
 

 

 

 

 

ประกาศศูนยการกําลังสํารอง 

เรื่อง   รับสมัครทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน และพนักงานราชการ  

เพื่อสอบคัดเลือกเขารับราชการเปนนายทหารประทวน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

………………………………………………………… 

  ศูนยการกําลังสํารอง มีความประสงคจะรับสมัครทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน และพนักงานราชการ 

เพื่อสอบคัดเลือกเขารับราชการเปนนายทหารประทวน สังกัด ศูนยการกําลังสํารอง จํานวน ๒ อัตรา โดยมีหลักเกณฑ

และรายละเอียด ดังนี้ 

 ๑. ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบคัดเลือก 

  ๑.๑ ตําแหนง พลขับ (อัตรา สิบเอก) จํานวน ๑ อัตรา (ชาย)  

  ๑.๒ ตําแหนง เสมียน (อัตรา สิบเอก) จํานวน ๑ อัตรา (ชาย)  

 ๒. คุณสมบัติของผูสมัครสอบคัดเลือก  

   ๒.๑ เพศชาย อายุไมตํ่ากวา ๑๘ ปบริบูรณ และไมเกิน ๓๐ ปบริบูรณ ยกเวนตําแหนง พลขับ 

(ชกท.๖๔๐) อายุไมตํ่ากวา ๒๒ ปบริบูรณ และไมเกิน ๓๐ ปบริบูรณ (นับถึงวันท่ีเปดรับสมัครวันแรก) มีความสูงต้ังแต 

๑๖๐ เซนติเมตรข้ึนไป มีขนาดรอบอกต้ังแต ๗๖ เซนติเมตรข้ึนไป ท้ังนี้ งดรับสมัครนายสิบกองหนุนท่ีมียศ 

จ.ส.ต. – จ.ส.อ. กลับเขารับราชการใน ทบ.  

   ๒.๒ เปนผูท่ีมีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ 

   ๒.๓ เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

   ๒.๔ ไมเปนผูท่ีมีรางกายพิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไมสามารถจะรับราชการทหารได

ตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  

   ๒.๕ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีงาม 

   ๒.๖ ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือเปนบุคคลลมละลายตามคําพิพากษาของศาล 

   ๒.๗ ไมเปนผูท่ีเคยถูกใหออกจากราชการ เพราะมีความผิด มีมลทิน หรือมัวหมอง 

   ๒.๘ ไมเปนผูอยูในระหวางพักราชการ 

   ๒.๙ ไมเปนผูท่ีเคยตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเวนความผิดฐาน

ประมาท หรือลหุโทษ 

   ๒.๑๐ มีความประพฤติเรียบรอย ไมเปนผูติดยาเสพติดใหโทษ และไมเคยตองโทษในคดี 

ยาเสพติดทุกประเภท 

   

 

 

/๒.๑๑ สําหรับ... 

- สําเนาคูฉบับ - 
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   ๒.๑๑ สําหรับผูสมัครท่ีไมแจงความเปนจริงตอทางราชการ เมื่อตรวจสอบพบใน

ภายหลังถือวาผูสมัครแจงขอมูลอันเปนเท็จ อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอทางราชการในภายหลัง ดังนั้น  

ทางราชการจะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไมรับบรรจุภายหลังได  

 ๓. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

 ๓.๑ ตําแหนง พลขับ (ชกท.๖๔๐)  

  ๓.๑.๑ รับสมัครเฉพาะทหารกองหนุน อายุไมตํ่ากวา ๒๒ ปบริบูรณ และไมเกิน  

๓๐ ปบรบูิรณ  

  ๓.๑.๒ รับสมัครผูท่ีจบระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๓)  

