( สาเนาคู่ฉบับ )

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ประจาปีงบประมาณ ๒๕62
กองทัพบก มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ
เป็นนายทหารสัญญาบัตร เพื่อบรรจุลงในตาแหน่งที่ขาดแคลนตามหน่วยต่างๆ ในกองทัพบก จานวน 155 อัตรา
(บัญชีตาแหน่งตามแนบ) รายละเอียดดังนี้
๑. ประเภทบุคคลที่จะรับสมัครสอบ
1.๑ บุคคลชาย/หญิง
1.๒ ทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 (ผู้สาเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ถึงชั้นปีที่ 5 หรือ
ทหารที่ปลดจากกองประจาการโดยรับราชการจนครบกาหนด)
1.๓ นายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
2.1 คุณสมบัติเฉพาะบุคคลชาย
2.๑.1 เป็ นทหารกองเกิ น อายุ ระหว่ าง 22 ปี บริ บู รณ์ ถึ ง 29 ปี บริ บู รณ์ (เกิ ดตั้ งแต่ ปี
พ.ศ.๒๕33 – ๒๕40) ต้องผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจาการ เป็ นบุคคลจาพวกที่ 1 ผลการ
จับสลาก “ดา” หรือ ไม่ต้องเข้ารับราชการเนื่องจากมีคนร้องขอเข้ากองประจาการพอ ทั้งนี้ จะไม่รับสมัครบุคคล
ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลื อกทหารกองเกินเข้ากองประจาการ และ/หรือผู้ที่ขอผ่อนผั นเข้ารับการตรวจเลือกเป็น
ทหารกองประจาการ ในปีที่สมัครสอบ
2.1.๒ เป็นทหารกองหนุน อายุระหว่าง 22 ปีบริบูรณ์ ถึง 35 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่
ปี พ.ศ.2527 – 2540)
2.๑.๓ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็น
ทหารโดยต้องมีความสูงตั้งแต่ ๑๖๐ เซนติเมตร รอบอก ๗๖/๗๙ เซนติเมตร โดยจะพิจารณาผลการวัดขนาด
ร่างกายจากที่ระบุใน แบบ สด.๔๓ หรือจากผลการวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรคการสอบรอบที่สอง
2.2. คุณสมบัติเฉพาะบุคคลหญิง
ต้ อ งมี ร่ า งกายสมบู ร ณ์ อายุ ร ะหว่ า ง 22 ปี บ ริ บู ร ณ์ ถึ ง ๓๕ ปี บ ริ บู ร ณ์ (เกิ ด ตั้ ง แต่ ปี
พ.ศ.๒๕๒7 – ๒๕40) น้าหนักไม่น้อยกว่า ๔๐ กิโลกรัม และมีความสูงตั้งแต่ ๑๕๐ เซนติเมตรขึ้นไป โดย
จะพิจารณาจากผลการวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรคการสอบรอบที่สอง
2.3. คุณสมบัติทั่วไปทั้ง บุคคลชาย/หญิง (คุณสมบัติเพิ่มเติมจาก ข้อ 2.๑ และ 2.๒)
2.3.1 เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยมีคุณวุฒิตรงตามตาแหน่ง และ
คุณลักษณะเฉพาะที่จะสามารถบรรจุเข้ารับราชการตามตาแหน่งที่เปิดบรรจุ กรณีที่คุณวุฒิเรียกชื่อไม่ตรงตาม
กาหนดไว้ ให้ใช้ผลการรับรองปริญญาของสานักงาน ก.พ. ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว๔๑
ลง ๓๐ ก.ย.๕๓, หนั งสื อส านั กงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว๒๑ ลง ๑๘ ส.ค.๕๔, หนังสื อส านักงาน ก.พ.
ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว๑๔ ลง ๑๐ ก.ย.๕๕ และหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔/ว๑๑ ลง ๑๓ ส.ค.๕๖ และที่
แก้ไ ขเพิ ่ม เติม ส าหรับ คุณ วุฒ ิที ่ไ ม่ไ ด้ก าหนดไว้ใ ห้เ ป็น หน้า ที ่ข องผู ้ส มัค รประสานสถานศึก ษาเพื ่อ

-2ขอรับเอกสารยืนยัน ว่า สานักงาน ก.พ. ได้มีการรับรองหลักสูตรการเรียนที่สาเร็จมาว่าเป็นไปตามที่ประกาศ
รับสมัครของกรมยุทธศึกษาทหารบก จริง
2.3.2 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ กห. ว่าด้วย การบรรจุ การโอน
และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2529 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.๓.3 ต้องเป็ นผู้ มี วิทยฐานะและคุณลั กษณะถูกต้ องตามข้ อบังคับ กห. ว่าด้วยการ
แต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.๓.4 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
2.๓.5 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติที่มีผลบังคับใช้
2.3.6 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.๓.7 ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้าเป็นนายทหารสัญญาบัตร ตามบัญชีชื่อความพิการ
ทุพพลภาพ หรือโรคตามกฎกระทรวงฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540) และ ฉบับที่ 76 (พ.ศ.2555) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้
2.๓.8 ไม่เป็ น ผู้ บกพร่องในศีล ธรรม ไม่เป็นผู้ ที่มีห นี้สิ นล้ นพ้ นตัว หรือเป็นบุคคล
ล้มละลายตามคาพิพากษาของศาล
2.๓.9 ไม่อยู่ในสมณเพศ
2.๓.10 ไม่ เป็ นผู้ อยู่ ในระหว่ างเป็ นจ าเลยในคดี อาญา และไม่ เคยต้ องโทษจ าคุ ก
(จาคุกจริง) ตามคาพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นแต่ความผิดฐานซึ่งกระทาโดยประมาทหรือลหุโทษ
เว้นแต่มกี ฎหมายล้างมลทิน ให้แก่บรรดาผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่างๆ
2.๓.11 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
2.๓.๑2 ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิดหรือถูกไล่ออกจากราชการ
2.๓.๑3 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบ หรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็น นักเรียนทหาร
หรือการสอบเข้ารับราชการมาก่อน
2.๓.๑4 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือมีประวัติคดีอาญาข้อหา
เกี่ยวกับยาเสพติด
2.4. คุณสมบัติของนายทหารประทวน สังกัด ทบ.
2.๔.๑ เป็ น ผู้ ที่ ส าเร็จการศึ กษาระดั บปริ ญญาโดยมี คุ ณวุฒิ ตรงตามตาแหน่ งและ
คุณลักษณะเฉพาะที่จะสามารถบรรจุเข้ารับราชการตามตาแหน่งที่เปิดบรรจุ กรณีที่ คุณวุฒิเรียกชื่อไม่ตรงตาม
กาหนดไว้ ให้ใช้ผลการรับรองปริ ญญาของ ส านักงาน ก.พ. ตามหนังสื อสานักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว๔๑
ลง ๓๐ ก.ย.๕๓ และหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว๒๑ ลง ๑๘ ส.ค.๕๔, หนังสื อส านักงาน ก.พ.
ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว๑๔ ลง ๑๐ ก.ย.๕๕ และหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔/ว๑๑ ลง ๑๓ ส.ค.๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม สาหรับคุณวุฒิที่ไม่ได้กาหนดไว้ ให้เป็นหน้ าที่ของผู้สมัครประสานสถานศึกษาเพื่อขอรับ
เอกสารยืนยันว่า สานักงาน ก.พ. ได้มีการรับรองหลักสูตรการเรียนที่สาเร็จมาว่าเป็นไปตามที่ประกาศรับสมัครของ
กรมยุทธศึกษาทหารบก จริง
2.๔.๒ มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ (วิธีนับอายุนับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร)
2.๔.๓ มีเ วลารั บราชการนั บตั้ งแต่วัน ที่ไ ด้รับ การบรรจุ ห รื อแต่ งตั้ งยศนายทหาร
ประทวนครั้งแรก แล้วแต่กรณีครบ ๖ ปี ก่อนวันสอบคัดเลือก (รับราชการมาแล้ว 6 ปีขึ้นไป นับจนถึงวันก่อน
วั น สอบ ผู้ รั บ ราชการมาแล้ ว ไม่ ถึ ง 6 ปี หากประสงค์ จ ะสมั ค รในฐานะทหารกองหนุ น หรื อ ทหารหญิ ง
พ้นราชการ จะต้องได้รับอนุมัติให้ลาออกก่ อนวันสอบ ในกรณีที่สอบได้แล้วจึงมายื่นขอลาออกในภายหลัง จะ
ถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน และไม่สามารถบรรจุเข้ารับราชการได้)

