คําแนะนํา
การรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือนทหารกองหนุน
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ขอให้ ผู้ ส มั ค รสอบอ่ า นสมุ ด คู่ มื อ ให้ เ ข้ า ใจ แล้ ว ปฏิ บั ติ ต ามคํ า แนะนํ า ที่ ไ ด้ เ รี ย งขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ
ตามลําดับข้อไว้ให้ครบถ้วน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านในการเตรียมการสอบ ดังนี้
ข้อ ๑. ความมุ่งหมาย
กองทัพบกมี ความประสงค์จะรับสมัครสอบบุค คลพลเรือนทหารกองหนุนเข้ารับ ราชการเป็ นนายทหาร
สัญญาบัตร เพื่อบรรจุลงในตําแหน่งที่ขาดแคลนตามหน่วยต่างๆ ในกองทัพบก
ข้อ ๒. คุณวุฒิการศึกษา
สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา จากสถานศึ ก ษาที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น
(ก.พ.)ให้การรับรอง หรือสถานศึกษาในต่างประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการโดยต้องมี
คุณวุฒิในสาขา – ทางตรงตามตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ซึ่งตรวจสอบตามที่สํานักงาน ก.พ.ให้การรับรองการเทียบ
คุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ ไว้แล้ว ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว ๔๑ ลง ๓๐ ก.ย.๕๓ และหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว ๒๑ ลง ๑๘ ส.ค.๕๔, หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว ๑๔
ลง ๑๐ ก.ย.๕๕ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่นร. ๑๐๐๔/ว ๑๑ ลง ๑๓ ส.ค. ๕๖ หรือทางเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ.
http://www.ocsc.go.th
ข้อ ๓. ตําแหน่งที่เปิดบรรจุ
เปิ ด บรรจุ ๑๕๕ อั ต ราในคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญา-สาขา ทางตามตํ า แหน่ ง ที่ เ ปิ ด รั บ สมั ค รสอบ
ตามผนวก ก ดังนี้
3.1ระดับปริญญาตรี
จํานวน
๑๕๐ อัตรา
3.2 ระดับปริญญาโท
จํานวน
๔ อัตรา
3.๓ ระดับปริญญาเอก
จํานวน
๑ อัตรา
ข้อ ๔. ประเภทบุคคลที่จะรับสมัครสอบ
๔.๑บุคคลพลเรือนชายหรือหญิง
๔.๒ทหารกองหนุ น (ผู้ สํ า เร็ จ หลั ก สู ต รการฝึ ก วิ ช าทหารชั้ น ปี ที่ 3 ถึ ง ชั้ น ปี ที่ 5 หรื อ ผู้ ที่ ผ่ า นการเป็ น
ทหารกองประจําการ)
๔.๓นายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก
ข้อ ๕. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๕.๑ คุณสมบัติเฉพาะบุคคลชาย
๕.๑.๑ เป็ น ทหารกองเกิ น อายุ ร ะหว่ า ง ๒๒ ปี ถึ ง ๒๙ ปี ( เกิ ด ปี พ.ศ.๒๕๓๐– ๒๕๓๗ )
โดยไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจําการ และ/หรือผู้ที่ขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือก
เป็นทหารกองประจําการในปีที่สมัครสอบ
๕.๑.๒ เป็นทหารกองหนุน อายุระหว่าง๑๘ ปี ถึง ๓๕ปี ( เกิดปี พ.ศ.๒๕๒๔– ๒๕๔๑ )
๕.๑.๓ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารโดยต้องมีความสูง
อย่างต่ํา ๑๖๐ ซม. รอบอก ๗๖/๗๙ ซม. โดยจะพิจารณาจากผลการวัดขนาดร่างกายที่ระบุใน แบบ สด.๔๓
หรือจากผลการวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรค

๒
๕.๒ คุณสมบัติเฉพาะบุคคลหญิง
ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ อายุระหว่าง ๑๘ ปี ถึง ๓๕ ปี (เกิดปี พ.ศ.๒๕๒๔-๒๕๔๑) น้ําหนักไม่น้อยกว่า
๔๐ กก.และมีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ซม. โดยจะพิจารณาจากผล การวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรค
๕.๓ คุณสมบัติทั่วไปทั้ง บุคคลชาย / หญิง ( คุณสมบัติเพิ่มเติมจาก ข้อ ๕.๑ และ ๕.๒ )
๕.๓.๑ เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยมีคุณวุฒิตรงตามตําแหน่งและคุณลักษณะเฉพาะที่จะ
สามารถบรรจุเข้ารับราชการตามตําแหน่งที่เปิดบรรจุกรณีที่คุณวุฒิเรียกชื่อไม่ตรงตามกําหนดไว้ ให้ใช้ผลการรับรอง
ปริ ญ ญา ของสํ า นัก งาน ก.พ. ตามหนังสื อสํานั กงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว ๔๑ ลง ๓๐ ก.ย.๕๓ และหนั ง สื อ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว ๒๑ ลง ๑๘ ส.ค.๕๔, หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว ๑๔
ลง ๑๐ ก.ย.๕๕ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔/ว ๑๑ ลง ๑๓ ส.ค. ๕๖ สําหรับคุณวุฒิที่ไม่ได้กําหนดไว้ ให้เป็น
หน้าที่ของผู้สมัครประสานสถานศึกษา เพื่อขอรับเอกสารยืนยันว่า สํานักงาน ก.พ. ได้มีการรับรองหลักสูตรการเรียนที่
สําเร็จมาว่าเป็นไปตามที่ประกาศรับสมัครของกรมยุทธศึกษาทหารบกจริง
*** หากมีปัญหาสงสัยการตรวจสอบคุณวุฒิ สามารถติดต่อได้ที่ กองควบคุมคุณวุฒิ กรมสารบรรณ
ทหารบก โทร. ๐ – ๒๒๙๗ – ๘๑๐๕ , ๐ – ๒๒๙๗ – ๗๕๖๘ และ ๐ – ๒๒๙๗ – ๗๕๔๘ ***
๕.๓.๒ เป็น ผู ้ม ีค ุณ สมบัต ิค รบถ้ว นในการขอแต่ง ตั ้ง ยศเป็น นายทหารสัญ ญาบัต ร ตามข้อ บัง คับ
กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และฉบับที่แก้ไขทุกฉบับ
๕.๓.๓ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๕.๓.๔ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
๕.๓.๕ ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้าเป็นนายทหารสัญญาบัตร ( ตามผนวก ค )
๕.๓.๖ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สิ้นล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษา
๕.๓.๗ ไม่อยู่ในสมณเพศ
๕.๓.๘ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจําเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาล
ในคดีอาญายกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
๕.๓.๙ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
๕.๓.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิดหรือถูกไล่ออกจากราชการ
๕.๓.๑๑ ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารมาก่อน
๕.๓.๑๒ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือมีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
๕.๔ คุณสมบัติของนายทหารประทวน สังกัด ทบ.
๕.๔.๑ เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยมีคุณวุฒิตรงตามตําแหน่งและคุณลักษณะเฉพาะที่จะ
สามารถบรรจุเข้ารับราชการตามตําแหน่งที่เปิดบรรจุ กรณีที่คุณวุฒิเรียกชื่อไม่ตรงตามกําหนดไว้ ให้ใช้ผลการรับรอง
ปริ ญญา ของสํ า นัก งาน ก.พ. ตามหนังสื อสํ านักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว ๔๑ ลง ๓๐ ก.ย.๕๓ และหนัง สื อ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว ๒๑ ลง ๑๘ ส.ค.๕๔, หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว ๑๔
ลง ๑๐ ก.ย.๕๕ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔/ว ๑๑ ลง ๑๓ ส.ค. ๕๖ สําหรับคุณวุฒิที่ไม่ได้กําหนดไว้ ให้
เป็นหน้าที่ของผู้สมัครประสานสถานศึกษา เพื่อขอรับเอกสารยืนยันว่า สํานักงาน ก.พ. ได้มีการรับรองหลักสูตรการ
เรียนที่สําเร็จมาว่าเป็นไปตามที่ประกาศรับสมัครของกรมยุทธศึกษาทหารบกจริง
*** หากมีปัญหาสงสัยการตรวจสอบคุณวุฒิ สามารถติดต่อได้ที่ กองควบคุมคุณวุฒิ กรมสารบรรณ
ทหารบก โทร. ๐ – ๒๒๙๗ – ๘๑๐๕ , ๐ – ๒๒๙๗ – ๗๕๖๘ และ ๐ – ๒๒๙๗ – ๗๕๔๘ ***
๕.๔.๒ มีอ ายุ ในวัน สมัค รเข้า รั บราชการไม่ เกิ น ๓๕ ปี วิธี นับ อายุ นั บตามกฎหมายว่ า ด้ว ยการรั บ
ราชการทหาร

๓
๕.๔.๓ มีเวลารับ ราชการนับ ตั้ง แต่ วันที่ ไ ด้ รับ การบรรจุห รือ แต่ งตั้ งยศนายทหารประทวนครั้ง แรก
แล้วแต่กรณีครบ ๖ ปี ก่อนวันสอบคัดเลือก
๕.๔.๔ มีหนังสือรับรองความประพฤติ และได้รับอนุญาตจากหน่วยต้นสังกัดในระดับกองพันหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป
๕.๔.๕ ลาไปศึกษาถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กองทัพบกกําหนด
๕.๔.๖ เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นในการขอแต่ ง ตั้ ง ยศเป็ น นายทหารสั ญ ญาบั ต ร ตามข้ อ บั ง คั บ
กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และฉบับที่แก้ไขทุกฉบับ
๕.๔.๗ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
๕.๔.๘ ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้าเป็นนายทหารสัญญาบัตร ( ตามผนวก ค )
๕.๔.๙ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สิ้นล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษา
๕.๔.๑๐ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจําเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาของ
ศาลในคดีอาญายกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
๕.๔.๑๑ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
ข้อ ๖. การสมัครสอบ(ผนวก ก)
๖.๑ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คณะกรรมการดําเนินงานได้แบ่งกลุ่มผู้สมัครสอบเป็น ๗๖ กลุ่มตําแหน่งตาม
คุณลักษณะที่หน่วยรับบรรจุกําหนด “ให้ผู้สมัครสอบตัดสินใจเลือกสมัครสอบได้เพียง ๑ กลุ่มตําแหน่ง เท่านั้น”
๖.๒กําหนดการ กรมยุทธศึกษาทหารบก ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนฯเปิดรับสมัคร
สอบทางอินเทอร์เน็ต (ตลอด 24 ชั่วโมง) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๓ พ.ย. ๕๘ – วันอังคารที่ ๘ ธ.ค. ๕๘ (สําหรับผู้ไม่มี
เครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ใช้งาน ทางกรมยุทธศึกษาทหารบก ได้จัดเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้บริการ ณ กองคัดสรรและพัฒนา
บุค ลากร กรมยุท ธศึ กษาทหารบก โดยให้ บริ การในเวลาราชการด้ วย) สํา หรับ ผู้ส มัค ร ให้ ชํา ระเงิ นค่ าสมัค รผ่ า น
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา สําหรับการชําระเงินค่าสมัครสามารถดําเนินการได้ ตั้งแต่จันทร์ที่ ๒๓ พ.ย. ๕๘ – วันพุธที่
๙ ธ.ค. ๕๘(ตามเวลาทําการของธนาคารกรุงไทยทุกสาขา)
๖.๓ ขั้นตอนการสมัคร
๖.๓.1 ผู้สมัครสามารถ Download ระเบียบการสมัครสอบ เพื่อศึกษาคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละกลุ่ม
ตําแหน่ง ตามเงื่อนไขการรับสมัคร และระเบียบการตามที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้กําหนดไว้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๓
พ.ย. ๕๘ เวลา ๐๐.๐๑ นาฬิ ก า – วั น อั ง คารที่ ๘ ธ.ค. ๕๘ เวลา ๑๘๐๐นาฬิ ก า (ตลอด 24 ชั่ ว โมง ไม่ เ ว้ น
วันหยุดราชการ)
๖.๓.2 ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัคร พร้อม Upload รูปภาพหน้าตรง ขนาด 1 x 1.5 นิ้วพื้นหลังเรียบ
สวมเสื้อคอปก ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตา และหลักฐานทางทหาร (สําหรับเพศชาย) เพื่อแนบไฟล์ข้อมูลในขั้นตอนการ
กรอกใบสมัคร ทาง Website ของระบบการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ http//www.atc-rta.com(กรมยุทธศึกษา
ทหารบก) หรือ http//www.radd-atc.com (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร)
๖.๓.3 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนการยืนยันการส่ง
ใบสมัคร (เมื่อผู้สมัครยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้)
๖.๓.4 ภายหลังการสมัครเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่ระบบของกรมยุทธศึกษาทหารบก จะตรวจสอบการอัพ
โหลดรูปภาพ และการอัพโหลดหลักฐานทางทหาร (สําหรับเพศชาย) แล้วให้ผู้สมัครสอบปรินท์ ใบสมัครเพื่อเก็บไว้เป็น
หลัก ฐาน และปริ นท์ใ บชํ าระเงิน เพื่ อนํา ไปชํ าระเงิ นตามอัต ราค่ าธรรมเนีย มการสมั คร จํา นวน ๓๐๐ บาท และ
ค่าบริการการชําระเงิน จํานวน ๓๐ บาท
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๖.๓.5 ภายหลังจากนําใบชําระเงิน ไปชําระเงินที่ธนาคาร ธนาคารจะคืนใบชําระเงินในส่วนที่ 1 ให้กับ
ผู้สมัครเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันชําระเงิน ประกอบหลักฐานในการแสดงในวันสอบภาควิชาการ
๖.๓.6 ผู้สมัครที่มีการชําระเงินภายในกําหนดแล้วภายหลังจากการรับสมัครเสร็จสิ้น ระบบจะทําการ
ประมวลผลเพื่ อจั ดลํ าดับ เลขประจํ าตั วสอบให้ ผู้ส มัครสามารถพิ มพ์ บัต รประจํ าตั วสอบ ซึ่ง มีการระบุ หมายเลข
ประจําตัวสอบ สถานที่สอบ
ข้ อ ๗.หลั ก ฐานการสมั ค รสอบผู้ ส มั ค รจะต้ อ งเตรี ย มหลั ก ฐานการสมั ค ร เพื่ อ ใช้ ก รอกข้ อ มู ล การสมั ค รสอบทาง
อินเทอร์เน็ต (ต้องส่งหลักฐานต่อไปนี้ทั้งฉบับจริงและสําเนา ๑ ชุด ภายใน ๒๕ ม.ค. ๕๙ หากสอบผ่านภาควิชาการ
รอบแรก) ดังนี้
๗.๑ เฉพาะบุคคลชายใบสําคัญทางทหารดังนี้
๗.๑.๑ ทหารกองเกิน - แบบ สด.๔๓ ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหาร
กองประจําการที่แสดงว่าได้ผ่านการตรวจเลือกแล้วโดยไม่ถูกเข้ากองประจําการ
๗.๑.๒ ทหารกองหนุน - แบบ สด.๘
๗.๑.๓ สําหรับผู้ที่สมัครตําแหน่งสายงานอนุศาสนาจารย์ ที่ยกเว้นการตรวจเลือกเข้ารับราชการ
เป็นทหารกองประจําการ อายุ ๓๐ - ๓๕ ปี ให้ใช้หลักฐานใบสําคัญแบบ สด.๙ ประกอบหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้
ได้รับการยกเว้น และปลดเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๒ ชั้นที่ ๒ จากอําเภอภูมิลําเนาทหาร
๗.๒ บุคคลชาย /หญิงและนายทหารประทวน สังกัด ทบ.
๗.๒.๑ สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งต้องอยู่ภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบเท่านั้น
สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรี ที่ต่อเนื่องจากคุณวุฒิ ปวส. ให้แนบหลักฐานที่แสดงว่าสําเร็จคุณวุฒิ ปวส.
ประกอบการพิจารณา เพิ่มเติมด้วย
๗.๒.๒ สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชา( TRANSCRIPT )
๗.๒.๒.๑ ในกรณีที่ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ มิได้ระบุสาขาวิชาอย่างครบถ้วน
เพื่อยืนยันว่า เป็นสาขาวิชาที่ตรงกับคุณวุฒิที่เปิดรับสมัครสอบ ต้องเพิ่มหลักฐาน หนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัย
ว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิในสาขาวิชาที่ตรงกับคุณวุฒิที่เปิดรับสมัครสอบ
๗.๒.๒.๒ ในกรณีที่หลักฐานระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชาเป็นภาษาต่างประเทศต้อง
เพิ่มเติมหลักฐานระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชาฉบับแปลเป็นภาษาไทย
๗.๓ เฉพาะนายทหารประทวน สังกัด ทบ. ให้ยื่นหลักฐานเพิ่มเติมจากข้อ ๖.๒ ดังนี้
๗.๓.๑ คําสั่งบรรจุ หรือแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวนครั้งแรก แล้วแต่กรณี
๗.๓.๒ หนั ง สื อ รั บ รองของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหน่ ว ยต้ น สั ง กั ด ในระดั บ ผบ.พั น หรื อ เที ย บเท่ า ขึ้ น ไป
ที่ระบุว่าเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และอนุญาตให้สมัครสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรได้
๗.๓.๓ หลั กฐานที่ ได้ รั บอนุ ญาตให้ ลาไปศึ กษาและหลั กฐานตอบรั บบั นทึ กผลการศึ กษาจาก ยศ.ทบ.
ในทุกระดับการศึกษาจนถึงคุณวุฒิปริญญา
ข้อ ๘. การขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษ ทั้งบุคคลชาย/หญิง
วันอังคารที่ ๘ ธ.ค. ๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ กรมยุทธศึกษาทหารบก
ให้ยื่นเอกสารการขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษฉบับจริง (พร้อมสําเนา ๒ ฉบับ รับรองสําเนาด้วยตนเอง) เมื่อกรรมการรับ
สมัครสอบตรวจเอกสารเสร็จแล้วจะส่งฉบับจริงให้คืน(คณะกรรมการรับสมัครสอบจะเก็บเฉพาะฉบับสําเนาเท่านั้น)
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โดยยึดถือตามอนุมัติ ผบ.ทบ. ท้ายหนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๙๑๖ ลง ๒๘ พ.ย.๒๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุ
เข้ารับราชการใน ทบ., หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๒๖๘๙ ลง ๑๒ ก.ย.๕๕เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขหลักเกณฑ์การ
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน ทบ.และหนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0401/3610 ลง 20 พ.ย.56 เรื่อง ขออนุมัติ
หลักเกณฑ์การเพิ่มคะแนนสอบให้กับนายทหารประทวนสังกัด ทบ. ในการสอบโควตาที่เปิดรับสมัครจากบุคคลพล
เรือน และทหารกองหนุน
๘.๑ หลั ก ฐานแสดงว่า สํ าเร็ จการฝึก วิ ชาทหารตามกฎหมายว่ า ด้ว ยการส่ง เสริม การฝึ กวิ ช าทหาร ตาม
หลักสูตรการฝึกวิชาทหาร “ชั้นปีที่ ๓ ถึงชั้นปีที่ ๕” ต้องเป็นเอกสารที่ออกให้โดย “หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน”
เท่านั้น (ตัวอย่างตามแบบฟอร์มท้ายเล่ม) โดยเพิ่มคะแนนให้ตามชั้นสูงสุดที่สําเร็จการฝึกวิชาทหาร ดังนี้.๘.๑.๑ ชั้นปีที่ ๕ หรือ เทียบเท่าเพิ่ม ๕ ใน ๑๐๐ คะแนน
๘.๑.๒ ชั้นปีที่ ๔ หรือ เทียบเท่าเพิ่ม ๔ ใน ๑๐๐ คะแนน
๘.๑.๓ ชั้นปีที่ ๓ หรือ เทียบเท่าเพิ่ม ๓ ใน ๑๐๐ คะแนน
๘.๒ หลักฐานแสดงว่าเป็น ทหารกองหนุน ที่เคยรับราชการกองประจําการมาก่อน เพิ่มให้ ๕ ใน ๑๐๐ คะแนน
๘.3 หลักฐานแสดงว่าเป็น บุตรของทหาร ข้าราชการ และลูกจ้างประจํา ในสังกัดกองทัพบก ซึ่งประสบ
อันตรายถึง ทุพพลภาพ ในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือ ถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําตามหน้าที่หรือต้อง
บาดเจ็บถึงตาย เพราะเหตุนั้น ซึ่ง ได้รับบําเหน็จบํานาญพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือ
ได้รับเงินค่าทําขวัญตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยคนงานหรือบุตรของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ เพิ่มให้ ๑๐ ใน ๑๐๐ คะแนน
๘.4 หลักฐานแสดงว่าเป็น บุตรของทหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง สังกัดกองทัพบก ที่กําลังรับราชการ
หรือเคยรับราชการในกองทัพบกมาก่อน เว้น ผู้ที่ถูกปลดออกจากประจําการเนื่องจากมีความผิด หรือบกพร่องต่อ
หน้าที่ เพิ่มให้ ๒ ใน ๑๐๐ คะแนน
๘.5 ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ สังกัด ทบ. ที่ยังปฏิบัติงานใน ทบ. และมีระยะเวลา
ปฏิบัติงานใน ทบ. ตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป (เว้นเป็นผู้ที่ถูกปลดเนื่องจากมีความผิดบกพร่อง) เพิ่มให้ ๕ ใน ๑๐๐ คะแนน
๘.6 นายทหารประทวนสังกัด ทบ. ที่มีคุณสมบัติครบในการสอบคัดเลือกตามข้อ 5.4 เพิ่มให้ 5 ใน 100 คะแนน
๘.7 หลักเกณฑ์การให้คะแนนเพิ่ม
๘.7.1 ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ได้รับการเพิ่มคะแนนจากหลักเกณฑ์ตามข้อ ๘.1 ถึง ๘.6 หลาย
ข้อให้เพิ่มคะแนนให้ตามหลักเกณฑ์ในข้อที่ได้รับคะแนนสูงสุดเพียงข้อเดียว ยกเว้น ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ทั้งใน
ข้อ ๘.1 และ ๘.4 ให้เพิ่มคะแนนเท่ากับคะแนนที่ให้เพิ่มในข้อ ๘.1 และ ๘.4 รวมกัน
๘.7.2 ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ในข้อ ๘.6 ให้เพิ่มคะแนนหลังจากเพิ่มคะแนนให้แล้วตามข้อ ๘.7.1
๘.8 การพิจารณาคะแนนเพิ่มพิเศษ จะดําเนินการทั้งในการสอบรอบแรกและการสอบรอบที่สอง โดยคิดฐาน
คะแนนของคะแนนเต็มในแต่ละการสอบ โดยยึดถือตามอนุมัติ ผบ.ทบ. ท้ายหนังสือ ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๙๑๖ ลง๒๘
พ.ย.๒๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุเข้ารับราชการใน ทบ. และหนังสือ กพ.ทบ.ที่ กห.๐๔๐๑/๒๖๘๙ลง ๑๒ ก.ย.๕๕ เรื่อง ขอ
อนุมัติแก้ไขหลักเกณฑ์การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน ทบ.
ข้อ ๙. การสอบคัดเลือกภาควิชาการ(รอบแรก)
๙.๑ วัน เวลาสอบวันอาทิตย์ที่ ๑๐ ม.ค.5๙ เวลา 13.00 น.ถึง 16.00 น.ณ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง (บางนา)
๙.๒ รายละเอียดการสอบภาควิชาการ ตามผนวก ก
๙.๓ การเตรียมตัวของผู้สมัครสอบ
๙.๓.๑ ที่นั่งสอบจะแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ ม.ค.5๙ในภาคเช้าโดยกรรมการควบคุม
การสอบจะปิดประกาศแผนผังที่นั่งสอบไว้ให้ผู้สมัครสอบได้ตรวจสอบ ที่บริเวณด้านหน้าห้องสอบ

