
ลับ หน้าท่ี ๑ จาก ๔ หน้า

นายทหารการศึกษา โรงเรียนการยุทธทางอากาศ ศกอ. สบ. การศึกษาและการฝึก ช/ญ ร.อ. บก.ทอ. ๑

นายทหารอ านวยการ แผนกอ านวยการ กอก.สบศ.บก.ยศ.ทอ. สบ. การศึกษาและการฝึก ช/ญ ร.อ. ยศ.ทอ. ๑

นายทหารฝึกอบรม แผนกฝึกอบรม กอก.สบศ.บก.ยศ.ทอ. สบ. การศึกษาและการฝึก ช/ญ ร.อ. ยศ.ทอ. ๑

นายทหารวิจัยและพัฒนา แผนกวิจัยและพัฒนา กวพ.สบศ.บก.ยศ.ทอ. สบ. การศึกษาและการฝึก ช/ญ ร.อ. ยศ.ทอ. ๑

พธ. พลาธิการ ช/ญ ร.อ. พอ. ๑

๓ นายทหารท่ีดิน แผนกท่ีดิน กผท.สนผ.กบ.ทอ. ผท. แผนท่ี ช ร.อ. กบ.ทอ. ๑

๔ นายทหารวิเคราะห์งบประมาณ ทสส.ทอ. กง. ปลัดบัญชี ช/ญ ร.อ. ทสส.ทอ. ๑

นายทหารตรวจสอบและประเมินผล รร.การบิน กง. ปลัดบัญชี ช/ญ ร.อ. รร.การบิน ๑

ผู้ช่วยนายทหารงบประมาณ สตน.ทอ. กง. ปลัดบัญชี ช/ญ ร.อ. สตน.ทอ. ๑

นายทหารควบคุมงบประมาณ แผนกควบคุมงบประมาณและบัญชี ๓ 

กคป.สบง.สปช.ทอ.

กง. ปลัดบัญชี ช/ญ ร.อ. สปช.ทอ. ๑

๕ นายทหารปฏิบัติการ แผนกปฏิบัติการ กกม.สบง.สปช.ทอ. กง. ปลัดบัญชี ช/ญ ร.อ. สปช.ทอ. ๑
นายทหารบริหารก าลังพล แผนกบริหารก าลังพล กปอ.ศปอว.ทอ. ส. ปฏิบัติการทางอวกาศ ช/ญ ร.อ. ศปอว.ทอ. ๑

นายทหารวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูล แผนกข้อมูลทางอวกาศ กปอ.ศปอว.ทอ. ส. ปฏิบัติการทางอวกาศ ช/ญ ร.อ. ศปอว.ทอ. ๑

นายทหารวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล แผนกวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 

กลฝอ.ศปอว.ทอ.

ส. ปฏิบัติการทางอวกาศ ช/ญ ร.อ. ศปอว.ทอ. ๑

ต ำแหน่ง น.ประทวน สอบเล่ือนฐำนะเป็น น.สัญญำบัตร โควตำ น.ประทวน ท่ีใช้คุณวุฒิปริญญำตรีปรับเป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๖

ล าดับ คุณวุฒิ ต าแหน่ง เหล่าทหาร  จ าพวกทหาร เพศ อัตรา สังกัด จ านวน

ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง ทางวิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมส ารวจ,

 วิศวกรรมแผนท่ี

ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง 

ทางการบัญชี, ทางการธนาคารและการเงิน, ทางการบัญชีการเงิน, 

ทางการบัญชีบริหาร, ทางระบบสารสนเทศทางการบัญชี

๑ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา, 

ทางโสตทัศนศึกษา, ทางครุศาสตร์, ทางศึกษาศาสตร์, ทางการศึกษา, 
ทางวัดผลการศึกษา, ทางการวัดผลและประเมินผลการศึกษา

๒ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร, 

ทางการอาหาร, ทางเทคโนโลยีการอาหาร, ทางเทคโนโลยีการอาหารและ

โภชนาการ, ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการอาหาร, ทางอาหารและ
โภชนาการ, ทางโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร

นายทหารโภชนาการ ฝ่ายโภชนาการ แผนกส่งก าลัง 

กรก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง 

ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์, 

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์, ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และทดสอบภาคปฏิบัติตามท่ีสายวิทยาการก าหนด

