
 

 
 
 
 

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก 
เรื่อง การรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

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

  กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็น สิบตรีประจ าการในสายงานสัสดี ของกองทัพบก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งเสมียน
สัสดีอ าเภอ และจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร จ านวน ๑๐๐ อัตรา  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
  ๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ๑.๑ เพศชาย อายุ ระหว่าง ๑๘ - ๓๐ ปี  (เกิดปี พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๓๘) 
 ๑.๒ เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หรืออย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปนี้ 
  ๑.๒.๑ ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓ โดยได้ขึ้นทะเบียนน าปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว  
  ๑.๒.๒ เข้ารับราชการทหารกองประจ าการจนครบก าหนดและปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว 
                                                            (ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่ระหว่างการน าปลดหรือข้ึนทะเบียนกองประจ าการและน าปลด) 
 ๑.๓ ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า (ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา) 
 ๑.๔ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 
 ๑.๕ มีสัญชาติไทยและบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยก าเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยก าเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่เป็น  
ผู้มีสัญชาติไทยโดยก าเนิดก็ได้ 
 ๑.๖ ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการทหาร  
 ๑.๗ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคหรือสภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวง
ฉบับท่ี ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และฉบับท่ี ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕) ออกตามความในมาตราแห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ โดยมีความสูงตั้งแต่ ๑๖๐ ซม. ขึ้นไป มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ ๗๖ ซม. ขึ้น
ไป ในเวลาหายใจออกและมีน้ าหนักตัวตั้งแต่ ๔๘ กก. ขึ้นไป  
 ๑.๘ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สิ้นล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามค าพิพากษา 
 ๑.๙ ไม่อยู่ในสมณเพศ 
 
 

( ส ำเนำคู่ฉบับ ) 



 ๑.๑๐ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจ าเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องโทษจ าคุกตามค าพิพากษาของศาล ในคดีอาญายกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ 
 ๑.๑๑ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ 
 ๑.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะความผดิหรือมีมลทินหรือมัวหมอง 
 ๑.๑๓ ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารหรือเข้ารับราชการมาก่อน 
 ๑.๑๔ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเสพติดให้โทษหรือมีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด 
 ๑.๑๕ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๑.๑๖ ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกก าหนด 
  ๒. หลักฐานการสมัคร 
      ๒.๑ วุฒิการศึกษา ผูส้ าเรจ็หลักสตูรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า 
 ๒.๒ บัตรประจ าตัวประชาชน 
 ๒.๓ หนังสือส าคญัทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (แบบ สด.๘) หรือส าเนาทะเบียนกองประจ าการทีม่ีรายการบันทึกน าปลดและรับรองส าเนาจากสัสดีจังหวัดหรือผู้ท าการแทน 
 ๒.๔ ส าเนาทะเบียนบ้านของผูส้มคัรสอบ บิดา, มารดา จ านวน ๒ ฉบับ กรณีบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรมแล้วแต่กรณี ให้อ าเภอ/เขต ออกหนังสือรับรองสถานท่ีเกดิว่าเกิด 
 ณ ต าบล อ าเภอ จังหวัดใดของประเทศไทย หรือมสีัญชาตไิทยโดยก าเนิด หรือใช้ทะเบียนบ้านเดมิของ บิดา มารดา ท่ีระบุสญัชาติของ ปู่ ย่า ตา ยาย ว่าเป็นสญัชาติไทย 
 ๒.๕ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ (ถ้าม)ี พร้อมส าเนาจ านวน ๒ ฉบับ 
  ๓. ก าหนดการ 
 ๓.๑ การจ าหน่ายระเบียบการและใบสมัครทางไปรษณยี์ ( ไม่มีการจ าหน่าย )     

