
 

  

 
 

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก 
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน 

เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 
    

 กองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ
เป็นนายทหารสัญญาบัตร เพ่ือบรรจุลงในต าแหน่งที่ขาดแคลนตามหน่วยต่างๆ ในกองทัพบก จ านวน 81 อัตรา 
(บัญชีต าแหน่งตามแนบ)  รายละเอียดดังนี้ 
 ๑. ประเภทบุคคลที่จะรับสมัครสอบ  
  1.๑ บุคคลชาย/หญิง 
    1.2 นายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก  
 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ  
  2.1 คุณสมบัติเฉพาะบุคคลชาย 
   2.๑.1 ทหารกองเกิน อายุระหว่าง 22 ปีบริบู รณ์  ถึง 29 ปีบริบูรณ์  ( เกิดตั้ งแต่              
ปี พ.ศ.2535 – 2542 ) ต้องผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจ าการ เป็นบุคคลจ าพวกที่ 1                     
ผลการจับสลาก “ด า” หรือ ไม่ต้องเข้ารับราชการเนื่องจากมีคนร้องขอเข้ากองประจ าการพอ ซึ่งได้รับแบบ สด.43 
ทั้งนี้ จะไม่รับสมัครบุคคล ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจ าการ และ/หรือ ผู้ที่ขอผ่อนผัน                    
เข้ารับการตรวจเลือกเป็น ทหารกองประจ าการ ในปีที่สมัครสอบ 
          2.1.๒ ทหารกองหนุน ประเภทที่  1 และทหารกองหนุนประเภทที่  2 ( ยกเว้น                 
ทหารกองประจ าการที่ปลดตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 ไม่สามารถ               
สมัครได้ ) อายุระหว่าง 22 ปีบริบูรณ์ ถึง 35 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2529- 2542)  
   2.๑.๓ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การ               
เป็นทหารโดยต้องมีความสูงตั้งแต่ ๑๖๐ เซนติเมตร รอบอก ๗๖/๗๙ เซนติเมตร โดยจะพิจารณาผลการ                
วัดขนาดร่างกายจากที่ระบุใน แบบ สด.๔๓ หรือจากผลการวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรคการสอบรอบที่สอง 
  2.2. คุณสมบัติเฉพาะบุคคลหญิง 
   ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ อายุระหว่าง 22 ปีบริบูรณ์ ถึง 35 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่           
ปี พ.ศ.2529 – 2542) น้ าหนักไม่น้อยกว่า ๔๐ กิโลกรัม และมีความสูงตั้งแต่ ๑๕๐ เซนติเมตรขึ้นไป                   
โดยจะพิจารณาจากผลการวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรคการสอบรอบที่สอง 
  2.3. คุณสมบัติทั่วไปทั้ง บุคคลชาย/หญิง (คุณสมบัติเพิ่มเติมจาก ข้อ 2.๑ และ 2.๒) 
   2.3.1 เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยมีคุณวุฒิตรงตามต าแหน่ง และ
คุณลักษณะเฉพาะที่จะสามารถบรรจุเข้ารับราชการตามต าแหน่งที่เปิดบรรจุ กรณีที่คุณวุฒิเรียกชื่อไม่ตรงตาม
ก าหนดไว้ ให้ใช้ผลการรับรองปริญญาของส านักงาน ก.พ. ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว๔๑        
ลง ๓๐ ก.ย.๕๓, หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว๒๑ ลง ๑๘ ส.ค.๕๔, หนังสือส านักงาน ก.พ.              
ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว๑๔ ลง ๑๐ ก.ย.๕๕ และหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔/ว๑๑ ลง ๑๓ ส.ค.๕๖  และ             
ส านักงาน กพ. ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (สามารถตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติทาง www.ocsc.go.th ) หรือ 
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สถานศึกษาในต่างประเทศที่กระทรวงกลาโหม ยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการ ส าหรับคุณวุฒิที่ไม่ได้
ก าหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครประสานสถานศึกษาเพื่อขอรับเอกสารยืนยันว่า ส านักงาน ก.พ. ได้มี
การรับรองหลักสูตรการเรียนที่ส าเร็จมาว่าเป็นไปตามที่ประกาศรับสมัครของกรมยุทธศึกษาทหารบก จริง 
   2.3.2 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ กห. ว่าด้วย การบรรจุ การโอน 
และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2529 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 2.๓.3 ต้องเป็นผู้มีวิทยฐานะและคุณลักษณะถูกต้องตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วย                
การแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   2.๓.4 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ  
  2.3.5 ต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด 
   2.๓.6 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทางและขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การ            
เป็นทหาร ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้าเป็นนายทหารสัญญาบัตร ตามบัญชีชื่อความพิการทุพพลภาพ หรือโรคตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540) และ ฉบับที่ 76 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับ
ราชการทหาร พ.ศ.2497 ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ 
  2.๓.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  
  2.3.8 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามค าพิพากษาของศาล 
  2.๓.9 ไม่อยู่ในสมณเพศ 
  2.๓.10 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจ าคุก ตามค าพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้น
ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ  
 2.๓.11 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการอันเนื่องมาจากความผิด หรือหนีราชการ 
  2.๓.๑2 ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะมีความผิดหรือถูกไล่ออกจากราชการ 
  2.๓.๑3 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบ หรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหาร 
หรือการสอบเข้ารับราชการทหารมาก่อน 
  2.๓.๑4 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือเป็นผู้มีประวัติคดีอาญา 
ข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด                    
  2.4. คุณสมบัติของนายทหารประทวน สังกัด ทบ. 
 2.๔.๑ เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยมีคุณวุฒิตรงตามต าแหน่งและ 
คุณลักษณะเฉพาะที่จะสามารถบรรจุเข้ารับราชการตามต าแหน่งที่ เปิดบรรจุ กรณีที่คุณวุฒิเรียกชื่อไม่ตรงตาม 
ก าหนดไว้ ให้ใช้ผลการรับรองปริญญาของ ส านักงาน ก.พ. ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว๔๑             
ลง ๓๐ ก.ย.๕๓ และหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว๒๑ ลง ๑๘ ส.ค.๕๔, หนังสือส านักงาน ก.พ.                
ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว๑๔ ลง ๑๐ ก.ย.๕๕ และหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่  นร. ๑๐๐๔/ว๑๑ ลง ๑๓ ส.ค.๕๖               
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ส าหรับคุณวุฒิที่ไม่ได้ก าหนดไว้ ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครประสานสถานศึกษาเพ่ือขอรับ 
เอกสารยืนยันว่า ส านักงาน ก.พ. ได้มีการรับรองหลักสูตรการเรียนที่ส าเร็จมาว่าเป็นไปตามที่ประกาศรับสมัคร           
ของกรมยุทธศึกษาทหารบก จริง 
 2.๔.๒  มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ (วิธีนับอายุนับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร            
พ.ศ. 2497) 
 2.๔.๓ มีเวลารับราชการนับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุหรือแต่งตั้งยศนายทหาร
ประทวนครั้งแรก แล้วแต่กรณีครบ ๖ ปี ก่อนวันสอบคัดเลือก (รับราชการมาแล้ว 6 ปีขึ้นไป นับจนถึงวันก่อนวันสอบ
ผู้รับราชการมาแล้วไม่ถึง 6 ปี หากประสงค์จะสมัครในฐานะทหารกองหนุน หรือทหารหญิง  พ้นราชการ 
จะต้องได้รับอนุมัติให้ลาออกก่อนวันสอบ ในกรณีที่สอบได้แล้วจึงมายื่นขอลาออกในภายหลัง จะถือว่า
คุณสมบัติไม่ครบถ้วน และไม่สามารถบรรจุเข้ารับราชการได้) 
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 2.๔.๔ มีหนังสือรับรองความประพฤติซึ่งได้รับอนุญาตจากหน่วยต้นสังกัดระดับ            
กองพันหรือเทียบเท่าข้ึนไป 
   2.๔.๕ เป็นผู้ลาไปศึกษาถูกต้องตามหลักเกณฑ์และระเบียบ กองทัพบก ก าหนด 
   2.4.6 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ กห. ว่าด้วย การบรรจุ การโอน  
และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2529 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   2.๔.7 ต้องเป็นผู้มีวิทยฐานะและคุณลักษณะถูกต้องตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการ            
แต่งตัง้ยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   2.๔.8 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติที่มีผลบังคับใช้ 
