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คํานํา 
 ศูนยการทหารราบ มีความประสงคจะรับสมัครทหารกองหนุน (เหลาทหารราบ) เพ่ือ สอบคัดเลือก
และบรรจุเขารับราชการเปนนายทหารประทวน (อัตรา สบิเอก)  จํานวน 200 นาย โดยบรรจุ เขารับราชการ ใน  
1 พฤษภาคม 2558 และเขารับการศึกษาหลักสูตร เตรียมนายสิบชั้นตนสําหรับทหารกองหนุน ระยะเวลาการศึกษา  
20 สัปดาห เม่ือสําเร็จการศึกษา จะปรับยายไปรับราชการยังหนวยในสวนกําลังรบ (เหลาทหารราบ)  ตอไป   
 เพ่ือใหผูท่ีมีความประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกไดทราบถึงรายละเอียดตาง ๆ ท่ีจะเปนประโยชน  
ในการสอบครั้งนี้ ศูนยการทหารราบ จึงไดจัดทําระเบียบการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพ่ือบรรจุเขารับราชการ
เปนนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ของหนวยในสวนกําลังรบ (เหลาทหารราบ) ประจําป 2558 ข้ึนมา เพ่ือจะ
ชวยอํานวยความสะดวกในการเตรียมการสอบ รวมท้ังเปนการแจงเตือนผูสมัครสอบมิใหไปหลงเชื่อบุคคลหนึ่งบุคคล
ใด ท่ีแอบอางวาจะชวยเหลือในการสอบได และหากผูสมัครสอบไดพบเห็นพฤติกรรมใด ๆ ท่ีสอไปในทางทุจริตหรือ
ประสงคจะใหขอมูลใดท่ีเปนประโยชนในการดําเนินงาน โปรดแจงไปท่ี  ศูนยการทหารราบ  คายธนะรัชต อําเภอ  
ปราณบุ รี  จั งหวัดประจวบคีรี ขันธ   77160 โทร .  0  3254 2468 , 0  3254 2455 – 8 ต อ 
54014,54016,54018,54133 
 
       ศูนยการทหารราบ   
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ระเบียบการ 
สอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพ่ือบรรจุเขารับราชการเปนนายทหารประทวน อัตรา สบิเอก 

ของหนวยในสวนกําลังรบ (เหลาทหารราบ) 

------------------------ 
 ขอใหผูสมัครสอบอานระเบียบการใหเขาใจ  แลวปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติ   ตามลําดับขอใหครบถวน
เพ่ือเปนประโยชนตอทานในการเตรียมการสอบ ดังนี้ 

ขอ 1. ความมุงหมาย  
 กองทัพบก  มีความประสงคจะรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน (เหลาทหารราบ) เพ่ือบรรจุเขารับ
ราชการเปนนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)  จํานวน  200  อัตรา บรรจุเขารับราชการในตําแหนง ประจํา ศร. 
ตั้งแต 1 พฤษภาคม 2558  และเขารับการศึกษาหลักสูตร เตรียมนายสิบชั้นตน ระยะเวลาการศึกษา 20 สัปดาห 
เม่ือสาํเร็จการศึกษา จะดําเนินการปรับยายไปรับราชการยังหนวยในสวนกําลังรบ (เหลาทหารราบ) โดยมอบหมาย
ให ศูนยการทหารราบ เปนผูดําเนินการ 
ขอ 2. คุณสมบัติของผูสมัครสอบคัดเลือก                                                                                       
 2.1  เปนทหารกองหนุนท่ีเคยรับราชการเปนทหารกองประจาํการในสังกัดกองทัพบก เหลาทหารราบ อยางนอย 
1 ป หรือเปนทหารกองประจําการท่ีรับราชการในสังกัดกองทัพบก เหลาทหารราบ มาแลวอยางนอย 1 ปและ   
ครบกําหนดปลดเปนทหารกองหนุนชั้นท่ี 1 ใน 30 เม.ย. 58 โดยมีอายุไมเกิน 25 ป (ไมรับสมัครทหารกองหนุนท่ี
สําเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร และทหารกองประจําการท่ีสมัครรับราชการตอระยะเวลาเกิน 
30 เม.ย.58) 
 2.2 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา จากสถานศึกษาท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.), สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) หรือ สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนใหการรับรอง (ไมรับสมัครผูท่ีรอผลการศึกษา) 
 2.3 มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมมีโรคท่ีขัดตอการรับราชการ มีอวัยวะ รูปราง ลักษณะทาทาง และขนาด
รางกายเหมาะสมแกการเปนทหาร มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 และฉบับท่ี
แกไขเพ่ิมเติม  และวายน้ําเปน  โดยสามารถวายน้ํา ระยะ 50 เมตรได  โดยไมใชเครื่องชวยใด ๆ 
 2.4 เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนในการขอแตงตั้งยศเปนนายทหารประทวน ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม     
วาดวยการแตงตั้งยศทหาร พ.ศ. 2507 และฉบับท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 2.5 มีสัญชาติไทย และบิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แตถาบิดาเปนนายทหารสัญญาบัตร หรือ
นายทหารประทวน ซ่ึงมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแลว มารดาจะมิใชผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได ในกรณีท่ีปู หรือ 
ยา หรือ ตา หรือ ยาย ของผูสมัครสอบคัดเลือกมีสัญชาติอ่ืน ท่ีมิใชสัญชาติไทย ใหใชหลักฐานดังนี้ สูติบัตร หรือ
หนังสือรับรองการไดสัญชาติไทยโดยการเกิด ของบิดา หรือมารดา แลวแตกรณี เปนหลักฐานในการสมัครสอบ 
 2.6 เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 2.7 ไมเปนผูท่ีมีหนี้สินลนพนตัว หรือเปนบุคคลลมละลายตามคําพิพากษา 
 2.8 ไมอยูในสมณเพศ 
 2.9 ไมเปนผูท่ีเคยตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเวนแตความผิดฐานประมาทหรือ
ลหุโทษ  และไมอยูในระหวางเปนผูตองหาในคดีอาญา 
 2.10 ไมเปนผูเสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดใหโทษ หรือมีประวัติคดีอาญา ขอหาเก่ียวกับยาเสพติด 
 2.11 ไมเคยเปนผูถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไลออกจากราชการ 
 2.12 ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีงาม 
 2.13 ไมเคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเขาเปนขาราชการทหารมากอน 
 2.14 ไมเปนผูตาบอดสี 
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 ขอ 3. ขอกําหนด 
 3.1 ผูท่ีมีคุณวุฒิสูงกวาท่ีกําหนดไวในขอ 2.2 จะใชคุณวุฒิตาง ๆ ท่ีสูงกวานั้นมาเรียกรองสิทธิบรรจุตาม
คุณวุฒิท่ีตนมีอยูไมได 
 3.2 เม่ือผานการสอบคัดเลือกแลวจะไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนนายทหารประทวน ตําแหนง ประจาํ   
ศูนยการทหารราบ ตั้งแต 1 พ.ค. 58 โดยไดรับยศ สิบตรี (อัตราเงินเดือน ป.1 ชั้น 13.5) ซ่ึงจะไดรับเงินเดือน          
รวมคาครองชีพ เปนเงินไมต่ํากวา 10,000.- บาท/เดือน และไดรับเครื่องแตงกายตามท่ีกองทัพบกกําหนด 
 3.3 เม่ือไดรับการบรรจุแตงตั้งยศ ตามขอ 3.2 แลว จะตองเขารับการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นประมาณ 
5 เดือน (20 สัปดาห) หลังจากสําเร็จการฝกอบรมแลวจะไดรับการพิจารณาปรับยายไปรับราชการในหนวย ตาง ๆ  
ของสวนกําลังรบ ตามผลการฝกอบรม และความเหมาะสม กรณีไมสําเร็จการฝกอบรม กองทัพบกจะดําเนินการ
ตามมาตรการทางการปกครอง ทางวินัย หรืออาจจะดําเนินการใหออกจากราชการก็ได 
 3.4 กรณีการตรวจสอบวุฒิการศึกษา และประวัติอาชญากรรม หากตรวจพบภายหลังวาไมถูกตอง        
ตามขอ 2 จะถูกปลดออกจากราชการทันที 

