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ประกาศกองทัพบก 
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
    

  กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนสังกัดกองทัพบก
คุณวุฒิปริญญาตรี เพ่ือเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจ าปีงบประมาณ 256๑ จ านวน 107 อัตรา 
โดยเป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ ตามค าสั่ งกองทั พบกที่  ๔๓๖/๒๕๓๗ ลงวั นที่  27  กรกฎาคม 2537                              
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกบรรจุนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร  
มีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑. ต าแหน่งที่เปิดสอบ (ผนวก ก) 
  ๑.๑ สายงานสัสด ี จ านวน 60 อัตรา 
  ๑.๒ สายงานการเงิน จ านวน 13 อัตรา 
  ๑.๓ สายงานการสารวัตรทหาร จ านวน 3 อัตรา 
  ๑.๔ สายงานทั่วไป จ านวน 31 อัตรา 
  ๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  ๒.๑ เป็นข้าราชการนายทหารชั้นประทวนสังกัดกองทัพบก และต้องมีเวลารับราชการ
นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุหรือแต่งตั้งยศนายทหารประทวนครั้งแรกแล้วแต่กรณี ครบ ๖ ปี ก่อนวันสอบ
คัดเลือก (6 พฤษภาคม 2561) (ไม่นับรวมเวลาระหว่างรับราชการเป็นพลอาสาสมัคร)  
  ๒.๒ เป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชา เห็นว่าเหมาะสมที่จะเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรได ้
  ๒.๓ เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป สามารถบรรจุใน
ต าแหน่งที่ตรงกับคุณวุฒิตามท่ีกรมก าลังพลทหารบกก าหนด 
  ๒.๔ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ในการขอแต่งตั้ งยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร 
ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ 
  ๒.๕ เป็นผู้ที่มีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง 
  ๒.๖ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
  ๒.๗ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างเป็นผู้ต้องหาคดีอาญา 
  ๒.๘ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างพักราชการ 
  ๓. หลักฐานประกอบการรับสมัคร 
  ๓.๑ พิมพ์ ใบสมัครสอบฯ ทางเว็บไซต์  http://atc.rta.mi.th/ หรือ www.radd-atc.com 
หลังจากที่ได้ด าเนินการสมัครเสร็จสิ้นแล้ว เพ่ือให้หน่วยต้นสังกัดรวบรวมส่งตามข้อ 4.3.2 
  3.2 รูปถ่ายสวมเครื่องแบบขนาด 5x7 ซม. จ านวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ใช้ส าหรับ
สมัครสอบในระบบออนไลน์) 
  ๓.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา 
  ๓.4 ส าเนาค าสั่งบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก 
  ๓.5 ส าเนาค าสั่งเลื่อนยศครั้งสุดท้าย 
 

