
 
ระเบียบการรับสมัคร 

การสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน  
สายงานสัสดี ประจ าปีงบประมาณ 2561 

------------------------ 
 ขอให้ผู้สมัครสอบอ่านระเบียบการให้เข้าใจ แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติตามล าดับข้อไว้ให้ครบถ้วน
แล้วจะเป็นประโยชน์ต่อท่านในการเตรียมการสอบ ดังนี้ 
ข้อ 1. ความมุ่งหมาย  
 กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบ ทหารกองหนุน  เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
สายงานสัสดี เพ่ือบรรจุลงในต าแหน่งเสมียนหน่วยสัสดีอ าเภอ จังหวัด ฝ่ายสรรพก าลัง และมณฑลทหารบก 
ทั่วประเทศไทย จ านวน 100 อัตรา  

ข้อ 2. คุณวุฒิการศึกษา รับสมัครผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  
(ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา, ไม่รับผู้ที่ยื่นวุฒิการศึกษาสูงกว่า แต่จะรับผู้ที่ยื่นวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6) หรือเทียบเท่า เท่านั้น)  

ข้อ 3. คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิสมัครสอบ                  
 3.1 เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี ในปีที่บรรจุเข้ารับราชการ (พ.ศ. 2561) ( เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค. 2531 –  
31 ธ.ค. 2543 ) นับอายุตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
 3.2 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 จากกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่
ระหว่างการน าตัวขึ้นทะเบียนกองประจ าการเพื่อน าปลด) 
  3.2.1 ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 โดยได้ข้ึนทะเบียนน าปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว 
  3.2.2 เข้ารับราชการทหารกองประจ าการจนครบก าหนดและปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว 
 3.3 คุณสมบัติท่ัวไป 
  3.3.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 
  3.3.2 ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติที่มีผลบังคับใช้  
  3.3.3 ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการทหาร (ตามผนวก ก) 
  3.3.4 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรค
หรือสภาพร่างกาย และจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540), และ
ฉบับที่ 76 (พ.ศ.2555) ออกตามความในมาตรา 41 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 
หรือมีโรคที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม หรือมีสภาพร่างกายที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ของทางราชการในการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสังกัดกองทัพบก (รายละเอียดตามผนวก ก 
ประกอบอนุผนวก 1 ในระเบียบการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
สายงานสัสดี ประจ าปีงบประมาณ 2561) ทั้งนี้ต้องมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตรขึ้นไป มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ 
76 เซนติเมตรขึ้นไป ในเวลาหายใจออกและมีน้ าหนักตัวตั้งแต่ 48 กิโลกรัมข้ึนไป  
  3.3.5 ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตาม
ค าพิพากษาของศาล 
  3.3.6 ไม่อยู่ในสมณเพศ 
  3.3.7 ไม่อยู่ในระหว่างเป็นจ าเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องโทษจ าคุก (ต้องจ าคุกจริงๆ) ตามค า
พิพากษาของศาล ในคดีอาญาเว้น แต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ 
  3.3.8 ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ 
  3.3.9 ไม่เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง 
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  3.3.10 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบ หรือ การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหาร หรือเข้ารับ
ราชการมาก่อน 
  3.3.11 ไม่เสพยาเสพติด หรือ สารเคมีเสพติดให้โทษ หรือ มีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยา
เสพติด 
  3.3.12 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  3.3.13 ต้องผ่านการทดสอบร่างกายตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกก าหนด 

ข้อ 4. หลักฐานการรับสมัครสอบ ดังต่อไปนี้ 
 4.1 หลักฐานการรับสมัครสอบ ให้ผู้สมัครเตรียมหลักฐานเพ่ือยื่นให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเมื่อสอบผ่าน
รอบแรกแล้วโดยให้ยื่นฉบับจริงพร้อมส าเนาอย่างละ 2 ฉบับ โดยผู้สมัครสอบเขียนค ารับรองตนเองว่า (ส าเนา
ถูกต้อง) แล้วลงชื่อก ากับไว้ เมื่อกรรมการรับสมัครตรวจสอบเอกสารแล้วจะ ส่งฉบับจริงให้กลับคืน จะเก็บไว้
เป็นหลักฐานเฉพาะฉบับส าเนาเท่านั้น (ให้บรรจุลงในซองใหญ่สีน้ าตาลเท่านั้น) 
  4.1.1 วุฒิการศึกษา เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า เท่านั้น 
  4.1.2 บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร 
  4.1.3 หนังสือส าคัญทหารกองหนุนประเภทที่  1 (แบบ สด.8) หรือ ส าเนาทะเบียนกอง
ประจ าการ (แบบ สด.3) ที่มีรายการบันทึกน าปลดและรับรองส าเนาจากสัสดีจังหวัด หรือผู้ท าการแทน,รักษา
ราชการ, รักษาราชการแทน 
  4.1.4 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดา  
  4.1.5 ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ของตนเอง, บิดา หรือ มารดา (ถ้ามี) 
 4.2 หลักฐานตามข้อ 4.1.1 – 4.1.5 ให้ผู้สอบผ่านรอบแรกน ามาส่งใน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560  
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หากพ้นก าหนดถือว่าสละสิทธิ์  

ข้อ 5. หลักฐานการขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษ  
 ให้ผู้สอบผ่านรอบแรกยื่นเอกสารการขอรับสิทธิคะแนนเพ่ิมพิเศษฉบับจริง และส าเนา 1 ฉบับ พร้อม
ใบสมัครสอบ (พิมพ์จากเว็บไซต์รับสมัคร) ต่อคณะอนุกรรมการรับสมัครให้ส่งหลักฐานในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หากพ้นก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ เมื่อกรรมการรับ
สมัครสอบตรวจเอกสารเสร็จแล้วจะส่งฉบับจริงให้คืน (จะเก็บไว้เป็นหลักฐานเฉพาะฉบับส าเนาเท่านั้น) โดย
ยึดถือตามอนุมัติ ผบ.ทบ. ท้ายหนังสือกพ.ทบ. ที่ กห 0401/1916  ลง 28 พ.ย.28 เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุ
เข้ารับราชการใน ทบ. และ หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห 0401/2689 ลง 12 ก.ย.55 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข
หลักเกณฑ์การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน ทบ. 
 5.1 หลักฐานแสดงว่าส าเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร ตาม
หลักสูตรการฝึกวิชาทหาร “ ชั้นปีที่ 3 ถึงชั้นปีที่ 5 ”  ต้องเป็นเอกสารที่ออกให้โดย หน่วยบัญชาการรักษา
ดินแดน (ตัวอย่างตามแบบฟอร์มท้ายเล่ม) หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบก หรือศูนย์ฝึกนักศึกษา
วิชาทหารมณฑลทหารบก เท่านั้น โดยเพิ่มคะแนนให้ตามชั้นสูงสุดที่ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ดังนี้.- 
  5.1.1 ชั้นปีที่ 5 หรือ เทียบเท่าเพ่ิม 5 ใน 100 คะแนน 
  5.1.2 ชั้นปีที่ 4 หรือ เทียบเท่าเพ่ิม 4 ใน 100 คะแนน 
   5.1.3 ชั้นปีที่ 3 หรือ เทียบเท่าเพ่ิม 3 ใน 100 คะแนน 
 5.2 หนังสือรับรองแสดงว่าเป็น บุตรของทหาร ข้าราชการ และลูกจ้างประจ า ในสังกัดกองทัพบก 
ซ่ึงประสบอันตรายถึง ทุพพลภาพ ในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือ ถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าตามหน้าที่
หรือต้อง บาดเจ็บถึงตาย เพราะเหตุนั้น ซึ่ง ได้รับบ าเหน็จบ านาญพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ



3 
 

 

