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ระเบียบกองทัพอากาศ 

ว่าด้วยโรงเรียนนายเรืออากาศ  

พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยโรงเรียนนายเรืออากาศให้เหมาะสม

ย่ิงขึ้น อาศัยอํานาจตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยโรงเรียนทหาร พ.ศ.๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยโรงเรียนนายเรืออากาศ พ.ศ.๒๕๕๔” 

 ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยโรงเรียนนายเรืออากาศ พ.ศ.๒๕๔๘ 

 ข้อ ๔ ภารกิจและการจัดของโรงเรียนนายเรืออากาศให้เป็นไปตามที่กองทัพอากาศกําหนด   

 บรรดาระเบียบ และคําสั่งอ่ืนใด ในส่วนทีกํ่าหนดไว้แล้วในระเบียบน้ี หรือซึ่งขัดหรือแย้ง 

กับระเบียบน้ี ให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 

 ข้อ ๕ ในระเบียบน้ี  

  ๕.๑  “ปีการศึกษา” หมายความว่า ระยะเวลาในการศึกษาปีหน่ึง ๆ ใหนั้บต้ังแต่ 

เริ่มเปิดการศึกษาประจําปี จนถึงวันสุดท้ายก่อนวันสําเร็จการศึกษาจบหลักสูตร สําหรบันักเรียน 

นายเรืออากาศ ช้ันปีที่ ๑ ให้เริ่มนับวันแรกของปีการศึกษาต้ังแต่วันที่ทําสัญญาสมัครเข้าเป็นนักเรียน 

นายเรืออากาศ 

  ๕.๒  “หลักสูตร” หมายความว่า ระบบและข้อกําหนดการศึกษาของโรงเรียน 

นายเรืออากาศ ซึ่งกองทัพอากาศให้ความเหน็ชอบและได้รับอนุมัติจากสภาการศึกษาวิชาการทหาร 

  ๕.๓  “คณะกรรมการแพทย์โรงเรียน” หมายความว่า คณะแพทย์ทหารอากาศ  

ซึ่งประกอบด้วยแพทย์จากกรมแพทย์ทหารอากาศ ๑ คน แพทย์จากสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ  

๑ คน และแพทย์จากแผนกแพทย์ กองบริการ โรงเรียนนายเรืออากาศ ๑ คน ทีผู่้บัญชาการทหารอากาศ

แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการแพทย์ของโรงเรียนนายเรืออากาศประจําปีการศึกษาแต่ละปี 

  ๕.๔  “นักเรียนผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า นักเรียนนายเรืออากาศท่ีได้รับ 

การแต่งต้ังเพ่ือฝึกการปกครองบังคับบัญชา  

๕.๕  “หัวหน้าตอน” … 

หน่วยรับ 
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  ๕.๕  “หัวหน้าตอน” หมายความว่า นักเรียนนายเรืออากาศท่ีได้รับการคัดเลือก 

ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่โรงเรียนนายเรืออากาศกําหนด 

  ๕.๖  “หนีราชการ” หมายความว่า หนีราชการตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร  

มาตรา ๔๕ เฉพาะนักเรียนทหารที่ขึ้นทะเบียนกองประจําการ 

  ๕.๗  “ขาดโรงเรียน” หมายความว่า ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 

และไม่มีเหตุผลอันสมควร เกิน ๘ ช่ัวโมง 

  ๕.๘  “หนีโรงเรียน” หมายความว่า ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 

และไม่มีเหตุผลอันสมควร ๒๔ ช่ัวโมง ต่อหน้าราชศัตรู ๓ วัน ในเวลาสงครามหรือในเขตที่ใช้กฎอัยการศึก  

และ ๑๕ วันในเวลาปกติ เฉพาะนักเรียนที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกองประจําการ 

 ข้อ ๖ ให้ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี และมีอํานาจ 

ออกระเบียบปลีกย่อยเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบน้ี 

หมวด ๑ 

กล่าวทั่วไป 

 ข้อ ๗ โรงเรียนนายเรืออากาศจัดต้ังขึ้นด้วยความมุ่งหมายเพ่ือให้การศึกษา ฝึกอบรม  

และปลูกฝังความเป็นทหารให้แก่นักเรียนนายเรืออากาศ เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติ

เหมาะสม ทีจ่ะเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ 

 ข้อ ๘ โรงเรียนนายเรืออากาศอยู่ภายใต้กฎหมาย แบบธรรมเนียมทหาร และพระราชบัญญัติ

กําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จวิชาการทหารทุกประการ 

หมวด ๒ 

นักเรียนนายเรืออากาศ 

 ข้อ ๙ ผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนายเรืออากาศ เรียกว่า “นักเรียนนายเรืออากาศ”  

ใช้คําย่อว่า “นนอ.” 

 ข้อ ๑๐ ผู้ที่จะสมัครเขา้เป็นนักเรียนนายเรืออากาศ   

   ๑๐.๑  ต้องมีคณุสมบัติครบถว้นตามท่ีระบุในข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วย 

โรงเรียนทหาร   

   ๑๐.๒  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนเตรียมทหาร ได้คะแนน 

และมีคุณสมบัติตามท่ีทางราชการกําหนด   

๑๐.๓  จะต้องทํา… 
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   ๑๐.๓  จะต้องทําหนังสือสัญญาของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ  

ตามแบบหนังสอืสัญญาแนบทา้ยระเบียบน้ี   

  ๑๐.๔  ต้องมีผูป้กครองหน่ึงคน และผูค้้ําประกันผู้ปกครองอีกหน่ึงคน เพ่ือรับรอง 

และปฏิบัติตามข้อความและพันธกรณีตามหนังสือสัญญาค้ําประกันของผู้ปกครองและหนังสือสัญญาค้ําประกัน

ของผู้ค้ําประกันผู้ปกครองแนบท้ายระเบียบน้ี เมื่อเป็นผู้ปกครองหรือผู้ค้าํประกันผู้ปกครองนักเรียน 

นายเรืออากาศคนหน่ึงคนใดแล้ว คู่สมรสจะเป็นผู้ค้ําประกันผู้ปกครองหรือผู้ปกครองนักเรียนนายเรืออากาศ 

คนน้ันอีกไม่ได้ และบุคคลเดียวกันจะเป็นผู้ปกครองหรือผู้ค้ําประกันผู้ปกครองนักเรียนนายเรืออากาศ 

เกินกว่าสองคนไม่ได้ 

  ๑๐.๕  ผู้ปกครองต้องเป็นผู้ที่มีหลักฐานทีส่ามารถรับรองข้อความและปฏิบัติตาม

พันธกรณีที่ทําสัญญาไว้ทุกประการ และผูค้้าํประกันผู้ปกครองต้องเป็นข้าราชการทหาร หรือข้าราชการตํารวจ

ช้ันสัญญาบัตรประจําการ หรือข้าราชการพลเรือนซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่านายทหารช้ันสัญญาบัตร 

  ๑๐.๖  เมื่อผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ เห็นชอบตามหนังสือสัญญา 

ของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ หนังสือสัญญาค้ําประกันของผู้ปกครอง และหนังสือสัญญา 

ค้ําประกันของผู้ค้ําประกันผู้ปกครอง ให้เสนอรายช่ือต่อผู้บัญชาการทหารอากาศเพ่ือออกคําสั่งแต่งต้ัง 

เป็นนักเรียนนายเรืออากาศ และให้โรงเรียนนายเรืออากาศนําขึ้นทะเบียนทหารกองประจําการ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 

 ข้อ ๑๑ หน้าที่และสทิธิของนักเรียนนายเรืออากาศ 

  ๑๑.๑  นักเรียนนายเรืออากาศเป็นนักเรียนทหาร ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม 

ว่าด้วยโรงเรียนทหาร  

  ๑๑.๒  นักเรียนนายเรืออากาศผู้ใดมีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ให้โรงเรียน 

นายเรืออากาศ นําขึ้นทะเบียนกองประจําการต้ังแต่วันที่บรรจุเข้าเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ หรือต้ังแต่ 

วันที่มีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ 

  ๑๑.๓  ผู้ทีท่ําหนังสือสัญญาของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ ให้ถือว่า 

เป็นผู้ที่ร้องขอเข้ารับราชการทหารกองประจําการ ตามกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วย 

การรับราชการทหาร 

  ๑๑.๔  นักเรียนนายเรืออากาศจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คําสั่ง แบบธรรมเนียม 

ของทหารตามที่ทางราชการกําหนด ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย 

 

 

๑๑.๕  นักเรยีน... 
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  ๑๑.๕  นักเรยีนนายเรืออากาศจะต้องรับการฝึกศึกษาอบรมตามระเบียบและหลักสูตร 

