
 

 
 

 
ค ำแนะน ำกำรสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำเป็นนักเรียนจ่ำอำกำศ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 

๑.  ควำมมุ่งหมำย 
  กองทัพอากาศ โดยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล 
เพื่อบรรจุเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๔๔๓ คน แยกเป็นกลุ่มประเภท 
การรับสมัคร ดังนี้ 
  ๑.๑ ประเภทบุคคลพลเรือน คุณวุฒิมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำ จ านวน ๔๒๕ คน  
เพื่อบรรจุเข้าศึกษาในเหล่าทหาร จ านวน ๗ เหล่าทหาร ได้แก่ เหล่าทหารต้นหน จ านวน ๓๕ คน (จ าพวกทหาร
ควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน จ านวน ๒๕ คน และ จ าพวกทหารบังคับการบิน จ านวน ๑๐ คน) เหล่าทหารอุตุ 
จ าพวกทหารอุตุนิยมวิทยา จ านวน ๒๐ คน, เหล่าทหารช่างอากาศ จ านวน ๑๔๐ คน, เหล่าทหารส่ือสาร 
จ านวน ๑๐๕ คน เหล่าทหารสรรพาวุธ จ านวน ๓๕ คน, เหล่าทหารอากาศโยธิน จ านวน ๖๐ คน และเหล่าทหาร
สารวัตร จ านวน ๓๐ คน 
  ๑.๒ ประเภททหำรกองหนุนสังกัดกองทัพอำกำศ คุณวุฒิมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำ 
จ านวน ๑๘ คน เพื่อบรรจุเข้าศึกษาในเหล่าทหาร จ านวน ๒ เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารอากาศโยธิน จ านวน ๑๒ คน 
และเหล่าทหารสารวัตร จ านวน ๖ คน ในกรณีไม่สามารถคัดเลือกทหารกองหนุน สังกัด กองทัพอากาศ ได้ครบ
ตามจ านวนท่ีก าหนด จะพิจารณาจากผู้สมัครประเภทบุคคลพลเรือน เข้าบรรจุเป็นนักเรียนจ่าอากาศทดแทน 
ใหค้รบจ านวนท่ีก าหนด 

๒.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  ๒.๑ คุณสมบัติของผู้สมัครประเภทบุคคลพลเรือน 

   ๒.๑.๑ อายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๒๐ ปี (เกิดระหว่ำงวันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๔๒ ถึง 
วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๔๔ เท่ำนั้น) 
   ๒.๑.๒ คุณวุฒิการศึกษา  
    ๒.๑.๒.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือก าลังศึกษาในช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ต้องมีผลการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไม่ต่ ากว่า 
๒.๐๐ หรือ 
    ๒.๑.๒.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(กศน.) เทียบเท่าคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีระดับผลการเรียนเฉล่ีย ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ และมีผลการ
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ทดสอบทางการศึกษารายบุคคลตามสาระ ระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ระดับคะแนน 
“ผ่านหรือสูงกว่า” ทุกสาระ หรือ  
    ๒.๑.๒.๓ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือก าลังศึกษาหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี ๓ ต้องมีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ และมีผลการทดสอบทาง
การศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับคะแนน “ผ่านหรือสูงกว่า” ทุกวิชา/องค์ประกอบ 
   ๒.๑.๓ เป็นชายโสด มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด (เกิดในประเทศ
ไทย) ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่
ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้ 
   ๒.๑.๔  มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทางและขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่มี
รอยสักตามร่างกาย ไม่เจาะหู ไม่เป็นโรคและความพิการของร่างกาย ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ออกตาม
ความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและตามท่ีทางราชการก าหนด รายละเอียดตาม ผนวก ก ของ
ระเบียบการและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  
   ๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณเพศ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม  
   ๒.๑.๖  ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือสารเสพติดท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่เป็นผู้อยู่ใน
ระหว่างเป็นจ าเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องค าพิพากษาโทษถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐาน
ลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
   ๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เป็นผู้เคยถูก
ปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากโรงเรียนทหารของกระทรวงกลาโหมหรือ
สถาบันการศึกษาใด ๆ ไม่เคยทุจริตในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศมาก่อน 
   ๒.๑.๘ เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ 
  ๒.๒ คุณสมบัติของผู้สมัครประเภททหำรกองหนุนสังกัดกองทัพอำกำศ 
   ๒.๒.๑ เป็นทหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ เฉพาะผู้ท่ีเคยเป็นทหารกองประจ าการ        
(ทหารเกณฑ์) มีระยะเวลาอยู่ในกองประจ าการมาแล้วอย่างน้อย ๑ ปี ปลดเป็นทหารกองหนุน ประเภทท่ี ๑       
ช้ันท่ี ๑ ไม่เกินวันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และในระหว่างรับราชการกองประจ าการ ต้องไม่เคยถูกลงทัณฑ์ 
ถึงขั้น “ขัง” 
   ๒.๒.๒ อายุไม่เกิน ๒๔ ปี (เกิดระหว่ำงวันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๓๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๔๑ 
เท่ำนั้น) 
   ๒.๒.๓ คุณวุฒิการศึกษา  
    ๒.๒.๓.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีผลการเรียนและ 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ หรือ 
    ๒.๒.๓.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(กศน.) เทียบเท่าคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีระดับผลการเรียนเฉล่ีย ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ และมีผลการ
ทดสอบการศึกษารายบุคคลตามสาระ ระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ระดับคะแนน 
“ผ่านหรือสูงกว่า” ทุกสาระ หรือ 
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    ๒.๒.๓.๓ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ต้องมีระดับคะแนนเฉล่ีย
สะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ และมีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับคะแนน 
“ผ่านหรือสูงกว่า” ทุกวิชา/องค์ประกอบ 
   ๒.๒.๔ เป็นชายโสด มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด (เกิดในประเทศ
ไทย) ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่
ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้ 
   ๒.๒.๕ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทางและขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่มี
รอยสักตามร่างกาย ไม่เจาะหู ไม่เป็นโรคและความพิการของร่างกาย ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ออกตาม
ความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและตามท่ีทางราชการก าหนด รายละเอียดตาม ผนวก ก ของ
ระเบียบการและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  
   ๒.๒.๖ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณเพศ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม  
   ๒.๒.๗ ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือสารเสพติดท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่เป็นผู้อยู่ใน
ระหว่างเป็นจ าเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องค าพิพากษาโทษถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐาน
ลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
   ๒.๒.๘ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เป็นผู้เคย  
ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากโรงเรียนทหารของกระทรวงกลาโหมหรือ
สถาบันการศึกษาใด ๆ ไม่เคยทุจริตในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศมาก่อน 
   ๒.๒.๙ เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ 

๓.  หลักฐำนประกอบกำรสมัคร (ยื่นหลักฐานเมื่อผ่านการสอบวิชาการ ในวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒) 
  ๓.๑ ใบสมัครฉบับจริง (พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์) 
  ๓.๒ บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร   
  ๓.๓ ส าเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร 
   ๓.๓.๑ ผู้สมัครท่ีส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้ส าเนาใบระเบียนแสดงผล
การเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีแสดงสัดส่วนผลการเรียนและ
ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ จ านวน ๑ ฉบับ หรือ  
   ๓.๓.๒ ผู้สมัครท่ีส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(กศน.) ใช้ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีแสดงระดับ
ผลการเรียนเฉล่ีย ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ กับเอกสารแสดงผลการทดสอบทางการศึกษารายบุคคลตามสาระระดับชาติ
ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ท่ีแสดงระดับคะแนน “ผ่านหรือสูงกว่า” ทุกสาระ จ านวน ๑ ชุด 
หรือ  
   ๓.๓.๓ ผู้สมัครท่ีส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใช้ส าเนาใบระเบียนแสดง 
ผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ท่ีแสดงระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ กับ
เอกสารแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ท่ีแสดงระดับคะแนน “ผ่านหรือ
สูงกว่า” ทุกวิชา/องค์ประกอบ จ านวน ๑ ชุด หรือ 
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   ๓.๓.๔ ผู้สมัครท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร ใช้หนังสือรับรองจาก
สถานศึกษาว่าก าลังศึกษาอยู่ (ตามใบแบบใน ผนวก ข ของระเบียบการและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
เป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒) จ านวน ๑ ฉบับ หากปรากฏในภายหลังว่า ผลการเรียนของ
ผู้สมัครไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนจ่าอากาศก าหนดไว้ ผู้สมัครต้องถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าเป็นนักเรียน  
จ่าอากาศ 
  ๓.๔ ผู้สมัครประเภททหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ ต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจาก
ผู้บังคับบัญชา ระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไป จ านวน ๒ ฉบับ (ตามใบแบบใน ผนวก ค ของระเบียบการและ
วิธีการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒) 

