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โปรดอยาหลงเ ช่ือบุคคลหนึ่ ง บุคคลใดท่ีอางวาจะชวยเหลือใหบรรจ ุ

เขารับราชการได รวมท้ังไมไปรบกวนใหผูใดชวยเหลือ เนื่องจากผลการสอบนั้นข้ึนอยูกับ

ความสามารถของตัวผูสมัครสอบเอง หากเกิดกรณีดังกลาวหรือพบเห็นพฤติกรรม 

ท่ีสอไปในทางทุจริต สามารถแจงขอมูลไดท่ี กรมกําลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย  

ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทร. ๐๖ ๒๗๕๗ ๔๖๖๒ 

และ ๐๖ ๑๙๙๗ ๔๒๐๔ ในวันและเวลาราชการ เพ่ือจะไดตรวจสอบและดําเนินการตาม

กฎหมายตอไป     



คํานํา 
 

 การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพ่ือบรรจุเขารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย 

มีการสอบคัดเลือกท้ังภาควิชาการ ความรูท่ัวไป และการสอบภาคปฏิบัติในเฉพาะบางตําแหนง นอกจากนี้ 

ยังตองผานการทดสอบสมรรถภาพรางกาย การสอบสัมภาษณ 

 การสอบครั้งนี้จะเปนการคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพ่ือบรรจุเขารับราชการในกองบัญชาการ

กองทัพไทย ท้ังประเภทนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน โดยมีความมุงหมายเพ่ือสรรหาและ

กลั่นกรองบุคคลท่ีมีความรูความสามารถใหกับสวนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ตามความเหมาะสม

กับลักษณะงานเฉพาะตําแหนง  

 ระเบียบการสอบคัดเลือกฯ ท่ีจัดทําข้ึนนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ืออํานวยความสะดวกในการสมัครสอบ 

และเปนเสมือนแหลงขอมูลท่ีผูสมัครสอบจะสามารถคนหาได ขณะเดียวกันจะมีคําแนะนําหลายประการ 

ท่ีผูสมัครสอบจําเปนตองทราบ และตองปฏิบัติตามระเบียบท่ีทางราชการกําหนด ท้ังนี้เ พ่ือประโยชน 

ของผูสมัครสอบเองท่ีจะไดไมเสียสิทธิ์ เสียเวลา และเสียคาใชจายอันเกินควร ดังนั้นกอนท่ีจะตัดสินใจ 

สมัครผานทางอินเทอรเน็ต ผูสมัครสอบควรตรวจสอบรายละเอียดในเรื่องคุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา 

อายุ เพศ คุณลักษณะเฉพาะตําแหนง และคุณสมบัติอ่ืนของผูสมัครสอบวาตรงตามท่ีทางราชการประกาศ 

รับสมัครไวหรือไม พรอมท้ังตองเตรียมเอกสารหลักฐานใหถูกตองและครบถวนตามท่ีกําหนดไวในประกาศ 

รับสมัครสอบ  

 รายรับจากคาธรรมเนียมการสอบซ่ึงขอเก็บตอนสมัครสอบ ๓๐๐.- บาท (สามรอยบาทถวน) 

จะนําไปเปนคาใชจายในการดําเนินการสอบ อาทิเชน คาเชาสถานท่ีสอบ คาออกปญหาสอบ คาพิมพปญหา

สอบ คาตรวจกระดาษคําตอบ ฯลฯ สําหรับการตรวจโรคโดยละเอียด เพ่ือตรวจวาไมเปนโรคท่ีขัดตอการ 

เขารับราชการทหาร คนละประมาณ ๑,๗๐๐.- บาท (หนึ่งพันเจ็ดรอยบาทถวน) นั้น จะเรียกเก็บเฉพาะผูท่ีสอบ

ไดเปนตัวจริงในรอบสุดทาย 

  ท้ังนี้ โปรดอยาหลงเชื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดท่ีอางวาจะชวยเหลือใหบรรจุเขารับราชการได 

รวมท้ังไมไปรบกวนใหผูใดชวยเหลือ เนื่องจากผลการสอบนั้นข้ึนอยูกับความสามารถของตัวผูสมัครสอบเอง 

หากเกิดกรณีดังกลาวหรือพบเห็นพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต สามารถแจงขอมูลไดท่ี กรมกําลังพลทหาร 

กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ ๑๐๒๑๐ โทร. ๐๖ ๒๗๕๗ ๔๖๖๒ 

และ ๐๖ ๑๙๙๗ ๔๒๐๔ ในวันและเวลาราชการ เพ่ือจะไดตรวจสอบและดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

 
       คณะกรรมการสอบคัดเลือก 



 -๑- 

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขารับราชการ 

เปนนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนในกองบัญชาการกองทัพไทย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

  ๑. ความมุงหมาย กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงครับสมัครสอบคัดเลือก 

บุคคลพลเรือนเขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนในกองบัญชาการกองทัพไทย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  ๒. ตําแหนงท่ีเปดสอบ จะเปดรับสมัครสอบคัดเลือกเปนกลุมตําแหนง ดังนี้ 

    ๒.๑ นายทหารสัญญาบัตร จํานวน ๙ อัตรา รายละเอียดตามผนวก ก 

    ๒.๒ นายทหารประทวน จํานวน ๕๐ อัตรา รายละเอียดตามผนวก ข 

   ๓. คณุสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ 

    ๓.๑ เปนบุคคลพลเรือนชายหรือหญิง นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจาง  

พลอาสาสมัคร หรือพนักงานราชการ โดยมีเกณฑอายุ ดังนี้ 

     ๓.๑.๑ ผูสมัครสอบตําแหนงนายทหารสัญญาบัตรจะตองมีอายุไมตํ่ากวา ๑๘ ป

บริบูรณ แตไมเกิน ๓๕ ปบริบรูณ (เกิดระหวางป พ.ศ. ๒๕๒๘-พ.ศ. ๒๕๔๕) 

     ๓.๑.๒ ผูสมัครสอบตําแหนงนายทหารประทวน จะตองมีอายุไมตํ่ากวา ๑๘ ป

บริบูรณ แตไมเกิน ๓๐ ปบริบูรณ (เกิดระหวางป พ.ศ. ๒๕๓๓-พ.ศ. ๒๕๔๕)  

     เวนผู ท่ีสมัครในกลุมตําแหนงพลขับรถ จะตองมีอายุไม ตํ่ากวา ๒๒ ปบริบูรณ  

แตไมเกิน ๓๐ ปบริบูรณ (เกิดระหวางป พ.ศ. ๒๕๓๓-พ.ศ. ๒๕๔๑) และตองเปนทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ 

(หลักฐานทางทหารแบบ สด.๓ หรือ สด.๘) 

    ๓.๒ ไมเปนผูท่ีอยูในระหวางรับราชการเปนทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ) 

    ๓.๓ สําหรับบุคคลพลเรือนชายตองไมเปนผู เขารับการตรวจเลือกเขาเปนทหาร 

กองประจําการ หรือผูท่ีขอผอนผันเขารับการคัดเลือกเปนทหารกองประจําการ โดยมีใบสําคัญทางทหาร ดังนี้ 

     ๓.๓.๑ ทหารกองเกิน (แบบ สด.๔๓) รับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน 

เขารับราชการทหารกองประจําการท่ีแสดงวาไดผานการตรวจเลือกแลว โดยไมถูกเขากองประจําการ 

     ๓.๓.๒ ทหารกองหนุน (แบบ สด.๓ หรือ สด.๘) ผูสําเร็จหลักสูตรการฝกวิชาทหาร

ชั้นปท่ี ๓ ถึงชั้นปท่ี ๕ หรือผูผานการตรวจเลือกทหารกองเกินเขาเปนทหารกองประจําการมาแลว 

    ๓.๔ เปนผูมีวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา เพศ คุณลักษณะเฉพาะ และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามท่ี

ทางราชการกําหนดไวในตําแหนงท่ีจะสมัครสอบ ครบถวนในวันจันทรท่ี ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (วันรายงานตัว

และตรวจสอบหลักฐาน) โดยจะตองมีหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาในระดับคุณวุฒิการศึกษาและสาขาตรง

ตามตําแหนงท่ีสมัครเทานั้น (ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถตรวจสอบขอมูลคุณวุฒิท่ีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 

ใหการรับรองไวแลวท่ีเว็บไซต http://www.ocsc.go.th) 

 

/๓.๕ มีสัญชาติ... 

http://www.ocsc.go.th/


 -๒- 

    ๓.๕ มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ  

    ๓.๖ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรม ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือเปนบุคคลลมละลาย 

ตามคําพิพากษาของศาล 

    ๓.๗ ไมเปนผูอยูในระหวางเปนจําเลยในคดีอาญา และไมเคยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุด 

ใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา เวนแตความผิดลหุโทษ หรือการกระทําโดยประมาท 

    ๓.๘ ไมอยูในระหวางพักราชการหรือสํารองราชการเนื่องจากกระทําความผิด หรือหนีราชการ 

    ๓.๙ ไมเปนผูเคยถูกปลดออกจากราชการเพราะมีความผิดหรือมีมลทินมัวหมอง หรือ 

ถูกไลออกจากราชการ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

    ๓.๑๐ มีอวัยวะ รูปราง ลักษณะทาทาง ขนาดของรางกายเหมาะสมแกการเปนทหารและ 

ไมเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร (ตามผนวก ค) 

    ๓.๑๑ ผูสมัครสอบเพศชายจะตองมีความสูงไมนอยกวา ๑๕๕ เซนติเมตร และผูสมัคร

สอบเพศหญิงจะตองมีความสูงไมนอยกวา ๑๕๐ เซนติเมตร มีดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) ไมเกิน  

๓๐ กิโลกรัม/ตารางเมตร ไมเปนโรคเทาแบนยึดติด (Rigid type) และไมเปนโรคตาบอดสี (Color Blindness)  

    ๓.๑๒ ไมเปนผูเสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดใหโทษ 

    ๓.๑๓ ไมเปนผูท่ีมีรอยสักบนรางกายท่ีเห็นเดนชัด 

    ๓.๑๔ ไมเปนผูอยูระหวางต้ังครรภ 

    ๓.๑๕ คุณสมบัติตามขอ ๓.๑๐-๓.๑๔ ใหใชผลการตรวจรางกายของคณะกรรมการแพทย

ถือเปนยุติ ซ่ึงจะมีการตรวจเพียงครั้งเดียว โดยไมตรวจซํ้าอีกไมวากรณีใด ๆ และจะไมพิจารณาผลการตรวจ

รางกายโดยแพทยจากสถานพยาบาลอ่ืน 

    ๓.๑๖ พระภิกษุหรือสามเณร ทางกองบัญชาการกองทัพไทยไมรับสมัครสอบ และไมอาจ

ใหเขาสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเขารับราชการได ท้ังนี้เปนไปตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝายบริหาร

ท่ี นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม 

ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 

    ๓.๑๗ สําหรับนายทหารประทวน ลูกจาง พลอาสาสมัคร หรือพนักงานราชการในสังกัด

ของสวนราชการกระทรวงกลาโหม ท่ีสมัครสอบจะตองมีหนังสือรับรองความประพฤติ และไดรับอนุญาตจาก

หนวยตนสังกัด ในระดับกองพันหรือเทียบเทาข้ึนไป (ใหนําหลักฐานมาประกอบการรายงานตัวในรอบสุดทาย) 

   ๔. การสมัครสอบ  

    ๔.๑ วิธีการสมัครสอบและชําระคาสมัครสอบ 

     ๔.๑.๑ รับสมัครสอบทางอินเทอรเน็ตเทานั้น ต้ังแตวันอาทิตยท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ถึงวันอังคารท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่ วโมง ไม เวนวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต 

https://rtarf.thaijobjob.com 

 

/๔.๑.๒ ผูสมัครสอบ... 

