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คำแนะนำการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๑.  ความมุ่งหมาย 
  กองทัพอากาศ โดยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล 
เพ่ือบรรจุเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๔๓๓ คน แยกเป็นกลุ่มประเภท 
การรับสมัคร ดังนี้ 
  ๑.๑ ประเภทบุคคลพลเรือน คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จำนวน ๔๑๘ คน  
เพ่ือบรรจุเข้าศึกษาในเหล่าทหาร จำนวน ๗ เหล่าทหาร ได้แก่ เหล่าทหารแพทย์ จำนวน ๒๐ คน, เหล่าทหาร
ต้นหน (จำพวกควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน) จำนวน ๒๕ คน, เหล่าทหารช่างอากาศ จำนวน ๑๔๐ คน
เหล่าทหารสื่อสาร จำนวน ๑๐๕ คน, เหล่าทหารสรรพาวุธ จำนวน ๓๕ คน, เหล่าทหารอากาศโยธิน จำนวน ๖๒ คน 
และเหล่าทหารสารวัตร จำนวน ๓๑ คน 
  ๑.๒ ประเภททหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
จำนวน ๑๕ คน เพ่ือบรรจุเข้าศึกษาในเหล่าทหาร จำนวน ๒ เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารอากาศโยธิน จำนวน ๑๐ คน 
และเหล่าทหารสารวัตร จำนวน ๕ คน ในกรณีไม่สามารถคัดเลือกทหารกองหนุน สังกัด กองทัพอากาศ 
ได้ครบตามจำนวนที่กำหนด จะพิจารณาจากผู้สมัครประเภทบุคคลพลเรือน เข้าบรรจุเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
ทดแทน ให้ครบจำนวนที่กำหนด 

๒.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  ๒.๑ คุณสมบัตขิองผู้สมัครประเภทบุคคลพลเรือน 

   ๒.๑.๑ อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๒๐ ปี (เกิดระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๓ ถึง 
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ เท่านั้น) 
   ๒.๑.๒ คุณวุฒิการศึกษา  
    ๒.๑.๒.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือกำลังศึกษาใน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ต้องมีผลการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ไม่ต่ำกว่า
๒.๐๐ หรือ 
    ๒.๑.๒.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(กศน.) เทียบเท่าคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ และมีผล 
การทดสอบทางการศึกษารายบุคคลตามสาระ ระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ระดับ
คะแนน “ผ่านหรือสูงกว่า” ทุกสาระ (ไม่รับพิจารณาผลการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)) หรือ  
    ๒.๑.๒.๓ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ และมีผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับคะแนน “ผ่านหรือสูงกว่า” ทุกวิชา/องค์ประกอบ 
   ๒.๑.๓ เป็นชายโสด มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด (เกิดในประเทศไทย) 
ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่  
ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้ 
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   ๒.๑.๔  มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร  
ไม่มีรอยสักตามร่างกาย ไม่เจาะหู ไม่เป็นโรคและความพิการของร่างกาย ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง  
ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและตามที่ทางราชการกำหนด รายละเอียดตาม ผนวก ก  
ของระเบียบการและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
   ๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณเพศ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม  
   ๒.๑.๖  ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่เป็นผู้อยู่ใน
ระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐาน
ลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท 
   ๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เป็นผู้เคยถูก
ปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากโรงเรียนทหารของกระทรวงกลาโหมหรือ
สถาบันการศึกษาใด ๆ ไม่เคยทุจริตในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศมาก่อน 
   ๒.๑.๘ เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ 
  ๒.๒ คุณสมบัตขิองผู้สมัครประเภททหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ 
   ๒.๒.๑ เป็นทหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ เฉพาะผู้ที่ เคยเป็นทหารกองประจำการ        
(ทหารเกณฑ์) มีเวลารับราชการในกองประจำการอย่างน้อย ๒ ปี และในระหว่างรับราชการกองประจำการ 
ต้องไม่เคยถูกลงทัณฑ์ถึงข้ัน “ขัง” 
   ๒.๒.๒ อายุไม่เกิน ๒๔ ปี (เกิดระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๒ 
เท่านั้น) 
   ๒.๒.๓ คุณวุฒิการศึกษา  
    ๒.๒.๓.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีผลการเรียนและ 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ หรือ 
    ๒.๒.๓.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(กศน.) เทียบเท่าคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ และมีผล 
การทดสอบการศึกษารายบุคคลตามสาระ ระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ระดับคะแนน 
“ผ่านหรือสูงกว่า” ทุกสาระ (ไม่รับพิจารณาผลการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)) หรือ 
    ๒.๒.๓.๓ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ และมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับคะแนน 
“ผ่านหรือสูงกว่า” ทุกวิชา/องค์ประกอบ 
   ๒.๒.๔ เป็นชายโสด มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด (เกิดในประเทศไทย) 
ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่  
ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้ 
    
   ๒.๒.๕ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร  
ไม่มีรอยสักตามร่างกาย ไม่เจาะหู ไม่เป็นโรคและความพิการของร่างกาย ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง 
ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและตามที่ทางราชการกำหนด รายละเอียดตาม ผนวก ก  
ของระเบียบการและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
   ๒.๒.๖ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณเพศ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม  
   ๒.๒.๗ ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่เป็นผู้อยู่ใน
ระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐาน
ลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท 
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   ๒.๒.๘ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เป็นผู้เคยถูก
ปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากโรงเรียนทหารของกระทรวงกลาโหมหรือ
สถาบันการศึกษาใด ๆ ไม่เคยทุจริตในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศมาก่อน 
   ๒.๒.๙ เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ 

๓.  หลักฐานประกอบการสมัคร (ยื่นหลักฐานเมื่อผ่านการสอบวิชาการ ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓) 
  ๓.๑ ใบสมัครฉบับจริง (พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์) 
  ๓.๒ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร   
  ๓.๓ สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร 
   ๓.๓.๑ ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้สำเนาใบระเบียนแสดงผล
การเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แสดงสัดส่วนผลการเรียนและ
ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ จำนวน ๑ ฉบับ หรือ  
   ๓.๓.๒ ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(กศน.) ใช้สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แสดงระดับ
ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ กับเอกสารแสดงผลการทดสอบทางการศึกษารายบุคคลตามสาระ 
ระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ที่แสดงระดับคะแนน “ผ่านหรือสูงกว่า” ทุกสาระ 
จำนวน ๑ ชุด (ไม่รับพิจารณาผลการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)) หรือ  
   ๓.๓.๓ ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใช้สำเนาใบระเบียน
แสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่แสดงระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  
ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ กับเอกสารแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ที่แสดง
ระดับคะแนน “ผ่านหรือสูงกว่า” ทุกวิชา/องค์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด หรือ 
   ๓.๓.๔ ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร ใช้หนังสือรับรองจาก
สถานศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ (ตามใบแบบใน ผนวก ข) จำนวน ๑ ฉบับ หากปรากฏในภายหลังว่า ผลการเรียน
ของผู้สมัครไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนจ่าอากาศกำหนดไว้ ผู้สมัครต้องถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าเป็นนักเรียน 
จ่าอากาศ 
  ๓.๔ ผู้สมัครประเภททหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ ต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจาก
ผู้บังคับบัญชา ระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไป จำนวน ๒ ฉบับ (ตามใบแบบใน ผนวก ค) 
 
