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คำแนะนำ 

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน 
เพื่อบรรจุเขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตร ประจำปงบประมาณ ๒๕๖3 

 

  
 ขอใหผูสมัครสอบอานสมุดคูมือใหเขาใจ แลวปฏิบัติตามคำแนะนำท่ีไดเรียงข้ันตอนการปฏิบัติ 
ตามลำดับขอไวใหครบถวน ซ่ึงจะเปนประโยชนตอทานในการเตรียมการสอบ ดังน้ี 

ขอ ๑.   ความมุงหมาย 
 กองทัพบกมีความประสงคจะรับสมัครสอบบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เขารับราชการเปน
นายทหารสัญญาบัตร เพ่ือบรรจุลงในตำแหนงท่ีขาดแคลนตามหนวยตาง  ๆในกองทัพบก 

ขอ ๒. คุณวุฒิการศึกษา 
 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา จากสถานศึกษาท่ีสำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
(ก.พ.) ใหการรับรองหรือสถานศึกษาในตางประเทศท่ีกระทรวงกลาโหมยินยอมใหบรรจุเขารับราชการโดยตอง
มีคุณวุฒิในสาขา/ทาง ตรงตามตำแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ ซ่ึงตรวจสอบตามท่ีสำนักงาน ก.พ. ไดใหการรับรอง
การเทียบคุณวุฒิในสาขาวิชาตางๆ ไวแลว ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร. ๑๐๐๔.๓/ว๔๑ ลง ๓๐ ก.ย.๕๓  
และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว๒๑ ลง ๑๘ ส.ค.๕๔, หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. 
๑๐๐๔.๓/ว๑๔ ลง ๑๐ ก.ย.๕๕ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร. ๑๐๐๔/ว๑๑ ลง ๑๓ ส.ค.๕๖ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมหรือทางเว็บไซตของสำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th 

ขอ ๓. ตำแหนงที่เปดบรรจุ 
 เปดบรรจุ 94 อัตรา ในคุณวุฒิระดับปริญญาสาขา/ทาง ตามตำแหนงท่ี เปดรับสมัครสอบ 
ตามผนวก ก ดังนี้ 
 3.1  ระดับปริญญาตรี        จำนวน      87  อัตรา (ไมใชคุณวุฒิสูงกวาปริญญาตรีในการสมัครสอบ) 
 3.2 ระดับปริญญาโท/เอก    จำนวน      7  อัตรา 

ขอ ๔. ประเภทบุคคลที่จะรับสมัครสอบ 
 ๔.๑ บุคคลชาย/หญิง 
 ๔.๒ ทหารกองหนุน ประเภทท่ี 1 (ผูสำเร็จการฝกวิชาทหารช้ันปท่ี 3 ถึงช้ันปท่ี 5 หรือทหารท่ีปลด
จากกองประจำการโดยรับราชการจนครบกำหนด) 
 ๔.๓ นายทหารประทวน สังกัด กองทัพบก  

ขอ ๕. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ 
 ๕.๑ คุณสมบัติเฉพาะบุคคลชาย 
 ๕.๑.๑ เปนทหารกองเกิน อายุระหวาง 22 ปบริบูรณ ถึง 29 ปบริบูรณ (เกิดป พ.ศ.๒๕34 – ๒๕๔1)
ตองผานการตรวจเลือกทหารกองเกินเขากองประจำการ เปนบุคคลจำพวกที่ 1 ผลการจับสลาก “ดำ” 
หรือ ไมตองเขารับราชการเน่ืองจากมีคนรองขอเขากองประจำการพอ ท้ังน้ี จะไมรับสมัครบุคคลซ่ึงตองเขา
รับการตรวจเลือกทหารกองเกินเขากองประจำการ และ/หรือผูท่ีขอผอนผันเขารับการตรวจเลือกเปนทหาร
กองประจำการ ในปท่ีสมัครสอบ 
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 ๕.๑.๒ เปนทหารกองหนุน อายุระหวาง 22 ปบริบูรณ ถึง 35 ปบริบูรณ (เกิดป พ.ศ.2528 – 2541) 
 ๕.๑.๓ มีอวัยวะ รูปราง ลักษณะทาทาง และขนาดรางกายเหมาะสมแกการเปนทหารโดยตองมี
ความสูงต้ังแต ๑๖๐ เซนติเมตร รอบอก ๗๖/๗๙ เซนติเมตร โดยจะพิจารณาผลการวัดขนาดรางกายจากที่ระบุ
ใน แบบ สด.๔๓ หรือจากผลการวัดขนาดรางกายในวันตรวจโรคการสอบรอบที่สอง 
 ๕.๒ คุณสมบัติเฉพาะบุคคลหญงิ 
 ตองมีรางกายสมบูรณ อายุระหวาง 22 ปบริบูรณ ถึง ๓๕ ปบริบูรณ (เกิดป พ.ศ.๒๕๒8 –๒๕41) 
น้ำหนักต้ังแต ๔๐ กิโลกรัม และมีความสูงต้ังแต ๑๕๐ เซนติเมตร โดยจะพิจารณาจากผลการวัดขนาดรางกาย
ในวันตรวจโรคการสอบรอบท่ีสอง 
 ๕.๓ คุณสมบัติทั่วไปทั้งบคุคลชาย/หญงิ (คุณสมบัติเพิ่มเติมจาก ขอ ๕.๑ และ ๕.๒)  
       ๕.๓.๑ เปนผูท่ีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยมีคุณวุฒิตรงตามตำแหนงและคุณลักษณะ
เฉพาะท่ีจะสามารถบรรจุเขารับราชการตามตำแหนงท่ีเปดบรรจุกรณีท่ีคุณวุฒิเรียกช่ือไมตรงตามกำหนดไว   
ใหใชผลการรับรองปริญญาของสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร. ๑๐๐๔.๓/ว๔๑ ลง ๓๐ ก.ย.๕๓ 
และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว๒๑ ลง ๑๘ ส.ค.๕๔, หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. 
๑๐๐๔.๓/ว๑๔ ลง ๑๐ ก.ย.๕๕ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร. ๑๐๐๔/ว๑๑ ลง ๑๓ ส.ค.๕๖ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม สำหรับคุณวุฒิที่ไมไดกำหนดไวใหเปนหนาที่ของผูสมัครประสานสถานศึกษาเพ่ือขอรับเอกสาร
ยืนยันวา สำนักงาน ก.พ. ไดมีการรับรองหลักสูตรการเรียนท่ีสำเร็จมาวาเปนไปตามท่ีประกาศรับสมัครของ 
กรมยุทธศึกษาทหารบก จริง 

 หากมขีอสงสัยการตรวจสอบคุณวุฒิ สามารถติดตอไดที่  
กองควบคุมคุณวุฒ ิกรมสารบรรณทหารบก โทร. ๐  ๒๒๙๗  ๘๑๐6       

 5.3.2 ตองเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบ กระทรวงกลาโหม วาดวย การบรรจุ การโอน 
และการบรรจุกลับเขารับราชการ พ.ศ.2529 และฉบับท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 ๕.๓.3 ตองเปนผูมีวิทยฐานะและคุณลักษณะถูกตองตามขอบังคับ กระทรวงกลาโหม วาดวยการ
แตงต้ังยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และฉบับท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  ๕.๓.4 ตองเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 
  ๕.๓.5 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ ท่ีมีผลบังคับใช 
  5.3.6 เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
  ๕.๓.7 ไมเปนโรคท่ีขัดตอการบรรจุเขาเปนนายทหารสัญญาบัตร (ตามผนวก ค) 
  ๕.๓.8    ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรม ไมเปนผูท่ีมีหน้ีสินลนพนตัว หรือเปนบุคคลลมละลายตามคำพิพากษาของศาล 
  ๕.๓.9 ไมอยูในสมณเพศ 
  ๕.๓.10 ไมเปนผูอยูในระหวางเปนจำเลยในคดีอาญา และไมเคยตองโทษจำคุก (จำคุกจริง) ตามคำ
พิพากษาของศาลในคดีอาญา เวนแตความผิดฐาน อันไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดอันตองระวางโทษไม
เกินลหุโทษ มีกฎหมายลางมลทินใหแกบรรดาผูตองโทษในกรณีความผิดตาง  ๆ
 ๕.๓.11 ไมเปนผูอยูในระหวางพักราชการเน่ืองจากกระทำความผิด หรือหนีราชการ 
 ๕.๓.๑2 ไมเปนผูเคยถูกปลดเพราะกระทำความผิดหรือถูกไลออกจากราชการ 
 ๕.๓.๑3 ไมเคยทุจริตในการสมัครสอบ หรือการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนทหาร หรือการสอบเขารับ
ราชการทหารมากอน 
 ๕.๓.๑4 ไม เป นผู เสพหรือเป นผู ติ ดยาเสพติดให โทษตามกฎหมายว าด วยยาเสพติดให โทษ                                            
และกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด หรือมีประวัติคดีอาญาขอหาเก่ียวกับยาเสพติด   
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         ๕.๔ คุณสมบัติของนายทหารประทวน สังกัด ทบ. 
       ๕.๔.๑ เปนผูท่ีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยมีคุณวุฒิตรงตามตำแหนงและคุณลักษณะ
เฉพาะท่ีจะสามารถบรรจุเขารับราชการตามตำแหนงท่ีเปดบรรจุ กรณีท่ีคุณวุฒิเรียกช่ือไมตรงตามกำหนดไว  
ใหใชผลการรับรองปริญญาของ สำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร. ๑๐๐๔.๓/ว๔๑ ลง ๓๐ ก.ย.๕๓ 
และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที ่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว๒๑ ลง ๑๘ ส.ค.๕๔, หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที ่                      
นร. ๑๐๐๔.๓/ว๑๔ ลง ๑๐ ก.ย.๕๕ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร. ๑๐๐๔/ว๑๑ ลง ๑๓ ส.ค.๕๖ และ                
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม สำหรับคุณวุฒิท่ีไมไดกำหนดไว ใหเปนหนาท่ีของผูสมัครประสานสถานศึกษาเพ่ือขอรับเอกสาร
ยืนยันวา สำนักงาน ก.พ. ไดมีการรับรองหลักสูตรการเรียนท่ีสำเร็จมาวาเปนไปตามท่ีประกาศรับสมัครของ            
กรมยุทธศึกษาทหารบก จริง 

หากมีปญหาสงสัยการตรวจสอบคุณวุฒิ สามารถติดตอไดที่ 
กองควบคุมคุณวุฒิ กรมสารบรรณทหารบก โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๘๑๐6 

 ๕.๔.๒  มีอายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณ (วิธีนับอายุนับตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร) 
 ๕.๔.๓ มีเวลารับราชการนับต้ังแตวันท่ีไดรับการบรรจุ หรือแตงต้ังยศนายทหารประทวนคร้ังแรก 
แลวแตกรณีครบ ๖ ป กอนวันสอบคัดเลือก (รับราชการมาแลว 6 ปข้ึนไป นับจนถึงวันกอนวันสอบ ผูรับ
ราชการมาแลวไมถึง 6 ป หากประสงคจะสมัครในฐานะทหารกองหนุน หรือทหารหญิงพนราชการ จะตอง
ไดรับอนุมัติใหลาออกกอนวันสอบ ในกรณีท่ีสอบไดแลวจึงมาย่ืนขอลาออกในภายหลัง จะถือวาคุณสมบัติ                   
ไมครบถวน และไมสามารถบรรจุเขารับราชการได) 
  ๕.๔.๔ มีหนังสือรับรองความประพฤติซ่ึงไดรับอนุญาตจากหนวยตนสังกัดในระดับกองพัน     
หรือเทียบเทาข้ึนไป 
  ๕.๔.๕ เปนผูลาไปศึกษาถูกตองตามหลักเกณฑและระเบียบ กองทัพบก กำหนด 
  5.4.6 ตองเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบ กระทรวงกลาโหม วาดวย การบรรจุ การโอน 
และการบรรจุกลับเขารับราชการ พ.ศ.2529 และฉบับท่ีแกไขเพ่ิมเติม   
  ๕.๔.7 ตองเปนผูมีวิทยฐานะและคุณลักษณะถูกตองตามขอบังคับ กระทรวงกลาโหม วาดวยการ
แตงต้ังยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และฉบับท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  5.4.8 ตองเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 
  ๕.๔.9 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
  5.4.10 เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
  ๕.๔.11 ไมเปนโรคท่ีขัดตอการบรรจุเขาเปนนายทหารสัญญาบัตร (ตามผนวก ค) 
  ๕.๔.12 ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรม ไมเปนผูที่มีหนี้สินลนพนตัว หรือเปนบุคคลลมละลาย
ตามคำพิพากษาของศาล 
  ๕.๔.๑3 ไมเปนผูอยูในระหวางเปนจำเลยในคดีอาญา และไมเคยตองโทษจำคุก (จำคุกจริง) ตามคำ
พิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเวนแตความผิดฐานซ่ึงกระทำโดยประมาทหรือลหุโทษ  
  ๕.๔.๑4 ไมเปนผูอยูในระหวางพักราชการเน่ืองจากความผิด หรือหนีราชการ 

ขอ ๖. การสมัครสอบ(ผนวก ก) 
 ๖.๑ ในปงบประมาณ ๒๕๖2 คณะกรรมการดำเนินงานไดแบงกลุมผูสมัครสอบเปน 61 กลุมตำแหนงตาม
คุณลักษณะท่ีหนวยรับบรรจุกำหนด “ใหผูสมัครสอบตัดสินใจเลือกสมัครสอบไดเพียง ๑ กลุมตำแหนง เทานั้น” 

๖.๒ กำหนดการ กรมยุทธศึกษาทหารบก ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนฯ      
เปดรับสมัครสอบทางอินเทอรเน็ต (ตลอด 24 ช่ัวโมง) ตั้งแตวันที่ 25 พ.ย.62 – วันที่ ๑๑ ธ.ค.62 สำหรับ
ผูสมัครใหชำระเงินคาสมัครผานธนาคารกรุงไทยทุกสาขา การชำระเงินคาสมัครสามารถดำเนินการได  ตั้งแตวันที่ 
25 พ.ย.62 – วันที่ ๑๓ ธ.ค.62  (ภายในเวลา 24.00 นาิกา) รายละเอียดการชำระเงิน  ตามขอ 6.3.4 
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๖.๓ ขั้นตอนการสมัคร 
 ๖.๓.1 ผูสมัครสามารถ Download ระเบียบการสมัครสอบ เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของผูสมัคร   
แตละกลุมตำแหนงตามเง่ือนไขการรับสมัครและระเบียบการตามท่ี กรมยุทธศึกษาทหารบก ไดกำหนดไว 
ตั้ งแต วันที่  25  พ .ย .62  เวลา ๐๐ .๐๑  นาิ กา – วันที่  ๑๑  ธ .ค .62  เวลา 24.๐๐  นาิ กา                    
(ตลอด 24 ช่ัวโมง ไมเวนวันหยุดราชการ) 

      ๖.๓.2 ผูสมัครกรอกขอมูลการสมัครพรอม Upload รูปภาพหนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด 1 x 1.5 น้ิว  
พ้ืนหลังเรียบ สวมเส้ือคอปก ชุดสุภาพ ไมสวมแวนตา ตองเปนรูปท่ีถายไวไมเกิน 3 เดือน นับถึงวันย่ืนใบสมัคร    
                ลักษณะรูปถายท่ีไมผานการพิจารณา มีดังตอไปน้ี 
  - รูปถายคร่ึงตัว (ไกลเกินไป) 
  - ภาพเบลอ (เห็นหนาไมชัดเจน)      
  - ภาพถายเลน (มีการโพสตทาทางในการถายรูป หรือภาพเซลฟ) 
  - ภาพมืดหรือสีของรูปภาพจางเกินไป 
  - ภาพเอียง หรือตะแคงขาง 
และหลักฐานทางทหาร (สำหรับเพศชาย) เพ่ือแนบไฟลขอมูลในข้ันตอนการกรอกใบสมัครทาง Website              
ของระบบการรับสมัครทางอินเทอร เน็ตได  http://atc.rta.mi.th (กรมยุทธศึกษาทหารบก) หรือ 
www.radd-atc.com (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร) 
 ๖.๓.3 ผูสมัครจะตองตรวจสอบขอมูลท่ีกรอกในใบสมัครใหถูกตอง ครบถวนกอนการยืนยัน
การสงใบสมัคร (เม่ือผูสมัครยืนยันการสงใบสมัครแลว ไมสามารถแกไขขอมูลการสมัครได) 
 ๖.๓.4 ภายหลังการสมัครเสร็จส้ินแลว ผูสมัครจะพิมพแบบฟอรมการชำระเงินได (เมื่อไดรับ              
การตรวจสถานะการสมัครวา “ผาน” จากระบบการสมัครแลว) และผูสมัครตองนำแบบฟอรมการชำระเงิน                     
ไปชำระคาธรรมเนียมการสมัครสอบ ได เฉพาะ ท่ี  บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่ วประเทศ                          
โดยผานระบบการชำระเงิน 3 ชองทาง คือ  

1. ชำระเงินผานเคานเตอรธนาคาร (เวลาทําการของธนาคาร) 

 2. ชำระเงินผานตู ATM (ภายในเวลา 24.00 นาิกา ) 

 3. ชำระเงินผานธนาคารออนไลน (Internet Banking) (ภายในเวลา 24.00 นาิกา ) 

ในระหวางวันที่  25 พ.ย. – 13 ธ.ค. 62 ทั้งนี้  การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณก็ตอเมื่อผูสมัครได                     
ชำระคาธรรมเนียมการสมัครสอบเรียบรอยแลว (ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียม  ในการสมัครสอบ จำนวน 
300 บาท และคาบริการการชำระเงิน จำนวน ๓๐ บาท  เม่ือชำระคาธรรมเนียมแลว กรมยุทธศึกษาทหารบก 
จะไมจายคาธรรมเนียมการสมัครสอบคืนใหไมวาในกรณีใด  ๆท้ังส้ิน)    

 ๖.๓.5 ภายหลังจากนำใบชำระเงิน ไปชำระเงินท่ีธนาคาร ธนาคารจะคืนใบชำระเงินในสวนท่ี 1  
ใหกับผูสมัครเพ่ือใชเปนหลักฐานยืนยันชำระเงิน ประกอบหลักฐานในการแสดงในวันสอบภาควิชาการ 
 ๖.๓.6 ผูสมัครท่ีมีการชำระเงินภายในกำหนดแลวภายหลังจากการรับสมัครเสร็จส้ิน ระบบจะ                
ทำการประมวลผลเพ่ือจัดลำดับเลขประจำตัวสอบให ผูสมัครสามารถพิมพบัตรประจำตัวสอบ ซ่ึงมีการระบุ 
หมายเลขประจำตัวสอบ สถานท่ีสอบ ไดต้ังแตวันท่ี 21 ธ.ค. 2562  

