
              
 

   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 
    กองบัญชาการกองทัพอากาศ 

 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
.                                             . 

ด้วย กองบัญชาการกองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็น
พนักงานราชการ จำนวน ๒ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

๑.  ช่ือตำแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน และค่าตอบแทนท่ีจะได้รับ 
    พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ จำนวน ๒ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๑๐ ,๔๓๐ บาท            
ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท  

 ๒.  ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
     ๒.๑  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสำเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือราชการ
และเอกสารของทางราชการ   
     ๒.๒  การรับ - ส่ง  รวบรวมร่างและโต้ตอบหนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ 
     ๒.๓  ติดต่อราชการตามท่ีผู้บงัคับบัญชามอบหมาย 
     ๒.๔  ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวกับราชการ หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 ๓.  ระยะเวลาการจ้าง  ต้ังแต่วันท่ีออกคำส่ังจ้างเป็นพนักงานราชการ จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ 

 ๔.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร  
      ๔.๑  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร ดังนี้ 
   ๔.๑.๑  เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
   ๔.๑.๒  มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี (ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลบด้วยปี พ.ศ.ท่ีเกิด)  
   ๔.๑.๓  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
   ๔.๑.๔  เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
   ๔.๑.๕  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
   ๔.๑.๖  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ี
ในพรรคการเมือง 

๔.๑.๗  ไม่เป็น … 

  สำเนาคู่ฉบับ 
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   ๔.๑.๗  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมาย ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๑ แห่ง
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗  
   ๔.๑.๘  ไม่เป็นผู้ท่ีอยู่ระหว่างถูกส่ังพักราชการ หรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
   ๔.๑.๙  ไม่เป็นผู้ท่ีบกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม และไม่เป็น
ผู้กระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
   ๔.๑.๑๐  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๔.๑.๑๑  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   ๔.๑.๑๒  ไม่ เป็น ผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
   ผู้ขาดคุณสมบั ติในข้อ  ๔.๑.๕ และ ๔.๑.๖ อนุ โลมให้สมัครได้  แต่หากผ่าน 
การเลือกสรร จะต้องลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวก่อนทำสัญญาจ้าง   

 ๔.๒  คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม 
  หากเป็นผู้มีประสบการณ์งานด้านหนังสือราชการและมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft 
Office) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยต้นสังกัด ท้ังนี้ต้องส่งก่อนวนั
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑  

 ๕.  การรับสมัคร 
     ๕.๑  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
   ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครตาม QR Code (ผนวก ก) หรือ 
ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองท่ี แผนกสนับสนุน กองบัญชาการกองทัพอากาศ ระหว่างวันท่ี ๑๘ -  ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
ในวันและเวลาราชการ สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี ๐ ๒๕๓๔ ๘๔๑๕  
      ๕.๒  เอกสารหลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (ฉบับจริงพรอ้มสำเนา จำนวน ๑ ชุด) ดังนี้ 
   ๕.๒.๑  รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน       
๓ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป 
   ๕.๒.๒  สำเนาประกาศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลการศึกษาครบหลักสูตรท่ีแสดง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งท่ีรับสมัคร 
   ๕.๒.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร 
   ๕.๒.๔  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 
   ๕.๒.๕  สำเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ในกรณีช่ือ-นามสกุล ไม่ตรง
กับหลักฐานการสมัครอื่น) 
     หมายเหตุ หากหลักฐานไม่ครบ ไม่มีสิทธิ์กรอกใบสมัคร 

๕.๓  เงื่อนไข... 
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     ๕.๓  เงื่อนไขการรับสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด 
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งท่ีสมัครอันมีผลทำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรในครั้งนี้ ให้ถือว่าการรับสมัครและการเข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็น
โมฆะสำหรับผู้นั้น 

 ๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
    ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการ ท่ีหน่วยงานของทางราชการ                 
ได้กำหนดตามแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ข)  

 ๗.  เกณฑ์การตัดสิน 
     ๗.๑  ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนน
ในการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 
     ๗.๒  ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ
แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 

 ๘.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ กำหนดวัน เวลา และ
สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ  
     ๘.๑  กองบัญชาการการกองทัพอากาศ จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ครั้ งท่ี  ๑ กำหนดวัน เวลา และสถานท่ี ในการประเมิ นสมรรถนะ ในวั นศุกร์ ท่ี  ๒๗ พฤศจิ กายน ๒๕๖๓  
ทางเว็บไซต์ www.dev.rtaf.mi.th และ www.scs.rtaf.mi.th สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี ๐ ๒๕๓๔ ๘๔๑๕ 
     ๘.๒  ผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ ในวันจันทร์ท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ สถานท่ีสอบ ณ ห้องประชุมโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
กองทัพอากาศ 
      ๘.๓  การประกาศผลการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ ในวันอังคารท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  
ทางเว็บไซต์ www.dev.rtaf.mi.th และ www.scs.rtaf.mi.th 
   ๘.๔  การรายงานตัว (รอบแรก) ระหว่างวันท่ี ๒ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๕๓๐ 
สถานท่ี ณ แผนกสนับสนุน กองบัญชาการกองทัพอากาศ 

