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คำแนะนำ
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน
เพื่อบรรจุเขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตร ประจำปงบประมาณ ๒๕๖3

ขอให ผู ส มั ค รสอบอ า นสมุ ด คู มื อ ให เข า ใจ แล วปฏิ บัติตามคำแนะนำที่ ได เรี ยงขั้ น ตอนการปฏิ บัติ
ตามลำดับขอไวใหครบถวน ซึ่งจะเปนประโยชนตอทานในการเตรียมการสอบ ดังนี้
ขอ ๑. ความมุงหมาย
กองทั พบกมี ค วามประสงค จะรั บสมั ค รสอบบุ คคลพลเรื อ น ทหารกองหนุ น เข ารั บ ราชการเป น
นายทหารสัญญาบัตร เพื่อบรรจุลงในตำแหนงที่ขาดแคลนตามหนวยตางๆ ในกองทัพบก
ขอ ๒. คุณวุฒิการศึกษา
สำเร็ จการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา จากสถานศึ ก ษาที่ สำนั ก งานคณะกรรมการข าราชการพลเรื อ น
(ก.พ.) ใหการรับรองหรือสถานศึกษาในตางประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอมใหบรรจุเขารับราชการโดยตอง
มีคุณวุฒิในสาขา/ทาง ตรงตามตำแหนงที่เปดรับสมัครสอบ ซึ่งตรวจสอบตามที่สำนักงาน ก.พ. ไดใหการรับรอง
การเทียบคุณวุฒิในสาขาวิชาตางๆ ไวแลว ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว๔๑ ลง ๓๐ ก.ย.๕๓
และหนั งสื อสำนัก งาน ก.พ. ที ่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว๒๑ ลง ๑๘ ส.ค.๕๔, หนั งสือ สำนัก งาน ก.พ. ที ่ นร.
๑๐๐๔.๓/ว๑๔ ลง ๑๐ ก.ย.๕๕ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔/ว๑๑ ลง ๑๓ ส.ค.๕๖ และที่แกไข
เพิ่มเติมหรือทางเว็บไซตของสำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th
ขอ ๓. ตำแหนงที่เปดบรรจุ
เป ด บรรจุ 94 อั ต รา ในคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาสาขา/ทาง ตามตำแหน งที่ เป ด รั บ สมั ค รสอบ
ตามผนวก ก ดังนี้
3.1 ระดับปริญญาตรี
จำนวน 87 อัตรา (ไมใชคุณวุฒิสูงกวาปริญญาตรีในการสมัครสอบ)
3.2 ระดับปริญญาโท/เอก
จำนวน 7 อัตรา
ขอ ๔. ประเภทบุคคลที่จะรับสมัครสอบ
๔.๑ บุคคลชาย/หญิง
๔.๒ ทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 (ผูสำเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ 3 ถึงชั้นปที่ 5 หรือทหารที่ปลด
จากกองประจำการโดยรับราชการจนครบกำหนด)
๔.๓ นายทหารประทวน สังกัด กองทัพบก
ขอ ๕. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ
๕.๑ คุณสมบัติเฉพาะบุคคลชาย
๕.๑.๑ เปนทหารกองเกิน อายุระหวาง 22 ปบริบูรณ ถึง 29 ปบริบูรณ (เกิดป พ.ศ.๒๕34 – ๒๕๔1)
ตองผานการตรวจเลือกทหารกองเกินเขากองประจำการ เปนบุคคลจำพวกที่ 1 ผลการจับสลาก “ดำ”
หรือ ไมตองเขารับราชการเนื่องจากมีคนรองขอเขากองประจำการพอ ทั้งนี้ จะไมรับสมัครบุคคลซึ่งตองเขา
รับการตรวจเลือกทหารกองเกินเขากองประจำการ และ/หรือผูที่ขอผอนผันเขารับการตรวจเลือกเปนทหาร
กองประจำการ ในปที่สมัครสอบ

๒
๕.๑.๒ เปนทหารกองหนุน อายุระหวาง 22 ปบริบูรณ ถึง 35 ปบริบูรณ (เกิดป พ.ศ.2528 – 2541)
๕.๑.๓ มีอวัยวะ รูปราง ลักษณะทาทาง และขนาดรางกายเหมาะสมแกการเปนทหารโดยตองมี
ความสูงตั้งแต ๑๖๐ เซนติเมตร รอบอก ๗๖/๗๙ เซนติเมตร โดยจะพิจารณาผลการวัดขนาดรางกายจากที่ระบุ
ใน แบบ สด.๔๓ หรือจากผลการวัดขนาดรางกายในวันตรวจโรคการสอบรอบที่สอง
๕.๒ คุณสมบัติเฉพาะบุคคลหญิง
ตองมีรางกายสมบูรณ อายุระหวาง 22 ปบริบูรณ ถึง ๓๕ ปบริบูรณ (เกิดป พ.ศ.๒๕๒8 –๒๕41)
น้ำหนักตั้งแต ๔๐ กิโลกรัม และมีความสูงตั้งแต ๑๕๐ เซนติเมตร โดยจะพิจารณาจากผลการวัดขนาดรางกาย
ในวันตรวจโรคการสอบรอบที่สอง
๕.๓ คุณสมบัติทั่วไปทั้งบุคคลชาย/หญิง (คุณสมบัติเพิ่มเติมจาก ขอ ๕.๑ และ ๕.๒)
๕.๓.๑ เป นผูที่สำเร็จการศึ กษาระดับปริญญา โดยมีคุณวุฒิตรงตามตำแหนงและคุณลักษณะ
เฉพาะที่จะสามารถบรรจุเขารับราชการตามตำแหนงที่เปดบรรจุกรณี ที่คุณวุฒิเรียกชื่อไมตรงตามกำหนดไว
ใหใชผลการรับรองปริญญาของสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว๔๑ ลง ๓๐ ก.ย.๕๓
และหนั งสื อสำนัก งาน ก.พ. ที ่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว๒๑ ลง ๑๘ ส.ค.๕๔, หนั งสือ สำนัก งาน ก.พ. ที ่ นร.
๑๐๐๔.๓/ว๑๔ ลง ๑๐ ก.ย.๕๕ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔/ว๑๑ ลง ๑๓ ส.ค.๕๖ และที่แกไข
เพิ่มเติม สำหรับคุณวุฒิที่ไมไดกำหนดไวใหเปนหนาที่ของผูสมัครประสานสถานศึกษาเพื่อขอรับเอกสาร
ยืนยันวา สำนักงาน ก.พ. ไดมีการรับรองหลักสูตรการเรียนที่สำเร็จมาวาเปนไปตามที่ประกาศรับสมัครของ
กรมยุทธศึกษาทหารบก จริง
หากมีขอสงสัยการตรวจสอบคุณวุฒิ สามารถติดตอไดที่
กองควบคุมคุณวุฒิ กรมสารบรรณทหารบก โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๘๑๐6
5.3.2 ตองเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบ กระทรวงกลาโหม วาดวย การบรรจุ การโอน
และการบรรจุกลับเขารับราชการ พ.ศ.2529 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม
๕.๓.3 ตองเปนผูมีวิทยฐานะและคุณลักษณะถูกตองตามขอบังคับ กระทรวงกลาโหม วาดวยการ
แตงตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม
๕.๓.4 ตองเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๕.๓.5 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ ที่มีผลบังคับใช
5.3.6 เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
๕.๓.7 ไมเปนโรคที่ขัดตอการบรรจุเขาเปนนายทหารสัญญาบัตร (ตามผนวก ค)
๕.๓.8 ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรม ไมเปนผูที่มีหนี้สินลนพนตัวหรือเปนบุคคลลมละลายตามคำพิพากษาของศาล
๕.๓.9 ไมอยูในสมณเพศ
๕.๓.10 ไมเปนผูอยูในระหวางเปนจำเลยในคดีอาญา และไมเคยตองโทษจำคุก (จำคุกจริง) ตามคำ
พิพากษาของศาลในคดีอาญา เวนแตความผิดฐาน อันไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดอันตองระวางโทษไม
เกินลหุโทษ มีกฎหมายลางมลทินใหแกบรรดาผูตองโทษในกรณีความผิดตางๆ
๕.๓.11 ไมเปนผูอยูในระหวางพักราชการเนื่องจากกระทำความผิด หรือหนีราชการ
๕.๓.๑2 ไมเปนผูเคยถูกปลดเพราะกระทำความผิดหรือถูกไลออกจากราชการ
๕.๓.๑3 ไมเคยทุจริตในการสมัครสอบ หรือการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนทหาร หรือการสอบเขารับ
ราชการทหารมากอน
๕.๓ .๑ 4 ไม เป นผู เสพหรื อเป นผู ติ ดยาเสพติ ดให โทษตามกฎหมายว าด วยยาเสพติ ดให โทษ
และกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด หรือมีประวัติคดีอาญาขอหาเกี่ยวกับยาเสพติด

๓
๕.๔ คุณสมบัติของนายทหารประทวน สังกัด ทบ.
๕.๔.๑ เป นผู ที่สำเร็จการศึ กษาระดั บปริญญาโดยมี คุณวุฒิตรงตามตำแหน งและคุณลักษณะ
เฉพาะที่จะสามารถบรรจุเขารับราชการตามตำแหนงที่เปดบรรจุ กรณีที่คุณวุฒิเรียกชื่อไมตรงตามกำหนดไว
ใหใชผลการรับรองปริญญาของ สำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว๔๑ ลง ๓๐ ก.ย.๕๓
และหนั งสื อ สำนัก งาน ก.พ. ที ่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว๒๑ ลง ๑๘ ส.ค.๕๔, หนั ง สือ สำนั ก งาน ก.พ. ที ่
นร. ๑๐๐๔.๓/ว๑๔ ลง ๑๐ ก.ย.๕๕ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔/ว๑๑ ลง ๑๓ ส.ค.๕๖ และ
ที่แกไขเพิ่มเติม สำหรับคุณวุฒิที่ไมไดกำหนดไว ใหเปนหนาที่ของผูสมัครประสานสถานศึกษาเพื่อขอรับเอกสาร
ยืนยันวา สำนักงาน ก.พ. ไดมีการรับรองหลักสูตรการเรียนที่สำเร็จมาวาเปนไปตามที่ประกาศรับสมัครของ
กรมยุทธศึกษาทหารบก จริง
หากมีปญหาสงสัยการตรวจสอบคุณวุฒิ สามารถติดตอไดที่
กองควบคุมคุณวุฒิ กรมสารบรรณทหารบก โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๘๑๐6
๕.๔.๒ มีอายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณ (วิธีนับอายุนับตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร)
๕.๔.๓ มีเวลารับราชการนับตั้งแตวันที่ไดรับการบรรจุ หรือแตงตั้งยศนายทหารประทวนครั้งแรก
แลวแตกรณี ครบ ๖ ป กอนวันสอบคัดเลือก (รับราชการมาแลว 6 ป ขึ้นไป นั บจนถึงวันกอนวันสอบ ผู รับ
ราชการมาแลวไมถึง 6 ป หากประสงคจะสมัครในฐานะทหารกองหนุน หรือทหารหญิ งพนราชการ จะตอง
ไดรับอนุ มัติให ลาออกก อนวันสอบ ในกรณี ที่สอบได แลวจึ งมายื่ นขอลาออกในภายหลัง จะถือวาคุ ณสมบั ติ
ไมครบถวน และไมสามารถบรรจุเขารับราชการได)
๕.๔.๔ มี หนั งสื อรั บรองความประพฤติ ซึ่งได รับอนุ ญาตจากหน วยต นสั งกั ดในระดั บกองพั น
หรือเทียบเทาขึ้นไป
๕.๔.๕ เปนผูล าไปศึกษาถูกตองตามหลักเกณฑและระเบียบ กองทัพบก กำหนด
5.4.6 ตองเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบ กระทรวงกลาโหม วาดวย การบรรจุ การโอน
และการบรรจุกลับเขารับราชการ พ.ศ.2529 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม
๕.๔.7 ตองเปนผูมวี ิทยฐานะและคุณลักษณะถูกตองตามขอบังคับ กระทรวงกลาโหม วาดวยการ
แตงตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม
5.4.8 ตองเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
๕.๔.9 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
5.4.10 เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
๕.๔.11 ไมเปนโรคที่ขัดตอการบรรจุเขาเปนนายทหารสัญญาบัตร (ตามผนวก ค)
๕.๔.12 ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรม ไมเปนผูที่มีหนี้สินลนพนตัว หรือเปนบุคคลลมละลาย
ตามคำพิพากษาของศาล
๕.๔.๑3 ไมเปนผูอยูในระหวางเปนจำเลยในคดีอาญา และไมเคยตองโทษจำคุก (จำคุกจริง) ตามคำ
พิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเวนแตความผิดฐานซึ่งกระทำโดยประมาทหรือลหุโทษ
๕.๔.๑4 ไมเปนผูอยูในระหวางพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
ขอ ๖. การสมัครสอบ(ผนวก ก)
๖.๑ ในปงบประมาณ ๒๕๖2 คณะกรรมการดำเนินงานไดแบงกลุมผูสมัครสอบเปน 61 กลุมตำแหนงตาม
คุณลักษณะที่หนวยรับบรรจุกำหนด “ใหผูสมัครสอบตัดสินใจเลือกสมัครสอบไดเพียง ๑ กลุมตำแหนง เทานั้น”
๖.๒ กำหนดการ กรมยุ ทธศึ ก ษาทหารบก ประกาศรั บสมั ครและสอบคั ดเลื อกบุ คคลพลเรื อนฯ
เปดรับสมั ครสอบทางอินเทอรเน็ ต (ตลอด 24 ชั่วโมง) ตั้ งแต วันที่ 25 พ.ย.62 – วันที่ ๑๑ ธ.ค.62 สำหรับ
ผูสมัครใหชำระเงินคาสมัครผานธนาคารกรุงไทยทุกสาขา การชำระเงินคาสมัครสามารถดำเนินการได ตั้งแตวันที่
25 พ.ย.62 – วันที่ ๑๓ ธ.ค.62 (ภายในเวลา 24.00 นาิกา) รายละเอียดการชำระเงิน ตามขอ 6.3.4

๔
๖.๓ ขั้นตอนการสมัคร
๖.๓.1 ผูสมัครสามารถ Download ระเบียบการสมัครสอบ เพื่อศึกษาคุณสมบัติของผูสมัคร
แตละกลุมตำแหนงตามเงื่อนไขการรับสมัครและระเบียบการตามที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก ไดกำหนดไว
ตั้ ง แต วั น ที่ 2 5 พ .ย.6 2 เวลา ๐ ๐ .๐ ๑ น าิ กา – วั น ที่ ๑ ๑ ธ.ค.6 2 เวลา 24.๐ ๐ นาิ ก า
(ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ)
๖.๓.2 ผูสมัครกรอกขอมูลการสมัครพรอม Upload รูปภาพหนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว
พื้นหลังเรียบ สวมเสื้อคอปก ชุดสุภาพ ไมสวมแวนตา ตองเปนรูปที่ถายไวไมเกิน 3 เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัคร
ลักษณะรูปถายที่ไมผานการพิจารณา มีดังตอไปนี้
- รูปถายครึ่งตัว (ไกลเกินไป)
- ภาพเบลอ (เห็นหนาไมชัดเจน)
- ภาพถายเลน (มีการโพสตทาทางในการถายรูป หรือภาพเซลฟ)
- ภาพมืดหรือสีของรูปภาพจางเกินไป
- ภาพเอียง หรือตะแคงขาง
และหลั กฐานทางทหาร (สำหรั บเพศชาย) เพื่ อแนบไฟล ขอมู ลในขั้ นตอนการกรอกใบสมั ครทาง Website
ของระบบการรั บ สมั ค รทางอิ น เทอร เ น็ ต ได http://atc.rta.mi.th (กรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารบก) หรื อ
www.radd-atc.com (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร)
๖.๓.3 ผูสมัครจะตองตรวจสอบขอมูลที่กรอกในใบสมัครใหถูกตอง ครบถวนกอนการยืนยัน
การสงใบสมัคร (เมื่อผูสมัครยืนยันการสงใบสมัครแลว ไมสามารถแกไขขอมูลการสมัครได)
๖.๓.4 ภายหลังการสมัครเสร็จสิ้นแลว ผูสมัครจะพิมพ แบบฟอรมการชำระเงินได (เมื่อไดรับ
การตรวจสถานะการสมัครวา “ผาน” จากระบบการสมัครแลว) และผูสมัครตองนำแบบฟอรมการชำระเงิน
ไปชำระค า ธรรมเนี ย มการสมั ค รสอบ ได เ ฉพาะที่ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย ทุ ก สาขาทั่ ว ประเทศ
โดยผานระบบการชำระเงิน 3 ชองทาง คือ
1. ชำระเงินผานเคานเตอรธนาคาร (เวลาทําการของธนาคาร)
2. ชำระเงินผานตู ATM (ภายในเวลา 24.00 นาิกา )
3. ชำระเงินผานธนาคารออนไลน (Internet Banking) (ภายในเวลา 24.00 นาิกา )
ในระหว า งวั น ที่ 25 พ.ย. – 13 ธ.ค. 62 ทั้ ง นี้ การสมั ค รสอบจะมี ผ ลสมบู ร ณ ก็ ต อ เมื่ อ ผู ส มั ค รได
ชำระคาธรรมเนียมการสมัครสอบเรียบรอยแลว (ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียม ในการสมัครสอบ จำนวน
300 บาท และคาบริการการชำระเงิน จำนวน ๓๐ บาท เมื่อชำระคาธรรมเนียมแลว กรมยุทธศึกษาทหารบก
จะไมจายคาธรรมเนียมการสมัครสอบคืนใหไมวาในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น)
๖.๓.5 ภายหลังจากนำใบชำระเงิน ไปชำระเงินที่ธนาคาร ธนาคารจะคืนใบชำระเงินในสวนที่ 1
ใหกับผูสมัครเพื่อใชเปนหลักฐานยืนยันชำระเงิน ประกอบหลักฐานในการแสดงในวันสอบภาควิชาการ
๖.๓.6 ผู สมั ครที่ มีการชำระเงินภายในกำหนดแล วภายหลั งจากการรับสมั ครเสร็จสิ้ น ระบบจะ
ทำการประมวลผลเพื่อจัดลำดับเลขประจำตัวสอบให ผูสมัครสามารถพิมพบัตรประจำตัวสอบ ซึ่งมีการระบุ
หมายเลขประจำตัวสอบ สถานที่สอบ ไดตั้งแตวันที่ 21 ธ.ค. 2562
ขอ ๗. หลักฐานการสมัครสอบ ผูสมัครจะตองเตรียมหลักฐานการสมัคร เพื่อใชกรอกขอมูลการสมัครสอบทาง
อิ นเทอร เน็ ต (ต องส งหลั ก ฐานต อไปนี้ ทั้งฉบั บจริ งและสำเนา ๑ ชุ ด ภายในวั นที่ 5, 6 และ 7 ก.พ. ๖3
หากสอบผานภาควิชาการรอบแรก) ดังนี้

