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ระเบียบกองทัพอากาศ 
ว
าด�วยการให�นักเรียนจ
าอากาศเป�นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศ 

พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 โดยท่ีเป�นการสมควรปรับปรุงระเบียบกองทัพอากาศว
าด�วยการให�นักเรียนจ
าอากาศ
เป�นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศ ให�มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน จึงวางระเบียบไว�ดังนี้ 

 ข�อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว
า “ระเบียบกองทัพอากาศว
าด�วยการให�นักเรียนจ
าอากาศเป�น
นักเรียนทุนของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๐” 

 ข�อ ๒ ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต
บัดนี้เป�นต�นไป 

 ข�อ ๓ ให�ยกเลิก 
   ๓.๑ ระเบียบกองทัพอากาศว
าด�วยการให�นักเรียนจ
าอากาศเป�นนักเรียนทุน 
ของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ 
   ๓.๒ ระเบียบกองทัพอากาศว
าด�วยการให�นักเรียนจ
าอากาศเป�นนักเรียนทุน 
ของกองทัพอากาศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ 

 บรรดาระเบียบ คําสั่ง และหนังสือสั่งการอ่ืนใด ในส
วนท่ีกําหนดไว�แล�วในระเบียบนี้ หรือ 
ซ่ึงขัดหรือแย�งกับระเบียบนี้ ให�ใช�ระเบียบนี้แทน 

 ข�อ ๔ ให�เสนาธิการทหารอากาศ รักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด ๑ 
คุณสมบัติและการพิจารณาคัดเลือกเป�นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศ 

 ข�อ ๕ ให�มีคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนจ
าอากาศเป�นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศ  
ประกอบด�วย 
   ๕.๑ รองเสนาธิการทหารอากาศ  เป�นประธานกรรมการ 
    (สายงานกําลังพล) 
   ๕.๒ รองเจ�ากรมกําลังพลทหารอากาศ เป�นรองประธานกรรมการ 
   ๕.๓ เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศ เป�นรองประธานกรรมการ 
    นวมินทกษัตริยาธิราช 
   ๕.๔ ผู�อํานวยการกองการศึกษา เป�นกรรมการ 
    โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  
 
 

๕.๕  ผู�อํานวยการ... 
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   ๕.๕ ผู�อํานวยการกองการสรรหากําลังพล เป�นกรรมการ 
    สํานักนโยบายและบริหารกําลังพล 
    กรมกําลังพลทหารอากาศ 
   ๕.๖ ผู�บังคับการโรงเรียนจ
าอากาศ เป�นกรรมการและเลขานุการ 
    กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
   ๕.๗ เสนาธิการโรงเรียนจ
าอากาศ เป�นกรรมการและผู�ช
วยเลขานุการ 
    กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
   ๕.๘ หัวหน�ากองการศึกษา โรงเรียนจ
าอากาศ เป�นกรรมการและผู�ช
วยเลขานุการ 
    กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

 ข�อ ๖ การคัดเลือกนักเรียนจ
าอากาศ ให�ปฏิบัติดังนี้ 
   ๖.๑ การคัดเลือกเข�าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการปCองกันประเทศ 
ให�คัดเลือกนักเรียนจ
าอากาศท่ีมีคุณสมบัติครบถ�วนตามข�อ ๗ เป�นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศไม
เกินปDละ 
๑๐ คน โดยดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข�าเป�นนักเรียนเตรียมทหาร              
(ในส
วนของกองทัพอากาศ) กําหนด 
   ๖.๒ การคัดเลือกเข�าศึกษาต
อในต
างประเทศท่ีใช�ทุนกองทัพอากาศ หรือทุนตามโครงการ 
ช
วยเหลือทางทหาร ให�คัดเลือกนักเรียนจ
าอากาศซ่ึงสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรของเหล
า หรือประเภทท่ี
ประสงคGจะให�ทุน และมีคุณสมบัติตามข�อ ๗ เว�นข�อ ๗.๒ ไม
จํากัดอายุ ท้ังนี้ เฉพาะปDท่ีมีทุนของกองทัพอากาศ
ในต
างประเทศ หรือทุนตามโครงการช
วยเหลือทางทหาร โดยรายงานเสนอชื่อผู�ท่ีสมควรให�เป�นนักเรียนทุน 
ของกองทัพอากาศต
อผู�บัญชาการทหารอากาศ ภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต
คณะกรรมการให�ความเห็นชอบ 
   ๖.๓ การคัดเลือกนักเรียนจ
าอากาศเพ่ือให�ทุนการศึกษาอ่ืน ๆ นอกจากท่ีกล
าว 
ในข�อ ๖.๑ และข�อ ๖.๒ จะได�พิจารณากําหนดเป�นครั้งคราว โดยรายงานเสนอชื่อผู�ท่ีสมควรให�เป�นนักเรียนทุน
ของกองทัพอากาศต
อผู�บัญชาการทหารอากาศ ภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต
คณะกรรมการให�ความเห็นชอบ 