 ๓.๒ การจ าหน่ายระเบียบการและใบสมัคร   ชุดละ ๑๐๐.- บาท 
 - ส่วนภูมภิาค   วันท่ี ๑๓ ธ.ค.๕๕ – ๑๓ ก.พ.๕๖ 
 - กรมยุทธศึกษาทหารบก ตั้งแต่ วันท่ี   ๑๓ ธ.ค.๕๕ –  ๑๕  ก.พ.๕๖   เว้นวันหยุดราชการ  
 - กรมยุทธศึกษาทหารบก ตั้งแต ่วันท่ี   ๑๖ – ๒๔ ก.พ.๕๖   ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 ๓.๓ การรับสมัคร 
 ๓.๓.๑ การรับสมัครส่วนภูมิภาค ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ค่าสมัครสอบ ๑๐๐ บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 -  ณ กองทัพภาคที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันท่ี ๒๐ – ๒๒ ม.ค.๕๖  
 -  ณ มณฑลทหารบกท่ี ๓๓ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันท่ี ๒๔ – ๒๕ ม.ค.๕๖  
 -  ณ กองทัพภาคที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันท่ี ๒๙ ม.ค. – ๑ ก.พ.๕๖  
 -  ณ มณฑลทหารบกท่ี ๒๔ จังหวัดอุดรธาน ี ตั้งแต่วันท่ี ๓ – ๔ ก.พ.๕๖  
 -  ณ กองทัพภาคที่ ๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันท่ี ๙ – ๑๑ ก.พ.๕๖  
 -  ณ จังหวัดทหารบกชุมพร จังหวัดชุมพร วันท่ี ๑๓ ก.พ.๕๖   
 ๓.๓.๒ การรับสมัครส่วนกลาง ต้ังแต่ วันที่ ๑๖ - ๒๔ ก.พ.๕๖ เวลา ๐๘.๓๐  – ๑๖.๐๐ น.  ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)   
 ๓.๔ สอบคัดเลือกภาควชิาการ วันอาทิตย์ท่ี ๑๐ มี.ค.๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  (หัวหมาก)  
 ๓.๕ ประกาศผลสอบภาควิชาการ วันเสาร์ที ่ ๑๖ มี.ค.๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก หรือตรวจผลสอบทาง www.atc-rta.com   



 ๓.๖ การสอบสัมภาษณ์/พิมพ์ลายนิ้วมือ/ส่งหลักฐานเพ่ิมเติม   วันพฤหัสบดีท่ี ๒๘ มี.ค.๕๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถ.เจริญกรุง เขตพระนคร กทม. 
 ๓.๗ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย วันจันทร์ที ่   ๑ เม.ย.๕๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ สนามกีฬากองทัพบก   ถนนวิภาวดีรังสิต 
 ๓.๘ การตรวจโรค วันอังคารที ่ ๒ เม.ย.๕๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ห้องพิธีการ  ช้ัน ๑๐  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า   
 ๓.๙ การทดสอบจิตเวช วันพุธที ่ ๓ เม.ย.๕๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน ๑๐  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    
 ๓.๑๐ การสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ วันพฤหัสบดทีี ่๔ เม.ย.๕๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ กรมการทหารสื่อสาร สะพานแดง กทม. 
 ๓.๑๑ ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย วันพุธที ่ ๑๗ เม.ย.๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก หรือตรวจผลสอบทาง   www.atc-rta.com   
 ๓.๑๒ รายงานตัว เลือกหน่วยบรรจุ วันจันทร์ที ่ ๒๒ เม.ย.๕๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  ถ.เจริญกรุง   เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 
  ๔. รายละเอียดการสอบคัดเลือก 
 ๔.๑ การสอบคัดเลือกภาควิชาการ สอบ ๔ วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้งาน Microsoft Windows และ Microsoft Office โดย
ขอบเขต ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๔.๒ ผู้ที่สอบคัดเลือกภาควิชาการได้แล้ว จะต้องมารายงานตัวตามวันที่ประกาศนัด เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ การสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์  ตรวจความสมบูรณ์ของร่างกาย   
ตรวจโรค   ทดสอบจิตเวช   และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพื้น ลุกนั่ง และวิ่ง) ตามวันเวลาที่ก าหนด 
  ๕.  การเลือกต าแหน่งบรรจุ   ท าการเลือกต าแหน่งจากผู้ที่สอบคัดเลือกมีคะแนนสูงสุด  โดยเรียงตามล าดับจากตัวจริง  ไปจนถึงตัวส ารองจนกว่าจะครบตามอัตราที่เปิดบรรจุ โดยผู้
ผ่านการคัดเลือกบรรจุตามต าแหน่ง จะต้องรายงานตัวและท าสัญญาในการบรรจุเข้ารับราชการตามก าหนด 
  ๖.  ผู้สนใจจะสมัคร สอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสด ีสอบถามเพ่ิมเติม ได้ที่   ๔๑ กรมยุทธศึกษาทหารบก  ถนนเทอดด าริ แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ (ทศท.) ๐-๒๒๔๑-๔๐๖๘ - ๙ ต่อ ๘๙๑๐๙  และโทรศัพท ์( ทศท.) /โทรสาร ๐-๒๒๔๑ - ๔๐๓๗ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