ที่ทางราชการกําหนด และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด 

  ๑๑.๖  นักเรียนนายเรอือากาศ มีสทิธิได้รับเงินเดือน พัสดุ เบ้ียเลี้ยง การเลี้ยงดู  

การรับสิ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ การรักษาพยาบาล รวมทั้งสิทธิอ่ืน ๆ ตามที่ทางราชการกําหนด นอกเหนือจากน้ัน

นักเรียนนายเรืออากาศจะต้องจัดหาหรือออกค่าใช้จ่ายเอง และจะต้องมีให้ครบถ้วนตามท่ีทางราชการกําหนด 

  ๑๑.๗   นักเรยีนนายเรืออากาศจะต้องชดใช้เงินค่าสิ่งของหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ทางราชการ

แจกจ่ายให้และกําหนดเรียกคืนตามที่ทางราชการเรียกเก็บ เมื่อสิ่งของหรือวัสดุอุปกรณ์น้ันชํารุดหรือสูญหาย 

  ๑๑.๘   นักเรยีนนายเรืออากาศจะต้องเสียค่าบํารุงกิจการภายในโรงเรียนนายเรืออากาศ

ที่นักเรียนนายเรืออากาศได้ใช้ประโยชน์ตามที่โรงเรียนนายเรืออากาศกําหนด 

หมวด ๓ 

สภาโรงเรียนนายเรืออากาศ 

 ข้อ ๑๒ ให้มีสภาโรงเรียนนายเรืออากาศ ประกอบด้วยสมาชิกดังต่อไปน้ี 

  ๑๒.๑   สมาชิกโดยตําแหน่ง 

   ๑๒.๑.๑  ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ เป็นประธานกรรมการ 

   ๑๒.๑.๒  รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ เป็นรองประธานกรรมการ 

   ๑๒.๑.๓  เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศ เป็นกรรมการ                      

   ๑๒.๑.๔  ผู้อํานวยการกองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ เป็นกรรมการ 

   ๑๒.๑.๕  ศาสตราจารย์กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ  

(พลอากาศตรี) เป็นกรรมการ 

   ๑๒.๑.๖  รองเสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศ เป็นกรรมการ               

   ๑๒.๑.๗  รองผู้อํานวยการกองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ   

เป็นกรรมการ 

   ๑๒.๑.๘  ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายเรืออากาศ รักษาพระองค์  

โรงเรียนนายเรืออากาศ เป็นกรรมการ 

   ๑๒.๑.๙  ผู้อํานวยการกองวิชาทหาร โรงเรียนนายเรืออากาศ เป็นกรรมการ 

   ๑๒.๑.๑๐  หัวหน้ากองสถิติและประเมินผล โรงเรียนนายเรืออากาศ   

เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 

๑๒.๑.๑๑  รองหัวหน้า... 
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  ๑๒.๑.๑๑  รองหัวหน้ากองสถิติและประเมนิผล โรงเรียนนายเรืออากาศ   

เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๑๒.๒  สมาชิกโดยการแต่งต้ัง ซึ่งเป็นผู้ทรงคณุวุฒิที่สภาโรงเรียนนายเรืออากาศ  

เห็นสมควรแต่งต้ังเป็นกรรมการสภาโรงเรียนนายเรืออากาศเพ่ิมเติม 

 ข้อ ๑๓ สภาโรงเรียนนายเรืออากาศ มีอํานาจและหน้าที่ดังน้ี  

  ๑๓.๑  การกําหนดวาระการประชุมของสภาโรงเรียนนายเรืออากาศ 

  ๑๓.๒  การเชิญบุคคลที่ไม่ใช่กรรมการสภาโรงเรียนนายเรืออากาศ เข้าช้ีแจง 

ในการประชุมเฉพาะเรื่องได้ 

  ๑๓.๓  เสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือออกคําสั่งกองทัพอากาศแต่งต้ังเป็นกรรมการ 

สภาโรงเรียนนายเรืออากาศเพ่ิมเติม 

  ๑๓.๔  การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ เพ่ือช่วยเหลือการดําเนินการตามท่ี 

สภาโรงเรียนนายเรืออากาศกําหนด 

  ๑๓.๕  พิจารณาเสนอแนะการจัดต้ัง รวม ยุบเลิกสาขาวิชา 

  ๑๓.๖  พิจารณารับรองหลักสูตรแต่ละสาขาวิชาที่โรงเรียนนายเรืออากาศเสนอ 

เพ่ือขออนุมัติหลักสูตร 

  ๑๓.๗  การกําหนดนโยบายและวิธีการศึกษาให้เหมาะสม 

  ๑๓.๘  กําหนดพ้ืนความรู้ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การเข้าเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ 

ระยะเวลาการศึกษา การสอบ และเง่ือนไขการรับปริญญา 

  ๑๓.๙  อนุมัติใบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และรางวัล ที่เก่ียวกับการศึกษา 

และฝึกอบรมของนักเรียนนายเรืออากาศ 

  ๑๓.๑๐  การพิจารณารับรองผลการศึกษาและฝึกอบรม การเลื่อนช้ัน  

และการสําเร็จการศึกษาของนักเรียนนายเรืออากาศ 

  ๑๓.๑๑  การพิจารณาสิทธิในการเข้าสอบของนักเรียนนายเรืออากาศ 

  ๑๓.๑๒  พิจารณาความเห็นชอบในการถอนทะเบียนจากความเป็นนักเรียน 

นายเรืออากาศ 

  ๑๓.๑๓  เรื่องอ่ืน ๆ ที่ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ เห็นควรให้นําเขา้พิจารณา              

โดยสภาโรงเรียนนายเรืออากาศ 

 

 

หมวด ๔ ... 
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หมวด ๔ 

คณะกรรมการแพทย์โรงเรียน 

 ข้อ ๑๔ ให้มีคณะกรรมการแพทย์โรงเรียน โดยผู้บัญชาการทหารอากาศแต่งต้ังเป็น

คณะกรรมการแพทย์ของโรงเรียนนายเรืออากาศประจําปีการศึกษาแต่ละปี ซึ่งประกอบด้วย 

  ๑๔.๑  แพทย์จากกรมแพทย์ทหารอากาศ ๑ คน 

  ๑๔.๒  แพทย์จากสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ๑ คน 

  ๑๔.๓  แพทย์จากแผนกแพทย์ กองบริการ โรงเรียนนายเรืออากาศ ๑ คน 

 ข้อ ๑๕ คณะกรรมการแพทย์โรงเรียน มีหน้าที่  

  ๑๕.๑  เป็นทีป่รึกษาและให้คําแนะนําแก่สภาโรงเรียนนายเรืออากาศ เมื่อมีปัญหา

เก่ียวกับการเจ็บป่วยของนักเรียนนายเรืออากาศ 

  ๑๕.๒  ตรวจสอบ รายงานผลการรักษาการเจ็บป่วยของนักเรียนนายเรืออากาศ 

ที่ถูกรายงานเข้าสภาโรงเรียนนายเรืออากาศ ให้ถอนทะเบียนจากความเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ 

ด้วยสาเหตุการเจ็บป่วยตามที่กําหนดในระเบียบ 

  ๑๕.๓  ร่วมกันลงลายมือช่ือรับรองผลการตรวจสอบรายงานผลการรักษา  

และรายงานเสนอข้อพิจารณาวินิจฉัยให้ประธานกรรมการสภาโรงเรียนนายเรืออากาศทราบ เพ่ือดําเนินการ

ต่อไป 

  ๑๕.๔  ในกรณีที่ไม่สามารถวินิจฉัยหรือลงความเห็นในอาการป่วยของนักเรียน 

นายเรืออากาศได้ ให้ขอรับการสนับสนุนคําวินิจฉัยหรือความเห็นของแพทย์ทหารอากาศจากกรมแพทย์ 

ทหารอากาศ ทีร่ักษาหรือเช่ียวชาญโรคเฉพาะทาง (ที่นักเรยีนนายเรอือากาศผู้น้ันป่วย) ได้ตามความเหมาะสม 

หมวด ๕ 

การศึกษาและฝึกอบรมของนักเรียนนายเรืออากาศ 

 ข้อ ๑๖ ให้โรงเรียนนายเรืออากาศพิจารณาเสนอหลักสูตรการศึกษาได้ตามความเหมาะสม  

และเมื่อได้รับอนุมัติจากสภาการศึกษาวิชาการทหารแล้ว ให้จัดการศึกษาแก่นักเรียนนายเรืออากาศ 

ให้เป็นไปตามหลักสูตรน้ัน 

 ข้อ ๑๗ ปีการศึกษา การจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามที่โรงเรียนนายเรืออากาศกําหนด   

 ข้อ ๑๘ การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา การจัดลําดับที่ การเลื่อนช้ันการศึกษา 

การศึกษาซ้ําช้ัน การสอบแก้ตัว สิทธิยกเว้น และการสําเรจ็การศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตร  

 

