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ผนวก การสอบคัดเลือกรอบแรกและการประกาศผลสอบ 
 

  ผูสมัครสอบทุกคนจะตองเขาสอบคัดเลือกรอบแรกตามที่กําหนด โดยสามารถพิมพบัตร
ประจําตัวสอบคัดเลือกรอบแรก ที่ระบุเลขประจําตัวสอบ กําหนดการ สถานที่สอบ และที่น่ังสอบ ไดต้ังแต 
วันจันทรที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต www.rtaf-recruit.com ดังน้ี 

๑. การสอบปฏิบัติ (เฉพาะผูสมัครสอบรหัสตําแหนง ๑๑๘๑๑๐, ๑๑๙๑๑๐, ๕๑๓๒๑๐, 
๕๑๔๓๑๐, ๕๑๔๓๔๑, ๕๑๗๓๑๐ และ ๕๑๘๓๑๐) ดังน้ี 

๑.๑ การสอบปฏิบัติ รหัสตําแหนง ๑๑๘๑๑๐, ๑๑๙๑๑๐, ๕๑๔๓๑๐ และ ๕๑๔๓๔๑ 
๑.๑.๑ กําหนดการสอบ ระหวางวันจันทรที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันศุกรที่ 

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามที่ระบุในบัตรประจําตัวสอบคัดเลือกรอบแรกของแตละบุคคล 
๑.๑.๒ เน้ือหาการสอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังน้ี 

ลําดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑ ทักษะดานการฟงภาษาตางประเทศทีส่มัครสอบ (โดยการ ถาม - ตอบ) 

- ประโยคทั่วไป 
- พื้นฐาน 

๒๐  

๒ ทักษะดานการพูดภาษาตางประเทศทีส่มัครสอบ (โดยการแนะนําตัว) 
- ประโยคพื้นฐาน 

๒๐  

๓ ทักษะดานการอานภาษาตางประเทศทีส่มัครสอบ (ทางสื่อสิง่พิมพ) 
- ภาษาไมเปนทางการ / ภาษาเปนทางการ 

๒๐  

๔ ทักษะดานการเขียนภาษาตางประเทศทีส่มัครสอบ 
- ภาษาไมเปนทางการ / ภาษาเปนทางการ 

๒๐  

๕ ทักษะดานการแปลภาษาตางประเทศทีส่มัครสอบ 
- แปลภาษาไทย เปนภาษาตางประเทศ 
- แปลภาษาตางประเทศ เปนภาษาไทย 

๒๐  

 รวม ๑๐๐  

๑.๒ การสอบปฏิบัติ รหัสตําแหนง ๕๑๓๒๑๐  
๑.๒.๑ กําหนดการสอบ ระหวางวันจันทรที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันศุกรที่ 

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามที่ระบุในบัตรประจําตัวสอบคัดเลือกรอบแรกของแตละบุคคล 
๑.๒.๒ เน้ือหาการสอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังน้ี 

ลําดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑ บุคลิกลักษณะ รูปราง หนาตา ๓๐  
๒ กิริยา มารยาท การแตงกาย ๓๐  
๓ การบริการ (Service Mind) ๒๐  
๔ ปฏิภาณไหวพริบ ๒๐  
 รวม ๑๐๐  

 

๑.๓  การสอบ... 
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๑.๓ การสอบปฏิบัติ รหสัตําแหนง ๕๑๗๑๑๐ 
๑.๓.๑ กําหนดการสอบ ระหวางวันจันทรที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันศุกรที่ 

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามที่ระบุในบัตรประจําตัวสอบคัดเลือกรอบแรกของแตละบุคคล 
๑.๓.๒ เน้ือหาการสอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังน้ี 

ลําดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑ บุคลิกทาทาง อัตลกัษณ ๑๐  
๒ นํ้าเสียง ๒๐  
๓ เน้ือรอง/ทํานอง ๒๐  
๔ อักขระ ๒๐  
๕ จังหวะ ๒๐  
๖ อารมณเพลง ๑๐  
 รวม ๑๐๐  

๑.๔ การสอบปฏิบัติ รหสัตําแหนง ๕๑๘๓๑๐  
๑.๔.๑ กําหนดการสอบ ระหวางวันจันทรที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันศุกรที่ 

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามที่ระบุในบัตรประจําตัวสอบคัดเลือกรอบแรกของแตละบุคคล 
๑.๔.๒ เน้ือหาการสอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังน้ี 

ลําดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑ บุคลิกทาทาง อัตลกัษณ ๑๐  
๒ ทดสอบบทเพลงบังคับ ๓๐  
๓ ทดสอบบทเพลงเลือก ๒๐  
๔ ทดสอบ Sing Leading (ทดสอบทันทีทีเ่ห็นโนต) ๑๐  
๕ จังหวะ ๒๐  
๖ อารมณเพลง ๑๐  
 รวม ๑๐๐  

 
 
 

๒. การสอบ... 
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๒. การสอบวิชาการ 
๒.๑ กําหนดสอบในวันอาทิตยที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งผูสมัครทุกคนจะตองเขาทํา

การสอบ (รายละเอียดตามที่ระบุในบัตรประจําตัวสอบคัดเลือกรอบแรก) 
๒.๒ เน้ือหาการสอบวิชาการ  

๒.๒.๑ ขอสอบวิชาการชั้นสัญญาบัตร (คุณวุฒิปริญญาโท และปริญญาตรี)  
เปนขอสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๑๕๐ ขอ (๑๐๐ คะแนน) มีรายละเอียดเน้ือหาการสอบวิชาการ
แตละวิชาดังน้ี 

๒.๒.๑.๑ วิชาความรู พื ้นฐานทั ่วไป จํานวน ๗๐ ขอ  ซึ ่งท ุกกลุ ม  
(ยกเวนกลุม DOF - 16) ตองทําการสอบ มีเน้ือหาครอบคลุมในวิชา ดังน้ี 

วิชา เน้ือหาการสอบ จํานวนขอ 

๑.  ความสามารถทางดาน
การคิดคํานวณและเหตุผล 

(๑)  การประยุกตใชคณิตศาสตรเบื้องตน 
(๒)  การวิเคราะหหาความสัมพันธของจํานวน 
หรือปรมิาณ 
(๓)  การแกปญหาเชิงปริมาณ และขอมลู 
(๔)  ความสามารถทางดานเหตุผล 
(๕)  ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธเช่ือมโยง 
(๖)  การหาขอยุติ หรือขอสรปุอยางสมเหตุสมผล 

๑๗ 

๒.  ภาษาไทย ความเขาใจและการใชภาษา ๘ 

๓.  ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร 

ทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ๓๐ 

  ๔.  คอมพิวเตอรข้ันพื้นฐาน (๑)  การใชระบบปฏิบัติการ Windows 
(๒)  การใชโปรแกรมข้ันพื้นฐาน 
(๓)  การเช่ือมตอเครอืขายและขอมลูบนอินเทอรเน็ต 

๑๐ 

  ๕.  ความรูทั่วไป การทหารและกองทัพอากาศ ๕ 

รวม ๗๐ 

 
 

๒.๒.๑.๒  วิชา... 
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๒.๒.๑.๒ วิชาความรูพื้นฐานเฉพาะตําแหนง จํานวน ๘๐ ขอ ซึ่งจําแนก
ตามกลุม โดยมีเน้ือหาครอบคลุมในวิชา ดังน้ี 

กลุม เน้ือหาการสอบ จํานวนขอ 

๑.  DOF - 01 (๑)  ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกช่ัน 
(๒)  อนุพันธของฟงกช่ัน 
(๓)  เทคนิคการหาปริพันธและการหาปรพิันธหลายช้ัน 
(๔)  ลําดับและอนุกรมอนันต 
(๕)  ความนาจะเปน 
(๖)  พีชคณิตเชิงเสน 
(๗)  สมการเชิงอนุพันธสามญั 
(๘)  การแจกแจงความนาจะเปนแบบตอเน่ือง 
และไมตอเน่ือง 
(๙)  การประมาณคา 
(๑๐)  การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 
(๑๑)  การวิเคราะหความแปรปรวน 
(๑๒)  การทดสอบความเปนอสิระ 
(๑๓)  การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ 

๘๐ 

๒.  DOF - 02 (๑)  การเขียนโปรแกรม 
(๒)  ฐานขอมูล 
(๓)  ระบบเครอืขาย 
(๔)  ระบบปฏิบัติการ 
(๕)  สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 
(๖)  ความปลอดภัยทางไซเบอร   

๘๐ 

๓.  DOF - 03 (๑)  อากาศพลศาสตร 
(๒)  ระบบขับเคลื่อนอากาศยาน 
(๓)  สมรรถนะอากาศยาน 
(๔)  เสถียรภาพและการควบคุม 
(๕)  โครงสรางอากาศยาน 

