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ความส าคัญการตรวจหลักฐานการสมัครและการท าสัญญาเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ 
 

หลักฐานที่บ่งชี้ตัวบุคคลและประวัติครอบครัว เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นมากของการรับ
บุคคลพลเรือนเข้ามารับราชการหรือเข้ามาเป็นนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม เนื่องจาก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ การ
ธ ารงไว้ซึ่งความม่ันคงของประเทศชาติ  ดังนั้นบุคคลพลเรือนที่จะเข้ามาศึกษาหรือท างานในกองทัพจึงต้อง
มีหลักฐานชัดเจนในการบ่งบอกตัวตน และทีส่ าคัญ คือ ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น 
 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  กรมแพทย์ทหารอากาศ (วพอ.พอ.) ได้เปิดรับบุคคลพลเรือนเข้า
มาเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ (นพอ.) เป็นประจ าทุกปีตั้งแต่เปิดการศึกษาครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๑        
สิ่งส าคัญที่สุดที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกนักเรียนฯ คือ หลักฐานการบ่งบอกตัวบุคคลและบุพพการีที่มี
สัญชาติไทย ที่มีหลักฐานชัดเจน ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อนี้ก็จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับ
การศึกษาใน วพอ.พอ.ถึงแม้จะมีคุณสมบัติด้านอ่ืนๆครบถ้วนก็ตาม ทั้งนี ้วพอ.พอ.ได้ยึดระเบียบปฏิบัติของ
การรับบุคคล  พลเรือนเข้าศึกษาหรือรับราชการในกระทรวงกลาโหมเป็นหลัก 
 เนื่องจาก วพอ.พอ.ด าเนินงานในการรับสมัครบุคคลฯ เป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศใน
รูปแบบคณะกรรมการซึ่งต้องมีการแต่งตั้งคณะท างานทุกปี ท าให้บางงานขาดความต่อเนื่องผู้ปฏิบัติงาน
เป็นชุดใหม่ขาดประสบการณ์ จึงอาจน าไปสู่การเกิดความผิดพลาดในการท างานได้ ดังนั้น คณะกรรมการ
การตรวจหลักฐานและการท าสัญญา จึงได้รวบรวมกระบวนการท างานด้านการตรวจหลักฐานการสมัคร
และการท าสัญญาเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
ต่อไป 
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บทบาทหน้าที่ของคณะเจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานและท าสัญญา 
 คณะเจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานการสมัครและการท าสัญญา การสมัครบุคคลพลเรือนเป็นนักเรียน
พยาบาลทหารอากาศ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดย ผอ.วพอ.พอ .ได้แก่ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่, เจ้าหน้าที่     
วพอ.พอ.และเจ้าหน้าที่ก าลังพล พอ.ซึ่งในการท างานแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง คือ การตรวจหลักฐานผู้สมัครที่
ผ่านการคัดเลือกรอบแรก และการท าสัญญาหลังจากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักเรียนพยาบาล
ทหารอากาศ ซึ่งในแต่ละช่วงการท างาน คณะเจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 

การตรวจหลักฐานการสมัคร 
หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่  

๑. จัดท าระเบียบการรับสมัคร 
    ๑.๑ ร่วมพิจารณาในการร่างระเบียบการรับสมัครในปีการศึกษานั้นๆ เกี่ยวกับหลักฐานต่างๆ 

ของผู้สมัครทั้งในการตรวจหลักฐานการสมัครรอบแรกและหลักฐานส าหรับการท าสัญญาฯให้ครบถ้วน
สมบูรณ์และถูกต้อง 
               ๑.๒ ร่วมในการพิจารณาแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานและเสนอรายชื่อเจ้าหน้าที่ 
ก าลังพลจาก พอ.ต่อ ผอ.วพอ.พอ.เป็นคณะเจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานการสมัครและท าสัญญาฯ 

๒. ตรวจหลักฐานการสมัครรอบแรก  
    ๒.๑ จัดประชุมชี้แจงคณะเจ้าหน้าที่ ฯ ในการปฏิบัติงาน ก่อนการตรวจหลักฐานการสมัคร 

รอบแรกอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ 
    ๒.๒ มอบหมายงานแก่คณะเจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานการสมัครและท าสัญญาฯ 
    ๒.๓ ก ากับดูแลการจัดเตรียมอุปกรณ์และเอกสารต่างๆส าหรับการตรวจหลักฐานการสมัคร 

และการท าสัญญาฯ 
    ๒.๔ ติดต่อประสานฝ่ายต่างๆที่เก่ียวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ก าลังพล พอ.ฝ่ายประมวลผลสอบ   

ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการเงินและฝ่ายเลขานุการ เป็นต้น 
    ๒.๕ ก ากับดูแลและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะเจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐาน 

การสมัครให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
     ๒.๖ พิจารณาตัดสินใจร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ก าลังพล (และควรรายงานให้ประธานคณะอนุการ
งานรับสมัครทราบด้วย) กรณีผู้สมัครมีหลักฐานที่จ าเป็นไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือขาดหลักฐานการ
ยืนยันตัวบุคคลที่ขัดต่อระเบียบการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
 ๒.๗ ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการตรวจหลักฐานการสมัครในแต่ละวันให้ตรงกับเจ้าหน้าที ่
ฝ่ายเลขานุการและฝ่ายสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว 
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    ๒.๘ ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานของผู้สมัครอีกครั้งหลังเจ้าหน้าที่ก าลังพลตรวจ 
    ๒.๙ ติดต่อประสานผู้สมัคร (โทรศัพท์) ให้ส่งเอกสารที่ยังไม่ครบถ้วนเพ่ิมเติมให้แล้วเสร็จภายใน  

วันเวลาที่ก าหนด หากเกินวันที่ก าหนด ให้พิจารณาตัดสิทธิ์ในเรื่องนั้นๆหรือตัดสิทธิ์การผ่านการคัดเลือกเข้า
เป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ 
     ๒.๑๐ ระบุ /บันทึก หลักฐานที่ไม่สมบูรณ์ลงในใบรายชื่อผู้สมัคร เพ่ือความสะดวกในการ
ติดตามและตรวจสอบ 

    ๒.๑๑ ตรวจสอบหลักฐานการแสดงสิทธิ์และพิจารณาการให้คะแนนเพ่ิมแก่ผู้สมัคร             
(ให้คะแนนเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครและหลักฐานการแสดงสิทธิ์) ระบุคะแนนที่ให้เพ่ิม
และที่มาของการพิจารณาคะแนนนั้นๆในใบรายชื่อผู้สมัคร และรวบรวมส่งให้เจ้าหน้าที่ประมวลผลสอบให้
เร็วที่สุดหรือภายในเวลาที่ก าหนด 
      ๒.๑๒ เมื่อสิ้นสุดงานรับสมัคร น าข้อมูลในข้อ ๒.๑๐ บันทึกในใบสมัครเข้าเป็นนักเรียน
พยาบาลทหารอากาศ (ใบสีฟ้า) ซึ่งผู้สมัครจะส่งให้ในวันท าสัญญา ระบุที่มาของคะแนนเพ่ิมและลงนาม
หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

๓. การคัดเลือกผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ 
ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก เป็นทุน ทอ.และทุนส่วนตัว โดย 

