
   
 

ล ำดับ วัน/เดือน/ปี เวลำ กำรปฏิบัติ หมำยเหตุ

๑ วันศุกร์ที่ ๑ ก.พ.๕๖ ถึง ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น. กองสนับสนุนกำรฝึกและศึกษำ กรมยุทธศึกษำทหำรบก

วันพุธที่ ๒๗ ก.พ.๕๖

(เว้นวันหยุดรำชกำร)

๒ วันพฤหัสฯที่ ๒๘ ก.พ.๕๖ ถึง ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น. ด ำเนินกำรรับสมคัรสอบ ห้องประชุมวิชิตสรกำร กรมยุทธศึกษำทหำรบก

วันอังคำรที่ ๕ ม.ีค.๕๖ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น. กองสนับสนุนกำรฝึกและศึกษำ กรมยุทธศึกษำทหำรบก

(ไมเ่ว้นวันหยุดรำชกำร)

๓ วันเสำร์ที่ ๓๐ ม.ีค.๕๖ ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐น. สอบภำควิชำกำร (รอบแรก) ศูนย์กำรเรียนรู้ ๓ และ ๔ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เม.ย.๕๖ ๐๘.๓๐น. ประกำศผลกำรสอบภำค

วิชำกำร (รอบแรก)

บริเวณหน้ำกองคัดสรรและพัฒนำบุคลำกร กรมยุทธ

ศึกษำทหำรบก และทำง internet WWW.atc - rta.com

๕ วันพุธที่ ๑๗ เม.ย.๕๖ ๐๘.๐๐ น. ตรวจโรค (เริ่มสอบรอบสอง) แหล่งชุมนุมนำยทหำรโรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ

๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เม.ย.๕๖ ๐๘.๐๐ น. ทดสอบด้ำนจติเวช อำคำรเฉลิมพระเกียรติ โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ

๗ วันศุกร์ที่ ๑๙ เม.ย.๕๖ ๐๗.๓๐ น. ทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย สนำมกีฬำกองทัพบก

๘ วันพุธที่ ๒๔ เม.ย.๕๖ ๐๗.๓๐ น. สอบวิชำเฉพำะตำมคุณวุฒิ 

(เชิงลึก)

กรมยุทธศึกษำทหำรบก

๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เม.ย.๕๖ ๐๗.๓๐ น. สอบสัมภำษณ์ (ปำกเปล่ำ) กรมยุทธศึกษำทหำรบก

๑๐ วันอังคำรที่ ๒๘ พ.ค.๕๖ ๐๘.๓๐ น. ประกำศผลกำรสอบ        

รอบสุดท้ำย

บริเวณหน้ำกองคัดสรรและพัฒนำบุคลำกร กรมยุทธ

ศึกษำทหำรบก และทำง internet WWW.atc - rta.com

๑๑ วันอังคำรที่ ๔ ม.ิย.๕๖ ๐๘.๐๐ น. ผู้สอบได้เป็นบุคคลตัวจริง

และตัวอะไหล่รำยงำนตัว 

และเลือกต ำแหน่งบรรจุ

กรมยุทธศึกษำทหำรบก

๑๒ วันพุธที่ ๕ ม.ิย.๕๖ ถึง       

วันอังคำรที่ ๑๑ ม.ิย.๕๖

๐๘.๐๐-๑๕.๓๐น. ด ำเนินกำรท ำสัญญำและ

ตรวจสอบหลักฐำน

กรมสำรบรรณทหำรบก

ก ำหนดกำรสอบคัดเลือกบุคคลพลเรอืน ทหำรกองหนุน เข้ำรบัรำชกำรเป็นนำยทหำรสัญญำบัตร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๖

จ ำหน่ำยสมดุค ำแนะน ำ/ใบ

สมคัรสอบ

จ ำหน่ำยสมดุค ำแนะน ำ/ใบ

สมคัรสอบ



๑ 
 

 

 
ผนวก ก 

บัญชีต ำแหน่งเปิดสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน  ทหำรกองหนุน 
เข้ำรับรำชกำรเป็นนำยทหำรสัญญำบัตร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๖ 

