
 
ผนวก ก 

คําแนะนําในการสอบภาควิชาการสําหรับผูสมัคร สอบคัดเลือกบรรจุเขารับราชการเปนนายทหารประทวน 
 

กําหนดการสอบภาควิชาการ ในวันจันทรท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ระหวางเวลา ๐๘.๐๐ น. 
จนถึงเวลา๑๒.๓๐ น. ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ ชางกล กรมการขนสงทหารบก ถนนติวานนท              
ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แผนท่ีสังเขปตามใบแทรก ก และเนื่องจากสภาพการจราจร         
จะหนาแนนมากดังนั้น ผูสมัครควรวางแผนการเดินทางใหเหมาะสม และควรเดินทางไปถึงสถานที่สอบกอน
เวลาสอบอยางนอย ๑ ชั่วโมงเพ่ือเตรียมตัวใหเรียบรอย 
๑. การปฏิบัติของผูสอบ 
 ๑.๑ การสอบภาควิชาการ จะเริ่มทําการสอบเวลา ๐๙.๐๐ น. ดังนั้นผูสอบควรจะมาพรอมบริเวณ   
พ้ืนที่สอบและตรวจสอบรายชื่อรวมถึงหองที่สอบกอน เวลา ๐๘.๐๐ น. ท้ังนี้ เม่ือเริ่มทําการสอบเวลา ๐๙.๐๐ น.แลว 
คณะกรรมการ ฯ จะไมอนุญาตใหผูสมัครที่มาถึงหองสอบชาเกินกวา ๓๐ นาที เขาหองสอบ 
 ๑.๒ กรมการขนสงทหารบกจะเตรียมดินสอดําชนิด 2B และยางลบที่จะใชในการทําขอสอบไวให
ผูสมัครทุกคน โดยผูสมัครไมตองนําดินสอ และยางลบของตนเองเขาหองสอบ 
 ๑.๓ หามผู เขาสอบนําเครื่องคํานวณ นาฬิกาที่ มีเครื่องคิดเลขและเอกสารทุกชนิดเขาหองสอบ            
เวนบัตรประจําตัวสอบ และ บัตรประชาชน หากผูใดฝาฝนจะถูกตัดสินไมใหผานการสอบ 
 ๑.๔ หามเปดกระดาษขอสอบกอนกรรมการคมุสอบจะอนุญาต 
 ๑.๕ หามนั่งผิดหมายเลขโตะ 
 ๑.๖ หามลงหมายเลขประจําตัวผูสมัคร (เลขที่นั่งสอบ) อันมิใชหมายเลขของตนในกระดาษคําตอบ
 ๑.๗ หามเหลียวหนาเหลียวหลัง พูดคุย หรือกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีสอเจตนาทุจริต 
 ๑.๘ หามพูดขึ้นลอย ๆ หรือพูดกับผูใด 
 ๑.๙ หามหยิบยืม และสงสิ่งของใหกันและกันโดยพลการ 
 ๑.๑๐ หามเลื่อน ยายเปดลิ้นชักฝาโตะโดยเด็ดขาด 
 ๑.๑๑ หามยกกระดาษ เลื่อน ชูกระดาษ หรือกระทําการใด ๆ หรือเสแสรงทํากระดาษที่เก่ียวกับการ
สอบหลนตลอดจนการขีดเขียน เคาะ ทําสัญญาณใด ๆ หรืออาการอื่นใดที่ผิดปกติ อันจะเปนเหตุใหผูสมัคร         
ขางเคียงรูเห็น เขาใจคําตอบและวิธีทํา 
 ๑.๑๒ หามลุกจากที่นั่งโดยพลการ 
 ๑.๑๓ หามออกจากหองสอบจนกวากรรมการคุมสอบจะอนุญาต 
 ๑.๑๔ ถามีขอความใดสงสัย ใหยกมือถามกรรมการคุมสอบ 
 ๑.๑๕ หามนํา ขอสอบกระดาษคําตอบ รวมท้ังกระดาษทด ออกจากหองสอบ 
 ๑.๑๖ เก็บบัตรประจําตัวผูสมัครสอบ และสิ่งของสวนตัวอ่ืน ๆ กอนลุกจากโตะ 
๒. การเขยีนกระดาษคําตอบ 
 ๒.๑ อานคําแนะนําในการตอบใหเขาใจกอนลงมือทําขอสอบ 
 ๒.๒ เมื่อลงมือทําขอสอบแลว หากตองการเปลี่ยนคําตอบที่ไดระบายไวเรียบรอยแลว ผูสมัครจะตอง
ลบคําตอบเดิมใหหมดจนสะอาดเรียบรอย 
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-๒- 
๓.ผูสอบจะตองนํา บัตรประจําตัวประชาชน และบัตรประจําตัวผูสมัครสอบติดตัวมาดวยทุกครั้ง 
๔. คําเตือน  การท่ีทานจะผานการสอบคัดเลือกหรือไม ข้ึนอยูกับความรู ความสามารถของทานเอง ดังนั้น   
อยาหลงเชื่อบุคคลใดที่รับปาก หรือแอบอางวาจะชวยเหลือใหทานสอบผานได โดยจะมีการเรียกคาตอบแทน 
หรือ ไม ก็ตามและหากพบเห็นผู ใดมีพฤติกรรมดังกล าว กรุณาแจ งให กรมการขนสงทหารบกทราบ                       
โดยดวนจักขอบพระคุณยิ่ง 
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ประเภทและหลักเกณฑของการสอบภาคพลศึกษา 
๑. ประเภทของการสอบพลศึกษา ประกอบดวยการทดสอบ จํานวน  ๓ ประเภท ผูเขารับการทดสอบ

