ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน
เพื่อบรรจุเขารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เพื่อประโยชนของทาน
 โปรดอานระเบียบการสอบโดยละเอียด
 ปฏิบัติตามที่ไดแนะนําไวทุกขั้นตอน

 ติดตามขอมูลการสอบไดที่ https://rtarf.thaijobjob.com
โปรดอย า หลงเชื่ อ บุ ค คลหนึ่ ง บุ ค คลใดที่ อ า งว า จะช ว ยเหลื อ ให บ รรจุ
เขารับราชการได รวมทั้งไมไปรบกวนใหผูใดชวยเหลือ เนื่องจากผลการสอบนั้นขึ้นอยูกับ
ความสามารถของตั ว ผู ส มั ค รสอบเอง หากเกิ ด กรณี ดั ง กล า วหรื อ พบเห็ น พฤติ ก รรม
ที่สอไปในทางทุจริต สามารถแจงขอมูลไดที่ กรมกําลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทร. ๐๖ ๒๗๕๗ ๔๖๖๒
และ ๐๖ ๑๙๙๗ ๔๒๐๔ ในวันและเวลาราชการ เพื่อจะไดตรวจสอบและดําเนินการตาม
กฎหมายตอไป

คํานํา
การสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลพลเรื อ นเพื่ อ บรรจุ เ ข า รั บ ราชการในกองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย
มีการสอบคัดเลือกทั้งภาควิชาการ ความรูทั่วไป และการสอบภาคปฏิบัติในเฉพาะบางตําแหนง นอกจากนี้
ยังตองผานการทดสอบสมรรถภาพรางกาย การสอบสัมภาษณ
การสอบครั้งนี้จะเปนการคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเขารับราชการในกองบัญชาการ
กองทัพไทย ทั้งประเภทนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน โดยมีความมุงหมายเพื่อสรรหาและ
กลั่นกรองบุคคลที่มีความรูความสามารถใหกับสวนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ตามความเหมาะสม
กับลักษณะงานเฉพาะตําแหนง
ระเบียบการสอบคัดเลือกฯ ที่จัดทําขึ้นนี้ มีวัตถุประสงคเพื่ออํานวยความสะดวกในการสมัครสอบ
และเป น เสมือนแหลงขอมูล ที่ผูส มัครสอบจะสามารถค น หาได ขณะเดียวกั นจะมีคําแนะนํ าหลายประการ
ที่ ผู ส มั ค รสอบจํ า เป น ต อ งทราบ และต อ งปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บที่ ท างราชการกํ า หนด ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ประโยชน
ของผู ส มั ค รสอบเองที่ จ ะได ไม เ สี ย สิท ธิ์ เสี ย เวลา และเสี ย ค าใช จ า ยอั น เกิ น ควร ดั ง นั้ น ก อนที่ จ ะตั ด สิ น ใจ
สมัครผานทางอินเทอรเน็ต ผูสมัครสอบควรตรวจสอบรายละเอียดในเรื่องคุณวุฒิ/สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา
อายุ เพศ คุณลักษณะเฉพาะตําแหนง และคุณสมบัติ อื่นของผูสมัครสอบวาตรงตามที่ทางราชการประกาศ
รับสมัครไวหรือไม พรอมทั้งตองเตรียมเอกสารหลักฐานใหถูกตองและครบถวนตามที่กําหนดไวในประกาศ
รับสมัครสอบ
รายรับจากคาธรรมเนียมการสอบซึ่งขอเก็บตอนสมัครสอบ ๓๐๐.- บาท (สามรอยบาทถวน)
จะนําไปเปนคาใชจายในการดําเนินการสอบ อาทิเชน คาเชาสถานที่สอบ คาออกปญหาสอบ คาพิมพปญหา
สอบ ค าตรวจกระดาษคําตอบ ฯลฯ สําหรั บการตรวจโรคโดยละเอียด เพื่อตรวจวาไมเปนโรคที่ขัดตอการ
เขารับราชการทหาร คนละประมาณ ๑,๗๐๐.- บาท (หนึ่งพันเจ็ดรอยบาทถวน) นั้น จะเรียกเก็บเฉพาะผูที่สอบ
ไดเปนตัวจริงในรอบสุดทาย
ทั้งนี้ โปรดอยาหลงเชื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่อางวาจะชวยเหลือใหบรรจุเขารับราชการได
รวมทั้งไมไปรบกวนใหผูใดชวยเหลือ เนื่องจากผลการสอบนั้นขึ้นอยูกับความสามารถของตัวผูสมัครสอบเอง
หากเกิดกรณีดังกลาวหรือพบเห็นพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต สามารถแจงขอมูลไดที่ กรมกําลังพลทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ ๑๐๒๑๐ โทร. ๐๖ ๒๗๕๗ ๔๖๖๒
และ ๐๖ ๑๙๙๗ ๔๒๐๔ ในวันและเวลาราชการ เพื่อจะไดตรวจสอบและดําเนินการตามกฎหมายตอไป

คณะกรรมการสอบคัดเลือก

-๑การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขารับราชการ
เปนนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนในกองบัญชาการกองทัพไทย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. ความมุ ง หมาย กองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย มี ค วามประสงค รั บ สมั ค รสอบคั ด เลื อ ก
บุคคลพลเรือนเขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนในกองบัญชาการกองทัพไทย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. ตําแหนงที่เปดสอบ จะเปดรับสมัครสอบคัดเลือกเปนกลุมตําแหนง ดังนี้
๒.๑ นายทหารสัญญาบัตร จํานวน ๙ อัตรา รายละเอียดตามผนวก ก
๒.๒ นายทหารประทวน จํานวน ๕๐ อัตรา รายละเอียดตามผนวก ข
๓. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ
๓.๑ เป น บุ ค คลพลเรื อ นชายหรื อ หญิ ง นายทหารประทวน ทหารกองหนุ น ลู ก จ า ง
พลอาสาสมัคร หรือพนักงานราชการ โดยมีเกณฑอายุ ดังนี้
๓.๑.๑ ผู ส มั ค รสอบตํ าแหน งนายทหารสั ญญาบั ตรจะต อ งมี อายุ ไม ต่ํ ากว า ๑๘ ป
บริบูรณ แตไมเกิน ๓๕ ปบริบรู ณ (เกิดระหวางป พ.ศ. ๒๕๒๘-พ.ศ. ๒๕๔๕)
๓.๑.๒ ผู ส มั ค รสอบตํ า แหน ง นายทหารประทวน จะต อ งมี อ ายุ ไ ม ต่ํ า กว า ๑๘ ป
บริบูรณ แตไมเกิน ๓๐ ปบริบูรณ (เกิดระหวางป พ.ศ. ๒๕๓๓-พ.ศ. ๒๕๔๕)
เว น ผู ที่ ส มั ค รในกลุ ม ตํ า แหน ง พลขั บ รถ จะต อ งมี อ ายุ ไ ม ต่ํ า กว า ๒๒ ป บ ริ บู ร ณ
แตไมเกิน ๓๐ ปบริบูรณ (เกิดระหวางป พ.ศ. ๒๕๓๓-พ.ศ. ๒๕๔๑) และตองเปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
(หลักฐานทางทหารแบบ สด.๓ หรือ สด.๘)
๓.๒ ไมเปนผูที่อยูในระหวางรับราชการเปนทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ)
๓.๓ สํ า หรั บ บุ ค คลพลเรื อ นชายต อ งไม เ ป น ผู เ ข า รั บ การตรวจเลื อ กเข า เป น ทหาร
กองประจําการ หรือผูที่ขอผอนผันเขารับการคัดเลือกเปนทหารกองประจําการ โดยมีใบสําคัญทางทหาร ดังนี้
๓.๓.๑ ทหารกองเกิ น (แบบ สด.๔๓) รั บ รองผลการตรวจเลื อ กทหารกองเกิ น
เขารับราชการทหารกองประจําการที่แสดงวาไดผานการตรวจเลือกแลว โดยไมถูกเขากองประจําการ
๓.๓.๒ ทหารกองหนุน (แบบ สด.๓ หรือ สด.๘) ผูสําเร็จหลักสูตรการฝกวิชาทหาร
ชั้นปที่ ๓ ถึงชั้นปที่ ๕ หรือผูผานการตรวจเลือกทหารกองเกินเขาเปนทหารกองประจําการมาแลว
๓.๔ เปนผูมีวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา เพศ คุณลักษณะเฉพาะ และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่
ทางราชการกําหนดไวในตําแหนงที่จะสมัครสอบ ครบถวนในวันจันทรที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (วันรายงานตัว
และตรวจสอบหลักฐาน) โดยจะตองมีหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาในระดับคุณวุฒิการศึกษาและสาขาตรง
ตามตําแหนงที่สมัครเทานั้น (ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถตรวจสอบขอมูลคุณวุฒิที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)
ใหการรับรองไวแลวที่เว็บไซต http://www.ocsc.go.th)
/๓.๕ มีสัญชาติ...

-๒๓.๕ มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ
๓.๖ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรม ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือเปนบุคคลลมละลาย
ตามคําพิพากษาของศาล
๓.๗ ไม เ ป น ผูอยู ในระหว างเป น จํ าเลยในคดี อาญา และไม เ คยต องคําพิ พากษาถึ งที่ สุ ด
ใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา เวนแตความผิดลหุโทษ หรือการกระทําโดยประมาท
๓.๘ ไมอยูในระหวางพักราชการหรือสํารองราชการเนื่องจากกระทําความผิด หรือหนีราชการ
๓.๙ ไม เป นผู เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะมี ความผิดหรื อมีมลทิ นมั ว หมอง หรื อ
ถูกไลออกจากราชการ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
๓.๑๐ มีอวัยวะ รูปราง ลักษณะทาทาง ขนาดของรางกายเหมาะสมแกการเปนทหารและ
ไมเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร (ตามผนวก ค)
๓.๑๑ ผูสมัครสอบเพศชายจะตองมีความสูงไมนอยกวา ๑๕๕ เซนติเมตร และผูสมัคร
สอบเพศหญิ งจะต องมี ความสู ง ไม น อยกว า ๑๕๐ เซนติ เ มตร มี ดัช นี มวลกาย (Body Mass Index) ไม เกิ น
๓๐ กิโลกรัม/ตารางเมตร ไมเปนโรคเทาแบนยึดติด (Rigid type) และไมเปนโรคตาบอดสี (Color Blindness)
๓.๑๒ ไมเปนผูเสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดใหโทษ
๓.๑๓ ไมเปนผูที่มีรอยสักบนรางกายที่เห็นเดนชัด
๓.๑๔ ไมเปนผูอยูระหวางตั้งครรภ
๓.๑๕ คุณสมบัติตามขอ ๓.๑๐-๓.๑๔ ใหใชผลการตรวจรางกายของคณะกรรมการแพทย
ถือเปนยุติ ซึ่งจะมีการตรวจเพียงครั้งเดียว โดยไมตรวจซ้ําอีกไมวากรณีใด ๆ และจะไมพิจารณาผลการตรวจ
รางกายโดยแพทยจากสถานพยาบาลอื่น
๓.๑๖ พระภิกษุหรือสามเณร ทางกองบัญชาการกองทัพไทยไมรับสมัครสอบ และไมอาจ
ใหเขาสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเขารับราชการได ทั้งนี้เปนไปตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝายบริหาร
ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวั นที่ ๒๗ มิ ถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๑ และตามความในข อ ๕ ของคํ าสั่ งมหาเถรสมาคม
ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
๓.๑๗ สําหรับนายทหารประทวน ลูกจาง พลอาสาสมัคร หรือพนักงานราชการในสังกัด
ของสวนราชการกระทรวงกลาโหม ที่สมัครสอบจะตองมีหนังสือรับรองความประพฤติ และไดรับอนุญาตจาก
หนวยตนสังกัด ในระดับกองพันหรือเทียบเทาขึ้นไป (ใหนําหลักฐานมาประกอบการรายงานตัวในรอบสุดทาย)
๔. การสมัครสอบ
๔.๑ วิธีการสมัครสอบและชําระคาสมัครสอบ
๔.๑.๑ รับสมัครสอบทางอินเทอรเน็ตเทานั้น ตั้งแตวันอาทิตยที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ถึ ง วั น อั ง คารที่ ๓๑ มี น าคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่ ว โมง ไม เ ว น วั น หยุ ด ราชการ ทางเว็ บ ไซต
https://rtarf.thaijobjob.com
/๔.๑.๒ ผูสมัครสอบ...

