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 ที่…......…………… 

แบบ สส.๖ 
สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์การสื่อสาร            
ความเร่งด่วน-ผู้รับปฏิบัติ 

ด่วนท่ีสุด 
ความเร่งด่วน-ผู้รับทราบ หมู่วัน - เวลา      ๑๙  ธ.ค. ๖๒ คำแนะนำ 
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ขกท., ทภ.๑, ทภ.๒, ทภ.๓, ทภ.๔, กพ.ทบ. (กตพ.) 

ประเภทเอกสาร 

ผู้รับทราบ  ที่ของผู้ให้ข่าว 
กห ๐๔๐๑/๑๕๕๘ 

    
   ๑. ด้วย ทบ. มีนโยบายในการสร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมความก้าวหน้าในการรับราชการให้กับทหาร
กองประจำการ เพ่ือสร้างโอกาสให้แก่ทหารกองประจำการได้เจริญก้าวหน้าในการรับราชการ โดยคัดเลือกทหารกอง
ประจำการที่มีความรู้ มีคุณลักษณะ อุดมการณ์ความเป็นทหาร และประสงค์จะรับราชการต่อเข้าสู่กระบวนการฝึกอบรม
หลักสูตรส่งทางอากาศ เพ่ือการพิจารณาคัดเลือกเป็น นนส. เหล่า ร. ภายหลังจากปลดประจำการต่อไป 
 ๒. เพ่ือให้การดำเนินการ ตามข้อ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญผู้แทนหน่วยที่สามารถตกลงใจได้ 
เข้าร่วมประชุมเพ่ือกำหนดขั้นตอนการคัดเลือกทหารกองประจำการที่มีคุณลักษณะทหารที่ดี มีอุดมการณ์ และมีความ
จงรักภักดี เข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศและหลักสูตร นนส. เหล่า ร. รวมท้ังแบ่งมอบความรับผิดชอบการปฏิบัติ 
ในการดำเนินการสอบคัดเลือกให้กับหน่วยต่าง ๆ ในวันพุธที่ ๒๕ ธ.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทบ.(๑) โดยมี 
ผอ.สพบ.กพ.ทบ. เป็นประธาน ทั้งน้ีสามารถ Download เอกสารประกอบการประชุมได้ที่ http://dop.rta.mi.th หาก
หน่วยมีข้อสงสัย หรือต้องการประสานรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถประสานได้ที่ พ.อ. รณณรงค์  จันทินมาธร  รอง ผอ.กอง 
กพ.ทบ. หมายเลขโทรศัพท์ ทบ.๙๗๑๒๔ หรือหมายเลขโทรศัพท์ ทศท. ๐-๒๒๙๗-๗๑๒๔ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังน้ี    
    ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานกล่าวเปิดการประชุม 
    ระเบียบวาระที่ ๒ ฝ่ายเลขานุการช้ีแจงข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
    ระเบียบวาระที่ ๓ ที่ประชุมร่วมพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการสอบคัดเลือก  
    ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
    ระเบียบวาระที่ ๕ ประธานกล่าวปิดการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
หน้า   ๑   ใน  ๑ หน้า 

อ้างถึงข่าว 
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      นายทหารอนุมัติข่าว 
 



 
 

การแบ่งมอบความรบัผิดชอบและขัน้ตอนการคดัเลือกทหารกองประจำการเข้ารบัการศึกษา
หลักสูตรส่งทางอากาศและหลักสูตร นนส.เหล่า ร.  

