
                                                 

                                       ประกาศกรมท่าอากาศยาน 
     เรื่อง     ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  

      ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพ่ือเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ       
                ต าแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยาน ในสังกัดกรมท่าอากาศยาน 

……………………………………………………. 

อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  
พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่  11 กันยายน 2552 และข้อ 5 ของประกาศกรมท่าอากาศยาน  
ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
เฉพาะกิจ ต าแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยาน ในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ฉะนั้น กรมท่าอากาศยาน   
จึงก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมิน ดังต่อไปนี้ 

(ก)  ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนทีใ่นกำรประเมิน 
1. ให้ผู้ เข้าสอบเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  

(สอบสัมภาษณ์) ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
2. ให้ผู้ เข้าสอบเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  

(สอบสัมภาษณ์) ตามวัน เวลา และสถานที่สอบ รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศที่ 1 - 26 
3. ให้ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบ 30 นาที เพ่ือรับทราบรายละเอียด

เกี่ยวกับการสอบ  

(ข)  ระเบียบเกี่ยวกับกำรเข้ำรับกำรประเมิน 
1. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จะใช้วิธีสอบสัมภาษณ์       

ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามค าสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบ  
ที่กรมท่าอากาศยานก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

2. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
2.1  ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 

 2.2 ผู้เข้าสอบน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวอย่างอ่ืนซึ่งออกโดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  โดยจะต้องมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน  
เช่น บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบอนุญาตขับรถ เป็นต้น ไปในวันสอบ ทั้งนี้ บัตรทุกชนิดที่น ำมำแสดง
จะต้องมีเลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลักชัดเจน ปรำกฏเป็นฉบับจริง และต้องยังไม่หมดอำยุ 

ทั้งนี้ หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ จะไม่ได้รับอนุญาต          
ให้เข้าห้องสอบ 

2.3 เป็นหน้าที ่... 
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2.3 เป็นหน้าที่ของผู้ เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และห้องสอบ  
โดยจะต้องเข้าสอบ ตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กรมท่าอากาศยานก าหนดไว้เท่านั้น 

  2.4 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้ เข้าสอบทุกคนจะต้องใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลา 
ในการสอบและตลอดเวลาที่อยู่บริเวณสถานที่สอบ ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบทุกรายจะต้องให้ความร่วมมือในการตรวจวัด
อุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องสอบ หากผู้เข้าสอบรายใดไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว หรือหากผลการตรวจวัด
อุณหภูมิร่างกาย มีค่าเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

(ค.) กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อเดินทำงเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ 
และสมรรถนะ (สัมภำษณ์) 

 1. ผู้สมัครสอบต้องเดินทำงไป ณ ท่ำอำกำศยำน ที่ตนเองสมัครสอบไว้ เพื่อเข้ำรับ
กำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ (สัมภำษณ์) โดยจะสัมภำษณ์ผ่ำนระบบ 
Application Zoom Cloud Meetings ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ ที่ก ำหนดไว้ รำยละเอียดตำมเอกสำร        
แนบท้ำยประกำศ 

 2. เป็นหน้ำที่ของผู้สมัครสอบต้องปฏิบัติตัวตำมมำตรกำรด้ำนสำธำรณสุขของแต่ละ
จังหวัดอย่างเคร่งครัด เนื่องจากแต่ละจังหวัดมีค าสั่งหรือประกาศเป็นข้อก าหนดมาตรการในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)   

(ง.) เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องน ำมำยื่นให้เจ้ำหน้ำที่ในวันเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้  
ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์)  
  1. ใบสมัครที่ พิมพ์จากอินเตอร์ เน็ต โดยให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก  
และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (วันที่ 7 กรกฎำคม 2564)    
พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน 
   2. บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และมีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
ระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง)  

 (จ.) เอกสำรและหลักฐำนกำรรับสมัครสอบ 
   ให้ผู้สมัครสอบจัดส่งเอกสำรและหลักฐำนกำรรับสมัครสอบ ดังนี้ 
  1. ใบสมัครที่ พิมพ์จากอินเตอร์ เน็ต โดยให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก  
และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (วันที่ 7 กรกฎำคม 2564)    
พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน 
  2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และมีเลขประจ าตัวประชาชน 
13 หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น จ านวน 1 ฉบับ 
   3. ส าเนาปริญญาบัตรหรือส าเนาประกาศนียบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา และได้รับการอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภำยในวันปิดรับสมัคร (วันที ่7 กรกฎำคม 2564) จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
 
 
 

ทั้งนี้ ... 
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  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น 
เป็นเกณฑ ์โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจของสถานศึกษานั้น ๆ ในกรณีท่ีไม่สามารถ
น าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุ
สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัคร    
มายื่นแทน 
   4. ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด 
ระดับไม่ต่ ากว่าภาคีวิศวกร (ส ำหรับต ำแหน่งวิศวกรไฟฟ้ำ ต ำแหน่งวิศวกรเครื่องกล และต ำแหน่งวิศวกรโยธำ) 
จ านวน 1 ฉบับ 

    5. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
    6. ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหาร

กองประจ าการ (แบบ สด.43) ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เป็นต้น จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
     7. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม 

ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
- โรคพิษสุราเรื้อรัง 
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 

 ทั้งนี้ ส ำเนำเอกสำรทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ำรับรองว่ำ “ส ำเนำถูกต้อง” ลงชื่อ  
วันที่และระบุเลขประจ ำตัวสอบก ำกับไว้มุมบนขวำของส ำเนำหลักฐำนและเอกสำรทุกหน้ำ  โดยให้จัดส่ง
เอกสำรและหลักฐำนดังกล่ำวในข้ำงต้น มำทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ของแต่ละท่ำอำกำศยำนที่ตนเอง
สมัครตำมที่ระบุไว้ท้ำยประกำศนี้ (โดยชื่อเรื่อง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ระบุชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง 
และท่ำอำกำศยำนที่สมัคร) ภำยในวันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหำคม 2564 หำกเกินระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ 
จะถือว่ำไม่ประสงค์ที่จะเข้ำรับกำรสอบประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์)      
ในครั้งนี้ 

 อนึ่ ง กรณีตรวจพบภายหลังว่าเอกสารหลักฐานการสมัคร ซึ่ งผู้สมัคร ส่งมาทาง 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ตรงหรือมีคุณสมบัติการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามประกาศ 
รับสมัคร กรมท่าอากาศยานจะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิ
ได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ หรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น 

   (ฉ)  กำรประกำศขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร    
กรมท่าอากาศยาน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ              

ของแต่ละต าแหน่ง ทางเว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com หรือ www.airports.go.th ดังนี้ 
1. ต าแหน่งนิติกร ต าแหน่งวิศกรไฟฟ้า ต าแหน่งวิศวกรเครื่องกล และต าแหน่งวิศวกรโยธา 

จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่พุธที่ 18 สิงหำคม 2564 
2. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และต าแหน่งนักวิชาการขนส่ง จะประกาศรายชื่อ   

ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ศุกร์ที่ 27 สิงหำคม 2564  
 

โดยจะข้ึน … 
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โดยจะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรแยกตามท่าอากาศยานที่ผู้ผ่านการเลือกสรร 
ได้สมัครสอบ และบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี นับแต่วัน
ขึ้นบัญชี ทั้งนี ้ต้องไม่เกินวันที่ 1 กันยายน 2565 

                 (นายอภิรัฐ  ไชยวงศ์น้อย) 
                             อธิบดีกรมท่าอากาศยาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0ในไษ
   ประกาศ  ณ  วันที่      สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 



1. ท่าอากาศยานกระบ่ี

ต าแหน่ง เลขประจ าตัวสอบ วันท่ี เวลา สถานท่ีสอบ การแต่งกาย

1. ต ำแหน่งนิติกร 101010001 - 101010016 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 -11.00 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

ท่ำอำกำศยำนกระบ่ี ตำมประเพณีนิยม

2. ต ำแหน่งนักวิขำกำรขนส่ง 101020001 - 101020020 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 -12.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

101020021 - 101020040 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 -17.30 น. ท่ำอำกำศยำนกระบ่ี ตำมประเพณีนิยม

101020041 - 101020060 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 -12.30 น.

101020061 - 101020080 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 -17.30 น.

101020081 - 101020100 ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 -12.30 น.

101020101 - 101020120 ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 -17.30 น.

101020121 - 101020140 ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 -12.30 น.

101020141 - 101020160 ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 -17.30 น.

101020161 - 101020180 ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 -12.30 น.

101020181 - 101020200 ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 -17.30 น.

101020201 - 101020220 ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 -12.30 น.

101020221 - 101020240 ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 -17.30 น.

101020241 - 101020260 ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 -12.30 น.

101020261 - 101020271 ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 -17.30 น.

เอกสารแนบท้ายประกาศท่ี 1

ก าหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ ในการเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)

เพ่ือเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ต าแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานท่ีท่าอากาศยาน ในสังกัดกรมท่าอากาศยาน

แนบท้ายประกาศกรมท่าอากาศยาน ลงวันท่ี         สิงหาคม พ.ศ. 2564



ต าแหน่ง เลขประจ าตัวสอบ วันท่ี เวลา สถานท่ีสอบ การแต่งกาย

3. ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีประชำสัมพันธ์ 101030001 - 101030020 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

101030021 - 101030040 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น. ท่ำอำกำศยำนกระบ่ี ตำมประเพณีนิยม

101030041 - 101030060 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น.

101030061 - 101030080 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น.

101030081 - 101030104 ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น.

101030105 - 101030127 ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น.

4. ต ำแหน่งวิศวกรไฟฟ้ำ 101040001- 10104005 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 09.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

ท่ำอำกำศยำนกระบ่ี ตำมประเพณีนิยม

5. ต ำแหน่งวิศวกรโยธำ 101060001 - 101060008 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 -10.00 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

ท่ำอำกำศยำนกระบ่ี ตำมประเพณีนิยม

6. ต ำแหน่งวิศวกรเคร่ืองกล 101050001- 101050004 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 09.00 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

ท่ำอำกำศยำนกระบ่ี ตำมประเพณีนิยม

หมำยเหตุ:    - รอบเช้ำ   ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 08.00 น.

                 - รอบบ่ำย  ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 13.00 น.

 - 2 -

             หรือหน้ำกำกผ้ำ ตลอดระยะเวลำในกำรสอบและตลอดเวลำท่ีอยู่บริเวณสถำนท่ีสอบ ท้ังน้ี จะต้องให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยก่อนเข้ำห้องสอบ หำกผู้เข้ำสอบรำยใด

             ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรดังกล่ำว หรือหำกผลกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย  มีค่ำเกิน 37.5 องศำเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำห้องสอบ

                                ท้ังน้ี  เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ผู้เข้ำสอบทุกคนจะต้องใส่หน้ำกำกอนำมัย 



2. ท่าอากาศยานอุดรธานี

ต าแหน่ง เลขประจ าตัวสอบ วันท่ี เวลา สถานท่ีสอบ การแต่งกาย

1. ต ำแหน่งนิติกร 102010001 - 102010010 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 11.00 - 12.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

102010011 - 102010022 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 15.30 น. ท่ำอำกำศยำนอุดรธำนี ตำมประเพณีนิยม

2. ต ำแหน่งนักวิขำกำรขนส่ง 102020001 - 102020020 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

102020021 - 102020041 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น. ท่ำอำกำศยำนอุดรธำนี ตำมประเพณีนิยม

102020042 - 102020062 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น.

102020063 - 102020083 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น.

102020084 - 102020104 ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น.

102020105 - 102020125 ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น.

3. ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีประชำสัมพันธ์ 102030001 - 102030020 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

102030021 - 102030042 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น. ท่ำอำกำศยำนอุดรธำนี ตำมประเพณีนิยม

4. ต ำแหน่งวิศวกรไฟฟ้ำ 102040001 - 102040004 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 09.30 - 10.00 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

ท่ำอำกำศยำนอุดรธำนี ตำมประเพณีนิยม

5. ต ำแหน่งวิศวกรโยธำ 102060001 - 102060012 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 10.00 - 12.00 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

ท่ำอำกำศยำนอุดรธำนี ตำมประเพณีนิยม

เอกสารแนบท้ายประกาศท่ี 2



ต าแหน่ง เลขประจ าตัวสอบ วันท่ี เวลา สถานท่ีสอบ การแต่งกาย

6. ต ำแหน่งวิศวกรเคร่ืองกล 102050001 - 102050005 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 09.00 - 09.40 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

ท่ำอำกำศยำนอุดรธำนี ตำมประเพณีนิยม

             หรือหน้ำกำกผ้ำ ตลอดระยะเวลำในกำรสอบและตลอดเวลำท่ีอยู่บริเวณสถำนท่ีสอบ ท้ังน้ี จะต้องให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยก่อนเข้ำห้องสอบ หำกผู้เข้ำสอบรำยใด

             ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรดังกล่ำว หรือหำกผลกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย  มีค่ำเกิน 37.5 องศำเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำห้องสอบ

 - 2 -

หมำยเหตุ:  - รอบเช้ำ  ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 08.00 น.

              - รอบบ่ำย  ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 13.00 น.

                             ท้ังน้ี  เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ผู้เข้ำสอบทุกคนจะต้องใส่หน้ำกำกอนำมัย 



3. ท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี

ต าแหน่ง เลขประจ าตัวสอบ วันท่ี เวลา สถานท่ีสอบ การแต่งกาย

1. ต ำแหน่งนิติกร 103010001 - 103010009 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 15.30 - 17.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

ท่ำอำกำศยำนสุรำษฏร์ธำนี ตำมประเพณีนิยม

2. ต ำแหน่งนักวิชำกำรขนส่ง 103020001 - 103020020 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

103020021 - 103020040 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น. ท่ำอำกำศยำนสุรำษฏร์ธำนี ตำมประเพณีนิยม

103020041 - 103020060 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น.

103020061 - 103020080 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น.

