
สําเนาคู่ฉบับ 

ประกาศคณะอนุกรรมการรับสมคัรและสอบคัดเลือกนกัเรยีนช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ เป็นนายทหารประทวน 
เร่ือง การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ 

เป็นนายทหารประทวน ประจําปี ๒๕๖๔ 

ด้วยกองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนช่างฝีมือทหาร    
ภาคสมทบ เป็นนายทหารประทวน ประจําปี ๒๕๖๔ จํานวน ๕๑ อัตรา รายละเอียดดังน้ี 

๑. เปิดรับสมัครตําแหน่งนายทหารประทวน จํานวน ๕๑ อัตรา รายละเอียดตําแหน่ง 
และสาขาวิชาชีพที่เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือก ตามผนวก ก 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
๒.๑ เป็นผู้สําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากโรงเรียนช่างฝีมือทหาร 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในสาขาวิชาชีพที่กําหนด และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า ๒.๒๐ 

๒.๒ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 
๒.๓ เพศชาย 
๒.๔ อายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี (นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗) 
๒.๕ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกาย เหมาะสมแก่การเป็นทหาร 

ตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการ 
เป็นผู้ปฏิบัติงานภาคพ้ืนกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามผนวก ข 

๒.๖ มีส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า ๑๖๐ เซนติเมตร 
๒.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีหน้ีสินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษาของศาล 
๒.๙ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิด

ฐานประมาท หรือลหุโทษ 
๒.๑๐ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ 
๒.๑๑ ไม่เป็นผู้ที่ขัดกับข้อกําหนดเก่ียวกับรอยสักบนร่างกาย ตามผนวก ค 
๒.๑๒ คุณสมบัติตามข้อ ๒.๕, ๒.๖, ๒.๑๐ และ ๒.๑๑ ให้ยึดถือผลการตรวจร่างกาย 

ของคณะกรรมการตรวจร่างกายทางการแพทย์ กรมแพทย์ทหารอากาศ ที่ได้รับการแต่งต้ัง เป็นที่ยุติ ซึ่งจะมี
การตรวจเพียงครั้งเดียว ไม่มีการตรวจซ้ําอีกไม่ว่าขั้นตอนใด และจะไม่พิจารณาผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ 
จากสถานพยาบาลอ่ืน 

๓. การสมัครสอบ 
๓.๑ รับสมัครทางเว็บไซต์ www.rtaf-recruit.com ต้ังแต่วันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึง 

วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้สมัครปฏิบัติตามคําแนะนําขั้นตอนการสมัคร 
ทางหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมทางโทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๐๐๓๖ 

๓.๒  ผูส้มคัร... 
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๓.๒ ผู้สมัครต้องแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน ดังน้ี (ขนาดของแต่ละไฟล์ ไม่เกิน ๑ เมกะไบต์) 
๓.๒.๑ รูปถ่ายสีครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  

๓ เดือน ขนาด ๑ × ๑.๕ น้ิว 
๓.๒.๒ ระ เ บียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร  หรือหนังสื อรับรอง 

ของสถานศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่รับสมัคร (ในกรณียังไม่ได้รับระเบียน
แสดงผลการศึกษา) 

๓.๒.๓ บัตรประจําตัวประชาชน 
๓.๒.๔ หลักฐานการเปลี่ยนช่ือตัว - ช่ือสกุล (กรณีที่ไม่ตรงกับหลักฐานการสมคัรอ่ืน) 
๓.๒.๕ หลักฐานที่แสดงว่าสําเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม

การฝึกวิชาทหารช้ันปีที่ ๓ (สด.๘ หรือ สด.๓) 
๓.๓ เง่ือนไขในการรับสมัคร 

๓.๓.๑ ผู้สมัครสอบต้องกรอกข้อมูลลงระบบรับสมัคร และแนบไฟล์เอกสาร 
ให้ถูกต้องครบถ้วน กรณีมีข้อผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบเอง คณะกรรมการจะเป็นผู้ พิจารณา 
สิทธ์ิในการสมัครสอบต่อไป 