 
                         ประกาศ    ณ      วันท่ี           พฤศจิกายน    พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
                                        (ลงช่ือ)       พลโท     

                                                                                                                ( นรินทร์       ลักขณา ) 

                                                                                            เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก / ประธานคณะกรรมการอ านวยการฯ 

กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร   
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ค ำแนะน ำกำรสมัครสอบทหำรกองหนุนเป็นนำยทหำรประทวน(สัสดี) ประจ ำปี ๒๕๕๖ ( ฉบับย่อ ) 
กรมยุทธศึกษำทหำรบก 

------------------------------------ 
 ๑.  ควำมมุ่งหมำย  กองทัพบกมีความประสงค์จะรับสมัครสอบทหารกองหนุนเข้าเป็นนายทหารประทวน  สายงานสัสดี 
ประจ าปี ๒๕๕๖ โดยบรรจุรับราชการ และได้รับการแต่งตั้งยศเป็นสิบตรี เพื่อบรรจุลงในต าแหน่งเสมียนหน่วยสัสดีอ าเภอ ,เสมียน
ส านักงานสัสดีจังหวัด และเสมียนฝ่ายสรรพก าลัง มณฑลทหารบกหรือ จังหวัดทหารบก 
 ๒.  หลักสูตรกำรศึกษำ  : เมื่อสามารถสอบคัดเลือกได้ จะได้รับการฝึกและอบรมวิชาเกี่ยวกับนายทหารประทวนสายงาน
สัสดีช้ันต้น ณ โรงเรียนการก าลังส ารอง ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี  จว.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นเวลา ๒ เดือน และเมื่อส าเร็จแล้วจะต้องไป
ปฏิบัติงานตามต าแหน่งที่ตนได้เลือกไว้แล้ว  
 ๓.  ประเภทบุคคลที่จะรับสมัคร ต้องเป็น 
  ๓.๑ เพศชายทีส่ าเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีท่ี ๓ โดยได้ขึ้นทะเบียนและน าปลด เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  
  ๓.๒ ผู้ที่เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ าการจนครบก าหนดปลด เป็นทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ 
 ๔.  คุณสมบัติของผู้สมัคร    ต้องมีคุณสมบัติดังนี.้- 
  ๔.๑  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย (ม.๖)  สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ที่ก าลังรอผลการศึกษา (ต้องส าเร็จการศึกษาก่อน เปิดการศึกษา ๑ พ.ค.๕๖) โดยต้องน าเอกสารการ
ส าเร็จการศึกษามามอบให้เจ้าหน้าท่ี ยศ.ทบ. ในวันรับฟังการชี้แจงภายหลังประกาศผลรอบที่สอง  
  ๔.๒  อายุตั้งแต่ ๑๘ ปี ถึง ๓๐ ปี ( ผู้เกิดระหว่าง วันท่ี ๑ ม.ค.๒๕๒๖ ถึง ๓๑ ธ.ค.๒๕๓๘ ) 
       ๔.๓   เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
       ๔.๔  มีสัญชาติไทยและบิดา,มารดามีสัญชาติไทยโดยก าเนิดแต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหาร
ประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยก าเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยก าเนิดก็ได้ 
       ๔.๕ ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการทหาร (รำยละเอียดตำมระเบียบกำรฯ) 