จะตองทําการทดสอบใหครบทุกประเภท ตามที่กําหนด โดยมีประเภทและวิธีการทดสอบ ดังนี ้
  ๑.๑ ทาดันพื้น(๒ นาที) 
   ๑.๑.๑ ทาเริ่มตน ผูรับการทดสอบทําทานอนคว่ําเอามือยันพื้น ลําตัวตั้งแตศรีษะ
จนถึงสนเทาตรงเปนแนวเดียวกัน ฝามือทั้งสองขางวางอยูบนพ้ืนตรงแนวหัวไหล ขอศอกเหยียดตรง 
   ๑.๑.๒ การปฏิบัติตองแนบตัวลงจนหนาอกแตะพ้ืน สัมผัสมือของกรรมการผูทดสอบ
(ในเวลาทดสอบ)แลวดันพ้ืนกลับไปอยูทาเริ่มตน ปฏิบัติซ้ําใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 
   ๑.๑.๓ ทุกครั้งท่ีผูทดสอบดันตัวข้ึน แขนท้ังสองตองเหยียดตรง รางกายทั้งทอนตอง
ตรงเปนแนวเดียวกัน ไมใหดันไหลขึ้นกอนสะโพก หรือยกสะโพกขึ้นกอนไหล 
   ๑.๑.๔ ทุกครั้งที่ผูรับการทดสอบงอแขนลดตัวลง หนาอกตองสัมผัสหลังมือกรรมการ          
ผูทดสอบ ทอง ขาออน ขา ตองไมสัมผัสพื้น 
   ๑.๑.๕ เกณฑการทดสอบทาดันพื้น   
 

