
ผนวก ๑ 
แบบรายงานขออนุญาตสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษา 

 

      เขียนที.่...................................................... 

                 วันที ่....... เดือน ............................... พ.ศ. ............. 

เร่ือง........................................................ 

เรียน....................................................... 

 ๑. ขาพเจา.....................................................ตําแหนง .......................................................... 

สังกัด.............................. มีความประสงคจะขออนุญาตไปสมัครสอบเพื่อเขาศึกษา หลักสูตร....................... 

สาขาวิชา........................................ ณ (สถานศกึษา).................................. แขวง/ตําบล........................... 

เขต/อําเภอ ................................................. จังหวัด ...... ......................................... กําหนดสอบคัดเลือก          

ในวนัที ่.......... เดือน ............... พ.ศ. ......... 

 ๒. ขาพเจาขอรับรองวา ไดเขาใจและทราบในระเบียบกองทพัอากาศวาดวยการศึกษา

ภายในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๒ เปนอยางดีแลว หากขาพเจามีคุณสมบัติไมเปนไปตามระเบียบดังกลาว ขาพเจา

ยินดีสละสิทธิใ์นการเขาศกึษาและจะไมใชผลการสอบคัดเลือกในครั้งนี้มาเปนขออาง หรือขอผูกพันในการรับ

การพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษา พรอมนี้ไดแนบเอกสารประกอบการรายงาน ดังนี ้

  ๒.๑  ระเบยีบการของสถานศึกษาที่จะสมคัรสอบคัดเลือก 

  ๒.๒  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกของสถานศกึษาที่จะสมัครสอบคัดเลือก 

 จึงเรียนมาเพือ่พิจารณาดําเนินการใหตอไปดวย 

 

     (ลายมือช่ือ) .................…………………................. ผูขออนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผนวก ๒ 
 

แบบรายงานขอลาไปศกึษาภายในประเทศ 

      เขียนที.่.............................................................. 

                 วันที.่................เดือน........................พ.ศ. ........... 
 

เร่ือง.................................................... 

เรียน................................................... 

 ๑. ขาพเจา....................................................เกิดวันที.่.........เดือน.....................พ.ศ. .............. 

อาย.ุ................. ป  ความรูเดิมสําเร็จการศึกษา.....................................จาก.............................................. 

..................... ................................ เขารับราชการในกองทพัอากาศเมื่อ.................................................... 

ตําแหนง........................................................................ สังกัด.......................................ขณะนี้รับราชการ

ตําแหนง.........................................................................สังกัด.......................................มีเวลารบัราชการ  

ในกองทัพอากาศถึงปจจุบนั.................... ป .............เดือน 

 ๒. ขาพเจา มคีวามประสงคจะขอลาไปศึกษาหลกัสูตร.............................................................. 

สาขาวิชา............................................ ณ (สถานศึกษา) .......................................................................... 

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

นับต้ังแตวนัที.่............... เดือน.......................... พ.ศ. ................ เปนตนไป มีกาํหนด ....................ป       

โดยขอลาไปศึกษาในประเภท 

  ประเภท ๑ ใชเวลาราชการตลอดระยะเวลาการศึกษา 

  ประเภท ๒ ใชเวลาราชการบางสวน (ตั้งแตเวลา......................ถึง...……………......) 

  ประเภท ๓ ใชเวลานอกเวลาราชการเพื่อการศึกษา 

 ๓. ขาพเจา เคยขออนุญาตลาไปศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศมาแลว รวม...........คร้ัง คือ 

  คร้ังที่ ๑ ศึกษาหลักสูตร..........................................สาขาวิชา ...........................................            

ณ (สถานศึกษา)................ .........................................ตั้งแตวันที ่............ เดือน ...................... พ.ศ. ......... 

ถึงวนัที่ ........... เดือน......................พ.ศ. ................เปนเวลา ..... ........ป ............ เดือน ........ วัน โดยลาไป

ศึกษาประเภท.......ไดรับคุณวุฒิ (ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนยีบัตร)............................................... 

  คร้ังที่ ๒ ศึกษาหลักสูตร..........................................สาขาวิชา ...........................................            

ณ (สถานศึกษา)................ .........................................ตั้งแตวันที ่............ เดือน ...................... พ.ศ. ......... 

ถึงวนัที่ ........... เดือน......................พ.ศ. ................เปนเวลา ..... ........ป ............ เดือน ........ วัน โดยลาไป

ศึกษาประเภท.......ไดรับคุณวุฒ ิ(ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนยีบัตร)............................................... 

 

          คร้ังที่ ๓ ...... 

 

                                                                



- ๒ - 

 

  ครั้งที่ ๓ ศึกษาหลักสูตร..........................................สาขาวิชา ...........................................            

ณ (สถานศึกษา)................ .........................................ตั้งแตวันที ่............ เดือน ...................... พ.ศ. ......... 

ถึงวนัที่ ........... เดือน......................พ.ศ. ................เปนเวลา ..... ........ป ............ เดือน ........ วัน โดยลาไป

ศึกษาประเภท.......ไดรับคุณวุฒ ิ(ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนยีบัตร)................................................ 

 ๔. ขาพเจาทราบและเขาใจระเบียบกองทพัอากาศวาดวยการศึกษาภายในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๒  

แลวโดยตลอด และขอรับรองวาจะปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบโดยเครงครัด พรอมนีไ้ดแนบหลักฐาน

ประกอบการพิจารณามาดวยแลว ดังนี ้

  ๔.๑  หลักสูตร หรือโครงสรางหลักสูตร หรือโปรแกรมวิชา และแผนการศึกษาตามหลักสูตร 

  ๔.๒  หนังสือตอบรับ หรือประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษา หรือบัตรประจําตัวนักศึกษาหรือ

ใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียน 

  ๔.๓  หลกัฐานการอนุมัติใหไปสอบคัดเลือก (กรณีสถานศึกษานัน้มีการสอบคัดเลือก) 

  ๔.๔  สัญญาของผูลาไปศึกษา หนังสือใหคํายินยอมในการทาํสัญญาของคูสมรส สัญญา 

ค้ําประกัน และหนงัสือใหคาํยินยอมในการทําสัญญาค้าํประกันของคูสมรส (กรณีลาประเภท ๑  

และประเภท ๒) 

  ๔.๕  ใบรับรองแพทยจากคณะกรรมการแพทยของกองทัพอากาศ (กรณีลาประเภท ๑                      

และประเภท ๒) 

  ๔.๖  สําเนาบตัรประจําตัว และสําเนาทะเบียนบานของผูค้ําประกัน (กรณีลาประเภท ๑                 

และประเภท ๒) 

 จึงเรียนมาเพือ่พิจารณาดําเนินการใหตอไปดวย 

 

          (ลายมือช่ือ).........................................………………......ผูขออนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผนวก ๓ 
แบบรายงานขออนุญาตเปลี่ยนสถานศึกษา และ/หรือ เปลีย่นหลักสูตรและ/หรือเปลี่ยนวิชา 

 

      เขียนที ่................…………............................. 

                      วันที ่....………..... เดือน ………......... พ.ศ. ................... 

 

เร่ือง.................................................. 

เรียน ................................................ 

 ๑. ขาพเจา ...................................................... ตําแหนง ....................................................... 

ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาตาม (คําสั่ง/อนุมัติ ผบ.ทอ.ทายหนังสือ) ..............……............ ลง .....................…… 

เร่ือง.........................................................................…… ในหลักสูตร.................................................…... 

สาขาวิชา.................................................... ณ (สถานศึกษา).................................................................... 

มีกําหนด .............. ป ……….เดือน ตั้งแต ............................ถึง ................................................................ 

 ๒. ขาพเจามีความประสงคจะขอเปลี่ยนสถานศึกษา จากสถานศกึษา ตามขอ ๑ ไปศึกษา 

ณ (สถานศึกษา)................................................. แขวง/ตําบล.................................................................... 

เขต/อําเภอ.......................................... จงัหวัด ....................................... เนื่องจาก (เหตุผล)..................... 

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

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

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

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

 ๓. ขาพเจามีความประสงคจะขอเปลี่ยนหลักสูตร และ/หรือเปลี่ยนวิชา ตามขอ ๑ 

เปน........................เนื่องจาก (เหตุผล) ...................................................................................................... 

…………………………............................................................................................................................ 

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

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

พรอมนี้ไดแนบเอกสารประกอบการรายงานดังนี ้

   ๓.๑  หนงัสือตอบรับ หรือประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษาของสถานศึกษา และ/หรือหลักสูตร 

และ/หรือวิชา 

  ๓.๒  หลักสูตร และ/หรือวิชาของสถานศึกษาทีจ่ะเขาศึกษา 

   ๓.๓  สัญญาของผูลาไปศึกษา หรือสัญญาสําหรับขาราชการทีท่างราชการสงไปศึกษา 

หนงัสือใหคํายินยอมในการทําสัญญาของคูสมรส สัญญาค้ําประกนั และหนงัสือใหคํายินยอมในการทาํสัญญา

ค้ําประกันของคูสมรส (กรณีลาประเภท ๑ ประเภท ๒ และผูไปศึกษาโดยทนุกองทพัอากาศ)       

 

๓.๔  สําเนา ..... 



