
(สําเนา) 

คําสั่งกองทพัอากาศ 
(เฉพาะ) 
ที่ ๖๔๒ 

เร่ือง  การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร ประจําปงบประมาณ ๕๓ 
---------------- 

 เพื่อใหการดําเนินการสอบคดัเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร     
ประจาํปงบประมาณ ๕๓ เปนไปดวยความเรียบรอย สมความมุงหมายของทางราชการ จงึใหกาํหนดหลกัเกณฑ 
ดังตอไปนี้ 
 ๑. คุณสมบัติและขอกําหนดของผูมีสิทธิสมคัรสอบคัดเลอืก, การสมัครสอบคัดเลือก, 
กําหนดเวลาการดําเนนิการของหนวยเกี่ยวของ และใบสมัครสอบคัดเลือก โควตาผูที่มีอายุ ๔๐ ปข้ึนไป  
(ตามผนวก ก) 

 ๒. คุณสมบัติและขอกําหนดของผูมีสิทธิสมคัรสอบคัดเลือก, การสมัครสอบคัดเลือก, กําหนด 
เวลาการดําเนนิการของหนวยเกี่ยวของ และใบสมัครสอบคัดเลือก โควตาผูทีม่ีอายุระหวาง ๓๖ - ๓๙ ป  
และมีคุณวุฒปิริญญาตรีข้ึนไป (ตามผนวก ข) 

 ๓. ใบแบบการสอบสัมภาษณ (ตามผนวก ค) 

 ๔. ผูที่สอบผานการเลือ่นฐานะเปน น.สัญญาบัตร จะตองบรรจุในตาํแหนงที่ไดอนุมัติจนครบ
ระยะเวลาการครองยศสูงสุดของตําแหนงนัน้ (ยกเวนยายประจําหนวยหรือสํารองราชการ กรณีความผิด)  
หากหนวยตนสังกัดพิจารณาใหยายออกจากตาํแหนงในกรณีอ่ืน ๆ ซึง่มิใชความจาํเปนเรงดวนของทางราชการ  
โดยไมมีกาํลงัพลสบัเปลีย่นทดแทน ถือวาหนวยไมมีความจาํเปนตองใชกําลงัพลปฏิบัติงานในตําแหนงดงักลาว   
กพ.ทอ.จะไมพิจารณาจัดหากําลงัพลทดแทนในตาํแหนงนั้นใหอีกตอไป 

 ๕. หนวยเกี่ยวของใหความรวมมือตามที่ไดรับการรองขอ 

 ทั้งนี้   ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 
                                                ส่ัง     ณ     วนัที ่   ๒๕        กันยายน   พ.ศ.๒๕๕๒ 
                                                                                  รับคําสั่ง ผบ.ทอ.                                                          
                                                           (ลงชื่อ)   พล.อ.อ.คณาพนัธุ  สงวนสัตย                        

       (คณาพันธุ  สงวนสัตย)            
                                                                                         รอง ผบ.ทอ. 
 
 
 

รายการแจกจาย  
- นขต.ทอ. 
- นขต.กพ.ทอ. 

สําเนาถูกตอง 
    น.ท. 

     (กิติรัช  ศรีสังข) 
     หน.ผนผ.กนผ.กพ.ทอ. 

       ก.ย.๕๒ 



 
ผนวก ก 

ประกอบคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่      ๖๔๒       ลง   ๒๕     ก.ย.๕๒         
 คุณสมบัติและขอกาํหนดของผูมีสทิธสิมัครสอบคัดเลือกโควตาผูที่มีอายุ ๔๐ ปขึ้นไป 

 ๑. คุณสมบัติ
  ๑.๑  เปน น.ประทวน ชัน้ยศ พ.อ.อ.มีอายุไมต่ํากวา ๔๐ ปบริบูรณ โดยนับอายุตาม พ.ร.บ.    
รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ (เกิดตั้งแตป พ.ศ.๒๕๑๓ ลงมา) มีเวลารับราชการเปนทหารไมนอยกวา ๑๒ ป 
และครองยศ พ.อ.อ.ไมนอยกวา ๒ ป นับถึง ๓๑ ธ.ค.๕๒ สําหรับผูที่เคยเปนขาราชการกลาโหมพลเรือนมากอน  
ใหนาํเวลาในขณะเปนขาราชการกลาโหมพลเรือนมารวมดวย  
   ๑.๒  มี ลชทอ.หลัก หรือ ลชทอ.รอง ในความชํานาญระดับ ๗ หรือ ๙ ของจําพวกทหารที่ 
สมัครสอบ และใหสมัครสอบในเหลาทหาร หรือจําพวกทหารของหวัหนาสายวทิยาการของตนเทานัน้ ยกเวน 
ผูที่ดํารงตาํแหนงที่มใิชเหลาทหารของตน ใหสมัครสอบตาม ลชทอ.หนาที่ได  แตทั้งนี้จะตองม ีลชทอ.หลกั  
หรือ ลชทอ.รอง ตรงกบั ลชทอ.หนาที่  ในกรณีที่ผูดํารงตาํแหนงซึง่ไมไดกําหนด ลชทอ.หนาที่ไว  ใหหวัหนา 
สวนราชการเปนผูพิจารณาวาตําแหนงนัน้ขึ้นอยูกับสายวิทยาการใด และใหหัวหนาสวนราชการซึ่งควบคุม 
เหลาทหารหรอืจําพวกทหารในสายวิทยาการนัน้ เปนผูพิจารณาชี้ขาดในการสมัครสอบ 
  ๑.๓  ผูที่ดํารงตําแหนงประจาํหนวย ที่มิไดกําหนดเงินเดอืนอัตรา หรือ ลชทอ.หนาที ่กํากับไว  
ใหสมัครสอบตามเหลาทหารของตน หรือจําพวกทหารที่ตนเคยดาํรงตําแหนงมาแลว 
   ๑.๔  มีผลการประเมนิสมรรถภาพขาราชการทหาร ในรอบ ต.ค.๕๒ (๑ เม.ย.๕๒ - ๓๐ ก.ย.๕๒) 
ตองไมต่ํากวารอยละ ๗๕ 
  ๑.๕  ไมเปนผูไมไดรับการเลื่อนชั้นเงินเดือนกรณีกระทําความผิด (งดบําเหน็จ) คร้ังใดครั้งหนึ่ง 
ในระยะเวลา ๓ ปยอนหลัง (ป ๕๐ - ๕๒) 
   ๑.๖  ไมเปนผูที่อยูในระหวางถกูพกัราชการหรือสํารองราชการ หรือมกีรณีที่ตองหาวากระทาํผิด
วินัยอยางรายแรงและถูกสอบสวนเพื่อลงทัณฑสถานหนกั 
  ๑.๗  ไมเคยสอบตกใน รร.นม.ยศ.ทอ. (ยกเวนกรณีเจ็บปวยหรือเหตุสุดวิสัย)  
  ๑.๘  มีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง พอที่จะตรากตรําในการฝกและศึกษาไดตลอดหลักสูตร 
และจะตองผานการตรวจรางกายตามมาตรฐานการตรวจทางการแพทยของ พอ. 

 ๒. ขอกําหนดอื่น ๆ
  ๒.๑  ผูสมัครทีม่ีขอผูกพนัในการศึกษาหรือดูงาน ใหมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกได แตมเีงื่อนไขวา 
หากผานการสอบคัดเลือกตองเขารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผูบังคับหมวดในระยะเวลาที่ กพ.ทอ. 
กําหนด ในกรณีที่ไมสามารถเขารับการศึกษาได ใหถือวาสละสิทธิการสอบไดในครั้งนี้   
                                  ๒.๒  ผูที่ … 
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  ๒.๒  ผูที่อยูในระหวางตั้งครรภใหมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกได แตมีเงื่อนไขวา ถาผานการ 
สอบคัดเลือกได หากยงัคงตัง้ครรภอยู ไมสามารถจะเขาศึกษาหลักสตูรนายทหารชัน้ผูบังคับหมวดในป 
งบประมาณ ๕๓ ได ใหคงสทิธิในการสอบคดัเลือกไดไว และจะจัดใหเขาศึกษาในปงบประมาณ ๕๔ โดยไมตอง 
สอบคัดเลอืกใหม แตจะตองผานการตรวจรางกายตามระเบยีบ ฯ การคงสทิธิในการสอบคัดเลอืกไดนี้ ใหใชสิทธ ิ
ไดเพียงครั้งเดยีว  
  ๒.๓  ใหมีคะแนนเพิ่มพิเศษ  ดังนี ้

ลําดับ คุณสมบัติ คะแนนเพิ่มพิเศษ 
ภาควิชาการ (คะแนน) 

๑ สังกัดในหนวยที่ตั้งจงัหวัดเดียวกับตําแหนงที่มีความประสงค
สมัครสอบคัดเลือก 

๕  

๒ บรรจุในหนวย หรือเปนผูที่ดาํรงตําแหนงประจําหนวยและมีคําสั่ง
ใหชวยราชการในหนวยซึง่เทียบเทาตัง้แตระดับกองลงมา (รวมถึง
กองบิน) ซึ่งเปนหนวยเดียวกบัตําแหนงทีป่ระสงคจะสมัครสอบ 
โดยบรรจุหรือชวยราชการมาแลวไมนอยกวา ๒ ปติดตอกัน     
(นับถึง ๓๑ ธ.ค.๕๒) 

