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ผนวก ก

ตําแหน่งกําลังพลสํารองเข้าทําหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) ประจําปี ๒๕๖๕

รหัสตําแหน่ง คุณวฒิ ตําแหน่ง ที่ตั้งหน่วย จํานวน

๒๐๑๒๑๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือทางเครื่องกล เจ้าหน้าที่เครื่องทุ่นแรง อุบลราชธานี ๑

๒๐๑๒๓๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือทางเครื่องกล เจ้าหน้าที่เครื่องทุ่นแรง อุดรธานี ๑

๒๐๑๔๑๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือทางเครื่องกล เจ้าหน้าที่เครื่องทุ่นแรง เชียงใหม่ ๑

๒๐๑๕๖๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือทางเครื่องกล เจ้าหน้าที่เครื่องทุ่นแรง สงขลา ๑

๒๐๒๐๒๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือสาขางานเครื่องกล,

โลหะการ, ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ

ช่างพาหนะ ลพบุรี ๑

๒๐๒๐๓๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือสาขางานเครื่องกล,

โลหะการ, ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ

ช่างพาหนะ สระแก้ว ๑

๒๐๒๐๕๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือสาขางานเครื่องกล,

โลหะการ, ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ

ช่างพาหนะ ประจวบคีรีขันธ์ ๑

๒๐๒๔๖๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือสาขางานเครื่องกล,

โลหะการ, ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ

ช่างพาหนะ พิษณุโลก ๑

๒๐๓๐๑๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จํากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เจ้าหน้าที่จัดสร้าง, เจ้าหน้าที่ช่างสนาม นครราชสีมา ๔

๒๐๓๐๒๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จํากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เจ้าหน้าที่จัดสร้าง, เจ้าหน้าที่ช่างสนาม ลพบุรี ๓

๒๐๓๐๓๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จํากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เจ้าหน้าที่จัดสร้าง, เจ้าหน้าที่ช่างสนาม สระแก้ว ๔

๒๐๓๐๔๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จํากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เจ้าหน้าที่จัดสร้าง, เจ้าหน้าที่ช่างสนาม นครสวรรค์ ๔

๒๐๓๐๕๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จํากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เจ้าหน้าที่จัดสร้าง, เจ้าหน้าที่ช่างสนาม ประจวบคีรีขันธ์ ๔

๒๐๓๐๗๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จํากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เจ้าหน้าที่จัดสร้าง, เจ้าหน้าที่ช่างสนาม สุราษฎร์ธานี ๓

รหัสตําแหน่ง ๒๐๓๒๑๑ ...



ก - ๒

ตําแหน่งกําลังพลสํารองเข้าทําหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) ประจําปี ๒๕๖๕

รหัสตําแหน่ง คุณวฒิ ตําแหน่ง ที่ตั้งหน่วย จํานวน

๒๐๓๒๑๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จํากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เจ้าหน้าที่จัดสร้าง, เจ้าหน้าที่ช่างสนาม อุบลราชธานี ๔

๒๐๓๒๓๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จํากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เจ้าหน้าที่จัดสร้าง, เจ้าหน้าที่ช่างสนาม อุดรธานี ๔

๒๐๓๔๑๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จํากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เจ้าหน้าที่จัดสร้าง, เจ้าหน้าที่ช่างสนาม เชียงใหม่ ๔

๒๐๓๔๖๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จํากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เจ้าหน้าที่จัดสร้าง, เจ้าหน้าที่ช่างสนาม พิษณุโลก ๓

๒๐๓๕๖๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จํากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เจ้าหน้าที่จัดสร้าง, เจ้าหน้าที่ช่างสนาม สงขลา ๔

๒๐๓๘๘๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จํากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เจ้าหน้าที่จัดสร้าง นครปฐม ๑

๕๐รวม



ผนวก ข 
โรค หรือสภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจ ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานภาคพ้ืนกองทัพอากาศ 

ตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการ 
เป็นผู้ปฏิบัติงานภาคพ้ืนกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 ๑. โรคความดันโลหิตสูง คือ วัดท่าน่ัง ความดันโลหิตสูงกว่าหรือเท่ากับ ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท 

 ๒. โรคหรือความผิดปกติของตา 
   ๒.๑ ตาข้างหน่ึงข้างใดบอด คือ เมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้ว การมองเห็นยังอยู่