๖
๙.๓.๒ แต่งกายชุดสุภาพและให้ไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบ
- บุคคลชาย : เสื้อเชิ้ต(นําเสื้อเข้าในกางเกง)
: กางเกงขายาวทรงสุภาพ (งดกางเกงยีนส์)
: รองเท้าคัชชู หรือ รองเท้าผ้าใบ
- บุคคลหญิง : เสื้อสุภาพ งดเสื้อยืด
: กระโปรง(แยกหรือชุด) ทรงสุภาพ, ไม่สั้นมาก
: กางเกงขายาวทรงสุภาพ (งดกางเกงยีนส์)
: รองเท้าคัชชู หรือรองเท้าสานรัดส้น
๙.๓.๓ให้นํา ปากกา,ดินสอดํา ๒B และยางลบ มาใช้ทําข้อสอบ
๙.๔ การเข้าห้องสอบ
๙.๔.๑ เวลา 12.30 น. ให้พร้อมที่หน้าห้องสอบของตัวเองเข้าแถวเรียงตามลําดับหมายเลขประจําตัวสอบ
๙.๔.๒ ห้ ามนํ าอุ ปกรณ์ ที่ ไม่ เกี่ ยวข้ องกั บการสอบ เช่ น นาฬิ กาที่ เป็ นเครื่ องคิ ดเลข, โทรศั พท์ มื อถื อ,
เพจเจอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารแบบพกพาทุกชนิด เข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด
๙.๔.๓ กรรมการควบคุมการสอบจะเรียกเข้าห้องสอบตามลําดับ ให้นั่งตามผังที่นั่งสอบและผู้สมัคร
สอบจะต้องเตรียม “ บัตรประจําตัวสอบ ” และ “ บัตรประจําตัวประชาชน ” ไว้รับตรวจด้วย
๙.๔.๔ เมื่อกรรมการคุมสอบแจกปัญหาสอบและใบคําตอบแล้ว ห้ามผู้สมัครสอบเปิดอ่านปัญหา
สอบก่อนที่หัวหน้ากรรมการควบคุมการสอบสั่ง ( หากมีข้อสงสัยให้ยกมือและถามกรรมการควบคุมการสอบ )
๙.๔.๕ เวลา ๑๓.0๐ น. เริ่ม ทํ า ข้อ สอบ จะไม่อ นุญ าตให้ผู้ส มัค รสอบที่ม าถึง ห้อ งสอบ
หลัง เวลา ๑๓.0๐ น. เข้าห้องสอบในทุกกรณี และผู้ที่เข้าสอบจะต้องอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะสิ้นสุดเวลาสอบ
จะออกจากห้องสอบก่อนเวลาไม่ได้
๙.๔.๖ ห้ามนั่ง ผิด ที่ห มายเลขที่ นั่ง สอบของตนเองและห้ ามลงหมายเลขประจํ าตั วสอบที่ไ ม่ใ ช่
หมายเลขประจําตัวของตนเองในใบคําตอบ ( กรณีนี้ จะถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ )
๙.๔.๗ ห้ามแสดงกริยาที่อาจจะส่อไปในทางทุจริต ทุกกรณี
๙.๕ คําแนะนําในการเขียนใบคําตอบแบบปรนัย ( เลือกข้อ ) ตามแบบตัวอย่างหน้า ๔๔
๙.๕.๑ ฟังคําแนะนําในการเขียนใบคําตอบของกรรมการคุมห้องสอบให้เข้าใจ หากปฏิบัติไม่ถูกต้อง
เครื่องคอมพิวเตอร์อาจจะไม่ตรวจใบคําตอบ เป็นเหตุทําให้ไม่ได้คะแนนในการสอบครั้งนั้น
๙.๕.๒ ให้ระบายทึบด้วยดินสอดําให้เต็มช่องในช่องที่เลือกตอบเพียงช่องเดียว (ห้ามใช้ปากกา)
ตัวอย่างถ้าเลือกคําตอบในข้อ ๒
1.
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๙.๖ เมื่อหมดเวลาสอบ ให้วางเอกสารปัญหาสอบและกระดาษใบคําตอบไว้บนโต๊ะห้ามนําปัญหาสอบออก
จากห้องสอบเป็นอันขาด ( หากฝ่าฝืนจะถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ )
ข้อ ๑๐ กําหนดการประกาศผลสอบภาควิชาการ (รอบแรก) และการส่งเอกสารสมัครสอบ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ม.ค. ๕๙ เวลา 08.30 น.ณ กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก
และทางอินเทอร์เน็ตwww.atc-rta.com

๗
ข้อ ๑๑.หลักฐานการรับสมัครสอบซึ่งผู้ผ่านการสอบภาควิชาการ ต้องยื่นต่อคณะกรรมการ ในวันจันทร์ที่๒๕ ม.ค. ๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก ให้ยื่นใบสมัครสอบ และเอกสารประกอบการสมัครสอบฉบับจริง
พร้อมสําเนา อย่างละ ๑ ฉบับ (รับรองสําเนาด้วยตนเอง) เมื่อกรรมการรับสมัครสอบตรวจเอกสารแล้วจะส่งเอกสารฉบับจริง
ให้กลับคืน( คณะกรรมการรับสมัครจะเก็บไว้เป็นหลักฐานเฉพาะฉบับสําเนาเท่านั้น )
๑๑.๑ เตรียมซองบรรจุเอกสารสีขาว ขนาด ๙x๑๐ นิ้ว สําหรับใส่เอกสารการสมัครสอบ โดยดาวน์โหลด
ข้อมูลปิดหน้าซองเอกสารได้ทางเว็บไซด์ ยศ.ทบ. http//www.atc-rta.com หรือ http//www.radd-atc.com
๑๑.๒ เฉพาะบุคคลชายต้องยื่นหลักฐานใบสําคัญทางทหารพร้อมสําเนา 1 ฉบับ ดังนี้
๑๑.๒.๑ทหารกองเกิน - แบบ สด.๔๓ ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหาร
กองประจําการที่แสดงว่าได้ผ่านการตรวจเลือกแล้วโดยไม่ถูกเข้ากองประจําการ
๑๑.๒.๒ทหารกองหนุน - แบบ สด.๘
๑๑.๒.๓สําหรับผู้ที่สมัครตําแหน่งสายงานอนุศาสนาจารย์ ที่ยกเว้นการตรวจเลือกเข้ารับราชการ
เป็นทหารกองประจําการ อายุ ๓๐ - ๓๕ ปี ให้ใช้หลักฐานใบสําคัญแบบ สด.๙ ประกอบหลักฐานที่แสดงว่าเป็น
ผู้ได้รับการยกเว้น และปลดเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๒ ชั้นที่ ๒ จากอําเภอภูมิลําเนาทหาร
๑๑.๓ บุคคลชาย /หญิงและนายทหารประทวน สังกัด ทบ. ให้ยื่นหลักฐานพร้อมสําเนาอย่างละ ๑ ฉบับ
และรับรองสําเนาด้วยตนเอง ดังนี้
๑๑.๓.๑ปริ ญ ญาบั ต รหรื อ หนั ง สื อ รั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ที่ ส ถานศึ ก ษาออกให้ โดยระบุ ส าขาวิ ช าที่ สํ า เร็ จ
การศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งต้องอยู่ภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบเท่านั้น
สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรี ที่ต่อเนื่องจากคุณวุฒิ ปวส. ให้แนบหลักฐานที่แสดงว่าสําเร็จคุณวุฒิ ปวส.
ประกอบการพิจารณา เพิ่มเติมด้วย
๑๑.๓.๒ระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชา ( TRANSCRIPT )
๑๑.๓.๒.๑ในกรณีที่ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ มิได้ระบุสาขาวิชาอย่างครบถ้วน
เพื่อยืนยันว่า เป็นสาขาวิชาที่ตรงกับคุณวุฒิที่เปิดรับสมัครสอบ ต้องเพิ่มหลักฐาน หนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัย
ว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิในสาขาวิชาที่ตรงกับคุณวุฒิที่เปิดรับสมัครสอบ
๑๑.๓.๒.๒ในกรณีที่หลักฐานระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชาเป็นภาษาต่างประเทศต้อง
เพิ่มเติมหลักฐานระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชาฉบับแปลเป็นภาษาไทย
๑๑.๓.๓บัตรประจําตัวประชาชน
๑๑.๓.๔ บัตรประจําตัวสอบ
๑๑.๓.๕ ทะเบียนบ้านของผู้สมัครสอบ ที่ระบุว่า บิดา, มารดา มีสัญชาติไทย
๑๑.๓.๖ ทะเบียนบ้านของบิดา มารดาผูใ้ ห้กําเนิด ที่ระบุวา่ บิดา มารดา (ปู่,ย่า,ตา และยาย) มีสญ
ั ชาติไทย
๑๑.๓.๗ ในกรณีทะเบียนบ้าน ระบุชื่อสกุลบิดา มารดา ของผู้สมัครสอบ ไม่ตรงกัน ให้ใช้หลักฐานของ
ทางราชการที่แสดงถึงสาเหตุที่ชื่อสกุลบิดา มารดาไม่ตรงกัน คือสําเนาทะเบียนการหย่าของบิดา มารดา ที่ระบุชื่อสกุล
เดิมของมารดาอย่างชัดเจน หรือสําเนาทะเบียนสมรสใหม่ของมารดา ที่ระบุชื่อสกุลเดิมของมารดาอย่างชัดเจน หรือ
หลัก ฐานการอนุญ าตให้ม ารดาที่จ ดทะเบีย นสมรสสามารถใช้ชื่อ สกุล เดิม ของตนเองได้ต ามที่ร้อ งขอต่อ ทาง
ราชการ หรือ สําเนาสูติบัตรของผู้บรรจุที่ระบุชื่อตัว – ชื่อสกุล บิดา มารดา อย่างชัดเจน (โดยต้องตรวจสอบชื่อตัว
– ชื่อสกุล ว่าตรงกับทะเบียนบ้านหรือไม่ หากไม่ตรงกัน ต้องส่งหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุลที่ตรงกับปัจจุบันด้วย )
หรือให้อําเภอ/เขต ออกหนังสือรับรองว่า เป็นบิดา และ/หรือมารดาจริง แล้วแต่กรณี หรือให้อําเภอ/เขต ออกหนังสือรับรองว่า

๘
ชื่อตัวในช่อง บิดา/หรือมารดา ตามทะเบียนบ้านของผู้บรรจุ แล้วแต่กรณี กับชื่อตัว – ชื่อสกุลตามทะเบียนบ้านของ
บิดา และ/หรือมารดาแล้วแต่กรณี เป็นบุคคลเดียวกัน
๑๑.๓.๘ ในกรณีทะเบียนบ้านกับหลักฐานอื่นของทางราชการ ระบุชื่อตัว และ/หรือชื่อสกุลของผู้สมัคร
สอบ บิดา หรือมารดาไม่ตรงกัน แล้วแต่กรณี ให้ใช้หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว และ/หรือชื่อสกุล ของผู้บรรจุ บิดา หรือ
มารดา ที่ระบุชื่อตัว และ/หรือชื่อสกุล แล้วแต่กรณีที่ตรงกับทะเบียนบ้าน หรือให้อําเภอ/เขต ออกหนังสือรับรอง ว่าเป็น
บิดา และ/หรือมารดา จริง แล้วแต่กรณีหรือให้อําเภอ/เขต ออกหนังสือรับรองว่า ชื่อตัว และ/หรือชื่อสกุลของผู้บรรจุ บิดา
หรือมารดา แล้วแต่กรณี ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน กับหลักฐานอื่นของทางราชการ เป็นบุคคลเดียวกัน
๑๑.๓.๙ ในกรณี มี ก ารเปลี่ ย นชื่ อ ตั ว – ชื่ อ สกุ ล ของผู้ ส มั ค รสอบ บิ ด า หรื อ มารดา แล้ ว แต่ ก รณี
ให้แนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ประกอบหลักฐานการรับสมัคร
๑๑.๔ เฉพาะนายทหารประทวน สังกัด ทบ. ให้ยื่นหลักฐานเพิ่มเติมจากข้อ ๖.๒ ดังนี้
๑๑.๔.๑คําสั่งบรรจุ หรือแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวนครั้งแรก แล้วแต่กรณี
๑๑.๔.๒ หนัง สือ รั บรองของผู้ บัง คับ บั ญชาหน่ว ยต้ นสั งกั ด ในระดับ ผบ.พัน หรื อเทีย บเท่า ขึ้น ไป
ที่ระบุว่าเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และอนุญาตให้สมัครสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรได้
๑๑.๔.๓ หลักฐานที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษาและหลักฐานตอบรับบันทึกผลการศึกษาจาก ยศ.ทบ.
ในทุกระดับการศึกษาจนถึงคุณวุฒิปริญญา
ข้อ ๑๒. การสอบในรอบที่สอง
ผู้ที่มีรายชื่อประกาศผลสอบผ่านภาควิชาการ ( รอบแรก ) เท่านั้น จึงจะมีสิทธิสอบในรอบที่สองซึ่งจะใช้เวลาทํา
การทดสอบ ๕ วันทําการ ในวันที่ ๒๖, ๒๗, ๒๘, ๒๙ ม.ค. ๕๙ และ ๑ ก.พ. ๕๙ โดยผู้ผ่านการสอบภาควิชาการจะต้องเข้า
รับการทดสอบให้ครบทุกขั้นตอนหากไม่ดําเนินการตามที่กําหนดแล้ว จะมีผลการทดสอบเป็น “ ไม่ผ่านการทดสอบ ”
๑๒.๑ การตรวจโรค ( ใช้เกณฑ์ผ่าน ) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตาม ผนวก ค
๑๒.๑.๑ วันอังคารที่ ๒๖ ม.ค. ๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น.ห้องประชุมชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโดยให้งดอาหารหลังเวลา ๒0.๐๐ น. คืนวันก่อนตรวจ(สามารถดื่มน้ําเปล่าได้)
๑๒.๑.๒ ชําระค่าตรวจโรค คนละ ๑,8๔๐ บาท(หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)ก่อนเข้ารับการตรวจ
๑๒.๑.๓ แสดงบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวประชาชนต่อกรรมการแพทย์
๑๒.๑.๔ ให้นํารูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
มาในวันตรวจร่างกาย
- ผู้ที่สายตาสั้นไม่ให้ใส่คอนแทคเลนส์ โดยให้ใส่แว่นสายตาแทน
- การแต่งกายชุดกีฬาสุภาพ, เสื้อยืดคอปก กางเกงวอร์มขายาวและรองเท้าผ้าใบ
๑๒.๑.๕ ความเห็นของกรรมการแพทย์ (คณะอนุกรรมการตรวจร่างกายและจิตเวช) ถือเป็นเด็ดขาด
จะไม่พิจารณาผลการตรวจโรคจากหน่วยงานอื่น
๑๒.๒ การทดสอบด้านจิตเวช ( ใช้เกณฑ์ผ่าน )
๑๒.๒.๑ วันพุธที่ ๒๗ ม.ค. ๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
๑๒.๒.๒ แต่งกายชุดสุภาพและให้นําอุปกรณ์เครื่องเขียนมาใช้ในการทําแบบทดสอบด้วย
๑๒.๓ การทดสอบสมรรถภาพร่างกายใช้เกณฑ์ผ่าน( รายละเอียดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตาม ผนวก ข )
๑๒.๓.๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ม.ค. ๕๙ เวลา ๐6.0๐ น. ณ สนามกีฬากองทัพบก
๑๒.๓.๒ แต่งกายชุดกีฬา