       ๔.๖ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคหรือสภาพร่างกาย
และจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕) ออก
ตามความในมาตราแห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ โดยมีความสูงตั้งแต่ ๑๖๐ ซ.ม. ขึ้นไป มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ ๗๖ ซ.ม. 
ขึ้นไป ในเวลาหายใจออกและมีน้ าหนักตัวตั้งแต่ ๔๘ ก.ก. ขึ้นไป  
       ๔.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามค าพิพากษา 
       ๔.๘ ไม่อยู่ในสมณเพศ 
       ๔.๙ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจ าเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องโทษจ าคุกตามค าพิพากษาของศาล ในคดีอาญา
ยกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ 
       ๔.๑๐ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ 
       ๔.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง 
        ๔.๑๒ ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบ   หรือ  การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารหรือเข้ารับราชการมาก่อน 
       ๔.๑๓ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือ มีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด 
       ๔.๑๔  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
       ๔.๑๕  ต้องผ่านการทดสอบร่างกายตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกก าหนด 
          ๕.  หลักฐำนกำรสมัคร ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานต่อหน่วยรับสมัคร   ดังต่อไปนี้.- 
            ๕.๑ หลักฐำนกำรรับสมัครสอบ และหลักฐานเพิ่มเติมหลังประกาศผลสอบภาควิชาการ (รอบแรก)ให้ยื่นเอกสาร
ประกอบการสมัครสอบฉบับจริงพร้อมส าเนาอย่างละ ๑ ฉบับ โดยผู้สมัครสอบเขียนค ารับรองตนเองว่า (ส าเนาถูกต้อง)  แล้วลงช่ือก ากับไว้  เมื่อ
กรรมการรับสมัครตรวจสอบเอกสารแล้วจะ  ส่งฉบับจริงให้กลับคืน จะเก็บไว้เป็นหลักฐำนเฉพำะฉบับส ำเนำเท่ำนั้น 
                         ๕.๑.๑ วุฒิการศึกษา ไม่ต่ ากว่าผู้ส าเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. ๖) หรือ เทียบเท่า 
                    ๕.๑.๒ บัตรประจ าตัวประชาชน 
                    ๕.๑.๓ หนังสือส าคัญทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (แบบ สด.๘) หรือ ส าเนาทะเบียนกองประจ าการที่มีรายการ
บันทึกน าปลดและรับรองส าเนาจากสัสดีจังหวัด,ท ำกำรแทน ,รักษำรำชกำร หรือรักษำรำชกำรแทน แล้วแต่กรณี 
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            ๖. หลักฐำนเพ่ิมเติมเพ่ือขอรับสิทธิพิเศษหรือสิทธิคะแนนเพ่ิม ผู้สมัครซึ่งมีความประสงค์ขอรับสิทธิพิเศษ จะต้องยื่น
หลักฐานเพิ่มเติม ในวันรับสมัคร ได้แก่ 
    ๖.๑ หลักฐำนกำรขอรับสิทธิคะแนนเพ่ิมพิเศษ ให้ยื่นเอกสารการขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษฉบับจริง (พร้อม
ส าเนา ๑ ฉบับ) พร้อมใบสมัครสอบ เมื่อกรรมการรับสมัครสอบตรวจเอกสารเสร็จแล้วจะส่งฉบับจริงให้คืน (จะเก็บไว้เป็นหลักฐำน