- ๒ - 

 

  ๓.๔  สําเนาบตัรประจําตัว และสําเนาทะเบียนบานของผูค้ําประกัน (กรณีลาประเภท ๑

ประเภท ๒ และผูไปศึกษาโดยทนุกองทพัอากาศ) 

 จึงเรียนมาเพือ่พิจารณาดําเนินการใหตอไปดวย 

 

     (ลายมือช่ือ) .........................…………………......... ผูขออนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผนวก ๔ 
แบบรายงานขอขยายระยะเวลาการศกึษา 

 
       เขียนที ่............................................. 

                  วันที ่............ เดือน ................... พ.ศ. ................ 

 

เร่ือง ....................................................... 

เรียน ...................................................... 

 ๑. ขาพเจา ........................................................ ตําแหนง .................................................... 

ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาตาม (คําสั่ง/อนุมัติ ผบ.ทอ.ทายหนังสือ) ..............……............ ลง ....................……  

เร่ือง ................................................................... ในหลักสูตร .................................................................. 

สาขาวิชา .......................................................... ณ (สถานศึกษา)............................................................. 

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

มีกําหนด ........... ป   ตัง้แต ....................................... ถึง ......................................................................... 

 ๒. ขาพเจามีความประสงคจะขอขยายระยะเวลาการศึกษาตอไป มีกาํหนด ......... ป..........เดือน    

ตั้งแต…………………......................ถึง..............................................เนื่องจาก (เหตุผล) ........................... 

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

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

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

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

พรอมนี้ไดแนบเอกสารประกอบการรายงานดังนี ้

  ๒.๑  ระเบยีนผลการศึกษา 

  ๒.๒  หนังสือรับรองจากสถานศึกษาวาจะสําเร็จการศึกษาได ตามระยะเวลาที่ขอขยาย 

  ๒.๓   สัญญาของผูลาไปศึกษา หรือสัญญาสําหรับขาราชการทีท่างราชการสงไปศึกษา 

หนงัสือใหคํายินยอมในการทําสัญญาของคูสมรส สัญญาค้ําประกนั และหนงัสือใหคํายินยอมในการทาํสัญญา

ค้ําประกันของคูสมรส (กรณีลาประเภท ๑ ประเภท ๒ และผูไปศึกษาโดยทนุกองทพัอากาศ)     

   ๒.๔  สําเนาบตัรประจําตัว และสําเนาทะเบียนบานของผูค้ําประกัน (กรณีลาประเภท ๑ 

ประเภท ๒ และผูไปศึกษาโดยทนุกองทพัอากาศ) 
  

              จึงเรียนมาเพือ่พิจารณาดําเนินการใหตอไปดวย 

 

     (ลายมือช่ือ) ..........................…………......... ผูขออนญุาต 

 

 



                                                                                                                                                                                         ติดอากรแสตมป        

                                                          ผนวก ๕                                         ตามกฎหมายกําหนด 

สัญญาของผูลาไปศึกษาโดยใชเวลาราชการตลอดระยะเวลาการศึกษา 
(ประเภท ๑) 

 

                                                           เขียนที.่......................................…… 

      วันที…่…….........เดือน........………..........พ.ศ................ 

 ขาพเจา.......................……....................เกิดวนัที.่......เดือน...............พ.ศ.…......อาย…ุ…....ป 

สัญชาติ.....………........ภูมิลําเนาอยูที.่.................................................แขวง/ตําบล................................... 

เขต/อําเภอ...........................จังหวัด..............................รับราชการในตําแหนง............................................

สังกัด..................................ขอทําสัญญาไวกับกองทพัอากาศ ดังนี ้

 ขอ ๑ เมื่อขาพเจาไดรับอนุญาตจากกองทัพอากาศใหลาไปศึกษาในสถานศกึษาของรัฐบาลแลว  

จะศึกษาในหลักสูตร.........................สาขาวิชา.............................ณ (สถานศึกษา)......................................

จังหวัด...................... รวมเวลาที่จะศึกษา…......ป….....เดือน ตั้งแตวันที.่......เดือน....…..พ.ศ.........เปนตนไป 

 ขอ ๒ ขาพเจาจะตั้งใจพากเพียรศกึษาโดยเต็มสติปญญา ไมเกียจคราน และในระหวางศกึษา 

จะประพฤติตนใหเรียบรอย  ถาขาพเจาประพฤติผิดสัญญาในขอนี ้กองทพัอากาศมสิีทธิงดการอนญุาตให

ขาพเจาลาไปศึกษา หรือส่ังใหออกจากราชการกองทพัอากาศ และไมตองรับผิดชอบคาเสียหายใด ๆ  

โดยขาพเจาจะคืนเงนิรายเดือนทัง้หมดทีท่างราชการจายใหในระหวางลาไปศึกษา 

 ขอ ๓ ขาพเจาจะกลบัมารับราชการในกองทัพอากาศตอไป เปนเวลาไมนอยกวาสองเทาของเวลา

ที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา แตไมนอยกวา ๖ ป หากขาพเจาลาออกจากทางราชการหรือบิดพลิ้วไมรับราชการ

ชดใชใหครบตามกาํหนดดังกลาวแลว ขาพเจายอมใชเงนิรายเดือนซึ่งทางราชการจายใหในระหวางไปศึกษา 

และยอมชําระเงินเปนเบีย้ปรับจํานวนหนึ่ง  ซึ่งเทากับเงนิที่จะตองชดใชคืนใหแกทางราชการจนครบถวน      

เมื่อไดรับการทวงถาม 

 ขอ ๔ ขาพเจาขอรับรองวาจะปฏบิัติตามระเบียบของกองทัพอากาศวาดวยการศึกษา

ภายในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๒ ทุกประการ และขาพเจายอมใหกองทพัอากาศมีสิทธงิดการอนุญาตใหขาพเจา 

ไปศึกษาไดทกุเมื่อโดยกองทัพอากาศไมตองรับผิดชอบในคาเสียหายใด ๆ 

 

 

ขอ ๕ ในกรณี ... 

 

 

 

 

 



- ๒ - 

 

 ขอ ๕ ในกรณีที่ประเทศไทยตองทําสงครามก็ด ี ประกาศใชกฎอัยการศึกก็ด ีหรือตกอยูในภาวะ    

ฉุกเฉินก็ด ีขาพเจาจะกลับมารับราชการตามเดิมทันที เวนแตทางราชการกองทพัอากาศจะสัง่เปนอยางอืน่   

ในกรณีดังกลาวกองทพัอากาศไมตองรับผิดชอบคาเสียหายใด ๆ ทัง้สิน้ 

 ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดแลว จึงลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 

ตอหนาพยาน 

 

           (ลายมือช่ือ)...............................................................ผูใหสัญญา 

                                                  (………………………………………..) 

         (ลายมือช่ือ)...............................................................พยาน 

                                                  (………………………………………..) 

                 (ลายมือช่ือ)................................................................พยาน 

                                                  (………………………………………..) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 

  



  ติดอากรแสตมป 

                                                        ผนวก ๕ (๒)                                    ตามกฎหมายกําหนด 

สัญญาสําหรบัการขยายระยะเวลาการศึกษาในการลาไปศึกษา 
โดยใชเวลาราชการตลอดระยะเวลาการศึกษา (ประเภท ๑) 

เขียนที.่..............……………............. 

                                        วันที.่.……......เดือน…...................พ.ศ…........... 

 ขาพเจา............................................................…………....ตําแหนง...................................... 

..................................…………………........สังกัด...........................ขอทําสัญญาไวกับกองทพัอากาศ ดังนี ้

 ขอ ๑ ตามที ่กองทพัอากาศ ใหขาพเจาไปศึกษาหลักสูตร.......................................................

สาขาวิชา..............................................ณ .........................………………จังหวดั......................………..

ระยะเวลาที่จะศึกษา.............ป...........เดอืน ตั้งแตวนัที.่........เดือน...............พ.ศ. ...................เปนตนไป 

และขาพเจาไดจัดทําสัญญาในการลาไปศึกษาไวแลว ตามสัญญาของผูลาไปศึกษาโดยใชเวลาราชการตลอด

ระยะเวลาการศึกษา (ประเภท ๑) ลงวนัที.่...........เดือน......................พ.ศ...................นัน้ 

 ขอ ๒ ในการลาไปศึกษาและทําสญัญาตามขอ ๑ ขาพเจายังไมสําเร็จการศึกษาและไดขยาย

ระยะเวลาการศึกษาออกไปอกีเปนเวลา............ป............เดือน ตัง้แต.............................เปนตนไป 

 ขอ ๓ ขาพเจายินยอมใหทางราชการนําเวลาที่ขยายเพิ่มข้ึนในขอ ๒ ไปรวมกบัเวลาที่ลาไปศึกษา

แลวในขอ ๑ โดยถือวาเปนระยะเวลาที่ขาพเจาลาศึกษาในหลักสูตร............................................................. 

