
 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

ตารางก าหนดการปฏิบตัติ่างๆ ในการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ปี ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ -  ก ำหนดกำรปฏิบัติต่ำงๆ อำจเปลี่ยนแปลงได้ ให้ติดตำมใน  http://www.atts.ac.th  

              -  กำรติดต่อกับโรงเรียนจ่ำอำกำศทุกคร้ังต้องน ำบัตรประจ ำตัวผู้สมัครมำด้วย 

        

รายการ วัน - เวลา สถานท่ี หมายเหตุ 

สมัครทำง Internet 
ต้ังแต่วันที่ ๑๕ ธ.ค.๕๙ 
 ถึงวันที่ ๓๑ ม.ค.๖๐ 

Internet http://www.atts.ac.th 

สิ้นสุดกำรช ำระเงินค่ำสมัคร วันที่ ๓ ก.พ.๖๐ ธนำคำรกรุงไทย เคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทย ทุกสำขำ 

ส่งเอกสำรขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม 
(ถ้ามี) 

 ต้ังแต่วันที่สมัครถึงวันที่ ๑๕ ก.พ.๖๐  
เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. 

(เฉพำะวันรำชกำร) 

ก ำลังพล 
โรงเรียนจ่ำอำกำศ 

ผู้สมัครหรือผู้แทนที่มีคณุสมบัติได้รับสิทธิ์
คะแนนเพิ่มพิเศษ 

ประกำศสถำนที่สอบ 
ที่น่ังสอบและเวลำสอบ 

วันที่ ๒๐ ก.พ.๖๐ 
เป็นต้นไป 

Internet 
http://www.atts.ac.th  
 

สอบภำควิชำกำร วันที่ ๒๕ ก.พ.๖๐ 
ตำมที่ประกำศทำง 

Internet 
ผู้สมัครไปพร้อมที่สถำนทีส่อบก่อนเวลำสอบ 
ไม่น้อยกว่ำ ๑ ชั่วโมง 

ประกำศผลสอบภำควิชำกำร 
ล่วงหน้ำ ทำง Internet 

วันที่ ๙ มี.ค.๖๐ Internet 
http://www.atts.ac.th หรือ sms (วิธีกำร 
รับผลสอบทำง sms ในระเบียบกำรฯ หน้ำ ๖) 

ประกำศผลสอบภำควิชำกำร
อย่ำงเป็นทำงกำร 

วันที่ ๑๓ มี.ค.๖๐ 
ต้ังแต่เวลำ ๐๘.๓๐ น. 

โรงเรียนจ่ำอำกำศ ดูผลสอบจำกกำรติดประกำศ 

รำยงำนตัวและลงชื่อรับทรำบ 
วันที่ ๑๓ มี.ค.๖๐ 

เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 
โรงเรียนจ่ำอำกำศ 

ผู้สมัครหรือผู้แทนของผู้สมคัรที่มีรำยชื่อสอบ
ผ่ำนภำควิชำกำร ต้องลงชื่อรับทรำบผลกำรสอบ
ภำยในวัน เวลำที่ก ำหนด  
พ้นก าหนดถือว่าสละสิทธ์ิ 

สอบควำมถนัดและวิภำววิสัย 
วันที่ ๑๗ มี.ค.๖๐ 

เวลำ ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
โรงเรียนจ่ำอำกำศ 

ให้ผู้สอบผ่ำนภำควิชำกำรพร้อมที่โรงเรียน 
จ่ำอำกำศ ก่อนเวลำ ๐๗.๐๐  น. 

ตรวจร่ำงกำยทำงแพทย์ 
สอบสัมภำษณ์ พลศึกษำ 

วันที่ ๒๐ – ๒๔ มี.ค.๖๐ 
โรงเรียนจ่ำอำกำศ และ 
กรมแพทย์ทหำรอำกำศ 

ให้ผู้สอบผ่ำนภำควิชำกำรพร้อมที่โรงเรียน 
จ่ำอำกำศ ก่อนเวลำ ๐๗.๐๐  น. 

ประกำศผลสอบขั้นสุดท้ำย 
ล่วงหน้ำ ทำง Internet 

วันที่ ๗ เม.ย.๖๐ Internet 
http://www.atts.ac.th หรือ sms (วิธีกำร 
รับผลสอบทำง SMS ในระเบียบกำรฯ หน้ำ ๘) 

ประกำศผลสอบขั้นสุดท้ำย 
อย่ำงเป็นทำงกำร 

วันที่ ๑๐ เม.ย.๖๐ 
ต้ังแต่เวลำ ๐๘.๓๐ น. 

โรงเรียนจ่ำอำกำศ ดูผลสอบจำกกำรติดประกำศ 

ผู้สอบได้ตัวจริงและล ำดับส ำรอง
รำยงำนตัวและลงชื่อรับทรำบ 

วันที่ ๑๐ เม.ย.๖๐ 
เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 

โรงเรียนจ่ำอำกำศ 
ผู้สมัครหรือผู้แทนลงชื่อรับทรำบผลกำรสอบ
ภำยใน วัน-เวลำที่ก ำหนด 
พ้นก าหนดถือว่าสละสิทธ์ิ 

ส่งเอกสำรแสดงผลกำรเรียน 
ฉบับจริง 

ภำยในวันที่ ๑๐ เม.ย.๖๐ 
(เฉพำะวัน เวลำรำชกำร) 

ก ำลังพล 
โรงเรียนจ่ำอำกำศ 

ผู้สมัครที่สอบผ่ำนภำควิชำกำรหรือผู้แทน 
 

ผู้สอบได้ตัวจริงท ำสัญญำ 
วันที่ ๑๙-๒๐ เม.ย.๖๐ 

เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
โรงเรียนจ่ำอำกำศ พ้นก าหนดถือว่าสละสิทธ์ิ 

ผู้สอบได้ล ำดับส ำรองฟังผลสอบ 
วันที่ ๒๑ เม.ย.๖๐                     

ภำยในเวลำ ๑๓.๐๐ น. 
โรงเรียนจ่ำอำกำศ 

ผู้สอบได้ส ำรองหรือผู้แทน  
ต้องลงชื่อเข้ำฟังผลภำยในเวลำ ๑๓.๐๐ น.  
พ้นก าหนดถือว่าสละสิทธ์ิ 

ผู้สอบได้ล ำดับส ำรองท ำสัญญำ 
วันที่ ๒๔ เม.ย.๖๐ 

เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
โรงเรียนจ่ำอำกำศ พ้นก าหนดถือว่าสละสิทธ์ิ 

รำยงำนตัวเข้ำเป็น 
นักเรียนจ่ำอำกำศ 

วันที่ ๑ พ.ค.๖๐ 
เวลำ ๐๘.๐๐ น. 

โรงเรียนจ่ำอำกำศ พ้นก าหนดถือว่าสละสิทธ์ิ 

http://www.atts.rtaf.mi.th/
http://www.atts.rtaf.mi.th/
http://www.atts.rtaf.mi.th/
http://www.atts.rtaf.mi.th/


 

                               
 

สารบญั 

            หน้ำ 
 ๑.  กล่ำวน ำ         ๑ 

 ๒.  คุณสมบัติของผู้สมัคร        ๑ 

 ๓.  หลักฐำนประกอบกำรสมัคร       ๒ 

 ๔.  วิธีกำรสมัครสอบคัดเลือกเข้ำเป็นนักเรียนจ่ำอำกำศ    ๓ 

 ๕.  กำรขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม       ๔ 

 ๖.  ประกำศสถำนท่ีสอบ        ๕ 

 ๗.  สถำนท่ีสอบ         ๕ 

 ๘.  กำรสอบคัดเลือก และกำรประกำศผล      ๖ 

 ๙.  กำรท ำสัญญำเข้ำเป็นนักเรียนจ่ำอำกำศ      ๙ 

  ๑๐.  กำรเรียกบุคคลส ำรอง        ๑๐ 

 ๑๑.  กำรรำยงำนตัวเข้ำเป็นนักเรียนจ่ำอำกำศ     ๑๐ 

 ๑๒.  กำรหมดสิทธิ์         ๑๐ 

 ๑๓.  สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับขณะเป็นนักเรียนจ่ำอำกำศ     ๑๑ 

 ๑๔.  สิทธิประโยชน์เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ      ๑๑ 

 ๑๕.  กำรด ำเนินกำรเก็บรักษำ และ/หรือท ำลำยเอกสำร    ๑๑ 

 ๑๖.  กำรเลือกเหล่ำทหำร        ๑๒ 

 ผนวก ก  ขนำดพิกัดควำมสมบูรณ์ของร่ำงกำยและโรคหรือควำมพิกำรฯ   ๑๓ 

 ผนวก ข  หนังสือรับรองจำกสถำนศึกษำว่ำก ำลังศึกษำอยู่ในภำคเรียนสุดท้ำย  ๑๙ 

 ผนวก ค  หนังสือรับรองทหำรกองหนุน      ๒๐ 

 ผนวก ง  หนังสือรำยงำนขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม     ๒๑ 

 ผนวก จ  หนังสือรับรองกำรฝึกวิชำทหำร      ๒๒ 

 ผนวก ฉ  หนังสือรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรทัพฉุกเฉิน และรำชกำรทวีคูณ  ๒๓ 

 ผนวก ช  ตัวอย่ำงใบระเบียนแสดงผลกำรเรียน      ๒๔ 
 ผนวก ซ  แผนผังโรงเรียนจ่ำอำกำศ        ๒๖  
 เส้นทำงเดินรถประจ ำทำง 

 
 
 



 

ระเบียบการทั่วไป 
และ 

วิธีสมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ 
 
๑.  กล่าวน า 
  โรงเรียนจ่ำอำกำศ กรมยุทธศึกษำทหำรอำกำศ เป็นสถำบันหลักขั้นต้นของกองทัพอำกำศ    
ท่ีผลิตนำยทหำรประทวนให้กับส่วนรำชกำรต่ำงๆ ของกองทัพอำกำศ ภำรกิจท่ีโรงเรียนจ่ำอำกำศรับผิดชอบ 
คือ มีหน้ำท่ีให้กำรศึกษำด้ำนวิชำกำร วิชำทหำร ท้ังภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ ตลอดจนปกครองดูแลผู้เข้ำรับ
กำรศึกษำให้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีงำม มีควำมเข้มแข็ง อดทน มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
และประสบกำรณ์ ในสำขำวิชำต่ำงๆ มีวิสัยทัศน์กว้ำงไกล และมีควำมเป็นทหำรอำชีพ เหมำะสมท่ีจะได้รับกำร
แต่งต้ังยศเป็นนำยทหำรประทวนท่ีมีประสิทธิภำพ และเป็นก ำลังส ำคัญของกองทัพอำกำศ  
 

๒.  คุณสมบัติของผู้สมัคร  

 ๒.๑  คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครประเภทบุคคลพลเรือน 
        ๒.๑.๑  บุคคลพลเรือน อำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๑๘ ปี และไม่เกิน ๒๐ ปี (ต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 
๒๕๔๐ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๒) เท่านั้น 
        ๒.๑.๒  คุณวุฒิของผู้สมัครประเภทบุคคลพลเรือน 
        ๒.๑.๒.๑  มัธยมศึกษำตอนปลำย ของกระทรวงศึกษำธิกำร หรือเทียบเท่ำ มีผลกำรเรียน 
ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง สัดส่วนกำรใช้ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำนเป็น
องค์ประกอบหนึ่งในกำรตัดสินผลกำรเรียนของผู้เรียนท่ีจบกำรศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ         
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ โดยต้องมีผลกำรเรียนเฉล่ียรวม (ผลกำรเรียนและผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน) ไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๐๐ หรือ หำกผู้สมัครก ำลังศึกษำอยู่ในภำคเรียนสุดท้ำยของช้ันมัธยมศึกษำ
ปีท่ี ๖ เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ต้องมีผลกำรเรียนเฉล่ียรวม (ผลกำรเรียนและผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน) ไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๐๐ หรือ   
        ๒.๑.๒.๒  ประกำศนียบัตรวิชำชีพ มีระดับคะแนนเฉล่ียสะสม ไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๐๐ หรือ 
ผู้สมัครท่ีก ำลังศึกษำอยู่ในภำคเรียนสุดท้ำย ของหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว  
ต้องมีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๐๐ 
 ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครประเภท ทหารกองหนุน สังกัด กองทัพอากาศ 
        ๒.๒.๑  ทหำรกองหนุน สังกัด กองทัพอำกำศ เฉพำะผู้ท่ีเคยเป็นทหำรกองประจ ำกำร (ทหำร
เกณฑ์) ปลดเป็นทหำรกองหนุน ประเภทท่ี ๑ ช้ันท่ี ๑ ไม่เกินวันท่ี ๒ พฤษภำคม ๒๕๖๐ มีระยะเวลำอยู่ใน 
กองประจ ำกำรมำแล้วอย่ำงน้อย ๑ ปี  และในระหว่ำงรับรำชกำรกองประจ ำกำร ไม่เคยถูกลงทัณฑ์ถึงขั้น “ขัง” 
อำยุไม่เกิน ๒๔ ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๓๖) 
        ๒.๒.๒  คุณวุฒิของผู้สมัครประเภท ทหำรกองหนุน สังกัด กองทัพอำกำศ   ส ำเร็จกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำตอนปลำย ของกระทรวงศึกษำธิกำร หรือเทียบเท่ำ  มีผลกำรเรียนเฉล่ียไม่ต่ ำกว่ำ  ๒.๐๐  หรือ 
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ มีระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต่ ำกว่ำ  ๒.๐๐ 
 



