
กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี ๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร 
พ.ศ.๒๔๙๗ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๑ และมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร 

พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว 
ดังตอไปนี้  

ขอ ๑ ใหยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔๖ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร 

พ.ศ. ๒๔๙๗ 
(๒) กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๖๙ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร 

พ.ศ. ๒๔๙๗ 
ขอ ๒ โรคหรือสภาพรางกายหรือสภาพจิตใจ ซ่ึงไมสามารถจะรับราชการทหารไดตามมาตรา ๔๑ 

คือ 
(๑) โรคหรือความผิดปกติของตา 

(ก) ตาขางหนึ่งขางใดบอด คือเม่ือรักษาและแกสายตาดวยแวนแลว การมองเห็นยัง
อยูในระดับต่ํากวา ๓/๖๐ หรือลานสานตาโดยเฉลี่ยแคบกวา ๑๐ องศา 

(ข) สายตาไมปกติ คือเม่ือรักษาและแกสายตาดวยแวนแลวการมองเห็นยังอยูใน
ระดับ ๖/๒๔ หรือต่ําวาท้ังสองขาง 

(ค) สายตาสั้นมากกวา ๘ ไดออปเตอร หรือสายตายาวมากกวา ๕ ไดออปเตอรท้ัง
สองขาง 

(ง) ตอแกวตาท้ังสองขาง (Bilateral Cataract) 
(จ) ตอหิน (Glaucoma) 
(ฉ) โรคข้ัวประสาทตาเสื่อมท้ัง ๒ ขาง (Optic Atrophy) 
(ช) กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุนท้ังสองขาง 

(๒) โรคหรือความผิดปกติของหู 
(ก) หูหนวกท้ังสองขาง คือตองใชเสียงในชวงคลื่นความถ่ี ๕๐๐-๒,๐๐๐ รอบ      

ตอวินาทีหรือเกินกวา ๕๕ เดซิเบล จึงจะไดยินท้ังสองขาง 
(ข) หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังท้ังสองขาง 
(ค) เยื่อแกวหูทะลุท้ังสองขาง 

(๓) โรคของหวัใจและหลอดเลือด 
(ก) หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอยางถาวร จนอาจเกิดอันตรายรายแรง 
(ข) ลิ้นหัวใจพิการ 
(ค) การเตนของหัวใจผิดปกติอยางถาวร จนอาจเกิดอันตรายรายแรง 
(ง) โรคของกลามเนื้อหัวใจชนิดท่ีไมสามารถรักษาใหหายขาดไดและอาจเปนอันตราย 

(จ) หลอดเลือด … 
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(จ) หลอดเลือดแดงใหญโปงพอง 
(ฉ) หลอดเลือดภายในกระโหลศีรษะโปงพองหรือผิดปกติชนิดท่ีอาจเปนอันตราย 

(๔) โรคเลือดและอวัยวะสรางเลือด 
(ก) โรคเลือดหรืออวัยวะสรางเลือดผิดปกติอยางถาวรและอาจเปนอันตราย 
(ข) ภาวะมามโต (Hypersplenism) ท่ีรักษาไมหายและอาจเปนอันตราย 

(๕) โรคของระบบหายใจ 
(ก) โรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Diseases) 
(ข) โรคหลอดลมพอง (Bronchiectasis) 
(ค) โรคหดื (Asthma) 
(ง) โรคของระบบหายใจท่ีทําใหสมรรถภาพปอดลดลงอยางถาวรจน Forced Expiratory 

Volume in One Second ต่ํากวา ๒ ลิตร หรือ Forced Vital Capacity ต่ํากวารอยละ ๖๐ ของคาปกต ิ
(๖) โรคของระบบปสสาวะ 

(ก) ไตอักเสบเรื้อรัง 
(ข) กลุมอาการไตพิการ (Nephrotic Syndrome) 
(ค) ไตวายเรื้อรัง 
(ง) ไตพองเปนถุงน้ําแตกําเนิด (Polycystic Kidney) 

(๗) โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ขอ และกลามเนื้อ 
(ก) ขออักเสบเรื้อรังจนกระดูกเปลี่ยนรูป 
(ข) แขน ขา มือ เทา นิ้ว อยางใดอยางหนึ่งผิดปกติ ดังตอไปนี้ 

