
(ส ำเนำ) 
 

                                                    
 
                 

                        ประกำศคณะกรรมกำรสรรหำและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงำนรำชกำร 
                        ศูนย์วิจัยพัฒนำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีกำรบินและอวกำศกองทัพอำกำศ 
                              เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร 

_______________ 

                     ด้วย ศูนย์วิจัยพัฒนำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีกำรบินและอวกำศกองทัพอำกำศ มีควำมประสงค์    
จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร จ ำนวน ๑ อัตรำ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

   ๑.  ชื่อต ำแหน่ง กลุ่มงำนตำมลักษณะงำน และค่ำตอบแทนที่จะได้รับ 
                           กลุ่มงำนเทคนิค  ต ำแหน่ง ช่ำงสรรพำวุธ ค่ำจ้ำงเดือนละ ๑๑,๒๘๐ บำท และค่ำครองชีพ
พิเศษ เดือนละ ๒,๐๐๐ บำท จ ำนวน ๑ อัตรำ   

       ๒.  ลักษณะงำนและควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง    
    ๒.๑   ต ำแหน่ง ช่ำงสรรพำวุธ 
                    ๒.๑.๑  ผลิต ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ติดตั้ง ปรับ ประกอบ ปรับแต่ง โยกย้ำย 
ช่วยเหลือในกำรท ำลำย ตรวจและทดสอบเกี่ยวกับงำนช่ำงสรรพำวุธ (อำวุธ จรวด กระสุน วัตถุระเบิด ลูกระเบิด 
อมรภัณฑ์ ยำนพำหนะ ทำงกำรยุทธกำรและสิ่งอุปกรณ์ หรือบริภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับสรรพำวุธ)  
   ๒.๑.๒  ตรวจและทดสอบผลิตภัณฑ์และงำนซ่อมเกี่ยวกับงำนช่ำงสรรพำวุธให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด  
 ๒.๑.๓  ท ำลำยอำวุธ กระสุน และวัตถุระเบิด 
 ๒.๑.๔  ช่วยเหลือในกำรส ำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมำณกำรเกี่ยวกับงำน 
ช่ำงสรรพำวุธ ตลอดจนนิรภัยโรงงำน 
 ๒.๑.๕  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ 
 ๒.๑.๖  ปฏิบัติงำนอ่ืนที่เกี่ยวกับงำนช่ำงสรรพำวุธ ภำยใต้กำรควบคุมของผู้บังคับบัญชำ 
 ๒.๑.๗  ดูแลและบ ำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๑.๘  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย         

                     ๓.   ระยะเวลำกำรจ้ำง ตั้งแต่วันที่มีค ำสั่งจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร จนถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

                     ๔.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
 ๔.๑  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร และไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังนี้ 
                                 ๔.๑.๑  เป็นผู้มีสัญชำติไทย  
                                 ๔.๑.๒  มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๑๘ ปีบริบูรณ ์(ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลบด้วยปี พ.ศ.ที่เกิด)   
 
 
 

๔.๑.๓   เป็นผู ้... 
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                                   ๔.๑.๓  เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์     
ทรงเป็นประมุข ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 
                                   ๔.๑.๔  ไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของ
หน่วยงำนอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำรท้องถิ่น 
                                   ๔.๑.๕  ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่   
ในพรรคกำรเมือง  
                                   ๔.๑.๖  ไม่เป็นผู้มีร่ำงกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ
หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำย ซึ่งออกตำมควำมในมำตรำ ๔๑  
แห่งพระรำชบัญญัติรับรำชกำรทหำร พ.ศ.๒๔๙๗         
                                   ๔.๑.๗  ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร หรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน                                                                                                                                                

             ๔.๑.๘  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคย
กระท ำทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร 
                                 ๔.๑.๙  ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
 ๔.๑.๑๐  ไม่เป็นผู้ เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เพรำะ
กระท ำควำมผิดทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ                            
                            ๔.๑.๑๑  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ 
หรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ 
 ๔.๒  ผู้ขำดคุณสมบัติในข้อ ๔.๑.๔ และ ๔.๑.๕ อนุโลมให้สมัครได้ แต่หำกผ่ำนกำร
เลือกสรรจะต้องลำออกจำกต ำแหน่งดังกล่ำวก่อนท ำสัญญำจ้ำง  
 ๔.๓  คุณสมบัติเฉพำะ รำยละเอียดตำมผนวก ก  