 
- ๒ - 

 
 ๒.๓  คุณสมบัติทั่วไปทั้งผู้สมัครประเภทบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน สังกัด  กองทัพอากาศ 
        ๒.๓.๑  เป็นชำยโสด  มีสัญชำติไทย และบิดำมำรดำมีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด (เกิดในประเทศ
ไทย)   ถ้ำบิดำเป็นนำยทหำรสัญญำบัตรหรือนำยทหำรประทวน ซึ่งมีสัญชำติไทยโดยกำรเกิดแล้ว มำรดำจะ
มิใช่ผู้มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิดก็ได้ 
        ๒.๓.๒  มีรูปร่ำง ลักษณะท่ำทำง ขนำดร่ำงกำย และอวัยวะ เหมำะสมแก่กำรเป็นทหำร ไม่มีรอย
สักตำมร่ำงกำย  ไม่เจำะหู ไม่เป็นโรคและควำมพิกำรของร่ำงกำย ตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำรรับ
รำชกำรทหำรและระเบียบกองทัพอำกำศว่ำด้วยมำตรฐำนกำรตรวจร่ำงกำยทำงแพทย์ (รำยละเอียดตำม  
ผนวก ก) 
        ๒.๓.๓  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณเพศ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม  
        ๒.๓.๔  ไม่เป็นผู้ติดยำเสพติดให้โทษ หรือสำรเสพติดท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ไม่เป็นผู้อยู่ใน
ระหว่ำงเป็นจ ำเลยในคดีอำญำและไม่เคยต้องค ำพิพำกษำโทษถึงท่ีสุดให้จ ำคุก เว้นแต่ควำมผิดในลักษณะฐำน
ลหุโทษ หรือควำมผิดอันได้กระท ำโดยประมำท 
        ๒.๓.๕  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่ำงพักรำชกำรเนื่องจำกควำมผิด หรือหนีรำชกำร หรือไม่เป็นผู้เคยถูก
ปลดเพรำะควำมผิด หรือถูกไล่ออกจำกรำชกำร หรือถูกไล่ออกจำกโรงเรียนทหำรของกระทรวงกลำโหม หรือ
สถำบันกำรศึกษำใด ๆ ไม่เคยทุจริตในกำรสอบคัดเลือกเข้ำเป็นนักเรียนจ่ำอำกำศมำก่อน 
        ๒.๓.๖ เป็น ผู้ไ ด้รับอนุญำตจำกบิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้ำเป็นนักเรียน 
จ่ำอำกำศ 
 

๓.  หลักฐานประกอบการสมัคร   

 ๓.๑  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้สมัคร จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 ๓.๒  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้สมัคร จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 ๓.๓  ส ำเนำหลักฐำนแสดงคุณวุฒิกำรศึกษำของผู้สมัคร 
        ๓.๓.๑  ผู้สมัครท่ีส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือหลักสูตร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ ใช้ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน จ ำนวน  ๑  ชุด    
        ๓.๓.๒  ผู้สมัครท่ีก ำลังศึกษำอยู่ในภำคเรียนสุดท้ำยของช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๖ หรือเทียบเท่ำ  
หรือก ำลังศึกษำอยู่ในภำคเรียนสุดท้ำย ของหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ ใช้หนังสือรับรองจำกสถำนศึกษำ
ว่ำก ำลังศึกษำอยู่ (ตำมแบบใน ผนวก ข) จ ำนวน ๑ ฉบับ หำกปรำกฏในภำยหลังว่ำ ผลกำรเรียนของผู้สมัคร 
ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีโรงเรียนจ่ำอำกำศก ำหนดไว้  ผู้สมัครต้องถูกตัดสิทธิ์ในกำรเข้ำเป็นนักเรียนจ่ำอำกำศ 
 ๓.๔  ในกรณีท่ีผู้สมัครเป็นทหำรกองหนุน สังกัด กองทัพอำกำศ ต้องมีหนังสือรับรองควำมประพฤติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
จำกผู้บังคับบัญชำ ระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไป จ ำนวน  ๒  ฉบับ (ตำมใบแบบใน ผนวก ค) 
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๔.  วิธีการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ 
 สมัครทาง INTERNET  ต้ังแต่ ๑๕ ธ.ค.๕๙ ถึง ๓๑ ม.ค.๖๐ ระบบรับสมัครออนไลน์จะพิสูจน์
ทรำบบุคคลจำกเลขประจ ำตัวประชำชน ดังนั้น ผู้สมัครต้องกรอกเลขประจ ำตัวประชำชนให้ถูกต้อง และ
ผู้สมัครจะสมัครด้วยระบบออนไลน์ได้เพียงคร้ังเดียวเท่านั้น 
 ๔.๑  เตรียมรูปถ่ำยของผู้สมัคร  รูปถ่ำยครึ่งตัว  หน้ำตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่น แต่งกำยชุด
นักเรียน นักศึกษำ หรือชุดสุภำพ ขนำด ๑ x ๑.๕ นิ้ว จัดเก็บในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล ขนำดรูป 120 x 150 
pixels และต้องเป็นรูปท่ีถ่ำยไว้ไม่เกิน ๓ เดือน  
 ๔.๒  เข้ำไปท่ีเว็บไซต์ www.atts.ac.th  เพื่ออ่ำนค ำแนะน ำเบ้ืองต้น 
 ๔.๓  กดปุ่ม “สมัครออนไลน์” ศึกษำขั้นตอนกำรสมัครให้เข้ำใจ 
 ๔.๔  กดปุ่ม “ใบสมัครออนไลน์” 
 ๔.๕  UPLOAD  รูปถ่ำย 
 ๔.๖  กรอกข้อควำมให้ถูกต้อง ครบถ้วน  เลือกช่องทำงกำรช ำระเงิน   
 ๔.๗  กดปุ่ม “ส่งใบสมัคร”  เพื่อส่งใบสมัครเข้ำสู่ระบบ 
 ๔.๘  พิมพ์เอกสำรเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลผู้สมัครพร้อมกับพิมพ์ใบแจ้งกำรช ำระเงินหำก
ผู้สมัครไม่สำมำรถพิมพ์ใบช ำระเงินได้ในครำวเดียวกับกำรส่งใบสมัครเข้ำระบบ ผู้สมัครสำมำรถพิมพ์ใบช ำระ
เงินภำยหลังได้ โดยกลับไปท่ี www.atts.ac.th คลิก “สมัครออนไลน์” และคลิก “พิมพ์ใบช ำระเงิน” 
 ๔.๙  ช ำระเงินตำมวิธีกำรท่ีผู้สมัครเลือกไว้ เป็นเงิน ๓๗๐ บำท กับเงินค่ำบริกำรในแต่ละวิธีของกำร
เลือกช ำระเงินดังนี้ 
        ๔.๙.๑  ช ำระเงินท่ีเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทย ได้ต้ังแต่วันท่ีส่งใบสมัครจนถึงวันท่ี ๓ ก.พ.๖๐   
ในเวลำท ำกำรของธนำคำร 
        ๔.๙.๒  ช ำระเงินทำง KTB ONLINE หรือ ATM ได้ต้ังแต่วันท่ีส่งใบสมัครจนถึงวันท่ี ๓๑ ม.ค.๖๐ 
เวลำ ๒๔.๐๐ น. หำกพ้นก ำหนดนี้ให้ช ำระเงินท่ีเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทยเพียงช่องทำงเดียว 

๔.๑๐  กำร DOWNLOAD ระเบียบกำรฯ  ผู้สมัครสำมำรถเข้ำไป DOWNLOAD หรือพิมพ์ระเบียบ
กำรได้ต้ังแต่วันถัดไปจำกวันท่ีช ำระเงินแล้ว โดยกลับไปท่ี www.atts.ac.th คลิก“สมัครออนไลน์”และคลิก 
“พิมพ์ระเบียบกำรสมัคร” 

๔.๑๑  กำรตรวจสอบรูปถ่ำย  ผู้สมัครต้องเข้ำไปตรวจสอบรูปถ่ำยท่ี UPLOAD ไว้แล้วว่ำถูกต้องหรือไม่ 
ในสัปดำห์ถัดจำกท่ีได้ส่งใบสมัครไปแล้ว โดยกลับไป ท่ี www.atts.ac.th คลิก “สมัครออนไลน์” และ 
คลิก “ตรวจสอบรูปถ่ำย” แล้วท ำตำมขั้นตอนท่ีแนะน ำท่ีหน้ำจอ รูปถ่ำยของผู้สมัครต้องถูกต้องจึงจะสำมำรถ
พิมพ์ใบสมัครฉบับจริงและบัตรประจ ำตัวผู้สมัครได้ หำกรูปถ่ำยไม่ถูกต้องให้ด ำเนินกำรตำมค ำแนะน ำท่ีหน้ำจอ 

๔.๑๒  กำรพิมพ์ใบสมัครฉบับจริงและบัตรประจ ำตัวผู้สมัคร ผู้สมัครสำมำรถพิมพ์ใบสมัครฉบับจริง
และบัตรประจ ำตัวผู้สมัครได้ในวันจันทร์ของสัปดำห์ถัดจำกวันท่ีช ำระเงินแล้วหรือวันจันทร์ของสัปดำห์ถัดจำกท่ี
ไ ด้แก้ ไขรูปถ่ำยและโรงเรียนจ่ำอำกำศรับรองรูปถ่ำยถูก ต้องแล้ว โดยกลับไปท่ี www.atts.ac.th                
คลิก “สมัครออนไลน์” และคลิก “พิมพ์ใบสมัครฉบับจริงและบัตรประจ ำตัวสอบ” 

๔.๑๓  กำรแก้ค ำผิด หรือแก้ไขข้อมูลอื่นๆ ให้ศึกษำท่ี www.atts.ac.th คลิก “สมัครออนไลน์”     
และคลิก “สำรพันปัญหำ” 

 

http://www.atts.ac.th/
http://www.atts.ac.th/
http://www.atts.ac.th/
http://www.atts.ac.th/
http://www.atts.ac.th/
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๕.  การขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม 
 ๕.๑  คุณสมบัติของผู้สมัครท่ีมีสิทธิ์ขอคะแนนเพิ่มและคะแนนท่ีเพิ่มเป็นพิเศษ ตำมข้อบังคับ
กระทรวงกลำโหม ว่ำด้วยโรงเรียนทหำร พ.ศ.๒๕๔๓ ดังนี้ 
        ๕.๑.๑  ส ำเร็จกำรฝึกวิชำทหำร (รด.) ของหน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน ช้ันปีท่ี ๑, ๒, ๓, ๔ 
และ ๕ ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ ๓, ๔, ๕, ๖ และ ๗ ของคะแนนรวมท้ังส้ิน ตำมล ำดับ (ตัวอย่ำงใบแบบค ำรับรอง 
ใน ผนวก ง) 
        ๕.๑.๒  ผู้ท่ีเป็นบุตรทหำร ข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำง ซึ่งได้กระท ำหน้ำท่ีในระหว่ำงเวลำท่ีมีกำรรบ
หรือกำรสงครำม หรือมีกำรปรำบปรำมกำรจลำจล หรือในระหว่ำงท่ีมีพระบรมรำชโองกำรประกำศสถำนกำรณ์
ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิได้นับเวลำรำชกำรเป็นทวีคูณ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร ได้คะแนนเพิ่ม 
ร้อยละ ๕ ของคะแนนรวมท้ังส้ิน 
        ๕.๑.๓  ผู้ท่ีเป็นบุตรทหำร ข้ำรำชกำร หรือลูกจ้ำง ซึ่งต้องประสบอันตรำยถึงทุพพลภำพในขณะ
ปฏิบัติรำชกำรในหน้ำท่ี หรือถูกประทุษร้ำยเพรำะเหตุกระท ำตำมหน้ำท่ี หรือต้องบำดเจ็บถึงตำยเพรำะเหตุนั้น 
ซึ่งได้รับบ ำเหน็จบ ำนำญพิเศษตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรหรื อได้รับเงินค่ำท ำขวัญตำม
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินท ำขวัญข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง หรือบุตรของผู้ได้รับพระรำชทำนเหรียญ
ดุษฎีมำลำเข็มกล้ำหำญ หรือเหรียญกล้ำหำญ ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ ๑๐ ของคะแนนรวมท้ังส้ิน 
 
