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ผนวก ก
ประกอบคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๘๘ ลง ๑๖ มิ.ย.๕๗
คุณสมบัติและข้อกําหนดของผู้มีสทิ ธิส์ มัครสอบคัดเลือกโควตา น.ประทวน ทําหน้าทีใ่ นตําแหน่ง น.สัญญาบัตร
๑. คุณสมบัติ
๑.๑ เป็ น น.ประทวน ชั้นยศ พ.อ.อ.มีอายุไม่ต่ํากว่า ๓๖ ปี บริบูร ณ์ โดยนั บอายุตาม
พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ (เกิดไม่เกินปี พ.ศ.๒๕๒๒)
๑.๒ ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบจะต้องเป็น น.ประทวน ที่ได้รับการบรรจุโดยใช้
วิทยฐานะและคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
๑.๒.๑ เคยเป็นนักเรียนทหารสอบตกชั้นปีที่ ๓ ของ รร.นอ.หรือ รร.ทหารอื่น
ที่เทียบเท่า และมียศ พ.อ.อ.มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๑.๒.๒ สําเร็ จการศึกษาจาก รร.จอ.ยศ.ทอ.หรือ รร.ทหารอื่ นที่เที ยบเท่า หรือ
สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป และมีเวลารับราชการเป็นนายทหารประทวนไม่น้อยกว่า ๘ ปี
๑.๒.๓ สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลผดุงครรภ์และ
อนามัย หรือประกาศนียบัตรซึ่งเทียบได้ไม่ต่ํากว่าวิชาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย มีเวลารับราชการเป็น
นายทหารประทวน หรือมีเวลารับราชการเป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๑.๒.๔ มีเวลารับราชการเป็นทหารไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี และมียศ พ.อ.อ.ไม่น้อยกว่า
๒ ปี สําหรับผู้ที่เคยเป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนมาก่อน ให้นําเวลาในขณะที่เป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือน
มารวมด้วย
๑.๒.๕ สําเร็จการศึกษาจาก รร.จอ.ยศ.ทอ.หรือ รร.ทหารอื่นที่เทียบเท่า ตามหลักสูตร
๓ ปี ต่อจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (หลักสูตร นจอ.เหล่า พ. ๓ ปี)
๑.๒.๖ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าการศึ ก ษาชั้ น สู ง หรื อ
ประกาศนียบัตรซึ่งเทียบได้ไม่ต่ํากว่าวิชาการศึกษาชั้นสูง มีเวลารับราชการเป็นนายทหารประทวน หรือมีเวลา
รับราชการเป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
การนับระยะเวลาที่ครองยศ พ.อ.อ. หรือเวลารับราชการ นับถึงวันครบกําหนด
ส่งใบสมัคร (๑๐ ก.ค.๕๗) หากมีเศษของปีไม่นับ
๑.๓ ผู้สมัครสอบต้องมี ลชทอ.หลัก หรือ ลชทอ.รอง ในความชํานาญตั้งแต่ระดับ ๗๐ ขึ้นไป
ของจําพวกทหารที่สมัครสอบ และให้สมัครสอบในกรณีใดกรณีหนึ่งเพียงกรณีเดียว ดังนี้
๑.๓.๑ ผู้ที่มี ลชทอ.หลัก ตรงตาม ลชทอ.หน้าที่ ของตําแหน่งที่ตนเองดํารงอยู่
ในปัจจุบัน ให้สมัครสอบในสายวิทยาการของ ลชทอ.หลัก เท่านั้น ตัวอย่างเช่น พ.อ.อ.รักชาติ ฯ ตําแหน่ง จนท.กําลังพล
ผกพ.บก.บน.๑ (อัตรา พ.อ.อ. ลชทอ.หน้าที่ ๗๓๑๗๐) มี ลชทอ.หลัก ๗๓๑๗๐ ก็ให้สมัครสอบในสายวิทยาการ
จําพวกทหารกําลังพล
๑.๓.๒ ผู้ที่มี ลชทอ.รอง ตรงตาม ลชทอ.หน้าที่ ของตําแหน่งที่ตนเองดํารงอยู่
ในปัจจุบัน ให้สมัครสอบในสายวิทยาการของ ลชทอ.รอง ตัวอย่างเช่น พ.อ.อ.ชาติชาย ฯ ตําแหน่ง จนท.กําลังพล
ผกพ.บก.บน.๒ (อัตรา พ.อ.อ. ลชทอ.หน้าที่ ๗๓๑๗๐) มี ลชทอ.หลัก ๗๐๑๗๐ และมี ลชทอ.รอง ๗๓๑๗๐ ก็ให้
สมัครสอบในสายวิทยาการจําพวกทหารกําลังพล
๑.๓.๓ กรณีตําแหน่งใดที่กําหนด ลชทอ.หน้าที่ไว้ ๒ เลขหมาย หากผู้นั้นมี ลชทอ.หลัก
และ ลชทอ.รอง ตรงกั บ ลชทอ.หน้ า ที่ ของตํ า แหน่ ง นั้ น ทั้ ง ๒ เลขหมาย ให้ ส ามารถเลื อ กสมั ค รสอบใน
สายวิทยาการใดสายวิทยาการหนึ่ง ตามข้อ ๑.๓.๑ หรือข้อ ๑.๓.๒ ได้เพียงสายวิทยาการเดียว ตัวอย่างเช่น
พ.อ.อ.สมชาติ ฯ ...

