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ประกำศกองพันทหำรรำบท่ี ๔ กรมทหำรรำบท่ี ๑ มหำดเล็กรักษำพระองค์ฯ 

เรื่อง   รับสมัครทหำรกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ำรับรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๙ 

……………………………… 

 ด้วย กองพันทหำรรำบท่ี ๔ กรมทหำรรำบท่ี ๑ มหำดเล็กรักษำพระองค์ ฯ  มีควำมประสงค์
จะรับสมัครทหำรกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ำรับรำชกำรในอัตรำพลอำสำสมัคร สังกัด กองพัน              
ทหำรรำบท่ี ๔  กรมทหำรรำบท่ี ๑ มหำดเล็กรักษำพระองค์ฯ  โดยมีรำยละเอียด  ดังนี้.- 
 ๑. ต ำแหน่งที่เปิดรับสมัคร     :   พลปืนเล็ก    จ ำนวน     ๔๓  อัตรำ 
    :   พลวิทย ุ       จ ำนวน       ๒  อัตรำ 
    :   พลยิงผู้ช่วย    จ ำนวน       ๒  อัตรำ 
 ๒. คุณสมบัติของผู้สมัครโดยทั่วไป 
  ๒.๑ ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ หรือเทียบเท่ำ  
  ๒.๒ เป็นทหำรกองหนุน (พลทหำรกองประจ ำกำรหรือจบหลักสูตร นศท. ปีท่ี ๓ ขึ้นไป) 
อำยุไม่เกิน  ๓๐ ปี บริบูรณ์  (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๒๙) 
  ๒.๓ มีสัญชำติไทยและบิดำ มำรดำ มีสัญชำติไทยโดยก ำเนิด แต่ถ้ำบิดำเป็นนำยทหำร
สัญญำบัตร หรือนำยทหำรประทวน มีสัญชำติไทยโดยก ำเนิดแล้ว มำรดำจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชำติไทยโดยก ำเนิด ก็ได้ 
  ๒.๔ มีอวัยวะ รูปร่ำง ลักษณะท่ำทำง และขนำดของร่ำงกำยเหมำะแก่กำรเป็นทหำร               
โดยมีส่วนสูงต้ังแต่ ๑๖๕ ซ.ม. ถึง ๑๗๕ ซ.ม.  น้ ำหนักไม่ต่ ำกว่ำ ๔๘ กก.  และไม่เกิน ๘๐ กก. ไม่มีรอยสัก          
ตำมร่ำงกำย หรือแผลเป็น ไม่เป็นโรคตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำร 
  ๒.๕ ไม่เป็นผู้เสพยำเสพติด หรือสำรเคมีเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่ำงเป็นจ ำเลย           
ในคดีอำญำ และไม่เคยต้องค ำพิพำกษำโทษจ ำคุก เว้นแต่ควำมผิดในลักษณะลหุโทษ หรือควำมผิดอันได้กระท ำ 
โดยประมำท 
  ๒.๖ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงพักรำชกำรเนื่องจำกควำมผิด หรือหนีรำชกำร   
  ๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดออกจำกรำชกำรเพรำะควำมผิด หรือถูกไล่ออกจำกรำชกำร 
 ๓. หลักฐำนกำรสมัคร ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐำนต่ำงๆ ให้ครบถ้วนในวันสมัคร ดังต่อไปนี้.- 
  ๓.๑ รูปถ่ำยชุดสุภำพ (ถ่ำยมำแล้วไม่เกิน ๓ เดือน) ครึ่งตัว หน้ำตรง ไม่สวมหมวก             
ขนำด ๑ นิ้ว จ ำนวน  ๒ รูป 
  ๓.๒ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้สมัครท่ียังไม่หมดอำยุ ๑ ฉบับ พร้อมตัวจริง
  ๓.๓ ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน (รบ.) ท่ีแสดงว่ำส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษำธิกำร  จ ำนวน ๑ ฉบับ พร้อมตัวจริง  
  ๓.๔ ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน หรือส ำเนำทะเบียนบ้ำนท่ีนำยทะเบียนรับรองของ
ผู้สมัคร และของบิดำ มำรดำผู้ให้ก ำเนิด เพื่อแสดง วัน เดือน ปี เกิด ท่ีชัดเจน  จ ำนวน ๑ ชุด พร้อม ตัวจริง 
  ๓.๕ ในกรณีท่ีบิดำ มำรดำ ไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้ำนเดียวกับผู้สมัคร  ให้น ำส ำเนำทะเบียน
บ้ำนของบิดำ มำรดำ  มำแสดงด้วย 
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  ๓.๖ ในกรณีท่ีบิดำ มำรดำ ถึงแก่กรรมและไม่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้ำน ให้น ำหลักฐำน