 ข�อ ๗ นักเรียนจ
าอากาศท่ีมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเป�นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศ 
ตามข�อ ๖ จะต�องมีคุณสมบัติดังต
อไปนี้ 
   ๗.๑ เป�นชายโสด 
   ๗.๒ อายุไม
เกิน ๒๔ ปDบริบูรณG ในปDท่ีจะเข�ารับการศึกษาเป�นนักเรียนเตรียมทหาร 
การนับอายุให�นับตามกฎหมายว
าด�วยการรับราชการทหาร 
   ๗.๓ ผู�มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเป�นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศ เพ่ือศึกษาต
อ 
ในโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการปCองกันประเทศ ตามข�อ ๖.๑ ต�องเป�นผู�ท่ีกําลังศึกษาในชั้นปDท่ี ๑ 
ของหลักสูตรท่ีใช�จัดการศึกษาในโรงเรียนจ
าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และมีผลการศึกษา 
ในภาคการศึกษาท่ี ๑ ไม
ตํ่ากว
า ๓.๐๐ สําหรับผู�สมัครรับทุนตามข�อ ๖.๒ และข�อ ๖.๓ ต�องเป�นผู�สําเร็จการศึกษา 
ชั้นปDท่ี ๑ ของหลักสูตรท่ีใช�จัดการศึกษาในโรงเรียนจ
าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
   ๗.๔ ไม
เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติในรอบปDการศึกษา 
   ๗.๕ ไม
เคยเรียนตกซํ้าชั้น 
   ๗.๖ ไม
อยู
ระหว
างเป�นผู�ต�องหาหรือจําเลยในคดีอาญา 

 
๗.๗  มีอวัยวะ ... 
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   ๗.๗ มีอวัยวะ รูปร
าง ลักษณะท
าทาง และขนาดของร
างกายเหมาะแก
การเป�นทหาร 
ไม
เป�นโรคตามท่ีกําหนดไว�ในกฎหมายว
าด�วยการรับราชการทหาร และตามท่ีทางราชการกําหนด 
ซ่ึงคณะกรรมการแพทยGของกรมแพทยGทหารอากาศ หรือสถาบันเวชศาสตรGการบินกองทัพอากาศ จํานวน 
ไม
น�อยกว
า ๓ คน ได�รับรองแล�ว ยกเว�นการคัดเลือกบุคคลตามข�อ ๖.๑ ให�เป�นไปตามท่ีคณะกรรมการรับสมัคร
และสอบคัดเลือกบุคคลเข�าเป�นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส
วนของกองทัพอากาศ) กําหนด 

 ข�อ ๘ หลักการพิจารณาเข�าเป�นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศ 
   ๘.๑ ผู�ท่ีรับทุนกองทัพอากาศเพ่ือศึกษาต
อในโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการ
ปCองกันประเทศ ตามข�อ ๖.๑ ต�องสําเร็จการศึกษาชั้นปDท่ี ๑ ของหลักสูตรท่ีใช�จัดการศึกษาในโรงเรียนจ
าอากาศ 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และมีคะแนนเฉลี่ยไม
ต่ํากว
า ๓.๐๐ สําหรับผู�สมัครรับทุนตามข�อ ๖.๒ และข�อ ๖.๓ 
ต�องเป�นผู�สําเร็จการศึกษาชั้นปDท่ี ๑ ของหลักสูตรท่ีใช�จัดการศึกษาในโรงเรียนจ
าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
   ๘.๒ มีความสมัครใจเป�นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศตามท่ีกองทัพอากาศกําหนด 
และบิดา มารดา หรือผู�ปกครองยินยอม 
   ๘.๓ เป�นผู�ท่ีผู�บังคับบัญชาพิจารณาเห็นสมควรให�เป�นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศ 
   ๘.๔ มีผู�คํ้าประกันเป�นท่ีเชื่อถือได�ซ่ึงมีหลักฐานเป�นท่ีพอใจของทางราชการ 
   ๘.๕ ผู�สมัคร และผู�คํ้าประกันผู�สมัคร ได�ทําสัญญาต
อกองทัพอากาศ ตามแบบหนังสือสัญญา
ของผู�สมัครเป�นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศ ผนวก ข หนังสือสัญญาคํ้าประกันผู�สมัครเป�นนักเรียนทุน
ของกองทัพอากาศ ผนวก ค และหนังสือยินยอมของคู
สมรสผู�คํ้าประกัน ผนวก ง ท�ายระเบียบนี้ หากเป�นกรณี
ท่ีไปศึกษาต
างประเทศ จะต�องทําสัญญาต
อกระทรวงกลาโหม ตามที่กําหนดไว�ในข�อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว
าด�วยการศึกษาในต
างประเทศ และฉบับท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 