ข้าราชการ หรือ ได้รับเงินค่าท าขวัญตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยคนงานหรือบุตรของผู้ได้รับพระราชทาน
เหรียญดุษฎีมาลาเข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ เพ่ิมให้ 10 ใน 100 คะแนน 
 5.3 หลักฐานแสดงว่าเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการกองประจ าการมาก่อน เพ่ิมให้ 5 ใน 100 คะแนน 
 5.4 หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง สังกัดกองทัพบก ที่ก าลังรับ
ราชการหรือเคยรับราชการในกองทัพบกมาก่อน เว้น  ผู้ที่ถูกปลดออกจากประจ าการเนื่องจากมีความผิด หรือ
บกพร่องต่อหน้าที ่เพ่ิมให้ 2 ใน 100 คะแนน 
 5.5 ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ สังกัด ทบ. ที่ยังปฏิบัติงานใน ทบ. และมีระยะเวลา
ปฏิบัติงานใน ทบ. ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป (เว้นเป็นผู้ที่ถูกปลดเนื่องจากมีความผิดบกพร่อง) เพ่ิมให้ 5 ใน 100 คะแนน 
 5.6 ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ได้รับการเพ่ิมคะแนนจากหลักเกณฑ์ข้างต้นหลายข้อให้เพ่ิมคะแนนให้
ตามหลักเกณฑ์ในข้อที่ได้รับคะแนนสูงสุดเพียงข้อเดียว ยกเว้น ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ท้ังในข้อ 5.1 และ 5.4 
ให้เพ่ิมคะแนนเท่ากับคะแนนที่ให้เพ่ิมในข้อ 5.1 และ 5.4 รวมกัน  
 5.7 การรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษจะกระท าในการสอบรอบท่ีสอง 
ข้อ 6. ก าหนดการรับสมัครสอบ ทางอินเทอร์เน็ตทางเดียวเท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์  
http://atc.rta.mi.th หรือ www.radd-atc.com  ในระหว่างวันที่ 1 - 30 ตุลาคม 2560 โดยผู้สมัครสอบ
จะต้องด าเนินการตามข้ันตอน และเงื่อนไขการสมัครสอบ ดังนี้ 
 6.1 ผู้สมัครต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดระบบจะก าหนด
แบบฟอร์มการช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้โดยอัตโนมัติ   
 6.2 พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A 4 หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้
บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ เพ่ือน าไปพิมพ์ภายหลัง ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน 
หรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินหรือบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีกที่เว็บไซต์
ดังกล่าว โดยกรอกเลขประจ าตัวประชาชนแล้วสั่งพิมพ์ใหม่ได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัคร
ในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 
 6.3 ผู้สมัครต้องน าแบบฟอร์มการช าระเงินไปช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเฉพาะที่เคาน์เตอร์ 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2560 ภายในวัน
และเวลาท าการของธนาคาร ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครได้ช าระค่าธรรมเนียมการ
สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว (ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จ านวน 300 บาท เมื่อช าระ
ค่าธรรมเนียมแล้ว กรมยุทธศึกษาทหารบกจะไม่จ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคืนให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น) 
 6.4 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียง 1 กลุ่มต าแหน่งเท่านั้น เมื่อส่งใบสมัครสอบในระบบแล้วจะ
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้  (ดูรายละเอียดระเบียบการสอบฯ หน้าหลักของเว็บไซต์) 
 6.5 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 หากผู้สมัครสอบจงใจ
กรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 6.6 ผู้สมัครสอบต้องตรวจและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตาม
ความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่ง
ผู้สมัครสอบน ามายื่นเป็นเท็จ ไม่ตรงตามความจริงของผู้สมัคร หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ  
กรมยุทธศึกษาทหารบกจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่
คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และถือว่าการสอบในครั้งนี้เป็นโมฆะ และจะไม่มีสิทธิในการสอบครั้งต่อไปที่
กรมยุทธศึกษาทหารบกจัดสอบ 
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 6.7 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ
สมัครสอบ ในข้อ 1 โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับ
สมัครสอบ คือ วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า ของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 
 6.8 เมื่อผู้สมัครช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว หากไม่สามารถเข้ารับการประเมิน
หรือทดสอบในขั้นตอนใด ขั้นตอนหนึ่งได้ กรมยุทธศึกษาทหารบก จะไม่รับผิดชอบและจะไม่จ่ายค่าธรรมเนียม
การสมัครสอบคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 6.9 กรณีเลขประจ าตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบ ไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตนเพ่ือเข้าห้อง
สอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครสอบไม่ตรงกับหลักฐาน
การแสดงตน เพ่ือเข้าห้องสอบ ผู้สมัครสอบต้องมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ
เข้าห้องสอบ 

ข้อ 7. การสมัครสอบ ผู้สมัครสอบต้องระบุกลุ่มต าแหน่งที่ต้องการบรรจุ 1 กลุ่มเท่านั้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 7.1 กลุ่มที่ 1 สังกัดกองทัพภาคท่ี 1 ได้แก่พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร, จังหวัดนครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, 
สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี, ปราจีนบุรี, นครนายก, ฉะเชิง เทรา, สระแก้ว, ลพบุรี, 
ชัยนาท, สิงห์บุรี , อ่างทอง, สระบุรี , พระนครศรีอยุธยา, ชลบุรี , จันทบุรี , ตราด, ระยอง, เพชรบุรี , 
ประจวบคีรีขันธ์, ราชบุรี และ สมุทรสงคราม 
 7.2 กลุ่มที่  2 สังกัดกองทัพภาคที่  2 ได้แก่พ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์ , 
อุบลราชธานี, มุกดาหาร, ศรีสะเกษ, อ านาจเจริญ, ร้อยเอ็ด, ยโสธร, ขอนแก่น, กาฬสินธุ์, มหาสารคราม, เลย,
อุดรธานี, หนองคาย, บึงกาฬ, หนองบัวล าภู, นครพนม และ สกลนคร 
 7.3 กลุ่มที่ 3 สังกัดกองทัพภาคที่ 3 ได้แก่พ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์, ก าแพงเพชร, อุทัยธานี, .ตาก, 
พิษณุโลก, สุโขทัย, เพชรบูรณ์, พิจิตร, ล าปาง, น่าน, พะเยา, อุตรดิตถ์, แพร่, เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, ล าพูน 
และ เชียงราย 
 7.4 กลุ่มที่ 4 สังกัดกองทัพภาคที่ 4 ได้แก่พ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช, กระบี่, พังงา, ภูเก็ต, ชุมพร, 
ระนอง, ตรัง, สุราษฎร์ธานี, สงขลา, พัทลุง, สตูล, ปัตตานี, นราธิวาส และ ยะลา 
ข้อ 8.  การสอบคัดเลือกภาควิชาการ (รอบแรก)   
 8.1 สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก) กรุงเทพฯ  
 8.2 วัน เวลาสอบ วันอาทิตยท์ี่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. 
 8.3 การเตรียมตัวของผู้สมัครสอบ 
  8.3.1 ตรวจสอบที่นั่งสอบ ระบุในบัตรประจ าตัวสอบ 
  8.3.2 แต่งกายชุดนักศึกษา หรือ ชุดสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น ห้ามสวมเสื้อยืดรองเท้าแตะ  
  8.3.3 ให้น า ดินสอด าอย่างอ่อน (2 บี) และ ยางลบ มาใช้ท าข้อสอบด้วย 
 8.4 การเข้าห้องสอบ 
  8.4.1 เวลา 08.00 น. ให้พร้อมที่หน้าห้องสอบของตัวเองเข้าแถวเรียงตามล าดับหมายเลขประจ าตัวสอบ  
  8.4.2 ห้าม น าอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบ เช่น นาฬิกาที่เป็นเครื่องคิดเลข โทรศัพท์มือถือ
เพจเจอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารแบบพกพาทุกชนิด เข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด  
  8.4.3 กรรมการควบคุมการสอบจะเรียกเข้าห้องสอบตามล าดับ ให้นั่งตามผังที่นั่งสอบและผู้สมัคร
สอบจะต้องเตรียม “บัตรประจ าตัวสอบ” และ “บัตรประจ าตัวประชาชน” ไว้ให้กรรมการตรวจสอบด้วย 
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  8.4.4 เมื่อแจกปัญหาสอบและใบค าตอบแล้ว ห้าม เปิดปัญหาสอบก่อนที่หัวหน้ากรรมการ
ควบคุมการสอบส่ัง (หากมีข้อสงสัยให้ยกมือถามกรรมการควบคุมการสอบ)  
  8.4.5 เมื่อเริ่มท าข้อสอบแล้วจะไม่อนุญาตให้ผู้มาสายเข้าห้องสอบ ทุกกรณีและผู้ที่เข้าสอบจะต้องอยู่
ในห้องสอบจนครบตามเวลาที่ก าหนด จะออกจากห้องสอบก่อนเวลาไม่ได้   
  8.4.6 ห้าม นั่งผิดจากหมายเลขที่นั่งสอบของตนเองหรือลงหมายเลขประจ าตัวสอบที่ไม่ใช่หมายเลข
ประจ าตัวของตนเองในใบค าตอบ (กรณีนี้ จะถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ) 
  8.4.7 ห้าม แสดงกริยาที่อาจจะส่อไปในทางทุจริต ทุกกรณ ี
 8.5 ค าแนะน าในการเขียนใบค าตอบแบบ เลือกข้อ  
 8.5.1 ฟังค าแนะน าในการเขียนใบค าตอบของกรรมการคุมห้องสอบให้เข้าใจ หากปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
เครื่องคอมพิวเตอร์อาจจะไม่ตรวจใบค าตอบเป็นเหตุท าให้ไม่ได้คะแนนในการสอบครั้งนั้น 
 8.5.2 ให้ระบายทึบด้วยดินสอด าให้เต็มช่องในช่องที่เลือกตอบเพียงช่องเดียว  (ห้ามใช้หมึกระบาย)  

ตัวอย่าง   ถ้าเลือกค าตอบในข้อ 2 

1.     