ขอ 4. หลักฐานการรับสมัครสอบ ใหยื่นเอกสารประกอบการสมัครสอบฉบับจริงพรอมสําเนาอยางละ 3 ฉบับ   
โดยผูสมัครสอบเขียนคํารับรองตนเองวา (สําเนาถูกตอง) แลวลงชื่อกํากับไว เม่ือกรรมการรับสมัครตรวจสอบเอกสาร
แลวจะสงฉบับจริงใหกลับคืน จะเก็บไวเปนหลักฐานเฉพาะฉบับสําเนาเทานั้น โดยมีหลักฐานดังนี้ 
 4.1 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและแวนตา ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 6 รูป และขนาด 1 นิ้ว จํานวน 6 รูป          
(ถายไมเกิน 3 เดือน) 
 4.2 หลักฐานการศึกษา (ใบสุทธิ ระเบียนแสดงผลการศึกษาหรือใบประกาศนียบัตร) 
 4.3 สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร, บิดา และมารดา พรอมตัวจริง กรณีนามสกุลบิดา และมารดาไมตรงกัน 
จะตองแนบสูติบัตร ของผูสมัครเพ่ือยืนยัน หรือใหอําเภอรับรองวา เปนบิดาและมารดาของผูสมัครจริง  
 4.4 บัตรประจําตัวประชาชนผูสมัคร 
 4.5 หนังสือสําคัญ สด.3 หรือ สด.8 (กรณียังไมมี สด.๘ ใหหนวยตนสังกัดรับรองวารับราชการในกอง
ประจําการ ในปใด ผลัดใด ตั้งแตเม่ือใด และปลดประจําการเม่ือใด มาแสดง) 
 4.6 ใบสําคัญทางการแพทยทหาร (ทบ.466-620) ใหแพทยระบุวา “ไมเปนโรคท่ีขัดตอการรับราชการทหาร” 
ท่ีออกโดย รพ.ของทหาร เทานั้น  
 4.7 หลักฐานอ่ืน เชน การเปลี่ยนชื่อ – สกุล 
 4.8 หนังสือรับรองผูบังคับบัญชา  
 4.9 หลักฐานตามขอ 4.2 ถึงขอ 4.7 ถายเอกสารใชกระดาษขนาด เอ 4 อยางละ 3 ฉบับ และนําฉบับจริงมาแสดง
ตอเจาหนาท่ีรับสมัครดวย ท้ังนี้ สําเนาเอกสารตาง ๆ จะตองชัดเจน ไมเลือนราง หรือมีรองรอย ขูดลบขีดฆา 
 4.10 รายละเอียดเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ สอบถามไดท่ี กองกําลังพล ศูนยการทหารราบ  หมายเลขโทรศัพท   
0 3254 2468, 0 3254 2455 – 8 ตอ 54014, 54016, 54018, 54113 หรือทาง www.infantry-center.com 

