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ประกาศกองทัพบก
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ประจาปีงบประมาณ 2563
กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัด เลือกนายทหารประทวนสังกัดกองทัพบก
คุณวุฒิปริญญาตรี เพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจาปีงบประมาณ 2563 จานวน 128 อัตรา
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามคาสั่งกองทัพบกที่ ๔๓๖/๒๕๓๗ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2537 เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์
การสอบคัดเลือกบรรจุนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร และคาสั่งกองทัพบก ที่
96/2546 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2546 เรื่องปรับปรุงหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกบรรจุนายทหารประทวนคุณวุฒิ
ปริญญาเลื่อนฐานเป็นนายทหารสัญญาบัตร ครั้งที่ ๒ มีรายละเอียดดังนี้
๑. ตาแหน่งที่เปิดสอบ (ผนวก ก)
๑.๑ สายงานสัสดี
จานวน 60 อัตรา
๑.๒ สายงานการเงิน
จานวน 32 อัตรา
๑.๓ สายงานการสารวัตรทหาร
จานวน 6 อัตรา
๑.4 สายงานทั่วไป
จานวน 30 อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ เป็นข้าราชการนายทหารชั้นประทวนสังกัดกองทัพบก และต้องมีเวลารับราชการ
นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุหรือแต่งตั้งยศนายทหารประทวนครั้งแรกแล้วแต่กรณี ครบ ๖ ปี ก่อนวันสอบ
คัดเลือก (24 พฤษภาคม 2563) (ไม่นับรวมเวลาระหว่างรับราชการเป็นพลอาสาสมัคร)
๒.๒ เป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชา เห็นว่าเหมาะสมที่จะเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรได้
๒.๓ เป็ น ผู้ ที่ ส าเร็ จ การศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี หรือ เที ยบเท่ า ขึ้ น ไป สามารถบรรจุ ใน
ตาแหน่งที่ตรงกับคุณวุฒิตามทีก่ รมกาลังพลทหารบกกาหนด
๒.๔ เป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว น ในการขอแต่ ง ตั้ ง ยศเป็ น นายทหารสั ญ ญาบั ต ร
ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗
๒.๕ เป็นผู้ที่มีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง
๒.๖ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
๒.๗ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างเป็นผู้ต้องหาคดีอาญา
๒.๘ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างพักราชการ
๓. หลักฐานประกอบการรับสมัคร
3.1 รูปถ่ายสวมเครื่องแบบขนาด 5x7 ซม. จานวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ใช้สาหรับ
สมัครสอบในระบบออนไลน์)
๓.2 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา
๓.3 สาเนาคาสั่งบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก
๓.4 สาเนาคาสั่งเลื่อนยศครั้งสุดท้าย
๓.5 สาเนาใบปริญญาบัตร หากเป็นใบรับรองจะต้องมีข้อความว่า “สภามหาวิทยาลัยได้
อนุมัติแล้ว” หรือเป็นปริญญาจากสถานศึกษาต่างประเทศต้องมีคาแปลด้วย
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๓.7 สาเนาหลักฐานที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาจากกรมยุทธศึกษาทหารบก หรือหน่วยระดับ
กองพล หรือเทียบเท่าขึ้นไป และสาเนาหลักฐานตอบรับการบันทึกผลการศึกษาจากกรมยุทธศึกษาทหารบก ในทุก
ระดับการศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี หรือหลักฐานผ่อนผันการลาศึกษานอกเวลาราชการ หรือหนังสือรับรอง
การศึกษาจากกรมยุทธศึกษาทหารบกในกรณีทมี่ ีคุณวุฒิปริญญาก่อนการบรรจุเข้ารับราชการ
๓.8 ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ทหารประจาการ (ไม่เกิน ๓ เดือน)
๓.9 หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับกองพัน ขึ้นไป (ตามผนวก ค)
3.10 ให้กาลังพลที่สอบผ่านในรอบแรกนาหลักฐานตามข้อ 3.1 ถึง 3.9 มาบรรจุลงในซอง
กระดาษสีน้าตาล 1 นาย/ซอง โดยให้พิมพ์ใบปะหน้าซองเอกสารฯ (ตามผนวก ฉ) นามาปิดหน้าซองแล้วนามาให้
เจ้าหน้าที่กรมสารบรรณทหารบกตรวจสอบใน 1 ถึง 2 มิถุนายน 2563 ในเวลาราชการ (0800 – 1630) หากมี
ไม่ครบจะถูกตัดสิทธิ์ในการประกาศรายชื่อเป็นผู้ที่สอบได้ขั้นตอนสุดท้ายทันที โดยไม่มีข้อกล่าวอ้างแต่ประการใด
ทั้งสิ้น
๔. การสมั ค รสอบ รั บ สมั ค รทางเว็ บ ไซต์ http://atc.rta.mi.th/ ห รือ www.raddatc.com. เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น โดยเริ่มตั้งแต่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 0001 ถึง 19 เมษายน 2563
เวลา 2400 และผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์บัตรประจาตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไปซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
๔.๑ การเลือกสมัครสอบและเลือกตาแหน่งของผู้สมัคร
4.1.1 ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้เพียง ๑ กลุ่มสายงานเท่านั้น โดยผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาตรีในสาขา/ทาง ที่ตรงกับคุณวุฒิที่ระบุไว้ในสาขา/ทาง ท้ายตาแหน่งที่เปิดสอบในแต่ละตาแหน่ง (ตามผนวก ก)
โดยผู้ ส มั ครทุ กนายต้องเข้าตรวจสอบในระบบรับ รองคุ ณ วุฒิ ท างเว็บไซต์ http://203.21.42.34/acc/
(ระบบรับรองคุณวุฒิ ของสานั กงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)) เพื่อนาผลการรับรองฯ (แปลง
เป็น .pdf) มาประกอบโปรแกรมการรับสมัคร เพื่อยืนยันว่ามีคุณวุฒิตรงกับตาแหน่งที่สมัคร
๔.๑.2 คุณวุฒิปริญญาตรีในสาขา/ทาง ให้ยึดถือจากสาเนาผลการศึกษา (Transcript)
ทีเ่ ป็นรายวิชาเป็นหลักเท่านั้น หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณวุฒิ ให้ประสานกรมสารบรรณทหารบก (กองควบคุม
คุณวุฒิ) โดยตรง (โทร ๙๗๕๖๘, ๐ ๒๒๙๗ ๙๕๓๗, ๐ ๒๒๙๗ ๗๕๖๘)
๔.๑.3 ในกรณีทสี่ มัครในตาแหน่งที่ กองทัพบกได้กาหนดคุณวุฒิพร้อมทั้งกาหนดให้มี
หนังสือรับรองรายวิชาที่ตรงตามตาแหน่งไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต จะต้องนาสาเนาผลการศึกษาพร้อมทั้ง
หนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่ระบุว่ามีรายวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต ทั้ง ๒ ฉบับมาประกอบพร้อมกัน
หากมีเอกสารเพียงอย่างเดียวให้ถือว่าหลักฐานไม่ครบถ้วน ทั้งนี้หากนาผลการศึกษาแสดงคุณวุฒิฉบับใดมาใช้
เป็นหลักฐานการสมัคร กองทัพบกจะยึดถือคุณวุฒิตามผลการศึกษาฉบับนั้น
๔.๑.4 ผู้สมัครจะต้องระบุหมายเลขตาแหน่งที่จะสมัคร โดยตรวจสอบจาก ผนวก ก
(บัญชีตาแหน่งเปิดสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรี ประจาปีงบประมาณ 2563) ว่ามีคุณวุฒิ
ตรงตามที่กาหนด และต้องกรอกรายละเอียดที่ถูกต้องลงในระบบการรับสมัคร สาหรับผู้สมัครที่มีคุณวุฒิไม่ตรง
