
 
 

 
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก 

เรื่อง    รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน เพ่ือสอบคัดเลือก 
เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรศิษย์การบินทหารบก 

............................................................. 
 ด้วย กองทัพบก จะเปิดการศึกษาหลักสูตรศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ ๖๕ ตามแผนการศึกษา
ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔  ระยะเวลาการศึกษา ๕๒ สัปดาห์  ตั้ งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม ๒๕๖๓  ถึง               
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒๗ นาย เป็นนายทหารสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้า จำนวน ๑ นาย เป็นนายทหารสัญญาบัตรทั่วไป (ชาย) หรือ เป็นนายทหารประทวน (ชาย)      
สังกัด กองทัพบก จำนวน ๒๖ นาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  ๑.๑ เป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวนประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้ 
   ๑ .๑ .๑  เป็ นนายทหารสัญญาบั ตร ที่ สำเร็จการศึ กษาจากโรงเรียนนายร้อย               
พระจุลจอมเกล้า ชั้นยศไม่เกิน ร้อยโท สังกัด กองทัพบก รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี (นับถึงวันเข้ารับ
การศึกษา) 
      ๑.๑.๒ เป็นนายทหารสัญญาบัตร ประเภททั่วไป (ชาย) สังกัด กองทัพบก ชั้นยศ     
ไม่เกิน ร้อยโท รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี  (นับถึงวันเข้ารับการศึกษา)  
      ๑.๑.๓ เป็นนายทหารประทวน (ชาย) สังกัด กองทัพบก ชั้นยศ สิบตรี – จ่าสิบเอก  
รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี (นับถึงวันเข้ารับการศึกษา) 
 ๑.๒ มีคุณวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี โดยจะต้องผ่านการศึกษาในวิชาและจำนวนหน่วยกิต  
ไม่น้อยกว่าที่กำหนด และให้สถาบันการศึกษาที่ศึกษารายวิชานั้น ๆ ออกหนังสือรับรองจำนวนหน่วยกิต 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 จากสถาบันการบนิใด ๆ มาก่อน 
      ๑.๖ มีความประพฤติเรียบร้อยไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่อยู่ในระหว่างต้องคดีอาญา 
  ๒. การรับสมัคร ตามผนวก ก  
  ๓. หลักฐานในการรับสมัคร ให้ผู้สมัครนำหลักฐานมาให้ครบถ้วน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ศูนย์การบิน
ทหารบก ตรวจสอบในวันรับสมัคร ดังนี้ 
 ๓.๑ บัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม พร้อมสำเนา หน้า หลัง จำนวน ๒ ชุด 
 ๓.๒ รูปถ่ายภาพสี ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว x ๒ นิ้ว เครื่องแบบปกติขาว หน้าตรงไม่สวมหมวก 
สำหรับติดใบสมัคร จำนวน ๒ รูป 
 ๓.๓ หนังสือรับรองความประพฤติของผู้สมัคร ลงนามโดยผู้บังคับบัญชา ระดับตั้งแต่        
ผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึน้ไป 

       (สำเนา) (สำเนาคู่ฉบับ) 



 
  