สาขาวิชา..................................................ตามสัญญาในขอ ๑ 

 ขอ ๔ ขาพเจาจะกลบัมารับราชการในกองทัพอากาศตอไปเปนเวลาไมนอยกวา ๒ เทาของเวลา 

ที่ลาไปศึกษาตามขอ ๓ แตไมนอยกวา ๖ ป หากขาพเจาลาออกจากราชการหรือบิดพลิ้วไมรับราชการชดใช  

ใหครบตามกําหนดดังกลาวแลว ขาพเจายอมใชเงนิรายเดือนซึ่งทางราชการจายใหในระหวางลาไปศึกษา และ

ยอมชําระเงินเบี้ยปรับจํานวนหนึ่งซึ่งเทากบัเงินที่จะตองชดใชคืนใหแกทางราชการจนครบถวนเมื่อไดรับการ

ทวงถาม 

 ขอ ๕ ขาพเจาจะปฏบิัติตามขอผูกพันอืน่ ๆ ที่ไดกระทําไวตามสัญญาในขอ ๑ ทุกประการ  

             ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดแลว จึงลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ       

ตอหนาพยาน 

           (ลายมือช่ือ)...............................................................ผูใหสัญญา 

                                                  (………………………………………..) 

         (ลายมือช่ือ)...............................................................ผูแทนโดยชอบธรรม  

                                                  (………………………………………..) 

                 (ลายมือช่ือ)................................................................พยาน 

                                                  (………………………………………..) 

                 (ลายมือช่ือ).................................................................พยาน 
 (........................................................) 



                                                                                                                               

 

  ติดอากรแสตมป                         
               ผนวก ๖                              ตามกฎหมายกําหนด 

สัญญาของผูขอลาโดยใชเวลาราชการบางสวน 
(ประเภท ๒) 

 

เขียนที.่.......................……………............ 

                 วันที…่........เดือน......…..........พ.ศ................ 

 ขาพเจา...........................................เกิดวนัที.่…......เดือน................พ.ศ.……....อายุ…….....ป 

สัญชาติ.………...........ภูมิลําเนาอยูที.่.................................................แขวง/ตําบล.....................................

เขต/อําเภอ...........................จังหวัด.........................รับราชการในตาํแหนง....…....................................... 

สังกัด..................................ขอทําสัญญาไวกับกองทพัอากาศ ดังนี ้

 ขอ ๑  เมื่อขาพเจาไดรับอนญุาตจากกองทัพอากาศใหลาไปศึกษาแลว จะศกึษาหลักสูตร............  

……………….………สาขาวิชา..............................................ณ (สถานศกึษา).......................................... 

จังหวัด...................รวมเวลาที่จะศกึษา.….......ป........เดือน ตั้งแตวนัที.่.….......เดือน.…...........พ.ศ..............

เปนตนไป 

 ขอ ๒  ขาพเจาสัญญาวาจะรับราชการในกองทพัอากาศ เปนเวลาเทากับเวลาที่ไดรับอนุญาต   

ใหลาไปศึกษา หากขาพเจาตองรับราชการชดใชตามสัญญาอื่นใดที่ไดทําผูกพันไวกอนสัญญานี้ ใหนับเวลา

ราชการตอจากวันครบกาํหนดสัญญาเหลานัน้ 

 ขอ ๓  หากขาพเจารับราชการไมครบตามกําหนดในขอ ๒ โดยลาออกจากราชการ หรือโอน 

ไปรับราชการนอกสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือกองทัพอากาศสัง่ใหออกจากราชการกอนกาํหนดเพราะเหตุที่

ขาพเจาประพฤติตนเสียหาย หรือเพราะการหลีกเลีย่งหนาที่ราชการ ขาพเจายอมชดใชเงินรายเดอืนใหกับ 

กองทพัอากาศ เปนจาํนวนเทากับเงนิทีท่างราชการไดจายใหแกขาพเจาในระหวางทีไ่ปศึกษา โดยจะชดใชให

ภายในกาํหนด ๓๐ วนั นับต้ังแตไดรับการทวงถาม ยกเวน 

            ๓.๑  ถงึแกกรรม 

            ๓.๒  ปวยติดตอกันเกนิกาํหนด ๙๐ วนั ซึ่งทางราชการเห็นสมควรใหออกจากราชการ 

            ๓.๓  ทางราชการใหออกจากราชการตามแผนการจดักาํลังพล 

 ขอ ๔  เมื่อทางราชการสั่งงดการอนุญาตไปศึกษาระหวางที่ยงัศึกษาไมสําเร็จ ขาพเจาไมเรียกรอง

คาเสียหายจากทางราชการแตอยางใดทัง้สิ้น 

 

 

                            ขาพเจา … 

 



- ๒ - 

 

            ขาพเจาไดอานและเขาใจสัญญานีโ้ดยตลอดแลว จึงลงลายมือช่ือไวเปนสาํคัญตอหนาพยาน 

  

                              (ลายมือช่ือ)...................................................ผูใหสัญญา                                         

                              (ลายมือช่ือ)...................................................พยาน                                                 

                                                                    (…………..……………………..) 

                                                  (ลายมือช่ือ)...................................................พยาน 

                                                                    (…………………………………..)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                        ติดอากรแสตมป 

                                                         ผนวก ๖ (๒)                                    ตามกฎหมายกําหนด 

สัญญาสําหรบัการขยายระยะเวลาการศึกษาในการลาไปศึกษา 
โดยใชเวลาราชการบางสวน (ประเภท ๒) 

 

เขียนที.่..............……………............... 

                                        วันที.่.……......เดือน…...................พ.ศ…........... 

 ขาพเจา.......................................................…………....ตําแหนง........................................... 

..................................…………………........สังกัด...........................ขอทําสัญญาไวกับกองทพัอากาศ ดังนี ้

 ขอ ๑ ตามที ่กองทพัอากาศ ใหขาพเจาลาไปศึกษาหลกัสูตร...................................................

สาขาวิชา..............................................ณ .........................………………จังหวดั......................………..

ระยะเวลาที่จะศึกษา.............ป...........เดอืน ตั้งแตวนัที.่........เดือน...............พ.ศ....................เปนตนไป 

และขาพเจาไดจัดทําสัญญาในการลาไปศึกษาไวแลว ตามสัญญาของผูลาไปศึกษาโดยใชเวลาราชการ

บางสวน (ประเภท ๒) ลงวนัที่............เดือน......................พ.ศ...................นัน้ 

 ขอ ๒ ในการลาไปศึกษาและทําสญัญาตามขอ ๑ ขาพเจายังไมสําเร็จการศึกษาและไดขยาย

ระยะเวลาการศึกษาออกไปอีกเปนเวลา............ป............เดือน ตัง้แต.............................เปนตนไป 

 ขอ ๓ ขาพเจายินยอมใหทางราชการนําเวลาที่ขยายเพิ่มข้ึนในขอ ๒ ไปรวมกบัเวลาที่ลาไปศึกษา

แลวในขอ ๑ โดยถือวาเปนระยะเวลาที่ขาพเจาลาศึกษาในหลักสูตร……………………………………………. 

สาขาวิชา..................................................ตามสัญญาในขอ ๑ 

 ขอ ๔ ขาพเจาสัญญาวาจะรับราชการในกองทพัอากาศ เปนเวลาเทากับเวลาที่ไดรับอนุญาต   

ใหลาไปศึกษาตามขอ ๓ หากขาพเจาตองรับราชการชดใชตามสัญญาอื่นใดที่ไดทําผูกพันไวกอนตามสัญญานี้ 

ใหนับเวลาราชการตอจากวนัครบกําหนดสัญญาเหลานัน้ 

 ขอ ๕ หากขาพเจารับราชการไมครบตามกําหนดในขอ ๔ โดยลาออกจากราชการหรือโอน        

ไปรับราชการนอกสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือกองทัพอากาศสัง่ใหออกจากราชการกอนกาํหนดเพราะเหตุที่

ขาพเจาประพฤติตนเสียหาย หรือเพราะการหลีกเลีย่งหนาที่ราชการ ขาพเจายอมชดใชเงินรายเดอืนใหกบั

กองทพัอากาศ เปนจาํนวนเทากับเงนิทีท่างราชการไดจายใหแกขาพเจาในระหวางทีไ่ปศึกษา โดยจะชดใชให

ภายในกาํหนด ๓๐ วนั นับต้ังแตไดรับการทวงถาม ยกเวน 

             ๕.๑  ถงึแกกรรม 

            ๕.๒  ปวยติดตอกันเกนิกาํหนด ๙๐ วนั ซึ่งทางราชการเห็นสมควรใหออกจากราชการ 

            ๕.๓  ทางราชการใหออกจากราชการตามแผนการจัดกาํลังพล 

             ขอ ๖ ขาพเจาจะปฏบิัติตามขอผูกพันอืน่ ๆ ที่ไดกระทําไวตามสัญญาในขอ ๑ ทุกประการ  

 

           ขาพเจา ... 

 



- ๒ - 

 

             ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดแลว จึงลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 

ตอหนาพยาน 

 

          (ลายมือช่ือ)...............................................................ผูใหสัญญา 

                                                    (………………………………………..) 

        (ลายมือช่ือ)...............................................................ผูแทนโดยชอบธรรม 

                                                    (………………………………………..) 

                (ลายมือช่ือ)................................................................พยาน 

                                                    (………………………………………..) 

