
    

 
     
        

 
ประกาศกองพันทหารราบท่ี ๔ กรมทหารราบท่ี ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ 

เรื่อง   รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
……………………………… 

 ด้วย กองพันทหารราบท่ี ๔ กรมทหารราบท่ี ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ  มีความประสงค์
จะรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในอัตราพลอาสาสมัคร สังกัด กองพัน              
ทหารราบท่ี ๔  กรมทหารราบท่ี ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ  จ านวน ๘๙ อัตรา โดยมีรายละเอียด  ดังนี้.- 
 ๑. ต ำแหน่งที่เปิดรับสมัคร      
   ๑.๑   พลวิทยุโทรศัพท์ จ านวน         ๕  อัตรา 
  ๑.๒   พลสลับสาย จ านวน         1  อัตรา 
  ๑.๓   พลช่างโยธา จ านวน         ๔  อัตรา 
  ๑.๔   พลแตรเด่ียว จ านวน       10  อัตรา 
  ๑.๕   พลขลุ่ยปิกโกโล จ านวน         3  อัตรา 
  ๑.๖    พลกลองเล็กสูง จ านวน         ๕  อัตรา 
  ๑.๗    พลคลัง จ านวน         ๔  อัตรา 
  ๑.๘    พลทางสาย จ านวน         ๗  อัตรา 
  ๑.๙    พลยิงผู้ช่วย จ านวน       2๔  อัตรา 
  ๑.๑๐ พลวิทย ุ จ านวน       11  อัตรา 
  ๑.๑๑ พลปืนเล็ก จ านวน       ๑๕  อัตรา 
 ๒. คุณสมบัติของผู้สมัครโดยทั่วไป 
  ๒.๑ ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ หรือเทียบเท่า  
  ๒.๒ เป็นทหารกองหนุน (พลทหารกองประจ าการหรือจบหลักสูตร นศท. ปีท่ี ๓ ขึ้นไป) 
อายุไม่เกิน  ๓๐ ปี บริบูรณ์  (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๒๙) 
  ๒.๓ มีสัญชาติไทยและบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยก าเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร
สัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน มีสัญชาติไทยโดยก าเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยก าเนิด ก็ได้ 
  ๒.๔ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร               
โดยมีส่วนสูงต้ังแต่ ๑๖๕ ซ.ม. ถึง ๑๗๕ ซ.ม.  น้ าหนักไม่ต่ ากว่า ๔๘ กก.  และไม่เกิน ๘๐ กก. ไม่มีรอยสัก          
ตำมร่ำงกำย หรือแผลเป็น ไม่เป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
  ๒.๕ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างเป็นจ าเลย           
ในคดีอาญา และไม่เคยต้องค าพิพากษาโทษจ าคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท า 
โดยประมาท 
  ๒.๖ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ   
  ๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ 
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 ๓. หลักฐำนกำรสมัคร ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วนในวันสมัคร ดังต่อไปนี้.- 
  ๓.๑ รูปถ่ายชุดสุภาพ (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๓ เดือน) ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก             
ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน  ๒ รูป 
  ๓.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครท่ียังไม่หมดอายุ ๑ ฉบับ พร้อมตัวจริง
  ๓.๓ ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ท่ีแสดงว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ  จ านวน ๑ ฉบับ พร้อมตัวจริง  
  ๓.๔ ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือส าเนาทะเบียนบ้านท่ีนายทะเบียนรับรองของ
ผู้สมัคร และของบิดา มารดาผู้ให้ก าเนิด เพื่อแสดง วัน เดือน ปี เกิด ท่ีชัดเจน  จ านวน ๑ ชุด พร้อม ตัวจริง 
  ๓.๕ ในกรณีท่ีบิดา มารดา ไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกับผู้สมัคร  ให้น าส าเนาทะเบียน
บ้านของบิดา มารดา  มาแสดงด้วย 
  ๓.๖ ในกรณีท่ีบิดา มารดา ถึงแก่กรรมและไม่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้น าหลักฐาน
