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โปรดอยาหลงเชื่ อบุคคลหน่ึงบุคคลใดที่อางวาจะชวยเหลือใหบรรจ ุ

เขารับราชการได รวมท้ังไมไปรบกวนใหผูใดชวยเหลือ เน่ืองจากผลการสอบน้ันขึ้นอยูกับ

ความสามารถของตัวผูสมัครสอบเอง หากเกิดกรณีดังกลาวหรือพบเห็นพฤติกรรม 

ที่สอไปในทางทุจริต สามารถแจงขอมูลไดที่ กรมกําลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย  

ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทร.๐ ๒๕๗๕ ๖๐๗๓, 

๐๖ ๒๗๕๗ ๔๖๖๒ และ ๐๖ ๑๙๙๗ ๔๒๐๔ ในวันและเวลาราชการ เพื่อจะไดตรวจสอบ

และดําเนินการตามกฎหมายตอไป     



คํานํา 
 

 การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเขารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย             

มีการสอบคัดเลือกทั้งภาควิชาการ ความรูความสามารถทั่วไป การสอบภาคปฏิบัติในเฉพาะบางตําแหนง  

นอกจากนี้ยังตองผานการทดสอบสมรรถภาพรางกาย การสอบสัมภาษณ 

 การสอบครั้งนี้จะเปนการคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเขารับราชการในกองบัญชาการ

กองทัพไทย ทั้งประเภทนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และพนักงานราชการ โดยมีความมุงหมาย

เพื่อเปนการสรรหา และกลั่นกรองบุคคลที่มีความรูความสามารถใหกับสวนราชการในกองบัญชาการ 

กองทัพไทย ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานเฉพาะตําแหนง  

 ระเบียบการสอบคัดเลือก ฯ ที่จัดทําขึ้นนี ้มีวัตถุประสงคเพื่ออํานวยความสะดวกในการสมคัรสอบ 

และเปนเสมือนแหลงขอมูลที่ผูสมัครสอบจะสามารถคนหาได ขณะเดียวกันจะมีคําแนะนําหลายประการ 

ที่ผูสมัครสอบจําเปนตองทราบ และตองปฏิบัติตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด ทั้งนี้เพื่อประโยชน 

ของผูสมัครสอบเองที่จะไดไมเสียสิทธิ์ เสียเวลา และเสียคาใชจายอันเกินควร ดังนั้นกอนที่จะตัดสินใจ 

สมัครผานทางอินเทอรเน็ต ผูสมัครสอบควรตรวจสอบรายละเอียดในเรื่องคุณวุฒ/ิสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา 

อายุ เพศ คุณลักษณะเฉพาะตําแหนง และคุณสมบัติอื่นของผูสมัครสอบวาตรงตามที่ทางราชการประกาศ 

รับสมัครไวหรือไม พรอมทั้งตองเตรียมเอกสารหลักฐานใหถูกตองและครบถวนตามที่กําหนดไวในประกาศ 

รับสมัครสอบ  

 รายรับจากคาธรรมเนียมการสมัครสอบซึ่งขอเก็บตอนสมัครสอบจํานวน ๓๕๐.- บาท  

(สามรอยหาสิบบาทถวน) จะนําไปเปนคาใชจายในการดําเนินการสอบ อาทิเชน คาเชาสถานที่สอบ  

คาออกปญหาสอบ คาพิมพปญหาสอบ คาตรวจกระดาษคําตอบ และคาวัสดุสิ้นเปลืองตาง ๆ สําหรับ 

การตรวจโรคโดยละเอียด เพื่อตรวจวาไมเปนโรคที่ขัดตอการเขารับราชการทหาร คนละประมาณ ๑,๗๐๐.- บาท 

(หนึ่งพันเจ็ดรอยบาทถวน) นั้น จะเรียกเก็บเฉพาะผูที่สอบไดเปนตัวจริงในรอบสุดทาย 

  ทั้งนี้ โปรดอยาหลงเชื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่อางวาจะชวยเหลือใหบรรจุเขารับราชการได 

รวมทั้งไมไปรบกวนใหผูใดชวยเหลือ เนื่องจากผลการสอบนั้นขึ้นอยูกับความสามารถของตัวผูสมัครสอบเอง 

หากเกิดกรณีดังกลาวหรือพบเห็นพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต สามารถแจงขอมูลไดที่ กรมกําลังพลทหาร 

กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ ๑๐๒๑๐ โทร.๐ ๒๕๗๕ ๖๐๗๓, 

๐๖ ๒๗๕๗ ๔๖๖๒ และ ๐๖ ๑๙๙๗ ๔๒๐๔ ในวันและเวลาราชการ เพื่อจะไดตรวจสอบและดําเนินการ 

ตามกฎหมายตอไป 

 
       คณะกรรมการสอบคัดเลือก 



 -๑- 

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพือ่บรรจุเขารับราชการในกองบญัชาการกองทพัไทย 

 

๑. ความมุงหมาย กองบัญชาการกองทัพไทย เปดการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเขารับราชการ 

ในกองบัญชาการกองทัพไทย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ เปนนายทหารสัญญาบัตร จํานวน ๗ อัตรา,  

เปนนายทหารประทวน จํานวน ๑๔ อัตรา, เปนพนักงานราชการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร 

จํานวน ๒๕ อัตรา และเปนพนักงานราชการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนายทหารประทวน จํานวน ๙๑ อัตรา 

รวมทั้งสิ้น จํานวน ๑๓๗ อัตรา 

 

๒. ตําแหนงท่ีเปดสอบ จะเปดรับสมัครและสอบคัดเลือกเปนกลุมตําแหนง ดังนี้ 
 ๒.๑ นายทหารสัญญาบัตร จํานวน ๗ อัตรา รายละเอียดตามผนวก ก 

 ๒.๒ นายทหารประทวน จํานวน ๑๔ อัตรา รายละเอียดตามผนวก ข 

 ๒.๓ พนักงานราชการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร จํานวน ๒๕ อัตรา รายละเอียดตามผนวก ค 

 ๒.๔ พนักงานราชการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนายทหารประทวน จํานวน ๙๑ อัตรา รายละเอียดตามผนวก ง 

 โดยมีบัญชีตําแหนงการสอบคัดเลือกกําลังพล และที่ตั้งหนวยตามผนวก จ 

 

๓. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ 

 ๓.๑ ประเภทนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน 

  ๓.๑.๑ เปนบุคคลพลเรือนชายหรือหญิง นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจาง พลอาสาสมัคร 

หรือพนักงานราชการ โดยมีเกณฑอาย ุดังนี ้

   ๓.๑.๑.๑ ผูสมัครสอบตําแหนงนายทหารสัญญาบัตรจะตองมีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ  

แตไมเกิน ๓๕ ป (เกิดระหวางวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๖ ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๓)  

   ๓.๑.๑.๒ ผูสมัครสอบตําแหนงนายทหารประทวน กลุมตําแหนงพลขับรถจะตองมอีายไุมต่าํกวา 

๒๒ ปบริบูรณ แตไมเกิน ๓๐ ป (เกิดระหวางวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๑ ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๙)  

และตองเปนทหารกองหนุน 

 ๓.๒ พนักงานราชการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน 

  ๓.๒.๑ เปนบุคคลพลเรือนชายหรือหญิง นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจาง พลอาสาสมัคร 

หรือพนักงานราชการ โดยมีเกณฑอาย ุดังนี ้

   ๓.๒.๑.๑ พนักงานราชการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร จะตองมีอายุไมต่ํากวา 

๑๘ ปบริบูรณ แตไมเกิน ๓๔ ป (เกิดระหวางวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๗ ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๓)  

   ๓.๒.๑.๒ พนักงานราชการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนายทหารประทวน จะตองมีอายุไมต่ํากวา 

๑๘ ปบริบูรณ แตไมเกิน ๒๙ ป (เกิดระหวางวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๒ ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๓) 

 ๓.๓ ไมเปนผูที่อยูในระหวางรับราชการเปนทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ) 

 

/๓.๔ สําหรับ... 



 -๒- 

 ๓.๔ สําหรับบุคคลพลเรือนชายตองไมเปนผูเขารับการตรวจเลือกเขาเปนทหารกองประจําการ หรือ 

ผูที่ขอผอนผันเขารับการคัดเลือกเปนทหารกองประจําการ โดยมีใบสําคัญทางทหาร ดังนี ้

  ๓.๔.๑ ทหารกองเกิน (แบบ สด.๔๓) รับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหาร 

กองประจําการที่แสดงวาไดผานการตรวจเลือกแลว โดยไมถูกเขากองประจําการ 

  ๓.๔.๒ ทหารกองหนุน (แบบ สด.๘ และ สด.๓) ผูสําเร็จหลักสูตรการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๓ ถึง ชั้นปที่ ๕ 

หรือผูผานการตรวจเลือกทหารกองเกินเขาเปนทหารกองประจําการมาแลว 

 ๓.๕ เปนผูมีวุฒิทางการศึกษา/สาขาวิชา เพศ คุณลักษณะเฉพาะ และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ทางราชการ

กําหนดไวในตําแหนงที่จะสมัครสอบ ครบถวนในวันจันทรที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ (วันประกาศผลการสอบ

รอบสุดทาย) โดยจะตองมีหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาในระดับคุณวุฒิการศึกษาและสาขาตรงตามตําแหนง

ที่สมัครเทานั้น (ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) สามารถตรวจสอบขอมูลคุณวุฒิที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)  

ใหการรับรองไวแลวที่เว็บไซต www.ocsc.go.th) 

 ๓.๖ มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ  

 ๓.๗ มีอวัยวะ รูปราง ลักษณะทาทาง ขนาดของรางกายเหมาะสมแกการเปนทหารและไมเปนโรค 

ตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร (ตามผนวก ฉ) 

 ๓.๘ ผูสมัครสอบเพศชายจะตองมีความสูงไมนอยกวา ๑๕๕ เซนติเมตร และผูสมัครสอบเพศหญิงจะตองมี

ความสูงไมนอยกวา ๑๕๐ เซนติเมตร มีดัชนีความหนาของรางกาย (Body Mass Index) ไมเกิน ๓๐ กิโลกรัม/

ตารางเมตร ไมเปนโรคเทาแบนยึดติด (Rigid type) และไมเปนโรคตาบอดสี (Color Blindness)  

 ๓.๙ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรม ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือเปนบุคคลลมละลายตามคําพิพากษาของศาล 

 ๓.๑๐ ไม เปนผูอยู ในระหวางเปนจําเลยในคดีอาญา และไม เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 

เพราะกระทําความผิดทางอาญา เวนแตความผิดลหุโทษ หรือการกระทําโดยประมาท 

 ๓.๑๑ ไมอยูในระหวางพักราชการหรือสํารองราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ  

 ๓.๑๒ ไมเปนผูเคยถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิด หรือถูกไลออกจากราชการ หรือหนวยงานอื่นของรฐั  

 ๓.๑๓ ไมเปนผูเสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดใหโทษ 

 ๓.๑๔ ไมเปนผูที่มีรอยสักบนรางกายที่เห็นเดนชัด 

 ๓.๑๕ ไมเปนผูอยูระหวางตั้งครรภ 

 ๓.๑๖ คุณสมบัติตามขอ ๓.๗, ๓.๘, ๓.๑๓, ๓.๑๔ และ ๓.๑๕ ใหใชผลการตรวจโรคของคณะกรรมการแพทย

ถือเปนยุติ ซึ่งจะมีการตรวจเพียงครั้งเดียว โดยไมตรวจซ้ําอีกไมวากรณีใด ๆ และจะไมพิจารณาผลการตรวจรางกาย

โดยแพทยจากสถานพยาบาลอื่น 

 ๓.๑๗ พระภิกษุหรือสามเณร ทางกองบัญชาการกองทัพไทยไมรับสมัครสอบ และไมอาจใหเขาสอบ

คัดเลือกเพื่อบรรจุเขารับราชการได ทั้งนี้ เปนไปตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝายบริหาร                  

ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม 

ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘ 

/๓.๑๘ สําหรับ... 

http://www.ocsc.go.th/


 -๓- 

 ๓.๑๘ สําหรับนายทหารประทวน ลูกจาง พลอาสาสมัคร หรือพนักงานราชการในสังกัดของสวนราชการ

กระทรวงกลาโหม ที่สมัครสอบจะตองมีหนังสือรับรองความประพฤติ และไดรับอนุญาตจากหนวยตนสังกัด ใน

ระดับกองพันหรือเทียบเทาขึ้นไป (ใหนําหลักฐานมาประกอบการรายงานตัวในรอบสุดทาย) 

 

๔. การสมัครสอบ  

 ๔.๑ วิธีการสมัครสอบและชําระคาสมัครสอบ 

  ๔.๑.๑ รับสมัครสอบทางอินเทอรเน็ตเทานั้น ตั้งแตวันจันทรที่ ๒๐ พฤศจิกายน ถึงวันศุกรที่ ๑ ธันวาคม 

พ.ศ.๒๕๖๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต http://j1.rtarf.mi.th/recruitment2561 

  ๔.๑.๒ ผูสมัครสอบตองกรอกขอมูลและอัพโหลดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตา  

ลงในใบสมัครออนไลนใหถูกตองและครบถวนตามคําแนะนําและวิธีการกรอกขอมูลในเว็บไซต กรณีขอผิดพลาด

อันเกิดจากผูสมัครสอบเอง คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาวาจะมีสิทธิ์ในการสมัครสอบหรือไม 

  ๔.๑.๓ นําใบชําระคาสมัครไปชําระผานเคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ  

ตั้งแตวันจันทรที่ ๒๐ พฤศจิกายน ถึงวันเสารที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ภายในเวลาทําการของธนาคาร  

ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณเมื่อผูสมัครไดชําระคาสมัครสอบแลวเทานั้น 

  ๔.๑.๔ คาสมัครสอบ ๓๕๐. - บาท (สามรอยหาสิบบาทถวน) ประกอบดวยคาธรรมเนียม 

การสอบ ๓๐๐.- บาท (สามรอยบาทถวน) และคาธรรมเนียมธนาคารและคาบริการทางอินเทอรเน็ต ๕๐.- บาท 

(หาสิบบาทถวน) เมื่อชําระคาสมัครสอบแลว จะไมจายคืนใหทุกกรณี 

  ๔.๑.๕ เมื่อสิ้นสุดกําหนดวันรับชําระคาสมัคร ใหผูสมัครเขาระบบรับสมัครออนไลนอีกครั้งในระหวาง

วันจันทรที่ ๑๘ ธันวาคม ถึงวันอาทิตยที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (วันสอบภาควิชาการ) เพื่อทําการพิมพบัตร

ประจําตัวผูสอบที่ระบุหมายเลขประจําตัวสอบลงในกระดาษ A4 สีขาว ทั้งนี้ผูสมัครสอบจะมีสิทธิ์เขาสอบก็

ตอเมื่อมีรหัสหมายเลขประจําตัวผูสอบ รูปถาย และมีลายมือชื่อของประธานกรรมการรับสมัครสอบคัดเลือก ฯ 

ที่บัตรประจําตัวสอบแลวเทานั้น 

  ๔.๑.๖ ผูสมัครสอบตองตรวจสอบประกาศยืนยันเวลา สถานที่สอบ หองสอบ และหมายเลขที่นั่งสอบ โดยจะแจง

ใหทราบตั้งแตวันจันทรที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เปนตนไป ทางเว็บไซต http://j1.rtarf.mi.th/recruitment2561 

 ๔.๒ เงื่อนไขการสมัครสอบ 

  ๔.๒.๑ การสมัครสอบทางอินเทอรเน็ต เปนการดําเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตามพระราชบัญญัติ

วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๔๔ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ โดยถือวา

ผูสมัครสอบไดรับทราบและรับรองตนเองวามีคุณสมบัติตรงตามประกาศทุกประการ หากผูสมัครกรอกขอมูล

อันเปนเท็จใหถือวาการสมัครสอบไมถูกตองตามประกาศรับสมัคร จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบและการบรรจุ 

เขารับราชการทันที รวมถึงอาจมีความผิดฐานแจงความอันเปนเท็จตอเจาหนาที่ตามประมวลกฎหมายอาญา 

  ๔.๒.๒ ผูสมัครสอบตองติดตามประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้อยางใกลชิด  

กรณีผูสมัครไมทราบขอมูลตามที่ไดประกาศไป คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาวาจะมีสิทธิ์ในกรณีน้ัน ๆ หรือไม 

 

/๔.๒.๓ ผูสมัคร... 

