ระเบียบการ
สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน
เพื่อบรรจุเขารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
เพื่อประโยชนของทาน
 โปรดอานระเบียบการสอบโดยละเอียด
 ปฏิบัติตามที่ไดแนะนําไวทุกขั้นตอน

 ติดตามขอมูลการสอบไดที่ www.rtarf.mi.th
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 ผูส มั ครสอบเอง หากเกิด กรณี ดั งกล า วหรือ พบเห็ นพฤติก รรม
ที่สอไปในทางทุจริต สามารถแจงขอมูลไดที่ กรมกําลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทร.๐ ๒๕๗๕ ๖๐๗๓,
๐๖ ๒๗๕๗ ๔๖๖๒ และ ๐๖ ๑๙๙๗ ๔๒๐๔ ในวันและเวลาราชการ เพื่อจะไดตรวจสอบ
และดําเนินการตามกฎหมายตอไป

โปรดอาน
โปรดอยาหลงเชื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่อางวาจะชวยเหลือให
บรรจุเขารับราชการได รวมทั้งไมไปรบกวนใหผูใดชวยเหลือ เนื่องจาก
ผลการสอบนั้นขึ้นอยูกับความสามารถของตัวผูสมัครสอบเอง หากเกิด
กรณี ดั ง กล า วหรื อ พบเห็ นพฤติ กรรมที่ ส อ ไปในทางทุ จ ริ ต สามารถ
แจ ง ข อ มู ล ได ที่ กรมกํ า ลั ง พลทหาร กองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย
ถนนแจ ง วั ฒ นะ แขวงทุ ง สองห อ ง เขตหลั ก สี่ กรุ ง เทพฯ ๑๐๒๑๐
โทร.๐ ๒๕๗๕ ๖๐๗๓, ๐๖ ๒๗๕๗ ๔๖๖๒ และ ๐๖ ๑๙๙๗ ๔๒๐๔
ในวั น และเวลาราชการ เพื่ อ จะได ต รวจสอบและดํ า เนิ น การตาม
กฎหมายตอไป

คํานํา
การสอบคั ดเลื อ กบุ ค คลพลเรื อ นเพื่ อ บรรจุ เ ขารั บ ราชการในกองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย
มีก ารสอบคัดเลื อกทั้ง ภาควิชาการ ความรูความสามารถทั่ วไป การสอบภาคปฏิบั ติในเฉพาะบางตําแหนง
นอกจากนี้ยัง ตอ งผ านการทดสอบสมรรถภาพร างกาย การสอบสั ม ภาษณ และการฝ ก อบรมก อ นบรรจุ
เขารับราชการ
การสอบครั้งนี้จะเปนการคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเขารับราชการในกองบัญชาการ
กองทัพไทย ทั้งประเภทนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน โดยมีความมุงหมายเพื่อเปนการสรรหา
และกลั่นกรองบุคคลที่มีความรูความสามารถใหกับสวนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ตามความเหมาะสม
กับลักษณะงานเฉพาะตําแหนง
ระเบียบการสอบคัดเลือก ฯ ที่จัดทําขึ้นนี้ มีวัตถุประสงคเพื่ออํานวยความสะดวกในการสมัครสอบ
และเปนเสมื อนแหลง ขอมู ลที่ ผูส มัครสอบจะสามารถคนหาได ขณะเดียวกันจะมีคําแนะนําหลายประการ
ที่ ผู ส มั ครสอบจํ า เป นต อ งทราบ และตอ งปฏิบั ติ ตามระเบี ยบที่ ท างราชการกํ าหนด ทั้ ง นี้เ พื่ อ ประโยชน
ของผูสมัครสอบเองที่จะไดไมเสียสิทธิ์ เสียเวลา และเสียคาใชจายอันเกินควร ดังนั้นกอนที่จะตัดสินใจสมัคร
ผานทางอินเทอรเน็ต ผูสมัครสอบควรตรวจสอบรายละเอียดในเรื่องคุณวุฒิ/สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา อายุ
เพศ คุณลักษณะเฉพาะตําแหนง และคุณสมบัติอื่นของผูสมัครสอบวาตรงตามที่ทางราชการประกาศรับสมัครไว
หรือไม พรอมทั้งตองเตรียมเอกสารหลักฐานใหถูกตองและครบถวนตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัครสอบ
รายรั บ จากค า ธรรมเนี ย มการสมั ค รสอบซึ่ ง ขอเก็ บ ตอนสมั ค รสอบจํ า นวน ๔๐๐ บาท
จะนําไปเปนคาใชจายในการดําเนินการสอบ อาทิเชน คาเชาสถานที่สอบ คาออกปญหาสอบ คาพิมพปญหาสอบ
คาตรวจกระดาษคําตอบ และคาวัสดุสิ้นเปลื องตางๆ สําหรับการตรวจโรคโดยละเอียด เพื่อตรวจวาไมเป น
โรคที่ขัดตอการเขารับราชการทหาร คนละประมาณ ๑,๗๐๐ บาทนั้น จะเรียกเก็บเฉพาะผูที่สอบไดเปนตัวจริง
ในรอบสุดทาย
ทั้งนี้ โปรดอยาหลงเชื่อ บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่อางวาจะชวยเหลือให บรรจุ เขารั บราชการได
รวมทั้งไมไปรบกวนใหผูใดชวยเหลือ เนื่องจากผลการสอบนั้นขึ้นอยูกับความสามารถของตัวผูสมัครสอบเอง
หากเกิดกรณีดังกลาวหรือพบเห็นพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต สามารถแจงขอมูลไดที่ กรมกําลังพลทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ ๑๐๒๑๐ โทร.๐ ๒๕๗๕ ๖๐๗๓,
๐๖ ๒๗๕๗ ๔๖๖๒ และ ๐๖ ๑๙๙๗ ๔๒๐๔ ในวันและเวลาราชการ เพื่อ จะไดตรวจสอบและดําเนินการ
ตามกฎหมายตอไป

คณะกรรมการสอบคัดเลือก

-๑-

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพือ่ บรรจุเขารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย
๑. ความมุงหมาย กองบัญชาการกองทัพไทย ดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเขารับราชการ
ในกองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย ทั้ ง ประเภทนายทหารสั ญ ญาบั ตรและนายทหารประทวน เพื่ อ ให ไดบุ คคล
ที่มีความรูความสามารถตรงตามลักษณะงานเฉพาะตําแหนง

๒. ตําแหนงที่เปดสอบ จะเปดรับสมัครและสอบคัดเลือกเปนกลุมตําแหนง ดังนี้
๒.๑ กลุมตําแหนงสอบนายทหารสัญญาบัตร จํานวน ๑๑ กลุมตําแหนง ๑๘ อัตรา รายละเอียดตามผนวก ก
๒.๒ กลุมตําแหนงสอบนายทหารประทวน จํานวน ๑๔ กลุม ตําแหนง ๕๐ อัตรา รายละเอียดตามผนวก ข
โดยมีบัญชีตําแหนงการสอบคัดเลือกกําลังพล และที่ตั้งหนวยตามผนวก ค
๓. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ
๓.๑ เปนบุคคลพลเรื อนชายหรื อหญิง นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลู กจาง พลอาสาสมั ครหรื อ
พนักงานราชการ โดยมีเกณฑอายุ ดังนี้
๓.๑.๑ ผูสมัครสอบตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร จะตองมีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ แตไมเกิน ๓๕ ป
(เกิดระหวางวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๕ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๒)
๓.๑.๒ ผูสมัครสอบตําแหนงนายทหารประทวน จะตองมีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ แตไมเกิน ๓๐ ป
(เกิดระหวางวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๐ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๒)
เวนผู ที่ ส มั ครในกลุ ม ตํา แหน ง พลขับ รถ (รหั ส กลุ ม ตําแหนง ๓๐๑๓) และกลุ ม ตํา แหน ง ชา งยนต
(รหั ส กลุ ม ตํ าแหน ง ๓๑๑๔) จะตอ งมี อ ายุ ไม ต่ํ ากวา ๒๒ ป บ ริ บู ร ณ แตไม เ กิ น ๓๐ ป (เกิ ดระหว างวัน ที่
๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๐ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๘) และตองเปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (หลักฐาน
ทางทหารแบบ สด.๘ หรือ สด.๓)
๓.๒ มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ
๓.๓ ไมเ ปนผู มีรางกายพิ การ ทุพ พลภาพ หรื อมี โรคซึ่งไมสามารถจะรับ ราชการทหารได ตามที่กําหนด
ไวในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร ตามผนวก ง
๓.๔ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีงาม
๓.๕ ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือเปนบุคคลลมละลายตามคําพิพากษาของศาล
๓.๖ ไมอยูในระหวางพักราชการหรือสํารองราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
๓.๗ ไมเปนผูที่เคยถูกใหออกจากราชการเพราะมีความผิด หรือมีมลทินหรือมัวหมอง
๓.๘ เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
๓.๙ ไมเปนผูที่เคยตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเวนความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ
๓.๑๐ ไมเปนผูเขารับการตรวจเลือกเขาเปนทหารกองประจําการ หรือผูที่ขอผอนผันเขารับการคัดเลือก
เปนทหารกองประจําการในปที่สมัครสอบ

-๒๓.๑๑ ไมเปนผูที่อยูในระหว างรับราชการเปนทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ) นับถึงวันที่ ๕ มิถุนายน
๒๕๖๐ (วันประกาศผลการสอบรอบสอง)
๓.๑๒ เปนผูมีวุฒิทางการศึกษา/สาขาวิชา เพศ คุณลักษณะเฉพาะ และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ทางราชการ
กําหนดไวในตําแหนงที่จะสมัครสอบครบถวนในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ (วันประกาศผลการสอบรอบสอง)
โดยจะตองมี หลั กฐานแสดงคุณวุฒิก ารศึกษาในระดับ คุณวุฒิ การศึก ษาและสาขาตรงตามตําแหนงที่ สมั คร
เทานั้น (ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) สามารถตรวจสอบขอมูลคุณวุฒิที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ใหการรับรอง
ไวแลวที่เว็บไซต www.ocsc.go.th )
๓.๑๓ ผูสมั ครสอบเพศชาย จะตองมี ความสูง ไมนอยกวา ๑๕๕ ซม. และผู สมัครสอบเพศหญิ งจะตองมี
ความสูงไมนอยกวา ๑๕๐ ซม. มีดัชนีความหนาของรางกาย (Body Mass Index) ไมเกิน ๓๐ กก./ตร.ม.
ไมเปนโรคเทาแบนยึดติด (Rigid type) และไมเปนโรคตาบอดสี (Color Blindness)
๓.๑๔ ไมเปนผูเสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดใหโทษ
๓.๑๕ ไมเปนผูที่มีรอยสักบนรางกายที่เห็นเดนชัด
๓.๑๖ ไมเปนผูอยูระหวางตั้งครรภ
๓.๑๗ คุณสมบัติตามขอ ๓.๓, ๓.๑๓, ๓.๑๔, ๓.๑๕ และ ๓.๑๖ ให ใชผลการตรวจร างกายโดยละเอี ยดของ
คณะกรรมการแพทยถือ เปนยุติ ซึ่ งจะมีการตรวจเพียงครั้งเดียว โดยไม ตรวจซ้ําอีกไม วากรณีใดๆ และจะไม
พิจารณาผลการตรวจจากสถานพยาบาลอื่น
๓.๑๘ สําหรับนายทหารประทวน ลูกจาง พลอาสาสมัคร หรือพนักงานราชการในสังกัดของสวนราชการ
กระทรวงกลาโหม ที่สมัครสอบจะตองมีหนังสือรับรองความประพฤติ และไดรับอนุญาตจากหนวยตนสังกัด
ในระดับกองพันหรือเทียบเทาขึ้นไป (ใหนําหลักฐานมาประกอบการรายงานตัวในรอบสุดทาย)
๓.๑๙ พระภิก ษุห รื อ สามเณร ทางกองบั ญ ชาการกองทั พ ไทยไม รั บ สมั ครสอบ และไม อ าจให เ ขาสอบ
คัดเลื อ กบุ คคลพลเรื อ นเพื่อ บรรจุ เ ขารั บ ราชการได ทั้ ง นี้เ ป นไปตามหนัง สื อ กรมสารบรรณคณะรั ฐ มนตรี
ฝายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม
ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘
๔. การสมัครสอบ
๔.๑ วิธีการสมัครสอบและชําระคาสมัครสอบ
๔.๑.๑ รั บ สมั ค รสอบทางอิ น เทอร เ น็ ต เท า นั้น ทางเว็ บ ไซต www.rtarf.mi.th ตั้ ง แต วั น จั น ทร ที่
๒๗ มีนาคม ถึงวันศุกรที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ตลอด ๒๔ ชม. ไมเวนวันหยุดราชการ
๔.๑.๒ ดําเนินการสมัครตามขั้นตอนที่กําหนด กรอกขอมูลและอัพโหลดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก
ไมสวมแวนตา ลงในใบสมัครออนไลนใหถูกตองและครบถวน แลวพิมพใบชําระคาสมัครเพื่อนําไปชําระเงิน
๔.๑.๓ นําใบชําระคาสมั ครไปชําระเงินผ านเคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุง ไทย ทุก สาขาทั่วประเทศ
ตั้ง แต วันจั นทร ที่ ๒๗ มี นาคม ถึง วันจั นทร ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ภายในเวลาทํ าการของธนาคาร
ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณเมื่อผูสมัครไดชําระคาสมัครสอบเรียบรอยแลวเทานั้น

