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ระเบียบการ 
สอบคัดเลือกทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ของหน่วยในส่วนกำลังรบ 

และสนับสนุนการรบ (เหล่าทหารราบ)  
ประจำปีงบประมาณ 2564 
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คำนำ 
 ศูนย์การทหารราบ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (เหล่าทหารราบ) 
เพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 250 อัตรา โดยบรรจุ   
เข้ารับราชการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เพ่ือเข้ารับการศึกษา หลักสูตร เตรียมนายสิบชั้นต้นสำหรับทหารกองหนุน 
ระยะเวลาการศึกษา 20 สัปดาห์ เมื่อสำเร็จการศึกษา จะปรับย้ายไปรับราชการยังหน่วยในส่วนกำลังรบ และ
สนับสนุนการรบ (เหล่าทหารราบ) ต่อไป   
 เพื ่อให้ผู้ที ่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกได้ทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ที ่จะเป็น
ประโยชน์ ในการสอบครั้งนี้ ศูนย์การทหารราบ จึงได้จัดทำระเบียบการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุ
เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ของหน่วยในส่วนกำลังรบ และสนับสนุนการรบ (เหล่า ร.) 
ประจำปี 2564 ในส่วนโควตาทั่วไปจำนวน 125 อัตรา และโควตาทหารกองประจำการที่เลื่อนปลดและสมัครใจ
อยู่ต่อ จำนวน 125 อัตรา รวม 250 อัตรา ขึ้นมาเพื่อจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเตรียมการสอบ รวมทั้ง
เป็นการแจ้งเตือนผู ้สมัครสอบมิให้ไปหลงเชื ่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่แอบอ้างว่าจะช่วยเหลือในการสอบได้           
และหากผู้สมัครสอบได้พบเห็นพฤติกรรมใดๆ ที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประสงค์จะให้ข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์       
ในการดำเนินงาน โปรดแจ้งไปที่ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอ ปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 
77160 โทร. 0 3254 2468 ต่อ 54014 และ 54018 
 
       ศูนย์การทหารราบ   
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ระเบียบการ 
สอบคัดเลือกทหารกองหนุนประเภทท่ี 1 ของหน่วย ในส่วนกำลังรบ และสนับสนุนการรบ 

(เหลา่ทหารราบ) 

------------------------ 
 ขอให้ผู ้สมัครสอบอ่านระเบียบการให้เข้าใจ  แล้วปฏิบัติตามขั ้นตอนการปฏิบัติ  ตามลำดับข้อ           
ให้ครบถ้วนเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อท่านในการเตรียมการสอบ ดังนี้ 

ข้อ 1. ความมุ่งหมาย  
 กองทัพบก  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (เหล่าทหารราบ)    
ในโควตาปกติ (เหล่า ร.) จำนวน 125 อัตรา และโควตาทหารกองประจำการที่เลื่อนปลดและสมัครใจอยู่ต่อ     
(ไม่จำกัดเหล่า) จำนวน 125 อัตรา เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนเหล่าหารราบ (อัตรา สิบเอก) 
จำนวน  250  อัตรา บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง ประจำ ศร. ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564  และเข้ารับการศึกษา
หลักสูตร เตรียมนายสิบชั้นต้น ระยะเวลาการศึกษา 20 สัปดาห์ เมื่อสำเร็จการศึกษา จะดำเนินการปรับย้าย  
ไปรับราชการยังหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ) โดยมอบหมายให้ ศูนย์การทหารราบ เป็นผู้ดำเนินการ 

