๑. กลาวนํา

คําแนะนําสมัครเขาเปนนักเรียนจาอากาศ
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรี ย นจ า อากาศ กรมยุ ทธศึกษาทหารอากาศ เปน สถาบันหลักขั้น ตนของกองทัพอากาศที่ผ ลิต
นายทหารชั้นประทวนใหกับสวนราชการตางๆ ของกองทัพอากาศ ภารกิจที่โรงเรียนจาอากาศรับผิดชอบคือมีหนาที่ให
การศึกษาดานวิชาการ วิชาทหาร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนปกครองดูแลผูเขารับการศึกษาใหมีระเบียบ
วินัย มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม มีความเขมแข็ง อดทน มีความรู ความสามารถและประสบการณ ในสาขาวิชา
ตางๆ มีวิสัยทัศนกวางไกล เหมาะสมที่จะไดรับการแตงตั้งยศเปนนายทหารชั้นประทวนที่มีประสิทธิภาพ และเปนกําลัง
สําคัญของกองทัพอากาศ

๒. คุณสมบัติของผูสมัคร

(ศึกษาการเลือกเหลาทหาร ขอ ๑๖)
๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครประเภทบุคคลพลเรือน
๒.๑.๑ บุคคลพลเรือน อายุไมต่ํากวา ๑๘ ป และไมเกิน ๒๐ ป ในปที่จะเขาเปนนักเรียนจาอากาศ
(นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ คือ ป พ.ศ.ปจจุบัน ลบดวย ป พ.ศ.ที่เกิด) สําหรับในป ๒๕๕๙
นี้ ตองเปนผูที่เกิดระหวางป 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 กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนสุดทายของชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ที่เมื่อสําเร็จการศึกษา
แลว ตองมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (สัดสวนผลการเรียนและผลการเรียนระดับชาติ) ไมต่ํากวา ๒.๐๐ หรือ
๒.๑.๒.๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา ๒.๐๐ หรือ ผูที่กําลัง
ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ ๖ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เมื่อสําเร็จการศึกษาแลว ตองมีระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครประเภท ทหารกองหนุน สังกัด กองทัพอากาศ
๒.๒.๑ ทหารกองหนุน สังกัด กองทัพอากาศ ต องมีระยะเวลาในกองประจําการ อยางนอย ๑ ป
อายุไมเกิน ๒๔ ปบริบูรณ ในปที่จะเขาเปนนักเรียนจาอากาศ (นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
คือ ป พ.ศ.ปจจุบัน ลบดวย ป พ.ศ.ที่เกิด) และในระหวางรับราชการกองประจําการ ตองไมเคยถูกลงทัณฑถึงขั้น
“ขัง”
๒.๒.๒ คุ ณ วุ ฒิ ข องผู ส มั ค รประเภท ทหารกองหนุ น สั ง กั ด กองทั พ อากาศ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร หรื อ เที ย บเท า มี ผ ลการเรี ย นเฉลี่ ย ไม ต่ํ ากว า ๒.๐๐ หรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๒.๐๐
๒.๓ คุณสมบัติทั่วไปทั้งผูสมัครประเภทบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน สังกัด กองทัพอากาศ
๒.๓.๑ เปนชายโสด มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด (เกิดในประเทศไทย)
ถาบิดาเปนนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแลว มารดาจะมิใชผูมีสัญชาติไทย
โดยการเกิดก็ได

