








ผนวก  ก 
ก าหนดการรับสมัคร และกรรมวิธีการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

หลักสูตรศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ ๖๗ 
วัน เดือน ปี เวลา การปฏิบัติ หมายเหตุ 
๑๗ มิ.ย. ๖๕ - - ครบก าหนดหน่วยต้นสังกัดส่งรายชื่อ    

ก าลังพลสมัครสอบคัดเลือกเข้าฝึกอบรม
หลักสูตรศิษย์การบินทหารบก 

 

 ๒๑ – ๒๒ มิ.ย. ๖๕ ๐๘๓๐ – ๑๖๓๐ - เปิดรับสมัคร ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ. 
 

-เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียว      
คอพับแขนสั้น/แขนยาว หมวกทรง
อ่อนสีด า พร้อมสวมหน้ากาก
อนามัยสีขาว 

๒๓ มิ.ย. ๖๕ ๐๖๓๐ – ๑๒๐๐ 
 
 

-ทดสอบความรู้ภาควิชาการ 
 

-เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียว      
คอพับแขนสั้น/แขนยาว หมวกทรง
อ่อนสีด า พร้อมสวมหน้ากาก
อนามัยสีขาว 

๒๔ มิ.ย. ๖๕ ๐๗๓๐ – ๑๒๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๖๐๐ 

-ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
 
 
 
 
 
- ประกาศผลผู้มีสิทธิ์ตรวจสุขภาพร่างกายและ
ทดสอบจิตวิทยาการบิน จ านวน  ๑๐๐ นาย  
ณ กองบัญชาการโรงเรียนการบินทหารบก 

-ชุดกีฬาเสื้อยืดคอกลมหรือคอวี    
สีขาว ไม่มีสัญลักษณ์ ยกเว้น 
สัญลักษณ์หน่วยต้นสังกัด กางเกง
กีฬาขาสั้นสีด า รองเท้ากีฬา ถุงเท้า
สีขาว พร้อมสวมหน้ากากอนามัย  
สีขาว 
-เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียว      
คอพับแขนสั้น/แขนยาว หมวกทรง
อ่อนสีด า พร้อมสวมหน้ากาก
อนามัยสีขาว 

๔  –  ๘  ก.ค. ๖๕ ๐๗๓๐ – ๑๖๓๐ -ตรวจสุขภาพร่างกายและทดสอบจิตวิทยา
การบิน ณ สถาบันเวชศาสตร์การบิน 
กองทัพอากาศ (สวบ.ทอ.) 
 

-จ านวน ๕ วัน วันละ ๒๐ นาย
(ช่วงเช้าตรวจสุขภาพ/ช่วงบ่าย
ทดสอบจิตวิทยาการบิน) 
- เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียว      
คอพับแขนสั้น/แขนยาว หมวกทรง
อ่อนสีด า พร้อมสวมหน้ากาก
อนามัยสีขาว 

๑๐ ส.ค. ๖๕ - -ประกาศผลการตรวจสุขภาพร่างกาย   
และจิตวิทยาการบิน ณ กองบัญชาการ  
โรงเรียนการบินทหารบกหรือ 
https://aavnc.rta.mi.th และ 
http://www.aavn-school.ac.th  

-วิทยุราชการทหารแจ้งหน่วย 
ต้นสังกัด 

๒๔ ส.ค. ๖๕ ๐๗๓๐ – ๑๖๓๐ -ทดสอบบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์     
ณ อาคารฝึกอากาศยานจ าลอง โรงเรียน
การบินทหารบก 

-ส าหรับผู้ที่ผ่านการตรวจร่างกาย
และจิตวิทยาการบิน 

https://aavnc.rta.mi.th/


 