- 32.๔.๔ มีห นั งสื อรับรองความประพฤติซึ่ง ได้รับอนุญาตจากหน่ว ยต้นสั งกัดระดับ
กองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป
2.๔.๕ เป็นผู้ลาไปศึกษาถูกต้องตามหลักเกณฑ์และระเบียบ กองทัพบก กาหนด
2.4.6 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ กห. ว่าด้วย การบรรจุ การโอน
และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2529 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.๔.7 ต้ องเป็ นผู้ มี วิ ทยฐานะและคุ ณลั กษณะถู กต้ องตามข้ อบั งคั บ กห. ว่ าด้ วยการ
แต่งตัง้ ยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.๔.8 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติที่มีผลบังคับใช้
2.4.9 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.๔.10 ไม่เป็นโรคทีข่ ัดต่อการบรรจุเข้าเป็นนายทหารสัญญาบัตร ตามบัญชีชื่อความพิการ
ทุพพลภาพ หรือโรคตามกฎกระทรวงฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540) และ ฉบับที่ 76 (พ.ศ.2555) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้
2.๔.11 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สิ นล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคล
ล้มละลายตามคาพิพากษาของศาล
2.๔.๑2 ไม่ เป็ นผู้ อยู่ ในระหว่ างเป็ นจ าเลยในคดี อาญา และไม่ เคยต้ องโทษจ าคุ ก
(จาคุกจริง) ตามคาพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นแต่ความผิดฐานซึ่งกระทาโดยประมาทหรือลหุโทษ
2.๔.๑3 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
3. หลักฐานการสมัครสอบ
ผู้สมัครจะต้องเตรียมหลักฐานการสมัคร เพื่อใช้กรอกข้อมูลการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต
(ต้องส่ งหลั กฐานต่อไปนี้ ทั้งฉบั บ จริ งและส าเนา ๑ ชุด ภายในวันที่ 5, 6 และ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
หากสอบผ่านภาควิชาการรอบแรก) ดังนี้
3.๑ เฉพาะบุคคลชาย ใบสาคัญทางทหารดังนี้
3.๑.๑ ทหารกองเกิน - ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ
ทหารกองประจาการ (แบบ สด.๔๓) ที่แสดงว่าได้ผ่านการตรวจเลือกแล้วโดยไม่ถูกเข้ากองประจาการ
3.๑.๒ ทหารกองหนุน - หนังสือสาคัญ (แบบ สด.๘)
3.๑.๓ สาหรับผู้ที่สมัครตาแหน่งสายงานอนุศาสนาจารย์ ที่ยกเว้นการตรวจเลือกเข้า
รับราชการเป็นทหารกองประจาการ อายุ ๓๐ - ๓๕ ปี ให้ใช้หลักฐานใบสาคัญ (แบบ สด.๙) ประกอบหลักฐาน
ที่แสดงว่าเป็นผู้ได้รับการยกเว้น และปลดเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๒ ชั้นที่ ๒ จากอาเภอภูมิลาเนาทหาร
3.๒ บุคคลชาย/หญิง และนายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก
3.๒.๑ สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุ
สาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งต้องอยู่ภายในวันที่ปิด
รับสมัครสอบเท่านั้น สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรี ที่ต่อเนื่องจากคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้น สูง (ปวส.) ให้แนบหลักฐานที่แสดงว่าสาเร็ จคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิช าชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกอบการ
พิจารณาเพิ่มเติมด้วย
3.๒.๒ สาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชา (TRANSCRIPT)
3.๒.๒.๑ ในกรณีที่ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ มิได้ระบุสาขาวิชา
อย่างครบถ้วนเพื่อยืนยันว่า เป็นสาขาวิชาที่ตรงกับคุณวุฒิที่เปิดรับสมัครสอบ ต้องเพิ่มหลัก ฐาน หนังสือรับรอง
จากมหาวิทยาลัยว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิในสาขาวิชาที่ตรงกับคุณวุฒิที่เปิดรับสมัครสอบ

-43.๒.๒.๒ ในกรณีที่หลักฐานระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชาเป็นภาษาต่างประเทศ
ต้องเพิ่มเติมหลักฐาน ระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชาฉบับแปลเป็นภาษาไทย
3.3 สาหรับนายทหารประทวน ลูกจ้าง หรือพนักงานราชการ ในสังกัดของส่วนราชการกลาโหม
จะต้องมีหนั งสื ออนุ ญาตให้ สมัครสอบจากผู้ บังคับบัญชาหน่วยต้นสั งกัดระดับกองพั น หรือเทียบเท่าขึ้นไป (เฉพาะ
นายทหารประทวนสังกัดกองทัพบก ให้ปฏิบัติตามข้อ 3.4)