ข้อ ๑๙  การแบ่งตอน... 
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 ข้อ ๑๙ การแบ่งตอนเรียนของนักเรียนนายเรืออากาศก่อนเลือกสาขาให้เป็นไปตามที่โรงเรียน

นายเรืออากาศกําหนด 

 ข้อ ๒๐ การคัดเลือกหัวหน้าตอนเรียนให้เป็นไปตามที่โรงเรียนนายเรืออากาศกําหนด   

และให้เสนอรายช่ือนักเรียนนายเรืออากาศท่ีได้รับการคัดเลือกเพ่ือออกคําสั่งกองทัพอากาศต่อไป 

 ข้อ ๒๑ การเลือกสาขาวิชาของนักเรียนนายเรืออากาศให้จัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือร่วมกัน

พิจารณาการเลือกสาขาของนักเรียนนายเรืออากาศ ประกอบด้วยคณะกรรมการของโรงเรียนนายเรืออากาศ 

และผูแ้ทนจากสายวิทยาการที่เก่ียวข้องของกองทัพอากาศ 

 ข้อ ๒๒ นักเรียนนายเรืออากาศท่ีมีระยะเวลาในการศึกษาและฝึกอบรมของแต่ละวิชา 

ตามหลักสูตรน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ไม่มสีิทธิเข้าสอบประจําภาคเรียน  

ให้นักเรียนนายเรืออากาศผู้น้ัน ทํารายงานขอสอบประจําภาคเรียนพร้อมแนบหลักฐานที่เก่ียวข้อง   

การอนุมัติให้สอบและจัดการสอบให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ 

 ข้อ ๒๓ นักเรียนนายเรืออากาศท่ีขาดสอบระหว่างภาคเรียนหรือประจําภาคเรียนในกระบวนวิชา

หน่ึงหรือหลายกระบวนวิชาเพราะป่วย เมื่อหายป่วยให้ทํารายงานขอสอบในกระบวนวิชาที่ขาดสอบพร้อม

หลักฐานการตรวจจากสถานพยาบาลและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแพทย์โรงเรียน   

การอนุมัติให้สอบและจัดการสอบให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ 

 ข้อ ๒๔ นักเรียนนายเรืออากาศท่ีมีระยะเวลาในการศึกษาและฝึกอบรมของแต่ละวิชา 

ตามหลักสูตรน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ไมม่ีสิทธิเข้าสอบประจําภาคเรียน ให้นักเรียนนายเรืออากาศผู้น้ัน 

ทํารายงานขอสอบประจําภาคเรียนพร้อมแนบหลักฐานที่เก่ียวข้อง การอนุมัติให้สอบให้อยู่ในดุลยพินิจ 

ของสภาโรงเรียนนายเรืออากาศ 

 ข้อ ๒๕ นักเรียนนายเรืออากาศท่ีได้รับอนุมัติให้ทําการสอบภายหลัง ทั้งการสอบระหว่าง 

ภาคเรียนและการสอบประจําภาคเรียน จะร้องเรียนในเรื่องปัญหาสอบไม่ได้ 

 ข้อ ๒๖ นักเรียนนายเรืออากาศท่ีไม่มีผลการสอบในปีการศึกษานั้น เน่ืองจากไม่เข้าสอบ 

หรือไม่มีสิทธิเข้าสอบ ให้นําผลการสอบเฉพาะที่มีอยู่มาเฉลี่ยเป็นผลการศึกษาทั้งปีการศึกษา  

 ข้อ ๒๗ นักเรียนนายเรืออากาศท่ีทุจริตการสอบ   

  ๒๗.๑   หากผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ผ่าน ให้ตกซ้ําช้ัน 

  ๒๗.๒   หากผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ตกซ้ําช้ัน ให้ถอนทะเบียนจากความ 

เป็นนักเรียนนายเรืออากาศ 

หมวด ๖ ... 
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หมวด ๖ 

การปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายเรืออากาศ 

 ข้อ ๒๘ การจัดกําลังนักเรียนนายเรืออากาศให้จัดกําลังนักเรียนนายเรืออากาศเป็นหน่วยตามท่ี

กองทัพอากาศกําหนด 

 ข้อ ๒๙ การปกครองบังคับบัญชาให้บรรจุนายทหารสัญญาบัตรทีส่ําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน

นายเรืออากาศ หรือสถาบันการศึกษาวิชาทหารซึ่งเทียบเทา่โรงเรียนนายเรืออากาศ ทําหน้าที่ปกครอง 

บังคับบัญชา อบรมคุณธรรม จริยธรรม กํากับดูแลความประพฤติและการปฏิบัติของนักเรียนนายเรืออากาศ 

 ข้อ ๓๐ การฝึกการปกครองบังคับบัญชาให้มีคณะกรรมการพิจารณาการแต่งต้ัง 

นักเรียนนายเรืออากาศเป็นนักเรียนผู้บังคับบัญชา เพ่ือฝึกการปกครองบังคับบัญชาและทําหน้าที่เป็นผู้ช่วย

ผู้บังคับบัญชา 

 ข้อ ๓๑ ให้โรงเรียนนายเรืออากาศพิจารณาเสนอรายช่ือแต่งต้ังหรือปลดนักเรียน 

นายเรืออากาศจากการเป็นนักเรียนผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าตอน เพ่ือออกคําสั่งกองทัพอากาศต่อไป 

 ข้อ ๓๒ นักเรียนนายเรอือากาศที่ได้รบัการแต่งต้ังเป็นนักเรียนผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าตอน            

ให้ได้รับเงินเดือนและมีสทิธิประดับเคร่ืองหมายตามท่ีทางราชการกําหนดในขณะที่ดํารงตําแหน่งน้ัน   

หมวด ๗ 

คะแนนความประพฤติและการลงทัณฑ์นักเรียนนายเรืออากาศ 

 ข้อ ๓๓ นักเรียนนายเรืออากาศมีคะแนนความประพฤติประจําตัวปีการศึกษาละ ๒๐๐ คะแนน  

ผลของการตัดคะแนนความประพฤติให้มีผลดังน้ี 

  ๓๓.๑ นักเรียนนายเรืออากาศท่ีถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่า ๘๐ คะแนน 

ในรอบปีการศึกษา 

   ๓๓.๑.๑  หากผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ผ่าน ให้ตกซ้ําช้ัน   

   ๓๓.๑.๒  หากผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ตกซ้าํช้ัน ให้ถอนทะเบียนจากความเป็น

นักเรียนนายเรืออากาศ 

  ๓๓.๒   นักเรยีนนายเรอือากาศท่ีถกูตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่า ๑๒๐ คะแนน              

ในรอบปีการศึกษานั้น ให้ถอนทะเบียนจากความเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ 

  ๓๓.๓   นักเรยีนนายเรืออากาศท่ีถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมรวมทุกรอบปี

การศึกษาเกินกว่า ๒๔๐ คะแนน ใหถ้อนทะเบียนจากความเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ 

 

ข้อ ๓๔  ให้โรงเรียน... 
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 ข้อ ๓๔ ให้โรงเรียนนายเรืออากาศ กําหนดระเบียบในการตัดคะแนนความประพฤติ 

ตามความเหมาะสม 

 ข้อ ๓๕ การลงทัณฑ์นักเรียนนายเรืออากาศ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและแบบธรรมเนียมทหาร 

ว่าด้วยวินัยและการลงทัณฑ์ 

หมวด ๘ 

รางวัลเรียนดี และการเชิดชูเกียรตินักเรียนนายเรืออากาศ 

 ข้อ ๓๖ รางวัลเรียนดีและรางวัลเกียรตินิยม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ 

ที่โรงเรียนนายเรืออากาศกําหนด 

 ข้อ ๓๗ การเชิดชูเกียรตินักเรียนนายเรืออากาศให้เป็นไปตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วย

หลักเกณฑ์การให้เครื่องหมายเชิดชูเกียรตินักเรียนนายเรืออากาศ  

หมวด ๙ 

การถอนทะเบียนออกจากความเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ 

 ข้อ ๓๘ นักเรียนนายเรืออากาศจะถูกถอนทะเบียนออกจากความเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ   

ตามสาเหตุดังต่อไปน้ี 

  ๓๘.๑   ถึงแก่กรรม 

  ๓๘.๒   ป่วย 

   ๓๘.๒.๑  ซึ่งคณะกรรมการแพทย์โรงเรียนได้ตรวจแล้วลงความเห็นว่า  

เป็นโรคที่ไม่สามารถศึกษาต่อไปได้ หรือเป็นโรคที่มีผลกระทบต่อการศึกษาและไม่อาจรักษาให้หายได้ 

ภายใน ๑ ปี   

   ๓๘.๒.๒  เกิดอวัยวะไม่สมบูรณ์ หรือเป็นโรคที่ขัดต่อคุณสมบัติตามข้อบังคับ

กระทรวงกลาโหมว่าด้วยโรงเรียนทหาร 

   ๓๘.๒.๓  ไม่สามารถเลื่อนช้ันการศึกษาในปีการศึกษาที่ป่วยน้ันได้  

และในปีการศึกษาต่อมายังรักษาไม่หาย จนมีเวลาในการศึกษาไม่ถึงเกณฑ์ที่จะมีสทิธิเข้าสอบ 

   ๓๘.๒.๔  เป็นโรคที่สภาโรงเรียนนายเรืออากาศเห็นควรให้ถอนทะเบียน 

ออกจากความเป็นนักเรียนนายเรืออากาศตามความเห็นของคณะกรรมการแพทย์โรงเรียน 

 

 

๓๘.๓  ผู้ปกครอง... 