๓.๓.๒ เมื่อผู้สมัครสอบดําเนินการตามข้อ ๓.๓.๑ เรียบร้อยแล้วให้รายงานตัว 
เพ่ือยืนยันการสมัครสอบทางช่องทาง Line Official โดยสแกน QR Code ท้ายแบบรับสมัครและเมื่อเจ้าหน้าที่ 
รับสมัครยืนยันข้อมูลการสมัครสอบ จึงจะถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการสมัครสอบ 

๓.๓.๓ ผู้สมัครสอบต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เก่ียวกับการสอบคัดเลือกน้ี 
ของกองทัพอากาศ ตลอดจนประกาศของคณะกรรมการอย่างใกล้ชิด  

๓.๓.๔ ผู้สมัครสอบต้องรับรองเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่นํามาแสดงต่อคณะกรรมการ
ในทุกขั้นตอนว่าเป็นเอกสารที่ทางราชการหรือสถานศึกษาออกให้จริง  

๓.๓.๕ ผู้สมัครสอบที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร ไม่ว่าจะพบ 
ในขั้นตอนใด เช่น การสมัครสอบ การสอบคัดเลือกทุกขั้นตอน การประกาศผล การรายงานตัว เมื่อคณะกรรมการ
ตรวจพบในขั้นตอนใด คณะกรรมการมีสิทธ์ิที่จะระงับการสอบคัดเลือก หรือดําเนินการขั้นต่อไป หรือแม้จะส่ง
หลักฐานหรือสัญญาแล้วก็ตาม ให้ถือว่าผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติมาต้ังแต่ต้น ไม่มีสิทธ์ิเข้ารับราชการ หรือหากมี
คําสั่งบรรจุเข้ารับราชการแล้ว ก็สามารถยกเลิกการบรรจุเข้ารับราชการได้ ซึ่งหากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเกิดจาก
ผู้สมัครสอบกรอกข้อมูลลงในใบสมัครอันเป็นเท็จ หรือแสดงเอกสารเท็จที่ทางราชการหรือสถานศึกษามิได้ออก
ให้จริง อาจมีความผิดฐานแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่ และจะถูกดําเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา  
โดยถือว่าค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือก ค่าที่พัก หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใด ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง 

๓.๓.๖ ผู้สมัครสอบรับทราบ และยินยอมให้คณะกรรมการตรวจร่างกายทางการแพทย์ 
กรมแพทย์ทหารอากาศ ตรวจร่างกายตามข้อ ๒.๑๒ รวมถึงการตรวจหาเช้ือ HIV 

๔. รายละเอียดการสอบคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน ตามผนวก ง 

๕. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก กําหนดการสอบ และสถานที่สอบ ในวันพุธ 
ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ www.rtaf-recruit.com 

๖. สิทธิประโยชน์เมื่อบรรจุเข้ารับราชการ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) 
๖.๑ จะได้รับการแต่งต้ังยศเป็นจ่าอากาศตรี รับเงินเดือน เดือนละ ๙,๓๓๐ บาท และเงินเพ่ิม

ค่าครองชีพช่ัวคราว (รวมแล้วไม่ตํ่ากว่า ๑๐,๘๓๐ บาท) 
๖.๒  ปัจจัย... 
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ลําดับ สาขาวิชาชีพ ตําแหน่ง เพศ จํานวน ที่ตั้งหน่วย
๑ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างโรงงาน, ช่างเทคนิค ชาย ๕ กรุงเทพฯ

ช่างอากาศ ชาย ๓ ลพบุรี
ช่างอากาศ ชาย ๓ นครสวรรค์

๒ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ เจ้าหน้าที่สถิติและวิเคราะห์ ชาย ๑ กรุงเทพฯ
ช่างอากาศ ชาย ๓ ลพบุรี
ช่างอากาศ, ช่างโรงงาน ชาย ๓ นครสวรรค์

๓ สาขาวิชาช่างซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล เจ้าหน้าที่แผนและกําหนดงาน, ช่างบริภัณฑ์ ชาย ๒ กรุงเทพฯ
ช่างอากาศ ชาย ๑ ลพบุรี
ช่างอากาศ ชาย ๒ นครสวรรค์