ลับ



ลับ หน้าท่ี ๒ จาก ๔ หน้า

ต ำแหน่ง น.ประทวน สอบเล่ือนฐำนะเป็น น.สัญญำบัตร โควตำ น.ประทวน ท่ีใช้คุณวุฒิปริญญำตรีปรับเป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๖

ล าดับ คุณวุฒิ ต าแหน่ง เหล่าทหาร  จ าพวกทหาร เพศ อัตรา สังกัด จ านวน

๕ นายทหารเทคนิคและพัฒนาระบบ แผนกเทคนิคและพัฒนาระบบ 

กสขม.ศคพ.สอ.ทอ.

ส. ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ ช/ญ ร.อ. สอ.ทอ. ๑

นายทหารระบบส่ือสารข้อมูลและเทคโนโลยีเฝ้าตรวจ 

แผนกระบบส่ือสารข้อมูลและเทคโนโลยีเฝ้าตรวจ กกอ.ศวอ.ทอ.

ส. ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ ช ร.อ. ศวอ.ทอ. ๑

นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สง.ปรมน.ทอ. ส. สารสนเทศและ

สงครามอิเล็กทรอนิกส์
ช/ญ ร.อ. บก.ทอ. ๑

นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร บก.บน.๔

ส. สารสนเทศและ

สงครามอิเล็กทรอนิกส์
ช ร.อ. บน.๔ ๑

นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สปช.ทอ. ส. สารสนเทศและ

สงครามอิเล็กทรอนิกส์
ช/ญ ร.อ. สปช.ทอ. ๑

นายทหารโปรแกรม ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล แผนกจัดด าเนินงาน กวภ.พอ. ส. สารสนเทศและ

สงครามอิเล็กทรอนิกส์
ช/ญ ร.อ. พอ. ๑

นายทหารปฏิบัติการข้อมูล แผนกปฏิบัติการข้อมูล กบสซ.ศซว.ทอ. ส. สารสนเทศและ

สงครามอิเล็กทรอนิกส์
ช/ญ ร.อ. ศซว.ทอ. ๑

นายทหารปฏิบัติการซอฟต์แวร์ แผนกวิเคราะห์และสนับสนุนซอฟต์แวร์ 

กบสซ.ศซว.ทอ.

ส. สารสนเทศและ

สงครามอิเล็กทรอนิกส์
ช/ญ ร.อ. ศซว.ทอ. ๑

นายทหารปฏิบัติการซอฟต์แวร์ แผนกวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ 

กมซ.ศซว.ทอ.

ส. สารสนเทศและ

สงครามอิเล็กทรอนิกส์
ช/ญ ร.อ. ศซว.ทอ. ๑

นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กกศ.รร.นนก. ส. สารสนเทศและ

สงครามอิเล็กทรอนิกส์
ช ร.อ. รร.นนก. ๑

หมำยเหตุ คุณวุฒิในล าดับท่ี ๕ เหล่าทหาร ส. จ าพวกทหารส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีระดับคะแนนเฉล่ียต้ังแต่ ๒.๘๐ ข้ึนไป ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เม่ือ ๒๐ ก.ย.๕๕ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ลับ ด่วนมาก ท่ี กห ๐๖๐๔.๓/๒๓๑๑ ลง ๑๔ ก.ย.๕๕

ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง 

ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์, 
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์, ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และทดสอบภาคปฏิบัติตามท่ีสายวิทยาการก าหนด (ต่อ)

ลับ



ลับ หน้าท่ี ๓ จาก ๔ หน้า

ต ำแหน่ง น.ประทวน สอบเล่ือนฐำนะเป็น น.สัญญำบัตร โควตำ น.ประทวน ท่ีใช้คุณวุฒิปริญญำตรีปรับเป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๖

ล าดับ คุณวุฒิ ต าแหน่ง เหล่าทหาร  จ าพวกทหาร เพศ อัตรา สังกัด จ านวน

ขส. ขนส่ง ช ร.อ. ขส.ทอ. ๑

นายทหารแบบแผน ฝ่ายอาคาร แผนกช่างโยธา บน.๓ ชย. ช่างโยธา ช ร.อ. บน.๓ ๑

๘ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ นายทหารทะเบียนประวัติ ฝ่ายบริการการศึกษา วพอ.พอ. พ. พยาบาล ช/ญ ร.ท. พอ. ๑