ส ำเนำใบมรณะบัตร หรือหลักฐำนอื่นของทำงรำชกำรมำประกอบ เพื่อแสดงสัญชำติของบิดำ มำรดำ ด้วย  
  ๓.๗ ในกรณีท่ีบิดำ มำรดำ ไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนสมรส แต่มำรดำไม่ได้
เปล่ียนมำใช้นำมสกุลของบิดำ ผู้สมัครจะต้องน ำทะเบียนกำรรับรองบุตร  หรือหลักฐำนท่ีแสดงว่ำเป็นบิดำ หรือ
มำรดำท่ีแท้จริงของผู้สมัครมำแสดงด้วย เช่น สูติบัตร 
  ๓.๘ ในกรณีผู้สมัครเป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น จะต้องน ำส ำเนำทะเบียนของบิดำ มำรดำ  
ท่ีแท้จริงของผู้สมัครมำแสดงด้วย 
  ๓.๙ กรณีเปล่ียนช่ือตัว หรือช่ือสกุล ให้น ำหลักฐำนไปแสดงต่อเจ้ำหน้ำท่ีด้วย 
  ๓.๑๐ ส ำเนำทะเบียนกองประจ ำกำร (สด.๓)   ๑  ฉบับ (ขอรับท่ีแผนกสัสดีจังหวัด) 
  ๓.๑๑ สมุดประจ ำตัวทหำรกองหนุน  (สด.๘) พร้อมส ำเนำ   ๑  ฉบับ 
  ๓.๑๒ ประวัตินำยสิบ – พลทหำร (ทบ.๑๐๐ – ๐๗๕) พร้อมส ำเนำ ๑ ฉบับ (ส ำหรับ          
พลทหำรกองประจ ำกำร  ขอรับท่ีหน่วยต้นสังกัดเดิม) 
  ๓.๑๓ ใบรับรองควำมประพฤติจำกหน่วยต้นสังกัดเดิม (ส ำหรับพลทหำรกองประจ ำกำร) 
  ๓.๑๔ ส ำเนำหนังสือส ำคัญประจ ำตัวแสดงวิทยฐำนะส ำเร็จกำรฝึกวิชำทหำร (เฉพำะผู้ผ่ำน 
หลักสูตร นศท.) ๑ ฉบับ 
  ๓.๑๕ ค ำส่ังแต่งต้ังยศ  ส.ต., จ.ต. (เฉพำะพลทหำรกองประจ ำกำร ขอรับท่ีหน่วย                 
ต้นสังกัดเดิม) ๑ ฉบับ 
 ๔. วิชำที่สอบคัดเลือก 
  ๔.๑ สอบภำควิชำกำร (ข้อเขียน) 
   ๔.๑.๑ วิชำทหำรเบ้ืองต้น 
   ๔.๑.๒ หน้ำท่ีพลเมืองไทย 
   ๔.๑.๓ หน้ำท่ีของทหำรมหำดเล็กรักษำพระองค์ฯ 
   ๔.๑.๔ ควำมรู้ท่ัวไป 
  ๔.๒ ทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย 
        ๔.๒.๑ ดึงข้อ  ไม่ก ำหนดเวลำ    
   ๔.๒.๒ ดันพื้นในเวลำ  ๒  นำที 
   ๔.๒.๓ ลุกนั่งในเวลำ   ๒  นำที 
   ๔.๒.๔ วิ่ง   ๒,๐๐๐   เมตร 
   ๔.๒.๕ ว่ำยน้ ำ   ๒๕   เมตร    
 ๕. วัน / เวลำ รับสมัคร  :  ๑๕ ก.พ.๕๙ – ๔ มี.ค.๕๙ เวลำ ๐๘๓๐ – ๑๖๓๐ ( ณ                   
ใต้อำคำร ร้อย.ปล.ท่ี ๑ ร.๑ พัน.๔ รอ. ในวันและเวลำรำชกำร)(เว้นวันหยุดรำชกำร) 
 ๖. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก  : ๗ มี.ค.๕๙ (ให้ตรวจสอบทำงอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ 
http://www.4thinfantry.in.th) 
 ๗. วันสอบคัดเลือก     
  ๗.๑ สอบภำควิชำกำร (ข้อเขียน)  :  ๘ มี.ค.๕๙ เวลำ ๐๙๐๐  - ๑๑๐๐ (ให้มำพร้อม
รำยงำนตัว  ณ   ใต้อำคำร ร้อย.ปล.ท่ี ๓ ร.๑ พัน.๔ รอ. เวลำ ๐๘๐๐) 
  ๗.๒ ทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย  : ๙ มี.ค.๕๙  เวลำ ๐๙๐๐ – ๑๖๓๐ (ให้มำพร้อม
รำยงำนตัว  ณ   ใต้อำคำร ร้อย.ปล.ท่ี ๓ ร.๑ พัน.๔ รอ. เวลำ ๐๘๐๐) 
  ๗.๓ สอบสัมภำษณ์  : ๑๐ – ๑๑ มี.ค.๕๙  เวลำ ๐๙๐๐ - ๑๖๓๐ (ให้มำพร้อมรำยงำนตัว  
ณ   ใต้อำคำร ร้อย.ปล.ท่ี ๓ ร.๑ พัน.๔ รอ. เวลำ ๐๘๐๐) 
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 ๘. ประกำศรำยชื่อผู้ที่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก   
  ๘.๑ ครั้งท่ี ๑  : ๒๒ มี.ค.๕๙  เวลำ ๐๙๐๐ – ๐๙๓๐ (หำกมำช้ำกว่ำก ำหนด ๓๐ นำที             
ถือว่ำสละสิทธิ)  ณ  บริเวณหน้ำ บก.ร.๑ พัน.๔ รอ. 
  ๘.๒ ครั้งท่ี ๒  : ๑๒ เม.ย.๕๙  เวลำ ๐๙๐๐ ประกำศผลกำรตรวจร่ำงกำย (ให้ตรวจสอบ        
ทำงอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.4thinfantry.in.th) 
 ๙. ตรวจร่ำงกำยผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก  :  ๒๓ มี.ค.๕๙  เวลำ ๐๙๐๐ (  ณ  โรงพยำบำล
พระมงกุฎเกล้ำ) 
 ๑๐. ท ำสัญญำเข้ำรับรำชกำรและค้ ำประกัน   :  ๑๔ เม.ย.๕๘  เวลำ ๐๙๐๐   
 ๑๑. ท ำประวัติ รปภ.๑  :  ๑๕ เม.ย.๕๙  เวลำ ๐๙๐๐   
 