กลุ่มสอบที่ ๑ วิศวกรรมศำสตร์ 

 - สอบวิชำพื้นฐำน ๕๐ ข้อ ๒๐๐ คะแนน (ภำษำอังกฤษ ๗๒ คะแนน ,ภำษำไทย ๗๒ คะแนน , 
   ควำมรู้ท่ัวไป ๕๖ คะแนน) 
 - สอบวิชำพื้นฐำนวิศวกรรม ๕๐ ข้อ ๓๐๐ คะแนน  (กลศำสตร์ ๗๒ คะแนน ,คณิตศำสตร์และสถิติ  
   ๗๘ คะแนน ,เขียนแบบ ๗๘ คะแนน ,ไฟฟ้ำ ๗๒ คะแนน) 
 

 
 

กลุ่ม

ต ำแหน่ง
ต ำแหน่ง คุณวุฒิปริญญำตรี ในสำขำ - ทำง จ ำนวน เพศ เหล่ำ จว.ที่บรรจุ

อาจารย์.รร.ร.ศร. วิศวกรรมเคร่ืองกล
(ชกท.๘-๐๖๐๐) (อัตรา ร.อ.)
นายทหารซอ่มแกเ้คร่ืองมือกล ,,
ร้อย.คม.๑ กอง สน.พล.พัฒนา ๔
(ชกท.๔๘๘๐) (อัตรา ร.ท.)
ประจ าแผนก กช. ,,
(ชกท.๔๘๘๐) (อัตรา ร.อ.)
ผู้ชว่ยนายทหารฝ่ายยุทธโยธา.จทบ.ก.จ. สาขาวิศวกรรมโยธา
(ชกท.๗๑๑๐) (อัตรา พ.ต.)
ผู้บังคบัหมวดสือ่สาร ร้อย บก.รพศ.๕ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรืออุตสาหกรรมศาสตร-
(ชกท.๐๒๐๐) (อัตรา ร.ท.) บัณฑิต ในสาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส,์ ไฟฟ้าสือ่สาร,

วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคม
ผู้บังคบัหมวดซอ่มบ ารุง ร้อย สน.สว่นหน้า วิศวกรรมเคร่ืองกล, วิศวกรรมอุตสาหการ,
พัน.ซบร. กรม สน.พล.ม.๒ รอ. วิศวกรรมยานยนต์
(ชกท.๔๘๐๐) (อัตรา ร.อ.)
นายทหารวิเคราะห์ระบบ สบ.ทบ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,
(ชกท.๒๔๐๔) (อัตรา ร.อ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์

กรุงเทพฯ

เชยีงใหม่

กรุงเทพฯ

๑ ชาย

๑ ชาย/

หญิง

ส.

๑ ชาย สพ.

๑๐๑

๑๐๒

๑๐๓

๑๐๔

๑๐๕

๑ ชาย

ร. ประจวบฯ

ช. สงขลา

ช.

ชาย

๑ ชาย

๑ ชาย ราชบุรี

ช.

สบ.

กาญจนบุรี

๑



๒ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

กลุ่ม

ต ำแหน่ง
ต ำแหน่ง คุณวุฒิปริญญำตรี ในสำขำ - ทำง จ ำนวน เพศ เหล่ำ จว.ที่บรรจุ

๑๐๖ นายทหารวิเคราะห์ระบบ นรด. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, ๑ ชาย (-) กรุงเทพฯ
(ชกท.๒๔๐๔) (อัตรา พ.ต.) วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
นายชา่งวิทยุ สส. วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส,์ วิศวกรรมไฟฟ้า
(ชกท.๗๘๖๐) (อัตรา ร.อ.)
ประจ าแผนก ศอ.สพ.ทบ. วิศวกรรมไฟฟ้า, เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์ กรุงเทพฯ
(ชกท.๗๕๐๐) (อัตรา ร.อ.)
ประจ าแผนก พธ.ทบ. วิศวกรรมเคร่ืองกล, วิศวกรรมอุตสาหการ,
(ชกท.๔๐๑๕) (อัตรา ร.อ.)

วิศวกร ยย.ทบ. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมโยธา)

(ชกท.๗๙๐๐) (อัตรา ร.อ.) และมีใบประกอบวิชาชพีวิศวกรรม

นายชา่งควบคมุงาน ยย.ทบ. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

(ชกท.๗๑๓๐) (อัตรา ร.อ.)  และมีใบประกอบวิชาชพีวิศวกรรม

๑๑๒ รองผู้บังคบัตอนโทรคมนาคม โทรคมนาคมและการสือ่สาร, อิเลก็ทรอนิกส,์

ศปภอ.ทบ.๒ วิทยุและการสือ่สาร, วิทยาการคอมพิวเตอร์,

(ชกท.๐๒๑๐)(อัตรา ร.อ.) คอมพิวเตอร์

๑๑๑

๑๐๘

๑๐๙

๑๑๐

พธ.

