
 
  (สําเนา)          หน
วยรับ 

 
 
 

ระเบียบกองทัพอากาศ 
ว
าด�วยการออกหลักฐานแสดงวิทยฐานะ 

(ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ.๒๕๖๐ 

 
 โดยท่ีเป(นการสมควรปรับปรุงระเบียบกองทัพอากาศว
าด�วยการออกหลักฐานแสดงวิทยฐานะ 
ให�เหมาะสมยิ่งข้ึน จึงวางระเบียบไว�ดังนี้ 

 ข�อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว
า “ระเบียบกองทัพอากาศว
าด�วยการออกหลักฐานแสดงวิทยฐานะ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๐” 

 ข�อ ๒ ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต
บัดนี้เป(นต�นไป 

 ข�อ ๓ ให�แก�ไขความในข�อ ๔ แห
งระเบียบกองทัพอากาศว
าด�วยการออกหลักฐานแสดงวิทยฐานะ 
พ.ศ.๒๕๕๕ จากความว
า “๓๙ แบบ” เป(น “๔๒ แบบ” 

 ข�อ ๔ ให�เพ่ิมความต
อไปนี้ในข�อ ๖ แห
งระเบียบกองทัพอากาศว
าด�วยการออกหลักฐาน
แสดงวิทยฐานะ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  “๖.๒๔ ผู�ท่ีสมควรได�รับและมีสิทธิประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการ
ทําหน�าท่ีถ
ายรูปทางอากาศเป(นกิตติมศักด์ิ ใช�แบบ ๔๐ 
  “๖.๒๕ ผู�ท่ีสมควรได�รับและมีสิทธิประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการ
ควบคุมการบินสกัดก้ันเป(นกิตติมศักด์ิ ใช�แบบ ๔๑ 
  “๖.๒๖ ผู�ท่ีสมควรได�รับและมีสิทธิประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการ
ควบคุมจราจรทางอากาศเป(นกิตติมศักด์ิ ใช�แบบ ๔๒” 

 ข�อ ๕ ให�แก�ไขความในข�อ ๖.๖ และข�อ ๙ แห
งระเบียบกองทัพอากาศว
าด�วยการออกหลักฐาน
แสดงวิทยฐานะ พ.ศ.๒๕๕๕ จากความว
า “โรงเรียนนายเรืออากาศ” เป(น “โรงเรียนนายเรืออากาศ 
นวมินทกษัตริยาธิราช” 

 ข�อ ๖ ให�แก�ไขความในข�อ ๑๐.๒ แห
งระเบียบกองทัพอากาศว
าด�วยการออกหลักฐาน
แสดงวิทยฐานะ พ.ศ.๒๕๕๕ จากความว
า “แบบ ๓ ถึงแบบ ๓๙” เป(น “แบบ ๓ ถึงแบบ ๔๒” 

 
ข�อ ๗  ให�ยกเลิก... 

 
 



- ๒ - 
 
 ข�อ ๗ ให�ยกเลิกแบบหลักฐานแสดงวิทยฐานะ แบบ ๑๒ แบบ ๑๓ แบบ ๒๒ และแบบ ๓๗ 
ท�ายระเบียบกองทัพอากาศว
าด�วยการออกหลักฐานแสดงวิทยฐานะ พ.ศ.๒๕๕๕ และให�ใช�แบบหลักฐาน
แสดงวิทยฐานะ แบบ ๑๒ แบบ ๑๓ แบบ ๒๒ และแบบ ๓๗ ท�ายระเบียบนี้แทน 

 ข�อ ๘ ให�เพ่ิมแบบหลักฐานแสดงวิทยฐานะ แบบ ๔๐ แบบ ๔๑ และแบบ ๔๒ ในผนวก
ท�ายระเบียบกองทัพอากาศว
าด�วยการออกหลักฐานแสดงวิทยฐานะ พ.ศ.๒๕๕๕ 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๑๕    มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
    
   (ลงชื่อ)  พลอากาศเอก จอม  รุ
งสว
าง 
     (จอม  รุ
งสว
าง) 
   ผู�บัญชาการทหารอากาศ 
 

 
การแจกจ
าย 
- นขต.ทอ., นขต.กพ.ทอ., นขต.สนพ.กพ.ทอ.และ นขต.สปพ.กพ.ทอ. 
 
สําเนาถูกต�อง 
(ลงชื่อ)   น.อ.วรพล  อรุณฉาย 
                (วรพล  อรุณฉาย) 
   รอง ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.ทําการแทน 
             ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ. 
   ๑๗ มี.ค.๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ร.ท.กิตติพงษF ฯ พิมพF/ทาน 
                                                              น.ท.สิรภพ ฯ  ตรวจ 

 



 
(แบบ ๑๒) 

 
 
 

 

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
โดยอนุมะติสภาการศึกษาวิชาการทหาร 

ให�ปริญญาบะตรฉบะบนี้ไว�แก" 
 
 
 
 

นะกเรียนนายเรืออากาศ .........................................................................................................................................................................................................................................  

เพื่อแสดงว"าได�สําเร็จการศึกษาตามหละกสูตร 
วิทยาศาสตรบะณฑิต 

มีศะกดิ์แลัสิทธิแห"งปริญญานี้ทุกปรัการ 

ตะ้งแต"  วะนที่................................. เดือน............................................................. พุทธศะกราช................................................. 

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

  นายกสภาการศึกษาวิชาการทหาร 
 

 พลอากาศเอก................................................................................................. พลอากาศโท............................................................................................................................................................................................................................ 