 
 

 ผู้สมัคร ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัครพร้อมกับบัตรประจ าตัวประชาชน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่

ในวันสอบทุกรายการ ทั้งการสอบภาควิชาการ การสอบความถนัดและวิภาววิสัย การสอบสัมภาษณ์ 

พลศึกษา และการตรวจร่างกายทางการแพทย์ 

 ผู้สมัคร ที่สอบผ่านภาควิชาการ ต้องน าใบสมัครฉบับจริงพร้อมทั้ง หลักฐานการสมัครที่ระบุ  

ไว้ในข้อ ๓ ไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัวและลงชื่อรับทราบผลการสอบภาควิชาการ ในวันที่ 

๑๓ มี.ค.๖๐ 

 หมายเหตุ ๑. คุณสมบัติและหลักฐานของผู้สมัคร ถ้าปรากฏภายหลังว่าไม่ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้    

  ในระเบียบการนี้ ถือว่าเป็นเจตนาไม่บริสุทธิ์ของผู้สมัครและโรงเรียนจ่าอากาศ  

  ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับสมัครคร้ังนี้  

 ๒. เอกสารต่าง ๆ  ที่ระบุไว้ว่าไม่ต้องส่งต้นฉบับจริง ให้ผู้สมัครท าส าเนาหรือถ่ายเอกสาร  

  พร้อมทั้งเจ้าของเอกสารลงลายมือชื่อรับรองส าเนาเอกสารทุกฉบับ (ยกเว้นกรณีที่ได้    

  ระบุไว้อย่างอื่น) หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้ 

  อาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
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 ๕.๒   วิธีกำรขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม 
        ๕.๒.๑   พิมพ์บัตรประจ ำตัวผู้สมัครจำกระบบกำรรับสมัครออนไลน์ตำมข้อ ๔.๑๒ 
        ๕.๒.๒  พิมพ์แบบรำยงำนขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม จำก http://www.atts.ac.th หรือใช้แบบ
รำยงำน ขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม ผนวก ง ของระเบียบกำรและวิธีกำรสมัครเข้ำเป็นนักเรียนจ่ำอำกำศ  
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ (ถ้ำมี)  แล้วกรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน 
        ๕.๒.๓  แนบหลักฐำนท่ีตนได้รับสิทธิ์ตำมข้อ ๕.๑.๑ - ๕.๑.๓ ข้อใดข้อหนึ่งหรือท้ังหมด  
ดูตัวอย่ำง แบบหนังสือรับรองกำรฝึกวิชำทหำร และแบบหนังสือรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรทัพฉุกเฉินและ
รำชกำรทวีคูณ จำก http://www.atts.ac.th หรือผนวก จ และ ผนวก ฉ ของระเบียบกำรและวิธีกำรสมัคร
เข้ำเป็นนักเรียนจ่ำอำกำศ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐  ตำมล ำดับ (ถ้ำมี) 
        ๕.๒.๔  จัดส่งเอกสำรตำมข้อ ๕.๒.๑ - ๕.๒.๓ ด้วยตนเองหรือผู้แทนให้ท่ีก ำลังพล โรงเรียน 
จ่ำอำกำศ ช้ัน ๒ อำคำรกองบังคับกำร โรงเรียนจ่ำอำกำศ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๓๗๑๑ หรือส่งทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนไปท่ีก ำลังพล  โรงเรียนจ่ำอำกำศ แขวงสนำมบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๑๐  
วงเล็บมุมซองด้ำนล่ำงว่ำ “ส่งหลักฐำนคะแนนเพิ่มพิเศษ” ต้ังแต่วันท่ีพิมพ์บัตรประจ ำตัวผู้สมัครได้ จนถึงวันท่ี 
๑๕ ก.พ.๖๐ ถือกำรประทับตรำลงวันท่ี ณ ท่ีท ำกำรไปรษณีย์ต้นทำงเป็นส ำคัญ 
 ๕.๓  ผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้เพิ่มคะแนนตำมควำมในข้อ ๕.๑.๒ และข้อ ๕.๑.๓ ในขณะเดียวกัน ให้ถือ
เกณฑ์ตำมข้อ ๕.๑.๓ แต่อย่ำงเดียว 
 ๕.๔  ผู้ท่ีได้เพิ่มคะแนนตำมควำมในข้อ ๕.๑.๒ หรือข้อ ๕.๑.๓  ถ้ำเป็นผู้ท่ีสอบวิชำทหำรได้ตำมควำม
ในข้อ ๕.๑.๑  ด้วย ก็ให้เพิ่มขึ้นอีกตำมเกณฑ์ของช้ันวิชำท่ีสอบได้  
 ๕.๕  ถ้ำมีกำรสอบคัดเลือกหลำยรอบ ให้เพิ่มคะแนนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดนี้ทุกรอบ 
 ๕.๖  โรงเรียนจ่ำอำกำศ จะไม่รับพิจำรณำ หำกผู้สมัครไม่ส่งส ำเนำบัตรประจ ำตัว ผู้สมัครไปพร้อม
หลักฐำนขอคะแนนเพิ่ม และผู้สมัครอำจเสียสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มนั้นไปด้วย 

 

๖.   การประกาศสถานที่สอบ 

 ผู้สมัคร ตรวจสอบสถำนท่ี ท่ีนั่งสอบ และเวลำสอบทำง INTERNET; http://www.atts.ac.th ต้ังแต่
วันที่ ๒๐ ก.พ.๖๐ เป็นต้นไป 
 

๗.   สถานที่สอบ 

 กำรสอบภำควิชำกำร สอบตำมสถำนท่ีท่ีได้ประกำศทำง INTERNET; http://www.atts.ac.th 
 กำรสอบควำมถนัดและวิภำววิสัย สอบท่ี  โรงเรียนจ่ำอำกำศ  ตำมวัน-เวลำ ท่ีก ำหนด 
 กำรตรวจร่ำงกำยทำงกำรแพทย์ ตรวจท่ี กองเวชศำสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหำรอำกำศ โดยให้ไป
พร้อมกันท่ี โรงเรียนจ่ำอำกำศ ตำมวัน-เวลำท่ีก ำหนด 
 กำรสอบสัมภำษณ์  สอบท่ี  โรงเรียนจ่ำอำกำศ  ตำมวัน-เวลำ ท่ีก ำหนด 
 กำรสอบพลศึกษำ สอบท่ี  โรงเรียนจ่ำอำกำศ ตำมวัน-เวลำ ท่ีก ำหนด (ให้น ำชุดกีฬำและกำงเกง 
ว่ำยน้ ำไปด้วย) 

 

http://www.atts.ac.th/
http://www.atts.ac.th/
http://www.atts.ac.th/
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๘. การสอบคัดเลือกและประกาศผลสอบ จะกระท ำตำมล ำดับดังนี้ 
 ๘.๑  การสอบภาควิชาการ (วันท่ี ๒๕ ก.พ.๖๐) 
        ๘.๑.๑  วิชำท่ีสอบ  คณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์  ภำษำไทย  ภำษำอังกฤษ และสังคมศึกษำ ตำม
หลักสูตรปัจจุบันของกระทรวงศึกษำธิกำร คะแนนรวมท้ังส้ิน  ๗๐๐ คะแนน มีรำยละเอียดดังนี้ 
   วิชำคณิตศำสตร์   คะแนนเต็ม   ๒๐๐   คะแนน 
   วิชำวิทยำศำสตร์   คะแนนเต็ม   ๒๐๐   คะแนน 
   วิชำภำษำอังกฤษ   คะแนนเต็ม   ๑๗๕   คะแนน 
   วิชำภำษำไทยและสังคมศึกษำ คะแนนเต็ม   ๑๒๕   คะแนน 

เนื้อหาในแต่ละวิชาครอบคลุมความรู้ตามระดับท่ีก าหนดไว้ในคุณสมบัติ 
ผู้ผ่านการสอบภาควิชาการจะต้องมีผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐ 

 
        ๘.๑.๒  กำรปฏิบัติในกำรสอบ และข้อห้ำมต่ำง ๆ 
         ๘.๑.๒.๑  ให้ไปถึงสถำนท่ีสอบก่อนเวลำสอบอย่ำงน้อย ๑ ช่ัวโมง เพื่อเข้ำแถวรวมพล 
         ๘.๑.๒.๒  ผู้เข้ำสอบช้ำกว่ำก ำหนดเวลำ เกิน ๒๐ นำที หมดสิทธิ์เข้ำห้องสอบ 
         ๘.๑.๒.๓  วำงบัตรประจ ำตัวผู้สมัครไว้บนโต๊ะสอบ  ถ้ำบัตรหำยให้แจ้งเจ้ำหน้ำท่ีหรือ
กรรมกำรคุมสอบทรำบก่อนเข้ำห้องสอบ มิฉะนั้นจะไม่ให้เข้ำห้องสอบ 
         ๘.๑.๒.๔  ห้ำมน ำเอกสำร เครื่องเขียน อุปกรณ์กำรค ำนวณและเครื่องมือส่ือสำร 
ทุกชนิดเข้ำห้องสอบ 
         ๘.๑.๒.๕  ระวังอย่ำให้กระดำษค ำตอบฉีกขำด มีรอยยับหรือสกปรก 
         ๘.๑.๒.๖  ห้ำมเปิดปัญหำสอบ จนกว่ำจะได้รับค ำส่ัง 
         ๘.๑.๒.๗  ห้ำมพูดคุยหรือปรึกษำกัน หำกสงสัยให้ยกมือขึ้นและถำมกรรมกำรคุมสอบ
เท่ำนั้น 
         ๘.๑.๒.๘  ห้ำมน ำปัญหำสอบออกนอกห้องสอบเด็ดขำด 
         ๘.๑.๒.๙  ห้ำมท ำลักษณะท่ำทำงหรือส่งสัญญำณท่ีส่ือได้ว่ำกระท ำกำรทุจริตกำรสอบ 
ถ้ำผู้ควบคุมกำรสอบตรวจพบ จะถือว่ำผู้เข้ำสอบหมดสิทธิ์สอบ 

 ๘.๒   การประกาศผลสอบภาควิชาการ 
         ป ร ะ ก ำ ศ ผ ล ส อ บ ผู้ ส มั ค ร ท่ี ส อ บ ผ่ ำ น ภ ำ ค วิ ช ำ ก ำ ร  ล่ ว ง ห น้ ำ  ท ำ ง  INTERNET 
http://www.atts.ac. th และ SMS (พิมพ์ “atts”เว้นวรรค“เลขประจ ำตัวผู้สมัคร” ส่งข้อควำมไปท่ีหมำยเลข 
“๔๘๔๗๘๒๑” ผู้สมัครสำมำรถส่งค ำขอกำรรับทรำบผลสอบได้ต้ังแต่ทรำบเลขประจ ำตัวผู้สมัคร)  ในวันท่ี 
๙ มี.ค.๖๐ และประกำศผลสอบผู้สมัครที่สอบผ่ำนภำควิชำกำรอย่ำงเป็นทำงกำรเรียงตำมหมำยเลขผู้สมัครใน
วันท่ี ๑๓ มี.ค.๖๐ ท่ีโรงเรียนจ่ำอำกำศ 