๙
๑๒.๔ การสอบสัมภาษณ์และความเหมาะสมกับตําแหน่งเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถให้มีความ
เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ ที่จะบรรจุและแต่งตั้ง มีการปฏิบัติ ๒ ขั้นตอนคือ
๑๒.๔.๑ ทดสอบด้านบุคลิกภาพโดยการสัมภาษณ์ปากเปล่า ( ใช้เกณฑ์ผ่าน )
-วันศุกร์ที่ ๒๙ ม.ค. ๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก(แต่งกายชุดสุภาพ)
๑๒.๔.๒ วิชาเฉพาะตามคุณวุฒิตามตําแหน่ง(เชิงลึก)(๓๐๐ คะแนน)
-วันจันทร์ที่ ๑ ก.พ.5๙ ณ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
มารวมกันเวลา ๐๘.๐๐ น. ณหอประชุมส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- แต่ งกายชุดสุ ภาพ, นํ าอุ ปกรณ์ เครื่ องเขี ยนมาให้ พร้ อม และเฉพาะผู้ สมั ครสอบกลุ่ มที่ ๑
วิศวกรรมศาสตร์ให้นําเครื่องคํานวณ (ชนิดทีไ่ ม่สามารถ บันทึกโปรแกรม หรือบันทึกข้อมูลสูตร, ฟังก์ชั่น ต่างๆ) มาด้วย
- ในแต่ละกลุ่มตําแหน่ง กําหนดขอบเขตการออกปัญหาสอบตามคุณวุฒิที่กําหนดไว้ใน
ตําแหน่งนั้นๆและผู้ที่เลือกกลุ่มตําแหน่งย่อยเดียวกัน จะต้องสอบในข้อสอบชุดเดียวกัน
ข้อ ๑๓. การประกาศผลสอบเมื่อทดสอบแล้วเสร็จทุกขั้นตอน(ขั้นสุดท้าย)
ประกาศผลการสอบขั้นสุดท้าย วันพุธที่ ๒๔ ก.พ.5๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร
กรมยุทธศึกษาทหารบก และที่www.atc-rta.comซึ่งคณะกรรมการดําเนินงานจะพิจารณาผลการสอบดังนี้
- ในแต่ละกลุ่มตําแหน่งผู้ที่สอบได้ คะแนนรวมสูงสุดในตําแหน่งนั้นๆ และผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
รวมถึงผ่านเกณฑ์การทดสอบทุกขั้นตอน จะได้รับการประกาศชื่อเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตรใน
ตําแหน่งดังกล่าว และจะประกาศบุคคลอะไหล่ไว้สํารองอีกจํานวนหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการอํานวยการเป็นผู้มีอํานาจ
ชี้ขาด โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการอํานวยการ จะถือเป็นที่สุด
- กรณี มีผ ลการทดสอบ “ คะแนนรวมเท่ ากั น ” คณะกรรมการดํ าเนินงานจะพิจ ารณาคะแนน
วิชาเฉพาะตามคุณวุฒิ ทางสาขาและตามคุณวุฒิเชิงลึก ซึ่งผู้ที่มีคะแนนดังกล่าวมากกว่าจะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
ข้อ ๑๔ การปฏิบัตขิ องผู้ที่มีรายชื่อประกาศผลการสอบ (ขั้นสุดท้าย)
๑๔.๑ ผู้ที่สอบได้เป็นบุคคลตัวจริงต้องมารายงานตัวโดยลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ณ กองคัดสรรและพัฒนา
บุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก ในวันอังคารที่ ๑ มี.ค.5๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. (เพื่อขึ้นบัญชีไว้และเตรียมการทํา
สัญญาบรรจุเข้ารับราชการที่ กรมสารบรรณทหารบก ในวันพุธที่ ๒ มี.ค.5๙ ถึง วันอังคารที่ ๘ มี.ค.5๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง
เวลา ๑๕.๓๐ น.)โดยไม่มีข้อยกเว้นการเลื่อนรายงานตัวเป็นเวลาอื่นตามที่กําหนดไว้ข้างต้นไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
๑๔.๒ ผู้ที่สอบได้เป็นบุคคลอะไหล่ต้องติดต่อแจ้งยืนยันรับทราบผลการจัดลําดับการสอบไว้ด้วยในวันอังคารที่
๑ มี.ค.5๙ เวลา๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก กรณีหากมี
บุคคลตัวจริงไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ที่กําหนด ตามข้อ ๑๔.๑ ถือว่าสละสิทธิ์ จะได้แจ้งให้บุคคลอะไหล่มา
รายงานตัวเพื่อบรรจุทดแทนทันที
๑๔.๓ วันอังคารที่ ๑ มี.ค.5๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น.ผู้ที่สอบได้เป็นบุคคลตัวจริงและบุคคลอะไหล่
จะเข้าเลือกตําแหน่งบรรจุโดยเรียงตามคะแนนที่สอบได้ตั้งแต่ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด และคะแนนที่น้อยกว่าตามลําดับของ
แต่ละกลุ่มตําแหน่ง
๑๔.๔ ผู้ที่สอบได้และเลือกตําแหน่งบรรจุแล้ว รายงานตัวเพื่อดําเนินการทําสัญญาและตรวจสอบหลักฐานในการ
บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ที่กรมสารบรรณทหารบก ในวันพุธที่ ๒มี.ค.5๙ ถึงวันอังคารที่ ๘ มี.ค.5๙ เวลา
๐๘.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๕.๓๐ น. เพื่อขออนุมัติเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกองทัพบกต่อไป
๑๔.๕ หากไม่ ดํา เนิ นการตามที่ ไ ด้ ชี้แ จงไว้ แล้ ว และไม่มี หลั กฐานการลงลายมือ ชื่อ เพื่ อขึ้ นบั ญชี ไว้ แล้ ว
เมื่อเลยกําหนดนัดหมายคณะกรรมการดําเนินงานจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะจัดบุคคลอะไหล่ที่ได้รายงานตัวขึ้นบัญชีไว้
ขึ้นมาทดแทนตามลําดับ

๑๐
๑๔.๖ การสละสิทธิ์ของบุคคลตัวจริง แบ่งเป็น ๒ กรณี
กรณีที่ ๑ บุคคลตัวจริงสละสิทธิ์ ขณะที่ยังไม่ได้มีการเลือกตําแหน่งให้ดําเนินตามข้อ ๑๔.๓
กรณีที่ 2 บุคคลตัวจริงสละสิทธิ์หลังจากได้เลือกตําแหน่งบรรจุแล้ว ให้ทําหนังสือยืนยันการสละสิทธิ์
ไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ให้บุคคลอะไหล่ที่มีรายชื่อขึ้นบัญชีไว้สามารถบรรจุทดแทนบุคคลตัวจริงที่สละสิทธิ์ตามตําแหน่ง
นั้นได้ทันที โดยไม่ต้องทําการเลือกตําแหน่งใหม่ เพื่อให้ สบ.ทบ. ดําเนินการเรียกบุคคลอะไหล่ ตามลําดับมาทําสัญญา
บรรจุทดแทน ในกรณีที่บุคคลอะไหล่ตามลําดับผู้ใดสละสิทธิ์ ให้ทําหนังสือยืนยันการสละสิทธิ์ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อ สบ.ทบ.
จะได้ดําเนินการเรียกบุคคลอะไหล่ในลําดับต่อไป
หมายเหตุ กรมยุท ธศึ กษาทหารบกดํ าเนิ นการสอบคัด เลือ กบุ คคลพลเรื อน ทหารกองหนุ น
เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรให้เสร็จสิ้นในแต่ละปีงบประมาณ ดังนั้นจึงไม่มีการดําเนินการขึ้นบัญชี
บุคคลอะไหล่ เพื่อเรียกเพิ่มเติมในปีงบประมาณต่อไป

๑๑
ผนวก ก
บัญชีตําแหน่งเปิดสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน
เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจําปีงบประมาณ ๒๕๕9
กลุ่มสอบที่ ๑ วิศวกรรมศาสตร์
- สอบวิชาพื้นฐาน ๕๐ ข้อ ๒๐๐ คะแนน (ภาษาอังกฤษ 80 คะแนน,ภาษาไทย 60 คะแนน ,
ความรู้ทั่วไป 60 คะแนน)
- สอบวิชาพื้นฐานวิศวกรรม ๕๐ ข้อ ๓๐๐ คะแนน (กลศาสตร์ ๗๒ คะแนน,คณิตศาสตร์และสถิติ
๗๘ คะแนน,เขียนแบบ ๗๘คะแนน,ไฟฟ้า ๗๒ คะแนน)
ลําดับ

ตําแหน่ง

๑๐๑ ผช.ฝสส.มทบ.๑๓
(ชกท.๐๒๑๐)(อัตรา ร.อ.)

คุณวุฒิปริญญาตรี
ในสาขา - ทาง
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาไฟฟ้าสื่อสาร)

จํานวน เพศ เหล่า จว.ที่บรรจุ
๑

ช.

ส.

ลพบุรี

๑๐๒ หน.ชุดปฏิบัติการสนามบิน ตอนเครื่องบิน
ตรวจการณ์ขนาดเล็กควบคุมระยะไกล
โดยไม่ใช้นักบิน ร้อย.ขกท.สน.ทั่วไป
พัน.ขกท.
(ชกท.๙๓๐๐)(อัตรา ร.ท.)
๑๐๓ ครู รร.ช.กช.
(ชกท.๗๐๑๐)(อัตรา ร.อ.)
๑๐๔ ประจําแผนกผลิตเครื่องมือและซ่อม
บํารุง รง.กล.กซส.ศอ.สพ.ทบ.
(ชกท.๔๘๑๓)(อัตรา ร.อ.)

วทบ.,วศบ.,อศบ. (สาขาวิชาโทรคมนาคม,
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์,
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์,
สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง)

๑

ช.

ขว.

สมุทรสาคร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(สาขาวิศวกรรมเครื่องกล,
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

๑

ช.

ช.

ราชบุรี

๑

ช.

สพ. กรุงเทพฯ

๑๐๕ ประจําแผนกซ่อมสร้างเครื่องควบคุม
การยิง รง.ซอค.กรซย.ศซส.สพ.ทบ.
(ชกท.๔๘๐๘)(อัตรา ร.อ.)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(สาขาวิศวกรรมเครื่องกล,
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

๑

ช.

สพ. นครราชสีมา

๑๒
ลําดับ

ตําแหน่ง

๑๐๖ ประจําแผนก ขส.ทบ.
(ชกท.๔๘๐๕)(อัตรา ร.อ.)
๑๐๗ วิศวกรเครื่องกล ยย.ทบ.
(ชกท.๗5๐๐)(อัตรา ร.อ.)
๑๐๘ ผบ.มว.บริการและกู้ซ่อม มว.บริการ
และกู้ซ่อม ร้อย.สน.ส่วนหน้า
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.๙
(ชกท.๔๘๑๓) (อัตรา ร.ท.)

คุณวุฒิปริญญาตรี
ในสาขา - ทาง
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์,วิศวกรรมไฟฟ้า)
การประมวลผลข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(สาขาวิศวกรรม
เครื่องกล)มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล,
วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ,
วิศวกรรมแม็กคาทรอนิกส์), วิทยา
ศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเครื่องกล,
อุตสาหกรรมการจัดการ, เทคโนโลยี
ไฟฟ้า)

จํานวน เพศ เหล่า จว.ที่บรรจุ
๑

ช.

ขส. กรุงเทพฯ

๑

ช.

ช.

๑

ช.

สพ. กาญจนบุรี

กรุงเทพฯ

๑๐๙ ประจําห้องปฏิบตั ิการ สกศ.รร.จปร.
(ชกท.๒๗๐๑) (อัตรา ร.อ.)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม)

๑

ช.

สพ.

นครนายก

๑๑๐ นายทหารการเคลื่อนย้าย
สขส.มทบ.๓๔
(ชกท.๒๖๔๐)(อัตรา ร.อ.)
๑๑๑ หน.ชุดช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
พัน.พัฒนา ๓
(ชกท.๐๒๐๐)(อัตรา ร.ท.)
๑๑๒ อจ.รร.การบิน ทบ.
(ชกท.๔๘๒๓)(อัตรา ร.อ.)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรม
ขนส่งและโลจิสติกส์)

๑

ช.

ขส. พะเยา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาไฟฟ้า
กําลัง, สาขาอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสาร,
สาขาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรม
เครื่องกล, สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

๑

ช.

ช.

๑

ช.

สบ. ลพบุรี

๑๑๓ อจ.รร.ป.ศป.
(ชกท.๑๑๘๓)(อัตรา ร.อ.)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

๑

ช.

ป.

เชียงใหม่

ลพบุรี

๑๓
กลุ่มสอบที่ ๒ วิทยาศาสตร์ ประเภท ก
- สอบวิชาพื้นฐาน ๕๐ ข้อ ๒๐๐ คะแนน (ภาษาอังกฤษ ๘๐ คะแนน,ภาษาไทย ๖๐ คะแนน,
ความรู้ทั่วไป ๖๐ คะแนน)
- สอบวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ๕๐ ข้อ ๓๐๐ คะแนน (ฟิสิกส์ ๔๘คะแนน,เคมี ๔๘คะแนน,
คณิตศาสตร์และสถิติ ๑๒๐ คะแนน, คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ๘๔ คะแนน )
ลําดับ

ตําแหน่ง

๒๑๔ ประจําแผนก กบ.ทบ.
(ชกท.๒๖๒๕)(อัตรา ร.อ.)

๒๑๕ นายทหารโปรแกรม สบ.ทบ.
(ชกท.๒๔๐๕)(อัตรา ร.อ.)
๒๑๖ ประจําแผนก นรด.
(ชกท.๒๔๐๕)(อัตรา พ.ต.)
๒๑๗ นายทหารการกีฬา ฝสก.มทบ.๓๔
(ชกท.๕๐๐๐) (อัตรา ร.อ.)

คุณวุฒิปริญญาตรีในสาขา – ทาง
(ยกเว้นลําดับ ๒๑๙คุณวุฒิ ป.โท)
วิทยาศาสตรบัณฑิต ( สาขาระบบและการจัดการ
สารสนเทศ,สาขาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี,สาขาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)

จํานวน เพศ เหล่า จว.ที่บรรจุ
๑

ช.

สบ. กรุงเทพฯ

คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์

๑
๑

ช.

สบ. กรุงเทพฯ

วิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา)
ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาพลศึกษา)

๑

ช.

สบ. พะเยา

๒๑๘ ประจํากอง วศ.ทบ.
(ชกท.๗๓๑๔)(อัตรา ร.อ.)

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์, ฟิสิกส์ประยุกต์,
วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

๑

ช.

สพ. กรุงเทพฯ

๒๑๙ รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.
(ชกท.๒๗๐๑) (อัตรา พ.ต)

คณิตศาสตร์, การสอนคณิตศาสตร์, การศึกษา
คณิตศาสตร์ประยุกต์
(ปริญญาโท)

๑

ช./ญ

สบ. นครนายก

๑

ช.

๒๒๐ สื่อสารและสารสนเทศฝ่ายสื่อสาร วิทยาศาสตรบัณฑิต (แขนงวิชาเทคโนโลยี
และสารสนเทศร.๒๓
สารสนเทศและการสื่อสาร วิชาเอก
(ชกท.๒๔๐๑)(อัตรา ร.อ.)
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร,
วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร)

ช./ญ. สบ. กรุงเทพฯ

ร.

นครราชสีมา

๑๔
กลุ่มสอบที่ ๓ วิทยาศาสตร์ ประเภท ข
- สอบวิชาพื้นฐาน ๕๐ ข้อ ๒๐๐ คะแนน (ภาษาอังกฤษ๘๐ คะแนน,ภาษาไทย ๖๐คะแนน,
ความรู้ทั่วไป ๖๐ คะแนน)
- สอบวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ๕๐ ข้อ ๓๐๐ คะแนน (ฟิสิกส์ ๖๖ คะแนน,เคมี ๙๖ คะแนน,
ชีววิทยา ๑๐๒ คะแนน,คณิตศาสตร์และสถิติ ๓๖ คะแนน)
เหล่า จว.ที่บรรจุ

๓๒๑ ประจําแผนก กร.ทบ.
(ชกท.๒๑๑๐)(อัตรา ร.อ.)

คุณวุฒิปริญญาตรี
จํานวน เพศ
ในสาขา – ทาง
(ยกเว้นลําดับ ๓๒๔, ๓๒๖ คุณวุฒิ ป.โท)
(ยกเว้นลําดับ ๓๒๕ คุณวุฒิ ป.เอก )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม,
๑
ช.
ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม, ภูมิศาสตร์)

สบ.

กรุงเทพฯ

๓๒๒ อจ.รร.กส.กส.ทบ.
(ชกท.๓๒๐๐)(อัตรา ร.อ.)

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (ต้องมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์)

ลําดับ

ตําแหน่ง

๑

ช./ญ.

กส.

นครนายก

๓๒๓ นายทหารห้องปฏิบตั ิการแพทย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
รพ.รร.๖
(สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)
(ชกท.๓๓๑๔)(อัตรา ร.อ.)

๑

ช.

พ.

กรุงเทพฯ

๓๒๔ นายทหารวิทยาศาสตร์รังสี
รพ.รร.๖
(ชกท.๓๑๙๖)(อัตรา ร.อ.)

วท.ม.สาขาฉายาเวชศาสตร์ (สาขาเวชศาสตร์
นิวเคลียร์, สาขาฟิสิกส์การแพทย์)ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค

๑

ช./ญ.

พ.

กรุงเทพฯ

๓๒๕ อาจารย์ กองการศึกษา วพม.
(ชกท.๒๗๐๑)(อัตรา พ.ต.)

ปริญญาเอก สาขากายวิภาคศาสตร์
และชีววิทยาโครงสร้าง

๑

ช./ญ.

พ.

กรุงเทพฯ

๑๕
ลําดับ

ตําแหน่ง

๓๒๖ อาจารย์ วพม.
(ชกท.๒๗๐๑)(อัตรา พ.ต.)

คุณวุฒิปริญญาตรี
ในสาขา - ทาง
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
(สาขาชีวเคมี, สาขาชีวเคมีและชีววิทยา
โมเลกุล)

จํานวน เพศ

จว.ที่บรรจุ

๑

ช./ญ.

พ.

กรุงเทพฯ

พ.

กาญจนบุรี

๓๒๗ นายทหารโภชนาการ
รพ.ค่ายสุรสีห์
(ชกท.๓๓๑๖)(อัตรา ร.อ.)

- คหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.)
สาขาอาหารและโภชนาการ,
สาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร,
- วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาอาหารและโภชนาการ
- ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาอาหารและโภชนาการ

๑

ช./ญ.

๓๒๘ นายทหารกํากับการเลีย้ งดู
ตอนส่งกําลังสาย พธ. สง.สล.
กรม สน.พล.ร.๙
(ชกท.๔๑๑๐)(อัตรา ร.อ.)

-คหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศบ.)
สาขาอาหารและโภชนาการ,
สาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
-วิทยาศาสตรบัณฑิต(วทบ.)
สาขาคหกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรม
การบริการอาหาร
-ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศบ.)
สาขาคหกรรมศาสตร์, สาขาอาหารและ
โภชนาการ
-ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษบ.)
สาขาคหกรรมศาสตร์, สาขาอาหารและ
โภชนาการ
วทบ. (เทคนิคการแพทย์)
(มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิค
การแพทย์)

๑

ช.

๑

ช./ญ

๓๒๙ นายทหารเทคนิคการแพทย์
ค่ายสุรสิงหนาท
(ชกท.๓๓๑๔)(อัตราพ.ต.)

เหล่า

พธ. กาญจนบุรี

พ.

สระแก้ว

๑๖
ลําดับ

ตําแหน่ง

คุณวุฒิปริญญาตรี
ในสาขา - ทาง

จํานวน เพศ

เหล่า

จว.ที่บรรจุ

๓๓๐ ประจําแผนก แผนกหลอดลมและ
หลอดอาหาร
กองโสต ศอ นาสิกกรรม รพ.รร.๖
(ชกท.๓1๑๘) (อัตรา ร.อ.)

