
 

 

 

 

 

 ระเบียบการ 

การรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 
    ของหน่วยในส่วนก าลังรบ  ประจ าปี ๒๕๕๖ 

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

           ขอให้ผู้สมัครสอบอ่านระเบียบการให้เข้าใจ แล้วปฏิบัติตามข้ันตอนการปฎิบัติตามล าดับข้อให้ครบถ้วน
ดังนี้ 

ข้อ ๑  ความมุ่งหมาย  ศูนย์การทหารปืนใหญ่มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนที่เคย
ประจ าการเหล่าทหารปืนใหญ่ เพ่ือฝึกอบรม และบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา  
สิบเอก)ในต าแหน่งต่างๆ  ของกองพันทหารปืนใหญ่หรือกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน  ทั่วประเทศ 
จ านวน  ๑๒๐ อัตรา  

ข้อ ๒   คุณสมบัติผู้สมัคร  
          ๒.๑ ทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ซึ่งเคยรับราชการเป็นทหารกองประจ าการ   ในหน่วยทหารปืนใหญ่   
หรือสังกัดเหล่าทหารปืนใหญ่ มีเวลารับราชการอย่างน้อย ๑ ปี หรือเป็นทหารกองประจ าการในเหล่าทหาร-
ปนืใหญ่ ทีรั่บราชการมาแล้วอย่างน้อย ๑ ปี และจะครบก าหนดปลดเป็นทหารกองหนุนประเภท ๑ ชั้นที่ ๑  ใน  
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  โดยมีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี  (ไม่รับสมัครทหารกองหนุนที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษา 
วิชาทหาร และทหารกองประจ าการที่สมัครรับราชการต่อ) 
          ๒.๒  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาท่ีส านักงาน  
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) หรือส านักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้การรับรอง ซึ่งต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับระเบียนแสดงผลการเรียน 
ภายในวันทีป่ิดรับสมัครเท่านั้น 
 ๒.๓  ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง  และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่  
การเป็นทหาร  และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ .ศ.๒๔๙๗ และฉบับที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
          ๒.๔  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม 
ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗  และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.๕  มีสัญชาติไทยและบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยก าเนิด  แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือ
นายทหารประทวน  ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยก าเนิดแล้ว  มารดาจะมิใช่สัญชาติ ไทยโดยก าเนิดก็ได้ 
 ๒.๖  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ด้วย 
ความบริสุทธิใ์จ 
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 ๒.๗  ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว  หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามค าพิพากษา   หรือเคยเป็นบุคคล 
ล้มละลายทุจริต 
 ๒.๘  ไม่อยู่ในสมณเพศ  หรือนักพรต  หรือนักบวช 
   ๒.๙  ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจ าคุกตามค าพิพากษาของศาลในคดีอาญาเว้นแต่ความผิด อันได้กระท า  
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   ๒.๑๐  ไม่เคยเป็นผู้ถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ 
 ๒.๑๑  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 ๒.๑๒  ไม่เคยกระท าการทุจริตในการสอบคัดเลือกเข้า รับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน  
ของรัฐมาก่อน 
 ๒.๑๓  ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด  หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ   หรืออยู่ในระหว่างเป็นจ าเลยในคดีอาญา 

ข้อ ๓   ข้อก าหนด 
          ๓.๑ ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒ .๒  จะใช้คุณวุฒิต่างๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ  บรรจุ
ตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได ้
          ๓.๒ เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกแล้วจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน  ประจ า  
เหล่าทหารปืนใหญ่  ตั้งแต่  ๑ พฤษภาคม ๒๕๕ ๖ โดยได้รับยศ  สิบตรี (อัตราเงินเดือน ป .๑ ชั้น ๘.๕) ซึ่งจะ
ได้รับเงินเดือนรวมค่าครองชีพ  เป็นเงิน  ๙,๐๐๐ .- บาท/เดือน  และได้รับเครื่องแต่งกาย  ตามท่ีกองทัพบก
ก าหนด 
 ๓.๓  เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งยศตามข้อ ๓.๒ แล้วจะต้องเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเตรียมนายสิบชั้นต้น 
ส าหรับทหารกองหนุนเหล่าทหารปืนใหญ่  เป็นเวลา ๑๒  สัปดาห ์  หลังจากส าเร็จการฝึกอบรมแล้ว จะได้รับการ 
ปรับย้ายไปรับราชการในกองพันต่าง ๆ ของส่วนก าลังรบตามผลการฝึกอบรมและความเหมาะสม   กรณีไม่ส าเร็จ 
การฝึกอบรม  กองทัพบกจะด าเนินการตามมาตรการทางการปกครอง  ทางวินัย หรืออาจจะด าเนินการให้ออกจาก
ราชการก็ได้ 