ข้อ 2. คุณสมบัติของผูส้มัครสอบคัดเลือก แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้.-  
 2.1 มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด และมีทัศนคติที่ดีต่อกองทัพบก รวมทั้งยดึมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข                                                         
 2.2  โควตาทั่วไป (เหล่า ร.) จำนวน 125 นาย  
       2.2.1 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก 
เหล่าทหารราบ อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการที่รับราชการในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบ 
มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 1 พ.ค. 64 โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี          
(ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2539) (การคิดอายุ พ.ศ. 2564 ลบ พ.ศ. เกิด) และ ไม่รับสมัครทหารกองหนุนประเภทที่ 1
ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร และทหารกองประจำการที่สมัครรับราชการต่อระยะ      
เวลาเกิน 30 เม.ย. 64 
   2.2.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  จากสถานศึกษา        
ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) , สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้การรับรอง (ไม่รบัสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา) 
 2.3 โควตาทหารกองประจำการทีเ่ลื่อนปลดและสมัครใจอยู่ต่อ จำนวน 125 นาย ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้.- 
      2.3.1 เป็นทหารกองประจำการ ในสังกัด กองทัพบก โดยไม่จำกัดเหล่า  
   2.3.2 ไม่จำกัดอายุ (ต้องเป็นทหารกองประจำการทีเ่ลื่อนปลดและสมัครใจอยู่ต่อที่จะปลดใน 1 พ.ค. 64) 
   2.3.3 สามารถใช้คุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ได ้
   2.3.4 พิจารณารอยสักโดยแต่งกายชุดปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนยาวซึ่งมองไม่เห็นจากภายนอก 
   2.3.5 คุณสมบัติอื่นๆ ให้ปฏิบัติตามแนวทางของโควตาทั่วไปทุกกรณ ี 
 2.4 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และ
ขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 
และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
 2.5 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม     
ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. 2507 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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 2.6 มีสัญชาติไทย และบิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือ
นายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทย โดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้ ในกรณีที่ปู่ 
หรือ ย่า หรือ ตา หรือ ยาย ของผู้สมัครสอบคัดเลือกมีสัญชาติอ่ืน ที่มิใช่สัญชาติไทย ให้ใช้หลักฐานดังนี้ สูติบัตร 
หรือหนังสือรับรองการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด ของบิดา หรือมารดา แล้วแต่กรณี เป็นหลักฐานในการสมัครสอบ 
 2.7 ไม่เป็นผู้ที่มหีนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษา 
 2.8 ไม่อยู่ในสมณเพศ 
 2.9 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุด
ให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 2.10 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือมีประวัติคดีอาญา ข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด 
 2.11 ไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ 
 2.12 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม 
 2.13 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการทหารมาก่อน 
 2.14 ไม่เป็นผู้ทีต่าบอดสี 
ข้อ 3. หลักฐานในการขอรับสิทธิคะแนนเพิ่ม หลักฐานขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มด้านการทหารของผู้สมัครที่มี
ความประสงค์ขอรับสิทธิคะแนนเพิ่ม ต้องยื่นแสดงความจำนงในการยื่นหลักฐานการขอรับสิทธิคะแนนเพ่ิม 
ด้วยตนเองในวันที่ยื่นใบสมัคร (ทหารกองประจำการซึ่งสมัครใจขอรับราชการในกองประจำการต่อเพ่ือทดแทน
การเร ียกเกณฑ์ โดยให้เพ ิ ่มคะแนนเป็นพิเศษ ร ้อยละ 5 จากที ่  ทบ. กำหนด  และมีผลบังคับใช้กับ                 
ทหารกองประจำการที่สมัครใจขอเลื่อนกำหนดเวลาปลดฯ (ครบกำหนดปลดประจำการ 1 พ.ค. 63 และสมัครใจ   
ขออยู่รับราชการต่ออีก 1 ปี)) โดยให้หน่วยต้นสังกัดออกหนังสือรับรองในการขอรับราชการต่อ และให้ระบุวันที่
ขอสมัครใจเข้ารับราชการต่อ และวันที่ปลดออกจากราชการทหารด้วย 