ในระดับตํ่ากว่า ๓/๖๐ (๒๐/๔๐๐) หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกว่า ๑๐ องศา 
   ๒.๒ สายตาไม่ปกติ คือ เมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้ว การมองเห็นยังอยู่ในระดับ 

๖/๒๔ (๒๐/๗๐) หรือตํ่าว่าทั้งสองข้าง 
   ๒.๓ สายตาสั้นมากกว่า ๘ ไดออปเตอร์ หรือสายตายาวมากกว่า ๕ ไดออปเตอร์ ทั้งสองข้าง 

   ๒.๔ ต้อแก้วตาทั้งสองข้าง (Bilateral Cataract) 
   ๒.๕ ต้อหิน (Glaucoma) 
   ๒.๖ โรคข้ัวประสาทตาเสื่อมทั้ง ๒ ข้าง (Optic Atrophy) 
   ๒.๗ กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุ่นทั้งสองข้าง 
   ๒.๘ ประสาทการเคลื่อนไหวลูกตาไม่ทํางานสูญเสียอย่างถาวร (Cranial Nerve 3rd, 4th, 6th) 
   ๒.๙ ตาบอดสี 

 ๓.  โรคหรือความผิดปกติของหู 
   ๓.๑ หูหนวกทั้งสองข้าง คือ ต้องใช้เสียงในช่วงคล่ืนความถี่ ๕๐๐ - ๒,๐๐๐ รอบต่อวินาที

หรือเกินกว่า ๒๐ เดซิเบล จึงจะได้ยินทั้งสองข้าง หรือไม่สามารถได้ยินจากการพูดคุยในระดับเสียงปกติ ระยะ ๓ - ๔ ฟุต 
   ๓.๒ หูช้ันกลางอักเสบเรื้อรังทั้งสองข้าง 
   ๓.๓ เย่ือแก้วหูทะลุทั้งสองข้าง 

 ๔.  โรคของหัวใจและหลอดเลือด 
   ๔.๑ หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง 
   ๔.๒ ลิ้นหัวใจพิการ 
   ๔.๓ การเต้นของหัวใจผิดปกติอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง 
   ๔.๔ โรคของกล้ามเน้ือหัวใจชนิดที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้และอาจเป็นอันตราย 
   ๔.๕ หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง 
   ๔.๖ หลอดเลือดภายในกระโหลกศีรษะโป่งพองหรือผิดปกติชนิดที่อาจเป็นอันตราย 

 ๕.  โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด 
   ๕.๑ โลหิตจาง โดยระดับฮีโมโกลบิน (HB) น้อยกว่า ๑๐ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร  
   ๕.๒ โรคเลือดหรืออวัยวะสร้างเลือดผิดปกติอย่างรุนแรงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต 
   ๕.๓ ภาวะม้ามโต (Hypersplenism) ที่รักษาไม่หายและอาจเป็นอันตราย 
 

๖.  โรคของ... 

 



ข - ๒ 
 

 ๖.  โรคของระบบหายใจ 
   ๖.๑ โรคหืด (Asthma)  
   ๖.๒ โรคทางปอดที่มีอาการไอ หอบเหน่ือย และมีการสูญเสียการทํางานของระบบทางเดิน
หายใจ โดยตรวจสมรรถภาพปอดได้ค่า Forced Expiratory Volume in One Second และ/หรือ Forced Vital 
Capacity ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของค่ามาตรฐานตามเกณฑ์ 
   ๖.๓ โรคความดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary Hypertension) ซึ่งวินิจฉัยโดยการตรวจ
หัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) หรือโดยการใส่สายวัดความดันเลือดในปอด 
   ๖.๔ โรคถุงนํ้าในปอด (Lung Cyst) ที่ตรวจวินิจฉัยได้โดยภาพถ่ายรังสีทรวงอก หรือเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ปอด 
   ๖.๕ โรคหยุดการหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea) ซึ่งวินิจฉัยด้วย
การตรวจการนอนหลับ (Polysomnography)  