 
หมายเหตุ (รายละเอียดเพ่ิมเติม) 
๑.  โรงเรียนการบินทหารบก ศูนย์การบินทหารบก ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี ๑๕๑๖๐ 
    โทร. ๐-๓๖๖๔–๑๕๗๕ (โทรสาร) หรือโทร. ๐ – ๓๖๔๘ – ๖๙๒๕ ถึง ๙ ต่อ (ทบ.) ๓๙๕๐๖, ๓๙๗๖๐ (โทรสาร)  
    หรือผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารทางไลน์กลุ่ม โดยสามารถแสกน QR-Code ด้านล่าง 
๒. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยใช้เกณฑก์ารทดสอบของ ทบ. ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องผ่านคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  
    ร้อยละ ๕๕ 
๓. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพร่างกาย และทดสอบจิตวิทยาการบิน ประมาณคนละ ๖,๑๙๐ บาท (ผู้สมัครที่สอบผ่าน         
    รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง) 
๔. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้ง         
  ให้ทราบในภายหลัง และผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด 
 
 
 

 
 

     
        ไลน์กลุ่ม“หลักสูตรศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ ๖๗ 

 

วัน เดือน ปี เวลา การปฏิบัติ หมายเหตุ 
๒๕ ส.ค. ๖๕ - -ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม

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

-วิทยุแจ้งหน่วยต้นสังกัด 

๒๖ ส.ค. ๖๕ ๐๘๓๐ -ชี้แจงรายละเอียดก่อนเข้ารับการฝึกอบรม, 
การท าสัญญาค้ าประกัน และรับต าราไป
ศึกษาด้วยตนเอง เพ่ือเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรศิษย์ 
การบินทหารบก 

-เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียว      
คอพับแขนสั้น/แขนยาว หมวกทรง
อ่อนสีด า พร้อมสวมหน้ากาก
อนามัยสีขาว 

๑๖ ก.ย. ๖๕ - -วันสุดท้าย หน่วยยืนยันการส่งตัวเข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตรศิษย์การบินทหารบก 

 

๒๘ ก.ย. ๖๕ 
 

๐๘๓๐  
 

๑๓๓๐ 
 

-ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมท าสัญญา            
ค้ าประกัน 
-ทดสอบเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับ     
การฝึกอบรมหลักสูตรศิษย์การบินทหารบก 

-เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียว      
คอพับแขนสั้น/แขนยาว หมวกทรง
อ่อนสีด า พร้อมสวมหน้ากาก
อนามยัสีขาว 

๓๐ ก.ย. ๖๕ ๐๘๓๐  -รายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม ณ กองพัน
นักเรียน โรงเรียนการบินทหารบก 

-ชุดฝึกพราง หมวกทรงอ่อนสีด า 
พร้อมสวมหน้ากากอนามัยสีขาว 

๑ ต.ค. ๖๕ - -พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรศิษย์การบิน
ทหารบก 

-เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียว    
คอแบะ หมวกทรงหม้อตาล  
พร้อมสวมหน้ากากอนามัยสีขาว 

- ๒ - 









ผนวก  ก 
ก าหนดการรับสมัครและกรรมวิธีการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

หลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ ๔๗ 
 

วัน เดือน ปี เวลา การปฏิบัติ หมายเหตุ 
๒๔ มิ.ย. ๖๕ - -ครบก าหนดหน่วยต้นสังกัดส่งรายชื่อก าลังพล

สมัครสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
ช่างอากาศยานทหารบก 

- 

๒๘ – ๒๙ มิ.ย. ๖๕ ๐๘๓๐ – ๑๖๓๐ -เปิดรับสมัคร ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ. -เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียว      
คอพับแขนสั้น/แขนยาว หมวก
ทรงอ่อนสีด า พร้อมสวมหน้ากาก
อนามัยสีขาว 

๓๐ มิ.ย. ๖๕ ๐๖๓๐ – ๑๒๐๐ 
 

 

-ทดสอบความรู้ภาควิชาการ 
 
 

-เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียว      
คอพับแขนสั้น/แขนยาว หมวก
ทรงอ่อนสีด า พร้อมสวมหน้ากาก
อนามัยสีขาว 

๑ ก.ค. ๖๕ ๐๖๓๐ – ๑๒๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๖๐๐ 

-ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
 
 
 
 
 
-ประกาศผลผู้มสีิทธิ์ตรวจสุขภาพร่างกาย จ านวน  
๑๐๐ นาย  ณ กองบัญชาการ โรงเรียนการบิน
ทหารบก 