๕
๗.๑ เฉพาะบุคคลชาย ใบสำคัญทางทหารดังนี้
๗.๑.๑ ทหารกองเกิน - แบบ สด.๔๓ ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการ
ทหารกองประจำการที่แสดงวาไดผานการตรวจเลือกแลวโดยไมถูกเขากองประจำการ
๗.๑.๒ ทหารกองหนุน - แบบ สด.๘
๗.๑.๓ สำหรับ ผูที่ สมัค รตำแหน งสายงานอนุ ศ าสนาจารย ที่ ยกเวน การตรวจเลือกเขา รั บ
ราชการเปนทหารกองประจำการ อายุ ๓๐ - ๓๕ ป ใหใชหลักฐานใบสำคัญแบบ สด.๙ ประกอบหลักฐาน
ที่แสดงวาเปนผูไดรับการยกเวน และปลดเปนทหารกองหนุน ประเภทที่ ๒ ชั้นที่ ๒ จากอำเภอภูมิลำเนาทหาร
๗.๒ บุคคลชาย/หญิง และนายทหารประทวน สังกัด ทบ.
๗.๒.๑ สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จ
การศึกษา และวันที่ไดรับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งตองอยูภายในวันที่ปดรับสมัครสอบเทานั้น
สำหรับผู สำเร็จการศึ กษาคุณวุ ฒิปริญญาตรีที่ตอเนื่ องจากคุ ณวุ ฒิประกาศนี ยบั ตรวิขาชี พชั้ นสู ง(ปวส.) ให แนบ
หลักฐานที่แสดงวาสำเร็จคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมดวย
๗.๒.๒ สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชา (TRANSCRIPT)
๗.๒.๒.๑ ในกรณี ที่ปริ ญญาบั ตร หรื อหนั งสื อรั บรองคุ ณวุ ฒิ มิ ได ระบุ สาขาวิ ชาอย าง
ครบถวนเพื่อยืนยันวาเปนสาขาวิชาที่ตรงกับคุณวุฒิที่เปดรับสมัครสอบตองเพิ่มหลักฐาน หนังสือรับรองจาก
มหาวิทยาลัยวาเปนผูมีคุณวุฒิในสาขาวิชาที่ตรงกับคุณวุฒิที่เปดรับสมัครสอบ
๗.๒.๒.๒ ในกรณีที่หลักฐานระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชาเปนภาษาตางประเทศตอง
เพิ่มเติมหลักฐาน ระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชาฉบับแปลเปนภาษาไทย
๗.๓ เฉพาะนายทหารประทวน สังกัด ทบ. ใหยื่นหลักฐานเพิ่มเติมจากขอ ๗.๒ ดังนี้
๗.๓.๑ คำสั่งบรรจุ หรือแตงตั้งยศเปนนายทหารประทวนครั้งแรก แลวแตกรณี
๗.๓.๒ หนังสือรับรองของผู บังคับบั ญชาหนวยตนสังกั ดในระดับ ผบ.พัน หรือเทียบเทาขึ้นไป
ที่ระบุวาเปนผูมีความประพฤติเรียบรอย และอนุญาตใหสมัครสอบเขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตรได
๗.๓.๓ หลักฐานที่ไดรับอนุญาตใหลาไปศึกษาและหลักฐานตอบรับบันทึกผลการศึกษาจาก ยศ.ทบ.
ในทุกระดับการศึกษาจนถึงคุณวุฒิปริญญา
หมายเหตุ
1. ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดตางๆ ที่ปรากฏในใบสมัครใหถูกตอง ครบถวน
ตามความเปนจริง ในกรณีที่มีการกรอกขอมูลอันเปนเท็จ หรือไมถูกตอง หรือใชเอกสารปลอม หรือเอกสาร
ตางๆ ที่ไมตรงตามที่กำหนดไวในการประกาศรับสมัคร ทบ. ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับสมัครเขาสอบ
คัดเลือกทันที โดยผูสมัครไมสามารถเรียกรองสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นจาก ทบ. ได
๒. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุ ณสมบั ติในครั้งนี้ เป นเพี ยงการตรวจสอบเบื้ องต นหากใน
ภายหลังปรากฏวา ผูสมัครใชเอกสารปลอม เอกสารอันเปนเท็จ หรือเอกสารที่มิใชทางราชการออกให จะถือวา
ผูนั้นขาดคุณสมบัติ และใหถือวาการสอบคัดเลือกของบุคคลดังกลาวเปนโมฆะ และไมสามารถเรียกรองสิทธิ์
ใดๆ จาก ทบ. ได
ขอ ๘. การขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษ ทั้งบุคคลชาย/หญิง และนายทหารประทวนสังกัด ทบ.
วั น ที่ ๑ ๒ ธ.ค .6 2 (กลุ ม สอบที่ 1 , 2 , ๓ ), วั น ที่ ๑ ๓ ธ.ค .6 2 (กลุ ม สอบที่ 4 , 5 , 7 )
และวั น ที่ 16 ธ.ค. 62 (กลุ ม สอบที่ 6, 8) เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุ ม เสนาปฏิ พัท ธ
กรมยุทธศึกษาทหารบก ใหยื่นเอกสารการขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษฉบับจริง (พรอมสำเนา ๒ ฉบับ รับรอง
สำเนาดวยตนเอง) เมื่อกรรมการรับสมัครสอบตรวจเอกสารเสร็จแลวจะสงฉบับจริงใหคืน (คณะกรรมการรับ
สมัครสอบจะเก็บเฉพาะฉบับสำเนาเทานั้น) โดยยึดถือตามหนังสือ กพ.ทบ. ดวนมาก ที่ กห 0401/270
ลง 22 ม.ค.57 และ/หรือที่แกไขเพิ่มเติม
8.1 หลั ก ฐานแสดงว าเป น บุ ต รของทหาร ข า ราชการ และลูก จ า งประจำ ในสั งกั ดกองทั พบก
ซึ่งประสบอันตรายถึง ทุพพลภาพ ในขณะปฏิบัติราชการในหนาที่ หรือ ถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทำตาม
หนาที่หรือตอง บาดเจ็บถึงตาย เพราะเหตุนั้น ซึ่งไดรับบำนาญพิเศษตามกฎหมายวาดวยบำเหน็จบำนาญ

๖
ขาราชการ หรือไดรับเงินคาทำขวัญตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยคนงานหรือผูไดรับพระราชทาน
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มกลาหาญ หรือเหรียญกลาหาญ เพิ่มให ๑๐ ใน ๑๐๐ คะแนน
8.2 หลักฐานแสดงวาสำเร็จการฝกวิชาทหารตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร ตาม
หลักสูตรการฝกวิชาทหาร “ชั้นปที่ ๓ ถึงชั้นปที่ ๕” ตองเปนเอกสารที่ ออกใหโดย “หนวยบัญชาการรักษา
ดินแดน” เทานั้น (ตัวอยางตามแบบฟอรมทายเลม) โดยเพิ่มคะแนนใหตามชั้นสูงสุดที่สำเร็จการฝกวิชาทหาร ดังนี้.๘.๑.๑ ชั้นปที่ 3 หรือ เพิ่มใหรอยละ 3
๘.๑.๒ ชั้นปที่ ๔ หรือ เพิ่มใหรอยละ 6
๘.๑.๓ ชั้นปที่ 5 หรือ เพิม่ ใหรอยละ 10
8.3 หลักฐานแสดงวาเปน บุตรของทหาร ขาราชการ และลูกจางประจำ สังกัดกองทัพบก ที่กำลัง
รับราชการ หรือเคยรับราชการในกองทัพบกมากอน เวน ผูที่ถูกปลดออกจากราชการเนื่องจากมีความผิด
หรือบกพรองตอหนาที่ เพิ่มให ๒ ใน ๑๐๐ คะแนนทั้งสิ้น
8.4 หลั ก ฐานแสดงว าเป น ทหารกองหนุ น ที่ เคยรั บ ราชการกองประจำการมาก อ น เพิ่ มให
รอยละ 10
๘.5 ลูก จ า งชั่วคราว ลูก จ างประจำ พนั ก งานราชการ สังกั ด ทบ. ที่ ยังปฏิ บัติงานใน ทบ. และ
มีระยะเวลาปฏิบัติงานใน ทบ. ตั้งแต ๒ ป ขึ้นไป (เวนเปนผูที่ถูกปลด เนื่องจากมีความผิดบกพรอง) เพิ่มให
๕ ใน ๑๐๐ คะแนนทั้งสิ้น
๘.6 นายทหารประทวนสังกัด ทบ. (ที่ยังรับราชการอยู) ที่มีคุณสมบัติครบในการสอบคัดเลือกตาม
ขอ 5.4 เพิ่มให 5 ใน 100 คะแนนทั้งสิ้น
8.7 นายทหารประทวน ที่ ปฏิ บัติหน าที่ ราชการสนาม และได รับเงินเพิ่ มพิ เศษสำหรับการสู รบ
(พ.ส.ร.) ในภารกิจเดียวกันครบ 4 ครั้ง เพิ่มให 3 ใน 100 คะแนนทั้งสิ้น
8.8 นายทหารประทวน ที่ปฏิบัติหนาที่ราชการสนามโดยมีผลการปฏิบัติงานจนไดรับเงินเพิ่มพิเศษ
สำหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ตามพฤติกรรม ตั้งแต 3 ชั้นขึ้นไป เพิ่มให 3 ใน 100 คะแนนทั้งสิ้น
8.9 นายทหารประทวนที่ไดรับรางวัลตาง ๆ ที่สรางชื่อเสียงใหแก ทบ. ทั้งนี้ตองเปนรางวัลระดับชาติ
หรือนานาชาติโดยใหหนวยตนสังกัดของกำลังพลดังกลาว เสนอหลักฐานเพื่อให กพ.ทบ. ตรวจสอบและให
ความเห็นชอบกอนวาสามารถใชในการเพิ่มคะแนนได เพิ่มให 3 ใน 100 คะแนนทั้งสิ้น
8.10 นายทหารประทวนที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดนโดยมีหลักฐานประกอบคือ หนังสือหรือประกาศ
ชมเชยการปฏิบัติหนาที่ที่ออกโดย ทบ. เทานั้น (ไมสามารถใชหนังสือชมเชย ฯ ของหนวยระดับ นขต.ทบ. หรือ
หนวยรองลงไปได) หากมีหนังสือชมเชยการปฏิบัติหนาที่ที่ออกใหโดยสวนราชการนอก กห. ระดับกรมหรือ
เทียบเทาขึ้นไป ใหสงหลักฐานให กพ.ทบ. ตรวจสอบและใหความเห็นชอบกอน เพิ่มให 3 ใน 100 คะแนนทั้งสิ้น
๘.11 หลักเกณฑการใหคะแนนเพิ่ม
๘.11.1 ผูที่มีคุณสมบัติเขาหลักเกณฑไดรับการเพิ่มคะแนนจากหลักเกณฑตามขอ ๘.1 ถึง ๘.5
หลายขอ ใหเพิ่มคะแนนใหตามหลักเกณฑในขอที่ไดรับคะแนนสูงสุดเพียงขอเดียว ยกเวน ผูที่มีคุณสมบัติเขา
หลักเกณฑทั้งในขอ ๘.2 และ ๘.3 ใหเพิ่มคะแนนเทากับคะแนนเพิ่มในขอ ๘.2 และ ๘.3 รวมกัน
๘.11.2 นายทหารประทวนไดรับการเพิ่มคะแนนตามหลักเกณฑขอ ๘.1 – 8.4 แลว ก็สามารถเพิ่ม
คะแนนในขอ 8.6 ไดอีก
8.11.3 การเพิ่ มคะแนนตามขอ 8.7 – 8.10 ต องมิ ใชการเพิ่ มที่ ซ้ำซอนในเหตุ การณ หรือวาระ
เดียวกัน อาทิ หากกำลังพลไดรับการเพิ่มคะแนนเนื่องจากการปฏิบัติภารกิจตามขอ 8.8 แลว และไดรับรางวัล
ชมเชยจาก ทบ. ตามขอ 8.10 เนื่ องจากการปฏิ บัติภารกิจดังกลาวอีกก็ใหเพิ่ มคะแนนเพียงครั้งเดียว เวนเป น
ผูที่มีคุณสมบั ติเขาหลักเกณฑ ได รับคะแนนเพิ่มตามขอ 8.7 – 8.10 หลายขอและมิใชเหตุการณ ที่ซ้ำซอนกั น
อาทิ ไดรับคะแนนเพิ่ มเนื่ องจากการปฏิ บัติภารกิ จตามข อ 8.8 และยั งเป นนั กกี ฬาที มชาติ ไทยซึ่ งเป นไปตาม
หลั ก เกณฑ ตามข อ 8.9 ให รวมคะแนนเพิ่ มเข าด วยกั น ได แต ทั้ งนี้ ผลรวมของคะแนนเพิ่ มจะต องไม เกิ น
6 ใน 100 คะแนนทั้งสิ้น
8.11.4 ผลรวมของการเพิ่ มคะแนนในทุ กกรณี (ตั้ งแต ข อ 8.1 ถึ งข อ 8.10) จะต องไม เกิ น
15 ใน 100 คะแนนทั้งสิ้น
๘.12 การพิ จารณาคะแนนเพิ่ มพิเศษ จะดำเนิ นการทั้ งในการสอบภาควิชาการ (การสอบรอบแรก)
และการสอบวิ ชาเฉพาะตามคุ ณ วุ ฒิ (เชิ งลึ ก ) (การสอบรอบสอง) โดยคิ ด ฐานคะแนนของคะแนนเต็ ม
ในแตละการสอบ โดยยึดถือเกณฑการเพิ่มคะแนนพิเศษ ตามหนังสือ กพ.ทบ. ดวนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/270
ลง ๒2 ม.ค.57 และ/หรือที่แกไขเพิ่มเติม และตามหนังสือ กพ.ทบ. ดวนมาก ที่ กห 0401/4094 ลง 9 ต.ค. 62

๗
ขอ ๙. การสอบคัดเลือกภาควิชาการ(รอบแรก)
๙.๑ วัน เวลาสอบ วั นที่ 12 ม.ค.๖3 เวลา 13.00 น. ถึ ง 16.00 น. ณ มหาวิ ทยาลั ยรามคำแหง
(หัวหมาก)
๙.๒ รายละเอียดการสอบภาควิชาการ ตามผนวก ก
๙.๓ การเตรียมตัวของผูสมัครสอบ
๙.๓.๑ ที่นั่งสอบจะแจงใหผูสมัครสอบทราบ ในวันที่ 4 ม.ค.๖3 ในภาคเชาโดยกรรมการควบคุม
การสอบจะปดประกาศแผนผังที่นั่งสอบไวใหผูสมัครสอบไดตรวจสอบ ที่บริเวณดานหนาหองสอบ
๙.๓.๒ แตงกายชุดสุภาพ และใหไปถึงสถานที่สอบกอนเวลาสอบ
- บุคคลชาย : เสื้อเชิ้ตคอปกเทานั้น
: ให นำชายเสื้ อเข าในกางเกง งดเสื้ อยื ดคอกลม และไม อนุ ญาตให สวมเสื้ อคลุ ม,
เสื้อสูท หรือเสื้อกันหนาว เขาหองสอบโดยเด็ดขาด
: กางเกงขายาวทรงสุภาพ (งดกางเกงยีนส, กางเกงวอรม)
: รองเทาคัชชูชาย หรือ รองเทาผาใบ เทานั้น
- บุ คคลหญิ ง : เสื้ อสุ ภ าพ งดเสื้ อยื ดคอกลม และไม อนุ ญาตให สวมเสื้ อคลุ ม, เสื้ อสู ท หรื อ
เสื้อกันหนาว เขาหองสอบโดยเด็ดขาด
: กระโปรง (แยกหรือชุด)ทรงสุภาพ ยาวคลุมเขา
: กางเกงขายาวทรงสุภาพ (งดกางเกงยีนส, กางเกงวอรม)
: รองเทาคัชชูหญิง หรือรองเทาหุมสน เทานั้น
๙.๓.๓ ใหนำ ปากกา, ดินสอดำ2B และยางลบ มาใชทำขอสอบ
๙.๔ การเขาหองสอบ
๙.๔.๑ เวลา 12.30 น. ให พร อมที่ หน าห องสอบของตั วเองเข าแถวเรียงตามลำดั บหมายเลข
ประจำตัวสอบ
๙.๔.๒ ห ามนำอุ ปกรณ ที่ไม เกี่ ยวข องกั บการสอบ เช น นาิ กาที่ เป นเครื่ องคิ ดเลข, โทรศั พท มือถื อ,
เพจเจอร หรือเครื่องมือสื่อสารแบบพกพาทุกชนิด เขาไปในหองสอบโดยเด็ดขาด
9.4.3 ใหนำทรัพยสินของมีคาทุกชนิด ฝากไวที่ญาติหรือนำใสลงในถุงพลาสติกใส แลวนำขึ้นไป
บนหองสอบ เพื่อวางไวใตที่นั่งสอบ หากทรัพยสินสูญหาย กองอำนวยการสอบฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
๙.๔.4 กรรมการควบคุ มการสอบจะเรียกเข าห องสอบตามลำดั บ ให นั่งตามผั งที่ นั่งสอบและ
ผูสมัครสอบจะตองเตรียม “ บัตรประจำตัวสอบ ” และ “ บัตรประจำตัวประชาชน ” ไวรับตรวจดวย
๙.๔.5 เมื่อกรรมการคุมสอบแจกปญหาสอบและใบคำตอบแลว หามผูสมัครสอบเปดอานปญหา
สอบกอนที่หัวหนากรรมการควบคุมการสอบสั่ง (หากมีขอสงสัยใหยกมือและถามกรรมการควบคุมการสอบ )
๙.๔.๕ เวลา ๑๓.0๐ น. เริ ่ม ทำขอ สอบจะไม อ นุญ าตใหผูส มั ค รสอบที่ม าถึง หอ งสอบ
หลังเวลา ๑๓.0๐ น. เขาหองสอบในทุกกรณี และผูที่เขาสอบจะตองอยูในหองสอบจนกวาจะสิ้นสุดเวลา
สอบจะออกจากหองสอบกอนเวลาไมได
๙.๔.๖ หามนั่งผิดที่ หมายเลขที่นั่งสอบของตนเองและหามลงหมายเลขประจำตัวสอบที่ ไมใช
หมายเลขประจำตัวของตนเองในใบคำตอบ (กรณีนี้ จะถือวามีเจตนาทุจริตในการสอบ)
๙.๔.๗ หามแสดงกริยาที่อาจจะสอไปในทางทุจริต ทุกกรณี
๙.๕ คำแนะนำในการเขียนใบคำตอบแบบปรนัย (เลือกขอ) ตามแบบตัวอยางหนา 57
๙.๕.๑ ฟ งคำแนะนำในการเขียนใบคำตอบของกรรมการคุ มห องสอบให เข าใจหากปฏิ บัติไม
ถูกตอง เครื่องคอมพิวเตอรอาจจะไมตรวจใบคำตอบ เปนเหตุทำใหไมไดคะแนนในการสอบครั้งนั้น
๙.๕.๒ ใหระบายทึบดวยดินสอดำ2B ใหเต็มชองในชองที่เลือกตอบเพียงชองเดียว (หามใชปากกา)

๘
ตัวอยางถาเลือกคำตอบในขอ ๒
1.
 