๘๐ 

  ๔.  DOF - 04 (๑)  กลศาสตรวิศวกรรมพื้นฐาน 
(๒)  กลศาสตรของเครื่องจักรกล 
(๓)  การทําความเย็น และการปรบัอากาศ 
(๔)  การควบคุมอัตโนมัติ 
(๕)  วัสดุวิศวกรรม 
(๖)  การควบคุมความช้ืน 
(๗)  การอนุรกัษพลงังาน 
(๘)  เครื่องทุนแรงและการบํารุงรักษา 

๘๐ 

 
๕.  DOF - 05 ... 
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๘.  DOF - 08 … 

 
 
 
 

กลุม เน้ือหาการสอบ จํานวนขอ 

๕.  DOF - 05 (๑)  วงจรไฟฟา 
(๒)  แมเหล็กไฟฟา 
(๓)  สายสงสญัญาณ 
(๔)  อุปกรณและวงจรสื่อสาร 
(๕)  สายอากาศและการกระจายคลื่น 
(๖)  ระบบสื่อสาร 
(๗)  การสือ่สารขอมลูและเครือขาย 
(๘)  การวิเคราะหวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

๘๐ 

๖.  DOF - 06 (๑)  การบริหารงานกอสราง 
(๒)  การวิเคราะหโครงสรางทางวิศวกรรม 
(๓)  คอนกรีตเทคโนโลยีและวัสดุ 
(๔)  อาคารและการปรนนิบัติบํารงุ 
(๕)  การประมาณราคากอสราง 
(๖)  การควบคุมงาน 
(๗)  การสํารวจ 
(๘)  การออกแบบและการซอมบํารุงถนนและทาง 

๘๐ 

๗.  DOF - 07 (๑)  พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 
(๒)  ความซับซอนและข้ันตอนวิธี 
(๓)  ภาษาการเขียนโปรแกรม 
(๔)  ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 
(๕)  โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธี 
(๖)  ระบบฐานขอมลู 
(๗)  การจัดการสารสนเทศ 
(๘)  เครอืขายคอมพิวเตอร 
(๙)  ความจําเปนของคอมพิวเตอร 
(๑๐)  พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๑๑)  การบํารุงรักษาและการบรหิารระบบ 
(๑๒)  สถาปตยกรรมและการบรูณาการระบบ 
(๑๓)  ระบบปฏิบัติการ 
(๑๔)  พื้นฐานคณิตศาสตรและวิศวกรรม 
(๑๕)  ความมั่นคงและการประกันสารสนเทศ 
(๑๖)  ระบบเว็บและเทคโนโลยี 

๘๐ 



- ๖ - 
 

กลุม เน้ือหาการสอบ จํานวนขอ 

  ๘.  DOF - 08 (๑)  ภูมิสารสนเทศศาสตรทั่วไป 
(๒)  เสนโครงแผนที่และระบบพกิัด 
(๓)  การรบัรูจากระยะไกล 
(๔)  หลักการเบื้องตนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
(๕)  ระบบกําหนดตําแหนงบนโลก 
(๖)  การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมสิารสนเทศ 

๘๐ 

๙.  DOF - 09 (๑)  ดาราศาสตรทรงกลม 
(๒)  ฟสิกสบรรยากาศ 
(๓)  กลศาสตรทองฟาเบื้องตน 
(๔)  ทฤษฎีแมเหลก็ไฟฟาเบื้องตน 

๘๐ 

๑๐.  DOF - 10 (๑)  ฟสิกสพื้นฐาน 
(๒)  ฟสิกสอะตอม โมเลกลุ อนุภาค 
(๓)  ฟสิกสนิวเคลียร 
(๔)  ฟสิกสกลศาสตร 
(๕)  ฟสิกสประยุกต 
(๖)  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัวัสดุศาสตร 
(๗)  การออกแบบวัสดุ 
(๘)  วัสดุเชิงกาวหนา 

๘๐ 

๑๑.  DOF - 11 (๑)  การบญัชีการเงิน 
(๒)  การบญัชีตนทุน 
(๓)  การเงินและการธนาคาร 
(๔)  การเงินธุรกจิ 
(๕)  การวิเคราะหงบการเงิน 
(๖)  การจัดทํางบประมาณ 
(๗)  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
(๘)  การเงินระหวางประเทศ 
(๙)  การสอบบญัชี 
(๑๐)  การตรวจสอบภายใน 
(๑๑)  การบริหารความเสี่ยงองคกร 
และการควบคุมภายใน 
(๑๒)  การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ 
(๑๓)  การกํากบัดูแลกจิการที่ (CG) 

๘๐ 

 

๑๒.  DOF - 12 … 
 

 

 



- ๗ - 
 

กลุม เน้ือหาการสอบ จํานวนขอ 

  ๑๒.  DOF - 12 (๑)  สารสนเทศศาสตรเบื้องตน 
(๒)  แหลงสารสนเทศ 
(๓)  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
(๔)  การทํารายงานวัสดุสารสนเทศ 
(๕)  การวิเคราะหทรพัยากร 
(๖)  การบริการสารสนเทศ 
(๗)  การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ 
(๘)  การจัดการและสงวนรักษาสารสนเทศดิจิทลั 
(๙)  การจัดการจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ 
(๑๐)  การคนคืนสารสนเทศ 
(๑๑)  หองสมุดดิจิทัล 
(๑๒)  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย 
(๑๓)  การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
(๑๔)  การจัดการฐานขอมลู 

๘๐ 

  ๑๓.  DOF - 13 (๑)  ธรรมวิภาค 
(๒)  มงคลสูตร 
(๓)  พุทธประวัติ 
(๔)  พระอภิธรรม 
(๕)  ศาสนาเปรียบเทยีบ 
(๖)  ศาสนพิธี ประเพณี และวัฒนธรรมไทย 
(๗)  ความรูเกี่ยวกับพระไตรปฎก 

๘๐ 

  ๑๔.  DOF - 14 (๑)  ลักษณะภาษาไทย 
(๒)  การใชภาษาไทย 
(๓)  การอาน 
(๔)  การฟง 
(๕)  การพูด 
(๖)  การเขียน 
(๗)  วรรณคดีและวรรณกรรม 
(๘)  การอานและการเขียนเชิงวิชาการ 
(๙)  ภาษาไทยสําหรับงานสารบรรณ 
(๑๐)  มาตรฐานความรูวิชาชีพคร ู

๘๐ 

 

๑๕.  DOF - 15 … 
 

 

 



- ๘ - 
 

กลุม เน้ือหาการสอบ จํานวนขอ 

  ๑๕.  DOF - 15 (๑)  หลักไวยากรณ (Grammar) 
(๒)  ศัพท และสํานวน (Vocabulary, Phrasal verbs, 
Idioms/Special Expressions) 
(๓)  การอาน (Reading) 

๘๐ 

  ๑๖.  DOF - 17 (๑)  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ 
(๒)  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ.๒๕๓๙ 
(๓)  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ 
(๔)  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
(๕)  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
(๖)  ประมวลกฎหมายอาญา 
(๗)  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
(๘)  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(๙)  พระราชบัญญัติวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖ 
(๑๐)  พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.๒๔๙๘ 
(๑๑)  ประมวลกฎหมายอาญาทหาร 
(๑๒)  พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.๒๔๙๗ 
(๑๓)  พระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการ 
ตอการเดินอากาศ พ.ศ.๒๕๓๘ 
(๑๔)  สนธิสัญญาวาดวยหลักการที่ใชบังคับตอกิจกรรม
ในเรื่องการสํารวจและใชอวกาศ ค.ศ.๑๙๖๗ 
(๑๕)  พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ 
(๑๖)  พระราชบัญญัติวาดวยความมั่นคงปลอดภัย 
ไซเบอร พ.ศ.๒๕๖๓ 

๘๐ 

  ๑๗.  DOF - 18 (๑)  โลหิตวิทยา 
(๒)  เคมีคลินิก 
(๓)  ภูมิคุมกันวิทยา 
(๔)  จุลชีววิทยาคลินิก 
(๕)  จุลทรรศนศาสตร 
(๖)  ธนาคารเลือด 
(๗)  กฎหมายของนักเทคนิคการแพทย 

๘๐ 

๑๘.  DOF - 19 … 
 
 
 



- ๙ - 

 
กลุม เน้ือหาการสอบ จํานวนขอ 

  ๑๘.  DOF - 19 (๑)  ความรูดานเวชศาสตรนิวเคลียรังส ี
(๒)  ความรูดานรังสีวินิจฉัย 
(๓)  ความรูดานรังสีรักษา 
(๔)  การปองกันอันตรายจากรังส ี

๘๐ 

  ๑๙.  DOF - 20 (๑)  ความรูทั่วไปเกี่ยวกบัการตรวจวินิจฉัย 
ทางจิตวิทยาคลินิก 
(๒)  เครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยาคลินิก 
(๓)  การวิเคราะหผลการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก 
(๔)  โรคทางจิตเวชและบําบัดรกัษา 
(๕)  มาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยา
คลินิก 