-๓๔.๑.๒ ผู ส มั ค รสอบต อ งกรอกข อมู ล และอั พ โหลดรู ป ถ ายหน า ตรง ไม ส วมหมวก
ไมสวมแวนตา ลงในใบสมัครออนไลนใหถูกตองและครบถวนตามคําแนะนําและวิธีการกรอกขอมูลในเว็บไซต
กรณีมีขอผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบเอง คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาวาจะมีสิทธิ์ในการเขาสอบหรือไม
๔.๑.๓ ค า สมั ค รสอบ ๓๕๐.- บาท (สามร อ ยห า สิ บ บาทถ ว น) ประกอบด ว ย
ค าธรรมเนี ยมการสอบ ๓๐๐.- บาท (สามร อยบาทถ วน) ค าธรรมเนี ยมธนาคาร ๓๐.- บาท (สามสิ บบาทถ วน)
และค าบริ การอิ น เทอร เ น็ ต ๒๐.- บาท (ยี่สิ บ บาทถ ว น) โดยสามารถชําระผ านระบบของธนาคารกรุ งไทย
ได ทุ ก ช อ งทาง ตั้ ง แต วั น อาทิ ต ย ที่ ๑ มี น าคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึ ง วั น พุ ธ ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้ ง นี้
การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณเมื่อผูสมัครไดชําระคาสมัครสอบแลวเทานั้น และเมื่อชําระคาสมัครสอบแลว
จะไมจายคืนใหทุกกรณี
๔.๑.๔ เมื่อสิ้นสุดกําหนดวันรับชําระคาสมัคร ใหผูสมัครเขาระบบรับสมัครออนไลน
อีกครั้งในระหวางวันจันทรที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันเสารที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อทําการ
พิมพบัตรประจํ าตัวสอบที่ระบุหมายเลขประจําตั วสอบลงในกระดาษ A4 สีขาว ทั้งนี้ผูสมัครสอบจะมีสิทธิ์
เข าสอบก็ ตอเมื่ อมี ร หั ส หมายเลขประจํ าตั ว สอบ รู ป ถาย และมี ล ายมื อชื่ อของประธานกรรมการรั บ สมั คร
สอบคัดเลือกฯ ที่บัตรประจําตัวสอบแลวเทานั้น
๔.๑.๕ ผูสมัครสอบตองตรวจสอบประกาศยืนยันเวลา สถานที่สอบ หองสอบ และ
หมายเลขที่ นั่ ง สอบ โดยจะแจ งให ทราบตั้ งแต วั นจั นทร ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป นต นไป ทางเว็ บไซต
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๔.๒ เงื่อนไขการสมัครสอบ
๔.๒.๑ การสมัครสอบทางอินเทอรเน็ต เปนการดําเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ตามพระราชบัญญั ติว าดว ยธุร กรรมทางอิเ ล็ กทรอนิ กส พ.ศ. ๒๕๔๔ และฉบั บ ที่แก ไขเพิ่มเติม (ฉบั บที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๑ โดยถือวาผูสมัครสอบไดรับทราบและรับรองตนเองวามีคุณสมบัติตรงตามประกาศทุกประการ
หากผู ส มั ครกรอกข อมูล อั น เป น เท็ จ ให ถือวาการสมั ครสอบไม ถูกต องตามประกาศรับ สมั คร จะถู กตั ดสิ ทธิ์
ในการสอบและการบรรจุเขารับราชการทันที รวมถึ งอาจมีความผิดฐานแจงความอันเปนเท็จตอเจาหนาที่
ตามประมวลกฎหมายอาญา
๔.๒.๒ ผูสมัครสอบตองติดตามประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้
อยางใกลชิด กรณีผูสมัครไมทราบขอมูลตามที่ไดประกาศไป คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาวาจะมีสิทธิ์ใน
กรณีนั้น ๆ หรือไม
๔.๒.๓ ผูสมัครสอบตองใชคุณวุฒิและสาขาวิชาตรงตามที่ประกาศรับสมัครเทานั้น
โดยไมสามารถใชคุณวุฒิที่สูงกวาตามที่ไดประกาศไวมาสมัครสอบ และไมรับคุณวุฒิเทียบเทา
๔.๒.๔ ผูสมัครสอบมีสิทธิ์สมัครเพียงหนึ่งกลุมตําแหนงเทานั้น
/๔.๒.๕ ผูสมัครสอบ...

-๔๔.๒.๕ ผู ส มั ค รสอบที่ มีคุ ณ สมบั ติ ไ ม เ ป น ไปตามประกาศรั บ สมั ค ร หรื อ ผู ส มั ค รที่
กระทําทุจริตในการสอบไมวาดวยวิธีการใด ๆ ก็ตาม ไมวาจะพบในขั้นตอนใด เชน การสมัครสอบ การสอบ
คัดเลือกทุกขั้นตอน การประกาศผล การรายงานตัว หรือทําสัญญาแลวก็ตาม เมื่อคณะกรรมการตรวจพบ
ในระหว า งขั้ น ตอนใด ถื อ ว า ผู ส มั ค รขาดคุ ณ สมบั ติ ไ ม มี สิ ท ธิ์ บ รรจุ เ ข า รั บ ราชการหรื อ หากมี คํ า สั่ ง บรรจุ
เขารับราชการแลวก็สามารถยกเลิกการบรรจุเขารับราชการได
๕. การสอบคัดเลือก
๕.๑ การสอบภาควิ ช าการ กํ าหนดสอบในวั น อาทิ ตย ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สํ า หรั บ เวลา และสถานที่ ส อบเป น ไปตามที่ ค ณะกรรมการกํ า หนด โดยจะแจ ง ให ท ราบตั้ ง แต วั น จั น ทร ที่
๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนตนไป ทางเว็บไซต https://rtarf.thaijobjob.com
การแตงกาย : ผูเขารับการสอบจะตองแตงกายชุดสุภาพ สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือ
กางเกงขายาวทรงสุภาพ และรองเทาหุมสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อคอปก กางเกงขายาว โดยใหชายเสื้อไวในกางเกง
และรองเทาหุมสน
๕.๒ การสอบรอบสอง (เฉพาะผูที่สอบผานภาควิชาการ) โดยมีรายละเอียดการสอบ ดังนี้
๕.๒.๑ การสอบสัมภาษณ ใหไปรายงานตั ว ณ สโมสรกองบั ญชาการกองทัพไทย
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ในวันจันทรที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันศุกรที่
๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ การตัดสินใชเกณฑ “เหมาะสม” หรือ “ไมเหมาะสม” โดยผูสมัครสอบจะตองทํา
การสอบสั ม ภาษณ เ พื่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน ง และหน ว ยงาน ในด า นบุ ค ลิ ก ภาพ ความรู
ความสามารถทั่วไป สมรรถนะ คุณลักษณะทางทหารอาชีพ และมีผลคะแนนการสอบสัมภาษณ ไมนอยกวา
รอยละ ๕๐ ถึงจะอยูในเกณฑ “เหมาะสม”
การแตงกาย ผูเขารับการสอบสัมภาษณ จะตองแตงกายชุดสุภาพ สุภาพสตรี
จะตองสวมกระโปรง รองเทาหุมสน (งดสวมเสื้อคอกลม เสื้อแขนกุด รองเทาแตะ และกางเกงขาสั้น)
๕.๒.๒ การสอบภาคปฏิบั ติ ใหไปรายงานตั ว ณ สโมสรกองบั ญชาการกองทั พไทย
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ในวันจันทรที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันศุกรที่
๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีกลุมตําแหนงที่ตองสอบภาคปฏิบัติ ดังนี้
๕.๒.๒.๑ กลุมตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร
๕.๒.๒.๑ (๑) กลุมตําแหนงนายทหารการเงิน
๕.๒.๒.๑ (๒) กลุมตําแหนงอาจารยวิทยาศาสตร
๕.๒.๒.๒ กลุมตําแหนงนายทหารประทวน
๕.๒.๒.๒ (๑) กลุมตําแหนงสารบรรณ
๕.๒.๒.๒ (๒) กลุมตําแหนงการเงิน (๑), (๒)
๕.๒.๒.๒ (๓) กลุมตําแหนงพลขับรถ
๕.๒.๒.๒ (๔) กลุมตําแหนงเจาหนาที่คอมพิวเตอร
/๕.๒.๓ การทดสอบ...

-๕๕.๒.๓ การทดสอบสมรรถภาพรางกาย ใหไปรายงานตัว ณ สโมสรกองบัญชาการ
กองทัพไทย ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ในวันจันทรที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ถึงวันศุกรที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ การตัดสินใชเกณฑ “ผาน” หรือ “ไมผาน” โดยผูสมัครสอบจะตองทํา
การทดสอบสมรรถภาพรางกายใหครบทั้ง ๓ สถานี และมีผลคะแนนรวมทั้ง ๓ สถานีไมนอยกวารอยละ ๔๕ ถึง
จะอยูในเกณฑ “ผาน” รายละเอียดการทดสอบสมรรถภาพรางกาย ตามผนวก ง
การแตงกาย ชุดกีฬา และรองเทาผาใบ
๕.๒.๔ การตรวจหลักฐานการขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษ เฉพาะผูสมัครสอบที่ผานการ
สอบภาควิชาการ และเปนผูมีสิทธิ์ขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษตามหลักเกณฑที่กําหนดของกองบัญชาการกองทัพไทย
ตามผนวก จ โดยยื่นหลักฐานการขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษตอคณะกรรมการสอบคัดเลือก ณ กองบัญชาการ
กองทัพไทย ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ในวันจันทรที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ถึงวันศุกรที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (ในวันที่สอบสัมภาษณ) มิฉะนั้นคณะกรรมการสอบคัดเลือกจะถือวา
ผูสมัครสอบไดสละสิทธิ์ในการขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษ
๕.๓ การตรวจร า งกายโดยละเอี ย ด (เฉพาะผู ที่ ส อบผ า นเป น ตั ว จริ ง ) จะดํ า เนิ น การ
ตรวจร างกายโดยละเอี ย ด ณ อาคารเฉลิ มพระบารมี ชั้ น ๒ รพ.พระมงกุ ฎเกล า ถนนราชวิ ถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ โดยตองเตรียมตัวใหพรอมสําหรับการ X-RAY เจาะเลือด ตรวจปสสาวะ และจะตองเสียคาใชจายใน
การตรวจโรคตามที่ทางราชการกําหนด ทั้งนี้ ความเห็นของคณะกรรมการแพทยในการตรวจโรคใหถือเปน
เด็ ดขาด และจะไม รั บ พิ จ ารณาผลการตรวจโรคหรื อ ใบรั บ รองแพทย จ ากหน ว ยงานอื่ น ทั้ ง สิ้ น ผู ที่ ไ ม ผ า น
การตรวจโรคหรือตรวจพบโรคที่ขัดตอการรับราชการทหาร จะเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ จากทางราชการไมได
หมายเหตุ สํ า หรั บ วั น เวลาในการตรวจร า งกายให เ ป น ไปตามที่ ค ณะกรรมการ
กํ า หนด โดยจะแจ ง ให ท ราบในวั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป น ต น ไป ที่ เ ว็ บ ไซต
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๖. การตัดสินผลสอบ จะพิจารณาเฉพาะบุคคลที่ผานการสอบคัดเลือก ตามเกณฑที่กําหนด
ในแตละขั้นตอน (การสอบภาควิชาการ การสอบรอบสอง และการตรวจรางกายโดยละเอียด อยูในเกณฑ “ผาน”)
โดยจัดเรียงลําดับคะแนนจากผูไดคะแนนสูงสุด ถึงผูไดคะแนนต่ําสุดในแตละขั้นตอนของแตละกลุมตําแหนง
หากมีคะแนนรวมเทากันใหถือคะแนนภาควิชาการเปนหลัก หากมีคะแนนภาควิชาการเทากันอีกใหถือคะแนน
วิชาเฉพาะตําแหนงเปนหลัก หากมีคะแนนเทากันอีกใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก
๗. การประกาศผลสอบ
๗.๑ ประกาศผลการสอบภาควิ ช าการ (รอบแรก) ในวั น พฤหั ส บดี ที่ ๑๔ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจงวัฒนะ เขตหลั กสี่ กรุ งเทพฯ และทางเว็บ ไซต
https://rtarf.thaijobjob.com โดยประกาศผลผูที่สอบผานภาควิชาการ เรียงลําดับตามหมายเลขประจําตัวสอบ
จํานวนไมเกิน ๓ เทาของจํานวนตําแหนงที่จะบรรจุเขารับราชการ
๗.๒ ประกาศผลการสอบรอบสุ ดท าย เรี ย งลํ า ดั บ ตามคะแนนสอบ ในวั น พฤหั สบดี ที่
๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สโมสรกองบั ญชาการกองทัพไทย ถนนแจ งวั ฒนะ แขวงทุ งสองห อง เขตหลั กสี่
กรุงเทพฯ และทางเว็บไซต https://rtarf.thaijobjob.com
/๘. การรายงานตัว...