 ๗.  โรคของระบบปัสสาวะ 
   ๗.๑ ไตอักเสบเรื้อรัง 
   ๗.๒ กลุ่มอาการไตพิการ (Nephrotic Syndrome) 
   ๗.๓ ไตวายเรื้อรัง 
   ๗.๔ ไตพองเป็นถุงนํ้าแต่กําเนิด (Polycystic Kidney) 
   ๗.๕ อัตราการกรองของไต (eGFR) น้อยกว่า ๖๐ มิลลิลิตรต่อนาที ๑.๗๓ ตารางเมตร 
   ๗.๖ ไข่ขาวในปัสสาวะ (Urine Albumin) มากกว่าหรือเท่ากับสามบวก (3+) 

 ๘.  โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ข้อ และกล้ามเน้ือ 
   ๘.๑ โรคข้อหรือความผิดปกติของข้อ  
    ๘.๑.๑ ข้ออักเสบเรื้อรัง (Chronic Arthritis) 
    ๘.๑.๒ ข้อเสื่อมเรื้อรัง (Chronic Osteoarthritis) 
    ๘.๑.๓ โรคข้อและกระดูกสันหลังอักเสบเรื้อรัง (Spondyloarthropathy) 
   ๘.๒ แขน ขา มือ เท้า หรือน้ิว อย่างใดอย่างหน่ึงผิดปกติ  
    ๘.๒.๑ ความผิดรูปของน้ิวมือหรือน้ิวเท้าน้ิวใดนิ้วหน่ึงและเห็นเด่นชัด 
    ๘.๒.๒ ความพิการของข้อส่วนปลายน้ิวมือที่ใช้การไม่ได้ 
    ๘.๒.๓ น้ิวทั้งสี่เรียงชิดติดกันไม่ได้หรือกํามือไม่ได้ 

    ๘.๒.๔ แขน ขา มือ หรือเท้าด้วน หรือพิการ ถึงแม้ว่าจะรักษาด้วยวิธีใหม่ที่สุด
แล้วก็ยังใช้การไม่ได้ 

    ๘.๒.๕ น้ิวหัวแม่มือด้วนจนถึงข้อปลายน้ิวหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ 
    ๘.๒.๖ น้ิวช้ีของมือด้วนต้ังแต่ข้อปลายน้ิว 
    ๘.๒.๗ น้ิวมือในมือข้างเดียวกันต้ังแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายน้ิวหรือพิการ

ถึงขั้นใช้การไม่ได้ 
 

๘.๒.๘  น้ิวหัวแม่.... 
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    ๘.๒.๘ น้ิวหัวแม่เท้าด้วนจนถึงข้อปลายน้ิวหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ 
    ๘.๒.๙ น้ิวเท้าในเท้าข้างเดียวกันต้ังแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายน้ิวหรือพิการ

ถึงขั้นใช้การไม่ได้ 
    ๘.๒.๑๐  น้ิวเท้าในเท้าแต่ละข้าง ต้ังแต่หน่ึงน้ิวขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายน้ิวหรือพิการ

ถึงขั้นใช้การไม่ได้ 
    ๘.๒.๑๑  นิ้วเท้าในเท้าข้างใดข้างหนึ่ง ตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อโคนนิ้ว

หรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ 
   ๘.๓ คอเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถาวร 
   ๘.๔ กระดูกสันหลังโก่ง หรือคด หรือแอ่นจนเห็นได้ชัด หรือแข็งทื่อชนิดถาวร 

   ๘.๕ กล้ามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or Contracture) จนเป็นผลให้อวัยวะส่วนหน่ึง
ส่วนใดใช้การไม่ได้ 

 ๙.  โรคของต่อมไร้ท่อและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสัม 
   ๙.๑ ภาวะต่อมธัยรอยด์ทํางานน้อยไปอย่างถาวรหรือทํางานมากผิดปกติ 
   ๙.๒ ภาวะต่อมพาราธัยรอยด์ทํางานน้อยไปอย่างถาวร 
   ๙.๓ ภาวะต่อมใต้สมองผิดปกติอย่างถาวร 
   ๙.๔ เบาหวาน โดยระดับนํ้าตาลในเลือด ไม่เกิน ๑๒๖ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร 

   ๙.๕ ภาวะอ้วน  (Obesity) ซึ ่งม ีด ัชน ีความหนาของร ่างกาย  (Body Mass Index) 
ต้ังแต่ ๓๕ กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป 