 

https://rtarf.thaijobjob.com/


 -๓- 

     ๔.๑.๒ ผูสมัครสอบตองกรอกขอมูลและอัพโหลดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก  

ไมสวมแวนตา ลงในใบสมัครออนไลนใหถูกตองและครบถวนตามคําแนะนําและวิธีการกรอกขอมูลในเว็บไซต 

กรณีมีขอผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบเอง คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาวาจะมีสิทธิ์ในการเขาสอบหรือไม 

     ๔.๑.๓ คาสมัครสอบ ๓๕๐.- บาท (สามรอยหาสิบบาทถวน) ประกอบดวย

คาธรรมเนียมการสอบ ๓๐๐.- บาท (สามรอยบาทถวน) คาธรรมเนียมธนาคาร ๓๐.- บาท (สามสิบบาทถวน)  

และคาบริการอินเทอรเน็ต ๒๐.- บาท (ยี่สิบบาทถวน) โดยสามารถชําระผานระบบของธนาคารกรุงไทย 

ไดทุกชองทาง ต้ังแตวันอาทิตยท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันพุธท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ท้ังนี้ 

การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณเม่ือผูสมัครไดชําระคาสมัครสอบแลวเทานั้น และเม่ือชําระคาสมัครสอบแลว 

จะไมจายคืนใหทุกกรณี 

     ๔.๑.๔ เม่ือสิ้นสุดกําหนดวันรับชําระคาสมัคร ใหผูสมัครเขาระบบรับสมัครออนไลน

อีกครั้งในระหวางวันจันทรท่ี ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันเสารท่ี ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือทําการ

พิมพบัตรประจําตัวสอบท่ีระบุหมายเลขประจําตัวสอบลงในกระดาษ A4 สีขาว ท้ังนี้ผูสมัครสอบจะมีสิทธิ ์

เขาสอบก็ตอเม่ือมีรหัสหมายเลขประจําตัวสอบ รูปถาย และมีลายมือชื่อของประธานกรรมการรับสมัคร 

สอบคัดเลือกฯ ท่ีบัตรประจําตัวสอบแลวเทานั้น 

     ๔.๑.๕ ผูสมัครสอบตองตรวจสอบประกาศยืนยันเวลา สถานท่ีสอบ หองสอบ และ

หมายเลขท่ีนั่งสอบ โดยจะแจงใหทราบต้ังแตวันจันทร ท่ี ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนตนไป ทางเว็บไซต 

https://rtarf.thaijobjob.com 

    ๔.๒ เง่ือนไขการสมัครสอบ 

     ๔.๒.๑ การสมัครสอบทางอินเทอรเน็ต เปนการดําเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ และฉบับท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)  

พ.ศ.๒๕๕๑ โดยถือวาผูสมัครสอบไดรับทราบและรับรองตนเองวามีคุณสมบัติตรงตามประกาศทุกประการ  

หากผูสมัครกรอกขอมูลอันเปนเท็จใหถือวาการสมัครสอบไมถูกตองตามประกาศรับสมัคร จะถูกตัดสิทธิ์ 

ในการสอบและการบรรจุเขารับราชการทันที รวมถึงอาจมีความผิดฐานแจงความอันเปนเท็จตอเจาหนาท่ี 

ตามประมวลกฎหมายอาญา 

     ๔.๒.๒ ผูสมัครสอบตองติดตามประกาศตาง ๆ เก่ียวกับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ 

อยางใกลชิด กรณีผูสมัครไมทราบขอมูลตามท่ีไดประกาศไป คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาวาจะมีสิทธิ์ใน

กรณีนั้น ๆ หรือไม 

     ๔.๒.๓ ผูสมัครสอบตองใชคุณวุฒิและสาขาวิชาตรงตามท่ีประกาศรับสมัครเทานั้น 

โดยไมสามารถใชคุณวุฒิท่ีสูงกวาตามท่ีไดประกาศไวมาสมัครสอบ และไมรับคุณวุฒิเทียบเทา 

     ๔.๒.๔ ผูสมัครสอบมีสิทธิ์สมัครเพียงหนึ่งกลุมตําแหนงเทานั้น 

 

/๔.๒.๕ ผูสมัครสอบ... 
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 -๔- 

     ๔.๒.๕ ผูสมัครสอบท่ีมีคุณสมบัติไมเปนไปตามประกาศรับสมัคร หรือผูสมัครท่ี

กระทําทุจริตในการสอบไมวาดวยวิธีการใด ๆ ก็ตาม ไมวาจะพบในข้ันตอนใด เชน การสมัครสอบ การสอบ

คัดเลือกทุกข้ันตอน การประกาศผล การรายงานตัว หรือทําสัญญาแลวก็ตาม เม่ือคณะกรรมการตรวจพบ 

ในระหวางข้ันตอนใด ถือวาผูสมัครขาดคุณสมบัติไมมีสิทธิ์บรรจุเขารับราชการหรือหากมีคําสั่งบรรจุ 

เขารับราชการแลวก็สามารถยกเลิกการบรรจุเขารับราชการได 

   ๕. การสอบคัดเลือก  

    ๕.๑ การสอบภาควิชาการ กําหนดสอบในวันอาทิตยท่ี ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สําหรับเวลา และสถานท่ีสอบเปนไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด โดยจะแจงใหทราบต้ังแตวันจันทรท่ี  

๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนตนไป ทางเว็บไซต https://rtarf.thaijobjob.com 

     การแตงกาย : ผูเขารับการสอบจะตองแตงกายชุดสุภาพ สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือ

กางเกงขายาวทรงสุภาพ และรองเทาหุมสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อคอปก กางเกงขายาว โดยใหชายเสื้อไวในกางเกง  

และรองเทาหุมสน 

    ๕.๒ การสอบรอบสอง (เฉพาะผูท่ีสอบผานภาควิชาการ) โดยมีรายละเอียดการสอบ ดังนี้ 

     ๕.๒.๑ การสอบสัมภาษณ ใหไปรายงานตัว ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย 

ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ในวันจันทรท่ี ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันศุกรท่ี 

๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ การตัดสินใชเกณฑ “เหมาะสม” หรือ “ไมเหมาะสม” โดยผูสมัครสอบจะตองทํา

การสอบสัมภาษณเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงและหนวยงาน ในดานบุคลิกภาพ ความรู

ความสามารถท่ัวไป สมรรถนะ คุณลักษณะทางทหารอาชีพ และมีผลคะแนนการสอบสัมภาษณ ไมนอยกวา

รอยละ ๕๐ ถึงจะอยูในเกณฑ “เหมาะสม” 

       การแตงกาย ผูเขารับการสอบสัมภาษณ จะตองแตงกายชุดสุภาพ สุภาพสตรี

จะตองสวมกระโปรง รองเทาหุมสน (งดสวมเสื้อคอกลม เสื้อแขนกุด รองเทาแตะ และกางเกงขาสั้น) 

     ๕.๒.๒ การสอบภาคปฏิบัติ ใหไปรายงานตัว ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย 

ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ในวันจันทรท่ี ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันศุกรท่ี 

๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีกลุมตําแหนงท่ีตองสอบภาคปฏิบัติ ดังนี้ 

       ๕.๒.๒.๑ กลุมตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร 

        ๕.๒.๒.๑ (๑) กลุมตําแหนงนายทหารการเงิน   

        ๕.๒.๒.๑ (๒) กลุมตําแหนงอาจารยวิทยาศาสตร 

       ๕.๒.๒.๒ กลุมตําแหนงนายทหารประทวน  

        ๕.๒.๒.๒ (๑)  กลุมตําแหนงสารบรรณ    

        ๕.๒.๒.๒ (๒)  กลุมตําแหนงการเงิน (๑), (๒) 

        ๕.๒.๒.๒ (๓)  กลุมตําแหนงพลขับรถ 

        ๕.๒.๒.๒ (๔)  กลุมตําแหนงเจาหนาท่ีคอมพิวเตอร 

 

/๕.๒.๓ การทดสอบ... 
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 -๕- 

     ๕.๒.๓ การทดสอบสมรรถภาพรางกาย ใหไปรายงานตัว ณ สโมสรกองบัญชาการ
กองทัพไทย ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ในวันจันทรท่ี ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ถึงวันศุกรท่ี ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ การตัดสินใชเกณฑ “ผาน” หรือ “ไมผาน” โดยผูสมัครสอบจะตองทํา
การทดสอบสมรรถภาพรางกายใหครบท้ัง ๓ สถานี และมีผลคะแนนรวมท้ัง ๓ สถานีไมนอยกวารอยละ ๔๕ ถึง
จะอยูในเกณฑ “ผาน” รายละเอียดการทดสอบสมรรถภาพรางกาย ตามผนวก ง  
       การแตงกาย ชุดกีฬา และรองเทาผาใบ  
     ๕.๒.๔ การตรวจหลักฐานการขอรับคะแนนเพ่ิมพิเศษ เฉพาะผูสมัครสอบท่ีผานการ
สอบภาควิชาการ และเปนผูมีสิทธิ์ขอรับคะแนนเพ่ิมพิเศษตามหลักเกณฑท่ีกําหนดของกองบัญชาการกองทัพไทย 
ตามผนวก จ โดยยื่นหลักฐานการขอรับคะแนนเพ่ิมพิเศษตอคณะกรรมการสอบคัดเลือก ณ กองบัญชาการ
กองทัพไทย ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ในวันจันทรท่ี ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ถึงวันศุกรท่ี ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (ในวันท่ีสอบสัมภาษณ) มิฉะนั้นคณะกรรมการสอบคัดเลือกจะถือวา
ผูสมัครสอบไดสละสิทธิ์ในการขอรับคะแนนเพ่ิมพิเศษ 
    ๕.๓ การตรวจรางกายโดยละเอียด (เฉพาะผู ท่ีสอบผานเปนตัวจริง) จะดําเนินการ 
ตรวจรางกายโดยละเอียด ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น ๒ รพ.พระมงกุฎเกลา ถนนราชวิถี เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ โดยตองเตรียมตัวใหพรอมสําหรับการ X-RAY เจาะเลือด ตรวจปสสาวะ และจะตองเสียคาใชจายใน
การตรวจโรคตามท่ีทางราชการกําหนด ท้ังนี้ ความเห็นของคณะกรรมการแพทยในการตรวจโรคใหถือเปน
เด็ดขาด และจะไมรับพิจารณาผลการตรวจโรคหรือใบรับรองแพทยจากหนวยงานอ่ืนท้ังสิ้น ผูท่ีไมผาน 
การตรวจโรคหรือตรวจพบโรคท่ีขัดตอการรับราชการทหาร จะเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ จากทางราชการไมได 
     หมายเหตุ สําหรับวันเวลาในการตรวจรางกายใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการ 
กําหนด โดยจะแจงใหทราบในวันพฤหัสบดีท่ี  ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนตนไป ท่ีเว็บไซต 
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   ๖. การตัดสินผลสอบ จะพิจารณาเฉพาะบุคคลท่ีผานการสอบคัดเลือก ตามเกณฑท่ีกําหนด
ในแตละข้ันตอน (การสอบภาควิชาการ การสอบรอบสอง และการตรวจรางกายโดยละเอียด อยูในเกณฑ “ผาน”) 
โดยจัดเรียงลําดับคะแนนจากผูไดคะแนนสูงสุด ถึงผูไดคะแนนตํ่าสุดในแตละข้ันตอนของแตละกลุมตําแหนง 
หากมีคะแนนรวมเทากันใหถือคะแนนภาควิชาการเปนหลัก หากมีคะแนนภาควิชาการเทากันอีกใหถือคะแนน
วิชาเฉพาะตําแหนงเปนหลัก หากมีคะแนนเทากันอีกใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก 
   ๗. การประกาศผลสอบ 
    ๗.๑ ประกาศผลการสอบภาควิชาการ (รอบแรก) ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และทางเว็บไซต
https://rtarf.thaijobjob.com โดยประกาศผลผูท่ีสอบผานภาควิชาการ เรียงลําดับตามหมายเลขประจําตัวสอบ 
จํานวนไมเกิน ๓ เทาของจํานวนตําแหนงท่ีจะบรรจุเขารับราชการ 
    ๗.๒ ประกาศผลการสอบรอบสุดทาย เรียงลําดับตามคะแนนสอบ ในวันพฤหัสบดีท่ี  
๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพฯ และทางเว็บไซต https://rtarf.thaijobjob.com  
 

/๘. การรายงานตัว... 
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 -๖- 

   ๘. การรายงานตัว ผู ท่ีสอบคัดเลือกไดเปน “ตัวจริง” ใหมารายงานตัวกับเจาหนาท่ี  
ในวันจันทรท่ี ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย  
เพ่ือตรวจสอบหลักฐาน รับฟงคําชี้แจงในเรื่องการเขารับการตรวจโรคโดยละเอียด และเง่ือนไขกอนการบรรจุ
เขารับราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย หากไมมารายงานตัวและเขารับฟงการชี้แจงตามวันและเวลา
ดังกลาว “ถือวาสละสิทธิ์” สําหรับการตรวจสอบหลักฐานใหเตรียมเอกสารหลักฐานฉบับจริงและสําเนา 
จํานวน ๓ ชุด รายละเอียดดังนี้ 
    ๘.๑ บัตรประจําตัวสอบ 
    ๘.๒ บัตรประจําตัวประชาชนผูสมัครสอบ บิดา มารดา 
    ๘.๓ ทะเบียนบานฉบับเจาบานของผูสมัครสอบ และบิดา มารดา ผูใหกําเนิด หรือ
ทะเบียนบานท่ีนายทะเบียนรับรองท่ีแสดง วัน เดือน ปเกิด และสัญชาติท่ีชัดเจน (ฉบับจริง) 
     กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไมอยูในทะเบียนบานฉบับเดียวกันกับผูสมัครใหนําทะเบียน
บานของบิดา และมารดา มาแสดงดวย 
    ๘.๔ ใบสูติบัตรผูสมัคร 
    ๘.๕ ใบทะเบียนสมรส บิดา มารดา 
    ๘.๖ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ผูสมัครสอบ บิดา มารดา 
    ๘.๗ กรณีท่ีบิดาหรือมารดาถึงแกกรรม และไมมีชื่ออยูในทะเบียนบาน ใหนําใบมรณบัตร
หรือหลักฐานอ่ืนของทางราชการมาแสดงประกอบ 
    ๘.๘ หนังสืออนุญาตจากสวนราชการตนสังกัด (ถามี) 
    ๘.๙ สําเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาท่ีตรงกับตําแหนง
ท่ีไดประกาศรับสมัครเทานั้น (คณะกรรมการจะไมพิจารณาหลักฐานทางคุณวุฒิในระดับสูงกวาท่ีทางราชการ
ตองการ) หลักฐานท่ีใชแบงเปน ๒ กรณี ดังนี้ 
     ๘.๙.๑ สมัครสอบในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร ใหใชปริญญาบัตรหรือหนังสือ
รับรองจากสภาของสถาบันท่ีระบุวา “โดยอนุมัติสภาของสถาบัน” พรอม Transcript ท่ีแปลเปนภาษาไทย 
ท้ังนี้เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณาสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาตรวจสอบวา สามารถบรรจุลงในตําแหนงท่ี
สมัครสอบไดหรือไม  
     ๘.๙.๒ สมัครสอบในตําแหนงนายทหารประทวน คุณวุฒิ ปวช. หรือ ปวส.  
ใหใชสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา สําหรับคุณวุฒิ ม.๓ หรือ ม.๖ ใหใชสําเนาใบสุทธิ หรือสําเนา
ประกาศนียบัตร หรือสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 
    ๘.๑๐ สําเนาหลักฐานรับราชการทหาร (แบบ สด.๓ สด.๘ หรือ สด.๔๓) สําหรับ
สุภาพสตรีท่ีสําเร็จการศึกษาวิชาทหาร ใหใชสําเนาหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะสําเร็จการฝก 
วิชาทหารชั้นปท่ี ๓ ถึง ชั้นปท่ี ๕ 
    ๘.๑๑ หลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีแสดงวามีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกลุมตําแหนงท่ีสมัครสอบ  
เชน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใบอนุญาตขับข่ีรถยนต หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพผูชวยพยาบาล หลักสูตร ๑ 
ป หรือ ๒ ป เปนตน 
 

/๘.๑๒ สําหรับ... 



