
 
คําแนะนําการสมัครสอบทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวน(สัสดี) ประจําปี 2560 ( ฉบับย่อ ) 

กรมยุทธศึกษาทหารบก 
------------------------------------ 

 ๑.  ความมุ่งหมาย  กองทัพบกมีความประสงค์จะรับสมัครสอบทหารกองหนุนบรรจุเป็นนายทหารประทวน สายงานสัสดี 
ประจําปี ๒๕๕9 โดยบรรจุรับราชการ และได้รับการแต่งตั้งยศเป็นสิบตรี เพ่ือบรรจุลงในตําแหน่งเสมียนหน่วยสัสดีอําเภอ , 
เสมียนสํานักงานสัสดีจังหวัด และเสมียนฝ่ายสรรพกําลัง จังหวัดทหารบกหรือ มณฑลทหารบก 
 ๒.  หลักสูตรการศึกษา : เมื่อสามารถสอบคัดเลือกได้ จะได้รับการฝึกและอบรมวิชาเก่ียวกับนายทหารประทวนสายงานสัสดี
ช้ันต้น ณ โรงเรียนการกําลังสํารอง ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นเวลา 14 สัปดาห์ และเมื่อสําเร็จแล้วจะต้องไป
ปฏิบัติงานตามตําแหน่งท่ีตนได้เลือกไว้แล้ว  
 ๓.  ประเภทบุคคลท่ีจะรับสมัคร ต้องเป็น 
  ๓.๑ เพศชายท่ีสําเร็จการฝึกวิชาทหาร (เรียน รด.) ตั้งแต่ช้ันปีท่ี ๓ ข้ึนไป โดยได้ข้ึนทะเบียนและนําปลด เป็น 
ทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑  
  ๓.๒ ผู้ท่ีเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ์) จนครบกําหนดปลด เป็นทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ 
 ๔.  คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี.- 
  ๔.๑ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยต้องนําเอกสารการสําเร็จการศึกษามามอบให้เจ้าหน้าท่ี สบ.ทบ. ภายหลังจากประกาศผลสอบรอบแรก  
  ๔.๒ อายุตั้งแต่ ๑๘ ปี ถึง ๓๐ ปี ในปี พ.ศ. 2560 ( ผู้เกิดระหว่าง วันท่ี ๑ ม.ค.2530 ถึง ๓๑ ธ.ค.2542 ) 
  ๔.๓ เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
  ๔.๔ มีสัญชาติไทยและบิดา, มารดามีสัญชาติไทย 
  ๔.๕ ไม่เป็นโรคท่ีขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการทหาร (รายละเอียดตามระเบียบการฯ) 
  ๔.๖ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคหรือสภาพร่างกายและ
จิตใจ ซ่ึงไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และกฎกระทรวงฉบับท่ี ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕) ออกตาม
ความในมาตรา 41 และ มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ โดยมีความสูงตั้งแต่ ๑๖๐ ซ.ม. ข้ึนไป มีขนาดรอบตัว
ตั้งแต่ ๗๖ ซ.ม. ข้ึนไป ในเวลาหายใจออกและมีนํ้าหนักตัวตั้งแต่ ๔๘ ก.ก. ข้ึนไป  
  ๔.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามไม่เป็นผู้ท่ีมีหน้ีสินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษา 
  ๔.๘ ไม่อยู่ในสมณเพศ 
  ๔.๙ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจําเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาล ในคดีอาญายกเว้น
แต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ 
  ๔.๑๐ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเน่ืองจากความผิด หรือหนีราชการ 
  ๔.๑๑ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง 
  ๔.๑๒ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบ  หรือ  การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารหรือเข้ารับราชการมาก่อน 
  ๔.๑๓ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือ มีประวัติคดีอาญาข้อหาเก่ียวกับยาเสพติด 
  ๔.๑๔เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๔.๑๕ต้องผ่านการทดสอบร่างกายตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการสอบคัดเลือกกําหนด 
 ๕.  หลักฐานการสมัคร ผู้สมัครจะต้องย่ืนหลักฐานต่อหน่วยรับสมัคร ดังต่อไปน้ี.- 
  ๕.๑ หลักฐานการรับสมัครสอบ และหลักฐานเพ่ิมเติมหลังประกาศผลสอบภาควิชาการ (รอบแรก) ให้ย่ืนเอกสารประกอบการ
สมัครสอบฉบับจริงพร้อมสําเนาอย่างละ 2 ฉบับ โดยผู้สมัครสอบเขียนคํารับรองตนเองว่า (สําเนาถูกต้อง)  แล้วลงช่ือกํากับไว้   
เมื่อเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารแล้วจะ  ส่งฉบับจริงให้กลับคืน จะเก็บไว้เป็นหลักฐานเฉพาะฉบับสําเนาเท่าน้ัน 