การเสนอข้อมูลการตรวจหลักฐานการรับสมัครประกอบการพิจารณา  
เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานการสมัคร (วพอ.พอ.) 
 ช่วยเหลือหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ในการตรวจหลักฐานการสมัครและท าสัญญา และปฏิบัติงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ขั้นตอนการตรวจหลักฐานการสมัคร (วันตรวจหลักฐาน)  
 มีหน้าที่การเตรียมการเพ่ือตรวจหลักฐานต่างๆของผู้สมัครที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก 
ตามจ านวนที ่ วพอ.พอ .ก าหนด  (๓๐๐ คน) การตรวจหลักฐานเป็นขั ้นตอนที ่ ๓ ต่อจากการ
ลงทะเบียน และตรวจร่างกาย (ก่อนไปรับการสัมภาษณ์ ) ปกติก าหนดตรวจหลักฐาน ๒ วัน วันละ 
๑๕๐ คน เวลา ๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ ดังนั้น จึงต้องมีคณะเจ้าหน้าที่ในการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
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หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่   มีหน้าที่ ดังนี้  

๑. จัดประชุมคณะเจ้าหน้าที่เพ่ือชี้แจงและวางแผนการด าเนินงานก่อนตรวจหลักฐานรอบแรก 
อย่างน้อย ๑ สัปดาห์  

๒. มอบหมายงานแก่คณะเจ้าหน้าที่ วพอ.พอ. ดังนี้  
๑.๑ เจ้าหน้าที่ส ารวจ ความครบถ้วน ของหลักฐานที่จุดลงทะเบียน (ประชาสัมพันธ์) ๑ – ๒ คน 
๑.๒ เจ้าหน้าที่ส าหรับตรวจสอบการลงนามของผู้สมัครและรับซองเอกสาร ๑ – ๒ คน  
๑.๓ เจ้าหน้าที่ส าหรับช่วยเหลือผู้สมัครจัดเรียงเอกสาร ก่อนเข้าตรวจหลักฐานกับเจ้าหน้าที่ 

ก าลังพล (๔ - ๕ คน)  
      ๑.๔ เจ้าหน้าที่ส าหรับอ านวยความสะดวก / จัดล าดับให้ผู้สมัครเข้ารับการตรวจหลักฐาน 
(ปกติจะจัดเจ้าหน้าที่ก าลังพล ๔ โต๊ะ) 

๑.๕ เจ้าหน้าที่ส าหรับเตรียมอุปกรณ์และเอกสารต่างๆ  
๓. ติดต่อประสานฝ่ายประมวลผลสอบ เพ่ือขอหลักฐานของผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก  

(จ านวน ๓๐๐ คน) 
๔. ติดต่อประสานฝ่ายเลขานุการงานรับสมัคร เพ่ือขอรายชื่อผู้ที่มารับการตรวจร่างกายและ 

สัมภาษณ์ ที่จะมารับการตรวจหลักฐานตามวันที่ก าหนด (ปกติแบ่งรายชื่อเป็น ๒ วันๆละ ๑๕๐ คน) 
๕. ติดต่อประสานฝ่ายโสตทัศนูปกรณเ์พ่ือจัดท าป้ายตั้งโต๊ะ “ตรวจหลักฐาน” (จ านวน ๔ อัน) 
๖. ติดต่อประสานฝ่ายสถานที่ เพ่ือจัดเตรียมโต๊ะ เก้าอ้ี ส าหรับเจ้าหน้าที่และผู้สมัคร ในการ 

ตรวจหลักฐานการสมัคร   
๗. ติดต่อประสานฝ่ายเลขานุการ (อาหาร) อาหารกลางวัน (กล่อง) ส าหรับเจ้าหน้าที่ก าลังพล    

 
เจ้าหน้าที่ส ารวจความครบถ้วนของหลักฐานที่จุดลงทะเบียน  มีหน้าที่ ดังนี้ 
 ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทั้งฉบับจริงและส าเนาเบื้องต้น โดยใช้เวลาให้น้อย
ที่สุดเพ่ือลดการคั่งของผู้สมัคร  ถ้าหลักฐานไม่ครบให้ผู้สมัครด าเนินการให้เรียบร้อยก่อนไปรับการตรวจใน
จุดต่อไป (ส าหรับการถ่ายเอกสารแนะน าให้ไปถ่ายเอกสารได้ที่อาคารส านักงานชั้น ๑)  
 
เจ้าหน้าที่ส าหรับตรวจสอบการลงนามของผู้สมัคร  มีหน้าที่ ดังนี้ 

๑. ดูแลให้ผู้สมัครทุกคนเซ็นชื่อ สกุล และเขียนเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ในใบรายชื่อ 
ผู้สอบผ่านการคัดเลือกรอบแรก ให้ตรงกับรายชื่อที่ระบุไว้ในวันนั้นๆ 
 

 
 

 
กกศ.วพอ.พอ. 

รหัส : พอ.-วพอ.-กกศ.-๑๓.๗/๑๓ แผ่นที่ : ๕ 
ฉบับที่ : ๑                 แก้ไขครั้งที่ :  
วันที่เริ่มใช้ : ๑๐ เม.ย.๖๑ 
ก าหนดวันทบทวน : พ.ย.-ธ.ค. 

เรื่อง : การตรวจหลักฐานและท าสัญญาบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ   



 
 

 
๒. แจกซองใส่เอกสาร (ซองสีน้ าตาล) พร้อมกับเขียนเลขท่ีผู้สมัครที่มุมบนขวา ด้วยดินสอด า  
๓. สอบถามผู้สมัคร การมีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่ม กรณีเป็นบุตรทหาร ต ารวจ หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ 

ปกป้องประเทศใน ๓ จว.ชายแดนภาคใต้ ถ้ามีสิทธิ ให้ใส่เครื่องหมาย ** ด้วยดินสอด าด้านบนกลางซอง 
๔. ตรวจสอบยอดผู้สมัครที่มาลงนามให้ครบถ้วน และตรวจสอบความถูกต้องให้ตรงกับเจ้าหน้าที่ 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายสัมภาษณ์ เมื่อแล้วเสร็จภารกิจในแต่ละวัน และรายงานหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่
ทราบเป็นระยะๆ 
 
เจ้าหน้าที่ส าหรับช่วยเหลือผู้สมัครจัดเรียงเอกสาร   มีหน้าที่ ดังนี้ 

๑. ช่วยเหลือผู้สมัคร ในการจัดเรียงเอกสารก่อนพบเจ้าหน้าที่ก าลังพล ตามล าดับเอกสารที่ 
ก าหนด  

๒. กรณี หลักฐานไม่ครบ ถ้าผู้สมัครเตรียมมาให้ด าเนินการให้เรียบร้อยก่อนเข้าพบเจ้าหน้าที่ 
ก าลังพล หรือถ้าไม่ได้เตรียมมาให้ระบุไว้ในรายการหลักฐานที่ไม่มี หน้าซองใส่เอกสารสีน้ าตาล และให้เข้า
ตรวจหลักฐานกับเจ้าหน้าที่ก าลังพลได้ 
  
เจ้าหน้าที่จัดคิว/ล าดับในการตรวจหลักฐานการสมัคร  มีหน้าที่ ดังนี้ 

๑. จัดล าดับผู้สมัครที่ผ่านการจัดเตรียมเอกสารเบื้องต้นแล้ว เข้าท่ีนั่งรอเข้าตรวจหลักฐานกับ 
เจ้าหน้าที่ก าลังพล ตามล าดับก่อน-หลัง (๔ แถว) 

๒. อ านวยความสะดวก และให้ค าแนะน าแก่ผู้สมัคร 
  
จัดเตรียมอุปกรณ์ทีใช้ในการตรวจ/เก็บหลักฐาน  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจหลักฐาน ประกอบด้วย   

๑. ซองใส่เอกสาร (ซองสีน้ าตาล) จ านวนเท่ากับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก 

๒. ตะกร้าส าหรับใส่เอกสาร  ประมาณ 10 ใบ 
๓. ดินสอ   ๑๒  แท่ง   
๔. ยางลบดินสอ    ๑๒  อัน  
๕. ลวดเสียบเอกสาร ๔ กล่อง 
๖. แบบฟอร์มการตรวจสอบเอกสาร (ส าหรับติดหน้าซองเอกสาร ๓๐๐ แผ่น) และเตรียมส าหรับ 

ให้เจ้าหน้าที่ก าลังพลเขียนให้ผู้สมัครไปด าเนินการ กรณีเอกสารไม่ครบ  (ประมาณ ๕๐ แผ่น) ให้ระบุวัน
เวลาในการส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ชัดเจน โดยก าหนดหลังวันตรวจหลักฐานการสมัครไม่เกิน ๓ - ๔ วัน  
 
 

 
 

 
กกศ.วพอ.พอ. 