-๖๘. การรายงานตั ว ผู ที่ ส อบคั ด เลื อ กได เ ป น “ตั ว จริ ง ” ให ม ารายงานตั ว กั บ เจ า หน า ที่
ในวั น จั น ทร ที่ ๑ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. ณ สโมสรกองบั ญชาการกองทั พไทย
เพื่อตรวจสอบหลักฐาน รับฟงคําชี้แจงในเรื่องการเขารับการตรวจโรคโดยละเอียด และเงื่อนไขกอนการบรรจุ
เขารับราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย หากไมมารายงานตัวและเขารับฟงการชี้แจงตามวันและเวลา
ดังกล าว “ถือว าสละสิ ทธิ์ ” สําหรั บการตรวจสอบหลักฐานให เ ตรี ย มเอกสารหลั กฐานฉบั บ จริงและสํ าเนา
จํานวน ๓ ชุด รายละเอียดดังนี้
๘.๑ บัตรประจําตัวสอบ
๘.๒ บัตรประจําตัวประชาชนผูสมัครสอบ บิดา มารดา
๘.๓ ทะเบี ย นบ า นฉบั บ เจ า บ า นของผู ส มั ค รสอบ และบิ ด า มารดา ผู ใ ห กํ า เนิ ด หรื อ
ทะเบียนบานที่นายทะเบียนรับรองที่แสดง วัน เดือน ปเกิด และสัญชาติที่ชัดเจน (ฉบับจริง)
กรณีที่บิดาหรือมารดาไมอยูในทะเบียนบานฉบับเดียวกันกับผูสมัครใหนําทะเบียน
บานของบิดา และมารดา มาแสดงดวย
๘.๔ ใบสูติบัตรผูสมัคร
๘.๕ ใบทะเบียนสมรส บิดา มารดา
๘.๖ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ผูสมัครสอบ บิดา มารดา
๘.๗ กรณีที่บิดาหรือมารดาถึงแกกรรม และไมมีชื่ออยูในทะเบียนบาน ใหนําใบมรณบัตร
หรือหลักฐานอื่นของทางราชการมาแสดงประกอบ
๘.๘ หนังสืออนุญาตจากสวนราชการตนสังกัด (ถามี)
๘.๙ สําเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาที่ตรงกับตําแหนง
ที่ไดประกาศรับสมัครเทานั้น (คณะกรรมการจะไมพิจารณาหลักฐานทางคุณวุฒิในระดับสูงกวาที่ทางราชการ
ตองการ) หลักฐานที่ใชแบงเปน ๒ กรณี ดังนี้
๘.๙.๑ สมัครสอบในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร ใหใชปริญญาบัตรหรือหนังสือ
รับรองจากสภาของสถาบันที่ระบุวา “โดยอนุมัติสภาของสถาบัน” พรอม Transcript ที่แปลเปนภาษาไทย
ทั้งนี้เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาตรวจสอบวา สามารถบรรจุลงในตําแหนงที่
สมัครสอบไดหรือไม
๘.๙.๒ สมั ค รสอบในตํ า แหน ง นายทหารประทวน คุ ณ วุ ฒิ ปวช. หรื อ ปวส.
ให ใ ช สํ า เนาระเบี ย นแสดงผลการศึ ก ษา สํ า หรั บ คุ ณ วุ ฒิ ม.๓ หรื อ ม.๖ ให ใ ช สํ า เนาใบสุ ท ธิ หรื อ สํ า เนา
ประกาศนียบัตร หรือสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
๘.๑๐ สํ า เนาหลั ก ฐานรั บ ราชการทหาร (แบบ สด.๓ สด.๘ หรื อ สด.๔๓) สํ า หรั บ
สุภาพสตรี ที่สําเร็ จ การศึกษาวิ ช าทหาร ให ใช สําเนาหนั งสือสํ าคั ญประจํ าตั ว แสดงวิ ทยฐานะสําเร็ จ การฝ ก
วิชาทหารชั้นปที่ ๓ ถึง ชั้นปที่ ๕
๘.๑๑ หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงวามีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกลุมตําแหนงที่สมัครสอบ
เชน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพผูชวยพยาบาล หลักสูตร ๑
ป หรือ ๒ ป เปนตน
/๘.๑๒ สําหรับ...

-๗๘.๑๒ สําหรับนายทหารประทวน ลูกจาง พลอาสาสมัคร หรือพนักงานราชการ ในสังกัด
ของสวนราชการ กระทรวงกลาโหม ตองแสดงหนังสือการไดรับอนุญาตจากหนวยตนสังกัดในระดับกองพันหรือ
เทียบเทาขึ้นไป และหนังสือยินยอมการลาออกจากตําแหนงรับราชการเดิม โดยจะบรรจุเขารับราชการใน
ตําแหนงใหมในอัตราเงินเดือนเริ่มตน และไมเรียกรองสิทธิ์การปรับชั้นเงินเดือนตามคุณวุฒิจากทางราชการ
๙. การตรวจสอบผลคะแนน ผูสมัครสามารถขอดูผลคะแนนสอบภายในกําหนดเวลาที่ระบุไว
ในขอนี้และตรวจสอบไดเฉพาะของตนเองเทานั้น ทางเว็บไซต https://rtarf.thaijobjob.com
๙.๑ ผลคะแนนสอบรอบแรก
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๙.๒ ผลคะแนนสอบรอบสอง
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๐. การเตรียมตัวของผูสมัครสอบและคําแนะนําที่ควรทราบ
๑๐.๑ กองบัญชาการกองทัพไทย จะประกาศแจงยืนยัน สถานที่สอบ หองสอบ และ
หมายเลขที่นั่งสอบ ใหกับผูส มัครสอบทราบ ตามขอ ๔.๑.๕ ซึ่ งผูส มัครสอบต องจดจํากําหนดวัน เวลาและ
สถานที่ ส อบที่ ไ ด นั ด หมายไว โ ดยแน ชั ด ทั้ ง นี้ ผู ส มั ค รสอบจะต อ งติ ด ตามประกาศต า ง ๆ อย า งใกล ชิ ด
หากผิ ด พลาดคณะกรรมการจะไม รั บ พิ จ ารณาทั้ ง สิ้ น โดยกองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย ขอสงวนสิ ท ธิ์
ในการเปลี่ยนแปลงกําหนดการ วัน เวลา หรือสถานที่
๑๐.๒ ในวันสอบภาควิชาการ คณะกรรมการจะนําปายปดประกาศแผนผังหองสอบและ
ที่นั่งสอบใหผูสมัครสอบไดทราบอีกครั้งที่สถานที่สอบและหนาหองสอบ
๑๐.๓ ผู ส มั ค รสอบควรเดิ น ทางไปถึ ง สถานที่ ส อบก อ นเวลาที่ กํ า หนดไว อย า งน อ ย
๑ ชั่วโมง เพื่อมีเวลาในการตรวจสอบแผนผังหองสอบ เลขที่หองสอบ และใหกรรมการคุมสอบตรวจความ
เรียบรอยของผูสมัครสอบ กอนเขาหองสอบ ตลอดจนไมควรใหผูที่ไมเกี่ยวของกับการสอบเขามายุงเกี่ยวในหวง
เวลานี้ เนื่องจากจะทําใหเกิดความสับสนกับตัวผูสมัครสอบเองและคณะกรรมการ
๑๐.๔ ผู ส มั ค รสอบต อ งเตรี ย มอุ ป กรณ เ ครื่ อ งเขี ย นมาเอง ได แ ก ปากกาลู ก ลื่ น สี ดํ า
หรือสีน้ําเงิน ดินสอดํา (2B ขึ้นไป) และยางลบ กรรมการคุมสอบจะแจกกระดาษคําตอบพรอมปญหาสอบให
หามนํากระดาษหรืออุปกรณอยางอื่นเขาไปในหองสอบโดยเด็ดขาด
๑๐.๕ การเขาสอบภาควิชาการ จะตองแตงกายชุดสุภาพ สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือ
กางเกงขายาวทรงสุภาพ และรองเทาหุมสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อคอปก กางเกงขายาว โดยใหชายเสื้อไวใน
กางเกง และรองเทาหุมสน มิฉะนั้นกรรมการจะไมพิจารณาใหเขาหองสอบได
๑๐.๖ บั ต รประจํ า ตั ว สอบจะต อ งรั กษาให ดี ที่สุ ด และจะต องนํ ามาแสดงพร อมบั ต ร
ประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการตอคณะกรรมการทุกขั้นตอนของการสอบ หากชํารุดสูญหาย
หรือไมมีมาแสดง อาจพิจารณาไมใหเขาสอบ
๑๑. ขอควรปฏิบัติในการสอบภาควิชาการ
๑๑.๑ กอนถึงกําหนดเวลาสอบ ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง กรรมการคุมสอบจะเรียกผูสมัคร
สอบเขาหองสอบตามลําดับหมายเลขประจําตัวสอบ เขานั่งตามผังที่นั่งสอบตามหมายเลขประจําตัวสอบที่
กําหนด ผู ส มั ครสอบต องวางบั ตรประจํ าตั ว สอบ และบั ตรประจํ าตัว ประชาชนไว บ นโต ะที่ นั่ งสอบ เพื่ อให
กรรมการตรวจวาตรงกับที่นั่งสอบ และเมื่อกรรมการตรวจเสร็จแลวใหเก็บได
/๑๑.๒ หามนํา...