๒
๒.๓.๒ มีรูปราง ลักษณะทาทาง ขนาดรางกาย และอวัยวะ เหมาะสมแกการเปนทหาร ไมมีรอยสัก
ตามรางกาย ไมเจาะหู ไมเปนโรคและความพิการของรางกาย ตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
และระเบียบกองทัพอากาศวาดวยมาตรฐานการตรวจรางกายทางแพทย (รายละเอียดตาม ผนวก ก ของระเบียบการ
และวิธีการสมัครเขาเปนนักเรียนจาอากาศ พ.ศ.๒๕๕๙)
๒.๓.๓ ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว ไมอยูในสมณะเพศ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรม
๒.๓.๔ ไมเปนผูติดยาเสพติดใหโทษ หรือสารเสพติดที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ไมเปนผูอยูในระหวาง
เปนจําเลยในคดีอาญาและไมเคยตองคําพิพากษาโทษถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือ
ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
๒.๓.๕ ไมเปนผูอยูระหวางพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไมเปนผูเคยถูกปลด
เพราะความผิ ด หรือถู กไล ออกจากราชการ 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 ผู ส มั ค รที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท า หรื อ หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา ใชสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จํานวน ๑ ชุด
๓.๓.๒ ผูสมัครที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนสุดทายของชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือเทียบเทา หรือกําลัง
ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ ๖ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใชหนังสือรับรองจากสถานศึกษาวากําลังศึกษาอยู
(ตามแบบใน ผนวก ข ของระเบียบการและวิธีการสมัครเขาเปนนักเรียนจาอากาศ พ.ศ.๒๕๕๙) จํานวน ๑ ฉบับ หาก
ปรากฏในภายหลังวา ผลการเรียนของผูสมัครไมเปนไปตามเกณฑที่โรงเรียนจาอากาศกําหนดไว ผูสมัครตองถูกตัดสิทธิ์
ในการเขาเปนนักเรียนจาอากาศ
๓.๔ ในกรณีที่ผูสมัครเปนทหารกองหนุน ในสวนของกองทัพอากาศ ตองมีหนังสือรับรองความประพฤติจาก
ผูบังคับบัญชา ระดับผูบังคับกองพันขึ้นไป 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
รูปที่ถายไวไมเกิน ๓ เดือน
๔.๒ เขาไปที่เว็บไซต www.atts.ac.th เพื่ออานคําแนะนําเบื้องตน
๔.๓ กดปุม “สมัครออนไลน” ศึกษาขั้นตอนการสมัครใหเขาใจ
๔.๔ กดปุม “ใบสมัครออนไลน”
๔.๕ UPLOAD รูปถาย
๔.๖ กรอกขอความใหถูกตอง ครบถวน เลือกชองทางการชําระเงิน
๔.๗ กดปุม “สงใบสมัคร” เพื่อสงใบสมัครเขาสูระบบ
๔.๘ พิมพเอกสารเพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูลผูสมัครพรอมกับพิมพใบแจงการชําระเงิน
หากผูสมัครไมสามารถพิมพใบชําระเงินไดในคราวเดียวกับการสงใบสมัครเขาระบบ ผูสมัครสามารถพิมพใบชําระเงิน
ภายหลังได โดยกลับไปที่ www.atts.ac.th คลิก “สมัครออนไลน” และคลิก “พิมพใบชําระเงิน”
๔.๙ ชําระเงินตามวิธีการที่ผูสมัครเลือกไว เปนเงิน ๓๗๐ บาท กับเงินคาบริการในแตละวิธีของการ
เลือกชําระเงินดังนี้
๔.๙.๑ ชําระเงินที่เคานเตอรธนาคารกรุงไทย ไดตั้งแตวันที่สงใบสมัครจนถึงวันที่ ๓ ก.พ.๕๙
ในเวลาทําการของธนาคาร
๔.๙.๒ ชําระเงินทาง KTB ONLINE หรือ ATM ไดตั้งแตวันที่สงใบสมัครจนถึงวันที่ ๓๑ ม.ค.
พ.ศ. ๕๙ เวลา ๒๔.๐๐ น. หากพนกําหนดนี้ใหชําระเงินที่เคานเตอรธนาคารกรุงไทยเพียงชองทางเดียว
๔.๑๐ การ DOWNLOAD ระเบียบการฯ ผูสมัครสามารถเขาไป DOWNLOAD หรือพิมพระเบียบ
การไดหลังจากชําระเงินแลว ๕ วัน โดยกลับไปที่ www.atts.ac.th คลิก “สมัครออนไลน” และคลิก “พิมพระเบียบ
การสมัคร”
๔.๑๑ การตรวจสอบรูปถาย ผูสมัครตองเขาไปตรวจสอบรูปถายที่ UPLOAD ไวแลววาถูกตอง
หรือไม ในสัปดาหถัดจากที่ไดสงใบสมัครไปแลว โดยกลับไปที่ www.atts.ac.th คลิก “สมัครออนไลน” และคลิก
“ตรวจสอบรูปถาย” แลวทําตามขั้นตอนที่แนะนําที่หนาจอ รูปถายของผูสมัครตองถูกตองจึงจะสามารถพิมพใบสมัคร
ฉบับจริงและบัตรประจําตัวผูสมัครได หากรูปถายไมถูกตองใหดําเนินการตามคําแนะนําที่หนาจอ
๔.๑๒ การพิมพใบสมัครฉบับจริงและบัตรประจําตัวผูสมัคร ผูสมัครสามารถพิมพใบสมัครฉบับจริง
และบัตรประจําตัวสอบไดในวันจันทรของสัปดาหถัดจากวันที่ชําระเงินแลวหรือวันจันทรของสัปดาหถัดจากที่ไดแกไข
รูป ถ า ยและโรงเรี ย นจ า อากาศรั บ รองรู ป ถ า ยถู กต อ งแล ว โดยกลั บ ไปที่ www.atts.ac.th คลิ ก “สมั ค รออนไลน ”
และคลิก “พิมพใบสมัครฉบับจริงและบัตรประจําตัวสอบ”
๔.๑๓ การแกคําผิด หรือแกไขขอมูลอื่น ๆ ใหศึกษาที่ www.atts.ac.th คลิก “สมัครออนไลน”
และคลิก “สารพันปญหา”

