
fhâ nawnaimpi

darns)
vi  osi

iia-a nnifiB'Uflfiiaan'uitivivniilisvn'uiaa'ujTusiil'u'unfj'kTOiiafiJajiW's ibsiqitlwLbsjnai aw

fflaWnn^mi,Cuniiaaii@iasnTjnEJviviii\ iiivigiji,fiaij|nrjsii5'U'uiEJviviiia'fytiji'u>iT
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ผนวก ก 
ประกอบคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๕๐๑ ลง ๙ ก.ย.๕๖ 

คุณสมบัติและข้อกําหนดของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกโควตา น.ประทวน ทําหน้าท่ีในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร 

 ๑. คุณสมบัติ 
  ๑.๑ เป็น น.ประทวน ชั้นยศ พ.อ.อ.มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๓๖ ปีบริบูรณ์ โดยนับอายุตาม 
พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ (เกิดไม่เกินปี พ.ศ.๒๕๒๑) 
  ๑.๒ ผู้ท่ีมีความประสงค์จะสมัครสอบจะต้องเป็น น.ประทวน ท่ีได้รับการบรรจุโดยใช้   
วิทยฐานะและคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้  
   ๑.๒.๑ เคยเป็นนักเรียนทหารสอบตกชั้นปีท่ี ๓ ของ รร.นอ.หรือ รร.ทหารอ่ืน     
ท่ีเทียบเท่า และมียศ พ.อ.อ.มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
   ๑.๒.๒ สําเร็จการศึกษาจาก รร.จอ.ยศ.ทอ.หรือ รร.ทหารอ่ืนท่ีเทียบเท่า หรือ
สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ข้ึนไป และมีเวลารับราชการเป็นนายทหารประทวนไม่น้อยกว่า ๘ ปี
   ๑.๒.๓ สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลผดุงครรภ์และ
อนามัย หรือประกาศนียบัตรซ่ึงเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าวิชาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย มีเวลารับราชการเป็น
นายทหารประทวน หรือมีเวลารับราชการเป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนตํ่ากว่าชั้นสัญญาบัตร ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
   ๑.๒.๔ มีเวลารับราชการเป็นทหารไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี และมียศ พ.อ.อ.ไม่น้อยกว่า   
๒ ปี สําหรับผู้ท่ีเคยเป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนมาก่อน ให้นําเวลาในขณะท่ีเป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือน
มารวมด้วย 
   ๑.๒.๕ สําเร็จการศึกษาจาก รร.จอ.ยศ.ทอ.หรือ รร.ทหารอ่ืนท่ีเทียบเท่า ตามหลักสูตร 
๓ ปี ต่อจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (หลักสูตร นจอ.เหล่า พ. ๓ ปี) 
   ๑.๒.๖ สํ า เร็ จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสู ง  หรื อ
ประกาศนียบัตรซ่ึงเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าวิชาการศึกษาชั้นสูง มีเวลารับราชการเป็นนายทหารประทวน หรือมีเวลา
รับราชการเป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนตํ่ากว่าชั้นสัญญาบัตร ไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
  ๑.๓ ผู้สมัครสอบต้องมี ลชทอ.หลัก หรือ ลชทอ.รอง ในความชํานาญต้ังแต่ระดับ ๗๐ ข้ึนไป
ของจําพวกทหารท่ีสมัครสอบ และให้สมัครสอบในกรณีใดกรณีหนึ่งเพียงกรณีเดียว ดังนี้ 
   ๑.๓.๑ ผู้ท่ีมี ลชทอ.หลัก ตรงตาม ลชทอ.หน้าท่ี ของตําแหน่งท่ีตนเองดํารงอยู่ใน
ปัจจุบัน ให้สมัครสอบในสายวิทยาการของ ลชทอ.หลัก เท่านั้น ตัวอย่างเช่น พ.อ.อ.รักชาติ ฯ ตําแหน่ง จนท.กําลังพล 
ผกพ.บก.บน.๑ (อัตรา พ.อ.อ. ลชทอ.หน้าท่ี ๗๓๑๗๐) มี ลชทอ.หลัก ๗๓๑๗๐ ก็ให้สมัครสอบในสายวิทยาการ
จําพวกทหารกําลังพล 
   ๑.๓.๒ ผู้ท่ีมี ลชทอ.รอง ตรงตาม ลชทอ.หน้าท่ี ของตําแหน่งท่ีตนเองดํารงอยู่ใน
ปัจจุบัน ให้สมัครสอบในสายวิทยาการของ ลชทอ.รอง ตัวอย่างเช่น พ.อ.อ.ชาติชาย ฯ ตําแหน่ง จนท.กําลังพล ผกพ.
บก.บน.๒ (อัตรา พ.อ.อ. ลชทอ.หน้าท่ี ๗๓๑๗๐) มี ลชทอ.หลัก ๗๐๑๗๐ และมี ลชทอ.รอง ๗๓๑๗๐ ก็ให้สมัคร
สอบในสายวิทยาการจําพวกทหารกําลังพล  
   ๑.๓.๓ กรณีตําแหน่งใดท่ีกําหนด ลชทอ.หน้าท่ีไว้ ๒ เลขหมาย หากผู้นั้นมี ลชทอ.หลัก 
และ ลชทอ.รอง ตรงกับ ลชทอ.หน้าท่ี ของตําแหน่งนั้นท้ัง ๒ เลขหมาย ให้สามารถเลือกสมัครสอบใน       
สายวิทยาการใดสายวิทยาการหนึ่ง ตามข้อ ๑.๓.๑ หรือข้อ ๑.๓.๒ ได้เพียงสายวิทยาการเดียว ตัวอย่างเช่น      
พ.อ.อ.สมชาติ ฯ ตําแหน่ง เสมียน ผธก.กพ.ทอ.(อัตรา พ.อ.อ. ลชทอ.หน้าท่ี ๗๐๑๗๐, ๗๓๑๗๐) มีท้ัง ลชทอ.หลัก 
๗๐๑๗๐ และ ลชทอ.รอง ๗๓๑๗๐ ก็ให้สามารถเลือกสมัครสอบในสายวิทยาการจําพวกทหารสารบรรณ หรือ
จําพวกทหารกําลังพลได้เพียงสายวิทยาการเดียวเท่านั้น 

       ๑.๓.๔  ผู้ดํารง ... 
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   ๑.๓.๔ ผู้ดํารงตําแหน่งท่ีไม่ได้กําหนด ลชทอ.หน้าท่ีไว้ ให้ส่วนราชการต้นสังกัด
ของผู้สมัครสอบ เป็นผู้พิจารณาในเบ้ืองต้นว่าตําแหน่งนั้นอยู่กับสายวิทยาการใด โดยดูจากลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
และ/หรือเทียบเคียงกับตําแหน่งท่ีมีชื่อเรียกใกล้เคียงกันในตําแหน่งท่ีสูงหรือตํ่ากว่าตําแหน่งนั้น ตามโครงสร้าง
อัตรา ทอ.๕๒ เป็นกรอบการพิจารณา แล้วเสนอให้ หน.สายวิทยาการ ซ่ึงรับผิดชอบจําพวกทหารใน          
สายวิทยาการนั้น ๆ เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการสมัครสอบคัดเลือก ท้ังนี้ หน.สายวิทยาการ ดังกล่าว
จะต้องรวบรวมใบสมัครของผู้ผ่านการสอบภาควิชาการให้ กพ.ทอ.ตรวจสอบความถูกต้องต่อไปอีกครั้งหนึ่ง 
   ๑.๓.๕ ผู้ดํารงตําแหน่งประจําหน่วย ให้สมัครสอบในสายวิทยาการของ ลชทอ.หลัก
เท่านั้น ยกเว้นกรณีมีคําสั่ง ทอ. หรือคําสั่ง นขต.ทอ.ให้ปฏิบัติงานในสายวิทยาการของ ลชทอ.รอง ให้สมัครสอบ ดังนี้ 
    ๑.๓.๕.๑ มี ลชทอ.รอง ไม่ถึงระดับ ๗๐ ให้สมัครสอบในสายวิทยาการของ  
ลชทอ.หลัก 
    ๑.๓.๕.๒ มี ลชทอ.รอง ต้ังแต่ระดับ ๗๐ ข้ึนไป ให้สมัครสอบในสายวิทยาการ
ของ ลชทอ.รอง 
  ๑.๔ การไปช่วยปฏิบัติราชการนอก ทอ. ไม่สามารถใช้ตําแหน่งท่ีไปช่วยปฏิบัติราชการนั้น
มาสมัครสอบเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ได้ 
  ๑.๕ มีผลการประเมินสมรรถภาพข้าราชการทหาร ในรอบ ต.ค.๕๖ (๑ เม.ย.๕๖ – ๓๐ ก.ย.๕๖)
ต้องไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๕ 
  ๑.๖ ไม่เป็นผู้ไม่ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือนกรณีกระทําความผิด (งดบําเหน็จ) ครั้งใดครั้งหนึ่ง     
ในระยะเวลา ๓ ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ ๕๔ – ๕๖) 
  ๑.๗ ไม่เป็นผู้ท่ีอยู่ในระหว่างถูกพักราชการหรือสํารองราชการ หรือมีกรณีท่ีต้องหาว่า
กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง และถูกสอบสวนเพ่ือลงทัณฑ์สถานหนัก 
  ๑.๘ ไม่เป็นผู้ท่ีเคยถูกให้พ้นการศึกษาใน รร.นม.ยศ.ทอ.(ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยหรือเหตุสุดวิสัย) 
  ๑.๙ มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง พอท่ีจะตรากตรําในการฝึกและศึกษาได้ตลอดหลักสูตร
และจะต้องผ่านการตรวจร่างกายตามมาตรฐานทางการแพทย์ท่ี ทอ.กําหนด 