หรือคุณวุฒิใกล้เคียง กรมยุทธศึกษาทหารบกจะตัดสิทธิ์ในการสอบตามระเบียบ/คาสั่ง ที่ กองทัพบกกาหนดไว้
อย่างเคร่งครัด
๔.๑.5 เมื่อผู้สมัครได้สมัครในตาแหน่งที่ตรงตามคุณวุฒิของตนเองแล้ว ให้ได้รับสิทธิ์
เฉพาะตาแหน่งนั้นเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีตั้งแต่ 2 คุณวุฒิขึ้นไปใช้คุณวุฒิดังกล่าวสมัคร
สอบในสายงานเดียวกัน แต่ให้เลือกใช้เพียงคุณวุฒิเดียวในการสมัครสอบเท่านั้น
๔.2 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ จะประกาศรายชื่ออย่างชัดเจนตามตาแหน่งที่เปิด
สอบแต่ละสายงาน เพื่อให้ผู้สมัครสอบทุกรายได้ตรวจสอบ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยผู้สมัครที่มีปัญหา
ด้านอื่นๆ สามารถทักท้วงด้วยตนเองพร้อมทั้งหลักฐานประกอบ ณ กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากรกรมยุทธศึกษา
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ยอมรับผลการพิจารณาทุกประการโดยไม่มีเงื่อนไข
๔.3 การตรวจสอบหลักฐานในขั้นต้น (ตามคาสั่งกองทัพบก ที่ ๔๓๖/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๒๗
กรกฎาคม 25๓๗) ให้ถือเป็นหน้าที่ของหน่วยต้นสังกัด โดยให้ดาเนินการดังนี้
๔.3.๑ ตรวจสอบหลักฐานให้ถูกต้อง หากพบว่ามีการปลอมแปลงเอกสาร หรือข้อความอัน
เป็นเท็จให้หน่วยพิจารณาสอบสวน ลงทัณฑ์ และดาเนินคดีตามกฎหมายอาญาให้ถึงที่สุด
๔.3.2 ให้หน่วยต้นสังกัดรวบรวมใบสมัครของกาลังพลที่ได้สมัครผ่านระบบออนไลน์เสร็จ
สิ้นแล้ ว (ผนวก ข), ส าเนาหนั งสื อรับ รองผู้ บังคับบั ญ ชา (ผนวก ค) และบัญ ชีรายชื่อผู้ ส มัครสอบคัดเลื อก
นายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร (ผนวก จ) ส่งผ่านตามสายการบังคับบัญชาจนถึงระดับ หน่วยขึ้น
ตรงกองทัพบก แล้วให้ หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก รวบรวมส่ง กรมยุทธศึกษาทหารบก (กองคัดสรรและพัฒนา
บุ ค ลากร) ภายในวั น ที่ 11 พฤษภาคม 2563 โดยปฏิ บั ติ ต ามค าชี้ แ จงฯ (ตามผนวก ฉ) หากพบว่ ามี
ข้อบกพร่องจนเป็นเหตุให้กาลังพลของหน่วยต้องเสียสิทธิประโยชน์โดยมิใช่เหตุอันควร กรมยุทธศึกษาทหารบก
จะรายงานให้กองทัพบก และ หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกทราบต่อไป
๔.4 การตรวจเอกสาร กรมสารบรรณทหารบกจะด าเนิ น การตรวจสอบคุณ วุฒิ แ ละ
คุณสมบัติตามหลักฐานในข้อ 3.1 ถึง 3.9 ของผู้สมัครที่ได้รับการประกาศรายชื่อให้เป็นผู้ ผ่านการสอบรอบ
แรก ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 2 มิถุนายน 2563 ว่ามีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตรงตามที่ กองทัพบกเปิดสอบหรือไม่
สาหรับ คุณวุฒิ ของผู้สมัครรายใดที่ไม่ชัดเจนจะต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าคุ ณวุฒิ นั้นเป็นสาขา/ทาง เดียวกับ
คุณวุฒิที่ กองทัพบกเปิดสอบ โดยการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเท่านั้น หากพบว่า
มีคุณวุฒิและคุณสมบัติไม่ตรงตามที่เปิดสอบ ให้ตัดสิทธิ์นายทหารประทวนผู้นั้นออกจากการสอบคัดเลือก และ
หากพบว่าการสมัครไม่ตรงตาแหน่ง ดังกล่าว ทาให้ราชการเกิดความเสียหาย ให้หน่วยต้นสังกัดดาเนินการ
สอบสวน ลงทัณฑ์ และรายงานให้กองทัพบกทราบต่อไป ทั้งนี้จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติ และหลักฐาน
การสมัครถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น
5. การเลือกตาแหน่งบรรจุ ทาการเลือกตาแหน่งจากผู้ที่ ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย
ที่ มี ค ะแนนสู งสุ ด โดยเรี ย งตามล าดั บ จากตั ว จริงไปจนถึ งตั ว ส ารอง จนกว่าจะครบตามอั ต ราที่ เปิ ด บรรจุ
โดยจะต้อ งรายงานตั ว เลื อ กต าแหน่ งตามที่ ก รมยุ ท ธศึ ก ษาทหารบกก าหนดในข้อ 6.10 และเมื่ อ ได้ เลื อ ก
ตาแหน่งบรรจุจนจบสิ้นกระบวนการแล้ว ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์ในภายหลังไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. กาหนดการปฏิบัติ
6.1 การสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว ตั้งแต่วันที่
14 มี น าคม ถึ ง 19 เมษายน 2563 ทางเว็ บ ไซต์ http://atc.rta.mi.th หรื อ http://www.radd-atc.com
ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นผู้สมัครสอบ สายงานทั่วไป จะต้องเดินทางมาตรวจสอบคุณวุฒิที่จะใช้สมัครด้วยตนเอง
จากกรมสารบรรณทหารบก ตั้งแต่วันที่ 25 ถึง 27 มีนาคม 2563 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบกก่อน เมื่อได้รับการ
ตรวจสอบคุณวุฒิว่าจะสามารถเลือกตาแหน่งใดได้เรียบร้อยแล้ว จึงสามารถไปสมัครสอบในระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่
วันที่ 1 ถึง 19 เมษายน 2563 โดยผู้สมัครสอบทุกสายงานจะต้องดาเนินการตามขั้นตอน 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 สมั ครสามารถเข้ าไปพิ มพ์
แบบฟอร์มการชาระเงินหรือบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีกจากเว็บไซต์ดังกล่าว โดยกรอกเลขประจาตัวประชาชนแล้วสั่ง
พิมพ์ใหม่ได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลจากการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

-46.1.3 ภายหลังการสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้สมัครสอบพิมพ์ใบสมัครเพื่อเก็บไว้เป็น
หลั ก ฐาน และพิ ม พ์ ใบช าระเงิน เพื่ อ น าไปช าระเงิน ค่ าบริ ก ารส่ งข้ อ ความ SMS จ านวน 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 ชาระเงินผ่านตู้ ATM (ภายในเวลา 22.00 นาฬิกาของการชาระ
เงินวันสุดท้าย) โดยให้ผู้สมัครที่ชาระเงินแล้วเก็บหลักฐานการชาระเงินไว้ยืนยันการชาระเงิน
6.1.3.3 ชาระเงินผ่านธนาคารออนไลน์ (Internet Banking) (ภายในเวลา
22.00 นาฬิกาของการชาระเงินวันสุดท้าย) โดยให้ผู้สมั ครที่ชาระเงินแล้วพิมพ์หลักฐานการชาระเงินไว้ยืนยัน
การชาระเงิน
โดยผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลการชาระเงินสมัครสอบด้วยตนเองว่าถูกต้องหรือไม่
หากพบว่าไม่ถูกต้องให้ผู้สมัครแจ้งเจ้าหน้าที่ของธนาคารให้ดาเนินการแก้ไขให้ทันที ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผล
สมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครชาระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และค่าบริการส่งข้อความ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจานวน
50.- บาท เรียบร้อยแล้ว และกรมยุทธศึกษาทหารบก จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครให้กับผู้สมัครไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น
6.1.4 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียง 1 สายงานเท่านั้น เมื่อส่งใบสมัครสอบ
ในระบบแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ (ดูรายละเอียดระเบียบการสอบฯ หน้าหลักของเว็บไซต์)
6.1.5 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและ
รับ รองความถูกต้องของข้อมูล ดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พุทธศักราช
2544 หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
6.1.6 ผู้สมัครสอบต้องตรวจและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติสาหรับตาแหน่ง
ตรงตามประกาศรั บ สมั ครจริ ง และจะต้ องกรอกรายละเอี ยดต่ างๆ ให้ ถู กต้อ งครบถ้ว นตามความเป็ น จริง
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบนามายื่น
ไม่ ต รงหรื อไม่ เป็ น ไปตามประกาศรับ สมั ครสอบ กรมยุท ธศึก ษาทหารบก จะถื อว่าผู้ ส มั ครสอบเป็ น ผู้ ข าด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
6.1.7 เมื่อผู้สมัครชาระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว หากไม่สามารถ
เข้ารับการประเมินหรือทดสอบในขั้นตอนใด ขั้นตอนหนึ่งได้ กรมยุทธศึกษาทหารบก จะไม่รับผิดชอบและจะไม่
จ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6.1.8 กรณีเลขประจาตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบ ไม่ตรงกับหลักฐานการ
แสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครสอบ
ไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ ผู้สมัครสอบต้องมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน
มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ
6.๒ ส่งหลักฐานคะแนนเพิ่มด้วยตนเองหรือผู้แทน (ต้องมีหนังสือมอบอานาจ) โดยให้
น ามาส่ ง ณ กองคั ด สรรและพั ฒ นาบุ ค ลากร กรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารบก โดยผู้ ส มั ค รทุ ก นายต้ อ งน า
บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริงมาแสดงประกอบเนื่องจากทางระบบสมัครจะใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชน
แบบ Smart Gard ในการบันทึกข้อมูลผู้สมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 3 เมษายน 2563 หากพ้นกาหนดถือว่าสละสิทธิ์
6.3 การประกาศรายชื่ อ ผู้ ที่ มี สิ ท ธิ์ ส อบ ใน 30 เมษายน 25 63 ทางเว็ บ ไซต์
http://atc.rta.mi.th หรือ http://www.radd-atc.com

-56.4 การสอบคั ด เลื อ กภาควิ ช าการ ใน 24 พฤษภาคม 2563 เวลา 0900
(ต้องพร้อมเข้าห้องสอบเวลา 0800) ณ มหาวิทยาลัยรามคาแหง (หัวหมาก)
6.5 การประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการสอบภาควิ ช าการ ใน 29 พฤษภาคม 2563
ทางเว็บไซต์ http://atc.rta.mi.th หรือ http://www.radd-atc.com
6.6 การตรวจหลักฐานผู้ที่สอบผ่านรอบแรก (ภาควิชาการ) ให้นาหลักฐานมายื่นใน
วันที่ 1 ถึง 2 มิถุนายน 2563 เวลา 0800 ณ ยศ.ทบ.
6.7 การทดสอบสมรรถภ าพ ร่ า งกาย ใน 4 มิ ถุ น ายน 25 63 เวลา 070 0
ณ ยศ.ทบ.
6.8 การสอบสัมภาษณ์ ใน 4 มิถุนายน 2563 เวลา 1300 ณ ยศ.ทบ.
6.9 การประกาศผลสอบรอบสุดท้าย ใน 10 มิถุนายน 2563 ณ ยศ.ทบ. และทางเว็บไซต์
http://atc.rta.mi.th หรือ http://www.radd-atc.com
6.10 การเลือกตาแหน่งบรรจุ ใน 12 มิถุนายน 2563 เวลา 0830 ณ ยศ.ทบ.
7. รายละเอี ย ดอื่ น ๆ ประสานโดยตรงกั บ พ.อ. พนาพั น ธ์ คงพิ นิ จ กคพบ.ยศ.ทบ.
โทร. 89109 หรือติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์ http://atc.rta.mi.th หรือ http://www.radd-atc.com
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