๔ สาขาวิชาช่างยานยนต์ ช่างยานพาหนะ, ช่างเครื่องยนต์ ชาย ๔ กรุงเทพฯ
๕ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างบริภัณฑ์, เจ้าหน้าที่เทคนิค, เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสื่อสารโทรคมนาคม, 

เจ้าหน้าที่รายการ, ช่างเครื่องช่วยเดินอากาศ, ช่างซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์,
ช่างวิทยุ, ช่างสื่อสาร, เจ้าหน้าที่คลังอาวุธ, เจ้าหน้าที่คลังสรรพาวุธ, 
เจ้าหน้าที่แผนการทดสอบ, ช่างเทคนิค

ชาย ๑๖ กรุงเทพฯ

ช่างบริภัณฑ์ ชาย ๑ นครสวรรค์
ช่างสรรพาวุธ ชาย ๑ ลพบุรี
เจ้าหน้าที่สรรพาวุธ ชาย ๑ อุบลราชธานี
เจ้าหน้าที่สรรพาวุธ ชาย ๒ เชียงใหม่
เจ้าหน้าที่สรรพาวุธ ชาย ๑ พิษณุโลก
ช่างซ่อมบํารุง ชาย ๑ สุราษฏร์ธานี
เจ้าหน้าที่สรรพาวุธ ชาย ๑ นครราชสีมา

๕๑

ตําแหน่งและสาขาวิชาชีพที่เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ เป็นนายทหารประทวน ประจําปี ๒๕๖๔ 
ผนวก ก 

รวมทั้งสิ้น



ผนวก ข 
โรค หรือสภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจ ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานภาคพ้ืนกองทัพอากาศ 

ตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการ 
เป็นผู้ปฏิบัติงานภาคพ้ืนกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 ๑. โรคความดันโลหิตสูง คือ วัดท่านั่ง ความดันโลหิตสูงกว่าหรือเท่ากับ ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท 

 ๒. โรคหรือความผิดปกติของตา 
   ๒.๑ ตาข้างหนึ่งข้างใดบอด คือ เมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้ว การมองเห็นยังอยู่

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

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

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

 ๓.  โรคหรือความผิดปกติของหู 
   ๓.๑ หูหนวกท้ังสองข้าง คือ ต้องใช้เสียงในช่วงคลื่นความถ่ี ๕๐๐ - ๒,๐๐๐ รอบต่อวินาที

หรือเกินกว่า ๒๐ เดซิเบล จึงจะได้ยินทั้งสองข้าง หรือไม่สามารถได้ยินจากการพูดคุยในระดับเสียงปกติ ระยะ ๓ - ๔ ฟุต 
   ๓.๒ หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังทั้งสองข้าง 
   ๓.๓ เยื่อแก้วหูทะลุทั้งสองข้าง 

 ๔.  โรคของหัวใจและหลอดเลือด 
   ๔.๑ หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง 
   ๔.๒ ลิ้นหัวใจพิการ 
   ๔.๓ การเต้นของหัวใจผิดปกติอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง 
   ๔.๔ โรคของกล้ามเนื้อหัวใจชนิดที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้และอาจเป็นอันตราย 
   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.  โรคของระบบ... 
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 ๖.  โรคของระบบหายใจ 
   ๖.๑ โรคหืด (Asthma)  
   ๖.๒ โรคทางปอดที่มีอาการไอ หอบเหนื่อย และมีการสูญเสียการท่างานของระบบทางเดิน
หายใจ โดยตรวจสมรรถภาพปอดได้ค่า Forced Expiratory Volume in One Second และ/หรือ Forced Vital 
Capacity ต่่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของค่ามาตรฐานตามเกณฑ์ 
   ๖.๓ โรคความดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary Hypertension) ซึ่งวินิจฉัยโดยการตรวจ
หัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) หรือโดยการใส่สายวัดความดันเลือดในปอด 
   ๖.๔ โรคถุงน้่าในปอด (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 ไตพองเป็นถุงน้่าแต่ก่าเนิด (Polycystic Kidney) 
   ๗.๕ อัตราการกรองของไต (eGFR) น้อยกว่า ๖๐ มิลลิลิตรต่อนาที ๑.๗๓ ตารางเมตร 
   ๗.๖ ไข่ขาวในปัสสาวะ (Urine Albumin) มากกว่าหรือเท่ากับสามบวก (3+) 