 



 -๔- 

  ๔.๒.๓ ผูสมัครสอบตองใชคุณวุฒิและสาขาวิชาตรงตามที่ประกาศรับสมัครเทานั้น โดยไมสามารถใช

คุณวุฒิที่สูงกวามาสมัครในคุณวุฒิที่ต่ํากวาได และไมรับคณุวุฒิเทียบเทา 

  ๔.๒.๔ ผูสมัครสอบหนึ่งคนมีสิทธิ์สมัครเพียงหนึ่งกลุมตําแหนงเทานั้น 

  ๔.๒.๕ ผูสมัครสอบที่มีคุณสมบัติไมเปนไปตามประกาศรับสมัคร หรือผูสมัครที่กระทําทุจรติในการสอบ

ไมวาดวยวิธีการใด ๆ ก็ตาม ไมวาจะพบในขั้นตอนใด เชน การสมัครสอบ การสอบคัดเลือกทุกขั้นตอน  

การประกาศผล การรายงานตัว หรือทําสัญญาแลวก็ตาม เมื่อคณะกรรมการตรวจพบในระหวางขั้นตอนใด  

ถือวาผูสมัครขาดคุณสมบัติไมมีสิทธิ์เขารับราชการหรือหากมีคําสั่งบรรจุเขารับราชการแลวก็สามารถยกเลิก 

การบรรจุเขารับราชการได 

 

๕. การสอบคัดเลือก  

 ๕.๑ การสอบภาควิชาการ กําหนดสอบในวันอาทิตยที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ สําหรับเวลา และสถานที่

สอบเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด โดยจะแจงใหทราบตั้งแตวันจันทรที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เปนตนไป 

ทางเว็บไซต http://j1.rtarf.mi.th/recruitment2561 

  - การแตงกาย : ผู เขารับการสอบจะตองแตงกายชุดสุภาพ ผูหญิงสวมกระโปรงหรือกางเกง  

ขายาวทรงสุภาพ และรองเทาหุมสน และผูชายสวมเสื้อคอปก กางเกงขายาว โดยใหชายเสื้อไวในกางเกง  

และรองเทาหุมสน 

 ๕.๒ การสอบรอบสอง ดําเนินการสอบเฉพาะผูที่สอบผานรอบแรกเทานั้น โดยมีรายละเอียดการสอบ ดังนี ้

  ๕.๒.๑ การสอบสัมภาษณ ใหมารายงานตัว ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจงวัฒนะ 

แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ในวันจันทรที่ ๑๕ ถึงวันพุธที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ การตัดสิน 

ใชเกณฑ “ผาน” หรือ “ไมผาน” โดยผูสมัครสอบจะตองทําการสอบสัมภาษณเพื่อพิจารณาความเหมาะสม 

กับตําแหนงและหนวยงาน ในดานบุคลิกภาพ, ความรูความสามารถทั่วไป สมรรถนะ และคุณลักษณะ 

ทางทหารอาชีพ และมีผลคะแนนการสอบสัมภาษณ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ขึ้นไป ถึงจะอยูในเกณฑ “ผาน” 

   - การแตงกาย : ผูเขารับการสอบสัมภาษณ จะตองแตงชุดสุภาพ ผูหญิงจะตองสวมกระโปรง 

รองเทาหุมสน (งดสวมเสื้อคอกลม เสื้อแขนกุด รองเทาแตะ และกางเกงขาสั้น) 

  ๕.๒.๒ การสอบภาคปฏิบัติ ใหมารายงานตัว ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจงวัฒนะ  

แขวงทุ งสองหอง เขตหลักสี่  กรุ งเทพฯ ในวันศุกรที่  ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีกลุมตําแหนง 

ที่ตองสอบภาคปฏิบัต ิดงันี ้

    ๕.๒.๒.๑ กลุมตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร 

     ๑) กลุมตําแหนงวิศวกรรมโยธา (๑), (๒) และ (๓) 

     ๒) กลุมตําแหนงอาจารยวิทยาศาสตร 

     ๓) กลุมตําแหนงอาจารยคณิตศาสตร 

     ๔) กลุมตําแหนงอาจารยภาษาอังกฤษ 

 

/๕.๒.๑.๒ กลุมตาํแหนง... 

 



 -๕- 

   ๕.๒.๒.๒ กลุมตําแหนงนายทหารประทวน 

     - กลุมตําแหนงพลขับรถ 

   ๕.๒.๒.๓ กลุมตําแหนงพนักงานราชการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร 

     ๑) กลุมตําแหนงการเงิน (๑) และ (๒) 

     ๒) กลุมตําแหนงคอมพิวเตอร 

     ๓) กลุมตําแหนงกราฟกมัลติมีเดีย 

   ๕.๒.๒.๔ กลุมตําแหนงพนักงานราชการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนายทหารประทวน 

     ๑) กลุมตําแหนงสารบรรณ (๑) และ (๒) 

     ๒) กลุมตําแหนงการเงินและงบประมาณ (๑) และ (๒) 

     ๓) กลุมตําแหนงชางโยธา 

     ๔) กลุมตําแหนงชางเครื่องยนต 

  ๕.๒.๓ การทดสอบสมรรถภาพรางกาย ใหมารายงานตัว ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย  

ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ในวันเสารที่ ๒๐ และวันอาทิตยที่ ๒๑ มกราคม  

พ.ศ.๒๕๖๑ การตัดสินใชเกณฑ “ผาน” หรือ “ไมผาน” โดยผูสมัครสอบจะตองทําการทดสอบสมรรถภาพ

รางกายใหครบทั้ง ๓ สถานี และมีผลคะแนนรวมการทดสอบสมรรถภาพรางกายรวมทั้ง ๓ สถานี ไมนอยกวา

รอยละ ๔๕ ถึงจะอยูในเกณฑ “ผาน” รายละเอียดในการทดสอบสมรรถภาพรางกาย ตามผนวก ช  

   การแตงกาย : ชุดกีฬา และรองเทาผาใบ   

  ๕.๒.๔ การตรวจหลักฐานการขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษ เฉพาะผูสมัครสอบที่ผานการสอบภาควิชาการ 

และเปนผูมีสิทธิ์ขอรับคะแนนเพิ่มพิ เศษตามหลักเกณฑที่ กําหนดของกองบัญชาการกองทัพไทย  

สามารถยื่นเอกสารหลักฐานแกเจาหนาที่เพื่อขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษ ตามผนวก ซ โดยตองยื่นหลักฐาน 

การขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษตอคณะกรรมการสอบคัดเลือก ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจงวัฒนะ  

แขวงทุ งสองหอง เขตหลักสี่  กรุง เทพฯ ในวันจันทรที่  ๑๕ ถึงวันพุธที่  ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑  

( ในวันที่ สอบสัมภาษณ )  มิ ฉะนั้นคณะกรรมการสอบคัดเลื อกจะถือวาผู ส มัครสอบไดสละสิทธิ ์

ในการขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษ 

 ๕.๓ การตรวจโรคโดยละเอียด (เฉพาะผูที่สอบผานเปนตัวจริง) จะดําเนินการตรวจโรคโดยละเอียด  

ในวันจันทรที่ ๑๒ และ วันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น ๒ 

รพ.พระมงกุฎเกลาฯ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยตองเตรียมตัวใหพรอมสําหรับการ X-RAY  

เจาะเลือด ตรวจปสสาวะ และจะตองเสียคาใชจายในการตรวจโรคตามที่ทางราชการกําหนด ทั้งนี้  

ความเห็นของคณะกรรมการแพทยในการตรวจโรคใหถือเปนเด็ดขาด และจะไมรับพิจารณาผลการตรวจโรค

หรือใบรับรองแพทยจากหนวยงานอื่นทั้งสิ้น ผูที่ไมผานการตรวจโรคหรือตรวจพบโรคที่ขัดตอการรับราชการทหาร 

จะเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ จากทางราชการไมได 

 

/๖. การตัดสิน... 

 



 -๖- 

๖. การตัดสินผลสอบ จะพิจารณาเฉพาะบุคคลที่ผานการสอบคัดเลือก ตามเกณฑที่กําหนดในแตละขั้นตอน 

(การสอบภาควิชาการ, การสอบรอบสอง, และการตรวจโรคโดยละเอียด อยูในเกณฑ “ผาน”) โดยจัดเรียงลําดับ

คะแนนจากผูไดคะแนนสูงสุด ถึงผูไดคะแนนต่ําสุดในแตละขั้นตอนของแตละกลุมตําแหนง หากมีคะแนนรวม

เทากันใหถือคะแนนภาควิชาการเปนหลัก หากมีคะแนนภาควิชาการเทากันอีกใหถือคะแนนวิชาเฉพาะ

ตําแหนงเปนหลัก หากมีคะแนนเทากันอีกใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก 

 

๗. การประกาศผลสอบ 

 ๗.๑ รอบแรก (ภาควิชาการ )  ในวันพฤหั สบดีที่  ๔ มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น .  

ณ สโมสร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ งวัฒนะ เขตหลักสี่  กรุ ง เทพฯ และทางเว็บไซต 

http://j1.rtarf.mi.th/recruitment2561 โดยประกาศผลผูที่สอบผานภาควิชาการ จํานวนไมเกิน ๓ เทา 

ของจํานวนตําแหนงที่จะบรรจุเขารับราชการ เรียงลําดับตามหมายเลขประจําตัวสอบ เวน กลุมตําแหนง

กราฟกมัลติมีเดีย (รหัสกลุมตําแหนง ๑๓๑๖) ประกาศผลผูที่สอบผานภาควิชาการ จํานวนไมเกิน ๑๐ เทา 

ของจํานวนตําแหนงที่จะบรรจุเขารับราชการ เรียงลําดับตามหมายเลขประจําตัวสอบ 

 ๗.๒ รอบสอง ในวันจันทรที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย 

ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และทางเว็บไซต http://j1.rtarf.mi.th/recruitment2561 

เรียงลําดับตามคะแนนสอบ 

 

๘. การรายงานตัว ผูที่สอบคัดเลือกไดเปน “ตัวจริง” ใหมารายงานตัวกับเจาหนาที่ ในวันศุกรที่ ๒ กุมภาพันธ 

พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. ณ สโมสร กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อตรวจสอบหลักฐาน  

รับฟงคําชี้แจงในเรื่องการเขารับการตรวจโรคโดยละเอียด และเงื่อนไขกอนการบรรจุเขารับราชการ 

ของกองบัญชาการกองทัพไทย หากไมมารายงานตัวและเขารับฟงการชี้แจงตามวันและเวลาดังกลาว  

“ถือวาสละสิทธ์ิ” สําหรับการตรวจสอบหลักฐานใหเตรียมเอกสารหลักฐาน (ฉบับจริงพรอมสําเนา จํานวน ๓ ชุด) 

รายละเอียดดังนี ้

 ๘.๑ บัตรประจําตัวผูสอบ 

 ๘.๒ บัตรประจําตัวประชาชนผูสมัครสอบ บิดา มารดา 

 ๘.๓ ทะเบียนบานผูสมัครสอบ บิดา มารดา 

 ๘.๔ หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ-ชื่อสกุล ผูสมัครสอบ บิดา มารดา (ถาม)ี 

 ๘.๕ ใบสูติบัตรผูสมัคร 

 ๘.๖ หนังสืออนุญาตจากสวนราชการตนสังกัด (ถาม)ี 

 ๘.๗ ทะเบียนบานฉบับเจาบานของผูสมัคร และบิดา มารดา ผูใหกําเนิด หรือทะเบียนบานที่นายทะเบียน

รับรองที่แสดง วัน เดือน ปเกิด และสัญชาติที่ชัดเจน 

 ๘.๘ ใบทะเบียนสมรส บิดา มารดา 

 ๘.๙ กรณีที่บิดาหรือมารดาไมอยูในทะเบียนบานฉบับเดียวกันกับผูสมัครใหนําทะเบียนบานของบิดา และ

มารดา มาแสดงดวย 

/๘.๑๐ กรณีที.่.. 
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 ๘.๑๐ กรณีที่บิดาหรือมารดาถึงแกกรรม และไมมีชื่ออยูในทะเบียนบาน ใหนําใบมรณบัตรหรือหลักฐานอื่น

ของทางราชการมาแสดงประกอบ  

 ๘.๑๑ หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาที่ตรงกับตําแหนงที่ไดประกาศ 

รับสมัครเทานั้น (เพราะคณะกรรมการสอบคัดเลือกจะไมพิจารณาหลักฐานทางคุณวุฒิในระดับสูงกวา 

ที่ทางราชการตองการ) หลักฐานที่ใชแบงเปน ๒ กรณ ีดังนี ้  

   ๘.๑๑.๑ สมคัรสอบในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร ใหใชปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจากสภา 

ของสถาบันที่ระบุวา “โดยอนุมัติสภาของสถาบัน” พรอม Transcript ที่แปลเปนภาษาไทย ทั้งนี้ เพื่อ 

ใหคณะกรรมการรับสมัครพิจารณาสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาตรวจสอบวา สามารถบรรจุลงในตําแหนงที่ 

สมัครสอบไดหรือไม  

   ๘.๑๑.๒ สมัครสอบในตําแหนงนายทหารประทวน คุณวุฒิ ปวช. หรือ ปวส. ใหใชระเบียนแสดง 

ผลการศึกษา สําหรับคุณวุฒิ ม.๓ หรือ ม.๖ ใหใชใบสุทธิ หรือประกาศนียบัตร หรือ ระเบียนแสดง 

ผลการศึกษา 

 ๘.๑๒ หลักฐานรับราชการทหาร (แบบ สด.๔๓, สด.๘ หรือ สด.๓) สําหรับผูหญิงที่สําเร็จการศึกษา 

วิชาทหาร ใหใชหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๓ ถึง ชั้นปที่ ๕ 

 ๘.๑๓ หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงวามีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกลุมตําแหนงที่สมัครสอบ เชน ใบอนุญาตขับขี่

รถยนต หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เปนตน 

 ๘.๑๔ สําหรับนายทหารประทวน ลูกจาง พลอาสาสมัคร หรือพนักงานราชการ ในสังกัดของสวนราชการ 

กระทรวงกลาโหม ตองแสดงหนังสือการไดรับอนุญาตจากหนวยตนสังกัดในระดับกองพันหรือเทียบเทาขึ้นไป 

และหนังสือยินยอมการลาออกจากตําแหนงรับราชการเดิม โดยจะบรรจุเขารับราชการในตําแหนงใหมในอัตรา

เงินเดือนเริ่มตน และไมเรียกรองสิทธิ์การปรับชั้นเงินเดือนตามคุณวุฒิจากทางราชการ 

 

๙. การตรวจสอบผลคะแนน ผูสมัครสามารถขอดูผลคะแนนสอบภายในกําหนดเวลาที่ระบุไวในขอนี ้

และตรวจสอบไดเฉพาะของตนเองเทานั้น ทางเว็บไซต http://j1.rtarf.mi.th/recruitment2561 