๔.  วิธีการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ 
  สมัครทาง INTERNET ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ระบบรับสมัคร
ออนไลน์จะพิสูจน์ทราบบุคคลจากเลขประจำตัวประชาชน ดังนั้น ผู้สมัครต้องกรอกเลขประจำตัวประชาชน  
ให้ถูกต้อง และผู้สมัครจะสมัครด้วยระบบออนไลน์ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น สำหรับวิธีการสมัครมีขั้นตอน 
การปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๔.๑ เตรียมรูปถ่ายของผู้สมัคร รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น แต่งกายชุดนักเรียน 
นักศึกษาหรือชุดสุภาพ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว จัดเก็บในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล ขนาดรูป 120 x 150 pixels 
และต้องเป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน ๓ เดือน 
  ๔.๒ เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.atts.ac.th เพ่ืออ่านคำแนะนำเบื้องต้น 
  ๔.๓ กดปุ่ม “สมัครออนไลน์” ศึกษาขั้นตอนการสมัครให้เข้าใจ 
  ๔.๔ กดปุ่ม “ใบสมัครออนไลน์” 
  ๔.๕ UPLOAD รูปถ่าย 

http://www.atts.ac.th/
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  ๔.๖ กรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน เลือกช่องทางการชำระเงิน  
  ๔.๗ กดปุ่ม “ส่งใบสมัคร” เพ่ือส่งใบสมัครเข้าสู่ระบบ 
  ๔.๘ พิมพ์เอกสารเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้สมัครพร้อมกับพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน
หากผู้สมัครไม่สามารถพิมพ์ใบชำระเงินได้ในคราวเดียวกับการส่งใบสมัครเข้าระบบ ผู้สมัครสามารถพิมพ์ 
ใบชำระเงินภายหลังได้ โดยกลับไปที่เว็บไซต์ http://www.atts.ac.th กดปุ่ม “สมัครออนไลน์” และกดปุ่ม 
“พิมพ์ใบชำระเงิน” 
  ๔.๙ ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตามวิธีการที่ผู้สมัครเลือกไว้ เป็นเงิน จำนวน ๔๐๐ บาท 
และเงินค่าบริการในแต่ละวิธีการเลือกชำระเงิน ซ่ึงผู้สมัครสามารถเลือกชำระเงินได้ด้วยวิธีการ ดังนี้ 
    ๔.๙.๑  ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ได้ตั้งแต่วันที่ส่งใบสมัคร จนถึงวันที่  
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในเวลาทำการของธนาคาร 
    ๔.๙.๒  ชำระเงินทาง “KTB ONLINE” หรือ “ATM” ได้ตั้งแต่วันที่ส่งใบสมัคร จนถึงวันที่  
๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๔.๐๐ น. หากพ้นกำหนดนี้ให้ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยเพียงช่องทางเดียว 
  ๔.๑๐ การ DOWNLOAD ระเบียบการฯ ผู้สมัครสามารถเข้าไป DOWNLOAD หรือพิมพ์ระเบียบ
การได้ตั้งแต่วันถัดไปจากวันที่ชำระเงินแล้ว โดยกลับไปที่เว็บไซต์ http://www.atts.ac.th กดปุ่ม“สมัคร
ออนไลน์”และกดปุ่ม “พิมพ์ระเบียบการสมัคร” 
  ๔.๑๑ การตรวจสอบรูปถ่าย  ผู้สมัครต้องเข้าไปตรวจสอบรูปถ่ายที่ UPLOAD ไว้แล้วว่าถูกต้องหรือไม่ 
ในสัปดาห์ถัดจากที่ได้ส่งใบสมัครไปแล้ว โดยกลับไปที่เว็บไซต์ http://www.atts.ac.th กดปุ่ม “สมัครออนไลน์” 
และกดปุ่ม “ตรวจสอบรูปถ่าย” แล้วทำตามขั้นตอนที่แนะนำบนหน้าจอ รูปถ่ายของผู้สมัครต้องถูกต้องจึงจะ
สามารถพิมพ์ใบสมัครฉบับจริงและบัตรประจำตัวผู้สมัครได้ หากรูปถ่ายไม่ถูกต้องให้ดำเนินการตามคำแนะนำ 
บนหน้าจอ หากผู้สมัคร UPLOAD รูปถ่ายที่ไม่เหมาะสมเข้าสู่ระบบ จะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัคร 
  ๔.๑๒ การพิมพ์ใบสมัครฉบับจริงและบัตรประจำตัวผู้สมัคร  ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครฉบับจริง
และบัตรประจำตัวผู้สมัครได้ในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดจากวันที่ชำระเงินแล้วหรือวันจันทร์ของสัปดาห์  
ถัดจากที่ ได้แก้ ไขรูปถ่ายและโรงเรียนจ่าอากาศรับรองรูปถ่ายถูกต้องแล้ ว  โดยกลับไปที่ เว็บไซต์  
http://www.atts.ac.th กดปุ่ม “สมัครออนไลน์” และกดปุ่ม “พิมพ์ใบสมัครฉบับจริงและบัตรประจำตัวสอบ”
  ๔.๑๓  การแก้คำผิดหรือแก้ไขข้อมูลอ่ืนๆ ให้ศึกษาที่ เว็บไซต์ http://www.atts.ac.th กดปุ่ม 
“สมัครออนไลน์” และกดปุ่ม “สารพันปัญหา” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ผู้สมัคร ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ 
ในวันสอบทุกรายการ ทั้งการสอบวิชาการ ความถนัดและวิภาววิสัย สัมภาษณ์ พลศึกษา และ 
การตรวจร่างกายทางการแพทย์ 

 ผู้สมัคร ที่สอบผ่านวิชาการ ต้องนำใบสมัครฉบับจริงพร้อมทั้ง หลักฐานการสมัครที่ระบุไว้ในข้อ ๓ 
ไปย่ืนต่อเจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัวและลงชื่อรับทราบผลการสอบวิชาการ ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 

หมายเหตุ ๑. หากตรวจสอบแล้วพบว่า คุณสมบัติและหลักฐานของผู้สมัครไม่ถูกต้องตามที่กำหนด 
     ไว้ในระเบียบการนี้ โรงเรียนจ่าอากาศถือว่าเป็นเจตนาไม่บริสุทธิ์ของผู้สมัคร 
    และขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับสมัครครั้งนี้  

