
 

กําหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข�าเป�นนักเรียนเตรียมทหาร
(ในส�วนของกองทัพอากาศ) ประจําป&การศึกษา ๒๕๕๖ 

  

รายการ วัน - เวลา สถานท่ี 

๑.การจําหน�ายระเบียบการและใบสมัคร 

    ๑.๑ สั่งซ้ือระเบียบการฯ ทางไปรษณีย�   
 ๑.๒ ซ้ือระเบียบการด�วยตนเอง (ไม#เว�นวันหยุดราชการ) 

 
๑๕ ธ.ค.๕๕ - ๒๒ ม.ค.๕๖  
๒ ม.ค.๕๖ - ๑๓ มี.ค.๕๖ 

เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

 
โรงเรียนนายเรืออากาศ  
โรงเรียนนายเรืออากาศ 

๒. การรับสมัคร 

๒.๑ สมัครทาง Internet 
 

๒.๒ สมัครทางไปรษณีย� 
 

๒.๓ สมัครด�วยตนเอง 

 
ต้ังแต# ๒ ม.ค.๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ถึง ๑๕ ก.พ.๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. 

 
๒ - ๓๑ ม.ค.๕๖ 

 
๙ - ๑๓ มี.ค.๕๖  

เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 
เว็บไซต� http://www.rtafa.ac.th 
 
 
 
โรงเรียนนายเรืออากาศ  
 
โรงเรียนนายเรืออากาศ 

๓. ตรวจสอบอาคารและห�องสอบ ต้ังแต# ๒๕ มี.ค.๕๖ เปGนต�นไป เว็บไซต� http://www.rtafa.ac.th 

๔. การสอบภาควิชาการ ๓๑ มี.ค.๕๖  
๑๑.๓๐ น. ผู�สมัครสอบพร�อมเพ่ือ  

รอเรียกเข�าห�องสอบ  
๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.  
สอบภาควิชาการ 

 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร� (ศูนย�รงัสิต) 
(การสอบทุกรอบและทุกครั้งต�องนํา
บัตรประจําตัวสอบ 
และบัตรประชาชนมาด�วย) 



๕. ประกาศผลการสอบภาควิชาการ  
- ทาง INTERNET,โทรศัพท�อัตโนมัติ 
 
 
 
- ประกาศผลสอบภาควิชาการเปGนทางการ 
และรายงานตัว 

 
๑๐ เม.ย.๕๖  

 
 
 

๑๒ เม.ย.๕๖  
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 

 
http://www.rtafa.ac.th, http://w
ww.rtaf.mi.th  และโทรศัพท�
อัตโนมัติ หมายเลข 1900 888 533 
 
 
โรงเรียนนายเรืออากาศ 

๖. การสอบรอบสอง  
- รายงานตัวเวลา ๐๗.๐๐ น. ของทุกวัน  
- ทดสอบความถนัดและวิภาวะวิสัย  
- สอบสัมภาษณ�, พลศึกษา และตรวจร#างกาย 

 
๒๓ เม.ย.๕๖  

เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.  
๒๔ - ๒๘ เม.ย.๕๖ 

 
โรงเรียนนายเรืออากาศ  
และสถาบันเวชศาสตร�การบิน 
กองทัพอากาศ 

๗. ประกาศผลสอบรอบสุดท�าย  
- ทาง INTERNET, โทรศัพท�อัตโนมัติ  
 
 
- ประกาศผลสอบรอบสองเปGนทางการ  
- บุคคลตัวจริงและสํารองพร�อมรายงานตัว  
- ประชุมรับฟYงคําชี้แจงจาก โรงเรียนเตรียมทหาร ฯ 

 
๑๓ พ.ค.๕๖  

 
 

๑๕ พ.ค.๕๖ เวลา ๐๗.๐๐ น.  
๐๘.๐๐ น.  