 8.6 เมื่อหมดเวลาสอบ ให้วางเอกสารปัญหาสอบและกระดาษใบค าตอบไว้บนโต๊ะ ห้ามน าออกจาก
ห้องสอบเป็นอันขาด (หากฝ่าฝืนจะถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ) 

ข้อ 9. ก าหนดการประกาศผลสอบภาควิชาการ (รอบแรก)  
  9.1 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ปิดประกาศ ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก  
  9.2 ทางอินเทอร์เน็ต  http://atc.rta.mi.th หรือ www.radd-atc.com   
 9.3 ผู้ที่มีรายชื่อสอบผ่านในรอบแรก ให้มาพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรรม  
ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น.  ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และต้องช าระเงินค่า
ตรวจสอบ คนละ 100.- บาท ให้กับเจ้าหน้าทีส่ านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ข้อ 10. การสอบสัมภาษณ์ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และตรวจโรค  
 ผู้ที่มีรายชื่อประกาศสอบผ่านภาควิชาการ (รอบแรก) เท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์สอบในรอบสองซึ่งจะใช้เวลา
ท าการทดสอบติดต่อกัน 5 วันท าการ โดยจะต้องเข้ารับการทดสอบให้ครบทุกข้ันตอน หากไม่ด าเนินการตามที่
ก าหนดแล้ว จะมีผลการทดสอบเป็น “ ไม่ผ่านการทดสอบ ”  
 10.1 การสอบสัมภาษณ์, ตรวจหลักฐาน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 0730 – 12.00 น.    
ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  
 10.2 การตรวจโรค ตรวจเลือด ปัสสาวะ และเอ็กซเรย์ปอด (ใช้เกณฑ์ผ่าน) (ดูเพ่ิมเติม ตามผนวก ก) ณ 
ห้องพิธีการ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 
07.00 น. และการช าระเงินค่าตรวจโรคคนละ 1,510 บาท ให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ 
 10.3 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ใช้เกณฑ์ผ่าน 70 % เมื่อรวมคะแนนผลการทดสอบทั้ง 3 ท่า) 
(ท่าทดสอบและคะแนนตาม ผนวก ค ) ณ สนามกีฬากองทัพบก วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06.00 น. 
 10.4  การสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ (ใช้เกณฑ์ผ่าน) ทดสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft 
Windows และ Microsoft Office (word, excel, powerpoint) ณ ห้องประชุมโรงเรียนทหารสื่อสาร 
กรมการทหารสื่อสาร เขตดุสิต  กทม. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา  07.00 น. 
 10.5 การทดสอบด้านจิตเวช (ใช้เกณฑ์ผ่าน) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วันที่ 1 ธันวาคม 2560  เวลา 07.00 น.และการช าระเงินค่าทดสอบด้านจิตเวช
คนละ 300 บาท ให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ 
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ข้อ 11. การประกาศผลสอบเมื่อทดสอบแล้วเสร็จทุกขั้นตอน (ขั้นสุดท้าย)  
  11.1 วันที่ 15 ธันวาคม 2560  เวลา 10.00 น.  

- ปิดประกาศ ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก  
- ทางอินเทอร์เน็ต www.rta.atc.mi.th หรือ www.radd-atc.com  

 11.2 ผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุด (ภาควิชาการ) และผ่านเกณฑ์การทดสอบ (รอบสอง) ทุกขั้นตอน  
จะได้รับการประกาศชื่อเพ่ือเข้ารับการบรรจุเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดีและจะประกาศบุคคลอะไหล่
ไว้อีกจ านวนหนึ่ง  
 11.3 กรณีมีผลการทดสอบ “คะแนนรวมเท่ากัน” คณะกรรมการด าเนินงานจะพิจารณาคะแนนวิชา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป และ คอมพิวเตอร์ ตามล าดับ 

ข้อ 12. การเลือกบรรจุลงต าแหน่ง 
 ผู้ที่ผ่านการทดสอบทั้งตัวจริงและส ารอง ให้มารายงานตัว ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กทม.  
เพ่ือด าเนินการเลือกบรรจุลงต าแหน่งต่างๆ วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น.โดยการเลือกต าแหน่ง
ด าเนินการ ดังนี้ 
 12.1  ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบเรียงตามล าดับคะแนนสอบภาควิชาการจากมากไปน้อย 
 12.2  รายงานตัวเพ่ือเลือกต าแหน่งบรรจุ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. 
 12.3  การเลือกต าแหน่งบรรจุให้ผู้ที่มีคะแนนรวมสูงสุดของคะแนนสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติ 
(การทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์ในต าแหน่งเสมียน) เป็นผู้เลือกต าแหน่งบรรจุก่อนตามล าดับ เมื่อมีผู้สละสิทธิ์ 
หรือมารายงานตัวแล้วไม่ได้เข้าเลือกต าแหน่งตามล าดับ หรือไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่ ก าหนด  
จะเรียกตัวส ารองบรรจุแทนทันที 
 12.4  เมื่อเลือกต าแหน่งบรรจุหมดแล้ว แต่ยังมีต าแหน่งว่างอยู่ จะน าตัวส ารองทั้งหมดที่เหลือมาเรียง
ตามล าดับคะแนนแล้วให้ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด เลือกในต าแหน่งที่ว่างอยู่จนครบตามจ านวน   

ข้อ 13. การท าสัญญาบรรจุเข้ารับราชการ  
 ผู้ที่ได้เลือกต าแหน่งบรรจุเรียบร้อยแล้วทุกนายให้มารายงานตัว เพ่ือท าสัญญาบรรจุเข้ารับราชการ ณ 
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สวนเจ้าเชตุ เขตพระนคร กทม. วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. 
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ผนวก ก การตรวจโรค และทดสอบจิตเวช 
 

ล าดับ รายการ ค่าตรวจ 
 ค่าตรวจโรค  

1. CBC 90 
2. FBS 40 
3. BUN 50 
4. CR 50 
5. U/A 50 
6. X-Ray 220 
7. จักษุแพทย์ 150 
8. โสต คอ นาสิก แพทย์ 150 
9. ศัลยแพทย์ 50 
10. อายุรแพทย์ 50 
11. ออธ์โธปิติกส์แพทย์ 50 
12. แพทย์ กองตรวจโรคฯ 50 
13. HIV 140 
14. VDRL 50 
15. ยาบ้า 180 
16. เฮโรอีน 140 
 รวมค่าตรวจโรคทั้งหมด 1,510 
 ค่าทดสอบจิตวิทยา 300 
 รวมค่าตรวจจิตเวชท้ังหมด 300 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,810 

หมายเหตุ   ค่าตรวจตา, x-ray  ฟิล์มใหญ่ และการตรวจเพ่ิมเติม จะตรวจเฉพาะรายที่พบปัญหาต้องตรวจสอบ
เพ่ิมเติมเท่านั้น และเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามรายการ 
ค าแนะน าการเตรียมตัวเข้ารับการตรวจร่างกาย 
1. ผู้เข้ารับการตรวจร่างกายต้องงดน้ าและอาหาร หลังเวลา 24.00 น. (สามารถดื่มน้ าเปล่าได้) 
2. ผู้เข้ารับการตรวจร่างกายต้องมารายงานตัว พร้อมบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ ณ ห้องพิธีการ ชั้น 10 อาคาร  
 เฉลิมพระเกียรติ  รพ.พระมงกุฎเกล้า ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560  เวลา 07.00 น. 
3. ผู้เข้ารับการตรวจร่างกาย จะต้องช าระเงินค่าตรวจร่างกายเป็นเงิน 1,810 บาท (เฉพาะผู้ที่ไม่พบปัญหาที่  
  ต้องตรวจเพิ่มเติม) และค่าอาหารว่าง จ านวน 30 บาท 
4. ผู้เข้ารับการตรวจร่างกาย ตรวจสอบรายละเอียดในบัตรคนไข้นอกให้ถูกต้องอีกครั้ง และน าติดตัวไปรับ 
 การตรวจในทุกสถานีการตรวจ 
5. การตรวจร่างกายจะแบ่งออกเป็นดังนี้ .- 



8 
 

 

 ส่วนที่ 1 ตรวจโรค (ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 74 และ 76)  อายุรกรรม ศัลยกรรม ศัลยกรรม  
  ออร์โธปิดิกส์  ตรวจ ตา วัดสายตา และโรคที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม ่
   เหมาะสม หรือมีผลกระทบแก่ทางราชการฯ 
 ส่วนที่ 2 เจาะเลือด และตรวจปัสสาวะ 
 ส่วนที่ 3 X – Ray 
6. เมื่อผู้เข้ารับการตรวจร่างกายผ่านการตรวจทุกห้องทุกสถานีแล้วต้องน าบัตรคนไข้ภายนอกส่งคืนให้กับ
 เจ้าหน้าที่มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ได้มารับการตรวจร่างกาย 
7. การทดสอบสุขภาพจิตจะท าการทดสอบในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคาร 
  เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เวลา 07.00 น. ผู้เข้ารับการทดสอบ รายงานตัว พร้อมบัตร 
 ประจ าตัวสอบ, เวลา 08.30 น. เริ่มท าการทดสอบ 
หมายเหตุ 1. ผู้เข้ารับการทดสอบ ฯ ต้องน าบัตรประจ าตัวและเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน (ปากกาหรือดินสอมาด้วย)  
     2. ผู้เข้ารับการทดสอบที่มาถึงหลังเวลา  10.00 น.  คณะกรรมการฯ ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
 3. ผู้เข้ารับการทดสอบต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการตรวจโรคตามรายการที่มีการตรวจซ้ า  
การแต่งกาย ชุดกีฬาสุภาพ (สวมเสื้อยืดคอปก กางเกงวอร์มขายาว และรองเท้าแตะ) 
การตรวจโรค   (ใช้เกณฑ์ผ่าน)  
  - งดน้ าและอาหารหลังเวลา 24.00 น.  (สามารถดื่มน้ าเปล่าได้) 
  - คณะกรรมการแพทย์จะลงความเห็นว่ามีโรคท่ีขัดต่อการรับราชการทหารหรือไม่  
    (บัญชีรายชื่อโรค อนุผนวก 1) 
  - ก่อนที่จะมีการตรวจโรค หากผู้ใดรับประทานยาที่อาจมีส่วนผสมของยาเสพติด ให้น ายา
ดังกล่าวมาแจ้งต่อแพทย์ผู้ตรวจในวันตรวจโรค เพ่ือประกอบการวินิจฉัยผลของการตรวจร่างกายด้วย 
  - ให้งดทานยาแก้หวัด ลดน้ ามูก ยาแก้คัดจมูก และยาแก้ไอทั้งชนิดเม็ดและน้ า อย่างน้อย 5 วัน 
ก่อนเข้ารับการตรวจร่างกาย ในกรณีที่ผลการตรวจเลือด – ปัสสาวะ ผิดปกติ ผู้สมัครจะได้รับการติดต่อจาก
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า หรือ กรมยุทธศึกษาทหารบก ภายใน 3 วันท าการนับจากวันที่มาตรวจร่างกาย 
เพ่ือรับการตรวจเลือดหรือปัสสาวะซ้ า ผู้สมัครจะต้องมาพร้อมผู้ปกครองหรือบุคคลในครอบครัว 1 ท่าน  
เพ่ือร่วมเซ็นรับรองการตรวจซ้ า และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสารเสพติด เป็นจ านวน 1,700 บาท 
ณ กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก ชั้น 8 อาคาร 8 รพ.พระมงกุฎเกล้า หากปฏิเสธการตรวจซ้ า ให้ถือว่าไม่ผ่านการ
ตรวจโรค และไม่สามารถใช้ผลตรวจจากสถานพยาบาลอื่นมาใช้แทนได้ 
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อนุผนวก 1  (โรคและสภาพร่างกายท่ีส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทางราชการซึ่งคณะกรรมการ
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมต่อการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก) 