เฉพำะฉบับส ำเนำเท่ำนั้น)  โดยยึดถือตามอนุมัติ ผบ.ทบ. ท้ายหนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๙๑๖  ลง ๒๘ พ.ย.๒๘  เรื่อง 
หลักเกณฑ์การบรรจุเข้ารับราชการใน ทบ. และ หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๒๖๘๙  ลง ๑๒ ก.ย.๕๕  เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไข
หลักเกณฑ์การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน ทบ. 
                   ๖.๑.๑ หลักฐานแสดงวา่ส าเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตรการฝึก
วิชาทหาร “ ช้ันปีที่ ๓ ถึงช้ันปีที่ ๕ ”  ต้องเป็นเอกสารที่ออกให้โดย “ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน” เท่านั้น (ตัวอย่างตามแบบฟอร์มท้าย
เล่ม) โดยเพิ่มคะแนนให้ตามช้ันสูงสุดที่ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ดังน้ี.- 
                          - ช้ันปีท่ี ๕ หรือ เทียบเท่าเพิ่ม ๕ ใน ๑๐๐ คะแนน 
                          - ช้ันปีท่ี ๔ หรือ เทียบเท่าเพิ่ม ๔ ใน ๑๐๐ คะแนน 
                           - ช้ันปีท่ี ๓ หรือ เทียบเท่าเพิ่ม ๓ ใน ๑๐๐ คะแนน 
                   ๖.๑.๒  หลักฐานแสดงว่าเป็น บุตรของทหำร ข้ำรำชกำร และลูกจ้ำงประจ ำ ในสังกัดกองทัพบก ซึ่งประสบ
อันตรายถึง ทุพพลภำพ ในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือ ถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าตามหน้าที่หรือต้อง บำดเจ็บถึงตำย เพราะ
เหตุนั้น ซึ่งได้รับบ ำเหน็จบ ำนำญพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือ ได้รับเงินค่ำท ำขวัญ ตามข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยคนงานหรือบุตรของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ เพิ่มให้ ๑๐ ใน ๑๐๐ คะแนน 
                  ๖.๑.๓ หลักฐานแสดงว่าเป็นทหำรกองหนุนที่เคยรับราชการกองประจ าการมาก่อน เพิ่มให้ ๕ ใน ๑๐๐ คะแนน 
                  ๖.๑.๔ หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของทหำร ข้ำรำชกำร และลูกจ้ำง สังกัดกองทัพบก ที่ก ำลังรับรำชกำรหรือ
เคยรับรำชกำรในกองทัพบกมำก่อน เว้น ผู้ที่ถูกปลดออกจากประจ าการเนื่องจากมีความผิดหรือบกพร่องต่อหน้าที ่เพิ่มให้ ๒ ใน ๑๐๐ คะแนน 
                      ๖.๑.๕  ลูกจ้างช่ัวคราว ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ สังกัด ทบ. ที่ยังปฏิบัติงานใน ทบ. และมีระยะเวลาปฏิบัติงาน
ใน ทบ. ตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป (เว้นเป็นผู้ที่ถูกปลดเนื่องจากมีความผิดบกพร่อง) เพิ่มให้ ๑ ใน ๑๐๐ คะแนน 
            ๖.๑.๖  ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ได้รับการเพิ่มคะแนนจากหลักเกณฑ์ข้างต้นหลายข้อให้เพิ่มคะแนนให้ตาม
หลักเกณฑ์ในข้อที่ได้รับคะแนนสูงสุดเพียงข้อเดียว ยกเว้น  ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ทั้งในข้อ ๖.๑.๑ และ ๖.๑.๔ ให้เพิ่มคะแนนเท่ากับ
คะแนนที่ให้เพิ่มในข้อ ๖.๑.๑ และ ๖.๑.๔ รวมกัน 
                  ๖.๒  การรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษจะกระท าในการสอบรอบที่สอง  

