
คําแนะนําสมัครเขาเปนนักเรียนจาอากาศ 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑. กลาวนํา 

  โรงเรียนจาอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เปนสถาบันหลักข้ันตนของกองทัพอากาศท่ีผลิต

นายทหารชั้นประทวนใหกับสวนราชการตางๆ ของกองทัพอากาศ  ภารกิจท่ีโรงเรียนจาอากาศรับผิดชอบคือมีหนาท่ีให

การศึกษาดานวิชาการ วิชาทหาร ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนปกครองดูแลผูเขารับการศึกษาใหมีระเบียบ

วินัย มีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีงาม มีความเขมแข็ง อดทน มีความรู ความสามารถและประสบการณ ในสาขาวิชา

ตางๆ มีวิสัยทัศนกวางไกล เหมาะสมท่ีจะไดรับการแตงตั้งยศเปนนายทหารชั้นประทวนท่ีมีประสิทธิภาพ และเปนกําลัง

สําคัญของกองทัพอากาศ  

 

๒.  คุณสมบัติของผูสมัคร (ศึกษาการเลือกเหลาทหาร ขอ ๑๖) 

 ๒.๑    คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครประเภทบุคคลพลเรือน 

        ๒.๑.๑  บุคคลพลเรือน อายุไมต่ํากวา ๑๘ ป และไมเกิน ๒๐ ป ในปท่ีจะเขาเปนนักเรียนจาอากาศ 

(นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ คือ ป พ.ศ.ปจจุบัน ลบดวย ป พ.ศ.ท่ีเกิด)  สําหรับในป  ๒๕๕๙  

นี้ ตองเปนผูท่ีเกิดระหวางป พ.ศ. ๒๕๓๙  ถึงป พ.ศ. ๒๕๔๑ เทานั้น 

        ๒.๑.๒  คุณวุฒิของผูสมัครประเภทบุคคลพลเรือน 

                ๒.๑.๒.๑  มัธยมศึกษาตอนปลาย ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา มีผลการเรียน

เฉลี่ยรวม ไมต่ํากวา ๒.๐๐  หรือ  กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนสุดทายของชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ท่ีเม่ือสําเร็จการศึกษา

แลว  ตองมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (สัดสวนผลการเรียนและผลการเรียนระดับชาติ) ไมต่ํากวา ๒.๐๐ หรือ  

   ๒.๑.๒.๒  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา ๒.๐๐ หรือ ผูท่ีกําลัง

ศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี ๖ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เม่ือสําเร็จการศึกษาแลว  ตองมีระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐ 

           ๒.๒    คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครประเภท ทหารกองหนุน สังกัด กองทัพอากาศ 

        ๒.๒.๑  ทหารกองหนุน สังกัด กองทัพอากาศ ตองมีระยะเวลาในกองประจําการ อยางนอย ๑ ป  

อายุไมเกิน ๒๔ ปบริบูรณ ในปท่ีจะเขาเปนนักเรียนจาอากาศ (นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗        

คือ ป พ.ศ.ปจจุบัน ลบดวย ป พ.ศ.ท่ีเกิด) และในระหวางรับราชการกองประจําการ ตองไมเคยถูกลงทัณฑถึงข้ัน 

“ขัง” 

        ๒.๒.๒  คุณวุฒิของผูสมัครประเภท ทหารกองหนุน สังกัด กองทัพอากาศ   สําเร็จการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา  มีผลการเรียนเฉลี่ยไมต่ํากวา  ๒.๐๐  หรือ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา  ๒.๐๐  

 ๒.๓  คุณสมบัติท่ัวไปท้ังผูสมัครประเภทบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน สังกัด กองทัพอากาศ 

   ๒.๓.๑  เปนชายโสด  มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด (เกิดในประเทศไทย)   

ถาบิดาเปนนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซ่ึงมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแลว มารดาจะมิใชผูมีสัญชาติไทย

โดยการเกิดก็ได 



 

๒ 

   ๒.๓.๒  มีรูปราง ลักษณะทาทาง ขนาดรางกาย และอวัยวะ เหมาะสมแกการเปนทหาร ไมมีรอยสัก

ตามรางกาย  ไมเจาะหู ไมเปนโรคและความพิการของรางกาย ตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร

และระเบียบกองทัพอากาศวาดวยมาตรฐานการตรวจรางกายทางแพทย (รายละเอียดตาม ผนวก ก ของระเบียบการ

และวิธีการสมัครเขาเปนนักเรียนจาอากาศ พ.ศ.๒๕๕๙) 

   ๒.๓.๓  ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว ไมอยูในสมณะเพศ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรม  

 ๒.๓.๔  ไมเปนผูติดยาเสพติดใหโทษ หรือสารเสพติดท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ไมเปนผูอยูในระหวาง 

เปนจําเลยในคดีอาญาและไมเคยตองคําพิพากษาโทษถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือ

ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 

   ๒.๓.๕  ไมเปนผูอยูระหวางพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไมเปนผูเคยถูกปลด

เพราะความผิด หรือถูกไลออกจากราชการ หรือถูกไลออกจากโรงเรียนทหารของกระทรวงกลาโหม หรือสถาบัน 

การศึกษาใด ๆ ไมเคยทุจริตในการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนจาอากาศมากอน 

 ๒.๓.๖  เปนผูไดรับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผูปกครอง ใหสมัครเขาเปนนักเรียนจาอากาศ 

 

๓.    หลักฐานประกอบการสมัคร   

 ๓.๑   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ 

 ๓.๒   สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ 

 ๓.๓   สําเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาของผูสมัคร 

        ๓.๓.๑  ผูสมัครท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา ใชสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จํานวน  ๑  ชุด    

        ๓.๓.๒  ผูสมัครท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนสุดทายของชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๖  หรือเทียบเทา หรือกําลัง

ศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี ๖ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใชหนังสือรับรองจากสถานศึกษาวากําลังศึกษาอยู  

