
การสอบคัดเลือกบุคคลเข�าปฏิบัติงานใน ทบ. ประจําป�งบประมาณ ๒๕๖๖ 

๑. นายสัญญาบัตร 

๑.๑ ช'องทางการให�บริการ : เว็บไซต. ยศ.ทบ. https://atc.rta.mi.th/web/ และ กคพบ.ยศ.ทบ. ๐๒๖๖๘๕๙๙๔ 
 ๑.๒. เวลาในการดําเนินการ : 

 

 

 



 ๑.๓. เอกสารหลักฐาน :  

  ๑.๓.๑ คําสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ท่ี ๑๑๕๒/๖๐ ๑ ก.ย. ๖๐ 
   ๑.๓.๒ คําสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ท่ี ๗๙/๖๐ ๒๐ ม.ค. ๖๖ 
   ๑.๓.๓ หนังสือ กพ.ทบ. ด'วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๕๗๓๘ ลง ๓๑ ต.ค.๖๕ 
   ๑.๓.๔ หนังสือ กพ.ทบ. ด'วนท่ีสุด ที่ กห ๐๔๐๑/๕๗๓๘ ลง ๑๙ ม.ค.๖๖ 
 ๑.๔ ค'าธรรมเนียม : ค'าธรรมเนียมการส'งข�อความ ๒๐.- บาท และค'าธรรมเนียมธนาคาร ๓๐.- บาท รวมท้ังสิ้น ๕๐.- บาท 
 ๑.๕ หลักเกณฑ. วิธีการ และเง่ือนไข :  
 ๑.๕ .๑ การสอบคัดเลือกแบบรวมการ One Stop Service น.สัญญาบัตร จํานวน ๑๔๐ อัตรา  

ลําดับ อัตรานายทหารสัญญาบัตร คุณวุฒิ 
โควตาป� ๖๖ 

(นาย) 
หมายเหตุ 

๑ นายทหารสัญญาบัตร คุณวุฒปิริญญา 

ป.ตรี 

๓๔  

๒       อนุศาสนาจารย. ๓  

๓       คร-ูอาจารย. รร.จปร./ยศ.ทบ. ๓  

๔       นศท.หญิง ป� ๓ ข้ึนไป/อส.ทพ.หญิง ๒๐  

๕       ทหารอาสา (อัตรานายทหารสัญญาบัตร) ๘๐  

รวม ๑๔๐  

 ๑.๕ .๒ คุณสมบัติเฉพาะของแต.ละโควตา (OSS) 

ลําดับ ประเภท คุณวุฒิ เงื่อนไข อ�างอิง 

 นายทหารสัญญา
บัตร  

ป.ตรี 
อายุไม'เกิน ๓๕ ป�  ระเบียบ กห. ว'าด�วยการบรรจุฯ             

พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๑ นายทหารสัญญา
บัตรคุณวุฒิ
ปริญญา 
อนุศาสนาจารย. 
ครู-อาจารย. 
รร.จปร./ยศ.ทบ. 
นศท.หญิง ป� ๓ 
ข้ึนไป/อส.ทพ.
หญิง 

ป.ตรี 

ช. ทหารกองเกิน 
อายุ ๒๒ - ๒๙ ป� 
ทหากองหนุน อายุ 
๒๒ - ๓๕ ป� 
ญ. อายุ ๒๒ - ๓๕ 
ป�  
คุณวุฒิตรงตาม
ตําแหน'งที่เปTดฯ 

คําสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ท่ี ๑๑๕๒/๖๐ 
หนังสือ กพ.ทบ. ด'วนมาก                             
ท่ี กห ๐๔๐๑/๕๗๓๘ 
ลง ๓๑ ต.ค. ๖๕ 

๒ ทหารอาสา 
(อัตรานายทหาร
สัญญาบัตร) 

ป.ตรี 
อายุ ๑๘ - ๓๐ ป� 
คุณวุฒิตรงตาม
ตําแหน'งที่เปTดฯ 

คําสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ท่ี ๗๙/๖๖ 

 

  



 

๑.๖  ข้ันตอนระยะเวลา :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒. นายทหารประทวน 

 ๒.๑ ช'องทางการให�บริการ : เว็บไซต. ยศ.ทบ. https://atc.rta.mi.th/web/ และ กคพบ.ยศ.ทบ. ๐๒๖๖๘๕๙๙๔ 
 ๒.๒ เวลาในการดาํเนินการ :  

 