 ๒. ข้อกําหนดอ่ืน ๆ 
  ๒.๑ ผู้สมัครท่ีมีข้อผูกพันในการศึกษาหรือดูงาน ให้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกได้ โดยมี
เง่ือนไขว่า หากผ่านการสอบคัดเลือกต้องเข้ารับการศึกษาใน รร.นม.ยศ.ทอ.ตามระยะเวลาท่ี กพ.ทอ.กําหนด กรณีท่ี
ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาได้ ให้ถือว่าสละสิทธิ์ และ กพ.ทอ.จะเรียกผู้อยู่ในลําดับสํารองเข้าทดแทนต่อไป 
  ๒.๒ ผู้ท่ีอยู่ในระหว่างต้ังครรภ์ให้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกได้ โดยมีเง่ือนไขว่าถ้าผ่านการ
สอบคัดเลือกได้ หากยังคงต้ังครรภ์อยู่ไม่สามารถจะเข้ารับการศึกษาใน รร.นม.ยศ.ทอ.ภายในปีงบประมาณท่ีสอบได้
ให้คงสิทธิ์ในการเข้ารับการศึกษาฯ ไว้ได้ และจะจัดให้เข้ารับการศึกษาในปีงบประมาณถัดไปทดแทน แต่จะต้อง
ผ่านการตรวจร่างกายตามมาตรฐานทางการแพทย์ท่ี ทอ.กําหนด และการคงสิทธิ์นี้ให้ใช้ได้เพียงครั้งเดียว  
  ๒.๓ ผู้ท่ีสอบผ่านการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร จะต้องบรรจุในตําแหน่งท่ีได้
อนุมัติจนครบระยะเวลาการครองยศสูงสุดของตําแหน่งนั้น (ยกเว้นย้ายประจําหน่วยหรือสํารองราชการ กรณี     
มีความผิด) หากหน่วยต้นสังกัดพิจารณาให้ย้ายออกจากตําแหน่งในกรณีอ่ืน ๆ ซ่ึงมิใช่ความจําเป็นเร่งด่วนของ 
ทางราชการโดยไม่มีกําลังพลสับเปลี่ยนทดแทน ถือว่าหน่วยไม่มีความจําเป็นต้องใช้กําลังพลปฏิบัติงาน        
ในตําแหน่งดังกล่าว และ กพ.ทอ.จะไม่พิจารณาจัดหากําลังพลทดแทนในตําแหน่งนั้นให้อีกต่อไป 

๒.๔  ให้มีคะแนน ... 
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  ๒.๔ ให้มีคะแนนเพ่ิมพิเศษ โดยให้เพ่ิมเม่ือมีคะแนนภาควิชาการไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ ดังนี้ 

  ๒.๕ ผู้ท่ีสอบผ่านการเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร หากมีคุณวุฒิปริญญาจะไม่สามารถ 
นําคุณวุฒิปริญญานั้น มาใช้สิทธิ์ในการขอบรรจุและแต่งต้ังยศเป็น น.สัญญาบัตร โดยไม่ต้องเข้ารับการอบรม 
หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด หรือทําหน้าท่ีในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร ได้ ท้ังนี้เป็นไปตามอนุมัติ  
ผบ.ทอ.เม่ือ ๑๕ พ.ย.๔๕ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ท่ี กห ๐๖๐๓.๒/๕๖๘๒ ลง ๑๑ พ.ย.๔๕ และให้ถือเป็น 
น.สัญญาบัตรประเภทท่ี ๓ 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ คุณสมบัติ 
คะแนนเพ่ิมพิเศษ 

ภาควิชาการ (คะแนน) 
๑ สังกัดในหน่วยท่ีตั้งจังหวัดเดียวกับตําแหน่ง 

ท่ีมีความประสงค์สมัครสอบคัดเลือก 
๕ 

๒ 
เกณฑ์อายุ (ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ลบด้วยปี 
พ.ศ.เกิด) 

อายุตั้งแต่ ๕๑ ปีข้ึนไป ๕ 
อายุตั้งแต่ ๔๖ - ๕๐ ปี ๔ 
อายุตั้งแต่ ๔๐ - ๔๕ ปี ๓ 

๓ 
ระยะเวลาท่ีครองยศ พ.อ.อ. 
(นับถึง ๓๑ ธ.ค.๕๖ หากมีเศษของปี
ไม่นับ) 

ต้ังแต่ ๑๐ ปี ข้ึนไป ๕ 
๙ ปี ๔ 
๘ ปี ๓ 
๗ ปี ๒ 
๖ ปี ๑ 
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กําหนดเวลาการดําเนินการของหน่วยเก่ียวข้อง 

 ๑. ให้ส่วนราชการซ่ึงควบคุมเหล่าทหารหรือจําพวกทหารในแต่ละสายวิทยาการท่ีได้รับ
อนุมัติให้ น.ประทวน สอบเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร เสนอรายชื่อและ/หรือตําแหน่งของผู้ท่ีจะแต่งต้ัง     
ให้เป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกภาควิชาการในสายวิทยาการของตนให้ กพ.ทอ.ภายในระยะเวลาท่ี กพ.ทอ.กําหนด 

 ๒. ให้ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ พิจารณากําหนดรายละเอียดการปฏิบัติเพ่ิมเติม
ได้ตามความจําเป็น แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกําหนดในคําสั่งนี้ 