๘๐ 

  ๒๐.  DOF - 21 (๑)  พื้นฐานการแพทยแผนจีน 
(๒)  การตรวจวินิจฉัยโรคดวยศาสตรการแพทย 
แผนจีน 
(๓)  ยาจีน 
(๔)  ตํารับยาจีน 
(๕)  การฝงเข็ม 
(๖)  การนวดทุยหนาและกระดูก 
(๗)  อายุรกรรมแพทยแผนจีน 
(๘)  นรีเวชแพทยแผนจีน 
(๙)  กุมารเวชแพทยแผนจีน 

๘๐ 

  ๒๑.  DOF - 22 (๑)  ประวัติการแพทยแผนไทยประยุกต 
(๒)  อาหารและโภชนาการวิถีไทย 
(๓)  คุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายทางการแพทย
แผนไทย 
(๔)  เวชกรรมไทยประยุกต 
(๕)  เภสัชกรรมไทยประยุกต 
(๖)  หัตถเวชกรรมไทยประยุกต 
(๗)  ผดุงครรภแผนไทยประยุกต 

๘๐ 

  ๒๒.  DOF - 23 (๑)  สุขาภิบาลอาหาร 
(๒)  หลักโภชนาการ 
(๓)  โภชนบําบัด 
(๔)  โภชนาการบุคคล 
(๕)  อาหารสุขภาพ 
(๖)  ศิลปะการจัดอาหารและตกแตงโตะอาหาร 
(๗)  เคมีอาหาร 

๘๐ 

๒๓.  DOF - 24 … 



- ๑๐ - 

 

๒.๒.๒ ขอสอบวิชาการช้ันสัญญาบัตร (กลุม DOF - 16) เปนขอสอบแบบปรนัย 
๔ ตัวเลือก จํานวน ๑๕๐ ขอ มีรายละเอียดเน้ือหาการสอบวิชาการแตละวิชา ดังน้ี 

วิชา เน้ือหาการสอบ จํานวนขอ 

๑.  ความสามารถทางดาน
การคิดคํานวณและเหตุผล 

(๑)  การประยุกตใชคณิตศาสตรเบื้องตน 
(๒)  การวิเคราะหหาความสัมพันธของจํานวน 
หรือปรมิาณ 
(๓)  การแกปญหาเชิงปริมาณ และขอมลู 
(๔)  ความสามารถทางดานเหตุผล 
(๕)  ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธเช่ือมโยง 
(๖)  การหาขอยุติ หรือขอสรปุอยางสมเหตุสมผล 

๕๐ 

๒.  ภาษาไทย ความเขาใจและการใชภาษา ๒๗ 

๓.  ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร 

ทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ 
ในชีวิตประจําวัน 

๓๐ 

  ๔.  คอมพิวเตอรข้ันพื้นฐาน (๑)  การใชระบบปฏิบัติการ Windows 
(๒)  การใชโปรแกรมข้ันพื้นฐาน 
(๓)  การเช่ือมตอเครอืขายและขอมลูบนอินเทอรเน็ต 

๒๘ 

  ๕.  ความรูทั่วไป การทหารและกองทัพอากาศ ๑๕ 

รวม ๑๕๐ 

๒.๒.๓  ขอสอบ ... 

 

 

 
 

กลุม เน้ือหาการสอบ จํานวนขอ 

  ๒๓.  DOF - 24 (๑)  ความรูทั่วไปเกี่ยวกบังานสังคมสงเคราะห 
(๒)  แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมสงเคราะห 
(๓)  ความรูดานกระบวนการสังคมสงเคราะห 
(๔)  ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานสังคมสงเคราะห 
(๕)  กฎหมายทีเ่กี่ยวของกบังานสังคมสงเคราะห 
(๖)  เครื่องมือทางสงัคมสงเคราะห 
(๗)  จรรยาบรรณทางสงัคมสงเคราะห 
(๘)  ความรูรอบตัวทีเ่กี่ยวของกบังานสังคมสงเคราะห 

๘๐ 



- ๑๑ - 
 

๒.๒.๓ ขอสอบวิชาการตํ่ากวาช้ันสัญญาบัตร (คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูงและประกาศนียบัตรวิชาชีพ) เปนขอสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๑๕๐ ขอ (๑๐๐ คะแนน) 
รายละเอียดเน้ือหาการสอบวิชาการแตละวิชา ดังน้ี 

๒.๒.๓.๑ วิชาความรู พื ้นฐานทั ่วไป  จํานวน ๗๐ ข อ  ซึ ่งท ุกกลุ ม 
(ยกเวนกลุม NCO - 17) ตองทําการสอบ มีเน้ือหาครอบคลุมในวิชา ดังน้ี 

วิชา เน้ือหาการสอบ จํานวนขอ 

๑.  ความสามารถทางดาน
การคิดคํานวณและเหตุผล 

(๑)  การประยุกตใชคณิตศาสตรเบื้องตน 
(๒)  การวิเคราะหหาความสัมพันธของจํานวน 
หรือปรมิาณ 
(๓)  การแกปญหาเชิงปริมาณ และขอมลู 
(๔)  ความสามารถทางดานเหตุผล 
(๕)  ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธเช่ือมโยง 
(๖)  การหาขอยุติ หรือขอสรปุอยางสมเหตุสมผล 

๑๗ 

๒.  ภาษาไทย ความเขาใจและการใชภาษา ๘ 

๓.  ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร 

ทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ 
ในชีวิตประจําวัน 

๓๐ 

  ๔.  คอมพิวเตอรข้ันพื้นฐาน (๑)  การใชระบบปฏิบัติการ Windows 
(๒)  การใชโปรแกรมข้ันพื้นฐาน 
(๓)  การเช่ือมตอเครอืขายและขอมลูบนอินเทอรเน็ต 

๑๐ 

  ๕.  ความรูทั่วไป การทหารและกองทัพอากาศ ๕ 

รวม ๗๐ 

๒.๒.๓.๒ วิชาความรูพื้นฐานวิชาชีพเฉพาะตําแหนง จํานวน ๘๐ ขอ 
ซึ่งจําแนกตามกลุม มีเน้ือหาครอบคลุมในวิชา ดังน้ี 

๒. NCO - 02 … 

กลุม เน้ือหาการสอบ จํานวนขอ 

๑.  NCO - 01 (๑)  บูรณาการวิชาชีพผูชวยทันตแพทย 
(๒)  หลักการทําใหปราศจากเช้ือในงานทันตกรรม 
(๓)  วัสดุทางทันตกรรม 
(๔)  ทันตกรรมหัตถการ 
(๕)  เวชศาสตรชองปาก 
(๖)  วิทยาเอ็นโดดอนต 
(๗)  ทันตกรรมประดิษฐ 
(๘)  ปริทันตวิทยา 
(๙)  ศัลยศาสตรชองปาก 
(๑๐)  ทันตกรรมสําหรับเด็ก 
(๑๑)  ทันตรังสีวิทยา 

๘๐ 



- ๑๒ - 
 

 
๗. NCO - 07 … 

 
 

กลุม เน้ือหาการสอบ จํานวนขอ 

๒.  NCO - 02 (๑)  การอานและเขียนแบบกอสรางพื้นฐาน 
(๒)  การเขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอร 
(๓)  งานสํารวจพื้นฐาน 
(๔)  การประมาณราคากอสราง 
(๕)  คอนกรีตเทคโนโลยีและวัสดุพื้นฐาน 
(๖)  เทคนิควิธีการกอสราง 
(๗)  โครงสรางทางวิศวกรรมของอาคารพื้นฐาน 

๘๐ 

๓.  NCO - 03 (๑)  แผนที ่
(๒)  รังวัด 
(๓)  ที่ดิน 

๘๐ 

๔.  NCO - 04 (๑)  ความรูพื้นฐานทางเภสัชกรรมสําหรับเทคนิค 
เภสัชกรรม 
(๒)  การคํานวณทางเภสัชกรรมสําหรบัเทคนิค 
เภสัชกรรม 
(๓)  ความรูพื้นฐานทางกฎหมายสําหรับเทคนิค 
เภสัชกรรม 

๘๐ 

๕.  NCO - 05 (๑)  การคัดกรองผูบรจิาคโลหิต 
(๒)  การเจาะเก็บโลหิตผูบริจาค 
(๓)  การเตรียมและการตรวจสอบคุณภาพ
สวนประกอบของโลหิต 
(๔)  การตรวจคัดกรองเช้ือและการตรวจหมูโลหิตใน
โลหิตผูบริจาค 
(๕)  การตรวจความเขากันไดของโลหิต 
(๖)  การตรวจหาสาเหตุของการเกิดปฏิกิริยาอันไมพึง
ประสงคหลงัผูปวยไดรับโลหิต 
(๗)  ระบบคุณภาพในงานบรกิารโลหิต 