๔

หมายเหตุ

๑. ผูสมัคร ตองนําบัตรประจําตัวผูสมัครพรอมกับบัตรประจําตัวประชาชน ไปแสดง
ตอ เจ า หน า ที่ ในวั น สอบทุ ก รายการ ทั้ ง การสอบภาควิ ชาการ การสอบความถนั ดและวิ ภ าววิ สั ย
การสอบสัมภาษณ การสอบพลศึกษา และการตรวจรางกายทางการแพทย
๒. ผูสมัครที่สอบผานภาควิชาการ ตองนําใบสมัครฉบับจริงพรอมทั้งหลักฐาน
การสมัครที่ระบุไวใน ขอ ๓ ไปยื่นตอเจาหนาที่ในวันรายงานตัวและลงชื่อรับทราบผลการสอบภาค
วิชาการ วันที่ ๑๔ มี.ค.๕๙
๓. คุณสมบัติและหลักฐานของผูสมัคร ถาปรากฏภายหลังวาไมถูกตองตามที่กําหนดไว
ในระเบียบการนี้ ถือวาเปนเจตนาไมบริสุทธิ์ของผูสมัครและโรงเรียนจาอากาศ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกการรับสมัครครั้งนี้
๔. เอกสารตาง ๆ ที่ระบุไววาไมตองสงตนฉบับจริง ใหผูสมัครทําสําเนาหรือ
ถายเอกสาร พรอมทั้งเจาของเอกสารลงลายมือชื่อรับรองสําเนา เอกสารทุกฉบับ (ยกเวนกรณีที่ไดระบุ
ไวอยางอื่น) หากตรวจสอบแลว ปรากฏวาเปนเอกสารที่มิใชทางราชการออกให อาจถูกดําเนินคดีตาม
กฎหมาย

๕. การขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม

๕.๑ คุณสมบัติของผูสมัครที่มีสิทธิ์ขอคะแนนเพิ่มและคะแนนที่เพิ่มเปนพิเศษ ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม
วาดวยโรงเรียนทหาร พ.ศ.๒๕๔๓ ดังนี้
๕.๑.๑ สําเร็จการฝกวิชาทหาร (รด.) ของหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปที่ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕
ไดคะแนนเพิ่มรอยละ ๓, ๔, ๕, ๖ และ ๗ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น ตามลําดับ (ตัวอยางใบแบบคํารับรองใน ผนวก ง ของ
ระเบียบการและวิธีการสมัครเขาเปนนักเรียนจาอากาศ พ.ศ.๒๕๕๙)
๕.๑.๒ ผูที่เปนบุตรทหาร ขาราชการหรือลูกจาง ซึ่งไดกระทําหนาที่ในระหวางเวลาที่มีการรบหรือการ
สงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหวางที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิ
ไดนับเวลาราชการเปนทวีคูณ ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ ไดคะแนนเพิ่ม รอยละ ๕ ของคะแนน
รวมทั้งสิ้น
๕.๑.๓ ผูที่เปนบุตรทหาร ขาราชการ หรือลูกจาง ซึ่งตองประสบอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติ
ราชการในหนาที่ หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําตามหนาที่ หรือตองบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งไดรับ
บํ า เหน็ จ บํ า นาญพิ เ ศษตามกฎหมายว า ด ว ยบํ า เหน็ จ บํ า นาญข า ราชการหรื อ ได รั บ เงิ น ค า ทํ า ขวั ญ ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังวาดวยเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง หรือบุตรของผูไดรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มกลา
หาญ หรือเหรียญกลาหาญ ไดคะแนนเพิ่มรอยละ ๑๐ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น

๕
๕.๒ วิธีการขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม
๕.๒.๑ พิมพบัตรประจําตัวผูสมัครจากระบบการรับสมัครออนไลนตามขอ ๔.๑๒
๕.๒.๒ พิมพแบบรายงานขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม จาก http://www.atts.ac.th หรือ ใชแบบรายงาน
ขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม ผนวก ง ของระเบียบการและวิธีการสมัครเขาเปนนักเรียนจาอากาศ ปการศึกษา ๒๕๕๙ (ถามี)
แลวกรอกขอความใหถูกตองครบถวน
๕.๒.๓ แนบหลักฐานที่ตนไดรับสิทธิ์ตามขอ ๕.๑.๑ – ๕.๑.๓ ขอใดขอหนึ่งหรือทั้งหมด ดูตัวอยาง แบบ
หนั ง สื อ รั บ รองการฝ ก วิ ช าทหาร และแบบหนั ง สื อ รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการทั พ ฉุ ก เฉิ น และราชการทวี คู ณ
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 ดวยตนเองหรือผูแทนใหที่กําลังพล โรงเรียนจาอากาศ
ชั้น ๒ อาคารกองบังคับการ โรงเรียนจาอากาศ โทรศัพท ๐ ๒๕๓๔ ๓๗๑๑ หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียนไปที่กําลัง
พล โรงเรียนจาอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพ ฯ รหัสไปรษณีย ๑๐๒๑๐ วงเล็บมุมซองดานลางวา
“สงหลักฐานคะแนนเพิ่มพิเศษ” ตั้งแตวันที่พิมพบัตรประจําตัวผูสมัครได จนถึง วันที่ ๑๕ ก.พ.๕๙ ถือการประทับตรา
ลงวันที่ ณ ที่ทําการไปรษณียตนทางเปนสําคัญ
๕.๓ ผูใดอยูในเกณฑที่จะไดเพิ่มคะแนนตามความในขอ ๕.๑.๒ และขอ ๕.๑.๓ ในขณะเดียวกัน ใหถือเกณฑ
ตามขอ ๕.๑.๓ แตอยางเดียว
๕.๔ ผู ที่ไดเ พิ่มคะแนนตามความในขอ ๕.๑.๒ หรือขอ ๕.๑.๓ ถาเปนผูที่ส อบวิช าทหารไดตามความใน
ขอ ๕.๑.๑ ดวย ก็ใหเพิ่มขึ้นอีกตามเกณฑของชั้นวิชาที่สอบได
๕.๕ ถามีการสอบคัดเลือกหลายรอบ ใหเพิ่มคะแนนตามเกณฑที่กําหนดนี้ทุกรอบ
๕.๖ โรงเรียนจาอากาศ จะไมรับพิจารณา หากผูสมัครไมสงสําเนาบัตรประจําตัวผูสมัครไปพรอมหลักฐาน
ขอคะแนนเพิ่ม และผูสมัครอาจเสียสิทธิไดรับคะแนนเพิ่มนั้นไปดวย

