
ข่าวประชาสัมพนัธ์ ศิษยก์ารบินทหารบก และช่างอากาศยานทหารบก 

หลักสูตรศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ ๖๔  
ระยะเวลาการศึกษา ๕๒ สัปดาห์ ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จ านวน ๒๗ นาย เป็นนายทหารสัญญาบัตรที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
จ านวน ๑ นาย เป็นนายทหารสัญญาบัตรทั่วไป (ชาย) หรือ เป็นนายทหารประทวน (ชาย) สังกัด กองทัพบก จ านวน ๒๖ นาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  ๑.๑ ต้องเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวนประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้ 
   ๑.๑.๑ เป็นนายทหารสัญญาบัตร ที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ช้ันยศไม่เกิน ร้อยโท สังกัด กองทัพบก รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
(นับถึงวันเข้ารับการศึกษา) 
      ๑.๑.๒ เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ชาย) สังกัด กองทัพบก ช้ันยศไม่เกิน ร้อยโท     รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี  (นับถึงวันเข้ารับการศึกษา)  
      ๑.๑.๓ เป็นนายทหารประทวน (ชาย) สังกัด กองทัพบก ช้ันยศ สิบตรี – จ่าสิบเอก รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี (นับถึงวันเข้ารับการศึกษา) 
 ๑.๒ มีคุณวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี โดยจะต้องผ่านการศึกษาในวิชาและจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าที่ก าหนด และให้สถาบันการศึกษาที่ศึกษารายวิชานั้น  ๆออกหนังสือรับรอง
จ านวนหน่วยกิต ดังนี้ 
   ๑.๒.๑ วิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า   ๖  หน่วยกิต 
   ๑.๒.๒ วิชาฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า    ๖  หน่วยกิต 
   ๑.๒.๓ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า   ๖  หน่วยกิต 
       ๑.๓  เป็นชายโสด อายุไม่เกิน ๓๐ ปี นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗ 
      ๑.๔ มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง มีความสูงระหว่าง ๑๖๒.๕ - ๑๙๓ เซนติเมตร และ BMI (BODY MASS INDEX) ระหว่าง ๑๘.๕ – ๒๔.๙ 
      ๑.๕ ไม่เคยพ้นสภาพการเป็นศิษย์การบิน จากสถาบันการบินใด ๆ มาก่อน 
      ๑.๖ มีความประพฤติเรียบร้อยไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่อยู่ในระหว่างต้องคดีอาญา 
 
  ๒. การรับสมัคร ผู้ทีส่นใจและมีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องมาสมัครด้วยตนเองที่ ส านักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ศูนย์การบินทหารบก 

    ในวันที่ ๑๗-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 
  ๓. หลักฐานในการรับสมัคร ให้ผู้สมัครน าหลักฐานมาให้ครบถ้วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์การบินทหารบก ตรวจสอบในวันรับสมัคร ดังนี้ 
      ๓.๑ บัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม พร้อมส าเนา หน้า หลัง จ านวน ๒ ชุด 
      ๓.๒ รูปถ่ายภาพสี ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว x ๒ นิ้ว เครื่องแบบปกติ หน้าตรงไม่สวมหมวก ส าหรับติดใบสมัคร จ านวน ๒ รูป 
      ๓.๓ หนังสือรับรองความประพฤติของผู้สมัคร ลงนามโดยผู้บังคับบัญชา ระดับตั้งแต่ผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึน้ไป 
      ๓.๔ หนังสือส่งตัวจากหน่วยต้นสังกัด ลงนามโดยผู้บังคับบัญชา ระดับตั้งแต่ ผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้สมัครสอบคัดเลือก เข้ารับการศึกษาหลักสูตรศิษย์การบิน
ทหารบก รุ่นที่ ๖๔ 
 ๓.๕ หนังสือรับรองสถานภาพความเป็นโสด ลงนามโดยผู้บังคับบัญชา ระดับต้ังแต่ผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
 ๓.๖ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา จ านวน ๒ ชุด 
 ๓.๗ ส าเนาค าส่ังบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก และครั้งสุดท้าย, ส าเนาค าส่ังเล่ือนช้ันเงินเดือนครั้งสุดท้าย, ส าเนาค าส่ังรับเงินเพิ่ม (ถ้ามี) จ านวนอย่างละ ๒ ชุด 
      ๓.๘ ส าเนาหลักฐานการศึกษาทุกระดับที่ผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้ผู้สมัคร ลาไปศึกษา (เฉพาะผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลังเข้ารับราชการ) ประกอบด้วย 
   ๓.๘.๑ ส าเนา ผนวก ก หรือ ผนวก ถ แบบรายงานการขออนุมัติ 
   ๓.๘.๒ ส าเนา ผนวก ข หรือ ผนวก ท บัญชีรายช่ือข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา 
   ๓.๘.๓ ส าเนา ผนวก ค หรือ ผนวก ป รายงานผลการศึกษาข้าราชการ 
   ๓.๘.๔ ส าเนาใบรายงานผลการศึกษาเป็นรายวิชา 
   ๓.๘.๕ ส าเนาใบรับรองคุณวุฒิช้ันสูงสุดก่อนเข้ารับราชการ 
  ๓.๘.๖ ส าเนาใบตอบรับบันทึกประวัติผลการศึกษาจาก กรมยุทธศึกษาทหารบก  
 ๓.๙ ปริญญาบัตร (ฉบับจริง) และใบรายงานผลเป็นรายวิชาในระดับปริญญาตรี (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา อย่างละ ๒ ชุด       
      ๓.๑๐ เอกสารแสดงคุณวุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ ๖, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ,ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พร้อมใบรายงานผลการศึกษาเป็นรายวิชา ฉบับจริง พร้อมส าเนา 
จ านวนอย่างละ ๒ ชุด (คุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง) 
 ๓.๑๑ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีก่อนเข้ารับราชการต้องให้ หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกระดับกองทัพภาคหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือกรมยุทธศึกษาทหารบก รับรองการ
ส าเร็จการศึกษาด้วย 
 ๓.๑๒ ส าเนาเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ให้นายทหารสัญญาบัตร เป็นผู้ลงนามรับรองส าเนา ทุกฉบับ 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม : ส าหรับผู้ที่มีความสนใจ ให้ตดิตามประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก ได้ทาง  
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ข่าวประชาสัมพนัธ์ ศิษยก์ารบินทหารบก และช่างอากาศยานทหารบก 

