๑
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คำแนะนำ
กำรรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหำรกองหนุน
เพื่อบรรจุเข้ำรับรำชกำรเป็นนำยทหำรสัญญำบัตร ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒

ขอให้ ผู้ ส มั ค รสอบอ่ ำ นสมุด คู่ มื อ ให้ เ ข้ ำ ใจ แล้ ว ปฏิ บั ติ ต ามค าแนะน าที่ ไ ด้เ รี ย งขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ
ตามลาดับข้อไว้ให้ครบถ้วน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านในการเตรียมการสอบ ดังนี้
ข้อ ๑. ควำมมุ่งหมำย
กองทั พ บกมี ค วามประสงค์ จ ะรั บ สมั ค รสอบบุ ค คลพลเรื อ น ทหารกองหนุ น เข้ า รั บ ราชการเป็ น
นายทหารสัญญาบัตร เพื่อบรรจุลงในตาแหน่งที่ขาดแคลนตามหน่วยต่างๆ ในกองทัพบก
ข้อ ๒. คุณวุฒิกำรศึกษำ
ส าเร็ จ การศึ กษาระดั บ ปริ ญญำ จากสถานศึ ก ษาที่ ส านัก งานคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น
(ก.พ.) ให้การรับรองหรือสถานศึกษาในต่างประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการโดยต้อง
มีคุณวุฒิในสาขา/ทาง ตรงตามตาแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ซึ่งตรวจสอบตามที่สานักงาน ก.พ. ได้ให้การรับรอง
การเทียบคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ ไว้แล้ว ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว๔๑ ลง ๓๐ ก.ย.๕๓
และหนังสือ สานัก งาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว๒๑ ลง ๑๘ ส.ค.๕๔, หนัง สือ สานัก งาน ก.พ. ที่ นร.
๑๐๐๔.๓/ว๑๔ ลง ๑๐ ก.ย.๕๕ และหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔/ว๑๑ ลง ๑๓ ส.ค.๕๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมหรือทางเว็บไซต์ของสานักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th
ข้อ ๓. ตำแหน่งที่เปิดบรรจุ
เปิ ด บรรจุ 155 อั ต รา ในคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาสาขา/ทาง ตามต าแหน่ ง ที่ เ ปิ ด รั บ สมั ค รสอบ
ตำมผนวก ก ดังนี้
3.1 ระดับปริญญาตรี
จานวน 153 อัตรา (ไม่ใช้คุณวุฒิสูงกว่าปริญญาตรีในการสมัครสอบ)
3.2 ระดับปริญญาโท/เอก
จานวน
2 อัตรา
ข้อ ๔. ประเภทบุคคลที่จะรับสมัครสอบ
๔.๑ บุคคลชาย/หญิง
๔.๒ ทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 (ผู้สาเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ถึงชั้นปีที่ 5 หรือทหารที่ปลด
จากกองประจาการโดยรับราชการจนครบกาหนด)
๔.๓ นายทหารประทวน สังกัด กองทัพบก
ข้อ ๕. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๕.๑ คุณสมบัติเฉพำะบุคคลชำย
๕.๑.๑ เป็นทหำรกองเกิน อายุระหว่าง 22 ปีบริบูรณ์ ถึง 29 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ.๒๕3๓ – ๒๕๔๐)
ต้องผ่านการตรวจเลือ กทหารกองเกิน เข้ ากองประจาการ เป็นบุค คลจาพวกที่ 1 ผลการจับ สลาก “ดา”
หรือ ไม่ต้องเข้ารับราชการเนื่องจากมีคนร้องขอเข้ากองประจาการพอ ทั้งนี้ จะไม่รับสมัครบุคคลซึ่งต้องเข้า
รับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจาการ และ/หรือผู้ที่ขอผ่อนผัน เข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหาร
กองประจาการ ในปีที่สมัครสอบ

๒
๕.๑.๒ เป็นทหำรกองหนุน อายุระหว่าง 22 ปีบริบูรณ์ ถึง 35 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ.2527 – 2540)
๕.๑.๓ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารโดยต้องมี
ความสูงตั้งแต่ ๑๖๐ เซนติเมตร รอบอก ๗๖/๗๙ เซนติเมตร โดยจะพิจารณาผลกำรวัดขนำดร่ำงกำยจำกที่ระบุ
ใน แบบ สด.๔๓ หรือจำกผลกำรวัดขนำดร่ำงกำยในวันตรวจโรคกำรสอบรอบที่สอง
๕.๒ คุณสมบัติเฉพำะบุคคลหญิง
ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ อายุระหว่าง 22 ปีบริบูรณ์ ถึง ๓๕ ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ.๒๕๒7 –๒๕40)
น้าหนักตั้งแต่ ๔๐ กิโลกรัม และมีความสูงตั้งแต่ ๑๕๐ เซนติเมตร โดยจะพิจารณาจากผลกำรวัดขนำดร่ำงกำย
ในวันตรวจโรคกำรสอบรอบที่สอง
๕.๓ คุณสมบัติทั่วไปทั้งบุคคลชำย/หญิง (คุณสมบัติเพิ่มเติมจำก ข้อ ๕.๑ และ ๕.๒)
๕.๓.๑ เป็ นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยมีคุณวุฒิ ตรงตามตาแหน่งและคุณลักษณะ
เฉพาะที่จะสามารถบรรจุเข้ารับราชการตามตาแหน่งที่เปิดบรรจุกรณีที่คุณวุฒิเรียกชื่อไม่ตรงตามกาหนดไว้
ให้ใช้ผลการรับรองปริญญาของสานักงาน ก.พ. ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว๔๑ ลง ๓๐ ก.ย.๕๓
และหนังสือ สานัก งาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว๒๑ ลง ๑๘ ส.ค.๕๔, หนัง สือ สานัก งาน ก.พ. ที่ นร.
๑๐๐๔.๓/ว๑๔ ลง ๑๐ ก.ย.๕๕ และหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔/ว๑๑ ลง ๑๓ ส.ค.๕๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม สาหรับ คุณ วุฒิที่ไม่ได้กาหนดไว้ ใ ห้เป็นหน้า ที่ข องผู้ส มัครประสานสถานศึก ษาเพื่อ ขอรับเอกสาร
ยืนยันว่า สานักงาน ก.พ. ได้มีการรับรองหลักสูตรการเรียนที่สาเร็จมาว่าเป็นไปตามที่ประกาศรับสมัครของ
กรมยุทธศึกษาทหารบก จริง
*** หากมี ปั ญ หาสงสั ย การตรวจสอบคุ ณ วุ ฒิ สามารถติ ด ต่ อ ได้ ที่ กองควบคุ ม คุ ณ วุ ฒิ
กรมสารบรรณทหารบก โทร. ๐ – ๒๒๙๗ – ๘๑๐๕ , ๐ – ๒๒๙๗ – ๗๕๖๘ และ ๐ – ๒๒๙๗ – ๗๕๔๘ ***
5.3.2 ต้องเป็นผู้มคี ุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การบรรจุ การโอน
และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2529 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
๕.๓.3 ต้องเป็นผู้มีวิทยฐานะและคุณลักษณะถูกต้องตามข้อบังคับ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการ
แต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
๕.๓.4 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๕.๓.5 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
5.3.6 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๕.๓.7 ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้าเป็นนายทหารสัญญาบัตร (ตำมผนวก ค)
๕.๓.8 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคาพิพากษาของศาล
๕.๓.9 ไม่อยู่ในสมณเพศ
๕.๓.10 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจาเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องโทษจาคุก (จาคุกจริง) ตามคา
พิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นแต่ความผิดฐานซึ่งกระทาโดยประมาทหรือลหุโทษ เว้นแต่มีกฎหมายล้าง
มลทิน ให้แก่บรรดาผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่างๆ
๕.๓.11 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
๕.๓.๑2 ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิดหรือถูกไล่ออกจากราชการ
๕.๓.๑3 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบ หรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหาร หรือการสอบเข้ารับ
ราชการทหารมาก่อน
๕.๓.๑4 เว้นแต่ผู้ที่กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่ศาลมีคาสั่งให้ส่งตัวไปตรวจพิสูจน์การพื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด ตามมาตรา 19 พระราชบัญญัติพื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 และคณะกรรมการพื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ ติ ดยาเสพติ ดวิ นิ จฉั ยว่ า ผู้ เข้ ารั บการพื้ นฟู สมรรถภาพผู้ ติ ดยาเสพติ ดได้ รั บการพื้ นฟู จนครบถ้ วนตามมาตรา 33
พระราชบัญญัติพื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545

๓
๕.๔ คุณสมบัติของนำยทหำรประทวน สังกัด ทบ.
๕.๔.๑ เป็น ผู้ ที่ส าเร็ จการศึกษาระดับปริญญาโดยมีคุณวุฒิ ตรงตามตาแหน่งและคุณลั กษณะ
เฉพาะที่จะสามารถบรรจุเข้ารับราชการตามตาแหน่งที่เปิดบรรจุ กรณีที่คุณวุฒิเรียกชื่อไม่ตรงตามกาหนดไว้
ให้ใช้ผลการรับรองปริญญาของ สานักงาน ก.พ. ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว๔๑ ลง ๓๐ ก.ย.๕๓
และหนั ง สื อ ส านัก งาน ก.พ. ที ่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว๒๑ ลง ๑๘ ส.ค.๕๔, หนัง สือ ส านัก งาน 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 ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครประสานสถานศึกษาเพื่อขอรับเอกสาร
ยืนยันว่า สานักงาน ก.พ. ได้มีการรับรองหลักสูตรการเรียนที่สาเร็จ มาว่าเป็นไปตามที่ประกาศรับสมัครของ
กรมยุทธศึกษาทหารบก จริง
*** หากมี ปั ญ หาสงสั ย การตรวจสอบคุ ณ วุ ฒิ สามารถติ ด ต่ อ ได้ ที่ กองควบคุ ม คุ ณ วุ ฒิ
กรมสารบรรณทหารบก โทร. ๐ – ๒๒๙๗ – ๘๑๐๕ , ๐ – ๒๒๙๗ – ๗๕๖๘ และ ๐ – ๒๒๙๗ – ๗๕๔๘ ***
๕.๔.๒ มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ (วิธีนับอายุนับตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร)
๕.๔.๓ มีเวลารับราชการนับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุ หรือแต่งตั้งยศนายทหารประทวนครั้งแรก
แล้วแต่กรณีครบ ๖ ปี ก่อนวันสอบคัดเลือก (รับราชการมาแล้ว 6 ปีขึ้นไป นับจนถึง วันก่อนวันสอบ ผู้รับ
ราชการมาแล้วไม่ถึง 6 ปี หากประสงค์จะสมัครในฐานะทหารกองหนุน หรือทหารหญิงพ้นราชการ จะต้อง
ได้รับอนุมัติให้ลาออกก่อนวันสอบ ในกรณีที่สอบได้แล้ว จึงมายื่นขอลาออกในภายหลัง จะถือว่าคุณสมบัติไม่
ครบถ้วน และไม่สามารถบรรจุเข้ารับราชการได้)
๕.๔.๔ มีห นั ง สื อ รั บ รองความประพฤติ ซึ่ ง ได้รั บอนุญ าตจากหน่ ว ยต้น สั ง กั ดในระดั บกองพั น
หรือเทียบเท่าขึ้นไป
๕.๔.๕ เป็นผู้ลาไปศึกษาถูกต้องตามหลักเกณฑ์และระเบียบ กองทัพบก กาหนด
5.4.6 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การบรรจุ การโอน
และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2529 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
๕.๔.7 ต้องเป็นผู้มวี ิทยฐานะและคุณลักษณะถูกต้องตามข้อบังคับ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการ
แต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
5.4.8 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
๕.๔.9 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
5.4.10 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๕.๔.11 ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้าเป็นนายทหารสัญญาบัตร (ตำมผนวก ค)
๕.๔.12 ไม่เป็น ผู้บกพร่องในศีล ธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สิ นล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
ตามคาพิพากษาของศาล
๕.๔.๑3 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจาเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องโทษจาคุก (จาคุกจริง) ตามคา
พิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นแต่ความผิดฐานซึ่งกระทาโดยประมาทหรือลหุโทษ
๕.๔.๑4 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
ข้อ ๖. กำรสมัครสอบ(ผนวก ก)
๖.๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๖2 คณะกรรมการดาเนินงานได้แบ่งกลุ่มผู้สมัครสอบเป็น 61 กลุ่มตาแหน่งตาม
คุณลักษณะที่หน่วยรับบรรจุกาหนด “ให้ผู้สมัครสอบตัดสินใจเลือกสมัครสอบได้เพียง ๑ กลุ่มตำแหน่ง เท่ำนั้น”
๖.๒ กำหนดกำร กรมยุทธศึกษาทหารบก ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนฯ เปิดรับ
สมัครสอบทำงอินเทอร์เน็ต (ตลอด 24 ชั่วโมง) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2๖ พ.ย.6๑ – วันอังคำรที่ ๑๑ ธ.ค.6๑
สาหรับผู้สมัครให้ชาระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา การชาระเงินค่าสมัครสามารถดาเนินการได้
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2๖ พ.ย.6๑ – วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธ.ค.6๑ (ตำมเวลำทำกำรของธนำคำรกรุงไทยทุกสำขำ)

๔
๖.๓ ขั้นตอนกำรสมัคร
๖.๓.1 ผู้สมัครสามารถ Download ระเบียบการสมัครสอบ เพื่อศึกษาคุณสมบัติของผู้สมัคร
แต่ล ะกลุ่ม ตาแหน่ง ตามเงื่อนไขการรับสมัครและระเบียบการตามที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้กาหนดไว้
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2๖ พ.ย.6๑ เวลำ ๐๐.๐๑ นำฬิกำ – วันอังคำรที่ ๑๑ ธ.ค.6๑ เวลำ ๑๘.๐๐ นำฬิกำ
(ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๖.๓.2 ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครพร้อม Upload รูปภาพหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว
พื้นหลังเรียบ สวมเสื้อคอปก ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตา ต้องเป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัคร
ลักษณะรูปถ่ายที่ไม่ผ่านการพิจารณา มีดังต่อไปนี้
รูปถ่ายครึ่งตัว (ไกลเกินไป)
ภาพเบลอ (เห็นหน้าไม่ชัดเจน)
ภาพถ่ายเล่น (มีการโพสต์ท่าทางในการถ่ายรูป หรือภาพเซลฟี่)
ภาพมืดหรือสีของรูปภาพจางเกินไป
ภาพเอียง หรือตะแคงข้าง
และหลักฐานทางทหาร (สาหรับเพศชาย) เพื่อแนบไฟล์ข้อมูลในขั้นตอนการกรอกใบสมัครทาง Website ของ
ระบบการรั บ สมั ค รทางอิ น เทอร์ เ น็ ต ได้ http://atc.rta.mi.th (กรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารบก) หรื อ
www.radd-atc.com (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร)
๖.๓.3 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบข้ อมูลที่กรอกในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้ว นก่อนการยืนยัน
การส่งใบสมัคร (เมื่อผู้สมัครยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้)
๖.๓.4 ภายหลังการสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้สมัครสอบพิมพ์ใบสมัครเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน และ
พิมพ์ใบชาระเงิน เพื่อนาไปชาระเงินตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร จานวน ๓๐๐ บาท และค่าบริการการ
ชาระเงิน จานวน ๓๐ บาท
๖.๓.5 ภายหลังจากนาใบชาระเงิน ไปชาระเงินที่ธนาคาร ธนาคารจะคืนใบชาระเงินในส่วนที่ 1
ให้กับผู้สมัครเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันชาระเงิน ประกอบหลักฐานในการแสดงในวันสอบภาควิชาการ
๖.๓.6 ผู้สมัครที่มีการชาระเงินภายในกาหนดแล้วภายหลังจากการรับสมัครเสร็จสิ้น ระบบจะทา
การประมวลผลเพื่อจั ดล าดับ เลขประจ าตัว สอบให้ ผู้ ส มัครสามารถพิมพ์บัตรประจาตัว สอบ ซึ่งมีการระบุ
หมายเลขประจาตัวสอบ สถานที่สอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ข้อ ๗. หลักฐำนกำรสมัครสอบ ผู้สมัครจะต้องเตรียมหลักฐานการสมัคร เพื่อใช้กรอกข้อมูลการสมัครสอบทาง
อินเทอร์เน็ต (ต้องส่งหลักฐานต่อไปนี้ทั้ งฉบับจริงและสาเนา ๑ ชุด ภายในวันที่ 11, ๑๒ และ ๑๓ ก.พ. ๖๒
หากสอบผ่านภาควิชาการรอบแรก) ดังนี้
๗.๑ เฉพำะบุคคลชำย ใบสาคัญทางทหารดังนี้
๗.๑.๑ ทหำรกองเกิน - แบบ สด.๔๓ ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ
ทหารกองประจาการที่แสดงว่าได้ผ่านการตรวจเลือกแล้วโดยไม่ถูกเข้ากองประจาการ
๗.๑.๒ ทหำรกองหนุน - แบบ สด.๘
๗.๑.๓ สำหรั บผู้ที่ สมัค รตำแหน่งสำยงำนอนุศ ำสนำจำรย์ ที่ยกเว้น กำรตรวจเลือกเข้ำ รั บ
รำชกำรเป็นทหำรกองประจำกำร อำยุ ๓๐ - ๓๕ ปี ให้ใช้หลักฐำนใบสำคัญแบบ สด.๙ ประกอบหลักฐำน
ที่แสดงว่ำเป็นผู้ได้รับกำรยกเว้น และปลดเป็นทหำรกองหนุน ประเภทที่ ๒ ชั้นที่ ๒ จำกอำเภอภูมิลำเนำทหำร
๗.๒ บุคคลชำย/หญิง และนำยทหำรประทวน สังกัด ทบ.
๗.๒.๑ สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จ
การศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งต้องอยู่ภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบเท่านั้น
สาหรับผู้ สาเร็จการศึกษาคุณวุ ฒิปริญญาตรี ที่ต่อเนื่องจากคุณวุฒิ ประกาศนียบั ตรวิขาชีพชั้นสูง(ปวส.) ให้แนบ
หลักฐานที่แสดงว่าสาเร็จคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมด้วย

