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ค าร้องขอสอบภาคทฤษฎีและขอรับใบอนุญาตซ่อมบ ารุงอากาศยานทหาร 
APPLICATION FOR WRITTEN TEST AND APPLY FOR AIRCRAFT MAINTENANCE ENGINEER LICENSE 

 
 

DIRECTORATE OF AERONAUTICAL ENGINEERING                                                                                                                                                                                                      

1.  ช่ือและนามสกุล                                                                                                               

     Name and Surname  

หมายเลขประจ าตัขขาาราชการ           
 

เลขบัตรประชาชน  (ID Card Number) 
 

 
    

 
     

 
  

      

หรือ (Or) เลขที่หนังสือเดินทาง (Passport Number)  
                 

 

2.  ที่อยู่ของผูาขอ                                                                                                                                                   
2.  Address of Applicant                                                                                                                                                    

Email address                                                                   มือถือ (Mobile)                      
3. สังกัด  / สถานท่ีท างานของผูาขอ  (Office of Applicant)                                                          

                                                                     
4.  สัญชาต ิ(Nationality)                                                                                                                                        เชื้อชาติ (Race)                                                                            ศาสนา (Religion)                                                                                                              
5.  ขัน เดือน ปี เกิด (Date of  Birth : dd/mm/yy)                /                / 19             (อายุตาองไม่นาอยกข่า 18 ปีบริบูรณ์ในขันออกใบอนุญาตฯ)                                                                                                                          
     สถานท่ีเกิด (Place of  Birth) : จังหขัด (Province)                                                                                       ประเทศ (Country)                                                                    
6.  ผูารบัแจางกรณีฉุกเฉิน (Person to be notified in emergency)                                                                                                                                                               
    ที่อยู่ของผูารับแจางกรณีฉุกเฉิน (Address of person to be notified in emergency)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                             Email address                                                                
7.  การศึกษาพ้ืนฐานดาานการบิน (Basic education in aviation)                                                                                                                       

  
8.  การอบรมพิเศษดาานการบิน (Special training in aviation)                                                                                                                             

9.  คขามช านาญภาคปฏิบัติ ส าหรับอากาศยานแตล่ะแบบ (Practical experience of each type of Aircraft)  
        
10. ประสบการณ์ในระยะหลังสดุก่อนขันยื่นค าขอนี้ (Latest experience before the date of this application)   
13.   
 

11.  ไดาแนบมาพราอมนี ้   (Enclosed herewith)    
 ส าเนาบัตรประจ าตัขขาาราชการจ านขน 1 ชุด (Certified  copy of  ID Card  ) 
 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ข ไมส่ขมหมขกและไม่สขมแข่นตาด า จ านขน 3 รูป ( 3 -1 inch  uncapped photographs ) 

          
12.  มีคขามประสงคส์อบภาคทฤษฎีและขอรับใบอนญุาตซ่อมบ ารุงอากาศยานทหาร  

 ระดับ 3 “นายช่าง” คขามช านาญระดับสูงสุด สามารถขิเคราะห์สาเหตุขาอขัดขาองและใหาค าแนะน าทางเทคนิคไดา 
 ระดับ 2 “ช่าง” คขามช านาญระดบัสูง ผูาปฏิบัติงานมีคขามรูาเช่ียขชาญระบบอากาศยาน 
 ระดับ 1 “ผูาช่ขยช่าง” มีคขามช านาญระดับพื้นฐาน เป็นผูาช่ขยปฏิบัตงิาน 

ขาาพเจาาขอรับรองข่ารายละเอียดทีแ่จางไขาในค าราองนี้ สมบรูณ์และเปน็จริงทุกประการ (I hereby certify that all statements provided by me 

in this application form are complete and true in every respect.)              

                                                                     
                    /                       /                                 (                                                          ) 

          ขันท่ียื่นค าราอง  (Date of Application)                                                 ลายมือช่ือผูาขอ (Signature of Applicant) 
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ส าหรับผู้บังคับบัญชา (Commander  use  only)  

เรียน  จก.ชอ.  

 ไดาตรขจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบค าขอครบถาขน   
 ผูาราองขอมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยขขาองกับอากาศยาน เคร่ืองยนต์                         

และบริภัณฑ์อากาศยาน 
 ผูาราองขอมีประสบการณ์การท างานรขม........................ปี 

 

 
 
 
 

ลงชื่อ  ผูาบังคบับัญชา 

   ต าแหน่ง 

                                    ขันที ่                                      
                                                                         

ส าหรับเจ้าหน้าที่ (Official  use  only) 

รับ 
ค าราอง 

 

การทดสอบภาคทฤษฎ ี
 

 

ก าหนดการสอบภาคปฏิบัต/ิสมัภาษณ ์ ออก
ใบอนุญาต 

 

บันทึกขาอมูล 

ขันท่ี ขันท่ีสอบ คะแนน ผล ขันท่ีสอบ คะแนน ผล ขันท่ี  
 
ผูาบันทึก  

ขันที ่    

        
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านความช านาญหรือประสบการณ์การท างาน   :  ช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานทหาร 

 ผูาสมัครสอบตาองมีคขามช านาญในเรื่องการบ ารุงรักษาอากาศยานทั้งล า ซึ่งรขมถึง ตัขอากาศยาน ส่ขนประกอบส าคัญของอากาศยาน 
และบรภิัณฑ์ท่ีติดตั้งในอากาศยาน ตามที่ก าหนดไขาในขาอบังคับของกรมการบินพลเรือน ดังนี ้

ก. ใบอนุญาตของกรมการบินพลเรือน (บพ.) 
ข. ส าเนาประกาศนียบัตรจบหลักสูตรเฉพาะแบบอากาศยานของ ทอ. หรือ สถาบันทีไ่ดารับการรับรองมาตรฐาน  

    

 
 