๕ 

อายุตั้งแต ๕๑ ปข้ึนไป ๕ 
อายุตั้งแต ๔๖ - ๕๐ ป ๓ ๓ เกณฑอาย ุ

(พ.ศ.๒๕๕๓ ลบดวย พ.ศ.เกิด) 
อายุตั้งแต ๔๐ - ๔๕ ป ไมมีคะแนนเพิม่พิเศษ 
ตั้งแต ๑๐ ป ข้ึนไป ๕ 

๙ ป ๔ 
๘ ป ๓ 
๗ ป ๒ 
๖ ป ๑ 

๔ ระยะเวลาที่ครองยศ พ.อ.อ. 
(นับถึง ๓๑ ธ.ค.๕๒) 

ตั้งแต ๕ ป ลงมา ไมมีคะแนนเพิม่พิเศษ 

  ๒.๔ การนับอายุและระยะเวลาที่ครองยศ หากมีเศษของปไมนับ 
  ๒.๕ ผูที่สอบผานการเลื่อนฐานะเปน น.สัญญาบัตร  หากมีคณุวุฒิปริญญา จะไมสามารถ 
นําคุณวฒุิปริญญานั้น มาใชสิทธิในการขอบรรจุและแตงตั้งยศเปน น.สัญญาบัตร โดยไมตองเขารับการอบรม 
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบงัคับหมวด หรือทําหนาที่ในตาํแหนง น.สัญญาบัตร ได  ทัง้นี้เปนไปตามอนุมัติ  
ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๕ พ.ย.๔๕ ทายหนังสือ กพ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๓.๒/๕๖๘๒ ลง ๑๑ พ.ย.๔๕ และใหถือเปน 
นายทหารสัญญาบัตรประเภทที่ ๓ 

------------- 
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การสมัครสอบคัดเลือก

 ๑.  ใหผูมีคุณสมบัติถกูตองและมีสิทธิสมคัรสอบคัดเลือก ที่ประสงคจะสมัครสอบรายงานการสมคัร 
สอบคัดเลือกตอผูบังคับบัญชาตามลาํดับชั้น ตามใบแบบสมัครสอบ โดยระบุตาํแหนงที่ไดรับอนุมัติลงใน 
ใบสมัครสอบตามลําดับความตองการจาํนวนไมเกิน ๒ ตําแหนง  

 ๒.  การสมัครสอบคัดเลอืก ใหสมัครสอบไดเพยีงเหลาทหาร และ/หรือจาํพวกทหารในสายวทิยาการเดียว 
หากมีปญหาในการสมัครสอบภายในเหลาทหารหรือจําพวกทหารในสายวิทยาการใด ใหหัวหนาสวนราชการ 
ซึ่งควบคุมเหลาทหารหรือจําพวกทหารในสายวทิยาการนัน้เปนผูพิจารณาชี้ขาด 

 ๓.  หากคุณสมบัติของผูสมคัร หรือหลกัฐานที่ผูสมัครเขียนลงในใบสมคัรครั้งนี้ ปรากฏในภายหลัง 
วาไมครบถวนหรือไมถูกตองตรงตามความเปนจริง ทางราชการจะตัดสทิธิไมใหเขารับการศึกษาหรือระงบัการ 
เลื่อนฐานะเปนนายทหารสญัญาบัตรได และหากสอบสวนไดวามีเจตนาไมบริสุทธิท์ําใหผูอ่ืนตองเสียสิทธ ิ 
จะไดรับการพจิารณาโทษตามระเบียบของทางราชการตอไป 

 ๔.  หากหวัหนาสวนราชการซึ่งควบคุมเหลาทหาร หรือจําพวกทหารในสายวทิยาการใด มีความ
ประสงคจะใหหัวหนาสวนราชการซึ่งควบคมุเหลาทหาร หรือจําพวกทหารในสายวิทยาการอื่น ทําการสอบ
คัดเลือกผูสมัครในเหลาทหาร หรือจาํพวกทหารในสายวิทยาการที่ตนควบคุมอยู ก็สามารถกระทําได โดยให
ติดตอประสานและทาํความตกลงกนักอน 

 ๕.  หวัหนาสวนราชการซึ่งควบคุมเหลาทหาร หรือจําพวกทหารของแตละสายวทิยาการตรวจสอบ
ใบสมัครของผูที่สมัครสอบในเหลาทหารหรอืจําพวกทหารในสายวทิยาการของตน เมื่อเหน็วามีคุณสมบัติครบถวน
และสมัครถูกตองตามสายวิทยาการแลว ใหแจงผูสมัครไปทาํการสอบคัดเลือกภายในระยะเวลาที่กาํหนด  
หากหวัหนาสวนราชการซึง่ควบคมุเหลาทหาร หรือจาํพวกทหารของแตละสายวทิยาการ ตรวจสอบแลวพบวาผูใด
สมัครไมถูกตองในเหลาทหาร หรือจาํพวกทหารในสายวิทยาการของตน ใหรีบแจงใหผูสมัครทราบโดยดวน 

 ๖.  เมื่อ นขต.ทอ.สงใบสมัครไปยงัหนวยหวัหนาสวนราชการซึง่ควบคุมเหลาทหารหรอืจําพวกทหาร 
ของแตละสายวิทยาการแลว ผูสมัครจะขอเปลี่ยนเหลาทหารหรือจําพวกทหาร หรือเปลี่ยนตําแหนงที่ตนสมัคร
สอบไวแลวไมได และหากผูใดที่มิไดยื่นใบสมัครจะอางเหตุผล ความจําเปนใด ๆ เพื่อขอยื่นรายงานสมัคร
เพิ่มเติมอีกไมไดเชนกัน (เวนในกรณทีี่หวัหนาสวนราชการ ซึ่งควบคุมเหลาทหารหรือจําพวกทหาร ของแตละ 
สายวทิยาการตรวจสอบแลว เหน็วาการสมคัรนัน้ไมถกูตองตามเหลาทหารหรือจาํพวกทหารในสายวทิยาการ 
ของตน จงึจะใหผูสมัครยืน่รายงานขอเปลี่ยนเหลาทหารหรือจําพวกทหาร หรือตําแหนงที่ตนสมัครสอบได) 

 ๗.  ใหหัวหนาสวนราชการซึง่ควบคุมเหลาทหารหรือจําพวกทหาร  แบงกลุมผูสมัครแยกตาม
ตําแหนงที่สมคัรสอบคัดเลือก โดยยึดถือความตองการตาํแหนงลําดับที่ ๑ เปนหลัก และสงวนสิทธไิมแสดง
จํานวนผูสมัครในแตละตําแหนงนัน้ เพื่อใหเกิดความยุตธิรรมตอผูสมัครสอบทุกคน 

                                      ๘.  ขาราชการ ... 
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 ๘.  ขาราชการ ทอ. ที่สงไปชวยปฏิบัติราชการนอกหนวย เชน กอ.รมน., นทพ. เปนตน แตยังคง
สังกัดอยูใน ทอ. คงใหสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเชนเดียวกบัขาราชการ ทอ.ที่ปฏิบัติงานอยูใน ทอ. โดยใหยืน่ 
ใบสมัครที่หนวยตนสงักัดปกติ 
 

---------------------------- 
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กําหนดเวลาการดําเนินการของหนวยเกี่ยวของ

 ๑.  การสมัครสอบ
  ๑.๑  ใหคณะกรรมการสอบคัดเลือกของแตละเหลาทหาร หรือจําพวกทหารในแตละ 
สายวทิยาการ พิจารณากาํหนดรายละเอยีดการปฏิบัติเพิ่มเติมไดตามความจาํเปน แตตองไมขัดหรือแยง 
กับขอกําหนดในคําสั่งนี ้
  ๑.๒  ใหผูที่มคีวามประสงคจะสมัครเขารับการสอบคัดเลือก สงใบสมคัรสอบดวยตนเอง 
ผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นถึง หน.นขต.ทอ.ภายใน ๑๖ ต.ค.๕๒    
    ๑.๓ ให นขต.ทอ.ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานการสมัครของผูสมัครใหถูกตอง   
แลวแยกใบสมัครของผูสมัครเสนอไปยังหัวหนาสวนราชการซึ่งควบคมุเหลาทหารหรือจําพวกทหาร ของแตละ 
สายวทิยาการ ภายใน ๒๘ ต.ค.๕๒
  ๑.๔  สวนราชการซึ่งควบคุมเหลาทหารหรอืจําพวกทหารในแตละสายวิทยาการ ประกาศ 
รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ และรายละเอยีดอื่น ๆ ภายใน ๑๑ พ.ย.๕๒ 