รหัส : พอ.-วพอ.-กกศ.-๑๓.๗/๑๓ แผ่นที่ : ๖ 
ฉบับที่ : ๑                 แก้ไขครั้งที่ :  
วันที่เริ่มใช้ : ๑๐ เม.ย.๖๑ 
ก าหนดวันทบทวน : พ.ย.-ธ.ค. 

เรื่อง : การตรวจหลักฐานและท าสัญญาบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ  



 
 

 

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ก าลังพล พอ. 
๑. ตรวจเอกสารหลักฐานการสมัครของผู้สมัคร โดยเน้นความถูกต้อง ครบถ้วน 

๒. กรณี หลักฐานไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง  
    ๒.๑ ให้ค าแนะน าชี้แจงให้ผู้สมัคร ไปด าเนินการและส่งให้ วพอ.พอ. ภายในวัน เวลาที่ก าหนด 

 โดยระบุเอกสารที่ไม่ครบในใบรายการที่เตรียมให้ (บันทึก ๒ ส่วนให้ตรงกัน คือ ส่วนที่อยู่หน้าซองเอกสาร
และส่วนที่ให้กับผู้สมัคร) 

๓. ลงนามใน แบบฟอร์ม ใบตรวจสอบกิจกรรม ช่อง “ตรวจหลักฐาน” แล้วคืนให้ผู้สมัครไป  

๔. เก็บเอกสารหลักฐานของผู้สมัครทั้งหมดลงในซองส าหรับใส่เอกสาร (เก็บไว้ในตะกร้า)  
 รายการหลักฐานของผู้สมัครในการตรวจหลักฐานรอบแรก   

การตรวจหลักฐานการสมัครด าเนินการเมื่อการตรวจร่างกายเสร็จสิ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอย
จัดล าดับคิวให้ได้รับการตรวจหลักฐานการสมัคร และสอบสัมภาษณ์ 

 
หลักฐานทั้งฉบับจริงและส าเนาที่ต้องน ามาให้เจ้าหน้าที่ตรวจ มีดังนี้ 
๑. ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร 

            ๒. ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาของผู้สมัคร ซึ่งระบุสัญชาติของ ปู่ ย่า ตา ยาย 
๓. ผู้สมัครซึ่งปู่ หรือย่า หรือตา หรือยาย มีสัญชาติอ่ืนซึ่งไม่ใช่สัญชาติไทย ต้องน าสูติบัตร หรือ 

หนังสือรับรองการเกิดในประเทศไทยของบิดามารดาจากอ าเภอหรือเขตมาแสดงด้วย 
  ๔. กรณีท่ีบิดาและ/หรือมารดาผู้สมัครถึงแก่กรรม ต้องแสดงใบมรณะบัตร หรือหนังสือรับรอง 

จากอ าเภอหรือเขต เพ่ือตรวจสอบสัญชาติ 
๕. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อและ/หรือนามสกุล ถ้าผู้สมัครหรือบิดามารดามีการเปลี่ยนชื่อและ/ 

หรือนามสกุล 
๖. กรณีผู้สมัครมีนามสกุลไม่ตรงกับบิดามารดา ต้องมีหลักฐานรับรองการเป็นบุตรมาแสดง 
 
 
 
 

 
 

 
กกศ.วพอ.พอ. 

รหัส : พอ.-วพอ.-กกศ.-๑๓.๗/๑๓ แผ่นที่ : ๗ 
ฉบับที่ : ๑                 แก้ไขครั้งที่ :  
วันที่เริ่มใช้ : ๑๐ เม.ย.๖๑ 
ก าหนดวันทบทวน : พ.ย.-ธ.ค. 

เรื่อง : การตรวจหลักฐานและท าสัญญาบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ   



 
 

 
รายการหลักฐานของผู้สมัครในการตรวจหลักฐานรอบแรก   

การตรวจหลักฐานการสมัครด าเนินการเมื่อการตรวจร่างกายเสร็จสิ้น โดยจะมี เจ้าหน้าที่คอย
จัดล าดับคิวให้ได้รับการตรวจหลักฐานการสมัคร และสอบสัมภาษณ์ 

หลักฐานทั้งฉบับจริงและส าเนาที่ต้องน ามาให้เจ้าหน้าที่ตรวจ มีดังนี้ 
๑. ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร 

            ๒. ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาของผู้สมัคร ซึ่งระบุสัญชาติของ ปู่ ย่า ตา ยาย 
๓. ผู้สมัครซึ่งปู่ หรือย่า หรือตา หรือยาย มีสัญชาติอ่ืนซึ่งไม่ใช่สัญชาติไทย ต้องน าสูติบัตร หรือ 

หนังสือรับรองการเกิดในประเทศไทยของบิดามารดาจากอ าเภอหรือเขตมาแสดงด้วย 
๔. กรณีท่ีบิดาและ/หรือมารดาผู้สมัครถึงแก่กรรม ต้องแสดงใบมรณะบัตร หรือหนังสือรับรอง 

จากอ าเภอหรือเขต เพ่ือตรวจสอบสัญชาติ 
๕. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อและ/หรือนามสกุล ถ้าผู้สมัครหรือบิดามารดามีการเปลี่ยนชื่อและ 

หรือนามสกุล 
๖. กรณีผู้สมัครมีนามสกุลไม่ตรงกับบิดามารดา ต้องมีหลักฐานรับรองการเป็นบุตรมาแสดง 

            ๗. เอกสารผู้มีสิทธิ์รับคะแนนเพิ่มพิเศษ ตามผนวก ค. (ถ้ามี) 
กรณีบิดาหรือมารดาเป็นข้าราชการทหาร ต ารวจ พร้อมมีหลักฐานแสดงในวันสอบสัมภาษณ ์
ดังนี้ 
 หนังสือรับรองว่าผู้สมัครเป็นบุตรของข้าราชการทหาร ต ารวจ 
 หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการและรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ 
 หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉินและราชการทวีคูณ 

            ๘. หลักฐานการศึกษา 
๘.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียนเฉลี่ย ๖ ภาคเรียน หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย 

จะต้องให้ผู้มีอ านาจรับรอง และประทับตราสถาบัน ห้ามประทับตราลงบนตัวเลขแสดงผลการเรียน ถ้า
หลักฐานไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิ์ 

๘.๒ หลักฐานแสดงผลการสอบ O–NET 
๘.๓ หลักฐานแสดงผลการสอบ GAT และ PAT ๒ 

๙. กรณีผู้สมัครเพศชาย อายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ต้องน าหลักฐานการรับขึ้นทะเบียนทหาร 
(สด.๘,๙ หรือ ๔๓) มาแสดง 

๑๐. ส าเนาเอกสารทุกฉบับ ให้เขียนชื่อ-นามสกุล และเลขที่สมัครที่มุมขวาด้านบนของเอกสาร 
พร้อมลงชื่อรับรองในส าเนาด้วย  
 

 
 

 
กกศ.วพอ.พอ. 

