
                                                                                                   
                                                                                                                     
                                                  
                                                   

    ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
     เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

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

 กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน 
สังกัด กองทัพอากาศ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามรายละเอียด
ดังนี้ 
 ๑. จ านวนท่ีรับ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๓๙๓ นาย ดังนี้ 
 ๑.๑ กลุ่มที่ ๑ ประเภทบุคคลพลเรือน คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกประเภทวิชา จ านวน ๓๒๕ นาย เพื่อบรรจุเข้าศึกษาในเหล่าทหาร จ านวน ๖ 
เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารต้นหน, เหล่าทหารช่างอากาศ, เหล่าทหารส่ือสาร, เหล่าทหารสรรพาวุธ, เหล่าทหาร
อากาศโยธิน และเหล่าทหารสารวัตร  
 ๑.๒ กลุ่มท่ี ๒ ประเภทบุคคลพลเรือน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม จ านวน ๕๐ นาย เพื่อบรรจุเข้าศึกษาในเหล่าทหาร จ านวน ๓ เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารช่างอากาศ, 
เหล่าทหารส่ือสาร และเหล่าทหารสรรพาวุธ 
 ๑.๓ กลุ่มท่ี ๓ ประเภททหารกองหนุน สังกัด กองทัพอากาศ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกปะเภทวิชา จ านวน ๑๘ นาย เพื่อบรรจุเข้าศึกษาในเหล่าทหาร 
จ านวน ๒ เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารสารวัตร  
 ๒. คุณสมบัติของผู้สมัครโดยย่อ (รายละเอียดตาม ระเบียบการท่ัวไปและวิธีการสมัครสอบ
คัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑) 
 ๒.๑ เป็นชายโสด อายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๒๐ ปี ในปีท่ีเข้าเป็นนักเรียนจ่า
อากาศ นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ผู้ท่ีเกิด ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๑ ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๔๓) ส าหรับผู้ท่ีเป็นทหารกองหนุน สังกัด กองทัพอากาศ ต้องมีระยะเวลาประจ าการไม่น้อยกว่า ๑ ปี ปลด
เป็นทหารกองหนุน ประเภทท่ี ๑ ช้ันท่ี ๑ ไม่เกินวันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อายุ ๒๑ - ๒๔ ปี (ผู้ท่ีเกิดวันท่ี ๑ 
มกราคม พ.ศ.๒๕๓๗ ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๐) 
 ๒.๒ มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยก าเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร
สัญญาบัตรหรือนายทหารประทวนซึ่งมีสัญชาติไทยโดยก าเนิดแล้ว  มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยก าเนิด 
ก็ได้ 

๒.๓  ส าเร็จการศึกษา...      



- ๒ - 
 
 ๒.๓ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือก าลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษา  
ปีท่ี ๖ หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือก าลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ช้ันปีท่ี ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉล่ียรวมหรือระดับคะแนนเฉล่ียสะสม ไม่ต่ ากว่า 
๒.๐๐ 

 ๓. หลักฐานท่ีใช้ในการสมัคร 
 ๓.๑ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   
 ๓.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ๓.๓ หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ได้แก่ ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองของ
สถานศึกษา ซึ่งแสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร 
 ๓.๔ ในกรณีท่ีผู้สมัครเป็นทหารกองหนุน ในส่วนกองทัพอากาศ ต้องมีหนังสือรับรอง
ความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา ระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไป จ านวน ๒ ฉบับ 

 ๔. การรับสมัคร สมัครทาง Internet ระหว่างวันท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง ๓๑ มกราคม 
พ.ศ.๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครท่ีเว็บไซต์ http://www.atts.ac.th และ 
ให้ผู้สมัครศึกษาขั้นตอนการด าเนินการสมัครทาง Internet โดยละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีแนะน า 
ให้ถูกต้อง 
 ๕. การสอบภาควิชาการ สอบในวันพุธท่ี ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ท่ีศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยจะแจ้งห้องสอบและเวลาสอบ ต้ังแต่วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.๒๕๖๑ ท่ีเว็บไซต์ http://www.atts.ac.th 
 ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดการรับสมัครและสอบคัดเลือก สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี
โรงเรียนจ่าอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ ส านักงานรับสมัครนักเรียนจ่าอากาศ โทรศัพท์  
๐ ๒๕๓๔ ๓๗๖๓, ๐ ๒๕๓๔ ๕๒๖๖, ก าลังพล โรงเรียนจ่าอากาศ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๓๗๑๑, ประชาสัมพันธ์ 
โรงเรียนจ่าอากาศ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๓๗๖๒ หรือ Internet : www.atts.ac.th และ facebook : รับสมัคร
นักเรียนจ่าอากาศ 

                                      ประกาศ  ณ  วันท่ี                พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 
                                                พลอากาศโท  
                                                                (อนุชิต  แก้วประสพ) 
                                                          เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
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