(ตามแบบใน ผนวก ข ของระเบียบการและวิธีการสมัครเขาเปนนักเรียนจาอากาศ พ.ศ.๒๕๕๙) จํานวน ๑ ฉบับ หาก

ปรากฏในภายหลังวา ผลการเรียนของผูสมัครไมเปนไปตามเกณฑท่ีโรงเรียนจาอากาศกําหนดไว  ผูสมัครตองถูกตัดสิทธิ์

ในการเขาเปนนักเรียนจาอากาศ 

         ๓.๔  ในกรณีท่ีผูสมัครเปนทหารกองหนุน ในสวนของกองทัพอากาศ ตองมีหนังสือรับรองความประพฤติจาก

ผูบังคับบัญชา ระดับผูบังคับกองพันข้ึนไป จํานวน  ๒  ฉบับ (ตามใบแบบใน ผนวก ค ของระเบียบการและวิธีการสมัคร

เขาเปนนักเรียนจาอากาศ พ.ศ.๒๕๕๙) 

 

 

 

 

 

 



 

๓ 

๔.    วิธีการสมัครเขาเปนนักเรียนจาอากาศ  

สมัครทาง INTERNET  ตั้งแต ๑ ธ.ค.๕๘ ถึง ๓๑ ม.ค.๕๙ ระบบรับสมัครออนไลนจะพิสูจนทราบบุคคล
จากเลขประจําตัวประชาชน ดังนั้น ผูสมัครตองกรอกเลขประจําตัวประชาชนใหถูกตอง และผูสมัครจะสมัครดวยระบบ
ออนไลนไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น 
  ๔.๑  เตรียมรูปถายของผูสมัคร  รูปถายครึ่งตัว  หนาตรง  ไมสวมหมวก  ไมสวมแวน    แตงกายชุด
นักเรียนหรือนักศึกษา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว จัดเก็บในรูปแบบของแฟมขอมูล ขนาดรูป 120 x 150 pixels และตองเปน
รูปท่ีถายไวไมเกิน ๓ เดือน  
          ๔.๒   เขาไปท่ีเว็บไซต www.atts.ac.th  เพ่ืออานคําแนะนําเบื้องตน 
  ๔.๓   กดปุม “สมัครออนไลน” ศึกษาข้ันตอนการสมัครใหเขาใจ 
  ๔.๔   กดปุม “ใบสมัครออนไลน” 
  ๔.๕   UPLOAD  รูปถาย 
  ๔.๖   กรอกขอความใหถูกตอง ครบถวน  เลือกชองทางการชําระเงิน   
  ๔.๗   กดปุม “สงใบสมัคร”  เพ่ือสงใบสมัครเขาสูระบบ 
  ๔.๘   พิมพเอกสารเพ่ือตรวจสอบความถูกตองของขอมูลผูสมัครพรอมกับพิมพใบแจงการชําระเงิน  
หากผูสมัครไมสามารถพิมพใบชําระเงินไดในคราวเดียวกับการสงใบสมัครเขาระบบ  ผูสมัครสามารถพิมพใบชําระเงิน
ภายหลังได โดยกลับไปท่ี www.atts.ac.th คลิก “สมัครออนไลน” และคลิก “พิมพใบชําระเงิน” 
  ๔.๙   ชําระเงินตามวิธีการท่ีผูสมัครเลือกไว เปนเงิน ๓๗๐ บาท กับเงินคาบริการในแตละวิธีของการ
เลือกชําระเงินดังนี้ 
   ๔.๙.๑ ชําระเงินท่ีเคานเตอรธนาคารกรุงไทย ไดตั้งแตวันท่ีสงใบสมัครจนถึงวันท่ี ๓ ก.พ.๕๙
ในเวลาทําการของธนาคาร 
   ๔.๙.๒ ชําระเงินทาง KTB ONLINE หรือ ATM ไดตั้งแตวันท่ีสงใบสมัครจนถึงวันท่ี ๓๑ ม.ค.
พ.ศ. ๕๙ เวลา ๒๔.๐๐ น. หากพนกําหนดนี้ใหชําระเงินท่ีเคานเตอรธนาคารกรุงไทยเพียงชองทางเดียว 
  ๔.๑๐  การ DOWNLOAD ระเบียบการฯ  ผูสมัครสามารถเขาไป DOWNLOAD หรือพิมพระเบียบ
การไดหลังจากชําระเงินแลว ๕ วัน โดยกลับไปท่ี www.atts.ac.th คลิก “สมัครออนไลน” และคลิก “พิมพระเบียบ
การสมัคร” 
  ๔.๑๑  การตรวจสอบรูปถาย  ผูสมัครตองเขาไปตรวจสอบรูปถายท่ี UPLOAD ไวแลววาถูกตอง

หรือไม  ในสัปดาหถัดจากท่ีไดสงใบสมัครไปแลว โดยกลับไปท่ี www.atts.ac.th คลิก “สมัครออนไลน” และคลิก 

“ตรวจสอบรูปถาย” แลวทําตามข้ันตอนท่ีแนะนําท่ีหนาจอ รูปถายของผูสมัครตองถูกตองจึงจะสามารถพิมพใบสมัคร

ฉบับจริงและบัตรประจําตัวผูสมัครได หากรูปถายไมถูกตองใหดําเนินการตามคําแนะนําท่ีหนาจอ 

  ๔.๑๒ การพิมพใบสมัครฉบับจริงและบัตรประจําตัวผูสมัคร ผูสมัครสามารถพิมพใบสมัครฉบับจริง

และบัตรประจําตัวสอบไดในวันจันทรของสัปดาหถัดจากวันท่ีชําระเงินแลวหรือวันจันทรของสัปดาหถัดจากท่ีไดแกไข 

รูปถายและโรงเรียนจาอากาศรับรองรูปถายถูกตองแลว โดยกลับไปท่ี www.atts.ac.th คลิก “สมัครออนไลน”  