ส าเนาใบมรณะบัตร หรือหลักฐานอื่นของทางราชการมาประกอบ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดา มารดา ด้วย  
  ๓.๗ ในกรณีท่ีบิดา มารดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนสมรส แต่มารดาไม่ได้
เปล่ียนมาใช้นามสกุลของบิดา ผู้สมัครจะต้องน าทะเบียนการรับรองบุตร  หรือหลักฐานท่ีแสดงว่าเป็นบิดา หรือ
มารดาท่ีแท้จริงของผู้สมัครมาแสดงด้วย เช่น สูติบัตร 
  ๓.๘ ในกรณีผู้สมัครเป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น จะต้องน าส าเนาทะเบียนของบิดา มารดา  
ท่ีแท้จริงของผู้สมัครมาแสดงด้วย 
  ๓.๙ กรณีเปล่ียนช่ือตัว หรือช่ือสกุล ให้น าหลักฐานไปแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีด้วย 
  ๓.๑๐ ส าเนาทะเบียนกองประจ าการ (สด.๓)   ๑  ฉบับ (ขอรับท่ีแผนกสัสดีจังหวัด) 
  ๓.๑๑ สมุดประจ าตัวทหารกองหนุน  (สด.๘) พร้อมส าเนา   ๑  ฉบับ 
  ๓.๑๒ ประวัตินายสิบ – พลทหาร (ทบ.๑๐๐ – ๐๗๕) พร้อมส าเนา ๑ ฉบับ (ส าหรับ          
พลทหารกองประจ าการ  ขอรับท่ีหน่วยต้นสังกัดเดิม) 
  ๓.๑๓ ใบรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัดเดิม (ส าหรับพลทหารกองประจ าการ) 
  ๓.๑๔ ส าเนาหนังสือส าคัญประจ าตัวแสดงวิทยฐานะส าเร็จการฝึกวิชาทหาร (เฉพาะผู้ผ่าน 
หลักสูตร นศท.) ๑ ฉบับ 
  ๓.๑๕ ค าส่ังแต่งต้ังยศ  ส.ต., จ.ต. (เฉพาะพลทหารกองประจ าการ ขอรับท่ีหน่วย                 
ต้นสังกัดเดิม) ๑ ฉบับ 
 ๔. วิชำที่สอบคัดเลือก 
  ๔.๑ สอบภาควิชาการ (ข้อเขียน) 
   ๔.๑.๑ วิชาทหารเบ้ืองต้น 
   ๔.๑.๒ หน้าท่ีพลเมืองไทย 
   ๔.๑.๓ หน้าท่ีของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ 
   ๔.๑.๔ ความรู้ท่ัวไป 
  ๔.๒ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  
        ๔.๒.๑ ดึงข้อ เกณฑ์ผ่าน ๙ ครั้ง    ไม่ก าหนดเวลา    
   ๔.๒.๒ ดันพื้น เกณฑ์ผ่าน ๕๐ ครั้ง  เวลา  ๒  นาที 
   ๔.๒.๓ ลุกนั่ง เกณฑ์ผ่าน ๕๗ ครั้ง  เวลา  ๒  นาที 
   ๔.๒.๔ วิ่ง  ๒ กม. เกณฑ์ผ่าน ไม่เกิน 9.45 นาที 
   ๔.๒.๕ ว่ายน้ า  ๕๐ ม.  เกณฑ์ผ่าน ไม่เกิน 1.5 นาที  
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 ๕. วัน  / เวลำ รับส มัคร   : ๒๐ เม.ย .๕๙ – ๖  พ .ค.๕๙  เวลา ๐๘๓๐  – ๑๖๓๐                        
( ณ   ใต้อาคาร ร้อย.ปล.ท่ี ๑ ร.๑ พัน.๔ รอ. ในวันและเวลาราชการ)(เว้นวันหยุดราชการ) 
 ๖. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก  : ๙ พ.ค.๕๙ (ให้ตรวจสอบทางอินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์ http://www.4thinfantry.in.th) 
 ๗. วันสอบคัดเลือก     
  ๗.๑ สอบภาควิชาการ (ข้อเขียน)  :  ๑๐ พ.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐  - ๑๑๐๐ (ให้มาพร้อม
รายงานตัว  ณ   ใต้อาคาร ร้อย.ปล.ท่ี ๓ ร.๑ พัน.๔ รอ. เวลา ๐๘๐๐) 
  ๗.๒ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  : ๑๑ พ.ค.๕๙  เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๓๐ (ให้มาพร้อม
รายงานตัว  ณ   ใต้อาคาร ร้อย.ปล.ท่ี ๓ ร.๑ พัน.๔ รอ. เวลา ๐๘๐๐) 
  ๗.๓ สอบสัมภาษณ์  : ๑๒ – ๑๓ พ.ค.๕๙  เวลา ๐๙๐๐ - ๑๖๓๐ (ให้มาพร้อมรายงานตัว  
ณ   ใต้อาคาร ร้อย.ปล.ท่ี ๓ ร.๑ พัน.๔ รอ. เวลา ๐๘๐๐) 
 ๘. ประกำศรำยชื่อผู้ที่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก  :   ๒๓ พ.ค.๕๙  เวลา ๐๙๐๐ – ๐๙๓๐                   
(หากมาช้ากว่าก าหนด ๓๐ นาที  ถือว่าสละสิทธิ)  ณ  บริเวณหน้า บก.ร.๑ พัน.๔ รอ. 
 ๙. ตรวจร่ำงกำยผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก  :  ๒๔ พ.ค.๕๙  เวลา ๐๙๐๐ (  ณ  โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า) 
 ๑๐. ประกำศรำยชื่อผู้ที่ผ่ำนกำรตรวจร่ำงกำย  :  ๑๓ มิ.ย.๕๙  เวลา ๐๙๐๐ ประกาศผล