๑๔.๐๐ น. เปGนต�นไป 

 
http://www.rtafa.ac.th, http://w
ww.rtaf.mi.th  และโทรศัพท�
อัตโนมัติ หมายเลข 1900 888 533 
 
โรงเรียนนายเรืออากาศ 
(พิมพ�ลายน้ิวมือหลังรายงานตัว)  
โรงเรียนนายเรืออากาศ 

๘. ทําสัญญามอบตัวเป�นนักเรียนเตรียมทหาร  
- บุคคลตัวจริงทําสัญญา  
- บุคคลสํารองรายงานตัวรักษาสิทธิ์ 
- บุคคลสํารองฟYงคําชี้แจง 

๑๘ พ.ค.๕๖  
๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. 

 

โรงเรียนเตรียมทหาร   
อําเภอบ�านนา จังหวัดนครนายก 

๙. เปAดภาคการศึกษา ๒๐ พ.ค.๕๖ โรงเรียนเตรียมทหาร   
อําเภอบ�านนา จังหวัดนครนายก 

 

 

 

 

 



คุณสมบัติของผู�สมัคร 

๑.๑  สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป\ท่ี ๓ (ม.๓) หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท#า 

๑.๒  อายุไม#ต่ํากว#า ๑๔ ป\บรบูิรณ� และไม#เกิน ๑๗ ป\บริบูรณ� ในป\ท่ีจะเข�ารับการศึกษาเปGนนักเรียน เตรียมทหาร การนับอายุให�
นับตามกฎหมายว#าด�วยการรับราชการทหาร (ผู�ท่ีเกิด พ.ศ.๒๕๓๙ – ๒๕๔๒) 

๑.๓  มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด บิดาและมารดามีสัญชาติไทยโดยกําเนิด แต#ถ�าบิดาเปGนนายทหารชั้นสัญญาบัตร หรือ นายทหาร
ชั้นประทวน ซ่ึงมีสัญชาติไทยโดยกําเนิดแล�ว มารดาจะมิใช#เปGนผู�มีสัญชาติไทยโดยกําเนิดก็ได� 

๑.๔  มีอวัยวะ รูปร#าง ลักษณะท#าทาง และขนาดของร#างกายเหมาะแก#การเปGนทหาร ไม#เปGนโรคท่ีกําหนดไว�ในกฎกระทรวงตาม
ความในกฎหมาย ว#าด�วยการรับราชการทหาร และตามท่ีทางราชการกําหนด 

๑.๕  เปGนชายโสด ไม#เคยมีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต#อได�เสียกับหญิงถึงข้ันท่ีจะถือว#าเปGนภรรยา 

๑.๖  เปGนผู�มีความประพฤติเรียบร�อย ไม#บกพร#องในศีลธรรมอันดี มีอุดมการณ� เลื่อมใสในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย�เปGนประมุข และมีผู�ปกครองดูแลรับผิดชอบ 

๑.๗  ไม#เปGนผู�มีหนี้สินล�นพ�นตัว และไม#เคยเปGนบุคคลล�มละลาย 

๑.๘  ไม#เปGนผู�ท่ีอยู#ระหว#างเปGนผู�ต�องหา หรือจําเลยในคดีอาญา และไม#เคยต�องโทษจําคุกตามคําพิพากษาคดีถึงท่ีสุด เว�นแต#
ความผิดท่ีกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

๑.๙  ไม#เปGนผู�ท่ีเคยถูกให�ออกจากโรงเรียนเพราะความผิด หรือถูกถอนทะเบียนจากความเปGนนักเรียนเตรียมทหาร 

๑.๑๐  ไม#เปGนผู�เสพยาเสพติด หรือสิ่งเสพติดท่ีเปGนอันตรายต#อสุขภาพ 

๑.๑๑  บิดา มารดา หรือผู�ปกครอง เปGนผู�มีอาชีพอันชอบธรรมหรือมีหลักฐาน 

๑.๑๒  เปGนผู�ท่ีได�รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู�ปกครอง ให�สมัครเข�าเปGนนักเรียนทหารแล�ว 