 -๗- 

    ๘.๑๒ สําหรับนายทหารประทวน ลูกจาง พลอาสาสมัคร หรือพนักงานราชการ ในสังกัด
ของสวนราชการ กระทรวงกลาโหม ตองแสดงหนังสือการไดรับอนุญาตจากหนวยตนสังกัดในระดับกองพันหรือ
เทียบเทาข้ึนไป และหนังสือยินยอมการลาออกจากตําแหนงรับราชการเดิม โดยจะบรรจุเขารับราชการใน
ตําแหนงใหมในอัตราเงินเดือนเริ่มตน และไมเรียกรองสิทธิ์การปรับชั้นเงินเดือนตามคุณวุฒิจากทางราชการ 
   ๙. การตรวจสอบผลคะแนน ผูสมัครสามารถขอดูผลคะแนนสอบภายในกําหนดเวลาท่ีระบุไว
ในขอนี้และตรวจสอบไดเฉพาะของตนเองเทานั้น ทางเว็บไซต https://rtarf.thaijobjob.com 
    ๙.๑ ผลคะแนนสอบรอบแรก ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
    ๙.๒ ผลคะแนนสอบรอบสอง ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   ๑๐. การเตรียมตัวของผูสมัครสอบและคําแนะนําท่ีควรทราบ 
     ๑๐.๑ กองบัญชาการกองทัพไทย จะประกาศแจงยืนยัน สถานท่ีสอบ หองสอบ และ
หมายเลขท่ีนั่งสอบ ใหกับผูสมัครสอบทราบ ตามขอ ๔.๑.๕ ซ่ึงผูสมัครสอบตองจดจํากําหนดวันเวลาและ
สถานท่ีสอบท่ีไดนัดหมายไวโดยแนชัด ท้ังนี้ผูสมัครสอบจะตองติดตามประกาศตาง ๆ อยางใกลชิด  
หากผิดพลาดคณะกรรมการจะไมรับพิจารณาท้ังสิ้น โดยกองบัญชาการกองทัพไทย ขอสงวนสิทธิ์ 
ในการเปลี่ยนแปลงกําหนดการ วัน เวลา หรือสถานท่ี  
     ๑๐.๒ ในวันสอบภาควิชาการ คณะกรรมการจะนําปายปดประกาศแผนผังหองสอบและ
ท่ีนั่งสอบใหผูสมัครสอบไดทราบอีกครั้งท่ีสถานท่ีสอบและหนาหองสอบ 
     ๑๐.๓ ผูสมัครสอบควรเดินทางไปถึงสถานท่ีสอบกอนเวลาท่ีกําหนดไว อยางนอย  
๑ ชั่วโมง เพ่ือมีเวลาในการตรวจสอบแผนผังหองสอบ เลขท่ีหองสอบ และใหกรรมการคุมสอบตรวจความ
เรียบรอยของผูสมัครสอบ กอนเขาหองสอบ ตลอดจนไมควรใหผูท่ีไมเก่ียวของกับการสอบเขามายุงเก่ียวในหวง
เวลานี้ เนื่องจากจะทําใหเกิดความสับสนกับตัวผูสมัครสอบเองและคณะกรรมการ 
     ๑๐.๔ ผูสมัครสอบตองเตรียมอุปกรณเครื่องเขียนมาเอง ไดแก ปากกาลูกลื่นสีดํา  
หรือสีน้ําเงิน ดินสอดํา (2B ข้ึนไป) และยางลบ กรรมการคุมสอบจะแจกกระดาษคําตอบพรอมปญหาสอบให 
หามนํากระดาษหรืออุปกรณอยางอ่ืนเขาไปในหองสอบโดยเด็ดขาด  
     ๑๐.๕ การเขาสอบภาควิชาการ จะตองแตงกายชุดสุภาพ สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือ
กางเกงขายาวทรงสุภาพ และรองเทาหุมสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อคอปก กางเกงขายาว โดยใหชายเสื้อไวใน
กางเกง และรองเทาหุมสน มิฉะนั้นกรรมการจะไมพิจารณาใหเขาหองสอบได 
     ๑๐.๖ บัตรประจําตัวสอบจะตองรักษาใหดีท่ีสุด และจะตองนํามาแสดงพรอมบัตร
ประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการตอคณะกรรมการทุกข้ันตอนของการสอบ หากชํารุดสูญหาย
หรือไมมีมาแสดง อาจพิจารณาไมใหเขาสอบ 
   ๑๑. ขอควรปฏิบัติในการสอบภาควิชาการ 
     ๑๑.๑ กอนถึงกําหนดเวลาสอบ ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง กรรมการคุมสอบจะเรียกผูสมัคร
สอบเขาหองสอบตามลําดับหมายเลขประจําตัวสอบ เขานั่งตามผังท่ีนั่งสอบตามหมายเลขประจําตัวสอบท่ี
กําหนด ผูสมัครสอบตองวางบัตรประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัวประชาชนไวบนโตะท่ีนั่งสอบ เพ่ือให
กรรมการตรวจวาตรงกับท่ีนั่งสอบ และเม่ือกรรมการตรวจเสร็จแลวใหเก็บได  
 

/๑๑.๒ หามนํา... 
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     ๑๑.๒ หามนําอุปกรณท่ีไมเก่ียวของกับการสอบเขาไปในหองสอบโดยเด็ดขาด เชน 
เครื่องคํานวณ นาฬิกา โทรศัพทมือถือ วิทยุมือถือ หรือเครื่องมือสื่อสารแบบพกพาทุกชนิด ท้ังนี้คณะกรรมการ
สอบคัดเลือกจะไมรับฝากอุปกรณดังกลาวกรณีท่ีผูเขาสอบนําติดตัวมา 
     ๑๑.๓ การเขาหองสอบชากวากําหนดเวลาสอบ 
        ๑๑.๓.๑ หากมาถึงหองสอบชากวากําหนดเวลาสอบไมเกิน ๑๕ นาที ใหเขาหอง
สอบไดแตไมตอเวลาสอบ 
        ๑๑.๓.๒ หากมาถึงหองสอบชากวากําหนดเวลาสอบเกินกวา ๑๕ นาที จะไมมีสิทธิ์
สอบในวิชานั้น 
     ๑๑.๔ เม่ือกรรมการแจกปญหาสอบและใบคําตอบแลว ผูสมัครสอบตองรอฟงสัญญาณ
เริ่มทําขอสอบจากกรรมการคุมสอบเทานั้น หามเปดปญหาสอบกอนกรรมการสั่งและหามทําขอสอบกอนเวลาท่ี
กําหนด หากมีขอสงสัยใหยกมือถามกรรมการคุมสอบ กรรมการคุมสอบจะชี้แจงเฉพาะคําผิดเทานั้น 
สวนความหมายของขอสอบกรรมการคุมสอบจะไมอธิบาย   
     ๑๑.๕ เม่ือเริ่มทําขอสอบแลวใหผูเขาสอบตรวจทานความถูกตองของชุดปญหาสอบวา
ตรงกับหนาปญหาสอบหรือไม ผูเขาสอบจะออกจากหองสอบกอนหมดเวลาไมได ไมวาจะทําขอสอบเสร็จแลว
หรือไมก็ตาม เวนกรณีฉุกเฉิน หรือจําเปนตองเขาหองน้ํา จะตองไดรับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบแลวเทานั้น
จึงจะออกจากหองสอบได 
     ๑๑.๖ ขอสอบทุกขอจะมีคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว การเลือกคําตอบใหปฏิบัติ
ตามคําชี้แจงการตอบปญหาสอบ 
     ๑๑.๗ หากปรากฏวามีการทุจริตหรือการชวยเหลือกันในขณะสอบ กรรมการคุม 
สอบจะบันทึกไวในใบคําตอบ ท้ังผูชวยเหลือและผูรับการชวยเหลือจะหมดสิทธิ์ ในการสอบคัดเลือก  
โดยคณะกรรมการสอบคัดเลือกจะสงตัวผูกระทําผิดใหเจาหนาท่ีบานเมืองดําเนินการตามกฎหมายทันที 
     ๑๑.๘ หามพูด คุย หรือแสดงกริยาทาทางท่ีสอไปทางทุจริต หามหยิบยื่นสิ่งของใหผูอ่ืน
โดยพลการ 
     ๑๑.๙  หามนั่งผิดจากหมายเลขท่ีนั่งสอบของตนเอง หรือลงหมายเลขประจําตัวสอบท่ี
ไมใชของตนเองในใบคําตอบ หากตรวจพบจะถูกดําเนินคดีอาญาโดยทันที 
     ๑๑.๑๐  รับฟงคําแนะนําการเขียนใบคําตอบของกรรมการคุมสอบใหเขาใจ การไมใสใจท่ี
จะปฏิบัติตามคําสั่งของกรรมการคุมสอบ ในการเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขประจําตัวสอบไมถูกตอง 
กรรมการจะถือวาเปนความผิดของทาน และจะไมไดคะแนนในวิชานั้น 
   ๑๒. เง่ือนไขการบรรจุเขารับราชการ 
     ๑๒.๑ ผูท่ีสอบผานการคัดเลือกยินดีใหทางราชการพิจารณาบรรจุเขารับราชการตาม
หลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีทางราชการกําหนด ท้ังในสถานท่ีกรุงเทพฯ ปริมณฑล หรือตางจังหวัด หากผูท่ีสอบ
คัดเลือกได ไมประสงคเขารับราชการตามท่ีกําหนด ถือวาผูสมัครสอบสละสิทธิ์เขารับราชการทุกกรณี 
     ๑๒.๒ กองบัญชาการกองทัพไทย จะไมรับโอนหรือยายผูท่ีสอบผานการคัดเลือกท่ีมิได
สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย โดยจะตองลาออกจากสวนราชการเดิมกอน และจะบรรจุในตําแหนงและ 
รับเงินเดือน ตามคุณวุฒิท่ีสมัครท่ีไดระบุไว 

 

/๑๒.๓  ผูท่ีผาน... 
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     ๑๒.๓  ผูท่ีผานการสอบคัดเลือกเปนตัวจริงและไดรับการบรรจุในสวนราชการใด จะตอง

มีเวลารับราชการและปฏิบัติราชการในสวนราชการการนั้นไมนอยกวา ๓ ป จึงจะสามารถปรับยายหรือโอน 

ระหวางสวนราชการได 

   ๑๓. การติดตอสอบถามขอมูลรายละเอียดเพ่ิมเติม  

     ๑๓.๑ การตรวจสอบคุณวุฒิในการสมัครสอบ, การสอบภาควิชาการ, การสอบภาคปฏิบัติ, 

การทดสอบสมรรถภาพรางกาย และการประกาศผลสอบ ไดท่ี กรมกําลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 

ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร. ๐๖ ๒๗๕๗ ๔๖๖๒ และ ๐๖ ๑๙๙๗ ๔๒๐๔ (เฉพาะเวลาราชการ) 

     ๑๓.๒ รายละเอียดการสอบคัดเลือกฯ และการประชาสัมพันธเพ่ิมเติม สามารถติดตาม

ไดทางเว็บไซต https://rtarf.thaijobjob.com 

 

https://rtarf.thaijobjob.com/


รหัสกลุม ตําแหนง กลุมตําแหนง จํานวน อัตรา เพศ คุณวุฒิ

41 นายทหารตรวจสอบภายใน ๑ ร.อ. ชาย/หญิง ปริญญาตรี สาขาการบัญชี สาขาการบัญชีการเงิน สาขาการเงิน สาขาการบริหารการเงิน

สาขาการสอบบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี

42 นายทหารการเงิน ๒ ร.อ. ชาย/หญิง ปริญญาตรี สาขาการบัญชี สาขาการเงิน สาขาการเงินและการธนาคาร

สาขาเศรษฐศาสตรการเงิน สาขาเศรษฐศาสตรการคลัง

43 นายทหารพยาบาล (๑) ๑ ร.อ. หญิง ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

44 นายทหารพยาบาล (๒) ๑ ร.อ. ชาย/หญิง ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

45 นายทหารคอมพิวเตอร ๒ ร.อ./พ.ต. ชาย/หญิง ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร

สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร

46 วิศวกรรมสํารวจ ๑ ร.อ. ชาย ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสํารวจ

47 อาจารยวิทยาศาสตร ๑ พ.ต. ชาย/หญิง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  สาขาการศึกษาศาสตร สาขาวิทยาศาสตร

สาขาวิศวกรรมศาสตร สาขาฟสิกส 

หมายเหตุ ๑) รับสมัคร และสอบคัดเลือกเปนกลุมตําแหนง

๒) รายละเอียดช่ือตําแหนง และที่ต้ังหนวย ตาม ผนวก ฉ

ผนวก ก

บัญชีกลุมตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตร



ก-๒ 

ขอบเขตเนื้อหาการสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติ 
ตําแหนงนายทหารสัญญาบัตรจัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