 ๓.๔ หนังสือส่งตัวจากหน่วยต้นสังกัด ลงนามโดยผู้บังคับบัญชา ระดับตั้งแต่ ผู้บังคับกองพัน
หรือเทียบเท่าข้ึนไป ให้สมัครสอบคัดเลือก เข้ารับการศึกษาหลักสูตรศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ ๖๕ 
 ๓.๕ หนังสือรับรองสถานภาพความเป็นโสด ลงนามโดยผู้บังคับบัญชา ระดับตั้งแต่ผู้บังคับกองพัน
หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
 ๓.๖ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ชุด 
 ๓.๗ สำเนาคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก และครั้งสุดท้าย, สำเนาคำสั่งเลื่อนชั้น
เงินเดือนครั้งสุดท้าย, สำเนาคำสั่งรับเงินเพ่ิม (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ ๒ ชุด 
 ๓.๘ สำเนาหลักฐานการศึกษาทุกระดับที่ผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้ผู้สมัคร ลาไปศึกษา 
(เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลังเข้ารับราชการ) ประกอบด้วย 
   ๓.๘.๑ สำเนา ผนวก ก หรือ ผนวก ถ แบบรายงานการขออนุมัติ 
   ๓.๘.๒ สำเนา ผนวก ข หรือ ผนวก ท บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา 
   ๓.๘.๓ สำเนา ผนวก ค หรือ ผนวก ป รายงานผลการศึกษาข้าราชการ 
   ๓.๘.๔ สำเนาใบรายงานผลการศึกษาเป็นรายวิชา 
   ๓.๘.๕ สำเนาใบรับรองคุณวุฒิชั้นสูงสุดก่อนเข้ารับราชการ 
  ๓.๘.๖ สำเนาใบตอบรับบันทึกประวัติผลการศึกษาจาก กรมยุทธศึกษาทหารบก  
 ๓.๙ ปริญญาบัตร (ฉบับจริง) และใบรายงานผลเป็นรายวิชาในระดับปริญญาตรี (ฉบับจริง) 
พร้อมสำเนา อย่างละ ๒ ชุด       
 ๓.๑๐ เอกสารแสดงคุณวุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ ๖, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ,ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พร้อมใบรายงานผลการศึกษาเป็นรายวิชา ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวนอย่างละ ๒ ชุด (คุณวุฒิ
อย่างใดอย่างหนึ่ง) 
 ๓.๑๑ ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีก่อนเข้ารับราชการต้องให้  หน่วยขึ้นตรง  
กองทัพบกระดับกองทัพภาคหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือกรมยุทธศึกษาทหารบก รับรองการสำเร็จการศึกษาด้วย 
 ๓.๑๒ สำเนาเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ให้นายทหารสัญญาบัตร เป็นผู้ลงนาม 
รับรองสำเนา ทุกฉบับ 
  ๔. ผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการศึกษาจะต้องนำหนังสือยินยอมให้ เข้ารับการศึกษา ลงนามโดย
ผู้บังคับบัญชา ระดับตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการกองพล หรือเทียบเท่าขึ้นไป มาเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์การบิน
ทหารบกตรวจสอบ ภายในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓  
  ๕. หากคุณสมบัติและหลักฐานของผู้สมัครที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น ตรวจสอบแล้วพบว่า    
เป็นเท็จ ผู้สมัครจะต้องพ้นสภาพจากการเป็นศิษย์การบินทหารบกทันที และผู้สมัครต้องรับผิดชอบชำระ
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามกฎหมาย ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่พ้นสภาพจากการเป็นศิษย์การบินทหารบก 
  ๖. ให้ ศูนย์การบินทหารบก ดำเนินกรรมวิธี ดังนี้ 
      ๖.๑ ตรวจสอบหลักฐาน และให้ผู้สมัครเขียนใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด 
      ๖.๒ ผู้สมัครจะต้องทำการทดสอบ ดังนี้ 
 ๖.๒.๑ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย      ๒๐ คะแนน
  (ท้ัง ๓ ท่า ตามเกณฑ์อายุของกองทัพบก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๕) 
   ๖.๒.๒ ทดสอบความรู้ภาควิชาการ 
 ๖.๒.๒.๑ ความรู้วิชาฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการบิน 
 (PHYSICS AND MATHEMATICS FOR AVIATION)    ๑๐๐  คะแนน 
 ๖.๒.๒.๒ ภาษาอังกฤษ           ๑๐๐  คะแนน 
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   ๖.๒.๓ ทดสอบจิตเวชและตรวจเวชศาสตร์การบิน (ผู้สมัครรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 
ตามผนวก ก) 
   ๖.๒.๔ ทดสอบบุคลิกภาพ และสอบสัมภาษณ์ 
 ๖.๓ ในการเข้ารับการศึกษา ฯ จะใช้การสอบคัดเลือกระบบคุณธรรม โดยยึดหลักความรู้
ความสามารถและความเป็นธรรม วิธีการดำเนินการสอบทุกขั้นตอนจะดำเนินการโดยคณะกรรมการทั้งสิ้น ดังนั้น 
ผู้สมัครจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถของตนเองเท่านั้น อย่าได้หลงเชื่อและยินยอมเสียทรัพย์สิน       แก่ผู้ที่
อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ โปรดระวังกลุ่มมิจฉาชีพจะฉวยโอกาสหลอกลวง 
 ๗. ข้อกำหนด และการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กองทัพบก กรณีรับราชการไม่ครบกำหนด 
      ๗.๑ ศูนย์การบินทหารบก จะดำเนินการปรับย้าย ผู้เข้ารับการศึกษาทุกนาย ลงในตำแหน่ง
ประจำศูนย์การบินทหารบก ตั้งแต่วันเข้ารับการศึกษา เป็นต้นไป 
      ๗.๒ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยบินของกองทัพบก   เป็น
เวลาอย่างน้อย ๑๔ ปี หากรับราชการไม่ครบเวลาตามเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องเสียค่าปรับตามจำนวนปี     ที่
คงเหลือตามสัญญาค้ำประกัน กรณีปรับย้ายประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก เมื่อสำเร็จการศึกษาให้กลับเข้า
รับราชการ   ในหน่วยบินกองทัพบก โดยให้นับปีที่ประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก เป็น ๑ ปี โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  
   ๗.๒.๑ กรณีปฏิบัติราชการไม่ครบ ๑๐ ปี จะต้องชำระค่าปรับ เป็นเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(แปดล้านบาทถ้วน) โดยจะต้องชดใช้ค่าปรับทั้ งหมด ก่อนเสนอเรื่องลาออกหรือปรับย้ายออกนอก            
หน่วยบิน ทบ.   
   ๗.๒.๒ กรณปีฏิบัติราชการ เกินกว่า ๑๐ ปี แต่ไม่ครบกำหนด ๑๔ ปี  จะต้องชำระค่าปรับให้แก่
กองทัพบกเฉพาะปีที่รับราชการไม่ครบกำหนด ปีละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เศษของปีคิดเป็น
ค่าปรับ ๑ ปีเต็ม โดยจะต้องชดใช้ค่าปรับทั้งหมด ก่อนเสนอเรื่องลาออกหรือปรับย้ายออกนอก        หน่วยบิน 
ทบ.  
 ๘. รายละเอียดนอกจากนี้ให้ ศูนย์การบินทหารบก กำหนดและดำเนินการได้ตามความเหมาะสม 
   
