โดยไม่คืนค่าสมัครสอบและผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบใหม่
เมื่อจัดให้มีการสอบอีกครั้ง 

๔. การประกาศผลสอบและการรายงานตัวของผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก 
๔.๑ ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์

http://job.rtaf.mi.th  
๔.๒ ให้ผู ้ที ่สอบผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก รายงานตัว ระหว่างวันพฤหัสบดี 

ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง วันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๔.๓๐ น.(เว้นวันหยุดราชการ) 
ณ หอประชุมกานตรัตน์ เพ่ือแสดงเอกสารหลักฐานและรับฟังค าชี้แจงการสอบคัดเลือกรอบสอง หากผู้ที่สอบผ่าน
ไม่รายงานตัวตามวันและเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในทุกกรณี 
 

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

 



ผนวก  ช 
การสอบคัดเลือกรอบสองและการประกาศผลสอบ 

 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกรอบสอง โดยคณะกรรมการ
จะแจ้งก าหนดการและระเบียบเกี่ยวกับการสอบรอบสองในวันรายงานตัวของผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก
ทั้งนี้จะต้องเข้ารับการสอบคัดเลือกรอบสองครบทุกขั้นตอน หากไม่ด าเนินการตามที่ก าหนดไม่ว่าขั้นตอนใด ถือว่า
ไม่ผ่านการสอบคัดเลือก  

๑. การสอบสัมภาษณ์ 
๑.๑ ก าหนดสอบระหว่างวันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

โดยสถานที่และวันที่ท าการทดสอบของแต่ละบุคคลจะแจ้งให้ทราบในวันรายงานตัวรอบแรก 
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 าหนดสอบระหว่างวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (จันทรุเบกษา) โดยวันที่ท าการทดสอบของแต่ละบุคคลจะแจ้งให้ทราบในวัน
รายงานตัวรอบแรก 

๒.๒ การทดสอบใช้เกณฑ์น้ าหนักคะแนน ลุกนั่ง : ดันพ้ืน : วิ่ง/เดิน ๒.๔ กม. = ๒๐ : ๒๐ : ๖๐
รายละเอียดและเกณฑ์การให้คะแนนการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

๒.๒.๑ ลุกนั่ง (SIT-UP) ภายใน ๑ นาท ี

การลุกนั่ง 
                                    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 ี

การดันพ้ืน 
                                     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 ๒.๔  กิโลเมตร 

๓. การทดสอบภาคปฏิบัติ เป็นการทดสอบทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะ 
แต่ละต าแหน่ง โดยมีรายละเอียดการสอบ ดังนี้      

๓.๑ ระเบี ยบการปฏิ บั ติ ในการเข้ าสอบ  แต่ งกายด้ วยชุ ดสุ ภาพเรียบร้อย คื อ  
ผู้เข้าสอบหญิงสวมกระโปรงหรือกางเกงขายาวทรงสุภาพ และสวมรองเท้าหุ้มส้น ส าหรับผู้เข้าสอบชายสวมเสื้อ
คอปก กางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง และสวมรองเท้าหุ้มส้น 

๓.๒ การทดสอบภาคปฏิบัติ รหัสต าแหน่ง ๑๐๑๓๑๐ ต าแหน่ง อาจารย์ 
๓.๒.๑ ก าหนดการทดสอบ ระหว่างวันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันศุกร์ที่  

๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราช (จะแจ้งรายละเอียดการสอบอีกครั้ง  
ในวันรายงานตัวรอบแรก) 

๓.๒.๒ เนื้อหาการทดสอบภาคปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

ล าดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑ ความรู้เฉพาะสาขา (๒๐ คะแนน) 

 ๑.๑ มีความรอบรู้ในเรื่องที่สอบ 
 ๑.๒ ตอบข้อซักถามได้อย่างถูกต้อง 

 
๑๐ 
๑๐ 

 

 

๒  ความสามารถ... 
 

 
 

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

๒.๔  ก.ม. 