                ๕. กำรสมัคร ประกำศรับสมัคร  
                     ๕.๑  วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
                              สมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันอังคำรที่  ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ถึง  
วันศุกร์ที่  ๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดรำชกำร) ที่แผนกก ำลังพล  
กองบังคับกำร ศูนย์วิจัยพัฒนำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีกำรบินและอวกำศกองทัพอำกำศ สำมำรถติดต่อสอบถำม 
ได้ที่ หมำยเลขโทรศัพท ์๐ ๒๕๓๔ ๘๙๖๙ หรือ ๐ ๒๕๓๔ ๘๙๗๕  
  ๕.๒   เอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ จ ำนวน ๑ ชุด) ดังนี้  
 ๕.๒.๑  รูปถ่ำยสีครึ่งตัว หน้ำตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ ถ่ำยมำแล้วไม่
เกิน ๓ เดือน ขนำด ๑ x ๑.๕ นิ้ว จ ำนวน ๒ รูป   
 ๕.๒.๒  ประกำศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลกำรศึกษำครบหลักสูตร หรือ หนังสือ
รับรองของสถำนศึกษำที่แสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิ กำรศึกษำตรงกับต ำแหน่งที่ รับสมัคร (ในกรณียังไม่ได้ รับ
ประกำศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ) ในกรณีที่เป็นงำนที่ต้องใช้ทักษะเฉพำะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่ำนกำร
เรียนกำรสอนในสถำบันกำรศึกษำใดเป็นกำลเฉพำะ ผู้นั้นจะต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และทักษะในงำนที่จะ
ปฏิบัติไม่ต่ ำกว่ำ ๕ ปี (โดยมีหนังสือรับรองกำรปฏิบัติงำน และมีคุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำ ปวช.หรือเทียบเท่ำ) 
 
 
 

๕.๒.๓  บัตร... 
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   ๕.๒.๓  บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้สมัคร 
                             ๕.๒.๔  ทะเบียนบ้ำนของผู้สมัคร           
  ๕.๒.๕  หลักฐำนกำรรับรำชกำรทหำร กรณีเป็นผู้สมัครชำย (แบบ สด.๓, สด.๘,  
สด.๙ หรือ สด.๔๓) 
  ๕.๒.๖  หลักฐำนอ่ืน เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นำมสกุล ใบส ำคัญกำรสมรส (ในกรณี  
ชื่อ- นำมสกุล ไม่ตรงกับหลักฐำนกำรสมัครอ่ืน) 
                             หมำยเหตุ  หำกหลักฐำนไม่ครบถ้วน ไม่มีสิทธิ์กรอกใบสมัคร 

              ๕.๓   เงื่อนไขกำรรับสมัคร   
                       ผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเอง  

ว่ำเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำด   
อันเกิดจำกผู้สมัคร ไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณวุฒิของต ำแหน่งที่ก ำหนดไว้ อันมีผลท ำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรในครั้งนี้  ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรเลือกสรรครั้งนี้   
เป็นโมฆะส ำหรับผู้นั้น  

                 ๖.   หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร  
 ผู้สมัครจะต้องได้รับกำรประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีกำรประเมินสมรรถนะตำมหลักเกณฑ์      
และวิธีกำรเลือกสรรที่ก ำหนด รำยละเอียดตำมผนวก ข 

 ๗.   เกณฑ์กำรตัดสิน 
  ๗.๑  ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบ 
ได้คะแนนในกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐  
                       ๗.๒  ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ ได้คะแนนในกำรประเมิน
สมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ 

                 ๘.   กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ก ำหนดวัน เวลำ และ
สถำนที่ในกำรประเมินสมรรถนะ 

                     ศูนย์วิจัยพัฒนำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีกำรบินและอวกำศกองทัพอำกำศ จะประกำศรำยชื่อ  
ผู้มีสิทธิ์ เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่  ๑ ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ ในกำรประเมินสมรรถนะ  
ในวันอังคำรที่ ๑๔ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ทำงเว็บไซต ์www.rdc.rtaf.mi.th 