๑ . กล่าวนำและความมุ่ งหมาย กองทัพบกมีนโยบายในการสร้างแรงจูงใจ และส่งเสริม
ความก้าวหน้าในการรับราชการให้กับทหารกองประจำการ เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ทหารกองประจำการได้
เจริญก้าวหน้าในการรับราชการ โดยคัดเลือกทหารกองประจำการที่มีความรู้ มีคุณลักษณะ อุดมการณ์ความ
เป็นทหาร และประสงค์จะรับราชการต่อเข้าสู่กระบวนการฝึกอบรมหลักสูตรส่งทางอากาศ เพื่อพิจารณา
คัดเลือกเป็น นนส.เหล่า ร. ภายหลังจากปลดประจำการต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑. เพื่อดำเนินการและกำหนดขั้นตอนการคัดเลือกทหารกองประจำการที่มีคุณลักษณะทหาร
ที่ดี มีอุดมการณ์ และมีความจงรักภักดี เข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศและหลักสูตร นนส.เหล่า ร. 
ให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่กำหนดไว้ 
  ๒.๒. เพ่ือแบ่งมอบความรับผิดชอบการปฏิบัติในการดำเนินการสอบคัดเลือกให้กับหน่วยต่าง ๆ  
 ๓. จำนวนโควตาที่น่ังศึกษาในแต่ละปี จำนวน ๗๕๐ นาย แยกได้เป็น ๔ กรณี 
  ๓.๑ โควตา ร.๓๑ รอ. : ปีละ ๑๐๐ นาย  
   ๓.๑.๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้หน่วยคัดเลือกทหารกองประจำการผลัดที่ ๑/๖๑ ท่ีจะ
ปลดจากกองประจำการใน เม.ย.๖๓ ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับการศึกษา หลักสูตร นนส.เหล่า ร.  หากมี
ผู้เข้ารับการศึกษาไม่ครบตามจำนวน จำนวนที่เหลือให้นำไปรวมกับโควตาตามข้อ ๓.๒ เพื่อจัดสรรให้กับ
หน่วยต่อไป  
   ๓.๑.๒ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นต้นไปดำเนินการตามแผนงานที่ ทบ. กำหนดต่อไป  
  ๓.๒ โควตา หน่วยทหารในพื้นที่ ทภ.๑ - ทภ.๔ : ปีละ ๕๖๐ นาย เฉพาะในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ให้แบ่งยอดจัดสรรให้กับ อส.ทพ. และทหารกองหนุน ที่มีอายุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์ โดยในส่วนนี้ให้ไปเข้ารับ
การทดสอบเป็นการทั่วไปโดย ยศ.ทบ. 
  ๓.๓ โควตาการรับบุคคลจากในพื้นที่ ๓ จชต. จำนวน ๕๐ นาย (แยกดำเนินการตามหลักเกณฑ์
เฉพาะ)  
  ๓.๔ โควตาผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา และผู้มีความสามารถพิเศษอื่น ๆ จำนวน ๔๐ นาย 
(แยกดำเนินการตามหลักเกณฑ์เฉพาะ)  
 
 
 ๔. ตารางการจัดสรรโควตา นนส.เหลา่ ร.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

รายละเอียด/พ้ืนท่ี จำนวน 
ทหารกองประจำประการ 

(นาย) 

ร้อยละ 
การจัดสรร 

จำนวนการ
จัดสรร 
(นาย) 

รับเพ่ิมจาก
โควตาเด็ดขาด 

ร.๓๑ รอ.
(นาย) 

รวม 
จำนวนจัดสรร 

(นาย) 

ทภ.๑ ๗๓,๓๖๕ ๔๙ ๒๗๓ ๓๐ ๓๐๓ 

- ฉบับร่าง - 



‐ ๒ ‐ 
 

ทภ.๒ ๒๘,๙๒๓ ๑๙ ๑๐๘ ๙ ๑๑๗ 
ทภ.๓ ๑๓.๐๘๗ ๑๘ ๙๙ ๙ ๑๐๘ 
ทภ.๔ ๑๑,๑๐๖ ๑๔ ๘๐ ๙ ๘๙ 

ร.๓๑ รอ. 
(๑๐๐ นาย) 