  ๓.๑.๓ สําหรับผูท่ีมีคุณวุฒิสูงกวาท่ีกําหนดไว จะใชคุณวุฒิท่ีสูงกวานั้นมาเรียกรอง

สิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมิได 

  ๓.๑.๔ สามารถขับรถยนตไดเปนอยางดี มีใบอนุญาตขับรถยนตของ กรมการขนสง

ทางบก หรือใบอนุญาตพิเศษสําหรับขับรถยนตทหารจากกรมการขนสงทหารบก และมีความรูดานซอม

เครื่องยนตเบ้ืองตน 

 ๓.๒ ตําแหนง เสมียน (ชกท.๗๑๐)  

  ๓.๒.๑ รับสมัครผูท่ีจบระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๓)  

  ๓.๒.๒ สําหรับผูท่ีมีคุณวุฒิสูงกวาท่ีกําหนดไว จะใชคุณวุฒิท่ีสูงกวานั้นมาเรียกรอง

สิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมิได 

  ๔. หลักฐานประกอบการสมัคร  

   ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองนําหลักฐานมาแสดงในวันสมัคร และนําฉบับจริงมาแสดง 

พรอมถายสําเนาเอกสาร จํานวน ๑ ชุด รับสมัครเฉพาะผูท่ีมีหลักฐานครบถวนในวันสมัครเทานั้น 

   ๔.๑ สําเนาใบประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา 

   ๔.๒ สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร บิดา และมารดา 

   ๔.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร 

   ๔.๔ รูปถายหนาตรง แตงกายสุภาพ ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป 

(ถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน) 

   ๔.๕ ใบสําคัญความเห็นแพทย (แบบ ทบ.๔๖๖ - ๖๒๐) จากแพทยทหารประจําการ 

(ไมเกิน ๖ เดือน) 

   ๔.๖ หลักฐานอื่น ๆ เชน การเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล ใบมรณะบัตรของบิดา มารดา ในกรณี 

เสียชีวิต (ถามี) 

   ๔.๗ หนังสือสําคัญทางทหาร  

 

 

 

                      /๔.๗.๑ ทหาร... 
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    ๔.๗.๑ ทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ ใช สด.๘ และหนังสือรับรองความประพฤติจาก

หนวยตนสังกัดครั้งสุดทาย 

     ๔.๗.๒ ทหารกองหนุนท่ีสําเร็จการศึกษาวิชาทหาร ช้ันปท่ี ๓ หรือ ๕ ใช สด.๘ และ

หนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะการฝกวิชาทหารจาก หนวยบัญชาการรักษาดินแดน 

     ๔.๗.๓ บุคคลพลเรือนท่ีผานการตรวจเลือกทหารแลวใช สด.๔๓ 

     ๔.๗.๔ บุคคลพลเรือนท่ีอายุยังไมถึงเกณฑตรวจเลือกใช สด.๙  

     ๔.๗.๕ สําเนาใบอนุญาตขับรถยนตของ กรมการขนสงทางบก หรือใบอนุญาตพิเศษ

สําหรับรถยนตทหารจาก กรมการขนสงทหารบก เฉพาะตําแหนงพลขับ 

     ๔.๗.๖ รับสมัครเฉพาะผูมีหลักฐานครบถวนในวันรับสมัครเทานั้น 

 ๕. การสอบคัดเลือก 

  ๕.๑ รอบแรก 

    ๕.๑.๑ ตําแหนง พลขับ สอบภาควิชาการ (๑๐๐ คะแนน) 

     ๕.๑.๑.๑ ภาษาไทย (ม.๑ – ม.๓)    ๓๐ คะแนน 

        ๕.๑.๑.๒ ภาษาอังกฤษ (ม.๑ – ม.๓)    ๒๐ คะแนน 

     ๕.๑.๑.๓ ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมายจราจร และความรู 

       เรื่องการปรนนิบัติบํารุงยานพาหนะเบ้ืองตน  ๓๐ คะแนน 

     ๕.๑.๑.๔ สอบการขับรถยนต    ๒๐ คะแนน 

    ๕.๑.๒ ตําแหนง เสมียน สอบภาควิชาการ (๑๐๐ คะแนน) 