  ๒. เอกสารต่าง ๆ ที่ระบุไว้ว่าไม่ต้องส่งต้นฉบับจริง ผู้สมัครต้องทำสำเนาหรือถ่ายเอกสาร 
 พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ (ยกเว้นกรณีที่ได้ระบุไว้อย่างอื่น)    
    หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้จะถูกตัดสิทธิ์  
    และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย 

http://www.atts.ac.th/
http://www.atts.ac.th/
http://www.atts.ac.th/
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๕.  การขอรับสิทธิ์คะแนนเพ่ิม 
  ๕.๑ ผู้สมัครที่มีสิทธิ์ขอคะแนนเพ่ิมและคะแนนที่เพ่ิมเป็นพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยโรงเรียนทหาร พ.ศ.๒๕๔๓ ดังนี้ 
   ๕.๑.๑ สำเร็จการฝึกวิชาทหาร (รด.) ของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ให้ได้คะแนนเพ่ิม    
คิดเป็นร้อยละของคะแนนรวมทั้งสิ้น ดังนี้ 
    ๕.๑.๑.๑  สำเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ ๑ ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ ๓ 
    ๕.๑.๑.๒  สำเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ ๒ ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ ๔ 
    ๕.๑.๑.๓  สำเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ ๓ ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ ๕ 
    ๕.๑.๑.๔  สำเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ ๔ ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ ๖ 
    ๕.๑.๑.๕  สำเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ ๕ ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ ๗ 
   ๕.๑.๒ ผู้ที่เป็นบุตรทหาร ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งได้กระทำหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการรบ
หรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างที่มีพระบรมราชโองการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
ให้ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ ๕ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น 
   ๕.๑.๓ ผู้ที่ เป็นบุตรทหาร ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพ
ในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บถึงตาย 
เพราะเหตุนั้นซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือได้รับเงิน  
ค่าทำขวัญตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง หรือบุตรของผู้ได้รับ
พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ ให้ได้คะแนนเพ่ิมร้อยละ ๑๐ ของคะแนนรวม
ทั้งสิ้น 
  ๕.๒ วิธีการขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม 
   ๕.๒.๑ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครจากระบบการรับสมัครออนไลน์ ตามข้อ ๔.๑๒ 
   ๕.๒.๒ พิมพ์แบบรายงานขอรับสิทธิ์คะแนนเพ่ิม จากเว็บไซต์ http://www.atts.ac.th หรือ 
ใช้แบบรายงานขอรับสิทธิ์คะแนนเพ่ิม (ตามใบแบบใน ผนวก ง) ของระเบียบการและวิธีการสมัครสอบคัดเลือก
เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ แล้วกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน 
   ๕.๒.๓ แนบหลักฐานที่ตนได้รับสิทธิ์  ตามข้อ ๕.๑.๑ - ๕.๑.๓ ข้อใดข้อหนึ่ งหรือทั้งหมด 
ดูตัวอย่างแบบหนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร และแบบหนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉินและ
ราชการทวีคูณ จากเว็บไซต์ http://www.atts.ac.th หรือ ผนวก จ และ ผนวก ฉ ของระเบียบการและวิธีการ
สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามลำดับ  
   ๕.๒.๔ จัดส่งเอกสารตามข้อ ๕.๒.๑ - ๕.๒.๓ ด้วยตนเองหรือผู้แทนให้ที่ นายทหารกำลังพล 
โรงเรียนจ่าอากาศ ชั้น ๒ อาคารกองบังคับการ โรงเรียนจ่าอากาศ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๓๗๑๑ หรือส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ นายทหารกำลังพล โรงเรียนจ่าอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 
รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๑๐ วงเล็บมุมซองด้านล่างว่า “ส่งหลักฐานคะแนนเพ่ิมพิเศษ” ตั้งแต่วันที่พิมพ์บัตรประจำตัว
ผู้สมัครได้  จนถึงวันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  ถือการประทับตราลงวันที่  ณ  ที่ทำการไปรษณี ย์  
ต้นทางเป็นสำคัญ 
  ๕.๓ ผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เพ่ิมคะแนนตามความในข้อ ๕.๑.๒ และข้อ ๕.๑.๓ ในขณะเดียวกัน  
ให้ถือเกณฑ์ตามข้อ ๕.๑.๓ แต่อย่างเดียว 
  ๕.๔ ผู้ที่ได้เพ่ิมคะแนนตามความในข้อ ๕.๑.๒ หรือ ข้อ ๕.๑.๓ ถ้าเป็นผู้ที่สอบวิชาทหารได้  
ตามความในข้อ ๕.๑.๑ ด้วย ก็ให้เพิ่มขึ้นอีกตามเกณฑ์ของชั้นวิชาที่สอบได้ 
  ๕.๕ ถ้ามีการสอบคัดเลือกหลายรอบ ให้เพ่ิมคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดนี้ทุกรอบ 
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  ๕.๖ โรงเรียนจ่าอากาศ จะไม่รับพิจารณา หากผู้สมัครไม่ส่งสำเนาบัตรประจำตัวผู้สมัครไปพร้อม
หลักฐานขอคะแนนเพิ่ม และผู้สมัครอาจเสียสิทธิ์ได้รับคะแนนเพิ่มนั้นไปด้วย 

๖. การประกาศสถานที่สอบ 
  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานที่ ที่นั่งสอบและเวลาสอบ ทางเว็บไซต์ http://www.atts.ac.th 
ตั้งแตวั่นที ่๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

๗.  การสอบวิชาการ  
  ๗.๑ สอบวิชาการ วันพุธที่  ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.  
  ๗.๒ สถานที่สอบ ประกาศทางเว็บไซต์ http://www.atts.ac.th ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  ๗.๓ เนื้อหาวิชาที่สอบ จะครอบคลุมความรู้ตามคุณวุฒิที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
ปัญหาสอบมีคะแนนรวมทั้งสิ้น ๗๐๐ คะแนน โดยผู้ที่มีคะแนนภาษาอังกฤษต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ ให้ถือว่า 
ไม่ผ่านการสอบวิชาการ  สำหรับวิชาที่สอบ 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  ให้ไปถึงสถานทีส่อบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง 
   ๗.๔.๒  หากเข้าสอบช้ากว่ากำหนดเวลา เกิน ๒๐ นาที จะหมดสิทธิ์เข้าห้องสอบ 
   ๗.๔.๓  วางบัตรประจำตัวผู้สมัครไว้บนโต๊ะสอบ ถ้าบัตรหายให้แจ้งเจ้าหน้าที่หรือกรรมการ 
คุมสอบทราบก่อนเข้าห้องสอบ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
   ๗.๔.๔  ไม่อนุญาตให้นำเอกสาร เครื่องเขียน อุปกรณ์การคำนวณและเครื่องมือสื่อสาร 
ทุกชนิดเข้าห้องสอบ 
   ๗.๔.๕  รักษากระดาษคำตอบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ มิให้มีรอยยับ รอยฉีกขาด หรือสกปรก 
   ๗.๔.๖  ไม่อนุญาตให้เปิดปัญหาสอบ จนกว่าจะได้รับคำสั่ง 
   ๗.๔.๗  ไม่อนุญาตให้พูดคุยหรือปรึกษากัน หากสงสัยให้ยกมือขึ้นและถามกรรมการคุมสอบ
เท่านั้น 
   ๗.๔.๘  ไม่อนุญาตให้นำปัญหาสอบออกนอกห้องสอบเด็ดขาด 
   ๗.๔.๙  ไม่อนุญาตให้ทำลักษณะท่าทางหรือส่งสัญญาณที่สื่อได้ว่ากระทำการทุจริตการสอบ  
ถ้าผู้ควบคุมการสอบตรวจพบ จะถือว่าผู้เข้าสอบหมดสิทธิ์สอบ 