 ข�อ ๙ ให�คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนจ
าอากาศเป�นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศ 
ดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนจ
าอากาศท่ีสมัครเป�นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศ โดยใช�แนวทางเดียวกันกับ 
ท่ีสถานศึกษานั้น ๆ กําหนด สําหรับการสอบคัดเลือกไปศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการปCองกัน
ประเทศ ให�เข�าสอบคัดเลือกร
วมกับบุคคลพลเรือนในการสอบคัดเลือกเข�าเป�นนักเรียนเตรียมทหาร 
(ในส
วนของกองทัพอากาศ) ประจําปD โดยให�นักเรียนจ
าอากาศท่ีมีความประสงคGจะสมัครสอบคัดเลือกเข�าเป�น
นักเรียนเตรียมทหาร (ในส
วนของกองทัพอากาศ) แจ�งให�โรงเรียนจ
าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
ทราบเป�นลายลักษณGอักษรก
อนสมัคร และสอบคัดเลือกตามข้ันตอนตามท่ีคณะกรรมการรับสมัคร
และสอบคัดเลือกบุคคลเข�าเป�นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส
วนของกองทัพอากาศ) กําหนด สําหรับการประกาศ
ผลการสอบคัดเลือกให�เป�นไปตามท่ีกําหนดไว�ใน ผนวก ก ข�อ ๕ ท�ายระเบียบนี้ โดยแยกประกาศผลการสอบ 
คัดเลือกออกจากประกาศผลการสอบคัดเลือกของบุคคลพลเรือน 

 ข�อ ๑๐ การคิดคะแนน และลําดับท่ีสอบได�ตามข�อ ๙ ให�ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
    ๑๐.๑ การคัดเลือกนักเรียนจ
าอากาศเป�นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศ 
ตามข�อ ๖.๑ ให�ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑGการคิดคะแนน และลําดับท่ีสอบได�สําหรับการคัดเลือกเข�าศึกษาใน
โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการปCองกันประเทศ ในผนวก ก ท�ายระเบียบนี้ โดยไม
นําคะแนนเพ่ิมพิเศษมารวม 
    ๑๐.๒ การคัดเลือกนักเรียนจ
าอากาศเป�นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศ ตามข�อ ๖.๒ 
และข�อ ๖.๓ ให�ถือปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศว
าด�วยการวัด และประเมินผลการศึกษาในสถานศึกษา 
 

ของกองทัพอากาศ … 
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ของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ (ถ�าคะแนนรายวิชาตํ่ากว
าร�อยละ ๓๕ ถือว
าสอบตก) เม่ือคัดเลือกนักเรียนจ
าอากาศ 
ผู�ท่ีสอบได�คะแนนประเภท ก (คะแนนรายวิชาไม
ต่ํากว
าร�อยละ ๖๐) และคะแนนรวมไม
ตํ่ากว
าร�อยละ ๘๐ แล�ว 
แต
ยังไม
ครบตามจํานวนท่ีต�องการ ให�คณะกรรมการพิจารณาผู�ท่ีได�คะแนนลําดับรองลงมาเข�าสมทบตามสมควร 

 ข�อ ๑๑ วิชาในการสอบคัดเลือกเพ่ือไปศึกษาต
างประเทศ ให�เป�นไปตามท่ีกองทัพอากาศ
กําหนดเป�นคราว ๆ ไป หรือตามความต�องการของสถาบันท่ีให�ทุน 

หมวด ๒ 
การปฏิบัติเม่ือได�รับการคัดเลือกเป�นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศ 

 ข�อ ๑๒ นักเรียนจ
าอากาศท่ีได�รับการคัดเลือกเป�นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศแล�ว 
ให�กรมกําลังพลทหารอากาศ ดําเนินการออกคําสั่งให�เป�นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศ 

 ข�อ ๑๓ เม่ือได�กําหนดให�นักเรียนจ
าอากาศผู�ใดเป�นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศแล�ว 
ให�กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และส
วนราชการท่ีเก่ียวข�อง ดําเนินการให�นักเรียนทุนของกองทัพอากาศ 
ทําสัญญาไว�ต
อกองทัพอากาศ ตามแบบหนังสือสัญญาของผู�สมัครเป�นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศ ผนวก ข 
และจะต�องนําผู�คํ้าประกัน ๑ คน มาทําสัญญาตามแบบหนังสือสัญญาคํ้าประกันผู�สมัครเป�นนักเรียนทุน 
ของกองทัพอากาศ ผนวก ค หนังสือยินยอมของคู
สมรสผู�คํ้าประกัน ผนวก ง และให�ดําเนินการส
งตัวไปยัง
สถานศึกษานั้น ๆ ตามกําหนด พร�อมด�วยหลักฐานต
าง ๆ ท่ีสถานศึกษานั้น ๆ ต�องการ 