     ๕.๑.๒.๑ ภาษาไทย (ม.๑ – ม.๓)    ๓๐ คะแนน 

     ๕.๑.๒.๒ ภาษาอังกฤษ (ม.๑ – ม.๓)    ๒๐ คะแนน 

     ๕.๑.๒.๓ ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๕๕   ๓๐ คะแนน 

     ๕.๑.๒.๔ ทดสอบความชํานาญในการพิมพดีดภาษาไทย 

       จับความเร็วดวยเครื่องคอมพิวเตอร  ๒๐ คะแนน 

  ๕.๒ รอบท่ี ๒ ผูท่ีผานการทดสอบรอบแรก ตามขอ ๕.๑.๑ และ ๕.๑.๒ จะตองเขารับการ

ทดสอบสมรรถภาพรางกาย และสอบสัมภาษณ ดังนี้ 

    ๕.๒.๑ ทดสอบสมรรถภาพรางกาย เกณฑการทดสอบสมรรถภาพรางกายตามระเบียบ

กองทัพบก โดยกําหนดเกณฑผาน ๕๐% ของแตละทาทดสอบ เปนเกณฑท่ีไดคะแนนเต็ม สวนการทดสอบการ

ปฏิบัติไดไมถึงเกณฑผาน ๕๐% ใหคิดคะแนนท่ีไดเปนสัดสวนตามลําดับ โดยทําการทดสอบ ดังนี้ (๓๐ คะแนน) 

        ๕.๒.๑.๑ ดันพื้น ภายใน ๒ นาที 

        ๕.๒.๑.๒ ลุก – นั่ง ภายใน ๒ นาที  

      ๕.๒.๑.๓ วิ่งระยะทาง ๒ กิโลเมตร ภายในเวลาท่ีกําหนด 

 

 

                   /๕.๒.๒ สอบสัมภาษณ... 
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    ๕.๒.๒ สอบสัมภาษณ เกี่ยวกับการแตงกาย ลักษณะทาทาง ทวงทีวาจา และเชาวปญญา  

(๒๐ คะแนน) 

 ๖. คะแนนเพิ่มพิเศษ  

  กําหนดใหเพิ่มคะแนนแกผูท่ีสมัครเขารับการสอบคัดเลือก ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

   ๖.๑ เปนบุตรทหาร ขาราชการ และลูกจางประจํา สังกัดกองทัพบก ซึ่งตองประสบ

อันตรายถึงทุพพลภาพในขณะท่ีปฏิบัติราชการในหนาท่ี หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตาม

หนาท่ี หรือตองบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งไดรับบําเหน็จบํานาญพิเศษตามกฎหมาย วาดวยบําเหน็จ

บํานาญขาราชการ หรือไดรับเงินคาทําขวัญตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยคนงาน หรือบุตรของผูไดรับ

พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มกลาหาญ หรือเหรียญกลาหาญ เพิ่มให ๑๐ ใน ๑๐๐ คะแนน 

   ๖.๒ เปนนักศึกษาวิชาทหาร เพิ่มคะแนนใหตามช้ันป ท่ี สําเร็จการฝกวิชาทหาร  

ของหนวยบัญชาการรักษาดินแดน เพิ่มใหตามช้ันสูงสุด ดังนี้ 

       ๖.๒.๑ ช้ันปท่ี ๕ เพิ่มให ๕ ใน ๑๐๐ คะแนน 

       ๖.๒.๒ ช้ันปท่ี ๔ เพิ่มให ๔ ใน ๑๐๐ คะแนน 

       ๖.๒.๓ ช้ันปท่ี ๓ เพิ่มให ๓ ใน ๑๐๐ คะแนน 

   ๖.๓ ผูท่ีเปนบุตรของทหาร ขาราชการ และลูกจางประจํา สังกัด กองทัพบก ท่ียังรับราชการ 

หรือเคยรับราชการในกองทัพบกมากอน เวนท่ีเปนผูถูกปลดออกจากราชการ เนื่องจากมีความผิดบกพรอง 