  2.4.9 ต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด 
           2.๔.10 ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้าเป็นนายทหารสัญญาบัตร ตามบัญชีชื่อความพิการ
ทุพพลภาพ หรือโรคตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540) และ ฉบับที่ 76 (พ.ศ.2555) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ 
   2.๔.11 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคล
ล้มละลายตามค าพิพากษาของศาล 
    2.๔.๑2 ไม่เป็นผู้อยู่ ในระหว่างเป็นจ าเลยในคดีอาญา และไม่ เคยต้องโทษจ าคุก            
(จ าคุกจริง) ตามค าพิพากษาของศาลในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิด                     
อันต้องระวางโทษไม่เกินลหุโทษ    
   2.๔.๑3 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากกระท าความผิด หรือหนีราชการ 
 3. หลักฐานการสมัครสอบ 
  ผู้สมัครจะต้องเตรียมหลักฐานการสมัคร เพื่อใช้กรอกข้อมูลการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต 
(ต้องส่งหลักฐานต่อไปนี้ทั้งฉบับจริงและส าเนา ๑ ชุด ภายในวันที่ 15- 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 นาฬิกา            
ถึง 16.30 นาฬิกา  ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดด าริ กรุงเทพมหานคร หากสอบผ่านภาควิชาการรอบแรก)          
ดังนี้   
  3.๑ เฉพาะบุคคลชาย ใบส าคัญทางทหารดังนี้ 
   3.๑.๑  ทหารกองเกิน  -  ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ
ทหารกองประจ าการ (แบบ สด.๔๓) ที่แสดงว่าได้ผ่านการตรวจเลือกแล้วโดยไม่ถูกเข้ากองประจ าการ 
   3.๑.๒  ทหารกองหนุน  - หนังสือส าคัญ (แบบ สด.๘) 
   3.๑.๓  ส าหรับผู้ที่สมัครต าแหน่งสายงานอนุศาสนาจารย์ ที่ยกเว้นการตรวจเลือกเข้า
รับราชการเป็นทหารกองประจ าการ อายุ ๓๐ - ๓๕ ปี ให้ใช้หลักฐานใบส าคัญ (แบบ สด.๙) ประกอบหลักฐาน
ที่แสดงว่าเป็นผู้ได้รับการยกเว้น และปลดเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๒ ชั้นที่ ๒ จากหน่วยสัสดีอ าเภอที่เป็น
ภูมิล าเนาทหารของผู้สมัคร 
 3.๒ บุคคลชาย/หญิง และนายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก 
   3.๒.๑ ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุ
สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งต้องอยู่ภายในวันที่
ปิดรับสมัครสอบเท่านั้น ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีที่ต่อเนื่องจากคุณวุฒิประกาศนียบัตร
วิชาช ีพชั ้นส ูง(ปวส.) ให ้แนบหลักฐานที ่แสดงว่าส าเร็จค ุณว ุฒ ิประกาศน ียบ ัตรวิชาช ีพชั ้นส ูง(ปวส.) 
ประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมด้วย 
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   3.๒.๒ ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชา (TRANSCRIPT) 
      3.๒.๒.๑ ในกรณีที่ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  มิได้ ระบุ     
สาขาวิชาอย่างครบถ้วนเพ่ือยืนยันว่า เป็นสาขาวิชาที่ตรงกับคุณวุฒิที่เปิดรับสมัครสอบ ต้องเพ่ิมหลักฐาน 
หนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิในสาขาวิชาที่ตรงกับคุณวุฒิที่เปิดรับสมัครสอบ 
      3.๒.๒.๒ ในกรณี ที่ หลั กฐานระเบี ยนแสดงผลการศึกษารายวิ ชาเป็ น
ภาษาต่างประเทศต้องเพ่ิมเติมหลักฐาน ระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชาฉบับแปลเป็นภาษาไทย 
  3.3 ส าหรับนายทหารประทวน ลูกจ้าง หรือพนักงานราชการ ในสังกัดของส่วนราชการกลาโหม
จะต้องมีหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบจากผู้บั งคับบัญชาหน่วยต้นสังกัดระดับกองพั น หรือเทียบเท่าขึ้นไป                         
( เฉพาะนายทหารประทวนสังกัด กองทัพบก ให้ปฏิบัติตามข้อ 3.4 ) 
  3.4 เฉพาะนายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก ให้ยื่นหลักฐานเพ่ิมเติมจากข้อ 3.๒ ดังนี้ 
   3.4.๑ ส าเนาค าสั่งบรรจุ หรือแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวนครั้งแรก แล้วแต่กรณี 
   3.4.๒ หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาหน่วยต้นสังกัดในระดับผู้บังคับกองพัน หรือ
เทียบเท่าขึ้นไป ที่ระบุว่าเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และอนุญาตให้สมัครสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหาร
สัญญาบัตรได ้
   3.4.๓ หลักฐานที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษาและหลักฐานตอบรับบันทึกผลการศึกษา
จากกรมยุทธศึกษาทหารบก ในทุกระดับการศึกษาจนถึงคุณวุฒิปริญญา 
  4. ก าหนดการ 
  4.1 การรับสมัคร  
   4.1.1 ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดระเบียบการสมัครสอบ เพ่ือศึกษาคุณสมบัติ                     
ของผู้สมัครแต่ละกลุ่มต าแหน่ง ตามเงื่อนไขการรับสมัคร และระเบียบการตามที่กรมยุทธศึกษาทหารบก                       
ได้ก าหนดไว้ ตั้ งแต่วันที่  25 พฤศจิกายน 2563 เวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา ถึง วันที่  13 ธันวาคม 2563                        
เวลา 12.๐๐ นาฬิกา (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
    4.1.2 ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัคร พร้อมอัพโหลดรูปภาพหน้าตรง ไม่สวมหมวก 
ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว พ้ืนหลังเรียบ สวมเสื้อคอปก ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตา ต้องเป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน    
นับถึงวันยื่นใบสมัคร และหลักฐานทางทหาร (ส าหรับเพศชาย) เพ่ือแนบไฟล์ข้อมูลในขั้นตอนการกรอก       
ใบสมัครทางเว็บไซต์ของระบบการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ http://atc.rta.mi.th (กรมยุทธศึกษาทหารบก) 
หรือ www.radd-atc.com (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร) ส าหรับรูปถ่ายที่ไม่ผ่านการพิจารณา มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 
      4.1.2.1 ภาพถ่ายครึ่งตัว (ไกลเกินไป) 
      4.1.2.2 ภาพเบลอ (เห็นหน้าไม่ชัดเจน) 
      4.1.2.3 ภาพถ่ายเล่น (มีการโพสต์ท่าทางในการถ่ายรูป หรือภาพเซลฟี่) 
      4.1.2.4 ภาพมืดหรือสีของรูปภาพจางเกินไป 
      4.1.2.5 ภาพเอียง หรือตะแคงข้าง 
    4.1.3 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อน      
การยืนยันการส่งใบสมัคร  เมื่อส่งใบสมัครสอบในระบบแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อความ    
ใดๆได้อีก และถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ใช้ส าหรับการสมัคร โดยผู้สมัครได้อ่านประกาศ หรือระเบียบ
การรับสมัครเข้าใจโดยละเอียดถี่ถ้วนและยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศหรือระเบียบการรับสมัคร 
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   4.1.4 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ปรากฏในใบ
สมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีการกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ  หรือไม่ถูกต้อง หรือใช้
เอกสารปลอม หรือเอกสารต่างๆ ที่ไม่ตรงตามที่ก าหนดไว้ในการประกาศรับสมัคร กองทัพบกขอสงวนสิทธิ์                    
ในการปฏิ เสธการรับสมัครเข้าสอบคัดเลือกทันที  โดยผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ ใดๆ ทั้ งสิ้น                          
จากกองทัพบกได ้
   4.1.5 ผู้สมัครต้องยินยอมให้มีการตรวจสอบค้นหาข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือน าไปใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณสมบัติในการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ             
ในกองทัพบก ประจ าปีงบประมาณ 2564 หรือประกอบการพิจารณาการเข้าฝึกอบรมในส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
(ถ้ามี) ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
รายละเอียดตามแบบหนังสือยินยอมให้กองทัพบกและหน่วยงานในสังกัดกองทัพรวบรวมใช้หรือเปิดเผย            
ข้อมูลส่วนบุคคล ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ โดยจะไม่ร้องเรียน ฟ้องร้อง หรือด าเนินคดีกับกองทัพบก และ
หน่วยงานในสังกัดกองทัพบก แต่ประการใด(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
   4.1.6 ภายหลังการสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้สมัครสอบพิมพ์ใบสมัครเพ่ือเก็บไว้เป็น
หลักฐาน และพิมพ์ใบช าระเงิน เพื่อน าไปช าระเงินตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบได้ ณ ธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 15 ธันวาคม 2563  โดยผ่านระบบการ
ช าระเงิน 3 ช่องทาง คือ  