๔.  วิธีกำรสมัครสอบคัดเลือกเข้ำเป็นนักเรียนจ่ำอำกำศ 

  สมัครทำง INTERNET ต้ังแต่วันที ่๑ ธันวำคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๒ ระบบรับสมัคร
ออนไลน์จะพิสูจน์ทราบบุคคลจากเลขประจ าตัวประชาชน ดังนั้น ผู้สมัครต้องกรอกเลขประจ าตัวประชาชน  
ให้ถูกต้อง และผู้สมัครจะสมัครด้วยระบบออนไลน์ได้เพียงคร้ังเดียวเท่ำนั้น ส าหรับวิธีการสมัครมีขั้นตอน 
การปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๔.๑ เตรียมรูปถ่ายของผู้สมัคร รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น แต่งกายชุดนักเรียน 
นักศึกษาหรือชุดสุภาพ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว จัดเก็บในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล ขนาดรูป 120 x 150 pixels และ
ต้องเป็นรูปท่ีถ่ายไว้ไม่เกิน ๓ เดือน 
  ๔.๒ เข้าไปท่ีเว็บไซต์ http://www.atts.ac.th เพื่ออ่านค าแนะน าเบ้ืองต้น 
  ๔.๓ กดปุ่ม “สมัครออนไลน์” ศึกษาข้ันตอนการสมัครให้เข้าใจ 
  ๔.๔ กดปุ่ม “ใบสมัครออนไลน”์ 
  ๔.๕ UPLOAD รูปถ่าย 
  ๔.๖ กรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน เลือกช่องทางการช าระเงิน  
  ๔.๗ กดปุ่ม “ส่งใบสมัคร” เพื่อส่งใบสมัครเข้าสู่ระบบ 
  ๔.๘ พิมพ์เอกสารเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้สมัครพร้อมกับพิมพ์ใบแจ้งการช าระเงิน
หากผู้สมัครไม่สามารถพิมพ์ใบช าระเงินได้ในคราวเดียวกับการส่งใบสมัครเข้าระบบ ผู้สมัครสามารถพิมพ์  
ใบช าระเงินภายหลังได้ โดยกลับไปท่ีเว็บไซต์ http://www.atts.ac.th กดปุ่ม “สมัครออนไลน์” และกดปุ่ม 
“พิมพ์ใบช ำระเงิน” 
  ๔.๙ ช าระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตามวิธีการท่ีผู้สมัครเลือกไว้ เป็นเงิน จ านวน ๔๐๐ บาท 
และเงินค่าบริการในแต่ละวิธีการเลือกช าระเงิน ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกช าระเงินได้ด้วยวิธีการ ดังนี้ 
    ๔.๙.๑  ช าระเงินท่ีเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ได้ต้ังแต่วันท่ีส่งใบสมัคร จนถึงวันที่  
๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ ในเวลาท าการของธนาคาร 
    ๔.๙.๒  ช าระเงินทาง “KTB ONLINE” หรือ “ATM” ได้ต้ังแต่วันท่ีส่งใบสมัคร จนถึงวันที่  
๓๑ มกรำคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๔.๐๐ น. หากพ้นก าหนดนี้ให้ช าระเงินท่ีเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยเพียงช่องทางเดียว 
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-๕- 

  ๔.๑๐ การ DOWNLOAD ระเบียบการฯ ผู้สมัครสามารถเข้าไป DOWNLOAD หรือพิมพ์ระเบียบการ
ได้ต้ังแต่วันถัดไปจากวันท่ีช าระเงินแล้ว โดยกลับไปท่ีเว็บไซต์ http://www.atts.ac.th กดปุ่ม“สมัครออนไลน์”
และกดปุ่ม “พิมพ์ระเบียบกำรสมัคร” 
  ๔.๑๑ การตรวจสอบรูปถ่าย  ผู้สมัครต้องเข้าไปตรวจสอบรูปถ่ายท่ี UPLOAD ไว้แล้วว่าถูกต้องหรือไม่ 
ในสัปดาห์ถัดจากท่ีได้ส่งใบสมัครไปแล้ว โดยกลับไปท่ีเว็บไซต์ http://www.atts.ac.th กดปุ่ม “สมัครออนไลน์” 
และกดปุ่ม “ตรวจสอบรูปถ่ำย” แล้วท าตามขั้นตอนท่ีแนะน าท่ีหน้าจอ รูปถ่ายของผู้สมัครต้องถูกต้องจึงจะ
สามารถพิมพ์ใบสมัครฉบับจริงและบัตรประจ าตัวผู้สมัครได้ หากรูปถ่ายไม่ถูกต้องให้ด าเนินการตามค าแนะน า 
ท่ีหน้าจอ หากผู้สมัคร UPLOAD รูปถ่ายท่ีไม่เหมาะสมเข้าสู่ระบบ จะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัคร 
  ๔.๑๒ การพิมพ์ใบสมัครฉบับจริงและบัตรประจ าตัวผู้สมัคร ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครฉบับจริง
และบัตรประจ าตัวผู้สมัครได้ในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดจากวันท่ีช าระเงินแล้วหรือวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดจาก 
ท่ีได้แก้ไขรูปถ่ายและโรงเรียนจ่าอากาศรับรองรูปถ่ายถูกต้องแล้ว โดยกลับไปท่ีเว็บไซต์ http://www.atts.ac.th 
กดปุ่ม “สมัครออนไลน์” และกดปุ่ม “พิมพ์ใบสมัครฉบับจริงและบัตรประจ ำตัวสอบ” 
  ๔.๑๓  การแก้ค าผิดหรือแก้ไขข้อมูลอื่น ๆ ให้ศึกษาท่ีเว็บไซต์ http://www.atts.ac.th กดปุ่ม 
“สมัครออนไลน์” และกดปุ่ม “สำรพันปัญหำ” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

๕.  กำรขอรับสิทธิ์คะแนนเพ่ิม 
  ๕.๑ ผู้สมัครท่ีมีสิทธิ์ขอคะแนนเพิ่มและคะแนนท่ีเพิ่มเป็นพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยโรงเรียนทหาร พ.ศ.๒๕๔๓ ดังนี้ 

 ผู้สมัคร ต้องน ำบัตรประจ ำตัวผู้สมัครพร้อมกับบัตรประจ ำตัวประชำชน ไปแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่ 
ในวันสอบทุกรำยกำร ทั้งกำรสอบวิชำกำร ควำมถนัดและวิภำววิสัย สัมภำษณ์ พลศึกษำ และ 
กำรตรวจร่ำงกำยทำงกำรแพทย์ 

 ผู้สมัคร ที่สอบผ่ำนวิชำกำร ต้องน ำใบสมัครฉบับจริงพร้อมทั้ง หลักฐำนกำรสมัครที่ระบุไว้ในข้อ ๓ 
ไปยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่ในวันรำยงำนตัวและลงชื่อรับทรำบผลกำรสอบวิชำกำร ในวันที่ ๑๔ มีนำคม ๒๕๖๒ 

หมำยเหตุ ๑. หำกตรวจสอบแล้วพบว่ำ คุณสมบัติและหลักฐำนของผู้สมัครไม่ถูกต้องตำมท่ีก ำหนด 
     ไว้ในระเบียบกำรนี้ โรงเรียนจ่ำอำกำศถือว่ำเป็นเจตนำไม่บริสุทธิ์ของผู้สมัคร 
    และขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรรับสมัครคร้ังนี้  