    ๒๘ 

จชต.     ๕๐ 
นักกีฬา/

ความสามารถ
พิเศษ 

    ๔๐ 

อส.ทพ. และ  
ทหารกองหนุน  

อายุไม่เกิน ๒๔ ปี 

   ๑๕ ๑๕ 

รวมทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๗๓ ๑๐๐ ๕๖๐ ๗๒ ๗๕๐ 
 
 ๕. หน้าท่ีความรับผิดชอบในการคัดเลือก 
  ๕.๑ กพ.ทบ. รับผิดชอบดำเนินการดังนี้  
   ๕.๑.๑ จัดสรรโควตาให้กับหน่วยทหารที่มีทหารกองประจำการในพ้ืนที่ ทภ.๑ - ทภ.๔  
   ๕.๑.๒ จัดการประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการบรรจุกำลังพลเข้ารับราชการใน ทบ. 
พิจารณาจัดสรรโควตาบรรจุและเปิดตำแหน่งบรรจุ นนส.เหล่า ร. ให้กับหน่วยต่าง ๆ  
  ๕.๒ ยก.ทบ. รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาจัดลำดับและส่งบัญชีรายชื่อทหารกองประจำการที่
ผ่านการทดสอบเข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศให้กับ นสศ. (รร.สพศ.ศสพ.) และแจ้งให้ ทภ. ส่งตัว
ทหารกองประจำการในพื้นที่รับผิดชอบเข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ 
  ๕.๓ หน่วยที่มีทหารกองประจำการรับผิดชอบในอัตรา ดำเนินการคัดเลือกทหารกองประจำการ
ที่มีความพร้อมและมีคุณสมบัติตามท่ี ทบ.กำหนด รวมทั้งมีขีดความสามารถในการเข้ารับการศึกษาหลักสูตร
ส่งทางอากาศเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ พ้ืนท่ี ทภ. (ทภ.กำหนด)   
   หมายเหตุ ไม่กำหนดโควตาให้หน่วยท่ีมีทหารกองประจำการเป็นการเฉพาะข้ึนอยู่กับความ
สมัครใจและขีดความสามารถของทหารกองประจำการแต่ละนาย 
  ๕.๔  ทภ. รับผิดชอบดำเนินการดังนี้ 
   ๕.๔.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยมี ผู้แทน นสศ. และ หน่วยที่
เก่ียวข้องร่วมเป็นกรรมการ   
   ๕.๔.๒ จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายให้กับทหารกองประจำการของหน่วยที่มีทหาร
กองประจำการรับผิดชอบในพื้นที่ส่งเข้ารับการทดสอบ กรณีที่ ทภ. เห็นว่าทหารกองประจำการท่ีหน่วยส่ง
เข้ารับการทดสอบมีจำนวนมาก สามารถกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเพ่ือกลั่นกรองให้ได้จำนวนที่เหมาะสมได้
ตามความจำเป็น หลักเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับผู้เข้ารับการทดสอบ
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เพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศของ รร.สพศ.ศสพ. เฉพาะในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่ง ทภ.อาจ
พิจารณาแบ่งมอบโควตาเด็ดขาดให้กับหน่วยในระดับกองพลตามพื้นที่ที่รับผิดชอบได้ตามความจำเป็น  
   ๕.๔.๓ ผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายให้จัดเรียงตามลำดับผลคะแนน ตามหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขที่คณะกรรมการฯ กำหนด โดยให้ประกาศผลการทดสอบจำนวนหน่ึงเท่าครึ่งของโควตาท่ีได้รับ
การจัดสรร (๑.๕ เท่า) แยกเป็นตัวจริงและตัวอะไหล่ 
   ๕.๔.๔ จัดให้มีการตรวจโรค และตรวจสุขภาพจิตตามที่กำหนดให้กับทหารกองประจำการที่
ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ รพ.ทบ. ในพื้นที่  
   ๕.๔.๕ ส่งตัวทหารกองประจำการที่ผ่านการคัดเลือกฯ ตามข้อ ๕.๔.๓ เข้ารับการสอบวัด
ความรู้ทางทหารเบื้องต้นในระดับพลปืนเล็กและสอบสัมภาษณ์ ตามท่ี ยศ.ทบ. กำหนด 
   ๕.๔.๖ ส่งตัวทหารกองประจำการ ตามข้อ ๕.๔.๕ ท่ีมีผลการการสอบวัดความรู้ทางทหาร 
และสอบสัมภาษณ์ท่ีได้รับเกณฑ์ “ผ่าน” แล้วเข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศต่อไป  
