
 

 
 
 
 

ค ำแนะนะ ำ 
วิธกีำรสมัครสอบคัดเลอืกบุคคลเข้ำเป็ะะักเรียะจ่ำอำกำศ 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
 
ค ำะ ำ 
 โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นสถาบันการศึกษาหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ 
ที่ผลิตนายทหารประทวนให้กับส่วนราชการต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ โดยมีหน้าที่ให้การศึกษาด้านวิชาการ      
วิชาทหาร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนปกครองดูแลผู้เข้ารับการศึกษาให้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม
และจริยธรรมที่ดีงาม มีความเข้มแข็ง อดทน มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ในสาขาวิชาต่าง  ๆ       
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีความเป็นทหารอาชีพ เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้ งยศเป็นนายทหารประทวน      
ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นก าลังส าคัญของกองทัพอากาศ 
  
๑. ควำมมุ่งหมำย 
  กองทัพอากาศ โดยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล 
เพ่ือบรรจุเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๓๙๓ นาย แยกเป็นกลุ่มประเภท 
การรับสมัคร ดังนี้ 
  ๑.๑  กลุ่มบุคคลพลเรือะ จ ำะวะ ๓๗๕ คะ แนบ่งเป็ะ 
         ๑.๑.๑  กลุ่มที่ ๑ ปรนเภทบุคคลพลเรือะ คุณวุฒิมัธยมศึกษำตอะปลำย หรือเทียบเท่ำ หรือ
ปรนกำศะียบัตรวิชำชีพทุกปรนเภทวิชำ จ านวน ๓๒๕ นาย เพ่ือบรรจุเข้าศึกษาในเหล่าทหาร จ านวน ๖ เหล่า 
ได้แก่ เหล่าทหารต้นหน, เหล่าทหารช่างอากาศ, เหล่าทหารสื่อสาร, เหล่าทหารสรรพาวุธ, เหล่าทหารอากาศ
โยธิน และเหล่าทหารสารวัตร  
   ๑.๑.๒  กลุ่มที่ ๒ ปรนเภทบุคคลพลเรือะ คุณวุฒิปรนกำศะียบัตรวิชำชีพ ปรนเภทวิชำช่ำง
อุตสำหกรรม จ านวน ๕๐ นาย เพ่ือบรรจุเข้าศึกษาในเหล่าทหาร จ านวน ๓ เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารช่างอากาศ, 
เหล่าทหารสื่อสาร และ เหล่าทหารสรรพาวุธ หากไม่สามารถคัดเลือกบุคคลพลเรือนกลุ่มนี้ได้ครบตามจ านวนที่
ก าหนด จะพิจารณาจากกลุ่มที่ ๑ ตามข้อ ๑.๑.๑ เข้าบรรจุเป็นนักเรียนจ่าอากาศทดแทน จนครบจ านวนที่ก าหนด 
  ๑.๒ กลุ่มที่ ๓ ปรนเภททหำรกองหะุะ สังกัด กองทัพอำกำศ คุณวุฒิมัธยมศึกษำตอะปลำย หรือ
เทียบเท่ำ หรือปรนกำศะียบัตรวิชำชีพทุกปรนเภทวิชำ จ านวน ๑๘ นาย เพ่ือบรรจุเข้าศึกษาในเหล่าทหาร 
จ านวน ๒ เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารสารวัตร หากไม่สามารถคัดเลือกทหารกองหนุน 
สังกัด กองทัพอากาศกลุ่มนี้ได้ครบตามจ านวนที่ก าหนด จะพิจารณาจากกลุ่มที่ ๑ ตามข้อ ๑.๑.๑  เข้าบรรจุเป็น
นักเรียนจ่าอากาศทดแทน จนครบจ านวนที่ก าหนด 
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๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  ๒.๑ คุณสมบัติเฉพำนของผู้สมัครปรนเภทบุคคลพลเรือะ 
   ๒.๑.๑ อายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๒๐ ปี (ต้องเป็ะผู้ที่เกิดรนหว่ำงปี พ.ศ.๒๕๔๑ ถึงปี 
พ.ศ.๒๕๔๓ เท่ำะั้ะ) 
   ๒.๑.๒ คุณวุฒิการศึกษา 
    ๒.๑.๒.๑ กลุ่มที่  ๑ ประเภทบุคคลพลเรือน คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า มีผลกำรเรียะเฉลี่ยรวม (ผลกำรเรียะแนลนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
รนดับชำติขั้ะพื้ะฐำะ) ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ หากผู้สมัครก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกประเภท
วิชา มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ หากผู้สมัครที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย ของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
    ๒.๑.๒.๒  กลุ่มที่ ๒ ประเภทบุคคลพลเรือน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภท
วิชาช่างอุตสาหกรรม มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ หากผู้สมัครที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียน
สุดท้าย ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 
๒.๐๐ 
  ๒.๒ คุณสมบัติเฉพำนของผู้สมัครกลุ่มที่ ๓ ปรนเภท ทหำรกองหะุะ สังกัดกองทัพอำกำศ 
   ๒.๒.๑  อายุไม่เกิน ๒๔ ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๓๗) 
   ๒.๒.๒ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียน
เฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกประเภทวิชา มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า  
๒.๐๐ 
   ๒.๒.๓ ทหารกองหนุน สังกัดกองทัพอากาศ เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจ าการ (ทหารเกณฑ์) 
มีระยะเวลาอยู่ในกองประจ าการมาแล้วอย่างน้อย ๑ ปี ปลดเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ ไม่เกินวันที่ 
๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และในระหว่างรับราชการกองประจ าการ ต้องไม่เคยถูกลงทัณฑ์ถึงขั้น “ขัง”   
  ๒.๓ คุณสมบัติท่ัวไปท้ังผู้สมัครปรนเภทบุคคลพลเรือะ แนลนทหำรกองหะุะ สังกัดกองทัพอำกำศ 
   ๒.๓.๑ เป็นชายโสด มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด (เกิดในประเทศไทย) 
ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มี
สัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้ 
   ๒.๓.๒ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่มี
รอยสักตามร่างกาย ไม่เจาะหู ไม่เป็นโรคและความพิการของร่างกาย ตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงออกตาม
ความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและตามที่ทางราชการก าหนด รายละเอียดตามผนวกท้ายระเบียบ
การทั่วไปและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑(ผนวก ก) 
   ๒.๓.๓ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณเพศ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม  
   ๒.๓.๔ ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่เป็นผู้อยู่ใน
ระหว่างเป็นจ าเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องค าพิพากษาโทษถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐาน
ลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
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   ๒.๓.๕ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เป็นผู้เคย 
ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากโรงเรียนทหารของกระทรวงกลาโหมหรือ
สถาบันการศึกษาใด ๆ ไม่เคยทุจริตในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศมาก่อน 
   ๒.๓.๖ เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ 
 
