คำแนะนำกำรสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำเป็นนักเรียนจ่ำอำกำศ
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
๑. ควำมมุ่งหมำย
กองทัพอากาศ โดยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุ เข้าเป็นนั กเรี ยนจ่ าอากาศ ประจาปีก ารศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๔๔๓ คน แยกเป็นกลุ่ มประเภท
การรับสมัคร ดังนี้
๑.๑ ประเภทบุคคลพลเรือ น คุณวุ ฒิมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือ เทียบเท่ำ จานวน ๔๒๕ คน
เพื่อบรรจุเข้าศึกษาในเหล่าทหาร จานวน ๗ เหล่าทหาร ได้แก่ เหล่าทหารต้นหน จานวน ๓๕ คน (จาพวกทหาร
ควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน จานวน ๒๕ คน และ จาพวกทหารบังคับการบิน จานวน ๑๐ คน) เหล่าทหารอุตุ
จาพวกทหารอุตุนิยมวิทยา จานวน ๒๐ คน, เหล่าทหารช่างอากาศ จานวน ๑๔๐ คน, เหล่าทหารสื่อสาร
จานวน ๑๐๕ คน เหล่าทหารสรรพาวุธ จานวน ๓๕ คน, เหล่าทหารอากาศโยธิน จานวน ๖๐ คน และเหล่าทหาร
สารวัตร จานวน ๓๐ คน
๑.๒ ประเภททหำรกองหนุน สังกัดกองทัพอำกำศ คุณวุฒิมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือ เทียบเท่ำ
จานวน ๑๘ คน เพื่อบรรจุเข้าศึกษาในเหล่าทหาร จานวน ๒ เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารอากาศโยธิน จานวน ๑๒ คน
และเหล่าทหารสารวัตร จานวน ๖ คน ในกรณีไม่สามารถคัดเลือกทหารกองหนุน สังกัด กองทัพอากาศ ได้ครบ
ตามจานวนที่กาหนด จะพิจารณาจากผู้สมัครประเภทบุคคลพลเรือน เข้าบรรจุเป็นนักเรียนจ่าอากาศทดแทน
ให้ครบจานวนที่กาหนด

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ คุณสมบัติของผู้สมัครประเภทบุคคลพลเรือน
๒.๑.๑ อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๒๐ ปี (เกิดระหว่ำงวันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๔๒ ถึง
วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๔๔ เท่ำนั้น)
๒.๑.๒ คุณวุฒิการศึกษา
๒.๑.๒.๑ สาเร็ จการศึก ษาหลั ก สู ตรมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อก าลั ง ศึ ก ษาในชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ต้องมีผลการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไม่ต่ากว่า
๒.๐๐ หรือ
๒.๑.๒.๒ สาเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กศน.) เทียบเท่าคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ และมีผลการ

-๒ทดสอบทางการศึกษารายบุคคลตามสาระ ระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ระดับคะแนน
“ผ่านหรือสูงกว่า” ทุกสาระ หรือ
๒.๑.๒.๓ สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกาลังศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 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 ตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ออกตาม
ความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและตามที่ทางราชการกาหนด รายละเอียดตาม ผนวก ก ของ
ระเบียบการและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณเพศ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่เป็นผู้อยู่ใน
ระหว่างเป็นจาเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องคาพิพากษาโทษถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐาน
ลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เป็นผู้เคยถูก
ปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากโรงเรี ยนทหารของกระทรวงกลาโหมหรือ
สถาบันการศึกษาใด ๆ ไม่เคยทุจริตในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศมาก่อน
๒.๑.๘ เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
๒.๒ คุณสมบัติของผู้สมัครประเภททหำรกองหนุนสังกัดกองทัพอำกำศ
๒.๒.๑ เป็ น ทหารกองหนุ น สั ง กัด กองทั พ อากาศ เฉพาะผู้ ที่ เ คยเป็น ทหารกองประจ าการ
(ทหารเกณฑ์) มีระยะเวลาอยู่ในกองประจาการมาแล้วอย่างน้อย ๑ ปี ปลดเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑
ชั้นที่ ๑ ไม่เกินวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และในระหว่างรับราชการกองประจาการ 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 สาเร็จการศึกษาหลักสู ตรมั ธยมศึก ษาตอนปลาย ต้องมีผ ลการเรียนและ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ หรือ
๒.๒.๓.๒ สาเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กศน.) เทียบเท่าคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ และมีผลการ
ทดสอบการศึกษารายบุคคลตามสาระ ระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ระดับคะแนน
“ผ่านหรือสูงกว่า” ทุกสาระ หรือ

-๓๒.๒.๓.๓ สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ากว่า 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 ตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ออกตาม
ความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและตามที่ทางราชการกาหนด รายละเอียดตาม ผนวก ก ของ
ระเบียบการและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒.๒.๖ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณเพศ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
๒.๒.๗ ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่เป็นผู้อยู่ใน
ระหว่างเป็นจาเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องคาพิพากษาโทษถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐาน
ลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
๒.๒.๘ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เป็นผู้เคย
ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากโรงเรียนทหารของกระทรวงกลาโหมหรือ
สถาบันการศึกษาใด ๆ ไม่เคยทุจริตในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศมาก่อน
๒.๒.๙ เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

๓. หลักฐำนประกอบกำรสมัคร (ยื่นหลักฐานเมื่อผ่านการสอบวิชาการ ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒)
๓.๑ ใบสมัครฉบับจริง (พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์)
๓.๒ บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
๓.๓ สาเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร
๓.๓.๑ ผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้สาเนาใบระเบียนแสดงผล
การเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แสดงสัดส่วนผลการเรียนและ
ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ จานวน ๑ ฉบับ หรือ
๓.๓.๒ ผู้สมัครที่ สาเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กศน.) ใช้สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แสดงระดับ
ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ กับเอกสารแสดงผลการทดสอบทางการศึกษารายบุคคลตามสาระระดับชาติ
ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ที่แสดงระดับคะแนน “ผ่านหรือสูงกว่า” ทุกสาระ จานวน ๑ ชุด
หรือ
๓.๓.๓ ผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใช้สาเนาใบระเบียนแสดง
ผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่แสดงระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ กับ
เอกสารแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ที่แสดงระดับคะแนน “ผ่านหรือ
สูงกว่า” ทุกวิชา/องค์ประกอบ จานวน ๑ ชุด หรือ

-๔๓.๓.๔ ผู้ ส มั ค รที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นภาคเรี ย นสุ ด ท้ า ยของหลั ก สู ต ร ใช้ ห นั ง สื อ รั บ รองจาก
สถานศึกษาว่ากาลังศึกษาอยู่ (ตามใบแบบใน ผนวก ข ของระเบียบการและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
เป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒) จานวน ๑ ฉบับ หากปรากฏในภายหลังว่า ผลการเรียนของ
ผู้สมั ครไม่ เป็ นไปตามเกณฑ์ที่ โรงเรี ยนจ่า อากาศกาหนดไว้ ผู้ สมั ครต้อ งถู กตัด สิท ธิ์ใ นการเข้า เป็ นนั กเรีย น
จ่าอากาศ
๓.๔ ผู้สมัครประเภททหารกองหนุนสัง กัดกองทัพอากาศ ต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจาก
ผู้บังคับบัญชา ระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไป จานวน ๒ ฉบับ (ตามใบแบบใน ผนวก ค ของระเบียบการและ
วิธีการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒)