 ๒.  การสอบคดัเลือก
  ๒.๑  การสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ (สอบภาควิชาการ)  ใหดําเนินการดังนี ้
          ๒.๑.๑  ใหหนวยหวัหนาสวนราชการซึ่งควบคุมเหลาทหาร หรือจําพวกทหารของแตละ
สายวทิยาการ ดําเนนิการสอบคัดเลือกขั้นที ่๑ (สอบภาควิชาการ)  ภายใน ๒๐ พ.ย.๕๒
          ๒.๑.๒  ใหหวัหนาสวนราชการซึ่งควบคุมเหลาทหาร หรือจําพวกทหารของแตละ 
สายวทิยาการพิจารณากําหนดหลักเกณฑในการสอบคัดเลือก วชิาที่จะสอบ รวมทั้งกาํหนดคะแนนของ 
แตละวิชาในสายวทิยาการทีต่นรับผิดชอบ ไดตามความเหมาะสม 
          ๒.๑.๓  ผูสมัครจะตองมีผลการประเมินสมรรถภาพไมตํ่ากวารอยละ ๗๕ จึงจะมีสิทธ ิ
เขาสอบคัดเลือกขั้นที ่๑ (สอบภาควิชาการ) แตไมตองนําผลการประเมินมาคิดคะแนนรวมกับการสอบคัดเลอืก  
สําหรับผลการประเมนิสมรรถภาพ กพ.ทอ.จะสงใหหวัหนาสวนราชการซึ่งควบคมุเหลาทหาร หรือจาํพวกทหาร 
ของแตละสายวิทยาการที่จะทําการสอบภาควิชาการ ทราบโดยตรง 
          ๒.๑.๔ ผูที่ถือวาสอบผานการคัดเลือกขั้นที ่๑ จะตองมีผลคะแนนการสอบภาควิชาการ  
ไมตํ่ากวารอยละ ๕๐ 
 
                                                                                                                                ๒.๑.๕  การคิด … 
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   ๒.๑.๕   การคิดคะแนนสอบขั้นที่ ๑ (สอบภาควิชาการ) ใหดําเนินการดังนี ้
       ๒.๑.๕.๑  คะแนนสอบใหปรับเปนคะแนนเต็มเทากับ ๑๐๐ คะแนน 
       ๒.๑.๕.๒  คะแนนเพิ่มพิเศษ (ที่ไดรับตามสิทธ)ิ รวมกนัไมเกนิ ๒๐ คะแนน   
       ๒.๑.๕.๓  รวมคะแนนสอบ ข้ันที ่๑ ตองไมเกิน ๑๒๐ คะแนน 
   ตัวอยางเชน
   - คะแนนภาควิชาการ (คะแนนเต็ม) = ๒๐๐ คะแนน, คะแนนที่สอบได  = ๑๔๐ คะแนน 
   - ไดคะแนนเพิม่พิเศษรวมกนั = ๑๘ คะแนน 
   - รวมคะแนนสอบ ข้ันที ่๑ (คะแนนภาควชิาการที่สอบไดรวมกับคะแนนเพิ่มพิเศษ)  
                                   =   ๑ ๑๐๐   + ๑๘ =  ๗๐+ ๑๘ = ๘๘ คะแนน 
             ๒.๑.๖

๐ 

             
คะแนนเพิ่มพิเศษแลว) มาจัด
เปนลําดับที่ ๑ ถือวาเปนผูทีผ่
ในกรณีทีม่ีคะแนนสอบเทากนั
    
คัดเลือกขั้นที่ ๑ ไมครบตามจ
จากจํานวนผูที่เลือกตําแหนงน
พิเศษตามสิทธิที่ไดรับใหถูกต
    ๒.๑.๗
เหลาทหารหรอืจําพวกทหารขอ
หลักเกณฑในขอ ๒.๑.๖ เสร็จ
เปนลายลักษณอักษร ภายใน
  ๒.๒   การส
           ๒.๒.๑
สายวทิยาการ ประสานรายละ
คัดเลือกขั้นที่ ๑ และกาํหนดว
สําหรับในกรณีที่ผูผานการสอ
สมัครสอบทั้งลําดับที่ ๑ และล
   ๒.๒.๒
สายวทิยาการ สงรายชื่อผูผาน
ลําดับที่ ๑ หรือลําดับที ่๒ ของ
ที่ไดรับการประสานจากหนวย
    
๔๐ X    ๒๐

   การจัดลําดับผูผานการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ ใหดําเนินการดังนี ้
   ๒.๑.๖.๑  นาํผลคะแนนรวมการสอบ (คะแนนภาควิชาการที่สอบไดรวมกับ
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ผูที่มีคะแนนสงู อันดับ ๑ - ๓ ของตําแหนงที่เลือก
านการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ และมีสิทธิสอบคัดเลือกขั้นที ่๒ (สอบสัมภาษณ)     
 ใหผูที่มอีายมุากกวาไดรับการพจิารณากอนผูมอีายนุอย  
๒.๑.๖.๒  ในกรณีที่ไมมีผูผานการสอบคัดเลือกขั้นที ่๑ หรือมีผูผานการสอบ 

ํานวน (๓ คน) ที่กําหนดในขอ ๒.๑.๖.๑ ใหพิจารณาผูทีผ่านเกณฑการคัดเลือก  
ั้นเปนลําดับที่ ๒ ใหครบตามจํานวน โดยจะตองตรวจสอบและปรับคะแนนเพิ่ม
องกอนนํามาจัดเรียงตามลําดับคะแนน   
   การประกาศผลการสอบคัดเลือกขั้นที ่๑  เมือ่หวัหนาสวนราชการซึง่ควบคุม      
งแตละสายวิทยาการ รวบรวมผลการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ และจัดลําดับตาม  
เรียบรอยแลว ใหประกาศผลการสอบคัดเลือกเรียงตามเลขประจําตวัสอบ    
 ๒๕ พ.ย.๕๒ 
อบคัดเลือกขั้นที ่๒ (สอบสัมภาษณ)  ดําเนนิการดงันี ้
 ใหหวัหนาสวนราชการ ซึง่ควบคุมเหลาทหาร หรือจําพวกทหารของแตละ 
เอียดกับหนวยที่เปนเจาของตําแหนงโดยตรง ในการสงรายชื่อผูผานการสอบ 
ันเวลาที่จะทาํการสอบคัดเลือกขั้นที ่๒ (สอบสัมภาษณ) ตามความเหมาะสม  
บคัดเลอืกขัน้ที่ ๑ บางคนตองไปทาํการสอบคัดเลอืกขัน้ที่ ๒ ตามตาํแหนงทีเ่ลือก
ําดับที ่๒ ตองกําหนดชวงเวลาการสอบไมใหตรงกัน 
 ใหหวัหนาสวนราชการซึ่งควบคุมเหลาทหาร หรือจําพวกทหารของแตละ       
การสอบคัดเลือกขั้นที ่๑ โดยระบุดวยวาเปนตําแหนงตามความตองการ 
ผูผานการสอบคัดเลือกขัน้ที่ ๑ ใหหนวยที่เปนเจาของตําแหนง ภายในระยะเวลา 
ทีเ่ปนเจาของตําแหนง 