๘.  การประกาศผลสอบวิชาการ 
  ประกาศผลสอบผู้สมัครที่สอบผ่านวิชาการล่วงหน้า ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ 
http://www.atts.ac.th และ SMS (พิมพ์ “atts” เว้นวรรค “เลขประจำตัวผู้สมัคร” ส่งข้อความไปที่
หมายเลข “๔๘๔๗๖๐๔”) และประกาศผลสอบผู้สมัครที่สอบผ่านวิชาการอย่างเป็นทางการเรียงตาม
หมายเลขผู้สมัคร ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่โรงเรียนจ่าอากาศ 

  สำหรับการประกาศผลสอบผ่าน SMS  เป็นการขอรับบริการตามความสมัครใจของผู้สมัคร โดยมี
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถส่งคำขอการรับทราบผลสอบได้ตั้งแต่ทราบเลขประจำตัวผู้สมัคร 

http://www.atts.ac.th/
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  ผู้สมัครที่สอบผ่านวิชาการต้องไปลงชื่อรับทราบผลการสอบ กำหนดวันตรวจร่างกายทางการแพทย์ 
สอบสัมภาษณ์และสอบพลศึกษา และต้องส่งใบสมัครฉบับจริง และหลักฐานประกอบการสมัครตามข้อ ๓  
ที่โรงเรียนจ่าอากาศ ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. (การพิมพ์ใบสมัครฉบับจริง 
ตามข้อ ๔.๑๒) 
  กรณีที่ผู้สมัครมาด้วยตนเองไม่ได้ จะให้ผู้ปกครองหรือผู้แทนลงชื่อรับทราบแทนหรือส่งใบสมัคร  
ฉบับจริง พร้อมหลักฐานอ่ืน ๆ แทนได้ แต่ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครไปแสดงต่อคณะกรรมการด้วย มิฉะนั้น
จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ 

๙.  การสอบความถนัดและวิภาววิสัย  
  ๙.๑ สอบความถนัดและวิภาววิสัย วันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
  ๙.๒ สถานที่สอบ โรงเรียนจ่าอากาศ ให้ผู้ผ่านการสอบวิชาการทุกคน ไปพร้อมที่โรงเรียนจ่าอากาศ 
เวลา ๐๗.๐๐ น. (ต้องเตรียมดินสอ 2B พร้อมยางลบ เพื่อใชใ้นการสอบด้วย) 
  ๙.๓ การสอบความถนัด คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เป็นการสอบเพ่ือวัดและประเมินความสามารถจาก
ประสบการณ์ การฝึกฝนตนเองที่ได้รับหรือสั่งสมไว้จนเกิดเป็นทักษะพิเศษเด่นชัดด้านใดด้านหนึ่งหรือ       
หลายด้าน พร้อมที่จะปฏิบัติกิจกรรมด้านนั้น ๆ ได้อย่างดี และการสอบวิภาววิสัย เป็นการสอบเพ่ือนำผลมา
ประกอบในการสอบสัมภาษณ์ต่อไป 

๑๐.  การตรวจร่างกายทางการแพทย์ 
  ๑๐.๑  ตรวจร่างกายทางการแพทย์ ในวันที่ ๙ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ตามที่โรงเรียนจ่าอากาศ 
นัดหมายล่วงหน้า     
  ๑๐.๒  สถานที่ตรวจรา่งกายทางการแพทย์ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ  
  ๑๐.๓  ข้อปฏิบัติของผู้เข้ารับการตรวจร่างกายทางการแพทย์  
     ๑๐.๓.๑  ควรงดอาหาร ยา และน้ำ ก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย ๖ ชั่วโมง  
     ๑๐.๓.๒  พร้อมที่โรงเรียนจ่าอากาศ ตามวัน เวลาที่กำหนด เจ้าหน้าที่จะนำผู้สมัครไปรับการ
ตรวจร่างกายทางการแพทย์จากคณะอนุกรรมการตรวจร่างกายทางการแพทย์ กรมแพทย์ทหารอากาศ  
     ๑๐.๓.๓  ผู้สมัครต้องชำระค่าตรวจร่างกายทางการแพทย์ ตามที่กรมแพทย์ทหารอากาศ
กำหนดไว้ (จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลการสอบวิชาการ) มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์  
     ๑๐.๓.๔  ผู้สมัครจะต้องไม่ เป็นโรคหรือความพิการของร่างกาย ตามที่กำหนดไว้ใน
กฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและตามที่ทางราชการกำหนด  ซึ่งผล 
การตรวจร่างกายทางการแพทย์นั้นจะยึดถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ผลการตรวจโดย คณะอนุกรรมการตรวจร่างกายทางการแพทย์ กรมแพทย์ทหารอากาศ 
ถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่รับพิจารณาผลการตรวจร่างกายจากสถานพยาบาลอ่ืน ๆ” 
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๑๑.  การสอบสัมภาษณ์  
  ๑๑.๑  สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๖ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ตามที่โรงเรียนจ่าอากาศนัดหมายล่วงหน้า  
  ๑๑.๒  สถานที่สอบสัมภาษณ์ โรงเรียนจ่าอากาศ   
   ๑๑.๓  การสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จะประเมินด้านลักษณะท่าทาง ท่วงทีวาจา 
และความรู้ทั่วไปที่ควรทราบ ดังนี้ 
     ๑๑.๓.๑  การปฏิบัติตามคำสั่ง ๒๐ คะแนน (ความเข้าใจคำสั่ง, ความรวดเร็ว, ความถูกต้อง
ความเข้มแข็ง และการควบคุมอารมณ)์ 
     ๑๑.๓.๒  ลักษณะทางทหาร ๒๐ คะแนน (ความสมส่วน, ความสมบูรณ์ส่วนบน, ความสมบูรณ์
ส่วนล่าง, ลักษณะการเคลื่อนไหว และความเหมาะสมส่วนรวม) 
     ๑๑.๓.๓  ท่วงทีวาจา ๒๐ คะแนน (เสียงดัง, ไม่ติดอ่าง, ความชัดเจน, ความปกติของเสียง 
และความถูกต้องของภาษาพูด) 
     ๑๑.๓.๔  ปฏิภาณไหวพริบ ๒๐ คะแนน (ความคล่องแคล่วในการตอบ, ตัดสินใจรวดเร็ว
ถูกต้อง, การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า, ความเชื่อมั่นในตนเอง และความคิดสร้างสรรค์) 
     ๑๑.๓.๕  ความรู้รอบตัว ๒๐ คะแนน (เกี่ยวกับตนเอง, การทหาร, กองทัพอากาศ, การเมือง, 
ศาสนา, สังคมและวัฒนธรรม) 

๑๒.  การสอบพลศึกษา  
  ๑๒.๑  สอบพลศึกษา ในวันที่ ๑๖ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ตามที่โรงเรียนจ่าอากาศนัดหมายล่วงหน้า  
  ๑๒.๒  สถานที่สอบพลศึกษา โรงเรียนจ่าอากาศ   
  ๑๒.๓  การสอบพลศึกษา เป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ๕ สถานี รวม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้  
(ให้นำชุดกีฬา และกางเกงว่ายน้ำไปด้วย) 
    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 นาท ี ๒๐ คะแนน 
       ๑๒.๓.๕  สถานีที่ ๕  ว่ายน้ำ ระยะ ๕๐ เมตร ๒๐ คะแนน 