ผู้สมัครที่สอบผ่านภาควิชาการต้องไปลงชื่อรับทราบก าหนดวันตรวจร่างกายทางการ
แพทย์ สอบสัมภาษณ์และสอบพลศึกษา และต้องส่งใบสมัครฉบับจริง (การพิมพ์ใบสมัครฉบับจริง  
ตามข้อ ๔.๑๒) และหลักฐานประกอบการสมัครตามข้อ ๓  ที่โรงเรียนจ่าอากาศ ในวันที่ ๑๓ มี.ค.๖๐  
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. 

http://www.atts.ac.th/
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กรณีท่ีผู้สมัครมำด้วยตนเองไม่ได้ จะให้ผู้ปกครองหรือผู้แทนลงช่ือรับทรำบแทนหรือส่งใบ

สมัครฉบับจริงพร้อมหลักฐำนอื่น ๆ แทนก็ได้ แต่ต้องมอบบัตรประจ ำตัวผู้สมัครให้ไปแสดงต่อคณะกรรมกำร
ด้วยมิฉะนั้นจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ 

 ๘.๓  การสอบความถนัด (๑๐๐ คะแนน) และสอบวิภาววิสัย 
        ๘.๓.๑  กำรสอบเพื่อวัดและประเมินควำมสำมำรถในประสบกำรณ์ กำรฝึกฝนตนเองท่ีได้รับหรือ
ส่ังสมไว้จนเกิดเป็นทักษะพิเศษเด่นชัดด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือหลำยด้ำน พร้อมท่ีจะปฏิบัติกิจกรรมด้ำนนั้นๆ ได้
อย่ำงดี 
        ๘.๓.๒  ให้ผู้ผ่ำนกำรสอบภำควิชำกำรไปพร้อมท่ีโรงเรียนจ่ำอำกำศ ในวันท่ี ๑๗ มี.ค.๖๐  
เวลำ ๐๗.๐๐ น. (ต้องเตรียมดินสอ 2B พร้อมยางลบ เพื่อใช้ในการสอบด้วย) 

 ๘.๔  การตรวจร่างกายทางแพทย์ สอบสัมภาษณ์ และสอบพลศึกษา 
        ๘.๔.๑  ให้ผู้สมัครท่ีต้องตรวจร่ำงกำยทำงแพทย์ ไปพร้อมท่ีโรงเรียนจ่ำอำกำศ ตำมวัน เวลำ 
ท่ีก ำหนด 
        ๘.๔.๒  การตรวจร่างกายทางแพทย์ (ให้ผู้สมัครงดอาหาร ยาและน้ าก่อนเข้ารับการตรวจ
อย่างน้อย ๖ ชั่วโมง) เจ้ำหน้ำท่ีจะน ำผู้สมัครไปรับกำรตรวจร่ำงกำยทำงแพทย์จำกคณะกรรมกำรกรมแพทย์
ทหำรอำกำศ ผู้สมัครต้องเสียค่ำตรวจร่ำงกำยทำงแพทย์ตำมท่ี กรมแพทย์ทหำรอำกำศ เรียกเก็บ (จะแจ้งให้
ทรำบในวันประกำศผลกำรสอบภำควิชำกำร) มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ซึ่งผู้สมัครจะต้องไม่เป็นโรค หรือควำม
พิกำรท่ีก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่ำด้วยพระรำชบัญญัติกำรรับรำชกำรทหำร พ .ศ.๒๔๙๗ และระเบียบ
กองทัพอำกำศว่ำด้วย มำตรฐำนกำรตรวจทำงแพทย์ฯ ซึ่งกำรตรวจร่ำงกำยทำงกำรแพทย์นั้น จะยึดถือ   

“การตัดสินของคณะกรรมการทางการแพทย์  กรมแพทย์ทหารอากาศ  ถือเป็นท่ีสิ้นสุด          
ไม่รับพิจารณาผลการตรวจร่างกายจากสถานพยาบาลอ่ืนๆ” 

        ๘.๔.๓  การสอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) จะสอบทำงด้ำนลักษณะท่ำทำง ท่วงทีวำจำ และ
ควำมรู้ท่ัวไปท่ีควรทรำบ ดังนี้ 
         ๘.๔.๓.๑  กำรปฏิบัติตำมค ำส่ัง ๒๐ คะแนน (ควำมเข้ำใจค ำส่ัง , ควำมรวดเร็ว ,  
ควำมถูกต้อง, ควำมเข้มแข็ง และควบคุมอำรมณ์) 
         ๘.๔.๓.๒  ลักษณะทหำร ๒๐ คะแนน (ควำมสมส่วน , ควำมสมบูรณ์ส่วนบน,  
ควำมสมบูรณ์ส่วนล่ำง, ลักษณะกำรเคล่ือนไหว และควำมเหมำะสมส่วนรวม) 
         ๘.๔.๓.๓  ท่วงทีวำจำ ๒๐ คะแนน (เสียงดัง, ไม่ติดอ่ำง, ควำมชัดเจน, ควำมปกติของ
เสียง และควำมถูกต้องของภำษำพูด) 
         ๘.๔.๓.๔  ปฏิภำณไหวพริบ ๒๐ คะแนน (ควำมคล่องแคล่วในกำรตอบ, ตัดสินใจ 
รวดเร็ว ถูกต้อง, กำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ, ควำมเช่ือมั่นในตนเอง และควำมคิดสร้ำงสรรค์) 
         ๘.๔.๓.๕  ควำมรู้รอบตัว ๒๐ คะแนน (เกี่ยวกับตนเอง, กำรทหำร, กองทัพอำกำศ
กำรเมือง และศำสนำ, สังคม และวัฒนธรรม) 
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        ๘.๔.๔  การสอบพลศึกษา เป็นกำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย ๕ สถำนี รวม ๑๐๐ คะแนน 
ดังนี้  (ให้น ำชุดกีฬำ และกำงเกงว่ำยน้ ำไปด้วย) 
         ๘.๔.๔.๑  สถำนีท่ี ๑ ดึงข้อรำวเด่ียว  ๑๐ ครั้ง   ๒๐ คะแนน 
         ๘.๔.๔.๒  สถำนีท่ี ๒ วิ่งระยะทำง  ๑,๐๐๐ เมตร  ๒๐ คะแนน 
         ๘.๔.๔.๓  สถำนีท่ี ๓ ลุก-นั่ง จับเวลำ   ๓๐ วินำที  ๒๐ คะแนน 
         ๘.๔.๔.๔  สถำนีท่ี ๔ ยืนอยู่กับท่ีกระโดดไกล   ๒๐ คะแนน 
         ๘.๔.๔.๕  สถำนีท่ี ๕ ว่ำยน้ ำ จับเวลำ ระยะทำง ๕๐ เมตร ๒๐ คะแนน  

 ๘.๕  การประกาศผลสอบข้ันสุดท้าย (วิธีปฏิบัติของผู้สอบได้และผู้สอบได้ล ำดับส ำรอง) 
        ๘.๕.๑  ประกำศผลสอบขั้นสุดท้ำย ล่วงหน้ำ ทำง INTERNET  http://www.atts.ac.th และ 
SMS (พิมพ์ “atts” เว้นวรรค “เลขประจ ำตัวผู้สมัคร” ส่งข้อควำมไปท่ีหมำยเลข “๔๘๔๗๘๒๑” ผู้สมัคร
สำมำรถส่งค ำขอกำรรับทรำบผลสอบได้ต้ังแต่ทรำบว่ำสอบผ่ำนภำควิชำกำร)  ในวันท่ี ๗ เม.ย.๖๐ และ
ประกำศผลสอบอย่ำงเป็นทำงกำรในวันท่ี ๑๐ เม.ย.๖๐ ท่ีโรงเรียนจ่ำอำกำศ แขวงสนำมบิน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพฯ 
        ๘.๕.๒  ผู้ท่ีสอบได้ล ำดับส ำรอง จะประกำศผลเรียงตำมล ำดับคะแนน 
        ๘.๕.๓  ผู้ท่ีสอบได้และผู้ท่ีสอบได้ล ำดับส ำรอง ให้น ำบัตรประจ ำตัวผู้สมัครไปแสดงตนและลงช่ือ
รับทรำบผลกำรสอบต่อคณะกรรมกำร พร้อมท้ังรับเอกสำรประกอบกำรท ำสัญญำเข้ำเป็นนักเรียนจ่ำอำกำศ  
ในวันท่ี ๑๐ เม.ย.๖๐ ต้ังแต่เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. หำกพ้นก ำหนดถือว่ำสละสิทธิ์ (หำกผู้ท่ีสอบได้หรือ
สอบได้ล ำดับส ำรอง ไปด ำเนินกำรด้วยตนเองไม่ได้ จะให้ผู้ปกครองหรือผู้แทน น ำบัตรประจ ำตัว ผู้สมัครของ
ผู้สอบได้ไปด ำเนินกำรแทนก็ได้) 

 ๘.๖  การส่งเอกสารแสดงผลการเรียน 
         ผู้สมัครท่ีสอบผ่ำนภำควิชำกำรต้องน ำใบระเบียนแสดงผลกำรเรียนหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ฉบับจริง (ตัวอย่ำงตำม ผนวก ช – ๑) หรือ ใบระเบียน
แสดงผลกำรเรียนตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ฉบับจริง (ตัวอย่ำงตำม ผนวก ช – ๒) ไปแสดง
ต่อกรรมกำรสอบ โดยคณะกรรมกำรจะตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรพร้อมท้ังท ำส ำเนำเอกสำรนั้นไว้แล้ว
คืนเอกสำรฉบับจริงให้ผู้สมัคร ผู้สมัครจะน ำส่งด้วยตนเองหรือให้ผู้แทนด ำเนินกำรให้ก็ได้โดยส่งท่ี ก ำลังพล 
โรงเรียนจ่ำอำกำศ ช้ัน ๒ อำคำรกองบังคับกำร โรงเรียนจ่ำอำกำศ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๓๗๑๑ ภำยใน                