( ส าเนาคู่ฉบับ ) 
- ส ำเนำคู่ฉบับ - 

http://www.radd-atc.com/
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  ๓.6 ส าเนาใบปริญญาบัตร หากเป็นใบรับรองจะต้องมีข้อความว่า “สภามหาวิทยาลัยได้
อนุมัติแล้ว” หรือเป็นปริญญาจากสถานศึกษาต่างประเทศต้องมีค าแปลด้วย 
  ๓.7 ส าเนาผลการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาไทย (จะต้องมีหลักฐานทุกนาย) 
  ๓.8 ส าเนาหลักฐานที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาจากกรมยุทธศึกษาทหารบก หรือหน่วยระดับ
กองพล หรือเทียบเท่าขึ้นไป และส าเนาหลักฐานตอบรับการบันทึกผลการศึกษาจากกรมยุทธศึกษาทหารบก ในทุก
ระดับการศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี หรือหลักฐานผ่อนผันการลาศึกษานอกเวลาราชการ หรือหนังสือรับรอง
การศึกษาจากกรมยุทธศึกษาทหารบกในกรณีทีม่ีคุณวุฒิปริญญาก่อนการบรรจุเข้ารับราชการ 
  ๓.9 ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ทหารประจ าการ (ไม่เกิน ๓ เดือน) 
  ๓.10 หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับกองพัน ขึ้นไป (ตามผนวก ค) 
  3.11 ให้ก าลังพลที่สอบผ่านในรอบแรกน าหลักฐานตามข้อ 3.1 ถึง 3.10 มาบรรจุลงในซอง
กระดาษสีน้ าตาล 1 นาย/ซอง โดยให้พิมพ์ใบปะหน้าซองเอกสารฯ ตามผนวก ฉ น ามาปิดหน้าซองแล้วน ามาให้
เจ้าหน้าที่กรมสารบรรณทหารบกตรวจสอบในวันที่ 15 ถึง 16 พฤษภาคม 2561 ก่อนเวลา 0700 หากมีไม่ครบ
จะถูกตัดสิทธิ์ในการประกาศรายชื่อเป็นผู้ที่สอบได้ขั้นตอนสุดท้ายทันที โดยไม่มีข้อกล่าวอ้างแต่ประการใดทั้งสิ้น 
 ๔. การสมัครสอบ  รับสมั ครทางเว็บ ไซต์  http://atc.rta.mi.th/ ห ร ือ  www.radd-
atc.com. เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 00.01 น. ถึง 8 เมษายน 
2561 เวลา 24.00 น. และผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์บัตรประจ าตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2561 
เป็นต้นไปซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
  ๔.๑ การเลือกสมัครสอบและเลือกต าแหน่งของผู้สมัคร 
   4.1.1 ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้เพียง ๑ กลุ่มสายงานเท่านั้น โดยผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาตรีในสาขา/ทาง ที่ตรงกับคุณวุฒิที่ระบุไว้ในสาขา/ทาง ท้ายต าแหน่งที่เปิดสอบในแต่ละต าแหน่ง (ตามผนวก ก) 
โดยผู้สมัครทุกนายต้องเข้าตรวจสอบในระบบรับรองคุณวุฒิทางเว็บไซต์ http://203.21.42.34/acc/   
(ระบบรับรองคุณวุฒิ ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)) เพ่ือน าผลการรับรองฯ (แปลง
เป็น .pdf)มาประกอบโปรแกรมการรับสมัคร เพ่ือยืนยันว่ามีคุณวุฒิตรงกับต าแหน่งที่สมัคร 
   ๔.๑.2 คุณวุฒิปริญญาตรีในสาขา/ทาง ให้ยึดถือจากส าเนาผลการศึกษา (Transcript) 
ทีเ่ป็นรายวิชาเป็นหลักเท่านั้น หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณวุฒิ ให้ประสานกรมสารบรรณทหารบก (กองควบคุม
คุณวุฒิ) โดยตรง (โทร ๙๗๕๖๘, ๐-๒๒๙๗-๙๕๓๗, ๐-๒๒๙๗-๗๕๖๘) 
   ๔.๑.3 ในกรณีทีส่มัครในต าแหน่งที่ กองทัพบกไดก้ าหนดคุณวุฒิพร้อมทั้งก าหนดให้มี
หนังสือรับรองรายวิชาที่ตรงตามต าแหน่งไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต จะต้องน าส าเนาผลการศึกษาพร้อมทั้ง
หนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่ระบุว่ามีรายวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต ทั้ง ๒ ฉบับมาประกอบพร้อมกัน 
หากมีเอกสารเพียงอย่างเดียวให้ถือว่าหลักฐานไม่ครบถ้วน ทั้งนี้หากน าผลการศึกษาแสดงคุณวุฒิฉบับใดมาใช้
เป็นหลักฐานการสมัคร กองทัพบกจะยดึถือคุณวุฒิตามผลการศึกษาฉบับนั้น 
   ๔.๑.4 ผู้สมัครจะต้องระบุหมายเลขต าแหน่งที่จะสมัคร โดยตรวจสอบจาก ผนวก ก 
(บัญชีต าแหน่งเปิดสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรี ประจ าปีงบประมาณ 2561) ว่ามีคุณวุฒิ
ตรงตามที่ก าหนด และต้องกรอกรายละเอียดที่ถูกต้องลงในระบบการรับสมัคร ส าหรับผู้สมัครที่มีคุณวุฒิไม่ตรง
หรือคุณวุฒิใกล้เคียง กรมยุทธศึกษาทหารบกจะตัดสิทธิ์ในการสอบตามระเบียบ/ค าสั่ง ที่ กองทัพบกก าหนดไว้