๑ ชาย ช.

๑ ชาย

๑ ชาย ส. นครราชสีมา

๑ ชาย ช. กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

นนทบุรี

ส. กรุงเทพฯ

๑ ชาย สพ.

๑ ชาย๑๐๗



๓ 
 

 

กลุ่มสอบที่ ๒ วิทยำศำสตร์ 

        - สอบวิชำพื้นฐำน ๕๐ ข้อ ๒๐๐ คะแนน (ภำษำอังกฤษ ๗๒ คะแนน ,ภำษำไทย ๗๒ คะแนน ,  
          ควำมรู้ท่ัวไป ๕๖ คะแนน) 
        - สอบวิชำพื้นฐำนวิทยำศำสตร์ ๕๐ ข้อ ๓๐๐ คะแนน (ฟิสิกส์ ๗๒ คะแนน ,เคมี ๗๒ คะแนน ,  
          ชีววิทยำ ๗๘ คะแนน ,คณิตศำสตร์และสถิติ ๗๘ คะแนน) 

 

กลุ่ม

ต ำแหน่ง
ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ เหล่ำ จว.ที่บรรจุ

นายทหารโปรแกรม ศฝยว.ทบ.

(ชกท.๒๔๐๕) (อัตรา ร.อ.)

นักกายภาพบ าบัด

รพ.คา่ยสรรพสทิธปิระสงค์

(ชกท.๓๔๑๘) (อัตรา ร.อ.)

นายทหารจิตวิทยา รพ.อ.ป.ร.

(ชกท.๒๒๓๐) (อัตรา ร.อ.)

๒๑๖ นายทหารโภชนาการ

รพ.คา่ยเทพสตรีศรีสนุทร

(ชกท.๓๓๑๖) (อัตรา ร.อ.)

พลาธกิาร รพ.คา่ยวชริปราการ

(ชกท.๔๒๒๐) (อัตรา ร.อ.)

ประจ ากอง รพ.รร.๖

(ชกท.๓๑๑๘) (อัตรา พ.ต.)

ประจ าแผนก สพธ.

(ชกท.๓๓๐๓) (อัตรา ร.อ.)

นายทหารเทคนิคการแพทย์

รพ.รร.๖

(ชกท.๓๓๑๔) (อัตรา ร.อ.)

๒๑๗ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ - 

การแพทย์ทางการไดยิ้นหรือความผิดปกติของ

กรุงเทพฯ

พ. นครศรีธรรมราช

๑ ชาย/

หญิง

พ. กรุงเทพฯ

พ.

โรคศิลปะ  สาขาเทคนิคการแพทย์

๒๑๘

,,

วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) และมีใบประกอบ

สาขาการแกไ้ขความผิดปกติของการสือ่ความหมาย

ชาย/

หญิง

           คุณวุฒิปริญญำตรี ในสำขำ - ทำง            

(ยกเว้นต ำแหน่ง ๒๑๗)

วท.บ. ( กายภาพบ าบัด ) และมีใบประกอบ

วิทยาการคอมพิวเตอร์
๑ ชาย (-) ลพบุรี

๑ ชาย/

หญิง

พ. อุบลราชธานี

พ. ลพบุรี

๑

,,
๑ ชาย/

หญิง

พธ. ตาก

๒ ชาย/

หญิง

พ. กรุงเทพฯ

๒๑๓

๒๑๔

๒๑๕ ๑ ชาย/

หญิง

โรคศิลปะสาขากายภาพบ าบดั

โภชนวิทยา,วิทยาศาสตร์การอาหาร

วท.บ. ( จิตวิทยา ) และมีใบประกอบโรคศิลปะ

สาขาจิตวิทยาคลนิิค

คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ),

๑ ชาย/

หญิง

การสือ่สารความหมาย และมีใบประกอบโรคศิลป์



๔ 
 

 

 

 
  

กลุ่ม

ต ำแหน่ง
ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ เหล่ำ จว.ที่บรรจุ

ประจ าแผนก ศม.

(ชกท.๓๒๐๐) (อัตรา ร.อ.)

อาจารย์ รร.กส.กส.ทบ.