ประกอบ ผนวก ก (การตรวจโรคและทดสอบจิตเวช) 
................................. 

 บัญชีชื่อความพิการทุพพลภาพ หรือโรคตามกฎกระทรวงฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540) และ ฉบับที่ 76 (พ.ศ.
2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 และโรคที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็น
ว่าไม่เหมาะสม หรือมีผลกระทบแก่ทางราชการ ในการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สังกัด
กองทพับกซ่ึงไม่สามารถจะรับราชการทหารได้  
 ข้อ 1 โรคหรือสภาพร่างกาย  หรือสภาพจิตใจ  ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามมาตรา 41 คือ 
 (1) โรคหรือความผิดปกติของตา 
  (ก) ตาข้างหนึ่งข้างใดบอด คือเมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้วการมองเห็นยังอยู่ในระดับ
ต่ ากว่า  7/60 หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกว่า 10 องศา 
  (ข) สายตาไม่ปกติ คือเมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้วการมองเห็นยังอยู่ในระดับ 6/24 
หรือต่ ากว่าทั้งสองข้าง 
  (ค) สายตาสั้นมากกว่า 8 ไดออปเตอร์ หรือสายตายาวมากกว่า 5 ไดออปเตอร์ ทั้งสองข้าง 
  (ง) ต้อแก้วตาทั้งสองข้าง (Bilateral Cataract) 
  (จ) ต้อหิน (Glaucoma) 
  (ฉ) โรคขั้วประสาทตาเสื่อมทั้ง 2 ข้าง (Optic Atrophy) 
  (ช) กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุ่นทั้งสองข้าง 
  (ซ) ประสาทการเคลื่อนไหวลูกตาไม่ท างาน สูญเสียอย่างถาวร (Cranial never 3rd, 4 th,6 th)” 
 (2)  โรคหรือความผิดปกติของหู 
  (ก) หูหนวกทั้งสองข้างคือ ต้องใช้เสียงในช่วงคลื่นความถี่ 500 - 2,000 รอบ/วินาที  หรือ  
เกินกว่า 55 เดซิเบล จึงจะได้ยินทั้งสองข้าง 
  (ข) หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังทั้งสองข้าง 
  (ค) เยื่อแก้วหูทะลุทั้งสองข้าง 
 (3)  โรคของหัวใจและหลอดเลือด 
  (ก) หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอย่างถาวรจนอาจอันตรายร้ายแรง 
  (ข) ลิ้นหัวใจพิการ 
  (ค) การเต้นของหัวใจผิดปกติอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง 
  (ง) โรคของกล้ามเนื้อหัวใจ ชนิดที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้และอาจเป็นอันตราย 
  (จ) หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง 
  (ฉ) หลอดเลือดภายในกระโหลกศีรษะโป่งพองหรือผิดปกติชนิดที่อาจเป็นอันตราย 
 (4) โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด 
  (ก) โรคเลือดหรืออวัยวะสร้างเลือดผิดปกติอย่างรุนแรงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต 
  (ข) ภาวะม้ามโต (Hypersplenism) ที่รักษาไม่หายและอาจเป็นอันตราย 
 (5) โรคของระบบหายใจ 
  (ก) โรคหืด (Asthma) ที่ได้รับการวินิจฉัยตามเกณฑ์การวินิจฉัย  
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  (ข) โรคทางปอดที่มีอาการไอ หอบเหนื่อย และมีการสูญเสียการท างานของระบบทางเดิน
หายใจ โดยตรวจสอบสมรรถภาพปอดได้ค่า Forced Expiratory Volume in One Second หรือ Forced 
Vital Capacity ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของค่ามาตรฐานตามเกณฑ์ 
  (ค) โรคความดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary Hypertension) ซึ่งวินิจฉัยโดยการตรวจหัวใจ
ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) หรือโดยการใส่สายวัดความดันเลือดในปอด 
  (ง) โรคถุงน้ าในปอด (Lung Cyst) ที่ตรวจวินิจฉัยได้โดยภาพถ่ายรังสีทรวงอก หรือเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ปอด 
      (จ) โรคหยุดการหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea) ซึ่งวินิจฉัยด้วยการตรวจการ
นอนหลับ (Polysomnography) 
 (6) โรคของระบบทางเดินปัสสาวะ 
  (ก) ไตอักเสบเรื้อรัง 
  (ข) กลุ่มอาการไตพิการ(Nephrotic Syndrome) 
  (ค) ไตวายเรื้อรัง 
  (ง) ไตพองเป็นถุงน้ าแต่ก าเนิด (Polycystis Kidney) 
 (7) โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ 
  (ก) โรคข้อหรือความผิดปกติของข้อ ดังต่อไปนี้ 
 1) ข้ออักเสบเรื้อรัง (Chronic Arthritis) 
 2) ข้อเสื่อมเรื้อรัง (Chronic Osteoarthritis) 
 3) โรคข้อและกระดูกสันหลังอักเสบเรื้อรัง (Spondyloarthropathy)  
  (ข) แขน ขา มือ เท้า นิ้ว อย่างใดอย่างหนึ่งผิดปกติดังต่อไปนี้ 
 1) แขน ขา มือ หรือเท้า ด้วน หรือพิการ ถึงแม้ว่าจะรักษาด้วยวิธีใหม่ที่สุดแล้วก็ยังใช้การไม่ได้ 
 2) นิ้วหัวแม่มือด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ 
 3) นิ้วชี้ของมือด้วนตั้งแต่ข้อปลายนิ้ว 
 4)  นิ้วมือในมือข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการจนถึงขั้นใช้การไม่ได้ 
 5) นิ้วหัวแม่เท้าด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการจนถึงข้ันใช้การไม่ได้ 
 6) นิ้วเท้าในเท้าข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ 
 7) นิ้วเท้าในเท้าแต่ละข้างตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้                                
 8) นิ้วเท้าในเท้าข้างใดข้างหนึ่ง ตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อโคนนิ้ว หรือพิการจนถึงขั้น ใช้การไม่ได้ 
  (ค) คอเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถาวร 
  (ง) กระดูกสันหลังโก่ง หรือคด หรือแอ่น จนเห็นได้ชัดหรือแข็งทื่อชนิดถาวร 
  (จ) กล้ามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or Contracture) จนเป็นผลให้อวัยวะส่วนหนึ่ง
ส่วนใดใช้การไม่ได้ 
 (8) โรคของต่อมไร้ท่อและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสัม 
  (ก) ภาวะต่อมธัยรอยด์ท างานน้อยไปอย่างถาวร 
  (ข) ภาวะต่อมพาราธัยรอยด์ท างานน้อยไปอย่างถาวร 
  (ค) ภาวะต่อมใต้สมองผิดปกติอย่างถาวร 
  (ง) เบาหวาน 
  (จ) ภาวะอ้วน (Obesity) ซึ่งมีดัชนีความหนาของร่างกาย (Body Mass Index) ตั้งแต่ 35 
กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป 
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  (ฉ) โรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับเมตะบอลิสัมของแร่ธาตุ สารอาหารดุลย์สารน้ าอีเล็กโทรลัยท์และ
กรดด่าง ตลอดจนเมตะบอลิสัมอ่ืนๆ ชนิดถาวร และอาจเป็นอันตราย 
  (ช) ภาวะต่อมธัยรอยด์ท างานมากผิดปกติ (Hyperthyroidism) 
 (9) โรคติดเชื้อ 
  (ก) โรคเรื้อน 
  (ข) โรคเท้าช้าง 
  (ค) โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ 
 (10) โรคทางประสาทวิทยา 
  (ก) จิตเจริญล่าช้า (Mental Retardation) ที่มีระดับเชาว์ปัญญา 69 หรือ ต่ ากว่านั้น 
  (ข) ใบ้ (Mutism) หรือพูดไม่เปน็ภาษา หรือฟังภาษาไม่รู้เรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร 
  (ค) ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคท่ีท าให้มีอาการชัก (Seizures) อย่างถาวร 
  (ง) อัมพาต (Paralysis) ของแขน ขา มือ หรือเท้าชนิดถาวร 
  (จ) สมองเสื่อม (Dementia)  
  (ฉ) โรคหรือความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังที่ท าให้ เกิดความผิดปกติอย่างมากในการ
เคลื่อนไหวของแขนหรือขาอย่างถาวร 
  (ช) กล้ามเนื้อหมดก าลังอย่างหนัก (Myasthenia Gravis) 
 (11) โรคทางจิตเวช 
  (ก) โรคจิตที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง 
          1) โรคจิตเภท (Schizophrenia) 
       2) โรคจิตกลุ่มหลงผิด (Resistant Delusional Disorder, Induced Delusional Disorder) 
                        3) โรคสคิซโซแอฟแฟ็คทีป (Schizoaffective Disorder) 
        4) โรคจิตที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to Brain Damage and 
Dysfunction) 
      5) โรคจิตอื่นๆ (Unspecified Nonorganic Psychosis) 
                    (ข) โรคอารมณ์แปรปรวนที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง 
           1) โรคอารมณ์แปรปรวน (Manic Episode ,Bipolar Affective Disorder) 
        2) โรคอารมณ์แปรปรวนที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to Brain 
Damage and Dysfunction and to Physical Disorder) 
          3) โรคอารมณ์ แปรปรวนอ่ืนๆ (Other Mood (Affective) Disorder, Unspecified Mood 
Disorder) 
       4) โรคซึมเศร้า (Depressive Disorder, Recurrent Depressive Disorder) 
                    (ค) โรคพัฒนาการทางจิตเวช 
       1) จิตเจริญล่าช้าที่มีระดับเชาว์ปัญญา 70 หรือต่ ากว่า (Mental Retardation) 
        2) โรคหรือความผิดปกติในการพัฒนาการของทักษะทางสังคมและภาษา (Pervasive 
Developmental Disorder) 
 (12) โรคอ่ืนๆ  
  (ก) กระเทย (Hermaphrodism)  
  (ข) มะเร็ง (Malignant Neoplasm)  
  (ค) ตับอักเสบเรื้อรัง (Chronic  Hepatitis)  
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  (ง) ตับแข็ง (Cirrhosis of Liver) 
  (จ) คนเผือก (Albino)  
  (ฉ) โรคลูปัสอิริธิมาโตซัสทั่วร่างกาย (Systemic Lupus Erythematosus)  
  (ช) กายแข็งทั่วร่างกาย (Systemic Sclerosis)  
  (ซ) รูปวิปริตต่าง ๆ ได้แก่ 
     1. จมูกโหว่ 
     2. เพดานโหว่หรือสูงหรือลิ้นไก่สั้นพูดไม่ชัด 
  (ฌ ) โรคผิวหนังลอกหลุดตัวผิดปกติแต่ก าเนิดชนิดเด็กดักแด้ (Lamellar Ichthyosis & 
Congenital Ichthyosiform Erythroderma) 
 ข้อ 2 โรคที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม หรือมีผลกระทบแก่ทางราชการ ในการบรรจุเข้า
รับราชการเป็นนายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก 

