- สำเนำคู่ฉบับ -

ประกาศกองทัพบก
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรตามโครงการ
แก้ปัญหาการขาดแคลนนายทหารสัญญาบัตร ประเภท นนร. ที่ได้รับการคัดเลือกไปรับราชการหน่วย
นอก ทบ. ประจาปีงบประมาณ 2563
.
กองทัพบกมีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนสังกัด กองทัพบก
คุณวุฒิปริญญาตรี (ไม่จากัดสาขา) เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ตามโครงการแก้ปัญหาการขาดแคลน
นายทหารสัญญาบัตร ประเภท นนร. ที่ได้รับการคัดเลือกไปรั บราชการหน่วยนอก ทบ. ประจาปีงบประมาณ
2563 จ านวน 19 อั ต รา โดยเป็ น ไปตามหลั ก เกณ ฑ์ ต ามอนุ มั ติ ผบ.ทบ. ท้ า ยหนั ง สื อ กพ.ทบ.
ที่ต่อ กห 0401/9739 ลงวันที่ 24 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตาแหน่งที่เปิดสอบ (ผนวก ก) รวม 19 อัตรา ดังนี้
1.1 ทภ. 1 (เหล่า ร.1 และ ม. 3 )
จานวน 4 อัตรา
1.2 ทภ. 2 (เหล่า ร. 2 และ ม. 1)
จานวน 3 อัตรา
1.3 ทภ. 3 (เหล่า ม. 2 และ ร. 1 )
จานวน 3 อัตรา
1.4 ทภ. 4 (เหล่า ร. 2 )
จานวน 2 อัตรา
1.5 นสศ. (เหล่า ร.)
จานวน 4 อัตรา
1.6 ศป. (เหล่า ป.)
จานวน 3 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
2.1 เป็ น นายทหารประทวนชาย เหล่ า ร., ม. และ ป. สั งกั ด ทบ. โดยผู้ ก าเนิ ด จาก
กองหนุน บุคคลพลเรือน ต้องรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 ปี ครองยศ จ.ส.อ. มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(นับถึงวันรับสมัคร) บรรจุตรงคุณวุฒิ กรณีกาเนิด นนส., นชท. ฯลฯ ต้องรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี
(นับถึงวันรับสมัคร) และมียศ จ.ส.อ.
2.2 อายุไม่เกิน 40 ปี (นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร) ณ วันสมัคร
2.3 เป็ น ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาตรี หรือเทียบเท่า (ไม่จากัดสาขา) โดยได้รับ
อนุมัติให้ลาไปศึกษาและจบการศึกษาถูกต้องตามระเบียบที่ ทบ. กาหนด
2.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารสัญญาบัตรตามข้อบังคับ กห.
ว่าด้วยการแต่งตั้งยศ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.5 เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรการรบแบบจู่โจมและส่งทางอากาศ
2.6 เป็นผู้มีสมรรถภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
2.7 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
2.8 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการต้องหาในคดีอาญา
2.9 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ
2.10 ผู้บังคับบัญชา มีหนังสือยินยอม/รับรองความประพฤติให้สมัครสอบคัดเลือก
3. หลักฐานประกอบการรับสมัคร
๓.๑ ใบสมั ค รสอบซึ่ งพิ ม พ์ จ ากเว็ บ ไซต์ http://atc.rta.mi.th/ หรื อ www.radd-atc.com
หลังจากที่ได้ดาเนินการสมัครเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้หน่วยต้นสังกัดรวบรวม