-๓๔.๑.๔ คาสมั ครสอบ จํ า นวน ๔๐๐ บาท ประกอบดวยค าธรรมเนีย มการสอบ ๓๕๐ บาท และ
คาธรรมเนียมธนาคารและคาบริการทางอินเทอรเน็ต ๕๐ บาท เมื่อชําระคาสมัครสอบแลว จะไมจายคืนใหทุกกรณี
๔.๑.๕ เมื่อสิ้นสุดกําหนดวันรับชําระคาสมัคร ใหผูสมัครเขาระบบรับสมัครออนไลนอีกครั้งในระหวาง
วันจันทรที่ ๑ พฤษภาคม ถึงวันอาทิตยที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (วันสอบภาควิชาการ) เพื่อทําการพิมพ
บัตรประจําตัวผูสอบที่ระบุหมายเลขประจําตัวสอบลงในกระดาษ A4 สีขาว ทั้งนี้ผูสมัครสอบจะมีสิทธิ์เขาสอบ
ก็ ต อ เมื่ อ มี ร หั ส หมายเลขประจํ า ตั ว ผู ส อบ รู ป ถ า ย และมี ล ายมื อ ชื่ อ ของประธานกรรมการรั บ สมั ค ร
การสอบคัดเลือก ฯ ที่บัตรประจําตัวสอบเรียบรอยแลวเทานั้น
๔.๑.๖ ผูสมัครสอบตองตรวจสอบประกาศยืนยันเวลา สถานที่สอบ หองสอบ และหมายเลขที่นั่งสอบ
ไดที่ www.rtarf.mi.th โดยจะแจงใหทราบกอนวันสอบไมนอยกวา ๗ วัน
๔.๒ เงื่อนไขการสมัครสอบ
๔.๒.๑ การสมัครสอบทางอินเทอรเน็ต เปนการดําเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตามพระราชบัญญัติ
วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๔๔ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ โดยถือวา
ผูสมัครสอบไดรับทราบและรับรองตนเองวามีคุณสมบัติตรงตามประกาศทุกประการ หากผูสมัครกรอกขอมูล
อันเปนเท็จให ถือวาการสมัครสอบไมถูกตอ งตามประกาศรับสมั คร จะถูกตัดสิ ทธิ์ในการสอบและการบรรจุ
เขารับราชการทันที รวมถึงอาจมีความผิดฐานแจงความอันเปนเท็จตอเจาหนาที่ตามประมวลกฎหมายอาญา
๔.๒.๒ ผู ส มั ครสอบตอ งกรอกขอ มู ล และอั พ โหลดรู ป ถ ายหนา ตรง ไม ส วมหมวก ไม ส วมแว นตา
ลงในใบสมั ค รออนไลน ใ ห ถู ก ต อ งและครบถ ว นตามคํ า แนะนํา และวิ ธีก ารกรอกข อ มู ล ในเว็ บ ไซต กรณี
ขอผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบเอง คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาวาจะมีสิทธิ์ในการสมัครสอบหรือไม
๔.๒.๓ ผู ส มั ค รสอบ ต อ งติด ตามประกาศต างๆ เกี่ ยวกั บ การสอบคัด เลื อ กในครั้ ง นี้ อ ย างใกล ชิ ด
กรณีผูสมัครไมทราบขอมูลตามที่ไดประกาศไป คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาวาจะมีสิทธิใ์ นกรณีนั้นๆ หรือไม
๔.๒.๔ ผูส มัครสอบตอ งใชคุณวุฒิและสาขาวิชาตรงตามที่ป ระกาศรั บ สมั ครเท านั้นโดยไม สามารถ
ใชคุณวุฒิที่สูงกวามาสมัครในคุณวุฒิที่ต่ํากวาได และไมรับคุณวุฒิเทียบเทา
๔.๒.๕ ผูสมัครสอบหนึ่งคนมีสิทธิส์ มัครเพียงหนึ่งตําแหนงเทานั้น
๔.๒.๖ ผู ส มั ค รสอบที่ มี คุ ณ สมบั ติ ไ ม เ ป น ไปตามประกาศรั บ สมั ค ร ไม ว า จะพบในขั้ น ตอนใด
เชน ประกาศผล การรายงานตัว เขาอบรมหลักสูตรฝกอบรมบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเขารั บราชการทหาร
หรือทําสัญญาแลวก็ตาม ถือวาผูสมัครขาดคุณสมบัติมาตั้งแตตนไมมีสิทธิ์เขารับราชการหรือหากมีคําสั่งบรรจุ
เขารับราชการแลวก็สามารถยกเลิกการบรรจุเขารับราชการได
๔.๒.๗ ผูสมั ครที่ กระทําทุ จริตในการสอบไม วาดวยวิธีการใดๆ ก็ ตาม หากตรวจพบจะถูกจํ ากัดสิ ท ธิ์
บรรจุเขารับราชการ หรือหากบรรจุเขารับราชการแลว ก็สามารถยกเลิกการบรรจุเขารับราชการได

-๔๕. การสอบคัดเลือก
๕.๑ การสอบภาควิชาการ กําหนดสอบในวันอาทิตยที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ สําหรับเวลา และสถานที่
สอบเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด โดยจะแจงใหทราบกอนวันสอบไมนอยกวา ๗ วัน ที่ www.rtarf.mi.th
- การแตงกาย : ผูเขารับการสอบจะตอ งแตง ชุดสุภาพ รองเท าหุมส น (งดสวมเสื้อคอกลม เสื้อ แขนกุ ด
รองเทาแตะ กางเกงขาสั้น และชุดกีฬา)
๕.๒ การสอบรอบสอง ดําเนินการสอบเฉพาะผูที่สอบผานรอบแรกเทานั้น โดยมีรายละเอียดการสอบ ดังนี้
๕.๒.๑ การสอบภาคปฏิบั ติ ให ม ารายงานตัว ณ สโมสรกองบัญ ชาการกองทั พ ไทย ถนนแจ งวัฒนะ
แขวงทุ งสองห อง เขตหลั กสี่ กรุ งเทพฯ ในวันที่ ๒๐-๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมี กลุ มตําแหนงที่ ตอง
สอบภาคปฏิบัติ ดังนี้
๕.๒.๑.๑ กลุมตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร
๑) กลุมตําแหนงภาษาไทย
๒) กลุมตําแหนงภาษาอังกฤษ
๓) กลุมตําแหนงคอมพิวเตอร
๕.๒.๑.๒ กลุมตําแหนงนายทหารประทวน
๑) กลุมตําแหนงสารบรรณ
๒) กลุมตําแหนงการเงิน (๑),(๒)
๓) กลุมตําแหนงชางถายภาพ
๔) กลุมตําแหนงชางกอสราง
๕) กลุมตําแหนงชางยนต
๖) กลุมตําแหนงพลขับรถ
๗) กลุมตําแหนงการสัตว
๕.๒.๒ การสอบสัมภาษณ ใหมารายงานตัว ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ในวันที่
๒๐-๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ การตัดสินใชเกณฑ “ผาน” หรือ “ไมผาน” โดยผูสมัครสอบจะตองทําการสอบ
สัมภาษณเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงและหนวยงาน ในดานบุคลิกภาพ, ความรูความสามารถ
ทั่วไป สมรรถนะ และคุณลั กษณะทางทหารอาชีพ และมี ผลคะแนนการสอบสั มภาษณ ไมนอยกวารอยละ
๕๐ ขึ้นไป ถึงจะอยูในเกณฑ “ผาน”
- การแตงกาย : ผูเขารับการสอบสัมภาษณ จะตองแตงชุดสุภาพ ผูหญิงจะตองสวมกระโปรง
รองเทาหุมสน (งดสวมเสื้อคอกลม เสื้อแขนกุด รองเทาแตะ และกางเกงขาสั้น)
๕.๒.๓ การทดสอบสมรรถภาพรางกาย ใหมารายงานตัว ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ในวันที่ ๒๐-๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ การตัดสินใชเกณฑ “ผาน” หรือ “ไมผาน” โดยผูสมัครสอบจะตองทํา
การทดสอบสมรรถภาพรางกายใหครบทั้ง ๓ สถานี และมีผลคะแนนรวมการทดสอบสมรรถภาพรางกายรวมทั้ง
๓ สถานี ไม นอยกวาร อยละ ๔๕ ถึงจะอยูในเกณฑ “ผ าน” รายละเอี ยดในการทดสอบสมรรถภาพร างกาย
ตามผนวก ฉ โดยการทดสอบสมรรถภาพรางกายทั้ง ๓ สถานี มีดังนี้

-๕๕.๒.๓.๑ สถานีที่ ๑ ดันพืน้ ภายในเวลา ๒ นาที
๕.๒.๓.๒ สถานีที่ ๒ ลุกนั่ง ภายในเวลา ๒ นาที
๕.๒.๓.๓ สถานีที่ ๓ วิ่ง ระยะทาง ๑ กม.
- การแตงกาย : ใหเตรียมชุดกีฬาสีไมฉูดฉาด และรองเทาผาใบมาเปลี่ยน
๕.๒.๔ การตรวจหลักฐานการขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษ โดยผูสมัครสอบที่ผานการสอบภาควิชาการ
และเปนผู มีสิ ทธิ์ขอรั บคะแนนเพิ่ม พิ เศษตามหลัก เกณฑที่ กําหนดของกองบั ญชาการกองทั พไทย สามารถ
ยื่นเอกสารหลักฐานแกเจาหนาทีเ่ พื่อขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษ ตามผนวก ช โดยตองยื่นหลักฐานการขอรับคะแนน
เพิ่ มพิ เศษต อคณะกรรมการสอบคั ดเลื อก ณ โรงเรี ยนนายเรืออากาศนวมิ นทกษัตริ ยาธิราช ในวัน ที่ ๒๐-๒๑
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ มิ ฉะนั้นคณะกรรมการสอบคัดเลื อกจะถือ วาผู สมั ครสอบไดส ละสิท ธิ์ในการขอรั บ
คะแนนเพิ่มพิเศษ
๕.๓ การตรวจโรคโดยละเอียด (เฉพาะผูที่สอบผานเปนตัวจริง) จะดําเนินการตรวจโรคโดยละเอียด ในวันที่
๑๕-๑๖ มิ ถุน ายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิ ม พระบารมี ชั้น ๒ รพ.พระมงกุ ฎเกล า ฯ
ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยตองเตรียมตัวใหพรอมสําหรับการ X – RAY เจาะเลือด ตรวจปสสาวะ
และจะตองเสียคาใชจายในการตรวจโรคตามที่ทางราชการกําหนด ทั้งนี้ ความเห็นของคณะกรรมการแพทย
ในการตรวจโรคใหถือเปนเด็ดขาด และจะไมรับพิจารณาผลการตรวจโรคหรือใบรับรองแพทยจากหนวยงานอื่น
ทั้งสิ้น ผูที่ไมผานการตรวจโรคหรือตรวจพบโรคที่ขัดตอการรับราชการทหาร จะเรียกรองสิทธิ์ใดๆ จากทาง
ราชการไมได
๖. การตัดสินผลสอบ จะพิจารณาเฉพาะบุคคลที่ผานการสอบคัดเลือก ตามเกณฑที่กําหนดในแตละขั้นตอน
(การสอบภาควิชาการ, การสอบรอบสอง, และการตรวจโรคโดยละเอียด อยูในเกณฑ “ผาน”) โดยจัดเรียงลําดับ
คะแนนจากผูไดคะแนนสูงสุด ถึงผูไดคะแนนต่ําสุดในแตละขั้นตอนของแตละกลุมตําแหนง หากมีคะแนนรวม
เท ากั นให ถือ คะแนนภาควิชาการเป นหลั ก หากมี คะแนนภาควิชาการเท ากั นอี ก ให ถือ คะแนนวิชาเฉพาะ
ตําแหนงเปนหลัก หากมีคะแนนเทากันอีกใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก
๗. การประกาศผลสอบ
๗.๑ รอบแรก (ภาควิชาการ) ในวันจั นทร ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สโมสร
กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และที่ www.rtarf.mi.th
โดยประกาศผลผูที่สอบผานภาควิชาการ จํานวนไมเกิน ๓ เทาของจํานวนตําแหนงที่จะบรรจุเขารับราชการ
เรียงลําดับตามหมายเลขประจําตัวสอบ สําหรับการประกาศผลสอบภาควิชาการของกลุมตําแหนงนิติศาสตร
(รหั สกลุ มตําแหนง ๐๓๐๔) กํ าหนดประกาศผลในวันศุก รที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
จํานวนไมเกิน ๔ เทาของจํานวนตําแหนงที่จะบรรจุเขารับราชการ เรียงลําดับตามหมายเลขประจําตัวสอบ
๗.๒ รอบสอง ในวันจันทรที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และที่ www.rtarf.mi.th เรียงลําดับตามคะแนนสอบ

-๖๗.๓ ผูที่สอบคัดเลือกไดเปน “ตัวจริง” ใหมารายงานตัวกับเจาหนาที่ ในวันพุธที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. ณ สโมสร กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อตรวจสอบหลักฐาน รับฟงคําชี้แจงในเรื่องการ
เข า รั บ การตรวจโรคโดยละเอี ย ด และการฝ ก อบรมหลั ก สู ต รการฝ ก อบรมบุ ค คลพลเรื อ นก อ นบรรจุ
เขารั บ ราชการของกองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย หากไม ม ารายงานตัวและเขารั บ ฟ ง การชี้แจงตามวันและ
เวลาดังกลาว “ถือวาสละสิทธิ์” สํ าหรับการตรวจสอบหลักฐานใหเตรี ยมเอกสารหลักฐาน (ฉบับ จริงพรอ ม
สําเนา จํานวน ๓ ชุด) รายละเอียดดังนี้
๗.๓.๑ ใบสมัครที่พิมพจากระบบรับสมัครออนไลน (พรอมลงลายมือชื่อ)
๗.๓.๒ บัตรประจําตัวประชาชนผูสมัครสอบ บิดา มารดา
๗.๓.๓ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถามี)
๗.๓.๔ ใบสูติบัตรผูสมัคร
๗.๓.๕ หนังสืออนุญาตจากสวนราชการตนสังกัด (ถามี)
๗.๓.๖ ทะเบี ยนบ า นฉบั บ เจ าบ านของผู ส มั คร และบิ ด า มารดา ผู ใ ห กํ าเนิด หรื อ ทะเบี ยนบ า น
ที่นายทะเบียนรับรองที่แสดง วัน เดือน ปเกิด และสัญชาติที่ชัดเจน
๗.๓.๗ ใบทะเบียนสมรส บิดา มารดา
๗.๓.๘ กรณีที่บิดาหรือมารดาไมอยูในทะเบี ยนบานฉบับเดียวกันกับผูสมัครใหนําทะเบียนของบิดา
และมารดา มาแสดงดวย
๗.๓.๙ กรณีที่ บิ ดาหรื อ มารดาถึง แกก รรม และไม มี ชื่อ อยูในทะเบี ยนบาน ให นําใบมรณบั ตรหรื อ
หลักฐานอื่นของทางราชการมาแสดงประกอบ
๗.๓.๑๐ หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาที่ตรงกับตําแหนงที่ไดประกาศ
รั บ สมั ครเท านั้น (เพราะคณะกรรมการสอบคัด เลื อ กจะไม พิ จ ารณาหลั ก ฐานทางคุณวุฒิ ในระดั บ สู ง กว า
ที่ทางราชการตองการ) หลักฐานที่ใชแบงเปน ๒ กรณี ดังนี้
๗.๓.๑๐.๑ สมั ครสอบในตําแหน ง นายทหารสั ญ ญาบั ต ร ให ใชป ริ ญ ญาบั ตรหรื อ หนัง สื อ
รับรองจากสภาของสถาบันที่ระบุวา “โดยอนุมัติสภาของสถาบัน” พรอม Transcript ที่แปลเปนภาษาไทย
ทั้งนี้เพื่อให คณะกรรมการรับ สมั ครพิ จารณาสาขาวิชาที่สํ าเร็จ การศึกษาตรวจสอบวา สามารถบรรจุ ลงใน
ตําแหนงที่สมัครสอบไดหรือไม
๗.๓.๑๐.๒ สมัครสอบในตําแหนงนายทหารประทวน คุณวุฒิ ปวช. หรือ ปวส. ใหใชระเบียน
แสดงผลการศึกษา สํ าหรับ คุณวุฒิ ม.๓ หรื อ ม.๖ ให ใชใบสุ ทธิ หรื อประกาศนียบั ตร หรื อ ระเบียนแสดง
ผลการศึกษา
๗.๓.๑๑ หลักฐานรับราชการทหาร (แบบ สด.๔๓, สด.๙, สด.๘ หรือ สด.๓) สําหรับผูหญิงที่สําเร็จ
การศึกษาวิชาทหาร ใหใชหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๓ หรือ ๕
๗.๓.๑๒ หลั ก ฐานอื่ น ๆ ที่ แ สดงว า มี คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะตรงตามกลุ ม ตํ า แหนง ที่ ส มั ค รสอบ เช น
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เปนตน