(1) โรคเอดส์ 
(2) ตาบอดสี 

 ข้อ 3 ผู้ที่มี “รอยสัก” เมื่อสวมเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนสั้นแล้วปรากฏรอยสักให้เห็น
อย่างชัดเจนนอกร่มผ้า/มีรอยสักที่มีลักษณะที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทางราชการซึ่งคณะกรรมการ
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมต่อการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก 
 
 

ตารางมาตรฐานสัดส่วนของร่างกาย : ใช้ค่าดัชนีมวลกาย ( BMI ) 
 

ต่ ากว่า ยอมรับได ้(-2) เกณฑ์ BMI ที่มีค่าเป็นปกต ิ ยอมรับได ้(+2) สูงเกิน 

                       16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

160 40.96 43.52 46.08 48.64 51.2 53.76 56.32 58.88 61.44 64 66.56 69.12 71.68 

161 41.4736 44.0657 46.6578 49.2499 51.842 54.4341 57.0262 59.6183 62.2104 64.8025 67.3946 69.9867 72.5788 

162 41.9904 44.6148 47.2392 49.8636 52.488 55.1124 57.7368 60.3612 62.9856 65.61 68.2344 70.8588 73.4832 

163 42.5104 45.1673 47.8242 50.4811 53.138 55.7949 58.4518 61.1087 63.7656 66.4225 69.0794 71.7363 74.3932 

164 43.0336 45.7232 48.4128 51.1024 53.792 56.4816 59.1712 61.8608 64.5504 67.24 69.9296 72.6192 75.3088 

165 43.56 46.2825 49.005 51.7275 54.45 57.1725 59.895 62.6175 65.34 68.0625 70.785 73.5075 76.23 

166 44.0896 46.8452 49.6008 52.3564 55.112 57.8676 60.6232 63.3788 66.1344 68.89 71.6456 74.4012 77.1568 

167 44.6224 47.4113 50.2002 52.9891 55.778 58.5669 61.3558 64.1447 66.9336 69.7225 72.5114 75.3003 78.0892 

168 45.1584 47.9808 50.8032 53.6256 56.448 59.2704 62.0928 64.9152 67.7376 70.56 73.3824 76.2048 79.0272 

169 45.6976 48.5537 51.4098 54.2659 57.122 59.9781 62.8342 65.6903 68.5464 71.4025 74.2586 77.1147 79.9708 

170 46.24 49.13 52.02 54.91 57.8 60.69 63.58 66.47 69.36 72.25 75.14 78.03 80.92 

171 46.7856 49.7097 52.6338 55.5579 58.482 61.4061 64.3302 67.2543 70.1784 73.1025 76.0266 78.9507 81.8748 

172 47.3344 50.2928 53.2512 56.2096 59.168 62.1264 65.0848 68.0432 71.0016 73.96 76.9184 79.8768 82.8352 

173 47.8864 50.8793 53.8722 56.8651 59.858 62.8509 65.8438 68.8367 71.8296 74.8225 77.8154 80.8083 83.8012 

174 48.4416 51.4692 54.4968 57.5244 60.552 63.5796 66.6072 69.6348 72.6624 75.69 78.7176 81.7452 84.7728 

175 49 52.0625 55.125 58.1875 61.25 64.3125 67.375 70.4375 73.5 76.5625 79.625 82.6875 85.75 

176 49.5616 52.6592 55.7568 58.8544 61.952 65.0496 68.1472 71.2448 74.3424 77.44 80.5376 83.6352 86.7328 

นน. 
 สูง 
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177 50.1264 53.2593 56.3922 59.5251 62.658 65.7909 68.9238 72.0567 75.1896 78.3225 81.4554 84.5883 87.7212 

178 50.6944 53.8628 57.0312 60.1996 63.368 66.5364 69.7048 72.8732 76.0416 79.21 82.3784 85.5468 88.7152 

179 51.2656 54.4697 57.6738 60.8779 64.082 67.2861 70.4902 73.6943 76.8984 80.1025 83.3066 86.5107 89.7148 

180 51.84 55.08 58.32 61.56 64.8 68.04 71.28 74.52 77.76 81 84.24 87.48 90.72 

181 52.4176 55.6937 58.9698 62.2459 65.522 68.7981 72.0742 75.3503 78.6264 81.9025 85.1786 88.4547 91.7308 

182 52.9984 56.3108 59.6232 62.9356 66.248 69.5604 72.8728 76.1852 79.4976 82.81 86.1224 89.4348 92.7472 

183 53.5824 56.9313 60.2802 63.6291 66.978 70.3269 73.6758 77.0247 80.3736 83.7225 87.0714 90.4203 93.7692 

184 54.1696 57.5552 60.9408 64.3264 67.712 71.0976 74.4832 77.8688 81.2544 84.64 88.0256 91.4112 94.7968 

185 54.76 58.1825 61.605 65.0275 68.45 71.8725 75.295 78.7175 82.14 85.5625 88.985 92.4075 95.83 

186 55.3536 58.8132 62.2728 65.7324 69.192 72.6516 76.1112 79.5708 83.0304 86.49 89.9496 93.4092 96.8688 

187 55.9504 59.4473 62.9442 66.4411 69.938 73.4349 76.9318 80.4287 83.9256 87.4225 90.9194 94.4163 97.9132 

188 56.5504 60.0848 63.6192 67.1536 70.688 74.2224 77.7568 81.2912 84.8256 88.36 91.8944 95.4288 98.9632 

189 57.1536 60.7257 64.2978 67.8699 71.442 75.0141 78.5862 82.1583 85.7304 89.3025 92.8746 96.4467 100.0188 

190 57.76 61.37 64.98 68.59 72.2 75.81 79.42 83.03 86.64 90.25 93.86 97.47 101.08 

หมายเหตุ  ในการสอบครั้งนี้จะพจิารณาดัชนคีวามหนาของร่างกาย  ตั้งแต ่35 กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป ให้ถือว่าเป็นผู้ที ่

              ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย โดยใช้สูตรการค านวณดัชนีความหนาของร่างกาย (BMI) = น้ าหนัก(กก.) 
 ส่วนสูง (ม.)2 
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ผนวก ข การสอบคัดเลือก 
(รายละเอียดเพิ่มเติมและข้ันตอนการสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี) 

1. ทดสอบภาควิชาการ (รอบแรก) วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัย
รามค าแหง (หัวหมาก) โดยมีวิชาทั่วไปที่ใช้สอบ (พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ดังนี้ 
 1.1  วิชาภาษาไทย  
 1.2  วิชาภาษาอังกฤษ 
 1.3  วิชาความรู้ทั่วไป 
 1.4  วิ ช า ค อ ม พิ ว เต อ ร์ เบื้ อ ง ต้ น  Microsoft Windows แ ล ะ  Microsoft Office (word, excel, 
powerpoint)  
2. การทดสอบในขั้นต่อไป (รอบสอง) ผู้ที่สอบผ่านรอบแรกจึงจะได้ท าการทดสอบในรอบสอง 
 2.1 การสอบสัมภาษณ์ 
  - วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.30 น.  ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สอบสัมภาษณ ์
เพ่ือทดสอบด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติและไหวพริบ (การแต่งกาย ลักษณะท่าทาง ท่วงทีวาจา เชาว์ปัญญา)  
 2.2 เข้ารับการตรวจโรค  ตรวจเลือด  ปัสสาวะ  และเอ็กซเรย์ปอด ณ  ห้องพิธีการ ชั้น 10 อาคาร 
เฉลิมพระเกียรติ  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (ใช้ เกณฑ์ผ่าน ดูรายละเอียดเพ่ิมเติ ม ตามผนวก ก ) 
(กรณีทานยามาวันตรวจกรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบ) 
 - วันที ่28 พฤศจิกายน 2560  เวลา 07.00 น. 
  - ค่าตรวจโรค คนละ 1,510 บาท   
 2.3 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ใช้เกณฑ์ผ่าน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ตามผนวก ค) 
 - วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06.00 น.  ณ สนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีฯ 
 - แต่งกายชุดกีฬา ท าการทดสอบตามท่าที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนโดยสังเขปที่ตารางข้างท้ายเพ่ือใช้ใน
การพิจารณา (ไม่รวมกับคะแนนสอบวิชาการ) โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 เมื่อรวมคะแนนผล 
การทดสอบของทั้ง 3 ท่า  
 2.4 การสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ (ใช้เกณฑผ์่าน)  

- วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00 น.  ณ โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร  
เขตดุสิต กทม. 

- ทดสอบการใช้ งาน โปรแกรม Microsoft Windows และ  Microsoft Office (word, excel, 
powerpoint)  

 - ทักษะการพิมพ์  ความเร็วความถูกต้อง 
 - การจัดแบบการพิมพ์ การจัดเอกสารให้ตรงกับรูปแบบหนังสือ 
 - การตกแต่งงานพิมพ์ การน าวัตถุอื่นมาเสริมในเอกสาร เช่น ตาราง รูปภาพ รูปวาด 

 2.5 ทดสอบด้านจิตเวช   
  - วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
 - ค่าตรวจจิตเวช คนละ 300 บาท   
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ผนวก ค เกณฑ์การทดสอบร่างกาย 

เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (อายุ 18 – 28 ป)ี 

ดันพื้น(ไม่จ ากัดเวลา) ลุก-นั่ง เวลา 2 นาท ี วิ่ง 800 เมตร 
ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน เวลา คะแนน เวลา คะแนน 
22 100 34 100 5.45 40 3.15 100 
21 95 33 97 5.50 38 3.20 98 
20 90 32 96 6.00 36 3.25 96 
19 85 31 94 6.05 34 3.30 94 
18 80 30 91 6.10 32 3.35 92 
17 75 29 88 6.15 30 3.40 90 
16 70 28 85 6.20 28 3.45 88 
15 65 27 82 6.25 26 3.50 86 
14 60 26 79 6.30 24 3.55 84 
13 55 25 76 6.35 22 4.00 82 
12 50 24 73 6.40 20 4.05 80 
11 45 23 70 6.45 18 4.10 78 
10 40 22 67 6.50 16 4.15 76 
9 35 21 64 6.55 14 4.20 74 
8 30 20 61 7.00 12 4.25 72 
7 25 19 58 7.05 10 4.30 70 
6 20 18 56 7.10 8 4.35 68 
5 15 17 53 7.15 6 4.40 66 
4 10 16 50 7.20 4 4.45 64 
3 5 15 47 7.25 2 4.50 62 
  14 44   4.55 60 
  13 41   5.00 58 
  12 38   5.05 56 
  11 35   5.10 54 
  10 32   5.15 52 
  9 29   5.20 50 
  8 26   5.25 48 
  7 23   5.30 46 
  6 20   5.35 44 
  5 17   5.40 42 
  4 14     
  3 11     
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เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (อายุ 29 – 30 ปี) 

ดันพื้น(ไม่จ ากัดเวลา) ลุก-นั่ง เวลา 2 นาท ี วิ่ง 800 เมตร 
ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน เวลา คะแนน เวลา คะแนน 
20 100 30 100 6.05 40 3.30 100 
19 95 29 97 6.10 38 3.35 98 
18 90 28 94 6.15 36 3.40 96 
17 85 27 91 6.20 34 3.45 94 
16 80 26 88 6.25 32 3.50 92 
15 75 25 85 6.30 30 3.55 90 
14 70 24 82 6.35 28 4.00 88 
13 65 23 79 6.40 26 4.05 86 
12 60 22 76 6.45 24 4.10 84 
11 55 21 73 6.50 22 4.15 82 
10 50 20 70 6.55 20 4.20 80 
9 45 19 67 7.00 18 4.25 78 
8 40 18 64 7.05 16 4.30 76 
7 35 17 61 7.10 14 4.35 74 
6 30 16 58 7.15 12 4.40 72 
5 25 15 55 7.20 10 4.45 70 
4 20 14 50 7.25 8 4.50 68 
3 15 13 48 7.30 6 4.55 66 
2 10 12 45 7.35 4 5.00 64 
1 5 11 43 7.40 2 5.05 62 
  10 40   5.10 60 
  9 37   5.15 58 
  8 34   5.20 56 
  7 31   5.25 54 
  6 28   5.30 52 
  5 25   5.35 50 
  4 22   5.40 48 
  3 19   5.45 46 
  2 16   5.50 44 
  1 14   6.00 42 

หมายเหตุ การเตรียมตัวส าหรับทดสอบสมรรถภาพร่างกาย มีดังนี้ 
   1. ต้องเตรียมร่างกายก่อนทดสอบฯ อย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
   2. ในแต่ละท่าให้ท าให้เต็มที่ก่อน หลังจากนั้นให้เพ่ิมจ านวนขึ้นเรื่อยๆ เป็นจ านวนคู่ 
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หนังสือสัญญาของผู้สมัครสอบเข้าเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสด ี
                                                                                                                    เขียนที่................................................................... 
     วันที่ ..................... เดือน ............................................................  พ.ศ ............................. 
 ข้าพเจ้า...............................................................................................หมายเลขประจ าตัวประชาชน............................................................ 
มีความประสงค์ขอสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี โดยยินดีปฏิบัติตามขอ้ความในสัญญาของผู้สมัครสอบเข้า
รับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดีดังต่อไปนี้ 
 1. หลักฐานการสมัครสอบคัดเลือก 
 1.1 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและถูกต้องตรงตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครทุกประการ  
หากตรวจสอบในภายหลังพบว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิใดๆในการได้รับการประกาศชื่อเพื่อเข้า
รับการบรรจุและจะไม่เรียกร้องสิทธิในภายหลังแต่อย่างใดทั้งสิ้น 
 1.2 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ส าเนาหลักฐานการสมัครสอบครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบการรับสมัคร และถูกต้องตามการ
ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานทุกประการ และจะไม่ขอรับหลักฐานดังกล่าวคืน 
 1.3 ในส่วนของหลักฐานการขอรับสิทธิพิเศษคะแนนเพิ่ม หากข้าพเจ้าไม่น าไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบในวันตรวจหลักฐาน 
ข้าพเจ้าขอยอมรับว่า ข้าพเจ้าหมดสิทธิที่จะได้รับสิทธิพิเศษคะแนนเพิ่ม ตามที่ทางราชการก าหนด และจะไม่เรียกร้องสิทธิในภายหลังแต่อย่างใดทั้งสิ้น 
 1.4 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ส าเนาหลักฐานทะเบียนบ้าน ตลอดจนหลักฐานอ่ืนของทางราชการที่ได้ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ในครั้งน้ี  
เพื่อแสดงถึงการมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ในส่วนของข้าพเจ้า มีความถูกต้อง และครบถ้วนทุกประการโดยจะไม่ขอรับหลักฐานดังกล่าวคืนใน
ทุกกรณี  
 1.5 ถ้าข้าพเจ้าไม่ส่งหลักฐานอย่างครบถ้วนตามก าหนดไว้ในระเบียบการฯ ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการสมัครสอบเข้ารับราชการ
เป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี และจะไม่เรียกร้องสิทธิในภายหลังแต่อย่างใดทั้งสิ้น 
 2. การสอบสัมภาษณ์ การตรวจโรค การทดสอบจิตเวช และการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  
 2.1 ข้าพเจ้าจะไปรายงานตัวเข้ารับ การสอบสัมภาษณ์ การตรวจโรค การทดสอบจิตเวช และการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามวนั
เวลาและสถานที่ตามที่กรมยุทธศึกษาทหารบกก าหนด ข้าพเจ้าจะไม่ขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาในการด าเนินการใดๆทั้งสิ้นและจะเข้ารับการทดสอบให้
ครบถ้วนถูกต้องทุกประการ 
 2.2 ถ้าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อ 2.1 ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้าสละสิทธิ์ในการสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี 
 3. การท าสญัญา 
 3.1 ถ้ากองทัพบก ประกาศรับข้าพเจ้าเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดีแล้ว และก าหนดรายงานตัวท าสัญญา 
ข้าพเจ้าจะน าผู้ปกครอง, คู่สมรส (ถ้ามี) และผู้ค้ าประกันไปท าสัญญา รวมทั้งหลักฐานตามที่ทางราชการก าหนด ไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ในการ  
ท าสัญญา ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนด 
 3.2 ถ้าหากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.1 ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิ์ในการเข้ารับราชการเป็นนายทหาร
ประทวนสายงานสัสดี และจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ จากทางราชการทั้งสิ้น 
 ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในความผิดพลาดอันเกิดจากหลักฐาน ที่มอบให้กับเจ้าหน้าที่ในวันสอบสัมภาษณ์ หรือเจ้าหน้าที่ในการท า
สัญญาเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี และหากมีการปลอมหรือใช้หลักฐานปลอมไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบ เจ้าหน้าที่
รับหลักฐานเพิ่มเติมในวันสอบสัมภาษณ์ หรือเจ้าหน้าที่ในการท าสัญญาเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดีแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้
ทางราชการด าเนินคดีอาญาตามกฎหมายจนถึงที่สุด 