 ข�อ ๑๔ ระหว
างท่ีศึกษาอยู
ในโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการปCองกันประเทศ หรือ
โรงเรียนทหารของกระทรวงกลาโหม ให�นักเรียนทุนของกองทัพอากาศอยู
ในความดูแลของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
และอยู
ภายใต�การปกครองบังคับบัญชา และระเบียบแบบธรรมเนียมของโรงเรียนดังกล
าว กับให�แต
งเครื่องแบบ
ตามท่ีโรงเรียนนั้น ๆ กําหนด ส
วนผู� ท่ีไปศึกษาต
างประเทศ ให�ปฏิบัติตามข�อบังคับกระทรวงกลาโหม 
ว
าด�วยการไปศึกษาต
างประเทศ 

หมวด ๓ 
สิทธิของผู�ท่ีเป�นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศ 

 ข�อ ๑๕ ในระหว
างการศึกษาให�นักเรียนทุนของกองทัพอากาศได�รับเงินเดือนนักเรียนทหาร 
ตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด และให�กองทัพอากาศออกค
าใช�จ
ายระหว
างการศึกษาตามท่ีสถานศึกษานั้น ๆ เรียกเก็บ 

 ข�อ ๑๖ นักเรียนทุนของกองทัพอากาศเม่ือสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบัน 
ท่ีทางราชการส
งไปศึกษาแล�ว จะได�รับการแต
งต้ังยศตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด และบรรจุในตําแหน
งท่ีเหมาะสม 

หมวด ๔ 
เง่ือนไขบังคับนักเรียนทุนของกองทัพอากาศ 

 ข�อ ๑๗ นักเรียนทุนของกองทัพอากาศจะถูกถอนออกจากความเป�นนัก เรียนทุน 
ของกองทัพอากาศ เพราะเหตุต
อไปนี้ 
    ๑๗.๑ ลาออก 
    ๑๗.๒ ถูกให�พ�นสภาพจากความเป�นนักเรียนตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
    ๑๗.๓ เม่ือมีเหตุต�องเปลี่ยนผู� คํ้าประกันแล�วไม
สามารถหาผู� คํ้าประกันใหม
 
ได�ตรงตามท่ีทางราชการกําหนด 

๑๗.๔  ผิดสัญญา… 
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    ๑๗.๔ ผิดสัญญาการเป�นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศท่ีทําไว�ต
อกองทัพอากาศ 
    ๑๗.๕ เม่ือกองทัพอากาศพิจารณาเห็นสมควรถอนออกจากความเป�นนักเรียนทุน
ของกองทัพอากาศ 

 ข�อ ๑๘ นัก เรี ยน ทุนของกองทัพอากาศท่ี ถูกถอนออกจากความเป�นนัก เรี ยน ทุน 
ของกองทัพอากาศก
อนสําเร็จการศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการปCองกันประเทศ 
แต
ไม
ประสงคGจะเข�าศึกษาต
อในโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ให�ดําเนินการดังนี้ 
    ๑๘.๑ นักเรียนทุนของกองทัพอากาศท่ีถูกถอนออกจากความเป�นนักเรียนทุน 
ของกองทัพอากาศก
อนสําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดในโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการปCองกันประเทศ 
ให�มีสิทธิเข�ารับการศึกษาต
อในโรงเรียนจ
าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ชั้นปDท่ี ๒ ในเหล
าเดิม หรือเหล
า
ท่ีมีการศึกษาใกล�เคียงกับเหล
าเดิม (เฉพาะกรณีท่ีเหล
าเดิมไม
เปQดการศึกษา) เว�นแต
ถูกตัดคะแนน 
ความประพฤติจนต�องออกจากการศึกษา หรือไม
มีความประสงคGจะเข�ารับการศึกษาต
อท่ีโรงเรียนจ
าอากาศ 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ให�ชดใช�ทุนตามเง่ือนไขของสัญญาท่ีทางราชการกําหนด 
    ๑๘.๒ นักเรียนทุนของกองทัพอากาศท่ีถูกถอนออกจากความเป�นนักเรียนทุน 
ของกองทัพอากาศก
อนสําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดในโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ให�ปฏิบัติ 
ตามระเบียบกองทัพอากาศว
าด�วยโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
    ๑๘.๓ นักเรียนทุนของกองทัพอากาศท่ีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร 
สถาบันวิชาการปCองกันประเทศ แต
ไม
มีความประสงคGจะเข�าศึกษาต
อในโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
ให�ชดใช�ทุนตามเง่ือนไขของสัญญาท่ีทางราชการกําหนด 