ข้อ  ๔ หลักฐานการสมัคร   
 ๔.๑  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและแว่นตา  ขนาด ๒ นิ้ว  จ านวน ๖ รูป  ขนาด  ๑ นิ้ว  จ านวน 
๖  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๓  เดือน) 
 ๔.๒  หลักฐานการศึกษา (ใบสุทธ,ิ ระเบียนแสดงผลการศึกษาหรือ ใบประกาศนียบัตร)   
 ๔.๓  บัตรประจ าตัวประชาชนผู้สมัคร 
 ๔.๔  หนังสือส าคัญ สด.๘  
 ๔.๕  กรณีไม่มีหนังสือ สด.๘ มาแสดงในวันรับสมัคร ต้องมีหนังสือส าคัญ สด.๓ และหนังสือรับรอง
จากหน่วยต้นสังกัดที่เคยรับราชการอยู่ ซึ่งรับรองว่าได้รับราชการในกองประจ าการ ผลัดใด ตั้งแต่เมื่อใด และ 
ปลดประจ าการเมื่อใด มาแสดง และต้องสามารถน า สด.๘ มาส่งได้ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖  
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 ๔.๖  หลักฐานทางทะเบียนราษฎร์  ดังนี้ 
  ๔.๖.๑  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครที่ระบุว่า บิดา – มารดา มีสัญชาติไทย 
  ๔.๖.๒  ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา ผู้ให้ก าเนิด ที่ระบุว่า บิดา มารดา (ปูุ ย่า ตา และ
ยาย) มีสัญชาติไทย 
  ๔.๖.๓  กรณีบิดา มารดาของผู้สมัคร  ถึงแก่กรรม และใบมรณบัตรมิได้ระบุสัญชาติของปูุ ย่า 
ตา หรือยาย แล้วแต่กรณี ให้ส่งหลักฐานเพิ่มเติมดังนี้ 
   ๔.๖.๓.๑  ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา และ/หรือมารดาแล้วแต่กรณี ที่ประทับตราว่า 
“ตาย” จากอ าเภอ/เขต โดยต้องระบุสัญชาติปูุ ย่า ตา หรือยาย แล้วแต่กรณี ว่ามีสัญชาติไทยอย่างชัดเจน หรือ
ส าเนาสูติบัตรของบิดา และ/หรือมารดาแล้วแต่กรณี (โดยต้องตรวจสอบชื่อตัว – ชื่อสกุล ว่าตรงกับทะเบียน
บ้านหรือไม่ หากไม่ตรงกัน ต้องส่งหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ที่ตรงกับปัจจุบันด้วย) หรือ 
   ๔.๖.๓.๒  ให้อ าเภอ/เขต  ออกหนังสือรับรองสถานท่ีเกิดบิดา และ/หรือมารดา 
แล้วแต่กรณี ว่าเป็นบุคคลที่เกิด ณ ต าบล อ าเภอ จังหวัดใดในประเทศไทย หรือ 
   ๔.๖.๓.๓  ให้อ าเภอ/เขต ออกหนังสือรับรองบิดา และ/หรือมารดา แล้วแต่กรณี ว่า
เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยโดยก าเนิด 
  ๔.๖.๔  กรณีทะเบียนบ้าน ระบุว่า ปูุ ย่า ตา หรือยาย ของผู้สมัครมีสัญชาติอ่ืนที่มิใช่สัญชาติ
ไทยแล้วแต่กรณี ให้ส่งหลักฐานเพิ่มเติมดังนี้ 
   ๔.๖.๔.๑  ส าเนาสูติบัตรของผู้สมัคร ที่มีข้อมูลของบิดา มารดา ระบุถึงชื่อตัว – ชื่อสกุล 
เกิดท่ีจังหวัด และประเทศไทย อย่างครบถ้วน (โดยต้องตรวจสอบชื่อตัว – ชื่อสกุล ว่าตรงกับทะเบียนบ้าน
หรือไม่ หากไม่ตรงกัน ต้องส่งหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ที่ตรงกับปัจจุบันด้วย) หรือ 
   ๔.๖.๔.๒  ส าเนาสูติบัตรของบิดา และ/หรือมารดา แล้วแต่กรณี (โดยต้องตรวจสอบ 
ชื่อตัว – ชื่อสกุล ว่า ตรงกับทะเบียนบ้านหรือไม่ หากไม่ตรงกัน ต้องส่งหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ที่
ตรงกับปัจจุบันด้วย) หรือ 
   ๔.๖.๔.๓  ให้อ าเภอ/เขต ออกหนังสือรับรองสถานท่ีเกิดบิดา และ/หรือมารดา แล้วแต่
กรณี ว่าเป็นบุคคลที่เกิด ณ อ าเภอ จังหวัดใดในประเทศไทย หรือ 
   ๔.๖.๔.๔  ให้อ าเภอ/เขต ออกหนังสือรับรองสถานท่ีเกิดบิดา และ/หรือมารดา แล้วแต่
กรณี ว่าเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยโดยก าเนิด 
  ๔.๖.๕  กรณีทะเบียนบ้าน ระบุชื่อสกุลบิดา มารดาของผู้สมัคร ไม่ตรงกัน ให้ส่งหลักฐาน
เพ่ิมเติมดังนี ้
   ๔.๖.๕.๑  หลักฐานของทางราชการที่แสดงถึงสาเหตุที่ชื่อสกุลบิดา มารดา ไม่ตรงกัน 
ได้แก่  ส าเนาทะเบียนการหย่าของบิดา มารดา ที่ระบุชื่อสกุลเดิมของมารดาอย่างชัดเจน หรือส าเนาทะเบียน
สมรสใหม่ของมารดา ที่ระบุชื่อสกุลเดิมของมารดาอย่างชัดเจน หรือหลักฐานการอนุญาตให้มารดาที่จด
ทะเบียนสมรส สามารถใช้ชื่อสกุลเดิมของตนเองได้ตามท่ีร้องขอต่อทางราชการ   หรือ 
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   ๔.๖.๕.๒  ส าเนาสูติบัตรของผู้สมัครที่ระบุชื่อตัว – ชื่อสกุลบิดา มารดา อย่างชัดเจน 
(โดยต้องตรวจสอบชื่อตัว – ชื่อสกุล  ว่าตรงกับทะเบียนบ้านหรือไม่ หากไม่ตรงกัน ต้องส่งหลักฐานการเปลี่ยน
ชื่อตัว – ชื่อสกุล ที่ตรงกับปัจจุบันด้วย) หรือ 
   ๔.๖.๕.๓  ให้อ าเภอ/เขต ออกหนังสือรับรองว่า เป็นบิดา และ/หรือมารดาจริง แล้วแต่
กรณี  หรือ 
   ๔.๖.๕.๔  ให้อ าเภอ/เขต  ออกหนังสือรับรองว่า ชื่อตัว ในช่องบิดา และ/หรือมารดา 
ตามทะเบียนบ้านของผู้สมัคร แล้วแต่กรณี กับชื่อตัว – ชื่อสกุลตามทะเบียนบ้านของบิดา และ/หรือมารดา 
แล้วแต่กรณี เป็นบุคคลเดียวกัน 
  ๔.๖.๖  กรณีทะเบียนบ้าน กับหลักฐานอื่นของทางราชการ ระบุชื่อตัว และ/หรือ ชื่อสกุล ของ
ผู้สมัคร  บิดา หรือมารดา ไม่ตรงกัน แล้วแต่กรณี  ให้ส่งหลักฐานเพ่ิมเติมดังนี้ 
   ๔.๖.๖.๑  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว และ/หรือชื่อสกุลของผู้สมัคร บิดา หรือมารดา ที่
ระบุชื่อตัว และ/หรือชื่อสกุล แล้วแต่กรณี ที่ตรงกับทะเบียนบ้าน  หรือ 
   ๔.๖.๖.๒  ให้อ าเภอ/เขต ออกหนังสือรับรองว่า  เป็นบิดา และ/หรือมารดาจริง 
แล้วแต่กรณี  หรือ 
   ๔.๖.๖.๓  ให้อ าเภอ/เขต  ออกหนังสือรับรองว่า ชื่อตัว และ/หรือชื่อสกุล ของผู้สมัคร 
หรือมารดา แล้วแต่กรณี  ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน  กับหลักฐานอ่ืนของทางราชการ เป็นบุคคลเดียวกัน 
 ๔.๗  หลักฐานตามข้อ ๔.๒ ถึงข้อ ๔.๖  ถ่ายเอกสารใช้กระดาษขนาด เอ ๔  อย่างละ  ๓  ฉบับ  
และน าฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าทีใ่นวันทีรั่บสมัครด้วย  ยกเว้นข้อ ๔.๕ หนังสือส าคัญ สด.๓ และหนังสือ
รับรองผู้บังคับบัญชา ต้องเป็นฉบับจริง 
 ๔.๘  ใบส าคัญความเห็นของแพทย์ทหาร (สามารถน ามาส่งในวันท าสัญญาบรรจุเข้ารับราชการได้) 