-๗๗.๓.๑๓ สํ า หรั บ นายทหารประทวน ลู ก จ า ง พลอาสาสมั ค ร หรื อ พนั ก งานราชการ ในสั ง กั ด
ของสวนราชการ กระทรวงกลาโหม ตองแสดงหนังสือการไดรับอนุญาตจากหนวยตนสังกัดในระดับกองพัน
หรือเทียบเทาขึ้นไป และหนังสือยินยอมการลาออกจากตําแหนงรับราชการเดิม โดยจะบรรจุเขารับราชการ
ในตําแหนงใหมในอัตราเงินเดือนเริ่มตน และไมเรียกรองสิทธิ์การปรับชั้นเงินเดือนตามคุณวุฒิจากทางราชการ
๘. การตรวจสอบผลคะแนน ผูสมั ครสามารถขอดูผลคะแนนสอบไดที่ กรมกําลั งพลทหาร กองบั ญชาการ
กองทัพไทย ภายในกําหนดเวลาที่ระบุไวในขอนี้และตรวจสอบไดเฉพาะของตนเองเทานั้น
๘.๑ ผลคะแนนสอบรอบแรก ภายในวันจันทรที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
๘.๒ ผลคะแนนสอบรอบสอง ภายในวันจันทรที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
๙. การฝกอบรม ผู สมัครที่ ไดรับการคัดเลื อกเปนตัวจริง ตองเขารับการฝกอบรม “หลัก สูตรการฝกอบรม
บุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเขารับราชการทหารของกองบัญชาการกองทัพไทย” ระยะเวลา ๒ เดือน เพื่อทดสอบ
ทัศนคติ ภาวะความเปนผูนํา การทํางานเปนทีม การปรับตัวเขากับผูอื่น ทักษะการหารือกลุม ความสามารถ
ในการแสดงความคิดเห็น การมีความคิดริเริ่มสรางสรรค วิสัยทัศน รวมทั้งปฏิภาณไหวพริบ และความสามารถ
ดานตางๆ ที่เหมาะสมกับการเปนทหาร และตองผานเกณฑตามที่กองบัญชาการกองทัพไทยกําหนด จึงจะมี
สิทธิ์บรรจุเขารับราชการได หรือยังคงมีสิทธิ์รับราชการตอไปได
๑๐. การเตรียมตัวของผูสมัครสอบและคําแนะนําที่ควรทราบ
๑๐.๑ กองบัญชาการกองทัพไทย จะประกาศแจ งยื นยัน สถานที่สอบ หองสอบ และหมายเลขที่ นั่งสอบ
ใหกับผูสมัครสอบทราบ ตามขอ ๔.๑.๖ ผูสมัครสอบตองจดจํากําหนดวันเวลาและสถานที่สอบ ที่ไดนัดหมายไว
โดยแนชัด ทั้งนี้ผูสมัครจะตองติดตามประกาศตางๆ ของ คณะกรรมการฯ อยางใกลชิด กองบัญชาการกองทัพไทย
ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการเปลี่ ย นแปลงกํ า หนดการ วั น เวลา หรื อ สถานที่ หากผิ ด พลาดทางราชการ
จะไมรับพิจารณาทั้งสิ้น
๑๐.๒ ในวันสอบภาควิชาการ คณะกรรมการจะนํา ป ายป ดประกาศแผนผั ง ห อ งสอบและ ที่ นั่ง สอบ
ใหผูสมัครสอบไดทราบอีกครั้งที่สถานที่สอบและหนาหองสอบ
๑๐.๓ ผูสมัครสอบควรเดินทางไปถึงสถานที่สอบกอนเวลาที่กําหนดไว อยางนอย ๓๐ นาที เพื่อมีเวลา
ในการตรวจสอบแผนผังหองสอบ เลขที่หองสอบ และใหกรรมการคุมสอบตรวจความเรียบรอยของผูสมัครสอบ
กอนเขาหองสอบ ตลอดจนไมควรใหผูที่ไมเกี่ยวของกับการสอบเขามายุงเกี่ยวในหวงเวลานี้ เนื่องจากจะทํา
ใหเกิดความสับสนกับตัวผูสมัครสอบเองและคณะกรรมการ
๑๐.๔ ผูสมัครสอบตองเตรียมอุปกรณเครื่องเขียนมาเอง ไดแก ปากกาลูกลื่นสีดํา หรือสีน้ําเงิน ดินสอดํา
(2B ขึ้นไป) และยางลบ กรรมการคุมสอบจะแจกกระดาษคําตอบพรอมปญหาสอบให หามนํากระดาษหรือ
อุปกรณอยางอื่นเขาไปในหองสอบโดยเด็ดขาด

-๘๑๐.๕ การเขาสอบและการติดตอในสถานที่ราชการ จะตองแตงชุดสุภาพ รองเทาหุมสน (งดสวมเสื้อคอกลม
เสื้อแขนกุด รองเทาแตะ กางเกงขาสั้น และชุดกีฬา) มิฉะนัน้ กรรมการจะไมพิจารณาใหเขาหองสอบได
๑๐.๖ ผูที่ ส อบได จะไดรั บ การบรรจุ ในอั ตราเงิ นเดือ นตามคุณวุฒิ ที่ ป ระกาศรั บ สมั ครและอาจไดรั บ
การบรรจุในตางจังหวัด
๑๐.๗ บัตรประจําตัวสอบจะตองรักษาใหดีที่สุด และจะตองนํามาแสดงพรอมบัตรประจําตัวประชาชน
หรือบั ตรประจํ าตัวขาราชการตอคณะกรรมการทุกขั้นตอนของการสอบ หากชํารุ ดสู ญหายหรือไม มีมาแสดง
อาจพิจารณาไมใหเขาสอบ
๑๑. ขอควรปฏิบัติในการสอบภาควิชาการ
๑๑.๑ กอ นถึงกํ าหนดเวลาสอบ ไม เกิ น ๓๐ นาที กรรมการคุมสอบจะเรียกผู สมั ครสอบเขาหอ งสอบ
ตามลําดับหมายเลขประจําตัวสอบ เขานั่งตามผังที่นั่งสอบตามหมายเลขประจําตัวสอบที่กําหนด ผูสมัครสอบ
ต อ งวางบั ต รประจํ า ตั ว สอบ และบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนไว บ นโต ะ ที่ นั่ ง สอบ เพื่ อ ให ก รรมการตรวจ
หมายเลขประจําตัวสอบวาตรงกับที่นั่งสอบ และเมื่อกรรมการตรวจเสร็จแลวใหเก็บได
๑๑.๒ ห ามนําอุ ป กรณที่ ไม เ กี่ ยวขอ งกั บ การสอบเขาไปในห อ งสอบโดยเด็ดขาด เชน เครื่ อ งคํานวณ
นาฬิก าที่ เป นเครื่ องคิดเลข รวมถึง โทรศัพท มือ ถือ วิท ยุมื อถือ เพจเจอร หรื อเครื่ องมือ สื่อ สารแบบพกพา
ทุกชนิด และคณะกรรมการสอบคัดเลือกจะไมรับฝากอุปกรณดังกลาวกรณีที่ผูเขาสอบนําติดตัวมา
๑๑.๓ การเขาหองสอบชากวากําหนดเวลาสอบ
๑๑.๓.๑ หากมาถึงหองสอบชากวากําหนดเวลาสอบไมเกิน ๑๕ นาที ใหเขาหองสอบได แตไมตอ
เวลาสอบใหกําหนดหมดเวลาสอบตามที่ไดแจงใหทราบแลว
๑๑.๓.๒ หากมาถึงหองสอบชากวากําหนดเวลาสอบเกินกวา ๑๕ นาที จะไมมีสิทธิส์ อบในวิชานั้น
๑๑.๔ เมื่อกรรมการแจกป ญหาสอบและใบคําตอบแลว ผูสมั ครสอบตอ งรอฟงสั ญญาณเริ่มทําขอสอบ
จากกรรมการคุมสอบเทานั้น หามเปดปญหาสอบกอนกรรมการสั่งและหามทําขอสอบกอนเวลาที่กําหนด หากมีขอ
สงสัยใหยกมือถามกรรมการคุมสอบ กรรมการคุมสอบจะชี้แจงเฉพาะคําผิดเทานั้นสวนความหมายของขอสอบ
กรรมการคุมสอบจะไมอธิบาย
๑๑.๕ เมื่ อเริ่ม ทําขอ สอบแล ว ผูเ ขาสอบจะออกจากห องสอบกอ นหมดเวลาไมได ไม วาจะทํ าขอสอบ
เสร็จแลวหรือไมก็ตาม เวนกรณีฉุกเฉิน หรือจําเปนตองเขาหองน้ํา จะตองไดรับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ
แลวเทานั้นจึงจะออกจากหองสอบได
๑๑.๖ ขอ สอบทุ กขอ จะมี คําตอบที่ ถูก ตองที่ สุดเพียงขอ เดียว การเลื อกคําตอบให ปฏิบั ติตามคําชี้แจง
การตอบปญหาสอบ
๑๑.๗ หากปรากฏว ามี การทุ จ ริ ตหรื อ การช วยเหลื อ กั นในขณะสอบ กรรมการคุ มห องสอบจะบั น ทึ ก
ไวในใบคําตอบ ทั้งผูชวยเหลือและผูรับการชวยเหลือจะหมดสิทธิใ์ นการสอบคัดเลือก
๑๑.๘ กรณีผูชวยเหลือเปนผูอื่น (มิใชผูสมัครสอบดวยกัน) คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะสงตัวผูกระทําผิด
ใหเจาหนาที่บานเมืองดําเนินการตามกฎหมายทันที

-๙๑๑.๙ หามพูด คุย หรือแสดงกริยาทาทางที่สอไปทางทุจริต หามหยิบยื่นสิ่งของใหผูอื่นโดยพลการ
๑๑.๑๐ หามนั่งผิดจากหมายเลขที่นั่งสอบของตนเอง หรือลงหมายเลขประจําตัวสอบที่ไมใชของตนเอง
ในใบคําตอบ หากตรวจพบจะถูกดําเนินคดีอาญาโดยทันที
๑๑.๑๑ รับฟงคําแนะนําการเขียนใบคําตอบของกรรมการคุมสอบใหเขาใจ การไมใสใจที่จะปฏิบัติตาม
คําสั่งของกรรมการคุมสอบ ในการเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขประจําตัวสอบไมถูกตอง กรรมการจะ
ถือวาเปนความผิดของทาน และจะไมไดคะแนนในวิชานั้น
๑๒. เงื่อนไขการบรรจุเขารับราชการ
๑๒.๑ ผูที่สอบผ านการคัดเลือกยินดีใหทางราชการพิจารณาบรรจุเ ขารับราชการ ตามหลักเกณฑและ
เงื่ อนไขที่ ทางราชการกําหนด ทั้ งในสถานที่ก รุง เทพฯ ปริม ณฑล หรือ ตางจั ง หวัด หากผูที่ สอบคัดเลื อกได
ไมประสงคเขารับราชการตามที่กําหนด ถือวาผูสมัครสอบสละสิทธิเ์ ขารับราชการทุกกรณี
๑๒.๒ กองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย จะไม รั บ โอนหรื อ ย า ยผู ที่ ส อบผ า นการคั ด เลื อ ก ที่ มิ ไ ด สั ง กั ด
กองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย โดยจะตอ งลาออกจากส วนราชการเดิ ม ก อ น และจะบรรจุ ในตํา แหนง และ
รับเงินเดือน ตามคุณวุฒิที่สมัคร
๑๒.๓ สําหรับผูสมัครสอบในกลุมตําแหนงชางยนต (รหัสกลุมตําแหนง ๓๑๑๔) เมื่อสอบไดเปนตัวจริงให
บรรจุลงตําแหนงพลขับรถ และใหไดรับเงินเดือนตามตําแหนง
๑๓. การติดตอสอบถามขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
๑๓.๑ สอบถามรายละเอี ย ดการสมั ค รสอบได ที่ กรมสารบรรณทหาร กองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย
ถนนแจ ง วัฒ นะ แขวงทุ ง สองห อ ง เขตหลั ก สี่ กรุ ง เทพฯ ตั้ง แตเ วลา ๐๘.๓๐ น. ถึ ง ๑๖.๐๐ น. (ไม เ ว น
วันหยุดราชการ) โทร. ๐ ๒๕๗๕ ๖๓๕๗, ๐๖ ๒๘๒๔ ๕๑๗๖ และ ๐๖ ๒๘๖๐ ๓๓๗๙
๑๓.๒ สอบถามรายละเอี ยดตรวจสอบคุณ วุฒิ ในการสมั ค รสอบ, การสอบภาควิช าการ, การสอบ
ภาคปฏิบั ติ, การทดสอบสมรรถภาพรางกาย, การประกาศผลสอบ ไดที่ก รมกําลั งพลทหาร กองบั ญชาการ
กองทัพไทย ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.๐ ๒๕๗๕ ๖๐๗๓, ๐๖ ๒๗๕๗ ๔๖๖๒
และ ๐๖ ๑๙๙๗ ๔๒๐๔ ในวันและเวลาราชการ
๑๓.๓ สอบถามรายละเอียดการตรวจโรค (เฉพาะเวลาราชการ) ไดที่สํานักงานแพทยทหาร กรมยุทธบริการทหาร
กองบั ญชาการกองทัพ ไทย ถนนกรุงเทพ ฯ - นนทบุรี เขตบางซื่อ กรุงเทพ ฯ โทร. ๐ ๒๕๘๖ ๗๓๖๐ หรื อ
๐ ๒๙๖๓ ๖๑๐๖

ก-๑

ผนวก ก บัญชีกลุมตําแหนงที่เปดรับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรจากบุคคลพลเรือน
รหัสกลุมตําแหนง
๐๑๐๑

กลุมตําแหนง
กลุมตําแหนงการเงิน (๑)

จํานวน อัตรา
๒

ร.อ.

