
ผนวก ง 

เอกสารประกอบการสมัครสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร 
โควตา น.ประทวน ที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรี ปรับเป็น น.สัญญาบัตร ประจ าปีงบประมาณ ๖๓ 

 
๑. ใบสมัครสอบคัดเลือก น.ประทวน ฯ 
๒. ส าเนาประวัติรับราชการที่แสดงผลการบันทึกคุณวุฒิการศึกษา 
๓. ส าเนาใบปริญญาบัตร และส าเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชา (ฉบับแปลภาษาไทย) 
๔. กรณีที่ชื ่อคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบคัดเลือก น.ประทวน ฯ ไม่ตรงตามที่ก าหนด (ตามผนวก ข) ให้ผู้สมัครสอบ
คัดเลือก น.ประทวน ฯ ด าเนินการตรวจสอบจากระบบรับรองคุณวุฒิของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) ที่ http://e-accreditation.ocsc.go.th และพิมพ์ผลการรับรองคุณวุฒิประกอบการสมัครสอบคัดเลือก                 
น.ประทวน ฯ ด้วย 

---------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบสมัครสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร 

โควตา น.ประทวน ที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็น น.สัญญาบัตร ประจ าปีงบประมาณ ๖๓ 

------------------------- 

หน่วย............................................... 

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

 ๑ ยศ,ชื่อ - สกุล.........................................................…………...หมายเลขประจ าตัวข้าราชการ....…………….…............ 

 ๒.  เกิดวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…………………อายุ………….ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ - ปี พ.ศ.ที่เกิด) 

 ๓.  ต าแหน่งปัจจุบัน………………………………….....................…..……………….................................................. 

 ๔. ประวัติการรับราชการ  
  ๔.๑ บรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่……………………………….………… ตามค าสั่ง ทอ.ที่……..…………...…….
ลง…..………………...รวมเวลารบัราชการ………….ปี (ไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึง ๑ ต.ค.๖๒) 
  ๔.๒  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา……………........…………………..........…….......……........ 
จากสถาบัน...............................................................................................คะแนนเฉลี่ยสะสม.......................................... 
เมื่อ……….……....……….....………...และส าเร็จการศึกษามาแล้ว..............................ปี (ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่
ส าเร็จการศึกษาถึงวันที่ ๑ ต.ค.๖๒) พร้อมนี้ได้แนบส าเนาคุณวุฒิการศึกษา (ที่แสดงคะแนนสะสมเฉลี่ย) และ
ส าเนาประวัติรับราชการที่แสดงผลการบันทึกคุณวุฒิการศึกษา มาด้วยแล้ว 
  ๔.๓ มีผลการประเมินสมรรถภาพข้าราชการทหาร ในรอบ ต.ค.๖๑ (๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑)                
ได้คะแนนร้อยละ........................(ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕) 

 ๕. ข้าพเจ้าขอสมัครสอบในคุณวุฒิปริญญาตรีทาง (ท ำเครื่องหมำย     ในช่องว่ำง เพียงช่องเดียวเท่ำนั้น) 
 

สมัคร รหัสต าแหน่ง คุณวุฒิ 
คะแนน 

เฉลี่ยสะสม 
เพศ จ านวน 

 ๑๑๔๓๙๙ 
 

ปริญญาตรี ในสาขาวชิาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมโยธา, วิศวกรรม
ส ารวจ, วิศวกรรมแผนที ่

๒.๒๐ ช/ญ ๑ อัตรา 

 ๑๑๕๑๙๙ 
 

ปริญญาตรี ในสาขาวชิาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมไฟฟ้า,  
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 

๒.๘๐ ช ๑ อัตรา 

 ๑๑๖๑๙๙ 
 

ปริญญาตรี ในสาขาวชิาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์,  
ทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์, ทางวิศวกรรมอุตสาหการ,  
ทางวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

๒.๘๐ ช ๑ อัตรา 

 ๑๑๗๑๙๙ 
 

ปริญญาตรี ในสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาใดสาขาวชิาหนึ่ง  
ทางคอมพิวเตอร์, ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์, ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.๒๐ ช ๕ อัตรา 

 ๑๑๘๓๙๙ 
 

ปริญญาตรี ในสาขาวชิานิติศาสตร์, รัฐศาสตร,์ บริหารรัฐกิจ, 
บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอร์, คณิตศาสตร์และสถิติ หรือในสาขาวชิาใด
สาขาวิชาหนึ่ง ทางการศึกษา, ทางคอมพิวเตอร์, ทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์, ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ, ทางสถิต,ิ ทางสถิติประยุกต์, 
ทางมนุษยศาสตร์, ทางมานุษยวิทยา, ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

๒.๒๐ ช/ญ ๓ อัตรา 

 

 

รหัสต าแหน่ง ... 



- ๒ - 

สมัคร รหัสต าแหน่ง คุณวุฒิ คะแนน
เฉลี่ยสะสม 

เพศ จ านวน 

 ๑๑๙๑๙๙ 
 

ปริญญาตรี ในสาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ ์

๒.๒๐ ช ๑ อัตรา 

 ๑๒๐๑๙๙ 
 

ปริญญาตรี ในสาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์, 
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือในสาขาวิชา
ใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางอาชีวอนามัย, ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, 
ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม, ทางสาธารณสุขศาสตร,์ ทางสุขาภิบาล,  
ทางสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม, ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, ทางสิ่งแวดล้อม, 
ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ทางเทคโนโลยี
การจัดการอุตสาหกรรม, ทางวิทยาศาสตร์, ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,  
ทางวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย, ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 

๒.๒๐ ช ๑ อัตรา 

 ๖. ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ไม่ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือนกรณีกระท าความผิด (งดบ าเหน็จ) ครั้งใดครั้งหนึ่ง 
ในระยะเวลา ๓ ปีย้อนหลัง (เม.ย.๕๙ - ต.ค.๖๑) ทั้งนี้ รวมถึงกรณีที่ได้กระท าความผิดก่อนวันประกาศผลสอบขั้น
สุดท้าย แล้วถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนจนได้ข้อยุติโดยมีค าสั่งลงทัณฑ์ ซึ่งการลงทัณฑ์นั้นมีผลให้ไม่ได้รับการเลื่อน
ชั้นเงินเดือน กรณีกระท าความผิด (ถูกงดบ าเหน็จรอบ เม.ย.๖๒ หรือรอบ ต.ค.๖๒ แต่ยังไม่ได้ด าเนินการออกค าสั่ง) 
ให้ถือว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนที่จะเป็นผู้สมัครสอบ และรับรองว่าเอกสารที่แนบเป็นเอกสารที่ทางราชการ 
ออกให้จริง หากปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอม  
ให้ตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี ้

(ลงชื่อ).........................…….…...........................               
ผู้สมัคร 

           โทร.(ท่ีท างาน) ......................../โทร.(มือถือ)............................... 

 

 ๗. ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานการสมัครตามที่ผู้สมัครแจ้งไว้ในใบสมัครแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้อง 

                          (ลงชื่อ)..............................…….……………….(นายทหารก าลังพลหน่วย) 

                                 (ต าแหน่ง)........................................................ 

                                                           .........../............/..........                                

 ๘. ความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา (หน.นขต.ทอ.) 

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

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

                          (ลงชื่อ)............................................................ 

                                (ต าแหน่ง)............................................................ 

                                                            .........../............/.......... 


