










ผนวก ก

ตําแหนงกําลังพลสํารองเขาทําหนาที่ทหารเปนการชั่วคราว (ทหารอาสา) ประจําป ๒๕๖๖

รหัสตําแหนง คณุวุฒิ ตําแหนง ที่ตั้งหนวย จํานวน

๒๐๑๑๐๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไมจํากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูบังคบัหมู ลพบุรี ๒

๒๐๑๑๐๓ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไมจํากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูบังคบัหมู, เจาหนาที่จัดสราง สระแกว ๔

๒๐๑๑๐๔ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไมจํากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูบังคบัหมู, เจาหนาที่จัดสราง, เจาหนาที่ชางสนาม นครสวรรค ๕

๒๐๑๑๐๕ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไมจํากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูบังคบัหมู ประจวบคีรีขันธ ๑

๒๐๑๑๒๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไมจํากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูบังคบัหมู, เจาหนาที่จัดสราง อุบลราชธานี ๓

๒๐๑๑๒๓ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไมจํากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูบังคบัหมู, เจาหนาที่จัดสราง, เจาหนาที่ชางสนาม อุดรธานี ๔

๒๐๑๑๔๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไมจํากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูบังคบัหมู, เจาหนาที่จัดสราง เชียงใหม ๓

๒๐๑๑๕๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไมจํากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูบังคบัหมู, เจาหนาที่จัดสราง, เจาหนาที่ชางสนาม สงขลา ๕

๒๐๑๑๘๘ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไมจํากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูบังคบัหมู, เจาหนาที่จัดสราง นครปฐม ๒

๒๐๑๑๑๐ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไมจํากัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เจาหนาที่วิทยาการ, เจาหนาที่สงกําลัง, เจาหนาที่รักษาการณ,

เจาหนาที่เครื่องชวยฝก, รองผูบังคับหมู, เจาหนาที่ปฏิบัติการ,

เจาหนาที่ยามอากาศ, เจาหนาที่แจงเตือน, เจาหนาที่จัดสราง,

เจาหนาที่ทําลาย

กรุงเทพฯ ๒๑

๕๐รวม



ผนวก ข 
โรค หรือสภาพรางกาย หรือสภาพจิตใจ ซึ่งไมสามารถจะรับราชการเปนผูปฏิบัติงานภาคพ้ืนกองทัพอากาศ 

ตามระเบียบกองทัพอากาศวาดวยมาตรฐานการตรวจทางแพทยของบุคคลท่ีสมัครเขารับราชการ 
เปนผูปฏิบัติงานภาคพ้ืนกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 ๑. โรคความดันโลหิตสูง คอื วัดทานัง่ ความดันโลหิตสูงกวาหรือเทากับ ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท 

 ๒. โรคหรือความผิดปกติของตา 
   ๒.๑ ตาขางหนึ่งขางใดบอด คือ เมื่อรักษาและแกสายตาดวยแวนแลว การมองเห็นยังอยู

ในระดับต่ำกวา ๓/๖๐ (๒๐/๔๐๐) หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกวา ๑๐ องศา 
   ๒.๒ สายตาไมปกต ิคือ เม่ือรักษาและแกสายตาดวยแวนแลว การมองเห็นยังอยูในระดับ 

๖/๒๔ (๒๐/๗๐) หรือต่ำวาทั้งสองขาง 
   ๒.๓ สายตาสั้นมากกวา ๘ ไดออปเตอร หรือสายตายาวมากกวา ๕ ไดออปเตอร ทั้งสองขาง 

   ๒.๔ ตอแกวตาทั้งสองขาง (Bilateral Cataract) 
   ๒.๕ ตอหิน (Glaucoma) 
   ๒.๖ โรคขั้วประสาทตาเสื่อมทั้ง ๒ ขาง (Optic Atrophy) 
   ๒.๗ กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุนทั้งสองขาง 
   ๒.๘ ประสาทการเคลื่อนไหวลูกตาไมทำงานสูญเสียอยางถาวร (Cranial Nerve 3rd, 4th, 6th) 
   ๒.๙ ตาบอดส ี