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

ชาย 
๑๘ - ๒๙ ต่ ากว่า ๑๐.๑๒ ๑๐.๑๒ - ๑๑.๒๗ ๑๑.๒๘ - ๑๔.๐๐ ๑๔.๐๑ - ๑๕.๑๖ ๑๕.๑๗ - ๑๗.๓๒ 

๓๐ - ๓๕ ต่ ากว่า ๑๑.๓๓ ๑๑.๓๓ - ๑๒.๕๒ ๑๒.๕๓ - ๑๕.๓๑ ๑๕.๓๒ - ๑๖.๕๐ ๑๖.๕๑ - ๑๙.๒๘ 

หญิง 
๑๘ - ๒๙ ต่ ากว่า ๑๕.๑๘ ๑๕.๑๘ - ๑๖.๓๙ ๑๖.๔๐ - ๑๙.๒๒ ๑๙.๒๓ - ๒๐.๔๓ ๒๐.๔๔ - ๒๓.๐๔ 

๓๐ - ๓๕ ต่ ากว่า ๑๕.๕๕ ๑๕.๕๕ - ๑๗.๓๖ ๑๗.๓๗ - ๒๐.๕๙ ๒๑.๐๐ - ๒๒.๔๑ ๒๒.๔๒ - ๒๖.๐๒ 
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ล าดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๒ ความสามารถและทักษะในการถ่ายทอด (๖๐ คะแนน) 

 ๒.๑ มีการชี้แจงวัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม ตามแผนการสอน 
       ที่เตรียมมา 
 ๒.๒ เนื้อหาวิชามีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ 
 ๒.๓ มีส่วนกล่าวน า เนื้อหา และสรุป เป็นสัดส่วนที่เหมาะสม 
 ๒.๔ มีการเตรียมการสอนเป็นอย่างดี เช่น มีเอกสาร Power point 
       สื่อประกอบการสอน 
 ๒.๕ มีความสามารถในการอธิบายให้เข้าใจได้ง่าย 
 ๒.๖ วธิีการสอนท าให้ผู้เรียนเกิดความสนุก ไม่เครียดจากการเรียน 
       การสอนจนเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียน 

 
๑๐ 

 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 

 
๑๐ 
๑๐ 

 

๓  บุคลิกลักษณะการเป็นอาจารย์ (๒๐ คะแนน) 
 ๓.๑ มีลักษณะท่าทางเหมาะสมกับความเป็นอาจารย์ 
 ๓.๒ การออกเสียงมีความชัดเจน ไม่พูดติดอ่าง ไม่พูดแบบงึมง า  
       ไม่มีค าว่า “ก็” และ/หรือ “อืม” บ่อยมากจนเกินไป 
 ๓.๓ มีความม่ันใจในการตอบข้อซักถาม 
 ๓.๔ มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ 

 
๕ 
๕ 
 

๕ 
๕ 

 

 รวม ๑๐๐  

๓.๒.๓ เตรียมการสอน และสื่อการสอน ส าหรับเข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติมาด้วย
ในวันที่เข้าสอบ 

๓.๓ การทดสอบภาคปฏิบัติ รหัสต าแหน่ง ๑๐๒๓๑๐ ต าแหน่ง นายทหารทดสอบ  
๓.๓.๑ ก าหนดการทดสอบ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันศุกร์ที่ 

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ทดสอบบุคคล กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (จะแจ้งรายละเอียดการสอบอีกครั้ง  
ในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒) 

๓.๓.๒ เนื้อหาการทดสอบภาคปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

ล าดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑  การควบคุมการทดสอบและการแปลผลการทดสอบ 

 (สอบทีละคน ใช้เวลาคนละ ๖๐ นาที) 
๖๐  

๒  การท าหน้าที่ผู้สัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน 
 (สอบทีละคน ใช้เวลาคนละ ๖๐ นาที) 

๔๐  

 รวม ๑๐๐  

๓.๔ การสอบ... 
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๓.๔ การทดสอบภาคปฏิบัติ รหัสต าแหน่ง ๑๐๓๓๐๕ และ ๑๐๓๓๕๖ ต าแหน่ง ครูภาษา 
๓.๔.๑ ก าหนดการทดสอบ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันศุกร์ที่ 

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (จะแจ้งรายละเอียดการสอบอีกครั้ง 
ในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒) 

๓.๔.๒ เนื้อหาการทดสอบภาคปฏิบัติ ๓๐๐ คะแนน ดังนี้ 

ล าดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑  สอบการเขียนภาษาอังกฤษ ๑๐๐  
๒  สอบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ) ๑๐๐  
๓  สอบสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