   ๙.๖ โรค หรือความผิดปกติเกี่ยวกับเมตะบอลิสัมของแร่ธาตุ สารอาหาร ดุลสารนํ้า      
อิเล็กโทรลัยท์ และกรดด่าง ตลอดจนเมตะบอลิสัมอ่ืน ๆ ชนิดถาวร และอาจเป็นอันตราย 

 ๑๐.  โรคติดเช้ือ 
     ๑๐.๑  โรคเรื้อน 
     ๑๐.๒  โรคเท้าช้าง 
     ๑๐.๓  โรคติดเช้ือเรื้อรังแสดงอาการรุนแรง 

 ๑๑.   โรคทางประสาทวิทยา 
     ๑๑.๑ ใบ้ (Mutism) หรือพูดไม่เป็นภาษา หรือฟังภาษาไม่รู้เรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร 
     ๑๑.๒ ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคที่ทําให้มีอาการชัก (Seizures) อย่างถาวร 
     ๑๑.๓ อัมพาต (Paralysis) ของแขน ขา มือ หรือเท้า ชนิดถาวร 
     ๑๑.๔ สมองเสื่อม (Dementia) 
     ๑๑.๕ โรค หรือความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังที่ทําให้เกิดความผิดปกติอย่างมาก
ในการเคลื่อนไหวของแขน หรือขาอย่างถาวร 
     ๑๑.๖ กล้ามเน้ือหมดกําลังอย่างหนัก (Myasthenia Gravis) 
 
 

๑๒.  โรคทางจิต.. 
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๑๒.   โรคทางจิตเวช 
    ๑๒.๑ โรคจิตที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง 
      ๑๒.๑.๑ โรคจิตเภท (Schizophrenia) 
      ๑๒.๑.๒ โรคจิตกลุ่มหลงผิด (Resistant Delusional Disorder, Induced 

Delusional Disorder) 
      ๑๒.๑.๓ โรคสคิซโซแอฟแฟ็คทีป (Schizoaffective Disorder) 
 
      ๑๒.๑.๔ โรคจิตที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to Brain 

Damage and Dysfunction) 
      ๑๒.๑.๕ โรคจิตอ่ืน ๆ (Unspecified Nonorganic Psychosis) 
   ๑๒.๒ โรคอารมณ์แปรปรวนที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง 
      ๑๒.๒.๑ โรคอารมณ์แปรปรวน (Manic Episode, Bipolar Affective Disorder) 
      ๑๒.๒.๒ โรคอารมณ์แปรปรวนท่ีเกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder 

due to Brain Damage and Dysfunction to Physical Disorder) 
      ๑๒.๒.๓ โรคอารมณ์แปรปรวนอ่ืน ๆ (Other Mood (Affective) Disorder, 

Unspecified Mood Disorder) 
      ๑๒.๒.๔ โรคซึมเศร้า (Depressive Disorder, Recurrent Depressive Disorder)

     ๑๒.๓ โรคพัฒนาการทางจิตเวช 
      ๑๒.๓.๑ จิตเจริญล่าช้า (Mental Retardation) ที่มีระดับเชาว์ปัญญา ๗๐ 

หรือตํ่ากว่าน้ัน  
      ๑๒.๓.๒ โรคหรือความผิดปกติในการพัฒนาการของทักษะทางสังคมและภาษา

(Pervasive Development) 

๑๓.   โรคพิษสุราเรื้อรัง 

๑๔.   โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

๑๕.   โรคอ่ืน ๆ 
     ๑๕.๑ กะเทย (Hermaphrodism) 
     ๑๕.๒ มะเร็ง (Malignant Neoplasm) 
     ๑๕.๓ โรคตับอักเสบเรื้อรัง (Chronic Hepatitis) 
     ๑๕.๔ ตับแข็ง (Cirrhosis of Liver) 
     ๑๕.๕ คนเผือก (Albino) 
     ๑๕.๖ โรคลูปัสอิริธิมาโตซัสทั่วร่างกาย (Systemic Lupus Erythematosus) 
     ๑๕.๗ กายแข็งทั่วร่างกาย (Systemic Sclerosis) 
 
 