 ๓.  โรคหรือความผิดปกติของหู 
   ๓.๑ หูหนวกทั้งสองขาง คือ ตองใชเสียงในชวงคลื่นความถี่ ๕๐๐ - ๒,๐๐๐ รอบตอวินาที

หรือเกินกวา ๒๐ เดซิเบล จึงจะไดยินทั้งสองขาง หรือไมสามารถไดยินจากการพูดคุยในระดับเสียงปกติ ระยะ ๓ - ๔ ฟุต 
   ๓.๒ หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังท้ังสองขาง 
   ๓.๓ เยื่อแกวหูทะลุทั้งสองขาง 

 ๔.  โรคของหัวใจและหลอดเลือด 
   ๔.๑ หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอยางถาวร จนอาจเกิดอันตรายรายแรง 
   ๔.๒ ลิ้นหัวใจพิการ 
   ๔.๓ การเตนของหัวใจผิดปกติอยางถาวร จนอาจเกิดอันตรายรายแรง 
   ๔.๔ โรคของกลามเนื้อหัวใจชนิดที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดไดและอาจเปนอันตราย 
   ๔.๕ หลอดเลือดแดงใหญโปงพอง 
   ๔.๖ หลอดเลือดภายในกระโหลกศีรษะโปงพองหรือผิดปกติชนิดที่อาจเปนอันตราย 

 ๕.  โรคเลือดและอวัยวะสรางเลือด 
   ๕.๑ โลหิตจาง โดยระดับฮีโมโกลบิน (HB) นอยกวา ๑๐ มิลลิกรัมตอเดซิลิตร  
   ๕.๒ โรคเลือดหรืออวัยวะสรางเลือดผิดปกติอยางรุนแรงและอาจเปนอันตรายถึงชีวิต 
   ๕.๓ ภาวะมามโต (Hypersplenism) ที่รักษาไมหายและอาจเปนอันตราย 
 

๖.  โรคของ... 
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 ๖.  โรคของระบบหายใจ 
   ๖.๑ โรคหืด (Asthma)  
   ๖.๒ โรคทางปอดที่มีอาการไอ หอบเหนื่อย และมีการสูญเสียการทำงานของระบบทางเดิน
หายใจ โดยตรวจสมรรถภาพปอดไดคา Forced Expiratory Volume in One Second และ/หรือ Forced Vital 
Capacity ต่ำกวารอยละ ๖๐ ของคามาตรฐานตามเกณฑ 
   ๖.๓ โรคความดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary Hypertension) ซึ่งวินิจฉัยโดยการตรวจ
หัวใจดวยคลื่นเสียงความถ่ีสูง (Echocardiogram) หรือโดยการใสสายวัดความดันเลือดในปอด 
   ๖.๔ โรคถุงน้ำในปอด (Lung Cyst) ที่ตรวจวินิจฉัยไดโดยภาพถายรังสีทรวงอก หรือเอกซเรย
คอมพิวเตอรปอด 
   ๖.๕ โรคหยุดการหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea) ซึ่งวินิจฉัยดวย
การตรวจการนอนหลับ (Polysomnography)  

 ๗.  โรคของระบบปสสาวะ 
   ๗.๑ ไตอักเสบเรื้อรัง 
   ๗.๒ กลุมอาการไตพิการ (Nephrotic Syndrome) 
   ๗.๓ ไตวายเรื้อรัง 
   ๗.๔ ไตพองเปนถุงน้ำแตกำเนิด (Polycystic Kidney) 
   ๗.๕ อัตราการกรองของไต (eGFR) นอยกวา ๖๐ มิลลิลิตรตอนาที ๑.๗๓ ตารางเมตร 
   ๗.๖ ไขขาวในปสสาวะ (Urine Albumin) มากกวาหรือเทากับสามบวก (3+) 