ก-๒
พ.อ.อ.สมชาติ ฯ ตําแหน่ง เสมียน ผธก.กพ.ทอ.(อัตรา พ.อ.อ. ลชทอ.หน้าที่ ๗๐๑๗๐, ๗๓๑๗๐) มีทั้ง ลชทอ.หลัก
๗๐๑๗๐ และ ลชทอ.รอง ๗๓๑๗๐ ก็ให้สามารถเลือกสมัครสอบในสายวิทยาการจําพวกทหารสารบรรณ หรือ
จําพวกทหารกําลังพลได้เพียงสายวิทยาการเดียวเท่านั้น
๑.๓.๔ ผู้ดํารงตําแหน่งที่ไม่ได้กําหนด ลชทอ.หน้าที่ไว้ ให้ส่วนราชการต้นสังกัด
ของผู้สมัครสอบ เป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้นว่าตําแหน่งนั้นอยู่กับสายวิทยาการใด โดยดูจากลักษณะงานที่ปฏิบัติ
และ/หรือเทียบเคียงกับตําแหน่งที่มีชื่อเรียกใกล้เคียงกันในตําแหน่งที่สูงหรือต่ํากว่าตําแหน่งนั้น ตามโครงสร้าง
อั ต รา ทอ.๕๒ เป็ น กรอบการพิ จ ารณา แล้ ว เสนอให้ หน.สายวิ ท ยาการ ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบจํ า พวกทหารใน
สายวิทยาการนั้น ๆ เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการสมัครสอบคัดเลือก ทั้งนี้ 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 ตั้งแต่ระดับ ๗๐ ขึ้นไป ให้สมัครสอบในสายวิทยาการ
ของ ลชทอ.รอง
๑.๔ การไปช่วยปฏิบัติราชการนอก ทอ. ไม่สามารถใช้ตําแหน่งที่ไปช่วยปฏิบัติราชการนั้น
มาสมัครสอบเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ได้
๑.๕ มีผลการประเมินสมรรถภาพข้าราชการทหาร ในรอบ เม.ย.๕๗ (๑ ต.ค.๕๖ – ๓๑ มี.ค.๕๗)
ต้องไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๕
๑.๖ ไม่เป็นผู้ไม่ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือนกรณีกระทําความผิด (งดบําเหน็จ) ครั้งใดครั้งหนึ่ง
ในระยะเวลา ๓ ปีย้อนหลัง (ต.ค.๕๔ – เม.ย.๕๗)
๑.๗ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกพักราชการหรือสํารองราชการ หรือมีกรณีที่ต้องหาว่า
กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง และถูกสอบสวนเพื่อลงทัณฑ์สถานหนัก
๑.๘ ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้พ้นการศึกษาใน รร.นม.ยศ.ทอ.(ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยหรือเหตุสุดวิสัย)
๑.๙ มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง พอที่จะตรากตรําในการฝึกและศึกษาได้ตลอดหลักสูตร
และจะต้องผ่านการตรวจร่างกายตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่ ทอ.กําหนด
๒. ข้อกําหนดอื่น ๆ
๒.๑ ผู้สมัครที่มีข้อผูกพันในการศึกษาหรือดูงาน ให้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกได้ โดยมี
เงื่อนไขว่า หากผ่านการสอบคัดเลือกต้องเข้ารับการศึกษาใน รร.นม.ยศ.ทอ.ตามระยะเวลาที่ กพ.ทอ.กําหนด กรณีที่
ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาได้ ให้ถือว่าสละสิทธิ์ และ กพ.ทอ.จะเรียกผู้อยู่ในลําดับสํารองเข้าทดแทนต่อไป
๒.๒ ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกทุกขั้นตอน หากพบว่าตั้งครรภ์อยู่และไม่สามารถจะเข้ารับ
การศึกษาใน รร.นม.ยศ.ทอ.ภายในปีงบประมาณที่สอบได้ ให้คงสิทธิ์ในการเข้ารับการศึกษาฯ ไว้ และจะจัดให้
เข้ารับการศึกษาในปีงบประมาณถัดไปทดแทน แต่จะต้องผ่านการตรวจร่างกายตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่
ทอ.กําหนด และการคงสิทธิ์นี้ให้ใช้ได้เพียงครั้งเดียว
๒.๓ ผู้ที่สอบผ่าน ...

ก-๓
๒.๓ ผู้ที่สอบผ่านการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร จะต้องบรรจุในตําแหน่ง
ที่ได้อนุมัติจนครบระยะเวลาการครองยศสูงสุดของตําแหน่งนั้น โดยจะไม่พิจารณาปรับย้ายในทุกกรณี (เว้นการย้าย
ประจําหน่วยหรือสํารองราชการกรณีมีความผิด) กรณีมีความจําเป็นเฉพาะรายบุคคลอย่างยิ่ง หน่วย หน.สายวิทยาการ
จะต้ อ งย้า ยกํ า ลั ง พลชั้ น ยศเดี ย วกั น มาบรรจุ ท ดแทน โดยผู้ ม าบรรจุ ท ดแทนจะต้ อ งครองตํ า แหน่ ง จนครบ
ระยะเวลาการครองยศสูงสุดของตําแหน่งนั้น ๆ ทั้งนี้การปรับย้ายจะต้องเสนอ กพ.ทอ.พิจารณาความเหมาะสม
และการใช้ประโยชน์กําลังพลให้คุ้มค่าเป็นกรณี ๆ ไป
๒.๔ ให้มีคะแนนเพิ่มพิเศษ โดยให้เพิ่มเมื่อมีคะแนนภาควิชาการไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ ดังนี้
ลําดับ
๑

คะแนนเพิ่มพิเศษ
ภาควิชาการ (คะแนน)
๑๐

คุณสมบัติ
สังกัดในหน่วยที่ตั้งจังหวัดเดียวกับตําแหน่ง
ที่มีความประสงค์สมัครสอบคัดเลือก

๒

เกณฑ์อายุ (ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ลบด้วย
ปี พ.ศ.เกิด)

๓

ระยะเวลาที่ครองยศ พ.อ.อ.
(นับถึงวันครบกําหนดส่งใบสมัคร
(๑๐ ก.ค.๕๗) หากมีเศษของปีไม่นับ)

อายุตั้งแต่ ๕๑ ปีขึ้นไป
อายุตั้งแต่ ๔๖ - ๕๐ ปี
อายุตั้งแต่ ๔๐ - ๔๕ ปี
ตั้งแต่ ๑๐ ปี ขึน้ ไป
๙ ปี
๘ ปี
๗ ปี
๖ ปี

๕
๔
๓
๕
๔
๓
๒
๑

๒.๕ ผู้ที่สอบผ่านการเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร หากมีคุณวุฒิปริญญาจะไม่สามารถ
นําคุณวุฒิปริญญานั้น มาใช้สิทธิ์ในการขอบรรจุและแต่งตั้งยศเป็น น.สัญญาบัตร โดยไม่ต้องเข้ารับการอบรม
หลั ก สู ต รนายทหารชั้ น ผู้ บั ง คั บ หมวด หรื อ ทํ า หน้ า ที่ ใ นตํ าแหน่ ง น.สั ญ ญาบั ต ร ได้ ทั้ งนี้ เ ป็ น ไปตามอนุ มั ติ
ผบ.ทอ.เมื่ อ ๑๕ พ.ย.๔๕ ท้ า ยหนั ง สื อ กพ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๓.๒/๕๖๘๒ ลง ๑๑ พ.ย.๔๕ และให้ ถื อ เป็ น
น.สัญญาบัตร ประเภทที่ ๓
---------------------