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาความผิดปกติของการสื่อสารความหมาย
(การแก้ไขการได้ยิน)มีใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความ
ผิดปกติของการสื่อสารความหมาย

๑

ช./ญ.

พ.

กรุงเทพฯ

๓๓๑ นายทหารการแว่นตา
กองจักษุกรรม รพ.รร.๖
(ชกท.๖๔๐๐) (อัตรา พ.ต.)

สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์
(O.P.OPTPMETRY)

๑

ญ.

พ.

กรุงทพฯ

๑๗
กลุ่มสอบที่ ๔ศิลปศาสตร์
- สอบวิชาพื้นฐาน ๕๐ ข้อ ๒๐๐ คะแนน (ภาษาอังกฤษ ๘๐ คะแนน,ภาษาไทย ๖๐ คะแนน ,
ความรู้ทั่วไป ๖๐ คะแนน)
- สอบวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์ ๕๐ ข้อ ๓๐๐ คะแนน (กฎหมายทั่วไป ๗๘ คะแนน,สังคมศาสตร์
๗๘ คะแนน,รัฐศาสตร์ ๗๒คะแนน,เศรษฐศาสตร์ ๗๒ คะแนน)
ลําดับ

ตําแหน่ง

๔๓๒ ประจําแผนก กพ.ทบ.
(ชกท.๒๖๑๐)(อัตรา ร.อ.)

คุณวุฒิปริญญาตรีในสาขา - ทาง

จํานวน

เพศ เหล่า จว.ที่บรรจุ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์,
การบริหารงานบุคคล, การบริหารงาน
ภาครัฐ,การจัดการภาครัฐ,
รัฐประศาสนศาสตร์
การบริหารงานทั่วไป, การจัดการ,
การจัดการทั่วไป, บริหารธุรกิจ,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์
การเมืองการปกครอง,
การจัดการทรัพยากรบุคคล,
การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป

๑

ช.

สบ.

กรุงเทพฯ

๑

ช.

สบ.

กรุงเทพฯ

๑

ช.

สบ.

กรุงเทพฯ

๔๓๕ ประจําแผนก กพ.ทบ.
(ชกท.๖๓๐๒)(อัตรา ร.อ.)

เศรษฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ปริมาณ
วิเคราะห์, เศรษฐศาสตร์การเงิน,
เศรษฐศาสตร์การคลังสาธารณะ,
การคลังสาธารณะ,ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์,
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี,
การจัดการเชิงปริมาณ

๑

ช.

สบ.

กรุงเทพฯ

๔๓๖ ประจําแผนก กพ.ทบ.
(ชกท.๒๑๒๐)(อัตรา ร.อ.)

การจัดการทรัพยากรบุคคล,
การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป,
การเลขานุการภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์

๑

ช.

สบ.

กรุงเทพฯ

๑

ช.

สบ.

กรุงเทพฯ

๔๓๓ ประจําแผนก กพ.ทบ.
(ชกท.๒๑๒๐)(อัตรา ร.อ.)
๔๓๔ ประจําแผนก กพ.ทบ.
(ชกท.๒๔๐๔)(อัตรา ร.อ.)

๔๓๗ ประจําแผนก กพ.ทบ.
(ชกท.๒๒๖๐)(อัตรา ร.อ.)

๑๘
ลําดับ

ตําแหน่ง

คุณวุฒิปริญญาตรี
ในสาขา - ทาง
การเงิน, การเงินและการธนาคาร,
การบัญชี, การบริหารธุรกิจ,
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ,
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี,
เศรษฐศาสตร์, การเงินการคลัง
การจัดการภาครัฐ, รัฐประศาสนศาสตร์,
บริหารรัฐกิจ

จํานวน

เพศ

เหล่า

๑

ช.

สบ.

กรุงเทพฯ

๑

ช.

สบ.

กรุงเทพฯ

๔๔๐ นายทหารประสานงานความ รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์,
ร่วมมือด้านความมั่นคง ยก.ทบ. การบริหารภาครัฐความสัมพันธ์
(ชกท.๒๑๖๒)(อัตรา พ.ต.)
ระหว่างประเทศ

๑

ช.

สบ.

กรุงเทพฯ

๔๔๑ ประจําแผนก ยก.ทบ.
(ชกท.๒๑๒๐)(อัตรา พ.ต.)

๑

ช.

สบ.

กรุงเทพฯ

๑

ช.

สบ.

กรุงเทพฯ

รัฐประศาสนศาสตร์, รัฐศาสตร์, การวิจัย
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ, การวิจัยและวัดผล

๑

ช.

สบ.

กรุงเทพฯ

รัฐศาสตร์, การเมืองการปกครอง,
จิตวิทยาสังคม, การพัฒนาสังคม,
การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
บริหารงานบุคคล, วัดผลการศึกษา,
ศึกษาศาสตร์

๑

ช.

สบ.

กรุงเทพฯ

๑

ช.

สบ.

กรุงเทพฯ

รัฐศาสตร์, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ,
การเมืองการปกครอง, ความมั่นคงศึกษา,
ยุทธศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

๑

ช.

สบ.

กรุงเทพฯ

๑

ช.

สบ.

กรุงเทพฯ

ภาษาบาฮาซา

๑

ช.

สบ.

กรุงเทพฯ

๔๓๘ ประจําแผนก ยก.ทบ.
(ชกท.๒๑๖๒)(อัตรา พ.ต.)

๔๓๙ ประจําแผนก ยก.ทบ.
(ชกท.๒๑๖๒)(อัตรา ร.อ.)

นายทหารการจัดทําอัตรา
ยก.ทบ.
(ชกท.๒๖๑๕)(อัตรา ร.อ.)
๔๔๒ นายทหารพัฒนาหลักนิยม
ยก.ทบ.
(ชกท.๒๑๖๒)(อัตรา พ.ต.)
๔๔๓ ประจําแผนก ยก.ทบ.
(ชกท.๒๑๖๒)(อัตรา พ.ต.)
๔๔๔ ประจําแผนก ยก.ทบ.
(ชกท.๒๑๒๐)(อัตรา ร.อ.)
๔๔๕ ประจําแผนก ยก.ทบ.
(ชกท.๒๑๒๐)(อัตรา พ.ต.)
๔๔๖ ล่าม ยก.ทบ.
(ชกท.๙๓๓๒)(อัตรา ร.อ.)
๔๔๗ ประจําแผนก ยก.ทบ.
(ชกท.๒๑๖๒)(อัตรา พ.ต.)

การจัดการทรัพยากรบุคคล, การจัดการ,
การจัดการทั่วไป, รัฐประศาสนศาสตร์,
การบริหารภาครัฐ
"

จว.ที่บรรจุ

๑๙
คุณวุฒิปริญญาตรี
ในสาขา - ทาง
๔๔๘ นายทหารจัดการศึกษา ยก.ทบ. การบริหารการศึกษา , วัดผลการศึกษา
(ชกท.๒๕๐๑)(อัตรา พ.ต.)
ลําดับ

ตําแหน่ง

จํานวน

เพศ

เหล่า

๑

ช.

สบ.

กรุงเทพฯ

๒

ช.

สบ.

กรุงเทพฯ

๒

ช.

สบ.

กรุงเทพฯ

๑

ช.

สบ.

กรุงเทพฯ

๔๕๒ ประจําแผนก กบ.ทบ.
(ชกท.๒๑๒๐)(อัตรา ร.อ.)
๔๕๓ ประจําแผนก กบ.ทบ.
(ชกท.๘๑๐๓)(อัตรา พ.ต.)
๔๕๔ ประจํากอง รร.กบ.ทบ.
(ชกท.๒๕๔๘)(อัตรา พ.ต.)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาการบริหารทรัพยากร
บุคคล,สาขาการจัดการทรัพยากรบุคคล,
สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาโลจิสติกส์,
สาขาการจัดการด้านโลจิสติกส์,
สาขายุทธศาสตร์โลจิสติกส์,
สาขาการบริหารโลจิสติกส์และการปฏิบัติการ)
เศษฐศาสตรบัณฑิต
(สาขาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย,
สาขาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ,
สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการ,
สาขาเศรษฐศาสตร์การคลัง)
รัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
นิติศาสตรบัณฑิต
สาขากฎหมายระหว่างประเทศ
ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาการจัดการศึกษาและ
การเรียนการสอน สาขา การจัดการเรียนรู้)

๑

ช.

สบ.

กรุงเทพฯ

1

ช.

สบ.

กรุงเทพฯ

๑

ช.

สบ.

กรุงเทพฯ

๔๕๕ ประจําแผนก กร.ทบ.
(ชกท.๒๙๐๐)(อัตรา ร.อ.)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารทั่วไป,
การจัดการ, การจัดการทั่วไป, บริหารธุรกิจ)

๑

ช.

สบ.

กรุงเทพฯ

๔๔๙ ประจําแผนก กบ.ทบ.
(ชกท.๒๑๒๐)(อัตรา ร.อ.)
๔๕๐ ประจําแผนก กบ.ทบ.
(ชกท.๒๖๒๕)(อัตรา ร.อ.)
๔๕๑ ประจําแผนก กบ.ทบ.
(ชกท.๖๓๐๒)(อัตรา ร.อ.)

จว.ที่บรรจุ

๒๐
ลําดับ

ตําแหน่ง

คุณวุฒิปริญญาตรี
ในสาขา - ทาง
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป, การจัดการ,
การจัดการทั่วไป,
การจัดการเชิงปริมาณ,
การจัดการทรัพยากร

จํานวน

เพศ

เหล่า

๑

ช.

สบ.

กรุงเทพฯ

๑

ช.

สบ.

กรุงเทพฯ

๑

ช.

สบ.

กรุงเทพฯ

๑

ช.

สบ.

กรุงเทพฯ

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล,การบริหารงานบุคคล, การ
บริหารทั่วไป, การจัดการ,
การจัดการทั่วไป
๔๖๐ ครู รร.กร.กร.ทบ.
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต,
(ชกท.๒๕๑๗)(อัตรา ร.อ.)
ศิลปศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชาสังคมศาสตร์,
มนุษยศาสตร์, ศึกษาศาสตร์)
สาธารณสุขศาสตร์(เอกจิตวิทยา)
๔๖๑ ผบ.มว.สื่อสาร ร้อย.บก.รพศ.๑ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ชกท.๐๒๐๐)(อัตรา ร.ท.)
๔๖๒ บรรณารักษ์ กส.ทบ.
บรรณารักษ์ศาสตร์
(ชกท.๒๑๔๖) (อัตรา พ.ต.)

๑

ช.

สบ.

กรุงเทพฯ

๑

ช.

สบ.

กรุงเทพฯ

๑

ช.

ส.

ลพบุรี

๑

ช./ญ.

กส.

นครปฐม

๔๖๓ นายทหารปฏิบตั ิการจิตวิทยา
ร้อย.ปจว.พัน.ปจว.
(ชกท.๙๓๐๕)(อัตรา ร.ท.)

๑

ช.

สบ.

ลพบุรี

๔๕๖ ประจําแผนก กร.ทบ.
(ชกท.๘๑๐๔)(อัตรา ร.อ.)

๔๕๗ ประจําแผนก กร.ทบ.
(ชกท.๖๓๐๒)(อัตรา ร.อ.)

๔๕๘ ประจําแผนก กร.ทบ.
(ชกท.๕๔๐๑)(อัตรา ร.อ.)
ประจําแผนก กร.ทบ.
(ชกท.๘๑๐๔)(อัตรา ร.อ.)
๔๕๙ ประจําแผนก รร.กร.กร.ทบ.
(ชกท.๒๑๒๐)(อัตรา ร.อ.)

บริหารธุรกิจบัณฑิต,บัญชีบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาการเงิน, การเงินและการธนาคาร,
การบริหารธุรกิจ, การบัญชี
สถิติศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
วิชาเอกวารสารศาสตร์, สื่อสารมวลชน
และการประชาสัมพันธ์, วารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน, สื่อสารมวลชน
"

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์
วิชาเอกออกแบบการสื่อสาร

จว.ที่บรรจุ

๒๑
ลําดับ

ตําแหน่ง

๔๖๔ ประจําแผนก รร.กสร.ศสร.
(ชกท.๘๑๐๔)(อัตรา ร.อ.)
๔๖๕ ฝอ.๕ ร้อย.รพศ.รพศ.๔ พัน.๒
(ชกท.๘๑๐๔)(อัตรา ร.ท.)
ฝอ.๕ ร้อย.รพศ.รพศ.๒ พัน.๑
(ชกท.๘๑๐๔) (อัตรา ร.อ.)
๔๖๖ รรก.อจ.กรม นนร.รอ.รร.จปร.
(ชกท.๒๕๑๗)(อัตรา พ.ต.)

คุณวุฒิปริญญาตรี
ในสาขา - ทาง
จิตวิทยา, ปรัชญา, ทฤษฎีและ
ปรัชญาการเมือง, สังคมวิทยา

จํานวน

เพศ

เหล่า

จว.ที่บรรจุ

๑

ช./ญ.

สบ.

ประจวบคีรีขันธ์

๑

ช.

ร.

พิษณุโลก

"

๑

ช

ร.

ลพบุรี

จิตวิทยา, จิตวิทยาคลีนิค, จิตวิทยาโรงเรียน,
จิตวิทยาอุตสาหกรรม

๑

ช.

สบ.

นครนายก

นิเทศศาสตรบัณฑิต, ศิลปศาสตรบัณฑิต

๒๒
กลุ่มสอบที่ ๕นิติศาสตร์
- สอบวิชาพื้นฐาน ๕๐ ข้อ ๒๐๐ คะแนน (ภาษาอังกฤษ 80 คะแนน,ภาษาไทย 60 คะแนน ,
ความรู้ทั่วไป 60 คะแนน)
- สอบวิชาพื้นฐานนิตศิ าสตร์ ๕๐ ข้อ ๓๐๐ คะแนน (ความรู้เบื้องต้นกฎหมายทั่วไป ๖๐ คะแนน,
กฎหมายอาญา ๖๐ คะแนน, กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ๖๐ คะแนน, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๖๐ คะแนน, กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๖๐ คะแนน)
ลําดับ

ตําแหน่ง

๕๖๗ ผช.นสวส.มทบ.๒๔
(ชกท.๙๓๒๒)(อัตรา พ.ต)
ผช.นสวส.มทบ.๓๕
(ชกท.๙๓๒๒)(อัตรา พ.ต.)
ผช.นสวส.มทบ.๓๓
(ชกท.๙๓๒๒)(อัตรา พ.ต.)
๕๖๘ รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.
(ชกท.๒๗๐๑)(อัตรา พ.ต.)

คุณวุฒิปริญญาตรี
ในสาขา – ทาง
จํานวน
(ยกเว้นลําดับ ๕๖๘ คุณวุฒิปริญญาโท)
นิติศาสตร์
1

เพศ

เหล่า

จว.ที่บรรจุ

ช.

สห.

อุดรธานี

"

1

ช.

สห.

อุตรดิตถ์

"

1

ช.

สห.

เชียงใหม่

1

ช.

สบ.

นครนายก

กฎหมายธุรกิจ, กฎหมายอาญา,
กฎหมายระหว่างประเทศ,
กฎหมายมหาชน, กฎหมายเอกชน
(ปริญญาโท)

๒๓
ลําดับ
๕๖๙

ตําแหน่ง
นธน.กรม ทพ.๔๒
(ชกท.๘๑๐๓)(อัตรา ร.อ.)
นธน.กรม ทพ.๔๓
(ชกท.๘๑๐๓)(อัตรา ร.อ.)
นธน.กรม ทพ.๔๕
(ชกท.๘๑๐๓)(อัตรา ร.อ.)
นธน.กรม ทพ.๔๖
(ชกท.๘๑๐๓)(อัตรา ร.อ.)
นธน.กรม ทพ.๔๗
(ชกท.๘๑๐๓)(อัตรา ร.อ.)
นธน.กรม ทพ.๓๑
(ชกท.๘๑๐๓)(อัตรา ร.อ.)
นธน.กรม ทพ.๓๓
(ชกท.๘๑๐๓)(อัตรา ร.อ.)
นธน.กรม ทพ.๓๕
(ชกท.๘๑๐๓)(อัตรา ร.อ.)
นธน.กรม ทพ.๓๖
(ชกท.๘๑๐๓)(อัตรา ร.อ.)
นธน.กรม ทพ.๒๒
(ชกท.๘๑๐๓)(อัตรา ร.อ.)
นธน.กรม ทพ.๒๓
(ชกท.๘๑๐๓)(อัตรา ร.อ.)
นธน.กรม ทพ.๒๖
(ชกท.๘๑๐๓)(อัตรา ร.อ.)
นธน.ร.๓
(ชกท.๘๑๐๓)(อัตรา ร.อ.)
นธน.ร.๗
(ชกท.๘๑๐๓)(อัตรา ร.อ.)
นธน.ร.๑๒ รอ.
(ชกท.๘๑๐๓)(อัตรา ร.อ.)
นธน.ร.๑๓
(ชกท.๘๑๐๓)(อัตรา ร.อ.)
นธน.ร.๑๕
(ชกท.๘๑๐๓)(อัตรา ร.อ.)

คุณวุฒิปริญญาตรี
ในสาขา - ทาง
นิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์

จํานวน

เพศ

เหล่า

จว.ที่บรรจุ

๑

ช.

ธน.

ปัตตานี

"

๑

ช.

ธน.

ปัตตานี

"

๑

ช.

ธน.

นราธิวาส

"

๑

ช.

ธน.

นราธิวาส

"

๑

ช.

ธน.

ยะลา

"

๑

ช.

ธน.

พะเยา

"

๑

ช.

ธน.

ลําปาง

"

๑

ช.

ธน.

กําแพงเพชร

"

๑

ช.

ธน.

แม่ฮ่องสอน

"

๑

ช.

ธน.

นครราชสีมา

"

๑

ช.

ธน.

ศรีสะเกษ

"

๑

ช.

ธน.

บุรีรัมย์

"

๑

ช.

ธน.

สกลนคร

"

๑

ช.

ธน.

เชียงใหม่

"

๑

ช.

ธน.

สระแก้ว

"

๑

ช.

ธน.

อุดรธานี

"

๑

ช.

ธน.

นครศรีธรรมราช

๒๔
ลําดับ
๕๖๙
(ต่อ)

ตําแหน่ง
นธน.ร.๒๓
(ชกท.๘๑๐๓)(อัตรา ร.อ.)
นธน.ร.๒๙
(ชกท.๘๑๐๓)(อัตรา ร.อ.)
นธน.ร.๑๑๑
(ชกท.๘๑๐๓)(อัตรา ร.อ.)
นธน.ร.๑๑๒
(ชกท.๘๑๐๓)(อัตรา ร.อ.)
นธน.กรม ร.๑๕๓
(ชกท.๘๑๐๓)(อัตรา ร.อ.)
นธน.ม.๒
(ชกท.๘๑๐๓)(อัตรา ร.อ.)
นธน.ม.๔ รอ.
(ชกท.๘๑๐๓)(อัตรา ร.อ.)
นธน.ม.๕ รอ.
(ชกท.๘๑๐๓)(อัตรา ร.อ.)
นธน.ปตอ.๑
(ชกท.๘๑๐๓)(อัตรา ร.อ.)
นธน.ปตอ.๒
(ชกท.๘๑๐๓)(อัตรา ร.อ.)
นธน.ป.๑ รอ.
(ชกท.๘๑๐๓)(อัตรา ร.อ.)
นธน.ป.๗๑
(ชกท.๘๑๐๓)(อัตรา ร.อ.)
นธน.ป.๗๒
(ชกท.๘๑๐๓)(อัตรา ร.อ.)
นธน.รพศ.๕
(ชกท.๘๑๐๓)(อัตรา ร.อ.)
นธช. ศสพ.
(ชกท.๘๑๐๓)(อัตรา ร.อ.)
นธช.พล.พัฒนา ๑
(ชกท.๘๑๐๓)(อัตรา ร.อ.)
นธน. รร.กสร.ศสร.
(ชกท.๘๑๐๓)(อัตรา พ.ต.)

