
 
ค ำแนะน ำกำรสมัครสอบทหำรกองหนุนเป็นนำยทหำรประทวน(สัสดี) ประจ ำปี 2562 ( ฉบับย่อ ) 

กรมยุทธศึกษำทหำรบก 
------------------------------------ 

 ๑.  ควำมมุ่งหมำย  กองทัพบกมีความประสงค์จะรับสมัครสอบทหารกองหนุนบรรจุเป็นนายทหารประทวน สายงานสัสดี 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 โดยบรรจุรับราชการ และได้รับการแต่งตั้งยศเป็นสิบตรี เพื่อบรรจุลงในต าแหน่งเสมียนหน่วยสัสดีอ าเภอ , 
เสมียนส านักงานสัสดีจังหวัด และเสมียนฝ่ายสรรพก าลังมณฑลทหารบก จ านวน 100 อัตรา 
 ๒.  หลักสูตรกำรศึกษำ : เมื่อสามารถสอบคัดเลือกได้ จะได้รับการฝึกและอบรมวิชาเกี่ยวกับนายทหารประทวนสายงานสัสดี
ช้ันต้น ณ โรงเรียนการก าลังส ารอง ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นเวลา 14 สัปดาห์ และเมื่อส าเร็จแล้วจะต้องไป
ปฏิบัติงานตามต าแหน่งที่ตนได้เลือกไว้แล้ว  
 ๓.  ประเภทบุคคลที่จะรับสมัคร ต้องเป็น 
  ๓.๑ เพศชายที่ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร (เรียน รด.) ตั้งแต่ช้ันปีที่ ๓ ขึ้นไป โดยได้ขึ้นทะเบียนและน าปลด เป็น 
ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  
  ๓.๒ ผู้ที่เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ าการ (ทหารเกณฑ์) จนครบก าหนดปลด เป็นทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ 
 ๔.  คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติดังนี.้- 
  ๔.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยต้องน าเอกสารการส าเร็จการศึกษามามอบให้เจ้าหน้าที่ สบ.ทบ. ภายหลังจากประกาศผลสอบภาควิชาการ 
(รอบแรก) 
  ๔.๒ อายุตั้งแต่ ๑๘ ปี ถึง ๓๐ ปี ในปี พ.ศ. 2562 ( ผู้เกิดระหว่าง วันท่ี ๑ ม.ค. 2532 ถึง ๓๑ ธ.ค. 2544 ) 
  ๔.๓ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
  ๔.๔ มีสัญชาติไทย โดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 
  ๔.๕ ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการทหาร (รำยละเอียดตำมระเบียบกำรฯ) 
  ๔.๖ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคหรือสภาพร่างกายและ
จิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕) ออกตาม
ความในมาตรา 41 และ มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ โดยมีความสูงตั้งแต่ ๑๖๐ ซ.ม. ขึ้นไป มีขนาดรอบตัว
ตั้งแต่ ๗๖ ซ.ม. ขึ้นไป ในเวลาหายใจออกและมีน้ าหนักตัวตั้งแต่ ๔๘ ก.ก. ขึ้นไป  
  ๔.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามค าพิพากษา 
  ๔.๘ ไม่อยู่ในสมณเพศ 
  ๔.๙ ไม่อยู่ในระหว่างเป็นจ าเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องโทษจ าคุก (จ าคุกจริง) ตามค าพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้น
แต่ความผิดฐานซึ่งกระท าโดยประมาทหรือลหุโทษ เว้นแต่มีกฎหมายล้างมลทินให้แก่บรรดาผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่างๆ 
  ๔.๑๐ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ 
  ๔.๑๑ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง 
  ๔.๑๒ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบ  หรือ  การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารหรือเข้ารับราชการมาก่อน 
  ๔.๑๓ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือ มีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด 
  ๔.๑๔เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๔.๑๕ต้องผ่านการทดสอบร่างกายตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกก าหนด 
 ๕.  หลักฐำนกำรสมัคร ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานต่อหน่วยรับสมัคร ดังต่อไปนี้.- 
  ๕.๑ หลักฐำนกำรรับสมัครสอบ ให้ยื่นเอกสารหลังประกาศผลสอบภาควิชาการ (รอบแรก) พร้อมส าเนาอย่างละ 2 ฉบับ  
โดยผู้สมัครสอบรับรองส าเนาถูกต้อง แล้วลงช่ือก ากับไว้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารแล้วจะส่งฉบับจริงให้กลับคืน จะเก็บไว้เป็น
หลักฐำนเฉพำะฉบับส ำเนำเท่ำน้ัน 
   ๕.๑.๑ วุฒิการศึกษา จะรับสมัครเฉพาะวุฒิการศึกษาของผู้ส าเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. ๖) หรือ 