        
 

๑. วิชาพ้ืนฐานความรูท่ัวไป ทุกตําแหนงสอบเหมือนกัน ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๖๐ ขอ ๖๐ คะแนน ดังนี้ 
 ๑.๑ คณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔-๖ ความรูเก่ียวกับ เซต ตรรกศาสตร ความสัมพันธและ
ฟงกชั่น ระบบจํานวนจริง ความนาจะเปน สถิติ ลําดับและอนุกรม 
 ๑.๒ ภาษาไทย ระดับปริญญาตรี 
  ๑.๒.๑ หลักภาษา ความรู เ ก่ียวกับ หนวยเสียง รูปลักษณของคํา หนาท่ีของคํา การสะกดคํา 
การอานคํา ความหมายของคํา และลักษณะประโยคเพ่ือการสื่อสาร 
  ๑.๒.๒ การใชภาษา ความรูเก่ียวกับ การใชพจนานุกรม ระดับภาษา ราชาศัพท สํานวน สุภาษิต  
คําพังเพย ขอบกพรองในการใชประโยค โวหารการเขียน การใชเครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอ่ืน ๆ 
  ๑.๒.๓ ความเขาใจภาษา ความรูเก่ียวกับ การอานจับใจความ การอานตีความ การอานสรุปความ  
การเขียนเรียงความ/บทความ 
 ๑.๓ ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี ความรูเก่ียวกับ ดานคําศัพท สํานวน ไวยากรณ ความเขาใจประโยค
และเนื้อเรื่องท่ีอาน การจับประเด็นและใจความสําคัญของเรื่องและบทสนทนาท่ัวไป 
 ๑.๔ ความรูท่ัวไป ความรูดานการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตรเทคโนโลยี พลังงาน
สิ่งแวดลอม ประชาคมอาเซียน และคานิยมคนไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก-๓ 
 

๒. วิชาเฉพาะตําแหนง 
 ๒.๑ กลุมตําแหนงนายทหารตรวจสอบภายใน ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๙๐ ขอ ๙๐ คะแนน 
  ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเก่ียวกับ 
  ๒.๑.๑ การตรวจสอบภายใน, การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
   เอกสาร/หนังสืออางอิง หนังสือการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน ผูแตง จันทนา  
สาขากร, นิพันธ  เห็นโชคชัยชนะ, ศิลปะพร  ศรีจั่นเพชร (กรกฎาคม ๒๕๕๗) 
  ๒.๑.๒ มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับภาครัฐ 
   เอกสาร/หนังสืออางอิง หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติ 
การตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๒.๑.๓ วินัยการเงินการคลังของรัฐ  
   เอกสาร/หนังสืออางอิง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 ๒.๒ กลุมตําแหนงนายทหารการเงิน ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๙๐ ขอ ๙๐ คะแนน 
  ๒.๒.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเก่ียวกับ 
   ๒.๒.๑.๑ หลักการบัญช ี
     เอกสาร/หนังสืออางอิง หนังสือหลักการบัญชี ผูแตง ผศ.สุกัลยา  ปรีชา 
   ๒.๒.๑.๒ การบัญชีชั้นสูง 
     เอกสาร/หนังสืออางอิง หนังสือการบัญชีชั้นสูง ผูแตง ผศ.ดุษฎี  สงวนชาติและคณะ, 
รศ.ดร.วรศักด์ิ  ทุมมานนท  และคณะ 
   ๒.๒.๑.๓ การบัญชีการเงิน 
     เอกสาร/หนังสืออางอิง หนังสือการบัญชีการเงิน ผูแตง รศ.ดวงสมร  อรพินทและคณะ, 
รศ.กชกร  เฉลิมกาญจนา และคณะ 
   ๒.๒.๑.๔ เศรษฐศาสตรจุลภาคและเศรษฐศาสตรมหภาค 
     เอกสาร/หนังสืออางอิง หนังสือเศรษฐศาสตรจุลภาคและเศรษฐศาสตรมหภาค  
ผูแตง รศ.วันรักษ  ม่ิงมณีนาคิน 
  ๒.๒.๒ การสอบภาคปฏิบัติ คะแนน ๓๐ คะแนน 
     ใหผูเขาทําการสอบภาคปฏิบัติ การจัดทํางบการเงิน ตามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 
 ๒.๓ กลุมตําแหนงนายทหารพยาบาล (๑) และ (๒) ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๙๐ ขอ ๙๐ คะแนน 
  ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเก่ียวกับ 
  ๒.๓.๑ การพยาบาลอายุรศาสตร 
   เอกสาร/หนังสืออางอิง 
   - การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ เลม ๑ (โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก) 
   - การวิเคราะหผลการตรวจทางหองปฏิบัติการสําหรับพยาบาล ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี ๔ (รอง
ศาสตราจารย เพ็ญจันท สุวรรณแสง โมไนยพงศ) 
   - การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุท่ีมีปญหา เลม ๑-๒ (แปลและเรียบเรียงจากหนังสือ 
Medical-Surgical Nursing, รองศาสตราจารย ดร.ผองศรี ศรีมรกต) 
 

/๒.๓.๒ พยาธิ... 
 



ก-๔ 

 
  ๒.๓.๒ พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล 
   เอกสาร/หนังสืออางอิง 
   - พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เลม ๑ (สุจินดา ริมศรีทอง, สุดาพรรณ ธัญจิรา และ อรุณศร ี
เตชัสหงส)  
   - พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เลม ๒ (สุจินดา ริมศรีทอง, สุดาพรรณ ธัญจิรา, อรุณศรี 
เตชัสหงส และ สุภามาศ ผาติประจักษ) 
  ๒.๓.๓ การพยาบาล หู คอ จมูก 
   เอกสาร/หนังสืออางอิง การพยาบาล หู คอ จมูก ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี ๑ (ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน 
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชนก) 
  ๒.๓.๔ การพยาบาลสูตินรีกรรม 
   เอกสาร/หนังสืออางอิง การพยาบาลสูติศาสตร เลม ๓ (ศรีเกียรติ อนันตสวัสด์ิ) 
  ๒.๓.๕ การพยาบาลเด็กและวัยรุน 
   เอกสาร/หนังสืออางอิง 
   - การพยาบาลเด็ก เลม ๑ และ เลม ๒ (พรทิพย ศิริบูรณพิพัฒนา) 
   - การวางแผนการพยาบาลมารดาและทารก ผูแตง: Karla L. Luxner, RNC, ND ผูแปลและ
เรียบเรียง : คณาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ สถาบันพระบรมราชชนก และกระทรวง
สาธารณสุข 
     - การพยาบาลเด็กและวัยรุน (Child and Adolescent Nursing) ผูชวยศาสตราจารย  
ดร. ชญานิกา ศรีวิชัย) 
     - ตําราการพยาบาลเด็ก (คณาจารย ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร  
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล) 
  ๒.๓.6 สุขภาพจิต และจิตเวช 
   เอกสาร/หนังสืออางอิง การพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวช (อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย) 
  ๒.๓.7 การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องตน 
   เอกสาร/หนังสืออางอิง การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องตน (รศ.ดร.สุลี 
ทองวีเชียร) 
  ๒.๓.8 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ และขอบังคับ ระเบียบ ประกาศสภา
การพยาบาลท่ีเก่ียวของ 
   เอกสาร/หนังสืออางอิง พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศสภาการพยาบาลท่ีเก่ียวของ 
  ๒.๓.๙ การพยาบาลอายุรศาสตร 
   เอกสาร/หนังสืออางอิง การพยาบาลอายุรศาสตร (ประทุม  สรอยวงศ) 
 

/๒.๔ กลุมตําแหนง... 
 
 
 
 
 



ก-๕ 

 
 ๒.๔ กลุมตําแหนงนายทหารคอมพิวเตอร ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๙๐ ขอ ๙๐ คะแนน 
  ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเก่ียวกับ 
  ๒.๔.๑ การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
   เอกสาร/หนังสืออางอิง การวิเคราะหและออกแบบระบบ (ฉบับปรับปรุงเพ่ิมเติม) ผูแตง โอภาส  
เอ่ียมสิริวงศ 
  ๒.๔.๒ ระบบสื่อสารขอมูล 
   เอกสาร/หนังสืออางอิง การสื่อสารขอมูลคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย ผูแตง น.ท. ฉัตรชัย  
สุมามาลย 
  ๒.๔.๓ ปญญาประดิษฐ (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) 
   เอกสาร/หนังสืออางอิง ปญญาประดิษฐ (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี ๒ ป 
๒๕๕๕ ผูแตง รศ.ดร.บุญเจริญ  ศิริเนาวกุล 
  ๒.๔.๔ Internet of Things (IoT) 
   เอกสาร/หนังสืออางอิง IoT สถาปตยกรรมการสื่อสาร Internet of Things ผูแตง ผศ.ดร. ชัชชัย  คุณบัว 
  ๒.๔.๕ ระบบฐานขอมูล 
   เอกสาร/หนั งสืออางอิง ระบบฐานขอมูล Database Systems (ฉบับปรับปรุงเพ่ิมเติม)  
ผูแตง โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ  
  ๒.๔.๖ Cyber security and Data Privacy  
   เอกสาร/หนังสืออางอิง  
   - พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   - คูมือ Cyber security สําหรับประชาชน โดย กสทช. 
 
 ๒.๕ กลุมตําแหนงวิศวกรรมสํารวจ ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๙๐ ขอ ๙๐ คะแนน 
  ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเก่ียวกับ 
  ๒.๕.๑ วิชาการทําแผนท่ี ความรูเก่ียวกับ เสนโครงแผนท่ี การสํารวจจากภาพถายทางอากาศ และการทําแผนท่ี 
   เอกสาร/หนังสืออางอิง  
   - เสนโครงแผนท่ี (สวัสด์ิชัย  เกรียงไกรเพชร, ยรรยง  ทรัพยสุขอํานวย) 
   - หลักเบื้องตนของการสํารวจดวยภาพถาย (ดร.วิชา  จิวาลัย และ ปรีชา  วงศวิทวัส) 
   - การรังวัดดวยภาพดิจิทัล (ไพศาล  สันติธรรมนนท) 
  ๒.๕.๒ วิชาการสํารวจในภูมิประเทศ ความรูเก่ียวกับ การรังวัดและความคลาดเคลื่อน งานสํารวจระดับ 
งานสํารวจวงรอบ เสนชั้นความสูง ระบบพิกัด UTM และการสํารวจดวยการรังวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS 
   เอกสาร/หนังสืออางอิง การสํารวจรังวัด : ทฤษฎีและการประยุกตใช (รศ.วิชัย  เยี่ยงวีรชน 
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)  
  

/๒.๖ กลุมตําแหนง... 
 
 
 
 
 
 



 
 ๒.๖ กลุมตําแหนงอาจารยวิทยาศาสตร 
  ๒.๖.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี
และกฎการเคลื่อนท่ี สมดุลกล 
แสง เสียง ไฟฟาสถิต ไฟฟากระแสตรง
  ๒.๖.๒ เอกสาร/หนังสืออางอิง
มัธยมศึกษาตอนปลาย (สสวท.) 
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ
  ๒.๖.๓ การสอบภาคปฏิบัติ
   ๒.๖.๓.๑ การสอบภาคปฏิบัติโดยการทําการสอนภาคทฤษฎีใชเว
ในเนื้อหาจากการสอบภาคทฤษฎี และเตรียมแผนการสอน สงใหคณะกรรมการในวันสอบภาคปฏิบัติ 
จํานวน ๓ ชุด(๒๐ คะแนน) 
   ๒.๖.๓.๒ สอบปฏิบัติการทดลองใชเวลา 
(๒๐ คะแนน) 

 

ก-๖ 

กลุมตําแหนงอาจารยวิทยาศาสตร ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๙๐ ขอ ๙๐ คะแนน
ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเก่ียวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

 งานพลังงาน การเคลื่อนท่ีแบบหมุน การเคลื่อนแบบซิมเปลฮารมอนิก
ไฟฟากระแสตรง แมเหล็กไฟฟา ฟสิกสอะตอม และฟสิกสนิวเคลียร

หนังสืออางอิง หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม วิทยาศาสตรฟสิกสระดับ
.) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
การสอบภาคปฏิบัติ คะแนนสอบภาคปฏิบัติ ๔๐ คะแนน 

การสอบภาคปฏิบัติโดยการทําการสอนภาคทฤษฎีใชเวลา 
จากการสอบภาคทฤษฎี และเตรียมแผนการสอน สงใหคณะกรรมการในวันสอบภาคปฏิบัติ 

สอบปฏิบัติการทดลองใชเวลา ๑ ชั่วโมง โดยเลือกเนื้อหาจากการสอบภาคทฤษฎี 

 
 

คะแนน 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มวล แรง 

การเคลื่อนแบบซิมเปลฮารมอนิก คลื่น 
ฟสิกสอะตอม และฟสิกสนิวเคลียร 

หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม วิทยาศาสตรฟสิกสระดับ
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตร

ลา ๓๐ นาที โดยเลือกสอน 
จากการสอบภาคทฤษฎี และเตรียมแผนการสอน สงใหคณะกรรมการในวันสอบภาคปฏิบัติ  

ชั่วโมง โดยเลือกเนื้อหาจากการสอบภาคทฤษฎี  



รหัสกลุม ตําแหนง กลุมตําแหนง จํานวน อัตรา เพศ คุณวุฒิ

51 สารบรรณ ๑๐ ส.อ. ชาย/หญิง ม.๓ - ม.๖, ปวช.-ปวส.พณิชยการ หรือบริหารธุรกิจทุกสาขา 

52 พลขับรถ ๒๐ ส.อ. ชาย ม.๓ - ม.๖, ปวช.-ปวส. สาขาชางยนต

มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต เปนทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑

และอายุไมต่ํากวา ๒๒ ปบริบูรณ 

53 การเงิน (๑) ๓ ส.อ. ชาย ปวช. - ปวส. สาขาการบัญชี สาขาการเงิน หรือสาขาการเงินและการธนาคาร

54 การเงิน (๒) ๑๒ ส.อ. ชาย/หญิง ปวช. - ปวส. สาขาการบัญชี สาขาการเงิน หรือสาขาการเงินและการธนาคาร

55 เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร ๒ ส.อ. ชาย ปวช. - ปวส. สาขาคอมพิวเตอร หรือสาขาสารสนเทศ

56 เจาหนาท่ีพยาบาล ๑ ส.อ. ชาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพผูชวยพยาบาล หลักสูตร ๑-๒ ป

57 เจาหนาท่ีชางโยธา ๒ ส.อ. ชาย ปวช.-ปวส. สาขาชางโยธา

หมายเหตุ ๑) รับสมัคร และสอบคัดเลือกเปนกลุมตําแหนง

๒) รายละเอียดชื่อตําแหนง และท่ีตั้งหนวย ตาม ผนวก ฉ

ผนวก ข

บัญชีกลุมตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารประทวน



ขอบเขตเนื้อหาการสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติ

ตําแหนงนายทหารประทวน

 
๑. วิชาพ้ืนฐานความรูท่ัวไป ทุกตําแหนงสอบเหมือนกัน ขอสอบปรนัย 

 ๑.๑  คณิตศาสตร ระดับ ม.๑

 ๑.๒  ภาษาไทย ระดับ ม.๑-ม

  ๑.๒.๑ หลักภาษา ความรู เ ก่ียวกับ หนวยเสียง

การอานคํา ความหมายของคํา และลักษณะประโยคเพ่ือการสื่อสาร

  ๑.๒.๒ การใชภาษา ความรูเก่ียวกับ การใชพจนานุกรม ระดับภาษา ราชาศัพท สํานวน สุภาษิต 

คําพังเพย ขอบกพรองในการใชประโยค โวหารการเขียน การใชเครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอ่ืน ๆ 

  ๑.๒.๓ ความเขาใจภาษา

และการเขียนเรียงความ/บทความ

 ๑.๓  ภาษาอังกฤษ เนื้อหาระดับ ม

ประโยคและเนื้อเรื่องท่ีอาน การจับประเด็นและใจความของเรื่อง และบทสนทนาระดับเบื้องตน

 ๑.๔ ความรูท่ัวไป ความรูดานการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตรเทคโนโลยี พลังงาน 

สิ่งแวดลอม ประชาคมอาเซียน และค

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข-๒ 

ขอบเขตเนื้อหาการสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติ

ตําแหนงนายทหารประทวนจัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจําปงบประมาณ 

     
ทุกตําแหนงสอบเหมือนกัน ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๖๐ 

๑-ม.๓  

ม.๓ 

ความรู เ ก่ียวกับ หนวยเสียง รูปลักษณของคํา หนาท่ีของคํา การสะกดคํา 

และลักษณะประโยคเพ่ือการสื่อสาร   

ความรูเก่ียวกับ การใชพจนานุกรม ระดับภาษา ราชาศัพท สํานวน สุภาษิต 

คําพังเพย ขอบกพรองในการใชประโยค โวหารการเขียน การใชเครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอ่ืน ๆ 

ความเขาใจภาษา ความรูเก่ียวกับ การอานจับใจความ การอานตีความ การอานสรุปความ 

บทความ 

เนื้อหาระดับ ม.๑-ม.๓  ความรูเก่ียวกับ คําศัพท สํานวน ไวยากรณพ้ืนฐาน ความเขาใจ

ประโยคและเนื้อเรื่องท่ีอาน การจับประเด็นและใจความของเรื่อง และบทสนทนาระดับเบื้องตน

ความรูดานการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตรเทคโนโลยี พลังงาน 

สิ่งแวดลอม ประชาคมอาเซียน และคานิยมคนไทย 

 

ขอบเขตเนื้อหาการสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัต ิ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    
๖๐ ขอ ๖๐ คะแนน ดังนี้  

รูปลักษณของคํา หนาท่ีของคํา การสะกดคํา  

ความรูเก่ียวกับ การใชพจนานุกรม ระดับภาษา ราชาศัพท สํานวน สุภาษิต  

คําพังเพย ขอบกพรองในการใชประโยค โวหารการเขียน การใชเครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอ่ืน ๆ  

ความรูเก่ียวกับ การอานจับใจความ การอานตีความ การอานสรุปความ 

ก่ียวกับ คําศัพท สํานวน ไวยากรณพ้ืนฐาน ความเขาใจ

ประโยคและเนื้อเรื่องท่ีอาน การจับประเด็นและใจความของเรื่อง และบทสนทนาระดับเบื้องตน 

ความรูดานการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตรเทคโนโลยี พลังงาน 



ข-๓ 

 

๒. วิชาเฉพาะตําแหนง  
 ๒.๑ กลุมตําแหนงสารบรรณ ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๙๐ ขอ ๙๐ คะแนน 

  ๒.๑.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเก่ียวกับ 
   ๒.๑.๑.๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ พรอมภาคผนวก  
ทายระเบียบ รวมท้ังฉบับแกไขเพ่ิมเติมและคําอธิบาย 
   ๒.๑.๑.๒ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
   ๒.๑.๑.๓ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   ๒.๑.๑.๔ วิชาดานคอมพิวเตอร ความรูดานคอมพิวเตอร การใชงานโปรแกรมสําเร็จรูป 
(Window 10, Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2013 และ Microsoft Power Point 2013) 

   หนังสือ/เอกสารอางอิง คอมฯ มือใหม ผูแตง สุธีร  นวกุล, บริษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
  ๒.๑.๒ การสอบภาคปฏิบัติ การตัดสินใชเกณฑ “ผาน” หรือ “ไมผาน” (เกณฑผาน ๕๐% ข้ึนไป) 
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
   ๒.๑.๒.๑ การพิมพหนังสือราชการดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft 

Word 2013 (๖๐ คะแนน) 

   ๒.๑.๒.๒ การสรางตารางและจัดทําขอมูลโดยใชโปรแกรม Microsoft Excel 2013 (๒๐ คะแนน) 

   ๒.๑.๒.๓ การนําเสนอขอมูลโดยใชโปรแกรม Microsoft Power Point 2013 (๒๐ คะแนน) 

 
 ๒.๒ กลุมตําแหนงการเงิน (๑) และ (๒) ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๙๐ ขอ ๙๐ คะแนน 
  ๒.๒.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเก่ียวกับ 
   ๒.๒.๑.๑  วิชาการบัญชีเบื้องตน ๑ 
   เอกสาร/หนังสืออางอิง ตําราระดับ ปวช. ผูแตง วิภา  ปติยสนุวัฒน 
   ๒.๒.๑.๒  วิชาการบัญชีเบื้องตน ๒ 
   เอกสาร/หนังสืออางอิง ตําราระดับ ปวช. ผูแตง พัชรา  แสนภักดี 
   ๒.๒.๑.๓  วิชาการบัญชีตนทุนเบื้องตน  
   เอกสาร/หนังสืออางอิง ตําราระดับ ปวช. ผูแตง อรษา  ตันเจริญ 
   ๒.๒.๑.๔  วิชาภาษีเงินไดบุคคลธรรมดากับการบัญชี 
   เอกสาร/หนังสืออางอิง ตําราระดับ ปวช. ผูแตง สุธยา  หงสศุภางคพันธ 
   ๒.๒.๑.๕  วิชาหลักเศรษฐศาสตรมหภาคเบื้องตน 
   เอกสาร/หนังสืออางอิง ตําราระดับ ปวช. ผูแตง มณีรัตน  ภิญโญภูษาฤกษ และคณะ 
  ๒.๒.๒ การสอบภาคปฏิบัติ การตัดสินใชเกณฑ “ผาน” หรือ “ไมผาน” (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ตองไดวิชาละ ๒๕ คะแนนข้ึนไปถึงจะผานเกณฑ) 
   ๒.๒.๒.๑ การสรางตารางและจัดทําขอมูลโดยใชโปรแกรม Microsoft Excel 2013 (๕๐ คะแนน) 

   ๒.๒.๒.๒ การนําเสนอขอมูลโดยโปรแกรม Microsoft Power Point 2013 (๕๐ คะแนน) 

 

/๒.๓ กลุมตําแหนง... 

 

 



ข-๔ 

 

 ๒.๓ กลุมตําแหนงพลขับรถ ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๙๐ ขอ ๙๐ คะแนน 
  ๒.๓.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเก่ียวกับ 
   ๒.๓.๑.๑ กฎจราจรตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 
   เอกสาร/หนังสืออางอิง พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
   ๒.๓.๑.๒ เครื่องยนตและระบบตางๆ ของเครื่องยนต 
   เอกสาร/หนังสืออางอิง 
   - งานเครื่องยนต ผูแตง ประสานพงษ  หาเรือนชีพ 
   - งานเครื่องลางรถยนต ผูแตง ประสานพงษ  หาเรือนชีพ 
   ๒.๓.๑.๓ การตรวจสอบและบํารุงรักษารถยนต 
   เอกสาร/หนังสืออางอิง 
   - การขับรถและงานบํารุงรักษารถยนต ผูแตง ศิริ  บุญธรรมกุล และ พงษศักด์ิ  บุญธรรมกุล 
   - เครื่องยนต ผูแตง อัมพร  ภัคดีชาติ, เกษม  ประพฤติธรรม, บุญทัน  สมนึก, คํานึง  สาขากร 
  ๒.๓.๒ การสอบภาคปฏิบัติ การตัดสินใชเกณฑ “ผาน” หรือ “ไมผาน” (เกณฑผาน  ๖๕% ข้ึนไป) 
   สถานีท่ี ๑ การขับข่ีทางท่ัวไป, ปฏิบัติตามกฎจราจรทางบก (ใชรถยนตโดยสารขนาดใหญ ๓๐%) 
   สถานีท่ี ๒ การขับเดินหนา-ถอยหลัง (ใชรถยนตบรรทุกขนาดใหญ ๒๐%) 
   สถานีท่ี ๓ การกลับรถ (ใชรถยนตบรรทุกขนาดกลาง ๒๐%) 
   สถานีท่ี ๔ การเขาจอดในท่ีจํากัด (ใชรถยนตบรรทุกขนาดเล็ก ๓๐%) 
 
 ๒.๔ กลุมตําแหนงเจาหนาท่ีคอมพิวเตอร ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๙๐ ขอ ๙๐ คะแนน 
  ๒.๔.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเก่ียวกับ 
   ๒.๔.๑.๑ วิทยาการคอมพิวเตอร 
   เอกสาร/หนังสืออางอิง เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ ผูแตง ศรีไพร  ศักด์ิรุงพงศากุล 
   ๒.๔.๑.๒ ระบบสื่อสารขอมูล  
   เอกสาร/หนังสืออางอิง การสื่อสารขอมูลคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย ผูแตง น.ท. ฉัตรชัย สุมามาลย 
   ๒.๔.๑.๓ Internet of Things (IoT) 
   เอกสาร/หนังสืออางอิง IoT สถาปตยกรรมการสื่อสาร Internet of Things ผูแตง ผศ.ดร. ชัชชัย  คุณบัว 
  ๒.๔.๒ การสอบภาคปฏิบัติ คะแนนสอบภาคปฏิบัติ ๖๐ คะแนน 
   ใหผูเขาทําการสอบภาคปฏิบัติ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power 
Point ตามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 
   ๒.๔.๒.๑ Microsoft Word พิมพหนังสือราชการตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 
   ๒.๔.๒.๒ Microsoft Excel ทําตารางขอมูล, นําขอมูลมาเขียนเปนกราฟได 
   ๒.๔.๒.๓ Microsoft Power Point (ใสเทคนิคการนําเสนอไดตามความเหมาะสม) 
     - แนะนําหนวยงาน 
     - แทรก Object 
     - แทรกขอมูลหนังสือราชการท่ีใหพิมพ 
 

/๒.๕ กลุมตําแหนง... 