  ๒. เอกสำรต่ำง ๆ ที่ระบุไว้ว่ำไม่ต้องส่งต้นฉบับจริง ผู้สมัครต้องท ำส ำเนำหรือถ่ำยเอกสำร 
 พร้อมทั้งลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำเอกสำรทุกฉบับ (ยกเว้นกรณีที่ได้ระบุไว้อย่ำงอื่น)    
    หำกตรวจสอบแล้วปรำกฏว่ำเป็นเอกสำรที่มิใช่ทำงรำชกำรออกให้จะถูกตัดสิทธิ์  
    และอำจถูกด ำเนินคดีตำมกฎหมำย 
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   ๕.๑.๑ ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร (รด.) ของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ให้ได้คะแนนเพิ่ม    
คิดเป็นร้อยละของคะแนนรวมทั้งส้ิน ดังนี้ 
    ๕.๑.๑.๑  ส าเร็จการศึกษา ช้ันปีท่ี ๑ ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ ๓ 
    ๕.๑.๑.๒  ส าเร็จการศึกษา ช้ันปีท่ี ๒ ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ ๔ 
    ๕.๑.๑.๓  ส าเร็จการศึกษา ช้ันปีท่ี ๓ ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ ๕ 
    ๕.๑.๑.๔  ส าเร็จการศึกษา ช้ันปีท่ี ๔ ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ ๖ 
    ๕.๑.๑.๕  ส าเร็จการศึกษา ช้ันปีท่ี ๕ ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ ๗ 
   ๕.๑.๒ ผู้ท่ีเป็นบุตรทหาร ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งได้กระท าหน้าท่ีในระหว่างเวลาท่ีมีการรบ
หรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างท่ีมีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณ ตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ให้ได้คะแนน
เพิ่มร้อยละ ๕ ของคะแนนรวมทั้งส้ิน 
   ๕.๑.๓ ผู้ท่ีเป็นบุตรทหาร ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะ
ปฏิบัติราชการในหน้าท่ี หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าตามหน้าท่ี หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น
ซึ่งได้รับบ าเหน็จบ านาญพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการหรือได้รับเงินค่าท าขวัญตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินท าขวัญข้าราชการและลูกจ้าง หรือบุตรของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญ
ดุษฎีมาลาเข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ ใหไ้ด้คะแนนเพิ่มร้อยละ ๑๐ ของคะแนนรวมทั้งส้ิน 
  ๕.๒ วิธีการขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม 
   ๕.๒.๑ พิมพ์บัตรประจ าตัวผู้สมัครจากระบบการรับสมัครออนไลน์ตามข้อ ๔.๑๒  
   ๕.๒.๒ พิมพ์แบบรายงานขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม จากเว็บไซต์ http://www.atts.ac.th หรือ 
ใช้แบบรายงานขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม ผนวก ง ของระเบียบการและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน 
จ่าอากาศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ แล้วกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน 
   ๕.๒.๓ แนบหลักฐานท่ีตนได้รับสิทธิ์ตามข้อ ๕.๑.๑ - ๕.๑.๓ ข้อใดข้อหนึ่งหรือท้ังหมด ดูตัวอย่าง 
แบบหนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร และแบบหนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉินและราชการทวีคูณ 
จากเว็บไซต์ http://www.atts.ac.th หรือ ผนวก จ และ ผนวก ฉ ของระเบียบการและวิธีการสมัครสอบ
คัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามล าดับ  
   ๕.๒.๔ จัดส่งเอกสารตามข้อ ๕.๒.๑ - ๕.๒.๓ ด้วยตนเองหรือผู้แทนให้ท่ี นายทหารก าลังพล 
โรงเรียนจ่าอากาศ ช้ัน ๒ อาคารกองบังคับการ โรงเรียนจ่าอากาศ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๓๗๑๑ หรือส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปท่ี นายทหารก าลังพล โรงเรียนจ่าอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 
รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๑๐ วงเล็บมุมซองด้านล่างว่า “ส่งหลักฐานคะแนนเพิ่มพิเศษ” ต้ังแต่วันท่ีพิมพ์บัตร
ประจ าตัวผู้สมัครได้จนถึงวันที่ ๑๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ ถือการประทับตราลงวันท่ี ณ ท่ีท าการไปรษณีย์ต้นทาง
เป็นส าคัญ 
  ๕.๓ ผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้เพิ่มคะแนนตามความในข้อ ๕.๑.๒ และข้อ ๕.๑.๓ ในขณะเดียวกัน  
ให้ถือเกณฑ์ตามข้อ ๕.๑.๓ แต่อย่างเดียว 



-๗- 

  ๕.๔ ผู้ท่ีได้เพิ่มคะแนนตามความในข้อ ๕.๑.๒ หรือ ข้อ ๕.๑.๓ ถ้าเป็นผู้ท่ีสอบวิชาทหารได้ตาม
ความในข้อ ๕.๑.๑ ด้วย ก็ให้เพิ่มข้ึนอีกตามเกณฑ์ของช้ันวิชาท่ีสอบได้ 
  ๕.๕ ถ้ามีการสอบคัดเลือกหลายรอบ ให้เพิ่มคะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดนี้ทุกรอบ 
  ๕.๖ โรงเรียนจ่าอากาศ จะไม่รับพิจารณา หากผู้สมัครไม่ส่งส าเนาบัตรประจ าตัวผู้สมัครไปพร้อม
หลักฐานขอคะแนนเพิ่ม และผู้สมัครอาจเสียสิทธิ์ได้รับคะแนนเพิ่มนั้นไปด้วย 

๖. กำรประกำศสถำนท่ีสอบ 

  ผู้สมัคร สามารถตรวจสอบสถานท่ี ท่ีนั่งสอบ และเวลาสอบ ทางเว็บไซต์ http://www.atts.ac.th 
ต้ังแต่วันที่ ๑๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

๗.  กำรสอบวิชำกำร  
  ๗.๑ สอบวิชำกำร วันพุธท่ี  ๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  
  ๗.๒ สถานท่ีสอบวิชาการ ประกาศทางเว็บไซต์ http://www.atts.ac.th ต้ังแต่วันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ 
  ๗.๓ เนื้อหาวิชาท่ีสอบ จะครอบคลุมความรู้ตามคุณวุฒิท่ีก าหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
ปัญหาสอบมีคะแนนรวมท้ังส้ิน ๗๐๐ คะแนน โดยผู้ที่มีคะแนนภำษำอังกฤษต่ ำกว่ำร้อยละ ๓๐ ให้ถือว่ำไม่ผ่ำน
กำรสอบวิชำกำร  ส าหรับวิชาท่ีสอบ และคะแนนรายวิชา มีดังนี้ 
   ๗.๓.๑ วิชาคณิตศาสตร์   คะแนนเต็ม  ๒๐๐  คะแนน 
   ๗.๓.๒  วิชาวิทยาศาสตร์   คะแนนเต็ม  ๒๐๐  คะแนน 
   ๗.๓.๓  วิชาภาษาอังกฤษ   คะแนนเต็ม  ๑๗๕  คะแนน 
   ๗.๓.๔  วิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา คะแนนเต็ม  ๑๒๕  คะแนน 
  ๗.๔ ข้อปฏิบัติในการสอบ  
   ๗.๔.๑  ให้ไปถึงสถานท่ีสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย ๑ ช่ัวโมง 
   ๗.๔.๒  หากเข้าสอบช้ากว่าก าหนดเวลา เกิน ๒๐ นาที จะหมดสิทธิ์เข้าห้องสอบ 
   ๗.๔.๓  วางบัตรประจ าตัวผู้สมัครไว้บนโต๊ะสอบ ถ้าบัตรหายให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีหรือกรรมการ 
คุมสอบทราบก่อนเข้าห้องสอบ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
   ๗.๔.๔  ไม่อนุญาตให้น าเอกสาร เครื่องเขียน อุปกรณ์การค านวณและเครื่องมือ ส่ือสาร 
ทุกชนิดเข้าห้องสอบ 
   ๗.๔.๕  รักษากระดาษค าตอบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ มิให้มีรอยยับ รอยฉีกขาด หรือสกปรก 
   ๗.๔.๖  ไม่อนุญาตให้เปิดปัญหาสอบ จนกว่าจะได้รับค าส่ัง 
   ๗.๔.๗  ไม่อนุญาตให้พูดคุยหรือปรึกษากัน หากสงสัยให้ยกมือขึ้นและถามกรรมการคุมสอบ
เท่านั้น 
   ๗.๔.๘  ไม่อนุญาตให้น าปัญหาสอบออกนอกห้องสอบเด็ดขาด 
   ๗.๔.๙  ไม่อนุญาตให้ท าลักษณะท่าทางหรือส่งสัญญาณท่ีส่ือได้ว่ากระท าการทุจริตการสอบ  
ถ้าผู้ควบคุมการสอบตรวจพบ จะถือว่าผู้เข้าสอบหมดสิทธิ์สอบ 
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๘.  กำรประกำศผลสอบวิชำกำร 
  ประกาศผลสอบผู้สมัครท่ีสอบผ่านวิชาการล่วงหน้า ในวันที่ ๑๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ 
http://www.atts.ac.th และ SMS (พิมพ์ “atts” เว้นวรรค “เลขประจ ำตัวผู้สมัคร” ส่งข้อความไปท่ีหมายเลข 
“๔๘๔๗๖๐๔”) และประกาศผลสอบผู้สมัครท่ีสอบผ่านวิชาการอย่างเป็นทางการเรียงตามหมายเลขผู้สมัคร  
ในวันท่ี ๑๔ มีนำคม ๒๕๖๒ ท่ีโรงเรียนจ่าอากาศ 
  ส าหรับการประกาศผลสอบผ่าน SMS เป็นการขอรับบริการตามความสมัครใจของผู้สมัคร โดยมี
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ท้ังนี้ผู้สมัครสามารถส่งค าขอการรับทราบผลสอบได้ต้ังแต่ทราบเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