 ข�อ ๑๙ นักเรียนทุนของกองทัพอากาศท่ีถูกถอนออกจากความเป�นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศ
ก
อนสําเร็จการศึกษา ซ่ึงกองทัพอากาศปลดออกจากราชการ นักเรียนทุนของกองทัพอากาศ หรือผู�คํ้าประกัน
ต�องชดใช�เงินค
าสิ่งของทางราชการเสียหาย ค
าสิ่งของทางราชการท่ีจ
ายไปยังไม
หมดอายุ และเงินซ่ึงนักเรียน
ทุนของกองทัพอากาศผู�นั้นได�รับไปแล�วในระหว
างเป�นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศ 

 ข�อ ๒๐ นักเรียนทุนของกองทัพอากาศเม่ือสําเร็จการศึกษาแล�ว จะต�องรับราชการ 
ในกองทัพอากาศติดต
อกันเป�นเวลา ๒ เท
าของจํานวนปDท่ีเป�นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศ แต
ไม
น�อยกว
า 
๔ ปD และไม
เกิน ๑๐ ปD นับแต
ได�รับการบรรจุเป�นข�าราชการเป�นต�นไป ถ�ารับราชการไม
ครบกําหนด 
ผู�รับทุน หรือผู� คํ้าประกันจะต�องชดใช�ค
าเสียหายเฉพาะท่ีไม
ครบให�แก
กองทัพอากาศ เป�นเ งินปDละ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ�วน) เศษของปDคิดเป�นรายเดือน เศษของเดือนไม
คิด 

      ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๘  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 
   (ลงชื่อ)  พลอากาศเอก จอม  รุ
งสว
าง 
     (จอม  รุ
งสว
าง) 
   ผู�บัญชาการทหารอากาศ 
 

การแจกจ
าย … 
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การแจกจ
าย 
- นขต.ทอ., นขต.กพ.ทอ., นขต.สนพ.กพ.ทอ.และ นขต.สปพ.กพ.ทอ. 
 
สําเนาถูกต�อง 
(ลงชื่อ)   น.อ.วรพล  อรุณฉาย 
                (วรพล  อรุณฉาย) 
   รอง ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.ทําการแทน 
              ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ. 
    ๒๙ ส.ค.๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ร.ท.กิตติพงษG ฯ พิมพG/ทาน 
                                                              น.ท.สิรภพ ฯ  ตรวจ 

 



ผนวก ก ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว
าด�วยการให�นักเรียนจ
าอากาศเป�นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศ
 พ.ศ.๒๕๖๐ 

 
รายละเอียดประกอบการคัดเลือกนักเรียนจ
าอากาศเข�าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการปCองกัน
ประเทศ 

 ๑.  กําหนดน้ําหนักคะแนนสอบ ดังนี้ 
  ๑.๑   ภาควิชาการ  ร�อยละ ๗๐ 
  ๑.๒ ความถนัดและวิภาววิสัย ร�อยละ ๑๐ 
  ๑.๓ ภาคพลศึกษา  ร�อยละ ๑๐ 
  ๑.๔ สัมภาษณG  ร�อยละ ๑๐ 

 ๒.  การสอบคัดเลือกรอบแรก (ภาควิชาการ) ประกอบด�วยวิชาคณิตศาสตรG วิชาภาษาอังกฤษ 
วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษา และวิชาวิทยาศาสตรG โดยกําหนดน้ําหนักคะแนนในแต
ละวิชาให�เป�นไปตาม
ระเบียบและวิธีสมัครเข�าเป�นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส
วนของกองทัพอากาศ) ประจําปD 

 ๓. เกณฑGการพิจารณาผ
านการสอบคัดเลือก 
  ๓.๑ การสอบคัดเลือกรอบแรก (ภาควิชาการ) ต�องได�คะแนนรวมทุกวิชาของภาควิชาการ 
ไม
น�อยกว
าร�อยละ ๔๕ และต�องสอบได�คะแนนวิชาคณิตศาสตรG และวิชาภาษาอังกฤษ ผ
านเกณฑGท่ีกําหนดไว�
ในระเบียบการและวิธีสมัครเข�าเป�นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส
วนของกองทัพอากาศ) ประจําปD 
  ๓.๒ การสอบคัดเลือกรอบสอง ต�องได�คะแนนสอบความถนัดและวิภาววิสัย สอบภาคพลศึกษา 
และสอบสัมภาษณG ในแต
ละด�านไม
น�อยกว
าร�อยละ ๕๐ ท้ังนี้ ต�องเป�นผู�ท่ีผ
านการตรวจร
างกายทางแพทยG
ตามท่ีคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข�าเป�นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส
วนของกองทัพอากาศ) 
กําหนด 