 - เวลาท าการสอนในชั้นเรียน ๓๐ นาท ี
 - ภาษาท่ีใช้ในการสอน คือ ภาษาอังกฤษ 

๑๐๐ เกณฑ์ผ่าน ๗๐ คะแนนขึ้นไป 

 รวม ๑๐๐  

๓.๕ การทดสอบภาคปฏิบัติ รหัสต าแหน่ง ๒๐๗๓๑๐ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่สันทัดงาน 
๓.๕.๑ ก าหนดการทดสอบ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันศุกร์ที่ 

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กองทันตกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ  (จะแจ้ง
รายละเอียดการสอบอีกครั้งในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒) 

๓.๕.๒ เนื้อหาการทดสอบภาคปฏิบัติ ๙๐ คะแนน ดังนี้ 

ล าดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑ การผสมวัสดุทันตกรรม ๓๐  
๒ การถ่ายภาพรังสีทันตกรรม ๓๐  
๓ การเทปูนตามรอยพิมพ์ฟัน ๓๐  
 รวม ๙๐  

๓.๖ การทดสอบภาคปฏิบัติ รหัสต าแหน่ง ๓๐๔๑๑๐, ๓๐๔๑๐๑, ๓๐๔๑๐๔, ๓๐๔๑๐๕, 
๓๐๔๑๐๗, ๓๐๔๑๒๑, ๓๐๔๑๔๖, ๓๐๔๑๕๖, ๓๐๔๑๘๘ ต าแหน่ง พลขับรถ และพลขับรถดับเพลิง 

๓.๖.๑ ก าหนดการทดสอบ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันศุกร์ที่ 
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดการสอบอีกครั้งในวันพุธที่ 
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๓.๖.๒ เนื้อหาการทดสอบภาคปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

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

 
๓.๗  การสอบ... 
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๓.๗ การทดสอบภาคปฏิบัติ รหัสต าแหน่ง ๓๐๙๑๑๐, ๓๐๙๑๐๑, ๓๐๙๑๐๒, ๓๐๙๑๐๔, 
๓๐๙๑๐๕, ๓๐๙๑๒๑, ๓๐๙๑๒๓, ๓๐๙๑๔๑, ๓๐๙๑๔๖, ๓๐๙๑๕๖, ๓๐๙๑๘๘ และ ๗๐๑๓๑๐ ต าแหน่ง 
เสมียน เจ้าหน้าที่แผนและโครงการ, เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการวิจัย, เจ้าหน้าที่การสงเคราะห์, เจ้าหน้าที่ก าลังพล,
เจ้าหน้าที่จัดหา,เจ้าหน้าที่ทะเบียนและสถิติ, เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา, เจ้าหน้าที่พัสดุ, เจ้าหน้าที่รับรอง,
เจ้าหน้าที่วัดและประเมินผล, เจ้าหน้าที่วิทยาการ, เจ้าหน้าที่สถิติและวิเคราะห์, เจ้าหน้าที่สัญญา 

๓.๗.๑ ก าหนดการทดสอบ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันศุกร์ที่ 
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กองเสมียนตรา กรมสารบรรณทหารอากาศ ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดการสอบอีกครั้ง 
ในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๓.๗.๒ เนื้อหาการทดสอบภาคปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

ล าดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑ โปรแกรม Microsoft Word 

- พิมพ์หนังสือราชการตามรูปแบบที่ก าหนด 
๔๐  

๒ โปรแกรม Microsoft Excel 
- สร้างตารางและจัดท าข้อมูล โดยใช้สูตรในการค านวณ
ตามท่ีก าหนด 

๓๐  

๓ โปรแกรม Microsoft Power point 
- สร้างการน าเสนอข้อมูลตามที่ก าหนด 

๓๐  

 รวม ๑๐๐  

๓.๘ การทดสอบภาคปฏิบัติ รหัสต าแหน่ง ๔๐๓๑๑๐ ต าแหน่ง ผู้บังคับสุนัขทหาร 
๓.๘.๑ ก าหนดการทดสอบ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันศุกร์ที่ 

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ ๓ กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๓ กรมปฏิบัติการพิเศษ 
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดการสอบอีกครั้งในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๓.๘.๒ เนื้อหาการทดสอบภาคปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

ล าดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑ การปฏิบัติการเข้าหาสุนัข 