๑.๑๓  ต�องมีผู�ปกครองหรือผู�รับรอง ซ่ึงสามารถรับรองข�อความ และพันธกรณีตามท่ีทางราชการกําหนด 

๑.๑๔  ต�องไม#มีพันธกรณีผูกพันกับองค�กรของรัฐบาลหรือเอกชน อันจะเปGนอุปสรรคต#อการศึกษา 

๑.๑๕  ต�องมีบัตรประจําตัวประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การสอบภาควิชาการ (การสอบรอบแรก)(คะแนนรวม ๗๐๐ คะแนน) 
๑. วชิาท่ีสอบ ขอบข#ายของเนื้อหาท่ีใช�ในการออกปYญหาสอบฯ ครอบคลุมความรู�ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น ตามหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ แบ#งเปGน ๒ ชุดวิชา ดังนี้ 
๑.๑ ชุดวชิาท่ี ๑ ใช�เวลาสอบ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที ประกอบด�วย 

- วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม ๑๔๐ คะแนน (กําหนดเกณฑ�ผ#าน ต�องได�คะแนนไม#น�อยกว#าร�อยละ ๔๐) 
- วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษา คะแนนเต็ม ๑๒๐ คะแนน 

๑.๒ ชุดวชิาท่ี ๒ ใช�เวลาสอบ ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที ประกอบด�วย 
- วิชาวิทยาศาสตร� คะแนนเต็ม ๒๒๐ คะแนน 
- วิชาคณิตศาสตร� คะแนนเต็ม ๒๒๐ คะแนน (กําหนดเกณฑ�ผ#าน ต�องได�คะแนนไม#น�อยกว#าร�อยละ ๔๐) 

๒. การปฏิบัติในการสอบภาควิชาการ 
๒.๑ ให�แต#งกายชุดนักเรียน หรือชุดเครื่องแบบสถาบัน 
๒.๒ แสดงบัตรประจําตัวประชาชนและบัตรประจําตัวสอบต#อเจ�าหน�าท่ีควบคุมการสอบ 
๒.๓ ในการสอบใช�ดินสอดําชนิด 2B ข้ึนไป และไม#อนุญาตให�นํากระดาษทด กระดาษร#าง หรืออุปกรณ�อ่ืน ๆ รวมท้ัง

เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข�าไปในห�องสอบ 
๒.๔ การออกจากห�องสอบ ให�ออกได�เม่ือหมดเวลาสอบเท#านั้น 
๒.๕ ห�ามนักเรียนสถาบันกวดวิชาติดเครื่องหมายหรือสัญลักษณ�ของสถาบันเข�าห�องสอบ 

 
 

การสอบรอบสอง(คะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน)  
 
ผู�เข�าสอบรอบสอง จะต�องเข�ารับการสอบทุกรายการดังต#อไปนี้ 

๑. การทดสอบความถนัดและวิภาววิสัย(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
๑.๑  การทดสอบความถนัดและวิภาววิสัย (เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.) 

การทดสอบความถนัด เปGนการทดสอบสมรรถภาพหรือศักยภาพพ้ืนฐานทางสมองของบุคคลท่ีมีอยู# ซ่ึงได�รับการ
สร�างสมมาจากประสบการณ�และการฝgกตนเองเปGนเวลานาน จนเกิดเปGนทักษะท่ีพร�อมจะปฏิบัติกิจกรรมต#าง ๆ ระหว#างเข�ารับ
การศึกษาได�อย#างมีประสิทธิภาพ 

การทดสอบวิภาววิสัย เปGนการทดสอบสภาวะทางนามธรรมของบุคคลทางด�านคุณธรรม จริยธรรม  เช#น  ทัศนคติ 
ความสนใจ ความซ่ือสัตย� ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม  ความกล�าหาญ ฯลฯ 