   ๗ ก ำหนดกำร 
   ๗.๑ จ ำหน่ำยระเบียบกำรและใบสมัคร  ราคาชุดละ ๑๐๐ บาท  
                              - พ้ืนที่ส่วนภูมิภำค ๑๓ ธ.ค.๕๕ – ๑๓ ก.พ.๕๖  ที ่กองทัพภาคที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา , กองทัพภาคที่ ๓   
จังหวัดพิษณุโลก , กองทัพภาคที่ ๔  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มณฑลทหารบก และจังหวัดทหารบก ทุกแห่งทั่วประเทศ  ยกเว้นหน่วย 
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
                             -  พ้ืนที่ส่วนกลำง จ ำหน่ำย ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก  ห้วงตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๕๕ –  ๑๕ ก.พ.๕๖   (  เว้น
วันหยุดราชการ)   และห้วงตั้งแต่วันท่ี ๑๖  -  ๒๔  ก.พ.๕๖ ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ)                         

               ๗.๒ กำรรับสมัคร 
                     - พ้ืนที่ส่วนภูมภิำค  

                                  วันท่ี   ๒๐ – ๒๒   ม.ค.๕๖    ณ  กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓   จังหวัดพิษณุโลก  
   วันท่ี   ๒๔ – ๒๕    ม.ค.๕๖   ณ  กองบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี ๓๓    จังหวัดเชียงใหม ่                                   
       วันท่ี   ๒๙ ม.ค.–  ๑ ก.พ.๕๖  ณ  กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๒   จังหวัดนครราชสีมา  
                                    วันท่ี   ๓ – ๔ ก.พ.๕๖          ณ  กองบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี ๒๔   จังหวัดอุดรธาน ี
       วันท่ี   ๙ – ๑๑ ก.พ.๕๖        ณ  กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
                                    วันท่ี   ๑๓ ก.พ.๕๖              ณ   กองบังคับการจังหวัดทหารบกชุมพร   จังหวัดชุมพร  
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                                 - พ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร       
                                             วันที ่ ๑๖  - ๒๔  ก.พ.๕๖   ณ       กรมยุทธศึกษาทหารบก   ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ ) 
                             ๗.๓  กำรสอบคัดเลือกภำควิชำกำร  วันอำทิตยท์ี่  ๑๐  มี.ค. ๕๖  เวลำ ๐๙.๐๐ น. 
   - ณ  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง  ( หัวหมำก ) 
     ๗.๔ ประกำศผลสอบภำควิชำกำร : วันเสำร์ที่ ๑๖  มี.ค. ๕๖   กรมยุทธศึกษาทหารบก และ  ทางอินเตอร์เน็ท 
www.atc.rta.com หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๑๙๐๐-๘๘๘-๕๒๒ นาทีละ ๖ บาท ทุกเครือข่าย  
          ๗.๕ ส่งหลักฐำนเพ่ิมเติม(หลังจำกประกำศผลสอบภำควิชำกำรรอบแรก),พิมพ์ลำยนิ้วมือตรวจประวัติ
อำชญำกรรม และสอบสัมภำษณ์ ในวันท่ี ๒๘  มี.ค.๕๖  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  

                ๗.๖ กำรสอบสัมภำษณ์,ทดสอบร่ำงกำย,ตรวจโรค,จิตเวช และทดสอบคอมพิวเตอร์: วันที่ ๒๘ มี.ค.๕๖ และ 
วันท่ี ๑ – ๔ เม.ย. ๕๖  ตามล าดับ รายละเอียดตามระเบียบการรับสมัครฯ 
          ๗.๗  ประกำศผลสอบขั้นสุดท้ำย วันที่๑๗ เม.ย.๕๖ ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก และทางอินเตอร์ เน็ท 
www.atc.rta.com หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๑๙๐๐-๘๘๘-๕๒๒ นาทีละ ๖ บาท ทุกเครือข่าย  
     ๗.๘  รำยงำนตัวเลือกต ำแหน่งบรรจุ   วันที่ ๒๒ เม.ย.๕๖ ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน                            
     ๗.๙ รำยงำนตัว ท ำสัญญำ และบรรจุเข้ำรับรำชกำร วันท่ี ๓๐ เม.ย. ๕๖  ณ  หน่วยบญัชาการรกัษาดินแดน  
 ๘. กำรสอบคัดเลือกผู้สมัคร 
     ๘.๑ ใบสมัคร และรายละเอียดการปฏิบัติตลอดจนสิทธิอันพึงได้รับ มีปรากฏในระเบียบการรับสมัคร   
     ๘.๒ สอบภาควิชาการ  ๔ วิชา  ได้แก่  ภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป และ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น        
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
     ๘.๓ ผู้ที่สอบคัดเลือกภาควิชาการได้แล้วจะต้องรายงานตัวตามวันและเวลาที่ประกาศนัด เพื่อเข้ารับกำรทดสอบ
สัมภำษณ์,ร่ำงกำย,ตรวจโรค,จิตเวช และคอมพิวเตอร์ ตามวันเวลาและสถานท่ี  
 

ก ำหนดเกณฑ์กำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย 
 

ประเภท เกณฑต์่ าสดุ เกณฑ์ ๗๐ % เกณฑ์ ๑๐๐ % หมายเหต ุ
 อำยุ ๑๘ – ๒๐ ปี 
 - วิ่ง ๘๐๐ เมตร 
 - ดันพื้น (ไม่จ ากัดเวลา) 
 - ลุก-นั่ง (ภายใน ๒ นาที) 
 อำยุ ๒๙ – ๓๐ ปี 
- วิ่ง ๘๐๐ เมตร 
- ดันพื้น (ไม่จ ากัดเวลา) 
- ลุก-นั่ง (ภายใน ๒ นาที) 

   
๕.๔๐ นาที 

๓ ครั้ง 
๓ ครั้ง 

 
๗.๔๐ นาที 

๑ ครั้ง 
๑ ครั้ง 

 

