หนังสือการทาสัญญาเข้าเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ
ของ

ชื่อ นนอ.ปกป้อง นามสกุล

นภากาศ

(เขียนด้วยตนเอง - ตัวบรรจง – ชัดเจน)

ประจาปีการศึกษา

รุ่นที่

เลขประจาตัว
(ไม่ต้องเขียน)

ติดรูปถ่าย

ติดรูปถ่าย
ขนาด ๒ นิ้ว
(ให้ติดมาก่อนได้)

ลายมือชื่อ นนอ.ปกป้อง นภากาศ

ไม่ต้องติด

อากร
แสตมป์
๑๐ บาท

หนังสือสัญญาของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ
เขียนที่

ลงวันที่ทาสัญญา
ข้าพเจ้า ชื่อ

วันที่

นายปกป้อง

รร.นนก.
เดือน

พ.ศ.

สกุล

นภากาศ

หมายเลขประจาตัวประชาชน ๑๒๓๔๕๖๗๘๙๑๐๑๒ เกิดเมื่อวันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒
อายุ ๑๖ ปี เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ ไทย นับถือศาสนา

ตาหนิ

แผลเป็นที่นิ้วชี้มือซ้าย

บ้านเกิดเลขที่ ๔๖๖
ตาบล/แขวง
จังหวัด

ตรอก/ซอย สุมนเทวราช ๑

ในเวียง
น่าน

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

สุมนเทวราช

๕๕๐๐
๔๖๖

ไทย

มารดาผู้ให้กาเนิดข้าพเจ้าชื่อ
ไทย

โทร

๐๕๔-๗๕๑๕๗๗

ตรอก/ซอย
ในเวียง

รหัสไปรษณีย์

บิดาผู้ให้กาเนิดข้าพเจ้าชื่อ

สัญชาติโดยกาเนิดของมารดา

สุมนเทวราช
เมือง

ตาบล/แขวง

น่าน

สัญชาติโดยกาเนิดของบิดา

ถนน

อาเภอ/เขต

ปัจจุบันข้าพเจ้าพักอยู่บ้านเลขที่
ถนน

พุทธ

สุมนเทวราช ๑
อาเภอ/เขต

เมือง

๕๕๐๐๐

นายสุดเขต นภากาศ
อาชีพของบิดา เกษตรกร ตาแหน่ง

-

นางอิงฟ้า นภากาศ
อาชีพของมารดา เกษตรกร

ตาแหน่ง

-

ขอทาหนังสือสัญญาให้ไว้ต่อกองทัพอากาศ ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีลักษณะและคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบกองทัพอากาศ ว่า
ด้วยโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ทุกประการ หากแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จข้าพเจ้ายินยอมรับผิด
ตามกฎหมายและที่กองทัพอากาศกาหนด
ข้อ ๒ เมื่อกองทัพอากาศรับข้าพเจ้าเป็นนักเรียนนายเรืออากาศแล้ว ข้าพเจ้าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจน
เต็มความสามารถตามหลักสูตรที่ทางราชการกาหนดให้
ข้อ ๓ ข้าพเจ้าจะอยู่ในโอวาทของผู้บังคับบัญชาและยอมปฏิบัติตาม กฎ ข้อบังคับ คาสั่ง ระเบียบวินัย
และแบบธรรมเนียมทหารที่มีอยู่แล้วและที่กาหนดขึ้นใหม่ทุกประการ ทั้งจะประพฤติตนให้เหมาะสมกับฐานะ
นักเรียน
ข้อ ๔ ในระหว่างที่เป็นนักเรียน ข้าพเจ้าจะไม่ทาการสมรส หรือ มีความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยา
จนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
ข้อ ๕ ข้าพเจ้า ...