 ๙.๑ ผลคะแนนสอบรอบแรก ภายในวันจันทรที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
 ๙.๒ ผลคะแนนสอบรอบสอง ภายในวันศุกรที่ ๙ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

๑๐. การเตรียมตัวของผูสมัครสอบและคําแนะนําที่ควรทราบ 

 ๑๐.๑ กองบัญชาการกองทัพไทย จะประกาศแจงยืนยัน สถานที่สอบ หองสอบ และหมายเลขที่นั่งสอบ  

ใหกับผูสมัครสอบทราบ ตามขอ ๔.๑.๖ ผูสมัครสอบตองจดจํากําหนดวันเวลาและสถานที่สอบ ที่ไดนัดหมายไว 

โดยแนชัด ทั้งนี้ผูสมัครจะตองติดตามประกาศตาง ๆ ของคณะกรรมการ ฯ อยางใกลชิด กองบัญชาการ 

กองทัพไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกําหนดการ วัน เวลา หรือสถานที่ หากผิดพลาดทางราชการ 

จะไมรับพิจารณาทั้งสิ้น 

 

/๑๐.๒ ในวันสอบ... 
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 ๑๐.๒ ในวันสอบภาควิชาการ คณะกรรมการจะนําปายปดประกาศแผนผังหองสอบและที่นั่งสอบ 

ใหผูสมัครสอบไดทราบอีกครั้งที่สถานที่สอบและหนาหองสอบ 

 ๑๐.๓ ผูสมัครสอบควรเดินทางไปถึงสถานที่สอบกอนเวลาที่กําหนดไว อยางนอย ๑ ชั่วโมง เพื่อมีเวลา 

ในการตรวจสอบแผนผังหองสอบ เลขที่หองสอบ และใหกรรมการคุมสอบตรวจความเรียบรอยของผูสมัครสอบ 

กอนเขาหองสอบ ตลอดจนไมควรใหผูที่ไมเกี่ยวของกับการสอบเขามายุงเกี่ยวในหวงเวลานี้ เนื่องจากจะทํา 

ใหเกิดความสับสนกับตัวผูสมัครสอบเองและคณะกรรมการ 

 ๑๐.๔ ผูสมัครสอบตองเตรียมอุปกรณเครื่องเขียนมาเอง ไดแก ปากกาลูกลื่นสีดํา หรือสีน้ําเงิน ดินสอดํา  

(2B ขึ้นไป) และยางลบ กรรมการคุมสอบจะแจกกระดาษคําตอบพรอมปญหาสอบให หามนํากระดาษหรือ

อุปกรณอยางอื่นเขาไปในหองสอบโดยเด็ดขาด  

 ๑๐.๕ การเขาสอบภาควิชาการและการติดตอในสถานที่ราชการ จะตองแตงกายชุดสุภาพ ผูหญิงสวม

กระโปรงหรือกางเกง ขายาวทรงสุภาพ และรองเทาหุมสน และผูชายสวมเสื้อคอปก กางเกงขายาว  

โดยใหชายเสื้อไวในกางเกง และรองเทาหุมสน มิฉะนัน้กรรมการจะไมพิจารณาใหเขาหองสอบได 

 ๑๐.๖ บัตรประจําตัวสอบจะตองรักษาใหดีที่สุด และจะตองนํามาแสดงพรอมบัตรประจําตัวประชาชน  

หรือบัตรประจําตัวขาราชการตอคณะกรรมการทุกขั้นตอนของการสอบ หากชํารุดสูญหายหรือไมมีมาแสดง  

อาจพิจารณาไมใหเขาสอบ 

 

๑๑. ขอควรปฏิบัติในการสอบภาควิชาการ 

  ๑๑.๑ กอนถึงกําหนดเวลาสอบ ไมเกิน ๑ ชั่วโมง กรรมการคุมสอบจะเรียกผูสมัครสอบเขาหองสอบ

ตามลําดับหมายเลขประจําตัวสอบ เขานั่งตามผังที่นั่งสอบตามหมายเลขประจําตัวสอบที่กําหนด ผูสมัครสอบ

ตองวางบัตรประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัวประชาชนไวบนโตะที่นั่งสอบ เพื่อใหกรรมการตรวจ 

หมายเลขประจําตัวสอบวาตรงกับที่นั่งสอบ และเมื่อกรรมการตรวจเสร็จแลวใหเก็บได       

  ๑๑.๒ หามนําอุปกรณที่ไมเกี่ยวของกับการสอบเขาไปในหองสอบโดยเด็ดขาด เชน เครื่องคํานวณ  

นาฬิกาที่ เปนเครื่องคิดเลข โทรศัพทมือถือ วิทยุมือถือ หรือเครื่องมือสื่อสารแบบพกพาทุกชนิด  

ทั้งนี้คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะไมรับฝากอุปกรณดังกลาวกรณีที่ผูเขาสอบนําติดตัวมา 

  ๑๑.๓ การเขาหองสอบชากวากําหนดเวลาสอบ 

    ๑๑.๓.๑ หากมาถึงหองสอบชากวากําหนดเวลาสอบไมเกิน ๑๕ นาที ใหเขาหองสอบได แตไมตอ

เวลาสอบใหกําหนดหมดเวลาสอบตามที่ไดแจงใหทราบแลว  

    ๑๑.๓.๒ หากมาถึงหองสอบชากวากําหนดเวลาสอบเกินกวา ๑๕ นาที จะไมมีสิทธิส์อบในวิชานั้น 

  ๑๑.๔ เมื่อกรรมการแจกปญหาสอบและใบคําตอบแลว ผูสมัครสอบตองรอฟงสัญญาณเริ่มทําขอสอบ 

จากกรรมการคุมสอบเทานั้น หามเปดปญหาสอบกอนกรรมการสั่งและหามทําขอสอบกอนเวลาที่กําหนด หากมีขอ

สงสัยใหยกมือถามกรรมการคุมสอบ กรรมการคุมสอบจะชี้แจงเฉพาะคําผิดเทานั้นสวนความหมายของขอสอบ

กรรมการคุมสอบจะไมอธิบาย 

 

/๑๑.๕ เมื่อเริ่ม... 



 -๙- 

  ๑๑.๕ เมื่อเริ่มทําขอสอบแลวใหผูเขาสอบตรวจทานความถูกตองของชุดปญหาสอบวาตรงกับหนา 

ปญหาสอบหรือไม ผูเขาสอบจะออกจากหองสอบกอนหมดเวลาไมได ไมวาจะทําขอสอบเสร็จแลวหรือไมก็ตาม  

เวนกรณีฉุกเฉิน หรือจําเปนตองเขาหองน้ํา จะตองไดรับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบแลวเทานั้นจึงจะออก 

จากหองสอบได 

  ๑๑.๖ ขอสอบทุกขอจะมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว การเลือกคําตอบใหปฏิบัติตามคําชี้แจง 

การตอบปญหาสอบ 

  ๑๑.๗ หากปรากฏวามีการทุจริตหรือการชวยเหลือกันในขณะสอบ กรรมการคุมหองสอบจะบันทึก 

ไวในใบคําตอบ ทั้งผูชวยเหลือและผูรับการชวยเหลือจะหมดสิทธิใ์นการสอบคัดเลือก 

  ๑๑.๘ กรณีผูชวยเหลือเปนผูอื่น (มิใชผูสมัครสอบดวยกัน) คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะสงตัวผูกระทําผิด

ใหเจาหนาที่บานเมืองดําเนินการตามกฎหมายทันท ี

  ๑๑.๙ หามพูด คุย หรือแสดงกริยาทาทางที่สอไปทางทุจริต หามหยิบยื่นสิ่งของใหผูอื่นโดยพลการ 

  ๑๑.๑๐  หามนั่งผิดจากหมายเลขที่นั่งสอบของตนเอง หรือลงหมายเลขประจําตัวสอบที่ไมใชของตนเอง 

ในใบคําตอบ หากตรวจพบจะถูกดําเนินคดีอาญาโดยทันท ี

  ๑๑.๑๑  รับฟงคําแนะนําการเขียนใบคําตอบของกรรมการคุมสอบใหเขาใจ การไมใสใจที่จะปฏิบัติตาม

คําสั่งของกรรมการคุมสอบ ในการเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขประจําตัวสอบไมถูกตอง กรรมการจะ 

ถือวาเปนความผิดของทาน และจะไมไดคะแนนในวิชานั้น 

 

๑๒. เงื่อนไขการบรรจุเขารับราชการ 

  ๑๒.๑ ผูที่สอบผานการคัดเลือกยินดีใหทางราชการพิจารณาบรรจุเขารับราชการตามหลักเกณฑ 

และเงื่อนไขที่ทางราชการกําหนด ทั้งในสถานที่กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล หรือตางจังหวัด หากผูที่สอบคัดเลือกได 

ไมประสงคเขารับราชการตามที่กําหนด ถือวาผูสมัครสอบสละสิทธิ์เขารับราชการทุกกรณ ี

  ๑๒.๒ กองบัญชาการกองทัพไทย จะไมรับโอนหรือยายผูที่สอบผานการคัดเลือกที่มิ ไดสั งกัด

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยจะตองลาออกจากสวนราชการเดิมกอน และจะบรรจุในตําแหนงและ 

รับเงินเดือน ตามคุณวุฒิที่สมัครที่ไดระบุไว 

  ๑๒.๓ สําหรับตําแหนงพนักงานราชการปฏิบัติหนาที่นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน  

กอนที่จะไดรับการบรรจุเขารับราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ จะตองผานการทดลองปฏิบัติงาน  

เปนระยะเวลา ๑ ป ในกองบัญชาการกองทัพไทย โดยจะตองมีผลประเมินการปฏิบัติงานในหวงการทดลอง

ปฏิบัติงาน ผานการประเมิน จํานวน ๒ ครั้ง  จากผูบังคับบัญชาอยางนอยรอยละ ๖๐ และมีเวลา 

ในการปฏิบัติงานไมต่ํากวารอยละ ๘๐ จึงจะมีสิทธิ์ไดรับการพิจารณาบรรจุเขาเปนขาราชการในกองบัญชาการ

กองทัพไทย 

 

/๑๑.๔ หวงทดลอง... 

 

 



 -๑๐- 

  ๑๒.๔ หวงทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงพนักงานราชการปฏิบัติหนาที่นายทหารสัญญาบัตรและ

นายทหารประทวน ระยะเวลา ๑ ป กําหนดอัตราจางเปนรายเดือน เดือนละ ๑๐,๘๒๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดรอย

ยี่สิบบาทถวน) กับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๑,๔๖๕.- บาท (หนึ่งพันสี่รอยหกสิบหาบาทถวน)  

ซึ่งเปนคาตอบแทนตามคุณวุฒิ ม.๓/ม.๖ โดยพนักงานราชการจะไมเรียกรองใด ๆ เพื่อเรียกรับเงินตาม 

คุณวุฒิสูงกวาที่กําหนดในสัญญาฉบับนี้ 

   

๑๓. การติดตอสอบถามขอมูลรายละเอียดเพ่ิมเติม  

  ๑๓.๑ การตรวจสอบคุณวุฒิในการสมัครสอบ, การสอบภาควิชาการ, การสอบภาคปฏิบัติ,การทดสอบ

สมรรถภาพรางกาย และการประกาศผลสอบไดที่  กรมกําลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย  

ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ โทร. ๐ ๒๕๗๕ ๖๐๗๓, ๐๖ ๒๗๕๗ ๔๖๖๒ และ ๐๖ ๑๙๙๗ ๔๒๐๔ 

(เฉพาะเวลาราชการ) 

  ๑๓.๒ รายละเอียดการสอบคัดเลือก ฯ และการประชาสัมพันธเพิ่มเติม สามารถติดตามไดทางเว็บไซต 

http://j1.rtarf.mi.th/recruitment2561 หรือ  

 

               



รหัสกลุม ตําแหนง กลุมตําแหนง จํานวน อัตรา เพศ คุณวุฒิ

๐๑๐๑ กลุมตําแหนงวิศวกรรมโยธา (๑) ๑ ร.อ. ชาย/หญิง ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาโยธา

และมีความสามารถดานการใชโปรแกรมวิเคราะหโครงสรางเพื่อแกไขปญหาทางวิศวกรรมโยธา

๐๑๐๒ กลุมตําแหนงวิศวกรรมโยธา (๒) ๑ ร.อ. ชาย/หญิง ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา และมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาโยธา

และมีความสามารถ ดังนี้

๑. การคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม มติ ครม.

๒. การรางขอกําหนดและรายงานประกอบแบบงานกอสราง

๓. การใช MICROSOFT OFFICE ขั้นสูง

๐๑๐๓ กลุมตําแหนงวิศวกรรมโยธา (๓) ๑ ร.อ. ชาย/หญิง ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา และมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาโยธา

และมีความสามารถ ดังนี้

๑. การวางแผนงานบริหารโครงการกอสราง โดยใช MICROSOFT PROJECT

๒. การเขียนรายงานผลการกอสราง

๐๒๐๔ กลุมตําแหนงอาจารยวิทยาศาสตร ๑ พ.ต. ชาย ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต, ศึกษาศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต

๑ ร.อ. ชาย สาขาเคมี

๐๓๐๕ กลุมตําแหนงอาจารยคณิตศาสตร ๑ พ.ต. ชาย ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต, ครุศาสตรบัณฑิต หรือการศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาคณิตศาสตร

๐๔๐๖ กลุมตําแหนงอาจารยภาษาอังกฤษ ๑ ร.อ. ชาย/หญิง ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต, ศิลปศาสตรบัณฑิต, ครุศาสตรบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาการสอนภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ ๑) รับสมัคร และสอบคัดเลือกเปนกลุมตําแหนง

๒) รายละเอียดช่ือตําแหนง และที่ตั้งหนวย ตาม ผนวก จ

ผนวก ก

บัญชีกลุมตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตร (ตามขอ ๒.๑)



ก-๒ 

ขอบเขตเนื้อหาการสอบภาควิชาการและภาคปฏบิตั ิ

ตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

        
 

๑. วิชาพื้นฐานความรูทั่วไป ทุกตําแหนงสอบเหมือนกัน ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๕๐ ขอ ๕๐ คะแนน ดังนี ้

 ๑.๑ คณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔-๖ ความรูเกี่ยวกับ เซต ตรรกศาสตร ความสัมพันธและ

ฟงกชั่น ระบบจํานวนจริง ความนาจะเปน สถิต ิลําดับและอนุกรม 

 ๑.๒ ภาษาไทย ระดับปริญญาตรี 

   ๑.๒.๑ หลักภาษา ความรูเกี่ยวกับ หนวยเสียง รูปลักษณของคํา หนาที่ของคํา การสะกดคํา การอานคํา  

ความหมายของคํา ลักษณะประโยคเพื่อการสื่อสาร 

   ๑.๒.๒ การใชภาษา ความรูเกี่ยวกับ การใชพจนานุกรม ระดับภาษา ราชาศัพท สํานวน สุภาษิต  

คําพังเพย ขอบกพรองในการใชประโยค โวหารการเขียน การใชเครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ 

   ๑.๒.๓ ความเขาใจภาษา ความรูเกี่ยวกับ การอานจับใจความ การอานตีความ การอานสรุปความ  

การเขียนเรียงความ/บทความ 

 ๑.๓ ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตร ีความรูเกี่ยวกับ ดานคําศัพท สํานวน ไวยากรณ ความเขาใจประโยค

และเนื้อเรื่องที่อาน การจับประเด็นและใจความสําคัญของเรื่องและบทสนทนาทั่วไป 

 ๑.๔ ความรูทั่วไป ความรูดานการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตรเทคโนโลยี พลังงาน

สิ่งแวดลอม ประชาคมอาเซียน และคานิยมคนไทย 

 

๒. วิชาเฉพาะตําแหนง  

 ๒.๑ กลุมตําแหนงวิศวกรรมโยธา (๑) (รหัสกลุมตําแหนง ๐๑๐๑) 

   การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน 

   ๒.๑.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ คอนกรีตเทคโนโลยี, การวิเคราะหโครงสราง, 

การออกแบบโครงสรางเหล็ก, การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก, ปฐพีกลศาสตร และการบริหารงานกอสราง 

   ๒.๑.๒ การสอบภาคปฏิบัต ิคะแนนสอบภาคปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน 

    การใชโปรแกรมวิเคราะหโครงสรางเพื่อแกไขปญหาทางวิศวกรรมโยธา เชน ETABS, SAFE, 

STAAD, SAP2000 และ MICROFEAP เปนตน 

 ๒.๒ กลุมตําแหนงวิศวกรรมโยธา (๒) (รหัสกลุมตําแหนง ๐๑๐๒) 

   การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน 

   ๒.๒.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ คอนกรีตเทคโนโลยี, การวิเคราะหโครงสราง, 

การออกแบบโครงสรางเหล็ก, การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก, ปฐพีกลศาสตร และการบริหารงานกอสราง 

 

/๒.๒.๒ การสอบ... 