๘๐ 

๖.  NCO - 06 (๑)  การดูแลผูปวยฉุกเฉิน 
(๒)  การดูแลผูบาดเจบ็ฉุกเฉิน 
(๓)  การประเมินสภาพ 
(๔)  การชวยฟนคืนชีพ 
(๕)  นิติศาสตรและกฎหมายทีเ่กี่ยวของ 
(๖)  ระบบการแพทยฉุกเฉิน 

๘๐ 



- ๑๓ - 
 

๑๒. NCO - 12 … 

 

กลุม เน้ือหาการสอบ จํานวนขอ 

  ๗.  NCO - 07 
 

(๑)  การออกแบบและติดต้ังระบบไฟฟา 
(๒)  การออกแบบระบบไฟฟากําลัง 
(๓)  กฎและมาตรฐานทางไฟฟา 
(๔)  การอานแบบ เขียนแบบไฟฟา และประมาณราคา 
(๕)  การซอมบํารุงรักษาและทดสอบหมอแปลงไฟฟา 
และมอเตอรไฟฟากระแสสลบั 

๘๐ 

  ๘.  NCO - 08 (๑)  คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 
(๒)  งานไฟฟาและอเิลก็ทรอนิกสเบื้องตน 
(๓)  วงจรไฟฟากระแสตรง 
(๔)  วงจรไฟฟากระแสสลับ 
(๕)  เครื่องมือวัดไฟฟาและอเิล็กทรอนิกส 
(๖)  อุปกรณวงจรและอเิลก็ทรอนิกส 
(๗)  วงจรดิจิตอล 

๘๐ 

  ๙.  NCO - 09 (๑)  มูลเหตุทีท่ําใหเกิดเพลิงและวิธีการปองกัน 
(๒)  มาตรการปองกันอัคคีภัย 
(๓)  เคมีและประเภทของเพลิง 
(๔)  วิธีการดับเพลิง 
(๕)  เครื่องมือในการดับเพลงิ 
(๖)  ระบบสญัญาณแจงเหตุเพลิงไหม 
(๗)  การซอมเครือ่งทุนแรงและการบํารุงรักษา 
(๘)  โครงสรางทางวิศวกรรมของอาคารพื้นฐาน 

๘๐ 

  ๑๐.  NCO - 10 

         และ GENCO - 04 

(๑)  การอานและเขียนแบบกอสรางพื้นฐาน 
(๒)  การเขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอร 
(๓)  งานสํารวจพื้นฐาน 
(๔)  การประมาณราคากอสราง 
(๕)  คอนกรีตเทคโนโลยีและวัสดุพื้นฐาน 
(๖)  เทคนิควิธีการกอสราง 
(๗)  โครงสรางทางวิศวกรรมของอาคารพื้นฐาน 

๘๐ 

  ๑๑.  NCO - 11 (๑)  กลศาสตรพื้นฐาน 
(๒)  สวนประกอบที่สําคัญของเครื่องจักรกล 
(๓)  หลักการทําความเย็น และการปรับอากาศ 
(๔)  เครื่องทุนแรงและการบํารุงรักษา 
(๕)  เช้ือเพลิงและสารหลอลื่น 

๘๐ 



- ๑๔ - 

 

๑๕. NCO - 15 … 

 

 

กลุม เน้ือหาการสอบ จํานวนขอ 

  ๑๒.  NCO - 12 
         และ GENCO - 05 

(๑)  เครื่องยนต 
(๒)  ไฟฟารถยนต 
(๓)  ชวงลางรถยนต 
(๔)  สงกําลังรถยนต 
(๕)  ระบบปรับอากาศรถยนต 
(๖)  การปรนนิบัติบํารุงและแกไขขอขัดของ 

๘๐ 

  ๑๓.  NCO - 13 (๑)  คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 
(๒)  การใชโปรแกรมกราฟกพื้นฐาน 
(๓)  การถายภาพเบื้องตน 
(๔)  ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
(๕)  การใชงานระบบปฏิบัติการ 
(๖)  พื้นฐานการอินเตอรเฟส 

     (๗)  พื้นฐานการจัดการฐานขอมูล 
     (๘)  พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
     (๙)  พื้นฐานการสรางเว็บไซต 
     (๑๐)  พื้นฐานเครือขายคอมพิวเตอร 

๘๐ 

  ๑๔.  NCO - 14 (๑)  การถายภาพเบื้องตน 
(๒)  เทคนิคการถายภาพและวีดิทัศน 
(๓)  กลองและอปุกรณการถายภาพ 
(๔)  คุณสมบัติภาพถายและวีดิทัศน 

     (๕)  การผลิตสือ่มลัติมีเดีย 
     (๖)  การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
     (๗)  การใชโปรแกรมตัดตอวีดิโอเบือ้งตน 
     (๘)  ความคิดสรางสรรคในการออกแบบ

สื่อคอมพิวเตอรกราฟฟก 
     (๙)  การใชคอมพิวเตอรกราฟฟกเพื่อการประชาสัมพันธ 
     (๑๐)  หลักการออกแบบสือ่คอมพิวเตอรกราฟฟก 
     (๑๑)  ประวัติศาสตรศิลป 
     (๑๒)  สัดสวน DIMENSION 
     (๑๓)  Golden Point 
     (๑๔)  เทรนดส ี
     (๑๕)  Composition 

๘๐ 



- ๑๕ - 

 
๒๐. GENCO - 03 … 

 
 

 

 

 

กลุม เน้ือหาการสอบ จํานวนขอ 

  ๑๕.  NCO - 15 (๑)  บัญชีสากลเบื้องตน 
(๒)  การบญัชีภาษี 
(๓)  บัญชีสินคาและระบบใบสําคัญ 
(๔)  เศรษฐศาสตรเบือ้งตน 
(๕)  การใชคอมพิวเตอรในงานบญัชี 
(๖)  การประยุกตโปรแกรมตารางงานเพื่องานบญัชี 
(๗)  กฎหมายเบื้องตน 
(๘)  บัญชีทรพัยสิน 
(๙)  การบญัชีเด่ียวและการกระทบยอด 

๘๐ 

  ๑๖.  NCO - 16 (๑)  สุขาภิบาลอาหาร 
(๒)  วิทยาศาสตรการอาหาร 
(๓)  อาหารโรงพยาบาล 
(๔)  อาหารเด็ก 
(๕)  อาหารผูสงูอายุ 
(๖)  ศิลปะการจัดอาหารและตกแตงโตะอาหาร 
(๗)  การถนอมและแปรรปูอาหาร 

๘๐ 

  ๑๗.  NCO - 18 (๑)  การพยาบาลข้ันพื้นฐาน ๘๐ 

  ๑๘.  GENCO - 01 (๑)  คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 
(๒)  งานไฟฟาและอเิลก็ทรอนิกสเบื้องตน 
(๓)  วงจรไฟฟากระแสตรง 
(๔)  วงจรไฟฟากระแสสลับ 
(๕)  เครื่องมือวัดไฟฟาและอเิล็กทรอนิกส 
(๖)  อุปกรณวงจรและอเิลก็ทรอนิกส 
(๗)  วงจรดิจิตอล 

๘๐ 

  ๑๙.  GENCO - 02 (๑)  วัสดุกอสรางและเทคนิคการทํางาน 
(๒)  การสํารวจงานกอสราง 
(๓)  กลศาสตรโครงสราง 
(๔)  การประมาณราคากอสราง 
(๕)  การเขียนแบบกอสราง 

๘๐ 



- ๑๖ - 

 
๒.๒.๔ ขอสอบวิชาการตํ่ากวาช้ันสัญญาบัตร (กลุม NCO - 17 และ GENCO - 06)

เปนขอสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๑๕๐ ขอ (๑๐๐ คะแนน) มีรายละเอียดเน้ือหาการสอบวิชาการ 
แตละวิชา ดังน้ี 

วิชา เน้ือหาการสอบ จํานวนขอ 

๑.  ความสามารถทางดาน
การคิดคํานวณและเหตุผล 

(๑)  การประยุกตใชคณิตศาสตรเบื้องตน 
(๒)  การวิเคราะหหาความสัมพันธของจํานวน 
หรือปรมิาณ 
(๓)  การแกปญหาเชิงปริมาณ และขอมลู 
(๔)  ความสามารถทางดานเหตุผล 
(๕)  ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธเช่ือมโยง 
(๖)  การหาขอยุติ หรือขอสรปุอยางสมเหตุสมผล 

๕๐ 

๒.  ภาษาไทย ความเขาใจและการใชภาษา ๒๗ 

๓.  ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร 

ทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ 
ในชีวิตประจําวัน 

๓๐ 

  ๔.  คอมพิวเตอรข้ันพื้นฐาน (๑)  การใชระบบปฏิบัติการ Windows 
(๒)  การใชโปรแกรมข้ันพื้นฐาน 
(๓)  การเช่ือมตอเครอืขายและขอมลูบนอินเทอรเน็ต 

๒๘ 

  ๕.  ความรูทั่วไป การทหารและกองทัพอากาศ ๑๕ 

รวม ๑๕๐ 

 
๓.  ระเบียบ... 