 ๘.  โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ขอ และกลามเนื้อ 
   ๘.๑ โรคขอหรือความผิดปกติของขอ  
    ๘.๑.๑ ขออักเสบเรื้อรัง (Chronic Arthritis) 
    ๘.๑.๒ ขอเสื่อมเรื้อรัง (Chronic Osteoarthritis) 
    ๘.๑.๓ โรคขอและกระดูกสันหลังอักเสบเรื้อรัง (Spondyloarthropathy) 
   ๘.๒ แขน ขา มือ เทา หรือนิ้ว อยางใดอยางหนึ่งผิดปกต ิ 
    ๘.๒.๑ ความผิดรูปของนิ้วมือหรือนิ้วเทานิ้วใดนิ้วหนึ่งและเห็นเดนชัด 
    ๘.๒.๒ ความพิการของขอสวนปลายนิ้วมือที่ใชการไมได 
    ๘.๒.๓ นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันไมไดหรือกำมือไมได 

    ๘.๒.๔ แขน ขา มือ หรือเทาดวน หรือพิการ ถึงแมวาจะรักษาดวยวิธีใหมที่สุด
แลวก็ยังใชการไมได 

    ๘.๒.๕ นิ้วหัวแมมือดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการถึงข้ันใชการไมได 
    ๘.๒.๖ นิ้วชี้ของมือดวนตั้งแตขอปลายนิ้ว 
    ๘.๒.๗ นิ้วมือในมือขางเดียวกันตั้งแตสองนิ้วขึ้นไปดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการ

ถึงข้ันใชการไมได 
 

๘.๒.๘  นิ้วหัวแม.... 
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    ๘.๒.๘ นิ้วหัวแมเทาดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการถึงข้ันใชการไมได 
    ๘.๒.๙ นิ้วเทาในเทาขางเดียวกันตั้งแตสองนิ้วข้ึนไปดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการ

ถึงข้ันใชการไมได 
    ๘.๒.๑๐  นิ้วเทาในเทาแตละขาง ตั้งแตหนึ่งนิ้วขึ้นไปดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการ

ถึงข้ันใชการไมได 
    ๘.๒.๑๑  นิ้วเทาในเทาขางใดขางหนึ่ง ตั้งแตหนึ่งนิ้วขึ้นไปดวนจนถึงขอโคนนิ้ว

หรือพิการถึงข้ันใชการไมได 
   ๘.๓ คอเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถาวร 
   ๘.๔ กระดูกสันหลังโกง หรือคด หรือแอนจนเห็นไดชัด หรือแข็งทือ่ชนิดถาวร 

   ๘.๕ กลามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or Contracture) จนเปนผลใหอวัยวะสวนหนึ่ง
สวนใดใชการไมได 

 ๙.  โรคของตอมไรทอและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสมั 
   ๙.๑ ภาวะตอมธัยรอยดทำงานนอยไปอยางถาวรหรือทำงานมากผิดปกติ 
   ๙.๒ ภาวะตอมพาราธัยรอยดทำงานนอยไปอยางถาวร 
   ๙.๓ ภาวะตอมใตสมองผิดปกติอยางถาวร 
   ๙.๔ เบาหวาน โดยระดับน้ำตาลในเลือด ไมเกิน ๑๒๖ มิลลิกรัมตอเดซิลิตร 

   ๙.๕ ภาวะอวน (Obesity) ซ ึ ่ งมีด ัชนีความหนาของรางกาย (Body Mass Index) 
ตั้งแต ๓๕ กิโลกรัมตอตารางเมตรข้ึนไป 

   ๙.๖ โรค หรือความผิดปกติเกี่ยวกับเมตะบอลิสัมของแรธาตุ สารอาหาร ดุลสารน้ำ      
อิเล็กโทรลัยท และกรดดาง ตลอดจนเมตะบอลิสัมอ่ืน ๆ ชนิดถาวร และอาจเปนอันตราย 