-ชุดกีฬาเสื้อยืดคอกลมหรือคอวี    
สีขาว ไม่มีสัญลักษณ์ ยกเว้น 
สัญลักษณ์หน่วยต้นสังกัด กางเกง
กีฬาขาสั้นสีด า รองเท้ากีฬา ถุงเท้า
สีขาว พร้อมสวมหน้ากากอนามัย  
สีขาว 
-เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียว      
คอพับแขนสั้น/แขนยาว หมวก
ทรงอ่อนสีด า พร้อมสวมหน้ากาก
อนามัยสีขาว 

๒๐ ก.ค. ๖๕  ๐๗๓๐ – ๑๖๓๐ -ตรวจสุขภาพร่างกาย ณ แผนกเวชศาสตร์การบิน 
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารบก (ผวบ.กวก.พบ.) 

-จ านวน ๑๐๐ นาย 
-เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียว      
คอพับแขนสั้น/แขนยาว หมวก
ทรงอ่อนสีด า พร้อมสวมหน้ากาก
อนามัยสีขาว 

๑๘ ส.ค. ๖๕ - -ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม 
หลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก  
ณ กองบัญชาการ โรงเรียนการบินทหารบก 
หรือ https://aavnc.rta.mi.th และ 
http://www.aavn-school.ac.th 

-วิทยุแจ้งหน่วยต้นสังกัด 

๑๙ ส.ค. ๖๕ ๐๘๓๐ -ชี้แจงรายละเอียดก่อนเข้ารับการฝึกอบรม, 
การท าสัญญาค้ าประกัน และรับต าราไปศึกษา
ด้วยตนเอง เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก 

-เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียว      
คอพับแขนสั้น/แขนยาว หมวก
ทรงอ่อนสีด า พร้อมสวมหน้ากาก
อนามัยสีขาว 

๑๖ ก.ย. ๖๕ - -วันสุดท้าย หน่วยยืนยันส่งตัวเข้ารับการ 
ฝึกอบรมหลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก 

- 

 



 
 

 

วัน เดือน ปี เวลา การปฏิบัติ หมายเหตุ 
 

๒๙ ก.ย. ๖๕ 
๐๘๓๐  
๑๓๓๐ 

-ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมท าสัญญาค้ าประกัน 
-ทดสอบเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการ 
ฝึกอบรมหลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก 

 

-เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียว      
คอพับแขนสั้น/แขนยาว หมวก
ทรงอ่อนสีด า พร้อมสวมหน้ากาก
อนามัยสีขาว 

๓๐ ก.ย. ๖๕ ๐๘๓๐  -รายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม ณ กองพัน    
นักเรียน  โรงเรียนการบินทหารบก 

-ชุดฝึกพราง หมวกทรงอ่อนสีด า 
พร้อมสวมหน้ากากอนามัยสีขาว 

๑ ต.ค. ๖๕ - -พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรช่างอากาศยาน
ทหารบก 

-เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียว    
คอแบะ หมวกทรงหม้อตาล 
พร้อมสวมหน้ากากอนามัยสีขาว 

 
หมายเหตุ (รายละเอียดเพ่ิมเติม) 
๑. โรงเรียนการบินทหารบก ศูนย์การบินทหารบก ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี   
    ๑๕๑๖๐ โทร. ๐-๓๖๖๔–๑๕๗๕ (โทรสาร) หรือ โทร. ๐–๓๖๔๘–๖๙๒๕ ถึง ๙ ต่อ (ทบ.) ๓๙๕๐๖, ๓๙๗๖๐ (โทรสาร)  

   หรือผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารทางไลน์กลุ่ม โดยสามารถแสกน QR-Code ด้านล่าง 
  ๒. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยใช้เกณฑ์การทดสอบของ ทบ. ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องผ่านคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  
      ร้อยละ ๕๕ 

๓. ค่าใช้จ่ายในการตรวจร่างกาย คนละ ๑,๗๘๐ บาท (ผู้สมัครที่สอบผ่านรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง) 
๔. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – 19) หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้ง       
    ให้ทราบในภายหลัง และผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ไลน์กลุ่ม “หลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ ๔๗ 

- ๒ - 