 ๘.  โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ 
   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 หรือนิ้ว อย่างใดอย่างหนึ่งผิดปกติ  
    ๘.๒.๑ ความผิดรูปของนิ้วมือหรือนิ้วเท้านิ้วใดนิ้วหนึ่งและเห็นเด่นชัด 
    ๘.๒.๒ ความพิการของข้อส่วนปลายนิ้วมือที่ใช้การไม่ได้ 
    ๘.๒.๓ นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันไม่ได้หรือก่ามือไม่ได ้

    ๘.๒.๔ แขน ขา มือ หรือเท้าด้วน หรือพิการ ถึงแม้ว่าจะรักษาด้วยวิธีใหม่ที่สุด
แล้วก็ยังใช้การไม่ได้ 

    ๘.๒.๕ นิ้วหัวแม่มือด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ 
    ๘.๒.๖ นิ้วชี้ของมือด้วนตั้งแต่ข้อปลายนิ้ว 
    ๘.๒.๗ นิ้วมือในมือข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการ

ถึงข้ันใช้การไม่ได้ 
    ๘.๒.๘ นิ้วหัวแม่เท้าด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ 
    ๘.๒.๙ นิ้วเท้าในเท้าข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือ

พิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ 
 

๘.๒.๑๐  นิ้วเท้า... 
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    ๘.๒.๑๐  นิ้วเท้าในเท้าแต่ละข้าง ตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการ
ถึงข้ันใช้การไม่ได้ 

    ๘.๒.๑๑  นิ้วเท้าในเท้าข้างใดข้างหนึ่ง ตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อโคนนิ้ว
หรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ 
   ๘.๓ คอเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถาวร 
   ๘.๔ กระดูกสันหลังโก่ง หรือคด หรือแอ่นจนเห็นได้ชัด หรือแข็งทือ่ชนิดถาวร 

   ๘.๕ กล้ามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or Contracture) จนเป็นผลให้อวัยวะส่วนหนึ่ง
ส่วนใดใช้การไม่ได ้

 ๙.  โรคของต่อมไร้ท่อและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสัม 
   ๙.๑ ภาวะต่อมธัยรอยด์ท่างานน้อยไปอย่างถาวรหรือท่างานมากผิดปกติ 
   ๙.๒ ภาวะต่อมพาราธัยรอยด์ท่างานน้อยไปอย่างถาวร 
   ๙.๓ ภาวะต่อมใต้สมองผิดปกติอย่างถาวร 
   ๙.๔ เบาหวาน โดยระดับน้่าตาลในเลือด ไม่เกิน ๑๒๖ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร 

   ๙.๕ ภาวะอ้วน  (Obesity) ซึ ่งมีดัชนีความหนาของร่างกาย  (Body Mass Index) 
ตั้งแต ่๓๕ กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป 

   ๙.๖ โรค หรือความผิดปกติเกี่ยวกับเมตะบอลิสัมของแร่ธาตุ สารอาหาร ดุลสารน้่า      
อิเล็กโทรลัยท์ และกรดด่าง ตลอดจนเมตะบอลิสัมอ่ืน ๆ ชนิดถาวร และอาจเป็นอันตราย 

 ๑๐.  โรคติดเชื้อ 
     ๑๐.๑  โรคเรื้อน 
     ๑๐.๒  โรคเท้าช้าง 
     ๑๐.๓  โรคติดเชื้อเรื้อรังแสดงอาการรุนแรง 

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

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  โรคจิต... 
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      ๑๒.๑.๔ โรคจิตทีเ่กิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to Brain 

Damage and Dysfunction) 
      ๑๒.๑.๕ โรคจิตอื่น ๆ (Unspecified Nonorganic Psychosis) 
   ๑๒.๒ โรคอารมณ์แปรปรวนที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง 
      ๑๒.๒.๑ โรคอารมณ์แปรปรวน (Manic Episode, Bipolar Affective Disorder) 
      ๑๒.๒.๒ โรคอารมณ์แปรปรวนที่เกิดจากโรคทางกาย (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 

