
 
 

 

 

ประกาศกรมกาํลังพลทหารบก 
เรื่อง   รับสมคัรสอบคดัเลือกบุคคลพลเรือน (ชาย) และทหารกองหนุน    

                             บรรจุเขารับราชการเปนนายทหารประทวน กรมกําลังพลทหารบก  

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

 กรมกําลังพลทหารบก มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย) และทหารกองหนุน      
เพ่ือสอบคัดเลือกบรรจุเขารับราชการเปนนายทหารประทวน สังกัด กรมกําลังพลทหารบก จํานวน ๑ อัตรา 
โดยมีหลักเกณฑและรายละเอียดดังนี้ .- 
 ๑. ตาํแหนงที่เปดรบัสมัครสอบคัดเลือก 
  - ตาํแหนง นายสิบคลัง กรมกําลังพลทหารบก (อตัรา สิบเอก)   
 ๒. คุณสมบตัิของผูสมัครสอบคัดเลือก 
  ๒.๑ เปนบุคคลพลเรือน (ชาย) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ หรือเปนทหารกองหนุน  
มีอายุไมเกิน ๓๐ ปบริบูรณ (นับตาม ป พ.ศ.) งดรับผูสมัครบุคคลพลเรือนที่เกิด พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งจะตอง
เขารับการตรวจเลือกเปนทหารกองประจําการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗           
และไมเปนผูท่ีไดรับการผอนผันการตรวจเลือกทุกกรณี ทั้งนี้ งดรับสมัครนายสิบกองหนุนที ่มียศ         
จาสิบตรี - จาสิบเอก ที่กลับเขารับราชการในกองทัพบก  
  ๒.๒ เปนผูท่ีมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ  
  ๒.๓ เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษัตริยเปนประมขุ 
  ๒.๔ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีงาม 
  ๒.๕ ไมเปนผูมหีนี้สินลนพนตัว หรือเปนบคุคลลมละลายตามคาํพิพากษาของศาล 
  ๒.๖ ไมเปนผูท่ีเคยถูกใหออกจากราชการ เพราะมีความผิดหรือมีมลทิน หรือมัวหมอง 
  ๒.๗ ไมเปนผูท่ีเคยตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเวนความผิด
ฐานประมาท หรือลหุโทษ 
  ๒.๘ มีความประพฤติเรียบรอย ไมเปนผูติดยาเสพติดใหโทษ  และไมเคยตองโทษในคดี       
ยาเสพติดทุกประเภท 
  ๒.๙ ไมเปนผูท่ีมีรางกายพิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไมสามารถจะรับราชการทหาร     
ไดตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร (เฉพาะผูที่   
ผานการตรวจเลือกทหารแลว ตองมีความสูงตัง้แต ๑๕๐ เซนติเมตร และขนาดรอบอก ๗๖/๗๙ เซนติเมตรขึ้นไป   
สวนผูที่มีอายุไมถึงเกณฑตรวจเลือกทหาร ตองมีความสูงตั้งแต ๑๖๐ เซนติเมตรขึ้นไป และขนาด       
รอบอก ๗๖/๗๙ เซนติเมตร)  
 
 
 
 
 