๑.๑  ลักษณะการใช้น้ าเสียงเข้าหา หรือเรียกชื่อสุนัข 
๑.๒  ลักษณะท่าทางการเดินเข้าหาสุนัข 
๑.๓  ดูอากัปกริยาของสุนัขที่มีต่อผู้สอบ 
๑.๔  การจูงสุนัข 
๑.๕  การเล่นกับสุนัข 

 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 

 

๒ การดูแลสุนัข และการตรวจสุขภาพสุนัขเบื้องต้น 
๒.๑  ตรวจปาก, เหงือก และฟัน 
๒.๒  ตรวจตา, หู และจมูก 
๒.๓  ตรวจล าตัว และขา 
๒.๔  อธิบายการอาบน้ าสุนัข (ปฏิบัติท่าทางการอาบน้ า) 
๒.๕  อธิบายการกรูมม่ิง (ปฏิบัติท่าทางการแปรงขนสุนัข) 

 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 

 

 รวม ๑๐๐  

๔.  ระเบียบการ... 



ช - ๖  
 

๔. ระเบียบการปฏิบัติในการเข้าสอบ  
๔.๑ ระเบียบการปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติ และการเข้าสอบสัมภาษณ์ 

แต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย คือ ผู้เข้าสอบหญิงสวมกระโปรงหรือกางเกงขายาวทรงสุภาพ และสวมรองเท้าหุ้มส้น
ส าหรับผู้เข้าสอบชายสวมเสื้อคอปก กางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง และสวมรองเท้าหุ้มส้น 

๔.๒ ระเบียบการปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย แต่งกายด้วยชุดที่
จะท าการทดสอบ หรือน ามาเปลี่ยน ณ สถานที่ทดสอบ 

๕. การประกาศผลสอบและการรายงานตัวของผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกรอบสอง 
๕.๑ ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสอง ในวันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ 

http://job.rtaf.mi.th 
๕.๒ ให้ผู้ที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกรอบสอง (เฉพาะตัวจริง) รายงานตัวเพ่ือด าเนินการ

ตามขั้นตอนที่ก าหนด ระหว่างวันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๔.๐๐ น.(เว้นวันหยุดราชการ) ณ หอประชุมกานตรัตน์ หากผู้ที่สอบผ่านไม่รายงานตัวตามวัน 
และเวลาทีก่ าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในทุกกรณี 

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



ผนวก  ซ 
เกณฑ์ตัดสินการสอบคัดเลือกรอบแรกและรอบสอง 

 ๑. การสอบคัดเลือกรอบแรก 
  ๑.๑ รหัสต าแหน่งที่ไม่มีการสอบภาคปฏิบัติ ต้องเป็นผู้ที ่สอบได้คะแนนวิชาการ 
ไมต่่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
   ๑.๒ รหัสต าแหน่งที่มีการสอบภาคปฏิบัติ ต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนการสอบคัดเลือก
รอบแรก ดังนี้  
   ๑.๒.๑   ต้องเป ็นผู ้ที ่ได ้คะแนนสอบภาคปฏ ิบ ัต ิรวมกับคะแนนสอบวิชาการ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
    ๑.๒.๒ ก าหนดน้ าหนักคะแนนสอบรอบแรก การสอบภาคปฏิบัติ : การสอบวิชาการ 
เป็น ๘๐ : ๒๐  
  ๑.๓ การประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก จะประกาศผลสอบเรียงตามหมายเลข 
สมัครสอบโดยคัดเลือกผู้ที่ผ่านเกณฑ์ไว้จ านวนไม่เกิน ๔ เท่าของอัตราที่เปิดรับ (แต่ไม่น้อยกว่า ๕ คน) ยกเว้น
ในบางต าแหน่งทีค่ณะกรรมการมีมติเป็นอย่างอ่ืน  
  หมายเหตุ กรณีต าแหน่งที่มีความจ าเป็นแต่มีผู้ผ่านเกณฑ์ตามข้อ ๑.๑ ไม่ครบตามจ านวน 
คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้จะเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนจากมากไปหาน้อย 