๑๓.  การประกาศผลสอบขั้นสุดท้ายและรายงานตัวลงชื่อรับทราบผลสอบ  
  ๑๓.๑  การประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย จะประกาศล่วงหน้า ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ 
http://www.atts.ac.th และ SMS (พิมพ์ “atts”เว้นวรรค “เลขประจำตัวผู้สมัคร” ส่งข้อความไปที่หมายเลข 
“๔๘๔๗๖๐๔” ) และประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการใน วันที่  ๙ เมษายน ๒๕๖๓  ที่ โรงเรียน 
จ่าอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 
  สำหรับการประกาศผลสอบผ่าน SMS เป็นการขอรับบริการตามความสมัครใจของผู้สมัคร โดยมี
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถส่งคำขอการรับทราบผลสอบได้ตั้งแต่ทราบว่าสอบผ่านวิชาการ 
  ๑๓.๒  ผู้สอบได้ตัวจริง และผู้สอบได้ลำดับสำรอง จะประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย โดยเรียงตามลำดับ
ของคะแนนรวมทั้งสิ้น 
  ทั้งนี้ ให้นำบัตรประจำตัวผู้สมัครไปแสดงตนและลงชื่อรับทราบผลการสอบต่อคณะกรรมการ 
ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ (ผู้ปกครองหรือ
ผู้แทน สามารถนำบัตรประจำตัวผู้สมัครของผู้สอบไปดำเนินการแทนได้) 
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๑๔.  การส่งเอกสารแสดงผลการเรียน 
  ผู้สอบได้ตัวจริงและผู้สอบได้ลำดับสำรอง ต้องนำใบระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริง และสำเนา 
จำนวน ๑ ชุด ไปแสดงต่อกรรมการสอบ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. เมื่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จะเก็บเอกสารฉบับสำเนาไว้เป็นหลักฐาน ดังนี้ 
  ๑๔.๑  สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องแสดงใบระเบียนแสดงผลการเรียน หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แสดงสัดส่วนผลการเรียนและผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ ฉบับจริง และสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ 
  ๑๔.๒  สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กศน.) ต้องแสดง
ใบระเบียนแสดงผลการเรียนการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แสดงระดับผลการเรียนเฉลี่ย 
ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ ฉบับจริง กับเอกสารแสดงผลการทดสอบทางการศึกษารายบุคคลตามสาระ ระดับชาติ  
ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ที่แสดงระดับคะแนน “ผ่านหรือสูงกว่า” ทุกสาระ และสำเนา
จำนวน ๑ ชุด (ไม่รับพิจารณาผลการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)) 
  ๑๔.๓  สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ต้องแสดงใบระเบียนแสดงผลการเรียน 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่แสดงระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ ฉบับจริง 
กับเอกสารแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ที่แสดงระดับคะแนน “ผ่าน
หรือสูงกว่า” ทุกวิชา/องค์ประกอบ และสำเนา จำนวน ๑ ชุด  
 

หากไม่นำเอกสารหลักฐานไปแสดง หรือส่งเกนิกำหนด ถือว่าสละสิทธิ ์
 

๑๕.  การตรวจสอบผลคะแนน และผลการตรวจร่างกายทางการแพทย์ 
  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลคะแนนและผลการตรวจร่างกายทางการแพทย์เฉพาะรายบุคคลได้
ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ http://www.atts.ac.th กรณีหากต้องการทราบรายละเอียด
ผลการตรวจร่างกายทางการแพทย์  ให้ทำหนั งสือขอทราบผลการตรวจร่างกายทางการแพทย์   
ส่งทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเองที่  สำนักงานรับสมัคร โรงเรียนจ่าอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๑๐ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยโรงเรียนจ่าอากาศจะรวบรวมข้อมูล
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ เพ่ือนัดหมายให้มารับทราบรายละเอียดผลการตรวจร่างกายทางการแพทย์  
จากคณะอนุกรรมการตรวจร่างกายทางการแพทย์ กรมแพทย์ทหารอากาศ ต่อไป 

๑๖.  การเลือกเหล่าทหาร 
     ผู้สอบได้ตัวจริงต้องรายงานตัวเพื่อเลือกเหล่าทหารที่ต้องการศึกษาด้วยตนเอง  ที่โรงเรียน 
จ่าอากาศ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ภายในเวลา ๑๓.๐๐ น. เท่านั้น หากรายงานตัวหลังเวลา ๑๓.๐๐ น.
จะถูกจัดให้เลือกเหล่าเป็นลำดับสุดท้าย หากไม่ไปรายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ 

๑๗.  การทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ 
  ๑๗.๑  ผู้ที่สอบได้และมีสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ต้องนำผู้ปกครอง ๑ คน และผู้ค้ำประกัน
ผู้ปกครอง ๑ คน ไปทำสัญญาที่โรงเรียนจ่าอากาศ พร้อมด้วยหลักฐานฉบับจริง และถ่ายเอกสารอย่างละ      
๕ ฉบับ  ดังนี้ 
     ๑๗.๑.๑  หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา ตามท่ีผู้สมัครระบุคุณวุฒิไว้ในใบสมัคร  ดังนี้  
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         ๑๗.๑.๑.๑  สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้หลักฐาน 
ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แสดง
สัดส่วนผลการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
         ๑๗.๑.๑.๒  สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน (กศน.) ใช้หลักฐานใบระเบียนแสดงผลการเรียนการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กับเอกสารแสดงผลการทดสอบทางการศึกษารายบุคคลตามสาระ ระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
(N-NET) (ไม่รับพิจารณาผลการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-exam)) 
         ๑๗.๑.๑.๓  สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใช้หลักฐาน 
ใบระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กับเอกสารแสดงผลการทดสอบ  
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 