     1. ช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (เวลาท าการของธนาคาร) 
     2. ช าระเงินผ่านตู้ ATM (ภายในเวลา 18.00 นาฬิกา ) 
   3. ช าระเงินผ่านธนาคารออนไลน์ (Internet Banking) (ภายในเวลา 18.00 นาฬิกา) 
โดยผู ้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลการช าระเงินสมัครสอบด้วยตนเอง  ว่าถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้อง              
ให้ผู้สมัครแจ้งเจ้าหน้าที ่ของธนาคารให้ด าเนินการแก้ไขให้ทันที ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือ
ผู้สมัครได้ช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว (ในช่องทางที่  1 และ 2 เสียค่าธรรมเนียม                   
ในการสมัคร 300.-บาท, ค่าส่งข้อความ 20.-บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร 30.-บาท รวมทั้งสิ้น 350.-บาท             
ส่วนการช าระเงินโดยผ่านช่องทางที่ 3 เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 300.-บาท, ค่าส่งข้อความ 20.-บาท                
แต่ไม่เสียค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมทั้งสิ้น 320.-บาท กรมยุทธศึกษาทหารบก จะไม่จ่ายค่าธรรมเนียมการสมัคร
สอบคืนให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น)    
    4.1.7 ภายหลังจากน าใบช าระเงิน ไปช าระเงินที่ธนาคาร ธนาคารจะคืนใบช าระเงิน                 
ในส่วนที่  1 ให้กับผู้สมัครเพ่ือใช้เป็นหลักฐานยืนยันการช าระเงิน ประกอบหลักฐานแสดงในวันสอบ                     
ภาควิชาการ 
   4.1.8 ผู้สมัครที่มีการช าระเงินภายในเวลาก าหนดแล้ว ภายหลังจากการรับสมัคร
เสร็จสิ้น ระบบจะท าการประมวลผลเพ่ือจัดล าดับเลขประจ าตัวสอบ ผู้สมัครสามารถพิมพ์บัตรประจ าตัวสอบ                 
ซึ่งมกีารระบุหมายเลขประจ าตัวสอบ สถานที่สอบ ไดต้ั้งแตว่ันที่ 11 มกราคม 2564    
   4.1.9 การตรวจสอบเอกสารหลั กฐานและคุณสมบั ติ ในครั้ งนี้  เป็ นเพี ยงการตรวจ                                   
สอบเบื้องต้น หากในภายหลังปรากฏว่า ผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม หรือขาดคุณวุฒิ              
หรือมี เหตุ อัน ไม่ เหมาะสมที่ จะเป็ นข้ าราชการทหาร กองทัพบก  จะถื อว่ าผู้ สมั ครขาดคุณ สมบั ติ                                      
ในการสมัครสอบมาตั้ งแต่ต้น และให้ถือว่าการสอบคัดเลือกของบุคคลดังกล่าวเป็นโมฆะ และผู้สมัคร                           
จะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆต่อกองทัพบก 
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 4.2 การสอบคัดเลือกภาควิชาการ  
  4.2 .1  การสอบคัดเลือกภาควิชาการ (รอบแรก) วันที่  24 มกราคม 2564               