เพศ

คุณวุฒิ

ชาย

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี, สาขาการเงิน, สาขาการเงินและการธนาคาร,
สาขาการธนาคารและการเงิน

๐๑๐๒

กลุมตําแหนงการเงิน (๒)

๒

ร.อ. ชาย/หญิง

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี, สาขาการเงิน, สาขาการเงินและการธนาคาร,
สาขาการธนาคารและการเงิน

๐๒๐๓

กลุมตําแหนงรัฐศาสตร

๑

ร.อ. ชาย/หญิง

ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร, สาขารัฐประศาสนศาสตร, สาขาสังคมศาสตร

๐๓๐๔

กลุมตําแหนงนิติศาสตร

๑

พ.ต. ชาย/หญิง

ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร และเปนสมาชิกแหงเนติบัณฑิตยสภา

๒

ร.อ. ชาย/หญิง

๑

ร.อ. ชาย/หญิง ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต, ศิลปศาสตรบัณฑิต, ครุศาสตรบัณฑิต, ศึกษาศาสตรบัณฑิต

๐๔๐๕

กลุมตําแหนงภาษาไทย

สาขาภาษาไทย หรือสาขาการสอนภาษาไทย
๐๕๐๖

กลุมตําแหนงภาษาอังกฤษ

๑

ร.อ. ชาย/หญิง ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต, ศิลปศาสตรบัณฑิต, ครุศาสตรบัณฑิต, ศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาภาษาไทย หรือสาขาการสอนภาษาไทย
สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาการสอนภาษาอังกฤษ

๐๖๐๗

กลุมตําแหนงไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

๑

ร.อ.

ชาย

ปริญญาตรี สาขาไฟฟากําลัง หรืออิเล็กทรอนิกส

๐๗๐๘

กลุมตําแหนงไฟฟาอุตสาหกรรม

๑

ร.อ.

ชาย

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา, สาขาไฟฟาอุตสาหกรรม
หรือสาขาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม

ก-๒
รหัสกลุมตําแหนง
๐๘๐๙

กลุมตําแหนง
กลุมตําแหนงคอมพิวเตอร

จํานวน อัตรา
๔

เพศ

ร.อ. ชาย/หญิง

คุณวุฒิ
ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิศวกรรมซอฟทแวร,
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร

๐๙๑๐

กลุมตําแหนงพืชกรรมและทุงหญา

๑

ร.อ. ชาย/หญิง

ปริญญาตรี สาขาพืชสวน, สาขาพืชไร, สาขาโรคพืช หรือสาขาปฐพีวิทยา

๑๐๑๑

กลุมตําแหนงรังสีเทคนิค

๑

ร.อ. ชาย/หญิง

ปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค มีทักษะการใชเครื่องมือและอุปกรณ
และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ

๑๘

๑) รับสมัคร และสอบคัดเลือกเปนกลุมตําแหนง
๒) รายละเอียดชื่อตําแหนง และที่ตั้งหนวย ตาม ผนวก ค

ก-๓

ขอบเขตเนื้อหาการสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติ
ตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร
๑. วิชาพื้นฐานความรูทั่วไป ทุกตําแหนงสอบเหมือนกัน เวน กลุมตําแหนงนิติศาสตร (รหัสตําแหนง ๐๓๐๔)
ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
๑.๑ คณิ ต ศาสตร ความรู เ กี่ ย วกั บ เซต ตรรกศาสตร ความสั ม พั น ธ แ ละฟ ง ก ชั่ น ระบบจํ า นวนจริ ง
ความนาจะเปน สถิติ ลําดับและอนุกรม
เอกสารอา งอิง หนังสื อเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐานและเพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษา ปที่ ๔ - ๖ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ
๑.๒ ภาษาไทย ระดับปริญญาตรี
- หลั กภาษา ความรู เกี่ ยวกั บ หนวยเสี ยง รู ปลั กษณของคํา หนาที่ ของคํา การสะกดคํา การอ านคํา
ความหมายของคํา ลักษณะประโยคเพื่อการสื่อสาร
- การใชภาษา ความรูเกี่ยวกับ การใชพจนานุกรม ระดับภาษา ราชาศัพท สํานวน สุภาษิต คําพังเพย
ขอบกพรองในการใชประโยค โวหารการเขียน การใชเครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ
- ความเขาใจภาษา ความรูเกี่ยวกับ การอานจับใจความ การอานตีความ การอานสรุปความ การเขียน
เรียงความ/บทความ
เอกสารอางอิง
- พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔
- ราชาศัพทของสํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ
- อานอยางไรและเขียนอยางไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
- ภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
- หลักเกณฑการใชเครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
- คูมือหลักภาษาไทยและการใชภาษาไทยทุกเลมที่จําหนายทั่วไป
๑.๓ ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี ความรูเกี่ยวกับ ดานคําศัพท สํานวน ไวยากรณ ความเขาใจประโยค
และเนื้อเรื่องที่อาน การจับประเด็นและใจความสําคัญของเรื่องและบทสนทนาทั่วไป
เอกสารอางอิง ภาษาอังกฤษพื้นฐานทั่วไป ระดับปริญญาตรี
๑.๔ ความรูทั่วไป ความรู ดานการเมื อ ง การทหาร เศรษฐกิจ สั งคม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี พลั งงาน
สิ่งแวดลอม ประชาคมอาเซียน ในระหวางวันที่ ๑ - ๓๐ เม.ย.๖๐ และคานิยมคนไทย

ก-๔
๒. วิช าพื้นฐานความรูทั่วไป เฉพาะ กลุ ม ตําแหนงนิติศาสตร (รหัส ตําแหนง ๐๓๐๔) ขอ สอบปรนัย ๔
ตัวเลือก รวม ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
๒.๑ ภาษาไทย ระเบียบงานสารบรรณ
๒.๒ ภาษาอังกฤษเบื้องตนสําหรับนักกฎหมาย
๒.๓ ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
๒.๔ ความรูพื้นฐานกฎหมายปจจุบันและกฎหมายความมั่นคง
๒.๕ ความรูพื้นฐานกฎหมายระหวางประเทศ
๒.๖ ความรูเกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
๒.๗ ความรูเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ........
เอกสารอางอิง
- ระเบี ยบสํ านัก นายกรั ฐ มนตรี วาดว ยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ พร อ มภาคผนวกฉบั บ แก ไ ข
พ.ศ.๒๕๓๙ และคําอธิบาย
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘
- ภาคผนวก ๖ ทายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม
- พจนานุกรมกฎหมายและศัพทที่เกี่ยวของ อังกฤษ – ไทย ผูแตง รศ.ถาวร โพธิ์ทอง
- คูมือใชงาน Window 10 ฉบับสมบูรณ ผูแตง สุธีร นวกุล บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด มหาชน
- คูมือใชงาน Microsoft Office 2013 ฉบับสมบูรณ ผูแตง ธัชชัย จําลอง บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด มหาชน
- เหตุการณปจจุบันตั้งแต คสช.
- กฎหมายระหวางประเทศ ผูแตง ศ.ดร.จุมพต สายสุนทร
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
- รางพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ........
๓. วิชาเฉพาะตําแหนง
๓.๑ กลุมตําแหนงการเงิน (๑) และ (๒) (รหัสกลุมตําแหนง ๐๑๐๑ และ ๐๑๐๒)
การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน
๓.๑.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ
๓.๑.๑.๑ วิชาหลักการบัญชี
๓.๑.๑.๒ วิชาการบัญชีชั้นสูง
๓.๑.๑.๓ วิชาการบัญชีการเงิน
๓.๑.๑.๔ เศรษฐศาสตรจลุ ภาค และ เศรษฐศาสตรมหภาค
๓.๑.๒ เอกสารอางอิง ตําราระดับปริญญาตรี
๓.๑.๓ การสอบภาคปฏิบัติ ไมมี

ก-๕
๓.๒ กลุมตําแหนงรัฐศาสตร (รหัสกลุม ตําแหนง ๐๒๐๓)
การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน
๓.๒.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ
๓.๒.๑.๑ ความรูรัฐประศาสนศาสตร
๓.๒.๑.๒ ความรูเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศและอาเซียน
๓.๒.๑.๓ การบริหารจัดการองคการ
๓.๒.๒ เอกสารอางอิง
๓.๒.๒.๑ การบริหารรัฐกิจเบื้องตน (Introduction to public administration)
- ความหมายและขอบเขต
- เทคนิคการบริหาร สื่อความเขาใจ
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง (PA 200) สํานักพิมพ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง http://e-book.ram.edu/e-book/indexstart.htm
๓.๒.๒.๒ องคการระหวางประเทศ (International Organizations)
- ความสัมพันธระหวางประเทศขององคการ
ผูเขียน : ดร.ขจิต จิตตเสวี คณะรัฐศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๓.๒.๒.๓ อาเซียน ๒๐๒๕ : มุงหนาไปดวยกัน ASEAN 2025 (Forging Ahead Together)
กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ www.mfa.go.th/asean
๓.๒.๒.๔ วิสัยทัศนประชาคมอาเซียน 2025 และแผนงานประชาคมอาเซียน 2016-2025
กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ www.mfa.go.th/asean
๓.๒.๒.๕ การบริหารจัดการองคการตามทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร
ผูเขียน ศิริรัตน ชุณหคลาย สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๓.๒.๓ การสอบภาคปฏิบัติ ไมมี
๓.๓ กลุมตําแหนงนิติศาสตร (รหัสกลุมตําแหนง ๐๓๐๔)
การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบอัตนัย ๔ ขอ ๑๐๐ คะแนน
๓.๓.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ
๓.๓.๑.๑ กฎหมายแพงและพาณิชย
๓.๓.๑.๒ กฎหมายอาญา
๓.๓.๑.๓ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
๓.๓.๑.๔ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๓.๓.๑.๕ พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.๒๔๙๘
๓.๓.๑.๖ พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖
๓.๓.๑.๗ ประมวลกฎหมายอาญาทหาร

ก-๖
๓.๓.๑.๘ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว พ.ศ.๒๕๕๗)
๓.๓.๑.๙ รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ........ (ฉบับลงประชามติ)
๓.๓.๑.๑๐ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตริ าชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
๓.๓.๑.๑๑ พระราชบัญญัตจิ ัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒
๓.๓.๑.๑๒ ประกาศและคําสัง่ คสช. ที่มีผลเปนกฎหมาย
๓.๓.๒ การสอบภาคปฏิบัติ ไมมี
๓.๔ กลุมตําแหนงภาษาไทย (รหัสกลุมตําแหนง ๐๔๐๕)
การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๖๐ คะแนน
๓.๔.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ
๓.๔.๑.๑ ความรูความเขาใจธรรมชาติพลังของภาษาและภูมิปญ
 ญาทางภาษาไทย
๓.๔.๑.๒ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญ และประสิทธิภาพของการใชทกั ษะภาษาไทย
ในการสือ่ สาร
๓.๔.๑.๓ ทักษะทางภาษาไทยในการแสวงหาความรูเพือ่ นําไปใชในการพัฒนาตนเองและอาชีพ
๓.๔.๑.๔ การนําความรู ขอคิดที่จะไดจากการศึกษา วรรณคดี วรรณกรรม และภูมิปญ
 ญาทาง
ภาษาไทยไปใชในการดํารงชีวิต และงานอาชีพ
๓.๔.๑.๕ มีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการเรียบเรียงถอยคําในการสือ่ สาร
๓.๔.๑.๖ ใชภาษาไทยเปนเครื่องมือในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
๓.๔.๑.๗ เห็นคุณคา และความงามของภาษาไทย
๓.๔.๒ เอกสารอางอิง
๓.๔.๒.๑ หลักภาษาไทย (ฉบับสมบูรณ) ผูแตง รศ.วิเชียร เกษประทุม สํานักพิมพ พ.ศ.พัฒนา,
บจก.สนพ.
๓.๔.๒.๒ ภาษาไทย ม.๔-๕-๖ ผูแตง โสภา วิรยศิริ สํานักพิมพ ภูมิบณ
ั ฑิต
๓.๔.๒.๓ สรุปหลักภาษาไทย - วรรณคดีวิจักษ ม.๔-๕-๖ (ฉบับสมบูรณ) ผูแตง กองบรรณาธิการ
และคณาจารย THINK BEYOND GENIUS
๓.๔.๒.๔ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผูแตง จิรวัฒน เพชรรัตน, อัมพร ทองใบ สํานักพิมพ โอเดียนสโตร
๓.๔.๓ การสอบภาคปฏิบัติ คะแนนสอบปฏิบัติ ๔๐ คะแนน
สอบปฏิบัติโดยการทําการสอนภาคทฤษฎี ใชเวลาสอน ๓๐ นาที เลือกสอนในเนื้อหาเกี่ยวกับ
การใชทั กษะภาษาไทยในการสื่ อ สาร การเรี ยบเรี ยงถอยคํา การใชภาษาไทยเปนเครื่ องมือ ในการสื่ อสาร
และการนําธรรมชาติ พลัง ภูมิปญญา คุณคา ความงามของภาษาไทยไปใช ในการดํารงชีวิตและงานอาชีพ
และสงแผนการสอนใหคณะกรรมการในวันสอบภาคปฏิบัติ จํานวน ๓ ชุด