หากไม่นำเอกสารหลักฐานไปแสดงในวันทำสัญญา ถือว่าสละสิทธิ์ 
 

   ๑๗.๑.๒  ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.๙) 
   ๑๗.๑.๓  บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร 
   ๑๗.๑.๔  บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและของมารดาผู้ให้กำเนิด  
       ๑๗.๑.๔.๑  กรณีบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ให้นำใบมรณบัตรหรือสำเนาทะเบียน
คนตายของผู้ที่ถึงแก่กรรมไปแสดง 
       ๑๗.๑.๔.๒  กรณีบิดาหรือมารดาผู้ให้กำเนิดสาบสูญ ให้นำใบสำคัญจากศาลไปแสดง
ว่าเป็นบุคคลสาบสูญ และผู้สาบสูญนั้นเกิดในประเทศไทยไปแสดง 
       ๑๗.๑.๔.๓  กรณีบิดา มารดา หย่าร้าง ให้นำใบสำคัญการหย่าไปแสดง 
       ๑๗.๑.๔.๔  กรณีผู้สมัครเป็นบุตรบุญธรรมต้องนำหลักฐานการรับเป็นบุตรบุญธรรม 
ไปแสดง 
  ๑๗.๒  ผู้ปกครองต้องเป็นบิดาหรือมารดา หรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากบิดาหรือมารดา และมีอาชีพ
โดยชอบธรรมเป็นหลักฐาน ไม่เป็นบุคคลที่ต้องคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เป็นบุคคลที่อยู่ใน
ระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และต้องบรรลุนิติภาวะ 
  ๑๗.๓  ผู้ค้ำประกันผู้ปกครองต้องเป็นข้าราชการทหาร หรือตำรวจชั้นสัญญาบัตรประจำการ หรือ
ข้าราชการพลเรือนที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับชำนาญการ/ ชำนาญงาน หรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่ยังรับราชการอยู่  
(ผู้ค้ำประกัน ๑ คน สามารถค้ำประกันผู้ปกครองได้ไม่เกิน ๒ คน) 
  ๑๗.๔  กรณีที่ผู้ปกครองและผู้ค้ำประกันผู้ปกครองสมรสแล้ว จะต้องนำคู่สมรสไปทำสัญญาพร้อมกัน 
หากคู่สมรสไม่สามารถไปทำสัญญาได้ ให้นำใบยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สมรสไปแสดงด้วย 
  ๑๗.๕  ผู้ปกครอง และผู้ค้ำประกันผู้ปกครอง จะเป็นบุคคลคนเดียวกันไม่ได้ (สามี ภรรยา ถือเป็น
บุคคลคนเดียวกนั) 
  ๑๗.๖  ผู้ปกครอง ผู้ค้ำประกันผู้ปกครอง และคู่สมรส ต้องนำบัตรประจำตัวที่ยังไม่หมดอายุไปแสดง 
และถ่ายเอกสาร คนละ ๑ ฉบับ 
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๑๘.  ข้อผูกพันกับทางราชการ 
  ๑๘.๑  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องรับราชการในกองทัพอากาศ ติดต่อกันเป็นเวลา ๒ เท่า
ของจำนวนปีที่ศึกษา (รวมปีที่เรียนซ้ำชั้น) 
  ๑๘.๒  ผู้ที่รับราชการไม่ครบกำหนด ตามข้อ ๑๘.๑ จะต้องชดใช้เงินแก่ทางราชการตามสัญญา 
โดยต้องชำระเงินค่าชดใช้ผิดสัญญาการศึกษา เป็นเงินปีละ ๖๕,๐๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน )         
เศษของปีคิดเป็นรายเดือนตามส่วนเฉลี่ยของปี และเศษของเดือนคิดเป็น ๑ เดือน 
  ๑๘.๓  นักเรียนจ่าอากาศที่เหล่าทัพอ่ืนหรือหน่วยงานอื่นฝากเรียน เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
และได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในเหล่าทัพหรือหน่วยงานนั้นแล้ว ให้มีข้อผูกพันตามสัญญาที่ทำไว้กับเหล่าทัพ
หรือหน่วยงานนั้น 

๑๙.  การเรียกบุคคลสำรอง 
  โรงเรียนจ่าอากาศ จะเรียกผู้สอบได้ลำดับสำรองตามลำดับที่ ที่ประกาศไว้ (เฉพาะผู้สอบได้ลำดับ
สำรองที่ลงชื่อรับทราบผลสอบเม่ือ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ เท่านั้น) เข้าทดแทนตามจำนวนของผู้สอบได้ตัวจริง
แตส่ละสิทธิ์  ดังนี้ 
  ๑๙.๑ ฟังผลการเรียกทดแทนและเลือกเหล่า ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ ภายในเวลา ๑๓.๐๐ น. 
เท่านั้น หากเข้าฟังผลหลังเวลา ๑๓.๐๐ น. จะถูกจัดให้เป็นสำรองลำดับสุดท้าย  หากไม่เข้าฟังผลถือว่า 
สละสิทธิ์ 
  ๑๙.๒ ผู้สอบได้ลำดับสำรอง (เรียกทดแทน) ทำสัญญาวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐  
ถึง ๑๒.๐๐ น. ที่โรงเรียนจ่าอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 
  นอกเหนือจากผู้ที่เรียกทดแทนจากการฟังผลและเลือกเหล่าในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ (เฉพาะผู้ที่
เข้าฟังผลเท่านั้น) จะจัดไว้เป็นตัวสำรองลำดับถัดไป (ตามลำดับคะแนน) เมื่อมีผู้ที่สอบได้เป็นตัวจริงหรือ เรียก
ทดแทนสละสิทธิ์ ก่อนหรือหลังทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศจะเรียกผู้ที่จัดไว้เป็น
ลำดับสำรอง เข้าทดแทนตามจำนวนของผู้สละสิทธิ์ ทั้งนี้ การเรียกทดแทนจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

๒๐.  การรายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ 
  รายงานตัวที่โรงเรียนจ่าอากาศ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. (หากไม่รายงานตัว
ตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์) ทั้งนี้ให้ผู้ที่สอบได้นำเอกสารและสิ่งของเครื่องใช้มาด้วย คือ 
  ๒๐.๑ ใบแจ้งย้ายออกจากภูมิลำเนาเดิม เข้าบ้านเลขที่ ๑๗๑/๑ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร (การแจ้งย้ายออกจากภูมิลำเนาเดิม ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓)
  ๒๐.๒ สิ่งของเครื่องใช้ตามที่โรงเรียนจ่าอากาศกำหนด (แจ้งให้ทราบในวันประกาศผลสอบ 
ขั้นสุดท้าย) 

๒๑.  การหมดสิทธิ์ 
  ๒๑.๑ ผู้หมดสิทธิ์ในการสมัครสอบเป็นนักเรียนจ่าอากาศ คือ 
   ๒๑.๑.๑ ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒ และมีขนาดพิกัดความสมบูรณ์ของร่างกายไม่ได้  
ตามเกณฑ์ (ตามผนวก ก) 
   ๒๑.๑.๒ หลักฐานเอกสารตามข้อ ๓ อย่างใดอย่างหนึ่งไม่สมบูรณ์ หรือเป็นเท็จ 
  ๒๑.๒ ผู้หมดสิทธิ์ในการสอบวิชาการ คือ 
   ๒๑.๒.๑ ผู้ที่ทุจริต และ/หรือ ส่อเจตนาทุจริตในเวลาสอบ 



- ๑๒ - 
 

   ๒๑.๒.๒ ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามต่าง ๆ ดังนี้ 
    ๒๑.๒.๒.๑ เข้าสอบช้ากว่ากำหนดเวลาที่เริ่มต้นสอบเกิน ๒๐ นาที หมดสิทธิ์  
เข้าห้องสอบ 
    ๒๑.๒.๒.๒ ห้ามนำเอกสาร เครื่องเขียน อุปกรณ์การคำนวณ และเครื่องมือสื่อสาร
ทุกชนิดเข้าห้องสอบ 
    ๒๑.๒.๒.๓ ห้ามเปิดปัญหาสอบจนกว่าจะได้รับคำสั่ง 
    ๒๑.๒.๒.๔ ห้ามพูดคุย หรือปรึกษา หากสงสัยให้ยกมือถามกรรมการเท่านั้น 
    ๒๑.๒.๒.๕ ห้ามออกจากห้องสอบก่อนเวลาที่คณะกรรมการคุมสอบกำหนด 
    ๒๑.๒.๒.๖ ห้ามนำปัญหาสอบและใบคำตอบออกนอกห้องสอบ 
  ๒๑.๓ ผู้หมดสิทธิ์ในการทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ คือ 
   ๒๑.๓.๑ ผู้ซึ่งปรากฏภายหลังว่าต้องหมดสิทธิ์ตามข้อ ๒๑.๑ หรือข้อ ๒๑.๒ 
   ๒๑.๓.๒ ผู้ปกครอง หรือผู้ค้ำประกันผู้ปกครอง ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๗.๒ ถึงข้อ ๑๗.๖ 
   ๒๑.๓.๓ ผู้ที่ไม่ไปทำสัญญาตามวัน เวลา ที่กำหนด 
  ๒๑.๔ ผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๒๒.  สิทธิประโยชน์ที่ได้รับขณะเป็นนักเรียนจ่าอากาศ  
  ๒๒.๑ ได้รับจ่ายสิ่งของ ตามอัตราจ่ายที่ทางราชการกำหนด 
  ๒๒.๒ ได้รับเบี้ยเลี้ยงและเบี้ยเลี้ยงกรณีไปราชการนอกท่ีตั้งปกติ ตามท่ีทางราชการกำหนด 
  ๒๒.๓ ได้รับเงินเดือน เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการและ
นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมท้ายพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๘ 
  ๒๒.๔ ได้รับการประกอบเลี้ยงอาหารทุกวัน วันละ ๓ มื้อ โดยใช้เงินเบี้ยเลี้ยงบางส่วนเป็นค่าอาหาร 
  ๒๒.๕ นักเรียนจ่าอากาศชั้นปีที่ ๑ ที่มีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด มีสิทธิสอบแข่งขันขอรับทุน 
การศึกษา เพ่ือศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศและศึกษาต่อที่โรงเรียนนายเรืออากาศ 
นวมินทกษัตริยาธิราช 

