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ประกาศกรมยุทธการทหารบก 
เรื่อง   รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย) เขารับราชการ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 กรมยุทธการทหารบก มีความประสงคจะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย) 
เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเขารับราชการเปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)  ในตําแหนง เสมียน (ชกท.๗๑๐) 
จํานวน ๑๕ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 ๑. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัครสอบคัดเลือก 
  ๑.๑ เปนทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือน (ชาย) ทั้งน้ีเพื่อใหสอดคลองกับการ
ปฏิบัติงานดานยุทธการ ซึ่งตองปฏิบัติงานดวยความตรากตรํา และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได 
  ๑.๒ เปนทหารกองหนุนประเภท ๑  อายุไมเกิน ๓๐ ปบริบูรณ 
  ๑.๓ เปนทหารกองหนุนชายที่สําเร็จการศึกษาวิชาทหาร ช้ันปที่ ๓ – ๕  อายุไมตํ่ากวา 
๑๘ ปบริบูรณ  แตไมเกิน ๓๐ ปบริบูรณ  
  ๑.๔ เปนบุคคลพลเรือนชายที่ผานการตรวจเลือกทหารกองเกินตามพระราชบัญญัติ 
รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗  แตไมเกิน ๓๐ ปบริบูรณ 
  ๑.๕ งดรับบุคคลพลเรือนชายที่เกิดในป พ.ศ.๒๕๓๗  ซึ่งจะตองเขารับการตรวจเลือก
ทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 
  ๑.๖ งดรับทหารกองหนุนที่มียศ จ.ส.ต. - จ.ส.อ.  
  ๑.๗ สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ หรือเทียบเทา สําหรับผูที่มีคุณวุฒิ
สูงกวาที่กําหนดไว หากสอบคัดเลือกไดแลวจะใชคุณวุฒิสูงกวาน้ันมาเรียกรองสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู
ไมได 
  ๑.๘ ผูสมัคร, บิดา และมารดาของผูสมัคร  มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด 
  ๑.๙ มีรางกายสมบูรณ แข็งแรง ไมขัดตอการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติ 
รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
  ๑.๑๐ มีความประพฤติเรียบรอย ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด
ใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางคดีอาญา หรืออยูในระหวางดําเนินคดี และไมติดยาเสพติดใหโทษหรือ
โรคติดตอรายแรง 
  ๑.๑๑ เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
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 ๒. หลักฐานประกอบการรับสมัคร ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองนําหลักฐานมาแสดง ในวัน
รับสมัคร (นําฉบับตัวจริง  และถายสําเนา จํานวน ๑ ชุด) 
  ๒.๑ ใบประกาศนียบัตร, ใบสุทธิ หรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา 
  ๒.๒ บัตรประจําตัวประชาชนผูสมัคร   
  ๒.๓ ทะเบียนบานของผูสมัคร, บิดาและมารดา 
  ๒.๔ ใบความเห็นแพทย (แบบ ทบ.๔๖๖ - ๖๒๐) จากแพทยทหารประจําการ (ออกให
ไมเกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร) 
  ๒.๕ รูปถายหนาตรง แตงกายสุภาพ ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา  ขนาด ๒ น้ิว  
จํานวน ๒ รูป ( ถายรูปไมเกิน ๖ เดือนนับถึงวันสมัคร ) 
  ๒.๖ หนังสือสําคัญทางทหาร 
   ๒.๖.๑ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ใช สด.๓, สด.๘  และหนังสือรับรอง 
ความประพฤติ จากหนวยตนสังกัดครั้งสุดทาย 
   ๒.๖.๒ ทหารกองหนุนที่สําเร็จการศึกษาวิชาทหารป ๓ – ๕  ใช สด.๓, สด.๘ 
และหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะ จากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน พรอมดวยหนังสือรับรอง 
การฝกวิชาทหาร 
   ๒.๖.๓ บุคคลพลเรือนชายที่ผานการคัดเลือกทหารแลว  ใช สด.๔๓ 
   ๒.๖.๔ บุคคลพลเรือนที่อายุยังไมครบเกณฑ  ใช สด.๙     
  ๒.๗ หลักฐานอื่นๆ เชน หลักฐานการเปลี่ยนช่ือตัว, ช่ือสกุล, ใบมรณบัตรของ  
บิดา – มารดา  หรือหนังสือรับรองการทํางาน (ถามี) 
  ๒.๘ ผูสมัครจะตองนําหลักฐานมาแสดงใหครบในวันสมัคร กรณีที่หลักฐานไมครบถวน