-๘๑๑.๒ ห ามนํ าอุ ป กรณ ที่ไม เ กี่ ย วข องกั บ การสอบเข าไปในห องสอบโดยเด็ ด ขาด เช น
เครื่องคํานวณ นาฬิกา โทรศัพทมือถือ วิทยุมือถือ หรือเครื่องมือสื่อสารแบบพกพาทุกชนิด ทั้งนี้คณะกรรมการ
สอบคัดเลือกจะไมรับฝากอุปกรณดังกลาวกรณีที่ผูเขาสอบนําติดตัวมา
๑๑.๓ การเขาหองสอบชากวากําหนดเวลาสอบ
๑๑.๓.๑ หากมาถึงหองสอบชากวากําหนดเวลาสอบไมเกิน ๑๕ นาที ใหเขาหอง
สอบไดแตไมตอเวลาสอบ
๑๑.๓.๒ หากมาถึงหองสอบชากวากําหนดเวลาสอบเกินกวา ๑๕ นาที จะไมมีสิทธิ์
สอบในวิชานั้น
๑๑.๔ เมื่อกรรมการแจกปญหาสอบและใบคําตอบแลว ผูสมัครสอบตองรอฟงสัญญาณ
เริ่มทําขอสอบจากกรรมการคุมสอบเทานั้น หามเปดปญหาสอบกอนกรรมการสั่งและหามทําขอสอบกอนเวลาที่
กํ า หนด หากมี ข อ สงสั ย ให ย กมื อ ถามกรรมการคุ ม สอบ กรรมการคุ ม สอบจะชี้ แ จงเฉพาะคํ า ผิ ด เท า นั้ น
สวนความหมายของขอสอบกรรมการคุมสอบจะไมอธิบาย
๑๑.๕ เมื่อเริ่มทําขอสอบแลวใหผูเขาสอบตรวจทานความถูกตองของชุดปญหาสอบวา
ตรงกับหนาปญหาสอบหรือไม ผูเขาสอบจะออกจากหองสอบกอนหมดเวลาไมได ไมวาจะทําขอสอบเสร็จแลว
หรือไมก็ตาม เวนกรณีฉุกเฉิน หรือจําเปนตองเขาหองน้ํา จะตองไดรับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบแลวเทานั้น
จึงจะออกจากหองสอบได
๑๑.๖ ขอสอบทุกขอจะมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว การเลือกคําตอบใหปฏิบัติ
ตามคําชี้แจงการตอบปญหาสอบ
๑๑.๗ หากปรากฏว า มี ก ารทุ จ ริ ต หรื อ การช ว ยเหลื อ กั น ในขณะสอบ กรรมการคุ ม
สอบจะบั น ทึ ก ไว ใ นใบคํ า ตอบ ทั้ ง ผู ช ว ยเหลื อ และผู รั บ การช ว ยเหลื อ จะหมดสิ ท ธิ์ ใ นการสอบคั ด เลื อ ก
โดยคณะกรรมการสอบคัดเลือกจะสงตัวผูกระทําผิดใหเจาหนาที่บานเมืองดําเนินการตามกฎหมายทันที
๑๑.๘ หามพูด คุย หรือแสดงกริยาทาทางที่สอไปทางทุจริต หามหยิบยื่นสิ่งของใหผูอื่น
โดยพลการ
๑๑.๙ หามนั่งผิดจากหมายเลขที่นั่งสอบของตนเอง หรือลงหมายเลขประจําตัวสอบที่
ไมใชของตนเองในใบคําตอบ หากตรวจพบจะถูกดําเนินคดีอาญาโดยทันที
๑๑.๑๐ รับฟงคําแนะนําการเขียนใบคําตอบของกรรมการคุมสอบใหเขาใจ การไมใสใจที่
จะปฏิบัติตามคําสั่งของกรรมการคุมสอบ ในการเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขประจําตัวสอบไมถูกตอง
กรรมการจะถือวาเปนความผิดของทาน และจะไมไดคะแนนในวิชานั้น
๑๒. เงื่อนไขการบรรจุเขารับราชการ
๑๒.๑ ผูที่สอบผานการคัดเลือกยินดีใหทางราชการพิจารณาบรรจุเขารับราชการตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่ทางราชการกําหนด ทั้งในสถานที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล หรือตางจังหวัด หากผูที่สอบ
คัดเลือกได ไมประสงคเขารับราชการตามที่กําหนด ถือวาผูสมัครสอบสละสิทธิ์เขารับราชการทุกกรณี
๑๒.๒ กองบัญชาการกองทัพไทย จะไมรับโอนหรือยายผูที่สอบผานการคัดเลือกที่มิได
สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย โดยจะตองลาออกจากสวนราชการเดิมกอน และจะบรรจุในตําแหนงและ
รับเงินเดือน ตามคุณวุฒิที่สมัครที่ไดระบุไว
/๑๒.๓ ผูที่ผาน...

-๙๑๒.๓ ผูที่ผานการสอบคัดเลือกเปนตัวจริงและไดรับการบรรจุในสวนราชการใด จะตอง
มีเวลารับราชการและปฏิบัติราชการในสวนราชการการนั้นไมนอยกวา ๓ ป จึงจะสามารถปรับยายหรือโอน
ระหวางสวนราชการได
๑๓. การติดตอสอบถามขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
๑๓.๑ การตรวจสอบคุณวุฒิในการสมัครสอบ, การสอบภาควิชาการ, การสอบภาคปฏิบัติ,
การทดสอบสมรรถภาพรางกาย และการประกาศผลสอบ ไดที่ กรมกําลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร. ๐๖ ๒๗๕๗ ๔๖๖๒ และ ๐๖ ๑๙๙๗ ๔๒๐๔ (เฉพาะเวลาราชการ)
๑๓.๒ รายละเอียดการสอบคัดเลือกฯ และการประชาสัมพันธเพิ่มเติม สามารถติดตาม
ไดทางเว็บไซต https://rtarf.thaijobjob.com

ผนวก ก
บัญชีกลุมตําแหนงที่เปดรับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตร
รหัสกลุมตําแหนง

กลุมตําแหนง

จํานวน อัตรา

เพศ

คุณวุฒิ

41

นายทหารตรวจสอบภายใน

๑

ร.อ.

ชาย/หญิง

42

นายทหารการเงิน

๒

ร.อ.

ชาย/หญิง

43

นายทหารพยาบาล (๑)

๑

ร.อ.

หญิง

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี สาขาการบัญชีการเงิน สาขาการเงิน สาขาการบริหารการเงิน
สาขาการสอบบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี สาขาการเงิน สาขาการเงินและการธนาคาร
สาขาเศรษฐศาสตรการเงิน สาขาเศรษฐศาสตรการคลัง
ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

44

นายทหารพยาบาล (๒)

๑

ร.อ.

ชาย/หญิง

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

45

นายทหารคอมพิวเตอร

๒

46

วิศวกรรมสํารวจ

๑

ร.อ.

ชาย

47

อาจารยวิทยาศาสตร

๑

พ.ต.

ชาย/หญิง

หมายเหตุ

ร.อ./พ.ต. ชาย/หญิง

๑) รับสมัคร และสอบคัดเลือกเปนกลุมตําแหนง
๒) รายละเอียดชื่อตําแหนง และที่ตั้งหนวย ตาม ผนวก ฉ

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสํารวจ
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาศาสตร สาขาวิทยาศาสตร
สาขาวิศวกรรมศาสตร สาขาฟสิกส

ก-๒
ขอบเขตเนื้อหาการสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติ
ตําแหนงนายทหารสัญญาบัตรจัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. วิชาพื้นฐานความรูทั่วไป ทุกตําแหนงสอบเหมือนกัน ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๖๐ ขอ ๖๐ คะแนน ดังนี้
๑.๑ คณิต ศาสตร ระดับ ชั้นมั ธยมศึกษาปที่ ๔-๖ ความรูเกี่ ยวกั บ เซต ตรรกศาสตร ความสัมพันธ และ
ฟงกชั่น ระบบจํานวนจริง ความนาจะเปน สถิติ ลําดับและอนุกรม
๑.๒ ภาษาไทย ระดับปริญญาตรี
๑.๒.๑ หลั ก ภาษา ความรู เ กี่ ย วกั บ หน ว ยเสี ย ง รู ป ลั ก ษณ ข องคํ า หน า ที่ ข องคํ า การสะกดคํ า
การอานคํา ความหมายของคํา และลักษณะประโยคเพื่อการสื่อสาร
๑.๒.๒ การใช ภาษา ความรูเ กี่ ยวกั บ การใช พจนานุกรม ระดั บ ภาษา ราชาศั พท สํ านวน สุ ภาษิ ต
คําพังเพย ขอบกพรองในการใชประโยค โวหารการเขียน การใชเครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ
๑.๒.๓ ความเขาใจภาษา ความรูเกี่ยวกับ การอานจับใจความ การอานตีความ การอานสรุปความ
การเขียนเรียงความ/บทความ
๑.๓ ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี ความรูเกี่ยวกับ ดานคําศัพท สํานวน ไวยากรณ ความเขาใจประโยค
และเนื้อเรื่องที่อาน การจับประเด็นและใจความสําคัญของเรื่องและบทสนทนาทั่วไป
๑.๔ ความรู ทั่วไป ความรู ดานการเมื อง การทหาร เศรษฐกิ จ สั งคม วิ ทยาศาสตรเทคโนโลยี พลังงาน
สิ่งแวดลอม ประชาคมอาเซียน และคานิยมคนไทย

ก-๓
๒. วิชาเฉพาะตําแหนง
๒.๑ กลุมตําแหนงนายทหารตรวจสอบภายใน ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๙๐ ขอ ๙๐ คะแนน
ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ
๒.๑.๑ การตรวจสอบภายใน, การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เอกสาร/หนังสืออางอิง หนังสือการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน ผูแตง จันทนา
สาขากร, นิพันธ เห็นโชคชัยชนะ, ศิลปะพร ศรีจั่นเพชร (กรกฎาคม ๒๕๕๗)
๒.๑.๒ มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับภาครัฐ
เอกสาร/หนังสืออางอิง หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติ
การตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๒.๑.๓ วินัยการเงินการคลังของรัฐ
เอกสาร/หนังสืออางอิง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒.๒ กลุมตําแหนงนายทหารการเงิน ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๙๐ ขอ ๙๐ คะแนน
๒.๒.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ
๒.๒.๑.๑ หลักการบัญชี
เอกสาร/หนังสืออางอิง หนังสือหลักการบัญชี ผูแตง ผศ.สุกัลยา ปรีชา
๒.๒.๑.๒ การบัญชีชั้นสูง
เอกสาร/หนังสืออางอิง หนังสือการบัญชีชั้นสูง ผูแตง ผศ.ดุษฎี สงวนชาติและคณะ,
รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท และคณะ
๒.๒.๑.๓ การบัญชีการเงิน
เอกสาร/หนังสืออางอิง หนังสือการบัญชีการเงิน ผูแตง รศ.ดวงสมร อรพินทและคณะ,
รศ.กชกร เฉลิมกาญจนา และคณะ
๒.๒.๑.๔ เศรษฐศาสตรจุลภาคและเศรษฐศาสตรมหภาค
เอกสาร/หนังสืออางอิง หนังสือเศรษฐศาสตรจุลภาคและเศรษฐศาสตรมหภาค
ผูแตง รศ.วันรักษ มิ่งมณีนาคิน
๒.๒.๒ การสอบภาคปฏิบัติ คะแนน ๓๐ คะแนน
ใหผูเขาทําการสอบภาคปฏิบัติ การจัดทํางบการเงิน ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
๒.๓ กลุมตําแหนงนายทหารพยาบาล (๑) และ (๒) ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๙๐ ขอ ๙๐ คะแนน
ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ
๒.๓.๑ การพยาบาลอายุรศาสตร
เอกสาร/หนังสืออางอิง
- การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ เลม ๑ (โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก)
- การวิเคราะห ผลการตรวจทางห องปฏิ บัติการสําหรั บพยาบาล ฉบับปรั บปรุงครั้งที่ ๔ (รอง
ศาสตราจารย เพ็ญจันท สุวรรณแสง โมไนยพงศ)
- การพยาบาลผู ใ หญ แ ละผู สู ง อายุ ที่ มี ป ญ หา เล ม ๑-๒ (แปลและเรี ย บเรี ย งจากหนั ง สื อ
Medical-Surgical Nursing, รองศาสตราจารย ดร.ผองศรี ศรีมรกต)
/๒.๓.๒ พยาธิ...

ก-๔
๒.๓.๒ พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล
เอกสาร/หนังสืออางอิง
- พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เลม ๑ (สุจินดา ริมศรีทอง, สุดาพรรณ ธัญจิรา และ อรุณศรี
เตชัสหงส)
- พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เลม ๒ (สุจินดา ริมศรีทอง, สุดาพรรณ ธัญจิรา, อรุณศรี
เตชัสหงส และ สุภามาศ ผาติประจักษ)
๒.๓.๓ การพยาบาล หู คอ จมูก
เอกสาร/หนังสืออางอิง การพยาบาล หู คอ จมูก ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ (ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชนก)
๒.๓.๔ การพยาบาลสูตินรีกรรม
เอกสาร/หนังสืออางอิง การพยาบาลสูติศาสตร เลม ๓ (ศรีเกียรติ อนันตสวัสดิ์)
๒.๓.๕ การพยาบาลเด็กและวัยรุน
เอกสาร/หนังสืออางอิง
- การพยาบาลเด็ก เลม ๑ และ เลม ๒ (พรทิพย ศิริบูรณพิพัฒนา)
- การวางแผนการพยาบาลมารดาและทารก ผูแตง: Karla L. Luxner, RNC, ND ผูแปลและ
เรียบเรียง : คณาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ สถาบันพระบรมราชชนก และกระทรวง
สาธารณสุข
- การพยาบาลเด็ กและวั ยรุ น (Child and Adolescent Nursing) ผู ช วยศาสตราจารย
ดร. ชญานิกา ศรีวิชัย)
- ตํ า ราการพยาบาลเด็ ก (คณาจารย ภาควิ ช าการพยาบาลกุ ม ารเวชศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล)
๒.๓.6 สุขภาพจิต และจิตเวช
เอกสาร/หนังสืออางอิง การพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวช (อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย)
๒.๓.7 การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องตน
เอกสาร/หนังสืออางอิง การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องตน (รศ.ดร.สุลี
ทองวีเชียร)
๒.๓.8 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ และขอบังคับ ระเบียบ ประกาศสภา
การพยาบาลที่เกี่ยวของ
เอกสาร/หนังสืออางอิง พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. ๒๕๒๘
และที่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศสภาการพยาบาลที่เกี่ยวของ
๒.๓.๙ การพยาบาลอายุรศาสตร
เอกสาร/หนังสืออางอิง การพยาบาลอายุรศาสตร (ประทุม สรอยวงศ)
/๒.๔ กลุมตําแหนง...