๑.๒  การปฏิบัติในการทดสอบความถนัดและวิภาววิสัย 
(๑) ให�แต#งกายชุดนักเรียนหรือชุดเครื่องแบบสถาบัน 
(๒) ใช�ดินสอดําชนิด 2B ข้ึนไป และไม#อนุญาตให�นํากระดาษทด กระดาษร#าง หรืออุปกรณ�อ่ืน ๆ รวมท้ังเครื่องมือ

สื่อสารทุกชนิดเข�าไปในห�องสอบ 
 
 
 
 
 
 
 



๒.  การสอบพลศึกษา(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
๒.๑  ผู�เข�ารับการสอบต�องเข�ารับการทดสอบสมรรถภาพร#างกาย จํานวน ๘ สถานี  โดยต�องทําการสอบให�ครบทุก

สถานี  ถ�าขาดสอบสถานีใดสถานีหนึ่งถือว#าสอบตกให�คัดออก  โดยแบ#งเวลาการสอบเปGน ๒ ช#วงดังนี ้ ภาคเช�าต้ังแต#เวลา ๐๘.๓๐ - 
๑๒.๐๐ น. จะทําการสอบสถานีท่ี ๑ - ๗  และภาคบ#ายต้ังแต#เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. จะทําการสอบสถานีท่ี ๘ (คําแนะนําการ
สอบพลศึกษาและภาพตัวอย#างได�ท่ีเว็บไซต� www.rtafa.ac.th ) ดังนี้ 

สถานีท่ี ๑ นั่งงอตัว  อุปกรณ�การสอบ   มีกล#องไม�สูงจากพ้ืน ๓๐ เซนติเมตร ติดไม�วัดยาว ๖๐ เซนติเมตร ด�านบน
ของกล#องในแนวนอน  ให�ผู�เข�ารับการสอบนั่งเหยียดขาตรง  เท�าท้ังสองต้ังฉากกับพ้ืนและชิดกัน ฝiาเท�าจรดแกนกลางของท่ีตั้ง
เครื่องวัด  แขนท้ังสองข�างเหยียดตรงขนานกับพ้ืนฝiามือวางอยู#บนเครื่องวัด  พร�อมแล�วให�ก�มตัวเลื่อนฝiามือไปข�างหน�าตามแนว
เครื่องวัด  จนไม#สามารถก�มตัวเลื่อนฝiามือปลายนิ้วมือต#อไปได�  เข#าเหยียดตรงตลอดเวลา ห�ามโยกตัวหรืองอตัวแรง ๆ 

สถานีท่ี ๒ ยืนกระโดดไกล  ให�ผู�เข�าสอบยืนบนจุดท่ีกําหนดบนเครื่องวัด  ปลายเท�าท้ังสองชิดเส�นเริ่มเหวี่ยงแขนท้ัง
สองข�างไปด�านหลังพร�อมกับย#อตัวลง  เม่ือได�จังหวะให�เหวี่ยงแขนท้ังสองข�างไปข�างหน�าอย#างแรง  พร�อมกระโดดด�วยเท�าท้ังสองไป
ข�างหน�าให�ไกลท่ีสุด 