เวลา 13.00 -16.00นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก) กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ หากผู้สมัครมา
รายงานตัวเข้าสอบภายหลังเวลา 13.00 นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก) ผู้สมัครจะถูก               
ตัดสิทธิ์ในการเข้าสอบทันที 

  4.2 .2  การสอบวิ ชาเฉพาะตามคุ ณวุฒิ  (เชิ งลึ ก) วั นที่ 23 กุ มภาพั นธ์  2564                   
รายงานตัว  เวลา 07.00 - 09.00 นาฬิกา  ณ หอประชุมส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า                    
จังหวัดนครนายก และเริ่มท าการสอบฯ  เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า                   
ทั้งนี ้ หากผู ้สมัครมารายงานตัวเข้าสอบภายหลังเวลา 09.00 นาฬิกา ผู ้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในการ               
เข้าสอบทันที   

 4 .3  ป ระกาศผลสอบภาค วิ ชาการ  (รอบแรก ) วั นที่  1 1  กุ มภ าพั น ธ์  2 5 6 4                          
ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก และทางเว็บไซต์ http://atc.rta.mi.th 
 4 .4  ก ารต รวจห ลั ก ฐ าน ก ารส มั ค รสอบ  วั น ที่  1 5 -1 6  กุ ม ภ า พั น ธ์  2 5 6 4                       
เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดด าริ กรุงเทพมหานคร   
 4.5 การตรวจโรค วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.30 - 08.00 รายงานตัว และ                               
เวลา 08.01 – 12.00 นาฬิกา เริ่มตรวจโรค ณ ห้องพิธีการ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาล           
พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร 
 4.6  การทดสอบจิตเวช วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานตัว เวลา 06.30 - 08.00 นาฬิกา 
และเริ่มสอบจิตเวช  เวลา 08.01 – 12.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่  ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ                    
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร 
 4.7  การสอบสัมภาษณ์ และความเหมาะสมกับต าแหน่ ง วันที่  19 กุมภาพันธ์  2564                       
รายงานตัว เวลา ๐๗.0๐ – 08.00 นาฬิกา และเริ่มด าเนินการสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.01 - 15.30 นาฬิกา                          
ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดด าริ กรุงเทพมหานคร 
 4 .8  ทดสอบสมรรถภ าพ ร่ างก าย  วัน ที่  2 2  กุ มภ าพั น ธ์  2 5 6 4  ราย งาน ตั ว                    
เวลา ๐5.0๐ - 06.00 นาฬิกา และเริ่มการทดสอบฯ เวลา 06.01 – 10.00 นาฬิกา ณ สนามกีฬากรมยุทธ์                           
กรมยุทธศึกษาทหารบก กรุงเทพมหานคร 