๓. หลักฐำะปรนกอบกำรสมัคร 
  ๓.๑ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๓.๒ ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๓.๓ ส าเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร 
   ๓.๓.๑ ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า ใช้ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จ านวน ๑ ชุด 
   ๓.๓.๒ ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
หรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษาว่า
ก าลังศึกษาอยู่ (ตามแบบใน ผนวก ข) จ านวน ๑ ฉบับ หากปรากฏในภายหลังว่า ผลการเรียนของผู้สมัคร 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนจ่าอากาศก าหนดไว้ ผู้สมัครต้องถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ 
  ๓.๔ ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นทหารกองหนุน สังกัด กองทัพอากาศ ต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติ
จากผู้บังคับบัญชา ระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไป จ านวน ๒ ฉบับ (ตามใบแบบใน ผนวก ค) 
 
๔. วิธีกำรสมัครสอบคัดเลือกเข้ำเป็ะะักเรียะจ่ำอำกำศ 

  สมัครทำง INTERNET ตั้งแต่ ๑ ธ.ค.๖๐ ถึง ๓๑ ม.ค.๖๑ ระบบรับสมัครออนไลน์จะพิสูจน์ทราบ
บุคคลจากเลขประจ าตัวประชาชน ดังนั้น ผู้สมัครต้องกรอกเลขประจ าตัวประชาชนให้ถูกต้อง และผู้สมัครจน
สมัครด้วยรนบบออะไละ์ได้เพียงครั้งเดียวเท่ำะั้ะ 
  ๔.๑ เตรียมรูปถ่ายของผู้สมัคร รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น แต่งกายชุดนักเรียน
นักศึกษาหรือชุดสุภาพ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว จัดเก็บในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล ขนาดรูป 120 x 150 pixels และ
ต้องเป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน ๓ เดือน 
  ๔.๒ เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.atts.ac.th เพ่ืออ่านค าแนะน าเบื้องต้น 
  ๔.๓ กดปุ่ม “สมัครออะไละ์” ศึกษาข้ันตอนการสมัครให้เข้าใจ 
  ๔.๔ กดปุ่ม “ใบสมัครออะไละ์” 
  ๔.๕ UPLOAD รูปถ่าย 
  ๔.๖ กรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน เลือกช่องทางการช าระเงิน  
  ๔.๗ กดปุ่ม “ส่งใบสมัคร” เพ่ือส่งใบสมัครเข้าสู่ระบบ 
  ๔.๘ พิมพ์เอกสารเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้สมัครพร้อมกับพิมพ์ใบแจ้งการช าระเงิน
หากผู้สมัครไม่สามารถพิมพ์ใบช าระเงินได้ในคราวเดียวกับการส่งใบสมัครเข้าระบบ ผู้สมัครสามารถพิมพ์  
ใบช าระเงินภายหลังได้ โดยกลับไปที่เว็บไซต์ http://www.atts.ac.th กดปุ่ม “สมัครออะไละ์” และกดปุ่ม 
“พิมพ์ใบช ำรนเงิะ” 
  ๔.๙ ช าระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตามวิธีการที่ผู้สมัครเลือกไว้ เป็นเงินจ านวน ๔๐๐ บาท 
กับเงินค่าบริการในแต่ละวิธีของการเลือกช าระเงิน ดังนี้ 

http://www.atts.ac.th/
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   ๔.๙.๑ ช าระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ได้ตั้งแต่วันที่ส่งใบสมัครจนถึงวันที่  
๓ ก.พ.๖๑ ในเวลาท าการของธนาคาร 
   ๔.๙.๒ ช าระเงินทาง KTB ONLINE หรือ ATM ได้ตั้งแต่วันที่ส่งใบสมัครจนถึงวันที่ ๓๑ ม.ค.๖๑ 
เวลา ๒๔.๐๐ น. หากพ้นก าหนดนี้ให้ช าระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยเพียงช่องทางเดียว 
  ๔.๑๐ การ DOWNLOAD ระเบียบการฯ ผู้สมัครสามารถเข้าไป DOWNLOAD หรือพิมพ์ระเบียบการ
ได้ตั้งแต่วันถัดไปจากวันที่ช าระเงินแล้ว โดยกลับไปที่เว็บไซต์ http://www.atts.ac.th กดปุ่ม“สมัครออะไละ์”
และกดปุ่ม “พิมพ์รนเบียบกำรสมัคร” 
  ๔.๑๑ การตรวจสอบรูปถ่าย ผู้สมัครต้องเข้าไปตรวจสอบรูปถ่ายที่ UPLOAD ไว้แล้วว่าถูกต้องหรือไม่ 
ในสัปดาห์ถัดจากที่ได้ส่งใบสมัครไปแล้ว โดยกลับไปที่เว็บไซต์ http://www.atts.ac.th กดปุ่ม “สมัครออะไละ์” 
และกดปุ่ม “ตรวจสอบรูปถ่ำย” แล้วท าตามขั้นตอนที่แนะน าที่หน้าจอ รูปถ่ายของผู้สมัครต้องถูกต้องจึงจะ
สามารถพิมพ์ใบสมัครฉบับจริงและบัตรประจ าตัวผู้สมัครได้ หากรูปถ่ายไม่ถูกต้องให้ด าเนินการตามค าแนะน า  
ที่หน้าจอ 
  ๔.๑๒ การพิมพ์ใบสมัครฉบับจริงและบัตรประจ าตัวผู้สมัคร ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครฉบับจริง
และบัตรประจ าตัวผู้สมัครได้ในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดจากวันที่ช าระเงินแล้วหรือวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดจาก  
ที่ได้แก้ไขรูปถ่ายและโรงเรียนจ่าอากาศรับรองรูปถ่ายถูกต้องแล้ว โดยกลับไปที่เว็บไซต์ http://www.atts.ac.th 
กดปุ่ม “สมัครออะไละ์” และกดปุ่ม “พิมพ์ใบสมัครฉบับจริงแนลนบัตรปรนจ ำตัวสอบ” 
  ๔.๑๓ การแก้ค าผิดหรือแก้ไขข้อมูลอ่ืน ๆ ให้ศึกษาที่เว็บไซต์ http://www.atts.ac.th กดปุ่ม “สมัคร
ออะไละ์” และกดปุ่ม “สำรพัะปัญหำ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 ผู้สมัคร ต้องะ ำบัตรปรนจ ำตัวผู้สมัครพร้อมกับบัตรปรนจ ำตัวปรนชำชะ ไปแนสดงต่อเจ้ำหะ้ำที่ 
ใะวัะสอบทุกรำยกำร ทั้งกำรสอบภำควิชำกำร ควำมถะัดแนลนวิภำววิสัย สัมภำษณ์ พลศึกษำ แนลน 
กำรตรวจร่ำงกำยทำงกำรแนพทย์ 
 ผู้สมัคร ที่สอบผ่ำะภำควิชำกำร ต้องะ ำใบสมัครฉบับจริงพร้อมทั้ง หลักฐำะกำรสมัครที่รนบุไว้ 
ใะข้อ ๓ ไปยื่ะต่อเจ้ำหะ้ำที่ใะวัะรำยงำะตัวแนลนลงชื่อรับทรำบผลกำรสอบภำควิชำกำร ใะวัะที่  
๑๕ มี.ค.๖๑ 

หมำยเหตุ ๑. คุณสมบัติแนลนหลักฐำะของผู้สมัคร ถ้ำปรำกฏภำยหลังว่ำไม่ถูกต้องตำมที่ก ำหะดไว้ 
 ใะรนเบียบกำระี้ ถือว่ำเป็ะเจตะำไม่บริสุทธิ์ของผู้สมัครแนลนโรงเรียะจ่ำอำกำศ  
 ขอสงวะสิทธิ์ใะกำรยกเลิกกำรรับสมัครครั้งะี้  