และคลิก “พิมพใบสมัครฉบับจริงและบัตรประจําตัวสอบ” 

  ๔.๑๓  การแกคําผิด หรือแกไขขอมูลอ่ืน ๆ ใหศึกษาท่ี www.atts.ac.th คลิก “สมัครออนไลน”  

และคลิก “สารพันปญหา” 
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๔ 

หมายเหต ุ

๑.  ผูสมัคร ตองนําบัตรประจําตัวผูสมัครพรอมกับบัตรประจําตัวประชาชน ไปแสดง 

ตอเจาหนาที่ในวันสอบทุกรายการ ทั้งการสอบภาควิชาการ  การสอบความถนัดและวิภาววิสัย     

การสอบสัมภาษณ การสอบพลศึกษา และการตรวจรางกายทางการแพทย 

๒. ผูสมัครที่สอบผานภาควิชาการ ตองนําใบสมัครฉบับจริงพรอมทั้งหลักฐาน        

การสมัครที่ระบุไวใน ขอ ๓  ไปยื่นตอเจาหนาที่ในวันรายงานตัวและลงช่ือรับทราบผลการสอบภาค

วิชาการ  วันที่ ๑๔ มี.ค.๕๙ 

๓.  คุณสมบัติและหลักฐานของผูสมัคร ถาปรากฏภายหลังวาไมถูกตองตามที่กําหนดไว 

ในระเบียบการนี้ ถือวาเปนเจตนาไมบริสุทธิ์ของผูสมัครและโรงเรียนจาอากาศ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

ยกเลิกการรับสมัครคร้ังนี้  

๔. เอกสารตาง ๆ  ที่ระบุไววาไมตองสงตนฉบับจริง ใหผูสมัครทําสําเนาหรือ 

ถายเอกสาร พรอมทั้งเจาของเอกสารลงลายมือช่ือรับรองสําเนา เอกสารทุกฉบับ (ยกเวนกรณีที่ไดระบุ

ไวอยางอ่ืน) หากตรวจสอบแลว ปรากฏวาเปนเอกสารที่มิใชทางราชการออกให อาจถูกดําเนินคดีตาม  

กฎหมาย 

 

๕.  การขอรับสิทธิ์คะแนนเพ่ิม 
 ๕.๑  คุณสมบัติของผูสมัครท่ีมีสิทธิ์ขอคะแนนเพ่ิมและคะแนนท่ีเพ่ิมเปนพิเศษ ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม 

วาดวยโรงเรียนทหาร พ.ศ.๒๕๔๓ ดังนี้ 

 ๕.๑.๑  สําเร็จการฝกวิชาทหาร (รด.)  ของหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปท่ี ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕     

ไดคะแนนเพ่ิมรอยละ ๓, ๔, ๕, ๖ และ ๗ ของคะแนนรวมท้ังสิ้น ตามลําดับ (ตัวอยางใบแบบคํารับรองใน ผนวก ง ของ

ระเบียบการและวิธีการสมัครเขาเปนนักเรียนจาอากาศ พ.ศ.๒๕๕๙) 

                ๕.๑.๒  ผูท่ีเปนบุตรทหาร ขาราชการหรือลูกจาง ซ่ึงไดกระทําหนาท่ีในระหวางเวลาท่ีมีการรบหรือการ

สงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหวางท่ีมีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณฉุกเฉิน ซ่ึงมีสิทธิ

ไดนับเวลาราชการเปนทวีคูณ ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ ไดคะแนนเพ่ิม รอยละ ๕ ของคะแนน

รวมท้ังสิ้น 

       ๕.๑.๓  ผูท่ีเปนบุตรทหาร ขาราชการ หรือลูกจาง ซ่ึงตองประสบอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติ

ราชการในหนาท่ี หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําตามหนาท่ี หรือตองบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซ่ึงไดรับ

บําเหน็จบํานาญพิเศษตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือไดรับเงินคาทําขวัญตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง หรือบุตรของผูไดรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มกลา

หาญ หรือเหรียญกลาหาญ ไดคะแนนเพ่ิมรอยละ ๑๐ ของคะแนนรวมท้ังสิ้น 

  

 

 



 

๕ 

 ๕.๒   วิธีการขอรับสิทธิ์คะแนนเพ่ิม 

 ๕.๒.๑ พิมพบัตรประจําตัวผูสมัครจากระบบการรับสมัครออนไลนตามขอ ๔.๑๒ 

       ๕.๒.๒ พิมพแบบรายงานขอรับสิทธิ์คะแนนเพ่ิม จาก http://www.atts.ac.th  หรือ  ใชแบบรายงาน  

ขอรับสิทธิ์คะแนนเพ่ิม ผนวก ง ของระเบียบการและวิธีการสมัครเขาเปนนักเรียนจาอากาศ ปการศึกษา ๒๕๕๙ (ถามี)  

แลวกรอกขอความใหถูกตองครบถวน 

 ๕.๒.๓ แนบหลักฐานท่ีตนไดรับสิทธิ์ตามขอ ๕.๑.๑ – ๕.๑.๓ ขอใดขอหนึ่งหรือท้ังหมด ดูตัวอยาง แบบ

หนังสือรับรองการฝกวิชาทหาร และแบบหนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉินและราชการทวี คูณ  

จาก http://www.atts.ac.th หรือผนวก จ และ ผนวก ฉ ของระเบียบการและวิธีการสมัครเขาเปนนักเรียนจาอากาศ     

ปการศึกษา ๒๕๕๙  ตามลําดับ (ถามี) 

 ๕.๒.๔ จัดสงเอกสารตามขอ ๕.๒.๑ – ๕.๒.๓ ดวยตนเองหรือผูแทนใหท่ีกําลังพล โรงเรียนจาอากาศ  

ชั้น ๒ อาคารกองบังคับการ โรงเรียนจาอากาศ โทรศัพท ๐ ๒๕๓๔ ๓๗๑๑ หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียนไปท่ีกําลัง