 ๓. การสมัครสอบ 
  ๓.๑ ให้ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องและมีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก ท่ีมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับ
การสอบคัดเลือก ส่งใบสมัครสอบด้วยตนเองผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นถึง หน.นขต.ทอ. ภายใน ๒๕ ต.ค.๕๖   
โดยระบุตําแหน่งที่ต้องการสมัครสอบ (ที่ ผบ.ทอ.ได้อนุมัติ) ลงในใบสมัครสอบตามลําดับความต้องการ
จํานวนไม่เกิน ๒ ตําแหน่ง 
  ๓.๒ ให้สมัครสอบได้เพียงเหล่าทหารหรือจําพวกทหารในสายวิทยาการเดียว หากมี
ปัญหาในการสมัครสอบภายในเหล่าทหารหรือจําพวกทหารในสายวิทยาการใด ให้ประสานการปฏิบัติกับ กพ.ทอ.
โดยตรง  
  ๓.๓ หากคุณสมบัติของผู้สมัคร หรือหลักฐานท่ีผู้สมัครเขียนลงในใบสมัครครั้งนี้ ปรากฏ
ในภายหลังว่า ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ทางราชการจะตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้ารับการศึกษา
หรือระงับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรได้ และหากสอบสวนได้ว่ามีเจตนาไม่บริสุทธิ์ทําให้ผู้อ่ืนต้อง
เสียสิทธิ์จะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของทางราชการต่อไป 
  ๓.๔ ข้าราชการ ทอ. ท่ีส่งไปช่วยปฏิบัติราชการนอกหน่วย เช่น กอ.รมน., นทพ. เป็นต้น 
แต่ยังคงสังกัดอยู่ใน ทอ. คงให้สิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเช่นเดียวกับข้าราชการ ทอ. ท่ีปฏิบัติงานอยู่ใน ทอ. โดยให้ยื่น
ใบสมัครท่ีหน่วยต้นสังกัดปกติ 
  ๓.๕ ให้ นขต.ทอ.ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานการสมัครของผู้สมัครให้ถูกต้อง (หากมี
ปัญหาข้อขัดข้อง ให้ประสาน กพ.ทอ.โดยตรง) แล้วแยกใบสมัครของผู้สมัครเสนอไปยังหัวหน้าส่วนราชการ      
ซ่ึงควบคุมเหล่าทหารหรือจําพวกทหารของแต่ละสายวิทยาการ ภายใน ๔ พ.ย.๕๖ ท้ังนี้ เม่ือ นขต.ทอ.ส่งใบสมัคร
ไปยังหน่วยหัวหน้าส่วนราชการซ่ึงควบคุมเหล่าทหารหรือจําพวกทหารของแต่ละสายวิทยาการแล้ว ผู้สมัคร  
จะขอเปลี่ยนเหล่าทหารหรือจําพวกทหาร หรือเปลี่ยนตําแหน่งท่ีตนสมัครสอบไว้แล้วไม่ได้ และหากผู้ใดท่ีมิได้
ยื่นใบสมัครจะอ้างเหตุผลความจําเป็นใด ๆ เพ่ือขอยื่นรายงานสมัครเพ่ิมเติมอีกไม่ได้เช่นกัน (เว้นในกรณีท่ี 
คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการตรวจสอบแล้ว เห็นว่าการสมัครนั้นไม่ถูกต้องตามเหล่าทหารหรือ
จําพวกทหารในสายวิทยาการของตน จึงจะให้ผู้สมัครยื่นรายงานขอเปลี่ยนเหล่าทหารหรือจําพวกทหาร หรือ
ตําแหน่งท่ีตนสมัครสอบได้) 
  ๓.๖ ให้ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐาน   
การสมัครของผู้สมัครให้ถูกต้อง เม่ือตรวจสอบถูกต้องแล้วให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และรายละเอียดอ่ืน ๆ 
ภายใน ๑๓ พ.ย.๕๖ หากตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ ใดสมัครไม่ถูกต้องในเหล่าทหารหรือจําพวกทหาร               
ในสายวิทยาการของตน ให้รีบแจ้งให้ผู้สมัครและหน่วยต้นสังกัดของผู้สมัครทราบโดยด่วน 
   ท้ังนี้ ให้ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ แบ่งกลุ่มผู้สมัครแยกตาม
ตําแหน่งท่ีสมัครสอบคัดเลือก โดยยึดถือความต้องการตําแหน่งลําดับท่ี ๑ เป็นหลัก และสงวนสิทธิ์ไม่แสดง
จํานวนผู้สมัครในแต่ละตําแหน่งนั้น เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้สมัครสอบทุกคน 

                                                    ๔.  การสอบ ... 
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 ๔. การสอบคัดเลือกข้ันท่ี ๑ ให้ดําเนินการดังนี้ 
  ๔.๑ ให้ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการดําเนินการสอบคัดเลือกข้ันท่ี ๑        
ให้เสร็จสิ้น ภายใน ๒๒ พ.ย.๕๖ 
  ๔.๒ ให้ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์ในการสอบ
คัดเลือก วิชาท่ีจะสอบ รวมท้ังกําหนดคะแนนของแต่ละวิชาในสายวิทยาการท่ีตนรับผิดชอบ ได้ตามความ
เหมาะสม 
  ๔.๓ หาก คณก.สอบคัดเลือกในสายวิทยาการใด มีความประสงค์จะให้ คณก.สอบคัดเลือก
ในสายวิทยาการอ่ืน ทําการสอบคัดเลือกผู้สมัครในเหล่าทหารหรือจําพวกทหารในสายวิทยาการท่ีตนควบคุมอยู่ 
ก็สามารถกระทําได้ โดยให้ติดต่อประสานและทําความตกลงกันก่อน 
  ๔.๔ ผู้สมัครจะต้องมีผลการประเมินสมรรถภาพข้าราชการทหารในรอบ ต.ค.๕๖      
(๑ เม.ย.๕๖ - ๓๐ ก.ย.๕๖) ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๕ จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกข้ันท่ี ๑ 
  ๔.๕ ผู้ท่ีถือว่าสอบผ่านการคัดเลือกข้ันท่ี ๑ จะต้องมีผลคะแนนการสอบภาควิชาการ   
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ 
  ๔.๖ การคิดคะแนนสอบข้ันท่ี ๑ ให้ดําเนินการดังนี้ 
   ๔.๖.๑ คะแนนสอบภาควิชาการ ให้ปรับเป็นคะแนนเต็มเท่ากับ ๑๐๐ คะแนน 
   ๔.๖.๒ คะแนนเพ่ิมพิเศษ รวมกันไม่เกิน ๑๕ คะแนน (โดยต้องเป็นผู้สอบผ่าน  
ภาควิชาการไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐) 
   ๔.๖.๓ ผลรวมคะแนนสอบข้ันท่ี ๑ (คะแนนสอบภาควิชาการ + คะแนนเพ่ิมพิเศษ) 
ต้องไม่เกิน ๑๑๕ คะแนน 
    ตัวอย่างเช่น 
    - คะแนนสอบภาควิชาการ (คะแนนเต็ม) = ๒๐๐ คะแนน, คะแนนท่ีสอบได้   
= ๑๔๐ คะแนน 
    - ได้คะแนนเพ่ิมพิเศษรวมกัน = ๑๕ คะแนน 
    - ผลรวมคะแนนสอบข้ันท่ี ๑ (คะแนนสอบภาควิชาการท่ีสอบได้รวมกับ
คะแนนเพ่ิมพิเศษ) = (๑๔๐ X ๑๐๐) + ๑๕ = ๗๐ + ๑๕ = ๘๕ คะแนน 

  ๔.๗ การจัดลําดับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกข้ันท่ี ๑ ให้ดําเนินการดังนี้ 
   ๔.๗.๑ นําผลรวมคะแนนสอบข้ันท่ี ๑ ตามข้อ ๔.๖.๓ มาจัดเรียงลําดับจากมาก  
ไปหาน้อย ผู้ท่ีมีคะแนนสูงอันดับ ๑ - ๓ ของตําแหน่งท่ีเลือกเป็นลําดับท่ี ๑ ถือว่าเป็นผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเลือก
ข้ันท่ี ๑ และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกข้ันท่ี ๒ (สอบสัมภาษณ์ และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) ในกรณีท่ีมีผลรวม
คะแนนสอบข้ันท่ี ๑ เท่ากัน ให้ผู้ท่ีมีคะแนนสอบภาควิชาการมากกว่าได้รับการพิจารณาก่อนเป็นลําดับแรก 
หากมีคะแนนสอบภาควิชาการเท่ากันอีก ให้ผู้ท่ีสังกัดในหน่วยท่ีต้ังจังหวัดเดียวกับตําแหน่งนั้นเป็นผู้ได้รับ   
การพิจารณาเป็นลําดับถัดไป และหากยังคงเป็นผู้ท่ีสังกัดในหน่วยท่ีต้ังจังหวัดเดียวกันอีก ให้ผู้ท่ีมีอายุมากกว่า
ได้รับการพิจารณาก่อนผู้มีอายุน้อยเป็นลําดับต่อไป 
   ๔.๗.๒ ในกรณีท่ีไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกข้ันท่ี ๑ หรือมีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ข้ันท่ี ๑ ไม่ครบตามจํานวน (๓ คน) ท่ีกําหนดในข้อ ๔.๗.๑ ให้พิจารณาผู้ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากจํานวน  
ผู้ท่ีเลือกตําแหน่งนั้นเป็นลําดับท่ี ๒ ให้ครบตามจํานวน โดยจะต้องตรวจสอบและปรับคะแนนเพ่ิมพิเศษ      
ตามสิทธิท่ีได้รับให้ถูกต้องก่อนนํามาจัดเรียงตามลําดับคะแนน  
                                                 ๔.๘  เม่ือ คณก.สอบ ... 