รหัส : พอ.-วพอ.-กกศ.-๑๓.๗/๑๓ แผ่นที่ : ๘ 
ฉบับที่ : ๑                 แก้ไขครั้งที่ :  
วันที่เริ่มใช้ : ๑๐ เม.ย.๖๑ 
ก าหนดวันทบทวน : พ.ย.-ธ.ค. 

เรื่อง : การตรวจหลักฐานและท าสัญญาบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ   



 
 

 
หมายเหตุ  

เอกสารทุกฉบับ ให้น าฉบับจริงมาแสดง พร้อมส าเนาเอกสาร ๒ ชุด ลงนามรับรองส าเนาเอกสาร 
ให้ครบทุกฉบับ 

๑. เขียนชื่อ-นามสกุล และเลขท่ีสมัคร ที่มุมขวาบนของส าเนาเอกสารทุกฉบับ 

๒. กรณีท่ีบิดาของผู้สมัคร เป็นทหารสังกัดกระทรวงกลาโหมหรือต ารวจสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

แต่มารดาของผู้สมัครเป็นบุคคลต่างด้าว ให้ยึดถือบิดาเป็นหลัก ผู้สมัครจึงจะผ่านเข้าไปรับการสัมภาษณ์ใน

ขั้นตอนต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
กกศ.วพอ.พอ. 

รหัส : พอ.-วพอ.-กกศ.-๑๓.๗/๑๓ แผ่นที่ : ๙ 
ฉบับที่ : ๑                 แก้ไขครั้งที่ :  
วันที่เริ่มใช้ : ๑๐ เม.ย.๖๑ 
ก าหนดวันทบทวน : พ.ย.-ธ.ค. 

เรื่อง : การตรวจหลักฐานและท าสัญญาบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ  



 
 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. ตรวจหลักฐานเบื้องต้น (หลังจากนักเรียนไปตรวจร่างกายแล้ว ปกติใช้สถานที่ชั้น ๑ อาคารเรียน  
ใกล้กับจุดลงทะเบียน) เป็นการส ารวจว่าเอกสาร ครบถ้วนหรือไม่ ทั้งฉบับจริงและส าเนา ถ้าไม่ครบให้
นักเรียน/ผู้ปกครองด าเนินการให้ครบถ้วน ก่อนเข้ารับการตรวจหลักฐานจากเจ้าหน้าที่ก าลังพลต่อไป 

๒. ผู้สมัครเซ็นชื่อ  ในใบรายชื่อที่ระบุชื่อผู้สมัครประจ าวันที่เข้ารับการตรวจ 

๓. รับซองใส่เอกสารและเขียนเลขท่ีผู้สมัครด้วยดินสอด า ที่มุมบนด้านขวา  

๔. กรณีใช้สิทธิคะแนนเพิ่ม ให้ใส่ ** ใต้หมายเลขผู้สมัครด้วย (จนท.สอบถามผู้สมัครด้วย) 
๕. เจ้าหน้าที่ ช่วยก ากับดูแลให้ผู้สมัครจัดเรียงเอกสารให้ครบถ้วนที่โต๊ะ / เก้าอ้ี ที่จัดเตรียมไว้ให้  
๖. ก ากับดูแล ผู้สมัครให้เข้ารับการตรวจหลักฐานกับเจ้าหน้าที่ก าลังพล ตามล าดับก่อน-หลัง 

๗. เก็บเอกสารที่ได้รับการตรวจเรียบร้อยแล้วจาก จนท.ก าลังพล ใส่ซองให้เรียบร้อย  

๘. กรณี หลักฐานไม่ครบ เน้นย้ าและระบุวันที่ต้องส่งหลักฐานให้ชัดเจน เพ่ือสิทธิของผู้สมัครเอง 

๙. หัวหน้า / รอง คณะเจ้าหน้าที่ วพอ.ฯ ตรวจสอบความถูกต้อง  ครบถ้วน ของเอกสารหลักฐาน 
อีกครั้ง เมื่อสิ้นสุดการตรวจหลักฐานในแต่ละวัน 

 

 

การท าสัญญาเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ 

 

๑. การเตรียมเอกสารสัญญาฯ 

๑.๑ เตรียมเอกสารเพ่ือท าสัญญาตามระเบียบก าลังพล กองทัพอากาศ 
๑.๒ จัดท าเอกสารสัญญา ทุน ทอ. ๔๕ ชุด ทุนส่วนตัว ๓๐ ชุด 
๑.๓ เตรียมอุปกรณ์ในการท าสัญญา  

๒. การชี้แจงการท าสัญญา 
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกทุนกองทับอากาศ และทุนส่วนตัว ตัวจริง ที่มารายงานตัวในวันและเวลาที่

ก าหนด จะได้รับฟังค าชี้แจงการท าสัญญาฯและการมอบตัวเข้ารับการศึกษาพร้อมกัน โดยมีการประสาน
เจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆร่วมให้ค าชี้แจงในวันเดียวกัน ดังนี้ 

๒.๑ ในวันรายงานตัว เจ้าหน้าที่ท าสัญญาฯ แจกเอกสารทุน ทอ.และทุนส่วนตัว (เฉพาะตัวจริง)  
๒.๒ เจ้าหน้าที่ก าลังพลชี้แจงเรื่องงการท าสัญญา และการเตรียมเอกสารต่างๆ (ชี้แจงพร้อมกัน) 
๒.๓ เจ้าหน้าที่นิรภัยฯ ชี้แจงเรื่องการท า รปภ.๑ 
๒.๔ ผปค.ฯ ชี้แจงการท าบัตรผู้ปกครองและอ่ืนๆ 
๒.๕ เจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของนักเรียนพยาบาล 
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 ๓. ประสานการจัดสถานที่  
 ๓.๑ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โต๊ะ ๑ ตัว + เก้าอ้ี ๓ ตัว 
 ๓.๒ เจ้าหน้าที่การเงิน โต๊ะ ๑ ตัว + เก้าอ้ี ๒ ตัว 
 ๓.๓ เจ้าหน้าที่จัดเรียงเอกสาร โต๊ะ ๒ ตัว + เก้าอ้ี ๕ ตัว 
 ๓.๔ เจ้าหน้าที่ก าลังพล พอ. โต๊ะ ๔ ตัว + เก้าอ้ี ๘ ตัว 
 ๓.๕ เจ้าหน้าที่ รปภ. โต๊ะ ๒ ตัว + เก้าอ้ี ๔ ตัว 
 ๓.๖ ผปค.ฯ ส าหรับท าบัตรผู้ปกครอง , กรอ/กยศ.,วัดตัวตัวตัดเสื้อผ้านักเรียน โต๊ะ ๒ ตัว + เก้าอ้ี 
๔ ตัว 
 ๓.๗ เก้าอ้ีส าหรับนักเรียนและผู้ปกครอง ประมาณ ๑๕๐ ตัว 
๔. ประสานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ จัดเตรียม 
 ๔.๑ CD ประวัติบุคคล (รปภ.๑) จ านวน ๗๕ แผ่น 
 ๔.๒ ท าป้ายตั้งโต๊ะ “เตรียมเอกสาร) ๒ อัน และ “ท าสัญญา” ๔ อัน 
 ๔.๓ ป้ายบอกทาง 
 ๕. เจ้าหน้าที่ท าสัญญา (วันท าสัญญา) 

๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ท าสัญญาฯ วพอ.พอ. ๓ - ๔ คน ตรวจความพร้อมของหลักฐานเบื้องต้น 
 (ดูความครบถ้วน เรียบร้อย ได้แก่หลักฐานครบและรับรองส าเนาครบถ้วน ติดรูปและอากรแสตมป์
ครบถ้วนเรียบร้อย) และจัดเอกสารออกเป็น ๒ ชุด 

๒. แจกบัตรคิว 
๓. จัดล าดับเข้าตรวจกับเจ้าหน้าที่ก าลังพล 
๔. ดูแลจัดล าดับเข้ารับการตรวจ รปภ.๑ 
๕. ตรวจสอบจ านวนเอกสารที่ท าสัญญาให้ครบ ตรงตามจ านวน นพอ. 
๖. ติดตามเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบให้แล้วเสร็จภายใน ๑ – ๒ สัปดาห์หลังท าสัญญาฯ 
๗. รวบรวมเอกสารสัญญาฯที่ครบถ้วน สมบูรณ์แล้ว ส่งให้กับก าลังพล พอ. 