 

 



ก-๓ 

 

   ๒.๒.๒ การสอบภาคปฏิบัต ิคะแนนสอบภาคปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน 

     ๒.๒.๒.๑ การคํานวณราคากลางงานกอสรางตามมติ ครม. 

     ๒.๒.๒.๒ การรางขอกําหนดและรายงานประกอบแบบงานกอสราง 

     ๒.๒.๒.๓ การใช MICROSOFT OFFICE ขั้นสูง 

 ๒.๓ กลุมตําแหนงวิศวกรรมโยธา (๓) (รหัสกลุมตําแหนง ๐๑๐๓) 

   การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน 

   ๒.๓.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ คอนกรีตเทคโนโลยี, การวิเคราะหโครงสราง, 

การออกแบบโครงสรางเหล็ก, การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก, ปฐพีกลศาสตร และการบริหารงานกอสราง 

   ๒.๓.๒ การสอบภาคปฏิบัต ิคะแนนสอบภาคปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน 

    ๒.๓.๒.๑ การวางแผนงานบริหารโครงการกอสราง โดยใช MICROSOFT PROJECT 

    ๒.๓.๒.๒ การวิเคราะหโครงการกอสราง 

 ๒.๔ กลุมตําแหนงอาจารยวิทยาศาสตร (รหัสกลุมตําแหนง ๐๒๐๔) 

   การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๖๐ คะแนน 

   ๒.๔.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรู เกี่ยวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร, 

โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ, พันธะเคมี, สมบัติของสารและสารประกอบ, ปฏิกิริยาเคมี, การดุลสมการ

และปริมาณสัมพันธ, สมดุลเคมี, กรดเบส, ไฟฟาเคมี, เคมีอินทรีย, ของแข็ง ของเหลว แกส และอัตรา 

การเกิดปฏิกิริยา 

   ๒.๔.๒ การสอบภาคปฏิบัต ิคะแนนสอบภาคปฏิบัติ ๔๐ คะแนน 

    ๒.๔.๒.๑ สอบปฏิบัติโดยทําการสอบสอน ใชเวลาสอน ๓๐ นาที โดยเลือกสอนในเนื้อหาจาก

การสอบภาคทฤษฎี และเตรียมแผนการสอนสงใหคณะกรรมการในวันสอบภาคปฏิบัติ จํานวน ๓ ชุด  

(จํานวน ๑๕ คะแนน) 

    ๒.๔.๒.๒ สอบปฏิบัติการทดลองใชเวลา ๑ ชั่วโมง โดยเลือกในเนื้อหาจากการสอบภาคทฤษฎี  

(จํานวน ๒๕ คะแนน) 

 ๒.๕ กลุมตําแหนงอาจารยคณิตศาสตร (รหัสกลุมตําแหนง ๐๓๐๕) 

   การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๖๐ คะแนน 

   ๒.๕.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ เซต, ตรรกศาสตร, จํานวนจริง, ความสัมพันธ

และฟงกชัน, เรขาคณิตวิเคราะห, เมทริกซ, ฟงกชันเอกซโพเนนเซียลและลอการิทึม, ฟงกชันตรีโกณมิติ, 

จํานวนเชิงซอน, เวกเตอร, ลําดับและอนุกรม, แคลคูลัส, วิธีเรียงสับเปลี่ยน วิธีจัดหมู ความนาจะเปน และสถิต ิ

   ๒.๕.๒ การสอบภาคปฏิบัต ิคะแนนสอบภาคปฏิบัติ ๔๐ คะแนน 

    สอบปฏิบัติโดยทําการสอบสอน ใชเวลาสอน ๓๐ นาที โดยเลือกสอนในเนื้อหาจากการสอบ

ภาคทฤษฎ ีและเตรียมแผนการสอนสงใหคณะกรรมการในวันสอบภาคปฏิบัติ จํานวน ๓ ชดุ 

 

/๒.๖ กลุมตาํแหนง... 

 



ก-๔ 

 

 ๒.๖ กลุมตําแหนงอาจารยภาษาอังกฤษ (รหัสกลุมตําแหนง ๐๔๐๖) 

   การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๖๐ ขอ ๖๐ คะแนน 

   ๒.๖.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ คําศัพท สํานวน ไวยากรณ ความเขาใจ

ประโยค การอานจับใจความสําคัญของเรื่อง และบทสนทนาทั่วไป 

   ๒.๖.๒ การสอบภาคปฏิบัต ิคะแนนสอบภาคปฏิบัติ ๔๐ คะแนน 

     ๒.๖.๒.๑ ใหผูเขาสอบทําการสอบสอน วิชาบทสนทนาภาษาอังกฤษเรื่อง “การถามและ 

การบอกทาง” ระดับเบื้องตน โดยใชเวลา ๓๐ นาที และสงแผนการสอนใหคณะกรรมการ ในวันสอบ

ภาคปฏิบัติ จํานวน ๓ ชุด 

     ๒.๖.๒.๒ ผูเขาสอบตองสอบสอนโดยใชแผนการสอนและสื่อการสอนตามขอ ๒.๖.๒.๑ 

สามารถใชสื่อการสอนได เชน บัตรคํา, Power Point หรือสื่อมัลติมีเดียตาง ๆ ฯลฯ 

     

 



รหัสกลุม ตําแหนง กลุมตําแหนง จํานวน อัตรา เพศ คุณวุฒิ

๓๑๐๑ กลุมตําแหนงพลขับรถ ๑๔ ส.อ. ชาย ม.๓-ม.๖, ปวช.-ปวส. สาขาชางยนต

มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต อายุไมต่ํากวา ๒๒ ปบริบูรณ 

และเปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๑

หมายเหตุ ๑) รับสมัคร และสอบคัดเลือกเปนกลุมตําแหนง

๒) รายละเอียดช่ือตําแหนง และที่ตั้งหนวยตาม ผนวก จ

ข-๑

ผนวก ข บัญชีกลุมตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารประทวน (ตามขอ ๒.๒)



ข-๒ 

ขอบเขตเนื้อหาการสอบภาควิชาการและภาคปฏบิตั ิ

ตําแหนงนายทหารประทวน กลุมตําแหนงพลขบัรถ (รหัสกลุมตําแหนง ๓๑๐๑) 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

        
 

๑. วิชาพื้นฐานความรูทั่วไป ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๕๐ ขอ ๕๐ คะแนน ดังนี้  

 ๑.๑  คณิตศาสตร ระดบัมัธยมศึกษาปที่ ๑-๓  

 ๑.๒  ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑-๓ 

  ๑.๒.๑ หลักภาษา  ความรูเกี่ยวกับ หนวยเสียง รูปลักษณของคํา หนาที่ของคํา การสะกดคํา การอานคํา 

ความหมายของคํา ลักษณะประโยคเพื่อการสื่อสาร   

  ๑.๒.๒ การใชภาษา ความรูเกี่ยวกับ การใชพจนานุกรม ระดับภาษา ราชาศัพท สํานวน สุภาษิต   

คําพังเพย ขอบกพรองในการใชประโยค โวหารการเขียน การใชเครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ  

  ๑.๒.๓ ความเขาใจภาษา ความรูเกี่ยวกับ การอานจับใจความ การอานตีความ การอานสรุปความ            

การเขียนเรียงความ/บทความ 

 ๑.๓  ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปที่  ๑-๓ ความรู เกี่ยวกับ คําศัพท สํานวน ไวยากรณพื้นฐาน  

ความเขาใจประโยคและเนื้อเรื่องที่อาน การจับประเด็นและใจความของเรื่อง และบทสนทนาระดับเบื้องตน 

 ๑.๔ ความรูทั่วไป ความรูดานการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตรเทคโนโลยี พลังงาน 

สิ่งแวดลอม ประชาคมอาเซียน และคานิยมคนไทย 

๒. วิชาเฉพาะตําแหนง  

 การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน 

 ๒.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ 

  ๒.๑.๑ ความรูเกี่ยวกับกฎจราจรตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ 

  ๒.๑.๒ ความรูเกี่ยวกับเครื่องยนตและระบบตาง ๆ ของเครื่องยนต 

  ๒.๑.๓ ความรูเกี่ยวกับการตรวจสอบและบํารุงรักษารถยนต 

 ๒.๒ การสอบภาคปฏิบัต ิการตัดสินใชเกณฑ “ผาน” หรือ “ไมผาน” (เกณฑผาน ๖๕% ขึ้นไป) 

  ๒.๒.๑ สถานีที่ ๑ การขับขี่ทางทั่วไป, ปฏิบัติตามกฎจราจรทางบก (ใชรถยนตโดยสารขนาดใหญ ๓๐%) 

  ๒.๒.๒ สถานีที่ ๒ การขับเดินหนา-ถอยหลัง (ใชรถยนตบรรทุกขนาดใหญ ๒๐%) 

  ๒.๒.๓ สถานีที่ ๓ การกลับรถ (ใชรถยนตบรรทุกขนาดกลาง ๒๐%) 

  ๒.๒.๔ สถานีที่ ๔ การเขาจอดในที่จํากัด (ใชรถยนตบรรทุกขนาดเล็ก ๓๐%) 

 



รหัสกลุม ตําแหนง กลุมตําแหนง เพศ คุณวุฒิ

๐๕๐๗ กลุมตําแหนงการเงิน (๑) ชาย ปริญญาตรี สาขาการบัญชีการเงิน, สาขาการเงิน, สาขาการบริหารการเงิน,

หรือสาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี

๐๕๐๘ กลุมตําแหนงการเงิน (๒) ชาย/หญิง ปริญญาตรี สาขาการบัญชีการเงิน, สาขาการเงิน, สาขาการบริหารการเงิน,

หรือสาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี

๐๖๐๙ กลุมตําแหนงการขาว ชาย/หญิง ปริญญาตรี (ทุกสาขา)

๐๗๑๐ กลุมตําแหนงบรรณารักษ ชาย/หญิง ปริญญาตรี สาขาบรรณารักษ, สาขาสารสนเทศทางคอมพิวเตอร หรือวารสารศาสตร

๐๘๑๑ กลุมตําแหนงคอมพิวเตอร ชาย/หญิง ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร

หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

๐๙๑๒ กลุมตําแหนงวิศวกรรมโทรคมนาคม ชาย ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม, สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

หรือสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

๑๐๑๓ กลุมตําแหนงอนุศาสนาจารย ชาย ปริญญาตรีศาสนศาสตรบัณฑิต, ปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต

หรือประกาศนียบัตรเปรียญธรรมเกาประโยค

ตามหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีสนามหลวง

๑๑๑๔ กลุมตําแหนงรัฐศาสตร ชาย/หญิง ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร, สาขารัฐประศาสนศาสตร, สาขาบริหารรัฐกิจ, 

การบริหารทรัพยากรมนุษย หรือสาขาการจัดการทั่วไป

ค-๑

ผนวก ค บัญชีกลุมตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานราชการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร (ตามขอ ๒.๓)

จํานวน

๗

๔

๒

๕

๑

๑

๑

๑



รหัสกลุม ตําแหนง กลุมตําแหนง เพศ คุณวุฒิ

๑๒๑๕ กลุมตําแหนงสาขาเทคโนโลยีการพิมพ ชาย/หญิง ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการพิมพและสื่อสิ่งพิมพ

สาขาเทคโนโลยีการพิมพ

๑๓๑๖ กลุมตําแหนงกราฟกมัลติมีเดีย ชาย/หญิง ปริญญาตรี สาขาการออกแบบกราฟก, สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย, สาขาดิจิทัลมีเดีย 

สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา หรือสาขานวัตกรรมการศึกษา

๑๔๑๗ กลุมตําแหนงนายทหารพยาบาล ชาย/หญิง ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต

และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ

หมายเหตุ ๑) รับสมัคร และสอบคัดเลือกเปนกลุมตําแหนง

๒) รายละเอียดช่ือตําแหนง และที่ตั้งหนวยตาม ผนวก จ

ค-๒

๑

๑

๑

จํานวน



ค-๓ 

ขอบเขตเนื้อหาการสอบภาควิชาการและภาคปฏบิตั ิ

ตําแหนงพนกังานราชการปฏบิัติหนาที่ในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร  

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

        
 

๑. วิชาพื้นฐานความรูทั่วไป ทุกตําแหนงสอบเหมือนกัน ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๕๐ ขอ ๕๐ คะแนน ดังนี ้

 ๑.๑ คณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔-๖ ความรูเกี่ยวกับ เซต ตรรกศาสตร ความสัมพันธและ

ฟงกชั่น ระบบจํานวนจริง ความนาจะเปน สถิต ิลําดับและอนุกรม 

 ๑.๒ ภาษาไทย ระดับปริญญาตรี 

   ๑.๒.๑ หลักภาษา ความรูเกี่ยวกับ หนวยเสียง รูปลักษณของคํา หนาที่ของคํา การสะกดคํา การอานคํา  

ความหมายของคํา ลักษณะประโยคเพื่อการสื่อสาร 

   ๑.๒.๒ การใชภาษา ความรูเกี่ยวกับ การใชพจนานุกรม ระดับภาษา ราชาศัพท สํานวน สุภาษิต  

คําพังเพย ขอบกพรองในการใชประโยค โวหารการเขียน การใชเครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ 

   ๑.๒.๓ ความเขาใจภาษา ความรูเกี่ยวกับ การอานจับใจความ การอานตีความ การอานสรุปความ  

การเขียนเรียงความ/บทความ 

 ๑.๓ ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตร ีความรูเกี่ยวกับ ดานคําศัพท สํานวน ไวยากรณ ความเขาใจประโยค

และเนื้อเรื่องที่อาน การจับประเด็นและใจความสําคัญของเรื่องและบทสนทนาทั่วไป 

 ๑.๔ ความรูทั่วไป ความรูดานการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตรเทคโนโลยี พลังงาน

สิ่งแวดลอม ประชาคมอาเซียน และคานิยมคนไทย 

 

๒. วิชาเฉพาะตําแหนง  

 ๒.๑ กลุมตําแหนงการเงิน (๑) และ (๒) (รหัสกลุมตําแหนง ๐๕๐๗ และ ๐๕๐๘) 

   การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๗๐ คะแนน 

   ๒.๑.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ  

     ๒.๑.๑.๑ วิชาหลักการบัญช ี

     ๒.๑.๑.๒ วิชาการบัญชีช้ันสูง 

     ๒.๑.๑.๓ วิชาการบัญชีการเงิน 

     ๒.๑.๑.๔ เศรษฐศาสตรจุลภาค และเศรษฐศาสตรมหภาค 

   ๒.๑.๒ การสอบภาคปฏิบัต ิคะแนนสอบปฏิบัติ ๓๐ คะแนน 

     สอบปฏิบัติโดยทําการจัดทํางบการเงิน 

 

/๒.๒ กลุมตําแหนง... 