-๒3.2 รูปถ่ายสวมเครื่องแบบขนาด 5x7 ซม. จานวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ใช้สาหรับ
สมัครสอบในระบบออนไลน์)
๓.3 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา
๓.4 สาเนาคาสั่งบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก
๓.5 สาเนาคาสั่งเลื่อนยศเป็นจ่าสิบเอก (หากครบกาหนดการขอยศจ่าสิบเอกแล้วแต่คาสั่ง
ยังไม่ออกใหส่งสำเนำหนังสือของหน่วยที่ไดทำเรื่องขอเลื่อนยศไปยังหน่วยบังคับบัญชำแนบมำดวย)
๓.6 สาเนาใบปริญญาบัตร หากเป็นใบรับรองจะต้องมีข้อความว่า “สภามหาวิทยาลัยได้
อนุมัติแล้ว” หรือเป็นปริญญาจากสถานศึกษาต่างประเทศต้องมีคาแปลด้วย
๓.7 สาเนาผลการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาไทย (จะต้องมีหลักฐานทุกนาย)
๓.8 สาเนาหลักฐานที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาจากกรมยุทธศึกษาทหารบก หรือหน่วยระดับ
กองพล หรือเทียบเท่าขึ้นไป และสาเนาหลักฐานตอบรับการบันทึกผลการศึกษาจากกรมยุทธศึกษาทหารบก ในทุก
ระดับการศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี หรือหลักฐานผ่อนผันการลาศึกษานอกเวลาราชการ หรือหนังสือรับรอง
การศึกษาจากกรมยุทธศึกษาทหารบกในกรณีทมี่ ีคุณวุฒิปริญญาก่อนการบรรจุเข้ารับราชการ
๓.9 ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ทหารประจาการ (ไม่เกิน ๓ เดือน)
๓.10 หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับกองพัน ขึ้นไป (ตามผนวก ค)
3.11 ให้กาลังพลที่สอบผ่านในรอบแรกนาหลักฐานตามข้อ 3.1 ถึง 3.10 มาบรรจุลงใน
ซองกระดาษสีน้าตาล 1 นาย/ซอง โดยให้พิมพ์ใบปะหน้าซองเอกสารฯ (ตามผนวก ฉ) นามาปิดหน้าซองแล้ว
นามาให้เจ้าหน้าที่กรมสารบรรณทหารบกตรวจสอบในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 0800 หากมีไม่ครบจะถูก
ตัดสิทธิ์ในการประกาศรายชื่อเป็นผู้ที่สอบได้ขั้นตอนสุดท้ายทันที โดยไม่มีข้อกล่าวอ้าง แต่ประการใดทั้งสิ้น
4. การสมัครสอบ รับสมัครสอบทางเว ็บไซต์ http://atc.rta.mi.th/ หรือ www.radd-atc.com
เพียงช่องทางเดียวโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 0001 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2563 เวลา
2400 และผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์บัตรประจาตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
4.1 การเลือกสมัครสอบ
4.1.1 เมื่ อ ผู้ ส มั ค รสอบได้ ใช้ สิ ท ธิ์ ส มั ค รสอบ โครงการแก้ ปั ญ หาการขาดแคลน
นายทหารสัญญาบัตร ประเภท นนร. ที่ได้รับการคัดเลือกไปรับราชการหน่วยนอก ทบ. ประจาปีงบประมาณ
2563 แล้วจะไม่สามารถสมัครสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิ ปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหาร
สัญญาบัตร ประจาปีงบประมาณ 2563 ได้อีก
4.1.2 ผู้สมัครสอบจะสามารถเลือกสมัครสอบเฉพาะเหล่าของตนเอง (ร., ม. หรือ ป.)