นายทหารบริการการศึกษา ฝ่ายบริการการศึกษา วพอ.พอ. พ. พยาบาล ช/ญ ร.ท. พอ. ๑

นายทหารนิรภัยภาคพ้ืน บน.๓ สบ. นิรภัย ช ร.อ. บน.๓ ๑
นายทหารสุขาภิบาล แผนกเวชศาสตร์ป้องกัน รพ.จันทรุเบกษา พอ. พ. บริการแพทย์ ช/ญ ร.อ. พอ. ๑
นายทหารสุขาภิบาล ฝ่ายเวชศาสตร์ป้องกัน แผนกตรวจชันสูตรโรค รพ.รร.นนก. พ. บริการแพทย์ ช/ญ ร.อ. รร.นนก. ๑

นายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กกร.บก.รร.นนก. สบ. กิจการพลเรือนและ

ประชาสัมพันธ์
ช/ญ ร.อ. รร.นนก. ๑

ครูฝึก กพล.รร.นนก. สบ. การศึกษาและการฝึก ช ร.อ. รร.นนก. ๑

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝึก แผนกพลศึกษา กนร.รร.จอ.ยศ.ทอ. สบ. สวัสดิการ ช ร.อ. ยศ.ทอ. ๑

ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง ทางวิศวกรรมโยธา

(มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)

๙ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์, 

สาขาวิชาวิทยาการ ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือในสาขาวิชาใด

สาขาวิชาหน่ึง ทางอาชีวอนามัย, ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, 

ทางอนามัยส่ิงแวดล้อม, ทางสาธารณสุขศาสตร์, ทางสุขาภิบาล, 
ทางสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม, ทางวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม, ทางส่ิงแวดล้อม, 

ทางเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม, ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ทางเทคโนโลยี

การจัดการอุตสาหกรรม, ทางวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม, ทางวิทยาศาสตร์

ความปลอดภัย, ทางเกษตรและส่ิงแวดล้อมศึกษา, ทางเวชกิจฉุกเฉิน

๑๐ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง ทางส่ือสารมวลชน, 

ทางการประชาสัมพันธ์, ทางการโฆษณา, ทางวารสารศาสตร์, 

ทางเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน, ทางการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์, 

ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์, ทางการภาพยนตร์และวีดีทัศน์

๑๑ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษา 

หรือในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางพลศึกษา, ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

๖ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

(มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)

รองหัวหน้าหมวดซ่อมเคร่ืองยนต์ดีเซล ๒ ฝ่ายซ่อมเคร่ืองยนต์ดีเซล 

แผนกซ่อมเคร่ืองยนต์ กรง.ขส.ทอ.

๗

ลับ



ลับ หน้าท่ี ๔ จาก ๔ หน้า

ต ำแหน่ง น.ประทวน สอบเล่ือนฐำนะเป็น น.สัญญำบัตร โควตำ น.ประทวน ท่ีใช้คุณวุฒิปริญญำตรีปรับเป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๖

ล าดับ คุณวุฒิ ต าแหน่ง เหล่าทหาร  จ าพวกทหาร เพศ อัตรา สังกัด จ านวน

นายทหารพัสดุ ฝ่ายมาตรฐานและข้อมูลเทคนิค แผนกจัดด าเนินงาน 

กพพน.ขส.ทอ.

พด. พัสดุ ช/ญ ร.อ. ขส.ทอ. ๑

นายทหารพัสดุ ฝ่ายควบคุมพัสดุ แผนกจัดด าเนินงาน กรง.ชอ. พด. พัสดุ ช/ญ ร.อ. ชอ. ๑

นายทหารรับ-ส่งพัสดุ ฝ่ายพัสดุ กรก.พธ.ทอ. พด. พัสดุ ช/ญ ร.อ. พธ.ทอ. ๑

รองหัวหน้าฝ่ายควบคุมและแจ้งความต้องการ แผนกพัสดุ กรก.ศวอ.ทอ. พด. พัสดุ ช/ญ ร.อ. ศวอ.ทอ. ๑