ขอ ๗. หลักฐานการสมัครสอบ ผูสมัครจะตองเตรียมหลักฐานการสมัคร เพ่ือใชกรอกขอมูลการสมัครสอบทาง
อินเทอรเน็ต (ตองสงหลักฐานตอไปน้ีท้ังฉบับจริงและสำเนา ๑ ชุด ภายในวันท่ี 5, 6 และ 7 ก.พ. ๖3      
หากสอบผานภาควิชาการรอบแรก) ดังน้ี  
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 ๗.๑ เฉพาะบคุคลชาย ใบสำคัญทางทหารดังน้ี 
 ๗.๑.๑ ทหารกองเกิน - แบบ สด.๔๓ ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการ
ทหารกองประจำการท่ีแสดงวาไดผานการตรวจเลือกแลวโดยไมถูกเขากองประจำการ 
 ๗.๑.๒  ทหารกองหนุน - แบบ สด.๘  
 ๗.๑.๓  สำหรับผูที่สมัครตำแหนงสายงานอนุศาสนาจารย ที่ยกเวนการตรวจเลือกเขารับ
ราชการเปนทหารกองประจำการ อายุ ๓๐ - ๓๕ ป ใหใชหลักฐานใบสำคัญแบบ สด.๙  ประกอบหลักฐาน
ที่แสดงวาเปนผูไดรับการยกเวน และปลดเปนทหารกองหนุน ประเภทที่ ๒ ชั้นที่ ๒ จากอำเภอภูมิลำเนาทหาร 
 ๗.๒ บุคคลชาย/หญิง และนายทหารประทวน สังกัด ทบ. 
 ๗.๒.๑ สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสำเร็จ
การศึกษา และวันท่ีไดรับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงตองอยูภายในวันท่ีปดรับสมัครสอบเทาน้ัน 
สำหรับผูสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีท่ีตอเน่ืองจากคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิขาชีพช้ันสูง(ปวส.) ใหแนบ
หลักฐานท่ีแสดงวาสำเร็จคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) ประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมดวย 
 ๗.๒.๒ สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชา (TRANSCRIPT) 
 ๗.๒.๒.๑ ในกรณีท่ีปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ มิไดระบุสาขาวิชาอยาง
ครบถวนเพ่ือยืนยันวาเปนสาขาวิชาท่ีตรงกับคุณวุฒิท่ีเปดรับสมัครสอบตองเพ่ิมหลักฐาน หนังสือรับรองจาก
มหาวิทยาลัยวาเปนผูมีคุณวุฒิในสาขาวิชาท่ีตรงกับคุณวุฒิท่ีเปดรับสมัครสอบ 
 ๗.๒.๒.๒ ในกรณีท่ีหลักฐานระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชาเปนภาษาตางประเทศตอง
เพ่ิมเติมหลักฐาน ระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชาฉบับแปลเปนภาษาไทย 
 ๗.๓ เฉพาะนายทหารประทวน สังกัด ทบ. ใหยื่นหลักฐานเพิ่มเติมจากขอ ๗.๒ ดังนี้ 
 ๗.๓.๑ คำส่ังบรรจุ หรือแตงต้ังยศเปนนายทหารประทวนคร้ังแรก แลวแตกรณี 
 ๗.๓.๒ หนังสือรับรองของผูบังคับบัญชาหนวยตนสังกัดในระดับ ผบ.พัน หรือเทียบเทาข้ึนไป  
ท่ีระบุวาเปนผูมีความประพฤติเรียบรอย และอนุญาตใหสมัครสอบเขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตรได 
 ๗.๓.๓ หลักฐานท่ีไดรับอนุญาตใหลาไปศึกษาและหลักฐานตอบรับบันทึกผลการศึกษาจาก ยศ.ทบ.  
ในทุกระดับการศึกษาจนถึงคุณวุฒิปริญญา 
หมายเหตุ  
 1. ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดตางๆ ท่ีปรากฏในใบสมัครใหถูกตอง ครบถวน 
ตามความเปนจริง ในกรณีท่ีมีการกรอกขอมูลอันเปนเท็จ หรือไมถูกตอง หรือใชเอกสารปลอม หรือเอกสาร  
ตางๆ ท่ีไมตรงตามท่ีกำหนดไวในการประกาศรับสมัคร ทบ. ขอสงวนสิทธ์ิในการปฏิเสธการรับสมัครเขาสอบ
คัดเลือกทันที โดยผูสมัครไมสามารถเรียกรองสิทธ์ิใดๆท้ังส้ินจาก ทบ. ได 
 ๒. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติในคร้ังน้ี เปนเพียงการตรวจสอบเบ้ืองตนหากใน
ภายหลังปรากฏวา ผูสมัครใชเอกสารปลอม เอกสารอันเปนเท็จ หรือเอกสารท่ีมิใชทางราชการออกให จะถือวา
ผูน้ันขาดคุณสมบัติ และใหถือวาการสอบคัดเลือกของบุคคลดังกลาวเปนโมฆะ และไมสามารถเรียกรองสิทธ์ิ
ใด  ๆจาก ทบ. ได 

ขอ ๘. การขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษ ทั้งบุคคลชาย/หญิง และนายทหารประทวนสังกัด ทบ. 
 วันที่  ๑๒  ธ .ค .6 2 (ก ลุ มสอบ ท่ี  1 , 2 , ๓ ), วันที่  ๑ ๓  ธ .ค .62  (ก ลุ มสอบ ท่ี  4 , 5 , 7  )  
และวันที่  16 ธ.ค. 62 (กลุมสอบท่ี 6, 8) เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ  
กรมยุทธศึกษาทหารบก ใหย่ืนเอกสารการขอรับสิทธิคะแนนเพ่ิมพิเศษฉบับจริง (พรอมสำเนา ๒ ฉบับ รับรอง
สำเนาดวยตนเอง) เม่ือกรรมการรับสมัครสอบตรวจเอกสารเสร็จแลวจะสงฉบับจริงใหคืน (คณะกรรมการรับ
สมัครสอบจะเก็บเฉพาะฉบับสำเนาเทานั้น) โดยยึดถือตามหนังสือ กพ.ทบ. ดวนมาก ท่ี กห 0401/270  
ลง 22 ม.ค.57 และ/หรือท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 8.1 หลักฐานแสดงวาเปน บุตรของทหาร ขาราชการ และลูกจางประจำ ในสังกัดกองทัพบก 
ซ่ึงประสบอันตรายถึง ทุพพลภาพ ในขณะปฏิบัติราชการในหนาท่ี หรือ ถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทำตาม
หนาท่ีหรือตอง บาดเจ็บถึงตาย เพราะเหตุน้ัน ซ่ึงไดรับบำนาญพิเศษตามกฎหมายวาดวยบำเหน็จบำนาญ
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ขาราชการ หรือไดรับเงินคาทำขวัญตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยคนงานหรือผูไดรับพระราชทาน
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มกลาหาญ หรือเหรียญกลาหาญ เพ่ิมให ๑๐ ใน ๑๐๐ คะแนน 
 8.2 หลักฐานแสดงวาสำเร็จการฝกวิชาทหารตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร ตาม
หลักสูตรการฝกวิชาทหาร “ช้ันปท่ี ๓ ถึงช้ันปท่ี ๕” ตองเปนเอกสารท่ีออกใหโดย “หนวยบัญชาการรักษา
ดินแดน” เทาน้ัน (ตัวอยางตามแบบฟอรมทายเลม) โดยเพ่ิมคะแนนใหตามช้ันสูงสุดท่ีสำเร็จการฝกวิชาทหาร ดังน้ี.- 
  ๘.๑.๑ ช้ันปท่ี 3 หรือ เพ่ิมใหรอยละ 3 
  ๘.๑.๒ ช้ันปท่ี ๔ หรือ เพ่ิมใหรอยละ 6 
  ๘.๑.๓ ช้ันปท่ี 5 หรือ เพ่ิมใหรอยละ 10 
 8.3 หลักฐานแสดงวาเปน บุตรของทหาร ขาราชการ และลูกจางประจำ สังกัดกองทัพบก ที่กำลัง
รับราชการ หรือเคยรับราชการในกองทัพบกมากอน เวน ผูท่ีถูกปลดออกจากราชการเน่ืองจากมีความผิด 
หรือบกพรองตอหนาท่ี เพ่ิมให ๒ ใน ๑๐๐ คะแนนท้ังส้ิน 
 8.4  หลักฐานแสดงว าเป น ทหารกองหนุ น ท่ี เคยรับราชการกองประจำการมาก อน เพ่ิมให                                       
รอยละ 10 
 ๘.5 ลูกจางชั่วคราว ลูกจางประจำ พนักงานราชการ สังกัด ทบ. ท่ียังปฏิบัติงานใน ทบ. และ                     
มีระยะเวลาปฏิบัติงานใน ทบ. ต้ังแต ๒ ปข้ึนไป (เวนเปนผูท่ีถูกปลด เน่ืองจากมีความผิดบกพรอง) เพ่ิมให  
๕ ใน ๑๐๐ คะแนนท้ังส้ิน 
 ๘.6 นายทหารประทวนสังกัด ทบ. (ท่ียังรับราชการอยู) ท่ีมีคุณสมบัติครบในการสอบคัดเลือกตาม 
ขอ 5.4 เพ่ิมให 5 ใน 100 คะแนนท้ังส้ิน 
 8.7  นายทหารประทวน ท่ีปฏิบัติหนาท่ีราชการสนาม และไดรับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับการสูรบ           
(พ.ส.ร.) ในภารกิจเดียวกันครบ 4 คร้ัง เพ่ิมให 3 ใน 100 คะแนนท้ังส้ิน 
 8.8  นายทหารประทวน ท่ีปฏิบัติหนาท่ีราชการสนามโดยมีผลการปฏิบัติงานจนไดรับเงินเพ่ิมพิเศษ  
สำหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ตามพฤติกรรม ต้ังแต 3 ช้ันข้ึนไป เพ่ิมให 3 ใน 100 คะแนนท้ังส้ิน  
 8.9  นายทหารประทวนท่ีไดรับรางวัลตาง  ๆท่ีสรางช่ือเสียงใหแก ทบ. ท้ังน้ีตองเปนรางวัลระดับชาติ  
หรือนานาชาติโดยใหหนวยตนสังกัดของกำลังพลดังกลาว เสนอหลักฐานเพ่ือให กพ.ทบ. ตรวจสอบและให
ความเห็นชอบกอนวาสามารถใชในการเพ่ิมคะแนนได เพ่ิมให 3 ใน 100 คะแนนท้ังส้ิน  
 8.10 นายทหารประทวนท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเดนโดยมีหลักฐานประกอบคือ หนังสือหรือประกาศ 
ชมเชยการปฏิบัติหนาท่ีท่ีออกโดย ทบ. เทาน้ัน (ไมสามารถใชหนังสือชมเชย ฯ ของหนวยระดับ นขต.ทบ. หรือ
หนวยรองลงไปได) หากมีหนังสือชมเชยการปฏิบัติหนาท่ีท่ีออกใหโดยสวนราชการนอก กห. ระดับกรมหรือ
เทียบเทาข้ึนไป ใหสงหลักฐานให กพ.ทบ. ตรวจสอบและใหความเห็นชอบกอน เพ่ิมให 3 ใน 100 คะแนนท้ังส้ิน 
 ๘.11 หลักเกณฑการใหคะแนนเพิ่ม   
  ๘.11.1 ผูท่ีมีคุณสมบัติเขาหลักเกณฑไดรับการเพ่ิมคะแนนจากหลักเกณฑตามขอ ๘.1 ถึง ๘.5  
หลายขอ ใหเพ่ิมคะแนนใหตามหลักเกณฑในขอท่ีไดรับคะแนนสูงสุดเพียงขอเดียว ยกเวน ผูท่ีมีคุณสมบัติเขา 
หลักเกณฑท้ังในขอ ๘.2 และ ๘.3 ใหเพ่ิมคะแนนเทากับคะแนนเพ่ิมในขอ ๘.2 และ ๘.3 รวมกัน 
  ๘.11.2 นายทหารประทวนไดรับการเพ่ิมคะแนนตามหลักเกณฑขอ ๘.1 – 8.4 แลว ก็สามารถเพ่ิม 
คะแนนในขอ 8.6 ไดอีก 
  8.11.3 การเพ่ิมคะแนนตามขอ 8.7 – 8.10 ตองมิใชการเพ่ิมท่ีซ้ำซอนในเหตุการณหรือวาระ
เดียวกัน อาทิ หากกำลังพลไดรับการเพ่ิมคะแนนเน่ืองจากการปฏิบัติภารกิจตามขอ 8.8 แลว และไดรับรางวัล
ชมเชยจาก ทบ. ตามขอ 8.10 เน่ืองจากการปฏิบัติภารกิจดังกลาวอีกก็ใหเพ่ิมคะแนนเพียงคร้ังเดียว เวนเปน           
ผูท่ีมีคุณสมบัติเขาหลักเกณฑไดรับคะแนนเพ่ิมตามขอ 8.7 – 8.10 หลายขอและมิใชเหตุการณท่ีซ้ำซอนกัน     
อาทิไดรับคะแนนเพ่ิมเน่ืองจากการปฏิบัติภารกิจตามขอ 8.8 และยังเปนนักกีฬาทีมชาติไทยซ่ึงเปนไปตาม
หลักเกณฑตามขอ 8.9 ใหรวมคะแนนเพ่ิมเขาดวยกันได แต ท้ังน้ีผลรวมของคะแนนเพ่ิมจะตองไม เกิน                       
6 ใน 100 คะแนนท้ังส้ิน 
  8.11.4 ผลรวมของการเพ่ิมคะแนนในทุกกรณี (ต้ังแต ขอ 8.1 ถึงขอ 8.10) จะตองไมเกิน               
15 ใน 100 คะแนนท้ังส้ิน 
 ๘.12 การพิจารณาคะแนนเพิ่มพิเศษ จะดำเนินการท้ังในการสอบภาควิชาการ (การสอบรอบแรก)             
และการสอบวิชาเฉพาะตามคุณวุฒิ (เชิงลึก) (การสอบรอบสอง) โดยคิดฐานคะแนนของคะแนนเต็ม                       
ในแตละการสอบ โดยยึดถือเกณฑการเพ่ิมคะแนนพิเศษ ตามหนังสือ กพ.ทบ. ดวนมาก ท่ี กห ๐๔๐๑/270            
ลง ๒2 ม.ค.57  และ/หรือท่ีแกไขเพ่ิมเติม  และตามหนังสือ กพ.ทบ. ดวนมาก ท่ี กห 0401/4094 ลง 9 ต.ค. 62 
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ขอ ๙. การสอบคัดเลือกภาควิชาการ(รอบแรก) 
 ๙.๑ วัน เวลาสอบ วันท่ี 12 ม.ค.๖3 เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
(หัวหมาก) 
 ๙.๒ รายละเอียดการสอบภาควิชาการ ตามผนวก ก 
 ๙.๓ การเตรียมตัวของผูสมัครสอบ 
 ๙.๓.๑ ท่ีน่ังสอบจะแจงใหผูสมัครสอบทราบ ในวันท่ี 4 ม.ค.๖3  ในภาคเชาโดยกรรมการควบคุม
การสอบจะปดประกาศแผนผังท่ีน่ังสอบไวใหผูสมัครสอบไดตรวจสอบ ท่ีบริเวณดานหนาหองสอบ 
 ๙.๓.๒ แตงกายชุดสุภาพ และใหไปถึงสถานท่ีสอบกอนเวลาสอบ 

- บุคคลชาย  : เส้ือเช้ิตคอปกเทาน้ัน  
                       :  ใหนำชายเส้ือเขาในกางเกง งดเส้ือยืดคอกลม และไมอนุญาตใหสวมเส้ือคลุม,          

เส้ือสูท หรือเส้ือกันหนาว เขาหองสอบโดยเด็ดขาด  
   : กางเกงขายาวทรงสุภาพ (งดกางเกงยีนส, กางเกงวอรม) 
   : รองเทาคัชชูชาย หรือ รองเทาผาใบ เทาน้ัน 

- บุคคลหญิง : เส้ือสุภาพ งดเส้ือยืดคอกลม และไมอนุญาตใหสวมเส้ือคลุม, เส้ือสูท หรือ            
เส้ือกันหนาว  เขาหองสอบโดยเด็ดขาด  

   : กระโปรง (แยกหรือชุด)ทรงสุภาพ ยาวคลุมเขา 
   : กางเกงขายาวทรงสุภาพ (งดกางเกงยีนส, กางเกงวอรม) 
     : รองเทาคัชชูหญิง หรือรองเทาหุมสน เทาน้ัน 
  ๙.๓.๓ ใหนำ ปากกา, ดินสอดำ2B และยางลบ มาใชทำขอสอบ 

 ๙.๔ การเขาหองสอบ 
 ๙.๔.๑ เวลา 12.30 น. ใหพรอมท่ีหนาหองสอบของตัวเองเขาแถวเรียงตามลำดับหมายเลข
ประจำตัวสอบ  
  ๙.๔.๒ หามนำอุปกรณท่ีไมเก่ียวของกับการสอบ เชน นาิกาท่ีเปนเคร่ืองคิดเลข, โทรศัพทมือถือ, 
เพจเจอร หรือเคร่ืองมือส่ือสารแบบพกพาทุกชนิด เขาไปในหองสอบโดยเด็ดขาด 
  9.4.3 ใหนำทรัพยสินของมีคาทุกชนิด ฝากไวท่ีญาติหรือนำใสลงในถุงพลาสติกใส แลวนำข้ึนไป
บนหองสอบ เพ่ือวางไวใตท่ีน่ังสอบ หากทรัพยสินสูญหาย กองอำนวยการสอบฯ จะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน  
 ๙.๔.4 กรรมการควบคุมการสอบจะเรียกเขาหองสอบตามลำดับ ใหน่ังตามผังท่ีน่ังสอบและ
ผูสมัครสอบจะตองเตรียม “ บัตรประจำตัวสอบ ” และ “ บัตรประจำตัวประชาชน ” ไวรับตรวจดวย 
       ๙.๔.5 เม่ือกรรมการคุมสอบแจกปญหาสอบและใบคำตอบแลว หามผูสมัครสอบเปดอานปญหา
สอบกอนที่หัวหนากรรมการควบคุมการสอบสั่ง (หากมีขอสงสัยใหยกมือและถามกรรมการควบคุมการสอบ ) 
       ๙.๔.๕ เวลา ๑๓.0๐ น. เริ ่มทำขอสอบจะไมอนุญาตใหผู สมัครสอบที่มาถึงหองสอบ  
หลังเวลา ๑๓.0๐ น. เขาหองสอบในทุกกรณี และผูท่ีเขาสอบจะตองอยูในหองสอบจนกวาจะสิ้นสุดเวลา
สอบจะออกจากหองสอบกอนเวลาไมได 
       ๙.๔.๖ หามน่ังผิดท่ีหมายเลขท่ีน่ังสอบของตนเองและหามลงหมายเลขประจำตัวสอบท่ีไมใช
หมายเลขประจำตัวของตนเองในใบคำตอบ (กรณีน้ี จะถือวามีเจตนาทุจริตในการสอบ) 
       ๙.๔.๗ หามแสดงกริยาท่ีอาจจะสอไปในทางทุจริต ทุกกรณี 
 ๙.๕ คำแนะนำในการเขียนใบคำตอบแบบปรนัย (เลือกขอ) ตามแบบตัวอยางหนา 57 
  ๙.๕.๑ ฟงคำแนะนำในการเขียนใบคำตอบของกรรมการคุมหองสอบใหเขาใจหากปฏิบัติไม
ถูกตอง เคร่ืองคอมพิวเตอรอาจจะไมตรวจใบคำตอบ เปนเหตุทำใหไมไดคะแนนในการสอบคร้ังน้ัน 
  ๙.๕.๒ ใหระบายทึบดวยดินสอดำ2B ใหเต็มชองในชองท่ีเลือกตอบเพียงชองเดียว (หามใชปากกา)  
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ตัวอยางถาเลือกคำตอบในขอ ๒ 

1.   