วันท่ี ๑๐ เม.ย.๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. (เฉพำะวันรำชกำร)   หากไม่น าไปแสดงหรือส่งเกิน
ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
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๙.  การท าสัญญาเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ 
 ๙.๑  ผู้ท่ีสอบได้ และมีสิทธิ์เข้ำเป็นนักเรียนจ่ำอำกำศ ต้องน ำผู้ปกครอง ๑ คน และผู้ค้ ำประกัน
ผู้ปกครอง ๑ คน ท ำสัญญำท่ีโรงเรียนจ่ำอำกำศ พร้อมด้วยหลักฐำนฉบับจริง และถ่ำยเอกสำร อย่ำงละ ๕ ฉบับ 
ดังนี้ 
        ๙.๑.๑  หลักฐำนแสดงคุณวุฒิกำรศึกษำ ได้แก่ ระเบียนแสดงผลกำรเรียนหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ฉบับจริง หรือ ใบระเบียนแสดงผลกำรเรียนตำมหลักสูตร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ฉบับจริง ถ้าไม่สามารถน าไปแสดงในวันท าสัญญาได้ ถือว่าสละสิทธิ์ 
        ๙.๑.๒  ใบส ำคัญทหำรกองเกิน (สด.๙)  
        ๙.๑.๓  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้สมัคร 
        ๙.๑.๔  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของบิดำ และของมำรดำผู้ให้ก ำเนิด ในกรณีบิดำหรือมำรดำถึงแก่
กรรม ให้น ำใบมรณบัตรหรือส ำเนำทะเบียนคนตำยของผู้ท่ีถึงแก่กรรมไปแสดง 
        ๙.๑.๕  ในกรณีบิดำ หรือมำรดำผู้ให้ก ำเนิดสำบสูญ ให้น ำใบส ำคัญจำกศำลไปแสดงว่ำเป็นบุคคล
สำบสูญ และผู้สำบสูญนั้นเกิดในประเทศไทย ไปแสดง 
        ๙.๑.๖  ในกรณีบิดำ มำรดำ หย่ำร้ำง ให้น ำใบส ำคัญกำรหย่ำ ไปแสดง 
        ๙.๑.๗  ในกรณีผู้สมัครเป็นบุตรบุญธรรมต้องน ำหลักฐำนกำรรับเป็นบุตรบุญธรรมไปแสดง 
 ๙.๒  ผู้ปกครองต้องเป็นบิดำหรือมำรดำ หรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจำกบิดำหรือมำรดำ และมีอำชีพโดย
ชอบธรรมเป็นหลักฐำน ไม่เป็นบุคคลท่ีต้องค ำพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำย หรือไม่เป็นบุคคลท่ีอยู่ใน
ระหว่ำงเป็นจ ำเลยในคดีอำญำ และต้องบรรลุนิติภำวะ 
 ๙.๓  ผู้ค้ ำประกันผู้ปกครองต้องเป็นข้ำรำชกำรทหำรหรือต ำรวจ ช้ันสัญญำบัตรประจ ำกำร หรือ
ข้ำรำชกำรพลเรือนท่ีด ำรงต ำแหน่งต้ังแต่ระดับ ช ำนำญกำร/ช ำนำญงำน หรือเทียบเท่ำ ขึ้นไป ท่ียังรับรำชกำร
อยู่ (ผู้ค้ ำประกัน ๑ คน ค้ ำประกันผู้ปกครองได้ไม่เกิน ๒ คน) 
 ๙.๔  ในกรณีท่ีผู้ปกครองและผู้ค้ ำประกันผู้ปกครองสมรสแล้ว จะต้องน ำคู่สมรสไปท ำสัญญำพร้อมกัน  
หำกคู่สมรสไม่สำมำรถไปท ำสัญญำได้ ให้น ำใบยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกคู่สมรสไปแสดงด้วย 
 ๙.๕  ผู้ปกครอง และผู้ค้ ำประกันผู้ปกครอง จะเป็นบุคคลคนเดียวกันไม่ได้ (สำมี ภรรยำถือเป็นบุคคลคน
เดียวกัน) 
 ๙.๖  ผู้ปกครอง ผู้ค้ ำประกันผู้ปกครอง และคู่สมรส ต้องน ำบัตรประจ ำตัวท่ียังไม่หมดอำยุไปแสดง 
และถ่ำยเอกสำรคนละ ๑ ฉบับ  
 ๙.๗  ข้อผูกพันกับทำงรำชกำร 
        ๙.๗.๑  ผู้ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร ต้องรับรำชกำรในกองทัพอำกำศ ติดต่อกันเป็นเวลำ ๒ 
เท่ำของจ ำนวนปีท่ีศึกษำ และรวมท้ังปีท่ีเรียนซ้ ำช้ัน 
        ๙.๗.๒  ผู้ท่ีรับรำชกำรไม่ครบก ำหนด ตำมข้อ ๙.๗.๑ จะต้องชดใช้เงินแก่ทำงรำชกำรตำมสัญญำ  
โดยต้องช ำระเงินค่ำชดใช้ผิดสัญญำกำรศึกษำ เป็นเงินปีละ ๖๕,๐๐๐ บำท (หกหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) เศษของปี
คิดเป็นรำยเดือน ตำมส่วนเฉล่ียของปี เศษของเดือนคิดเป็น ๑ เดือน 
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        ๙.๗.๓  นักเรียนจ่ำอำกำศท่ีเหล่ำทัพอื่นหรือหน่วยงำนอื่นฝำกเรียน เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำตำม
หลักสูตร และได้รับกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำรในเหล่ำทัพ หรือหน่วยงำนนั้นแล้ว ให้มีข้อผูกพันตำมสัญญำท่ีท ำไว้ 
กับเหล่ำทัพหรือหน่วยงำนนั้น  

 

๑๐.  การเรียกบุคคลส ารอง 
 โรงเรียนจ่ำอำกำศ จะประกำศรำยช่ือบุคคลส ำรองไว้ให้ทรำบ หำกมีบุคคลตัวจริงสละสิทธิ์ จะเรียก
บุคคลส ำรอง (เฉพาะผู้ที่ลงชื่อรับทราบการประกาศผลเท่านั้น ) ตำมล ำดับท่ี  ท่ีประกำศไว้ เข้ำทดแทน
ตำมล ำดับ โดยผู้สอบได้ล ำดับส ำรอง ฟังผลวันท่ี ๒๑ เม.ย.๖๐ เวลำ ๑๓.๐๐ น. และท ำสัญญำวันท่ี ๒๔ เม.ย.๖๐ 
เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ท่ี โรงเรียนจ่ำอำกำศ แขวงสนำมบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 
 

๑๑.  การรายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ 
 รำยงำนตัวที่โรงเรียนจ่ำอำกำศ ในวันท่ี ๑ พ.ค.๖๐ เวลำ ๐๘.๐๐ น. (หำกไม่รำยงำนตัวตำมก ำหนด
ถือว่ำสละสิทธิ์) และให้ผู้สมัครน ำเอกสำรและส่ิงของเครื่องใช้มำด้วย คือ 
 ๑๑.๑  ใบแจ้งย้ำยออกจำกภูมิล ำเนำเดิม เข้ำบ้ำนเลขท่ี ๑๗๑/๑ แขวงสนำมบิน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหำนคร (กำรแจ้งย้ำยออกจำกภูมิล ำเนำเดิม ต้องด ำเนินกำรให้เสร็จส้ินภำยใน ๓๐ เม.ย.๖๐)  
 ๑๑.๒  ส่ิงของเครื่องใช้ตำมท่ีโรงเรียนจ่ำอำกำศก ำหนด (จะแจ้งให้ทรำบในวันประกำศผลสอบขั้น
สุดท้ำย) 

 

๑๒.  การหมดสิทธิ์ 
 ๑๒.๑  ผู้หมดสิทธิ์ในการสมัครสอบเป็นนักเรียนจ่าอากาศ คือ 
          ๑๒.๑.๑  ผู้ซึ่งขำดคุณสมบัติตำมข้อ ๒  และมีขนำดพิกัด ควำมสมบูรณ์ของร่ำงกำยไม่ได้ตำม
เกณฑ์ ตำมผนวก ก 
          ๑๒.๑.๒  หลักฐำนเอกสำรตำมข้อ ๓  อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งไม่สมบูรณ์ หรือเป็นเท็จ 
 ๑๒.๒  ผู้หมดสิทธิ์ในการสอบภาควิชาการ คือ 
          ๑๒.๒.๑  ผู้ท่ีทุจริต และ/หรือ ส่อเจตนำทุจริตในเวลำสอบ 
          ๑๒.๒.๒  ผู้ท่ีไม่ปฏิบัติตำมข้อห้ำมต่ำงๆ ดังนี้ 
   ๑๒.๒.๒.๑  เข้ำสอบช้ำกว่ำก ำหนดเวลำท่ีเริ่มต้นสอบเกิน ๒๐ นำที หมดสิทธิ์เข้ำ
ห้องสอบ 
   ๑๒.๒.๒.๒  ห้ำมน ำเอกสำร เครื่องเขียน อุปกรณ์กำรค ำนวณ และเครื่องมือส่ือสำร
ทุกชนิดเข้ำห้องสอบ 
   ๑๒.๒.๒.๓  ห้ำมเปิดปัญหำสอบจนกว่ำจะได้รับค ำส่ัง 
   ๑๒.๒.๒.๔  ห้ำมพูดคุย หรือปรึกษำ หำกสงสัยให้ยกมือถำมกรรมกำรเท่ำนั้น 
   ๑๒.๒.๒.๕  ห้ำมออกจำกห้องสอบก่อนเวลำท่ีคณะกรรมกำรคุมสอบก ำหนด 
   ๑๒.๒.๒.๖  ห้ำมน ำปัญหำสอบและใบค ำตอบออกนอกห้องสอบ 
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 ๑๒.๓  ผู้หมดสิทธิ์ในการท าสัญญาเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ คือ 
          ๑๒.๓.๑  ผู้ซึ่งปรำกฏภำยหลังว่ำต้องหมดสิทธิ์ตำมข้อ ๑๒.๑ หรือ ๑๒.๒ 
          ๑๒.๓.๒  ผู้ท่ีผู้ปกครอง หรือผู้ค้ ำประกันผู้ปกครอง ขำดคุณสมบัติตำมข้อ ๙.๒ ถึงข้อ ๙.๖ 
          ๑๒.๓.๓  ผู้ท่ีไม่ไปท ำสัญญำตำมวัน เวลำ ท่ีก ำหนด 
 ๑๒.๔  ผู้ทีไ่ม่ไปรายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ตามข้อ ๑๑ 
 

๑๓.  สิทธิประโยชน์ที่ได้รับขณะเปน็นักเรียนจ่าอากาศ 
 ๑๓.๑  ได้รับจ่ำยส่ิงของจำกรำชกำรตำมอัตรำจ่ำยท่ีทำงรำชกำรก ำหนด 
 ๑๓.๒  ได้รับเบี้ยเล้ียงและเบ้ียเล้ียงกรณีไปรำชกำรนอกท่ีต้ังปกติตำมท่ีทำงรำชกำรก ำหนด 
 ๑๓.๓  ได้รับอัตรำเงินเดือน เป็นไปตำมบัญชีอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรทหำร ทหำรกองประจ ำกำร
และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลำโหมท้ำยพระรำชบัญญัติ ระเบียบข้ำรำชกำรทหำร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๘ 
 ๑๓.๔  โรงเรียนจ่ำอำกำศประกอบเล้ียงอำหำรทุกวัน วันละ ๓ มื้อ โดยใช้เงินเบี้ยเล้ียงบำงส่วน เป็น
ค่ำอำหำร 
 

๑๔.  สิทธิประโยชน์เมื่อส าเร็จการศึกษา  
 นักเรียนจ่ำอำกำศ เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรจะได้รับกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำรและแต่งต้ังยศ
เป็นจ่ำอำกำศตรี รับเงินเดือนตำมกฎกระทรวงก ำหนด  หลักเกณฑ์และวิธีกำรบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็น
ข้ำรำชกำรทหำรและกำรให้ได้รับเงินเดือน อัตรำเงินเดือนดังกล่ำว  เป็นไปตำมบัญชีอัตรำเงินเดือน ข้ำรำชกำร
ทหำร ทหำรกองประจ ำกำร และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลำโหม ท้ำยพระรำชบัญญัติ ระเบียบข้ำรำชกำร
ทหำร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๘ และปัจจัยให้ได้รับข้ันเงินเดือนเพิ่มตำมหลักเกณฑ์  วิธีกำร  และเงื่อนไขในกำร
ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุส ำหรับข้ำรำชกำรทหำรที่มีคุณสมบัติ  ตำมปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ีรำชกำร 
 

๑๕.  การด าเนินการเก็บรักษา และ/หรือท าลายเอกสาร 
 กำรด ำเนินกำรเก็บรักษำ และ/หรือ ท ำลำยเอกสำร ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำเป็น
นักเรียนจ่ำอำกำศ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐  ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 ๑๕.๑  แม่พิมพ์ข้อสอบท ำลำยทันทีเมื่อจัดพิมพ์ข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 ๑๕.๒  กระดำษค ำตอบของผู้เข้ำสอบ  เก็บรักษำไว้ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี แล้วจึงท ำลำย 
 ๑๕.๓  เอกสำรบันทึกคะแนน เก็บรักษำไว้ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี แล้วจึงท ำลำย 
 ๑๕.๔  ปัญหำสอบภำควิชำกำร เก็บรักษำไว้จ ำนวน ๕ ชุด ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี จ ำนวนท่ีเหลือท ำลำย
ทันทีเมื่อเสร็จส้ินกระบวนกำรรับสมัคร 
 ๑๕.๕  ผลกำรตรวจร่ำงกำยทำงกำรแพทย์ และผลกำรทดสอบควำมถนัดและวิภำววิสัย เก็บรักษำไว้
ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี แล้วจึงท ำลำย 
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๑๖.  การเลือกเหล่าทหาร 
 ผู้สมัคร เมื่อเข้ำเป็นนักเรียนจ่ำอำกำศแล้ว จะจัดล ำดับใหม่ โดยใช้ผลกำรเรียนตำมหลักสูตรท่ีนักเรียน
จ่ำอำกำศศึกษำ เป็นเกณฑ์ตัดสิน เพื่อเลือกบรรจุในเหล่ำทหำรตำมท่ีต้องกำร ดังนี้ 
 ๑๖.๑  ผู้สมัครประเภทบุคลพลเรือน มีวุฒิกำรศึกษำ มัธยมศึกษำตอนปลำย แผนกำรเรียน 
วิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์ สำมำรถเลือกบรรจุในทุกเหล่ำทหำร จ ำนวน ๗ เหล่ำ ได้แก่ เหล่ำทหำรต้นหน, 
เหล่ำทหำรอุตุนิยมวิทยำ, เหล่ำทหำรช่ำงอำกำศ, เหล่ำทหำรส่ือสำร, เหล่ำทหำรสรรพำวุธ, เหล่ำทหำรอำกำศ
โยธิน หรือเหล่ำทหำรสำรวัตร 
 ๑๖.๒  ผู้สมัครประเภทบุคคลพลเรือน มีวุฒิกำรศึกษำ มัธยมศึกษำตอนปลำย แผนกำรเรียนศิลปะ
หรือเทียบเท่ำ หรือ ประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ สำมำรถเลือกบรรจุในเหล่ำทหำร จ ำนวน ๕ เหล่ำ 
ได้แก่ เหล่ำทหำรช่ำงอำกำศ เหล่ำทหำรส่ือสำร เหล่ำทหำรสรรพำวุธ เหล่ำทหำรอำกำศโยธิน หรือเหล่ำทหำร
สำรวัตร 
 ๑๖.๓  ผู้สมัครประเภททหำรกองหนุน สังกัด กองทัพอำกำศ ทุกวุฒิกำรศึกษำ  สำมำรถเลือกบรรจุ 
ในเหล่ำทหำร จ ำนวน ๒ เหล่ำ เหล่ำทหำรอำกำศโยธิน หรือเหล่ำทหำรสำรวัตร 
 

------------------------- 
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ผนวก ก 

ขนาดพิกัดความสมบูรณ์ของร่างกายและ 

โรคและความพิการของร่างกายท่ีขัดต่อการเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ 
.............................. 