หรือต่่ากว่านั้น  
      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 รูปวิปริตต่าง ๆ ได้แก่ 
      ๑๕.๘.๑ จมูกโหว่ 
      ๑๕.๘.๒ เพดานโหว่หรือสูงหรือลิ้นไก่สั้นพูดไม่ชัด 
      ๑๕.๘.๓ ปากแหว่ง 
    ๑๕.๙ โรคผิวหนังลอกหลุดตัวผิดปกติแต่ก่าเนิดชนิดเด็กดักแด้ (Lamellar Ichthyosis & 
Congenital Ichthyosiform Erythroderma) 
 ๑๖.  โรคอ่ืน ๆ ตามกฎกระทรวงและฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมที่เป็นปัจจุบัน 
 ๑๗.  โรคหรือความพิการอ่ืน นอกเหนือจากที่ระบุไว้แล้ว ซึ่งคณะกรรมการแพทย์เห็นว่า 
ไม่สามารถรับราชการในกองทัพอากาศได้ 

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

 
 
 
 



ผนวก ค 
ข้อก่าหนดเกี่ยวกับรอยสักบนร่างกาย 

ลักษณะรอยสักบนร่างกายที่คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่เหมาะสมต่อการบรรจุ
เข้ารับราชการและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกองทัพอากาศ ดังนี้ 

๑.  เมื่อสวมชุดกีฬา ได้แก่ เสื้อแขนสั้นคอแหลมหรือคอวี และกางเกงขาสั้น ซึ่งเป็นอาภรณ์ภัณฑ์
ของกองทัพอากาศ ส่าหรับแจกจ่ายให้ข้าราชการทหารใช้สวมใส่ประกอบเครื่องแบบ รวมทั้งเล่นกีฬา หรือ
ปฏิบัติกิจกรรมอื่น แล้วปรากฏรอยสักบนร่างกายที่เห็นเด่นชัด (บริเวณสีแดง ตามภาพประกอบ) ดังนี้ 

 ๑.๑ บริเวณศีรษะและใบหน้า ตั้งแต่บริเวณหนังศีรษะ เปลือกตาด้านนอก ปาก ใบหู 
ล่าคอ จนถึงกึ่งกลางด้านบนของช่องหน้าอกและต้นคอที่พ้นบริเวณคอเสื้อ 

๑.๒ บริเวณแขนและมือ ตั้งแต่ครึ่งแขนท่อนบนส่วนล่าง (วัดระยะกึ่งกลางระหว่างกระดูก
หัวไหล่ถึงปลายกระดูกข้อศอก) ข้อพับแขน ข้อศอก แขนท่อนล่าง ข้อมือ หลังมือ ฝ่ามือ จนถึงปลายนิ้วมือทุกนิ้ว 

๑.๓ บริเวณขาและเท้า ตั้งแต่ครึ่งขาท่อนบนส่วนล่าง (วัดระยะกึ่งกลางระหว่างกระดูก
ข้อสะโพกและกระดูกหัวเข่า) ข้อพับขา เข่า ขาท่อนล่าง ข้อเท้า ข้างเท้าด้านนอกและด้านใน หลังเท้า ฝ่าเท้า 
จนถึงปลายนิ้วเท้าทุกนิ้ว  

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

ภาพประกอบค่าอธิบายข้อก่าหนดเกี่ยวกับรอยสักบนร่างกาย 

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



ผนวก ง 
รายละเอียดการสอบคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินและสอบคัดเลือกนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ  

เป็นนายทหารประทวน ประจ าปี ๒๕๖๔ 
 

 ผู้สมัครสอบคัดเลือกทุกคนจะต้องเข้าสอบคัดเลือกด้วยวิธีการสอบวิชาการและสอบสัมภาษณ์ 
โดยมีรายละเอียดการสอบคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 

๑. การสอบวิชาการ (Knowledge Test) ก าหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน มีเนื้อหาการสอบ
วิชาการ ดังนี้ 

๑.๑ สาขาวิชาชีพช่างกลโรงงาน, สาขาวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ, สาขาวิชาชีพช่างซ่อมบ ารุง
เครื่องจักรกล และสาขาวิชาชีพช่างยานยนต์  

๑.๒ สาขาวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

๒.  การสอบสัมภาษณ์... 