   4.9 วิชาเฉพาะตามคุณ วุฒิ ตามต าแหน่ ง  (เชิ งลึก ) วันที่  23 กุมภาพันธ์  25๖4                                   
รายงานตัว เวลา 07.00 - 09.00 นาฬิกา ณ หอประชุมส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า                    
จังหวัดนครนายก และเริ่มท าการสอบฯ เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า                    
 4.10 ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย วันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก  และ
ทางเว็บไซต ์http://atc.rta.mi.th 
 4.11 รายงานตัว เลือกหน่วยบรรจุ  วันที่  25 มีนาคม 2564 รายงานตัว เวลา                   
๐7.๐0 - 09.๐๐ นาฬิกา และเลือกต าแหน่งบรรจุฯ เวลา 09.01-12.00 นาฬิกา ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก 
ถนนเทอดด าริ กรุงเทพมหานคร  
 4.12 รายงานตั วท าสัญ ญ าบรรจุ เข้ ารับ ราชการ  วันที่  31  มี น าคม  2 5 6 4                      
เวลา ๐๘.๐๐ - 15.30 นาฬิกา ณ กรมสารบรรณทหารบก กรุงเทพมหานคร 
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   5. รายละเอียดการสอบคัดเลือก สอบภาควิชาการในต าแหน่งต่างๆ ให้ดูรายละเอียดจาก
ค าแนะน าการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.radd-atc.com)  
   6. รายละเอียดต าแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ จ านวน 81 อัตรา ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 
  7. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะจัดการให้ทราบประกาศดังกล่าวข้างต้น และประกาศอันใดที่เกี่ยวข้อง              
กับการรับสมัครสอบคัดเลือกบุ คคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ ารับราชการเป็ นนายทหารสัญญาบั ตร                               
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ด้วยตนเอง จะไม่มีการแจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคล 
  8. ให้ผู้สมัครสอบ ติดตามประกาศ กรมยุทธศึกษาทหารบก (เพ่ิมเติม) ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนการ
ปฏิบัติ ซึ่งอาจมีค าแนะน าเพ่ิมเติม หรือการเปลี่ยนแปลงก าหนดการณ์ สถานที่ หรืออ่ืนๆ ทั้งนี้ให้ยึดถือประกาศครั้ง
สุดท้ายเป็นส าคัญ 
  9. กรณีที่ผู้สมัครหรือผู้ใดประสงค์จะโต้แย้งประกาศรับสมัคร ให้ยื่นค าโต้แย้งเป็นหนังสือได้ที่                 
กรมยุทธศึกษาทหารบก (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร) ภายในเวลา 15 วัน นับแต่วันประกาศเป็นต้นไป                   
หากพ้นก าหนดดังกล่าว ถือว่ายอมรับในข้อก าหนดและเงื่อนไขทุกประการตามที่ระบุในประกาศรับสมัครฉบับนี้ 
  10. หากผู้สมัครมีข้อสงสัยประการใดในทุกกรณี ให้ยื่นค าร้องติดต่อด้วยตนเอง ภายในเวลาที่
ก าหนดไว้ในท้ายประกาศผลการสอบรอบสุดท้ายของกรมยุทธศึกษาทหารบก ณ กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร  
กรมยุทธศึกษาทหารบก หากพ้นก าหนดดังกล่าว กรมยุทธศึกษาทหารบก ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณา ข้อสงสัย   
ข้อหารือและข้อร้องเรียนใดๆ ของผู้สมัครสอบหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกรณ ี 
  11. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  ๔๑  กรมยุทธศึกษาทหารบก  ถนนเทอดด าริ แขวงถนนนครไชยศรี                  
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ 0 ๒๒๔๑ ๔๐๖๘ - ๙ ต่อ ๘๙๑๐0, 89108                     
โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๔๐๓๗,  www.radd-atc.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  ประกาศ    ณ      วันที่           พฤศจิกายน    พ.ศ. ๒๕63 
 
                                         พลโท     

                ( วิสันติ   สระศรีดา ) 
                                    เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก / ประธานกรรมการด าเนินงาน 

กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร   
โทร 0 2241 4037, 0 2297 6196 
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