นายทหารส่งก าลังบ ารุง กกบ.บก.ยศ.ทอ. พด. ส่งก าลังบ ารุง ช/ญ ร.อ. ยศ.ทอ. ๑

ผู้ช่วยนายทหารส่งก าลังบ ารุง กรม ตอ.รอ.อย. พด. ส่งก าลังบ ารุง ช ร.อ. อย. ๑

นายทหารวิทยาการ แผนกวิทยาการพลาธิการ กวก.พธ.ทอ. พธ. พลาธิการ ช/ญ ร.อ. พธ.ทอ. ๑

นายทหารวิเคราะห์ก าลังพล แผนกวิเคราะห์ก าลังพล กนผ.สนพ.กพ.ทอ. สบ. ก าลังพล ช/ญ ร.อ. กพ.ทอ. ๑

นายทหารก าลังพล กกพ.บก.รร.นนก. สบ. ก าลังพล ช/ญ ร.อ. รร.นนก. ๑

๔๓รวมท้ังส้ิน

๑๒ ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, บริหารรัฐกิจ, บริหารธุรกิจ, 

คอมพิวเตอร์, คณิตศาสตร์และสถิติ หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง 
ทางการศึกษา, ทางคอมพิวเตอร์, ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์, 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ, ทางสถิติ, ทางสถิติประยุกต์, ทางมนุษยศาสตร์, 

ทางมานุษยวิทยา, ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ตรวจถูกต้อง
(ลงช่ือ) น.อ.อลงกรณ์  สมใจสุข

(อลงกรณ์  สมใจสุข)
ประจ ำ กพ.ทอ.

๑๗ ก.พ.๖๕

ลับ



คุณสมบัติและข้อก ำหนดของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกโควตำ น.ประทวน                                         
ที่ใช้คุณวุฒิปริญญำตรีปรับเป็น น.สัญญำบัตร 

 ๑. คุณสมบัติ 
  ๑.๑  เป็น น.ประทวน มีอายุระหว่าง ๒๕ - ๓๕ ปี โดยนับอายุตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร 
พ.ศ.๒๔๙๗ (เกิดระหว่างปี พ.ศ.๒๕๓๐ - ๒๕๔๐) 
  ๑.๒ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (โดยเป็นผู้ท่ีได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษา หรือเป็น 
ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาฯ ก่อนบรรจุเข้ารับราชการท่ีได้รับการบันทึกคุณวุฒิการศึกษานั้นในสมุดประวัติรับราชการแล้ว) 
ในสาขาวิชาตรงกับคุณวุฒิท่ีเปิดสอบมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี (นับต้ังแต่วันท่ีส าเร็จการศึกษา ถึงวันท่ี ๑ ต.ค.๖๕ 
โดยคิด ๓๖๕ วัน เป็น ๑ ปี) และมีระดับคะแนนผลการศึกษา ๒.๒๐ ขึ้นไป 
  ๑.๓ มีเวลารับราชการไม่น้อยกว่า ๕ ปี (นับต้ังแต่วันบรรจุเข้ารับราชการ ถึงวันท่ี ๑ ต.ค.๖๕ 
โดยคิด ๓๖๕ วัน เป็น ๑ ปี) 
  ๑.๔ มีผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแนวคิดสมรรถนะก าลังพล ทอ.ในรอบ เม.ย.๖๕ 
(๑ ต.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค.๖๕) ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕ 
  ๑.๕ ไม่เป็นผู้ไม่ได้รับการเล่ือนช้ันเงินเดือนกรณีกระท าความผิด (งดบ าเหน็จ) ครั้งใดครั้งหนึ่ง 
ในระยะเวลา ๓ ปีย้อนหลัง (ต.ค.๖๒ - เม.ย.๖๕) ท้ังนี้ รวมถึงกรณีท่ีได้กระท าความผิดก่อนวันประกาศผลสอบ 
ขั้นสุดท้ายแล้วถูกต้ังคณะกรรมการสอบสวนจนได้ข้อยุติโดยมีค าส่ังลงทัณฑ์ ซึ่งการลงทัณฑ์นั้นมีผลให้ไม่ได้รับ 
การเล่ือนช้ันเงินเดือน กรณีกระท าความผิด (ถูกงดบ าเหน็จรอบ ต.ค.๖๕ แต่ยังไม่ได้ด าเนินการออกค าส่ัง) ให้ถือว่า
ผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนท่ีจะเป็นผู้สมัครสอบ 
  ๑.๖ ไม่เป็นผู้ท่ีอยู่ในระหว่างถูกพักราชการหรือส ารองราชการ หรือมีกรณีท่ีต้องหาว่า 
กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและถูกสอบสวนเพื่อลงทัณฑ์สถานหนัก 
  ๑.๗ มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง พอท่ีจะตรากตร าในการฝึกและศึกษาได้ตลอดหลักสูตร 
และจะต้องผ่านการตรวจร่างกายตามมาตรฐานทางการแพทย์ท่ี ทอ.ก าหนด 