 
หมายเหตุ 
 กรณีที่ นพอ.ที่มาท าสัญญารอบสองมีจ านวนไม่มาก ให้ติดต่อประสานเจ้าหน้าที่ก าลังพล พอ.เพ่ือ
ไปรับการตรวจหลักฐานและท าสัญญาที่ ก าลังพล พอ .แต่ให้เจ้าหน้าที่ท าสัญญา วพอ.พอ.ตรวจความ
พร้อมของหลักฐานให้ครบถ้วนก่อนส่งไป 
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 ๖. เอกสารสัญญาที่ได้รับในวันรายงานตัวรับทราบผลการสอบคัดเลือก ตามประเภททุน 

 ๖.๑ เอกสารสัญญาของนักเรียนทุนกองทัพอากาศ ๒ ชุด ประกอบด้วย 
๖.๑.๑ หนังสือแสดงเจตนาขอเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ 
๖.๑.๒ หนังสือค้ าประกันของผู้ปกครองนักเรียนทุนกองทัพอากาศ 
๖.๑.๓ หนังสือสัญญาค้ าประกันของผู้ค้ าประกันผู้ปกครอง 
๖.๑.๔ หนังสือให้ค ายินยอมในการท าสัญญาของคู่สมรส 
๖.๑.๕ ตัวอย่างการเขียนเอกสารสัญญา 
๖.๑.๖ หนังสือข้อมูลผู้ปกครองและผู้แทนผู้ปกครอง 
๖.๑.๗ หนังสือประวัติบุคคล (รปภ.๑) 
๖.๑.๘ กรณีผู้สมัครเพศชาย อายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ต้องน าหลักฐานการรับขึ้น 

ทะเบียนทหาร (สด.๘,๙ หรือ ๔๓) มาแสดง 
            ๖.๒  เอกสารสัญญาของนักเรียนทุนส่วนตัว  ๒ ชุด ประกอบด้วยเอกสารซึ่งมีข้อความ
เช่นเดียวกันกับนักเรียนทุนกองทัพอากาศ ยกเว้นเอกสารในข้อ ๖.๑.๒ ใช้หนังสือสัญญาค้ าประกันของ
ผู้ปกครองนักเรียนทุนส่วนตัว 

 ๖.๓ ผู้ได้รับการคัดเลือกศึกษาเอกสาร ตัวอย่างการเขียนเอกสารสัญญาให้เข้าใจ กรอกข้อความ  
ตามตัวอย่างด้วยลายมือตัวบรรจง ใช้หมึกสีน้ าเงินเข้มหรือสีด าระบุประเภททุน ติดภาพถ่ายให้เรียบร้อย 
ยังไม่ต้องลงช่ือในเอกสารใดๆ ทั้งสิ้น 

 ๖.๕ เอกสารในวันท าสัญญาเป็นเอกสารคนละส่วนกับเอกสารวันสมัคร ดังนั้นการส่งเอกสาร 
หลักฐานต่างๆ ให้กระท าให้เสร็จสิ้นภายในวันท าสัญญา 
 หมายเหตุ เอกสารหลักฐานต่างๆ ต้องเป็นเอกสารถูกต้องตามความเป็นจริง หาก
พบว่าเอกสารเท็จจะถูกตัดสิทธิ์และด าเนินคดีความตามกฎหมาย 

      ๖.๖ เอกสารของผู้ได้รับการคัดเลือก 
 ๖.๖.๑ บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา ๒ ชุด 
 ๖.๖.๒ ทะเบียนบ้านผู้สมัคร ฉบับที่ใช้เป็นหลักฐานการสมัคร พร้อมส าเนา ๒ ชุด 
 ๖.๖.๓ ทะเบียนบ้าน บิดา มารดา พร้อมส าเนา ๒ ชุด 
 ๖.๖.๔ ระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

หรือเอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 ๖.๖.๕ ใบแจ้งย้ายทะเบียนบ้านเข้าวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เลขที่ ๑๗๑/๒  

พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐ 
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          ๖.๖.๖ แบบกรอกข้อมูลผู้ปกครองและผู้แทนผู้ปกครองที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย และ 

ติดภาพถ่ายคนละ ๑ ภาพ เซ็นชื่อใต้กรอบรูป พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครองและ
ผู้แทนผู้ปกครอง เซ็นรับรองส าเนาถูกต้องคนละ ๑ ชุด  
           ๖.๗ เอกสารของผู้ปกครอง 

 ๖.๗.๑ บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา ๒ ชุด 
 ๖.๗.๒ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมส าเนา ๒ ชุด 
 ๖.๗.๓ ส าเนาใบโอนเงินค่าใช้จ่าย จ านวนเงินแยกตามประเภททุนของนักเรียน  

 ๖.๘ คุณสมบัติของผู้ปกครอง 
 ๖.๘.๑ เป็นบิดาหรือมารดาของผู้ได้รับการคัดเลือก หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก 

บิดา มารดา ของผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นลายลักษณ์อักษร 
 ๖.๘.๒ ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ค้ าประกันผู้ปกครอง 

 ๖.๘.๓ ต้องไมใ่ช่สามี หรือภรรยาของผู้ค้ าประกันผู้ปกครอง 
 ๖.๘.๔ ต้องไม่เป็นพระภิกษุ หรือนักบวช 
 ๖.๘.๕ ประกอบอาชีพสุจริต สามารถปกครองดูแลนักเรียนพยาบาลทหารอากาศได้ 

ทั้งด้านการเรียนและความประพฤติ ตลอดจนรับรองพันธกรณีที่ให้ไว้ในหนังสือสัญญาได้ 
 ๖.๘.๖ เป็นผู้ที่สามารถติดต่อกบัวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศด้วยตนเองได้สะดวก 

 ๖.๙ เอกสารของผู้ค้ าประกันผู้ปกครอง 
 ๖.๙.๑ บัตรประจ าตัวข้าราชการ พร้อมส าเนา ๒ ชุด / หนังสือรับรองการขอท า 

ประจ าตัวข้าราชการ (กรณีบัตรหมดอายุที่อยู่ในระหว่างด าเนินการ) และให้ด าเนินการส่งให้ วพอ.พอ. 
ทันทีท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ๖.๙.๒ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมส าเนา ๒ ชุด 
 ๖.๙.๓ กรณีมีคูส่มรส น าทะเบียนสมรสพร้อมส าเนา ๒ ชุด และบัตรประจ าตัวของคู่ 

สมรสพร้อมส าเนา ๒ ชุด 
 ๖.๙.๔ กรณหีย่า น าทะเบียนหย่า พร้อมส าเนา ๒ ชุด 
 ๖.๙.๕ กรณีเป็นโสด หย่า หม้าย ต้องมีหนังสือรับรองความเป็นโสดจากหน่วยงานต้น 

สังกัดพร้อมส าเนา ๒ ชุด 
 ๖.๙.๖ หลักฐานการรับรองเงนิเดือนของผู้ค้ าประกันผู้ปกครอง ๒ ชุด กรณีผู้ค้ าประกัน 

เป็นพลเรือน 

 
 

 
กกศ.วพอ.พอ. 