คุณวุฒิปริญญาตรี
ในสาขา - ทาง
"

จํานวน

เพศ

เหล่า

จว.ที่บรรจุ

๑

ช.

ธน.

นครราชสีมา

"

๑

ช.

ธน.

กาญจนบุรี

"

๑

ช.

ธน.

ฉะเชิงเทรา

"

๑

ช.

ธน.

ฉะเชิงเทรา

"

๑

ช.

ธน.

ปัตตานี

"

๑

ช.

ธน.

อุตรดิตถ์

"

๑

ช.

ธน.

สระบุรี

"

๑

ช.

ธน.

สระบุรี

"

๑

ช.

ธน.

กรุงเทพฯ

"

๑

ช.

ธน.

กรุงเทพฯ

"

๑

ช.

ธน.

กรุงเทพฯ

"

๑

ช.

ธน.

ลพบุรี

"

๑

ช.

ธน.

ลพบุรี

"

๑

ช.

ธน.

เชียงใหม่

"

๑

ช.

ธน.

ลพบุรี

"

๑

ช.

ธน.

ราชบุรี

"

๑

ช.

ธน.

ประจวบคีรีขันธ์

๒๕
ลําดับ

ตําแหน่ง

๕๗๐ นธน.ส.๑
(ชกท.๘๑๐๓)(อัตรา ร.อ.)
นธช. ศร.
(ชกท.๘๑๐๓)(อัตรา ร.อ.)
นธช. ศม.
(ชกท.๘๑๐๓)(อัตรา ร.อ.)
นธช. ศป.
(ชกท.๘๑๐๓)(อัตรา ร.อ.)
นธช. รร.นส.นส.ทบ.
(ชกท.๘๑๐๓)(อัตรา ร.อ.)
ประจําแผนกคดีแพ่ง กคด.สธน.ทบ.
(ชกท.๘๑๐๓)(อัตรา ร.อ.)
ประจําแผนกคดีแพ่ง กคด.สธน.ทบ.
(ชกท.๘๑๐๓)(อัตรา ร.อ.)
ประจําแผนกคดีปกครองและคดี
ในศาลชํานัญพิเศษ กคด.สธน.ทบ.
(ชกท.๘๑๐๓)(อัตรา ร.อ.)
ประจําแผนกนิติธรรม
กนธ.สธน.ทบ.
(ชกท.๘๑๐๓)(อัตรา ร.อ.)
ประจําแผนกสัญญา
กนธ.สธน.ทบ.
(ชกท.๘๑๐๓)(อัตรา ร.อ.)
ประจําแผนกสงเคราะห์ทางกฎหมาย
กนธ.สธน.ทบ.
(ชกท.๘๑๐๓)(อัตรา ร.อ.)

คุณวุฒิปริญญาตรี
ในสาขา - ทาง
นิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์
"
"
"
"
"
"

จํานวน

เพศ

เหล่า จว.ที่บรรจุ

๑

ช./ญ.

ธน.

สมุทรสาคร

๑

ช./ญ.

ธน.

ประจวบคีรีขันธ์

๑

ช./ญ.

ธน.

สระบุรี

๑

ช./ญ.

ธน.

ลพบรี

๑

ช./ญ.

ธน.

ประจวบคีรีขันธ์

๑

ช./ญ.

ธน.

กรุงเทพฯ

๑

ช./ญ.

ธน.

กรุงเทพฯ

๑

ช./ญ.

ธน.

กรุงเทพฯ

๑

ช./ญ.

ธน.

กรุงเทพฯ

๑

ช./ญ.

ธน.

กรุงเทพฯ

๑

ช./ญ.

ธน.

กรุงเทพฯ

"

"

"
"

๒๖
กลุ่มสอบที่ ๖ การเงินการบัญชี
- สอบวิชาพื้นฐาน ๕๐ ข้อ ๒๐๐ คะแนน (ภาษาอังกฤษ ๘๐ คะแนน,ภาษาไทย ๖๐ คะแนน ,ความรู้ทั่วไป ๖๐ คะแนน)
- สอบวิชาพื้นฐานการเงิน/การบัญชี ๕๐ ข้อ ๓๐๐ คะแนน (การเงิน/การบัญชี๑๕๐ คะแนน,
บัญชีราชการและวิชาที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ ๑๕๐ คะแนน)
ลําดับ

ตําแหน่ง

๖๗๑ ประจําแผนก ขว.ทบ.
(ชกท.๔๐๑๐)( อัตรา ร.อ.)
๖๗๒ ประจําแผนก สปช.ทบ.
(ชกท.๖๑๐๑)(อัตรา ร.อ.)
๖๗๓ นายทหารตรวจบัญชี สตน.ทบ.
(ชกท.๖๑๑๐)(อัตรา ร.อ.)
๖๗๔ นายทหารรับจ่ายเงิน
มทบ.๑๑
(ชกท.๖๒๐๑)(อัตรา ร.อ.)

นบช.มทบ.๑๗
(ชกท.๖1๐๑) (อัตรา ร.อ.)
ผช.ฝกง.บชร.๑
(ชกท.๖๓๐๑)(อัตรา ร.อ.)
ผช.ฝกง.ศป.
(ชกท.๖๑๐๐)(อัตรา ร.อ.)
นายทหารรับจ่ายเงิน มทบ.๓๖
(ชกท.๖๒๐๑)(อัตรา ร.อ.)
นายทหารรับ-จ่ายเงิน รร.สธ.ทบ.
(ชกท.๖๑๐๑)(อัตรา ร.อ.)
นายทหารรับจ่ายเงิน สวพท.
(ชกท.๖๒๐๑)(อัตรา ร.อ.)
นายทหารรับจ่ายเงิน มทบ.๑๔
(ชกท.๖๒๐๑)(อัตรา ร.อ.)

คุณวุฒิปริญญาตรี
ในสาขา - ทาง
ปริญญาบัญชีบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี

จํานวน

เพศ

เหล่า

จว.ที่บรรจุ

๑

ช./ญ.

ขว.

กรุงเทพฯ

บัญชี,บัญชีต้นทุน,บัญชีการเงิน,
การบัญชี,การบัญชีทั่วไป,บริหารธุรกิจ,
การบริหารการเงิน,
บัญชี, พาณิชยศาสตร์, บริหารธุรกิจ

๑

ช./ญ.

กง.

กรุงเทพฯ

๑

ช./ญ.

กง. กรุงเทพฯ

การบัญชี, การบัญชีทั่วไป, การสอบบัญชี,
การบัญชีต้นทุน, การต้นทุน, การเงิน,
การเงินและการธนาคาร,
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี,
การเงินการธนาคาร, การเงินและการบัญชี,
การบัญชีและการเงิน, บัญชีการเงิน

๑

ญ.

กง.

กรุงเทพฯ

ญ.

กง.

ราชบุรี

๑

ญ.

กง.

ชลบุรี

๑

ญ.

กง.

ลพบุรี

๑

ญ.

กง.

เพชรบูรณ์

๑

ญ.

กง.

กรุงเทพฯ

๑

ญ.

กง.

กรุงเทพฯ

๑

ญ.

กง.

ชลบุรี

"
"
"
"
"
"
"

๑

๒๗
ลําดับ

ตําแหน่ง

๖๗๕ นายทหารควบคุมการเบิกจ่าย
มทบ.๑๓
(ชกท.๖๓๐๑)(อัตรา ร.อ.)

คุณวุฒิปริญญาตรี
ในสาขา - ทาง
การบัญชี, การบัญชีทั่วไป, การสอบบัญชี,
การบัญชีต้นทุน, การต้นทุน, การเงิน,
การเงินและการธนาคาร,
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี,
การเงินการธนาคาร,การเงินและการบัญชี,
การบัญชีและการเงิน, บัญชีการเงิน

นายทหารบัญชี มทบ.๒๑
(ชกท.๖๑๐๑)(อัตรา ร.อ.

"

ผช.ฝกง.บชร.๓
(ชกท.๖๓๐๑)(อัตรา ร.อ.)

"

นายทหารบัญชี พล.พัฒนา ๓
(ชกท.๖๑๐๑)(อัตรา ร.อ.)
นายทหารรับจ่ายเงิน มทบ.๓๙
(ชกท.๖๒๐๑)(อัตรา ร.อ.)
นายทหารบัญชี มทบ.๔๓
(ชกท.๖๑๐๑)(อัตรา ร.อ.)
นายทหารควบคุมการเบิกจ่าย
มทบ.๔๒
(ชกท.๖๓๐๑)(อัตรา ร.อ.)
ผช.นายทหารควบคุมการเบิกจ่าย
สส.
(ชกท.๖๑๐๑)(อัตรา ร.อ.)
นายทหารบัญชี พล.พัฒนา ๑
(ชกท.๖๓๐๑)(อัตรา ร.อ.)
ผช.นายทหารการเงิน
กรมพัฒนา ๔
(ชกท.๖๓๐๑)(อัตรา ร.อ.)

"
"

จํานวน

เพศ

เหล่า

จว.ที่บรรจุ

๑

ช.

กง.

ลพบุรี

๑

ช.

กง.

นครราชสีมา

๑

ช.

กง.

พิษณุโลก

๑

ช.

กง.

พิษณุโลก

๑

ช.

กง.

พิษณุโลก

๑

ช.

กง.

นครศรีธรรมราช

๑

ช.

กง.

สงขลา

๑

ช.

กง. กรุงเทพฯ

๑

ช.

กง. ราชบุรี

๑

ช.

กง. สงขลา

"

"

"

"

"

๒๘
ลําดับ

ตําแหน่ง

คุณวุฒิปริญญาตรี
ในสาขา - ทาง
การบัญชี, การบัญชีทั่วไป, การสอบบัญชี,
๖๗๕ นายทหารควบคุมการ
(ต่อ) เบิกจ่าย รร.กสร.ศสร.
การบัญชีต้นทุน, การต้นทุน, การเงิน,
(ชกท.๖๑๐๐)(อัตรา ร.อ.) การเงินและการธนาคาร,
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี,
การเงินการธนาคาร,การเงินและการบัญชี,
การบัญชีและการเงิน, บัญชีการเงิน
นายทหารรับจ่ายเงิน พล.ป.
"
(ชกท.๖๒๐๑)(อัตรา ร.อ.)
นายทหารรับ-จ่ายเงิน กบ.ทบ.
(ชกท.๖๒๐๑)(อัตรา ร.อ.)
ผช.นายทหารการเงิน
กรมพัฒนา ๒
(ชกท.๖๓๐๑)(อัตรา ร.อ.)
นบช. พล.พัฒนา ๒
(ชกท.๖๓๐๑)(อัตรา ร.อ.)

จํานวน

เพศ

เหล่า

จว.ที่บรรจุ

๑

ช.

กง. ประจวบคีรีขันธ์

๑

ช.

กง. ลพบุรี

๑

ช.

กง. กรุงเทพฯ

๑

ช.

กง. นครราชสีมา

๑

ช.

กง. นครราชสีมา

๑

ช.

กง. ราชบุรี

๑

ช.

กง. กรุงเทพฯ

๑

ช.

กง. ราชบุรี

๑

ช.

กง. พิษณุโลก

"

"
"

ผช.นายทหารการเงิน ช.๑๑
(ชกท.๖๓๐๑)(อัตรา ร.อ.)

"

นายทหารรับ-จ่ายเงิน วทบ.
(ชกท.๖๑๐๑)(อัตร่า ร.อ.)

"

ผช.นายทหารการเงิน ช.๑ รอ.
(ชกท.๖๓๐๑)(อัตรา ร.อ.)

"

ผช.นายทหารการเงิน ช.๓
(ชกท.๖๓๐๑)(อัตรา ร.อ.)

"

๒๙
กลุ่มสอบที่ ๗ศาสนศาสตร์
- สอบวิชาพื้นฐาน ๕๐ ข้อ ๒๐๐ คะแนน (ภาษาอังกฤษ ๘๐ คะแนน,ภาษาไทย ๖๐ คะแนน ,
ความรู้ทั่วไป ๖๐ คะแนน)
- สอบวิชาพื้นฐานพุทธศาสนา๕๐ข้อ ๓๐๐คะแนน
ลําดับ
๗๗๖

ตําแหน่ง

คุณวุฒิปริญญาตรี
ในสาขา - ทาง

จํานวน

เพศ

เหล่า

จว.ที่บรรจุ

อศจ.ร.๑๗
- เปรียญธรรม ๙ ประโยค
(ชกท.๕๓๑๐)(อัตรา ร.อ.) - พุทธศาสตรบัณฑิต และ
เปรียญธรรม ๔ ประโยคขึ้นไป
- ศาสนศาสตรบัณฑิต และ
เปรียญธรรม ๔ ประโยคขึ้นไป
(เฉพาะ ผช.อสจ. ต้องสอบได้ปริญญาตรี
สาขาใดสาขาหนึ่งที่ทาง กพ. รับรอง)
อศจ.ร.๒๕
"
(ชกท.๕๓๑๐)(อัตรา ร.อ.)

๑

ช.

สบ.

พะเยา

๑

ช.

สบ.

สุราษฎร์ธานี

อศจ.ส.๑
(ชกท.๕๓๑๐)(อัตรา ร.อ.)

"

๑

ช.

สบ.

สมุทรสาคร

อศจ.ม.๔ รอ.
(ชกท.๕๓๑๐)(อัตรา ร.อ.)

"

๑

ช.

สบ.

สระบุรี

อศจ.ม.๑ รอ.
(ชกท.๕๓๑๐)(อัตรา ร.อ.)

"

๑

ช.

สบ.

กรุงเทพฯ

อศจ.ม.๒
(ชกท.๕๓๑๐)(อัตรา ร.อ.)

"

๑

ช.

สบ.

อุตรดิตถ์

อศจ.ม.๗
(ชกท.๕๓๑๐)(อัตรา ร.อ.)

"

๑

ช.

สบ.

ขอนแก่น

๓๐
หมายเหตุ
๑. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิในสาขา – ทาง ตรงตามคําแนะนําเปิดรับสมัคร ซึ่งตรวจสอบตามที่สํานักงาน ก.พ. ให้การ
รับรองการเทียบคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ ไว้แล้ว ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร๑๐๐๔.๓/ว ๔๑ ลง ๓๐ ก.ย.๕๓
และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๒๑ ลง ๑๘ ส.ค.๕๔, หนังสือสํานักงาน กพ. ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว ๑๔ลง ๑๐
ก.ย.๕๕ และหนั งสื อสํ านั กงาน กพ. ที่ นร. ๑๐๐๔/ว ๑๑ ลง ๑๓ ส.ค. ๕๖ หรื อทางเว็ บไซต์ ของสํ านั กงาน ก.พ.
http://www.ocsc.go.th
๒. กลุ่มตําแหน่งในการสอบแบ่งออกเป็น 76 กลุ่มตําแหน่งให้ผู้สมัครสอบตัดสินใจเลือกสมัครสอบได้เพียง ๑ กลุ่มตําแหน่ง เท่านั้น
๓. ตัวย่อเหล่าทหารบก สบ.=ทหารสารบรรณ, สพ.=ทหารสรรพาวุธ, ส.=ทหารสื่อสาร, กส.=ทหารการสัตว์,
พ.=ทหารแพทย์,ร.=ทหารราบ, ช.=ทหารช่าง, ป.=ทหารปืนใหญ่, สห.=ทหารสารวัตร, กง.=ทหารการเงิน,
ธน. = ทหารพระธรรมนูญ, ขว. = ทหารการข่าว
๔. คําย่อในชื่อตําแหน่ง (พอสังเขป) ชกท.= ชํานาญการทางทหาร, ศอ.= ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ, ยย.=ยุทธโยธา,
หน .= หัวหน้า,มว. = หมวด, อจ.=อาจารย์, รร. = โรงเรียน, รพ.=โรงพยาบาล, รพ.รร.๖ = โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า,
วพม. = วิ ท ยาลั ย แพทย์ ศ าสตร์ พ ระมงกุ ฎ เกล้ า , สวพท. = สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ท หาร,
นรด.=หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน, จทบ.=จังหวัดทหารบก, ผช.=ผู้ช่วย,ฝกง.=ฝ่ายการเงิน,อศจ.=อนุศาสนาจารย์,
กศ.=กองการศึกษา, สกศ.=ส่วนการศึกษา

๓๑

ผนวก ข

รายละเอียดเพิ่มเติมและขั้นตอนการสอบบุคคลพลเรือนทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็น
นายทหารสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ๒๕๕๙
๑. การสอบภาควิชาการ (รอบแรก) ผู้มีสิทธิสอบทุกคน จะต้องเข้ารับการทดสอบ
- วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ม.ค. 5๙ เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง (บางนา)
๑.๑วิชาทั่วไป (พื้นฐานระดับปริญญาตรี) มี ๒๐๐ คะแนน (๕๐ ข้อ) ประกอบด้วย
๑.๑.๑ วิชาภาษาไทย
80 คะแนน
๑.๑.๒ วิชาภาษาอังกฤษ
60 คะแนน
๑.๑.๓ วิชาความรู้ทั่วไป (ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม และการทหารของไทย) 60 คะแนน
๑.๒สอบวิชาเฉพาะตามคุณวุฒิทางสาขา ( ระดับพื้นฐาน ) ๓๐๐ คะแนนแบ่งสอบตามกลุ่มรับสมัคร ดังนี้
๑.๒.๑ วิ ช าเฉพาะตามคุ ณ วุ ฒิ ท างวิ ศวกรรมศาสตร์ ( กลศาสตร์ ๗๒ คะแนน, คณิ ต ศาสตร์ และสถิ ติ
๗๘ คะแนน, เขียนแบบ ๗๘ คะแนน, ไฟฟ้า ๗๒ คะแนน)
๑.๒.๒ วิชาเฉพาะตามคุณวุฒิทางวิทยาศาสตร์ประเภท ก (คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ๘๔ คะแนน, ฟิสิกส์ ๔๘
คะแนน, เคมี ๔๘ คะแนน,คณิตศาสตร์และสถิติ ๑๒๐ คะแนน)
๑.๒.๓ วิชาเฉพาะตามคุณวุฒิทางวิทยาศาสตร์ประเภท ข (ฟิสิกส์ ๖๖ คะแนน, เคมี ๙๖ คะแนน, ชีววิทยา
๑๐๒ คะแนน, คณิตศาสตร์และสถิติ ๓๖ คะแนน)
๑.๒.๔ วิชาเฉพาะตามคุณวุฒิทางศิลปศาสตร์(กฎหมายทั่วไป ๗๘ คะแนน, สังคมศาสตร์ ๗๘ คะแนน,
รัฐศาสตร์ ๗๒ คะแนน, เศรษฐศาสตร์ ๗๒ คะแนน)
๑.๒.๕ วิชาเฉพาะตามคุณวุฒิทางนิติศาสตร์ (ความรู้เบื้องต้นกฎหมายทั่วไป ๖๐ คะแนน, กฎหมายอาญา
๖๐ คะแนน, กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ๖๐ คะแนน, กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา ๖๐ คะแนน, กฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง ๖๐ คะแนน)
๑.๒.๖ วิชาเฉพาะตามคุณวุฒิทางการเงินการบัญชี(การเงินและการบัญชี ๑๕๐ คะแนน,บัญชีราชการและ
วิชาที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ ๑๕๐ คะแนน)
๑.๒.๗ วิชาเฉพาะตามคุณวุฒิทางศาสนศาสตร์ (วิชาพื้นฐานพุทธศาสตร์ ๓๐๐ คะแนน)