 ๑๐.  โรคติดเชื้อ 
     ๑๐.๑  โรคเรื้อน 
     ๑๐.๒  โรคเทาชาง 
     ๑๐.๓  โรคติดเชื้อเรื้อรังแสดงอาการรุนแรง 

 ๑๑.   โรคทางประสาทวิทยา 
     ๑๑.๑ ใบ (Mutism) หรือพูดไมเปนภาษา หรือฟงภาษาไมรูเรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร 
     ๑๑.๒ ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคท่ีทำใหมีอาการชัก (Seizures) อยางถาวร 
     ๑๑.๓ อัมพาต (Paralysis) ของแขน ขา มือ หรือเทา ชนิดถาวร 
     ๑๑.๔ สมองเสื่อม (Dementia) 
     ๑๑.๕ โรค หรือความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังที่ทำใหเกิดความผิดปกติอยางมาก
ในการเคลื่อนไหวของแขน หรือขาอยางถาวร 
     ๑๑.๖ กลามเนื้อหมดกำลังอยางหนัก (Myasthenia Gravis) 
 
 

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

Delusional Disorder) 
      ๑๒.๑.๓ โรคสคซิโซแอฟแฟคทีป (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 โรคอารมณแปรปรวนที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง 
      ๑๒.๒.๑ โรคอารมณแปรปรวน (Manic Episode, Bipolar Affective Disorder) 
      ๑๒.๒.๒ โรคอารมณแปรปรวนที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder 

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

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

     ๑๒.๓ โรคพัฒนาการทางจิตเวช 
      ๑๒.๓.๑ จิตเจริญลาชา (Mental Retardation) ที่มีระดับเชาวปญญา ๗๐ 

หรือต่ำกวานั้น  
      ๑๒.๓.๒ โรคหรือความผิดปกติในการพัฒนาการของทักษะทางสังคมและภาษา

(Pervasive Development) 

๑๓.   โรคพิษสุราเรื้อรัง 

๑๔.   โรคติดยาเสพติดใหโทษ 

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 โรคลูปสอิริธิมาโตซัสทั่วรางกาย (Systemic Lupus Erythematosus) 
     ๑๕.๗ กายแข็งทั่วรางกาย (Systemic Sclerosis) 
 
 

๑๕.๘  รูปวิปริต.. 
 



ข - ๕ 
 

    ๑๕.๘ รูปวิปริตตาง ๆ ไดแก 
      ๑๕.๘.๑ จมูกโหว 
      ๑๕.๘.๒ เพดานโหวหรือสูงหรือลิ้นไกสั้นพูดไมชัด 
      ๑๕.๘.๓ ปากแหวง 
    ๑๕.๙ โรคผิวหนังลอกหลุดตัวผิดปกติแตกำเนิดชนิดเด็กดักแด (Lamellar Ichthyosis & 
Congenital Ichthyosiform Erythroderma) 

 ๑๖.  โรคอ่ืน ๆ ตามกฎกระทรวงและฉบับแกไขเพิ่มเติมที่เปนปจจุบัน 

 ๑๗.  โรคหรือความพิการอื่น นอกเหนือจากที่ระบุไวแลว ซึ่งคณะกรรมการแพทยเห็นวา 
ไมสามารถรับราชการในกองทัพอากาศได 

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

 



ผนวก ค 
ขอกำหนดเก่ียวกับรอยสักบนรางกาย 

 
ลักษณะรอยสักบนรางกายที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาไมเหมาะสมตอการบรรจุ

เขารับราชการและสงผลกระทบตอภาพลักษณของกองทัพอากาศ ดังนี ้

๑.  เมื่อสวมชุดกีฬา ไดแก เสื้อแขนสั้นคอแหลมหรือคอวี และกางเกงขาสั้น ซึ่งเปนอาภรณภัณฑ
ของกองทัพอากาศ สำหรับแจกจายใหขาราชการทหารใชสวมใสประกอบเครื ่องแบบ รวมทั้งเลนกีฬา หรือ
ปฏิบัติกิจกรรมอ่ืน แลวปรากฏรอยสักบนรางกายท่ีเห็นเดนชัด (บริเวณสีแดง ตามภาพประกอบ) ดังนี ้

 ๑.๑ บริเวณศีรษะและใบหนา ตั้งแตบริเวณหนังศีรษะ เปลือกตาดานนอก ปาก ใบหู 
ลำคอ จนถึงก่ึงกลางดานบนของชองหนาอกและตนคอที่พนบริเวณคอเสื้อ 
 ๑.๒ บริเวณแขนและมือ ตั้งแตครึ่งแขนทอนบนสวนลาง (วัดระยะกึ่งกลางระหวางกระดูก
หัวไหลถึงปลายกระดูกขอศอก) ขอพับแขน ขอศอก แขนทอนลาง ขอมือ หลังมือ ฝามือ จนถึงปลายนิ้วมือทุกนิ้ว  
 ๑.๓ บริเวณขาและเทา ตั้งแตครึ่งขาทอนบนสวนลาง (วัดระยะกึ่งกลางระหวางกระดูกขอ
สะโพกและกระดูกหัวเขา) ขอพับขา เขา ขาทอนลาง ขอเทา ขางเทาดานนอกและดานใน หลังเทา ฝาเทา จนถึง
ปลายนิ้วเทาทุกนิ้ว  

๒.  รอยสักบนรางกายที่อยูภายใตรมผา (บริเวณสีน้ำเงิน ตามภาพประกอบ) ท่ีมีรูป ตัวอักษร 
ขอความ หรือสัญลักษณใด ๆ ที่แสดงถึงความรุนแรง ลามก หรือกอใหเกิดความขัดแยง หรือขัดกับหลักศาสนา 
วัฒนธรรม และศีลธรรมอันดี ในกรณีอ่ืน ๆ ใหเปนดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

 
 

 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบคำอธิบายขอกำหนดเก่ียวกับรอยสักบนรางกาย 

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



ผนวก ง 
รายละเอียดการสอบคดัเลือกและเกณฑการตัดสินการสอบคดัเลือกกำลังพลสำรอง 

เขาทำหนาที่ทหารเปนการชั่วคราว (ทหารอาสา) ประจำป ๒๕๖๖ 
 

  ผูสมัครสอบคัดเลือกทุกคนจะตองเขาสอบคัดเลือกรอบแรกและสอบคัดเลือกรอบสอง 
โดยมีรายละเอียดการสอบคัดเลือกและเกณฑการตัดสิน ดังนี ้

๑. การสอบคัดเลือกรอบแรก (สอบวิชาการ) 
๑.๑ เนื้ อหาการสอบวิชาการ เปนขอสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จำนวน ๑๐๐ ขอ  

มีรายละเอียดเนือ้หาการสอบวิชาการแตละวิชา ดังนี ้
 

วิชา เนื้อหาการสอบ จำนวนขอ 

๑.  ความสามารถทางดาน 
การคดิคำนวณและเหตุผล 

(๑)  การประยุกตใชคณิตศาสตรเบื้องตน 
(๒)  การวิเคราะหหาความสัมพันธของจำนวนหรือ
ปริมาณ 
(๓)  การแกปญหาเชิงปริมาณ และขอมูล 
(๔)  ความสามารถทางดานเหตุผล 
(๕)  ความสามารถในการคดิหาความสัมพันธเชื่อมโยง
(๖)  การหาขอยุติ หรือขอสรุปอยางสมเหตุสมผล 