3.4 เฉพาะนายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก ให้ยื่นหลักฐานเพิ่มเติมจากข้อ 3.๒ ดังนี้
3.4.๑ สาเนาคาสั่งบรรจุ หรือแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวนครั้งแรก แล้วแต่กรณี
3.4.๒ หนั งสื อรั บรองของผู้ บั งคั บบั ญชาหน่ วยต้ นสั งกั ดในระดั บผู้ บั งคั บกองพั น หรื อ
เทียบเท่าขึ้นไป ที่ระบุว่าเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และอนุญาตให้สมัครสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหาร
สัญญาบัตรได้
3.4.๓ หลักฐานที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษาและหลักฐานตอบรับบันทึกผลการศึกษาจาก
กรมยุทธศึกษาทหารบก ในทุกระดับการศึกษาจนถึงคุณวุฒิปริญญา
4. กาหนดการ
4.1 การรับสมัคร
4.1.1 ผู้ สมัครสามารถดาวน์โหลดระเบียบการสมัครสอบ เพื่อศึกษาคุณสมบัติของ
ผู้สมัครแต่ละกลุ่มตาแหน่ง ตามเงื่อนไขการรับสมัคร และระเบียบการตามที่กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้กาหนด
ไว้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา – วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2561
เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
4.1.2 ผู้ สมัครกรอกข้อมูล การสมัคร พร้อมอัพโหลดรูปภาพหน้าตรง ไม่ส วมหมวก
ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว พื้นหลังเรียบ สวมเสื้อคอปก ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตา ต้องเป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน
นั บ ถึงวัน ยื่ น ใบสมัคร และหลั ก ฐานทางทหาร (ส าหรับเพศชาย) เพื่อแนบไฟล์ ข้อมูล ในขั้ นตอนการกรอก
ใบสมัครทางเว็บไซต์ของระบบการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ http://atc.rta.mi.th (กรมยุทธศึกษาทหารบก)
หรือ www.radd-atc.com (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร) สาหรับรูปถ่ายที่ไม่ผ่านการพิจารณา มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้
4.1.2.1 รูปถ่ายครึ่งตัว (ไกลเกินไป)
4.1.2.2 ภาพเบลอ (เห็นหน้าไม่ชัดเจน)
4.1.2.3 ภาพถ่ายเล่น (มีการโพสต์ท่าทางในการถ่ายรูป หรือภาพเซลฟี)่
4.1.2.4 ภาพมืดหรือสีของรูปภาพจางเกินไป
4.1.2.5 ภาพเอียง หรือตะแคงข้าง
4.1.3 ผู้ ส มัค รจะต้ อ งตรวจสอบข้ อ มูล ที่ ก รอกในใบสมั ครให้ ถู กต้ อ ง ครบถ้ว นก่ อ น
การยืนยันการส่งใบสมัคร (เมื่อผู้สมัครยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้)
4.1.4 ภายหลังการสมัครเสร็จสิ้น แล้ว ให้ผู้ส มัครสอบพิมพ์ใบสมัครเพื่อเก็บไว้เป็น
หลักฐาน และพิมพ์ใบชาระเงิน เพื่อนาไปชาระเงินตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเฉพาะที่เคาน์เตอร์
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่ว ประเทศ ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิก ายน ถึง 13 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 ภายในวันและเวลาทาการของธนาคาร ทั้ งนี้การสมัครสอบจะมีผ ลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชาระ
ค่า ธรรมเนีย มการสมัค รสอบเรีย บร้อ ยแล้ว โดยผู ้ส มัค รต้อ งเสีย ค่า ธรรมเนีย มในการสมัค รสอบจ านวน
300 บาท เมื่อชาระค่าธรรมเนียมแล้ว กรมยุทธศึกษาทหารบก จะไม่จ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครคืนให้ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น

-54.1.5 ภายหลังจากนาใบชาระเงิน ไปชาระเงินที่ธนาคาร ธนาคารจะคืนใบชาระเงิน
ในส่ ว นที่ 1 ให้ กั บ ผู้ ส มั ค รเพื่ อ ใช้ เ ป็ น หลั ก ฐานยื น ยั น การช าระเงิ น ประกอบหลั ก ฐานแสดงในวั น สอบ
ภาควิชาการ
4.1.6 ผู้สมัครที่มีการชาระเงินภายในเวลากาหนดที่แล้ว ภายหลังจากการรับสมัคร
เสร็จสิ้น ระบบจะทาการประมวลผลเพื่อจัดลาดับเลขประจาตัวสอบ ผู้สมัครสามารถพิมพ์บัตรประจาตัวสอบ
ซึ่งมีการระบุหมายเลขประจาตัวสอบ สถานที่สอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561
หมายเหตุ
1. ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ปรากฏในใบสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีการกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้อง หรือใช้เอกสารปลอม