 

 

 



ค-๔ 

 

 ๒.๒ กลุมตําแหนงการขาว (รหัสกลุมตําแหนง ๐๖๐๙) 

   การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน 

   ๒.๒.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ วิชาการรักษาความปลอดภัย 

     ๒.๒.๑.๑ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

     ๒.๒.๑.๒ ระเบียบวาดวยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ 

     ๒.๒.๑.๓ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 

และที่แกไขเพิ่มเติม 

   ๒.๒.๒ การสอบภาคปฏิบัต ิไมมี 

 ๒.๓ กลุมตําแหนงบรรณารักษ (รหัสกลุมตําแหนง ๐๗๑๐) 

   การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน 

   ๒.๓.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ  

     ๒.๓.๑.๑ วิชาบรรณารักษ 

       ๑) ดีดีซี ๒๒ การแบงหมูหนังสือและแผนการแบงหมูระบบทศนิยมดิวอี้ 

       ๒) การจัดหมูระบบหอสมดุรฐัสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification System) 

       ๓) หองสมุดยุคใหม (Modern Library)  

       ๔) หองสมุดและสารนิเทศเพื่อการศึกษาคนควา 

       ๕) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการจัดการสารสนเทศ (Information 

and Communication Technology for Information Management) 

     ๒.๓.๑.๒ วิชาระเบียบงานสารบรรณ 

       ๑) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ พรอมภาคผนวก 

ฉบับแกไข พ.ศ.๒๕๓๙ และคําอธิบาย 

       ๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ 

       ๓) ภาคผนวก ๖ ทายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ 

และที่แกไขเพิ่มเติม 

     ๒.๓.๑.๓ การจัดทําวารสารตามมาตรฐานของ TCI (ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย) 

   ๒.๓.๒ การสอบภาคปฏิบัต ิไมมี 

 ๒.๔ กลุมตําแหนงคอมพิวเตอร (รหัสกลุมตําแหนง ๐๘๑๑) 

   การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๖๐ คะแนน 

   ๒.๔.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ  

     ๒.๔.๑.๑ การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

     ๒.๔.๑.๒ โครงสรางขอมูล และอัลกอริทึม 

     ๒.๔.๑.๓ ฐานขอมูล 

 

/๒.๔.๑.๔ คอมพิวเตอร... 
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     ๒.๔.๑.๔ คอมพิวเตอรเครือขาย และการสื่อสารขอมูล 

     ๒.๔.๑.๕ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

     ๒.๔.๑.๖ ความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ 

   ๒.๔.๒ การสอบภาคปฏิบัต ิคะแนนสอบภาคปฏิบัติ ๔๐ คะแนน 

     ใหผูเขาทําการสอบภาคปฏิบัติ เขียนโปรแกรมตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด โดยผูเขา

ทําการสอบสามารถเลือกไดวาจะเขียนดวยโปรแกรมภาษาอะไร ใหระบุในการสอบ 

 ๒.๕ กลุมตําแหนงวิศวกรรมโทรคมนาคม (รหัสกลุมตําแหนง ๐๙๑๒) 

   การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน 

   ๒.๕.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ  

     ๒.๕.๑.๑ ความรูพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 

     ๒.๕.๑.๒ หลักการวิศวกรรมโทรคมนาคม 

     ๒.๕.๑.๓ วิศวกรรมไมโครเวฟ 

     ๒.๕.๑.๔ การสื่อสารขอมูลคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย 

   ๒.๕.๒ การสอบภาคปฏิบัต ิไมมี 

 ๒.๖ กลุมตําแหนงอนุศาสนาจารย (รหัสกลุมตําแหนง ๑๐๑๓) 

   การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน 

   ๒.๖.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ  

     ๒.๖.๑.๑ ธรรมบท ภาค ๑-๘ ฉบับบาลีและแปลเปนไทย 

     ๒.๖.๑.๒ มงคลทีปนี ภาค ๑ ฉบับบาลีและแปลเปนไทย 

     ๒.๖.๑.๓ พุทธธรรม ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) 

     ๒.๖.๑.๔ ศาสนพิธี น.ธ.ตรี-เอก 

   ๒.๖.๒ การสอบภาคปฏิบัต ิไมมี 

 ๒.๗ กลุมตําแหนงรัฐศาสตร (รหัสกลุมตําแหนง ๑๑๑๔) 

   การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน 

   ๒.๗.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร 

     ๒.๗.๑.๑ การบริหารรัฐกิจเบื้องตน (Introduction to public administration) 

       ๑) ความหมายและขอบเขต  

       ๒) เทคนิคการบริหาร สื่อความเขาใจ 

     ๒.๗.๑.๒ ความรูเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศและอาเซียน 

       ๑) องคการระหวางประเทศ (International Organizations) โดย ดร.ขจิต จิตตเสว ี

           - ความสัมพันธระหวางประเทศขององคการ 

 

/๒) อาเซียน... 
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       ๒) อาเซียน ๒๐๒๕ : มุงหนาไปดวยกัน ASEAN 2025 (Forging Ahead Together) 

       ๓) วิสัยทัศนประชาคมอาเซียน 2025 และแผนงานประชาคมอาเซียน 2016-2025 

     ๒.๗.๑.๓ การบริหารจัดการองคการตามทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร โดย ศิริรัตน  ชุณหคลาย 

   ๒.๗.๒ การสอบภาคปฏิบัต ิไมมี 

 ๒.๘ กลุมตําแหนงสาขาเทคโนโลยีการพิมพ (รหัสกลุมตําแหนง ๑๒๑๕) 

   การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน 

   ๒.๘.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ  

     ๒.๘.๑.๑ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการพิมพ 

     ๒.๘.๑.๒ การจัดการกระบวนงานผลิตสิ่งพิมพดวยระบบออฟเซต 

     ๒.๘.๑.๓ ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพระบบดิจิตอล 

     ๒.๘.๑.๔ การควบคุมคุณภาพงานพิมพตามกระบวนงาน 

   ๒.๘.๒ การสอบภาคปฏิบัต ิไมมี 

 ๒.๙ กลุมตําแหนงกราฟฟกมัลติมีเดีย (รหัสกลุมตําแหนง ๑๓๑๖) 

   การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๖๐ ขอ ๓๐ คะแนน 

   ๒.๘.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ  

     ๒.๘.๑.๑ การใชโปรแกรม Adobe Photoshop CC 

     ๒.๘.๑.๒ การใชโปรแกรม Adobe Flash CS6 

     ๒.๘.๑.๓ การใชโปรแกรม Adobe Illustrator CC 

   ๒.๘.๒ การสอบภาคปฏิบัต ิคะแนนสอบภาคปฏิบัติ ๗๐ คะแนน 

     ๒.๘.๒.๑ ใหผูเขาสอบสรางสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเองสําหรับผูใหญ 

เรื่อง “Talking about the weather” โดยสถาบันภาษากองทัพไทยจะเตรียมเนื้อหาและไฟลเสียง (MP3)  

ใหในวันทดสอบภาคปฏิบัติ  

     ๒.๘.๒.๒ ใหผูเขาสอบนําเครื่องคอมพิวเตอรมาเอง ไมจํากัดโปรแกรมที่ใชในการสรางสื่อ 

     ๒.๘.๒.๓ ระยะเวลาการทดสอบภาคปฏิบัติ ๓ ชั่วโมง 

 ๒.๑๐ กลุมตําแหนงนายทหารพยาบาล (รหัสกลุมตําแหนง ๑๔๑๗) 

    การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน 

    ๒.๑๐.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ  

      ๒.๑๐.๑.๑ การผดุงครรภ 

      ๒.๑๐.๑.๒ การพยาบาลมารดาและทารก 

      ๒.๑๐.๑.๓ การพยาบาลเด็กและวัยรุน 

      ๒.๑๐.๑.๔ การพยาบาลผูใหญ 

      ๒.๑๐.๑.๕ การพยาบาลผูสูงอายุ 

 

/๒.๘.๑.๖ การพยาบาล... 
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      ๒.๑๐.๑.๖ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 

      ๒.๑๐.๑.๗ การพยาบาลอนามัยชุมชน และการรักษาพยาบาลขั้นตน 

      ๒.๑๐.๑.๘ กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

    ๒.๑๐.๒ การสอบภาคปฏิบัต ิไมมี 

     

 



รหัสกลุม ตําแหนง กลุมตําแหนง เพศ คุณวุฒิ

๓๒๐๒ กลุมตําแหนงสารบรรณ (๑) ชาย ม.๓-ม.๖, ปวช.-ปวส.สาขาพณิชยการและบริหารธุรกิจทุกสาขา

๓๒๐๓ กลุมตําแหนงสารบรรณ (๒) ชาย/หญิง ม.๓-ม.๖, ปวช.-ปวส.สาขาพณิชยการและบริหารธุรกิจทุกสาขา

๓๓๐๔ กลุมตําแหนงการเงินและงบประมาณ (๑) ชาย ปวช.-ปวส.สาขาการบัญชี สาขาการเงิน หรือสาขาการเงินการธนาคาร

๓๓๐๕ กลุมตําแหนงการเงินและงบประมาณ (๒) ชาย/หญิง ปวช.-ปวส.สาขาการบัญชี สาขาการเงิน หรือสาขาการเงินการธนาคาร

๓๔๐๖ กลุมตําแหนงคอมพิวเตอร ชาย ปวช.-ปวส.สาขาคอมพิวเตอร, สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือสาขาสารสนเทศ 

๓๕๐๗ กลุมตําแหนงเจาหนาที่ทันตกรรม ชาย/หญิง ม.๓-ม.๖ และจบหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล หลักสูตร ๑ ป

๓๖๐๘ กลุมตําแหนงการสัตว ชาย ปวส. สาขาสัตวบาล, สาขาสัตวศาสตร, สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว, สาขาพืชศาสตร,

 สาขาเกษตรศาสตร, สาขาธุรกิจเกษตรและสหกรรณ, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร,

สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาการประมง

๓๗๐๙ กลุมตําแหนงชางโยธา ชาย/หญิง ปวช.-ปวส.สาขาชางกอสราง หรือสาขาชางโยธา

๓๘๑๐ กลุมตําแหนงชางเครื่องยนต ชาย ปวส.สาขาชางยนต

หมายเหตุ ๑) รับสมัคร และสอบคัดเลือกเปนกลุมตําแหนง

๒) รายละเอียดช่ือตําแหนง และที่ตั้งหนวยตาม ผนวก จ

๒

๑

ง-๑

ผนวก ง บัญชีกลุมตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานราชการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนายทหารประทวน (ตามขอ ๒.๔)

จํานวน

๒๐

๗

๑๘

๘

๒๖

๑

๘
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ขอบเขตเนื้อหาการสอบภาควิชาการและภาคปฏบิตั ิ

ตําแหนงพนกังานราชการปฏบิัติหนาที่ในตําแหนงนายทหารประทวน  

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

        
 

๑. วิชาพื้นฐานความรูทั่วไป ทุกตําแหนงสอบเหมอืนกัน ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๕๐ ขอ ๕๐ คะแนน ดังนี ้ 
 ๑.๑  คณิตศาสตร ระดบัมัธยมศึกษาปที่ ๑-๓  
 ๑.๒  ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑-๓ 
  ๑.๒.๑ หลักภาษา  ความรูเกี่ยวกับ หนวยเสียง รูปลักษณของคํา หนาที่ของคํา การสะกดคํา การอานคํา 
ความหมายของคํา ลักษณะประโยคเพื่อการสื่อสาร   
  ๑.๒.๒ การใชภาษา ความรูเกี่ยวกับ การใชพจนานุกรม ระดับภาษา ราชาศัพท สํานวน สุภาษิต   
คําพังเพย ขอบกพรองในการใชประโยค โวหารการเขียน การใชเครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ  
  ๑.๒.๓ ความเขาใจภาษา ความรูเกี่ยวกับ การอานจับใจความ การอานตีความ การอานสรุปความ            
การเขียนเรียงความ/บทความ 
 ๑.๓  ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปที่  ๑-๓ ความรู เกี่ยวกับ คําศัพท สํานวน ไวยากรณพื้นฐาน  
ความเขาใจประโยคและเนื้อเรื่องที่อาน การจับประเด็นและใจความของเรื่อง และบทสนทนาระดับเบื้องตน 
 ๑.๔ ความรูทั่วไป ความรูดานการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตรเทคโนโลยี พลังงาน 
สิ่งแวดลอม ประชาคมอาเซียน และคานิยมคนไทย 
๒. วิชาเฉพาะตําแหนง 
 ๒.๑ กลุมตําแหนงสารบรรณ (๑) และ (๒) (รหัสกลุมตําแหนง ๓๒๐๒ และ ๓๒๐๓) 
  การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน 
  ๒.๑.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎ ีความรูเกี่ยวกับ 
   ๒.๑.๑.๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ พรอมภาคผนวก 
ฉบับแกไข พ.ศ.๒๕๓๙ และคําอธิบาย 
   ๒.๑.๑.๒ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ 
   ๒.๑.๑.๓ ภาคผนวก ๖ ทายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ 
และที่แกไขเพิ่มเติม 
   ๒.๑.๑.๔ วิชาดานคอมพิวเตอร ความรูดานคอมพิวเตอร การใชงานโปรแกรมสําเร็จรูป 
(Windows 10, Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2013, Microsoft Power Point 2013)  
  ๒.๑.๒. การสอบภาคปฏิบัต ิการตัดสินใชเกณฑ “ผาน” หรือ “ไมผาน” (เกณฑผาน ๕๐% ขึ้นไป) 
   ๒.๑.๒.๑ การพิมพหนังสือราชการภายในเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
Microsoft Word 2013 
   ๒.๑.๒.๒ การสรางตารางและจัดทําขอมูลโดยใชโปรแกรม Microsoft Excel 2013 

   ๒.๑.๒.๓ การนําเสนอขอมูลโดยใชโปรแกรม Microsoft Power Point 2013 

 

/๒.๓ กลุมตาํแหนง... 