๙.๖ เมื่อหมดเวลาสอบ ใหวางเอกสารปญหาสอบและกระดาษใบคำตอบไวบนโตะหามนำปญหาสอบ
ออกจากหองสอบเปนอันขาด (หากฝาฝนจะถือวามีเจตนาทุจริตในการสอบ)
ขอ ๑๐. กำหนดการประกาศผลสอบภาควิชาการ (รอบแรก) และการสงเอกสารสมัครสอบ
วันที่ 29 ม.ค.๖3 เวลา 09.00 น. ณ กองคั ดสรรและพั ฒนาบุ คลากร กรมยุทธศึ กษาทหารบก
และทางอินเทอรเน็ต http://atc.rta.mi.th หรือ www.radd-atc.com
ขอ ๑๑. หลักฐานการรับสมัครสอบ ซึ่งผูผานการสอบภาควิชาการ ตองยื่นตอคณะกรรมการ ในวันที่ 5 – 7 ก.พ.๖3
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (รายละเอียดตามกำหนดการ หนา 46) ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก ใหยื่นใบสมัครสอบ
และเอกสารประกอบการสมัครสอบฉบับจริงพรอมสำเนา อยางละ ๑ ฉบับ (รับรองสำเนาดวยตนเอง) เมื่อกรรมการ
รับสมัครสอบตรวจเอกสารแลวจะสงเอกสารฉบับจริงใหกลับคืน (คณะกรรมการรับสมัครจะเก็บไวเปนหลักฐาน
เฉพาะฉบับสำเนาเทานั้น)
๑๑.๑ เตรียมซองบรรจุเอกสารสีขาว ขนาด ๙ x ๑๐ นิ้ว สำหรับใสเอกสารการสมัครสอบ โดยดาวนโหลด
ขอมูลปดหนาซองเอกสารไดทางเว็บไซด ยศ.ทบ. http://atc.rta.mi.th หรือ www.radd-atc.com
๑๑.๒ เฉพาะบุคคลชาย ตองยื่นหลักฐานใบสำคัญทางทหารพรอมสำเนา 1 ฉบับ ดังนี้
๑๑.๒.๑ ทหารกองเกิน - แบบ สด.๔๓ ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการ
ทหารกองประจำการที่แสดงวาไดผานการตรวจเลือกแลวโดยไมถูกเขากองประจำการ
๑๑.๒.๒ ทหารกองหนุน - แบบ สด.๘
๑๑.๒.๓ สำหรับผูที่สมัครตำแหนงสายงานอนุศาสนาจารย ที่ยกเวนการตรวจเลือกเขารับ
ราชการเปนทหารกองประจำการ อายุ ๓๐ - ๓๕ ป ใหใชหลักฐานใบสำคัญ แบบ สด.๙ ประกอบหลักฐาน
ที่แสดงวาเปนผูไดรับการยกเวน และปลดเปนทหารกองหนุน ประเภทที่ ๒ ชั้นที่ ๒ จากอำเภอภูมิลำเนาทหาร
๑๑.๓ บุคคลชาย/หญิง และนายทหารประทวน สังกัด ทบ. ใหยื่นหลักฐานพรอมสำเนาอยางละ ๑
ฉบับ และรับรองสำเนาดวยตนเอง ดังนี้
๑๑.๓.๑ ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จ
การศึกษา และวันที่ ไดรับอนุ มัติปริญญาบั ตรจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งตองอยูภ ายในวันที่ปดรับสมัครสอบ
เทานั้น สำหรับผูสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีที่ตอเนื่องจากคุณวุฒิ ปวส. ใหแนบหลักฐานที่ แสดงวา
สำเร็จคุณวุฒิ ปวส. ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมดวย
๑๑.๓.๒ ระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชา (TRANSCRIPT)
๑๑.๓.๒.๑ ในกรณี ที่ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ มิไดระบุสาขาวิชาอยาง
ครบถวน เพื่อยืนยันวาเปนสาขาวิชาที่ตรงกับคุณวุฒิที่เปดรับสมัครสอบตองเพิ่มหลักฐาน หนังสือรับรองจาก
มหาวิทยาลัยวาเปนผูมีคุณวุฒิในสาขาวิชาที่ตรงกับคุณวุฒิที่เปดรับสมัครสอบ
๑๑.๓.๒.๒ ในกรณีที่หลักฐานระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชาเปนภาษาตางประเทศ
ตองเพิ่มเติมหลักฐานระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชาฉบับแปลเปนภาษาไทย
๑๑.๓.๓ บัตรประจำตัวประชาชน
๑๑.๓.๔ บัตรประจำตัวสอบ
๑๑.๓.๕ ทะเบียนบานของผูสมัครสอบ ที่ระบุวา บิดา หรือ มารดา มีสัญชาติไทย
๑๑.๓.๖ ทะเบียนบานของบิดา มารดาผูใหกำเนิด ที่ระบุวา บิดา หรือ มารดา มีสัญชาติไทย
๑๑.๓.๗ ในกรณีทะเบียนบานระบุชื่อสกุล บิดา มารดา ของผูสมัครสอบไมตรงกัน ใหใชหลักฐาน
ของทางราชการที่แสดงถึงสาเหตุที่ชื่อสกุลบิดา มารดา ไมตรงกัน คือสำเนาทะเบียนการหยาของบิดา มารดา
ที่ระบุ ชื่อสกุลเดิ มของมารดาอยางชัดเจน หรือสำเนาทะเบี ยนสมรสใหม ของมารดา ที่ ระบุ ชื่อสกุลเดิมของ
มารดาอยางชัดเจน หรื อ หลัก ฐานการอนุญาตใหมารดาที่จดทะเบี ย นสมรสสามารถใชชื่อ สกุล เดิมของ

๙
ตนเองไดตามที่รองขอตอทางราชการ หรือ สำเนาสูติบัตรของผูบรรจุที่ระบุชื่อตัว – ชื่อสกุล บิดา มารดา
อยางชัดเจน (โดยตองตรวจสอบชื่อตัว – ชื่อสกุล วาตรงกับทะเบียนบานหรือไม หากไมตรงกันตองสงหลักฐาน
การเปลี่ ยนชื่ อตั ว – ชื่ อสกุ ล ที่ ตรงกั บป จจุ บั น ด วย) หรื อให อำเภอ/เขต ออกหนั งสื อรั บรองว าเป น บิ ด า
และ/หรือมารดา จริ งแล วแต กรณี หรือให อำเภอ/เขต ออกหนังสือรับรองวาชื ่อ ตัวในชอง บิดา/หรือมารดา
ตามทะเบีย นบานของ ผู บรรจุ แล วแต กรณี กั บชื่ อตั ว – ชื่ อสกุ ล ตามทะเบี ยนบ านของบิ ดา และ/หรื อมารดา
แลวแตกรณีเปนบุคคลเดียวกัน
๑๑.๓.๘ ในกรณี ทะเบียนบานกับหลักฐานอื่นของทางราชการ ระบุชื่อตัว และ/หรือชื่อสกุล
ของผู สมั ครสอบ บิ ดา หรือมารดา ไม ตรงกั นแล วแต กรณี ให ใช หลั กฐานการเปลี่ ยนชื่ อตั ว และ/หรื อชื่ อสกุ ล
ของผู บรรจุ บิ ดา หรื อมารดา ที่ ระบุ ชื่อตั ว และ/หรื อชื่ อสกุ ล แล วแต กรณี ที่ ตรงกั บทะเบี ยนบ าน หรื อให
อำเภอ/เขต ออกหนังสือรับรองวาเป นบิดา และ/หรือมารดา จริง แลวแตกรณี หรือให อำเภอ/เขต ออกหนังสือ
รั บรองว า ชื่ อตั ว และ/หรื อชื่ อสกุ ล ของผู บรรจุ บิ ดา หรื อมารดา แล วแต กรณี ตามหลั กฐานทะเบี ยนบ าน
กับหลักฐานอื่นของทางราชการเปนบุคคลเดียวกัน
๑๑.๓.๙ ในกรณี มีการเปลี่ยนชื่อตัว–ชื่อสกุล ของผูสมัครสอบ บิดา หรือมารดา แลวแตกรณี
ใหแนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว–ชื่อสกุล ประกอบหลักฐานการรับสมัคร
11.4 สำหรับนายทหารประทวน ลูกจาง หรือพนักงานราชการในสังกัดของสวนราชการ กห. จะตอง
มี ห นั งสื อ อนุ ญ าตให ส มั ค รสอบจากผู บั งคั บ บั ญชาหน วยต น สั งกั ด ระดั บ กองพั น หรื อ เที ย บเท าขึ้ น ไป
(เฉพาะนายทหารประทวนสังกัด ทบ. ใหปฏิบัติตามขอ 11.5)
๑๑.5 เฉพาะนายทหารประทวน สังกัด ทบ. ใหยื่นหลักฐานเพิ่มเติมจากขอ ๗.๒ ดังนี้
๑๑.5.๑ คำสั่งบรรจุ หรือแตงตั้งยศเปนนายทหารประทวนครั้งแรก แลวแตกรณี
๑๑.5.๒ หนังสือรับรองของผูบังคับบัญชาหนวยตนสังกัดในระดับ ผบ.พัน หรือเทียบเทาขึ้นไป
ที่ระบุวาเปนผูมีความประพฤติเรียบรอย และอนุญาตใหสมัครสอบเขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตรได
๑๑.5.๓ หลั กฐานที่ ได รั บอนุ ญาตให ลาไปศึ ก ษาและหลั กฐานตอบรั บบั นทึ กผลการศึ กษา
จาก ยศ.ทบ. ในทุกระดับการศึกษาจนถึงคุณวุฒิปริญญา
ขอ ๑๒. การสอบในรอบที่สอง
ผูที่มีรายชื่อประกาศผลสอบผานภาควิชาการ (รอบแรก) เทานั้น จึงจะมีสิทธิสอบในรอบที่สองซึ่งจะใช
เวลาทำการทดสอบ ๕ วันทำการ ในวันที่ ๑1, ๑2, ๑3, 14 และ 18 ก.พ.63 โดยผูผานการสอบภาควิชาการ
จะต องเข ารั บการทดสอบให ครบทุ กขั้ นตอนหากไม ดำเนิ นการตามที่ กำหนดแล วจะมี ผลการทดสอบเป น
“ ไม ผานการทดสอบ” และการรายงานตั ว แต ล ะกระบวนการ ต องภายใน วัน -เวลา ที่ ก ำหนดเท า นั้ น
หากเลย วัน – เวลา ที่กำหนด ถือวาสละสิทธิ์
๑๒.1 การตรวจโรค (ใชเกณฑผาน) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตาม ผนวก ค
๑๒.1.๑ วั นที่ 11 ก.พ.๖3 เวลา 06.00 - ๐๘.๐๐ น. รายงานตั ว เวลา 08.01-12.00 น.
เริ่ ม ตรวจโรค ณ ห องพิ ธี ก าร ชั้ น ๑๐ อาคารเฉลิ มพระเกี ยรติ ฯ โรงพยาบาลพระมงกุ ฎ เกล า โดยให
งดอาหารหลัง เวลา ๒0.๐๐ น. คืนวันกอนตรวจ (สามารถดื่มน้ำเปลาได)
๑๒.1.๒ ชำระคาตรวจโรค คนละ ๑,73๐ บาท (หนึ่งพันเจ็ดรอยสามสิบบาทถวน) กอนเขารับการตรวจ
๑๒.1.๓ แสดงบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน ตอกรรมการแพทย
๑๒.1.๔ ให นำรู ปถ าย ขนาด ๑ นิ้ ว จำนวน ๒ รู ป (ต องเป นรู ปที่ ถ ายไว ไม เกิ น 3 เดื อนและ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ มาในวันตรวจรางกาย
- ไม ให ผูเข ารั บการตรวจร างกายใส คอนแทคเลนส ทุ กชนิ ด สำหรั บผู ที่ มี สายตาสั้ น,
ยาว, เอียง ใหใสแวนสายตาแทน
- การแตงกายชุดกีฬาสุภาพ, เสื้อยืดคอปก กางเกงวอรมขายาว และรองเทาผาใบ
- กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ใหถายสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล มายื่นใหคณะกรรมการดวย
๑๒.1.๕ ความเห็นของกรรมการแพทย (คณะอนุกรรมการตรวจรางกายและจิตเวช) ถือเปนเด็ดขาด
จะไมพิจารณาผลการตรวจโรคจากหนวยงานอื่น

๑๐
๑๒.2 การทดสอบดานจิตเวช (ใชเกณฑผาน)
๑๒.2.๑ วันที่ 12 ก.พ. ๖3 เวลา 06.00 - ๐๘.๐๐ น. รายงานตัว และ เวลา 08.01 – 12.00 น.
เริม่ ทดสอบฯ ณ หองประชุมใหญ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
๑๒.2.๒ แตงกายชุดสุภาพและใหนำอุปกรณเครื่องเขียนมาใชในการทำแบบทดสอบดวย
๑๒.3 การทดสอบสมรรถภาพรางกาย (ใชเกณฑผาน) รายละเอียดการทดสอบสมรรถภาพรางกาย ตาม ผนวก ข
๑๒.3.๑ วั นที่ ๑3 ก.พ.๖3 เวลา ๐5.0๐ – 06.00 น. รายงานตั ว และเริ่ มทำการทดสอบฯ
เวลา 06.01 – 12.00 น. ณ สนามกีฬากรมยุทธ กรมยุทธศึกษาทหารบก
๑๒.3.๒ แตงกายชุดกีฬา
๑๒.4 การสอบสัมภาษณ แ ละความเหมาะสมกั บตำแหน ง เพื่ อทดสอบความรูความสามารถให
มีความเหมาะสมกับตำแหนงหนาที่ ที่จะบรรจุและแตงตั้ง
- ทดสอบด านบุ ค ลิก ภาพโดยการสัมภาษณ ป ากเปลา (ใช เกณฑ ผาน) วันที่ 14 ก.พ.๖3
เวลา ๐๗.0๐ – 08.00 น. รายงานตั ว และ เวลา 08.01 - 15.30 น. เริ่ มดำเนิ น การสอบสั มภาษณ
ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก (แตงกายชุดสุภาพ)
12.5 วิชาเฉพาะตามคุณวุฒิตามตำแหนง (เชิงลึก) (๓๐๐ คะแนน)
- วั นที่ 18 ก.พ.๖3 รายงานตั ว เวลา ๐7.0๐-09.00 น. ณ หอประชุ มส วนการศึ กษา
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา และ เวลา 09.00-12.00 น. ทดสอบความรูทางวิชาเฉพาะตามคุณวุฒิ
ของตำแหนง (เชิงลึก)
- แต งกายชุ ด สุ ภ าพ นำอุ ป กรณ เครื่ อ งเขี ย นมาให พร อ ม เฉพาะผู ส มั ค รสอบกลุ ม ที่ ๑
วิ ศวกรรมศาสตร และผู สมั ครกลุ มที่ 6 การเงิ นการบั ญชี ให นำเครื่ องคำนวณ (ชนิ ดที่ ไม สามารถ บั นทึ ก
โปรแกรม หรือบันทึกขอมูลสูตร, ฟงกชั่นตางๆ) มาดวย
- ในแต ละกลุ มตำแหน ง กำหนดขอบเขตการออกป ญหาสอบตามคุ ณวุ ฒิที่ ก ำหนดไว
ในตำแหน งนั้ น ๆ และผู ที่ เ ลื อ กกลุ มตำแหน งย อ ยเดี ย วกั น จะต อ งสอบในข อ สอบชุ ด เดี ย วกั น
หมายเหตุ การรายงานตั ว แต ล ะกระบวนการ ต อ งภายในวั น เวลาที่ ก ำหนดเท า นั้ น หากเลยวั น
เวลาที่ ก ำหนด ถื อ ว า สละสิ ท ธิ์
ขอ ๑๓. การประกาศผลสอบเมื่อทดสอบแลวเสร็จทุกขั้นตอน (ขั้นสุดทาย)
ประกาศผลการสอบขั้ นสุ ดท าย วั นที่ 16 มี .ค.๖๒ เวลา ๐9.0๐ น. ณ กองคั ดสรรและ
พั ฒนาบุ คลากร กรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารบก และที่ http://atc.rta.mi.th ซึ่ ง คณะกรรมการดำเนิ น งาน
จะพิจารณาผลการสอบดังนี้
- ในแตล ะกลุ ม ตำแหนง ผู ที ่ส อบไดค ะแนนรวมสูง สุด ในตำแหนง นั ้น ๆ และผา นเกณ ฑ
รอ ยละ ๕๐ ขึ้น ไป รวมถึ งผานเกณฑ การทดสอบทุ กขั้นตอน จะได รับการประกาศชื่ อเพื่ อเขารับการบรรจุ
เป นนายทหารสั ญญาบั ตรในตำแหน งดั งกล าว และจะประกาศบุ ค คลอะไหล ไว ส ำรองอี ก จำนวนหนึ่ ง
ทั้ งนี้ คณะกรรมการอำนวยการเป น ผู มี อ ำนาจชี้ ขาดโดยผลการตั ด สิ น ของคณะกรรมการอำนวยการ
จะถือเปนที่สุด
- กรณี มี ผลการทดสอบ “ คะแนนรวมเท ากั น ” คณะกรรมการดำเนิ น งานจะพิ จารณาคะแนน
วิ ช าเฉพาะตามคุ ณ วุ ฒิ ท างสาขา และตามคุ ณ วุ ฒิ ( เชิ ง ลึ ก ) ซึ่ งผู ที่ มี ค ะแนนดั งกล าวมากกว าจะเป น
ผูไดรับการคัดเลือก

๑๑
ขอ ๑๔ การปฏิบัติของผูที่มีรายชื่อประกาศผลการสอบ(ขั้นสุดทาย)
๑๔.๑ ผู ที่ ส อบได เ ป น บุ ค คลตั ว จริ ง ต อ งมารายงานตั วโดยลงลายมื อ ชื่ อ เป น หลั ก ฐาน
ณ หอประชุ ม กิ ต ติ เสนา วิ ท ยาลั ย การทั พบก ในพื้ น ที่ ก รมยุ ท ธศึ ก ษาทหารบก ในวั น ที่ ๒3 มี .ค.๖3
เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึ ง 09.๐๐ น. (เพื่ อ ขึ้ น บั ญ ชี ไ ว แ ละเตรี ย มการทำสั ญ ญาบรรจุ เ ข า รั บ ราชการที่
กรมสารบรรณทหารบก ในวันที่ 30 มี.ค.๖3 ถึงวัน ที่ 31 มี.ค.๖3 เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.)
โดยไมมีขอยกเวนการเลื่อนรายงานตัวเปนเวลาอื่นตามที่กำหนดไวขางตนไมวากรณีใดทั้งสิ้น
๑๔.๒ ผู ที่ ส อบได เป น บุ ค คลอะไหล รายงานตั วเพื่ อยื นยั นรั บทราบผลการจั ดลำดั บการสอบไว
ในวันที่ ๒3 มี.ค.๖3 เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 09.๐๐ น. ณ หอประชุ มกิ ตติ เสนา วิทยาลัยการทั พบก ในพื้ นที่
กรมยุ ทธศึ กษาทหารบก กรณี หากมี บุคคลตั วจริงไม มารายงานตั วตามวั น เวลา ที่ กำหนด ตามข อ ๑๔.๑
ถือวาสละสิทธิ์ จะไดแจงใหบุคคลอะไหลมารายงานตัวเพื่อบรรจุทดแทนทันที
๑๔.๓ วั น ที่ ๒3 มี .ค.๖3 เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึ ง 09.๐๐ น. ผู ที่ ส อบได เป น บุ ค คลตั วจริ งและ
บุ คคลอะไหล รายงานตั ว และ เวลา 09.01-12.00 น. เลื อกตำแหน งบรรจุ โดยเรียงตามคะแนนที่ สอบได
ตั้งแตผูที่สอบไดคะแนนสูงสุด และคะแนนที่นอยกวาตามลำดับของแตละกลุมตำแหนง
๑ ๔ .๔ ผู ที่ สอบได แ ละเลื อ กตำแหน งบรรจุ แ ล ว รายงานตั วเพื่ อดำเนิ นการทำสั ญ ญาและ
ตรวจสอบหลั ก ฐานในการบรรจุ เข ารั บ ราชการเป น นายทหารสั ญญาบั ต ร ที่ ก รมสารบรรณทหารบก
ในวันที่ 30 มี.ค.๖3 ถึ งวั นที่ 31 มี.ค.๖3 เวลา ๐8.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๕.๓๐ น. เพื่ อขออนุ มัติเขารับราชการ
เป นนายทหารสั ญญาบั ตร ในสั งกั ดกองทั พบก ต อไปโดย ทบ. จะไม รั บ โอนหรื อ ปรั บ ย ายผู สอบได ทั้ งนี้
ผูสอบได จะต องลาออกจากสวนราชการเดิ มก อน แล วมาบรรจุเข ารับราชการในตำแหน งและรับเงินเดื อน
ตามคุณวุฒิที่สมัครสอบเทานั้น
๑๔.๕ หากไม ดำเนิ น การตามที่ ได ชี้แจงไว แล ว และไม มีห ลั ก ฐานการลงลายมื อชื่ อ เพื่ อ ขึ้ น บั ญชี
ไว แล ว เมื่ อเลยกำหนดนั ดหมายคณะกรรมการดำเนิ นงานจะถื อว าท านสละสิ ทธิ์ และจะจั ดบุ คคลอะไหล
ที่ไดรายงานตัวขึน้ บัญชีไวขึ้นมาทดแทนตามลำดับ
๑๔.๖ การสละสิทธิ์ของบุคคลตัวจริง แบงเปน ๒ กรณี
กรณีที่ ๑ บุคคลตัวจริงสละสิทธิ์ ขณะที่ยังไมไดมีการเลือกตำแหนงใหดำเนินการตามขอ ๑๔.๓
กรณี ที่ 2 บุ คคลตั วจริ งสละสิ ทธิ์ หลั งจากได เลื อกตำแหน งบรรจุ แล ว ให ทำหนั งสื อยื น ยั น
การสละสิทธิ์ไวเปนหลักฐาน ทั้งนี้ ใหบุคคลอะไหลที่มีรายชื่อขึ้นบัญชีไวสามารถบรรจุทดแทนบุคคลตัวจริง
ที่ สละสิ ทธิ์ตามตำแหน งนั้ นได ทันที โดยไม ตองทำการเลื อกตำแหน งใหม เพื่ อให สบ.ทบ. ดำเนิ นการเรียก
บุคคลอะไหลตามลำดับมาทำสัญญาบรรจุทดแทน ในกรณีที่บุคคลอะไหลตามลำดับผูใดสละสิทธิ์ ใหทำหนังสือ
ยืนยันการสละสิทธิ์ไวเปนหลักฐาน เพื่อ สบ.ทบ. จะไดดำเนินการเรียกบุคคลอะไหลในลำดับตอไป