 
หลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ ๔๔  
ระยะเวลาการศึกษา  ๒๖  สัปดาห์  ต้ังแต่วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๔๐ นาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
       ๑.๑ เป็นนายทหารประทวน ( ชาย ) สังกัดกองทัพบก ช้ันยศไม่เกินสิบเอก รับราชการมาแล้วไม่น้อยกวา่ ๒ ปี (นับถึงวันเข้ารับการศึกษา) 
       ๑.๒ ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
       ๑.๓ อายุไม่เกิน ๓๐ ปี นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗ 
       ๑.๔ มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง มีความสูงระหว่าง ๑๖๒.๕ - ๑๙๓ เซนติเมตร และ BMI (BODY MASS INDEX) ระหว่าง ๑๘.๕ – ๒๔.๙ 
       ๑.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่อยู่ในระหว่างต้องคดีอาญา 
 
  ๒. การรับสมัคร ผู้ทีส่นใจและมีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องมาสมัครด้วยตนเองที่ ส านักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ศูนย์การบินทหารบก 

    ในวันที่ ๓-๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 
  ๓. หลักฐานในการรับสมัคร ให้ผู้สมัครน าหลักฐานมาให้ครบถ้วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์การบินทหารบก ตรวจสอบในวันรับสมัคร ดังนี ้
       ๓.๑ บัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม ฉบับจริง พร้อมส าเนา หน้า หลัง จ านวน ๒ ชุด 
       ๓.๒ รูปถ่ายภาพสี ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว x ๒ นิ้ว เครื่องแบบปกติ หน้าตรงไม่สวมหมวก ส าหรับติดใบสมัคร จ านวน ๓ รูป 
 ๓.๓ หนังสือรับรองความประพฤติของผู้สมัคร ลงนามโดยผู้บังคับบัญชา ระดับตั้งแต่      ผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าข้ึนไป 
 ๓.๔ หนังสือส่งตัวจากหน่วยต้นสังกัด ลงนามโดยผู้บังคับบัญชา ระดับต้ังแต่ ผู้บังคับกองพัน  หรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้สมัครสอบคัดเลือก เข้ารับการศึกษาหลักสูตรช่างอากาศยาน
ทหารบก รุ่นที่ ๔๔ 
       ๓.๕ ใบประกาศนียบัตร/หรือใบสุทธิ หรือหนังสือรับรองซึ่งแสดงว่ามีคุณวุฒิส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือสายอาชีพ หรือเทียบเท่า ตาม
หลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา จ านวน ๒ ชุด 
       ๓.๖ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน  (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา จ านวน ๒ ชุด 
       ๓.๗ ส าเนาค าส่ังบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก และครั้งสุดท้าย, ส าเนาค าส่ังเล่ือนช้ันเงินเดือนครั้งสุดท้าย, ส าเนาค าส่ังรับเงินเพิ่ม (ถ้ามี) จ านวนอย่างละ ๒ ชุด 
       ๓.๘ ส าเนาเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ให้นายทหารสัญญาบัตร เป็นผู้ลงนามรับรองส าเนา ทุกฉบับ 
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