๔. วิธีกำรสมัครสอบคัดเลือกเข้ำเป็นนักเรียนจ่ำอำกำศ
สมัครทำง INTERNET ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๒ ระบบรับสมัคร
ออนไลน์จะพิสูจน์ทราบบุคคลจากเลขประจาตัวประชาชน ดังนั้น ผู้สมัครต้องกรอกเลขประจาตัวประชาชน
ให้ถูกต้อง และผู้สมัครจะสมัครด้วยระบบออนไลน์ได้เพียงครั้งเดียวเท่ำนั้น สาหรับวิธีการสมัครมีขั้นตอน
การปฏิบัติ ดังนี้
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 เพื่ออ่านคาแนะนาเบื้องต้น
๔.๓ กดปุ่ม “สมัครออนไลน์” ศึกษาขั้นตอนการสมัครให้เข้าใจ
๔.๔ กดปุ่ม “ใบสมัครออนไลน์”
๔.๕ UPLOAD รูปถ่าย
๔.๖ กรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน เลือกช่องทางการชาระเงิน
๔.๗ กดปุ่ม “ส่งใบสมัคร” เพื่อส่งใบสมัครเข้าสู่ระบบ
๔.๘ พิมพ์เอกสารเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้สมัค รพร้อมกับพิมพ์ใบแจ้งการชาระเงิน
หากผู้สมัครไม่สามารถพิมพ์ใบชาระเงินได้ในคราวเดียวกับการส่ง ใบสมัครเข้าระบบ ผู้สมัครสามารถพิมพ์
ใบชาระเงินภายหลังได้ โดยกลับไปที่ เว็บไซต์ http://www.atts.ac.th กดปุ่ม “สมัครออนไลน์” และกดปุ่ม
“พิมพ์ใบชำระเงิน”
๔.๙ ชาระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตามวิธีการที่ผู้สมัครเลือกไว้ เป็นเงิน จานวน ๔๐๐ บาท
และเงินค่าบริการในแต่ละวิธีการเลือกชาระเงิน ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกชาระเงินได้ด้วยวิธีการ ดังนี้
๔.๙.๑ ชาระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ได้ตั้งแต่วันที่ส่งใบสมัคร จนถึง วันที่
๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ ในเวลาทาการของธนาคาร
๔.๙.๒ ชาระเงินทาง “KTB ONLINE” หรือ “ATM” ได้ตั้งแต่วันที่ส่งใบสมัคร จนถึงวันที่
๓๑ มกรำคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๔.๐๐ น. หากพ้นกาหนดนี้ให้ชาระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยเพียงช่องทางเดียว

-๕๔.๑๐ การ DOWNLOAD ระเบียบการฯ ผู้สมัครสามารถเข้าไป DOWNLOAD หรือพิมพ์ระเบียบการ
ได้ตั้งแต่วันถัดไปจากวันที่ชาระเงินแล้ว โดยกลับไปที่เว็บไซต์ http://www.atts.ac.th กดปุ่ม“สมัครออนไลน์”
และกดปุ่ม “พิมพ์ระเบียบกำรสมัคร”
๔.๑๑ การตรวจสอบรูปถ่าย ผู้สมัครต้องเข้าไปตรวจสอบรูปถ่ายที่ UPLOAD ไว้แล้วว่าถูกต้องหรือไม่
ในสัปดาห์ถัดจากที่ได้ส่งใบสมัครไปแล้ว โดยกลับไปที่เว็บไซต์ http://www.atts.ac.th กดปุ่ม “สมัครออนไลน์”
และกดปุ่ม “ตรวจสอบรูปถ่ำย” แล้วทาตามขั้นตอนที่แนะนาที่หน้าจอ รูปถ่ายของผู้สมัครต้องถูกต้องจึงจะ
สามารถพิมพ์ใบสมัครฉบับจริงและบัตรประจาตัวผู้สมัครได้ หากรูปถ่ายไม่ถูกต้องให้ดาเนินการตามคาแนะนา
ที่หน้าจอ หากผู้สมัคร UPLOAD รูปถ่ายที่ไม่เหมาะสมเข้าสู่ระบบ จะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัคร
๔.๑๒ การพิมพ์ใบสมัครฉบับจริงและบัตรประจาตัวผู้สมัคร ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครฉบับจริง
และบัตรประจาตัวผู้สมัครได้ในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดจากวันที่ชาระเงินแล้วหรือวันจันทร์ของสัป ดาห์ถัดจาก
ที่ได้แก้ไขรูปถ่ายและโรงเรียนจ่าอากาศรับรองรูปถ่ายถูกต้องแล้ว โดยกลับไปที่เว็บไซต์ http://www.atts.ac.th
กดปุ่ม “สมัครออนไลน์” และกดปุ่ม “พิมพ์ใบสมัครฉบับจริงและบัตรประจำตัวสอบ”
๔.๑๓ การแก้ค าผิดหรือ แก้ไขข้อ มูลอื่น ๆ ให้ศึกษาที่ เว็บไซต์ http://www.atts.ac.th กดปุ่ ม
“สมัครออนไลน์” และกดปุ่ม “สำรพันปัญหำ”
ผู้สมัคร ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครพร้อมกับบัตรประจำตัวประชำชน ไปแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่
ในวั น สอบทุ ก รำยกำร ทั้ ง กำรสอบวิ ช ำกำร ควำมถนั ด และวิ ภ ำววิ สั ย สั ม ภำษณ์ พลศึ ก ษำ และ
กำรตรวจร่ำงกำยทำงกำรแพทย์
ผู้สมัคร ที่สอบผ่ำนวิชำกำร ต้องนำใบสมัครฉบับจริงพร้อมทั้ง หลักฐำนกำรสมัครที่ระบุไว้ในข้อ ๓
ไปยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่ในวันรำยงำนตัวและลงชื่อรับทรำบผลกำรสอบวิชำกำร ในวันที่ ๑๔ มีนำคม ๒๕๖๒
หมำยเหตุ ๑. หำกตรวจสอบแล้วพบว่ำ คุณสมบัติและหลักฐำนของผู้สมัครไม่ถูกต้องตำมที่กำหนด
ไว้ใ นระเบี ย บกำรนี้ โรงเรี ย นจ่ ำ อำกำศถื อ ว่ ำ เป็ น เจตนำไม่ บ ริ สุ ท ธิ์ ข องผู้ ส มั ค ร
และขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรรับสมัครครั้งนี้
๒. เอกสำรต่ำง ๆ ที่ระบุไว้ว่ำไม่ต้องส่งต้นฉบับจริง ผู้สมัครต้องทำสำเนำหรือถ่ำยเอกสำร
พร้อมทั้งลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำเอกสำรทุกฉบับ (ยกเว้นกรณีที่ได้ระบุไว้อ ย่ำงอื่น )
หำกตรวจสอบแล้วปรำกฏว่ำ เป็น เอกสำรที่มิใ ช่ท ำงรำชกำรออกให้ จะถูกตัดสิทธิ์
และอำจถูกดำเนินคดีตำมกฎหมำย

๕. กำรขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม
๕.๑ ผู้สมัครที่มีสิทธิ์ขอคะแนนเพิ่มและคะแนนที่เพิ่มเป็นพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยโรงเรียนทหาร พ.ศ.๒๕๔๓ ดังนี้

