ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
-----------------------------------------กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน
สังกัด กองทัพอากาศ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามรายละเอียด
ดังนี้
๑. จ านวนที่ รั บ รั บ สมั ค รและสอบคั ด เลื อ กบุ ค คล เพื่ อ บรรจุ เ ข้ า เป็ น นั ก เรี ย นจ่ า อากาศ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ จานวน ๓๙๓ นาย ดังนี้
๑.๑ กลุ่มที่ ๑ ประเภทบุคคลพลเรือ น คุณ วุฒิมัธ ยมศึก ษาตอนปลาย หรือเทีย บเท่า
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกประเภทวิชา จานวน ๓๒๕ นาย เพื่อบรรจุเข้าศึกษาในเหล่าทหาร จานวน ๖
เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารต้นหน, เหล่าทหารช่างอากาศ, เหล่าทหารสื่อสาร, เหล่าทหารสรรพาวุธ, เหล่าทหาร
อากาศโยธิน และเหล่าทหารสารวัตร
๑.๒ กลุ่มที่ ๒ ประเภทบุคคลพลเรือน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม จานวน ๕๐ นาย เพื่อบรรจุเข้าศึกษาในเหล่าทหาร จานวน ๓ เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารช่างอากาศ,
เหล่าทหารสื่อสาร และเหล่าทหารสรรพาวุธ
๑.๓ กลุ่มที่ ๓ ประเภททหารกองหนุน สังกัด กองทัพอากาศ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกปะเภทวิชา จานวน ๑๘ นาย เพื่อบรรจุเข้าศึกษาในเหล่าทหาร
จานวน ๒ เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารสารวัตร
๒. คุณสมบัติของผู้สมัครโดยย่อ (รายละเอียดตาม ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครสอบ
คัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑)
๒.๑ เป็น ชายโสด อายุไ ม่ต่ ากว่ า ๑๘ ปี และไม่เ กิน ๒๐ ปี ในปีที่ เข้ าเป็นนั กเรีย นจ่ า
อากาศ นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ผู้ที่เกิด ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๑ ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๔๓) สาหรับผู้ที่เป็นทหารกองหนุน สังกัด กองทัพอากาศ ต้องมีระยะเวลาประจาการไม่น้อยกว่า ๑ ปี ปลด
เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ ไม่เกินวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อายุ ๒๑ - ๒๔ ปี (ผู้ที่เกิดวันที่ ๑
มกราคม พ.ศ.๒๕๓๗ ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๐)
๒.๒ มีสั ญชาติ ไทย และบิ ดามารดามีสั ญ ชาติ ไ ทยโดยกาเนิ ด แต่ถ้ าบิ ดาเป็ นนายทหาร
สัญญาบัตรหรือนายทหารประทวนซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกาเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกาเนิด
ก็ได้
๒.๓ สาเร็จการศึกษา...

-๒๒.๓ สาเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ หรือสาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกาลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมหรือระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า
๒.๐๐
๓. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
๓.๑ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๓.๒ สาเนาทะเบียนบ้าน
๓.๓ หลั กฐานแสดงวุ ฒิ การศึ กษา ได้ แก่ ระเบี ยนแสดงผลการเรี ยน หรื อใบรั บรองของ
สถานศึกษา ซึ่งแสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร
๓.๔ ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นทหารกองหนุน ในส่วนกองทัพอากาศ ต้องมีหนัง สือรับ รอง
ความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา ระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไป จานวน ๒ ฉบับ
๔. การรับสมัคร สมัครทาง Internet ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง ๓๑ มกราคม
พ.ศ.๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครที่ เว็บไซต์ http://www.atts.ac.th และ
ให้ผู้สมัครศึกษาขั้นตอนการดาเนินการสมัครทาง Internet โดยละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนา
ให้ถูกต้อง
๕. การสอบภาควิชาการ สอบในวันพุธที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยจะแจ้งห้องสอบและเวลาสอบ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์
พ.ศ.๒๕๖๑ ที่เว็บไซต์ http://www.atts.ac.th
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดการรับสมัครและสอบคัดเลือก สามารถติดต่อสอบถามได้ ที่
โรงเรียนจ่าอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ สานั กงานรับสมัครนักเรีย นจ่าอากาศ โทรศัพ ท์
๐ ๒๕๓๔ ๓๗๖๓, ๐ ๒๕๓๔ ๕๒๖๖, กาลังพล โรงเรียนจ่าอากาศ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๓๗๑๑, ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนจ่าอากาศ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๓๗๖๒ หรือ Internet : www.atts.ac.th และ facebook : รับสมัคร
นักเรียนจ่าอากาศ
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

พลอากาศโท
(อนุชิต แก้วประสพ)
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