           ๒.๒.๓  ใหหนวย … 
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   ๒.๒.๓ ใหหนวยที่เปนเจาของตําแหนง ดําเนินการดังนี ้
    ๒.๒.๓.๑ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสมัภาษณ โดยให หน.หนวย หรือผูแทน  
เปนประธานกรรมการ และใหจัดผูแทนสายวิทยาการของแตละตําแหนง (อยางนอย ๑ คน) เขารวมเปน
กรรมการดวย หากไมมีผูแทนสายวทิยาการภายในหนวย ใหประสานหวัหนาสวนราชการซึง่ควบคุมเหลาทหาร 
หรือจาํพวกทหารของสายวทิยาการนัน้ ๆ จดัผูแทนเขารวมเปนกรรมการสอบสมัภาษณตอไป  
    ๒.๒.๓.๒ ดําเนนิการสอบสัมภาษณผูที่ผานการสอบคัดเลือกขัน้ที่ ๑  
ใหเสร็จส้ินภายใน ๑๘ ธ.ค.๕๒   
   ๒.๒.๔ การสอบสัมภาษณ ใหพิจารณาใหคะแนนทางดานบุคลิกลักษณะ   
การใชความรู ทวงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ และความรูทั่วไป (ตามผนวก ค)  และควรนําผลการประเมิน 
สมรรถภาพ ฯ ของแตละบุคคลมาใชประกอบการพิจารณาความเหมาะสมที่จะไดรับการเลื่อนฐานะเปน       
นายทหารสัญญาบัตรดวย โดยผูที่ผานเกณฑการสอบสมัภาษณ ตองไดคะแนนสอบสัมภาษณในแตละดาน   
ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ และเมื่อรวมคะแนนสอบสัมภาษณทุกดานแลว ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๘๐  
   ๒.๒.๕ การจัดลําดับผูผานการสอบคัดเลือกขั้นที ่๒ ใหดําเนนิการดงันี ้
    ๒.๒.๕.๑ ใหพิจารณาผูที่เลือกตําแหนงตามความตองการลาํดับที ่๑  
กอนผูทีเ่ลือกตําแหนงตามความตองการลําดับที ่๒   
    ๒.๒.๕.๒ ใหจัดเรียงตามลําดับคะแนนการสอบสัมภาษณ โดยใหผูที่สอบ
สัมภาษณทีม่คีะแนนมากทีสุ่ดเปนผูสอบไดในตําแหนงนัน้ และจัดลาํดับสํารองไวไมเกินจาํนวน ๒ คน กรณีที ่
ผูสอบไดมีคะแนนการสอบสัมภาษณเทากัน ใหผูที่มีอายุมากที่สุดเปนผูสอบไดในตําแหนงนัน้ ทัง้นี้ใหรวมถงึ 
การจัดลําดบัสํารองในแตละลําดับดวย 
   ๒.๒.๖ เมื่อหนวยเจาของตําแหนงดาํเนินการสอบคัดเลือกขั้นที ่๒ (สอบสัมภาษณ)  
เสร็จเรียบรอยแลว ใหสงรายงานผลการสอบใหสวนราชการซึ่งควบคุมเหลาทหารหรือจําพวกทหารในแตละ 
สายวทิยาการ ภายใน ๒๓ ธ.ค.๕๒  
  ๒.๓   การประกาศผลการสอบขั้นสุดทาย  เมื่อหวัหนาสวนราชการซึง่ควบคมุเหลาทหาร หรือ
จําพวกทหารของแตละสายวทิยาการ รวบรวมผลการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๒ เสร็จเรียบรอยแลว ใหประกาศผล 
การสอบคัดเลือก เปนลายลกัษณอักษร แลวรายงานผลการสอบคัดเลือก โดยเสนอชื่อของผูผานการสอบ       
คัดเลือกตามตําแหนงที่ไดรับอนุมัติ รวมทั้งรายชื่อของลําดับสํารอง พรอมทั้งหลักฐานใบสมัครสงให    
กพ.ทอ.ทราบ ภายใน ๒๘ ธ.ค.๕๒ 
  ๒.๔   หลักเกณฑการพิจารณาจัดผูที่จะบรรจุในตําแหนง น.สัญญาบัตร ใหยึดถือความ 
ตองการตําแหนงลาํดับที ่๑ ของผูสมัครเปนหลกั โดยดําเนินการดังนี ้
                      ๒.๔.๑  ตําแหนง … 
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   ๒.๔.๑ ตําแหนงใดมผูีสอบผานเกณฑการคัดเลอืก ใหถือวาผูสอบไดคะแนนสูงสุด 
ตามหลกัเกณฑในขอ ๒.๒.๔ เปนผูไดรับการบรรจุในตาํแหนงนั้น 
   ๒.๔.๒ กรณีตําแหนงใดไมมีผูสอบผานเกณฑการคัดเลือก ใหพิจารณาบรรจุผูที่ได 
คะแนนสงูสุด ซึ่งผานเกณฑการคัดเลือกตามหลกัเกณฑในขอ ๒.๒.๔ จากจาํนวนผูที่เลือกตําแหนงนัน้เปน 
ลําดับที่ ๒ แตไมไดรับการบรรจุในตําแหนงที่เลือกเปนลาํดับที่ ๑  
   ๒.๔.๓ กรณีที่ไมมีผูสมัครสอบคัดเลือกในตําแหนงที่ไดรับอนุมัติไว หรือไมมีผูใด    
ผานเกณฑการคัดเลือกตามขอ ๒.๔.๑ และขอ ๒.๔.๒ ใหถือวาไมมีผูสอบไดในตําแหนงนัน้  
  ๒.๕ สําหรับนักกฬีา ทอ.และผูฝกสอนนกักฬีา ทอ.ที่จะใหเขาศึกษาหลักสตูรนายทหาร 
ชั้นผูบังคับหมวด ใหคณะอนุกรรมการกีฬา ทอ.พิจารณาคัดเลือกผูที่เหมาะสม โดยปฏิบัติตามอนมุัติ ผบ.ทอ. 
เมื่อ ๑๑ ม.ิย.๒๘ ทายหนงัสือ กพ.ทอ.ลับ ดวนมาก ที่ กห ๐๖๐๓/๔๕๘ ลง ๕ ม.ิย.๒๘ แลวสงรายชื่อ         
พรอมหลักฐานใบสมัครให กพ.ทอ.ทราบ ภายใน ๒๘ ธ.ค.๕๒ 

 ๓. การตรวจรางกาย 
  ๓.๑ กพ.ทอ.ประสาน พอ.กําหนดชวงระยะเวลาที่เหมาะสมในการตรวจรางกาย 
รวมทัง้สงรายชื่อผูที่ผานการสอบคัดเลือกตามขอ ๒.๓ และขอ ๒.๕ (ยกเวนลําดับสํารอง) ให พอ. 
และหัวหนาสวนราชการซึง่ควบคุมเหลาทหารหรือจําพวกทหารของแตละสายวทิยาการ เพื่อแจงใหผูม ี
รายชื่อดังกลาวไปรายงานตวัเพื่อตรวจรางกายตอไป 
  ๓.๒ พอ.ดาํเนนิการตรวจรางกายของผูที่จะเขาศึกษาในหลกัสูตรนายทหารชั้นผูบังคับหมวด 
ในขอ ๓.๑ ตามระเบียบ ทอ.วาดวยการตรวจสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๙ 
  ๓.๓ หัวหนาสวนราชการซึ่งควบคมุเหลาทหาร หรือจําพวกทหารของแตละสายวทิยาการ  
แจงผูที่ผานการสอบคัดเลือกตามขอ ๒.๓ และขอ ๒.๕ (ยกเวนลําดับสํารอง) ไปรายงานตัวเพื่อตรวจรางกาย 
ที่ พอ.ตามที ่กพ.ทอ.กําหนด 
  ๓.๔ ในกรณีที่ผูผานการสอบคัดเลือกไมผานการตรวจรางกาย ซึ่งเปนโรคทีส่ามารถรักษา 
ใหหายเปนปกติได รวมทั้งผูที่ตั้งครรภ ให กพ.ทอ.ระงับการสงผูนัน้เขาศึกษาหลกัสูตรนายทหารชัน้ผูบังคับหมวด  
ปงบประมาณ ๕๓ ไวกอน และใหสงไปรับการตรวจรางกายใหมอีกครัง้หนึ่ง เพื่อเขาศึกษาหลักสูตรนายทหาร 
ช้ันผูบังคับหมวด ในปงบประมาณ ๕๔ หากไมผานการตรวจรางกาย ใหหมดสทิธิในการเขารับการศึกษาใน 
คร้ังนี้ แลวให กพ.ทอ.สงผูสอบไดในลําดบัสํารองตามลําดับในเหลาทหารหรือจาํพวกทหารเดยีวกนัที่สอบไดใน 
คราวเดียวกันนั้น ไปรับการตรวจรางกายเพื่อเขาศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผูบังคับหมวด ในปงบประมาณ ๕๔  
หากผูที่สอบไดลําดับสํารองนัน้ไมผานการตรวจรางกาย ใหจัดผูที่สอบไดลําดับสํารองลําดับตอไป ในเหลาทหาร 
หรือจําพวกทหารเดียวกนัทีส่อบไดในคราวเดียวกันนั้น ไปรับการตรวจรางกายจนกวาจะมีผูผานการตรวจ     
รางกาย เพื่อทดแทนใหครบตามจํานวนทีก่ําหนด 
                  ๔.  การใหเขา ... 
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 ๔. การใหเขารับการศึกษา 
  ๔.๑ ยศ.ทอ.จัดใหมีการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผูบังคับหมวด รองรับการเขาอบรมของ  
น.ประทวน ที่ไดรับการเลื่อนฐานะ ฯ ปงบประมาณ ๕๓ โดยใหประสานรายละเอยีดกบั กพ.ทอ.ตอไป 
  ๔.๒ กพ.ทอ.ดําเนนิการออกคาํสัง่ใหเขาศกึษาในหลักสูตรนายทหารชั้นผูบังคับหมวด    
  ๔.๓ ในกรณีที่มีผูเสียชีวิต หรือลาออก หรือปวยไมสามารถรักษาใหหายเปนปกต ิ
ไมสามารถเขารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผูบงัคับหมวดได รวมทัง้ผูที่ขาดคุณสมบัติในการเขารับ 
การศึกษาในกรณีอ่ืน ๆ ทีม่ิใชกรณีการตั้งครรภ ใหจัดผูสอบไดในลําดับสํารองเรียงตามลําดับในเหลาทหาร 
หรือจําพวกทหารเดียวกนักบัผูที่เสียชวีิต หรือลาออก หรือปวยหรือขาดคุณสมบัติเขาทดแทน ทั้งนีต้องผาน 
การตรวจรางกาย ตามระเบยีบ ทอ.ในขอ ๓.๒ กอน 

 ๕. การประชาสมัพันธ  กพ.ทอ.ประชาสัมพันธการดําเนินการตามเรื่องนีผ้านสื่อตาง ๆ  
อยางตอเนื่องและทั่วถงึ 
 

----------------------------  
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ใบสมัครสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร  
โควตาผูที่มีอายุ ๔๐ ปขึ้นไป 

หนวย............................................... 
วันที.่..........เดือน.................................พ.ศ..................... 