 
 
 
 
 

กลุม เน้ือหาการสอบ จํานวนขอ 

  ๒๐.  GENCO - 03 

 

(๑)  วัสดุงานชางอุตสาหกรรม 
(๒)  งานฝกฝมือ 
(๓)  งานเช่ือมและโลหะแผนเบื้องตน 
(๔)  งานวงจรไฟฟาเบือ้งตน 
(๕)  งานเครื่องมือกลเบื้องตน 
(๖)  ตรวจสอบช้ินสวนของเครื่องยนตโดยใชเครื่องมือ
วัดละเอียด 
(๗)  เขียนแบบเทคนิคเบือ้งตน 

๘๐ 



- ๑๗ - 
 

๓. ระเบียบการปฏิบัติในการเขาสอบ  
๓.๑ ระเบียบการปฏิบ ัติในการเขาสอบตามมาตรการปองกันโรคติดเชื้อไวร ัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19)  
๓.๑.๑ ผูเขาสอบทุกคนเตรียมหนากากอนามัยดวยตนเอง และสวมใสตลอดเวลา

ที่เขาสูสถานที่สอบทุกการสอบ 
๓.๑.๒ ผูเขาสอบทุกคนตองลางมือดวยเจลลางมือที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว

กอนเขาสอบทุกการสอบ 
๓.๑.๓ ผูเขาสอบทุกคนตองเขารับการตรวจคัดกรองที่บริเวณจุดคัดกรองกอนเริ่ม

เวลาสอบทุกการสอบ 
๓.๑.๔ ผูเขาสอบที่มีประวัติเดินทางกลับ หรือเดินทางผานทองที่ที่ เปนเขตติด

โรคติดตออันตราย กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในระยะเวลา ๑๔ วันกอนวันสอบ 
จะตองแจงตอเจาหนาที่แพทยที่บริเวณจุดคัดกรองตามขอ ๓.๑.๓ เพื่อพิจารณาแยกหองเขาสอบ 

๓.๒ ระเบียบการปฏิบัติในการเขารับการสอบปฏิบัติ  
๓.๒.๑ ผูเขาสอบแตงกายดวยชุดสุภาพเรียบรอย คือ ผูเขาสอบหญิงสวมกระโปรง

หรือกางเกงขายาวทรงสุภาพ และสวมรองเทาหุมสน สําหรับผูเขาสอบชายสวมเสื้อคอปก กางเกงขายาว  
โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง และสวมรองเทาหุมสน 

๓.๒.๒ ผูเขาสอบตองเตรียมตัวตามรายละเอียดการสอบที่แจงตามบัตรประจําตัว
สอบคัดเลือกรอบแรกของแตละบุคคล 

๓.๓ ระเบียบการปฏิบัติในการเขาสอบวิชาการ 
๓.๓.๑ แตงกายดวยชุดสุภาพเรียบรอย คือ ผูเขาสอบหญิงสวมกระโปรงหรือ

กางเกงขายาวทรงสุภาพ และสวมรองเทาหุมสน สําหรับผูเขาสอบชายสวมเสื้อคอปก กางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อ
ไวในกางเกง และสวมรองเทาหุมสน 

๓.๓.๒ ผูเขาสอบตองจัดเตรียมเอกสารและอปุกรณในวันสอบ ดังน้ี 
๓.๓.๒.๑ บัตรประจําตัวสอบคัดเลอืกรอบแรก 
๓.๓.๒.๒ บัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับรถ 

หากไมมบีัตรดังกลาวแสดงตนในการเขาสอบ คณะกรรมการคุมสอบจะไมอนุญาตใหเขาสอบ 
๓.๓.๒.๓ ดินสอ 2B และยางลบดินสอ 

๓.๓.๓ ผูเขาสอบควรไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มเวลาสอบไมนอยกวา ๑ ช่ัวโมง 
แตจะเขาหองสอบไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการคุมสอบประจําหองสอบเทาน้ัน 

๓.๓.๔ ผูเขาสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากที่ไดเริ่มดําเนินการสอบไปแลว ๒๐ นาที
จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ 

๓.๓.๕ ผูเขาสอบจะตองน่ังสอบตามผังที่น่ังสอบและหองสอบที่กําหนด 
๓.๓.๖ หามนําตํารา หนังสือ บันทึกขอความ วัสดุอุปกรณอื่น เชน เครื่อง

คํานวณอุปกรณที่ใชคํานวณได เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง นาฬิกาขอมือระบบดิจิตอล หรือ
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิด เชน วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร โทรศัพทมือถือ เปนตน เขาหอง
สอบโดยเด็ดขาดหากนําเขาหองสอบจะถือวาเจตนากระทําการทุจริต 

๓.๓.๗  อนุญาตใหวาง ... 
 
 



- ๑๘ - 
 

๓.๓.๗ อนุญาตใหวางเฉพาะเอกสารและอุปกรณที่กําหนดในขอ ๓.๒.๒ บนโตะสอบ
เทาน้ัน โดยของใชสวนตัวใหนําใสในถุงที่คณะกรรมการคุมสอบจัดไวใหเทาน้ัน 

๓.๓.๘ ปฏิบัติตามคําช้ีแจงของคณะกรรมการคุมสอบโดยเครงครัด 
๓.๓.๙ หามผูเขาสอบคัดลอกขอสอบลงเอกสารหรืออุปกรณใด ๆ หรือนําเอกสาร

การสอบออกจากหองสอบโดยเด็ดขาด 
๓.๓.๑๐  เมื่ออยูในหองสอบ หากผูเขาสอบที่มีขอสงสัยประการใด ใหยกมือถาม

คณะกรรมการคุมสอบเทาน้ัน ไมพูดคุยหรือติดตอกับผูเขาสอบอื่น และไมออกจากหองสอบ เวนแตจะไดรับ
อนุญาตและอยูในความดูแลของคณะกรรมการคุมสอบ 

๓.๓.๑๑  กรณีที่ผูเขาสอบทําขอสอบเสร็จกอนที่จะหมดเวลา หรือไมประสงค 
จะทําขอสอบตอไป ใหน่ังอยูที่น่ังสอบแลวรอจนกวาคณะกรรมการคุมสอบเก็บขอสอบและกระดาษคําตอบ 
หามเดินมาสงขอสอบที่โตะคณะกรรมการคุมสอบโดยเด็ดขาด และผูเขาสอบจะออกจากหองสอบไดตอเมื่อ
หมดเวลาสอบเทาน้ัน 

๓.๓.๑๒  เมื่อหมดเวลาสอบ ใหผูเขาสอบที่น่ังอยูในหองสอบหยุดทําขอสอบทันที
และรอจนกวาคณะกรรมการคุมสอบจะเก็บขอสอบ กระดาษคําตอบ และอนุญาตใหออกจากหองสอบได 
หากผูเขาสอบคนใดฝาฝนจะไมไดรับการตรวจกระดาษคําตอบ 

๓.๓.๑๓  ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบการสอบน้ี หรือผูทุจริต หรือพยายามทําการ
ทุจริตในการสอบ หากตรวจพบการกระทําดังกลาว คณะกรรมการคุมสอบมีอํานาจตัดสิทธ์ิการสอบของผูน้ัน 
หรือยกเลิกการสอบและผลการสอบทั้งหมด โดยไมคืนคาสมัครสอบและผูน้ันตองเสียคาสมัครสอบใหมเมื่อจัด
ใหมีการสอบอีกครั้ง 

๔. การประกาศผลสอบและการรายงานตัวของผูสอบผานการสอบคัดเลอืกรอบแรก 
๔.๑ ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก ในวันจันทรที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต

www.rtaf-recruit.com  
๔.๒ ใหผูที่สอบผานการสอบคัดเลือกรอบแรก รายงานตัวและพิมพบัตรประจําตัว

สอบคัดเลือกรอบสอง ระหวางวันจันทรที ่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึง วันศุกรที ่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  
(ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ไมเวนวันหยุดราชการ) ทางเว็บไซต www.rtaf-recruit.com เพื่อรับทราบผลการสอบ
คัดเลือกรอบแรก และรับทราบกําหนดการสอบคัดเลือกรอบสอง หากผูที่สอบผานไมรายงานตัวตามวันและ
เวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธ์ิในทุกกรณี 
 

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

 