๑. แขน ขา มือ หรือเทา ดวนหรือพิการ ถึงแมวาจะรักษาดวยวิธีใหม
ท่ีสุดแลวก็ยังใชการไมได 

๒. นิ้วหัวแมมือดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการถึงข้ันใชการไมได 
๓. นิ้วชี้ของมือดวนตั้งแตขอปลายนิ้ว 
๔. นิ้วมือในมือขางเดียวกันตั้งแตสองนิ้วข้ึนไปดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือ

พิการถึงข้ันใชการไมได 
๕. นิ้วหัวแมเทาดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการถึงข้ันใชการไมได 
๖. นิ้วเทาในเทาขางเดียวกันตั้งแตสองนิ้วข้ึนไปดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือ

พิการถึงข้ันใชการไมได 
๗. นิ้วเทาในเทาแตละขางตั้งแตหนึ่งนิ้วข้ึนไปดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือ

พิการถึงข้ันใชการไมได 
๘. นิ้วเทาในเทาขางใดขางหนึ่งตั้งแตหนึ่งนิ้วข้ึนไปดวนจนถึงขอโคนนิ้วหรือ

พิการถึงข้ันใชการไมได 
(ค) คอเอียงหรือแข็งท่ือชนิดถาวร 
(ง) กระดูกสันหลังโกงหรือคดหรือแอนจนเห็นไดชัด หรือแข็งท่ีอชนิดถาวร 
 

(จ) กลามเนื้อ … 
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(จ) กลามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or Contracture) จนเปนผลใหอวัยวะ
สวนหนึ่งสวนใดใชการไมได 

(๘) โรคของตอมไรทอและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสัน 
(ก) ภาวะตอมธัยรอยดทํางานนอยไปอยางถาวร 
(ข) ภาวะตอมพาราธัยรอยดทํางานนอยไปอยางถาวร 
(ค) ภาวะตอมใตสมองผิดปกติอยางถาวร 
(ง) เบาหวาน 
(จ) ภาวะอวน (Obesity) ซึ่งมีดัชนีความหนาของรางกาย (Body Mass Index) 

ตั้งแต ๓๕ กิโลกรัมตอตารางเมตรข้ึนไป 
(ฉ) โรคหรือความผิดปกติเก่ียวกับเมตะบอลิสัมของแรธาตุ สารอาหาร ดุลยสารน้ํา      

อีเล็กโทรลัยทและกรดดาง ตลอดจนเมตะบอลิสัมอ่ืน ๆ ชนิดถาวร และอาจเปนอันตราย 
(๙) โรคติดเชื้อ 

(ก) โรคเรื้อน 
(ข) โรคเทาชาง 
(ค) โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซ่ึงไมสามารถรักษาใหหายขาดได 

(๑๐) โรคทางประสาทวิทยา 
(ก) จิตเจริญลาชา (Mental Retardation) ท่ีมีระดับเชาวปญญา ๖๙ หรือต่ํากวานั้น 
(ข) ใบ(Mutism) หรือพูดไมเปนภาษาหรือฟงภาษาไมรูเรื่อง(Aphasia)ชนิดถาวร 
(ค) ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคท่ีทําใหมีอาการชัก(Seizures) อยางถาวร 
(ง) อัมพาต (Paralysis) ของแขน ขา มือ หรือเทา ชนิดถาวร 
(จ) สมองเสื่อม(Dementia) 
(ฉ) โรคหรือความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังท่ีทําใหเกิดความผิดปกติอยางมาก

ในการเคลื่อนไหวของแขนหรือขาอยางถาวร 
(ช) กลามเนื้อหมดกําลังอยางหนัก (Myasthenia Gravis) 