 ๒. การสอบคัดเลือกรอบสอง 
   ๒.๑ รหัสต าแหน่งที่ไม่มีการสอบภาคปฏิบัติ 
   ๒.๑.๑ ก าหนดน้ าหนักคะแนนสอบ การสอบวิชาการ : การสอบสัมภาษณ์ : 
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เป็น  ๓๐ : ๖๐ : ๑๐ 
   ๒.๑.๒ การประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสอง ผู้ที่ได้คะแนนรวมในการสอบรอบสอง
มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากมีคะแนนรวมเท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนนการสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ที่
อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากยังมีคะแนนเท่ากันอีก ผู้ที่ได้ล าดับที่ในการสอบรอบแรกดีกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
  ๒.๒ รหัสต าแหน่งที่มีการสอบภาคปฏิบัติ 
    ๒.๒.๑ ต าแหน่งทีก่ าหนดให้สอบภาคปฏิบัติในการสอบคัดเลือกรอบแรก ตามข้อ ๑.๒ 
ก าหนดน้ าหนักคะแนนสอบ การสอบวิชาการและสอบภาคปฏิบัติ (รอบแรก) : การสอบสัมภาษณ์ : 
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เป็น ๖๐ : ๓๐ : ๑๐ 
     ๒.๒.๒ รหัสต าแหน่งที่ก าหนดให้สอบภาคปฏิบัติในการสอบคัดเลือกรอบสอง ก าหนด
น้ าหนักคะแนนสอบ การสอบวิชาการ : การสอบสัมภาษณ์ : การสอบภาคปฏิบัติ : ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
เป็น ๓๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๑๐   
    ๒.๒.๓ การประกาศผลการสอบรอบสอง ผู้ที่ได้คะแนนรวมในการสอบรอบสอง
มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า กรณีมีคะแนนรวมเท่ากัน ผู้ที่ ได้คะแนนการสอบภาคปฏิบัติมากกว่า 
เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับสูงกว่า หากยังมีคะแนนเท่ากันอีกผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่
สูงกว่า หากยังมีคะแนนเท่ากันอีก ผู้ที่ได้ล าดับที่ในการสอบรอบแรกดีกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
   ๒.๒.๔ การประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสอง จะประกาศผู้สอบผ่านการคัดเลือก 
ตัวจริงและตัวส ารอง โดยขึ้นบัญชีตัวส ารองเป็นจ านวน ๑ เท่าของอัตราที่เปิดรับ ยกเว้นในบางต าแหน่ง 
ที่คณะกรรมการมีมติเป็นอย่างอ่ืน   
  ๒.๓ ผู้ที่สอบผ่านรอบแรกแต่ขาดสอบรอบสอง ไม่ว่าขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง หรือสอบ 
ไม่ผ่านเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ก าหนด จะถือว่าสอบไม่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสอง 

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

 



ผนวก ฌ
ก ำหนดกำรรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำรับรำชกำรในกองทัพอำกำศ ประจ ำปี ๒๕๖๒

รำยกำร วัน/เวลำ หมำยเหตุ

๑.  รับสมัครทำงอินเทอร์เน็ต วันพุธท่ี ๑๖ มกรำคม ๒๕๖๒ ถึง เว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th
วันจันทร์ท่ี ๒๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒
(ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร)     

๒.  ประกำศท่ีน่ังสอบ สถำนท่ีสอบ วันพุธท่ี ๒๐ มีนำคม ๒๕๖๒ เว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th
     และพิมพ์บัตรประจ ำตัวสอบ

๓.  ทดสอบภำคปฏิบัติ วันจันทร์ท่ี ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๒ ถึง - เว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th
วันศุกร์ท่ี ๒๒ มีนำคม ๒๕๖๒ - เฉพำะรหัสต ำแหน่งท่ีจะต้องท ำกำรทดสอบก่อนกำรสอบ

 เวลำ ๐๗.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.  วิชำกำร รำยละเอียดตำม ผนวก ฉ

๔.  สอบวิชำกำร วันเสำร์ท่ี ๖ เมษำยน ๒๕๖๒ - เว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th
เวลำ ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น.
     

๕. ประกำศผลสอบคัดเลือก วันพฤหัสบดีท่ี ๑๘ เมษำยน ๒๕๖๒ ถึง - เว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th
    รอบแรกและรำยงำนตัว วันอังคำรท่ี ๒๓ เมษำยน ๒๕๖๒ - รำยงำนตัวและรับเอกสำรส ำหรับกำรสอบคัดเลือกรอบสอง

เวลำ ๐๙.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมกำนตรัตน์
(เว้นวันหยุดรำชกำร) 
   