  ๒. เอกสำรต่ำง ๆ ที่รนบุไว้ว่ำไม่ต้องส่งต้ะฉบับจริง ให้ผู้สมัครท ำส ำเะำหรือถ่ำยเอกสำร 
 พร้อมทั้งเจ้ำของเอกสำรลงลำยมือชื่อรับรองส ำเะำเอกสำรทุกฉบับ (ยกเว้ะกรณีที่ได้ 
 รนบุไว้อย่ำงอื่ะ) หำกตรวจสอบแนล้วปรำกฏว่ำเป็ะเอกสำรที่มิใช่ทำงรำชกำรออกให้ 
 จนถูกตัดสิทธิ์ แนลนอำจถูกด ำเะิะคดีตำมกฎหมำย 

http://www.atts.ac.th/
http://www.atts.ac.th/
http://www.atts.ac.th/
http://www.atts.ac.th/
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๕.  กำรขอรับสิทธิ์คนแนะะเพ่ิม 
  ๕.๑ คุณสมบัติของผู้สมัครที่มีสิทธิ์ขอคะแนนเพ่ิมและคะแนนที่เพ่ิมเป็นพิเศษ ตามข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยโรงเรียนทหาร พ.ศ.๒๕๔๓ ดังนี้ 
   ๕.๑.๑ ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร (รด.) ของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ ๑, ๒, ๓, ๔ 
และ ๕ ได้คะแนนเพ่ิมร้อยละ ๓, ๔, ๕, ๖ และ ๗ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น ตามล าดับ (ตัวอย่างใบแบบค ารับรอง
ใน ผนวก ง) 
   ๕.๑.๒ ผู้ที่เป็นบุตรทหาร ข้าราชการหรือลูกจ้าง ซึ่งได้กระท าหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการรบ
หรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณ ตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ได้คะแนนเพ่ิม
ร้อยละ ๕ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น 
   ๕.๑.๓ ผู้ที่เป็นบุตรทหาร ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะ
ปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น
ซึ่งได้รับบ าเหน็จบ านาญพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการหรือได้รับเงินค่าท าขวัญตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินท าขวัญข้าราชการและลูกจ้าง หรือบุตรของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญ
ดุษฎีมาลาเข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ ๑๐ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น 
  ๕.๒ วิธีการขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม 
   ๕.๒.๑ พิมพ์บัตรประจ าตัวผู้สมัครจากระบบการรับสมัครออนไลน์ตามข้อ ๔.๑๒ 
   ๕.๒.๒ พิมพ์แบบรายงานขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม จากเว็บไซต์ http://www.atts.ac.th ใช้แบบ
รายงานขอรับสิทธิ์คะแนนเพ่ิม ผนวก ง ของระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน 
จ่าอากาศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ถ้ามี) แล้วกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน 
   ๕.๒.๓ แนบหลักฐานที่ตนได้รับสิทธิ์ตามข้อ ๕.๑.๑ - ๕.๑.๓ ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมด ดูตัวอย่าง 
แบบหนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร และแบบหนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉินและราชการทวีคูณ 
จากเว็บไซต์ http://www.atts.ac.th ผนวก จ และ ผนวก ฉ ของระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครสอบคัดเลือก
เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามล าดับ (ถ้ามี) 
   ๕.๒.๔ จัดส่งเอกสารตามข้อ ๕.๒.๑ - ๕.๒.๓ ด้วยตนเองหรือผู้แทน ให้ที่ ก าลังพล โรงเรียน 
จ่าอากาศ ชั้น ๒ อาคารกองบังคับการ โรงเรียนจ่าอากาศ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๓๗๑๑ หรือส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนไปที่ ก าลังพล โรงเรียนจ่าอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๑๐
วงเล็บมุมซองด้านล่างว่า “ส่งหลักฐานคะแนนเพ่ิมพิเศษ” ตั้งแต่วันที่พิมพ์บัตรประจ าตัวผู้สมัครได้ จนถึงวันที่
๑๕ ก.พ.๖๑ ถือการประทับตราลงวันที่ ณ ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางเป็นส าคัญ 
  ๕.๓ ผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เพ่ิมคะแนนตามความในข้อ ๕.๑.๒ และข้อ ๕.๑.๓ ในขณะเดียวกัน ให้ถือ
เกณฑ์ตามข้อ ๕.๑.๓ แต่อย่างเดียว 
  ๕.๔ ผู้ที่ได้เพ่ิมคะแนนตามความในข้อ ๕.๑.๒ หรือข้อ ๕.๑.๓ ถ้าเป็นผู้ที่สอบวิชาทหารได้ตามความ
ในข้อ ๕.๑.๑ ด้วย ก็ให้เพิ่มขึ้นอีกตามเกณฑ์ของชั้นวิชาที่สอบได้ 
  ๕.๕ ถ้ามีการสอบคัดเลือกหลายรอบ ให้เพ่ิมคะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดนี้ทุกรอบ 
  ๕.๖ โรงเรียนจ่าอากาศ จะไม่รับพิจารณา หากผู้สมัครไม่ส่งส าเนาบัตรประจ าตัวผู้สมัครไปพร้อม
หลักฐานขอคะแนนเพิ่ม และผู้สมัครอาจเสียสิทธิ์ได้รับคะแนนเพิ่มนั้นไปด้วย 
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๖. กำรปรนกำศสถำะที่สอบ 

  ผู้สมัคร ตรวจสอบสถานที่ ที่นั่งสอบ และเวลาสอบ ทางเว็บไซต์ http://www.atts.ac.th ตั้งแต่วันที่
๒๑ ก.พ.๖๑ เป็นต้นไป 
 

๗. สถำะที่สอบ 

  การสอบภาควิชาการ สอบตามสถานที่ท่ีได้ประกาศทางเว็บไซต์ http://www.atts.ac.th 
  การสอบความถนัดและวิภาววิสัย สอบที่ โรงเรียนจ่าอากาศ ตามวัน-เวลา ที่ก าหนด 
  การตรวจร่างกายทางการแพทย์ ตรวจที่ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยให้ไป
พร้อมกันที่ โรงเรียนจ่าอากาศ ตามวัน-เวลา ที่ก าหนด 
  การสอบสัมภาษณ์ สอบที่ โรงเรียนจ่าอากาศ ตามวัน-เวลา ที่ก าหนด 
  การสอบพลศึกษา สอบที่ โรงเรียนจ่าอากาศ ตามวัน-เวลา ที่ก าหนด (ให้น าชุดกีฬาและกางเกง 
ว่ายน้ าไปด้วย) 
 

๘. กำรสอบคัดเลือก ปรนกำศผลสอบ กำรตรวจสอบผลคนแนะะแนลนผลกำรตรวจร่ำงกำยทำงแนพทย์ 
 จะกระท าตามล าดับ ดังนี้ 