ก-๗
๓.๕ กลุมตําแหนงภาษาอังกฤษ (รหัสกลุมตําแหนง ๐๕๐๖)
การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๖๐ คะแนน
๓.๕.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ
๓.๕.๑.๑ วิชาภาษาอั ง กฤษ (ความรู ภาษาอั ง กฤษระดับ ปริ ญ ญาตรี ดานคํา ศัพ ท สํ านวน
ไวยากรณ ความเขาใจประโยค การอานจับใจความสําคัญของเรื่อง และบทสนทนาทั่วไป)
๓.๕.๑.๒ วิชาภาษาไทย (ความรูภาษาไทยระดับปริญญาตรีดานหลักภาษาไทย และสํานวน
ภาษาไทย)
๓.๕.๒ เอกสารอางอิง
๓.๕.๒.๑ หนังสือไวยากรณภาษาอังกฤษทั่วไป
๓.๕.๒.๒ หนังสือพิมพ/นิตยสารภาษาอังกฤษ
๓.๕.๒.๓ Website ภาษาอังกฤษตางๆ
๓.๕.๒.๔ หนังสือหลักภาษาไทยทั่วไป
๓.๕.๓ การสอบภาคปฏิบัติ คะแนนสอบภาคปฏิบัติ ๔๐ คะแนน
๓.๕.๓.๑ ผู เ ข าสอบตอ งสอบการสอนโดยใช แผนการสอนและสื่ อ การสอนวิชาภาษาไทย
เรื่ อ งลัก ษณะนาม โดยใชเ วลาคนละ ๓๐ นาที สามารถใชสื่ อ การสอนได เชน บัตรคํา PowerPoint2010
สื่อมัลติมีเดียตาง ๆ ฯลฯ และสงแผนการสอนใหคณะกรรมการ ในวันสอบภาคปฏิบัติ จํานวน ๓ ชุด
๓.๕.๓.๒ สอบ Listening
๓.๖ กลุมตําแหนงไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (รหัสกลุมตําแหนง ๐๖๐๗)
การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน
๓.๖.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ
๓.๖.๑.๑ งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส
๓.๖.๑.๒ การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส
๓.๖.๑.๓ อุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสและวงจร
๓.๖.๑.๔ วงจรดิจิตอล
๓.๖.๑.๕ เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
๓.๖.๑.๖ เครื่องรับสงวิทยุและระบบสือ่ สาร
๓.๖.๑.๗ ทฤษฎีและการใชงานความถี่ยานไมโครเวฟ
๓.๖.๒ เอกสารอางอิง
๓.๖.๒.๑ หนังสืองานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส
ผูเรียบเรียง สายัณต ชื่นอารมณ บริษัท วังอักษร จํากัด
๓.๖.๒.๒ หนังสือการวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส
ผูเรียบเรียง สายัณต ชื่นอารมณ บริษัท วังอักษร จํากัด

ก-๘
๓.๖.๒.๓ หนังสืออุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสและวงจร
ผูเรียบเรียง สายัณต ชื่นอารมณ บริษัท วังอักษร จํากัด
๓.๖.๒.๔ หนังสือวงจรดิจิตอล
ผูเรียบเรียง สายัณต ชื่นอารมณ บริษัท วังอักษร จํากัด
๓.๖.๒.๕ หนังสือเครื่องวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ผูเรียบเรียง วีรธรรม ไชยยงค และ ไวพจน ศรีธัญ บริษัท วังอักษร จํากัด
๓.๖.๒.๖ หนังสือเครื่องรับสงวิทยุและระบบสื่อสาร
ผูเรียบเรียง พ.ต.ท.สุชาติ กังวารจิตต บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด
๓.๖.๒.๗ หนังสือทฤษฎีและการใชงานความถี่ยานไมโครเวฟ
ผูเรียบเรียง พิชัย ภักดีพานิชเจริญ บริษัท PHYSICS CENTER
๓.๖.๓ การสอบภาคปฏิบัติ ไมมี
๓.๗ กลุมตําแหนงไฟฟาอุตสาหกรรม (รหัสกลุมตําแหนง ๐๗๐๘)
การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน
๓.๗.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ
๓.๗.๑.๑ วงจรไฟฟา
๓.๗.๑.๒ เครื่องวัดไฟฟา
๓.๗.๑.๓ งานซอมเครื่องใชไฟฟา
๓.๗.๑.๔ หมอแปลงไฟฟา
๓.๗.๑.๕ เครื่องกลไฟฟา
๓.๗.๑.๖ การควบคุมมอเตอร
๓.๗.๑.๗ ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
๓.๗.๒ เอกสารอางอิง
๓.๗.๒.๑ หนังสือวงจรไฟฟากระแสตรง
ผูเรียบเรียง ไวพจน ศรีธัญ บริษัท วังอักษร จํากัด
๓.๗.๒.๒ หนังสือวงจรไฟฟากระแสสลับ
ผูเรียบเรียง ไวพจน ศรีธัญ บริษัท วังอักษร จํากัด
๓.๗.๒.๓ หนังสือเครื่องวัดไฟฟา
ผูเรียบเรียง ไวพจน ศรีธัญ บริษัท วังอักษร จํากัด
๓.๗.๒.๔ หนังสืองานซอมเครื่องใชไฟฟา
ผูเรียบเรียง ไวพจน ศรีธัญ บริษัท วังอักษร จํากัด
๓.๗.๒.๕ หนังสือหมอแปลงไฟฟา
ผูเรียบเรียง ไวพจน ศรีธัญ บริษัท วังอักษร จํากัด

ก-๙
๓.๗.๒.๖ หนังสือเครื่องกลไฟฟา ๑
สํานักพิมพ สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุน) ผูเ รียบเรียง ไชยชาญ หินเกิด
๓.๗.๒.๗ หนังสือเครื่องกลไฟฟา ๑
สํานักพิมพ ศูนยสงเสริมอาชีวะ ผูเรียบเรียง ธวัชชัย อัตถวิบูรณกลุ
๓.๗.๒.๘ หนังสือการควบคุมมอเตอรไฟฟา
ผูเรียบเรียง ไวพจน ศรีธัญ บริษัท วังอักษร จํากัด
๓.๗.๒.๙ หนังสือระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
ผูเรียบเรียง ทักษิณ โสภาปยะ และ เสมอศักดิ์ สุดา บริษัท วังอักษร จํากัด
๓.๗.๓ การสอบภาคปฏิบัติ ไมมี
๓.๘ กลุมตําแหนงคอมพิวเตอร (รหัสกลุม ตําแหนง ๐๘๐๙)
การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๖๐ คะแนน
๓.๘.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ
๓.๘.๑.๑ ระบบคอมพิวเตอรเครือขาย
๓.๘.๑.๒ คอมพิวเตอรเบื้องตน
๓.๘.๑.๓ อัลกอริทึม
๓.๘.๑.๔ ฐานขอมูล
๓.๘.๑.๕ การวิเคราะหและออกแบบระบบ
๓.๘.๒ เอกสารอางอิง
๓.๘.๒.๑ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
๓.๘.๒.๒ ระบบคอมพิวเตอรเบื้องตน
๓.๘.๒.๓ การประมวลผลขอมูลและอัลกอริทึม
๓.๘.๒.๔ ระบบฐานขอมูล
๓.๘.๒.๕ การวิเคราะหและออกแบบระบบ
๓.๘.๒.๖ การสื่อสารขอมูลระดับพื้นฐาน
๓.๘.๒.๗ TCP/IP และโปรโตคอลของอินเตอรเน็ต
เอกสาร/ตํารา ตามขอบเขตกําหนดขอ ๓.๘.๒.๑ – ๓.๘.๒.๗ สามารถดาวนโหลดขอมูลจาก
http://e-book.ram.edu/e-book
๓.๘.๓ การสอบภาคปฏิบัติ คะแนนสอบภาคปฏิบัติ ๔๐ คะแนน
ให ผูเขาทําขอสอบภาคเขียนโปรแกรมตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด โดยผู ทําการสอบ
สามารถเลือกไดวาจะเขียนดวยโปรแกรมภาษาอะไรใหระบุในการสอบ

ก-๑๐
๓.๙ กลุมตําแหนงพืชกรรมและทุงหญา (รหัสกลุมตําแหนง ๐๙๑๐)
การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน
๓.๙.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ การจัดการทุงหญา พืชอาหารสัตว การจัดการ
ดิน น้ํา และปุย
๓.๙.๒ เอกสารอางอิง
๓.๙.๒.๑ พืชอาหารสัตวเขตรอน โดย ศ.ดร.สายัณห ทัดศรี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๓.๙.๒.๒ หนังสือชุดวิชา ๙๐๔๐๖ ดิน น้ํา และปุย เลม ๑ และเลม ๒ คณะเกษตรและสหกรณ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๓.๙.๒.๓ มาตรฐานพืชอาหารสัตวแหง กองอาหารสัตว กรมปศุสัตว
๓.๙.๒.๔ หญาหมัก กรมปศุสัตว
๓.๙.๓ การสอบภาคปฏิบัติ ไมมี
๓.๑๐ กลุมตําแหนงรังสีเทคนิค (รหัสกลุม ตําแหนง ๑๐๑๑)
การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน
๓.๑๐.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ
๓.๑๐.๑.๑ กายวิภาคศาสตร และสรีรวิทยาเบื้องตน
๓.๑๐.๑.๒ ความรูทั่วไปของรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตรนิวเคลียร
๓.๑๐.๒ เอกสารอางอิง
๓.๑๐.๒.๑ พยาธิสรีรวิทยาทางการแพทย เลม ๑
สุจินดา ริมศรีทอง, สุดาพรรณ ธัญจิรา, อรุณศรี เตชัสหงศ
๓.๑๐.๒.๒ หนังสือเกี่ยวกับความรูดานรังสีวินิจฉัย รังสีรักษาและเวชศาสตรนิวเคลียร
๓.๑๐.๓ การสอบภาคปฏิบัติ ไมมี

ข-๑

ผนวก ข บัญชีกลุมตําแหนงที่เปดรับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารประทวนจากบุคคลพลเรือน
รหัสกลุมตําแหนง

กลุมตําแหนง

จํานวน อัตรา

เพศ

คุณวุฒิ

๒๑๐๑

กลุมตําแหนงสารบรรณ

๑๑

ส.อ.

ชาย

ม.๓, ม.๖, ปวช.-ปวส.สาขาพณิชยการ และบริหารธุรกิจทุกสาขา

๒๒๐๓

กลุมตําแหนงการเงิน (๑)

๔

ส.อ.

ชาย

ปวช. - ปวส. สาขาการบัญชี, สาขาการเงิน หรือสาขาการเงินการธนาคาร

๒๒๐๔

กลุมตําแหนงการเงิน (๒)

๕

ส.อ. ชาย/หญิง

๒๓๐๕

กลุมตําแหนงคอมพิวเตอร (๑)

๒

ส.อ.

๒๓๐๖

กลุมตําแหนงคอมพิวเตอร (๒)

๒

ส.อ. ชาย/หญิง

๒๔๐๗

กลุมตําแหนงชางกอสราง

๒

ส.อ.

ชาย

ปวช.-ปวส. สาขาชางกอสราง หรือสาขาชางโยธา

๒๕๐๘

กลุมงานชางถายภาพ

๑

ส.อ.

ชาย

ม.๖, ปวช. - ปวส. สาขาการถายภาพ

๒๖๐๙

กลุมตําแหนงผูชวยทันตแพทย

๑

ส.อ. ชาย/หญิง

๒๗๑๐

กลุมตําแหนงผูชวยพยาบาล

๓

ส.อ.

ชาย

ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล หลักสูตร ๑ ป

๒๘๑๑

กลุมตําแหนงรังสีเทคนิค

๑

ส.อ.

ชาย

อนุปริญญา วิทยาศาสตรการแพทย สาขารังสีเทคนิค

๒๙๑๒

กลุมตําแหนงบริการ

๒

ส.อ. ชาย/หญิง

ชาย

ปวช. - ปวส. สาขาการบัญชี, สาขาการเงิน หรือสาขาการเงินการธนาคาร
ปวช.-ปวส.สาขาคอมพิวเตอร, สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือสาขาสารสนเทศ
ปวช.-ปวส.สาขาคอมพิวเตอร, สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือสาขาสารสนเทศ

ประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทยหรือทันตภิบาล หลักสูตร ๑ ป

ปวช., ปวส. สาขาคหกรรม

ข-๒
รหัสกลุมตําแหนง
๓๐๑๓

กลุมตําแหนง
กลุมตําแหนงพลขับรถ

จํานวน อัตรา
๔

ส.อ.

เพศ

คุณวุฒิ

ชาย

ม.๓, ม.๖ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต อายุไมต่ํากวา ๒๒ ปบริบูรณ
เปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๑

๓๑๑๔

กลุมตําแหนงชางยนต

๖

ส.อ.

ชาย

ปวช. - ปวส. สาขาชางยนต มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต อายุไมต่ํากวา ๒๒ ปบริบูรณ
เปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๑

๓๒๑๕

กลุมตําแหนงการสัตว
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

๖
๕๐

๑) รับสมัคร และสอบคัดเลือกเปนกลุมตําแหนง
๒) รายละเอียดชื่อตําแหนง และที่ตั้งหนวย ตาม ผนวก ค

ส.อ.

ชาย

ปวส. สาขาสัตวบาล, สาขาสัตวศาสตร หรือสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว

ข-๓

ขอบเขตเนื้อหาการสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติ
ตําแหนงนายทหารประทวน
๑. วิชาพื้นฐานความรูทั่วไป ทุกตําแหนงสอบเหมือนกัน ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน
ดังนี้
๑.๑ คณิตศาสตร ระดับ ม.๑ – ม.๓
เอกสารอางอิง หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐานและเพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๓ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ
๑.๒ ภาษาไทย ระดับ ม.๑ – ม.๓
๑.๒.๑ หลักภาษา ความรูเกี่ยวกับ หนวยเสียง รูปลักษณของคํา หนาที่ของคํา การสะกดคํา การอานคํา
ความหมายของคํา ลักษณะประโยคเพื่อการสื่อสาร
๑.๒.๒ การใชภาษา ความรู เกี่ ยวกั บ การใชพ จนานุก รม ระดับ ภาษา ราชาศัพ ท สํ านวน สุ ภาษิต
คําพังเพย ขอบกพรองในการใชประโยค โวหารการเขียน การใชเครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ
๑.๒.๓ ความเขาใจภาษา ความรูเกี่ ยวกับ การอานจับใจความ การอานตีความ การอานสรุปความ
การเขียนเรียงความ/บทความ
๑.๒.๔ เอกสารอางอิง
๑.๒.๔.๑ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔
๑.๒.๔.๒ ราชาศัพทของสํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ
๑.๒.๔.๓ อานอยางไรและเขียนอยางไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
๑.๒.๔.๔ ภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
๑.๒.๔.๕ หลักเกณฑการใชเครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
๑.๒.๔.๖ คูมือหลักภาษาไทยและการใชภาษาไทยทุกเลมที่จําหนายทั่วไป
๑.๒.๔.๗ ตําราภาษาไทยทั่วไป ระดับ ม.๑ – ม.๓
๑.๓ ภาษาอังกฤษ เนื้อหาระดับ ม.๑ – ม.๓ ความรูเกี่ยวกับ คําศัพท สํานวน ไวยากรณพื้นฐาน ความเขาใจ
ประโยคและเนื้อเรื่องที่อาน การจับประเด็นและใจความของเรื่อง และบทสนทนาระดับเบื้องตน
เอกสารอางอิง ตําราภาษาอังกฤษพื้นฐานทั่วไป ระดับ ม.๑ – ม.๓
๑.๔ ความรู ทั่วไป ความรูดานการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สั งคม วิทยาศาสตรเ ทคโนโลยี พลัง งาน
สิ่งแวดลอม ประชาคมอาเซียน ในระหวางวันที่ ๑ - ๓๐ เม.ย.๖๐ และคานิยมคนไทย