หรือเอกสารต่างๆ ที่ไม่ตรงตามที่กาหนดไว้ในการประกาศรับสมัครกองทัพบก ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ
การรับสมัครเข้าสอบคัดเลือกทันที โดยผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น จากกองทัพบกได้
๒. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติในครั้งนี้ เป็นเพียงการตรวจสอบเบื้องต้น
หากในภายหลังปรากฏว่า ผู้สมัครใช้เอกสารปลอม เอกสารอันเป็นเท็จ หรือเอกสารที่มิใ ช่ทางราชการออก
ให้จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ และให้ถือว่าการสอบคัดเลือกของบุคคลดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่สามารถ
เรียกร้องสิทธิ์ใดๆ จากกองทัพบกได้
4.2 การสอบคัดเลือกภาควิชาการ
4.2.1 การสอบคัดเลือกภาควิชาการ (รอบแรก) วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2562
เวลา 13.00 นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยรามคาแหง (หัวหมาก) กรุงเทพฯ
4.2.2 การสอบวิ ชาเฉพาะตามคุ ณวุ ฒิ (เชิ งลึ ก) วั นที่ 22 กุ มภาพั นธ์ พ.ศ.2562
เวลา 07.30 นาฬิกา ณ หอประชุมส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
4.3 ประกาศผลสอบภาควิ ช าการ (รอบแรก) วั น ที่ 8 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ.2562
เวลา 08.30 นาฬิกา ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก หรือทางเว็บไซต์ http://atc.rta.mi.th
4.4 การตรวจหลักฐานการสมัครสอบ วันที่ 11, 12 และ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
เวลา 08.30 นาฬิกา ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดาริ กรุงเทพฯ
4.5 การตรวจโรค วั นที่ 14 กุ มภาพั นธ์ พ.ศ.2562 เวลา 08.00 นาฬิ กา
ณ ห้องพิธีการ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ
4.6 การทดสอบจิ ต เวช วั น ที่ 15 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ.2562 เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิ ก า
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ
4.7 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา ๐6.0๐ นาฬิกา
ณ สนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
4.8 การสอบสัมภาษณ์และความเหมาะสมกับตาแหน่ง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
เวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดาริ กรุงเทพฯ
4.9 ประกาศผลสอบขั้ นสุ ดท้ าย วั นที่ 15 มี นาคม พ.ศ.2562 เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิ กา
ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก หรือทางเว็บไซต์ http://atc.rta.mi.th
4.10 รายงานตัวเลือกหน่วยบรรจุ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.00 นาฬิกา
ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดาริ กรุงเทพฯ
4.11 รายงานตัวทาสัญญาบรรจุเข้ารับราชการ วันที่ 25 - 29 มีนาคม พ.ศ.2562
เวลา 08.00 นาฬิกา ณ กรมสารบรรณทหารบก กรุงเทพฯ
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5. รายละเอียดการสอบคัดเลือก สอบภาควิชาการในตาแหน่งต่างๆ ให้ดูรายละเอียดจาก
คาแนะนาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุ เข้ารับราชการเป็นนายทหาร
สัญญาบัตร ประจาปีงบประมาณ 2562 (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.radd-atc.com)
6. รายละเอียดตาแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ จานวน 155 อัตรา ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
7. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๔๑ กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดาริ แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๔๐๖๘ - ๙ ต่อ ๘๙๑๐8, 89100 โทรสาร
๐-๒๒๔๑ – ๔๐๓๗, www.radd-atc.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ

วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕61
พลโท
( ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ )
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก / ประธานกรรมการดาเนินงาน

กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร
โทร 0-2241-4037, 0-2297-6196