ก-๔
กําหนดเวลาการดําเนินการของหน่วยเกี่ยวข้อง
๑. ให้ส่วนราชการซึ่งควบคุมเหล่าทหารหรือจําพวกทหารในแต่ละสายวิทยาการที่ได้รับ
อนุมัติให้ น.ประทวน สอบเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร เสนอรายชื่อและ/หรือตําแหน่งของผู้ที่จะแต่งตั้ง
ให้เป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกภาควิชาการในสายวิทยาการของตนให้ กพ.ทอ.ภายในระยะเวลาที่ กพ.ทอ.กําหนด
๒. ให้ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ พิจารณากําหนดรายละเอียดการปฏิบัติเพิ่มเติม
ได้ตามความจําเป็น แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกําหนดในคําสั่งนี้
๓. การสมัครสอบ
๓.๑ ให้ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องและมีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับ
การสอบคัดเลือก ส่งใบสมัครสอบด้วยตนเองผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นถึง หน.นขต.ทอ. ภายใน ๑๐ ก.ค.๕๗
โดยระบุตํา แหน่งที่ต้อ งการสมัค รสอบ (ที่ ผบ.ทอ.ได้อ นุมัติ) ลงในใบสมัค รสอบตามลําดับ ความต้อ งการ
จํานวนไม่เกิน ๒ ตําแหน่ง
๓.๒ ให้สมัครสอบได้เพียงเหล่าทหารหรือจําพวกทหารในสายวิทยาการเดียว หากมี
ปัญหาในการสมัครสอบภายในเหล่าทหารหรือจําพวกทหารในสายวิทยาการใด ให้ประสานการปฏิบัติกับ กพ.ทอ.
โดยตรง
๓.๓ หากคุณสมบัติของผู้สมัคร หรือหลักฐานที่ผู้สมัครเขียนลงในใบสมัครครั้งนี้ ปรากฏ
ในภายหลังว่า ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ทางราชการจะตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้ารับการศึกษา
หรือระงับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรได้ และหากสอบสวนได้ว่ามีเจตนาไม่บริสุทธิ์ทําให้ผู้อื่นต้อง
เสียสิทธิ์จะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของทางราชการต่อไป
๓.๔ ข้าราชการ ทอ. ที่ส่งไปช่วยปฏิบัติราชการนอกหน่วย เช่น กอ.รมน., นทพ. เป็นต้น
แต่ยังคงสังกัดอยู่ใน ทอ. คงให้สิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเช่นเดียวกับข้าราชการ ทอ. ที่ปฏิบัติงานอยู่ใน ทอ. โดยให้ยื่น
ใบสมัครที่หน่วยต้นสังกัดปกติ
๓.๕ ให้ นขต.ทอ.ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานการสมัครของผู้สมัครให้ถูกต้อง (หากมี
ปัญหาข้อขัดข้อง ให้ประสาน กพ.ทอ.โดยตรง) แล้วแยกใบสมัครของผู้สมัครเสนอไปยังหัวหน้าส่วนราชการ
ซึ่งควบคุมเหล่าทหารหรือจําพวกทหารของแต่ละสายวิทยาการ ภายใน ๒๓ ก.ค.๕๗ ทั้งนี้ เมื่อ นขต.ทอ.ส่งใบสมัคร
ไปยังหน่วยหัวหน้าส่วนราชการซึ่งควบคุมเหล่าทหารหรือจําพวกทหารของแต่ละสายวิทยาการแล้ว ผู้สมัคร
จะขอเปลี่ยนเหล่าทหารหรือจําพวกทหาร หรือเปลี่ยนตําแหน่งที่ตนสมัครสอบไว้แล้วไม่ได้ และหากผู้ใดที่มิได้
ยื่นใบสมัครจะอ้างเหตุผลความจําเป็นใด ๆ เพื่อขอยื่นรายงานสมัครเพิ่มเติมอีกไม่ได้เช่นกัน (เว้นในกรณีที่
คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการตรวจสอบแล้ว เห็นว่าการสมัครนั้นไม่ถูกต้องตามเหล่าทหารหรือ
จําพวกทหารในสายวิทยาการของตน จึงจะให้ผู้สมัครยื่นรายงานขอเปลี่ยนเหล่าทหารหรือจําพวกทหาร หรือ
ตําแหน่งที่ตนสมัครสอบได้)
๓.๖ ให้ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ ตรวจสอบคุณสมบั ติแ ละหลั กฐาน
การสมัครของผู้สมัครให้ถูกต้อง เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และรายละเอียดอื่น ๆ
ภายใน ๓๐ ก.ค.๕๗ หากตรวจสอบแล้ ว พบว่ า ผู้ ใ ดสมั ค รไม่ ถู ก ต้ อ งในเหล่ า ทหารหรื อ จํ า พวกทหาร
ในสายวิทยาการของตน ให้รีบแจ้งให้ผู้สมัครและหน่วยต้นสังกัดของผู้สมัครทราบโดยด่วน
ทั้ ง นี้ ให้ คณก.สอบคั ด เลื อ กในแต่ ล ะสายวิ ท ยาการ แบ่ ง กลุ่ ม ผู้ ส มั ค รแยกตาม
ตําแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก โดยยึดถือความต้องการตําแหน่งลําดับที่ ๑ เป็นหลัก และสงวนสิทธิ์ไม่แสดง
จํานวนผู้สมัครในแต่ละตําแหน่งนั้น เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้สมัครสอบทุกคน
๔. การสอบ ...

ก–๕
๔. การสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ ให้ดําเนินการดังนี้
๔.๑ ให้ คณก.สอบคั ดเลื อกในแต่ ละสายวิ ทยาการดํ า เนิ น การสอบคั ด เลื อ กขั้ น ที่ ๑
ให้เสร็จสิ้น ภายใน ๘ ส.ค.๕๗
๔.๒ ให้ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์ในการสอบ
คัดเลือก วิชาที่จะสอบ รวมทั้งกําหนดคะแนนของแต่ละวิชาในสายวิทยาการที่ตนรับผิดชอบ ได้ตามความ
เหมาะสม
๔.๓ หาก คณก.สอบคัดเลือกในสายวิทยาการใด มีความประสงค์จะให้ คณก.สอบคัดเลือก
ในสายวิทยาการอื่น ทําการสอบคัดเลือกผู้สมัครในเหล่าทหารหรือจําพวกทหารในสายวิทยาการที่ตนควบคุมอยู่
ก็สามารถกระทําได้ โดยให้ติดต่อประสานและทําความตกลงกันก่อน
๔.๔ ผู้ส มัค รจะต้อ งมีผ ลการประเมิน สมรรถภาพข้า ราชการทหารในรอบ เม.ย.๕๗
(๑ ต.ค.๕๖ – ๓๑ มี.ค.๕๗) ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๕ จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑
๔.๕ ผู้ที่ถือว่าสอบผ่านการคัดเลือกขั้นที่ ๑ จะต้องมีผลคะแนนการสอบภาควิชาการ
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
๔.๖ การคิดคะแนนสอบขั้นที่ ๑ ให้ดําเนินการดังนี้
๔.๖.๑ คะแนนสอบภาควิชาการ ให้ปรับเป็นคะแนนเต็มเท่ากับ ๑๐๐ คะแนน
๔.๖.๒ คะแนนเพิ่มพิเศษ รวมกันไม่เกิน ๒๐ คะแนน (โดยต้องเป็นผู้สอบผ่าน
ภาควิชาการไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐)
๔.๖.๓ ผลรวมคะแนนสอบขั้นที่ ๑ (คะแนนสอบภาควิชาการ + คะแนนเพิ่มพิเศษ)
ต้องไม่เกิน ๑๒๐ คะแนน
ตัวอย่างเช่น
- คะแนนสอบภาควิชาการ (คะแนนเต็ม) = ๒๐๐ คะแนน, คะแนนที่สอบได้
= ๑๔๐ คะแนน
- ได้คะแนนเพิ่มพิเศษรวมกัน = ๒๐ คะแนน
- ผลรวมคะแนนสอบขั้นที่ ๑ (คะแนนสอบภาควิชาการที่สอบได้รวมกับ
คะแนนเพิ่มพิเศษ) = (๑๔๐ X ๑๐๐) + ๒๐ = ๗๐ + ๒๐ = ๙๐ คะแนน
๒๐๐
๔.๗ การจัดลําดับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ ให้ดําเนินการดังนี้
๔.๗.๑ นําผลรวมคะแนนสอบขั้นที่ ๑ ตามข้อ ๔.๖.๓ มาจัดเรียงลําดับจากมาก
ไปหาน้อย ผู้ที่มีคะแนนสูงอันดับ ๑ - ๓ ของตําแหน่งที่เลือกเป็นลําดับที่ ๑ ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก
ขั้นที่ ๑ และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกขั้นที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์ และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) ในกรณีที่มีผลรวม
คะแนนสอบขั้นที่ ๑ เท่ากัน ให้ผู้ที่มีคะแนนสอบภาควิชาการมากกว่าได้รับการพิจารณาก่อนเป็นลําดับแรก
หากมีคะแนนสอบภาควิชาการเท่ากันอีก ให้ผู้ที่สังกัดในหน่วยที่ตั้งจังหวัดเดียวกับตําแหน่งนั้นเป็นผู้ได้รับ
การพิจารณาเป็นลําดับถัดไป และหากยังคงเป็นผู้ที่สังกัดในหน่วยที่ตั้งจังหวัดเดียวกันอีก ให้ผู้ที่มีอายุมากกว่า
ได้รับการพิจารณาก่อนผู้มีอายุน้อยเป็นลําดับต่อไป
๔.๗.๒ ในกรณีที่ไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ หรือมีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ขั้นที่ ๑ ไม่ครบตามจํานวน (๓ คน) ที่กําหนดในข้อ ๔.๗.๑ ให้พิจารณาผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากจํานวน
ผู้ที่ เลือกตําแหน่งนั้นเป็ นลํ าดับที่ ๒ ให้ ครบตามจํานวน โดยจะต้องตรวจสอบและปรับคะแนนเพิ่ มพิเศษ
ตามสิทธิที่ได้รับให้ถูกต้องก่อนนํามาจัดเรียงตามลําดับคะแนน
๔.๘ เมื่อ คณก.สอบ ...