 

 



 
 ๒.๕ กลุมตําแหนงเจาหนาท่ีพยาบาล 

  ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี

  ๒.๕.๑ วิชาการพยาบาลพ้ืนฐาน แนวคิดและการปฏิบัติ

   เอกสาร/หนังสืออางอิง

   - การพยาบาลพ้ืนฐาน แนวคิดและการปฏิบัติ

   - การพยาบาลพ้ืนฐาน เลม 

  ๒.๕.๒ วิชาปฏิบัติการพยาบาล

   เอกสาร/หนังสืออางอิง

   - คูมือปฏิบัติการพยาบาล

   - คูมือปฏิบัติการพยาบาล เลม 

  ๒.๕.๓ วิชาตรวจผูปวยนอก

   เอกสาร/หนังสืออางอิง

  ๒.๕.๔ การอบรมหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทยเวชกรฉุกเฉิน

   เอกสาร/หนังสืออางอิง

ฉุกเฉินระดับตน : Emergency 

  ๒.๕.๕ การปองกัน การเฝาระวัง การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากความรอน

   เอกสาร/หนังสืออางอิง

การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากความรอน 

 

 ๒.๖ กลุมตําแหนงเจาหนาท่ีชางโยธา 
  ๒.๖.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี
   ๒.๖.๑.๑ ความรูเบื้องตนการเขียนแบบ อานแบบท่ีเก่ียวของกับงานกอสราง
   ๒.๖.๑.๒ ความรูเก่ียวกับเทคนิคการกอสราง พ้ืนฐานงานชางก
   ๒.๖.๑.๓ การประมาณราคาและจํานวนวัสดุในงานกอสราง
   ๒.๖.๑.๔ ความรูเรื่องการสํารวจเพ่ืองานกอสราง
   ๒.๖.๑.๕ การทดสอบวัสดุในหองตรวจทดลองและในสนาม
  ๒.๖.๒ หนังสือ/เอกสารอางอิง
   ๒.๖.๒.๑ การประมาณราคางานวิศวกรรมกอสราง 
   ๒.๖.๒.๒ อานแบบ เขียนแบบงานโครงสราง 
   ๒.๖.๒.๓ เทคนิคการสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
   ๒.๖.๒.๔ งานทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม 
   ๒.๖.๒.๕ การสํารวจเพ่ือ
 

ข-๕ 

กลุมตําแหนงเจาหนาท่ีพยาบาล ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๙๐ ขอ ๙๐ คะแนน

ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเก่ียวกับ 

วิชาการพยาบาลพ้ืนฐาน แนวคิดและการปฏิบัติ 

หนังสืออางอิง  

การพยาบาลพ้ืนฐาน แนวคิดและการปฏิบัติ (สุปาณี เสนาดิสัย, วรรณภา ประไพพานิช

การพยาบาลพ้ืนฐาน เลม ๑ (Fundamentals of Nursing I) (สุมาลี  โพธิ์ทอง

วิชาปฏิบัติการพยาบาล 

หนังสืออางอิง  

คูมือปฏิบัติการพยาบาล (สุปาณี เสนาดิสัย, มณี อาภานันทิกุล) 

คูมือปฏิบัติการพยาบาล เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง) (อภิญญา  เพียรพิจารณ

วิชาตรวจผูปวยนอก 

หนังสืออางอิง คูมือตรวจผูปวยนอก (เพ็ญจันท สุวรรณแสง โมไนยพงศ

การอบรมหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทยเวชกรฉุกเฉิน 

หนังสืออางอิง ตําราประกอบการอบรมหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทยเวชกร

 Medical Technician Basic : EMT-B (สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ

การปองกัน การเฝาระวัง การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากความรอน

หนังสืออางอิง ประกาศกรมแพทยทหารบก เรื่อง คําแนะนําการปองกัน การเฝาระวัง 

การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากความรอน (กรมแพทยทหารบก) 

กลุมตําแหนงเจาหนาท่ีชางโยธา ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๙๐ ขอ ๙๐ คะแนน
ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเก่ียวกับ 

ความรูเบื้องตนการเขียนแบบ อานแบบท่ีเก่ียวของกับงานกอสราง
ความรูเก่ียวกับเทคนิคการกอสราง พ้ืนฐานงานชางกอสรางในอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
การประมาณราคาและจํานวนวัสดุในงานกอสราง 
ความรูเรื่องการสํารวจเพ่ืองานกอสราง 
การทดสอบวัสดุในหองตรวจทดลองและในสนาม 

เอกสารอางอิง 
การประมาณราคางานวิศวกรรมกอสราง (รศ.กวี  หวังนิเวศนกุล
อานแบบ เขียนแบบงานโครงสราง (อ.สุขสม  เสนานาญ) 
เทคนิคการสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (รศ.ดร. พิภพ  สุนทรสมัย
งานทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม (ฉบับปรับปรุง) (อ.มานพ  ตันตระบัณฑิตย
การสํารวจเพ่ือการกอสราง (อ.ยรรยง  ทรัพยสุขอํานวย) 

 

คะแนน 

วรรณภา ประไพพานิช) 

สุมาลี  โพธิ์ทอง) 

อภิญญา  เพียรพิจารณ) 

เพ็ญจันท สุวรรณแสง โมไนยพงศ) 

ตําราประกอบการอบรมหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทยเวชกร

สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ) 

การปองกัน การเฝาระวัง การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากความรอน 

ประกาศกรมแพทยทหารบก เรื่อง คําแนะนําการปองกัน การเฝาระวัง  

คะแนน 

ความรูเบื้องตนการเขียนแบบ อานแบบท่ีเก่ียวของกับงานกอสราง 
อสรางในอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวี  หวังนิเวศนกุล) 

พิภพ  สุนทรสมัย) 
มานพ  ตันตระบัณฑิตย) 



ผนวก ค 

บัญชีรายช่ือโรคท่ีขัดตอการเขารับราชการทหาร 

   
 

  ขอ ๑  บัญชีชื่อโรคหรือความผิดปกติตามกฎกระทรวงฉบับท่ี ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และ ฉบับท่ี ๗๖ 

(พ.ศ.๒๕๕๕) ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ซ่ึงไมสามารถรับราชการได 

    (๑) โรคหรือความผิดปกติของตา 

     (ก) ตาขางหนึ่งขางใดบอด คือเม่ือรักษาและแกสายตาดวยแวนแลวการมองเห็น 

ยังอยูในระดับตํ่ากวา ๓/๖๐ หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกวา ๑๐ องศา 

     (ข) สายตาไมปกติ คือเม่ือรักษาและแกสายตาดวยแวนแลวการมองเห็นยังอยู 

ในระดับ ๖/๒๔   หรือตํ่ากวาท้ังสองขาง 

     (ค) สายตาสั้นมากกวา ๘ ไดออปเตอร หรือสายตายาวมากกวา ๕ ไดออปเตอร ท้ัง ๒ ขาง 

     (ง) ตอแกวตาท้ังสองขาง (Bilateral Cataract) 

     (จ) ตอหิน (Glaucoma) 

     (ฉ) โรคข้ัวประสาทตาเสื่อมท้ัง ๒ ขาง (Optic Atrophy)  

     (ช) กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุนท้ังสองขาง 

     (ซ) ประสาทการเคลื่อนไหวลูกตาไมทํางาน สูญเสียอยางถาวร (Cranial nerve 3rd, 4th, 6th) 

    (๒)  โรคหรือความผิดปกติของหู 

     (ก) หูหนวกท้ังสองขาง คือตองใชเสียงในชวงคลื่นความถ่ี ๕๐๐ – ๒,๐๐๐ รอบ 

ตอวินาที หรือ เกินกวา ๕๕ เดซิเบล จึงจะไดยินท้ังสองขาง 

     (ข) หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังท้ังสองขาง 

     (ค) เยื่อแกวหูทะลุท้ังสองขาง 

    (๓)  โรคของหัวใจและหลอดเลือด 

     (ก) หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอยางถาวร จนอาจเกิดอันตรายรายแรง 

     (ข) ลิ้นหัวใจพิการ 

     (ค) การเตนของหัวใจผิดปกติอยางถาวร จนอาจเกิดอันตรายรายแรง 

     (ง) โรคของกลามเนื้อหัวใจชนิดท่ีไมสามารถรักษาใหหายขาดไดและอาจเปนอันตราย 

     (จ) หลอดเลือดแดงใหญโปงพอง 

     (ฉ) หลอดเลือดภายในกระโหลกศีรษะโปงพองหรือผิดปกติชนิดท่ีอาจเปนอันตราย 

    (๔)  โรคเลือดและอวัยวะสรางเลือด 

     (ก) โรคเลือดหรืออวัยวะสรางเลือดผิดปกติอยางรุนแรงและอาจเปนอันตรายถึงชีวิต 

     (ข) ภาวะมามโต (Hypersplenism) ท่ีรักษาไมหายและอาจเปนอันตราย 

    (๕)  โรคระบบหายใจ 

     (ก) โรคหืด (Asthma) ท่ีไดรับการวินิจฉัยตามเกณฑการวินิจฉัย  

 

/(ข) โรคทางปอด... 

 



ค-๒ 

 

     (ข) โรคทางปอดท่ีมีอาการไอ หอบเหนื่อย และมีการสูญเสียการทํางานของระบบ

ทางเดินหายใจ โดยตรวจสอบสมรรถภาพปอดไดคา Forced Expiratory Volume in One Second หรือ 

Forced Vital Capacity ตํ่ากวารอยละ ๖๐ ของคามาตรฐานตามเกณฑ 

     (ค) โรคความดันเลือดในปอดสู ง (Pulmonary Hypertension) ซ่ึงวินิจ ฉัย 

โดยการตรวจหัวใจดวยคลื่นเสียงความถ่ีสูง (Echocardiogram) หรือโดยการใสสายวัดความดันเลือดในปอด 

     (ง) โรคถุงน้ําในปอด (Lung Cyst) ท่ีตรวจวินิจฉัยไดโดยการภาพถายรังสีทรวงอก

หรือเอกซเรยคอมพิวเตอรปอด 

     (จ) โรคหยุดการหายใจในขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea) ซ่ึงวินิจฉัย

ดวยการตรวจการนอนหลับ (Polysomnography) 

    (๖)  โรคของระบบปสสาวะ 

     (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 อยางใดอยางหนึ่งผิดปกติ ดังตอไปนี้ 

      ๑) แขน ขา มือ หรือเทา ดวนหรือพิการ ถึงแมวาจะรักษาดวยวิธีใหมท่ีสุดแลว

ก็ยังใชการไมได 

      ๒) นิ้วหัวแมมือดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการถึงข้ันใชการไมได 

      ๓) นิ้วชี้ของมือดวนต้ังแตขอปลายนิ้ว 

      ๔) นิ้วมือในมือขางเดียวกันต้ังแตสองนิ้วข้ึนไปดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการ

ถึงข้ันใชการไมได 

      ๕) นิ้วหัวแมเทาดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการถึงข้ันใชการไมได 

      ๖) นิ้วเทาในเทาขางเดียวกันต้ังแตสองนิ้วข้ึนไปดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือ

พิการถึงข้ันใชการไมได 

      ๗) นิ้วเทาในเทาแตละขางต้ังแตหนึ่งนิ้วข้ึนไปดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการ

ถึงข้ันใชการไมได 

      ๘) นิ้วเทาในเทาขางใดขางหนึ่งต้ังแตหนึ่งนิ้วข้ึนไปดวนจนถึงขอโคนนิ้วหรือ

พิการถึงข้ันใชการไมได 

 

/(ค) คอเอียง... 
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     (ค) คอเอียงหรือแข็งท่ือชนิดถาวร 

     (ง) กระดูกสันหลังโกงหรือคดหรือแอนจนเห็นไดชัด หรือแข็งท่ือชนิดถาวร 

     (จ) กลามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or Contracture) จนเปนผลให

อวัยวะสวนหนึ่งสวนใดใชการไมได 

    (๘) โรคของตอมไรทอและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสัม 

     (ก) ภาวะตอมธัยรอยดทํางานนอยไปอยางถาวร 

     (ข) ภาวะตอมพาราธัยรอยดทํางานนอยไปอยางถาวร 

     (ค) ภาวะตอมใตสมองผิดปกติอยางถาวร 

     (ง) เบาหวาน 

     (จ) ภาวะอวน (Obesity) ซ่ึงมีดัชนีความหนาของรางกาย (Body Mass Index) 

ต้ังแต ๓๕ กิโลกรัมตอตารางเมตรข้ึนไป 

     (ฉ) โรคหรือความผิดปกติเก่ียวกับเมตะบอลิซึมของแรธาตุ สารอาหารดุลสารน้ํา 

อีเล็กโทรลัยท และกรดดาง ตลอดจนเมตะบอลิสัมอ่ืน ๆ ชนิดถาวร และอาจเปนอันตราย 

     (ช) ภาวะตอมธัยรอยดทํางานมากผิดปกติ (Hyperthyroidism) 

    (๙) โรคติดเช้ือ 

     (ก) โรคเรื้อน 

     (ข) โรคเทาชาง  

     (ค) โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซ่ึงไมสามารถรักษาใหหายขาดได 

    (๑๐)  โรคทางประสาทวิทยา 

      (ก) จิตเจริญลาชา (Mental Retardation) ท่ีมีระดับเชาวปญญา ๖๙ หรือตํ่ากวานั้น 

      (ข) ใบ (Mutism) หรือพูดไมเปนภาษาหรือฟงภาษาไมรูเรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร 

      (ค) ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคท่ีทําใหมีอาการชัก (Seizures) อยางถาวร 

      (ง) อัมพาต (Paralysis) ของ แขน ขา มือ หรือเทา ชนิดถาวร 

      (จ) สมองเสื่อม (Dementia) 

      (ฉ) โรคหรือความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังท่ีทําใหเกิดความผิดปกติ 

อยางมากในการเคลื่อนไหวของแขนหรือขาอยางถาวร 

      (ช) กลามเนื้อหมดกําลังอยางหนัก (Myasthenia Gravis) 

     (๑๑) โรคทางจิตเวช 

      (ก) โรคจิตท่ีมีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง 

        ๑) โรคจิตเภท (Schizophrenia) 

        ๒) โรคจิตกลุมหลงผิด (Risistant Delusional Disorder, Induced Delusional Disorder) 

        ๓) โรคสคิซโซแอฟแฟคทีป (Schizoaffective Disorder) 

 

/ ๔) โรคจิต ... 
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        ๔) โรคจิตท่ีเกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to Brain 

Damage and Dysfunction) 

        ๕) โรคจิตอ่ืน ๆ (Unspecified Nonorganic Psychosis) 

      (ข) โรคอารมณแปรปรวนท่ีมีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง 

        ๑) โรคอารมณแปรปรวน (Manic Episode, Bipolar Affective Disorder) 

        ๒) โรคอารมณแปรปรวนท่ีเกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due 

to Brain Damage and Dysfunction and to Physical Diorder) 