ตอหนาท่ี เพิ่มให ๒ ใน ๑๐๐ คะแนน 

   ๖.๔ ทหารกองหนุนท่ีเคยรับราชการกองประจําการ เพิ่มให ๕ ใน ๑๐๐ คะแนน 

   ๖.๕ ลูกจางช่ัวคราว ลูกจางประจํา พนักงานราชการ สังกัด กองทัพบก ท่ียังปฏิบัติงานใน

กองทัพบก และมีระยะเวลาปฏิบัติงานในกองทัพบก ต้ังแต ๒ ปข้ึนไป (เวนเปนผูถูกปลด เนื่องจากมีความผิด

บกพรอง) เพิ่มให ๕ ใน ๑๐๐ คะแนน 

   ๖.๖ ผูท่ีมีคุณสมบัติเขาหลักเกณฑไดรับการเพิ่มคะแนนจากหลักเกณฑขางตนหลายขอ 

ใหเพิ่มคะแนนตามหลักเกณฑท้ังในขอท่ีไดรับคะแนนสูงสุดเพียงขอเดียว ยกเวน ผูท่ีมีคุณสมบัติเขาหลักเกณฑ 

ท้ังในขอ ๖.๒ และ ๖.๓ ใหเพิ่มคะแนนเทากับคะแนนท่ีใหเพิ่มในขอ ๖.๒ และ ๖.๓ รวมกัน 

   ๖.๗ การพิจารณาคะแนนเพิ่มพิเศษ จะดําเนินการใหในการสอบรอบแรกเทานั้น 

 ๗. ประกาศรับสมัคร 

  ประกาศรับสมัครต้ังแตบัดนี้เปนตนไป ถึงวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ รายละเอียดสอบถาม

เพิ่มเติมไดท่ี กองกําลังพล ศูนยการกําลังสํารอง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท ๐ ๒๒๗๕ ๔๕๐๔ 

 

 

 

 

                     /๘. วัน, เวลา ... 
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 ๘. วัน, เวลา สถานท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 

  เปดรับสมัคร ต้ังแตวันท่ี ๗ – ๑๕ มิ ถุนายน  ๒๕๕๙ ต้ังแต เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  

ถึง ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ แผนกจัดการ กองกําลังพล ศูนยการกําลังสํารอง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองเสียคาสมัคร เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําเอกสาร 

และการดําเนินงานธุรการในการสอบคัดเลือกคนละ ๑๐๐ บาท 

 ๙. กําหนดวัน, เวลา สถานท่ีสอบคัดเลือก  

  ๙.๑ สอบรอบแรก สอบภาควิชาการ วันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดังนี้ 

    เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา รายงานตัว และฟงคําช้ีแจง ณ ลานรวมพลหนาโรงเรียนรักษาดินแดน 

ศูนยการกําลังสํารอง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

    เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา สอบภาควิชาการ ณ  หองเรียน ๔๐๓ โรงเรียนรักษาดินแดน 

ศูนยการกําลังสํารอง 

    เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ นาฬิกา ทดสอบความชํานาญในการพิมพดีดจับความเร็ว 

(ภาษาไทย) ดวยเครื่องคอมพิวเตอร เฉพาะตําแหนงเสมียน ณ หองนันทนาการ ศูนยการกําลังสํารอง 

    เวลา ๑๔.๓๐ -  ๑๕.๓๐ นาฬิกา สอบการขับรถยนต  เฉพาะตําแหน ง พลขับ  

ณ โดมอเนกประสงคลานวรรณสมิต ศูนยการกําลังสํารอง  

  ๙.๒ ประกาศผลการสอบรอบแรก 

    ๙.๒.๑ วันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ปดประกาศ ณ กองบัญชาการ