(ชกท.๐๖๓๒) (อัตรา พ.ต.)

นายทหารโปรแกรม สปช.ทบ.

(ชกท.๒๔๐๕) (อัตรา พ.ต.)

๑ ชาย กส. สระบรีุ๒๑๙

๒๒๐

๒๒๑

การประมง

           คุณวุฒิปริญญำตรี ในสำขำ - ทำง            

(ยกเว้นต ำแหน่ง ๒๑๗)

ศาสตร์คอมพิวเตอร์

สตัวแพทยศาสตร์

คอมพิวเตอร์, การประมวลผลข้อมูลดว้ยเคร่ือง - ๑ ชาย (-) กรุงเทพฯ

คอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์,

วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์,คอมพิวเตอร์ธรุกจิ,

๑ ชาย/

หญิง

กส. นครนายก



๕ 
 

 

กลุ่มสอบที่ ๓ ศิลปศำสตร์ 

            - สอบวิชำพื้นฐำน ๕๐ ข้อ ๒๐๐ คะแนน (ภำษำอังกฤษ ๗๒ คะแนน ,ภำษำไทย ๗๒ คะแนน , 
              ควำมรู้ท่ัวไป ๕๖ คะแนน) 
            - สอบวิชำพื้นฐำนศิลปศำสตร์ ๕๐ ข้อ ๓๐๐ คะแนน (กฎหมำยท่ัวไป ๗๘ คะแนน ,สังคมศำสตร์  
               ๗๘ คะแนน ,รัฐศำสตร์ ๗๒ คะแนน ,เศรษฐศำสตร์ ๗๒ คะแนน) 

 

กลุ่ม

ต ำแหน่ง
ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ เหล่ำ จว.ที่บรรจุ

๓๒๒ นายทหารการประวัติศาสตร์ ศป. ๑ ชาย/หญิง (-) ลพบุรี

(ชกท.๒๔๒๑) (อัตรา พ.ต.)

ประจ าแผนก ยก.ทบ. ๑ ชาย/หญิง (-) กรุงเทพฯ

(ชกท.๒๔๒๑) (อัตรา ร.อ.)

๓๒๓ นายทหารสารวัตรสบืสวนสอบสวน.

พล.ม.๑ 

(ชกท.๙๓๒๒) (อัตรา พ.ต.)

นายทหารสารวัตรสบืสวนสอบสวน.

พล.รพศ.๑ 

(ชกท.๙๓๒๒) (อัตรา พ.ต.)

นายทหารสารวัตรสบืสวนสอบสวน

พล.ปตอ.

(ชกท.๙๓๒๒) (อัตรา พ.ต.)

นายทหารสงัคมสงเคราะห์ 

รพ.คา่ยภาณุรังษี

(ชกท.๓๖๐๖) (อัตรา ร.อ.)

ประจ าแผนก สวพท.

(ชกท.๒๑๒๐) (อัตรา ร.อ.)

ลพบุรี

นิติศาสตรบณัฑิต
๑

๓๒๕ ๑ ชาย/หญิง สบ. กรุงเทพฯ

,,

,,
๑ ชาย สห.

๑ ชาย สห. กรุงเทพฯ

สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์
๑ ชาย/หญิง พ. ราชบุรี

เพชรบูรณ์

๓๒๔

ครุศาสตรบัณฑิต (เอกวิชาภาษาอังกฤษ)

คุณวุฒิปริญญำตรี ในสำขำ - ทำง  

(ยกเว้นต ำแหน่ง ๓๒๖,๓๒๗)

ประวัติศาสตร์

,,

ชาย สห.



๖ 
 

 

 
 

  

กลุ่ม

ต ำแหน่ง
ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ เหล่ำ จว.ที่บรรจุ

อาจารย์ สกศ.รร.จปร. ปริญญาโท/เอก ภาษาไทย,

(ชกท.๒๗๐๑) (อัตรา พ.ต.) การสอนภาษาไทย, วรรณคดไีทย,

ภาษาไทยและวรรณคดไีทย

อาจารย์ กรม นนร.รอ.รร.จปร.

(ชกท.๒๗๑๕) (อัตรา พ.ต.)

บรรณารักษ์ ศบบ.

(ชกท.๒๑๔๖) (อัตรา พ.ต.)