พล  โรงเรียนจาอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพ ฯ รหัสไปรษณีย ๑๐๒๑๐  วงเล็บมุมซองดานลางวา  

“สงหลักฐานคะแนนเพ่ิมพิเศษ” ตั้งแตวันท่ีพิมพบัตรประจําตัวผูสมัครได จนถึง วันท่ี ๑๕ ก.พ.๕๙ ถือการประทับตรา

ลงวันท่ี ณ ท่ีทําการไปรษณียตนทางเปนสําคัญ 

 ๕.๓  ผูใดอยูในเกณฑท่ีจะไดเพ่ิมคะแนนตามความในขอ ๕.๑.๒ และขอ ๕.๑.๓ ในขณะเดียวกัน ใหถือเกณฑ

ตามขอ ๕.๑.๓ แตอยางเดียว 

 ๕.๔  ผูท่ีไดเพ่ิมคะแนนตามความในขอ ๕.๑.๒ หรือขอ ๕.๑.๓  ถาเปนผูท่ีสอบวิชาทหารไดตามความใน      

ขอ ๕.๑.๑  ดวย ก็ใหเพ่ิมข้ึนอีกตามเกณฑของชั้นวิชาท่ีสอบได  

 ๕.๕  ถามีการสอบคัดเลือกหลายรอบ ใหเพ่ิมคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดนี้ทุกรอบ 

 ๕.๖  โรงเรียนจาอากาศ จะไมรับพิจารณา หากผูสมัครไมสงสําเนาบัตรประจําตัวผูสมัครไปพรอมหลักฐาน   

ขอคะแนนเพ่ิม และผูสมัครอาจเสียสิทธิไดรับคะแนนเพ่ิมนั้นไปดวย 

 

๖.   การประกาศสถานท่ีสอบ 

 ผูสมัคร ตรวจสอบสถานท่ี ท่ีนั่งสอบ และเวลาสอบทาง INTERNET; http://www.atts.ac.th ตั้งแต             

วันท่ี  ๑๙  ก.พ.๕๙ เปนตนไป 

 

๗.   สถานท่ีสอบ 

 การสอบภาควิชาการ สอบตามสถานท่ีท่ีไดประกาศทาง INTERNET; http://www.atts.ac.th 

 การตรวจรางกายทางการแพทย ตรวจท่ี กองเวชศาสตรปองกัน กรมแพทยทหารอากาศ โดยใหไปพรอมกัน     

ท่ี โรงเรียนจาอากาศ ตามวัน – เวลา ท่ีกําหนด   

 การสอบสัมภาษณ  สอบท่ี  โรงเรียนจาอากาศ  ตามวัน – เวลา ท่ีกําหนด 

 การสอบพลศึกษา สอบท่ี  โรงเรียนจาอากาศ ตามวัน – เวลาท่ีกําหนด(ใหนําชุดกีฬาและกางเกงวายน้ําไปดวย) 

 การสอบความถนัดและวิภาววิสัย สอบท่ี  โรงเรียนจาอากาศ  ตามวัน-เวลา ท่ีกําหนด 

 

 

http://www.atts.ac.th/
http://www.atts.ac.th/
http://www.atts.ac.th/


 

๖ 

๘. การสอบคัดเลือกและประกาศผลสอบ  จะกระทําตามลําดับดังน้ี 

 ๘.๑    การสอบภาควิชาการ (วันที่ ๒๘ ก.พ.๕๙) 

  ๘.๑.๑  วิชาท่ีสอบ  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา           

ตามหลักสูตรปจจุบันของกระทรวงศึกษาธิการ คะแนนรวมท้ังสิ้น  ๗๐๐ คะแนน มีรายละเอียดดังนี้ 

  - วิชาคณิตศาสตร  คะแนนเต็ม   ๒๐๐   คะแนน 

  - วิชาวิทยาศาสตร  คะแนนเต็ม   ๒๐๐   คะแนน 

  - วิชาภาษาอังกฤษ  คะแนนเต็ม   ๑๗๕   คะแนน 

  - วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา    คะแนนเต็ม   ๑๒๕   คะแนน 

                    (เนื้อหาในแตละวิชาครอบคลุมความรูตามระดับท่ีกําหนดไวในคุณสมบัติ)  

           ๘.๑.๒   การปฏิบัติในการสอบ และขอหามตาง ๆ 

           ๘.๑.๒.๑  ใหไปถึงสถานท่ีสอบกอนเวลาสอบอยางนอย ๑ ชั่วโมง เพ่ือเขาแถวรวมพล 

           ๘.๑.๒.๒  ผูเขาสอบชากวากําหนดเวลา เกิน ๒๐ นาที หมดสิทธิ์เขาหองสอบ 

๘.๑.๒.๓  วางบัตรประจําตัวสอบไวบนโตะสอบ  ถาบัตรหายใหแจงเจาหนาท่ีหรือกรรมการ

คุมสอบทราบกอนเขาหองสอบ มิฉะนั้นจะไมใหเขาหองสอบ 

๘.๑.๒.๔  หามนําเอกสาร เครื่องเขียน อุปกรณการคํานวณและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด    

เขาหองสอบ 

           ๘.๑.๒.๕  ระวังอยาใหกระดาษคําตอบฉีกขาด มีรอยยับหรือสกปรก 

           ๘.๑.๒.๖  หามเปดปญหาสอบ จนกวาจะไดรับคําสั่ง 

           ๘.๑.๒.๗  หามพูดคุยหรือปรึกษากัน หากสงสัยใหยกมือข้ึนและถามกรรมการคุมสอบเทานั้น 

           ๘.๑.๒.๘  หามนําปญหาสอบออกนอกหองสอบเด็ดขาด 

๘.๑.๒.๙  หามทําลักษณะทาทางหรือสงสัญญาณท่ีสื่อไดวากระทําการทุจริตการสอบ  

ถาผูควบคุมการสอบตรวจพบ จะถือวาผูเขาสอบหมดสิทธิ์สอบ 

       