ข-๔
๒. วิชาเฉพาะตําแหนง
๒.๑ กลุมตําแหนงสารบรรณ (รหัสกลุมตําแหนง ๒๑๐๑)
การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน
๒.๑.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ
๒.๑.๑.๑ ความรูเกี่ยวกับ งานสารบรรณ ชนิดของหนังสือ การรับและการสง การเก็บ รักษา
การยืม การทําลายหนังสือ มาตรฐานตราแบบพิมพ และซอง
๒.๑.๑.๒ ความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอร การใชงานโปรแกรมสําเร็จรูป Window, Microsoft
Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point
๒.๑.๒ เอกสารอางอิง
๒.๑.๒.๑ ระเบี ยบสํานักนายกรัฐ มนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ พร อมภาคผนวก
ฉบับแกไข พ.ศ.๒๕๓๙ และคําอธิบาย
๒.๑.๒.๒ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘
๒.๑.๒.๓ ภาคผนวก ๖ ทายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
และที่แกไขเพิ่มเติม
๒.๑.๒.๔ คูมือใชงาน Window 10 ฉบับสมบูรณ ผูแตง สุธีร นวกุล บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด
(มหาชน)
๒.๑.๒.๕ คูมือใชงาน Microsoft Office 2013 ฉบับ สมบูร ณ ผูแตง ธัชชัย จํ าลอง บริษัท
ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
๒.๑.๓ การสอบภาคปฏิบัติ การตัดสินใชเกณฑ “ผาน” หรือ “ไมผาน” (เกณฑผาน ๕๐% ขึ้นไป)
๒.๑.๓.๑ การพิ ม พ ห นั ง สื อ ราชการภายในเครื่ อ งคอมพิ วเตอร โดยใชโ ปรแกรมสํ าเร็ จ รู ป
Microsoft Word 2013
๒.๑.๓.๒ การสรางตารางและจัดทําขอมูลโดยใชโปรแกรม Microsoft Excel 2013
๒.๑.๓.๓ การนําเสนอขอมูลโดยใชโปรแกรม Microsoft Power Point 2013
๒.๒ กลุมตําแหนงการเงิน (๑) และ (๒) (รหัสกลุมตําแหนง ๒๒๐๓ และ ๒๒๐๔)
การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน
๒.๒.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ
๒.๒.๑.๑ วิชาการบัญชีเบื้องตน
๒.๒.๑.๒ วิชาการบัญชีตนทุนเบื้องตน
๒.๒.๑.๓ วิชาภาษีเงินไดบุคคลธรรมดากับการบัญชี
๒.๒.๑.๔ วิชาเศรษฐศาสตรเบื้องตน
๒.๒.๒ เอกสารอางอิง ตําราระดับ ปวช.
๒.๒.๓ การสอบภาคปฏิบัติ การตัดสินใชเกณฑ “ผาน” หรือ “ไมผาน” (เกณฑผาน ๕๐% ขึ้นไป)
๒.๒.๓.๑ การสรางตารางและจัดทําขอมูลโดยใชโปรแกรม Microsoft Excel 2013
๒.๒.๓.๒ การนําเสนอขอมูลโดยโปรแกรม Microsoft Power Point 2013

ข-๕
๒.๓ กลุมตําแหนงคอมพิวเตอร (๑) และ (๒) (รหัสกลุมตําแหนง ๒๓๐๕ และ ๒๓๐๖)
การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน
๒.๓.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ
๒.๓.๑.๑ คอมพิวเตอรเบื้องตน
๒.๓.๑.๒ อัลกอริทึม
๒.๓.๑.๓ โครงสรางขอมูล
๒.๓.๑.๔ ฐานขอมูล
๒.๓.๑.๕ การวิเคราะหและออกแบบระบบ
๒.๓.๒ เอกสารอางอิง
๒.๓.๒.๑ คูมือเรียนรูคอมพิวเตอรเบื้องตน ผูแตง นิภาภรณ คําเจริญ
๒.๓.๒.๒ โครงสรางขอมูล และการวิเคราะหอัลกอริทึมดวยซี ผูแตง สมจิตต ลิขิตถาวร
๒.๓.๒.๓ การออกแบบและจัดการฐานขอมูล ผูแตง โอภาส เอี่ยมสิริวงศ
๒.๓.๒.๔ การสื่อสารขอมูลคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย ผูแตง น.ท. ฉัตรชัย สุมามาลย
๒.๓.๓ การสอบภาคปฏิบัติ ไมมี
๒.๔ กลุมตําแหนงชางกอสราง (รหัสกลุมตําแหนง ๒๔๐๗)
การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๖๐ คะแนน
๒.๔.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ
๒.๔.๑.๑ คอนกรีตเทคโนโลยี
๒.๔.๑.๒ วิชาพื้นฐานชางกอสราง
๒.๔.๑.๓ วิชาการจัดการความปลอดภัยในการกอสราง
๒.๔.๑.๔ วิชาเขียนแบบเบื้องตน
๒.๔.๒ เอกสารอางอิง
๒.๔.๒.๑ หนังสือคอนกรีตเทคโนโลยี ผูแตง วินิต ชอวิเชียร
๒.๔.๒.๒ หนังสือพื้นฐานชางกอสราง ผูแตง อ.กฤษณ อินทรนนท
๒.๔.๒.๓ หนังสือการจัดการความปลอดภัยในงานกอสราง ผูแตง รศ.กวี หวังนิเวศนกุล
๒.๔.๒.๔ หนังสือเขียนแบบเบื้องตน ผูแตง เอกชัย รัตนโน
๒.๔.๓ การสอบภาคปฏิบัติ คะแนนสอบปฏิบัติ ๔๐ คะแนน
ให ผู ส อบดํ า เนิ น การเขี ย นแบบโดยใช โ ปรแกรม Autocad 2007 ตามแบบรู ป เบื้ อ งต น
ที่กําหนดให โดยแสดงแบบรูปดังตอไปนี้
๒.๔.๓.๑ ผิวพื้น (Plan) (มาตราสวน ๑:๑๐๐)
๒.๔.๓.๑ รูปดาน (Elevation) อยางนอย ๒ รูป (มาตราสวน ๑:๑๐๐)
๒.๔.๓.๑ รูปตัด (Section) อยางนอย ๑ รูป (มาตราสวน ๑:๕๐) โดยกําหนดขนาด ระยะ มิติ
ตางๆ พรอมแสดงทักษะในการใชเครื่องมืออุปกรณในการเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร
๒.๔.๓.๑ ระยะเวลาในการทดสอบ ๒ ชั่วโมง
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๒.๕ กลุมตําแหนงชางถายภาพ (รหัสกลุมตําแหนง ๒๕๐๘)
การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๕๐ คะแนน
๒.๕.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ
๒.๕.๑.๑ หลักการถายภาพทั่วไป
๒.๕.๑.๒ การตกแตงภาพ
๒.๕.๒ เอกสารอางอิง การถายภาพเบื้องตน อาจารยวรารัตน คําเมือง วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพฯ
๒.๕.๓ การสอบภาคปฏิบัติ คะแนนสอบปฏิบัติ ๕๐ คะแนน
๒.๕.๓.๑ การถายภาพภายในอาคาร
๒.๕.๓.๒ การถายภาพทั่วไป
๒.๖ กลุมตําแหนงผูชวยทันตแพทย (รหัสกลุมตําแหนง ๒๖๐๙)
การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน
๒.๖.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ
๒.๖.๑.๑ ขอกฎหมายที่ควรทราบ
๒.๖.๑.๒ มารยาทของผูชวยทันตแพทย
๒.๖.๑.๓ หลักการปองกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อในคลินิกทันตกรรม
๒.๖.๑.๔ หลักการชวยงานขางเกาอี้ทันตแพทยในคลินิกทันตกรรม
๒.๖.๑.๕ โรคทางระบบกับการรักษาทางทันตกรรม
๒.๖.๑.๖ พื้นฐานการใชยาทางทันตกรรม
๒.๖.๑.๗ ทันตกรรมปองกัน
๒.๖.๑.๘ หลักทางทันตกรรมหัตถการ
๒.๖.๑.๙ การถายภาพรังสีทางทันตกรรม
๒.๖.๑.๑๐ การปรนนิบัติบํารุงเครื่องมือทันตกรรมเบื้องตน
๒.๖.๑.๑๑ การบันทึกสถิติและรายงานผลการรักษาทางทันตกรรม
๒.๖.๒ เอกสารอางอิง
๒.๖.๒.๑ คูมือนายสิบทันตกรรม ชกท.๙๑๗ กองทันตแพทย พบ., ต.ค.๒๕๕๐
๒.๖.๒.๒ ตําราอายุรศาสตรสําหรับทันตแพทย ผูแตง วิทยา ศรีดามา, ๒๕๕๒
๒.๖.๒.๓ ทันตกรรมโรงพยาบาล ผูแตง ไพศาล กังวลกิจ, ๒๒๕๗
๒.๖.๓ การสอบภาคปฏิบัติ ไมมี
๒.๗ กลุมตําแหนงผูชวยพยาบาล (รหัสกลุมตําแหนง ๒๗๑๐)
การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน
๒.๗.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ
๒.๗.๑.๑ วิชาการพยาบาลผูใหญ

ข-๗
๒.๗.๑.๒ วิชาการพยาบาลผูสูงอายุ
๒.๗.๑.๓ วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
๒.๗.๑.๔ วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องตน
๒.๗.๑.๕ วิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒.๗.๒ เอกสารอางอิง
๒.๗.๒.๑ การพยาบาลทางอายุรศาสตร เลม ๑-๔ ผูแตง สมจิตร ทนุเจริญกุล
๒.๗.๒.๒ สาระทบทวนการพยาบาลผูสูงอายุ ผูแตง ดร.ละเอียด แจมจันทร, ดร.สุธี ขันธรักษวงศ
๒.๗.๒.๓ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ผูแตง อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย
๒.๗.๒.๔ การพยาบาลอนามัยชุมชน คูมือทบทวนสอบใบประกอบวิชาชีพ
ผูแตง ผด.ดร.สุขศิริ ประสมสุข
๒.๗.๒.๕ กฎหมายสําหรับพยาบาล ผูแตง แสงทอง ธีระทองคํา, ไสว นรสาร
๒.๗.๓ การสอบภาคปฏิบัติ ไมมี
๒.๘ กลุมตําแหนงรังสีเทคนิค (รหัสกลุมตําแหนง ๒๘๑๑)
การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน
๒.๘.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ
๒.๘.๑.๑ กายวิภาคศาสตร และสรีรวิทยาเบื้องตน
๒.๘.๑.๒ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับรังสีเทคนิค
๒.๘.๒ เอกสารอางอิง
๒.๘.๒.๑ พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เลม ๑
ผูแตง สุจินดา ริมศรีทอง, สุดาพรรณ ธัญจิรา, อรุณศรี เตชัสหงส)
๒.๘.๒.๒ หนังสือความรูทั่วไปเกี่ยวกับรังสีเทคนิค
๒.๘.๓ การสอบภาคปฏิบัติ ไมมี
๒.๙ กลุมตําแหนงบริการ (รหัสกลุมตําแหนง ๒๙๑๒)
การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน
๒.๙.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
๒.๙.๒ เอกสารอางอิง
๒.๙.๒.๑ คูมื อวิชาบริ การทฤษฏี หลั กสู ตรอาชี พเพื่ อเลื่ อนฐานะชั้ นจ าเอก (บริ การ-สหโภชน )
โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ เอกสารดาวนโหลดไดที่
http://www.supply.navy.mi.th/supplyschool/book/Book_58/6/G601_1_BORIKAN_T_PO1.pdf
๒.๙.๒.๒ คูมือวิชาการบริการทฤษฎี (ความรูเกี่ยวกับเครื่องดื่ม) หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ
ชั้นจาเอก โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ เอกสารดาวนโหลดไดที่
http://www.supply.navy.mi.th/supplyschool/book/Book_58/6/G601_2_Knowledge_Drink_2.pdf