คุณวุฒิปริญญำตรี ในสำขำ - ทำง  

(ยกเว้นต ำแหน่ง ๓๒๖,๓๒๗)

๑ ชาย (-) ลพบรีุ

๑ ชาย (-) นครนายก

๑ ชาย (-) นครนายก

๓๒๖

๓๒๗

๓๒๘ บรรณารักษ์ศาสตร์, บรรณารักษ์-

ศาสตร์และสนเทศศาสตร์,

บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

ปริญญาโท  จิตวิทยา, จิตวิทยาคลนิิค,

จิตวิทยาโรงเรียน



๗ 
 

 

กลุ่มสอบที่ ๔ กำรเงินกำรบัญชี 

          - สอบวิชำพื้นฐำน ๕๐ ข้อ ๒๐๐ คะแนน (ภำษำอังกฤษ ๗๒ คะแนน , ภำษำไทย ๗๒ คะแนน ,  
            ควำมรู้ท่ัวไป ๕๖ คะแนน) 
          - สอบวิชำพื้นฐำนกำรเงิน/กำรบัญชี ๕๐ ข้อ ๓๐๐ คะแนน (กำรเงิน/กำรบัญชี ๑๕๐ คะแนน , 
            บัญชีรำชกำรและวิชำที่เกี่ยวข้องกับ งบประมำณ ๑๕๐ คะแนน) 
 

 

กลุ่ม

ต ำแหน่ง
ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ เหล่ำ จว.ที่บรรจุ

๔๒๙ ครู รร.กง.กง.ทบ.
( ชกท.๘-๖๒๐๑) (อัตรา ร.อ.)

ผู้ชว่ยนายทหารฝ่ายการเงิน 
รร.ส.สส.
(ชกท.๖๑๐๐) (อัตรา ร.อ.)
นายทหารบัญช ีมทบ.๑๑
(ชกท.๖๑๐๑) (อัตรา ร.อ.)
ผู้ชว่ยนายทหารการเงิน 
รพ.คา่ยสรรพสทิธปิระสงค์
(ชกท.๖๑๐๐) (อัตรา ร.อ.)
นายทหารรับจ่ายเงิน มทบ.๒๒
(ชกท.๖๒๐๑) (อัตรา ร.อ.)
นายทหารควบคมุการเบิกจ่าย
มทบ.๓๓
(ชกท.๖๓๐๑) (อัตรา ร.อ.)
นายทหารรับจ่ายเงิน จทบ.ช.พ.
(ชกท.๖๒๐๑) (อัตรา ร.อ.)

๔๓๐ นายทหารควบคมุการเบิกจ่าย
มทบ.๑๓
(ชกท.๖๓๐๑) (อัตรา ร.อ.)

,,
๑ หญิง กง. เชยีงใหม่

,, ๑ หญิง กง. ชมุพร

,,
๑ ชาย กง. ลพบุรี

,,
๑ หญิง กง. อุบลราชธานี

,, ๑ หญิง กง. อุบลราชธานี

,, ๑ หญิง กง. กรุงเทพฯ

การเงินและการบัญช,ีการบัญชแีละการเงิน,
บัญชกีารเงิน

,,
๑ หญิง กง.

คุณวุฒิปริญญำตรี ในสำขำ - ทำง

การบัญช,ีการบัญชท่ัีวไป,การสอบบัญช,ี ๑ หญิง กง. กรุงเทพฯ
การบัญชต้ีนทุน,การต้นทุน,การเงิน,
การเงินและการธนาคาร,การเงินการธนาคาร,

กรุงเทพฯ



๘ 
 

 

 

กลุ่ม

ต ำแหน่ง
ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ เหล่ำ จว.ที่บรรจุ

๔๓๐ นายทหารควบคมุการเบิกจ่าย
(ต่อ) มทบ.๑๔

(ชกท.๖๓๐๑) (อัตรา ร.อ.)

นายทหารควบคมุการเบิกจ่าย
จทบ.ก.จ.
(ชกท.๖๓๐๑) (อัตรา ร.อ.)
นายทหารรับจ่ายเงิน จทบ.ส.ร.
(ชกท.๖๒๐๑) (อัตรา ร.อ.)
นายทหารบัญช ีพล.พัฒนา ๓
(ชกท.๖๑๐๑) (อัตรา ร.อ.)
นายทหารควบคมุการเบิกจ่าย
พล.ร.๔
(ชกท.๖๓๐๑) (อัตรา ร.อ.)
นายทหารรับจ่ายเงิน จทบ.น.น.
(ชกท.๖๒๐๑) (อัตรา ร.อ.)
นายทหารรับจ่ายเงิน จทบ.พ.ช.
(ชกท.๖๒๐๑) (อัตรา ร.อ.)