(๑๑) โรคทางจิตเวช 
(ก) โรคจิตหรือโรคท่ีทําใหจิตผิดปกติอยางรุนแรงและถาวร 

(๑๒) โรคอ่ืน ๆ 
(ก) กระเทย (Hermaphrodism) 
(ข) มะเร็ง (Malignant Neoplasm) 
(ค) โรคตับอักเสบเรื้อรังชนิดรายแรง (Chronic Active Hepatitis) 
(ง) ตับแข็ง (Cirrhosis of Liver) 
(จ) คนเผือก (Albino) 
(ฉ) โรงลูปสอิริธิมาโตซัสท่ัวรางกาย (Systemic Lupus Erythematosus) 
(ช) กายแข็งท่ัวรางกาย (Systemic Sclerosis) 
 

(ซ) รูปวิปริต  … 
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(ซ) รูปวิปริตตาง ๆ ไดแก 
(๑) จมูกโหว 
(๒) เพดานโหวหรือสูงหรือลิ้นไกสั้นพูดไมชัด 
 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 

      รฐัมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
   เสนาะ เทียนทอง 

    รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



(สําเนา) 
 

ระเบียบกองทัพอากาศ 
วาดวยมาตรฐานการตรวจทางแพทยของบุคคลท่ีสมัครเขารับราชการ 

เปนผูปฏิบัติการภาคพ้ืนดินในกองทัพอากาศ 
พ.ศ.๒๕๑๘ 

 
 โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดมาตรฐานการตรวจทางแพทยของบุคคลท่ีสมัครเขารับราชการเปน 
ผูปฏิบัติการภาคพ้ืนดินในกองทัพอากาศ  จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยมาตรฐานการตรวจทางแพทยของ
บุคคลท่ีสมัครเขารับราชการเปนผูปฏิบัติการภาคพ้ืนดินในกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๑๘” 

 ขอ ๒ ลักษณะโรคและความพิการท่ีไมสามารถรับราชการในกองทัพอากาศ คือ 
  ๒.๑ โรคซ่ึงไมสามารถจะรับราชการทหารไดตามกฎกระทรวงออกตามความใน 
มาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 
  ๒.๒ โรคความดันโลหิตสูง วัดทานั่ง สูงกวาเกณฑดังนี้ 
   ๒.๒.๑ อายุ ๓๕ ป  ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท 
   ๒.๒.๒ อายุ ๓๕ - ๔๕ ป  ๑๕๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท 
   ๒.๒.๓ อายุเกิน ๔๕ ปข้ึนไป  ๑๕๕/๙๐ มิลลิเมตรปรอท 
  ๒.๓ โรคเบาหวาน 
  ๒.๔ โรคพิษสุราเรื้อรัง 
  ๒.๕ โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
  ๒.๖ โรคหรือความพิการอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุไวแลว ซ่ึงเจากรมแพทยทหารอากาศ 
เห็นวาไมสามารถรับราชการได 

 ขอ ๓ ใหเจากรมแพทยทหารอากาศ รักษาการตามระเบียบนี้ 

 ขอ ๔ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
                                       ประกาศ    ณ    วันท่ี    ๒๖    พฤศจิกายน    พ.ศ.๒๕๑๘ 

                                                 (ลงชื่อ) พลอากาศเอก   ก.   เดชะตุงคะ 
                                                                           (กมล  เดชะตุงคะ) 
                                                               รักษาราชการ ผูบัญชาการทหารอากาศ 
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ผนวก  ง 
 (เปนทหารกอน ๑ พ.ย.๕๐) 

(แบบหนังสือรับรองเพ่ือขอรับคะแนนเพ่ิมเฉพาะสังกัดกองทัพอากาศ) 

 

ท่ี……/๕๗    สวนราชการ…………………  
    ………………………………  
    ……………………………… 

 หนังสือฉบับนี้ใหไวเพ่ือรับรองวา…………(ชื่อ…สกุล……ผูขอหนังสือรับรอง ฯ)…..…………. 
เคยรับราชการเปนทหารกองประจําการสังกัด………………(หนวยท่ีเปนทหารกองประจําการ)……………. 
ปลดเปนทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ ชั้นท่ี ๑ เม่ือ…………………………… 

 ๑.  รับราชการในกองประจําการตามปกติ 
                                      ๖ เดือน ตั้งแต ………….…………ถึง……………………….. 
                      ๑ ป                ตั้งแต ……………….…...ถึง……………………….. 
                      ๑ ป ๖ เดือน      ตั้งแต ……………..……..ถึง……………………….. 
                      ๒ ป                ตั้งแต ……………..……..ถึง……………………….. 