-๖๕.๑.๑ สาเร็จการฝึกวิชาทหาร (รด.) ของหน่วยบัญ ชาการรักษาดินแดน ให้ไ ด้คะแนนเพิ่ม
คิดเป็นร้อยละของคะแนนรวมทั้งสิ้น ดังนี้
๕.๑.๑.๑ สาเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ ๑ ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ ๓
๕.๑.๑.๒ สาเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ ๒ ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ ๔
๕.๑.๑.๓ สาเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ ๓ ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ ๕
๕.๑.๑.๔ สาเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ ๔ ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ ๖
๕.๑.๑.๕ สาเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ ๕ ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ ๗
๕.๑.๒ ผู้ที่เป็นบุตรทหาร ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งได้กระทาหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการรบ
หรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณ ตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ ให้ได้คะแนน
เพิ่มร้อยละ ๕ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น
๕.๑.๓ ผู้ที่เป็นบุตรทหาร ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะ
ปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น
ซึ่ง ได้รับบาเหน็จบานาญพิ เศษตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการหรือได้รับเงินค่าทาขวัญตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทาขวัญข้าราชการและลูกจ้าง หรือบุตรของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญ
ดุษฎีมาลาเข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ ให้ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ ๑๐ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น
๕.๒ วิธีการขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม
๕.๒.๑ พิมพ์บัตรประจาตัวผู้สมัครจากระบบการรับสมัครออนไลน์ตามข้อ ๔.๑๒
๕.๒.๒ พิมพ์แบบรายงานขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม จากเว็บไซต์ http://www.atts.ac.th หรือ
ใช้แบบรายงานขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม ผนวก ง ของระเบียบการและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน
จ่าอากาศ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ แล้วกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน
๕.๒.๓ แนบหลักฐานที่ตนได้รับสิทธิ์ตามข้อ ๕.๑.๑ - ๕.๑.๓ ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมด ดูตัวอย่าง
แบบหนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร และแบบหนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉินและราชการทวีคูณ
จากเว็บไซต์ http://www.atts.ac.th หรือ ผนวก จ และ ผนวก ฉ ของระเบียบการและวิธีการสมัครสอบ
คัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามลาดับ
๕.๒.๔ จัดส่งเอกสารตามข้อ ๕.๒.๑ - ๕.๒.๓ ด้วยตนเองหรือผู้แทนให้ที่ นายทหารกาลังพล
โรงเรียนจ่าอากาศ ชั้น ๒ อาคารกองบังคับการ โรงเรี ยนจ่าอากาศ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๓๗๑๑ หรือส่ง ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปที่ นายทหารกาลังพล โรงเรียนจ่าอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๑๐ วงเล็บมุมซองด้านล่างว่า “ส่งหลักฐานคะแนนเพิ่มพิเศษ” ตั้ง แต่วันที่พิมพ์บัตร
ประจาตัวผู้สมัครได้จนถึงวันที่ ๑๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ ถือการประทับตราลงวันที่ ณ ที่ทาการไปรษณีย์ต้นทาง
เป็นสาคัญ
๕.๓ ผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เพิ่มคะแนนตามความในข้อ ๕.๑.๒ และข้อ ๕.๑.๓ ในขณะเดียวกัน
ให้ถือเกณฑ์ตามข้อ ๕.๑.๓ แต่อย่างเดียว

-๗๕.๔ ผู้ที่ได้เพิ่มคะแนนตามความในข้อ ๕.๑.๒ หรือ ข้อ ๕.๑.๓ ถ้าเป็นผู้ที่สอบวิชาทหารได้ตาม
ความในข้อ ๕.๑.๑ ด้วย ก็ให้เพิ่มขึ้นอีกตามเกณฑ์ของชั้นวิชาที่สอบได้
๕.๕ ถ้ามีการสอบคัดเลือกหลายรอบ ให้เพิ่มคะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดนี้ทุกรอบ
๕.๖ โรงเรียนจ่าอากาศ จะไม่รับพิจารณา หากผู้ สมัครไม่ส่งสาเนาบัตรประจาตัวผู้สมัครไปพร้อ ม
หลักฐานขอคะแนนเพิ่ม และผู้สมัครอาจเสียสิทธิ์ได้รับคะแนนเพิ่มนั้นไปด้วย

๖. กำรประกำศสถำนที่สอบ
ผู้สมัคร สามารถตรวจสอบสถานที่ ที่นั่งสอบ และเวลาสอบ ทางเว็บไซต์ http://www.atts.ac.th
ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

๗. กำรสอบวิชำกำร
๗.๑ สอบวิชำกำร วันพุธที่ ๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
๗.๒ สถานที่สอบวิชาการ ประกาศทางเว็บไซต์ http://www.atts.ac.th ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒
๗.๓ เนื้อหาวิชาที่สอบ จะครอบคลุมความรู้ตามคุณวุฒิที่กาหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
ปัญหาสอบมีคะแนนรวมทั้งสิ้น ๗๐๐ คะแนน โดยผู้ที่มีคะแนนภำษำอังกฤษต่ำกว่ำร้อยละ ๓๐ ให้ถือว่ำไม่ผ่ำน
กำรสอบวิชำกำร สาหรับวิชาที่สอบ 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 ให้ไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง
๗.๔.๒ หากเข้าสอบช้ากว่ากาหนดเวลา เกิน ๒๐ นาที จะหมดสิทธิ์เข้าห้องสอบ
๗.๔.๓ วางบัตรประจาตัวผู้สมัครไว้บนโต๊ะสอบ ถ้าบัตรหายให้แจ้ง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการ
คุมสอบทราบก่อนเข้าห้องสอบ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๗.๔.๔ ไม่ อ นุ ญ าตให้ น าเอกสาร เครื่อ งเขี ย น อุ ป กรณ์ ก ารค านวณและเครื่ อ งมื อ สื่ อ สาร
ทุกชนิดเข้าห้องสอบ
๗.๔.๕ รักษากระดาษคาตอบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ มิให้มีรอยยับ รอยฉีกขาด หรือสกปรก
๗.๔.๖ ไม่อนุญาตให้เปิดปัญหาสอบ จนกว่าจะได้รับคาสั่ง
๗.๔.๗ ไม่อนุญาตให้พูดคุยหรือปรึกษากัน หากสงสัยให้ยกมือขึ้นและถามกรรมการคุมสอบ
เท่านั้น
๗.๔.๘ ไม่อนุญาตให้นาปัญหาสอบออกนอกห้องสอบเด็ดขาด
๗.๔.๙ ไม่อนุญาตให้ ทาลักษณะท่าทางหรือส่งสัญ ญาณที่สื่อได้ว่ากระทาการทุจริตการสอบ
ถ้าผู้ควบคุมการสอบตรวจพบ จะถือว่าผู้เข้าสอบหมดสิทธิ์สอบ

-๘-

๘. กำรประกำศผลสอบวิชำกำร
ประกาศผลสอบผู้ สมั ครที่ส อบผ่า นวิ ชาการล่ วงหน้า ในวั นที่ ๑๑ มีน ำคม ๒๕๖๒ ทางเว็ บไซต์
http://www.atts.ac.th และ SMS (พิมพ์ “atts” เว้นวรรค “เลขประจำตัวผู้สมัคร” ส่งข้อความไปที่หมายเลข
“๔๘๔๗๖๐๔”) และประกาศผลสอบผู้สมัครที่สอบผ่านวิชาการอย่างเป็นทางการเรียงตามหมายเลขผู้สมัคร
ในวันที่ ๑๔ มีนำคม ๒๕๖๒ ที่โรงเรียนจ่าอากาศ
สาหรับการประกาศผลสอบผ่าน SMS เป็นการขอรับบริการตามความสมัครใจของผู้สมัคร โดยมี
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถส่งคาขอการรับทราบผลสอบได้ตั้งแต่ทราบเลขประจาตัวผู้สมัคร
ผู้สมัครที่สอบผ่ำนวิชำกำรต้องไปลงชื่อรับทรำบผลกำรสอบ กำหนดวันตรวจร่ำงกำยทำงกำรแพทย์
สอบสัมภำษณ์และสอบพลศึกษำ และต้องส่งใบสมัครฉบับจริง และหลักฐำนประกอบกำรสมัครตำมข้อ ๓
ที่โรงเรียนจ่ำอำกำศ ในวันที่ ๑๔ มีนำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. (กำรพิมพ์ใบสมัครฉบับจริง
ตำมข้อ ๔.๑๒)
กรณีที่ผู้สมัครมาด้วยตนเองไม่ไ ด้ จะให้ผู้ปกครองหรือผู้แทนลงชื่อรับทราบแทนหรือส่ง ใบสมัคร
ฉบับจริง พร้อมหลักฐานอื่น ๆ แทนได้ แต่ต้องนาบัตรประจาตัวผู้สมัครไปแสดงต่อคณะกรรมการด้วย มิฉะนั้น
จะถือว่ำผู้สมัครสละสิทธิ์