                (ลายมือช่ือ).................................................................พยาน 

                                                    (………………………………………..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                        ติดอากรแสตมป 

                                                         ผนวก ๗                                        ตามกฎหมายกําหนด 

สัญญาสําหรบัขาราชการที่ทางราชการสงไปศึกษาในสถานศกึษาในประเทศ 
นอกสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือนอกสํานักงานตาํรวจแหงชาติ 

 

เขียนที.่..............……………........... …. 

                                        วันที.่.……......เดือน…...................พ.ศ…........... 

 ขาพเจา............................................................………………….....อาย.ุ.............................ป  

รับราชการตําแหนง..................................................................................................…………………........

สังกัด..............................................ขอทําสัญญาใหไวกับ กองทพัอากาศ ดังตอไปนี ้

 ขอ ๑ ตามที ่กองทพัอากาศ ใหขาพเจาไปศึกษาหลักสูตร.......................................................

วิชา..............................ณ (สถานศกึษา)..........................………………………..นัน้ ขาพเจาไดทราบ 

ความประสงคแลววาตองการใหขาพเจากลับมารับราชการในกระทรวงกลาโหม 

 ขอ ๒ ขาพเจาจะตั้งใจพากเพียรศกึษาวิชาโดยเต็มสติปญญา และจะไมเกยีจครานในระหวาง

ศึกษาวชิาอยู ขาพเจาจะประพฤติตนใหเรียบรอย  ถาขาพเจาปฏิบัติผิดสัญญาขอนี้ กองทพัอากาศ มีสิทธเิรียก

ขาพเจากลับมารับราชการโดย กองทพัอากาศ มิตองรับผิดในคาเสียหายใด ๆ และขาพเจายอมรับราชการ 

ชดใชตามความในขอ ๔ 

 ขอ ๓ ถากองทพัอากาศ เรียกขาพเจากลับมารับราชการในกรณีอ่ืน ๆ นอกจากขอ ๒ ขาพเจา 

จะตองกลับมารับราชการโดยกองทัพอากาศมิตองรับผิดในคาเสียหายใด ๆ และขาพเจายอมรับราชการชดใช

ตามความในขอ ๔ เชนเดียวกัน 

 ขอ ๔ ขาพเจาจะกลบัมารับราชการในกองทัพอากาศตอไป เปนเวลาไมนอยกวา ๒ เทาของเวลา

ที่ไปศึกษา แตไมนอยกวา ๓ ปหรือครบ ๑๐ ป เปนอยางมาก นับต้ังแตกลับมารับราชการในกระทรวงกลาโหม

หรือในกรณีทีย่ังรับราชการชดใชตามสัญญาฉบับอ่ืนทีท่ําไวกับทางราชการอยูกอนแลวยังไมครบกําหนด ใหนับ

ตอจากวนัครบกําหนดตามสัญญาฉบับนัน้ ๆ เปนตนไป ภายในเวลาทีก่ลาวนี้ ขาพเจาจะไมลาออกหรือโอนไป

รับราชการทางกระทรวงทบวงกรมอืน่ 

 ขอ ๕ ถาขาพเจาปฏบิัติผิดสัญญาดังกลาวในขอ ๒ ขอ ๓ และขอ ๔ ขาพเจายอมชดใชเงนิ 

รายเดือนและคาใชจายทั้งสิน้ทีท่างราชการไดจายใหแกขาพเจาในระหวางศึกษา ทัง้ยอมชาํระเงนิเปนเบี้ยปรับ   

อีกจํานวนหนึง่ เทากับเงนิทีข่าพเจาจะตองชดใชคืนใหแกทางราชการจนครบถวนทนัทีเมื่อไดรับการทวงถาม 

  ในกรณีที่ขาพเจากลับมารับราชการในกระทรวงกลาโหมยังไมครบกําหนดตามสัญญา

ขอ ๔ แลวออกเสียจากราชการกระทรวงกลาโหมดวยประการใด ๆ ก็ดี ขาพเจายอมชดใชเงินทัง้สิ้น ตามความ 

ในวรรคแรก ใหตามสวนของเวลาทีย่ังขาดอยูตามเกณฑในขอ ๖ ใหแกทางราชการจนครบถวนทันท ี

 

                                                                                                                                      เมื่อไดรับ ... 
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เมื่อไดรับการทวงถาม เวนแตการปวยเจ็บซึ่งมิไดเกิดขึ้นเพราะความผิดของขาพเจา  และแพทยทหาร 

ไมนอยกวา  ๓ นาย ไดตรวจและรับรองวาขาพเจาไมสามารถรับราชการไดทั้งตองไดรับความเหน็ชอบจาก 

กองทพัอากาศดวยแลว ขาพเจาไมตองชดใชเงินใหแกทางราชการ 

 ขอ ๖ การชดใชเงนิใหตามสวนของเวลาทีย่ังขาดอยูตามความในขอ ๕ วรรคสอง 

ใหเอาจาํนวนเงินรายเดือนเงนิคาใชจายทีท่างราชการไดจายไปทัง้สิ้นและเงินเบี้ยปรับต้ัง แลวเอาจํานวนเวลา 

ที่ตองรับราชการชดใชหารเฉลี่ย  ถายงัรับราชการขาดอยูเทาใด  ก็เอาจาํนวนเวลารับราชการที่ยังขาดอยูนัน้

คูณผลที่เฉล่ียได ไดจํานวนเงินเทาใด ก็เปนจํานวนเงินทีข่าพเจาตองชดใช 

 ขอ ๗ ขาพเจาจะไมเรียกรองขอสิทธิใด ๆ ยิง่ไปกวาที่ทางราชการไดจัดให 

 ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดแลว จึงลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 

ตอหนาพยาน 

 

          (ลายมือช่ือ)...............................................................ผูใหสัญญา 

                                                    (………………………………………..) 

        (ลายมือช่ือ)...............................................................ผูแทนโดยชอบธรรม                

          (………………………………………..) 

                (ลายมือช่ือ)................................................................พยาน 

                                                    (………………………………………..) 

                (ลายมือช่ือ).................................................................พยาน 

                                                    (………………………………………..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                         



 

                                   ติดอากรแสตมป 

                                                         ผนวก ๗ (๒)                                   ตามกฎหมายกําหนด 

สัญญาสําหรบัการขยายระยะเวลาการศึกษาของขาราชการที่ทางราชการสงไปศึกษาในสถานศึกษา
ในประเทศนอกสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือนอกสาํนักงานตํารวจแหงชาติ 

 

เขียนที.่..............……………............... 

                                        วันที.่.……......เดือน…...................พ.ศ…........... 

 ขาพเจา............................................................……………….....อายุ.................................ป  

รับราชการตําแหนง........................................................………….....สังกัด.............................................. 

ขอทําสัญญาใหไวกับกองทพัอากาศ ดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ ตามทีก่องทัพอากาศ ใหขาพเจาไปศึกษาหลักสูตร.........................................................

สาขาวิชา....................................ณ ..........................…………จังหวัด...................……………..ระยะเวลา

ที่จะศึกษา.............ป............เดือน ตั้งแตวันที่..........เดือน.......................พ.ศ. .................เปนตนไป  

และขาพเจาไดทําสัญญาในการไปศึกษาไวแลวตามสญัญาสําหรับขาราชการที่ทางราชการสงไปศึกษาใน

สถานศกึษาในประเทศนอกสังกัดกระทรวงกลาโหมหรือนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ ลงวันที่............ 

เดือน................................พ.ศ..............................นั้น 

 ขอ ๒ ในการไปศึกษาและทาํสัญญาตามขอ ๑ ขาพเจายังไมสําเร็จการศึกษาและไดขยาย

ระยะเวลาการศึกษาออกไปอีกเปนเวลา....................ป.............เดือน ตั้งแต........................เปนตนไป 

 ขอ ๓ ขาพเจายินยอมใหทางราชการนําเวลาที่ขยายเพิ่มข้ึนในขอ ๒ ไปรวมกบัเวลาที่ไป 

ศึกษาแลวในขอ ๑ โดยถือวาเปนระยะเวลาที่ขาพเจาไปศึกษาในหลักสูตร……………………………………… 

สาขาวิชา..................................................ตามสัญญาในขอ ๑ 

 ขอ ๔ ขาพเจาจะกลบัมารับราชการในกองทัพอากาศตอไป เปนเวลาไมนอยกวา ๒ เทาของเวลา

ที่ไปศึกษาตามขอ ๓ แตไมนอยกวา ๓ ปหรือครบ ๑๐ ปเปนอยางมาก นับต้ังแตกลบัมารับราชการใน

กระทรวงกลาโหมหรือในกรณีที่ยังรับราชการชดใชตามสัญญาฉบับอ่ืนทีท่ําไวกับทางราชการอยูกอนแลวยงัไม

ครบกําหนด ใหนับตอจากวนัครบกําหนดตามสัญญาฉบับนั้น ๆ เปนตนไป ภายในเวลาที่กลาวนี ้ขาพเจาจะไม

ลาออกหรือโอนไปรับราชการทางกระทรวงทบวงกรมอื่น 

 ขอ ๕ ถาขาพเจาปฏบิัติผิดสัญญาดังกลาวในขอ ๔ ขาพเจายอมชดใชเงนิรายเดือนและคาใชจาย

ทั้งสิน้ทีท่างราชการไดจายใหแกขาพเจาในระหวางศึกษา ทั้งยอมชําระเงนิเปนเบี้ยปรับอีกจํานวนหนึ่ง  