 ๒.  สมัครอยูรับราชการตอคราวละ ๑ ป 
                       ไมเคยสมัครอยูรับราชการตอ 
                       สมัครอยูรับราชการตอรวม…………….ป  ตั้งแต…………….ถึง…………..  

 ๓.  ไดรับคัดเลือกเปนทหารกองประจําการดีเดน 

                       ไมเคยไดรับการคัดเลือกเปนทหารกองประจําการดีเดน 
                       ไดรับการคัดเลือกเปนทหารกองประจําการดีเดน ประจําป…………………. 
 
                              ใหไว  ณ  วันท่ี………..เดือน…………………พ.ศ………. 

                               (ลงชื่อ)……………………………………….. 

                                                              (..… พิมพชื่อเต็ม.…..) 

                                   (ตําแหนง)……………………………..  

 

 

 

 

 

 

 

 



ผนวก  จ 
 (เปนทหารหลัง ๑ พ.ย.๕๐) 

(แบบหนังสือรับรองเพ่ือขอรับคะแนนเพ่ิมเฉพาะสังกัดกองทัพอากาศ) 

 

ท่ี……./๕๗    สวนราชการ…………………  
    …………………………...………  
    ………………………...………… 

 หนังสือฉบับนี้ใหไวเพ่ือรับรองวา…………(ชื่อ…สกุล……ผูขอหนังสือรับรอง ฯ)………….…………. 
เคยรับราชการเปนทหารกองประจําการสังกัด…(หนวยท่ีเปนทหารกองประจําการ)…เม่ือ……………….......….. 
ปลดเปนทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ ชั้นท่ี ๑ เม่ือ…………………………… 
 ระหวางรับราชการกองประจําการ 
                                      ไมเคยสมัครใจอยูรับราชการตอ 
                      สมัครใจอยูรับราชการตอ  รวม……ป  ตั้งแต……………….ถึง……………….. 
 
                              ใหไว   ณ   วันท่ี………..เดือน…………………พ.ศ………. 

                               (ลงชื่อ)……………………………………….. 

                                                              (..… พิมพชื่อเต็ม.…..) 

                                  (ตําแหนง)……………………………..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(หนังสือรับรองฉบับนี้  ใหใชในการขอรับสิทธิคะแนนเพ่ิมไดจนกวาจะหมดสิทธิในการสมัครสอบ) 

 

 



ผนวก  ฉ 
เนื้อหาวิชาการสอบภาควิชาการ (รอบแรก) 

 การสอบภาควิชาการ (รอบแรก) แบงออกเปนการสอบพ้ืนฐานความรูท่ัวไปของผูท่ีจะเปน
ขาราชการชั้นสัญญาบัตรหรือขาราชการตํ่ากวาชั้นสัญญาบัตร (ตามตําแหนงท่ีสมัครสอบ) และความรูพ้ืนฐาน
ตามคุณวุฒิตามตําแหนงท่ีสมัครสอบ 
 ๑.  ผูสมัครสอบเขารับราชการเปนขาราชการชั้นสัญญาบัตร (คุณวุฒิปริญญาโทและปริญญาตรี) และ
ขาราชการตํ่ากวาชั้นสัญญาบัตร (คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปน
ขอสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๑๕๐ ขอ (๑๕๐ คะแนน) ในเวลา ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที สอบวิชาดังนี้ 
  ๑.๑  พ้ืนฐานความรูท่ัวไป ปรนัย ๖๐ ขอ (๖๐ คะแนน) มีเนื้อหาครอบคลุมในวิชาดังตอไปนี้ 
   ๑.๑.๑  คณิตศาสตร 
     ๑.๑.๒  ภาษาไทย 
     ๑.๑.๓  ภาษาอังกฤษ 
     ๑.๑.๔  ความรูเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
   ๑.๑.๕  ความรูพ้ืนฐานกฎหมายท่ัวไป 
  ๑.๒  ความรูพ้ืนฐานตามคุณวุฒิตามตําแหนงท่ีสมัครสอบ ๙๐ ขอ (๙๐ คะแนน)  
 ๒. ผูสมัครสอบเขารับราชการเปนขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร (คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
โดยใชขอสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๑๕๐ ขอ (๑๕๐ คะแนน) ในเวลา ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที สอบเฉพาะ 
วิชาพ้ืนฐานความรูท่ัวไป ตามขอ ๑.๑ 
 ๓.  ผูสมัครสอบในตําแหนงนายทหารพระธรรมนูญ ความรูพ้ืนฐานตามคุณวุฒิ ใชขอสอบแบบปรนัย 
๔ ตัวเลือก โดยมีขอบเขตวิชาท่ีสอบดังนี้ 
  ๓.๑   กฎหมายแพงและพาณิชย      
  ๓.๒   กฎหมายอาญา 
  ๓.๓   กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
  ๓.๔   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
  ๓.๕   พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.๒๔๙๘ 
  ๓.๖   พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖ 
  ๓.๗   รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ 
  ๓.๘   พระราชบัญญัติวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 
  ๓.๙   พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.๒๕๔๒ 
 