ข-๘
๒.๙.๒.๓ วิชางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ง๓๓๒๐๓ คูมือครูสอนทางไกลผานดาวเทียม
สําหรับโรงเรียนปลายทาง http://www.dlf.ac.th/uploads/document/142985314310677.pdf
๒.๙.๒.๔ งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ชุติมา จักรจรัส) โรงเรียนการทองเที่ยวและการ
บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
http://www.teacher.ssru.ac.th/weera_we/pluginfile.php/261/mod_resource/content/0/FB_BO
OK_20102014/1_F_B_.pdf
๒.๙.๓ การสอบภาคปฏิบัติ ไมมี
๒.๑๐ กลุมตําแหนงพลขับรถ (รหัสกลุมตําแหนง ๓๐๑๓)
การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน
๒.๑๐.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ
๒.๑๐.๑.๑ ความรูเกี่ยวกับกฎจราจรตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แกไข
เพิ่มเติมทุกฉบับ
๒.๑๐.๑.๒ ความรูเกี่ยวกับเครื่องยนตและระบบตางๆ ของเครื่องยนต
๒.๑๐.๑.๓ ความรูเกี่ยวกับการตรวจสอบและบํารุงรักษารถยนต
๒.๑๐.๒ เอกสารอางอิง
๒.๑๐.๒.๑ ความรูเกี่ยวกับกฎจราจรตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ และเอกสาร
อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒
๒.๑๐.๒.๒ งานเครื่องยนต ผูแตง ประสานพงษ หาเรือนชีพ
๒.๑๐.๒.๓ เครื่องยนต ผูแตง อัมพร ภักดี,เกษม ประพฤติธรรม, บุญทัน สมนึก, คํานึง สาขากร
๒.๑๑.๒.๔ การขับรถ และงานบํารุงรักษารถยนต ผูแตง ศิริ บุญธรรมกุล และ พงษศักดิ์
บุญธรรมกุล
๒.๑๐.๓ 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%)
๒.๑๑ กลุมงานชางยนต (รหัสกลุมตําแหนง ๓๑๑๔)
การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๘๐ คะแนน
๒.๑๑.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ
๒.๑๑.๑.๑ ความรูเกี่ยวกับเครื่องยนตและระบบตาง ๆ ของรถยนต
๒.๑๑.๑.๒ ความรูเกี่ยวกับการตรวจสอบและบํารุงรักษารถยนต
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๒.๑๑.๒ เอกสารอางอิง
๒.๑๑.๒.๑ งานเครื่องยนต ผูแตง ประสานพงษ หาเรือนชีพ
๒.๑๑.๒.๒ งานเครื่องลางรถยนต ผูแตง ประสานพงษ หาเรือนชีพ
๒.๑๑.๒.๓ การขับรถ และงานบํารุงรักษารถยนต ผูแตง ศิริ บุญธรรมกุล และ พงษศัก ดิ์
บุญธรรมกุล
๒.๑๑.๒.๔ เครื่องยนต ผูแตง อัมพร ภัคดีชาติ, เกษม ประพฤติธรรม, บุญทัน สมนึก, คํานึง สาขากร
๒.๑๑.๓ การสอบภาคปฏิบัติ คะแนนสอบปฏิบัติ ๒๐ คะแนน
๒.๑๑.๓.๑ ตรวจสอบระบบเครื่องยนต
๒.๑๑.๓.๒ ตรวจสอบระบบปรับอากาศ
๒.๑๑.๓.๓ ตรวจสอบระบบเบรก (ดรั้มเบรก, ดิสเบรก)
๒.๑๒ กลุมตําแหนงการสัตว (รหัสกลุมตําแหนง ๓๒๑๕)
การสอบภาคทฤษฎี ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ขอ ๖๐ คะแนน
๒.๑๒.๑ ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับ
๒.๑๒.๑.๑ การปรั บ ปรุ ง พั น ธุ สั ต ว และขยายพั น ธุ สั ต ว (สายพั นธุ โ คเนื้ อ และโคนม,
การปรับปรุงพันธุสัตว, การตรวจการเปนสัตว, การผสมเทียมโค, การเก็บรักษาน้ําเชื้อโคแชแข็ง)
๒.๑๒.๑.๒ ความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อ (การจัดการ การใหอาหาร, พืชอาหารสัตว)
๒.๑๒.๑.๓ โรคและการป องกันโรค (การตรวจสุขภาพสัตวและการรัก ษาสัตวเบื้ องตน,
โรคในระบบสืบพันธุสัตว)
๒.๑๒.๒ เอกสารอางอิง
๒.๑๒.๒.๑ การผสมเทียมโค ผูแตง อ.วิเศษ โยกมา ชมรมผูเลี้ยงโคเนื้อแหงประเทศไทย
ป ๒๕๕๙
๒.๑๒.๒.๒ การเลี้ยงโคเนื้อ ผูแตง สามารถ ปรีชานันท ป ๒๕๕๖
๒.๑๒.๒.๓ การผลิตโค - กระบือ ผูแตง สุรชัย ชาครียรัตน ป ๒๕๔๑
๒.๑๒.๒.๔ อาหารสัตวเบือ้ งตน รหัสวิชา ๒๕๐๑ - ๒๓๐๑
ผูแตง ดร.ปริศนา อัครพงษสวัสดิ์ ป ๒๕๕๖
๒.๑๒.๒.๕ พืชอาหารสัตวพันธุดี (ปรับปรุงป ๒๕๕๓) เอกสารเผยแพรในรูปแบบ e-Books
ของ กรมปศุสัตว สามารถดาวนโหลดขอมูลจากเอกสารเผยแพร กองอาหารสัตว กรมปศุสัตว
๒.๑๒.๒.๖ การดูแลสุขภาพโค - กระบือ กรมปศุสัตว (๒๕๔๕)
๒.๑๒.๓ การสอบภาคปฏิบัติ คะแนนสอบปฏิบัติ ๔๐ คะแนน
๒.๑๒.๓.๑ การบังคับสัตว (โค)
๒.๑๒.๓.๒ การผสมเทียมโค

ค-๑
ผนวก ค บัญชีตําแหนงการสอบคัดเลือกกําลังพล และที่ตั้งหนวย
รหัสกลุมตําแหนง

กลุมตําแหนง

ตําแหนง

จํานวน การแตงกาย

พื้นที่ปฏิบัติงาน

นายทหารสัญญาบัตร
๐๑๐๑

กลุมตําแหนงการเงิน (๑)

นตส.กตน.๑ สตน.ทหาร

๑

ทร.

แจงวัฒนะ กทม.

ประจําแผนกวิชาการและระเบียบการเงิน

๑

ทอ.

แจงวัฒนะ กทม.

นายทหารควบคุมการเบิกจาย ชด.ทหาร

๑

ทร.

แจงวัฒนะ กทม.

ประจําแผนกควบคุมการตรวจสอบภายใน

๑

ทอ.

แจงวัฒนะ กทม.

๑

ทอ.

แจงวัฒนะ กทม.

นธช.ยบ.ทหาร

๑

ทร.

เขตบางซื่อ กทม.

นธน.กฎหมายระหวางประเทศ

๑

ทร.

แจงวัฒนะ กทม.

๑

ทร.

แจงวัฒนะ กทม.

กวก.กง.ทหาร
๐๑๐๒

กลุมตําแหนงการเงิน (๒)

และระบบบัญชี กคป.สปช.ทหาร
๐๒๐๓

กลุมตําแหนงรัฐศาสตร

ประจําแผนกการเมืองและการปกครอง
กกร.สกร.กร.ทหาร

๐๓๐๔

กลุมตําแหนงนิติศาสตร

กฏก.สธน.ทหาร
ประจํา แผนกสืบสวนสอบสวน
กสส.สตป.สจร.ทหาร
๐๔๐๕

กลุมตําแหนงภาษาไทย

ครูวิชาพื้นฐาน ผวฐ.กฝศ.รร.ชท.สปท.

๑

ทร.

เขตจตุจักร กทม.

๐๕๐๖

กลุมตําแหนงภาษาอังกฤษ

ครูวิชาพื้นฐาน ผวฐ.กฝศ.รร.ชท.สปท.

๑

ทร.

เขตจตุจักร กทม.

๐๖๐๗

กลุมตําแหนงไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส นายทหารไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

๑

ทร.

เขตดินแดง กทม.

๑

ทร.

เขตดอนเมือง กทม.

๑

ทร.

เขตดินแดง กทม.

๑

ทอ.

เขตดอนเมือง กทม.

๑

ทร.

แจงวัฒนะ กทม.

๑

ทร.

แจงวัฒนะ กทม.

๑

ทบ.

เขตดอนเมือง กทม.

๑

ทอ.

เขตพระนคร กทม.

แผนกอาคารสถานที่
กองประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑทหาร บก.สปท.
๐๗๐๘

กลุมตําแหนงไฟฟาอุตสาหกรรม

นายชางเครื่องกําเนิดไฟฟา
แผนกซอมบํารุงสิ่งอํานวยความสะดวก
กซบร.ศทท.สส.ทหาร

๐๘๐๙

กลุมตําแหนงคอมพิวเตอร

ประจําแผนกเทคโนโลยีและอุปกรณการศึกษา
สภท.บก.สปท.
ผช.นายทหารวิเคราะหและพัฒนาระบบ
แผนกสารสนเทศ กสส.นทพ.
นายทหารโปรแกรม แผนกโปรแกรม
กพร.ศทส.สส.ทหาร
ประจําแผนกกรรมวิธีขอมูล กกม.ยก.ทหาร

๐๙๑๐

กลุมตําแหนงพืชกรรมและทุงหญา ประจําแผนกพืชกรรมและทุงหญา
กกส.สทพ.นทพ.

๑๐๑๑

กลุมตําแหนงรังสีเทคนิค

ประจํา ผรก.กพบ.ผท.ทหาร

-๒รหัสกลุมตําแหนง

กลุมตําแหนง

ตําแหนง

จํานวน การแตงกาย

พื้นที่ปฏิบัติงาน

นายทหารประทวน
๒๑๐๑

กลุมตําแหนงสารบรรณ

เสมียน แผนกปฏิบัติการจิตวิทยา กปจ.สปส.กร.ทหาร

๑

ทบ.

แจงวัฒนะ กทม.

เสมียน แผนกนโยบายและแผน กนผ.ขว.ทหาร

๑

ทบ.

แจงวัฒนะ กทม.

เสมียน แผนกจัดการศึกษาและวิชาการ กสบ.สบ.ทหาร

๑

ทอ.

แจงวัฒนะ กทม.

เสมียน แผนกแผนและการตางประเทศ

๑

ทอ.

แจงวัฒนะ กทม.

เสมียนกําลังพล แผนกธุรการ สวฝ.ยก.ทหาร

๑

ทบ.

แจงวัฒนะ กทม.

เสมียนแผนกพิพิธภัณฑทหาร

๑

ทบ.

เขตดินแดง กทม.

เจาหนาที่ประจํา ศรภ.

๑

ทบ.

เขตบางเขน กทม.

เสมียน ผปค.กกพ.บก.ผท.ทหาร

๑

ทร.

เขตพระนคร กทม.

รอง ผบ.หมูบริการ มว.บริการ

๑

ทบ.

อ.บานนา จ.นครนายก

๑

ทอ.

แจงวัฒนะ กทม.

เสมียน กงป.สปช.ทหาร

๑

ทบ.

แจงวัฒนะ กทม.

เสมียน แผนกงบประมาณ กคง.กบ.ทหาร

๑

ทอ.

แจงวัฒนะ กทม.

เสมียนการเงิน แผนกเงินงบกลาง กงด.กง.ทหาร

๑

ทบ.

แจงวัฒนะ กทม.

เสมียนการเงิน แผนกบัญชีเงินในงบประมาณ

๑

ทบ.

แจงวัฒนะ กทม.

เสมียนการเงิน แผนกการเงิน กพ.ทหาร

๑

ทบ.

แจงวัฒนะ กทม.

เสมียนการเงิน แผนกการเงิน บก.รร.ตท.สปท.

๑

ทร.

อ.บานนา จ.นครนายก

เสมียนงบประมาณ บก.รร.ชท.สปท.

๑

ทบ.

เขตจตุจักร กทม.

เสมียนการเงิน ผกง.บก.รร.ชท.สปท.

๑

ทร.

เขตจตุจักร กทม.

เสมียนงบประมาณ สปช.ทหาร

๑

ทบ.

แจงวัฒนะ กทม.

เสมียนการเงิน แผนกควบคุมการเบิกจาย กกง.สส.ทหาร

๑

ทบ.

เขตดอนเมือง กทม.

เสมียน ผทบ.กสน.ศศย.สปท.

๑

ทร.

เขตดินแดง กทม.

เจาหนาที่ปฏิบัติการ แผนกกรรมวิธีขอมูล สวฝ.ยก.ทหาร

๑

ทบ.

แจงวัฒนะ กทม.

เสมียน บก.รร.ชท.สปท.

๑

ทอ.

เขตจตุจักร กทม.

เสมียน กตท.สตป.สจร.ทหาร

๑

ทบ.

แจงวัฒนะ กทม.

เจาหนาที่ประมาณการ แผนกยุทธโยธา กสน.รร.ตท.สปท.

๑

ทบ.

อ.บานนา จ.นครนายก

ชางปูน ตอนยุทธโยธา รอย.บก.พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหาร

๑

ทบ.

เขตดอนเมือง กทม.

กชล.สชด.ชด.ทหาร

กองประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑทหาร บก.สปท.

กองบังคับการกองรอย รร.ตท.สปท.
เสมียนแผนกรับและใหความชวยเหลือ
ทางทหาร กยป.สสร.กบ.ทหาร
๒๒๐๓

กลุมตําแหนงการเงิน (๑)

กบช.กง.ทหาร
๒๒๐๔

๒๓๐๕
๒๓๐๖
๒๔๐๗

กลุมตําแหนงการเงิน (๒)

กลุมตําแหนงคอมพิวเตอร (๑)
กลุมตําแหนงคอมพิวเตอร (๒)
กลุมตําแหนงชางกอสราง

๒๕๐๘

กลุมตําแหนงชางถายภาพ

เจาหนาที่ถายภาพ แผนกประชาสัมพันธ กลก.สลก.บก.ทท.

๑

ทบ.

แจงวัฒนะ กทม.

๒๖๐๙

กลุมตําแหนงผูชวยทันตแพทย

เจาหนาที่ทันตกรรม ผทก.กองแพทย สสน.นทพ.

๑

ทอ.

เขตดอนเมือง กทม.

๒๗๑๐

กลุมตําแหนงผูชวยพยาบาล

เจาหนาที่พยาบาล กองเวชกรรมปองกัน สนพ.ยบ.ทหาร

๑

ทร.

เขตบางซื่อ กทม.

-๓รหัสกลุมตําแหนง

กลุมตําแหนง

ตําแหนง

จํานวน การแตงกาย

พื้นที่ปฏิบัติงาน

เจาหนาที่พยาบาลแผนกศัลยกรรม กองแพทย รร.ตท.สปท.

๑

ทบ.

อ.บานนา จ.นครนายก

เจาหนาที่พยาบาล ผอศ.กองแพทย รร.ชท.สปท.

๑

ทร.

เขตจตุจักร กทม.

๒๘๑๑

กลุมตําแหนงรังสีเทคนิค

เจาหนาที่รังสี แผนกตรวจและรักษา กองแพทย สสน.นทพ.

๑

ทอ.

เขตดอนเมือง กทม.

๒๙๑๒

กลุมตําแหนงบริการ

เจาหนาที่เลี้ยง แผนกบริการ กพธ.ยบ.ทหาร

๒

ทร.๑ /ทอ.๑

เขตบางซื่อ กทม.

๓๐๑๓

กลุมตําแหนงพลขับรถ

พลขับรถ แผนกขนสง กสน.รร.ตท.สปท.

๑

ทบ.

อ.บานนา จ.นครนายก

พลขับรถ ผสน.กอก.วสท.สปท.

๑

ทบ.

เขตดินแดง กทม.

พลขับรถ แผนกธุรการ ศสภ.ยก.ทหาร

๑

ทบ.

แจงวัฒนะ กทม.

พลขับรถ ผรย.กขส.สสน.นทพ.

๑

ทอ.

เขตดอนเมือง กทม.

พลขับรถ แผนกธุรการและสงกําลัง กกล.สจร.ทหาร

๑

ทบ.

แจงวัฒนะ กทม.

พลขับรถ แผนกสงกําลังและบริการ กกล.ขว.ทหาร

๑

ทบ.

แจงวัฒนะ กทม.

พลขับรถ แผนกบริการขนสง กขส.ยบ.ทหาร

๒

ทบ./ทอ.

แจงวัฒนะ กทม.

พลขับรถ แผนกขนสง กบก.สส.ทหาร

๑

ทอ.

เขตดอนเมือง กทม.

พลขับรถ แผนกสงกําลังและบริการ กกล.กพ.ทหาร

๑

ทบ.

แจงวัฒนะ กทม.

เจาหนาที่ปฏิบัติการ ชุดสงเสริมการเกษตรและสหกรณ

๑

ทบ.