ข้อ 4. ข้อกำหนด 
 4.1 ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 2.2.2 และ 2.3.3 จะใช้คุณวุฒิต่างๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้อง
สิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้ 
 4.2 เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกแล้วจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ตำแหน่ง ประจำ   
ศูนย์การทหารราบ ตั้งแต่ 1 พ.ค. 64 โดยได้รับยศ สิบตรี (อัตราเงินเดือน ป.1 ชั้น 13.5) ซึ่งจะได้รับเงินเดือน          
รวมค่าครองชีพ เป็นเงินไม่ต่ำกว่า 10,000.- บาท/เดือน และได้รับเครื่องแต่งกายตามที่กองทัพบกกำหนด 
 4.3 เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งยศ ตามข้อ 4.2 แล้ว จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ประมาณ 5 เดือน (20 สัปดาห์) หลังจากสำเร็จการฝึกอบรมแล้วจะได้รับการพิจารณาปรับย้ายไปรับราชการ  
ในหน่วยต่างๆ ของส่วนกำลังรบและสนับสนุนการรบ ตามผลการฝึกอบรม และตามความเหมาะสม            
กรณีไม่สำเร็จการฝึกอบรม กองทัพบกจะดำเนินการ ตามมาตรการทางการปกครอง ทางวินัย หรืออาจจะ
ดำเนินการให้ออกจากราชการก็ได้ 
 4.4 กรณีการตรวจสอบวุฒิการศึกษา และประวัติอาชญากรรม หากตรวจพบภายหลังว่า ไม่ถูกต้อง        
(ตามข้อ 2) จะถูกปลดออกจากราชการทันที 
 4.5 กรณีมีการตรวจพบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ไปในทางที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันชาติ, 
ศาสนา, พระมหากษัตริย์ และกองทัพบก ในภายหลังจะถูกปลดออกจากราชการทันที 
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ข้อ 5. หลักฐานการรับสมัครสอบ ให้ยื่นเอกสารประกอบการสมัครสอบฉบับจริงพร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ       
โดยผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองตนเองว่า (สำเนาถูกต้อง) แล้วลงชื่อกำกับไว้ เมื่อกรรมการรับสมัครตรวจสอบ
เอกสารแล้วจะส่งฉบับจริงให้กลับคืน จะเก็บไว้เป็นหลักฐานเฉพาะฉบับสำเนาเท่านั้น โดยมีหลักฐาน ดังนี้ 
 5.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 3 เดือน) 
 5.2 หลักฐานการศึกษา (ใบสุทธิ ระเบียนแสดงผลการศึกษาหรือใบประกาศนียบัตร) 
 5.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดา และมารดา พร้อมตัวจริง กรณีนามสกุลบิดา และมารดาไม่
ตรงกันจะต้องแนบสูติบัตร ของผู้สมัครเพื่อยืนยัน หรือให้อำเภอรับรองว่า เป็นบิดาและมารดาของผู้สมัครจริง
 5.4 บัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 
 5.5 ทะเบียนกองประการ (สด.3) หรือหนังสือสำคัญ (สด.8) (กรณียังไม่มี สด.๘ ให้หน่วยต้นสังกัด
รับรองว่ารับราชการในกองประจำการ ในปีใด ผลัดใด ตั้งแต่เมื่อใด และปลดประจำการเมื่อใด มาแสดง 
และ ต้องมี สด. 3 มาแสดงด้วย รับที่ สัสดี จว. จากภูมิลำเนาเกิด) 
 5.6 ใบสำคัญทางการแพทย์ทหาร (ทบ.466-620) ให้แพทย์ระบุว่า “ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการ
ทหาร” ที่ออกโดย รพ.สังกัด ทบ. เท่านั้น 
 5.7 หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา (นับตั้งแต่วันออกหนังสือรับรองฯ ไม่เกิน 6 เดือน) 
  5.8 หนังสือรับรองผลการตรวจสอบทัศนคติเบื้องต้นจากหน่วยต้นสังกัด (โดยใส่ซองปิดผนึก และประทับตรา
ด้านหลังให้เรียบร้อย)  
 5.9 หลักฐานอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ – สกุล  
 5.10 หลักฐานตามข้อ 5.2 ถึงข้อ 5.7 ถ่ายเอกสารใช้กระดาษขนาด เอ 4 อย่างละ 1 ฉบับ และนำฉบับจริง       
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย ทั้งนี้ สำเนาเอกสารต่างๆ จะต้องชัดเจน ไม่เลือนราง หรือมีร่องรอย      
ขูดลบ ขีดฆ่า และมีการลงนามรับรองสำเนาให้ถูกต้องเรียบร้อย 
 5.11 รายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ สอบถามได้ที่ กองกำลังพล ศูนย์การทหารราบ  หมายเลขโทรศัพท์          
0 3254 2468, 54014, 54018 และทาง http://infantry-center.rta.mi.th 