ก-๕
๒.๔ กลุมตําแหนงนายทหารคอมพิวเตอร ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๙๐ ขอ ๙๐ คะแนน
ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ
๒.๔.๑ การวิเคราะหและออกแบบระบบ
เอกสาร/หนังสืออางอิง การวิเคราะหและออกแบบระบบ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) ผูแตง โอภาส
เอี่ยมสิริวงศ
๒.๔.๒ ระบบสื่อสารขอมูล
เอกสาร/หนังสืออางอิง การสื่อสารขอมูลคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย ผูแตง น.ท. ฉัตรชัย
สุมามาลย
๒.๔.๓ ปญญาประดิษฐ (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)
เอกสาร/หนังสืออางอิง ปญญาประดิษฐ (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ ป
๒๕๕๕ ผูแตง รศ.ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล
๒.๔.๔ Internet of Things (IoT)
เอกสาร/หนังสืออางอิง IoT สถาปตยกรรมการสื่อสาร Internet of Things ผูแตง ผศ.ดร. ชัชชัย คุณบัว
๒.๔.๕ ระบบฐานขอมูล
เอกสาร/หนั ง สื อ อ า งอิ ง ระบบฐานข อ มู ล Database Systems (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม )
ผูแตง โอภาส เอี่ยมสิริวงศ
๒.๔.๖ Cyber security and Data Privacy
เอกสาร/หนังสืออางอิง
- พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. ๒๕๖๒
- คูมือ Cyber security สําหรับประชาชน โดย กสทช.
๒.๕ กลุมตําแหนงวิศวกรรมสํารวจ ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๙๐ ขอ ๙๐ คะแนน
ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ
๒.๕.๑ วิชาการทําแผนที่ ความรูเกี่ยวกับ เสนโครงแผนที่ การสํารวจจากภาพถายทางอากาศ และการทําแผนที่
เอกสาร/หนังสืออางอิง
- เสนโครงแผนที่ (สวัสดิ์ชัย เกรียงไกรเพชร, ยรรยง ทรัพยสุขอํานวย)
- หลักเบื้องตนของการสํารวจดวยภาพถาย (ดร.วิชา จิวาลัย และ ปรีชา วงศวิทวัส)
- การรังวัดดวยภาพดิจิทัล (ไพศาล สันติธรรมนนท)
๒.๕.๒ วิชาการสํารวจในภูมิประเทศ ความรูเกี่ยวกับ การรังวัดและความคลาดเคลื่อน งานสํารวจระดับ
งานสํารวจวงรอบ เสนชั้นความสูง ระบบพิกัด UTM และการสํารวจดวยการรังวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS
เอกสาร/หนังสืออางอิง การสํารวจรังวัด : ทฤษฎีและการประยุกตใช (รศ.วิชัย เยี่ยงวีรชน
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
/๒.๖ กลุมตําแหนง...

ก-๖
๒.๖ กลุมตําแหนงอาจารยวิทยาศาสตร ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๙๐ ขอ ๙๐ คะแนน
๒.๖.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มวล แรง
และกฎการเคลื่อนที่ สมดุลกล งานพลังงาน การเคลื่อนที่แบบหมุน การเคลื่อนแบบซิมเปลฮารมอนิก คลื่น
แสง เสียง ไฟฟาสถิต ไฟฟากระแสตรง แมเหล็กไฟฟา ฟสิกสอะตอม และฟสิกสนิวเคลียร
๒.๖.๒ เอกสาร/หนั
หนังสืออางอิง หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม วิทยาศาสตรฟสิกสระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (สสวท.).) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ฉบั
ฉบับปรับปรุง พพ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
พ ๒๕๕๑
๒.๖.๓ การสอบภาคปฏิบัติ คะแนนสอบภาคปฏิบัติ ๔๐ คะแนน
๒.๖.๓.๑ การสอบภาคปฏิบัติโดยการทําการสอนภาคทฤษฎีใชเวลา
ว ลา ๓๐ นาที โดยเลือกสอน
ในเนื้ อ หาจากการสอบภาคทฤษฎี
จากการสอบภาคทฤษฎี และเตรี ย มแผนการสอน ส ง ให ค ณะกรรมการในวั น สอบภาคปฏิ บั ติ
จํานวน ๓ ชุด(๒๐ คะแนน)
๒.๖.๓.๒ สอบปฏิ บัติการทดลองใช เวลา ๑ ชั่ วโมง โดยเลื อกเนื้ อหาจากการสอบภาคทฤษฎี
(๒๐ คะแนน)

ผนวก ข
บัญชีกลุมตําแหนงที่เปดรับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารประทวน
รหัสกลุมตําแหนง

กลุมตําแหนง

จํานวน อัตรา

เพศ

คุณวุฒิ

51

สารบรรณ

๑๐ ส.อ. ชาย/หญิง

52

พลขับรถ

๒๐ ส.อ.

ชาย

53

การเงิน (๑)

๓

ชาย

54

การเงิน (๒)

๑๒ ส.อ. ชาย/หญิง

55

เจาหนาที่คอมพิวเตอร

๒

ส.อ.

ชาย

ปวช. - ปวส. สาขาคอมพิวเตอร หรือสาขาสารสนเทศ

56

เจาหนาที่พยาบาล

๑

ส.อ.

ชาย

ประกาศนียบัตรวิชาชีพผูชวยพยาบาล หลักสูตร ๑-๒ ป

57

เจาหนาที่ชางโยธา

๒

ส.อ.

ชาย

ปวช.-ปวส. สาขาชางโยธา

หมายเหตุ

ส.อ.

๑) รับสมัคร และสอบคัดเลือกเปนกลุมตําแหนง
๒) รายละเอียดชื่อตําแหนง และที่ตั้งหนวย ตาม ผนวก ฉ

ม.๓ - ม.๖, ปวช.-ปวส.พณิชยการ หรือบริหารธุรกิจทุกสาขา
ม.๓ - ม.๖, ปวช.-ปวส. สาขาชางยนต
มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต เปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
และอายุไมต่ํากวา ๒๒ ปบริบูรณ
ปวช. - ปวส. สาขาการบัญชี สาขาการเงิน หรือสาขาการเงินและการธนาคาร
ปวช. - ปวส. สาขาการบัญชี สาขาการเงิน หรือสาขาการเงินและการธนาคาร

ข-๒

ขอบเขตเนื้อหาการสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติ
ตําแหนงนายทหารประทวนจั
นายทหารประทวน ดหาจากบุคคลพลเรือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. วิชาพื้นฐานความรูทั่วไป ทุกตําแหนงสอบเหมือนกัน ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๖๐ ขอ ๖๐ คะแนน ดังนี้
๑.๑ คณิตศาสตร ระดับ ม.๑๑-ม.๓
๑.๒ ภาษาไทย ระดับ ม.๑-มม.๓
๑.๒.๑ หลั ก ภาษา ความรู เ กี่ ย วกั บ หน ว ยเสี ย ง รู ป ลั ก ษณ ข องคํ า หน า ที่ ข องคํ า การสะกดคํ า
การอานคํา ความหมายของคํา และลักษณะประโยคเพื่อการสื่อสาร
๑.๒.๒ การใช ภาษา ความรูเ กี่ ยวกั บ การใช พจนานุกรม ระดั บ ภาษา ราชาศั พท สํ านวน สุ ภาษิ ต
คําพังเพย ขอบกพรองในการใชประโยค โวหารการเขียน การใชเครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ
๑.๒.๓ ความเขาใจภาษา ความรูเกี่ยวกับ การอานจับใจความ การอานตีความ การอานสรุปความ
และการเขียนเรียงความ/บทความ
บทความ
๑.๓ ภาษาอังกฤษ เนื้อหาระดับ ม.๑-ม.๓
ม
ความรูเกี่ยวกับ คําศัพท สํานวน ไวยากรณพื้นฐาน ความเขาใจ
ประโยคและเนื้อเรื่องที่อาน การจับประเด็นและใจความของเรื่อง และบทสนทนาระดับเบื้องตน
๑.๔ ความรู ทั่วไป ความรู ดานการเมื อง การทหาร เศรษฐกิ จ สั งคม วิ ทยาศาสตรเทคโนโลยี พลังงาน
สิ่งแวดลอม ประชาคมอาเซียน และคานิยมคนไทย

ข-๓
๒. วิชาเฉพาะตําแหนง
๒.๑ กลุมตําแหนงสารบรรณ ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๙๐ ขอ ๙๐ คะแนน
๒.๑.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ
๒.๑.๑.๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ พรอมภาคผนวก
ทายระเบียบ รวมทั้งฉบับแกไขเพิ่มเติมและคําอธิบาย
๒.๑.๑.๒ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
๒.๑.๑.๓ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
๒.๑.๑.๔ วิ ช าด า นคอมพิ ว เตอร ความรู ด า นคอมพิ ว เตอร การใช ง านโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป
(Window 10, Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2013 และ Microsoft Power Point 2013)
หนังสือ/เอกสารอางอิง คอมฯ มือใหม ผูแตง สุธีร นวกุล, บริษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
๒.๑.๒ การสอบภาคปฏิบัติ การตัดสินใชเกณฑ “ผาน” หรือ “ไมผาน” (เกณฑผาน ๕๐% ขึ้นไป)
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๒.๑.๒.๑ การพิ มพ หนั งสื อราชการด วยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใช โปรแกรมสํ าเร็จรูป Microsoft
Word 2013 (๖๐ คะแนน)
๒.๑.๒.๒ การสรางตารางและจัดทําขอมูลโดยใชโปรแกรม Microsoft Excel 2013 (๒๐ คะแนน)
๒.๑.๒.๓ การนําเสนอขอมูลโดยใชโปรแกรม Microsoft Power Point 2013 (๒๐ คะแนน)
๒.๒ กลุมตําแหนงการเงิน (๑) และ (๒) ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๙๐ ขอ ๙๐ คะแนน
๒.๒.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ
๒.๒.๑.๑ วิชาการบัญชีเบื้องตน ๑
เอกสาร/หนังสืออางอิง ตําราระดับ ปวช. ผูแตง วิภา ปติยสนุวัฒน
๒.๒.๑.๒ วิชาการบัญชีเบื้องตน ๒
เอกสาร/หนังสืออางอิง ตําราระดับ ปวช. ผูแตง พัชรา แสนภักดี
๒.๒.๑.๓ วิชาการบัญชีตนทุนเบื้องตน
เอกสาร/หนังสืออางอิง ตําราระดับ ปวช. ผูแตง อรษา ตันเจริญ
๒.๒.๑.๔ วิชาภาษีเงินไดบุคคลธรรมดากับการบัญชี
เอกสาร/หนังสืออางอิง ตําราระดับ ปวช. ผูแตง สุธยา หงสศุภางคพันธ
๒.๒.๑.๕ วิชาหลักเศรษฐศาสตรมหภาคเบื้องตน
เอกสาร/หนังสืออางอิง ตําราระดับ ปวช. ผูแตง มณีรัตน ภิญโญภูษาฤกษ และคณะ
๒.๒.๒ การสอบภาคปฏิบัติ การตัดสินใชเกณฑ “ผาน” หรือ “ไมผาน” (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ตองไดวิชาละ ๒๕ คะแนนขึ้นไปถึงจะผานเกณฑ)
๒.๒.๒.๑ การสรางตารางและจัดทําขอมูลโดยใชโปรแกรม Microsoft Excel 2013 (๕๐ คะแนน)
๒.๒.๒.๒ การนําเสนอขอมูลโดยโปรแกรม Microsoft Power Point 2013 (๕๐ คะแนน)
/๒.๓ กลุมตําแหนง...