ง-๓ 

 

 ๒.๓ กลุมตําแหนงการเงินและงบประมาณ (๑) และ (๒) (รหัสกลุมตําแหนง ๓๓๐๔ และ ๓๓๐๕) 

 การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน 

  ๒.๓.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎ ีความรูเกี่ยวกับ 

   ๒.๓.๑.๑ วิชาการบัญชีเบื้องตน 

   ๒.๓.๑.๒ วิชาการบัญชีตนทุนเบื้องตน 

   ๒.๓.๑.๓ วิชาภาษีเงินไดบุคคลธรรมดากับการบัญช ี

   ๒.๓.๑.๔ วิชาเศรษฐศาสตรเบื้องตน 

  ๒.๓.๒. การสอบภาคปฏิบัต ิการตัดสินใชเกณฑ “ผาน” หรือ “ไมผาน” (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

ตองไดวิชาละ ๒๕ คะแนนข้ึนไป ถึงจะผานเกณฑ) 

   ๒.๓.๒.๑ การสรางตารางและจัดทําขอมูลโดยใชโปรแกรม Microsoft Excel 2013 

   ๒.๓.๒.๒ การนําเสนอขอมูลโดยโปรแกรม Microsoft Power Point 2013 

 ๒.๔ กลุมตําแหนงคอมพิวเตอร (รหัสกลุมตําแหนง ๓๔๐๖) 

 การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน 

  ๒.๔.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎ ีความรูเกี่ยวกับ 

   ๒.๔.๑.๑ คอมพิวเตอรเบื้องตน 

   ๒.๔.๑.๒ โครงสรางขอมูล และอัลกอริทึม 

   ๒.๔.๑.๓ ฐานขอมูล 

   ๒.๔.๑.๔ คอมพิวเตอรเครือขาย 

  ๒.๔.๒. การสอบภาคปฏิบัต ิไมม ี

 ๒.๕ กลุมตําแหนงเจาหนาที่ทันตกรรม (รหัสกลุมตําแหนง ๓๕๐๗) 

 การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน 

  ๒.๕.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎ ีความรูเกี่ยวกับ 

   ๒.๕.๑.๑ การเรียกชื่อฟน และสวนตาง ๆ ของฟน สัญลักษณแทนฟน และสวนประกอบ

พื้นฐานของชองปาก 

   ๒.๕.๑.๒ การปฏิบัติงานกอนเริ่มงาน ขณะทําการรักษาผูปวย และหลังเลิกงาน 

   ๒.๕.๑.๓ หลักการปองกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อในคลินิกทันตกรรม 

   ๒.๕.๑.๔ หลักการชวยงานขางเกาอี้ทันตแพทยในคลินิกทันตกรรม 

   ๒.๕.๑.๕ คําแนะนําการดูแลตัวเองของผูปวย ภายหลังการรับการรักษาทางทันตกรรม 

   ๒.๕.๑.๖ การสอนผูปวยดูแลสุขภาพชองปาก 

   ๒.๕.๑.๗ การลางฟลมทางทันตกรรม 

   ๒.๕.๑.๘ การปรนนิบัติบํารุงเครื่องมือทันตกรรมเบื้องตน 

   ๒.๕.๑.๙ การบันทึกสถิติและรายงานผลการรักษาทางทันตกรรม 

  ๒.๕.๒. การสอบภาคปฏิบัต ิไมม ี

/๒.๖ กลุมตาํแหนง... 
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 ๒.๖ กลุมตําแหนงการสัตว (รหัสกลุมตําแหนง ๓๖๐๘) 

 การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน 

  ๒.๖.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎ ีความรูเกี่ยวกับ 

   ๒.๖.๑.๑ สายพันธุ อาหาร การจัดการ การเลี้ยง การดูแลสุขภาพปศุสัตว (โค สุกร แพะ  

ไกพื้นเมือง ไกไข เปดเนื้อ เปดไข) 

   ๒.๖.๑.๒ การเลี้ยงสัตวแบบผสมผสาน 

   ๒.๖.๑.๓ โรคและโรคระบาดที่สําคัญในปศุสัตว 

   ๒.๖.๑.๔ พืชอาหารสัตว การถนอมพืชอาหารสัตว การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษา 

   ๒.๖.๑.๕ น้ํา ดิน และปุย 

   ๒.๖.๑.๖ การบริหารการจัดการน้ําเพื่อใชทางการเกษตร 

   ๒.๖.๑.๗ ปรับปรุงบํารุงดิน 

   ๒.๖.๑.๘ พืชและโรคระบาดที่สําคัญในพืช 

   ๒.๖.๑.๙ การเพาะและอนุบาลสัตวน้ําจืด 

   ๒.๖.๑.๑๐ การลําเลียงพันธุปลา 

   ๒.๖.๑.๑๑ การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน 

   ๒.๖.๑.๑๒ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสาน และทฤษฎีใหม 

   ๒.๖.๑.๑๓ หลักการสหกรณและการสงเสริมการเกษตร 

  ๒.๖.๒. การสอบภาคปฏิบัต ิไมม ี

 ๒.๗ กลุมตําแหนงชางโยธา (รหัสกลุมตําแหนง ๓๗๐๙) 

 การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๕๐ คะแนน 

  ๒.๗.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎ ีความรูเกี่ยวกับ คอนกรีตเทคโนโลยี, การวิเคราะหโครงสราง, 

การออกแบบโครงสรางเหล็ก, การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก, ปฐพีกลศาสตร และการบริหารงานกอสราง 

  ๒.๗.๒. การสอบภาคปฏิบัต ิคะแนนสอบภาคปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน 

   การปฏิบัติงานในหองทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา 

 ๒.๘ กลุมตําแหนงชางเครื่องยนต (รหัสกลุมตําแหนง ๓๘๑๐) 

 การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๘๐ คะแนน 

  ๒.๘.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎ ีความรูเกี่ยวกบั  

   ๒.๘.๑.๑ ความรูเกี่ยวกับเครื่องยนตและระบบตาง ๆ ของรถยนต 

   ๒.๘.๑.๒ ความรูเกี่ยวกับการตรวจสอบและบํารุงรักษารถยนต 

  ๒.๘.๒. การสอบภาคปฏิบัต ิคะแนนสอบภาคปฏิบัติ ๒๐ คะแนน 

    ๒.๘.๒.๑ ตรวจสอบระบบเครื่องยนต  

    ๒.๘.๒.๒ ตรวจสอบระบบปรับอากาศ 

    ๒.๘.๒.๓ ตรวจสอบระบบเบรก (ดรั้มเบรก, ดิสเบรก)   

 



รหัสกลุมตําแหนง กลุมตําแหนง ตําแหนง จํานวน พื้นที่ปฏิบัติงาน

๐๑๐๑ กลุมตําแหนงวิศวกรรมโยธา (๑) ประจํา ผตค.กกช.สยย.ทหาร ๑ เขตบางซื่อ กทม.

๐๑๐๒ กลุมตําแหนงวิศวกรรมโยธา (๒) ประจํา ผวก.กกช.สยย.ทหาร ๑ เขตบางซื่อ กทม.

๐๑๐๓ กลุมตําแหนงวิศวกรรมโยธา (๓) ประจํา ผกช.กกช.สยย.ทหาร ๑ เขตบางซื่อ กทม.

๐๒๐๔ กลุมตําแหนงอาจารยวิทยาศาสตร อจช.กวศ.สกศ.รร.ตท.สปท. ๑ อ.บานนา จ.นครนายก

ครูวิชาพื้นฐาน ผวฐ.กฝศ.รร.ชท.สปท ๑ เขตจตุจักร กทม.

๐๒๐๕ กลุมตําแหนงอาจารยคณิตศาสตร อจช.กคศ.สกศ.รร.ตท.สปท. ๑ อ.บานนา จ.นครนายก

๐๔๐๖ กลุมตําแหนงอาจารยภาษาอังกฤษ อจช.ประจําวิชาภาษาตางประเทศ ๑ อ.พนมสารคาม

แผนกฝกศึกษา ศฝภ.นทพ. จ.ฉะเชิงเทรา

๐๕๐๗ กลุมตําแหนงการเงิน (๑) นตส.กตน.๑ สตน.ทหาร ๑ แจงวัฒนะ กทม.

นตส.กตน.๒ สตน.ทหาร ๒ แจงวัฒนะ กทม.

นตส.กตน.๓ สตน.ทหาร ๑ แจงวัฒนะ กทม.

นตส.กตพ.สตน.ทหาร ๑ แจงวัฒนะ กทม.

ประจําแผนกการศึกษา กวก.กง.ทหาร ๑ แจงวัฒนะ กทม.

ประจําแผนกเบิกจาย กบน.กง.ทหาร ๑ แจงวัฒนะ กทม.

๐๕๐๘ กลุมตําแหนงการเงิน (๒) ประจํา กงป.สปช.ทหาร ๑ แจงวัฒนะ กทม.

นกง.นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. ๑ แจงวัฒนะ กทม.

ประจํา ผบช.กกง.บก.ผท.ทหาร ๑ เขตพระนคร กทม.

นายทหารการเงินและงบประมาณ ๑ อ.บานนา จ.นครนายก

กพท.รร.ตท.สปท.

๐๖๐๙ กลุมตําแหนงการขาว นายทหารประจํา ศรภ. ๕ เขตบางเขน กทม.

๐๗๑๐ กลุมตําแหนงบรรณารักษ ผช.บรรณารักษ ผสม.กธก.บก.ผท.ทหาร ๑ เขตพระนคร กทม.

ประจําแผนกหองสมุด กบส.บก.สปท. ๑ เขตดินแดง กทม.

๐๘๑๑ กลุมตําแหนงคอมพิวเตอร นายทหารวิเคราะหระบบ ๑ แจงวัฒนะ กทม.

แผนกวิเคราะหและพัฒนา กพร.ศทส.สส.ทหาร

๐๙๑๒ กลุมตําแหนงวิศวกรรมโทรคมนาคม หัวหนาสถานี แผนกปฏิบัติการโทรคมนาคมที่ ๑ ๑ เขตดอนเมือง กทม.

กทค.ศทท.สส.ทหาร

๑๐๑๓ กลุมตําแหนงอนุศาสนาจารย อนุศาสนาจารย แผนกพิธีการ กธก.นทพ. ๑ เขตดอนเมือง กทม.

๑๑๑๔ กลุมตําแหนงรัฐศาสตร ประจํา กพช.สพม.ชด.ทหาร ๑ แจงวัฒนะ กทม.

๑๒๑๕ กลุมตําแหนงสาขาเทคโนโลยีการพิมพ ประจํา ผคพ.กพพ.ผท.ทหาร ๑ เขตพระนคร กทม.

ตําแหนงพนักงานราชการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร

ตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร

จ-๑

ผนวก จ บัญชีตําแหนงการสอบคัดเลือกกําลังพล และที่ตั้งหนวย



รหัสกลุมตําแหนง กลุมตําแหนง ตําแหนง จํานวน พื้นที่ปฏิบัติงาน

๑๓๑๖ กลุมตําแหนงกราฟฟกมัลติมีเดีย ประจําแผนกเทคโนโลยีและอุปกรณการศึกษา ๑ เขตดุสิต กทม.

สภท.บก.สปท.

๑๔๑๗ กลุมตําแหนงนายทหารพยาบาล นายทหารพยาบาล ผตร.กองแพทย สสน.นทพ. ๑ เขตดอนเมือง กทม.

๓๑๐๑ กลุมตําแหนงพลขับรถ พลขับรถ แผนกธุรการและสงกําลัง ๑ แจงวัฒนะ กทม.

กกล.สจร.ทหาร

พลขับรถ ผรย.กขส.สสน.นทพ. ๑ เขตดอนเมือง กทม.

พลขับรถ แผนกบริการ กกล.กร.ทหาร ๒ แจงวัฒนะ กทม.

พลขับรถ ผขส.กบก.ผท.ทหาร ๒ เขตพระนคร กทม.

พลขับรถ แผนกขนสง กสน.รร.ตท.สปท. ๒ อ.บานนา จ.นครนายก

พลขับรถ ผขส.กสน.รร.ชท.สปท. ๒ เขตจตุจักร กทม.

พลขับรถ แผนกขนสง กสล.ศทท.สส.ทหาร ๑ เขตดอนเมือง กทม.

พลขับรถ แผนกขนสง กบก.สส.ทหาร ๒ เขตดอนเมือง กทม.

พลขับรถพยาบาล แผนกการแพทย กบก.สส.ทหาร ๑ เขตดอนเมือง กทม.

๓๒๐๒ กลุมตําแหนงสารบรรณ (๑) เสมียน แผนกปฏิบัติการและสนับสนุน กนผ.ขว.ทหาร ๑ แจงวัฒนะ กทม.

เสมียน แผนกประมาณการขาวกรอง กขย.สนข.ขว.ทหาร ๑ แจงวัฒนะ กทม.

เสมียน แผนกแผนงานขาวกรอง กขย.สนข.ขว.ทหาร ๑ แจงวัฒนะ กทม.

เสมียน แผนกวิจัยและพัฒนาการขาวกรอง ๑ แจงวัฒนะ กทม.

กขท.สนข.ขว.ทหาร

เสมียน แผนกขาวกรองเทคนิค กขท.สนข.ขว.ทหาร ๑ แจงวัฒนะ กทม.

เสมียน แผนกฝกรวม กรผ.สวฝ.ยก.ทหาร ๑ แจงวัฒนะ กทม.

เสมียน แผนกมิตรประเทศ กรป.สนผ.ยก.ทหาร ๑ แจงวัฒนะ กทม.

เสมียน แผนกประสานการสนับสนุน ๑ แจงวัฒนะ กทม.

กสน.สวฝ.ยก.ทหาร

เจาหนาที่ประจํา ศรภ. ๕ เขตบางเขน กทม.

เสมียน กธก.กง.ทหาร ๑ แจงวัฒนะ กทม.

เสมียนแผนกสนับสนุน กอก.วสท.สปท. ๑ เขตดินแดง กทม.

เสมียนพิมพดีด ตอนยุทธการและการฝก ๑ เขตดอนเมือง กทม.

รอย.บก.พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหาร

นายสิบสงกําลัง บก.กรม.นร.รร.ตท.สปท. ๑ อ.บานนา จ.นครนายก

ตําแหนงพนักงานราชการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนายทหารประทวน

จ-๒

ตําแหนงนายทหารประทวน



รหัสกลุมตําแหนง กลุมตําแหนง ตําแหนง จํานวน พื้นที่ปฏิบัติงาน

๓๒๐๒ กลุมตําแหนงสารบรรณ (๑) เสมียนพลาธิการ แผนกสงกําลังและบริการ กกล.สบ.ทหาร ๑ แจงวัฒนะ กทม.

เสมียนกําลังพล แผนกธุรการและกําลังพล กอก.วปอ.สปท. ๑ เขตดินแดง กทม.

เสมียน แผนกการเศรษฐกิจ กศส.สวม.วปอ.สปท. ๑ เขตดินแดง กทม.

๓๒๐๓ กลุมตําแหนงสารบรรณ (๒) จนท.การกีฬา แผนกการกีฬา กองการกีฬา สสก.ทหาร ๑ เขตบางซื่อ กทม.

เสมียน แผนกสนับสนุนการกีฬา กองการกีฬา สสก.ทหาร ๑ เขตบางซื่อ กทม.

เสมียน ผธพ.กสน.สสก.ทหาร ๑ เขตบางซื่อ กทม.

เสมียน แผนกสงกําลัง กสน.สสก.ทหาร ๑ เขตบางซื่อ กทม.

เจาหนาที่ประจํา ศรภ. ๕ เขตบางเขน กทม.

จนท.ปฏิคม กพก.สบ.ทหาร ๑ แจงวัฒนะ กทม.

เสมียน แผนกพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน กมศ.บก.สปท. ๑ เขตดินแดง กทม.

เสมียน แผนกหองสมุด กบส.บก.สปท. ๑ เขตดินแดง กทม.

เจาหนาที่สวัสดิการ ผธก.กอก.วสท.สปท. ๑ เขตดินแดง กทม.

เสมียนประกันคุณภาพการศึกษา ๑ เขตดินแดง กทม.

แผนกสถิติและประเมินผล กพผ.วสท.สปท.

เสมียน กสธร.วสท.สปท. ๑ เขตดินแดง กทม.

เสมียน แผนกยุทธโยธา กสน.รร.ตท.สปท. ๑ อ.บานนา จ.นครนายก

เสมียน แผนกสงกําลังและบริการ กธก.ศทส.สส.ทหาร ๑ แจงวัฒนะ กทม.

เจาหนาที่กําลังพล แผนกกําลังพล กธก.ศทส.สส.ทหาร ๑ แจงวัฒนะ กทม.

เสมียน กธก.ศทท.สส.ทหาร ๑ เขตดอนเมือง กทม.

เสมียน แผนกธุรการ กธก.ศทท.สส.ทหาร ๑ เขตดอนเมือง กทม.

เสมียน แผนกธุรการ กธก.ศทส.สส.ทหาร ๑ แจงวัฒนะ กทม.

เสมียน กผว.ศทท.สส.ทหาร ๑ เขตดอนเมือง กทม.

เสมียน กคท.ศทท.สส.ทหาร ๑ เขตดอนเมือง กทม.

เสมียน กซบร.ศทท.สส.ทหาร ๑ เขตดอนเมือง กทม.