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

๑๐. กำรตรวจร่ำงกำยทำงกำรแพทย์
๑๐.๑ ตรวจร่างกายทางการแพทย์ ในวันที่ ๑๘ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ตามที่โรงเรียนจ่าอากาศ
นัดหมายล่วงหน้า
๑๐.๒ สถานที่ตรวจร่างกายทางการแพทย์ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
๑๐.๓ ข้อปฏิบัติของผู้เข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำยทำงกำรแพทย์
๑๐.๓.๑ ควรงดอำหำร ยำ และน้ำ ก่อนเข้ำรับกำรตรวจอย่ำงน้อย ๖ ชั่วโมง
๑๐.๓.๒ พร้อมที่โรงเรียนจ่าอากาศ ตามวัน เวลาที่กาหนด เจ้าหน้าที่จะนาผู้สมัครไปรับการ
ตรวจร่างกายทางการแพทย์จากคณะอนุกรรมการตรวจร่างกายทางการแพทย์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
๑๐.๓.๓ ผู้สมัครต้องชาระค่าตรวจร่างกายทางการแพทย์ ตามที่กรมแพทย์ทหารอากาศ
เรียกเก็บ (จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลการสอบวิชาการ) มิฉะนั้นจะถือว่ำสละสิทธิ์

-๙๑๐.๓.๔ ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นโรคหรือความพิการของร่างกายตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและตามที่ ทางราชการกาหนด ซึ่งผลการตรวจร่างกาย
ทางการแพทย์นั้นจะยึดถือ
“ผลกำรตรวจโดย คณะอนุกรรมกำรตรวจร่ำงกำยทำงกำรแพทย์ กรมแพทย์ทหำรอำกำศ
ถือเป็นที่สนิ้ สุด ไม่รับพิจำรณำผลกำรตรวจร่ำงกำยจำกสถำนพยำบำลอื่น ๆ”

๑๑. กำรสอบสัมภำษณ์
๑๑.๑ สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๘ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ตามที่โรงเรียนจ่าอากาศ นัดหมายล่วงหน้า
๑๑.๒ สถานที่สอบสัมภาษณ์ โรงเรียนจ่าอากาศ
๑๑.๓ การสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จะสอบทางด้านลักษณะท่าทาง ท่วงทีวาจา และ
ความรู้ทั่วไปที่ควรทราบ ดังนี้
๑๑.๓.๑ การปฏิบัติตามคาสั่ง ๒๐ คะแนน (ความเข้าใจคาสั่ง, ความรวดเร็ว, ความถูกต้อง
ความเข้มแข็ง และการควบคุมอารมณ์)
๑๑.๓.๒ ลักษณะทางทหาร ๒๐ คะแนน (ความสมส่วน, ความสมบูรณ์ส่วนบน, ความสมบูรณ์
ส่วนล่าง, ลักษณะการเคลือ่ นไหว และความเหมาะสมส่วนรวม)
๑๑.๓.๓ ท่วงทีวาจา ๒๐ คะแนน (เสียงดัง, ไม่ติดอ่าง, ความชัดเจน, ความปกติของเสียง และ
ความถูกต้องของภาษาพูด)
๑๑.๓.๔ ปฏิภาณไหวพริบ ๒๐ คะแนน (ความคล่องแคล่วในการตอบ, ตัดสินใจรวดเร็วถูกต้อง
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า, ความเชื่อมั่นในตนเอง และความคิดสร้างสรรค์)
๑๑.๓.๕ ความรู้รอบตัว ๒๐ คะแนน (เกี่ยวกับตนเอง, การทหาร, กองทัพอากาศ, การเมืองและ
ศาสนา, สังคม และวัฒนธรรม)

๑๒. กำรสอบพลศึกษำ
๑๒.๑ สอบพลศึกษา ในวันที่ ๑๘ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ตามที่โรงเรียนจ่าอากาศ นัดหมายล่วงหน้า
๑๒.๒ สถานที่สอบพลศึกษา โรงเรียนจ่าอากาศ
๑๒.๓ การสอบพลศึกษา เป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ๕ สถานี รวม ๑๐๐ คะแนน ดัง นี้
(ให้นาชุดกีฬา และกางเกงว่ายน้าไปด้วย)
๑๒.๓.๑ สถานีที่ ๑ ดึงข้อราวเดี่ยว
๒๐ คะแนน
๑๒.๓.๒ สถานีที่ ๒ วิ่งระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
๒๐ คะแนน
๑๒.๓.๓ สถานีที่ ๓ ลุกนั่ง ภายในเวลา ๓๐ วินาที ๒๐ คะแนน
๑๒.๓.๔ สถานีที่ ๔ ดันพื้น ภายในเวลา ๒ นาที
๒๐ คะแนน
๑๒.๓.๕ สถานีที่ ๕ ว่ายน้า ระยะ ๕๐ เมตร
๒๐ คะแนน

-๑๐-

๑๓. กำรประกำศผลสอบขั้นสุดท้ำยและรำยงำนตัวลงชื่อรับทรำบผลสอบ
๑๓.๑ การประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย จะประกาศล่วงหน้า ในวันที่ ๕ เมษำยน ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์
http://www.atts.ac.th และ SMS (พิมพ์ “atts”เว้นวรรค “เลขประจาตัวผู้สมัคร” ส่งข้อความไปที่หมายเลข
“๔๘๔๗๖๐๔”) และประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการในวันที่ ๑๐ เมษำยน ๒๕๖๒ ที่โรงเรียนจ่าอากาศ
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
สาหรับการประกาศผลสอบผ่าน SMS เป็นการขอรับบริการตามความสมัครใจของผู้สมัคร โดยมี
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถส่งคาขอการรับทราบผลสอบได้ตั้งแต่ทราบว่าสอบผ่านวิชาการ
๑๓.๒ ผู้สอบได้ตัวจริง และผู้สอบได้ลำดับสำรอง จะประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย เรียงตาม ลาดับ
ของคะแนนรวมทั้งสิ้น
ทั้งนี้ ให้นาบัตรประจาตัวผู้สมัครไปแสดงตนและลงชื่อรับทราบผลการสอบต่อคณะกรรมการ ในวันที่
๑๐ เมษำยน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. หากพ้นกาหนดถือว่าสละสิทธิ์ (ผู้ปกครองหรือ ผู้แทน
สามารถนาบัตรประจาตัวผู้สมัครของผู้สอบไปดาเนินการแทนได้)