               ( สําเนา ) 
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 ๓. คุณวุฒขิองผูสมัครสอบคดัเลือก 
  - สําเร็จการศึกษาระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) จากสถานศึกษาที่อยูในความควบคุมของทางราชการ สําหรับผูท่ีมีคุณวุฒิสูงกวาที่กําหนดไว  
หากสอบคัดเลือกไดแลวจะใชคุณวุฒิสูงกวาที่กําหนดมาเรียกรองสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิท่ีตนมีอยูไมได 
 ๔. หลักฐานประกอบการสมคัร ผูสมคัรสอบคดัเลือกจะตองนําหลักฐานมาแสดงในวนัสมคัร     
(นําฉบับจรงิมาแสดงดวย) มรีายละเอียด ดังนี้.- 
  ๔.๑ สําเนาใบประกาศนียบัตร หรือ ใบสุทธิ และระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชา 
  ๔.๒ ทะเบียนบานของผูสมัคร, บิดา และมารดา 
  ๔.๓ บัตรประจําตวัประชาชนของผูสมัคร 
  ๔.๔  สมุดประวัติทหารกองหนุน (สด.๓, สด.๘) ใบลาพักเพ่ือรอการปลดหรือใบรับรอง        
การฝกวิชาทหาร จากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน หนังสือรับรองความประพฤติจากหนวยตนสังกัด      
ครั้งสุดทาย อยางใดอยางหนึ่งแลวแตกรณี พรอมทั้งถายสําเนาจํานวน ๑ ชดุ 
  ๔.๕ บคุคลพลเรอืนท่ีอายุยังไมครบเกณฑใช (สด.๙) และผานการเกณฑแลวใช (สด.๔๓) 
พรอมทั้งถายสําเนา จํานวน ๑ ชดุ 
  ๔.๖ รูปถายหนาตรง แตงกายสุภาพ ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา (ถายมาแลว         
ไมเกนิ ๖ เดือน) ขนาด ๑ นิว้ จํานวน ๓ รปู 
  ๔.๗ ใบสําคัญความเหน็แพทย (แบบ ทบ.๔๖๖ - ๖๒๐) จากแพทยทหารประจําการ    
หรือโรงพยาบาลของรัฐบาลเทานัน้ ฉบับจริง (มีอายุไมเกิน ๖ เดือนนับถึงวันรับสมคัรวนัแรก ) 
  ๔.๘ หลักฐานอืน่ ๆ เชน การเปล่ียนชื่อตวั ชื่อสกุลของผูสมัคร, บิดา และมารดา              
ใบมรณบตัรของบดิา และมารดา ในกรณีเสียชีวติ (ถาม)ี พรอมทั้งถายสําเนาจํานวน ๑ ชุด    
  ๔.๙ รับสมคัรเฉพาะผูมีหลักฐานครบถวนในวนัรบัสมัครเทานั้น 
 ๕. การสอบคัดเลือก 
  รอบแรก  สอบภาควชิาการ (ปรนัย) เพ่ือคดัเลือกผูทีไ่ดคะแนนสูงสุด จํานวน ๕ คนแรก 
(ตองไดคะแนนไมต่ํากวา ๕๐%) เขาไปสอบในรอบที่ ๒ ซึ่งมคีะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้.- 
  - คอมพิวเตอรเบื้องตน                 ๒๐ คะแนน 
  - ระเบียบกองทัพบก วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๕            ๒๐ คะแนน 
 (สามารถศึกษาไดที่เวบ็ไซต agdept.rta.mi.th/ban/ระเบียบกองทัพบก วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ) 
  - ความรูทั่วไป (คณิตศาสตร, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคม, ความรูรอบตัว,       
ปฏิภาณไหวพริบ และเชาวปญญา          ๖๐ คะแนน   
  รอบที่ ๒ สอบภาคปฏิบัติ (คะแนนผาน/ไมผาน) ผูที่ผานการสอบรอบแรก จํานวน 
๕ คนแรก จะตองเขารับการสอบสัมภาษณ, ปฏิบัติคอมพิวเตอร, และทดสอบสมรรถภาพรางกาย       
(ผูที่ผานการสอบรอบแรกใหเตรียมชุดกีฬาสําหรับการสอบในรอบท่ี ๒) ซึ่งผูท่ีจะไดรับการบรรจุเปน  