๒.๓ เอกสารหลักฐาน :  
 ๒.๓.๑ คําสั่งคณะกรรมการอํานวยการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข�าปฏิบัติงานใน ทบ.               
ประจําป�งบประมาณ ๒๕๖๖ 
 ๒.๓.๒ หนังสือ กพ.ทบ. ด'วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๕๗๓๘ ลง ๓๑ ต.ค.๖๕ 
 ๒.๓.๓ หนังสือ กพ.ทบ. ด'วนที่สุด ท่ี กห ๐๔๐๑/๕๗๓๘ ลง ๑๙ ม.ค.๖๖ 
๒.๔ ค'าธรรมเนียม : ค'าธรรมเนียมการส'งข�อความ ๒๐.- บาท และค'าธรรมเนียมธนาคาร ๓๐.- บาท รวมทั้งสิ้น ๕๐.- บาท 
 

 

 

ลําดับ วัน/เดือน/ป� เวลา การปฎิบัติ หมายเหตุ
1

8 พ.ย. 65 - 6 ม.ค. 66 - การรับสมัครสอบทางระบบออนไลน9 ตลอด 24 ช.ม.
2

8 พ.ย. 65 - 6 ม.ค. 66 - รับเอกสารคะแนนเพ่ิม ทางระบบออนไลน�
3

12 ก.พ. 66 1300 สอบภาควิชาการ ณ ทภ.1-4 (ทร. สอบ 18 ก.พ. 66,
ทอ. สอบ 19 ก.พ. 66)

24 ก.พ. 66 ราชการ ประกาศผลสอบภาควิชาการ ทางระบบออนไลน�
4

 7 - 10 มี.ค. 66 0540 ทดสอบสมรรถภาพร.างกาย/ตรวจ - ส.งประวัติ ณ ทภ. 1 - 4
อาชญากรรม/สัมภาษณ9/ตรวจโรค  (ทร. สอบ 14-17 มี.ค. 66)

24 มี.ค. 66 ส.งผลการสอบขั้นที่ 2  
5  7 เม.ย. 66 ราชการ ประกาศผลสอบรอบสุดท0าย ทางระบบออนไลน�
6 8 - 21 เม.ย. 66 ราชการ ตรวจเอกสารหลักฐานผูNสอบผ.านรอบสุดทNาย(แบ.งกลุ.ม) ทางระบบออนไลน�
7

1 - 5 พ.ค. 66 0800 นนส.ทบ. กลุ.ม 1 - 5 (วันละ 500 คน) ณ รร.นส.ทบ.
 1 พ.ค. 66 0800 ทหารอาสา ณ นรด.
 2 พ.ค. 66 0800 ทหารเล่ือนปลด/พนักงานราชการ/ลูกจNาง/อส.ทพ. ณ ยศ.ทบ.
 2 พ.ค. 66 0800 นศท.หญิง ชั้นปOที่ 3 /อส.ทพ.หญิง ณ ยศ.ทบ.

8
1 พ.ค. - 15 มิ.ย. 66 นนส.ทบ. กลุ.ม 1 - 5
2 พ.ค. - 30 มิ.ย. 66 ทหารอาสา

2 - 30 พ.ค. 66 ทหารเล่ือนปลด/พนักงานราชการ/ลูกจNาง/อส.ทพ.
2 - 30 พ.ค. 66 นศท.หญิง ชั้นปOที่ 3 /อส.ทพ.หญิง 

ประกาศรับสมัครฯ ป� 66

การรับสมัครสอบคัดเลือก

กําหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข0าปฎิบัติงานใน ทบ. ประจําป�งบประมาณ 2566

ตรวจเอกสารผู0ผ:านรอบสุดท0าย การรับฟ<งคําช้ีแจง การรายงานตัว และทําสัญญาบุคคลตัวจริง

การเรียกบุคคลสํารอง

การสอบข้ันท่ี 2 การทดสอบสมรรถภาพร:างกาย/การตรวจประวัติอาชญากรรม/สัมภาษณ�/ตรวจโรค

การสอบข้ันท่ี 1 (ภาควิชาการ/การประกาศผลการสอบภาควิชาการ)

การส:งเอกสารคะแนนเพ่ิม (เฉพาะผู0มีคุณสมบัติและย่ืนใช0สิทธ์ิ) ออนไลน�



 

๒.๕ หลักเกณฑ. วิธีการ และเง่ือนไข : 

 ๒.๕.๑ โควตาบุคคลพลเรือนเข�าเปUน นนส. 