๑๔. กำรส่งเอกสำรแสดงผลกำรเรียน
ผู้สอบได้ตัวจริงและผู้สอบได้ลาดับสารอง ต้องนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน และสาเนา จานวน
๑ ชุด ไปแสดงต่อกรรมการสอบ ในวันที่ ๑๐ เมษำยน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. เมื่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จะเก็บเอกสารฉบับสาเนาไว้เป็นหลักฐาน ดังนี้
๑๔.๑ สาเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องแสดงใบระเบียนแสดงผลการเรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แสดงสัดส่วนผลการเรียนและผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ ฉบับจริง และสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๑๔.๒ สาเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.) ต้องแสดง
ใบระเบียนแสดงผลการเรียนการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แสดงระดับผลการเรียนเฉลี่ย
ไม่ต่ ากว่ า ๒.๐๐ ฉบั บจริง กับเอกสารแสดงผลการทดสอบทางการศึกษารายบุค คลตามสาระ ระดับ ชาติ
ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ที่แสดงระดับคะแนน “ผ่านหรือสูง กว่า ” ทุกสาระ และสาเนา
จานวน ๑ ชุด
๑๔.๓ สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ต้องแสดงใบระเบียนแสดงผลการเรียนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่แสดงระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ ฉบับจริง กับเอกสาร
แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ที่แสดงระดับคะแนน “ผ่านหรือสูงกว่า”
ทุกวิชา/องค์ประกอบ และสาเนา จานวน ๑ ชุด

หำกไม่นำเอกสำรหลักฐำนไปแสดง หรือส่งเกินกำหนด ถือว่ำสละสิทธิ์

-๑๑-

๑๕. กำรตรวจสอบผลคะแนน และผลกำรตรวจร่ำงกำยทำงกำรแพทย์
ผู้สมั ครสามารถตรวจสอบผลคะแนน และผลการตรวจร่ างกายทางการแพทย์ เฉพาะรายบุ คคล
ได้ตั้ ง แต่ วัน ที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทางเว็ บไซต์ http://www.atts.ac.th กรณีหากต้ องการทราบ
รายละเอียดผลการตรวจร่างกายทางการแพทย์ ให้ทาหนัง สือขอทราบผลการตรวจร่างกายทางการแพทย์
ส่ง ทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเองที่ สานักงานรับสมัคร โรงเรียนจ่าอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๑๐ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยโรงเรียนจ่าอากาศจะรวบรวมข้อมูล
และกาหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อนัดหมายให้มารับทราบรายละเอียดผลการตรวจร่างกายทางการแพทย์จาก
คณะอนุกรรมการตรวจร่างกายทางการแพทย์ กรมแพทย์ทหารอากาศ ต่อไป

๑๖. กำรเลือกเหล่ำทหำร
ผู้ส อบได้ ตั วจริ ง ต้อ งรำยงำนตั ว เพื่ อ เลือ กเหล่ ำ ทหำรที่ต้ อ งกำรศึ กษำด้ว ยตนเอง ที่ โ รงเรี ย น
จ่าอากาศ ในวันที่ ๑๑ เมษำยน ๒๕๖๒ ภำยในเวลำ ๑๓.๐๐ น. เท่านั้น หากรายงานตัวหลังเวลา ๑๓.๐๐ น.
จะถูกจัดให้เลือกเหล่าเป็นลาดับสุดท้าย หากไม่ไปรายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์

๑๗. กำรทำสัญญำเข้ำเป็นนักเรียนจ่ำอำกำศ
๑๗.๑ ผู้ที่สอบได้และมีสิทธิ์เข้าเป็นนัก เรียนจ่าอากาศ ต้องนาผู้ปกครอง ๑ คน และผู้ค้าประกัน
ผู้ปกครอง ๑ คน ไปทาสัญญาที่โรงเรียนจ่าอากาศ พร้อมด้วยหลักฐานฉบับจริง และถ่ายเอกสาร อย่างละ
๕ ฉบับ ดังนี้
๑๗.๑.๑ หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา ตามที่ผู้สมัครระบุคุณวุฒิไว้ในใบสมัคร ดังนี้
๑๗.๑.๑.๑ สาเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้หลักฐานใบระเบียน
แสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แสดงสัดส่วนผล
การเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
๑๗.๑.๑.๒ สาเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กศน.) ใช้หลักฐานใบระเบียนแสดงผลการเรียนการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับเอกสาร
แสดงผลการทดสอบทางการศึกษารายบุคคลตามสาระ ระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)
๑๗.๑.๑.๓ สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใช้หลักฐานใบระเบียน
แสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กับเอกสารแสดงผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

หำกไม่นำเอกสำรหลักฐำนไปแสดงในวันทำสัญญำ ถือว่ำสละสิทธิ์
๑๗.๑.๒ ใบสาคัญทหารกองเกิน (สด.๙)
๑๗.๑.๓ บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
๑๗.๑.๔ บัตรประจาตัวประชาชนของบิดาและของมารดาผู้ให้กาเนิด

-๑๒๑๗.๑.๔.๑ กรณีบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ให้นาใบมรณะบัตรหรือสาเนาทะเบียน
คนตายของผู้ที่ถึงแก่กรรมไปแสดง
๑๗.๑.๔.๒ กรณีบิดาหรือมารดาผู้ให้กาเนิดสาบสูญ ให้นาใบสาคัญจากศาลไปแสดง
ว่าเป็นบุคคลสาบสูญ และผู้สาบสูญนั้นเกิดในประเทศไทย ไปแสดง
๑๗.๑.๔.๓ กรณีบิดา มารดา หย่าร้าง ให้นาใบสาคัญการหย่า ไปแสดง
๑๗.๑.๔.๔ กรณีผู้สมัครเป็นบุตรบุญธรรมต้องนาหลักฐานการรับเป็นบุตรบุญธรรม
ไปแสดง
๑๗.๒ ผู้ปกครองต้องเป็นบิดาหรือมารดา หรือผู้ได้รับมอบอานาจจากบิดาหรือมารดา และมีอาชีพ
โดยชอบธรรมเป็นหลักฐาน ไม่เป็นบุคคลที่ต้องคาพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เป็นบุคคลที่อยู่ใน
ระหว่างเป็นจาเลยในคดีอาญา และต้องบรรลุนิติภาวะ
๑๗.๓ ผู้ค้าประกันผู้ปกครองต้องเป็นข้าราชการทหาร หรือตารวจชั้นสัญญาบัตรประจาการ หรือ
ข้าราชการพลเรือนที่ดารงตาแหน่งตั้งแต่ระดับชานาญการ/ ชานาญงาน หรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่ยังรับราชการอยู่
(ผู้ค้าประกัน ๑ คน สามารถค้าประกันผู้ปกครองได้ไม่เกิน ๒ คน)
๑๗.๔ กรณีที่ผู้ปกครองและผู้ค้าประกันผู้ปกครองสมรสแล้ว จะต้องนาคู่สมรสไปทาสัญญาพร้อมกัน
หากคู่สมรสไม่สามารถไปทาสัญญาได้ ให้นาใบยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สมรสไปแสดงด้วย
๑๗.๕ ผู้ปกครอง และผู้ค้าประกันผู้ปกครอง จะเป็นบุคคลคนเดียวกันไม่ได้ (สามี ภรรยา ถือเป็น
บุคคลคนเดียวกัน)
๑๗.๖ ผู้ปกครอง ผู้ค้าประกันผู้ปกครอง และคู่สมรส ต้องนาบัตรประจาตัวที่ยังไม่หมดอายุไปแสดง
และถ่ายเอกสาร คนละ ๑ ฉบับ

๑๘. ข้อผูกพันกับทำงรำชกำร
๑๘.๑ ผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องรับราชการในกองทัพอากาศ ติดต่อกันเป็นเวลา ๒ เท่า
ของจานวนปีที่ศึกษา (รวมปีที่เรียนซ้าชั้น)
๑๘.๒ ผู้ที่รับราชการไม่ครบกาหนด ตามข้อ ๑๘.๑ จะต้องชดใช้เงินแก่ทางราชการตามสัญญา โดย
ต้องชาระเงินค่าชดใช้ผิดสัญญาการศึกษา เป็นเงินปีละ ๖๕,๐๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เศษของปี
คิดเป็นรายเดือน ตามส่วนเฉลี่ยของปี และเศษของเดือนคิดเป็น ๑ เดือน
๑๘.๓ นักเรียนจ่าอากาศที่เหล่าทัพอื่นหรือหน่วยงานอื่นฝากเรี ยน เมื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
และได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในเหล่าทัพหรือหน่วยงานนั้นแล้ว ให้มีข้อผูกพันตามสัญญาที่ ทาไว้กับเหล่าทัพ
หรือหน่วยงานนั้น