นายทหารประทวนตัวจริงและตัวสํารองจะตองสอบผานการทดสอบในรอบท่ี ๒  
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 ๖. คะแนนเพ่ิมพิเศษ 
  ๖.๑ กําหนดใหคะแนนเพ่ิมแกผูที่เปนทายาทของทหาร ขาราชการ ลูกจางประจําและ 
พนักงานราชการ สังกดั กองทัพบก ดังนี้.- 
    ๖.๑.๑ ทายาทของกําลังพล ตามขอ ๖.๑ ซึง่เสียชีวติเนื่องจากการปฏิบตัิหนาที่
ปองกนัประเทศ และไดรบัการปูนบําเหน็จพิเศษ จํานวน ๑๐ คะแนน ใน ๑๐๐ คะแนน 
    ๖.๑.๒ ทายาทของกําลังพล ตามขอ ๖.๑ ซึง่พิการทุพพลภาพจนกระทั่งถกูปลด
ออกจากราชการ จากการปฏิบัติหนาที่ปองกนัประเทศ จํานวน ๑๐ คะแนน ใน ๑๐๐ คะแนน 
    ๖.๑.๓ ทายาทของกําลังพล ตามขอ ๖.๑ ซึง่รับราชการใน กองทัพบก หรือเคย
รับราชการใน กองทัพบก มากอน เวนผูท่ีถกูปลดออกจากราชการ เนื่องจากมีความผิดบกพรองตอหนาท่ี  
จํานวน ๒ คะแนน ใน ๑๐๐ คะแนน 
  ๖.๒ นักศึกษาวิชาทหาร เพ่ิมคะแนนใหตามลําดับชั้นที่สําเร็จการฝกวิชาทหาร ดังนี้.- 
   ๖.๒.๑ ชั้นปที่ ๕ เพ่ิมให ๑๐ ใน ๑๐๐ คะแนน 
    ๖.๒.๒ ชั้นปท่ี ๔ เพ่ิมให   ๖ ใน ๑๐๐ คะแนน 
    ๖.๒.๓ ชั้นปท่ี ๓ เพ่ิมให   ๓ ใน ๑๐๐ คะแนน 
  ๖.๓ ทหารกองหนุนท่ีเคยรับราชการกองประจําการแลว เพ่ิมให ๑๐ ใน ๑๐๐ คะแนน 
  ๖.๔ ลูกจางชัว่คราว, ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ สังกัด กองทัพบก ที่ยังปฏิบตัิงาน
ในกองทัพบก และมีระยะเวลาปฏิบัติงานในกองทัพบก ตั้งแต ๒ ปขึน้ไป (เวนเปนผูท่ีถูกปลด  เนื่องจากมี
ความผิดบกพรอง) เพ่ิมให ๕ ใน ๑๐๐ คะแนน 
  ๖.๕ ผูที่มีคุณสมบัติเขาหลักเกณฑไดรับการเพิ่มคะแนนตามหลักเกณฑขางตน     
หลายขอใหเพิ่มคะแนนไดตามหลักเกณฑในขอที่ไดรับคะแนนเพิ่มสูงสุดเพียงขอเดียว ยกเวนผูที่มี
คุณสมบัติเขาหลักเกณฑในขอ ๖.๑.๓ และ ๖.๒ ใหเพ่ิมคะแนนเทากับคะแนนท่ีไดเพ่ิมในขอ ๖.๑.๓ และ ๖.๒ 
รวมกัน 
  ๖.๖ การพิจารณาคะแนนเพ่ิมพิเศษ จะดําเนินการใหในการสอบรอบแรกเทานัน้  
 ๗. วัน - เวลา สถานท่ีรบัสมคัรสอบคัดเลือก 
  รับสมัคร ตั้งแตวันที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ – ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ในวันและเวลา    
ราชการ ตั้งแตเวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ บริเวณหองอเนกประสงค กรมกําลังพลทหารบก อาคาร ๑ 
ชั้นใตดิน ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดําเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 ๘. กําหนดวันสอบคดัเลือก 
  ๘.๑ สอบรอบแรก ภาควิชาการ วันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ณ หองประชุม กรมกําลังพล
ทหารบก อาคาร ๑ ชั้นใตดิน ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดําเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
หรือหอประชุมกิตติขจร และสถานที่ตาง ๆ  ภายในกองบัญชาการกองทัพบก หากมีผูสมัครสอบเปนจํานวนมาก 
โดยคัดเลือกผูที่สอบไดคะแนนสูงสุด จํานวน ๕ เทา (๕ คนแรกท่ีสอบไดคะแนนสูงสุดและตองไดคะแนน
ไมต่ํากวา ๕๐%) เพ่ือผานเขาไปสอบในรอบที่ ๒ มีรายละเอียด ดังนี้.-   