ก–๖
๔.๘ เมื่อ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการรวบรวมผลการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑
และจัดลําดับตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๔.๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งรายชื่อผู้สอบผ่านขั้นที่ ๑ ตําแหน่งละไม่เกิน
๓ คน พร้อมใบสมัครให้ กพ.ทอ.(คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของ น.ประทวน ที่สอบผ่านขั้นที่ ๑)
ภายใน ๑๕ ส.ค.๕๗ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สอบผ่านขั้นที่ ๑ ตามตําแหน่งที่สมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติตรงตามตําแหน่งที่สอบผ่านก่อนประกาศผลการสอบขั้นที่ ๑
๔.๙ ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของ น.ประทวน ที่สอบผ่านขั้นที่ ๑ ตามข้อ ๔.๘
ว่ามีคุณสมบัติตรงตามที่ 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 หน้าที่ของ คณก.ฯ ตามข้อ ๔.๙
๔.๑๐.๑ ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ น.ประทวน ที่ส อบผ่านขั้นที่ ๑
ตามข้อ ๔.๘ ว่ามีคุณสมบัติตรงตามที่ ทอ.กําหนดหรือไม่ ให้เสร็จสิ้น ภายใน ๒๗ ส.ค.๕๗ และให้ถือผลการ
ตรวจสอบของ คณก.ฯ เป็นที่สิ้นสุด
๔.๑๐.๒ ส่งผลให้ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ ภายใน ๒๙ ส.ค.๕๗
๔.๑๐.๓ ให้ประธานกรรมการ ฯ มีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ทํางานเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
๔.๑๑ การประกาศผลการสอบขั้นที่ ๑ เมื่อ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ
ได้รับผลการตรวจสอบคุณสมบัติจาก คณก.ฯ ตามข้อ ๔.๑๐ แล้ว ให้ประกาศผลการสอบคัดเลือกเรียงตาม
เลขประจําตัวสอบเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน ๓ ก.ย.๕๗ แล้วส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ โดยระบุ
ด้วยว่าเป็นตําแหน่งตามความต้องการลําดับที่ ๑ หรือลําดับที่ ๒ ของผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ พร้อมผลคะแนน
ภาควิชาการ และคะแนนเพิ่มพิเศษ ให้ กพ.ทอ.ภายใน ๕ ก.ย.๕๗
๕. การสอบคัดเลือกขั้นที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) ให้ดําเนินการดังนี้
๕.๑ ให้มีคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกขั้นที่ 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. ...

ก–๗
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 หน้าที่ของ คณก.ฯ ตามข้อ ๕.๑
๕.๒.๑ กําหนดวัน เวลา สถานที่ และดําเนินการสอบสัมภาษณ์, ทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกาย น.ประทวน ที่ผ่านการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ ในโควตา น.ประทวน ทําหน้าที่ในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร
ของแต่ละสายวิทยาการให้เสร็จสิ้น ภายใน ๒๖ ก.ย.๕๗
๕.๒.๒ ดําเนินการแต่งตั้ง 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, ผู้แทนหน่วยเกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็น คณอก.ฯ และ หน.ผสภ.กกฬ.สก.ทอ.เป็นเลขานุการ ฯ
๕.๒.๓ ประธานกรรมการ ฯ มีอํานาจในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทํางานเพิ่มเติมได้
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 ให้ พิจ ารณาคะแนน ๕ ด้ าน ได้ แ ก่ ด้า นบุ ค ลิ กลั กษณะ, การใช้ ความรู้ ,
ท่วงทีวาจา, ปฏิภาณไหวพริบ และความรู้ทั่วไป (ด้านละ ๒๐ คะแนน รวม ๑๐๐ คะแนน ตามผนวก ค) และให้
นําผลการประเมินสมรรถภาพฯ ของแต่ละบุคคลมาใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมที่จะได้รับการ
เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ด้วย โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ ต้องได้คะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๖๐ และได้คะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐
๕.๓.๓ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ 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
ผู้แทนหน่วย
ผู้แทนหน่วย
คะแนน
กรรมการฯ
ผู้แทน กพ.ทอ.
หน.สายวิทยาการ
เจ้าของตําแหน่ง
รวม
คะแนนเต็ม ๕ ด้าน
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๓๐๐
พ.อ.อ.เก่ง ฯ สอบได้
๘๕
๙๐
๙๕
๒๗๐
คิดตามอัตราส่วนคะแนน 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
ขั้นที่ ๒ ฯ ภายในระยะเวลาที่ คณก.ฯ กําหนด
๕.๔ การทดสอบ ...

ก–๘
๕.๔ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ให้ดําเนินการดังนี้
๕.๔.๑ ให้ คณอก.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ดําเนินการทดสอบฯ โดยใช้เกณฑ์
การทดสอบ ตามคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๘๖/๕๓ ลง ๓ ธ.ค.๕๓ เรื่อง การพัฒนาสมรรถภาพทางกายกําลังพล
ของ ทอ. ดังนี้
เพศ

อายุ

๓๐ – ๓๙
ชาย ๔๐ – ๔๙
๕๐ – ๖๐
๓๐ – ๓๙
หญิง ๔๐ – ๔๙
๕๐ – ๖๐

เกณฑ์ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
การดันพื้น
การลุกนั่ง
การวิ่ง ๒.๔ กม.
(จํานวนครั้ง/นาที) (จํานวนครั้ง/นาที)
(นาที)
๒๕ ครั้งขึ้นไป
๒๙ ครั้งขึ้นไป
ไม่เกิน ๑๖ นาที
๒๑ ครั้งขึ้นไป
๒๔ ครั้งขึ้นไป
ไม่เกิน ๑๘ นาที
๑๘ ครั้งขึ้นไป
๑๙ ครั้งขึ้นไป
ไม่เกิน ๑๙ นาที
๑๗ ครั้งขึ้นไป
๑๗ ครั้งขึ้นไป
ไม่เกิน ๒๑ นาที
๑๒ ครั้งขึ้นไป
๑๓ ครั้งขึ้นไป
ไม่เกิน ๒๑ นาที
๖ ครั้งขึ้นไป
๘ ครั้งขึ้นไป
ไม่เกิน ๒๕ นาที