-๒ข้อ ๕ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ยิ่งไปกว่าที่ทางราชการจัดให้
ข้อ ๖ เมื่อข้าพเจ้าได้เป็นนักเรียนนายเรืออากาศแล้ว ข้าพเจ้าจะเรียนให้จบตามหลักสูตร
ที่ทางราชการกาหนดไว้ ข้าพเจ้ายอมชดใช้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ทางราชการตามระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ใน
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (รวมจานวนปีที่เรียนซ้าชั้นด้วย) จานวนปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) เศษของปีให้คิดเป็นรายเดือนตามส่วนเฉลี่ยของปี เศษของเดือนให้คิดเป็น ๑ เดือน ซึ่งต้อง
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) หากต้องถูกถอนทะเบียนออกจากความเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ
ในระหว่างศึกษาตามกรณีดังนี้
๖.๑ ศึกษาชั้นใดชั้นหนึ่งเกินกว่า ๒ ปี
๖.๒ สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสม น้อยกว่า ๑.๕๐ ยกเว้นนักเรียนนายเรืออากาศที่ป่วย เนื่องจาก
การฝึกอบรมหรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชมอบหมาย ตามผลการ
พิจารณาของสภาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
๖.๓ ประพฤติตนเกียจคร้านต่อการศึกษา ซึ่งสภาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เห็นว่าไม่สมควรจะให้ศึกษาต่อไป
๖.๔ ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่า ๘๐ คะแนน และมีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์
ตกซ้าชั้นในปีการศึกษานั้น
๖.๕ ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่า ๑๒๐ คะแนน ในปีการศึกษานั้น
๖.๖ ถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมรวมทุกรอบปีการศึกษาเกินกว่า ๒๔๐ คะแนน
๖.๗ ทุจริตในการสอบและมีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ตกซ้าชั้น
๖.๘ ปรากฏว่าก่อนเป็นนักเรียนหรือขณะเป็นนักเรียนอยู่ เป็นผู้มีภรรยาโดยทางพฤตินัย
หรือนิตินัย
๖.๙ ปรากฏว่าส่วนหนึ่งส่วนใดที่กล่าวไว้ในหนังสือสัญญาของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ
หรือหลักฐานที่นามาแสดงประกอบหนังสือสัญญาเป็นเท็จ
๖.๑๐ ลาออก
๖.๑๑ หนีราชการหรือหนีโรงเรียน
๖.๑๒ เสพยาเสพติด หรือสารเสพติด หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
๖.๑๓ เจตนากระทาความผิดเกี่ยวกับการประสงค์ต่อทรัพย์
๖.๑๔ ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับกลาโหมว่าด้วยโรงเรียนทหาร
๖.๑๕ ประพฤติตนเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติของทหาร หรืออาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสีย
ชื่อเสียงและเกียรติของตนเองหรือหมู่คณะ
๖.๑๖ ละเมิดวินัย ...