103020081 - 103020100 ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น.

103020101 - 103020114 ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 16.00 น.

3. ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีประชำสัมพันธ์ 103030001 - 103030020 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

103030021 - 103030038 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น. ท่ำอำกำศยำนสุรำษฏร์ธำนี ตำมประเพณีนิยม

4. ต ำแหน่งวิศวกรไฟฟ้ำ 103040001 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 10.00 - 10.10 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

ท่ำอำกำศยำนสุรำษฏร์ธำนี ตำมประเพณีนิยม

5. ต ำแหน่งวิศวกรโยธำ 103060001- 103060005 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 14.00 - 15.00 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

ท่ำอำกำศยำนสุรำษฏร์ธำนี ตำมประเพณีนิยม

เอกสารแนบท้ายประกาศท่ี 3



ต าแหน่ง เลขประจ าตัวสอบ วันท่ี เวลา สถานท่ีสอบ การแต่งกาย

6. ต ำแหน่งวิศวกรเคร่ืองกล 103050001- 103050004 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 09.40 - 10.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

ท่ำอำกำศยำนสุรำษฏร์ธำนี ตำมประเพณีนิยม

             หรือหน้ำกำกผ้ำ ตลอดระยะเวลำในกำรสอบและตลอดเวลำท่ีอยู่บริเวณสถำนท่ีสอบ ท้ังน้ี จะต้องให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยก่อนเข้ำห้องสอบ หำกผู้เข้ำสอบรำยใด

             ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรดังกล่ำว หรือหำกผลกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย  มีค่ำเกิน 37.5 องศำเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำห้องสอบ

 - 2 -

หมำยเหตุ:   - รอบเช้ำ  ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 08.00 น.

               - รอบบ่ำย  ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 13.00 น.

                              ท้ังน้ี  เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ผู้เข้ำสอบทุกคนจะต้องใส่หน้ำกำกอนำมัย 



4. ท่าอากาศยานขอนแก่น

ต าแหน่ง เลขประจ าตัวสอบ วันท่ี เวลา สถานท่ีสอบ การแต่งกาย

1. ต ำแหน่งนิติกร 104010001 - 104010006 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 11.30 - 12.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

104010007 - 104010026 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 15.30 น. ท่ำอำกำศยำนขอนแก่น ตำมประเพณีนิยม

104010027 - 104010046 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น.

104010047 - 104010058 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น.

2. ต ำแหน่งนักวิชำกำรขนส่ง 104020001 - 104020020 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

104020021 - 104020040 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น. ท่ำอำกำศยำนขอนแก่น ตำมประเพณีนิยม

104020041 - 104020060 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น.

104020061 - 104020080 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น.

104020081 - 104020100 ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น.

104020101 - 104020120 ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น.

104020121 - 104020140 ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น.

104020141 - 104020160 ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น.

104020161 - 104020180 ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น.

104020181 - 104020200 ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น.

104020201 - 104020220 ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น.

104020221 - 104020240 ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น.

104020241 - 104020260 ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น.

104020261 - 104020280 ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น.

104020281 - 104020300 ๑๗ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น.

104020301 - 104020320 ๑๗ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น.

104020321 - 104020340 ๑๘ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น.

104020341 - 104020360 ๑๘ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น.

104020361 - 104020372 ๑๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น.

เอกสารแนบท้ายประกาศท่ี 4



ต าแหน่ง เลขประจ าตัวสอบ วันท่ี เวลา สถานท่ีสอบ การแต่งกาย

3. ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีประชำสัมพันธ์ 104030001 - 104030020 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

104030021 - 104030040 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น. ท่ำอำกำศยำนขอนแก่น ตำมประเพณีนิยม

104030041 - 104030060 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น.

104030061 - 104030080 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น.

104030081 - 104030100 ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น.

104030101 - 104030120 ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น.

104030121 - 104030140 ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น.

104030141 - 104030160 ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น.

104030161 - 104030172 ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 10.30 น.

4. ต ำแหน่งวิศวกรไฟฟ้ำ 104040001 - 104040019 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 15.30 - 17.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

ท่ำอำกำศยำนขอนแก่น ตำมประเพณีนิยม

5. ต ำแหน่งวิศวกรเคร่ืองกล 104050001 - 104050006 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 14.00 - 15.00 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

ท่ำอำกำศยำนขอนแก่น ตำมประเพณีนิยม

5. ต ำแหน่งวิศวกรโยธำ 104060001 - 104060020 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 11.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

104060021 - 104060024 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 14.00 น. ท่ำอำกำศยำนขอนแก่น ตำมประเพณีนิยม
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             หรือหน้ำกำกผ้ำ ตลอดระยะเวลำในกำรสอบและตลอดเวลำท่ีอยู่บริเวณสถำนท่ีสอบ ท้ังน้ี จะต้องให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยก่อนเข้ำห้องสอบ หำกผู้เข้ำสอบรำยใด

             ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรดังกล่ำว หรือหำกผลกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย  มีค่ำเกิน 37.5 องศำเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำห้องสอบ

หมำยเหตุ:  - รอบเช้ำ   ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 08.00 น.

               - รอบบ่ำย  ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 13.00 น.

                              ท้ังน้ี  เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ผู้เข้ำสอบทุกคนจะต้องใส่หน้ำกำกอนำมัย 



ต ำแหน่ง เลขประจ ำตัวสอบ วันท่ี เวลำ สถำนท่ีสอบ กำรแต่งกำย

1. ต ำแหน่งนิติกร 105010001 - 105010012 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 10.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

ท่ำอำกำศยำนอุบลรำชธำนี ตำมประเพณีนิยม

2. ต ำแหน่งนักวิชำกำรขนส่ง 105020001 - 105020020 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

105020021 - 105020040 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น. ท่ำอำกำศยำนอุบลรำชธำนี ตำมประเพณีนิยม

105020041 - 105020060 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น.

105020061 - 105020080 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น.

105020081 - 105020100 ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น.

105020101 - 105020120 ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น.

105020121 - 105020133 ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น.

3. ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีประชำสัมพันธ์ 105030001 - 105030020 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

105030021 - 105030040 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น. ท่ำอำกำศยำนอุบลรำชธำนี ตำมประเพณีนิยม

105030041 - 105030049 ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 10.00 น.

4. ต ำแหน่งวิศวกรไฟฟ้ำ 105040001 - 105040004 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 10.10 - 10.40 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

ท่ำอำกำศยำนอุบลรำชธำนี ตำมประเพณีนิยม

5. ต ำแหน่งวิศวกรเคร่ืองกล 105050001 - 105050003 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 10.20 - 11.00 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

ท่ำอำกำศยำนอุบลรำชธำนี ตำมประเพณีนิยม
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5. ท่ำอำกำศยำนอุบลรำชธำนี



ต ำแหน่ง เลขประจ ำตัวสอบ วันท่ี เวลำ สถำนท่ีสอบ กำรแต่งกำย

6. ต ำแหน่งวิศวกรโยธำ 105060001 - 105060011 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 15.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

ท่ำอำกำศยำนอุบลรำชธำนี ตำมประเพณีนิยม

หมำยเหตุ:  - รอบเช้ำ  ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 08.00 น.
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              - รอบบ่ำย  ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 13.00 น.