 ๘.๒   การประกาศผลสอบภาควิชาการ 

       ประกาศผลสอบผูสมัครท่ีสอบผานภาควิชาการ ทาง INTERNET http://www.atts.ac.th  หรือ  

โทร. ๑๙๐๐ ๘๘๘ ๕๕๗  ในวันท่ี ๑๑ มี.ค.๕๙  และประกาศผลสอบผูสมัครท่ีสอบผานภาควิชาการอยางเปนทางการ    

เรียงตามหมายเลขผูสมัครในวันท่ี ๑๔ มี.ค.๕๙  ท่ีโรงเรียนจาอากาศ 

ผูสมัครท่ีสอบผานภาควิชาการตองไปลงช่ือรับทราบกําหนดวันตรวจรางกายทางการแพทย สอบ

สัมภาษณและสอบพลศึกษา และตองสงใบสมัครฉบับจริง (การพิมพใบสมัครฉบับจริง ตามขอ ๔.๑๒)  

และหลักฐานประกอบการสมัครตามขอ ๓  ท่ีโรงเรียนจาอากาศ ในวันท่ี ๑๔ มี.ค.๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 

กรณีท่ีผูสมัครมาดวยตนเองไมได จะใหผูปกครองหรือผูแทนลงชื่อรับทราบแทนหรือสงใบสมัครฉบับ

จริงพรอมหลักฐานอ่ืน ๆ แทนก็ได แตตองมอบบัตรประจําตัวผูสมัครใหไปแสดงตอคณะกรรมการดวยมิฉะนั้นจะถือวา

ผูสมัครสละสิทธิ์ 
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๘.๓  การสอบความถนัด (๑๐๐ คะแนน) และสอบวิภาววิสัย 

  ๘.๓.๑  ใหผูผานการสอบภาควิชาการไปพรอมท่ีโรงเรียนจาอากาศ ในวันท่ี ๑๘ มี.ค.๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ 

น. (ตองเตรียมดินสอ 2B พรอมยางลบ เพ่ือใชในการสอบดวย) 

  ๘.๓.๒  การสอบเพ่ือวัดและประเมินความสามารถในประสบการณ  การฝกฝนตนเองท่ีไดรับหรือ    

สั่งสมไว จนเกิดเปนทักษะพิเศษเดนชัดดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน พรอมท่ีจะปฏิบัติกิจกรรมดานนั้นๆ ไดอยางดี 

๘.๔  การตรวจรางกายทางแพทย สอบสัมภาษณ และสอบพลศึกษา 

  ๘.๔.๑ ใหผูผานการสอบภาควิชาการไปพรอมกันท่ี โรงเรียนจาอากาศ ตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 

  ๘.๔.๒ การตรวจรางกายทางแพทย (ใหผูสมัครงดอาหาร ยาและน้ํากอนเขารับการตรวจอยางนอย 

๖ ช่ัวโมง) เจาหนาท่ีจะนําผูสมัครไปรับการตรวจรางกายทางแพทยจากคณะกรรมการกรมแพทยทหารอากาศ ผูสมัคร

ตองเสียคาตรวจรางกายทางแพทยตามท่ี กรมแพทยทหารอากาศ เรียกเก็บ(จะแจงใหทราบในวันประกาศผลการสอบ

ภาควิชาการ) มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ ซ่ึงผูสมัครจะตองไมเปนโรค หรือความพิการท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวย

พระราชบัญญัติการรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และระเบียบกองทัพอากาศวาดวย มาตรฐานการตรวจทางแพทยฯ  

ซ่ึงการตรวจรางกายทางการแพทยนั้น จะยึดถือ  

                            “การตัดสินใจของคณะกรรมการทางการแพทยถือเปนที่สิ้นสุด” 

๘.๔.๓  การสอบสัมภาษณ (๑๐๐ คะแนน) จะสอบทางดานลักษณะทาทาง ทวงทีวาจา และความรู

ท่ัวไปท่ีควรทราบ ดังนี้ 

   ๘.๔.๓.๑  การปฏิบัติตามคําสั่ง ๒๐ คะแนน (ความเขาใจคําสั่ง, ความรวดเร็ว, ความถูกตอง, 

ความเขมแข็ง และควบคุมอารมณ) 

   ๘.๔.๓.๒  ลักษณะทหาร ๒๐ คะแนน (ความสมสวน, ความสมบูรณสวนบน, ความสมบูรณ

สวนลาง, ลักษณะการเคลื่อนไหว และความเหมาะสมสวนรวม) 

   ๘.๔.๓.๓  ทวงทีวาจา ๒๐ คะแนน (เสียงดัง, ไมติดอาง, ความชัดเจน, ความปกติของเสียง 

และความถูกตองของภาษาพูด) 

   ๘.๔.๓.๔  ปฏิภาณไหวพริบ ๒๐ คะแนน (ความคลองแคลวในการตอบ, ตัดสินใจ รวดเร็ว 

ถูกตอง, การแกไขปญหาเฉพาะหนา, ความเชื่อม่ันในตนเอง และความคิดสรางสรรค) 

   ๘.๔.๓.๕  ความรูรอบตัว ๒๐ คะแนน (เก่ียวกับตนเอง, การทหาร, กองทัพอากาศ,การเมือง 

และศาสนา, สังคม, วัฒนธรรม) 

  ๘.๔.๔  การสอบพลศึกษา เปนการทดสอบสมรรถภาพรางกาย ๕ สถานี รวม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้  

(ใหนําชุดกีฬา และกางเกงวายน้ําไปดวย) 