 ๙.๖ เมื่อหมดเวลาสอบ ใหวางเอกสารปญหาสอบและกระดาษใบคำตอบไวบนโตะหามนำปญหาสอบ
ออกจากหองสอบเปนอันขาด (หากฝาฝนจะถือวามีเจตนาทุจริตในการสอบ) 

ขอ ๑๐. กำหนดการประกาศผลสอบภาควิชาการ (รอบแรก) และการสงเอกสารสมัครสอบ 
 วันที่ 29 ม.ค.๖3 เวลา 09.00 น. ณ กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก             
และทางอินเทอรเน็ต http://atc.rta.mi.th หรือ www.radd-atc.com 

ขอ ๑๑. หลักฐานการรับสมัครสอบ ซ่ึงผูผานการสอบภาควิชาการ ตองย่ืนตอคณะกรรมการ ในวันที่ 5 – 7 ก.พ.๖3 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (รายละเอียดตามกำหนดการ หนา 46) ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก ใหย่ืนใบสมัครสอบ 
และเอกสารประกอบการสมัครสอบฉบับจริงพรอมสำเนา อยางละ ๑ ฉบับ (รับรองสำเนาดวยตนเอง) เม่ือกรรมการ
รับสมัครสอบตรวจเอกสารแลวจะสงเอกสารฉบับจริงใหกลับคืน (คณะกรรมการรับสมัครจะเก็บไวเปนหลักฐาน
เฉพาะฉบับสำเนาเทานั้น) 
 ๑๑.๑ เตรียมซองบรรจุเอกสารสีขาว ขนาด ๙ x ๑๐ น้ิว สำหรับใสเอกสารการสมัครสอบ โดยดาวนโหลด
ขอมูลปดหนาซองเอกสารไดทางเว็บไซด ยศ.ทบ. http://atc.rta.mi.th หรือ  www.radd-atc.com 
 ๑๑.๒ เฉพาะบคุคลชาย ตองย่ืนหลักฐานใบสำคัญทางทหารพรอมสำเนา 1 ฉบับ ดังน้ี 
 ๑๑.๒.๑ ทหารกองเกิน - แบบ สด.๔๓ ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการ
ทหารกองประจำการท่ีแสดงวาไดผานการตรวจเลือกแลวโดยไมถูกเขากองประจำการ  
 ๑๑.๒.๒ ทหารกองหนุน - แบบ สด.๘  
 ๑๑.๒.๓ สำหรับผูที่สมัครตำแหนงสายงานอนุศาสนาจารย ที่ยกเวนการตรวจเลือกเขารับ
ราชการเปนทหารกองประจำการ อายุ ๓๐ - ๓๕ ป ใหใชหลักฐานใบสำคัญ แบบ สด.๙ ประกอบหลักฐาน
ที่แสดงวาเปนผูไดรับการยกเวน และปลดเปนทหารกองหนุน ประเภทที่ ๒ ชั้นที่ ๒ จากอำเภอภูมิลำเนาทหาร 
 ๑๑.๓ บุคคลชาย/หญิง และนายทหารประทวน สังกัด ทบ. ใหยื่นหลักฐานพรอมสำเนาอยางละ ๑ 
ฉบับ และรับรองสำเนาดวยตนเอง ดังนี้ 
 ๑๑.๓.๑ ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสำเร็จ  
การศึกษา และวันท่ีไดรับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงตองอยูภายในวันท่ีปดรับสมัครสอบ
เทาน้ัน สำหรับผูสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีท่ีตอเน่ืองจากคุณวุฒิ ปวส. ใหแนบหลักฐานท่ีแสดงวา
สำเร็จคุณวุฒิ ปวส. ประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมดวย 
 ๑๑.๓.๒ ระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชา (TRANSCRIPT)  
   ๑๑.๓.๒.๑ ในกรณีท่ีปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ มิไดระบุสาขาวิชาอยาง
ครบถวน เพ่ือยืนยันวาเปนสาขาวิชาท่ีตรงกับคุณวุฒิท่ีเปดรับสมัครสอบตองเพ่ิมหลักฐาน หนังสือรับรองจาก
มหาวิทยาลัยวาเปนผูมีคุณวุฒิในสาขาวิชาท่ีตรงกับคุณวุฒิท่ีเปดรับสมัครสอบ 
   ๑๑.๓.๒.๒ ในกรณีท่ีหลักฐานระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชาเปนภาษาตางประเทศ
ตองเพ่ิมเติมหลักฐานระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชาฉบับแปลเปนภาษาไทย 
 ๑๑.๓.๓ บัตรประจำตัวประชาชน 
 ๑๑.๓.๔ บัตรประจำตัวสอบ 
 ๑๑.๓.๕ ทะเบียนบานของผูสมัครสอบ ท่ีระบุวา บิดา หรือ มารดา มีสัญชาติไทย 
 ๑๑.๓.๖ ทะเบียนบานของบิดา มารดาผูใหกำเนิด ท่ีระบุวา บิดา หรือ มารดา มีสัญชาติไทย 
 ๑๑.๓.๗ ในกรณีทะเบียนบานระบุช่ือสกุล บิดา มารดา ของผูสมัครสอบไมตรงกัน ใหใชหลักฐาน
ของทางราชการท่ีแสดงถึงสาเหตุท่ีช่ือสกุลบิดา มารดา ไมตรงกัน คือสำเนาทะเบียนการหยาของบิดา มารดา  
ท่ีระบุช่ือสกุลเดิมของมารดาอยางชัดเจน หรือสำเนาทะเบียนสมรสใหมของมารดา ท่ีระบุช่ือสกุลเดิมของ
มารดาอยางชัดเจน หรือหลักฐานการอนุญาตใหมารดาที่จดทะเบียนสมรสสามารถใชช่ือสกุลเดิมของ

 



๙ 
 

 

ตนเองไดตามที่รองขอตอทางราชการ หรือ สำเนาสูติบัตรของผูบรรจุท่ีระบุช่ือตัว – ช่ือสกุล บิดา มารดา 
อยางชัดเจน (โดยตองตรวจสอบช่ือตัว – ช่ือสกุล วาตรงกับทะเบียนบานหรือไม หากไมตรงกันตองสงหลักฐาน              
การเปล่ียนช่ือตัว – ช่ือสกุล ท่ีตรงกับปจจุบันดวย) หรือใหอำเภอ/เขต ออกหนังสือรับรองวาเปนบิดา                     
และ/หรือมารดา จริงแลวแตกรณี หรือใหอำเภอ/เขต ออกหนังสือรับรองวาช่ือตัวในชอง บิดา/หรือมารดา                          
ตามทะเบียนบานของ ผูบรรจุแลวแตกรณีกับช่ือตัว – ช่ือสกุล ตามทะเบียนบานของบิดา และ/หรือมารดา                  
แลวแตกรณีเปนบุคคลเดียวกัน 
 ๑๑.๓.๘ ในกรณีทะเบียนบานกับหลักฐานอ่ืนของทางราชการ ระบุช่ือตัว และ/หรือช่ือสกุล            
ของผูสมัครสอบ บิดา หรือมารดา ไมตรงกันแลวแตกรณี ใหใชหลักฐานการเปล่ียนช่ือตัว และ/หรือช่ือสกุล               
ของผูบรรจุ บิดา หรือมารดา ท่ีระบุช่ือตัว และ/หรือช่ือสกุล แลวแตกรณีท่ีตรงกับทะเบียนบาน หรือให                   
อำเภอ/เขต ออกหนังสือรับรองวาเปนบิดา และ/หรือมารดา จริง แลวแตกรณีหรือใหอำเภอ/เขต ออกหนังสือ
รับรองวา ช่ือตัว และ/หรือช่ือสกุล ของผูบรรจุ บิดา หรือมารดา แลวแตกรณีตามหลักฐานทะเบียนบาน                   
กับหลักฐานอ่ืนของทางราชการเปนบุคคลเดียวกัน 
 ๑๑.๓.๙ ในกรณีมีการเปล่ียนช่ือตัว–ช่ือสกุล ของผูสมัครสอบ บิดา หรือมารดา แลวแตกรณี  
ใหแนบหลักฐานการเปล่ียนช่ือตัว–ช่ือสกุล ประกอบหลักฐานการรับสมัคร 
 11.4 สำหรับนายทหารประทวน ลูกจาง หรือพนักงานราชการในสังกัดของสวนราชการ กห. จะตอง 
มีหนังสืออนุญาตใหสมัครสอบจากผู บังคับบัญชาหนวยตนสังกัดระดับกองพัน หรือเทียบเทาข้ึนไป                    
(เฉพาะนายทหารประทวนสังกัด ทบ. ใหปฏิบัติตามขอ 11.5) 
 ๑๑.5 เฉพาะนายทหารประทวน สังกัด ทบ. ใหยื่นหลักฐานเพิ่มเติมจากขอ ๗.๒ ดังนี้ 
 ๑๑.5.๑ คำส่ังบรรจุ หรือแตงต้ังยศเปนนายทหารประทวนคร้ังแรก แลวแตกรณี 
 ๑๑.5.๒ หนังสือรับรองของผูบังคับบัญชาหนวยตนสังกัดในระดับ ผบ.พัน หรือเทียบเทาข้ึนไป  
ท่ีระบุวาเปนผูมีความประพฤติเรียบรอย และอนุญาตใหสมัครสอบเขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตรได 
 ๑๑.5.๓ หลักฐานท่ีได รับอนุญาตใหลาไปศึกษาและหลักฐานตอบรับบันทึกผลการศึกษา                        
จาก ยศ.ทบ. ในทุกระดับการศึกษาจนถึงคุณวุฒิปริญญา 

ขอ ๑๒. การสอบในรอบท่ีสอง 
  ผูท่ีมีรายช่ือประกาศผลสอบผานภาควิชาการ (รอบแรก) เทาน้ัน จึงจะมีสิทธิสอบในรอบท่ีสองซ่ึงจะใช                     
เวลาทำการทดสอบ ๕ วันทำการ ในวันที่ ๑1, ๑2, ๑3, 14 และ 18 ก.พ.63 โดยผูผานการสอบภาควิชาการ
จะตองเขารับการทดสอบใหครบทุกข้ันตอนหากไมดำเนินการตามท่ีกำหนดแลวจะมีผลการทดสอบเปน                            
“ ไมผานการทดสอบ” และการรายงานตัว แตละกระบวนการ ตองภายใน วัน-เวลา ที่กำหนดเทานั้น                 
หากเลย วัน – เวลา ที่กำหนด ถือวาสละสิทธิ์ 
 ๑๒.1 การตรวจโรค (ใชเกณฑผาน) ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมตาม ผนวก ค 
  ๑๒.1.๑ วันท่ี 11 ก.พ.๖3 เวลา 06.00 - ๐๘.๐๐ น. รายงานตัว  เวลา 08.01-12.00 น.                          
เร่ิมตรวจโรค  ณ ห องพิ ธีการ ช้ัน ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล า โดยให                                
งดอาหารหลัง  เวลา ๒0.๐๐ น. คืนวันกอนตรวจ  (สามารถด่ืมน้ำเปลาได) 
  ๑๒.1.๒  ชำระคาตรวจโรค คนละ ๑,73๐ บาท (หน่ึงพันเจ็ดรอยสามสิบบาทถวน) กอนเขารับการตรวจ 
  ๑๒.1.๓  แสดงบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน ตอกรรมการแพทย 
  ๑๒.1.๔ ใหนำรูปถาย ขนาด ๑ น้ิว จำนวน ๒ รูป (ตองเปนรูปท่ีถายไวไมเกิน 3 เดือนและ                 
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ มาในวันตรวจรางกาย  
   - ไมให ผู เขารับการตรวจรางกายใสคอนแทคเลนสทุกชนิด สำหรับผู ท่ีมีสายตาส้ัน,                   
ยาว, เอียง  ใหใสแวนสายตาแทน 
   - การแตงกายชุดกีฬาสุภาพ, เส้ือยืดคอปก กางเกงวอรมขายาว และรองเทาผาใบ 
   - กรณีมีการเปล่ียนช่ือ – สกุล ใหถายสำเนาใบเปล่ียนช่ือ – สกุล มาย่ืนใหคณะกรรมการดวย 
        ๑๒.1.๕ ความเห็นของกรรมการแพทย (คณะอนุกรรมการตรวจรางกายและจิตเวช) ถือเปนเด็ดขาด 
จะไมพิจารณาผลการตรวจโรคจากหนวยงานอ่ืน 



๑๐ 
 

 

 ๑๒.2 การทดสอบดานจิตเวช (ใชเกณฑผาน)  
    ๑๒.2.๑ วันท่ี 12 ก.พ. ๖3 เวลา 06.00 - ๐๘.๐๐ น. รายงานตัว และ เวลา 08.01 – 12.00 น. 
เร่ิมทดสอบฯ ณ หองประชุมใหญ  ช้ัน ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา  
    ๑๒.2.๒ แตงกายชุดสุภาพและใหนำอุปกรณเคร่ืองเขียนมาใชในการทำแบบทดสอบดวย  
 ๑๒.3 การทดสอบสมรรถภาพรางกาย (ใชเกณฑผาน) รายละเอียดการทดสอบสมรรถภาพรางกาย ตาม ผนวก ข  
   ๑๒.3.๑ วันที่ ๑3 ก.พ.๖3 เวลา ๐5.0๐ – 06.00 น. รายงานตัว และเริ่มทำการทดสอบฯ                
เวลา 06.01 – 12.00 น.  ณ สนามกีฬากรมยุทธ กรมยุทธศึกษาทหารบก    
   ๑๒.3.๒ แตงกายชุดกีฬา 
 ๑๒.4 การสอบสัมภาษณและความเหมาะสมกับตำแหนง เพ่ือทดสอบความรูความสามารถให                
มีความเหมาะสมกับตำแหนงหนาท่ี ท่ีจะบรรจุและแตงต้ัง  
     - ทดสอบดานบุคลิกภาพโดยการสัมภาษณปากเปลา (ใชเกณฑผาน) วันที่ 14 ก.พ.๖3   
เวลา ๐๗.0๐ – 08.00 น. รายงานตัว และ เวลา 08.01 - 15.30 น.  เริ่มดำเนินการสอบสัมภาษณ                        
ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก  (แตงกายชุดสุภาพ) 
      12.5 วิชาเฉพาะตามคุณวุฒิตามตำแหนง (เชิงลึก) (๓๐๐ คะแนน) 

  - วันที่ 18 ก.พ.๖3 รายงานตัว เวลา ๐7.0๐-09.00 น.  ณ หอประชุมสวนการศึกษา                    
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  และ เวลา 09.00-12.00 น. ทดสอบความรูทางวิชาเฉพาะตามคุณวุฒิ                
ของตำแหนง (เชิงลึก)  

   - แต งกายชุดสุภาพ นำอุปกรณ เคร่ืองเขียนมาใหพรอม เฉพาะผู สมัครสอบกลุ มท่ี  ๑ 
วิศวกรรมศาสตร และผูสมัครกลุมท่ี 6 การเงินการบัญชี ใหนำเคร่ืองคำนวณ (ชนิดท่ีไมสามารถ บันทึก                      
โปรแกรม หรือบันทึกขอมูลสูตร, ฟงกช่ันตาง )ๆ มาดวย 
  - ในแตละกลุมตำแหนง กำหนดขอบเขตการออกปญหาสอบตามคุณวุฒิท่ีกำหนดไว           
ในตำแหนงน้ันๆ และผู ท่ีเลือกกลุมตำแหนงยอยเดียวกัน จะตองสอบในขอสอบชุดเดียวกัน 
หมายเหตุ  การรายงานตัวแตละกระบวนการ ตองภายในวันเวลาที่กำหนดเทานั้น หากเลยวัน
เวลาที่กำหนด ถือวาสละสิทธิ์  

ขอ ๑๓. การประกาศผลสอบเมื่อทดสอบแลวเสร็จทุกขั้นตอน (ขั้นสุดทาย)  
 ประกาศผลการสอบขั้ นสุ ดท าย วั นที่  16 มี .ค .๖๒ เวลา ๐9.0๐ น. ณ  กองคั ดสรรและ                         
พัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก และที่  http://atc.rta.mi.th ซึ่งคณะกรรมการดำเนินงาน                   
จะพิจารณาผลการสอบดังนี้ 
 - ในแต ละกลุ มตำแหน งผู ที ่สอบได คะแนนรวมส ูงส ุดในตำแหน งนั ้นๆ และผ านเกณฑ                
รอยละ ๕๐ ขึ ้นไป รวมถึงผานเกณฑการทดสอบทุกขั้นตอน จะไดรับการประกาศช่ือเพ่ือเขารับการบรรจุ              
เปนนายทหารสัญญาบัตรในตำแหนงดังกลาว และจะประกาศบุคคลอะไหลไวสำรองอีกจำนวนหน่ึง                       
ท้ังน้ี คณะกรรมการอำนวยการเปนผูมีอำนาจช้ีขาดโดยผลการตัดสินของคณะกรรมการอำนวยการ                        
จะถือเปนท่ีสุด 
 - กรณีมีผลการทดสอบ “ คะแนนรวมเทากัน ” คณะกรรมการดำเนินงานจะพิจารณาคะแนน                      
วิชาเฉพาะตามคุณวุฒิทางสาขา และตามคุณวุฒิ (เชิงลึก) ซ่ึงผู ท่ีมีคะแนนดังกลาวมากกวาจะเปน                       
ผูไดรับการคัดเลือก 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 

ขอ ๑๔ การปฏิบัติของผูที่มีรายช่ือประกาศผลการสอบ(ขั้นสุดทาย) 
           ๑๔ .๑  ผู ที่ สอบ ได เป นบุ คคลตั วจริ ง ตองมารายงานตัวโดยลงลายมือ ช่ือเป นห ลักฐาน                              
ณ หอประชุมกิตติเสนา วิทยาลัยการทัพบก ในพ้ืนท่ีกรมยุทธศึกษาทหารบก ในวันที่  ๒3 มี .ค.๖3                    
เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 09.๐๐ น. (เพ่ือข้ึนบัญชีไวและเตรียมการทำสัญญาบรรจุเขารับราชการท่ี                        
กรมสารบรรณทหารบก ในวันที่ 30 มี.ค.๖3 ถึงวันที่ 31 มี.ค.๖3 เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.)  
โดยไมมีขอยกเวนการเลื่อนรายงานตัวเปนเวลาอื่นตามท่ีกำหนดไวขางตนไมวากรณีใดทั้งสิ้น 
 ๑๔.๒ ผูที่สอบไดเปนบุคคลอะไหล  รายงานตัวเพ่ือยืนยันรับทราบผลการจัดลำดับการสอบไว                 
ในวันที่ ๒3 มี.ค.๖3 เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 09.๐๐ น.  ณ หอประชุมกิตติเสนา วิทยาลัยการทัพบก ในพ้ืนท่ี              
กรมยุทธศึกษาทหารบก  กรณีหากมีบุคคลตัวจริงไมมารายงานตัวตามวัน เวลา ท่ีกำหนด ตามขอ ๑๔.๑               
ถือวาสละสิทธิ์ จะไดแจงใหบุคคลอะไหลมารายงานตัวเพ่ือบรรจุทดแทนทันที  
 ๑๔.๓ วันที่  ๒3 มี .ค.๖3 เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 09.๐๐ น. ผู ท่ีสอบได เปนบุคคลตัวจริงและ                 
บุคคลอะไหลรายงานตัว และ เวลา 09.01-12.00 น. เลือกตำแหนงบรรจุโดยเรียงตามคะแนนท่ีสอบได                  
ต้ังแตผูท่ีสอบไดคะแนนสูงสุด และคะแนนท่ีนอยกวาตามลำดับของแตละกลุมตำแหนง 
 ๑๔ .๔  ผู ท่ี สอบได และเลือกตำแหน งบรรจุแล ว รายงานตัวเพ่ือดำเนินการทำสัญญาและ                             
ตรวจสอบหลักฐานในการบรรจุเข ารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตร ท่ีกรมสารบรรณทหารบก                         
ในวันที่ 30 มี.ค.๖3 ถึงวันที่ 31 มี.ค.๖3 เวลา ๐8.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๕.๓๐ น. เพ่ือขออนุมัติเขารับราชการ                      
เปนนายทหารสัญญาบัตร  ในสังกัดกองทัพบก ตอไปโดย ทบ. จะไมรับโอนหรือปรับยายผูสอบได ท้ังน้ี                         
ผูสอบไดจะตองลาออกจากสวนราชการเดิมกอน แลวมาบรรจุเขารับราชการในตำแหนงและรับเงินเดือน                
ตามคุณวุฒิท่ีสมัครสอบเทาน้ัน 
 ๑๔.๕ หากไมดำเนินการตามท่ีไดช้ีแจงไวแลว และไมมีหลักฐานการลงลายมือช่ือเพ่ือข้ึนบัญชี                
ไวแลว เม่ือเลยกำหนดนัดหมายคณะกรรมการดำเนินงานจะถือวาทานสละสิทธ์ิ และจะจัดบุคคลอะไหล                  
ท่ีไดรายงานตัวข้ึนบัญชีไวข้ึนมาทดแทนตามลำดับ 
 ๑๔.๖ การสละสิทธ์ิของบุคคลตัวจริง แบงเปน ๒ กรณี  
  กรณีที่ ๑ บุคคลตัวจริงสละสิทธ์ิ ขณะท่ียังไมไดมีการเลือกตำแหนงใหดำเนินการตามขอ ๑๔.๓ 
  กรณีที่ 2 บุคคลตัวจริงสละสิทธ์ิหลังจากไดเลือกตำแหนงบรรจุแลว ใหทำหนังสือยืนยัน                    
การสละสิทธ์ิไวเปนหลักฐาน ท้ังน้ี ใหบุคคลอะไหลท่ีมีรายช่ือข้ึนบัญชีไวสามารถบรรจุทดแทนบุคคลตัวจริง                  
ท่ีสละสิทธ์ิตามตำแหนงน้ันไดทันที โดยไมตองทำการเลือกตำแหนงใหม เพ่ือให สบ.ทบ. ดำเนินการเรียก             
บุคคลอะไหลตามลำดับมาทำสัญญาบรรจุทดแทน ในกรณีท่ีบุคคลอะไหลตามลำดับผูใดสละสิทธ์ิ ใหทำหนังสือ
ยืนยันการสละสิทธ์ิไวเปนหลักฐาน เพ่ือ สบ.ทบ. จะไดดำเนินการเรียกบุคคลอะไหลในลำดับตอไป 
 
หมายเหตุ  กรมยุทธศึกษาทหารบก ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน  
เขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตร ใหเสร็จสิ้นในแตละปงบประมาณ ดังนั้นจึงไมมีการดำเนินการ                  
ขึ้นบัญชีบุคคลอะไหลเพื่อเรียกเพิ่มเติมในปงบประมาณตอไป 
 

                                                                                               

 
                                                                                                                                                                                                                   



๑๒ 
 

 

ผนวก ก 
บัญชีตำแหนงเปดสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน  ทหารกองหนุน เขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตร ประจำปงบประมาณ ๒๕63 

 
กลุมสอบที่ ๑ วิศวกรรมศาสตร 
- สอบวิชาพื้นฐาน ๕๐ ขอ ๒๐๐ คะแนน (ภาษาอังกฤษ 80 คะแนน, ภาษาไทย 60 คะแนน, ความรูทั่วไป 60 คะแนน) 

- สอบวิชาพืน้ฐานวิศวกรรม ๕๐ ขอ ๓๐๐ คะแนน  (เขียนแบบวิศวกรรม 78 คะแนน,  กลศาสตรกรรม 78 คะแนน, วัสดุวิศวกรรม 72 คะแนน และ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 72 คะแนน) 

 
ลำดับ

ตำแหนง 
ตำแหนง ชกท. อัตรา เลขที่ตำแหนง จำนวน เพศ เหลา 

คุณวุฒิปริญญาตร ี  
ในสาขา - ทาง 

จังหวัด หมายเหตุ 

101 
 

ประจำแผนก ศอ.สพ.ทบ. 
 