เทียบเท่า เท่านั้น 
    ๕.๑.๒ บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้สมัคร 
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    ๕.๑.๓ หนังสือส าคัญทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (แบบ สด.๘) หรือ ส าเนาทะเบียนกองประจ าการ (สด. 3) ที่มี
รายการบันทึกน าปลดและรับรองส าเนาจากสัสดีจังหวัด,ท าการแทน ,รักษาราชการ หรือรักษาราชการแทน แล้วแต่กรณี 
         5.1.4 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้สมัคร บิดำและมำรดำ  
         5.1.5 ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือตัว – ช่ือสกุล ของตนเอง, บิดำ หรือ มำรดำ (ถ้ำมีกำรเปลี่ยน) 
 ๖. หลักฐำนเพ่ิมเติมเพ่ือขอรับสิทธิพิเศษหรือสิทธิคะแนนเพ่ิม  ผู้สมัครซึ่งมีความประสงค์ขอรับสิทธิพิเศษ จะต้องยื่น
หลักฐานเพิ่มเติม ในวันท่ี 27 พ.ย. 60 เท่านั้น โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
  ๖.๑ หลักฐำนกำรขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษ ให้ยื ่นเอกสารการขอรับสิทธิคะแนนเพิ ่มพิเศษฉบับจริง  
(พร้อมส าเนา 2 ฉบับ) พร้อมใบสมัครสอบ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารเสร็จแล้วจะส่งฉบับจริงให้คืน (จะเก็บไว้เป็นหลักฐำนเฉพำะ
ฉบับส ำเนำเท่ำน้ัน) โดยยึดถือตามอนุมัติ ผบ.ทบ. ท้ายหนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๙๑๖  ลง ๒๘ พ.ย.๒๘  เรื่อง หลักเกณฑ์การ
บรรจุเข้ารับราชการใน ทบ. และ หนังสือ กพ.ทบ. ท่ี กห ๐๔๐๑/๒๖๘๙  ลง ๑๒ ก.ย.๕๕  เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขหลักเกณฑ์การบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการใน ทบ. 
    ๖.๑.๑ หลักฐานแสดงว่าส าเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตร
การฝึกวิชาทหาร “ ช้ันปีที่ ๓ ถึงช้ันปีที่ ๕ ” ต้องเป็นเอกสารที่ออกให้โดย “ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน” เท่านั้น (ตัวอย่างตาม
แบบฟอร์มท้ายเล่ม) โดยเพิ่มคะแนนให้ตามช้ันสูงสุดที่ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ดังน้ี.- 
      - ช้ันปีท่ี ๕ หรือ เทียบเท่าเพิ่ม ๕ ใน ๑๐๐ คะแนน 
      - ช้ันปีท่ี ๔ หรือ เทียบเท่าเพิ่ม ๔ ใน ๑๐๐ คะแนน 
       - ช้ันปีท่ี ๓ หรือ เทียบเท่าเพิ่ม ๓ ใน ๑๐๐ คะแนน 
    ๖.๑.๒ หลักฐานแสดงว่าเป็น บุตรของทหำร ข้ำรำชกำร และลูกจ้ำงประจ ำ ในสังกัดกองทัพบก ซึ่งประสบ
อันตรายถึง ทุพพลภำพ ในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือ ถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าตามหน้าที่หรือต้อง บำดเจ็บถึงตำย เพราะ
เหตุนั้น ซึ่งได้รับบ ำเหน็จบ ำนำญพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือ ได้รับเงินค่ำท ำขวัญ ตามข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยคนงานหรือบุตรของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ เพิ่มให้ ๑๐ ใน ๑๐๐ คะแนน 
    ๖.๑.๓ หลักฐานแสดงว่าเป็นทหำรกองหนุนที่เคยรับราชการกองประจ าการมาก่อน เพิ่มให้ ๕ ใน ๑๐๐ คะแนน 
    ๖.๑.๔ หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของทหำร ข้ำรำชกำร และลูกจ้ำง สังกัดกองทัพบก ที่ก ำลังรับรำชกำรหรือเคย
รับรำชกำรในกองทัพบกมำก่อน เว้น ผู้ที่ถูกปลดออกจากประจ าการเนื่องจากมีความผิดหรือบกพร่องต่อหน้าที ่เพิ่มให้ ๒ ใน ๑๐๐ คะแนน 
    ๖.๑.๕ หลักฐานแสดงว่าเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ สังกัด ทบ. ท่ียังปฏิบัติงานใน ทบ. 
และมีระยะเวลาปฏิบัติงานใน ทบ. ตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป (เว้นเป็นผู้ที่ถูกปลดเนื่องจากมีความผิดบกพร่อง) เพิ่มให้ 5 ใน ๑๐๐ คะแนน 
    ๖.๑.๖ ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ได้รับการเพิ่มคะแนนจากหลักเกณฑ์ข้างต้นหลายข้อให้เพิ่มคะแนนให้ตาม
หลักเกณฑ์ในข้อท่ีได้รับคะแนนสูงสุดเพียงข้อเดียว ยกเว้น  ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ทั้งในข้อ ๖.๑.๑ และ ๖.๑.๔ ให้เพิ่มคะแนนใน
ข้อ ๖.๑.๑ และ ๖.๑.๔ รวมกัน 
  ๖.๒ การรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษจะเพิ่มในการสอบรอบทีส่อง  
 ๗ ก ำหนดกำร 