                ๙.  ประกำศรำยชื่อผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรและขอขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
        ๙.๑  ประกำศบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ผู้ที่สอบได้คะแนนในกำร
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ ำว่ำร้อยละ ๖๐ ตำมหมำยเลขประจ ำตัวผู้สมัคร 
    ๙.๒  ศูนย์วิจัยพัฒนำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีกำรบินและอวกำศกองทัพอำกำศ จะประกำศ
รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร เรียงตำมล ำดับคะแนน โดยส ำรองผู้ที่ผ่ำนเกณฑ์ตำมล ำดับคะแนนไว้ไม่น้อยกว่ำ ๒ เท่ำ
ของจ ำนวนที่เปิดรับ ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ำกัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภำษณ์มำกกว่ำ เป็นผู้ที่อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ 
โดยบัญชีรำยชื่อดังกล่ำว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบก ำหนด ๒ ปี นับแต่วันที่ประกำศบัญชีรำยชื่อ หรือ
นับแต่วันประกำศรับสมัครในต ำแหน่งเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี           
 

๑๐.  กำรจัด  ... 
 

http://www.rdc.rtaf.mi.th/
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 ๑๐.  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำง               
                   กำรจัดจ้ำงจะเป็นไปตำมล ำดับคะแนนที่สอบได้ ตำมประกำศบัญชีรำยชื่อผู้ที่ผ่ำนกำร

เลือกสรร 
  

              ประกำศ     ณ    วันที่    ๑๒    มิถุนำยน  พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

          (ลงชื่อ) พลอำกำศโท ยุทธชัย  วัชรสิงห ์
                                 (ยุทธชัย  วัชรสิงห์)  
                                        ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงำนรำชกำร 
                                       ศูนย์วิจัยพัฒนำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีกำรบินและอวกำศกองทัพอำกำศ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรแจกจ่ำย 

-  นขต.ทอ., นขต.ศวอ.ทอ. 
ส ำเนำถูกต้อง 

 (ลงชื่อ) น.ท.คมเสก  คงสว่ำง 
               (คมเสก  คงสว่ำง) 
            หน.ผกพ.บก.ศวอ.ทอ. 
                  ๑๕ มิ.ย.๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ก 
                                            รำยละเอียดคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 

 
ล ำดับ ต ำแหน่งพนักงำนรำชกำร กลุ่มงำน เพศ คุณวุฒิ/สำขำวิชำ 

๑. ช่ำงสรรพำวุธ  
(๑ ต ำแหน่ง) 

เทคนิค ชำย/
หญิง 

ปวช. สำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับงำนสรรพำวุธ ใน
กรณีที่เป็นงำนที่ต้องใช้ทักษะเฉพำะของบุคคล 
ซึ่งมิได้ผ่ำนกำรเรียนกำรสอนในสถำบันกำรศึกษำ
ใด เป็ น ก ำร เฉ พ ำะ  ผู้ นั้ น จ ะต้ อ งมี ค ว ำม รู้ 
ควำมสำมำรถ และทักษะในงำนที่จะปฏิบัติไม่ต่ ำ
กว่ำ ๕ ปี (มีหนังสือรับรองกำรปฏิบัติงำน และ 
มีคุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำ ปวช.หรือเทียบเท่ำ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ผนวก ข 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร 

                        ------------- 
ลักษณะงำน     
            ๑.  ผลิต ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ติดตั้ง ปรับ ประกอบ ปรับแต่ง โยกย้ำย ช่วยเหลือในกำรท ำลำย 
ตรวจและทดสอบเกี่ยวกับงำนช่ำงสรรพำวุธ (อำวุธ จรวด กระสุน วัตถุระเบิด ลูกระเบิด อมรภัณฑ์ ยำนพำหนะ 
ทำงกำรยุทธกำรและสิ่งอุปกรณ์ หรือบริภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับสรรพำวุธ)  
        ๒.  ตรวจและทดสอบผลิตภัณฑ์และงำนซ่อมเก่ียวกับงำนช่ำงสรรพำวุธให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่
ก ำหนด  
  ๓.  ท ำลำยอำวุธ กระสุน และวัตถุระเบิด 
  ๔.  ช่วยเหลือในกำรส ำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมำณกำรเกี่ยวกับงำนช่ำงสรรพำวุธ 
ตลอดจนนิรภัยโรงงำน 
  ๕.  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ 
  ๖.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับงำนช่ำงสรรพำวุธ ภำยใต้กำรควบคุมของผู้บังคับบัญชำ 
  ๗.  ดูแลและบ ำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๘.  ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย     