ขอ 5. กําหนดการรับสมัครสอบ (ไมเสียคาใชจาย) 
 5.1 รับใบสมัครและสมัครสอบ ในวันท่ี  16 – 31 ม.ค. 58 เวลา 08.00 น. - 16.30 น. ณ แหลงสมาคม
นายทหารคายธนะรัชต (ไมเวนวันหยุดราชการ) 
  5.2 ดาวนโหลดระเบียบการและตัวอยางใบสมัครจากเว็บไซต www.infantry-center.com 

ขอ 6. การสมัครสอบ   
 6.1 เขียนใบสมัครสอบใหถูกตองและชัดเจน ตามแบบตัวอยางท่ีหนวยรับสมัครติดไว และหลักฐาน          
ท่ีนํามาใชสมัครสอบตองเปนหลักฐานท่ีเปนจริง ถาหากตรวจพบวาเอกสารเปนเท็จ จะตองถูกดําเนินคดี           
ตามกฎหมายจนถึงท่ีสุด 
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 6.2 ใหตรวจสอบความถูกตองของใบสมัครสอบกับเจาหนาท่ีประชาสัมพันธกอนยื่นหลักฐานใบสมัครสอบ 
 6.3 ยื่นหลักฐานใหกับเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล เพ่ือออกบัตรประจําตัวสอบ 
 6.4 ตรวจสอบความถูกตองของบัตรประจําตัวสอบ พรอมกับรับเอกสารประกอบการสมัครสอบฉบับจริงคืน 
(กรรมการรับสมัครสอบจะเก็บเฉพาะฉบับสําเนาไวเปนหลักฐาน)   
 6.5 เม่ือไดรับบัตรประจําตัวสอบแลว   ตองจดจําหมายเลขประจําตัวสอบ   และนําบัตรประจําตัวสอบ 
ติดตัวตลอดในหวงการสอบ ถาไมมีบัตรประจําตัวสอบไปแสดงตอคณะกรรมการ “จะไมมีสิทธิเขาสอบ” 
 6.6 ตรวจสอบเอกสารฉบับจริงอีกครั้ง หากยังไมไดรับคืน ใหติดตามสอบถามกับกรรมการรับสมัครสอบ 
ในวันนั้น หากมีเอกสารสําคัญสูญหายไป คณะกรรมการจะไมรับผิดชอบ 
 6.7 กรณีทําบัตรประจําตัวสอบหาย ใหแจงความท่ีสถานีตํารวจ จากนั้นนําหลักฐานใบรายงานประจําวัน 
รับแจงเอกสารหาย, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ยื่นเรื่องท่ี กองกําลังพล ศูนยการทหารราบ เพ่ือขออนุมัต ิ      
ผูบัญชาการศูนยการทหารราบ (ประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือก) ออกบัตรแทน  

ขอ 7.  การสอบคัดเลือกภาควิชาการ (รายละเอียดเพ่ิมเติมตาม ผนวก ก) 
 7.1 สถานท่ีสอบ  มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ 
 7.2 วัน เวลาสอบ วันเสารท่ี 14 กุมภาพันธ 2558 
       7.2.1 รายงานตัวเวลา 08.00 น. – 09.30 น. 
  7.2.2 สอบคัดเลือกเวลา 10.00 น. – 12.00 น.   
 7.3 การเตรียมตัวของผูสมัครสอบ 
   7.3.1 ตรวจสอบท่ีนั่งสอบท่ีระบุในบัตรประจําตัวสอบ 
   7.3.2 แตงกายชุดสุภาพ รองเทาหุมสน หามสวมเส้ือยืดรองเทาแตะ  
   7.3.3 ใหนําดินสอดําอยางออน (2 บี) และยางลบ มาใชทําขอสอบดวย 
 7.4 การเขาหองสอบ 
  7.4.1 เวลา 08.00 น. ใหพรอมท่ีหนาหองสอบของตัวเองเขาแถวเรียงตามลําดับหมายเลขประจําตัวสอบ  
   7.4.2 หาม นําอุปกรณท่ีไมเก่ียวของกับการสอบ เชน เครื่องคิดเลข, นาฬิกาท่ีเปนเครื่องคิดเลข, 
โทรศัพทมือถือ, เพจเจอร หรือเครื่องมือสื่อสารแบบพกพาทุกชนิด เขาไปในหองสอบโดยเด็ดขาด  
  7.4.3 กรรมการควบคุมการสอบจะเรียกเขาหองสอบตามลําดับ ใหนั่งตามผังท่ีนั่งสอบและผูสมัครสอบ
จะตองเตรียม “บัตรประจําตัวสอบ” และ “บัตรประจําตัวประชาชน” ไวรับตรวจดวย 
   7.4.4 เม่ือแจกปญหาสอบและใบคําตอบแลว หาม เปดปญหาสอบกอนท่ีหัวหนาคณะกรรมการ
จัดการสอบส่ัง (หากมีขอสงสัยใหยกมือถามกรรมการจัดการสอบ)  
   7.4.5 เม่ือเริ่มทําขอสอบแลวจะไมอนุญาตใหผูมาสายเขาหองสอบทุกกรณี และผูท่ีเขาสอบจะตอง    
อยูในหองสอบจนครบตามเวลาท่ีกําหนด จะออกจากหองสอบกอนเวลาไมได   
   7.4.6 หาม นั่งผิดจากหมายเลขท่ีนั่งสอบของตนเองหรือลงหมายเลขประจําตัวสอบท่ีไมใชหมายเลข
ประจําตัวของตนเองในใบคําตอบ (กรณีนี้ จะถือวามีเจตนาทุจริตในการสอบ) 
   7.4.7 หาม แสดงกริยาท่ีอาจจะสอไปในทางทุจริต ทุกกรณี 
 7.5 คําแนะนําในการเขียนใบคําตอบแบบ เลือกขอ 
  7.5.1 ฟงคําแนะนําในการเขียนใบคําตอบของกรรมการจัดการสอบใหเขาใจ   
  7.5.2 ใหระบายทึบดวยดินสอดําใหเต็มชองในชองท่ีเลือกตอบเพียงชองเดียว (หามใชหมึกระบาย)  
 

ตัวอยาง   ถาเลือกคําตอบในขอ 2 

1.     