เสมียน กสล.ศทท.สส.ทหาร ๑ เขตดอนเมือง กทม.

เสมียนพลาธิการ แผนกพลาธิการ กสน.รร.ตท.สปท. ๑ อ.บานนา จ.นครนายก

๓๓๐๔ กลุมตําแหนงการเงินและงบประมาณ (๑) เสมียนการเงิน ผกง.สตน.ทหาร ๑ แจงวัฒนะ กทม.

เสมียนงบประมาณ สตน.ทหาร ๑ แจงวัฒนะ กทม.

เสมียน แผนกงบประมาณ กคง.ขว.ทหาร ๑ แจงวัฒนะ กทม.

เสมียนการเงิน แผนกเงินงบกลาง กงด.กง.ทหาร ๑ แจงวัฒนะ กทม.

เสมียนการเงิน แผนกการศึกษา กวก.กง.ทหาร ๑ แจงวัฒนะ กทม.

เสมียนการเงิน แผนกตรวจสอบพิเศษ กคจ.กง.ทหาร ๑ แจงวัฒนะ กทม.

จ-๓



รหัสกลุมตําแหนง กลุมตําแหนง ตําแหนง จํานวน พื้นที่ปฏิบัติงาน

๓๓๐๔ กลุมตําแหนงการเงินและงบประมาณ (๑) เสมียนการเงิน แผนกบัญชีเงินนอกงบประมาณ ๑ แจงวัฒนะ กทม.

กบช.กง.ทหาร

เสมียนงบประมาณ วปอ.สปท. ๑ เขตดินแดง กทม.

๓๓๐๕ กลุมตําแหนงการเงินและงบประมาณ (๒) เสมียนการเงิน ผฌส.กสก.สสก.ทหาร ๑ เขตบางซื่อ กทม.

เสมียนงบประมาณ แผนกงบประมาณ กคง.กร.ทหาร ๑ แจงวัฒนะ กทม.

เสมียนงบประมาณ แผนกบริหารทรัพยากร ๑ แจงวัฒนะ กทม.

กบท.สบท.สปช.ทหาร

เสมียนงบประมาณ แผนกงานและโครงการ ๑ แจงวัฒนะ กทม.

กคก.สบท.สปช.ทหาร

เสมียนงบประมาณ ๑ แจงวัฒนะ กทม.

แผนกพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

กพร.สบท.สปช.ทหาร

เสมียนงบประมาณ แผนกบริหารงบประมาณ ๑ แจงวัฒนะ กทม.

กงป.สปช.ทหาร

เสมียนการเงิน แผนกควบคุมงบประมาณ ๑ แจงวัฒนะ กทม.

กคป.สปช.ทหาร

เสมียนงบประมาณ แผนกควบคุมรายงานและสถิติ ๑ แจงวัฒนะ กทม.

กตป.สปช.ทหาร

เสมียนงบประมาณ แผนกนโยบายและแผน ๑ แจงวัฒนะ กทม.

กจก.สปช.ทหาร

จนท.กําลังพล แผนกธุรการและกําลังพล ๑ แจงวัฒนะ กทม.

กกล.สปช.ทหาร

เสมียนการเงิน ผกง.สบ.ทหาร ๑ แจงวัฒนะ กทม.

เสมียนงบประมาณ ชด.ทหาร ๑ แจงวัฒนะ กทม.

เสมียนตรวจสอบภายใน ชด.ทหาร ๑ แจงวัฒนะ กทม.

เสมียนงบประมาณ แผนกงบประมาณ กคง.สส.ทหาร ๑ เขตดอนเมือง กทม.

เสมียนงบประมาณ แผนกพัฒนาระบบงาน ๑ เขตดอนเมือง กทม.

กคง.สส.ทหาร

เสมียนการเงิน แผนกรับจายเงิน กกง.สส.ทหาร ๑ เขตดอนเมือง กทม.

เสมียนการเงิน แผนกควบคุมการเบิกจาย ๑ เขตดอนเมือง กทม.

กกง.สส.ทหาร

เสมียนการเงิน แผนกการเงิน บก.รร.ตท.สปท. ๑ อ.บานนา จ.นครนายก

จ-๔



รหัสกลุมตําแหนง กลุมตําแหนง ตําแหนง จํานวน พื้นที่ปฏิบัติงาน

๓๔๐๖ กลุมตําแหนงคอมพิวเตอร เสมียน แผนกวิเคราะหระบบงาน กสข.สนผพ.กพ.ทหาร ๑ แจงวัฒนะ กทม.

เจาหนาที่การฝก แผนกการจัดและการฝก ๑ เขตดอนเมือง กทม.

กนผ.สผอ.สส.ทหาร

เสมียน กองประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ๑ เขตจตุจักร กทม.

รร.ชท.สปท.

เจาหนาที่บันทึกขอมูล แผนกกรรมวิธีขอมูล ๑ แจงวัฒนะ กทม.

กกล.สจร.ทหาร

จนท.บันทึกขอมูล แผนกกรรมวิธีขอมูล สวฝ.ยก.ทหาร ๑ แจงวัฒนะ กทม.

เสมียน แผนกแผนการศึกษา กศษ.สจว.สปท. ๑ เขตดินแดง กทม.

เสมียน แผนกประเมินผล กศษ.สจว.สปท. ๑ เขตดินแดง กทม.

เสมียน แผนกวิจัยและพัฒนาหลักนิยม กวก.สจว.สปท. ๑ เขตดินแดง กทม.

๒๖๐๙ กลุมตําแหนงเจาหนาที่ทันตกรรม เจาหนาที่ทันตกรรม แผนกการแพทย กบก.สส.ทหาร ๑ เขตดอนเมือง กทม.

๓๖๐๘ กลุมตําแหนงการสัตว เจาหนาที่ปฏิบัติการ ๑ อ.หวยคต

ชุดสงเสริมการเกษตรและสหกรณ จ.อุทัยธานี

หนวยพัฒนาคุณภาพชีวิต 

นพค.๑๕ สนภ.๑ นทพ.

เจาหนาที่ปฏิบัติการ ๑ อ.เมือง

ชุดสงเสริมการเกษตรและสหกรณ จ.เพชรบูรณ

หนวยพัฒนาคุณภาพชีวิต 

นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ.

เจาหนาที่ปฏิบัติการ ๑ กิ่ง อ.โพธิ์ตาก

ชุดสงเสริมการเกษตรและสหกรณ จ.หนองคาย

หนวยพัฒนาคุณภาพชีวิต 

นพค.๒๕ สนภ.๒ นทพ.

เจาหนาที่ปฏิบัติการ ๑ อ.พรรณานิคม

ชุดสงเสริมการเกษตรและสหกรณ จ.สกลนคร

หนวยพัฒนาคุณภาพชีวิต 

นพค.๒๖ สนภ.๒ นทพ.

เจาหนาที่ปฏิบัติการ ๑ กิ่ง อ.เวียงเชียงรุง

ชุดสงเสริมการเกษตรและสหกรณ จ.เชียงราย

หนวยพัฒนาคุณภาพชีวิต 

นพค.๓๕ สนภ.๓ นทพ.

จ-๕



รหัสกลุมตําแหนง กลุมตําแหนง ตําแหนง จํานวน พื้นที่ปฏิบัติงาน

๓๖๐๘ กลุมตําแหนงการสัตว เจาหนาที่ปฏิบัติการ ๑ อ.เกษตรสมบูรณ

ชุดสงเสริมการเกษตรและสหกรณ จ.ชัยภูมิ

หนวยพัฒนาคุณภาพชีวิต 

นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ.

เจาหนาที่ปฏิบัติการ ๑ อ.เดชอุดม

ชุดสงเสริมการเกษตรและสหกรณ จ.อุบลราชธานี

หนวยพัฒนาคุณภาพชีวิต 

นพค.๕๖ สนภ.๕ นทพ.

๓๗๐๙ กลุมตําแหนงชางโยธา เจาหนาที่วิเคราะห ๑ แจงวัฒนะ กทม.

แผนกตรวจทดลองและควบคุมมาตรฐาน

กองกํากับการชาง สยย.ทหาร

๓๘๑๐ กลุมตําแหนงชางเครื่องยนต ชางเครื่องยนต ผสอ.กบอ.ผท.ทหาร ๑ เขตดอนเมือง กทม.

ชางประจําอากาศยาน ผสอ.กบอ.ผท.ทหาร ๑ เขตดอนเมือง กทม.

จ-๖



ฉ-๑ 

ผนวก ฉ บญัชรีายชื่อโรคที่ขัดตอการเขารบัราชการทหาร 
   

 

 ขอ ๑ บัญชีชื่อโรคหรือความผิดปกติตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และ ฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕) 

ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติรบัราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ซึ่งไมสามารถรบัราชการได 

  (๑)  โรคหรือความผิดปกตขิองตา 

   (ก) ตาขางหนึ่งขางใดบอด คือเมื่อรักษาและแกสายตาดวยแวนแลวการมองเห็นยังอยูใน

ระดบัต่ํากวา ๓/๖๐ หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกวา ๑๐ องศา 

   (ข) สายตาไมปกติ คือเมื่อรักษาและแกสายตาดวยแวนแลวการมองเห็นยังอยูในระดับ  

๖/๒๔ หรือต่ํากวาทั้งสองขาง 

   (ค) สายตาสั้นมากกวา ๘ ไดออปเตอร หรือสายตายาวมากกวา ๕ ไดออปเตอร ทั้ง ๒ ขาง 

   (ง) ตอแกวตาทั้งสองขาง (Bilateral Cataract) 

   (จ) ตอหิน (Glaucoma) 

   (ฉ) โรคข้ัวประสาทตาเสื่อมทั้ง ๒ ขาง (Optic Atrophy)  

   (ช) กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุนทั้งสองขาง 

   (ซ) ประสาทการเคลื่อนไหวลูกตาไมทํางาน สูญเสียอยางถาวร (Cranial nerve 3rd, 4th, 6th) 

  (๒) โรคหรือความผิดปกติของหู 

   (ก) หูหนวกทั้งสองขาง คือตองใชเสียงในชวงคลื่นความถี่ ๕๐๐ – ๒,๐๐๐ รอบตอวินาที 

หรือ เกินกวา ๕๕ เดซิเบล จึงจะไดยินทั้งสองขาง 

   (ข) หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังทั้งสองขาง 

   (ค) เยื่อแกวหูทะลุทั้งสองขาง 

  (๓) โรคของหัวใจและหลอดเลือด 

   (ก) หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอยางถาวร จนอาจเกิดอันตรายรายแรง 

   (ข) ลิ้นหัวใจพิการ 

   (ค) การเตนของหัวใจผิดปกติอยางถาวร จนอาจเกิดอันตรายรายแรง 

   (ง) โรคของกลามเนื้อหัวใจชนิดที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดไดและอาจเปนอันตราย 

   (จ) หลอดเลือดแดงใหญโปงพอง 

   (ฉ) หลอดเลือดภายในกระโหลกศีรษะโปงพองหรือผิดปกติชนิดที่อาจเปนอันตราย 

  (๔) โรคเลือดและอวัยวะสรางเลือด 

   (ก) โรคเลือดหรืออวัยวะสรางเลือดผิดปกตอิยางรุนแรงและอาจเปนอันตรายถึงชีวิต 

   (ข) ภาวะมามโต (Hypersplenism) ที่รักษาไมหายและอาจเปนอันตราย 

  (๕) โรคระบบหายใจ 

   (ก) โรคหืด (Asthma) ที่ไดรับการวินจิฉัยตามเกณฑการวินิจฉัย 

 

/(ข) โรคทางปอด... 
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   (ข) โรคทางปอดที่มีอาการไอ หอบเหนื่อย และมีการสูญเสียการทํางานของระบบทางเดิน

หายใจ โดยตรวจสอบสมรรถภาพปอดไดคา Forced Expiratory Volume in One Second หรือ Forced 

Vital Capacity ต่ํากวารอยละ ๖๐ ของคามาตรฐานตามเกณฑ 

   (ค) โรคความดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary Hypertension) ซึ่งวินิจฉัยโดยการตรวจ

หัวใจดวยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) หรือโดยการใสสายวัดความดันเลือดในปอด 

   (ง) โรคถุงน้ําในปอด (Lung Cyst) ที่ตรวจวินิจฉัยไดโดยการภาพถายรังสีทรวงอกหรือ

เอกซเรยคอมพิวเตอรปอด 

   (จ) โรคหยุดการหายใจในขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea) ซึ่งวินิจฉัยดวยการ

ตรวจการนอนหลับ (Polysomnography) 

  (๖) โรคของระบบปสสาวะ 

   (ก) ไตอักเสบเรื้อรัง 

   (ข) กลุมอาการไตพิการ (Nephrotic Syndrome) 

   (ค) ไตวายเรื้อรัง 

   (ง) ไตพองเปนถุงน้ําแตกําเนิด (Polycystic Kidney) 

  (๗) โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ขอ และกลามเน้ือ 

   (ก) โรคขอหรือความผิดปกติของขอ ดังตอไปนี ้

    ๑) ขออักเสบเรื้อรัง (Chronic Arthritis) 

    ๒) ขอเสื่อมเรื้อรัง (Chronic Osteoarthritis) 

    ๓) โรคขอและกระดูกสันหลังอักเสบเรื้อรัง (Spondyloarthropathy) 

   (ข) แขน ขา มือ เทา นิ้ว อยางใดอยางหนึ่งผิดปกติ ดังตอไปนี ้

    ๑) แขน ขา มือ หรือเทา ดวนหรือพิการ ถึงแมวาจะรักษาดวยวิธีใหมที่สุดแลวก็ 

ยังใชการไมได 

    ๒) นิ้วหัวแมมือดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใชการไมได 

    ๓) นิ้วชี้ของมือดวนตั้งแตขอปลายนิ้ว 

    ๔) นิ้วมือในมือขางเดียวกันตั้งแตสองนิ้วขึ้นไปดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการ 

ถึงขั้นใชการไมได 

    ๕) นิ้วหัวแมเทาดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใชการไมได 

    ๖) นิ้วเทาในเทาขางเดียวกันตั้งแตสองนิ้วขึ้นไปดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการ 

ถึงขั้นใชการไมได 

    ๗) นิ้วเทาในเทาแตละขางตั้ งแตหนึ่งนิ้วขึ้นไปดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการ 

ถึงขั้นใชการไมได 

    ๘) นิ้วเทาในเทาขางใดขางหนึ่งตั้งแตหนึ่งนิ้วข้ึนไปดวนจนถึงขอโคนนิ้วหรือพิการถึงขั้น

ใชการไมได 

/(ค) คอเอียง... 
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   (ค) คอเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถาวร 

   (ง) กระดูกสันหลังโกงหรือคดหรือแอนจนเห็นไดชดั หรือแข็งทื่อชนิดถาวร 

   (จ) กลามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or Contracture) จนเปนผลใหอวัยวะสวน

หนึ่งสวนใดใชการไมได 

  (๘) โรคของตอมไรทอและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสัม 

   (ก) ภาวะตอมธัยรอยดทํางานนอยไปอยางถาวร 

   (ข) ภาวะตอมพาราธัยรอยดทํางานนอยไปอยางถาวร 

   (ค) ภาวะตอมใตสมองผิดปกติอยางถาวร 

   (ง) เบาหวาน 

   (จ) ภาวะอวน (Obesity) ซึ่งมีดัชนีความหนาของรางกาย (Body Mass Index) ตั้งแต  

๓๕ กิโลกรัมตอตารางเมตรขึ้นไป 

   (ฉ) โรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับเมตะบอลิสัมของแรธาตุ สารอาหารดุลสารน้ําอีเล็กโทรลัยท 