  ๗.1 รับสมัครทำงอินเทอร์เน็ต  http://atc.rta.mi.th/ หรือ www.radd-atc.com (เพียงช่องทำงเดียว) 
  ๗.2 ห้วงระยะเวลำรับสมัครต้ังแต่วันท่ี 1 – 30 ต.ค. 61  

  ๗.3 กำรสอบคัดเลือกภำควิชำกำร  วันอาทิตย์ที่  11 พ.ย. 61  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
    - ณ  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  ( หัวหมาก ) 
  ๗.4 ประกำศผลสอบภำควิชำกำร : วันที ่16 พ.ย. 61 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบกและ ทางอินเทอร์เนต็ http://atc.rta.mi.th/ 
หรือ www.radd-atc.com 
  ๗.5 ตรวจหลักฐำน วันท่ี 26 พ.ย. 61 ตั้งแต่เวลา ๐๘.3๐ – ๑6.0๐ น. ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  

  ๗.6 ตรวจโรคฯ, กำรสอบสัมภำษณ์, จิตเวช , ทดสอบคอมพิวเตอร์ และทดสอบร่ำงกำย: วันที่ 26 พ.ย. – 30 พ.ย. 61  
ตามล าดับ รายละเอียดตามระเบียบการรับสมัครฯ ทาง http://atc.rta.mi.th/ หรือ www.radd-atc.com 
  ๗.7 ประกำศผลสอบขั้ นสุ ดท้ ำย  วันที่  14  ธ.ค . 61 ณ  กรมยุทธศึ กษาทหารบก และทางอินเตอร์ เน็ ท 
http://atc.rta.mi.th/ หรือ www.radd-atc.com 