 7.6 เม่ือหมดเวลาสอบ ใหวางเอกสารปญหาสอบและกระดาษใบคําตอบไวบนโตะ หามนําออกจาก      
หองสอบเปนอันขาด (หากฝาฝนจะถือวามีเจตนาทุจริตในการสอบ) 
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ขอ 8. กําหนดการประกาศผลสอบภาควิชาการ (รอบแรก)  

วันท่ี  17 ก.พ. 58  เวลา 08.00 น. – 16.00 น. โดยปดประกาศ ณ แหลงสมาคมนายทหารคายธนะรัชต 
และเว็บไซต ศร. (www.infantry-center.com) 

ขอ 9.  การทดสอบสมรรถภาพรางกาย และสอบสัมภาษณ 
 ผูท่ีมีรายชื่อประกาศผลสอบผานภาควิชาการ (รอบแรก) เทานั้นจึงจะมีสิทธิ์สอบในรอบสองซ่ึงจะใชเวลา     
ทําการสอบติดตอกัน 4 วัน โดยจะตองเขารับการสอบใหครบทุกข้ันตอน หากไมดําเนินการตามท่ีกําหนดแลว  
จะมีผลการสอบเปน “ไมผานการสอบ”  
 9.1 การทดสอบสมรรถภาพรางกาย  (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) วันท่ี 19 – 20 ก.พ. 58   เวลา 06.00 น. – 
12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. (ทาทดสอบและคะแนนตาม ผนวก ข) 
 9.2 การสอบสัมภาษณ  (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) วันท่ี  21 – 22 ก.พ.58   เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 
และ 13.00 น. – 16.00 น. (รายละเอียดตาม ผนวก ก) ณ อาคารกองการศึกษา โรงเรยีนทหารราบ  
ศูนยการทหารราบ (3) ชั้น 2 และชั้น 3  

ขอ 10.  การประกาศผลสอบเม่ือทดสอบแลวเสร็จทุกข้ันตอน (ข้ันสุดทาย)  
10.1 วันท่ี  2 มี.ค. 58 เวลา 08.00 น. – 16.00 น. โดยปดประกาศ ณ แหลงสมาคมนายทหารคายธนะรัชต 

และเว็บไซต ศร. (www.infantry-center.com) 
10.2 ผูท่ีสอบไดคะแนนรวมสูงสุด (ภาควิชาการ)  และผานเกณฑการทดสอบ (รอบสอง) ทุกข้ันตอน  

จะไดรับการประกาศชื่อเพ่ือเขารับการฝกอบรม และบรรจุเปนนายทหารประทวนอัตรา ส.อ. รับเงินเดือน ป.1      
ชั้น 13.5 จํานวน 200 คน และจะประกาศบคุคลสํารองไวสํารองอีกจํานวน 100 คน 
 10.3 กรณีมีผลการสอบ “คะแนนรวมเทากัน” คณะกรรมการดําเนินงาน จะพิจารณาคะแนน  
วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรูท่ัวไป และคณิตศาสตร ตามลําดับ 

ขอ 11.  การรายงานตัวและทําสัญญา  
 รายงานตัวและทําสัญญา ณ แหลงสมาคมนายทหารคายธนะรัชต วันท่ี  5 – 8 มี.ค. 58 เวลา 08.00 น. – 
16.30 น. ดังนี้ 
 - ผูท่ีผานการสอบคัดเลือกลําดับท่ี 1 – 70 รายงานตัว ฯ ในวันท่ี  5 มี.ค. 58 
 - ผูท่ีผานการสอบคัดเลือกลําดับท่ี 71 – 140 รายงานตัว ฯ ในวันท่ี  6 มี.ค. 58 
 - ผูท่ีผานการสอบคัดเลือกลําดับท่ี 141 – 200 รายงานตัว ฯ ในวันท่ี 7 มี.ค. 58 
 - บุคคลสํารองลําดับท่ี 1 – 100 และผูท่ีตกคางจากวันท่ี 5-7 มี.ค. 58 รายงานตัว ฯ ในวันท่ี 8 มี.ค. 58  
 - ผูท่ีไมมารายงานตัวในวันท่ี  8 มี.ค. 58  เวลา 16.30 ถือวาสละสิทธิ์  
ขอ 12.  การค้ําประกัน  
 - ผูคํ้าประกัน จะตองเปนขาราชการประจํา  ระดับ 3 ข้ันไป  หรือเปนขาราชการทหาร ตํารวจ ประจําการ 
   ชั้นยศ ตั้งแต รอยตรี , เรือตรี , เรืออากาศตรี หรือ รอยตํารวจตรี ข้ึนไป  
 - อายุของผูคํ้าประกัน ตองไมเกิน 58 ป (นับตามป พ.ศ.เกิด) 
 - ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และผูดํารงตําแหนงทางการเมืองของทองถ่ิน ไมสามารถคํ้าประกันได 
 
 

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

http://www.infantry-center.com/
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ผนวก ก การสอบคัดเลือก 
( รายละเอียดเพ่ิมเติมและข้ันตอนการสอบเขารับราชการเปนนายทหารประทวนอัตรา ส.อ. ของหนวยในสวน

กําลังรบ เหลาทหารราบ ) 