เทากับเงนิที่ขาพเจาจะตองชดใชคืนใหแกทางราชการจนครบถวนทนัทีเมื่อไดรับการทวงถาม 

  ในกรณีที่ขาพเจากลับมารับราชการในกระทรวงกลาโหมยังไมครบกําหนดตามสัญญา

ขอ ๔ แลวออกเสียจากราชการกระทรวงกลาโหมดวยประการใด ๆ ก็ดี ขาพเจายอมชดใชเงินทัง้สิ้น ตามความ 

ในวรรคแรกใหตามสวนของเวลาทีย่ังขาดอยูตามเกณฑในขอ ๖ ใหแกทางราชการจนครบถวนทันท ี

                                                                                                                                      เมื่อไดรับ ... 
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เมื่อไดรับการทวงถาม เวนแตการปวยเจ็บซึ่งมิไดเกิดขึ้นเพราะความผิดของขาพเจา และแพทยทหาร 

ไมนอยกวา ๓ นาย ไดตรวจและรับรองวาขาพเจาไมสามารถรับราชการไดทั้งตองไดรับความเหน็ชอบจาก 

กองทพัอากาศดวยแลว ขาพเจาไมตองชดใชเงินใหแกทางราชการ 

 ขอ ๖ การชดใชเงนิใหตามสวนของเวลาทีย่ังขาดอยูตามความในขอ ๕ วรรคสอง 

ใหเอาจาํนวนเงินรายเดือนเงนิคาใชจายทีท่างราชการไดจายไปทัง้สิ้นและเงินเบี้ยปรับต้ัง แลวเอาจํานวนเวลา 

ที่ตองรับราชการชดใชหารเฉลี่ย ถายงัรับราชการขาดอยูเทาใดก็เอาจํานวนเวลารับราชการที่ยงัขาดอยูนั้น 

คูณผลที่เฉล่ียได ไดจํานวนเงินเทาใด ก็เปนจํานวนเงินทีข่าพเจาตองชดใช 

             ขอ ๗ ขาพเจาจะปฏบิัติตามขอผูกพันอืน่ ๆ ที่ไดกระทําไวตามสัญญาในขอ ๑ ทุกประการ  

 ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดแลว จึงลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 

ตอหนาพยาน 

 

          (ลายมือช่ือ)...............................................................ผูใหสัญญา 

                                                    (………………………………………..) 

        (ลายมือช่ือ)...............................................................ผูแทนโดยชอบธรรม                

          (………………………………………..) 

                (ลายมือช่ือ)................................................................พยาน 

                                                    (………………………………………..) 

                (ลายมือช่ือ).................................................................พยาน 

                                                    (………………………………………..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                 



                                                                                                                                                                                   ติดอากรแสตมป  

                                                            ผนวก ๘                                     ตามกฎหมายกําหนด 
 

   สัญญาสําหรับขาราชการกองทพัอากาศที่ศกึษาแพทยประจาํบานและแพทยตอยอดเฉพาะทาง 
ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม และสํานกังานตํารวจแหงชาติ 

 

 

      เขียนที ่..................................... 

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

 ขาพเจา ............................................ อายุ .......... ป  ตาํแหนง ............................................... 

สังกัด ................................................... ขอทําสัญญาใหไวแกกองทพัอากาศ ดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ ตามทีก่องทัพอากาศ ใหขาพเจาไปศึกษาหลักสูตร.........................................................

วิชา..................................... ณ (สถานศึกษา)............................................................. นัน้ ขาพเจาไดทราบ 

ความประสงคแลววา ตองการใหขาพเจากลับมารับราชการในกองทพัอากาศ 

 ขอ ๒ ขาพเจาจะตั้งใจพากเพียรศกึษาวิชาโดยเต็มสติปญญา และจะไมเกยีจครานในระหวาง 

ศึกษาวชิาอยู ขาพเจาจะประพฤติตนใหเรียบรอย ถาขาพเจาปฏิบัติผิดสัญญาขอนี้ กองทพัอากาศมีสิทธิเรียก

ขาพเจากลับมารับราชการโดยกองทัพอากาศ มิตองรับผิดในคาเสียหายใดๆ และขาพเจายอมรับราชการชดใช

ตามความในขอ ๔ 

 ขอ ๓ ถากองทพัอากาศ เรียกขาพเจากลับมารับราชการในกรณีอ่ืน ๆ นอกจากขอ ๒ ขาพเจา 

จะตองกลับมารับราชการโดยกองทัพอากาศ มิตองรับผิดในคาเสียหายใด ๆ และขาพเจายอมรับราชการชดใช

ตามความในขอ ๔ เชนเดียวกัน 

 ขอ ๔ ขาพเจาจะกลบัมารับราชการในกองทัพอากาศตอไปเปนเวลาไมนอยกวา ๑ เทาของเวลา 

ที่เขาศึกษา แตไมนอยกวา ๓ ป หรือครบ ๑๐ ป เปนอยางมาก นับต้ังแตกลับมารับราชการในกองทพัอากาศ

หรือในกรณีทีย่ังรับราชการชดใชตามสัญญาฉบับอ่ืนทีท่ําไวกับทางราชการอยูกอนแลวยังไมครบกําหนด ใหนับ

ตอจากวนัครบกําหนดตามสัญญาฉบับนัน้ ๆ เปนตนไป ภายในเวลาทีก่ลาวนี้ ขาพเจาจะไมลาออกหรือโอนไป

รับราชการทางกระทรวง ทบวง กรมอื่น 

 ขอ ๕ ถาขาพเจาปฏบิัติผิดสัญญาดังกลาวในขอ ๒ ขอ ๓ และขอ ๔ ขาพเจายอมชดใชเงนิเดือน 

และคาใชจายทั้งสิน้ทีท่างราชการไดจายใหแกขาพเจาในระหวางศึกษา ทั้งยอมชําระเงนิเปนเบี้ยปรับ 

อีกจํานวนหนึง่เทากับเงินทีข่าพเจาจะตองชดใชคืนใหกบัทางราชการจนครบถวนทนัท ีเมื่อไดรับการทวงถาม 

  ในกรณีที่ขาพเจากลับมารับราชการในกองทัพอากาศยังไมครบกําหนดตามสัญญาขอ ๔ 

แลวออกจากราชการกองทัพอากาศดวยประการใด ๆ ก็ดี ขาพเจายอมชดใชเงินทั้งสิน้ ตามความในวรรคแรก 

ใหตามสวนของเวลาทีย่ังขาดอยูตามเกณฑในขอ ๖ ใหแกทางราชการจนครบถวนทันทีเมื่อไดรับการทวงถาม 

 

เวนแต ... 
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เวนแตการปวยเจ็บซ่ึงมิไดเกดิขึ้นเพราะความผิดของขาพเจาและแพทยทหารไมนอยกวา ๓ นาย ไดตรวจ 

และรับรองวา ขาพเจาไมสามารถรับราชการได ทั้งตองไดรับความเหน็ชอบจากกองทัพอากาศดวยแลว 

ขาพเจาไมตองชดใชเงนิใหแกทางราชการ 

 ขอ ๖ การชดใชเงนิใหตามสวนของเวลาทีย่ังขาดอยูตามความในขอ ๕ วรรคสอง 

ใหเอาจาํนวนเงินรายเดือน เงินคาใชจายทีท่างราชการไดจายไปทัง้สิ้นและเงินเบี้ยปรับต้ัง แลวเอาจํานวนเวลา 

รับราชการชดใชหารเฉลี่ย ถายังรับราชการขาดอยูเทาใด ก็เอาจาํนวนเวลารับราชการที่ยงัขาดอยูนัน้  

คูณผลเฉลี่ยได ก็เปนจํานวนเงนิที่ขาพเจาตองชดใช 

 ขอ ๗ ขาพเจาจะไมเรียกรองขอสิทธิใด ๆ ยิง่ไปกวาที่ทางราชการไดจัดให  

 ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดแลว จึงลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 

ตอหนาพยาน 

 

          (ลายมือช่ือ)...............................................................ผูใหสัญญา 

                                                    (………………………………………..) 

        (ลายมือช่ือ)...............................................................ผูแทนโดยชอบธรรม                

          (………………………………………..) 

                (ลายมือช่ือ)................................................................พยาน 

                                                    (………………………………………..) 

                (ลายมือช่ือ).................................................................พยาน 

                                                    (………………………………………..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ผนวก ๙ 

หนังสือใหคํายินยอมในการทําสัญญาของคูสมรส 
 

                                                                                                                เขียนที.่.................................................  

 วนัที.่......……เดือน........................….พ.ศ….......... 

 ขาพเจา...................................................................อายุ............ป อาชีพ................................ 

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

จังหวัด.............................................ยินยอมให......................................................................................... 

ซึ่งเปน (สาม/ีภรรยา).............. ของขาพเจา ตามหลักฐานการจดทะเบยีนสมรส  เลขที.่..................................   

ออกให ณ ทีท่าํการ……...………..….. จังหวัด………..…… ลงวนัที…่..……เดือน ..............พ.ศ…………… 

(ตามสําเนาทีแ่นบ) ทําสัญญาไวแกกองทัพอากาศ  ในการที่ จะไปศึกษาในประเทศ ตามสัญญา..................... 