๖. การประกาศสถานที่สอบ

ผูส มัคร ตรวจสอบสถานที่ ที่ นั่ งสอบ และเวลาสอบทาง
วันที่ ๑๙ ก.พ.๕๙ เปนตนไป

๗. สถานที่สอบ

INTERNET;

http://www.atts.ac.th ตั้งแต

การสอบภาควิชาการ สอบตามสถานที่ที่ไดประกาศทาง INTERNET; http://www.atts.ac.th
การตรวจรางกายทางการแพทย ตรวจที่ กองเวชศาสตรปองกัน กรมแพทยทหารอากาศ โดยใหไปพรอมกัน
ที่ โรงเรียนจาอากาศ ตามวัน – เวลา ที่กําหนด
การสอบสัมภาษณ สอบที่ โรงเรียนจาอากาศ ตามวัน – เวลา ที่กําหนด
การสอบพลศึกษา สอบที่ โรงเรียนจาอากาศ ตามวัน – เวลาที่กําหนด(ใหนําชุดกีฬาและกางเกงวายน้ําไปดวย)
การสอบความถนัดและวิภาววิสัย สอบที่ โรงเรียนจาอากาศ ตามวัน-เวลา ที่กําหนด

๖

๘. การสอบคัดเลือกและประกาศผลสอบ จะกระทําตามลําดับดังนี้
๘.๑ การสอบภาควิชาการ (วันที่ ๒๘ ก.พ.๕๙)

๘.๑.๑ วิ ช าที่ ส อบ คณิ ต ศาสตร วิ ท ยาศาสตร ภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ และสั ง คมศึ ก ษา
ตามหลักสูตรปจจุบันของกระทรวงศึกษาธิการ คะแนนรวมทั้งสิ้น ๗๐๐ คะแนน มีรายละเอียดดังนี้
- วิชาคณิตศาสตร
คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน
- วิชาวิทยาศาสตร
คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน
- วิชาภาษาอังกฤษ
คะแนนเต็ม ๑๗๕ คะแนน
- วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา คะแนนเต็ม ๑๒๕ คะแนน
(เนื้อหาในแตละวิชาครอบคลุมความรูตามระดับที่กําหนดไวในคุณสมบัติ)
๘.๑.๒ การปฏิบัติในการสอบ และขอหามตาง ๆ
๘.๑.๒.๑ ใหไปถึงสถานที่สอบกอนเวลาสอบอยางนอย ๑ ชั่วโมง เพื่อเขาแถวรวมพล
๘.๑.๒.๒ ผูเขาสอบชากวากําหนดเวลา เกิน ๒๐ นาที หมดสิทธิ์เขาหองสอบ
๘.๑.๒.๓ วางบัตรประจําตัวสอบไวบนโตะสอบ ถาบัตรหายใหแจงเจาหนาที่หรือกรรมการ
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 หากสงสัยใหยกมือขึ้นและถามกรรมการคุมสอบเทานั้น
๘.๑.๒.๘ หามนําปญหาสอบออกนอกหองสอบเด็ดขาด
๘.๑.๒.๙ ห า มทํ า ลั ก ษณะท า ทางหรื อ ส ง สั ญ ญาณที่ สื่ อ ได ว า กระทํ า การทุ จ ริ ต การสอบ
ถาผูควบคุมการสอบตรวจพบ จะถือวาผูเขาสอบหมดสิทธิ์สอบ

๘.๒ การประกาศผลสอบภาควิชาการ
ประกาศผลสอบผูสมัครที่สอบผานภาควิชาการ ทาง INTERNET http://www.atts.ac.th
หรือ
โทร. ๑๙๐๐ ๘๘๘ ๕๕๗ ในวันที่ ๑๑ มี.ค.๕๙ และประกาศผลสอบผูสมัครที่สอบผานภาควิชาการอยางเปนทางการ
เรียงตามหมายเลขผูสมัครในวันที่ ๑๔ มี.ค.๕๙ ที่โรงเรียนจาอากาศ
ผูสมัครที่สอบผานภาควิชาการตองไปลงชื่อรับทราบกําหนดวันตรวจรางกายทางการแพทย สอบ
สั ม ภาษณ แ ละสอบพลศึ ก ษา และต อ งส ง ใบสมั ค รฉบั บ จริ ง (การพิ ม พ ใ บสมั ค รฉบั บ จริ ง ตามข อ ๔.๑๒)
และหลักฐานประกอบการสมัครตามขอ ๓ ที่โรงเรียนจาอากาศ ในวันที่ ๑๔ มี.ค.๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
กรณีที่ผูสมัครมาดวยตนเองไมได จะใหผูปกครองหรือผูแทนลงชื่อรับทราบแทนหรือสงใบสมัครฉบับ
จริงพรอมหลักฐานอื่น ๆ แทนก็ได แตตองมอบบัตรประจําตัวผูสมัครใหไปแสดงตอคณะกรรมการดวยมิฉะนั้นจะถือวา
ผูสมัครสละสิทธิ์