     ลายมือชื่อ................................................................................... ผู้สมัครสอบ 
      (...............................................................................) 
     ลายมือชื่อ.......................................................................................พยาน 
      (...............................................................................) 
           เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานการรับสมัครสอบ  
 
บุคคลที่สามารถติดต่อกับข้าพเจ้าได้สะดวกในระหวา่งการสอบ การเรียกตัว การรายงานตัว 
ชื่อ-นามสกุล.............................................................................................................  เกี่ยวข้องเป็น..............................................................กับข้าพเจ้า 
ที่อยู่................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................หมายเลขโทรศัพท์.......................................................................... 
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ที่............./................. 
 
 
 

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
หนังสือส าคัญประจ าตัวแสดงวิทยฐานะฉบับนี้แสดงว่า 

 

         .......................................................................................................................................... 

 ได้ส าเรจ็การฝึกวิชาทหารชั้นปีท่ี.....................................ประจ าปีการศึกษา................................................. 

จากส านักศึกษา................................................................................................................................................... 

ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมก าหนด 

ตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร 

   ระหว่างรับราชการฝึกวิชาทหารมคีวามประพฤต.ิ................................................................................ 

   ให้ไว้   ณ   วันท่ี............................................................................................................ 
 
 
 พลโท 

   (...................................................................) 

     ผู้บัญชาการหน่วยบญัชาการรักษาดินแดน 
  
 
 
หมายเหตุ   ผู้ที่ขอรับสิทธิคะแนนเพิ่ม  ต้องมีหนังสือรับรองของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ตามตวัอย่าง) เท่านั้น 

นศท. ในส่วนกลาง ( กทม.และปริมณฑล) ติดต่อสอบถาม ได้ที่  
    - กองเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. 02 – 2233254 
    - กองก าลังพล ศูนย์การก าลังส ารอง โทร. 02 – 2754504 
นศท. ในส่วน ภูมภิาค ( ศูนย์ฝึก นศท. และหน่วยฝึก นศท. ทั่วประเทศ) ติดต่อได้ที่  
 - กองเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. 02 – 2233254 
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(ตัวอย่างเอกสาร สด. 8  ด้านหน้า และด้านหลัง) 

 

ด้านหน้า สด.8 

ด้านหลัง สด.8 

ตัวอย่าง 

ตัวอย่าง 

เลขที่ใบส าคัญทางทหาร สังกัดดหูน้าปกหน้าติดรูป 
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(ตัวอย่างเอกสาร สด. 3 หน้าที่ 1) 

 
 

  

ตัวอย่าง 
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(ตัวอย่างเอกสาร สด. 3 หน้าที่ 2 ต้องลงวันปลด) 

 

ต้องลง
วันปลด 

ตัวอย่าง 

เลขที่ใบส าคัญทางทหาร 

สังกัด 
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(ตัวอย่างหนังสือรับรองการไปราชการทัพ) 
 

ทบ. 101 - 046 
 
 
 

ใบรับรองการไปราชการทัพ 

 วันที่........................ เดือน........................................  พ.ศ...................... 

เรียน เจ้ากรมสารบรรณทหารบก 

 ด้วย.....................................................................................................................................................................................ประเภท.................................................................................................... 
สังกัด...................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................ มีภูมิล าเนาอยู่ที ่
บ้านเลขที่...................................... หมู่ที.่..................... ถนน................................................................................................... ต าบล...................................................................................................................... 
อ าเภอ..................................................................................................................... จังหวัด............................................................................................ ได้ยื่นค าร้องขอให้กรมสารบรรณทหารบก
ตรวจสอบประวัติราชการของ............................................................................................................................. ............................................................................. และรับรองการไปราชการทัพจึง
ขอรับรองว่าเคยไปราชการทัพ ดังนี.้- 
 1. ............................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ..................... 
 2. ......................................................................................................... ............................................................................................................................. .......................................................................... 
 3. ................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. .. 
กับได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเกียรติ  คือ.- 
 1. ............................................................................................................................. ................................................................................. .................................................................................................. 
 2. ............................................................................................................................. ......................................................................................................................................................... .......................... 
 3. .................................................................................................... ............................................................................................................................. .............................................................................. 

 
รับรองว่าถูกต้อง  

(ลงชื่อ)............................................................................................................................ (ลงชื่อ)...................................................................................................................................... 

 เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบประวัต ิ ต าแหน่ง............................................................................................................................. ....... 
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(ตัวอย่างหนังสือรับรองการเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการและลูกจ้างสังกัดกองทัพบก) 
 
 
 
 
 
 
 

ที่   ……../25……                                                              หน่วย....................................................... 
                                                                                 ที่ตั้งหน่วย................................................ 

                                                                                       
................................................................. 

 
  หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า...............................................................................................
ต าแหน่ง.............................................................. เป็นบิดา/มารดา ของ นาย /นางสาว...................................... 
ซึ่งก าลัง/เคย รับราชการใน................................................. ................ ต าแหน่ง........................................ ตั้งแต่ 
.......................................... ถึง ........................................... เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย แ ละไม่เคย
บกพร่องต่อหน้าที่ 

 
   ให้ไว้  ณ  วันที่          เดือน                          พ.ศ. 

 
 
 

                                                                           ลงชื่อ ……………………………….…………… 
                                                                                 (…………………………..…………….) 

                                                                                ต าแหน่ง   
 

หมายเหตุ  ผู้ที่มีอ านาจลงนาม มีต าแหน่งเป็นผู้บังคับกองพันหรือกองร้อยอิสระขึ้นไป 
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แผนผังโดยสังเขป กรมยทุธศึกษาทหารบกและเส้นทางเดินรถ 
 

 
 

          สถานีรถไฟสามเสน  เปน็จุดอ้างหลัก ที่อยู่ใกล้ กรมยุทธศกึษาทหารบกท่ีสุด ( ห่างประมาณ 400 เมตร ) 
 1. สถานท่ีตั้งกรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดด าริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุิต กทม. 10300 
 2. สถานท่ีตั้ง กรมการทหารสื่อสาร ถนนพระราม 5 เขตดสุิต กทม. 10300  

 

 

 
 

 
 

 
ถนนเทอดด ำริ     ( ทางเขา้ดา้นนา้ ) 

ไปหมอชิต  
 

 
ถนนพหลโยธิน 

             
ไปอนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ 

 
 

 
 

 
 

 
ถนนพระรำม 6 

กรมการขนส่ง 
ทหารอากาศ 

กรมการขนส่ง 
ทหารบก 

กองพลาธิการ  
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

 
 

 
ถนนพระรำม 5         รถประจ ำทำงสำย 5, 55, 50, 70 

กรมสรรพวธุ
ทหารบก 

กรมการทหารสื่อสาร 

สถานี
ดบัเพลิง  

 

โรงพยำบำลวชิัยยุ ทธ 
ร้านคา้สวสัดิการ ทบ. 

 ถนนเศรษฐศิริ 

1 
กรมยุทธศึกษำ

ทหำรบก 
 แฟลต ทบ. 