  ๘.๑ กำรสอบภำควิชำกำร (วัะพุธที่ ๗ มี.ค.๖๑) 
   ๘.๑.๑ เนื้อหาวิชาที่สอบ ครอบคลุมความรู้ตามคุณวุฒิที่ก าหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะของ
ผู้สมัคร ซึ่งปัญหาสอบจะแยกเป็น ๒ ชุด คือ ส าหรับสอบกลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๓ (ตามอข้อ ๒.๑.๒.๑ และข้อ 
๒.๒) และ ส าหรับสอบกลุ่มที่ ๒ (ตามข้อ ๒.๑.๒.๒) ปัญหาสอบมีคะแนนรวมทั้งสิ้น ๗๐๐ คะแนน โดยผู้ผ่ำะ
กำรสอบภำควิชำกำรจนต้องมีผลกำรสอบวิชำภำษำอังกฤษไม่ต่ ำกว่ำร้อยลน ๓๐ วิชาที่สอบและคะแนน
รายวิชา ดังนี้ 
    วิชาคณิตศาสตร์   คะแนนเต็ม  ๒๐๐  คะแนน 
    วิชาวิทยาศาสตร์   คะแนนเต็ม  ๒๐๐  คะแนน 
    วิชาภาษาอังกฤษ   คะแนนเต็ม  ๑๗๕  คะแนน 
    วิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา คะแนนเต็ม  ๑๒๕  คะแนน 
   ๘.๑.๒ การปฏิบัติในการสอบ และข้อห้ามต่าง ๆ 
    ๘.๑.๒.๑ ให้ไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง 
    ๘.๑.๒.๒ หากเข้าสอบช้ากว่าก าหนดเวลา เกิน ๒๐ นาที จะหมดสิทธิ์เข้าห้องสอบ 
    ๘.๑.๒.๓ วางบัตรประจ าตัวผู้สมัครไว้บนโต๊ะสอบ ถ้าบัตรหายให้แจ้งเจ้าหน้าที่หรือ
กรรมการคุมสอบทราบก่อนเข้าห้องสอบ มิฉะนั้นจะไม่ให้เข้าห้องสอบ 
    ๘.๑.๒.๔ ห้ามน าเอกสาร เครื่องเขียน อุปกรณ์การค านวณและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
เข้าห้องสอบ 
    ๘.๑.๒.๕ ระวังอย่าให้กระดาษค าตอบฉีกขาด มีรอยยับหรือสกปรก 
    ๘.๑.๒.๖ ห้ามเปิดปัญหาสอบ จนกว่าจะได้รับค าสั่ง 
    ๘.๑.๒.๗ ห้ามพูดคุยหรือปรึกษากัน หากสงสัยให้ยกมือขึ้นและถามกรรมการคุมสอบเท่านั้น 
           ๘.๑.๒.๘ ห้ามน าปัญหาสอบออกนอกห้องสอบเด็ดขาด 
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    ๘.๑.๒.๙ ห้ามท าลักษณะท่าทางหรือส่งสัญญาณที่สื่อได้ว่ากระท าการทุจริตการสอบ 
ถ้าผู้ควบคุมการสอบตรวจพบ จะถือว่าผู้เข้าสอบหมดสิทธิ์สอบ 
  ๘.๒ กำรปรนกำศผลสอบภำควิชำกำร 
   ประกาศผลสอบผู้สมัครที่สอบผ่านภาควิชาการล่วงหน้า ทางเว็บไซต์ http://www.atts.ac.th 
และ SMS (พิมพ์ “atts” เว้นวรรค “เลขปรนจ ำตัวผู้สมัคร” ส่งข้อความไปที่หมายเลข “๔๘๔๗๖๐๔” ผู้สมัคร
สามารถส่งค าขอการรับทราบผลสอบได้ตั้งแต่ทราบเลขประจ าตัวผู้สมัคร) ในวันที่ ๑๓ มี.ค.๖๑ และประกาศ
ผลสอบผู้สมัครที่สอบผ่านภาควิชาการอย่างเป็นทางการเรียงตามหมายเลขผู้สมัครในวันที่ ๑๕ มี.ค.๖๑ 
ที่โรงเรียนจ่าอากาศ 
  ผู้สมัครที่สอบผ่ำะภำควิชำกำรต้องไปลงชื่อรับทรำบก ำหะดวัะตรวจร่ำงกำยทำงกำรแนพทย์  
สอบสัมภำษณ์แนลนสอบพลศึกษำ แนลนต้องส่งใบสมัครฉบับจริง (กำรพิมพ์ใบสมัครฉบับจริง ตำมข้อ ๔.๑๒) 
แนลนหลักฐำะปรนกอบกำรสมัครตำมข้อ ๓ ที่โรงเรียะจ่ำอำกำศ ใะวัะที่ ๑๕ มี.ค.๖๑ เวลำ ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ ะ. 
  กรณีที่ผู้สมัครมาด้วยตนเองไม่ได้ จะให้ผู้ปกครองหรือผู้แทนลงชื่อรับทราบแทนหรือส่งใบสมัครฉบับ
จริงพร้อมหลักฐานอ่ืน ๆ แทนก็ได้ แต่ต้องมอบบัตรประจ าตัวผู้สมัครให้ไปแสดงต่อคณะกรรมการด้วย มิฉนะั้ะ
จนถือว่ำผู้สมัครสลนสิทธิ์ 
  ๘.๓ กำรสอบควำมถะัด (๑๐๐ คนแนะะ) แนลนสอบวิภำววิสัย 
   ๘.๓.๑ การสอบเพ่ือวัดและประเมินความสามารถในประสบการณ์ การฝึกฝนตนเองที่ได้รับหรือ
สั่งสมไว้จนเกิดเป็นทักษะพิเศษเด่นชัดด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน พร้อมที่จะปฏิบัติกิจกรรมด้านนั้น  ๆ  
ได้อย่างด ี
   ๘.๓.๒ ให้ผู้ผ่านการสอบภาควิชาการไปพร้อมที่โรงเรียนจ่าอากาศ ในวันที่ ๑๖ มี.ค.๖๑  
เวลา ๐๗.๐๐ น. (ต้องเตรียมดิะสอ 2B พร้อมยำงลบ เพื่อใช้ใะกำรสอบด้วย) 
  ๘.๔ กำรตรวจร่ำงกำยทำงแนพทย์ สอบสัมภำษณ์ แนลนสอบพลศึกษำ 
   ๘.๔.๑ กำรตรวจร่ำงกำยทำงแนพทย์ (ให้ผู้สมัครงดอำหำร ยำ แนลนะ้ ำ ก่อะเข้ำรับกำรตรวจ
อย่ำงะ้อย ๖ ชั่วโมง) ผู้สมัครที่ต้องตรวจร่างกายทางแพทย์ ให้ไปพร้อมที่โรงเรียนจ่าอากาศ ตามวัน เวลาที่
ก าหนด เจ้าหน้าที่จะน าผู้สมัครไปรับการตรวจร่างกายทางแพทย์จากคณะกรรมการตรวจร่างกายทางแพทย์
กรมแพทย์ทหารอากาศ ผู้สมัครต้องช าระค่าตรวจร่างกายทางแพทย์ตามที่ กรมแพทย์ทหารอากาศ เรียกเก็บ
(จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลการสอบภาควิชาการ) มิฉนะั้ะจนถือว่ำสลนสิทธิ์ ซึ่งผู้สมัครจะต้องไม่เป็นโรค
หรือความพิการ ตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและ
ตามท่ีทางราชการก าหนด ซึ่งผลการตรวจร่างกายทางแพทย์นั้นจะยึดถือ 