 ๑.  ยศ,ชื่อ......................................................………………….......................................…………….. 
 ๒.  เกิดวนัที…่……เดือน……………………..พ.ศ…………………อายุ………….ป 
 ๓.  เหลาทหาร....……….........................จําพวกทหาร............……...................................................... 
ลชทอ.(เดิม) หลัก.........…….......รอง..…………...... ลชทอ.(ใหม (ถามี)) หลัก......................รอง................... 
   ๔.  ตําแหนงปจจุบัน……………………………………………..………………..(ลชทอ.หนาที…่…..…...) 
ตามคําสั่ง………………..………ที่…….…….ลง…..…………ตั้งแต…….………….ถึง ๓๑ ธ.ค.๕๒ 
รวม…….ป……เดือน     
   กรณีเปนผูดํารงตําแหนงประจําหนวย มีคําสั่งใหชวยราชการใน (หนวย/ตําแหนง)……………………. 
……………………………………………..ตามคําสั่ง………………………ที…่……...….ลง………………. 
ตั้งแต……………….ถึง ๓๑ ธ.ค.๕๒  รวม…..…ป….…เดือน (แนบสําเนาคําสัง่ชวยราชการมาดวย) 
 ๕.  ขาพเจามคีวามตองการสมัครสอบคัดเลือกในเหลาทหาร....……..............จําพวกทหาร..................... 
ในตําแหนงดงันี ้
  ๕.๑  ลําดับที่ ๑  ตาํแหนง ……………………………………………………………………………… 
  ๕.๒  ลําดับที่ ๒  ตําแหนง ……………………………………………………………………………… 
 ๖.  ประวัติการรับราชการ  
  ๖.๑  บรรจุเขารับราชการ  ตั้งแต…………………… ตามคําสั่ง ทอ.ที่………..…….ลง……………… 
รวมเวลารับราชการ………….ป (นับถงึ ๓๑ ธ.ค.๕๒) 
  ๖.๒  เลื่อนยศเปน พ.อ.อ. ตั้งแต…………………… ตามคําสั่ง ทอ.ที่……………...ลง……………… 
รวมระยะเวลาการครองยศ พ.อ.อ. ……….ป  (นับถงึ ๓๑ ธ.ค.๕๒) 
 ๗.  ขาพเจารับทราบระเบยีบของทางราชการเปนอยางดี และหากขาพเจาสอบคัดเลือกไดแลว ขาพเจา 
ยินยอมที่จะทาํหนาที่นายทหารสัญญาบตัรในตําแหนงที่ทางราชการกําหนด โดยจะบรรจุอยูในตาํแหนง  
จนครบระยะเวลาการครองยศสูงสุดของตาํแหนงนัน้ (ยกเวน ยายประจาํหนวยหรือสํารองราชการ กรณีความผิด) 
   

  ขาพเจาขอรับรองวา ขอความดังกลาวขางตนถูกตอง 
                      (ลงชื่อ)............................……….....…….......ผูสมัคร   โทร........................ 
                                 ๘.  ตรวจสอบ … 
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 ๘.  ตรวจสอบหลักฐานการสมัครตามที่ผูสมัครแจงไวในใบสมัครแลว ขอรับรองวาถกูตอง 
                (ลงชื่อ)................................…….…………..(นายทหารกําลงัพลหนวย) 
                                (ตําแหนง).......................................................... 
                                                            ......../................/..........                                
 ๙.  ความเหน็ชอบของผูบงัคบับัญชาตามลาํดับชัน้ (หน.นขต.ทอ.) 
...........................................……………………......…....…………………............................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………....... 

                                 (ลงชื่อ)................................................................ 
                                                    (ตําแหนง)............................................................ 
                                                                                       ......../................/.......... 

 ๑๐.  ความเหน็ของหวัหนาสวนราชการซึง่ควบคุมและรบัผิดชอบเหลาทหารหรือจําพวกทหาร 
.................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………... 

                                   (ลงชื่อ)................................................................ 
                                                    (ตําแหนง)............................................................ 
                                                                                    ......../................/.......... 
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(สําหรับเจาหนาที่ของสายวทิยาการ) 

คะแนนเพิ่มพิเศษ 
 

ลําดับ คุณสมบัติ 
คะแนนเพิ่มพิเศษ 
ภาควิชาการ 

(คะแนน) 

คะแนนเพิ่มพิเศษ ฯ 
(ที่ไดตามสิทธ)ิ 

๑ สังกัดในหนวยที่ตั้งจงัหวัดเดียวกับตําแหนง 
ที่มีความประสงคสมัครสอบคัดเลือก 

๕   

๒ บรรจุในหนวย หรือเปนผูที่ดาํรงตําแหนงประจํา
หนวยและมีคาํสั่งใหชวยราชการในหนวยซึ่ง 
เทียบเทาตัง้แตระดับกองลงมา (รวมถึงกองบิน) 
ซึ่งเปนหนวยเดียวกับตําแหนงที่ประสงคจะสมัคร
สอบ โดยบรรจุหรือชวยราชการมาแลวไมนอยกวา 
๒ ปติดตอกัน (นับถึง ๓๑ ธ.ค.๕๒) 

๕  

อายุตั้งแต ๕๑ ปข้ึนไป ๕  
อายุตั้งแต ๔๖ - ๕๐ ป ๓  ๓ 

เกณฑอาย ุ
(พ.ศ.๒๕๕๓ ลบดวย 

พ.ศ.เกิด) อายุตั้งแต ๔๐ - ๔๕ ป ไมมีคะแนนเพิม่พิเศษ  
ตั้งแต ๑๐ ป ข้ึนไป ๕  

๙ ป ๔  
๘ ป ๓  
๗ ป ๒  
๖ ป ๑  

๔ 
ระยะเวลา 

ที่ครองยศ พ.อ.อ. 
(นับถึง ๓๑ ธ.ค.๕๒) 

ตั้งแต ๕ ป ลงมา ไมมีคะแนนเพิม่พิเศษ  
รวมคะแนนเพิม่พิเศษ (ที่ไดรับตามสิทธ)ิ  

 
          ตรวจถูกตอง 
              (ลงชื่อ) ………………………………………………. 
               (ตําแหนง)……………………………………………….. 
                                                        ………../…………../………… 
 
 
 



 
ผนวก ข 

ประกอบคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่     ๖๔๒      ลง    ๒๕    ก.ย.๕๒ 
  
 คุณสมบัติและขอกาํหนดของผูมีสทิธสิมัครสอบคัดเลือกโควตาผูที่มีอายุระหวาง ๓๖ - ๓๙ ป  
และมีคุณวุฒิปริญญาตรีขึน้ไป 

 ๑. คุณสมบัติ
  ๑.๑  เปน น.ประทวน ชัน้ยศ พ.อ.อ. มีอายรุะหวาง ๓๖ - ๓๙ ป โดยนับอายุตาม พ.ร.บ. 
รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ (เกิดระหวางป พ.ศ.๒๕๑๔ - ๒๕๑๗) และสาํเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป 
ไมจํากัดสาขาวิชา (โดยจะตองขออนุญาตลาศึกษาตามระเบียบทีท่างราชการกาํหนด) 
  ๑.๒ ผูที่มีความประสงคจะสมัครสอบจะตองมีวทิยฐานะและคุณลักษณะอยางใดอยางหนึง่ ดังนี ้
   ๑.๒.๑ เคยเปนนักเรียนทหารสอบตกชั้นปที่ ๓ ของ รร.นอ.หรือ รร.ทหารอื่นที่เทียบเทา 
และมียศ พ.อ.อ.มาแลวไมนอยกวา ๒ ป 
   ๑.๒.๒ สําเร็จการศึกษาจาก รร.จอ.ยศ.ทอ.หรือ รร.ทหารอื่นที่เทียบเทา หรือสําเร็จ
การศึกษาประกาศนยีบัตรวชิาชีพ (ปวช.) ข้ึนไป และมีเวลารับราชการเปนนายทหารประทวนไมนอยกวา ๘ ป 
   ๑.๒.๓ สําเร็จการศึกษาวิชาชพี ไดรับประกาศนยีบัตรวิชาพยาบาลผดุงครรภและ 
อนามยั หรือประกาศนยีบัตรซึ่งเทยีบไดไมต่ํากวาวิชาพยาบาลผดุงครรภและอนามัย มีเวลารับราชการเปน 
นายทหารประทวน หรือมีเวลารับราชการเปนขาราชการกลาโหมพลเรือนต่าํกวาชัน้สญัญาบัตร ไมนอยกวา ๒ ป 
   ๑.๒.๔ มีเวลารับราชการเปนทหารไมนอยกวา ๑๒ ป และมยีศ พ.อ.อ.ไมนอยกวา ๒ ป 
สําหรับผูที่เคยเปนขาราชการกลาโหมพลเรือนมากอน ใหนาํเวลาในขณะที่เปนขาราชการกลาโหมพลเรือน 
มารวมดวย 
   ๑.๒.๕ สําเร็จการศึกษาจาก รร.จอ.ยศ.ทอ.หรือ รร.ทหารอื่นที่เทียบเทา ตามหลักสูตร  
๓ ป ตอจากชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายหรอืเทียบเทา (หลักสูตร นจอ.เหลา พ. ๓ ป) 
   ๑.๒.๖ สําเร็จการศึกษาไดรับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง หรือประกาศนียบัตร 
ซึ่งเทยีบไดไมต่ํากวาวิชาการศึกษาชั้นสงู มีเวลารับราชการเปนนายทหารประทวน หรือมีเวลารับราชการเปน 
ขาราชการกลาโหมพลเรือนต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร ไมนอยกวา ๓ ป 
   ๑.๓  มี ลชทอ.หลัก หรือ ลชทอ.รอง ในความชํานาญระดับ ๗ หรือ ๙ ของจําพวกทหารที่ 
สมัครสอบ และใหสมัครสอบในเหลาทหาร หรือจําพวกทหารของหวัหนาสายวทิยาการของตนเทานัน้ ยกเวน 
ผูที่ดํารงตําแหนงที่มิใชเหลาทหารของตน ใหสมัครสอบตาม ลชทอ.หนาที่ได  แตทัง้นี้จะตองมี ลชทอ.หลัก  
หรือ ลชทอ.รอง ตรงกบั ลชทอ.หนาที่  ในกรณีที่ผูดํารงตาํแหนงซึง่ไมไดกําหนด ลชทอ.หนาที่ไว  ใหหวัหนา 
สวนราชการเปนผูพิจารณาวาตําแหนงนัน้ขึ้นอยูกับสายวิทยาการใด และใหหัวหนาสวนราชการซึ่งควบคุม 
เหลาทหารหรอืจําพวกทหารในสายวิทยาการนัน้ เปนผูพิจารณาชี้ขาดในการสมัครสอบ 
                          ๑.๔  ผูที่ดํารง … 
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  ๑.๔  ผูที่ดํารงตําแหนงประจาํหนวย ที่มิไดกําหนดเงินเดอืนอัตรา หรือ ลชทอ.หนาที ่กํากับไว  
ใหสมัครสอบตามเหลาทหารของตน หรือจําพวกทหารที่ตนเคยดาํรงตําแหนงมาแลว 
   ๑.๕  มีผลการประเมนิสมรรถภาพขาราชการทหาร ในรอบ ต.ค.๕๒ (๑ เม.ย.๕๒ - ๓๐ ก.ย.๕๒) 
ตองไมต่ํากวารอยละ ๗๕ 
  ๑.๖  ไมเปนผูไมไดรับการเลื่อนชั้นเงินเดือนกรณีกระทําความผิด (งดบําเหน็จ) คร้ังใดครั้งหนึ่ง 
ในระยะเวลา ๓ ปยอนหลัง (ป ๕๐ - ๕๒) 
   ๑.๗  ไมเปนผูที่อยูในระหวางถกูพกัราชการหรือสํารองราชการ หรือมกีรณีที่ตองหาวากระทาํผิด
วินัยอยางรายแรงและถูกสอบสวนเพื่อลงทัณฑสถานหนกั 
  ๑.๘  ไมเคยสอบตกใน รร.นม.ยศ.ทอ. (ยกเวนกรณีเจ็บปวยหรือเหตุสุดวิสัย)  
  ๑.๙  มีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง พอที่จะตรากตรําในการฝกและศึกษาไดตลอดหลักสูตร 
และจะตองผานการตรวจรางกายตามมาตรฐานการตรวจทางการแพทยของ พอ. 