ข้อ 6. กำหนดการรับสมัครสอบ 
 6.1 รับใบสมัครและสมัครสอบ พร้อมกับตรวจร่างกายเบื้องต้นจากคณะกรรมการรับสมัคร            
ในว ันที่  15 - 25 ก.พ. 64 เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายธนะร ัชต์                       
(เว้นวันหยุดราชการ)  
 6.2 กำหนดการรับสมัครแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
      6.2.1 การรับสมัครโควตาทั่วไป 
      6.2.2 การรับสมัครโควตาทหารกองประจำการทีเ่ลื่อนปลด 
 6.3 กำหนดบัตรประจำตัวผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
      6.3.1 บัตรประจำตัวประเภทโควตาทั่วไป กำหนดเป็น สีฟ้า 
      6.3.2 บัตรประจำตัวประเภทโควตาทหารกองประจำการที่เลื่อนปลด กำหนดเป็น สีแดง 
  6.4 ดาวน์โหลดระเบียบการสมัครและตัวอย่างใบสมัครจากเว็บไซต์ http://infantry-center.rta.mi.th 

ข้อ 7. การสมัครสอบ   
 7.1 เขียนใบสมัครสอบให้ถูกต้องและชัดเจน ตามแบบตัวอย่างที่หน่วยรับสมัครติดไว้ และหลักฐาน          
ที่นำมาใช้สมัครสอบต้องเป็นหลักฐานที่เป็นจริง ถ้าหากตรวจพบว่า เอกสารเป็นเท็จ จะต้องถูกดำเนินคดี             
ตามกฎหมายจนถึงท่ีสุด 
 7.2 ให้ตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัครสอบกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ก่อนยื่นหลักฐานใบสมัครสอบ 
 7.3 ยื่นหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เพ่ือออกบัตรประจำตัวสอบ 

http://infantry-center.rta.mi.th/
http://infantry-center.rta.mi.th/
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 7.4 ตรวจสอบความถูกต้องของบัตรประจำตัวสอบ พร้อมกับรับเอกสารประกอบการสมัครสอบฉบับจริงคืน 
(กรรมการรับสมัครสอบจะเก็บเฉพาะฉบับสำเนาไว้เป็นหลักฐาน)  
 7.5 ตรวจสอบเอกสารฉบับจริงอีกครั้ง หากยังไม่ได้รับคืน ให้ติดตามสอบถามกับกรรมการรับสมัครสอบ 
ในวันนั้น หากมีเอกสารสำคัญสูญหายไป คณะกรรมการจะไม่รับผิดชอบ 
 7.6 เมื่อได้รับบัตรประจำตัวสอบแล้ว   ต้องจดจำหมายเลขประจำตัวสอบ   และนำบัตรประจำตัวสอบ 
ติดตัวตลอดในห้วงการสอบ ถ้าไม่มีบัตรประจำตัวสอบไปแสดงต่อคณะกรรมการ “จะไม่มีสิทธิเข้าสอบ” 
 7.7 กรณีทำบัตรประจำตัวสอบหาย ให้แจ้งความที่สถานีตำรวจ จากนั้นนำหลักฐานใบรายงาน
ประจำวัน รับแจ้งเอกสารหาย, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ยื่นเรื่องที่ กองกำลังพล ศูนย์การทหารราบ 
เพ่ือขออนุมัติผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ (ประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือก) ออกบัตรแทน 
 7.8 การแต่งกาย ชุดสุภาพใส่รองเท้าหุ้มส้น ห้ามสวมเสื้อยืดรองเท้าแตะ (กรณียังไม่ปลดประจำการ     
แต่งกายชุดเครื่องแบบ)  