  

 



ผนวก  ช 
เกณฑตัดสินการสอบคัดเลือก 

 ๑. การสอบรอบภาควิชาการ (รอบแรก) 
 ๑.๑   ตําแหนงคุณวุฒิปริญญาโท, ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กําหนดน้ําหนักคะแนนวิชาพ้ืนฐานความรูท่ัวไป : วิชาพ้ืนฐานความรูตาม
คุณวุฒิท่ีสมัครเปน  ๔๐ : ๖๐  
 ๑.๒  ตําแหนงคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย กําหนดน้ําหนักคะแนนวิชาความรูท่ัวไปเทากับ 
๑๐๐ 
 ๑.๓ ผูท่ีผานเกณฑการสอบรอบแรก ตองเปนผูท่ีสอบไดคะแนนไมนอยกวา รอยละ ๖๐ 
 ๑.๔ การประกาศผลสอบรอบแรก จะประกาศผลสอบเรียงตามหมายเลขสมัครสอบโดย
คัดเลือกผูท่ีผานเกณฑเอาไวไมเกินจํานวน ๔ เทาของอัตราท่ีเปดรับ (แตไมนอยกวา ๕ คน) ยกเวนในบาง
ตําแหนงท่ีคณะกรรมการมีมติเปนอยางอ่ืน   

 ๒. การสอบรอบสอง 
 ๒.๑  กําหนดน้ําหนักคะแนนสอบ การสอบภาควิชาการ  (รอบแรก) : การสอบสัมภาษณ : 
ทดสอบสมรรถภาพรางกาย เปน  ๓๐ : ๖๐ : ๑๐ (กรณีไมมีการสอบภาคปฏิบัติ) 
 ๒.๒  กําหนดน้ําหนักคะแนนสอบ การสอบภาควิชาการ  (รอบแรก) : การสอบสัมภาษณ : 
การสอบภาคปฏิบัติ : ทดสอบสมรรถภาพรางกาย เปน ๓๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๑๐ (กรณีมีการสอบภาคปฏิบัติ)  
 ๒.๓  การประกาศผลการสอบรอบสอง (กรณีไมมีการสอบภาคปฏิบัติ) ผูสมัครสอบคัดเลือกท่ี
ไดคะแนนรวมในการสอบรอบสองมากกวา เปนผูท่ีอยูในลําดับท่ีสูงกวา หากมีคะแนนรวมเทากัน ผูท่ีไดคะแนน
การสอบสัมภาษณมากกวาเปนผูท่ีอยูในลําดับท่ีสูงกวา หากยังมีคะแนนเทากันอีก ผูท่ีไดลําดับท่ีในการสอบรอบ
แรกดีกวาเปนผูท่ีอยูในลําดับท่ีสูงกวา  
 ๒.๔  การประกาศผลการสอบรอบสอง (กรณีมีการสอบภาคปฏิบัติ) ผูสมัครสอบคัดเลือกท่ีได
คะแนนรวมในการสอบรอบสองมากกวา เปนผูท่ีอยูในลําดับท่ีสูงกวา กรณีมีคะแนนรวมเทากัน ผูท่ีไดคะแนน
การสอบภาคปฏิบัติมากกวา เปนผูท่ีอยูในลําดับสูงกวา หากยังมีคะแนนเทากันอีกผูท่ีไดคะแนนสอบสัมภาษณ
มากกวาเปนผูท่ีอยูในลําดับท่ีสูงกวา หากยังมีคะแนนเทากันอีก ผูท่ีไดลําดับท่ีในการสอบรอบแรกดีกวาเปนผูท่ี
อยูในลําดับท่ีสูงกวา 
 ๒.๕  ผูท่ีสอบผานรอบแรกแตขาดสอบรอบสองหรือรอบสุดทาย อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง หรือสอบไมผานเกณฑอยางใดอยางหนึ่งจากการทดสอบสมรรถภาพรางกาย การสอบสัมภาษณทวงที
วาจา หรือการสอบภาคปฏิบัติ (ถามี) จะถือวาสอบไมผานรอบสอง 
 