จํานวนคร้ัง คะแนน จํานวนคร้ัง คะแนน จํานวนคร้ัง คะแนน จํานวนคร้ัง คะแนน 

๑ ๒ ๒๒ ๓๘ ๔๓ ๕๙ ๖๔ ๘๐ 

๒ ๔ ๒๓ ๓๙ ๔๔ ๖๐ ๖๕ ๘๑ 

๓ ๖ ๒๔ ๔๐ ๔๕ ๖๑ ๖๖ ๘๒ 

๔ ๘ ๒๕ ๔๑ ๔๖ ๖๒ ๖๗ ๘๓ 

๕ ๑๐ ๒๖ ๔๒ ๔๗ ๖๓ ๖๘ ๘๔ 

๖ ๑๒ ๒๗ ๔๓ ๔๘ ๖๔ ๖๙ ๘๕ 

๗ ๑๔ ๒๘ ๔๔ ๔๙ ๖๕ ๗๐ ๘๖ 

๘ ๑๖ ๒๙ ๔๕ ๕๐ ๖๖ ๗๑ ๘๗ 

๙ ๑๘ ๓๐ ๔๖ ๕๑ ๖๗ ๗๒ ๘๘ 

๑๐ ๒๐ ๓๑ ๔๗ ๕๒ ๖๘ ๗๓ ๘๙ 

๑๑ ๒๒ ๓๒ ๔๘ ๕๓ ๖๙ ๗๔ ๙๐ 

๑๒ ๒๔ ๓๓ ๔๙ ๕๔ ๗๐ ๗๕ ๙๑ 

๑๓ ๒๖ ๓๔ ๕๐ ๕๕ ๗๑ ๗๖ ๙๒ 

๑๔ ๒๘ ๓๕ ๕๑ ๕๖ ๗๒ ๗๗ ๙๓ 

๑๕ ๓๐ ๓๖ ๕๒ ๕๗ ๗๓ ๗๘ ๙๔ 

๑๖ ๓๒ ๓๗ ๕๓ ๕๘ ๗๔ ๗๙ ๙๕ 

๑๗ ๓๓ ๓๘ ๕๔ ๕๙ ๗๕ ๘๐ ๙๖ 

๑๘ ๓๔ ๓๙ ๕๕ ๖๐ ๗๖ ๘๑ ๙๗ 

๑๙ ๓๕ ๔๐ ๕๖ ๖๑ ๗๗ ๘๒ ๙๘ 

๒๐ ๓๖ ๔๑ ๕๗ ๖๒ ๗๘ ๘๓ ๙๙ 

๒๑ ๓๗ ๔๒ ๕๘ ๖๓ ๗๙ ๘๔ ๑๐๐ 
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-๒- 
 ๑.๒ ทาลุกนั่ง (๒ นาที) 
  ๑.๒.๑ ทาเริ่มตน ผูรับการทดสอบนอนหงายงอเขาสนเทาชิดกัน นิ้วมือประสานกันหลังศรษีะ 
  ๑.๒.๒ การปฏิบัติ ยกลําตัวทอนบนขึ้น ศอกทั้งสองขางแตะหัวเขา และเอนลําตัวลงนอนอยู
ในทาเริ่มตนทําซ้ําเชนเดิม ปฏิบัติซ้ําใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 
  ๑.๒.๓ ถาผูเขารับการทดสอบมือหลุดจากศรีษะในการปฏิบัติครั้งใด หรือขอศอกไมแตะเขา
ไมใหนับการปฏิบัติในครั้งนั้น 
  ๑.๒.๔ เกณฑการทดสอบทาลุกนั่ง    
 