ใหนํามาย่ืนตอเจาหนาที่รับสมัครในวันที่สอบ  หากหลักฐานไมครบจะถูกตัดสิทธิในการสอบ 
 ๓. การรับสมัคร 
  ๓.๑ ประกาศรับสมัคร ต้ังแตวันที่ ๑๐ – ๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗   
  ๓.๒ กําหนดการรับสมัคร  ต้ังแตวันที่ ๑ – ๙  ธันวาคม ๒๕๕๗  ในวันและเวลา
ราชการ  (๐๘๓๐ - ๑๖๓๐) 
  ๓.๓ สถานที่รับสมัคร กองธุรการ กรมยุทธการทหารบก อาคาร ๑ ช้ัน ๓ ใน
กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดําเนินนอก เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 
 ๔. วัน, เวลาและสถานที่สอบ : วันที่ ๑๗ และ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๘๓๐ - ๑๖๓๐  
ณ หองอเนกประสงค กรมยุทธการทหารบก อาคาร ๑ ช้ัน ๓ ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดําเนินนอก  
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 ๕. การสอบคัดเลือก : คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
  ๕.๑ ภาคปฏิบัติ 
   -  พิมพจับความเร็วไทย/อังกฤษ (คอมพิวเตอร) ๔๐ คะแนน 
  ๕.๒ ภาคทฤษฎี 
   -  ระเบียบกองทัพบก วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๐ คะแนน 
  ๕.๓ สัมภาษณ (ทวงทีวาจา และบุคลิกภาพทางทหาร) ๓๐ คะแนน 
  ๕.๔ ทดสอบสมรรถภาพรางกาย ตามเกณฑที่กองทัพบกกําหนด ๑๐ คะแนน 
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  ๕.๔ คะแนนเพิ่มแกผูที่ เปนทายาทของ ขาราชการทหาร ลูกจางประจํา และ 
พนักงานราชการ สังกัด ทบ. โดยไดรับการเพิ่มคะแนนสูงสุดเพียงขอเดียวตามหลักเกณฑ  ดังน้ี 
   ๕.๔.๑ เปนบุตรทหาร ขาราชการและลูกจางประจํา สังกัด ทบ. ซึ่งประสบ
อันตรายทุพพลภาพในขณะปฏิบัติหนาที่ ฯ  เพิ่มให ๑๐  ใน ๑๐๐ คะแนน 
   ๕.๔.๒ เปนนักศึกษาวิชาทหารเพิ่มคะแนนใหตามช้ันสูงสุดที่สําเร็จการฝก  
วิชาทหาร เพิ่มให ๓ ถึง ๕  ใน  ๑๐๐  คะแนน 
   ๕.๔.๓ ผูที่เปนบุตรของทหาร ขาราชการ และลูกจางประจํา สังกัด ทบ. ที่ยัง 
รับราชการ หรือเคยรับราชการใน ทบ. มากอน (เวนที่ เปนผูที่ ถูกปลดออกจากราชการ เน่ืองจากมี 
ความบกพรองตอหนาที่ เพิ่มให ๒ ใน ๑๐๐ คะแนน 
   ๕.๔.๔ ทหารกองหนุนที่เคยรับราชการกองประจําการแลว เพิ่มให ๕ ใน ๑๐๐ 
คะแนน 
   ๕.๔.๕ ลูกจางช่ัวคราว ลูกจางประจํา พนักงานราชการ สังกัด ทบ. ที่ ยัง
ปฏิบัติงานใน ทบ. และมีระยะเวลาปฏิบัติงานใน ทบ. ต้ังแต ๒ ปข้ึนไป (เวนเปนผูที่ถูกปลด เน่ืองจากมี
ความผิดบกพรอง) เพิ่มให ๕ ใน ๑๐๐ คะแนน 
 ๖. การประกาศผลสอบ : วันที่  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๐๐๐ – ๑๖๓๐   
ณ กองธุรการ กรมยุทธการทหารบก  อาคาร  ๑  ช้ัน ๓  ในกองบัญชาการกองทัพบก  ถนนราชดําเนินนอก 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 ๗. ขอแนะนําเพิ่มเติม 
  ๗.๑ กรณีมีบุคคลแอบอางที่จะใหการชวยเหลือในการบรรจุ โปรดอยาไดหลงเช่ือ 
คําแอบอางใด ๆ  และหากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามไดโดยตรงที่ กองธุรการ กรมยุทธการทหารบก  
โทร. ๐-๒๒๙๗-๗๓๐๘ หรือ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๒๓๒๐ (ในเวลาราชการ) 
  ๗.๒ สําหรับผูมีประวัติคดีอาญา และไมแจงตอหนวยรับบรรจุตามความเปนจริง  
เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง กรมยุทธการทหารบก จะถือวาผูสมัครแจงขอมูลอันเปนเท็จตอทางราชการ  
อันอาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอกองทัพบกในภายหลัง  ดังน้ัน กรมยุทธการทหารบก จะสงวนสิทธ์ิใน 
การพิจารณาไมรับบรรจุในภายหลังได 

 
ประกาศ     ณ     วันที่        ๑๐      พฤศจิกายน    พ.ศ.๒๕๕๗ 

 พลโท   สสิน     ทองภักดี 
                                         ( สสิน     ทองภักดี ) 

                                       เจากรมยุทธการทหารบก 
กองธุรการ 
โทร. ๐-๒๒๙๗-๗๓๐๘ 
โทรสาร  ๐-๒๒๘๐-๒๓๒๐ 
 

สําเนาถูกตอง 
       พ.ต. 
            ( ชัยนรินท  ชมภูทรัพยศิริ ) 
                ประจําแผนก ยก.ทบ. 
                                   พ.ย. ๕๗ 
 
 