 



- ๑๐ - 

 

 ๓๘.๓  ผู้ปกครองหรือผู้ค้ําประกันผู้ปกครองของนักเรียนนายเรืออากาศถึงแก่กรรม   

หรือขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนด และนักเรียนนายเรืออากาศผู้น้ันไม่สามารถหาผู้ปกครองหรือผู้ค้ําประกัน

ผู้ปกครองคนใหม่แทนได้ภายใน ๖๐ วัน นับต้ังแต่วันที่โรงเรียนแจ้งให้ทราบ 

  ๓๘.๔  ศึกษาชั้นใดช้ันหน่ึงเกินกว่า ๒ ปี   

  ๓๘.๕  สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า ๑.๕๐ ยกเว้นนักเรียนนายเรืออากาศ 

ที่ป่วยเน่ืองจากการฝึกอบรมหรือปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีโรงเรียนนายเรืออากาศมอบหมาย ตามผลการพิจารณา

ของสภาโรงเรียนนายเรืออากาศ 

  ๓๘.๖  ประพฤติตนเกียจคร้านต่อการศึกษา ซึ่งสภาโรงเรียนนายเรืออากาศเห็นว่า 

ไม่สมควรจะให้ศึกษาต่อไป 

  ๓๘.๗  ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่า ๘๐ คะแนน และผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์

ตกซ้ําช้ันในปีการศึกษานั้น 

  ๓๘.๘  ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่า ๑๒๐ คะแนน ในปีการศึกษานั้น 

  ๓๘.๙  ถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมรวมทุกรอบปีการศึกษาเกินกว่า ๒๔๐ คะแนน 

  ๓๘.๑๐  ทุจรติในการสอบและมีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ตกซ้ําช้ัน 

  ๓๘.๑๑  ปรากฏว่าก่อนเป็นนักเรียนหรือขณะเป็นนักเรียนอยู่ เป็นผู้มีภรรยา 

โดยทางพฤตินัยหรือนิตินัย 

  ๓๘.๑๒  ปรากฏว่าส่วนหน่ึงส่วนใดที่กล่าวไว้ในหนังสือสัญญาของผู้สมคัรเข้าเป็น

นักเรียนนายเรืออากาศหรือหลักฐานที่นํามาแสดงประกอบหนังสือสัญญาเป็นเท็จ   

  ๓๘.๑๓  ลาออก 

  ๓๘.๑๔  หนีราชการหรือหนีโรงเรียน 

  ๓๘.๑๕  เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติด หรือมีส่วนเก่ียวข้องกับยาเสพติด 

  ๓๘.๑๖  เจตนากระทําความผิดเก่ียวกับการประสงค์ต่อทรัพย์ 

  ๓๘.๑๗  ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึงตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับกระทรวงกลาโหม 

ว่าด้วยโรงเรียนทหาร 

  ๓๘.๑๘  ประพฤติตนเสื่อมเสียช่ือเสียงและเกียรติของทหาร หรืออาจเป็นเหตุให้เสื่อม

เสียช่ือเสียงและเกียรติของตนเองหรือหมู่คณะ 

  ๓๘.๑๙  ละเมดิวินัยทหารอย่างร้ายแรง จนเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิด 

ความไม่สงบหรือความไม่ปลอดภัยแก่หมู่คณะ หรือกระทาํการอย่างใดอย่างหน่ึงที่ส่อให้เห็นว่าไม่สมควร 

ที่จะออกไปรับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

๓๘.๒๐  ตกเป็นผู้ต้องหา... 



- ๑๑ - 

 

  ๓๘.๒๐  ตกเป็นผู้ต้องหาหรือถูกฟ้องเป็นจําเลยในคดีอาญา ในความผิดทีม่ิใช่ความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือต้องหาว่ากระทําความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เมื่อโรงเรียน 

นายเรืออากาศพิจารณาแล้วเห็นว่าหากให้คงอยู่ในสถานภาพนักเรียนนายเรืออากาศต่อไปจะเป็นการเสียหาย

แก่ราชการหรือเกียรติของหมู่คณะ 

  ๓๘.๒๑  ต้องโทษตามคําพิพากษาถึงที่สุดของศาลให้จําคุก เว้นแต่กรณศีาลให้รอการ

กําหนดโทษ หรือรอการลงโทษ 

  ๓๘.๒๒  ตกเป็นบุคคลล้มละลาย 

 ข้อ ๓๙ เมื่อมีนักเรียนนายเรืออากาศที่มีเหตุสมควรถูกถอนทะเบียนออกจากความเป็นนักเรียน

นายเรืออากาศ ให้หน่วยเก่ียวข้องแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และเปิดโอกาสให้นักเรียน 

นายเรืออากาศหรือผู้อาจถูกกระทบซึ่งสิทธิ ได้ช้ีแจง โต้แย้ง แถลงพยานหลักฐาน เพ่ือป้องกันสิทธิของตนได้

แล้วรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงถึงผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ เพ่ือเปิดประชุมสภาโรงเรียน 

นายเรืออากาศพิจารณาการถอนทะเบียนออกจากความเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ 

 ข้อ ๔๐ หากสภาโรงเรียนนายเรืออากาศมีมติเห็นชอบให้ถอนทะเบียนนักเรยีนนายเรืออากาศผู้ใด

ออกจากความเป็นนักเรียนนายเรืออากาศแล้ว ให้รายงานผลการพิจารณาของสภาโรงเรียนนายเรืออากาศ 

ถึงผู้บัญชาการทหารอากาศ เพ่ือพิจารณาออกคําสั่งกองทัพอากาศถอนทะเบียนนักเรียนผู้น้ันออกจากความเป็น

นักเรียนนายเรืออากาศ 

 ข้อ ๔๑ ให้โรงเรียนนายเรืออากาศเรียกพัสดุที่ทางราชการได้จ่ายไปและยังไม่หมดอายุคืนจากผู้ที่

ถูกถอนทะเบียนจากความเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ หากเรียกคืนไม่ได้หรือได้ไมค่รบถ้วน ให้คิดราคา 

แล้วเรียกเก็บจากนักเรียนนายเรืออากาศ หรือผู้ปกครอง หรือผู้ค้ําประกันผู้ปกครองจนครบถ้วน หากทําสิ่งของ

ทางราชการเสียหายจะต้องชดใช้เงินตามราคาสิ่งของน้ันด้วย 

 ข้อ ๔๒ นักเรียนนายเรืออากาศผู้ใดถูกถอนทะเบียนออกจากความเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ

ตามข้อ ๓๘.๔ – ๓๘.๒๒ นักเรียนนายเรืออากาศผู้น้ัน ผู้ปกครอง และผูค้้ําประกันผู้ปกครองของนักเรียน 

นายเรืออากาศผู้น้ัน จะต้องชําระเงินค่าชดใช้ผดิสัญญาการศึกษาให้แก่กองทัพอากาศตามระยะเวลาที่ได้ศึกษา

อยู่เป็นรายปี (รวมทั้งปีที่เรียนซ้ําช้ันด้วย) เป็นเงิน ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) เศษของปีให้คิด

เป็นรายเดือนตามส่วนเฉลี่ยของปี เศษของเดือนให้คิดเป็น ๑ เดือน ทั้งน้ีต้องไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 ข้อ ๔๓ นักเรียนนายเรืออากาศซึ่งออกจากความเป็นนักเรียนนายเรืออากาศด้วยเหตุใด ๆ  

ก็ตาม จะเข้าเป็นนักเรียนนายเรืออากาศอีกไม่ได้ 

 

ข้อ ๔๔  นักเรยีน... 



