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คลาสเรียนออนไลน์ส าหรับนักบิน!!! 

(รับรองโดยส านักงานการบินฟิลปิปินส์) 
คลาสเรียนออนไลนค์อร์ส PPL 
All Asia Aviation Academy เป็นโรงเรียนการบินท่ีก่อตั้งข้ึนโดยมีจุดประสงค์
เพ่ือรองรับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการบินอยา่งจริงจงัโดยเฉพาะภูมิภาคทางเอเชีย 
(หมายเลขอนุมติั 2007-03) จนถึงปัจจุบนั มีผูจ้บการศึกษากวา่ 1,000 คนใน 30 ประเทศ และ
ท างานในสายการบินกวา่ 20 แห่งทัว่โลก 
ขณะน้ีเราก าลงัจดัฝึกอบรมและฝึกบินใหแ้ก่ผูฝึ้กอบรมประมาณ 130 คน (จาก 15 ประเทศ) แต่
เพื่อป้องกนัการแพร่กระจายของการติดเช้ือ coronavirus ในปัจจุบนัการฝึกบินจึงถูกระงบั
ชัว่คราวตามค าร้องขอของรัฐบาล 
คลาสเรียนปกติจึงตอ้งถูกระงบัชัว่คราว และไดรั้บการแนะน าใหจ้ดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์จากทางรัฐบาล 
ดว้ยเหตุน้ี เราจึงจดัการบรรยายคอร์สออนไลน์ในราคาพิเศษส าหรับท่านลูกคา้ท่ีติดต่อสอบถามเขา้มายงั AAA 

และหากผูเ้ขา้ร่วมผา่นการทดสอบในแต่ละรายวชิาของคอร์สเรียนออนไลน์ เม่ือถึงเวลาเขา้เรียน ท่านจะไดรั้บการยกเวน้ในรายวชิานั้น ๆ 

ทางเรายนิดีอยา่งยิง่ส าหรับการเขา้ร่วมคอร์สของคุณในโอกาสพิเศษน้ี! 

ติดต่อสอบถามหรือส่งเอกสารสมคัร 

www.aaa-central.com / academy@aaa-central.com START YOUR AVIATION CAREER HERE. 

academy@aaa-central.com 

+ 63 2 8 853-4642 

+ 63 917 875 1111 

facebook.com/AAAAcademy 

หลกัสูตรและค่าใชจ่้าย 
• ขอ้ควรรู้ก่อนการบิน 

• อากาศพลศาสตร์ 
• เคร่ืองยนต ์
• เคร่ืองมืออากาศยาน 

• สมรรถนะของเคร่ืองบิน 

• การควบคุมการจราจรทางอากาศ 
• การรายงานวทิยทุางการบิน 

• วทิยกุารบิน 

• น ้าหนกัและความสมดุล 
• กฎการบิน 

• วทิยส่ืุอสารการบิน 

• อุตุนิยมวทิยา 
• การรายงานสภาพอากาศ 
• สมรรถนะทางบุคคล 
• เคร่ืองบินฝึก C-152 EQC 

• การจดัการสถานการณ์ฉุกเฉิน 

การเรียนการสอนทั้งหมดจะจดัข้ึนเหมือนกนักบัการเรียนใน
คลาสปกติ อยา่งไรก็ตาม หลงัจากไดเ้ขา้เรียนท่ี AAA 

แลว้ ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งท าการส ารวจทางอากาศ,ความเร็ว
ระยะทาง-เวลา และเขา้ท าการทดสอบในขั้นสุดทา้ย เพื่อได้

ใบรับรองจบการศึกษาอยา่งสมบูรณ์ 

ชัว่โมงเรียนทั้งหมด : 92 ชัว่โมง* 

ค่าคอร์สเรียน: USD $400.00 เท่าน้ัน！ 

ทดลองเรียนคร่ึงคอร์ส : USD $250.00 

(ภาคเช้า) 
เวลาไทย : 08:00 – 10:00 

(ภาคค า่) 
เวลาไทย : 18:30 – 20:30 

 

ตารางเรียน 

วนัธรรมดา (จนัทร์ – ศุกร์) 

จะมีการจดัคลาสบรรยายและคลาสถาม-ตอบในทุกวนัเสาร์ หากมีเร่ืองท่ี
ไม่เขา้ใจในคลาสเรียนวนัธรรมดา หรือมีค าถามเพ่ิมเติม 

ผูเ้รียนสามารถลอ็กอิน และส่งค าถามไปยงัผูส้อนได ้

คลาสบรรยาย-สอบถามเพ่ิมเติมในวนัเสาร์ เวลาไทย ：08:00-10:00 

http://www.aaa-central.com/
mailto:academy@aaa-central.com
mailto:dbauto@aaa-central.com
http://facebook.com/AAAAcademy


 

 

 

www.aaa-central.com / academy@aaa-central.com START YOUR AVIATION CAREER HERE. 

โปรไฟลผ์ูส้อน(ภาคพ้ืนดิน) 

กปัตนั Kazuya Katayama 
 กปัตนัKatayama จดัการเรียนการสอนภาคพ้ืนส่วน
ใหญ่ใน AAA และยงัเป็นหน่ึงในนกับินชั้นน าของ
โรงเรียนดว้ยคะแนนในการบินของสถาบนัการศึกษา
รวมถึงการฝึกบินกลางคืน 

กัปตัน Mike Brambilla 

หลงัจากท่ีกปัตนั Brambilla ท างานในสายการบิ
ดว้ยประสบการณ์ท่ีมากมาย ปัจจุบนัเขาไดเ้ป็น
ผูส้อนอยูท่ี่ AAA 

PRICING AND ENROLLMENT DETAILS NOW AVAILABLE.  

