ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ
เป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖5
กองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ
เป็นนายทหารสัญญาบัตร เพื่อบรรจุลงในตาแหน่งที่ขาดแคลนตามหน่วยต่างๆ ในกองทัพบก จานวน 86 อัตรา
(บัญชีตาแหน่งตามแนบ) รายละเอียดดังนี้
๑. ประเภทบุคคลที่จะรับสมัครสอบ
1.๑ บุคคลชาย/หญิง
1.2 นายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
2.1 คุณสมบัติเฉพาะบุคคลชาย
2.๑.1 ทหารกองเกิ น อายุระหว่าง 22 ปี บริบู รณ์ ถึง 29 ปี บริบู รณ์ (เกิดตั้ งแต่
ปี พ.ศ. 2536 ถึง พ.ศ. 2543) ต้องผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจาการ เป็นบุคคลจาพวกที่ 1
ผลการจับสลาก “ดา” หรือ ไม่ต้องเข้ารับราชการเนื่องจากมีคนร้องขอเข้ากองประจาการพอ ซึ่งได้รับแบบ สด.43
ทั้งนี้ จะไม่รับสมัครบุคคล ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจาการ และ/หรือ ผู้ที่ขอผ่อนผัน
เข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจาการ ในปี พ.ศ. 2565
2.1.๒ ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 และทหารกองหนุนประเภทที่ 2 (ยกเว้นทหาร
กองประจาการที่ปลดตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ไม่สามารถสมัครได้)
อายุระหว่าง 22 ปี ถึง 35 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2543)
2.๑.๓ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร
โดยต้อง มีความสูงตั้งแต่ ๑๖๐ เซนติเมตร รอบตัว ๗๖/๗๙ เซนติเมตร โดยจะพิจารณาผลการวัดขนาดร่างกาย
จากที่ระบุใน แบบ สด.๔๓ หรือจากผลการวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรคการสอบรอบที่สอง
2.2 คุณสมบัติเฉพาะบุคคลหญิง
ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ อายุระหว่าง 22 ปีบริบูรณ์ ถึง 35 ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2565
(เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2543) น้าหนักไม่น้อยกว่า ๔๐ กิโลกรัม และมีความสูงตั้งแต่ ๑๕๐ เซนติเมตร
ขึ้นไปโดยจะพิจารณาจากผลการวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรคการสอบรอบที่สอง
2.3 คุณสมบัติทั่วไปทั้ง บุคคลชาย/หญิง (คุณสมบัติเพิ่มเติมจาก ข้อ 2.๑ และ 2.๒)
2.3.1 เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีคุ ณวุฒิตรงตามตาแหน่ง และ
คุณลักษณะเฉพาะที่จะสามารถบรรจุเข้ารับราชการตามตาแหน่งที่เปิดบรรจุ กรณีที่คุณวุฒิเรียกชื่อไม่ตรงตาม
กาหนดไว้ ให้ใช้ผลการรับรองปริญญาของสานักงาน ก.พ. ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว๔๑
ลง ๓๐ ก.ย. ๕๓, หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว๒๑ ลง ๑๘ ส.ค. ๕๔, หนังสือสานักงาน ก.พ.
ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว๑๔ ลง ๑๐ ก.ย. ๕๕ และหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔/ว๑๑ ลง ๑๓ ส.ค. ๕๖ และ
/สานักงาน กพ....