-๓๖.๑๖ ละเมิดวินัยทหารอย่างร้ายแรง จนเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบหรือ
ความไม่ปลอดภัยแก่หมู่คณะ หรือกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ส่อให้เห็นว่าไม่สมควรที่จะรับราชการเป็น
นายทหารสัญญาบัตร
๖.๑๗ ตกเป็นผู้ต้องหา หรือถูกฟ้องเป็นจาเลยในคดีอาญา ในความผิดที่มิใช่ความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือต้องหาว่ากระทาความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เมื่อโรงเรียนนายเรือ
อากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พิจารณาแล้วเห็นว่าหากให้คงอยู่ในสถานภาพนักเรียนนายเรืออากาศต่อไป จะ
เป็นการเสียหายแก่ราชการหรือเกียรติของหมู่คณะ
๖.๑๘ ต้องโทษตามคาพิพากษาถึงที่สุดของศาลให้จาคุก เว้นแต่กรณีศาลให้รอการกาหนด
โทษหรือรอการลงโทษ
๖.๑๙ ตกเป็นบุคคลล้มละลาย
ข้อ ๗ หากข้าพเจ้าถูกถอนทะเบียน ออกจากความเป็นนักเรียนนายเรืออากาศแล้ว ทางโรงเรียน
นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ไม่สามารถเรียกพัสดุที่ทางราชการได้จ่ายไปและยังไม่หมดอายุคืน หรือได้
คืนไม่ครบถ้วนจากข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินดีชดใช้เงินตามราคาสิ่งของนั้นด้วย
ข้อ ๘ เมื่อข้าพเจ้าเรียนจบหลักสูตรตามที่ทางราชการกาหนดไว้ ข้าพเจ้าต้องรับราชการ
ในกองทัพอากาศ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของเวลาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
(รวมจานวนปีที่เรียนซ้าชั้นด้วย) แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี ถ้าข้าพเจ้ารับราชการไม่ครบตามกาหนด ไม่ว่าจะถูกปลด
ออกเนื่องจากกระทาความผิดหรือลาออกก่อนกาหนด ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินเป็นค่าผิดสัญญาการศึกษา
ให้แก่ทางราชการตามจานวนปีที่รับราชการไม่ครบนั้น จานวนปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ แสนบาทถ้วน) เศษ
ของปีให้คิดเป็นรายเดือนตามส่วนเฉลี่ยของปี เศษของเดือนให้คิดเป็น ๑ เดือน
ข้อ ๙ ถ้าข้าพเจ้าทาทรัพย์สินของทางราชการชารุด เสียหาย หรือสูญหายด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ซึง่
มิใช่เหตุสุดวิสัย หรือชารุดเสื่อมสลายที่เป็นไปตามสภาพการของการใช้ หรือเกิดจากธรรมชาติ ข้าพเจ้ายินยอม
ชดใช้เงินเท่าราคาของที่เสียหาย หรือสูญหายไปให้แก่ทางราชการตามที่ทางราชการกาหนด
ข้อ ๑๐ การชดใช้ตามข้อ ๖, ๗, ๘ และ ๙ ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ให้เป็นการเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน
นับตั้งแต่วันที่ทางราชการแจ้งให้ทราบ เว้นแต่กรณีที่ข้าพเจ้าขอลาออกในระหว่างที่ต้องผูกพันตามสัญญานี้
ข้าพเจ้ายอมชดใช้เงินตามสัญญาแก่ทางราชการให้เป็นการเสร็จสิ้นทันทีที่ขอลาออก
ข้อ ๑๑ ข้าพเจ้ายินยอมให้สัญญานี้มีผลบังคับแก่ข้าพเจ้าจนกว่าทางราชการจะบอกเลิกหรือเมื่อ
ข้าพเจ้าเรียนจบหลักสูตรตามที่ทางราชการกาหนดไว้ และได้รับราชการครบระยะเวลา ๒ เท่าของระยะเวลา
ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (รวมจานวนปีที่เรียนซ้าชั้นด้วย) แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี
แล้ว
ข้อ ๑๒ เมื่อข้าพเจ้า ...

-๔ข้อ ๑๒ เมื่อข้าพเจ้าทาหนังสือสัญญาของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ ถือว่าเป็นผู้ที่
ร้องขอเข้ารับราชการทหารกองประจาการ ตามกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการ
รับราชการทหาร
ข้อ ๑๓ ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงขอลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
ต่อหน้าพยาน
ไม่ต้องลงลายมือชื่อ

(ลงชื่อ)

ผู้ให้สัญญา

(

)

(ลงชื่อ)

ผู้แทนกองทัพอากาศ
(

)

(ลงชื่อ)

พยาน (กรรมการ)
(

(ลงชื่อ)

)
พยาน (กรรมการ)

(

)

หนังสือให้ความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
เขียนที่

ลงวันที่ทาสัญญา

วันที่

รร.นนก.

เดือน

พ.ศ.

ข้าพเจ้า ชื่อ
นายสุดเขต
ชื่อสกุล
นภากาศ
หมายเลขประจาตัวประชาชน
๒๒๓๔๕๖๗๘๙๑๐๑๒
อยู่บ้านเลขที่

๔๖๖

ตรอก/ซอย สุมนเทวราช ๑

ในเวียง

อาเภอ/เขต

เมือง

ถนน
จังหวัด

สุมนเทวราช
น่าน

ตาบล/แขวง

รหัสไปรษณีย์

๕๕๐๐๐

เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของ
นายปกป้อง..นภากาศ
โดยเป็น บิดา/ มารดา/ ผู้ปกครอง ได้ทราบข้อความในใบสมัครและสัญญาของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายเรือ
อากาศขอ
นายปกป้อง นภากาศ
แล้วยินยอมให้
นายปกป้อง นภากาศ
สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายเรืออากาศและทาสัญญาสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายเรืออากาศให้ไว้ต่อกองทัพอากาศได้

ไม่ต้องลงลายมือชื่อ

(ลงชื่อ) ................................................... ผู้แทนโดยชอบธรรม
(.................................................)
(ลงชื่อ) ................................................... พยาน (กรรมการ)
(.................................................)
(ลงชื่อ) ................................................... พยาน (กรรมการ)
(.................................................)