           ผู�บะญชาการทหารอากาศ                 ผู�บะญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษะตริยาธิราช 
 



 
(แบบ ๑๓) 

 
 
 

 

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
โดยอนุมะติสภาการศึกษาวิชาการทหาร 

ให�ปริญญาบะตรฉบะบนี้ไว�แก" 
 

 

นะกเรียนนายเรืออากาศ............................................................................................................................................................................................................................................... 

เพื่อแสดงว"าได�สําเร็จการศึกษาตามหละกสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบะณฑิต 

มีศะกดิ์แลัสิทธิแห"งปริญญานี้ทุกปรัการ 

ตะ้งแต"  วะนที่.................................. เดือน......................................................... พุทธศะกราช...................................................... 

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

  นายกสภาการศึกษาวิชาการทหาร 
 

 พลอากาศเอก................................................................................................. พลอากาศโท............................................................................................................................................................................................................................ 

           ผู�บะญชาการทหารอากาศ                 ผู�บะญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษะตริยาธิราช 
 



 
(แบบ ๒๒)    

    

    

 

 

โรงเรียนการบิน 
หนะงสือระบรองฉบะบนี้แสดงว"า 

 
 

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

สําเร็จการศึกษาตามหละกสูตรการยะงชีพในป4า แลัโดดร"มพาราเซล 

ศิษย6การบิน นายทหารสะญญาบะตร รุ"นที่...................................... ของโรงเรียนการบิน 

ตะ้งแต"  วะนที่..................................... เดอืน......................................................... พุทธศะกราช......................................................... 

ขอให�มีความสุขความเจริญเทอญ 
 
 

             พลอากาศตรี.............................................................................................................     นาวาอากาศเอก................................................................................................................................................................................ 

              ผู�บะญชาการโรงเรียนการบิน           ผู�อํานวยการกองการศึกษา โรงเรียนการบิน 
 

 
 



 

(แบบ ๓๗) 
 

 

 

กองทัพอากาศ 

ปรักาศนียบะตร (กิตติมศะกดิ์) ฉบะบนี้แสดงว"า 
 
 
 
 
 

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

มีศะกดิ์แลัสิทธิเช"นเดยีวกะบผู�ได�ระบเครื่องหมายแสดงความสามารถอุตุนิยมวิทยา ทุกปรัการ 

ตะ้งแต"  วะนที่ ........................................... เดือน .................................................................................. พุทธศะกราช ................................................ 

ขอให�มีความสุขความเจริญเทอญ 
 

 
 

          พลอากาศเอก...............................................................................................................................................................................    นาวาอากาศเอก................................................................................................................................... 

            ผู�บะญชาการกรมควบคุมการปฏิบะติทางอากาศ                    ผู�อํานวยการกองข"าวอากาศ 
 
 



 

(แบบ ๔๐) 
 

 

 

กองทัพอากาศ 

ปรักาศนียบะตร (กิตติมศะกดิ์) ฉบะบนี้แสดงว"า 
 
 
 
 
 

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

มีศะกดิ์แลัสิทธิเช"นเดยีวกะบผู�ได�ระบเครื่องหมายแสดงความสามารถในการทําหน�าที่ถ"ายรูปทางอากาศ ทุกปรัการ 

ตะ้งแต"  วะนที่ ........................................... เดือน .................................................................................. พุทธศะกราช ................................................ 

ขอให�มีความสุขความเจริญเทอญ 
 

 
 

          พลอากาศเอก...............................................................................................................................................................................    พลอากาศตรี......................................................................................................................................................... 

            ผู�บะญชาการกรมควบคุมการปฏิบะติทางอากาศ                 ผู�บะงคะบศูนย6การลาดตรัเวนทางอากาศ 
                แลัเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 



 

(แบบ ๔๑) 
 

 

 

กองทัพอากาศ 

ปรักาศนียบะตร (กิตติมศะกดิ์) ฉบะบนี้แสดงว"า 
 
 
 
 
 

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

มีศะกดิ์แลัสิทธิเช"นเดยีวกะบผู�ได�ระบเครื่องหมายแสดงความสามารถในการควบคุมการบินสกะดกะ้น ทุกปรัการ 

ตะ้งแต"  วะนที่ ........................................... เดือน .................................................................................. พุทธศะกราช ................................................ 

ขอให�มีความสุขความเจริญเทอญ 
 

 
 

          พลอากาศเอก...............................................................................................................................................................................    พลอากาศตรี................................................................................................................................... 

            ผู�บะญชาการกรมควบคุมการปฏิบะติทางอากาศ                 ผู�อํานวยการศูนย6ป=องกะนทางอากาศ 

 
 



 

(แบบ ๔๒) 
 

 

 

กองทัพอากาศ 

ปรักาศนียบะตร (กิตติมศะกดิ์) ฉบะบนี้แสดงว"า 
 
 
 
 
 

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

มีศะกดิ์แลัสิทธิเช"นเดยีวกะบผู�ได�ระบเครื่องหมายแสดงความสามารถในการควบคุมจราจรทางอากาศ ทุกปรัการ 

ตะ้งแต"  วะนที่ ........................................... เดือน .................................................................................. พุทธศะกราช ................................................ 

ขอให�มีความสุขความเจริญเทอญ 
 

 
 

          พลอากาศเอก...............................................................................................................................................................................    นาวาอากาศเอก................................................................................................................................... 

            ผู�บะญชาการกรมควบคุมการปฏิบะติทางอากาศ                    ผู�อํานวยการกองบะงคะบการบิน 
 

 