ข-๔
๒.๓ กลุมตําแหนงพลขับรถ ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๙๐ ขอ ๙๐ คะแนน
๒.๓.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ
๒.๓.๑.๑ กฎจราจรตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
เอกสาร/หนังสืออางอิง พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
๒.๓.๑.๒ เครื่องยนตและระบบตางๆ ของเครื่องยนต
เอกสาร/หนังสืออางอิง
- งานเครื่องยนต ผูแตง ประสานพงษ หาเรือนชีพ
- งานเครื่องลางรถยนต ผูแตง ประสานพงษ หาเรือนชีพ
๒.๓.๑.๓ การตรวจสอบและบํารุงรักษารถยนต
เอกสาร/หนังสืออางอิง
- การขับรถและงานบํารุงรักษารถยนต ผูแตง ศิริ บุญธรรมกุล และ พงษศักดิ์ บุญธรรมกุล
- เครื่องยนต ผูแตง อัมพร ภัคดีชาติ, เกษม ประพฤติธรรม, บุญทัน สมนึก, คํานึง สาขากร
๒.๓.๒ การสอบภาคปฏิบัติ การตัดสินใชเกณฑ “ผาน” หรือ “ไมผาน” (เกณฑผาน ๖๕% ขึ้นไป)
สถานีที่ ๑ การขับขี่ทางทั่วไป, ปฏิบัติตามกฎจราจรทางบก (ใชรถยนตโดยสารขนาดใหญ ๓๐%)
สถานีที่ ๒ การขับเดินหนา-ถอยหลัง (ใชรถยนตบรรทุกขนาดใหญ ๒๐%)
สถานีที่ ๓ การกลับรถ (ใชรถยนตบรรทุกขนาดกลาง ๒๐%)
สถานีที่ ๔ การเขาจอดในที่จํากัด (ใชรถยนตบรรทุกขนาดเล็ก ๓๐%)
๒.๔ กลุมตําแหนงเจาหนาที่คอมพิวเตอร ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๙๐ ขอ ๙๐ คะแนน
๒.๔.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ
๒.๔.๑.๑ วิทยาการคอมพิวเตอร
เอกสาร/หนังสืออางอิง เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ ผูแตง ศรีไพร ศักดิ์รุงพงศากุล
๒.๔.๑.๒ ระบบสื่อสารขอมูล
เอกสาร/หนังสืออางอิง การสื่อสารขอมูลคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย ผูแตง น.ท. ฉัตรชัย สุมามาลย
๒.๔.๑.๓ Internet of Things (IoT)
เอกสาร/หนังสืออางอิง IoT สถาปตยกรรมการสื่อสาร Internet of Things ผูแตง ผศ.ดร. ชัชชัย คุณบัว
๒.๔.๒ การสอบภาคปฏิบัติ คะแนนสอบภาคปฏิบัติ ๖๐ คะแนน
ใหผูเขาทําการสอบภาคปฏิบัติ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power
Point ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
๒.๔.๒.๑ Microsoft Word พิมพหนังสือราชการตามแบบฟอรมที่กําหนด
๒.๔.๒.๒ Microsoft Excel ทําตารางขอมูล, นําขอมูลมาเขียนเปนกราฟได
๒.๔.๒.๓ Microsoft Power Point (ใสเทคนิคการนําเสนอไดตามความเหมาะสม)
- แนะนําหนวยงาน
- แทรก Object
- แทรกขอมูลหนังสือราชการที่ใหพิมพ
/๒.๕ กลุมตําแหนง...

ข-๕
๒.๕ กลุมตําแหนงเจาหนาที่พยาบาล ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๙๐ ขอ ๙๐ คะแนน
ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ
๒.๕.๑ วิชาการพยาบาลพื้นฐาน แนวคิดและการปฏิบัติ
เอกสาร/หนั
หนังสืออางอิง
- การพยาบาลพื้นฐาน แนวคิดและการปฏิบัติ (สุปาณี เสนาดิสัย, วรรณภา ประไพพานิช)
- การพยาบาลพื้นฐาน เลม ๑ (Fundamentals of Nursing I) (สุสุมาลี โพธิ์ทอง
อง)
๒.๕.๒ วิชาปฏิบัติการพยาบาล
เอกสาร/หนั
หนังสืออางอิง
- คูมือปฏิบัติการพยาบาล (สุปาณี เสนาดิสัย, มณี อาภานันทิกุล)
- คูมือปฏิบัติการพยาบาล เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง) (อภิ
อภิญญา เพียรพิจารณ)
๒.๕.๓ วิชาตรวจผูปวยนอก
เอกสาร/หนั
หนังสืออางอิง คูมือตรวจผูปวยนอก (เพ็
เพ็ญจันท สุวรรณแสง โมไนยพงศ)
๒.๕.๔ การอบรมหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทยเวชกรฉุกเฉิน
เอกสาร/หนั
หนังสืออางอิง ตําราประกอบการอบรมหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทยเวชกร
ฉุกเฉินระดับตน : Emergency Medical Technician Basic : EMT-B (สถาบั
สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ)
๒.๕.๕ การปองกัน การเฝาระวัง การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากความรอน
เอกสาร/หนั
หนังสืออางอิง ประกาศกรมแพทยทหารบก เรื่อง คําแนะนําการปองกัน การเฝาระวัง
การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากความรอน (กรมแพทยทหารบก)
๒.๖ กลุมตําแหนงเจาหนาที่ชางโยธา ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๙๐ ขอ ๙๐ คะแนน
๒.๖.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ
๒.๖.๑.๑ ความรูเบื้องตนการเขียนแบบ อานแบบที่เกี่ยวของกับงานกอสราง
๒.๖.๑.๒ ความรูเกี่ยวกับเทคนิคการกอสราง พื้นฐานงานชางกออสร
สรางในอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
๒.๖.๑.๓ การประมาณราคาและจํานวนวัสดุในงานกอสราง
๒.๖.๑.๔ ความรูเรื่องการสํารวจเพื่องานกอสราง
๒.๖.๑.๕ การทดสอบวัสดุในหองตรวจทดลองและในสนาม
๒.๖.๒ หนังสือ/เอกสารอ
เอกสารอางอิง
๒.๖.๒.๑ การประมาณราคางานวิศวกรรมกอสราง (รศ.กวี
กวี หวังนิเวศนกุล)
๒.๖.๒.๒ อานแบบ เขียนแบบงานโครงสราง (อ.สุขสม เสนานาญ)
๒.๖.๒.๓ เทคนิคการสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (รศ.ดร. พิภพ สุนทรสมัย)
๒.๖.๒.๔ งานทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม (ฉบับปรับปรุง) (อ.มานพ
มานพ ตันตระบัณฑิตย)
๒.๖.๒.๕ การสํารวจเพื่อการกอสราง (อ.ยรรยง ทรัพยสุขอํานวย)

ผนวก ค
บัญชีรายชื่อโรคที่ขัดตอการเขารับราชการทหาร
ขอ ๑ บัญชีชื่อโรคหรือความผิดปกติตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และ ฉบับที่ ๗๖
(พ.ศ.๒๕๕๕) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ซึ่งไมสามารถรับราชการได
(๑) โรคหรือความผิดปกติของตา
(ก) ตาขางหนึ่งขางใดบอด คือเมื่อรักษาและแกสายตาดวยแวนแลวการมองเห็น
ยังอยูในระดับต่ํากวา ๓/๖๐ หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกวา ๑๐ องศา
(ข) สายตาไมป กติ คื อเมื่อรั กษาและแก สายตาด วยแวน แล วการมองเห็น ยังอยู
ในระดับ ๖/๒๔ หรือต่ํากวาทั้งสองขาง
(ค) สายตาสั้นมากกวา ๘ ไดออปเตอร หรือสายตายาวมากกวา ๕ ไดออปเตอร ทั้ง ๒ ขาง
(ง) ตอแกวตาทั้งสองขาง (Bilateral Cataract)
(จ) ตอหิน (Glaucoma)
(ฉ) โรคขั้วประสาทตาเสื่อมทั้ง ๒ ขาง (Optic Atrophy)
(ช) กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุนทั้งสองขาง
(ซ) ประสาทการเคลื่อนไหวลูกตาไมทํางาน สูญเสียอยางถาวร (Cranial nerve 3rd, 4th, 6th)
(๒) โรคหรือความผิดปกติของหู
(ก) หูหนวกทั้งสองขาง คือตองใชเสียงในชวงคลื่นความถี่ ๕๐๐ – ๒,๐๐๐ รอบ
ตอวินาที 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) โรคเลือดหรืออวัยวะสรางเลือดผิดปกติอยางรุนแรงและอาจเปนอันตรายถึงชีวิต
(ข) ภาวะมามโต (Hypersplenism) ที่รักษาไมหายและอาจเปนอันตราย
(๕) โรคระบบหายใจ
(ก) โรคหืด (Asthma) ที่ไดรับการวินิจฉัยตามเกณฑการวินิจฉัย
/(ข) โรคทางปอด...
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(ข) โรคทางปอดที่มีอาการไอ หอบเหนื่อย และมีการสูญเสียการทํางานของระบบ
ทางเดินหายใจ โดยตรวจสอบสมรรถภาพปอดไดคา Forced Expiratory Volume in One Second หรือ
Forced Vital Capacity ต่ํากวารอยละ ๖๐ ของคามาตรฐานตามเกณฑ
(ค) โรคความดั น เลื อ ดในปอดสู ง (Pulmonary Hypertension) ซึ่ ง วิ นิ จ ฉั ย
โดยการตรวจหัวใจดวยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) หรือโดยการใสสายวัดความดันเลือดในปอด
(ง) โรคถุงน้ําในปอด (Lung Cyst) ที่ตรวจวินิจฉัยไดโดยการภาพถายรังสีทรวงอก
หรือเอกซเรยคอมพิวเตอรปอด
(จ) โรคหยุดการหายใจในขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea) ซึ่งวินิจฉัย
ดวยการตรวจการนอนหลับ (Polysomnography)
(๖) โรคของระบบปสสาวะ
(ก) ไตอักเสบเรื้อรัง
(ข) กลุมอาการไตพิการ (Nephrotic Syndrome)
(ค) ไตวายเรื้อรัง
(ง) ไตพองเปนถุงน้ําแตกําเนิด (Polycystic Kidney)
(๗) โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ขอ และกลามเนื้อ
(ก) โรคขอหรือความผิดปกติของขอ ดังตอไปนี้
๑) ขออักเสบเรื้อรัง (Chronic Arthritis)
๒) ขอเสื่อมเรื้อรัง (Chronic Osteoarthritis)
๓) โรคขอและกระดูกสันหลังอักเสบเรื้อรัง (Spondyloarthropathy)
(ข) แขน ขา มือ เทา นิ้ว อยางใดอยางหนึ่งผิดปกติ ดังตอไปนี้
๑) แขน ขา มือ หรือเทา ดวนหรือพิการ ถึงแมวาจะรักษาดวยวิธีใหมที่สุดแลว
ก็ยังใชการไมได
๒) นิ้วหัวแมมือดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใชการไมได
๓) นิ้วชี้ของมือดวนตั้งแตขอปลายนิ้ว
๔) นิ้วมือในมือขางเดียวกันตั้งแตสองนิ้วขึ้นไปดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการ
ถึงขั้นใชการไมได
๕) นิ้วหัวแมเทาดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใชการไมได
๖) นิ้วเทาในเทาขางเดียวกั นตั้งแตสองนิ้วขึ้ นไปดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรื อ
พิการถึงขั้นใชการไมได
๗) นิ้วเทาในเทาแตละขางตั้งแตหนึ่งนิ้วขึ้นไปดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการ
ถึงขั้นใชการไมได
๘) นิ้วเทาในเทาขางใดขางหนึ่งตั้งแตหนึ่งนิ้วขึ้นไปดวนจนถึงขอโคนนิ้วหรือ
พิการถึงขั้นใชการไมได
/(ค) คอเอียง...
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(ค) คอเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถาวร
(ง) กระดูกสันหลังโกงหรือคดหรือแอนจนเห็นไดชัด หรือแข็งทื่อชนิดถาวร
(จ) กล า มเนื้ อ เหี่ ย วลี บ หรื อ หดสั้ น (Atrophy or Contracture) จนเป น ผลให
อวัยวะสวนหนึ่งสวนใดใชการไมได
(๘) โรคของตอมไรทอและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสัม
(ก) ภาวะตอมธัยรอยดทํางานนอยไปอยางถาวร
(ข) ภาวะตอมพาราธัยรอยดทํางานนอยไปอยางถาวร
(ค) ภาวะตอมใตสมองผิดปกติอยางถาวร
(ง) เบาหวาน
(จ) ภาวะอวน (Obesity) ซึ่งมีดัชนีความหนาของรางกาย (Body Mass Index)
ตั้งแต ๓๕ กิโลกรัมตอตารางเมตรขึ้นไป
(ฉ) โรคหรือความผิ ดปกติเกี่ยวกับเมตะบอลิซึมของแร ธาตุ สารอาหารดุ ลสารน้ํ า
อีเล็กโทรลัยท และกรดดาง ตลอดจนเมตะบอลิสัมอื่น ๆ ชนิดถาวร และอาจเปนอันตราย
(ช) ภาวะตอมธัยรอยดทํางานมากผิดปกติ (Hyperthyroidism)
(๙) โรคติดเชื้อ
(ก) โรคเรื้อน
(ข) โรคเทาชาง
(ค) โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง 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) โรคหรื อความผิ ดปกติ ของสมองหรื อไขสั น หลั งที่ทําให เ กิ ดความผิ ดปกติ
อยางมากในการเคลื่อนไหวของแขนหรือขาอยางถาวร
(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) โรคผิ ว หนั ง ลอกหลุ ด ตั ว ผิ ด ปกติ แ ต กํ า เนิ ด ชนิ ด เด็ ก ดั ก แด (Lamellar
Ichthyosis & Congenital Ichthyosiform Erythroderma)
ขอ ๒ โรคหรือความพิการใด ๆ ซึ่งมิไดระบุไว แตคณะกรรมการเห็นวาไมสมควรบรรจุ
เขารับราชการ