-2สานักงาน กพ. ที่แก้ไขเพิ่มเติม (สามารถตรวจสอบข้อมูลคุณสมบั ติทาง www.ocsc.go.th) หรือสถานศึกษา
ในต่างประเทศที่กระทรวงกลาโหม ยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการ สาหรับคุณวุฒิที่ไม่ได้กาหนดไว้ให้เป็นหน้าที่
ของผู้สมัครประสานสถานศึกษาเพื่อขอรับเอกสารยืนยันว่า สานักงาน ก.พ. ได้มีการรับรองหลักสูตรการเรียน
ที่สาเร็จมาว่าเป็นไปตามที่ประกาศรับสมัครของกรมยุทธศึกษาทหารบก จริง
2.3.2 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ กห. ว่าด้วย การบรรจุ การโอน และ
การบรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2529 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.๓.3 ต้องเป็นผู้มีวิทยฐานะ และคุณลักษณะถูกต้องตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการ
แต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.๓.4 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
2.3.5 มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด และมีทัศนคติที่ดี
ต่อกองทัพบก รวมทั้งยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
2.๓.6 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทางและขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร
ไม่ เป็ น โรคที่ ขั ด ต่ อ การบรรจุ เข้าเป็ น นายทหารสั ญ ญาบั ต ร ตามบั ญ ชี ชื่อ ความพิ ก ารทุ พ พลภาพ หรือ โรค
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 74 (พ.ศ. 2540) และ ฉบับที่ 76 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้
2.๓.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
2.3.8 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคาพิพากษาของศาล
2.๓.9 ไม่อยู่ในสมณเพศ
2.๓.10 ไม่เป็ น ผู้ อยู่ ในระหว่างเป็ น จาเลยในคดีอาญา หรือไม่เคยต้ องโทษจาคุ ก
โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก (จาคุกจริง) เพราะกระทาผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.๓.11 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการอันเนื่องมาจากความผิด หรือหนีราชการ
2.๓.๑2 ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะมีความผิดหรือถูกไล่ออกจากราชการ
2.๓.๑3 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบ หรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหาร
หรือการสอบเข้ารับราชการทหารมาก่อน
2.๓.๑4 ไม่ เป็ น ผู้ เสพยาเสพติ ด หรือ สารเคมี เสพติ ด ให้ โทษ หรือ เป็ น ผู้ มี ป ระวั ติ
คดีอาญา ข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
๒.๓.๑๕ เป็นผู้นับถือศาสนาเป็นเครื่องยืดเหนี่ยวจิตใจ
2.4. คุณสมบัติของนายทหารประทวน สังกัด ทบ.
2.๔.๑ เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีคุณวุฒิตรงตามตาแหน่ง และ
คุณลักษณะเฉพาะที่จะสามารถบรรจุเข้ารับราชการตามตาแหน่งที่เปิดบรรจุ กรณีที่คุณวุฒิเรียกชื่อไม่ตรงตาม
กาหนดไว้ ให้ใช้ผลการรับรองปริญญาของ สานักงาน ก.พ. ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว๔๑
ลง ๓๐ ก.ย.๕๓ และหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว๒๑ ลง ๑๘ ส.ค. ๕๔, หนังสือสานักงาน ก.พ.
ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว๑๔ ลง ๑๐ ก.ย. ๕๕ และหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔/ว๑๑ ลง ๑๓ ส.ค. ๕๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม สาหรับคุณวุฒิที่ไม่ได้กาหนดไว้ ให้เป็นหน้าที่ของผู้ สมัครประสานสถานศึกษา เพื่อขอรับเอกสาร
ยืนยันว่า สานักงาน ก.พ. ได้มีการรับรองหลักสูตรการเรียนที่สาเร็จมาว่ าเป็นไปตามที่ประกาศรับสมัครของ
กรมยุทธศึกษาทหารบก จริง
/2.4.2 มีอายุไม่เกิน...