 ประกาศ   ณ   วันที่       พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
          
 
                                                        (ลงชื่อ) พลโท  ธเนศ  วงศ์ชะอุ่ม 

          ( ธเนศ  วงศ์ชะอุ่ม ) 
            เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก 
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พ.อ.                        ร่ าง            เม.ย. ๖๓ (หน.เตรียมการ รร.การบิน ทบ.) 

น.ส.       พิมพ์/ทาน             เม.ย. ๖๓ 

พ.อ.         ตรวจ            เม.ย. ๖๓ (หก.กยข.ศบบ.) 

พล.ต.         ตรวจ            เม.ย. ๖๓ (ผบ.ศบบ.) 

พ.อ.(พ.)         ตรวจ            เม.ย. ๖๓ (ผอ.กศน.สกศ.ยศ.ทบ.) 

พล.ต.         ตรวจ            เม.ย. ๖๓ (ผอ.สกศ.ยศ.ทบ.) 

พ.อ.(พ.)         ตรวจ            เม.ย. ๖๓ (รอง เสธ.ยศ.ทบ.(๒)) 

พล.ต.         ตรวจ            เม.ย. ๖๓ (เสธ.ยศ.ทบ.) 

พล.ต.         ตรวจ            เม.ย. ๖๓ (รอง จก.ยศ.ทบ.(๑)) 

 



ผนวก  ก 
กำหนดการรับสมัคร และกรรมวิธีการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการศึกษา 

หลักสูตรศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ ๖๕ 

วัน เดือน ปี เวลา การปฏิบัติ หมายเหตุ 
๑๐ มิ.ย. ๖๓ - - ครบกำหนดหน่วยต้นสังกัดส่งรายชื่อ  

กำลังพลสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาฯ 
 

 

๑๖ – ๑๗ มิ.ย. ๖๓ ๐๘๓๐ – ๑๖๓๐ - เปิดรับสมัคร ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ. 
 

- เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียว      
คอพับแขนสั้น หมวกทรงอ่อนสีดำ 

๑๘ มิ.ย. ๖๓ ๐๗๓๐ – ๑๒๐๐ - ทดสอบความรู้ภาควิชาการ 
 

- เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียว    
คอพับแขนสั้น หมวกทรงอ่อนสีดำ 

๑๙ มิ.ย. ๖๓ ๐๖๓๐ – ๑๒๐๐ 
 
 
 
 

๑๖๐๐ 

- ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
 
 
 
 
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์ทดสอบจิตวทิยาการบิน
และตรวจสุขภาพร่างกาย จำนวน  ๑๐๐ นาย  
ณ กองบัญชาการ โรงเรียนการบินทหารบก 