  ผู้สมัครที่สอบผ่ำนวิชำกำรต้องไปลงชื่อรับทรำบผลกำรสอบ ก ำหนดวันตรวจร่ำงกำยทำงกำรแพทย์ 
สอบสัมภำษณ์และสอบพลศึกษำ และต้องส่งใบสมัครฉบับจริง และหลักฐำนประกอบกำรสมัครตำมข้อ ๓ 
ที่โรงเรียนจ่ำอำกำศ ในวันที่ ๑๔ มีนำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. (กำรพิมพ์ใบสมัครฉบับจริง 
ตำมข้อ ๔.๑๒) 
  กรณีท่ีผู้สมัครมาด้วยตนเองไม่ได้ จะให้ผู้ปกครองหรือผู้แทนลงช่ือรับทราบแทนหรือส่งใบสมัคร  
ฉบับจริง พร้อมหลักฐานอื่น ๆ แทนได้ แต่ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัครไปแสดงต่อคณะกรรมการด้วย มิฉะนั้น
จะถือว่ำผู้สมัครสละสิทธิ์ 

๙.  กำรสอบควำมถนัดและวิภำววิสัย  
  ๙.๑ สอบควำมถนัดและวิภำววิสัย วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
  ๙.๒ สถำนที่สอบ โรงเรียนจ่าอากาศ ให้ผู้ผ่านการสอบวิชาการทุกคน ไปพร้อมท่ีโรงเรียนจ่าอากาศ 
เวลำ ๐๗.๐๐ น. (ต้องเตรียมดินสอ 2B พร้อมยำงลบ เพื่อใช ้ในกำรสอบด้วย) 
  ๙.๓ กำรสอบควำมถนัด คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และสอบวิภำววิสัย เกณฑ์ ผ่ำน/ไม่ผ่ำน  
เป็นการสอบเพื่อวัดและประเมินความสามารถในประสบการณ์ การฝึกฝนตนเองท่ีได้รับหรือส่ังสมไว้จนเกิดเป็น
ทักษะพิเศษเด่นชัดด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน พร้อมท่ีจะปฏิบัติกิจกรรมด้านนั้น ๆ ได้อย่างดี  

๑๐. กำรตรวจร่ำงกำยทำงกำรแพทย์ 
  ๑๐.๑ ตรวจร่างกายทางการแพทย์  ในวันท่ี ๑๘ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ตามท่ีโรงเรียนจ่าอากาศ 
นัดหมายล่วงหน้า 
  ๑๐.๒ สถานท่ีตรวจรา่งกายทางการแพทย์ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ  
  ๑๐.๓ ข้อปฏิบัติของผู้เข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำยทำงกำรแพทย์  
   ๑๐.๓.๑ ควรงดอำหำร ยำ และน้ ำ ก่อนเข้ำรับกำรตรวจอย่ำงน้อย ๖ ชั่วโมง  
   ๑๐.๓.๒ พร้อมท่ีโรงเรียนจ่าอากาศ ตามวัน เวลาท่ีก าหนด เจ้าหน้าท่ีจะน าผู้สมัครไปรับการ
ตรวจร่างกายทางการแพทย์จากคณะอนุกรรมการตรวจร่างกายทางการแพทย ์กรมแพทย์ทหารอากาศ  
   ๑๐.๓.๓ ผู้สมัครต้องช าระค่าตรวจร่างกายทางการแพทย์ ตามท่ีกรมแพทย์ทหารอากาศ 
เรียกเก็บ (จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลการสอบวิชาการ) มิฉะนั้นจะถือว่ำสละสิทธิ์  

http://www.atts.ac.th/
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   ๑๐.๓.๔ ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นโรคหรือความพิการของร่างกายตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง
ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและตามท่ีทางราชการก าหนด ซึ่งผลการตรวจร่างกาย
ทางการแพทย์นั้นจะยึดถือ 

 
 
 
 

๑๑. กำรสอบสัมภำษณ์ 
  ๑๑.๑ สอบสัมภาษณ์ ในวันท่ี ๑๘ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ตามท่ีโรงเรียนจ่าอากาศ นัดหมายล่วงหน้า  
  ๑๑.๒ สถานท่ีสอบสัมภาษณ์ โรงเรียนจ่าอากาศ   
  ๑๑.๓ การสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จะสอบทางด้านลักษณะท่าทาง ท่วงทีวาจา และ
ความรู้ท่ัวไปท่ีควรทราบ ดังนี้ 
   ๑๑.๓.๑ การปฏิบัติตามค าส่ัง ๒๐ คะแนน (ความเข้าใจค าส่ัง, ความรวดเร็ว, ความถูกต้อง
ความเข้มแข็ง และการควบคุมอารมณ์) 
   ๑๑.๓.๒ ลักษณะทางทหาร ๒๐ คะแนน (ความสมส่วน, ความสมบูรณ์ส่วนบน, ความสมบูรณ์
ส่วนล่าง, ลักษณะการเคล่ือนไหว และความเหมาะสมส่วนรวม) 
   ๑๑.๓.๓ ท่วงทีวาจา ๒๐ คะแนน (เสียงดัง, ไม่ติดอ่าง, ความชัดเจน, ความปกติของเสียง และ
ความถูกต้องของภาษาพูด) 
   ๑๑.๓.๔ ปฏิภาณไหวพริบ ๒๐ คะแนน (ความคล่องแคล่วในการตอบ, ตัดสินใจรวดเร็วถูกต้อง 
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า, ความเช่ือมั่นในตนเอง และความคิดสร้างสรรค์) 
   ๑๑.๓.๕ ความรู้รอบตัว ๒๐ คะแนน (เกี่ยวกับตนเอง, การทหาร, กองทัพอากาศ, การเมืองและ
ศาสนา, สังคม และวัฒนธรรม) 

๑๒. กำรสอบพลศึกษำ  
  ๑๒.๑ สอบพลศึกษา ในวันท่ี ๑๘ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ตามท่ีโรงเรียนจ่าอากาศ นัดหมายล่วงหน้า   
  ๑๒.๒ สถานท่ีสอบพลศึกษา โรงเรียนจ่าอากาศ   
  ๑๒.๓ การสอบพลศึกษา เป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ๕ สถานี รวม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้  
(ให้น าชุดกีฬา และกางเกงว่ายน้ าไปด้วย) 
   ๑๒.๓.๑ สถานีท่ี ๑ ดึงข้อราวเด่ียว   ๒๐ คะแนน 
   ๑๒.๓.๒ สถานีท่ี ๒  วิ่งระยะ ๑,๐๐๐ เมตร  ๒๐ คะแนน 
   ๑๒.๓.๓  สถานีท่ี ๓  ลุกนั่ง ภายในเวลา ๓๐ วินาที  ๒๐ คะแนน 
   ๑๒.๓.๔ สถานีท่ี ๔  ดันพื้น ภายในเวลา ๒ นาที  ๒๐ คะแนน 
      ๑๒.๓.๕ สถานีท่ี ๕  ว่ายน้ า ระยะ ๕๐ เมตร  ๒๐ คะแนน 