สถานีท่ี ๓ ลุกนั่ง ๓๐ วินาที  ให�ผู�เข�ารับการสอบนอนหงายบนเบาะ ฝiามือท้ังสองสอดประสานกันท่ีท�ายทอย ศอก
ท้ังสองข�างสัมผัสกับพ้ืน เข#าท้ังสองงอต้ังเปGนมุมฉาก  เท�าท้ังสองวางห#างกันพอประมาณ   ผู�ช#วยคุกเข#าอยู#ปลายเท�าของผู�ทดสอบ 
โดยเอามือท้ังสองกดข�อเท�าของผู�เข�ารับการสอบไว�ให�ส�นเท�าติดพ้ืน  เม่ือพร�อมแล�วกรรมการให�สัญญาณ "เริ่ม" เสียงนกหวีดผู�เข�ารับ
การสอบลุกข้ึนสู#ท#านั่งพร�อมกับก�มศีรษะลงระหว#างเข#าท้ังสอง ให�แขนท้ังสองช#วงศอกด�านในสัมผัสกับเข#าด�านนอกแล�วกลับนอนลงสู#
ท#าเดิมจนด�านหลังของหัวไหล#และศอกท้ังสองข�างสัมผัสกับพ้ืน  ทําเช#นนี้ติดต#อกันภายใน ๓๐ วินาที  ขณะปฏิบัติฝiามือต�องประสาน
ท่ีท�ายทอยตลอดเวลา และขณะท่ีลุกข้ึนสู#ท#านั่งห�ามเอียงตัวไปมา 

สถานีท่ี ๔ วิ่งเก็บของ  เปGนการวิ่งบนทางเรียบระยะทาง ๑๐ เมตร หลังเส�นเริ่มต�นและเส�นปลายทางมีวงกลม 
เส�นผ#าศูนย�กลาง ๕๐ เซนติเมตร  ท่ีวงกลมปลายทางมีไม� ๒ ท#อน (ขนาด ๕ x ๐.๕ x ๑๐ ซม.)  วางตรงจุดกําหนดกลางวงกลม
ปลายทาง ผู�เข�ารับการสอบวางเท�าข�างหนึ่งข�างใดอยู#ภายในวงกลมเริ่มต�น เม่ือได�รับสัญญาณเสียงนกหวีดให�ผู�เข�ารับการสอบวิ่งจาก
วงกลมเริ่มต�นไปยังวงกลมปลายทางหยิบไม�ท#อนท่ี ๑ วิ่งกลับมาวางไว�ในวงกลมเริ่มต�น  ต�องวางไม�ให�อยู#ในวงกลม ห�ามโยนท#อนไม�
เข�าวงกลม แล�ววิ่งกลับไปเก็บไม�ท#อนท่ี ๒  วิ่งกลับมาผ#านวงกลมเริ่มต�น (โดยไม#ต�องวางท#อนไม�ท#อนท่ี  ๒ ในวงกลมเริ่มต�น) 

สถานีท่ี ๕ วิ่งระยะทาง ๕๐ เมตร ผู�เข�ารับการสอบต�องวิ่งในช#องวิ่งของตนเองตามท่ีกําหนดไว�จากเส�นเริ่มวิ่งจนถึง
เส�นชัย 

สถานีท่ี ๖ ดึงข(อ  ท#าเริ่ม ให�ผู�เข�ารับการสอบจับราวเด่ียวแบบคว่ํามือด�วยมือท้ัง ๒ ข�าง   พร�อมห�อยตัวลงจนแขน 
ลําตัว และขาเหยียดตรง พร�อมแล�วให�ผู�เข�ารับการสอบงอแขนดึงตัวข้ึนจนคางอยู#เหนือราว  ทําติดต#อกันไปให�มากครั้งท่ีสุด ห�าม
แกว#งเท�าหรือเตะขา หรือหยุดพักระหว#างครั้งนานเกินกว#า ๓ - ๔ วินาที  

สถานีท่ี ๗ วิ่งระยะ ๑,๐๐๐ เมตร  เม่ือผู�เข�ารับการสอบได�รับสัญญาณ เสียงนกหวีดปล#อยตัวให�เริ่มวิ่งจากจุดเริ่มต�น
ไปตามเส�นทางท่ีคณะกรรมการกําหนดไว� 