และ/หรืออาจสมัครเพิ่มเติมในส่วนของ นสศ. อีกก็ได้
4.2 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ จะประกาศรายชื่ออย่างชัดเจนตามกลุ่มที่เปิดรับ
สมัครสอบ เพื่อให้ผู้สมัครสอบทุกรายได้ตรวจสอบ โดยผู้สมัครที่มีปัญหาด้านอื่นๆ สามารถทักท้วงด้วยตนเอง
พร้อมทั้งหลักฐานประกอบ ณ กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก ภายใน ๕ วันทาการ
ภายหลังจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หากพ้นกาหนดดังกล่าวถือว่ายอมรับผลการพิจารณาทุกประการ
โดยไม่มีเงื่อนไข
4.3 การตรวจสอบหลั ก ฐานขั้ น ต้ น ให้ ถื อ เป็ น หน้ าที่ ข องหน่ ว ยต้ น สั ง กั ด (ตามค าสั่ ง
กองทัพบกที่ 436/2537 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2537 โดยอนุโลม) โดยให้ดาเนินการดังนี้
๔.3.๑ ตรวจสอบหลั ก ฐานให้ ถู ก ต้ อ ง หากพบว่ ามี ก ารปลอมแปลงเอกสาร หรื อ
ข้อความอันเป็นเท็จให้หน่วยพิจารณาสอบสวน ลงทัณฑ์ และดาเนินคดีตามกฎหมายอาญาให้ถึงที่สุด

-๓๔.3.2 ให้หน่วยต้นสังกัดรวบรวมใบสมัครของกาลังพลที่ได้สมัครผ่านระบบออนไลน์
เสร็จสิ้นแล้ว (ผนวก ข), สาเนาหนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา (ผนวก ค) และบัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
นายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร (ผนวก จ) ส่งผ่านตามสายการบังคับบัญชาจนถึงระดับ หน่วยขึ้น
ตรงกองทัพบก แล้วให้ หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก รวบรวมส่ง กรมยุทธศึกษาทหารบก (กองคัดสรรและพัฒนา
บุคลากร) ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยปฏิบัติตามคาชี้แจงฯ (ตามผนวก ฉ) หากพบว่ามีข้อบกพร่อง
จนเป็นเหตุให้กาลังพลของหน่วยต้องเสียสิทธิประโยชน์โดยมิใช่เหตุอันควร กรมยุทธศึกษาทหารบกจะรายงาน
ให้กองทัพบก และ หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกทราบต่อไป
๔.4 การตรวจเอกสาร กรมสารบรรณทหารบกจะด าเนิ น การตรวจสอบคุ ณ วุฒิ แ ละ
คุณสมบัติตามหลักฐานในข้อ 3.1, 3.3 ถึง 3.10 ของผู้สมัครที่ได้รับการประกาศรายชื่อให้เป็นผู้ผ่านการสอบ
รอบแรก ในวั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน 2563 ว่ า มี คุ ณ วุ ฒิ แ ละคุ ณ สมบั ติ ต รงตามที่ กองทั พ บกเปิ ด สอบหรื อ ไม่
หากพบว่ามีคุณวุฒิและคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ เปิดสอบ ให้ตัดสิทธิ์นายทหารประทวนผู้นั้นออกจากการสอบ
คัดเลือกและหากพบว่าการสมัครไม่ตรงตาแหน่งดังกล่าว ทาให้ราชการเกิดความเสียหาย ให้หน่วยต้นสังกัด
ดาเนินการสอบสวน ลงทัณฑ์ และรายงานให้กองทัพ บกทราบต่อไป ทั้งนี้จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มี คุณสมบัติ
และหลักฐานการสมัครถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น
5. การเลือกตาแหน่งบรรจุ ทาการเลือกตาแหน่งจากผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย ที่มี
คะแนนสูงสุด โดยเรียงตามลาดับจากตัวจริงไปจนถึงตัวสารอง จนกว่าจะครบตามอัตราที่เปิดบรรจุ โดยจะต้อง
รายงานตัวเลือกตาแหน่งตามที่กรมยุทธศึกษาทหารบกกาหนดในข้อ 6.9 และเมื่อได้เลือกตาแหน่งบรรจุจนจบ
สิ้นกระบวนการแล้ว ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์ในภายหลังไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. กาหนดการปฏิบัติ
6.1 การสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว ระหว่าง
วันที่ 14 มีนาคม ถึง 19 เมษายน 2563 ทางเว็บไซต์ http://atc.rta.mi.th/ หรือ www.radd-atc.com ตลอด
24 ชั่วโมง โดยผู้สมัครสอบจะต้องดาเนินการตามขั้นตอน และเงื่อนไขการสมัครสอบ ดังนี้
6.1.1 กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนด
ระบบจะกาหนดแบบฟอร์มการชาระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดย
อัตโนมัติ
6.1.2 พิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินลงในกระดาษขนาด A 4 หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์
ในขณะนั้ น ให้ บั น ทึ กข้ อมู ล เก็ บ ไว้ ในรู ป แบบไฟล์ เพื่ อน าไปพิ มพ์ ภ ายหลั ง และผู้ ส มั ครสามารถเข้ าไปพิ มพ์
แบบฟอร์มการชาระเงินหรือบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีกจากเว็บไซต์ดังกล่าว โดยกรอกเลขประจาตัวประชาชนแล้วสั่ง
พิมพ์ใหม่ได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลจากการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
6.1.3 ภายหลังการสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้สมัครสอบพิมพ์ใบสมัครเพื่อเก็บไว้เป็น
หลักฐาน และพิมพ์ใบชาระเงิน เพื่อนาไปชาระเงินตามค่าบริการส่งข้อความ SMS จานวน 20.- บาท และ
ค่าธรรมเนียมของทางธนาคาร จานวน 30.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50.- บาท ณ ธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2563 โดยผ่านระบบ
การชาระเงิน 3 ช่องทาง คือ
6.1.3.1 ช าระเงิน ผ่ า นเคาน์ เตอร์ ธ นาคาร (เวลาท าการของธนาคาร)
โดยธนาคารจะคืนใบชาระเงินในส่วนที่ 1 ให้กับผู้สมัครที่ได้ชาระเงินแล้วใช้เป็นหลักฐานยืนยันการชาระเงิน
6.1.3.2 ช าระเงิน ผ่ านตู้ ATM (ภายในเวลา 22.00 นาฬิ ก า) โดยให้
ผู้สมัครที่ชาระเงินแล้วเก็บหลักฐานการชาระเงินไว้ยืนยันการชาระเงิน

-๔6.1.3.3 ชาระเงินผ่านธนาคารออนไลน์ (Internet Banking) (ภายในเวลา
22.00 นาฬิกา) โดยให้ผู้สมัครที่ชาระเงินแล้วพิมพ์หลักฐานการชาระเงินไว้ยืนยันการชาระเงิน
โดยผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลการชาระเงินสมัครสอบด้วยตนเองว่าถูกต้องหรือไม่
หากพบว่าไม่ถูกต้องให้ผู้สมัครแจ้งเจ้าหน้าที่ของธนาคารให้ดาเนินการแก้ไขให้ทันที ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผล
สมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครชาระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และค่าบริการส่งข้อความ รวมเป็น เงินทั้งสิ้น จานวน
50.- บาท เรียบร้อยแล้ว และกรมยุทธศึกษาทหารบก จะไม่คืน เงินจานวนดังกล่าวให้กับผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น
6.1.4 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้ไม่เกิน 2 ประเภท (เฉพาะเหล่าตนเอง และ/
หรือ นสศ. เท่านั้น) เมื่อส่งใบสมัครสอบในระบบแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ (ดูรายละเอียดระเบียบ
การสอบฯ หน้าหลักของเว็บไซต์)
6.1.5 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและ
รับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส์ พุทธศักราช
2544 หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
6.1.6 ผู้สมัครสอบต้องตรวจและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติสาหรับตาแหน่ง
ตรงตามประกาศรั บ สมั ครจริง และจะต้อ งกรอกรายละเอียดต่ างๆ ให้ ถูกต้ องครบถ้ว นตามความเป็ น จริง
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบนามายื่น
ไม่ ต รงหรื อไม่ เป็ น ไปตามประกาศรั บ สมัค รสอบ กรมยุ ท ธศึ กษาทหารบก จะถื อว่าผู้ ส มั ครสอบเป็ น ผู้ ข าด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
6.1.7 เมื่อผู้สมัครชาระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว หากไม่สามารถ
เข้ารั บ การทดสอบในขั้น ตอนใด ขั้ น ตอนหนึ่ งได้ กรมยุท ธศึ ก ษาทหารบก จะไม่ รับ ผิ ด ชอบและจะไม่ จ่ าย
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6.1.8 กรณีเลขประจาตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบ ไม่ตรงกับหลักฐานการ
แสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครสอบ
ไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ ผู้สมัครสอบต้องมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน
มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ
6.๒ ส่งหลักฐานคะแนนเพิ่มด้วยตนเองหรือผู้แทน (ต้องมีหนังสือมอบอานาจ) โดยให้
น ามาส่ง ณ กองคั ด สรรและพั ฒ นาบุ ค ลากร กรมยุท ธศึ ก ษาทหารบก โดยผู้ ส มั ครทุ ก นายต้ อ งน าบั ต ร
ประจาตัวประชาชนฉบับจริงมาแสดงประกอบเนื่องจากทางระบบสมัครจะใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบ
Smart Gard ในการบันทึกข้อมูลผู้สมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 3 เมษายน 2563 หากพ้นกาหนดถือว่าสละสิทธิ์
6.3 การประกาศรายชื่ อ ผู้ ที่ มี สิ ท ธิ์ ส อบ วั น ที่ 30 เมษายน 2563 ทางเว็ บ ไซต์
http://atc.rta.mi.th/ หรือ www.radd-atc.com
6.4 การสอบคั ด เลื อ กภาควิ ช าการ วั น ที่ 24 พฤษภาคม 2563 เวลา 0900
(ต้องพร้อมเข้าห้องสอบเวลา 0800) ณ มหาวิทยาลัยรามคาแหง (หัวหมาก)
6.5 การประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการสอบภาควิ ช าการ วั น ที่ 29 พฤษภาคม 2563
ทางเว็บไซต์ http://atc.rta.mi.th/ หรือ www.radd-atc.com
6.6 การตรวจหลักฐานผู้ที่สอบผ่านรอบแรก (ภาควิชาการ) ให้นาหลักฐานตามข้อ 3
มายื่นในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 0800 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก

-๕6.7 การทดสอบรอบที่ 2 (ภาคปฏิบัติ) ดังนี้
6.7.1 วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 0600 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และสอบ
สัมภาษณ์ ณ ศร. หรือ ศม. หรือ ศป. ตำมเหล่ำที่สมัครสอบ
6.7.2 วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 เวลา 1330 ทดสอบวิ ช าความรู้ ด้ า นเหล่ า
สายวิทยาการไม่เกินระดับ ผบ.มว. (ทฤษฎีและปฏิบัติ) ณ ศร. หรือ ศม. หรือ ศป. ตามเหล่าที่สมัครสอบ
6.7.3 วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 0800 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และสอบ
สัมภาษณ์ ณ นสศ.
6.7.4 วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 1400 สอบวิชาหน่วย ณ นสศ.
6.8 การประกาศผลสอบรอบสุดท้าย วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ ยศ.ทบ. และทางเว็บไซต์
http://atc.rta.mi.th/ หรือ www.radd-atc.com
6.9 การเลือกตาแหน่งบรรจุ วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 0830 ณ ยศ.ทบ.
6.10 ผู้ที่ได้เลือกตาแหน่งบรรจุตามข้อ 6.9 เมื่อได้รับการเลื่อนฐานะแล้ว ให้ปฏิบัติงานใน
หน่วยรับการบรรจุไม่น้อยกว่า 8 ปี (งดการปรับย้ายและช่วยราชการทุกกรณี)
7. รายละเอียดอื่นๆ ประสานโดยตรงกับ พ.อ. พนาพันธ์ คงพินิจ ตาแหน่ง รอง ผอ.กคพบ.ยศ.ทบ.
โทร. 89109 หรือติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://atc.rta.mi.th/ หรือ www.radd-atc.com
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