๒๓.  สิทธิประโยชน์เมื่อสำเร็จการศึกษา  
  นักเรียนจ่าอากาศ เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งยศ
เป็นจ่าอากาศตรี รับเงินเดือนตามกฎกระทรวง หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
เป็นข้าราชการทหารและได้รับเงินเดือน ตามบัญชีอัตราเงินเดือน ข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และ
นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมท้ายพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๘ 
และปัจจัยให้ได้รับขั้นเงินเดือนเพ่ิมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการได้รับเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับ
ข้าราชการทหารที่มีคุณสมบัติ ตามปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

๒๔.  การดำเนินการเก็บรักษา และ/หรือ ทำลายเอกสาร 
  การดำเนินการเก็บรักษา และ/หรือ ทำลายเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น
นักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ดำเนินการตามหลักเกณฑ ์ดังนี้ 
  ๒๔.๑ แม่พิมพ์ข้อสอบทำลายทันทีเมื่อจัดพิมพ์ข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
  ๒๔.๒ กระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบ เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี แล้วจึงทำลาย 
  ๒๔.๓ เอกสารบันทึกคะแนน เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี แล้วจึงทำลาย 
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  ๒๔.๔ ปัญหาสอบวิชาการ เก็บรักษาไว้จำนวน ๕ ชุด ไม่น้อยกว่า ๑ ปี จำนวนที่เหลือทำลายทันที
เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการรับสมัคร 
  ๒๔.๕ ผลการตรวจร่างกายทางการแพทย์ และผลการทดสอบความถนัดและวิภาววิสัย เก็บรักษาไว้
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี แล้วจึงทำลาย 

๒๕.  หลักเกณฑ์การเลือกเหล่าทหาร มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 ๒๕.๑ ผู้สอบได้ตัวจริง มีคะแนนรวมทั้งสิ้นสูงกว่า มีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในเหล่าทหารได้ ก่อน 
ตามความประสงค์ เว้นแต่ในเหล่าทหารนั้นมีผู้มีคะแนนรวมทั้งสิ้นที่สูงกว่า บรรจุไว้เต็มตามจำนวนแล้ว 
 ๒๕.๒ ผู้สอบได้ลำดับสำรอง มีคะแนนรวมทั้งสิ้นสูงกว่า มีสิทธิ์เลือกศึกษาในเหล่าทหารจำนวนที่ขาด
ได้ตามความประสงค์ 
 ๒๕.๓ ผู้สมัครประเภทบุคคลพลเรือน 
   ๒๕.๓.๑  คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สามารถ
เลือกศึกษาในเหล่าทหาร จำนวน ๗ เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารแพทย์, เหล่าทหารต้นหน (จำพวกควบคุม     
อากาศยานและแจ้งเตือน), เหล่าทหารช่างอากาศ, เหล่าทหารสื่อสาร, เหล่าทหารสรรพาวุธ, เหล่าทหาร
อากาศโยธิน และเหล่าทหารสารวัตร 
   ๒๕.๓.๒  คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน อ่ืน ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษา 
นอกระบบ (กศน.) หรือ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกประเภทวิชาชีพ สามารถเลือกศึกษาในเหล่าทหาร 
จำนวน ๕ เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารช่างอากาศ, เหล่าทหารสื่อสาร, เหล่าทหารสรรพาวุธ, เหล่าทหารอากาศโยธิน 
และเหล่าทหารสารวัตร 
   ๒๕.๔ ผู้สมัครประเภททหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิ
การศึกษานอกระบบ (กศน.) หรือ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกประเภทวิชาชีพ สามารถเลือกศึกษา 
ในเหล่าทหาร จำนวน ๒ เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารสารวัตร 
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๒๖. ข้อมูลประกอบการเลือกเหล่าทหาร 

เหล่าทหาร 
ระยะเวลา 

ศึกษา 
รายละเอียด 

แพทย์ 
(จำพวกทหาร 
บริการแพทย์) 

(พ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาเกี่ยวกับ 
        การปฏิบัติการเฉพาะทางด้านการแพทย์ในการช่วยเหลือ ดูแล
ผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน ระบบการลำเลียงผู้ป่วย
ทางอากาศ การจัดตั้งหน่วยแพทย์สนับสนุนหน่วยรบ ทั้งทางบกและหน่วย
ทางอากาศ 
 
ความก้าวหน้า  
        รับราชการในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศหรือสถาบันเวชศาสตร์การ
บิน  ศึกษาเพ่ิมเติมหลักสูตรภายในกองทัพอากาศและต่างประเทศ  
ฝึกร่วมผสมด้านการแพทย์กับนานาชาติตามเกณฑ์กำหนดคุณสมบัติของ
กองทัพอากาศ มีความก้าวหน้าทางด้านรับราชการ มีสิทธิสอบเลื่อนฐานะ
เป็นนายทหารสัญญาบัตรเมื่อครบถ้วน มีสิทธิ์ได้รับเงินเพ่ิมสำหรับตำแหน่ง
ผู้ทำการในอากาศ ลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ สถาบันเวชศาสตร์การบิน 

ต้นหน 
(จำพวกทหาร 

ควบคุมอากาศยาน 
และแจ้งเตือน) 

(ตห.คจ.) 
 