๑.  ตา 
     ๑.๑  สำยตำซึ่งตรวจด้วยแบบตรวจสำยตำมำตรฐำน อ่ำนได้น้อยกว่ำ ๖/๑๒ (๒๐/๔๐) ในตำแต่ละข้ำง  
     ๑.๒  ตำบอดสี 
     ๑.๓  เปลือกตำแหว่งจนเสียรูป 
     ๑.๔  หนังตำตก (Ptosis) จนแลดูน่ำเกลียด หรือหนังตำม้วนออกนอก (Ectropion) หรือหนังตำม้วนเข้ำใน 
(Entropion) แม้แต่ข้ำงเดียว 
     ๑.๕  น้ ำตำไหลอยู่เสมอ 
     ๑.๖  ต้อเนื้อซึ่งงอกเข้ำไปในลูกตำด ำเกิน ๑ มิลลิเมตร หรือมีลักษณะท่ีจะลุกลำมต่อไป 
     ๑.๗  ตำโปน (Exophthalmos) จะเนื่องจำกสำเหตุใดก็ตำม จนเห็นได้ชัดและดูน่ำเกลียด 
     ๑.๘  ตำบอดแม้แต่ข้ำงเดียว 
     ๑.๙  ตำเหล่ (Squint) จนปรำกฏชัด 
    ๑.๑๐  แก้วตำขุ่น แม้แต่ข้ำงเดียว (Cataract, Unilateral) 
    ๑.๑๑  ม่ำนตำมีขนำดไม่เท่ำกันหรือม่ำนตำฉีกขำด ไม่ได้รูปผิดปกติ 
    ๑.๑๒  แผลท่ีกระจกตำ ซึ่งท ำให้กระจกตำขุ่นแม้แต่ข้ำงเดียว (Corneal Ulcer with Opacity of 
Cornea, Unilateral) 
    ๑.๑๓  ลูกตำส่ัน (Nystagmus) 
    ๑.๑๔  ต้อหิน (Glaucoma)  
    ๑.๑๕  โรคขั้วประสำทตำเส่ือมท้ังสองข้ำง (Optic Atrophy) 
๒.  หู คอ จมูก 
     ๒.๑  เย่ือจมูกอักเสบเรื้อรัง (Chronic Rhinitis) 
     ๒.๒  ฝำกั้นของจมูก (Nasal Septum) มีลักษณะ คด (Deviation), ทะลุ (Perforation), ยื่น (Spurs) 
และงอก (Ridges) จนท ำให้ช่องจมูกแคบ 
     ๒.๓  เทอร์บิเนต (Turbinates)  อักเสบ บวม จนท ำให้ช่องจมูกแคบ  
     ๒.๔  จมูกบี้จนผิดรูป หรือจมูกบ้ีเล็กน้อยและพูดไม่ชัด 
     ๒.๕  รูปวิปริตต่ำงๆของริมฝีปำกหรือจมูก กำรพูดผิดปกติ ท้ังเสียงและกำรเคล่ือนไหวของริมฝีปำก 
     ๒.๖  มีเพดำนโหว่ หรือมีเพดำนสูงจนพูดไม่ชัด 
     ๒.๗  กระดูกมำสตอยด์อักเสบ หรือเคยได้รับกำรผ่ำตัดกระดูกมำสตอยด์ประเภท แรดิกอล มำสตอยเดกโตมี
(Radical Mastoidectomy)  
     ๒.๘  หูช้ันกลำงอักเสบ แม้แต่ข้ำงเดียว 
     ๒.๙  เย่ือหูทะลุ แม้แต่ข้ำงเดียว 
    ๒.๑๐  เย่ือหูบุ๋ม (Retracted ear drum) จนเคล่ือนไหวไม่ได้ 
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    ๒.๑๑  กำรได้ยินเสียงของหูผิดปกติ 
    ๒.๑๒  ใบหูเล็กหรือใหญ่มำก หรือบี้จนปรำกฏชัดแม้แต่ข้ำงเดียว 
๓.  ฟันและลิ้น 
     ๓.๑  มีฟันไว้เค้ียวอำหำรได้ไม่ครบตำมหลักเกณฑ์ คือ 
  - ก ำหนดให้มีฟันกรำม (Molars) และฟันกรำมน้อย (Premolars) อย่ำงน้อยข้ำงบน ๖ ซี่ ข้ำงล่ำง ๖ ซี่ 
  - ฟันหน้ำ (Incisors and Canines) ข้ำงบน ๔ ซี่ ข้ำงล่ำง ๔ ซี่ 
  - ฟันท่ีถอนไปแล้วหำกได้รับกำรใส่เรียบร้อยมั่นคงหรือด้วยวิธีท ำสะพำน (Bridge) จึงให้นับเป็น
จ ำนวนซี่ได้ตำมจ ำนวนดังกล่ำวข้ำงต้น จะต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
    ๓.๑.๑  ฟันเป็นรูผุท่ีไม่ได้รับกำรอุด หรืออุดด้วยวัตถุท่ีไม่ถำวร 
    ๓.๑.๒  ฟันท่ีอุดหรือท ำครอบไม่เรียบร้อย หรืออยู่ในระหว่ำงกำรจัดฟัน 
    ๓.๑.๓  ฟันน้ ำนม 
    ๓.๑.๔  ฟันตำย เว้นเสียแต่คลองประสำทได้รับกำรอุดท่ีถูกต้องแล้ว 
    ๓.๑.๕  ฟันยำวผิดปกติ หรือขึ้นผิดท่ี หรือเกจนไม่สำมำรถท่ีจะจัดให้สบกันได้กับฟันธรรมดำหรือฟัน
ปลอมท่ีมีอยู่ 
    ๓.๑.๖  มีกำรท ำลำยอย่ำงรุนแรงของอวัยวะท่ีรองรับตัวฟัน เช่น กระดูก เหงือก เยื่อหุ้มรำกฟัน 
     ๓.๒  ต้องไม่มีช่องว่ำงระหว่ำงฟันหน้ำห่ำงจนดูน่ำเกลียด 
     ๓.๓  ต้องไม่มีกำรสบของฟันท่ีผิดปกติอย่ำงมำก จนท ำให้ใบหน้ำผิดรูป หรือ กำรเค้ียวอำหำรธรรมดำไม่ได้ผล 
     ๓.๔  ต้องไม่มีถุงน้ ำ (Cyst) เนื้องอก เนื้อร้ำย กำรอักเสบเรื้อรัง โรคเหงือกอักเสบอย่ำงรุนแรง (Anug) หรือ
พยำธิสภำพอื่นๆในปำก ซึ่งท ำให้เกิดอันตรำยต่ออวัยวะข้ำงเคียงหรือสุขภำพของผู้สมัคร    
     ๓.๕  ล้ินต้องไม่มี่ลักษณะดังต่อไปนี้ 
  - มีกำรเจำะล้ินหรือท ำล้ินแฉก หรือกำรกระท ำท่ีท ำให้เกิดควำมผิดปกติ ผิดรูปของล้ิน             
๔.  หัวใจและหลอดเลือด 
     ๔.๑  ภำวะล้ินหัวใจผิดปกติอันเป็นผลมำจำก ไข้รูมำติซึ่ม (Rheumatic Heart disease)  
     ๔.๒  โรคล้ินหัวใจพิกำร ไม่ว่ำจะเป็นชนิดตีบตัน สเตนโนซิส (Stenosis) หรือชนิดไหลย้อน รีเกอร์ยิเตช่ัน  
(Regurgitation) 
     ๔.๓  หัวใจวำย ซึ่งมีเลือดค่ัง (Congestive Heart Failure)  
     ๔.๔  หลอดเลือดแดงโป่งพอง (Aneurysm) ท่ีใดก็ตำม 
     ๔.๕  หัวใจเต้นเร็วกว่ำ ๑๐๐ ครั้งต่อนำที หรือช้ำกว่ำ ๕๐ ครั้งต่อนำที ในท่ำนอนพักตำมปกติ หรือมี เอ.วี.
บล๊อก (A.V.Block) หรือเต้นผิดปกติ ชนิดเอเตรียลไฟบริลเลช่ัน หรือเอเตรียลฟลัทเตอร์ (Atrial Fibrillation 
or Atrial Flutter) 
     ๔.๖  ควำมดันเลือดสูงกว่ำ ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท และต่ ำกว่ำ ๑๐๐/๕๐ มิลลิเมตรปรอท 
     ๔.๗  มีกำรอักเสบของเยื่อหุ้มหัวใจและกล้ำมเนื้อหัวใจ กำรหย่อนสมรรถภำพของกล้ำมเนื้อหัวใจ
(Myocardial Insuffieiency)  
     ๔.๘  หัวใจและหลอดเลือดใหญ่พิกำรแต่ก ำเนิด (Congenital Malformations)  
     ๔.๙  สภำพรังสีเอ็กซ์ พบว่ำหัวใจมีขนำดโตผิดปกติหรือกำรตรวจคล่ืนหัวใจ (E.K.G) ผิดปกติ 
     ๔.๑๐  หลอดเลือดด ำขอดท่ีถุงอัณฑะ ขำ แขนหรือหน้ำท้อง ซึ่งเป็นมำกจนเห็นได้ชัด 
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๕.  ทรวงอกและระบบการหายใจ 
     ๕.๑  รูปวิปริตของทรวงอกไม่ว่ำจะเกิดจำกกล้ำมเนื้อ กระดูก ซึ่งเป็นเหตุขัดขวำงต่อกำรท ำงำนของอวัยวะ
ภำยในหรือแลดูน่ำเกลียด เมื่อแต่งเครื่องแบบทหำร 
     ๕.๒  เนื้องอกของนม ทรวงอก 
     ๕.๓  มีลม น้ ำหรือหนอง ในช่องเย่ือหุ้มปอด 
     ๕.๔  หลอดลมอักเสบเรื้อรัง พร้อมกับมีถุงลมในปอดพอง (Chronic Bronchitis with Emphysema) 
     ๕.๕  หลอดลมขยำยพอง ( Bronchiectasis )  
     ๕.๖  หืด หรือมีประวัติกำรเป็นหืด 
     ๕.๗  วัณโรคปอด 
     ๕.๘  ฝีในปอด ( Lung Abscess ) 
     ๕.๙  ซีสของปอด ( Lung Cyst ) 
    ๕.๑๐  โรคปอดเกิดจำกเช้ือรำ 
    ๕.๑๑  นิวโมโคนิโอซิส ( Pneumoconiosis ) 
    ๕.๑๒  มีวัตถุแปลกปลอมในเนื้อปอดขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง ใหญ่กว่ำ ๑ เซนติเมตร หรือวัตถุแปลกปลอม
ท่ีท ำให้มีปฏิกิริยำเกิดขึน้ในเนื้อปอด 
    ๕.๑๓  ปอดบวม ( Pneumonia )  
๖.  โรคและความผิดปกติของผนังท้องและอวัยวะภายในช่องท้อง 
     ๖.๑  ฟิสตูล่ำ ( Fistula ) ท่ีผนังท้อง 
     ๖.๒  ไส้เล่ือน เว้นแต่ได้รับกำรผ่ำตัดเป็นปกติแล้ว 
     ๖.๓  ตับหรือม้ำมโต ซึ่งตรวจพบโดยกำรใช้มือคล ำ 
     ๖.๔  ดีซ่ำน 
     ๖.๕  ริดสีดวงทวำรหนักท่ีเห็นได้ชัด 
     ๖.๖  ฝีคัณฑสูตร ( Fistula in-ano , Anal fistula ) 
     ๖.๗  ตับแข็ง ( Cirrhosis of Liver ) 
๗.  ระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งกามโรค 
     ๗.๑  องคชำติถูกตัด โดยเหตุใดก็ตำม 
     ๗.๒  ถุงน้ ำลูกอัณฑะ ( Hydrocele )  
     ๗.๓  กำมโรค 
     ๗.๔  มีไข่ขำว(Albumin) หรือน้ ำตำล(Sugar) ในปัสสำวะ 
     ๗.๕  ไตอักเสบท่ีมีอำกำรบวม (Nephrosis with edema) และหรือไตอักเสบเรื้อรัง (Chronic Nephritis)  
     ๗.๖  ไตพองเป็นถุงหนอง (Pyonephrosis) 
     ๗.๗  ไตพองเป็นถุงน้ ำ (Hydronephrosis) 
     ๗.๘  นิ่วในไต (Renal Calculus)  
     ๗.๙  ไตถูกตัดออกแม้แต่ข้ำงเดียว 
    ๗.๑๐  มีอวัยวะเพศก ำกวม (Hermaphroditism)   
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    ๗.๑๑  อัณฑะไม่ลงมำท่ีถุงอัณฑะ ยกเว้นได้รับกำรผ่ำตัดเรียบร้อยแล้ว  
    ๗.๑๒  อัณฑะเห่ียวหดท้ังสองข้ำง ( Atrophy of testis ) 
๘.  โรคที่เก่ียวกับภูมิแพ้ โรคต่อมไร้ท่อ โรคเก่ียวกับเมตาโบลิซึม โรคเก่ียวกับโภชนาการ (Allergy,         
E    Endocrine system, Metabolic and nutritional diseases ) 
     ๘.๑  ภำวะไทรอยด์เป็นพิษ ไม่ว่ำจะมีคอพอกหรือไม่ก็ตำม (Thyrotoxicosis with or without Goiter) 
     ๘.๒  มิกซีดีมำ (Myxedema) 
     ๘.๓  เบำหวำน 
     ๘.๔  เบำจืด 