-32.๔.๒ มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ ในปี 2565 (วิธีนับอายุนับตามพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ. 2497)
2.๔.๓ มี เวลารับ ราชการนั บ ตั้ งแต่ วัน ที่ ได้ รับ การบรรจุ ห รือ แต่ งตั้ งยศนายทหาร
ประทวนครั้งแรก แล้วแต่กรณีครบ ๖ ปี ก่อนวันสอบคัดเลือก (รับราชการมาแล้ว 6 ปีขึ้นไป นับจนถึงวันก่อน
วันสอบ ผู้รับราชการมาแล้วไม่ถึง 6 ปี หากประสงค์จะสมัครในฐานะทหารกองหนุน หรือทหารหญิงพ้นราชการ
จะต้องได้รับอนุมัติให้ลาออกก่อนวันสอบ ในกรณีที่สอบได้แล้วจึงมายื่นขอลาออกในภายหลังจะถือว่าคุณสมบัติ
ไม่ครบถ้วน และไม่สามารถบรรจุเข้ารับราชการได้)
2.๔.๔ มีหนังสือรับรองความประพฤติซึ่งได้รับอนุญาตจากหน่วยต้นสังกัดระดับกองพัน
หรือเทียบเท่าขึ้นไป
2.๔.๕ เป็นผู้ลาไปศึกษาถูกต้องตามหลักเกณฑ์และระเบียบ กองทัพบก กาหนด
2.4.6 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ กห. ว่าด้วย การบรรจุ การโอน
และการบรรจุ กลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2529 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.๔.7 ต้องเป็นผู้มีวิทยฐานะและคุณลักษณะถูกต้องตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการ
แต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.๔.8 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติที่มีผลบังคับใช้
2.4.9 มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด และมีทัศนคติที่ดี
ต่อกองทัพบก รวมทั้งยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
2.๔.10 ไม่ เป็ น โรคที่ ขั ด ต่ อ การบรรจุ เข้ า เป็ น นายทหารสั ญ ญาบั ต ร ตามบั ญ ชี
ชื่อความพิการทุพพลภาพ หรือโรคตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 74 (พ.ศ. 2540) และ ฉบับที่ 76 (พ.ศ. 2555)
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้
2.๔.11 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีล ธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคล
ล้มละลายตามคาพิพากษาของศาล
2.๔.๑2 ไม่ เป็ น ผู้ อยู่ในระหว่างเป็ นจาเลยในคดี อาญา หรือไม่เคยต้องโทษจาคุ ก
โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก (จาคุกจริง) เพราะกระทาผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.๔.๑3 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากกระทาความผิด หรือหนีราชการ
2.๓.๑4 ไม่ เป็ น ผู้ เสพยาเสพติ ด หรือ สารเคมี เสพติ ด ให้ โทษ หรือ เป็ น ผู้ มี ป ระวั ติ
คดีอาญา ข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
๒.๓.๑๕ เป็นผู้นับถือศาสนาเป็นเครื่องยืดเหนี่ยวจิตใจ
3. หลักฐานการสมัครสอบ
ในปีงบประมาณ ๒๕๖5 คณะกรรมการดาเนินงานได้แบ่งกลุ่มผู้สมัครสอบเป็น 40 กลุ่ม
ตาแหน่ง ตามคุณลักษณะที่หน่วยรับบรรจุกาหนด “ให้ผู้สมัครสอบตัดสินใจเลือกสมัครสอบได้เพียง ๑ กลุ่ม
ตาแหน่ง เท่านั้น ” เมื่อส่งใบสมัครสอบระบบแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อความใด ๆ ได้อีก
และถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ใช้สาหรับการสมัคร โดยผู้สมัครได้อ่านประกาศ หรือระเบียบการรับสมัคร
เข้าใจโดยละเอียดถี่ถ้วน และยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศ หรือระเบียบการรับสมัคร (ดูรายละเอียดระเบียบ
การสอบฯ หน้าหลักของเว็บไซต์)
/ผู้สมัครจะต้อง...