 

๒๐๐ 
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  ๔.๘ เม่ือ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการรวบรวมผลการสอบคัดเลือกข้ันท่ี ๑ 
และจัดลําดับตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๔.๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งรายชื่อผู้สอบผ่านข้ันท่ี ๑ ตําแหน่งละไม่เกิน 
๓ คน พร้อมใบสมัครให้ กพ.ทอ.(คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของ น.ประทวน ท่ีสอบผ่านข้ันท่ี ๑)     
ภายใน ๒๙ พ.ย.๕๖ เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สอบผ่านข้ันท่ี ๑ ตามตําแหน่งท่ีสมัครสอบว่าเป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติตรงตามตําแหน่งท่ีสอบผ่านก่อนประกาศผลการสอบข้ันท่ี ๑ 
  ๔.๙ ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของ น.ประทวน ท่ีสอบผ่านข้ันท่ี ๑ ตามข้อ ๔.๘ 
ว่ามีคุณสมบัติตรงตามท่ี ทอ.กําหนดหรือไม่ ดังนี้ 
   ๔.๙.๑ จก.กพ.ทอ.    เป็น ประธานกรรมการ 
   ๔.๙.๒ รอง จก.กพ.ทอ.(๑)  เป็น รองประธานกรรมการ 
   ๔.๙.๓ รอง จก.กพ.ทอ.(๒)  เป็น กรรมการ 
   ๔.๙.๔ รอง จก.กพ.ทอ.(๓)  เป็น กรรมการ 
   ๔.๙.๕ ผอ.กนผ.กพ.ทอ.  เป็น กรรมการ 
   ๔.๙.๖ ผอ.กจพ.กพ.ทอ.   เป็น กรรมการ 
   ๔.๙.๗ ผอ.กปค.กพ.ทอ.   เป็น กรรมการ 
   ๔.๙.๘ ผอ.กคพ.กพ.ทอ.   เป็น กรรมการ และเลขานุการ 
   ๔.๙.๙ ผอ.กพส.กพ.ทอ.  เป็น กรรมการ 
   ๔.๙.๑๐  ผอ.กขพ.กพ.ทอ.  เป็น กรรมการ 
   ๔.๙.๑๑  ผอ.กกศ.กพ.ทอ.  เป็น กรรมการ 
   ๔.๙.๑๒   รอง ผอ.กคพ.กพ.ทอ. เป็น กรรมการ และ ผช.เลขานุการ 
  ๔.๑๐  หน้าท่ีของ คณก.ฯ ตามข้อ ๔.๙ 
    ๔.๑๐.๑ ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ น.ประทวน ท่ีสอบผ่านข้ันท่ี ๑ 
ตามข้อ ๔.๘ ว่ามีคุณสมบัติตรงตามท่ี ทอ.กําหนดหรือไม่ให้เสร็จสิ้น ภายใน ๑๗ ธ.ค.๕๖ และให้ถือผลการ
ตรวจสอบของ คณก.ฯ เป็นท่ีสิ้นสุด 
    ๔.๑๐.๒ ส่งผลให้ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ ภายใน ๒๐ ธ.ค.๕๖ 
    ๔.๑๐.๓ ให้ประธานกรรมการ ฯ มีอํานาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ี
ทํางานเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 
  ๔.๑๑  การประกาศผลการสอบข้ันท่ี ๑ เม่ือ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ 
ได้รับผลการตรวจสอบคุณสมบัติจาก คณก.ฯ ตามข้อ ๔.๑๐ แล้ว ให้ประกาศผลการสอบคัดเลือกเรียงตาม  
เลขประจําตัวสอบเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน ๒๕ ธ.ค.๕๖ แล้วส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกข้ันท่ี ๑ โดยระบุ
ด้วยว่าเป็นตําแหน่งตามความต้องการลําดับท่ี ๑ หรือลําดับท่ี ๒ ของผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ให้ กพ.ทอ.
ภายใน ๒๗ ธ.ค.๕๖ 

 ๕. การสอบคัดเลือกข้ันท่ี ๒ (สอบสัมภาษณ์และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) ให้ดําเนินการดังนี้ 
  ๕.๑ ให้มีคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกข้ันท่ี ๒ (สอบสัมภาษณ์ และทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย) ดังนี้ 
   ๕.๑.๑ จก.กพ.ทอ.    เป็น ประธานกรรมการ 
   ๕.๑.๒ รอง จก.กพ.ทอ.(๑)  เป็น รองประธานกรรมการ 
   ๕.๑.๓ รอง จก.กพ.ทอ.(๒)  เป็น กรรมการ 
   ๕.๑.๔ รอง จก.กพ.ทอ.(๓)  เป็น กรรมการ 

                  ๕.๑.๕  ผอ.กนผ.กพ.ทอ. ... 
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   ๕.๑.๕ ผอ.กนผ.กพ.ทอ.  เป็น กรรมการ และเลขานุการ 
   ๕.๑.๖ รอง ผอ.กนผ.กพ.ทอ. เป็น กรรมการ และ ผช.เลขานุการ  
   ๕.๑.๗ ฝสธ.กนผ.กพ.ทอ.  เป็น กรรมการ และ ผช.เลขานุการ  
  ๕.๒ หน้าท่ีของ คณก.ฯ ตามข้อ ๕.๑ 
   ๕.๒.๑ กําหนดวัน เวลา สถานท่ี และดําเนินการสอบสัมภาษณ์, ทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกาย น.ประทวน ท่ีผ่านการสอบคัดเลือกข้ันท่ี ๑ ในโควตา น.ประทวน ทําหน้าท่ีในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร ของ
แต่ละสายวิทยาการให้เสร็จสิ้น ภายใน ๑๕ ม.ค.๕๗ 
   ๕.๒.๒ ดําเนินการแต่งต้ัง คณะอนุกรรมการ จํานวน ๒ คณะ ดังนี้ 
    ๕.๒.๒.๑ คณอก.สอบสัมภาษณ์ โดยมี รอง จก.กพ.ทอ.(๑) เป็นประธาน ฯ, 
ผู้แทนหน่วย หน.สายวิทยาการ, ผู้แทนหน่วยเจ้าของตําแหน่ง เข้าร่วมเป็น คณอก.ฯ และ ผอ.กกศ.กพ.ทอ.
เป็นเลขานุการ ฯ 
    ๕.๒.๒.๒ คณอก.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยมี ผอ.กกฬ.สก.ทอ. เป็น
ประธาน ฯ, ผู้แทนหน่วยเก่ียวข้อง เข้าร่วมเป็น คณอก.ฯ และ หน.ผสภ.กกฬ.สก.ทอ.เป็นเลขานุการ ฯ 
   ๕.๒.๓ ประธานกรรมการ ฯ มีอํานาจในการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีทํางานเพ่ิมเติมได้
ตามความเหมาะสม 
  ๕.๓ การสอบสัมภาษณ์ ให้ดําเนินการดังนี้ 
   ๕.๓.๑ การสอบสัมภาษณ์ของ คณอก.สอบสัมภาษณ์ ตามข้อ ๕.๒.๒.๑ ใน ๑ ชุด     
ให้มีกรรมการสอบสัมภาษณ์ จํานวน ๓ คน ประกอบด้วย ผู้แทน กพ.ทอ., ผู้แทนหน่วย หน.สายวิทยาการ และ
ผู้แทนหน่วยเจ้าของตําแหน่ง   
   ๕.๓.๒ ให้พิจารณาคะแนน ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลิกลักษณะ, การใช้ความรู้ , 
ท่วงทีวาจา, ปฏิภาณไหวพริบ และความรู้ท่ัวไป (ด้านละ ๒๐ คะแนน รวม ๑๐๐ คะแนน ตามผนวก ค) และให้ 
นําผลการประเมินสมรรถภาพฯ ของแต่ละบุคคลมาใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมท่ีจะได้รับการ   
เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ด้วย โดยผู้ท่ีผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ ต้องได้คะแนนในแต่ละด้านไม่ตํ่ากว่า    
ร้อยละ ๖๐ และได้คะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ 
   ๕.๓.๓ ผู้ท่ีผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ ฯ ตามข้อ ๕.๓.๒ ให้นํามาคิดคะแนนการ
สอบสัมภาษณ์ โดยกําหนดน้ําหนักคะแนนของกรรมการสอบสัมภาษณ์เป็นอัตราส่วน คือผู้แทน กพ.ทอ. :   
ผู้แทนหน่วย หน.สายวิทยาการ : ผู้แทนหน่วยเจ้าของตําแหน่ง  = ๑ : ๑ : ๒ (หรือ ๐.๒๕ : ๐.๒๕ : ๐.๕) 
    ตัวอย่างเช่น 