ผนวก การสอบคัดเลือกรอบสองและการประกาศผลสอบ 

 ผูผานการสอบคัดเลือกรอบแรกเทาน้ันจึงจะมีสิทธ์ิเขาสอบคัดเลือกรอบสอง โดยมีรายละเอียด
กําหนดการและระเบียบเกี่ยวกับการสอบรอบสองตามบัตรประจําตัวสอบคัดเลือกรอบสอง ทั้งน้ีจะตอง 
เขารับการสอบคัดเลือกรอบสองครบทุกข้ันตอน หากไมดําเนินการตามที่กําหนดไมวาข้ันตอนใด ถือวาไมผาน
การสอบคัดเลือก  

๑. การสอบสัมภาษณ 
๑.๑ กําหนดสอบระหวางวันจันทรที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึง วันจันทรที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

โดยสถานที่และวันที่ทําการทดสอบของแตละบุคคลจะแจงใหทราบ รายละเอียดตามที่ระบุในบัตรประจําตัวสอบ
คัดเลือกรอบสอง 

๑.๒ การสอบสัมภาษณเปนการสอบเพื่อพจิารณาคุณลักษณะสวนบุคคล ความเหมาะสม
กับการปฏิบัติหนาที่ในการรับราชการทหาร โดยมีเกณฑการพิจารณาคุณลักษณะในการสอบ ดังน้ี 

๑.๒.๑ ลักษณะทางกายภาพ, บุคลิกภาพที่เหมาะสม  ๒๐ คะแนน 
                                          กับการปฏิบัติหนาที่ในการรับราชการทหารและทวงทีวาจา 

๑.๒.๒ ปฏิภาณไหวพริบ      ๒๐ คะแนน 
๑.๒.๓ การใชความรูและความรอบรู    ๒๐ คะแนน 
๑.๒.๔ ระบบวิธีคิด เปาหมายในการมองคุณคาตัวเอง  ๒๐ คะแนน 
๑.๒.๕ ความจงรกัภักดีตอสถาบัน คานิยม ทัศนคติตอวิชาชีพทหาร ๒๐ คะแนน 

      และการควบคุมอารมณ 
๑.๓ ผูผานเกณฑสอบสัมภาษณ คือ ผูที่ไดคะแนนสอบสัมภาษณแตละดานไมตํ่ากวา 

รอยละ ๖๐ และเมื่อรวมคะแนนสอบสัมภาษณทุกดานแลวตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ ๘๐  

๒. การทดสอบสมรรถภาพรางกาย 
๒.๑ กําหนดสอบระหวางวันจันทรที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึง วันจันทรที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

โดยสถานที่และวันที่ทําการทดสอบของแตละบุคคลจะแจงใหทราบ รายละเอียดตามที่ระบุในบัตรประจําตัว
สอบคัดเลือกรอบสอง 

๒.๒ การทดสอบใชเกณฑนํ้าหนักคะแนน ลุกน่ัง : ดันพื้น : ว่ิง ๑,๐๐๐ เมตร = ๒๐ : ๒๐ : ๖๐
รายละเอียดและเกณฑการใหคะแนนการทดสอบสมรรถภาพรางกาย 

๒.๒.๑ ลุกน่ัง (SIT-UP) ภายใน ๑ นาที 

ลุกน่ัง 
จํานวนครั้งที่ปฏิบัติไดใน ๑ นาที   

(ครั้ง/นาที) 

เพศ อายุ 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  การดันพื้น ... 
 
 



- ๒ - 
 

๒.๒.๒ การดันพื้น (PUSH-UP) ภายใน ๑ นาที 

ดันพื้น 
จํานวนครั้งที่ปฏิบัติไดใน ๑ นาที 

(ครั้ง/นาที) 

เพศ อายุ 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 ว่ิงระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 

๓. การสอบปฏิบัติ (เฉพาะผูสมัครสอบรหัสตําแหนง ๑๐๑๓๑๐, ๑๐๒๓๑๐, ๑๐๓๑๑๐, 
๑๐๗๑๑๐, ๑๐๗๑๔๐, ๑๐๗๑๘๘, ๑๐๗๓๑๐, ๑๐๘๑๑๐, ๑๑๔๑๑๐, ๑๑๕๓๑๐, ๑๑๖๓๑๐, ๑๑๖๓๒๓, ๑๒๔๓๑๐, 
๒๐๑๓๑๐, ๔๐๗๑๑๐, ๔๐๗๑๐๑, ๔๐๗๑๐๒, ๔๐๗๑๐๔, ๔๐๗๑๐๕, ๔๐๗๑๐๗, ๔๐๗๑๒๑, ๔๐๗๑๒๓, ๔๐๗๑๔๑, 
๔๐๗๑๔๖, ๔๐๗๑๕๖, ๔๐๗๑๘๘, ๕๑๑๑๑๐, ๕๑๑๑๐๑, ๕๑๑๑๐๒, ๕๑๑๑๐๔, ๕๑๑๑๐๗, ๕๑๑๑๒๑, ๕๑๑๑๔๑, 
๕๑๑๑๔๖, ๕๑๑๓๑๐, ๕๑๑๓๐๒, ๕๑๑๓๔๖, ๕๑๑๓๘๘, ๕๑๒๑๑๐, ๕๑๒๑๐๑, ๕๑๒๑๐๒, ๕๑๒๑๐๔, ๕๑๒๑๐๕, 
๕๑๒๑๐๗, ๕๑๒๑๒๑, ๕๑๒๑๒๓, ๕๑๒๑๔๑, ๕๑๒๑๔๖, ๕๑๒๑๕๖, ๕๑๒๑๘๘, ๕๑๒๓๑๐, ๕๑๒๓๐๒, ๕๑๒๓๐๔, 
๕๑๒๓๐๕, ๕๑๒๓๐๗, ๕๑๒๓๒๑, ๕๑๒๓๒๓, ๕๑๒๓๔๑, ๕๑๒๓๕๖, ๕๔๐๑๑๐, ๕๔๐๓๑๐, ๕๔๐๓๐๑, ๕๔๐๓๐๒, 
๕๔๐๓๐๔, ๕๔๐๓๐๕, ๕๔๐๓๐๗, ๕๔๐๓๒๑, ๕๔๐๓๒๓, ๕๔๐๓๔๑, ๕๔๐๓๔๖, ๕๔๐๓๕๖ และ ๕๔๐๓๘๘ ดังน้ี  

๓.๑ การสอบปฏิบัติ รหสัตําแหนง ๑๐๑๓๑๐  
๓.๑.๑ กําหนดการสอบ ระหวางวันจันทรที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันจันทรที่  

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามที่ระบุในบัตรประจําตัวสอบคัดเลือกรอบสองของแตละบุคคล 
๓.๑.๒ เน้ือหาการสอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังน้ี 

ลําดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑ ความสามารถในการถายทอด (ระยะเวลาในการสอบ ๓๐ นาที) ๕๐  
๒ ความรูในดานวิชาการ (ระยะเวลาในการสอบ ๓๐ นาที) ๓๐  

๓ บุคลิกความเปนอาจารย (ระยะเวลาที่ใชในการสอบ ๓๐ นาที) ๒๐  

 รวม ๑๐๐  

 

๓.๑.๓  ใหผูเขาสอบ ... 

ว่ิง 
จํานวนเวลาที่ปฏิบัติไดเปนนาทีและวินาที (นาที/วินาที) 

๑,๐๐๐ เมตร 

เพศ อายุ ๕๐ คะแนน ๔๐ คะแนน ๓๐ คะแนน ๒๐ คะแนน ๑๐ คะแนน 

ชาย 
๑๘ - ๒๙ ต่ํากวา ๔.๓๑ ๔.๓๑ - ๔.๖๕ ๔.๖๖ - ๕.๐๙ ๕.๑๐ - ๕.๔๐ ๕.๔๑ - ๕.๘๕ 

๓๐ - ๓๕ ต่ํากวา ๕.๓๑ ๕.๓๑ - ๕.๗๐ ๕.๗๑ - ๖.๐๐ ๖.๐๑ - ๖.๓๐ ๖.๓๑ - ๖.๖๘ 

หญิง 
๑๘ - ๒๙ ต่ํากวา ๖.๓๓ ๖.๓๓ - ๖.๘๕ ๖.๘๖ - ๗.๓๖ ๗.๓๗ - ๗.๘๔ ๗.๘๕ - ๘.๓๕ 

๓๐ - ๓๕ ต่ํากวา ๖.๕๑ ๖.๕๑ - ๗.๐๗ ๗.๐๘ - ๗.๖๓ ๗.๖๔ - ๘.๑๙ ๘.๒๐ - ๘.๗๕ 



- ๓ - 
 

๓.๑.๓ ใหผูเขาสอบเตรียมการสอบสอนเน้ือหาทางดานคณิตศาสตร โดยใหเลือกจาก
วิชาอนุพันธ (Derivatives) หรือการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Tests) โดยใชการนําเสนอในรูปแบบ 
Powerpoint และการใชกระดาน พรอมเอกสารประกอบการสอน จํานวน ๕ ชุด 

