
 

 

 

 

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก 
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

ประจําปีงบประมาณ ๒๕60 

------------------------------------ 

 กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร เพื่อบรรจุลงในตําแหน่งที่ขาดแคลนตามหน่วยต่างๆ  
ในกองทัพบก จํานวน 206 อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. ประเภทบุคคลที่จะรับสมัครสอบ  
 1.๑ บุคคลพลเรือนชายหรือหญิง 
 1.๒ ทหารกองหนุน (ผู้สําเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ถึง ชั้นปีที่ 5 หรือผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจําการมาแล้ว) 
 1.๓ นายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก  
 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ  
  2.1 คุณสมบัติเฉพาะบุคคลชาย 
  2.๑.1 เป็นบุคคลพลเรือน หรือทหารกองหนุน อายุระหว่าง 18 ปี ถึง 35 ปี( เกิดปี พ.ศ.๒๕25 – ๒๕42 )   
  2.1.๒ ไม่เป็นผู้ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจําการ หรือผู้ที่ขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจําการในปีที่สมัครสอบ 
  2.๑.๓ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารโดยต้องมีความสูงอย่างต่ํา ๑๖๐ ซม. รอบอก ๗๖/๗๙ ซม. โดยจะพิจารณา 
จากผลการวัดขนาดร่างกายที่ระบุใน แบบ สด.๔๓ หรือจากผลการวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรค 
  2.2. คุณสมบัติเฉพาะบุคคลหญิง 
  ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ อายุระหว่าง ๑๘ ปี ถึง ๓๕ ปี (เกิดปี พ.ศ.๒๕๒5 – ๒๕๔2) น้ําหนักไม่น้อยกว่า ๔๐ กก. และมีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ซม. โดยจะพิจารณา
จากผล การวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรค  
  2.3. คุณสมบัติทั่วไปทั้ง บุคคลชาย / หญิง ( คุณสมบัติเพิ่มเติมจาก ข้อ 2.๑ และ 2.๒ ) 
   2.3.1 เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยมีคุณวุฒิตรงตามตําแหน่งและคุณลักษณะเฉพาะที่จะสามารถบรรจุเข้ารับราชการตามตําแหน่งที่เปิดบรรจุ          
กรณีที่คุณวุฒิเรียกชื่อไม่ตรงตามกําหนดไว้ ให้ใช้ผลการรับรองปริญญา ของสํานักงาน ก.พ. ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว ๔๑ ลง ๓๐ ก.ย.๕๓, หนังสือสํานักงาน ก.พ.                   
ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว ๒๑ ลง ๑๘ ส.ค.๕๔, หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว ๑๔ลง ๑๐ ก.ย.๕๕ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔/ว ๑๑ ลง ๑๓ ส.ค. ๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สําหรับ
คุณวุฒิที่ ไม่ได้กําหนดไว้ ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครประสานสถานศึกษา เพื่อขอรับเอกสารยืนยันว่า สํานักงาน ก.พ. ได้มีการรับรองหลักสูตรการเรียนที่สําเร็จมาว่าเป็นไปตามที่ประกาศรับสมัคร     
ของ กรมยุทธศึกษาทหารบกจริง 

( สําเนาคู่ฉบับ ) 