หัวข้อในการสอบภาควิชาการแต่ละวิชา
๑. วิชาทั่วไป
๑.๑ วิชาภาษาไทย
- หลักภาษา การใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
๑.๒ วิชาภาษาอังกฤษ
- ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในเรื่องเกี่ยวกับ ข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบัน เหตุการณ์สําคัญในอดีต
และความรู้ทั่วไป
๑.๓ ความรู้ทั่วไป
- ข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เหตุการณ์สําคัญในอดีต ประวัติศาสตร์ชาติไทย
ภูมิศาสตร์ การทหารของไทย

๓๒
๒. วิชาเฉพาะตามวุฒิทางสาขา (ระดับพื้นฐาน) (กลุ่มที่ ๑ วิศวกรรมศาสตร์, กลุ่มที่ ๒ วิทยาศาสตร์ประเภท กก
ลุ่มที่ ๓ วิทยาศาสตร์ประเภท ข, กลุ่มที่ ๔ศิลปศาสตร์, กลุ่มที่ ๕ นิติศาสตร์, กลุ่มที่ ๖ การเงินการบัญชี และ
กลุ่มที่ ๗ ศาสนศาสตร์)
๒.๑ กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
๒.๑.๑ วิชากลศาสตร์
- การหาผลลัพธ์ของระบบแรง การสมดุลของระบบแรง การวิเคราะห์แรงภายในโครงสร้าง (Structure
and truss) ในระบบ ๒ มิติ และ ๓ มิติ จุดศูนย์กลางของมวลและจุดศูนย์ถ่วง โมเมนท์ความเฉื่อยของพื้นที่ ความเสียด
ทาน หลักการของงานเสมือน เสถียรภาพจลน์ศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเทห์แข็ง กฎการเคลื่อนที่
ข้อที่ ๒ของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมเมนตัม
๒.๑.๒ วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
- ลิ มิ ตและความต่ อเนื่ องของฟั งก์ ชั น อนุ พั นธ์ และการประยุ กต์ ของอนุ พั นธ์ ปริ พั นธ์ ไม่ จํ ากั ดเขต
ปริพันธ์จํากัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์ และการประยุกต์ของปริพันธ์จํากัดเขต การหาลิมิตของฟังก์ชัน รูปแบบไม่กําหนด
โดยใช้กฎของโลปิตาล และการหาปริพันธ์ไม่ตรงแบบลําดับและอนุกรมอนันต์ การตรวจสอบการลู่เข้าของอนุกรมอนันต์
พิกัดเชิงขั้ว เวกเตอร์ ปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันหลายตัวแปร
เส้นตรง และระนาบในปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และการประยุกต์ อนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปร
ปริพันธ์สองชั้น ความน่าจะเป็น การแจกแจงแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง ฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม
๒.๑.๓ วิชาเขียนแบบวิศวกรรม
- การใช้ เ ครื่ อ งมื อ และโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ เ ขี ย นแบบ ตั ว อั ก ษรและตั ว เลขในการเขี ย นแบบ
เรขาคณิตสร้างรูป ทฤษฎีการเขียนแบบรูปชนิดต่างๆ การเขียนภาพฉายระนาบสองมิติ สามมิติ ภาพตัด การเขียนมิติ
และข้อความประกอบแบบ การสเก็ตแบบ ข้อตกลงในการเขียนแบบรูปทรวดทรงแบบต่าง ๆ การเขียนแบบวัสดุ
วิศวกรรมและแบบโครงสร้าง
๒.๑.๔ วิชาพื้นฐานไฟฟ้าวิศวกรรม
- แนวคิดพื้นฐานทางไฟฟ้าองค์ประกอบของวงจรไฟฟ้ากฏของโอห์ม กฏของเคอร์ชอฟ วงจรตัวต้านทาน
การวิเคราะห์แบบโนดและเมช ทฤษฎีการวางซ้อน ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน องค์ประกอบสะสมพลังงาน การวิเคราะห์
วงจรอันดับหนึ่ง การวิเคราะห์วงจรอันดับสอง อิมพีแดนซ์และแอดมิตแตนซ์ หลักการเฟสเซอร์และแผนภาพเฟสเซอร์
การวิเคราะห์ผลตอบสนองต่อสัญญาณไซน์การวิเคราะห์กําลังไฟฟ้ากระแสสลับวงจรไฟฟ้าชนิดเฟสเดียวและชนิดสามเฟส
การส่งผ่านกําลังไฟฟ้าระบบไฟฟ้าเบื้องต้นในชีวิตประจําวันและอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ
๒.๒. กลุ่มวิทยาศาสตร์ประเภท ก
๒.๒.๑ วิชาฟิสิกส์
- กลศาสตร์ของอนุภาค และวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล ความร้อน การสั่นและคลื่น
หลักการเบื้องต้นของแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ทัศนศาสตร์
ฟิสิกส์แผนใหม่
๒.๒.๒ วิชาเคมี
- มวลสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม สมบัติของก๊าซ ของเหลว ของแข็ง สารละลาย สมดุลเคมี สมดุล
ไอออน จลนศาสตร์เคมี พันธะเคมี ระบบพีริออดิก ธาตุเรพรีเซนเททีฟ และโลหะทรานซิชัน

๓๓
๒.๒.๓ วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
- ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และการประยุกต์ของอนุ พันธ์ ปริพันธ์ไม่ จํากั ดเขต
ปริพันธ์จํากัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์ และการประยุกต์ของปริพันธ์จํากัดเขต การหาลิมิตของฟังก์ชัน รูปแบบไม่กําหนด
โดยใช้กฎของโลปิตาล และการหาปริพันธ์ไม่ตรงแบบลําดับและอนุกรมอนันต์ การตรวจสอบการลู่เข้าของอนุกรมอนันต์
พิกัดเชิงขั้ว เวกเตอร์ ปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันหลายตัวแปร
เส้นตรง และระนาบในปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และการประยุกต์ อนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปร
ปริพันธ์สองชั้น ความน่าจะเป็น การแจกแจงแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง ฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม
๒.๒.๔ วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
- ส่วนประกอบและการทํางานของคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการและการใช้งานวินโดว์ การใช้งาน
โปรแกรมสําเร็จรูปไมโครซอฟออฟฟิสและเครือข่าย การสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ต
๒.๓ กลุ่มวิทยาศาสตร์ ประเภท ข
๒.๓.๑ วิชาฟิสิกส์
- กลศาสตร์ของอนุภาค และวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล ความร้อน การสั่นและคลื่น
หลักการเบื้องต้นของแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ทัศนศาสตร์
ฟิสิกส์แผนใหม่
- ฟิสิกส์ของอะตอม นิวเคลียสและกัมมันตภาพรังสีการประยุกต์ใช้ความรู้ฟิสิกส์ในด้านต่างๆ เช่น
การแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรมและชีวิตประจําวัน เป็นต้น
๒.๓.๒ วิชาเคมี
- มวลสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม สมบัติของก๊าซ ของเหลว ของแข็ง สารละลาย สมดุลเคมี สมดุล
ไอออน จลนศาสตร์เคมี พันธะเคมี ระบบพีริออดิก ธาตุเรพรีเซนเททีฟ และโลหะทรานซิชัน
- อินทรีย์เคมีเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความรู้ในด้านต่างๆ เช่น การแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม
และชีวิตประจําวัน เป็นต้น
๒.๓.๓ วิชาชีววิทยา
- การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์ กระบวนการสังเคราะห์แสง
กระบวนการหายใจระดับเซลล์ การแลกเปลี่ยนก๊าซ การลําเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ การลําเลียงสารในสัตว์
การลํา เลี ยงสารในพื ช โภชนาการ การย่อ ยอาหาร และการขั บ ถ่ ายหลั กการถ่า ยทอดลั ก ษณะทางพั น ธุก รรม
การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ เนื้อเยื่อสัตว์ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช เนื้อเยื่อของพืช
ระบบประสาท ฮอร์โมนพืช ฮอร์โมนสัตว์ การรักษาดุลยภาพของร่างกาย พฤติกรรมและ วิวัฒนาการ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
- การประยุกต์ใช้ความรู้ในด้านชีววิทยาในด้านต่าง ๆ เช่น การแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม และ
ชีวิตประจําวัน
๒.๓.๔ วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
- สัดส่วน ร้อยละ เชต การให้เหตุผลแบบอุปนัย การให้เหตุผลแบบนิรนัย ระบบสมการเชิงเส้นและ
เมทริกซ์ฟังก์ชันและกราฟลําดับและอนุกรมระบบจํานวนจริง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์
- ลิมิ ตและความต่ อเนื่ องของฟั งก์ชั น อนุพัน ธ์ของฟัง ก์ชัน การประยุก ต์ของอนุ พันธ์ ปริ พันธ์ ของ
ฟังก์ชันและการประยุกต์

๓๔
- สถิติพรรณา ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน ฐานนิยม หลักการเบื้องต้นความ
น่าจะเป็น สถิติการประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ถดถอยและสหสัมพันธ์
๒.๔ กลุ่มศิลปศาสตร์
๒.๔.๑ วิชากฎหมายทั่วไป
- ความหมาย ลักษณะ ระบบ ที่มา ประเภท และศักดิ์ของกฎหมายความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับ
ศาสตร์อื่น ๆ การใช้เหตุผลในทางกฎหมายกฎหมายกับการพัฒนาสังคม การศึกษาค้นคว้า และวิจัยทางนิติศาสตร์การ
บัญญัติ การบังคับใช้และการยกเลิกกฎหมายกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน ระบบกระบวนการยุติธรรมไทย ระบบ
ศาลของไทย หลักการพื้นฐานของกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง
๒.๔.๒ วิชาสังคมศาสตร์
- ชีวิ ตทางสังคมมนุษย์ กลุ่มคน และสังคม ครอบคลุมตั้งแต่ การวิเคราะห์การพบปะของคนที่ ไม่ รู้จั ก
ไปจนถึงการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางสั งคม เช่น วัฒนธรรม กลุ่ มทางสั งคม สถาบั นทางสั งคม ประชากรศาสตร์
การแบ่งช่วงชั้นทางสังคม การควบคุมสังคม การจัดระเบียบทางสังคม สังคมวิทยาการศึกษา สังคมวิทยาชนบท สังคมวิทยานคร
๒.๔.๓ วิชารัฐศาสตร์
- การเมืองการปกครองรัฐโดยศึกษาเรื่องของรัฐอันได้แก่ การรับรองรัฐ ประเภทของรัฐ อํานาจรัฐ
และศึกษาเรื่องของระบบการเมืองในฐานะที่เป็นระบบย่อยของระบบสังคม ซึ่งมีหน้าที่ในการที่จะนําสังคมให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ ศึกษาหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองต่าง ๆ
๒.๔.๔ วิชาเศรษฐศาสตร์
- พฤติกรรมของผู้บริโภค พฤติกรรมผู้ผลิต อุปสงค์ อุปทาน กลไกราคา การผลิต ต้นทุนการผลิต การ
กํ า หนดราคาของตลาดแข่ ง ขั น สมบู ร ณ์ และการตลาดแข่ ง ขั น ไม่ ส มบู ร ณ์ รายได้ ป ระชาชาติ การกํ า หนดรายได้
ประชาชาติดุลยภาพ การลงทุน ปัญหาเศรษฐกิจและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๒.๕ กลุ่มนิติศาสตร์
- ความรู้เบื้องต้นกฎหมายทั่วไป ลักษณะ ระบบ ที่มา ประเภท และลําดับชั้นของกฎหมาย ขอบเขต
ใช้บังคับ การตีความ สิทธิ บุคคล กระบวนการยุติธรรม กฎหมายไทย
- กฎหมายอาญา ศึกษาลักษณะของกฎหมายอาญา หลักทั่วไปแห่งกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าด้วย
ความผิด ทฤษฎีว่าด้วยความรับผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะของโทษ การกําหนดโทษ เหตุต่างๆ
อันกระทบกระเทือนถึงการลงโทษทางอาญา บทบัญญัติทั่วไปที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา
- กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แนวความคิดพื้นฐาน และบทบาทความสําคัญของกฎหมายเอกชน การ
ใช้และการตีความกฎหมายเอกชน อิทธิพลของแนวความคิดในเรื่องรัฐสวัสดิการที่มีต่อหลักกฎหมายเอกชน อันเป็นผล
ให้มีการก่อรูปของกฎหมายกึ่งเอกชนกึ่งมหาชน หลักทั่วไปและสาระเบื้องต้นของกฎหมายแพ่งตามที่ปรากฏในลักษณะ
๑-๒ ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑ ความรับผิดทางอาญา และโทษวิธีการเพื่อความปลอดภัย
- กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อํานาจพนักงานสอบสวน
และศาล การฟ้องคดีอาญา วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น อุทธรณ์และฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- กฎหมายวิธี พิจ ารณาความแพ่ ง หลั กกฎหมายวิธี พิจ ารณาความแพ่ ง ว่า ด้ว ยบททั่ วไป และวิ ธี
พิจารณาในศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค ๑ และภาค ๒

๓๕
๒.๖ กลุ่มการเงินการบัญชี
- วิชาการบัญชี, วิชาการเงิน, วิชาการบริหารและวิชาที่เกี่ยวข้องกับการงบประมาณ
2.๗ กลุ่มศาสนศาสตร์
2.๗.1 วิชาธรรมวิภาค
- หลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา หัวข้อธรรม หลักธรรม หมวดธรรม สภาวะขององค์ธรรม
อานิสงส์ของการประพฤติธรรม
2.๗.2 วิชามงคลสูตร
- สิ่งที่เป็นมงคล การกระทําที่เป็นมงคล เหตุแห่งความสุข ความก้าวหน้าในการดําเนินชีวิต อานิสงส์
ของการปฏิบัติตาม มงคล 38 ประการ
2.๗.3 วิชาพุทธานุพุทธประวัติ
- ประวัติของพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้ ประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังตรัสรู้ ประวัติของพระอนุ
พุทธก่อนบรรลุ ประวัติของพระอนุพุทธหลังบรรลุ เอตทัคคของพระอริยบุคคล
2.๗.4 วิชาพระอภิธรรม
- สมมุติสัจจะ ปรมัตถสัจจะ ปรมัตถธรรม โลกุตตรธรรมโลกิยธรรม โพธิปักขิยธรรม ปฏิจสมุปบาท
ปัจจยาการ จิต เจตสิก รูปนิพพาน สังขตธรรม อสังขตธรรม
2.๗.5 วิชาศาสนาเปรียบเทียบ
- องค์ประกอบของศาสนา พระศาสดา พระคัมภีร์หลักธรรม หลักความเชื่อ เป้าหมายสูงสุด แนวทาง
ปฏิบัติเพื่อเข้าถึงเป้าหมายสูงสุด หลักความดี หลักความชั่ว
2.๗.6 วิชาศาสนพิธี ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
- ศาสนพิธี พิ ธีที่เ ป็น แบบแผนในการประพฤติป ฏิบั ติข องพุ ทธศาสนิ กชน ศาสนพิ ธีในงานมงคล
ศาสนพิธีในงานอวมงคล กุศลพิธี บุญพิธี ทานพิธี และปกิณกพิธี ประวัติความเป็นมาของประเพณีและวัฒนธรรมไทย
ความสําคัญ ความหมาย เจตนารมณ์

๒. การสอบรอบสอง ผู้ที่สอบผ่านการสอบภาควิชาการ จึงจะได้ทําการสอบในรอบสอง ซึ่งประกอบด้วยการตรวจโรค,
การทดสอบจิตเวช, การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และการสอบสัมภาษณ์ (ทดสอบความรู้วิชาเฉพาะตามคุณวุฒิของ
ตําแหน่ง รวม ๓๐๐ คะแนน และการสัมภาษณ์ปากเปล่า) เพื่อเป็นการคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ในสาขานั้นอย่าง
แท้จริงและแม้บางขั้นตอนการทดสอบจะไม่มีคะแนน แต่จะต้องเข้ารับการทดสอบให้ครบทุกขั้นตอน หากทดสอบไม่
ครบทุกขั้นตอนจะได้รับการประมวลผลเป็น “ ไม่ผ่านการทดสอบ ”
๒.๑ การตรวจโรค (ใช้เกณฑ์ผ่าน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ตามผนวก ค )
- วันอังคารที่ ๒๖ ม.ค. ๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น.รายงานตัวที่ห้องประชุมชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยให้งดอาหารหลังเวลา ๒0.๐๐ น.คืนวันก่อนตรวจ (สามารถดื่มน้ําเปล่าได้)
- ค่าตรวจโรคคนละ ๑,8๔๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
๒.๒ ทดสอบด้านจิตเวช (ใช้เกณฑ์ผ่าน)
- วันพุธที่ ๒๗ ม.ค. ๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. รายงานตัว ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
- ให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนมาใช้ทําแบบทดสอบจิตเวชด้วย

๓๖
๒.๓ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย(ใช้เกณฑ์ผา่ น )
- วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ม.ค. ๕๙ เวลา ๐6.0๐ น. ณ สนามกีฬากองทัพบก
- แต่งกายชุดกีฬา ทําการทดสอบตามท่าที่กําหนดไว้ตามตารางข้างท้าย เพื่อใช้ในการพิจารณา (ไม่รวมกับ
คะแนนสอบภาควิชาการ ) โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ เมื่อรวมคะแนนผลการทดสอบ ทั้ง ๓ ท่าแล้ว
ตารางแสดงเกณฑ์การทดสอบร่างกาย
ดันพื้น (ครั้ง) ไม่จํากัดเวลา
กลุ่มอายุ (ปี)
๑๘ - ๒๘
๒๙ - ๓๕

เกณฑ์ ๗๐ %
ช
ญ
๑๖
๘
๑๔
๗

หมายเหตุ

เกณฑ์ ๑๐๐ %
ช
ญ
๒๒
๑๑
๒๐
๑๐

ลุกนั่ง ๒ นาที (ครั้ง)
เกณฑ์ ๗๐ %
ช
ญ
๒๓
๑๔
๒๐
๑๒

เกณฑ์ ๑๐๐ %
ช
ญ
๓๔
๒๐
๓๐
๑๘

วิ่ง ๘๐๐ ม. (นาที)
เกณฑ์ ๗๐ %
ช
ญ
๔.๓๐
๖.๑๕
๔.๔๕
๗.๐๕

เกณฑ์ ๑๐๐ %
ช
ญ
๓.๑๕
๕.๐๐
๓.๓๐
๖.๐๐

-ใช้เกณฑ์ตามคําสั่งกองทัพบก ที่ ๕๙๐/๒๕๔๙ ลง ๑๒ ต.ค.๔๙ เรื่อง การทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกายผู้ที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ เป็นแนวทางอ้างอิง
- เกณฑ์การคิดอายุ พ.ศ.ปัจจุบัน ลบด้วย พ.ศ.เกิด
- ผู้ทดสอบจะต้องทดสอบได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๗๐ ใน ๑๐๐ คะแนน รวม ๓ ท่า
๒.๔ การสอบสัมภาษณ์และความเหมาะสมกับตําแหน่ง มี ๒ ขั้นตอนคือ
-วันศุกร์ที่ ๒๙ ม.ค.5๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. สอบสัมภาษณ์ปากเปล่าเพื่อทดสอบด้านบุคลิกภาพทัศนคติและ
ไหวพริบ ( ใช้เกณฑ์ผ่าน )ณกรมยุทธศึกษาทหารบก
- วันจันทร์ที่ 1 ก.พ.5๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. ทดสอบความรู้ทางวิชาเฉพาะตามคุณวุฒิของตําแหน่ง
( เชิงลึก ) ( ๓๐๐ คะแนน )ณ หอประชุมส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
หมายเหตุ
- ประกาศผลสอบภาควิชาการ (รอบแรก)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ม.ค. ๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก
และทางอินเทอร์เน็ตwww.atc – rta.com
- ประกาศผลสอบเมื่อทดสอบแล้วเสร็จทุกขั้นตอน(ขั้นสุดท้าย)
วันพุธที่ ๒๔ ก.พ.๕๙เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก และ
ทางอินเทอร์เน็ตwww.atc – rta.com

๓๗

ลําดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
๑4.
15.