ระยะเวลำกำรจ้ำง  ตั้งแต่วันที่มีค ำสั่งจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร จนถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 
กลุ่มงำน   เทคนิค 
ต ำแหน่ง   ช่ำงสรรพำวุธ จ ำนวน ๑ อัตรำ  (ปฏิบัติงำนที่ กสย.ศวอ.ทอ.) 
สมรรถนะ  คะแนนเต็ม  และวิธีกำรประเมินสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมินสมรรถนะ 

 ๑.  ควำมรู้   
  -  ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวข้องกับงำนสรรพำวุธ          
  -  ควำมรู้เกี่ยวกับภำษำไทย, ภำษำอังกฤษ 
  -   คณิตศำสตร์เบื้องต้น  
  -  ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำรทหำร สังคม     
     เศรษฐกิจ กำรเมือง 

      ๔๐ 
      ๒๐ 
      ๒๐ 
      ๒๐          

          
              
             กำรสอบข้อเขียน 
 

๒.  ควำมสำมำรถหรือทักษะเฉพำะต ำแหน่ง   

     สอบปฏิบัติ ตำมต ำแหน่ง         ๑๐๐       กำรสอบปฏิบัติ 

๓.  คุณสมบัติส่วนบุคคล 
 - บุคลิกลักษณะ  
 - กำรใช้ควำมรู ้
 - ท่วงทีวำจำ 
 - ปฏิภำณไหวพริบ 
- ควำมรู้ทั่วไป 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
 
 

กำรสอบสัมภำษณ์ 

รวม ๓๐๐  

 
 



ก ำหนดกำรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร สังกัด ศวอ.ทอ. 
 

วันจันทร์ที่ ๑๕ มิ.ย.๖๓ – วันจันทร์ที่ ๒๙ มิ.ย.๖๓    - ประกำศรับสมัคร 
วันอังคำรที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓ - วันศุกร์ที่ ๑๐ ก.ค.๖๓         - รับสมัคร ที่ ผกพ.บก.ศวอ.ทอ. 
๐๙๐๐ – ๑๕๓๐ (เว้นวันหยดุรำชกำร)  
วันอังคำรที่ ๑๔ ก.ค.๖๓            - ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินสมรรถนะ                              

                       ครั้งที่ ๑ ที ่www.rdc.rtaf.mi.th                                                     
วันพฤหัสบดีที ่๑๖ ก.ค.๖๓, ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐                             - ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑                        
วันจันทร์ที่ ๒๐ ก.ค.๖๓                                   - ประกำศผลกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑                        
                                                                                    ที่ www.rdc.rtaf.mi.th                                                                                       
วันจันทร์ที่ ๒๐ ก.ค.๖๓ – วันพุธที่ ๒๒ ก.ค.๖๓,                 - รำยงำนตัว (รอบแรก) 
๐๙๐๐ – ๑๕๓๐                                                         ที่ ผกพ.บก.ศวอ.ทอ. 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ก.ค.๖๓ – วันศุกร์ที่ ๒๔ ก.ค.๖๓,                 - ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒          
๐๙๐๐ - ๑๕๓๐                                                                 ที่ สถำนที่ปฏิบัติงำนจริง 

                      วันพุธที่ ๒๙ ก.ค.๖๓                                          - ประกำศผลกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 
                                                                                     ที ่www.rdc.rtaf.mi.th                                                                                       
วันพุธที่ ๒๙ ก.ค.๖๓ – วันศุกร์ที่ ๓๑ ก.ค.๖๓,               - รำยงำนตัว (รอบสุดท้ำย)  
๐๙๐๐ – ๑๕๓๐                                                                 ที่ ผกพ.บก.ศวอ.ทอ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rdc.rtaf.mi.th/
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