อากร
แสตมป์
๑๐ บาท

หนังสือสัญญาค้าประกันของผู้ปกครอง

ลงวันที่ทาสัญญา

เขียนที.่ ................. รร.นนก. ................................
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ.................

ข้าพเจ้า ชื่อ นายสุดเขต
ชื่อสกุล
นภากาศ
หมายเลขประจาตัวประชาชน ๒๒๓๔๕๖๗๘๙๑๐๑๒
อายุ ๔๕ ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย.
อยู่บ้านเลขที่ ๔๖๖ ตรอก/ซอย สุมนเทวราช
ถนน
สุมนเทวราช
แขวง/ตาบล ในเวียง เขต/อาเภอ เมือง
จังหวัด น่าน รหัสไปรษณีย์ ๕๕๐๐๐
ขณะนี้มีอาชีพ
โทรศัพท์ที่บ้าน

เกษตรกร
๐๕๔-๗๕๑๕๗๗

โทรศัพท์ที่ทางาน
โทรศัพท์มือถือ

๐๘๖๙๙๕๑๒๓๔

ข้าพเจ้าเกี่ยวข้องเป็น บิดา ของผู้สมัครข้าพเจ้าขอรับเป็นผู้ปกครองของผู้สมัคร ขอทาหนังสือ
สัญญาค้าประกัน และให้สัญญารับรองกับกองทัพอากาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ข้าพเจ้ามีความยินดีและเต็มใจให้
นายปกป้อง นภากาศ
สมัครเข้า
เป็นนักเรียนนายเรืออากาศ และในระหว่างที่ผู้สมัครเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ ข้าพเจ้าขอให้สัญญารับรองว่า
ในกรณีที่ผู้สมัครได้กระทานิติกรรมใด ๆ กับกองทัพอากาศ ในกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาแล้ว ข้าพเจ้า
ขอรับผิดชอบเสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้อนุญาตให้กระทาการนั้นๆ เอง กับทั้งจะชดใช้ค่าเสียหายในกรณี
ทีท่ าสิ่งของของทางราชการชารุดเสียหายให้แก่ทางราชการจนครบถ้วน
ข้อ ๒ ข้าพเจ้าขอให้สัญญารับรองว่า
๒.๑ ข้าพเจ้าจะอุปการะอุดหนุนด้วยทุนทรัพย์ ให้ผู้สมัครมีเครื่องอุปโภคใช้สอยและ
อุปกรณ์ในการศึกษาตามที่กองทัพอากาศกาหนดไว้ ตลอดเวลาที่ผู้สมัครเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ
ทุกประการ
๒.๒ ข้าพเจ้าจะให้ผู้สมัครมีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ สมเกียรติของนักเรียน
นายเรืออากาศทุกประการ
๒.๓ ข้าพเจ้าจะแจ้งข้อบกพร่องอันเป็นผลเสียในการศึกษาของผู้สมัครที่เกิดขึ้นกับ
ทางบ้านให้ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ทราบ
๒.๔ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ทราบทุก
ครั้งหากข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายภูมิลาเนาใหม่

ข้อ ๓ ข้าพเจ้า...
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ข้อ ๓ ข้าพเจ้าขอให้สัญญารับรองว่าจะยินยอมปฏิบัติตามและไม่เรียกร้องสิ่งใดถ้าผู้สมัครต้องถูก
ถอนทะเบียน ออกจากความเป็นนักเรียนนายเรืออากาศก่อนสาเร็จการศึกษาเนื่องจากเหตุดังนี้
๓.๑ ถึงแก่กรรม
๓.๒ ป่วย
๓.๒.๑ ซึ่งคณะกรรมการแพทย์โรงเรียนได้ตรวจแล้วลงความเห็นว่า เป็นโรค
ที่ไม่สามารถศึกษาต่อไปได้ หรือเป็นโรคที่มีผลกระทบต่อการศึกษาและไม่อาจรักษาให้หายได้ภายใน ๑ ปี
๓.๒.๒ เกิดอวัยวะไม่สมบูรณ์ หรือเป็นโรคที่ขัดต่อคุณสมบัติตามข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยโรงเรียนทหาร
๓.๒.๓ ไม่สามารถเลื่อนชั้นการศึกษาในปีการศึกษาที่ป่วยนั้นได้ และในปีการศึกษา
ต่อมายังรักษาไม่หาย จนมีเวลาในการศึกษาไม่ถึงเกณฑ์ที่จะมีสิทธิเข้าสอบ
๓.๒.๔ นอกจากข้อ ๓.๒.๑ - ๓.๒.๓ ซึ่งสภาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เห็นควรให้ถอนทะเบียน ออกจากความเป็นนักเรียนนายเรืออากาศตามความเห็นของคณะกรรมการแพทย์
โรงเรียน
๓.๓ ผู้ปกครอง หรือผู้ค้าประกันผู้ปกครอง ของนักเรียนนายเรืออากาศถึงแก่กรรม หรือ
ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด และนักเรียนนายเรืออากาศผู้นั้น ไม่สามารถหาผู้ปกครอง หรือผู้ค้าประกัน
ผู้ปกครองคนใหม่แทนได้ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่โรงเรียนแจ้งให้ทราบ
๓.๔ ศึกษาชั้นใดชั้นหนึ่งเกินกว่า ๒ ปี
๓.๕ สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า ๑.๕๐ ยกเว้นนักเรียนนายเรืออากาศที่ป่วยเนื่องจาก
การฝึกอบรมหรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช มอบหมาย ตามผลการ
พิจารณาของสภาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
๓.๖ ประพฤติตนเกียจคร้านต่อการศึกษา ซึง่ สภาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เห็นว่าไม่สมควรจะให้ศึกษาต่อไป
๓.๗ ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่า ๘๐ คะแนน และมีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ตก
ซ้าชั้นในปีการศึกษานั้น
๓.๘ ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่า ๑๒๐ คะแนน ในปีการศึกษานั้น
๓.๙ ถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมรวมทุกรอบปีการศึกษาเกินกว่า ๒๔๐ คะแนน
๓.๑๐ ทุจริตในการสอบและมีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ตกซ้าชั้น
๓.๑๑ ปรากฏว่าก่อนเป็นนักเรียนหรือขณะเป็นนักเรียนอยู่เป็นผู้มีภรรยาโดยทาง
พฤตินัยหรือนิตินัย
๓.๑๒ ปรากฏว่า…
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๓.๑๒ ปรากฏว่าส่วนหนึ่งส่วนใดที่กล่าวไว้ในหนังสือสัญญาของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียน
นายเรืออากาศหรือหลักฐานที่นามาแสดงประกอบหนังสือสัญญาเป็นเท็จ
๓.๑๓ ลาออก
๓.๑๔ หนีราชการหรือหนีโรงเรียน
๓.๑๕ เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติด หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
๓.๑๖ เจตนากระทาความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
๓.๑๗ ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับกลาโหมว่าด้วยโรงเรียนทหาร
๓.๑๘ ประพฤติตนเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติของทหาร หรืออาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสีย
ชื่อเสียง และเกียรติของตนเองหรือหมู่คณะ