………………………………………….……………………. ลงวันที…่…เดือน............ พ.ศ. .................ได  

 ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในหนังสือใหคํายนิยอมโดยตลอดแลว จึงลงลายมือช่ือไว    

เปนสําคัญตอหนาพยาน 

 

                (ลายมือช่ือ).................................................................ผูใหคํายนิยอม 

                                                    (………………………………………..) 

                (ลายมือช่ือ)................................................................พยาน 

                                                    (………………………………………..) 

                (ลายมือช่ือ).................................................................พยาน 

                                                    (………………………………………..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                           ติดอากรแสตมป 

                                                                   ผนวก ๑๐                                                 ตามกฎหมายกําหนด  

สัญญาค้ําประกัน 
 

เขียนที.่............................................ 

                          วันที.่.............เดือน....................พ.ศ. .................... 

 ขาพเจา..........................................................อาย.ุ..........ป มีภูมิลําเนาอยูที.่......................... 

แขวง/ตําบล............................เขต/อําเภอ............................จังหวัด........................อาชีพ........................... 

สังกัด (ถารับราชการ) ....... ....................ขอทําสัญญาค้าํประกนั................................................................ 

ซึ่งทางราชการไดสงไปศึกษาหลักสูตร.........................................สาขาวิชา.................................................. 

(ณ สถานศึกษา) ...............................................................ตามสัญญา (ชื่อสัญญา)....................................  

......................................................เมื่อวนัที.่.....เดือน...............พ.ศ. .......ที่ใหไวตอกองทพัอากาศ นั้น 

 ถา (ผูใหสัญญา)....................................................................................................................

ประพฤติผิดสญัญาที่ไดทําใหไวตอ กองทพัอากาศ และกองทพัอากาศ เรียกรองเอาเงนิทัง้สิน้ตามสัญญาจาก 

(ผูใหสัญญา)...................................... ........................................................ไมไดแลว ขาพเจายอมรับใชเงิน

จํานวนนัน้ใหแกทางราชการจนครบถวนทันทีเมื่อไดรับการทวงถาม 

  ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดแลว จึงลงมอืลายชื่อไวเปนสําคัญ       

ตอหนาพยาน 

 

                (ลายมือช่ือ).................................................................ผูค้ําประกัน 

                                                    (………………………………………..) 

                (ลายมือช่ือ)................................................................พยาน 

                                                    (………………………………………..) 

                (ลายมือช่ือ).................................................................พยาน 

                                                    (………………………………………..) 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
ผนวก ๑๑ 

หนังสือใหคํายินยอมในการทําสัญญาค้ําประกันของคูสมรส 
 

                                                                                       เขียนที.่............................................... 

                       วันที.่.............เดือน..............................พ.ศ.......................... 

 ขาพเจา...........................................................อาย.ุ...........ป อาชีพ.......................................   

มีภูมิลําเนาอยูที.่.................แขวง/ตําบล..............................เขต/อําเภอ......................จังหวัด....................... 

ยินยอมให.................................................................ซึง่เปน (สามี/ภรรยา).............................. ของขาพเจา 

ค้ําประกัน .............................................................ที่จะไปศึกษาหลกัสูตร...................................................

สาขาวิชา.........................................ณ (สถานศกึษา)................................................ตามสัญญาค้ําประกัน 

ลงวนัที.่.........เดือน............. พ.ศ...............ได  

 ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในหนังสือใหคํายนิยอมโดยตลอดแลว จึงลงลายมือช่ือไวเปน

สําคัญตอหนาพยาน 

 

                (ลายมือช่ือ).................................................................ผูใหคํายนิยอม 

                                                    (………………………………………..) 

                (ลายมือช่ือ)................................................................พยาน 

                                                    (………………………………………..) 

                (ลายมือช่ือ).................................................................พยาน 

                                                    (………………………………………..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                         ติดอากรแสตมป 
                                                        ผนวก ๑๒                                         ตามกฎหมายกําหนด 

สัญญาสําหรบันักเรียนนายเรืออากาศที่ทางราชการสงไปศึกษา ณ สถานศึกษาในประเทศ 
 

       เขียนที.่...................................... 

วันที.่...............เดือน…..............................พ.ศ................ 

 ขาพเจา...............................................เกิดวันที.่..........เดือน...................พทุธศักราช..............

อาย.ุ.........ป บิดาชื่อ...........................................มารดาชื่อ...................................................มีภูมิลําเนา 

อยูที.่...........ตําบล............................อําเภอ........................จังหวัด........................บัดนี้อยูในความปกครอง

ของ............................................................................................... 

 ขาพเจาขอทําหนงัสือสัญญาใหไวตอกองทัพอากาศดงัขอความตอไปนี ้

 ขอ ๑ ดวยตามที่กองทพัอากาศใหขาพเจาไปศึกษาหลกัสูตร ...................................................

สาขาวิชา.....................................ณ (สถานศึกษา).................................  มีกําหนด..............ป............เดือน

นั้น ขาพเจาไดรับทราบความประสงคของกองทพัอากาศแลววา ตองการใหขาพเจากลับมารับราชการ 

ในกองทัพอากาศ ขาพเจาขอรับรองวาในระหวางทีก่องทพัอากาศกาํหนดใหขาพเจาศึกษาอยูนี ้ขาพเจา 

จะไมลาออกจากความเปนนสิิต นักศึกษาของสถาบนัการศึกษาที่กองทัพอากาศใหขาพเจาไปศึกษาอยู 

ตามสัญญานี ้เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกองทพัอากาศ 

 ขอ ๒ ในระหวางที่ขาพเจาศึกษาอยู ณ สถาบนัการศึกษาที่กองทัพอากาศสงไปศึกษานี้    

ขาพเจาจะปฏบิัติตามกฎ ขอบังคับ คําสัง่ ระเบียบ และแบบธรรมเนียมของทหารทีม่ีอยูแลว และที่จะตรา 

ข้ึนใหมทุกประการ ทั้งจะพยายามศึกษาจนเต็มความสามารถ  และจะประพฤติตนใหสมกับฐานะที่เปน

นักเรียนนายเรืออากาศ 

 ขอ ๓ ขาพเจาสัญญาวาจะอยูรับราชการในกองทัพอากาศเปนเวลา ๒ เทาของเวลาที่ไปศึกษา

เปนอยางนอย หรือครบ ๑๐ ป เปนอยางมาก นับต้ังแตวนัทีท่างราชการไดมีคําสั่งบรรจุเขารับราชการใน

กองทพัอากาศ 

  ในกรณีที่ยงัรับราชการชดใชตามสัญญาฉบับอ่ืนทีท่ําไวกับทางราชการอยูกอนแลว 

และยังไมครบกําหนด ใหนับวันรับราชการตอจากวนัครบกําหนดตามสัญญาฉบับนัน้ ๆ เปนตนไป ภายในเวลา

ที่กลาวนี้ขาพเจาจะไมลาออกหรือโอนไปทาํการที่อ่ืน 

 

 

 

ขอ ๔ ถากองทัพ ... 

 

 



- ๒ - 

 

 ขอ ๔ ถากองทพัอากาศเหน็ควรใหขาพเจากลบั และไดเรียกกลับไมวากรณีใด ๆ ขาพเจา 

จะตองกลับโดยยอมใหถือเสมือนวาไดศึกษาครบตามทีก่องทพัอากาศกําหนดไวแลว และจะรับราชการชดใช 

ตามขอ ๓ รวมทั้งขาพเจายอมปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ ของทางราชการทุกประการ 

      ขอ ๕ ถาขาพเจาปฏบิตัิผิดสัญญาดังกลาวไวในขอ  ๓ หรือขอ ๔ หรือขาพเจาตองออกจากความ  

เปนนิสิต นกัศึกษา โดยทางราชการกองทพัอากาศไมเหน็ชอบดวยก็ดี หรือขาพเจาไดถูกเรียกกลับจาก

การศึกษาและถอนทะเบียนออกจากความเปนนักเรียนนายเรืออากาศก็ดี  ขาพเจายอมใชเงนิจํานวน ๓ เทา

ของเงนิคาใชจายทัง้สิน้ทีท่างราชการไดจายให เนื่องในการศึกษาของขาพเจาใหแกกองทพัอากาศทันท ี

เมื่อไดรับการทวงถาม เวนแตในกรณีปวยซึ่งแพทยของกองทพัอากาศไมนอยกวา ๓ นาย ไดตรวจและรับรอง 

วาไมสามารถจะศึกษาตอไปใหสําเร็จได หรือประกอบกิจการเกี่ยวกบัวิทยาการนัน้ได 

 ขอ ๖ ขาพเจาจะไมรองขอสิทธิใด ๆ ยิง่ไปกวาทีท่างราชการไดจัดให 

 ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดแลว  จงึไดลงลายมือช่ือไวเปนสาํคัญ 

ตอหนาพยาน 

 

          (ลายมือช่ือ)...............................................................ผูใหสัญญา 

                                                    (………………………………………..) 

        (ลายมือช่ือ)...............................................................ผูแทนโดยชอบธรรม                

          (………………………………………..) 

                (ลายมือช่ือ)................................................................พยาน 

                                                    (………………………………………..) 