     ๘.๕  อโครเมกำลี (Acromegaly) 
     ๘.๖  โรคอ้วนพี (Obesity) หรือค่ำดัชนีมวลกำย (Body mass Index) มำกกว่ำ ๓๐ kg/m2  
     ๘.๗  โรคแพ้ภูมิตนเอง (Autoimmune disease) 
     ๘.๘  มีภำวะซีด (Anemia) Hct น้อยกว่ำ ๓๐ %, Hb น้อยกว่ำ ๑๐ กรัม / เดซิลิตร  
     ๘.๙  ฮีโมฟีเลีย (Haemophilia) 
    ๘.๑๐  ปูร์ปูรำ (Purpura) ภำวะท่ีมีกำรแข็งตัวของเลือดผิดปกติ 
    ๘.๑๑  ระบบภูมิคุ้มกันของเม็ดเลือดขำวบกพร่อง       
    ๘.๑๒  ผลกำรตรวจเลือดหำเช้ือไวรัสตับอักเสบบีให้ผลบวก 

๙.  แขนและขา 
     ๙.๑  แขน ขำ มือ หรือเท้ำ บิดเกแม้แต่เล็กน้อย 
     ๙.๒  แขนหรือขำ โค้งออกหรือเข้ำจนผิดปกติ 
     ๙.๓  นิ้วมือหรือนิ้วเท้ำด้วนถึงโคนเล็บ  
     ๙.๔  นิ้วมือหรือนิ้วเท้ำมีจ ำนวนเกินกว่ำหรือน้อยกว่ำปกติ หรือนิ้วบิดเกจนท ำงำนไม่ถนัด 
     ๙.๕  นิ้วมือหรือนิ้วเท้ำเคล่ือนไหวไม่สะดวก จะเนื่องจำกเหตุใดก็ตำมจนท ำให้อวัยวะติดต่อกับข้อนั้นๆใช้
กำรไม่ได้ดี 
     ๙.๖  ช่องระหว่ำงนิ้วมือหรือนิ้วเท้ำติดกัน 
     ๙.๗  ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน 
     ๙.๘  ข้อใหญ่ เช่น ข้อไหล่ ข้อศอก ข้อสะโพกและข้อเข่ำ หลวมหรือหลุดบ่อยๆ (Dislocation) แม้แต่ข้อ
เดียว 
     ๙.๗  ข้ออักเสบจนกระดูกเปล่ียนรูป (Arthritis Deformans) 
     ๙.๘  คอเอียงหรือแข็งท่ือเนื่องจำกกระดูกหรือกล้ำมเนื้อพิกำร (Torticollis) 
     ๙.๙  เท้ำปุก (Club foot) 
   ๙.๑๐  เท้ำด้วนถึงข้อเท้ำ 
   ๙.๑๑  ฝ่ำเท้ำไม่มีอุ้ง (Flat Foot) 
    ๙.๑๒  แขนหรือขำท้ังสองข้ำงยำวไม่เท่ำกัน หรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชัด 
๑๐.  ระบบประสาท โรคจิตประสาทและโรคเกี่ยวกับบุคลิกภาพผิดปกติ 
      ๑๐.๑  กำรเคำะกระตุก (Reflexes) มีมำกและมีโคลนัส (Clonus) 
      ๑๐.๒  ท ำรอมเบอร์กไซน์ (Romberg’s sign) ไม่ได้ดี 
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     ๑๐.๓  กำรทดสอบกำรสัมผัสเสีย (Sensory Function test)  
     ๑๐.๔  โรคทำงจิตเวช 
       ๑๐.๔.๑  โรคจิตท่ีมีอำกำรรุนแรงหรือเรื้อรัง  
       ๑๐.๔.๒  โรคอำรมณ์แปรปรวนท่ีมีอำกำรรุนแรงหรือเรื้อรัง 
       ๑๐.๔.๓  โรคพัฒนำกำรทำงจิตเวช 
         ก.  ภำวะบกพร่องทำงปัญญำ(Intellectual disability) ท่ีมีระดับเชำว์ปัญญำ ๗๐ 
         ข.  โรคหรือควำมผิดปกติในกำรพัฒนำกำรของทักษะทำงสังคมและภำษำ(Pervasive 
Development Disorder) 
       ๑๐.๔.๔  ภำวะเพศสภำพไม่ตรงกับเพศก ำเนิด(Gender Identity Disorder)  
      ๑๐.๕  อเฟเซีย (Aphasia) ควำมบกพร่องทำงภำษำเนื่องจำกพยำธิสภำพทำงสมอง 
      ๑๐.๖  พูดติดอ่ำง  
      ๑๐.๗  กำรใช้สำรเสพติดหรือโรคติดสำรเสพติด 

๑๑.  ผิวหนังและต่อมน้ าเหลือง 
   ๑๑.๑  โรคผิวหนังและแผลทุกชนิดท่ีเป็นเรื้อรังและยำกต่อกำรรักษำ 
   ๑๑.๒  แผลเป็นหรือปำนท่ีหน้ำมีเนื้อที่เกิน ๑ ใน ๔ ของใบหน้ำ หรือแลดูน่ำเกลียด   
   ๑๑.๓  แผลเป็น ไฝ ปำน หูด (Wart) หรือ ซีสต์ (Cyst) ตำมส่วนต่ำงๆของร่ำงกำยต้องไม่มีขนำดใหญ่จน
แลดูน่ำเกลียด  
   ๑๑.๔  ต้องไม่มีรอยสักบนร่ำงกำย         
   ๑๑.๕  โรคของท่อน้ ำเหลืองหรือต่อมน้ ำเหลือง  
๑๒.  การตรวจด้วยรังสีเอ็กซ์ของทรวงอกมีพยาธิสภาพ 
๑๓.  โรคหรือความพิการอื่นๆ 
   ๑๓.๑  โรคต่ำงๆท่ีท ำให้กำรเคล่ือนไหวผิดปกติอย่ำงเรื้อรัง 
   ๑๓.๒  กล้ำมเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่ง เห่ียว ลีบ 
   ๑๓.๓  กระดูกอักเสบ (Osteomyelitis)  
   ๑๓.๔  กระดูกหักแล้วต่อไม่ติดหรือต่อแล้วแต่ท ำให้อวัยวะหดส้ันลง 
   ๑๓.๕  เนื้องอกร้ำย (Malignant Neoplasm)  
   ๑๓.๖  กระดูกสันหลังคดหรือโก่ง หรือแอ่นจำกวัณโรคหรือเหตุอื่นๆ (Scoliosis, Kyphosis, Lordosis) 
   ๑๓.๗  ศีรษะและใบหน้ำผิดรูปจนแลดูน่ำเกลียด  
๑๔.  โรคหรือความพิการใดๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ แต่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าไม่สมควรรับเป็น 
นักเรียนจ่าอากาศ 
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๑๕.  ขนาดพิกัดความสมบูรณ์ของร่างกายต่ ากว่าเกณฑ์ต่อไปนี้ 
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รูปภำพ 

ขนำด ๑ นิ้ว 
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ผนวก ข 
(หนังสือรับรองจากสถานศึกษาอยู่ในภาคเรียนสดุท้าย) 

แบบหนังสือรับรอง 

 

 

 

เลขท่ี      /         .     

หนังสือรับรอง 

  โรงเรียน/วิทยำลัย      จังหวัด    

 ขอรับรองว่ำ       เลขประจ ำตัว           

เกิดวันท่ี  เดือน  พ.ศ.  บิดำช่ือ                

มำรดำช่ือ               ก ำลังเรียนอยู่ระดับ               

. ออกให้  ณ  วันท่ี    เดือน     พ.ศ.        . 

               (ลงช่ือ)                           . 

                       (     ) 

                           ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำร     . 

 

  

 

 

 

      . 

 (     ) 

     นำยทะเบียน 

หมายเหตุ   ใบรับรองนี้มีอำยุ  ๖๐ วัน  นับแต่วันออกให้ 

 

 

 

 



 

 

รูปภำพ 

ขนำด ๑ นิ้ว 
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ผนวก ค 
(หลักฐานประกอบการสมัคร ส าหรับทหารกองหนุน) 

แบบหนังสือรับรอง 

 

 

 

เลขท่ี      /         .     

หนังสือรับรอง 

  หน่วย           สังกัด     
 ข้ำพเจ้ำ ขอรับรองว่ำ      เลขประจ ำตัว           
เป็นทหำรกองประจ ำกำรในหน่วย                                   สังกัด.                                            
รับรำชกำรในกองประจ ำกำรตั้งแต่วันท่ี             เดือน                      พ.ศ.               และปลดเป็นทหำร  
กองหนุนประเภทท่ี ๑ ช้ันท่ี ๑ ในวันท่ี        เดือน                        พ.ศ.                 . 
รวมเวลำ            ปี          เดือน  ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนในกำรสมัครสอบคัดเลือกเข้ำเป็นนักเรียนจ่ำอำกำศ 
ดังนี้ 
   ๑.  ควำมประพฤติ        เรียบร้อย        เคยถูกลงทัณฑ์                      ต้ังแต่                      . 
ถึง                      ลักษณะควำมผิด                                  เหตุเกิดเมื่อ                                     . 
             ๒.  ไม่เป็นผู้เคยหนีรำชกำร 
    ๓.  มีคุณสมบัติครบถ้วนตำม ระเบียบกองทัพอำกำศ ว่ำด้วยโรงเรียนจ่ำอำกำศ 
 ออกให้  ณ  วันท่ี    เดือน     พ.ศ.        . 

               (ลงช่ือ)                           . 

                       (     ) 

                                           ต ำแหน่ง       . 

 

  

      . 
 (     ) 
  นำยทหำรก ำลังพล 
หมายเหตุ   ใบรับรองนี้มีอำยุ  ๖๐ วัน  นับแต่วันออกให้ 
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ผนวก ง 

รายงานขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม 

ในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ 

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

 ข้ำพเจ้ำ       นำมสกุล          ผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนจ่ำอำกำศ 

อยู่บ้ำนเลขท่ี  หมู่ท่ีถนน                 ต ำบล/แขวง                       

อ ำเภอ/เขต     จังหวัด     . 