จํานวนคร้ัง คะแนน จํานวนคร้ัง คะแนน จํานวนคร้ัง คะแนน จํานวนคร้ัง คะแนน 

๑ ๑ ๑๑ ๒๐ ๒๑ ๕๐ ๓๑ ๘๐ 

๒ ๒ ๑๒ ๒๓ ๒๒ ๕๓ ๓๒ ๘๓ 

๓ ๔ ๑๓ ๒๖ ๒๓ ๕๖ ๓๓ ๘๖ 

๔ ๖ ๑๔ ๒๙ ๒๔ ๕๙ ๓๔ ๘๙ 

๕ ๘ ๑๕ ๓๒ ๒๕ ๖๒ ๓๕ ๙๒ 

๖ ๑๐ ๑๖ ๓๕ ๒๖ ๖๕ ๓๖ ๙๕ 

๗ ๑๒ ๑๗ ๓๘ ๒๗ ๖๘ ๓๗ ๙๘ 

๘ ๑๔ ๑๘ ๔๑ ๒๘ ๗๑ ๓๘ ๑๐๐ 

๙ ๑๖ ๑๙ ๔๔ ๒๙ ๗๔     

๑๐ ๑๘ ๒๐ ๔๗ ๓๐ ๗๗     

 
 ๑.๓ วิ่ง ๑,๐๐๐ เมตร  

๑.๓.๑ ทาเริ่มตนใหผู เขารับการทดสอบยืนเทาใดเทาหนึ่งหลังเสนเริ่ม เมื่อผู ปลอยตัวสั่ง          
“เขาที่” และเมื่อไดรับสัญญาณปลอยตัว “เสียงนกหวีดสั้น” ใหผูเขารับการทดสอบวิ่งไปตามเสนทางที่กําหนด
จนถึงเสนชัย การคิดคะแนนจะคิดตามเวลาที่ผูเขารับการทดสอบแตละคนทําไดดีที่สุด 

๑.๓.๒ เกณฑการทดสอบวิ่ง  ๑,๐๐๐  เมตร 
 

เวลา 
(นาที) คะแนน 

เวลา 
(นาที) คะแนน 

เวลา 
(นาที) คะแนน เวลา (นาที) คะแนน 

๕.๐๕ ๐ ๔.๓๕ ๓๐ ๔.๐๕ ๖๐ ๓.๓๕ ๙๐ 

๕.๐๐ ๕ ๔.๓๐ ๓๕ ๔.๐๐ ๖๕ ๓.๓๐ ๙๕ 

๔.๕๕ ๑๐ ๔.๒๕ ๔๐ ๓.๕๕ ๗๐ ๓.๒๕ ๑๐๐ 

๔.๕๐ ๑๕ ๔.๒๐ ๔๕ ๓.๕๐ ๗๕     

๔.๔๕ ๒๐ ๔.๑๕ ๕๐ ๓.๔๕ ๘๐     

๔.๔๐ ๒๕ ๔.๑๐ ๕๕ ๓.๔๐ ๘๕     

 
 
 



 
 

ผนวก ค 
หนังสือขอรับสิทธิคะแนนพิเศษ ตามหนังสือ กพ.ทบ.ท่ี กห ๐๔๐๑/๑๙๑๖ ลง ๒๘ พ.ย.๒๘ 
และท่ีแกไขเพิ่มเติม เรื่อง หลักเกณฑการบรรจุบุคคลเขารับราชการใน ทบ. 

เขียนที่........................................... 
วันที่................เดือน..........................พ.ศ..................... 