๓.๑๙ ละเมิดวินัยทหารอย่างร้ายแรง จนเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบหรือ
ความไม่ปลอดภัยแก่หมู่คณะ หรือกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ส่อให้เห็นว่าไม่สมควรที่จะออกไป
รับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร
๓.๒๐ ตกเป็นผู้ต้องหาหรือถูกฟ้องเป็นจาเลยในคดีอาญา ในความผิดที่มิใช่ความผิด ที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือต้องหาว่ากระทาความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เมื่อโรงเรียนนายเรือ
อากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พิจารณาแล้วเห็นว่าหากให้คงอยู่ในสถานภาพนักเรียนนายเรืออากาศต่อไป จะ
เป็นการเสียหายแก่ราชการหรือเกียรติของหมู่คณะ
๓.๒๑ ต้องโทษตามคาพิพากษาถึงที่สุดของศาลให้จาคุก เว้นแต่กรณีศาลให้รอการกาหนด
โทษหรือรอการลงโทษ
๓.๒๒ ตกเป็นบุคคลล้มละลาย
สาหรับในกรณีออกจากความเป็นนักเรียนนายเรืออากาศตามข้อ ๓.๔ – ๓.๒๒ ข้าพเจ้ายินยอมชาระ
เงินชดใช้ค่าผิดสัญญาการศึกษาให้แก่กองทัพอากาศ ตามระยะเวลาการศึกษาที่ผู้สมัครได้ศึกษาอยู่เป็นรายปี
(รวมทั้งปีที่ศึกษาซ้าชั้นด้วย) เป็นเงินปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เศษของปีให้คิดเป็นรายเดือน
ตามส่วนเฉลี่ยของปี เศษของเดือนให้คิดเป็น ๑ เดือน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
ทั้งนี้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กองทัพอากาศแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ
ข้อ ๔ ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ค่าพัสดุที่ทางราชการจ่ายให้แก่ผู้สมัคร และยังไม่หมดอายุซึ่งเรียกคืน
ไม่ได้หรือได้ไม่ครบถ้วน รวมทั้งค่าสิ่งของของทางราชการที่ผู้สมัครได้ทาเสียหาย ให้แก่กองทัพอากาศภายใน
๓๐ วัน นับตั้งแต่กองทัพอากาศแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ
ข้อ ๕ เมื่อนักเรียน...
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ข้อ ๕ เมื่อนักเรียนนายเรืออากาศ
ปกป้อง..นภากาศ
สาเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพอากาศต้องรับ
ราชการ ในกองทัพอากาศติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของเวลาทีศ่ ึกษาในโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิ
ราช (รวมจานวนปีที่เรียนซ้าชั้นด้วย) แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี หากถูกปลดออกเนื่องจากกระทาความผิดหรือลาออก
ก่อนกาหนด ข้าพเจ้ายินยอมชาระเงินชดใช้ค่าผิดสัญญาการศึกษาให้แก่กองทัพอากาศ เฉพาะปีที่ยังรับ
ราชการไม่ครบเป็นเงินปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เศษของปีให้คิดเป็นรายเดือนตามส่วนเฉลี่ย
ของปี เศษของเดือนให้คิดเป็น ๑ เดือน ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ทางราชการแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ
ข้อ ๖ ข้าพเจ้าจะถอนตัวออกจากความเป็นผู้ปกครองของนักเรียนนายเรืออากาศ ปกป้อง นภากาศ
ซึ่งได้ทาการค้าประกันสัญญานี้ได้ ต่อเมื่อข้าพเจ้าได้หาผู้อื่นเข้าเป็นผู้ปกครองทาสัญญาค้าประกันแทนข้าพเจ้า
และกองทัพอากาศได้ตกลงรับผู้ปกครองคนใหม่ทาสัญญาค้าประกันแทนข้าพเจ้า
ก่อนที่ข้าพเจ้าจะรับเป็นผู้ปกครองของนักเรียนนายเรืออากาศ ปกป้อง นภากาศ
และทาการค้าประกันตามสัญญานี้ ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
ไม่ต้องลงลายมือชื่อ