๗

๘.๓ การสอบความถนัด (๑๐๐ คะแนน) และสอบวิภาววิสัย
๘.๓.๑ ใหผูผานการสอบภาควิชาการไปพรอมที่โรงเรียนจาอากาศ ในวันที่ ๑๘ มี.ค.๕๙ เวลา ๐๗.๐๐
น. (ตองเตรียมดินสอ 2B พรอมยางลบ เพื่อใชในการสอบดวย)
๘.๓.๒ การสอบเพื่อวัดและประเมินความสามารถในประสบการณ การฝกฝนตนเองที่ไดรับหรือ
สั่งสมไว จนเกิดเปนทักษะพิเศษเดนชัดดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน พรอมที่จะปฏิบัติกิจกรรมดานนั้นๆ ไดอยางดี

๘.๔ การตรวจรางกายทางแพทย สอบสัมภาษณ และสอบพลศึกษา
๘.๔.๑ ใหผูผานการสอบภาควิชาการไปพรอมกันที่ โรงเรียนจาอากาศ ตามวัน เวลา ที่กําหนด
๘.๔.๒ การตรวจรางกายทางแพทย (ใหผูสมัครงดอาหาร ยาและน้ํากอนเขารับการตรวจอยางนอย
๖ ชั่วโมง) เจาหนาที่จะนําผูสมัครไปรับการตรวจรางกายทางแพทยจากคณะกรรมการกรมแพทยทหารอากาศ ผูสมัคร
ตองเสียคาตรวจรางกายทางแพทยตามที่ กรมแพทยทหารอากาศ เรียกเก็บ(จะแจงใหทราบในวันประกาศผลการสอบ
ภาควิชาการ) มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ ซึ่งผูสมัครจะตองไมเปนโรค หรือความพิการที่กําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวย
พระราชบัญญัติการรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และระเบียบกองทัพอากาศวาดวย มาตรฐานการตรวจทางแพทยฯ
ซึ่งการตรวจรางกายทางการแพทยนั้น จะยึดถือ
“การตัดสินใจของคณะกรรมการทางการแพทยถือเปนที่สิ้นสุด”
๘.๔.๓ การสอบสัมภาษณ (๑๐๐ คะแนน) จะสอบทางดานลักษณะทาทาง ทวงทีวาจา และความรู
ทั่วไปที่ควรทราบ 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, ความเชื่อมั่นในตนเอง และความคิดสรางสรรค)
๘.๔.๓.๕ ความรูรอบตัว ๒๐ คะแนน (เกี่ยวกับตนเอง, การทหาร, กองทัพอากาศ,การเมือง
และศาสนา, สังคม, วัฒนธรรม)
๘.๔.๔ การสอบพลศึกษา เปนการทดสอบสมรรถภาพรางกาย ๕ สถานี รวม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
(ใหนําชุดกีฬา และกางเกงวายน้ําไปดวย)
๘.๔.๔.๑ สถานีที่ ๑ ดึงขอราวเดี่ยว ๑๐ ครั้ง
๒๐ คะแนน
๘.๔.๔.๒ สถานีที่ ๒ วิ่งระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร
๒๐ คะแนน
๘.๔.๔.๓ สถานีที่ ๓ ลุก-นั่ง จับเวลา ๓๐ วินาที
๒๐ คะแนน
๘.๔.๔.๔ สถานีที่ ๔ ยืนอยูกับที่กระโดดไกล
๒๐ คะแนน
๘.๔.๔.๕ สถานีที่ ๕ วายน้ํา จับเวลา ระยะทาง ๕๐ เมตร ๒๐ คะแนน

๘

๘.๕ การประกาศผลสอบขั้นสุดทาย (วิธีปฏิบัติของผูสอบไดและผูสอบไดลําดับสํารอง)
๘.๕.๑ ประกาศผลสอบทาง INTERNET ;http://www.atts.ac.th และโทร. ๑๙๐๐ ๘๘๘ ๕๕๗
ในวันที่ ๗ เม.ย.๕๙ และประกาศผลสอบอยางเปนทางการในวันที่ ๑๑ เม.ย.๕๙ ที่โรงเรียนจาอากาศ แขวงสนามบิน
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
๘.๕.๒ ผูที่สอบไดลําดับสํารอง จะประกาศผลเรียงตามลําดับคะแนน
๘.๕.๓ ผูที่สอบไดและผูที่สอบไดลําดับ สํารอง ใหนําบัตรประจําตัวผูสมัครไปแสดงตนและลงชื่ อ
รับทราบผลการสอบตอคณะกรรมการ พรอมทั้งรับเอกสารประกอบการทําสัญญาเขาเปนนักเรียนจาอากาศ ในวันที่
๑๑ เม.ย.๕๙ ตั้งแตเวลา ๐๘๓๐ – ๑๕.๓๐ น. หากพนกําหนดถือวาสละสิทธิ์ (หากผูที่สอบไดหรือสอบไดลําดับสํารอง
ไปดําเนินการดวยตนเองไมได จะใหผูปกครองหรือผูแทน นําบัตรประจําตัวผูสมัครของผูสอบไดไปดําเนินการแทนก็ได)