 
 



เพศ อายุ 50 คะแนน 40 คะแนน 30 คะแนน 20 คะแนน 10 คะแนน

18 - 29 45 - 52 41 - 44 32 - 40 28 - 31 20 - 27

30 - 39 43 - 51 38 - 42 29 - 37 24 - 28 15 - 23

18 - 29 32 - 35 30 - 31 25 - 29 23 - 24 19 - 22

30 - 39 30 - 37 26 - 29 17 - 25 13 - 16 5 - 12

เพศ อายุ 50 คะแนน 40 คะแนน 30 คะแนน 20 คะแนน 10 คะแนน

18 - 29 46 - 55 41 - 45 30 - 40 25 - 29 15 - 24

30 - 39 41 - 50 36 - 40 25 - 35 20 - 24 10 - 19

18 - 29 28 - 34 24 - 27 17 - 23 13 - 16 6 - 12

30 - 39 28 - 34 24 - 27 17 - 23 13 - 16 6 - 12

เพศ อายุ 50 คะแนน 40 คะแนน 30 คะแนน 20 คะแนน 10 คะแนน

18 - 29 7.55 - 10.11 10.12 - 11.27 11.28 - 14.00 14.01 - 15.16 15.17 - 17.32

30 - 39 9.14 - 11.32 11.33 - 12.52 12.53 - 15.31 15.32 - 16.50 16.51 - 19.28

18 - 29 12.56 - 15.17 15.18 - 16.39 16.40 - 19.22 19.23 - 20.43 20.44 - 23.04

30 - 39 12.34 - 15.54 15.55 - 17.36 17.37 - 20.50 21.00 - 22.41 22.42 - 26.02

ลุกนั่ง : ดันพื้น : วิ่ง/เดิน  2.4 กม.   =  1 : 1 : 3

ผนวก ซ

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

วิ่ง/เดิน

2.4  ก.ม.
จํานวนเวลาที่ปฏิบัติไดเปนนาทีและวินาที (นาท/ีวินาท)ี                      น้ําหนักคะแนน = 3

เกณฑการใหคะแนนการทดสอบสมรรถภาพรางกาย

หญิง

การดันพื้น
                                               จํานวนครั้งที่ปฏิบัติไดใน 1 นาที              น้ําหนักคะแนน = 1          

(ครั้ง/นาท)ี

การลุกนั่ง
(ครั้ง/นาท)ี

                                               จํานวนครั้งที่ปฏิบัติไดใน 1 นาที             น้ําหนักคะแนน = 1          

ชาย



รายการ วัน/เวลา สถานที่

๑.  รับสมัครทางอินเทอรเน็ต พฤหัสบดี ๑๕ ม.ค. - พฤหัสบดี ๕ มี.ค.๕๘ - http://job.rtaf.mi.th

     (ทางเดียว) (ไมเวนวันหยุดราชการ)     - http://rtafcareer.thaijobjob.com

- http://www.person.rtaf.mi.th

๒.  สอบภาควิชาการ จันทร ๖ เม.ย.๕๘ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต)

เวลา  ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. แจงใหผูสมัครทราบตั้งแต วันศุกรที่ ๒๗ มี.ค.๕๘ ทาง