เรียน เจากรมการขนสงทหารบก 
เรื่อง ขอรับสิทธิคะแนนพิเศษ   
ดวย กระผม/ดิฉัน...................................................... มีสถานภาพเปน...............................ของผูสมัครสอบบรรจุ
เขาเปนนายทหารประทวนในสวนของกรมการขนสงทหารบก ชื่อ.....................................................หมายเลข
ประจําตัวสอบ ..............................ขอสงเอกสาร เพ่ือขอรับสิทธิคะแนนพิเศษ ตามหนังสือ กพ.ทบ.ที่ กห 
๐๔๐๑/๑๙๑๖ ลง ๒๘ พ.ย.๒๘และท่ีแกไขเพ่ิมเติมเรื่อง หลักเกณฑการบรรจุบุคคลเขารับราชการใน ทบ. ได
แก  
  ขอ ๑. เอกสารแสดงสิทธิของผูสมัคร ผูท่ีเปนทายาทของทหาร ขาราชการ ลูกจางประจํา และ 
พนักงานราชการ สังกัดกองทัพบก ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ และไดรับการปูนบําเหน็จพิเศษ หรือ 
พิการทุพพลภาพจนกระทั่งถูกปลดออกจากราชการ จากการปฏิบัติหนาที่ปองกันประเทศ จํานวน........รายการ
ไดแก  หนังสือรับรอง/เอกสารอ่ืนๆ(ระบุ)........................................................................................................... 
  ขอ ๒. เอกสารแสดงสิทธิของผูสมัคร ผูท่ีเปนทายาทของทหาร ขาราชการ ลูกจางประจํา และ 
พนักงานราชการ สังกัดกองทัพบก ซึ่งรับราชการในกองทัพบกหรือเคยรับราชการในกองทัพบกมากอน เวนผูท่ี
ปลดออกจากราชการ เนื่องจากมีความบกพรองตอหนาที่      จํานวน........รายการ      
ไดแก  หนังสือรับรอง/เอกสารอ่ืนๆ(ระบุ)...........................................................................................................  
  ขอ ๓. เอกสารแสดงสิทธิของผูสมัคร ที่สอบวิชาการไดตามหลักสูตรการศึกษาวิชาทหารของ
กระทรวงกลาโหมชั้นปที่.............       จํานวน...........รายการ 
ไดแก  หนังสือรับรอง/เอกสารอ่ืนๆ(ระบุ)........................................................................................................... 
  ขอ ๔. เอกสารแสดงสิทธิของผูสมัคร ที่เปนทหารกองหนุน เคยรับราชการกองประจําการมาแลว 
ไดแก  หนังสือรับรอง/เอกสารอ่ืนๆ(ระบุ)...........................................................................................................  
  ขอ ๕. เอกสารแสดงสิทธิของผูสมัคร ที่เปนลูกจางชั่วคราว ลูกจางประจํา พนักงานราชการ สังกัด 
กองทัพบก ที่ยังปฏิบัติงานในกองทัพบก ตั้งแต ๒ ปข้ึนไป(เวนผูที่ถูกปลดเนื่องจากความผิดบกพรอง)  ไดแก  
หนังสือรับรอง/เอกสารอ่ืนๆ(ระบุ)...........................................................................................................  
  จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณาดําเนินการตอไป 
        ขอแสดงความนับถือ 
      (ลงชื่อ)........................................................... 
       ( …………………………………… ) 
หมายเหต ุ

๑. ผูท่ีมีคุณสมบัติเขาหลักเกณฑไดรับการเพ่ิมคะแนนจากหลักเกณฑขางตน หลายขอใหเพ่ิม
คะแนนใหตามหลักเกณฑในขอท่ีไดรับคะแนนเพ่ิมสูงสุดเพียงขอเดียว เวนผูที่มีคุณสมบัติเขาหลักเกณฑ          
ในขอ ๒ และ ๓ ใหเพ่ิมคะแนนเทากับคะแนนท่ีใหเพิ่มในขอ ๘.๑.๓ และ ๘.๒ ในระเบียบการรวมกันดวย 

๒. การพิจารณาคะแนนเพิ่มพิเศษ จะดําเนินการใหตั้งแตในการสอบรอบแรก 
 
 
 
 