“ผลกำรตรวจโดย คณะอนุกรรมกำรตรวจร่ำงกำยทำงกำรแพทย์ กรมแพทย์ทหำรอำกำศ 

ถือเป็นที่สิน้สุด ไม่รับพิจำรณำผลกำรตรวจร่ำงกำยจำกสถำนพยำบำลอื่น ๆ” 
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๑๓. กำรประกำศผลสอบข้ันสุดท้ำยและรำยงำนตัวลงช่ือรับทรำบผลสอบ 
  ๑๓.๑ การประกาศผลสอบข้ันสุดท้าย จะประกาศล่วงหน้า ในวันที่ ๕ เมษำยน ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ 
http://www.atts.ac.th และ SMS (พิมพ์ “atts”เว้นวรรค “เลขประจ าตัวผู้สมัคร” ส่งข้อความไปท่ีหมายเลข 
“๔๘๔๗๖๐๔”) และประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการในวันที่ ๑๐ เมษำยน ๒๕๖๒ ท่ีโรงเรียนจ่าอากาศ 
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 
  ส าหรับการประกาศผลสอบผ่าน SMS เป็นการขอรับบริการตามความสมัครใจของผู้สมัคร โดยมี
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ท้ังนี้ผู้สมัครสามารถส่งค าขอการรับทราบผลสอบได้ต้ังแต่ทราบว่าสอบผ่านวิชาการ 
  ๑๓.๒ ผู้สอบได้ตัวจริง และผู้สอบได้ล ำดับส ำรอง จะประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย เรียงตาม ล าดับ
ของคะแนนรวมทั้งส้ิน 
  ท้ังนี้ ให้น าบัตรประจ าตัวผู้สมัครไปแสดงตนและลงช่ือรับทราบผลการสอบต่อคณะกรรมการ ในวันที่ 
๑๐ เมษำยน ๒๕๖๒ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. หากพ้นก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ (ผู้ปกครองหรือผู้แทน 
สามารถน าบัตรประจ าตัวผู้สมัครของผู้สอบไปด าเนินการแทนได้) 

๑๔. กำรส่งเอกสำรแสดงผลกำรเรียน 
  ผู้สอบได้ตัวจริงและผู้สอบได้ล าดับส ารอง ต้องน าใบระเบียนแสดงผลการเรียน และส าเนา จ านวน  
๑ ชุด ไปแสดงต่อกรรมการสอบ ในวันที่ ๑๐ เมษำยน ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. เมื่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จะเก็บเอกสารฉบับส าเนาไว้เป็นหลักฐาน ดังนี้ 
  ๑๔.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องแสดงใบระเบียนแสดงผลการเรียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีแสดงสัดส่วนผลการเรียนและผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ ฉบับจริง และส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๑๔.๒  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.) ต้องแสดง
ใบระเบียนแสดงผลการเรียนการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีแสดงระดับผลการเรียนเฉล่ีย 
ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ ฉบับจริง กับเอกสารแสดงผลการทดสอบทางการศึกษารายบุคคลตามสาระ ระดับชาติ  
ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ท่ีแสดงระดับคะแนน “ผ่านหรือสูงกว่า” ทุกสาระ และส าเนา
จ านวน ๑ ชุด 
  ๑๔.๓  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ต้องแสดงใบระเบียนแสดงผลการเรียนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ท่ีแสดงระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ ฉบับจริง กับเอกสาร
แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ท่ีแสดงระดับคะแนน “ผ่านหรือสูงกว่า” 
ทุกวิชา/องค์ประกอบ และส าเนา จ านวน ๑ ชุด  

หำกไม่น ำเอกสำรหลักฐำนไปแสดง หรือส่งเกินก ำหนด ถือว่ำสละสิทธิ์ 
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๑๕.  กำรตรวจสอบผลคะแนน และผลกำรตรวจร่ำงกำยทำงกำรแพทย์ 
  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลคะแนน และผลการตรวจร่างกายทางการแพทย์เฉพาะรายบุคคล 
ได้ต้ังแต่วันท่ี ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ http://www.atts.ac.th กรณีหากต้องการทราบ
รายละเอียดผลการตรวจร่างกายทางการแพทย์ ให้ท าหนังสือขอทราบผลการตรวจร่างกายทางการแพทย์  
ส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเองท่ี ส านักงานรับสมัคร โรงเรียนจ่าอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๑๐ ภายในวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยโรงเรียนจ่าอากาศจะรวบรวมข้อมูล
และก าหนดวัน เวลา สถานท่ี เพื่อนัดหมายให้มารับทราบรายละเอียดผลการตรวจร่างกายทางการแพทย์จาก
คณะอนุกรรมการตรวจร่างกายทางการแพทย์ กรมแพทย์ทหารอากาศ ต่อไป 

๑๖. กำรเลือกเหล่ำทหำร 
    ผู้สอบได้ตัวจริงต้องรำยงำนตัวเพื่อเลือกเหล่ำทหำรที่ต้องกำรศึกษำด้วยตนเอง ท่ีโรงเรียน 
จ่าอากาศ ในวันที่ ๑๑ เมษำยน ๒๕๖๒ ภำยในเวลำ ๑๓.๐๐ น. เท่านั้น หากรายงานตัวหลังเวลา ๑๓.๐๐ น. 
จะถูกจัดให้เลือกเหล่าเป็นล าดับสุดท้าย หากไม่ไปรายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ 

๑๗. กำรท ำสัญญำเข้ำเป็นนักเรียนจ่ำอำกำศ 
  ๑๗.๑ ผู้ท่ีสอบได้และมีสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ต้องน าผู้ปกครอง ๑ คน และผู้ค้ าประกัน
ผู้ปกครอง ๑ คน ไปท าสัญญาท่ีโรงเรียนจ่าอากาศ พร้อมด้วยหลักฐานฉบับจริง และถ่ายเอกสาร อย่างละ      
๕ ฉบับ ดังนี้ 
   ๑๗.๑.๑ หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา ตามท่ีผู้สมัครระบุคุณวุฒิไว้ในใบสมัคร  ดังนี้ 
    ๑๗.๑.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้หลักฐานใบระเบียน
แสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีแสดงสัดส่วนผล  
การเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
    ๑๗.๑.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(กศน.) ใช้หลักฐานใบระเบียนแสดงผลการเรียนการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับเอกสาร
แสดงผลการทดสอบทางการศึกษารายบุคคลตามสาระ ระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)  
    ๑๗.๑.๑.๓ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใช้หลักฐานใบระเบียน
แสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กับเอกสารแสดงผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 

