คุณสมบัติผู้สมัคร
๑ คุณสมบัติของผู้สมัครประเภทบุคคลพลเรือน
๑.๑ อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๒๐ ปี (เกิดระหว่างวันที ๑ มกราคม ๒๕๔๔ ถึง
วันที ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ เท่านั้น)
๑.๒ คุณวุฒิการศึกษา
๑.๒.๑ ส่าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือก่าลังศึกษาใน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ๖ ต้องมีผลการเรียนเฉลียสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ หรือ
๑.๒.๒ ส่าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กศน.) เทียบเท่าคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลียสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่า
กว่า ๒.๐๐ หรือ
๑.๒.๓ ส่ า เร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ ก่ า ลั ง ศึ ก ษา
หลักสูตรประกาศนียบัต รวิชาชีพ 2ชั้นปีที ๓ ต้องมีระดับคะแนนเฉลียสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ากว่า
๒.๐๐
๑.๓ เป็ น ชายโสด มี สั ญชาติ ไ ทย และบิด ามารดามี สั ญชาติ ไ ทยโดยการเกิด (เกิ ด ใน
ประเทศไทย) ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึงมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว
มารดาจะมิใช่
ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
๑.๔ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร
ไม่มีรอยสักตามร่างกาย ไม่เจาะหู ไม่เป็นโรคและความพิการของร่างกาย ตามทีก่าหนดไว้ในกฎกระทรวง
ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและตามทีทางราชการก่าหนด รายละเอียดตาม
ผนวก ก
ของระเบียบการและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๖๔
๑.๕ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณเพศ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
๑.๖ ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือสารเสพติดทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๑.๗ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจ่าเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องค่าพิพากษาโทษถึงทีสุด
ให้จ่าคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท่าโดยประมาท

๑.๘ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนืองจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เป็นผู้เคย
ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากโรงเรียนทหารของกระทรวงกลาโหม
หรือสถาบันการศึกษาใด ๆ ไม่เคยทุจริตในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศมาก่อน
๑.๙ เป็น ผู้ไ ด้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัค รเข้าเป็น นักเรียนจ่า
อากาศ
๒ คุณสมบัติของผู้สมัครประเภททหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ
๒.๑ เป็นทหารกองหนุน สังกัดกองทัพอากาศ เฉพาะผู้ทีเคยเป็นทหารกองประจ่าการ
(ทหารเกณฑ์ ) มี เ วลารั บ ราชการในกองประจ่ า การอย่ า งน้ อ ย ๒ ปี และในระหว่ า งรั บ ราชการกอง
ประจ่าการ ต้องไม่เคยถูกลงทัณฑ์ถึงขั้น “ขัง”
๒.๒ อายุไม่เกิน ๒๔ ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๔๐)
๒.๓ คุณวุฒิการศึกษา
๒.๓.๑ ส่าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีผลการเรียนเฉลีย
สะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ หรือ
๒.๓.๒ ส่าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กศน.) เทียบเท่าคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลียสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่า
กว่า ๒.๐๐ หรือ
๒.๓.๓ ส่าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ ต้องมีระดับคะแนน
เฉลียสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๒.๔ เป็ น ชายโสด มี สั ญชาติ ไ ทย และบิด ามารดามี สั ญชาติ ไ ทยโดยการเกิด (เกิ ด ใน
ประเทศไทย) ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึงมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว
มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
๒.๕ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร
ไม่มีรอยสักตามร่างกาย ไม่เจาะหู ไม่เป็นโรคและความพิการของร่างกาย ตามทีก่าหนดไว้ในกฎกระทรวง
ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและตามทีทางราชการก่าหนด รายละเอียดตาม
ผนวก ก ของระเบี ย บการและวิ ธี ก ารสมั ค รสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า เป็ น นั ก เรี ย นจ่ า อากาศ ประจ่ า ปี
การศึกษา ๒๕๖๔
๒.๖ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณเพศ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
๒.๗ ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือสารเสพติดทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๒.๘ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจ่าเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องค่าพิพากษาโทษถึงทีสุด
ให้จ่าคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท่าโดยประมาท

๒.๙ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนืองจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เป็นผู้เคย
ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากโรงเรียนทหารของกระทรวงกลาโหม
หรือสถาบันการศึกษาใด ๆ ไม่เคยทุจริตในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศมาก่อน
๒.๑๐ เป็น ผู้ไ ด้ รั บอนุญาตจากบิดา มารดา หรื อผู้ปกครอง ให้ สมัค รเข้า เป็น นักเรี ย น
จ่าอากาศ