 ๒. ขอกําหนดอื่น ๆ
  ๒.๑  ผูสมัครทีม่ีขอผูกพนัในการศึกษาหรือดูงาน ใหมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกได แตมเีงื่อนไขวา 
หากผานการสอบคัดเลือกตองเขารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผูบังคับหมวดในระยะเวลาที่ กพ.ทอ. 
กําหนด ในกรณีที่ไมสามารถเขารับการศึกษาได ใหถือวาสละสิทธิการสอบไดในครั้งนี้   
  ๒.๒  ผูที่อยูในระหวางตั้งครรภใหมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกได แตมีเงื่อนไขวา ถาผานการ 
สอบคัดเลือกได หากยงัคงตัง้ครรภอยู ไมสามารถจะเขาศึกษาหลักสตูรนายทหารชัน้ผูบังคับหมวดในป 
งบประมาณ ๕๓ ได ใหคงสิทธิในการสอบคัดเลือกไดไว และจะจัดใหเขาศึกษาในปงบประมาณ ๕๔  
โดยไมตองสอบคัดเลือกใหม แตจะตองผานการตรวจรางกายตามระเบยีบ ฯ การคงสทิธิในการสอบคัดเลือก 
ไดนี้ ใหใชสิทธิไดเพียงครั้งเดยีว  
  ๒.๓  ผูที่สอบผานการเลื่อนฐานะเปน น.สัญญาบัตร  โควตานี้ไมสามารถนําคุณวฒุปิริญญา 
มาใชสิทธิในการขอบรรจุและแตงตั้งยศเปน น.สัญญาบัตร โดยไมตองเขารับการอบรมหลักสูตรนายทหาร 
ชั้นผูบังคับหมวด หรือทําหนาที่ในตําแหนง น.สัญญาบัตร ได  ทัง้นีเ้ปนไปตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๕ พ.ย.๔๕  
ทายหนังสือ กพ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๓.๒/๕๖๘๒ ลง ๑๑ พ.ย.๔๕ และใหถอืเปนนายทหารสัญญาบัตรประเภทที ่๓ 

------------ 
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การสมัครสอบคัดเลือก

 ๑.  ใหผูมีคุณสมบัติถกูตองและมีสิทธิสมคัรสอบคัดเลือก ที่ประสงคจะสมัครสอบรายงานการสมคัร
สอบคัดเลือกตอผูบังคับบัญชาตามลาํดับช้ัน ตามใบแบบสมัครสอบ โดยไมตองระบุตําแหนง  และตองแนบ
ใบรับรองคุณวุฒิที่สําเร็จการศึกษาหรือใบรับรองสาํเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาดวย 

 ๒.  การสมัครสอบคัดเลอืก ใหสมัครสอบไดเพยีงเหลาทหารหรือจาํพวกทหารในสายวทิยาการเดยีว 
หากมีปญหาในการสมัครสอบภายในเหลาทหารหรือจําพวกทหารในสายวิทยาการใด ใหหัวหนาสวนราชการ 
ซึ่งควบคุมเหลาทหารหรือจําพวกทหารในสายวทิยาการนัน้เปนผูพิจารณาชี้ขาด 

 ๓.  หากคุณสมบัติของผูสมคัร หรือหลกัฐานที่ผูสมัครเขียนลงในใบสมคัรครั้งนี้ ปรากฏในภายหลัง 
วาไมครบถวนหรือไมถูกตองตรงตามความเปนจริง ทางราชการจะตัดสทิธิไมใหเขารับการศึกษาหรือระงบัการ 
เลื่อนฐานะเปนนายทหารสญัญาบัตรได และหากสอบสวนไดวามีเจตนาไมบริสุทธิท์ําใหผูอ่ืนตองเสียสิทธ ิ 
จะไดรับการพจิารณาโทษตามระเบียบของทางราชการตอไป 

 ๔.  หากหวัหนาสวนราชการซึ่งควบคุมเหลาทหาร หรือจําพวกทหารในสายวทิยาการใด มีความ
ประสงคจะใหหัวหนาสวนราชการซึ่งควบคมุเหลาทหาร หรือจําพวกทหารในสายวิทยาการอื่น ทําการสอบ 
คัดเลือกผูสมัครในเหลาทหาร หรือจาํพวกทหารในสายวิทยาการที่ตนควบคุมอยู ก็สามารถกระทําได โดยให   
ติดตอประสานและทาํความตกลงกนักอน 

 ๕.  หวัหนาสวนราชการซึ่งควบคุมเหลาทหาร หรือจําพวกทหารของแตละสายวทิยาการตรวจสอบ
ใบสมัครของผูที่สมัครสอบในเหลาทหาร หรือจําพวกทหารในสายวทิยาการของตน เมื่อเหน็วามีคุณสมบัติครบถวน
และสมัครถูกตองตามสายวิทยาการแลว ใหแจงผูสมัครไปทาํการสอบคัดเลือกภายในระยะเวลาที่กาํหนด  
หากหวัหนาสวนราชการซึง่ควบคมุเหลาทหาร หรือจาํพวกทหารของแตละสายวทิยาการ ตรวจสอบแลวพบวาผูใด
สมัครไมถูกตองในเหลาทหาร หรือจาํพวกทหารในสายวิทยาการของตน ใหรีบแจงใหผูสมัครทราบโดยดวน 

 ๖.  เมื่อ นขต.ทอ.สงใบสมัครไปยงัหนวยหวัหนาสวนราชการซึง่ควบคุมเหลาทหารหรอืจําพวกทหาร 
ของแตละสายวิทยาการแลว ผูสมัครจะขอเปลี่ยนเหลาทหาร หรือจําพวกทหารที่ตนสมัครสอบไวแลวไมได        
และหากผูใดที่มิไดยื่นใบสมัครจะอางเหตุผล ความจําเปนใด ๆ เพื่อขอยื่นรายงานสมัครเพิ่มเติมอีกไมไดเชนกัน 
(เวนในกรณีทีห่ัวหนาสวนราชการ ซึ่งควบคุมเหลาทหารหรือจาํพวกทหาร ของแตละสายวทิยาการตรวจสอบแลว 
เหน็วาการสมคัรนัน้ไมถกูตองตามเหลาทหารหรือจาํพวกทหารในสายวทิยาการของตน จงึจะใหผูสมัครยืน่รายงาน
ขอเปลีย่นเหลาทหาร หรือจาํพวกทหารที่ตนสมัครสอบได) 