๑๕.๘  รูปวิปริต.. 
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    ๑๕.๘ รูปวิปริตต่าง ๆ ได้แก่ 
      ๑๕.๘.๑ จมูกโหว่ 
      ๑๕.๘.๒ เพดานโหว่หรือสูงหรือลิ้นไก่สั้นพูดไม่ชัด 
      ๑๕.๘.๓ ปากแหว่ง 
    ๑๕.๙ โรคผิวหนังลอกหลุดตัวผิดปกติแต่กําเนิดชนิดเด็กดักแด้ (Lamellar Ichthyosis & 
Congenital Ichthyosiform Erythroderma) 

 ๑๖.  โรคอ่ืน ๆ ตามกฎกระทรวงและฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมที่เป็นปัจจุบัน 

 ๑๗.  โรคหรือความพิการอ่ืน นอกเหนือจากที่ระบุไว้แล้ว ซึ่งคณะกรรมการแพทย์เห็นว่า 
ไม่สามารถรับราชการในกองทัพอากาศได้ 

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

 



ผนวก ค 
ข้อกําหนดเก่ียวกับรอยสักบนร่างกาย 

 
ลักษณะรอยสักบนร่างกายที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมต่อการบรรจุ

เข้ารับราชการและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกองทัพอากาศ ดังน้ี 

๑.  เมื่อสวมชุดกีฬา ได้แก่ เสื้อแขนสั้นคอแหลมหรือคอวี และกางเกงขาสั้น ซึ่งเป็นอาภรณ์ภัณฑ์
ของกองทัพอากาศ สําหรับแจกจ่ายให้ข้าราชการทหารใช้สวมใส่ประกอบเครื่องแบบ รวมทั้งเล่นกีฬา หรือ
ปฏิบัติกิจกรรมอ่ืน แล้วปรากฏรอยสักบนร่างกายที่เห็นเด่นชัด (บริเวณสีแดง ตามภาพประกอบ) ดังน้ี 

 ๑.๑ บริเวณศีรษะและใบหน้า ต้ังแต่บริเวณหนังศีรษะ เปลือกตาด้านนอก ปาก ใบหู 
ลําคอ จนถึงก่ึงกลางด้านบนของช่องหน้าอกและต้นคอที่พ้นบริเวณคอเสื้อ 
 ๑.๒ บริเวณแขนและมือ ต้ังแต่ครึ่งแขนท่อนบนส่วนล่าง (วัดระยะก่ึงกลางระหว่างกระดูก
หัวไหล่ถึงปลายกระดูกข้อศอก) ข้อพับแขน ข้อศอก แขนท่อนล่าง ข้อมือ หลังมือ ฝ่ามือ จนถึงปลายน้ิวมือทุกน้ิว  
 ๑.๓ บริเวณขาและเท้า ต้ังแต่ครึ่งขาท่อนบนส่วนล่าง (วัดระยะกึ่งกลางระหว่างกระดูกข้อ
สะโพกและกระดูกหัวเข่า) ข้อพับขา เข่า ขาท่อนล่าง ข้อเท้า ข้างเท้าด้านนอกและด้านใน หลังเท้า ฝ่าเท้า จนถึง
ปลายน้ิวเท้าทุกน้ิว  

๒.  รอยสักบนร่างกายที่อยู่ภายใต้ร่มผ้า (บริเวณสีนํ้าเงิน ตามภาพประกอบ) ที่มีรูป ตัวอักษร 
ข้อความ หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่แสดงถึงความรุนแรง ลามก หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือขัดกับหลักศาสนา 
วัฒนธรรม และศีลธรรมอันดี ในกรณีอ่ืน ๆ ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

 
 

 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบคําอธิบายข้อกําหนดเก่ียวกับรอยสักบนร่างกาย 

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



ผนวก ง 
รายละเอียดการสอบคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินการสอบคัดเลือกกําลังพลสํารอง 

เข้าทําหน้าที่ทหารเป็นการช่ัวคราว (ทหารอาสา) ประจําปี ๒๕๖๕ 
 

  ผู้สมัครสอบคัดเลือกทุกคนจะต้องเข้าสอบคัดเลือกรอบแรก และสอบคัดเลือกรอบสอง 
โดยมีรายละเอียดการสอบคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน ดังน้ี 

๑. การสอบคัดเลือกรอบแรก (สอบวิชาการ) 
๑.๑ เน้ือหาการสอบวิชาการ เป็นข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๑๐๐ ข้อ  