ผนวก ค
การตรวจโรคและทดสอบจิตเวช
รายการ
ชั่งน้ําหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบอก
ตรวจสภาพร่างกายทั่วไป
วัดความดันโลหิตและวัดสัญญาณชีพจร
X-ray
จักษุแพทย์
โสต คอ นาสิก แพทย์
ศัลยแพทย์
อายุรแพทย์
ออร์โธปิดิกส์แพทย์
แพทย์ กองตรวจโรคฯ
เจาะเลือด
- CBC
- FBS
- BUN
- CR
- HIV
- VDRL
ตรวจปัสสาวะ
ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ
- ยาบ้า
- เฮโรอีน
การทดสอบจิตเวช
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (รับประทานหลังจากเจาะเลือด)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ค่าตรวจ
220
๑๕๐
1๕๐
50
5๐
๕๐
5๐
9๐
4๐
๕๐
50
14๐
5๐
50
180
140
๓๐๐
๓๐
๑,8๔๐

หมายเหตุ
การตรวจโรค(ใช้เกณฑ์ผ่าน )
คําแนะนําการเตรียมตัวเข้ารับการตรวจร่างกาย
1.ผู้เข้ารับการตรวจร่างกายต้องงดอาหารหลังเวลา ๒0.๐๐ น.(สามารถดื่มน้ําเปล่าได้)
2.ผู้เข้ารับการตรวจร่างกายต้องมารายงานตัว ณ ห้องพิธีการ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.พระมงกุฎเกล้า
ในวันอังคารที่ ๒๖ ม.ค. 5๙ เวลา 0๘.00 น.นําเอกสารมาแสดงดังนี้
- รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป
- บัตรประจําตัวสอบ
- บัตรประชาชน พร้อมถ่ายสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ

๓๘
3. ผู้เข้ารับการตรวจร่างกาย จะต้องชําระเงินค่าตรวจร่างกายเป็นเงิน 1,8๔๐ บาท (เฉพาะผู้ที่ไม่พบปัญหาที่ต้อง
ตรวจเพิ่มเติม)
4. ผู้เข้ารับการตรวจร่างกาย ตรวจสอบรายละเอียดในบัตรคนไข้นอกให้ถูกต้องอีกครั้ง และนําติดตัวไปรับการตรวจ
ในทุกสถานีการตรวจ
5. การตรวจร่างกายจะแบ่งออกเป็นดังนี้.ส่วนที่ 1 ตรวจโรค (ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 74 และ 76) อายุรกรรม ศัลยกรรม ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ตรวจตา
และวัดสายตา
ส่วนที่ 2 เจาะเลือด และตรวจปัสสาวะ
ส่วนที่ 3 X – ray
- เมื่อผู้เข้ารับการตรวจร่างกายผ่านการตรวจทุกห้องทุกสถานีแล้วต้องนําบัตรคนไข้ภายนอกส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่
มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ได้มารับการตรวจร่างกาย
- คณะกรรมการแพทย์จะลงความเห็นว่ามีโรคที่ขัดต่อการรับราชการหรือไม่ ( บัญชีรายชื่อโรคตามอนุผนวก ๑
ประกอบผนวก ค.)
- การแต่งกาย ชุดกีฬาสุภาพ (เสือ้ ยืดคอปก, กางเกงวอร์มขายาว และรองเท้าผ้าใบ)
การทดสอบด้านจิตเวช (ใช้เกณฑ์ผ่าน )
- วันพุธที่๒๗ ม.ค. ๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
- การแต่งกายชุดสุภาพ และเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนมาใช้ในการทําแบบทดสอบด้วย
- คณะกรรมการแพทย์จะแจกแบบทดสอบให้เลือกตอบเพื่อทดสอบด้านจิตเวช

๓๙
อนุผนวก ๑บัญชีรายชื่อโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการ
ประกอบ ผนวก ค(การตรวจโรคและทดสอบจิตเวช)
บัญชีชื่อความพิการทุพพลภาพ หรือโรคตามกฎกระทรวงฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540) และ ฉบับที่ 76 (พ.ศ.2555)
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้
ข้อ ๑ โรคหรือสภาพร่างกายหรือสภาพจิตใจซึ่งไม่สามารถเข้ารับราชการทหารได้ตามมาตรา ๔๑ ดังนี้
(๑)โรคหรือความผิดปกติทางตา
(ก) ตาข้างหนึ่งข้างใดบอด คือเมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้วการมองเห็นยังอยู่ในระดับต่ํากว่า
๗/๖๐ หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกว่า ๑๐ องศา
(ข) สายตาไม่ปกติ คือเมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้วการมองเห็นยังอยู่ในระดับ ๖/๒๔ หรือต่าํ
กว่าทั้งสองข้าง
(ค) สายตาสั้นมากกว่า ๘ ไดออปเตอร์ หรือสายตายาวมากกว่า ๕ ไดออปเตอร์ ทั้งสองข้าง
(ง) ต้อแก้วตาทั้งสองข้าง (Bilateral Cataract)
(จ) ต้อหิน (Glaucoma)
(ฉ) โรคขั้วประสาทตาเสื่อมทั้ง ๒ ข้าง (Optic Atrophy)
(ช) กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุ่นทั้งสองข้าง
(ซ) ประสาทการเคลื่อนไหวลูกตาไม่ทํางาน สูญเสียอย่างถาวร (Cranial never ๓rd, ๔th,๖th)”
(๒) โรคหรือความผิดปกติของหู
(ก) หูหนวกทั้งสองข้าง ต้องใช้เสียงในช่วงคลื่นความถี่ ๕๐๐-๒๐๐๐ รอบ/วินาที หรือ เกินกว่า ๕๕
เดซิเบล จึงจะได้ยินทั้งสองข้าง
(ข) หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังทั้งสองข้าง
(ค) เยื่อแก้วหูทะลุทั้งสองข้าง
(๓) โรคของหัวใจและหลอดเลือด
(ก) หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอย่างถาวรจนอาจอันตรายร้ายแรง
(ข) ลิ้นหัวใจพิการ
(ค) การเต้นของหัวใจผิดปกติอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง
(ง) โรคของกล้ามเนื้อหัวใจ ชนิดที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้และอาจเป็นอันตราย
(จ) หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง
(ฉ) หลอดเลือดภายในกระโหลกศีรษะโป่งพองหรือผิดปกติชนิดที่อาจเป็นอันตราย
(๔) โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด
(ก) โรคเลือดหรืออวัยวะสร้างเลือดผิดปกติอย่างรุนแรงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต
(ข) ภาวะม้ามโต (Hypersplenism)ที่รักษาไม่หายและอาจเป็นอันตราย
(๕) โรคของระบบหายใจ
(ก) โรคหืด (Asthma) ที่ได้รับการวินิจฉัยตามเกณฑ์การวินิจฉัย

๔๐
(ข) โรคทางปอดที่มีอาการไอ หอบเหนื่อย และมีการสูญเสียการทํางานของระบบทางเดินหายใจ โดย
ตรวจสอบสมรรถภาพปอดได้ค่า Forced Expiratory Volume in One Second หรือ Forced Vital Capacity ต่ํา
กว่าร้อยละ ๖๐ ของค่ามาตรฐานตามเกณฑ์
(ค) โรคความดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary Hypertension) ซึ่งวินิจฉัยโดยการตรวจหัวใจด้วย
คลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) หรือโดยการใส่สายวัดความดันเลือดในปอด
(ง) โรคถุงน้ําในปอด (Lung Cyst) ที่ตรวจวินิจฉัยได้โดยภาพถ่ายรังสีทรวงอก หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปอด
(จ) โรคหยุดการหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea) ซึ่งวินิจฉัยด้วยการตรวจการ
นอนหลับ (Polysomnography)
(๖) โรคของระบบทางเดินปัสสาวะ
(ก) ไตอักเสบเรื้อรัง
(ข) กลุ่มอาการไตพิการ(Nephrotic Syndrome)
(ค) ไตวายเรื้อรัง
(ง) ไตพองเป็นถุงน้ําแต่กําเนิด (Polycystic Kidney)
(๗) โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ
(ก) โรคข้อหรือความผิดปกติของข้อ ดังต่อไปนี้
๑) ข้ออักเสบเรื้อรัง (Chronic Arthritis)
๒) ข้อเสื่อมเรื้อรัง (ChronicOsteoarthritis)
๓) โรคข้อและกระดูกสันหลังอักเสบเรื้อรัง (Spondyloarthropathy)
(ข) แขน ขา มือ เท้า นิ้ว อย่างใดอย่างหนึ่งผิดปกติดังต่อไปนี้
๑. แขน ขา มือ หรือเท้า ด้วน หรือพิการ ถึงแม้ว่าจะรักษาด้วยวิธีใหม่ที่สุดแล้วก็ยังใช้การไม่ได้
๒. นิ้วหัวแม่มือด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
๓. นิ้วชี้ของมือด้วนตั้งแต่ข้อปลายนิ้ว
๔. นิ้วมือในมือข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการจนถึงขั้นใช้การไม่ได้
๕. นิ้วหัวแม่เท้าด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการจนถึงขั้นใช้การไม่ได้
๖. นิ้วเท้าในเท้าข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
๗. นิ้วเท้าในเท้าแต่ละข้างตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
๘. นิ้วเท้าในเท้าข้างใดข้างหนึ่ง ตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อโคนนิ้ว หรือพิการถึงขั้น ใช้การไม่ได้
(ค) คอเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถาวร
(ง) กระดูกสันหลังโก่ง หรือคด หรือแอ่น จนเห็นได้ชัดหรือแข็งทื่อชนิดถาวร
(จ) กล้ามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or Contracture) จนเป็นผลให้อวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใด
ใช้การไม่ได้
(๘) โรคของต่อมไร้ท่อและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสัม
(ก) ภาวะต่อมธัยรอยด์ทํางานน้อยไปอย่างถาวร
(ข) ภาวะต่อมพาราธัยรอยด์ทํางานน้อยไปอย่างถาวร
(ค) ภาวะต่อมใต้สมองผิดปกติอย่างถาวร
(ง) เบาหวาน

๔๑
(จ) ภาวะอ้วน (Obesity)ซึ่งมีค่าดัชนีความหนาของร่างกาย (Body Mass Index) ตั้งแต่ ๓๕ กิโลกรัมต่อ
ตารางเมตรขึ้นไป
(ฉ) โรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับเมตะบอลิสัมของแร่ธาตุ สารอาหารดุลย์สารน้ําอีเล็กโทรลัยท์และกรด
ด่าง ตลอดจนเมตะบอลิซึมอื่นๆ ชนิดถาวร และอาจเป็นอันตราย
(ช) ภาวะต่อมธัยรอยด์ทํางานมากผิดปกติ (Hyperthyroidism)
(๙) โรคติดเชื้อ
(ก) โรคเรื้อน
(ข) โรคเท้าช้าง
(ค) โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
(๑๐) โรคทางประสาทวิทยา
(ก) จิตเจริญล่าช้า (Mental Retardation) ที่มีระดับเชาว์ปัญญา ๖๙ หรือ ต่ํากว่านั้น
(ข) ใบ้ (Mutism) หรือพูดไม่เป็นภาษา หรือฟังภาษาไม่รู้เรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร
(ค) ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคที่ทําให้มีอาการชัก (Seizures) อย่างถาวร
(ง) อัมพาต (Paralysis) ของแขน ขา มือ หรือเท้าชนิดถาวร
(จ) สมองเสื่อม (Dementia)
(ฉ) โรคหรื อ ความผิ ด ปกติ ข องสมองหรื อ ไขสั น หลั ง ที่ ทํ า ให้ เ กิ ด ความผิ ด ปกติ อ ย่ า งมากในการ
เคลื่อนไหวของแขนขาอย่างถาวร
(ช) กล้ามเนื้อหมดกําลังอย่างหนัก (Myasthenia Gravis)
(๑๑) โรคทางจิตเวช
(ก) โรคจิตที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง
๑) โรคจิตเภท (Schizophrenia)
๒) โรคจิตกลุ่มหลงผิด (Resistant Delusional Disorder, Induced Delusional Disorder)
๓) โรคสคิซโซแอฟแฟ็คทีป (Schizoaffective Disorder)
๔) โรคจิตที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to Brain Damage and
Dysfunction)
๕) โรคจิตอื่นๆ (Unspecified Nonorganic Psychosis)
(ข) โรคอารมณ์แปรปรวนที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง
๑) โรคอารมณ์แปรปรวน (Manic Episode ,Bipolar Affective Disorder)
๒) โรคอารมณ์แปรปรวนที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder, due to Brain
Damage and Dysfunction and to Physical Disorder)
๓) โรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ (Other Mood (Affective) Disorder, Unspecified Mood
Disorder)
๔) โรคซึมเศร้า (Depressive Disorder, Recurrent Depressive Disorder)
(ค) โรคพัฒนาการทางจิตเวช
๑) จิตเจริญล่าช้าที่มีระดับเชาว์ปัญญา ๗๐หรือต่ํากว่า (Mental Retardation)

๔๒
๒) โรคหรื อ ความผิ ด ปกติ ใ นการพั ฒ นาการของทั ก ษะทางสั ง คมและภาษา (Pervasive
Developmental Disorder)
(๑๒) โรคอื่นๆ
(ก) กระเทย(Hermaphrodism)
(ข) มะเร็ง (Malignant Neoplasm)
(ค) โรคตับอักเสบเรื้อรัง (ChronicHepatitis)
(ง) ตับแข็ง (Cirrhosis of Liver)
(จ) คนเผือก (Albino)
(ฉ) โรคลูปัสอิริธิมาโตซัสทั่วร่างกาย (Systemic Lupus Erythematosus)
(ช) กายแข็งทั่วร่างกาย (Systemic Sclerosis)
(ซ) รูปวิปริตต่าง ๆ ได้แก่
๑. จมูกโหว่
๒. เพดานโหว่หรือสูงหรือลิ้นไก่สั้นพูดไม่ชัด
(ฌ) โรคผิวหนังลอกหลุดตัวผิดปกติแต่กําเนิดชนิดเด็กดักแด้ (Lamellar Ichthyosis& Congenital
IchthyosiformErythroderma)
ข้อ ๒ โรคที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือมีผลกระทบแก่ทางราชการในการบรรจุ
เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก
(๑) โรคเอดส์
(๒) ตาบอดสี

๔๓

(ตัวอย่างใบสมัครสอบ)

ใบสมัครสอบบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจําปี ๒๕๕๙
สมัครสอบกลุ่มสอบที่
สมัครสอบกลุ่มสอบที่
สมัครสอบกลุ่มสอบที่
สมัครสอบกลุ่มสอบที่
สมัครสอบกลุ่มสอบที่
สมัครสอบกลุ่มสอบที่
สมัครสอบกลุ่มสอบที่









1.วิศวกรรมศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์ประเภท ก
3. วิทยาศาสตร์ประเภท ข
4. ศิลปศาสตร์
5. นิติศาสตร์
๖. การเงินการบัญชี
7. ศาสนศาสตร์

สมัครสอบกลุ่มตําแหน่งที่
๑. ข้อมูลบุคคล
ข้าพเจ้า ชื่อ – สกุล ………………………………………..............................................................................
เลขประจําตัวประชาชน
เกิดวันที่ ............. เดือน .......................... พ.ศ. ..................... อายุ .......... ปี
คุณวุฒิที่สมัครสอบ ( ชื่อปริญญา และสาขาหรือวิชาเอก / เทียบเป็นคุณวุฒิทาง ) .............................................
..............................................................................................................................................................................
สําเร็จการศึกษาเมื่อ............................ คะแนนเฉลี่ย ................... สถาบันการศึกษา.............................................
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
โทรศัพท์.............................................. โทรศัพท์มือถือ …...................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
สอบทุกประการ รวมทั้งเอกสารทุกฉบับที่นํามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในทุกขั้นตอนนั้น เป็นเอกสารที่ทางราชการ
ออกให้จริง โดยหากปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กําหนดไว้ข้างต้นข้าพเจ้ายิน ยอมให้
ตัดสิทธิในการสอบและบรรจุเข้ารับราชการ โดยจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้หากมีการปลอมแปลงหรือใช้
เอกสารปลอมไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางราชการดําเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด
ลายมือชื่อ..............................................................ผู้สมัครสอบ

(................................................................)
วันที่ .............. เดือน ....................... พ.ศ. .............

๔๔
๒ หลักฐานประกอบการสมัครสอบ
๒.๑ หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาสําหรับบุคคลทีส่ มัครสอบทุกประเภท
มี ไม่ มี
๒.๑.๑ สําเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่สถาบันการศึกษาออกให้
๒.๑.๒ สําเนาหลักฐานที่แสดงว่าสําเร็จคุณวุฒิ ปวส. ของผู้สําเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรี ที่ต่อเนื่องจากคุณวุฒิ
ปวส.
๒.๑.๓ สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชา (Transcript) ภาษาต่างประเทศ
๒.๑.๔ สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชา (Transcript) ฉบับแปลเป็นภาษาไทย
๒.๑.๕ สําเนาหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยว่าเป็นผูม้ ีคุณวุฒิในสาขาวิชาที่ตรงกับคุณวุฒิที่เปิดรับสมัครสอบ
๒.๒ หลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ สําหรับบุคคลที่สมัครสอบทุกประเภท
มี ไม่ มี
๒.๒.๑สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๒.๒.๒ สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ที่ระบุว่า บิดา มารดา มีสัญชาติไทย
๒.๒.๓ สําเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา ผู้ให้กําเนิด ที่ระบุว่า บิดา มารดา ( ปู่ ย่า ตาและยาย ) มีสัญชาติไทย
๒.๒.4 ในกรณีทะเบียนบ้าน ระบุชื่อสกุล บิดา มารดาของผู้สมัครสอบ ไม่ตรงกันให้ใช้หลักฐานตามที่
ระบุไว้ในคําแนะนํา ฯ ข้อ ๖.๒.6
๒.๒.5 ในกรณีทะเบียนบ้านกับหลักฐานอื่นของทางราชการ ระบุชื่อตัว และ/หรือ ชื่อสกุล ของผูส้ มัคร
บิดา หรือมารดาไม่ตรงกันแล้วแต่กรณี ให้ใช้หลักฐานตามที่ระบุไว้ในคําแนะนํา ฯ ข้อ ๖.๒.7
สอบ
๒.๒.6 ในกรณีมีการเปลีย่ นชื่อตัว – ชื่อสกุล ของผู้สมัครสอบ บิดา หรือมารดา แล้วแต่กรณี
ให้แนบหลักฐานการเปลีย่ นชื่อตัว – ชื่อสกุล ประกอบหลักฐานการรับสมัครตามทีร่ ะบุไว้ใน
คําแนะนําฯ ข้อ ๖.๒.8
๒.๓ หลักฐานทางทหารสําหรับบุคคลพลเรือนชาย หรือทหารกองหนุนเท่านั้น
มี ไม่ มี
๒.๓.๑ ทหารกองเกิน – สําเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ
ที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วโดยไม่ถูกเข้ากองประจําการ
๔๓
๒.๓.๒ ทหารกองหนุนที่ปลดจากทหารกองประจําการแล้ว – สําเนาหนังสือสําคัญทหารกองหนุน (สด.๘)
๒.๓.๓ ทหารกองหนุนสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการฝึก นศท. ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป
- สํา เนาหนั ง สื อ สํา คั ญ ทหารกองหนุ น ( สด.๘)
๒.๓.๔ สายงานอนุศาสนาจารย์ ทีย่ กเว้นการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจําการ อายุ ๓๐ - ๓๕
ให้ใช้หลักฐานสําเนาใบสําคัญทหารกองเกิน(สด.๙) พร้อมหนังสือจากอําเภอภูมิลาํ เนาทหารที่
รับรองว่า
เป็นผู้ได้รบั การยกเว้นและปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ชั้นที่ ๒ แล้ว
๒.๔ หลักฐานเพิ่มเติมสําหรับนายทหารประทวน สังกัด ทบ.
มี ไม่ มี
๒.๔.๑ สําเนาคําสั่งบรรจุเข้ารับราชการหรือสําเนาคําสั่งแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวนครั้งแรกแล้วแต่กรณี
๒.๔.๒ หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาหน่วยต้นสังกัดในระดับ ผบ.พัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่ระบุว่าผู้สมัคร
เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และอนุญาตให้สมัครสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรได้
สอบ
๒.๔.๓ สําเนาหลักฐานที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา และหลักฐานตอบรับบันทึกผลการศึกษาจาก ยศ.ทบ.
ในทุกระดับการศึกษาจนถึงคุณวุฒิปริญญา
ได้ตรวจสอบหลักฐานการสมัครสอบที่บันทึกไว้ข้างบนนี้ถูกต้องแล้ว
ลายมือชื่อ ................................................................................. เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานของ สบ.ทบ.
(................................................................................)
ลายมือชื่อ ................................................................................. เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานของ นรด.
(................................................................................)