อย่างเคร่งครัด 
   ๔.๑.5 เมือ่ผู้สมัครได้สมัครในต าแหน่งที่ตรงตามคุณวุฒิของตนเองแล้ว ให้ได้รับสิทธิ์
เฉพาะต าแหน่งนั้นเท่านั้น  ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีตั้งแต่ 2 คุณวุฒิขึ้นไปใช้คุณวุฒิดังกล่าวสมัคร
สอบในสายงานเดียวกัน แต่ให้เลือกใช้เพียงคุณวุฒิเดียวในการสมัครสอบเท่านั้น 
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  ๔.2 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ จะประกาศรายชื่ออย่างชัดเจนตามต าแหน่งที่เปิด
สอบแต่ละสายงาน เพ่ือให้ผู้สมัครสอบทุกรายได้ตรวจสอบ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยผู้สมัครที่มีปัญหา
ด้านอ่ืนๆ สามารถทักท้วงด้วยตนเองพร้อมทั้งหลักฐานประกอบ ณ กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากรกรมยุทธศึกษา
ทหารบก ภายใน ๕ วันท าการภายหลังจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หากพ้นก าหนดดังกล่าวถือว่า
ยอมรับผลการพิจารณาทุกประการโดยไม่มีเงื่อนไข  
  ๔.3 การตรวจสอบหลักฐานในขั้นต้น  (ตามค าสั่ งกองทัพบก ที่  ๔๓๖/๒๕๓๗                 
ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม 25๓๗) ให้ถือเป็นหน้าที่ของหน่วยต้นสังกัด  โดยให้ด าเนินการดังนี้  
   ๔.3.๑ ตรวจสอบหลักฐานให้ถูกต้อง หากพบว่ามีการปลอมแปลงเอกสาร หรือข้อความอัน
เป็นเท็จให้หน่วยพิจารณาสอบสวน ลงทัณฑ ์และด าเนินคดีตามกฎหมายอาญาให้ถึงที่สุด  
   ๔.3.2 ให้หน่วยต้นสังกัดรวบรวมใบสมัครของก าลังพลที่ได้สมัครผ่านระบบออนไลน์เสร็จ
สิ้นแล้ว (ผนวก ข), ส าเนาหนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา (ผนวก ค) และบัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
นายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร (ผนวก จ) ส่งผ่านตามสายการบังคับบัญชาจนถึงระดับ หน่วยขึ้น
ตรงกองทัพบก แล้วให้ หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก รวบรวมส่ง กรมยุทธศึกษาทหารบก (กองคัดสรรและพัฒนา
บุคลากร) ภายในวันที่  21 เมษายน 2561 โดยปฏิบัติตามค าชี้แจงฯ (ตามผนวก ฉ) หากพบว่ามีข้อบกพร่องจน
เป็นเหตุให้ก าลังพลของหน่วยต้องเสียสิทธิประโยชน์โดยมิใช่เหตุอันควร กรมยุทธศึกษาทหารบกจะรายงานให้
กองทัพบก และ หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกทราบต่อไป 
  ๔.4 การตรวจเอกสาร กรมสารบรรณทหารบกจะด าเนินการตรวจสอบคุณวุฒิและ
คุณสมบัติตามหลักฐานในข้อ 3.1, 3.3 ถึง 3.10 ของผู้สมัครที่ได้รับการประกาศรายชื่อให้เป็นผู้ผ่านการสอบ
รอบแรก ตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 16 พฤษภาคม 2561  ว่ามีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามที่ กองทัพบกเปิดสอบ
หรือไม่ ส าหรับคุณวุฒิของผู้สมัครรายใดที่ไม่ชัดเจนจะต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าคุณวุฒินั้นเป็นสาขา/ทาง 
เดียวกับคุณวุฒิที่ กองทัพบกเปิดสอบ โดยการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเท่านั้น 
หากพบว่ามีคุณวุฒิและคุณสมบัติไม่ตรงตามที่เปิดสอบ ให้ตัดสิทธิ์นายทหารประทวนผู้นั้นออกจากการสอบ
คัดเลือก และหากพบว่าการสมัครไม่ตรงต าแหน่งดังกล่าว ท าให้ราชการเกิดความเสียหาย  ให้หน่วยต้นสังกัด
ด าเนินการสอบสวน ลงทัณฑ์ และรายงานให้กองทัพบกทราบต่อไป  ทั้งนี้จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติ 
และหลักฐานการสมัครถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น 
  5. การเลือกต าแหน่งบรรจุ ท าการเลือกต าแหน่งจากผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย       
ที่มีคะแนนสูงสุด โดยเรียงตามล าดับจากตัวจริงไปจนถึงตัวส ารอง จนกว่าจะครบตามอัตราที่เปิดบรรจุ โดย
จะต้องรายงานตัวเลือกต าแหน่งตามที่กรมยุทธศึกษาทหารบกก าหนดในข้อ 6.10 และเมื่อได้เลือกต าแหน่ง
บรรจุจนจบสิ้นกระบวนการแล้ว ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์ในภายหลังไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 6. ก าหนดการปฏิบัต ิ