   ๘.๔.๔.๑  สถานีท่ี ๑ ดึงขอราวเดี่ยว  ๑๐ ครั้ง         ๒๐ คะแนน 

  ๘.๔.๔.๒  สถานีท่ี ๒ วิ่งระยะทาง  ๑,๐๐๐ เมตร       ๒๐ คะแนน 

  ๘.๔.๔.๓  สถานีท่ี ๓ ลุก-นั่ง จับเวลา   ๓๐ วินาที       ๒๐ คะแนน 

   ๘.๔.๔.๔  สถานีท่ี ๔ ยืนอยูกับท่ีกระโดดไกล          ๒๐ คะแนน 

  ๘.๔.๔.๕  สถานีท่ี ๕ วายน้ํา จับเวลา ระยะทาง ๕๐ เมตร   ๒๐ คะแนน  

 



 

๘ 

 ๘.๕   การประกาศผลสอบข้ันสุดทาย (วิธีปฏิบัติของผูสอบไดและผูสอบไดลําดับสํารอง) 

  ๘.๕.๑  ประกาศผลสอบทาง INTERNET ;http://www.atts.ac.th และโทร. ๑๙๐๐ ๘๘๘ ๕๕๗      

ในวันท่ี ๗ เม.ย.๕๙  และประกาศผลสอบอยางเปนทางการในวันท่ี ๑๑ เม.ย.๕๙ ท่ีโรงเรียนจาอากาศ แขวงสนามบิน 

เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 

  ๘.๕.๒  ผูท่ีสอบไดลําดับสํารอง จะประกาศผลเรียงตามลําดับคะแนน 

  ๘.๕.๓  ผูท่ีสอบไดและผูท่ีสอบไดลําดับสํารอง ใหนําบัตรประจําตัวผูสมัครไปแสดงตนและลงชื่อ

รับทราบผลการสอบตอคณะกรรมการ  พรอมท้ังรับเอกสารประกอบการทําสัญญาเขาเปนนักเรียนจาอากาศ  ในวันท่ี 

๑๑ เม.ย.๕๙  ตั้งแตเวลา ๐๘๓๐ – ๑๕.๓๐ น.  หากพนกําหนดถือวาสละสิทธิ์ (หากผูท่ีสอบไดหรือสอบไดลําดับสํารอง 

ไปดําเนินการดวยตนเองไมได จะใหผูปกครองหรือผูแทน นําบัตรประจําตัวผูสมัครของผูสอบไดไปดําเนินการแทนก็ได) 

 ๘.๖  การสงเอกสารแสดงผลการเรียน 

         ผูสมัครท่ีสอบผานภาควิชาการตองนําใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา       

ข้ันพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับจริง (ตัวอยางตาม ผนวก ช – ๑ ของระเบียบการและวิธีการสมัครเขาเปน

นักเรียนจาอากาศ พ.ศ.๒๕๕๙)  หรือ  ใบระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    

ฉบับจริง  (ตัวอยางตาม  ผนวก ช – ๒ ของระเบียบการและวิธีการสมัครเขาเปนนักเรียนจาอากาศ พ.ศ.๒๕๕๙)       

ไปแสดงตอกรรมการสอบ โดยคณะกรรมการจะตรวจสอบความถูกตองของเอกสารพรอมท้ังทําสําเนาเอกสารนั้นไวแลว

คืนเอกสารฉบับจริงใหผูสมัคร ผูสมัครจะนําสงดวยตนเองหรือใหผูแทนดําเนินการใหก็ไดโดยสงท่ี กําลังพล โรงเรียน   

จาอากาศ ชั้น ๒ อาคารกองบังคับการ โรงเรียนจาอากาศ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๓๗๑๑ ภายในวันท่ี ๑๑ เม.ย.๕๙   

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.(เฉพาะวันราชการ)  

 

หากไมนําไปแสดงหรือสงเกินกําหนดถือวาสละสิทธิ์ 

 ๙.  การทําสัญญาเขาเปนนักเรียนจาอากาศ 
 ๙.๑  ผูท่ีสอบได และมีสิทธิ์เขาเปนนักเรียนจาอากาศ ตองนําผูปกครอง ๑ คน และผูคํ้าประกันผูปกครอง  

๑ คน ทําสัญญาท่ีโรงเรียนจาอากาศ พรอมดวยหลักฐานฉบับจริง และถายเอกสาร อยางละ ๔ ฉบับ ดังนี้ 

  ๙.๑.๑  หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา ไดแก ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับจริง  หรือ  ใบระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ฉบับจริง ถาไมสามารถนําไปแสดงในวันทําสัญญาได ถือวาสละสิทธิ์ 

  ๙.๑.๒  ใบสําคัญทหารกองเกิน (สด.๙)  

  ๙.๑.๓  สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร 

  ๙.๑.๔  สําเนาทะเบียนบานของบิดา และของมารดาผูใหกําเนิด ในกรณีบิดาหรือมารดาถึงแกกรรม 

ใหนําใบมรณบัตรหรือสําเนาทะเบียนคนตายของผูท่ีถึงแกกรรมไปแสดง 

                    ๙.๑.๕  ในกรณีบิดา หรือมารดาผูใหกําเนิดสาบสูญ ใหนําใบสําคัญจากศาลไปแสดงวาเปนบุคคล

สาบสูญ และผูสาบสูญนั้นเกิดในประเทศไทย ไปแสดง 

  ๙.๑.๖  ในกรณีบิดา มารดา หยาราง ใหนําใบสําคัญการหยา ไปแสดง 

  ๙.๑.๗  ในกรณีผูสมัครเปนบุตรบุญธรรมตองนําหลักฐานการรับเปนบุตรบุญธรรมไปแสดง 



 

๙ 

 ๙.๒  ผูปกครองตองเปนบิดาหรือมารดา หรือผูไดรับมอบอํานาจจากบิดาหรือมารดา และมีอาชีพโดยชอบธรรม

เปนหลักฐาน ไมเปนบุคคลท่ีตองคําพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย หรือไมเปนบุคคลท่ีอยูในระหวางเปนจําเลย       