“ผลกำรตรวจโดย คณนกรรมกำรตรวจร่ำงกำยทำงกำรแนพทย์ กรมแนพทย์ทหำรอำกำศ 
ถือเป็ะที่สิ้ะสุด ไม่รับพิจำรณำผลกำรตรวจร่ำงกำยจำกสถำะพยำบำลอื่ะ ๆ” 

   ๘.๔.๒ กำรสอบสัมภำษณ์ (๑๐๐ คะแนน) จะสอบทางด้านลักษณะท่าทาง ท่วงทีวาจา และ
ความรู้ทั่วไปที่ควรทราบ ดังนี้ 
    ๘.๔.๒.๑ การปฏิบัติตามค าสั่ง ๒๐ คะแนน (ความเข้าใจค าสั่ง, ความรวดเร็ว, ความ
ถูกต้อง ความเข้มแข็ง และการควบคุมอารมณ์) 
           ๘.๔.๒.๒ ลักษณะทหาร ๒๐ คะแนน (ความสมส่วน, ความสมบูรณ์ส่วนบน, ความ
สมบูรณ์ส่วนล่าง, ลักษณะการเคลื่อนไหว และความเหมาะสมส่วนรวม) 
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    ๘.๔.๒.๓ ท่วงทีวาจา ๒๐ คะแนน (เสียงดัง, ไม่ติดอ่าง, ความชัดเจน, ความปกติของ
เสียง และความถูกต้องของภาษาพูด) 
    ๘.๔.๒.๔ ปฏิภาณไหวพริบ ๒๐ คะแนน (ความคล่องแคล่วในการตอบ, ตัดสินใจ
รวดเร็ว ถูกต้อง, การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า, ความเชื่อมั่นในตนเอง และความคิดสร้างสรรค์) 
    ๘.๔.๒.๕ ความรู้รอบตัว ๒๐ คะแนน (เกี่ยวกับตนเอง, การทหาร, กองทัพอากาศ, 
การเมือง และศาสนา, สังคม และวัฒนธรรม) 
   ๘.๔.๓ กำรสอบพลศึกษำ เป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ๕ สถานี รวม ๑๐๐ คะแนน 
ดังนี้  (ให้น าชุดกีฬา และกางเกงว่ายน้ าไปด้วย) 
    ๘.๔.๓.๑ สถานีที่ ๑ ดึงข้อราวเดี่ยว     ๒๐ คะแนน 
    ๘.๔.๓.๒ สถานีที่ ๒ วิ่งระยะ ๑,๐๐๐ เมตร   ๒๐ คะแนน 
    ๘.๔.๓.๓ สถานีที่ ๓ ลุกนั่ง ภายในเวลา ๓๐ วินาที  ๒๐ คะแนน 
    ๘.๔.๓.๔ สถานีที่ ๔ ดันพื้น ภายในเวลา ๒ นาท ี  ๒๐ คะแนน 
           ๘.๔.๓.๕ สถานีที่ ๕ ว่ายน้ า ระยะ ๕๐ เมตร   ๒๐ คะแนน 
  ๘.๕ กำรปรนกำศผลสอบขั้ะสุดท้ำย (วิธีปฏิบัติของผู้สอบได้และผู้สอบได้ล าดับส ารอง) 
   ๘.๕.๑ ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย ล่วงหน้า ทางเว็บไซต์ http://atts.ac.th และ SMS 
(พิมพ์ “atts” เว้นวรรค “เลขปรนจ ำตัวผู้สมัคร” ส่งข้อความไปที่หมายเลข “๔๘๔๗๖๐๔” ผู้สมัครสามารถ
ส่งค าขอการรับทราบผลสอบได้ตั้งแต่ทราบว่าสอบผ่านภาควิชาการ) ในวันที่ ๙ เม.ย.๖๑ และประกาศผลสอบ
อย่างเป็นทางการในวันที่ ๑๑ เม.ย.๖๑ ที่โรงเรียนจ่าอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 
   ๘.๕.๒ ผู้ที่สอบได้ล าดับส ารอง จะประกาศผลเรียงตามล าดับคะแนน 
   ๘.๕.๓ ผู้ที่สอบได้และผู้ที่สอบได้ล าดับส ารอง ให้น าบัตรประจ าตัวผู้สมัครไปแสดงตนและ 
ลงชื่อรับทราบผลการสอบต่อคณะกรรมการ พร้อมทั้งรับเอกสารประกอบการท าสัญญาเข้าเป็นนักเรียน 
จ่าอากาศ ในวันที่ ๑๑ เม.ย.๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. หากพ้นก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ (หากผู้ที่สอบได้
หรือสอบได้ล าดับส ารอง ไปด าเนินการด้วยตนเองไม่ได้ จะให้ผู้ปกครองหรือผู้แทน น าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร
ของผู้สอบได้ไปด าเนินการแทนก็ได้) 
  ๘.๖ กำรส่งเอกสำรแนสดงผลกำรเรียะ 
   ผู้สมัครที่สอบผ่านภาควิชาการต้องน าใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับจริง และส าเนาจ านวน ๑ ฉบับ (ตัวอย่างตาม ผนวก ช – ๑) หรือ 
ใบระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ฉบับจริง และส าเนาจ านวน ๑ ฉบับ 
(ตัวอย่างตาม ผนวก ช – ๒) ไปแสดงต่อกรรมการสอบ โดยคณะกรรมการจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
แล้ว จะคืนเอกสารฉบับจริงให้ผู้สมัคร ผู้สมัครจะน าส่งด้วยตนเองหรือให้ผู้แทนด าเนินการให้ก็ได้โดยส่งที่  
ก าลังพล โรงเรียนจ่าอากาศ ชั้น ๒ อาคารกองบังคับการ โรงเรียนจ่าอากาศ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๓๗๑๑ ภายในวันที่ 
๑๑ เม.ย.๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. (เฉพาะวันราชการ)  
 

หำกไม่ะ ำไปแนสดง หรือส่งเกิะก ำหะด ถือว่ำสลนสทิธิ ์
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  ๘.๗  กำรตรวจสอบผลคนแนะะ แนลนผลกำรตรวจร่ำงกำยทำงแนพทย์ 
   ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลคะแนนและผลการตรวจร่างกายทางแพทย์เฉพาะรายบุคคลได้ 
ตั้งแต่ ๑ – ๑๕ พ.ค.๖๑ ทางเว็บไซต์ http://www.atts.ac.th กรณีหากต้องการทราบรายละเอียดผลการ
ตรวจร่างกายทางแพทย์ ให้ท าหนังสือขอทราบผลการตรวจร่างกายทางแพทย์ ส่งทางไปรษณีย์หรือส่งด้วย
ตนเองที่ ส านักงานรับสมัคร โรงเรียนจ่าอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๑๐ 
ภายในวันที่ ๑๕ พ.ค.๖๑ โดยโรงเรียนจ่าอากาศจะรวบรวมข้อมูลและก าหนดวัน เวลา สถานที่ เพ่ือนัดหมาย 
ให้มารับทราบรายละเอียดผลการตรวจร่างกายทางแพทย์ จากคณะกรรมการตรวจร่างกายทางแพทย์ กรมแพทย์
ทหารอากาศ ต่อไป 
 