 ๔. เกณฑGการจัดลําดับท่ีสอบได� 
  ๔.๑ การสอบคัดเลือกรอบแรก (ภาควิชาการ) นําผลคะแนนรวมของภาควิชาการ 
ของผู�สอบผ
านเกณฑGตามข�อ ๓.๑ มาเรียงตามลําดับคะแนนสูงสุดไปหาคะแนนตํ่าสุด ท้ังนี้ การเรียงลําดับ 
ในกรณีท่ีมีคะแนนรวมเท
ากัน ให�เปรียบเทียบคะแนนวิชาวิทยาศาสตรG วิชาคณิตศาสตรG วิชาภาษาอังกฤษ 
วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษา ตามลําดับ   
  ๔.๒ การสอบคัดเลือกรอบสอง ให�นําผลคะแนนรอบแรก (ภาควิชาการ) และรอบสอง
รวมกันแล�วเรียงตามลําดับคะแนนสูงสุดไปหาคะแนนตํ่าสุด 

 ๕. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
  ๕.๑ การประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก (ภาควิชาการ) ให�ประกาศรายชื่อผู�ผ
าน
เกณฑGตามข�อ ๓.๑ จํานวน ๒๐ คน กรณีท่ีมีผู�ผ
านเกณฑGน�อยกว
าจํานวนท่ีกําหนดไว� ให�ประกาศเท
ากับจํานวน
ผู�ท่ีผ
านเกณฑG  
  ๕.๒ การประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสอง ให�ประกาศรายชื่อผู�ผ
านเกณฑGการสอบ
คัดเลือกรอบสองซ่ึงได�จัดลําดับการสอบไว�แล�ว ตามข�อ ๔.๒ เป�นตัวจริงจํานวนไม
เกิน ๑๐ คน และจํานวนท่ีเหลือ
เป�นตัวสํารอง กรณีมีผู�ผ
านเกณฑGเป�นตัวจริงน�อยกว
า ๑๐ คน ให�ประกาศเท
ากับจํานวนผู�ท่ีผ
านเกณฑG 
 
 
 



ผนวก ข  ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว
าด�วยการให�นักเรียนจ
าอากาศเป�นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศ 
 พ.ศ.๒๕๖๐ 

 
หนังสือสัญญาของผู�สมัครเป�นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศ 
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อยู
บ�านเลขท่ี.......... หมู
ท่ี .......... ตรอก,ซอย ....................................... ถนน........................................................ 
ตําบล................................ อําเภอ.................................................... จังหวัด......................................................... 
ขณะนี้ข�าพเจ�าพักอาศัยอยู
กับ ......................................... ขอทําหนังสือสัญญาให�ไว�ต
อกองทัพอากาศ ดังต
อไปนี้ 

 ข�อ ๑  ข�าพเจ�าขอรับรองว
า ข�าพเจ�ามีวิทยฐานะ และคุณสมบัติถูกต�องตามระเบียบ
กองทัพอากาศว
าด�วยการให�นักเรียนจ
าอากาศเป�นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศ และฉบับท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม
ครบถ�วนทุกประการ 

 ข�อ ๒ ตามท่ีกองทัพอากาศรับข�าพเจ�าเป�นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศนั้น ข�าพเจ�า 
ได�ทราบความประสงคGแล�วว
า ต�องการให�ข�าพเจ�าศึกษาใน.................................................................................... 

 ข�อ ๓ ข�าพเจ�ายอมปฏิบัติตามกฎ ข�อบังคับ คําสั่ง ระเบียบ และแบบธรรมเนียมของทหาร 
ท่ีมีอยู
แล�ว และท่ีจะกําหนดข้ึนใหม
ทุกประการ ท้ังจะพยายามศึกษาเล
าเรียนจนเต็มความสามารถ 
และประพฤติตนให�สมกับฐานะท่ีเป�นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศ 

 ข�อ ๔ ข�าพเจ�าจะเชื่อฟVงคําสั่ง และคําตักเตือนของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และปฏิบัติ
ตามกฎ ข�อบังคับ คําสั่ง ระเบียบ และแบบธรรมเนียมของสถานศึกษาท่ีศึกษาอยู
ตลอดเวลาท่ีเป�นนักเรียนทุน 
ของกองทัพอากาศ 

 ข�อ ๕ ข�าพเจ�าจะไม
มีภรรยาระหว
างเป�นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศ ไม
ว
าจะเป�นภรรยา 
ท่ีถูกต�องตามกฎหมายหรือไม
ก็ตาม 

 ข�อ ๖ ข�าพเจ�าขอสัญญาว
า ในระหว
างท่ีข�าพเจ�าเป�นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศ 
หากข�าพเจ�าขอลาออกจากราชการ และทางราชการอนุมัติให�ลาออกได� ข�าพเจ�ายอมชดใช�เงินค
าทําสิ่งของ 
ทางราชการเสียหาย เงินเดือน เบ้ียเลี้ยง ค
าอุปกรณGในการศึกษา และอ่ืน ๆ ท่ีทางราชการจ
ายให�ระหว
าง 
เป�นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศท้ังสิ้นทันที นอกจากนี้หากข�าพเจ�ามีข�อผูกพันตามสัญญาท่ีมีต
อทางราชการ
ฉบับอ่ืนอีก ข�าพเจ�ายอมรับว
าจะปฏิบัติและชดใช�ตามสัญญานั้น ๆ ด�วย 