กรรมการฯ ผู้แทน กพ.ทอ. 
ผู้แทนหน่วย       

หน.สายวิทยาการ 
ผู้แทนหน่วย 

เจ้าของตําแหน่ง 
คะแนนรวม 

คะแนนเต็ม ๕ ด้าน ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๓๐๐ 
พ.อ.อ.เก่ง ฯ สอบได้ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๒๗๐ 
คิดตามสัดส่วนคะแนน ๘๕ x ๐.๒๕ = ๒๑.๒๕ ๙๐ x ๐.๒๕= ๒๒.๕ ๙๕ x ๐.๕= ๔๗.๕ ๙๑.๒๕ 

   ๕.๓.๔ ให้ คณอก.สอบสัมภาษณ์ ส่งผลคะแนนให้ คณก.ดําเนินการสอบคัดเลือก
ข้ันท่ี ๒ ฯ ภายในระยะเวลาท่ี คณก.ฯ กําหนด 

                      ๕.๔  การทดสอบ ... 
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  ๕.๔ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ให้ดําเนินการดังนี้ 
   ๕.๔.๑ ให้ คณอก.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ดําเนินการทดสอบฯ โดยใช้เกณฑ์
การทดสอบ ตามคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๘๖/๕๓ ลง ๓ ธ.ค.๕๓ เรื่อง การพัฒนาสมรรถภาพทางกายกําลังพล
ของ ทอ. ดังนี้ 
 

เพศ อายุ 
เกณฑ์ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

การดันพ้ืน 
(จํานวนครั้ง/นาที) 

การลุกนั่ง 
(จํานวนครั้ง/นาที) 

การวิ่ง ๒.๔ กม.
(นาที) 

การเดิน ๓.๒ กม. 
(นาที) 

ชาย 
๓๐ – ๓๙ ๒๕ ครั้งข้ึนไป ๒๙ ครั้งข้ึนไป ไม่เกิน ๑๖ นาที ไม่เกิน ๓๖ นาที 
๔๐ – ๔๙ ๒๑ ครั้งข้ึนไป ๒๔ ครั้งข้ึนไป ไม่เกิน ๑๘ นาที 

ไม่เกิน ๓๘ นาที 
๕๐ – ๖๐ ๑๘ ครั้งข้ึนไป ๑๙ ครั้งข้ึนไป ไม่เกิน ๑๙ นาที 

หญิง 
๓๐ – ๓๙ ๑๗ ครั้งข้ึนไป ๑๗ ครั้งข้ึนไป ไม่เกิน ๒๑ นาที ไม่เกิน ๓๘ นาที 
๔๐ – ๔๙ ๑๒ ครั้งข้ึนไป ๑๓ ครั้งข้ึนไป ไม่เกิน ๒๑ นาที 

ไม่เกิน ๔๐ นาที 
๕๐ – ๖๐ ๖ ครั้งข้ึนไป ๘ ครั้งข้ึนไป ไม่เกิน ๒๕ นาที 

   ๕.๔.๒ การเดิน ๓.๒ กม. ให้ใช้สําหรับผู้ท่ีมีอายุ ๕๐ ปีข้ึนไป หรือผู้ท่ีมีสุขภาพ
ร่างกายไม่พร้อมท่ีจะทําการวิ่งได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณอก.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  
   ๕.๔.๓ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ให้ถือเกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน ตามเกณฑ์     
ท่ีกําหนด ท้ังนี้ หากไม่ผ่านเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งจากการทดสอบฯ จะถือว่าไม่ผ่าน 
   ๕.๔.๔ ให้ คณอก.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ส่งผลการทดสอบให้ คณก.ดําเนินการ
สอบคัดเลือกข้ันท่ี ๒ ฯ ภายในระยะเวลาท่ี คณก.ฯ กําหนด 
  ๕.๕ คณก.ดําเนินการสอบคัดเลือกข้ันท่ี ๒ ฯ รวบรวมผลการสอบสัมภาษณ์ และการ
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย แล้วส่งให้ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ ภายใน ๑๗ ม.ค.๕๗ 

 ๖. การประกาศผลการสอบข้ันสุดท้าย  เม่ือ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ ได้รับผล
การสอบคัดเลือกข้ันท่ี ๒ จาก คณก.ดําเนินการสอบคัดเลือกข้ันท่ี ๒ ฯ แล้ว ให้ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็น
ลายลักษณ์อักษร ภายใน ๒๒ ม.ค.๕๗ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  ๖.๑ ให้พิจารณาผู้ท่ีเลือกตําแหน่งตามความต้องการลําดับท่ี ๑ ก่อนผู้ท่ีเลือกตําแหน่ง
ตามความต้องการลําดับท่ี ๒ โดยนําผลคะแนนการสอบข้ันท่ี ๑ และคะแนนการสอบสัมภาษณ์ มารวมกัน
(เฉพาะผู้ท่ีผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย หากไม่ผ่านให้ถือว่าไม่ผ่านการสอบข้ันท่ี ๒) แล้วเรียงลําดับ      
โดยให้ผู้ท่ีมีคะแนนรวมมากท่ีสุดเป็นผู้สอบได้ และจัดลําดับสํารองไว้จํานวนไม่เกิน ๒ คน กรณีท่ีผู้สอบได้มี
คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ท่ีมีคะแนนสอบภาควิชาการมากกว่าได้รับการพิจารณาก่อนเป็นลําดับแรก หากมี
คะแนนสอบภาควิชาการเท่ากันอีก ให้ผู้ท่ีสังกัดในหน่วยท่ีต้ังจังหวัดเดียวกับตําแหน่งนั้นเป็นผู้ได้รับการ
พิจารณาเป็นลําดับถัดไป และหากยังคงเป็นผู้ท่ีสังกัดในหน่วยท่ีตั้งจังหวัดเดียวกันอีก ให้ผู้ท่ีมีอายุมากกว่าได้รับ
การพิจารณาก่อนผู้มีอายุน้อยเป็นลําดับต่อไป 
  ๖.๒ กรณีตําแหน่งใดไม่มีผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ ให้พิจารณาบรรจุผู้ท่ีได้คะแนนรวม
(สอบข้ันท่ี ๑ และสอบสัมภาษณ์) จากจํานวนผู้ท่ีเลือกตําแหน่งนั้นเป็นลําดับท่ี ๒ แต่ไม่ได้รับการบรรจุ        
ในตําแหน่งท่ีเลือกเป็นลําดับท่ี ๑  

        ๖.๓  กรณี ... 
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  ๖.๓ กรณีท่ีไม่มีผู้สมัครสอบคัดเลือกในตําแหน่งท่ีได้รับอนุมัติไว้ หรือไม่มีผู้ใดผ่านเกณฑ์
การคัดเลือกตามข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ ให้ถือว่าไม่มีผู้สอบได้ในตําแหน่งนั้น 
  ๖.๔ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ ส่งรายชื่อของผู้ผ่านการสอบคัดเลือก     
ตามตําแหน่งท่ีได้รับอนุมัติ รวมท้ังรายชื่อของลําดับสํารองให้ กพ.ทอ.ทราบ ภายใน ๒๔ ม.ค.๕๗ 