-4ผู้สมัครจะต้องเตรียมหลักฐานการสมัคร เพื่อใช้กรอกข้อมูลการสมัครสอบทางระบบออนไลน์
(ต้องแสดงหลักฐานต่อไปนี้ทั้งฉบับจริงและสาเนา ๑ ชุด ภายในวันที่ 17 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา
08.30 นาฬิกา ถึง 16.30 นาฬิกา ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดาริ กรุงเทพมหานคร หากสอบ
ผ่านภาควิชาการรอบแรก) ดังนี้
3.๑ เฉพาะบุคคลชาย ใบสาคัญทางทหารดังนี้
3.๑.๑ ทหารกองเกิน - ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ
ทหารกองประจาการ (แบบ สด.๔๓) ที่แสดงว่าได้ผ่านการตรวจเลือกแล้วโดยไม่ถูกเข้ากองประจาการ
3.๑.๒ ทหารกองหนุน - หนังสือสาคัญ (แบบ สด.๘)
3.๑.๓ สาหรับ ผู้ที่สมัครตาแหน่งสายงานอนุศาสนาจารย์ ที่ยกเว้นการตรวจเลือก
เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจาการ อายุ ๓๐ ปี ถึง ๓๕ ปี ให้ใช้หลักฐานใบสาคัญ (แบบ สด.๙) ประกอบ
หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ได้รับการยกเว้น และปลดเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๒ ชั้นที่ ๒ จากหน่วยสัสดีอาเภอ
ที่เป็นภูมิลาเนาทหารของผู้สมัคร
3.๒ บุคคลชาย/หญิง และนายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก
3.๒.๑ สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุ
สาขาวิช าที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษา และวั น ที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ ป ริ ญ ญาบั ต รจากสภามหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ งต้ อ งอยู่ ภ ายใน
วันที่ปิดรับสมัครสอบเท่านั้น สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีที่ต่อเนื่องจากคุณวุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้แนบหลักฐานที่แสดงว่าสาเร็จคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกอบการ
พิจารณาเพิ่มเติมด้วย
3.๒.๒ สาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชา (TRANSCRIPT)
3.๒.๒.๑ ในกรณีที่ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ มิได้ระบุสาขาวิชา
อย่างครบถ้วนเพื่อยืนยันว่า เป็นสาขาวิชาที่ตรงกับคุณวุฒิที่เปิดรับสมัครสอบ ต้องเพิ่มหลักฐาน หนังสือรับรอง
จากมหาวิทยาลัยว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิในสาขาวิชาที่ตรงกับคุณวุฒิที่เปิดรับสมัครสอบ
3.๒.๒.๒ ในกรณี ที่ ห ลั ก ฐานระเบี ย นแสดงผลการศึ ก ษารายวิ ช าเป็ น
ภาษาต่างประเทศต้องเพิ่มเติมหลักฐาน ระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชาฉบับแปลเป็นภาษาไทย
3.3 สาหรับนายทหารประทวน ลูกจ้าง หรือพนั กงานราชการ ในสังกัดของส่วนราชการ
กลาโหมจะต้องมีหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบจากผู้บังคับบัญชาหน่วยต้นสังกัดระดับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป
(เฉพาะนายทหารประทวนสังกัด กองทัพบก ให้ปฏิบัติตามข้อ 3.4)
3.4 เฉพาะนายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก ให้ยื่นหลักฐานเพิ่มเติมจากข้อ 3.๒ ดังนี้
3.4.๑ สาเนาคาสั่งบรรจุ หรือแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวนครั้งแรก แล้วแต่กรณี
3.4.๒ หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาหน่วยต้นสังกัดในระดับ ผู้บังคับกองพัน หรือ
เทียบเท่าขึ้นไป ที่ระบุว่าเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และอนุญาตให้สมัครสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหาร
สัญญาบัตรได้
3.4.๓ หลักฐานที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษาและหลักฐานตอบรับบันทึกผลการศึกษา
จากกรมยุทธศึกษาทหารบก ในทุกระดับการศึกษาจนถึงคุณวุฒิปริญญา
4. กาหนดการ
4.1 การรับสมัคร
/4.1.1 ผู้สมัครสามารถ...