๘.๖ การสงเอกสารแสดงผลการเรียน
ผู ส มั ครที่ ส อบผ า นภาควิ ช าการตอ งนํ าใบระเบีย นแสดงผลการเรีย นหลัก สูต รแกนกลางการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับจริง (ตัวอยางตาม ผนวก ช – ๑ ของระเบียบการและวิธีการสมัครเขาเปน
นักเรี ยนจาอากาศ พ.ศ.๒๕๕๙) หรือ ใบระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนีย บัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ฉบั บจริง (ตัว อย างตาม ผนวก ช – ๒ ของระเบีย บการและวิธีการสมัครเขาเปนนักเรีย นจาอากาศ พ.ศ.๒๕๕๙)
ไปแสดงตอกรรมการสอบ โดยคณะกรรมการจะตรวจสอบความถูกตองของเอกสารพรอมทั้งทําสําเนาเอกสารนั้นไวแลว
คืนเอกสารฉบับจริงใหผูสมัคร ผูสมัครจะนําสงดวยตนเองหรือใหผูแทนดําเนินการใหก็ไดโดยสงที่ กําลังพล โรงเรียน
จ า อากาศ ชั้ น ๒ อาคารกองบั ง คั บ การ โรงเรี ย นจ า อากาศ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๓๗๑๑ ภายในวั น ที่ ๑๑ เม.ย.๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.(เฉพาะวันราชการ)

หากไมนําไปแสดงหรือสงเกินกําหนดถือวาสละสิทธิ์

๙. การทําสัญญาเขาเปนนักเรียนจาอากาศ

๙.๑ ผูที่สอบได และมีสิทธิ์เขาเปนนักเรียนจาอากาศ ตองนําผูปกครอง ๑ คน และผูค้ําประกันผูปกครอง
๑ คน ทําสัญญาที่โรงเรียนจาอากาศ พรอมดวยหลักฐานฉบับจริง และถายเอกสาร อยางละ ๔ ฉบับ ดังนี้
๙.๑.๑ หลั ก ฐานแสดงคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ได แ ก ระเบี ย นแสดงผลการเรี ย นหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ฉบับ จริ ง หรื อ ใบระเบีย นแสดงผลการเรีย นตามหลัก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ฉบับจริง ถาไมสามารถนําไปแสดงในวันทําสัญญาได ถือวาสละสิทธิ์
๙.๑.๒ ใบสําคัญทหารกองเกิน (สด.๙)
๙.๑.๓ สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร
๙.๑.๔ สําเนาทะเบียนบานของบิดา และของมารดาผูใหกําเนิด ในกรณีบิดาหรือมารดาถึงแกกรรม
ใหนําใบมรณบัตรหรือสําเนาทะเบียนคนตายของผูที่ถึงแกกรรมไปแสดง
๙.๑.๕ ในกรณีบิ ดา หรือมารดาผูใหกําเนิดสาบสูญ ใหนําใบสําคัญจากศาลไปแสดงวาเปนบุคคล
สาบสูญ และผูสาบสูญนั้นเกิดในประเทศไทย ไปแสดง
๙.๑.๖ ในกรณีบิดา มารดา หยาราง ใหนําใบสําคัญการหยา ไปแสดง
๙.๑.๗ ในกรณีผูสมัครเปนบุตรบุญธรรมตองนําหลักฐานการรับเปนบุตรบุญธรรมไปแสดง