- ๑๒ - 

 

 ข้อ ๔๔ นักเรียนนายเรืออากาศท่ีได้ขึ้นทะเบียนทหารกองประจําการแล้ว หากถกูถอนทะเบียน

ออกจากความเป็นนักเรียนนายเรืออากาศแต่ยังรับราชการไม่ครบกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 

ให้โรงเรียนนายเรืออากาศส่งตัวนักเรียนนายเรืออากาศผู้น้ันไปรับราชการใน กรม กองทหารจนกว่าจะครบ

กําหนดปลดเป็นทหารกองหนุนต่อไป 

 ข้อ ๔๕ นักเรียนนายเรืออากาศซึ่งต้องออกจากความเป็นนักเรียนนายเรืออากาศก่อนสําเร็จ

การศึกษาช้ันสูงสุดตามหลักสตูรของโรงเรียน และมคีุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วย

การแต่งต้ังยศทหาร พุทธศักราช ๒๕๐๗  หากทางราชการมีความประสงค์จะบรรจุไว้ปฏิบัติราชการ  

จะสั่งบรรจุแต่งต้ังยศและให้รับเงินเดือนตามอัตราที่ทางราชการกําหนด   

หมวด ๑๐ 

การตรวจสุขภาพและการรักษาพยาบาลนักเรียนนายเรืออากาศ 

 ข้อ ๔๖ นักเรียนนายเรืออากาศต้องได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายจากสถาบันเวชศาสตร์การบิน

กองทัพอากาศ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 ข้อ ๔๗ นักเรียนนายเรืออากาศท่ีเจ็บป่วยให้เข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาล 

ภายในโรงเรียนนายเรืออากาศ หรือสถานพยาบาลของกองทัพอากาศเป็นลําดับแรก หรือสถานพยาบาลอ่ืน 

ที่เหมาะสมได้ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการแพทย์โรงเรียน ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนสามารถ 

เข้ารับการรักษาจากสถานพยาบาลอ่ืนได้ตามความเหมาะสมและต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

หมวด ๑๑ 

การสําเร็จการศึกษา 

 ข้อ ๔๘ นักเรียนนายเรืออากาศท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 

ที่กําหนด จะได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนนายเรืออากาศ 

 ข้อ ๔๙ นักเรียนนายเรืออากาศท่ีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศ เมื่อได้รับ 

การแต่งต้ังยศและบรรจุเข้ารบัราชการ ต้องรับราชการในกองทัพอากาศติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของเวลา 

ที่รับการศึกษาในโรงเรียนนายเรืออากาศ (รวมจํานวนปีที่เรียนซ้ําช้ันด้วย) แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี หากถูกปลดออก

เน่ืองจากกระทําความผิดหรือลาออกก่อนกําหนด  นักเรียนนายเรืออากาศผู้น้ัน ผู้ปกครอง และผู้ค้ําประกัน

ผู้ปกครอง ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่ทางราชการตามจํานวนปีที่รับราชการไม่ครบนั้น  

ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) เศษของปีให้คิดเป็นรายเดือนตามส่วนเฉลี่ยของปี เศษของเดือน 

ให้คิดเป็น ๑ เดือน ภายใน ๓๐ วันนับต้ังแต่วันที่ทางราชการแจ้งให้ทราบ 

ข้อ ๕๐  นักเรยีน... 



- ๑๓ - 

 

 ข้อ ๕๐ นักเรียนนายเรืออากาศท่ีสําเร็จการศึกษาและได้รับการแต่งต้ังยศแล้ว แต่ยังไม่ได้ 

ส่งตัวไปยังสังกัดใหม่ ให้อยู่ในการปกครองบังคับบัญชาของผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ  

จนกว่าจะมีคําสั่งบรรจุตามแผนบรรจุกําลังพลของกองทัพอากาศ 

 ข้อ ๕๑ นักเรียนนายเรืออากาศท่ีสําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศและเดินทางกลับ                   

ประเทศไทยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างรอการพิจารณาบรรจุและแต่งต้ังยศน้ัน ให้อยู่ในการปกครองบังคับบัญชา 

ของผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ 

หมวด ๑๒ 

เบ็ดเตล็ด 

 ข้อ ๕๒ หนังสือสัญญาของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ หนังสือให้ความยินยอมของ

ผู้แทนโดยชอบธรรม หนังสือสัญญาค้ําประกันของผู้ปกครอง และหนังสอืสัญญาค้ําประกันของ 

ผู้ค้ําประกันผู้ปกครอง ให้ใช้ตามแบบท้ายระเบียบน้ี 

 ข้อ ๕๓ บรรดาข้อผูกพันหรือสัญญาระหว่างทางราชการกับนักเรียนนายเรืออากาศ 

หรือบุคคลภายนอก ซึ่งมีอยู่ก่อนใช้ระเบียบน้ี ให้คงใช้บังคับตามข้อผูกพันหรือสัญญาน้ัน 

 ข้อ ๕๔ ให้โรงเรียนนายเรืออากาศมีสิทธิและอํานาจดังน้ี  

  ๕๔.๑  เชิญหรอืจ้างผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทําการสอน บรรยาย หรือฝึกให้แก่นักเรียน 

นายเรืออากาศและเจ้าหน้าทีต่ามความจําเป็นและเหมาะสม ทั้งน้ีให้ปฏิบัติตามท่ีทางราชการกําหนด 

  ๕๔.๒  จัดทําเอกสาร หลักฐานรับรองการศึกษา หรือเอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับนักเรียน

นายเรืออากาศ 

 

 ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๕    กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๔ 

       (ลงช่ือ)  พลอากาศเอก อิทธพร  ศุภวงศ์ 

               (อิทธพร  ศุภวงศ์) 

                    ผูบั้ญชาการทหารอากาศ 

 

 

 

การแจกจ่าย ... 
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การแจกจ่าย   ผบ.ทอ., รอง ผบ.ทอ., ปธ.คปษ.ทอ., ผช.ผบ.ทอ., เสธ.ทอ., ปษ.พิเศษ ทอ.,  
หน.คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา, รอง เสธ.ทอ.,ผช.เสธ.ทอ., สน.ผบ.ทอ.,  
สน.รอง ผบ.ทอ., สน.ปธ.คปษ.ทอ., สน.ผช.ผบ.ทอ., สน.เสธ.ทอ., สน.รอง เสธ.ทอ., สน.ผช.เสธ.ทอ.,  
สน.ปษ.ทอ., สน.ผทค.ทอ., ผนน.บก.ทอ., นขต.ทอ., และ นขต.กพ.ทอ. 
 
 
 

สําเนาถูกต้อง 
          น.อ. 
                 (ชากร  ตะวันแจ้ง) 
                  ผอ.กปค.กพ.ทอ. 
     ๒๘ ก.พ.๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            จ.อ.หญิง ยุพเรศ ฯ   พิมพ์/ทาน 

                         น.ท.หญิง               ตรวจ 

 



หนังสือสัญญาของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ 

         

เขียนที่................................................ 

        วันที่...........เดือน........................พ.ศ. ................. 

 ข้าพเจ้า ช่ือ..................................สกุล.................................................หมายเลขประจําตัวประชาชน

........................................เกิดเมื่อวันที่.............เดือน.................พ.ศ. ........... อายุ...........ปี  เช้ือชาติ....................

สัญชาติ..................นับถือศาสนา....................................ตําหนิ............................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

บ้านเกิดเลขที่...................................ตรอก/ซอย.........................................ถนน................................................... 

ตําบล/แขวง...........................................................อําเภอ/เขต............................................................................. 

จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์...............................โทร....................................................... 

 ปัจจุบันข้าพเจ้าพักอยู่บ้านเลขที่..................................ตรอก/ซอย......................................................... 

ถนน..............................................ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต.......................................... 

จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์........................................... 

 บิดาผู้ให้กําเนิดข้าพเจ้าช่ือ...................................................................................................................... 

สัญชาติโดยกําเนิดของบิดา.....................อาชีพของบิดา...........................ตําแหน่ง............................................... 

 มารดาผู้ให้กําเนิดข้าพเจ้าช่ือ................................................................................................................... 

สัญชาติโดยกําเนิดของมารดา...................อาชีพของมารดา.........................ตําแหน่ง........................................... 