๔๕๑๔ 
 

ร.อ. 
 

๕๐๒๕๐๐๑๐๐๒๑๖ 
 

๑ 
 

ช 
 

สพ. 
 

วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟา, วิศวกรรมโลหการ, 
วิศวกรรมระบบควบคุม 

ก.ท. 
 

 
 

102 ประจำแผนกผลิตส่ิงอุปกรณ สายส่ือสาร 
กผสป.สส. 

๗๖๐๑ ร.อ. ๕๐๒๖๐๐๐๐๑๙๑๕ ๑ ช ส. วศ.บ. สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส, วิศวกรรมไฟฟา, 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

  ส.ค.  
 

103 นายทหารยานยนต มทบ.๒๗ ๐๖๐๐ ร.อ. ๕๒๐๕๐๐๐๐๐๒๗๖ ๑ ช ขส. วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมเครือ่งยนต ร.อ.   
104 นายทหารยานยนต มทบ.๓๕ ๐๖๐๐ ร.อ. ๕๓๐๘๐๐๐๐๐๒๗๗ ๑ ช ขส. วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมเครือ่งยนต อ.ต.   
105 นคย.มทบ.๔๔ ๒๖๔๐ ร.อ. ๕๔๐๓๐๐๐๐๐๒๖๘ ๑ ช ขส. วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมเครือ่งยนต ช.พ.   
106 ผบ.มว.ยานยนต รอย.บก.พัน. สพ.กระสุน ๒๒ 

บชร.๒ 
๐๖๖๐ ร.ท. ๕๒๑๒๐๔๐๐๐๐๖๐ ๑ ช สพ. วิศวกรรมยานยนต, วิศวกรรมเครือ่งมือกล น.ม.  

 
107 นายทหารการกระสุน มทบ.๒๕ ๔๕๑๔ ร.อ. ๕๒๑๐๐๐๐๐๐๓๙๐ ๑ ช สพ. วศ.บ. สาขา วิศวกรรมเครื่องกล, อุสาหกรรมโลหะ  

วิศวกรรมโลหะการ 
  ส.ร.  

 
108 ผบ.ตอน ซบร.และยานยนต และซอมคืน

สภาพช้ินสวนประกอบ รอย.ซบร.ยุทโธปกรณ
ท่ี ๒ พัน.ซบร.๒๒ บชร.๒ 

๔๘๐๐ ร.ท. ๕๒๑๒๐๒๒๐๐๐๓๓ ๑ ช สพ. วิศวกรรมเครื่องกล น.ม.  

 
109 นายทหารการกระสุน ผสพ.มทบ.๓๕ ๔๕๑๔ ร.อ. ๕๓๐๘๐๐๐๐๐๓๙๐ ๑ ช สพ. วศ.บ. สาขา วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมโลหะการ อ.ต.   
110 นคย.สขส.มทบ.๓๑ ๒๖๔๐ ร.อ. ๕๓๐๑๐๐๐๐๐๒๕๒ ๑ ช ขส. วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมยานยนต น.ว.    

 
 



๑๓ 
 

 

 
ลำดับ

ตำแหนง 
ตำแหนง ชกท. อัตรา เลขที่ตำแหนง จำนวน เพศ เหลา 

คุณวุฒิปริญญาตร ี  
ในสาขา - ทาง 

จังหวัด หมายเหตุ 
 

111 รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. ๒๗๐๑ พ.ต. ๕๑๑๔๐๐๑๐๑๑๓๓ ๑ ช สพ. ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ น.ย.   
112 ประจำกอง ศบบ. ๒๙๑๐ พ.ต. ๕๑๑๘๐๐๐๐๐๓๗๔ ๑ ช สบ. วศ.บ. สาขา วิศวกรรมโยธา ล.บ.    
113 นายชางเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส กคพ.พบ. 4490 ร.ท. 502800000663 1 ช พ. วศ.บ., วท.บ.,อส.บ. สาขา วิศวกรรมไฟฟา ก.ท.   
114 นายทหารฝายสงกำลังบำรุง  

รอย.รพศ.รพศ.5 พัน.2 
4010 ร.ท. 530303300006 1 ช. ร. วทบ., วศ.บ.  สาขา อิเล็กทรอนิกส, ไฟฟากำลัง ช.ม.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

 

 
กลุมสอบที่ ๒ วิทยาศาสตร ประเภท ก 

- สอบวิชาพื้นฐาน ๕๐ ขอ ๒๐๐ คะแนน (ภาษาอังกฤษ ๘๐ คะแนน, ภาษาไทย ๖๐ คะแนน, ความรูทั่วไป  ๖๐ คะแนน) 

- สอบวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ๕๐ ขอ ๓๐0 คะแนน (ฟสิกส ๔๘ คะแนน, เคมี ๔๘ คะแนน, คณิตศาสตรและสถิติ ๑๒๐ คะแนน, คอมพิวเตอรพื้นฐาน ๘๔ คะแนน ) 

 

ลำดับ
ตำแหนง 

ตำแหนง ชกท. อัตรา เลขที่ตำแหนง จำนวน เพศ เหลา 
คุณวุฒิปริญญาตร ี 
 ในสาขา - ทาง 

จังหวัด หมายเหต ุ

215 นายทหารวิจัยและพัฒนาการทางทหาร  
ยก.ทบ. 

๒๑๖๗ พ.ต. ๕๐๐๖๐๐๐๐๐๒๘๘ ๑ ช สบ. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ, การวิจัย, การวิจัยและวัดผล ก.ท.   

216 ประจำแผนก กง.ทบ. 2407 ร.อ. 500300000126 1 ช กง. วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร ก.ท.  

217 ผช.นายทหารกรรมวิธีขอมูล ขกท. 2401 พ.ต. 503000000273 1 ช ขว. วศ.บ. สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร 
วท.บ. สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร 

ก.ท.  

218 นายทหารทะเบียนการแพทย 
รพ.คายเม็งรายมหาราช 

3506 ร.อ. 530402000053 1 ช/ญ พ. เวชระเบียน, เวชสถิติ, วิทยาการคอมพิวเตอร ช.ร.  

219 นายทหารปฏิบัติการ ฝกม.พล.ร.๒ รอ. ๒๔๐๑ รอ. ๕๑๐๑๐๑๐๐๐๒๒๖ ๑ ช ร. วิทยาการคอมพิวเตอร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร ป.จ.  

220 นายทหารปฏิบัติการ พล.ร.๕ 2401 ร.อ. 540501000192 1 ช ร. วิทยาการคอมพิวเตอร, วิศวคอมพิวเตอร, 
เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

น.ศ.  

นายทหารฝายส่ือสารและสารสนเทศ  
ร.๕ พัน.๓ 

2401 ร.ท. 540207000061 1 ช ร. ” ส.ข.  

221 รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. ๒๗๐๑ พ.ต. ๕๑๑๔๐๐๑๐๐๙๑๖ ๑ ช สบ. ปริญญาโท หรือ ปรญิญาเอก สาขาดาราศาสตร หรือฟสิกส 
หรือฟสิกสประยุกต และตองสำเรจ็การศึกษา ปรญิญาตรี 
สาขาดาราศาสตร หรือ ฟสิกส หรอื ฟสิกสประยุกต 

น.ย.   

222 นายทหารโปรแกรม สบ.ทบ. 2405 ร.อ. 501300000282 1 ช/ญ สบ. วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร, วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 
บธ.บ. คอมพิวเตอรธุรกิจ 

ก.ท.  

 
 
 



๑๕ 
 

 

กลุมสอบที่ ๓ วิทยาศาสตร ประเภท ข 
- สอบวิชาพื้นฐาน ๕๐ ขอ ๒๐๐ คะแนน (ภาษาอังกฤษ ๘๐ คะแนน, ภาษาไทย ๖๐ คะแนน, ความรูทั่วไป ๖๐ คะแนน) 

- สอบวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ๕๐ ขอ ๓๐๐ คะแนน (ฟสิกส ๖๖ คะแนน, เคม ี๙๖ คะแนน, ชีววิทยา ๑๐๒ คะแนน, คณิตศาสตรและสถิติ ๓๖ คะแนน) 

 

ลำดับ
ตำแหนง 

ตำแหนง ชกท. อัตรา เลขที่ตำแหนง จำนวน เพศ เหลา 
คุณวุฒิปริญญาตร ี  

ในสาขา - ทาง 
จังหวัด หมายเหตุ 

323 ประจำแผนก สพธ. (แผนกจุลชีววิทยา) 3303 พ.ต. 502802000100 1 ช/ญ พ. จุลชีววิทยา ก.ท. ปริญญาโท  

324 นายทหารจิตวิทยา รพ.รร.6 2230 ร.อ. 502200002744 1 ช พ. จิตวิทยา  
(ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ 
สาขาจิตวิทยาคลีนิค) 

ก.ท. ปริญญาโท 
ทางจิตวิทยา 
 สาขาใดสาขาหน่ึง 

325 นายทหารเทคนิคการแพทย  
รพ.คายจักรพงษ                

3314 ร.อ. 510115000055 1 ช/ญ พ. วท.บ. สาขา เทคนิคการแพทย  
(ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ 
สาขาเทคนิคการแพทย) 

ป.จ.   

นายทหารเทคนิคการแพทย  
รพ.คายพอขุนผาเมือง 

3314 พ.ต. 530910000042 1 ช/ญ พ. ” พ.ช.  

หัวหนาแผนก แผนกพยาธิวิทยา  
รพ.คายเขตอุดมศักด์ิ 

3314 พ.ต. 540304700031 1 ช/ญ พ. ” ช.พ.  

นายทหารเทคนิคการแพทย  
รพ.คายสุรสีห 

3314 ร.อ. 510801000056 1 ช/ญ พ. ” ก.จ.  

ประจำแผนก สวพท. กองวิจัย  3314 ร.อ. 502900000107 1 ช/ญ พ. ” ก.ท.  

326 
  

นายทหารปฏิบัติการรังสี  
รพ.คายภาณุรังษี 

3308 พ.ต. 510703000047 1 ช/ญ พ. วท.บ. สาขา รังสีเทคนิค  
(ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ 
สาขารังสีเทคนิค) 

ร.บ.  

นายทหารปฏิบัติการรังสี  
รพ.คายพิชัยดาบหัก 

3308 พ.ต. 530805000047 1 ช/ญ พ. ” อ.ต.  

 
 
 



๑๖ 
 

 

 
ลำดับ ตำแหนง ชกท. อัตรา เลขที่ตำแหนง จำนวน เพศ 

 
เหลา คุณวุฒิปริญญาตรี จังหวัด หมายเหตุ 

ตำแหนง      ในสาขา - ทาง   

327 
 
 

นายทหารโภชนาการ รพ.อ.ป.ร. 3316 ร.อ. 510217000064 1 ช/ญ พธ.  ศศ.บ. สาขา คหกรรมศาสตร 
 วท.บ. สาขา อาหารและโภชนาการ 
 คศ.บ. สาขา อุตสาหกรรมการบรกิารอาหาร 
 ศษ.บ. สาขา โภชนาการวิทยา,   
 เทคโนโลยีการอาหาร/การอาหาร,  
 อาหารและโภชนาการเพ่ือการพัฒนา,   
 โภชนาการและการกำหนดอาหาร 

ล.บ.    

นายทหารโภชนาการ รพ.คายนวมินทราชินี 3316 ร.อ. 510306000024 1 ช/ญ พ. ” ช.บ.   

นายทหารโภชนาการ รพ.คายสุรศักด์ิมนตร ี 3316 ร.อ. 530202000032 1 ช./ญ. พ. ” ล.ป.   

นายทหารโภชนาการ รพ.คายวิภาวดีรังสิต 3316 ร.อ. 540404000024 1 ช/ญ พ. ” ส.ฎ.   

328 นักกายภาพบำบัด รพ.คายจิรประวัติ 3418 ร.อ. 530106000283 1 ช/ญ พ. วท.บ. สาขา กายภาพบำบัด  
(ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ 
สาขากายภาพบำบัด) 

น.ว.  

329 ประจำแผนก ผสว.ศม. ๓๒๐๐ ร.อ. ๕๑๑๖๐๐๐๐๐๗๘๔ ๑ ช กส. สพ.บ. สาขา สัตวแพทยศาสตร ส.บ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

 

กลุมสอบที่ ๔ ศิลปศาสตร 

- สอบวิชาพื้นฐาน ๕๐ ขอ ๒๐๐ คะแนน (ภาษาอังกฤษ ๘๐ คะแนน, ภาษาไทย ๖๐ คะแนน,  ความรูทั่วไป ๖๐ คะแนน) 

- สอบวิชาพื้นฐานศลิปศาสตร ๕๐ ขอ ๓๐๐ คะแนน (กฎหมายทั่วไป ๗๘ คะแนน, สังคมศาสตร ๗๘ คะแนน,  รัฐศาสตร ๗๒ คะแนน, เศรษฐศาสตร ๗๒ คะแนน) 

ลำดับ ตำแหนง 
 

ชกท. อัตรา เลขที่ตำแหนง จำนวน เพศ เหลา คุณวุฒิปริญญาตรี จังหวัด หมายเหตุ 
ตำแหนง             ในสาขา - ทาง     

430 ลาม กบ.ทบ. ๙๓๓๒ ร.อ. ๕๐๐๗๐๐๐๐๐๓๔๘ ๑ ช/ญ ขว. ศศ.บ., อ.บ. สาขา  ภาษาอังกฤษ  ก.ท.  

431 นายทหารสังคมสงเคราะห 
รพ.คายวีรวัฒนโยธิน 

3606 ร.อ. 521000100005 1 ช/ญ พ. ศศ.บ. สาขา สังคมสงเคราะหศาสตร ส.ร.  

นายทหารสังคมสงเคราะห 
รพ.คายวชิรปราการ 

3606 ร.อ. 530506000005 1 ช/ญ พ. ” ต.ก.  

นายทหารสังคมสงเคราะห 
รพ.คายเม็งรายมหาราช 

3606 ร.อ. 530402000005 1 ช/ญ พ. ” ช.ร.  

นายทหารสังคมสงเคราะห 
รพ.คายวิภาวดีรังสิต 

3606 ร.อ. 540404000005 1 ช/ญ พ. ” ส.ฎ.  

432 บรรณารักษ ผปศ.กวก.กส.ทบ. ๒๑๔๖ พ.ต. ๕๑๑๓๐๐๐๐๐๓๐๓ ๑ ช/ญ กส. อบ., ศศ.บ. สาขาบรรณารักษศาสตร, 
บรรณารักษศาสตรและสนเทศศาสตร,       
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร, 
วารสารศาสตร                     

น.ฐ. 

 

433 ผช.พลา มทบ.๓๑ ๔๔๑๙ พ.ต. ๕๓๐๑๐๐๐๐๐๓๘๕ ๑ ช พธ. บธ.บ. สาขา บริหารงานท่ัวไป ,การจัดการ น.ว.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

 

ลำดับ
ตำแหนง 

ตำแหนง ชกท. อัตรา เลขที่ตำแหนง จำนวน เพศ เหลา 
คุณวุฒิปริญญาตร ี  

ในสาขา - ทาง 
จังหวัด หมายเหตุ 

434 นายทหารการโฆษณา ตอนวิทยุ
และเสียง รอย.ผลิตส่ิงโฆษณา 
พัน.ปจว. 

9306 ร.ท. 511913800019 ๑ ช สบ. นศ.บ., ว.บ., ศศ.บ.  สาขา โฆษณา, การหนังสือพิมพ
หรือส่ิงพิมพ, โฆษณาและส่ิงพิมพวารสารและการ
ประชาสัมพันธ ศิลปการส่ือสารและการโฆษณา  
(มีหนังสือการรับรองการโฆษณาประชาสัมพันธ 30 หนวยกิต) 

ล.บ.  

435 รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. ๒๗๐๑ พ.ต. ๕๑๑๔๐๐๑๐๑๐๑๐ ๑ ช/ญ สบ. ปริญญาเอก สาขาประวัติศาสตร หรือ 
สาขาความสัมพันธระหวางประเทศ  
เช่ียวชาญเร่ือง รัสเซีย  
(ทำวิทยานิพนธเร่ืองเก่ียวกับรัสเซีย) และภาษารัสเซีย  
ปริญญาเอก สาขาประวัติศาสตร หรือ  
สาขาความสัมพันธระหวางประเทศ  
เช่ียวชาญ เร่ือง สหรัฐอเมริกาหรือยุโรป  
(ทำวิทยานิพนธเร่ืองเก่ียวกับสหรฐัอเมริกาหรือยุโรป) 
และภาษาอังกฤษ 

น.ย.  

436 รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. ๒๗๐๑ พ.ต. ๕๑๑๔๐๐๑๐๑๐๙๑ ๑ ช/ญ สบ. ปริญญาโท หรือ ปรญิญาเอก  
สาขาภาษาอังกฤษ / การสอนภาษาอังกฤษ / วรรณคดี

อังกฤษ / ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ / การแปลและการ

ลามภาษาอังกฤษ / ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ 

/ ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 
และตองสำเร็จการศึกษาปริญญาตรดีานภาษาอังกฤษ 
ในสาขาใดสาขาหน่ึงตามขางตน 

น.ย.     

437 ประจำแผนกจัดหาท่ี 2  กจห.สส. 4320 ร.อ. 502600001598 1 ช ส. ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ก.ท.  

 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

 

 
 กลุมสอบที่ ๕ นิติศาสตร 

- สอบวิชาพื้นฐาน ๕๐ ขอ ๒๐๐ คะแนน (ภาษาอังกฤษ 80 คะแนน, ภาษาไทย 60 คะแนน, ความรูทั่วไป 60 คะแนน) 
- สอบวิชาพื้นฐานนิติศาสตร ๕๐ ขอ ๓๐๐ คะแนน (ความรูเบื้องตนกฎหมายทั่วไป ๖๐ คะแนน, กฎหมายอาญา ๖๐ คะแนน, กฎหมายแพงและพาณชิย ๖๐ คะแนน,  
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ๖๐ คะแนน, กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ๖๐ คะแนน) 
 

ลำดับ
ตำแหนง 

ตำแหนง ชกท. อัตรา เลขที่ตำแหนง จำนวน เพศ เหลา 
คุณวุฒิปริญญาตร ี 
 ในสาขา - ทาง 

จังหวัด หมายเหตุ 

538 ผช.นสวส.มทบ.๑๗ ๙๓๒๒ พ.ต. ๕๑๐๘๐๐๐๐๐๑๕๐ ๑ ช สห. น.บ. สาขา นิติศาสตร ก.จ.   

539 นธน.ร.๒ รอ. 8103 ร.อ. 510102000024 1 ช ธน. นิติศาสตรบัณฑิต ป.บ.   

540 
 
 
 

นธช.มทบ.๑๖ 8103 พ.ต. 510700000193 1 ช/ญ ธน. นิติศาสตรบัณฑิต ร.บ.   

นธช.มทบ.๑๗ 8103 พ.ต. 510800000200 1 ช/ญ ธน. ” ก.จ.  

นธช.มทบ.๒๒ 8103 พ.ต. 520200000191 1 ช/ญ ธน. ” อ.บ.   

นธช.มทบ.๒๔ 8103 พ.ต. 520400000195 1 ช/ญ ธน. ” อ.ด.  

นธช.มทบ.๓๕ 8103 พ.ต. 530800000191 1 ช/ญ ธน. ” อ.ต.  

นธช.มทบ.๓๗ 8103 พ.ต. 530400000191 1 ช/ญ ธน. ” ช.ร.  

นธช.มทบ.๓10 8103 พ.ต. 530700000216 1 ช/ญ ธน. ” ต.ก.  

นธช.มทบ.๔๑ 8103 พ.ต. 540100000208 1 ช/ญ ธน. ” น.ศ.  

นธช.มทบ.๔๒ 8103 พ.ต. 540200000198 1 ช/ญ ธน. ” ส.ข.  