๕
๗.๒.๒ สาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชา (TRANSCRIPT)
๗.๒.๒.๑ ในกรณี ที่ป ริ ญญาบั ตร หรื อ หนั ง สื อรั บ รองคุณ วุ ฒิ มิ ไ ด้ร ะบุส าขาวิ ช าอย่ า ง
ครบถ้วนเพื่อยืนยันว่า เป็นสาขาวิชาที่ตรงกับคุณวุฒิที่ เปิดรับสมัครสอบต้องเพิ่มหลักฐาน หนังสือรับรองจาก
มหาวิทยาลัยว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิในสาขาวิชาที่ตรงกับคุณวุฒิที่เปิดรับสมัครสอบ
๗.๒.๒.๒ ในกรณีที่หลักฐานระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชาเป็นภาษาต่างประเทศต้อง
เพิ่มเติมหลักฐาน ระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชาฉบับแปลเป็นภาษาไทย
๗.๓ เฉพำะนำยทหำรประทวน สังกัด ทบ. ให้ยื่นหลักฐำนเพิ่มเติมจำกข้อ ๗.๒ ดังนี้
๗.๓.๑ คาสั่งบรรจุ หรือแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวนครั้งแรก แล้วแต่กรณี
๗.๓.๒ หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาหน่วยต้นสังกัดในระดับ ผบ.พัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป
ที่ระบุว่าเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และอนุญาตให้สมัครสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรได้
๗.๓.๓ หลักฐานที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษาและหลักฐานตอบรับบันทึกผลการศึกษาจาก ยศ.ทบ.
ในทุกระดับการศึกษาจนถึงคุณวุฒิปริญญา
หมำยเหตุ
1. ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่างๆ ที่ปรากฏในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีการกรอกข้อมูลอัน เป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้อง หรือใช้เอกสารปลอม หรือเอกสาร
ต่างๆ ที่ไม่ตรงตามที่กาหนดไว้ในการประกาศรับสมัคร ทบ. ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับสมัครเข้าสอบ
คัดเลือกทันที โดยผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นจาก ทบ. ได้
๒. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติในครั้งนี้ เป็นเพียงการตรวจสอบเบื้องต้นหากใน
ภายหลังปรากฏว่า ผู้สมัครใช้เอกสารปลอม เอกสารอันเป็นเท็จ หรือเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้ จะถือว่า
ผู้นั้นขาดคุณสมบัติ และให้ถือว่าการสอบคัดเลือกของบุคคลดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์
ใดๆ จาก ทบ. ได้
ข้อ ๘. กำรขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษ ทั้งบุคคลชำย/หญิง และนำยทหำรประทวนสังกัด ทบ.
วันพุธที่ ๑๒ ธ.ค.6๑ (กลุ่มสอบที่ 1, 2, ๓), วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธ.ค.6๑ (กลุ่มสอบที่ 4, 5, 7 )
และวั น ศุ ก ร์ ที่ 14 ธ.ค. 61 (กลุ่ ม สอบที่ 6 ) เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุ ม เสนาปฏิ พั ท ธ์
กรมยุทธศึกษาทหารบก ให้ยื่นเอกสารการขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษฉบับจริง (พร้อมสาเนา ๒ ฉบับ รับรอง
สาเนาด้วยตนเอง) เมื่อกรรมการรับสมัครสอบตรวจเอกสารเสร็จแล้วจะส่งฉบับจริงให้คืน (คณะกรรมกำรรับ
สมัครสอบจะเก็บเฉพำะฉบับสำเนำเท่ำนั้น ) โดยยึดถือตามหนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0401/270
ลง 22 ม.ค.57 และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.1 หลักฐานแสดงว่าเป็น บุตรของทหำร ข้ำรำชกำร และลูกจ้ำงประจำ ในสังกัดกองทัพบก
ซึ่งประสบอันตรายถึง ทุพพลภำพ ในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือ ถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาตาม
หน้าที่หรือต้อง บำดเจ็บถึงตำย เพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำนำญพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ หรือได้รับเงินค่ำทำขวัญตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยคนงานหรือผู้ได้รับพระราชทาน
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ เพิ่มให้ ๑๐ ใน ๑๐๐ คะแนน
8.2 หลักฐานแสดงว่าสาเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร ตาม
หลักสูตรการฝึกวิชาทหาร “ชั้นปีที่ ๓ ถึงชั้นปีที่ ๕” ต้องเป็นเอกสารที่ออกให้โดย “หน่วยบัญชาการรักษา
ดินแดน” เท่านั้น (ตัวอย่างตามแบบฟอร์มท้ายเล่ม) โดยเพิ่มคะแนนให้ตามชั้นสูงสุดที่สาเร็จการฝึกวิชาทหาร ดังนี้.๘.๑.๑ ชั้นปีที่ ๕ หรือ เทียบเท่าเพิ่ม ๕ ใน ๑๐๐ คะแนน
๘.๑.๒ ชั้นปีที่ ๔ หรือ เทียบเท่าเพิ่ม ๔ ใน ๑๐๐ คะแนน
๘.๑.๓ ชั้นปีที่ ๓ หรือ เทียบเท่าเพิ่ม ๓ ใน ๑๐๐ คะแนน
8.3 หลักฐานแสดงว่าเป็น บุตรของทหำร ข้ำรำชกำร และลูกจ้ำงประจำ สังกัดกองทัพบก ที่กำลัง
รับรำชกำร หรือเคยรับรำชกำรในกองทัพบกมำก่อน เว้น ผู้ที่ถูกปลดออกจากราชการเนื่องจากมีความผิด
หรือบกพร่องต่อหน้าที่ เพิ่มให้ ๒ ใน ๑๐๐ คะแนน
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8.4 หลักฐานแสดงว่าเป็น ทหำรกองหนุน ที่เคยรับราชการกองประจาการมาก่อน เพิ่มให้ ๕ ใน ๑๐๐ คะแนน
๘.5 ลูกจ้ำงชั่วครำว ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนรำชกำร สังกัด ทบ. ที่ยังปฏิบัติงานใน ทบ. และมี
ระยะเวลาปฏิบั ติงานใน ทบ. ตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป (เว้นเป็นผู้ที่ถูกปลด เนื่องจากมีความผิดบกพร่อง) เพิ่มให้
๕ ใน ๑๐๐ คะแนน
๘.6 นำยทหำรประทวนสังกัด ทบ. (ที่ยังรับราชการอยู่ ) ที่มีคุณสมบัติครบในการสอบคัดเลือกตาม
ข้อ 5.4 เพิ่มให้ 5 ใน 100 คะแนน
8.7 นำยทหำรประทวน ที่ป ฏิบัติห น้าที่ราชการสนาม และได้รับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้ รบ
(พ.ส.ร.) ในภารกิจเดียวกันครบ 4 ครั้ง เพิ่มให้ 3 ใน 100 คะแนน
8.8 นำยทหำรประทวน ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามโดยมีผลการปฏิบัติงานจนได้รับเงินเพิ่มพิเศษ
สาหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตามพฤติกรรม ตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป เพิ่มให้ 3 ใน 100 คะแนน
8.9 นำยทหำรประทวนที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ ทบ. ทั้งนี้ต้องเป็นรางวัลระดับชาติ
หรือนานาชาติโดยให้หน่วยต้นสังกัดของกาลังพลดังกล่าว เสนอหลักฐานเพื่อให้ กพ.ทบ. ตรวจสอบและให้
ความเห็นชอบก่อนว่าสามารถใช้ในการเพิ่มคะแนนได้ เพิ่มให้ 3 ใน 100 คะแนน
8.10 นำยทหำรประทวนที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นโดยมีหลักฐานประกอบคือ หนังสือหรือประกาศ
ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ที่ออกโดย ทบ. เท่านั้น (ไม่สามารถใช้หนังสือชมเชย ฯ ของหน่วยระดับ นขต.ทบ. หรือ
หน่วยรอง ลงไปได้) หากมีหนังสือชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ที่ออกให้โดยส่วนราชการนอก กห. ระดับกรมหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป ให้ส่งหลักฐานให้ กพ.ทบ. ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบก่อน เพิ่มให้ 3 ใน 100 คะแนน
๘.11 หลักเกณฑ์กำรให้คะแนนเพิ่ม
๘.11.1 ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ได้รับการเพิ่มคะแนนจากหลั กเกณฑ์ตามข้อ ๘.1 ถึง ๘.5
หลายข้อ ให้เพิ่มคะแนนให้ตามหลักเกณฑ์ในข้อที่ได้รับคะแนนสูงสุดเพียงข้อเดียว ยกเว้น ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้า
หลักเกณฑ์ทั้งในข้อ ๘.2 และ ๘.3 ให้เพิ่มคะแนนเท่ากับคะแนนเพิ่มในข้อ ๘.2 และ ๘.3 รวมกัน
๘.11.2 นายทหารประทวนได้รับการเพิ่มคะแนนตามหลักเกณฑ์ข้อ ๘.1 – 8.4 แล้ว ก็สามารถเพิ่ม
คะแนนในข้อ 8.6 ได้อีก
8.11.3 การเพิ่มคะแนนตามข้อ 8.7 – 8.10 ต้องมิใช่การเพิ่มที่ซ้าซ้อนในเหตุการณ์หรือวาระ
เดียวกัน อาทิ หากกาลังพลได้รับการเพิ่มคะแนนเนื่องจากการปฏิบัติภารกิจตามข้อ 8.8 แล้ว และได้รับรางวัล
ชมเชยจาก ทบ. ตามข้อ 8.10 เนื่องจากการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวอีกก็ให้เพิ่มคะแนนเพียงครั้งเดียว เว้นเป็น
ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ได้รับคะแนนเพิ่มตามข้อ 8.7 – 8.10 หลายข้อและมิใช่เหตุการณ์ที่ซ้าซ้อนกัน
อาทิได้รั บคะแนนเพิ่มเนื่ องจากการปฏิบั ติภารกิจตามข้อ 8.8 และยังเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยซึ่งเป็นไปตาม
หลั กเกณฑ์ ต ามข้ อ 8.9 ให้ ร วมคะแนนเพิ่ ม เข้ าด้ ว ยกั น ได้ แต่ ทั้ ง นี้ ผ ลรวมของคะแนนเพิ่ ม จะต้ อ งไม่ เ กิ น
6 ใน 100 คะแนน
8.11.4 ผลรวมของการเพิ่ มคะแนนในทุ กกรณี (ตั้ งแต่ ข้ อ 8.1 ถึ งข้ อ 8.10) จะต้ องไม่ เกิ น
15 ใน 100 คะแนน
๘.8 การพิ จารณาคะแนนเพิ่ มพิ เศษ จะด าเนินการทั้ งในการสอบภาควิ ชาการ (การสอบรอบแรก)
และการสอบวิ ช าเฉพาะตามคุ ณวุ ฒิ (เชิ งลึ ก ) (การสอบรอบสอง) โดยคิ ดฐานคะแนนของคะแนนเต็ ม ใน
แต่ละการสอบ โดยยึดถือ เกณฑ์การเพิ่มคะแนนพิเศษ ตามหนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/270
ลง ๒2 ม.ค.57 และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๙. กำรสอบคัดเลือกภำควิชำกำร(รอบแรก)
๙.๑ วัน เวลาสอบ วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ม.ค.๖๒ เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
(หัวหมาก)
๙.๒ รายละเอียดการสอบภาควิชาการ ตามผนวก ก
๙.๓ การเตรียมตัวของผู้สมัครสอบ
๙.๓.๑ ที่นั่งสอบจะแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ม.ค.๖๒ ในภาคเช้าโดยกรรมการ
ควบคุมการสอบจะปิดประกาศแผนผังที่นั่งสอบไว้ให้ผู้สมัครสอบได้ตรวจสอบ ที่บริเวณด้านหน้าห้องสอบ
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๙.๓.๒ แต่งกำยชุดสุภำพ และให้ไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบ
- บุคคลชาย : เสื้อเชิ้ตคอปกเท่านั้น
- ให้ นาชายเสื้ อเข้าในกางเกง งดเสื้ อยืด คอกลม และไม่อนุญาตให้ สวมเสื้ อคลุ ม,
เสื้อสูท หรือเสื้อกันหนาว เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
: กางเกงขายาวทรงสุภาพ (งดกางเกงยีนส์, กางเกงวอร์ม)
: รองเท้าคัชชู หรือ รองเท้าผ้าใบ เท่านั้น
- บุคคลหญิง : เสื้อสุภาพ งดเสื้อยืด คอกลม และไม่อนุญาตให้สวมเสื้อคลุม, เสื้อสูท หรือ
เสื้อกันหนาว เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
: กระโปรง (แยกหรือชุด)ทรงสุภาพ ยาวคลุมเข่า
: กางเกงขายาวทรงสุภาพ (งดกางเกงยีนส์, กางเกงวอร์ม)
: รองเท้าคัชชู หรือรองเท้าหุ้มส้น เท่านั้น
๙.๓.๓ ให้นา ปากกา, ดินสอดา2B และยางลบ มาใช้ทาข้อสอบ
๙.๔ กำรเข้ำห้องสอบ
๙.๔.๑ เวลำ 12.30 น. ให้พร้อมที่หน้าห้ องสอบของตัวเองเข้าแถวเรียงตามลาดับหมายเลข
ประจาตัวสอบ
๙.๔.๒ ห้ำมนาอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบ เช่น นาฬิกาที่เป็นเครื่องคิดเลข, โทรศัพท์มือถือ,
เพจเจอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารแบบพกพาทุกชนิด เข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด
9.4.3 ให้นาทรัพย์สินของมีค่าทุกชนิด ฝากไว้ที่ญาติหรือนาใส่ลงในถุงพลาสติกใส แล้วนาขึ้นไป
บนห้องสอบ เพื่อวางไว้ใต้ที่นั่งสอบ หากทรัพย์สินสูญหาย กองอานวยการสอบฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
๙.๔.4 กรรมการควบคุมการสอบจะเรียกเข้าห้ องสอบตามล าดับ ให้ นั่งตามผังที่นั่งสอบและ
ผู้สมัครสอบจะต้องเตรียม “ บัตรประจำตัวสอบ ” และ “ บัตรประจำตัวประชำชน ” ไว้รับตรวจด้วย
๙.๔.5 เมื่อกรรมการคุมสอบแจกปัญหาสอบและใบคาตอบแล้ว ห้ำมผู้สมัครสอบเปิดอ่ำนปัญหำ
สอบก่อนที่หัวหน้ำกรรมกำรควบคุมกำรสอบสั่ง (หากมีข้อสงสัยให้ยกมือและถามกรรมการควบคุมการสอบ )
๙.๔.๕ เวลำ ๑๓.0๐ น. เริ ่ม ทำข้อ สอบจะไม่อ นุญ ำตให้ผู้ส มัค รสอบที่ม ำถึง ห้อ งสอบ
หลังเวลำ ๑๓.0๐ น. เข้ำห้องสอบในทุกกรณี และผู้ที่เข้าสอบจะต้องอยู่ในห้องสอบจนกว่ำจะสิ้นสุดเวลำ
สอบจะออกจำกห้องสอบก่อนเวลำไม่ได้
๙.๔.๖ ห้ำมนั่ งผิดที่หมายเลขที่นั่งสอบของตนเองและห้ามลงหมายเลขประจาตัว สอบที่ไม่ใช่
หมายเลขประจาตัวของตนเองในใบคาตอบ (กรณีนี้ จะถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ)
๙.๔.๗ ห้ำมแสดงกริยาที่อาจจะส่อไปในทางทุจริต ทุกกรณี
๙.๕ คำแนะนำในกำรเขียนใบคำตอบแบบปรนัย (เลือกข้อ) ตามแบบตัวอย่างหน้า 57
๙.๕.๑ ฟังคาแนะน าในการเขียนใบคาตอบของกรรมการคุมห้ องสอบให้ เข้าใจหากปฏิบัติไม่
ถูกต้อง เครื่องคอมพิวเตอร์อาจจะไม่ตรวจใบคาตอบ เป็นเหตุทาให้ไม่ได้คะแนนในการสอบครั้งนั้น
๙.๕.๒ ให้ระบายทึบด้วยดินสอดำ2Bให้เต็มช่องในช่องที่เลือกตอบเพียงช่องเดียว (ห้ามใช้ปากกา)
ตัวอย่ำงถ้ำเลือกคำตอบในข้อ ๒
1.
 
๙.๖ เมื่อหมดเวลำสอบ ให้วางเอกสารปัญหาสอบและกระดาษใบคาตอบไว้บนโต๊ะห้ำมนาปัญหาสอบ
ออกจากห้องสอบเป็นอันขาด (หากฝ่าฝืนจะถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ)
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ข้อ ๑๐. กำหนดกำรประกำศผลสอบภำควิชำกำร (รอบแรก) และกำรส่งเอกสำรสมัครสอบ
วันศุกร์ที่ ๘ ก.พ.๖๒ เวลำ 08.30 น. ณ กองคัดสรรและพัฒนำบุคลำกร กรมยุทธศึกษำทหำรบก
และทำงอินเทอร์เน็ต http://atc.rta.mi.th หรือ www.radd-atc.com
ข้อ ๑๑. หลักฐำนกำรรับสมัครสอบ ซึ่งผู้ผ่านการสอบภาควิชาการ ต้องยื่นต่อคณะกรรมการ ในวันที่ ๑1 - ๑๓
ก.พ.๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (รายละเอี ยดตามก าหนดการ หน้ า 53) ณ กรมยุ ทธศึ กษาทหารบก
ให้ยื่นใบสมัครสอบ และเอกสารประกอบการสมัครสอบฉบับจริงพร้อมสาเนา อย่างละ ๑ ฉบับ (รับรองส าเนา
ด้วยตนเอง) เมื่อกรรมการรับสมัครสอบตรวจเอกสารแล้วจะส่งเอกสำรฉบับจริงให้กลับคืน (คณะกรรมกำรรับ
สมัครจะเก็บไว้เป็นหลักฐำนเฉพำะฉบับสำเนำเท่ำนั้น)
๑๑.๑ เตรียมซองบรรจุเอกสารสีขาว ขนาด ๙ x ๑๐ นิ้ว สาหรับใส่เอกสารการสมัครสอบ โดยดาวน์โหลด
ข้อมูลปิดหน้าซองเอกสารได้ทางเว็บไซด์ ยศ.ทบ. http://atc.rta.mi.th หรือ www.radd-atc.com
๑๑.๒ เฉพำะบุคคลชำย ต้องยื่นหลักฐานใบสาคัญทางทหารพร้อมสาเนา 1 ฉบับ ดังนี้
๑๑.๒.๑ ทหำรกองเกิน - แบบ สด.๔๓ ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ
ทหารกองประจาการที่แสดงว่าได้ผ่านการตรวจเลือกแล้วโดยไม่ถูกเข้ากองประจาการ
๑๑.๒.๒ ทหำรกองหนุน - แบบ สด.๘
๑๑.๒.๓ สำหรับผู้ที่สมัครตำแหน่งสำยงำนอนุศำสนำจำรย์ ที่ ยกเว้นกำรตรวจเลือกเข้ำรับ
รำชกำรเป็นทหำรกองประจำกำร อำยุ ๓๐ - ๓๕ ปี ให้ใช้หลักฐำนใบสำคัญ แบบ สด.๙ ประกอบหลักฐำน
ที่แสดงว่ำเป็นผู้ได้รับกำรยกเว้น และปลดเป็นทหำรกองหนุน ประเภทที่ ๒ ชั้นที่ ๒ จำกอำเภอภูมิลำเนำทหำร
๑๑.๓ บุคคลชำย/หญิง และนำยทหำรประทวน สังกัด ทบ. ให้ยื่นหลักฐำนพร้อมสำเนำอย่ำงละ
๑ ฉบับ และรับรองสำเนำด้วยตนเอง ดังนี้
๑๑.๓.๑ ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จ
การศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งต้องอยู่ภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบ
เท่านั้น สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรี ที่ต่อเนื่องจากคุณวุฒิ ปวส. ให้แนบหลักฐานที่แสดงว่า
สาเร็จคุณวุฒิ ปวส. ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมด้วย
๑๑.๓.๒ ระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชา (TRANSCRIPT)
๑๑.๓.๒.๑ ในกรณีที่ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ มิได้ระบุสาขาวิชาอย่าง
ครบถ้วน เพื่อยืนยันว่า เป็นสาขาวิชาที่ตรงกับคุณวุฒิที่เปิดรับสมัครสอบต้องเพิ่มหลักฐาน หนังสือรับรองจาก
มหาวิทยาลัยว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิในสาขาวิชาที่ตรงกับคุณวุฒิที่เปิดรับสมัครสอบ
๑๑.๓.๒.๒ ในกรณีที่หลักฐานระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชาเป็นภาษาต่างประเทศ
ต้องเพิ่มเติมหลักฐานระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชาฉบับแปลเป็นภาษาไทย
๑๑.๓.๓ บัตรประจาตัวประชาชน
๑๑.๓.๔ บัตรประจาตัวสอบ
๑๑.๓.๕ ทะเบียนบ้านของผู้สมัครสอบ ที่ระบุว่า บิดา, มารดา มีสัญชาติไทย
๑๑.๓.๖ ทะเบี ยนบ้ านของบิดา มารดาผู้ ให้ กาเนิด ที่ ระบุว่า บิดา มารดา (ปู่, ย่า, ตา และยาย)
มีสัญชาติไทย
๑๑.๓.๗ ในกรณีท ะเบี ย นบ้ านระบุชื่ อ สกุ ล บิ ดา มารดา ของผู้ ส มัค รสอบไม่ต รงกั น ให้ ใ ช้
หลักฐานของทางราชการที่แสดงถึงสาเหตุที่ชื่อสกุลบิดา มารดา ไม่ตรงกัน คือสาเนาทะเบียนการหย่าของบิดา
มารดา ที่ระบุชื่อสกุลเดิมของมารดาอย่างชัดเจน หรือสาเนาทะเบียนสมรสใหม่ของมารดา ที่ระบุชื่อสกุลเดิม
ของมารดาอย่างชัดเจน หรือหลักฐานการอนุญาตให้มารดาที่จดทะเบียนสมรสสามารถใช้ชื่อสกุล เดิมของ
ตนเองได้ตามที่ร้องขอต่อ ทางราชการ หรือ สาเนาสูติบัตรของผู้บรรจุที่ระบุชื่อตัว – ชื่อสกุล บิดา มารดา
อย่างชัดเจน (โดยต้องตรวจสอบชื่อตัว – ชื่อสกุล ว่าตรงกับทะเบียนบ้านหรือไม่ หากไม่ตรงกันต้องส่งหลักฐานการ
เปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ที่ตรงกับปัจจุบันด้วย) หรือให้อาเภอ/เขต ออกหนังสือรับรองว่าเป็นบิดา และ/หรือมารดา
จริงแล้วแต่กรณี หรือให้อาเภอ/เขต ออกหนังสือรับรองว่าชื่อตัวในช่อง บิดา/หรือมารดา ตามทะเบียนบ้านของ

๙
ผู้บรรจุแล้วแต่กรณีกับชื่อตัว – ชื่อสกุล ตามทะเบียนบ้านของบิดา และ/หรือมารดา แล้วแต่กรณีเป็นบุคคล
เดียวกัน
๑๑.๓.๘ ในกรณีทะเบียนบ้านกับหลักฐานอื่นของทางราชการ ระบุชื่อตัว และ/หรือชื่อสกุลของ
ผู้สมัครสอบ บิดา หรือมารดา ไม่ตรงกันแล้วแต่กรณี ให้ใช้หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว และ/หรือชื่อสกุล ของผู้
บรรจุ บิดา หรือมารดา ที่ระบุชื่อตัว และ/หรือชื่อสกุล แล้วแต่กรณีที่ตรงกับทะเบียนบ้าน หรือให้อาเภอ/เขต ออก
หนังสือรับรองว่าเป็นบิดา และ/หรือมารดา จริง แล้วแต่กรณีหรือให้อาเภอ/เขต ออกหนังสือรับรองว่า ชื่อตัว
และ/หรือชื่อสกุล ของผู้บรรจุ บิดา หรือมารดา แล้วแต่กรณีตามหลักฐานทะเบียนบ้านกับหลักฐานอื่ นของทาง
ราชการเป็นบุคคลเดียวกัน
๑๑.๓.๙ ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ของผู้สมัครสอบ บิดา หรือมารดา แล้วแต่กรณี
ให้แนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ประกอบหลักฐานการรับสมัคร
11.4 สาหรับนายทหารประทวน ลูกจ้าง หรือพนักงานราชการในสังกัดของส่วนราชการ กห. จะต้อง
มีหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบจากผู้บังคับบัญชาหน่วยต้นสังกัดระดับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป (เฉพาะ
นายทหารประทวนสังกัด ทบ. ให้ปฏิบัติตามข้อ 11.5)
๑๑.5 เฉพำะนำยทหำรประทวน สังกัด ทบ. ให้ยื่นหลักฐำนเพิ่มเติมจำกข้อ ๗.๒ ดังนี้
๑๑.5.๑ คาสั่งบรรจุ หรือแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวนครั้งแรก แล้วแต่กรณี
๑๑.5.๒ หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาหน่วยต้นสังกัดในระดับ ผบ.พัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป
ที่ระบุว่าเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และอนุญาตให้สมัครสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรได้
๑๑.5.๓ หลั กฐานที่ ไ ด้ รั บอนุ ญาตให้ ล าไปศึ กษาและหลั กฐานตอบรั บบั นทึ กผลการศึ กษา
จาก ยศ.ทบ. ในทุกระดับการศึกษาจนถึงคุณวุฒิปริญญา
ข้อ ๑๒. กำรสอบในรอบที่สอง
ผู้ที่มีรายชื่อประกาศผลสอบผ่านภาควิชาการ (รอบแรก) เท่านั้น จึงจะมีสิทธิสอบในรอบที่สองซึ่งจะใช้
เวลาทาการทดสอบ ๕ วันทาการ ในวันที่ ๑๔, ๑๕, ๑๘, ๒๐ และ ๒๒ ก.พ.6๒ โดยผู้ผ่านการสอบภาควิชาการ
จะต้ องเข้ า รั บ การทดสอบให้ ครบทุ กขั้ นตอนหากไม่ ด าเนิ นการตามที่ ก าหนดแล้ ว จะมี ผ ลการทดสอบเป็ น
“ ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ”
๑๒.1 กำรทดสอบสมรรถภำพร่ ำงกำย (ใช้เกณฑ์ผ่ าน) รายละเอียดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ตาม ผนวก ข
๑๒.1.๑ วันจันทร์ที่ ๑8 ก.พ.๖๒ เวลำ ๐6.0๐ น. ณ สนำมกีฬำกองทัพบก
๑๒.1.๒ แต่งกำยชุดกีฬำ
๑๒.2 กำรสอบสัมภำษณ์และควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถให้ มี
ความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ ที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
๑๒.2.๑ ทดสอบด้ำนบุคลิกภำพโดยกำรสัมภำษณ์ปำกเปล่ำ (ใช้เกณฑ์ผ่าน)
- วันพุธที่ ๒๐ ก.พ.๖๒ เวลำ ๐๗.๓๐ น. ณ กรมยุทธศึกษำทหำรบก (แต่งกายชุดสุภาพ)
๑๒.3 กำรทดสอบด้ำนจิตเวช (ใช้เกณฑ์ผ่าน)
๑๒.3.๑ วันศุกร์ที่ 1๕ ก.พ. ๖๒ เวลำ ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๐ อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ
๑๒.3.๒ แต่งกายชุดสุภาพและให้นาอุปกรณ์เครื่องเขียนมาใช้ในการทาแบบทดสอบด้วย
๑๒.4 กำรตรวจโรค (ใช้เกณฑ์ผ่าน) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตาม ผนวก ค
๑๒.4.๑ วั นพฤหั สบดี ที่ 1๔ ก.พ.๖๒ เวลำ ๐๘.๐๐ น. ณ ห้ องพิ ธี กำร ชั้ น ๑๐ อำคำร
เฉลิ มพระเกี ยรติ ฯ โรงพยำบำลพระมงกุ ฎ เกล้ ำ โดยให้ ง ดอาหารหลั ง เวลา ๒0.๐๐ น. คื น วั น ก่ อ น
ตรวจ (สามารถดื่มน้าเปล่าได้)
๑๒.4.๒ ชำระค่ำตรวจโรค คนละ ๑,73๐ บำท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) ก่อนเข้ารับการตรวจ
๑๒.4.๓ แสดงบัตรประจาตัวสอบ และบัตรประจาตัวประชาชน ต่อกรรมการแพทย์

๑๐
๑๒.4.๔ ให้นารูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป (ต้องเป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือนและสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ มาในวันตรวจร่างกาย
- ไม่ให้ผู้เข้ารับการตรวจร่างกายใส่คอนแทคเลนส์ทุกชนิด สาหรั บผู้ที่มีสายตาสั้น ,
ยาว, เอียง ให้ใส่แว่นสายตาแทน
- การแต่งกายชุดกีฬาสุภาพ, เสื้อยืดคอปก กางเกงวอร์มขายาว และรองเท้าผ้าใบ
- กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ให้ถ่ายสาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล มายื่นให้คณะกรรมการด้วย
๑๒.4.๕ ความเห็นของกรรมการแพทย์ (คณะอนุกรรมการตรวจร่างกายและจิตเวช) ถือเป็น
เด็ดขาด จะไม่พิจารณาผลการตรวจโรคจากหน่วยงานอื่น
12.5 วิชำเฉพำะตำมคุณวุฒิตำมตำแหน่ง (เชิงลึก) (๓๐๐ คะแนน)
- วันศุกร์ที่ ๒๒ ก.พ.๖๒ ณ ส่วนกำรศึกษำ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มำ
รวมกันเวลำ ๐7.3๐ น. ณ หอประชุมส่วนกำรศึกษำ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ
- แต่งกายชุดสุ ภาพ นาอุ ปกรณ์เครื่องเขียนมาให้ พร้อม เฉพาะผู้ สมัครสอบกลุ่ มที่ ๑
วิ ศวกรรมศาสตร์ และผู้ สมั ครกลุ่ มที่ 6 การเงิ นการบั ญชี ให้ น าเครื่ องค านวณ (ชนิ ดที่ ไม่ สำมำรถ บั นทึ ก
โปรแกรม หรือบันทึกข้อมูลสูตร, ฟังก์ชั่นต่างๆ) มาด้วย
- ในแต่ละกลุ่มตาแหน่ง กาหนดขอบเขตการออกปัญหาสอบตามคุณวุฒิที่กาหนดไว้
ในตาแหน่งนั้นๆ และผู้ที่เลือกกลุ่มตาแหน่งย่อยเดียวกัน จะต้องสอบในข้อสอบชุดเดียวกัน
ข้อ ๑๓. กำรประกำศผลสอบเมื่อทดสอบแล้วเสร็จทุกขั้นตอน (ขั้นสุดท้ำย)
ประกำศผลกำรสอบขั้นสุดท้ำย วันศุกร์ที่ 1๕ มี.ค.๖๒ เวลำ ๐๘.๓๐ น. ณ กองคัดสรรและพัฒนำ
บุคลำกร กรมยุทธศึกษำทหำรบก และที่ http://atc.rta.mi.th ซึ่งคณะกรรมกำรดำเนินงำนจะพิจำรณำ
ผลกำรสอบดังนี้
- ในแต่ละกลุ่มตำแหน่งผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดในตำแหน่งนั้นๆ และผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ ๕๐
ขึ้น ไป รวมถึงผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบทุกขั้นตอน จะได้รับการประกาศชื่อเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นนายทหาร
สัญญาบัตรในตาแหน่งดังกล่าว และจะประกาศบุ คคลอะไหล่ไว้สารองอีกจานวนหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการ
อานวยการเป็นผู้มีอานาจชี้ขาดโดยผลการตัดสินของคณะกรรมการอานวยการ จะถือเป็นที่สุด
- กรณีมีผลการทดสอบ “ คะแนนรวมเท่ำกัน ” คณะกรรมกำรดำเนินงำนจะพิจำรณำคะแนน
วิ ช ำเฉพำะตำมคุ ณ วุ ฒิ ท ำงสำขำ และตำมคุ ณ วุ ฒิ ( เชิ ง ลึ ก ) ซึ่ ง ผู้ ที่ มี ค ะแนนดั ง กล่ า วมากกว่ า จะเป็ น ผู้
ได้รับการคัดเลือก
ข้อ ๑๔ กำรปฏิบัติของผู้ที่มีรำยชื่อประกำศผลกำรสอบ(ขั้นสุดท้ำย)
๑๔.๑ ผู้ที่สอบได้เป็นบุคคลตัวจริง ต้องมารายงานตัวโดยลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ณ ห้องเรียน 2
อาคารประภาสโยธิ น กรมยุ ทธศึ กษาทหารบก ในวั นศุ กร์ ที่ ๒2 มี .ค.๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึ ง ๑๐.๐๐ น.
(เพื่ อขึ้ น บั ญชี ไว้ แ ละเตรี ย มการท าสั ญ ญาบรรจุ เข้ ารั บ ราชการที่ กรมสารบรรณทหารบก ในวั น จั น ทร์ ที่
2๕ มี .ค.๖๒ ถึงวั นศุ กร์ ที่ ๒๙ มี .ค.๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึ งเวลา ๑๕.๓๐ น.) โดยไม่ มีข้ อยกเว้ นกำรเลื่ อน
รำยงำนตัวเป็นเวลำอื่นตำมที่กำหนดไว้ข้ำงต้นไม่ว่ำกรณีใดทั้งสิ้น
๑๔.๒ ผู้ที่สอบได้ เป็นบุคคลอะไหล่ ต้องติดต่อแจ้งยืนยันรับทราบผลการจัดล าดับการสอบไว้ด้วย
ในวันศุกร์ที่ ๒2 มี.ค.๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ห้องเรียน 2 อาคารประภาสโยธิน กรมยุทธศึกษาทหารบก
กรณีหากมีบุคคลตัวจริงไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ที่กาหนด ตามข้อ ๑๔.๑ ถือว่าสละสิทธิ์ จะได้แจ้งให้
บุคคลอะไหล่มารายงานตัวเพื่อบรรจุทดแทนทันที

๑๑
๑๔.๓ วันศุกร์ที่ ๒2 มี.ค.๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ผู้ที่สอบได้เป็นบุคคลตัวจริงและบุคคล
อะไหล่ จ ะเข้ า เลื อ กต าแหน่ ง บรรจุ โ ดยเรี ย งตามคะแนนที่ ส อบได้ ตั้ ง แต่ ผู้ ที่ ส อบได้ ค ะแนนสู ง สุ ด และ
คะแนนที่น้อยกว่าตามลาดับของแต่ละกลุ่มตาแหน่ง
๑๔.๔ ผู้ที่สอบได้และเลือกตาแหน่งบรรจุแล้ว รายงานตัวเพื่อดาเนินการทาสัญญาและตรวจสอบหลักฐาน
ในการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ที่กรมสารบรรณทหารบก ในวันจันทร์ที่ 2๕ มี.ค.๖๒ ถึง
วันศุกร์ที่ ๒๙ มี.ค.๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๕.๓๐ น. เพื่อขออนุมัติเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ในสังกัดกองทัพบก ต่อไปโดย ทบ. จะไม่รับโอนหรือปรับย้ายผู้สอบได้ ทั้งนี้ผู้สอบได้จะต้องลาออกจากส่วน
ราชการเดิมก่อน แล้วมาบรรจุเข้ารับราชการในตาแหน่งและรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่สมัครสอบเท่านั้น
๑๔.๕ หากไม่ ด าเนิ น การตามที่ ไ ด้ ชี้ แ จงไว้ แ ล้ ว และไม่ มี ห ลั ก ฐานการลงลายมื อ ชื่ อ เพื่ อ ขึ้ น บั ญชี
ไว้แล้ ว เมื่อเลยกาหนดนั ดหมายคณะกรรมการดาเนินงานจะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ และจะจัดบุคคลอะไหล่ที่ได้
รายงานตัวขึ้นบัญชีไว้ขึ้นมาทดแทนตามลาดับ
๑๔.๖ การสละสิทธิ์ของบุคคลตัวจริง แบ่งเป็น ๒ กรณี
กรณีที่ ๑ บุคคลตัวจริงสละสิทธิ์ ขณะที่ยังไม่ได้มีการเลือกตาแหน่งให้ดาเนินการตามข้อ ๑๔.๓
กรณีที่ 2 บุคคลตัวจริงสละสิทธิ์หลังจากได้เลือกตาแหน่งบรรจุแล้ว ให้ทาหนังสือยืนยันการ
สละสิ ทธิ์ไว้เป็ น หลั กฐาน ทั้งนี้ ให้บุ คคลอะไหล่ที่มีรายชื่อขึ้นบัญชีไว้สามารถบรรจุทดแทนบุคคลตัว จริงที่
สละสิทธิ์ตามตาแหน่งนั้นได้ทันที โดยไม่ต้องทาการเลือกตาแหน่งใหม่ เพื่อให้ สบ.ทบ. ดาเนินการเรียกบุคคล
อะไหล่ตามลาดับมาทาสัญญาบรรจุทดแทน ในกรณีที่บุคคลอะไหล่ตามลาดับผู้ใดสละสิทธิ์ ให้ทาหนังสือยืนยัน
การสละสิทธิ์ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อ สบ.ทบ. จะได้ดาเนินการเรียกบุคคลอะไหล่ในลาดับต่อไป
หมำยเหตุ กรมยุทธศึกษำทหำรบก ดำเนินกำรสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหำรกองหนุน
เข้ำรับรำชกำรเป็นนำยทหำรสัญญำบัตร ให้เสร็จสิ้นในแต่ละปีงบประมำณ ดังนั้นจึงไม่มีกำรดำเนินกำรขึ้น
บัญชีบุคคลอะไหล่เพื่อเรียกเพิ่มเติมในปีงบประมำณต่อไป

๑๒

ผนวก ก
บัญชีตำแหน่งเปิดสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน ทหำรกองหนุน
เข้ำรับรำชกำรเป็นนำยทหำรสัญญำบัตร ประจำปีงบประมำณ ๒๕6๒
กลุ่มสอบที่ ๑ วิศวกรรมศำสตร์
- สอบวิชำพื้นฐำน ๕๐ ข้อ ๒๐๐ คะแนน (ภำษำอังกฤษ 80 คะแนน, ภำษำไทย 60 คะแนน, ควำมรู้ทั่วไป 60 คะแนน)
- สอบวิชำพื้นฐำนวิศวกรรม ๕๐ ข้อ ๓๐๐ คะแนน (เขียนแบบวิศวกรรม 78 คะแนน, กลศำสตร์กรรม 78 คะแนน, วัสดุวิศวกรรม 72 คะแนน และ กำรเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 72 คะแนน)
ลาดับ
101

102

ตาแหน่ง
รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.

ประจาแผนก ศบบ.

ชกท. อัตรา
2701

พ.ต.

2167 พ.ต.

เลขที่ตาแหน่ง

จานวน

511400100917

1

511800000198

1

เพศ เหล่า
ช/ญ

ช/ญ

สบ.

สบ.

คุณวุฒิปริญญาตรี
ในสาขา - ทาง
สาขา วัสดุศาสตร์, วิศวกรรมโยธา,
วิศวกรรมสุขภิบาล, วิศวกรรมสารวจ,
วิศวกรรมเหมืองแร่, วิศวกรรมชลประทาน,
วิศวกรรมทรัพยากรน้า, ธรณีวิทยาเหมืองแร่,
วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

จังหวัด
น.ย.

ล.บ.

หมายเหตุ
ปริญญาโท หรือ
ปริญญาเอก
เท่านั้น

๑๓
ลาดับ
103

ตาแหน่ง

ประจาห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร.

104 ประจาห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร.

ชกท.

อัตรา

เลขที่ตาแหน่ง

จานวน

เพศ

2701

ร.อ.

511400101278

1

ช./ญ.

2701

ร.อ.

511400101183

1

เหล่า

คุณวุฒิปริญญาตรี
ในสาขา - ทาง
สบ. วัสดุศาสตร์, วิศวกรรมโยธา,
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมสารวจ, วิศวกรรมปฐพี,

จังหวัด
น.ย.

ช.

วิศวกรรมชลประทาน, วิศวกรรมทรัพยากรน้า
วิศวกรรมการทาง, ปฐมพีวิทยา, วิศวกรรมอุตสาหการ,
วิศวกรรมโลหะการ, วิศวกรรมสภาวะแวดล้อม
สบ. วิศวกรรมศาสตรบัญฑิต สาขา

น.ย.

ฉ.ช.

105 ผช.นายทหารกระสุน
ฝสพ.พล.ร.11

4514

ร.อ.

510307000151

1

ช.

วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมโลหะการ, วิศวกรรมอุตสาหกรรม
สพ. วิศวกรรมเครื่องกล

นายทหารซ่อมบารุงเครื่องมือ
มว.ซ่อมบารุงสายช่าง
ร้อย.ซบร.ยุทโธปกรณ์ที่ 2 พัน.ซบร.21 บชร.1
106 ประจาแผนก กช.

4880

ร.ท.

511001300227

1

ช.

ช.

วิศวกรรมเครื่องกล

ช.บ.

510701000531

1

ช.

ช

วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า,
วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมโลหะการ,
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

ร.บ.

4880

ร.อ.

หมายเหตุ

๑๔
ลาดับ

ตาแหน่ง

ชกท.

อัตรา

เลขที่ตาแหน่ง

จานวน

เพศ

เหล่า

คุณวุฒิปริญญาตรี
ในสาขา - ทาง

จังหวัด

107

วิศวกร ยย.ทบ.

7900

ร.อ.

501000000325

1

ช.

ช.

วิศวกรรมโยธา

ก.ท.

108

หัวหน้าสาธารณูปโภค ยย.กบร.ศร.

7020

ร.อ.

511500000611

1

ช.

ช.

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมโยธา

ป.ข.

109

ประจาแผนก ศซส.สพ.ทบ.

4805

ร.อ.

520105000526

1

ช.

สพ.

วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมระบบอัตโนมัต,ิ
วิศวกรรมไฟฟ้า

น.ม.

110

ประจาแผนก ศอ.สพ.ทบ.

4530

ร.อ.

502500100123

1

ช

สพ.

วิศวกรรมอุตสาหการ

ก.ท.

111

ผู้ช่วยนายทหารสรรพาวุธ มทบ.310

4512

ร.อ.

530500000375

1

ช

สพ.

เคมีวิศวกรรม เคมีอตุ สาหกรรม

ต.ก.

112

นายทหารการเคลื่อนย้าย มทบ.35

2640

ร.อ.

530800000270

1

ช.

ขส.

วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมยานยนต์

อ.ต.

หมายเหตุ
มีใบประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมตาม
พ.ร.บ. วิศวกร
พ.ศ.2542

๑๕
กลุ่มสอบที่ ๒ วิทยำศำสตร์ ประเภท ก
- สอบวิชำพื้นฐำน ๕๐ ข้อ ๒๐๐ คะแนน (ภำษำอังกฤษ ๘๐ คะแนน, ภำษำไทย ๖๐ คะแนน, ควำมรู้ทั่วไป ๖๐ คะแนน)
- สอบวิชำพื้นฐำนวิทยำศำสตร์ ๕๐ ข้อ ๓๐0 คะแนน (ฟิสิกส์ ๔๘ คะแนน, เคมี ๔๘ คะแนน, คณิตศำสตร์และสถิติ ๑๒๐ คะแนน, คอมพิวเตอร์พื้นฐำน ๘๔ คะแนน )

ลาดับ
213

ตาแหน่ง
นายทหารควบคุมข้อมูล ผกม.ทน.4

ชกท. อัตรา

เลขที่ตาแหน่ง

จานวน เพศ เหล่า

2401

ร.อ.

540622000225

1

ช

ส.

นายทหารปฏิบัติการ ผกม.ทน.4
2401
นายทหารฝ่ายสื่อสารและการสารสนเทศ 2401
ร.5 พัน.1

ร.อ.
ร.ท.

540622000226
540205000061

1
1

ช.
ช.

ประจาแผนก กพ.ทบ.

2401

ร.อ.

500400000336

1

ประจาแผนก กพ.ทบ.

2401

ร.อ.

500400000083

214 ประจาแผนก กร.ทบ.
215 ประจาแผนก กง.ทบ.
216 นายทหารทะเบียนการแพทย์
รพ.ค่ายภาณุรังษี
นายทหารทะเบียนการแพทย์
รพ.ค่ายธนะรัชต์

8104

ร.อ.

2407
3506

ร.อ.
ร.อ.

3506

ร.อ.

คุณวุฒิปริญญาตรี
ในสาขา - ทาง

จังหวัด หมายเหตุ
ส.ข.

ส.
ร.

วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์

ช.

สบ.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ก.ท.

1

ช

สบ.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ก.ท.

500800000194

1

ช.

สบ.

วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ก.ท.

500300000126

510703000053

1
1

ช.
ช/ญ

กง.
พ.

ก.ท.
ร.บ.

511504000071

1

ช/ญ

พ.

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. สาขาเวชระเบียน, เวชสถิติ,
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. สาขาเวชระเบียน, เวชสถิติ,
วิทยาการคอมพิวเตอร์

ส.ข.
ส.ข.

ป.ข.

๑๖

ลำดับ

ตำแหน่ง

ชกท. อัตรำ

เลขที่ตำแหน่ง

จำนวน

เพศ

เหล่ำ

ประจาแผนก รร.การบิน ทบ.
218 ประจาแผนก ผปส.รร.กสร.ศสร.

6400 พ.ต.
6400 ร.อ.

511809100046
510402100044

1
1

ช./ญ.
ช./ญ.

219

6400

502500000313

1

ช./ญ.

สบ. สถิติศาสตร์, สถิติ, สถิติประยุกต์
สบ. สถิติ, สถิติศาสตร์, สถิติประยุกต์,
สถิติคณิตศาสตร์
สพ. สถิติ, คณิตศาสตร์

217

ประจาแผนก กปช.สพ.ทบ.

ร.อ.

คุณวุฒิปริญญำตรี
ในสำขำ - ทำง

จังหวัด หมำยเหตุ
ล.บ.
ป.ข.
ก.ท.

๑๗
กลุ่มสอบที่ ๓ วิทยำศำสตร์ ประเภท ข
- สอบวิชำพื้นฐำน ๕๐ ข้อ ๒๐๐ คะแนน (ภำษำอังกฤษ ๘๐ คะแนน, ภำษำไทย ๖๐ คะแนน, ควำมรู้ทั่วไป ๖๐ คะแนน)
- สอบวิชำพื้นฐำนวิทยำศำสตร์ ๕๐ ข้อ ๓๐๐ คะแนน (ฟิสิกส์ ๖๖ คะแนน, เคมี ๙๖ คะแนน, ชีววิทยำ ๑๐๒ คะแนน, คณิตศำสตร์และสถิติ ๓๖ คะแนน)
ลำดับ

ตำแหน่ง

ชกท. อัตรำ

เลขที่ตำแหน่ง

จำนวน เพศ เหล่ำ

คุณวุฒิปริญญำตรี

จังหวัด หมำยเหตุ

ในสำขำ - ทำง
320

นายทหารโภชนาการ วพบ.
นายทหารโภชนาการ
รพ.ค่ายจักรพงษ์
นายทหารโภชนาการ
รพ.ค่ายธนะรัชต์
นายทหารโภชนาการ
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท
นายทหารโภชนาการ
รพ.ค่ายกาวิละ
นายทหารโภชนาการ
รพ.ค่ายวชิรปราการ
นายทหารโภชนาการ
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
นายทหารโภชนาการ
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง

3316
3316

ร.อ.
ร.อ.

502804000043
510115000032

1
1

ช./ญ.
ช./ญ.

พ.
พ.

ก.ท.
ป.จ.

3316

ร.อ.

511504000031

1

ช./ญ.

พ.

ป.ข.
วท.บ., คศ.บ., ศศ.บ. หรือ ศษ.บ. ในสาขา
- คหกรรมศาสตร์
- อาหารและโภชนาการ
- อุตสาหกรรมการบริการอาหาร
- โภชนวิทยา
- เทคโนโลยีการอาหาร / การอาหาร
- อาหารและโภชนการเพื่อการพัฒนา
- โภชนาการและการกาหนดอาหาร

3316

ร.อ.

510505000024

1

ช./ญ.

พ.

ส.ก.

3316

ร.อ.

530311000009

1

ช./ญ.

พ.

3316

ร.อ.

530506000024

1

ช./ญ.

พ.

3316

ร.อ.

530805000024

1

ช./ญ.

พ.

อ.ต.

3316

ร.อ.

530910000024

1

ช./ญ.

พ.

พ.ช.

ช.ม.
ต.ก.

๑๘
ลำดับ

ตำแหน่ง

321 นายทหารห้องปฏิบัติการแพทย์
ชุดเครื่องหัวใจควบคุมและปอดเทียม
กองศัลยกรรม รพ.รร.6
322 นายทหารปฏิบัติการรังสี
แผนกรังสีรักษา
กองรังสีกรรม รพ.รร.6
นายทหารปฏิบัติการรังสี
รพ.ค่ายจักรพงษ์
นายทหารปฏิบัติการรังสี
รพ.ค่ายวชิรปราการ
นายทหารปฏิบัติการรังสี
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
นายทหารปฏิบัติการรังสี
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
นายทหารวิทยาศาสตร์
ชุดรังสีอุบัติเหตุ และรังสี
คอมพิวเตอร์ กองอุบัติเหตุ
และเวชกรรมฉุกเฉิน รพ.รร.6

ชกท. อัตรำ

เลขที่ตำแหน่ง

จำนวน เพศ เหล่ำ

คุณวุฒิปริญญำตรี
ในสำขำ - ทำง

3317

ร.อ.

502200002042

1

ช./ญ.

พ.

วท.บ. สาขา เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

3308

ร.อ. 502200002186

1

ช/ญ

พ

วท.บ. สาขารังสีเทคนิค

จังหวัด

หมำยเหตุ

ก.ท.

ก.ท.
3308 พ.ต.

510115000062

1

ช/ญ

พ

วท.บ. สาขารังสีเทคนิค

ป.จ.

3308 พ.ต.

530506000047

1

ช/ญ

พ

วท.บ. สาขารังสีเทคนิค

ต.ก.

3308 พ.ต.

530202000062

1

ช/ญ

พ

วท.บ. สาขารังสีเทคนิค

ล.ป.

3308 พ.ต.

540509000047

1

ช/ญ

พ

วท.บ. สาขารังสีเทคนิค

น.ศ.

3196 พ.ต.

502200003159

1

ช/ญ

พ

วท.บ. สาขารังสีเทคนิค

ก.ท.

ใบอนุญาต
ประกอบ
โรคศิลปะ
สาขารังสีเทคนิค

๑๙

ลำดับ

ตำแหน่ง

ชกท.

อัตรำ

เลขที่ตำแหน่ง

จำนวน

เพศ

เหล่ำ

คุณวุฒิปริญญำตรี

จังหวัด

หมำยเหตุ

ในสำขำ - ทำง
323 นายทหารเทคนิคการแพทย์
แผนกอายุกรรมต่อมไร้ท่อ
กองอายุรกรรรม รพ.รร.6
ประจาแผนก สพธ. แผนกอิมมูโนวิทยา
กองพยาธิคลินิค สพธ.
นายทหารเทคนิคการแพทย์
รพ.ค่ายสุรนารี
นายทหารเทคนิคการแพทย์
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช
นายทหารเทคนิคการแพทย์
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา

3314

พ.ต.

502200001893

1

ช./ญ.

พ.

วท.บ.
สาขาเทคนิคการแพทย์

ก.ท.

3303

ร.อ.

502802000091

1

ช./ญ.

พ.

วท.บ.
สาขาเทคนิคการแพทย์
วท.บ.
สาขาเทคนิคการแพทย์
วท.บ.
สาขาเทคนิคการแพทย์
วท.บ.
สาขาเทคนิคการแพทย์

ก.ท.

3314

ร.อ.

520106000180

1

ช./ญ.

พ.

3314

พ.ต.

530402000042

1

ช./ญ.

พ.

3314

พ.ต.

520703000042

1

ช./ญ.

พ.

น.ม.
ช.ร.
ส.น.

ใบอนุญาตประกอบ
โรคศิลปะ
สาขาเทคนิคการแพทย์

๒๐
ลำดับ
324

ตำแหน่ง
หน.มว.เวชกรรมป้องกันโรคสัตว์และ
สุขาภิบาลสัตว์
รพ.สัตว์ กสษ.1 กส.ทบ.
นายทหารสัตวแพทย์
พัน.สต.กส.ทบ.
หน.ชุดสัตวแพทย์
ร้อย.พัฒนา พัน.พัฒนา 2
หน.ชุดสัตวแพทย์ มว.พัฒนา 2
ร้อย.พัฒนา 1 พัน.พัฒนา 3
หน.ชุดสัตวแพทย์ มว.พัฒนา 2
ร้อย.พัฒนา 2 พัน.พัฒนา 3
หน.ชุดสัตวแพทย์ มว.พัฒนา 2
ร้อย.พัฒนา 2 พัน.พัฒนา 3

ชกท. อัตรำ

เลขที่ตำแหน่ง

จำนวน เพศ เหล่ำ

คุณวุฒิปริญญำตรี
ในสำขำ - ทำง

จังหวัด

3200

ร.อ.

510802000475

1

ช.

กส.

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

ก.จ.

3200

ร.อ.

530313000009

1

ช.

กส.

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

ช.ม.

3200

ร.ท.

520122100091

1

ช.

กส.

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

น.ม.

3200

ร.ท.

530309100091

1

ช.

กส.

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

ช.ม.

3200

ร.ท.

530309200091 1

ช.

กส.

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

ช.ม.

3200

ร.ท.

530309300091 1

ช.

กส.

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

ช.ม.

หมำยเหตุ

๒๑
ลำดับ

ตำแหน่ง

ชกท. อัตรำ

325 หน.ชุดการเกษตรและพื้นฟูสภาพแวดล้อม
มว.พัฒนา 2 ร้อย.พัฒนา พัน.พัฒนา 4
326 หน.ชุดสัตวแพทย์ มว.พัฒนาที่ 2
ร้อยพัฒนา พัน.พัฒนา 1
327 หน.ชุดบริหารการพัฒนา และ
เกษตรอุตสาหกรรม
มว.พัฒนาที่ 2 ร้อย.พัฒนา พัน.พัฒนา 1
328 ประจาแผนก
แผนกกายภาพบาบัด
กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.รร.6
นักกายภาพบาบัด รพ.รร.จปร.
นายทหารกายภาพบาบัด
รพ.ค่ายธนะรัชต์
329 ครู รร.วศ.ทบ.

4370 ร.ท. 540203100101

1

ช.

คุณวุฒิปริญญำตรี
ในสำขำ - ทำง
กส. เกษตรศาสตร์

3200 ร.ท. 510717100091

1

ช.

กส. สัตวบาล

ร.บ.

8104 ร.ท. 510717300079

1

ช.

กส. สัตวศาสตร์, เกษตรป่าไม้

ร.บ.

3418 ร.อ. 502200001604

1

ช./ญ.

พ.

วท.บ. สาขากายภาพบาบัด

ก.ท.

3418 พ.ต. 511402000058
3418 ร.อ. 511504000173

1
1

ช./ญ
ช./ญ.

พ.
พ.

วท.บ. สาขากายภาพบาบัด
วท.บ. สาขากายภาพบาบัด

น.ย.
ป.ข.

7314 ร.อ. 502700010049

1

ช.

สพ. วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา รังสีประยุกต์และไอโซโทป,
นิวเคลียร์ฟิสิกส์ หรือ
สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์รังสี

ก.ท.

330 ประจาแผนก วศ.ทบ.

7314

1

ช.

สพ. วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา เคมีวิศวกรรม, เคมีอุตสาหกรรม

ก.ท.

ร.อ.

เลขที่ตำแหน่ง

502700000068

จำนวน

เพศ

เหล่ำ

จังหวัด

หมำยเหตุ

ส.ข.

ใบอนุญาต
ประกอบโรค
ศิลปะ
สาขา
กายภาพบาบัด

๒๒
กลุ่มสอบที่ ๔ ศิลปศำสตร์
- สอบวิชำพื้นฐำน ๕๐ ข้อ ๒๐๐ คะแนน (ภำษำอังกฤษ ๘๐ คะแนน, ภำษำไทย ๖๐ คะแนน, ควำมรู้ทั่วไป ๖๐ คะแนน)
- สอบวิชำพื้นฐำนศิลปศำสตร์ ๕๐ ข้อ ๓๐๐ คะแนน (กฎหมำยทั่วไป ๗๘ คะแนน, สังคมศำสตร์ ๗๘ คะแนน, รัฐศำสตร์ ๗๒ คะแนน, เศรษฐศำสตร์ ๗๒ คะแนน)
ลำดับ

ตำแหน่ง

ชกท.

อัตรำ

เลขที่ตำแหน่ง

จำนวน

เพศ

เหล่ำ
สบ. ครุศาสตร์

ก.ท.

สบ. บรรณารักษ์ศาสตร์
สบ. บรรณารักษ์ศาสตร์
สบ.

ก.ท.
ล.บ.
ล.บ.
น.ม.

431

ประจากอง รร.กบ.ทบ.

2548

พ.ต.

500701000034

1

ช.

432

บรรณารักษ์ รร.สร.พบ.
บรรณารักษ์ ศบบ.
นายทหารโฆษณา ตอนวิทยุ
และเสียง ร้อย.ผสฆ.พัน.ปจว.
หน.ชุดวิทยุและเสียง
มว.ปจว.ร้อย.ปจว.2
หน.ชุดวิทยุและเสียง
มว.ปจว.ร้อย.ปจว.3

2146
2146
9306

ร.อ.
พ.ต.
ร.ท.

502805000032
511800000212
511913800019

1
1
1

ช./ญ.
ช./ญ.
ช.

5522

ร.ท.

511913300140

1

ช.

สบ.

5522

ร.ท.

511913400140

1

ช.

สบ.

หน.ชุดวิทยุและเสียง
มว.ปจว.ร้อย.ปจว.4

5522

ร.ท.

511913500140

1

ช.

สบ.

433

คุณวุฒิปริญญำตรี
ในสำขำ - ทำง

นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์,
ศิลปศาสตร์ ในสาขาโฆษณา,
การหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์,
โฆษณาและสิ่งพิมพ์วารสาร
และการประชาสัมพันธ์,
ศิลปะการสื่อสารและโฆษณา

จังหวัด

พ.ล.

น.ศ.

หมำยเหตุ

มีหนังสือรับรอง
การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์
30 หน่วยกิต

๒๓
ลำดับ

ตำแหน่ง

ชกท.

อัตรำ

เลขที่ตำแหน่ง

จำนวน

เพศ

434

หน.ชุดวิทยุและเสียง
มว.ปจว.ร้อย.ปจว.1
นายทหารสังคมสงเคราะห์
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท
นายทหารสังคมสงเคราะห์
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช
นายทหารสังคมสงเคราะห์
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
นายทหารสังคมสงเคราะห์
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
ล่ามภาษาประเทศใกล้เคียง
หน่วย ขกท.กองพล
ครูวิชาผสมเหล่า
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มทบ.45
ครู มว.ครูฝึก ร้อย.ฝรพ.1

5522

ร.ท.

511913200140

1

ช.

3606

ร.อ.

510505000005

1

3606

ร.อ.

520513000005

3606

ร.อ.

3606

435

436
437

เหล่ำ

คุณวุฒิปริญญำตรี
ในสำขำ - ทำง

จังหวัด หมำยเหตุ

สบ. วิทยาศาสตรบัณฑิต ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ก.ท.

ช./ญ.

พ.

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ส.ก.

1

ช./ญ.

พ.

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ร.อ.

520703000005

1

ช./ญ.

พ.

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ส.น.

ร.อ.

530805000005

1

ช./ญ

พ.

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

อ.ต.

9332

พ.ต.

503000000503

1

ช.

ขว.

ศิลปศาสตร์ (ภาษาเขมร)

ก.ท.

2517

ร.อ.

540400300065

1

ช.

ช.

ศึกษาศาสตร์

ส.ฎ.

2517

ร.อ.

503520000074

1

ช

ร.

ศึกษาศาสตร์

พ.บ.

๒๔
ลำดับ

ตำแหน่ง

ชกท.

อัตรำ

เลขที่ตำแหน่ง

จำนวน เพศ เหล่ำ

438

ประจาแผนก รร.สพ.สพ.ทบ.

2501

ร.อ.

502501000029

1

439
440
441

นายทหารสรรพาวุธ รร.ส.สส.
ผช.นายทหารฝ่ายธุรการและกาลังพล ร.5
ผบ.มว.บริการ ร้อย.สสช.ร.5 พัน.2
อจ.กศณ.รร.ร.ศร.

4512
2260
4010
1542

ร.อ.
ร.อ.
ร.ท.
ร.อ.

502602000047
540204000048
540206000008
511503100104

1
1
1
1

ช.
ช.
ช.
ช.

สพ.
ร.
ร.
ร.

442

อจ.ทป.กศ.รร.ร.ศร.

2701

ร.อ.

511503100202

1

ช.

ร.

คุณวุฒิปริญญำตรี
ในสำขำ - ทำง

ช/ญ สพ. เทคโนโลยีทางการศึกษา,
การบริหารทั่วไป, การบริหารธุรกิจ,
การบริหารงานบุคคล
การจัดการทั่วไป
รัฐศาสตร์ การปกครอง
รัฐศาสตร์ การปกครอง
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ,
การจัดการทั่วไป
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ,

จังหวัด หมำยเหตุ
ก.ท.

ก.ท.
ส.ข.
ส.ต.
ป.ข.
ป.ข.

ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

443

ประจากอง กกพ.ศร.

2260

ร.อ.

511500000180

1

ช.

ร.

444

ครูฝึก นฝ.นศท.มทบ.310

2622

ร.อ.

530500300021

1

ช.

ร.

ครูวิชาผสมเหล่า นฝ.นศท.มทบ.310

2517

ร.อ.

530500300061

1

ช.

ร.

นิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขา การประชาสัมพันธ์
ประวัติศาสตร์ เทคโนโลยีดา้ นการศึกษา
โสตทัศนศึกษา
ประวัติศาสตร์ เทคโนโลยีดา้ นการศึกษา
โสตทัศนศึกษา

ป.ข.
ต.ก.
ต.ก.

๒๕

ลำดับ

ตำแหน่ง

ชกท. อัตรำ

เลขที่ตำแหน่ง

445

ครูฝึก นฝ.นศท.มทบ.34

2622 ร.อ.

530600300025

446
447

อจ.รร.ม.ศม.
ประจาแผนก ขว.ทบ.

2517 พ.ต. 511601000225
9300 พ.ต. 500500000830

448

พธ.รพ.ค่ายจิระประวัติ

4220

พ.ต.

449

อจ.รร.ม.ศม.

2517

ร.อ.

จำนวน เพศ เหล่ำ
1
1

ช.
ช.

1

ญ.

530106000031

1

ช

511601000245

1

ช.

ร.
ม.

คุณวุฒิปริญญำตรี
ในสำขำ - ทำง
สังคมศึกษา

สังคมสงเคราะห์ (พัฒนาชุมชน)
ขว. อักษรศาสตร์
พธ. การบริหารงานทั่วไป, การจัดการ,
การจัดการทั่วไป, บริหารธุรกิจ
ม.
เศรษฐศาสตร์

จังหวัด
พ.ย.
สบ.
ก.ท.
น.ว.
ส.บ.

หมำยเหตุ

๒๖
กลุ่มสอบที่ ๕ นิติศำสตร์
- สอบวิชำพื้นฐำน ๕๐ ข้อ ๒๐๐ คะแนน (ภำษำอังกฤษ 80 คะแนน, ภำษำไทย 60 คะแนน, ควำมรู้ทั่วไป 60 คะแนน)
- สอบวิชำพื้นฐำนนิติศำสตร์ ๕๐ ข้อ ๓๐๐ คะแนน (ควำมรู้เบื้องต้นกฎหมำยทั่วไป ๖๐ คะแนน, กฎหมำยอำญำ ๖๐ คะแนน, กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ๖๐ คะแนน,
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ ๖๐ คะแนน, กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง ๖๐ คะแนน)
ลำดับ

ชกท.

อัตรำ

เลขที่ตำแหน่ง

จำนวน

เพศ

เหล่ำ

นธช.มทบ.12

8103

พ.ต.

510100000194

1

ช./ญ.

ธน.

นิติศาสตรบัณฑิต

ป.จ.

นธช.มทบ.19
นธช.ทน.3

8103

พ.ต.

ช./ญ.

ธน.
ธน.

นิติศาสตรบัณฑิต

พ.ต.

1
1

ช./ญ.

8103

510500000188
530702000015

นิติศาสตรบัณฑิต

ส.ก.
พ.ล.

นธช.มทบ.43

8103

พ.ต.

540500000189

1

ช./ญ.

ธน.

นิติศาสตรบัณฑิต

น.ศ.

นธช.ศร.

8103

ร.อ.

511500000028

1

ช./ญ.

ธน.

นิติศาสตรบัณฑิต

ป.ข.

นธน.ช.1 รอ.

8103

พ.ต.

510711000020

1

ช.

ธน.

นิติศาสตรบัณฑิต

ร.บ.

นธน.ม.2
นธน.ร.19

8103

ร.อ.

1

ช.

ร.อ.

1

ช.

ธน.
ธน.

นิติศาสตรบัณฑิต

8103

530801000027
510807000019

นิติศาสตรบัณฑิต

อ.ต.
ก.จ.

นธน.ร.8

8103

ร.อ.

520301000089

นิติศาสตรบัณฑิต

ข.ก.

8103

ร.อ.

530601000020

ช.
ช.

ธน.

นธน.ร.17

1
1

ธน.

นิติศาสตรบัณฑิต

พ.ย.

552

ประจาแผนก รร.ม.ศม.

2501

ร.อ.

511601000037

1

ช

ม.

นิติศาสตรบัณฑิต

ส.บ.

553

สวส.พล.1 รอ.

9322

พ.ต.

503503000172

1

ช.

สห.

นิติศาสตรบัณฑิต

ก.ท.

สวส.พล.ร.2 รอ.

9322

ร.อ.

510101000206

1

ช

สห.

นิติศาสตรบัณฑิต

ป.จ.

รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.

2701

พ.ต.

511400101091

1

ช.

สบ.

สาขารัฐศาสตร์

น.ย.

550

551

554

ตำแหน่ง

คุณวุฒิปริญญำตรี
ในสำขำ - ทำง

จังหวัด

หมำยเหตุ

ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก
(ต้องสาเร็จปริญญาตรีและปริญญาโท
รัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

๒๗
กลุ่มสอบที่ ๖ กำรเงินกำรบัญชี
- สอบวิชำพื้นฐำน ๕๐ ข้อ ๒๐๐ คะแนน (ภำษำอังกฤษ ๘๐ คะแนน, ภำษำไทย ๖๐ คะแนน , ควำมรู้ทั่วไป ๖๐ คะแนน)
- สอบวิชำพื้นฐำนกำรเงิน/กำรบัญชี ๕๐ ข้อ ๓๐๐ คะแนน (กำรเงิน/กำรบัญชี ๑๕๐ คะแนน, บัญชีรำชกำรและวิชำที่เกี่ยวข้องกับงบประมำณ ๑๕๐ คะแนน)
ลำดับ

ตำแหน่ง

655 ผช.นกง.รพ.ค่ายจักรพงษ์
ผช.นบช.นปอ.
นรง.พล.ป.
ฝกง.กรม บ.
นรง.มทบ.46
นบช.พล.พัฒนา 4
ผช.ฝกง.บชร.3
นรง.มทบ.36
นบช.พล.พัฒนา 3
นรง.สตน.ทบ.
นบช.สวพท.

ชกท. อัตรำ
6100
6101
6201
6301
6201
6101
6301
6201
6101
6201
6101

ร.อ.
ร.อ.
ร.อ.
ร.อ.
ร.อ.
ร.อ.
ร.อ.
ร.อ.
ร.อ.
ร.อ.
ร.อ.

เลขที่ตำแหน่ง
510115000009
503300000173
510201000107
511803000029
540600000155
540201000114
531100000143
530900000154
530704000114
501700000029
502900000059

จำนวน เพศ เหล่ำ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ช.
ช.
ช.
ช.
ช.
ช.
ช.
ช.
ช.
ช.
ช.

กง.
กง.
กง.
กง.
กง.
กง.
กง.
กง.
กง.
กง.
กง.

คุณวุฒิปริญญำตรี
ในสำขำ - ทำง

การบัญชี, การบัญชีทวั่ ไป,
การสอบบัญชี, การบัญชีต้นทุน,
การต้นทุน, การเงิน,
การเงินและการธนาคาร,
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี,
การเงินการธนาคาร,
การเงินและการบัญชี,
การบัญชีและการเงิน,
บัญชีการเงิน

จังหวัด
ป.จ.
ก.ท.
ล.บ.
ล.บ.
ป.น.
ส.ข.
พ.ล.
พ.ช.
พ.ล.
ก.ท.
ก.ท.

หมำยเหตุ

๒๘
ลำดับ

ตำแหน่ง

ชกท.

อัตรำ

เลขที่ตำแหน่ง

จำนวน เพศ เหล่ำ

655

ประจาแผนก สก.ทบ.
ประจาแผนก สก.ทบ.
นบช.มทบ.15
นรง.มทบ.18
นรง.มทบ.35
นรง.ศสท.กส.ทบ.
นรง.มทบ.19
นรง.มทบ.13
นายทหารควบคุมการเบิกจ่าย
มทบ.12
นบช.มทบ.46
ผช.นกง.ช.11
ผช.นกง.กรม สน.พล.ร.9
ผช.นกง.ช.1 รอ.
ผช.นกง.ช.2
นบช.พล.พัฒนา 1
ผช.ฝกง.บชร.1

6101
6101
6101
6201
6201
6201
6201
6201
6301

ร.อ.
ร.อ.
ร.อ.
ร.อ.
ร.อ.
ร.อ.
ร.อ.
ร.อ.
ร.อ.

50110000206
501100000474
510400000148
510600000125
530800000158
521100000988
510500000156
510200000163
510100000158

1
1
1
1
1
1
1
1
1

ช.
ช.
ช.
ช.
ช.
ช.
ช.
ช.
ช.

กง.
กง.
กง.
กง.
กง.
กง.
กง.
กง.
กง.

6101
6301
6301
6301
6301
6101
6301

ร.อ.
ร.อ.
ร.อ.
ร.อ.
ร.อ.
ร.อ.
ร.อ.

540600000149
510707000022
510904000015
510711000022
520127000022
510715000114
511000000143

1
1
1
1
1
1
1

ช.
ช.
ช.
ช.
ช.
ช.
ช.

กง.
กง.
กง.
กง.
กง.
กง.
กง.

คุณวุฒิปริญญำตรี
ในสำขำ - ทำง

การบัญชี, การบัญชีทวั่ ไป,
การสอบบัญชี, การบัญชีต้นทุน,
การต้นทุน, การเงิน,
การเงินและการธนาคาร,
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี,
การเงินการธนาคาร,
การเงินและการบัญชี,
การบัญชีและการเงิน,
บัญชีการเงิน

จังหวัด หมำยเหตุ
ก.ท.
ก.ท.
พ.บ.
ส.บ.
อ.ต.
น.ม.
ส.ก.
ล.บ.
ป.จ.
ป.น.
ร.บ.
ก.จ.
ร.บ.
น.ม.
ร.บ.
ช.บ.

๒๙
ลำดับ

ตำแหน่ง

ชกท.

อัตรำ

เลขที่ตำแหน่ง

656 นรง.มทบ.12
นบช.มทบ.13
นบช.มทบ.24
นบช.มทบ.36
นรง.มทบ.43

6201
6101
6101
6101
6201

ร.อ.
ร.อ.
ร.อ.
ร.อ.
ร.อ.

510100000162
510200000157
520400000156
530900000148
540500000156

1
1
1
1
1

ญ.
ญ.
ญ.
ญ.
ญ.

กง.
กง.
กง.
กง.
กง.

การบัญชี, การบัญชีทั่วไป, การสอบบัญชี,
การบัญชีตน้ ทุน, การต้นทุน, การเงิน,
การเงินและการธนาคาร,
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี,
การเงินการธนาคาร, การเงินและการบัญชี,
การบัญชีและการเงิน, บัญชีการเงิน

ป.จ.
ล.บ.
อ.ด.
พ.ช.
น.ศ.

657 นายทหารตรวจสอบภายใน สตน.ทบ.

6110

ร.อ.

501700000133

1

ช.

กง.

บัญชี, พาณิชยศาสตร์, บริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์

ก.ท.

นายทหารตรวจสอบภายใน สตน.ทบ.

6110

ร.อ.

501700000192

1

ช.

กง.

บัญชี, พาณิชยศาสตร์, บริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์

ก.ท.

นายทหารตรวจสอบภายใน สตน.ทบ.

6110

ร.อ.

501700000242

1

ช.

กง.

บัญชี, พาณิชยศาสตร์, บริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์

ก.ท.

นายทหารตรวจสอบภายใน สตน.ทบ.

6110

ร.อ.

501700000319

1

ช.

กง.

บัญชี, พาณิชยศาสตร์, บริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์

ก.ท.

658 นายทหารตรวจสอบภายใน สตน.ทบ.

6110

ร.อ.

501700000372

1

ญ.

กง.

บัญชี, พาณิชยศาสตร์, บริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์

ก.ท.

นายทหารตรวจสอบภายใน สตน.ทบ.

6110

ร.อ.

501700000425

1

ญ.

กง.

บัญชี, พาณิชยศาสตร์, บริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์

ก.ท.

นายทหารตรวจสอบภายใน สตน.ทบ.

6110

ร.อ.

501700000136

1

ญ.

กง.

บัญชี, พาณิชยศาสตร์, บริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์

ก.ท.

นายทหารตรวจสอบภายใน สตน.ทบ.

6110

ร.อ.

501700000195

1

ญ.

กง.

บัญชี, พาณิชยศาสตร์, บริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์

ก.ท.

นายทหารตรวจสอบภายใน สตน.ทบ.

6110

ร.อ.

501700000260

1

ญ.

กง.

บัญชี, พาณิชยศาสตร์, บริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์

ก.ท.

นายทหารตรวจสอบภายใน สตน.ทบ.

6110

ร.อ.

501700000375

1

ญ.

กง.

บัญชี, พาณิชยศาสตร์, บริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์

ก.ท.

4010

พ.ต. 501300000147

1

ช.

สบ. การเงิน, การบัญชี, เศรษฐศาสตร์การเงิน,
เศรษฐศาสตร์การคลัง

659 ประจาแผนก สบ.ทบ.

จำนวน เพศ เหล่ำ

คุณวุฒิปริญญำตรี
ในสำขำ - ทำง

จังหวัด หมำยเหตุ

ก.ท.

๓๐
กลุ่มสอบที่ ๗ ศำสนศำสตร์
- สอบวิชำพื้นฐำน ๕๐ ข้อ ๒๐๐ คะแนน (ภำษำอังกฤษ ๘๐ คะแนน, ภำษำไทย ๖๐ คะแนน, ควำมรู้ทั่วไป ๖๐ คะแนน)
- สอบวิชำพื้นฐำนพุทธศำสนำ ๕๐ข้อ ๓๐๐ คะแนน
ลำดับ
760

761

ตำแหน่ง

ชกท. อัตรำ

เลขที่ตำแหน่ง

จำนวน เพศ เหล่ำ

อศจ.มทบ.17

5310

พ.ต.

510800000230

1

ช.

สบ.

อศจ.มทบ.35
อศจ.บชร.3

5310
5310

พ.ต.
พ.ต.

530800000221
531100000007

1
1

ช.
ช.

สบ.
สบ.

คุณวุฒิปริญญำตรี
ในสำขำ - ทำง

จังหวัด หมำยเหตุ
ก.จ.
อ.ต.

- เปรียญธรรม ๙ ประโยค
- พุทธศาสตรบัณฑิต และ
เปรียญธรรม ๔ ประโยค ขึ้นไป
- ศาสนศาสตรบัณฑิต
และเปรียญธรรม 4 ประโยค ขึ้นไป

พ.ล.

อศจ.ร.111

5310

ร.อ.

510308000016

1

ช.

สบ.

อศจ.ร.112

5310

ร.อ.

510311000016

1

ช.

สบ.

ผช.อศจ.กช.

5310

ร.อ.

510701000021

1

ช.

สบ.

ผช.อศจ.มทบ.15

5310

ร.อ.

510400000218

1

ช.

สบ.

ผช.อศจ.มทบ.16

5310

ร.อ.

510700000224

1

ช.

สบ.

ร.บ.

ผช.อศจ.มทบ.17

5310

ร.อ.

510800000231

1

ช.
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๓๑
หมำยเหตุ
๑. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิในสาขา/ทาง ตรงตามคาแนะนาเปิดรับสมัคร ซึ่งตรวจสอบตามที่สานักงาน ก.พ. ให้การ
รับรองการเทียบคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ ไว้แล้ว ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว๔๑ ลง ๓๐ ก.ย.๕๓ และ
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
และหนั งสื อส านักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔/ว๑๑ ลง ๑๓ ส.ค.๕๖ และที่แก้ไขเพิ่ มเติม หรื อทางเว็ บไซต์ของสานักงาน ก.พ.
http://www.ocsc.go.th
๒. กลุ่มตาแหน่งในการสอบแบ่งออกเป็น 61 กลุ่มตาแหน่ง ให้ผู้สมัครสอบตัดสินใจเลือกสมัครสอบได้เพียง ๑ กลุ่มตาแหน่ง เท่านั้น
๓. ตัวย่อเหล่าทหารบก สบ. = ทหารสารบรรณ, สพ. = ทหารสรรพาวุธ, ส. = ทหารสื่อสาร, กส. = ทหารการสัตว์, พ. = ทหาร
แพทย์, ร. = ทหารราบ, ช. = ทหารช่าง, สห. = ทหารสารวัตร, กง. = ทหารการเงิน, พธ. = ทหารพลาธิการ, ธน. = ทหารพระธรรมนูญ,
ขว. = ทหารการข่าว, ขส. = ทหารขนส่ง, ม. = ทหารม้า, ป. = ทหารปืนใหญ่
๔. คาย่อในชื่อตาแหน่ง (พอสังเขป) ชกท. = ชานาญการทางทหาร, ศอ. = ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ, ยย. = ยุทธโยธา,
หน. = หัวหน้า, มว. = หมวด, อจ. = อาจารย์, รร. = โรงเรียน, รพ. = โรงพยาบาล, รพ.รร.๖ = โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า,
วพม. = วิ ท ยาลั ย แพทย์ ศ าสตร์ พ ระมงกุ ฎ เกล้ า , สวพท. = สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ท หาร ,
นรด. = หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน, ผช. = ผู้ช่วย, ฝกง. = ฝ่ายการเงิน, อศจ. = อนุศาสนาจารย์, กศ. = กองการศึกษา,
สกศ. = ส่วนการศึกษา, มทบ. = มณฑลทหารบก, วทบ. = วิทยาลัยการทัพบก

๓๒

ผนวก ข
รำยละเอียดเพิ่มเติมและขั้นตอนกำรสอบบุคคลพลเรือน ทหำรกองหนุน เข้ำรับรำชกำรเป็น
นำยทหำรสัญญำบัตร ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒
๑. กำรสอบภำควิชำกำร (รอบแรก) ผู้มีสิทธิสอบทุกคนจะต้องเข้ารับการทดสอบ
- วันอำทิตย์ที่ ๒๗ ม.ค.๖๒ เวลำ 13.00 น. – 16.00 น. ณ มหำวิทยำลัยรำมคำแหง(หัวหมำก)
๑.๑ วิชำทั่วไป (พื้นฐานระดับปริญญาตรี) มี ๒๐๐ คะแนน (๕๐ ข้อ) ประกอบด้วย
๑.๑.๑ วิชาภาษาไทย
๖0 คะแนน
๑.๑.๒ วิชาภาษาอังกฤษ
80 คะแนน
๑.๑.๓ วิชาความรู้ทั่วไป (ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม และการทหารของไทย) 60 คะแนน
๑.๒ สอบวิชำเฉพำะตำมคุณวุฒิทำงสำขำ (ระดับพื้นฐาน) ๓๐๐ คะแนน แบ่งสอบตำมกลุ่มรับสมัคร ดังนี้
๑.๒.๑ วิชาเฉพาะตามคุณวุฒิทาง วิศวกรรมศำสตร์ (เขียนแบบวิศวกรรม ๗๘ คะแนน กลศาสตร์
วิศวกรรม ๗๘ คะแนน วัสดุวิศวกรรม ๗๒ คะแนน และ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๗๒ คะแนน)
๑.๒.๒ วิชาเฉพาะตามคุณวุฒิทาง วิทยำศำสตร์ประเภท ก (คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ๘๔ คะแนน, ฟิสิกส์
๔๘ คะแนน, เคมี ๔๘ คะแนน, คณิตศาสตร์และสถิติ ๑๒๐ คะแนน)
๑.๒.๓ วิชาเฉพาะตามคุณวุฒิทาง วิทยำศำสตร์ ประเภท ข (ฟิสิกส์ ๖๖ คะแนน, เคมี ๙๖ คะแนน,
ชีววิทยา ๑๐๒ คะแนน, คณิตศาสตร์และสถิติ ๓๖ คะแนน)
๑.๒.๔ วิช าเฉพาะตามคุณวุฒิทาง ศิลปศำสตร์ (กฎหมายทั่วไป ๗๘ คะแนน, สังคมศาสตร์ ๗๘
คะแนน, รัฐศาสตร์ ๗๒ คะแนน, เศรษฐศาสตร์ ๗๒ คะแนน)
๑.๒.๕ วิชาเฉพาะตามคุณวุฒิทาง นิติศำสตร์ (ความรู้เบื้องต้นกฎหมายทั่วไป ๖๐ คะแนน, กฎหมาย
อาญา ๖๐ คะแนน, กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ๖๐ คะแนน, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๖๐ คะแนน,
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๖๐ คะแนน)
๑.๒.๖ วิชาเฉพาะตามคุณวุฒิทาง กำรเงินกำรบัญชี (การเงินและการบัญชี ๑๕๐ คะแนน, บัญชี
ราชการและวิชาที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ ๑๕๐ คะแนน)
๑.๒.๗ วิชาเฉพาะตามคุณวุฒิทาง ศำสนศำสตร์ (วิชาพื้นฐานพุทธศาสตร์ ๓๐๐ คะแนน)

หัวข้อในกำรสอบภำควิชำกำรแต่ละวิชำ
๑. วิชำทั่วไป
๑.๑ วิชาภาษาไทย
หลักภาษา การใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
๑.๒ วิชาภาษาอังกฤษ
- ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในเรื่องเกี่ยวกับ ข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบัน เหตุการณ์สาคัญใน
อดีต และความรู้ทั่วไป
๑.๓ ความรู้ทั่วไป
- ข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เหตุการณ์สาคัญในอดีต ประวั ติศาสตร์
ชาติไทย ภูมิศาสตร์ การทหารของไทย ศาสตร์ของพระราชา
๒. วิชำเฉพำะตำมวุฒิทำงสำขำ (ระดับพื้น ฐำน)(กลุ่มที่ ๑ วิศ วกรรมศำสตร์ , กลุ่มที่ ๒ วิทยำศำสตร์
ประเภท ก กลุ่มที่ ๓ วิทยำศำสตร์ประเภท ข, กลุ่มที่ ๔ ศิลปศำสตร์, กลุ่มที่ ๕ นิติศำสตร์, กลุ่มที่ ๖ กำรเงิน
กำรบัญชี และ กลุ่มที่ ๗ ศำสนศำสตร์ )

๓๓
๒.๑ กลุ่มวิศวกรรมศำสตร์
๒.๑.๑ วิชาเขียนแบบวิศวกรรม
การเขียนตัวอักษรและตัวเลข การเขียนแบบภาพฉาย การกาหนดมิติและการเผื่อ ภาพตัด
การเขียนรายละเอียดประกอบแบบ การเขียนภาพร่างด้วยมือเปล่า พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ในงานเขียนแบบ
๒.๑.๒ วิชากลศาสตร์วิศวกรรม
ระบบแรง แรงลัพธ์และโมเมนต์ลัพธ์ สมดุล ความเสียดทาน หลักการงานสมมติเสถียรภาพ
ความรู้เบื้องต้นทางพลศาสตร์
๒.๑.๓ วิชาวัสดุวิศวกรรม
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้ใน
งานวิศวกรรมของวัสดุ เช่น โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุเชิงประกอบ สมบัติทางกลและการกัดกร่อนของวัสดุ
๒.๑.๔ วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หลั กการและส่ ว นประกอบของคอมพิว เตอร์ การทางานร่ว มกัน ระหว่า งฮาร์ด แวร์ และ
ซอฟต์แวร์ ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
๒.๒. กลุ่มวิทยำศำสตร์ประเภท ก
๒.๒.๑ วิชาฟิสิกส์
- กลศาสตร์ของอนุภาค และวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล ความร้อน การสั่น
และคลื่นหลัก การเบื้องต้นของแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์
ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์แผนใหม่
๒.๒.๒ วิชาเคมี
- มวลสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม สมบัติของก๊าซ ของเหลว ของแข็ ง สารละลาย สมดุล
เคมี สมดุลไอออน จลนศาสตร์เคมี พันธะเคมี ระบบพีริออดิก ธาตุเรพรีเซนเททีฟ และโลหะทรานซิชัน
๒.๒.๓ วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
- ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และการประยุกต์ของอนุพันธ์ ปริพันธ์ไม่จากัดเขต
ปริพันธ์จากัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์ และการประยุกต์ของปริพันธ์จากัดเขต การหาลิมิตของฟังก์ชันรูปแบบไม่
กาหนดโดยใช้กฎของโลปิตาล และการหาปริพันธ์ไม่ตรงแบบลาดับและอนุกรมอนันต์ การตรวจสอบ การลู่เข้า
ของอนุกรมอนันต์ พิกัดเชิงขั้ว เวกเตอร์ ปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ย่อย
ของฟังก์ชันหลายตัวแปร เส้นตรงและระนาบในปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และการประยุกต์ อนุพันธ์
ย่ อ ยของฟั ง ก์ ชั น ค่า จริ ง หลายตั ว แปร ปริ พั นธ์ ส องชั้ น ความน่า จะเป็ น การแจกแจงแบบไม่ ต่ อ เนื่ อ งและ
แบบต่อเนื่อง ฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม
๒.๒.๔ วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
- ส่ ว นประกอบและการทางานของคอมพิว เตอร์ ระบบปฏิบัติก ารและการใช้งานวินโดว์
การใช้งานโปรแกรมสาเร็จรูปไมโครซอฟออฟฟิศและเครือข่าย การสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ต
๒.๓ กลุ่มวิทยำศำสตร์ ประเภท ข
๒.๓.๑ วิชาฟิสิกส์
- กลศาสตร์ของอนุภาค และวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล ความร้อน การสั่น
และคลื่นหลักการเบื้องต้นของแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์
ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์แผนใหม่

๓๔
- ฟิสิกส์ของอะตอม นิวเคลียสและกัมมันตภาพรังสีการประยุกต์ใช้ความรู้ฟิสิกส์ในด้านต่างๆ
เช่น การแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรมและชีวิตประจาวัน เป็นต้น
๒.๓.๒ วิชาเคมี
- มวลสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม สมบัติของก๊าซ ของเหลว ของแข็ง สารละลาย สมดุลเคมี
สมดุลไอออน จลนศาสตร์เคมี พันธะเคมี ระบบพีริออดิก ธาตุเรพรีเซนเททีฟ และโลหะทรานซิชัน
อิ น ทรี ย์ เ คมี เ บื้ อ งต้ น การประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ใ นด้ า นต่ า งๆ เช่ น การแพทย์ การเกษตร
อุตสาหกรรม และชีวิตประจาวัน เป็นต้น
๒.๓.๓ วิชาชีววิทยา
- การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์ กระบวนการสังเคราะห์แสง
กระบวนการหายใจระดับเซลล์ การแลกเปลี่ยนก๊าซ การลาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ การลาเลียงสารใน
สั ต ว์ การล าเลี ย งสารในพื ช โภชนาการ การย่อ ยอาหารและการขั บ ถ่ ายหลั ก การถ่า ยทอดลั ก ษณะทาง
พันธุกรรม การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ เนื้อเยื่อสัตว์ การสื บพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช
เนื้อเยื่อของพืช ระบบประสาท ฮอร์โมนพืช ฮอร์โ มนสั ตว์ การรักษาดุลยภาพของร่างกาย พฤติกรรมและ
วิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพ
- การประยุกต์ใช้ความรู้ในด้านชีววิทยาในด้านต่าง ๆ เช่น การแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม
และชีวิตประจาวัน
๒.๓.๔ วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
- สัดส่วน ร้อยละ เชต การให้เหตุผลแบบอุปนัย การให้เหตุผลแบบนิรนัย ระบบสมการเชิงเส้น
และเมทริ กซ์ ฟัง ก์ชัน และกราฟ ล าดับ และอนุก รม ระบบจานวนจริง ความรู้ เบื้อ งต้น เกี่ย วกับ เรขาคณิ ต
วิเคราะห์
- ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การประยุกต์ของอนุพั นธ์ ปริพันธ์
ของฟังก์ชันและการประยุกต์
- สถิติพรรณา ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน ฐานนิยม หลักการเบื้องต้น
ความน่าจะเป็น สถิติการประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ถดถอยและสหสัมพันธ์
๒.๔ กลุ่มศิลปศำสตร์
๒.๔.๑ วิชากฎหมายทั่วไป
ความหมาย ลั กษณะ ระบบ ที่ มา ประเภทและศักดิ์ของกฎหมาย ความสั มพันธ์ระหว่า ง
กฎหมายกับศาสตร์อื่น ๆ การใช้เหตุผลในทางกฎหมาย กฎหมายกับการพัฒนาสังคม การศึกษาค้นคว้า และ
วิจั ย ทางนิ ติศาสตร์ การบั ญญัติ การบั งคับใช้และการยกเลิ กกฎหมาย กฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน
ระบบกระบวนการยุติธรรมไทย ระบบศาลของไทย หลักการพื้นฐานของกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง
๒.๔.๒ วิชาสังคมศาสตร์
ชีวิตทางสังคมมนุษย์ กลุ่มคนและสังคม ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ การพบปะของคนที่ไม่รู้จัก
ไปจนถึงการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางสังคม เช่น วัฒนธรรม กลุ่มทางสังคม สถาบันทางสังคม ประชากรศาสตร์
การแบ่งช่วงชั้นทางสังคม การควบคุมสังคม การจัดระเบียบทางสังคม สังคมวิทยาการศึกษา สังคมวิทยาชนบท สังคม
วิทยานคร
๒.๔.๓ วิชารัฐศาสตร์
การเมืองการปกครองรัฐโดยศึกษาเรื่องของรัฐอันได้แก่ การรับรองรัฐ ประเภทของรัฐ อานาจรัฐ
และศึกษาเรื่องของระบบการเมืองในฐานะที่เป็นระบบย่อยของระบบสังคม ซึ่งมีหน้าที่ในการที่จะนาสังคมให้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ศึกษาหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองต่าง ๆ
๒.๔.๔ วิชาเศรษฐศาสตร์
พฤติกรรมของผู้บริโภค พฤติกรรมผู้ผลิต อุปสงค์ อุปทาน กลไกราคา การผลิต ต้นทุนการผลิต
การกาหนดราคาของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ และการตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ รายได้ประชาชาติ การกาหนด
รายได้ประชาชาติ ดุลยภาพ การลงทุน ปัญหาเศรษฐกิจและแนวทางการแก้ไขปัญหา

๓๕
๒.๕ กลุ่มนิติศำสตร์
- ความรู้เบื้องต้นกฎหมายทั่วไป ลักษณะ ระบบ ที่มา ประเภท และลาดับชั้นของกฎหมาย
ขอบเขตใช้บังคับ การตีความ สิทธิบุคคล กระบวนการยุติธรรม กฎหมายไทย
- กฎหมายอาญา ศึกษาลักษณะของกฎหมายอาญา หลักทั่วไปแห่งกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่า
ด้วยความผิด ทฤษฎีว่าด้วยความรับผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะของโทษ การกาหนด
โทษ เหตุต่างๆ อันกระทบกระเทือนถึงการลงโทษทางอาญา บทบัญญั ติทั่วไปที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
- กฎหมายแพ่งและพาณิช ย์ แนวความคิดพื้นฐาน และบทบาทความส าคัญของกฎหมาย
เอกชน การใช้และการตีความกฎหมายเอกชน อิทธิพลของแนวความคิดในเรื่องรัฐ สวัส ดิการที่มีต่อหลั ก
กฎหมายเอกชน อันเป็นผลให้มีการก่ อรูปของกฎหมายกึ่งเอกชนกึ่งมหาชน หลักทั่วไปและสาระเบื้องต้นของ
กฎหมายแพ่งตามที่ปรากฏในลักษณะ ๑-๒ ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑ ความรับผิดทาง
อาญา และโทษวิธีการเพื่อความปลอดภัย
- กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อานาจพนักงาน
สอบสวนและศาล การฟ้องคดีอาญา วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น อุทธรณ์และฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา
- กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยบททั่วไป และวิธี
พิจารณาในศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค ๑ และภาค ๒
๒.๖ กลุ่มกำรเงินกำรบัญชี
- วิชาการบัญชี, วิชาการเงิน, วิชาการบริหาร และวิชาที่เกี่ยวข้องกับการงบประมาณ
2.๗ กลุ่มศำสนศำสตร์
2.๗.1 วิชาธรรมวิภาค
- หลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนา หัวข้อธรรม หลักธรรม หมวดธรรม สภาวะขององค์
ธรรมอานิสงส์ของการประพฤติธรรม
2.๗.2 วิชามงคลสูตร
- สิ่งที่เป็นมงคล การกระทาที่เป็นมงคล เหตุแห่งความสุข ความก้าวหน้าในการดาเนิ นชีวิต
อานิสงส์ของการปฏิบัติตามมงคล 38 ประการ
2.๗.3 วิชาพุทธานุพุทธประวัติ
- ประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้ ประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังตรัส รู้
ประวัติของพระอนุพุทธก่อนบรรลุ ประวัติของพระอนุพุทธหลังบรรลุ เอตทัคคของพระอริยบุคคล
2.๗.4 วิชาพระอภิธรรม
- สมมุติสัจจะ ปรมัตถสัจจะ ปรมัตถธรรม โลกุตตรธรรม โลกิยธรรม โพธิปักขิยธรรม ปฏิจสมุป
บาท ปัจจยาการ จิต เจตสิก รูปนิพพาน สังขตธรรม อสังขตธรรม
2.๗.5 วิชาศาสนาเปรียบเทียบ
- องค์ประกอบของศาสนา พระศาสดา พระคัมภีร์หลักธรรม หลักความเชื่อ เป้าหมายสูงสุด
แนวทางปฏิบัติเพื่อเข้าถึงเป้าหมายสูงสุด หลักความดี หลักความชั่ว
2.๗.6 วิชาศาสนพิธี ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
- ศาสนพิธี พิธีที่เป็นแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน ศาสนพิธีในงานมงคล
ศาสนพิ ธี ใ นงานอวมงคล กุ ศ ลพิ ธี บุ ญ พิ ธี ทานพิ ธี แ ละปกิ ณ กพิ ธี ประวั ติ ค วามเป็ น มาของประเพณี แ ละ
วัฒนธรรมไทย ความสาคัญ ความหมาย เจตนารมณ์
๒. กำรสอบรอบสอง ผู้ ที่ สอบผ่ านการสอบภาควิ ชาการ จึ งจะได้ ท าการสอบในรอบสอง ซึ่ งประกอบด้ ว ย
การตรวจโรค, การทดสอบจิตเวช, การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย, การสอบสัมภาษณ์ (ปากเปล่า) และการ
ทดสอบความรู้วิชาเฉพาะตามคุณวุฒิของตาแหน่ง (เชิงลึก) รวม ๓๐๐ คะแนน เพื่อเป็นการคัดเลือกบุคคลที่มี

๓๖
ความรู้ในสาขานั้นอย่างแท้จริงและแม้บางขั้นตอนการทดสอบจะไม่มีคะแนน แต่จะต้องเข้ารับการทดสอบให้
ครบทุกขั้นตอน หากทดสอบไม่ครบทุกขั้นตอนจะได้รับการประมวลผลเป็น “ ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ ”
๒.1 ทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย (ใช้เกณฑ์ผ่าน)
- วันจันทร์ที่๑8 ก.พ.๖๒ เวลำ ๐6.0๐ น. ณ สนำมกีฬำกองทัพบก
- แต่งกำยชุดกีฬำ ทาการทดสอบตามท่าที่กาหนดไว้ตามตารางข้างท้าย เพื่อใช้ในการพิจารณา
(ไม่รวมกับคะแนนสอบภาควิชาการ) โดยจะต้องผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ เมื่อรวมคะแนนผลการทดสอบ ทั้ง ๓ ท่าแล้ว
ตำรำงแสดงเกณฑ์กำรทดสอบร่ำงกำย
ดันพื้น (ครั้ง) ไม่จำกัดเวลำ
กลุ่มอายุ (ปี)
๑๘ - ๒๘
๒๙ - ๓๕

เกณฑ์ ๗๐ %
ช
ญ
๑๖
๘
๑๔
๗

เกณฑ์ ๑๐๐ %
ช
ญ
๒๒
๑๑
๒๐
๑๐

ลุกนั่ง ๒ นำที (ครั้ง)
เกณฑ์ ๗๐ %
ช
ญ
๒๓
๑๔
๒๐
๑๒

เกณฑ์ ๑๐๐ %
ช
ญ
๓๔
๒๐
๓๐
๑๘

วิ่ง ๘๐๐ ม. (นำที)
เกณฑ์ ๗๐ %
ช
ญ
๔.๓๐
๖.๑๕
๔.๔๕
๗.๐๕

เกณฑ์ ๑๐๐ %
ช
ญ
๓.๑๕
๕.๐๐
๓.๓๐
๖.๐๐

หมำยเหตุ - ใช้เกณฑ์ตามคาสั่ง ทบ. ที่ ๕๙๐/๒๕๔๙ ลง ๑๒ ต.ค.๔๙ เรื่อง การทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกายผู้ที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ เป็นแนวทางอ้างอิง
- เกณฑ์การนับอายุ : นับปี พ.ศ.ปัจจุบัน ลบด้วย ปี พ.ศ.เกิด
- ผู้ทดสอบจะต้องทดสอบได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๗๐ ใน ๑๐๐ คะแนน (ผลรวมของการ
ทดสอบท่าดันพื้น ลุก – นั่ง และวิ่ง)
๒.2 กำรสอบสัมภำษณ์และควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
-วันพุธที่ ๒๐ ก.พ. ๖๒ เวลำ ๐๗.๓๐ น. สอบสัมภาษณ์ปากเปล่าเพื่อทดสอบด้านบุคลิกภาพทัศนคติ
และไหวพริบ (ใช้เกณฑ์ผ่าน) ณ กรมยุทธศึกษำทหำรบก
๒.3 ทดสอบด้ำนจิตเวช (ใช้เกณฑ์ผ่าน)
- วันศุกร์ที่ 1๕ ก.พ. ๖๒ เวลำ ๐๘.๐๐ น. รำยงำนตัว ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๑๐ อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ
- ให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนมาใช้ทาแบบทดสอบจิตเวชด้วย
๒.4 กำรตรวจโรค (ใช้เกณฑ์ผ่าน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ตามผนวก ค)
- วันพฤหัสบดีที่ 1๔ ก.พ. ๖๒ เวลำ ๐๘.๐๐ น. รำยงำนตัว ณ ห้องพิธีกำร ชั้น ๑๐ อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ โดยให้งดอาหารหลังเวลา ๒0.๐๐ น. คืนวันก่อนตรวจ (สามารถดื่มน้าเปล่าได้)
- ค่ำตรวจโรคคนละ ๑,73๐ บำท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน)
๒.5 กำรสอบวิชำเฉพำะตำมคุณวุฒิ (เชิงลึก)
- วันศุกร์ที่ ๒๒ ก.พ.๖๒ เวลำ ๐7.3๐ น. ทดสอบควำมรู้ทำงวิชำเฉพำะตำมคุณวุฒิของตำแหน่ง
(เชิงลึก) (๓๐๐ คะแนน) ณ หอประชุมส่วนกำรศึกษำ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ
หมำยเหตุ
- ประกำศผลสอบภำควิชำกำร (รอบแรก)
วันศุกร์ที่ ๘ ก.พ.๖๒ เวลำ ๐๘.๓๐ น. ณ กองคัดสรรและพัฒนำบุคลำกร กรมยุทธศึกษำทหำรบกและ
ทำงอินเทอร์เน็ต http://atc.rta.mi.th
- ประกำศผลสอบเมื่อทดสอบแล้วเสร็จทุกขั้นตอน (ขั้นสุดท้ำย)
วันศุกร์ที่ 1๕ มี.ค.๖๒ เวลำ ๐๘.๓๐ น. ณ กองคัดสรรและพัฒนำบุคลำกร กรมยุทธศึกษำทหำรบก
และทำงอินเทอร์เน็ต http://atc.rta.mi.th

๓๗

ผนวก ค
กำรตรวจโรคและทดสอบจิตเวช
ลำดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
๑4.
15.

รำยกำร
ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบอก
ตรวจสภาพร่างกายทั่วไป
วัดความดันโลหิตและวัดสัญญาณชีพจร
X-ray
จักษุแพทย์
โสต คอ นาสิก แพทย์
ศัลยแพทย์
อายุรแพทย์
ออร์โธปิดกิ ส์แพทย์
แพทย์ กองตรวจโรคฯ
เจาะเลือด
- CBC
- FBS
- BUN
- CR
- HIV
- VDRL
ตรวจปัสสาวะ
ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ
- ยาบ้า
- เฮโรอีน
การทดสอบจิตเวช
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (รับประทานหลังจากเจาะเลือด)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ค่ำตรวจ
220
๑๕๐
1๕๐
50
5๐
๕๐
5๐
9๐
4๐
4๐
40
12๐
5๐
60
100
140
๓๐๐
๓๐
๑,73๐

หมำยเหตุ
กำรตรวจโรค (ใช้เกณฑ์ผ่าน)
คำแนะนำกำรเตรียมตัวเข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำย
1. ผู้เข้ารับการตรวจร่างกายต้องงดอาหารหลังเวลา ๒0.๐๐ น. (สามารถดื่มน้าเปล่าได้)
2. ผู้เข้ารับการตรวจร่างกายต้องมารายงานตัว ณ ห้องพิธีการ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.พระมงกุฎเกล้า
ในวันพฤหัสบดีที่ 1๔ ก.พ.๖๒ เวลา 0๘.00 น. นาเอกสารมาแสดง ดังนี้
รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน)
บัตรประจาตัวสอบ
บัตรประชาชน พร้อมถ่ายสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
กรณีเปลี่ยนชื่อ – สกุล ถ่ายสาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล จานวน ๑ ฉบับ
3. ผู้เข้ารับการตรวจร่างกาย จะต้องชาระเงินค่าตรวจร่างกายเป็นเงิน 1,73๐ บาท โดยกรุณาเตรียมเงิน
พอดีจานวนที่ต้องชาระ (เฉพาะผู้ที่ไม่พบปัญหาที่ต้องตรวจเพิ่มเติม หากมีการเรียกตรวจเพิ่มเติมในรายที่มี
ปัญหาผิดปกติ ผู้เข้ารับการตรวจจะต้องจ่ายเพิ่มเองตามรายการจริง)
4. ผู้เข้ารับการตรวจร่างกาย ตรวจสอบรายละเอียดในบัตรคนไข้นอกให้ถูกต้องอีกครั้ง และนาติดตัวไปรับ
การตรวจในทุกสถานีการตรวจ

๓๘
5. การตรวจร่างกายจะแบ่งออกเป็น ดังนี้.ส่วนที่ 1 ตรวจโรค (ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 74 และ 76) อายุรกรรม ศัลยกรรม ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
ตรวจตา และวัดสายตา
ส่วนที่ 2 เจาะเลือด และตรวจปัสสาวะ
ส่วนที่ 3 X – ray
- เมื่อผู้เข้ารับการตรวจร่างกายผ่านการตรวจทุกห้องทุกสถานีแล้วต้องนาบัตรคนไข้ภายนอกส่งคืนให้กับ
เจ้าหน้าที่ มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ได้มารับการตรวจร่างกาย
- คณะกรรมการแพทย์จะลงความเห็นว่ามีโรคที่ขัดต่อการรับราชการหรือไม่ (บัญชีรายชื่อโรคตามอนุผนวก ๑
ประกอบผนวก ค.)
- การแต่งกาย ชุดกีฬาสุภาพ (เสื้อยืดคอปก, กางเกงวอร์มขายาว และรองเท้าผ้าใบ)
- ไม่ให้ผู้เข้ารับการตรวจร่างกายใส่คอนแทคเลนส์ทุกชนิด สาหรับผู้ที่สายตาสั้น, ยาว, เอียง ให้ใส่แว่นสายตาแทน
หมำยเหตุ
ให้งดทานยาแก้หวัด ลดน้ามูก ยาแก้คัดจมูก และยาแก้ไอทั้งชนิดเม็ดและน้า อย่างน้อย 5 วัน ก่อนเข้ารับ
การตรวจร่างกาย ในกรณีที่ผลการตรวจเลือด-ปัสสาวะ ผิดปกติ ผู้สมัครจะได้รับการติดต่อ จากโรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า หรือ กรมยุทธศึกษาทหารบก ภายใน 3 วันทาการนับจากวันที่มาตรวจร่างกาย เพื่อรับการ
ตรวจเลือดหรือปัสสาวะซ้า ผู้สมัครจะต้องมาพร้อมผู้ปกครองหรือบุคคลในครอบครัว 1 ท่าน เพื่อร่วมเซ็น
รั บ รองการตรวจซ้า และรั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ ายที่ เ กิ ด จากการตรวจสารเสพติ ด เป็ น จ านวน 1,700 บาท
ณ กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก ชั้น 8 อาคาร 8 ชั้น รพ.พระมงกุฎเกล้า หากปฏิเสธการตรวจซ้า ให้ถือว่าไม่ผ่าน
การตรวจโรค และไม่สามารถใช้ผลการตรวจจากสถานพยาบาลอื่นมาใช้แทนได้
กำรทดสอบด้ำนจิตเวช (ใช้เกณฑ์ผ่าน)
- วั น ศุ กร์ ที่ 1๕ ก.พ.๖๒ เวลำ ๐๘.๐๐ น. ณ ห้ องประชุ ม ใหญ่ ชั้ น ๑๐ อำคำรเฉลิ มพระเกี ยรติ ฯ
โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ
- การแต่งกายชุดสุภาพ และเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนมาใช้ในการทาแบบทดสอบด้วย
- คณะกรรมการแพทย์จะแจกแบบทดสอบให้เลือกตอบเพื่อทดสอบด้านจิตเวช

๓๙
อนุผนวก ๑ บัญชีรำยชื่อโรคที่ขัดต่อกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำร
ประกอบ ผนวก ค (กำรตรวจโรคและทดสอบจิตเวช)
บั ญชี ชื่อความพิการทุพพลภาพ หรื อโรคตามกฎกระทรวงฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540) และ ฉบั บที่ 76
(พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้
ข้อ ๑ โรคหรือสภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจซึ่งไม่สามารถเข้ารับราชการทหารได้ตามมาตรา ๔๑ ดังนี้
(๑) โรคหรือความผิดปกติทางตา
(ก) ตาข้างหนึ่งข้างใดบอด คือเมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้วการมองเห็นยังอยู่ในระดับ
ต่ากว่า ๗/๖๐ หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกว่า ๑๐ องศา
(ข) สายตาไม่ปกติ คือเมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้วการมองเห็นยังอยู่ในระดับ ๖/๒๔
หรือต่ากว่าทั้งสองข้าง
(ค) สายตาสั้นมากกว่า ๘ ไดออปเตอร์ หรือสายตายาวมากกว่า ๕ ไดออปเตอร์ ทั้งสองข้าง
(ง) ต้อแก้วตาทั้งสองข้าง (Bilateral Cataract)
(จ) ต้อหิน (Glaucoma)
(ฉ) โรคขั้วประสาทตาเสื่อมทั้ง ๒ ข้าง (Optic Atrophy)
(ช) กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุ่นทั้งสองข้าง
(ซ) ประสาทการเคลื่อนไหวลูกตาไม่ทางาน สูญเสียอย่างถาวร (Cranial never ๓rd, ๔th,๖th)
(๒) โรคหรือความผิดปกติของหู
(ก) หูหนวกทั้งสองข้าง ต้องใช้เสียงในช่วงคลื่นความถี่ ๕๐๐-๒๐๐๐ รอบ/วินาที หรือ เกินกว่า
๕๕ เดซิเบล จึงจะได้ยินทั้งสองข้าง
(ข) หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังทั้งสองข้าง
(ค) เยื่อแก้วหูทะลุทั้งสองข้าง
(๓) โรคของหัวใจและหลอดเลือด
(ก) หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอย่างถาวรจนอาจอันตรายร้ายแรง
(ข) ลิ้นหัวใจพิการ
(ค) การเต้นของหัวใจผิดปกติอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง
(ง) โรคของกล้ามเนื้อหัวใจ ชนิดที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้และอาจเป็นอันตราย
(จ) หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง
(ฉ) หลอดเลือดภายในกะโหลกศีรษะโป่งพองหรือผิดปกติชนิดที่อาจเป็นอันตราย
(๔) โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด
(ก) โรคเลือดหรืออวัยวะสร้างเลือดผิดปกติอย่างรุนแรงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต
(ข) ภาวะม้ามโต (Hypersplenism) ที่รักษาไม่หายและอาจเป็นอันตราย
(๕) โรคของระบบหายใจ
(ก) โรคหืด (Asthma) ที่ได้รับการวินิจฉัยตามเกณฑ์การวินิจฉัย
(ข) โรคทางปอดที่มีอาการไอ หอบเหนื่อย และมีการสูญเสียการทางานของระบบทางเดินหายใจ
โดยตรวจสอบสมรรถภาพปอดได้ค่า Forced Expiratory Volume in One Second หรือ Forced Vital
Capacity ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของค่ามาตรฐานตามเกณฑ์
(ค) โรคความดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary Hypertension) ซึ่งวินิจฉัยโดยการตรวจหัวใจ
ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) หรือโดยการใส่สายวัดความดันเลือดในปอด
(ง) โรคถุงน้าในปอด (Lung Cyst) ที่ตรวจวินิจฉัยได้โดยภาพถ่ายรังสี ทรวงอก หรือเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ปอด

๔๐
(จ) โรคหยุดการหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea) ซึ่งวินิจฉัยด้วยการตรวจ
การนอนหลับ (Polysomnography)
(๖) โรคของระบบทางเดินปัสสาวะ
(ก) ไตอักเสบเรื้อรัง
(ข) กลุ่มอาการไตพิการ (Nephrotic Syndrome)
(ค) ไตวายเรื้อรัง
(ง) ไตพองเป็นถุงน้าแต่กาเนิด (Polycystic Kidney)
(๗) โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ
(ก) โรคข้อหรือความผิดปกติของข้อ ดังต่อไปนี้
๑) ข้ออักเสบเรื้อรัง (Chronic Arthritis)
๒) ข้อเสื่อมเรื้อรัง (Chronic Osteoarthritis)
๓) โรคข้อและกระดูกสันหลังอักเสบเรื้อรัง (Spondyloarthropathy)
(ข) แขน ขา มือ เท้า นิ้ว อย่างใดอย่างหนึ่งผิดปกติดังต่อไปนี้
๑. แขน ขา มือ หรือเท้า ด้วน หรือพิการ ถึงแม้ว่าจะรักษาด้วยวิธีใหม่ที่สุดแล้วก็ยังใช้การไม่ได้
๒. นิ้วหัวแม่มือด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
๓. นิ้วชี้ของมือด้วนตั้งแต่ข้อปลายนิ้ว
๔. นิ้วมือในมือข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการจนถึงขั้นใช้การไม่ได้
๕. นิ้วหัวแม่เท้าด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการจนถึงขั้นใช้การไม่ได้
๖. นิ้วเท้าในเท้าข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
๗. นิ้วเท้าในเท้าแต่ละข้างตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
๘. นิ้วเท้าในเท้าข้างใดข้างหนึ่ง ตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อโคนนิ้ว หรือพิการถึงขั้น ใช้การไม่ได้
(ค) คอเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถาวร
(ง) กระดูกสันหลังโก่ง หรือคด หรือแอ่น จนเห็นได้ชัดหรือแข็งทื่อชนิดถาวร
(จ) กล้ามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or Contracture) จนเป็นผลให้อวัยวะส่วนหนึ่ง
ส่วนใดใช้การไม่ได้
(๘) โรคของต่อมไร้ท่อและภาวะผิดปกติของเมตาบอลิซึม
(ก) ภาวะต่อมไทรอยด์ทางานน้อยไปอย่างถาวร
(ข) ภาวะต่อมพาราไทรอยด์ทางานน้อยไปอย่างถาวร
(ค) ภาวะต่อมใต้สมองผิดปกติอย่างถาวร
(ง) เบาหวาน
(จ) ภาวะอ้วน (Obesity) ซึ่งมีค่าดัชนีความหนาของร่างกาย (Body Mass Index) ตั้งแต่ ๓๕
กิโลกรัมต่อตารางเมตร ขึ้นไป
(ฉ) โรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมของแร่ธาตุ สารอาหารดุล สารน้าอิเล็กโทรไลต์และ
กรดด่าง ตลอดจนเมตะบอลิซึมอื่นๆ ชนิดถาวร และอาจเป็นอันตราย
(ช) ภาวะต่อมไทรอยด์ทางานมากผิดปกติ (Hyperthyroidism)
(๙) โรคติดเชื้อ
(ก) โรคเรื้อน
(ข) โรคเท้าช้าง
(ค) โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

๔๑
(๑๐) โรคทางประสาทวิทยา
(ก) จิตเจริญล่าช้า (Mental Retardation) ที่มีระดับเชาว์ปัญญา ๖๙ หรือ ต่ากว่านั้น
(ข) ใบ้ (Mutism) หรือพูดไม่เป็นภาษา หรือฟังภาษาไม่รู้เรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร
(ค) ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคที่ทาให้มีอาการชัก (Seizures) อย่างถาวร
(ง) อัมพาต (Paralysis) ของแขน ขา มือ หรือเท้าชนิดถาวร
(จ) สมองเสื่อม (Dementia)
(ฉ) โรคหรือความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังที่ทาให้เกิดความผิดปกติอย่างมากในการ
เคลื่อนไหวของแขนขาอย่างถาวร
(ช) กล้ามเนื้อหมดกาลังอย่างหนัก (Myasthenia Gravis)
(๑๑) โรคทางจิตเวช
(ก) โรคจิตที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง
๑) โรคจิตเภท (Schizophrenia)
๒) โรคจิตกลุ่มหลงผิด (Resistant Delusional Disorder, Induced Delusional Disorder)
๓) โรคสคิซโซแอฟแฟ็คทีป (Schizoaffective Disorder)
๔) โรคจิตที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to Brain Damage
and Dysfunction)
๕) โรคจิตอื่นๆ (Unspecified Nonorganic Psychosis)
(ข) โรคอารมณ์แปรปรวนที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง
๑) โรคอารมณ์แปรปรวน (Manic Episode ,Bipolar Affective Disorder)
๒) โรคอารมณ์แปรปรวนที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder, due to
Brain Damage and Dysfunction and to Physical Disorder)
๓) โรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ (Other Mood (Affective) Disorder, Unspecified
Mood Disorder)
๔) โรคซึมเศร้า (Depressive Disorder, Recurrent Depressive Disorder)
(ค) โรคพัฒนาการทางจิตเวช
๑) จิตเจริญล่าช้าที่มีระดับเชาว์ปัญญา ๗๐ หรือต่ากว่า (Mental Retardation)
๒) โรคหรือความผิดปกติในการพัฒนาการของทักษะทางสังคมและภาษา (Pervasive
Developmental Disorder)
(๑๒) โรคอื่นๆ
(ก) กะเทย (Hermaphrodism)
(ข) มะเร็ง (Malignant Neoplasm)
(ค) โรคตับอักเสบเรื้อรัง (ChronicHepatitis)
(ง) ตับแข็ง (Cirrhosis of Liver)
(จ) คนเผือก (Albino)
(ฉ) โรคลูปัสอิริธิมาโตซัสทั่วร่างกาย (Systemic Lupus Erythematosus)
(ช) กายแข็งทั่วร่างกาย (Systemic Sclerosis)
(ซ) รูปวิปริตต่าง ๆ ได้แก่
๑. จมูกโหว่
๒. เพดานโหว่หรือสูงหรือลิ้นไก่สั้นพูดไม่ชัด

๔๒
(ฌ) โรคผิวหนังลอกหลุดตัวผิดปกติแต่กาเนิดชนิดเด็กดักแด้ ( Lamellar Ichthyosis
& Congenital Ichthyosiform Erythroderma )
ข้อ ๒ โรคที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือมีผลกระทบแก่ทางราชการในการ
บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก
(๑) โรคเอดส์
(๑) ตาบอดสี

๔๓

ตัวอย่ำงใบสมัครสอบออนไลน์

๔๔

(ตัวอย่างหนังสือสาคัญประจาตัวแสดงวิทยฐานะ)

ที่............./.................

หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน
หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐำนะฉบับนี้แสดงว่ำ
...................................................................................................................
ได้สาเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่.....................................ประจาปีการศึกษา..................................................................
จากสถานศึกษาศึกษา .................................................................................................................................................
ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกาหนด
ตามกฎหมาย ว่าด้วย การส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร
ระหว่างรับราชการฝึกวิชาทหารมีความประพฤติ.........................................................................................................
ให้ไว้ ณ วันที่............................................................................................................................
พลโท
(...................................................................)
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
หมำยเหตุ ผู้ที่ขอรับสิทธิคะแนนเพิ่ม ต้องมีหนังสือรับรองของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนหรือหน่วยบัญชาการกาลังสารอง
หรือ กรมการรักษาดินแดน (ตามตัวอย่าง)
นศท. ในส่วนกลาง (กทม.และปริมณฑล) ติดต่อสอบถาม ได้ที่
- กองเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนโทร. ๐๒-๒๒๓๓๒๕๔
- กองกาลังพล ศูนย์การกาลังสารองโทร. ๐๒-๒๗๕๔๕๐๔
นศท. ในส่วน ภูมิภาค (ศูนย์ฝึก นศท. และหน่วยฝึก นศท. ทั่วประเทศ) ติดต่อได้ที่
- กองเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนโทร. ๐๒-๒๒๓๓๒๕๔

๔๕

(ตัวอย่างหนังสือรับรองการไปราชการทัพ)
ทบ. ๑๐๑ - ๐๔๖

ใบรับรองกำรไปรำชกำรทัพ
วันที่................... เดือน..............................พ.ศ..................
เรียน เจ้ากรมสารบรรณทหารบก
ด้วย...........................................................................................ประเภท........................................................
สังกัด........................................................................................................................................................มีภูมลิ าเนาอยู่ที่
บ้านเลขที.่ ......................................หมู่ท.ี่ .....................ถนน.......................ตาบล..............................................................
อาเภอ................................................. จังหวัด............................................. ได้ยื่นคาร้องขอให้กรมสารบรรณทหารบก
ตรวจสอบประวัติราชการของ..............................................................................................และรับรองการไปราชการทัพ
จึงขอรับรองว่าเคยไปราชการทัพ ดังนี้.๑...................................................................................................................................................................
๒...................................................................................................................................................................
๓...................................................................................................................................................................
กับได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเกียรติ คือ.๑. ..................................................................................................................................................................
๒. ..................................................................................................................................................................
๓. ..................................................................................................................................................................
รับรองว่าถูกต้อง
(ลงชื่อ).......................................................................(ลงชื่อ)....................................................................................
เจ้าหน้าที่ผตู้ รวจสอบประวัติ

ตาแหน่ง………............................................................

คำอธิบำยเพิ่มเติม
๑. บิดา/มารดา เป็นนายทหารสัญญาบัตร ติดต่อขอรับที่กองประวัติฯ กรมสารบรรณทหารบก
๒. บิดา/มารดา เป็นนายทหารประทวน ติดต่อขอรับที่แผนกประวัติฯ มณฑลทหารบก ตามภูมิลาเนาที่สังกัด
๓. หลักฐานประกอบการขอรับหนังสือนี้ ได้แก่ หลักฐานหรือคาสั่งการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม หรือ หลักฐานที่แสดงว่า
เป็นบุตรของทหาร ข้าราชการและลูกจ้างประจา ในสังกัดกองทัพบก ซึ่งประสบอันตรายทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการ
ในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้าย เพราะเหตุกระทาตามหน้าที่หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้บาเหน็จบานาญพิเศษ
ตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าทาขวัญ ตามข้อบังคับกลาโหมว่าด้วย คนงานหรือบุตรของ
ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ

๔๖
(ตัวอย่ำงหนังสือรับรองกำรเป็นบุตรของทหำร ข้ำรำชกำร และลูกจ้ำงสังกัดกองทัพบก)

ที่ ……../….……

หน่วย............................................
ที่ตั้งหน่วย.....................................
.................................................................

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า ................................................................................................
ตาแหน่ง............................................................ เป็นบิดา/มารดา ของ นาย/นางสาว......................................ซึ่ง
กาลัง/เคย รับราชการใน................................................................. ตาแหน่ง........................................ตั้งแต่
.......................................... ถึ ง ........................................... เป็ น ผู้ ที่มี ค วามประพฤติ เ รีย บร้ อย และ
ไม่เคยบกพร่องต่อหน้าที่
ให้ไว้ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

ลงชื่อ ……………………………….……………
(…………………………..…………….)
ตาแหน่ง
หมายเหตุ ผู้ที่มีอานาจลงนาม มีตาแหน่งเป็นผู้บังคับกองพันหรือกองร้อยอิสระขึ้นไป

๔๗

(ตัวอย่างใบคาตอบและการเขียนใบคาตอบ)

๑๒

ตัวอย่างการบันทึก
ชื่อ-สกุล เช่น นายสมพร พลเยี่ยม เขียนตัวบรรจงให้ชดั เจน
ข้ อสอบชุ ดที่ ให้เขียนตัวเลขข้อสอบชุดที่ได้รับ เช่น ได้รับข้อสอบชุดที่ ๓
ให้เขียนเลข ๓ ในช่องข้อสอบชุดที่................
การลงหมายเลขรหัสประจาตัวสอบเช่น “๑๐๓๖๘๓๑”
- ช่องที่ ๑
ลงหมายเลข ๑
- ช่องที่ ๒
ลงหมายเลข ๐
- ช่องที่ ๓
ลงหมายเลข ๓
- ช่องที่ ๔
ลงหมายเลข ๖
- ช่องที่ ๕
ลงหมายเลข ๘
- ช่องที่ ๖
ลงหมายเลข ๓
ช่องที่ ๗
ลงหมายเลข ๑
และให้ระบายทึบดังนี้
- แถว ๑
ระบายทึบหมายเลข ๑
- แถว ๒
ระบายทึบหมายเลข ๐
- แถว ๓
ระบายทึบหมายเลข ๓
- แถว ๔
ระบายทึบหมายเลข ๖
- แถว ๕
ระบายทึบหมายเลข ๘
- แถว ๖
ระบายทึบหมายเลข ๓
แถว ๗
ระบายทึบหมายเลข ๑

๔๘
แผนผัง กรมยุทธศึกษำทหำรบก และเส้นทำงเดินรถ

- สถำนีรถไฟสำมเสน เป็นจุดอ้างอิงหลักที่อยู่ใกล้กับกรมยุทธศึกษาทหารบกมากที่สุด
(ห่างประมาณ ๔๐๐ เมตร)
- วันจันทร์ที่ ๑๕ธ.ค.5๗– วันอังคำรที่ ๖ ม.ค.๕๘ เวลำ ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ ณ. (เว้นวันหยุดรำชกำร) จำหน่ำย
ใบสมัครสอบ (ราคาชุดละ ๑๕๐ บาท) ที่กองสนับสนุนการฝึกและศึกษา ในกรมยุทธศึกษาทหารบก
- วันพุธที่ ๗ ม.ค.5๘– วันอำทิตย์ที่ 1๑ ม.ค.5๘ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. จำหน่ำยใบสมัคร และรับสมัครสอบ
ที่หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์ ในกรมยุทธศึกษาทหารบก (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)ค่าสมัครสอบ ๑๐๐ บาท

๔๙

แผนผังโดยสังเขป มหำวิทยำลัยรำมคำแหง (หัวหมำก)
คำแนะนำกำรเดินทำง
สนำมฟุตบอล

ลำคลอง
อำคำรพำนิชย์

หมวดเกษตร

อาคาร

อาคาร

อำคำรสอบ
KTB
( คนฑี )

ระยะทำง
- ถนนบางนา-ตราดถึง ม.รามคาแหง
(หัวหมาก)
ระยะทาง 11 กิโลเมตร
- จากแยกบางนาถึงแยก ม.รามคาแหง
(หัวหมาก)
ระยะทาง 9 กิโลเมตร
- จากทางแยกเข้า ม.รามคาแหง
(หัวหมาก) ระยะทาง 2 กิโลเมตร
รถประจำทำง
- รถประจาทางจากอนุสาวรีย์ชยั สมรภูมิ ม.รามคาแหง (หัวหมาก) ได้แก่ สาย 17, 22
38, 40, 58, 60, 71, 92, 93, 95,
99, 109, 113, 137, 168, 501, 171,
ปอ.1, ปอ.122, ปอ.126, ปอ.พ.4 –2,
ปอ.504 และ ปอ.545

คำแนะนำกำรสอบ
อำคำรพำนิชย์

อำคำรพำนิชย์

สระน้า

สระน้ำ

หอสมุด

ธนาคารออมสิน

อำคำรพำนิชย์

ตึกอานวยการ

มหำวิทยำลัยรำมคำแหง ( หัวหมำก )

อำคำรพำนิชย์

สระน้ำ

กำหนดกำรสอบภำควิชำกำร(รอบแรก)
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ม.ค.๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ม.รามคาแหง (หัวหมาก)
- ผังที่นั่งสอบ จะติดประกาศไว้ที่บริเวณ
ด้านหน้าห้องสอบ ในภาคเช้าของวันสอบ
- กำรไปในสถำนที่รำชกำรต้องแต่งกำย
สุภำพเรียบร้อย มิฉะนั้นจะไม่พิจารณา
ให้เข้าห้องสอบ (รายละเอียดการแต่งกาย
ตามข้อ ๙.๓.๒ หน้า 7)
- เตรียมบัตรประจาตัวสอบและบัตรประจาตัว
ประชาชนไว้รับตรวจ
- ควรเดินทางไปสถานที่สอบก่อนเวลา
อย่างน้อย ๑ – ๒ ชม. เนื่องจากการจราจร
จะติดขัดมาก

๕๐
แผนผังโดยสังเขป สถำนที่ตรวจโรค และทดสอบจิตเวช
ณ โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ
รพ.รามาธิบดี

ไปสวนจิตรลดา

ถนนพระรามที่ ๖

แยกตึกชัย

ถนนพระรามที่ ๖

วังพญาไท

สะพานลอย

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้ า

องค์การ
ทหารผ่านศึก

ถนน
ราชวิถี

ไปปทุมวัน

สถานทีต่ รวจโรคและทดสอบจิตเวช

อนุสาวรีย์
ชั ยสมรภูมิ
ไปดินแดง

กำหนดกำรตรวจโรคและทดสอบจิตเวช
(รำยละเอียดกำรปฏิบัติตัวอยู่ในเอกสำรคำแนะนำ หน้ำที่ 9 - 10, 37 – 38)
วันศุกร์ที่ 1๕ ก.พ.๖๒ เวลำ ๐๘.๐๐ น. ทดสอบจิตเวช ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๐ อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.พระมงกุฎเกล้ำ
วันพฤหัสบดีที่ 1๔ ก.พ.๖๒ เวลำ ๐๘.๐๐ น. ตรวจโรค ณ ห้องพิธกี ำร ชั้น ๑๐ อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.พระมงกุฎเกล้ำ
- งดอาหารหลังเวลา ๒๐.๐๐ น. วันคืนก่อนตรวจ (สามารถดื่มน้าเปล่าได้)
หมำยเหตุ : ไม่ควรนารถยนต์ส่วนตัวไป เนื่องจากไม่มสี ถานที่จอดรถ

๕๑

แผนผังโดยสังเขป สนำมกีฬำกองทัพบก

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ตามเส้นทางไปถนนดินแดง)

มหาวิทยาลัยหอการค้า

สนามฟุตบอล
และลู่วงิ่
(บริเวณทดสอบ)

ถนนวิภาวดีรังสิตไปดอนเมือง

สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๑๑

บริเวณสนามกีฬา กองทัพบก

ศูนย์ การกาลังสารอง

อาคารสโมสรกองทัพบก

กำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย (รำยละเอียดกำรปฏิบัติตัวอยู่ในเอกสำรคำแนะนำ หน้ำที่ 9, 36 )
- วันจันทร์ที่ ๑8 ก.พ.๖๒ เวลำ ๐6.0๐ น. รำยงำนตัว ณ สนำมกีฬำกองทัพบก แต่งกำยชุดกีฬำ
- ทาการทดสอบตามท่าที่กาหนดไว้เป็นคะแนน (โดยสังเขป) ตามตารางทดสอบ ผนวก ข
- เกณฑ์ผ่านร้อยละ ๗๐ เมื่อรวมคะแนนผลการทดสอบ ทั้ง ๓ ท่าแล้ว

๕๒

กำรสอบวิชำเฉพำะตำมคุณวุฒิ(เชิงลึก) (รำยละเอียดกำรปฏิบัติตัวอยู่ในเอกสำรคำแนะนำ หน้ำที่ 10, 36)
- วันศุกร์ที่ ๒๒ ก.พ.๖๒ เวลำ ๐7.3๐ น. รำยงำนตัว ณ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ จ.นครนำยก
- กำรแต่งกำยชุดสุภำพ
- นาอุปกรณ์เครื่องเขียน, บัตรประจาตัวสอบ และบัตรประจาตัวประชาชน มาให้พร้อมในวันสอบ

๕๓
กำหนดกำรดำเนินงำนสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหำรกองหนุน เข้ำรับรำชกำร
เป็นนำยทหำรสัญญำบัตรประจำปีงบประมำณ ๒๕๖2
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
๑ วันจันทร์ที่ 26 พ.ย. 61 ถึง
วันอังคารที่ 11 ธ.ค. 61

เวลำ

๒ วันพุธที่ 12 ธ.ค. 61

กำรปฏิบตั ิ
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้สมัครสอบส่งเอกสารคะแนนเพิม่
กลุ่มสอบที่ 1, 2, 3
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธ.ค. 61 ๐๘.๓๐- ผู้สมัครสอบส่งเอกสารคะแนนเพิม่
16.00 น. กลุ่มสอบที่ 4, 5, 7
วันศุกร์ที่ 14 ธ.ค. 62
ผู้สมัครสอบส่งเอกสารคะแนนเพิม่
กลุ่มสอบที่ 6
๓ วันอาทิตย์ที่ 27 ม.ค. 62 13.00 - สอบภาควิชาการ (รอบแรก)
16.00 น.
ก.พ.62
62
๔ วันศุกร์ร์ทที่ ี่ 68 ก.พ.
๐๘.๓๐ น. ประกาศผลการสอบภาควิชาการ

๕ วันจันทร์ที่ 11 ก.พ. 62
08.30 น.
09.30 น.
13.30 น.
วันอังคารที่ 12 ก.พ. 62 08.30 น.
11.00 น.
13.30 น.
วันที่พธุ ที่ 13 ก.พ. 62
08.30 น.
6 วันพฤหัสบดีที่ 14 ก.พ. 62 08.00
7 วันศุกร์ที่ 15 ก.พ. 62

๐๘.๐๐ น.

๘ วันจันทร์ที่ 18 ก.พ. 62
๙ วันพุธที่ 20 ก.พ. 62
10 วันศุกร์ที่ 22 ก.พ. 62

๐6.๐๐ น.
๐7.3๐ น.
07.30 น.

11 วันศุกร์ที่ 15 มี.ค. 62

๐๘.๓๐ น.

12 วันศุกร์ที่ 22 มี.ค. 62

๐๘.๐๐ น.

13 วันอังคารที่ 25 มี.ค. 62

๐๘.๐๐ -

ถึง วันศุกร์ที่ 29 มี.ค.62 ๑๕.๓๐ น.

หมำยเหตุ
เว็บไซต์ของกรมยุทธศึกษาทหารบก
และกองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร
กรมยุทธศึกษาทหารบก และทาง internet
http://atc.rta.mi.th หรือ www.radd-atc.com
หอประชุมเสนาปฏิพทั ธ์
ห้องเรียนหมายเลข 2 อาคารประภาสโยธิน
กรมยุ
ทธศึทกธศึ
ษาทหารบก
กรมยุ
กษาทหาร

ม.รามคาแหง (หัวหมาก)
บอร์ดหน้า กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร
กรมยุทธศึกษาทหารบก และทาง internet
http://atc.rta.mi.th หรือ www.radd-atc.com

ผู้สอบผ่านภาควิชาการส่งเอกสารสมัครสอบ หอประชุมเสนาปฏิพทั ธ์
(สบ.ทบ. ตรวจหลักฐาน)
กรมยุทธศึกษาทหารบก
กลุ่มสอบที่ 2 วิทยาศาสตร์ ประเภท ก
กลุ่มสอบที่ 3 วิทยาศาสตร์ ประเภท ข
กลุ่มสอบที่ 1 วิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มสอบที่ 5 นิตศิ าสตร์
กลุ่มสอบที่ 7 ศาสนศาสตร์
กลุ่มสอบที่ 4 ศิลปศาสตร์
กลุ่มสอบที่ 6 การเงิน การบัญชี
ตรวจโรค (เริ่มสอบรอบสอง)
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๐
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.พระมงกุฏเกล้า
ทดสอบด้านจิตเวช
ห้องพิธกี าร ชั้น ๑๐
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.พระมงกุฏเกล้า
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
สนามกีฬากองทัพบก
สอบสัมภาษณ์
กรมยุทธศึกษาทหารบก
สอบวิชาเฉพาะตามคุณวุฒิ (เชิงลึก)
หอประชุมส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า
ประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย
บอร์ดหน้ากองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร
กรมยุทธศึกษาทหารบก และทาง internet
http://atc.rta.mi.th, www.radd-atc.com
ผู้สอบได้เป็นบุคคลตัวจริงและตัวอะไหล่
หอประชุมกิตติเสนา วิทยาลัยการทัพบก
รายงานตัวเลือกตาแหน่งบรรจุ
(ในพืน้ ที่กรมยุทธศึกทหารบก)
ดาเนินการทาสัญญาและตรวจสอบหลักฐาน กรมสารบรรณทหารบก

๕๔

สอบถำมรำยละเอียดกำรสมัครสอบเพิ่มเติม
- สอบถามรายละเอียดการสมัครสอบ ขั้นตอน วิธีการสมัครทางอินเทอร์เน็ต การสอบภาควิชาการ การสอบภาคปฏิบัติ
การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การประกาศผลสอบ รอบ 2 ที่ กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร
กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถ.เทอดดาริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทร ๐-๒๒๔๑-๔๐๖๘-๙ ต่อ ๘๙๑๐8, 89100 โทร ๐-๒๒๔๑-๔๐๓๗
- สอบถามรายละเอียดการตรวจโรค ที่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ 315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร0-2354-7600-28
- สอบถามรายละเอียดการตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติผู้สมัคร ที่ กองควบคุมคุณวุฒิ
กรมสารบรรณทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดาเนินนอก กรุงเทพมหานคร
โทร. ๐ – ๒๒๙๗ – ๘๑๐๕ , ๐ – ๒๒๙๗ – ๗๕๖๘ และ ๐ – ๒๒๙๗ – ๗๕๔๘
*** - ติดต่อสอบถำมเกี่ยวกับกำรขอหนังสือรับรองวิทยฐำนะและคะแนนเพิ่มของ
นศท. ในส่วนกลาง (กทม.และปริมณฑล) ติดต่อสอบถาม ได้ที่
- กองเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. ๐-๒๒๒๓-๓๒๕๔
- กองกาลังพล ศูนย์การกาลังสารอง
โทร. ๐-๒๒๗๕-๔๕๐๔
นศท. ในส่วน ภูมิภาค ติดต่อสอบถามได้ที่
- กองเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. ๐-๒๒๒๓-๓๒๕๔

แจ้งเตือน

จากการดาเนินการของกรมยุทธศึกษาทหารบก ในการสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติ
หน้ า ที่ ใ นต าแหน่ ง ต่ างๆในกองทั พ บกนั้ น อาจมี ก ลุ่ ม บุ ค คลท าการแอบอ้ า งกั บ บุ ค คลทั่ ว ไปว่ า
สามารถจะช่วยเหลือให้เข้ารับการบรรจุเป็นบุคลากรในกองทัพ บกได้ และเรียกรับผลประโยชน์ใน
รู ป แบบต่ า งๆ โดยไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมายจากบุ ค คลที่ ห ลงเชื่ อ ซึ่ ง กลุ่ ม บุ ค คลดั ง กล่ า วได้
ท าการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารส่ ง ข้ อ ความ หรื อ กระท าการในรู ป แบบต่ า งๆ อั น เป็ น เท็ จ
กรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารบก จึ ง ขอแจ้ ง ให้ ท ราบว่ า การกระท าดั ง กล่ า วนั้ น ไม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กรมยุทธศึกษาทหารบกแต่อย่างใด อนึ่ งการกระทาของกลุ่มบุคคลดังกล่าวนั้น ทาให้เกิดความ
เสียหายต่อความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของกรมยุทธศึกษาทหารบก รวมทั้งกองทัพบก อั นเป็น
การกระทาผิดต่อกฎหมายต่างๆ ที่มีโทษทางอาญาและทางแพ่ง จึงขออย่าได้หลงเชื่อหรือให้การ
สนับสนุนกับกลุ่มบุคคลที่กระทาการดังกล่าว เพราะอาจตกเป็นผู้ เข้าร่วมกระทาความผิดด้วย
ทั้ ง นี้ ห ากมี ผู้ ใ ดพบเห็ น เหตุ ก ารณ์ ห รื อ ได้ รั บ การติ ด ต่ อ จากกลุ่ ม บุ ค คลที่ ก ระท าการแอบอ้ า ง
ในลั ก ษณะที่ ผิ ด กฎหมายดั ง กล่ า วข้ า งต้ น กรุ ณ าแจ้ ง ให้ ก รมยุ ท ธศึ ก ษาทหารบกทราบ
(ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่าง)

ติดตำมข่ำวสำรกำรสอบคัดเลือกในห้วงต้นปีงบประมำณเป็นประจำทุกปี
เว็บไซต์ กรมยุทธศึกษำทหำรบก

http://atc.rta.mi.th และ www.radd-atc.com