 ๔.๙ ผู้สมัครสามารถขอรับใบสมัครและระเบียบการฟรี ทีศู่นย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยฺธิน   
อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  โทรศัพท์ ๐ - ๓๖๔๘ - ๖๔๓๓ - ๔ ต่อ ๓๙๐๒๓  หรือดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์  
http://artycenter.rta.mi.th 
 ๔.๑๐  รายละเอียดเพิ่มเติมอ่ืนๆ  ตรวจสอบได้ท่ี  ศูนย์การทหารปืนใหญ่  ค่ายพหลโยฺธิน อ าเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ ๐ - ๓๖๔๘ - ๖๔๓๓ - ๔ ต่อ ๓๙๐๒๓ หรือเว็บไซต์  http://artycenter. rta.mi.th 

ข้อ ๕ ก าหนดการรับสมัครสอบ 
 ๕.๑ ขอรับใบสมัครและระเบียบการได้ท่ี   ศูนย์การทหารปืนใหญ่  ค่ายพหลโยธิน  อ าเภอเมือง  
จังหวัดลพบุรี  และเว็บไซต์  http://artycenter.rta.mi.th 
 ๕.๒  ก าหนดการรับสมัครสอบ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา 
๐๘๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖๐๐ นาฬิกา  ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ต้องสมัครด้วยตนเองเท่านั้นไม่รับสมัครทางไปรษณีย์   
 
 
 