 ๑๒. ค ำแนะน ำและข้อพึงระมัดระวัง  
   ๑๒.๑ อ่ำนค ำแนะน ำให้ชัดเจน ท้ังผู้ปกครอง และผู้สมัคร ก่อนตัดสินใจสมัคร หรือ         
หำกมีข้อสงสัยประกำรใด ให้สอบถำมโดยตรงกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรรับสมัครเท่ำนั้น ท่ำนจะได้ค ำตอบ และ
รำยละเอียดท่ีถูกต้อง 
   ๑๒.๒ กำรเดินทำงไปติดต่อในสถำนท่ีรำชกำรในกำรสมัครสอบ, สอบภำควิชำกำร 
ทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย, สอบสัมภำษณ์ และติดต่อรำชกำรต่ำงๆ ต้องแต่งกำยสุภำพ เรียบร้อย            
เสื้อมีปก สีสุภำพ สอดชำยเสื้อในกำงเกง สวมรองเท้ำหุ้มส้น มิฉะนั้นทำงรำชกำรจะไม่รับสมัครหรือพิจำรณำ
ไม่ให้เข้ำห้องสอบ 
   ๑๒.๓ หำกเจ้ำหน้ำท่ีได้แจ้งเล่ือนก ำหนดกำรสอบต่ำง ๆ จึงให้จดจ ำก ำหนดกำรและ
สถำนท่ีในกำรสอบให้แน่ชัด  มิฉะนั้นท่ำนอำจจะเสียสิทธิของท่ำนเอง 
   ๑๒.๔ บัตรประจ ำตัวผู้สมัครสอบ ต้องเก็บรักษำไว้ให้ดีท่ีสุด และต้องน ำมำแสดงต่อ
กรรมกำรทุกขั้นตอนท่ีมีกำรสอบ ( พร้อมบัตรประชำชน ) หำกบัตรประจ ำตัวผู้สมัครสอบช ำรุดหรือสูญหำย 
เจ้ำหน้ำท่ีฯ จะออกบัตรประจ ำตัวสอบใหม่ให้กับผู้สมัคร แต่ผู้สมัครจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม 
   ๑๒.๕ ในวันสมัคร วันสอบคัดเลือก ตำมขั้นตอนต่ำงๆ ท่ีได้ก ำหนด ไม่จ ำเป็นต้อง            
น ำผู้ปกครองไปด้วย ทำงรำชกำรจะไม่อนุญำตให้ผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นเข้ำไปในสถำนท่ีดังกล่ำว 
   ๑๒.๖ ในวันประกำศผลสอบ ผู้สมัครต้องไปดูประกำศผลสอบด้วยตนเอง เพื่อแสดงตน       
และรับฟังค ำช้ีแจงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติได้ถูกต้อง ส ำหรับผู้ท่ีผ่ำนกำรสอบคัดเลือกเป็นบุคคลตัวจริง หน่วยจะ
น ำไปตรวจร่ำงกำยท่ีโรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ (ส ำหรับบุคคลอะไหล่ จะน ำไปตรวจร่ำงกำยเป็นบำงส่วน) 
   ๑๒.๗ อย่ำใช้เอกสำร หรือหลักฐำนใด ๆ ท่ีผ่ำนกำรปลอมแปลงหรือเป็นเท็จ ถ้ำตรวจพบ   
นอกจำกท่ำนถูกตัดสิทธิแล้ว ยังต้องถูกด ำเนินคดีอำญำอีกด้วย 
   ๑๒.๘ ในกำรสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ำรับรำชกำรนั้น  ผู้สมัครจะต้องใช้ควำมรู้
และควำมสำมำรถของตนเองเท่ำนั้นในกำรสอบ  หำกมีกลุ่มมิจฉำชีพหรือบุคคลที่แอบอ้ำงตัวว่ำจะกระท ำ
กำรใดๆ เพื่อช่วยให้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกได้ อย่ำได้หลงเชื่อโดยเด็ดขำด หรือหำกพบเบำะแสกำรกระท ำใน
ลักษณะดังกล่ำว กรุณำแจ้งให้ ฝ่ำยธุรกำรและก ำลังพล ร.๑ พัน.๔ รอ. ทรำบ (โทร. ๐ – ๒๒๗๒ – ๖๕๕๕) 
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-  ๔  - 