วิชา หัวข้อสอบภาควิชาการ จ านวนข้อ 
๑.  ความรู้พื้นฐานช่าง 
 ตามสาขาวิชาชีพ 

(๑)  วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 
(๒)  งานฝึกฝีมือ 
(๓)  งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 
(๔)  งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 
(๕)  การตรวจสอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ 
 โดยใช้เครื่องมือละเอียด 

๗๐ 

๒.  ความสามารถทางด้าน 
 การคิดค านวณและเหตุผล 

(๑)  การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น 
(๒)  การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจ านวน 
      หรือปริมาณ 
(๓)  การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูล 

๑๐ 

๓.  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๑๐ 
๔.  ภาษาไทย ความเข้าใจและการใช้ภาษา ๕ 
๕.  ความรู้ทั่วไป การทหารและกองทัพอากาศ ๕ 

รวม ๑๐๐ 

วิชา หัวข้อสอบภาควิชาการ จ านวนข้อ 
๑.  ความรู้พื้นฐานช่าง 
 ตามสาขาวิชาชีพ 

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ๗๐ 

๒.  ความสามารถทางด้าน 
 การคิดค านวณและเหตุผล 

(๑)  การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น 
(๒)  การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจ านวน 
      หรือปริมาณ 
(๓)  การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูล 

๑๐ 

๓.  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๑๐ 
๔.  ภาษาไทย ความเข้าใจและการใช้ภาษา ๕ 
๕.  ความรู้ทั่วไป การทหารและกองทัพอากาศ ๕ 

รวม ๑๐๐ 



ง - ๒ 

๒. การสอบสัมภาษณ์  (Interview) ก าหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เป็นการสอบ 
เพ่ือพิจารณาคุณลักษณะส่วนบุคคล ความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ในการรับราชการทหาร โดยมีเกณฑ์
การพิจารณาคุณลักษณะในการสอบ ดังนี้ 

๒.๑ ความรู้และทักษะในขั้นตอนการปฏิบัติงานตามสาขาวิชาชีพ ๔๐ คะแนน 
๒.๒ ลักษณะทางกายภาพ, บุคลิกภาพที่เหมาะสม ๑๕ คะแนน 

กับการปฏิบัติหน้าที่ในการรับราชการทหารและท่วงทีวาจา 
๒.๓ ปฏิภาณไหวพริบ ๑๕ คะแนน 
๒.๔ ระบบวิธีคิด เป้าหมายในการมองคุณค่าตัวเอง ๑๕ คะแนน 
๒.๕ ความจงรักภักดีต่อสถาบัน ค่านิยม ทัศนคติต่อวิชาชีพทหาร ๑๕ คะแนน 

และการควบคุมอารมณ์ 
๒.๖ ผู้เข้าสอบต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ในแต่ละด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และ 

ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ จึงจะถือว่าผู้นั้นผ่านการสอบสัมภาษณ์ 

๓. ก าหนดน้ าหนักคะแนนสอบ การสอบวิชาการ : การสอบสัมภาษณ์ เป็น ๕๐ : ๕๐ 

๔. การประกาศผลสอบคัดเลือก 
๔.๑ หากมีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่มีคะแนนสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

หากคะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน ให้ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับสูงกว่า  
๔.๒ การประกาศผลสอบคัดเลือก จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกตัวจริง 

และตัวส ารอง โดยขึ้นบัญชีตัวส ารองเป็นจ านวนไม่เกิน ๓ เท่าของอัตราที่เปิดรับ ยกเว้นในบางต าแหน่ง 
ที่คณะกรรมการมีมติเป็นอย่างอ่ืน  

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

Link รับสมัคร กดที่นี่

https://person.rtaf.mi.th/web/index.php/p3/2018-07-30-16-06-34/923-2019-03-11-14-36-iy67
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