หมายเหตุ กรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารบก ดำเนิ น การสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลพลเรื อ น ทหารกองหนุ น
เขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตร ใหเสร็จสิ้นในแตละปงบประมาณ ดังนั้นจึงไมมีการดำเนินการ
ขึ้นบัญชีบุคคลอะไหลเพื่อเรียกเพิ่มเติมในปงบประมาณตอไป

๑๒

ผนวก ก
บัญชีตำแหนงเปดสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตร ประจำปงบประมาณ ๒๕63
กลุมสอบที่ ๑ วิศวกรรมศาสตร
- สอบวิชาพื้นฐาน ๕๐ ขอ ๒๐๐ คะแนน (ภาษาอังกฤษ 80 คะแนน, ภาษาไทย 60 คะแนน, ความรูทั่วไป 60 คะแนน)
- สอบวิชาพืน้ ฐานวิศวกรรม ๕๐ ขอ ๓๐๐ คะแนน (เขียนแบบวิศวกรรม 78 คะแนน, กลศาสตรกรรม 78 คะแนน, วัสดุวิศวกรรม 72 คะแนน และ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 72 คะแนน)
ลำดับ
ตำแหนง
ตำแหนง
101 ประจำแผนก ศอ.สพ.ทบ.

๔๕๑๔ ร.อ.

๕๐๒๕๐๐๑๐๐๒๑๖

๑

ช

สพ.

๗๖๐๑ ร.อ.

๕๐๒๖๐๐๐๐๑๙๑๕

๑

ช

ส.

103

ประจำแผนกผลิตสิ่งอุปกรณ สายสื่อสาร
กผสป.สส.
นายทหารยานยนต มทบ.๒๗

๐๖๐๐

ร.อ.

๕๒๐๕๐๐๐๐๐๒๗๖

๑

ช

ขส.

คุณวุฒิปริญญาตรี
ในสาขา - ทาง
วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟา, วิศวกรรมโลหการ,
วิศวกรรมระบบควบคุม
วศ.บ. สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมเครือ่ งยนต

104

นายทหารยานยนต มทบ.๓๕

๐๖๐๐

ร.อ.

๕๓๐๘๐๐๐๐๐๒๗๗

๑

ช

ขส.

วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมเครือ่ งยนต

อ.ต.

105

๒๖๔๐
นคย.มทบ.๔๔
ผบ.มว.ยานยนต รอย.บก.พัน. สพ.กระสุน ๒๒ ๐๖๖๐
บชร.๒
นายทหารการกระสุน มทบ.๒๕
๔๕๑๔

ร.อ.
ร.ท.

๕๔๐๓๐๐๐๐๐๒๖๘
๕๒๑๒๐๔๐๐๐๐๖๐

๑
๑

ช
ช

ขส.
สพ.

วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมเครือ่ งยนต
วิศวกรรมยานยนต, วิศวกรรมเครือ่ งมือกล

ช.พ.
น.ม.

ร.อ.

๕๒๑๐๐๐๐๐๐๓๙๐

๑

ช

สพ.

ส.ร.

๔๘๐๐

ร.ท.

๕๒๑๒๐๒๒๐๐๐๓๓

๑

ช

สพ.

น.ม.

109

ผบ.ตอน ซบร.และยานยนต และซอมคืน
สภาพชิ้นสวนประกอบ รอย.ซบร.ยุทโธปกรณ
ที่ ๒ พัน.ซบร.๒๒ บชร.๒
นายทหารการกระสุน ผสพ.มทบ.๓๕

วศ.บ. สาขา วิศวกรรมเครื่องกล, อุสาหกรรมโลหะ
วิศวกรรมโลหะการ
วิศวกรรมเครื่องกล

๔๕๑๔

ร.อ.

๕๓๐๘๐๐๐๐๐๓๙๐

๑

สพ.

วศ.บ. สาขา วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมโลหะการ

อ.ต.

110

นคย.สขส.มทบ.๓๑

๒๖๔๐

ร.อ.

๕๓๐๑๐๐๐๐๐๒๕๒

๑

ขส.

วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมยานยนต

น.ว.

102

106
107
108

ชกท.

อัตรา

เลขที่ตำแหนง

จำนวน เพศ เหลา

ช
ช

จังหวัด หมายเหตุ
ก.ท.
ส.ค.
ร.อ.

๑๓
ลำดับ
ตำแหนง
ตำแหนง
111 รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.

ชกท.

อัตรา

เลขที่ตำแหนง

๒๗๐๑

พ.ต.

๕๑๑๔๐๐๑๐๑๑๓๓

๑

ช

สพ.

คุณวุฒิปริญญาตรี
ในสาขา - ทาง
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

จำนวน เพศ เหลา

จังหวัด หมายเหตุ
น.ย.

112

ประจำกอง ศบบ.

๒๙๑๐

พ.ต.

๕๑๑๘๐๐๐๐๐๓๗๔

๑

ช

สบ.

วศ.บ. สาขา วิศวกรรมโยธา

ล.บ.

113

นายชางเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส กคพ.พบ.

4490

ร.ท.

502800000663

1

ช

พ.

วศ.บ., วท.บ.,อส.บ. สาขา วิศวกรรมไฟฟา

ก.ท.

114

นายทหารฝายสงกำลังบำรุง
รอย.รพศ.รพศ.5 พัน.2

4010

ร.ท.

530303300006

1

ช.

ร.

วทบ., วศ.บ. สาขา อิเล็กทรอนิกส, ไฟฟากำลัง

ช.ม.

๑๔
กลุมสอบที่ ๒ วิทยาศาสตร ประเภท ก
- สอบวิชาพื้นฐาน ๕๐ ขอ ๒๐๐ คะแนน (ภาษาอังกฤษ ๘๐ คะแนน, ภาษาไทย ๖๐ คะแนน, ความรูทั่วไป ๖๐ คะแนน)
- สอบวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ๕๐ ขอ ๓๐0 คะแนน (ฟสิกส ๔๘ คะแนน, เคมี ๔๘ คะแนน, คณิตศาสตรและสถิติ ๑๒๐ คะแนน, คอมพิวเตอรพื้นฐาน ๘๔ คะแนน )
ลำดับ
ตำแหนง
ตำแหนง
215 นายทหารวิจัยและพัฒนาการทางทหาร
ยก.ทบ.
216 ประจำแผนก กง.ทบ.

ชกท.

อัตรา

เลขที่ตำแหนง

๒๑๖๗

พ.ต.

๕๐๐๖๐๐๐๐๐๒๘๘

๑

ช

คุณวุฒิปริญญาตรี
ในสาขา - ทาง
สบ. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ, การวิจัย, การวิจัยและวัดผล

2407

ร.อ.

500300000126

1

ช

กง.

วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร

ก.ท.
ก.ท.

จำนวน เพศ

เหลา

จังหวัด หมายเหตุ
ก.ท.

217

ผช.นายทหารกรรมวิธีขอมูล ขกท.

2401

พ.ต.

503000000273

1

ช

ขว.

218

3506

ร.อ.

530402000053

1

ช/ญ

พ.

219

นายทหารทะเบียนการแพทย
รพ.คายเม็งรายมหาราช
นายทหารปฏิบตั ิการ ฝกม.พล.ร.๒ รอ.

วศ.บ. สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร
วท.บ. สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร
เวชระเบียน, เวชสถิติ, วิทยาการคอมพิวเตอร

๒๔๐๑

รอ.

๕๑๐๑๐๑๐๐๐๒๒๖

๑

ช

ร.

วิทยาการคอมพิวเตอร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร

ป.จ.

220

นายทหารปฏิบตั ิการ พล.ร.๕

2401

ร.อ.

540501000192

1

ช

ร.

น.ศ.

2401

ร.ท.

540207000061

1

ช

ร.

221

นายทหารฝายสื่อสารและสารสนเทศ
ร.๕ พัน.๓
รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.

วิทยาการคอมพิวเตอร, วิศวคอมพิวเตอร,
เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
”

๒๗๐๑

พ.ต.

๕๑๑๔๐๐๑๐๐๙๑๖

๑

ช

222

นายทหารโปรแกรม สบ.ทบ.

2405

ร.อ.

501300000282

1

ช/ญ

สบ. ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขาดาราศาสตร หรือฟสิกส
หรือฟสิกสประยุกต และตองสำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาดาราศาสตร หรือ ฟสิกส หรือ ฟสิกสประยุกต
สบ. วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร, วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร
บธ.บ. คอมพิวเตอรธุรกิจ

ช.ร.

ส.ข.
น.ย.
ก.ท.

๑๕
กลุมสอบที่ ๓ วิทยาศาสตร ประเภท ข
- สอบวิชาพื้นฐาน ๕๐ ขอ ๒๐๐ คะแนน (ภาษาอังกฤษ ๘๐ คะแนน, ภาษาไทย ๖๐ คะแนน, ความรูทั่วไป ๖๐ คะแนน)
- สอบวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ๕๐ ขอ ๓๐๐ คะแนน (ฟสิกส ๖๖ คะแนน, เคมี ๙๖ คะแนน, ชีววิทยา ๑๐๒ คะแนน, คณิตศาสตรและสถิติ ๓๖ คะแนน)
ลำดับ
ตำแหนง
323

คุณวุฒิปริญญาตรี
ในสาขา - ทาง
จุลชีววิทยา

ชกท.

อัตรา

เลขที่ตำแหนง

จำนวน

เพศ

เหลา

ประจำแผนก สพธ. (แผนกจุลชีววิทยา)

3303

พ.ต.

502802000100

1

ช/ญ

พ.

324

นายทหารจิตวิทยา รพ.รร.6

2230

ร.อ.

502200002744

1

ช

พ.

325

นายทหารเทคนิคการแพทย
รพ.คายจักรพงษ

3314

ร.อ.

510115000055

1

ช/ญ

พ.

นายทหารเทคนิคการแพทย
รพ.คายพอขุนผาเมือง
หัวหนาแผนก แผนกพยาธิวิทยา
รพ.คายเขตอุดมศักดิ์
นายทหารเทคนิคการแพทย
รพ.คายสุรสีห
ประจำแผนก สวพท. กองวิจัย

3314

พ.ต.

530910000042

1

ช/ญ

พ.

”

พ.ช.

3314

พ.ต.

540304700031

1

ช/ญ

พ.

”

ช.พ.

3314

ร.อ.

510801000056

1

ช/ญ

พ.

”

ก.จ.

3314

ร.อ.

502900000107

1

ช/ญ

พ.

”

ก.ท.

นายทหารปฏิบตั ิการรังสี
รพ.คายภาณุรังษี

3308

พ.ต.

510703000047

1

ช/ญ

พ.

นายทหารปฏิบตั ิการรังสี
รพ.คายพิชัยดาบหัก

3308

พ.ต.

530805000047

1

ช/ญ

พ.

326

ตำแหนง

จิตวิทยา
(ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
สาขาจิตวิทยาคลีนิค)
วท.บ. สาขา เทคนิคการแพทย
(ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
สาขาเทคนิคการแพทย)

วท.บ. สาขา รังสีเทคนิค
(ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
สาขารังสีเทคนิค)

”

จังหวัด

หมายเหตุ

ก.ท.

ปริญญาโท

ก.ท.

ปริญญาโท
ทางจิตวิทยา
สาขาใดสาขาหนึ่ง

ป.จ.

ร.บ.
อ.ต.

๑๖
ลำดับ
ตำแหนง

ชกท.

อัตรา

เลขที่ตำแหนง

จำนวน

เพศ

เหลา

คุณวุฒิปริญญาตรี
ในสาขา - ทาง

จังหวัด

นายทหารโภชนาการ รพ.อ.ป.ร.

3316

ร.อ.

510217000064

1

ช/ญ

พธ.

ศศ.บ. สาขา คหกรรมศาสตร
วท.บ. สาขา อาหารและโภชนาการ
คศ.บ. สาขา อุตสาหกรรมการบริการอาหาร
ศษ.บ. สาขา โภชนาการวิทยา,
เทคโนโลยีการอาหาร/การอาหาร,
อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา,
โภชนาการและการกำหนดอาหาร

ล.บ.

นายทหารโภชนาการ รพ.คายนวมินทราชินี

3316

ร.อ.

510306000024

1

ช/ญ

พ.

ช.บ.

นายทหารโภชนาการ รพ.คายสุรศักดิ์มนตรี

3316

ร.อ.

530202000032

1

ช./ญ.

พ.

นายทหารโภชนาการ รพ.คายวิภาวดีรังสิต

3316

ร.อ.

540404000024

1

ช/ญ

พ.

”
”
”

328

นักกายภาพบำบัด รพ.คายจิรประวัติ

3418

ร.อ.

530106000283

1

ช/ญ

พ.

329

ประจำแผนก ผสว.ศม.

๓๒๐๐

ร.อ.

๕๑๑๖๐๐๐๐๐๗๘๔

๑

ช

กส.

327

ตำแหนง

วท.บ. สาขา กายภาพบำบัด
(ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
สาขากายภาพบำบัด)
สพ.บ. สาขา สัตวแพทยศาสตร

ล.ป.
ส.ฎ.
น.ว.
ส.บ.

หมายเหตุ

๑๗
กลุมสอบที่ ๔ ศิลปศาสตร
- สอบวิชาพื้นฐาน ๕๐ ขอ ๒๐๐ คะแนน (ภาษาอังกฤษ ๘๐ คะแนน, ภาษาไทย ๖๐ คะแนน, ความรูทั่วไป ๖๐ คะแนน)
- สอบวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร ๕๐ ขอ ๓๐๐ คะแนน (กฎหมายทั่วไป ๗๘ คะแนน, สังคมศาสตร ๗๘ คะแนน, รัฐศาสตร ๗๒ คะแนน, เศรษฐศาสตร ๗๒ คะแนน)
ลำดับ
ตำแหนง
ตำแหนง
430 ลาม กบ.ทบ.

ชกท.

อัตรา

เลขที่ตำแหนง

จำนวน

เพศ

เหลา

๙๓๓๒

ร.อ.

๕๐๐๗๐๐๐๐๐๓๔๘

๑

ช/ญ

3606

ร.อ.

521000100005

1

3606

ร.อ.

530506000005

3606

ร.อ.

3606

432

นายทหารสังคมสงเคราะห
รพ.คายวีรวัฒนโยธิน
นายทหารสังคมสงเคราะห
รพ.คายวชิรปราการ
นายทหารสังคมสงเคราะห
รพ.คายเม็งรายมหาราช
นายทหารสังคมสงเคราะห
รพ.คายวิภาวดีรังสิต
บรรณารักษ ผปศ.กวก.กส.ทบ.

433

ผช.พลา มทบ.๓๑

431

จังหวัด

ขว.

คุณวุฒิปริญญาตรี
ในสาขา - ทาง
ศศ.บ., อ.บ. สาขา ภาษาอังกฤษ

ช/ญ

พ.

ศศ.บ. สาขา สังคมสงเคราะหศาสตร

ส.ร.

1

ช/ญ

พ.

”

ต.ก.

530402000005

1

ช/ญ

พ.

”

ช.ร.

ร.อ.

540404000005

1

ช/ญ

พ.

”

ส.ฎ.

๒๑๔๖ พ.ต.

๕๑๑๓๐๐๐๐๐๓๐๓

๑

ช/ญ

กส.

๔๔๑๙ พ.ต.

๕๓๐๑๐๐๐๐๐๓๘๕

๑

ช

พธ.

อบ., ศศ.บ. สาขาบรรณารักษศาสตร,
บรรณารักษศาสตรและสนเทศศาสตร,
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร,
วารสารศาสตร
บธ.บ. สาขา บริหารงานทั่วไป ,การจัดการ

ก.ท.

น.ฐ.

น.ว.

หมายเหตุ

๑๘
ลำดับ
ตำแหนง
ตำแหนง
434 นายทหารการโฆษณา ตอนวิทยุ
และเสียง รอย.ผลิตสิ่งโฆษณา
พัน.ปจว.

ชกท.

อัตรา

เลขที่ตำแหนง

จำนวน

เพศ

เหลา

9306

ร.ท.

511913800019

๑

ช

สบ.

คุณวุฒิปริญญาตรี
ในสาขา - ทาง
นศ.บ., ว.บ., ศศ.บ. สาขา โฆษณา, การหนังสือพิมพ
หรือสิ่งพิมพ, โฆษณาและสิ่งพิมพวารสารและการ
ประชาสัมพันธ ศิลปการสื่อสารและการโฆษณา

จังหวัด
ล.บ.

(มีหนังสือการรับรองการโฆษณาประชาสัมพันธ 30 หนวยกิต)

435

รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.

๒๗๐๑

พ.ต.

๕๑๑๔๐๐๑๐๑๐๑๐

๑

ช/ญ

สบ.

436

รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.

๒๗๐๑

พ.ต.

๕๑๑๔๐๐๑๐๑๐๙๑

๑

ช/ญ

สบ.

437

ประจำแผนกจัดหาที่ 2 กจห.สส.

4320

ร.อ.

502600001598

1

ช

ส.

ปริญญาเอก สาขาประวัติศาสตร หรือ
สาขาความสัมพันธระหวางประเทศ
เชี่ยวชาญเรื่อง รัสเซีย
(ทำวิทยานิพนธเรื่องเกี่ยวกับรัสเซีย) และภาษารัสเซีย
ปริญญาเอก สาขาประวัติศาสตร หรือ
สาขาความสัมพันธระหวางประเทศ
เชี่ยวชาญ เรื่อง สหรัฐอเมริกาหรือยุโรป
(ทำวิทยานิพนธเรื่องเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป)
และภาษาอังกฤษ
ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก
สาขาภาษาอังกฤษ / การสอนภาษาอังกฤษ / วรรณคดี
อังกฤษ / ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ / การแปลและการ
ลามภาษาอังกฤษ / ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
/ ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
และตองสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีดานภาษาอังกฤษ
ในสาขาใดสาขาหนึ่งตามขางตน
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

น.ย.

น.ย.

ก.ท.