สามารถสมัครสอบครั้งนี้ได้ ลายมือชื่อ ................................................................................. เจ้าหน้าที่รับสมัครของหน่วย/เหล่า
(................................................................................)

๔๕
เอกสารขอรับสิทธิคะแนนเพิ่ม

มี

ไม่มี

๑. หลักฐานหรือใบรับรองแสดงว่าสําเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่...................
๒. หลักฐานแสดงว่าเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการกองประจําการ
3. หลักฐานที่แสดงว่าเป็นนายทหารประทวนสังกัด ทบ.
4. หนังสือรับรองการไปราชการทัพ ออกโดย กรมสารบรรณทหารบก หรือ มณฑลทหารบก แล้วแต่กรณี
( ดูตัวอย่างหน้า ๔7 )
5. หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรทหาร ข้าราชการ และลูกจ้างประจําสังกัดกองทัพบก ที่ยังรับราชการ
หรือเคยรับราชการในกองทัพบกมาก่อน เว้น ผู้ที่ถูกปลดออกจากราชการเนื่องจากมีความผิดบกพร่องต่อหน้าที่
6. หลักฐานแสดงว่าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจําหรือพนักงานราชการสังกัด ทบ.

นักศึกษา
วิชาทหาร

ทหาร
กองหนุน

นายทหาร
ประทวนสังกัด
ทบ.

มีหนังสือรับรอง
การไปราชการทัพ

บุตรข้าราชการ
ทบ. ที่ยังรับ
ราชการ/เคยรับฯ

ลูกจ้าง(ประจํา/
ชั่วคราว) และ
พนักงานราชการ

ได้ตรวจสอบหลักฐานการขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มที่บันทึกไว้ข้างบนนี้ถูกต้องแล้ว
ลายมือชื่อ................................................................ เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานคะแนนเพิ่ม
(....................................................................)

๔๖

(ตัตัวอย่างหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะ
ยฐานะ)

ที่............./.................

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
หนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะฉบับนี้แสดงว่า
...................................................................................................................
ได้สาํ เร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่......................................ประจํ
.................................... าปีการศึกษา..................................................................
...........................
จากสถานศึกษาศึกษา ....................................................................................
.................................................................................................................................................
.............................................................
ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกําหนด
ตามกฎหมาย ว่าด้วย การส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร
ระหว่างรับราชการฝึกวิชาทหารมีความประพฤติ.........................................................................................................
................................
ให้ไว้ ณ วันที่............................................................................................................................
............................................................................................................................
พลโท
(...................................................................)
(................................................................
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
หมายเหตุ ผู้ที่ขอรับสิทธิคะแนนเพิ่ม ต้องมีหนังสือรับรองของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนหรือหน่วยบัญชาการกําลังสํารอง
หรือ กรมการรักษาดินแดน (ตามตั
ตามตัวอย่างง)
นศท. ในส่วนกลาง ( กทม.และปริ
และปริมณฑล
ณฑล) ติดต่อสอบถาม ได้ที่
- กองเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนโทร
แดนโทร. ๐๒-๒๒๓๓๒๕๔
- กองกําลังพล ศูนย์การกําลังสํารองโทร
รองโทร. ๐๒-๒๗๕๔๕๐๔
นศท. ในส่วน ภูมิภาค ( ศูนย์ฝึก นศท
นศท. และหน่วยฝึก นศท. ทั่วประเทศ) ติดต่อได้ที่
- กองเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนโทร
แดนโทร. ๐๒-๒๒๓๓๒๕๔

๔๗

(ตัตัวอย่างหนังสือรับรอง
รองการไปราชการทัพ)
ทบ.
ทบ ๑๐๑ - ๐๔๖

ใบรับรองการไปราชการทัพ
วันที่................... เดือน..............................พพ.ศ..................
เรียน เจ้ากรมสารบรรณทหารบก
ด้วย...........................................................................................
................................................................ประเภท........................................................
........................................................
สังกัด...........................................................................................................................
........................................................................................................................................................มีมีภูมลิ ําเนาอยู่ที่
บ้านเลขที.่ ......................................หมู่ที่.......................ถนน.......................ตํ
.....................
าบล..............................................................
..............................................................
อําเภอ................................................. จังหวัด............................................. ได้ยื่นคําร้องขอให้กรมสารบรรณทหารบก
ตรวจสอบประวัติราชการของ.............................
..............................................................................................และรั
และรับรองการไปราชการทัพ
จึงขอรับรองว่าเคยไปราชการทัพ ดังนี้.๑.............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
......................................
๒..................................................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................
๓.............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................
กับได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเกียรติ คือ.๑. .............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.....................................
๒. .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.........................
๓. .....................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.............................................................
รับรองว่าถูกต้อง
(ลงชื่อ).......................................................................
............................(ลงชื่อ)....................................................................................
..................
เจ้าหน้าที่ผตู้ รวจสอบประวัติ

ตําแหน่ง………............................................................

คําอธิบายเพิ่มเติม
๑. บิดา/มารดา
มารดา เป็นนายทหารสัญญาบัตร ติดต่อขอรับที่กองประวัติฯ กรมสารบรรณทหารบก
๒. บิดา/มารดา
มารดา เป็นนายทหารประทวน ติดต่อขอรับที่แผนกประวัติฯ มณฑลทหารบก ตามภูมิลําเนาที่สังกัด
๓. หลักฐานประกอบการขอรับหนังสือนี้ ได้แก่ หลักฐานหรือคําสั่งการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม หรือ หลักฐานที่แสดงว่า
เป็นบุตรของทหาร ข้าราชการและลูกจ้างประจํา ในสังกัดกองทัพบก ซึ่งประสบอันตรายทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการ
ในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้าย เพราะเหตุกระทําตามหน้าที่หรือต้องบาดเจ็บถึงตาย
ตายเพราะเหตุ
เพราะเหตุนั้น ซึ่งได้บําเหน็จบํานาญพิเศษ
ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าทําขวัญ ตามข้อบังคับกลาโหมว่าด้วย คนงานหรือบุตรของ
ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ

๔๘
(ตัวอย่างหนังสือรับรองการเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ และลูกจ้างสังกัดกองทัพบก)

ที่ ……../….……

หน่วย............................................
ที่ตั้งหน่วย.....................................
.................................................................

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า................................................................................................
ตําแหน่ง............................................................ เป็นบิดา/มารดา ของ นาย/นางสาว......................................
ซึ่งกําลัง/เคย รับราชการใน................................................................. ตําแหน่ง........................................
ตั้งแต่ .......................................... ถึง ........................................... เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และ
ไม่เคยบกพร่องต่อหน้าที่
ให้ไว้ ณ วันที่

เดือน

ลงชื่อ ……………………………….……………
(…………………………..…………….)
ตําแหน่ง
หมายเหตุ ผู้ที่มีอํานาจลงนาม มีตําแหน่งเป็นผู้บังคับกองพันหรือกองร้อยอิสระขึ้นไป

พ.ศ.

๔๙

(ตัวอย่างใบคําตอบและการเขียนใบคําตอบ)

๑๒

ตัวอย่ างการบันทึก
ชือ-สกุล เช่น นายสมพร พลเยียม เขียนตัวบรรจงให้ชดั เจน
ข้ อสอบชุ ดที ให้เขียนตัวเลขข้อสอบชุดทีได้รับ เช่น ได้รับข้อสอบชุดที ๓
ให้เขียนเลข ๓ ในช่องข้อสอบชุดที................
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
และให้ระบายทึบดังนี/
- 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

๕๐
แผนผังกรมยุทธศึกษาทหารบก และเส้นทางเดินรถ

- สถานีรถไฟสามเสนเป็นจุดอ้างอิงหลักที่อยู่ใกล้กับกรมยุทธศึกษาทหารบกมากทีส่ ุด ( ห่างประมาณ ๔๐๐ เมตร )
- วันจันทร์ที่ ๑๕ธ.ค.5๗– วันอังคารที่ ๖ ม.ค.๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ ณ. (เว้นวันหยุดราชการ) จําหน่าย
ใบสมัครสอบ (ราคาชุดละ ๑๕๐ บาท) ที่กองสนับสนุนการฝึกและศึกษา ในกรมยุทธศึกษาทหารบก
- วันพุธที่ ๗ ม.ค.5๘– วันอาทิตย์ที่ 1๑ ม.ค.5๘ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. จําหน่ายใบสมัคร และรับสมัครสอบ
ที่หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์ ในกรมยุทธศึกษาทหารบก (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)ค่าสมัครสอบ ๑๐๐ บาท

๕๑

แผนผังสังเขปมหาวิทยาลัยรามคําแหง (บางนา)
คําแนะนําการเดินทาง
สนามฟุตบอล

ลําคลอง
อาคารพานิชย์

หมวดเกษตร

อาคาร

อาคาร

อาคารสอบ
KTB
( คนฑี)

ระยะทาง
- ถนนบางนา-ตราดถึง ม.รามคําแหง
(วิทยาเขตบางนา )
ระยะทาง ๑๑ กิโลเมตร
- จากแยกบางนาถึงแยก ม.รามคําแหง
(วิทยาเขตบางนา )
ระยะทาง ๙ กิโลเมตร
- จากทางแยกเข้า ม.รามคําแหง
(วิทยาเขตบางนา ) ระยะทาง ๒ กิโลเมตร
รถประจําทาง
- รถประจําทางจากกรุ งเทพฯ- ม.รามคําแหง
(วิทยาเขตบางนา ) ได้แก่ สาย ๔๖, ๔๘, ๓๘,
๑๓๙ และ ๒๐๗
- รถประจําทางจากกรุ งเทพฯ – แยกบางนา
ได้แก่สาย๒, ๒๓, ๒๕, ๖๐, ปอ.๗, ปอ.๑๑,
ลงแยกบางนาแล้วต่อสาย ๓๘, ๔๖, ๔๘,
๑๓๙ และ ๒๐๗

คําแนะนําการสอบ
อาคารพานิชย์

อาคารพานิชย์

สระนํ/า

สระนํา5

หอสมุด

ธนาคารออมสิ น

อาคารพานิชย์

ตึกอํานวยการ

อาคารพานิชย์

สระนํา5

ถนนหน้ ามหาวิทยาลัยรามคําแหง ( วิทยาเขตบางนา )

กําหนดการสอบภาควิชาการ(รอบแรก )
วันอาทิตย์ที๑๐ม.ค. ๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ม.รามคําแหง (วิทยาเขตบางนา )
- ผังทีนังสอบ จะติดประกาศไว้ทีบริ เวณ
ด้านหน้าห้องสอบ ในภาคเช้าของวันสอบ
- การไปในสถานทีราชการต้ องแต่ งกาย
สุ ภาพเรียบร้ อย มิฉะนั/นจะไม่พิจารณา
ให้เข้าห้องสอบ(รายละเอียดการแต่งกาย
ตามข้อ ๙.๓.๒ หน้า ๖ )
-เตรี ยมบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัว
ประชาชนไว้รับตรวจ
- ควรเดินทางไปสถานทีสอบก่อนเวลา
อย่างน้อย ๑ – ๒ ชม. เนืองจากการจราจร
จะติดขัดมาก

๕๒
แผนผังโดยสังเขป สถานที่ตรวจโรค และทดสอบจิตเวช
ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
รพ.รามาธิบดี

ไปสวนจิตรลดา

ถนนพระรามที ๖

แยกตึกชัย

ถนนพระรามที ๖

วังพญาไท

สะพานลอย

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้ า

องค์การ
ทหารผ่านศึก

ถนน
ราชวิถี

ไปปทุมวัน

สถานทีต รวจโรคและทดสอบจิตเวช

อนุสาวรีย์
ชั ยสมรภูมิ
ไปดินแดง

กําหนดการตรวจโรคและทดสอบจิตเวช (รายละเอียดการปฏิบัติตัวอยู่ในเอกสารคําแนะนําหน้าที่ ๘, ๓๗, ๓๙-๔๒
วันอังคารที่ ๒๖ ม.ค. ๕๙เวลา ๐๘.๐๐ น.ตรวจโรคที่หอ้ งประชุมชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.พระมงกุฎเกล้า
- งดอาหารหลังเวลา ๒๐.๐๐ น. วันคืนก่อนตรวจ (สามารถดืม่ น้ําเปล่าได้)
วันพุธที่ ๒๗ ม.ค. ๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ทดสอบจิตเวช ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.พระมงกุฎเกล้า
หมายเหตุ :ไม่ควรนํารถยนต์ส่วนตัวไป เนื่องจากไม่มสี ถานที่จอดรถ

๕๓

แผนผังโดยสังเขป สนามกีฬากองทัพบก

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ตามเส้นทางไปถนนดินแดง)

มหาวิทยาลัยหอการค้ า

สนามฟุตบอล
และลู่วงิ
(บริเวณทดสอบ)

ถนนวิภาวดีรังสิ ตไปดอนเมือง

สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๑๑

บริเวณสนามกีฬา กองทัพบก

ศู นย์ การกําลังสํ ารอง

อาคารสโมสรกองทัพบก

การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย(รายละเอียดการปฏิบัติตัวอยู่ในเอกสารคําแนะนําหน้าที่๘ , ๓๖)
- วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ม.ค. ๕๙ เวลา ๐6.0๐ น. รายงานตัว ณ สนามกีฬากองทัพบก แต่งกายชุดกีฬา
- ทําการทดสอบตามท่าที่กําหนดไว้เป็นคะแนน(โดยสังเขป ) ตามตารางทดสอบ ผนวก ข
- เกณฑ์ผ่านร้อยละ ๗๐ เมื่อรวมคะแนนผลการทดสอบ ทั้ง ๓ ท่าแล้ว

๕๔

๕๕
กําหนดการดําเนินงานสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ
ลําดับ

วัน/เดือน/ปี

๑

วันจันทร์ที่ 23 พ.ย.58 ถึง
วันอังคารที่ 8ธ.ค. 58

๒

วันอังคารที่ 8 ธ.ค.58

เป็นนายทหารสัญญาบัตรประจําปีงบประมาณ ๒๕๕9
เวลา
การปฏิบัติ

๐๘.๓๐๑๖.๓๐น.

หมายเหตุ

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต

เว็บไซต์ของกรมยุทธศึกษาทหารบก
และกองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร
กรมยุทธศึกษาทหารบก

ดําเนินการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตณ กรม
ยุทธศึกษาทหารบก

ห้องประชุมวิชิตสรการ
กรมยุทธศึกษาทหารบก

ผู้สมัครสอบส่งเอกสารคะแนนเพิ่ม
๓

วันอาทิตย์ที่ 10 ม.ค. 59

13.00 16.00 น.

สอบภาควิชาการ (รอบแรก)

ม.รามคําแหง (บางนา)

๔

วันพฤหัสบดีที่ 21 ม.ค. 59

๐๘.๓๐ น.

ประกาศผลการสอบภาควิชาการ

บอร์ดหน้า กองคัดสรรและพัฒนา
บุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก และ
ทาง internet WWW.atc - rta.com

๕

วันจันทร์ที่ 25 ม.ค. 59

0830 1630 น.

ผู้สอบผ่านภาควิชาการส่งเอกสารสมัครสอบ

กรมยุทธศึกษาทหารบก

๖

วันอังคารที่ 26 ม.ค. 59

๐๘.๐๐ น.

ตรวจโรค (เริ่มสอบรอบสอง)

ห้องประชุม ชั้น ๑๐
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
รพ.พระมงกุฎเกล้า

๗

วันพุธที่ 27 ม.ค. 59

๐๘.๐๐น.

ทดสอบด้านจิตเวช

ห้องประชุมชั้น ๑๐
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
รพ.พระมงกุฎเกล้า

๘

วันพฤหัสบดีที่ 28 ม.ค. 59

๐๖.๐๐น.

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

สนามกีฬากองทัพบก

๙

วันศุกร์ที่ 29 ม.ค. 59

๐๗.๓๐น.

สอบสัมภาษณ์

กรมยุทธศึกษาทหารบก

๑๐

วันจันทร์ที่ 1 ก.พ. 59

๐8.0๐น.

สอบวิชาเฉพาะตามคุณวุฒิ (เชิงลึก)

๑๑

วันพุธที่ 24 ก.พ. 59

๐๘.๓๐น.

ประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย

หอประชุมส่วนการศึกษา โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า
บอร์ดหน้ากองคัดสรรและพัฒนา
บุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก และ
ทาง internet WWW.atc - rta.com

๑๒

วันอังคารที่ 1 มี.ค. 59

๐๘.๐๐น.

ผู้สอบได้เป็นบุคคลตัวจริงและตัวอะไหล่
รายงานตัวและเลือกตําแหน่งบรรจุ

กรมยุทธศึกษาทหารบก

๑๓

วันพุธที่ 2 มี.ค. 59 ถึง

๐๘.๐๐๑๕.๓๐ น.

ดําเนินการทําสัญญาและตรวจสอบหลักฐาน

กรมสารบรรณทหารบก

วันอังคารที่ 8 มี.ค. 59

๕๖

สอบถามรายละเอียดการสมัครสอบเพิ่มเติม
ให้ตรวจสอบข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางหลัก ที่เว็บไซต์กรมยุทธศึกษาทหารบก www.atc-rta.com.
ซึ่งจะมีรายละเอียดที่จําเป็นครบถ้วน หากยังไม่เข้าใจ ให้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการสมัครสอบ
กองควบคุมคุณวุฒิ กรมสารบรรณทหารบก โทร ๐-๒๒๙๗-๘๑๐๕, ๐-๒๒๙๗-๗๕๖๘ และ ๐-๒๒๙๗-๗๕๔๘

ติดต่อสอบถามข้อขัดข้องเป็นส่วนรวม
กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก โทร ๐-๒๒๔๑-๔๐๖๘-๙ ต่อ ๘๙๑๐๐,๘๙๑๐๙
โทร ๐-๒๒๔๑๔๐๓๗

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการขอหนังสือรับรองวิทยฐานะและคะแนนเพิ่มของ นศท.
นศท. ในส่วนกลาง ( กทม.และปริมณฑล)ติดต่อสอบถาม ได้ที่
- กองเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. ๐-๒๒๒๓-๓๒๕๔
- กองกําลังพล ศูนย์การกําลังสํารอง
โทร. ๐-๒๒๗๕-๔๕๐๔
นศท. ในส่วน ภูมิภาค ติดต่อสอบถามได้ที่
- กองเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. ๐-๒๒๒๓-๓๒๕๔

ติดตามข่าวสารการสอบคัดเลือกในห้วงต้นปีงบประมาณเป็นประจําทุกปี
เว็บไซต์กรมยุทธศึกษาทหารบก

www.atc-rta.com. และwww.radd-atc.com.