 
 

http://artycenter.rta.mi.th/
http://artycenter.rta.mi.th/
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ข้อ ๖ วิธีปฏิบัติในการสมัคร   
 ๖.๑ เขียนใบสมัครให้ถูกต้องและชัดเจน ตามตัวอย่างการเขียนใบสมัคร ดูได้จากตัวอย่างท่ีปูาย
ประชาสัมพันธ์สถานที่รับสมัคร  หากข้อความในใบสมัคร  หรือหลักฐานที่น ามาใช้ในการสมัครไม่ตรง ตาม 
ความจริง  ไม่ว่าข้อความและหลัก ฐาน ทางราชการได้ตรวจพบในขั้นตอนการสอบใดๆ หรือเมื่อรายงานตัวท า
สัญญาเพื่อบรรจุเข้ารับราชการแล้วก็ตาม จะถือว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามท่ีศูนย์การทหารปืนใหญ่  
ก าหนด  ทางราชการมีสิทธิที่จะปลดออกจากราชการได้  โดยทางราชการจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
และบุคคลผู้นั้นจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางราชการตลอดจน ถูกด าเนินคดตีามกฎหมายโดยทันที 
 ๖.๒ ตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัคร  หลักฐานต่างๆ กับเจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐาน ก่อนยื่น
หลักฐานใบสมัคร พร้อมซองใส่เอกสาร  ทั้งนี้หลักฐานต่างๆ จะเป็นฉบับส าเนาเท่านั้น ให้ตรวจสอบเอกสาร 
ฉบับจริงและน ากลับคืน  เจ้าหน้าที่รับสมัครจะไม่รับผิดชอบต่อหลักฐานฉบับจริงหากสูญหายในภายหลัง  
 ๖.๓ ผู้สมัครเมื่อได้รับบัตรประจ าตัวสอบ ต้องจดจ าหมายเลขประจ าตัวสอบไว้  และต้องเก็บรักษาไว้
จนกว่าจะถึงวันรายงานตัวท าสัญญาเข้ารับราชการ ต้องพึงระลึกว่าบัตรประจ าตัวสอบ เป็นหลักฐานส าคัญท่ี
ผู้สมัครจะต้องติดตัวไว้ตลอดเวลาในห้วงการสอบภาควิชาการ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การสัมภาษณ์ 
ตลอดจนการติดต่อกองอ านวยการรับสมัครฯ ในขั้นตอนต่างๆ ถ้าผู้สมัครไม่มีบัตรประจ าตัวสอบไปแสดงต่อ
คณะกรรมการจะไม่มีสิทธิเข้าสอบ ในกรณีท าบัตรประจ าตัวสอบหายจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ท่านจะต้องแจ้ง
ความกับเจ้าหน้าที่ต ารวจไว้เป็นหลักฐาน แล้วน าเอกสารการแจ้งความมาแสดงต่อกรรมการรับสมัครฯ หรือ 
ติดต่อศูนย์การทหารปืนใหญ ่ เพ่ือออกบัตรแทนให้ต่อไป  (อย่าแก้ปัญหาด้วยการสมัครใหม่หรือสมัครซ้ าเป็น
อันขาด)  ผู้ ที่สมัครใหม่หรือสมัครซ้ าจะท าให้ท่านถูกเพ่งเล็งและถูกตรวจสอบว่าเป็นผู้มีเจตนาทุจริต การออก
บัตรแทนบัตรประจ าตัวสอบต้องติดต่อด้วยตนเองเท่านั้น 
 ๖.๔  ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบสถานที่สอบภาควิชาการ  โดยสอบถามกับเจ้าหน้าที่รับสมัครหรือปูาย
ประชาสัมพันธ์   

ข้อ ๗ การสอบคัดเลือกภาควิชาการ 
 ๗.๑  สอบภาควิชาการในวันอาทิตย์ที่  ๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ นาฬิกา  
 ๗.๒  การเตรียมตัวของผู้สมัครสอบ 
  ๗.๒.๑ วิชาที่ท าการสอบประกอบด้วย   วิชาทั่วไป ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
      ๗.๒.๑.๑  วิชาคณิตศาสตร์    คะแนนเต็ม  ๑๕  คะแนน 
      ๗.๒.๑.๒  วิชาภาษาไทย    คะแนนเต็ม  ๑๕  คะแนน 
      ๗.๒.๑.๓  วิชาภาษาอังกฤษ    คะแนนเต็ม  ๑๕  คะแนน 
      ๗.๒.๑.๔  วิชาความรู้ทั่วไป    คะแนนเต็ม  ๑๕  คะแนน 
            ๗.๒.๑.๕  วิชาทหาร  ขอบเขตการฝึกทหารใหม่                           
                                เบื้องต้นและการฝึกตามหน้าที่                 คะแนนเต็ม  ๔๐  คะแนน 
 
 
 
 
 
 



 
 