ในคดีอาญา และตองบรรลุนิติภาวะ 

 ๙.๓  ผูคํ้าประกันผูปกครองตองเปนขาราชการทหารหรือตํารวจ  ชั้นสัญญาบัตรประจําการ   หรือขาราชการ   

พลเรือนท่ีดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ชํานาญการ/ชํานาญงาน หรือเทียบเทา ข้ึนไป ท่ียังรับราชการอยู (ผูคํ้าประกัน ๑ คน 

คํ้าประกันผูปกครองไดไมเกิน ๒ คน) 

 ๙.๔  ในกรณีท่ีผูปกครองและผู คํ้าประกันผูปกครองสมรสแลว จะตองนําคูสมรสไปทําสัญญาพรอมกัน  

หากคูสมรสไมสามารถไปทําสัญญาได ใหนําใบยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากคูสมรสใชแทนได 

 ๙.๕  ผูปกครอง และผูคํ้าประกันผูปกครอง จะเปนบุคคลคนเดียวกันไมได (สามี ภรรยาถือเปนบุคคลคนเดียวกัน) 

 ๙.๖  ผูปกครอง ผู คํ้าประกันผูปกครอง และคูสมรส ตองนําบัตรประจําตัวท่ียังไมหมดอายุไปแสดง  

และถายเอกสารคนละ ๑ ฉบับ  

 ๙.๗  ขอผูกพันกับทางราชการ 

         ๙.๗.๑  ผูท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองรับราชการในกองทัพอากาศ ติดตอกันเปนเวลา ๒ เทา

ของจํานวนปท่ีศึกษา และรวมท้ังปท่ีเรียนซํ้าชั้น 

         ๙.๗.๒  ผูท่ีรับราชการไมครบกําหนด ตามขอ ๙.๗.๑ จะตองชดใชเงินแกทางราชการตามสัญญา   

โดยตองชําระเงินคาชดใชผิดสัญญาการศึกษา เปนเงินปละ ๖๕,๐๐๐ บาท (หกหม่ืนหาพันบาทถวน)  เศษของปคิดเปน   

รายเดือน ตามสวนเฉลี่ยของป เศษของเดือนคิดเปน ๑ เดือน  

         ๙.๗.๓  นักเรียนจาอากาศท่ีเหลาทัพอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืนฝากเรียน เม่ือสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

และไดรับการบรรจุเขารับราชการในเหลาทัพ หรือหนวยงานนั้นแลว ใหมีขอผูกพันตามสัญญาท่ีทําไวกับเหลาทัพหรือ

หนวยงานนั้น  

 

๑๐. การเรียกบุคคลสํารอง 
 โรงเรียนจาอากาศ จะประกาศรายชื่อบุคคลสํารองไวใหทราบ หากมีบุคคลตัวจริงสละสิทธิ์ จะเรียกบุคคล

สํารอง (เฉพาะผู ท่ีลงช่ือรับทราบการประกาศผลเทานั้น) ตามลําดับท่ี  ท่ีประกาศไว เขาทดแทนตามลําดับ    

โดยผูสอบไดลําดับสํารอง ฟงผลวัน ท่ี  ๒๑  เม.ย.๕๙  เวลา ๑๐.๐๐  น. และทําสัญญาวัน ท่ี  ๒๒ เม.ย.๕๙  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ท่ี โรงเรียนจาอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 

 

๑๑.   การรายงานตัวเขาเปนนักเรียนจาอากาศ 
 รายงานตัวท่ีโรงเรียนจาอากาศ ในวันท่ี ๑ พ.ค.๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. (หากไมรายงานตัวตามกําหนดถือวา    

สละสิทธิ์) และใหผูสมัครนําเอกสารและสิ่งของเครื่องใชมาดวย คือ 

 ๑๑.๑  ใบแจงย ายออกจากภู มิลํ า เนาเดิม  เขาบานเลขท่ี ๑๗๑/๑ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง 

กรุงเทพมหานคร (การแจงยายออกจากภูมิลําเนาเดิม ควรดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ เม.ย.๕๙)  

 ๑๑.๒  สิ่งของเครื่องใชตามท่ีโรงเรียนจาอากาศกําหนด (จะแจงใหทราบในวันประกาศผลสอบข้ันสุดทาย) 

  

 



 

๑๐ 

๑๒.  การหมดสิทธิ์ 
 ๑๒.๑  ผูหมดสิทธิ์ในการสมัครสอบเปนนักเรียนจาอากาศ คือ 

  ๑๒.๑.๑  ผูซ่ึงขาดคุณสมบัติตามขอ ๒. และมีขนาดพิกัด ความสมบูรณของรางกายไมไดตามเกณฑ 

ตามผนวก ก 

  ๑๒.๑.๒  หลักฐานเอกสารตามขอ ๓. อยางใดอยางหนึ่งไมสมบูรณ หรือเปนเท็จ 

 ๑๒.๒  ผูหมดสิทธิ์ในการสอบภาควิชาการ คือ 

  ๑๒.๒.๑  ผูท่ีทุจริต และ/หรือ สอเจตนาทุจริตในเวลาสอบ 

  ๑๒.๒.๒  ผูท่ีไมปฏิบัติตามขอหามตางๆ ดังนี้ 

    ๑๒.๒.๒.๑  เขาสอบชากวากําหนดเวลาท่ีเริ่มตนสอบเกิน 20 นาที หมดสิทธิ์เขาหองสอบ 

 ๑๒.๒.๒.๒  หามนําเอกสาร เครื่องเขียน อุปกรณการคํานวณ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