๑๙. กำรเรียกบุคคลสำรอง
โรงเรียนจ่าอากาศ จะเรียกผู้สอบได้ลาดับสารองตามลาดับที่ ที่ประกาศไว้ (เฉพำะผู้สอบได้ลำดับ
สำรอง ที่ลงชื่อรับทรำบผลสอบเมื่อ ๑๐ เมษำยน ๒๕๖๒ เท่ำนั้น) เข้าทดแทนตามจานวนของผู้ สอบได้
ตัวจริงแต่สละสิทธิ์ ดังนี้

-๑๓๑๙.๑ ฟังผลการเรียกทดแทนและเลือกเหล่า ในวันที่ ๑๙ เมษำยน ๒๕๖๒ ภำยในเวลำ ๑๓.๐๐ น.
เท่ำนั้น หากเข้าฟังผลหลังเวลา ๑๓.๐๐ น. จะถูกจัดให้เป็นสารองลาดับสุดท้าย หากไม่เข้าฟังผลถือว่าสละสิทธิ์
๑๙.๒ ผู้สอบได้ลาดับสารอง (เรียกทดแทน) ทาสัญญาวันที่ ๒๒ เมษำยน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ถึง ๑๒.๐๐ น. ที่ โรงเรียนจ่าอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
นอกเหนือจากผู้ที่เรียกทดแทนจากการฟังผลและเลือกเหล่า ในวันที่ ๑๙ เมษำยน ๒๕๖๒ (เฉพาะ
ผู้ที่ เข้ าฟั ง ผลเท่า นั้ น) จะจั ดไว้เ ป็น ตั วส ารองลาดับ ถั ดไป (ตามลาดับ คะแนน) เมื่ อมี ผู้ที่ ส อบได้ เป็ นตั วจริ ง
หรือเรียกทดแทนสละสิทธิ์ ก่อนหรือหลังทาสัญ ญาเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศจะเรียกผู้ที่
จัดไว้เ ป็น ลาดับ สารอง เข้ าทดแทนตามจ านวนของผู้ส ละสิท ธิ์ ทั้ง นี้ การเรีย กทดแทนจะสิ้น สุด ลงในวัน ที่
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๒๐. กำรรำยงำนตัวเข้ำเป็นนักเรียนจ่ำอำกำศ
รายงานตัวที่โรงเรียนจ่าอากาศ ในวันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. (หากไม่รายงานตัว
ตามกาหนดถือว่าสละสิทธิ์) ทั้งนี้ให้ผู้ที่สอบได้นาเอกสารและสิ่งของเครื่องใช้มาด้วย คือ
๒๐.๑ ใบแจ้ งย้า ยออกจากภูมิ ลาเนาเดิม เข้า บ้านเลขที่ ๑๗๑/๑ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือ ง
กรุงเทพมหานคร (การแจ้งย้ายออกจากภูมิลาเนาเดิม ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๒)
๒๐.๒ สิ่งของเครื่องใช้ตามที่โรงเรียนจ่าอากาศกาหนด (แจ้งให้ทราบในวันประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย)

๒๑. กำรหมดสิทธิ์
๒๑.๑ ผู้หมดสิทธิ์ในกำรสมัครสอบเป็นนักเรียนจ่ำอำกำศ คือ
๒๑.๑.๑ ผู้ซึ่ง ขาดคุณสมบัติ ตามข้อ ๒ และมีขนาดพิกัด ความสมบูร ณ์ข องร่ างกายไม่ไ ด้
ตามเกณฑ์ ตามผนวก ก
๒๑.๑.๒ หลักฐานเอกสารตามข้อ ๓ อย่างใดอย่างหนึ่งไม่สมบูรณ์ หรือเป็นเท็จ
๒๑.๒ ผู้หมดสิทธิ์ในกำรสอบวิชำกำร คือ
๒๑.๒.๑ ผู้ที่ทุจริต และ/หรือ ส่อเจตนาทุจริตในเวลาสอบ
๒๑.๒.๒ ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามต่าง ๆ ดังนี้
๒๑.๒.๒.๑ เข้าสอบช้ากว่ากาหนดเวลาที่เริ่มต้นสอบเกิน ๒๐ นาที หมดสิทธิ์เข้า
ห้องสอบ
๒๑.๒.๒.๒ ห้ามนาเอกสาร เครื่องเขียน อุปกรณ์การคานวณ และเครื่องมือสื่อสาร
ทุกชนิดเข้าห้องสอบ
๒๑.๒.๒.๓ ห้ามเปิดปัญหาสอบจนกว่าจะได้รับคาสั่ง
๒๑.๒.๒.๔ ห้ามพูดคุย หรือปรึกษา หากสงสัยให้ยกมือถามกรรมการเท่านั้น
๒๑.๒.๒.๕ ห้ามออกจากห้องสอบก่อนเวลาที่คณะกรรมการคุมสอบกาหนด
๒๑.๒.๒.๖ ห้ามนาปัญหาสอบและใบคาตอบออกนอกห้องสอบ

-๑๔๒๑.๓ ผู้หมดสิทธิ์ในกำรทำสัญญำเข้ำเป็นนักเรียนจ่ำอำกำศ คือ
๒๑.๓.๑ ผู้ซึ่งปรากฏภายหลังว่าต้องหมดสิทธิ์ตามข้อ ๒๑.๑ หรือ ๒๑.๒
๒๑.๓.๒ ผู้ปกครอง หรือผู้ค้าประกันผู้ปกครอง ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๗.๒ ถึงข้อ ๑๗.๖
๒๑.๓.๓ ผู้ที่ไม่ไปทาสัญญาตามวัน เวลา ที่กาหนด
๒๑.๔ ผู้ที่ไม่ไปรำยงำนตัวเข้ำเป็นนักเรียนจ่ำอำกำศ ในวันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒

๒๒. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับขณะเป็นนักเรียนจ่ำอำกำศ
๒๒.๑ ได้รับจ่ายสิ่งของ ตามอัตราจ่ายที่ทางราชการกาหนด
๒๒.๒ ได้รับเบี้ยเลี้ยงและเบี้ยเลี้ยงกรณีไปราชการนอกที่ตั้งปกติ ตามที่ทางราชการกาหนด
๒๒.๓ ได้รับเงินเดือน เป็นไปตามบัญ ชีอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร ทหารกองประจาการและ
นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมท้ายพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๘
๒๒.๔ ได้รับการประกอบเลี้ยงอาหารทุกวัน วันละ ๓ มื้อ โดยใช้เงินเบี้ยเลี้ยงบางส่วนเป็นค่าอาหาร
๒๒.๕ นักเรียนจ่าอากาศชั้นปีที่ ๑ ที่มีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนด มีสิทธิสอบแข่งขันขอรับทุน
การศึกษา เพื่อศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศและศึกษาต่อที่โรงเรียนนายเรืออากาศ
นวมินทกษัตริยาธิราช