 ๙.  การประเมนิสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ  
   ๙.๑  การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ 
ในวันอังคารท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๕๓๐  สถานท่ีสอบ แผนกสนับสนุน กองบัญชาการกองทัพอากาศ 
 

๙.๒ การประกาศ… 

http://www.scs.rtaf.mi.th/
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   ๙.๒  การประกาศผลการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี  ๒ ในวันพุธท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓  
ทางเว็บไซต์ www.dev.rtaf.mi.th และ www.scs.rtaf.mi.th 
  ๙.๓  การรายงานตัว (รอบสุดท้าย) ในวันศุกร์ท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๕๓๐  
สถานท่ี ณ แผนกสนับสนุน กองบัญชาการกองทัพอากาศ สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี ๐ ๒๕๓๔ ๘๔๑๕ 

๑๐.  การประกาศบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
  ๑๐.๑  การประกาศบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ ผู้ท่ีสอบได้คะแนน
ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ตามเลขประจำตัวผู้สมัคร ไม่เกิน ๔ เท่าของจำนวน 
ท่ีเปิดรับโดยพิจารณาจากลำดับคะแนน 
     ๑๐.๒  กองบัญชาการกองทัพอากาศ จะประกาศบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร  
เรียงตามลำดับคะแนน โดยสำรองผู้ท่ีผ่านเกณฑ์ตามลำดับคะแนนไว้ไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของจำนวนท่ีเปิดรับ 
โดยบัญชีรายช่ือดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือส้ินผลไปเมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับแต่วันท่ีประกาศบัญชีรายช่ือ 
หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี 

 ๑๑.  การจัดทำสัญญาจ้าง 
      การจัดทำสัญญาจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนท่ีสอบได้ ตามประกาศบัญชีรายช่ือผู้ผ่าน
การเลือกสรร  

  
                                      ประกาศ  ณ  วันท่ี              ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
                                      

           พลอากาศโท  
                                                          (ยุทธชัย  วัชรสิงห์) 
                      รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา 
                             ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 

       กองบัญชาการกองทัพอากาศ 
                 

 
 
สำเนผนน.บก.ทอ. 
                        พ.ยาถูกต้อง 

ร.ต.สุวทย์  เสือกล่ิน 
               (สุวิทย์  เสือกล่ิน) 
               นกพ.ผนน.บก.ทอ. 

            ๑๕  

น.ต...……..……….……….…..ร่าง…….……ต.ค.๖๓  
ร.ท.หญิง.……………..…..….…....พิมพ์….….…ต.ค.๖๓ 

น.ต....………..…..…..……….ตรวจ…….…ต.ค.๖๓ 
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สถานที่เกิด เชื้อชาติ

การรับราชการทหาร ศาสนา

อาชีพปจัจุบนั.....................................................................................................................................................................

เหตุผลที่ (อยาก) ออกจากงาน...............................................................................................................................................

๒.  ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม

จาก ถึง

หลักสูตรเพิ่มเติม การฝึกอบรม

๓.  ข้อมูลการท างานและประสบการณ์ท างาน (โปรดใหร้ายละเอียดของงานที่ท าในช่วง ๓ ปหีลัง)

ต าแหน่งงานและ

จาก ถึง หน้าที่โดยย่อ

ที่อยู่ที่ติดต่อได้.....................................................................................................

..................................................................................................................................

หมายเลขโทรศัพท.์......................................................................................................

.........................................

E-mail Address…………………………………………………….....................................

วนัเดือนปทีี่ออกบตัร................................หมดอายุ................................................

วนั/เดือน/ปเีกิด

สมัครต าแหน่ง

อายุ

........................................

ชื่อและนามสกุล

(นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................

สถานศึกษา ประกาศนียบตัร/ปริญญาบตัร/วชิาเอก

......................................... ........................................

........................................

ป ีพ.ศ.

หมายเลขบตัรประจ าตัวประชาชน............................................................................. สถานภาพสมรส

ออกใหท้ี่อ าเภอ/เขต.................................จังหวดั....................................................

สัญชาติ

ใบสมัครเลขที่ ...................................

๑.  ข้อมูลส่วนตัว

......................................... ........................................

.........................................

.................................................................................

ต ำแหน่ง พนักงำนธุรกำร ผนน.บก.ทอ.

ใบสมัครส ำหรบัพนักงำนรำชกำร

ชื่อและที่อยู่

ของหน่วยงาน
เงินเดือน

ป ีพ.ศ.
สาเหตุที่ออกจากงาน

  
   ตดิรูปถ่าย 
      ๑ นิว้ 



๔.  ข้อมูลความรู้ความสามารถพเิศษ (ถ้าม)ี

(ลงชื่อ).................................................................ผู้สมัคร

         (................................................................)