๙. กำรท ำสัญญำเข้ำเป็ะะักเรียะจ่ำอำกำศ 
  ๙.๑ ผู้ที่สอบได้และมีสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ต้องน าผู้ปกครอง ๑ คน และผู้ค้ าประกันผู้ปกครอง 
๑ คน ท าสัญญาที่โรงเรียนจ่าอากาศ พร้อมด้วยหลักฐานฉบับจริง และถ่ายเอกสาร อย่างละ ๕ ฉบับ ดังนี้ 
   ๙.๑.๑ หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา ได้แก่ ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับจริง หรือ ใบระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ฉบับจริง ถ้ำไม่สำมำรถะ ำไปแนสดงใะวัะท ำสัญญำได้ ถือว่ำสลนสิทธิ์ 
   ๙.๑.๒ ใบส าคัญทหารกองเกิน (สด.๙) 
   ๙.๑.๓ ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 
   ๙.๑.๔ ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา และของมารดาผู้ให้ก าเนิด ในกรณีบิดาหรือมารดา 
ถึงแก่กรรม ให้น าใบมรณบัตรหรือส าเนาทะเบียนคนตายของผู้ที่ถึงแก่กรรมไปแสดง 
   ๙.๑.๕ ในกรณีบิดา หรือมารดาผู้ให้ก าเนิดสาบสูญ ให้น าใบส าคัญจากศาลไปแสดงว่าเป็น
บุคคลสาบสูญ และผู้สาบสูญนั้นเกิดในประเทศไทย ไปแสดง 
   ๙.๑.๖ ในกรณีบิดา มารดา หย่าร้าง ให้น าใบส าคัญการหย่า ไปแสดง 
   ๙.๑.๗ ในกรณีผู้สมัครเป็นบุตรบุญธรรมต้องน าหลักฐานการรับเป็นบุตรบุญธรรมไปแสดง 
  ๙.๒ ผู้ปกครองต้องเป็นบิดาหรือมารดา หรือผู้ได้รับมอบอ านาจจากบิดาหรือมารดา และมีอาชีพ
โดยชอบธรรมเป็นหลักฐาน ไม่เป็นบุคคลที่ต้องค าพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เป็นบุคคลที่อยู่ใน
ระหว่างเป็นจ าเลยในคดีอาญา และต้องบรรลุนิติภาวะ 
  ๙.๓ ผู้ค้ าประกันผู้ปกครองต้องเป็นข้าราชการทหารหรือต ารวจ ชั้นสัญญาบัตรประจ าการ หรือ
ข้าราชการพลเรือนที่ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดับ ช านาญการ/ช านาญงาน หรือเทียบเท่า ขึ้นไป ที่ยังรับราชการอยู่ 
(ผู้ค้ าประกัน ๑ คน สามารถค้ าประกันผู้ปกครองได้ไม่เกิน ๒ คน) 
  ๙.๔ ในกรณีท่ีผู้ปกครองและผู้ค้ าประกันผู้ปกครองสมรสแล้ว จะต้องน าคู่สมรสไปท าสัญญาพร้อมกัน 
หากคู่สมรสไม่สามารถไปท าสัญญาได้ ให้น าใบยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สมรสไปแสดงด้วย 
  ๙.๕ ผู้ปกครอง และผู้ค้ าประกันผู้ปกครอง จะเป็นบุคคลคนเดียวกันไม่ได้ (สามี ภรรยาถือเป็นบุคคล 
คนเดียวกัน) 
  ๙.๖ ผู้ปกครอง ผู้ค้ าประกันผู้ปกครอง และคู่สมรส ต้องน าบัตรประจ าตัวที่ยังไม่หมดอายุไปแสดง 
และถ่ายเอกสาร คนละ ๑ ฉบับ 
  ๙.๗ ข้อผูกพันกับทางราชการ 
   ๙.๗.๑ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องรับราชการในกองทัพอากาศ ติดต่อกันเป็นเวลา 
๒ เท่าของจ านวนปีที่ศึกษา (รวมปีที่เรียนซ้ าชั้น) 



- ๑๐ - 
 

   ๙.๗.๒ ผู้ที่รับราชการไม่ครบก าหนด ตามข้อ ๙.๗.๑ จะต้องชดใช้เงินแก่ทางราชการตามสัญญา 
โดยต้องช าระเงินค่าชดใช้ผิดสัญญาการศึกษา เป็นเงินปีละ ๖๕,๐๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เศษของปี
คิดเป็นรายเดือน ตามส่วนเฉลี่ยของปี และเศษของเดือนคิดเป็น ๑ เดือน 
   ๙.๗.๓ นักเรียนจ่าอากาศที่เหล่าทัพอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนฝากเรียน เมื่อส าเร็จการศึกษาตาม 
หลักสูตร และได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในเหล่าทัพหรือหน่วยงานนั้นแล้ว ให้มีข้อผูกพันตามสัญญาที่ท าไว้กับ
เหล่าทัพหรือหน่วยงานนั้น 
 
๑๐. กำรเรียกบุคคลส ำรอง 
  โรงเรียนจ่าอากาศ จะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบได้ล าดับส ารองไว้ให้ทราบ หากมีผู้ที่สอบได้ (ตัวจริง) 
สละสิทธิ์ จะเรียกผู้ที่สอบได้ล าดับส ารอง (เฉพำนผู้ที่ลงชื่อรับทรำบกำรปรนกำศผลเท่ำะั้ะ ) ตามล าดับที่   
ที่ประกาศไว้ เข้าทดแทนตามล าดับ โดยผู้สอบได้ล าดับส ารอง ฟังผลวันที่  ๒๐ เม.ย.๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. และ
ท าสัญญาวันที่ ๒๓ เม.ย.๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ที่ โรงเรียนจ่าอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพฯ 
 
๑๑. กำรรำยงำะตัวเข้ำเป็ะะักเรียะจ่ำอำกำศ 
  รายงานตัวที่โรงเรียนจ่าอากาศ ในวันที่ ๑ พ.ค.๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. (หากไม่รายงานตัวตามก าหนด
ถือว่าสละสิทธิ์) และให้ผู้สมัครน าเอกสารและสิ่งของเครื่องใช้มาด้วย คือ 
  ๑๑.๑ ใบแจ้งย้ายออกจากภูมิล าเนาเดิม เข้าบ้านเลขที่ ๑๗๑/๑ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร (การแจ้งย้ายออกจากภูมิล าเนาเดิม ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ เม.ย.๖๑) 
  ๑๑.๒ สิ่งของเครื่องใช้ตามที่โรงเรียนจ่าอากาศก าหนด (จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลสอบ 
ขั้นสุดทา้ย) 
 