 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

 

 
กลุมสอบที่ ๖ การเงินการบัญช ี

- สอบวิชาพื้นฐาน ๕๐ ขอ  ๒๐๐ คะแนน (ภาษาอังกฤษ ๘๐ คะแนน, ภาษาไทย ๖๐ คะแนน , ความรูทั่วไป ๖๐ คะแนน) 

- สอบวิชาพื้นฐานการเงิน/การบัญชี ๕๐ ขอ ๓๐๐ คะแนน (การเงิน/การบัญชี ๑๕๐ คะแนน, บัญชีราชการและวิชาที่เกี่ยวของกับงบประมาณ ๑๕๐ คะแนน) 
  

ลำดับ
ตำแหนง 

ตำแหนง ชกท. อัตรา เลขที่ตำแหนง จำนวน เพศ เหลา 
คุณวุฒิปริญญาตร ี  

ในสาขา - ทาง 
จังหวัด หมายเหตุ 

 

641 ประจำแผนก สปช.ทบ. 6101 ร.อ. 500900000335 1 ช กง. บช.บ. สาขาบัญชี, บัญชีตนทุน, บัญชีการเงิน, การบัญชี, 
การบัญชีท่ัวไป, บรหิารธุรกิจ, การบริหารการเงิน 

ก.ท. 
  

642 คร ูรร.กง.กง.ทบ. 8-6201 ร.อ. 500301000084 1 ช กง. การบัญชี, การบัญชีท่ัวไป, การสอบบัญชี, การบัญชีตนทุน,  
การตนทุน, การเงิน, การเงินและการธนาคาร,  
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี,  การเงินการธนาคาร, 
การเงินและการบัญชี, การบัญชีและการเงิน,  บัญชีการเงิน 

ก.ท. 

   

คร ูรร.กง.กง.ทบ. 8-6201 ร.อ. 500301000108 1 ช กง. ” ก.ท.   

ประจำแผนก กง.ทบ. 6201 ร.อ. 500300000283 1 ช กง. ” ก.ท.   

นายทหารรับ-จายเงิน ขว.ทบ. 6201 ร.อ. 500500000139 1 ช กง. ” ก.ท.   

ผช.หน.นายทหารการเงิน สธน.ทบ. 6100 ร.อ. 503400000006 1 ช กง. ” ก.ท.   

นายทหารควบคุมการเบิกจาย สห.ทบ. 6301 ร.อ. 501800000048 1 ช กง. ” ก.ท.   

ผช.นายทหารบัญชี สพ.ทบ. 6101 ร.อ. 502500000347 1 ช กง. ” ก.ท.   

ผช.ฝกง.วพม. 6100 ร.อ. 502803000058 1 ช กง. ” ก.ท.   

ผช.ฝกง.ศร. 6100 ร.อ. 511500000024 1 ช กง. ” ป.ข.   

น.ควบคุมการเบิกจาย พล.พัฒนา 1 6301 ร.อ. 510715000115 1 ช กง. ” ร.บ.   

นายทหารรับจายเงิน มทบ.25 6201 ร.อ. 521000000158 1 ช กง. ” ส.ร.   

นายทหารรับจายเงิน มทบ.12 6201 ร.อ. 510100000161 1 ช กง. ” ป.จ.   

 
 



๒๑ 
 

 

ลำดับ
ตำแหนง 

ตำแหนง ชกท. อัตรา เลขที่ตำแหนง จำนวน เพศ เหลา 
คุณวุฒิปริญญาตร ี 
 ในสาขา - ทาง 

จังหวัด หมายเหตุ 
 

642 ผช.ฝกง.บชร.4 6301 ร.อ. 540700000146 1 ช กง. การบัญชี, การบัญชีท่ัวไป, การสอบบัญชี,  
การบัญชีตนทุน,  การตนทุน, การเงิน,  
การเงินและการธนาคาร,ระบบสารสนเทศทางการบัญชี,   
การเงินการธนาคาร,  การเงินและการบัญชี,  
การบัญชีและการเงิน,  บัญชีการเงิน 

น.ศ.   

ผช.นายทหารการเงิน กรมพัฒนา 1 6301 ร.อ. 510716000022 1 ช กง. ” ร.บ.   

นายทหารบัญชี มทบ.22 6101 ร.อ. 520200000151 1 ช กง. ” อ.บ.   

นายทหารรับจายเงิน มทบ.31 6201 ร.อ. 530100000172 1 ช กง. ” น.ว.   

นายทหารบัญชี มทบ.43 6101 ร.อ. 540500000150 1 ช กง. ” น.ศ.   

643 ผช.ฝกง.บชร.3 6301 ร.อ. 531100000144 1 ญ กง. การบัญชี, การบัญชีท่ัวไป, การสอบบัญชี,  
การบัญชีตนทุน, การตนทุน, การเงิน,  
การเงินและการธนาคาร,ระบบสารสนเทศทางการบัญชี,   
การเงินการธนาคาร,  การเงินและการบัญชี,  
การบัญชีและการเงิน,  บัญชีการเงิน 

พ.ล.   

ผช.ฝกง.รร.ร.ศร. 6100 ร.อ. 511503000012 1 ญ กง. ” ป.ข.   

644 นายทหารตรวจสอบภายใน สตน.ทบ. 6110 ร.อ. 501700000139 ๑ ช/ญ กง. บัญชี, พาณิชยศาสตร, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร ก.ท.   

นายทหารตรวจสอบภายใน สตน.ทบ. 6110 ร.อ. 501700000186 ๑ ช/ญ กง. ” ก.ท   

นายทหารตรวจสอบภายใน สตน.ทบ. 6110 ร.อ. 501700000245 ๑ ช/ญ กง. ” ก.ท.   

645 ประจำแผนก สพ.ทบ. ๖๓๐๒ ร.อ. ๕๐๒๕๐๐๐๐๐๒๙๐ ๑ ช/ญ สพ. การบัญชี, การเงินและการธนาคาร, เศรษฐศาสตร, 
เศรษฐศาสตรการเงิน 

ก.ท.   

 
 
 
 
 



๒๒ 
 

 

กลุมสอบที่ ๗ ศาสนศาสตร 
-  สอบวิชาพื้นฐาน ๕๐ ขอ ๒๐๐ คะแนน (ภาษาอังกฤษ ๘๐ คะแนน, ภาษาไทย ๖๐ คะแนน, ความรูทั่วไป ๖๐ คะแนน) 
-  สอบวิชาพื้นฐานพุทธศาสนา ๕๐ขอ ๓๐๐ คะแนน 
 

ลำดับ
ตำแหนง 

ตำแหนง ชกท. อัตรา เลขที่ตำแหนง จำนวน เพศ เหลา 
คุณวุฒิปริญญาตร ี 
 ในสาขา - ทาง 

จังหวัด หมายเหตุ 

746 ผช.อศจ.มทบ.๑๙ ๕๓๑๐ ร.อ. ๕๑๐๕๐๐๐๐๐๒๑๙ ๑ ช สบ. - เปรียญธรรม ๙ ประโยค, 
- พุทธศาสตรบัณฑิต และเปรียญธรรม ๔ 
ประโยคข้ึนไป 
- ศาสนศาสตรบัณฑิต และ เปรียญธรรม ๔ 
ประโยคข้ึนไป 

ส.ก. 

 
ผช.อศจ.มทบ.๓๒ ๕๓๑๐ ร.อ. ๕๓๐๒๐๐๐๐๐๒๒๖ ๑ ช สบ. ” ล.ป  

ผช.อศจ.มทบ.๔๑ ๕๓๑๐ ร.อ. ๕๔๐๑๐๐๐๐๐๒๓๙ ๑ ช สบ. ” น.ศ.  

อศจ.กรม ทพ.๑๑ ๕๓๑๐ ร.อ. ๕๑๐๔๐๕๐๐๐๐๑๑ ๑ ช สบ. ” ป.ข.  

อศจ.กรม ทพ.๓๒ ๕๓๑๐ ร.อ. ๕๓๑๐๐๓๐๐๐๐๑๑ ๑ ช สบ. ” น.น.  

อศจ.กรม ทพ.๔๑ ๕๓๑๐ ร.อ. ๕๔๐๖๑๘๐๐๐๐๑๑ ๑ ช สบ. ” ย.ล.  

อศจ.กรม ทพ.๔๕ ๕๓๑๐ ร.อ. ๕๔๐๔๐๕๐๐๐๐๑๑ ๑ ช สบ. ” น.ธ.  

ผช.อศจ.มทบ.๔๒ ๕๓๑๐ ร.อ. ๕๔๐๒๐๐๐๐๐๒๒๙ ๑ ช สบ. ” ส.ข.  

 
  

 

 

 

 

 

 ) 



๒๓ 
 

 

                              ยศ.ทบ. 

กลุมสอบที่ 8 สถาปตยกรรมศาสตร 

- สอบวิชาพื้นฐาน ๕๐ ขอ  ๒๐๐ คะแนน (ภาษาอังกฤษ ๘๐ คะแนน, ภาษาไทย ๖๐ คะแนน , ความรูทั่วไป ๖๐ คะแนน) 
- สอบวิชาพื้นฐานสถาปตยกรรม 50 ขอ 300 คะแนน (เขยีนแบบ 120 คะแนน, สถาปตยกรรม 180 คะแนน) 
 

ลำดับ
ตำแหนง 

ตำแหนง ชกท. อัตรา เลขที่ตำแหนง จำนวน เพศ เหลา 
คุณวุฒิปริญญาตร ี  

ในสาขา - ทาง 
จังหวัด หมายเหตุ 

847 ประจำแผนก กช. 2548 ร.อ. 510701000582 1 ช./ญ ช. สถ.บ.   สาขาสถาปตยกรรม , สถาปตยกรรมศาสตร   ร.บ.   

                         

                      

                
  
     

                    ต.ค. 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

 

 

กลุมสอบที่ 9 ความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร     

- สอบวิชาพื้นฐาน ๕๐ ขอ ๒๐๐ คะแนน (ภาษาอังกฤษ ๘๐ คะแนน,ภาษาไทย ๖๐ คะแนน,ความรูทั่วไป ๖๐ คะแนน) 

- สอบวิชาพื้นฐาน ความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร ๕๐ ขอ ๓๐๐ คะแนน (วิทยาการคอมพิวเตอร 9๐ คะแนน ความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร ๒1๐ คะแนน)X 
 

ลำดับ
ตำแหนง 

ตำแหนง ชกท. อัตรา เลขที่ตำแหนง จำนวน เพศ เหลา 
คุณวุฒิปริญญาตร ี  

ในสาขา - ทาง 
จังหวัด หมายเหตุ 

 948 รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. ๒๗๐๑ พ.ต. ๕๑๑๔๐๐๑๐๐๙๑๑ ๑ ช/ญ สบ. ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก  
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร 

น.ย. 
  

  
       และตองสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขา

วิทยาการคอมพิวเตอรเทาน้ัน 
 

  

                      

                
  
     



 ๒๕ 

 
 
หมายเหตุ 
 ๑. ผูสมัครสอบตองมีคุณวุฒิในสาขา/ทาง ตรงตามคำแนะนำเปดรับสมัคร ซ่ึงตรวจสอบตามท่ีสำนักงาน ก.พ. ใหการ
รับรองการเทียบคุณวุฒิในสาขาวิชาตางๆ ไวแลว ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร. ๑๐๐๔.๓/ว๔๑  ลง ๓๐ ก.ย.๕๓  และ
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร. ๑๐๐๔.๓/ว๒๑  ลง ๑๘ ส.ค.๕๔, หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร. ๑๐๐๔.๓/ว๑๔ ลง ๑๐ ก.ย.๕๕  
และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร. ๑๐๐๔/ว๑๑ ลง ๑๓ ส.ค.๕๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หรือทางเว็บไซตของสำนักงาน ก.พ.
http://www.ocsc.go.th 

๒. กลุมตำแหนงในการสอบแบงออกเปน   48  กลุมตำแหนง  ใหผูสมัครสอบตัดสินใจเลือกสมัครสอบไดเพียง ๑ กลุมตำแหนง เทาน้ัน 
๓. ตัวยอเหลาทหารบก  สบ. = ทหารสารบรรณ, สพ. = ทหารสรรพาวุธ, ส. = ทหารส่ือสาร, กส. = ทหารการสัตว, พ. = ทหาร

แพทย, ร. = ทหารราบ, ช. = ทหารชาง,  สห. = ทหารสารวัตร, กง. = ทหารการเงิน, พธ. = ทหารพลาธิการ, ธน. = ทหารพระธรรมนูญ, 
ขว. = ทหารการขาว, ขส. = ทหารขนสง, ม. = ทหารมา, ป. = ทหารปนใหญ 

๔. คำยอในช่ือตำแหนง (พอสังเขป) ชกท. = ชำนาญการทางทหาร, ศอ. = ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ, ยย. = ยุทธโยธา, 
หน. = หัวหนา, มว. = หมวด, อจ. = อาจารย, รร. = โรงเรียน, รพ. = โรงพยาบาล, รพ.รร.๖ = โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา,  
วพม . = วิทยาลัยแพทยศาสตรพระ มงกุฎ เกลา ,  สวพท . = สถาบัน วิจัย วิทยาศาสตรก ารแพทยทหาร ,  
นรด. = หนวยบัญชาการรักษาดินแดน, ผช. = ผูชวย, ฝกง. = ฝายการเงิน, อศจ. = อนุศาสนาจารย, กศ. = กองการศึกษา,  
สกศ. = สวนการศึกษา, มทบ. = มณฑลทหารบก, วทบ. = วิทยาลัยการทัพบก 
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 ผนวก ข 

รายละเอียดเพิ่มเติมและขั้นตอนการสอบบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เขารับราชการเปน 
นายทหารสัญญาบัตร ประจำปงบประมาณ ๒๕๖3 

 
๑. การสอบภาควิชาการ (รอบแรก) ผูมีสิทธิสอบทุกคนจะตองเขารับการทดสอบ  
 - วันที ่12 ม.ค. ๖3 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก) 
 ๑.๑ วิชาทั่วไป (พ้ืนฐานระดับปริญญาตรี) ม ี๒๐๐ คะแนน (๕๐ ขอ) ประกอบดวย 
 ๑.๑.๑ วิชาภาษาไทย        ๖0   คะแนน 
 ๑.๑.๒ วิชาภาษาอังกฤษ                                                             80   คะแนน 
 ๑.๑.๓ วิชาความรูท่ัวไป (ภูมิศาสตร, ประวัติศาสตรศิลปวัฒนธรรม และการทหารของไทย)  60  คะแนน 
 ๑.๒ สอบวิชาเฉพาะตามคุณวุฒิทางสาขา (ระดับพ้ืนฐาน) ๓๐๐ คะแนน แบงสอบตามกลุมรับสมัคร ดังน้ี 
 ๑.๒.๑ วิชาเฉพาะตามคุณวุฒิทาง วิศวกรรมศาสตร (เขียนแบบวิศวกรรม ๗๘ คะแนน กลศาสตร
วิศวกรรม ๗๘ คะแนน วัสดุวิศวกรรม ๗๒ คะแนน และ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ๗๒ คะแนน) 
 ๑.๒.๒ วิชาเฉพาะตามคุณวุฒิทาง วิทยาศาสตรประเภท ก (คอมพิวเตอรพ้ืนฐาน ๘๔ คะแนน, ฟสิกส 
๔๘ คะแนน, เคมี ๔๘ คะแนน, คณิตศาสตรและสถิติ ๑๒๐ คะแนน) 
 ๑.๒.๓ วิชาเฉพาะตามคุณวุฒิทาง วิทยาศาสตรประเภท ข (ฟสิกส ๖๖ คะแนน, เคมี ๙๖ คะแนน, 
ชีววิทยา ๑๐๒ คะแนน, คณิตศาสตรและสถิติ ๓๖ คะแนน) 
 ๑.๒.๔ วิชาเฉพาะตามคุณวุฒิทาง ศิลปศาสตร (กฎหมายท่ัวไป ๗๘ คะแนน, สังคมศาสตร ๗๘ 
คะแนน, รัฐศาสตร ๗๒ คะแนน, เศรษฐศาสตร ๗๒ คะแนน) 
 ๑.๒.๕ วิชาเฉพาะตามคุณวุฒิทาง นิติศาสตร (ความรูเบ้ืองตนกฎหมายท่ัวไป ๖๐ คะแนน, กฎหมาย
อาญา ๖๐ คะแนน, กฎหมายแพงและพาณิชย ๖๐ คะแนน, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๖๐ คะแนน, 
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ๖๐ คะแนน) 
 ๑.๒.๖ วิชาเฉพาะตามคุณวุฒิทาง การเงินการบัญชี (การเงินและการบัญชี ๑๕๐ คะแนน, บัญชี
ราชการและวิชาท่ีเก่ียวของกับงบประมาณ ๑๕๐ คะแนน) 
 ๑.๒.๗ วิชาเฉพาะตามคุณวุฒิทาง ศาสนศาสตร (วิชาพ้ืนฐานพุทธศาสตร ๓๐๐ คะแนน) 
 1.2.8 วิชาเฉพาะตามคุณวุฒิทาง สถาปตยศาสตร (วิชาเขียนแบบสถาปตยกรรม 120 คะแนน, 
วิชาสถาปตยกรรม 180 คะแนน) 

 

หัวขอในการสอบภาควิชาการแตละวิชา 
๑. วิชาทั่วไป 
 ๑.๑ วิชาภาษาไทย 
 - หลักภาษา การใชภาษา วรรณคดีและวรรณกรรมไทย 
 ๑.๒ วิชาภาษาอังกฤษ 

- ทักษะการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษในเรื่องเก่ียวกับ ขาวสารสถานการณปจจุบัน เหตุการณสำคัญใน
อดีต และความรูท่ัวไป  
 ๑.๓ ความรูท่ัวไป 
   - ขาวสารสถานการณปจจุบัน ท้ังในประเทศและตางประเทศ เหตุการณสำคัญในอดีต ประวัติศาสตร
ชาติไทย ภูมิศาสตร การทหารของไทย ศาสตรของพระราชา 
๒. วิชาเฉพาะตามวุฒิทางสาขา (ระดับพื้นฐาน)(กลุมที่ ๑ วิศวกรรมศาสตร, กลุมที่ ๒ วิทยาศาสตร
ประเภท ก กลุมที่ ๓ วิทยาศาสตรประเภท ข, กลุมที่ ๔ ศิลปศาสตร, กลุมที่ ๕ นิติศาสตร, กลุมที่ ๖ การเงิน
การบัญช ีและ กลุมที่ ๗ ศาสนศาสตร  ) 



๒๗ 
 

 

๒.๑ กลุมวิศวกรรมศาสตร 
  ๒.๑.๑ วิชาเขียนแบบวิศวกรรม 
  - การเขียนตัวอักษรและตัวเลข การเขียนแบบภาพฉาย การกำหนดมิติและการเผ่ือ ภาพตัด  
การเขียนรายละเอียดประกอบแบบ การเขียนภาพรางดวยมือเปลา พ้ืนฐานการใชคอมพิวเตอรในงานเขียนแบบ  

 ๒.๑.๒ วิชากลศาสตรวิศวกรรม  
  - ระบบแรง แรงลัพธและโมเมนตลัพธ สมดุล ความเสียดทาน หลักการงานสมมติเสถียรภาพ 
ความรูเบ้ืองตนทางพลศาสตร 

 ๒.๑.๓ วิชาวัสดุวิศวกรรม  

  - การศึกษาความสัมพันธระหวางโครงสราง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกตใชใน
งานวิศวกรรมของวัสดุ เชน โลหะ พอลิเมอร เซรามิก และวัสดุเชิงประกอบ สมบัติทางกลและการกัดกรอนของวัสดุ 

 ๒.๑.๔ วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 - หลักการและสวนประกอบของคอมพิวเตอร การทำงานรวมกันระหวางฮารดแวรและ