รหัส : พอ.-วพอ.-กกศ.-๑๓.๗/๑๓ แผ่นที่ : ๑๓ 
ฉบับที่ : ๑                 แก้ไขครั้งที่ :  
วันที่เริ่มใช้ : ๑๐ เม.ย.๖๑ 
ก าหนดวันทบทวน : พ.ย.-ธ.ค. 

เรื่อง : การตรวจหลักฐานและท าสัญญาบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ   



 
 

 
๖.๑๐ คุณสมบัติของผู้ค้ าประกันผู้ปกครอง 
 ๖.๑๐.๑ ต้องเป็นข้าราชการทหารหรือต ารวจชั้นสัญญาบัตร ประจ าการ หรือ 

ข้าราชการพลเรือนเทียบเท่าชั้นสัญญาบัตร (ซี ๓ ขึ้นไป) อายุไม่เกิน ๕๕ ปี 
 ๖.๑๐.๒ ต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับผู้ปกครอง และไม่ใช่สามีหรือภรรยาของ 

ผู้ปกครอง 
 ๖.๑๐.๓ กรณีบิดา/มารดา ต้องการเป็นผู้ค้ าประกัน ผู้ได้รับการคัดเลือกด้วยตนเอง 

จะต้องมอบหมายให้บุคคลอ่ืน ท าหน้าที่เป็นผู้ปกครองผู้ได้รับการคัดเลือกแทน 
๖.๑๑ คุณสมบัติของผู้แทนผู้ปกครอง 
 ๖.๑๑.๑ เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ ซึ่งเป็นผู้ปกครองเห็นชอบและยินยอมให้เป็นผู้แทน 

ผู้ปกครองได้ 
 ๖.๑๑.๒ สามารถดูแลรับผิดชอบนักเรียนพยาบาลทหารอากาศได้ทั้งด้านการเรียน 

และความประพฤติ ตลอดจนสามารถตัดสินใจแทนผู้ปกครองได้ 
 ๖.๑๑.๓ เป็นผู้ที่สามารถติดต่อกับวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศได้สะดวก 

 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
    
  

 
 

 
 

 
กกศ.วพอ.พอ. 

รหัส : พอ.-วพอ.-กกศ.-๑๓.๗/๑๓ แผ่นที่ : ๑๔ 
ฉบับที่ : ๑                 แก้ไขครั้งที่ :  
วันที่เริ่มใช้ : ๑๐ เม.ย.๖๑ 
ก าหนดวันทบทวน : พ.ย.-ธ.ค. 

เรื่อง : การตรวจหลักฐานและท าสัญญาบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ   



 
 

ชื่องาน  ขั้นตอนการท าสัญญา เขา้เป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ส่วนราชการ  วพอ.พอ. รหัสเอกสาร: พอ.-วพอ.-กกศ.๑๓.๗/๑๓ 
หลักการและเหตุผล  งานการท าสัญญา เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญ  หลังจากที่บุคคลพลเรือนผ่านกระบวนการคัดเลือกทุกขั้นตอนแล้ว  เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการเข้ารับ
การศึกษาท่ีวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 
วัตถุประสงค์: :  1. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการท าสัญญา เข้าเป็นนักเรยีนพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ 
                    2. เพื่อให้เป็นรูปแบบมาตรฐานเป็นไปในแนวเดียวกันและสามารถท าการท าสญัญา เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
                    3. เพื่อให้การด าเนินการด้านการท าสญัญา เข้าเปน็นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย ถูกต้อง และเป็นระบบ 

ล าดับที ่ ผังขัน้ตอนการด าเนนิงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ด าเนนิการ 
มาตรฐานคุณภาพงาน ผูร้ับผดิชอบ หมายเหต ุ

1.  
 
 

๑. คณจ.ตรวจหลักฐานและท าสัญญาฯ เตรียมเอกสารเพื่อท าสัญญา
ตามระเบียบก าลังพลกองทัพอากาศ ได้แก่ 
    ๑.๑ เอกสารสัญญา ทุน ทอ. ๔๕ ชุด ทุนส่วนตัว ๓๐ ชุด 
    ๑.๒ เตรียมอุปกรณ์ในการท าสัญญา  
 

เม.ย. เอกสารสัญญาเป็นไปตาม 
 - ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วย
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ พ.ศ.
2558 
- ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วย
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ พ.ศ.
2557 

คณจ. ตรวจ
หลักฐานและท า
สัญญาฯ 

 

2.  
 

๒. คณจ.ตรวจหลักฐานและท าสัญญา  ชี้แจงขั้นตอนการท าสัญญา
ให้กับผู้ท่ีได้รับคัดเลือกทุนกองทับอากาศ และทุนส่วนตัว ตัวจริง ท่ีมา
รายงานตัวในวันและเวลาท่ีก าหนด ฯ และประสานเจ้าหน้าท่ี ท่ี
เกี่ยวข้องร่วมให้ค าชีแ้จง ดังน้ี 
   ๒.๑ เจ้าหน้าท่ีท าสัญญาฯ แจกเอกสารทุน ทอ .และทุนส่วนตัว 
(เฉพาะตัวจริง)  
   ๒.๒ เจ้าหน้าท่ีก าลังพลชี้แจงเรื่องการท าสัญญา และการเตรียม
เอกสารต่างๆ  
   ๒.๓ เจ้าหน้าท่ีนิรภัยฯ ชี้แจงเรื่องการท า รปภ.๑ 
   ๒.๔ อาจารย์ ผปค.ฯ ชี้แจงการท าบัตรผู้ปกครองและอื่นๆ 
   ๒.๕ เจ้าหน้าท่ีการเงิน ชี้แจงและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ 

 

มิ.ย. ขั้นตอนการท าสัญญาและเอกสาร
ประกอบการท าสัญญา 

คณจ. ตรวจ
หลักฐานและท า
สัญญาฯ 

 

เตรียมเอกสารท าสัญญาฯ 

การชี้แจงการท าสัญญา 



 
 

 
ชื่องาน  ขั้นตอนการท าสัญญา เขา้เป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ส่วนราชการ  วพอ.พอ. รหัสเอกสาร: พอ.-วพอ.-กกศ.๑๓.๗/๑๓ 
หลักการและเหตุผล  งานการท าสัญญา เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ เป็นข้ันตอนท่ีมคีวามส าคัญ  หลังจากท่ีบุคคลพลเรือนผ่านกระบวนการคัดเลือกทุกขั้นตอนแล้ว  เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการเข้ารับ 
การศึกษาท่ีวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 
วัตถุประสงค์: :  1. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการท าสัญญา เข้าเป็นนักเรยีนพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ 
                    2. เพื่อให้เป็นรูปแบบมาตรฐานเป็นไปในแนวเดียวกันและสามารถท าการท าสญัญา เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
                    3. เพื่อให้การด าเนินการด้านการท าสญัญา เข้าเปน็นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย ถูกต้อง และเป็นระบบ 

ล าดับที ่ ผังขัน้ตอนการด าเนนิงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ด าเนนิการ 
มาตรฐานคุณภาพงาน ผูร้ับผดิชอบ หมายเหต ุ

3. 
 