๙
๙.๒ ผูปกครองตองเปนบิดาหรือมารดา หรือผูไดรับมอบอํานาจจากบิดาหรือมารดา และมีอาชีพโดยชอบธรรม
เป นหลั กฐาน ไม เป น บุคคลที่ ตองคํ า พิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย หรือไมเปนบุคคลที่อยูในระหวางเปน จําเลย
ในคดีอาญา และตองบรรลุนิติภาวะ
๙.๓ ผูค้ําประกันผูปกครองตองเปนขาราชการทหารหรือตํารวจ ชั้นสัญญาบัตรประจําการ หรือขาราชการ
พลเรือนที่ดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ชํานาญการ/ชํานาญงาน หรือเทียบเทา ขึ้นไป ที่ยังรับราชการอยู (ผูค้ําประกัน ๑ คน
ค้ําประกันผูปกครองไดไมเกิน ๒ คน)
๙.๔ ในกรณี ที่ ผู ป กครองและผู ค้ํ า ประกั น ผูป กครองสมรสแล ว จะต อ งนํา คู ส มรสไปทํ าสั ญ ญาพร อ มกั น
หากคูสมรสไมสามารถไปทําสัญญาได ใหนําใบยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากคูสมรสใชแทนได
๙.๕ ผูปกครอง และผูค้ําประกันผูปกครอง จะเปนบุคคลคนเดียวกันไมได (สามี ภรรยาถือเปนบุคคลคนเดียวกัน)
๙.๖ ผู ป กครอง ผู ค้ํ า ประกั น ผู ป กครอง และคู ส มรส ต อ งนํ า บั ต รประจํ า ตั ว ที่ ยั ง ไม ห มดอายุ ไ ปแสดง
และถายเอกสารคนละ ๑ ฉบับ
๙.๗ ขอผูกพันกับทางราชการ
๙.๗.๑ ผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองรับราชการในกองทัพอากาศ ติดตอกันเปนเวลา ๒ เทา
ของจํานวนปที่ศึกษา และรวมทั้งปที่เรียนซ้ําชั้น
๙.๗.๒ ผู ที่ รั บ ราชการไม ครบกําหนด ตามขอ ๙.๗.๑ จะตอ งชดใชเงิน แกทางราชการตามสัญญา
โดยตองชําระเงินคาชดใชผิดสัญญาการศึกษา เปนเงินปละ ๖๕,๐๐๐ บาท (หกหมื่นหาพันบาทถวน) เศษของปคิดเปน
รายเดือน ตามสวนเฉลี่ยของป เศษของเดือนคิดเปน ๑ เดือน
๙.๗.๓ นักเรียนจาอากาศที่เหลาทัพอื่นหรือหนวยงานอื่นฝากเรียน เมื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
และไดรับการบรรจุเขารับราชการในเหลาทัพ หรือหนวยงานนั้นแลว ใหมีขอผูกพันตามสัญญาที่ทําไวกับเหลาทัพหรือ
หนวยงานนั้น

๑๐. การเรียกบุคคลสํารอง

โรงเรียนจาอากาศ จะประกาศรายชื่อบุคคลสํารองไวใหทราบ หากมีบุคคลตัวจริงสละสิทธิ์ จะเรียกบุคคล
สํ า รอง (เฉพาะผู ที่ ล งชื่ อ รั บ ทราบการประกาศผลเท า นั้ น ) ตามลํ า ดั บ ที่ ที่ ป ระกาศไว เข า ทดแทนตามลํ า ดั บ
โดยผู ส อบได ลํ า ดั บ สํ า รอง ฟ ง ผลวั น ที่ ๒๑ เม.ย.๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. และทํ า สั ญ ญาวั น ที่ ๒๒ เม.ย.๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ที่ โรงเรียนจาอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

๑๑. การรายงานตัวเขาเปนนักเรียนจาอากาศ

รายงานตัวที่โรงเรียนจาอากาศ ในวันที่ ๑ พ.ค.๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. (หากไมรายงานตัวตามกําหนดถือวา
สละสิทธิ์) และใหผูสมัครนําเอกสารและสิ่งของเครื่องใชมาดวย คือ
๑๑.๑ ใบแจ ง ย า ยออกจากภู มิ ลํ า เนาเดิ ม เข า บ า นเลขที่ ๑๗๑/๑ แขวงสนามบิ น เขตดอนเมื อ ง
กรุงเทพมหานคร (การแจงยายออกจากภูมิลําเนาเดิม ควรดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ เม.ย.๕๙)
๑๑.๒ สิ่งของเครื่องใชตามที่โรงเรียนจาอากาศกําหนด (จะแจงใหทราบในวันประกาศผลสอบขั้นสุดทาย)

๑๐

๑๒. การหมดสิทธิ์

๑๒.๑ ผูหมดสิทธิ์ในการสมัครสอบเปนนักเรียนจาอากาศ คือ
๑๒.๑.๑ ผูซึ่งขาดคุณสมบัติตามขอ ๒. และมีขนาดพิกัด ความสมบูรณของรางกายไมไดตามเกณฑ
ตามผนวก ก
๑๒.๑.๒ หลักฐานเอกสารตามขอ ๓. อยางใดอยางหนึ่งไมสมบูรณ หรือเปนเท็จ
๑๒.๒ ผูหมดสิทธิ์ในการสอบภาควิชาการ คือ
๑๒.๒.๑ ผูที่ทุจริต และ/หรือ สอเจตนาทุจริตในเวลาสอบ
๑๒.๒.๒ ผูที่ไมปฏิบัติตามขอหามตางๆ ดังนี้
๑๒.๒.๒.๑ เขาสอบชากวากําหนดเวลาที่เริ่มตนสอบเกิน 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 หามออกจากหองสอบกอนเวลาที่คณะกรรมการคุมสอบกําหนด
๑๒.๒.๒.๖ หามนําปญหาสอบและใบคําตอบออกนอกหองสอบ
๑๒.๓ ผูหมดสิทธิ์ในการทําสัญญาเขาเปนนักเรียนจาอากาศ คือ
๑๒.๓.๑ ผูซึ่งปรากฏภายหลังวาตองหมดสิทธิ์ตามขอ ๑๒.๑ หรือ ๑๒.๒
๑๒.๓.๒ ผูที่ผูปกครอง หรือผูค้ําประกันผูปกครอง ขาดคุณสมบัติตามขอ ๙.๒ ถึงขอ ๙.๖
๑๒.๓.๓ ผูที่ไมไปทําสัญญาตามวัน เวลา ที่กําหนด
๑๒.๔ ผูที่ไมไปรายงานตัวเขาเปนนักเรียนจาอากาศ ตามขอ ๑๑.