ผนวก ง
เกณฑการทดสอบสมรรถภาพรางกาย
การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเขารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
การทดสอบรางกายประกอบดวย ๓ สถานี มีรายละเอียด ดังนี้
๑. สถานี “ดันพื้น” ภายในเวลา ๒ นาที
๑.๑ ทาเริ่มตน นอนคว่ํา ขาชิดกัน ลําตัวตั้งแตศีรษะถึงปลายเทา ตรงเปนแนวเดียวกัน ปลายเทาจรดลง
บนพื้นชิดกันหรือหางกันไมเกิน ๓๐ ซม. โดยฝามือทั้งสองวางคว่ําอยูบนพื้นตรงแนวไหล ขอศอกเหยียดตรง
สําหรับสุภาพสตรีเขาทั้งสองขางแตะพื้นได
๑.๒ การปฏิ บั ติ งอแขน ลดตั ว ลงจนหน า อกแตะพื้ น หรื อ สั ม ผั ส มื อ ของกรรมการ แล ว ดั น กลั บ ไปอยู
ในทาเริ่มตน นับเปน ๑ ครั้ง และปฏิบัติซ้ําใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได สําหรับสุภาพสตรีระหวางการปฏิบัติ
เขาทั้งสองขางแตะพื้นได
๒. สถานี “ลุกนั่ง” ภายในเวลา ๒ นาที
๒.๑ ทาเริ่มตน นอนหงาย งอเขา ใหขาทอนบนและทอนลางทํามุม ๙๐ องศา ที่หัวเขาฝาเทาวางราบบนพื้น
ชิ ด กั น หรื อ ห า งกั น ไม เ กิ น ๓๐ ซม. นิ้ ว มื อ ทั้ ง สองข า งประสานกั น หลั ง ศี ร ษะ สํ า หรั บ สุ ภ าพสตรี ป ล อ ยมื อ
แขนเหยียดตรงเหนือศีรษะได
๒.๒ การปฏิบัติ ยกลําตัวทอนบนขึ้นจนลําตัวตั้งตรงไดฉากกับพื้น แลวเอนตัวลงนอนกลับไปอยูในทาเริ่มตน
นั บ เป น ๑ ครั้ ง และปฏิ บั ติ ซ้ํ า ให ไ ด ม ากที่ สุ ด เท า ที่ จ ะทํ า ได โดยนิ้ ว มื อ ทั้ ง สองข า งประสานกั น หลั ง ศี ร ษะ
ตลอดการปฏิบัติ สําหรับสุภาพสตรีระหวางการปฏิบัติปลอยมือโดยแขนเหยียดตรงเหนือศีรษะได
๓. สถานี “วิ่ง ๑ กม.” เมื่อไดรับ สัญญาณออกวิ่ง ใหออกวิ่งจากจุ ดเริ่ มตน ไปจนครบ ๑ กม. ตามเสน ทาง
ที่กําหนด โดยไมรบกวนหรือสัมผัสผูอื่น ระหวางการวิ่งอาจเดินสลับบางได
หมายเหตุ : ผูเขาสอบคัดเลือก ฯ ทดสอบตามวันเวลาที่กําหนด ผลรวมของคะแนนการทดสอบรางกาย
ทั้ง ๓ สถานี จะตองไมนอยกวารอยละ ๔๕ หากต่ํากวารอยละ ๔๕ หรือเขารับการทดสอบไมครบทั้ง ๓ สถานี
ถือวาไมผานการทดสอบสมรรถภาพรางกาย

ง-๒
ตารางคะแนนทดสอบท่า "ดันพื้น" ในเวลา 2 นาที เพศชาย
จํานวน
(ครั้ง)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

คะแนน (10)
เพศชาย
1.000
1.214
1.428
1.642
1.856
2.070
2.284
2.498
2.712
2.926
3.140
3.354
3.568
3.782
4.000
4.143
4.286
4.429
4.572
4.715
4.858
5.001
5.144
5.287
5.430
5.573
5.716
5.859
6.002

จํานวน
(ครั้ง)
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

คะแนน (10)
เพศชาย
6.145
6.288
6.431
6.574
6.717
6.860
7.003
7.146
7.289
7.432
7.575
7.718
7.861
8.004
8.147
8.290
8.433
8.576
8.719
8.862
9.005
9.148
9.291
9.434
9.577
9.720
9.863
10.000

ง-๓
คะแนนทดสอบท่า "ดันพื้น" ในเวลา 2 นาที เพศหญิง
จํานวน
(ครั้ง)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

คะแนน (10)
เพศหญิง
1.000
1.333
1.666
1.999
2.332
2.665
2.998
3.331
3.664
4.000
4.187
4.374
4.561
4.748
4.935
5.122
5.309
5.496
5.683
5.870
6.057

จํานวน
(ครั้ง)
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

คะแนน (10)
เพศหญิง
6.244
6.431
6.618
6.805
6.992
7.179
7.366
7.553
7.740
7.927
8.114
8.301
8.488
8.675
8.862
9.049
9.236
9.423
9.610
9.797
10.000

ง-๔
ตารางคะแนนทดสอบท่า "ลุกนั่ง" 2 นาที เพศชาย
จํานวน
(ครั้ง)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

คะแนน (10)
เพศชาย
1.000
1.136
1.272
1.408
1.544
1.680
1.816
1.952
2.088
2.224
2.360
2.496
2.632
2.768
2.904
3.040
3.176
3.312
3.448
3.584
3.720
3.856
4.000
4.146
4.292
4.438
4.584
4.730
4.876
5.022
5.168
5.314

จํานวน
(ครั้ง)
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

คะแนน (10)
เพศชาย
5.460
5.606
5.752
5.898
6.044
6.190
6.336
6.482
6.628
6.774
6.920
7.066
7.212
7.358
7.504
7.650
7.796
7.942
8.088
8.234
8.380
8.526
8.672
8.818
8.964
9.110
9.256
9.402
9.548
9.694
9.840
10.000

ง-๕
ตารางคะแนนทดสอบท่า "ลุกนั่ง" 2 นาที เพศหญิง
จํานวน
(ครั้ง)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

คะแนน (10)
เพศหญิง
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2.400
2.600
2.800
3.000
3.200
3.400
3.600
3.800
4.000
4.146
4.292
4.438
4.584
4.730
4.876
5.022
5.168
5.314
5.460
5.606
5.752
5.898

จํานวน
(ครั้ง)
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

คะแนน (10)
เพศหญิง
6.044
6.190
6.336
6.482
6.628
6.774
6.920
7.066
7.212
7.358
7.504
7.650
7.796
7.942
8.088
8.234
8.380
8.526
8.672
8.818
8.964
9.110
9.256
9.402
9.548
9.694
9.840
10.000

ง-๖
คะแนนทดสอบท่า "วิ่ง 1 กม." เพศชาย
ช่วงเวลา

คะแนน (10)

ช่วงเวลา

คะแนน (10)

นาที:วินาที

เพศชาย

นาที:วินาที

เพศชาย

04:00 ลงไป

10.000

05:41 05:45

4.750

04:01 - 04:05

9.750

05:46 - 05:50

4.500

04:06 - 04:10

9.500

05:51 - 05:55

4.250

04:11 - 04:15

9.250

05:56 - 06:00

4.000

04:16 - 04:20

9.000

06:01 - 06:05

3.750

04:21 - 04:25

8.750

06:06 - 06:10

3.500

04:26 - 04:30

8.500

06:11 - 06:15

3.250

04:31 - 04:35

8.250

06:16 - 06:20

3.000

04:36 - 04:40

8.000

06:21 - 06:25

2.750

04:41 - 04:45

7.750

06:26 - 06:30

2.500

04:46 - 04:50

7.500

06:31 - 06:35

2.250

04:51 - 04:55

7.250

06:36 - 06:40

2.000

04:56 - 05:00

7.000

06:41 - 06:45

1.750

05:01 - 05:05

6.750

06:46 - 06:50

1.500

05:06 - 05:10

6.500

06:51 - 06:55

1.250

05:11 - 05:15

6.250

06:56 - 07:00

1.000

05:16 - 05:20

6.000

07:01 - 07:05

0.750

05:21 - 05:25

5.750

07:06 - 07:10

0.500

05:26 - 05:30

5.500

07:11 - 07:15

0.250

05:31 - 05:35

5.250

07:16 ขึ้นไป

0.000

05:36 - 05:40

5.000

ง-๗
คะแนนทดสอบท่า "วิ่ง 1 กม." เพศหญิง
ช่วงเวลา

คะแนน (10)

ช่วงเวลา

คะแนน (10)