                (ลายมือช่ือ).................................................................พยาน 

                                                    (………………………………………..) 

 

 

 

 

หมายเหต ุ ชองลายมือช่ือผูแทนโดยชอบธรรมนั้น ใชเฉพาะเมื่อผูใหสัญญายังไมบรรลุนิติภาวะ 

 

 

 

 

 
 



   ติดอากรแสตมป 
                                                                  ผนวก ๑๓    ตามกฎหมายกําหนด                         

                                                      สัญญาค้ําประกัน 
 สําหรับนักเรียนนายเรืออากาศที่ทางราชการสงไปศึกษา ณ สถานศึกษาในประเทศ  

 

เขียนที.่............................................. 

                     วันที.่.............เดือน.............................พ.ศ. ............... 

 ขาพเจา............................................ .........อาย.ุ...........ป อาชีพ.............................................  

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

จังหวัด....................................ขอทําสัญญาค้ําประกนั............................................................................... 

ซึ่งกองทพัอากาศสงไปศึกษาหลักสูตร................................สาขาวิชา......................................................   

ณ (สถานศึกษา) ....................................................................... ใหไวแกกองทัพอากาศ ดังขอความตอไปนี ้

 ขอ ๑ ตามขอความในสัญญาสําหรับนักเรียนนายเรืออากาศทีท่างราชการสงไปศึกษา                   

ณ สถานศึกษาในประเทศของ (ผูใหสัญญา)......................................................................................  

ลงวนัที.่....เดือน..................พ.ศ. ......ซึ่งใหไวแกกองทพัอากาศนัน้ ขาพเจารับรองวาเปนความจริงทุกประการ 

 ขอ ๒ ถา (ผูใหสัญญา)...........................................................ประพฤติผิดสัญญาที่ทาํไวตอ             

กองทพัอากาศ ซึ่งกองทพัอากาศจะตองเรียกเงนิคืนจาก (ผูใหสัญญา) ..........................................................  

เปนจํานวนเงนิเทาใด ขาพเจายอมรับใชแทน (ผูใหสัญญา)..........................................................จนครบถวน 

เมื่อไดรับการทวงถาม 

 ขอ ๓ ขาพเจาไมพนความรับผิดตามสัญญาค้ําประกันนี้ในกรณีที่ (ผูใหสัญญา)........................ 

ไดทําสัญญาใหไวตอกองทพัอากาศ โดยความสาํคัญผิดหรือมิไดเปนไปตามบทบงัคับอันวาดวยความสามารถ

ของบุคคลตามกฎหมาย 

 ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดแลว จึงลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 

ตอหนาพยาน 

 

        (ลายมือช่ือ)...............................................................ผูค้ําประกัน                             

          (………………………………………..) 

                (ลายมือช่ือ)................................................................พยาน 

                                                    (………………………………………..) 

                (ลายมือช่ือ).................................................................พยาน 

                                                    (………………………………………..) 

 

 



 
ผนวก ๑๔ 

ใบสมัครเขาเปนนักเรยีนทุนของกระทรวงกลาโหมรับทุนกองทัพอากาศ 
 

                                                                              เขียนที ่............................................. 

 วันที.่................เดือน..............................พ.ศ............... 

 ขาพเจา (นาย/นางสาว)......................................................................................................... 

เกิดวันที.่.................เดือน.............................พ.ศ..........................อายุ..........................ป สัญชาติ.............. 

มีภูมิลําเนาอยูที.่...........หมู.............ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต.....................จังหวดั............... 

บุคคลที่สามารถติดตอได........................................................................................................................... 

สถานที่ติดตอ...........................................................................................หมายเลขโทรศัพท...................... 

บิดาชื่อ...........................................................................................สัญชาติ................อาชีพ...................... 

มารดาชื่อ.......................................................................................สัญชาติ................อาชีพ...................... 

ขาพเจาอยูในความปกครองของ................................................... ...สัญชาติ.................อาชีพ..................... 

สถานที่ติดตอ...........................................................................................หมายเลขโทรศัพท...................... 

 ขาพเจากําลงัศึกษาระดับ...........................................ณ (สถานศึกษา).................................... 

คณะ.................................................................ในสาขาวิชา..............................................มีความประสงค

จะขอสมัครเปนนกัเรียนทนุของกระทรวงกลาโหมรับทนุกองทพัอากาศ โดยมหีลักฐานการสมัครดังนี ้

 ๑.  สําเนาทะเบียนบานของ ขาพเจา บิดา มารดา และผูปกครอง  

 ๒.  รายงาน หรือหนังสือรับรองผลการศึกษา 

 ๓.  ใบสําคัญทหารกองเกิน (ส.ด.๙ กรณีไดข้ึนทะเบยีนทหารกองเกินแลว) 

 ๔.  รูปถายขนาด ๓×๔ เซนติเมตร จํานวน ๓ รูป 

 ๕.  หลักฐานอืน่ ๆ ที่มีสิทธิจะไดคะแนนเพิม่ 

 

(ลายมือช่ือ)........................................................ผูสมัคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                                                                        ติดอากรแสตมป 

                                                                         ผนวก ๑๕                                               ตามกฎหมายกําหนด  
หนังสือสัญญาของผูสมคัรเปนนักเรยีนทุนของกระทรวงกลาโหม  

       

เขียนที.่.......................................... 

      วันที.่........เดือน........................พ.ศ................................. 

 ขาพเจา.............................................................เกิดวันที.่......เดือน...................พ.ศ................

อาย.ุ..........ปสัญชาติ...........มีภูมิลําเนาอยูที.่..............แขวง/ตําบล........................เขต/อําเภอ.....................

จังหวัด................................ชื่อบิดา..........................................................................สัญชาติ.....................

อาชีพ............................................ ชื่อมารดา................................................................สัญชาต.ิ...............

อาชีพ.............................................บัดนี้ ขาพเจาอยูในความปกครองของ...............................................  ..

สัญชาติ..............อาชีพ.............................................มีภูมิลําเนาอยูที.่...........แขวง/ตําบล...........................

เขต/อําเภอ.....................จังหวัด...................... ขอทําหนังสือสัญญาไวตอกองทัพอากาศ ดังขอความตอไปนี ้

 ขอ ๑ ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจามีคุณสมบัตถิูกตองตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวย

การรับนิสิตและนกัศึกษาที่ศกึษาวิชาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเขาเปนนกัเรียนทนุของกระทรวงกลาโหม 

ทุกประการ 

      ขอ ๒ ตามทีก่องทัพอากาศ รับขาพเจาเปนนักเรยีนทุนของกระทรวงกลาโหมนั้น ขาพเจา 

ทราบความประสงคแลววาตองการใหขาพเจาศึกษาในหลักสูตร................................................................... 

สาขา.......................................ณ (สถานศึกษา).................................................จงัหวัด...........................

เพื่อใหเขามารับราชการในกระทรวงกลาโหม 

 ขอ ๓ ขาพเจาขอสัญญา ในระหวางที่กองทัพอากาศกาํหนดใหศึกษาวิชาอยูนัน้ ขาพเจาจะไมโอน

สังกัดไปเปนนกัเรียนทุนของบุคคล หนวยราชการ หรือองคการอื่น สิทธใินการใหโอนสังกัดหรือเปลีย่นการศึกษา

เปนอํานาจของกองทพัอากาศโดยเฉพาะ 

 ขอ ๔ ขาพเจายอมปฏิบัติตาม กฎ ขอบังคับ คําสั่ง ระเบียบ และแบบธรรมเนยีมของทหาร 

ที่มีอยูแลว และที่จะตราขึน้ใหมทกุประการ ทั้งจะพยายามศึกษาจนเต็มความสามารถและประพฤติตน 

ใหเหมาะสมกบัฐานะที่เปนนักเรียนทนุของกระทรวงกลาโหม 

    ขอ ๕ ขาพเจายอมอยูในความดูแลและบังคับบัญชาของผูทีก่ระทรวงกลาโหมมอบหมายใหดูแล 

และบังคับบัญชา    

             ขอ ๖ เมื่อขาพเจาไดศึกษาวชิาครบถวนตามที่กองทพัอากาศกําหนด หรือไดสําเร็จการศกึษาแลว 

ขาพเจาสัญญาวาจะกลับมารายงานตัวเพือ่เขารับราชการในกระทรวงกลาโหมภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่

ส้ินสุดการศึกษาในกรณีหนึง่กรณีใดดังกลาว ขางตน                                                                                      

 

ขอ ๗ เมื่อขาพเจา ... 