 
๔.๓๐ นาที 
๑๖ ครั้ง 
๒๓ ครั้ง 

 
๔.๔๕ นาที 
๑๔ ครั้ง 
๒๐ ครั้ง 

  
๓.๑๕ นาที 
๒๒ ครั้ง 
๓๔ ครั้ง 

 
๓.๓๐ นาที 
๒๐ ครั้ง 
๓๐ ครั้ง 

 
ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้อง
ทดสอบครบทั้ง ๓ ท่า และ
เมื่อรวมผลการทดสอบทั้ง ๓ 
ท่า(วิ่ง,ดันพื้นและลุก-นั่ง)
แล้วต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๗๐  จึงจะถือว่า
ผ่านการทดสอบ 
 

 
      ๘.๔ ผู้ที่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกขั้นสุดท้ำย ต้องรายงานตัวท าสัญญาบรรจุเข้ารับการศึกษา โดยมีนายทหารและ
นายต ารวจช้ันสัญญาบัตรประจ าการหรือข้าราชการพลเรือนระดับ ๓ ขึ้นไป เป็นผู้รับรองค้ าประกัน 
  
 
 
 
 
 



-๔- 
 
 
                ๙. สิทธิ เมื่อสามารถสอบได้ จะได้รับการบรรจุเป็นทหารประจ าการ ได้รับการแต่งตั้งยศเป็น สิบตรี และได้รับเงินเดือน
และสิทธิต่างๆ ตามที่ทางราชการก าหนด 
 ๑๐. ผู้สนใจจะสมัครสอบ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองทัพภาค มณฑลทหารบก จังหวัดทหารบกทุกแห่ง และที่ 
กรมยุทธศึกษาทหารบก ๔๑   ถนนเทอดด าริ แขวงถนนนครไชยศรี     เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐  หมายเลขโทรศัพท์  
( ทศท. )  ๐–๒๒๔๑–๔๐๖๘ - ๙,  ๐–๒๒๔๓–๖๑๒๔-๖, ๐–๒๒๔๑–๔๐๓๖, ๐–๒๒๔๑–๔๐๔๖,  ๐–๒๒๔๑–๑๖๖๐ ต่อ ๑๒๓๔ และ 
โทรศัพท์ทหาร ๕๓–๒๓๖๔๔, ๕๓–๒๓๖๔๖, ๕๓–๒๓๖๘๓,  ๕๓–๒๓๖๘๔,   โทรศัพท์ภายในกองทัพบก  ๙๕๔๓๐, ๙๕๔๓๓, 
๙๕๔๔๖, ๙๕๔๔๗ ต่อ ๑๒๓๔     หรือท่ีกองอ านวยการรับสมัคร ๐–๒๒๔๑-๔๐๓๗,๐–๒๒๙๗–๖๑๙๖   และโทรศัพท์ทหาร ๙๖๑๙๖, 
๘๙๑๐๖, ๘๙๑๐๐ และ ๘๙๑๐๙  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

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



วันที่ เวลา กิจกรรม ค าชี้แจง
วันที่ 1 ธ.ค.55 - 08.30 - - จ าหน่ายระเบยีบการ/ใบสมคัร ฯ ไมม่กีารจ าหน่าย
 วันที่ 31 ม.ค.56 -16.30 น.   ทางไปรษณีย์
วันที่ 13 ธ.ค.55 - 08.30 - - จ าหน่ายระเบยีบการ/ใบสมคัรฯ - ณ มทบ.,  จทบ.
วันที่ 13 ก.พ.56 -16.30 น.   ในสว่นภมูภิาค ราคาชดุละ 100.- บาท   เว้นวันหยดุราชการ
วันที่ 13 ธ.ค.55 - 08.30 - - จ าหน่ายระเบยีบการ/ใบสมคัร ฯ - ณ  กรมยทุธศึกษาทหารบก
วันที่ 15 ก.พ.56 -16.30 น.    ราคาชดุละ  100.- บาท   เว้นวันหยดุราชการ
วันที่ 20 - 22 ม.ค.56 08.30 - - รับสมคัร/จ าหน่ายระเบยีบการ/ใบสมคัรฯ  - ณ กองทพัภาคที่ 3   จงัหวัด พิษณุโลก

-16.30 น.   
วันที่ 24 - 25 ม.ค.56 08.30 - - รับสมคัร/จ าหน่ายระเบยีบการ/ใบสมคัรฯ  - ณ มณฑลทหารบกที่ 33   จงัหวัด เชยีงใหม่