ศูนยการกําลังสํารอง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซตศูนยการกําลังสํารอง 
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    ๙.๒.๒ การคิดคะแนนในการประกาศผลสอบรอบแรก ใหนําคะแนนเพิ่มพิเศษ 

มารวมกับคะแนนสอบภาควิชาการดวย 

  ๙.๓  ทดสอบสมรรถภาพรางกายและสอบสัมภาษณ วันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดังนี้ 

    เวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา รายงานตัว และฟงคําช้ีแจง ณ หนากองบัญชาการ ศูนยการกําลังสํารอง 

การแตงกาย ชุดกีฬา รองเทาผาใบ  

    เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ นาฬิกา ทดสอบสมรรถภาพรางกาย  

    เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ตรวจวัดขนาดรางกาย และปจจัยท่ีขัดกับการรับราชการทหาร

ในข้ันตน ณ หองปฐมพยาบาล โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนยการกําลังสํารอง 

    เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา รายงานตัว และฟงคําช้ีแจง ณ หนากองบัญชาการ ศูนยการกําลังสํารอง 

การแตงกาย ชุดสุภาพ 

    เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ นาฬิกา สอบสัมภาษณ  

 

 

 

                   /๙.๔ ระเบียบการสอบ... 
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- ๖ - 

 

  ๙.๔ ระเบียบการสอบ 

    ๙.๔.๑ ใหนําบัตรประจําตัวประชาชน และบัตรท่ีเจาหนาท่ีรับสมัครออกใหมาแสดง 

ตอกรรมการคุมสอบในวันเขาสอบทุกครั้ง และหากเขาหองสอบชาเกินกวา ๓๐ นาที ใหหมดสิทธิ์ในการสอบ 

    ๙.๔.๒ หามนําเครื่องมือส่ือสารทุกชนิดเขาหองสอบ 

    ๙.๔.๓ การกระทําใด ๆ อันเปนทุจริตในการสอบ ศูนยการกําลังสํารอง จะตัดสิทธิ์ 

ในการสอบคัดเลือก ฯ และดําเนินคดีตามกฎหมาย 

  ๙.๕ ประกาศผลการสอบรอบท่ี ๒  

    ๙.๕.๑ วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ปดประกาศ ณ กองบัญชาการ 

ศูนยการกําลังสํารอง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต ศูนยการกําลังสํารอง 
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    ๙.๕.๒ ประกาศผูท่ีสอบไดคะแนนรวมสูงสุด โดยรวมคะแนนรอบแรกและคะแนนรอบท่ี ๒ 

ทุกข้ันตอนเพื่อเขารับการบรรจุเปนนายทหารประทวน และจะประกาศบุคคลอะไหลไวอีกจํานวนหนึ่ง 

    ๙.๕.๓ การคิดคะแนนในการประกาศผลในรอบท่ี ๒ ใหนําคะแนนในรอบแรก 

มารวมกับคะแนนสอบในรอบท่ี ๒ ดวย 

    ๙.๕.๔ กรณีมีผลการทดสอบ “คะแนนรวมเทากัน” คณะกรรมการจะพิจารณา

คะแนนภาควิชาการ คะแนนการปฏิบัติ คะแนนทดสอบสมรรถภาพรางกาย และคะแนนสอบสัมภาษณ ตามลําดับ 

 ๑๐. รายงานตัว และทําสัญญา วันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ กองบัญชาการ

ศูนยการกําลังสํารอง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

 

              ประกาศ    ณ    วันท่ี     ๑๙     พฤษภาคม    พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

                               (ลงช่ือ) พลตรี ปราการ  ปทะวานิช 

                                         ( ปราการ  ปทะวานิช ) 

                                   ผูบัญชาการศูนยการกําลังสํารอง 

กองกองกําลังพล             

โทร.๐ ๒๒๗๕ ๔๕๐๔  
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