๑๒. กำรหมดสิทธิ์ 
  ๑๒.๑ ผู้หมดสิทธิ์ใะกำรสมัครสอบเป็ะะักเรียะจ่ำอำกำศ คือ 
   ๑๒.๑.๑ ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒ และมีขนาดพิกัด ความสมบูรณ์ของร่างกายไม่ได้ 
ตามเกณฑ์ ตามผนวก ก 
   ๑๒.๑.๒ หลักฐานเอกสารตามข้อ ๓ อย่างใดอย่างหนึ่งไม่สมบูรณ์ หรือเป็นเท็จ 
  ๑๒.๒ ผู้หมดสิทธิ์ใะกำรสอบภำควิชำกำร คือ 
   ๑๒.๒.๑ ผู้ที่ทุจริต และ/หรือ ส่อเจตนาทุจริตในเวลาสอบ 
   ๑๒.๒.๒ ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามต่าง ๆ ดังนี้ 
    ๑๒.๒.๒.๑ เข้าสอบช้ากว่าก าหนดเวลาที่เริ่มต้นสอบเกิน ๒๐ นาที หมดสิทธิ์เข้า
ห้องสอบ 
    ๑๒.๒.๒.๒ ห้ามน าเอกสาร เครื่องเขียน อุปกรณ์การค านวณ และเครื่องมือสื่อสาร
ทุกชนิดเข้าห้องสอบ 
    ๑๒.๒.๒.๓ ห้ามเปิดปัญหาสอบจนกว่าจะได้รับค าสั่ง 
    ๑๒.๒.๒.๔ ห้ามพูดคุย หรือปรึกษา หากสงสัยให้ยกมือถามกรรมการเท่านั้น 
    ๑๒.๒.๒.๕ ห้ามออกจากห้องสอบก่อนเวลาที่คณะกรรมการคุมสอบก าหนด 
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    ๑๒.๒.๒.๖ ห้ามน าปัญหาสอบและใบค าตอบออกนอกห้องสอบ 
  ๑๒.๓ ผู้หมดสิทธิ์ใะกำรท ำสัญญำเข้ำเป็ะะักเรียะจ่ำอำกำศ คือ 
   ๑๒.๓.๑ ผู้ซึ่งปรากฏภายหลังว่าต้องหมดสิทธิ์ตามข้อ ๑๒.๑ หรือ ๑๒.๒ 
   ๑๒.๓.๒ ผู้ที่ผู้ปกครอง หรือผู้ค้ าประกันผู้ปกครอง ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๙.๒ ถึงข้อ ๙.๖ 
   ๑๒.๓.๓ ผู้ที่ไม่ไปท าสัญญาตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
  ๑๒.๔ ผู้ที่ไม่ไปรำยงำะตัวเข้ำเป็ะะักเรียะจ่ำอำกำศ ตำมข้อ ๑๑ 
 
๑๓. สิทธิปรนโยชะ์ที่ได้รับขณนเป็ะะักเรียะจ่ำอำกำศ  
  ๑๓.๑ นักเรียนจ่าอากาศขั้นปีที่ ๑ ที่มีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด มีสิทธิสอบแข่งขันขอรับทุน 
การศึกษา เพ่ือศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศและศึกษาต่อที่โรงเรียนนายเรืออากาศ 
นวมินทกษัตริยาธิราช 
  ๑๓.๒ ได้รับจ่ายสิ่งของจากราชการตามอัตราจ่ายที่ทางราชการก าหนด 
  ๑๓.๓ ได้รับเบี้ยเลี้ยงและเบี้ยเลี้ยงกรณีไปราชการนอกท่ีตั้งปกติตามที่ทางราชการก าหนด 
  ๑๓.๔ ได้รับอัตราเงินเดือน เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร ทหารกองประจ าการ
และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมท้ายพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๘ 
  ๑๓.๕ โรงเรียนจ่าอากาศประกอบเลี้ยงอาหารทุกวัน วันละ ๓ มื้อ โดยใช้เงินเบี้ยเลี้ยงบางส่วน        
เป็นค่าอาหาร 
 
๑๔. สิทธิปรนโยชะ์เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ  
  นักเรียนจ่าอากาศ เมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งยศ
เป็นจ่าอากาศตรี รับเงินเดือนตามกฎกระทรวงก าหนด หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการทหารและการให้ได้รับเงินเดือน อัตราเงินเดือนดังกล่าว เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือน ข้าราชการ
ทหาร ทหารกองประจ าการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ท้ายพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการ
ทหาร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๘ และปัจจัยให้ได้รับขั้นเงินเดือนเพ่ิมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับข้าราชการทหารที่มีคุณสมบัติ ตามปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 
 
๑๕. กำรด ำเะิะกำรเก็บรักษำ แนลน/หรือ ท ำลำยเอกสำร 
  การด าเนินการเก็บรักษา และ/หรือ ท าลายเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น
นักเรียนจ่าอากาศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด าเนินการตามหลักเกณฑ ์ดังนี้ 
  ๑๕.๑ แม่พิมพ์ข้อสอบท าลายทันทีเมื่อจัดพิมพ์ข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
  ๑๕.๒ กระดาษค าตอบของผู้เข้าสอบ เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี แล้วจึงท าลาย 
  ๑๕.๓ เอกสารบันทึกคะแนน เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี แล้วจึงท าลาย 
  ๑๕.๔ ปัญหาสอบภาควิชาการ เก็บรักษาไว้จ านวน ๕ ชุด ไม่น้อยกว่า ๑ ปี จ านวนที่เหลือท าลาย
ทันทีเม่ือเสร็จสิ้นกระบวนการรับสมัคร 
  ๑๕.๕ ผลการตรวจร่างกายทางการแพทย์ และผลการทดสอบความถนัดและวิภาววิสัย เก็บรักษาไว้
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี แล้วจึงท าลาย 
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๑๖. กำรเลือกเหล่ำทหำร 
  ผู้สมัคร ใะแนต่ลนปรนเภทแนลนคุณวุฒิกำรศึกษำ สำมำรถเลือกศึกษำใะเหล่ำทหำรต่ำง ๆ ที่
โรงเรียะจ่ำอำกำศเปิดกำรเรียะกำรสอะ ใะปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ โดยใช้ผลกำรเรียะตำมหลักสูตรที่ะักเรียะ 
จ่ำอำกำศ ศึกษำเป็ะเกณฑ์ตัดสิะ เพื่อเลือกศึกษำใะเหล่ำทหำรตำมท่ีต้องกำร ดังะี้ 
  ๑๖.๑ ผู้สมัครปรนเภทบุคคลพลเรือะ 
   ๑๖.๑.๑ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ สามารถ
เลือกศึกษาในเหล่าทหาร จ านวน ๖ เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารต้นหน, เหล่าทหารช่างอากาศ, เหล่าทหารสื่อสาร 
เหล่าทหารสรรพาวุธ, เหล่าทหารอากาศโยธิน หรือเหล่าทหารสารวัตร 
   ๑๖.๑.๒ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนศิลปะ หรือ คุณวุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพทุกประเภทวิชาชีพ หรือ คุณวุฒิหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.) สามารถ
เลือกศึกษาในเหล่าทหาร จ านวน ๕ เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารช่างอากาศ, เหล่าทหารสื่อสาร, เหล่าทหารสรรพาวุธ 
เหล่าทหารอากาศโยธิน หรือเหล่าทหารสารวัตร 
   ๑๖.๑.๓ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ที่เลือกสมัครสอบใน
กลุ่มที่ ๒ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม จะสามารถเลือกศึกษาในเหล่าทหาร จ านวน ๓ เหล่า ได้แก่ เหล่าทหาร
ช่างอากาศ, เหล่าทหารสื่อสาร หรือเหล่าทหารสรรพาวุธ 
  ๑๖.๒ ผู้สมัครปรนเภททหำรกองหะุะ สังกัดกองทัพอำกำศ ทุกคุณวุฒิการศึกษาสามารถเลือกศึกษา
ในเหล่าทหาร จ านวน ๒ เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารอากาศโยธิน หรือเหล่าทหารสารวัตร 
 

๑๗. ข้อมูลปรนกอบกำรเลือกเหล่ำทหำร 

เหล่ำทหำร รนยนเวลำศึกษำ รำยลนเอียด 
ต้นหน 

(จ าพวกทหาร 
ควบคุมอากาศยาน

และแจ้งเตือน) 
(ตห.คจ.) 