 ผู้สมัคร มีควำมประสงค์ยื่นหลักฐำนขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มคือ  (ข้อ ๑, ๒, ๓ เจ้ำหน้ำท่ีกรอกให้) 

 ๑. สอบวิชำทหำร  ได้ตำมหลักสูตร รด .ปี…………………..….… ของหน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน     

มีสิทธิ์ได้รับคะแนนเพิ่มร้อยละ……………..….……ของคะแนนรวม 

 ๒. เป็นบุตรทหำร, ข้ำรำชกำร หรือลูกจ้ำง ซึ่งได้กระท ำหน้ำท่ีในระหว่ำงท่ีมีกำรรบ หรือกำรสงครำม 

หรือมีกำรปรำบปรำมจลำจล หรือในระหว่ำงท่ีพระบรมรำชโองกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิ์ได้นับ

เวลำรำชกำรเป็นทวีคูณ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร มีสิทธิ์รับคะแนนเพิ่ม ร้อยละ .                                              

.                           ของคะแนนรวม 

   ๓. เป็นบุตรทหำร ข้ำรำชกำร หรือลูกจ้ำง ซึ่งต้องประสบอันตรำยถึงทุพพลภำพในขณะปฏิบัติ

รำชกำรในหน้ำท่ี หรือถูกประทุษร้ำยเพรำะเหตุกระท ำตำมหน้ำท่ี หรือต้องบำดเจ็บถึงตำยเพรำะเหตุนั้น ซึ่ง

ได้รับบ ำเหน็จบ ำนำญพิเศษตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรหรือได้รับเงินค่ำท ำขวัญตำม

ข้อบังคับกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินท ำขวัญข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง หรือบุตรของผู้ได้รับพระรำชทำนเหรียญ

ดุษฎีมำลำเข็มกล้ำหำญ หรือเหรียญกล้ำหำญ ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ.............................ของคะแนนรวมท้ังส้ิน 

 อนึ่ง ผู้ใดอยู่ในเหตุกำรณ์ท่ีจะได้รับสิทธิ์คะแนนเพิ่มตำมข้อ ๒ และข้อ ๓ ในขณะเดียวกัน ให้ถือเกณฑ์

ตำมข้อ ๓  แต่อย่ำงเดียว  และสำมำรถรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มตำมข้อ ๑ ได้ (ถ้ำมี) 

   (ลงช่ือ)      ผู้สมัคร 

รวมได้รับคะแนนเพิ่ม ร้อยละ     ของคะแนนรวม 

          กรรมกำร 

        / / .  

ตรวจถูกต้องแล้ว 

      กรรมกำรตรวจสอบ 
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ผนวก จ 

หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร 

 

ท่ี  . 

  ศูนย์กำรฝึกวิชำทหำร        . 

 ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำนักศึกษำวิชำทหำร     . 

หมำยเลขทะเบียน   (ก ำลังศึกษำ, สอบ) วิชำทหำรชั้นปีท่ี    

ประจ ำปีกำรศึกษำ   จำกสถำนศึกษำวิชำทหำร      

จังหวัด            . 

 

  ให้ไว้    ณ   วันท่ี   เดือน   พ.ศ.   . 

 

  (ลงช่ือ)      . 

   (     ) 

   ต ำแหน่ง      . 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ โรงเรียนจ่ำอำกำศจะรับพิจำรณำเฉพำะหนังสือรับรองท่ีออกโดยหน่วยรำชกำร 

ในสังกัดหน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดนหรือหน่วยฝึกก ำลังพลส ำรองจังหวัดทหำรบก เท่ำนั้น 

 
 
 
 
 

 



 
- ๒๓ - 

 
ผนวก ฉ 

หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉิน และราชการทวีคูณ 

ท่ี  .       ช่ือหน่วย  . 

      วันท่ี  เดือน  พ.ศ.  

  

เรียน   ประธำนกรรมกำรรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ำเป็นนักเรียนจ่ำอำกำศ 
  ด้วย      สังกัด    . 
มีภูมิล ำเนำอยู่ท่ีบ้ำนเลขท่ี   หมู่ท่ี   ถนน    . 
ต ำบล    อ ำเภอ    จังหวัด    . 
ได้ยื่นค ำขอให้ตรวจสอบประวัติ กับขอใบรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรทัพฉุกเฉินและรำชกำรทวีคูณ 
ของ       จึงขอรับรองว่ำ    . 
ได้เคยปฏิบัติรำชกำรทัพฉุกเฉิน และรำชกำรทวีคูณ  ดังนี้ 
 ๑.           . 
 ๒.           . 
 ๓.           . 
กับได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์เป็นเกียรติ คือ 

 ๑.           . 
 ๒.           . 
 ๓.           . 

   (ลงช่ือ)      
      ต ำแหน่ง      
    
รับรองว่ำถูกต้อง 

(ลงช่ือ)     . 

           เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบประวัติ 

หมายเหตุ  หนังสือรับรองน้ีขอได้ที่ 
 ๑.  กรมสำรบรรณ กองบัญชำกำรกองทัพไทย ๒.  กรมสำรบรรณทหำรบก 
 ๓. กองเสมียนตรำ กรมก ำลังพล กองทัพเรือ ๔. แผนกประวัติ  ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
 ๕. กองข้อมูลก ำลังพล กรมก ำลังพลทหำรอำกำศ ๖.  หน่วยต้นสังกัดของข้ำรำชกำรผู้น้ัน 

 

 

 

 



 
- ๒๔ - 

 

ผนวก ช – ๑ 

ตัวอย่างใบแสดงผลการเรียน วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
- ๒๕ - 

 

ผนวก ช-๒ 

ตัวอย่างระเบียนแสดงผลการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
- ๒๖ - 

ผนวก ซ 
แผนผังที่ต้ังโรงเรียนจ่าอากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เส้นทำงเดินรถประจ ำทำงผ่ำนโรงเรียนจ่ำอำกำศ 
สำย 34 
รังสิต - 

 หัวล ำโพง 

รถธรรมดำ 
และปรับอำกำศ 

รังสิต  ฟิวเจอร์พำร์ครังสิต ถนนพหลโยธิน  เซียร์รังสิต แยกล ำลูกกำ รพ.ภูมิพล อนุสำวรีย์บำงเขน วัดพระศรีมหำธำตุบำงเขน  ม.เกษตรศำสตร์  เซ็นทรัลลำดพร้ำว  จตุจักร  
สะพำนควำย อนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ รพ.พระมงกุฎ  มำบุญครอง จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย แยกสำมย่ำน ถนนพระรำม 4  สุดเส้นทำงที่หัวล ำโพง   

สำย 185 
รังสิต - 

คลองเตย 

รถธรรมดำ 
และปรับอำกำศ 

รังสิต ฟิวเจอร์พำร์ครังสิต ถนนพหลโยธิน  เซียร์รังสิต แยกล ำลูกกำ รพ.ภูมิพล สะพำนใหม่ บำงเขน  ม.เกษตรศำสตร์ แยกรัชโยธิน ถนนรัชดำภิเษก ศูนย์วัฒนธรรมฯ   
แยกอโศก โรงพยำบำลจักษุรัตนิน  ศูนย์ประชุมสิริกิต์ิ  ถนนพระรำม4  คลองเตย 

สำย 503 
รังสิต - 

สนำมหลวง 
รถปรับอำกำศ 

รังสิต ฟิวเจอร์พำร์ครังสิต  ถนนพหลโยธิน สนำมกีฬำธูปะเตมีย์ รพ.ภูมิพล สะพำนใหม่  อนุสำวรีย์บำงเขน วัดพระศรีมหำธำตุ  ม.เกษตรศำสตร์ เซ็นทรัลลำดพร้ำว ตลำดนัด
สวนจตุจักร สะพำนควำย สนำมเป้ำ อนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ  รพ.พระมงกุฎ  ถนนศรีอยุธยำ ถนนรำชด ำเนิน  อนุสำวรีย์ประชำธิปไตย  วัดพระศรีรัตนศำสดำรำม พิพิธภัณฑ์
สถำนแห่งชำติ  โรงละครแห่งชำติ พระบรมมหำรำชวัง  สุดเส้นทำงที่สนำมหลวง  

สำย 520 
รังสิต - บำงกะปิ 

รถปรับอำกำศ 
ตลำดไท  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (รังสิต)  รังสิต  ฟิวเจอร์พำร์ครังสิต  ถนนพหลโยธิน  เซียร์รังสิต สนำมกีฬำธูปะเตมีย์  รพ.ภูมิพล สะพำนใหม่ อนุสำวรีย์บำงเขน   
ถนนรำมอินทรำ  ถนนนวมินทร์ คลองจั่น  เดอะมอลล์บำงกะปิ สุดเส้นทำงที่แฮบปี้แลนด์ บำงกะปิ  

สำย 522 
รังสิต - 

อนุสำวรีย์ 
รถปรับอำกำศ 

รังสิต  ฟิวเจอร์พำร์ครังสิต  ถนนพหลโยธิน เซียร์รังสิต แยกล ำลูกกำ รพ.ภูมิพล สะพำนใหม่ บำงเขน  วัดพระศรีมหำธำตุ  ม.เกษตรศำสตร์ ถนนงำมวงศ์วำน พงษ์เพชร  
เดอะมอล์งำมวงค์วำน  ขึ้นทำงด่วนงำมวงศ์วำน ลงทำงด่วนพระรำม 6  ตึกชัยฯ ถนนรำชวิถี รพ.พระมงกุฎเกล้ำ รพ.รำชวิถี สุดเส้นทำงที่อนุสำวรีย์ชัยฯ  

สำย 543 
อู่บำงเขน -  
ล ำลูกกำ 

รถธรรมดำ 
และปรับอำกำศ 

อู่บำงเขน  สะพำนใหม่  รพ.ภูมิพล สนำมกีฬำธูปะเตมีย์  ถนนล ำลูกกำ  สน.คูคต  ล ำลูกกำ สุดเส้นทำงที่ตลำดใหญ่คลอง 7  

สำย 114 
ตลำด อตก.3 -  

ล ำลูกกำ 
รถปรับอำกำศ 

ท่ำตลำด อตก.3 เลี้ยวขวำวิ่งไปตำมถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ข้ำมสะพำนเลี่ยงเมืองนนทบุรี เลี้ยวขวำถนนพิบูลสงครำม ผ่ำนโรงภำพยนตร์นนทบุรีรำมำ เลี้ยวซ้ำยถนน
ประชำรำษฎร์  
วนหอนำฬิกำท่ำน้ ำนนท์ วิ่งไปตำมถนนประชำรำษฎร์ ผ่ำนวัดทินกร, วัดลำนนำบุญ เลี้ยวซ้ำยไปตำมถนนติวำนนท์ ร.พ.ศรีธัญญำกระทรวงสำธำรณสุข ซอยเรวดี แยกแคลำย  
เลี้ยวขวำไปตำมถนนงำมวงศ์วำน ผ่ำนห้ำงเดอะมอลล์งำมวงศ์วำน  เรือนจ ำลำดยำว สถำนีรถไฟบำงเขน สำมแยกเกษตร  ม. เกษตรศำสตร์ เลี้ยวซ้ำยไปตำม ถนนพหลโยธิน  
บำงบัว บำงเขน อนุสำวรีย์หลักสี่ สะพำนใหม่  รพ.ภูมิพล  กลับรถใต้สะพำนอนุสรณ์สถำน  สุดเส้นทำงที่ทำงแยกเข้ำอ ำเภอล ำลูกกำ  

สำย 39 
ม.ธรรมศำสตร์

รังสิต - 
อนุสำวรีย์ 

รถธรรมดำ 
และปรับอำกำศ 

ตลำดไท  ม.ธรรมศำสตร์ (รังสิต) ฟิวเจอร์พำร์ครังสิต  เซียร์รังสิต ถนนพหลโยธิน แยกล ำลูกกำ รพ.ภูมิพล สะพำนใหม่ บำงเขน ม.เกษตรศำสตร์  
ซอยเสนำ เซ็นทรัลลำดพร้ำว  ตลำดนัดสวนจตุจักร สะพำนควำย  ซอยอำรีย์ อนุสำวรีย์ชัยฯ  



 

 



 

 