   ๕.๔.๗ ส่งตัวทหารกองประจำการท่ีผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การสอบวัดความรู้
ทางทหาร การสอบสัมภาษณ์ และหลักสูตรส่งทางอากาศของ ทบ. เข้ารับการศึกษาหลักสูตร นนส.เหล่า ร.
ต่อไป  
  ๕.๕ ยศ.ทบ. รับผิดชอบดำเนินการ ดังน้ี 
   ๕.๕.๑ จัดการการสอบวัดความรู้ทางทหารที่มีขอบเขตวิชาพื้นฐานความรู้เบื้องต้นในระดับ
พลปืนเล็กและสอบสัมภาษณ์ รวมท้ังกำหนดการทดสอบอื่น ๆ เท่าท่ีจำเป็น โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
วัดความรู้ทางทหารฯ มีหน่วยท่ีเก่ียวข้องเป็นกรรมการ โดยมีผลการทดสอบในเกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน ทั้งนี้ให้
ยึดถือแนวทางการปฏิบัติการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นนส.ทบ. หรือ นนส.เหล่า ร. เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติเท่าท่ีจำเป็นและไม่ขัดกับหลักเกณฑ์น้ี เฉพาะในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้วางแผนและเปิดสอบ
คัดเลือกท่ัวไปให้กับ อส.ทพ. และทหารกองหนุน ท่ีมีอายุครบ ๒๔ ปีบริบูรณ์ นับตาม พ.ร.บ.รับราชการ
ทหาร พ.ศ. ๒๕๙๗ จำนวน ๑๕ อัตรา โดยใช้หลักเกณฑ์และแนวทางการสอบคัดเลือก นนส.เหล่า ร. 
ตามที่ ยศ.ทบ. กำหนด 
   ๕.๕.๒ ประกาศผลการการสอบวัดความรู้ทางทหารและสอบสัมภาษณ์ (กรณีมีรอยสักบน
ร่างกายให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ) 
   ๕.๕.๓ วางแผน อำนวยการ ประสานงานและกำกับดูแล การตรวจโรค ตรวจสุขภาพจิต 
และตรวจสอบหลักฐานเอกสารประกอบการบรรจุเข้ารับราชการ โดยใช้แนวทางการบรรจุ นนส.ทบ. เป็น
แนวทางการปฏิบัติ  
   ๕.๕.๔ รับตัวทหารกองประจำการท่ีผ่านการคัดเลือกตามข้ันตอนเข้ารับการศึกษาหลักสูตร 
นนส.เหล่า ร. กรณีมีผู้ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร นนส.เหล่า ร. ให้หน่วยเรียกตัวอะไหล่เข้ารับการศึกษา
ทดแทนผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาในกรณีต่าง ๆ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามที่ ยศ.ทบ. (ศร.) กำหนด 
   ๕.๕.๕ วางแผนและประสานงานเกี่ยวกับการเปิดตำแหน่งบรรจุ นนส.เหล่า ร. และการ
เลือกตำแหน่งบรรจุ นนส.เหล่า ร. เมื่อสำเร็จการศึกษาโดยจัดเรียงคะแนนตามผลการศึกษาให้กับหน่วย
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ในแต่ละพ้ืนที่ โดยจะต้องเป็นตำแหน่งในสัดส่วนโควตาทหารกองประจำการในพื้นที่ ทภ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
ที่เหลือสามารถเลือกออกนอกพ้ืนที่ ทภ. ได้ ท้ังนี้เพื่อปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชาต่อไป และ
เสนอให้ กพ.ทบ. เพื่อนำเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการบรรจุกำลังพลเข้ารับราชการใน ทบ. 
พิจารณาจัดสรรให้กับหน่วยต่าง ๆ ต่อไป 
   ๕.๕.๖ บรรจุและแต่งตั้งยศ นนส.เหล่า ร. ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และ
หลักเกณฑ์ที่ กห. และ ทบ. กำหนด  
  ๕.๖ นสศ. รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้ 
   ๕.๖.๑ สนับสนุนกำลังพลเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และการ
ปฏิบัติอื่น ๆ ตามท่ีได้รับการประสานจาก ทภ. หรือ ยศ.ทบ. แล้วแต่กรณี 
   ๕.๖.๒ รับตัวทหารกองประจำการที่ผ่านการคัดเลือกจากหน่วยต้นสังกัด ตามท่ี ยก.ทบ. 