-54.1.1 ผู้ ส มั ครสามารถดาวน์ โหลดระเบี ย บการสมั ครสอบ เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ สมบั ติ
ของผู้ ส มัครแต่ล ะกลุ่ มตาแหน่ ง ตามเงื่อนไขการรับสมัคร และระเบี ยบการตามที่ กรมยุท ธศึกษาทหารบก
ได้กาหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา ถึง วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา
18.๐๐ นาฬิกา (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
4.1.2 ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัคร พร้อมอัพโหลดรูปภาพหน้าตรง ไม่สวมหมวก
ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว พื้นหลังเรียบ สวมเสื้อคอปก ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตา ต้องเป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน
นั บ ถึ งวัน ยื่ น ใบสมัค ร และหลั ก ฐานทางทหาร (ส าหรับ เพศชาย) เพื่ อ แนบไฟล์ ข้อ มูล ในขั้ น ตอนการกรอก
ใบสมัครทางระบบออนไลน์ได้ที่
https://rta.mi.th (กองทัพบก)
https://recruitment.rta.mi.th (สมัครสอบออนไลน์กองทัพบก)
https://atc.rta.mi.th (กรมยุทธศึกษาทหารบก)
https://radd-atc.rta.mi.th (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร)
สาหรับรูปถ่ายที่ไม่ผ่านการพิจารณามีลักษณะดังต่อไปนี้
4.1.2.1 ภาพถ่ายครึ่งตัว (ไกลเกินไป)
4.1.2.2 ภาพเบลอ (เห็นหน้าไม่ชัดเจน)
4.1.2.3 ภาพถ่ายเล่น (มีการโพสต์ท่าทางในการถ่ายรูป หรือภาพเซลฟี่)
4.1.2.4 ภาพมืดหรือสีของรูปภาพจางเกินไป
4.1.2.5 ภาพเอียง หรือตะแคงข้าง
4.1.3 หลักฐานทางทหาร (สาหรับเพศชาย) และวุฒิ การศึกษา (ใบแสดงผลการศึกษา
รายวิชาทุกภาคการเรียนและปริญญาบัตร) เพื่อแนบไฟล์ข้อมูลในขั้นตอนการกรอกใบสมัคร ทางระบบออนไลน์ได้ที่
https://rta.mi.th (กองทัพบก)
https://recruitment.rta.mi.th (สมัครสอบออนไลน์กองทัพบก)
https://atc.rta.mi.th (กรมยุทธศึกษาทหารบก)
https://radd-atc.rta.mi.th (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร)
4.1.4 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อน
การยืนยันการส่งใบสมัคร (เมื่อผู้สมัครยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้)
4.1.5 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อน
การยืนยันการส่งใบสมัคร เมื่อส่งใบสมัครสอบในระบบแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อความใด ๆ
ได้อีก และถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ใช้สาหรับการสมัคร โดยผู้สมัครได้อ่านประกาศ หรือระเบียบการรับสมัคร
เข้าใจโดยละเอียดถี่ถ้วนและยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศหรือระเบียบการรับสมัคร
4.1.6 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ปรากฏในใบสมัคร
ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีการกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้อง หรือใช้เอกสารปลอม
หรือเอกสารต่าง ๆ ที่ไม่ตรงตามที่กาหนดไว้ในการประกาศรับสมัคร กองทัพบกขอสงวนสิทธิ์ ในการปฏิเสธ
การรับสมัครเข้าสอบคัดเลือกทันที โดยผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น จากกองทัพบกได้
4.1.7 ผู้สมัครต้องยินยอมให้มีการตรวจสอบค้นหาข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อนาไปใช้
หรือเปิ ดเผยข้อมูลประกอบการพิ จารณาคุณ สมบัติในการรับสมัครและสอบคัดเลื อกบุคคลเข้ารับ ราชการ
ในกองทัพบก ประจาปีงบประมาณ 2565 หรือประกอบการพิจารณาการเข้าฝึกอบรมในส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
/ตามทีก่ าหนด...