การเดิน ๓.๒ กม.
(นาที)
ไม่เกิน ๓๖ นาที
ไม่เกิน ๓๘ นาที
ไม่เกิน ๓๘ นาที
ไม่เกิน ๔๐ นาที

๕.๔.๒ การเดิน ๓.๒ กม. ให้ใช้สําหรับผู้ที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีสุขภาพ
ร่างกายไม่พร้อมที่จะทําการวิ่งได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณอก.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
๕.๔.๓ การทดสอบสมรรถภาพร่ างกาย ให้ถือ เกณฑ์ ผ่ า น/ไม่ ผ่ า น ตามเกณฑ์
ที่กําหนด ทั้งนี้ หากไม่ผ่านเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งจากการทดสอบฯ จะถือว่าไม่ผ่าน
๕.๔.๔ ให้ คณอก.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ส่งผลการทดสอบให้ คณก.ดําเนินการ
สอบคัดเลือกขั้นที่ ๒ ฯ ภายในระยะเวลาที่ คณก.ฯ กําหนด
๕.๕ คณก.ดําเนินการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๒ ฯ รวบรวมผลการสอบสัมภาษณ์ และการ
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย แล้วส่งให้ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ ภายใน ๓ ต.ค.๕๗
๖. การประกาศผลการสอบขั้นสุดท้าย เมื่อ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ ได้รับผล
การสอบคัดเลือกขั้นที่ ๒ จาก คณก.ดําเนินการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๒ ฯ แล้ว ให้ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็น
ลายลักษณ์อักษร ภายใน ๘ ต.ค.๕๗ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
๖.๑ ให้พิจารณาผู้ที่เลือกตําแหน่งตามความต้องการลําดับ ๑ ก่อนผู้ที่เลือกตําแหน่ง
ตามความต้องการลําดับที่ ๒ (เฉพาะผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย หากไม่ผ่านให้ถือว่าไม่ผ่านการ
สอบขั้นที่ ๒) เรียงลําดับตามคะแนนโดยให้ผู้ที่มีคะแนนรวมมากที่สุดเป็นผู้สอบได้ และจัดลําดับสํารองไว้
จํานวนไม่เกิน ๒ คน โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
๖.๑.๑ คะแนนรวม หมายถึง คะแนนที่มาจากการนําคะแนนสอบภาควิชาการ
รวมกับคะแนนสอบสัมภาษณ์โดยกําหนดน้ําหนักคะแนนสอบเป็นอัตราส่วนคือ คะแนนสอบภาควิชาการ : คะแนน
สอบสัมภาษณ์ = ๒ : ๓ (หรือ ๐.๔ : ๐.๖) แล้วรวมกับคะแนนเพิ่มพิเศษ (ถ้ามี) ตัวอย่างเช่น
คะแนน
คะแนนเต็ม
พ.อ.อ.เก่ง ฯ สอบได้
คิดตามอัตราส่วนคะแนน

คะแนน
ภาควิชาการ
๑๐๐
๘๐
๘๐x๐.๔ = ๓๒

คะแนน
สัมภาษณ์
๑๐๐
๙๐
๙๐x๐.๖ = ๕๔

คะแนน
เพิ่มพิเศษ
๒๐
๑๕
๑๕

คะแนนรวม
๒๒๐
๑๘๕
๑๐๑
๖.๑.๒ กรณี ...

ก–๙
๖.๑.๒ กรณี ที่ ผู้ สอบได้ มี คะแนนรวมเท่ ากั น ให้ ผู้ ที่ มี ค ะแนนสอบภาควิ ช าการ
มากกว่าได้รับการพิจารณาก่อนเป็นลําดับแรก หากมีคะแนนสอบภาควิชาการเท่ากันอีก ให้ผู้ที่สังกัดในหน่วย
ที่ตั้งจังหวัดเดียวกับตําแหน่งนั้นเป็นผู้ได้รับการพิจารณาเป็นลําดับถัดไป และหากยังคงเป็นผู้ที่สังกัดในหน่วย
ที่ตั้งจังหวัดเดียวกันอีก ให้ผู้ที่มีอายุมากกว่าได้รับการพิจารณาก่อนผู้มีอายุน้อยเป็นลําดับต่อไป
๖.๒ กรณีตําแหน่งใดไม่มีผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ ให้พิจารณาบรรจุผู้ที่ได้คะแนนรวม
(สอบขั้ น ที่ ๑ และสอบสั ม ภาษณ์ ) จากจํ า นวนผู้ ที่เ ลื อ กตํ า แหน่ ง นั้น เป็ นลํ า ดั บที่ ๒ แต่ ไม่ ไ ด้ รับ การบรรจุ
ในตําแหน่งที่เลือกเป็นลําดับที่ ๑
๖.๓ กรณีที่ไม่มีผู้สมัครสอบคัดเลือกในตําแหน่งที่ได้รับอนุมัติไว้ หรือไม่มีผู้ใดผ่านเกณฑ์
การคัดเลือกตามข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ ให้ถือว่าไม่มีผู้สอบได้ในตําแหน่งนั้น
๖.๔ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ ส่ งรายชื่ อของผู้ผ่ านการสอบคัดเลือก
ตามตําแหน่งที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งรายชื่อของลําดับสํารองให้ กพ.ทอ.ทราบ ภายใน ๑๐ ต.ค.๕๗
๗. สํ า หรั บ นั ก กี ฬ า ทอ.และผู้ ฝึ ก สอนนั ก กี ฬ า ทอ.ที่ จ ะให้ เ ข้ า ศึ ก ษาหลั ก สู ต รนายทหาร
ชั้นผู้บังคับหมวด ให้คณะกรรมการกีฬา ทอ.พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม โดยปฏิบัติตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ
๑๑ มิ.ย.๒๘ ท้ า ยหนังสื อ กพ.ทอ.ลั บ ด่ ว นมาก ที่ กห ๐๖๐๓/๔๕๘ ลง ๕ มิ.ย.๒๘ แล้ วส่ งรายชื่ อ พร้อ ม
หลักฐานใบสมัครให้ กพ.ทอ.ทราบ ภายใน ๑๐ ต.ค.๕๗
๘. การตรวจร่างกาย
๘.๑ กพ.ทอ.ประสาน พอ.กํ า หนดช่ ว งระยะเวลาที่ เ หมาะสมในการตรวจร่ า งกาย
รวมทั้งส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกตามข้อ ๖.๔ และ ๗ (ยกเว้นลําดับสํารอง) ให้ พอ.และหน่วยหัวหน้า
ส่วนราชการซึ่งควบคุมเหล่าทหารหรือจําพวกทหารของแต่ละสายวิทยาการ เพื่อแจ้งให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว
ไปรายงานตัวเพื่อตรวจร่างกายต่อไป
๘.๒ พอ.ดําเนินการตรวจร่างกายของผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด
ในข้อ ๘.๑ ตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานภาคพื้น พ.ศ.๒๕๕๓
๘.๓ ในกรณีที่ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไม่ผ่านการตรวจร่างกาย ซึ่งเป็นโรคที่สามารถ
รั ก ษาให้ ห ายเป็ น ปกติ ไ ด้ รวมทั้ ง ผู้ ที่ ตั้ ง ครรภ์ ให้ กพ.ทอ.ระงั บ การส่ ง ผู้ นั้ น เข้ า ศึ ก ษาหลั ก สู ต รนายทหาร
ชั้นผู้บังคับหมวดปีงบประมาณ ๕๘ ไว้ก่อน และให้ส่งไปรับการตรวจร่างกายใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเข้าศึกษา
หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด ในปีงบประมาณ ๕๙ หากไม่ผ่านการตรวจร่างกาย ให้หมดสิทธิ์ในการเข้ารับ
การศึกษาในครั้งนี้ แล้วให้ กพ.ทอ.ส่งผู้สอบได้ในลําดับสํารองตามลําดับในเหล่าทหารหรือจําพวกทหารเดียวกัน
ที่ ส อบได้ ใ นคราวเดี ย วกั น นั้ น ไปรั บ การตรวจร่ า งกายเพื่ อ เข้ า ศึ ก ษาหลั ก สู ต รนายทหารชั้ น ผู้ บั ง คั บ หมวด
ในปีงบประมาณ ๕๙ หากผู้ที่สอบได้ลําดับสํารองนั้นไม่ผ่านการตรวจร่างกาย ให้จัดผู้ที่สอบได้ลําดับสํารอง
ลําดับต่อไป ในเหล่าทหารหรือจําพวกทหารเดียวกันที่สอบได้ในคราวเดียวกันนั้น ไปรับการตรวจร่างกาย
จนกว่าจะมีผู้ผ่านการตรวจร่างกายเพื่อทดแทนให้ครบตามจํานวนที่กําหนด
๙. การให้เข้ารับการศึกษา
๙.๑ ยศ.ทอ.จัดให้มีการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รองรับการเข้าอบรม
ของ น.ประทวน ที่ได้รับการเลื่อนฐานะ ฯ ปีงบประมาณ ๕๘ โดยให้ประสานรายละเอียดกับ กพ.ทอ.ต่อไป
๙.๒ กพ.ทอ.ดําเนินการออกคําสั่งให้เข้าศึกษาในหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด
๙.๓ ในกรณี ...

