
คุณสมบัติและข้อก ำหนดของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกก ำลังพลมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ หรือควำมเชี่ยวชำญ 
เพ่ือปฏิบัติภำรกิจเฉพำะที่ส ำคัญและเร่งด่วน ประเภท น.ประทวน เลื่อนฐำนะเป็น น.สัญญำบัตร  

โดยใช้คุณวุฒิ ป.ตรี ปรับเป็น น.สัญญำบัตร 
 

๑. คุณสมบัติ 
๑.๑ เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี (โดยเป็นผู้ที่ได้รับอนุญำตให้ลำไปศึกษำ 

หรือเป็นผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำฯ ก่อนบรรจุเข้ำรับรำชกำรที่ได้รับกำรบันทึกคุณวุฒิกำรศึกษำนั้นในสมุดประวัติ 
รับรำชกำรแล้ว) ในสำขำวิชำตรงกับคุณวุฒิในต ำแหน่งที่สมัคร และมีระดับคะแนนผลกำรศึกษำ ๒.๒๐ ขึ้นไป 

๑.๒ เป็นผู้มีประสบกำรณ์ท ำงำนที่มีลักษณะงำนที่เกี่ยวข้อง หรือใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
เช่นเดียวกับต ำแหน่งที่สมัคร  

๑.๓ เป็นผู้มีเวลำรับรำชกำรเป็น น.ประทวน ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี (นับตั้งแต่วันบรรจุเข้ำรับ
รำชกำร ถึงวันที่ ๓ พ.ค.๖๔ โดยคิด ๓๖๕ วัน เป็น ๑ ปี) 

๑.๔ เป็นผู้ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บังคับบัญชำหน่วยต้นสังกัด และ หน.นขต.ทอ.ที่เป็น 
หน.สำยวิทยำกำร 

๑.๕ ไม่เป็นผู้ไม่ได้รับกำรเลื่อนชั้นเงินเดือนกรณีกระท ำควำมผิด (งดบ ำเหน็จ) ครั้งใดครั้งหนึ่ง 
ในระยะเวลำ ๓ ปีย้อนหลัง (เม.ย.๖๑ - ต.ค.๖๓) ทั้งนี้รวมถึงกรณีท่ีได้กระท ำควำมผิดก่อนวันประกำศผลสอบคัดเลือก 
แล้วถูกตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนจนได้ข้อยุติโดยมีค ำสั่งลงทัณฑ์ ซึ่งกำรลงทัณฑ์นั้นมีผลให้ไม่ได้รับกำรเลื่อน
ชั้นเงินเดือน กรณีกระท ำควำมผิด (ถูกงดบ ำเหน็จรอบ เม.ย.๖๔ แต่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรออกค ำสั่ง) ให้ถือว่ำผู้นั้น 
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนที่จะเป็นผู้สมัครสอบ 

๑.๖ เป็นผู้มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง ไม่อยู่ในระหว่ำงตั้งครรภ์ และไม่เป็นโรคต้องห้ำม  
ตำมมำตรฐำนกำรตรวจร่ำงกำยทำงกำรแพทย์ที่ทำงรำชกำรก ำหนด 

๒. ข้อก ำหนดอื่น ๆ 
๒.๑ เป็นผู้ยินดีไปปฏิบัติหน้ำที่ ณ รร.นนก. ที่ตั้ง อ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี  
๒.๒ ไม่เป็นผู้ที่มีข้อผูกพันในกำรศึกษำ ดูงำน หรือชดใช้ทุนของทำงรำชกำรที่ต้อง

ปฏิบัติงำนในหน่วยอื่น ที่มิใช่หน่วยต้นสังกัดของต ำแหน่งที่จะพิจำรณำคัดเลือก 

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

 



ใบสมัครสอบคัดเลือกก ำลังพลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ หรือควำมเชี่ยวชำญ เพื่อปฏิบัติภำรกิจเฉพำะที่ส ำคัญและเร่งด่วน  
ประเภท น.ประทวน เลื่อนฐำนะเป็น น.สัญญำบัตร โดยใช้คุณวุฒิ ป.ตรี ปรับเป็น น.สัญญำบัตร 

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

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

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

 ๒.  เกิดวันที่………เดือน…………………..พ.ศ…………………อำยุ………….ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ ลบ ปี พ.ศ.ที่เกิด) 

 ๓.  ต ำแหน่งปัจจุบัน…………………………………...............…..………………............................................................. 

 ๔. ประวัติกำรรับรำชกำร  
  ๔.๑  บรรจุเข้ำรับรำชกำร ตั้งแต่…………….……… ตำมค ำสั่ง ทอ.ที่…….………...…….ลง…..………………...
รวมเวลำรับรำชกำร………….ปี (ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี นับถึง ๓ พ.ค.๖๔) 
  ๔.๒  ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำวิชำ…………….......……………..........…….......……….…............. 
จำกสถำบัน................................................ .........คะแนนเฉลี่ยสะสม................................เมื่อ……….……....…….....………...
และส ำเร็จกำรศึกษำมำแล้ว..............................ปี  

 ๕. ข้ำพเจ้ำขอสมัครสอบในคุณวุฒิปริญญำตรี (ท ำเครื่องหมำย     ในช่องว่ำง เพียงช่องเดียวเท่ำนั้น) 

สมัคร ต ำแหนง่ 
คะแนน 

เฉลี่ยสะสม 
เพศ จ ำนวน 

 นำยทหำรปฏิบัติกำรระบบจ ำลองกำรบิน  
ผปจบ.กทบ.กอบ.กกศ.รร.นนก. 