                            ท้ังน้ี  เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ผู้เข้ำสอบทุกคนจะต้องใส่หน้ำกำกอนำมัย 

             หรือหน้ำกำกผ้ำ ตลอดระยะเวลำในกำรสอบและตลอดเวลำท่ีอยู่บริเวณสถำนท่ีสอบ ท้ังน้ี จะต้องให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยก่อนเข้ำห้องสอบ หำกผู้เข้ำสอบรำยใด

             ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรดังกล่ำว หรือหำกผลกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย  มีค่ำเกิน 37.5 องศำเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำห้องสอบ



ต ำแหน่ง เลขประจ ำตัวสอบ วันท่ี เวลำ สถำนท่ีสอบ กำรแต่งกำย

1. ต ำแหน่งนิติกร 106010001 - 106010006 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 11.30 - 12.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

106010007 - 106010024 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 16.30 น. ท่ำอำกำศยำนนครศรีธรรมรำช ตำมประเพณีนิยม

2. ต ำแหน่งนักวิชำกำรขนส่ง 106020001 - 106020020 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

106020021 - 106020040 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น. ท่ำอำกำศยำนนครศรีธรรมรำช ตำมประเพณีนิยม

106020041 - 106020060 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น.

106020061 - 106020080 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น.

106020081 - 106020100 ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น.

106020101 - 106020120 ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น.

106020121 - 106020140 ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น.

106020141 - 106020160 ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น.

106020161 - 106020180 ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น.

106020181 - 106020200 ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น.

106020201 - 106020209 ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 10.00 น.

3. ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีประชำสัมพันธ์ 106030001 - 106030020 ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

106030021 - 106030040 ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น. ท่ำอำกำศยำนนครศรีธรรมรำช ตำมประเพณีนิยม

106030041 - 106030060 ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น.

106030061 - 106030072 ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 15.30 น.

4. ต ำแหน่งวิศวกรไฟฟ้ำ 106040001 - 106040004 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 11.40 - 12.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

ท่ำอำกำศยำนนครศรีธรรมรำช ตำมประเพณีนิยม

6. ท่ำอำกำศยำนนครศรีธรรมรำช
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ต ำแหน่ง เลขประจ ำตัวสอบ วันท่ี เวลำ สถำนท่ีสอบ กำรแต่งกำย

5. ต ำแหน่งวิศวกรเคร่ืองกล 106050001 - 106050003 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 11.00 - 11.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

ท่ำอำกำศยำนนครศรีธรรมรำช ตำมประเพณีนิยม

6. ต ำแหน่งวิศวกรโยธำ 106060001 - 106060012 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 15.30 - 17.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

ท่ำอำกำศยำนนครศรีธรรมรำช ตำมประเพณีนิยม

             ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรดังกล่ำว หรือหำกผลกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย  มีค่ำเกิน 37.5 องศำเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำห้องสอบ

หมำยเหตุ:  - รอบเช้ำ  ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 08.00 น.

              - รอบบ่ำย  ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 13.00 น.

                             ท้ังน้ี  เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ผู้เข้ำสอบทุกคนจะต้องใส่หน้ำกำกอนำมัย 

             หรือหน้ำกำกผ้ำ ตลอดระยะเวลำในกำรสอบและตลอดเวลำท่ีอยู่บริเวณสถำนท่ีสอบ ท้ังน้ี จะต้องให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยก่อนเข้ำห้องสอบ หำกผู้เข้ำสอบรำยใด

 - 2 - 



7. ท่าอากาศยานพิษณุโลก

ต าแหน่ง เลขประจ าตัวสอบ วันท่ี เวลา สถานท่ีสอบ การแต่งกาย

1. ต ำแหน่งนิติกร 107010001 - 107010016 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 09.30 - 12.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

107010017 - 107010026 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 15.00 น. ท่ำอำกำศยำนพิษณุโลก ตำมประเพณีนิยม

2. ต ำแหน่งนักวิชำกำรขนส่ง 107020001 - 107020020 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

107020021 - 107020040 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น. ท่ำอำกำศยำนพิษณุโลก ตำมประเพณีนิยม

107020041 - 107020060 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น.

107020061 - 107020080 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น.

107020081 - 107020100 ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น.

107020101 - 107020120 ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น.

107020121 - 107020140 ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น.

107020141 - 107020160 ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น.

107020161 - 107020180 ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น.

107020181 - 107020189 ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น.

3. ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีประชำสัมพันธ์ 107030001 - 107030020 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 14.30 - 17.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

107030021 - 107030040 ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น. ท่ำอำกำศยำนพิษณุโลก ตำมประเพณีนิยม

107030041 - 107030063 ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น.

4. ต ำแหน่งวิศวกรไฟฟ้ำ 107040001 - 107040011 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 15.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

ท่ำอำกำศยำนพิษณุโลก ตำมประเพณีนิยม

5. ต ำแหน่งวิศวกรเคร่ืองกล 107050001 - 107050004 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 14.00 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

ท่ำอำกำศยำนพิษณุโลก ตำมประเพณีนิยม

เอกสารแนบท้ายประกาศท่ี 7



ต าแหน่ง เลขประจ าตัวสอบ วันท่ี เวลา สถานท่ีสอบ การแต่งกาย

6. ต ำแหน่งวิศวกรโยธำ 107060001 - 107060016 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 15.00 - 17.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

ท่ำอำกำศยำนพิษณุโลก ตำมประเพณีนิยม

หมำยเหตุ:  - รอบเช้ำ  ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 08.00 น.

              - รอบบ่ำย  ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 13.00 น.

                             ท้ังน้ี  เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ผู้เข้ำสอบทุกคนจะต้องใส่หน้ำกำกอนำมัย 

             หรือหน้ำกำกผ้ำ ตลอดระยะเวลำในกำรสอบและตลอดเวลำท่ีอยู่บริเวณสถำนท่ีสอบ ท้ังน้ี จะต้องให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยก่อนเข้ำห้องสอบ หำกผู้เข้ำสอบรำยใด

             ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรดังกล่ำว หรือหำกผลกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย  มีค่ำเกิน 37.5 องศำเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำห้องสอบ
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ต ำแหน่ง เลขประจ ำตัวสอบ วันท่ี เวลำ สถำนท่ีสอบ กำรแต่งกำย

1. ต ำแหน่งนิติกร 108010001 - 108010012 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 16.30 - 17.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

ท่ำอำกำศยำนตรัง ตำมประเพณีนิยม

2. ต ำแหน่งนักวิชำกำรขนส่ง 108020001 - 108020020 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

108020021 - 108020040 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น. ท่ำอำกำศยำนตรัง ตำมประเพณีนิยม

108020041 - 108020060 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น.

108020061 - 108020080 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น.

108020081 - 108020100 ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น.

108020101 - 108020120 ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น.

108020121 - 108020140 ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น.

108020141 - 108020160 ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น.

108020161 - 108020180 ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น.

108020181 - 108020200 ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น.

108020201 - 108020220 ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น.

108020221 - 108020229 ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น.

3. ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีประชำสัมพันธ์ 108030001 - 108030020 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

108030021 - 108030040 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น. ท่ำอำกำศยำนตรัง ตำมประเพณีนิยม

108030041 - 108030060 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น.

108030061 - 108030067 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 14.30 น.

4. ต ำแหน่งวิศวกรไฟฟ้ำ 108040001 - 108040005 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 10.40 - 11.40 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

ท่ำอำกำศยำนตรัง ตำมประเพณีนิยม

8. ท่ำอำกำศยำนตรัง

เอกสำรแนบท้ำยประกำศท่ี 8



ต ำแหน่ง เลขประจ ำตัวสอบ วันท่ี เวลำ สถำนท่ีสอบ กำรแต่งกำย

5. ต ำแหน่งวิศวกรเคร่ืองกล 108050001 - 108050004 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 11.30 - 12.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

ท่ำอำกำศยำนตรัง ตำมประเพณีนิยม

6. ต ำแหน่งวิศวกรโยธำ 108060001 - 108060005 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 11.30 - 12.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

ท่ำอำกำศยำนตรัง ตำมประเพณีนิยม

             ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรดังกล่ำว หรือหำกผลกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย  มีค่ำเกิน 37.5 องศำเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำห้องสอบ

หมำยเหตุ:  - รอบเช้ำ  ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 08.00 น.

              - รอบบ่ำย  ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 13.00 น.

                             ท้ังน้ี  เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ผู้เข้ำสอบทุกคนจะต้องใส่หน้ำกำกอนำมัย 

             หรือหน้ำกำกผ้ำ ตลอดระยะเวลำในกำรสอบและตลอดเวลำท่ีอยู่บริเวณสถำนท่ีสอบ ท้ังน้ี จะต้องให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยก่อนเข้ำห้องสอบ หำกผู้เข้ำสอบรำยใด
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9. ท่าอากาศยานบุรีรัมย์

ต าแหน่ง เลขประจ าตัวสอบ วันท่ี เวลา สถานท่ีสอบ การแต่งกาย

1. ต ำแหน่งนิติกร 109010001 - 109010020 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 11.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

ท่ำอำกำศยำนบุรีรัมย์ ตำมประเพณีนิยม

2. ต ำแหน่งนักวิขำกำรขนส่ง 109020001 - 109020022 ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

109020023 - 109020044 ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น. ท่ำอำกำศยำนบุรีรัมย์ ตำมประเพณีนิยม

3. ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีประชำสัมพันธ์ 109030001 - 109030020 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

109030021 - 109030031 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 15.30 น. ท่ำอำกำศยำนบุรีรัมย์ ตำมประเพณีนิยม

4. ต ำแหน่งวิศวกรโยธำ 109060001 - 109060008 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 12.00 - 12.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

ท่ำอำกำศยำนบุรีรัมย์ ตำมประเพณีนิยม

             ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรดังกล่ำว หรือหำกผลกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย  มีค่ำเกิน 37.5 องศำเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำห้องสอบ

เอกสารแนบท้ายประกาศท่ี 9

หมำยเหตุ:    - รอบเช้ำ  ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 08.00 น.

                - รอบบ่ำย  ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 13.00 น.

                               ท้ังน้ี  เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ผู้เข้ำสอบทุกคนจะต้องใส่หน้ำกำกอนำมัย 

             หรือหน้ำกำกผ้ำ ตลอดระยะเวลำในกำรสอบและตลอดเวลำท่ีอยู่บริเวณสถำนท่ีสอบ ท้ังน้ี จะต้องให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยก่อนเข้ำห้องสอบ หำกผู้เข้ำสอบรำยใด



10. ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด

ต าแหน่ง เลขประจ าตัวสอบ วันท่ี เวลา สถานท่ีสอบ การแต่งกาย

1. ต ำแหน่งนิติกร 110010001 -  110010014 ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 11.00 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

ท่ำอำกำศยำนร้อยเอ็ด ตำมประเพณีนิยม

2. ต ำแหน่งนักวิขำกำรขนส่ง 110020001 - 110020020 ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

110020021 - 110020043 ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น. ท่ำอำกำศยำนร้อยเอ็ด ตำมประเพณีนิยม

             ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรดังกล่ำว หรือหำกผลกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย  มีค่ำเกิน 37.5 องศำเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำห้องสอบ
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หมำยเหตุ:    - รอบเช้ำ  ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 08.00 น.

                - รอบบ่ำย  ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 13.00 น.

                               ท้ังน้ี  เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ผู้เข้ำสอบทุกคนจะต้องใส่หน้ำกำกอนำมัย 

             หรือหน้ำกำกผ้ำ ตลอดระยะเวลำในกำรสอบและตลอดเวลำท่ีอยู่บริเวณสถำนท่ีสอบ ท้ังน้ี จะต้องให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยก่อนเข้ำห้องสอบ หำกผู้เข้ำสอบรำยใด



11. ท่าอากาศยานสกลนคร

ต าแหน่ง เลขประจ าตัวสอบ วันท่ี เวลา สถานท่ีสอบ การแต่งกาย

1. ต ำแหน่งนิติกร 111010001 - 111010010 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 11.00 - 12.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

111010011 - 111010015 ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 14.30 น. ท่ำอำกำศยำนสกลนคร ตำมประเพณีนิยม

2. ต ำแหน่งนักวิขำกำรขนส่ง  111020001 - 111020020 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

 111020021 - 111020040 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น. ท่ำอำกำศยำนสกลนคร ตำมประเพณีนิยม

 111020041 - 111020050 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 10.00 น.

             ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรดังกล่ำว หรือหำกผลกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย  มีค่ำเกิน 37.5 องศำเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำห้องสอบ

เอกสารแนบท้ายประกาศท่ี 11

หมำยเหตุ:  - รอบเช้ำ  ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 08.00 น.

              - รอบบ่ำย  ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 13.00 น.

                            ท้ังน้ี  เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ผู้เข้ำสอบทุกคนจะต้องใส่หน้ำกำกอนำมัย 

             หรือหน้ำกำกผ้ำ ตลอดระยะเวลำในกำรสอบและตลอดเวลำท่ีอยู่บริเวณสถำนท่ีสอบ ท้ังน้ี จะต้องให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยก่อนเข้ำห้องสอบ หำกผู้เข้ำสอบรำยใด



12. ท่าอากาศยานนครพนม

ต าแหน่ง เลขประจ าตัวสอบ วันท่ี เวลา สถานท่ีสอบ การแต่งกาย

1. ต ำแหน่งนิติกร 112010001 - 112010005 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 09.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

ท่ำอำกำศยำนนครพนม ตำมประเพณีนิยม

2. ต ำแหน่งนักวิขำกำรขนส่ง 112020001 - 112010015 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 10.00 - 12.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

112020021 - 112010036 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น. ท่ำอำกำศยำนนครพนม ตำมประเพณีนิยม

             ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรดังกล่ำว หรือหำกผลกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย  มีค่ำเกิน 37.5 องศำเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำห้องสอบ

เอกสารแนบท้ายประกาศท่ี 12

หมำยเหตุ:  - รอบเช้ำ  ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 08.00 น.