นายทหารบัญช ีพล.พัฒนา ๔
(ชกท.๖๓๐๑) (อัตรา ร.อ.)
นายทหารควบคมุการเบิกจ่าย
มทบ.๔๑
(ชกท.๖๓๐๑) (อัตรา ร.อ.)
นายทหารควบคมุการเบิกจ่าย
พล.ร.๓
(ชกท.๖๓๐๑) (อัตรา ร.อ.)
นายทหารควบคมุการเบิกจ่าย
พล.ร.๑๕
(ชกท.๖๓๐๑) (อัตรา ร.อ.)

,, ๑ ชาย กง. สงขลา

คุณวุฒิปริญญำตรี ในสำขำ - ทำง

นครราชสมีา

,, ๑ ชาย กง. ปัตตานี

,, ๑ ชาย กง. นครศรีธรรมราช

,, ๑ ชาย กง.

,, ๑ ชาย กง. เพชรบรูณ์

ชาย กง. กาญจนบุรี

๑ ชาย กง. พิษณุโลก

,,
๑ ชาย กง. พิษณุโลก

๑ ชาย กง.

,,

๑

๑ ชาย กง. ชลบุรี

,,
๑

น่าน

ชาย กง. สริุนทร์

การบัญช,ีการบัญชท่ัีวไป,การสอบบัญช,ี
การบัญชต้ีนทุน,การต้นทุน,การเงิน,
การเงินและการธนาคาร,การเงินการธนาคาร,
การเงินและการบัญช,ีการบัญชแีละการเงิน,
บัญชกีารเงิน



๙ 
 

 

 
 
 
 
 
  

กลุ่ม

ต ำแหน่ง
ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ เหล่ำ จว.ที่บรรจุ

๔๓๐ นายทหารควบคมุการเบิกจ่าย
(ต่อ) พล.ร.๖

(ชกท.๖๓๐๑) (อัตรา ร.อ.)

นายทหารการเงิน ทภ.๑
(ชกท.๖๑๐๐) (อัตรา ร.อ.)
นายทหารบัญช ีพล.พัฒนา ๑

(ชกท.๖๓๐๑) (อัตรา ร.อ.)

ผู้ชว่ยนายทหารฝ่ายการเงิน ขกท.

(ชกท.๖๑๐๐) (อัตรา ร.อ.)

นายทหารรับจ่ายเงิน จทบ.ช.ร.

(ชกท.๖๒๐๑) (อัตรา ร.อ.)

ประจ าแผนก สก.ทบ.

(ชกท.๖๑๐๑) (อัตรา ร.อ.)

นายทหารรับจ่ายเงิน มทบ.๒๔

(ชกท.๖๒๐๑) (อัตรา ร.อ.)

นายทหารตรวจบัญช ีสตน.ทบ.

(ชกท.๖๑๑๐) (อัตรา ร.อ.)

ประจ าแผนก ศบบ. การบัญช,ี การบริหารธรุกจิ, การสอบบัญช,ี ๑ ชาย ( - ) ลพบุรี

(ชกท.๖๓๐๒) (อัตรา พ.ต.)

คุณวุฒิปริญญำตรี ในสำขำ - ทำง

อุดรธานี

เชยีงราย

,, ๑ ชาย กง. กรุงเทพฯ

,, ๑ ชาย กง. กรุงเทพฯ

การบัญช,ีการบัญชท่ัีวไป,การสอบบัญช,ี
การบัญชต้ีนทุน,การต้นทุน,การเงิน,
การเงินและการธนาคาร,การเงินการธนาคาร,
การเงินและการบัญช,ีการบัญชแีละการเงิน,
บัญชกีารเงิน

๔๓๑

๔๓๒

การบัญชต้ีนทุน, เศรษฐศาสตร์การเงินและ

การคลงั, การเงิน, การเงินและการธนาคาร

,, ๑ ชาย กง.

,, ๑ ชาย กง.

การบัญช,ี พาณิชยศาสตร์, บริหารธรุกจิ, ๓ ชาย/หญิง กง. กรุงเทพฯ

เศรษฐศาสตร์

กรุงเทพฯ

๑ ชาย กง. ราชบุรี

๑ ชาย กง. ร้อยเอ็ด

๑ ชาย กง.