 ขอทําหนังสือสัญญาให้ไว้ต่อกองทัพอากาศ ดังมีข้อความต่อไปน้ี 

 ข้อ ๑ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีลักษณะและคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบกองทัพอากาศ ว่า

ด้วยโรงเรียนนายเรืออากาศทุกประการ หากแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดตามกฎหมายและที่

กองทัพอากาศกําหนด 

 ข้อ ๒ เมื่อกองทัพอากาศรับข้าพเจ้าเป็นนักเรียนนายเรืออากาศแล้ว ข้าพเจ้าจะต้ังใจศึกษา             

เล่าเรียนจนเต็มความสามารถ ตามหลักสูตรที่ทางราชการกําหนดให้ 

 ข้อ ๓ ข้าพเจ้าจะอยู่ในโอวาทของผู้บังคับบัญชาและยอมปฏิบัติตาม กฎ ข้อบังคับ คําสั่ง ระเบียบ  

วินัย และแบบธรรมเนียมทหารที่มีอยู่แล้วและที่กําหนดขึ้นใหม่ทุกประการ ทั้งจะประพฤติตนให้เหมาะสมกับ

ฐานะนักเรียน 

 ข้อ ๔ ในระหว่างที่เป็นนักเรียน ข้าพเจ้าจะไม่ทําการสมรส หรือมีความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยา 

จนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 

ข้อ ๕  ข้าพเจ้า ... 
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 ข้อ ๕ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ย่ิงไปกว่าที่ทางราชการจัดให้ 

 ข้อ ๖ เมื่อข้าพเจ้าได้เป็นนักเรียนนายเรืออากาศแล้ว ข้าพเจ้าจะเรียนให้จบตามหลักสูตร 

ที่ทางราชการกําหนดไว้ ข้าพเจ้ายอมชดใช้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ทางราชการตามระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ 

ในโรงเรียนนายเรืออากาศ (รวมจํานวนปีที่เรียนซ้ําช้ันด้วย) จํานวนปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน)  

เศษของปีให้คดิเป็นรายเดือนตามส่วนเฉลีย่ของปี เศษของเดือนให้คิดเป็น ๑ เดือน ซึง่ต้องไม่น้อยกว่า 

๑๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) หากต้องถูกถอนทะเบียนออกจากความเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ 

ในระหว่างศึกษาตามกรณีดังน้ี 

  ๖.๑ ศึกษาช้ันใดช้ันหน่ึงเกินกว่า ๒ ปี   

  ๖.๒ สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า ๑.๕๐ ยกเว้นนักเรียนนายเรืออากาศท่ีป่วยเน่ืองจาก

การฝึกอบรมหรือปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีโรงเรยีนนายเรืออากาศมอบหมาย ตามผลการพิจารณา 

ของสภาโรงเรียนนายเรืออากาศ 

  ๖.๓ ประพฤติตนเกียจคร้านต่อการศึกษา ซึ่งสภาโรงเรียนนายเรืออากาศเห็นว่าไม่สมควร 

จะให้ศึกษาต่อไป 

  ๖.๔ ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่า ๘๐ คะแนน และมีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์      

ตกซ้ําช้ันในปีการศึกษานั้น 

  ๖.๕ ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่า ๑๒๐ คะแนน ในปีการศึกษานั้น 

  ๖.๖ ถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมรวมทกุรอบปีการศึกษาเกินกว่า ๒๔๐ คะแนน 

  ๖.๗ ทุจริตในการสอบและมีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ตกซ้ําช้ัน 

  ๖.๘ ปรากฏว่าก่อนเป็นนักเรียนหรือขณะเป็นนักเรียนอยู่ เป็นผู้มีภรรยาโดยทางพฤตินัย 

หรือนิตินัย 

  ๖.๙ ปรากฏว่าส่วนหน่ึงส่วนใดที่กล่าวไว้ในหนังสือสัญญาของผูส้มัครเข้าเป็นนักเรียน  

 นายเรืออากาศหรือหลักฐานที่นํามาแสดงประกอบหนังสือสัญญาเป็นเท็จ   

  ๖.๑๐ ลาออก 

  ๖.๑๑ หนีราชการหรือหนีโรงเรียน 

  ๖.๑๒ เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติด หรือมีส่วนเก่ียวข้องกับยาเสพติด 

  ๖.๑๓ เจตนากระทําความผิดเก่ียวกับการประสงค์ต่อทรัพย์ 

  ๖.๑๔ ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึงตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับกลาโหมว่าด้วย 

โรงเรียนทหาร 

๖.๑๕ ประพฤติตน... 
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  ๖.๑๕ ประพฤติตนเสื่อมเสียช่ือเสียงและเกียรติของทหาร หรืออาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสีย

ช่ือเสียงและเกียรติของตนเองหรือหมู่คณะ 

  ๖.๑๖ ละเมิดวินัยทหารอย่างร้ายแรง จนเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบ 

หรือความไม่ปลอดภัยแก่หมูค่ณะ หรือกระทําการอย่างใดอย่างหน่ึงที่ส่อให้เห็นว่าไม่สมควรท่ีจะออกไป 

รับราชการเป็นนายทหารสญัญาบัตร 

  ๖.๑๗ ตกเป็นผู้ต้องหาหรือถูกฟ้องเป็นจําเลยในคดีอาญา ในความผิดที่มิใช่ความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือต้องหาว่ากระทําความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เมื่อโรงเรียน 

นายเรืออากาศพิจารณาแล้วเห็นว่าหากให้คงอยู่ในสถานภาพนักเรียนนายเรืออากาศต่อไป จะเป็นการเสียหาย

แก่ราชการหรือเกียรติของหมู่คณะ 

  ๖.๑๘ ต้องโทษตามคําพิพากษาถึงที่สุดของศาลให้จําคุก เว้นแต่กรณีศาลให้รอการกําหนดโทษ 

หรือรอการลงโทษ 

  ๖.๑๙ ตกเป็นบุคคลลม้ละลาย 

 ข้อ ๗ หากข้าพเจ้าถูกถอนทะเบียนออกจากความเป็นนักเรียนนายเรืออากาศแล้ว ทางโรงเรียน 

นายเรืออากาศไม่สามารถเรียกพัสดุที่ทางราชการได้จ่ายไปและยังไม่หมดอายุคืน หรือได้คืนไม่ครบถ้วน 

จากข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินดีชดใช้เงินตามราคาสิ่งของน้ันด้วย   

 ข้อ ๘ เมื่อข้าพเจ้าเรียนจบหลักสูตรตามที่ทางราชการกําหนดไว้  ข้าพเจ้าต้องรับราชการใน

กองทัพอากาศติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของเวลาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนนายเรืออากาศ (รวมจํานวนปี 

ที่เรียนซ้ําช้ันด้วย) แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี ถ้าข้าพเจ้ารับราชการไม่ครบตามกําหนด ไม่ว่าจะถูกปลดออกเน่ืองจาก

กระทําความผิดหรือลาออกก่อนกําหนด ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินเป็นค่าผิดสัญญาการศึกษาให้แก่ทางราชการ 

ตามจํานวนปีที่รับราชการไม่ครบน้ัน จํานวนปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) เศษของปีให้คิดเป็น

รายเดือนตามส่วนเฉลี่ยของปี เศษของเดือนให้คิดเป็น ๑ เดือน  

 ข้อ ๙ ถ้าข้าพเจ้าทําทรัพย์สินของทางราชการชํารุด เสียหาย หรือสูญหายด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม  

ซึ่งมิใช่เหตุสุดวิสัย หรือชํารุดเสื่อมสลายที่เป็นไปตามสภาพการของการใช้ หรือเกิดจากธรรมชาติ  

ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินเท่าราคาของที่เสียหาย  หรือสูญหายไปให้แก่ทางราชการตามที่ทางราชการกําหนด 

 ข้อ ๑๐ การชดใช้ตามข้อ ๖, ๗, ๘ และ ๙  ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ให้เป็นการเสรจ็สิ้นภายใน ๓๐ วัน

นับต้ังแต่วันที่ทางราชการแจ้งให้ทราบ เว้นแต่กรณีที่ข้าพเจ้าขอลาออกในระหว่างที่ต้องผูกพันตามสัญญาน้ี  

ข้าพเจ้ายอมชดใช้เงินตามสัญญาแก่ทางราชการให้เป็นการเสร็จสิ้นทันททีี่ขอลาออก 

 

ข้อ ๑๑  ข้าพเจ้า ... 
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 ข้อ ๑๑ ข้าพเจ้ายินยอมให้สญัญาน้ีมผีลบังคับแก่ข้าพเจ้าจนกว่าทางราชการจะบอกเลิก 

หรือเมื่อข้าพเจ้าเรียนจบหลักสูตรตามท่ีทางราชการกําหนดไว้  และได้รบัราชการครบระยะเวลา ๒ เท่า 

ของระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ในโรงเรียนนายเรืออากาศ (รวมจํานวนปีที่เรียนซ้ําช้ันด้วย) แต่ไม่เกิน ๑๐ ปีแล้ว 

 ข้อ ๑๒ เมื่อข้าพเจ้าทําหนังสือสัญญาของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ ถอืว่าเป็นผู้ที่ร้องขอ

เข้ารับราชการทหารกองประจําการ ตามกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 

 ข้อ ๑๓ ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงขอลงลายมือช่ือไว้ 

เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน 

 

     (ลงช่ือ) ...................................................ผู้ให้สัญญา 

      (.................................................) 

     (ลงช่ือ) ...................................................ผู้แทนกองทัพอากาศ 

      (.................................................) 

     (ลงช่ือ) ...................................................พยาน 

      (.................................................) 

     (ลงช่ือ) ...................................................พยาน 

      (.................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม 

 

 ข้าพเจ้า..................................................................................................................................หมายเลข

ประจําตัวประชาชน............................................................อยู่บ้านเลขที่.......................................................... 

ตรอก/ซอย..............................ถนน.........................................ตําบล/แขวง...................................................... 

อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์...................................... 

เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของ................................................................................................................โดยเป็น 

บิดา / มารดา / ผู้ปกครอง ได้ทราบข้อความในใบสมัครและสัญญาของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียน 

นายเรืออากาศของ.......................................................................................................................แล้วยินยอมให้

.......................................................................................................................สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายเรือ

อากาศและทําสัญญาสมัครเขา้เป็นนักเรียนนายเรืออากาศให้ไว้ต่อกองทัพอากาศได้ 

 

 

    (ลงช่ือ) ...................................................ผู้แทนโดยชอบธรรม 

     (.................................................) 

    (ลงช่ือ) ...................................................พยาน 

     (.................................................) 

    (ลงช่ือ) ...................................................พยาน 

     (.................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนังสือสัญญาค้ําประกันของผู้ปกครอง 

 

       เขียนที่.................................................. 

       วันที่..............เดือน.........................พ.ศ............... 

 ข้าพเจ้า ช่ือ............................................. ช่ือสกุล....................................................................................

หมายเลขประจําตัวประชาชน....................................................... อายุ.....................ปี  เช้ือชาติ..........................

สัญชาติ............................อยู่บ้านเลขที่ ...............................ตรอก/ซอย...............................................................

ถนน........................................แขวง/ตําบล.........................................เขต/อําเภอ................................................

จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์................................ 

ขณะนี้มีอาชีพ................................................................................โทรศัพท์ที่ทํางาน.............................................

โทรศัพท์ที่บ้าน.....................................โทรศัพท์มือถือ..................................... 

 ข้าพเจ้าเก่ียวข้องเป็น.....................................................ของผู้สมัคร  ข้าพเจ้าขอรับเป็นผู้ปกครอง 

ของผู้สมัคร ขอทําหนังสือสัญญาค้ําประกัน  และใหส้ัญญารับรองกับกองทัพอากาศไว้ดังน้ี 

 ข้อ ๑ ข้าพเจ้ามีความยินดีและเต็มใจให้..............................................................................................

สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ  และในระหว่างที่ผู้สมัครเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ  ข้าพเจ้าขอให้

สัญญารับรองว่าในกรณีที่ผูส้มคัรได้กระทํานิติกรรมใด ๆ กับกองทัพอากาศ  ในกิจการอันเก่ียวเน่ืองกับ

การศึกษาแล้ว ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบเสมือนหน่ึงข้าพเจ้าได้อนุญาตให้กระทําการน้ัน ๆ เอง กับทั้งจะชดใช้

ค่าเสียหาย ในกรณีที่ทําสิ่งของของทางราชการชํารุดเสียหายให้แก่ทางราชการจนครบถ้วน 

 ข้อ ๒ ข้าพเจ้าขอให้สัญญารับรองว่า 

  ๒.๑ ข้าพเจ้าจะอุปการะอุดหนุนด้วยทุนทรัพย์  ให้ผู้สมัครมีเครือ่งอุปโภคใช้สอย 

และอุปกรณ์ในการศึกษาตามที่กองทัพอากาศกําหนดไว้ ตลอดเวลาที่ผู้สมัครเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ 

ทุกประการ 

  ๒.๒ ข้าพเจ้าจะให้ผู้สมัครมคีวามเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ สมเกียรติของนักเรียน 

นายเรืออากาศทุกประการ 

  ๒.๓ ข้าพเจ้าจะแจ้งข้อบกพร่องอันเป็นผลเสียในการศึกษาของผู้สมัครที่เกิดขึ้นกับ 

ทางบ้านให้ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศทราบ 

  ๒.๔ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศทราบทุกคร้ัง หากขา้พเจ้า

เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายภูมิลําเนาใหม ่

 

 

ข้อ ๓  ข้าพเจ้า ... 



- ๒ - 

 

 ข้อ ๓ ข้าพเจ้าขอให้สัญญารับรองว่าจะยินยอมปฏิบัติตามและไม่เรียกร้องสิ่งใดถ้าผู้สมัคร 

ต้องถูกถอนทะเบียนออกจากความเป็นนักเรียนนายเรืออากาศก่อนสําเร็จการศึกษา เน่ืองจากเหตุดังน้ี 

  ๓.๑ ถึงแก่กรรม 

  ๓.๒ ป่วย 

   ๓.๒.๑  ซึ่งคณะกรรมการแพทย์โรงเรียนได้ตรวจแล้วลงความเห็นว่า เป็นโรค 

ที่ไม่สามารถศกึษาต่อไปได้ หรือเป็นโรคที่มีผลกระทบต่อการศึกษาและไมอ่าจรักษาให้หายได้ภายใน ๑ ปี   

   ๓.๒.๒  เกิดอวัยวะไม่สมบูรณ ์หรือเป็นโรคทีข่ัดต่อคุณสมบัติตามข้อบังคับ

กระทรวงกลาโหมว่าด้วยโรงเรียนทหาร 

   ๓.๒.๓  ไม่สามารถเลื่อนช้ันการศึกษาในปีการศึกษาที่ป่วยน้ันได้ และในปีการศึกษา

ต่อมายังรักษาไม่หาย จนมีเวลาในการศึกษาไม่ถึงเกณฑ์ที่จะมีสิทธิเข้าสอบ 

   ๓.๒.๔  นอกจากข้อ ๓.๒.๑ - ๓.๒.๓ ซึ่งสภาโรงเรียนนายเรืออากาศเห็นควร 

ให้ถอนทะเบียนออกจากความเป็นนักเรียนนายเรืออากาศตามความเห็นของคณะกรรมการแพทย์โรงเรียน 

  ๓.๓ ผู้ปกครองหรือผู้ค้ําประกันผู้ปกครองของนักเรียนนายเรืออากาศถึงแก่กรรม  

หรือขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนด และนักเรียนนายเรืออากาศผู้น้ันไม่สามารถหาผู้ปกครองหรือผู้ค้ําประกัน

ผู้ปกครองคนใหม่แทนได้ภายใน ๖๐ วัน นับต้ังแต่วันที่โรงเรียนแจ้งให้ทราบ 

  ๓.๔ ศึกษาช้ันใดช้ันหน่ึงเกินกว่า ๒ ปี   

  ๓.๕ สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า ๑.๕๐ ยกเว้นนักเรียนนายเรืออากาศท่ีป่วย 

เน่ืองจากการฝึกอบรมหรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่โรงเรียนนายเรืออากาศมอบหมาย ตามผลการพิจารณา 

ของสภาโรงเรียนนายเรืออากาศ 

  ๓.๖ ประพฤติตนเกียจคร้านต่อการศึกษา ซึ่งสภาโรงเรียนนายเรืออากาศเห็นว่า 

ไม่สมควรจะให้ศึกษาต่อไป 

  ๓.๗ ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่า ๘๐ คะแนน และมีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ 

ตกซ้ําช้ันในปีการศึกษานั้น 

  ๓.๘ ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่า ๑๒๐ คะแนน ในปีการศึกษานั้น 

  ๓.๙ ถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมรวมทกุรอบปีการศึกษาเกินกว่า ๒๔๐ คะแนน 

  ๓.๑๐ ทุจริตในการสอบและมีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ตกซ้ําช้ัน 

  ๓.๑๑ ปรากฏว่าก่อนเป็นนักเรียนหรือขณะเป็นนักเรียนอยู่ เป็นผู้มีภรรยาโดยทาง 

พฤตินัยหรือนิตินัย 

 

๓.๑๒ ปรากฏว่า ... 



- ๓ - 

 

  ๓.๑๒ ปรากฏว่าส่วนหน่ึงส่วนใดที่กล่าวไว้ในหนังสือสัญญาของผูส้มัครเข้าเป็นนักเรียนนาย

เรืออากาศหรือหลักฐานที่นํามาแสดงประกอบหนังสือสัญญาเป็นเท็จ   

  ๓.๑๓ ลาออก 

  ๓.๑๔ หนีราชการหรือหนีโรงเรียน 

  ๓.๑๕ เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติด หรือมีส่วนเก่ียวข้องกับยาเสพติด 

  ๓.๑๖ เจตนากระทําความผิดเก่ียวกับการประสงค์ต่อทรัพย์ 

  ๓.๑๗ ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึงตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับกลาโหมว่าด้วย  

โรงเรียนทหาร 

  ๓.๑๘ ประพฤติตนเสื่อมเสียช่ือเสียงและเกียรติของทหาร หรืออาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสีย

ช่ือเสียงและเกียรติของตนเองหรือหมู่คณะ 

  ๓.๑๙ ละเมิดวินัยทหารอย่างร้ายแรง จนเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบ 

หรือความไม่ปลอดภัยแก่หมูค่ณะ  หรือกระทําการอย่างใดอย่างหน่ึงที่ส่อให้เห็นว่าไม่สมควรท่ีจะออกไป 