 ๗.  ขาราชการ ทอ. ที่สงไปชวยปฏิบัติราชการนอกหนวย เชน กอ.รมน., นทพ. เปนตน  
แตยังคงสังกัดอยูใน ทอ. คงใหสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเชนเดียวกับขาราชการ ทอ.ทีป่ฏิบัตงิานอยูใน ทอ.  
โดยใหยืน่ใบสมัครที่หนวยตนสังกัดปกต ิ

---------------------------- 
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กําหนดเวลาการดําเนินการของหนวยเกี่ยวของ

 ๑.  การสมัครสอบ
  ๑.๑  ใหคณะกรรมการสอบคัดเลือกของแตละเหลาทหาร หรือจําพวกทหารในแตละ 
สายวทิยาการ พิจารณากาํหนดรายละเอยีดการปฏิบัติเพิ่มเติมไดตามความจาํเปน แตตองไมขัดหรือแยง 
กับขอกําหนดในคําสั่งนี ้
  ๑.๒  ใหผูที่มคีวามประสงคจะสมัครเขารับการสอบคัดเลือก สงใบสมคัรสอบดวยตนเอง 
ผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นถึง หน.นขต.ทอ.ภายใน ๑๖ ต.ค.๕๒ 
  ๑.๓  ให นขต.ทอ.ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานการสมัครของผูสมัครใหถูกตอง   
แลวแยกใบสมัครของผูสมัครเสนอไปยังหัวหนาสวนราชการ ซึง่ควบคุมเหลาทหารหรือจําพวกทหาร  
ของแตละสายวิทยาการ ภายใน ๒๘ ต.ค.๕๒
  ๑.๔  สวนราชการซึ่งควบคุมเหลาทหารหรอืจําพวกทหารในแตละสายวิทยาการ ประกาศ 
รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ และรายละเอยีดอื่น ๆ ภายใน ๑๑ พ.ย.๕๒ 

 ๒.  การสอบคดัเลือก
  ๒.๑  การสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ (สอบภาควิชาการ)  ใหดําเนินการดังนี ้
   ๒.๑.๑ ใหหนวยหวัหนาสวนราชการซึ่งควบคุมเหลาทหารและจาํพวกทหารของแตละ 
สายวทิยาการ ดําเนนิการสอบคัดเลือกขั้นที ่๑ (สอบภาควิชาการ)  ภายใน ๒๐ พ.ย.๕๒ 
   ๒.๑.๒ ใหหวัหนาสวนราชการซึ่งควบคุมเหลาทหารหรือจาํพวกทหารของแตละ 
สายวทิยาการ พิจารณากาํหนดหลักเกณฑในการสอบคัดเลือก วชิาที่จะสอบ รวมทั้งกาํหนดคะแนนของ 
แตละวิชาในสายวทิยาการทีต่นรับผิดชอบ ไดตามความเหมาะสม 
   ๒.๑.๓ ผูสมัครจะตองมีผลการประเมินสมรรถภาพไมตํ่ากวารอยละ ๗๕ จึงจะมีสิทธ ิ
เขาสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ (สอบภาควิชาการ) แตไมตองนําผลการประเมินมาคิดคะแนนรวมกับการสอบคัดเลือก   
สําหรับผลการประเมินสมรรถภาพ กพ.ทอ.จะสงใหหัวหนาสวนราชการซึ่งควบคุมเหลาทหารหรือจําพวกทหาร 
ของแตละสายวิทยาการที่จะทําการสอบภาควิชาการ ทราบโดยตรง 
   ๒.๑.๔ ผูที่ถือวาสอบผานการคัดเลือกขั้นที ่๑ จะตองมีผลคะแนนการสอบภาควิชาการ  
ไมตํ่ากวารอยละ ๖๐ 
   ๒.๑.๕ การจัดลําดับผูผานการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ ใหนาํคะแนนมาเรียงลาํดับจากมาก 
ไปหานอย ใหผูที่มีคะแนนมากที่สุดเปนผูสอบได และใหจัดผูที่สอบไดคะแนนลดหลั่นกันลงมาเปนผูสอบได
ลําดับสํารองไวจํานวนไมเกิน ๒ เทาของตําแหนงที่ไดรับอนุมัติ 
    ๒.๑.๖   การประกาศผลการสอบคัดเลือกขั้นที ่๑ เมื่อหวัหนาสวนราชการซึง่ควบคมุ      
เหลาทหาร หรือจําพวกทหารของแตละสายวิทยาการ รวบรวมผลการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ และจัดลําดับตาม  
หลักเกณฑในขอ ๒.๑.๕ เสร็จเรียบรอยแลว ใหประกาศผลการสอบคัดเลือกเรียงตามเลขประจาํตัวสอบ    
เปนลายลักษณอักษร ภายใน ๒๕ พ.ย.๕๒ 
                          ๒.๒  การสอบ … 
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  ๒.๒   การสอบคัดเลือกขั้นที ่๒ (สอบสัมภาษณ) ใหดําเนนิการดังนี ้
   ๒.๒.๑ ใหหวัหนาสวนราชการ ซึง่ควบคุมเหลาทหาร หรือจาํพวกทหารของแตละ 
สายวทิยาการ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ โดยให หน.หนวย หรือผูแทน เปนประธานกรรมการ 
   ๒.๒.๒ ดําเนนิการสอบสัมภาษณผูที่ผานการสอบคัดเลือกขัน้ที่ ๑ ใหเสร็จส้ินภายใน 
๑๘ ธ.ค.๕๒ 
   ๒.๒.๓ การสอบสัมภาษณ ใหพิจารณาใหคะแนนทางดานบุคลิกลักษณะ การใช 
ความรู ทวงทวีาจา ปฏิภาณไหวพริบ และความรูทั่วไป (ตามผนวก ค) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมที่จะไดรับ 
การเลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร โดยผูที่ผานเกณฑการสอบสมัภาษณ ตองไดคะแนนสอบสัมภาษณ 
ในแตละดานไมต่ํากวารอยละ ๖๐ และเมื่อรวมคะแนนสอบสัมภาษณทุกดานแลว ตองไดคะแนนไมต่ํากวา 
รอยละ ๘๐  
   ๒.๒.๔ ใหจัดลําดับผูที่ผานเกณฑการสอบสัมภาษณ โดยเรียงตามลําดับคะแนน 
การสอบขั้นที่ ๑ (ภาควิชาการ) และใหผูทีส่อบไดคะแนนมากที่สุดเปนผูสอบได และจัดลําดับสํารองไว 
จํานวนหนึ่งตามความเหมาะสม กรณทีี่ผูสอบไดมีคะแนนการสอบขัน้ที ่๑ เทากนั ใหพิจารณาจากคะแนน 
การสอบสัมภาษณ หากคะแนนการสอบขั้นที่ ๑ และคะแนนสอบสัมภาษณเทากนัอกี ใหผูที่มีอายมุากกวาไดรับ 
การพิจารณากอนผูมีอายุนอย 
  ๒.๓   การประกาศผลการสอบขั้นสุดทาย  เมื่อหวัหนาสวนราชการซึง่ควบคมุเหลาทหาร หรือ
จําพวกทหารของแตละสายวทิยาการ รวบรวมผลการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๒ เสร็จเรียบรอยแลว ใหประกาศผล 
การสอบคัดเลือก เปนลายลกัษณอักษร แลวรายงานผลการสอบคัดเลือก โดยพิจารณาจัดรายชื่อผูผานการสอบ       
คัดเลือกลงในตําแหนงที่ไดรับอนุมัติ รวมทัง้รายชื่อลําดับสํารองไวจํานวนไมเกิน ๒ เทา ของตําแหนงที่ไดรับ 
อนุมัติ พรอมทั้งหลักฐานใบสมัครสงให กพ.ทอ.ทราบ ภายใน ๒๘ ธ.ค.๕๒ 
  ๒.๔ กรณีที่ไมมีผูสมัครสอบคัดเลือกในตําแหนงที่ไดรับอนุมัติไว หรือไมมีผูใดผานเกณฑ 
การคัดเลือก ใหถือวาไมมีผูสอบไดในตาํแหนงนั้น และใหหัวหนาสวนราชการซึ่งควบคุมเหลาทหาร หรือ 
จําพวกทหารนัน้ ประสาน กพ.ทอ.เพื่อพิจารณาดาํเนนิการบรรจกุาํลงัพลทดแทนในตาํแหนงดงักลาวตอไป 
   ๒.๕   สําหรับนักกฬีา ทอ.และผูฝกสอนนกักีฬา ทอ.ที่จะใหเขาศึกษาหลักสูตรนายทหาร 
ชั้นผูบังคับหมวด ใหคณะอนุกรรมการกีฬา ทอ.พิจารณาคัดเลือกผูที่เหมาะสม โดยปฏิบัติตามอนมุัติ ผบ.ทอ.
เมื่อ ๑๑ ม.ิย.๒๘ ทายหนงัสือ กพ.ทอ.ลับ ดวนมาก ที่ กห ๐๖๐๓/๔๕๘ ลง ๕ ม.ิย.๒๘ แลวสงรายชื่อ        
พรอมหลักฐานใบสมัครให กพ.ทอ.ทราบ ภายใน ๒๘ ธ.ค.๕๒ 