       -  ๖  - 
 
 
  ๗.๒.๒  กรรมการควบคุมการสอบจะติดปูายประชาสัมพันธ์ห้องสอบตามหมายเลขที่สอบ และ 
แผนผังห้องสอบในวันศุกร์ที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  โดยที่นั่งสอบจะติดประกาศที่หน้าห้องสอบ 
  ๗.๒.๓  ผู้สมัครสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย  ใส่เสื้อมีปก สีสุภาพ สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง 
สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน คณะกรรมการคุมสอบจะไม่อนุญาตให้ผู้สมัครสอบที่แต่ง
กายไม่สุภาพ เช่น สวมรองเท้าแตะ หรือ  ใส่เสื้อคอกลม คอวี  หรือ ใส่กางเกงขา ส้ัน ตลอดจนผู้ที่ไม่
ประพฤติตนเป็นสุภาพชนเข้าห้องสอบ  จนกว่าจะด าเนินการใดๆ ให้เป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้ควรเดินทางไป  ถึง
สถานที่สอบก่อนเวลาที่ก าหนด ไม่น้อยกว่า ๔๕ นาท ี  เพ่ือให้มีเวลาในการตรวจสอบแผนผังห้องสอบและที่นั่ง
สอบและห้ามไม่ให้ญาติหรือผู้ที่ไม่เก่ียวข้องกับการสอบเข้ามายุ่งเก่ียวในห้วงเวลานี้ ซ่ึงจะท าให้เกิดความสับสน
กับผู้สอบเอง  ทั้งนี้ห้ามญาติของผู้เข้าสอบเข้ามาบริเวณหน้าห้องสอบ 
  ๗.๒.๔  ห้ามน าเครื่องคิดเลข  อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด  หรือนาฬิกาท่ีคิดเลขได้   เข้าห้องสอบโดย 
เด็ดขาด  หากกรรมการควบคุมการสอบตรวจพบอาจตัดสิทธิการเข้าสอบ  ทั้งนี้กรรมการควบคุมการสอบจะไม่รับ 
ฝากสิ่งของใดๆ จากผู้เข้าสอบ 
  ๗.๒.๕ ผู้สมัครต้องเตรียมเครื่องเขียนมาเองได้แก่ ดินสอด าอย่างอ่อน (๒ บี ) กับยางลบ เท่านั้น 
กรรมการคุมสอบจะแจกกระดาษค าตอบพร้อมปัญหาสอบให้  ห้ามน ากระดาษหรืออุปกรณ์อย่างอ่ืนเข้าไปในห้อง
สอบโดยเด็ดขาด   
 ๗.๓  การเข้าห้องสอบ 
  ๗.๓.๑ ผู้เข้าสอบต้องพร้อมที่หน้าตึกสอบ  ก่อนเวลาสอบ ๒๐ นาที  และรอเรียกชื่อเข้า  ห้อง
สอบตามล าดับหมายเลขประจ าตัวสอบเท่านั้น  ห้ามมิให้เข้าห้องสอบโดยมิได้รับอนุญาต  ผู้สมัครต้องน าบัตร
ประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน  มอบให้กรรมการเพื่อตรวจ สอบ และนั่งให้ตรงกับหมายเลขที่
ก าหนด 
  ๗.๓.๒  ผู้สอบที่เข้าห้องสอบช้ากว่าเวลาที่เริ่มสอบเกิน ๑๕ นาที ให้ตัดสิทธิการสอบในวิชานั้น ๆ 
  ๗.๓.๓  ผู้สอบต้องนั่งเก้าอ้ีตามเลขที่สอบของตนเอง หากพบว่านั่งผิดเลขท่ีสอบจะถือว่ามีเจตนา  
ทุจริตการสอบและถูกตัดสิทธิการเข้าสอบ 
 ๗.๔  การสอบ 
  ๗.๔.๑  เมื่อกรรมการแจกกระดาษค าถามและกระดาษค าตอบแล้ว ห้ามมิให้ผู้สอบด าเนินการใด ๆ   
จนกว่ากรรมการควบคุมการสอบจะสั่ง   
  ๗.๔.๒ หากมีข้อสงสัยระหว่างสอบ  ให้ยกมือขึ้นถามจากกรรมการควบคุมการสอบและนั่งรอที่
เก้าอ้ี ห้ามลุกเดินโดยมิได้รับอนุญาต 
  ๗.๔.๓  หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือมีการช่วยเหลือกันในขณะสอบ กรรมการคุมห้องสอบจะบันทึก
บันทึกไว้ในใบค าตอบ ทั้งผู้ช่วยเหลือและผู้รับการช่วยเหลือ ถือว่าหมดสิทธิในการสอบคัดเลือกในปีนี้และปีต่อ ๆ ไป 
  ๗.๔.๔  กรณีผู้ช่วยเหลือเป็นผู้อ่ืน (มิใช่ผู้สมัครสอบด้วยกัน)   ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จะส่งตัว 
ผู้กระท าผิดให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองด าเนินการตามกฎหมายโดยทันที 
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  ๗ .๔.๕ เมื่อเริ่มท าข้อสอบแล้ว กรรมการจะขานเวลาเป็นระยะๆ  
  ๗.๔.๖ ห้าม พูด คุย หรือแสดงกิริยาท่าทางที่ส่อไปในทางทุจริต ห้ามหยิบยื่นสิ่งของให้ผู้อื่นโดย
พลการ 
 ๗.๕ ค าแนะน าในการเขียนใบกระดาษค าตอบ 
  ๗.๕.๑ รับฟังค าแนะน าจากกรรมการคุมห้องสอบ  ในการเขียนและระบายรหัส ชื่อนามสกุล  
หมายเลขประจ าตัวสอบ หากระบายรหัสไม่ถูกต้อง เครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่ตรวจใบค าตอบ และท่านจะ 
ไม่ได้คะแนน กรรมการตรวจข้อสอบจะถือว่าเป็นความผิดของท่าน 
  ๗.๕.๒ การตอบปัญหาสอบ ให้เลือกข้อที่ถูกท่ีสุดและระบายทึบด้วยดินสอด า ตามท่ีก าหนดไว้
เท่านั้น ห้ามใช้หมึกโดยเด็ดขาด 
  ๗.๕.๓  การตอบปัญหาสอบ ให้ระบายทึบด้วยดินสอให้เต็มพอดีในช่องที่เห็นว่าถูกต้องเพียงข้อเดียว 
อย่าระบายให้เกินช่องหรือระบายไม่เต็มช่อง 
  ๗.๕.๔  ถ้าจะเปลี่ยนค าตอบให้ลบด้วยยางลบให้สะอาด และระบายทึบด้วยดินสอ ในข้อที่เลือกใหม่ 
  ๗.๕.๕ ข้อสอบทุกข้อจะมีค าตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว   ผู้ใดตอบเกิน ๑ ค าตอบ (ระบายทึบ 
หรือ ท าเครื่องหมายใดๆ เกินกว่า ๑ ข้อ) จะไม่ได้รับคะแนนในข้อนั้น  
  ๗.๕.๖  อย่าพับกระดาษค าตอบ หรือท าให้กระดาษค าตอบฉีกขาด 
  ๗.๕.๗ ผู้เข้าสอบต้องอยู่ในห้องสอบจนกระท่ังหมดเวลาสอบ จะออกจากห้องสอบก่อนเวลาไม่ได ้
ไม่ว่าจะท าข้อสอบได้หรือไม่ได้ก็ตาม เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน จะต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมห้องสอบ เท่านั้น 
จึงจะออกจากห้องสอบได้ 
  ๗.๕.๘ เมื่อกรรมการคุมห้องสอบบอกหมดเวลา  ให้ผู้สมัครสอบ ปฏิบัติตามที่กรรมกา รก าหนด   
เอกสารปัญหาสอบและกระดาษใบค าตอบให้วางไว้บนโต๊ะให้เรียบร้อย     ห้ามน ากระดาษปัญหาสอบออกจาก 
ห้องสอบเป็นอันขาด หากตรวจพบว่าฝุาฝืนจะถือว่าเป็นผู้ทุจริตในการสอบ 