-6ตามที่ ก าหนดในพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล พ.ศ. 2562 หรื อ กฎหมายอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
รายละเอียดตามแบบหนังสือยินยอมให้กองทัพบกและหน่วยงานในสังกัดกองทัพรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุ คคล ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ โดยจะไม่ร้องเรียน ฟ้องร้อง หรือดาเนินคดีกับกองทัพบก และ
หน่วยงานในสังกัดกองทัพบก แต่ประการใด(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
4.1.8 ภายหลั งการสมั ค รเสร็จ สิ้ น แล้ ว ให้ ผู้ ส มั ค รสอบพิ ม พ์ ใบสมั ค รเพื่ อ เก็ บ ไว้
เป็ น หลั ก ฐาน และพิ ม พ์ ใ บช าระเงิ น เพื่ อ น าไปช าระเงิ น ตามอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มการสมั ค รสอบได้ ณ
ธนาคารกรุงไทยจากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 2๒ พฤศจิกายน ถึง วันที่ 15 ธันวาคม 2564
โดยผ่านระบบการชาระเงิน 3 ช่องทาง คือ
1. ชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (เวลาทาการของธนาคาร)
2. ชาระเงินผ่านตู้ ATM (ภายในเวลา 18.00 นาฬิกา )
3. ช าระเงิ น ผ่ า นธนาคารออนไลน์ (Internet Banking) (ภายในเวลา
18.00 นาฬิ ก า) โดยผู้ ส มั ค รต้ อ งตรวจสอบข้ อ มู ล การช าระเงิน สมั ค รสอบด้ ว ยตนเอง ว่ าถู ก ต้ อ งหรือ ไม่
หากพบว่าไม่ ถูกต้ อง ให้ ผู้ ส มัครแจ้ งเจ้ าหน้าที่ ของธนาคารให้ ดาเนินการแก้ไขให้ ทั นที ทั้งนี้ การสมัครสอบ
จะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครได้ชาระค่าธรรมเนียมการสมัค รสอบเรียบร้อยแล้ว (ในช่องทางที่ 1 และ 2
เสียค่าธรรมเนียม ในการสมัคร 300.- บาท, ค่าส่งข้อความ 20.- บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร 30.- บาท
รวมทั้งสิ้น 350.- บาท ส่วนการชาระเงินโดยผ่านช่องทางที่ 3 เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 300.- บาท,
ค่าส่งข้อความ 20.- บาท แต่ไม่เสียค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมทั้งสิ้น 320.- บาท กรมยุทธศึกษาทหารบก
จะไม่จ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคืนให้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)
4.1.9 ภายหลังจากนาใบชาระเงิน ไปชาระเงินที่ธนาคาร ธนาคารจะคืนใบชาระเงิน
ในส่วนที่ 1 ให้กับผู้สมัครเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันการชาระเงิน ประกอบหลักฐานแสดงในวันสอบภาควิชาการ
4.1.10 ผู้สมัครที่มีการชาระเงินภายในเวลากาหนดแล้ว ภายหลังจากการรับสมัคร
เสร็จสิ้น ระบบจะทาการประมวลผลเพื่อจัดลาดับเลขประจาตัวสอบ ผู้สมัครสามารถพิมพ์บัตรประจาตัวสอบ
ซึ่งมีการระบุหมายเลขประจาตัวสอบ สถานที่สอบได้ต้ังแต่วันที่ 20 มกราคม 2565
4.1.11 การตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติในครั้งนี้ เป็นเพียงการตรวจสอบ
เบื้องต้น หากในภายหลังปรากฏว่า ผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม หรือขาดคุณวุฒิ หรือ
มีเหตุอันไม่เหมาะสมที่จะเป็ นข้า ราชการทหาร กองทัพบก จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ในการสมัครสอบ
มาตั้งแต่ต้น และให้ถือว่าการสอบคัดเลือกของบุคคลดังกล่าวเป็นโมฆะ และผู้สมัครจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ
ต่อกองทัพบก
4.2 การสอบคัดเลือกภาควิชาการ
4.2.1 การสอบคัดเลือกภาควิชาการ (รอบแรก) วันที่ 23 มกราคม 2565 เวลา
13.00 นาฬิกา ถึง 16.00 นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยรามคาแหง (หัวหมาก) กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ หากผู้สมัคร
มารายงานตัวเข้าสอบภายหลังเวลา 13.00 นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยรามคาแหง (หัวหมาก) ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์
ในการเข้าสอบทันที
4.2.2 การสอบวิชาเฉพาะตามคุณวุฒิ (เชิงลึก) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานตัว
เวลา 07.00 นาฬิ กา ถึ ง 09.00 นาฬิ กา ณ หอประชุ มส่ วนการศึ กษา โรงเรียนนายร้อยพระจุ ลจอมเกล้ า
จั งหวัดนครนายก และเริ่ม ท าการสอบฯ เวลา 09.00 นาฬิ กา ถึง 12.00 นาฬิ ก า ณ โรงเรีย นนายร้อ ย
พระจุลจอมเกล้า ทั้งนี้ หากผู้สมัครมารายงานตัวเข้าสอบภายหลังเวลา 09.00 นาฬิกา ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์
ในการเข้าสอบทันที
/4.3 ประกาศผลสอบ...