นาที:วินาที

เพศหญิง

นาที:วินาที

เพศหญิง

05:00 ลงไป

10.000

06:41 06:45

4.750

05:01 - 05:05

9.750

06:46 - 06:50

4.500

05:06 - 05:10

9.500

06:51 - 06:55

4.250

05:11 - 05:15

9.250

06:56 - 07:00

4.000

05:16 - 05:20

9.000

07:01 - 07:05

3.750

05:21 - 05:25

8.750

07:06 - 07:10

3.500

05:26 - 05:30

8.500

07:11 - 07:15

3.250

05:31 - 05:35

8.250

07:16 - 07:20

3.000

05:36 - 05:40

8.000

07:21 - 07:25

2.750

05:41 - 05:45

7.750

07:26 - 07:30

2.500

05:46 - 05:50

7.500

07:31 - 07:35

2.250

05:51 - 05:55

7.250

07:36 - 07:40

2.000

05:56 - 06:00

7.000

07:41 - 07:45

1.750

06:01 - 06:05

6.750

07:46 - 07:50

1.500

06:06 - 06:10

6.500

07:51 - 07:55

1.250

06:11 - 06:15

6.250

07:56 - 08:00

1.000

06:16 - 06:20

6.000

08:01 - 08:05

0.750

06:21 - 06:25

5.750

08:06 - 08:10

0.500

06:26 - 06:30

5.500

08:11 - 08:15

0.250

06:31 - 06:35

5.250

08:16 ขึ้นไป

06:36 - 06:40

5.000

0

ผนวก จ
ผาการใหคะแนนเพิ่มพิเศษแกบุคคลที่สมัครสอบบรรจุเขารับราชการ

ในการสอบคัดเลือกบรรจุบุคคลพลเรือนเขารับราชการ ใหผูที่ผานการสอบคัดเลือกภาควิชาการ
มีสิทธิไดรับคะแนนเพิ่มพิเศษ โดยคิดจากคะแนนเต็มของภาควิชาการ (วิชาพื้นฐานความรูและวิชาเฉพาะตําแหนง)
และ/หรือภาคปฏิบัติ (ถามี) มีดังนี้
๑. บุตรของผูที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ อันมีศักดิ์รามาธิบดี หรือเหรียญกลาหาญ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น มี ศั ก ดิ์ ร ามาธิ บ ดี หรื อ พระราชบั ญ ญั ติ เ หรี ย ญกล า หาญ
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. บุ ต รของผู ที่ ไ ด ช ว ยเหลื อ ราชการในการปราบปรามโจรผู ร า ยจนถึ ง แก ทุ พ พลภาพหรื อ
ถึงแกชีวิต ซึ่งไดรับการรับรองจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพิ่มใหรอยละ ๑๐ ของคะแนนเต็ม
๔. บุตรของผูซึ่งกระทําหนาที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด หรือขาราชการ หรือลูกจางประจํา
ในสั งกั ดกระทรวงกลาโหม ซึ่ งกระทําหน าที่ ตามที่ กระทรวงกลาโหมกํ าหนดในระหว างเวลาที่ มีการรบหรื อ
การสงคราม หรือมีการปราบปรามจลาจล หรือในระหวางเวลาที่มีพระบรมราชโองการประกาศใชกฎอัยการศึก
หรื อมี การประกาศสถานการณ ฉุ กเฉิ น ตามกฎหมายว าด วยระเบี ยบบริ หารราชการในสถานการณ ฉุ กเฉิ น
หรือในระหวางเวลาที่ สั่งใหเปนนักดําเรือดํ าน้ํา ซึ่งมีสิทธิไดนับเวลาราชการเปนทวี คูณตามกฎหมายวาดวย
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
ผู ที่ ไ ด รั บ พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น มี ศั ก ดิ์ ร ามาธิ บ ดี หรื อ เหรี ย ญกล า หาญ
ตามพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีศักดิ์รามาธิบดี หรือพระราชบัญญัติเหรียญกลาหาญตามขอ ๑
สามารถใหสิทธิกับบุตรเพื่อการคัดเลือกเขารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทยไดเพียง ๑ ราย เทานั้น
การเพิ่ มคะแนนพิ เศษ ตามข อ ๒, ๓, ๔, ๕ และ ๖ ให เพิ่ มเฉพาะกรณี ที่ ได คะแนนมากที่ สุ ด
เพียงอยางเดียว

จ-๒

การใหคะแนนเพิ่มพิเศษแกบุคคลที่สมัครสอบบรรจุเขารับราชการ
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……………………………………………………...........
เป น …………………….……..(รั บ รองเฉพาะกรณี ที่ตรงกั บ ความเป น จริง)…………………………..………...........จริ ง
๑….(ผูไดรับเหรียญรามาธิบดี หรือเหรียญกลาหาญ)
๒….(ขาราชการ หรือลูกจางประจําสังกัด……....………)
๓…….. ฯ ล ฯ ………
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
(…….…….………………….)
(ตําแหนง) ……………………..…………
หมายเหตุ หนังสือรับรองนี้ขอไดที่
๑. สวนราชการตนสังกัดของขาราชการผูนั้น
๒. กรมสารบรรณทหารบก
๓. กองเสมียนตรา กรมกําลังพลทหารเรือ
๔. กองบริการกําลังพล กรมกําลังพลทหารอากาศ
๕. กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
๖. แผนกประวัติกรมตํารวจ

ผูที่

ผนวก ฉ บัญชีตําแหนงการสอบคัดเลือกกําลังพล และที่ตั้งหนวย
รหัสกลุม
ตําแหนง

กลุมตําแหนง

41
42

นายทหารตรวจสอบภายใน
นายทหารการเงิน

43
44
45

นายทหารพยาบาล (๑)
นายทหารพยาบาล (๒)
นายทหารคอมพิวเตอร

46
47

วิศวกรรมสํารวจ
อาจารยวิทยาศาสตร

51

สารบรรณ

52

พลขับรถ

ตําแหนง
ตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร
นตส.กตน.๑ สตน.ทหาร
นกง.นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ.
ประจําแผนกตรวจสอบคาใชจาย ๒ กคจ.กง.ทหาร
ประจํา ผอศ. กองแพทย รร.ชท.สปท.
พยาบาล แผนกการแพทย กบก.สส.ทหาร
นายทหารประจํา ศรภ.
นายทหารหองปฏิบัติการ กคศ.สกศ.รร.ตท.สปท.
ประจํา ผขผ.กทพ.ผท.ทหาร
อจช.กวศ.สกศ.รร.ตท.สปท.
ตําแหนงนายทหารประทวน
เสมียน แผนกแปล กภต.ขว.ทหาร
เสมียน แผนกการจัดและอัตรา กจก.สบส.กบ.ทหาร
เสมียน แผนกแผน กสบ.สบ.ทหาร
เสมียน กภศ.ผท.ทหาร
เสมียน ผตป.กผค.บก.ผท.ทหาร
เสมียน ผสอ.กบอ.ผท.ทหาร
เสมียน แผนกสารบรรณ กกล.ยบ.ทหาร
เสมียน แผนกประวัติศาสตรและโบราณคดีทหาร
กปพ.บก.สปท.
เสมียน แผนกเอกสารศึกษาและสารสนเทศ
กวก.สจว.สปท.
เสมียน แผนกศึกษาตางประเทศ
กองการศึกษา สํานักการศึกษาทหาร สปท.
พลขับรถ ตอนยานยนต มว.สื่อสาร
พัน.รวป.สน.บก.บก.ทท.
พลขับรถ ผธก.สตน.ทหาร
พลขับรถ สธน.ทหาร
พลขับรถ แผนกขนสง กองสนับสนุน สยย.ทหาร
พลขับรถ แผนกสงกําลังและบริการ กกล.ยก.ทหาร
จนท.ประจํา ศรภ.
พลขับรถ แผนกสงกําลังและบริการ กกล.สปช.ทหาร

จํานวน

พื้นที่ปฏิบัติงาน

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

เขตหลักสี่ กทม.
อ.ปาบอน จ.พัทลุง
เขตหลักสี่ กทม.
เขตจตุจักร กทม.
เขตดอนเมือง กทม.
เขตบางเขน กทม.
อ.บานนา จ.นครนายก
เขตวังทองหลาง กทม.
อ.บานนา จ.นครนายก

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

เขตหลักสี่ กทม.
เขตหลักสี่ กทม.
เขตหลักสี่ กทม.
เขตวังทองหลาง กทม.
เขตพระนคร กทม.
เขตดอนเมือง กทม.
เขตบางซื่อ กทม.
เขตดินแดง กทม.

๑

เขตดินแดง กทม.

๑

เขตดินแดง กทม.

๖

เขตดอนเมือง กทม.

๑
๑
๑
๑
๑
๑

เขตหลักสี่ กทม.
เขตหลักสี่ กทม.
เขตบางซื่อ กทม.
เขตหลักสี่ กทม.
เขตบางเขน กทม.
เขตหลักสี่ กทม.

ฉ-๒
รหัสกลุม
ตําแหนง

กลุมตําแหนง

ตําแหนง

จํานวน

พื้นที่ปฏิบัติงาน

๑
๓
๑
๑
๒
๑

เขตหลักสี่ กทม.
เขตบางซื่อ กทม.
เขตบางซื่อ กทม.
เขตดินแดง กทม.
อ.บานนา จ.นครนายก
เขตหลักสี่ กทม.

๑

เขตหลักสี่ กทม.

๑
๒
๑
๑
๑

เขตดินแดง กทม.
เขตหลักสี่ กทม.
เขตหลักสี่ กทม.
เขตดอนเมือง กทม.
เขตดอนเมือง กทม.

๑
๑

เขตหลักสี่ กทม.
เขตหลักสี่ กทม.

๑
๑

เขตหลักสี่ กทม.
เขตหลักสี่ กทม.

๑
๒
๑
๑

เขตหลักสี่ กทม.
เขตจตุจักร กทม.
เขตหลักสี่ กทม.
เขตหลักสี่ กทม.

๑
๒

อ.บานนา จ.นครนายก
เขตบางเขน กทม.

ตําแหนงนายทหารประทวน
52

พลขับรถ (ตอ)

53

การเงิน (๑)

54

การเงิน (๒)

55

เจาหนาที่คอมพิวเตอร

56
57

เจาหนาที่พยาบาล
เจาหนาที่ชางโยธา

พลขับรถ แผนกสงกําลังและบริการ กกล.สบ.ทหาร
พลขับรถ แผนกบริการขนสง กขส.ยบ.ทหาร
พลขับรถ กสน.สนพ.ยบ.ทหาร
พลขับรถ ผสน.กอก.วสท.สปท.
พลขับรถ แผนกขนสง กสน.รร.ตท.สปท.
เสมียนงบประมาณ แผนกควบคุมงบประมาณ
กคป.สปช.ทหาร
เสมียนงบประมาณ แผนกวิเคราะหโครงการ
กคก.สบท.สปช.ทหาร
เสมียนการเงิน วปอ.สปท.
เสมียนการเงิน ผกง.กพ.ทหาร
เสมียนการเงิน แผนกบัญชี กกง.ยก.ทหาร
เสมียนการเงิน แผนกบัญชี กกง.สส.ทหาร
เสมียนการเงิน ตอนการเงิน รอย.บก.พัน.ส.บก.ทท.
สส.ทหาร
เสมียนงบประมาณ สบ.ทหาร
เสมียนการเงิน แผนกเบิกจายเงินจากคลัง
กคบ.กง.ทหาร
เสมียนการเงิน แผนกเบิกจาย กบน.กง.ทหาร
เสมียนการเงิน แผนกพัฒนาระบบงานการเงิน
กพง.กง.ทหาร
เสมียนการเงิน ชด.ทหาร
เสมียนการเงิน ผกง.บก.รร.ชท.สปท.
จนท.บันทึกขอมูล แผนกกรรมวิธีขอมูล กกล.สจร.ทหาร
จนท.บันทึกขอมูล แผนกกรรมวิธีขอมูล
กสข.สนผพ.กพ.ทหาร
จนท.พยาบาล แผนกพยาบาล กพท.รร.ตท.สปท.

จนท.ประจํา ศรภ.

เฉพาะผู ส มัค รสอบที่ ผ า นการสอบภาควิ ช าการ และเป น ผูมี สิ ท ธิ์ ข อรั บ
คะแนนเพิ่ มพิเ ศษ ตามผนวก ฉ ใหผู ส มัค รสอบติด ตอ และยื่นหลัก ฐานการขอรั บ
คะแนนเพิ่ ม พิ เ ศษต อ เจ า หน า ที่ ณ กองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย ถนนแจ ง วั ฒ นะ
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ในวันจันทรที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ถึงวันศุกรที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
มิฉะนั้นคณะกรรมการสอบคัดเลือกจะถือวาผูส มัครสอบไดสละสิทธิ์ในการขอรั บ
คะแนนเพิ่มพิเศษ

ผู ส มั ค รสอบต อ งตรวจสอบประกาศยื นยั น สถานที่ ส อบ ห อ งสอบ และ
หมายเลขที่นั่งสอบ โดยจะแจงใหทราบตั้งแตวันจันทรที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เปนตนไป ทางเว็บไซต https://rtarf.thaijobjob.com