จัดลำดับเข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ รวมท้ังแจ้งผลการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศให้กับหน่วย
ต้นสังกัดทราบ กรณีมีผู้ไม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศให้แจ้งหน่วยต้นสังกัดทราบด้วย สำหรับ
การเรียกตัวอะไหล่เข้ารับการศึกษาทดแทนผู้ท่ีไม่สำเร็จการศึกษาในกรณีต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่ นสศ. 
(รร.สพศ.ศสพ.) กำหนด 
 ๖. หลักการคัดเลือก ทหารกองประจำการ เข้ารับการศึกษาหลักสูตร นนส.เหล่า ร. 
  ๖.๑  คุณสมบัติเฉพาะ  
   ๖.๑.๑ เป็นทหารกองประจำการ ณ วันที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก ต้องรับราชการมาแล้ว 
๑ ปี และมีกำหนดประจำการ ๑ ปีข้ึนไป โดยหน่วยต้นสังกัดมีหนังสือรับรอง และมีความสมัครใจท่ีจะรับ
ราชการต่อ  
   ๖.๑.๒ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) สายสามัญ ณ วันที่สมัครเข้ารับการ
คัดเลือก และต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) สายสามัญ ก่อนบรรจุเข้าเป็น นนส.เหล่า ร. 
(๓๐ เม.ย. ของปี)  
   ๖.๑.๓ ผ่านการตรวจโรค และสุขภาพจิตตามท่ีกำหนด 
   ๖.๑.๔ กรณีมีรอยสักบนร่างกาย จะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยจะต้องไม่ส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของ ทบ. ในภาพรวม  
    ๖.๑.๕  มีประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการสนาม อาทิ ภารกิจการป้องกันชายแดน 
ภารกิจการป้องกันประเทศ ภารกิจ จชต. ภารกิจรักษาสันติภาพในต่างประเทศ ฯลฯ หรือมีประสบการณ์ใน
การฝึก อาทิ การฝึกทหารใหม่ หน่วยทหารทรหด ฯลฯ หรือมีความสามารถพิเศษอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  ๖.๒  คุณสมบัติทั่วไป  
   ๖.๒.๑ มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และรูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดพิกัดของร่างกาย
เหมาะสมกับการเป็นทหาร ไม่มีโรคหรือความผิดปกติหรือความพิการ และมีทัศนคติดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
   ๖.๒.๒ มีคุณลักษณะทางทหารที่ดี มีความองอาจ ผึ่งผาย     
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   ๖.๒.๓ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม  
   ๖.๒.๔ ไม่เป็นผู้ท่ีมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา และไม่
เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันกระทำโดยประมาท 
   ๖.๒.๕ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ เนื่องจากความผิดหรือหนีราชการ 
   ๖.๒.๖ ไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือไล่ออกจากราชการ 
  ๖.๓  ทหารกองประจำการที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก : ทหารกองประจำทุกเหล่า โดย 
   ๖.๓.๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นทหารกองประจำการ ผลัดท่ี ๑/๖๑ และ ผลัดที่ ๒/๖๑ 
   ๖.๓.๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นทหารกองประจำการ ผลัดท่ี ๑/๖๒ และ ผลัดที่ ๒/๖๒ 
   ๖.๓.๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เป็นทหารกองประจำการที่รับราชการตั้งแต่ ๑ ปี
ข้ึนไป จำนวน ๒ ครั้ง คร้ังที่ ๑ ในเดือน พ.ค. และครั้งที่ ๒๑ ในเดือน พ.ย. (๑ ปี ก่อนเข้าเป็น นนส.) ครั้งละ 
๒๘๐ นาย 
 