 ๗. สําหรับนักกีฬา ทอ.และผู้ฝึกสอนนักกีฬา ทอ.ท่ีจะให้เข้าศึกษาหลักสูตรนายทหาร       
ชั้นผู้บังคับหมวด ให้คณะกรรมการกีฬา ทอ.พิจารณาคัดเลือกผู้ท่ีเหมาะสม โดยปฏิบัติตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เม่ือ 
๑๑ มิ.ย.๒๘ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ลับ ด่วนมาก ท่ี กห ๐๖๐๓/๔๕๘ ลง ๕ มิ.ย.๒๘ แล้วส่งรายชื่อพร้อม
หลักฐานใบสมัครให้ กพ.ทอ.ทราบ ภายใน ๒๔ ม.ค.๕๗ 

 ๘. การตรวจร่างกาย 
  ๘.๑ กพ.ทอ.ประสาน พอ.กําหนดช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการตรวจร่างกาย   
รวมท้ังส่งรายชื่อผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเลือกตามข้อ ๖.๔ และ ๗ (ยกเว้นลําดับสํารอง) ให้ พอ.และหน่วยหัวหน้า      
ส่วนราชการซ่ึงควบคุมเหล่าทหารหรือจําพวกทหารของแต่ละสายวิทยาการ เพ่ือแจ้งให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว           
ไปรายงานตัวเพ่ือตรวจร่างกายต่อไป 
  ๘.๒ พอ.ดําเนินการตรวจร่างกายของผู้ท่ีจะเข้าศึกษาในหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด
ในข้อ ๘.๑ ตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานภาคพ้ืน พ.ศ.๒๕๕๓ 
  ๘.๓ ในกรณีท่ีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไม่ผ่านการตรวจร่างกาย ซ่ึงเป็นโรคท่ีสามารถ
รักษาให้หายเป็นปกติได้ รวมท้ังผู้ท่ี ต้ังครรภ์ ให้ กพ.ทอ.ระงับการส่งผู้นั้นเข้าศึกษาหลักสูตรนายทหาร          
ชั้นผู้บังคับหมวดปีงบประมาณ ๕๗ ไว้ก่อน และให้ส่งไปรับการตรวจร่างกายใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือเข้าศึกษา
หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด ในปีงบประมาณ ๕๘ หากไม่ผ่านการตรวจร่างกาย ให้หมดสิทธิ์ในการเข้ารับ
การศึกษาในครั้งนี้ แล้วให้ กพ.ทอ.ส่งผู้สอบได้ในลําดับสํารองตามลําดับในเหล่าทหารหรือจําพวกทหารเดียวกัน
ท่ีสอบได้ในคราวเดียวกันนั้น ไปรับการตรวจร่างกายเพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด          
ในปีงบประมาณ ๕๘ หากผู้ท่ีสอบได้ลําดับสํารองนั้นไม่ผ่านการตรวจร่างกาย ให้จัดผู้ท่ีสอบได้ลําดับสํารอง
ลําดับต่อไป ในเหล่าทหารหรือจําพวกทหารเดียวกันท่ีสอบได้ในคราวเดียวกันนั้น ไปรับการตรวจร่างกาย
จนกว่าจะมีผู้ผ่านการตรวจร่างกายเพ่ือทดแทนให้ครบตามจํานวนท่ีกําหนด 

 ๙. การให้เข้ารับการศึกษา 
  ๙.๑ ยศ.ทอ.จัดให้มีการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รองรับการเข้าอบรม
ของ น.ประทวน ท่ีได้รับการเลื่อนฐานะ ฯ ปีงบประมาณ ๕๗ โดยให้ประสานรายละเอียดกับ กพ.ทอ.ต่อไป 
  ๙.๒ กพ.ทอ.ดําเนินการออกคําสั่งให้เข้าศึกษาในหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด 
  ๙.๓ ในกรณีท่ีมีผู้ เสียชีวิต หรือลาออก หรือป่วยไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติ       
ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดได้ รวมท้ังผู้ท่ีขาดคุณสมบัติในการเข้ารับ
การศึกษาในกรณีอ่ืน ๆ ท่ีมิใช่กรณีการต้ังครรภ์ ให้จัดผู้สอบได้ในลําดับสํารองเรียงตามลําดับในเหล่าทหารหรือ
จําพวกทหารเดียวกันกับผู้ท่ีเสียชีวิต หรือลาออกหรือป่วยหรือขาดคุณสมบัติเข้าทดแทน ท้ังนี้ต้องผ่านการตรวจ
ร่างกายตามระเบียบ ทอ.ในข้อ ๘.๒ ก่อน 

 ๑๐.   การประชาสัมพันธ์ กพ.ทอ.ประชาสัมพันธ์การดําเนินการตามเรื่องนี้ผ่านสื่อต่าง ๆ  
อย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง 
 

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



ก – ๑๐ 
 

ใบสมัครสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 
โควตา น.ประทวน ทําหน้าท่ีในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร 

หน่วย............................................... 
วันท่ี...........เดือน.................................พ.ศ..................... 

 ๑ ยศ,ชื่อ......................................................……………..................................…………….................. 

 ๒.  เกิดวันท่ี………เดือน……………………..พ.ศ…………………ปัจจุบันอายุ………….ปี (ปี พ.ศ.๒๕๕๗ 
ลบด้วยปี พ.ศ.เกิด) 

 ๓. เหล่าทหาร....……….........................จําพวกทหาร..................................................................... 
ลชทอ.หลัก.........…….......รอง..…………......  

 ๔.  ตําแหน่งปัจจุบัน………………………………….....................…..………………..(ลชทอ.หน้าท่ี……..…...)
ตามคําสั่ง…………..………ท่ี…….…….ลง…..…….................…ต้ังแต่…….…………....................................................... 
  กรณีเป็นผู้ดํารงตําแหน่งประจําหน่วย มีคําสั่งให้ช่วยราชการใน (หน่วย/ตําแหน่ง)…......……… 
..........................................................ตามคําสั่ง………………………ท่ี………...….ลง……………….
ต้ังแต่….........……….(แนบสําเนาคําสั่งช่วยราชการมาด้วย) 

 ๕. ประวัติการรับราชการ  
  ๕.๑ บรรจุเข้ารับราชการ  ต้ังแต่…………………… ตามคําสั่ง ทอ.ท่ี………..…….ลง………………...
รวมเวลารับราชการ………….ปี (นับถึง ๓๑ ธ.ค.๕๖) โดยใช้คุณวุฒิ 
    นจอ., นดอ., นชท.หรือสําเร็จจาก รร.ทหารอ่ืนท่ีเทียบเท่า  
    ปวช.  
    ม.ต้น – ม.ปลาย 
                                       อ่ืน ๆ................................................................................................................. 
  ๕.๒ เลื่อนยศเป็น พ.อ.อ. ต้ังแต่…………………… ตามคําสั่ง ทอ.ท่ี……………...ลง………………....
รวมเวลาการครองยศ พ.อ.อ. ……….ปี (นับถึง ๓๑ ธ.ค.๕๖) 
  ๕.๓ มีผลการประเมินสมรรถภาพข้าราชการทหารในรอบ ต.ค.๕๖ (๑ เม.ย.๕๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๕๖)  
ได้คะแนนร้อยละ........................ 

 ๖. ข้าพเจ้ามีความต้องการสมัครสอบคัดเลือกในเหล่าทหาร...........................……....จําพวกทหาร
.............................ในตําแหน่งดังนี้ 
  ๖.๑ ลําดับท่ี ๑  ตําแหน่ง ………………………………………………………………………………............. 
  ๖.๒ ลําดับท่ี ๒  ตําแหน่ง …………………………………………………………………............................ 