 
 

 
 

          ถนนเลียบทางรถไฟ 

( สะพานแดง )                                                                                                                   ถนนประดิพทัธ ์    (  แยกสะพำนควำย ) 

สถำนีรถไฟสำมเสน 

สถำนีรถไฟบำงซ่ือ 

2 
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แผนผงัโดยสังเขป มหาวทิยาลัยรามค าแหง  (หัวหมาก) 
 

 
   
   

สนามฟุตบอล 
อาคารพานิชย ์

อาคารพานิชย ์
 

หมวดเกษตร 

อาคารพานิชย ์
 

อาคาร 

อาคารสอบ 
KTB 

( คนฑี ) 

อาคาร 

 

 

ล าคลอง 

 

ตึกอ านวยการ 

หอสมุด 

ธนาคารออมสิน 

 

 
สระน  า 

สระน  า 

สระน  า 

 

อาคารพานิชย ์
 

อาคารพานิชย ์
 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง ( หัวหมาก ) 

ค าแนะน าการเดินทาง 
ระยะทาง 

 - ถนนบางนา-ตราดถึง ม.รามค าแหง  
  (หัวหมาก) 
  ระยะทาง 11 กิโลเมตร 
 - จากแยกบางนาถึงแยก ม.รามค าแหง  
  (หัวหมาก) 
  ระยะทาง 9 กิโลเมตร 
 - จากทางแยกเขา้ ม.รามค าแหง  
  (หัวหมาก) ระยะทาง 2 กิโลเมตร 

รถประจ าทาง 
 - รถประจ าทางจากอนุสาวรีย์ชยัสมรภูม ิ-  
      ม.รามค าแหง (หัวหมาก) ได้แก่ สาย 17, 17,  
      501, 109, 38, 58 และ 60  

 
ค าแนะน าการสอบ 

 
ก าหนดการสอบภาควิชาการ (รอบแรก )  
วันอาทิตย์ท่ี 12 พ.ย. 60  เวลา 09.00 น.  
ม.รามค าแหง (หัวหมาก)  
 
- ผังท่ีนั่งสอบ จะติดประกาศไว้ท่ีบริเวณ 
 ด้านหน้าห้องสอบ ในภาคเช้าของวันสอบ  
- การไปในสถานที่ราชการต้องแต่งกาย 
 สุภาพเรียบร้อย มิฉะน้ันจะไม่พิจารณา 
 ให้เข้าห้องสอบ  
 (ห้ามสวมรองเท้าแตะ เสื้อคอกลม) 
- เตรียมบัตรประจ าตัวสอบไว้รับตรวจ 
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แผนผังโดยสังเขป อาคารสวนเจ้าเชตุ  หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
 

 
 

ก าหนดการทดสอบสัมภาษณ์ 
วันท่ี 27 พ.ย. 60 เวลา 0730 ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) 
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ถนน
ราชวถีิ 

อนุสาวรีย์ 
 

ชัยสมรภูมิ 

 

องค์การ 
ทหารผ่านศึก 

สะพานลอย 

 
วังพญาไท 

ไปดินแดง 

   ถนนพหลโยธิน  ไปสะพานควาย 

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
โรงพยาบาล 

พระมงกฎุเกล้า 
 

สถานที่ตรวจโรคและทดสอบจิตเวช 

ไปปทุมวนั 

แผนผังโดยสังเขป สถานที่ตรวจโรค  
ณ  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  

ก าหนดการตรวจโรค 
วันที่ 28 พ.ย. 60 เวลา 07.00 น.  ณ  ห้องพิธีการ  ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  รพ.พระมงกุฎเกล้า  
      ( งดน้ าและอาหารหลังเวลา 24.00 น. ในคืนก่อนตรวจ )  
ก าหนดการทดสอบจิตเวช   
วันที่ 1 ธ.ค. 60 เวลา 07.00  ณ  ห้องประชุมใหญ่  ชั้น 10  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  รพ.พระมงกุฎเกล้า 

 

     ถนนพระรามที่ 6                             แยกตึกชัย                                ถนนพระรามที่ 6 

รพ.รามาธิบด ี
ไปสวนจติรลดา 
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แผนผังโดยสังเขป  กรมการทหารสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ : วันที่ 30 พ.ย. 60 เวลา 0700 น. ณ โรงเรียนทหารสื่อสาร 
กรมการทหารสื่อสาร (สะพานแดง) 



29 
 

 

ไปอนุสำวรีย์ชัยสมรภูม ิ (ตามเสน้ทางไปถนนดินแดง)      ถนนวภิำวดรีังสิต
             ไปดอนเมือง 

 

สนำมฟุตบอล 
และลำนลู่วิง่ 

 

( จุดบริเวณทดสอบ) 
  

 

มหำวทิยำลยัหอกำรค้ำ 
วทิยำลยัป้องกนัรำชอำณำจักร 

สถำนีโทรทัศน์ช่อง 11 
ศู นย์กำรก ำลังส ำรอง 

แผนผังโดยสังเขป สนามกีฬากองทัพบก 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ก าหนดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
วันที่ 29 พ.ย. 60    เวลา 06.00 น.  ณ  สนามกีฬากองทัพบก (วิภาวดีรังสติ) 
     
 

 
 
 
 

อำคำรสโมสรทหำรบก 

เขตบริเวณสนำมกฬีำ กองทัพบก 
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ค าแนะน าเพ่ิมเติมและข้อพึงระมัดระวัง 

 ผู้สมัครสอบต้องอ่านค าแนะน าให้เข้าใจและในส่วนด้านท้ายเล่มจะมีตัวอย่างการจัดเตรียมเอกสารพร้อมที่ติดต่อ
สอบถามไขข้อข้องใจ ไว้ในเบื้องต้นแล้ว  ซึ่งจะช่วยในการเตรยีมการให้แก่ท่านมิให้เสียสิทธิในการสมัครสอบ 

 1. เอกสารที่ต้องใช้เวลาในการเตรียมการ “ให้รีบติดต่อด าเนินการล่วงหน้าให้เรียบร้อย” 
  1.1 ทหารกองหนุน จะต้องมีหนังสือรับรองความประพฤตจิากหน่วยเดิมทีส่ังกัดครั้งสุดท้าย  
  1.2 ผู้ที่ผ่านการฝึก นศท. จะต้องมีหนังสือรับรองวิทยฐานะจากหนว่ยบัญชาการรักษาดินแดน  
  1.3 การหาเอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มเป็นสิ่งที่พึงกระท า 
 2. การไปติดต่อในสถานที่ราชการต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย มิฉะนั้นจะไม่พิจารณารับสมคัรสอบหรือ 
ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ (งดเว้น การสวมรองเท้าแตะ เสื้อคอกลม) 
 3. อย่าใช้เอกสารหรือหลักฐานเท็จ  ถ้าตรวจสอบพบจะต้องถูกด าเนินคดีอาญาจนถึงที่สุด 
 4. คณะกรรมการจะรับไว้เฉพาะเอกสารส าเนาเท่านั้น (แต่จะขอตรวจเอกสารฉบับจริงประกอบการรับสมคัร) 
 5. บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ จะต้องน าไปแสดงต่อกรรมการทุกขั้นตอนท่ีมีการสอบ 
 6. ควรเตรียมเวลาที่ใช้ในการสอบและส ารวจสถานที่สอบ เพราะผู้ที่สอบผา่นรอบแรกแล้วต้องสอบรอบที่สอง
ติดต่อกันถึง 5 วันท าการ และควรส ารวจสถานท่ีสอบให้ชัดเจน เนื่องจากต้องไปท าการทดสอบหลายแห่ง ซึ่งต้องเผื่อเวลาไว้แต่
เนิ่นเพราะความไม่คุ้นเคยสถานท่ี ตลอดจนสภาพการจราจรที่หนาแน่น 
 7. การด าเนินงานสอบ เป็นการด าเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการของ ทบ.ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการตรวจสอบ
การด าเนินงานซึ่งกันและกัน ดังนัน้ อย่าหลงเชื่อค าแอบอ้างใดๆว่าจะมีผู้ช่วยเหลือในการสอบได้    
 

--------------------------------------- 
สอบถามรายละเอียดการสมัครสอบเพิ่มเติม 

  ให้ตรวจสอบข้อมลูทางอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางหลักท่ี เว็บไซต์กรมยุทธศึกษาทหารบก “ http://ATC.RTA.MI.TH ”หรือ 
“ WWW.RADD-ATC.COM ” ซึ่งจะมีรายละเอียดที่จ าเป็นครบถว้น หากยังไม่เข้าใจ ให้สอบถามเพิม่เติม ดังนี ้
ติดต่อสอบถามข้อขัดข้อง, การร้องทุกข์  (เวลาราชการ) 
 กรมยุทธศึกษาทหารบก  โทร 02-2414037, 02-2414068-9  ต่อ 89100, 89109 
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับปัญหาหลักฐานทางทะเบียนราษฎร  
 กองควบคุมคุณวุฒิ กรมสารบรรณทหารบก โทร  02-2977537, 02-2977568 

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการขอหนังสือรับรองวิทยฐานะและคะแนนเพิ่มของ นศท. 
นศท. ในส่วนกลาง ( กทม.และปริมณฑล)  ติดต่อสอบถาม ได้ที่  
   - กองเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  โทร. 02 – 2233254 
   - กองก าลังพล ศูนย์การก าลังส ารอง  โทร. 02 – 2754504 
นศท. ในส่วน ภูมภิาค   ติดต่อสอบถามได้ที ่
   - กองเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. 02 – 2233254 

กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  WWW.SUSSADEE.COM 

http://atc.rta.m/
http://www.radd-atc.com/