๖.  ทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย วันอังคำรท่ี ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๒ ถึง - สนำมกีฬำกองทัพอำกำศ (จันทรุเบกษำ)
วันศุกร์ท่ี ๓ พฤษภำคม ๒๕๖๒ - แจ้งก ำหนดกำรและรำยละเอียดให้ทรำบในวันรำยงำนตัวรอบแรก

๗.  สอบสัมภำษณ์ วันพุธท่ี ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๒ ถึง - โรงเรียนนำยทหำรช้ันผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษำทหำรอำกำศ
วันอังคำรท่ี ๑๔ พฤษภำคม ๒๕๖๒ หรือตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด 
เวลำ ๐๗.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. - แจ้งก ำหนดกำรและรำยละเอียดให้ทรำบในวันรำยงำนตัวรอบแรก
(เว้นวันหยุดรำชกำร)   

๘.  ทดสอบภำคปฏิบัติ วันพุธท่ี ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๒ ถึง - เฉพำะรหัสต ำแหน่งท่ีจะต้องท ำกำรทดสอบในกำรสอบคัดเลือก
วันศุกร์ท่ี ๒๖ เมษำยน ๒๕๖๒ รอบสอง รำยละเอียดตำมผนวก จ
เวลำ ๐๗.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.  - แจ้งก ำหนดกำรและรำยละเอียดให้ทรำบในวันรำยงำนตัวรอบแรก

๙. ส่งเอกสำรคุณวุฒิ (เพ่ิมเติม) ภำยในวันศุกร์ท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๒ เฉพำะผู้ท่ีต้องใช้เอกสำรยืนยันว่ำคุณวุฒิตรงตำมประกำศรับสมัคร
เวลำ ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.
(เว้นวันหยุดรำชกำร)

๑๐. ประกำศผลสอบคัดเลือก วันอังคำรท่ี ๒๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒ ถึง - เว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th
     รอบสองและรำยงำนตัว วันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ พฤษภำคม ๒๕๖๒ - รำยงำนตัวและรับเอกสำรประกอบกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำร
      (เฉพำะตัวจริง) เวลำ ๐๙.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมกำนตรัตน์

กำรสมัครสอบคัดเลือก ประกำศท่ีน่ังสอบ สถำนท่ีสอบ และพิมพ์บัตรประจ ำตัวสอบ

กำรสอบคัดเลือกรอบแรก

กำรสอบคัดเลือกรอบสอง



 ฌ - ๒
ก ำหนดกำรรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำรับรำชกำรในกองทัพอำกำศ ประจ ำปี ๒๕๖๒

รำยกำร วัน/เวลำ หมำยเหตุ

๑๑. ทดสอบควำมถนัดบุคคล วันศุกร์ท่ี ๒๔ พฤษภำคม ๒๕๖๒ -  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (ศูนย์รังสิต)
      และวิภำววิสัย เวลำ ๐๗.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. - แจ้งก ำหนดกำรและรำยละเอียดให้ทรำบในวันรำยงำนตัวรอบสอง

๑๒.  ตรวจร่ำงกำยทำงกำรแพทย์ วันจันทร์ท่ี ๒๗ พฤษภำคม ๒๕๖๒ ถึง แจ้งก ำหนดกำรและรำยละเอียดให้ทรำบในวันรำยงำนตัวรอบสอง
       และพิมพ์ลำยน้ิวมือ วันพุธท่ี ๒๙ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 

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

๑๓. ประกำศผลรอบสุดท้ำย วันอังคำรท่ี ๑๑ มิถุนำยม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป เว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th
     (ผลกำรตรวจร่ำงกำย) ไม่รวม
     คุณสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีต้องพิจำรณำ
     และตรวจสอบอีกคร้ัง
๑๔. ส่งสัญญำ, รปภ.๑ วันพุธท่ี ๑๒ มิถุนำยน ๒๕๖๒ ถึง หอประชุมกำนตรัตน์
      และเอกสำรประกอบ วันศุกร์ท่ี ๑๔ มิถุนำยน ๒๕๖๒
      กำรบรรจุเข้ำรับรำชกำร เวลำ ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.   

(เว้นวันหยุดรำชกำร)  
(ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงก ำหนดกำร)

กำรประกำศผลรอบสุดท้ำย, กำรส่งสัญญำและเอกสำรประกอบกำรบรรจุ

กำรตรวจร่ำงกำย, พิมพ์ลำยน้ิวมือ, กำรทดสอบควำมถนัดบุคคลและวิภำววิสัย (เฉพำะตัวจริง)