-16.30 น.   
วันที่ 29 ม.ค. 56 - 08.30 - - รับสมคัร/จ าหน่ายระเบยีบการ/ใบสมคัรฯ - ณ กองทพัภาคที่ 2   จงัหวัด นครราชสมีา
วันที่ 1 ก.พ.56 -16.30 น.   
วันที่ 3 - 4 ก.พ.56 08.30 - - รับสมคัร/จ าหน่ายระเบยีบการ/ใบสมคัรฯ - ณ มณฑลทหารบกที่ 24   จงัหวัด อุดรธานี

-16.30 น.   
วันที่ 9 - 11 ก.พ. 56 08.30 - - รับสมคัร/จ าหน่ายระเบยีบการ/ใบสมคัรฯ  - ณ กองทพัภาคที่ 4   จงัหวัด นครศรีธรรมราช

-16.30 น.   
วันที่ 13 ก.พ. 56 08.30 - - รับสมคัร/จ าหน่ายระเบยีบการ/ใบสมคัรฯ  - ณ จงัหวัดทหารบกชมุพร

-16.30 น.   
วันที่ 16 - 24 ก.พ.56 08.30 น. - รับสมคัร/จ าหน่ายระเบยีบการ/ใบสมคัรฯ - ณ  กรมยทุธศึกษาทหารบก

-16.30 น.   ไมเ่ว้นวันหยดุราชการ
การทดสอบ

วันที่ 10 ม.ีค.56 09.00 น. - สอบภาควิชาการ - ณ มหาวิทยาลยัรามค าแหง  ( หวัหมาก )
วันที่ 16 ม.ีค.56 08.00 น. - ประกาศผลสอบภาควิชาการ - ณ  กรมยทุธศึกษาทหารบก

       ทางเว็บไซด ์www.atc-rta.com
วันที่ 28 ม.ีค.56 08.00 - สมัภาษณ์ - ณ หน่วยบญัชาการรักษาดนิแดน

-16.30 น. - พิมพ์ลายน้ิวมอื ตรวจประวัตอิาชญากรรม        สวนเจา้เชต ุ เขตพระนคร  กรุงเทพฯ
- สง่เอกสารเพ่ิมเตมิ

วันที่ 1 เม.ย.56 07.30 น. - การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย - ณ  สนามกีฬากองทพับก  ถนนวิภาวดี
วันที่ 2 เม.ย.56 07.00 น. - การตรวจโรค - ณ หอ้งพิธีการ ชั้น10 อาคารเฉลมิพระเกียรติ

 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ ฯ
วันที่ 3 เม.ย.56 07.00 น. - การทดสอบดา้นจติเวช - ณ หอ้งประชมุใหญ่ ชั้น10 อาคารเฉลมิพระเกียรติ

 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ ฯ
วันที่ 4 เม.ย.56 08.00 น. - การทดสอบการใชง้านคอมพิวเตอร์ - ณ  กรมการทหารสื่อสาร

  ในต าแหน่งเสมยีน        ถนนพระราม 5 เขตดสุติ กรุงเทพฯ
วันที่ 17 เม.ย.56 08.00 น. - ประกาศผลสอบขั้นสดุทา้ย - ณ  กรมยทุธศึกษาทหารบก

       ทางเว็บไซด ์www.atc-rta.com
การรายงานตวั และ ท าสญัญา

วันที่ 22 เม.ย.56 08.00 น. - ผู้ผ่านการคัดเลอืกทั้งตวัจริงและอะไหล่ - ณ  หน่วยบญัชาการรักษาดนิแดน
  รายงานตวัเพ่ือเลอืกต าแหน่ง/ที่อยู่ตาม        สวนเจา้เชต ุ เขตพระนคร  กรุงเทพฯ
  อัตราที่เปดิบรรจจุริง

วันที่ 30 เม.ย.56 08.00 น. - ผู้ผ่านการคัดเลอืกตวัจริงรายงานตวั - ณ  หน่วยบญัชาการรักษาดนิแดน
  เพ่ือท าสญัญาบรรจเุขา้รับราชการ        สวนเจา้เชต ุ เขตพระนคร  กรุงเทพฯ

ก าหนดการรับสมคัรสอบคัดเลอืก ทหารกองหนุน เขา้รับราชการเปน็นายทหารประทวน สายงานสสัด ีประจ าป ี2556