INQUIRE TODAY! 

กปัตนั Benjamin Gamido Sr. 
หวัหนา้ภาคพ้ืนดิน(CGI) มีประสบการณ์สอนมากกวา่ 
20 ปี 

ขั้นตอนการสมคัร   

ขั้นตอนท่ี 1กรอกแบบฟอร์มใบสมคัร 
สามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมคัรอยา่งง่ายดาย ไดท่ี้
เวบ็ไซตข์อง AAA 

ขั้นตอนท่ี 2: การช าระเงิน 
สามารถช าระเงินไดผ้า่นการโอนเงินขา้มประเทศ 
และจ าเป็นตอ้งยืน่ใบเสร็จรับเงินใหก้บัทางโรงเรียน 

 
ขั้นตอนท่ี 3:จองตารางเรียน 
หลงัจากยนืยนัตวัเลือกคลาสเรียนและเวลาเร่ิมเรียนท่ี
ตอ้งการเรียบร้อย ทาง AAA จะจดัท าตารางเรียนและ
ท าการติดต่อกลบั 
 

ขั้นตอนท่ี 4: ส่งตารางเรียนและการเร่ิมคอร์สออนไลน ์
เจา้หนา้ท่ีจะส่งตารางเรียนและไกดไ์ลน์โปรแกรม 
Zoom หลงัจากนั้นจะเร่ิมจดัการเรียนอนไลน์ตาม
ตารางท่ีวางไว ้

ขั้นตอนที่ 5: ยนืยนัการเขา้ร่วมคลาสเรียน 

หลงัจากจดัท าตารางเรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ี AAA 
จะท าการติดต่อกลบัไปหาผูส้มคัรในเร่ืองค่าใชจ่้าย 
 

ผูส้อนท่ี AAA ทุกคนไดรั้บใบอนุญาตและรับรองโดยการบิน
พลเรือนของฟิลิปปินส์อยา่งถูกตอ้งเพ่ือสอนวชิาและ

หลกัสูตรของ PPL 

 
1. โปรแกรม PPL ออนไลนจ์ดัข้ึนตามหลกัสูตรเดียวกนัและใหก้ารรับรองคุณสมบติั

เช่นเดียวกบัการเรียนปกติท่ีโรงเรียน AAA Academy 
2. เม่ือจบหลกัสูตรออนไลนน์กัเรียนจะไดรั้บใบรับรองเพื่อรับรองวา่วิชาท่ีเรียนนั้นไดรั้บการ

ทดสอบตามผลการเรียนและการสอบ 
3. ใบรับรองการจบจะไดรั้บเม่ือจบวิชาท่ีเหลืออีกสอง 2 วิชาโดยมีชั้นเรียนใน AAA 

Academy ใบรับรองน้ีแสดงถึงขอ้สรุปและคุณสมบติัท่ีส าเร็จของการจบหลกัสูตร PPL  
4. การเรียนออนไลนจ์ะจดัข้ึนทั้งหมดผา่นโปรแกรม Zoom® เน้ือหาในคลาสท่ีเขา้ร่วม

ทั้งหมดจะตอ้งเกบ็เป็นความลบั 

5. นกัเรียนสามารถท่ีจะไม่เขา้ร่วมคลาสตามตารางเวลาได ้แต่อาจมีโอกาสไดเ้ขา้เรียนวิชา
เดียวกนัในตารางเวลาอ่ืน ซ่ึงอาจเสียค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม 

6. คลาสถาม-ตอบในวนัเสาร์จะเนน้เพื่อทบทวนหวัขอ้เรียนท่ีผา่นมาและเพื่อช่วยเหลือ
นกัเรียนท่ีอาจตอ้งการเวลาเพิ่มเติมเพื่อท่ีจะเขา้ใจหวัขอ้ท่ีกล่าวถึงต่อไป 

7. ค่าใชจ่้ายขา้งตน้ยงัไม่รวมค่าหนงัสือ ส่ือการเรียนการสอน 
8. หลงัจากท่ีเร่ิมเรียนแลว้ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินในกรณีท่ีมีการยกเลิก

คอร์ส 
9. หลงัจากจบคอร์สออนไลนภ์ายใน 1 ปี และเร่ิมเขา้เรียนท่ี AAA จะไดรั้บการยกเวน้ช าระค่า

เรียนทีเคยเขา้ร่วมมา 

ขอ้ตกลงและเง่ือนไขในโปรแกรม 

ส าหรับรายละเอียดการช าระเงิน 
คุณสามารถส่งการช าระเงินของคุณอยา่งสะดวกสบายผา่นการฝากเงิน
ระหวา่งประเทศหรือการโอนเงินผา่นธนาคารไปยงัธนาคารท่ีไดรั้บการ

รับรองระดบัสากล รายละเอียดการโอนเงินทางธนาคารจะแจง้ใหท้ราบเม่ือ
มีการสอบถามจากทางผูส้มคัร 

 

http://www.aaa-central.com/
mailto:academy@aaa-central.com