หมายเหตุ

๑๙
กลุมสอบที่ ๕ นิติศาสตร
- สอบวิชาพื้นฐาน ๕๐ ขอ ๒๐๐ คะแนน (ภาษาอังกฤษ 80 คะแนน, ภาษาไทย 60 คะแนน, ความรูทั่วไป 60 คะแนน)
- สอบวิชาพื้นฐานนิติศาสตร ๕๐ ขอ ๓๐๐ คะแนน (ความรูเบื้องตนกฎหมายทั่วไป ๖๐ คะแนน, กฎหมายอาญา ๖๐ คะแนน, กฎหมายแพงและพาณิชย ๖๐ คะแนน,
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๖๐ คะแนน, กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ๖๐ คะแนน)
ลำดับ
ตำแหนง
ตำแหนง
538 ผช.นสวส.มทบ.๑๗

ชกท.

อัตรา

เลขที่ตำแหนง

จำนวน

เพศ

เหลา

๙๓๒๒

พ.ต.

๕๑๐๘๐๐๐๐๐๑๕๐

๑

ช

สห.

คุณวุฒิปริญญาตรี
ในสาขา - ทาง
น.บ. สาขา นิติศาสตร

จังหวัด
ก.จ.

539

นธน.ร.๒ รอ.

8103

ร.อ.

510102000024

1

ช

ธน.

นิติศาสตรบัณฑิต

ป.บ.

540

นธช.มทบ.๑๖

8103

พ.ต.

510700000193

1

ช/ญ

ธน.

นิติศาสตรบัณฑิต

ร.บ.

นธช.มทบ.๑๗

8103

พ.ต.

510800000200

1

ช/ญ

ธน.

ก.จ.

นธช.มทบ.๒๒

8103

พ.ต.

520200000191

1

ช/ญ

ธน.

นธช.มทบ.๒๔

8103

พ.ต.

520400000195

1

ช/ญ

ธน.

นธช.มทบ.๓๕

8103

พ.ต.

530800000191

1

ช/ญ

ธน.

นธช.มทบ.๓๗

8103

พ.ต.

530400000191

1

ช/ญ

ธน.

นธช.มทบ.๓10

8103

พ.ต.

530700000216

1

ช/ญ

ธน.

นธช.มทบ.๔๑

8103

พ.ต.

540100000208

1

ช/ญ

ธน.

นธช.มทบ.๔๒

8103

พ.ต.

540200000198

1

ช/ญ

ธน.

”
”
”
”
”
”
”
”

อ.บ.
อ.ด.
อ.ต.
ช.ร.
ต.ก.
น.ศ.
ส.ข.

หมายเหตุ

๒๐
กลุมสอบที่ ๖ การเงินการบัญชี
- สอบวิชาพื้นฐาน ๕๐ ขอ ๒๐๐ คะแนน (ภาษาอังกฤษ ๘๐ คะแนน, ภาษาไทย ๖๐ คะแนน , ความรูทั่วไป ๖๐ คะแนน)
- สอบวิชาพื้นฐานการเงิน/การบัญชี ๕๐ ขอ ๓๐๐ คะแนน (การเงิน/การบัญชี ๑๕๐ คะแนน, บัญชีราชการและวิชาที่เกี่ยวของกับงบประมาณ ๑๕๐ คะแนน)
ลำดับ
ตำแหนง
ตำแหนง
641 ประจำแผนก สปช.ทบ.
642

ครู รร.กง.กง.ทบ.

ครู รร.กง.กง.ทบ.

ชกท.

อัตรา

เลขที่ตำแหนง

จำนวน เพศ เหลา

6101

ร.อ.

500900000335

1

ช

กง.

8-6201

ร.อ.

500301000084

1

ช

กง.

8-6201

ร.อ.

500301000108

1

ช

กง.

ประจำแผนก กง.ทบ.

6201

ร.อ.

500300000283

1

ช

กง.

นายทหารรับ-จายเงิน ขว.ทบ.

6201

ร.อ.

500500000139

1

ช

กง.

ผช.หน.นายทหารการเงิน สธน.ทบ.

6100

ร.อ.

503400000006

1

ช

กง.

นายทหารควบคุมการเบิกจาย สห.ทบ.

6301

ร.อ.

501800000048

1

ช

กง.

ผช.นายทหารบัญชี สพ.ทบ.

6101

ร.อ.

502500000347

1

ช

กง.

ผช.ฝกง.วพม.

6100

ร.อ.

502803000058

1

ช

กง.

ผช.ฝกง.ศร.

6100

ร.อ.

511500000024

1

ช

กง.

น.ควบคุมการเบิกจาย พล.พัฒนา 1

6301

ร.อ.

510715000115

1

ช

กง.

นายทหารรับจายเงิน มทบ.25

6201

ร.อ.

521000000158

1

ช

กง.

นายทหารรับจายเงิน มทบ.12

6201

ร.อ.

510100000161

1

ช

กง.

คุณวุฒิปริญญาตรี
ในสาขา - ทาง
บช.บ. สาขาบัญชี, บัญชีตนทุน, บัญชีการเงิน, การบัญชี,
การบัญชีทั่วไป, บริหารธุรกิจ, การบริหารการเงิน
การบัญชี, การบัญชีทั่วไป, การสอบบัญชี, การบัญชีตนทุน,
การตนทุน, การเงิน, การเงินและการธนาคาร,
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี, การเงินการธนาคาร,
การเงินและการบัญชี, การบัญชีและการเงิน, บัญชีการเงิน

”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

จังหวัด หมายเหตุ
ก.ท.
ก.ท.
ก.ท.
ก.ท.
ก.ท.
ก.ท.
ก.ท.
ก.ท.
ก.ท.
ป.ข.
ร.บ.
ส.ร.
ป.จ.

๒๑
ลำดับ
ตำแหนง
ตำแหนง
642 ผช.ฝกง.บชร.4

643

644

645

ชกท.

อัตรา

เลขที่ตำแหนง

จำนวน เพศ เหลา

6301

ร.อ.

540700000146

1

ช

กง.

ผช.นายทหารการเงิน กรมพัฒนา 1

6301

ร.อ.

510716000022

1

ช

กง.

นายทหารบัญชี มทบ.22

6101

ร.อ.

520200000151

1

ช

กง.

นายทหารรับจายเงิน มทบ.31

6201

ร.อ.

530100000172

1

ช

กง.

นายทหารบัญชี มทบ.43

6101

ร.อ.

540500000150

1

ช

กง.

ผช.ฝกง.บชร.3

6301

ร.อ.

531100000144

1

ญ

ผช.ฝกง.รร.ร.ศร.

6100

ร.อ.

511503000012

1

นายทหารตรวจสอบภายใน สตน.ทบ.

6110

ร.อ.

501700000139

นายทหารตรวจสอบภายใน สตน.ทบ.

6110

ร.อ.

นายทหารตรวจสอบภายใน สตน.ทบ.

6110

ประจำแผนก สพ.ทบ.

๖๓๐๒

คุณวุฒิปริญญาตรี
จังหวัด หมายเหตุ
ในสาขา - ทาง
การบัญชี, การบัญชีทั่วไป, การสอบบัญชี,
น.ศ.
การบัญชีตนทุน, การตนทุน, การเงิน,
การเงินและการธนาคาร,ระบบสารสนเทศทางการบัญชี,
การเงินการธนาคาร, การเงินและการบัญชี,
การบัญชีและการเงิน, บัญชีการเงิน
ร.บ.
”

”
”
”

อ.บ.

กง.

การบัญชี, การบัญชีทั่วไป, การสอบบัญชี,
การบัญชีตนทุน, การตนทุน, การเงิน,
การเงินและการธนาคาร,ระบบสารสนเทศทางการบัญชี,
การเงินการธนาคาร, การเงินและการบัญชี,
การบัญชีและการเงิน, บัญชีการเงิน

พ.ล.

ญ

กง.

”

ป.ข.

๑

ช/ญ

กง.

501700000186

๑

ช/ญ

กง.

ร.อ.

501700000245

๑

ช/ญ

กง.

ร.อ.

๕๐๒๕๐๐๐๐๐๒๙๐

๑

ช/ญ

สพ.

บัญชี, พาณิชยศาสตร, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร

”
”
การบัญชี, การเงินและการธนาคาร, เศรษฐศาสตร,
เศรษฐศาสตรการเงิน

น.ว.
น.ศ.

ก.ท.
ก.ท
ก.ท.
ก.ท.

๒๒
กลุม สอบที่ ๗ ศาสนศาสตร
- สอบวิชาพื้นฐาน ๕๐ ขอ ๒๐๐ คะแนน (ภาษาอังกฤษ ๘๐ คะแนน, ภาษาไทย ๖๐ คะแนน, ความรูทั่วไป ๖๐ คะแนน)
- สอบวิชาพื้นฐานพุทธศาสนา ๕๐ขอ ๓๐๐ คะแนน
ลำดับ
ตำแหนง
ตำแหนง
746 ผช.อศจ.มทบ.๑๙

ชกท.

อัตรา

เลขที่ตำแหนง

จำนวน

๕๓๑๐

ร.อ.

๕๑๐๕๐๐๐๐๐๒๑๙

๑

ช

สบ.

ผช.อศจ.มทบ.๓๒

๕๓๑๐

ร.อ.

๕๓๐๒๐๐๐๐๐๒๒๖

๑

ช

สบ.

ผช.อศจ.มทบ.๔๑

๕๓๑๐

ร.อ.

๕๔๐๑๐๐๐๐๐๒๓๙

๑

ช

สบ.

อศจ.กรม ทพ.๑๑

๕๓๑๐

ร.อ.

๕๑๐๔๐๕๐๐๐๐๑๑

๑

ช

สบ.

อศจ.กรม ทพ.๓๒

๕๓๑๐

ร.อ.

๕๓๑๐๐๓๐๐๐๐๑๑

๑

ช

สบ.

อศจ.กรม ทพ.๔๑

๕๓๑๐

ร.อ.

๕๔๐๖๑๘๐๐๐๐๑๑

๑

ช

สบ.

อศจ.กรม ทพ.๔๕

๕๓๑๐

ร.อ.

๕๔๐๔๐๕๐๐๐๐๑๑

๑

ช

สบ.

ผช.อศจ.มทบ.๔๒

๕๓๑๐

ร.อ.

๕๔๐๒๐๐๐๐๐๒๒๙

๑

ช

สบ.

)

เพศ เหลา

คุณวุฒิปริญญาตรี
ในสาขา - ทาง
- เปรียญธรรม ๙ ประโยค,
- พุทธศาสตรบัณฑิต และเปรียญธรรม ๔
ประโยคขึ้นไป
- ศาสนศาสตรบัณฑิต และ เปรียญธรรม ๔
ประโยคขึ้นไป

”
”
”
”
”
”
”

จังหวัด
ส.ก.

ล.ป
น.ศ.
ป.ข.
น.น.
ย.ล.
น.ธ.
ส.ข.

หมายเหตุ

๒๓
ยศ.ทบ.

กลุมสอบที่ 8 สถาปตยกรรมศาสตร
- สอบวิชาพื้นฐาน ๕๐ ขอ ๒๐๐ คะแนน (ภาษาอังกฤษ ๘๐ คะแนน, ภาษาไทย ๖๐ คะแนน , ความรูทั่วไป ๖๐ คะแนน)
- สอบวิชาพื้นฐานสถาปตยกรรม 50 ขอ 300 คะแนน (เขียนแบบ 120 คะแนน, สถาปตยกรรม 180 คะแนน)
ลำดับ
ตำแหนง

847

ตำแหนง

ประจำแผนก กช.

ชกท.

อัตรา

เลขที่ตำแหนง

จำนวน

เพศ

เหลา

คุณวุฒิปริญญาตรี
ในสาขา - ทาง

จังหวัด

2548

ร.อ.

510701000582

1

ช./ญ

ช.

สถ.บ. สาขาสถาปตยกรรม , สถาปตยกรรมศาสตร

ร.บ.

ต.ค. 62

หมายเหตุ

๒๔
กลุมสอบที่ 9 ความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร
- สอบวิชาพื้นฐาน ๕๐ ขอ ๒๐๐ คะแนน (ภาษาอังกฤษ ๘๐ คะแนน,ภาษาไทย ๖๐ คะแนน,ความรูทั่วไป ๖๐ คะแนน)
- สอบวิชาพื้นฐาน ความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร ๕๐ ขอ ๓๐๐ คะแนน (วิทยาการคอมพิวเตอร 9๐ คะแนน ความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร ๒1๐ คะแนน)X
ลำดับ
ตำแหนง

948

ตำแหนง

รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.

ชกท.

อัตรา

เลขที่ตำแหนง

จำนวน

เพศ

เหลา

๒๗๐๑

พ.ต.

๕๑๑๔๐๐๑๐๐๙๑๑

๑

ช/ญ

สบ.

คุณวุฒิปริญญาตรี
ในสาขา - ทาง

ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร
และตองสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอรเทานั้น

จังหวัด

น.ย.

หมายเหตุ

๒๕
หมายเหตุ
๑. ผูสมัครสอบตองมีคุณวุฒิในสาขา/ทาง ตรงตามคำแนะนำเปดรับสมัคร ซึ่งตรวจสอบตามที่สำนักงาน ก.พ. ใหการ
รับรองการเทียบคุณวุฒิในสาขาวิชาตางๆ ไวแลว ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว๔๑ ลง ๓๐ ก.ย.๕๓ และ
หนังสือสำนักงาน 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
และหนั งสื อสำนั กงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔/ว๑๑ ลง ๑๓ ส.ค.๕๖ และที่ แก ไขเพิ่ มเติ ม หรือทางเว็ บไซต ของสำนั กงาน ก.พ.
http://www.ocsc.go.th
๒. กลุมตำแหนงในการสอบแบงออกเปน 48 กลุมตำแหนง ใหผูสมัครสอบตัดสินใจเลือกสมัครสอบไดเพียง ๑ กลุมตำแหนง เทานั้น
๓. ตัวยอเหลาทหารบก สบ. = ทหารสารบรรณ, สพ. = ทหารสรรพาวุธ, ส. = ทหารสื่อสาร, กส. = ทหารการสัตว, พ. = ทหาร
แพทย, ร. = ทหารราบ, ช. = ทหารชาง, สห. = ทหารสารวัตร, กง. = ทหารการเงิน, พธ. = ทหารพลาธิการ, ธน. = ทหารพระธรรมนูญ,
ขว. = ทหารการขาว, ขส. = ทหารขนสง, ม. = ทหารมา, ป. = ทหารปนใหญ
๔. คำยอในชื่อตำแหนง (พอสังเขป) ชกท. = ชำนาญการทางทหาร, ศอ. = ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ, ยย. = ยุทธโยธา,
หน. = หั วหน า, มว. = หมวด, อจ. = อาจารย, รร. = โรงเรียน, รพ. = โรงพยาบาล, รพ.รร.๖ = โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล า,
วพม. = วิ ท ยาลั ย แพทย ศ าสตร พ ระ มงกุ ฎ เกล า , สวพท. = สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย ท หาร,
นรด. = หนวยบัญชาการรักษาดินแดน, ผช. = ผูชวย, ฝกง. = ฝายการเงิน, อศจ. = อนุศาสนาจารย, กศ. = กองการศึกษา,
สกศ. = สวนการศึกษา, มทบ. = มณฑลทหารบก, วทบ. = วิทยาลัยการทัพบก

๒๖

ผนวก ข
รายละเอียดเพิ่มเติมและขั้นตอนการสอบบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เขารับราชการเปน
นายทหารสัญญาบัตร ประจำปงบประมาณ ๒๕๖3
๑. การสอบภาควิชาการ (รอบแรก) ผูมีสิทธิสอบทุกคนจะตองเขารับการทดสอบ
- วันที่ 12 ม.ค. ๖3 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก)
๑.๑ วิชาทั่วไป (พื้นฐานระดับปริญญาตรี) มี ๒๐๐ คะแนน (๕๐ ขอ) ประกอบดวย
๑.๑.๑ วิชาภาษาไทย
๖0 คะแนน
๑.๑.๒ วิชาภาษาอังกฤษ
80 คะแนน
๑.๑.๓ วิชาความรูทั่วไป (ภูมิศาสตร, ประวัติศาสตรศิลปวัฒนธรรม และการทหารของไทย) 60 คะแนน
๑.๒ สอบวิชาเฉพาะตามคุณวุฒิทางสาขา (ระดับพื้นฐาน) ๓๐๐ คะแนน แบงสอบตามกลุมรับสมัคร ดังนี้
๑.๒.๑ วิชาเฉพาะตามคุณวุฒิทาง วิศวกรรมศาสตร (เขีย นแบบวิศวกรรม ๗๘ คะแนน กลศาสตร
วิศวกรรม ๗๘ คะแนน วัสดุวิศวกรรม ๗๒ คะแนน และ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ๗๒ คะแนน)
๑.๒.๒ วิชาเฉพาะตามคุณวุฒิทาง วิทยาศาสตรประเภท ก (คอมพิ วเตอรพื้นฐาน ๘๔ คะแนน, ฟ สิกส
๔๘ คะแนน, เคมี ๔๘ คะแนน, คณิตศาสตรและสถิติ ๑๒๐ คะแนน)
๑.๒.๓ วิ ชาเฉพาะตามคุ ณวุ ฒิทาง วิทยาศาสตร ประเภท ข (ฟ สิกส ๖๖ คะแนน, เคมี ๙๖ คะแนน,
ชีววิทยา ๑๐๒ คะแนน, คณิตศาสตรและสถิติ ๓๖ คะแนน)
๑.๒.๔ วิชาเฉพาะตามคุ ณวุฒิทาง ศิลปศาสตร (กฎหมายทั่ วไป ๗๘ คะแนน, สังคมศาสตร ๗๘
คะแนน, รัฐศาสตร ๗๒ คะแนน, เศรษฐศาสตร ๗๒ คะแนน)
๑.๒.๕ วิชาเฉพาะตามคุณวุฒิทาง นิติศาสตร (ความรูเบื้องตนกฎหมายทั่วไป ๖๐ คะแนน, กฎหมาย
อาญา ๖๐ คะแนน, กฎหมายแพงและพาณิชย ๖๐ คะแนน, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๖๐ คะแนน,
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ๖๐ คะแนน)
๑.๒.๖ วิชาเฉพาะตามคุณวุฒิทาง การเงินการบัญชี (การเงินและการบัญชี ๑๕๐ คะแนน, บัญชี
ราชการและวิชาที่เกี่ยวของกับงบประมาณ ๑๕๐ คะแนน)
๑.๒.๗ วิชาเฉพาะตามคุณวุฒิทาง ศาสนศาสตร (วิชาพื้นฐานพุทธศาสตร ๓๐๐ คะแนน)
1.2.8 วิชาเฉพาะตามคุณวุฒิทาง สถาปตยศาสตร (วิชาเขียนแบบสถาปตยกรรม 120 คะแนน,
วิชาสถาปตยกรรม 180 คะแนน)

หัวขอในการสอบภาควิชาการแตละวิชา
๑. วิชาทั่วไป
๑.๑ วิชาภาษาไทย
- หลักภาษา การใชภาษา วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
๑.๒ วิชาภาษาอังกฤษ
- ทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษในเรื่องเกี่ยวกับ ขาวสารสถานการณปจจุบัน เหตุการณสำคัญใน
อดีต และความรูทั่วไป
๑.๓ ความรูทั่วไป
- ขาวสารสถานการณปจจุบัน ทั้งในประเทศและตางประเทศ เหตุการณสำคัญในอดีต ประวัติศาสตร
ชาติไทย ภูมิศาสตร การทหารของไทย ศาสตรของพระราชา
๒. วิชาเฉพาะตามวุฒิ ทางสาขา (ระดั บ พื้ น ฐาน)(กลุม ที่ ๑ วิศ วกรรมศาสตร , กลุม ที่ ๒ วิทยาศาสตร
ประเภท ก กลุมที่ ๓ วิทยาศาสตรประเภท ข, กลุมที่ ๔ ศิลปศาสตร, กลุมที่ ๕ นิติศาสตร, กลุมที่ ๖ การเงิน
การบัญชี และ กลุมที่ ๗ ศาสนศาสตร )

๒๗
๒.๑ กลุมวิศวกรรมศาสตร
๒.๑.๑ วิชาเขียนแบบวิศวกรรม
- การเขียนตัวอั กษรและตั วเลข การเขียนแบบภาพฉาย การกำหนดมิ ติและการเผื่อ ภาพตั ด
การเขียนรายละเอียดประกอบแบบ การเขียนภาพรางดวยมือเปลา พื้นฐานการใชคอมพิวเตอรในงานเขียนแบบ
๒.๑.๒ วิชากลศาสตรวิศวกรรม
- ระบบแรง แรงลัพธและโมเมนตลัพธ สมดุล ความเสียดทาน หลักการงานสมมติเสถียรภาพ
ความรูเบื้องตนทางพลศาสตร
๒.๑.๓ วิชาวัสดุวิศวกรรม
- การศึกษาความสัมพันธระหวางโครงสราง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกตใชใน
งานวิศวกรรมของวัสดุ เชน โลหะ พอลิเมอร เซรามิก และวัสดุเชิงประกอบ สมบัติทางกลและการกัดกรอนของวัสดุ
๒.๑.๔ วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
- หลั ก การและส วนประกอบของคอมพิ วเตอร การทำงานร วมกั นระหว างฮาร ดแวร และ
ซอฟตแวร ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร
๒.๒. กลุมวิทยาศาสตรประเภท ก
๒.๒.๑ วิชาฟสิกส
- กลศาสตรของอนุภาค และวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตรของไหล ความรอน การสั่น
และคลื่นหลัก การเบื้องตนของแมเหล็กไฟฟ า วงจรไฟฟ ากระแสตรงและกระแสสลับ พื้ นฐานทางอิเล็กทรอนิกส
ทัศนศาสตร ฟสิกสแผนใหม
๒.๒.๒ วิชาเคมี
- มวลสารสัมพันธ โครงสรางอะตอม สมบัติของกาซ ของเหลว ของแข็ง สารละลาย สมดุล
เคมี สมดุลไอออน จลนศาสตรเคมี พันธะเคมี ระบบพีริออดิก ธาตุเรพรีเซนเททีฟ และโลหะทรานซิชัน
๒.๒.๓ วิชาคณิตศาสตรและสถิติ
- ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธและการประยุกตของอนุพันธ ปริพันธไมจำกัดเขต
ปริพันธจำกัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ และการประยุกตของปริพันธจำกัดเขต การหาลิมิตของฟงกชันรูปแบบไม
กำหนดโดยใชกฎของโลปตาล และการหาปริพันธไมตรงแบบลำดับและอนุกรมอนันต การตรวจสอบ การลูเขา
ของอนุกรมอนันต พิกัดเชิงขั้ว เวกเตอร ปริภูมิสามมิติ ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิต ความตอเนื่อง อนุพันธยอย
ของฟงกชันหลายตัวแปร เสนตรงและระนาบในปริภูมิสามมิติ ฟงกชันคาเวกเตอรและการประยุกต อนุพันธ
ย อยของฟ งก ชัน ค าจริ งหลายตั วแปร ปริ พัน ธ สองชั้ น ความน าจะเป น การแจกแจงแบบไม ต อเนื่ องและ
แบบตอเนื่อง ฟงกชันของตัวแปรสุม
๒.๒.๔ วิชาคอมพิวเตอรพื้นฐาน
- สวนประกอบและการทำงานของคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการและการใชงานวินโดว การ
ใชงานโปรแกรมสำเร็จรูปไมโครซอฟออฟฟศและเครือขาย การสื่อสารขอมูลอินเทอรเน็ต
๒.๓ กลุมวิทยาศาสตร ประเภท ข
๒.๓.๑ วิชาฟสิกส
- กลศาสตรของอนุภาค และวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตรของไหล ความรอน การสั่น
และคลื่นหลักการเบื้องตนของแมเหล็กไฟฟา วงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส
ทัศนศาสตร ฟสิกสแผนใหม
- ฟสิกสของอะตอม นิวเคลียสและกัมมันตภาพรังสีการประยุกตใชความรูฟสิกสในดานตางๆ
เชน การแพทย การเกษตร อุตสาหกรรมและชีวิตประจำวัน เปนตน

๒๘
๒.๓.๒ วิชาเคมี
- มวลสารสัมพันธ โครงสรางอะตอม สมบัติของกาซ ของเหลว ของแข็ง สารละลาย สมดุลเคมี
สมดุลไอออน จลนศาสตรเคมี พันธะเคมี ระบบพีริออดิก ธาตุเรพรีเซนเททีฟ และโลหะทรานซิชัน
- อิ น ทรี ย เคมี เบื้ อ งต น การประยุ ก ต ใช ค วามรู ในด านต างๆ เช น การแพทย การเกษตร
อุตสาหกรรม และชีวิตประจำวัน เปนตน
๒.๓.๓ วิชาชีววิทยา
- การจัดหมวดหมูของสิ่งมีชีวิต เซลลและสวนประกอบของเซลล กระบวนการสังเคราะหแสง
กระบวนการหายใจระดับเซลล การแลกเปลี่ยนกาซ การลำเลียงสารเขาและออกจากเซลล การลำเลียงสารใน
สั ตว การลำเลี ยงสารในพื ช โภชนาการ การย อ ยอาหารและการขั บถ ายหลั ก การถ ายทอดลั ก ษณะทาง
พันธุกรรม การสืบพั นธุและการเจริญเติบโตของสัตว เนื้อเยื่อสัตว การสืบพันธุและการเจริญเติบโตของพื ช
เนื้ อเยื่ อของพื ช ระบบประสาท ฮอรโมนพื ช ฮอรโมนสัตว การรักษาดุ ลยภาพของรางกาย พฤติ กรรมและ
วิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพ
- การประยุกตใชความรูในดานชีววิทยาในดานตาง ๆ เชน การแพทย การเกษตร อุตสาหกรรม
และชีวิตประจำวัน
๒.๓.๔ วิชาคณิตศาสตรและสถิติ
- สัดสวน รอยละ เชต การใหเหตุผลแบบอุปนัย การใหเหตุผลแบบนิรนัย ระบบสมการเชิงเสน
และเมทริก ซ ฟ งก ชันและกราฟ ลำดั บและอนุ กรม ระบบจำนวนจริ ง ความรู เบื้ องต นเกี่ ยวกั บเรขาคณิ ต
วิเคราะห
- ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชัน การประยุกตของอนุพันธ ปริพันธของ
ฟงกชันและการประยุกต
- สถิติพรรณา คาเฉลี่ยเลขคณิต คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน ฐานนิยม หลักการเบื้องตน
ความนาจะเปน สถิติการประมาณคาและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะหถดถอยและสหสัมพันธ
๒.๔ กลุมศิลปศาสตร
๒.๔.๑ วิชากฎหมายทั่วไป
- ความหมาย ลั กษณะ ระบบ ที่ มา ประเภทและศั กดิ์ ของกฎหมาย ความสั มพั นธ ระหว าง
กฎหมายกับศาสตรอื่น ๆ การใชเหตุผลในทางกฎหมาย กฎหมายกับการพัฒนาสังคม การศึกษาคนควา และ
วิจัยทางนิ ติศาสตร การบั ญญั ติ การบั งคั บใช และการยกเลิ กกฎหมาย กฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน
ระบบกระบวนการยุติธรรมไทย ระบบศาลของไทย หลักการพื้นฐานของกฎหมายอาญา กฎหมายแพง
๒.๔.๒ วิชาสังคมศาสตร
- ชีวิตทางสังคมมนุษย กลุมคนและสังคม ครอบคลุมตั้งแตการวิเคราะห การพบปะของคนที่ไมรูจัก
ไปจนถึงการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางสังคม เชน วัฒนธรรม กลุมทางสังคม สถาบันทางสังคม ประชากรศาสตร
การแบงชวงชั้นทางสังคม การควบคุมสังคม การจัดระเบียบทางสังคม สังคมวิทยาการศึกษา สังคมวิทยาชนบท สังคม
วิทยานคร
๒.๔.๓ วิชารัฐศาสตร
- การเมืองการปกครองรัฐโดยศึกษาเรื่องของรัฐอันไดแก การรับรองรัฐ ประเภทของรัฐ อำนาจรัฐ
และศึกษาเรื่องของระบบการเมืองในฐานะที่เปนระบบยอยของระบบสังคม ซึ่งมีหนาที่ในการที่จะนำสังคมใหบรรลุ
เปาหมายที่ตั้งไว ศึกษาหนาที่ของสถาบันทางการเมืองตาง ๆ
๒.๔.๔ วิชาเศรษฐศาสตร
- พฤติกรรมของผูบริโภค พฤติกรรมผูผลิต อุปสงค อุปทาน กลไกราคา การผลิต ตนทุนการผลิต
การกำหนดราคาของตลาดแขงขันสมบูรณ และการตลาดแขงขันไมสมบูรณ รายไดประชาชาติ การกำหนด
รายไดประชาชาติ ดุลยภาพ การลงทุน ปญหาเศรษฐกิจและแนวทางการแกไขปญหา

๒๙
๒.๕ กลุมนิติศาสตร
- ความรูเบื้องตนกฎหมายทั่วไป ลักษณะ ระบบ ที่มา ประเภท และลำดับชั้นของกฎหมาย ขอบเขต
ใชบังคับ การตีความ สิทธิบุคคล กระบวนการยุติธรรม กฎหมายไทย
- กฎหมายอาญา ศึกษาลั กษณะของกฎหมายอาญา หลักทั่ วไปแห งกฎหมายอาญา ทฤษฎี วาดวย
ความผิด ทฤษฎีวาดวยความรับผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะของโทษ การกำหนดโทษ
เหตุตางๆ อันกระทบกระเทือนถึงการลงโทษทางอาญา บทบัญญัติทั่วไปที่ใชแกความผิดลหุโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา
- กฎหมายแพงและพาณิชย แนวความคิดพื้นฐาน และบทบาทความสำคัญของกฎหมายเอกชน การใช
และการตีความกฎหมายเอกชน อิ ทธิพลของแนวความคิ ดในเรื่องรัฐสวัสดิ การที่ มีตอหลั กกฎหมายเอกชน
อันเปนผลใหมีการกอรูปของกฎหมายกึ่งเอกชนกึ่งมหาชน หลักทั่วไปและสาระเบื้องตนของกฎหมายแพงตาม
ที่ปรากฏในลักษณะ ๑-๒ ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๑ ความรับผิดทางอาญา และโทษ
วิธีการเพื่อความปลอดภัย
- กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อำนาจพนักงานสอบสวน
และศาล การฟองคดีอาญา วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน อุทธรณ และฎี กา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
- กฎหมายวิ ธีพิจ ารณาความแพ ง หลั ก กฎหมายวิ ธีพิจารณาความแพ ง ว าด วยบททั่ วไป และ
วิธีพิจารณาในศาลชั้นตนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค ๑ และภาค ๒
๒.๖ กลุมการเงินการบัญชี
- วิชาการบัญชี, วิชาการเงิน, วิชาการบริหาร และวิชาที่เกี่ยวของกับการงบประมาณ
2.๗ กลุมศาสนศาสตร
2.๗.1 วิชาธรรมวิภาค
- หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา หัวขอธรรม หลักธรรม หมวดธรรม สภาวะขององค
ธรรมอานิสงสของการประพฤติธรรม
2.๗.2 วิชามงคลสูตร
- สิ่งที่เปนมงคล การกระทำที่เปนมงคล เหตุแหงความสุข ความกาวหนาในการดำเนินชีวิต
อานิสงสของการปฏิบัติตามมงคล 38 ประการ
2.๗.3 วิชาพุทธานุพุทธประวัติ
- ประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ าก อนตรัสรู ประวัติของพระสัมมาสัมพุ ทธเจาหลังตรัสรู
ประวัติของพระอนุพุทธกอนบรรลุ ประวัติของพระอนุพุทธหลังบรรลุ เอตทัคคของพระอริยบุคคล
2.๗.4 วิชาพระอภิธรรม
- สมมุ ติ สั จจะ ปรมั ต ถสั จจะ ปรมั ต ถธรรม โลกุ ต ตรธรรม โลกิ ย ธรรม โพธิ ป ก ขิ ย ธรรม
ปฏิจสมุปบาท ปจจยาการ จิต เจตสิก รูปนิพพาน สังขตธรรม อสังขตธรรม
2.๗.5 วิชาศาสนาเปรียบเทียบ
- องคประกอบของศาสนา พระศาสดา พระคัมภีรหลักธรรม หลักความเชื่อ เปาหมายสูงสุด
แนวทางปฏิบัติเพื่อเขาถึงเปาหมายสูงสุด หลักความดี หลักความชั่ว
2.๗.6 วิชาศาสนพิธี ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
- ศาสนพิ ธี พิ ธีที่เป นแบบแผนในการประพฤติ ปฏิ บัติของพุ ทธศาสนิ กชน ศาสนพิ ธีในงานมงคล
ศาสนพิ ธี ในงานอวมงคล กุ ศ ลพิ ธี บุ ญ พิ ธี ทานพิ ธี แ ละปกิ ณ กพิ ธี ประวั ติ ค วามเป น มาของประเพณี
และวัฒนธรรมไทย ความสำคัญ ความหมาย เจตนารมณ

๓๐
2.8 กลุมสถาปตยกรรมศาสตร
2.8.1 วิชาเขียนแบบสถาปตยกรรม
- การใช เครื่ องมื อและโปรแกรมคอมพิ วเตอร เขี ยนแบบ ตั วอั ก ษรและตั วเลขในการเขี ย น
เลขคณิ ต สร างรู ป ทฤษฏี ก ารเขี ยนแบบรู ปชนิ ดต างๆ การเขี ยนภาพฉายระบบสองมิ ติ สามมิ ติ ภาพตั ด
การเขียนมิ ติและข อความประกอบแบบ การสเก็ ตแบบ ข อตกลงในการเขียนแบบ รูปทรวดทรงแบบตางๆ
การเขียนแบบวัสดุสถาปตยกรรมและแบบโครงสราง
2.8.2 วิชาสถาปตยกรรม
- ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดองคประกอบตาง ๆ ในงานสถาปตยกรรม การออกแบบและ
เขียนแบบกอสรางอาคาร วัสดุและการกอสรางอาคาร สถาปตยกรรมไทย ระบบโครงสรางทางสถาปตยกรรม
2.9 กลุมความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร
2.9.1 ความรูพื้นฐานดานวิทยาการคอมพิวเตอร
ทักษะพื้นฐานการเขียนโปรแกรม, แนวคิดเชิงวิทยาการคำนวณ, โลจิก, อัลกอริธึมในการแกปญหา,
การโปรแกรมระบบ, หลั กการทำงานของเครื่องแม ขาย, Web programming, การทดสอบโปรแกรม (Software
Tester), พื้ นฐานความรู ด าน Big Data และ Artificial Intelligence, การทำงานของระบบคอมพิ วเตอร , ระบบ
ฐานขอมูล, ระบบเครือขายคอมพิวเตอร, TCP/IP Model, OSI 7 Layers, Network Protocol ตางๆ
2.9.2 ความรูพื้นฐานดานการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร
Cyber Security Awareness, Hacking Methodology, การใช เครื่ อ งมื อ สำหรั บ Penetration
Testing, ทักษะการบริหารจัดการ Server และผูใชงาน, การบริหาร IT ในองคการ, Server and System Hardening,
พื้นฐานการใชงาน nmap, พื้นฐานการใชงาน Metasploit, OWASP Top 10, Nerwork scanning, SQL Injection,
การใชงาน Ida Pro สำหรับทำ Reverse Engineering, Social Engineering, Basic Cryptography, คำสั่งตาง ๆ ของ
Linux และ Windows

๒. การสอบรอบสอง
ผูที่สอบผานการสอบภาควิชาการ จึงจะไดทำการสอบในรอบสอง ซึ่งประกอบดวย การตรวจโรค, การทดสอบ
จิตเวช, การทดสอบสมรรถภาพรางกาย, การสอบสัมภาษณ (ปากเปลา) และการทดสอบความรูวิชาเฉพาะตาม
คุณวุฒิของตำแหนง (เชิงลึก) รวม ๓๐๐ คะแนน เพื่อเปนการคัดเลือกบุคคลที่มีความรูในสาขานั้นอยางแทจริง
และแมบางขั้นตอนการทดสอบจะไมมีคะแนน แตจะตองเขารับการทดสอบใหครบทุกขั้นตอน หากทดสอบไม
ครบทุกขั้นตอนจะไดรับการประมวลผลเปน “ ไมผานการทดสอบ ”
การรายงานตัวแตละกระบวนการ ตองภายในวันเวลาที่กำหนดเทานั้น หากเลยวันเวลาที่กำหนด
ถือวาสละสิทธิ์
๒.1 การตรวจโรค (ใชเกณฑผาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ตามผนวก ค)
- วันที่ 11 ก.พ. ๖3 เวลา 06.00 - ๐๘.๐๐ น. รายงานตัว และ เวลา 08.01 -12.00 น. เริ่ม
ตรวจโรค ณ ห อ งพิ ธี ก าร ชั้ น ๑๐ อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ โรงพยาบาลพระมงกุ ฎ เกล า โดยให
งดอาหารหลังเวลา ๒0.๐๐ น. คืนวันกอนตรวจ (สามารถดื่มน้ำเปลาได)
- คาตรวจโรคคนละ ๑,73๐ บาท (หนึ่งพันเจ็ดรอยสามสิบบาทถวน)
๒.2 ทดสอบดานจิตเวช (ใชเกณฑผาน)
- วั น ที่ 12 ก.พ. ๖3 รายงานตั ว เวลา 06.00 - ๐๘.๐๐ น. และเริ่ ม ทำการทดสอบฯ
เวลา 08.01 – 12.00 น. ณ หองประชุมใหญชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
- แตงกายชุดสุภาพและใหเตรียมอุปกรณเครื่องเขียนมาใชทำแบบทดสอบจิตเวชดวย

๓๑
๒.3 ทดสอบสมรรถภาพรางกาย (ใชเกณฑผาน)
- วันที่ ๑3 ก.พ.๖3 รายงานตั ว เวลา ๐5.0๐ – 06.00 น. และเริ่ มทำการทดสอบฯ เวลา 06.01 – 12.00 น.
ณ สนามกีฬากรมยุทธ กรมยุทธศึกษาทหารบก
- แตงกายชุด กีฬา ทำการทดสอบตามท าที่ กำหนดไวตามตารางขางทาย เพื่ อใช ในการพิ จารณา
(ไมรวมกับคะแนนสอบภาควิชาการ) โดยจะตองผานเกณฑรอยละ ๗๐ เมื่อรวมคะแนนผลการทดสอบ ทั้ง ๓ ทาแลว
ตารางแสดงเกณฑการทดสอบรางกาย
ดันพื้น (ครั้ง) ไมจำกัดเวลา
กลุมอายุ (ป)
๑๘ - ๒๘
๒๙ - ๓๕

เกณฑ ๗๐ %
ช
ญ
๑๖
๘
๑๔
๗

เกณฑ ๑๐๐ %
ช
ญ
๒๒
๑๑
๒๐
๑๐

ลุกนั่ง ๒ นาที (ครั้ง)
เกณฑ ๗๐ %
ช
ญ
๒๓
๑๔
๒๐
๑๒

เกณฑ ๑๐๐ %
ช
ญ
๓๔
๒๐
๓๐
๑๘

วิ่ง ๘๐๐ ม. (นาที)
เกณฑ ๗๐ %
ช
ญ
๔.๓๐
๖.๑๕
๔.๔๕
๗.๐๕

เกณฑ ๑๐๐ %
ช
ญ
๓.๑๕
๕.๐๐
๓.๓๐
๖.๐๐

หมายเหตุ - ใชเกณฑตามคำสั่ง ทบ. ที่ ๕๙๐/๒๕๔๙ ลง ๑๒ ต.ค.๔๙ เรื่อง การทดสอบสมรรถภาพ
รางกายผูที่บรรจุเขารับราชการใหม เปนแนวทางอางอิง
- เกณฑการนับอายุ : นับป พ.ศ.ปจจุบัน ลบดวย ป พ.ศ.เกิด
- ผูทดสอบจะตองทดสอบไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ำกวา ๗๐ ใน ๑๐๐ คะแนน (ผลรวมของการ
ทดสอบทาดันพื้น ลุก – นั่ง และวิ่ง)
๒.4 การสอบสัมภาษณและความเหมาะสมกับตำแหนง
- วั น ที่ 14 ก.พ. ๖3 รายงานตั ว เวลา ๐๗.0๐ – 08.00 น. และ เวลา 08.01-15.30 น.
สอบสัมภาษณปากเปลาเพื่อทดสอบดานบุคลิกภาพทัศนคติและไหวพริบ (ใชเกณฑผาน) ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก
๒.5 การสอบวิชาเฉพาะตามคุณวุฒิ (เชิงลึก)
- วั น ที่ 18 ก.พ.๖3 รายงานตั ว เวลา ๐7.0๐-09.00 น. ณ หอประชุ มส วนการศึ ก ษา
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา และ เวลา 09.00-12.00 น. ทดสอบความรูทางวิชาเฉพาะตามคุณวุฒิ
ของตำแหนง (เชิงลึก) (๓๐๐ คะแนน)

หมายเหตุ

- ป ระกาศ ผลสอบ ภ าค วิ ชาการ (รอบ แรก) ใน วั น ที่ 2 9 ม.ค .๖ 3 เวลา ๐ 9 .0 ๐ น .
ณ กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบกและทางอินเทอรเน็ต http://atc.rta.mi.th
- ประกาศผลสอบเมื่อทดสอบแลวเสร็จทุกขั้นตอน (ขั้นสุดทาย) ในวันที่ 16 มี.ค. ๖3 เวลา ๐9.0๐ น.
ณ กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก และทางอินเทอรเน็ต http://atc.rta.mi.th

๓๒

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

12.
13.
๑4.
15.

รายการ
ชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูง วัดรอบอก
ตรวจสภาพรางกายทั่วไป
วัดความดันโลหิตและวัดสัญญาณชีพจร
X-ray
จักษุแพทย
โสต คอ นาสิก แพทย
ศัลยแพทย
อายุรแพทย
ออรโธปดกิ สแพทย
แพทย กองตรวจโรคฯ
เจาะเลือด
- CBC
- FBS
- BUN
- CR
- HIV
- VDRL
ตรวจปสสาวะ
ตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะ
- ยาบา
- เฮโรอีน
การทดสอบจิตเวช
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (รับประทานหลังจากเจาะเลือด)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

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

หมายเหตุ

การตรวจโรค (ใชเกณฑผาน)

คำแนะนำการเตรียมตัวเขารับการตรวจรางกาย
1. ผูเขารับการตรวจรางกายตองงดอาหารหลังเวลา ๒0.๐๐ น. (สามารถดื่มน้ำเปลาได)
2. ผูเ ขารับการตรวจรางกายตองมารายงานตัว ณ หองพิธีการ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.พระมงกุฎเกลา
ในวันที่ 11 ก.พ. ๖3 เวลา 06.00-08.00 น. รายงานตัว และนำเอกสารมาแสดง ดังนี้
- รูปถายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ถายไวไมเกิน 3 เดือน)
- บัตรประจำตัวสอบ
- บัตรประชาชน พรอมถายสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
- กรณีเปลี่ยนชื่อ – สกุล ถายสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล จำนวน ๑ ฉบับ
3. ผูเขารับการตรวจรางกาย จะตองชำระเงินคาตรวจรางกายเปนเงิน 1,73๐ บาท โดยกรุณาเตรียมเงิน
พอดีจำนวนที่ตองชำระ (เฉพาะผูที่ไมพบปญหาที่ตองตรวจเพิ่มเติม หากมีการเรียกตรวจเพิ่มเติมในรายที่มี
ปญหาผิดปกติ ผูเขารับการตรวจจะตองจายเพิ่มเองตามรายการจริง)
4. ผูเขารับการตรวจรางกาย ตรวจสอบรายละเอียดในบัตรคนไขนอกใหถูกตองอีกครั้ง และนำติดตัวไปรับ
การตรวจในทุกสถานีการตรวจ

๓๓
5. การตรวจรางกายจะแบงออกเปน ดังนี้.สวนที่ 1 ตรวจโรค (ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 74 และ 76) อายุรกรรม ศัลยกรรม ศัลยกรรมออรโธปดิกส
ตรวจตา และวัดสายตา
สวนที่ 2 เจาะเลือด และตรวจปสสาวะ
สวนที่ 3 X – ray
- เมื่อผูเขารับการตรวจรางกายผานการตรวจทุ กหองทุกสถานีแลวตองนำบัตรคนไขภ ายนอกสงคืนใหกับ
เจาหนาที่ มิฉะนั้นจะถือวาไมไดมารับการตรวจรางกาย
- คณะกรรมการแพทยจะลงความเห็นวามีโรคที่ขัดตอการรับราชการหรือไม (บัญชีรายชื่อโรคตามอนุผนวก ๑
ประกอบผนวก ค.)
- การแตงกาย ชุดกีฬาสุภาพ (เสื้อยืดคอปก, กางเกงวอรมขายาว และรองเทาผาใบ)
- ไมใหผูเขารับการตรวจรางกายใสคอนแทคเลนสทุกชนิด สำหรับผูที่สายตาสั้น, ยาว, เอียง ใหใสแวนสายตาแทน
หมายเหตุ
ใหงดทานยาแกหวัด ลดน้ำมูก ยาแกคัดจมูก และยาแกไอทั้งชนิดเม็ดและน้ำ อยางนอย 5 วัน กอนเขารับ
การตรวจรางกาย ในกรณี ที่ผลการตรวจเลือด-ปสสาวะ ผิดปกติ ผูสมัครจะไดรับการติดตอจากโรงพยาบาล
พระมงกุฎเกลา หรือ กรมยุทธศึกษาทหารบก ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มาตรวจรางกาย เพื่อรับการ
ตรวจเลือดหรือปสสาวะซ้ำ ผูสมัครจะตองมาพรอมผูปกครองหรือบุคคลในครอบครัว 1 ทาน เพื่อรวมเซ็น
รั บรองการตรวจซ้ ำ และรั บผิ ด ชอบค าใช จายที่ เกิ ดจากการตรวจสารเสพติ ด เป น จำนวน 1,700 บาท
ณ กองตรวจโรคผูปวยนอก ชั้น 8 อาคาร 8 ชั้น รพ.พระมงกุฎเกลา หากปฏิเสธการตรวจซ้ำ ใหถือวาไมผาน
การตรวจโรค และไมสามารถใชผลการตรวจจากสถานพยาบาลอื่นมาใชแทนได

การทดสอบดานจิตเวช (ใชเกณฑผาน)
- วั น ที่ 1 2 ก.พ. ๖ 3 รายงาน ตั ว เวลา 0 6 .0 0 - ๐ ๘ .๐ ๐ น . และ เริ่ มท ำก ารท ดสอบ ฯ
เวลา 08.01 – 12.00 น. ณ หองประชุมใหญชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
- การแตงกายชุดสุภาพ และเตรียมอุปกรณเครื่องเขียนมาใชในการทำแบบทดสอบดวย
- คณะกรรมการแพทยจะแจกแบบทดสอบใหเลือกตอบเพื่อทดสอบดานจิตเวช

หมายเหตุ การรายงานตัวเขารับการทดสอบในแตละกระบวนการ ตองภายในวันเวลา
ที่กำหนดเทานั้น หากพนวัน เวลาที่กำหนด ถือวาสละสิทธิ์

๓๔

อนุผนวก ๑ บัญชีรายชื่อโรคที่ขัดตอการบรรจุเขารับราชการ
ประกอบ ผนวก ค (การตรวจโรคและทดสอบจิตเวช)
บั ญชี ชื่อความพิ การทุ พพลภาพ หรื อโรคตามกฎกระทรวงฉบั บที่ 74 (พ.ศ.2540) และ ฉบั บที่ 76
(พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 ซึ่งไมสามารถจะรับราชการทหารได
ขอ ๑ โรคหรือสภาพรางกาย หรือสภาพจิตใจซึ่งไมสามารถเขารับราชการทหารไดตามมาตรา ๔๑ ดังนี้
(๑) โรคหรือความผิดปกติทางตา
(ก) ตาขางหนึ่งขางใดบอด คือเมื่อรักษาและแกสายตาดวยแวนแลวการมองเห็นยังอยูในระดับ
ต่ำกวา ๗/๖๐ หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกวา ๑๐ องศา
(ข) สายตาไมปกติ คือเมื่อรักษาและแกสายตาดวยแวนแลวการมองเห็นยังอยูในระดับ ๖/๒๔
หรือต่ำกวาทั้งสองขาง
(ค) สายตาสั้นมากกวา ๘ ไดออปเตอร หรือสายตายาวมากกวา ๕ ไดออปเตอร ทั้งสองขาง
(ง) ตอแกวตาทั้งสองขาง (Bilateral Cataract)
(จ) ตอหิน (Glaucoma)
(ฉ) โรคขั้วประสาทตาเสื่อมทั้ง ๒ ขาง (Optic Atrophy)
(ช) กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุนทั้งสองขาง
(ซ) ประสาทการเคลื่อนไหวลูกตาไมทำงาน สูญเสียอยางถาวร (Cranial never ๓rd, ๔th,๖th)
(๒) โรคหรือความผิดปกติของหู
(ก) หูหนวกทั้งสองขาง ตองใชเสียงในชวงคลื่นความถี่ ๕๐๐-๒๐๐๐ รอบ/วินาที หรือ เกินกวา
๕๕ เดซิเบล จึงจะไดยินทั้งสองขาง
(ข) หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังทั้งสองขาง
(ค) เยื่อแกวหูทะลุทั้งสองขาง
(๓) โรคของหัวใจและหลอดเลือด
(ก) หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอยางถาวรจนอาจอันตรายรายแรง
(ข) ลิ้นหัวใจพิการ
(ค) การเตนของหัวใจผิดปกติอยางถาวร จนอาจเกิดอันตรายรายแรง
(ง) โรคของกลามเนื้อหัวใจ ชนิดที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดไดและอาจเปนอันตราย
(จ) หลอดเลือดแดงใหญโปงพอง
(ฉ) หลอดเลือดภายในกะโหลกศีรษะโปงพองหรือผิดปกติชนิดที่อาจเปนอันตราย
(๔) โรคเลือดและอวัยวะสรางเลือด
(ก) โรคเลือดหรืออวัยวะสรางเลือดผิดปกติอยางรุนแรงและอาจเปนอันตรายถึงชีวิต
(ข) ภาวะมามโต (Hypersplenism) ที่รักษาไมหายและอาจเปนอันตราย
(๕) โรคของระบบหายใจ
(ก) โรคหืด (Asthma) ที่ไดรับการวินิจฉัยตามเกณฑการวินิจฉัย
(ข) โรคทางปอดที่มีอาการไอ หอบเหนื่อย และมีการสูญเสียการทำงานของระบบทางเดินหายใจ
โดยตรวจสอบสมรรถภาพปอดได คา Forced Expiratory Volume in One Second หรื อ Forced Vital
Capacity ต่ำกวารอยละ ๖๐ ของคามาตรฐานตามเกณฑ
(ค) โรคความดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary Hypertension) ซึ่งวินิจฉัยโดยการตรวจหัวใจ
ดวยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) หรือโดยการใสสายวัดความดันเลือดในปอด
(ง) โรคถุ งน้ ำในปอด (Lung Cyst) ที่ ตรวจวิ นิ จฉั ยได โดยภาพถ ายรั งสี ทรวงอก หรื อเอกซเรย
คอมพิวเตอรปอด

๓๕
(จ) โรคหยุดการหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea) ซึ่งวินิจฉัยดวยการตรวจ
การนอนหลับ (Polysomnography)
(๖) โรคของระบบทางเดินปสสาวะ
(ก) ไตอักเสบเรื้อรัง
(ข) กลุมอาการไตพิการ (Nephrotic Syndrome)
(ค) ไตวายเรื้อรัง
(ง) ไตพองเปนถุงน้ำแตกำเนิด (Polycystic Kidney)
(๗) โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ขอ และกลามเนื้อ
(ก) โรคขอหรือความผิดปกติของขอ ดังตอไปนี้
๑) ขออักเสบเรื้อรัง (Chronic Arthritis)
๒) ขอเสื่อมเรื้อรัง (Chronic Osteoarthritis)
๓) โรคขอและกระดูกสันหลังอักเสบเรื้อรัง (Spondyloarthropathy)
(ข) แขน ขา มือ เทา นิ้ว อยางใดอยางหนึ่งผิดปกติดังตอไปนี้
๑. แขน ขา มือ หรือเทา ดวน หรือพิการ ถึงแมวาจะรักษาดวยวิธีใหมที่สุดแลวก็ยังใชการไมได
๒. นิ้วหัวแมมือดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใชการไมได
๓. นิ้วชี้ของมือดวนตั้งแตขอปลายนิ้ว
๔. นิ้วมือในมือขางเดียวกันตั้งแตสองนิ้วขึ้นไปดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการจนถึงขั้นใชการไมได
๕. นิ้วหัวแมเทาดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการจนถึงขั้นใชการไมได
๖. นิ้วเทาในเทาขางเดียวกันตั้งแตสองนิ้วขึ้นไปดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใชการไมได
๗. นิ้วเทาในเทาแตละขางตั้งแตหนึ่งนิ้วขึ้นไปดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใชการไมได
๘. นิ้วเทาในเทาขางใดขางหนึ่ง ตั้งแตหนึ่งนิ้วขึ้นไปดวนจนถึงขอโคนนิ้ว หรือพิการถึงขั้น ใชการไมได
(ค) คอเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถาวร
(ง) กระดูกสันหลังโกง หรือคด หรือแอน จนเห็นไดชัดหรือแข็งทื่อชนิดถาวร
(จ) กลามเนื้อเหี่ ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or Contracture) จนเป นผลให อวัยวะสวนหนึ่ ง
สวนใดใชการไมได
(๘) โรคของตอมไรทอและภาวะผิดปกติของเมตาบอลิซมึ
(ก) ภาวะตอมไทรอยดทำงานนอยไปอยางถาวร
(ข) ภาวะตอมพาราไทรอยดทำงานนอยไปอยางถาวร
(ค) ภาวะตอมใตสมองผิดปกติอยางถาวร
(ง) เบาหวาน
(จ) ภาวะอ วน (Obesity) ซึ่ งมี ค าดั ชนี ความหนาของร างกาย (Body Mass Index) ตั้ งแต ๓๕
กิโลกรัมตอตารางเมตร ขึ้นไป
(ฉ) โรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมของแรธาตุ สารอาหารดุล สารน้ำอิเล็กโทรไลตและ
กรดดาง ตลอดจนเมตะบอลิซึมอื่นๆ ชนิดถาวร และอาจเปนอันตราย
(ช) ภาวะตอมไทรอยดทำงานมากผิดปกติ (Hyperthyroidism)
(๙) โรคติดเชื้อ
(ก) โรคเรื้อน
(ข) โรคเทาชาง
(ค) โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไมสามารถรักษาใหหายขาดได

๓๖
(๑๐) โรคทางประสาทวิทยา
(ก) จิตเจริญลาชา (Mental Retardation) ทีม่ ีระดับเชาวปญญา ๖๙ หรือ ต่ำกวานั้น
(ข) ใบ (Mutism) หรือพูดไมเปนภาษา หรือฟงภาษาไมรูเรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร
(ค) ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคที่ทำใหมีอาการชัก (Seizures) อยางถาวร
(ง) อัมพาต (Paralysis) ของแขน ขา มือ หรือเทาชนิดถาวร
(จ) สมองเสื่อม (Dementia)
(ฉ) โรคหรือความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังที่ทำใหเกิดความผิดปกติอยางมากในการ
เคลื่อนไหวของแขนขาอยางถาวร
(ช) กลามเนื้อหมดกำลังอยางหนัก (Myasthenia Gravis)
(๑๑) โรคทางจิตเวช
(ก) โรคจิตที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง
๑) โรคจิตเภท (Schizophrenia)
๒) โรคจิตกลุมหลงผิด (Resistant Delusional Disorder, Induced Delusional Disorder)
๓) โรคสคิซโซแอฟแฟคทีป (Schizoaffective Disorder)
๔) โรคจิตที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to Brain Damage
and Dysfunction)
๕) โรคจิตอื่นๆ (Unspecified Nonorganic Psychosis)
(ข) โรคอารมณแปรปรวนที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง
๑) โรคอารมณแปรปรวน (Manic Episode ,Bipolar Affective Disorder)
๒) โรคอารมณ แปรปรวนที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder, due to
Brain Damage and Dysfunction and to Physical Disorder)
๓) โรคอารมณ แปรปรวนอื่ นๆ (Other Mood (Affective) Disorder, Unspecified
Mood Disorder)
๔) โรคซึมเศรา (Depressive Disorder, Recurrent Depressive Disorder)
(ค) โรคพัฒนาการทางจิตเวช
๑) จิตเจริญลาชาที่มีระดับเชาวปญญา ๗๐ หรือต่ำกวา (Mental Retardation)
๒) โรคหรือความผิดปกติในการพัฒนาการของทักษะทางสังคมและภาษา (Pervasive
Developmental Disorder)
(๑๒) โรคอื่นๆ
(ก) กะเทย (Hermaphrodism)
(ข) มะเร็ง (Malignant Neoplasm)
(ค) โรคตับอักเสบเรื้อรัง (ChronicHepatitis)
(ง) ตับแข็ง (Cirrhosis of Liver)
(จ) คนเผือก (Albino)
(ฉ) โรคลูปสอิริธิมาโตซัสทั่วรางกาย (Systemic Lupus Erythematosus)
(ช) กายแข็งทั่วรางกาย (Systemic Sclerosis)
(ซ) รูปวิปริตตาง ๆ ไดแก
๑. จมูกโหว
๒. เพดานโหวหรือสูงหรือลิ้นไกสั้นพูดไมชัด
(ฌ) โรคผิวหนังลอกหลุดตัวผิดปกติแตกำเนิดชนิดเด็กดักแด ( Lamellar Ichthyosis &
Congenital Ichthyosiform Erythroderma )

๓๗
ขอ ๒ โรคที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาไมเหมาะสมหรือมีผลกระทบแกทางราชการในการ
บรรจุเขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก
(๑) โรคเอดส
(2) ตาบอดสี

๓๘

ตัวอยางใบสมัครสอบออนไลน

๓๙

(ตัวอยางหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ)

ที.่ ............/.................

หนวยบัญชาการรักษาดินแดน
หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะฉบับนี้แสดงวา
...................................................................................................................
ไดสำเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่.....................................ประจำปการศึกษา..................................................................
จากสถานศึกษาศึกษา .................................................................................................................................................
ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
ตามกฎหมาย วาดวย การสงเสริมการฝกวิชาทหาร
ระหวางรับราชการฝกวิชาทหารมีความประพฤติ.........................................................................................................
ใหไว ณ วันที.่ ...........................................................................................................................
พลโท
(...................................................................)
ผูบัญชาการหนวยบัญชาการรักษาดินแดน
หมายเหตุ ผูที่ขอรับสิทธิคะแนนเพิ่ม ตองมีหนังสือรับรองของหนวยบัญชาการรักษาดินแดนหรือหนวยบัญชาการกำลังสำรอง
หรือ กรมการรักษาดินแดน (ตามตัวอยาง)
นศท. ในสวนกลาง (กทม.และปริมณฑล) ติดตอสอบถาม ไดที่
- กองเตรียมพล หนวยบัญชาการรักษาดินแดนโทร. ๐๒-๒๒๓๓๒๕๔
- กองกำลังพล ศูนยการกำลังสำรองโทร. ๐๒-๒๗๕๔๕๐๔
นศท. ในสวน ภูมิภาค (ศูนยฝก นศท. และหนวยฝก นศท. ทั่วประเทศ) ติดตอไดที่
- กองเตรียมพล หนวยบัญชาการรักษาดินแดนโทร. ๐๒-๒๒๓๓๒๕๔

๔๐

(ตัวอยางหนังสือรับรองการไปราชการทัพ)
ทบ. ๑๐๑ - ๐๔๖

ใบรับรองการไปราชการทัพ
วันที.่ .................. เดือน..............................พ.ศ..................
เรียน เจากรมสารบรรณทหารบก
ดวย...........................................................................................ประเภท........................................................
สังกัด........................................................................................................................................................มีภูมลิ ำเนาอยูที่
บานเลขที่.......................................หมูที่......................ถนน.......................ตำบล..............................................................
อำเภอ................................................. จังหวัด............................................. ไดยื่นคำรองขอใหกรมสารบรรณทหารบก
ตรวจสอบประวัติราชการของ..............................................................................................และรับรองการไปราชการทัพ
จึงขอรับรองวาเคยไปราชการทัพ ดังนี้.๑...................................................................................................................................................................
๒...................................................................................................................................................................
๓...................................................................................................................................................................
กับไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณเปนเกียรติ คือ.๑. ..................................................................................................................................................................
๒. ..................................................................................................................................................................
๓. ..................................................................................................................................................................
รับรองวาถูกตอง
(ลงชื่อ).......................................................................(ลงชื่อ)....................................................................................
เจาหนาที่ผตู รวจสอบประวัติ

ตำแหนง………............................................................

คำอธิบายเพิ่มเติม
๑. บิดา/มารดา เปนนายทหารสัญญาบัตร ติดตอขอรับที่กองประวัติฯ กรมสารบรรณทหารบก
๒. บิดา/มารดา เปนนายทหารประทวน ติดตอขอรับที่แผนกประวัติฯ มณฑลทหารบก ตามภูมิลำเนาที่สังกัด
๓. หลักฐานประกอบการขอรับหนังสือนี้ ไดแก หลักฐานหรือคำสั่งการไปปฏิบัติหนาที่ราชการสนาม หรือ หลักฐานที่แสดงวา
เปนบุตรของทหาร ขาราชการและลูกจางประจำ ในสังกัดกองทัพบก ซึ่งประสบอันตรายทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการ
ในหนาที่ หรือถูกประทุษราย เพราะเหตุกระทำตามหนาที่หรือตองบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งไดบำเหน็จบำนาญพิเศษ
ตามกฎหมายวาดวยบำเหน็จบำนาญขาราชการ หรือไดรับเงินคาทำขวัญ ตามขอบังคับกลาโหมวาดวย คนงานหรือบุตรของ
ผูไดรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกลาหาญ หรือเหรียญกลาหาญ

๔๑
(ตัวอยางหนังสือรับรองการเปนบุตรของทหาร ขาราชการ และลูกจางสังกัดกองทัพบก)

ที่ ……../….……

หนวย............................................
ที่ตั้งหนวย.....................................
.................................................................

หนั งสื อฉบั บนี้ ให ไว เพื่ อรั บรองว า................................................................................................
ตำแหนง............................................................ เปนบิดา/มารดา ของ นาย/นางสาว......................................ซึ่ง
กำลั ง/เคย รับราชการใน................................................................. ตำแหน ง........................................ตั้ งแต
.......................................... ถึ ง ........................................... เป น ผู ที่ มี ค วามประพฤติ เรี ย บร อ ย และ
ไมเคยบกพรองตอหนาที่
ใหไว ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

ลงชื่อ ……………………………….……………
(…………………………..…………….)
ตำแหนง
หมายเหตุ ผูที่มีอำนาจลงนาม มีตำแหนงเปนผูบังคับกองพันหรือกองรอยอิสระขึ้นไป

๔๒

(ตัวอยางใบคำตอบและการเขียนใบคำตอบ)

๑๒

ตัวอย่ างการบันทึก
ชื อ-สกุล เช่น นายศุภิศกั ดิ พัฒลําภู เขียนตัวบรรจงให้ชดั เจน
ข้ อสอบชุดที ให้เขียนตัวเลขข้อสอบชุดทีได้รับ เช่น ได้รับข้อสอบชุดที ๓
ให้เขียนเลข ๓ ในช่องข้อสอบชุดที................
การลงหมายเลขรหัสประจําตัวสอบเช่น “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
และให้ระบายทึบดังนี
- 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

๔๓

แผนผังโดยสังเขป มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
คำแนะนำการเดินทาง
สนามฟุตบอล

ลำคลอง
อาคารพานิชย

หมวดเกษตร

อาคาร

อาคาร

อาคารสอบ
KTB
( คนฑี )

รถประจำทาง
- รถประจำทางจากอนุสาวรียชยั สมรภูมิ ม.รามคำแหง (หัวหมาก) ไดแก สาย 17, 22
38, 40, 58, 60, 71, 92, 93, 95,
99, 109, 113, 137, 168, 501, 171,
ปอ.1, ปอ.122, ปอ.126, ปอ.พ.4 –2,
ปอ.504 และ ปอ.545

คำแนะนำการสอบ
อาคารพานิชย

อาคารพานิชย

สระน้ำ

สระน้ำ

หอสมุด

ธนาคารออมสิน

อาคารพานิชย

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ( หัวหมาก )

อาคารพานิชย

สระน้ำ

ตึกอำนวยการ

ระยะทาง
- ถนนบางนา-ตราดถึง ม.รามคำแหง
(หัวหมาก)
ระยะทาง 11 กิโลเมตร
- จากแยกบางนาถึงแยก ม.รามคำแหง
(หัวหมาก)
ระยะทาง 9 กิโลเมตร
- จากทางแยกเขา ม.รามคำแหง
(หัวหมาก) ระยะทาง 2 กิโลเมตร

กำหนดการสอบภาควิชาการ(รอบแรก)
วันที่ 12 ม.ค. 63 เวลา ๑๓.๐๐ น.
ม.รามคำแหง (หัวหมาก)
- ผังที่นั่งสอบ จะติดประกาศไวที่บริเวณ
ดานหนาหองสอบ ในภาคเชาของวันสอบ
- การไปในสถานที่ราชการตองแตงกาย
สุภาพเรียบรอย มิฉะนั้นจะไมพิจารณา
ใหเขาหองสอบ (รายละเอียดการแตงกาย
ตามขอ ๙.๓.๒ หนา 7)
- เตรียมบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัว
ประชาชนไวรับตรวจ
- ควรเดินทางไปสถานที่สอบกอนเวลา
อยางนอย ๑ – ๒ ชม. เนื่องจากการจราจร
จะติดขัดมาก

๔๔

แผนผังโดยสังเขป สถานที่ตรวจโรค และทดสอบจิตเวช
ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
รพ.รามาธิบดี

ไปสวนจิตรลดา

ถนนพระรามที ๖

แยกตึกชัย

ถนนพระรามที ๖

วังพญาไท
สะพานลอย
องค์การ
ทหารผ่านศึก

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนน
โรงพยาบาล
ราชวิถี
พระมงกุฎเกล้า

สถานทีตรวจโรคและทดสอบจิตเวช

ไปปทุมวัน

อนุสาวรีย์
ชัยสมรภูมิ
ไปดินแดง

กำหนดการตรวจโรคและทดสอบจิตเวช
(รายละเอียดการปฏิบัติตัวอยูในเอกสารคำแนะนำ หนาที่ 9-10, 30-37)
วันที่ 11 ก.พ.๖3 เวลา ๐6.๐๐ – 08.00 น. รายงานตัว
- 08.01 - 12.00 น. เริ่มการตรวจโรค ณ หองพิธีการ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.พระมงกุฎเกลา
วันที่ 12 ก.พ.๖3 เวลา ๐6.๐๐ – 08.00 น. รายงานตัว
- 08.01 - 12.00 น. เริ่ม การทดสอบจิตเวช ณ หองประชุมใหญ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
รพ.พระมงกุฎเกลา
- งดอาหารหลังเวลา ๒๐.๐๐ น. วันคืนกอนตรวจ (สามารถดื่มน้ำเปลาได)
หมายเหตุ : ไมควรนำรถยนตสวนตัวไป เนื่องจากไมมสี ถานที่จอดรถ

๔๕

แผนผังโดยสังเขป สนามกีฬากรมยุทธ กรมยุทธศึกษาทหารบก

การทดสอบสมรรถภาพรางกาย (รายละเอียดการปฏิบัติตัวอยูในเอกสารคำแนะนำ หนาที่ 10, 30-31 )
- วันที่ ๑3 ก.พ.๖3 รายงานตัว เวลา ๐5.0๐ – 06.00 น. และเริ่มทำการทดสอบฯ เวลา 06.01 – 12.00 น.
ณ สนามกีฬากรมยุทธ กรมยุทธศึกษาทหารบก
- แตงกายชุดกีฬา
- ทำการทดสอบตามทาที่กำหนดไวเปนคะแนน (โดยสังเขป) ตามตารางทดสอบ ผนวก ข
- เกณฑผานรอยละ ๗๐ เมื่อรวมคะแนนผลการทดสอบ ทั้ง ๓ ทาแลว

๔๖

แผนผัง กรมยุทธศึกษาทหารบก เสนทางเดินรถ และสถานที่สอบสัมภาษณ

สถานที
สอบสั มภาษณ์

- สถานีรถไฟสามเสน เปนจุดอางอิงหลักที่อยูใกลกับกรมยุทธศึกษาทหารบกมากที่สุด
(หางประมาณ ๔๐๐ เมตร)
การสอบสัมภาษณและความเหมาะสมกับตำแหนง (ใชเกณฑผาน)
ในวันที่ 14 ก.พ. ๖3 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก
- เวลา ๐7.0๐ - 08.00 น. รายงานตัว
- เวลา 08.01 - 15.30 น. สอบสัมภาษณปากเปลาเพื่อทดสอบดานบุคลิกภาพทัศนคติและไหวพริบ

๔๗

การสอบวิชาเฉพาะตามคุณวุฒิ(เชิงลึก) (รายละเอียดการปฏิบัติตัวอยูในเอกสารคำแนะนำ หนาที่ 10, 31)
- วันที่ 18 ก.พ.๖3 รายงานตัว เวลา ๐7.0๐-09.00 น. ณ หอประชุมสวนการศึกษา
เริ่มสอบ เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จ.นครนายก
- การแตงกายชุดสุภาพ
- นำอุปกรณเครื่องเขียน, บัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน มาใหพรอมในวันสอบ

๔๘
กำหนดการดำเนินงานสอบคัดเลือกพลเรือน ทหารกองหนุน
เปนนายทหารสัญญาบัตร ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓
ลำดับ
วัน/เดือน/ป
1 วันที่ 25 พ.ย. 11 ธ.ค.62

2

เวลา

การปฏิบัติ
รับสมัครทางอินเทอรเน็ต

วันที่ 12 ธ.ค.62

08.30-16.30 น.

วันที่ 13 ธ.ค.62

08.30-16.30 น.

วันที่ 16 ธ.ค. 62

08.30-16.30 น.

3

วันที่ 1๒ ม.ค.63

13.00-16.00 น.

ผูสมัครสอบสงเอกสารคะแนนเพิ่ม
กลุมสอบที่ 1, 2, 3
(สบ.ทบ. ตรวจหลักฐาน)
ผูสมัครสอบสงเอกสารคะแนนเพิ่ม
กลุมสอบที่ 4, 5, 7,
(สบ.ทบ. ตรวจหลักฐาน)
ผูสมัครสอบสงเอกสารคะแนนเพิ่ม
กลุมสอบที่ 6, 8
(สบ.ทบ. ตรวจหลักฐาน)
สอบภาควิชาการ (รอบแรก)

4

วันที่ ๒๙ ม.ค.63

09.0๐ น.

ประกาศผลการสอบภาควิชาการ

5

วันที่ ๕ ก.พ.63

วันที่ ๖ ก.พ.63

วันที่ ๗ ก.พ.63

08.30 น.
10.30 น.
13.30 น.
08.30 น.
09.30 น.
13.30 น.
08.30 น.
13.30 น.
06.00-0800 น.
08.01-12.00 น.
06.00-08.00 น.
08.01-12.00 น.
05.00-06.00 น.
06.01-12.00 น.
07.00-08.00 น.
08.01-15.30 น.

ผูสอบผานภาควิชาการสงเอกสาร
สมัครสอบ (สบ.ทบ. ตรวจหลักฐาน)
กลุมสอบที่ 2 วิทยาศาสตร ประเภท ก
กลุมสอบที่ 1 วิศวกรรมศาสตร
กลุมสอบที่ 3 วิทยาศาสตร ประเภท ข
กลุมสอบที่ 5 นิติศาสตร
กลุมสอบที่ 7 ศาสนศาสตร
กลุมสอบที่ 4 ศิลปศาสตร
กลุมสอบที่ 6 การเงิน การบัญชี
กลุมสอบที่ 8 สถาปตยกรรมศาสตร
รายงานตัว
ตรวจโรค (เริ่มสอบรอบสอง)
รายงานตัว
ทดสอบดานจิตเวช
รายงานตัว
ทดสอบสมรรถภาพรางกาย
รายงานตัว
สอบสัมภาษณ

6

วันที่ 1๑ ก.พ.63

7

วันที่ 1๒ ก.พ.63

8

วันที่ 1๓ ก.พ.63

9

วันที่ ๑๔ ก.พ.63

10

วันที่ ๑๘ ก.พ.๖๓

11

วันที่ 16 มี.ค.63

07.00 - 09.00 น. รายงานตัว
09.00 – 12.00 น. สอบวิชาเฉพาะตามคุณวุฒิ (เชิงลึก)
ประกาศผลการสอบรอบสุดทาย
09.00 น.

12

วันที่ 23 มี.ค.63

07.00-09.00 น.

13

วันที่ 30 - 31 มี.ค.63

ผูสอบไดเปนบุคคลตัวจริงและตัวอะไหล
รายงานตัว
09.01-12.00 น. เลือกตำแหนงบรรจุ
08.00 – 15.30 น. ดำเนินการทำสัญญาและตรวจสอบหลักฐาน

หมายเหตุ
เว็บไซตของกรมยุทธศึกษาทหารบก
และกองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร
กรมยุทธศึกษาทหารบก และทางอินเทอรเน็ต
http://atc.rta.mi.th หรือ www.radd-atc.com
หอประชุมเสนาปฏิพัทธ
กรมยุทธศึกษาทหารบก

ม.รามคำแหง (หัวหมาก)
บอรดหนา กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร
กรมยุทธศึกษาทหารบก และทางอินเทอรเน็ต
http://atc.rta.mi.th
หอประชุมเสนาปฏิพัทธ กรมยุทธศึกษาทหารบก

หองพิธีการ ชั้น 10
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.พระมงกุฏเกลา
หองประชุมใหญ ชั้น 10
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.พระมงกุฏเกลา
สนามกีฬากรมยุทธ กรมยุทธศีกษาทหารบก
หอประชุมกิตติเสนา วิทยาลัยการทัพบก
อาคารประภาสโยธิน
(ในพื้นทีก่ รมยุทธศึกษาทหารบก)
ณ หอประชุมหอประชุมสวนการศึกษา
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.พระมงกุฏเกลา
กรมยุทธศึกษาทหารบก และทางอินเทอรเน็ต
http://atc.rta.mi.th ,www.radd-atc.com
หอประชุมกิตติเสนา วิทยาลัยการทัพบก
(ในพื้นทีก่ รมยุทธศึกษาทหารบก)
กรมสารบรรณทหารบก

๔๙

สอบถามรายละเอียดการสมัครสอบเพิ่มเติม
- สอบถามรายละเอียดการสมัครสอบ ขั้นตอน วิธีการสมัครทางอินเทอรเน็ต การสอบภาควิชาการ
การสอบภาคปฏิบัติ การทดสอบสมรรถภาพรางกาย การประกาศผลสอบ รอบ 2
ที่ กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๐๖๘-๙ ตอ 89100, ๘๙๑๐8 โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๐๓๗
- สอบถามรายละเอียดการตรวจโรค ที่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาฯ 315 ถนนราชวิถี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0 2354 7600-28
- สอบถามรายละเอียดการตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติผูสมัคร ที่ กองควบคุมคุณวุฒิ
กรมสารบรรณทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๘๑๐6
- ติดตอสอบถามเกี่ยวกับการขอหนังสือรับรองวิทยฐานะและคะแนนเพิ่มของ
นศท. ในสวนกลาง (กทม.และปริมณฑล) ติดตอสอบถาม ไดที่
- กองเตรียมพล หนวยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. ๐-๒๒๒๓-๓๒๕๔
- กองกำลังพล ศูนยการกำลังสำรอง
โทร. ๐-๒๒๗๕-๔๕๐๔
นศท. ในสวน ภูมิภาค ติดตอสอบถามไดที่
- กองเตรียมพล หนวยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. ๐-๒๒๒๓-๓๒๕๔

แจงเตือน

จากการดำเนินการของกรมยุทธศึกษาทหารบก ในการสอบคัดเลือกบุคลากรเขาปฏิบัติ
หน าที่ ในตำแหน งต างๆในกองทั พบกนั้ น อาจมี ก ลุ มบุ ค คลทำการแอบอ างกั บบุ ค คลทั่ วไปว า
สามารถจะชวยเหลือใหเขารับการบรรจุเปนบุคลากรในกองทัพบกได และเรียกรับผลประโยชนใน
รู ป แบบต า งๆ โดยไม ช อบด วยกฎหมายจากบุ ค คลที่ ห ลงเชื่ อ ซึ่ งกลุ ม บุ ค คลดั งกล า วได
ทำการเผยแพร ข อ มู ล ข า วสารส งข อ ความ หรื อ กระทำการในรู ป แบบต า งๆ อั น เป น เท็ จ
กรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารบก จึ งขอแจ งให ท ราบว า การกระทำดั งกล า วนั้ น ไม เ กี่ ย วข อ งกั บ
กรมยุทธศึกษาทหารบกแตอยางใด อนึ่งการกระทำของกลุมบุคคลดังกลาวนั้น ทำใหเกิดความ
เสียหายตอความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของกรมยุทธศึกษาทหารบก รวมทั้งกองทัพบก อันเปน
การกระทำผิดตอกฎหมายตางๆ ที่มีโทษทางอาญาและทางแพง จึงขออยาไดหลงเชื่อหรือใหการ
สนั บสนุ นกับกลุมบุคคลที่ กระทำการดังกลาว เพราะอาจตกเปนผูเขารวมกระทำความผิดดวย
ทั้ งนี้ ห ากมี ผูใดพบเห็ น เหตุ ก ารณ ห รื อ ได รับ การติ ด ต อ จากกลุ มบุ ค คลที่ ก ระทำการแอบอ าง
ในลั ก ษณะที่ ผิ ด กฎหมายดั ง กล า วข า งต น กรุ ณ าแจ ง ให ก รมยุ ท ธศึ ก ษาทหารบกทราบ
(ตามหมายเลขโทรศัพทที่ปรากฏอยูดานลาง)

ติดตามขาวสารการสอบคัดเลือกในหวงตนปงบประมาณเปนประจำทุกป
เว็บไซต กรมยุทธศึกษาทหารบก

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