๘.๑.๑ เวลา ๑๓.๑๕ - ๑๓.๔๕ นาฬิกา ผูสมัครสอบคัดเลือกรายงานตัวตอ 
คณะกรรมการ  
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๘.๑.๒ เวลา ๑๔.๑๕ - ๑๕.๓๐ นาฬิกา ดําเนนิการสอบภาควิชาการ  
   ๘.๑.๓ ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก ในวนัท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓   
ตั้งแตเวลา ๑๓.๑๕ นาฬิกา ทางเวบ็ไซต dop.rta.mi.th ของ กรมกําลังพลทหารบก 
                       ๘.๒ สอบรอบท่ี ๒ ภาคปฏิบัติ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ณ หองประชุม        
กรมกําลังพลทหารบก อาคาร ๑ ชั้นใตดิน ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดําเนินนอก เขตพระนคร  
กรงุเทพมหานคร มีรายละเอียด ดังนี้.-  

๘.๒.๑ เวลา ๐๖.๓๐ - ๐๖.๕๐ นาฬิกา ผูสอบคดัเลือกสอบผานรอบแรก รายงานตวั 
ตอคณะกรรมการ 

๘.๒.๒ เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๕.๓๐ นาฬิกา ทดสอบสมรรถภาพรางกาย, สอบปฏิบัติ  
คอมพิวเตอร และสอบสัมภาษณ 
 ๙. ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบท่ี ๒ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๑๕ นาฬิกา     
ทางเว็บไซต dop.rta.mi.th ของ กรมกําลังพลทหารบก และสอบถามรายละเอียดไดท่ี กองธุรการ 
กรมกําลังพลทหารบก อาคาร ๑ ชั้น ๑ ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดําเนินนอก เขตพระนคร 
กรงุเทพมหานคร 
     ๑๐. ขอแนะนําเพ่ิมเติม  
    ๑๐.๑ กรณีมีบุคคลแอบอางท่ีจะใหการชวยเหลือในการสอบ โปรดอยาไดหลงเชื่อ      
คําแอบอางใด ๆ และหากมีขอสงสัย สอบถามไดโดยตรงท่ี กองธุรการ กรมกําลังพลทหารบก           
โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๑๐๗ (ในวันและเวลาราชการ) 
    ๑๐.๒ สําหรับผูท่ีมีประวัติคดีอาญา และไมเขียนขอความลงในใบสมัครหรือแจง
ตอเจาหนาที่ตามความเปนจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง กรมกําลังพลทหารบก จะถือวาผูสมัคร
แจงขอมูลที่เปนเท็จตอทางราชการ อันอาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอกองทัพบกไดในภายหลัง ดังนั้น  
กรมกําลังพลทหารบก จึงขอสงวนสิทธใินการพิจารณาไมรับการบรรจุในภายหลัง    
 
        ประกาศ    ณ    วนัที่    ๒๓    มกราคม    พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
  
          ( ลงชือ่ )  พลโท     อยุทธ   ศรวีิเศษ 
               ( อยุทธ   ศรีวิเศษ ) 
            เจากรมกําลังพลทหารบก  
กองธรุการ 
โทร.๐ ๒๒๙๗ ๗๑๐๗    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจถูกตอง 

           พ.อ.  ภัทรภณ  จันทรโรจน 
                ( ภัทรภณ  จันทรโรจน )  
                       หก.กพ.ทบ.  
                           ๒๓ ม.ค. ๖๓ 
 



ตัวอยาง เอกสารประกอบการสมัครสอบเปนนายทหารประทวน 
 

(ตัวอยางหนังสือสําคญั ประจําตัวแสดงวทิยฐานะ) 
            
 
 
 
ท่ี ............./...................  
      

หนวยบัญชาการรักษาดินแดน 
หนังสือสําคัญประจําตวัแสดงวิทยฐานะฉบับน้ีแสดงวา 

                    
      

 ……………………………………............................................................................................................. 
ไดสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปท่ี ..........................ประจําปการศึกษา......................................................................   
จากสถานศึกษา........................................................................................................................................................   
                                          ตามหลักสูตรท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด     

                                    ตามกฎหมายวาดวย  การสงเสริมการฝกวิชาทหาร 

ระหวางรับราชการฝกวิชาทหารมีความประพฤติ....................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................   
                      ใหไว   ณ   วันท่ี              เดือน             พ.ศ. 
 

                                                               พล.ท.  .................................................................... 
                                                                           (...........................................................) 
                                                                         ผูบัญชาการหนวยบัญชาการรักษาดินแดน 

 
หมายเหตุ  ผูท่ีขอรับสิทธิคะแนนเพ่ิม ตองมีหนังสือรับรองของหนวยบัญชาการรักษาดินแดน หรือ 
              หนวยบัญชาการกําลังสํารอง หรือกรมการรักษาดินแดน (เดิม) ตามตัวอยาง 
              นศท.ในสวนกลาง (กทม.และปริมณฑล) ติดตอสอบถามไดท่ี 

  - กองเตรียมพล  หนวยบัญชาการรักษาดินแดน  โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๓๒๕๔ 
  - กองกําลังพล ศูนยการกําลังสํารอง  โทร. ๐ ๒๒๗๕ ๔๕๐๔  
 นศท.ในสวนภูมิภาค (ศูนยฝก นศท. หรือ และหนวยฝก นศท. ท่ัวประเทศ) ติดตอสอบถามไดท่ี 

  - กองเตรียมพล  หนวยบัญชาการรักษาดินแดน  โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๓๒๕๔ 
 
 
 
 
 

 



(ตัวอยางหนังสือรับรองการเปนบุตรของทหาร ขาราชการ และลูกจาง สังกัด ทบ.) 
            