๓.๒ การสอบปฏิบัติ รหสัตําแหนง ๑๐๒๓๑๐  
๓.๒.๑ กําหนดการสอบ ระหวางวันจันทรที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันจันทรที่  

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามที่ระบุในบัตรประจําตัวสอบคัดเลือกรอบสองของแตละบุคคล 
๓.๒.๒ เน้ือหาการสอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังน้ี 

ลําดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑ ความสามารถในการถายทอด (ระยะเวลาในการสอบ ๓๐ นาที) ๕๐  
๒ ความรูในดานวิชาการ (ระยะเวลาในการสอบ ๓๐ นาที) ๓๐  

๓ บุคลิกความเปนอาจารย (ระยะเวลาที่ใชในการสอบ ๓๐ นาที) ๒๐  

 รวม ๑๐๐  

๓.๒.๓ ใหผูเขาสอบเตรียมการสอบสอนเน้ือหาทางดานคอมพิวเตอร โดยใหเลือก
จากวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร หรือระบบฐานขอมูล หรือความมั่นคงปลอดภัยดานไซเบอร โดยใช
การนําเสนอในรูปแบบ Powerpoint และการใชกระดาน พรอมเอกสารประกอบการสอน จํานวน ๕ ชุด 

๓.๓ การสอบปฏิบัติ รหัสตําแหนง ๑๐๓๑๑๐  
๓.๓.๑ กําหนดการสอบ ระหวางวันจันทรที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันจันทรที่  

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามที่ระบุในบัตรประจําตัวสอบคัดเลือกรอบสองของแตละบุคคล 
๓.๓.๒ เน้ือหาการสอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังน้ี 

ลําดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑ ความสามารถในการถายทอด (ระยะเวลาในการสอบ ๓๐ นาที) ๕๐  
๒ ความรูในดานวิชาการ (ระยะเวลาในการสอบ ๓๐ นาที) ๓๐  

๓ บุคลิกความเปนอาจารย (ระยะเวลาที่ใชในการสอบ ๓๐ นาที) ๒๐  

 รวม ๑๐๐  

๓.๓.๓ ใหผูเขาสอบเตรียมการสอบสอนเน้ือหาทางดานอากาศพลศาสตร โดยใช
การนําเสนอในรูปแบบ Powerpoint และการใชกระดาน พรอมเอกสารประกอบการสอน จํานวน ๕ ชุด 

๓.๔ การสอบปฏิบัติ รหัสตําแหนง ๑๐๗๑๑๐, ๑๐๗๑๐๔, ๑๐๗๑๘๘ และ ๑๐๗๓๑๐ 
๓.๔.๑ กําหนดการสอบ ระหวางวันจันทรที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันจันทรที่  

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามที่ระบุในบัตรประจําตัวสอบคัดเลือกรอบสองของแตละบุคคล 
๓.๔.๒ เน้ือหาการสอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังน้ี 

 

๓.๕ การทดสอบ... 

ลําดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑ การใชงานโปรแกรมสํานักงาน ๘๐  
๒ การใชงาน Kali Linux เพื่อประเมินความปลอดภัยทางไซเบอรเบื้องตน ๒๐  
 รวม ๑๐๐  
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๓.๕ การสอบปฏิบัติ รหัสตําแหนง ๑๐๘๑๑๐ 
๓.๕.๑ กําหนดการสอบ ระหวางวันจันทรที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันจันทรที่  

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามที่ระบุในบัตรประจําตัวสอบคัดเลือกรอบสองของแตละบุคคล 
๓.๕.๒ เน้ือหาการสอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังน้ี 

ลําดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑ ความสามารถในการถายทอด (ระยะเวลาในการสอบ ๓๐ นาที) ๕๐  
๒ ความรูในดานวิชาการ (ระยะเวลาในการสอบ ๓๐ นาที) ๓๐  
๓ บุคลิกความเปนอาจารย (ระยะเวลาที่ใชในการสอบ ๓๐ นาที) ๒๐  
 รวม ๑๐๐  

๓.๕.๓ ใหผูเขาสอบเตรียมการสอบสอนเน้ือหาทางดานคอมพิวเตอร โดยใชการ
นําเสนอในรูปแบบ Powerpoint และการใชกระดาน พรอมเอกสารประกอบการสอน จํานวน ๕ ชุด 

๓.๖ การสอบปฏิบัติ รหัสตําแหนง ๑๑๔๑๑๐ 
๓.๖.๑ กําหนดการสอบ ระหวางวันจันทรที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันจันทรที่  

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามที่ระบุในบัตรประจําตัวสอบคัดเลือกรอบสองของแตละบุคคล 
๓.๖.๒ เน้ือหาการสอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังน้ี 

ลําดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑ การเขียนบรรยายธรรม ๓๐  
๒ การบรรยายธรรมโดยการเตรียมตัว ๔๐  
๓ การบรรยายธรรมโดยไมเตรียมตัว ๓๐  
 รวม ๑๐๐  

๓.๗ การสอบปฏิบัติ รหัสตําแหนง ๑๑๕๓๑๐ 
๓.๗.๑ กําหนดการสอบ ระหวางวันจันทรที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันจันทรที่  

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามที่ระบุในบัตรประจําตัวสอบคัดเลือกรอบสองของแตละบุคคล 
๓.๗.๒ เน้ือหาการสอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังน้ี 

๓.๗.๓ ใหผู เขาสอบเตรียมการสอบสอนเน้ือหาทางด านภาษาไทย โดยใช 
การนําเสนอในรูปแบบ Powerpoint และการใชกระดาน พรอมเอกสารประกอบการสอน จํานวน ๕ ชุด 

๓.๘ การสอบปฏิบัติ รหัสตําแหนง ๑๑๖๓๑๐ และ ๑๑๖๓๒๓ 
๓.๘.๑ กําหนดการสอบ ระหวางวันจันทรที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันจันทรที่  

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามที่ระบุในบัตรประจําตัวสอบคัดเลือกรอบสองของแตละบุคคล 
 

๓.๘.๒  เน้ือหาการสอบ... 

ลําดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑ ความสามารถในการถายทอด (ระยะเวลาในการสอบ ๓๐ นาที) ๕๐  
๒ ความรูในดานวิชาการ (ระยะเวลาในการสอบ ๓๐ นาที) ๓๐  
๓ บุคลิกความเปนอาจารย (ระยะเวลาที่ใชในการสอบ ๓๐ นาที) ๒๐  
 รวม ๑๐๐  
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๓.๘.๒ เน้ือหาการสอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังน้ี 

๓.๙ การสอบปฏิบัติ รหัสตําแหนง ๑๒๔๓๑๐ 
๓.๙.๑ กําหนดการสอบ ระหวางวันจันทรที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันจันทรที่  

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามที่ระบุในบัตรประจําตัวสอบคัดเลือกรอบสองของแตละบุคคล 
๓.๙.๒ เน้ือหาการสอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังน้ี 

๓.๑๐ การสอบปฏิบัติ รหัสตําแหนง ๒๐๑๓๑๐ 
๓.๑๐.๑ กําหนดการสอบ ระหวางวันจันทรที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวัน

จันทรที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามที่ระบุในบัตรประจําตัวสอบคัดเลือกรอบสองของแตละบุคคล 
๓.๑๐.๒ เน้ือหาการสอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังน้ี 

๓.๑๑ การสอบปฏิบัติ รหัสตําแหนง ๔๐๗๑๑๐, ๔๐๗๑๐๑, ๔๐๗๑๐๒, ๔๐๗๑๐๔, 
๔๐๗๑๐๕, ๔๐๗๑๐๗, ๔๐๗๑๒๓, ๔๐๗๑๔๑, ๔๐๗๑๔๖, ๔๐๗๑๕๖, ๔๐๗๑๘๘ และ ๕๕๓๑๑๐ 

๓.๑๑.๑ กําหนดการสอบ ระหวางวันจันทรที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันจันทรที่
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามที่ระบุในบัตรประจําตัวสอบคัดเลือกรอบสองของแตละบุคคล 

 
๓.๑๑.๒  เน้ือหาการสอบ... 