ข้อ 8. การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (รอบแรก) (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
 8.1 ผู้สมัครต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายด้วยท่ามาตรฐานตามที่ กองทัพบก กำหนด 
จำนวน 5 ท่า (ดันพื้น, ลุกนั่ง, ดึงข้อ ภายในเวลา 2 นาที, วิ่ง 2 กิโลเมตร และว่ายน้ำ 50 เมตร) ให้ได้ตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 55 ขึ้นไปทุกท่า หากปฏิบัติในท่าใดไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะได้คะแนนเป็น “0 คะแนน” ในท่านั้น ๆ  
  8.2 วัน เวลา สถานที่ในการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย วันอังคารที่ 9 และวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 
เวลา 0600 – 1600 น. ณ สนามกีฬากลาง ค่ายธนะรัชต์ และสระว่ายน้ำ ศูนย์การทหารราบ  
  8.3 ท่าที่ทำการทดสอบ และเกณฑ์การให้คะแนน (ท่าทดสอบและคะแนนตาม ผนวก ค) 
  8.4 ให้กรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายแบ่งกลุ่มการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเป็น 2 ประเภท  
            8.4.1 การทดสอบสมรรถภาพร่างกายประเภทโควตาทั่วไป 
       8.4.2 การทดสอบสมรรถภาพร่างกายประเภทโควตาทหารกองประจำการที่เลื่อนปลด 
  8.5 ประกาศผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย รอบแรก จำนวน 500 นาย แบ่งเป็นกลุ่มทั่วไปเฉพาะ
เหล่า ร. จำนวน 250 นาย และกลุ ่มทหารกองประจำการที่ เลื ่อนปลดไม่จำกัดเหล่า จำนวน 250 นาย                
ในวันศุกร์ที ่ 12 มี.ค. 64 เวลา 08.00  - 18.00 น. โดยปิดประกาศ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายธนะรัชต์            
และเว็บไซต์ ศร.  
ข้อ 9. การสอบคัดเลือกภาควิชาการ (รอบสอง) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
 9.1 สถานที่สอบ  มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ 
 9.2 วัน เวลาสอบ วันอาทิตยท์ี่ 21 มีนาคม 2564 
       9.2.1 รายงานตัวเวลา 08.00 น. - 09.30 น. 
  9.2.2 สอบคัดเลือกเวลา 10.00 น. - 12.00 น.   
 9.3 รายละเอียดวิชาที่สอบตาม ผนวก ก. 
 9.4 การเตรียมตัวของผู้สมัครสอบ 
       9.4.1 เตรียมบัตร “ประจำตัวสอบ” และ “บัตรประจำตัวประชาชน” มาในวันสอบคัดเลือก ฯ ทุกครั้ง 
   9.4.2 ตรวจสอบที่นั่งสอบทีร่ะบุในบัตรประจำตัวสอบให้ถูกต้อง 
       9.4.3 แต่งกายชุดสุภาพ (กางเกงสเล็คสีดำ, เสื้อคอปกสีขาว และรองเท้าหุ้มส้น) ห้ามสวมเสื้อยืด
รองเท้าแตะ (กรณียังไม่ปลดประจำการแต่งกายชุดเครื่องแบบ)  
   9.4.4 ให้นำดินสอดำอย่างอ่อน (2 บี) และยางลบ มาใช้ทำข้อสอบ 
 9.5 การเข้าห้องสอบ 
  9.5.1 เวลา 08.00 น. ให้พร้อมที่หน้าห้องสอบของตัวเองเข้าแถวเรียงตามลำดับหมายเลขประจำตัวสอบ  
   9.5.2 ห้าม นำอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบ เช่น เครื่องคิดเลข, นาฬิกาที่เป็นเครื่องคิดเลข, 
โทรศัพท์มือถือ, เพจเจอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารแบบพกพาทุกชนิด เข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด  
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  9.5.3 กรรมการควบคุมการสอบจะเรียกเข้าห้องสอบตามลำดับ ให้นั่งตามผังที่นั่งสอบและผู้สมัคร
สอบจะต้องเตรียม “บัตรประจำตัวสอบ” และ “บัตรประจำตัวประชาชน” ไว้รับตรวจด้วย 
   9.5.4 เมื่อแจกปัญหาสอบและใบคำตอบแล้ว ห้าม เปิดปัญหาสอบก่อนที่หัวหน้าคณะกรรมการ
จัดการสอบสั่ง (หากมีข้อสงสัยให้ยกมือถามกรรมการจัดการสอบ)  
   9.5.5 เมื่อเริ ่มทำข้อสอบแล้วจะไม่อนุญาตให้ผู้มาสายเข้าห้องสอบทุกกรณี และผู้ที ่เข้าสอบ
จะต้องอยู่ในห้องสอบจนครบตามเวลาที่กำหนด จะออกจากห้องสอบก่อนเวลาไม่ได้   
   9.5.6 ห้าม นั่งผิดจากหมายเลขที่นั ่งสอบของตนเองหรือลงหมายเลขประจำตัวสอบที่ไม่ใช่
หมายเลขประจำตัวของตนเองในใบคำตอบ (กรณีนี้ จะถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ) 
   9.5.7 ห้าม แสดงกริยาที่อาจจะส่อไปในทางทุจริต ทุกกรณี 
 9.6 คำแนะนำในการเขียนใบคำตอบแบบ เลือกข้อ 
  9.6.1 ฟังคำแนะนำในการเขียนใบคำตอบของกรรมการจัดการสอบให้เข้าใจ   
  9.6.2 ให้ระบายทึบด้วยดินสอดำให้เต็มช่องในช่องที่เลือกตอบเพียงช่องเดียว (ห้ามใช้หมึกระบาย)  