 
   ๑๒.๙ ผู้ใดประสงค์จะสมัครสอบเข้ำรับรำชกำร ให้สอบถำมรำยละเอียดหรือขอรับ
ระเบียบกำรรับสมัครได้ท่ี ฝ่ำยธุรกำรและก ำลังพล  กองพันทหำรรำบท่ี ๔ กรมทหำรรำบท่ี ๑ มหำดเล็กรักษำ
พระองค์ฯ  เลขท่ี ๙๒/๑ ถนนพหลโยธิน ๘ แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร.                   
๐  – ๒ ๒ ๗ ๒  – ๖ ๕ ๕ ๕   ห รือ ดู รำยละ เอี ยดใน ระ เบี ยบกำรรับสมั ค รท ำงอิ น เตอร์ เน็ ต เว็ บ ไซ ต์ 
http://www.4thinfantry.in.th)  
 
  ประกาศ    ณ   วันที่      ๒๘    มกราคม    พ.ศ. ๒๕๕๙ 

            ( ลงชื่อ ) พ.อ.   ศักด์ิศิริ    แข็งแรง 

                   (  ศักด์ิศิริ     แข็งแรง  ) 
                ผบ.ร.๑ พัน.๔ รอ. 
ฝ่ายธุรการและก าลังพล  
 
 ร.ต. ร่าง ม.ค.๕๙ 

 ส.อ. พิมพ ์ ม.ค.๕๙ 

 ร.ท. ทาน ม.ค.๕๙ 

 พ.ต. ตรวจ ม.ค.๕๙ 

 พ.ท. ตรวจ ม.ค.๕๙ 
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