     - http://job.rtaf.mi.th

- http://rtafcareer.thaijobjob.com

- http://www.person.rtaf.mi.th และ ๑๙๐๐ ๘๘๘ ๕๔๙ 

๓.  ประกาศผลสอบรอบแรก พฤหัสบดี ๑๖ เม.ย. - จันทร ๒๐ เม.ย.๕๘ - http://job.rtaf.mi.th

     รายงานตัว เวลา  ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. - http://rtafcareer.thaijobjob.com

     รับเอกสารสอบรอบสอง (เวนวันหยุดราชการ) -  http://www.person.rtaf.mi.th และ ๑๙๐๐ ๘๘๘ ๕๔๙

-  รายงานตัวที่ พิพิธภัณฑกองทัพอากาศและการบินแหงชาติ

๔.  ทดสอบสมรรถภาพรางกาย จันทร ๒๐ เม.ย.- พฤหัสบดี ๒๓ เม.ย.๕๘ - สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย)
เวลา ๐๗.๓๐ น.- ๑๕.๓๐ น.   และแจงใหทราบในวันรายงานตัวรอบแรก

๕.  ทดสอบภาคปฏิบัติ จันทร ๒๗ เม.ย.- อังคาร ๒๘ เม.ย.๕๘ หัวหนาสายวิทยาการเปนผูกําหนด

เวลา  ๐๗.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. และแจงใหทราบในวันรายงานตัวรอบแรก

๖.  สอบสัมภาษณ พฤหัสบดี ๒๓ เม.ย.- ศุกร ๘ พ.ค.๕๘ - ศูนยภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

เวลา  ๐๗.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. - โรงเรียนนายทหารชั้นผูบังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

(เวนวันหยุดราชการ)   - โรงเรียนนายทหารชั้นผูบังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

และแจงใหทราบในวันรายงานตัวรอบแรก

๗.  ประกาศผลสอบรอบสอง พฤหัสบดี ๑๔ พ.ค.- จันทร ๑๘ พ.ค.๕๘ - http://job.rtaf.mi.th

     รายงานตัว เวลา  ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. - http://rtafcareer.thaijobjob.com

     รับสัญญา และ รปภ.๑ (เวนวันหยุดราชการ)  -  http://www.person.rtaf.mi.th และ ๑๙๐๐ ๘๘๘ ๕๔๙

-  รายงานตัวที่ พิพิธภัณฑกองทัพอากาศและการบินแหงชาติ

๘.  ตรวจรางกาย จันทร ๑๘ พ.ค.- พุธ ๒๐ พ.ค.๕๘ แบงตามสถานที่ คือ

     และพิมพลายนิ้วมือ เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ตรวจรางกาย - กองเวชศาสตรปองกัน กรมแพทยทหารอากาศ

เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๔.๐๐ น. พิมพลายนิ้วมือ - พิพิธภัณฑกองทัพอากาศและการบินแหงชาติ

๙. ประกาศผลรอบสุดทาย ศุกร ๒๙ พ.ค.๕๘ - http://job.rtaf.mi.th

(ผลการตรวจรางกาย) โดยไมรวม เวลา ๐๙.๐๐ น. - http://rtafcareer.thaijobjob.com

ถึงคุณวุฒิและคุณสมบัติอื่น ๆ -  http://www.person.rtaf.mi.th และ ๑๙๐๐ ๘๘๘ ๕๔๙

ที่ตองพิจารณาและตรวจสอบ

เอกสารใหครบถวนอีกครั้ง

๑๐. ทดสอบความถนัดบุคคล อังคาร ๒ มิ.ย.๕๘ -  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต)

     และวิภาววิสัย เวลา  ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. และแจงใหทราบในวันรายงานตัวรอบสอง

๑๑. สงและตรวจสัญญา พุธ ๓ มิ.ย.- ศุกร ๕ มิ.ย.๕๘ -  พิพิธภัณฑกองทัพอากาศและการบินแหงชาติ

      พรอม รปภ.๑ เวลา  ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.   

ผนวก ฌ

กําหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก

(ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกําหนดการ)
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