ตัวอย่าง   ถ้าเลือกคำตอบในข้อ 2 
1.     

 9.7 เมื่อหมดเวลาสอบ ให้วางเอกสารปัญหาสอบและกระดาษใบคำตอบไว้บนโต๊ะ ห้าม นำออก    
จากหอ้งสอบเป็นอันขาด (หากฝ่าฝืนจะถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ) 
 9.8 ให้กรรมการแยกประเภทการสอบภาควิชาการออกเป็น 2 ประเภท ด้วยการแยกกระดาษคำตอบ ดังนี้ 
      9.8.1 กระดาษคำตอบประเภทโควตาทั่วไป (บนหัวกระดาษคำตอบทางด้านขวาสีฟ้า) 
      9.8.2 กระดาษคำตอบประเภทโควตาพลทหารเลื่อนปลด (บนหัวกระดาษคำตอบทางด้านขวาสีแดง) 

ข้อ 10. การสอบสัมภาษณ์ (รอบสอง) (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)  
 ผู้ที ่มีรายชื่อประกาศผลผ่านการทดสอบร่างกาย (รอบแรก) เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์สอบในรอบสอง       
โดยจะต้องเข้ารับการสอบให้ครบทุกขั้นตอน (ผ่านการสอบภาควิชาการเรียบร้อยแล้ว) หากไม่ดำเนินการ   
ตามท่ีกำหนดแล้วจะมีผลการสอบเป็น “ไม่ผ่านการสอบ”  
 10.1 การสอบสัมภาษณ์  (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ในวันจันทร์ที่ 22 - วันอังคารที่ 23 มี.ค. 64        
เวลา 07.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. (รายละเอียดตาม อนุผนวก 1 ประกอบ ผนวก ก)        
ณ อาคาร 3 กองการศึกษา โรงเรียนทหารราบ ศูนยก์ารทหารราบ ชั้น 2 และชั้น 3 
 10.2 แยกผลการสอบสัมภาษณ์เป็น 2 ประเภท ดังนี้  
        10.2.1 โควตาทั่วไป 
        10.2.2 โควตาทหารเลื่อนปลด 
 ข้อ 11. การประกาศผลสอบเมื่อทดสอบแล้วเสร็จทุกข้ันตอน (ขั้นสุดทา้ย)  
 ใช้แนวทางแบ่งเป็นกลุ่มทั่วไปเฉพาะเหล่า ร. จำนวน 125 นาย (กำหนดให้ม ีตัวอะไหล่ จำนวน 50 นาย) 
และกลุ่มทหารกองประจำการที่ เลื ่อนปลด จำนวน 125 นาย (กำหนดให้มี ตัวอะไหล่ จำนวน 50 นาย) โดยใช้           
ผลคะแนนรวมของการสอบภาควิชาการและการสอบสัมภาษณ์มาจัดลำดับของแต่ละประเภท (โควตาทั่วไป และโควตา
ทหารกองประจำการทีเ่ลื่อนปลด) 