http://www.radd-atc.com/
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  ๗.8 รำยงำนตัวเลือกต ำแหน่งบรรจุ วนัท่ี 21 ธ.ค. 61 ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
  ๗.9 รำยงำนตัว ท ำสัญญำ บรรจุเข้ำรับรำชกำร และพิมพ์ลำยน้ิวมือ วันที่ 21 ธ.ค. 61 ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  
 ๘ กำรสอบคัดเลือกผู้สมัคร 
  ๘.๑ รายละเอียดการสมัครสอบและการปฏิบัติอื่นๆ มีปรากฏในระเบียบการรับสมัคร   
  ๘.๒ สอบภาควิชาการ ๔ วิชา  ได้แก่  ภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป และ คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ๘.๓ ผู้ที่สอบคัดเลือกภาควิชาการได้แล้วจะต้องรายงานตัว เพื่อเข้ารับตรวจโรคฯ, กำรสอบสัมภำษณ์, จิตเวช , ทดสอบ
คอมพิวเตอร์ และทดสอบร่ำงกำย ตามวันเวลาและสถานท่ีก าหนด  
 

ก ำหนดเกณฑ์กำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย 
 

ประเภท เกณฑต์่ าสดุ เกณฑ์ ๗๐ % เกณฑ์ ๑๐๐ % หมายเหต ุ
 อำยุ ๑๘ – 28 ปี 
 - วิ่ง ๘๐๐ เมตร 
 - ดันพื้น (ไม่จ ากัดเวลา) 
 - ลุก-นั่ง (ภายใน ๒ นาที) 
 อำยุ ๒๙ – ๓๐ ปี 
- วิ่ง ๘๐๐ เมตร 
- ดันพื้น (ไม่จ ากัดเวลา) 
- ลุก-นั่ง (ภายใน ๒ นาที) 

   
๕.๔๐ นาที 

๓ ครั้ง 
๓ ครั้ง 

 
๗.๔๐ นาที 

๑ ครั้ง 
๑ ครั้ง 

 

 
๔.๓๐ นาที 
๑๖ ครั้ง 
๒๓ ครั้ง 

 
๔.๔๕ นาที 
๑๔ ครั้ง 
๒๐ ครั้ง 

  
๓.๑๕ นาที 
๒๒ ครั้ง 
๓๔ ครั้ง 

 
๓.๓๐ นาที 
๒๐ ครั้ง 
๓๐ ครั้ง 

 
ผู้ เข้ารับการทดสอบจะต้อง
ทดสอบครบทั้ง ๓ ท่า และเมื่อ
รวมผลการทดสอบทั้ง ๓ ท่า
(วิ่ง,ดันพื้นและลุก-นั่ง) แล้ว
ต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ ากว่า
ร้ อยละ ๗๐  จึ งจะถื อว่ า 
ผ่านการทดสอบ 
 

 
  ๘.๔ ผู้ที่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกขั้นสุดท้ำย ต้องรายงานตัวท าสัญญาบรรจุ เข้ารับการศึกษา โดยมีนายทหารและ
นายต ารวจช้ันสัญญาบัตรประจ าการหรือข้าราชการพลเรือนระดับ ๓ ขึ้นไป เป็นผู้รับรองค้ าประกัน 
 ๙. สิทธิ เมื่อสามารถสอบได้ จะได้รับการบรรจุเป็นทหารประจ าการ ได้รับการแต่งตั้งยศเป็น สิบตรี และได้รับเงินเดือน 
รวมค่าครองชีพ เดือนละ 10,610 บาท (ป.1 ช้ัน 13.5 (8,610 บาท) + ค่าครองชีพช่ัวคราว 2,000 บาท) และสิทธิต่างๆ ตามที่
ทางราชการก าหนด 
 ๑๐. ผู้สนใจจะสมัครสอบ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองทัพภาค จังหวัดทหารบก มณฑลทหารบกทุกแห่ง และที่ 
กรมยุทธศึกษาทหารบก ๔๑ ถนนเทอดด าริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ( ทศท. )  
๐–๒๒๔๑–๔๐37  โทรศัพท์ทหาร 89100, 89109 และ 96196  http://atc.rta.mi.th/ หรือ www.radd-atc.com  ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป 

 
*********************************** 

 
 

 
 

พ.อ.  

      (  พนาพันธ์   คงพินิจ  ) 
              หน.ยศ.ทบ. 
 