และกรดดาง ตลอดจนเมตะบอลิสัมอื่น ๆ ชนิดถาวร และอาจเปนอันตราย 

   (ช) ภาวะตอมธัยรอยดทํางานมากผิดปกติ (Hyperthyroidism) 

  (๙) โรคติดเชื้อ 

   (ก) โรคเรื้อน 

   (ข) โรคเทาชาง  

   (ค) โรคติดเชือ้เรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไมสามารถรักษาใหหายขาดได 

  (๑๐) โรคทางประสาทวิทยา 

   (ก) จิตเจริญลาชา (Mental Retardation) ที่มีระดับเชาวปญญา ๖๙ หรือต่ํากวานั้น 

   (ข) ใบ (Mutism) หรือพูดไมเปนภาษาหรือฟงภาษาไมรูเรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร 

   (ค) ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคที่ทําใหมีอาการชัก (Seizures) อยางถาวร 

   (ง) อัมพาต (Paralysis) ของ แขน ขา มือ หรือเทา ชนิดถาวร 

   (จ) สมองเสื่อม (Dementia) 

   (ฉ) โรคหรือความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังที่ทําใหเกิดความผิดปกติอยางมากในการ

เคลื่อนไหวของแขนหรือขาอยางถาวร 

   (ช) กลามเนื้อหมดกําลังอยางหนัก (Myasthenia Gravis) 

  (๑๑) โรคทางจิตเวช 

   (ก) โรคจิตที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง 

    ๑) โรคจิตเภท (Schizophrenia) 

    ๒) โรคจิตกลุมหลงผิด (Risistant Delusional Disorder, Induced Delusional Disorder) 

    ๓) โรคสคิซโซแอฟแฟคทีป (Schizoaffective Disorder) 

     

/๔) โรคจิต... 
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    ๔) โรคจิตที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to Brain Damage 

and Dysfunction) 

    ๕) โรคจิตอื่น ๆ (Unspecified Nonorganic Psychosis) 

   (ข) โรคอารมณแปรปรวนที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง 

    ๑) โรคอารมณแปรปรวน (Manic Episode, Bipolar Affective Disorder) 

    ๒) โรคอารมณแปรปรวนที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to 

Brain Damage and Dysfunction and to Physical Diorder) 

    ๓) โรคอารมณแปรปรวนอื่น ๆ (Other Mood (Affective) Disorder, Unspecified 

Mood Disorder) 

    ๔) โรคซึมเศรา (Depressive Disorder, Recurrent Depressive Disorder) 

   (ค) โรคพัฒนาการทางจิตเวช 

    ๑) จิตเจริญลาชาที่มีระดับเชาวปญญา ๗๐ หรือต่ํากวา (Mental Retardation) 

    ๒) โรคหรือความผิดปกติในการพัฒนาการของทักษะทางสังคมและภาษา (Pervasive 

Developmental Disorder) 

  (๑๒) โรคอื่น ๆ 

   (ก) กระเทย (Hermaphrodism) 

   (ข) มะเร็ง (Malignant Neoplasm) 

   (ค) ตับอักเสบเรื้อรัง (Chronic Hepatitis) 

   (ง) ตับแข็ง (Cirrhosis of Liver) 

   (จ) คนเผือก (Albino) 

   (ฉ) โรคลูปสอิริธิมาโตซัสทั่วรางกาย (Systemic Lupus Erythematosus) 

   (ช) กายแข็งทั่วรางกาย (Systemic Sclerosis) 

   (ซ) รูปวิปริตตาง ๆ ไดแก 

    ๑) จมูกโหว 

    ๒) เพดานโหวหรือสูงหรือลิ้นไกสั้นพูดไมชัด 

   (ฌ) โรคผิวหนังลอกหลุดตัวผิดปกติแตกําเนิดชนิดเด็กดักแด (Lamellar Ichthyosis & 

Congenital Ichthyosiform Erythroderma) 

 ขอ ๒ โรคหรือความพิการใด ๆ ซึ่งมิไดระบุไว  แตคณะกรรมการเห็นวาไมสมควรบรรจุเขารับราชการ 
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ผนวก ช เกณฑการทดสอบสมรรถภาพรางกาย 

การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเขารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

   

การทดสอบรางกายประกอบดวย ๓ สถานี มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. สถานี “ดันพื้น” ภายในเวลา ๒ นาท ี 
 ๑.๑ ทาเริ่มตน นอนคว่ํา ขาชิดกัน ลําตัวตั้งแตศีรษะถึงปลายเทา ตรงเปนแนวเดียวกัน ปลายเทาจรดลง 
บนพื้นชิดกันหรือหางกันไมเกิน ๓๐ ซม. โดยฝามือทั้งสองวางคว่ําอยูบนพื้นตรงแนวไหล ขอศอกเหยียดตรง
สําหรับสุภาพสตรีเขาทั้งสองขางแตะพื้นได 
 ๑.๒ การปฏิบัติ งอแขน ลดตัวลงจนหนาอกแตะพื้นหรือสัมผัสมือของกรรมการ แลวดันกลับไปอยู 
ในทาเริ่มตน นับเปน ๑ ครั้ง และปฏิบัติซ้ําใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได สําหรับสุภาพสตรีระหวางการปฏิบัต ิ
เขาทั้งสองขางแตะพื้นได 
๒. สถานี “ลุกน่ัง” ภายในเวลา ๒ นาท ี
 ๒.๑ ทาเริ่มตน นอนหงาย งอเขา ใหขาทอนบนและทอนลางทํามุม ๙๐ องศา ที่หัวเขาฝาเทาวางราบบนพื้น
ชิดกันหรือหางกันไมเกิน ๓๐ ซม. นิ้วมือทั้งสองขางประสานกันหลังศีรษะ สําหรับสุภาพสตรีปลอยมือ 
แขนเหยียดตรงเหนือศีรษะได 
 ๒.๒ การปฏิบัติ ยกลําตัวทอนบนขึ้นจนลําตัวตั้งตรงไดฉากกับพื้น แลวเอนตัวลงนอนกลับไปอยูในทาเริ่มตน
นับเปน ๑ ครั้ง และปฏิบัติซ้ําใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได โดยนิ้วมือทั้งสองขางประสานกันหลังศีรษะ 
ตลอดการปฏิบัติ สําหรับสุภาพสตรีระหวางการปฏิบัติปลอยมือโดยแขนเหยียดตรงเหนือศีรษะได 
๓. สถานี “วิ่ง ๑ กม.” เมื่อไดรับสัญญาณออกวิ่ง ใหออกวิ่งจากจุดเริ่มตนไปจนครบ ๑ กม. ตามเสนทาง 
ที่กําหนด โดยไมรบกวนหรือสัมผัสผูอื่น ระหวางการวิ่งอาจเดินสลับบางได  
หมายเหตุ  :  ผูเขาสอบคัดเลือก ฯ ทดสอบตามวันเวลาที่กําหนด ผลรวมของคะแนนการทดสอบรางกาย 
ทั้ง ๓ สถาน ีจะตองไมนอยกวารอยละ ๔๕ หากต่ํากวารอยละ ๔๕ หรือเขารับการทดสอบไมครบทั้ง ๓ สถาน ี
ถือวาไมผานการทดสอบสมรรถภาพรางกาย 
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ผนวก ซ การใหคะแนนเพิ่มพิเศษแกบคุคลที่สมคัรสอบบรรจเุขารับราชการ 
   

สอบคัดเลือกภาควิชาการ   มีสิทธิไดรับคะแนนเพิ่มพิเศษ  โดยคิดจากคะแเฉพาะตําแหนง)  มีดังนี้ตามที่ 

(แบบหนังสือรับรองเพื่อขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษ) 
 

(ครุฑ) 

 

ที่……………….      สวนราชการ…………………........................... 

            ………………………………............ 

     ………………………………............ 

         วันที่…….....…เดือน……..….....…………พ.ศ…….……............. 

เรื่อง ขอรับรองประวัติ 

เรียน คณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเขารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย 

 ดวย………..……(ผูสมัคร)……………………...................ไดยื่นคํารองใหตรวจประวัติ  กับขอรับรองวา 

      เปนขาราชการ           ลูกจาง ในสังกัด........................ ตําแหนง..........................................................           

      เปนบุตรของ…………(บิดาหรือมารดา)…..………..….ตําแหนง……………………………………………………........... 

เปน …………………….……..(รับรองเฉพาะกรณีที่ตรงกับความเปนจริง)…………………………..………...........จริง 

 ๑….(ผูไดรับเหรียญรามาธิบดี หรือเหรียญกลาหาญ) 

 ๒….(ขาราชการ หรือลูกจางประจําสังกัด……....………) 

 ๓…….. ฯ     ล      ฯ ……… 
 จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา 

 

                ขอแสดงความนับถือ 

 

           (ลงชื่อ) 

               (…….…….………………….) 

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

 
            

         

 

 

 

 

หมายเหตุ  หนังสือรับรองนี้ขอไดที ่

๑. สวนราชการตนสังกัดของขาราชการผูนั้น 

๒. กรมสารบรรณทหารบก 

๓. กองเสมียนตรา กรมกําลังพลทหารเรือ 

๔. กองบริการกําลังพล กรมกําลังพลทหารอากาศ 

๕. กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 

๖. แผนกประวัติกรมตํารวจ 
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ผูที่ผาการใหคะแนนเพิ่มพเิศษแกบคุคลที่สมคัรสอบบรรจุเขารบัราชการ 
   

 

 ในการสอบคัดเลือกบรรจุบุคคลพลเรือนเขารับราชการ  ใหผูที่ผานการสอบคัดเลือกภาควิชาการ             

มีสิทธิไดรับคะแนนเพิ่มพิเศษ โดยคิดจากคะแนนเต็มของภาควิชาการ (วิชาพื้นฐานความรูและวิชาเฉพาะตําแหนง) 

และ/หรือภาคปฏิบัติ  (ถามี)  มีดังนี.้- 

 ๑. บุตรของผูที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ อันมีศักดิ์รามาธิบดี หรือเหรียญกลาหาญ

ตามพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีศักดิ์รามาธิบดี หรือพระราชบัญญัติ เหรียญกลาหาญ  

เปนผูมีสิทธิไดรับการพิจารณาคัดเลือกเขารับราชการเปนอันดับแรก  โดยตองผานการสอบคัดเลือกภาควิชาการ  

และ/หรือภาคปฏิบัติ  (ถามี) ในขั้นตอนที่ ๑ และตองผานการสอบในขั้นตอนที่ ๒  ขั้นตอนที่ ๓  และขั้นตอนที่ ๔  

ตามหลักเกณฑที่กองบัญชาการกองทัพไทยกําหนด 

 ๒. บุตรของผูที่ทําหนาที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด และไดรับอันตรายจนพิการเสียแขน

หรือขา  หูหนวกทั้งสองขาง  ตาบอด  หรือไดรับการปวยเจ็บถึงทุพพลภาพ  หรือตายเพราะเหตุปฏิบัติราชการ 

ในหนาที่  หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําตามหนาที่ซึ่งไดรับบําเหน็จบํานาญพิเศษตามกฎหมายวาดวย

บําเหน็จบํานาญขาราชการ  หรือไดรับเงินคาทําขวัญตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยคนงานหรือไดรับ

บําเหน็จพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง  เพิ่มใหรอยละ ๑๐ ของคะแนนเต็ม 

 ๓. บุตรของผูที่ ไดชวยเหลือราชการในการปราบปรามโจรผูรายจนถึงแกทุพพลภาพหรือ               

ถึงแกชีวิต ซึ่งไดรับการรับรองจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพิ่มใหรอยละ ๑๐ ของคะแนนเต็ม 

 ๔. บุตรของผูซึ่งกระทําหนาที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด หรือขาราชการ หรือลูกจางประจํา 

ในสังกัดกระทรวงกลาโหม  ซึ่งกระทําหนาที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดในระหวางเวลาที่มีการรบหรือ            

การสงคราม หรือมีการปราบปรามจลาจล  หรือในระหวางเวลาที่มีพระบรมราชโองการประกาศใชกฎอัยการศึก 

หรือมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน                 

หรือในระหวางเวลาที่สั่งใหเปนนักดําเรือดําน้ํา  ซึ่งมีสิทธิไดนับเวลาราชการเปนทวีคูณตามกฎหมายวาดวย

บําเหน็จบํานาญขาราชการ  เพิ่มใหรอยละ ๕ ของคะแนนเต็ม 

 ๕. บุตรขาราชการ บุตรลูกจางประจํา ขาราชการ หรือลูกจางประจํา ในสังกัดกระทรวงกลาโหม 

เพิ่มใหรอยละ ๔ ของคะแนนเต็ม 

 ๖. ผูที่สอบวิชาทหารไดตามหลักสูตรการฝกวิชาทหารของกระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายวาดวย

การสงเสริมการฝกวิชาทหารของกรมการรักษาดินแดน ตั้งแตชั้นปที่ ๓ ขึ้นไป และผูที่เคยผานการรับราชการ 

เปนทหารกองประจําการ เพิ่มใหรอยละ ๓ ของคะแนนเต็ม 

 ผูที่ ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  อันมีศักดิ์รามาธิบดี  หรือเหรียญกลาหาญ                   

ตามพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีศักดิ์รามาธิบดี หรือพระราชบัญญัติเหรียญกลาหาญตามขอ ๑  

สามารถใหสิทธิกับบุตรเพื่อการคัดเลือกเขารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทยไดเพียง  ๑ ราย เทานั้น 

 การเพิ่มคะแนนพิเศษ  ตามขอ  ๒,  ๓, ๔,  ๕  และ  ๖  ใหเพิ่มเฉพาะกรณีที่ไดคะแนนมากที่สุด              

เพียงอยางเดียว 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

เฉพาะผูสมัครสอบที่ผานการสอบภาควิชาการ และเปนผูมีสิทธิ์ขอรับ

คะแนนเพิ่มพิเศษ ตามผนวก ซ ใหผูสมัครสอบติดตอและยื่นหลักฐานการขอรับ

คะแนนเพิ่มพิเศษตอเจาหนาที่ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจงวัฒนะ  

แข วงทุ ง สอ งห อง  เ ขตหลั กสี่  ก รุ ง เทพฯ  ในวัน จั นทร ที่  ๑๕ ถึ ง วั นพุ ธที่  

๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้ งแต เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. มิฉะนั้น

คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะถือวาผูสมัครสอบไดสละสิทธิ์ในการขอรับคะแนน 

เพิ่มพิเศษ 

 

 

 

ผูสมัครสอบตองตรวจสอบประกาศยืนยัน สถานที่สอบ หองสอบ และ

หมายเลขที่นั่งสอบ โดยจะแจงใหทราบตั้งแตวันจันทรที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

เปนตนไป ทางเว็บไซต http://j1.rtarf.mi.th/recruitment2561 



แผนที่สังเขป กองบัญชาการกองทัพไทย

ถ.ลําลูกกา

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

ท่าอากาศยาน

ถ.รามอินทรา

กองบัญชาการ
กองทัพไทย

การสื�อสาร
แห่งประเทศไทย

กรมการกงสุล

รภ.พระนคร

ไอทีสแควร์
หลักสี�

ถ. แจ้งวัฒนะ

ซอย 7 สถานี
รถไฟ
หลักสี�

แยกหลักสี�

ถ.งามวงศ์วาน แยกเกษตร

ม.เกษตรศาสตร์

ถ.พหลโยธิน

ถ.วิภาวดีรังสิต

สถานี
รถไฟ

ดอนเมือง

ไปปากเกร็ด

ที�ทําการ
เขต

บางเขน

รถเมล์ที�ผ่าน  150, 52, 356,
ปอ.356

    

กรมสอบสวน
คดีพเิศษ (DSI)

ศูนยร์าชการ
อาคาร  ABig C

แจง้วฒันะ

แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้ง
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