๒ ปี ศึกษำเกี่ยวกับ การป้องกันทางอากาศ การเฝ้าตรวจทางอากาศ การ
พิสูจน์ฝ่าย การควบคุมการบินสกัดกั้น การติดต่อสื่อสารในการควบคุม
การบินสกัดกั้น และระบบบัญชาการและควบคุมทางอากาศ (ACCS) 
ควำมก้ำวหะ้ำ  ศึกษาด้านการป้องกันทางอากาศในต่างประเทศ ฝึกรบ
ร่วมผสมกับนานาชาติในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาหลักสูตร
เจ้าหน้าที่ควบคุมการบินสกัดกั้น ปฏิบัติงานตามสถานีเรดาร์ต่างจังหวัด 
ได้รับสิทธิพิเศษอ่ืน ๆ ตามที่ทางราชการก าหนด 

ช่างอากาศ 
(ชอ.) 

 

๒ ปี ศึกษำเกี่ยวกับ โครงสร้างอากาศยาน อากาศพลศาสตร์และพ้ืนบังคับ
อากาศยาน เครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์ เครื่องยนต์ลูกสูบและใบพัด
อากาศยาน ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน ระบบเอวิออ
นิกส์ ระบบนิวดรอลิกส์ และระบบฐานอากาศยาน บริภัณฑ์สนับสนุน
อากาศยานภาคพ้ืน การบริการอากาศยาน ณ ลานจอด และระบบซ่อม
บ ารุงอากาศยาน 
ควำมก้ำวหะ้ำ เป็นช่างเทคนิคซ่อมบ ารุงอากาศยานที่มีใบอนุญาตให้ท า
การซ่อมบ ารุงอากาศยานทหารและใบอนุญาตนายช่างภาคพ้ืนดิน
ประเภทที่ ๒ เจ้าหน้าที่ประจ าอากาศยานของกองทัพอากาศ 



- ๑๓ - 
 

เหล่ำทหำร รนยนเวลำศึกษำ รำยลนเอียด 
สื่อสาร 

(ส.) 
 
 

๒ ปี 
 
 
 

ศึกษำเกี่ยวกับ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทียบเท่าอาชีวศึกษา และช่างสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพอากาศ เช่น ช่างวิทยุสื่อสารประจ าอากาศยาน 
ช่างวิทยุสื่อสารการบินภาคพ้ืน ช่างเรดาร์ ช่างโทรศัพท์ ช่างวิทยุสื่อสาร
โทรคมนาคม ช่างปรับเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัด เจ้าหน้าที่สื่อสารทาง
ยุทธวิธี เจ้าหน้าที่สารสนเทศ 
ควำมก้ำวหะ้ำ สามารถสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุในหน่วยงานที่มีช่างวิทยุ
ประจ าอากาศยาน (มีเงินเพ่ิมประจ าต าแหน่ง) สอบคัดเลือกเพ่ือศึกษา
อบรมเกี่ยวกับระบบการสื่อสารในต่างประเทศ และเป็นช่างเทคนิคกลุ่ม
อาชีพพิเศษในกิจการสื่อสารการบินทางทหารและพลเรือน เช่น บริษัท
วิทยุการบิน บริษัทอุตสาหกรรมการบิน 

สรรพาวุธ 
(สพ.) 

๒ ปี 
 

ศึกษำเกี่ยวกับ อาวุธ-อุปกรณ์ กระสุนวัตถุระเบิด ส่งก าลังบ ารุง ระบบ
ควบคุมการยิง อาวุธน าวิถี และระบบอาวุธสมัยใหม่   
ควำมก้ำวหะ้ำ  มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเรียนหลักสูตรเจ้าหน้าที่เทคนิค
ท าลายวัตถุระเบิด และหลักสูตรเจ้าหน้าที่สรรพาวุธประจ าอากาศยาน 
และมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตรายตามที่กฎหมายก าหนด 

อากาศโยธิน 
(อย.) 

 
 
 
 

๒ ปี 
 
 
 
 

 

ศึกษำเกี่ยวกับ ยุทธวิธีการปฏิบัติการทางทหาร การป้องกันฐานบิน การ
ป้องกันที่ตั้ง ผู้น าและผู้บังคับบัญชา การใช้อาวุธภาคพ้ืน การใช้อาวุธต่อสู้
อากาศยานการปฏิบัติการพิเศษ การโดดร่มจากอากาศยาน  
ควำมก้ำวหะ้ำ  ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาหลักสูตร
รบพิเศษท้ังในและนอกเหล่าทัพ บรรจุเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษ หรือเป็น
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอารักขาบุคคลส าคัญทั้งภาครัฐและ
เ อ ก ช น  มี สิ ท ธิ์ ส อ บ เ ลื่ อ น เ ป็ น น า ย ท ห า ร สั ญ ญ า บั ต ร  แ ล ะ 
มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มพิเศษตามท่ีกฎหมายก าหนด 

สารวัตร 
(สห.) 

 

๒ ปี ศึกษำเกี่ยวกับ วิชากฎหมาย แบบธรรมเนียมทหาร การควบคุมและรักษา
ความปลอดภัย การต่อต้านการก่อการร้าย การใช้อาวุธทางภาคพ้ืน การยิง
ปืนพกระบบท านองรบ การยิงปืนพกระบบการอารักขาบุคคลส าคัญ การ
ขับข่ีรถจักรยานยนต์ การขับขี่รถยนต์ ยุทธวิธีทหารสารวัตร การรบประชิด 
การต่อสู้ป้องกันตัว การตรวจค้นจับกุม การปฏิบัติการในอาคารหรือสิ่ง
ปลูกสร้าง การรักษาความปลอดภัยในเมือง ผู้บังคับบัญชาและผู้น าทาง
ทหาร ครูฝึกทหารสารวัตร การโดดร่มทางยุทธวิธี การประชาสัมพันธ์และ
กิจการทหารสารวัตร  
ควำมก้ำวหะ้ำ  เป็นเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร เจ้าหน้าที่ควบคุมและรักษา
ความปลอดภัยในหน่วยทหาร และหน่วยงานท่าอากาศยานแห่งประเทศ
ไทย หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เจ้าหน้าที่อารักขาบุคคล
ส าคัญ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ มีสิทธิ์สอบเลื่อนเป็นนายทหารสัญญา
บัตร และมีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มพิเศษตามท่ีกฎหมายก าหนด   

 