๒๓. สิทธิประโยชน์เมื่อสำเร็จกำรศึกษำ
นักเรียนจ่าอากาศ เมื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งยศ
เป็นจ่าอากาศตรี รับเงินเดือนตามกฎกระทรวง หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ทหารและได้รับเงินเดือน ตามบัญชีอัตราเงินเดือน ข้าราชการทหาร ทหารกองประจาการ และนักเรียนในสังกัด
กระทรวงกลาโหมท้ายพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๘ และปัจจัยให้ได้รับ
ขั้นเงินเดือนเพิ่มตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการได้รับเงินเดือนแรกบรรจุสาหรับข้าราชการทหาร
ที่มีคุณสมบัติ ตามปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

๒๔. กำรดำเนินกำรเก็บรักษำ และ/หรือ ทำลำยเอกสำร
การดาเนินการเก็บรักษา และ/หรือ ทาลายเอกสาร ที่เกี่ยวข้ องกับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น
นักเรียนจ่าอากาศ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
๒๔.๑ แม่พิมพ์ข้อสอบทาลายทันทีเมื่อจัดพิมพ์ข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๔.๒ กระดาษคาตอบของผู้เข้าสอบ เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี แล้วจึงทาลาย
๒๔.๓ เอกสารบันทึกคะแนน เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี แล้วจึงทาลาย
๒๔.๔ ปัญหาสอบวิชาการ เก็บรักษาไว้จานวน ๕ ชุด ไม่น้อยกว่า ๑ ปี จานวนที่เหลือทาลายทันที
เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการรับสมัคร
๒๔.๕ ผลการตรวจร่างกายทางการแพทย์ และผลการทดสอบความถนัดและวิภาววิสัย เก็บรักษาไว้
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี แล้วจึงทาลาย

-๑๕-

๒๕. หลักเกณฑ์กำรเลือกเหล่ำทหำร มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
๒๕.๑ ผู้สอบได้ตัวจริง มีคะแนนรวมทั้งสิ้นสูงกว่า มีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในเหล่าทหารได้ตามความ
ประสงค์ เว้นแต่ในเหล่าทหารนั้นมีผู้มีคะแนนรวมทั้งสิ้นที่สูงกว่า บรรจุไว้เต็มตามจานวนแล้ว
๒๕.๒ ผู้สอบได้ลาดับสารอง มีคะแนนรวมทั้ง สิ้นสูง กว่า มีสิทธิ์เลื อกศึกษาในเหล่าทหารที่ยัง ได้
ไม่ครบจานวนตามความประสงค์
๒๕.๓ ผู้สมัครประเภทบุคคลพลเรือน
๒๕.๓.๑ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ สามารถ
เลือกศึกษาในเหล่าทหาร จานวน ๗ เหล่า ๘ จาพวก ได้แก่ เหล่าทหารต้นหน จาพวกทหารควบคุมอากาศยาน
และแจ้งเตือน, เหล่าทหารต้นหน จาพวกทหารบังคับการบิน, เหล่าทหารอุตุ จาพวกทหารอุตุนิยมวิทยา, เหล่า
ทหารช่างอากาศ, เหล่าทหารสื่อสาร, เหล่าทหารสรรพาวุธ, เหล่าทหารอากาศโยธิน และ เหล่าทหารสารวัตร
๒๕.๓.๒ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนอื่น ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษานอกระบบ
(กศน.) หรือคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกประเภทวิชาชีพ สามารถเลือกศึกษาในเหล่าทหาร จานวน ๕ เหล่า
ได้แก่ เหล่าทหารช่างอากาศ, เหล่าทหารสื่อสาร, เหล่าทหารสรรพาวุธ, เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหาร
สารวัตร
๒๕.๔ ผู้สมัครประเภททหารกองหนุน สัง กัดกองทัพอากาศ คุณวุฒิมั ธยมศึ กษาตอนปลาย หรื อ
คุณวุฒิการศึกษานอกระบบ (กศน.) หรือ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกประเภทวิชาชีพ สามารถเลือก
ศึกษาในเหล่าทหาร จานวน ๒ เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารอากาศโยธิน และ เหล่าทหารสารวัตร

๒๖. ข้อมูลประกอบกำรเลือกเหล่ำทหำร
เหล่ำทหำร
ต้นหน
(จาพวกทหาร
ควบคุมอากาศยาน
และแจ้งเตือน)
(ตห.คจ.)

ระยะเวลำ
รำยละเอียด
ศึกษำ
๒ ปี
ศึกษำเกี่ยวกับ
การป้องกันทางอากาศ, การเฝ้าตรวจทางอากาศ, การพิสูจน์ฝ่าย
การควบคุมการบินสกัดกั้น, การติดต่ อสื่อสารในการควบคุ มการบิ น
สกัดกั้น และระบบบัญชาการและควบคุมทางอากาศ (ACCS)
ควำมก้ำวหน้ำ
ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ด้ า นการป้ อ งกั น ทางอากาศหลั ก สู ต รภายใน
กองทัพ อากาศ และต่างประเทศ ฝึกร่วมผสมกับนานาชาติด้านการ
ป้องกันทางอากาศ ปฏิบั ติง านตามสถานีเ รดาร์ข องกองทั พอากาศ
มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
การควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือนตามเงื่อนไขคุณสมบัติที่ราชการ
กาหนด

-๑๖เหล่ำทหำร
ต้นหน
(จาพวกทหาร
บังคับการบิน)
(ตห.บบ.)

อุตุ
(จาพวกทหาร
อุตุนิยมวิทยา)
(อต.)

ระยะเวลำ
รำยละเอียด
ศึกษำ
๒ ปี
ศึกษำเกี่ยวกับ
การบริการจราจรทางอากาศ การบริการข่าวสารการบิน การ
ควบคุม จราจรทางอากาศ และการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
ควำมก้ำวหน้ำ
ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ด้ า นการควบคุ ม จราจรทางอากาศหลั ก สู ต ร
ภายในภายนอกกองทัพอากาศ และต่างประเทศ ตามเกณฑ์กาหนด
คุ ณ สมบั ติ ข องกองทั พ อากาศ ฝึ ก ร่ ว มผสมกั บ นานาชาติ ด้ า นการ
ควบคุ ม จราจรทางอากาศ ปฏิ บั ติง านตามหน่ วยควบคุ มจราจรทาง
อากาศ (หอบังคับการบิน) ประจากองบิน และหน่วยบริการข่าวสาร
การบินของกองทัพอากาศ และมีสิทธิ์ได้เงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มี
เหตุ พิ เ ศษของผู้ ปฏิ บั ติ ง านด้ า นการควบคุ ม จราจรทางอากาศตาม
เงื่อนไขคุณสมบัติที่ราชการกาหนด
๒ ปี

ศึกษำเกี่ยวกับ
อุตุนิยมวิทยาเพื่อการบิน (Aviation Weather) ความรู้ด้าน
แผนที่อ ากาศ ข้ อ มูล ข่ าวอากาศที่ ใ ห้บ ริ การด้า นการบิน การตรวจ
อากาศและการรายงานข้ อมู ล ข่ าวอากาศ สภาพอากาศในอวกาศ
(Space Weather) ธรรมชาติ ข องดวงอาทิ ตย์ อิ ท ธิพ ลจากการ
ปลดปล่อ ยคลื่น แม่ เหล็ ก ไฟฟ้ า และอนุภ าคต่า ง ๆ จากดวงอาทิ ต ย์
ผลกระทบที่มาจากการปลดปล่อ ยคลื่น แม่เหล็ก ไฟฟ้าและอนุภาค
ต่าง ๆ จากดวงอาทิตย์ที่มีต่อโลก รวมทั้งการแจ้งเตือนและพยากรณ์
คลื่น แม่เ หล็ กไฟฟ้าและอนุภ าคต่ าง ๆ จากดวงอาทิตย์ ที่จ ะเกิ ดขึ้ น
บนโลก
ควำมก้ำวหน้ำ
เป็นเจ้าหน้าที่ข่าวอากาศ (Weather Man) มีทุนให้ศึกษาต่อ
ด้า นข่ า วอากาศในต่ า งประเทศ (ส าหรั บผู้ ที่ส อบผ่ านการคัด เลือ ก)
มีสิทธิ์สอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญ ญาบัตรตาแหน่ง นายทหาร
ข่าวอากาศ เหล่าทหารอุตุ

-๑๗เหล่ำทหำร
ช่างอากาศ
(ชอ.)