- ชุดกีฬาเสื้อยืดคอกลมหรือคอวี    
สี ข า ว  ไม่ มี สั ญลั กษณ์  ยก เว้ น 
สัญลักษณ์หน่วยต้นสังกัด กางเกง
กีฬาขาสั้นสีดำ รองเท้ากีฬา ถุงเท้า
สีขาว 
- เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียว    
คอพับแขนสั้น หมวกทรงอ่อนสีดำ 

๒๙ มิ.ย. ๖๓ ๐๗๓๐ – ๑๖๓๐ - ทดสอบจิตวิทยาการบิน  ณ  สถาบัน       
เวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ 

- เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียว    
คอพับแขนสั้น หมวกทรงอ่อนสีดำ 

๓๐ มิ.ย. –  ๓  ก.ค. ๖๓ ๐๗๓๐ – ๑๖๓๐ - ตรวจสุขภาพร่างกาย ณ สถาบันเวชศาสตร์     
การบิน กองทัพอากาศ 
 

- ตรวจร่างกาย วันละ ๒๕ นาย 
- เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียว    
คอพับแขนสั้น หมวกทรงอ่อนสีดำ 
 

๖ ส.ค. ๖๓ - - ประกาศผลการตรวจสุขภาพร่างกายและ 
จิ ต วิ ท ย าก ารบิ น  ณ  กอ งบั ญ ช าก าร  
โรงเรียนการบินทหารบก  
หรือ https://aavnc.rta.mi.th และ 
http://www.aavn-school.ac.th  

- วิทยุแจ้งหน่วยต้นสังกัด 

๒๐ ส.ค. ๖๓ ๐๗๓๐ – ๑๖๓๐ - ทดสอบบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์      
ณ กองบัญชาการ โรงเรียนการบินทหารบก 

 

- สำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจร่างกาย
และจิตวิทยาการบิน 



วัน เดือน ปี เวลา การปฏิบัติ หมายเหตุ 
๒๑ ส.ค. ๖๓ - - ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษา ณ 

กองบัญชาการ โรงเรียนการบินทหารบก 
หรือ https://aavnc.rta.mi.th และ 
http://www.aavn-school.ac.th 

- วิทยุแจ้งหน่วยต้นสังกัด 

๔ ก.ย. ๖๓ - - วันสุดท้าย หน่วยยืนยันการส่งตัวเข้ารับ
การศึกษา 

- 

๑๗ ก.ย. ๖๓ ๐๘๓๐ - ชี้แจงรายละเอียดก่อนเข้ารับการศึกษา 
แ ล ะ รั บ ต ำ ร า ไป ศึ ก ษ าด้ ว ย ต น เอ ง         
เพ่ื อ เต รี ย ม ค ว าม พ ร้ อ ม ก่ อน เข้ า รั บ
การศึกษา 

- เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียว    
คอพับแขนสั้น หมวกทรงอ่อนสีดำ 

๒๘ ก.ย. ๖๓ 
 

๐๘๓๐  
 

๑๓๓๐ 
 

- ผู้ มี สิ ทธิ์ เข้ ารั บการศึ กษาทำสั ญญ า            
ค้ำประกัน 
- ทดสอบเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับ 
การศึกษา 

- เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียว    
คอพับแขนสั้น หมวกทรงอ่อนสีดำ 
 

๓๐ ก.ย. ๖๓ ๐๘๓๐  - รายงานตัวเข้ารับการศึกษา ณ กองพัน
นักเรียน โรงเรียนการบินทหารบก 

- ชุดฝึกพราง หมวกทรงอ่อนสีดำ 

๑ ต.ค. ๖๓ - - พิธีเปิดการศึกษา - เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียว    
คอแบะ หมวกทรงหม้อตาล 

 
หมายเหตุ (รายละเอียดเพ่ิมเติม) 
๑.   โรงเรยีนการบนิทหารบก ศนูย์การบินทหารบก ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุร ีจว.ลพบุรี ๑๕๑๖๐ 
  โทร. ๐-๓๖๖๔–๑๕๗๕ (โทรสาร)  หรือโทร. ๐ – ๓๖๔๘ – ๖๙๒๕  ถึง  ๙ ต่อ (ทบ.)  ๓๙๕๐๖, ๓๙๗๖๐ (โทรสาร) 
๒.  ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เกณฑ์ผ่านคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๕๕ 
๓.  ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพร่างกาย และทดสอบจิตวิทยาการบิน ประมาณคนละ ๖,๑๙๐ บาท (ผู้สมัครที่สอบผ่าน         
     รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง) 
๔.  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้  
ทราบในภายหลัง และผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด 
 
 
 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 

- ๒ - 