- ๒ - 

 

      ขอ ๗ เมื่อขาพเจาไดรายงานตัวเพือ่เขารับราชการตามขอ ๖ แลว ขาพเจาสญัญาวาจะตองอยู 

รับราชการในกระทรวงกลาโหมเปนเวลาไมนอยกวา ๒ เทาของระยะเวลาที่ไดรับทนุการศึกษาแตอยางนอย   

ไมต่ํากวา ๕ ป ถากระทรวงกลาโหมมิไดส่ังเปนอยางอื่น ขาพเจาจะลาออกหรือยายหรือโอนไปทาํงานที่อ่ืน  

ไมไดเปนอันขาด 

 ขอ ๘ ในระหวางที่ขาพเจาเปนนกัเรียนทนุของกระทรวงกลาโหม ขาพเจาจะไมทําการสมรส 

      ขอ ๙ ถาขาพเจาบิดพลิ้วไมศึกษาตามทีก่องทัพอากาศกาํหนดไว หรือขาพเจาลาออกจาก       

ความเปนนกัเรียนทนุของกระทรวงกลาโหมโดยความสมัครใจก็ดี หรือไดถูกเพิกถอนความเปนนกัเรียนทุน   

ของกระทรวงกลาโหมก็ด ีหรือเมื่อศึกษาสาํเร็จแลวไมเขารับราชการในกระทรวงกลาโหมก็ดี ขาพเจายอมชดใช

เงินเปนจาํนวน ๓ เทาของจาํนวนเงินทัง้สิน้ทีท่างราชการไดจายใหแกขาพเจาในระหวางเปนนักเรียนทนุของ

กระทรวงกลาโหม 

       ถาศึกษาสําเรจ็หรือศึกษาครบกําหนดแลวกลับมารับราชการในกระทรวงกลาโหม 

ยังไมครบกําหนดเวลาตามสญัญาขอ ๗ แลวออกเสียจากราชการกระทรวงกลาโหมดวยประการใด ๆ ก็ดี 

ขาพเจายอมชดใชเงินใหตามสวนของเวลาราชการที่ยงัขาดอยู โดยเฉลี่ยจากจาํนวนเงนิที่จะตองชดใช 

ตามความในวรรคแรกเวนแตการปวยเจ็บซึ่งมิไดเกิดขึ้นเพราะความผิดของขาพเจา และแพทยของ 

โรงพยาบาลทหารไมนอยกวา ๓ นาย ไดตรวจและรับรองวาขาพเจาไมสามารถจะศึกษาตอไปได 

จนสําเร็จการศึกษา หรือไมสามารถจะรับราชการได ทัง้นี้ ตองไดรับความเหน็ชอบจากกองทพัอากาศดวย 

ขาพเจาไมจําตองชดใชเงนิใหแกทางราชการ แตเมื่อขาพเจาหายปวยแลวและทางกระทรวงกลาโหม 

ประสงคจะใหขาพเจากลับเขารับราชการตอไปจนครบกําหนดเวลาตามสัญญาขอ ๗ ถาขาพเจาไมปฏิบัติตาม 

ขาพเจายอมชดใชเงินใหตามสวนของเวลาราชการที่ยงัขาดอยูตามเกณฑดังกลาวขางตน 

 ขอ ๑๐ เงินที่ตองชดใชตามสัญญานี้ ขาพเจายอมชดใชใหแกทางราชการจนครบถวนทันที      

เมื่อไดรับการทวงถาม 

     ขอ ๑๑ ในระหวางที่ขาพเจาเปนนกัเรียนทนุของกระทรวงกลาโหม ขาพเจาจะไมเรียกรองขอ  

สิทธิใด ๆ จากทางราชการยิง่ไปกวาที่ราชการไดกําหนดให 

 

 

                             ขาพเจา ... 

 

 

 

 

 

 



- ๓ - 

 

      ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความแหงสญัญานี้โดยตลอดแลว จึงลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 

ตอหนาพยาน 

 

          (ลายมือช่ือ)...............................................................ผูใหสัญญา 

                                                    (………………………………………..) 

        (ลายมือช่ือ)...............................................................ผูแทนโดยชอบธรรม                

          (………………………………………..) 

                (ลายมือช่ือ)................................................................พยาน 

                                                    (………………………………………..) 

                (ลายมือช่ือ).................................................................พยาน 

                                                    (………………………………………..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            ติดอากรแสตมป        
                                                          ผนวก ๑๖                                                 ตามกฎหมายกําหนด                     

สัญญาค้ําประกันผูสมัครเปนนักเรยีนทุนของกระทรวงกลาโหม 
 

                 เขียนที.่................................................ 

      วันที.่.............เดือน..............................พ.ศ....................…. 

 ขาพเจา.................................................................อายุ............ป อาชีพ.................................  

มีภูมิลําเนาอยูที.่..............แขวง/ตําบล................... เขต/อําเภอ..............................จังหวัด............................

ขอทําสัญญาค้ําประกัน (นาย,นางสาว)...................................................................................................... 

ซึ่งศึกษาหลกัสูตร..............................สาขาวิชา.................................... ณ (สถานศึกษา)............................

และสมัครเขาเปนนกัเรียนทนุของกระทรวงกลาโหม ใหไวตอกองทัพอากาศ ดังขอความตอไปนี ้

 ขอ ๑ ตามขอความในสัญญาของผูสมัครเปนนกัเรียนทุนของกระทรวงกลาโหมของ 

(นาย,นางสาว)………...............................................ลงวันที.่.........เดือน....................พ.ศ. .........ซึ่งใหไวตอ    

กองทพัอากาศ นั้น ขาพเจารับรองวาเปนความจริงทุกประการ 

 ขอ ๒ ถา (นาย,นางสาว) ...........................................................................ประพฤติผิดสญัญา

หรือตองถูกเพกิถอนความเปนนกัเรียนทนุของกระทรวงกลาโหม ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวย 

การรับนิสิต และนักศึกษาทีศ่ึกษาวชิาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เขาเปนนกัเรียนทนุของกระทรวงกลาโหม 

และตองชดใชเงินใหแกทางราชการจาํนวนเทาใด ขาพเจายอมรับใชเงนิจํานวนนั้นใหแกทางราชการ 

จนครบทนัทีเมื่อไดรับการทวงถาม 

 ขอ ๓ ขาพเจาไมพนความรับผิดตามสัญญาค้ําประกันนี้ในกรณีที่ (นาย,นางสาว) ........... 

........................... .................................................... ผูไดกระทําสัญญาใหไวตอกองทพัอากาศ  

โดยความสาํคญัผิดหรือมิไดเปนไปตามบทบังคับอันวาดวยความสามารถของบุคคลตามกฎหมาย 

 ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดแลว จึงลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ       

ตอหนาพยาน 

 

        (ลายมือช่ือ)...............................................................ผูค้ําประกัน                             

          (………………………………………..) 

                (ลายมือช่ือ)................................................................พยาน 

                                                    (………………………………………..) 

                (ลายมือช่ือ).................................................................พยาน 

                                                    (………………………………………..) 

 
  



ผนวก ๑๗ 
หนังสือใหคํายินยอมของ บิดา มารดา หรือ ผูปกครอง 

 
      เขียนที.่..................................................... 

                    วันที.่.............เดือน..............................พ.ศ..................... 

 ขาพเจา......................................................................มีภูมิลําเนาอยูที.่.................................. 

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

เปนบิดา หรือมารดา หรือผูปกครองของ...................................................................................................... 

 ตามทีก่องทัพอากาศไดสง.......................................................ไปศึกษาหลกัสูตร .....................  

สาขาวิชา.............................................ณ (สถานศึกษา) ..........................................มีกาํหนด...............ป  

และไดใหสัญญาไวตอกองทัพอากาศปรากฏรายละเอยีดในหนังสือสัญญา (ชื่อสัญญา).................................. 

..................................................ลงวันที.่..............เดือน.................................พ.ศ....................  

 ขาพเจาขอใหความยนิยอมตามที ่........................................................ไดทําหนงัสอืสัญญา 

ไวนั้นทุกประการ  

 

   ( ลายมือช่ือ )....................................................................บิดา   

                                     ( ลายมือช่ือ ).................................................................... มารดา 

                                     ( ลายมือช่ือ ).................................................................... ผูปกครอง 

 

 

หมายเหต ุ

 

 ๑.  บิดา มารดา หรือผูปกครอง ตองมาลงลายมือช่ือตอหนาเจาหนาที ่

 ๒.  ขอความใดที่ไมใชใหขีดฆา 

 ๓.  ในกรณีทีม่ีทั้งบิดา มารดา ตองใหบิดา มารดาใหความยินยอมทัง้สองคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผนวก ๑๘ 
 

     ใบแบบรายงานผลการศกึษาประจําภาคการศึกษา 
 

                                                                                       เขียนที.่............................................ 

                  วันที.่................เดือน...............................พ.ศ. ............... 
 

เร่ือง  รายงานผลการศึกษาประจําภาคการศึกษา 

เรียน................................................... 

 ๑.  ตามคําสั่ง ทอ.ที ่……………ลง…………เร่ือง……………………………………………… 

ใหขาพเจา……………………………………………………….ไปศึกษาหลักสตูร…………………………….. 

สาขาวิชา……………………………….ณ (สถานศึกษา)……………………………..ตั้งแต………………….. 

ถึง…………………………………….นั้น 

  ๒.  ขาพเจาขอรายงานผลการศึกษาประจาํภาคการศึกษาที…่….……ปการศึกษา…………….

ดังมีรายละเอยีดตามใบรายงานผลการศึกษาที่แนบ ดงันี ้

   ๒.๑  คาคะแนนเฉลีย่ประจาํภาคการศึกษานี้ได…………… 

   ๒.๒  คาคะแนนเฉลีย่สะสมได……………………………… 

  จึงเรียนมาเพือ่ทราบและพจิารณาดําเนินการใหตอไปดวย 

 

(ลายมือช่ือ)………………………………………………ผูรายงาน 
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