              - รอบบ่ำย  ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 13.00 น.

                             ท้ังน้ี  เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ผู้เข้ำสอบทุกคนจะต้องใส่หน้ำกำกอนำมัย 

             หรือหน้ำกำกผ้ำ ตลอดระยะเวลำในกำรสอบและตลอดเวลำท่ีอยู่บริเวณสถำนท่ีสอบ ท้ังน้ี จะต้องให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยก่อนเข้ำห้องสอบ หำกผู้เข้ำสอบรำยใด



ต ำแหน่ง เลขประจ ำตัวสอบ วันท่ี เวลำ สถำนท่ีสอบ กำรแต่งกำย

1. ต ำแหน่งนิติกร 113010001 - 113010010 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 16.30 - 17.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

ท่ำอำกำศยำน่ำนนคร ตำมประเพณีนิยม

2. ต ำแหน่งนักวิขำกำรขนส่ง 113020001 - 113020020 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

113020021 - 113020040 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น. ท่ำอำกำศยำน่ำนนคร ตำมประเพณีนิยม

113020041 - 113020057 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น.

             ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรดังกล่ำว หรือหำกผลกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย  มีค่ำเกิน 37.5 องศำเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำห้องสอบ

หมำยเหตุ:    - รอบเช้ำ  ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 08.00 น.

                               ท้ังน้ี  เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ผู้เข้ำสอบทุกคนจะต้องใส่หน้ำกำกอนำมัย 

             หรือหน้ำกำกผ้ำ ตลอดระยะเวลำในกำรสอบและตลอดเวลำท่ีอยู่บริเวณสถำนท่ีสอบ ท้ังน้ี จะต้องให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยก่อนเข้ำห้องสอบ หำกผู้เข้ำสอบรำยใด

                - รอบบ่ำย  ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 13.00 น.

13. ท่ำอำกำศยำนน่ำนนคร

เอกสำรแนบท้ำยประกำศท่ี 13



ต ำแหน่ง เลขประจ ำตัวสอบ วันท่ี เวลำ สถำนท่ีสอบ กำรแต่งกำย

1. ต ำแหน่งนิติกร 114010001 - 114010017 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 11.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

ท่ำอำกำศยำนนรำธิวำส ตำมประเพณีนิยม

2. ต ำแหน่งนักวิชำกำรขนส่ง 114020001 - 114020020 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

114020021 - 114020040 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น. ท่ำอำกำศยำนนรำธิวำส ตำมประเพณีนิยม

114020041 - 114020060 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น.

114020061 - 114020080 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น.

114020081 - 114020100 ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น.

114020101 - 114020120 ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น.

114020121 - 114020140 ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น.

114020141 - 114020160 ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น.

114020161 - 114020166 ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น.

             ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรดังกล่ำว หรือหำกผลกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย  มีค่ำเกิน 37.5 องศำเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำห้องสอบ

หมำยเหตุ:     - รอบเช้ำ  ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 08.00 น.

                - รอบบ่ำย  ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 13.00 น.

                              ท้ังน้ี  เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ผู้เข้ำสอบทุกคนจะต้องใส่หน้ำกำกอนำมัย 

             หรือหน้ำกำกผ้ำ ตลอดระยะเวลำในกำรสอบและตลอดเวลำท่ีอยู่บริเวณสถำนท่ีสอบ ท้ังน้ี จะต้องให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยก่อนเข้ำห้องสอบ หำกผู้เข้ำสอบรำยใด

14. ท่ำอำกำศยำนนรำธิวำส

เอกสำรแนบท้ำนประกำศท่ี 14



ต ำแหน่ง เลขประจ ำตัวสอบ วันท่ี เวลำ สถำนท่ีสอบ กำรแต่งกำย

1. ต ำแหน่งนิติกร 115010001 - 115010005 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 10.30 - 11.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

ท่ำอำกำศยำนแม่สอด ตำมประเพณีนิยม

2. ต ำแหน่งนักวิชำกำรขนส่ง 115020001 - 115020020 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

115020021 - 115020028 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 15.00 น. ท่ำอำกำศยำนแม่สอด ตำมประเพณีนิยม

             ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรดังกล่ำว หรือหำกผลกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย  มีค่ำเกิน 37.5 องศำเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำห้องสอบ

หมำยเหตุ:     - รอบเช้ำ  ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 08.00 น.

                - รอบบ่ำย  ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 13.00 น.

                              ท้ังน้ี  เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ผู้เข้ำสอบทุกคนจะต้องใส่หน้ำกำกอนำมัย 

             หรือหน้ำกำกผ้ำ ตลอดระยะเวลำในกำรสอบและตลอดเวลำท่ีอยู่บริเวณสถำนท่ีสอบ ท้ังน้ี จะต้องให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยก่อนเข้ำห้องสอบ หำกผู้เข้ำสอบรำยใด

15. ท่ำอำกำศยำนแม่สอด

เอกสำรแนบท้ำยประกำศท่ี 15



ต ำแหน่ง เลขประจ ำตัวสอบ วันท่ี เวลำ สถำนท่ีสอบ กำรแต่งกำย

1. ต ำแหน่งนิติกร 116010001 - 116010016 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 15.00 - 17.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

ท่ำอำกำศยำนเลย ตำมประเพณีนิยม

2. ต ำแหน่งนักวิชำกำรขนส่ง 116020001 - 116020006 ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ 16.30 - 17.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

116020007 - 116020026 ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น. ท่ำอำกำศยำนเลย ตำมประเพณีนิยม

116020027 - 116020031 ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 14.30 น

             ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรดังกล่ำว หรือหำกผลกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย  มีค่ำเกิน 37.5 องศำเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำห้องสอบ

หมำยเหตุ:     - รอบเช้ำ  ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 08.00 น.

                - รอบบ่ำย  ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 13.00 น.

                              ท้ังน้ี  เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ผู้เข้ำสอบทุกคนจะต้องใส่หน้ำกำกอนำมัย 

             หรือหน้ำกำกผ้ำ ตลอดระยะเวลำในกำรสอบและตลอดเวลำท่ีอยู่บริเวณสถำนท่ีสอบ ท้ังน้ี จะต้องให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยก่อนเข้ำห้องสอบ หำกผู้เข้ำสอบรำยใด

16. ท่ำอำกำศยำนเลย

เอกสำรแนบท้ำยประกำศท่ี 16



ต ำแหน่ง เลขประจ ำตัวสอบ วันท่ี เวลำ สถำนท่ีสอบ กำรแต่งกำย

1. ต ำแหน่งนิติกร 117010001 - 117010006 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 11.30 - 12.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

117010007 - 117010024 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 16.30 น. ท่ำอำกำศยำนล ำปำง ตำมประเพณีนิยม

2. ต ำแหน่งนักวิชำกำรขนส่ง 117020001 - 117020020 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

117020021 - 117020040 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น. ท่ำอำกำศยำนล ำปำง ตำมประเพณีนิยม

117020041 - 117020060 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น.