 ๒. ข้อก าหนดอื่น ๆ 
  ๒.๑ ผู้สมัครท่ีมีข้อผูกพันในการศึกษาหรือดูงาน ให้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกได้ โดยม ี
เงื่อนไขว่า หากผ่านการสอบคัดเลือกต้องเข้ารับการศึกษาใน รร.นม.ยศ.ทอ.ตามระยะเวลาท่ี กพ.ทอ.ก าหนด กรณีท่ี 
ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาได้ ให้ถือว่าสละสิทธิ์ และ กพ.ทอ.จะเรียกผู้อยู่ในล าดับส ารองเข้าทดแทนต่อไป 
  ๒.๒ ผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเลือกทุกขั้นตอน หากพบว่าต้ังครรภ์อยู่และไม่สามารถจะเข้ารับ 
การศึกษาใน รร.นม.ยศ.ทอ.ภายในปีงบประมาณท่ีสอบได้ให้คงสิทธิ์ในการเข้ารับการศึกษาฯ ไว้ได้ และจะจัดให้ 
เข้ารับการศึกษาในปีงบประมาณถัดไปทดแทน แต่จะต้องผ่านการตรวจร่างกายตามมาตรฐานทางการแพทย์ 
ท่ี ทอ.ก าหนด และการคงสิทธิ์นี้ให้ใช้ได้เพียงครั้งเดียว  
 

------------ 
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ก ำหนดเวลำกำรด ำเนินกำรของหน่วยเก่ียวข้องโควตำ น.ประทวน ที่ใช้คุณวุฒิปริญญำตรี 
ปรับเปน็ น.สัญญำบัตร 

 ๑. การสมัครสอบคัดเลือก 
  ๑.๑ ให้ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องและมีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก ท่ีมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับ 
การสอบคัดเลือก ให้ตรวจสอบคุณวุฒิและต าแหน่งจากการประกาศรับสมัครของ คอค.ทอ.แล้วสมัครสอบด้วยตนเอง
ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันถึง หน.นขต.ทอ. โดย คอค.ทอ.จะก าหนดรายละเอียดการรับสมัครให้ทราบอีกครั้ง 
  ๑.๒ หากคุณสมบัติของผู้สมัคร หรือหลักฐานท่ีผู้สมัครเขียนลงในใบสมัครครั้งนี้ ปรากฏ
ในภายหลังว่าไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ทางราชการจะตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้ารับการศึกษาหรือ
ระงับการสอบได้ในครั้งนี้ และหากสอบสวนได้ว่ามีเจตนาไม่บริสุทธิ์ท าให้ผู้อื่นต้องเสียสิทธิ์จะได้รับการพิจารณา
โทษตามระเบียบของทางราชการต่อไป 
  ๑.๓ ข้าราชการ ทอ.ท่ีส่งไปช่วยปฏิบัติราชการนอกหน่วย เช่น กอ.รมน., นทพ. เป็นต้น  
แต่ยังคงสังกัดอยู่ใน ทอ. คงให้สิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเช่นเดียวกับข้าราชการ ทอ. ท่ีปฏิบัติงานอยู่ใน ทอ. โดยให้ยื่น 
ใบสมัครท่ีหน่วยต้นสังกัดปกติ 
  ๑.๔ ให้ นขต.ทอ.ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานการสมัครของผู้สมัครให้ถูกต้อง 
(หากมีปัญหาข้อขัดข้อง ให้ประสาน กพ.ทอ.โดยตรง) แล้วส่งใบสมัครให้ คอค.ทอ.(ผ่าน กพ.ทอ.) ตามระยะเวลา 
ท่ี คอค.ทอ.ก าหนด 
  ๑.๕ ให้ คอค.ทอ.ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานการสมัครของผู้สมัครให้ถูกต้อง 
อีกครั้งหนึ่ง แล้วประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ  