(ลงชื่อ) ………………………………………………. ผู้ปกครอง
(.......................................................)
(ลงชื่อ)......................................................... พยาน (กรรมการ)
(........................................................)
(ลงชื่อ)......................................................... พยาน (กรรมการ)
(........................................................)

ข้าพเจ้า

ร.อ.สุดเขต นภากาศ

(ผู้ค้าประกันผู้ปกครอง)
หนังสือสัญญาค้าประกันของผู้ปกครอง ของนักเรียนนายเรืออากาศ

ได้รับทราบและเข้าใจข้อความใน
ปกป้อง นภากาศ

โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
ไม่ต้องลงลายมือชื่อ

(ลงชื่อ)

ผู้ค้าประกันผู้ปกครอง

หมายเหตุ “ผู้ปกครอง” หมายถึง บิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย และบิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองตามความเป็นจริง ซึ่งยินยอมผูกพันเข้าทาสัญญานี้

ติดอากร
แสตมป์
๑๐ บาท

หนังสือสัญญาค้าประกันของผู้ค้าประกันผู้ปกครอง

ลงวันที่ทาสัญญา

เขียนที่

รร.นนก.

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

ข้าพเจ้า ชื่อ
ร.อ.แดน
ชื่อสกุล
นภากาศ
หมายเลขประจาตัวประชาชน
๓๒๓๔๕๖๗๘๙๑๐๑๒
อายุ ๓๒ ปี เชื้อชาติ
สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่
๑/๑๗๒
ตรอก/ซอย สายไหม ๖๓
ถนน

สายไหม

จังหวัด
โทรศัพท์ที่ทางาน

แขวง/ตาบล
กรุงเทพ

รหัสไปรษณีย์

สายไหม

เขต/อาเภอ

๑๐๒๓๐ โทรศัพท์ที่บ้าน

ไทย

สายไหม
-

๐๒๕๓๔๗๐๑๘โทรศัพท์มือถือ ๐๘๖ ๙๘๕๑๒๓๔

ขณะนี้มีอาชีพ รับราชการ

ตาแหน่ง แพทย์ประจาสถาบันเวชศาสตร์การบิน สถานภาพ

โสด

ข้าพเจ้าขอรับเป็นผู้ค้าประกัน (ชื่อผู้ปกครอง)
นายสุดเขต นภากาศ
ลงวันที่ทาสัญญา
ซึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรียนนายเรืออากาศ
ปกป้อง นภากาศ
ซึ่งได้ทาหนังสือสัญญาค้าประกันของผู้ปกครอง ลงวันที่...................เดือน..................................พ.ศ....................
ระหว่าง (ชื่อผู้ปกครอง)
นายสุดเขต นภากาศ
กับกองทัพอากาศแล้วข้าพเจ้าขอทาหนังสือสัญญาค้าประกันให้ไว้กับกองทัพอากาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ถ้า (ชื่อผู้ปกครอง)
นายสุดเขต นภากาศ
ประพฤติผิดสัญญาที่ทาไว้กับกองทัพอากาศไม่ว่ากรณีใด หรือได้ถึงแก่กรรมไปเสียก่อน ซึ่งกองทัพอากาศ
จะต้องเรียกค่าชดใช้จาก (ชื่อผู้ปกครอง)
นายสุดเขต นภากาศ
เป็นจานวนเงินเท่าใด ข้าพเจ้ายอมรับใช้เงินจานวนนั้นแทนจนครบถ้วนภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการ
ทวงถาม ทั้งนี้ โดยไม่ต้องเรียกร้องเงินจานวนดังกล่าวจาก (ผู้ปกครอง)
นายสุดเขต นภากาศ ก่อน
ข้อ ๒ ข้าพเจ้าจะพ้นหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้ค้าประกันตามสัญญานี้ได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตจากกองทัพอากาศ โดยหาผู้อื่นเป็นผู้ค้าประกันแทนข้าพเจ้า และกองทัพอากาศได้ตกลงรับผู้ค้าประกัน
คนใหม่แทนแล้ว
ข้อ ๓ ข้าพเจ้าไม่พ้นความรับผิดชอบตามสัญญาค้าประกันในกรณีที่ (ชื่อผู้ปกครอง)........................
นายสุดเขต นภากาศ
ได้ทาสัญญาไว้แก่กองทัพอากาศ
โดยสาคัญผิดหรือมิได้เป็นตามบทบังคับว่าด้วยความสามารถของบุคคลตามกฎหมาย

ข้อ ๔ ข้าพเจ้า...

-๒ข้อ ๔ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ทราบทุกครั้งหาก
ข้าพเจ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายที่อยู่ใหม่
ก่อนที่ข้าพเจ้าจะรับเป็นผู้ค้าประกัน
นายสุดเขต นภากาศ
ซึ่งเป็น
ผู้ปกครองของนักเรียนนายเรืออากาศ
ปกป้อง นภากาศ
ในเรื่องที่เกี่ยว
ด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปกครองนั้น ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน

ไม่ต้องลงลายมือชื่อ

(ลงชื่อ)........................................................ ผู้ค้าประกัน
(.......................................................)
(ลงชื่อ).........................................................พยาน (กรรมการ)
(.................................................... )
(ลงชื่อ)......................................................... พยาน (กรรมการ)
(...................................................... )