117020061 - 117020080 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น.

117020081 - 1170200100 ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น.

117020101 - 1170200114 ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 16.00 น.

                              ท้ังน้ี  เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ผู้เข้ำสอบทุกคนจะต้องใส่หน้ำกำกอนำมัย 

             ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรดังกล่ำว หรือหำกผลกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย  มีค่ำเกิน 37.5 องศำเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำห้องสอบ

             หรือหน้ำกำกผ้ำ ตลอดระยะเวลำในกำรสอบและตลอดเวลำท่ีอยู่บริเวณสถำนท่ีสอบ ท้ังน้ี จะต้องให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยก่อนเข้ำห้องสอบ หำกผู้เข้ำสอบรำยใด

หมำยเหตุ:    - รอบเช้ำ  ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 08.00 น.

               - รอบบ่ำย  ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 13.00 น.

17. ท่ำอำกำศยำนล ำปำง

เอกสำรแนบท้ำยประกำศท่ี 17



ต ำแหน่ง เลขประจ ำตัวสอบ วันท่ี เวลำ สถำนท่ีสอบ กำรแต่งกำย

ต ำแหน่งนักวิชำกำรขนส่ง 118020001 - 118020015 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 15.00 - 17.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

118020016 - 118020032 ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น. ท่ำอำกำศยำนระนอง ตำมประเพณีนิยม

             ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรดังกล่ำว หรือหำกผลกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย  มีค่ำเกิน 37.5 องศำเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำห้องสอบ

หมำยเหตุ:    - รอบเช้ำ   ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 08.00 น.

                - รอบบ่ำย  ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 13.00 น.

                              ท้ังน้ี  เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ผู้เข้ำสอบทุกคนจะต้องใส่หน้ำกำกอนำมัย 

             หรือหน้ำกำกผ้ำ ตลอดระยะเวลำในกำรสอบและตลอดเวลำท่ีอยู่บริเวณสถำนท่ีสอบ ท้ังน้ี จะต้องให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยก่อนเข้ำห้องสอบ หำกผู้เข้ำสอบรำยใด

18. ท่ำอำกำศยำนระนอง

เอกสำรแนบท้ำยประกำศท่ี 18



ต ำแหน่ง เลขประจ ำตัวสอบ วันท่ี เวลำ สถำนท่ีสอบ กำรแต่งกำย

ต ำแหน่งนักวิชำกำรขนส่ง 119020001 - 119020010 ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ 10.30 - 12.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

119020011 - 119020030 ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น. ท่ำอำกำศยำนหัวหิน ตำมประเพณีนิยม

119020031 - 119020050 ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น.

119020051 - 119020070 ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น.

119020071 - 119020083 ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น.

             ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรดังกล่ำว หรือหำกผลกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย  มีค่ำเกิน 37.5 องศำเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำห้องสอบ

                             ท้ังน้ี  เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ผู้เข้ำสอบทุกคนจะต้องใส่หน้ำกำกอนำมัย 

             หรือหน้ำกำกผ้ำ ตลอดระยะเวลำในกำรสอบและตลอดเวลำท่ีอยู่บริเวณสถำนท่ีสอบ ท้ังน้ี จะต้องให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยก่อนเข้ำห้องสอบ หำกผู้เข้ำสอบรำยใด

              - รอบบ่ำย  ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 13.00 น.

หมำยเหตุ:  - รอบเช้ำ  ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 08.00 น.

19. ท่ำอำกำศยำนหัวหิน

เอกสำรแนบท้ำยประกำศท่ี 19



ต ำแหน่ง เลขประจ ำตัวสอบ วันท่ี เวลำ สถำนท่ีสอบ กำรแต่งกำย

ต ำแหน่งนักวิชกำรขนส่ง 120020001 - 120020022 ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๔ 14.30 - 17.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

ท่ำอำกำศยำนชุมพร ตำมประเพณีนิยม

                ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรดังกล่ำว หรือหำกผลกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย  มีค่ำเกิน 37.5 องศำเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำห้องสอบ

                              ท้ังน้ี  เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ผู้เข้ำสอบทุกคนจะต้องใส่หน้ำกำกอนำมัย 

                หรือหน้ำกำกผ้ำ ตลอดระยะเวลำในกำรสอบและตลอดเวลำท่ีอยู่บริเวณสถำนท่ีสอบ ท้ังน้ี จะต้องให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยก่อนเข้ำห้องสอบ หำกผู้เข้ำสอบรำยใด

หมำยเหตุ:    - รอบเช้ำ   ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 08.00 น.

                - รอบบ่ำย  ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 13.00 น.

20. ท่ำอำกำศยำนชุมพร

เอกสำรแนบท้ำยประกำศท่ี 20



ต ำแหน่ง เลขประจ ำตัวสอบ วันท่ี เวลำ สถำนท่ีสอบ กำรแต่งกำย

ต ำแหน่งนักวิชำกำรขนส่ง 121020001 - 121020020 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

121020021 - 121020038 ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น. ท่ำอำกำศยำนแม่ฮ่องสอน ตำมประเพณีนิยม

             ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรดังกล่ำว หรือหำกผลกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย  มีค่ำเกิน 37.5 องศำเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำห้องสอบ

                           ท้ังน้ี  เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ผู้เข้ำสอบทุกคนจะต้องใส่หน้ำกำกอนำมัย 

             หรือหน้ำกำกผ้ำ ตลอดระยะเวลำในกำรสอบและตลอดเวลำท่ีอยู่บริเวณสถำนท่ีสอบ ท้ังน้ี จะต้องให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยก่อนเข้ำห้องสอบ หำกผู้เข้ำสอบรำยใด

             - รอบบ่ำย  ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 13.00 น.

หมำยเหตุ:  - รอบเช้ำ  ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 08.00 น.

21. ท่ำอำกำศยำนแม่ฮ่องสอน

เอกสำรแนบท้ำยประกำศท่ี 21



ต ำแหน่ง เลขประจ ำตัวสอบ วันท่ี เวลำ สถำนท่ีสอบ กำรแต่งกำย

 ต ำแหน่งนักวิชำกำรขนส่ง 122020001 - 122020020 ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

122020021 - 122020040 ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น. ท่ำอำกำศยำนนครรำชสีมำ ตำมประเพณีนิยม

122020041 - 122020060 ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น.

122020061 - 122020068 ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น.

              - รอบบ่ำย  ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 13.00 น.

             ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรดังกล่ำว หรือหำกผลกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย  มีค่ำเกิน 37.5 องศำเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำห้องสอบ

                             ท้ังน้ี  เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ผู้เข้ำสอบทุกคนจะต้องใส่หน้ำกำกอนำมัย 

             หรือหน้ำกำกผ้ำ ตลอดระยะเวลำในกำรสอบและตลอดเวลำท่ีอยู่บริเวณสถำนท่ีสอบ ท้ังน้ี จะต้องให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยก่อนเข้ำห้องสอบ หำกผู้เข้ำสอบรำยใด

หมำยเหตุ:  - รอบเช้ำ  ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 08.00 น.