สถานีท่ี ๘ ว,ายน้ํา ๕๐ เมตร  ให�ผู�เข�ารับการสอบยืนบนแท#นปล#อยตัวขอบสระด�านเริ่มต�น เม่ือได�รับสัญญาณเสียง
นกหวีดปล#อยตัว ให�พุ#งตัวลงสระว#ายน้ําแล�วว#ายโดยเร็วจนถึงขอบสระท่ีเปGนเส�นชัย 

๒.๒  การปฏิบัติในการสอบพลศึกษา 
๒.๒.๑  เตรียมชุดพลศึกษา กางเกงกีฬาขาสั้น รองเท�าผ�าใบ สําหรับการสอบ 
๒.๒.๒  เตรียมกางเกงว#ายน้ําและอุปกรณ� สําหรับการสอบว#ายน้ํา (ห�ามใช�กางเกงชั้นในแทนกางเกงว#ายน้ํา) 

๓.  การสอบสัมภาษณ�  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
๓.๑  การสอบสัมภาษณ� เปGนการพิจารณาลักษณะ  รูปร#าง  ท#าทาง  ความสมบูรณ�ของร#างกาย ความ

องอาจ  ว#องไว  ปฏิภาณไหวพริบ  และสภาพจิตใจ  ตลอดจนคุณสมบัติความเหมาะสมท่ีจะเปGน นายทหารชั้นสัญญาบัตร 
๓.๒  การปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ�  ให�ผู�เข�ารับการสอบแต#งกายชุดนักเรียนหรือชุดเครื่องแบบสถาบัน 
 



๔. การตรวจร�างกายและทดสอบองค�ประกอบหลักของบุคคล  (ผลการตรวจ ผ#าน, ไม#ผ#าน) 
๔.๑  การตรวจร#างกาย 

๔.๑.๑  ให�ผู�เข�ารับการสอบมาลงชื่อรายงานตัวท่ีโรงเรียนนายเรืออากาศ เวลา ๐๗๐๐  และจะมีรถไปส#งสําหรับ
การตรวจร#างกาย (ผู�ปกครองหรือญาติผู�เข�าสอบ ให�ไปรอรับท่ีสถาบันเวชศาสตร� 
การบิน กองทัพอากาศ  หลังจากตรวจร#างกายและทดสอบองค�ประกอบหลักของบุคคลเสร็จแล�ว) 

๔.๑.๒  การตรวจร#างกายเปGนการพิจารณาตรวจสอบผู�เข�ารับการสอบมีอวัยวะและสุขภาพสมบูรณ�  มีความ
เจริญเติบโตของร#างกายสมส#วนกับอายุ ไม#เปGนโรคท่ีเปGนอุปสรรคต#อการศึกษาและบรรจุเข�ารับราชการ รายละเอียดตามผนวก จ. 

๔.๑.๓  ผลการตรวจร#างกาย คือ ความเห็นของกรรมการแพทย�ท่ีกองทัพอากาศแต�งตั้งข้ึน  เพ่ือตรวจร�างกาย
ของผู,เข,ารับการสอบคัดเลือกเข,าเป-นนักเรียนเตรียมทหาร ถือเป-นเด็ดขาด กรรมการแพทย�จะไม�รับพิจารณาผลการตรวจ
ร�างกายท่ีผู,สมัครไปตรวจเอง  หรือได,ใบรับรองการตรวจโรคจากสถานพยาบาลอ่ืน ๆ 

๔.๑.๔  ผู,เข,ารับการสอบ จะต,องนําเงินมาชําระเป-นค�าตรวจทางห,องปฏิบัติการ จํานวน ๘๘๐ บาท   ในวัน
ทําการตรวจร�างกาย  ในกรณีท่ีแพทย�ต�องการตรวจพิเศษนอกเหนือจากการตรวจธรรมดา ผู�เข�ารับการตรวจจะต�องเปGนผู�ออก
ค#าใช�จ#ายเอง 

๔.๒  การทดสอบองค�ประกอบหลักของบุคคล  รายละเอียดตามผนวก จ. - ๑ 
๔.๓ การปฏิบัติในการตรวจร#างกายและทดสอบองค�ประกอบหลักของบุคคล 