1. สอบภาควิชาการ (รอบแรก)   
     - วันท่ี 14 ก.พ. 58  เวลา 08.00 น.  พรอม ณ สนามสอบท่ีกําหนด 

  1.1  วิชาท่ัวไป (พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
   1.1.1 วิชาคณิตศาสตร จํานวน 10 ขอ 10 คะแนน 
   1.1.2 วิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 25 ขอ 25 คะแนน 
   1.1.3 วิชาภาษาไทย จํานวน 25 ขอ 25 คะแนน 
   1.1.4 วิชาความรูท่ัวไป จํานวน 20 ขอ 20 คะแนน 
  1.2 วิชาทหารราบ  จํานวน  20 ขอ 20 คะแนน   
   - ขอบเขตการสอบความรูเบ้ืองตนในหลักสูตรการฝกทหารใหม 
2. การสอบในข้ันตอไป (รอบสอง) ผูท่ีสอบผานรอบแรกจึงจะไดทําการสอบในรอบสอง 
         2.1  ทดสอบสมรรถภาพรางกาย   (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม ตามผนวก ข) 
   - วันท่ี 19 – 20 ก.พ. 58 เวลา 06.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. ทําการทดสอบ 
วายน้ํา 50 ม.  ณ สระวายน้ําศูนยการทหารราบ  การแตงกาย  ชุดวายน้ํา ดันพ้ืน, ทาลุกนั่ง, ว่ิง 2 กม.  
ณ สนามกีฬากลางคายธนะรัชต การแตงกาย ชุดกีฬา  
        2.2  การสอบสัมภาษณ  
   - วันท่ี 21 – 22 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ อาคารกองการศึกษา โรงเรียนทหารราบ  
ศูนยการทหารราบ (3) ช้ัน 2 และช้ัน 3 เพ่ือทดสอบ ดานบุคลิกภาพ ทัศนคติ และไหวพริบ (การแตงกาย   
ลักษณะทาทาง   ทวงทีวาจา   เชาวปญญา ) 
 2.3 การตรวจรางกาย และตรวจโรค  
   - วันท่ี 21 – 22 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ อาคารกองการศึกษา โรงเรียนทหารราบ  
ศูนยการทหารราบ (3) ช้ัน 2 และช้ัน 3 มีหนาท่ีตรวจโรคท่ีขัดตอการรับราชการทหาร, ตรวจรางกายซ่ึงผิดรูป, 
รอยแผลเปน ,รอยสัก, การผิดปกติของการมองเห็น ตรวจตาบอดสี 
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ผนวก ข   เกณฑการทดสอบสมรรถภาพรางกาย (อายุ 22 – 26 ป) 

ดันพ้ืน เวลา 2 นาที ลุก-น่ัง เวลา 2 นาที ว่ิง 2 กิโลเมตร 
ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน เวลา คะแนน เวลา คะแนน 
47 67 48 68 47 60 48 61 7.15 100 10.40 59 
46 66 49 69 46 59 49 62 7.20 99 10.45 58 
45 65 50 70 45 58 50 63 7.25 98 10.50 57 
44 64 51 71 44 57 51 64 7.30 97 10.55 56 
43 63 52 72 43 56 52 65 7.35 96 11.00 55 
42 62 53 73 42 55 53 66 7.40 95 11.05 54 
41 61 54 74 41 54 54 67 7.45 94 11.10 53 
40 60 55 75 40 53 55 68 7.50 93 11.15 52 
39 59 56 76 39 52 56 69 7.55 92 11.20 51 
38 58 57 77 38 51 57 70 8.00 91 11.25 50 
37 57 58 78 37 50 58 71 8.05 90 11.30 48 
36 56 59 79 36 49 59 72 8.10 89 11.35 46 
35 55 60 80 35 48 60 73 8.15 88 11.40 44 
34 54 61 81 34 47 61 74 8.20 87 11.45 42 
33 53 62 82 33 46 62 75 8.25 86 11.50 40 
32 52 63 83 32 45 63 76 8.30 85 11.55 38 
31 51 64 84 31 44 64 77 8.35 84 12.00 36 
30 50 65 85 30 43 65 78 8.40 83 12.05 34 
29 49 66 86 29 42 66 79 8.45 82 12.10 32 
28 48 67 87 28 41 67 80 8.50 81 12.15 30 
27 47 68 88 27 40 68 81 8.55 80 12.20 28 
26 46 69 89 26 39 69 82 9.00 79 12.25 26 
25 45 70 90 25 38 70 83 9.05 78 12.30 24 
24 44 71 91 24 37 71 84 9.10 77 12.35 22 
23 43 72 92 23 36 72 85 9.15 76 12.40 20 
22 42 73 93 22 35 73 86 9.20 75 12.45 18 
21 41 74 94 21 34 74 87 9.25 74 12.50 16 
20 40 75 95 20 33 75 88 9.30 73 12.55 14 
19 38 76 96 19 32 76 89 9.35 72 13.00 12 
18 36 77 97 18 31 77 90 9.40 71 13.05 10 
17 34 78 98 17 30 78 91 9.45 70 13.10 8 
16 32 79 99 16 29 79 92 9.50 69 13.15 6 
15 30 80 100 15 28 80 93 9.55 68 13.20 4 
14 28   14 27 81 94 10.00 67 13.25 2 
13 26   13 26 82 95 10.05 66   
12 24   12 24 83 96 10.10 65   
11 22   11 22 84 97 10.15 64   
10 20   10 20 85 98 10.20 63   
9 18   9 18 86 99 10.25 62   
8 16   8 16 87 100 10.30 61   
7 14       10.35 60   

 
หมายเหตุ  วายน้ํา 50 ม. ใชเกณฑผาน ไมคิดคะแนน 
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(ตัวอยางใบสมัครสอบ) 
 
 
 
 
 
 

ใบสมัครสอบเขารับการฝกอบรมทหารกองหนุนเพ่ือบรรจุเขารับราชการเปนนายทหารประทวน 
อัตรา ส.อ. ของหนวยในสวนกําลังรบ (เหลาทหารราบ) 

 
หมายเลขใบสมคัรสอบ.........................................                                         หมายเลขประจําตวัสอบ………………………………  
 
  

 
ช่ือ – นามสกุล…….........................................................................................................…ผูสมัคร ( ตัวบรรจง ) 
เกิด วันท่ี ….............… เดือน ............................ พ.ศ. ...............…อายุ …….............ป สถานภาพ.........................................................      