 
 2.๓.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร ตามข้อบังคับ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร  พ.ศ.๒๕๐๗ และฉบับที่แก้ไขทุกฉบับ 
  2.๓.๓ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 
  2.๓.๔ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายสัญชาติ 
  2.๓.๕ ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้าเป็นนายทหารสัญญาบัตร  
  2.๓.๖ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษา 
  2.๓.๗ ไม่อยู่ในสมณเพศ 
  2.๓.๘ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจําเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญายกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ 
 2.๓.๙ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ 
  2.๓.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิดหรือถูกไล่ออกจากราชการ 
  2.๓.๑๑ ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารมาก่อน 
  2.๓.๑๒ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือมีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด 
  2.4. คุณสมบัติของนายทหารประทวน สังกัด ทบ. 
 2.๔.๑ เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยมีคุณวุฒิตรงตามตําแหน่งและคุณลักษณะเฉพาะที่จะสามารถบรรจุเข้ารับราชการตามตําแหน่งที่เปิดบรรจุ กรณีที่
คุณวุฒิเรียกชื่อไม่ตรงตามกําหนดไว้ ให้ใช้ผลการรับรองปริญญา ของสํานักงาน ก.พ. ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว ๔๑  ลง ๓๐ ก.ย.๕๓, หนังสือสํานักงาน 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 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สําหรับคุณวุฒิที่ไม่ได้กําหนดไว้ 
ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครประสานสถานศึกษา เพื่อขอรับเอกสารยืนยันว่า สํานักงาน ก.พ. ได้มีการรับรองหลักสูตรการเรียนที่สําเร็จมาว่าเป็นไปตามที่ประกาศรับสมัครของกรมยุทธศึกษาทหารบกจริง 
 2.๔.๒ มีอายุในวันสมัครเข้ารับราชการไม่เกิน ๓๕ ปี วิธีนับอายุ นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  
 2.๔.๓ มีเวลารับราชการนับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุหรือแต่งตั้งยศนายทหารประทวนครั้งแรก แล้วแต่กรณีครบ ๖ ปี ก่อนวันสอบคัดเลือก (รับราชการมาแล้ว 6 ปี
ขึ้นไป นับจนถึงวันสอบ ผู้รับราชการมาแล้วไม่ถึง 6 ปี หากประสงค์จะสมัครในฐานะทหารกองหนุน หรือทหารหญิงพ้นราชการ  จะต้องได้รับอนุมัติให้ลาออกก่อนวันสอบ ในกรณีที่สอบได้แล้ว    
จึงมายื่นขอลาออกในภายหลัง จะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน และไม่สามารถบรรจุเข้ารับราชการได้)  
 2.๔.๔ มีหนังสือรับรองความประพฤติ และได้รับอนุญาตจากหน่วยต้นสังกัดในระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
 2.๔.๕ ลาไปศึกษาถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กองทัพบกกําหนด 
 2.๔.๖ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตัง้ยศเป็นนายทหารสญัญาบัตร ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแตง่ตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และฉบับที่แก้ไขทุกฉบับ 
 2.๔.๗ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายสัญชาติ 
 2.๔.๘ ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้าเป็นนายทหารสัญญาบัตร  
 2.๔.๙ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษา 
 2.๔.๑๐ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจําเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญายกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ 
 2.๔.๑๑ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ 
 
 