รับราชการเป็นนายทหารสญัญาบัตร 

  ๓.๒๐ ตกเป็นผู้ต้องหาหรือถูกฟ้องเป็นจําเลยในคดีอาญา ในความผิดที่มิใช่ความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือต้องหาว่ากระทําความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เมื่อโรงเรียนนาย

เรืออากาศพิจารณาแล้วเห็นว่าหากให้คงอยู่ในสถานภาพนักเรียนนายเรืออากาศต่อไป จะเป็นการเสียหายแก่

ราชการหรือเกียรติของหมู่คณะ 

  ๓.๒๑ ต้องโทษตามคําพิพากษาถึงที่สุดของศาลให้จําคุก เว้นแต่กรณีศาลให้รอการกําหนดโทษ 

หรือรอการลงโทษ 

  ๓.๒๒ ตกเป็นบุคคลลม้ละลาย 

  สําหรับในกรณีออกจากความเป็นนักเรียนนายเรืออากาศตามข้อ ๓.๔ – ๓.๒๒ ข้าพเจ้ายินยอมชําระ

เงินชดใช้ค่าผิดสัญญาการศึกษาให้แก่กองทพัอากาศ ตามระยะเวลาการศึกษาที่ผู้สมัครได้ศึกษาอยู่เป็นรายปี 

(รวมทั้งปีที่ศึกษาซ้ําช้ันด้วย) เป็นเงินปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) เศษของปีให้คิดเป็นรายเดือน

ตามส่วนเฉลี่ยของปี เศษของเดือนให้คิดเป็น ๑ เดือน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งน้ีภายใน ๓๐ วัน 

นับต้ังแต่วันที่กองทัพอากาศแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ 

 ข้อ ๔ ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ค่าพัสดุที่ทางราชการจ่ายให้แก่ผูส้มคัร และยังไม่หมดอายุซึ่งเรียกคืน

ไม่ได้หรือได้ไม่ครบถ้วน รวมทั้งค่าสิ่งของของทางราชการที่ผู้สมคัรได้ทําเสียหาย ใหแ้ก่กองทัพอากาศภายใน 

๓๐ วัน นับต้ังแต่กองทัพอากาศแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ 

 

ข้อ ๕ เมื่อนักเรียน ... 



- ๔ - 

 

 ข้อ ๕ เมื่อนักเรียนนายเรืออากาศ.......................................................................................................

สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศ และได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ต้องรับ

ราชการในกองทัพอากาศติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของเวลาที่ศึกษาในโรงเรียนนายเรืออากาศ (รวมจํานวนปี

ที่เรียนซ้ําช้ันด้วย) แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี หากถูกปลดออกเน่ืองจากกระทําความผิดหรือลาออกก่อนกําหนด  

ข้าพเจ้ายินยอมชําระเงินชดใช้ค่าผิดสัญญาการศึกษาให้แก่กองทัพอากาศเฉพาะปีที่ยังรับราชการไม่ครบ  

เป็นเงินปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) เศษของปีให้คิดเป็นรายเดือนตามส่วนเฉลี่ยของปี  

เศษของเดือนให้คิดเป็น ๑ เดือนภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต่วันที่ทางราชการแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ 

 ข้อ ๖ ข้าพเจ้าจะถอนตัวออกจากความเป็นผู้ปกครองของนักเรียนนายเรืออากาศ........................ 

.....................................................................................................................ซึ่งได้ทําการค้ําประกันสัญญาน้ีได้  

ต่อเมื่อข้าพเจ้าได้หาผู้อ่ืนเข้าเป็นผู้ปกครองทําสัญญาค้ําประกันแทนข้าพเจ้า และกองทัพอากาศได้ตกลง  

รับผู้ปกครองคนใหม่ทําสญัญาค้ําประกันแทนข้าพเจ้า 

 ก่อนที่ข้าพเจ้าจะรับเป็นผู้ปกครองของนักเรียนนายเรืออากาศ...................................................... 

................................................................................และทําการค้ําประกันตามสัญญาน้ี  ข้าพเจ้าได้อ่าน           

และเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน 

 

     (ลงช่ือ)..........................................................ผู้ปกครอง 

      (......................................................)  

     (ลงช่ือ)......................................................... พยาน 

      (......................................................)  

     (ลงช่ือ)......................................................... พยาน 

      (......................................................)  

 

 ข้าพเจ้า......................................................................................ได้รับทราบและเข้าใจข้อความใน

หนังสือสัญญาค้ําประกันของผู้ปกครอง ของนักเรียนนายเรืออากาศ.................................................... 

..................................................โดยตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 

 

     (ลงช่ือ)...................................................ผู้ค้ําประกันผู้ปกครอง 

หมายเหตุ   “ผู้ปกครอง” หมายถึง บิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย และบิดา มารดา  

หรือผู้ปกครองตามความเป็นจริง ซึ่งยินยอมผูกพันเข้าทําสญัญาน้ี 



หนังสือสัญญาค้ําประกันของผู้ค้ําประกันผู้ปกครอง 

 

 

 

       เขียนที่........................................................ 

       วันที่.................เดือน.................................พ.ศ................... 

 ข้าพเจ้า ช่ือ................................... ช่ือสกุล...............................................หมายเลขประจําตัวประชาชน

..............................................อายุ.............ปี เช้ือชาติ...........สัญชาติ..........อยู่บ้านเลขที่ .....................................

ตรอก/ซอย....................................ถนน........................................แขวง/ตําบล.....................................................

เขต/อําเภอ.......................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์...............................

โทรศัพท์ที่บ้าน................................โทรศัพท์ที่ทํางาน...............................โทรศัพท์มือถอื....................................

ขณะนี้มีอาชีพ.........................................ตําแหน่ง...........................................................สถานภาพ..................... 

ข้าพเจ้าขอรับเป็นผู้ค้ําประกัน (ช่ือผู้ปกครอง).......................................................................................................

ซึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรียนนายเรืออากาศ.......................................................................................................

ซึ่งได้ทําหนังสือสัญญาค้ําประกันของผู้ปกครอง ลงวันที่................เดือน...........................พ.ศ..................

ระหว่าง (ช่ือผู้ปกครอง) .....................................................................................................กับกองทัพอากาศแล้ว 

ข้าพเจ้าขอทําหนังสือสัญญาค้ําประกันให้ไว้กับกองทัพอากาศ ดังต่อไปน้ี 

 ข้อ ๑ ถ้า (ช่ือผู้ปกครอง) ............................................................................ประพฤติผิดสัญญาทีท่ําไว้

กับกองทัพอากาศไม่ว่ากรณีใด หรือได้ถึงแก่กรรมไปเสียก่อน ซึ่งกองทัพอากาศจะต้องเรียกค่าชดใช้จาก  

(ช่ือผู้ปกครอง)....................................................................................................................เป็นจํานวนเงินเท่าใด  

ข้าพเจ้ายอมรับใช้เงินจํานวนน้ันแทนจนครบถ้วนภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับการทวงถาม   

ทั้งน้ี โดยไม่ต้องเรียกร้องเงินจํานวนดังกล่าวจาก (ช่ือผู้ปกครอง)..................................................................ก่อน 

 ข้อ ๒ ข้าพเจ้าจะพ้นหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ําประกันตามสัญญาน้ีได้ต่อเมื่อได้รับ

อนุญาตจากกองทัพอากาศ โดยหาผู้อ่ืนเป็นผู้ค้ําประกันแทนข้าพเจ้า และกองทัพอากาศได้ตกลงรับผู้ค้ําประกัน

คนใหมแ่ทนแล้ว 

 ข้อ ๓ ข้าพเจ้าไม่พ้นความรับผิดชอบตามสัญญาค้าํประกันในกรณีที่ (ช่ือผู้ปกครอง).................... 

............................................................................................................................ได้ทําสัญญาไว้แก่กองทัพอากาศ

โดยสําคัญผิดหรือมิได้เป็นตามบทบังคับว่าด้วยความสามารถของบุคคลตามกฎหมาย 

 

ข้อ ๔ ข้าพเจ้า ... 

 

 

ติดอากร
แสตมป์ 



- ๒ - 

 

 ข้อ ๔ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศทราบทุกคร้ัง หากขา้พเจ้ามีการ

เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายที่อยู่ใหม ่

 ก่อนที่ข้าพเจ้าจะรับเป็นผู้ค้ําประกัน.........................................................................................ซึ่งเป็น

ผู้ปกครองของนักเรียนนายเรืออากาศ..........................................................................................ในเรื่องที่เก่ียว

ด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปกครองน้ัน  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสญัญาน้ีโดยตลอดแล้ว 

จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน 

 

     (ลงช่ือ)..........................................................ผู้ค้ําประกัน 

      (......................................................)  

     (ลงช่ือ)......................................................... พยาน 

      (......................................................)  

     (ลงช่ือ)......................................................... พยาน 

      (......................................................)  

 

 

 