 
 

ลําดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑ สอบวัดระดับความเขาใจภาษาอังกฤษ ๒๕ เกณฑผาน รอยละ ๘๐  
๒ สอบการเขียนภาษาอังกฤษ ๒๕  
๓ สอบสัมภาษณ (ภาษาอังกฤษ) ๒๕  
๔ สอบสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

 - เตรียมสอน ๓๐ นาท ี
 - เวลาทําการสอนในช้ันเรียน ๓๐ นาท ี
 - ภาษาที่ใชในการสอน คือ ภาษาอังกฤษ 

๒๕ เกณฑผาน รอยละ ๗๐ 

 รวม ๑๐๐  

ลําดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑ ทดสอบความรูจิตเวชและจิตวิทยาคลินิก ๒๐  
๒ ทดสอบการประเมินผลทางดานจิตวิทยาคลินิก ๔๐  
๓ ทดสอบเชิงปฏิบัติการทางดานจิตวิทยาคลินิก ๒๐  
๔ ทดสอบลักษณะบุคลิกภาพ การแกปญหา และภาวะสุขภาพจิต ๒๐  
 รวม ๑๐๐  

ลําดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑ การผสมวัสดุทันตกรรม ๓๕  
๒ การถายภาพรังสีทันตกรรม ๓๕  
๓ การเทปูนตามรอยพมิพฟน ๓๐  
 รวม ๑๐๐  
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๓.๑๑.๒  เน้ือหาการสอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังน้ี 

๓.๑๒ การสอบปฏิบัติ รหัสตําแหนง ๕๑๑๑๑๐, ๕๑๑๑๐๑, ๕๑๑๑๐๒, ๕๑๑๑๐๔, 
๕๑๑๑๐๗, ๕๑๑๑๒๑, ๕๑๑๑๔๑, ๕๑๑๑๔๖, ๕๑๑๓๑๐, ๕๑๑๓๐๒, ๕๑๑๓๔๖ และ ๕๑๑๓๘๘ 

๓.๑๒.๑ กําหนดการสอบ ระหวางวันจันทรที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันจันทรที่  
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามที่ระบุในบัตรประจําตัวสอบคัดเลือกรอบสองของแตละบุคคล 

๓.๑๒.๒ เน้ือหาการสอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังน้ี 

๓.๑๒.๓ การเตรียมตัวผูเขาสอบ เตรียมการทําอาหารตามหัวขอ, วัตถุดิบและ
อุปกรณ ที่ทางคณะกรรมการกําหนด (อาจเตรียมจานหรืออปุกรณการจัดจานมาเองได) 

๓.๑๓ การสอบปฏิบัติ รหัสตําแหนง ๕๑๒๑๑๐, ๕๑๒๑๐๑, ๕๑๒๑๐๒, ๕๑๒๑๐๔, 
๕๑๒๑๐๕, ๕๑๒๑๐๗, ๕๑๒๑๒๑, ๕๑๒๑๒๓, ๕๑๒๑๔๑, ๕๑๒๑๔๖, ๕๑๒๑๕๖, ๕๑๒๑๘๘, ๕๑๒๓๑๐, 
๕๑๒๓๐๒, ๕๑๒๓๐๔, ๕๑๒๓๐๕, ๕๑๒๓๐๗, ๕๑๒๓๒๑, ๕๑๒๓๒๓, ๕๑๒๓๔๑, ๕๔๐๑๑๐, ๕๔๐๓๑๐, 
๕๔๐๓๐๑, ๕๔๐๓๐๒, ๕๔๐๓๐๔, ๕๔๐๓๐๕, ๕๔๐๓๐๗, ๕๔๐๓๒๑, ๕๔๐๓๒๓, ๕๔๐๓๔๖, ๕๔๐๓๕๖ 
และ ๕๔๐๓๘๘ 

๓.๑๓.๑ กําหนดการสอบ ระหวางวันจันทรที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันจันทรที่  
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามที่ระบุในบัตรประจําตัวสอบคัดเลือกรอบสองของแตละบุคคล 

๓.๑๓.๒ เน้ือหาการสอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังน้ี 

 
๓.๑๔  การสอบปฏิบัติ... 

ลําดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑ การขับรถในทางราบ ๖๐  
๒ การนํารถเขาจอดในที่คับขัน (ซองต้ัง) ๒๐  
๓ การนํารถเขาจอดในที่คับขัน (ซองนอน) ๒๐  
 รวม ๑๐๐  

ลําดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑ การแตงกาย ๒๐  
๒ การเตรียมวัตถุดิบ ๒๐  
๓ รสชาติอาหาร ๒๐  
๔ การจัดจาน/การจัดเสริฟ ๒๐  
๕ การนําเสนอ ๒๐  
 รวม ๑๐๐  

ลําดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑ โปรแกรม Microsoft Word 

- พิมพหนังสือราชการตามรปูแบบที่กําหนด 
๔๐  

๒ โปรแกรม Microsoft Excel 
- สรางตารางและจัดทําขอมลูโดยใชสูตรในการคํานวณตามที่กําหนด 

๓๐  

๓ โปรแกรม Microsoft Power Point 
- สรางการนําเสนอขอมลูตามที่กําหนด 

๓๐  

 รวม ๑๐๐  
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๓.๑๔ การสอบปฏิบัติ รหสัตําแหนง ๕๑๕๑๑๐ และ ๕๑๕๑๔๑ 
๓.๑๔.๑ กําหนดการสอบ ระหวางวันจันทรที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันจันทรที่  

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามที่ระบุในบัตรประจําตัวสอบคัดเลือกรอบสองของแตละบุคคล 
๓.๑๔.๒ เน้ือหาการสอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ดังน้ี 

 
๔. ระเบียบการปฏิบัติในการเขาสอบ  

๔.๑ ผูเขาสอบทุกคนเตรียมหนากากอนามัยดวยตนเอง และสวมใสตลอดเวลาที่เขาสู
สถานที่สอบทุกการสอบ 

๔.๒ ผูเขาสอบทกุคนตองลางมือดวยเจลลางมือที่คณะกรรมการจัดเตรียมไวกอนเขาสอบ
ทุกการสอบ 

๔.๓ ผูเขาสอบทกุคนตองเขารับการตรวจคัดกรองทีบ่รเิวณจุดคัดกรองกอนเริ่มเวลาสอบ
ทุกการสอบ 

๔.๔ ผูเขาสอบที่มีประวัติเดินทางกลับ หรือเดินทางผานทองที่ที่เปนเขตติดโรคติดตอ
อันตรายกรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในระยะเวลา ๑๔ วันกอนวันสอบ จะตองแจงตอ
เจาหนาที่แพทยที่บริเวณจุดคัดกรองตามขอ ๔.๓ เพื่อพิจารณาแยกหองเขาสอบ 

๔.๕ ผูผานการสอบคัดเลือกรอบแรกที่มีสิทธ์ิเขาสอบคัดเลือกรอบสอง จะตองนําบัตร
ประจําตัวสอบรอบสอง และบัตรประจําตัวประชาชนไปแสดงตัวดวยทุกครั้ง 

๔.๖ ผูเขาสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ ตองแตงกายดวยชุดสุภาพเรียบรอย คือ  
ผูเขาสอบหญิงสวมกระโปรงหรือกางเกงขายาวทรงสุภาพ และสวมรองเทาหุมสนสําหรับผูเขาสอบชายสวมเสื้อ
คอปก กางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง และสวมรองเทาหุมสน 

๔.๗ ผูเขาทดสอบสมรรถภาพรางกาย แตงกายดวยชุดกีฬาที่เหมาะสม  
 

๕.  การประกาศ... 
 
 

ลําดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๑ การปฏิบัติการเขาหาสุนัข 

๑.๑  ลักษณะการใชนํ้าเสียงเขาหา หรอืเรียกช่ือสุนัข 
๑.๒  ลักษณะทาทางการเดินเขาหาสุนัข 
๑.๓  ดูอากัปกริยาของสุนัขทีม่ีตอผูสอบ 
๑.๔  การจูงสุนัข 
๑.๕  การเลนกับสุนัข 

 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 

 

๒ การดูแลสุนัข และการตรวจสุขภาพสุนัขเบื้องตน 
๒.๑  ตรวจปาก, เหงือก และฟน 
๒.๒  ตรวจตา, หู และจมูก 
๒.๓  ตรวจลําตัว และขา 
๒.๔  อธิบายการอาบนํ้าสุนัข (ปฏิบัติทาทางการอาบนํ้า) 
๒.๕  อธิบายการกรมูมิ่ง (ปฏิบัติทาทางการแปรงขนสุนัข) 

 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 

 

 รวม ๑๐๐  



- ๘ - 
 

๕. การประกาศผลสอบและการรายงานตัวของผูสอบผานการสอบคัดเลอืกรอบสอง 
๕.๑ ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสอง ในวันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต 

www.rtaf-recruit.com 
๕.๒ ใหผูที่สอบผานการสอบคัดเลือกรอบสอง (เฉพาะตัวจริง) รับทราบกําหนดการตรวจรางกาย

ทางการแพทยและพิมพลายน้ิวมือ ระหวางวันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันศุกรที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓
ทางเว็บไซต www.rtaf-recruit.com หากไมรายงานตัวตามวัน และเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธ์ิในทุกกรณี 

อบดังน้ี 
---------------------------------------------- 