 
 ๗. ตารางเวลาการปฏิบัติที่สำคัญ  
  ๗.๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓        
วันที่ การปฏิบัติ หน่วยรับผิดชอบ 

๒๓ - ๓๐ ธ.ค. ๖๒ จัดประชุมหน่วยที่เก่ียวข้อง ประสานหน่วย และขออนุมัติจัดสรร
โควตาและแนวทางการสอบคัดเลือกทหารกองประจำการ 

กพ.ทบ. 

๒๔ ธ.ค. ๖๒ -     
๓ ม.ค. ๖๓ 

คัดเลือกทหารประกองจำการ ผลัดที่ ๑/๖๑ และ ๒/๖๑ เข้ารับการ
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ พื้นท่ี ทภ. (ทภ. กำหนด) 
 

หน่วยท่ีมีทหารกอง
ประจำการในอัตรา  

๖ – ๑๐ ม.ค. ๖๓ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตรวจโรค และสุขภาพจิต ณ รพ.ทบ. ใน
พ้ืนที่ และประกาศผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  

ทภ.๑ – ทภ.๔ 

๑๑ - ๑๗ ม.ค. ๖๓ ทดสอบความรู้ทางทหาร สอบสัมภาษณ์ ตรวจสอบหลักฐาน และ
ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

ยศ.ทบ.  

๑๘ – ๑๙ ม.ค. ๖๓ ยก.ทบ. พิจารณาจัดลำดับและส่งบัญชีรายช่ือทหารกองประจำการท่ี
ผ่านการทดสอบเข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศให้กับ นสศ. 
(รร.สพศ.ศสพ.) และแจ้งให้ ทภ. ส่งตัวทหารกองประจำการในพื้นท่ี
รับผิดชอบเข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ 

ยก.ทบ. 

๑๙ - ๒๙ ม.ค. ๖๓ ดำเนินการด้านธุรการที่เก่ียวข้อง ยศ.ทบ., ทภ. และ  
หน่วยต้นสังกัดของ
ทหารกองประจำการ 

๓๐ ม.ค. ๖๓ ส่งเข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ ตามที่ รร.สพศ.ศสพ. นสศ.  
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กำหนด 
ห้วง ม.ค. – ก.พ. ๖๓ จำนวน ๑ รุ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๒๘๐ นาย 
ห้วง มี.ค. – เม.ย. ๖๓ จำนวน ๑ รุ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๒๘๐ นาย 

๑ พ.ค. ๖๓   ส่งเข้ารับการศึกษาหลักสูตร นนส.เหล่า ร.  ยศ.ทบ. 
เดือน ก.พ. ๖๔  เปิดตำแหน่งบรรจุ กพ.ทบ. 
เดือน เม.ย. ๖๔ เลือกตำแหน่งบรรจุ รวบรวมเอกสารหลักฐานการบรรจุและแต่งตั้งยศ  ยศ.ทบ. 

หมายเหตุ ห้วงเดือน ม.ค. - เม.ย. ๖๓ ยศ.ทบ. ดำเนินการสอบคัดเลือกในส่วนของ อส.ทพ. และทหาร
กองหนุน อายุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์ 
 
 
 
 
 ๗.๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
วันที่ การปฏิบัติ หน่วยรับผิดชอบ 

ส.ค. – ก.ย. ๖๓ จัดประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการบรรจุกำลังพลเข้ารับราชการใน 
ทบ. โดย รอง เสธ.ทบ. สายงานกำลังพล เป็นประธานฯ เพื่อจัดสรร
โควตาทหารกองประจำการ 

กพ.ทบ. 

๒๓ – ๓๐ พ.ย. ๖๓ คัดเลือกทหารประกองจำการ ผลัดที่ ๑/๖๒ และ ๒/๖๒ เข้ารับการ
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ พื้นท่ี ทภ. (ทภ. กำหนด) 

หน่วยท่ีมีทหารกอง
ประจำการในอัตรา  

๕ – ๑๑ ม.ค. ๖๔ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตรวจโรค และสุขภาพจิต ณ รพ.ทบ. ใน
พ้ืนที่ และประกาศผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

ทภ.๑ – ทภ.๔ 

๑๒ – ๑๘ ม.ค. ๖๔ ทดสอบความรู้ทางทหาร สอบสัมภาษณ์ ตรวจสอบหลักฐาน และ
ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

ยศ.ทบ.  