การตรวจร่างกาย (ให้ตรวจสอบทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.4thinfantry.in.th) 
 ๑๑. ท ำสัญญำเข้ำรับรำชกำรและค้ ำประกัน   :  ๑๕ มิ.ย.๕๙  เวลา ๐๙๐๐   
 ๑๑. ท ำประวัติ รปภ.๑  :  ๑๖ มิ.ย.๕๙  เวลา ๐๙๐๐   
 ๑๒. ค ำแนะน ำและข้อพึงระมัดระวัง  
   ๑๒.๑ อ่านค าแนะน าให้ชัดเจน ท้ังผู้ปกครอง และผู้สมัคร ก่อนตัดสินใจสมัคร หรือ         
หากมีข้อสงสัยประการใด ให้สอบถามโดยตรงกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการรับสมัครเท่านั้น ท่านจะได้ค าตอบ และ
รายละเอียดท่ีถูกต้อง 
   ๑๒.๒ การเดินทางไปติดต่อในสถานท่ีราชการในการสมัครสอบ, สอบภาควิชาการ 
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย, สอบสัมภาษณ์ และติดต่อราชการต่างๆ ต้องแต่งกำยสุภำพ เรียบร้อย            
เสื้อมีปก สีสุภำพ สอดชำยเสื้อในกำงเกง สวมรองเท้ำหุ้มส้น มิฉะนั้นทางราชการจะไม่รับสมัครหรือพิจารณา
ไม่ให้เข้าห้องสอบ 
   ๑๒.๓ หากเจ้าหน้าท่ีได้แจ้งเล่ือนก าหนดการสอบต่าง ๆ จึงให้จดจ าก าหนดการและ
สถานท่ีในการสอบให้แน่ชัด  มิฉะนั้นท่านอาจจะเสียสิทธิของท่านเอง 
   ๑๒.๔ บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ ต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีท่ีสุด และต้องน ามาแสดงต่อ
กรรมการทุกขั้นตอนท่ีมีการสอบ ( พร้อมบัตรประชาชน ) หากบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบช ารุดหรือสูญหาย 
เจ้าหน้าท่ีฯ จะออกบัตรประจ าตัวสอบใหม่ให้กับผู้สมัคร แต่ผู้สมัครจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
   ๑๒.๕ ในวันสมัคร วันสอบคัดเลือก ตามขั้นตอนต่างๆ ท่ีได้ก าหนด ไม่จ าเป็นต้อง            
น าผู้ปกครองไปด้วย ทางราชการจะไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นเข้าไปในสถานท่ีดังกล่าว 
   ๑๒.๖ ในวันประกาศผลสอบ ผู้สมัครต้องไปดูประกาศผลสอบด้วยตนเอง เพื่อแสดงตน       
และรับฟังค าช้ีแจงเกี่ยวกับการปฏิบัติได้ถูกต้อง ส าหรับผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเลือกเป็นบุคคลตัวจริง หน่วยจะ
น าไปตรวจร่างกายท่ีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (ส าหรับบุคคลอะไหล่ จะน าไปตรวจร่างกายเป็นบางส่วน) 
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   ๑๒.๗ อย่าใช้เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ ท่ีผ่านการปลอมแปลงหรือเป็นเท็จ ถ้าตรวจพบ   
นอกจากท่านถูกตัดสิทธิแล้ว ยังต้องถูกด าเนินคดีอาญาอีกด้วย 
   ๑๒.๘ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการนั้น  ผู้สมัครจะต้องใช้ความรู้
และความสามารถของตนเองเท่านั้นในการสอบ  หำกมีกลุ่มมิจฉำชีพหรือบุคคลที่แอบอ้ำงตัวว่ำจะกระท ำ
กำรใดๆ เพื่อช่วยให้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกได้ อย่ำได้หลงเชื่อโดยเด็ดขำด หรือหำกพบเบำะแสกำรกระท ำใน
ลักษณะดังกล่ำว กรุณำแจ้งให้ ฝ่ำยธุรกำรและก ำลังพล ร.๑ พัน.๔ รอ. ทรำบ (โทร. ๐ – ๒๒๗๒ – ๖๕๕๕) 
   ๑๒.๙ ผู้ใดประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับราชการ ให้สอบถามรายละเอียดหรือขอรับ
ระเบียบการรับสมัครได้ท่ี ฝ่ายธุรการและก าลังพล  กองพันทหารราบท่ี ๔ กรมทหารราบท่ี ๑ มหาดเล็กรักษา
พ ระอ ง ค์ฯ  เลข ท่ี  ๙ ๒ /๑  ถน นพ ห ลโยธิ น  แขวงสาม เสน ใน  เขตพ ญ าไท  ก รุ ง เทพ ฯ  ๑ ๐ ๔ ๐ ๐                                 
โทร. ๐ – ๒๒๗๒ – ๖๕๕๕  หรือดูรายละเอียดในระเบียบการรับสมัครทางอิน เตอร์เน็ตเว็บไซ ต์ 
http://www.4thinfantry.in.th)  
 
  ประกาศ    ณ   วันที่        ๘  เมษายน    พ.ศ. ๒๕๕๙ 

               (ลงชื่อ)  พ.อ.  ศักด์ิศิริ     แข็งแรง 

                   (  ศักด์ิศิริ     แข็งแรง  ) 
                ผบ.ร.๑ พัน.๔ รอ. 
ฝ่ายธุรการและก าลังพล  
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