ต.บอพลอย อ.บอไร

๓๑๑๔

๓๒๑๕

กลุมตําแหนงชางยนต

กลุมตําแหนงการสัตว

จว.ตราด

หนวยพัฒนาคุณภาพชีวิต นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ.
เจาหนาที่ปฏิบัติการ ชุดสงเสริมการเกษตรและสหกรณ

๑

ทบ.

จว.มุกดาหาร

หนวยพัฒนาคุณภาพชีวิต นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ.
เจาหนาที่ปฏิบัติการ ชุดสงเสริมการเกษตรและสหกรณ

๑

ทบ.

๑

ทบ.

๑

ทบ.

หนวยพัฒนาคุณภาพชีวิต นพค.๕๔ สนภ.๕ นทพ.

ต.วัดประดู อ.เมือง
จว.สุราษฎรธานี

หนวยพัฒนาคุณภาพชีวิต นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ.
เจาหนาที่ปฏิบัติการ ชุดผสมเทียม

ต.ควนโดน อ.ควนโดน
จว.สตูล

หนวยพัฒนาคุณภาพชีวิต นพค.๔๕ สนภ.๔ นทพ.
เจาหนาที่ปฏิบัติการ ชุดสงเสริมเกษตรและสหกรณ

ต.หัวรอ อ.เมือง
จว.พิษณุโลก

หนวยพัฒนาคุณภาพชีวิต นพค.๓๔ สนภ.๓ นทพ.
เจาหนาที่ปฏิบัติการ ชุดผสมเทียม

ต.คําชะอี อ.คําชะอี

๑

ทบ.

ต.ตาเบา อ.ปราสาท
จว.สุรินทร

ง-๑

ผนวก ง บัญชีรายชื่อโรคที่ขดั ตอการเขารับราชการทหาร
ขอ ๑ บัญชีชื่อโรคหรือความผิดปกติตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และ ฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕)
ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติรบั ราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ซึ่งไมสามารถรับราชการได
(๑) โรคหรือความผิดปกติของตา
(ก) ตาขางหนึ่งขางใดบอด คือเมื่อรักษาและแกสายตาดวยแวนแลวการมองเห็นยังอยูใน
ระดับต่ํากวา ๓/๖๐ หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกวา ๑๐ องศา
(ข) สายตาไมป กติ คือเมื่ อรั ก ษาและแก สายตาดวยแวนแล วการมองเห็ นยัง อยูในระดับ
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 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) โรคเลือดหรืออวัยวะสรางเลือดผิดปกติอยางรุนแรงและอาจเปนอันตรายถึงชีวิต
(ข) ภาวะมามโต (Hypersplenism) ที่รักษาไมหายและอาจเปนอันตราย
(๕) โรคระบบหายใจ
(ก) โรคหืด (Asthma) ที่ไดรับการวินจิ ฉัยตามเกณฑการวินิจฉัย
/ (ข) โรคทางปอด ...

ง-๒
(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) ที่ตรวจวินิจ ฉัยไดโดยการภาพถายรั งสีทรวงอกหรื อ
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 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 ถึงแมวาจะรักษาดวยวิธีใหมที่สุดแลวก็ยังใช
การไมได
๒) นิ้วหัวแมมือดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใชการไมได
๓) นิ้วชี้ของมือดวนตั้งแตขอปลายนิ้ว
๔) นิ้วมือในมือขางเดียวกันตั้งแตสองนิ้วขึ้นไปดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช
การไมได
๕) นิ้วหัวแมเทาดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใชการไมได
๖) นิ้วเทาในเทาขางเดียวกันตั้งแตสองนิ้วขึ้นไปดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช
การไมได
๗) นิ้วเทาในเทาแตละขางตั้งแตหนึ่งนิ้วขึ้นไปดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช
การไมได
๘) นิ้วเทาในเทาขางใดขางหนึ่งตั้งแตหนึ่งนิ้วขึ้นไปดวนจนถึงขอโคนนิ้วหรือพิการถึงขั้น
ใชการไมได
/ (ค) คอเอียง ...

ง-๓
(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) 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) 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 ...

ง-๔
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) โรคผิวหนังลอกหลุดตัวผิดปกติแตกํ าเนิดชนิดเด็กดักแด (Lamellar Ichthyosis &
Congenital Ichthyosiform Erythroderma)
ข อ ๒ โรคหรื อ ความพิ ก ารใด ๆ ซึ่ ง มิ ไ ด ร ะบุ ไ ว แต ค ณะกรรมการเห็ นว า ไม ส มควรบรรจุ
เขารับราชการ

จ-๑

ผนวก จ แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้ง

แผนที่สังเขป กองบัญชาการกองทัพไทย

อนุสรณ์ สถานแห่ งชาติ

ถ.ลําลูกกา

ศูนย์ราชการ
Big C อาคาร A
แจ้งวัฒนะ

กรมสอบสวน
คดีพเิ ศษ (DSI) กรมการกงสุล

ซอย 7

การสือสาร
แห่ งประเทศไทย

ถ.งามวงศ์ วาน

สถานี
รถไฟ
หลักสี

รภ.พระนคร

ถ.พหลโยธิน

รถเมล์ ทีผ่าน 150, 52, 356,
ปอ.356

ถ.รามอิ นทรา

แยกหลักสี

ถ. วิภาวดีรังสิ ต

กองบัญชาการ
กองทัพไทย

ไอทีสแควร์
หลักสี

ถ.แจ้ งวัฒนะ

ไปปากเกร็ด

ท่ าอากาศยาน

สถานี
รถไฟ
ดอนเมือง

ม.เกษตรศาสตร์
แยกเกษตร

ทีทําการ
เขต
บางเขน

จ-๒

แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้ง
อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ผนวก ฉ
เกณฑการทดสอบสมรรถภาพรางกาย
การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพือ่ บรรจุเขารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
การทดสอบรางกายประกอบดวย ๓ สถานี คะแนนเต็มรวม ๓๐ คะแนน มีรายละเอียด ดังนี้
๑. สถานีที่ ๑ การทดสอบทา “ดันพื้น” ภายในเวลา ๒ นาที คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
๑.๑ ทาเริ่มตน นอนคว่ํา ขาชิดกัน ลําตัวตั้งแตศีรษะถึงปลายเทา ตรงเปนแนวเดียวกัน ปลายเทาชิดกั น
หรือหางกันไมเกิน ๓๐ ซม. จรดลง บนพื้น โดยฝามือทั้งสองวางคว่ําอยูบนพื้นตรงแนวไหล ขอศอกเหยียดตรง
สําหรับสุภาพสตรีเขาทั้งสองขางแตะพื้นได
๑.๒ การปฏิบัติ งอแขน ลดตัวลงจนหนาอกแตะพื้นหรือสัมผัสมือของกรรมการ แลวดันกลับไปอยูในท า
เริ่มตน นับเปน ๑ ครั้ง สําหรับสุภาพสตรีระหวางการปฏิบัติเขาทั้งสองขางแตะพื้นไดและปฏิบัติซ้ําใหไดมาก
ที่สุดเทาที่จะทําได ภายในเวลา ๒ นาที
๒. สถานีที่ ๒ การทดสอบทา “ลุกนั่ง” ภายในเวลา ๒ นาที คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
๒.๑ ทาเริ่มตน นอนหงาย งอเขา ใหขาทอนบนและทอนลางทํามุม ๙๐ องศา ที่หัวเขาฝาเทาวางราบบนพื้น
ชิดกันหรือหางกันไม เกิน ๓๐ ซม. นิ้วมื อทั้งสองขางประสานกันหลังศีรษะ สําหรับสุภาพสตรีปลอยมือแขน
เหยียดตรงเหนือศีรษะได
๒.๒ การปฏิบัติ ยกลําตัวทอนบนขึ้นจนลําตัวตัง้ ตรงไดฉากกับพื้น แลวเอนตัวลงนอนอยูในทาเริ่มตนนับเปน
๑ ครั้ ง นิ้วมือทั้ งสองขางประสานกั นหลั งศีรษะตลอดการปฏิบัติ และปฏิบัติซ้ํ าให ไดมากที่สุ ดเทาที่จะทําได
ภายในเวลา ๒ นาที สําหรับสุภาพสตรีระหวางการปฏิบัติปลอยมือโดยแขนเหยียดตรงเหนือศีรษะได
๓. สถานีที่ ๓ การทดสอบทา “การวิ่ง ๑ กม.” คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน เมื่อไดรับสัญญาณออกวิ่ง ใหออกวิ่ง
จากจุดเริ่มตนไปจนครบ ๑ กม. ตามเสนทางที่กําหนด โดยไมรบกวนหรือสัมผัสผูอื่น ระหวางการวิ่งอาจเดิน
สลับบางได
หมายเหตุ : ผลรวมของคะแนนการทดสอบรางกายทั้ง ๓ สถานี จะตองไมนอยกวารอยละ ๔๕ หากต่ํากวา
รอยละ ๔๕ (๑๓.๕ คะแนน) หรือเขารับการทดสอบไมครบทั้ง ๓ สถานี ถือวาไมผานการทดสอบสมรรถภาพ
รางกาย
ลําดับ

สถานี

๑.

การทดสอบทา “ดันพื้น”
(ใน ๒ นาที)
การทดสอบทา “ลุกนัง่ ”
(ใน ๒ นาที)
การทดสอบทา “การวิ่ง”
(๑ กม.)

๒.
๓.

จํานวนครั้ง/เวลา (นาที : วินาที)
คะแนนเพศชาย
คะแนนเพศหญิง
๑๐ (เต็ม)
๔.๕ (ผาน)
๑๐ (เต็ม)
๔.๕ (ผาน)
๕๗ ครั้ง

๑๙ ครั้ง

๔๒

๑๓

๖๔ ครั้ง

๒๗ ครั้ง

๕๗

๒๐

๔ : ๐๐

๕ : ๕๐

๕ : ๐๐

๖ : ๕๐

ชช-๑
–๑

ผนวก ช 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 …………………….……..(รับ รองเฉพาะกรณีที่ ตรงกับ ความเป นจริง )…………………………..………...........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

ช – ๒ ช-๒

ุ คลที่สมัครสอบบรรจุเขารับราชการ
ผูที่ผาการใหคะแนนเพิ่มพิเศษแกบค
ในการสอบคัดเลือกบรรจุบุคคลพลเรือนเขารับราชการ ใหผูที่ผานการสอบคัดเลือกภาควิชาการ
มีสิทธิไดรับคะแนนเพิ่มพิเศษ โดยคิดจากคะแนนเต็มของภาควิชาการ (วิชาพื้นฐานความรูและวิชาเฉพาะตําแหนง)
และ/หรือภาคปฏิบัติ (ถามี) มีดังนี.้ ๑. บุตรของผูที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ อันมีศักดิ์รามาธิบดี หรือเหรียญกลาหาญ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ครื่ อ งราชอิ ส ริ ยาภรณ อั นมี ศั ก ดิ์ ร ามาธิ บ ดี หรื อ พระราชบั ญ ญั ติ เ หรี ยญกล 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 หรือไดรับเงินคาทําขวัญตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยคนงานหรือไดรั บ
บําเหน็จพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง เพิ่มใหรอยละ ๑๐ ของคะแนนเต็ม
๓. บุ ตรของผู ที่ ได ช วยเหลื อ ราชการในการปราบปรามโจรผู ร า ยจนถึ ง แก ทุ พ พลภาพหรื อ
ถึงแกชีวิต ซึ่งไดรับการรับรองจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพิ่มใหรอยละ ๑๐ ของคะแนนเต็ม
๔. บุตรของผูซึ่งกระทําหนาที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด หรือขาราชการ หรือลูกจางประจํา
ในสังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งกระทํ าหน าที่ ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดในระหวางเวลาที่ มีการรบหรื อ
การสงคราม หรือมีการปราบปรามจลาจล หรือในระหวางเวลาที่มีพระบรมราชโองการประกาศใชกฎอัยการศึก
หรื อ มี การประกาศสถานการณ ฉุก เฉินตามกฎหมายว าดวยระเบี ยบบริ ห ารราชการในสถานการณฉุก เฉิ น
หรือในระหวางเวลาที่ สั่งใหเปนนักดําเรือดําน้ํา 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
ผู ที่ ได รั บ พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ยาภรณ อั นมี ศั ก ดิ์ ร ามาธิ บ ดี หรื อ เหรี ยญกล าหาญ
ตามพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีศักดิ์รามาธิบดี หรือพระราชบัญญัติเหรียญกลาหาญตามขอ ๑
สามารถใหสิทธิกับบุตรเพื่อการคัดเลือกเขารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทยไดเพียง ๑ ราย เทานั้น
การเพิ่มคะแนนพิเศษ ตามขอ ๒, ๓, ๔, ๕ และ ๖ ใหเพิ่มเฉพาะกรณีที่ไดคะแนนมากที่สุด
เพียงอยางเดียวเ

ผู ส มั ค รสอบที่ มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ คะแนนเพิ่ ม พิ เ ศษ ในการสอบภาควิ ช าการ
โดยมีรายละเอียดตาม ผนวก ช ใหผูสมัครสอบติดตอ และยื่นหลักฐานการขอรับ
คะแนนเพิ่มพิเศษตอเจา หนา ที่ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริย าธิราช
ในวั นที่ ๒๐ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้ งแต เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึ ง ๑๒.๐๐ น.
มิฉ ะนั้นคณะกรรมการสอบคัดเลือกจะถื อวา ผูส มัครสอบไดสละสิทธิใ นการขอรับ
คะแนนเพิ่มพิเศษ

ผู ส มั ค รสอบต อ งตรวจสอบประกาศยื น ยั น สถานที่ ส อบ ห อ งสอบ และ
หมายเลขที่นั่งสอบ ทางเว็บไซด WWW.RTARF.MI.TH โดยจะแจง ใหทราบกอน
วันสอบไมนอยกวา ๗ วันทําการ

โปรดอาน
โปรดอย า หลงเชื่ อ บุ ค คลหนึ่ ง บุ ค คลใดที่ อ า งว า จะช ว ยเหลื อ
ใหบรรจุเขารับราชการได รวมทั้งไมไปรบกวนใหผูใดชวยเหลือ เนื่องจาก
ผลการสอบนั้นขึ้นอยูกับความสามารถของตัวผูสมัครสอบเอง หากเกิด
กรณีดังกลาวหรือพบเห็นพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต สามารถแจง
ขอมูลไดที่ กรมกําลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจงวัฒนะ
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทร.๐ ๒๕๗๕ ๖๐๗๓,
๐๖ ๒๗๕๗ ๔๖๖๒ และ ๐๖ ๑๙๙๗ ๔๒๐๔ ในวั น และเวลาราชการ
เพื่อจะไดตรวจสอบและดําเนินการตามกฎหมายตอไป