 
ผนวก ค 

-๒- 
 

หลักฐานท่ีใชประกอบใน ผนวก ค 
๑. หลักฐานที่ใชประกอบในผนวก ค ขอ ๑ มีดังนี้(อยางใดอยางหนึ่ง) 
 ๑.๑ หนังสือรับรองการรับราชการ (ตามผนวก ค-๑) 
 ๑.๒ สําเนารายชื่อผูมสีิทธิไดรับเหรียญจักรมาลาในราชกิจจานุเบกษา 
 ๑.๓ สําเนาหนังสือรับรองวันทวีคณู (ตามผนวก ค-๑) 
 ๑.๔ สําเนาคําสั่งไปราชการทัพ 
 ๑.๕ สําเนารายชื่อผูมีสิทธิไดรับเหรียญราชการตาง ๆ ในราชกิจจานุเบกษา (ไดรับเหรียญชายแดน 
เหรียญพิทักษเสรีชน เหรียญชัยสมรภูมิ ฯลฯ) 
 ๑.๖ สาํเนาบัตรผานศกึชั้นที่ ๑ (กรณีเปนทหารผานศกึนอกประจําการที่เสียชีวิตหรือพิการทุพพลภาพ) 
 ๑.๗ สําเนารายชื่อผูมีสิทธิ์ไดรับเหรียญกลาหาญ หรือเหรียญรามาในราชกิจจานุเบกษา 
 ๑.๘สําเนาคําสั่งปูนบําเหน็จพิเศษ 
 ๑.๙สําเนาใบสั่งจายบํานาญพิเศษ 
 ๑.๑๐สําเนาหนังสือพระบรมราชโองการ 
 ๑.๑๑สําเนาหนังสือรับรองการปฏบิัติราชการทัพฉุกเฉิน (ตามผนวก ค-๑) 
๒. หลักฐานที่ใชประกอบในผนวก ค ขอ ๒ มีดังนี้(อยางใดอยางหนึ่ง) 
 ๒.๑ หนังสือรับรองการรับราชการ (ตามผนวก ค-๑) 
 ๒.๒ สําเนาบัตรขาราชการ หรือ สําเนาบัตรทหารผานศึก 
๓. หลักฐานที่ใชประกอบในผนวก ค ขอ ๓ มีดังนี ้
 ๓.๑ หนังสือรับรองจากศูนยฝกนักศึกษาวิชาทหาร 
 ๓.๒ บัตรประจําตัวนักศึกษาวิชาทหาร 
๔. หลักฐานที่ใชประกอบในผนวก ค ขอ ๔ มีดังนี ้
 ๔.๑ หนังสือรับรองความประพฤติจากผูบังคบับัญชาหนวยตนสังกัดระดับผูบังคับกองพันหรือเทียบเทา
ขึน้ไป 
 ๔.๒ สําเนาใบสําคัญทหารกองหนุน , สด.๘  หรือหนังสือรับรองการปลดของหนวย 
๕. หลักฐานที่ใชประกอบในผนวก ค ขอ ๕ มีดังนี ้
 ๕.๑ หนังสือรับรองความประพฤติจากผูบังคบับัญชาหนวยตนสังกัดระดับผูบังคับกองพันหรือเทียบเทา
ขึ้นไป 
 ๕.๒ สําเนาคําสั่งใหปฏิบัติราชการ ,เอกสารการวาจาง ,หนังสือตอสัญญาจาง (อยางใดอยางหนึ่ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผนวก ค – ๑ แบบหนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทัพ ฉุกเฉิน หรือราชการทวีคูณ 
ที.่...............................       ชื่อหนวย...........................................
    วันที................เดือน................พ.ศ............. 
เรียน เจากรมการขนสงทหารบก 
 ดวย.........................................................................ประเภท............................................. 
สังกัด...............................................................มีภูมิลําเนาอยูบานเลขที ่......................หมูที่............................... 
ถนน............................ตําบล........................อําเภอ......................................จังหวัด.......................ไดยื่นคํารอง
ขอ ให ต รวจส อบ ป ระวั ติ  กั บ ขอ ให รั บ รอ งก ารป ฏิ บั ติ ร าชก ารทั พ ฉุก เฉิ น  ห รื อ ราชก ารท วี คูณ
ของ…………................................................จึงขอรับรองวา...................................................…….. ไดเคยปฏิบัติ
ราชการทัพฉุกเฉิน หรือราชการทวีคูณ โดยปฏิบัติหนาทีท่ี่มีความเสี่ยงภัยดังนี ้
๑. ........................................................................................................................................................................ 
๒. ........................................................................................................................................................................ 
กับไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนเกียรติ คือ 
๑. ........................................................................................................................................................................ 
๒. ........................................................................................................................................................................ 
 