        ๓) โรคอารมณแปรปรวนอ่ืน ๆ  (Other Mood (Affective) Disorder, Unspecified 

Mood Disorder) 

        ๔) โรคซึมเศรา (Depressive Disorder, Recurrent Depressive Disorder) 

      (ค) โรคพัฒนาการทางจิตเวช 

        ๑) จิตเจริญลาชาท่ีมีระดับเชาวปญญา ๗๐ หรือตํ่ากวา (Mental Retardation) 

        ๒) โรคหรือความผิดปกติในการพัฒนาการของทักษะทางสังคมและภาษา 

(Pervasive Developmental Disorder) 

    (๑๒)  โรคอ่ืน ๆ 

      (ก) กระเทย (Hermaphrodism) 

      (ข) มะเร็ง (Malignant Neoplasm) 

      (ค) ตับอักเสบเรื้อรัง (Chronic Hepatitis) 

      (ง) ตับแข็ง (Cirrhosis of Liver) 

      (จ) คนเผือก (Albino) 

      (ฉ) โรคลูปสอิริธิมาโตซัสท่ัวรางกาย (Systemic Lupus Erythematosus) 

      (ช) กายแข็งท่ัวรางกาย (Systemic Sclerosis) 

      (ซ) รูปวิปริตตาง ๆ ไดแก 

        ๑) จมูกโหว 

        ๒) เพดานโหวหรือสูงหรือลิ้นไกสั้นพูดไมชัด 

      (ฌ) โรคผิวหนังลอกหลุดตัวผิดปกติแตกําเนิดชนิดเด็กดักแด (Lamellar 

Ichthyosis & Congenital Ichthyosiform Erythroderma) 

   ขอ ๒ โรคหรือความพิการใด ๆ ซ่ึงมิไดระบุไว  แตคณะกรรมการเห็นวาไมสมควรบรรจุ 

เขารับราชการ 

     

 

 
 



ผนวก ง  

เกณฑการทดสอบสมรรถภาพรางกาย 

การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพ่ือบรรจุเขารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   

การทดสอบรางกายประกอบดวย ๓ สถานี มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. สถานี “ดันพ้ืน” ภายในเวลา ๒ นาที  
 ๑.๑ ทาเริ่มตน นอนคว่ํา ขาชิดกัน ลําตัวต้ังแตศีรษะถึงปลายเทา ตรงเปนแนวเดียวกัน ปลายเทาจรดลง 
บนพ้ืนชิดกันหรือหางกันไมเกิน ๓๐ ซม. โดยฝามือท้ังสองวางคว่ําอยูบนพ้ืนตรงแนวไหล ขอศอกเหยียดตรง
สําหรับสุภาพสตรีเขาท้ังสองขางแตะพ้ืนได 
 ๑.๒ การปฏิบัติ งอแขน ลดตัวลงจนหนาอกแตะพ้ืนหรือสัมผัสมือของกรรมการ แลวดันกลับไปอยู 
ในทาเริ่มตน นับเปน ๑ ครั้ง และปฏิบัติซํ้าใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได สําหรับสุภาพสตรีระหวางการปฏิบัติ 
เขาท้ังสองขางแตะพ้ืนได 
๒. สถานี “ลุกนั่ง” ภายในเวลา ๒ นาที 
 ๒.๑ ทาเริ่มตน นอนหงาย งอเขา ใหขาทอนบนและทอนลางทํามุม ๙๐ องศา ท่ีหัวเขาฝาเทาวางราบบนพ้ืน
ชิดกันหรือหางกันไมเกิน ๓๐ ซม. นิ้วมือท้ังสองขางประสานกันหลังศีรษะ สําหรับสุภาพสตรีปลอยมือ 
แขนเหยียดตรงเหนือศีรษะได 
 ๒.๒ การปฏิบัติ ยกลําตัวทอนบนข้ึนจนลําตัวต้ังตรงไดฉากกับพ้ืน แลวเอนตัวลงนอนกลับไปอยูในทาเริ่มตน
นับเปน ๑ ครั้ง และปฏิบัติซํ้าใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได โดยนิ้วมือท้ังสองขางประสานกันหลังศีรษะ 
ตลอดการปฏิบัติ สําหรับสุภาพสตรีระหวางการปฏิบัติปลอยมือโดยแขนเหยียดตรงเหนือศีรษะได 
๓. สถานี “ว่ิง ๑ กม.” เม่ือไดรับสัญญาณออกวิ่ง ใหออกวิ่งจากจุดเริ่มตนไปจนครบ ๑ กม. ตามเสนทาง 
ท่ีกําหนด โดยไมรบกวนหรือสัมผัสผูอ่ืน ระหวางการวิ่งอาจเดินสลับบางได  
หมายเหตุ  :  ผูเขาสอบคัดเลือก ฯ ทดสอบตามวันเวลาท่ีกําหนด ผลรวมของคะแนนการทดสอบรางกาย 
ท้ัง ๓ สถานี จะตองไมนอยกวารอยละ ๔๕ หากตํ่ากวารอยละ ๔๕ หรือเขารับการทดสอบไมครบท้ัง ๓ สถานี 
ถือวาไมผานการทดสอบสมรรถภาพรางกาย 

 
 

 



จํานวน คะแนน (10) จํานวน คะแนน (10)
(ครั้ง) เพศชาย (ครั้ง) เพศชาย

1 1.000 30 6.145
2 1.214 31 6.288
3 1.428 32 6.431
4 1.642 33 6.574
5 1.856 34 6.717
6 2.070 35 6.860
7 2.284 36 7.003
8 2.498 37 7.146
9 2.712 38 7.289
10 2.926 39 7.432
11 3.140 40 7.575
12 3.354 41 7.718
13 3.568 42 7.861
14 3.782 43 8.004
15 4.000 44 8.147
16 4.143 45 8.290
17 4.286 46 8.433
18 4.429 47 8.576
19 4.572 48 8.719
20 4.715 49 8.862
21 4.858 50 9.005
22 5.001 51 9.148
23 5.144 52 9.291
24 5.287 53 9.434
25 5.430 54 9.577
26 5.573 55 9.720
27 5.716 56 9.863
28 5.859 57 10.000
29 6.002

ตารางคะแนนทดสอบท่า "ดันพ้ืน" ในเวลา 2 นาที เพศชาย
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จํานวน คะแนน (10) จํานวน คะแนน (10)
(ครั้ง) เพศหญิง (ครั้ง) เพศหญิง

1 1.000 22 6.244
2 1.333 23 6.431
3 1.666 24 6.618
4 1.999 25 6.805
5 2.332 26 6.992
6 2.665 27 7.179
7 2.998 28 7.366
8 3.331 29 7.553
9 3.664 30 7.740
10 4.000 31 7.927
11 4.187 32 8.114
12 4.374 33 8.301
13 4.561 34 8.488
14 4.748 35 8.675
15 4.935 36 8.862
16 5.122 37 9.049
17 5.309 38 9.236
18 5.496 39 9.423
19 5.683 40 9.610
20 5.870 41 9.797
21 6.057 42 10.000

คะแนนทดสอบท่า "ดันพ้ืน" ในเวลา 2 นาที เพศหญิง
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จํานวน คะแนน (10) จํานวน คะแนน (10)
(ครั้ง) เพศชาย (ครั้ง) เพศชาย

1 1.000 33 5.460
2 1.136 34 5.606
3 1.272 35 5.752
4 1.408 36 5.898
5 1.544 37 6.044
6 1.680 38 6.190
7 1.816 39 6.336
8 1.952 40 6.482
9 2.088 41 6.628
10 2.224 42 6.774
11 2.360 43 6.920
12 2.496 44 7.066
13 2.632 45 7.212
14 2.768 46 7.358
15 2.904 47 7.504
16 3.040 48 7.650
17 3.176 49 7.796
18 3.312 50 7.942
19 3.448 51 8.088
20 3.584 52 8.234
21 3.720 53 8.380
22 3.856 54 8.526
23 4.000 55 8.672
24 4.146 56 8.818
25 4.292 57 8.964
26 4.438 58 9.110
27 4.584 59 9.256
28 4.730 60 9.402
29 4.876 61 9.548
30 5.022 62 9.694
31 5.168 63 9.840
32 5.314 64 10.000

ตารางคะแนนทดสอบท่า "ลุกนั่ง" 2 นาที เพศชาย

ง-๔



จํานวน คะแนน (10) จํานวน คะแนน (10)
(ครั้ง) เพศหญิง (ครั้ง) เพศหญิง

1 1.000 30 6.044
2 1.200 31 6.190
3 1.400 32 6.336
4 1.600 33 6.482
5 1.800 34 6.628
6 2.000 35 6.774
7 2.200 36 6.920
8 2.400 37 7.066
9 2.600 38 7.212
10 2.800 39 7.358
11 3.000 40 7.504
12 3.200 41 7.650
13 3.400 42 7.796
14 3.600 43 7.942
15 3.800 44 8.088
16 4.000 45 8.234
17 4.146 46 8.380
18 4.292 47 8.526
19 4.438 48 8.672
20 4.584 49 8.818
21 4.730 50 8.964
22 4.876 51 9.110
23 5.022 52 9.256
24 5.168 53 9.402
25 5.314 54 9.548
26 5.460 55 9.694
27 5.606 56 9.840
28 5.752 57 10.000
29 5.898

ตารางคะแนนทดสอบท่า "ลุกนั่ง" 2 นาที เพศหญิง
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คะแนน (10) คะแนน (10)

เพศชาย เพศชาย

04:00 ลงไป 10.000 05:41 05:45 4.750

04:01 - 04:05 9.750 05:46 - 05:50 4.500

04:06 - 04:10 9.500 05:51 - 05:55 4.250

04:11 - 04:15 9.250 05:56 - 06:00 4.000

04:16 - 04:20 9.000 06:01 - 06:05 3.750

04:21 - 04:25 8.750 06:06 - 06:10 3.500

04:26 - 04:30 8.500 06:11 - 06:15 3.250

04:31 - 04:35 8.250 06:16 - 06:20 3.000

04:36 - 04:40 8.000 06:21 - 06:25 2.750

04:41 - 04:45 7.750 06:26 - 06:30 2.500

04:46 - 04:50 7.500 06:31 - 06:35 2.250

04:51 - 04:55 7.250 06:36 - 06:40 2.000

04:56 - 05:00 7.000 06:41 - 06:45 1.750

05:01 - 05:05 6.750 06:46 - 06:50 1.500

05:06 - 05:10 6.500 06:51 - 06:55 1.250

05:11 - 05:15 6.250 06:56 - 07:00 1.000

05:16 - 05:20 6.000 07:01 - 07:05 0.750

05:21 - 05:25 5.750 07:06 - 07:10 0.500

05:26 - 05:30 5.500 07:11 - 07:15 0.250

05:31 - 05:35 5.250 07:16 ข้ึนไป 0.000

05:36 - 05:40 5.000

คะแนนทดสอบท่า "ว่ิง 1 กม." เพศชาย

ช่วงเวลา

นาที:วินาที

ช่วงเวลา

นาที:วินาที
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คะแนน (10) คะแนน (10)

เพศหญิง เพศหญิง

05:00 ลงไป 10.000 06:41 06:45 4.750

05:01 - 05:05 9.750 06:46 - 06:50 4.500

05:06 - 05:10 9.500 06:51 - 06:55 4.250

05:11 - 05:15 9.250 06:56 - 07:00 4.000

05:16 - 05:20 9.000 07:01 - 07:05 3.750

05:21 - 05:25 8.750 07:06 - 07:10 3.500

05:26 - 05:30 8.500 07:11 - 07:15 3.250

05:31 - 05:35 8.250 07:16 - 07:20 3.000

05:36 - 05:40 8.000 07:21 - 07:25 2.750

05:41 - 05:45 7.750 07:26 - 07:30 2.500

05:46 - 05:50 7.500 07:31 - 07:35 2.250

05:51 - 05:55 7.250 07:36 - 07:40 2.000

05:56 - 06:00 7.000 07:41 - 07:45 1.750

06:01 - 06:05 6.750 07:46 - 07:50 1.500

06:06 - 06:10 6.500 07:51 - 07:55 1.250

06:11 - 06:15 6.250 07:56 - 08:00 1.000

06:16 - 06:20 6.000 08:01 - 08:05 0.750

06:21 - 06:25 5.750 08:06 - 08:10 0.500

06:26 - 06:30 5.500 08:11 - 08:15 0.250

06:31 - 06:35 5.250 08:16 ข้ึนไป 0

06:36 - 06:40 5.000

คะแนนทดสอบท่า "ว่ิง 1 กม." เพศหญิง

ช่วงเวลา ช่วงเวลา

นาที:วินาที นาที:วินาที

ง-๗



ผนวก จ  

ผาการใหคะแนนเพ่ิมพิเศษแกบุคคลที่สมัครสอบบรรจุเขารับราชการ 
   

 

 ในการสอบคัดเลือกบรรจุบุคคลพลเรือนเขารับราชการ  ใหผูท่ีผานการสอบคัดเลือกภาควิชาการ             

มีสิทธิไดรับคะแนนเพ่ิมพิเศษ โดยคิดจากคะแนนเต็มของภาควิชาการ (วิชาพ้ืนฐานความรูและวิชาเฉพาะตําแหนง) 

และ/หรือภาคปฏิบัติ  (ถามี)  มีดังนี้ 

 ๑. บุตรของผูท่ีไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ อันมีศักด์ิรามาธิบดี หรือเหรียญกลาหาญ

ตามพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีศักด์ิรามาธิบดี หรือพระราชบัญญัติเหรียญกลาหาญ  

เปนผูมีสิทธิไดรับการพิจารณาคัดเลือกเขารับราชการเปนอันดับแรก  โดยตองผานการสอบคัดเลือกภาควิชาการ  