หมายเลขบัตรประชาชน   
 
ท่ีอยูผูสมัคร บานเลขท่ี..........................หมูท่ี................แขวง/ตําบล.......................................เขต/อําเภอ............................................ 
จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย....................... ศาสนา......................เช้ือชาติ...........................สัญชาติ.............................. 
วุฒิการศึกษาสูงสดุ ...................................คะแนนเฉลี่ย ….................สถานศึกษา….............................................................................
เขต/อําเภอ........................................จังหวัด ……………......................................หมายเลขโทรศัพทตดิตอ............................................ 
บิดาช่ือ.................................................................อายุ......................................อาชีพ......................................สถานภาพ..................... 
มารดาช่ือ.............................................................อายุ......................................อาชีพ.......................................สถานภาพ.................... 

ลายมือเจาหนาท่ีตรวจหลักฐานการรับสมัคร ............................................................................................... 
(.............................................................…………….) 

เฉพาะเจาหนาที่ หามขีดเขยีนใด ๆ ทั้งส้ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(สงหลักฐานการสมัครสอบเฉพาะแผนท่ีเปนสําเนาและผูสมัครสอบตองลงนามรับรองสําเนาดวยตนเอง) 

  

 
 

ติดรูปถาย 
ขนาด 1 นิว้ 
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หลักฐานการรับสมัครสอบ 
  
 
  1. รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและแวนตา ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 6 รูป ขนาด 1 นิว้ จาํนวน 6 รูป (ถายไมเกิน 3 เดือน)  

  2.  ใบสุทธิ ระเบียนแสดงผลการศึกษาหรือใบประกาศนียบัตร 

  3.  ทะเบียนบานของผูสมัคร, บิดา และมารดา 

  4.  บัตรประจําตัวประชาชนผูสมัคร  

  5. สําเนาหนังสือสําคัญ สด.8 หรือ สด.3 

  6. ใบสําคัญความเห็นแพทย (ทบ.466-620) จากแพทยทหารประจําการ (ไมเกิน 6 เดือน) 

  7. หนังสือรับรองผูบังคับบัญชา  

  8. หลักฐานอื่น ๆ (ถามี)..................................................................................................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
ไดตรวจสอบหลักฐานการรับสมัครสอบที่บันทึกไวขางบนนี้ถกูตองแลว 

     ลายมือชื่อ ........................................................................................................................... เจาหนาที่ตรวจหลักฐานการรับสมัครสอบฯ 

      (.............................................................................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ม ี ไมม ี
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หนังสือสัญญาของผูสมัครสอบเขารับการอบรมทหารกองหนุนเพ่ือบรรจุเขารับราชการเปนนายทหารประทวน อตัรา ส.อ.         
ของหนวยในสวนกําลังรบ (เหลาทหารราบ) 

 
เขียนที.่.................................................................. 

     วันที่ ............. เดือน .........................................................  พ.ศ ............................... 
 ขาพเจา........................................................................หมายเลขประจําตัวประชาชน................................................................. 
มีความประสงคขอสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเขารับการฝกอบรมทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเขารับราชการเปนนายทหารประทวน อัตรา ส.อ.  
ของหนวยในสวนกําลังรบ (เหลาทหารราบ) โดยยินดีปฏิบัติตามขอความในสัญญาของผูสมัครสอบดังตอไปน้ี 
 1. หลักฐานการสมัครสอบในวนัรับสมัคร 
 1.1 ขาพเจาขอรับรองวา เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนและถูกตองตรงตามที่กําหนดไวในระเบียบการรับสมัครทุกประการ   
หากตรวจสอบในภายหลังพบวา  ขาพเจามีคุณสมบัติไมครบถวน  หรือไมถูกตอง  ใหถือวาขาพเจาไมมีสิทธิใด ๆ ในการสอบคร้ังน้ี      
และไมเรียกรองสิทธิในภายหลังแตอยางใดทั้งสิ้น 
 1.2 ขาพเจาขอรับรองวา  สําเนาหลักฐานการสมัครสอบครบถวนตามที่กําหนดไวในระเบียบการรับสมัคร  และถูกตอง    
ตามการตรวจสอบของเจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐานทุกประการ  และจะไมขอรับหลักฐานดังกลาวคืนในทุกกรณี 
            2. การทดสอบสมรรถภาพรางกาย  และการสอบสัมภาษณ 
               2.1 ขาพเจาจะไปรายงานตัวเขารับการทดสอบสมรรถภาพรางกายและการสอบสัมภาษณ ตามวันเวลาและสถานที่ตามที่
ศูนยการทหารราบ กําหนด  ขาพเจาจะไมขอเปล่ียนแปลงวันเวลาในการดําเนินการใด ๆ ทั้งส้ิน  และจะเขารับการทดสอบไดครบถวน
ถูกตองทุกประการ 
                  2.2  ถาขาพเจาไมปฏิบัติตามขอ 2.1 ขาพเจายอมรับวาขาพเจาสละสิทธิ์ในการสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเขารับการฝกอบรม
ทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเขารับราชการเปนนายทหารประทวน อัตรา ส.อ. ของหนวยในสวนกําลังรบ (เหลาทหารราบ) 