ข้อ ๘  การประกาศผลสอบภาควิชาการ 
 ๘.๑  ประกาศผลสอบ ภาควิชาการ ณ  สโมสรนายทหารปืนใหญ่  ศูนย์การปืนใหญ่  ค่ายพหลโยธิน   
อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ในวันศุกรท์ี่ ๘ กุมภาพันธ ์ ๒๕๕๖ หรือเว็บไซต์ http://artycenter. rta.mi.th    
 ๘.๒  กรณีดูผลสอบ ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่  ศูนย์การทหารปืนใหญ่  ค่ายพหลโยธิน   อ าเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี  ผู้ที่ผ่านการสอบภาควิชาการต้องเข้ารายงานตัว เพื่อรับทราบวันที่สอบสัมภาษณ์และทดสอบสมรรถภาพ 
ร่างกายของตนเอง จากกรรมการบริเวณสถานที่ประกาศผลสอบ  

ข้อ ๙ การสอบสัมภาษณ์  และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
           ๙.๑  สอบสัมภาษณ์ และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ในวัน พุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ ถึงวันศุกร์ท่ี 
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  เวลา ๐๘๐๐  ถึง  ๑๖๐๐  วันละ  ๑๐๐  นาย ซึ่งกรรมการควบคุมการสอบจะก าหนด
วันสอบของผู้เข้าสอบในวันประกาศผลสอบภาควิชาการ ตามข้อ ๘ 
 ๙.๒ การทดสอบสมรรถภาพร่างกายในช่วงเช้า เวลา ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ นาฬิกา  และสอบสัมภาษณ์
ในช่วงบ่าย เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ นาฬิกา  ผู้สมัครต้องน าบัตรประจ าตัวสอบและบัตรประชาชนมาแสดงต่อ  
กรรมการทดสอบทุกครั้ง 
 
 
 



 
 

-  ๘  - 
 
 
 
 ๙.๓  สอบสัมภาษณ์  คะแนนเต็ม  ๖๐  คะแนน  ประกอบด้วย บุคลิกลักษณะ ท่าทางทหาร เชาว์  
ปัญญาและความเฉลียวฉลาด  การแต่งกาย  ท่วงทีวาจา   
 ๙.๔   ท่าท่ีทดสอบสมรรถภาพร่างกายและคะแนน ตามผนวก ก  ที่แนบ      คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน 
โดยแต่ละท่าจะมีคะแนนดิบท่าละ ๑๐๐ คะแนน น าคะแนนดิบที่ได้รวมทั้ง ๓ ท่าหาร ๓๐ และคูณ ๔ จึงจะ
เป็นคะแนนผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
 ๙.๕   การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผู้สมัครสอบจะต้องเข้ารับการทดสอบให้ครบทุกข้ันตอน    และ 
ปฏิบัติได้ถูกต้องตามท่ีคณะกรรมการก าหนด จึงจะได้รับการบันทึกคะแนน  