22. ท่ำอำกำศยำนนครรำชสีมำ

เอกสำรแนบท้ำยประกำศท่ี 22



23. ท่าอากาศยานแพร่

ต าแหน่ง เลขประจ าตัวสอบ วันท่ี เวลา สถานท่ีสอบ การแต่งกาย

ต ำแหน่งนักำกำรขนส่ง 123020001 - 123020020 ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

123020021 - 123020041 ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น. ท่ำอำกำศยำนแพร่ ตำมประเพณีนิยม

หมำยเหตุ:    - รอบเช้ำ  ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 08.00 น.

             ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรดังกล่ำว หรือหำกผลกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย  มีค่ำเกิน 37.5 องศำเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำห้องสอบ

                              ท้ังน้ี  เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ผู้เข้ำสอบทุกคนจะต้องใส่หน้ำกำกอนำมัย 

             หรือหน้ำกำกผ้ำ ตลอดระยะเวลำในกำรสอบและตลอดเวลำท่ีอยู่บริเวณสถำนท่ีสอบ ท้ังน้ี จะต้องให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยก่อนเข้ำห้องสอบ หำกผู้เข้ำสอบรำยใด

                - รอบบ่ำย  ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 13.00 น.

เอกสารแนบท้ายประกาศท่ี 23



ต ำแหน่ง เลขประจ ำตัวสอบ วันท่ี เวลำ สถำนท่ีสอบ กำรแต่งกำย

ต ำแหน่งนักวิชำกำรขนส่ง 124020001 - 124020020 ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

124020021 - 124020031 ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 10.30 น. ท่ำอำกำศยำนเพชรบูรณ์ ตำมประเพณีนิยม

             ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรดังกล่ำว หรือหำกผลกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย  มีค่ำเกิน 37.5 องศำเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำห้องสอบ

                            ท้ังน้ี  เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ผู้เข้ำสอบทุกคนจะต้องใส่หน้ำกำกอนำมัย 

             หรือหน้ำกำกผ้ำ ตลอดระยะเวลำในกำรสอบและตลอดเวลำท่ีอยู่บริเวณสถำนท่ีสอบ ท้ังน้ี จะต้องให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยก่อนเข้ำห้องสอบ หำกผู้เข้ำสอบรำยใด

หมำยเหตุ:  - รอบเช้ำ  ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 08.00 น.

              - รอบบ่ำย  ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 13.00 น.

24. ท่ำอำกำศยำนนเพชรบูรณ์
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25. ท่าอากาศยานปาย
ต าแหน่ง เลขประจ าตัวสอบ วันท่ี เวลา สถานท่ีสอบ การแต่งกาย

ต ำแหน่งนักวิชำกำรขนส่ง 125020001 - 125020004 ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ 16.00 - 17.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ
125020005 - 125020024 ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น. ท่ำอำกำศยำนปำย ตำมประเพณีนิยม

เอกสารแนบท้ายประกาศท่ี 25

             ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรดังกล่ำว หรือหำกผลกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย  มีค่ำเกิน 37.5 องศำเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำห้องสอบ

                               ท้ังน้ี  เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ผู้เข้ำสอบทุกคนจะต้องใส่หน้ำกำกอนำมัย 
             หรือหน้ำกำกผ้ำ ตลอดระยะเวลำในกำรสอบและตลอดเวลำท่ีอยู่บริเวณสถำนท่ีสอบ ท้ังน้ี จะต้องให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยก่อนเข้ำห้องสอบ หำกผู้เข้ำสอบรำยใด

หมำยเหตุ:    - รอบเช้ำ  ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 08.00 น.
                - รอบบ่ำย  ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 13.00 น.



ต ำแหน่ง เลขประจ ำตัวสอบ วันท่ี เวลำ สถำนท่ีสอบ กำรแต่งกำย
ต ำแหน่งนักวิชำกำรขนส่ง 126020001 - 126020020 ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น. อำคำรส ำนักงำน แต่งกำยสุภำพ

126020021 - 126020040 ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น. ท่ำอำกำศยำนเบตง ตำมประเพณีนิยม
126020041 - 126020060 ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๔ 13.30 - 17.30 น.
126020061 - 126020069 ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๔ 08.30 - 12.30 น.

             ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรดังกล่ำว หรือหำกผลกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย  มีค่ำเกิน 37.5 องศำเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำห้องสอบ

                           ท้ังน้ี  เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ผู้เข้ำสอบทุกคนจะต้องใส่หน้ำกำกอนำมัย 
             หรือหน้ำกำกผ้ำ ตลอดระยะเวลำในกำรสอบและตลอดเวลำท่ีอยู่บริเวณสถำนท่ีสอบ ท้ังน้ี จะต้องให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยก่อนเข้ำห้องสอบ หำกผู้เข้ำสอบรำยใด

หมำยเหตุ:  - รอบเช้ำ  ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 08.00 น.
             - รอบบ่ำย  ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์) เข้ำรับกำรรำยงำนตัวในเวลำ 13.00 น.

26. ท่ำอำกำศยำนเบตง
เอกสำรแนบท้ำยประกำศท่ี 26



ล ำดับท่ี ช่ือหน่วยงำน E-mail

1 ท่าอากาศยานกระบ่ี kbv.hr@airports.go.th

2 ท่าอากาศยานอุดรธานี uth.hr@airports.go.th

3 ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี urt.hr@airports.go.th

4 ท่าอากาศยานขอนแก่น kkc.hr@airports.go.th

5 ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ubp.hr@airports.go.th

6 ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช nst.hr@airports.go.th

7 ท่าอากาศยานพิษณุโลก phs.hr@airports.go.th

8 ท่าอากาศยานตรัง tst.hr@airports.go.th

9 ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ bfv.hr@airports.go.th

10 ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด roi.hr@airports.go.th

11 ท่าอากาศยานสกลนคร sno.hr@airports.go.th

12 ท่าอากาศยานนครพนม kop.hr@airports.go.th

13 ท่าอากาศยานน่านนคร nnt.hr@airports.go.th

14 ท่าอากาศยานนราธิวาส naw.hr@airports.go.th

15 ท่าอากาศยานแม่สอด maq.hr@airports.go.th

16 ท่าอากาศยานเลย loe.hr@airports.go.th

17 ท่าอากาศยานล าปาง lpt.hr@airports.go.th

18 ท่าอากาศยานระนอง unn.hr@airports.go.th

19 ท่าอากาศยานหัวหิน hhq.hr@airports.go.th

20 ท่าอากาศยานชุมพร cjm.hr@airports.go.th

21 ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน hgn.hr@airports.go.th

22 ท่าอากาศยานนครราชสีมา nak.hr@airports.go.th

23 ท่าอากาศยานแพร่ prh.hr@airports.go.th

24 ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ phy.hr@airports.go.th

25 ท่าอากาศยานปาย pyy.hr@airports.go.th

26 ท่าอากาศยานเบตง btg.hr@airports.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ พนักงำนรำชกำรเฉพำะกิจ

หมำยเหตุ : เอกสำรและหลักฐำนท่ีจัดส่งจะต้องแนบเป็นไฟล์ PDF เท่ำน้ัน
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