๑๙ - ๒๐ ม.ค. ๖๔ ยก.ทบ. พิจารณาจัดลำดับและส่งบัญชีรายชื่อทหารกองประจำการที่
ผ่านการทดสอบเข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศให้กับ นสศ. 
(รร.สพศ.ศสพ.) และแจ้งให้ ทภ. ส่งตัวทหารกองประจำการในพื้นที่
รับผิดชอบเข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ 

ยก.ทบ. 

๒๑ - ๒๙ ม.ค. ๖๔ ดำเนินการด้านธุรการที่เก่ียวข้อง ยศ.ทบ., ทภ. และ  
หน่วยต้นสังกัดของ
ทหารกองประจำการ 

๓๐ ม.ค. ๖๔ ส่งเข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ ตามที่ รร.สพศ.ศสพ. 
กำหนด 

นสศ.  

๑ พ.ค. ๖๔   ส่งเข้ารับการศึกษาหลักสูตร นนส.เหล่า ร.  ยศ.ทบ. 
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เดือน ก.พ. ๖๕  เปิดตำแหน่งบรรจุ กพ.ทบ. 
เดือน เม.ย. ๖๕ เลือกตำแหน่งบรรจุ รวบรวมเอกสารหลักฐานการบรรจุและแต่งตั้งยศ ยศ.ทบ. 

 ๗.๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  
วันที่ การปฏิบัติ หน่วยรับผิดชอบ 

ส.ค. – ก.ย. ๖๔ จัดประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการบรรจุกำลังพลเข้ารับราชการ
ใน ทบ. โดย รอง เสธ.ทบ. สายงานกำลังพล เป็นประธานฯ เพื่อ
จัดสรรโควตาทหารกองประจำการ 

กพ.ทบ. 

ธ.ค. ๖๔ คัดเลือกทหารประกองจำการ (รับราชการตั้งแต่ ๑ ปีข้ึนไป) เข้ารับ
การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ พื้นท่ี ทภ. (ทภ. กำหนด) 

หน่วยที่มีทหารกอง
ประจำการในอัตรา  

ต้น ม.ค. ๖๕ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตรวจโรค และสุขภาพจิต ณ รพ.ทบ. ใน
พ้ืนที่ และประกาศผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

ทภ.๑ – ทภ.๔ 

วันที่ การปฏิบัติ หน่วยรับผิดชอบ 
กลาง ม.ค. ๖๕ ทดสอบความรู้ทางทหาร สอบสัมภาษณ์ ตรวจสอบหลักฐาน และ

ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
ยศ.ทบ.  

กลาง ม.ค. ๖๕ ยก.ทบ. พิจารณาจัดลำดับและส่งบัญชีรายชื่อทหารกองประจำการที่
ผ่านการทดสอบเข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศให้กับ นสศ. 
(รร.สพศ.ศสพ.) และแจ้งให้ ทภ. ส่งตัวทหารกองประจำการในพื้นที่
รับผิดชอบเข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ 

ยก.ทบ. 

ปลาย ม.ค. ๖๕ ดำเนินการด้านธุรการที่เก่ียวข้อง ยศ.ทบ., ทภ. และ  
หน่วยต้นสังกัดของ
ทหารกองประจำการ 

๓๐ ม.ค. ๖๕ ส่งเข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ ตามที่ รร.สพศ.ศสพ. 
กำหนด 

นสศ.  

๑ พ.ค. ๖๕   ส่งเข้ารับการศึกษาหลักสูตร นนส.เหล่า ร.  ยศ.ทบ. 
เดือน ก.พ. ๖๖  เปิดตำแหน่งบรรจุ กพ.ทบ. 
เดือน เม.ย. ๖๖ เลือกตำแหน่งบรรจุ รวบรวมเอกสารหลักฐานการบรรจุและแต่งตั้ง

ยศ 
ยศ.ทบ. 

 
            