๔.๓.๑  ในตอนเช�าของวันตรวจร#างกายให�รับประทานอาหารตามปกติ (งดหวานจัด) 
๔.๓.๒  ก#อนการตรวจร#างกาย ไม#ควรรับประทานยากระตุ�นกําลัง  ยาลดน้ําหนัก หรือยาแก�ไอ  ซ่ึงอาจก#อให�เกิด

ความผิดปกติทางหัวใจ และหลอดเลือดได� 
๔.๓.๓  ห�ามใส# Contact - lens มาตรวจสายตา และห�ามใช� Contact – lens ชนิดกดกระจกตาเพ่ือปรับสายตา 

ก#อนมาตรวจ 
๔.๓.๔  แต#งกายชุดนักเรียนหรือชุดเครื่องแบบสถาบัน 
๔.๓.๕  ดินสอดําชนิด 2B ข้ึนไป 
 
 

การหมดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก 
๑. มาเข,าสอบภาควิชาการหรือการสอบรอบสองช,ากว�าเวลาท่ีเริ่มต,นสอบหรือทดสอบเกิน ๒๐ นาที  จะไม�อนุญาตให,

เข,ารับการสอบ  และจะถือว�าหมดสิทธิ์ในการสอบ 
๒. ขาดสอบภาควิชาการวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือทุกวิชา 
๓. ขาดการทดสอบความถนัดและวิภาววิสัย หรือขาดการสอบพลศึกษา หรือขาดการสอบสัมภาษณ� หรือขาดการ

ตรวจร�างกาย อย�างใดอย�างหนึ่งหรือทุกอย�าง 
๔. ทุจริตในการสอบ หรือช�วยเหลือการทุจริตการสอบ 
๕. ไม�มีบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวประชาชนมาแสดงในวันท่ีทําการสอบ 
 
 
 
 
 
 
 



การสมัครทาง Internet 

 
 

๑.  ให�ผู�สมัครเตรียมไฟล�รูปถ#ายและเอกสารดังนี้ 
- ไฟล�รูปถ#ายผู�สมัคร  ครึ่งตัว  หน�าตรง  ไม#สวมหมวก  ไม#สวมแว#นตา  แต#งกายชุดนักเรียน  หรือชุดเครื่องแบบสถาบัน ถ#ายไว�ไม#

เกิน ๓ เดือน ขนาดไม#เกิน ๑๐๐ KB ประเภทของไฟล�เปGน .JPG 
- สําเนาทะเบียนบ�านฉบับเจ�าบ�านท่ีมีข�อมูลของผู�สมัคร  บิดาและมารดาผู�ให�กําเนิด เพ่ือกรอกข�อมูลการสมัคร 
๒.  การสมัครและชําระค#าสมัครสอบ 
- สมัครสมาชิก  โดยทําตามคําแนะนําการสมัครท่ีเว็บไซต� http://www.rtafa.ac.th 
- เข�าไปท่ีเว็บไซต� http://www.rtafa.ac.th ล็อกอินด�วยรหัสสมาชิกท่ีสมัครไว� เพ่ือทําการ upload รูปและกรอกข�อมูลการ

สมัครตามท่ีระบบกําหนด 
- ยืนยันข�อมูล (หากกรอกข�อมูลไม#ครบหรือไม#ยืนยันข�อมูล  ระบบจะไม#ดําเนินการข้ันตอนต#อไป) 
- พิมพ�ใบแจ�งขอสมัครสอบแบบ RTAFA1 และกรอกข�อมูลหมายเลขประจําตัวประชาชนของผู�สมัคร และเบอร�โทรศัพท�ของ