ก – ๑๐
๙.๓ ในกรณี ที่ มี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต หรื อ ลาออก หรื อ ป่ ว ยไม่ ส ามารถรั ก ษาให้ ห ายเป็ น ปกติ
ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดได้ รวมทั้งผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการเข้ารับ
การศึกษาในกรณีอื่น ๆ ที่มิใช่กรณีการตั้งครรภ์ ให้จัดผู้สอบได้ในลําดับสํารองเรียงตามลําดับในเหล่าทหารหรือ
จําพวกทหารเดียวกันกับผู้ที่เสียชีวิต หรือลาออกหรือป่วยหรือขาดคุณสมบัติเข้าทดแทน ทั้งนี้ต้องผ่านการตรวจ
ร่างกายตามระเบียบ ทอ.ในข้อ ๘.๒ ก่อน
๑๐. การประชาสัมพันธ์ กพ.ทอ.ประชาสัมพันธ์การดําเนินการตามเรื่องนี้ผ่านสื่อต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
๑๑. งบประมาณการดําเนินการ สปช.ทอ.สนับสนุนงบประมาณตามที่ได้รับการร้องขอ
------------------

ก – ๑๑
ใบสมัครสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
โควตา น.ประทวน ทําหน้าที่ในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร
หน่วย...............................................
วันที่...........เดือน.................................พ.ศ.....................
๑ ยศ,ชื่อ......................................................……………..................................……………..................
๒. เกิดวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…………………ปัจจุบันอายุ………….ปี (ปี พ.ศ.๒๕๕๘
ลบด้วยปี พ.ศ.เกิด)
๓. เหล่าทหาร....……….........................จําพวกทหาร.....................................................................
ลชทอ.หลัก.........…….......รอง..…………......
๔. ตําแหน่งปัจจุบัน………………………………….....................…..………………..(ลชทอ.หน้าที่……..…...)
ตามคําสั่ง…………..………ที่…….…….ลง…..…….................…ตั้งแต่…….………….......................................................
กรณีเป็นผู้ดํารงตําแหน่งประจําหน่วย มีคําสั่งให้ช่วยราชการใน (หน่วย/ตําแหน่ง)…......………
..........................................................ตามคําสั่ง………………………ที่………...….ลง……………….
ตั้งแต่….........……….(แนบสําเนาคําสั่งช่วยราชการมาด้วย)
๕. ประวัติการรับราชการ
๕.๑ บรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่…………………… ตามคําสั่ง ทอ.ที่………..…….ลง………………...
รวมเวลารับราชการ………….ปี (นับถึงวันกําหนดครบส่งใบสมัคร (๑๐ ก.ค.๕๗) หากมีเศษของปีไม่นับ) โดยใช้คุณวุฒิ
นจอ., นดอ., นชท.หรือสําเร็จจาก รร.ทหารอื่นที่เทียบเท่า
ปวช.
ม.ต้น – ม.ปลาย
อื่น ๆ.................................................................................................................
๕.๒ เลื่อนยศเป็น พ.อ.อ. ตั้งแต่…………………… ตามคําสั่ง ทอ.ที่……………...ลง………………....
รวมเวลาการครองยศ พ.อ.อ. ……….ปี (นับถึงวันครบกําหนดส่งใบสมัคร (๑๐ ก.ค.๕๗) หากมีเศษของปีไม่นับ)
๕.๓ มีผลการประเมินสมรรถภาพข้าราชการทหารในรอบ เม.ย.๕๗ (๑ ต.ค.๕๖ ถึง ๓๑ มี.ค.๕๗)
ได้คะแนนร้อยละ........................
๖. ข้าพเจ้ามีความต้องการสมัครสอบคัดเลือกในเหล่าทหาร...........................……....จําพวกทหาร
.............................ในตําแหน่งดังนี้
๖.๑ ลําดับที่ ๑ ตําแหน่ง ……………………………………………………………………………….............
๖.๒ ลําดับที่ ๒ ตําแหน่ง …………………………………………………………………............................
๗. ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ไม่ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือนกรณีกระทําความผิด (งดบําเหน็จ) ครั้งใดครั้งหนึ่ง
ในระยะเวลา ๓ ปีย้อนหลัง (ต.ค.๕๔ – เม.ย.๕๗) และรับทราบระเบียบของทางราชการเป็นอย่างดี หากข้าพเจ้า
สอบคัดเลือกได้แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมที่จะทําหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรในตําแหน่งที่ทางราชการกําหนด โดยจะบรรจุ
อยู่ในตําแหน่งจนครบระยะเวลาการครองยศสูงสุดของตําแหน่งนั้น (ยกเว้น ย้ายประจําหน่วยหรือสํารองราชการ
กรณีมีความผิด)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง
(ลงชื่อ)............................……….....……...............ผู้สมัคร โทร…...........................