ซอฟตแวร ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร  
 
 ๒.๒. กลุมวิทยาศาสตรประเภท ก 
 ๒.๒.๑ วิชาฟสิกส 
  - กลศาสตรของอนุภาค และวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตรของไหล ความรอน การส่ัน
และคล่ืนหลัก การเบ้ืองตนของแมเหล็กไฟฟา วงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ พ้ืนฐานทางอิเล็กทรอนิกส 
ทัศนศาสตร ฟสิกสแผนใหม 
 ๒.๒.๒ วิชาเคมี 
  - มวลสารสัมพันธ โครงสรางอะตอม สมบัติของกาซ ของเหลว ของแข็ง สารละลาย สมดุล
เคมี สมดุลไอออน จลนศาสตรเคมี พันธะเคมี ระบบพีริออดิก ธาตุเรพรีเซนเททีฟ และโลหะทรานซิชัน 
 ๒.๒.๓ วิชาคณิตศาสตรและสถิติ 
 - ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชัน  อนุพันธและการประยุกตของอนุพันธ ปริพันธไมจำกัดเขต
ปริพันธจำกัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ และการประยุกตของปริพันธจำกัดเขต การหาลิมิตของฟงกชันรูปแบบไม
กำหนดโดยใชกฎของโลปตาล และการหาปริพันธไมตรงแบบลำดับและอนุกรมอนันต การตรวจสอบ การลูเขา
ของอนุกรมอนันต พิกัดเชิงข้ัว เวกเตอร ปริภูมิสามมิติ ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิต ความตอเน่ือง อนุพันธยอย 
ของฟงกชันหลายตัวแปร เสนตรงและระนาบในปริภูมิสามมิติ ฟงกชันคาเวกเตอรและการประยุกต อนุพันธ
ยอยของฟงกชันคาจริงหลายตัวแปร ปริพันธสองช้ัน ความนาจะเปน การแจกแจงแบบไมตอเน่ืองและ
แบบตอเน่ือง ฟงกชันของตัวแปรสุม 
         ๒.๒.๔ วิชาคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน 
 - สวนประกอบและการทำงานของคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการและการใชงานวินโดว การ
ใชงานโปรแกรมสำเร็จรูปไมโครซอฟออฟฟศและเครือขาย การส่ือสารขอมูลอินเทอรเน็ต 
    ๒.๓ กลุมวิทยาศาสตร ประเภท ข 
 ๒.๓.๑ วิชาฟสิกส 
 - กลศาสตรของอนุภาค และวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตรของไหล ความรอน การส่ัน
และคล่ืนหลักการเบ้ืองตนของแมเหล็กไฟฟา วงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ พ้ืนฐานทางอิเล็กทรอนิกส 
ทัศนศาสตร ฟสิกสแผนใหม 
 - ฟสิกสของอะตอม นิวเคลียสและกัมมันตภาพรังสีการประยุกตใชความรูฟสิกสในดานตาง  ๆ
เชน การแพทย การเกษตร อุตสาหกรรมและชีวิตประจำวัน เปนตน 
 



๒๘ 
 

 

 ๒.๓.๒ วิชาเคมี 
 - มวลสารสัมพันธ โครงสรางอะตอม สมบัติของกาซ ของเหลว ของแข็ง สารละลาย สมดุลเคมี 
สมดุลไอออน จลนศาสตรเคมี พันธะเคมี ระบบพีริออดิก ธาตุเรพรีเซนเททีฟ และโลหะทรานซิชัน 
 - อินทรียเคมีเบ้ืองตน การประยุกตใชความรูในดานตางๆ เชน การแพทย การเกษตร 
อุตสาหกรรม และชีวิตประจำวัน เปนตน 
 ๒.๓.๓ วิชาชีววิทยา 
 - การจัดหมวดหมูของส่ิงมีชีวิต เซลลและสวนประกอบของเซลล กระบวนการสังเคราะหแสง 
กระบวนการหายใจระดับเซลล การแลกเปล่ียนกาซ การลำเลียงสารเขาและออกจากเซลล การลำเลียงสารใน
สัตว การลำเลียงสารในพืช โภชนาการ การยอยอาหารและการขับถายหลัก การถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม การสืบพันธุและการเจริญเติบโตของสัตว เน้ือเย่ือสัตว การสืบพันธุและการเจริญเติบโตของพืช 
เน้ือเย่ือของพืช ระบบประสาท ฮอรโมนพืช ฮอรโมนสัตว การรักษาดุลยภาพของรางกาย พฤติกรรมและ
วิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 - การประยุกตใชความรูในดานชีววิทยาในดานตาง ๆ เชน การแพทย การเกษตร อุตสาหกรรม 
และชีวิตประจำวัน 
 ๒.๓.๔ วิชาคณิตศาสตรและสถิติ 
                   - สัดสวน รอยละ เชต การใหเหตุผลแบบอุปนัย การใหเหตุผลแบบนิรนัย ระบบสมการเชิงเสน
และเมทริกซ ฟงกชันและกราฟ ลำดับและอนุกรม ระบบจำนวนจริง ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับเรขาคณิต
วิเคราะห 
                   - ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชัน การประยุกตของอนุพันธ ปริพันธของ
ฟงกชันและการประยุกต 
                   - สถิติพรรณา คาเฉล่ียเลขคณิต คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน ฐานนิยม หลักการเบ้ืองตน
ความนาจะเปน สถิติการประมาณคาและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะหถดถอยและสหสัมพันธ 
 ๒.๔ กลุมศิลปศาสตร 
 ๒.๔.๑ วิชากฎหมายท่ัวไป 
 - ความหมาย ลักษณะ ระบบ ท่ีมา ประเภทและศักด์ิของกฎหมาย ความสัมพันธระหวาง
กฎหมายกับศาสตรอ่ืน ๆ การใชเหตุผลในทางกฎหมาย กฎหมายกับการพัฒนาสังคม การศึกษาคนควา และ
วิจัยทางนิติศาสตร การบัญญัติ การบังคับใชและการยกเลิกกฎหมาย กฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน  
ระบบกระบวนการยุติธรรมไทย ระบบศาลของไทย หลักการพ้ืนฐานของกฎหมายอาญา กฎหมายแพง   
 ๒.๔.๒ วิชาสังคมศาสตร 
 - ชีวิตทางสังคมมนุษย กลุมคนและสังคม ครอบคลุมต้ังแตการวิเคราะห การพบปะของคนท่ีไมรูจัก  
ไปจนถึงการศึกษาเก่ียวกับกระบวนการทางสังคม เชน วัฒนธรรม กลุมทางสังคม สถาบันทางสังคม ประชากรศาสตร  
การแบงชวงช้ันทางสังคม การควบคุมสังคม การจัดระเบียบทางสังคม สังคมวิทยาการศึกษา สังคมวิทยาชนบท สังคม
วิทยานคร 
 ๒.๔.๓ วิชารัฐศาสตร 
 - การเมืองการปกครองรัฐโดยศึกษาเร่ืองของรัฐอันไดแก การรับรองรัฐ ประเภทของรัฐ อำนาจรัฐ  
และศึกษาเร่ืองของระบบการเมืองในฐานะท่ีเปนระบบยอยของระบบสังคม ซ่ึงมีหนาท่ีในการท่ีจะนำสังคมใหบรรลุ
เปาหมายท่ีต้ังไว ศึกษาหนาท่ีของสถาบันทางการเมืองตาง  ๆ
 ๒.๔.๔ วิชาเศรษฐศาสตร 
 - พฤติกรรมของผูบริโภค พฤติกรรมผูผลิต อุปสงค อุปทาน กลไกราคา การผลิต ตนทุนการผลิต 

การกำหนดราคาของตลาดแขงขันสมบูรณ และการตลาดแขงขันไมสมบูรณ รายไดประชาชาติ การกำหนด
รายไดประชาชาติ ดุลยภาพ การลงทุน ปญหาเศรษฐกิจและแนวทางการแกไขปญหา 
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 ๒.๕ กลุมนิติศาสตร 
 - ความรูเบ้ืองตนกฎหมายท่ัวไป ลักษณะ ระบบ ท่ีมา ประเภท และลำดับช้ันของกฎหมาย ขอบเขต   
ใชบังคับ การตีความ สิทธิบุคคล กระบวนการยุติธรรม กฎหมายไทย 
 - กฎหมายอาญา ศึกษาลักษณะของกฎหมายอาญา หลักท่ัวไปแหงกฎหมายอาญา ทฤษฎีวาดวย
ความผิด ทฤษฎีวาดวยความรับผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะของโทษ การกำหนดโทษ 
เหตุตางๆ อันกระทบกระเทือนถึงการลงโทษทางอาญา บทบัญญัติท่ัวไปท่ีใชแกความผิดลหุโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา 
 - กฎหมายแพงและพาณิชย แนวความคิดพ้ืนฐาน และบทบาทความสำคัญของกฎหมายเอกชน การใช
และการตีความกฎหมายเอกชน อิทธิพลของแนวความคิดในเร่ืองรัฐสวัสดิการท่ีมีตอหลักกฎหมายเอกชน                 
อันเปนผลใหมีการกอรูปของกฎหมายก่ึงเอกชนก่ึงมหาชน หลักท่ัวไปและสาระเบ้ืองตนของกฎหมายแพงตาม    
ท่ีปรากฏในลักษณะ ๑-๒ ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๑ ความรับผิดทางอาญา และโทษ
วิธีการเพ่ือความปลอดภัย 
 - กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อำนาจพนักงานสอบสวน
และศาล การฟองคดีอาญา วิธีพิจารณาในศาลช้ันตน อุทธรณและฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา    
ความอาญา 
 - กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง วาดวยบทท่ัวไป และ                     
วิธีพิจารณาในศาลช้ันตนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค ๑ และภาค ๒ 
 ๒.๖ กลุมการเงินการบัญชี  
  - วิชาการบัญชี, วิชาการเงิน, วิชาการบริหาร และวิชาท่ีเก่ียวของกับการงบประมาณ 
 2.๗ กลุมศาสนศาสตร 
  2.๗.1 วิชาธรรมวิภาค 
   - หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา หัวขอธรรม หลักธรรม หมวดธรรม สภาวะขององค
ธรรมอานิสงสของการประพฤติธรรม 
  2.๗.2 วิชามงคลสูตร 
   - ส่ิงท่ีเปนมงคล การกระทำท่ีเปนมงคล เหตุแหงความสุข ความกาวหนาในการดำเนินชีวิต 
อานิสงสของการปฏิบัติตามมงคล 38 ประการ 
  2.๗.3 วิชาพุทธานุพุทธประวัติ  
   - ประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจากอนตรัสรู ประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจาหลังตรัสรู 
ประวัติของพระอนุพุทธกอนบรรลุ ประวัติของพระอนุพุทธหลังบรรลุ เอตทัคคของพระอริยบุคคล 
  2.๗.4 วิชาพระอภิธรรม 
   - สมมุติสัจจะ ปรมัตถสัจจะ ปรมัตถธรรม โลกุตตรธรรม โลกิยธรรม โพธิปกขิยธรรม                           
ปฏิจสมุปบาท ปจจยาการ จิต เจตสิก รูปนิพพาน สังขตธรรม อสังขตธรรม 
  2.๗.5 วิชาศาสนาเปรียบเทียบ 
   - องคประกอบของศาสนา พระศาสดา พระคัมภีรหลักธรรม หลักความเช่ือ เปาหมายสูงสุด 
แนวทางปฏิบัติเพ่ือเขาถึงเปาหมายสูงสุด หลักความดี หลักความช่ัว 
  2.๗.6 วิชาศาสนพิธี ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
   - ศาสนพิธี พิธีท่ีเปนแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน ศาสนพิธีในงานมงคล 
ศาสนพิธีในงานอวมงคล กุศลพิธี บุญพิธี ทานพิธีและปกิณกพิธี ประวัติความเปนมาของประเพณี                       
และวัฒนธรรมไทย ความสำคัญ ความหมาย เจตนารมณ  
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 2.8 กลุมสถาปตยกรรมศาสตร 
  2.8.1 วิชาเขียนแบบสถาปตยกรรม 
   - การใชเคร่ืองมือและโปรแกรมคอมพิวเตอรเขียนแบบ ตัวอักษรและตัวเลขในการเขียน      
เลขคณิต สรางรูป ทฤษฏีการเขียนแบบรูปชนิดตางๆ การเขียนภาพฉายระบบสองมิติ สามมิติ ภาพตัด        
การเขียนมิติและขอความประกอบแบบ การสเก็ตแบบ ขอตกลงในการเขียนแบบ รูปทรวดทรงแบบตาง  ๆ     
การเขียนแบบวัสดุสถาปตยกรรมและแบบโครงสราง  
  2.8.2 วิชาสถาปตยกรรม 
    - ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดองคประกอบตาง ๆ ในงานสถาปตยกรรม การออกแบบและ
เขียนแบบกอสรางอาคาร วัสดุและการกอสรางอาคาร สถาปตยกรรมไทย ระบบโครงสรางทางสถาปตยกรรม 
2.9 กลุมความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร     
   2.9.1 ความรูพ้ืนฐานดานวิทยาการคอมพิวเตอร 
   ทักษะพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม, แนวคิดเชิงวิทยาการคำนวณ, โลจิก, อัลกอริธึมในการแกปญหา, 
การโปรแกรมระบบ, หลักการทำงานของเคร่ืองแมขาย, Web programming, การทดสอบโปรแกรม (Software 
Tester), พ้ืนฐานความรูดาน Big Data และ Artificial Intelligence, การทำงานของระบบคอมพิวเตอร, ระบบ
ฐานขอมูล, ระบบเครือขายคอมพิวเตอร, TCP/IP Model, OSI 7 Layers, Network Protocol ตาง  ๆ
  2.9.2 ความรูพ้ืนฐานดานการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร 
   Cyber Security Awareness, Hacking Methodology, การใช เคร่ืองมือสำหรับ Penetration 
Testing, ทักษะการบริหารจัดการ Server และผูใชงาน, การบริหาร IT ในองคการ, Server and System Hardening, 
พ้ืนฐานการใชงาน nmap, พ้ืนฐานการใชงาน Metasploit, OWASP Top 10, Nerwork scanning, SQL Injection, 
การใชงาน Ida Pro สำหรับทำ Reverse Engineering, Social Engineering, Basic Cryptography, คำส่ังตาง  ๆของ 
Linux และ Windows     

๒. การสอบรอบสอง  

 ผูท่ีสอบผานการสอบภาควิชาการ จึงจะไดทำการสอบในรอบสอง ซ่ึงประกอบดวย การตรวจโรค, การทดสอบ
จิตเวช, การทดสอบสมรรถภาพรางกาย, การสอบสัมภาษณ (ปากเปลา) และการทดสอบความรูวิชาเฉพาะตาม
คุณวุฒิของตำแหนง (เชิงลึก) รวม ๓๐๐ คะแนน เพ่ือเปนการคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรูในสาขาน้ันอยางแทจริง
และแมบางข้ันตอนการทดสอบจะไมมีคะแนน แตจะตองเขารับการทดสอบใหครบทุกข้ันตอน หากทดสอบไม
ครบทุกข้ันตอนจะไดรับการประมวลผลเปน “ ไมผานการทดสอบ ”  
 การรายงานตัวแตละกระบวนการ ตองภายในวันเวลาที่กำหนดเทานั้น หากเลยวันเวลาที่กำหนด  
ถือวาสละสิทธิ์ 

 ๒.1  การตรวจโรค  (ใชเกณฑผาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ตามผนวก ค) 
  - วันท่ี 11 ก.พ. ๖3  เวลา 06.00 - ๐๘.๐๐ น. รายงานตัว และ เวลา 08.01 -12.00 น.  เร่ิม
ตรวจโรค ณ หองพิธีการ ช้ัน ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎ เกลา โดยให                   
งดอาหารหลังเวลา ๒0.๐๐ น. คืนวันกอนตรวจ (สามารถด่ืมน้ำเปลาได) 
  - คาตรวจโรคคนละ ๑,73๐ บาท (หน่ึงพันเจ็ดรอยสามสิบบาทถวน)  

 ๒.2  ทดสอบดานจิตเวช (ใชเกณฑผาน)  
  - วันท่ี  12 ก.พ. ๖3  รายงานตัว เวลา 06.00 - ๐๘.๐๐ น. และเร่ิมทำการทดสอบฯ                         
เวลา 08.01 – 12.00 น. ณ หองประชุมใหญช้ัน ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 
  - แตงกายชุดสุภาพและใหเตรียมอุปกรณเคร่ืองเขียนมาใชทำแบบทดสอบจิตเวชดวย 

 

 



๓๑ 
 

 

 ๒.3 ทดสอบสมรรถภาพรางกาย (ใชเกณฑผาน) 
  - วันท่ี ๑3 ก.พ.๖3  รายงานตัว เวลา ๐5.0๐ – 06.00 น. และเร่ิมทำการทดสอบฯ เวลา 06.01 – 12.00 น.                  
ณ สนามกีฬากรมยุทธ กรมยุทธศึกษาทหารบก 
  - แตงกายชุดกีฬา ทำการทดสอบตามทาท่ีกำหนดไวตามตารางขางทาย เพ่ือใชในการพิจารณา      
(ไมรวมกับคะแนนสอบภาควิชาการ) โดยจะตองผานเกณฑรอยละ ๗๐ เม่ือรวมคะแนนผลการทดสอบ ท้ัง ๓ ทาแลว  

 

 ตารางแสดงเกณฑการทดสอบรางกาย 

 ดันพื้น (ครั้ง) ไมจำกัดเวลา ลุกนั่ง ๒ นาที (คร้ัง) วิ่ง ๘๐๐ ม. (นาท)ี 

กลุมอายุ (ป) 
เกณฑ ๗๐ % เกณฑ ๑๐๐ % เกณฑ ๗๐ % เกณฑ ๑๐๐ % เกณฑ ๗๐ % เกณฑ ๑๐๐ % 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 
๑๘ - ๒๘ 
๒๙ - ๓๕ 

๑๖ 
๑๔ 

๘ 
๗ 

๒๒ 
๒๐ 

๑๑ 
๑๐ 

๒๓ 
๒๐ 

๑๔ 
๑๒ 

๓๔ 
๓๐ 

๒๐ 
๑๘ 

๔.๓๐ 
๔.๔๕ 

๖.๑๕ 
๗.๐๕ 

๓.๑๕ 
๓.๓๐ 

๕.๐๐ 
๖.๐๐ 

 หมายเหตุ - ใชเกณฑตามคำส่ัง ทบ. ท่ี ๕๙๐/๒๕๔๙ ลง ๑๒ ต.ค.๔๙ เรื่อง การทดสอบสมรรถภาพ
รางกายผูท่ีบรรจุเขารับราชการใหม เปนแนวทางอางอิง 
 - เกณฑการนับอายุ : นับป พ.ศ.ปจจุบัน ลบดวย ป พ.ศ.เกิด 
 - ผูทดสอบจะตองทดสอบไดคะแนนเฉล่ียไมต่ำกวา ๗๐ ใน ๑๐๐ คะแนน (ผลรวมของการ
ทดสอบทาดันพ้ืน ลุก – น่ัง และว่ิง) 
  ๒.4  การสอบสัมภาษณและความเหมาะสมกับตำแหนง  
   - วันท่ี 14 ก.พ. ๖3 รายงานตัว เวลา ๐๗.0๐ – 08.00 น. และ เวลา 08.01-15.30 น.                 
สอบสัมภาษณปากเปลาเพ่ือทดสอบดานบุคลิกภาพทัศนคติและไหวพริบ (ใชเกณฑผาน)  ณ  กรมยุทธศึกษาทหารบก 

  ๒.5 การสอบวิชาเฉพาะตามคุณวุฒิ (เชิงลึก)  
  - วันท่ี  18 ก.พ.๖3  รายงานตัว เวลา ๐7.0๐-09.00 น.  ณ หอประชุมสวนการศึกษา                    
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  และ เวลา 09.00-12.00 น. ทดสอบความรูทางวิชาเฉพาะตามคุณวุฒิ                
ของตำแหนง (เชิงลึก) (๓๐๐ คะแนน)  
 
 หมายเหต ุ
  - ป ระกาศผลสอบภาควิ ช าการ (รอบแรก) ในวั นที่  2 9  ม .ค .๖ 3   เวลา ๐ 9 .0 ๐  น .                        
ณ  กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร  กรมยุทธศึกษาทหารบกและทางอินเทอรเน็ต http://atc.rta.mi.th 
          - ประกาศผลสอบเมื่อทดสอบแลวเสร็จทุกขั้นตอน (ขั้นสุดทาย)  ในวันที่ 16 มี.ค. ๖3 เวลา ๐9.0๐ น.                  
ณ  กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร  กรมยุทธศึกษาทหารบก และทางอินเทอรเน็ต http://atc.rta.mi.th 
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ผนวก ค 
การตรวจโรคและทดสอบจิตเวช 

ลำดับ รายการ คาตรวจ 
๑. ช่ังน้ำหนัก วัดสวนสูง วัดรอบอก - 
๒. ตรวจสภาพรางกายท่ัวไป - 
๓. วัดความดันโลหิตและวัดสัญญาณชีพจร - 
๔. X-ray 220 
๕. จักษุแพทย ๑๕๐ 
๖. โสต คอ นาสิก แพทย 1๕๐ 
๗. ศัลยแพทย 50 
8. อายุรแพทย 5๐ 
9. ออรโธปดิกสแพทย ๕๐ 

10. แพทย กองตรวจโรคฯ 5๐ 
11. เจาะเลือด  

 - CBC 9๐ 
 - FBS 4๐ 
 - BUN  4๐ 
 - CR 40 
 - HIV 12๐ 
 - VDRL  5๐ 

12. ตรวจปสสาวะ 60 
13. ตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะ  

 - ยาบา 100 
 - เฮโรอีน 140 

๑4. การทดสอบจิตเวช ๓๐๐ 
15. คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (รับประทานหลังจากเจาะเลือด) ๓๐ 

 รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑,73๐ 
 
หมายเหตุ 
การตรวจโรค (ใชเกณฑผาน)  
  คำแนะนำการเตรียมตัวเขารับการตรวจรางกาย 
 1. ผูเขารับการตรวจรางกายตองงดอาหารหลังเวลา ๒0.๐๐ น. (สามารถด่ืมน้ำเปลาได) 
 2. ผูเขารับการตรวจรางกายตองมารายงานตัว  ณ หองพิธีการ ช้ัน 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.พระมงกุฎเกลา  
 ในวันที่ 11 ก.พ. ๖3  เวลา 06.00-08.00 น. รายงานตัว และนำเอกสารมาแสดง ดังน้ี 
  - รูปถายขนาด ๑ น้ิว จำนวน ๒ รูป (ถายไวไมเกิน 3 เดือน) 
  - บัตรประจำตัวสอบ 
  - บัตรประชาชน พรอมถายสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ 
  - กรณีเปล่ียนช่ือ – สกุล ถายสำเนาใบเปล่ียนช่ือ – สกุล จำนวน ๑ ฉบับ 
3. ผูเขารับการตรวจรางกาย จะตองชำระเงินคาตรวจรางกายเปนเงิน 1,73๐ บาท  โดยกรุณาเตรียมเงิน
พอดีจำนวนท่ีตองชำระ (เฉพาะผูท่ีไมพบปญหาท่ีตองตรวจเพ่ิมเติม หากมีการเรียกตรวจเพ่ิมเติมในรายท่ีมี
ปญหาผิดปกติ ผูเขารับการตรวจจะตองจายเพ่ิมเองตามรายการจริง) 
4. ผูเขารับการตรวจรางกาย ตรวจสอบรายละเอียดในบัตรคนไขนอกใหถูกตองอีกครั้ง และนำติดตัวไปรับ
การตรวจในทุกสถานีการตรวจ 
 

 



๓๓ 
 

 

 5. การตรวจรางกายจะแบงออกเปน ดังน้ี.- 
สวนที่ 1  ตรวจโรค (ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 74 และ 76) อายุรกรรม ศัลยกรรม ศัลยกรรมออรโธปดิกส 
ตรวจตา และวัดสายตา 
สวนที ่2  เจาะเลือด และตรวจปสสาวะ 
สวนที่ 3  X – ray 
 - เม่ือผูเขารับการตรวจรางกายผานการตรวจทุกหองทุกสถานีแลวตองนำบัตรคนไขภายนอกสงคืนใหกับ
เจาหนาท่ี มิฉะน้ันจะถือวาไมไดมารับการตรวจรางกาย 
 - คณะกรรมการแพทยจะลงความเห็นวามีโรคท่ีขัดตอการรับราชการหรือไม (บัญชีรายช่ือโรคตามอนุผนวก ๑ 
 ประกอบผนวก ค.) 
 - การแตงกาย ชุดกีฬาสุภาพ (เส้ือยืดคอปก, กางเกงวอรมขายาว และรองเทาผาใบ) 
  - ไมใหผูเขารับการตรวจรางกายใสคอนแทคเลนสทุกชนิด สำหรับผูท่ีสายตาส้ัน, ยาว, เอียง  ใหใสแวนสายตาแทน 
หมายเหตุ 
 ใหงดทานยาแกหวัด ลดน้ำมูก ยาแกคัดจมูก และยาแกไอท้ังชนิดเม็ดและน้ำ อยางนอย 5 วัน กอนเขารับ
การตรวจรางกาย ในกรณีท่ีผลการตรวจเลือด-ปสสาวะ ผิดปกติ ผูสมัครจะไดรับการติดตอจากโรงพยาบาล 
พระมงกุฎเกลา หรือ กรมยุทธศึกษาทหารบก  ภายใน 3 วันทำการนับจากวันท่ีมาตรวจรางกาย เพ่ือรับการ
ตรวจเลือดหรือปสสาวะซ้ำ  ผูสมัครจะตองมาพรอมผูปกครองหรือบุคคลในครอบครัว 1 ทาน  เพ่ือรวมเซ็น
รับรองการตรวจซ้ำ และรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดจากการตรวจสารเสพติด เปนจำนวน 1,700 บาท            
ณ กองตรวจโรคผูปวยนอก ช้ัน 8  อาคาร 8 ช้ัน รพ.พระมงกุฎเกลา  หากปฏิเสธการตรวจซ้ำ ใหถือวาไมผาน
การตรวจโรค และไมสามารถใชผลการตรวจจากสถานพยาบาลอ่ืนมาใชแทนได 
 
การทดสอบดานจิตเวช  (ใชเกณฑผาน)  
 - วัน ท่ี  1 2  ก .พ . ๖ 3   รายงาน ตั ว เวลา 0 6 .0 0  - ๐ ๘ .๐ ๐  น . และ เร่ิ มท ำการทดสอบฯ                           
เวลา 08.01 – 12.00 น. ณ หองประชุมใหญช้ัน ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 
 - การแตงกายชุดสุภาพ และเตรียมอุปกรณเคร่ืองเขียนมาใชในการทำแบบทดสอบดวย 
 - คณะกรรมการแพทยจะแจกแบบทดสอบใหเลือกตอบเพ่ือทดสอบดานจิตเวช 
 

หมายเหตุ  การรายงานตัวเขารับการทดสอบในแตละกระบวนการ  ตองภายในวันเวลา 
ท่ีกำหนดเทาน้ัน หากพนวัน เวลาท่ีกำหนด ถือวาสละสิทธ์ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

 

 

อนุผนวก ๑ บัญชีรายช่ือโรคที่ขัดตอการบรรจุเขารับราชการ 
ประกอบ ผนวก ค (การตรวจโรคและทดสอบจิตเวช) 

 
 บัญชีช่ือความพิการทุพพลภาพ หรือโรคตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 74 (พ.ศ.2540) และ ฉบับท่ี 76                 
(พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 ซ่ึงไมสามารถจะรับราชการทหารได 
 ขอ ๑ โรคหรือสภาพรางกาย หรือสภาพจิตใจซ่ึงไมสามารถเขารับราชการทหารไดตามมาตรา ๔๑ ดังน้ี 
 (๑) โรคหรือความผิดปกติทางตา 
  (ก) ตาขางหน่ึงขางใดบอด คือเม่ือรักษาและแกสายตาดวยแวนแลวการมองเห็นยังอยูในระดับ
ต่ำกวา ๗/๖๐ หรือลานสายตาโดยเฉล่ียแคบกวา ๑๐ องศา 
  (ข) สายตาไมปกติ คือเม่ือรักษาและแกสายตาดวยแวนแลวการมองเห็นยังอยูในระดับ ๖/๒๔ 
หรือต่ำกวาท้ังสองขาง 
  (ค) สายตาส้ันมากกวา ๘ ไดออปเตอร หรือสายตายาวมากกวา ๕ ไดออปเตอร ท้ังสองขาง 
  (ง) ตอแกวตาท้ังสองขาง (Bilateral Cataract) 
  (จ) ตอหิน (Glaucoma) 
  (ฉ) โรคข้ัวประสาทตาเส่ือมท้ัง ๒ ขาง (Optic Atrophy) 
  (ช) กระจกตาอักเสบเร้ือรังหรือขุนท้ังสองขาง 
  (ซ) ประสาทการเคล่ือนไหวลูกตาไมทำงาน สูญเสียอยางถาวร (Cranial never ๓rd, ๔th,๖th) 
 (๒) โรคหรือความผิดปกติของหู 
  (ก) หูหนวกท้ังสองขาง ตองใชเสียงในชวงคล่ืนความถ่ี ๕๐๐-๒๐๐๐ รอบ/วินาที หรือ เกินกวา 
๕๕ เดซิเบล จึงจะไดยินท้ังสองขาง 
  (ข) หูช้ันกลางอักเสบเร้ือรังท้ังสองขาง 
  (ค) เย่ือแกวหูทะลุท้ังสองขาง 
 (๓) โรคของหัวใจและหลอดเลือด 
  (ก) หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอยางถาวรจนอาจอันตรายรายแรง 
  (ข) ล้ินหัวใจพิการ 
  (ค) การเตนของหัวใจผิดปกติอยางถาวร จนอาจเกิดอันตรายรายแรง 
  (ง) โรคของกลามเน้ือหัวใจ ชนิดท่ีไมสามารถรักษาใหหายขาดไดและอาจเปนอันตราย 
  (จ) หลอดเลือดแดงใหญโปงพอง 
  (ฉ) หลอดเลือดภายในกะโหลกศีรษะโปงพองหรือผิดปกติชนิดท่ีอาจเปนอันตราย 
 (๔) โรคเลือดและอวัยวะสรางเลือด 
  (ก) โรคเลือดหรืออวัยวะสรางเลือดผิดปกติอยางรุนแรงและอาจเปนอันตรายถึงชีวิต 
  (ข) ภาวะมามโต (Hypersplenism) ท่ีรักษาไมหายและอาจเปนอันตราย 
 (๕) โรคของระบบหายใจ 
  (ก) โรคหืด (Asthma) ท่ีไดรับการวินิจฉัยตามเกณฑการวินิจฉัย  
  (ข) โรคทางปอดท่ีมีอาการไอ หอบเหน่ือย และมีการสูญเสียการทำงานของระบบทางเดินหายใจ 
โดยตรวจสอบสมรรถภาพปอดไดคา Forced Expiratory Volume in One Second หรือ Forced Vital 
Capacity ต่ำกวารอยละ ๖๐ ของคามาตรฐานตามเกณฑ 
  (ค) โรคความดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary Hypertension) ซ่ึงวินิจฉัยโดยการตรวจหัวใจ
ดวยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง (Echocardiogram) หรือโดยการใสสายวัดความดันเลือดในปอด 
  (ง) โรคถุงน้ำในปอด (Lung Cyst) ท่ีตรวจวินิจฉัยไดโดยภาพถายรังสีทรวงอก หรือเอกซเรย
คอมพิวเตอรปอด 
 



๓๕ 
 

 

 
  (จ) โรคหยุดการหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea) ซ่ึงวินิจฉัยดวยการตรวจ
การนอนหลับ (Polysomnography) 
 (๖) โรคของระบบทางเดินปสสาวะ 
  (ก) ไตอักเสบเร้ือรัง 
  (ข) กลุมอาการไตพิการ (Nephrotic Syndrome) 
  (ค) ไตวายเร้ือรัง 
  (ง) ไตพองเปนถุงน้ำแตกำเนิด (Polycystic Kidney) 
 (๗) โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ขอ และกลามเน้ือ 
  (ก) โรคขอหรือความผิดปกติของขอ ดังตอไปน้ี 
 ๑) ขออักเสบเร้ือรัง (Chronic Arthritis) 
 ๒) ขอเส่ือมเร้ือรัง (Chronic Osteoarthritis) 
 ๓) โรคขอและกระดูกสันหลังอักเสบเร้ือรัง (Spondyloarthropathy) 
  (ข) แขน ขา มือ เทา น้ิว อยางใดอยางหน่ึงผิดปกติดังตอไปน้ี 
 ๑. แขน ขา มือ หรือเทา ดวน หรือพิการ ถึงแมวาจะรักษาดวยวิธีใหมท่ีสุดแลวก็ยังใชการไมได 
 ๒. น้ิวหัวแมมือดวนจนถึงขอปลายน้ิวหรือพิการถึงข้ันใชการไมได 
 ๓. น้ิวช้ีของมือดวนต้ังแตขอปลายน้ิว 
 ๔. น้ิวมือในมือขางเดียวกันต้ังแตสองน้ิวข้ึนไปดวนจนถึงขอปลายน้ิวหรือพิการจนถึงข้ันใชการไมได 
 ๕. น้ิวหัวแมเทาดวนจนถึงขอปลายน้ิวหรือพิการจนถึงข้ันใชการไมได 
 ๖. น้ิวเทาในเทาขางเดียวกันต้ังแตสองน้ิวข้ึนไปดวนจนถึงขอปลายน้ิวหรือพิการถึงข้ันใชการไมได 
 ๗. น้ิวเทาในเทาแตละขางต้ังแตหน่ึงน้ิวข้ึนไปดวนจนถึงขอปลายน้ิวหรือพิการถึงข้ันใชการไมได 
 ๘. น้ิวเทาในเทาขางใดขางหน่ึง ต้ังแตหน่ึงน้ิวข้ึนไปดวนจนถึงขอโคนน้ิว หรือพิการถึงข้ัน ใชการไมได 
  (ค) คอเอียงหรือแข็งท่ือชนิดถาวร 
  (ง) กระดูกสันหลังโกง หรือคด หรือแอน จนเห็นไดชัดหรือแข็งท่ือชนิดถาวร 
  (จ) กลามเน้ือเห่ียวลีบหรือหดส้ัน (Atrophy or Contracture) จนเปนผลใหอวัยวะสวนหน่ึง
สวนใดใชการไมได 
 (๘) โรคของตอมไรทอและภาวะผิดปกติของเมตาบอลิซึม 
  (ก) ภาวะตอมไทรอยดทำงานนอยไปอยางถาวร 
  (ข) ภาวะตอมพาราไทรอยดทำงานนอยไปอยางถาวร 
  (ค) ภาวะตอมใตสมองผิดปกติอยางถาวร 
  (ง) เบาหวาน 
  (จ) ภาวะอวน (Obesity) ซ่ึงมีคาดัชนีความหนาของรางกาย (Body Mass Index) ต้ังแต ๓๕ 
กิโลกรัมตอตารางเมตร ข้ึนไป 
  (ฉ) โรคหรือความผิดปกติเก่ียวกับเมตาบอลิซึมของแรธาตุ สารอาหารดุล สารน้ำอิเล็กโทรไลตและ
กรดดาง ตลอดจนเมตะบอลิซึมอ่ืน  ๆชนิดถาวร และอาจเปนอันตราย 
  (ช) ภาวะตอมไทรอยดทำงานมากผิดปกติ (Hyperthyroidism) 
 (๙) โรคติดเช้ือ 
  (ก) โรคเร้ือน 
  (ข) โรคเทาชาง 
  (ค) โรคติดเช้ือเร้ือรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซ่ึงไมสามารถรักษาใหหายขาดได 
 
 
 



๓๖ 
 

 

 
 (๑๐) โรคทางประสาทวิทยา 
  (ก) จิตเจริญลาชา (Mental Retardation) ท่ีมีระดับเชาวปญญา ๖๙ หรือ ต่ำกวาน้ัน 
  (ข) ใบ (Mutism) หรือพูดไมเปนภาษา หรือฟงภาษาไมรูเร่ือง (Aphasia) ชนิดถาวร 
  (ค) ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคท่ีทำใหมีอาการชัก (Seizures) อยางถาวร 
  (ง) อัมพาต (Paralysis) ของแขน ขา มือ หรือเทาชนิดถาวร 
  (จ) สมองเส่ือม (Dementia)  
  (ฉ) โรคหรือความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังท่ีทำใหเกิดความผิดปกติอยางมากในการ
เคล่ือนไหวของแขนขาอยางถาวร 
  (ช) กลามเน้ือหมดกำลังอยางหนัก (Myasthenia Gravis) 
 (๑๑) โรคทางจิตเวช 
  (ก) โรคจิตท่ีมีอาการรุนแรงหรือเร้ือรัง 
    ๑) โรคจิตเภท (Schizophrenia) 
    ๒) โรคจิตกลุมหลงผิด (Resistant Delusional Disorder, Induced Delusional Disorder) 
    ๓) โรคสคิซโซแอฟแฟคทีป (Schizoaffective Disorder) 
    ๔) โรคจิตท่ีเกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to Brain Damage 
and Dysfunction) 
    ๕) โรคจิตอ่ืน  ๆ(Unspecified Nonorganic Psychosis) 
  (ข) โรคอารมณแปรปรวนท่ีมีอาการรุนแรงหรือเร้ือรัง 
    ๑) โรคอารมณแปรปรวน (Manic Episode ,Bipolar Affective Disorder) 
    ๒) โรคอารมณแปรปรวนท่ีเกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder, due to 
Brain Damage and Dysfunction and to Physical Disorder) 
    ๓) โรคอารมณแปรปรวนอ่ืนๆ (Other Mood (Affective) Disorder, Unspecified 
Mood Disorder) 
    ๔) โรคซึมเศรา (Depressive Disorder, Recurrent Depressive Disorder) 
  (ค) โรคพัฒนาการทางจิตเวช 
    ๑) จิตเจริญลาชาท่ีมีระดับเชาวปญญา ๗๐ หรือต่ำกวา (Mental Retardation) 
    ๒) โรคหรือความผิดปกติในการพัฒนาการของทักษะทางสังคมและภาษา (Pervasive 
Developmental Disorder) 
 (๑๒) โรคอ่ืน  ๆ 
  (ก)  กะเทย (Hermaphrodism)  
  (ข) มะเร็ง (Malignant Neoplasm)  
  (ค) โรคตับอักเสบเร้ือรัง (ChronicHepatitis)  
  (ง) ตับแข็ง (Cirrhosis of Liver) 
  (จ) คนเผือก (Albino)  
  (ฉ)  โรคลูปสอิริธิมาโตซัสท่ัวรางกาย (Systemic Lupus Erythematosus)  
  (ช)  กายแข็งท่ัวรางกาย (Systemic Sclerosis)  
  (ซ)  รูปวิปริตตาง  ๆไดแก 
    ๑. จมูกโหว 
    ๒. เพดานโหวหรือสูงหรือล้ินไกส้ันพูดไมชัด 
  (ฌ) โรคผิวหนังลอกหลุดตัวผิดปกติแตกำเนิดชนิดเด็กดักแด ( Lamellar Ichthyosis & 
Congenital Ichthyosiform Erythroderma ) 
 



๓๗ 
 

 

 
 ขอ ๒ โรคท่ีคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาไมเหมาะสมหรือมีผลกระทบแกทางราชการในการ
บรรจุเขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก 
  (๑) โรคเอดส 
  (2) ตาบอดสี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางใบสมัครสอบออนไลน 



๓๙ 
 

 

(ตัวอยางหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ) 
 

 

 

ท่ี............./................. 
 

หนวยบญัชาการรักษาดินแดน 
หนังสือสำคัญประจำตวัแสดงวิทยฐานะฉบับนี้แสดงวา 

         ................................................................................................................... 
ไดสำเร็จการฝกวิชาทหารช้ันปท่ี.....................................ประจำปการศึกษา..................................................................   
จากสถานศึกษาศึกษา  ................................................................................................................................................. 

 ตามหลักสูตรท่ีกระทรวงกลาโหมกำหนด 

ตามกฎหมาย   วาดวย  การสงเสริมการฝกวิชาทหาร 

ระหวางรับราชการฝกวิชาทหารมีความประพฤติ......................................................................................................... 
   ใหไว   ณ   วันท่ี............................................................................................................................ 
 
 
 พลโท 

   (...................................................................) 

       ผูบัญชาการหนวยบัญชาการรักษาดินแดน 

หมายเหตุ ผูท่ีขอรับสิทธิคะแนนเพ่ิม  ตองมีหนังสือรับรองของหนวยบัญชาการรักษาดินแดนหรือหนวยบัญชาการกำลังสำรอง  
 หรือ กรมการรักษาดินแดน (ตามตัวอยาง)  

นศท. ในสวนกลาง (กทม.และปริมณฑล) ติดตอสอบถาม ไดท่ี  
 - กองเตรียมพล หนวยบัญชาการรักษาดินแดนโทร. ๐๒-๒๒๓๓๒๕๔ 
 - กองกำลังพล ศูนยการกำลังสำรองโทร. ๐๒-๒๗๕๔๕๐๔ 
นศท. ในสวน ภูมิภาค (ศูนยฝก นศท. และหนวยฝก นศท. ท่ัวประเทศ) ติดตอไดท่ี  

                  - กองเตรียมพล หนวยบัญชาการรักษาดินแดนโทร. ๐๒-๒๒๓๓๒๕๔



๔๐ 
 

 

 

(ตัวอยางหนังสือรับรองการไปราชการทัพ) 
 

ทบ. ๑๐๑ - ๐๔๖ 
 

 

 

ใบรับรองการไปราชการทัพ 

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

เรียน  เจากรมสารบรรณทหารบก 

 ดวย...........................................................................................ประเภท........................................................ 
สังกัด........................................................................................................................................................มีภูมิลำเนาอยูท่ี 
บานเลขท่ี.......................................หมูท่ี......................ถนน.......................ตำบล.............................................................. 
อำเภอ................................................. จังหวัด.............................................   ไดย่ืนคำรองขอใหกรมสารบรรณทหารบก 
ตรวจสอบประวัติราชการของ..............................................................................................และรับรองการไปราชการทัพ 
จึงขอรับรองวาเคยไปราชการทัพ ดังน้ี.- 
 ๑................................................................................................................................................................... 
 ๒................................................................................................................................................................... 
 ๓................................................................................................................................................................... 
กับไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณเปนเกียรติ  คือ.- 
 ๑. .................................................................................................................................................................. 
 ๒. .................................................................................................................................................................. 
 ๓. .................................................................................................................................................................. 
 