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ของ บิดา มารดา และผู้ค้าประกันผู้ปกครอง
บิดา (ผู้ให้กาเนิด)
ยศ – นาม
สุดเขต
นามสกุล
นภากาศ
ขณะนี้มีอาชีพ
เกษตกร
ตาแหน่ง
สังกัด
(๑) สถานที่พักอาศัย หมู่บ้าน
บ้านเลขที่
๔๖๖
หมู่ที่
ซอย
สุมนเทวราช ๑
ถนน
สุมนเทวราช
แขวง / ตาบล
ในเวียง
เขต / อาเภอ
เมือง
จังหวัด
น่าน
รหัสไปรษณีย์ ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ที่บ้าน ๐๕๔-๗๕๑๕๗๗
(๒) สถานที่ทางาน
เลขที่
๔๖๖
หมู่ที่
ซอย
สุมนเทวราช ๑
ถนน
สุมนเทวราช
แขวง / ตาบล
ในเวียง
เขต / อาเภอ
เมือง
จังหวัด
น่าน
รหัสไปรษณีย์ ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ที่ทางาน ๐๕๔-๗๕๑๕๗๗
โทรศัพท์มือถือ
๐๘๖๙๙๕๑๒๓๔

มารดา (ผู้ให้กาเนิด)
ยศ – นาง
นางอิงฟ้า
นามสกุล
นภากาศ
ตาแหน่ง
สังกัด
(๑) สถานที่พักอาศัย หมู่บ้าน
บ้านเลขที่
๔๖๖
หมู่ที่
ซอย สุมนเทวราช ถนน
สุมนเทวราช
แขวง / ตาบล
ในเวียง
เขต / อาเภอ
เมือง
จังหวัด น่าน
รหัสไปรษณีย์
๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ที่บ้าน ๐๕๔-๗๕๑๕๗๗
(๒) สถานที่ทางาน
เลขที่
๔๖๖
หมู่ที่
ซอย สุมนเทวราช ๑
ถนน
สุมนเทวราช
แขวง / ตาบล
ในเวียง
เขต / อาเภอ
เมือง
จังหวัด
น่าน
รหัสไปรษณีย ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ที่ทางาน ๐๕๔-๗๕๑๕๗๗
โทรศัพท์มือถือ
๐๘๖๙๙๕๙๙๙๙

ผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ใช่บิดา หรือมารดา)
ยศ – นาม
ตาแหน่ง
(๑) สถานที่พักอาศัย หมู่บ้าน
หมู่ที่
ซอย
แขวง / ตาบล
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์

นามสกุล
สังกัด
บ้านเลขที่
ถนน
เขต / อาเภอ
โทรศัพท์ที่บ้าน

(๒) สถานที่ทางาน
เลขที่
หมู่ที่
ซอย
ถนน
แขวง / ตาบล
เขต / อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ที่ทางาน
โทรศัพท์มือถือ
-

-

ผู้ค้าประกันผู้ปกครอง
ยศ – นาม
ร.อ.แดน
นามสกุล
นภากาศ
ตาแหน่ง แพทย์ประจาบ้านสถาบันเวชศาสตร์การบิน สังกัด
พอ.
(๑) สถานที่พักอาศัย หมู่บ้าน รักไทย วิลเลจ บ้านเลขที่
๑/๑๗๒
หมู่ที่ ซอย
สายไหม ๖๓
ถนน
สายไหม
แขวง / ตาบล
สายไหม
เขต / อาเภอ
สายไหม
จังหวัด กทม. รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๓๐ โทรศัพท์ที่บ้าน ๐๘๖ ๙๘๕๑๒๓๔
(๒) สถานที่ทางาน สถาบันเวชศาสตร์การบิน เลขที่
๑๗๑/๒
หมู่ที่ ซอย
ถนน
พหลโยธิน
แขวง / ตาบล
คลองถนน
เขต / อาเภอ
สายไหม
จังหวัด กทม.
รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๒๐ โทรศัพท์ที่ทางาน
๐๒๕๓๔๗๐๑๘
โทรศัพท์มือถือ
๐๘๖ ๙๘๕๑๒๓๔