 6.1 การสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว ตั้งแต่วันที่ 
14 มีนาคม ถึง 8 เมษายน 2561 ทางเว็บไซต์   http://atc.rta.mi.th หรือ http://www.radd-atc.com  
ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นผู้สมัครสอบ สายงานทั่วไป จะต้องเดินทางมาตรวจสอบคุณวุฒิที่จะใช้สมัครด้วยตนเอง
จากกรมสารบรรณทหารบก ตั้งแต่วันที่ 26 ถึง 30 มีนาคม 2561 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบกเท่านั้น เมื่อได้รับ
การตรวจสอบคุณวุฒิว่าจะสามารถเลือกต าแหน่งใดได้เรียบร้อยแล้ว จึงสามารถไปสมัครสอบในระบบออนไลน์ได้ 
โดยผู้สมัครสอบจะต้องด าเนินการตามขั้นตอน และเงื่อนไขการสมัครสอบ ดังนี้ 

 6.1.1 กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด 
ระบบจะก าหนดแบบฟอร์มการช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดย
อัตโนมัติ 
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  6.1.2 พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A 4 หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์
ในขณะนั้นให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ เพ่ือน าไปพิมพ์ภายหลัง และผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์
แบบฟอร์มการช าระเงินหรือบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีกจากเว็บไซต์ดังกล่าว โดยกรอกเลขประจ าตัวประชาชนแล้วสั่ง
พิมพ์ใหม่ได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลจากการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 

  6.1.3 น าแบบฟอร์มการช าระเงินไปช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเฉพาะที่
เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึง 10 เมษายน 2561 
ภายในวันและเวลาท าการของธนาคาร ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครช าระค่าธรรมเนียม
การสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ (ตามอัตราที่ธนาคารกรุงไทย
ก าหนด) เมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมแล้ว กรมยุทธศึกษาทหารบกจะไม่จ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคืนให้ไม่
ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

  6.1.4 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียง 1 สายงานเท่านั้น เมื่อส่งใบสมัครสอบ
ในระบบแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้  (ดูรายละเอียดระเบียบการสอบฯ หน้าหลักของเว็บไซต์) 

  6.1.5 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและ
รับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่ าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พุทธศักราช 
2544 หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 

  6.1.6 ผู้สมัครสอบต้องตรวจและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติส าหรับต าแหน่ง
ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง  
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่น
ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมยุทธศึกษาทหารบก จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

  6.1.7 เมื่อผู้สมัครช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว หากไม่สามารถ
เข้ารับการประเมินหรือทดสอบในขั้นตอนใด ขั้นตอนหนึ่งได้ กรมยุทธศึกษาทหารบก จะไม่รับผิดชอบและจะไม่
จ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

  6.1.8 กรณีเลขประจ าตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบ ไม่ตรงกับหลักฐานการ
แสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครสอบ
ไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตนเพ่ือเข้าห้องสอบ ผู้สมัครสอบต้องมีหลักฐานอ่ืนที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน 
มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ 
  6.๒ ส่งหลักฐานคะแนนเพิ่มด้วยตนเองหรือผู้แทน (ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ) โดยให้
น ามาส่ง ณ กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก โดยผู้สมัครทุกนายต้องน า 
บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงมาแสดงประกอบเนื่องจากทางระบบสมัครจะใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชน
แบบ Smart Gard ในการบันทึกข้อมูลผู้สมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 ถึง 5 เมษายน 2561 หากพ้นก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
  6.3 การประกาศรายชื่อผู้ที่ มีสิทธิ์สอบ  วันที่  20 เมษายน 2561 ทางเว็บไซต์  
http://atc.rta.mi.th หรือ http://www.radd-atc.com 
  6.4 การสอบคัดเลือกภาควิชาการ  วันที่  6 พฤษภาคม 2561 เวลา 0900  
(ต้องพร้อมเข้าห้องสอบเวลา 0800) ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก) 
  6.5 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาควิชาการ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561  
ทางเว็บไซต ์ http://atc.rta.mi.th หรือ http://www.radd-atc.com 
  6.6 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย วันที่  15 พฤษภาคม 2561 เวลา 0700  
ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก  
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  6.7 การสอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 1300 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก 
  6.8 การตรวจหลักฐานผู้ที่สอบผ่านรอบแรก (ภาควิชาการ) ให้น าหลักฐานมายื่นใน
วันที่ 15 ถึง 16 พฤษภาคม 2561 ก่อนเวลา 0700 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก และให้มารับทราบผลการ
ตรวจหลักฐานค าแนะน า หรือค าชี้แจงอ่ืนๆ ในวันที่  16 พฤษภาคม 2561 เวลา 0800 ณ กรมยุทธศึกษา
ทหารบก 
  6.9 การประกาศผลสอบรอบสุดท้าย วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ กรมยุทธศึกษา
ทหารบก และทางเว็บไซต ์ http://atc.rta.mi.th หรือ http://www.radd-atc.com 
  6.10 การเลือกต าแหน่งบรรจุ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 0830 ณ กรมยุทธ
ศึกษาทหารบก 
 7. รายละเอียดอ่ืนๆ ประสานโดยตรงกับ พันเอก พนาพันธ์ คงพินิจ กองคัดสรรและพัฒนา-
บุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก โทร. 89109 
 
  ประกาศ    ณ      วันที่             มกราคม    พ.ศ. 2561 
 
   รบัค าสั่งผู้บัญชาการทหารบก 
 

  พลโท     

 ( ณฐพนธ์   ศรีสวัสดิ์ ) 
                                     เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก/ประธานกรรมการอ านวยการ 

กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร   
โทร 0-2241-4037 
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