 
ข�อ ๗  ข�าพเจ�า… 

 



- ๒ - 
 
 ข�อ ๗ ข�าพเจ�าขอสัญญาว
า ในระหว
างเวลาท่ีข�าพเจ�าเป�นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศ
ข�าพเจ�าจะไม
โอนสังกัดไปเป�นนักเรียนของกระทรวงอ่ืน หรือไปศึกษาสถานศึกษาหรือวิชาอ่ืน นอกจาก 
ท่ีกําหนดไว�ในสัญญาหรือคําสั่งกองทัพอากาศ 

 ข�อ ๘ ข�าพเจ�าขอสัญญาว
า หากข�าพเจ�าผิดสัญญาหรือถูกถอนออกจากความเป�นนักเรียนทุน
ของกองทัพอากาศ และกองทัพอากาศปลดออกจากราชการ ข�าพเจ�ายอมชดใช�เงินค
าสิ่งของทางราชการ
เสียหาย เงินเดือน เบ้ียเลี้ยง ค
าอุปกรณGในการศึกษา และอ่ืน ๆ ท่ีทางราชการจ
ายให�ระหว
างเป�นนักเรียนทุน 
ของกองทัพอากาศท้ังสิ้นทันทีเม่ือได�รับการทวงถาม นอกจากนี้ หากข�าพเจ�ามีข�อผูกพันตามสัญญาฉบับอ่ืนอีก 
ข�าพเจ�ายอมรับจะปฏิบัติตามหรือชดใช�ตามสัญญาฉบับนั้น ๆ ด�วย 

  กรณีถูกถอนออกจากความเป�นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศก
อนสําเร็จการศึกษา 
และทางราชการบรรจุให�เข�ารับราชการ ข�าพเจ�ายอมชดใช�ค
าเสียหายตามท่ีทางราชการพิจารณาเห็นสมควร 

 ข�อ ๙ เม่ือข�าพเจ�าสําเร็จจากการศึกษาหรือเสร็จการศึกษาเพราะศึกษาวิชาครบถ�วนตามท่ี
กองทัพอากาศกําหนดหรือก
อนกําหนดก็ดี หรือครบกําหนดอนุญาตตามคําสั่งหรือสัญญาก็ดีหรือทางราชการ
เรียกให�ข�าพเจ�ากลับเข�ารับราชการไม
ว
ากรณีใด ๆ ข�าพเจ�าสัญญาว
าจะรับราชการในกองทัพอากาศติดต
อกัน
เป�นเวลา ๒ เท
าของจํานวนปDท่ีเป�นนักเรียนทุน แต
ไม
น�อยกว
า ๔ ปD และไม
เกิน ๑๐ ปD นับแต
ได�รับการบรรจุ
เป�นข�าราชการ กรณีท่ียังรับราชการชดใช�ตามสัญญาฉบับอ่ืนท่ีมีต
อราชการอยู
ก
อนแล�ว แต
ยังไม
ครบกําหนด 
ให�นับต
อจากวันครบกําหนดตามสัญญาฉบับนั้น ๆ เป�นต�นไป ถ�ากองทัพอากาศมิได�สั่งเป�นอย
างอ่ืน ภายในเวลา
ท่ีกล
าวนี้ข�าพเจ�าจะไม
ลาออก ย�าย โอนไปทํางานท่ีอ่ืน 

 ข�อ ๑๐ ถ�าข�าพเจ�าปฏิบัติผิดตามสัญญาข�อ ๙ ข�าพเจ�ายอมชดใช�เงินให�แก
กองทัพอากาศ 
ตามจํานวนปDท่ีต�องรับราชการชดใช� หรือตามจํานวนปDท่ียังรับราชการไม
ครบ เป�นจํานวนเงินปDละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งแสนบาทถ�วน) ทันทีเม่ือได�รับการทวงถาม โดยเศษของปDคิดเป�นรายเดือน เศษของเดือนไม
คิด  

 ข�อ ๑๑ ระหว
างรับราชการชดใช�ตามสัญญา หากข�าพเจ�าได�รับอนุญาตหรือได�รับคําสั่ง 
ให�ไปศึกษาดูงานหรือรับโอนให�ศึกษาวิชาท้ังภายในหรือต
างประเทศ ให�ถือว
าระหว
างศึกษาดูงานหรือรับโอน 
ไปศึกษาวิชาดังกล
าวไม
นับเป�นระยะเวลาการรับราชการชดใช�ตามสัญญาฉบับนี้ 

 ข�อ ๑๒  ข�าพเจ�าจะไม
เรียกร�องสิทธิใด ๆ จากทางราชการยิ่งไปกว
าท่ีทางราชการได�กําหนด 
ให�ไว�แล�ว 

 ผู�ลงลายมือชื่อได�อ
าน และเข�าใจข�อความแห
งสัญญานี้ทุกข�อโดยตลอดแล�ว จึงลงลายมือชื่อไว�
เป�นหลักฐาน 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ) ............................................. ผู�ให�สัญญา 

(ลงชื่อ) ............................................. ผู�แทนกองทัพอากาศ 
      (.....................................................) 