 ๒. การสอบคัดเลือกขั้นท่ี ๑ และขั้นท่ี ๒ รายละเอียดและก าหนดการต่าง ๆ จะแจ้งให้ 
ผู้สมัครสอบทราบ โดยผ่านส่ือต่าง ๆ ของ ทอ.อีกครั้งหนึ่ง รวมท้ังพิจารณาผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบรรจุ 
เข้ารับราชการในต าแหน่งต่าง ๆ  
 

------------------ 
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ใบสมัครสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเล่ือนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 
โควตำ น.ประทวน ที่ใช้คุณวุฒิปริญญำตรีปรับเป็น น.สัญญำบัตร 

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

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

 ๑ ยศ,ช่ือ......................................................……………..................................…………….................. 

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

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

 ๔. ประวัติการรับราชการ  
  ๔.๑ บรรจุเข้ารับราชการ ต้ังแต่…………………… ตามค าส่ัง ทอ.ท่ี………..…….ลง………………...
รวมเวลารับราชการ………….ปี (นับถึง ๑ ต.ค.๖๕) 
  ๔.๒  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา…………………........…………………………………....... 
จากสถาบัน.........................................................คะแนนสะสมเฉล่ีย......................เมื่อ……….………………………...
รวมส าเร็จการศึกษามาแล้ว.............ปี (นับต้ังแต่วันท่ีส าเร็จการศึกษา ถึงวันท่ี ๑ ต.ค.๖๕ โดยคิด ๓๖๕ วัน เป็น ๑ ปี) 
พร้อมนี้ได้แนบส าเนาคุณวุฒิการศึกษา (ท่ีแสดงคะแนนสะสมเฉล่ีย) และส าเนาประวัติรับราชการท่ีแสดงผล 
การบันทึกคุณวุฒิการศึกษา มาด้วยแล้ว 
  ๔.๓ มีผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแนวคิดสมรรถนะก าลังพล ทอ. ในรอบ เม.ย.๖๕  
(๑ ต.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค.๖๕) ได้คะแนนร้อยละ........................ 

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

 ๖. ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ไม่ได้รับการเล่ือนช้ันเงินเดือนกรณีกระท าความผิด (งดบ าเหน็จ) ครั้งใดครั้งหนึ่ง 
ในระยะเวลา ๓ ปีย้อนหลัง (ต.ค.๖๒ - เม.ย.๖๕) ท้ังนี้ รวมถึงกรณีท่ีได้กระท าความผิดก่อนวันประกาศผลสอบ 
ขั้นสุดท้ายแล้วถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนจนได้ข้อยุติโดยมีค าส่ังลงทัณฑ์ ซึ่งการลงทัณฑ์นั้นมีผลให้ไม่ได้รับ 
การเล่ือนช้ันเงินเดือน กรณีกระท าความผิด (ถูกงดบ าเหน็จรอบ ต.ค.๖๕ แต่ยังไม่ได้ด าเนินการออกค าสั่ง) ให้ถือว่า
ผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนท่ีจะเป็นผู้สมัครสอบ และรับรองว่าเอกสารท่ีแนบเป็นเอกสารท่ีทางราชการออกให้จริง 
หากปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติดังกล่าวไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ์
ในการสอบครั้งนี้ 
 

                             (ลงช่ือ)............................……….....……...ผู้สมัคร  โทร….................... 
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 ๗. ตรวจสอบหลักฐานการสมัครตามท่ีผู้สมัครแจ้งไว้ในใบสมัครแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้อง 

                             (ลงช่ือ)................................…….…………..(นายทหารก าลังพลหน่วย) 
                                          (ต าแหน่ง).......................................................... 
                                                            ............../................/..........                                

 ๘. ความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน (หน.นขต.ทอ.) 
...........................................……………………......…....…………………................................................................................... 
...........................................……………………......…....………………….................................................…………………………… 

                                 (ลงช่ือ)................................................................ 
                                          (ต าแหน่ง)............................................................ 
                                                              ................/................/.......... 
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