                     หำกไม่น ำเอกสำรหลักฐำนไปแสดงในวันท ำสัญญำ ถือว่ำสละสิทธิ์ 
 

   ๑๗.๑.๒ ใบส าคัญทหารกองเกิน (สด.๙) 
   ๑๗.๑.๓ บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร 
   ๑๗.๑.๔ บัตรประจ าตัวประชาชนของบิดาและของมารดาผู้ให้ก าเนิด  
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    ๑๗.๑.๔.๑ กรณีบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ให้น าใบมรณะบัตรหรือส าเนาทะเบียน
คนตายของผู้ท่ีถึงแก่กรรมไปแสดง 
    ๑๗.๑.๔.๒ กรณีบิดาหรือมารดาผู้ให้ก าเนิดสาบสูญ ให้น าใบส าคัญจากศาลไปแสดง
ว่าเป็นบุคคลสาบสูญ และผู้สาบสูญนั้นเกิดในประเทศไทย ไปแสดง 
    ๑๗.๑.๔.๓ กรณีบิดา มารดา หย่าร้าง ให้น าใบส าคัญการหย่า ไปแสดง 
    ๑๗.๑.๔.๔ กรณีผู้สมัครเป็นบุตรบุญธรรมต้องน าหลักฐานการรับเป็นบุตรบุญธรรม 
ไปแสดง 
  ๑๗.๒ ผู้ปกครองต้องเป็นบิดาหรือมารดา หรือผู้ได้รับมอบอ านาจจากบิดาหรือมารดา และมีอาชีพ
โดยชอบธรรมเป็นหลักฐาน ไม่เป็นบุคคลท่ีต้องค าพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เป็นบุคคลท่ีอยู่ใน
ระหว่างเป็นจ าเลยในคดีอาญา และต้องบรรลุนิติภาวะ 
  ๑๗.๓ ผู้ค้ าประกันผู้ปกครองต้องเป็นข้าราชการทหาร หรือต ารวจช้ันสัญญาบัตรประจ าการ หรือ
ข้าราชการพลเรือนท่ีด ารงต าแหน่งต้ังแต่ระดับช านาญการ/ ช านาญงาน หรือเทียบเท่าขึ้นไป ท่ียังรับราชการอยู่  
(ผู้ค้ าประกัน ๑ คน สามารถค้ าประกันผู้ปกครองได้ไม่เกิน ๒ คน) 
  ๑๗.๔ กรณีท่ีผู้ปกครองและผู้ค้ าประกันผู้ปกครองสมรสแล้ว จะต้องน าคู่สมรสไปท าสัญญาพร้อมกัน 
หากคู่สมรสไม่สามารถไปท าสัญญาได้ ให้น าใบยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สมรสไปแสดงด้วย 
  ๑๗.๕ ผู้ปกครอง และผู้ค้ าประกันผู้ปกครอง จะเป็นบุคคลคนเดียวกันไม่ได้ (สามี ภรรยา ถือเป็น
บุคคลคนเดียวกัน) 
  ๑๗.๖ ผู้ปกครอง ผู้ค้ าประกันผู้ปกครอง และคู่สมรส ต้องน าบัตรประจ าตัวท่ียังไม่หมดอายุไปแสดง 
และถ่ายเอกสาร คนละ ๑ ฉบับ 

๑๘. ข้อผูกพันกับทำงรำชกำร 
  ๑๘.๑ ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องรับราชการในกองทัพอากาศ ติดต่อกันเป็นเวลา ๒ เท่า
ของจ านวนปีท่ีศึกษา (รวมปีท่ีเรียนซ้ าช้ัน) 
  ๑๘.๒ ผู้ท่ีรับราชการไม่ครบก าหนด ตามข้อ ๑๘.๑ จะต้องชดใช้เงินแก่ทางราชการตามสัญญา โดย
ต้องช าระเงินค่าชดใช้ผิดสัญญาการศึกษา เป็นเงินปีละ ๖๕,๐๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เศษของปี 
คิดเป็นรายเดือน ตามส่วนเฉล่ียของปี และเศษของเดือนคิดเป็น ๑ เดือน 
  ๑๘.๓ นักเรียนจ่าอากาศท่ีเหล่าทัพอื่นหรือหน่วยงานอื่นฝากเรียน เมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
และได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในเหล่าทัพหรือหน่วยงานนั้นแล้ว ให้มีข้อผูกพันตามสัญญาท่ีท าไว้กับเหล่าทัพ
หรือหน่วยงานนั้น 

๑๙. กำรเรียกบุคคลส ำรอง 
  โรงเรียนจ่าอากาศ จะเรียกผู้สอบได้ล าดับส ารองตามล าดับท่ี ท่ีประกาศไว้ (เฉพำะผู้สอบได้ล ำดับ
ส ำรอง ที่ลงชื่อรับทรำบผลสอบเม่ือ ๑๐ เมษำยน ๒๕๖๒ เท่ำนั้น) เข้าทดแทนตามจ านวนของผู้สอบได้ 
ตัวจริงแต่สละสิทธิ์  ดังนี้ 
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  ๑๙.๑ ฟังผลการเรียกทดแทนและเลือกเหล่า ในวันที ่๑๙ เมษำยน ๒๕๖๒ ภำยในเวลำ ๑๓.๐๐ น. 
เท่ำนั้น หากเข้าฟังผลหลังเวลา ๑๓.๐๐ น. จะถูกจัดให้เป็นส ารองล าดับสุดท้าย หากไม่เข้าฟังผลถือว่าสละสิทธิ์ 
  ๑๙.๒ ผู้สอบได้ล าดับส ารอง (เรียกทดแทน) ท าสัญญาวันที่ ๒๒ เมษำยน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.  
ถึง ๑๒.๐๐ น. ท่ี โรงเรียนจ่าอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 
  นอกเหนือจากผู้ท่ีเรียกทดแทนจากการฟังผลและเลือกเหล่า ในวันที่ ๑๙ เมษำยน ๒๕๖๒ (เฉพาะ 
ผู้ท่ีเข้าฟังผลเท่านั้น) จะจัดไว้เป็นตัวส ารองล าดับถัดไป (ตามล าดับคะแนน) เมื่อมีผู้ท่ีสอบได้เป็นตัวจริง  
หรือเรียกทดแทนสละสิทธิ์ ก่อนหรือหลังท าสัญญาเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศจะเรียกผู้ท่ี  
จัดไว้เป็นล าดับส ารอง เข้าทดแทนตามจ านวนของผู้สละสิทธิ์ ท้ังนี้ การเรียกทดแทนจะส้ินสุดลงในวันท่ี  
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๒๐.  กำรรำยงำนตัวเข้ำเป็นนักเรียนจ่ำอำกำศ 
  รายงานตัวที่โรงเรียนจ่าอากาศ ในวันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. (หากไม่รายงานตัว
ตามก าหนดถือว่าสละสิทธิ์) ท้ังนี้ให้ผู้ท่ีสอบได้น าเอกสารและส่ิงของเครื่องใช้มาด้วย คือ 
  ๒๐.๑ ใบแจ้งย้ายออกจากภูมิล าเนาเดิม เข้าบ้านเลขท่ี ๑๗๑/๑ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร (การแจ้งย้ายออกจากภูมิล าเนาเดิม ต้องด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในวันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๒) 
  ๒๐.๒ ส่ิงของเครื่องใช้ตามท่ีโรงเรียนจ่าอากาศก าหนด (แจ้งให้ทราบในวันประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย) 

๒๑.  กำรหมดสิทธิ์ 
  ๒๑.๑ ผู้หมดสิทธิ์ในกำรสมัครสอบเป็นนักเรียนจ่ำอำกำศ คือ 
   ๒๑.๑.๑ ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒ และมีขนาดพิกัด ความสมบูรณ์ของร่างกายไม่ได้ 
ตามเกณฑ์ ตามผนวก ก 
   ๒๑.๑.๒ หลักฐานเอกสารตามข้อ ๓ อย่างใดอย่างหนึ่งไม่สมบูรณ์ หรือเป็นเท็จ 

  ๒๑.๒ ผู้หมดสิทธิ์ในกำรสอบวิชำกำร คือ 
   ๒๑.๒.๑ ผู้ท่ีทุจริต และ/หรือ ส่อเจตนาทุจริตในเวลาสอบ 
   ๒๑.๒.๒ ผู้ท่ีไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามต่าง ๆ ดังนี้ 
    ๒๑.๒.๒.๑ เข้าสอบช้ากว่าก าหนดเวลาท่ีเริ่มต้นสอบเกิน ๒๐ นาที หมดสิทธิ์เข้า
ห้องสอบ 
    ๒๑.๒.๒.๒ ห้ามน าเอกสาร เครื่องเขียน อุปกรณ์การค านวณ และเครื่องมือส่ือสาร
ทุกชนิดเข้าห้องสอบ 
    ๒๑.๒.๒.๓ ห้ามเปิดปัญหาสอบจนกว่าจะได้รับค าส่ัง 
    ๒๑.๒.๒.๔ ห้ามพูดคุย หรือปรึกษา หากสงสัยให้ยกมือถามกรรมการเท่านั้น 
    ๒๑.๒.๒.๕ ห้ามออกจากห้องสอบก่อนเวลาท่ีคณะกรรมการคุมสอบก าหนด 
    ๒๑.๒.๒.๖ ห้ามน าปัญหาสอบและใบค าตอบออกนอกห้องสอบ 

 



-๑๔- 

  ๒๑.๓ ผู้หมดสิทธิ์ในกำรท ำสัญญำเข้ำเป็นนักเรียนจ่ำอำกำศ คือ 
   ๒๑.๓.๑ ผู้ซึ่งปรากฏภายหลังว่าต้องหมดสิทธิ์ตามข้อ ๒๑.๑ หรือ ๒๑.๒ 
   ๒๑.๓.๒ ผู้ปกครอง หรือผู้ค้ าประกันผู้ปกครอง ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๗.๒ ถึงข้อ ๑๗.๖ 
   ๒๑.๓.๓ ผู้ท่ีไม่ไปท าสัญญาตามวัน เวลา ท่ีก าหนด 