ข้อ ๑๐ การประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย 
 ๑๐.๑  ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย  ในวันศุกร์ที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕ ๖  ณ  สโมสร  
นายทหารปืนใหญ่  ค่ายพหลโยธิน  อ าเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  หรือเว็บไซต์ http://artycenter.rta.mi.th   
 ๑๐.๒  ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (บุคคลตัวจริง) จ านวน ๑๒๐ นาย  
โดยพิจารณาจากผลรวมของคะแนนการสอบภาควิชาการ การสอบสัมภาษณ์ และการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
 ๑๐.๓  นอกจากผู้ได้รับการประกาศรายชื่อตามข้อ ๑๐.๒ แล้ว      ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จะประกาศ
รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นบุคคลส ารอง ไว้จ านวนหนึ่ง   
 ๑๐.๔  การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ จะประกาศเรียงตามเลขที่สมัครสอบ  
 ๑๐.๕  การประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลส ารอง จะประกาศเรียงตามผลคะแนนสอบ 
 ๑๐.๖  ผู้สมัครที่ได้รับการประกาศรายช่ือ ทั้งบุคคลตัวจริงและบุคคลส ารอง จะต้องรายงานตัวเพื่อ
ฟังค าชี้แจง และรับเอกสารในการเตรียมตัวท าสัญญาเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและเข้ารับการอบรม วิชา  
ทหารปืนใหญ่และวิชาทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ตามวันเวลาที่ก าหนด  ผู้ไม่มารายงานตัวจะถือว่าเป็น 
ผู้สละสิทธิ ทางราชการจะไม่รับผิดชอบใดๆ  

ข้อ ๑๑ การรับรายงานตัว และท าสัญญา 
           ๑๑.๑  ผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการต้องน าผู้รับรอง  (ผู้ค้ าประกัน)  ไปรายงานตัวท าสัญญาตาม 
วัน เวลา และสถานที ่ที่ก าหนด หากไม่ปฏิบัติตามก าหนดที่ประกาศนัด จะถือว่าเป็นผู้สละสิทธิ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ 
จะเรียกบุคคลส ารองทดแทนทันที 
  ๑๑.๒ ผู้รับรอง (ผู้ค้ าประกัน) ต้องเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรประจ าการ หรือข้าราชการพลเรือน
ตั้งแต่ ระดับ ๓ ขึ้นไป (ไม่ใช่พนักงานบริษัท, พนักงานรัฐวิสาหกิจ และผู้ที่มีต าแหน่งทางการเมือง)   และมีอายุ 
ไม่เกิน ๕๘ ปี 
  ๑๑.๓ ผู้รับรอง (ผู้ค้ าประกัน) ตามข้อ ๑๑ .๒  มีสิทธิรับรองทหารกองหนุนเข้ารับราชการได้ไม่เกิน  
๒  นาย 
 
 
 
 
 
 
 

http://artycenter.rta.mi.th/
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ข้อ ๑๒ ค าแนะน าและข้อพึงระมัดระวัง 
 ๑๒.๑  อ่านเอกสารแนะน าฉบับนี้ให้ชัดเจนทั้งผู้สมัคร  และผู้รับรอง ก่อนตัดสินใจสมัครสอบ หากมีข้อ
สงสัยให้สอบถามกับคณะกรรมการของศูนย์การทหารปืนใหญ่  ท่านจะได้ค าตอบและรายละเอียดที่ถูกต้องอย่า
หลงเชื่อค าหลอกลวง ในการวิ่งเต้นช่วยเหลือเพ่ือให้ได้บรรจุเข้ารับราชการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่จะไม่รับผิด  
ชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น 
 ๑๒.๒ การเดินทางไปติดต่อในสถานที่ราชการ ทั้งการสมัครสอบ การสอบภาควิชาการ   ต้องแต่งกาย
สุภาพเรียบร้อย เสื้อมีปก สีสุภาพ สอดชายเสื้อในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น   มิฉะนั้นศูนย์การทหารปืนใหญ่  
จะไม่รับสมัครหรือพิจารณาไม่ให้เข้าห้องสอบแล้วแต่กรณี   
 ๑๒.๓  จดจ าก าหนดเวลาและสถานที่  ในการสอบตามตารางเวลาให้แน่ชัด   มิฉะนั้นอาจจะเสียสิทธิ
ในการสอบ 
 ๑๒.๔ บัตรประจ าตัวสอบ ต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีที่สุด และต้องน ามาแสดงต่อกรรมการทุกข้ันตอนที่มี
การสอบ (พร้อมบัตรประจ าตัวประชาชน)    จะออกบัตรประจ าตัวสอบแทนฉบับเดิม ให้กับผู้สมัครที่ท าบัตร
ประจ าตัวช ารุดหรือสูญหาย แต่ผู้สมัครจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการออกบัตร และ ต้องติดต่อด้วยตนเองเท่านั้น  
 ๑๒.๕  อย่าใช้เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ ที่ปลอมแปลง หรือเป็นเท็จ หากตรวจสอบพบ นอกจากท่าน
จะไม่ได้บรรจุเข้ารับราชการแล้ว ยังจะต้องถูกด าเนินคดีอาญาอีกด้วย 
 ๑๒.๖  หากมีข้อสงสัยประการใด  สามารถติดต่อสอบถามที่  กองก าลังพล ศูนย์การทหารปืนใหญ่  
ค่ายพหลโยธิน อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี   หมายเลขโทรศัพท์  หมายเลขโทรศัพท์  ๐ – ๓๖๔๘ –๖๔๓๓ - ๔ 
ต่อ ๓๙๐๒๓  หรือ ๐๘ – ๕๔๐๗ - ๒๙๔๖ 
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ผนวก ก 

เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
ดันพื้น  (ภายในเวลา 2 นาที) 

 
จ านวน

ครั้ง 
คะแนน จ านวน

ครั้ง 
คะแนน จ านวน

ครั้ง 
คะแนน จ านวน

ครั้ง 
คะแนน 

1 2 21 41 41 61 61 81 
2 4 22 42 42 62 62 82 
3 6 23 43 43 63 63 83 
4 8 24 44 44 64 64 84 
5 10 25 45 45 65 65 85 
6 12 26 46 46 66 66 86 
7 14 27 47 47 67 67 87 
8 16 28 48 48 68 68 88 
9 18 29 49 49 69 69 89 
10 20 30 50 50 70 70 90 
11 22 31 51 51 71 71 91 
12 24 32 52 52 72 72 92 
13 26 33 53 53 73 73 93 
14 28 34 54 54 74 74 94 
15 30 35 55 55 75 75 95 
16 32 36 56 56 76 76 96 
17 34 37 57 57 77 77 97 
18 36 38 58 58 78 78 98 
19 38 39 59 59 79 79 99 
20 40 40 60 60 80 80 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจถูกต้อง 
    พ.อ. ชนินทร์    สิงหนาทนิติรักษ์ 
        ( ชนินทร์    สิงหนาทนิติรักษ์ ) 
                  หก.กกพ.ศป. 



 
 

ลุก - นั่ง  (ภายในเวลา 2 นาที) 
 

จ านวน
ครั้ง 

คะแนน จ านวน
ครั้ง 

คะแนน จ านวน
ครั้ง 

คะแนน จ านวน
ครั้ง 

คะแนน 

1 12 23 36 45 58 67 80 
2 14 24 37 46 59 68 81 
3 16 25 38 47 60 69 82 
4 17 26 39 48 61 70 83 
5 18 27 40 49 62 71 84 
6 19 28 41 50 63 72 85 
7 20 29 42 51 64 73 86 
8 21 30 43 52 65 74 87 
9 22 31 44 53 66 75 88 
10 23 32 45 54 67 76 89 
11 24 33 46 55 68 77 90 
12 25 34 47 56 69 78 91 
13 26 35 48 57 70 79 92 
14 27 36 49 58 71 80 93 
15 28 37 50 59 72 81 94 
16 29 38 51 60 73 82 95 
17 30 39 52 61 74 83 96 
18 31 40 53 62 75 84 97 
19 32 41 54 63 76 85 98 
20 33 42 55 64 77 86 99 
21 34 43 56 65 78 87 100 
22 35 44 57 66 79   

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจถูกต้อง 
    พ.อ. ชนินทร์    สิงหนาทนิติรักษ์ 
        ( ชนินทร์    สิงหนาทนิติรักษ์ ) 
                  หก.กกพ.ศป. 



 

 

ว่ิง  2,000 เมตร 
 

เวลา 
(นาที) 

คะแนน เวลา 
(นาที) 

คะแนน เวลา 
(นาที) 

คะแนน เวลา 
(นาที) 

คะแนน 

11.30 48 10.25 62 09.20 75 08.10 89 
11.25 50 10.20 63 09.15 76 08.05 90 
11.20 51 10.15 64 09.10 77 08.00 91 
11.15 52 10.10 65 09.05 78 07.55 92 
11.10 53 10.05 66 08.55 80 07.50 93 
11.05 54 10.00 67 08.50 81 07.40 95 
11.00 55 09.55 68 08.45 82 07.35 96 
10.55 56 09.50 69 08.40 83 07.30 97 
10.50 57 09.45 70 08.35 84 07.25 98 
10.45 58 09.40 71 08.30 85 07.20 99 
10.40 59 09.35 72 08.25 86 07.15 100 
10.35 60 09.30 73 08.20 87   
10.30 61 09.25 74 08.15 88   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจถูกต้อง 
    พ.อ. ชนินทร์    สิงหนาทนิติรักษ์ 
        (  ชนินทร์    สิงหนาทนิติรักษ์ ) 
                  หก.กกพ.ศป. 