 ๓. คณจ.ตรวจหลักฐานและท าสัญญาฯ ประสานฝ่ายเลขานุการจัดสถานที่ 
ดังนี้ 
   ๓.๑ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โต๊ะ ๑ ตัว + เก้าอี้ ๓ ตัว 
   ๓.๒ เจ้าหน้าที่การเงิน โต๊ะ ๑ ตัว + เก้าอี้ ๒ ตัว 
   ๓.๓ เจ้าหน้าที่จัดเรียงเอกสาร โต๊ะ ๒ ตัว + เก้าอี้ ๕ ตัว 
   ๓.๔ เจ้าหน้าที่ก าลังพล พอ. โต๊ะ ๔ ตัว + เก้าอี้ ๘ ตัว 
   ๓.๕ เจ้าหน้าที่ รปภ. โต๊ะ ๒ ตัว + เก้าอี้ ๔ ตัว 
   ๓.๖ อาจารย์ ผปค .ฯ ส าหรับท าบัตรผู้ปกครอง , กรอ/กยศ .,วัดตัวตัด
เครื่องแบบนักเรียน โต๊ะ ๒ ตัว + เก้าอี้ ๔ ตัว 
   ๓.๗ เก้าอี้ส าหรับนักเรียนและผู้ปกครอง ประมาณ ๑๕๐ ตัว 

มิ.ย. สถานท่ีพร้อมส าหรับการท าสัญญา -คณจ.ตรวจ
หลักฐานและท า
สัญญาฯ 
-คณจ.ฝ่าย
เลขานุการ 

 

4.  ๔ . คณจ.ตรวจหลักฐานและท าสัญญาฯ ประสานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
จัดเตรียม 
   ๔.๑ CD ประวัติบุคคล (รปภ.๑) จ านวน ๗๕ แผ่น 
   ๔.๒ ท าป้ายตั้งโต๊ะ “เตรียมเอกสาร) ๒ อัน และ “ท าสัญญา” ๔ อัน 
   ๔.๓ ป้ายบอกทาง 

มิ.ย. โสตทัศนูปกรณ์พร้อมใช้ -คณจ. ตรวจ
หลักฐานและท า
สัญญาฯ 
-คณจ.ฝ่าย
เลขานุการ 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

เตรียมสถานที่ 

เตรียมโสตทัศนูปกรณ์ 



 
 

5. ๕. คณจ.ตรวจหลักฐานและท าสัญญาฯ ด าเนินการดังนี้ 
   ๕.๑ มอบหมายเจา้หน้าที่ท าสัญญาฯ วพอ.พอ. ๓ - ๔ คน ตรวจความพร้อม

ของหลักฐานเบื้องต้น (ดูความครบถว้น เรียบร้อย ได้แกห่ลักฐานครบและ

รับรองส าเนาครบถ้วน ติดรูปและอากรแสตมป์ครบถ้วนเรียบร้อย) และจัด

เอกสารออกเป็น ๒ ชุด 

    ๕.๒ แจกบัตรคิวจัดล าดับเข้าตรวจเอกสารกับ จนท.ก าลังพลและ จนท. 

รปภ. 

เอกสารท าสัญญา 

 
 
 
 
 
 

-คณจ.ตรวจ
หลักฐานและท า
สัญญาฯ 
-จนท.ก าลังพล 
 

 

จนท.ท าสัญญา วพอ.พอ. 
ตรวจสอบเอกสารท าสัญญา 



 
 

ชื่องาน  ขั้นตอนการท าสัญญา เขา้เป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ส่วนราชการ  วพอ.พอ. รหัสเอกสาร: พอ.-วพอ.-กกศ.๑๓.๗/๑๓ 

หลักการและเหตุผล  งานการท าสัญญา เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ เป็นขั้นตอนท่ีมคีวามส าคัญ  หลังจากท่ีบุคคลพลเรือนผ่านกระบวนการคัดเลือกทุกขั้นตอนแล้ว  เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการเข้ารับ 
การศึกษาท่ีวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 
วัตถุประสงค์: :  1. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการท าสัญญา เข้าเป็นนักเรยีนพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ 
                    2. เพื่อให้เป็นรูปแบบมาตรฐานเป็นไปในแนวเดียวกันและสามารถท าการท าสญัญา เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
                    3. เพื่อให้การด าเนินการด้านการท าสญัญา เข้าเปน็นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย ถูกต้อง และเป็นระบบ 

ล าดับที ่ ผังขัน้ตอนการด าเนนิงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ด าเนนิการ 
มาตรฐานคุณภาพงาน ผูร้ับผดิชอบ หมายเหต ุ

6. 

 

 

 

 

 

๖. เจ้าหน้าที่ก าลังพลตรวจสอบเอกสารท าสัญญา 
 
 
 

 

เอกสารท าสัญญา 

 
-คณจ. ตรวจ
หลักฐานและท า
สัญญาฯ 
-จนท.ก าลังพล 

 

7. ๗. ผู้ได้รับการคัดเลือก ทุน ทอ. และทุนส่วนตัว ช าระเงินและส่งเอกสารสัญญา 
  

เอกสารสัญญา -จนท.ก าลังพล 
-คณจ.การเงิน 

 

8. ๘. คณจ.ตรวจหลักฐานและท าสัญญาฯ ตรวจสอบจ านวนเอกสารที่ท าสัญญา
ให้ครบตรงตามจ านวนผู้มาท าสัญญา 
    ๘.๑ ติดตามเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบให้แล้วเสร็จภายใน ๑-๒ สัปดาห์
หลังท าสัญญาฯ 
    ๘.๒ รวบรวมเอกสารสัญญาฯที่ครบถ้วน สมบูรณ์แล้ว ส่งให้กับ กพ.พอ. 

 

เอกสารสัญญา 

 
-คณจ.ตรวจ
หลักฐานและท า
สัญญาฯ 
 

 

เอกสารอ้างอิง : ๑.ระเบียบกลาโหมว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องแบบ (เฉพาะที่๖) พ.ศ.๒๕๖๑  ๒.ระเบียบการรับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ๓.คู่มือขั้นตอนการมอบตวั นพอ. 

ค าอธิบายสญัลักษณ์ผังขั้นตอน         จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน        กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ       การตัดสินใจ   ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน       จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (กรณีไม่จบใน ๑ หน้า) 

จนท.ก าลังพลตรวจสอบ
เอกสารท าสัญญา 

รวบรวมเอกสารท าสัญญาส่งก าลังพล พอ. 

ท าสัญญา 

เอกสารไม่ครบ 

เอกสารครบ 



 
 

 
หลักเกณฑ์การเพ่ิมคะแนนพิเศษ 

 

 บุตรข้าราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมและส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่มีเวลารับราชการ
ดังต่อไปนี้ ให้ได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษตามล าดับ ดังนี้ 
 ๑. รับราชการไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี หรือได้รับพระราชทานเหรียญจักรมาลา เพ่ิมให้ร้อยละ ๒ ของ
คะแนนเต็ม 
 ๒. ผู้ที่เป็นบุตรทหาร - ต ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานราชการหรือลูกจ้าง ซึ่งได้
ปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธการร่วมกับทหาร ระหว่างที่มีการรบหรือการสงครามหรือมีการปราบจลาจล ตาม
กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือในระหว่างเวลาที่สั่ง ให้เป็นนักด าเรือด าน้ า 
หรือปฏิบัติหน้าที่ส ารวจจัดท าหลักเขตแดนระหว่างประเทศ ซึ่งมีสิทธินับเวลาราชการเป็นทวีคูณตาม
กฎหมาย ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ เพ่ิมให้ร้อยละ ๒.๕ ของคะแนนเต็ม 
 ๓. ผู้ที่เป็นบุตรของทหาร - ต ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงาราชการหรือลูกจ้าง ซึ่ง
ต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ทางยุทธการหรือถูกประทุษร้าย เพราะ
กระท าการตามหน้าที่ตามข้อ ๒ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบ าเหน็จบ านาญพิเศษตาม
กฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าท าขวัญตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม      
ว่าด้วยคนงาน หรือได้บ าเหน็จพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง หรือบุตรของผู้
ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี หรือเหรียญหรือเข็มกล้าหาญ เพ่ิมให้    
รอ้ยละ ๕ ของคะแนนเต็ม ๑๐๐ 
 ๔. บุตรของผู้ที่ได้ช่วยเหลือราชการในการปราบปรามโจรผู้ร้าย จนถึงแก่ทุพพลภาพหรือถึงแก่
ชีวิต ซึ่งได้รับการรับรองจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ิมให้ร้อยละ ๕ ของคะแนนเต็ม 
 “การเพ่ิมคะแนนพิเศษ ตามข้อ ๑ ถึง ๔ ให้เพ่ิมเฉพาะกรณีที่ ได้คะแนนมากที่สุดแต่เพียง     
อย่างเดียว” 
หมายเหตุ 
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย 
๑. คะแนนวิชาการ   ๘๐  คะแนน 
๒. คะแนนทดสอบความถนัด ๑๐  คะแนน 
๓. คะแนนสัมภาษณ ์  ๑๐  คะแนน 
 

 
 

 
กกศ.วพอ.พอ. 