ก - ๑๒
๘. ตรวจสอบหลักฐานการสมัครตามที่ผสู้ มัครแจ้งไว้ในใบสมัครแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้อง
(ลงชื่อ)................................…….…………..(นายทหารกําลังพลหน่วย)
(ตําแหน่ง)..........................................................
............../................/..........
๙. ความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น (หน.นขต.ทอ.)
...........................................……………………......…....…………………...................................................................................
...........................................……………………......…....………………….................................................……………………………
(ลงชื่อ)................................................................
(ตําแหน่ง)............................................................
................/................/..........
๑๐. ความเห็นของหัวหน้าส่วนราชการซึ่งควบคุมและรับผิดชอบเหล่าทหารหรือจําพวกทหาร
...........................................……………………......…....…………………...................................................................................
...........................................……………………......…....………………….................................................…………………………..
(ลงชื่อ)................................................................
(ตําแหน่ง)............................................................
................../................/..........
๑๑. การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทีผ่ ่านการสอบรอบแรก (โดย กพ.ทอ.)
...........................................……………………......…....…………………....................................................................................
...........................................……………………......…....………………….................................................……………………………
(ลงชื่อ)................................................................
(ตําแหน่ง)............................................................
................../................/..........

ก – ๑๓
(สําหรับเจ้าหน้าที่ของสายวิทยาการ)
คะแนนเพิ่มพิเศษโดยให้เพิ่มเมื่อมีคะแนนภาควิชาการไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ ดังนี้

ลําดับ

คุณสมบัติ

๑

สังกัดในหน่วยที่ตั้งจังหวัดเดียวกับตําแหน่งที่มีความประสงค์
สมัครสอบคัดเลือก
อายุตั้งแต่ ๕๑ ปีขึ้นไป
เกณฑ์อายุ (ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ลบด้วยปี
อายุตั้งแต่ ๔๖ - ๕๐ ปี
พ.ศ.เกิด)
อายุตั้งแต่ ๔๐ - ๔๕ ปี
ตั้งแต่ ๑๐ ปี ขึน้ ไป
๙ ปี
ระยะเวลาที่ครองยศ พ.อ.อ.
(นับถึงวันครบกําหนดส่งใบสมัคร
๘ ปี
(๑๐ ก.ค.๕๗) หากมีเศษของปีไม่นับ)
๗ ปี
๖ ปี

๒

๓

คะแนนเพิ่มพิเศษ
ภาควิชาการ (คะแนน)
๑๐
๕
๔
๓
๕
๔
๓
๒
๑
รวม

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

คะแนนที่ได้

ผนวก ข
ประกอบคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๘๘ ลง ๑๖ มิ.ย.๕๗
คุณสมบัติและข้อกําหนดของผู้มีสิทธิส์ มัครสอบคัดเลือกโควตา น.ประทวน
ที่ใช้คณ
ุ วุฒิปริญญาตรีปรับเป็น 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.๒๕๒๓ - ๒๕๓๓)
๑.๒ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (โดยเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษา หรือเป็น
ผู้ที่สําเร็จการศึกษาฯ ก่อนบรรจุเข้ารับราชการที่ได้รับการบันทึกคุณวุฒิการศึกษานั้นในสมุดประวัติรับราชการแล้ว)
ในสาขาวิชาตรงกับคุณวุฒิที่เปิดสอบมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี (ปี ๒๕๕๘ – ปีที่สําเร็จการศึกษา) และมีระดับ
คะแนนผลการศึกษา ๒.๒๐ ขึ้นไป (ยกเว้น เหล่า ส. และ สพ.ระดับคะแนนผลการศึกษา ๒.๘๐ ขึ้นไป) ทั้งนี้ เป็นไป
ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๒๐ ก.ย.๕๕ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ลับ ด่วนมาก ที่ กห ๐๖๐๔.๓/๒๓๑๑ ลง ๑๔ ก.ย.๕๕
๑.๓ มีเวลารับราชการไม่น้อยกว่า ๕ ปี (นับถึง ๓๑ ธ.ค.๕๗)
๑.๔ มีผลการประเมินสมรรถภาพข้าราชการทหาร ในรอบ ต.ค.๕๗ (๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย.๕๗)
ต้องไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๕
๑.๕ ไม่เป็นผู้ไม่ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือนกรณีกระทําความผิด (งดบําเหน็จ) ครั้งใดครั้งหนึ่ง
ในระยะเวลา ๓ ปีย้อนหลัง (เม.ย.๕๕ – ต.ค.๕๗)
๑.๖ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกพักราชการหรือสํารองราชการ หรือมีกรณีที่ต้องหาว่า
กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงและถูกสอบสวนเพื่อลงทัณฑ์สถานหนัก
๑.๗ มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง พอที่จะตรากตรําในการฝึกและศึกษาได้ตลอดหลักสูตร
และจะต้องผ่านการตรวจร่างกายตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่ ทอ.กําหนด
๒. ข้อกําหนดอื่น ๆ
๒.๑ ผู้สมัครที่มีข้อผูกพันในการศึกษาหรือดูงาน ให้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกได้ โดยมี
เงื่อนไขว่า หากผ่านการสอบคัดเลือกต้องเข้ารับการศึกษาใน รร.นม.ยศ.ทอ.ตามระยะเวลาที่ กพ.ทอ.กําหนด กรณีที่
ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาได้ ให้ถือว่าสละสิทธิ์ และ กพ.ทอ.จะเรียกผู้อยู่ในลําดับสํารองเข้าทดแทนต่อไป
๒.๒ ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกทุกขั้นตอน หากพบว่าตั้งครรภ์อยู่และไม่สามารถจะเข้ารับ
การศึกษาใน รร.นม.ยศ.ทอ.ภายในปีงบประมาณที่สอบได้ ให้คงสิทธิ์ในการเข้ารับการศึกษาฯ ไว้ได้ และจะจัดให้
เข้ารับการศึกษาในปีงบประมาณถัดไปทดแทน แต่จะต้องผ่านการตรวจร่างกายตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่
ทอ.กําหนด และการคงสิทธิ์นี้ให้ใช้ได้เพียงครั้งเดียว
------------