รับรองวาถูกตอง  

(ลงช่ือ).......................................................................(ลงช่ือ).................................................................................... 

 เจาหนาท่ีผูตรวจสอบประวัติ     ตำแหนง………............................................................ 
 
คำอธิบายเพิ่มเติม 
๑. บิดา/มารดา เปนนายทหารสัญญาบัตร ติดตอขอรับท่ีกองประวัติฯ กรมสารบรรณทหารบก 
๒. บิดา/มารดา เปนนายทหารประทวน ติดตอขอรับท่ีแผนกประวัติฯ มณฑลทหารบก ตามภูมิลำเนาท่ีสังกัด 
๓. หลักฐานประกอบการขอรับหนังสือน้ี ไดแก หลักฐานหรือคำส่ังการไปปฏิบัติหนาท่ีราชการสนาม หรือ หลักฐานท่ีแสดงวา 
เปนบุตรของทหาร ขาราชการและลูกจางประจำ ในสังกัดกองทัพบก ซ่ึงประสบอันตรายทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการ 
ในหนาท่ี หรือถูกประทุษราย เพราะเหตุกระทำตามหนาท่ีหรือตองบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุน้ัน ซ่ึงไดบำเหน็จบำนาญพิเศษ 
ตามกฎหมายวาดวยบำเหน็จบำนาญขาราชการ หรือไดรับเงินคาทำขวัญ ตามขอบังคับกลาโหมวาดวย คนงานหรือบุตรของ 
ผูไดรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกลาหาญ หรือเหรียญกลาหาญ 



๔๑ 
 

 

(ตัวอยางหนังสือรับรองการเปนบุตรของทหาร ขาราชการ และลูกจางสังกัดกองทัพบก) 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี   ……../….…… หนวย............................................ 

 ท่ีต้ังหนวย..................................... 

                                                                                       

................................................................. 

 

  หนังสือฉบับน้ีใหไวเพ่ือรับรองวา................................................................................................

ตำแหนง............................................................ เปนบิดา/มารดา ของ นาย/นางสาว......................................ซ่ึง

กำลัง/เคย รับราชการใน................................................................. ตำแหนง........................................ต้ังแต 

.......................................... ถึง ........................................... เปนผู ท่ี มีความประพฤติเรียบรอย และ 

ไมเคยบกพรองตอหนาท่ี 

 

   ใหไว  ณ  วันท่ี          เดือน                          พ.ศ. 

 

 

 

                                             ลงช่ือ ……………………………….…………… 

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

                                                 ตำแหนง   

 

หมายเหตุ  ผูท่ีมีอำนาจลงนาม มีตำแหนงเปนผูบังคับกองพันหรือกองรอยอิสระข้ึนไป 

 



๔๒ 
 

 

(ตัวอยางใบคำตอบและการเขียนใบคำตอบ) 

 

 

๑๒ 

ตัวอย่างการบันทึก 
ชื�อ-สกุล เช่น นายศุภิศกัดิ�      พฒัลาํภู         เขียนตัวบรรจงใหช้ดัเจน 

ข้อสอบชุดที� ให้เขียนตวัเลขขอ้สอบชุดที�ไดร้ับ เช่น ไดร้ับขอ้สอบชุดที� ๓ 

 ให้เขียนเลข ๓ ในช่องขอ้สอบชุดที�................ 

การลงหมายเลขรหัสประจําตัวสอบเช่น “๑๐๓๖๘๓๑” 

 - ช่องที� ๑ ลงหมายเลข ๑  

 - ช่องที� ๒ ลงหมายเลข ๐ 

 - ช่องที� ๓ ลงหมายเลข ๓ 

 - ช่องที� ๔ ลงหมายเลข ๖ 

 - ช่องที� ๕ ลงหมายเลข ๘ 

 - ช่องที� ๖ ลงหมายเลข ๓ 

 -  ช่องที� ๗ ลงหมายเลข ๑ 

และให้ระบายทึบดงันี�  

 - แถว ๑ ระบายทึบหมายเลข ๑  

 - แถว ๒ ระบายทึบหมายเลข ๐ 

 - แถว ๓ ระบายทึบหมายเลข ๓ 

 - แถว ๔ ระบายทึบหมายเลข ๖ 

 - แถว ๕ ระบายทึบหมายเลข ๘ 

 - แถว ๖ ระบายทึบหมายเลข ๓ 

 -  แถว ๗ ระบายทึบหมายเลข ๑ 



๔๓ 
 

 

 
  

แผนผงัโดยสังเขป มหาวทิยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) 

 

 
 

 

 

สนามฟุตบอล 
อาคารพานิชย 

อาคารพานิชย 

หมวดเกษตร 

อาคารพานิชย 

อาคาร 

อาคารสอบ 
KTB 

( คนฑี ) 

อาคาร 

 

 

ลำคลอง 

 

ตึกอำนวยการ 

หอสมุด 

ธนาคารออมสิน 

 

 
สระน้ำ 

สระน้ำ 

สระน้ำ 

 

อาคารพานิชย 
อาคารพานิชย 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ( หัวหมาก ) 

คำแนะนำการเดินทาง 

ระยะทาง 

 - ถนนบางนา-ตราดถึง ม.รามคำแหง  
  (หัวหมาก) 
  ระยะทาง 11 กโิลเมตร 
 - จากแยกบางนาถึงแยก ม.รามคำแหง  
  (หัวหมาก) 
  ระยะทาง 9 กิโลเมตร 
 - จากทางแยกเขา ม.รามคำแหง  
  (หัวหมาก) ระยะทาง 2 กโิลเมตร 

รถประจำทาง 
 - รถประจำทางจากอนุสาวรียชัยสมรภูมิ -  
ม.รามคำแหง (หัวหมาก) ไดแก สาย 17, 22    
38, 40, 58, 60, 71, 92, 93, 95,  
99, 109, 113, 137, 168, 501, 171,  
ปอ.1, ปอ.122, ปอ.126, ปอ.พ.4 –2,  
ปอ.504  และ ปอ.545 
 

คำแนะนำการสอบ 
กำหนดการสอบภาควิชาการ(รอบแรก)  
วันท่ี 12 ม.ค. 63  เวลา ๑๓.๐๐ น.  
 ม.รามคำแหง (หัวหมาก) 
 
- ผังที่นั่งสอบ จะติดประกาศไวท่ีบริเวณ 
 ดานหนาหองสอบ ในภาคเชาของวันสอบ  
- การไปในสถานที่ราชการตองแตงกาย 
 สุภาพเรียบรอย มิฉะน้ันจะไมพิจารณา 
 ใหเขาหองสอบ (รายละเอียดการแตงกาย 
   ตามขอ ๙.๓.๒ หนา 7) 
-  เตรียมบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัว 
 ประชาชนไวรับตรวจ 
-  ควรเดินทางไปสถานท่ีสอบกอนเวลา 
   อยางนอย ๑ – ๒ ชม. เน่ืองจากการจราจร 
   จะติดขัดมาก 
 

 



๔๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถนน

ราชวิถี 

อนุสาวรีย์ 
 

ชัยสมรภูมิ 

 

องคก์าร 

ทหารผา่นศึก 

สะพานลอย 

 
วงัพญาไท 

สถานที�ตรวจโรคและทดสอบจิตเวช 

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

โรงพยาบาล 

พระมงกุฎเกล้า 

ไปดินแดง 

ไปปทุมวนั 

 

 
แผนผังโดยสังเขป สถานที่ตรวจโรค และทดสอบจิตเวช 

ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

 

กำหนดการตรวจโรคและทดสอบจิตเวช  
(รายละเอียดการปฏิบัติตัวอยูในเอกสารคำแนะนำ  หนาที่ 9-10,  30-37) 
วันที่ 11 ก.พ.๖3  เวลา ๐6.๐๐ – 08.00 น. รายงานตัว 
  - 08.01 - 12.00 น. เริ่มการตรวจโรค ณ หองพิธีการ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.พระมงกุฎเกลา  
วันที่ 12  ก.พ.๖3  เวลา ๐6.๐๐ – 08.00 น. รายงานตัว   
                           - 08.01 - 12.00 น. เริ่ม การทดสอบจิตเวช ณ  หองประชุมใหญ  ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ                   
รพ.พระมงกุฎเกลา 
            - งดอาหารหลังเวลา ๒๐.๐๐ น. วันคืนกอนตรวจ (สามารถดื่มน้ำเปลาได) 

หมายเหตุ  :  ไมควรนำรถยนตสวนตัวไป เน่ืองจากไมมีสถานท่ีจอดรถ

    ถนนพระรามที� ๖                             แยกตึกชยั                                ถนนพระรามที� ๖ 

รพ.รามาธิบดี 
ไปสวนจิตรลดา 



๔๕ 
 

 

แผนผังโดยสังเขป  สนามกีฬากรมยุทธ  กรมยุทธศึกษาทหารบก 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การทดสอบสมรรถภาพรางกาย (รายละเอียดการปฏิบัติตัวอยูในเอกสารคำแนะนำ  หนาที่ 10, 30-31  ) 
 - วันที่ ๑3 ก.พ.๖3  รายงานตัว เวลา ๐5.0๐ – 06.00 น.  และเริ่มทำการทดสอบฯ  เวลา 06.01 – 12.00 น.   
                 ณ สนามกีฬากรมยุทธ  กรมยุทธศึกษาทหารบก 
 -  แตงกายชุดกีฬา 
 -  ทำการทดสอบตามทาท่ีกำหนดไวเปนคะแนน (โดยสังเขป) ตามตารางทดสอบ ผนวก ข  
 -  เกณฑผานรอยละ ๗๐ เม่ือรวมคะแนนผลการทดสอบ ท้ัง ๓ ทาแลว  



๔๖ 
 

 

แผนผัง กรมยุทธศึกษาทหารบก เสนทางเดินรถ และสถานที่สอบสมัภาษณ 
 

 
 - สถานีรถไฟสามเสน   เปนจุดอางอิงหลักท่ีอยูใกลกับกรมยุทธศึกษาทหารบกมากท่ีสุด  
                                      (หางประมาณ ๔๐๐ เมตร) 

  
การสอบสัมภาษณและความเหมาะสมกับตำแหนง (ใชเกณฑผาน)     
   ในวันที่ 14 ก.พ. ๖3  ณ  กรมยุทธศึกษาทหารบก 
 - เวลา ๐7.0๐ - 08.00 น.  รายงานตัว   
  - เวลา 08.01 - 15.30 น.  สอบสัมภาษณปากเปลาเพ่ือทดสอบดานบุคลิกภาพทัศนคติและไหวพริบ                

 

 

 

 

 

 

สถานที� 

สอบสัมภาษณ์ 



๔๗ 
 

 

 
 
 
 

 การสอบวิชาเฉพาะตามคุณวุฒิ(เชิงลึก) (รายละเอียดการปฏิบัติตัวอยูในเอกสารคำแนะนำ หนาที่ 10,  31) 
   - วันท่ี 18 ก.พ.๖3  รายงานตัว เวลา ๐7.0๐-09.00 น. ณ หอประชุมสวนการศึกษา  
      เร่ิมสอบ เวลา 09.00-12.00 น.   ณ  โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จ.นครนายก 
  - การแตงกายชุดสุภาพ  
  - นำอุปกรณเครื่องเขียน, บัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน  มาใหพรอมในวันสอบ 
 
  



๔๘ 
 

 

 

กำหนดการดำเนินงานสอบคัดเลอืกพลเรือน ทหารกองหนุน 

เปนนายทหารสัญญาบัตร ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓  
ลำดับ วัน/เดือน/ป เวลา การปฏบิัต ิ หมายเหต ุ

1 วันท่ี 25 พ.ย. -    รับสมัครทางอินเทอรเน็ต เว็บไซตของกรมยุทธศึกษาทหารบก 
  11 ธ.ค.62   และกองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร 
      กรมยุทธศึกษาทหารบก และทางอินเทอรเน็ต 
      http://atc.rta.mi.th หรือ www.radd-atc.com 

2 วันท่ี 12 ธ.ค.62 08.30-16.30 น. ผูสมัครสอบสงเอกสารคะแนนเพ่ิม                หอประชุมเสนาปฏิพัทธ 
      กลุมสอบท่ี 1, 2, 3 กรมยุทธศึกษาทหารบก 
      (สบ.ทบ. ตรวจหลักฐาน)   

  วันท่ี 13 ธ.ค.62 08.30-16.30 น. ผูสมัครสอบสงเอกสารคะแนนเพ่ิม            
      กลุมสอบท่ี 4, 5, 7,           

      (สบ.ทบ. ตรวจหลักฐาน)   
  วันท่ี 16 ธ.ค. 62 08.30-16.30 น. ผูสมัครสอบสงเอกสารคะแนนเพ่ิม            
  

  
  

กลุมสอบท่ี 6, 8  
(สบ.ทบ. ตรวจหลักฐาน)     

3 วันท่ี 1๒ ม.ค.63 13.00-16.00 น. สอบภาควิชาการ (รอบแรก) ม.รามคำแหง (หัวหมาก) 
     

4 วันท่ี ๒๙ ม.ค.63 09.0๐ น. ประกาศผลการสอบภาควิชาการ บอรดหนา กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร 
        กรมยุทธศึกษาทหารบก และทางอินเทอรเน็ต 
        http://atc.rta.mi.th 

5 วันท่ี ๕ ก.พ.63 
  

ผูสอบผานภาควิชาการสงเอกสาร 
สมัครสอบ (สบ.ทบ. ตรวจหลักฐาน) 

หอประชุมเสนาปฏิพัทธ  กรมยุทธศึกษาทหารบก 

    08.30 น.  กลุมสอบท่ี 2 วิทยาศาสตร ประเภท ก   
    10.30 น.  กลุมสอบท่ี 1 วิศวกรรมศาสตร   
    13.30 น.  กลุมสอบท่ี 3 วิทยาศาสตร ประเภท ข   

  วันท่ี ๖ ก.พ.63 08.30 น.  กลุมสอบท่ี 5 นิติศาสตร   
    09.30 น. กลุมสอบท่ี  7 ศาสนศาสตร   
    13.30 น. กลุมสอบท่ี  4 ศิลปศาสตร   

  วันท่ี ๗ ก.พ.63 08.30 น. 
13.30 น. 

กลุมสอบท่ี  6 การเงิน การบัญชี  
กลุมสอบท่ี  8 สถาปตยกรรมศาสตร  

  

6 วันท่ี 1๑ ก.พ.63 06.00-0800 น. รายงานตัว หองพิธีการ  ช้ัน 10 
    08.01-12.00 น.  ตรวจโรค (เร่ิมสอบรอบสอง) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.พระมงกุฏเกลา 

7 วันท่ี 1๒ ก.พ.63 06.00-08.00 น. รายงานตัว หองประชุมใหญ ช้ัน 10 
    08.01-12.00 น.  ทดสอบดานจิตเวช อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.พระมงกุฏเกลา 

8 วันท่ี 1๓ ก.พ.63 05.00-06.00 น. 
06.01-12.00 น. 

รายงานตัว 
ทดสอบสมรรถภาพรางกาย 

สนามกีฬากรมยุทธ  กรมยุทธศีกษาทหารบก 

9 วันท่ี ๑๔ ก.พ.63 07.00-08.00 น. 
08.01-15.30 น. 

รายงานตัว 
สอบสัมภาษณ 

หอประชุมกิตติเสนา วิทยาลัยการทัพบก 
อาคารประภาสโยธิน   
(ในพ้ืนท่ีกรมยุทธศึกษาทหารบก) 

10 วันท่ี ๑๘ ก.พ.๖๓ 
 

07.00 - 09.00 น. 
09.00 – 12.00 น. 

รายงานตัว  
สอบวิชาเฉพาะตามคุณวุฒิ (เชิงลึก) 

ณ หอประชุมหอประชุมสวนการศึกษา   
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา                   

11 วันท่ี 16 มี.ค.63 09.00 น. ประกาศผลการสอบรอบสุดทาย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.พระมงกุฏเกลา 
        กรมยุทธศึกษาทหารบก และทางอินเทอรเน็ต 
        http://atc.rta.mi.th ,www.radd-atc.com 

12 วันท่ี 23 มี.ค.63 07.00-09.00 น. 
 

ผูสอบไดเปนบุคคลตัวจริงและตัวอะไหล 
รายงานตัว  

หอประชุมกิตติเสนา วิทยาลัยการทัพบก 
(ในพ้ืนท่ีกรมยุทธศึกษาทหารบก) 

09.01-12.00 น.  เลือกตำแหนงบรรจุ  

13 วันท่ี 30 - 31 มี.ค.63 08.00 – 15.30 น. ดำเนินการทำสัญญาและตรวจสอบหลักฐาน กรมสารบรรณทหารบก 



๔๙ 
 

 

 

สอบถามรายละเอียดการสมัครสอบเพิ่มเติม 
 

- สอบถามรายละเอียดการสมัครสอบ ข้ันตอน วิธีการสมัครทางอินเทอรเน็ต การสอบภาควิชาการ  
   การสอบภาคปฏิบัติ   การทดสอบสมรรถภาพรางกาย การประกาศผลสอบ รอบ 2   
   ท่ี กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร  กรมยุทธศึกษาทหารบก 41  ถ.เทอดดำริ  แขวงถนนนครไชยศรี   
   เขตดุสิต  กทม.  10300  โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๐๖๘-๙ ตอ 89100, ๘๙๑๐8 โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๐๓๗   
- สอบถามรายละเอียดการตรวจโรค ท่ี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาฯ  315 ถนนราชวิถี แขวงทุงพญาไท 
  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  โทร. 0 2354 7600-28 
- สอบถามรายละเอียดการตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติผูสมัคร ท่ี กองควบคุมคุณวุฒิ  
  กรมสารบรรณทหารบก  ในกองบัญชาการกองทัพบก  ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร   
  โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๘๑๐6   
- ติดตอสอบถามเกี่ยวกับการขอหนังสือรับรองวิทยฐานะและคะแนนเพิ่มของ  
  นศท.  ในสวนกลาง (กทม.และปริมณฑล) ติดตอสอบถาม ไดท่ี  
      - กองเตรียมพล หนวยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. ๐-๒๒๒๓-๓๒๕๔ 
      - กองกำลังพล ศูนยการกำลังสำรอง โทร. ๐-๒๒๗๕-๔๕๐๔ 
  นศท.  ในสวน ภูมิภาค  ติดตอสอบถามไดท่ี 
      - กองเตรียมพล หนวยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. ๐-๒๒๒๓-๓๒๕๔ 
  

แจงเตือน 

 จากการดำเนินการของกรมยุทธศึกษาทหารบก ในการสอบคัดเลือกบุคลากรเขาปฏิบัติ
หนาท่ีในตำแหนงตางๆในกองทัพบกน้ัน อาจมีกลุมบุคคลทำการแอบอางกับบุคคลท่ัวไปวา 
สามารถจะชวยเหลือใหเขารับการบรรจุเปนบุคลากรในกองทัพบกได และเรียกรับผลประโยชนใน
รูปแบบตางๆ โดยไมชอบดวยกฎหมายจากบุคคลท่ีหลงเช่ือ ซ่ึงกลุมบุคคลดังกลาวได               
ทำการเผยแพรขอมูลขาวสารสงขอความ หรือกระทำการในรูปแบบตางๆ อันเปนเท็จ                    
กรมยุทธศึกษาทหารบก จึงขอแจงใหทราบวา การกระทำดังกลาวน้ันไม เก่ียวของกับ             
กรมยุทธศึกษาทหารบกแตอยางใด อน่ึงการกระทำของกลุมบุคคลดังกลาวน้ัน ทำใหเกิดความ
เสียหายตอความเช่ือม่ันในการปฏิบัติงานของกรมยุทธศึกษาทหารบก รวมท้ังกองทัพบก อันเปน
การกระทำผิดตอกฎหมายตางๆ ท่ีมีโทษทางอาญาและทางแพง จึงขออยาไดหลงเช่ือหรือใหการ
สนับสนุนกับกลุมบุคคลท่ีกระทำการดังกลาว เพราะอาจตกเปนผูเขารวมกระทำความผิดดวย     
ท้ังน้ีหากมีผูใดพบเห็นเหตุการณหรือไดรับการติดตอจากกลุมบุคคลท่ีกระทำการแอบอาง          
ในลักษณะ ท่ี ผิดกฎหมายดังกลาวขางตน กรุณาแจงให กรมยุทธศึกษาทหารบกทราบ             
(ตามหมายเลขโทรศัพทท่ีปรากฏอยูดานลาง) 
 

  

 

ติดตามขาวสารการสอบคัดเลือกในหวงตนปงบประมาณเปนประจำทุกป 
เว็บไซต กรมยุทธศึกษาทหารบก 

http://atc.rta.mi.th และ www.radd-atc.com 