 
 ๒.๕.๒ การสอบคัดเลือกแบบรวมการ One Stop Service น.ประทวน จํานวน ๒,๖๒๐ อัตรา  
 

ลําดับ ประเภท 
จํานวน 
(นาย) 

เง่ือนไข 

๑  กลุ'มเป]าหมาย ๑๒๕   

๑.๑ กลุ'มโรงเรียนราชประชานุเคราะห.ฯ ๓๕ กําลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู'ในกลุ'มโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

๑.๒ โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาริตามพระราชดําริฯ 

๓๕ กําลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู'ในกลุ'มโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

๑.๓ โรงเรียนในพ้ืนท่ีพิเศษ  
(กระทรวงการคลัง + สพฐ.) 

๑๕ กําลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู'ในกลุ'มโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

๑.๔ ผู�อยู'ในอุปการะของสถานสงเคราะห.ฯ ๕ ในอุปการะของสถานสงเคราะห.หรือหน'วยงานในสังกัดกรม
กิจการเด็กและเยาวชน พม. 

๑.๕ บุตรกําลังพล ทบ. ๓๐ เปUนบุตรโดยชอบด�วยกฎหมายของกําลังพล ทบ. ทุกประเภท 

๑.๖ ผู�มีความสามารถพิเศษตามท่ี ทบ. กําหนด ๕  



ลําดับ ประเภท อัตรา หมายเหตุ 
๑ นนส.ทบ. ๒,๒๐๐ นาย ๑.๑ โควตาทหาร (รNอยละ ๘๐) ๑๗๖๐  

๑.๒ โควตาพลเรือน (รNอยละ ๒๐) ๔๔๐  

๒ กําลังพล 
จากแหล.งภายใน ทบ. 

๒.๑ ทหารเลื่อนปลด ๓๐  

๒.๒ พนง.ราชการ/ลูกจNาง ๓๐  

๒.๓ อส.ทพ. ๓๐ 
๓ นศท.หญิง ช้ันปOท่ี ๓ ข้ึนไป/อส.ทพ.หญิง ๓๐ 

๔ ทหารอาสา (อัตรานายทหารประทวน) ๓๐๐  

 รวม ๒,๖๒๐  
 

 

 

 

 ๒.๕.๒ คุณสมบัติเฉพาะของแต.ละโควตา (OSS) 

๒ อะไหล' (สอบคัดเลอืก นตท.ทบ.) ๑๕  

๓ ท่ัวไป    ๓๐๐ คุณสมบัติตามข�อบังคับ กห. ว'าด�วยโรงเรียนทหาร พ.ศ. ๒๕๔๓ 

รวม ๔๔๐  
ลําดับ นายทหารประทวน   

ม.ต�น 
อายุไม'เกิน ๓๐ 
ป�  

ระเบียบ กห. ว'าด�วยการบรรจุฯ  พ.ศ. ๒๕๒๙ 



 

๒.๖ ข้ันตอนระยะเวลา : 

 

๑ พนง.ราชการ 

ม.
ปลาย 

๑๘ - ๓๐ ป� 
(ปฏิบัติงานไม'
น�อยกว'า ๑ ป� 
นับถึงวันที่ ๑๒ 
ก.พ. ๖๕) 

 หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๓๐๖๕ 
ลง ๒๙ ต.ค. ๖๕ 
 ระเบียบ กห. ว'าด�วย พนง.ราชการ 
พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

๒ ลูกจ�าง(ชัว่คราว), 
อส.ทพ. 

ม.
ปลาย 

๑๘ - ๓๐ ป�  
(ปฏิบัติงานไม'
น�อยกว'า ๑ ป� 
นับถึงวันที่            
๑๒ ก.พ. ๖๕) 

หนังสือ กพ.ทบ. ด'วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๕๗๓๘ 
ลง ๓๑ ต.ค. ๖๕ 

๓ นศท.(หญิง) ชั้นป�ที่ ๓ 
/ อส.ทพ. (หญิง) 

ม.
ปลาย 

๑๘ - ๓๐ ป�  หนังสือ กพ.ทบ. ด'วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๕๗๓๘ 
ลง ๓๑ ต.ค. ๖๕ 

๔ ทหารอาสา (อัตรา
นายทหารประทวน) 

ม.
ปลาย 

อายุ ๑๘ - ๒๕ ป� คําสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๗๙/๖๖ 