ผู�สมัครหรือผู�ปกครอง  ลงในใบแจ�งขอสมัครสอบดังกล#าวให�ครบถ�วน 



ตัวอย#างใบแจ�งขอสมัครสอบแบบ RTAFA1  

 
- นําใบแจ�งขอสมัครสอบแบบ RTAFA1 พร�อมบัตรประจําตัวประชาชน และเงินค#าสมัครสอบจํานวน ๓๐๐.-บาท (ไม#รวม

ค#าธรรมเนียมในการบริการรับชําระเงิน) ไปชําระค#าสมัครสอบท่ีจุดบริการรับชําระเงินเคาน�เตอร�เซอร�วิส (Counter Service) 
 

หมายเหตุ   ค�าธรรมเนียมในการบริการรับชําระเงินค�าสมัคร จํานวนเงิน ๑๕.-บาท ผู,สมัครต,องรับผิดชอบเอง   
 
๓.  การตอบรับการสมัครและพิมพ�บัตรประจําตัวสอบ 

หลังจากวันท่ีชําระเงินค#าสมัคร ๒ วัน  ให�ผู�สมัครเข�าดูระบบตอบรับการสมัครได�ท่ี http://www.rtafa.ac.th   เม่ือระบบตอบรับ
การสมัครแจ�งรายชื่อผู�สมัคร  ผู�สมัครจึงสามารถพิมพ�บัตรประจําตัวสอบเพ่ือเปGนหลักฐานแสดงต#อเจ�าหน�าท่ีในวันทําการสอบ  และ
ใช�ตรวจสอบอาคารและห�องสอบในการสอบภาควิชาการ 

ผู�สมัครสามารถ download ระเบียบการรับสมัคร เพ่ือศึกษาข�อมูลต#าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการสอบเข�าเปGนนักเรียนเตรียมทหาร 
(ในส#วนกองทัพอากาศ) ได�โดยไม#มีค#าใช�จ#าย  เม่ือระบบได�ตอบรับการสมัครเรียบร�อยแล�ว 

๔.  การขอรับคะแนนเพ่ิม 
ผู�สมัครท่ีมีสิทธิ์ได�รับคะแนนเพ่ิมตาม ระเบียบกองทัพไทย ว#าด�วยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๕๒ ตามข�อ ๑๙.๓ และ ๑๙.๔ 

(รายละเอียดตามผนวก ก. - ๑) ให�กรอกข�อมูลในใบแบบขอรับคะแนนเพ่ิมพิเศษท�ายระเบียบการพร�อมส#งเอกสารหลักฐานขอ
คะแนนเพ่ิม (ตัวอย#างตาม ผนวก ก. – ๒ ถึง ผนวก ก. – ๔)   โดยส#งทางไปรษณีย�ลงทะเบียน มาท่ี 
 

หัวหน,ากองกําลังพล  กองบัญชาการ  โรงเรียนนายเรืออากาศ 
แขวงคลองถนน  เขตสายไหม 

 กรุงเทพ ฯ ๑๐๒๒๐ (คะแนนเพ่ิมพิเศษ นตท.(ทอ.)) 
 

โดยต�องประทับตราไปรษณีย�ภายในวันศุกร�ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๕๖  หากเกินกําหนดถือว#าสละสิทธิท่ีจะขอรับคะแนน
เพ่ิม  และ กรณีผู,สมัครไม�ส�งเอกสารมาแบบไปรษณีย�ลงทะเบียน  หากเอกสารสูญหายไม�ว�ากรณีใด ๆ   โรงเรียนนายเรืออากาศ
จะไม�รับผิดชอบ  โดยจะถือว�าเป-นความบกพร�องของผู,สมัครจะอ,างว�าไม�ทราบไม�ได, 
 
ติดต#อสอบถามเก่ียวกับการขอรับคะแนนเพ่ิมท่ี กองกําลังพล กองบัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศ โทร. ๐๒ ๕๓๔ ๔๖๑๙ หรือ 
๐๒ ๕๓๔ ๓๖๑๓ 
 