  ๒๑.๔ ผู้ที่ไม่ไปรำยงำนตัวเข้ำเป็นนักเรียนจ่ำอำกำศ ในวันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 

๒๒.  สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับขณะเป็นนักเรียนจ่ำอำกำศ  
  ๒๒.๑ ได้รับจ่ายส่ิงของ ตามอัตราจ่ายท่ีทางราชการก าหนด 
  ๒๒.๒ ได้รับเบี้ยเล้ียงและเบ้ียเล้ียงกรณีไปราชการนอกท่ีต้ังปกติ ตามท่ีทางราชการก าหนด 
  ๒๒.๓ ได้รับเงินเดือน เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร ทหารกองประจ าการและ
นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมท้ายพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๘ 
  ๒๒.๔ ได้รับการประกอบเล้ียงอาหารทุกวัน วันละ ๓ มื้อ โดยใช้เงินเบ้ียเล้ียงบางส่วนเป็นค่าอาหาร 
  ๒๒.๕ นักเรียนจ่าอากาศช้ันปีท่ี ๑ ท่ีมีผลการเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด มีสิทธิสอบแข่งขันขอรับทุน 
การศึกษา เพื่อศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศและศึกษาต่อท่ีโรงเรียนนายเรืออากาศ 
นวมินทกษัตริยาธิราช 

๒๓.  สิทธิประโยชน์เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ  
  นักเรียนจ่าอากาศ เมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการและแต่งต้ังยศ
เป็นจ่าอากาศตรี รับเงินเดือนตามกฎกระทรวง หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ทหารและได้รับเงินเดือน ตามบัญชีอัตราเงินเดือน ข้าราชการทหาร ทหารกองประจ าการ และนักเรียนในสังกัด
กระทรวงกลาโหมท้ายพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๘ และปัจจัยให้ได้รับ
ขั้นเงินเดือนเพิ่มตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการได้รับเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับข้าราชการทหาร 
ท่ีมีคุณสมบัติ ตามปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

๒๔.  กำรด ำเนินกำรเก็บรักษำ และ/หรือ ท ำลำยเอกสำร 
  การด าเนินการเก็บรักษา และ/หรือ ท าลายเอกสาร ท่ีเกี่ยวข้องกับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น
นักเรียนจ่าอากาศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  ๒๔.๑ แม่พิมพ์ข้อสอบท าลายทันทีเมื่อจัดพิมพ์ข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
  ๒๔.๒ กระดาษค าตอบของผู้เข้าสอบ เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี แล้วจึงท าลาย 
  ๒๔.๓ เอกสารบันทึกคะแนน เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี แล้วจึงท าลาย 
  ๒๔.๔ ปัญหาสอบวิชาการ เก็บรักษาไว้จ านวน ๕ ชุด ไม่น้อยกว่า ๑ ปี จ านวนท่ีเหลือท าลายทันที
เมื่อเสร็จส้ินกระบวนการรับสมัคร 
  ๒๔.๕ ผลการตรวจร่างกายทางการแพทย์ และผลการทดสอบความถนัดและวิภาววิสัย เก็บรักษาไว้
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี แล้วจึงท าลาย 



-๑๕- 

๒๕. หลักเกณฑ์กำรเลือกเหล่ำทหำร มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  ๒๕.๑ ผู้สอบได้ตัวจริง มีคะแนนรวมท้ังส้ินสูงกว่า มีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในเหล่าทหารได้ตามความ
ประสงค์ เว้นแต่ในเหล่าทหารนั้นมีผู้มีคะแนนรวมทั้งส้ินท่ีสูงกว่า บรรจุไว้เต็มตามจ านวนแล้ว 
  ๒๕.๒ ผู้สอบได้ล าดับส ารอง มีคะแนนรวมท้ังส้ินสูงกว่า มีสิทธิ์เลือกศึกษาในเหล่าทหารท่ียังได้ 
ไม่ครบจ านวนตามความประสงค์ 
  ๒๕.๓ ผู้สมัครประเภทบุคคลพลเรือน 
   ๒๕.๓.๑ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สามารถ
เลือกศึกษาในเหล่าทหาร จ านวน ๗ เหล่า ๘ จ าพวก ได้แก่ เหล่าทหารต้นหน จ าพวกทหารควบคุมอากาศยาน
และแจ้งเตือน, เหล่าทหารต้นหน จ าพวกทหารบังคับการบิน, เหล่าทหารอุตุ จ าพวกทหารอุตุนิยมวิทยา, เหล่า
ทหารช่างอากาศ, เหล่าทหารส่ือสาร, เหล่าทหารสรรพาวุธ, เหล่าทหารอากาศโยธิน และ เหล่าทหารสารวัตร 
   ๒๕.๓.๒  คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนอื่น ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษานอกระบบ 
(กศน.) หรือคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกประเภทวิชาชีพ สามารถเลือกศึกษาในเหล่าทหาร จ านวน ๕ เหล่า 
ได้แก่ เหล่าทหารช่างอากาศ, เหล่าทหารส่ือสาร, เหล่าทหารสรรพาวุธ, เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหาร 
สารวัตร 
   ๒๕.๔ ผู้สมัครประเภททหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
คุณวุฒิการศึกษานอกระบบ (กศน.) หรือ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกประเภทวิชาชีพ สามารถเลือก
ศึกษาในเหล่าทหาร จ านวน ๒ เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารอากาศโยธิน และ เหล่าทหารสารวัตร 

๒๖.  ข้อมูลประกอบกำรเลือกเหล่ำทหำร 

เหล่ำทหำร 
ระยะเวลำ 

ศึกษำ 
รำยละเอียด 

ต้นหน 
(จ าพวกทหาร 

ควบคุมอากาศยาน 
และแจ้งเตือน) 

(ตห.คจ.) 

๒ ปี ศึกษำเก่ียวกับ  
 การป้องกันทางอากาศ, การเฝ้าตรวจทางอากาศ, การพิสูจน์ฝ่าย
การควบคุมการบินสกัดกั้น, การติดต่อส่ือสารในการควบคุมการบิน
สกัดกั้น และระบบบัญชาการและควบคุมทางอากาศ (ACCS) 
ควำมก้ำวหน้ำ   
 ศึกษาเพิ่มเติมด้านการป้องกันทางอากาศหลักสูตรภายใน
กองทัพ อากาศ และต่างประเทศ ฝึกร่วมผสมกับนานาชาติด้านการ
ป้องกันทางอากาศ ปฏิบัติงานตามสถานีเรดาร์ของกองทัพอากาศ  
มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
การควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือนตามเงื่อนไขคุณสมบัติท่ีราชการ
ก าหนด 

 



-๑๖- 

เหล่ำทหำร 
ระยะเวลำ 

ศึกษำ 
รำยละเอียด 

ต้นหน 
(จ าพวกทหาร 
บังคับการบิน) 

(ตห.บบ.) 

๒ ปี ศึกษำเก่ียวกับ 
 การบริการจราจรทางอากาศ การบริการข่าวสารการบิน การ
ควบคุม จราจรทางอากาศ และการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
ควำมก้ำวหน้ำ  
 ศึกษาเพิ่มเติมด้านการควบคุมจราจรทางอากาศหลักสูตร
ภายในภายนอกกองทัพอากาศ และต่างประเทศ ตามเกณฑ์ก าหนด
คุณสมบัติของกองทัพอากาศ ฝึกร่วมผสมกับนานาชาติด้านการ
ควบคุมจราจรทางอากาศ ปฏิบัติงานตามหน่วยควบคุมจราจรทาง
อากาศ (หอบังคับการบิน) ประจ ากองบิน และหน่วยบริการข่าวสาร
การบินของกองทัพอากาศ และมีสิทธิ์ได้เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมี
เหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมจราจรทางอากาศตาม
เงื่อนไขคุณสมบัติท่ีราชการก าหนด 
 

อุต ุ
(จ าพวกทหาร
อุตุนิยมวิทยา) 

(อต.) 