มีรายละเอียดเน้ือหาการสอบวิชาการแต่ละวิชา ดังน้ี 
 

วิชา เน้ือหาการสอบ จํานวนข้อ 

๑.  ความสามารถทางด้าน 
การคิดคํานวณและเหตุผล 

(๑)  การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์เบ้ืองต้น 
(๒)  การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจํานวนหรือ
ปริมาณ 
(๓)  การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูล 
(๔)  ความสามารถทางด้านเหตุผล 
(๕)  ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เช่ือมโยง
(๖)  การหาข้อยุติ หรือข้อสรปุอย่างสมเหตุสมผล 

๒๕ 

๒.  ภาษาไทย ความเข้าใจและการใช้ภาษา ๒๐ 

๓.  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ๒๐ 

  ๔.  คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน (๑)  การใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 
(๒)  การใช้โปรแกรมขั้นพ้ืนฐาน 
(๓)  การเช่ือมต่อเครือข่ายและข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต 

๒๕ 

  ๕.  ความรู้ทัว่ไป การทหารและกองทัพอากาศ ๑๐ 
รวม ๑๐๐ 

๑.๒ เกณฑ์การตัดสินการสอบคัดเลือกรอบแรกและการประกาศผลสอบคัดเลอืกรอบแรก 
๑.๒.๑ ผู้เข้าสอบต้องได้คะแนนสอบวิชาการไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ 
๑.๒.๒ การประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก จะประกาศผลสอบคัดเลือกโดยเรียง

ตามหมายเลขสมัครสอบ และคัดเลือกผู้ผ่านเกณฑ์ตามข้อ ๑.๒.๑ ไว้ จํานวนไม่เกิน ๓ เท่าของอัตราที่เปิดรับ 
ยกเว้นกรณีรหัสตําแหน่งที่มีผู้ผ่านเกณฑ์ไม่ครบตามจํานวน คณะกรรมการจะพิจารณาจากผู้ที่สอบได้คะแนน 
จากมากไปหาน้อย 

 
 
 

๒.  การสอบคดัเลือก... 
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๒. การสอบคัดเลือกรอบสอง (สอบสัมภาษณ์และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) 
๒.๑ สอบสัมภาษณ์ โดยการพิจารณาคุณลักษณะส่วนบุคคล ความเหมาะสมกับการ

ปฏิบัติหน้าที่ในการรับราชการทหาร โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคุณลักษณะในการสอบ ดังน้ี 
๒.๑.๑ ลักษณะทางกายภาพ, บุคลิกภาพที่เหมาะสม  ๒๐ คะแนน 

                                         กับการปฏิบัติหน้าที่ในการรับราชการทหารและท่วงทีวาจา 
๒.๑.๒ ปฏิภาณไหวพริบ      ๒๐ คะแนน 
๒.๑.๓ การใช้ความรู้และความรอบรู้    ๒๐ คะแนน 
๒.๑.๔ ระบบวิธีคิด เป้าหมายในการมองคุณค่าตัวเอง  ๒๐ คะแนน 
๒.๑.๕ ความจงรักภักดีต่อสถาบัน ค่านิยม ทัศนคติต่อวิชาชีพทหาร ๒๐ คะแนน              

     และการควบคมุอารมณ์ 
๒.๒ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

๒.๒.๑ การทดสอบใช้เกณฑ์ นํ้าหนักคะแนน ลุกน่ัง : ดันพ้ืน : ว่ิง ๑,๐๐๐ เมตร  
เท่ากับ ๒๐ : ๒๐ : ๖๐ รายละเอียดและเกณฑ์การให้คะแนนการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

๒.๒.๒ ลุกน่ัง (SIT-UP) ภายใน ๑ นาที 

ลุกน่ัง 

จํานวนคร้ังที่ปฏิบัติได้ใน ๑ นาที 

(ครั้ง/นาที) 

๕๐ คะแนน ๔๐ คะแนน ๓๐ คะแนน ๒๐ คะแนน ๑๐ คะแนน 

จํานวนคร้ัง ๔๕ ขึ้นไป ๔๑ - ๔๔ ๓๒ - ๔๐ ๒๘ - ๓๑ ๒๐ - ๒๗ 
 

๒.๒.๓  การดันพ้ืน (PUSH-UP) ภายใน ๑ นาที 

๒.๒.๔  ว่ิงระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 

 
 