๒ ปี ศึกษาเกี่ยวกับ  
 การป้องกันทางอากาศ, การเฝ้าตรวจทางอากาศ, การพิสูจน์ฝ่ายการ
ควบคุมการบินสกัดกั้น, การติดต่อสื่อสารในการควบคุมการบินสกัดกั้น และ
ระบบบัญชาการและควบคุมทางอากาศ (ACCS) 
 
ความก้าวหน้า   
 ศึกษาเพ่ิมเติมด้านการป้องกันทางอากาศหลักสูตรภายในกองทัพ 
อากาศ และต่างประเทศ ฝึกร่วมผสมกับนานาชาติด้านการป้องกันทาง
อากาศ ปฏิบัติงานตามสถานีเรดาร์ของกองทัพอากาศ มีสิทธิ์ได้รับเงินเพ่ิม
สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมอากาศยานและ
แจ้งเตือนตามเงื่อนไขคุณสมบัติที่ราชการกำหนด 
 

ช่างอากาศ 
(ชอ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาเกี่ยวกับ  
 โครงสร้างอากาศยาน (Airframe), เครื่องยนต์อากาศยาน (Power plant),  
ระบบอากาศยาน  (General), สมรรถภาพมนุ ษย์  (Human performance  
and Limitations), กฎหมายการบิน (Law and regulations) และ นิ รภั ยภาคพ้ืน 
(Ground safety)  
 
ความก้าวหน้า  
 ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการทหารอากาศ เหล่าทหารช่างอากาศ  
มีโอกาสไปศึกษา อบรม ดูงานต่างประเทศเมื่อมีประสบการณ์ในการซ่อม
บำรุงอากาศยาน จำนวน ๔ ปี สามารถสอบใบอนุญาตนายช่างภาคพ้ืนดิน 
ประเภทที่ ๒ (License) จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
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เหล่าทหาร 
ระยะเวลา 

ศึกษา 
รายละเอียด 

 
 

ช่างอากาศ 
(ชอ.) 

 
 

๒ ปี 

(CAAT), ผ่านการอบรมหลักสูตรช่างเทคนิคประจำอากาศยานจะได้รับการ
บรรจุเป็นช่างเทคนิคประจำอากาศยาน (มีเงินเพ่ิมปฏิบัติงานบนอากาศยาน) 
สอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหารช่างอากาศ ประกอบ
อาชีพเป็นช่างซ่อมบำรุงเครื่องบินพาณิชย์ 
 

สื่อสาร 
(ส.) 

๒ ปี 
 

ศึกษาเกี่ยวกับ  
 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทียบเท่าอาชีวศึกษา และช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ของกองทัพอากาศ เช่น ช่างวิทยุสื่อสารประจำอากาศยาน ช่างวิทยุสื่อสาร
การบินภาคพ้ืน, ช่างเรดาร์, ช่างโทรศัพท์, ช่างวิทยุสื่อสารโทรคมนาคม, ช่าง
ปรับเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัด เจ้าหน้าที่สื่อสารทางยุทธวิธี, เจ้าหน้าที่
สารสนเทศ 
 
ความก้าวหน้า  
 บรรจุเป็นช่างสื่อสารประจำอากาศยาน, ช่างสื่อสารโทรคมนาคม ช่าง
สื่อสารภาคพ้ืน, ช่างสื่อสารประจำสถานีเรดาร์, ช่างปรับมาตรฐานเครื่องมือ
วัด, ช่างโทรศัพท์และระบบเครือข่าย, เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสื่อสารยุทธวิธี, 
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศของกองทัพอากาศ และสามารถนำความรู้
ด้านอิเล็กทรอนิกส์ประกอบอาชีพเสริมนอกเวลาราชการ 
 

 สรรพาวุธ 
(สพ.)                                                                                                                                              

 

๒ ปี 
 

ศึกษาเกี่ยวกับ                                                                                        
 หมวดวิชาอาวุธและอุปกรณ์, กระสุนวัตถุระเบิด, การส่งกำลังบำรุง
สายสรรพาวุธ, ระบบควบคุมการยิง, อาวุธนำวิถี, ระบบอาวุธสมัยใหม่และฝึก
ปฏิบัติงานช่างระบบควบคุมการยิง, ช่างอาวุธและอุปกรณ์, ช่างสรรพาวุธหน่วย
บิน, การบริการกระสุนวัตถุระเบิด และสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์   
 
ความก้าวหน้า   
 สามารถสอบคัดเลือกเพ่ือเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่เทคนิค
ทำลายวัตถุระเบิด และหลักสูตรเจ้าหน้าที่สรรพาวุธประจำอากาศยาน (ทั้ง
สองหลักสู ตรถ้ าได้ รับการบรรจุจะได้ เงินค่ าฝ่ า อันตรายเพ่ิม ) และ 
ยังสามารถออกไปทำงานการท่าอากาศยานต่าง ๆ เช่น ท่าอากาศยาน 
ดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรถไฟฟ้าใต้ดิน 
 

อากาศโยธิน 
(อย.)  

 
 
 
 

๒ ปี 
 
 
 
 
 

ศึกษาเกี่ยวกับ  
 ยุทธวิธีการปฏิบัติการทางทหาร การป้องกันฐานบิน การป้องกันที่ตั้ง 
ผู้นำและการบังคับบัญชา การใช้อาวุธภาคพ้ืน การใช้อาวุธต่อสู้อากาศยาน 
การปฏิบัติการพิเศษ และการโดดร่มจากอากาศยาน  
 
 



- ๑๖ - 
 

เหล่าทหาร 
ระยะเวลา 

ศึกษา 
รายละเอียด 

 
อากาศโยธิน 

(อย.)  
 

 

 
๒ ปี 

 

 
ความก้าวหน้า   
 ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาหลักสูตรรบพิเศษทั้ง
ในและนอกเหล่าทัพ บรรจุในหน่วยปฏิบัติการพิเศษจะได้รับเงินเพ่ิมพิเศษ 
เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอารักขาบุคคลสำคัญทั้งภาครัฐและ
เอกชน มีสิทธิ์สอบเลื่อนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

สารวัตร  
(สห.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

๒ ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาเกี่ยวกับ  
 กฎหมาย แบบธรรมเนียมทหาร การควบคุมและรักษาความปลอดภัย 
การต่อสู้ป้องกันตัว การตรวจค้น จับกุม การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 
การรบประชิด การปฏิบัติการในอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง การรักษาความ
ปลอดภัยในเมือง การใช้อาวุธทางภาคพ้ืน การยิงปืนพกระบบทำนองรบ การ
ยิงปืนระบบต่อสู้ป้องกันและอารักขาบุคคลสำคัญ การขับขี่รถจักรยานยนต์ 
การขับรถยนต์ ยุทธวิธีทหารสารวัตร และการโดดร่มจากอากาศยานทาง
ยุทธวิธี 
 
ความก้าวหน้า   
 บรรจุเข้ารับราชการเป็นเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร เจ้าหน้าที่อารักขา
บุคคลสำคัญมีเงินเพ่ิมพิเศษ เจ้าหน้าที่ควบคุมและรักษาความปลอดภัยท่า
อากาศยานแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หน่วยงานเอกชนอื่นๆ 
ทั้งในและต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษซึ่งมีเงินเพ่ิมพิเศษ มีสิทธิ์
สอบเลื่อนเป็นนายทหารสัญญาบัตร และสามารถเทียบโอนหน่วยกิตการ
เรียนได้มากที่สุดในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะทางด้าน
สังคมศาสตร์ เช่น นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสอบ
คัดเลือกเปลี่ยนสายงานเป็นนายตำรวจ นายทหารพระธรรมนูญ ปลัดอำเภอ 
ปลัดองค์กรส่วนท้องถิ่น นิติกร ทนายความ อัยการ และผู้พิพากษา 
 

 
 

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

 

 

 

 

 