 
       (ลงชื่อ)........................................................... 
         ( …………………………………… )  
       ตําแหนง......................................................... 
 ขอรับรองวาถูกตอง 
(ลงชื่อ).......................................................... 
 เจาหนาที่ผูตรวจสอบประวัต ิ
โทร ........................................................................ 
(หมายเลขโทรศพัทของหนวยงานท่ีสามารถติดตอได) 
 
หมายเหตุ หนังสือรับรองนี้ขอไดที่หนวยตนสังกัดท่ีสามารถรับรองการปฏิบัติราชการของขาราชการผูขอ
หนังสือรับรองนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผนวก ง 

การเตรียมการทําสัญญาบรรจุเขาเปนนายทหารประทวน 
  บุคคลผูผานการสอบคัดเลือก และมีสิทธิบรรจุเขาเปนนายทหารประทวนจะตองเตรียมการ
เรื่องทําสัญญาโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑. สถานที่ และกําหนดทําสัญญา บุคคลผู ผ านการสอบคัดเลือกตองทําสัญญา ในวันที่               
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ แหลงสมาคมนายทหารขนสง กรมการขนสง
ทหารบก ถนนประดิพัทธิ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานครสําหรับบุคคลสํารองตองมา รายงาน
ตัว ในวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. รอฟงผลเวลา ๑๓.๐๐ น.–๑๔.๐๐ น. 
ทั้งนี้ บุคคลตัวจริง และ บุคคลสํารองจะตองระมัดระวังและรักษาเวลาดังกลาวโดยเครงครัดหากไมปฏิบัติตาม
เวลาที่กําหนด จะถือวาหมดสิทธิในการทําสัญญาบรรจุเขารับราชการเปนนายทหารประทวน และหมดสิทธิการ 
เปนบุคคลตัวจริง และบุคคลสํารองทันท ี
  ๒. บุคคลที่ตองนําไปในวันทําสัญญา ไดแก ผูผานการสอบคัดเลือก และ ผูค้ําประกัน ๑ คน 
  ๓. คุณสมบัติของผูค้ําประกัน 
       ๓.๑ ตองเป นขาราชการทหารหรือตํารวจสัญญาบัตร ชั้นยศตั้งแต รอยตรี เรือตร ี            
เรืออากาศตรีหรือรอยตํารวจตรีขึ้นไป หรือ ขาราชการพลเรือนหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดํารงตําแหนงตั้งแต
ระดับ ๔ ขึ้นไป หรือขาราชการบํานาญซึ่งเคยดํารงยศและตําแหนงดังกลาวมากอน 
       ๓.๒ ไมเปนนักศึกษา พระภิกษุสามเณร หรือนักบวชในศาสนาอื่น 
       ๓.๓ ผูค้ําประกันหนึ่งคนจะตองทําสัญญาค้ําประกันไดไมเกิน ๒ คน 
       ๓.๔ ผูค้ําประกันตองไมเปนบิดา มารดา หรือคูสมรสของผูที่ผานการคัดเลือก 
       ๓.๕ ผูค้ําประกันตองไดรับคํายินยอมเปนลายลักษณอักษรจากคูสมรสใหทํานิติกรรมได 
  ๔. พันธกรณีในหนังสือสัญญา ผูค้ําประกันตองรับผิดชอบ และชดใชคาเสียหายใหแกทาง
ราชการตามที่สัญญากําหนด 
  ๕. เอกสารที่จะตองเตรียมมาในวันทําสัญญา ตามผนวก ง-๑ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผนวก ง-๑ 

หลักฐานประกอบการบรรจุทหารกองหนุนเปนขาราชการนายทหารชั้นประทวน 
 

ลําดับ รายการ จํานวน หมายเหตุ 
๑ ประกาศรบัสมัคร ๑  
๒ ใบสมัคร (พรอมสําเนาบัตรประจําตัวผูสมัคร) ๑  
๓ สัญญาเขารับราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร   
 ติดอากรแสตมป  ๑๐ บาท ๑  