-74.3 ประกาศผลสอบภาควิชาการ (รอบแรก) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ทางเว็บไซต์
https://rta.mi.th (กองทัพบก)
https://recruitment.rta.mi.th (สมัครสอบออนไลน์กองทัพบก)
https://atc.rta.mi.th (กรมยุทธศึกษาทหารบก)
https://radd-atc.rta.mi.th (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร)
4.4 การตรวจหลักฐานการสมัครสอบ วันที่ 17 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา
08.30 – 16.30 นาฬิกา ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดาริ กรุงเทพมหานคร
4.5 การตรวจโรค วัน ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานตัว ตั้งแต่เวลา 06.30 นาฬิกา
ถึง 08.00 นาฬิกา และเริ่มตรวจโรค ตั้งแต่เวลา 08.01 นาฬิกา ถึง 12.00 นาฬิกา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ชั้น 10 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร
4.6 การทดสอบจิตเวช วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานตัว ตั้งแต่เวลา 06.30 นาฬิกา
ถึง 08.00 นาฬิกา และเริ่มสอบจิตเวช ตั้งแต่เวลา 08.01 นาฬิกา ถึง 12.00 นาฬิกา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ชั้น 10 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร
4.7 การสอบสั มภาษณ์ และความเหมาะสมกับตาแหน่ง วันที่ 23 กุมภาพั นธ์ 2565
รายงานตัว ตั้งแต่เวลา ๐๗.0๐ นาฬิกา ถึง 08.00 นาฬิกา และเริ่มดาเนินการสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา
08.01 นาฬิกา ถึง 15.30 นาฬิกา ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดาริ กรุงเทพมหานคร
4.8 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานตัว ตั้งแต่เวลา
๐5.0๐ นาฬิกา ถึง 06.00 นาฬิกา และเริ่มการทดสอบฯ ตั้งแต่เวลา 06.01 นาฬิกา ถึง 10.00 นาฬิกา
ณ สนามกีฬากรมยุทธ์ กรมยุทธศึกษาทหารบก กรุงเทพมหานคร
4.9 การสอบวิชาเฉพาะตามคุณวุฒิตามตาแหน่ง (เชิงลึก) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 25๖5
รายงานตัว ตั้งแต่เวลา 07.00 นาฬิกา ถึง 09.00 นาฬิกา ณ หอประชุมส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก และเริ่มทาการสอบฯ ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 12.00 นาฬิกา
ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
4.10 ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย วันที่ 25 มีนาคม 2565 ทางเว็บไซต์
https://rta.mi.th (กองทัพบก)
https://recruitment.rta.mi.th (สมัครสอบออนไลน์กองทัพบก)
https://atc.rta.mi.th (กรมยุทธศึกษาทหารบก)
https://radd-atc.rta.mi.th (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร)
4.11 รายงานตัว เลื อกหน่ว ยบรรจุ วัน ที่ 28 มี นาคม 2565 รายงานตัว ตั้งแต่ เวลา
๐7.๐0 นาฬิกา ถึง 09.๐๐ นาฬิกา และเลือกตาแหน่งบรรจุฯ ตั้งแต่เวลา 09.01 นาฬิกา ถึง 12.00 นาฬิกา
ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดาริ กรุงเทพมหานคร
4.12 รายงานตัวทาสัญญาบรรจุเข้ารับราชการ วันที่ 30 ถึง 31 มีนาคม 2565 ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึง 15.30 นาฬิกา ณ กรมสารบรรณทหารบก กรุงเทพมหานคร