๒๕ 

๒.  ภาษาไทย ความเขาใจและการใชภาษา ๒๐ 

๓.  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๒๐ 

  ๔.  คอมพิวเตอรขั้นพ้ืนฐาน (๑)  การใชระบบปฏิบัติการ Windows 
(๒)  การใชโปรแกรมขั้นพ้ืนฐาน 
(๓)  การเชื่อมตอเครือขายและขอมูลบนอินเทอรเน็ต 

๑๕ 

  ๕.  ความรูทั่วไป (๑)  การทหารและกองทัพอากาศ 
(๒)  คุณธรรมและจริยธรรม 

๒๐ 

รวม ๑๐๐ 

๑.๒ เกณฑการตัดสินการสอบคัดเลือกรอบแรกและการประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก 
๑.๒.๑ ผูเขาสอบตองไดคะแนนสอบวิชาการไมต่ำกวารอยละ ๖๐ 
๑.๒.๒ การประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก จะประกาศผลสอบคัดเลือกโดยเรียง

ตามหมายเลขสมัครสอบ และคัดเลือกผูผานเกณฑตามขอ ๑.๒.๑ ไวเปนจำนวนไมเกิน ๓ เทาของอัตราที่เปดรับ 
ยกเวนกรณีรหัสตำแหนงที่มีผูผานเกณฑไมครบตามจำนวน คณะกรรมการจะพิจารณาจากผูที่สอบไดคะแนน 
จากมากไปหานอย 

 
 

๒.  การสอบคัดเลือก... 
 



ง - ๒ 
 

๒. การสอบคัดเลือกรอบสอง (สอบสัมภาษณและทดสอบสมรรถภาพรางกาย) 
๒.๑ สอบสัมภาษณ  โดยการพิจารณาคุณลักษณะสวนบุคคล ความเหมาะสมกับ 

การปฏิบัติหนาที่ในการรับราชการทหาร โดยมีเกณฑการพิจารณาคุณลักษณะในการสอบ ดังนี ้
๒.๑.๑ ลักษณะทางกายภาพ, บุคลิกภาพที่เหมาะสม  ๒๐ คะแนน 

                                         กับการปฏิบัติหนาที่ในการรับราชการทหารและทวงทีวาจา 
๒.๑.๒ ปฏิภาณไหวพริบ      ๒๐ คะแนน 
๒.๑.๓ การใชความรูและความรอบรู    ๒๐ คะแนน 
๒.๑.๔ ระบบวิธีคิด เปาหมายในการมองคุณคาตัวเอง  ๒๐ คะแนน 
๒.๑.๕ ความจงรักภักดีตอสถาบัน คานิยม ทัศนคติตอวิชาชีพทหาร ๒๐ คะแนน              

     และการควบคุมอารมณ 
๒.๒ การทดสอบสมรรถภาพรางกาย 

๒.๒.๑ การทดสอบใช เกณฑน้ำหนักคะแนน ลุกนั่ ง : ดันพื้น : วิ่ ง ๑,๐๐๐ เมตร  
เทากับ ๒๐ : ๒๐ : ๖๐ รายละเอียดและเกณฑการใหคะแนนการทดสอบสมรรถภาพรางกาย 

๒.๒.๒ ลุกนั่ง (SIT-UP) ภายใน ๑ นาท ี

ลุกนั่ง 

จำนวนครั้งที่ปฏิบัติไดใน ๑ นาที 

(ครั้ง/นาที) 

๕๐ คะแนน ๔๐ คะแนน ๓๐ คะแนน ๒๐ คะแนน ๑๐ คะแนน 

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

๒.๒.๓  การดันพ้ืน (PUSH-UP) ภายใน ๑ นาที 

๒.๒.๔  วิ่งระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 

 
 

๒.๓  เกณฑการสอบ… 
 

ดันพ้ืน 

จำนวนครั้งที่ปฏิบัติไดใน ๑ นาที 

(ครั้ง/นาที) 

๕๐ คะแนน ๔๐ คะแนน ๓๐ คะแนน ๒๐ คะแนน ๑๐ คะแนน 

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

วิ่ง 
๑,๐๐๐ เมตร 

จำนวนเวลาที่ปฏิบัติไดเปนนาทีและวินาที 

(นาที/วินาที) 

๕๐ คะแนน ๔๐ คะแนน ๓๐ คะแนน ๒๐ คะแนน ๑๐ คะแนน 

เวลา ต่ำกวา ๔.๓๑ ๔.๓๑ - ๕.๑๑ ๕.๑๒ - ๕.๕๒ ๕.๕๓ - ๖.๓๓ ๖.๓๔ - ๗.๑๔ 
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๒.๓ เกณฑการตัดสินการสอบคัดเลือกรอบสองและการประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสอง 
๒.๓.๑ ผูเขาสอบตองไดคะแนนสอบสัมภาษณในแตละดานไมนอยกวารอยละ ๖๐ 

(๑๒ คะแนน) และไดคะแนนรวมไมต่ำกวารอยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
๒.๓.๒ กำหนดน้ำหนักคะแนนสอบ สอบวิชาการ : สอบสัมภาษณ : ทดสอบสมรรถภาพ

รางกาย เปน ๓๐ : ๖๐ : ๑๐ 
๒.๓.๓ ผู ท่ีสอบผานการสอบคัดเลือกรอบแรกแตขาดสอบคัดเลือกรอบสอง  

ไมวาขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง หรือสอบไมผานเกณฑอยางใดอยางหนึ่งตามที่กำหนด จะถือวาสอบไมผานการสอบ
คัดเลือกรอบสอง 

๒.๓.๔ การประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสอง จะประกาศผลการสอบคัดเลือกผูที่ 
สอบผานเปนตัวจริงและตัวสำรอง โดยเรียงลำดับผูที่สอบผานการสอบคัดเลือกตามผลคะแนนรวมสอบคดัเลือก
รอบสองจากมากไปหานอย กรณีมีคะแนนรวมเทากัน ใหพิจารณาผูที่สอบไดคะแนนสอบสัมภาษณมากกวา 
เปนผูที่อยูในลำดับที่สูงกวา หากยังมีคะแนนเทากันอีก ใหพิจารณาผูที่สอบไดคะแนนสอบวิชาการมากกวาเปนผูท่ี
อยูในลำดับที่สูงกวา และกำหนดบัญชีตัวสำรองไวเปนจำนวน ๑ เทาของอัตราที่เปดรับ ยกเวนในรหัสตำแหนง 
ที่คณะกรรมการมีมติเปนอยางอ่ืน 

๒.๔ การตรวจรางกายทางการแพทยและการประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสุดทาย  
(ผลการตรวจรางกายทางการแพทย) 

๒.๔.๑ ผูสอบผานการสอบคดัเลือกรอบสอง (เฉพาะตัวจริง) จะตองเขารับการตรวจ
รางกายทางการแพทยตามที่กำหนด 

๒.๔.๒ ประกาศรายชื่อผูที่สอบผานการสอบคัดเลือกรอบสุดทาย (เฉพาะตัวจริง 
ที่ผานเกณฑการตรวจรางกายทางการแพทยและตัวสำรอง) เพื่อสงสัญญาและออกคำสั่งจางใหเขาทำหนาที่ทหาร 
เปนการชั่วคราวตอไป 

๒.๔.๓ คณะกรรมการจะเรียกผูสอบผานการสอบคัดเลือกลำดับสำรอง เพ่ือทดแทน
ผูสอบผานการสอบคัดเลือกตัวจริงในรหัสตำแหนงท่ีไมผานเกณฑการตรวจรางกายทางการแพทย หรือสละสิทธิ์ 
หรือขาดคุณสมบัติการเขาทำหนาที่ทหารเปนการชั่วคราว เขารับการตรวจรางกายทางการแพทยตามลำดับตอไป 

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