๔ สัญญาค้ําประกัน ติดอากรแสตมป ๑๐ บาท   
 พรอมสําเนาบัตรขาราชการผูค้ําประกันและสําเนาบัตร   
 ประจําตัวคูสมรส (ถาผูค้ําประกันมีสถานภาพโสดตองมี   
 หนังสือรับรองสถานภาพจากผูบังคับบัญชา) ๑  

๕ สําเนาทะเบียนบานของผูสมัครและ บิดา – มารดา ๑  
๖ เอกสารทางทหาร ๑  
 ๖.๑ ทหารกองประจําการใช สด.๘, ประวัติทหารบก   
          ทบ. ๑๐๐- ๐๗๕  และหนังสือรับรองความประพฤต ิ   
          จากหนวยครั้งสุดทาย   
 ๖.๒ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ ๓ และ ๕  ใชหนังสือ   
          สําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะจากกรมการ   
          รักษาดินแดนและ สด.๘   

๗ ใบสําคัญความเห็นชองแพทยทหาร พรอมผลการตรวจเลือด   
 หาเชื้อโรคเอดสจากหองปฏิบัติการ ผลการตรวจไมเกิน ๖ เดือน ๑ ฉบบัจริง 

๘ ผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล (รปภ.๑)   
 จาก ขว.ทบ. ๑ ฉบับจริง 

๙ สําเนาหนังสือแสดงคณุวุฒิ  และสําเนาระเบียนผลการศกึษา ๑  
๑๐ ผลการตรวจสอบรับรองคุณวุฒ ิ ๑ ฉบับจริง 
๑๑ ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรและแผนพิมพลายนิ้วมือ   

 จากกรมตํารวจ ๑ ฉบับจริง 
๑๒ ผลการตรวจแนวความคิดและทัศนคติบุคคล ๑ ฉบับจริง 
๑๓ หนังสือรับรองความประพฤติจากหนวยครั้งสุดทาย ๑  
๑๔ ใบอนุญาตพิเศษสําหรับขับรถยนตทหารเฉพาะตําแหนงพลขับ ๑  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบแทรก ก 
แผนที่สังเขปสถานท่ีสอบภาควิชาการ โรงเรียนกองทัพบกอปุถัมภชางกล กรมการขนสงทหารบก 

 
๑. โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภชางกล กรมการขนสงทหารบก 

๑.๑ สถานที่สอบภาควิชาการ 
๑.๒ สถานที่สอบภาคปฏิบัติ กลุม ๒ กลุมทักษะชางซอม 

  ๒. สถานที่สอบภาคปฏิบัติ กลุมที่ ๑ กลุมทักษะทั่วไปและการขับรถ ณ สนามทดสอบขับรถยนต โรงเรียน
ทหารขนสง กรมการขนสงทหารบก 

การเดินทางโดยรถประจําทาง 
- จากอนุสาวรียชัย รถเอกชนรวมบริการ(รถตูปรับอากาศ) ต.๖๔ 
- จากสะพานควาย รถประจําทางสาย ๙๐ 
- จากสนามหลวง รถประจําทางสาย ๓๓ 
- จากหมอชิต๒ รถเอกชนรวมบริการ(รถตูปรับอากาศ) ต.๑๐ 
- จากสถานีรถไฟบางซื่อ รถประจําทางสาย ๕๒ ตอ สาย ๙๒ หาแยกปากเกร็ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  ใบแทรก ข 
  แผนที่สังเขป สถานที่รับสมัคร กรมการขนสงทหารบก 

 
   

สถานที่รับสมัคร,ประกาศผล,ทดสอบรางกายและทําสัญญา ณ แหลงสมาคมนายทหารขนสง กรมการขนสง
ทหารบก  
การเดินทางโดยรถประจําทาง 

- จากสถานีขนสง(จตุจักร) รถประจําทางสาย ๕ 
- จากสถานีรถไฟบางซื่อ รถประจําทางสาย ๕๒ 
- จากสนามหลวง รถประจําทางสาย ๗๐ 
- จากสะพานควาย รถประจําทางสาย ๙๗ 

 
 