5. รายละเอี ย ดการสอบคั ด เลื อ ก สอบภาควิ ช าการในต าแหน่ งต่ า งๆ ให้ ดู ร ายละเอี ย ด
จากคาแนะนาการรับสมัครสอบคัดเลื อกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหาร
สัญญาบัตร ประจาปีงบประมาณ 2565 สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์
/http://…

-8https://rta.mi.th (กองทัพบก)
https://recruitment.rta.mi.th (สมัครสอบออนไลน์กองทัพบก)
https://atc.rta.mi.th (กรมยุทธศึกษาทหารบก)
https://radd-atc.rta.mi.th (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร)
6. รายละเอียดตาแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ จานวน 86 อัตรา ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
7. เป็ นหน้ าที่ของผู้สมัครที่จะจัดการให้ทราบประกาศดังกล่าวข้างต้น และประกาศอันใด
ที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ประจาปีงบประมาณ 2565 ด้วยตนเอง จะไม่มีการแจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคล
8. ให้ผู้สมัครสอบ ติดตามประกาศ กรมยุทธศึกษาทหารบก (เพิ่มเติม) ภายใน 24 ชั่วโมง
ก่อนการปฏิบัติ ซึ่งอาจมีคาแนะนาเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงกาหนดการณ์ สถานที่ หรืออื่น ๆ ทั้งนี้ให้ยึดถือ
ประกาศครั้งสุดท้ายเป็นสาคัญ
9. กรณีที่ผู้สมัครหรือผู้ใดประสงค์จะโต้แย้งประกาศรับสมัค ร ให้ยื่นคาโต้แย้งเป็นหนังสือได้ที่
กรมยุทธศึกษาทหารบก (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร) ภายในเวลา 15 วัน นับแต่วันประกาศเป็นต้นไป
หากพ้นกาหนดดังกล่าว ถือว่ายอมรับในข้อกาหนดและเงื่อนไขทุกประการตามที่ระบุในประกาศรับสมัครฉบับนี้
10. หากผู้สมัครมีข้อสงสัยประการใดในทุ กกรณี ให้ยื่นคาร้องติดต่อด้วยตนเอง ภายในเวลา
ที่กาหนดไว้ในท้ายประกาศผลการสอบรอบสุดท้ายของกรมยุทธศึกษาทหารบก ณ กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร
กรมยุทธศึกษาทหารบก หากพ้นกาหนดดังกล่าว กรมยุทธศึกษาทหารบก ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาข้อสงสัย
ข้อหารือ และข้อร้องเรียนใด ๆ ของผู้สมัครสอบหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกรณี
11. ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดคาแนะนาการรับสมัครสอบคัดเลือก ตามประกาศฉบับนี้
ได้ทางเว็บไซต์
https://rta.mi.th (กองทัพบก)
https://recruitment.rta.mi.th (สมัครสอบออนไลน์กองทัพบก)
https://atc.rta.mi.th (กรมยุทธศึกษาทหารบก)
https://radd-atc.rta.mi.th (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร)
และสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๔๑ กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดาริ แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิ ต กรุ งเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หมายเลขโทรศั พ ท์ 0 ๒๒๔๑ ๔๐๖๘ - ๙ ต่ อ ๘๙๑๐0, 89108
โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ 0274 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64

พลโท
(วิสันติ สระศรีดา)
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก/ประธานกรรมการดาเนินงาน
กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร

