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คําแนะนํา 
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน 

เพ่ือบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 
 

 ขอให้ผู้สมัครสอบอ่านสมุดคู่มือให้เข้าใจ แล้วปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีได้เรียงข้ันตอนการปฏิบัติ 
ตามลําดับข้อไว้ให้ครบถ้วน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านในการเตรียมการสอบ ดังน้ี 

ข้อ ๑.   ความมุ่งหมาย 
 กองทัพบกมีความประสงค์จะรับสมัครสอบบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็น
นายทหารสัญญาบัตร เพ่ือบรรจุลงในตําแหน่งท่ีขาดแคลนตามหน่วยต่างๆ ในกองทัพบก 

ข้อ ๒. คุณวุฒิการศึกษา 
 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา จากสถานศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) ให้การรับรองหรือสถานศึกษาในต่างประเทศท่ีกระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการโดยต้อง
มีคุณวุฒิในสาขา/ทาง ตรงตามตําแหน่งท่ีเปิดรับสมัครสอบ ซ่ึงตรวจสอบตามท่ีสํานักงาน ก.พ. ได้ให้การรับรอง
การเทียบคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ ไว้แล้ว ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร. ๑๐๐๔.๓/ว๔๑ ลง ๓๐ ก.ย.๕๓  
และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว๒๑ ลง ๑๘ ส.ค.๕๔, หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร. 
๑๐๐๔.๓/ว๑๔ ลง ๑๐ ก.ย.๕๕ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร. ๑๐๐๔/ว๑๑ ลง ๑๓ ส.ค.๕๖ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมหรือทางเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th 

ข้อ ๓. ตําแหน่งท่ีเปิดบรรจุ 
 เปิดบรรจุ 155 อัตรา ในคุณวุฒิระดับปริญญาสาขา/ทาง ตามตําแหน่งท่ีเปิดรับสมัครสอบ 
ตามผนวก ก ดังนี้ 
 3.1  ระดับปริญญาตรี        จํานวน      153  อัตรา (ไม่ใช้คุณวุฒิสูงกว่าปริญญาตรีในการสมัครสอบ) 
 3.2 ระดับปริญญาโท/เอก    จํานวน       2  อัตรา 

ข้อ ๔. ประเภทบุคคลท่ีจะรับสมัครสอบ 
 ๔.๑ บุคคลชาย/หญิง 
 ๔.๒ ทหารกองหนุน ประเภทท่ี 1 (ผู้สําเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีท่ี 3 ถึงชั้นปีท่ี 5 หรือทหารท่ีปลด
จากกองประจําการโดยรับราชการจนครบกําหนด) 
 ๔.๓ นายทหารประทวน สังกัด กองทัพบก  

ข้อ ๕. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
 ๕.๑ คุณสมบัติเฉพาะบุคคลชาย 
 ๕.๑.๑ เป็นทหารกองเกิน อายุระหว่าง 22 ปีบริบูรณ์ ถึง 29 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ.๒๕3๓ – ๒๕๔๐)
ต้องผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจําการ เป็นบุคคลจําพวกที่ 1 ผลการจับสลาก “ดํา” 
หรือ ไม่ต้องเข้ารับราชการเน่ืองจากมีคนร้องขอเข้ากองประจําการพอ ท้ังน้ี จะไม่รับสมัครบุคคลซึ่งต้องเข้า
รับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจําการ และ/หรือผู้ท่ีขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหาร
กองประจําการ ในปีท่ีสมัครสอบ 
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 ๕.๑.๒ เป็นทหารกองหนุน อายุระหว่าง 22 ปีบริบูรณ์ ถึง 35 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ.2527 – 2540) 
 ๕.๑.๓ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารโดยต้องมี
ความสูงต้ังแต่ ๑๖๐ เซนติเมตร รอบอก ๗๖/๗๙ เซนติเมตร โดยจะพิจารณาผลการวัดขนาดร่างกายจากท่ีระบุ
ใน แบบ สด.๔๓ หรือจากผลการวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรคการสอบรอบท่ีสอง 
 ๕.๒ คุณสมบัติเฉพาะบุคคลหญิง 
 ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ อายุระหว่าง 22 ปีบริบูรณ์ ถึง ๓๕ ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ.๒๕๒7 –๒๕40) 
นํ้าหนักต้ังแต่ ๔๐ กิโลกรัม และมีความสูงต้ังแต่ ๑๕๐ เซนติเมตร โดยจะพิจารณาจากผลการวัดขนาดร่างกาย
ในวันตรวจโรคการสอบรอบท่ีสอง 
 ๕.๓ คุณสมบัติท่ัวไปท้ังบุคคลชาย/หญิง (คุณสมบัติเพ่ิมเติมจาก ข้อ ๕.๑ และ ๕.๒)  
       ๕.๓.๑ เป็นผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยมีคุณวุฒิตรงตามตําแหน่งและคุณลักษณะ
เฉพาะท่ีจะสามารถบรรจุเข้ารับราชการตามตําแหน่งท่ีเปิดบรรจุกรณีท่ีคุณวุฒิเรียกชื่อไม่ตรงตามกําหนดไว้   
ให้ใช้ผลการรับรองปริญญาของสํานักงาน ก.พ. ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร. ๑๐๐๔.๓/ว๔๑ ลง ๓๐ ก.ย.๕๓ 
และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว๒๑ ลง ๑๘ ส.ค.๕๔, หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร. 
๑๐๐๔.๓/ว๑๔ ลง ๑๐ ก.ย.๕๕ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร. ๑๐๐๔/ว๑๑ ลง ๑๓ ส.ค.๕๖ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม สําหรับคุณวุฒิที่ไม่ได้กําหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครประสานสถานศึกษาเพื่อขอรับเอกสาร
ยืนยันว่า สํานักงาน ก.พ. ได้มีการรับรองหลักสูตรการเรียนท่ีสําเร็จมาว่าเป็นไปตามท่ีประกาศรับสมัครของ 
กรมยุทธศึกษาทหารบก จริง 
 *** หากมีปัญหาสงสัยการตรวจสอบคุณวุฒิ  สามารถติดต่อได้ ท่ี กองควบคุมคุณวุฒิ            
กรมสารบรรณทหารบก โทร. ๐ – ๒๒๙๗ – ๘๑๐๕ , ๐ – ๒๒๙๗ – ๗๕๖๘ และ ๐ – ๒๒๙๗ – ๗๕๔๘ *** 
 5.3.2 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การบรรจุ การโอน 
และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2529 และฉบับท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๕.๓.3 ต้องเป็นผู้มีวิทยฐานะและคุณลักษณะถูกต้องตามข้อบังคับ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการ
แต่งต้ังยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และฉบับท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๕.๓.4 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 
  ๕.๓.5 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
  5.3.6 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
  ๕.๓.7 ไม่เป็นโรคท่ีขัดต่อการบรรจุเข้าเป็นนายทหารสัญญาบัตร (ตามผนวก ค) 
  ๕.๓.8    ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ท่ีมีหน้ีสินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษาของศาล 
  ๕.๓.9 ไม่อยู่ในสมณเพศ 
  ๕.๓.10 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจําเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องโทษจําคุก (จําคุกจริง) ตามคํา
พิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นแต่ความผิดฐานซ่ึงกระทําโดยประมาทหรือลหุโทษ เว้นแต่มีกฎหมายล้าง
มลทิน  ให้แก่บรรดาผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่างๆ 
 ๕.๓.11 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเน่ืองจากความผิด หรือหนีราชการ 
 ๕.๓.๑2 ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิดหรือถูกไล่ออกจากราชการ 
 ๕.๓.๑3 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบ หรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหาร หรือการสอบเข้ารับ
ราชการทหารมาก่อน 
 ๕.๓.๑4  เว้นแต่ผู้ท่ีกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดท่ีศาลมีคําสั่งให้ส่งตัวไปตรวจพิสูจน์การพ้ืนฟูสมรรถภาพ   
ผู้ติดยาเสพติด ตามมาตรา 19  พระราชบัญญัติพ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545  และคณะกรรมการพ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ผู้ ติดยาเสพติดวินิจฉัยว่า  ผู้ เข้ารับการพ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ ติดยาเสพติดได้รับการพ้ืนฟูจนครบถ้วนตามมาตรา 33   
พระราชบัญญัติพ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
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         ๕.๔ คุณสมบัติของนายทหารประทวน สังกัด ทบ. 
       ๕.๔.๑ เป็นผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยมีคุณวุฒิตรงตามตําแหน่งและคุณลักษณะ
เฉพาะท่ีจะสามารถบรรจุเข้ารับราชการตามตําแหน่งท่ีเปิดบรรจุ กรณีท่ีคุณวุฒิเรียกชื่อไม่ตรงตามกําหนดไว้  
ให้ใช้ผลการรับรองปริญญาของ สํานักงาน ก.พ. ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร. ๑๐๐๔.๓/ว๔๑ ลง ๓๐ ก.ย.๕๓ 
และหนังสือสํานักงาน ก.พ.  ที ่ นร.  ๑๐๐๔.๓/ว๒๑ ลง ๑๘ ส.ค.๕๔, หนังสือสํานักงาน ก.พ.  ท่ี                      
นร. ๑๐๐๔.๓/ว๑๔ ลง ๑๐ ก.ย.๕๕ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร. ๑๐๐๔/ว๑๑ ลง ๑๓ ส.ค.๕๖ และ                 
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม สําหรับคุณวุฒิท่ีไม่ได้กําหนดไว้ ให้เป็นหน้าท่ีของผู้สมัครประสานสถานศึกษาเพ่ือขอรับเอกสาร
ยืนยันว่า สํานักงาน ก.พ. ได้มีการรับรองหลักสูตรการเรียนท่ีสําเร็จมาว่าเป็นไปตามท่ีประกาศรับสมัครของ            
กรมยุทธศึกษาทหารบก จริง 
 *** หากมีปัญหาสงสัยการตรวจสอบคุณวุฒิ  สามารถติดต่อได้ ท่ี กองควบคุมคุณวุฒิ            
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 มีเวลารับราชการนับต้ังแต่วันท่ีได้รับการบรรจุ หรือแต่งต้ังยศนายทหารประทวนครั้งแรก 
แล้วแต่กรณีครบ ๖ ปี ก่อนวันสอบคัดเลือก (รับราชการมาแล้ว 6 ปีข้ึนไป นับจนถึงวันก่อนวันสอบ ผู้รับ
ราชการมาแล้วไม่ถึง 6 ปี หากประสงค์จะสมัครในฐานะทหารกองหนุน หรือทหารหญิงพ้นราชการ จะต้อง
ได้รับอนุมัติให้ลาออกก่อนวันสอบ ในกรณีท่ีสอบได้แล้วจึงมาย่ืนขอลาออกในภายหลัง จะถือว่าคุณสมบัติไม่
ครบถ้วน และไม่สามารถบรรจุเข้ารับราชการได้) 
  ๕.๔.๔ มีหนังสือรับรองความประพฤติซ่ึงได้รับอนุญาตจากหน่วยต้นสังกัดในระดับกองพัน     
หรือเทียบเท่าข้ึนไป 
  ๕.๔.๕ เป็นผู้ลาไปศึกษาถูกต้องตามหลักเกณฑ์และระเบียบ กองทัพบก กําหนด 
  5.4.6 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การบรรจุ การโอน 
และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2529 และฉบับท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   
  ๕.๔.7 ต้องเป็นผู้มีวิทยฐานะและคุณลักษณะถูกต้องตามข้อบังคับ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการ
แต่งต้ังยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และฉบับท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  5.4.8 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 
  ๕.๔.9 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
  5.4.10 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
  ๕.๔.11 ไม่เป็นโรคท่ีขัดต่อการบรรจุเข้าเป็นนายทหารสัญญาบัตร (ตามผนวก ค) 
  ๕.๔.12 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
ตามคําพิพากษาของศาล 
  ๕.๔.๑3 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจําเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องโทษจําคุก (จําคุกจริง) ตามคํา
พิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นแต่ความผิดฐานซ่ึงกระทําโดยประมาทหรือลหุโทษ  
  ๕.๔.๑4 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเน่ืองจากความผิด หรือหนีราชการ 

ข้อ ๖. การสมัครสอบ(ผนวก ก) 
 ๖.๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๖2 คณะกรรมการดําเนินงานได้แบ่งกลุ่มผู้สมัครสอบเป็น 61 กลุ่มตําแหน่งตาม
คุณลักษณะท่ีหน่วยรับบรรจุกําหนด “ให้ผู้สมัครสอบตัดสินใจเลือกสมัครสอบได้เพียง ๑ กลุ่มตําแหน่ง เท่านั้น” 

๖.๒ กําหนดการ กรมยุทธศึกษาทหารบก ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนฯ เปิดรับ
สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (ตลอด 24 ชั่วโมง) ต้ังแต่วันจันทร์ท่ี 2๖ พ.ย.6๑ – วันอังคารท่ี ๑๑ ธ.ค.6๑
สําหรับผู้สมัครให้ชําระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา การชําระเงินค่าสมัครสามารถดําเนินการได้ 
ต้ังแต่วันจันทร์ท่ี 2๖ พ.ย.6๑ – วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ ธ.ค.6๑ (ตามเวลาทําการของธนาคารกรุงไทยทุกสาขา) 

 



๔ 
 

 

๖.๓ ข้ันตอนการสมัคร 
 ๖.๓.1 ผู้สมัครสามารถ Download ระเบียบการสมัครสอบ เพื่อศึกษาคุณสมบัติของผู้สมัคร   
แต่ละกลุ่มตําแหน่งตามเง่ือนไขการรับสมัครและระเบียบการตามท่ี กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้กําหนดไว้ 
ต้ังแต่วันจันทร์ท่ี 2๖ พ.ย.6๑ เวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา – วันอังคารท่ี ๑๑ ธ.ค.6๑ เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา 
(ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

      ๖.๓.2 ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครพร้อม Upload รูปภาพหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 x 1.5 น้ิว 
พ้ืนหลังเรียบ สวมเสื้อคอปก ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตา ต้องเป็นรูปท่ีถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันย่ืนใบสมัคร
ลักษณะรูปถ่ายท่ีไม่ผ่านการพิจารณา มีดังต่อไปน้ี 
  - รูปถ่ายครึ่งตัว (ไกลเกินไป) 
  - ภาพเบลอ (เห็นหน้าไม่ชัดเจน)ได้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2562     
  - ภาพถ่ายเล่น (มีการโพสต์ท่าทางในการถ่ายรูป หรือภาพเซลฟ่ี) 
  - ภาพมืดหรือสีของรูปภาพจางเกินไป 
  - ภาพเอียง หรือตะแคงข้าง 
และหลักฐานทางทหาร (สําหรับเพศชาย) เพ่ือแนบไฟล์ข้อมูลในข้ันตอนการกรอกใบสมัครทาง Website ของ
ระบบการรั บส มัครทาง อิน เทอร์ เ น็ ต ไ ด้  http://atc.rta.mi.th (ก รม ยุทธ ศึกษาทหารบก )  หรื อ      
www.radd-atc.com (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร) 
 ๖.๓.3 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบข้อมูลท่ีกรอกในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนการยืนยัน
การส่งใบสมัคร (เม่ือผู้สมัครยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้) 
 ๖.๓.4 ภายหลังการสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้สมัครสอบพิมพ์ใบสมัครเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน และ
พิมพ์ใบชําระเงิน เพ่ือนําไปชําระเงินตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร จํานวน ๓๐๐ บาท และค่าบริการการ
ชําระเงิน จํานวน ๓๐ บาท 

 ๖.๓.5 ภายหลังจากนําใบชําระเงิน ไปชําระเงินท่ีธนาคาร ธนาคารจะคืนใบชําระเงินในส่วนท่ี 1  
ให้กับผู้สมัครเพ่ือใช้เป็นหลักฐานยืนยันชําระเงิน ประกอบหลักฐานในการแสดงในวันสอบภาควิชาการ 
 ๖.๓.6 ผู้สมัครท่ีมีการชําระเงินภายในกําหนดแล้วภายหลังจากการรับสมัครเสร็จสิ้น ระบบจะทํา
การประมวลผลเพ่ือจัดลําดับเลขประจําตัวสอบให้ ผู้สมัครสามารถพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ ซ่ึงมีการระบุ 
หมายเลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ ได้ต้ังแต่วันท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561  

ข้อ ๗. หลักฐานการสมัครสอบ ผู้สมัครจะต้องเตรียมหลักฐานการสมัคร เพ่ือใช้กรอกข้อมูลการสมัครสอบทาง
อินเทอร์เน็ต (ต้องส่งหลักฐานต่อไปน้ีท้ังฉบับจริงและสําเนา ๑ ชุด ภายในวันท่ี 11, ๑๒ และ ๑๓ ก.พ. ๖๒ 
หากสอบผ่านภาควิชาการรอบแรก) ดังน้ี  
 ๗.๑ เฉพาะบุคคลชาย ใบสําคัญทางทหารดังน้ี 
 ๗.๑.๑ ทหารกองเกิน - แบบ สด.๔๓ ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ
ทหารกองประจําการท่ีแสดงว่าได้ผ่านการตรวจเลือกแล้วโดยไม่ถูกเข้ากองประจําการ 
 ๗.๑.๒  ทหารกองหนุน - แบบ สด.๘  
 ๗.๑.๓  สําหรับผู้ท่ีสมัครตําแหน่งสายงานอนุศาสนาจารย์ ท่ียกเว้นการตรวจเลือกเข้ารับ
ราชการเป็นทหารกองประจําการ อายุ ๓๐ - ๓๕ ปี ให้ใช้หลักฐานใบสําคัญแบบ สด.๙  ประกอบหลักฐาน
ท่ีแสดงว่าเป็นผู้ได้รับการยกเว้น และปลดเป็นทหารกองหนุน ประเภทท่ี ๒ ช้ันท่ี ๒ จากอําเภอภูมิลําเนาทหาร 
 ๗.๒ บุคคลชาย/หญิง และนายทหารประทวน สังกัด ทบ. 
 ๗.๒.๑ สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จ
การศึกษา และวันท่ีได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงต้องอยู่ภายในวันท่ีปิดรับสมัครสอบเท่าน้ัน 
สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีท่ีต่อเน่ืองจากคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิขาชีพชั้นสูง(ปวส.) ให้แนบ
หลักฐานท่ีแสดงว่าสําเร็จคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมด้วย 



๕ 
 

 

 ๗.๒.๒ สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชา (TRANSCRIPT) 
 ๗.๒.๒.๑ ในกรณีท่ีปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ มิได้ระบุสาขาวิชาอย่าง
ครบถ้วนเพ่ือยืนยันว่าเป็นสาขาวิชาท่ีตรงกับคุณวุฒิท่ีเปิดรับสมัครสอบต้องเพ่ิมหลักฐาน หนังสือรับรองจาก
มหาวิทยาลัยว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิในสาขาวิชาท่ีตรงกับคุณวุฒิท่ีเปิดรับสมัครสอบ 
 ๗.๒.๒.๒ ในกรณีท่ีหลักฐานระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชาเป็นภาษาต่างประเทศต้อง
เพ่ิมเติมหลักฐาน ระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชาฉบับแปลเป็นภาษาไทย 
 ๗.๓ เฉพาะนายทหารประทวน สังกัด ทบ. ให้ย่ืนหลักฐานเพ่ิมเติมจากข้อ ๗.๒ ดังนี้ 
 ๗.๓.๑ คําสั่งบรรจุ หรือแต่งต้ังยศเป็นนายทหารประทวนครั้งแรก แล้วแต่กรณี 
 ๗.๓.๒ หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาหน่วยต้นสังกัดในระดับ ผบ.พัน หรือเทียบเท่าข้ึนไป  
ท่ีระบุว่าเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และอนุญาตให้สมัครสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรได้ 
 ๗.๓.๓ หลักฐานท่ีได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษาและหลักฐานตอบรับบันทึกผลการศึกษาจาก ยศ.ทบ.  
ในทุกระดับการศึกษาจนถึงคุณวุฒิปริญญา 
หมายเหตุ  
 1. ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่างๆ ท่ีปรากฏในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
ตามความเป็นจริง ในกรณีท่ีมีการกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้อง หรือใช้เอกสารปลอม หรือเอกสาร  
ต่างๆ ท่ีไม่ตรงตามท่ีกําหนดไว้ในการประกาศรับสมัคร ทบ. ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับสมัครเข้าสอบ
คัดเลือกทันที โดยผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆท้ังสิ้นจาก ทบ. ได้ 
 ๒. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติในครั้งน้ี เป็นเพียงการตรวจสอบเบ้ืองต้นหากใน
ภายหลังปรากฏว่า ผู้สมัครใช้เอกสารปลอม เอกสารอันเป็นเท็จ หรือเอกสารท่ีมิใช่ทางราชการออกให้ จะถือว่า
ผู้น้ันขาดคุณสมบัติ และให้ถือว่าการสอบคัดเลือกของบุคคลดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์
ใดๆ จาก ทบ. ได้ 

ข้อ ๘. การขอรับสิทธิคะแนนเพ่ิมพิเศษ ท้ังบุคคลชาย/หญิง และนายทหารประทวนสังกัด ทบ. 
 วันพุธท่ี ๑๒ ธ.ค.6๑ (กลุ่มสอบท่ี 1, 2, ๓), วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ ธ.ค.6๑ (กลุ่มสอบท่ี 4, 5, 7 )  
และวันศุกร์ท่ี 14 ธ.ค. 61 (กลุ่มสอบท่ี 6 ) เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์  
กรมยุทธศึกษาทหารบก ให้ย่ืนเอกสารการขอรับสิทธิคะแนนเพ่ิมพิเศษฉบับจริง (พร้อมสําเนา ๒ ฉบับ รับรอง
สําเนาด้วยตนเอง) เม่ือกรรมการรับสมัครสอบตรวจเอกสารเสร็จแล้วจะส่งฉบับจริงให้คืน (คณะกรรมการรับ
สมัครสอบจะเก็บเฉพาะฉบับสําเนาเท่านั้น) โดยยึดถือตามหนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ท่ี กห 0401/270  
ลง 22 ม.ค.57 และ/หรือท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 8.1 หลักฐานแสดงว่าเป็น บุตรของทหาร ข้าราชการ และลูกจ้างประจํา ในสังกัดกองทัพบก 
ซ่ึงประสบอันตรายถึง ทุพพลภาพ ในขณะปฏิบัติราชการในหน้าท่ี หรือ ถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําตาม
หน้าท่ีหรือต้อง บาดเจ็บถึงตาย เพราะเหตุน้ัน ซ่ึงได้รับบํานาญพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าทําขวัญตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยคนงานหรือผู้ได้รับพระราชทาน
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ เพ่ิมให้ ๑๐ ใน ๑๐๐ คะแนน 
 8.2 หลักฐานแสดงว่าสําเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร ตาม
หลักสูตรการฝึกวิชาทหาร “ชั้นปีท่ี ๓ ถึงชั้นปีท่ี ๕” ต้องเป็นเอกสารท่ีออกให้โดย “หน่วยบัญชาการรักษา
ดินแดน” เท่าน้ัน (ตัวอย่างตามแบบฟอร์มท้ายเล่ม) โดยเพ่ิมคะแนนให้ตามชั้นสูงสุดท่ีสําเร็จการฝึกวิชาทหาร ดังน้ี.- 
  ๘.๑.๑ ชั้นปีท่ี ๕ หรือ เทียบเท่าเพ่ิม ๕ ใน ๑๐๐ คะแนน 
  ๘.๑.๒ ชั้นปีท่ี ๔ หรือ เทียบเท่าเพ่ิม ๔ ใน ๑๐๐ คะแนน 
  ๘.๑.๓ ชั้นปีท่ี ๓ หรือ เทียบเท่าเพ่ิม ๓ ใน ๑๐๐ คะแนน 
 8.3 หลักฐานแสดงว่าเป็น บุตรของทหาร ข้าราชการ และลูกจ้างประจํา สังกัดกองทัพบก ท่ีกําลัง
รับราชการ หรือเคยรับราชการในกองทัพบกมาก่อน เว้น ผู้ท่ีถูกปลดออกจากราชการเน่ืองจากมีความผิด 
หรือบกพร่องต่อหน้าท่ี เพ่ิมให้ ๒ ใน ๑๐๐ คะแนน 
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 8.4  หลักฐานแสดงว่าเป็น ทหารกองหนุน ท่ีเคยรับราชการกองประจําการมาก่อน เพ่ิมให้ ๕ ใน ๑๐๐ คะแนน 
 ๘.5 ลูกจ้างช่ัวคราว ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ สังกัด ทบ. ท่ียังปฏิบัติงานใน ทบ. และมี
ระยะเวลาปฏิบัติงานใน ทบ. ต้ังแต่ ๒ ปีข้ึนไป (เว้นเป็นผู้ท่ีถูกปลด เน่ืองจากมีความผิดบกพร่อง) เพ่ิมให้  
๕ ใน ๑๐๐ คะแนน 
 ๘.6 นายทหารประทวนสังกัด ทบ. (ท่ียังรับราชการอยู่) ท่ีมีคุณสมบัติครบในการสอบคัดเลือกตาม 
ข้อ 5.4 เพ่ิมให้ 5 ใน 100 คะแนน 
 8.7  นายทหารประทวน ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีราชการสนาม และได้รับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสู้รบ           
(พ.ส.ร.) ในภารกิจเดียวกันครบ 4 ครั้ง เพ่ิมให้ 3 ใน 100 คะแนน 
 8.8  นายทหารประทวน ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีราชการสนามโดยมีผลการปฏิบัติงานจนได้รับเงินเพ่ิมพิเศษ 
สําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตามพฤติกรรม ต้ังแต่ 3 ชั้นข้ึนไป เพ่ิมให้ 3 ใน 100 คะแนน 
 8.9  นายทหารประทวนท่ีได้รับรางวัลต่าง ๆ ท่ีสร้างชื่อเสียงให้แก่ ทบ. ท้ังน้ีต้องเป็นรางวัลระดับชาติ 
หรือนานาชาติโดยให้หน่วยต้นสังกัดของกําลังพลดังกล่าว เสนอหลักฐานเพ่ือให้ กพ.ทบ. ตรวจสอบและให้
ความเห็นชอบก่อนว่าสามารถใช้ในการเพ่ิมคะแนนได้ เพ่ิมให้ 3 ใน 100 คะแนน 
 8.10 นายทหารประทวนท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นโดยมีหลักฐานประกอบคือ หนังสือหรือประกาศ
ชมเชยการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีออกโดย ทบ. เท่าน้ัน (ไม่สามารถใช้หนังสือชมเชย ฯ ของหน่วยระดับ นขต.ทบ. หรือ
หน่วยรอง     ลงไปได้) หากมีหนังสือชมเชยการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีออกให้โดยส่วนราชการนอก กห. ระดับกรมหรือ
เทียบเท่าข้ึนไป ให้ส่งหลักฐานให้ กพ.ทบ. ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบก่อน เพ่ิมให้ 3 ใน 100 คะแนน 
 ๘.11 หลักเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ิม  
  ๘.11.1 ผู้ท่ีมีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ได้รับการเพ่ิมคะแนนจากหลักเกณฑ์ตามข้อ ๘.1 ถึง ๘.5 
หลายข้อ ให้เพ่ิมคะแนนให้ตามหลักเกณฑ์ในข้อท่ีได้รับคะแนนสูงสุดเพียงข้อเดียว ยกเว้น ผู้ท่ีมีคุณสมบัติเข้า
หลักเกณฑ์ท้ังในข้อ ๘.2 และ ๘.3 ให้เพ่ิมคะแนนเท่ากับคะแนนเพ่ิมในข้อ ๘.2 และ ๘.3 รวมกัน 
  ๘.11.2 นายทหารประทวนได้รับการเพ่ิมคะแนนตามหลักเกณฑ์ข้อ ๘.1 – 8.4 แล้ว ก็สามารถเพ่ิม
คะแนนในข้อ 8.6 ได้อีก 
  8.11.3 การเพ่ิมคะแนนตามข้อ 8.7 – 8.10 ต้องมิใช่การเพ่ิมท่ีซํ้าซ้อนในเหตุการณ์หรือวาระ
เดียวกัน อาทิ หากกําลังพลได้รับการเพ่ิมคะแนนเน่ืองจากการปฏิบัติภารกิจตามข้อ 8.8 แล้ว และได้รับรางวัล
ชมเชยจาก ทบ. ตามข้อ 8.10 เน่ืองจากการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวอีกก็ให้เพ่ิมคะแนนเพียงครั้งเดียว เว้นเป็น           
ผู้ท่ีมีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ได้รับคะแนนเพ่ิมตามข้อ 8.7 – 8.10 หลายข้อและมิใช่เหตุการณ์ท่ีซํ้าซ้อนกัน     
อาทิได้รับคะแนนเพ่ิมเน่ืองจากการปฏิบัติภารกิจตามข้อ 8.8 และยังเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยซ่ึงเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ตามข้อ 8.9 ให้รวมคะแนนเพ่ิมเข้าด้วยกันได้ แต่ท้ังน้ีผลรวมของคะแนนเพ่ิมจะต้องไม่เกิน                        
6 ใน 100 คะแนน 
  8.11.4 ผลรวมของการเพ่ิมคะแนนในทุกกรณี (ต้ังแต่ ข้อ 8.1 ถึงข้อ 8.10) จะต้องไม่เกิน               
15 ใน 100 คะแนน 
 ๘.8 การพิจารณาคะแนนเพ่ิมพิเศษ จะดําเนินการท้ังในการสอบภาควิชาการ (การสอบรอบแรก)             
และการสอบวิชาเฉพาะตามคุณวุฒิ (เชิงลึก) (การสอบรอบสอง) โดยคิดฐานคะแนนของคะแนนเต็มใน                    
แต่ละการสอบ โดยยึดถือเกณฑ์การเพ่ิมคะแนนพิเศษ ตามหนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ท่ี กห ๐๔๐๑/270            
ลง ๒2 ม.ค.57  และ/หรือท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ ๙. การสอบคัดเลือกภาควิชาการ(รอบแรก) 
 ๙.๑ วัน เวลาสอบ วันอาทิตย์ท่ี ๒๗ ม.ค.๖๒ เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
(หัวหมาก) 
 ๙.๒ รายละเอียดการสอบภาควิชาการ ตามผนวก ก 
 ๙.๓ การเตรียมตัวของผู้สมัครสอบ 
 ๙.๓.๑ ท่ีน่ังสอบจะแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบ ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๐ ม.ค.๖๒  ในภาคเช้าโดยกรรมการ
ควบคุมการสอบจะปิดประกาศแผนผังท่ีนั่งสอบไว้ให้ผู้สมัครสอบได้ตรวจสอบ ท่ีบริเวณด้านหน้าห้องสอบ 
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 ๙.๓.๒ แต่งกายชุดสุภาพ และให้ไปถึงสถานท่ีสอบก่อนเวลาสอบ 
- บุคคลชาย  : เสื้อเชิ้ตคอปกเท่าน้ัน  
                        - ให้นําชายเสื้อเข้าในกางเกง งดเสื้อยืดคอกลม และไม่อนุญาตให้สวมเสื้อคลุม,            

เสื้อสูท หรือเสื้อกันหนาว เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด  
   : กางเกงขายาวทรงสุภาพ (งดกางเกงยีนส์, กางเกงวอร์ม) 
   : รองเท้าคัชชู หรือ รองเท้าผ้าใบ เท่าน้ัน 

- บุคคลหญิง : เสื้อสุภาพ งดเสื้อยืดคอกลม และไม่อนุญาตให้สวมเสื้อคลุม, เสื้อสูท หรือ            
เสื้อกันหนาว  เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด  

 : กระโปรง (แยกหรือชุด)ทรงสุภาพ ยาวคลุมเข่า 
 : กางเกงขายาวทรงสุภาพ (งดกางเกงยีนส์, กางเกงวอร์ม) 
   : รองเท้าคัชชู หรือรองเท้าหุ้มส้น เท่าน้ัน 
  ๙.๓.๓ ให้นํา ปากกา, ดินสอดํา2B และยางลบ มาใช้ทําข้อสอบ 
 ๙.๔ การเข้าห้องสอบ 
 ๙.๔.๑ เวลา 12.30 น. ให้พร้อมท่ีหน้าห้องสอบของตัวเองเข้าแถวเรียงตามลําดับหมายเลข
ประจําตัวสอบ  
  ๙.๔.๒ ห้ามนําอุปกรณ์ท่ีไม่เก่ียวข้องกับการสอบ เช่น นาฬิกาท่ีเป็นเครื่องคิดเลข, โทรศัพท์มือถือ, 
เพจเจอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารแบบพกพาทุกชนิด เข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด 
  9.4.3 ให้นําทรัพย์สินของมีค่าทุกชนิด ฝากไว้ท่ีญาติหรือนําใส่ลงในถุงพลาสติกใส แล้วนําข้ึนไป
บนห้องสอบ เพ่ือวางไว้ใต้ท่ีน่ังสอบ หากทรัพย์สินสูญหาย กองอํานวยการสอบฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น  
 ๙.๔.4 กรรมการควบคุมการสอบจะเรียกเข้าห้องสอบตามลําดับ ให้น่ังตามผังท่ีน่ังสอบและ
ผู้สมัครสอบจะต้องเตรียม “ บัตรประจําตัวสอบ ” และ “ บัตรประจําตัวประชาชน ” ไว้รับตรวจด้วย 
       ๙.๔.5 เม่ือกรรมการคุมสอบแจกปัญหาสอบและใบคําตอบแล้ว ห้ามผู้สมัครสอบเปิดอ่านปัญหา
สอบก่อนท่ีหัวหน้ากรรมการควบคุมการสอบส่ัง (หากมีข้อสงสัยให้ยกมือและถามกรรมการควบคุมการสอบ ) 
       ๙.๔.๕ เวลา ๑๓.0๐ น. เริ ่มทําข้อสอบจะไม่อนุญาตให้ผู้สมัครสอบที่มาถึงห้องสอบ  
หลังเวลา ๑๓.0๐ น. เข้าห้องสอบในทุกกรณี และผู้ท่ีเข้าสอบจะต้องอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะส้ินสุดเวลา
สอบจะออกจากห้องสอบก่อนเวลาไม่ได้ 
       ๙.๔.๖ ห้ามน่ังผิดท่ีหมายเลขท่ีน่ังสอบของตนเองและห้ามลงหมายเลขประจําตัวสอบท่ีไม่ใช่
หมายเลขประจําตัวของตนเองในใบคําตอบ (กรณีนี้ จะถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ) 
       ๙.๔.๗ ห้ามแสดงกริยาท่ีอาจจะส่อไปในทางทุจริต ทุกกรณี 
 ๙.๕ คําแนะนําในการเขียนใบคําตอบแบบปรนัย (เลือกข้อ) ตามแบบตัวอย่างหน้า 57 
  ๙.๕.๑ ฟังคําแนะนําในการเขียนใบคําตอบของกรรมการคุมห้องสอบให้เข้าใจหากปฏิบัติไม่
ถูกต้อง เครื่องคอมพิวเตอร์อาจจะไม่ตรวจใบคําตอบ เป็นเหตุทําให้ไม่ได้คะแนนในการสอบครั้งน้ัน 
  ๙.๕.๒ ให้ระบายทึบด้วยดินสอดํา2Bให้เต็มช่องในช่องท่ีเลือกตอบเพียงช่องเดียว (ห้ามใช้ปากกา)  

ตัวอย่างถ้าเลือกคําตอบในข้อ ๒ 
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 ๙.๖ เม่ือหมดเวลาสอบ ให้วางเอกสารปัญหาสอบและกระดาษใบคําตอบไว้บนโต๊ะห้ามนําปัญหาสอบ
ออกจากห้องสอบเป็นอันขาด (หากฝ่าฝืนจะถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ) 
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ข้อ ๑๐. กําหนดการประกาศผลสอบภาควิชาการ (รอบแรก) และการส่งเอกสารสมัครสอบ 
 วันศุกร์ท่ี ๘ ก.พ.๖๒ เวลา 08.30 น. ณ กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก 
และทางอินเทอร์เน็ต http://atc.rta.mi.th หรือ www.radd-atc.com 

ข้อ ๑๑. หลักฐานการรับสมัครสอบ ซ่ึงผู้ผ่านการสอบภาควิชาการ ต้องย่ืนต่อคณะกรรมการ ในวันท่ี ๑1 - ๑๓
ก.พ.๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (รายละเอียดตามกําหนดการ หน้า 53) ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก                  
ให้ย่ืนใบสมัครสอบ และเอกสารประกอบการสมัครสอบฉบับจริงพร้อมสําเนา อย่างละ ๑ ฉบับ (รับรองสําเนา                 
ด้วยตนเอง) เม่ือกรรมการรับสมัครสอบตรวจเอกสารแล้วจะส่งเอกสารฉบับจริงให้กลับคืน (คณะกรรมการรับ
สมัครจะเก็บไว้เป็นหลักฐานเฉพาะฉบับสําเนาเท่านั้น) 
 ๑๑.๑ เตรียมซองบรรจุเอกสารสีขาว ขนาด ๙ x ๑๐ น้ิว สําหรับใส่เอกสารการสมัครสอบ โดยดาวน์โหลด
ข้อมูลปิดหน้าซองเอกสารได้ทางเว็บไซด์ ยศ.ทบ. http://atc.rta.mi.th หรือ  www.radd-atc.com 
 ๑๑.๒ เฉพาะบุคคลชาย ต้องย่ืนหลักฐานใบสําคัญทางทหารพร้อมสําเนา 1 ฉบับ ดังน้ี 
 ๑๑.๒.๑ ทหารกองเกิน - แบบ สด.๔๓ ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ
ทหารกองประจําการท่ีแสดงว่าได้ผ่านการตรวจเลือกแล้วโดยไม่ถูกเข้ากองประจําการ  
 ๑๑.๒.๒ ทหารกองหนุน - แบบ สด.๘  
 ๑๑.๒.๓ สําหรับผู้ท่ีสมัครตําแหน่งสายงานอนุศาสนาจารย์ ท่ียกเว้นการตรวจเลือกเข้ารับ
ราชการเป็นทหารกองประจําการ อายุ ๓๐ - ๓๕ ปี ให้ใช้หลักฐานใบสําคัญ แบบ สด.๙ ประกอบหลักฐาน
ท่ีแสดงว่าเป็นผู้ได้รับการยกเว้น และปลดเป็นทหารกองหนุน ประเภทท่ี ๒ ช้ันท่ี ๒ จากอําเภอภูมิลําเนาทหาร 
 ๑๑.๓ บุคคลชาย/หญิง และนายทหารประทวน สังกัด ทบ. ให้ย่ืนหลักฐานพร้อมสําเนาอย่างละ      
๑ ฉบับ และรับรองสําเนาด้วยตนเอง ดังนี้ 
 ๑๑.๓.๑ ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จ  
การศึกษา และวันท่ีได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงต้องอยู่ภายในวันท่ีปิดรับสมัครสอบ
เท่าน้ัน สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีท่ีต่อเน่ืองจากคุณวุฒิ ปวส. ให้แนบหลักฐานท่ีแสดงว่า
สําเร็จคุณวุฒิ ปวส. ประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมด้วย 
 ๑๑.๓.๒ ระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชา (TRANSCRIPT)  
   ๑๑.๓.๒.๑ ในกรณีท่ีปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ มิได้ระบุสาขาวิชาอย่าง
ครบถ้วน เพ่ือยืนยันว่าเป็นสาขาวิชาท่ีตรงกับคุณวุฒิท่ีเปิดรับสมัครสอบต้องเพ่ิมหลักฐาน หนังสือรับรองจาก
มหาวิทยาลัยว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิในสาขาวิชาท่ีตรงกับคุณวุฒิท่ีเปิดรับสมัครสอบ 
   ๑๑.๓.๒.๒ ในกรณีท่ีหลักฐานระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชาเป็นภาษาต่างประเทศ
ต้องเพ่ิมเติมหลักฐานระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชาฉบับแปลเป็นภาษาไทย 
 ๑๑.๓.๓ บัตรประจําตัวประชาชน 
 ๑๑.๓.๔ บัตรประจําตัวสอบ 
 ๑๑.๓.๕ ทะเบียนบ้านของผู้สมัครสอบ ท่ีระบุว่า บิดา, มารดา มีสัญชาติไทย 
 ๑๑.๓.๖ ทะเบียนบ้านของบิดา มารดาผู้ให้กําเนิด ท่ีระบุว่า บิดา มารดา (ปู่, ย่า, ตา และยาย)           
มีสัญชาติไทย 
 ๑๑.๓.๗ ในกรณีทะเบียนบ้านระบุชื่อสกุล บิดา มารดา ของผู้สมัครสอบไม่ตรงกัน ให้ใช้
หลักฐานของทางราชการท่ีแสดงถึงสาเหตุท่ีชื่อสกุลบิดา มารดา ไม่ตรงกัน คือสําเนาทะเบียนการหย่าของบิดา 
มารดา  ท่ีระบุชื่อสกุลเดิมของมารดาอย่างชัดเจน หรือสําเนาทะเบียนสมรสใหม่ของมารดา ท่ีระบุชื่อสกุลเดิม
ของมารดาอย่างชัดเจน หรือหลักฐานการอนุญาตให้มารดาที่จดทะเบียนสมรสสามารถใช้ชื่อสกุลเดิมของ
ตนเองได้ตามที่ร้องขอต่อทางราชการ หรือ สําเนาสูติบัตรของผู้บรรจุที่ระบุชื่อตัว – ชื่อสกุล บิดา มารดา 
อย่างชัดเจน (โดยต้องตรวจสอบชื่อตัว – ชื่อสกุล ว่าตรงกับทะเบียนบ้านหรือไม่ หากไม่ตรงกันต้องส่งหลักฐานการ
เปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ท่ีตรงกับปัจจุบันด้วย) หรือให้อําเภอ/เขต ออกหนังสือรับรองว่าเป็นบิดา และ/หรือมารดา 
จริงแล้วแต่กรณี หรือให้อําเภอ/เขต ออกหนังสือรับรองว่าชื่อตัวในช่อง บิดา/หรือมารดา ตามทะเบียนบ้านของ 



๙ 
 

 

ผู้บรรจุแล้วแต่กรณีกับชื่อตัว – ชื่อสกุล ตามทะเบียนบ้านของบิดา และ/หรือมารดา แล้วแต่กรณีเป็นบุคคล
เดียวกัน 
 ๑๑.๓.๘ ในกรณีทะเบียนบ้านกับหลักฐานอ่ืนของทางราชการ ระบุชื่อตัว และ/หรือชื่อสกุลของ
ผู้สมัครสอบ บิดา หรือมารดา ไม่ตรงกันแล้วแต่กรณี ให้ใช้หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว และ/หรือชื่อสกุล ของผู้
บรรจุ บิดา หรือมารดา ท่ีระบุชื่อตัว และ/หรือชื่อสกุล แล้วแต่กรณีท่ีตรงกับทะเบียนบ้าน หรือให้อําเภอ/เขต ออก
หนังสือรับรองว่าเป็นบิดา และ/หรือมารดา จริง แล้วแต่กรณีหรือให้อําเภอ/เขต ออกหนังสือรับรองว่า ชื่อตัว 
และ/หรือชื่อสกุล ของผู้บรรจุ บิดา หรือมารดา แล้วแต่กรณีตามหลักฐานทะเบียนบ้านกับหลักฐานอ่ืนของทาง
ราชการเป็นบุคคลเดียวกัน 
 ๑๑.๓.๙ ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ของผู้สมัครสอบ บิดา หรือมารดา แล้วแต่กรณี  
ให้แนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ประกอบหลักฐานการรับสมัคร 
 11.4 สําหรับนายทหารประทวน ลูกจ้าง หรือพนักงานราชการในสังกัดของส่วนราชการ กห. จะต้อง 
มีหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบจากผู้บังคับบัญชาหน่วยต้นสังกัดระดับกองพัน หรือเทียบเท่าข้ึนไป (เฉพาะ
นายทหารประทวนสังกัด ทบ. ให้ปฏิบัติตามข้อ 11.5) 
 ๑๑.5 เฉพาะนายทหารประทวน สังกัด ทบ. ให้ย่ืนหลักฐานเพ่ิมเติมจากข้อ ๗.๒ ดังนี้ 
 ๑๑.5.๑ คําสั่งบรรจุ หรือแต่งต้ังยศเป็นนายทหารประทวนครั้งแรก แล้วแต่กรณี 
 ๑๑.5.๒ หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาหน่วยต้นสังกัดในระดับ ผบ.พัน หรือเทียบเท่าข้ึนไป  
ท่ีระบุว่าเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และอนุญาตให้สมัครสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรได้ 
 ๑๑.5.๓ หลักฐานท่ีได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษาและหลักฐานตอบรับบันทึกผลการศึกษา                        
จาก ยศ.ทบ. ในทุกระดับการศึกษาจนถึงคุณวุฒิปริญญา 

ข้อ ๑๒. การสอบในรอบท่ีสอง 
 ผู้ท่ีมีรายชื่อประกาศผลสอบผ่านภาควิชาการ (รอบแรก) เท่าน้ัน จึงจะมีสิทธิสอบในรอบท่ีสองซ่ึงจะใช้      
เวลาทําการทดสอบ ๕ วันทําการ ในวันท่ี ๑๔, ๑๕, ๑๘, ๒๐ และ ๒๒ ก.พ.6๒ โดยผู้ผ่านการสอบภาควิชาการ
จะต้องเข้ารับการทดสอบให้ครบทุกข้ันตอนหากไม่ดําเนินการตามท่ีกําหนดแล้วจะมีผลการทดสอบเป็น                            
“ ไม่ผ่านการทดสอบ”  
 ๑๒.1 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ใช้เกณฑ์ผ่าน) รายละเอียดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย                 
ตาม ผนวก ข 
   ๑๒.1.๑ วันจันทร์ท่ี ๑8 ก.พ.๖๒ เวลา ๐6.0๐ น. ณ สนามกีฬากองทัพบก 
   ๑๒.1.๒ แต่งกายชุดกีฬา 
 ๑๒.2 การสอบสัมภาษณ์และความเหมาะสมกับตําแหน่ง เพ่ือทดสอบความรู้ความสามารถให้มี
ความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ี ท่ีจะบรรจุและแต่งต้ัง  
   ๑๒.2.๑ ทดสอบด้านบุคลิกภาพโดยการสัมภาษณ์ปากเปล่า (ใช้เกณฑ์ผ่าน) 

                - วันพุธท่ี  ๒๐  ก.พ.๖๒  เวลา  ๐๗.๓๐ น. ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก  (แต่งกายชุดสุภาพ) 
 ๑๒.3 การทดสอบด้านจิตเวช (ใช้เกณฑ์ผ่าน) 
  ๑๒.3.๑ วันศุกร์ท่ี 1๕ ก.พ. ๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
  ๑๒.3.๒ แต่งกายชุดสุภาพและให้นําอุปกรณ์เครื่องเขียนมาใช้ในการทําแบบทดสอบด้วย 
 ๑๒.4 การตรวจโรค (ใช้เกณฑ์ผ่าน) ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมตาม ผนวก ค 
   ๑๒.4.๑ วันพฤหัสบดีท่ี 1๔ ก.พ.๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องพิธีการ ช้ัน ๑๐ อาคาร                             
เฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยให้งดอาหารหลังเวลา ๒0.๐๐ น. คืนวันก่อน                      
ตรวจ (สามารถด่ืมนํ้าเปล่าได้) 
   ๑๒.4.๒ ชําระค่าตรวจโรค คนละ ๑,73๐ บาท (หน่ึงพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) ก่อนเข้ารับการตรวจ 
   ๑๒.4.๓ แสดงบัตรประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัวประชาชน ต่อกรรมการแพทย์ 



๑๐ 
 

 

        ๑๒.4.๔ ให้นํารูปถ่าย ขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๒ รูป (ต้องเป็นรูปท่ีถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือนและสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ มาในวันตรวจร่างกาย  
   - ไม่ให้ผู้เข้ารับการตรวจร่างกายใส่คอนแทคเลนส์ทุกชนิด สําหรับผู้ท่ีมีสายตาสั้น, 
ยาว, เอียง ให้ใส่แว่นสายตาแทน 
   - การแต่งกายชุดกีฬาสุภาพ, เสื้อยืดคอปก กางเกงวอร์มขายาว และรองเท้าผ้าใบ 
   - กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ให้ถ่ายสําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล มาย่ืนให้คณะกรรมการด้วย 
        ๑๒.4.๕ ความเห็นของกรรมการแพทย์ (คณะอนุกรรมการตรวจร่างกายและจิตเวช) ถือเป็น
เด็ดขาด จะไม่พิจารณาผลการตรวจโรคจากหน่วยงานอ่ืน 

 12.5 วิชาเฉพาะตามคุณวุฒิตามตําแหน่ง (เชิงลึก) (๓๐๐ คะแนน) 
   - วันศุกร์ท่ี ๒๒ ก.พ.๖๒ ณ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มา

รวมกันเวลา ๐7.3๐ น. ณ หอประชุมส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
    - แต่งกายชุดสุภาพ นําอุปกรณ์เครื่องเขียนมาให้พร้อม เฉพาะผู้สมัครสอบกลุ่มท่ี ๑ 

วิศวกรรมศาสตร์ และผู้สมัครกลุ่มท่ี 6 การเงินการบัญชี ให้นําเครื่องคํานวณ (ชนิดท่ีไม่สามารถ บันทึก                      
โปรแกรม หรือบันทึกข้อมูลสูตร, ฟังก์ชั่นต่างๆ) มาด้วย 
   - ในแต่ละกลุ่มตําแหน่ง กําหนดขอบเขตการออกปัญหาสอบตามคุณวุฒิท่ีกําหนดไว้             
ในตําแหน่งน้ันๆ และผู้ท่ีเลือกกลุ่มตําแหน่งย่อยเดียวกัน จะต้องสอบในข้อสอบชุดเดียวกัน 

ข้อ ๑๓. การประกาศผลสอบเม่ือทดสอบแล้วเสร็จทุกข้ันตอน (ข้ันสุดท้าย)  
 ประกาศผลการสอบข้ันสุดท้าย วันศุกร์ท่ี 1๕ มี.ค.๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กองคัดสรรและพัฒนา
บุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก และท่ี http://atc.rta.mi.th ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินงานจะพิจารณา
ผลการสอบดังนี้ 
 - ในแต่ละกลุ่มตําแหน่งผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดในตําแหน่งนั้นๆ และผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๕๐ 
ขึ้นไป รวมถึงผ่านเกณฑ์การทดสอบทุกข้ันตอน จะได้รับการประกาศชื่อเพ่ือเข้ารับการบรรจุเป็นนายทหาร
สัญญาบัตรในตําแหน่งดังกล่าว และจะประกาศบุคคลอะไหล่ไว้สํารองอีกจํานวนหน่ึง ท้ังน้ี คณะกรรมการ
อํานวยการเป็นผู้มีอํานาจชี้ขาดโดยผลการตัดสินของคณะกรรมการอํานวยการ จะถือเป็นท่ีสุด 
 - กรณีมีผลการทดสอบ “ คะแนนรวมเท่ากัน ” คณะกรรมการดําเนินงานจะพิจารณาคะแนน  
วิชาเฉพาะตามคุณวุฒิทางสาขา และตามคุณวุฒิ(เชิงลึก) ซ่ึงผู้ ท่ีมีคะแนนดังกล่าวมากกว่าจะเป็นผู้                    
ได้รับการคัดเลือก 

ข้อ ๑๔ การปฏิบัติของผู้ท่ีมีรายช่ือประกาศผลการสอบ (ข้ันสุดท้าย) 
            ๑๔.๑ ผู้ท่ีสอบได้เป็นบุคคลตัวจริง ต้องมารายงานตัวโดยลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ณ กองคัดสรร               
และพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ มี.ค.๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น.                   
(เพ่ือข้ึนบัญชีไว้และเตรียมการทําสัญญาบรรจุเข้ารับราชการท่ี กรมสารบรรณทหารบก ในวันจันทร์ ท่ี                            
2๕ มี.ค.๖๒ ถึงวันศุกร์ท่ี ๒๙ มี.ค.๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.) โดยไม่มีข้อยกเว้นการเล่ือน                  
รายงานตัวเป็นเวลาอ่ืนตามท่ีกําหนดไว้ข้างต้นไม่ว่ากรณีใดท้ังส้ิน 
 ๑๔.๒ ผู้ท่ีสอบได้เป็นบุคคลอะไหล่ ต้องติดต่อแจ้งยืนยันรับทราบผลการจัดลําดับการสอบไว้ด้วย                
ใน วันพฤหัสบดีท่ี ๒๑  มี.ค.๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร                         
กรมยุทธศึกษาทหารบก กรณีหากมีบุคคลตัวจริงไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ท่ีกําหนด ตามข้อ ๑๔.๑                  
ถือว่าสละสิทธิ์ จะได้แจ้งให้บุคคลอะไหล่มารายงานตัวเพ่ือบรรจุทดแทนทันที  
 
 
 
 



๑๑ 
 

 

 ๑๔.๓ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๑มี.ค.๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ผู้ท่ีสอบได้เป็นบุคคลตัวจริงและ
บุคคลอะไหล่จะเข้าเลือกตําแหน่งบรรจุโดยเรียงตามคะแนนท่ีสอบได้ต้ังแต่ผู้ ท่ีสอบได้คะแนนสูงสุด และ                      
คะแนนท่ีน้อยกว่าตามลําดับของแต่ละกลุ่มตําแหน่ง 
 ๑๔.๔ ผู้ท่ีสอบได้และเลือกตําแหน่งบรรจุแล้ว รายงานตัวเพ่ือดําเนินการทําสัญญาและตรวจสอบหลักฐาน
ในการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ท่ีกรมสารบรรณทหารบก ในวันจันทร์ท่ี 2๕ มี.ค.๖๒ ถึง        
วันศุกร์ท่ี ๒๙ มี.ค.๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๕.๓๐ น. เพ่ือขออนุมัติเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร     
ในสังกัดกองทัพบก ต่อไปโดย ทบ. จะไม่รับโอนหรือปรับย้ายผู้สอบได้ ท้ังน้ีผู้สอบได้จะต้องลาออกจากส่วน
ราชการเดิมก่อน แล้วมาบรรจุเข้ารับราชการในตําแหน่งและรับเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีสมัครสอบเท่าน้ัน 
 ๑๔.๕ หากไม่ดําเนินการตามท่ีได้ชี้แจงไว้แล้ว และไม่มีหลักฐานการลงลายมือชื่อเพ่ือข้ึนบัญชี                
ไว้แล้ว เม่ือเลยกําหนดนัดหมายคณะกรรมการดําเนินงานจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะจัดบุคคลอะไหล่ท่ีได้                
รายงานตัวข้ึนบัญชีไว้ข้ึนมาทดแทนตามลําดับ 
 ๑๔.๖ การสละสิทธิ์ของบุคคลตัวจริง แบ่งเป็น ๒ กรณี  
  กรณีท่ี ๑ บุคคลตัวจริงสละสิทธิ์ ขณะท่ียังไม่ได้มีการเลือกตําแหน่งให้ดําเนินการตามข้อ ๑๔.๓ 
  กรณีท่ี 2 บุคคลตัวจริงสละสิทธิ์หลังจากได้เลือกตําแหน่งบรรจุแล้ว ให้ทําหนังสือยืนยันการ
สละสิทธิ์ไว้เป็นหลักฐาน ท้ังน้ี ให้บุคคลอะไหล่ท่ีมีรายชื่อข้ึนบัญชีไว้สามารถบรรจุทดแทนบุคคลตัวจริงท่ี    
สละสิทธิ์ตามตําแหน่งน้ันได้ทันที โดยไม่ต้องทําการเลือกตําแหน่งใหม่ เพ่ือให้ สบ.ทบ. ดําเนินการเรียกบุคคล
อะไหล่ตามลําดับมาทําสัญญาบรรจุทดแทน ในกรณีท่ีบุคคลอะไหล่ตามลําดับผู้ใดสละสิทธิ์ ให้ทําหนังสือยืนยัน
การสละสิทธิ์ไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือ สบ.ทบ. จะได้ดําเนินการเรียกบุคคลอะไหล่ในลําดับต่อไป 
  หมายเหตุ กรมยุทธศึกษาทหารบก ดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน  
เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ให้เสร็จส้ินในแต่ละปีงบประมาณ ดังนั้นจึงไม่มีการดําเนินการข้ึน
บัญชีบุคคลอะไหล่เพ่ือเรียกเพ่ิมเติมในปีงบประมาณต่อไป 



๑๒ 
 

 

ผนวก ก 
บัญชีตําแหน่งเปิดสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน  ทหารกองหนุน 

เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ ๒๕6๒ 
กลุ่มสอบที่ ๑ วิศวกรรมศาสตร์ 
- สอบวิชาพื้นฐาน ๕๐ ข้อ ๒๐๐ คะแนน (ภาษาอังกฤษ 80 คะแนน, ภาษาไทย 60 คะแนน, ความรู้ทั่วไป 60 คะแนน) 
- สอบวิชาพื้นฐานวิศวกรรม ๕๐ ข้อ ๓๐๐ คะแนน  (เขียนแบบวิศวกรรม 78 คะแนน,  กลศาสตร์กรรม 78 คะแนน, วัสดุวิศวกรรม 72 คะแนน และ การเขียนโปรแกรม 
  คอมพิวเตอร์ 72 คะแนน) 
 

ลําดับ ตําแหน่ง ชกท. อัตรา เลขที่ตําแหน่ง จํานวน เพศ เหล่า คุณวุฒิปริญญาตรี จังหวัด หมายเหตุ 
                ในสาขา - ทาง     

101   รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.  2701  พ.ต.  511400100917 1  ช/ญ  สบ. สาขา วัสดุศาสตร,์ วิศวกรรมโยธา, น.ย.  ปริญญาโท หรือ   

 
              วิศวกรรมสุขภิบาล, วิศวกรรมสํารวจ,   ปริญญาเอก  

        
วิศวกรรมเหมืองแร,่ วิศวกรรมชลประทาน, 

 
เท่านั้น 

 
              วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา, ธรณีวิทยาเหมืองแร,่     

                วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม, วิศวกรรมคอมพิวเตอร,์   

        วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   
102  ประจําแผนก ศบบ. 2167 พ.ต. 511800000198 1 ช/ญ สบ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ ล.บ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

 

 

ลําดับ ตําแหน่ง ชกท. อัตรา เลขที่ตําแหน่ง จํานวน เพศ เหล่า คุณวุฒิปรญิญาตร ี จังหวัด หมายเหต ุ

              ในสาขา - ทาง     

103   ประจําห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร.  2701  ร.อ.   511400101278 1  ช./ญ. สบ. วัสดุศาสตร,์ วิศวกรรมโยธา, น.ย.   

      
 

    
 

  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมสาํรวจ, วิศวกรรมปฐพี,     

             
 

  วิศวกรรมชลประทาน, วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา     

            
 

  วิศวกรรมการทาง, ปฐมพีวิทยา, วิศวกรรมอุตสาหการ,      

       วิศวกรรมโลหะการ, วิศวกรรมสภาวะแวดล้อม  
104 ประจําห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร. 2701 ร.อ. 511400101183 1 ช. สบ. วิศวกรรมศาสตรบัญฑิต สาขา  น.ย. 

วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการ 
 วิศวกรรมโลหะการ, วิศวกรรมอุตสาหกรรม 

105 ผช.นายทหารกระสนุ    4514 ร.อ. 510307000151 1 ช. สพ. วิศวกรรมเครื่องกล ฉ.ช.   
  ฝสพ.พล.ร.11         

 
        

  นายทหารซ่อมบํารุงเครื่องมือ  4880 ร.ท. 511001300227 1 ช. ช. วิศวกรรมเครื่องกล ช.บ.   

  มว.ซ่อมบํารุงสายช่าง                   

ร้อย.ซบร.ยุทโธปกรณ์ที่ 2 พัน.ซบร.21 บชร.1 
106 ประจําแผนก กช. 4880 ร.อ. 510701000531  1 ช. ช วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า, 

วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมโลหะการ, 
เทคโนโลยไีฟฟา้อุตสาหกรรม 

ร.บ.  

 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

 

 

ลําดับ ตําแหน่ง ชกท. อัตรา เลขที่ตําแหน่ง จํานวน เพศ เหล่า คุณวุฒิปรญิญาตร ี จังหวัด หมายเหต ุ

          ในสาขา - ทาง     
107 วิศวกร ยย.ทบ. 7900 ร.อ. 501000000325 1 ช. ช. วิศวกรรมโยธา  ก.ท. มีใบประกอบ   

 วิชาชีพวิศวกรรม  
 

ควบคุมตาม 
 

 
พ.ร.บ. วิศวกร 

 
 

   พ.ศ.2542 
 

108 หัวหน้าสาธารณูปโภค ยย.กบร.ศร. 7020 ร.อ. 511500000611 1 ช. ช. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขา วิศวกรรมโยธา  ป.ข.    
 

109 ประจําแผนก ศซส.สพ.ทบ. 4805 ร.อ. 520105000526 1 ช. สพ. วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมระบบอัตโนมัต,ิ น.ม.    
วิศวกรรมไฟฟ้า  

110 ประจําแผนก 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  เคมีอุตสาหกรรม ต.ก.  
112 นายทหารการเคลื่อนย้าย มทบ.35 2640 ร.อ. 530800000270 1 ช. ขส. วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมยานยนต ์ อ.ต.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 

 
กลุ่มสอบที่ ๒ วิทยาศาสตร์ ประเภท ก 

- สอบวิชาพื้นฐาน ๕๐ ข้อ ๒๐๐ คะแนน (ภาษาอังกฤษ ๘๐ คะแนน, ภาษาไทย ๖๐ คะแนน, ความรู้ทั่วไป  ๖๐ คะแนน) 
- สอบวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ๕๐ ข้อ ๓๐0 คะแนน (ฟิสิกส์ ๔๘ คะแนน, เคมี ๔๘ คะแนน, คณิตศาสตร์และสถิติ ๑๒๐ คะแนน, คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ๘๔ คะแนน ) 

ลําดับ ตําแหน่ง ชกท. อัตรา เลขที่ตําแหน่ง จํานวน เพศ เหล่า คุณวุฒิปริญญาตรี จังหวัด หมายเหตุ 
                ในสาขา - ทาง     

213  นายทหารควบคุมข้อมูล ผกม.ทน.4 2401 ร.อ. 540622000225 1 ช ส. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ส.ข.   

  นายทหารปฏิบัติการ ผกม.ทน.4 2401 ร.อ. 540622000226 1 ช. ส. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ส.ข.   

นายทหารฝ่ายสื่อสารและการสารสนเทศ 2401 ร.ท. 540205000061 1 ช. ร. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ส.ข. 

ร.5 พัน.1  
  ประจําแผนก กพ.ทบ. 2401 ร.อ. 500400000336 1 ช. สบ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ ก.ท.   

 ประจําแผนก กพ.ทบ. 2401 ร.อ. 500400000083 1 ช สบ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ ก.ท.   

214 ประจําแผนก กร.ทบ. 8104 ร.อ. 500800000194 1 ช. สบ. วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ ก.ท.  

215 ประจําแผนก กง.ทบ. 2407 ร.อ. 500300000126 1 ช. กง. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ ก.ท. 
 

216 นายทหารทะเบียนการแพทย ์ 3506 ร.อ. 510703000053 1 ช/ญ พ. วท.บ. สาขาเวชระเบียน, เวชสถิติ,  ร.บ. 
 

 
รพ.ค่ายภาณุรังษ ี

      
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

  
   นายทหารทะเบียนการแพทย ์ 3506 ร.อ. 511504000071 1 ช/ญ พ. วท.บ. สาขาเวชระเบียน, เวชสถิติ,   ป.ข.   

 
รพ.ค่ายธนะรัชต ์

      
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

  
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 

 
 

ลําดับ ตําแหน่ง ชกท. อัตรา เลขที่ตําแหน่ง จํานวน เพศ เหล่า คุณวุฒิปริญญาตรี จังหวัด หมายเหตุ 
                ในสาขา - ทาง     

217  ประจําแผนก รร.การบิน ทบ.  6400 พ.ต. 511809100046 1 ช./ญ. สบ. สถิติศาสตร์, สถิติ,  สถิติประยุกต์ ล.บ. 

218 ประจําแผนก ผปส.รร.กสร.ศสร. 6400 ร.อ. 510402100044 1 ช./ญ.  สบ. สถิติ, สถิติศาสตร์, สถิติประยุกต์, ป.ข. 

  สถิติคณิตศาสตร์  

219 ประจําแผนก กปช.สพ.ทบ. 6400 ร.อ. 502500000313 1 ช./ญ. สพ. สถิติ, คณิตศาสตร์ ก.ท.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

 

 
กลุ่มสอบที่ ๓ วิทยาศาสตร์ ประเภท ข 
- สอบวิชาพื้นฐาน ๕๐ ข้อ ๒๐๐ คะแนน (ภาษาอังกฤษ ๘๐ คะแนน, ภาษาไทย ๖๐ คะแนน, ความรู้ทั่วไป ๖๐ คะแนน) 
- สอบวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ๕๐ ข้อ ๓๐๐ คะแนน (ฟิสิกส์ ๖๖ คะแนน, เคมี ๙๖ คะแนน, ชีววิทยา ๑๐๒ คะแนน, คณิตศาสตร์และสถิติ ๓๖ คะแนน) 

ลําดับ ตําแหน่ง ชกท. อัตรา เลขที่ตําแหน่ง จํานวน เพศ เหล่า คุณวุฒิปริญญาตรี จังหวัด หมายเหตุ 

                ในสาขา - ทาง     

320 นายทหารโภชนาการ วพบ. 3316 ร.อ. 502804000043 1 ช./ญ. พ. 

 
 
 

 
     วท.บ., คศ.บ., ศศ.บ. หรือ ศษ.บ. ในสาขา 
     - คหกรรมศาสตร์ 
     - อาหารและโภชนาการ 
     - อุตสาหกรรมการบริการอาหาร 
     - โภชนวทิยา  
     - เทคโนโลยีการอาหาร / การอาหาร 
     - อาหารและโภชนการเพื่อการพัฒนา 
     - โภชนาการและการกําหนดอาหาร 

ก.ท.   

นายทหารโภชนาการ 3316 ร.อ. 510115000032 1 ช./ญ. พ. ป.จ. 

    รพ.ค่ายจักรพงษ์                 

  นายทหารโภชนาการ 3316 ร.อ. 511504000031 1 ช./ญ. พ. ป.ข.   

รพ.ค่ายธนะรัชต ์               

นายทหารโภชนาการ 3316 ร.อ. 510505000024 1 ช./ญ. พ. ส.ก.   

  รพ.ค่ายสุรสิงหนาท   

  นายทหารโภชนาการ 3316 ร.อ. 530311000009 1 ช./ญ. พ. ช.ม.   

รพ.ค่ายกาวิละ   

นายทหารโภชนาการ 3316 ร.อ. 530506000024 1 ช./ญ. พ. ต.ก. 

รพ.ค่ายวชิรปราการ 

นายทหารโภชนาการ 3316 ร.อ. 530805000024 1 ช./ญ. พ. อ.ต. 

รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 

นายทหารโภชนาการ 3316 ร.อ. 530910000024 1 ช./ญ. พ. พ.ช. 

รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง 
 
 



๑๘ 
 

 

 

ลําดับ ตําแหน่ง ชกท. อัตรา เลขที่ตําแหน่ง จํานวน เพศ เหล่า คุณวุฒิปริญญาตรี จังหวัด หมายเหตุ 
                ในสาขา - ทาง     

321 นายทหารห้องปฏิบัติการแพทย ์ 3317 ร.อ. 502200002042 1 ช./ญ. พ. วท.บ. สาขา เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ก.ท.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ใบอนุญาต 
ประกอบ 
โรคศิลปะ 

สาขารังสเีทคนิค 

ชุดเครื่องหัวใจควบคุมและปอดเทียม 

กองศัลยกรรม รพ.รร.6 

322 นายทหารปฏิบัติการรังส ี 3308 ร.อ. 502200002186 1 ช/ญ พ วท.บ. สาขารังสีเทคนิค  

แผนกรังสีรักษา ก.ท. 

กองรังสีกรรม รพ.รร.6 

นายทหารปฏิบัติการรังส ี 3308 พ.ต. 510115000062 1 ช/ญ พ วท.บ. สาขารังสีเทคนิค ป.จ. 

รพ.ค่ายจักรพงษ์ 

นายทหารปฏิบัติการรังส ี 3308 พ.ต. 530506000047 1 ช/ญ พ วท.บ. สาขารังสีเทคนิค ต.ก. 

รพ.ค่ายวชิรปราการ   

นายทหารปฏิบัติการรังส ี 3308 พ.ต. 530202000062 1 ช/ญ พ วท.บ. สาขารังสีเทคนิค ล.ป. 

รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี                 

นายทหารปฏิบัติการรังส ี 3308 พ.ต. 540509000047 1 ช/ญ พ วท.บ. สาขารังสีเทคนิค น.ศ. 

รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร   

นายทหารวทิยาศาสตร์ 3196 พ.ต. 502200003159 1 ช/ญ พ วท.บ. สาขารังสีเทคนิค ก.ท. 

ชุดรังสีอุบัติเหตุ และรังส ี                 

คอมพิวเตอร์ กองอุบัติเหตุ 

และเวชกรรมฉุกเฉิน รพ.รร.6 



๑๙ 
 

 

 
 

 
ลําดับ ตําแหน่ง ชกท. อัตรา เลขที่ตําแหน่ง จํานวน เพศ เหล่า คุณวุฒิปริญญาตรี จังหวัด หมายเหตุ 

                ในสาขา - ทาง   
 
  

323 นายทหารเทคนิคการแพทย ์ 3314 พ.ต. 502200001893 1 ช./ญ. พ. วท.บ.  ก.ท.  
 
 
 
 

 ใบอนุญาตประกอบ 
โรคศิลปะ 

สาขาเทคนิคการแพทย ์
  
  
  
  
   
  

   แผนกอายุกรรมต่อมไร้ท่อ             สาขาเทคนิคการแพทย ์   

   กองอายุรกรรรม  รพ.รร.6               

  ประจําแผนก สพธ. แผนกอิมมูโนวิทยา 3303 ร.อ. 502802000091 1 ช./ญ. พ. วท.บ.  ก.ท. 

  กองพยาธิคลินิค  สพธ.             สาขาเทคนิคการแพทย ์   

  นายทหารเทคนิคการแพทย ์ 3314 ร.อ. 520106000180 1 ช./ญ. พ. วท.บ.  น.ม. 

  รพ.ค่ายสุรนารี             สาขาเทคนิคการแพทย ์   

นายทหารเทคนิคการแพทย ์ 3314 พ.ต. 530402000042 1 ช./ญ. พ. วท.บ.  ช.ร. 

  รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช             สาขาเทคนิคการแพทย ์   

นายทหารเทคนิคการแพทย ์ 3314 พ.ต. 520703000042 1 ช./ญ. พ. วท.บ.  ส.น. 

  รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา             สาขาเทคนิคการแพทย ์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

 

ลําดับ ตําแหน่ง ชกท. อัตรา เลขที่ตําแหน่ง จํานวน เพศ เหล่า คุณวุฒิปริญญาตรี จังหวัด หมายเหตุ 
                ในสาขา - ทาง     

324 หน.มว.เวชกรรมป้องกันโรคสัตว์และ  3200 ร.อ. 510802000475 1 ช. กส. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ก.จ.   

  สุขาภิบาลสัตว ์           

  รพ.สัตว์ กสษ.1 กส.ทบ.           

  นายทหารสัตวแพทย ์ 3200 ร.อ. 530313000009 1 ช. กส. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ช.ม.   

  พัน.สต.กส.ทบ.           

หน.ชุดสัตวแพทย์   3200 ร.ท. 520122100091 1 ช. กส. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต น.ม.   

ร้อย.พัฒนา พัน.พฒันา 2           
หน.ชุดสัตวแพทย์ มว.พัฒนา 2 3200 ร.ท. 530309100091 1 ช. กส. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ช.ม.   
ร้อย.พัฒนา 1 พัน.พัฒนา 3 

 
  

 
  

 
      

หน.ชุดสัตวแพทย์ มว.พัฒนา 2 3200 ร.ท. 530309200091 1 ช. กส. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ช.ม.   

  ร้อย.พัฒนา 2 พัน.พัฒนา 3 
 

  
 

  
 

      

  หน.ชุดสัตวแพทย์ มว.พัฒนา 2 3200 ร.ท. 530309300091 1 ช. กส. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ช.ม.   

  ร้อย.พัฒนา 2 พัน.พัฒนา 3 
 

  
 

  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

 

ลําดับ ตําแหน่ง ชกท. อัตรา เลขที่ตําแหน่ง จํานวน เพศ เหล่า คุณวุฒิปริญญาตรี จังหวัด หมายเหตุ 
                ในสาขา - ทาง     

325 หน.ชุดการเกษตรและพื้นฟูสภาพแวดล้อม  4370 ร.ท. 540203100101 1 ช.  กส. เกษตรศาสตร์ ส.ข.   

 มว.พัฒนา 2 ร้อย.พัฒนา  พัน.พัฒนา 4                   
326 หน.ชุดสัตวแพทย์ มว.พัฒนาที่ 2 3200 ร.ท. 510717100091 1 ช. กส. สัตวบาล ร.บ.   

ร้อยพัฒนา  พัน.พัฒนา 1             
327 หน.ชุดบริหารการพัฒนา และ 8104 ร.ท. 510717300079 1 ช. กส. สัตวศาสตร์, เกษตรป่าไม้ ร.บ.   

เกษตรอุตสาหกรรม           
มว.พัฒนาที่ 2 ร้อย.พัฒนา พัน.พัฒนา 1                 

328 ประจําแผนก 3418 ร.อ. 502200001604 1 ช./ญ. พ.  วท.บ. สาขากายภาพบําบัด ก.ท. ใบอนุญาต 
ประกอบโรค

ศิลปะ 
สาขา

กายภาพบําบัด 

แผนกกายภาพบําบัด 
กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.รร.6 
นักกายภาพบําบัด  รพ.รร.จปร. 3418 พ.ต. 511402000058 1 ช./ญ พ. วท.บ. สาขากายภาพบําบัด น.ย. 
นายทหารกายภาพบําบัด 3418 ร.อ. 511504000173 1 ช./ญ. พ. วท.บ. สาขากายภาพบําบัด ป.ข. 
รพ.ค่ายธนะรัชต์           

329 ครู รร.วศ.ทบ. 7314 ร.อ. 502700010049 1 ช.  สพ. วิทยาศาสตรบัณฑิต   ก.ท. 
สาขา รังสีประยุกต์และไอโซโทป, 
นิวเคลียร์ฟิสิกส์ หรือ 
สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์รังสี 

330 ประจําแผนก วศ.ทบ. 7314 ร.อ. 502700000068 1 ช.  สพ. วิทยาศาสตรบัณฑิต   ก.ท. 
สาขา เคมีวิศวกรรม, เคมีอุตสาหกรรม 

 
 
 
 



๒๒ 
 

 

กลุ่มสอบที่ ๔ ศิลปศาสตร์ 

- สอบวิชาพื้นฐาน ๕๐ ข้อ ๒๐๐ คะแนน (ภาษาอังกฤษ ๘๐ คะแนน, ภาษาไทย ๖๐ คะแนน,  ความรู้ทั่วไป ๖๐ คะแนน) 
- สอบวิชาพื้นฐานศลิปศาสตร ์๕๐ ข้อ ๓๐๐ คะแนน (กฎหมายทั่วไป ๗๘ คะแนน, สังคมศาสตร์ ๗๘ คะแนน,  รฐัศาสตร ์๗๒ คะแนน, เศรษฐศาสตร ์๗๒ คะแนน) 

 

ลําดับ ตําแหน่ง ชกท. อัตรา เลขที่ตําแหน่ง จํานวน เพศ เหล่า คุณวุฒิปริญญาตรี จังหวัด หมายเหตุ 
                ในสาขา - ทาง     

431 ประจํากอง รร.กบ.ทบ. 2548 พ.ต. 500701000034 1 ช. สบ. ครุศาสตร์ ก.ท.  

432 บรรณารักษ์ รร.สร.พบ. 2146 ร.อ. 502805000032 1 ช./ญ. สบ. บรรณารักษ์ศาสตร์ ก.ท.   

บรรณารักษ์ ศบบ. 2146 พ.ต. 511800000212 1 ช./ญ. สบ. บรรณารักษ์ศาสตร์ ล.บ. 

433 นายทหารโฆษณา ตอนวิทยุ   9306 ร.ท. 511913800019 1 ช. สบ. 
 
 

นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์, 
ศิลปศาสตร์ ในสาขาโฆษณา, 
การหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์, 

          โฆษณาและสิ่งพิมพ์วารสาร 
         และการประชาสัมพันธ์, 

ศิลปะการสื่อสารและโฆษณา 
 

ล.บ. 
 
 

มีหนังสือรับรอง
การโฆษณา 

ประชาสัมพนัธ ์
30 หน่วยกิต 

 

  และเสียง  ร้อย.ผสฆ.พัน.ปจว.               

 หน.ชุดวิทยุและเสียง  5522 ร.ท. 511913300140 1 ช. สบ. น.ม. 

 มว.ปจว.ร้อย.ปจว.2        

 หน.ชุดวิทยุและเสียง  5522 ร.ท. 511913400140 1 ช. สบ. พ.ล. 

 มว.ปจว.ร้อย.ปจว.3        

         

 หน.ชุดวิทยุและเสียง  5522 ร.ท. 511913500140 1 ช. สบ. น.ศ. 

 มว.ปจว.ร้อย.ปจว.4        

         
 
 
 
 



๒๓ 
 

 

 

ลําดับ ตําแหน่ง ชกท. อัตรา เลขที่ตําแหน่ง จํานวน เพศ เหล่า คุณวุฒิปริญญาตรี จังหวัด หมายเหตุ 
                ในสาขา - ทาง     

434 หน.ชุดวิทยุและเสียง 
มว.ปจว.ร้อย.ปจว.1 

5522 ร.ท. 511913200140 1 ช. สบ. วิทยาศาสตรบัณฑิต ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ก.ท.  

435 นายทหารสังคมสงเคราะห์ 3606 ร.อ. 510505000005 1 ช./ญ. พ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ส.ก.   

  รพ.ค่ายสุรสิงหนาท           

นายทหารสังคมสงเคราะห์ 3606 ร.อ. 520513000005 1 ช./ญ. พ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ร.อ.   

รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟา้           

จุฬาโลกมหาราช 

นายทหารสังคมสงเคราะห์ 3606 ร.อ. 520703000005 1 ช./ญ. พ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ส.น.   

รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา           

นายทหารสังคมสงเคราะห์ 3606 ร.อ. 530805000005 1 ช./ญ พ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ อ.ต.   

รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก           

436 ล่ามภาษาประเทศใกล้เคียง  9332 พ.ต. 503000000503 1 ช. ขว. ศิลปศาสตร์ (ภาษาเขมร) ก.ท.    

  หน่วย ขกท.กองพล               

437 ครูวิชาผสมเหลา่  2517 ร.อ. 540400300065 1 ช. ช. ศึกษาศาสตร์ ส.ฎ.     

  
หน่วยฝึกนักศึกษาวชิาทหาร 
มทบ.45                 

ครู มว.ครูฝึก ร้อย.ฝรพ.1 2517 ร.อ. 503520000074 1 ช ร. ศึกษาศาสตร์ พ.บ. 
 
 
 
 



๒๔ 
 

 

 

ลําดับ ตําแหน่ง ชกท. อัตรา เลขที่ตําแหน่ง จํานวน เพศ เหล่า คุณวุฒิปริญญาตรี จังหวัด หมายเหตุ 
                ในสาขา - ทาง     

438 ประจําแผนก รร.สพ.สพ.ทบ. 2501 ร.อ. 502501000029 1 ช/ญ สพ. เทคโนโลยทีางการศึกษา, ก.ท.   

    
 

  
 

  
 

  การบริหารทั่วไป, การบริหารธุรกิจ,     

                การบริหารงานบุคคล     

439 นายทหารสรรพาวุธ  รร.ส.สส. 4512 ร.อ. 502602000047 1 ช. สพ. การจัดการทั่วไป ก.ท.   

440 ผช.นายทหารฝา่ยธุรการและกําลังพล ร.5 2260 ร.อ. 540204000048 1 ช. ร. รัฐศาสตร์ การปกครอง ส.ข.   

ผบ.มว.บริการ ร้อย.สสช.ร.5 พัน.2 4010 ร.ท. 540206000008 1 ช. ร. รัฐศาสตร์ การปกครอง ส.ต.   

441 อจ.กศณ.รร.ร.ศร. 1542 ร.อ. 511503100104 1 ช. ร. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ, ป.ข.   

การจัดการทั่วไป 

 442 อจ.ทป.กศ.รร.ร.ศร. 2701 ร.อ. 511503100202 1 ช. ร. ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาภาษาอังกฤษ, ป.ข.   

ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 

 443 ประจํากอง กกพ.ศร. 2260 ร.อ. 511500000180 1 ช. ร. นิเทศศาสตรบัณฑิต  ป.ข.   

              สาขา การประชาสัมพนัธ ์     

444 ครูฝึก นฝ.นศท.มทบ.310 2622 ร.อ. 530500300021 1 ช. ร. ประวัติศาสตร์ เทคโนโลยีดา้นการศึกษา ต.ก.   

                 โสตทัศนศึกษา     

ครูวิชาผสมเหลา่ นฝ.นศท.มทบ.310 2517 ร.อ. 530500300061 1 ช. ร. ประวัติศาสตร์ เทคโนโลยีดา้นการศึกษา ต.ก. 

 โสตทัศนศึกษา 
 

 

 

 

 



๒๕ 
 

 

 

 

ลําดับ ตําแหน่ง ชกท. อัตรา เลขที่ตําแหน่ง จํานวน เพศ เหล่า คุณวุฒิปริญญาตรี จังหวัด หมายเหตุ 
                ในสาขา - ทาง     

445  ครูฝึก นฝ.นศท.มทบ.34 2622 ร.อ.  530600300025  1   ช.  ร.  สังคมศึกษา พ.ย.    

446 อจ.รร.ม.ศม. 2517 พ.ต. 511601000225 1   ช.  ม.  สังคมสงเคราะห์ (พัฒนาชุมชน) สบ.  

447 ประจําแผนก ขว.ทบ. 9300 พ.ต. 500500000830 1 ญ. ขว. อักษรศาสตร์ ก.ท.  

448 พธ.รพ.ค่ายจิระประวัต ิ 4220 พ.ต. 530106000031 1 ช พธ. การบริหารงานทั่วไป, การจัดการ,                     น.ว.  

         การจัดการทั่วไป, บริหารธุรกิจ   

449 อจ.รร.ม.ศม. 2517 ร.อ. 511601000245 1 ช. ม. เศรษฐศาสตร์ ส.บ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

 

กลุ่มสอบที่ ๕ นิติศาสตร์ 
- สอบวิชาพื้นฐาน ๕๐ ข้อ ๒๐๐ คะแนน (ภาษาอังกฤษ 80 คะแนน, ภาษาไทย 60 คะแนน, ความรู้ทั่วไป 60 คะแนน) 
- สอบวิชาพื้นฐานนิติศาสตร์ ๕๐ ข้อ ๓๐๐ คะแนน (ความรู้เบื้องต้นกฎหมายทั่วไป ๖๐ คะแนน, กฎหมายอาญา ๖๐ คะแนน, กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ๖๐ คะแนน,  
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ๖๐ คะแนน, กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๖๐ คะแนน) 

ลําดับ ตําแหน่ง ชกท. อัตรา เลขที่ตําแหน่ง จํานวน เพศ เหล่า คุณวุฒิปริญญาตรี จังหวัด หมายเหตุ 

                ในสาขา - ทาง     

550  นธช.มทบ.12 8103 พ.ต. 510100000194 1 ช./ญ. ธน. นิติศาสตรบัณฑิต ป.จ.   

  นธช.มทบ.19 8103 พ.ต. 510500000188 1 ช./ญ. ธน. นิติศาสตรบัณฑิต ส.ก.   

  นธช.ทน.3  8103 พ.ต. 530702000015 1 ช./ญ. ธน. นิติศาสตรบัณฑิต 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.   

551 นธน.ช.1 รอ.  8103 พ.ต. 510711000020 1 ช. ธน. นิติศาสตรบัณฑิต ร.บ. 

  นธน.ม.2 8103 ร.อ. 530801000027  1 ช. ธน. นิติศาสตรบัณฑิต อ.ต.  
นธน.ร.19 8103 ร.อ. 510807000019 1 ช. ธน. นิติศาสตรบัณฑิต ก.จ. 

นธน.ร.8 8103 ร.อ. 520301000089  1 ช. ธน. นิติศาสตรบัณฑิต  ข.ก. 

นธน.ร.17 8103 ร.อ. 530601000020 1 ช. ธน. นิติศาสตรบัณฑิต พ.ย. 

552 ประจําแผนก 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. 

554 รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. 2701 พ.ต. 511400101091 1 ช. สบ.  สาขารัฐศาสตร ์ น.ย. ปริญญาโท หรือ ปรญิญาเอก  

                (ต้องสําเร็จปริญญาตรีและปรญิญาโท 

รัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 
 



๒๗ 
 

 

กลุ่มสอบที่ ๖ การเงินการบัญชี 
- สอบวิชาพื้นฐาน ๕๐ ข้อ  ๒๐๐ คะแนน (ภาษาอังกฤษ ๘๐ คะแนน, ภาษาไทย ๖๐ คะแนน , ความรู้ทั่วไป ๖๐ คะแนน) 
- สอบวิชาพื้นฐานการเงิน/การบัญชี ๕๐ ข้อ ๓๐๐ คะแนน (การเงิน/การบัญชี ๑๕๐ คะแนน, บัญชีราชการและวิชาที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ ๑๕๐ คะแนน)  

 

ลําดับ ตําแหน่ง ชกท. อัตรา เลขที่ตําแหน่ง จํานวน เพศ เหล่า คุณวุฒิปริญญาตรี จังหวัด หมายเหตุ 
                ในสาขา - ทาง     

655 ผช.นกง.รพ.ค่ายจักรพงษ ์ 6100 ร.อ. 510115000009 1 ช. กง.  
 

            การบัญช,ี การบัญชีทัว่ไป, 
            การสอบบัญชี, การบญัชีต้นทนุ, 
            การต้นทุน, การเงิน, 
            การเงินและการธนาคาร, 
            ระบบสารสนเทศทางการบัญช,ี 
            การเงินการธนาคาร, 
            การเงินและการบญัชี, 
            การบัญชีและการเงิน, 
            บัญชีการเงิน 

 

ป.จ.   

  ผช.นบช.นปอ. 6101 ร.อ. 503300000173 1 ช. กง. ก.ท.     

  นรง.พล.ป. 6201  ร.อ.  510201000107 1 ช. กง.  ล.บ.     

  ฝกง.กรม บ.  6301 ร.อ. 511803000029  1 ช. กง.  ล.บ.     

  นรง.มทบ.46  6201 ร.อ.  540600000155 1 ช. กง. ป.น.     

  นบช.พล.พัฒนา 4  6101 ร.อ. 540201000114  1 ช. กง.  ส.ข.     

  ผช.ฝกง.บชร.3  6301 ร.อ. 531100000143  1 ช. กง.  พ.ล.     

  นรง.มทบ.36 6201 ร.อ. 530900000154 1 ช. กง. พ.ช.     

  นบช.พล.พัฒนา 3 6101 ร.อ. 530704000114 1 ช. กง. พ.ล.      

  นรง.สตน.ทบ. 6201 ร.อ. 501700000029 1 ช. กง. ก.ท.   

  นบช.สวพท. 6101 ร.อ. 502900000059 1 ช. กง. ก.ท.   
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

 

 

ลําดับ ตําแหน่ง ชกท. อัตรา เลขที่ตําแหน่ง จํานวน เพศ เหล่า คุณวุฒิปริญญาตรี จังหวัด หมายเหตุ 
                ในสาขา - ทาง     

655 ประจําแผนก สก.ทบ. 6101 ร.อ. 50110000206 1 ช. กง. 
 
 
 
 
 

            การบัญช,ี การบัญชีทัว่ไป, 
            การสอบบัญชี, การบญัชีต้นทนุ, 
            การต้นทุน, การเงิน, 
            การเงินและการธนาคาร, 
            ระบบสารสนเทศทางการบัญช,ี 
            การเงินการธนาคาร, 
            การเงินและการบญัชี, 
            การบัญชีและการเงิน, 
            บัญชีการเงิน 
 

ก.ท.   

  ประจําแผนก สก.ทบ. 6101 ร.อ. 501100000474 1 ช. กง. ก.ท.   

  นบช.มทบ.15 6101 ร.อ. 510400000148 1 ช. กง. พ.บ.   

  นรง.มทบ.18 6201 ร.อ. 510600000125 1 ช. กง. ส.บ.   

  นรง.มทบ.35 6201 ร.อ. 530800000158 1 ช. กง. อ.ต.   

  นรง.ศสท.กส.ทบ. 6201 ร.อ. 521100000988 1 ช. กง. น.ม.   

  นรง.มทบ.19 6201 ร.อ. 510500000156 1 ช. กง. ส.ก.   

นรง.มทบ.13 6201 ร.อ. 510200000163 1 ช. กง. ล.บ. 

นายทหารควบคุมการเบิกจ่าย 6301 ร.อ. 510100000158 1 ช. กง. ป.จ. 

มทบ.12   

นบช.มทบ.46 6101 ร.อ. 540600000149 1 ช. กง. ป.น. 

ผช.นกง.ช.11 6301 ร.อ. 510707000022 1 ช. กง. ร.บ. 

ผช.นกง.กรม สน.พล.ร.9 6301 ร.อ. 510904000015 1 ช. กง. ก.จ. 

ผช.นกง.ช.1 รอ. 6301 ร.อ. 510711000022 1 ช. กง. ร.บ. 

ผช.นกง.ช.2 6301 ร.อ. 520127000022 1 ช. กง. น.ม. 

นบช.พล.พัฒนา 1 6101 ร.อ. 510715000114 1 ช. กง. ร.บ. 

ผช.ฝกง.บชร.1 6301 ร.อ. 511000000143 1 ช. กง. ช.บ. 
 
 
 



๒๙ 
 

 

ลําดับ ตําแหน่ง ชกท. อัตรา เลขที่ตําแหน่ง จํานวน เพศ เหล่า คุณวุฒิปริญญาตรี จังหวัด หมายเหตุ 
                ในสาขา - ทาง     

 656 นรง.มทบ.12 6201 ร.อ. 510100000162 1 ญ. กง.    การบัญช,ี การบัญชีทั่วไป, การสอบบัญชี,  
   การบัญชีตน้ทุน, การตน้ทนุ, การเงิน,  
   การเงินและการธนาคาร, 
   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี,  
   การเงินการธนาคาร, การเงินและการบัญชี,   
   การบัญชีและการเงิน, บัญชีการเงิน 

ป.จ. 

นบช.มทบ.13 6101 ร.อ. 510200000157 1 ญ. กง. ล.บ. 

นบช.มทบ.24 6101 ร.อ. 520400000156 1 ญ. กง. อ.ด. 

นบช.มทบ.36 6101 ร.อ. 530900000148 1 ญ. กง. พ.ช. 
นรง.มทบ.43 6201 ร.อ. 540500000156 1 ญ. กง. น.ศ. 

657 นายทหารตรวจสอบภายใน สตน.ทบ. 6110 ร.อ. 501700000133 1 ช. กง.  บัญชี, พาณิชยศาสตร์, บรหิารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร ์ ก.ท.   

นายทหารตรวจสอบภายใน สตน.ทบ. 6110 ร.อ. 501700000192 1 ช. กง. บัญชี, พาณิชยศาสตร์, บริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร ์ ก.ท. 

  นายทหารตรวจสอบภายใน สตน.ทบ. 6110 ร.อ. 501700000242 1 ช. กง. บัญชี, พาณิชยศาสตร์, บริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร ์ ก.ท.    

นายทหารตรวจสอบภายใน สตน.ทบ. 6110 ร.อ. 501700000319 1 ช. กง. บัญชี, พาณิชยศาสตร์, บริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร ์ ก.ท. 

658 นายทหารตรวจสอบภายใน สตน.ทบ. 6110 ร.อ. 501700000372 1 ญ. กง.  บัญชี, พาณิชยศาสตร์, บรหิารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร ์ ก.ท. 

นายทหารตรวจสอบภายใน สตน.ทบ. 6110 ร.อ. 501700000425 1 ญ. กง. บัญชี, พาณิชยศาสตร์, บริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร ์ ก.ท. 

นายทหารตรวจสอบภายใน สตน.ทบ. 6110 ร.อ. 501700000136 1 ญ. กง. บัญชี, พาณิชยศาสตร์, บริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร ์ ก.ท. 

นายทหารตรวจสอบภายใน สตน.ทบ. 6110 ร.อ. 501700000195 1 ญ. กง.  บัญชี, พาณิชยศาสตร์, บรหิารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร ์ ก.ท. 

นายทหารตรวจสอบภายใน สตน.ทบ. 6110 ร.อ. 501700000260 1 ญ. กง. บัญชี, พาณิชยศาสตร์, บริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร ์ ก.ท. 

นายทหารตรวจสอบภายใน สตน.ทบ. 6110 ร.อ. 501700000375 1 ญ. กง. บัญชี, พาณิชยศาสตร์, บริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร ์ ก.ท. 

659 ประจําแผนก สบ.ทบ. 4010 พ.ต. 501300000147 1 ช.  สบ. การเงิน, การบัญชี, เศรษฐศาสตร์การเงิน,  ก.ท. 

เศรษฐศาสตร์การคลัง 
 
 
 



๓๐ 
 

 

กลุ่มสอบที่ ๗ ศาสนศาสตร ์
-  สอบวิชาพื้นฐาน ๕๐ ข้อ ๒๐๐ คะแนน (ภาษาอังกฤษ ๘๐ คะแนน, ภาษาไทย ๖๐ คะแนน, ความรู้ทั่วไป ๖๐ คะแนน) 
-  สอบวิชาพื้นฐานพุทธศาสนา ๕๐ข้อ ๓๐๐ คะแนน 
 

ลําดับ ตําแหน่ง ชกท. อัตรา เลขที่ตําแหน่ง จํานวน เพศ เหล่า คุณวุฒิปริญญาตรี จังหวัด หมายเหตุ 
                ในสาขา - ทาง     

760 อศจ.มทบ.17 5310 พ.ต. 510800000230 1 ช. สบ.  
 
 

       - เปรียญธรรม ๙ ประโยค 
       - พุทธศาสตรบัณฑิต และ 

    เปรียญธรรม ๔ ประโยค ขึ้นไป 
       - ศาสนศาสตรบัณฑิต 
        และเปรียญธรรม 4 ประโยค ขึ้นไป 

 

ก.จ.   

  อศจ.มทบ.35 5310 พ.ต. 530800000221 1 ช. สบ. อ.ต.    

  อศจ.บชร.3 5310 พ.ต. 531100000007 1 ช. สบ. พ.ล.    

  อศจ.ร.111 5310 ร.อ. 510308000016 1 ช. สบ. ฉ.ช.   

อศจ.ร.112 5310 ร.อ. 510311000016 1 ช. สบ. ฉ.ช. 

ผช.อศจ.กช. 5310 ร.อ. 510701000021 1 ช. สบ. ร.บ. 

 ผช.อศจ.มทบ.15 5310 ร.อ. 510400000218 1 ช. สบ. พ.บ.  

 ผช.อศจ.มทบ.16 5310 ร.อ. 510700000224 1 ช. สบ. ร.บ.  

 ผช.อศจ.มทบ.17 5310 ร.อ. 510800000231 1 ช. สบ. ก.จ.  

761 หน.ชุดการศึกษาและวัฒน.ธรรม 5004 ร.ท. 540203100057 1 ช. สบ. พุทธศาสตร ์ ส.ข. 

มว.พัฒนา 1 ร้อย.พัฒนา พัน.พัฒนา 4 
 

สําเนาถูกต้อง 
พ.ต.หญิง 

                                  (  สังวาลย์   ไม้เลิศ ) 
                                     หน.กคพบ.ยศ.ทบ. 
                                      พ.ย. 61 



 ๓๑ 
 

 
หมายเหตุ 
 ๑. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิในสาขา/ทาง ตรงตามคําแนะนําเปิดรับสมัคร ซ่ึงตรวจสอบตามท่ีสํานักงาน ก.พ. ให้การ
รับรองการเทียบคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ ไว้แล้ว ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร. ๑๐๐๔.๓/ว๔๑  ลง ๓๐ ก.ย.๕๓  และ
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร. ๑๐๐๔.๓/ว๒๑  ลง ๑๘ ส.ค.๕๔, หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร. ๑๐๐๔.๓/ว๑๔ ลง ๑๐ ก.ย.๕๕  
และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร. ๑๐๐๔/ว๑๑ ลง ๑๓ ส.ค.๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หรือทางเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ.
http://www.ocsc.go.th 

๒. กลุ่มตําแหน่งในการสอบแบ่งออกเป็น   61  กลุ่มตําแหน่ง  ให้ผู้สมัครสอบตัดสินใจเลือกสมัครสอบได้เพียง ๑ กลุ่มตําแหน่ง เท่าน้ัน 
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. คําย่อในช่ือตําแหน่ง (พอสังเขป) ชกท. = ชํานาญการทางทหาร, ศอ. = ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ, ยย. = ยุทธโยธา, 
หน. = หัวหน้า, มว. = หมวด, อจ. = อาจารย์, รร. = โรงเรียน, รพ. = โรงพยาบาล, รพ.รร.๖ = โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า,  
วพม .  = วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎ เกล้า ,  สวพท.  = สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์กา รแพทย์ทหาร ,  
นรด. = หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน, ผช. = ผู้ช่วย, ฝกง. = ฝ่ายการเงิน, อศจ. = อนุศาสนาจารย์, กศ. = กองการศึกษา,  
สกศ. = ส่วนการศึกษา, มทบ. = มณฑลทหารบก, วทบ. = วิทยาลัยการทัพบก 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๓๒ 
 

 

ผนวก ข 
รายละเอียดเพ่ิมเติมและข้ันตอนการสอบบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็น 

นายทหารสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 

๑. การสอบภาควิชาการ (รอบแรก) ผู้มีสิทธิสอบทุกคนจะต้องเข้ารับการทดสอบ  
 - วันอาทิตย์ท่ี ๒๗ ม.ค.๖๒ เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง(หัวหมาก) 
 ๑.๑ วิชาท่ัวไป (พ้ืนฐานระดับปริญญาตรี) มี ๒๐๐ คะแนน (๕๐ ข้อ) ประกอบด้วย 
 ๑.๑.๑ วิชาภาษาไทย        ๖0   คะแนน 
 ๑.๑.๒ วิชาภาษาอังกฤษ                                                             80   คะแนน 
 ๑.๑.๓ วิชาความรู้ท่ัวไป (ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม และการทหารของไทย)  60  คะแนน 
 ๑.๒ สอบวิชาเฉพาะตามคุณวุฒิทางสาขา (ระดับพ้ืนฐาน) ๓๐๐ คะแนน แบ่งสอบตามกลุ่มรับสมัคร ดังน้ี 
 ๑.๒.๑ วิชาเฉพาะตามคุณวุฒิทาง วิศวกรรมศาสตร์ (เขียนแบบวิศวกรรม ๗๘ คะแนน กลศาสตร์
วิศวกรรม ๗๘ คะแนน วัสดุวิศวกรรม ๗๒ คะแนน และ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๗๒ คะแนน) 
 ๑.๒.๒ วิชาเฉพาะตามคุณวุฒิทาง วิทยาศาสตร์ประเภท ก (คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน ๘๔ คะแนน, ฟิสิกส์ 
๔๘ คะแนน, เคมี ๔๘ คะแนน, คณิตศาสตร์และสถิติ ๑๒๐ คะแนน) 
 ๑.๒.๓ วิชาเฉพาะตามคุณวุฒิทาง วิทยาศาสตร์ประเภท ข (ฟิสิกส์ ๖๖ คะแนน, เคมี ๙๖ คะแนน, 
ชีววิทยา ๑๐๒ คะแนน, คณิตศาสตร์และสถิติ ๓๖ คะแนน) 
 ๑.๒.๔ วิชาเฉพาะตามคุณวุฒิทาง ศิลปศาสตร์ (กฎหมายท่ัวไป ๗๘ คะแนน, สังคมศาสตร์ ๗๘ 
คะแนน, รัฐศาสตร์ ๗๒ คะแนน, เศรษฐศาสตร์ ๗๒ คะแนน) 
 ๑.๒.๕ วิชาเฉพาะตามคุณวุฒิทาง นิติศาสตร์ (ความรู้เบ้ืองต้นกฎหมายท่ัวไป ๖๐ คะแนน, กฎหมาย
อาญา ๖๐ คะแนน, กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ๖๐ คะแนน, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๖๐ คะแนน, 
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๖๐ คะแนน) 
 ๑.๒.๖ วิชาเฉพาะตามคุณวุฒิทาง การเงินการบัญชี (การเงินและการบัญชี ๑๕๐ คะแนน, บัญชี
ราชการและวิชาท่ีเก่ียวข้องกับงบประมาณ ๑๕๐ คะแนน) 
 ๑.๒.๗ วิชาเฉพาะตามคุณวุฒิทาง ศาสนศาสตร์ (วิชาพ้ืนฐานพุทธศาสตร์ ๓๐๐ คะแนน) 

 

หัวข้อในการสอบภาควิชาการแต่ละวิชา 
๑. วิชาท่ัวไป 
 ๑.๑ วิชาภาษาไทย 
 - หลักภาษา การใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรมไทย 
 ๑.๒ วิชาภาษาอังกฤษ 

- ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในเรื่องเก่ียวกับ ข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบัน เหตุการณ์สําคัญใน
อดีต และความรู้ท่ัวไป  
 ๑.๓ ความรู้ท่ัวไป 
   - ข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบัน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ เหตุการณ์สําคัญในอดีต ประวัติศาสตร์
ชาติไทย ภูมิศาสตร์ การทหารของไทย ศาสตร์ของพระราชา 
๒. วิชาเฉพาะตามวุฒิทางสาขา (ระดับพ้ืนฐาน)(กลุ่มท่ี ๑ วิศวกรรมศาสตร์, กลุ่มท่ี ๒ วิทยาศาสตร์
ประเภท ก กลุ่มท่ี ๓ วิทยาศาสตร์ประเภท ข, กลุ่มท่ี ๔ ศิลปศาสตร์, กลุ่มท่ี ๕ นิติศาสตร์, กลุ่มท่ี ๖ การเงิน
การบัญชี และ กลุ่มท่ี ๗ ศาสนศาสตร์  ) 
 
 
 



๓๓ 
 

 

 
 ๒.๑ กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ 
  ๒.๑.๑ วิชาเขียนแบบวิศวกรรม 
  - การเขียนตัวอักษรและตัวเลข การเขียนแบบภาพฉาย การกําหนดมิติและการเผื่อ ภาพตัด  
การเขียนรายละเอียดประกอบแบบ การเขียนภาพร่างด้วยมือเปล่า พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์ในงานเขียนแบบ  

 ๒.๑.๒ วิชากลศาสตร์วิศวกรรม  
  - ระบบแรง แรงลัพธ์และโมเมนต์ลัพธ์ สมดุล ความเสียดทาน หลักการงานสมมติเสถียรภาพ 
ความรู้เบ้ืองต้นทางพลศาสตร์ 

 ๒.๑.๓ วิชาวัสดุวิศวกรรม  

  - การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้ใน
งานวิศวกรรมของวัสดุ เช่น โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุเชิงประกอบ สมบัติทางกลและการกัดกร่อนของวัสดุ 

 ๒.๑.๔ วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 - หลักการและส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การทํางานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และ

ซอฟต์แวร์ ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
 
 ๒.๒. กลุ่มวิทยาศาสตร์ประเภท ก 
 ๒.๒.๑ วิชาฟิสิกส์ 
  - กลศาสตร์ของอนุภาค และวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล ความร้อน การสั่น
และคลื่นหลัก การเบ้ืองต้นของแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ พ้ืนฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์แผนใหม่ 
 ๒.๒.๒ วิชาเคมี 
  - มวลสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม สมบัติของก๊าซ ของเหลว ของแข็ง สารละลาย สมดุล
เคมี สมดุลไอออน จลนศาสตร์เคมี พันธะเคมี ระบบพีริออดิก ธาตุเรพรีเซนเททีฟ และโลหะทรานซิชัน 
 ๒.๒.๓ วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
 - ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน  อนุพันธ์และการประยุกต์ของอนุพันธ์ ปริพันธ์ไม่จํากัดเขต
ปริพันธ์จํากัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์ และการประยุกต์ของปริพันธ์จํากัดเขต การหาลิมิตของฟังก์ชันรูปแบบไม่
กําหนดโดยใช้กฎของโลปิตาล และการหาปริพันธ์ไม่ตรงแบบลําดับและอนุกรมอนันต์ การตรวจสอบ การลู่เข้า
ของอนุกรมอนันต์ พิกัดเชิงข้ัว เวกเตอร์ ปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิต ความต่อเน่ือง อนุพันธ์ย่อย 
ของฟังก์ชันหลายตัวแปร เส้นตรงและระนาบในปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และการประยุกต์ อนุพันธ์
ย่อยของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปร ปริพันธ์สองชั้น ความน่าจะเป็น การแจกแจงแบบไม่ต่อเน่ืองและ
แบบต่อเน่ือง ฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม 
 
๒.๒.๔ วิชาคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน 
 - ส่วนประกอบและการทํางานของคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการและการใช้งานวินโดว์    
การใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปไมโครซอฟออฟฟิศและเครือข่าย การสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ต 
    ๒.๓ กลุ่มวิทยาศาสตร์ ประเภท ข 
 ๒.๓.๑ วิชาฟิสิกส์ 
 - กลศาสตร์ของอนุภาค และวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล ความร้อน การสั่น
และคลื่นหลักการเบ้ืองต้นของแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ พ้ืนฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์แผนใหม่ 



๓๔ 
 

 

 - ฟิสิกส์ของอะตอม นิวเคลียสและกัมมันตภาพรังสีการประยุกต์ใช้ความรู้ฟิสิกส์ในด้านต่างๆ 
เช่น การแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรมและชีวิตประจําวัน เป็นต้น 
 ๒.๓.๒ วิชาเคมี 
 - มวลสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม สมบัติของก๊าซ ของเหลว ของแข็ง สารละลาย สมดุลเคมี 
สมดุลไอออน จลนศาสตร์เคมี พันธะเคมี ระบบพีริออดิก ธาตุเรพรีเซนเททีฟ และโลหะทรานซิชัน 
 - อินทรีย์เคมีเบ้ืองต้น การประยุกต์ใช้ความรู้ในด้านต่างๆ เช่น การแพทย์ การเกษตร 
อุตสาหกรรม และชีวิตประจําวัน เป็นต้น 
 ๒.๓.๓ วิชาชีววิทยา 
 - การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์ กระบวนการสังเคราะห์แสง 
กระบวนการหายใจระดับเซลล์ การแลกเปลี่ยนก๊าซ การลําเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ การลําเลียงสารใน
สัตว์ การลําเลียงสารในพืช โภชนาการ การย่อยอาหารและการขับถ่ายหลัก การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ เน้ือเย่ือสัตว์ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช 
เน้ือเย่ือของพืช ระบบประสาท ฮอร์โมนพืช ฮอร์โมนสัตว์ การรักษาดุลยภาพของร่างกาย พฤติกรรมและ
วิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 - การประยุกต์ใช้ความรู้ในด้านชีววิทยาในด้านต่าง ๆ เช่น การแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม 
และชีวิตประจําวัน 
 ๒.๓.๔ วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
                    - สัดส่วน ร้อยละ เชต การให้เหตุผลแบบอุปนัย การให้เหตุผลแบบนิรนัย ระบบสมการเชิงเส้น
และเมทริกซ์ ฟังก์ชันและกราฟ ลําดับและอนุกรม ระบบจํานวนจริง ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับเรขาคณิต
วิเคราะห์ 
                    - ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การประยุกต์ของอนุพันธ์ ปริพันธ์
ของฟังก์ชันและการประยุกต์ 
                    - สถิติพรรณา ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน ฐานนิยม หลักการเบ้ืองต้น
ความน่าจะเป็น สถิติการประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ถดถอยและสหสัมพันธ์ 
 ๒.๔ กลุ่มศิลปศาสตร์ 
 ๒.๔.๑ วิชากฎหมายท่ัวไป 
 - ความหมาย ลักษณะ ระบบ ท่ีมา ประเภทและศักด์ิของกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่าง
กฎหมายกับศาสตร์อ่ืน ๆ การใช้เหตุผลในทางกฎหมาย กฎหมายกับการพัฒนาสังคม การศึกษาค้นคว้า และ
วิจัยทางนิติศาสตร์ การบัญญัติ การบังคับใช้และการยกเลิกกฎหมาย กฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน  
ระบบกระบวนการยุติธรรมไทย ระบบศาลของไทย หลักการพ้ืนฐานของกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง   
 ๒.๔.๒ วิชาสังคมศาสตร์ 
 - ชีวิตทางสังคมมนุษย์ กลุ่มคนและสังคม ครอบคลุมต้ังแต่การวิเคราะห์ การพบปะของคนท่ีไม่รู้จัก  
ไปจนถึงการศึกษาเก่ียวกับกระบวนการทางสังคม เช่น วัฒนธรรม กลุ่มทางสังคม สถาบันทางสังคม ประชากรศาสตร์  
การแบ่งช่วงชั้นทางสังคม การควบคุมสังคม การจัดระเบียบทางสังคม สังคมวิทยาการศึกษา สังคมวิทยาชนบท สังคม
วิทยานคร 
 ๒.๔.๓ วิชารัฐศาสตร์ 
 - การเมืองการปกครองรัฐโดยศึกษาเรื่องของรัฐอันได้แก่ การรับรองรัฐ ประเภทของรัฐ อํานาจรัฐ  
และศึกษาเรื่องของระบบการเมืองในฐานะท่ีเป็นระบบย่อยของระบบสังคม ซ่ึงมีหน้าท่ีในการท่ีจะนําสังคมให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีต้ังไว้ ศึกษาหน้าท่ีของสถาบันทางการเมืองต่าง ๆ 
 ๒.๔.๔ วิชาเศรษฐศาสตร์ 
 - พฤติกรรมของผู้บริโภค พฤติกรรมผู้ผลิต อุปสงค์ อุปทาน กลไกราคา การผลิต ต้นทุนการผลิต 
การกําหนดราคาของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ และการตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ รายได้ประชาชาติ การกําหนด
รายได้ประชาชาติ ดุลยภาพ การลงทุน ปัญหาเศรษฐกิจและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
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 ๒.๕ กลุ่มนิติศาสตร์ 
 - ความรู้เบ้ืองต้นกฎหมายท่ัวไป ลักษณะ ระบบ ท่ีมา ประเภท และลําดับชั้นของกฎหมาย 
ขอบเขตใช้บังคับ การตีความ สิทธิบุคคล กระบวนการยุติธรรม กฎหมายไทย 
 - กฎหมายอาญา ศึกษาลักษณะของกฎหมายอาญา หลักท่ัวไปแห่งกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่า
ด้วยความผิด ทฤษฎีว่าด้วยความรับผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะของโทษ การกําหนด
โทษ เหตุต่างๆ อันกระทบกระเทือนถึงการลงโทษทางอาญา บทบัญญัติท่ัวไปท่ีใช้แก่ความผิดลหุโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 
 - กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แนวความคิดพ้ืนฐาน และบทบาทความสําคัญของกฎหมาย
เอกชน การใช้และการตีความกฎหมายเอกชน อิทธิพลของแนวความคิดในเรื่องรัฐสวัสดิการท่ีมีต่อหลัก
กฎหมายเอกชน อันเป็นผลให้มีการก่อรูปของกฎหมายก่ึงเอกชนก่ึงมหาชน หลักท่ัวไปและสาระเบ้ืองต้นของ
กฎหมายแพ่งตามท่ีปรากฏในลักษณะ ๑-๒ ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑ ความรับผิดทาง
อาญา และโทษวิธีการเพ่ือความปลอดภัย 
 - กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อํานาจพนักงาน
สอบสวนและศาล การฟ้องคดีอาญา วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น อุทธรณ์และฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 
 - กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยบทท่ัวไป และวิธี
พิจารณาในศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค ๑ และภาค ๒ 
 ๒.๖ กลุ่มการเงินการบัญชี  
  - วิชาการบัญชี, วิชาการเงิน, วิชาการบริหาร และวิชาท่ีเก่ียวข้องกับการงบประมาณ 
 2.๗ กลุ่มศาสนศาสตร์ 
  2.๗.1 วิชาธรรมวิภาค 
   - หลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา หัวข้อธรรม หลักธรรม หมวดธรรม สภาวะขององค์
ธรรมอานิสงส์ของการประพฤติธรรม 
  2.๗.2 วิชามงคลสูตร 
   - สิ่งท่ีเป็นมงคล การกระทําท่ีเป็นมงคล เหตุแห่งความสุข ความก้าวหน้าในการดําเนินชีวิต 
อานิสงส์ของการปฏิบัติตามมงคล 38 ประการ 
  2.๗.3 วิชาพุทธานุพุทธประวัติ  
   - ประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้ ประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังตรัสรู้ 
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 
แนวทางปฏิบัติเพ่ือเข้าถึงเป้าหมายสูงสุด หลักความดี หลักความชั่ว 
  2.๗.6 วิชาศาสนพิธี ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
   - ศาสนพิธี พิธีท่ีเป็นแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน ศาสนพิธีในงานมงคล 
ศาสนพิธีในงานอวมงคล กุศลพิธี บุญพิธี ทานพิธีและปกิณกพิธี ประวัติความเป็นมาของประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย ความสําคัญ ความหมาย เจตนารมณ์  

๒. การสอบรอบสอง ผู้ ท่ีสอบผ่านการสอบภาควิชาการ จึงจะได้ทําการสอบในรอบสอง ซ่ึงประกอบด้วย        
การตรวจโรค, การทดสอบจิตเวช, การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย, การสอบสัมภาษณ์ (ปากเปล่า) และการ
ทดสอบความรู้วิชาเฉพาะตามคุณวุฒิของตําแหน่ง (เชิงลึก) รวม ๓๐๐ คะแนน เพ่ือเป็นการคัดเลือกบุคคลท่ีมี
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ความรู้ในสาขาน้ันอย่างแท้จริงและแม้บางข้ันตอนการทดสอบจะไม่มีคะแนน แต่จะต้องเข้ารับการทดสอบให้
ครบทุกข้ันตอน หากทดสอบไม่ครบทุกข้ันตอนจะได้รับการประมวลผลเป็น “ ไม่ผ่านการทดสอบ ” 
 ๒.1 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ใช้เกณฑ์ผ่าน) 
  - วันจันทร์ท่ี๑8 ก.พ.๖๒ เวลา ๐6.0๐ น. ณ สนามกีฬากองทัพบก 
  - แต่งกายชุดกีฬา ทําการทดสอบตามท่าท่ีกําหนดไว้ตามตารางข้างท้าย เพ่ือใช้ในการพิจารณา      
(ไม่รวมกับคะแนนสอบภาควิชาการ) โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ เม่ือรวมคะแนนผลการทดสอบ ท้ัง ๓ ท่าแล้ว  
 

ตารางแสดงเกณฑ์การทดสอบร่างกาย 

 ดันพ้ืน (ครั้ง) ไม่จํากัดเวลา ลุกน่ัง ๒ นาที (ครั้ง) ว่ิง ๘๐๐ ม. (นาที) 

กลุ่มอาย ุ(ปี) 
เกณฑ์ ๗๐ % เกณฑ์ ๑๐๐ % เกณฑ์ ๗๐ % เกณฑ์ ๑๐๐ % เกณฑ์ ๗๐ % เกณฑ์ ๑๐๐ % 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 
๑๘ - ๒๘ 
๒๙ - ๓๕ 

๑๖ 
๑๔ 

๘ 
๗ 

๒๒ 
๒๐ 

๑๑ 
๑๐ 

๒๓ 
๒๐ 

๑๔ 
๑๒ 

๓๔ 
๓๐ 

๒๐ 
๑๘ 

๔.๓๐ 
๔.๔๕ 

๖.๑๕ 
๗.๐๕ 

๓.๑๕ 
๓.๓๐ 

๕.๐๐ 
๖.๐๐ 

 หมายเหตุ - ใช้เกณฑ์ตามคําสั่ง ทบ. ท่ี ๕๙๐/๒๕๔๙ ลง ๑๒ ต.ค.๔๙ เรื่อง การทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกายผู้ท่ีบรรจุเข้ารับราชการใหม่ เป็นแนวทางอ้างอิง 
 - เกณฑ์การนับอายุ : นับปี พ.ศ.ปัจจุบัน ลบด้วย ปี พ.ศ.เกิด 
 - ผู้ทดสอบจะต้องทดสอบได้คะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า ๗๐ ใน ๑๐๐ คะแนน (ผลรวมของการ
ทดสอบท่าดันพ้ืน ลุก – น่ัง และวิ่ง) 
  ๒.2  การสอบสัมภาษณ์และความเหมาะสมกับตําแหน่ง  
 -วันพุธท่ี ๒๐ ก.พ. ๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. สอบสัมภาษณ์ปากเปล่าเพ่ือทดสอบด้านบุคลิกภาพทัศนคติ
และไหวพริบ (ใช้เกณฑ์ผ่าน) ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก 
  ๒.3  ทดสอบด้านจิตเวช (ใช้เกณฑ์ผ่าน) 
  - วันศุกร์ท่ี 1๕ ก.พ. ๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. รายงานตัว ณ ห้องประชุมใหญ่ช้ัน ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
  - ให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนมาใช้ทําแบบทดสอบจิตเวชด้วย 
  ๒.4  การตรวจโรค  (ใช้เกณฑ์ผ่าน ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม ตามผนวก ค) 
 - วันพฤหัสบดีท่ี 1๔ ก.พ. ๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ น. รายงานตัว ณ ห้องพิธีการ ช้ัน ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยให้งดอาหารหลังเวลา ๒0.๐๐ น. คืนวันก่อนตรวจ (สามารถด่ืมนํ้าเปล่าได้) 
 - ค่าตรวจโรคคนละ ๑,73๐ บาท (หน่ึงพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน)  
  ๒.5 การสอบวิชาเฉพาะตามคุณวุฒิ (เชิงลึก) 
 - วันศุกร์ท่ี ๒๒ ก.พ.๖๒ เวลา ๐7.3๐ น. ทดสอบความรู้ทางวิชาเฉพาะตามคุณวุฒิของตําแหน่ง 
(เชิงลึก) (๓๐๐ คะแนน) ณ หอประชุมส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
  หมายเหตุ 
 - ประกาศผลสอบภาควิชาการ (รอบแรก)  
  วันศุกร์ท่ี ๘ ก.พ.๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ  กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร  กรมยุทธศึกษาทหารบกและ
ทางอินเทอร์เน็ต http://atc.rta.mi.th 
 - ประกาศผลสอบเม่ือทดสอบแล้วเสร็จทุกข้ันตอน (ข้ันสุดท้าย)  
  วันศุกร์ท่ี 1๕ มี.ค.๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ  กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร  กรมยุทธศึกษาทหารบก 
และทางอินเทอร์เน็ต http://atc.rta.mi.th 
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ผนวก ค 
การตรวจโรคและทดสอบจิตเวช 

ลําดับ รายการ ค่าตรวจ 
๑. ช่ังนํ้าหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบอก - 
๒. ตรวจสภาพร่างกายท่ัวไป - 
๓. วัดความดันโลหิตและวัดสญัญาณชีพจร - 
๔. X-ray 220 
๕. จักษุแพทย์ ๑๕๐ 
๖. โสต คอ นาสิก แพทย์ 1๕๐ 
๗. ศัลยแพทย์ 50 
8. อายุรแพทย์ 5๐ 
9. ออร์โธปิดิกส์แพทย์ ๕๐ 

10. แพทย์ กองตรวจโรคฯ 5๐ 
11. เจาะเลือด  

 - CBC 9๐ 
 - FBS 4๐ 
 - BUN  4๐ 
 - CR 40 
 - HIV 12๐ 
 - VDRL  5๐ 

12. ตรวจปัสสาวะ 60 
13. ตรวจหาสารเสพตดิในปัสสาวะ  

 - ยาบ้า 100 
 - เฮโรอีน 140 

๑4. การทดสอบจิตเวช ๓๐๐ 
15. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (รับประทานหลังจากเจาะเลือด) ๓๐ 

 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๑,73๐ 
 
หมายเหตุ 
การตรวจโรค (ใช้เกณฑ์ผ่าน)  
  คําแนะนําการเตรียมตัวเข้ารับการตรวจร่างกาย 
 1. ผู้เข้ารับการตรวจร่างกายต้องงดอาหารหลังเวลา ๒0.๐๐ น. (สามารถด่ืมนํ้าเปล่าได้) 
 2. ผู้เข้ารับการตรวจร่างกายต้องมารายงานตัว  ณ ห้องพิธีการ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.พระมงกุฎเกล้า  
 ในวันพฤหัสบดีท่ี 1๔ ก.พ.๖๒ เวลา 0๘.00 น. นําเอกสารมาแสดง ดังน้ี 
  - รูปถ่ายขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๒ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน) 
  - บัตรประจําตัวสอบ 
  - บัตรประชาชน พร้อมถ่ายสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 
  - กรณีเปลี่ยนชื่อ – สกุล ถ่ายสําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล จาํนวน ๑ ฉบับ 

3. ผู้เข้ารับการตรวจร่างกาย จะต้องชําระเงินค่าตรวจร่างกายเป็นเงิน 1,73๐ บาท  โดยกรุณาเตรียมเงิน
พอดีจํานวนท่ีต้องชําระ (เฉพาะผู้ท่ีไม่พบปัญหาท่ีต้องตรวจเพ่ิมเติม หากมีการเรียกตรวจเพ่ิมเติมในรายท่ีมี
ปัญหาผิดปกติ ผู้เข้ารับการตรวจจะต้องจ่ายเพ่ิมเองตามรายการจริง) 
4. ผู้เข้ารับการตรวจร่างกาย ตรวจสอบรายละเอียดในบัตรคนไข้นอกให้ถูกต้องอีกครั้ง และนําติดตัวไปรับ
การตรวจในทุกสถานีการตรวจ 
 
 



๓๘ 
 

 

 5. การตรวจร่างกายจะแบ่งออกเป็น ดังน้ี.- 
ส่วนท่ี 1  ตรวจโรค (ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 74 และ 76) อายุรกรรม ศัลยกรรม ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 
ตรวจตา และวัดสายตา 
ส่วนท่ี 2  เจาะเลือด และตรวจปัสสาวะ 
ส่วนท่ี 3  X – ray 
 - เม่ือผู้เข้ารับการตรวจร่างกายผ่านการตรวจทุกห้องทุกสถานีแล้วต้องนําบัตรคนไข้ภายนอกส่งคืนให้กับ
เจ้าหน้าท่ี มิฉะน้ันจะถือว่าไม่ได้มารับการตรวจร่างกาย 
 - คณะกรรมการแพทย์จะลงความเห็นว่ามีโรคท่ีขัดต่อการรับราชการหรือไม่ (บัญชีรายชื่อโรคตามอนุผนวก ๑ 
 ประกอบผนวก ค.) 
 - การแต่งกาย ชุดกีฬาสุภาพ (เสื้อยืดคอปก, กางเกงวอร์มขายาว และรองเท้าผ้าใบ) 
  - ไม่ให้ผู้เข้ารับการตรวจร่างกายใส่คอนแทคเลนส์ทุกชนิด สําหรับผู้ท่ีสายตาสั้น, ยาว, เอียง  ให้ใส่แว่นสายตาแทน 
หมายเหตุ 
 ให้งดทานยาแก้หวัด ลดนํ้ามูก ยาแก้คัดจมูก และยาแก้ไอท้ังชนิดเม็ดและนํ้า อย่างน้อย 5 วัน ก่อนเข้ารับ
การตรวจร่างกาย ในกรณีท่ีผลการตรวจเลือด-ปัสสาวะ ผิดปกติ ผู้สมัครจะได้รับการติดต่อจากโรงพยาบาล 
พระมงกุฎเกล้า หรือ กรมยุทธศึกษาทหารบก  ภายใน 3 วันทําการนับจากวันท่ีมาตรวจร่างกาย เพ่ือรับการ
ตรวจเลือดหรือปัสสาวะซํ้า  ผู้สมัครจะต้องมาพร้อมผู้ปกครองหรือบุคคลในครอบครัว 1 ท่าน  เพ่ือร่วมเซ็น
รับรองการตรวจซํ้า และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการตรวจสารเสพติด เป็นจํานวน 1,700 บาท            
ณ กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก ชั้น 8  อาคาร 8 ชั้น รพ.พระมงกุฎเกล้า  หากปฏิเสธการตรวจซํ้า ให้ถือว่าไม่ผ่าน
การตรวจโรค และไม่สามารถใช้ผลการตรวจจากสถานพยาบาลอ่ืนมาใช้แทนได้ 
 
การทดสอบด้านจิตเวช  (ใช้เกณฑ์ผ่าน)  
 - วันศุกร์ ท่ี  1๕ ก.พ.๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ                  
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
 - การแต่งกายชุดสุภาพ และเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนมาใช้ในการทําแบบทดสอบด้วย 
 - คณะกรรมการแพทย์จะแจกแบบทดสอบให้เลือกตอบเพ่ือทดสอบด้านจิตเวช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

 

อนุผนวก ๑ บัญชีรายช่ือโรคท่ีขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการ 
ประกอบ ผนวก ค (การตรวจโรคและทดสอบจิตเวช) 

 
 บัญชีชื่อความพิการทุพพลภาพ หรือโรคตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 74 (พ.ศ.2540) และ ฉบับท่ี 76                 
(พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 ซ่ึงไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ 
 ข้อ ๑ โรคหรือสภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจซ่ึงไม่สามารถเข้ารับราชการทหารได้ตามมาตรา ๔๑ ดังน้ี 
 (๑) โรคหรือความผิดปกติทางตา 
  (ก) ตาข้างหน่ึงข้างใดบอด คือเม่ือรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้วการมองเห็นยังอยู่ในระดับ
ตํ่ากว่า ๗/๖๐ หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกว่า ๑๐ องศา 
  (ข) สายตาไม่ปกติ คือเม่ือรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้วการมองเห็นยังอยู่ในระดับ ๖/๒๔ 
หรือตํ่ากว่าท้ังสองข้าง 
  (ค) สายตาสั้นมากกว่า ๘ ไดออปเตอร์ หรือสายตายาวมากกว่า ๕ ไดออปเตอร์ ท้ังสองข้าง 
  (ง) ต้อแก้วตาท้ังสองข้าง (Bilateral Cataract) 
  (จ) ต้อหิน (Glaucoma) 
  (ฉ) โรคข้ัวประสาทตาเสื่อมท้ัง ๒ ข้าง (Optic Atrophy) 
  (ช) กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุ่นท้ังสองข้าง 
  (ซ) ประสาทการเคลื่อนไหวลูกตาไม่ทํางาน สูญเสียอย่างถาวร (Cranial never ๓rd, ๔th,๖th) 
 (๒) โรคหรือความผิดปกติของหู 
  (ก) หูหนวกท้ังสองข้าง ต้องใช้เสียงในช่วงคลื่นความถ่ี ๕๐๐-๒๐๐๐ รอบ/วินาที หรือ เกินกว่า 
๕๕ เดซิเบล จึงจะได้ยินท้ังสองข้าง 
  (ข) หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังท้ังสองข้าง 
  (ค) เย่ือแก้วหูทะลุท้ังสองข้าง 
 (๓) โรคของหัวใจและหลอดเลือด 
  (ก) หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอย่างถาวรจนอาจอันตรายร้ายแรง 
  (ข) ลิ้นหัวใจพิการ 
  (ค) การเต้นของหัวใจผิดปกติอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง 
  (ง) โรคของกล้ามเน้ือหัวใจ ชนิดท่ีไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้และอาจเป็นอันตราย 
  (จ) หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง 
  (ฉ) หลอดเลือดภายในกะโหลกศีรษะโป่งพองหรือผิดปกติชนิดท่ีอาจเป็นอันตราย 
 (๔) โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด 
  (ก) โรคเลือดหรืออวัยวะสร้างเลือดผิดปกติอย่างรุนแรงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต 
  (ข) ภาวะม้ามโต (Hypersplenism) ท่ีรักษาไม่หายและอาจเป็นอันตราย 
 (๕) โรคของระบบหายใจ 
  (ก) โรคหืด (Asthma) ท่ีได้รับการวินิจฉัยตามเกณฑ์การวินิจฉัย  
  (ข) โรคทางปอดท่ีมีอาการไอ หอบเหน่ือย และมีการสูญเสียการทํางานของระบบทางเดินหายใจ 
โดยตรวจสอบสมรรถภาพปอดได้ค่า Forced Expiratory Volume in One Second หรือ Forced Vital 
Capacity ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของค่ามาตรฐานตามเกณฑ์ 
  (ค) โรคความดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary Hypertension) ซ่ึงวินิจฉัยโดยการตรวจหัวใจ
ด้วยคลื่นเสียงความถ่ีสูง (Echocardiogram) หรือโดยการใส่สายวัดความดันเลือดในปอด 
  (ง) โรคถุงนํ้าในปอด (Lung Cyst) ท่ีตรวจวินิจฉัยได้โดยภาพถ่ายรังสีทรวงอก หรือเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ปอด 
 
 



๔๐ 
 

 

  (จ) โรคหยุดการหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea) ซ่ึงวินิจฉัยด้วยการตรวจ
การนอนหลับ (Polysomnography) 
 (๖) โรคของระบบทางเดินปัสสาวะ 
  (ก) ไตอักเสบเรื้อรัง 
  (ข) กลุ่มอาการไตพิการ (Nephrotic Syndrome) 
  (ค) ไตวายเรื้อรัง 
  (ง) ไตพองเป็นถุงนํ้าแต่กําเนิด (Polycystic Kidney) 
 (๗) โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ข้อ และกล้ามเน้ือ 
  (ก) โรคข้อหรือความผิดปกติของข้อ ดังต่อไปน้ี 
 ๑) ข้ออักเสบเรื้อรัง (Chronic Arthritis) 
 ๒) ข้อเสื่อมเรื้อรัง (Chronic Osteoarthritis) 
 ๓) โรคข้อและกระดูกสันหลังอักเสบเรื้อรัง (Spondyloarthropathy) 
  (ข) แขน ขา มือ เท้า น้ิว อย่างใดอย่างหน่ึงผิดปกติดังต่อไปน้ี 
 ๑. แขน ขา มือ หรือเท้า ด้วน หรือพิการ ถึงแม้ว่าจะรักษาด้วยวิธีใหม่ท่ีสุดแล้วก็ยังใช้การไม่ได้ 
 ๒. น้ิวหัวแม่มือด้วนจนถึงข้อปลายน้ิวหรือพิการถึงข้ันใช้การไม่ได้ 
 ๓. น้ิวชี้ของมือด้วนต้ังแต่ข้อปลายน้ิว 
 ๔. น้ิวมือในมือข้างเดียวกันต้ังแต่สองน้ิวข้ึนไปด้วนจนถึงข้อปลายน้ิวหรือพิการจนถึงข้ันใช้การไม่ได้ 
 ๕. น้ิวหัวแม่เท้าด้วนจนถึงข้อปลายน้ิวหรือพิการจนถึงข้ันใช้การไม่ได้ 
 ๖. น้ิวเท้าในเท้าข้างเดียวกันต้ังแต่สองน้ิวข้ึนไปด้วนจนถึงข้อปลายน้ิวหรือพิการถึงข้ันใช้การไม่ได้ 
 ๗. น้ิวเท้าในเท้าแต่ละข้างต้ังแต่หน่ึงน้ิวข้ึนไปด้วนจนถึงข้อปลายน้ิวหรือพิการถึงข้ันใช้การไม่ได้ 
 ๘. น้ิวเท้าในเท้าข้างใดข้างหน่ึง ต้ังแต่หน่ึงน้ิวข้ึนไปด้วนจนถึงข้อโคนน้ิว หรือพิการถึงข้ัน ใช้การไม่ได้ 
  (ค) คอเอียงหรือแข็งท่ือชนิดถาวร 
  (ง) กระดูกสันหลังโก่ง หรือคด หรือแอ่น จนเห็นได้ชัดหรือแข็งท่ือชนิดถาวร 
  (จ) กล้ามเน้ือเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or Contracture) จนเป็นผลให้อวัยวะส่วนหน่ึง
ส่วนใดใช้การไม่ได้ 
 (๘) โรคของต่อมไร้ท่อและภาวะผิดปกติของเมตาบอลิซึม 
  (ก) ภาวะต่อมไทรอยด์ทํางานน้อยไปอย่างถาวร 
  (ข) ภาวะต่อมพาราไทรอยด์ทํางานน้อยไปอย่างถาวร 
  (ค) ภาวะต่อมใต้สมองผิดปกติอย่างถาวร 
  (ง) เบาหวาน 
  (จ) ภาวะอ้วน (Obesity) ซ่ึงมีค่าดัชนีความหนาของร่างกาย (Body Mass Index) ต้ังแต่ ๓๕ 
กิโลกรัมต่อตารางเมตร ข้ึนไป 
  (ฉ) โรคหรือความผิดปกติเก่ียวกับเมตาบอลิซึมของแร่ธาตุ สารอาหารดุล สารนํ้าอิเล็กโทรไลต์และ
กรดด่าง ตลอดจนเมตะบอลิซึมอ่ืนๆ ชนิดถาวร และอาจเป็นอันตราย 
  (ช) ภาวะต่อมไทรอยด์ทํางานมากผิดปกติ (Hyperthyroidism) 
 (๙) โรคติดเชื้อ 
  (ก) โรคเรื้อน 
  (ข) โรคเท้าช้าง 
  (ค) โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซ่ึงไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ 
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 (๑๐) โรคทางประสาทวิทยา 
  (ก) จิตเจริญล่าช้า (Mental Retardation) ท่ีมีระดับเชาว์ปัญญา ๖๙ หรือ ตํ่ากว่าน้ัน 
  (ข) ใบ้ (Mutism) หรือพูดไม่เป็นภาษา หรือฟังภาษาไม่รู้เรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร 
  (ค) ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคท่ีทําให้มีอาการชัก (Seizures) อย่างถาวร 
  (ง) อัมพาต (Paralysis) ของแขน ขา มือ หรือเท้าชนิดถาวร 
  (จ) สมองเสื่อม (Dementia)  
  (ฉ) โรคหรือความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังท่ีทําให้เกิดความผิดปกติอย่างมากในการ
เคลื่อนไหวของแขนขาอย่างถาวร 
  (ช) กล้ามเน้ือหมดกําลังอย่างหนัก (Myasthenia Gravis) 
 (๑๑) โรคทางจิตเวช 
  (ก) โรคจิตท่ีมีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง 
    ๑) โรคจิตเภท (Schizophrenia) 
    ๒) โรคจิตกลุ่มหลงผิด (Resistant Delusional Disorder, Induced Delusional Disorder) 
    ๓) โรคสคิซโซแอฟแฟ็คทีป (Schizoaffective Disorder) 
    ๔) โรคจิตท่ีเกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to Brain Damage 
and Dysfunction) 
    ๕) โรคจิตอ่ืนๆ (Unspecified Nonorganic Psychosis) 
  (ข) โรคอารมณ์แปรปรวนท่ีมีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง 
    ๑) โรคอารมณ์แปรปรวน (Manic Episode ,Bipolar Affective Disorder) 
    ๒) โรคอารมณ์แปรปรวนท่ีเกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder, due to 
Brain Damage and Dysfunction and to Physical Disorder) 
    ๓) โรคอารมณ์แปรปรวนอ่ืนๆ (Other Mood (Affective) Disorder, Unspecified 
Mood Disorder) 
    ๔) โรคซึมเศร้า (Depressive Disorder, Recurrent Depressive Disorder) 
  (ค) โรคพัฒนาการทางจิตเวช 
    ๑) จิตเจริญล่าช้าท่ีมีระดับเชาว์ปัญญา ๗๐ หรือตํ่ากว่า (Mental Retardation) 
    ๒) โรคหรือความผิดปกติในการพัฒนาการของทักษะทางสังคมและภาษา (Pervasive 
Developmental Disorder) 
 (๑๒) โรคอ่ืนๆ  
  (ก)  กะเทย (Hermaphrodism)  
  (ข) มะเร็ง (Malignant Neoplasm)  
  (ค) โรคตับอักเสบเรื้อรัง (ChronicHepatitis)  
  (ง) ตับแข็ง (Cirrhosis of Liver) 
  (จ) คนเผือก (Albino)  
  (ฉ)  โรคลูปัสอิริธิมาโตซัสท่ัวร่างกาย (Systemic Lupus Erythematosus)  
  (ช)  กายแข็งท่ัวร่างกาย (Systemic Sclerosis)  
  (ซ)  รูปวิปริตต่าง ๆ ได้แก่ 
    ๑. จมูกโหว่ 
    ๒. เพดานโหว่หรือสูงหรือลิ้นไก่สั้นพูดไม่ชัด 
 
 
 
 



๔๒ 
 

 

   
   (ฌ) โรคผิวหนังลอกหลุดตัวผิดปกติแต่กําเนิดชนิดเด็กดักแด้ ( Lamellar Ichthyosis 
& Congenital Ichthyosiform Erythroderma ) 
 ข้อ ๒ โรคท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือมีผลกระทบแก่ทางราชการในการ
บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก 
  (๑) โรคเอดส์ 

(๑) ตาบอดสี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๔๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างใบสมัครสอบออนไลน์ 



 

 

(ตัวอย่างหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะ
 
 
 
ท่ี............./................. 
 

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
หนังสือสําคัญประจําตวัแสดงวิทยฐานะฉบับน้ีแสดงว่า

         .....................................................
ได้สาํเรจ็การฝึกวิชาทหารช้ันปีท่ี.....................................
จากสถานศึกษาศึกษา  .....................

 ตามหลักสูตรท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด

ระหว่างรับราชการฝึกวิชาทหารมคีวามประพฤติ
   ให้ไว้   ณ   วันท่ี............................................................................................................................
 
 
 

 

 

หมายเหตุ ผู้ท่ีขอรับสิทธิคะแนนเพ่ิม  ต้องมีหนังสือรับรองของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนหรือหน่วยบัญชาการกําลังสํารอง 
 หรือ กรมการรักษาดินแดน 

นศท. ในส่วนกลาง (กทม
 - กองเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนโทร
 - กองกําลังพล ศูนย์การกําลังสํารองโทร
นศท. ในส่วน ภูมิภาค (ศูนย์ฝึก นศท

                  - กองเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนโทร

๔๔ 

ตัวอย่างหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะ)

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
หนังสือสําคัญประจําตวัแสดงวิทยฐานะฉบับน้ีแสดงว่า

................................................................................................................... 
.....................................ประจําปีการศึกษา.......................................

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

ตามหลักสูตรท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด 

ตามกฎหมาย   ว่าด้วย  การส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร 

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

พลโท 

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

      ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรกัษาดินแดน

ผู้ท่ีขอรับสิทธิคะแนนเพ่ิม  ต้องมีหนังสือรับรองของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนหรือหน่วยบัญชาการกําลังสํารอง 
หรือ กรมการรักษาดินแดน (ตามตัวอย่าง)  

กทม.และปริมณฑล) ติดต่อสอบถาม ได้ท่ี  
กองเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนโทร. ๐๒-๒๒๓๓๒๕๔ 
กองกําลังพล ศูนย์การกําลังสํารองโทร. ๐๒-๒๗๕๔๕๐๔ 

ศูนย์ฝึก นศท. และหน่วยฝึก นศท. ท่ัวประเทศ) ติดต่อได้ท่ี  
กองเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนโทร. ๐๒-๒๒๓๓๒๕๔ 

) 

หนังสือสําคัญประจําตวัแสดงวิทยฐานะฉบับน้ีแสดงว่า 

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

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

..................................................................) 

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรกัษาดินแดน 

ผู้ท่ีขอรับสิทธิคะแนนเพ่ิม  ต้องมีหนังสือรับรองของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนหรือหน่วยบัญชาการกําลังสํารอง  

 
 



 

 

(ตัวอย่างหนังสือรับรองการไปราชการทัพ
 

 
 
 

 

เรียน  เจ้ากรมสารบรรณทหารบก 

 ด้วย...........................................................................................
สังกัด.................................................................................................
บ้านเลขท่ี.......................................หมู่ท่ี
อําเภอ.................................................
ตรวจสอบประวัติราชการของ.............................
จึงขอรับรองว่าเคยไปราชการทัพ ดังน้ี
 ๑.............................................................................................................................
 ๒............................................................................................................................................................
 ๓.........................................................................................................................
กับได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเกียรติ  คือ
 ๑. .............................................................................................................................
 ๒. .............................................................................................................................
 ๓. ..................................................................................
 
รับรองว่าถูกต้อง 

(ลงช่ือ).......................................................................

 เจ้าหน้าท่ีผูต้รวจสอบประวัติ
 
คําอธิบายเพิ่มเติม 
๑. บิดา/มารดา เป็นนายทหารสัญญาบัตร ติดต่อขอรับท่ีกองประวัติฯ กรมสารบรรณทหารบก
๒. บิดา/มารดา เป็นนายทหารประทวน ติดต่อ
๓. หลักฐานประกอบการขอรับหนังสือน้ี ได้แก่ หลักฐานหรือคําส่ังการไปปฏิบัติหน้าท่ีราชการสนาม หรือ หลักฐานท่ีแสดงว่า
เป็นบุตรของทหาร ข้าราชการและลูกจ้างประจํา ในสังกัดกองทัพบก ซ่ึงประสบอันตรายทุพพลภาพในขณะปฏิ
ในหน้าท่ี หรือถูกประทุษร้าย เพราะเหตุกระทํา
ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าทําขวัญ ตามข้อบังคับกลาโหมว่าด้วย คนงานหรือบุตรของ
ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ

๔๕ 

ตัวอย่างหนังสือรับรองการไปราชการทัพ) 

ใบรับรองการไปราชการทัพ 

วันท่ี................... เดือน.........................

................................................................ประเภท........................................................
................................................................................................................................................

หมู่ท่ี......................ถนน.......................ตําบล..............................................................
..................... จังหวัด.............................................   ได้ยื่นคําร้องขอให้กรมสารบรรณทหารบก

..............................................................................................และรับรองการไปราชการทัพ
จึงขอรับรองว่าเคยไปราชการทัพ ดังน้ี.- 

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

...................................................................................................................................................................
กับได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเกียรติ  คือ.- 

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

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

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

 

............................(ลงช่ือ)..................................................................

เจ้าหน้าท่ีผูต้รวจสอบประวัต ิ     ตําแหน่ง………...........................................................

มารดา เป็นนายทหารสัญญาบัตร ติดต่อขอรับท่ีกองประวัติฯ กรมสารบรรณทหารบก 
มารดา เป็นนายทหารประทวน ติดต่อขอรับท่ีแผนกประวัติฯ มณฑลทหารบก ตามภูมิลําเนาท่ีสังกัด

หลักฐานประกอบการขอรับหนังสือน้ี ได้แก่ หลักฐานหรือคําส่ังการไปปฏิบัติหน้าท่ีราชการสนาม หรือ หลักฐานท่ีแสดงว่า
เป็นบุตรของทหาร ข้าราชการและลูกจ้างประจํา ในสังกัดกองทัพบก ซ่ึงประสบอันตรายทุพพลภาพในขณะปฏิ
ในหน้าท่ี หรือถูกประทุษร้าย เพราะเหตุกระทําตามหน้าท่ีหรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุน้ัน ซ่ึงได้บําเหน็จบํานาญพิเศษ
ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าทําขวัญ ตามข้อบังคับกลาโหมว่าด้วย คนงานหรือบุตรของ

มาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ 

ทบ. ๑๐๑ - ๐๔๖ 

..............................พ.ศ.................. 

........................................................ 
.......................................................มีภูมลิําเนาอยู่ท่ี 

.............................................................. 
ได้ยื่นคําร้องขอให้กรมสารบรรณทหารบก 

บรองการไปราชการทัพ 

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

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

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

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

).................................................................................... 

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

ขอรับท่ีแผนกประวัติฯ มณฑลทหารบก ตามภูมิลําเนาท่ีสังกัด 
หลักฐานประกอบการขอรับหนังสือน้ี ได้แก่ หลักฐานหรือคําส่ังการไปปฏิบัติหน้าท่ีราชการสนาม หรือ หลักฐานท่ีแสดงว่า 

เป็นบุตรของทหาร ข้าราชการและลูกจ้างประจํา ในสังกัดกองทัพบก ซ่ึงประสบอันตรายทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการ 
เพราะเหตุน้ัน ซ่ึงได้บําเหน็จบํานาญพิเศษ 

ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าทําขวัญ ตามข้อบังคับกลาโหมว่าด้วย คนงานหรือบุตรของ 



๔๖ 
 

 

(ตัวอย่างหนังสือรับรองการเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ และลูกจ้างสังกัดกองทัพบก) 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี   ……../….…… หน่วย............................................ 
 ท่ีต้ังหน่วย..................................... 

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

 
  หนังสือฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือรับรองว่า................................................................................................
ตําแหน่ง............................................................ เป็นบิดา/มารดา ของ นาย/นางสาว......................................ซ่ึง
กําลัง/เคย รับราชการใน................................................................. ตําแหน่ง........................................ต้ังแต่ 
.......................................... ถึง ........................................... เป็นผู้ ท่ีมีความประพฤติเรียบร้อย และ 
ไม่เคยบกพร่องต่อหน้าท่ี 

 
   ให้ไว้  ณ  วันท่ี          เดือน                          พ.ศ. 

 
 
 

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

                                                 ตําแหน่ง   
 

หมายเหตุ  ผู้ท่ีมีอํานาจลงนาม มีตําแหน่งเป็นผู้บังคับกองพันหรือกองร้อยอิสระข้ึนไป 

 



๔๗ 
 

 

(ตัวอย่างใบคําตอบและการเขียนใบคําตอบ) 

 

 

๑๒ 

ตัวอย่างการบันทกึ 
ชื�อ-สกลุ เช่น นายสมพร พลเยี�ยม เขยีนตวับรรจงใหช้ดัเจน 
ข้อสอบชุดที� ใหเ้ขียนตวัเลขขอ้สอบชุดที�ไดรั้บ เช่น ไดรั้บขอ้สอบชุดที� ๓ 
 ใหเ้ขียนเลข ๓ ในช่องขอ้สอบชุดที�................ 
การลงหมายเลขรหัสประจําตวัสอบเช่น “๑๐๓๖๘๓๑” 
 - ช่องที� ๑ ลงหมายเลข ๑  
 - ช่องที� ๒ ลงหมายเลข ๐ 
 - ช่องที� ๓ ลงหมายเลข ๓ 
 - ช่องที� ๔ ลงหมายเลข ๖ 
 - ช่องที� ๕ ลงหมายเลข ๘ 
 - ช่องที� ๖ ลงหมายเลข ๓ 
 -  ช่องที� ๗ ลงหมายเลข ๑ 
และใหร้ะบายทึบดงันี.  
 - 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 กรมยุทธศึกษาทหารบก และเส้นทางเดินรถ 

 
 - สถานีรถไฟสามเสน   เป็นจุดอ้างอิงหลักท่ีอยู่ใกล้กับกรมยุทธศึกษาทหารบกมากท่ีสุด  
                                      (ห่างประมาณ ๔๐๐ เมตร) 

-  วันจันทร์ท่ี ๑๕ธ.ค.5๗– วันอังคารท่ี ๖ ม.ค.๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ ณ. (เว้นวันหยุดราชการ) จําหน่าย 
   ใบสมัครสอบ (ราคาชุดละ ๑๕๐ บาท) ท่ีกองสนับสนุนการฝึกและศึกษา ในกรมยุทธศึกษาทหารบก 
- วันพุธท่ี ๗ ม.ค.5๘– วันอาทิตย์ท่ี 1๑ ม.ค.5๘ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. จําหน่ายใบสมัคร และรับสมัครสอบ 
 ท่ีหอประชุมเสนาปฏิพัทธ์ ในกรมยุทธศึกษาทหารบก (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)ค่าสมัครสอบ ๑๐๐ บาท  



 

 

แผนผั

 
 
 
 
 

หมวดเกษตร

อาคาร 

อาคารสอบ
KTB

( คนฑี 

 

ลําคลอง 

ตึกอํานวยการ

ธนาคารออมสิน 

 

 
สระนํ้า

สระนํ้า

สระนํ้า 

อาคารพานิชย ์
อาคารพานิชย ์

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

๔๙ 

แผนผังโดยสังเขป มหาวิทยาลัยรามคําแหง (หัวหมาก
 

 
 

สนามฟุตบอล 
อาคารพานิชย ์

อาคารพานิชย ์

หมวดเกษตร 

อาคารพานิชย ์

อาคารสอบ 
KTB 
คนฑี ) 

อาคาร 

 

 

ตึกอํานวยการ 

หอสมุด 

สระนํ้า 

สระนํ้า 

 

 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง ( หัวหมาก ) 

คําแนะนําการเดินทาง
ระยะทาง 

 - ถนนบางนา
  (หัวหมาก) 
  ระยะทาง 11 
 - จากแยกบางนาถึงแยก ม
  (หัวหมาก) 
  ระยะทาง 9 
 - จากทางแยกเขา้ ม
  (หัวหมาก) ระยะทาง 

รถประจําทาง 
 - รถประจําทางจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
ม.รามคําแหง (หัวหม
38, 40, 58, 60
99, 109, 113
ปอ.1, ปอ.122,
ปอ.504  และ ปอ
 

คําแนะนําการสอบ
กําหนดการสอบภาควิชาการ
วันอาทิตย์ท่ี ๒๗
 ม.รามคําแหง (
 
- ผังท่ีนั่งสอบ 
 ด้านหน้าห้องสอบ ในภาคเช้าของวันสอบ 
- การไปในสถานท่ีราชการต้องแต่งกาย
 สุภาพเรียบร้อย 
 ให้เข้าห้องสอบ
   ตามข้อ ๙.๓.
-  เตรียมบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัว
 ประชาชนไว้รับตรวจ
-  ควรเดินทางไปสถานท่ีสอบก่อนเวลา
   อย่างน้อย ๑ 
   จะติดขัดมาก
 

 

หัวหมาก) 

คําแนะนําการเดินทาง 

-ตราดถึง ม.รามคําแหง  
 
11 กโิลเมตร 

จากแยกบางนาถึงแยก ม.รามคําแหง  
 
9 กิโลเมตร 

จากทางแยกเขา้ ม.รามคําแหง  
ระยะทาง 2 กโิลเมตร 

รถประจําทางจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ -  
หัวหมาก) ได้แก ่สาย 17, 22    
60, 71, 92, 93, 95,  

113, 137, 168, 501, 171,  
, ปอ.126, ปอ.พ.4 –2,  

และ ปอ.545 

คําแนะนําการสอบ 
กําหนดการสอบภาควิชาการ(รอบแรก)  

๒๗ ม.ค.๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ น.  
(หัวหมาก) 

 จะติดประกาศไว้ท่ีบริเวณ 
ด้านหน้าห้องสอบ ในภาคเช้าของวันสอบ  
การไปในสถานท่ีราชการต้องแต่งกาย 
สุภาพเรียบร้อย มิฉะน้ันจะไม่พิจารณา 
ให้เข้าห้องสอบ (รายละเอียดการแต่งกาย 

.๒ หน้า 7) 
เตรียมบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัว 

นไว้รับตรวจ 
ควรเดินทางไปสถานท่ีสอบก่อนเวลา 

๑ – ๒ ชม. เน่ืองจากการจราจร 
จะติดขัดมาก 



๕๐ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถนน
ราชวถีิ 

อนุสาวรีย์ 
 

ชัยสมรภูมิ 

 

องคก์าร 
ทหารผา่นศึก 

สะพานลอย 

 

วงัพญาไท 

สถานที�ตรวจโรคและทดสอบจิตเวช 

อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ 

โรงพยาบาล 

พระมงกฎุเกล้า 

ไปดินแดง 

ไปปทุมวนั 

แผนผังโดยสังเขป สถานท่ีตรวจโรค และทดสอบจิตเวช 
ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

 
 
กําหนดการตรวจโรคและทดสอบจิตเวช  
(รายละเอียดการปฏิบัติตัวอยู่ในเอกสารคําแนะนํา  หน้าท่ี 9 - 10,  37 – 38) 
วันศุกร์ท่ี 1๕  ก.พ.๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ น. ทดสอบจิตเวช ณ  ห้องประชมุใหญ่  ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  รพ.พระมงกุฎเกล้า 
วันพฤหัสบดีท่ี 1๔ ก.พ.๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ น. ตรวจโรค ณ ห้องพิธกีาร ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.พระมงกฎุเกล้า  
       - งดอาหารหลังเวลา ๒๐.๐๐ น. วันคืนก่อนตรวจ (สามารถดื่มนํ้าเปล่าได้) 
หมายเหตุ : ไม่ควรนํารถยนตส์่วนตัวไป เน่ืองจากไม่มสีถานท่ีจอดรถ 

  

    ถนนพระรามที� ๖                             แยกตึกชยั                                ถนนพระรามที� ๖ 

รพ.รามาธิบดี ไปสวนจิตรลดา 



๕๑ 
 

 

ไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิ (ตามเสน้ทางไปถนนดินแดง)  ถนนวภิาวดรีังสิต
ไปดอนเมอืง 

 

สนามฟุตบอล 

และลู่วิ�ง 
 

(บริเวณทดสอบ) 
 

 

มหาวทิยาลยัหอการค้า 
วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร 

สถานีโทรทัศน์ช่อง ๑๑ 
ศูนย์การกาํลังสํารอง 

แผนผังโดยสังเขป สนามกีฬากองทัพบก 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (รายละเอียดการปฏิบัติตัวอยู่ในเอกสารคําแนะนํา  หน้าท่ี 9, 36  ) 

 - วันจันทร์ท่ี ๑8 ก.พ.๖๒ เวลา ๐6.0๐ น. รายงานตัว ณ สนามกีฬากองทัพบก  แต่งกายชุดกีฬา 
 - ทําการทดสอบตามท่าท่ีกําหนดไว้เป็นคะแนน (โดยสังเขป) ตามตารางทดสอบ ผนวก ข  
 - เกณฑ์ผ่านร้อยละ ๗๐ เมื่อรวมคะแนนผลการทดสอบ ท้ัง ๓ ท่าแลว้  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

บริเวณสนามกฬีา กองทพับก 

อาคารสโมสรกองทพับก 



๕๒ 
 

 

 

 

 

 

 

  

 การสอบวิชาเฉพาะตามคุณวุฒิ(เชิงลึก) (รายละเอียดการปฏิบัติตัวอยู่ในเอกสารคําแนะนํา หน้าท่ี 10,  36) 
- วันศุกร์ท่ี ๒๒ ก.พ.๖๒ เวลา ๐7.3๐ น. รายงานตัว  ณ  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก 
- การแต่งกายชุดสุภาพ  
- นําอุปกรณเ์ครื่องเขียน, บัตรประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัวประชาชน  มาให้พร้อมในวันสอบ 
  
  



๕๓ 
 

 

 

 

 

ลําดับ วัน/เดือน/ปี เวลา การปฏิบัติ หมายเหตุ

๑ วันจันทร์ท่ี 26 พ.ย. 61 ถึง รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซตข์องกรมยุทธศกึษาทหารบก

วันอังคารท่ี 11 ธ.ค. 61 และกองคดัสรรและพัฒนาบุคลากร

กรมยุทธศกึษาทหารบก  และทาง internet

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

ผู้สมัครสอบส่งเอกสารคะแนนเพ่ิม หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์

กลุ่มสอบท่ี 1, 2, 3 กรมยุทธศกึษาทหารบก

ผู้สมัครสอบส่งเอกสารคะแนนเพ่ิม

กลุ่มสอบท่ี 4, 5, 7

ผู้สมัครสอบส่งเอกสารคะแนนเพ่ิม

กลุ่มสอบท่ี 6

๓ วันอาทิตย์ท่ี 27 ม.ค. 62 13.00 - สอบภาควิชาการ (รอบแรก) ม.รามคําแหง (หัวหมาก)

16.00 น.

๔ วันศกุร์ท่ี 6 ก.พ. 62 ๐๘.๓๐ น. ประกาศผลการสอบภาควิชาการ บอร์ดหน้า กองคดัสรรและพัฒนาบุคลากร       
กรมยุทธศกึษาทหารบก และทาง internet   
http://atc.rta.mi.th หรือ www.radd-atc.com

ผู้สอบผ่านภาควิชาการส่งเอกสารสมัครสอบ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์

(สบ.ทบ. ตรวจหลักฐาน) กรมยุทธศกึษาทหารบก

08.30 น. กลุ่มสอบท่ี 2 วิทยาศาสตร์ ประเภท ก

09.30 น. กลุ่มสอบท่ี 3 วิทยาศาสตร์ ประเภท ข

13.30 น. กลุ่มสอบท่ี 1 วิศวกรรมศาสตร์

08.30 น. กลุ่มสอบท่ี 5 นิตศิาสตร์

11.00 น. กลุ่มสอบท่ี  7 ศาสนศาสตร์

13.30 น. กลุ่มสอบท่ี  4 ศลิปศาสตร์

วันท่ีพุธท่ี 13 ก.พ. 62 08.30 น. กลุ่มสอบท่ี  6 การเงิน การบัญชี

ตรวจโรค (เร่ิมสอบรอบสอง) ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน ๑๐

อาคารเฉลิมพระเกียรตฯิ รพ.พระมงกุฏเกล้า

วันศกุร์ท่ี 15 ก.พ. 62 ทดสอบดา้นจิตเวช ห้องพิธีการ ช้ัน ๑๐

อาคารเฉลิมพระเกียรตฯิ รพ.พระมงกุฏเกล้า

๘ วันจันทร์ท่ี 18 ก.พ. 62 ๐6.๐๐ น. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย สนามกีฬากองทัพบก

๙ วันพุธท่ี 20 ก.พ. 62 ๐7.3๐ น. สอบสัมภาษณ์ กรมยุทธศกึษาทหารบก

10 วันศกุร์ท่ี 22 ก.พ. 62 07.30 น. สอบวิชาเฉพาะตามคณุวุฒิ (เชิงลึก) หอประชุมส่วนการศกึษา โรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้า

วันศกุร์ท่ี 15 มี.ค. 62 ประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย บอร์ดหน้ากองคดัสรรและพัฒนาบุคลากร 

กรมยุทธศกึษาทหารบก และทาง internet  

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

ผู้สอบไดเ้ป็นบุคคลตวัจริงและตวัอะไหล่ หอประชุมกิตตเิสนา  วิทยาลัยการทัพบก

รายงานตวัเลือกตําแหน่งบรรจุ  (ในพ้ืนท่ีกรมยุทธศกึทหารบก)

13 วันอังคารท่ี 25 มี.ค. 62 ๐๘.๐๐ - ดําเนินการทําสัญญาและตรวจสอบหลักฐาน กรมสารบรรณทหารบก

 ถึง วันศุกร์ที่ 29 มี.ค.62 ๑๕.๓๐ น.

12 วันศกุร์ท่ี 22 มี.ค. 62 ๐๘.๐๐ น.

กําหนดการดําเนนิงานสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนนุ เข้ารับราชการ
เป็นนายทหารสัญญาบัตรประจําปีงบประมาณ ๒๕๖2

7 ๐๘.๐๐ น.

๐๘.๓๐-
16.00 น.

 

๕

11 ๐๘.๓๐ น.

วันอังคารท่ี 12 ก.พ. 62

วันจันทร์ท่ี 11 ก.พ. 62

๒ วันพุธท่ี 12 ธ.ค. 61

วันพฤหัสบดท่ีี 13 ธ.ค. 61

6 วันพฤหัสบดท่ีี 14 ก.พ. 62 �08.00

 วันศกุร์ท่ี 14 ธ.ค. 62



๕๔ 
 

 

สอบถามรายละเอียดการสมัครสอบเพ่ิมเติม 
 

- สอบถามรายละเอียดการสมัครสอบ ข้ันตอน วิธีการสมัครทางอินเทอร์เน็ต การสอบภาควิชาการ การสอบภาคปฏิบัติ  
  การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การประกาศผลสอบ รอบ 2  ท่ี กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร 
  กรมยุทธศึกษาทหารบก 41  ถ.เทอดดําริ  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กทม.  10300 
  โทร ๐-๒๒๔๑-๔๐๖๘-๙ ต่อ ๘๙๑๐8, 89100 โทร ๐-๒๒๔๑-๔๐๓๗   
- สอบถามรายละเอียดการตรวจโรค ท่ี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ  315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท 
  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร0-2354-7600-28 
- สอบถามรายละเอียดการตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติผู้สมัคร ท่ี กองควบคุมคุณวุฒิ  
  กรมสารบรรณทหารบก  ในกองบัญชาการกองทัพบก  ถนนราชดําเนินนอก กรุงเทพมหานคร   
   โทร. ๐ – ๒๒๙๗ –   ๘๑๐๕ , ๐ – ๒๒๙๗ – ๗๕๖๘ และ ๐ – ๒๒๙๗ – ๗๕๔๘  
        ***  - ติดต่อสอบถามเก่ียวกับการขอหนังสือรับรองวิทยฐานะและคะแนนเพ่ิมของ  
  นศท.  ในส่วนกลาง (กทม.และปริมณฑล) ติดต่อสอบถาม ได้ท่ี  
      - กองเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. ๐-๒๒๒๓-๓๒๕๔ 
      - กองกําลังพล ศูนย์การกําลังสํารอง โทร. ๐-๒๒๗๕-๔๕๐๔ 
  นศท.  ในส่วน ภูมิภาค  ติดต่อสอบถามได้ท่ี 
      - กองเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. ๐-๒๒๒๓-๓๒๕๔ 
  

แจ้งเตือน 

 จากการดําเนินการของกรมยุทธศึกษาทหารบก ในการสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติ
หน้าท่ีในตําแหน่งต่างๆในกองทัพบกน้ัน อาจมีกลุ่มบุคคลทําการแอบอ้างกับบุคคลท่ัวไปว่า 
สามารถจะช่วยเหลือให้เข้ารับการบรรจุเป็นบุคลากรในกองทัพบกได้ และเรียกรับผลประโยชน์ใน
รูปแบบต่างๆ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจากบุคคลท่ีหลงเช่ือ ซึ่ งก ลุ่มบุคคลดังกล่าวได้              
ทําการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารส่งข้อความ หรือกระทําการในรูปแบบต่างๆ อันเป็นเท็จ                    
กรมยุทธศึกษาทหารบก จึงขอแจ้งให้ทราบว่า การกระทําดังกล่าวน้ันไม่เ ก่ียวข้องกับ             
กรมยุทธศึกษาทหารบกแต่อย่างใด อน่ึงการกระทําของกลุ่มบุคคลดังกล่าวน้ัน ทําให้เกิดความ
เสียหายต่อความเช่ือม่ันในการปฏิบัติงานของกรมยุทธศึกษาทหารบก รวมท้ังกองทัพบก อันเป็น
การกระทําผิดต่อกฎหมายต่างๆ ท่ีมีโทษทางอาญาและทางแพ่ง จึงขออย่าได้หลงเช่ือหรือให้การ
สนับสนุนกับกลุ่มบุคคลท่ีกระทําการดังกล่าว เพราะอาจตกเป็นผู้เข้าร่วมกระทําความผิดด้วย     
ท้ังน้ีหากมีผู้ใดพบเห็นเหตุการณ์หรือได้รับการติดต่อจากกลุ่มบุคคลท่ีกระทําการแอบอ้าง          
ในลักษณะท่ีผิดกฎหมายดังกล่าวข้ างต้น ก รุณาแจ้งใ ห้กรมยุทธศึกษาทหารบกทราบ             
(ตามหมายเลขโทรศัพท์ท่ีปรากฏอยู่ด้านล่าง) 
 

 

ติดตามข่าวสารการสอบคัดเลือกในห้วงต้นปีงบประมาณเป็นประจําทุกปี 
เว็บไซต์ กรมยุทธศึกษาทหารบก 

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