และ/หรือภาคปฏิบัติ (ถามี) ในข้ันตอนท่ี ๑ และตองผานการสอบในข้ันตอนท่ี ๒ ข้ันตอนท่ี ๓ และข้ันตอนท่ี ๔  

ตามหลักเกณฑท่ีกองบัญชาการกองทัพไทยกําหนด 

 ๒. บุตรของผูท่ีทําหนาท่ีทหารตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด และไดรับอันตรายจนพิการเสียแขน

หรือขา หูหนวกท้ังสองขาง ตาบอด หรือไดรับการปวยเจ็บถึงทุพพลภาพ  หรือตายเพราะเหตุปฏิบัติราชการ 

ในหนาท่ี หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําตามหนาท่ีซ่ึงไดรับบําเหน็จบํานาญพิเศษตามกฎหมายวาดวย

บําเหน็จบํานาญขาราชการ  หรือไดรับเงินคาทําขวัญตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยคนงานหรือไดรับ

บําเหน็จพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง เพ่ิมใหรอยละ ๑๐ ของคะแนนเต็ม 

 ๓. บุตรของผู ท่ี ไดชวยเหลือราชการในการปราบปรามโจรผูรายจนถึงแกทุพพลภาพหรือ               

ถึงแกชีวิต ซ่ึงไดรับการรับรองจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพ่ิมใหรอยละ ๑๐ ของคะแนนเต็ม 

 ๔. บุตรของผูซ่ึงกระทําหนาท่ีตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด หรือขาราชการ หรือลูกจางประจํา 

ในสังกัดกระทรวงกลาโหม  ซ่ึงกระทําหนาท่ีตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนดในระหวางเวลาท่ีมีการรบหรือ            

การสงคราม หรือมีการปราบปรามจลาจล  หรือในระหวางเวลาท่ีมีพระบรมราชโองการประกาศใชกฎอัยการศึก 

หรือมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน                 

หรือในระหวางเวลาท่ีสั่งใหเปนนักดําเรือดําน้ํา  ซ่ึงมีสิทธิไดนับเวลาราชการเปนทวีคูณตามกฎหมายวาดวย

บําเหน็จบํานาญขาราชการ เพ่ิมใหรอยละ ๕ ของคะแนนเต็ม 

 ๕. บุตรขาราชการ บุตรลูกจางประจํา ขาราชการ หรือลูกจางประจํา ในสังกัดกระทรวงกลาโหม 

เพ่ิมใหรอยละ ๔ ของคะแนนเต็ม 

 ๖. ผูท่ีสอบวิชาทหารไดตามหลักสูตรการฝกวิชาทหารของกระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายวาดวย

การสงเสริมการฝกวิชาทหารของกรมการรักษาดินแดน ต้ังแตชั้นปท่ี ๓ ข้ึนไป และผูท่ีเคยผานการรับราชการ 

เปนทหารกองประจําการ เพ่ิมใหรอยละ ๓ ของคะแนนเต็ม 

 ผู ท่ีไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  อันมีศักด์ิรามาธิบดี  หรือเหรียญกลาหาญ                   

ตามพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีศักด์ิรามาธิบดี หรือพระราชบัญญัติเหรียญกลาหาญตามขอ ๑  

สามารถใหสิทธิกับบุตรเพ่ือการคัดเลือกเขารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทยไดเพียง ๑ ราย เทานั้น 

 การเพ่ิมคะแนนพิเศษ  ตามขอ ๒, ๓, ๔, ๕ และ ๖ ใหเพ่ิมเฉพาะกรณีท่ีไดคะแนนมากท่ีสุด              

เพียงอยางเดียว 
 

 

 



จ-๒ 

การใหคะแนนเพ่ิมพิเศษแกบุคคลที่สมัครสอบบรรจุเขารับราชการ 
   

สอบคัดเลือกภาควิชาการ   มีสิทธิไดรับคะแนนเพ่ิมพิเศษ  โดยคิดจากคะแเฉพาะตําแหนง)  มีดังนี้ตามท่ี 

(แบบหนังสือรับรองเพ่ือขอรับคะแนนเพ่ิมพิเศษ) 
 

(ครุฑ) 

 

ท่ี……………….      สวนราชการ…………………........................... 

            ………………………………............ 

     ………………………………............ 

         วันท่ี…….....…เดือน……..….....…………พ.ศ…….……............. 

เรื่อง ขอรับรองประวัติ 

เรียน คณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเขารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย 

 ดวย………..……(ผูสมัคร)……………………...................ไดยื่นคํารองใหตรวจประวัติ  กับขอรับรองวา 

      เปนขาราชการ           ลูกจาง ในสังกัด........................ ตําแหนง..........................................................           

      เปนบุตรของ…………(บิดาหรือมารดา)…..………..….ตําแหนง……………………………………………………........... 

เปน …………………….……..(รับรองเฉพาะกรณีท่ีตรงกับความเปนจริง)…………………………..………...........จริง 

 ๑….(ผูไดรับเหรียญรามาธิบดี หรือเหรียญกลาหาญ) 

 ๒….(ขาราชการ หรือลูกจางประจําสังกัด……....………) 

 ๓…….. ฯ     ล      ฯ ……… 
 จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา 

 

                ขอแสดงความนับถือ 

 

           (ลงชื่อ) 

               (…….…….………………….) 

                   (ตําแหนง)   ……………………..………… 

 
            

         

 

 

 

ผูท่ี  

หมายเหตุ  หนังสือรับรองน้ีขอไดท่ี 

๑. สวนราชการตนสังกัดของขาราชการผูน้ัน 

๒. กรมสารบรรณทหารบก 

๓. กองเสมียนตรา กรมกําลังพลทหารเรือ 

๔. กองบริการกําลังพล กรมกําลังพลทหารอากาศ 

๕. กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 

๖. แผนกประวัติกรมตํารวจ 



รหัสกลุม
ตําแหนง

กลุมตําแหนง ตําแหนง จํานวน พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน

41 นายทหารตรวจสอบภายใน นตส.กตน.๑ สตน.ทหาร ๑ เขตหลักสี่ กทม.

42 นายทหารการเงิน นกง.นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ. ๑ อ.เบตง จ.ยะลา

ประจําแผนกตรวจสอบคาใชจาย ๒ กคจ.กง.ทหาร ๑ เขตหลักสี่ กทม.

43 นายทหารพยาบาล (๑) ประจํา ผอศ. กองแพทย รร.ชท.สปท. ๑ เขตจตุจักร กทม.

44 นายทหารพยาบาล (๒) พยาบาล แผนกการแพทย กบก.สส.ทหาร ๑ เขตดอนเมือง กทม.

45 นายทหารคอมพิวเตอร นายทหารประจํา ศรภ. ๑ เขตบางเขน กทม.

นายทหารหองปฏิบัติการ กคศ.สกศ.รร.ตท.สปท. ๑ อ.บานนา จ.นครนายก

46 วิศวกรรมสํารวจ ประจํา ผขผ.กทพ.ผท.ทหาร ๑ เขตวังทองหลาง กทม.

47 อาจารยวิทยาศาสตร อจช.กวศ.สกศ.รร.ตท.สปท. ๑ อ.บานนา จ.นครนายก

51 สารบรรณ เสมียน แผนกแปล กภต.ขว.ทหาร ๑ เขตหลักสี่ กทม.

เสมียน แผนกการจัดและอัตรา กจก.สบส.กบ.ทหาร ๑ เขตหลักสี่ กทม.

เสมียน แผนกแผน กสบ.สบ.ทหาร ๑ เขตหลักสี่ กทม.

เสมียน กภศ.ผท.ทหาร ๑ เขตวังทองหลาง กทม.

เสมียน ผตป.กผค.บก.ผท.ทหาร ๑ เขตพระนคร กทม.

เสมียน ผสอ.กบอ.ผท.ทหาร ๑ เขตดอนเมือง กทม.

เสมียน แผนกสารบรรณ กกล.ยบ.ทหาร ๑ เขตบางซื่อ กทม.

เสมียน แผนกประวัติศาสตรและโบราณคดีทหาร ๑ เขตดินแดง กทม.

กปพ.บก.สปท.

เสมียน แผนกเอกสารศึกษาและสารสนเทศ ๑ เขตดินแดง กทม.

กวก.สจว.สปท.

เสมียน แผนกศึกษาตางประเทศ ๑ เขตดินแดง กทม.

กองการศึกษา สํานักการศึกษาทหาร สปท.
52 พลขับรถ พลขับรถ ตอนยานยนต มว.ส่ือสาร ๖ เขตดอนเมือง กทม.

พัน.รวป.สน.บก.บก.ทท.

พลขับรถ ผธก.สตน.ทหาร ๑ เขตหลักสี่ กทม.

พลขับรถ สธน.ทหาร ๑ เขตหลักสี่ กทม.

พลขับรถ แผนกขนสง กองสนับสนุน สยย.ทหาร ๑ เขตบางซื่อ กทม.

พลขับรถ แผนกสงกําลังและบริการ กกล.ยก.ทหาร ๑ เขตหลักสี่ กทม.

จนท.ประจํา ศรภ. ๑ เขตบางเขน กทม.

พลขับรถ แผนกสงกําลังและบริการ กกล.สปช.ทหาร ๑ เขตหลักสี่ กทม.

ตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร

ผนวก ฉ บัญชีตําแหนงการสอบคัดเลือกกําลังพล และท่ีต้ังหนวย

ตําแหนงนายทหารประทวน



รหัสกลุม
ตําแหนง

กลุมตําแหนง ตําแหนง จํานวน พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน

52 พลขับรถ (ตอ) พลขับรถ แผนกสงกําลังและบริการ กกล.สบ.ทหาร ๑ เขตหลักสี่ กทม.

พลขับรถ แผนกบริการขนสง กขส.ยบ.ทหาร ๓ เขตบางซื่อ กทม.

พลขับรถ กสน.สนพ.ยบ.ทหาร ๑ เขตบางซื่อ กทม.

พลขับรถ ผสน.กอก.วสท.สปท. ๑ เขตดินแดง กทม.

พลขับรถ แผนกขนสง กสน.รร.ตท.สปท. ๒ อ.บานนา จ.นครนายก

53 การเงิน (๑) เสมียนงบประมาณ แผนกควบคุมงบประมาณ ๑ เขตหลักสี่ กทม.

กคป.สปช.ทหาร

เสมียนงบประมาณ แผนกวิเคราะหโครงการ ๑ เขตหลักสี่ กทม.

กคก.สบท.สปช.ทหาร

เสมียนการเงิน วปอ.สปท. ๑ เขตดินแดง กทม.

54 การเงิน (๒) เสมียนการเงิน ผกง.กพ.ทหาร ๒ เขตหลักสี่ กทม.

เสมียนการเงิน แผนกบัญชี กกง.ยก.ทหาร ๑ เขตหลักสี่ กทม.

เสมียนการเงิน แผนกบัญชี กกง.สส.ทหาร ๑ เขตดอนเมือง กทม.

เสมียนการเงิน ตอนการเงิน รอย.บก.พัน.ส.บก.ทท. ๑ เขตดอนเมือง กทม.

สส.ทหาร

เสมียนงบประมาณ สบ.ทหาร ๑ เขตหลักสี่ กทม.

เสมียนการเงิน แผนกเบิกจายเงินจากคลัง ๑ เขตหลักสี่ กทม.

กคบ.กง.ทหาร

เสมียนการเงิน แผนกเบิกจาย กบน.กง.ทหาร ๑ เขตหลักสี่ กทม.

เสมียนการเงิน แผนกพัฒนาระบบงานการเงิน ๑ เขตหลักสี่ กทม.

กพง.กง.ทหาร

เสมียนการเงิน ชด.ทหาร ๑ เขตหลักสี่ กทม.

เสมียนการเงิน ผกง.บก.รร.ชท.สปท. ๒ เขตจตุจักร กทม.

55 เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร จนท.บันทึกขอมูล แผนกกรรมวิธีขอมูล กกล.สจร.ทหาร ๑ เขตหลักสี่ กทม.

จนท.บันทึกขอมูล แผนกกรรมวิธีขอมูล ๑ เขตหลักสี่ กทม.

กสข.สนผพ.กพ.ทหาร

56 เจาหนาท่ีพยาบาล จนท.พยาบาล แผนกพยาบาล กพท.รร.ตท.สปท. ๑ อ.บานนา จ.นครนายก

57 เจาหนาท่ีชางโยธา จนท.ประจํา ศรภ. ๒ เขตบางเขน กทม.

ตําแหนงนายทหารประทวน

ฉ-๒



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

เฉพาะผูสมัครสอบท่ีผานการสอบภาควิชาการ และเปนผูมีสิทธิ์ขอรับ

คะแนนเพิ่มพิเศษ ตามผนวก ฉ ใหผูสมัครสอบติดตอและยื่นหลักฐานการขอรับ

คะแนนเพิ่มพิเศษตอเจาหนาท่ี ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจงวัฒนะ  

แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ในวันจันทรที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

ถึงวันศุกรท่ี ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. 

มิฉะน้ันคณะกรรมการสอบคัดเลือกจะถือวาผูสมัครสอบไดสละสิทธิ์ในการขอรับ

คะแนนเพิ่มพิเศษ 

 

 

 

ผูสมัครสอบตองตรวจสอบประกาศยืนยัน สถานท่ีสอบ หองสอบ และ

หมายเลขท่ีน่ังสอบ โดยจะแจงใหทราบตั้งแตวันจันทรท่ี ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เปนตนไป ทางเว็บไซต https://rtarf.thaijobjob.com 
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