๒ ปี ศึกษำเก่ียวกับ  
 อุตุนิยมวิทยาเพื่อการบิน (Aviation Weather) ความรู้ด้าน
แผนท่ีอากาศ ข้อมูลข่าวอากาศท่ีให้บริการด้านการบิน การตรวจ
อากาศและการรายงานข้อมูลข่าวอากาศ สภาพอากาศในอวกาศ 
(Space Weather) ธรรมชาติของดวงอาทิตย์ อิทธิพลจากการ
ปลดปล่อยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าและอนุภาคต่าง ๆ จากดวงอาทิตย์ 
ผลกระทบท่ีมาจากการปลดปล่อยคล่ืน แม่เหล็กไฟฟ้าและอนุภาค 
ต่าง ๆ จากดวงอาทิตย์ท่ีมีต่อโลก รวมท้ังการแจ้งเตือนและพยากรณ์
คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าและอนุภาคต่าง ๆ จากดวงอาทิตย์ท่ีจะเกิดขึ้น 
บนโลก  
ควำมก้ำวหน้ำ  
 เป็นเจ้าหน้าท่ีข่าวอากาศ (Weather Man) มีทุนให้ศึกษาต่อ
ด้านข่าวอากาศในต่างประเทศ (ส าหรับผู้ท่ีสอบผ่านการคัดเลือก)  
มีสิทธิ์สอบเล่ือนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรต าแหน่ง นายทหาร 
ข่าวอากาศ เหล่าทหารอุต ุ
 
 
 



-๑๗- 

เหล่ำทหำร 
ระยะเวลำ 

ศึกษำ 
รำยละเอียด 

ช่างอากาศ 
(ชอ.) 

๒ ปี ศึกษำเก่ียวกับ  
 โครงสร้างอากาศยาน (Airframe), เครื่องยนต์อากาศยาน 
(Power plant), ระบบอากาศยาน (General), สมรรถภาพมนุษย์ 
(Human performance and Limitations), กฎหมายการบิน (Law 
and regulations) และ นิรภัยภาคพื้น (Ground safety)  
ควำมก้ำวหน้ำ  
 ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการทหารอากาศ เหล่าทหารช่างอากาศ 
มีโอกาสไปศึกษา อบรม ดูงานต่างประเทศเมื่อมีประสบการณ์ในการ
ซ่อมบ ารุงอากาศยาน จ านวน ๔ ปี สามารถสอบใบอนุญาตนายช่าง
ภาคพื้นดิน ประเภทท่ี ๒ (License) จากส านักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย (CAAT), ผ่านการอบรมหลักสูตรช่างเทคนิคประจ า
อากาศยานจะได้รับการบรรจุเป็นช่างเทคนิคประจ าอากาศยาน  
(มีเงินเพิ่มปฏิบัติงานบนอากาศยาน) สอบเล่ือนฐานะเป็นนายทหาร
สัญญาบัตรเหล่าทหารช่างอากาศ ประกอบอาชีพเป็นช่างซ่อมบ ารุง
เครื่องบินพาณิชย์ 
 

ส่ือสาร 
(ส.) 

๒ ปี 
 

ศึกษำเก่ียวกับ  
 ช่างอิ เล็กทรอนิกส์ เทียบเท่าอาชีวศึกษา และช่างส่ือสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ของกองทัพอากาศ เช่น ช่างวิทยุ ส่ือสารประจ า 
อากาศยาน ช่างวิทยุส่ือสารการบินภาคพื้น, ช่างเรดาร์, ช่างโทรศัพท์, 
ช่างวิทยุส่ือสารโทรคมนาคม, ช่างปรับเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัด 
เจ้าหน้าท่ีส่ือสารทางยุทธวิธี, เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศ 
ควำมก้ำวหน้ำ  
 บรรจุเป็นช่างส่ือสารประจ าอากาศยาน, ช่างส่ือสารโทรคมนาคม 
ช่างส่ือสารภาคพื้น, ช่างส่ือสารประจ าสถานีเรดาร์, ช่างปรับมาตรฐาน
เครื่องมือวัด, ช่างโทรศัพท์และระบบเครือข่าย, เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ
ส่ือสารยุทธวิธี, เจ้าหน้าท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทัพอากาศ 
และสามารถน าความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ประกอบอาชีพเสริมนอกเวลา
ราชการ 
 
 



-๑๘- 

เหล่ำทหำร 
ระยะเวลำ 

ศึกษำ 
รำยละเอียด 

สรรพาวุธ 
(สพ.) 

๒ ปี 
 

ศึกษำเก่ียวกับ   
 หมวดวิชาอาวุธและอุปกรณ์, กระสุนวัตถุระเบิด, การส่งก าลัง
บ ารุงสายสรรพาวุธ, ระบบควบคุมการยิง, อาวุธน าวิถี, ระบบอาวุธ
สมัยใหม่และฝึกปฏิบัติงานช่างระบบควบคุมการยิง, ช่างอาวุธและ
อุปกรณ์, ช่างสรรพาวุธหน่วยบิน, การบริการกระสุนวัตถุระเบิด และ
สรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์   
ควำมก้ำวหน้ำ   
 สามารถสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าท่ี
เทคนิคท าลายวัตถุระเบิด และหลักสูตรเจ้าหน้าท่ีสรรพาวุธประจ า
อากาศยาน (ท้ังสองหลักสูตรถ้าได้รับการบรรจุจะได้เงินค่าฝ่าอันตราย
เพิ่ม) และยังสามารถออกไปท างานการท่าอากาศยานต่าง ๆ เช่น  
ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรถไฟฟ้าใต้ดิน 
 

อากาศโยธิน 
(อย.) 

๒ ปี ศึกษำเก่ียวกับ  
 ยุทธวิธีการปฏิบัติการทางทหาร การป้องกันฐานบิน การป้องกัน
ท่ีต้ัง ผู้น าและการบังคับบัญชา การใช้อาวุธภาคพื้น การใช้อาวุธต่อสู้
อากาศยาน การปฏิบัติการพิเศษ การโดดร่มจากอากาศยาน  
ควำมก้ำวหน้ำ   
 ศึกษาดูงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาหลักสูตร 
รบพิเศษ ท้ังในและนอกเหล่าทัพ บรรจุในหน่วยปฏิบัติการพิเศษจะ
ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ เป็นเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยและอารักขา
บุคคลส าคัญท้ังภาครัฐและเอกชน มีสิทธิ์สอบเล่ือนเป็นนายทหาร
สัญญาบัตร 
 

สารวัตร  
(สห.) 

๒ ปี ศึกษำเก่ียวกับ  
 กฎหมาย แบบธรรมเนียมทหาร การควบคุมและรักษาความ
ปลอดภัย การต่อสู้ป้องกันตัว การตรวจค้น จับกุม การป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม การรบประชิด การปฏิบัติการในอาคารหรือ
ส่ิงปลูกสร้าง การรักษาความปลอดภัยในเมือง การใช้อาวุธทาง
ภาคพื้น การยิงปืนพกระบบท านองรบ การยิงปืนระบบต่อสู้ป้องกัน
และอารักขาบุคคลส าคัญ การขับขี่รถจักรยานยนต์ การขับรถยนต์ 
ยุทธวิธีทหารสารวัตร และการโดดร่มจากอากาศยานทางยุทธวิธี 



-๑๙- 

เหล่ำทหำร 
ระยะเวลำ 

ศึกษำ 
รำยละเอียด 

ควำมก้ำวหน้ำ   
 บรรจุเข้ารับราชการเป็นเจ้าหน้าท่ีสารวัตรทหาร เจ้าหน้าท่ี
อารักขาบุคคลส าคัญมีเงินเพิ่มพิเศษ เจ้าหน้าท่ีควบคุมและรักษาความ
ปลอดภัยท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย 
หน่วยงานเอกชนอื่นๆ ท้ังในและต่างประเทศ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ
พิเศษซึ่งมีเงินเพิ่มพิเศษ มีสิทธิ์สอบเล่ือนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 
และสามารถเทียบโอนหน่วยกิตการเรียนได้มากท่ีสุดในการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะทางด้านสังคมศาสตร์ เช่น นิติศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสอบคัดเลือกเปล่ียนสายงาน 
เป็นนายต ารวจ นายทหารพระธรรมนูญ ปลัดอ าเภอ ปลัดองค์กร 
ส่วนท้องถิ่น นิติกร ทนายความ อัยการ และผู้พิพากษา 
 

 

 

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

 

 