(ลงชื่อ) ............................................. พยาน 
      (.....................................................) 

(ลงชื่อ) ............................................. พยาน 
      (.....................................................) 



ผนวก ค  ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว
าด�วยการให�นักเรียนจ
าอากาศเป�นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศ 
 พ.ศ.๒๕๖๐ 

 
หนังสือสัญญาคํ้าประกันผู�สมัครเป�นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศ 

                        
              เขียนท่ี.............................................................................. 
                                                            วันท่ี ........ เดือน ....................... พ.ศ................................ 
 
 ข�าพเจ�า................................................................................................ อายุ .......................... ปD 
สัญชาติ ............ เชื้อชาติ ................ อยู
บ�านเลขท่ี .......................... หมู
ท่ี ............ ตรอก ,ซอย ......................... 
แขวง/ตําบล .................. เขต/อําเภอ ..................... จังหวัด ................................... โทรศัพทG ............................. 
ปVจจุบันมีอาชีพ .................................................................. ตําแหน
ง ................................................................... 
สังกัด ......................................................................................... โทรศัพทG ........................................................... 
บัตรประจําตัว ................................................................... เลขท่ีบัตร ............................................................... 
หมายเลขประจําตัวประชาชน..........................................................................................ขอทําสัญญาคํ้าประกัน 
.......................................................................................................... ผู�สมัครเป�นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศ 
ดังมีข�อความต
อไปนี้ 

 ข�อ ๑ ถ�า ........................................................ ประพฤติหรือปฏิบัติผิดสัญญาของผู�สมัครเป�น
นักเรียนทุนของกองทัพอากาศ ลงวันท่ี .......... เดือน ......................พ.ศ. ............ และเม่ือทางราชการเรียกร�อง
เอาเงินชดใช�ตามสัญญาจาก ........................................................... แล�ว ข�าพเจ�ายอมชดใช�เงินจํานวนนั้นให�แก

กองทัพอากาศจนครบถ�วนทันทีเม่ือได�รับการทวงถาม 

 ข�อ ๒ ข�าพเจ�ายอมชดใช�เงินให�แก
กองทัพอากาศ โดยขอสละสิทธิ์ท่ีจะให�กองทัพอากาศ 
เรียกบังคับจาก .................................................................... ก
อน 

 ข�อ ๓ ข�าพเจ�าจะพ�นหน�าท่ีความรับผิดชอบในฐานะผู�คํ้าประกันผู�สมัครเป�นนักเรียนทุน 
ของกองทัพอากาศได�ต
อเม่ือข�าพเจ�าได�หาผู�อ่ืนเข�าเป�นผู�คํ้าประกันแทน และผู�บัญชาการทหารอากาศได�ตกลง
รับผู�คํ้าประกันคนใหม
นั้นแล�ว 

 ก
อนท่ีข�าพเจ�าจะรับเป�นผู�คํ้าประกันผู�สมัครเป�นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศนั้น ข�าพเจ�า   
ได�อ
านระเบียบกองทัพอากาศว
าด�วยการให�นักเรียนจ
าอากาศเป�นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศ โดยเฉพาะ   
ในเรื่องท่ีเก่ียวด�วยหน�าท่ี และความรับผิดชอบของผู�คํ้าประกันโดยละเอียด และเข�าใจข�อความตลอดแล�ว 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ) ............................................................. ผู�คํ้าประกัน 
(ลงชื่อ) ............................................................. พยาน 
         (............................................................) 
(ลงชื่อ) ............................................................. พยาน 
         (............................................................) 
 



ผนวก ง  ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว
าด�วยการให�นักเรียนจ
าอากาศเป�นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศ
 พ.ศ.๒๕๖๐ 

 
หนังสือยินยอมของคู
สมรสผู�คํ้าประกัน 

 
 โดยหนังสือฉบับนี้ ข�าพเจ�า.......................................................................................................... 
หมายเลขประจําตัวประชาชน...................................................เป�นคู
สมรสของ..................................................... 
............................................................................................................ผู�คํ้าประกัน ยินยอมให�คู
สมรสของข�าพเจ�า 
ทําสัญญาคํ้าประกัน……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ผู�สมัครเป�นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศ และได�ลงลายมือชื่อไว�เป�นสําคัญต
อหน�าพยาน 
                                                      
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ) ............................................................. ผู�ให�คํายินยอม 
(ลงชื่อ) ............................................................. พยาน 
         (............................................................) 
(ลงชื่อ) ............................................................. พยาน 
         (............................................................) 
 