๒.๓  เกณฑ์การสอบ… 
 

ดันพ้ืน 

จํานวนคร้ังที่ปฏิบัติได้ใน ๑ นาที 

(ครั้ง/นาที) 

๕๐ คะแนน ๔๐ คะแนน ๓๐ คะแนน ๒๐ คะแนน ๑๐ คะแนน 

จํานวนคร้ัง ๔๖ ขึ้นไป ๔๑ - ๔๕ ๓๐ - ๔๐ ๒๕ - ๒๙ ๑๕ - ๒๔ 

ว่ิง 
๑,๐๐๐ เมตร 

จํานวนเวลาที่ปฏิบัติได้เป็นนาทีและวินาท ี

(นาที/วินาที) 

๕๐ คะแนน ๔๐ คะแนน ๓๐ คะแนน ๒๐ คะแนน ๑๐ คะแนน 

เวลา ตํ่ากว่า ๔.๓๑ ๔.๓๑ - ๔.๖๕ ๔.๖๖ - ๕.๐๙ ๕.๑๐ - ๕.๔๐ ๕.๔๑ - ๕.๘๕ 



ง - ๓ 
 

๒.๓ เกณฑ์การตัดสินการสอบคัดเลือกรอบสองและการประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสอง 
๒.๓.๑ ผู้เข้าสอบต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ในแต่ละด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

(๑๒ คะแนน) และได้คะแนนรวมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
๒.๓.๒ กําหนดน้ําหนักคะแนนสอบ สอบวิชาการ : สอบสัมภาษณ์ : ทดสอบสมรรถภาพ

ร่างกาย เป็น ๓๐ : ๖๐ : ๑๐ 
๒.๓.๓ ผู้ที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกแต่ขาดสอบคัดเลือกรอบสอง  

ไม่ว่าขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึง หรือสอบไม่ผ่านเกณฑ์อย่างใดอย่างหน่ึงตามที่กําหนด จะถือว่าสอบไม่ผ่านการสอบ
คัดเลือกรอบสอง 

๒.๓.๔ การตัดสินผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกรอบสองโดยเรียงลําดับผู้ที่สอบผ่าน
การสอบคัดเลือกตามผลคะแนนรวมสอบคัดเลือกรอบสองจากมากไปหาน้อย กรณีมีคะแนนรวมเท่ากัน  
ให้พิจารณาผู้ที่สอบได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่สูงกว่า หากยังมีคะแนนเท่ากันอีก  
ให้พิจารณาผู้ที่สอบได้คะแนนสอบวิชาการมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 

๒.๓.๕ การประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสอง จะประกาศผู้ที่สอบผ่านการสอบคัดเลือก
ตัวจริงและตัวสํารอง โดยขึ้นบัญชีตัวสํารอง จํานวน ๑ เท่าของอัตราที่ เปิดรับ ยกเว้นในรหัสตําแหน่ง 
ที่คณะกรรมการมีมติเป็นอย่างอ่ืน 

๒.๓.๖ ผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกรอบสอง (เฉพาะตัวจริง) จะต้องเข้ารับการตรวจ
ร่างกายทางการแพทย์ตามท่ีกําหนด 

๒.๔ การประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย (ผลการตรวจร่างกายทางการแพทย์) 
๒.๔.๑ ประกาศผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกรอบสอง (เฉพาะตัวจริงที่ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจร่างกายทางการแพทย์และตัวสํารอง) เพ่ือส่งสัญญาและออกคําสั่งจ้างให้เข้าทําหน้าที่ทหารเป็นการ
ช่ัวคราวต่อไป 

๒.๔.๒ คณะกรรมการจะเรียกผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกลําดับสํารอง เพ่ือทดแทน
ผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกตัวจริงในรหัสตําแหน่งที่ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจร่างกายทางการแพทย์ หรือสละสิทธ์ิ 
หรือขาดคุณสมบัติการเข้าทําหน้าที่ทหารเป็นการช่ัวคราว เข้ารับการตรวจร่างกายทางการแพทย์ตามลําดับต่อไป 

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