ข–๒
กําหนดเวลาการดําเนินการของหน่วยเกี่ยวข้อง โควตา น.ประทวน ทีใ่ ช้คณ
ุ วุฒิปริญญาตรี
ปรับเป็น น.สัญญาบัตร
๑. กพ.ทอ.จะเรียกผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในลําดับสํารองของโควตา น.ประทวน ที่ใช้คุณวุฒิ
ปริญ ญาตรีฯ ของปีง บประมาณ ๕๗ ที่มีค วามสมัค รใจ มีคุณ สมบัติค รบถ้ว น และมีคุณ วุฒิตรงกับโควตา
น.ประทวน ที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีฯ ปีงบประมาณ ๕๘ บรรจุลงในตําแหน่งต่าง ๆ ก่อน ส่วนตําแหน่งที่เหลือ
ให้ คอค.ทอ.ดําเนินการประกาศรับสมัครต่อไป ทั้งนี้เป็นไปตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๕ มิ.ย.๕๗ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.
ด่วน ที่ กห ๐๖๐๔.๓/๕๒๗๗ ลง ๓๐ พ.ค.๕๗
๒. การสมัครสอบคัดเลือก
๒.๑ ให้ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องและมีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก ที่มีความประสงค์จะสมัคร
เข้ารับการสอบคัดเลือก ให้ตรวจสอบคุณวุฒิและตําแหน่งจากการประกาศรับสมัครของ คอค.ทอ.แล้วสมัคร
สอบด้วยตนเองผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นถึง หน.นขต.ทอ. โดย คอค.ทอ.จะกําหนดรายละเอียดการรับสมัคร
ให้ทราบอีกครั้ง
๒.๒ หากคุณสมบัติของผู้สมัคร หรือหลักฐานที่ผู้สมัครเขียนลงในใบสมัครครั้งนี้ ปรากฏ
ในภายหลังว่า ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ทางราชการจะตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้ารับการศึกษา
หรือระงับการสอบได้ในครั้งนี้ และหากสอบสวนได้ว่ามีเจตนาไม่บริสุทธิ์ทําให้ผู้อื่นต้องเสียสิทธิ์จะได้รับการ
พิจารณาโทษตามระเบียบของทางราชการต่อไป
๒.๓ ข้าราชการ ทอ.ที่ส่งไปช่วยปฏิบัติราชการนอกหน่วย เช่น กอ.รมน., นทพ. เป็นต้น
แต่ยังคงสังกัดอยู่ใน ทอ. คงให้สิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเช่นเดียวกับข้าราชการ ทอ. ที่ปฏิบัติงานอยู่ใน ทอ. โดยให้ยื่น
ใบสมัครที่หน่วยต้นสังกัดปกติ
๒.๔ ให้ นขต.ทอ.ตรวจสอบคุณ สมบัติแ ละหลัก ฐานการสมั ครของผู้ส มัค รให้ถู กต้อ ง
(หากมีปัญหาข้อขัดข้อง ให้ประสาน กพ.ทอ.โดยตรง) แล้วส่งใบสมัครให้ คอค.ทอ.(ผ่าน กพ.ทอ.) ตามระยะเวลา
ที่ คอค.ทอ.กําหนด
๒.๕ ให้ คอค.ทอ.ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติแ ละหลั ก ฐานการสมั ครของผู้ สมั ครให้ ถู กต้ อง
อีกครั้งหนึ่ง แล้วประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
๓. การสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ และขั้นที่ ๒ รายละเอียดและกําหนดการต่ าง ๆ จะแจ้ งให้
ผู้สมัครสอบทราบ โดยผ่านสื่อต่าง ๆ ของ ทอ.อีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งพิจารณาผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับ
ราชการในตําแหน่งต่าง ๆ
------------------

ข–๓
ใบสมัครสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
โควตา น.ประทวน ที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็น น.สัญญาบัตร
------------------------หน่วย...............................................
วันที่...........เดือน.................................พ.ศ.....................
๑ ยศ,ชื่อ......................................................……………..................................……………..................
๒. เกิดวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…………………อายุ………….ปี
๓. ตําแหน่งปัจจุบัน………………………………….....................…..……………….......................................
๔. ประวัติการรับราชการ
๔.๑ บรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่…………………… ตามคําสั่ง ทอ.ที่………..…….ลง………………...
รวมเวลารับราชการ………….ปี (นับถึง ๓๑ ธ.ค.๕๗)
๔.๒ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา…………………........………………………………….......
จากสถาบัน.........................................................คะแนนสะสมเฉลี่ย......................เมื่อ……….………………………...
รวมสําเร็จการศึกษามาแล้ว.............ปี (ปี ๒๕๕๘ – ปีที่สําเร็จการศึกษา) พร้อมนี้ได้แนบสําเนาคุณวุฒิการศึกษา
(ที่แสดงคะแนนสะสมเฉลี่ย) และสําเนาประวัติรับราชการที่แสดงผลการบันทึกคุณวุฒิการศึกษา มาด้วยแล้ว
๔.๓ มีผลการประเมินสมรรถภาพข้าราชการทหารในรอบ ต.ค.๕๗ (๑ เม.ย. ถึง ๓๐ ก.ย.๕๗)
ได้คะแนนร้อยละ........................
๕. ข้าพเจ้าขอสมัครสอบในคุณวุฒปิ ริญญาตรีทาง (กาเครื่องหมาย ในช่องว่าง เพียงช่องเดียวเท่านั้น)
สมัคร เกรดเฉลี่ย
ปริญญาตรีทาง

รอการประกาศรับสมัครจาก คอค.ทอ.

๖. ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ไม่ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือนกรณีกระทําความผิด (งดบําเหน็จ) ครั้งใดครั้งหนึ่ง
ในระยะเวลา ๓ ปีย้อนหลัง (เม.ย.๕๕ – ต.ค.๕๗) และรับรองว่าเอกสารที่แนบ เป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้จริง
และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน หากปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่กําหนด
ไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้
(ลงชื่อ)............................……….....……...ผู้สมัคร โทร…....................

ข–๔
๗. ตรวจสอบหลักฐานการสมัครตามที่ผู้สมัครแจ้งไว้ในใบสมัครแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้อง
(ลงชื่อ)................................…….…………..(นายทหารกําลังพลหน่วย)
(ตําแหน่ง)..........................................................
............../................/..........
๘. ความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น (หน.นขต.ทอ.)
...........................................……………………......…....…………………...................................................................................
...........................................……………………......…....………………….................................................……………………………
(ลงชื่อ)................................................................
(ตําแหน่ง)............................................................
................/................/..........

ผนวก ค
ประกอบคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๘๘ ลง ๑๖ มิ.ย.๕๗
ใบแบบการสอบสัมภาษณ์ นายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร

ลําดับ

ชื่อ - สกุล

รายการสอบสัมภาษณ์
บุคลิกลัก การใช้ ท่วงที ปฏิภาณ ความรู้
ษณะ ความรู้ วาจา ไหวพริบ ทั่วไป
(๒๐)
(๒๐) (๒๐) (๒๐)
(๒๐)

คะแนน
รวม
ร้อยละ

ผลการสอบ
(ได้/ตก)

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

ประธานกรรมการสอบสัมภาษณ์
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร
ปีงบประมาณ ๕๘
ลําดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

การดําเนินการ

ผู้สมัครเขียนใบสมัครส่ง หน.นขต.ทอ.
นขต.ทอ.แยกใบสมัครส่ง หน.สายวิทยาการ (คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ)
คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์ อบ
สอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ (ภาควิชาการ)
คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ ส่งรายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการตําแหน่งละ
ไม่เกิน ๓ คน พร้อมใบสมัคร ให้ คณก.ตรวจสอบคุณสมบัติของ น.ประทวน
ที่สอบผ่านขั้นที่ ๑ (กพ.ทอ.)
๖. กพ.ทอ.ตรวจสอบคุณสมบัติผทู้ ี่สอบผ่านภาควิชาการ แล้วส่งให้
คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ
๗. คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ ประกาศผลการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑
(ภาควิชาการ)
๘. คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ ส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ
พร้อมคะแนนภาควิชาการ และคะแนนเพิ่มพิเศษ (ถ้ามี) ให้ กพ.ทอ.
๙. สอบคัดเลือกขั้นที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย)
โดย คณก.ดําเนินการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๒ (กพ.ทอ.)
๑๐. คณก.ดําเนินการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๒ รวบรวมผลการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๒
ส่งให้ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ
๑๑. คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ ประกาศผลการสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย
๑๒. คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ ส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย
ให้ กพ.ทอ.เพื่อขออนุมัติตัวบุคคลต่อไป

ให้แล้วเสร็จ
ภายใน
๑๐ ก.ค.๕๗
๒๓ ก.ค.๕๗
๓๐ ก.ค.๕๗
๘ ส.ค.๕๗
๑๕ ส.ค.๕๗
๒๙ ส.ค.๕๗
๓ ก.ย.๕๗
๕ ก.ย.๕๗
๒๖ ก.ย.๕๗
๓ ต.ค.๕๗
๘ ต.ค.๕๗
๑๐ ต.ค.๕๗