3. การทําสัญญา 
 3.1 ถาศูนยการทหารราบ ประกาศรับขาพเจาเขารับการฝกอบรมเพื่อบรรจุเขารับราชการเปนนายทหารประทวน อัตรา 
ส.อ. ของหนวยในสวนกําลังรบ (เหลาทหารราบ) แลว และกําหนดรายงานตัวทําสัญญา ขาพเจาจะนําผูปกครอง, คูสมรส (ถามี) และ            
ผูรับรองไปทําสัญญา รวมทั้งหลักฐานตามที่ทางราชการกําหนด ไปมอบใหกับเจาหนาที่ในการทําสัญญา ตามวัน เวลาและสถานที่         
ที่กําหนด 
 3.2 ถาหากขาพเจาไมปฏิบัติตามขอ 3.1 ไมวาขอหน่ึงขอใดก็ตาม ใหถือวาขาพเจาสละสิทธิ์ในการเขารับราชการเปน
นายทหารประทวน อัตรา ส.อ. ของหนวยในสวนกําลังรบ (เหลาทหารราบ) และจะไมเรียกรองสิทธิใด ๆ จากทางราชการทั้งส้ิน 
 ขาพเจาขอรับรองวา  เอกสารทุกฉบับที่นํามาแสดงตอคณะกรรมการในทุกขั้นตอน  เปนเอกสารที่ทางราชการ ออกใหจริง  
และเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปครบถวนตรงตามตําแหนงที่สมัครสอบ ซ่ึงปรากฏไวในประกาศรับสมัครจริง  ทั้งน้ี  หากปรากฏในภายหลังวา  
ขาพเจามีคุณสมบัติดังกลาวไมเปนไปตามที่กําหนดไวขางตน  ขาพเจายินยอมใหตัดสิทธิ์ในการสอบและบรรจุเขารับราชการ 
 

     ลายมือชื่อ................................................................................... ผูสมัครสอบ 
      (...............................................................................) 
     ลายมือชือ่................................................................................พยาน 
      (...............................................................................) 
           เจาหนาที่ตรวจหลักฐานการรับสมัครสอบ  
 
บุคคลที่สามารถติดตอกับขาพเจาไดสะดวกในระหวางการสอบ   การเรียกตัว    การรายงานตัว 
ชื่อ - นามสกุล......................................................................................เกี่ยวของเปน........................................................กับขาพเจา 
ที่อยู...................................................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................หมายเลขโทรศัพท............................................................... 
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 (ตัวอยางหนังสือรับรองผูบังคับบัญชา) 
 
 
 
 

 
ท่ี   ……………./๒๕๕๘                                                         หนวย....................................................... 

ท่ีต้ังหนวย................................................ 
                                                                                 ................................................................. 

 
  หนังสือฉบับนี้ใหไวเพ่ือรับรองวา ..................................................................หมายเลขประจําตัว 
....................................ตําแหนง.................................................ไดรับราชการในสังกัด............................................      
ตั้งแต.................................ถึง................................เปนผูท่ีมีความประพฤติเรียบรอย และไมเคยบกพรองตอหนาท่ี 
เห็นควรใหเขารับการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพ่ือบรรจุเขารับราชการ อัตราสิบเอก ของหนวยในสวนกําลังรบ         
เหลาทหารราบ ได 
 
  ใหไว       ณ   วันท่ี          เดือน                 พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
                                                            ลงชื่อ..………………………………… 

                                                                         (……………………………….) 

                                                               ตําแหนง.......................................   
 
 
 
หมายเหตุ   ผูท่ีมีอํานาจลงนาม มีตําแหนงเปนผูบังคับกองพันหรือกองรอยอิสระ 
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แผนผังศูนยการทหารราบและเสนทางเดินรถ 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

โรงพยาบาล 
ค่ายธนะรัชต์ 

 

ไป อ.หัวหิน                                                         ถนนเพชรเกษม                                    ไป จว.ประจวบครีีขนัธ์ 

สถานีรถไฟวงัก์พง 

 
สนามกฬีากลาง 

ค่ายธนะรัชต์ 

 

 
กองบัญชาการ 

ศูนย์การทหารราบ 

กองรักษาการณ์ 
(หน้าค่าย) 

 
 

อนุสาวรีย์ 
ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 

กองบัญชาการ 
โรงเรียนทหารราบ 
ศูนย์การทหารราบ 

 

 

 
แหล่งสมาคมนายทหาร 

ค่ายธนะรัชต์ 
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คําแนะนําเพ่ิมเติมและขอพึงระมัดระวัง 

 ผูสมัครสอบตองอานคําแนะนําใหเขาใจและในสวนดานทายเลมจะมีตัวอยางการจัดเตรียมเอกสารพรอมท่ีติดตอ

สอบถามไขขอของใจ ไวในเบ้ืองตนแลว  ซึ่งจะชวยในการเตรยีมการใหแกทานมิใหเสียสิทธิในการสมัครสอบ 

 1. เอกสารท่ีตองใชเวลาในการเตรียมการ “ใหรีบติดตอดําเนินการแตเนิ่น” 
    - หนังสือรับรองผูบังคับบัญชาจากหนวยตนสังกัด (ผูรับราชการมาแลวไมนอยกวา 2 ป และมีหนังสอืรับรอง
ผูบังคับบัญชา จะไดรบัข้ันเพ่ิม ในการบรรจุเขารับราชการ จํานวน 0.5 ข้ัน (ระดับ ป.1 ช้ัน 14) 