   ๕.๑.๑ วุฒิการศึกษา จะรับสมัครเฉพาะวุฒิการศึกษาของผู้สําเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. ๖) หรือ 
เทียบเท่า เท่าน้ัน 
    ๕.๑.๒ บัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร 
    ๕.๑.๓ หนังสือสําคัญทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ (แบบ สด.๘) หรือ สําเนาทะเบียนกองประจําการ (สด. 3) ท่ีมี
รายการบันทึกนําปลดและรับรองสําเนาจากสัสดีจังหวัด,ทําการแทน ,รักษาราชการ หรือรักษาราชการแทน แล้วแต่กรณี 
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         5.1.4 สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดา  
         5.1.5 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือตัว – ช่ือสกุล ของตนเอง, บิดา หรือ มารดา (ถ้ามีการเปลี่ยน) 
 ๖. หลักฐานเพ่ิมเติมเพ่ือขอรับสิทธิพิเศษหรือสิทธิคะแนนเพ่ิม ผู้สมัครซ่ึงมีความประสงค์ขอรับสิทธิพิเศษ จะต้องย่ืน
หลักฐานเพ่ิมเติม ในวันท่ี 19 ธ.ค. 59 เท่าน้ัน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
  ๖.๑ หลักฐานการขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษ ให้ยื ่นเอกสารการขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษฉบับจริง  
(พร้อมสําเนา 2 ฉบับ) พร้อมใบสมัครสอบ เมื่อเจ้าหน้าท่ีตรวจเอกสารเสร็จแล้วจะส่งฉบับจริงให้คืน (จะเก็บไว้เป็นหลักฐานเฉพาะ
ฉบับสําเนาเท่าน้ัน) โดยยึดถือตามอนุมัติ ผบ.ทบ. ท้ายหนังสือ กพ.ทบ. ท่ี กห ๐๔๐๑/๑๙๑๖  ลง ๒๘ พ.ย.๒๘  เรื่อง หลักเกณฑ์การ
บรรจุเข้ารับราชการใน ทบ. และ หนังสือ กพ.ทบ. ท่ี กห ๐๔๐๑/๒๖๘๙  ลง ๑๒ ก.ย.๕๕  เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขหลักเกณฑ์การบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการใน ทบ. 
    ๖.๑.๑ หลักฐานแสดงว่าสําเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตร
การฝึกวิชาทหาร “ ช้ันปีท่ี ๓ ถึงช้ันปีท่ี ๕ ” ต้องเป็นเอกสารท่ีออกให้โดย “ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน” เท่าน้ัน (ตัวอย่างตาม
แบบฟอร์มท้ายเล่ม) โดยเพ่ิมคะแนนให้ตามช้ันสูงสุดท่ีสําเร็จการฝึกวิชาทหาร ดังน้ี.- 
      - ช้ันปีท่ี ๕ หรือ เทียบเท่าเพ่ิม ๕ ใน ๑๐๐ คะแนน 
      - ช้ันปีท่ี ๔ หรือ เทียบเท่าเพ่ิม ๔ ใน ๑๐๐ คะแนน 
       - ช้ันปีท่ี ๓ หรือ เทียบเท่าเพ่ิม ๓ ใน ๑๐๐ คะแนน 
    ๖.๑.๒ หลักฐานแสดงว่าเป็น บุตรของทหาร ข้าราชการ และลูกจ้างประจํา ในสังกัดกองทัพบก ซ่ึงประสบ
อันตรายถึง ทุพพลภาพ ในขณะปฏิบัติราชการในหน้าท่ี หรือ ถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําตามหน้าท่ีหรือต้อง บาดเจ็บถึงตาย เพราะ
เหตุน้ัน ซ่ึงได้รับบําเหน็จบํานาญพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือ ได้รับเงินค่าทําขวัญ ตามข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยคนงานหรือบุตรของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ เพ่ิมให้ ๑๐ ใน ๑๐๐ คะแนน 
    ๖.๑.๓ หลักฐานแสดงว่าเป็นทหารกองหนุนท่ีเคยรับราชการกองประจําการมาก่อน เพ่ิมให้ ๕ ใน ๑๐๐ คะแนน 
    ๖.๑.๔ หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง สังกัดกองทัพบก ท่ีกําลังรับราชการหรือเคย
รับราชการในกองทัพบกมาก่อน เว้น ผู้ท่ีถูกปลดออกจากประจําการเน่ืองจากมีความผิดหรือบกพร่องต่อหน้าท่ี เพ่ิมให้ ๒ ใน ๑๐๐ คะแนน 
    ๖.๑.๕ ลูกจ้างช่ัวคราว ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ สังกัด ทบ. ท่ียังปฏิบัติงานใน ทบ. และมีระยะเวลา
ปฏิบัติงานใน ทบ. ตั้งแต่ ๒ ปีข้ึนไป (เว้นเป็นผู้ท่ีถูกปลดเน่ืองจากมีความผิดบกพร่อง) เพ่ิมให้ 5 ใน ๑๐๐ คะแนน 
    ๖.๑.๖ ผู้ท่ีมีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ได้รับการเพ่ิมคะแนนจากหลักเกณฑ์ข้างต้นหลายข้อให้เพ่ิมคะแนนให้ตาม
หลักเกณฑ์ในข้อท่ีได้รับคะแนนสูงสุดเพียงข้อเดียว ยกเว้น  ผู้ท่ีมีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ท้ังในข้อ ๖.๑.๑ และ ๖.๑.๔ ให้เพ่ิมคะแนน
เท่ากับคะแนนท่ีให้เพ่ิมในข้อ ๖.๑.๑ และ ๖.๑.๔ รวมกัน 
  ๖.๒ การรับสิทธิคะแนนเพ่ิมพิเศษจะกระทําในการสอบรอบท่ีสอง  
 ๗ กําหนดการ 