๒.๒๐ ช/ญ ๑ อัตรำ 

 ผู้ช่วยนำยทหำรห้องปฏิบัติกำร ห้องปฏิบัติกำรวิศวกรรมไฟฟ้ำ  
ภวฟ.กฟธ.กกศ.รร.นนก. 

๒.๒๐ ช/ญ ๑ อัตรำ 

 ผู้ช่วยนำยทหำรห้องปฏิบัติกำร ห้องปฏิบัติกำรฝึกภำษำ  
ภมศ.กวมศ.กกศ.รร.นนก. 

๒.๒๐ ช/ญ ๑ อัตรำ 

 ๖. ข้ำพเจ้ำมีประสบกำรณ์ท ำงำนที่มีลักษณะเกี่ยวข้อง หรือใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถเชน่เดียวกับต ำแหน่งที่สมัคร 

        ๗.  ข้ำพเจ้ำ... 
 

ประสบกำรณ์ท ำงำน/ประกำศนียบัตร/
ใบรับรองทำงวิชำชีพ/ใบอนุญำตที่เก่ียวข้อง 

หน่วยงำน/สถำบัน 
ระยะเวลำ คะแนน

เฉลี่ยสะสม
(ถ้ำมี) ตั้งแต่ ถึง 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



- ๒ - 
 

 ๗. ข้ำพเจ้ำยินดีไปปฏิบัติหน้ำที่ ณ รร.นนก. ที่ตั้ง อ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี 

 ๘. ข้ำพเจ้ำไม่เป็นผู้ที่มีข้อผูกพันในกำรศึกษำ ดูงำน หรือชดใช้ทุนของทำงรำชกำรที่ต้องปฏิบัติงำน 
ในหน่วยอ่ืน ที่มิใช่หน่วยต้นสังกัดของต ำแหน่งที่จะพิจำรณำคัดเลือก 

 ๙. ข้ำพเจ้ำไม่เป็นผู้ไม่ได้รับกำรเลื่อนชั้นเงินเดือนกรณีกระท ำควำมผิด (งดบ ำเหน็จ) ครั้งใดครั้งหนึ่ง 
ในระยะเวลำ ๓ ปีย้อนหลัง (เม.ย.๖๑ - ต.ค.๖๓) ทั้งนี้ รวมถึงกรณีที่ได้กระท ำควำมผิดก่อนวันประกำศผลสอบขั้นสุดท้ำย 
แล้วถูกตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนจนได้ข้อยุติโดยมีค ำสั่งลงทัณฑ์ ซึ่งกำรลงทัณฑ์นั้นมีผลให้ไม่ได้รับกำรเลื่อนชั้นเงินเดือน 
กรณีกระท ำควำมผิด (ถูกงดบ ำเหน็จรอบ เม.ย.๖๔ แต่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรออกค ำสั่ง) ให้ถือว่ำผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ที่จะเป็นผู้สมัครสอบ และรับรองว่ำเอกสำรที่แนบเป็นเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้จริง หำกปรำกฏในภำยหลังว่ำข้ำพเจ้ำ
มีคุณสมบัติดังกล่ำวไม่เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ข้ำงต้นข้ำพเจ้ำยินยอมให้ตัดสิทธิ์ในกำรสอบครั้งนี้ 

                              (ลงชื่อ)...................…….….............................ผูส้มัคร  

                       โทร.(ท่ีท ำงำน) .................../โทร.(มือถือ).......................... 
 
 ๑๐.  ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐำนกำรสมัครตำมที่ผู้สมัครแจ้งไว้ในใบสมัครแล้ว ขอรับรองว่ำถูกต้อง 

                          (ลงชื่อ)..............................…….……………….(นำยทหำรก ำลังพลหน่วย) 
                                 (ต ำแหน่ง)........................................................ 
                                                        ............../................/..........                                

 ๑๑.   ควำมเห็นชอบของผู้บังคับบัญชำ (หน.นขต.ทอ.) 
...........................................……………………......…....………………….................................................................................. 
...........................................……………………......…....………………….................................................……………….……...... 

                          (ลงชื่อ)............................................................ 
                                (ต ำแหน่ง)............................................................ 
                                                          .............../................/.......... 

 ๑๒.   ควำมเห็นชอบของ หน.สำยวิทยำกำร  
 ...........................................……………………......…....…………………........................................................ .............. 
. ..........................................……………………......…....………………….............................................. ...……………….… 

                          (ลงชื่อ)............................................................ 
                          (ต ำแหน่ง)............................................................ 
                                                          .............../................/.......... 