๑๓. สิทธิประโยชนที่ไดรับขณะเปนนักเรียนจาอากาศ

๑๓.๑ ไดรับจายสิ่งของจากราชการตามอัตราจายที่ทางราชกากําหนด
๑๓.๒ ไดรับเบี้ยเลี้ยงและเบี้ยเลี้ยงกรณีไปราชการนอกที่ตั้งปกติตามที่ทางราชการกําหนด
๑๓.๓ ไดรับอัตราเงินเดือน เปนไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการทหาร ทหารกองประจําการและนักเรียน
ในสังกัดกระทรวงกลาโหมทายพระราชบัญญัติ ระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๘
๑๓.๔ โรงเรียนจาอากาศประกอบเลี้ยงอาหารทุกวัน วันละ ๓ มื้อ โดยใชเงินเบี้ยเลี้ยงบางสวน เปนคาอาหาร

๑๔. สิทธิประโยชนเมื่อสําเร็จการศึกษา

นักเรีย นจาอากาศทุกเหลาทหาร เมื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะไดรับ การบรรจุเขารับ ราชการและ
แตงตั้งยศเปนจาอากาศตรี รับเงินเดือนตามกฎกระทรวงกําหนด หลักเกณฑและวิธีการบรรจุบุคคลเขารับราชการเปน
ขาราชการทหารและการใหไดรับเงินเดือน อัตราเงินเดือนดังกลาว เปนไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการทหาร
ทหารกองประจํ า การ และนั ก เรี ย นในสั ง กั ด กระทรวงกลาโหม ท า ยพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บข า ราชการทหาร
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๘

๑๑

๑๕. การดําเนินการเก็บรักษา และ/หรือทําลายเอกสาร

การดําเนินการเก็บรักษา และ/หรือ ทําลายเอกสาร ที่เกี่ยวของกับการสอบคัดเลือกบุคคลเขาเปนนักเรียน
จาอากาศ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ดําเนินการตามหลักเกณฑดังนี้
๑๕.๑ แมพิมพขอสอบทําลายทันทีเมื่อจัดพิมพขอสอบเสร็จเรียบรอยแลว
๑๕.๒ กระดาษคําตอบของผูเขาสอบ เก็บรักษาไวไมนอยกวา ๑ ป แลวจึงทําลาย
๑๕.๓ เอกสารบันทึกคะแนน เก็บรักษาไวไมนอยกวา ๕ ป แลวจึงทําลาย
๑๕.๔ ป ญ หาสอบภาควิ ช าการ เก็บ รักษาไวจํานวน ๕ ชุด ไมนอยกวา ๑ ป จํานวนที่เหลือทําลายทั น ที
เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการรับสมัคร
๑๕.๕ ผลการตรวจร า งกายทางการแพทย และผลการทดสอบความถนั ด และวิ ภ าววิ สั ย เก็ บ รั ก ษาไว
ไมนอยกวา ๕ ป แลวจึงทําลาย

๑๖. การเลือกเหลาทหาร

ผูสมัคร เมื่อเขาเปนนักเรียนจาอากาศแลว จะจัดลําดับใหม โดยใชผลการเรียนของภาคเรียนที่ ๑ เปนเกณฑ
ตัดสิน เพื่อเลือกศึกษาในเหลาทหารตามที่ตองการ ดังนี้
๑๖.๑ เหลาทหารที่จัดการเรียนการสอนในปการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๖ เหลา ไดแก เหลาทหารตนหน เหลา
ทหารชางอากาศ เหลาทหารสื่อสาร เหลาทหารสรรพาวุธ เหลาทหารอากาศโยธิน เหลาทหารสารวัตร
๑๖.๒ ผู ส มั ครประเภทบุ คคลพลเรือน วุฒิการศึกษา ม. ๖ แผนการเรีย นวิทยาศาสตร – คณิต ศาสตร
เลือกศึกษาไดทั้ง ๖ เหลาทหาร คือ เหลาทหารตนหน เหลาทหารชางอากาศ เหลาทหารสื่อสาร เหลาทหารสรรพาวุธ
เหลาทหารอากาศโยธิน เหลาทหารสารวัตร
๑๖.๓ ผูสมัครประเภทบุคคลพลเรือน วุฒิการศึกษา ม. ๖ แผนการเรียนศิลปะ หรือเทียบเทา ม.๖ หรือ
ประกาศนี ยบั ต รวิช าชี พ เลือกศึ กษาได ๕ เหลาทหาร คือ เหลาทหารชางอากาศ เหลาทหารสื่อสาร เหลาทหาร
สรรพาวุธ เหลาทหารอากาศโยธิน เหลาทหารสารวัตร
๑๖.๔ ผูสมัครประเภททหารกองหนุน สังกัด กองทัพอากาศ เลือกศึกษาได ๒ เหลาทหาร คือ เหลาทหาร
อากาศโยธิน เหลาทหารสารวัตร
-------------------------