 ๓.   การตรวจรางกาย
   ๓.๑   กพ.ทอ.ประสาน พอ.กําหนดชวงระยะเวลาที่เหมาะสมในการตรวจรางกาย 
รวมทั้งสงรายชื่อผูที่ผานการสอบคัดเลือกตามขอ ๒.๓ และขอ ๒.๕ (ยกเวนลําดับสํารอง) ให พอ. 
                                      และหัวหนา … 
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และหัวหนาสวนราชการซึง่ควบคมุเหลาทหารหรือจาํพวกทหารของแตละสายวทิยาการ เพื่อแจงใหผูมีรายชื่อ 
ดังกลาวไปรายงานตัวเพื่อตรวจรางกายตอไป 
   ๓.๒   พอ.ดําเนินการตรวจรางกายของผูที่จะเขาศกึษาในหลักสูตรนายทหารชั้นผูบังคับหมวด 
ในขอ ๓.๑ ตามระเบียบ ทอ.วาดวยการตรวจสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๙ 
   ๓.๓   หวัหนาสวนราชการซึ่งควบคุมเหลาทหาร หรือจาํพวกทหารของแตละสายวิทยาการ  
แจงผูที่ผานการสอบคัดเลือกตามขอ ๒.๓ และขอ ๒.๕ (ยกเวนลําดับสํารอง) ไปรายงานตัวเพื่อตรวจรางกาย 
ที่ พอ.ตามที ่กพ.ทอ.กําหนด 
   ๓.๔   ในกรณีที่ผูผานการสอบคัดเลือกไมผานการตรวจรางกาย ซึ่งเปนโรคที่สามารถรักษา 
ใหหายเปนปกติได รวมทั้งผูที่ตั้งครรภ ให กพ.ทอ.ระงับการสงผูนัน้เขาศึกษาหลกัสูตรนายทหารชัน้ผูบังคับหมวด  
ปงบประมาณ ๕๓ ไวกอน และใหสงไปรับการตรวจรางกายใหมอีกครัง้หนึ่ง เพื่อเขาศึกษาหลักสูตรนายทหาร 
ชั้นผูบังคับหมวด ในปงบประมาณ ๕๔ หากไมผานการตรวจรางกาย ใหหมดสทิธิในการเขารับการศึกษาใน 
คร้ังนี้ แลวให กพ.ทอ.สงผูสอบไดในลําดบัสํารองตามลําดับในเหลาทหาร หรือจาํพวกทหารเดยีวกนัที่สอบได 
ในคราวเดยีวกนันั้น ไปรับการตรวจรางกายเพื่อเขาศกึษาหลกัสูตรนายทหารชัน้ผูบงัคบัหมวด ในปงบประมาณ ๕๔  
หากผูที่สอบไดลําดับสํารองนัน้ไมผานการตรวจรางกาย ใหจัดผูที่สอบไดลําดับสํารองลําดับตอไป ในเหลาทหาร 
หรือจําพวกทหารเดียวกนัทีส่อบไดในคราวเดียวกันนั้น ไปรับการตรวจรางกายจนกวาจะมีผูผานการตรวจ     
รางกาย เพื่อทดแทนใหครบตามจํานวนทีก่ําหนด 

 ๔.   การใหเขารับการศึกษา
   ๔.๑   ยศ.ทอ.จัดใหมีการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผูบังคับหมวด รองรับการเขาอบรมของ  
น.ประทวน ที่ไดรับการเลื่อนฐานะ ฯ ปงบประมาณ ๕๓ โดยใหประสานรายละเอยีดกบั กพ.ทอ.ตอไป 
   ๔.๒   กพ.ทอ.ดําเนนิการออกคําสั่งใหเขาศึกษาในหลกัสูตรนายทหารชั้นผูบงัคับหมวด    
   ๔.๓   ในกรณีที่มีผูเสียชวีติ หรือลาออก หรือปวยไมสามารถรักษาใหหายเปนปกติ 
ไมสามารถเขารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผูบงัคับหมวดได รวมทัง้ผูที่ขาดคุณสมบัติในการเขารับ 
การศึกษาในกรณีอ่ืน ๆ ทีม่ิใชกรณีการตั้งครรภ ใหจัดผูสอบไดในลําดับสํารองเรียงตามลําดับในเหลาทหาร 
หรือจําพวกทหารเดียวกนักบัผูที่เสียชวีิต หรือลาออก หรือปวยหรือขาดคุณสมบัติเขาทดแทน ทั้งนีต้องผาน 
การตรวจรางกายตามระเบยีบ ทอ.ในขอ ๓.๒ กอน 

 ๕. การประชาสมัพันธ  กพ.ทอ.ประชาสัมพันธการดําเนินการตามเรื่องนีผ้านสื่อตาง ๆ  
อยางตอเนื่องและทั่วถงึ 
 

------------------- 
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ใบสมัครสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร  
โควตาผูที่มีอายุระหวาง ๓๖ - ๓๙ ป และมีคุณวุฒิปริญญาตรขีึน้ไป 

------------------------------ 
หนวย............................................... 

วันที.่..........เดือน.................................พ.ศ..................... 

 ๑.  ยศ,ชื่อ......................................................………………….......................................…………….. 
 ๒.  เกิดวนัที…่……เดือน……………………..พ.ศ…………………อายุ………….ป 
 ๓.  เหลาทหาร....……….........................จําพวกทหาร............……...................................................... 
ลชทอ.(เดิม) หลัก.........…….......รอง..…………...... ลชทอ.(ใหม (ถามี)) หลัก......................รอง................... 
   ๔.  ตําแหนงปจจุบัน……………………………………………..………………..(ลชทอ.หนาที…่…..…...) 
ตามคําสั่ง………………..………ที่…….…….ลง…..…………ตั้งแต…….………….ถึง ๓๑ ธ.ค.๕๒ 
รวม…….….ป………เดือน     
 ๕.  ประวัติการรับราชการ  
  ๕.๑  บรรจุเขารับราชการ  ตั้งแต…………………… ตามคําสั่ง ทอ.ที…่……..…….ลง……………… 
รวมเวลารับราชการ………….ป (นับถงึ ๓๑ ธ.ค.๕๒) 
  ๕.๒  เลื่อนยศเปน พ.อ.อ. ตั้งแต…………………… ตามคําสั่ง ทอ.ที่……………...ลง……………… 
รวมระยะเวลาการครองยศ พ.อ.อ. ……….ป (นับถงึ ๓๑ ธ.ค.๕๒) 
  ๕.๓  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา…………………………ณ…………………………….. 
เมื่อ……….………………………. 
 ๖.  ขาพเจารับทราบระเบยีบของทางราชการเปนอยางดี และหากขาพเจาสอบคัดเลือกไดแลว ขาพเจา 
ยินยอมที่จะทาํหนาที่นายทหารสัญญาบตัรในตําแหนงที่ทางราชการกําหนด โดยจะบรรจุอยูในตาํแหนง  
จนครบระยะเวลาการครองยศสูงสุดของตาํแหนงนัน้ (ยกเวน ยายประจาํหนวยหรือสํารองราชการ กรณีความผิด) 
   

  ขาพเจาขอรับรองวา ขอความดังกลาวขางตนถูกตอง 
                      (ลงชื่อ)............................……….....…….......ผูสมัคร   โทร........................ 

                     ๗.  ตรวจสอบ... 
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 ๗.  ตรวจสอบหลักฐานการสมัครตามที่ผูสมัครแจงไวในใบสมัครแลว ขอรับรองวาถกูตอง 
                (ลงชื่อ)................................…….…………..(นายทหารกําลงัพลหนวย) 
                                (ตําแหนง).......................................................... 
                                                            ......../................/..........                               

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

                                 (ลงชื่อ)................................................................ 
                                                    (ตําแหนง)............................................................ 
                                                                                       ......../................/.......... 

 ๙. ความเห็นของหัวหนาสวนราชการซึ่งควบคมุและรับผิดชอบเหลาทหารหรือจําพวกทหาร 
.................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………... 

                                   (ลงชื่อ)................................................................ 
                                                    (ตําแหนง)............................................................ 
                                                                                    ......../................/.......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ค 
ประกอบคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่    ๖๔๒      ลง   ๒๕    ก.ย.๕๒ 

 
ใบแบบการสอบสัมภาษณ นายทหารประทวนเลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร  

 
รายการสอบสมัภาษณ 

ลําดับ ชื่อ - สกุล บุคลิก 
ลักษณะ 

(๒๐) 

การใช
ความรู 
(๒๐) 

ทวงที
วาจา 
(๒๐) 

ปฏิภาณ
ไหวพริบ 

(๒๐) 

ความรู
ทั่วไป 
(๒๐) 

คะแนน
รวม 
รอยละ 

ผลการสอบ 
(ได/ตก) 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
เกณฑการตัดสิน  ผูสอบสัมภาษณตองไดคะแนนในแตละรายการไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
                           และไดคะแนนสอบสัมภาษณรวมไมต่าํกวารอยละ ๘๐ จงึถือวาสอบได 
 
                     …………………………………………   ประธานกรรมการสอบสัมภาษณ 
                     ………………………………………….   กรรมการ 
     ………………………………………….   กรรมการ 
     ………………………………………….   กรรมการ 
     ………………………………………….   กรรมการ 
     ………………………………………….   กรรมการ 

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