 
 3. หลักฐานการสมัครสอบ 
 ผู้สมัครจะต้องเตรียมหลักฐานการสมัคร เพื่อใช้กรอกข้อมูลการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (ต้องส่งหลักฐานต่อไปนี้ทั้งฉบับจริงและสําเนา ๑ ชุด ภายในวันที่ 3, 6 และ 7 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 หากสอบผ่านภาควิชาการ รอบแรก) ดังนี้  
 3.๑ เฉพาะบุคคลชาย ใบสําคัญทางทหารดังนี้ 
  3.๑.๑ ทหารกองเกิน -  แบบ สด.๔๓ ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการที่แสดงว่าได้ผ่านการตรวจเลือกแล้วโดยไม่ถูก
เข้ากองประจําการ 
  3.๑.๒ ทหารกองหนุน -  แบบ สด.๘  
  3.๑.๓ สําหรับผู้ที่สมัครตําแหน่งสายงานอนุศาสนาจารย์ ที่ยกเว้นการตรวจเลือกเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจําการ อายุ ๓๐ - ๓๕ ปี ให้ใช้หลักฐานใบสําคัญ
แบบ สด.๙ ประกอบหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ได้รับการยกเว้น และปลดเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๒ ชั้นที่ ๒ จากอําเภอภูมิลําเนาทหาร 
 3.๒ บุคคลชาย / หญิง และนายทหารประทวน สังกัด ทบ. 
  3.๒.๑ สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจาก สภามหาวิทยาลัย  
ซึ่งต้องอยู่ภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบเท่านั้นสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรี ที่ต่อเนื่องจากคุณวุฒิ ปวส. ให้แนบหลักฐานที่แสดงว่าสําเร็จคุณวุฒิ ปวส. ประกอบการพิจารณา เพิ่มเติมด้วย 
  3.๒.๒ สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชา ( TRANSCRIPT ) 
   3.๒.๒.๑ ในกรณีที่ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ มิได้ระบุสาขาวิชาอย่างครบถ้วนเพื่อยืนยันว่า เป็นสาขาวิชาที่ตรงกับคุณวุฒิที่เปิดรับสมัครสอบ 
ต้องเพิ่มหลักฐาน หนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัย ว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิในสาขาวิชาที่ตรงกับคุณวุฒิที่เปิดรับสมัครสอบ 
   3.๒.๒.๒ ในกรณีที่หลักฐานระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชาเป็นภาษาต่างประเทศต้องเพิ่มเติมหลักฐานระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชาฉบับแปลเป็นภาษาไทย 
 3.3  สําหรับนายทหารประทวน ลูกจ้าง หรือพนักงานราชการ ในสังกัดของส่วนราชการ กห. จะต้องมีหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบจากผู้บังคับบัญชาหน่วยต้นสังกัดระดับกองพัน        
หรือเทียบเท่าขึ้นไป ( เฉพาะนายทหารประทวนสังกัด ทบ. ให้ปฏิบัติตามข้อ 3.4 ) 
 3.4 เฉพาะนายทหารประทวน สังกัด ทบ. ให้ยื่นหลักฐานเพิ่มเติมจากข้อ 3.๒ ดังนี้ 
  3.4.๑ คําสั่งบรรจุ หรือแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวนครั้งแรก แล้วแต่กรณี 
  3.4.๒ หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาหน่วยต้นสังกัดในระดับ ผบ.พัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่ระบุว่าเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และอนุญาตให้สมัครสอบเข้ารับ
ราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรได้ 
  3.4.๓ หลักฐานที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษาและหลักฐานตอบรับบันทึกผลการศึกษาจาก ยศ.ทบ. ในทุกระดับการศึกษาจนถึงคุณวุฒิปริญญา 
 หมายเหตุ 
  1. ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ปรากฏในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีการกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือ   
ไม่ถูกต้อง หรือใช้เอกสารปลอม หรือเอกสารต่างๆ ที่ไม่ตรงตามที่กําหนดไว้ในการประกาศรับสมัคร ทบ. ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับสมัครเข้าสอบคัดเลือกทันที โดยผู้สมัครไม่สามารถ
เรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้นจาก ทบ. ได้ 
  ๒. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัตใินครั้งนี้ เป็นเพียงการตรวจสอบเบื้องต้น หากในภายหลังปรากฏว่า ผู้สมัครใช้เอกสารปลอม เอกสารอันเป็นเท็จ หรือ
เอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้ จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ และให้ถือว่าการสอบคัดเลือกของบุคคลดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ จาก ทบ. ได้ 
 
 