 
 
 
ท่ี ............./...................             หนวย ..............................................…… 
      ท่ีตั้ง .......................................................  
                ………………………………………………………

     
       

 หนังสือฉบับนี้ใหไวเพ่ือรับรองวา .................................................................................................. 
ตําแหนง  .......................................................เปนบิดา/มารดา ของ นาย/นางสาว..................................................   
ซ่ึงกําลัง/เคย รับราชการใน............................................................. ตําแหนง...........................................................
ตั้งแต ......................................... ถึง..............................................................เปนผูท่ีมีความประพฤติเรยีบรอย และ 
ไมเคยบกพรองตอหนาท่ี   

 
                                               ใหไว   ณ   วันท่ี              เดือน             พ.ศ. 

 

                                                               (ลงชือ่).................................................................... 
                                                                        (...........................................................) 
                                                                    ตําแหนง................................................. 

 
 
หมายเหตุ  ผูท่ีมีอํานาจลงนาม มีตําแหนงเปนผูบังคับกองพันหรือกองรอยอิสระข้ึนไป 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ตัวอยางหนังสือรับรองความประพฤติจากหนวยตนสังกัดครัง้สุดทาย) 
            
 
 
 
ท่ี ............./...................             หนวย ..............................................…… 
      ท่ีต้ัง .......................................................  
                ………………………………………………………

         

 หนังสือฉบับนี้ใหไวเพ่ือรับรองวา พลทหาร..................................หมายเลขประจาํตัว.................... 
ตําแหนง  .......................................................เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย ........................................................   
.......................................เปนทหารประจําการตั้งแตวันท่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ...... ถึงวันท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ.........
ปลดออกจากประจําการเปนทหารกองหนุน ชั้นท่ี.........ประเภทท่ี......ในวันท่ี ...................................................จริง   

 
                                               ใหไว   ณ   วันท่ี              เดือน             พ.ศ. 

 

                                                               (ลงชือ่).................................................................... 
                                                                        (...........................................................) 
                                                                    ตําแหนง .................................... 

.................................. 
โทร. ................................... 

 
 
หมายเหตุ  ผูท่ีมีอํานาจลงนาม มีตําแหนงเปนผูบังคับกองพันหรือกองรอยอิสระข้ึนไป 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ตัวอยางหนังสือรับรองการไปราชการทัพ) 
          ทบ. ๑๐๑ – ๐๔๖ 
 
 
 
 
 

ใบรับรองการไปราชการทัพ 

           วันท่ี................. เดือน.......................... พ.ศ...................... 
เรียน   เจากรมสารบรรณทหารบก   

 ดวย............................................................................... ประเภท  ............................................... 
สังกัด............................................................................................................................................... มีภูมิลําเนาอยูท่ี  
บานเลขท่ี........................ หมูท่ี....................ถนน ..............................................ตําบล.............................................. 
อําเภอ............................................. จังหวัด................................................................................... ไดยื่นคํารอง
ขอใหกรมสารบรรณทหารบก ตรวจสอบประวัติราชการของ
.............................................................................................. และรับรองการไปราชการทัพจึงขอรับรองวาเคยไป
ราชการทัพ ดังนี้.-  

 ๑. ................................................................................................................................................. 
๒. ..................................................................................................................................................          
๓. .................................................................................................................................................. 

กับไดรับเครื่องราชอิสรายาภรณเปนเกียรติ คือ.- 
๑. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๒. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๓. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

รับรองวาถูกตอง 

(ลงชื่อ)..............................................................                 (ลงชื่อ)...................................................................... 
              เจาหนาท่ีผูตรวจประวัติ                                       ตําแหนง................................................. 

 

   
 
 
 
(ติดตอขอรับหนงัสือ ฯ ไดท่ี  กรมสารบรรณทหารบก) 
 
 
 
 
 
 