สื่อสาร
(ส.)

ระยะเวลำ
รำยละเอียด
ศึกษำ
๒ ปี
ศึกษำเกี่ยวกับ
โครงสร้ า งอากาศยาน (Airframe), เครื่ อ งยนต์ อ ากาศยาน
(Power plant), ระบบอากาศยาน (General), สมรรถภาพมนุษย์
(Human performance and Limitations), กฎหมายการบิน (Law
and regulations) และ นิรภัยภาคพื้น (Ground safety)
ควำมก้ำวหน้ำ
ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการทหารอากาศ เหล่าทหารช่างอากาศ
มีโอกาสไปศึกษา อบรม ดูงานต่างประเทศเมื่อมีประสบการณ์ในการ
ซ่อมบารุงอากาศยาน จานวน ๔ ปี สามารถสอบใบอนุญ าตนายช่าง
ภาคพื้นดิน ประเภทที่ ๒ (License) จากสานักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย (CAAT), ผ่านการอบรมหลักสูตรช่างเทคนิคประจา
อากาศยานจะได้ รั บ การบรรจุ เ ป็ น ช่ า งเทคนิ ค ประจ าอากาศยาน
(มีเงินเพิ่ มปฏิบัติงานบนอากาศยาน) สอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหาร
สัญญาบัตรเหล่าทหารช่างอากาศ ประกอบอาชีพเป็นช่างซ่อมบารุง
เครื่องบินพาณิชย์
๒ ปี

ศึกษำเกี่ยวกับ
ช่ า งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เที ย บเท่ า อาชี ว ศึ ก ษา และช่ า งสื่ อ สาร
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ของกองทั พ อากาศ เช่ น ช่ า งวิ ท ยุ สื่ อ สารประจ า
อากาศยาน ช่างวิทยุสื่อสารการบินภาคพื้น, ช่างเรดาร์, ช่างโทรศัพท์,
ช่างวิทยุสื่อสารโทรคมนาคม, ช่างปรับเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัด
เจ้าหน้าที่สื่อสารทางยุทธวิธี, เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
ควำมก้ำวหน้ำ
บรรจุเป็นช่างสื่อสารประจาอากาศยาน, ช่างสื่อสารโทรคมนาคม
ช่างสื่อสารภาคพื้น, ช่างสื่อสารประจาสถานีเรดาร์, ช่างปรับมาตรฐาน
เครื่องมือวัด, ช่างโทรศัพท์และระบบเครือข่าย, เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
สื่อสารยุทธวิธี, เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศของกองทัพอากาศ
และสามารถนาความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ประกอบอาชีพเสริมนอกเวลา
ราชการ

-๑๘เหล่ำทหำร
สรรพาวุธ
(สพ.)

ระยะเวลำ
รำยละเอียด
ศึกษำ
๒ ปี
ศึกษำเกี่ยวกับ
หมวดวิชาอาวุธและอุปกรณ์, กระสุนวัตถุระเบิด, การส่งกาลัง
บารุ ง สายสรรพาวุ ธ, ระบบควบคุมการยิง , อาวุ ธน าวิถี , ระบบอาวุ ธ
สมั ย ใหม่ และฝึ กปฏิ บั ติ งานช่ างระบบควบคุ มการยิ ง, ช่ างอาวุ ธและ
อุปกรณ์, ช่างสรรพาวุธหน่วยบิน, การบริการกระสุนวัตถุระเบิด และ
สรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์
ควำมก้ำวหน้ำ
สามารถสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่
เทคนิคทาลายวัตถุระเบิด และหลักสูตรเจ้า หน้าที่สรรพาวุธประจ า
อากาศยาน (ทั้งสองหลักสูตรถ้าได้รับการบรรจุจะได้เงินค่าฝ่าอันตราย
เพิ่ ม) และยัง สามารถออกไปทางานการท่า อากาศยานต่ าง ๆ เช่ น
ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรถไฟฟ้าใต้ดิน

อากาศโยธิน
(อย.)

๒ ปี

ศึกษำเกี่ยวกับ
ยุทธวิธีการปฏิบัติการทางทหาร การป้องกันฐานบิน การป้องกัน
ที่ตั้ง ผู้นาและการบังคับบัญชา การใช้อาวุธภาคพื้น การใช้อ าวุธต่อสู้
อากาศยาน การปฏิบัติการพิเศษ การโดดร่มจากอากาศยาน
ควำมก้ำวหน้ำ
ศึก ษาดู ง านทั้ง ในประเทศและต่ า งประเทศ ศึ กษาหลั ก สู ต ร
รบพิเศษ ทั้ง ในและนอกเหล่าทัพ บรรจุในหน่วยปฏิบัติการพิเศษจะ
ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอารักขา
บุค คลสาคัญ ทั้ง ภาครั ฐและเอกชน มีสิ ทธิ์ สอบเลื่อ นเป็น นายทหาร
สัญญาบัตร

สารวัตร
(สห.)

๒ ปี

ศึกษำเกี่ยวกับ
กฎหมาย แบบธรรมเนียมทหาร การควบคุมและรักษาความ
ปลอดภั ย การต่ อ สู้ ป้ อ งกั น ตั ว การตรวจค้ น จั บ กุ ม การป้ อ งกั น
ปราบปรามอาชญากรรม การรบประชิด การปฏิบัติการในอาคารหรือ
สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง การรั ก ษาความปลอดภั ย ในเมื อ ง การใช้ อ าวุ ธ ทาง
ภาคพื้น การยิงปืนพกระบบทานองรบ การยิง ปืนระบบต่อสู้ป้องกัน
และอารักขาบุคคลสาคัญ การขับขี่รถจักรยานยนต์ การขับรถยนต์
ยุทธวิธีทหารสารวัตร และการโดดร่มจากอากาศยานทางยุทธวิธี

-๑๙เหล่ำทหำร

ระยะเวลำ
ศึกษำ

รำยละเอียด
ควำมก้ำวหน้ำ
บรรจุเ ข้า รับ ราชการเป็ นเจ้า หน้า ที่ส ารวัต รทหาร เจ้ าหน้า ที่
อารักขาบุคคลสาคัญมีเงินเพิ่มพิเศษ เจ้าหน้าที่ควบคุมและรักษาความ
ปลอดภัยท่าอากาศยานแห่ง ประเทศไทย ธนาคารแห่ง ประเทศไทย
หน่วยงานเอกชนอื่นๆ ทั้ง ในและต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
พิเศษซึ่ง มีเงินเพิ่มพิเศษ มีสิทธิ์สอบเลื่อนเป็ นนายทหารสัญ ญาบัตร
และสามารถเทียบโอนหน่วยกิตการเรียนได้มากที่สุดในการศึกษาต่อ
ระดั บ อุ ดมศึ ก ษาโดยเฉพาะทางด้า นสั ง คมศาสตร์ เช่ น นิติ ศ าสตร์
รั ฐ ศาสตร์ รั ฐ ประศาสนศาสตร์ และสอบคั ดเลื อ กเปลี่ ยนสายงาน
เป็ นนายต ารวจ นายทหารพระธรรมนู ญ ปลั ด อ าเภอ ปลั ด องค์ ก ร
ส่วนท้องถิ่น นิติกร ทนายความ อัยการ และผู้พิพากษา

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