  ๗.1 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต  www.atc-rta.com หรือ www.radd-atc.com 
  ๗.2 ห้วงระยะเวลารับสมัครต้ังแต่วันท่ี 15 – 31 ต.ค. 59  

  ๗.3 การสอบคัดเลือกภาควิชาการ  วันอาทิตย์ท่ี  27 พ.ย. 59  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
    - ณ  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ( วิทยาเขตบางนา ) 
  ๗.4 ประกาศผลสอบภาควิชาการ : วันท่ี 2 ธ.ค. 59 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบกและ ทางอินเทอร์เน็ต www.atc-rta.com หรือ 
www.radd-atc.com 
  ๗.5 ตรวจหลักฐาน วันท่ี 19 ธ.ค. 59 ตั้งแต่เวลา ๐๘.3๐ – ๑6.0๐ น. ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  

  ๗.6 การสอบสัมภาษณ์, ตรวจโรค, จิตเวช, ทดสอบคอมพิวเตอร์ และทดสอบร่างกาย : วันท่ี 19 ธ.ค – 23 ธ.ค. 59  
ตามลําดับ รายละเอียดตามระเบียบการรับสมัครฯ ทาง www.atc-rta.com หรือ www.radd-atc.com 
  ๗.7 ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย วันท่ี 13 ม.ค. 60 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก และทางอินเตอร์เน็ท www.atc-rta.com 
หรือ www.radd-atc.com 
  ๗.8 รายงานตัวเลือกตําแหน่งบรรจุ วันท่ี 19 ม.ค. 60 ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
  ๗.9 รายงานตัว ทําสัญญา บรรจุเข้ารับราชการ และพิมพ์ลายน้ิวมือ วันท่ี 26 ม.ค. 60 ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  