 4. กําหนดการ 
  4.1 การรับสมัคร  
 4.1.1 ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดระเบียบการสมัครสอบ เพื่อศึกษาคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละกลุ่มตําแหน่ง ตามเงื่อนไขการรับสมัคร และระเบียบการตามที่  
กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้กําหนดไว้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา – วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา 
(ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
  4.1.2 ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัคร พร้อมอัพโหลดรูปภาพหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 x 1.5 นิ้วพื้นหลังเรียบ สวมเสื้อคอปก ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตา        
และหลักฐานทางทหาร (สําหรับเพศชาย) เพื่อแนบไฟล์ข้อมูลในขั้นตอนการกรอกใบสมัครทางเว็บไซต์ของระบบการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.atc-rta.com (กรมยุทธศึกษาทหารบก) 
หรือ  www.radd-atc.com (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร) 
   ลักษณะรูปถ่ายที่ไม่ผ่านการพิจารณา มีดังต่อไปนี้ 
   1. รูปถ่ายครึ่งตัว (ไกลเกินไป) 
   2. ภาพเบลอ (เห็นหน้าไม่ชัดเกิน) 
   3. ภาพถ่ายเล่น (มีการโพสต์ท่าทางในการถ่ายรูป หรือภาพเซลฟี่) 
   4. ภาพมืดหรือสีของรูปภาพจางเกินไป 
   5. ภาพเอียง หรือตะแคงข้าง 
  4.1.3 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนการยืนยันการส่งใบสมัคร (เมื่อผู้สมัครยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว ไม่สามารถแก้ไข
ข้อมูลการสมัครได้) 
  4.1.4 ภายหลังการสมัครเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่ระบบของกรมยุทธศึกษาทหารบก จะตรวจสอบการอัพโหลดรูปภาพ และการอัพโหลดหลักฐานทางทหาร (สําหรับ
เพศชาย) แล้วให้ผู้สมัครสอบพิมพ์ใบสมัครเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน และพิมพ์ใบชําระเงิน เพื่อนําไปชําระเงินตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุก
สาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ภายในวันและเวลาทําการของธนาคาร ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครชําระค่าธรรมเนียม
การสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจํานวน 300 บาท เมื่อชําระค่าธรรมเนียมแล้ว กรมยุทธศึกษาทหารบก จะไม่จ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครคืนให้
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 4.1.5 ภายหลังจากนําใบชําระเงิน ไปชําระเงินที่ธนาคาร ธนาคารจะคืนใบชําระเงินในส่วนที่ 1 ให้กับผู้สมัครเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันการชําระเงิน ประกอบ
หลักฐานแสดงในวันสอบภาควิชาการ 
 4.1.6 ผู้สมัครที่มีการชําระเงินภายในกําหนดแล้วภายหลังจากการรับสมัครเสร็จสิ้น ระบบจะทําการประมวลผลเพื่อจัดลําดับเลขประจําตัวสอบให้ ผู้สมัครสามารถ
พิมพ์บัตรประจําตัวสอบ ซึ่งมีการระบุ หมายเลขประจําตัวสอบ สถานที่สอบ 
  4.2 การสอบคัดเลือกภาควิชาการ  
   4.2.1 การสอบคัดเลือกภาควิชาการ (รอบแรก) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยาเขตบางนา กรุงเทพฯ 
   4.2.2 การสอบวิชาเฉพาะตามคุณวุฒิ (เชิงลึก) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 นาฬิกา ณ หอประชุมส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จว.นครนายก 
  4.3 ประกาศผลสอบภาควิชาการ (รอบแรก) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก หรือทางเว็บไซต์ www.atc-rta.com 
  4.4 การตรวจหลักฐานการสมัครสอบ วันที่ 3, 6 และ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดําริ กรุงเทพฯ 
  4.5 การตรวจโรค วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 08.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ 
 



 
  4.6 การทดสอบจิตเวช วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา  ๐๘.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ 
  4.7 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย วันที่  10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา ๐6.0๐ นาฬิกา  ณ   สนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสติ กรงุเทพฯ 
  4.8 การสอบสัมภาษณ์และความเหมาะสมกับตําแหน่ง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดําริ กรุงเทพฯ 
  4.9 ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก หรือทางเว็บไซต์ www.atc – rta.com 
  4.10 รายงานตัวเลือกหน่วยบรรจุ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 นาฬิกา ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดําริ กรุงเทพฯ  
  4.11  รายงานตัวทําสญัญาบรรจุเข้ารับราชการ วันที่ 21 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 นาฬิกา ณ กรมสารบรรณทหารบก กรุงเทพฯ 
  5. รายละเอียดการสอบคัดเลือก สอบภาควิชาการในตําแหน่งต่างๆ ให้ดูรายละเอียดจากคําแนะนําการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับ
ราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ 2560 ( ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.radd-atc.com )  
  6. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่   ๔๑ กรมยุทธศึกษาทหารบก  ถนนเทอดดําริ แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๔๐๖๘ - ๙  
ต่อ ๘๙๑๐0, โทรสาร ๐-๒๒๔๑ – ๔๐๓๗, www.radd-atc.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
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