รหัส : พอ.-วพอ.-กกศ.-๑๓.๗/๑๓ แผ่นที ่: ๑๘ 
ฉบับที่ : ๑                 แก้ไขครั้งที่ :  
วันที่เริ่มใช้ : ๑๐ เม.ย.๖๑ 
ก าหนดวันทบทวน : พ.ย.-ธ.ค. 

เรื่อง : การตรวจหลักฐานและท าสัญญาบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ  



 
 

(ตัวอย่าง) 
 
 
         

เลขที่  ๑๓๐๘/……… 
 

หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการและรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ 
ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่  สร.๐๒๐๓/๑๔๐๒๓     ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๒๔ 

ฝ่ายก าลังพล ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ 
วันที่....................เดือน    พฤษภาคม    พ.ศ    ๒๕๕๘ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ยศ     เรืออากาศโท       ชื่อ     สมยศ            สกุล       จุลเสน   
ต าแหน่ง นักบินประจ าหมวดบิน ๓ ฝ่ายยุทธการ  กองบิน ๔๖   ฝูงบิน ๔๖๑   สังกัด กองบิน ๔๖        
ได้ปฏิบัติราชการ ตามค าสั่งกองทัพอากาศ    ลับ     ที่     ๓๕๘ / ๕๑ 

 เสียชีวิต  เมื่อ............................. เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่จริง มีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็น
ทวีคูณ ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ 
ตั้งแต่.......................... ถึง................................ รวม....................ปี.....................เดือน....................วัน 

 ทุพพลภาพ เมื่อ......................... เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่จริง มีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็น
ทวีคูณ ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ 
ตั้งแต่.........................ถึง................................ รวม....................ปี.....................เดือน....................วัน 

 จบภารกิจ เมื่อ........................................ มีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณ ตาม
พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ 
ตั้งแต ่       ๑ ตุลาคม ๒๕๓๑      ถึง      ๓๐ กันยายน ๒๕๓๒   รวม    ๑   ปี    -    เดือน    -    วัน 
 

พลอากาศตรี 
             (..........................................................) 
            ต าแหน่ง รองเจ้ากรมก าลังพลทหารอากาศ ท าการแทน 
       เจ้ากรมก าลังพลทหารอากาศ 
 

หมายเหตุ   เขียนเครื่องหมาย  ใน    ที่ใช้ และเติมข้อมูลในช่องว่างให้สมบูรณ์ 

 
 

 
กกศ.วพอ.พอ. 

รหัส : พอ.-วพอ.-กกศ.-๑๓.๗/๑๓ แผ่นที ่: ๑๙ 
ฉบับที่ : ๑                 แก้ไขครั้งที่ :  
วันที่เริ่มใช้ : ๑๐ เม.ย.๖๑ 
ก าหนดวันทบทวน : พ.ย.-ธ.ค. 

เรื่อง : การตรวจหลักฐานและท าสัญญาบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ   



 
 

 

หนังสือรับรองว่าผู้สมคัรเป็นบุตรของข้าราชการทหาร ต ารวจ 
 

 

 
 

ที.่...........................................     ชื่อหน่วย
................................................ 
        วันที่............เดือน..............พ.ศ
.............. 

 หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า (ยศ,ชื่อ) 
……………………………………………………..………….……  ขณะนี้เป็นข้าราชการประจ าการ ต าแหน่ง 
……………………………………. สงักัด..................................................... 
มีเวลารับราชการมาแล้ว................ปี  และเป็น (บิดา / มารดา) ของ
................................................................... 
ซึ่งเป็นผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศจริง 

ให้ไว้  ณ  วันที่       เดือน     พ.ศ. 

      (ลงชื่อ)  .................................................................... 
                (..................................................................) 
                                                             ต าแหนง่  ....................................................................  
  ....................................................................  
 
หมายเหตุ  ๑. บิดา หรือมารดา ของผู้สมัครต้องมีเวลารับราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี หรือ 
                  เป็นผู้ได้รับเหรียญจักรมาลา 
     ๒. บิดา หรือมารดา ของผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการประจ าการ 
     ๓. ผู้ลงนามรับรองเป็นนายทหารก าลังพล หน่วยต้นสังกัด 
     ๔. ประทับตรารับรองจากหน่วยต้นสังกัด  

 
 

 
กกศ.วพอ.พอ. 

รหัส : พอ.-วพอ.-กกศ.-๑๓.๗/๑๓ แผ่นที ่: ๒๐ 
ฉบับที่ : ๑                 แก้ไขครั้งที่ :  
วันที่เริ่มใช้ : ๑๐ เม.ย.๖๑ 
ก าหนดวันทบทวน : พ.ย.-ธ.ค. 

เรื่อง : การตรวจหลักฐานและท าสัญญาบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ   



 
 

 
 การจัดเรียงเอกสารส าหรับตรวจหลักฐานการสมัคร 
๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้สมัคร 
๒. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 
๓. ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดาผู้สมัคร 
๔. ส าเนาทะเบียนบ้านของมารดาผู้สมัคร 
๕. หลักฐานอื่นๆ ได้แก่ การเปลี่ยนชื่อ – สกุลของผู้สมัคร บิดามารดา ใบมรณบัตร (ถ้ามี) , ใบสูติบัตร, 
ใบรับรองบุตร, ใบรับรองการเป็นบุตรข้าราชการทหาร - ต ารวจ (ส าหรับการเพ่ิมคะแนนพิเศษ) 
๖. หลักฐานการศึกษา 
 ๖.๑ ผลการเรียน ๖ ภาคการศึกษา 
 ๖.๒ หลักฐานผลการสอบ O-NET 
 ๖.๓ หลักฐานผลการสอบ GAT, PAT ๒ 
 
หมายเหตุ 
๑. รับรองส าเนาเอกสารทุกฉบับ 
๒. เขียนชื่อและเลขท่ีสมัคร ที่มุมขวาด้านบนของเอกสารทุกฉบับ 
๓. จัดเรียงล าดับเอกสารจากฉบับจริงตามด้วยส าเนาของเอกสารทุกฉบับ 
๔. แสดงบัตรประชาชนฉบับจริงด้วย 

 
 

 
กกศ.วพอ.พอ. 

รหัส : พอ.-วพอ.-กกศ.-๑๓.๗/๑๓ แผ่นที ่: ๒๑ 
ฉบับที่ : ๑                 แก้ไขครั้งที่ :  
วันที่เริ่มใช้ : ๑๐ เม.ย.๖๑ 
ก าหนดวันทบทวน : พ.ย.-ธ.ค. 

เรื่อง : การตรวจหลักฐานและท าสัญญาบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ   