 ๗. ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ไม่ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือนกรณีกระทําความผิด (งดบําเหน็จ) ครั้งใดครั้งหนึ่ง     
ในระยะเวลา ๓ ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ ๕๔ – ๕๖) และรับทราบระเบียบของทางราชการเป็นอย่างดี หาก
ข้าพเจ้าสอบคัดเลือกได้แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมท่ีจะทําหน้าท่ีนายทหารสัญญาบัตรในตําแหน่งท่ีทางราชการ
กําหนด โดยจะบรรจุอยู่ในตําแหน่งจนครบระยะเวลาการครองยศสูงสุดของตําแหน่งนั้น (ยกเว้น ย้ายประจํา
หน่วยหรือสํารองราชการ กรณีมีความผิด) 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง 
 
                (ลงชื่อ)............................……….....……...............ผู้สมัคร  โทร….................... 



ก - ๑๑ 
 
 ๘.  ตรวจสอบหลักฐานการสมัครตามท่ีผู้สมัครแจ้งไว้ในใบสมัครแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้อง 

                             (ลงชื่อ)................................…….…………..(นายทหารกําลังพลหน่วย) 
                                          (ตําแหน่ง).......................................................... 
                                                            ............../................/..........                                

 ๙.  ความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น (หน.นขต.ทอ.) 
...........................................……………………......…....…………………................................................................................... 
...........................................……………………......…....………………….................................................…………………………… 

                                 (ลงชือ่)................................................................ 
                                          (ตําแหน่ง)............................................................ 
                                                           ................/................/.......... 

 ๑๐.  ความเห็นของหัวหน้าส่วนราชการซ่ึงควบคุมและรับผิดชอบเหล่าทหารหรือจําพวกทหาร 
...........................................……………………......…....…………………................................................................................... 
...........................................……………………......…....………………….................................................………………………….. 

                                     (ลงชื่อ)................................................................ 
                                          (ตําแหน่ง)............................................................ 
                                                               ................../................/.......... 
 

 ๑๑.  การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครท่ีผ่านการสอบรอบแรก (โดย กพ.ทอ.) 
...........................................……………………......…....………………….................................................................................... 
...........................................……………………......…....………………….................................................…………………………… 

                                 (ลงชือ่)................................................................ 
                                          (ตําแหน่ง)............................................................ 
                                                            ................../................/.......... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก – ๑๒ 
 

(สําหรับเจ้าหน้าท่ีของสายวิทยาการ) 
 

คะแนนเพ่ิมพิเศษโดยให้เพ่ิมเม่ือมีคะแนนภาควิชาการไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ ดังนี้ 
 

 
 
          ตรวจถูกต้อง 
             (ลงชื่อ) ………………………………………………. 
              (ตําแหน่ง)……………………………………………….. 
                                          ………../…………../………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ คุณสมบัติ 
คะแนนเพ่ิมพิเศษ 

ภาควิชาการ (คะแนน) 
คะแนนท่ีได้ 

๑ สังกัดในหน่วยท่ีตั้งจังหวัดเดียวกับตําแหน่งท่ีมีความประสงค์ 
สมัครสอบคัดเลือก 

๕  

๒ 
เกณฑ์อายุ (ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ลบด้วยปี 
พ.ศ.เกิด)  

อายุตั้งแต่ ๕๑ ปีข้ึนไป ๕  
อายุตั้งแต่ ๔๖ - ๕๐ ปี ๔  
อายุตั้งแต่ ๔๐ - ๔๕ ปี ๓  

๓ 
ระยะเวลาท่ีครองยศ พ.อ.อ. 
(นับถึง ๓๑ ธ.ค.๕๖ หากมีเศษของปี
ไม่นับ) 

ต้ังแต่ ๑๐ ปี ข้ึนไป ๕  
๙ ปี ๔  
๘ ปี ๓  
๗ ปี ๒  
๖ ปี ๑  

                                                                                                 รวม  



ผนวก ข 
ประกอบคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๕๐๑ ลง ๙ ก.ย.๕๖ 

คุณสมบัติและข้อกําหนดของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกโควตา น.ประทวน                                         
ท่ีใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็น น.สัญญาบัตร 

 ๑. คุณสมบัติ 
  ๑.๑  เป็น น.ประทวน มีอายุระหว่าง ๒๕ – ๓๕ ปี โดยนับอายุตาม พ.ร.บ.รับราชการ
ทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ (เกิดระหว่างปี พ.ศ.๒๕๒๒ - ๒๕๓๒)  
  ๑.๒ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (โดยเป็นผู้ท่ีได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษา หรือเป็น  
ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาฯ ก่อนบรรจุเข้ารับราชการท่ีได้รับการบันทึกคุณวุฒิการศึกษานั้นในสมุดประวัติรับราชการแล้ว) 
ในสาขาวิชาตรงกับคุณวุฒิท่ีเปิดสอบมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี (ปี ๒๕๕๗ – ปีท่ีสําเร็จการศึกษา) และมีระดับ
คะแนนผลการศึกษา ๒.๒๐ ข้ึนไป (ยกเว้น เหล่า ส. ระดับคะแนนผลการศึกษา ๒.๘๐ ข้ึนไป) ท้ังนี้ เป็นไป      
ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เม่ือ ๒๐ ก.ย.๕๕ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ลับ ด่วนมาก ท่ี กห ๐๖๐๔.๓/๒๓๑๑ ลง ๑๔ ก.ย.๕๕ 
  ๑.๓ มีเวลารับราชการไม่น้อยกว่า ๕ ปี (นับถึง ๓๑ ธ.ค.๕๖) 
  ๑.๔ มีผลการประเมินสมรรถภาพข้าราชการทหาร ในรอบ ต.ค.๕๖ (๑ เม.ย.๕๖ – ๓๐ ก.ย.๕๖) 
ต้องไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๕ 
  ๑.๕ ไม่เป็นผู้ไม่ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือนกรณีกระทําความผิด (งดบําเหน็จ) ครั้งใดครั้งหนึ่ง     
ในระยะเวลา ๓ ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ ๕๔ – ๕๖) 
  ๑.๖ ไม่เป็นผู้ท่ีอยู่ในระหว่างถูกพักราชการหรือสํารองราชการ หรือมีกรณีท่ีต้องหาว่า
กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงและถูกสอบสวนเพ่ือลงทัณฑ์สถานหนัก 
  ๑.๗ มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง พอท่ีจะตรากตรําในการฝึกและศึกษาได้ตลอดหลักสูตร
และจะต้องผ่านการตรวจร่างกายตามมาตรฐานทางการแพทย์ท่ี ทอ.กําหนด 

 ๒. ข้อกําหนดอ่ืน ๆ 
  ๒.๑ ผู้สมัครท่ีมีข้อผูกพันในการศึกษาหรือดูงาน ให้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกได้ โดยมี
เง่ือนไขว่า หากผ่านการสอบคัดเลือกต้องเข้ารับการศึกษาใน รร.นม.ยศ.ทอ.ตามระยะเวลาท่ี กพ.ทอ.กําหนด กรณีท่ี
ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาได้ ให้ถือว่าสละสิทธิ์ และ กพ.ทอ.จะเรียกผู้อยู่ในลําดับสํารองเข้าทดแทนต่อไป 
  ๒.๒ ผู้ท่ีอยู่ในระหว่างต้ังครรภ์ให้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกได้ โดยมีเง่ือนไขว่าถ้าผ่านการ
สอบคัดเลือกได้หากยังคงต้ังครรภ์อยู่ไม่สามารถจะเข้ารับการศึกษาใน รร.นม.ยศ.ทอ.ภายในปีงบประมาณท่ีสอบได้
ให้คงสิทธิ์ในการเข้ารับการศึกษาฯ ไว้ได้ และจะจัดให้เข้ารับการศึกษาในปีงบประมาณถัดไปทดแทน แต่จะต้อง
ผ่านการตรวจร่างกายตามมาตรฐานทางการแพทย์ท่ี ทอ.กําหนด และการคงสิทธิ์นี้ให้ใช้ได้เพียงครั้งเดียว  
 

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



ข – ๒ 
 

กําหนดเวลาการดําเนินการของหน่วยเก่ียวข้อง โควตา น.ประทวน ท่ีใช้คุณวุฒิปริญญาตรี 
ปรับเป็น น.สัญญาบัตร 

