
 

คุณสมบตัิของผู้สมัครเขา้เป็นนักเรียนจ่าอากาศ 

 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนจา่อากาศ  หลักสูตร 3 ปี   
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้.- 

  1.1 เป็นชายโสด อายุไม่ต่่ากว่า 15 ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปีท่ีจะเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ  
(นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 คือ ปี พ.ศ.ปัจจุบัน ลบด้วย ปี พ.ศ.ท่ีเกิด) ส่าหรับในปี 
2556 นี้ ต้องเป็นผู้ที่เกิดในระหว่างปี พ.ศ.2538 ถึงปี พ.ศ.2541 เท่านั้น 
  1.2 คุณวุฒิ ส่าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 
มีผลการศึกษาคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่่ากว่า 2.00 
  1.3 มีสัญชาติไทย และบิดา มารดาผู้ให้ก่าเนิด มีสัญชาติไทยโดยก่าเนิด (เกิดในประเทศไทย) ถ้า
บิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยก่าเนิดแล้ว มารดา มิใช่ผู้มีสัญชาติ
ไทยโดยก่าเนิดก็ได้ 
  1.4 มีรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกาย และอวัยวะ เหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็น
โรคและความพิการของร่างกาย ตามท่ีก่าหนดไว้ในกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการ
ทหาร และระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของบุคคลท่ีสมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่า
อากาศ พ.ศ.2511 (รายละเอียดตาม ผนวก ก) 
  1.5 เป็นชายโสด และไม่เคยมีภรรยาไม่ว่าจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม 
  1.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
  1.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม 
  1.8 ไม่ เ ป็ น ผู้ อยู่ ใน ร ะหว่ า ง เป็น ผู้ ต้ อ งหาหรื อ เป็ น จ่ า เ ลย ในค ดีอ าญาและ ไม่ เ คย 
ต้องค่าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ่าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท่าโดยประมาท 
  1.9 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เคยเป็นผู้ถูกปลด
เพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากโรงเรียนทหารของกระทรวงกลาโหม หรือ
สถาบันการศึกษาใดๆ 
  1.10 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือสารเสพติดท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  1.11 ไม่เป็นผู้อยู่ในสมณเพศ 
  1.12 เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ 
  1.13 ไม่เป็นผู้มีรอยสักใดๆ ท่ีส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
 
 
 
 
 
 



 
2. หลักสูตรโรงเรยีนจ่าอากาศ  หลักสูตร 2 ปี 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้.- 

  2.1 เป็นชายโสด อายุไม่ต่่ากว่า 17 ปี และไม่เกิน 20 ปี ในปีท่ีจะเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ (นับ
ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 คือ ปี พ.ศ.ปัจจุบัน ลบด้วย ปี พ.ศ.ท่ีเกิด) ส่าหรับในปี 2556 นี้ 
ต้องเป็นผู้ที่เกิดในระหว่างปี พ.ศ.2536 ถึงปี พ.ศ.2539 เท่านั้น 
  2.2 คุณ วุ ฒิ  ส่ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ าห ลั ก สู ต ร มั ธ ย ม ศึ ก ษ าตอ น ป ลาย  ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง 
ศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าและมีผลการศึกษาคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่่ากว่า 2.00 
  2.3 มีสัญชาติไทย และบิดา มารดาผู้ให้ก่าเนิด มีสัญชาติไทยโดยก่าเนิด (เกิดในประเทศไทย) ถ้า
บิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยก่าเนิดแล้ว มารดา มิใช่ผู้มีสัญชาติ
ไทยโดยก่าเนิดก็ได้ 
  2.4 มีรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกาย และอวัยวะ เหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรค 
และความพิการของร่างกายตามท่ีก่าหนดไว้ในกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหารและ
ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจร่างกายทางแพทย์ฯ (รายละเอียดตาม ผนวก ก) 
  2.5 เป็นชายโสด และไม่เคยมีภรรยาไม่ว่าจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม 
  2.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
  2.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม 
  2.8 ไม่ เ ป็ น ผู้ อยู่ ใน ร ะหว่ า ง เป็น ผู้ ต้ อ งหาหรื อ เป็ น จ่ า เ ลย ในค ดีอ าญาและ ไม่ เ คย 
ต้องค่าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ่าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท่าโดยประมาท 
  2.9 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เคยเป็นผู้ถูกปลด
เพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากโรงเรียนทหารของกระทรวงกลาโหม หรือ
สถาบันการศึกษาใดๆ 
  2.10 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือสารเสพติดท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  2.11 ไม่เป็นผู้อยู่ในสมณเพศ 
  2.12 เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ 
  2.13 ไม่เป็นผู้มีรอยสักใดๆ ท่ีส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น หลักสูตร 2 ปี 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้.- 

  3.1 เป็นชายโสด อายุไม่ต่่ากว่า 17 ปี และไม่เกิน 20 ปี  ในปีท่ีจะเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ 
(นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 คือ ปี พ.ศ.ปัจจุบัน ลบด้วย ปี พ.ศ.ท่ีเกิด) ส่าหรับในปี 
2556 นี้ ต้องเป็นผู้ที่เกิดในระหว่างปี พ.ศ.2536 ถึงปี พ.ศ.2539 เท่านั้น 
  3.2 คุณ วุ ฒิ ส่ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร มั ธ ย ม ศึ ก ษ าต อ น ป ล าย  ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง 
ศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์) และมีผลการศึกษา
คะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่่ากว่า 2.00 
  3.3 มีสัญชาติไทย และบิดา มารดาผู้ให้ก่าเนิด มีสัญชาติไทยโดยก่าเนิด (เกิดในประเทศไทย) ถ้า
บิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยก่าเนิดแล้ว มารดา มิใช่ผู้มีสัญชาติ
ไทยโดยก่าเนิดก็ได้ 
  3.4 มีรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกาย และอวัยวะ เหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็น
โรค และความพิการของร่างกาย ตามท่ีก่าหนดไว้ในกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการ
ทหารและระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยมาตรฐานการตรวจร่างกายทางแพทย์ฯ (รายละเอียดตาม ผนวก ก) 
  3.5 เป็นชายโสด และไม่เคยมีภรรยาไม่ว่าจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม 
  3.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
  3.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม 
  3.8 ไม่ เป็น ผู้อยู่ ในระหว่ า ง เป็น ผู้ ต้องหา หรื อ เป็น จ่า เลยในคดีอาญา  และ ไม่ เคย 
ต้องค่าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ่าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท่าโดยประมาท 
  3.9 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เคยเป็นผู้ถูกปลด
เพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากโรงเรียนทหารของกระทรวงกลาโหม หรือ
สถาบันการศึกษาใดๆ 
  3.10 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือสารเสพติดท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  3.11 ไม่เป็นผู้อยู่ในสมณเพศ 
  3.12 เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ 
  3.13 ไม่เป็นผู้มีรอยสักใดๆ ท่ีส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
 
 
 
 
 
 