๑๐ 
 

 

กลุ่มสอบที่ ๕ ศำสนศำสตร์ 
               -  สอบวิชำพื้นฐำน ๕๐ ข้อ ๒๐๐ คะแนน (ภำษำอังกฤษ ๗๒ คะแนน, ภำษำไทย ๗๒ คะแนน,  
                   ควำมรู้ท่ัวไป ๕๖ คะแนน) 
               -  สอบวชิำพื้นฐำนพุทธศำสนำ  ๕๐ ข้อ ๓๐๐ คะแนน 

 
 
หมำยเหตุ 
๑. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิในสาขา – ทาง ตรงตามค าแนะน าเปิดรับสมัคร ซึ่งตรวจสอบตามที่ส านักงาน ก.พ. ให้การรับรอง
การเทียบคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ ไว้แล้ว ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๔๑  ลง ๓๐ ก.ย.๕๓  และหนังสือ 
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๒๑  ลง ๑๘ ส.ค.๕๔ และหนังสือส านักงาน กพ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๔ ลง ๑๐ 
ก.ย.๕๕  หรือทางเว็บไซต์ของส านักงาน ก.พ.http://www.ocsc.go.th 
๒. กลุ่มต าแหน่งผู้สมัครสอบแบ่งออกเป็น ๓๓ กลุ่มต าแหน่ง  ให้ผู้สมัครสอบตัดสินใจเลือกสมัครสอบได้เพียง ๑ กลุ่มต ำแหน่ง เท่ำนั้น 
๓. ตัวย่อเหล่ำทหำรบก   สบ.=ทหารสารบรรณ, สพ.=ทหารสรรพาวุธ, ส.=ทหารสื่อสาร, กส.=ทหารการสัตว์, พ.=ทหารแพทย์,      
ร.=ทหารราบ, ช.=ทหารช่าง, ป.=ทหารปืนใหญ่, ขส.=ทหารขนส่ง, สห.=ทหารสารวัตร, กง.=ทหารการเงิน, พธ.=ทหารพลาธิการ 
๔. ค ำย่อในชื่อต ำแหน่ง (พอสังเขป) ชกท.= ช านาญการทางทหาร, ศอ.= ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ, ยย.=ยุทธโยธา, หน .= หัวหน้า, 
มว. = หมวด,  อจ.=อาจารย,์  รร. = โรงเรียน,  รพ.=โรงพยาบาล,  รพ.รร.๖ = โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า,  รพ.อ.ป.ร.=โรงพยาบาลอานันทมหิดล, 
สพธ.= สถาบันพยาธิวิทยา,    นรด.=หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน,  จทบ.=จังหวัดทหารบก, ผช.=ผู้ช่วย, ฝกง.=ฝ่ายการเงิน,  
อศจ.=อนุศาสนาจารย์, กศ.=กองการศึกษา, สกศ.=ส่วนการศึกษา 

กลุ่ม

ต ำแหน่ง
ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ เหล่ำ จว.ที่บรรจุ

อนุศาสนาจารย์ ยศ.ทบ.

(ชกท.๕๓๑๐)(อัตรา พ.ต.)

อนุศาสนาจารย์ กรม ทพ.๑๒

(ชกท.๕๓๑๐)(อัตรา ร.อ.)

อนุศาสนาจารย์ มทบ.๑๕

(ชกท.๕๓๑๐)(อัตรา พ.ต.)

อนุศาสนาจารย์ กรม ทพ.๒๖

(ชกท.๕๓๑๐)(อัตรา ร.อ.)

อนุศาสนาจารย์ กรม ทพ.๓๕

(ชกท.๕๓๑๐)(อัตรา ร.อ.)

สบ. บุรีรัมย์

คุณวุฒิปริญญำตรี ในสำขำ - ทำง

เปรียญธรรม ๙ ประโยค,พุทธศาสตรบัณฑิต

และเปรียญธรรม ๔ ประโยคขึ้นไป,ศาสนศาสตร-

บัณฑิตและเปรียญธรรม ๔ ประโยคขึ้นไป

๑ ชาย๕๓๓

,,

,,

,,

,,
สบ.

สบ. กรุงเทพฯ

๑ ชาย สบ. สระแกว้

๑ ชาย สบ. เพชรบุรี

๑ ชาย ก าแพงเพชร

๑ ชาย