 ๑. กพ.ทอ.จะเรียกผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในลําดับสํารองของโควตา น.ประทวน ท่ีใช้คุณวุฒิ
ปริญญาตรีฯ ของปีงบประมาณ ๕๖ ที่มีความสมัครใจ มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีคุณวุฒิตรงกับโควตา    
น.ประทวน ท่ีใช้คุณวุฒิปริญญาตรีฯ ปีงบประมาณ ๕๗ บรรจุลงในตําแหน่งต่าง ๆ ก่อน ส่วนตําแหน่งท่ีเหลือ 
ให้ คอค.ทอ.ดําเนินการประกาศรับสมัครต่อไป ท้ังนี้เป็นไปตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เม่ือ ๓ ก.ย.๕๖ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.
ด่วนมาก ท่ี กห ๐๖๐๔.๓/๘๒๐๐ ลง ๓๐ ส.ค.๕๖ 

 ๒. การสมัครสอบคัดเลือก 
  ๒.๑ ให้ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องและมีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก ท่ีมีความประสงค์จะสมัคร 
เข้ารับการสอบคัดเลือก ให้ตรวจสอบคุณวุฒิและตําแหน่งจากการประกาศรับสมัครของ คอค.ทอ.แล้วสมัคร
สอบด้วยตนเองผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นถึง หน.นขต.ทอ. โดย คอค.ทอ.จะกําหนดรายละเอียดการรับสมัคร
ให้ทราบอีกครั้ง  
  ๒.๒ หากคุณสมบัติของผู้สมัคร หรือหลักฐานท่ีผู้สมัครเขียนลงในใบสมัครครั้งนี้ ปรากฏ
ในภายหลังว่า ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ทางราชการจะตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้ารับการศึกษา
หรือระงับการสอบได้ในครั้งนี้ และหากสอบสวนได้ว่ามีเจตนาไม่บริสุทธิ์ทําให้ผู้อ่ืนต้องเสียสิทธิ์จะได้รับการ
พิจารณาโทษตามระเบียบของทางราชการต่อไป 
  ๒.๓ ข้าราชการ ทอ.ท่ีส่งไปช่วยปฏิบัติราชการนอกหน่วย เช่น กอ.รมน., นทพ. เป็นต้น   
แต่ยังคงสังกัดอยู่ใน ทอ. คงให้สิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเช่นเดียวกับข้าราชการ ทอ. ท่ีปฏิบัติงานอยู่ใน ทอ. โดยให้ยื่น       
ใบสมัครท่ีหน่วยต้นสังกัดปกติ 
  ๒.๔ ให้ นขต.ทอ.ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานการสมัครของผู้สมัครให้ถูกต้อง  
(หากมีปัญหาข้อขัดข้อง ให้ประสาน กพ.ทอ.โดยตรง) แล้วส่งใบสมัครให้ คอค.ทอ.(ผ่าน กพ.ทอ.) ตามระยะเวลา
ท่ี คอค.ทอ.กําหนด  
  ๒.๕ ให้ คอค.ทอ.ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานการสมัครของผู้สมัครให้ถูกต้อง     
อีกครั้งหนึ่ง แล้วประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  

 ๓. การสอบคัดเลือกข้ันท่ี ๑ และข้ันท่ี ๒ รายละเอียดและกําหนดการต่าง ๆ จะแจ้งให้
ผู้สมัครสอบทราบ โดยผ่านสื่อต่าง ๆ ของ ทอ.อีกครั้งหนึ่ง รวมท้ังพิจารณาผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับ
ราชการในตําแหน่งต่าง ๆ  
 

------------------ 
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ใบสมัครสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

โควตา น.ประทวน ท่ีใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็น น.สัญญาบัตร 

------------------------- 
หน่วย............................................... 

วันท่ี...........เดือน.................................พ.ศ..................... 

 ๑ ยศ,ชื่อ......................................................……………..................................…………….................. 

 ๒.  เกิดวันท่ี………เดือน……………………..พ.ศ…………………อายุ………….ปี  

 ๓.  ตําแหน่งปัจจุบัน………………………………….....................…..………………....................................... 

 ๔. ประวัติการรับราชการ  
  ๔.๑ บรรจุเข้ารับราชการ ต้ังแต่…………………… ตามคําสั่ง ทอ.ท่ี………..…….ลง………………...
รวมเวลารับราชการ………….ปี (นับถึง ๓๑ ธ.ค.๕๖) 
  ๔.๒  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา…………………........…………………………………....... 
จากสถาบัน.........................................................คะแนนสะสมเฉลี่ย......................เม่ือ……….………………………...
รวมสําเร็จการศึกษามาแล้ว.............ปี (ปี ๒๕๕๗ – ปีท่ีสําเร็จการศึกษา) พร้อมนี้ได้แนบสําเนาคุณวุฒิการศึกษา 
(ท่ีแสดงคะแนนสะสมเฉลี่ย) และสําเนาประวัติรับราชการท่ีแสดงผลการบันทึกคุณวุฒิการศึกษา มาด้วยแล้ว 
  ๔.๓ มีผลการประเมินสมรรถภาพข้าราชการทหารในรอบ ต.ค.๕๖ (๑ เม.ย.๕๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๕๖)  
ได้คะแนนร้อยละ........................ 

 ๕. ข้าพเจ้าขอสมัครสอบในคุณวุฒิปริญญาตรีทาง (กาเครื่องหมาย    ในช่องว่าง เพียงช่องเดียวเท่านั้น) 
สมัคร เกรดเฉลี่ย ปริญญาตรีทาง 
   
   
   
             
            รอการประกาศรับสมัครจาก คอค.ทอ. 
   
   
   
   

 ๖. ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ไม่ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือนกรณีกระทําความผิด (งดบําเหน็จ) ครั้งใดครั้งหนึ่ง     
ในระยะเวลา ๓ ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ ๕๔ – ๕๖) และรับรองว่าเอกสารท่ีแนบ เป็นเอกสารท่ีทางราชการ
ออกให้จริง และเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน หากปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติดังกล่าวไม่เป็นไป
ตามท่ีกําหนดไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ 
 
                             (ลงชื่อ)............................……….....……...ผู้สมัคร  โทร….................... 
 
 
 



ข – ๔ 
 
 ๗. ตรวจสอบหลักฐานการสมัครตามท่ีผู้สมัครแจ้งไว้ในใบสมัครแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้อง 

                             (ลงชื่อ)................................…….…………..(นายทหารกําลังพลหน่วย) 
                                          (ตําแหน่ง).......................................................... 
                                                            ............../................/..........                                

 ๘. ความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น (หน.นขต.ทอ.) 
...........................................……………………......…....…………………................................................................................... 
...........................................……………………......…....………………….................................................…………………………… 

                                 (ลงชือ่)................................................................ 
                                          (ตําแหน่ง)............................................................ 
                                                               ................/................/.......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ค 
ประกอบคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๕๐๑ ลง ๙ ก.ย.๕๖ 

 
ใบแบบการสอบสัมภาษณ์ นายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

 

ลําดับ ชื่อ - สกุล 

รายการสอบสัมภาษณ์ 
คะแนน

รวม 
ร้อยละ 

ผลการสอบ 
(ได้/ตก) 

บุคลิกลัก
ษณะ 
(๒๐) 

การใช้
ความรู้ 
(๒๐) 

ท่วงที
วาจา 
(๒๐) 

ปฏิภาณ
ไหวพริบ 

(๒๐) 

ความรู้
ท่ัวไป 
(๒๐) 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
เกณฑ์การตัดสิน ผู้สอบสัมภาษณ์ต้องได้คะแนนในแต่ละรายการไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ 
 และได้คะแนนสอบสัมภาษณ์รวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ จึงถือว่าสอบได้ 
 
           …………………………………………   ประธานกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
                  ………………………………………….   กรรมการ 
           ………………………………………….   กรรมการ 
          ………………………………………….   กรรมการ 
          ………………………………………….   กรรมการ 
          ………………………………………….   กรรมการ 

    ………………………………………….   กรรมการ 
          ………………………………………….   กรรมการ 
          ………………………………………….   กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 