ยื่นใบสมัคร วนัที่         เดือน                พ .ศ. ๖๓  

โปรดใหค้วามเหน็เกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับ และอธบิายวา่ประสบการณ์นั้น ๆ เปน็ประโยชน์ต่องานที่สมัครในคร้ังนี้อย่างไรบา้ง

โปรดระบคุวามส าเร็จของงานที่ท าผ่านมาในช่วง ๓ ปหีลัง (ถ้าม)ี

ขอรับรองวา่ข้อความที่กล่าวข้างต้นเปน็ความจริงทกุประการ หากข้อความตอนใดเปน็ความเทจ็หรือไม่ตรงกับความจริง

ใหถ้ือเปน็หลักฐานเพื่อเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทนัที

๖.  ข้าพเจ้ามีคุณสมบติัครบถ้วนตามที่ระบไุวใ้น ข้อ ๙ แหง่ประเบยีบกระทรวงกลาโหมวา่ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 

๕  บคุคลอ้างอิง (ขอใหร้ะบชุื่อบคุคลที่คุ้นเคยกับการท างานของทา่น เช่น ผู้บงัคับบญัชาโดยตรง โปรดอย่าระบชุื่อบคุคลที่เปน็ญาติ

หรือเพื่อน

ต าแหน่งปจัจุบนัชื่อและนามสกุล ที่ท างานปจัจุบนัและโทรศัพท์ ระบคุวามสัมพนัธก์ับทา่น



 ผนวก ข 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

......................................                                 ..........................................         

ลักษณะงาน 

        ๑  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การส าเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือราชการและ
เอกสารของทางราชการ   
     ๒  การรับ - ส่ง  รวบรวมร่างและโต้ตอบหนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ 

     ๓  ติดต่อราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

     ๔  ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวกับราชการ หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่มีค าสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ จนถึงวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ 

กลุ่มงาน  บริการ 

ต าแหน่ง  พนักงานธุรการ แผนกสนับสนับสนุน กองบัญชาการกองทัพอากาศ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม และ วิธีการประเมินสมรรถนะ 

 

 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑. ความรู้ (สอบข้อเขียน) 
 -   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานสารบรรณ 

(อ้างอิงตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยงานสารบรรณ) 
-    ภาษาไทย 
 -   ภาษาอังกฤษ 
 -   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทหาร สังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง  

 
๔๐ 

 
 
 

๒๐ 

๒๐ 

๒๐ 

 
 
 

การสอบข้อเขียน 
(ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) 

 
 
 
 

๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะต าแหน่ง 
การใช้งานคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office 
Version 2010 ขึ้นไป) 

๑๐๐ การสอบปฏิบัติ/การทดสอบ 
ปฏิบัติงาน 

๓.  คุณสมบัติส่วนบุคคล 
 - บุคลิกลักษณะ  
 - การใช้ความรู้ 
 - ท่วงทีวาจา 
 - ปฏิภาณไหวพริบ 
-  ความรู้ทั่วไป 

    
๓๐ 

๒๐ 

๒๐ 
๒๐ 

๑๐ 

 
 
 
         การสอบสัมภาษณ์ 

                       รวม            ๓๐๐  



ก าหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด บก.ทอ. 
ต าแหน่ง พนักงานธุรการ ผนน.บก.ทอ. จ านวน ๒ อัตรา 

 

ช่วงเวลา รายละเอียด 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ต.ค.๖๓ - วันอังคารที่ ๑๗ พ.ย.๖๓  - ประกาศรับสมัคร 
วันพุธที่ ๑๘ พ.ย.๖๓ - วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พ.ย.๖๓ 
๐๙๐๐ - ๑๕๓๐ (เว้นวันหยุดราชการ)  

- รับสมัคร ที่ ผนน.บก.ทอ. 

วันศุกร์ที่ ๒๗ พ.ย.๖๓ - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑ ที่ www.dev.rtaf.mi.th และ 
www.scs.rtaf.mi.th     

วันจันทร์ที่ ๓๐ พ.ย.๖๓, ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ - ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) 
วันอังคารที่ ๑ ธ.ค.๖๓ - ประกาศผลการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 

ที่ www.dev.rtaf.mi.th และ   
www.scs.rtaf.mi.th 

วันพุธที่ ๒ ธ.ค.๖๓ - วันศุกร์ที่ ๔ ธ.ค.๖๓, ๐๙๐๐ - ๑๕๓๐ - รายงานตัว (รอบแรก) ที่ ผนน.บก.ทอ. 
วันอังคารที่ ๘ ธ.ค.๖๓ , ๐๙๐๐ - ๑๕๓๐ - ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบปฏิบัติ   

และสัมภาษณ์) ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง  
วันพธุที่ ๙ ธ.ค.๖๓ - ประกาศผลการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 

ที่ www.dev.rtaf.mi.th และ   
www.scs.rtaf.mi.th 

วันศุกร์ที่ ๑๑ ธ.ค.๖๓, ๐๙๐๐ - ๑๕๓๐ - รายงานตัว (รอบสุดท้าย)  
ที่ ผนน.บก.ทอ. 
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