 2. การไปติดตอในสถานท่ีราชการตองแตงกายสุภาพเรียบรอย มิฉะน้ันจะไมพิจารณารับสมคัรสอบหรือไมอนุญาต   

ใหเขาหองสอบ  ( งดเวน  การสวมรองเทาแตะ  เสื้อยืดคอกลม ) 

 3. อยาใชเอกสารหรือหลักฐานเท็จ  ถาตรวจสอบพบจะตองถูกดําเนินคดีอาญาจนถึงท่ีสุด 

 4. คณะกรรมการจะรับไวเฉพาะเอกสารสําเนาเทานั้น  ( แตจะขอตรวจเอกสารฉบับจริงประกอบการรับสมัคร ) 

 5. บัตรประจําตัวผูสมัครสอบ จะตองนําไปแสดงตอกรรมการทุกข้ันตอนท่ีมีการสอบ 

 6. ควรเตรียมเวลาท่ีใชในการสอบและสํารวจสถานท่ีสอบ เพราะผูท่ีสอบผานรอบแรกแลวตองสอบรอบท่ีสองติดตอกัน

ถึง 4 วัน และควรสํารวจสถานท่ีสอบใหชัดเจน เน่ืองจากตองไปทําการทดสอบหลายแหง ซึ่งตองเผื่อเวลาไวแตเน่ินเพราะความ      

ไมคุนเคยสถานท่ี ตลอดจนสภาพการจราจรท่ีหนาแนน 

 7. การดําเนินงานสอบ เปนการดาํเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการของ ศูนยการทหารราบ ซึ่งจะเปนการตรวจสอบ    

การดําเนินงานซึ่งกันและกัน ดังน้ัน อยาหลงเช่ือคําแอบอางใด ๆ วาจะมผีูชวยเหลือในการสอบได 

    

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

 
สอบถามรายละเอียดการสมัครสอบเพ่ิมเติม 

ใหตรวจสอบขอมลูทางอินเทอรเน็ตเปนชองทางหลักท่ี เว็บไซตศูนยการทหารราบ  “ WWW.INFANTRY-CENTER.COM ”   
ซึ่งจะมีรายละเอียดท่ีจําเปนครบถวน หากยังไมเขาใจ ใหสอบถามเพ่ิมเติม ดังน้ี 

ติดตอสอบถามขอขัดของเปนสวนรวม   
 ศูนยการทหารราบ   โทร.0 3254 2468, 0 3254 2455 – 8 ตอ 54018, 54113 โทร.ทบ. 54018, 54113  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.infantry-center.com/
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กําหนดการรับสมัครบุคคล เขารับการฝกอบรมทหารกองหนุนเพ่ือบรรจุเขารับราชการเปนนายทหารประทวน 

อัตรา ส.อ. ของหนวยในสวนกําลังรบ (เหลาทหารราบ) ประจําปงบประมาณ 2558 

 
 
 
 

วันท่ี เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
1 ต.ค. 57 –  
15 ม.ค. 58  

ราชการ - ประชาสัมพันธการรับสมัครสอบโดย เหลา/สายวิทยาการ, 
ยศ.ทบ., กร.ทบ. และ สลก.ทบ. 

- ทําการประชาสมัพันธการสอบคดัเลือกผานทาง     
  สื่อสิ่งพิมพและวิทยุ โทรทัศน  

16 – 31 ม.ค. 58 0800 - 
1630 

- ขอรับใบสมัครและสมัครสอบคัดเลือก ณ แหลงสมาคม  
  นายทหารคายธนะรัชต  

- ไมเวนวันหยุดราชการ 

การทดสอบ 

14 ก.พ. 58 0800  
1000 - 
1200 

- รายงานตัว 
- สอบภาควิชาการ  (5 วิชา คือ คณิตศาสตร, ภาษาอังกฤษ,  
  ภาษาไทย, ความรูท่ัวไป, และวิชาเหลา) 

- มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสนิทร วิทยาเขต 
  วังไกลกังวล อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ 

 17 ก.พ. 58 0800 - ประกาศผลสอบภาควิชาการ  (รอบแรก)  
  จํานวน  500  นาย  

- ณ แหลงสมาคมนายทหารคายธนะรัชต 
- เว็บไซต ศร. (www.infantry-center.com) 

19 – 20 ก.พ. 58 0600 - ทดสอบสมรรถภาพรางกาย - ณ สนามกีฬากลางคายธนะรัชต และสระวายนํ้า 
  ศูนยการทหารราบ 

20 – 21 ก.พ. 58 0800 - การสอบสัมภาษณ 
- ตรวจรางกาย ตรวจโรค 

- ณ อาคารกองการศึกษา โรงเรียนทหารราบ 
  ศูนยการทหารราบ (3) ช้ัน 2 และช้ัน 3 

2 มี.ค. 58 0800 - ประกาศผลสอบเสร็จทุกข้ันตอน (ข้ันสุดทาย)  - ณ แหลงสมาคมนายทหารคายธนะรัชต 
- เว็บไซต ศร. (www.infantry-center.com) 

5 – 8 มี.ค. 58  0800 – 
 1630 

- รายงานตัวทําสัญญา - ณ แหลงสมาคมนายทหารคายธนะรัชต 

1 พ.ค. 58 0800 - ผูผานการคดัเลือกตัวจริงรายงานตัวเขารับการอบรม 
- หากตัวจริงสละสิทธ์ิ ศูนยการทหารราบ  จะเรียกตัวสํารอง
เขารับการอบรมทดแทนภายหลัง 

- ณ โรงเรยีนทหารราบ ศูนยการทหารราบ 
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