 - 3 - 
 

 ๘ การสอบคัดเลือกผู้สมัคร 
  ๘.๑ ใบสมัคร และรายละเอียดการปฏิบัติตลอดจนสิทธิอันพึงได้รับ มีปรากฏในระเบียบการรับสมัคร   
  ๘.๒ สอบภาควิชาการ ๔ วิชา  ได้แก่  ภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ ความรู้ท่ัวไป และ คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ๘.๓ ผู้ ท่ีสอบคัดเลือกภาควิชาการได้แล้วจะต้องรายงานตัว เพ่ือเข้ารับการทดสอบสัมภาษณ์,คอมพิวเตอร์ , 
ตรวจโรค, จิตเวช และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามวันเวลาและสถานท่ีกําหนด  
 

กําหนดเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
 

ประเภท เกณฑ์ต่ําสดุ เกณฑ์ ๗๐ % เกณฑ์ ๑๐๐ % หมายเหต ุ
 อายุ ๑๘ – ๒๐ ปี 
 - ว่ิง ๘๐๐ เมตร 
 - ดันพ้ืน (ไม่จํากัดเวลา) 
 - ลุก-น่ัง (ภายใน ๒ นาที) 
 อายุ ๒๙ – ๓๐ ปี 
- ว่ิง ๘๐๐ เมตร 
- ดันพ้ืน (ไม่จํากัดเวลา) 
- ลุก-น่ัง (ภายใน ๒ นาที) 

   
๕.๔๐ นาที 

๓ ครั้ง 
๓ ครั้ง 

 
๗.๔๐ นาที 

๑ ครั้ง 
๑ ครั้ง 

 

 
๔.๓๐ นาที 
๑๖ ครั้ง 
๒๓ ครั้ง 

 
๔.๔๕ นาที 
๑๔ ครั้ง 
๒๐ ครั้ง 

  
๓.๑๕ นาที 
๒๒ ครั้ง 
๓๔ ครั้ง 

 
๓.๓๐ นาที 
๒๐ ครั้ง 
๓๐ ครั้ง 

 
ผู้ เข้ารับการทดสอบจะต้อง
ทดสอบครบท้ัง ๓ ท่า และเมื่อ
รวมผลการทดสอบท้ัง ๓ ท่า
(ว่ิง,ดันพ้ืนและลุก-น่ัง) แล้ว
ต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ํากว่า
ร้ อยละ ๗๐ จึ งจะถื อ ว่ า 
ผ่านการทดสอบ 
 

 
  ๘.๔ ผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย ต้องรายงานตัวทําสัญญาบรรจุเข้ารับการศึกษา โดยมีนายทหารและ
นายตํารวจช้ันสัญญาบัตรประจําการหรือข้าราชการพลเรือนระดับ ๓ ข้ึนไป เป็นผู้รับรองคํ้าประกัน 
 ๙. สิทธิ เมื่อสามารถสอบได้ จะได้รับการบรรจุเป็นทหารประจําการ ได้รับการแต่งตั้งยศเป็น สิบตรี และได้รับเงินเดือน 
รวมค่าครองชีพ เดือนละ 10,610 บาท (ป.1 ช้ัน 13.5 (8,610 บาท) + ค่าครองชีพช่ัวคราว 2,000 บาท) และสิทธิต่างๆ ตามท่ี
ทางราชการกําหนด 
 ๑๐. ผู้สนใจจะสมัครสอบ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ท่ี กองทัพภาค จังหวัดทหารบก มณฑลทหารบกทุกแห่ง และท่ี 
กรมยุทธศึกษาทหารบก ๔๑ ถนนเทอดดําริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ( ทศท. )  
๐–๒๒๔๑–๔๐37  โทรศัพท์ทหาร 89100, 96196 และ 89109 ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

 
*********************************** 