เขาหองสอบ 

    ๑๒.๒.๒.๓  หามเปดปญหาสอบจนกวาจะไดรับคําสั่ง 

    ๑๒.๒.๒.๔  หามพูดคุย หรือปรึกษา หากสงสัยใหยกมือถามกรรมการเทานั้น 

    ๑๒.๒.๒.๕  หามออกจากหองสอบกอนเวลาท่ีคณะกรรมการคุมสอบกําหนด 

    ๑๒.๒.๒.๖  หามนําปญหาสอบและใบคําตอบออกนอกหองสอบ 

 ๑๒.๓   ผูหมดสิทธิ์ในการทําสัญญาเขาเปนนักเรียนจาอากาศ คือ 

  ๑๒.๓.๑  ผูซ่ึงปรากฏภายหลังวาตองหมดสิทธิ์ตามขอ ๑๒.๑ หรือ ๑๒.๒ 

  ๑๒.๓.๒  ผูท่ีผูปกครอง หรือผูคํ้าประกันผูปกครอง ขาดคุณสมบัติตามขอ ๙.๒ ถึงขอ ๙.๖ 

  ๑๒.๓.๓  ผูท่ีไมไปทําสัญญาตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 

 ๑๒.๔   ผูท่ีไมไปรายงานตัวเขาเปนนักเรียนจาอากาศ  ตามขอ ๑๑. 

 

๑๓.  สิทธิประโยชนท่ีไดรับขณะเปนนักเรียนจาอากาศ  
 ๑๓.๑  ไดรับจายสิ่งของจากราชการตามอัตราจายท่ีทางราชกากําหนด 

 ๑๓.๒  ไดรับเบี้ยเลี้ยงและเบี้ยเลี้ยงกรณีไปราชการนอกท่ีตั้งปกติตามท่ีทางราชการกําหนด 

 ๑๓.๓  ไดรับอัตราเงินเดือน เปนไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการทหาร ทหารกองประจําการและนักเรียน

ในสังกัดกระทรวงกลาโหมทายพระราชบัญญัติ ระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๘ 

 ๑๓.๔  โรงเรียนจาอากาศประกอบเลี้ยงอาหารทุกวัน วันละ ๓ ม้ือ โดยใชเงินเบี้ยเลี้ยงบางสวน เปนคาอาหาร 

 

๑๔.   สิทธิประโยชนเมื่อสําเร็จการศึกษา  
  นักเรียนจาอากาศทุกเหลาทหาร เม่ือสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะไดรับการบรรจุเขารับราชการและ

แตงตั้งยศเปนจาอากาศตรี รับเงินเดือนตามกฎกระทรวงกําหนด  หลักเกณฑและวิธีการบรรจุบุคคลเขารับราชการเปน

ขาราชการทหารและการใหไดรับเงินเดือน อัตราเงินเดือนดังกลาว เปนไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการทหาร 

ทหารกองประจําการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ทายพระราชบัญญัติ ระเบียบขาราชการทหาร         

(ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๘ 



 

๑๑ 

 

๑๕.   การดําเนินการเก็บรักษา และ/หรือทําลายเอกสาร 
 การดําเนินการเก็บรักษา และ/หรือ ทําลายเอกสาร ท่ีเก่ียวของกับการสอบคัดเลือกบุคคลเขาเปนนักเรียน    

จาอากาศ ปการศึกษา ๒๕๕๙  ดําเนินการตามหลักเกณฑดังนี้ 

 ๑๕.๑  แมพิมพขอสอบทําลายทันทีเม่ือจัดพิมพขอสอบเสร็จเรียบรอยแลว 

 ๑๕.๒  กระดาษคําตอบของผูเขาสอบ  เก็บรักษาไวไมนอยกวา ๑ ป แลวจึงทําลาย 

 ๑๕.๓  เอกสารบันทึกคะแนน เก็บรักษาไวไมนอยกวา ๕ ป แลวจึงทําลาย 

 ๑๕.๔  ปญหาสอบภาควิชาการ เก็บรักษาไวจํานวน ๕ ชุด ไมนอยกวา ๑ ป จํานวนท่ีเหลือทําลายทันที      

เม่ือเสร็จสิ้นกระบวนการรับสมัคร 

 ๑๕.๕  ผลการตรวจรางกายทางการแพทย และผลการทดสอบความถนัดและวิภาววิสัย เก็บรักษาไว           

ไมนอยกวา ๕ ป  แลวจึงทําลาย 

 

๑๖.    การเลือกเหลาทหาร 
    ผูสมัคร เม่ือเขาเปนนักเรียนจาอากาศแลว  จะจัดลําดับใหม โดยใชผลการเรียนของภาคเรียนท่ี ๑ เปนเกณฑ

ตัดสิน เพ่ือเลือกศึกษาในเหลาทหารตามท่ีตองการ ดังนี้ 

 ๑๖.๑  เหลาทหารท่ีจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๖ เหลา ไดแก เหลาทหารตนหน เหลา

ทหารชางอากาศ เหลาทหารสื่อสาร เหลาทหารสรรพาวุธ เหลาทหารอากาศโยธิน เหลาทหารสารวัตร 

 ๑๖.๒  ผูสมัครประเภทบุคคลพลเรือน  วุฒิการศึกษา ม. ๖  แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร     

เลือกศึกษาไดท้ัง ๖ เหลาทหาร คือ เหลาทหารตนหน เหลาทหารชางอากาศ เหลาทหารสื่อสาร เหลาทหารสรรพาวุธ 

เหลาทหารอากาศโยธิน เหลาทหารสารวัตร 

 ๑๖.๓  ผูสมัครประเภทบุคคลพลเรือน  วุฒิการศึกษา ม. ๖ แผนการเรียนศิลปะ หรือเทียบเทา ม.๖ หรือ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  เลือกศึกษาได ๕ เหลาทหาร คือ เหลาทหารชางอากาศ เหลาทหารสื่อสาร เหลาทหาร

สรรพาวุธ เหลาทหารอากาศโยธิน เหลาทหารสารวัตร 

 ๑๖.๔  ผูสมัครประเภททหารกองหนุน สังกัด กองทัพอากาศ  เลือกศึกษาได ๒ เหลาทหาร คือ เหลาทหาร

อากาศโยธิน เหลาทหารสารวัตร 

 

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

       

 