11.1 ในวันจันทร์ที่ 29 มี.ค. 64 เวลา 08.00 น. – 18.00 น. โดยปิดประกาศ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร       
ค่ายธนะรัชต์ และเว็บไซต์ ศร. http://infantry-center.rta.mi.th  

 
 

http://infantry-center.rta.mi.th/
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11.2 ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และการสอบภาควิชาการ และสอบสัมภาษณ์ และ
ได้คะแนนรวมสูงสุด ในแต่ละโควตาจะได้รับการประกาศชื่อเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม และบรรจุเป็นนายทหาร
ประทวนอัตรา ส.อ. รับเงินเดือน ป.1 ชั้น 13.5 รวมจำนวน 250 นาย และจะประกาศบุคคลสำรองไว้อีกโควตา    
ละ 50 นาย รวม 100 นาย โดยบุคคลสำรองประเภทโควตาทหารกองประจำการที่เลื่อนปลดจำนวน 50 นาย 
จะได้รับคะแนนเพิ่ม ร้อยละ 5 ก่อนแล้วจึงค่อยไปจัดลำดับรวมกับบุคคลสำรองประเภทโควตาทั ่วไป 
จำนวน 50 นาย เป็นบุคคลสำรองจัดลำดับตามผลคะแนนจำนวน 100 นาย 
 11.3 กรณีมีผลการสอบ “คะแนนรวมเท่ากัน” คณะกรรมการดำเนินงาน จะพิจารณาคะแนน             
วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  ประวัติศาสตร์ชาติไทย ความรู ้ทั ่วไป และวิชาทหารราบ 
ตามลำดับ 

ข้อ 12. การรายงานตัวและทำสัญญา  
 วันพฤหัสบดีที่ 1 เม.ย. – วันศุกร์ที่ 9 เม.ย. 64 เวลา 08.00 น. - 16.00 น. รายงานตัวและทำสัญญา        
ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายธนะรัชต์ ดังนี้ .- 
 ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก บุคคลตัวจริง (กลุ่มโควตาทหารกองประจำการที่เลื่อนปลด) จำนวน 125 นาย 
 - ลำดับที่    1 –  60  รายงานตัว ฯ ในวันที่ 1 เม.ย. 64 
 - ลำดับที่  61 – 125  รายงานตัว ฯ ในวันที่ 2 เม.ย. 64 
 ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก บุคคลตัวจริง (กลุ่มโควตาทั่วไป) จำนวน 125 นาย 
 - ลำดับที่    1 –  40  รายงานตัว ฯ ในวันที่ 5 เม.ย. 64 
 - ลำดับที่  41 –  80  รายงานตัว ฯ ในวันที่ 7 เม.ย. 64 
 - ลำดับที่  81 – 125 รายงานตัว ฯ ในวันที่ 8 เม.ย. 64 
 - บุคคลสำรองลำดับที่ 1 – 100 และผู้ที่ตกค้างจากวันที่ 1-8 เม.ย. 64 รายงานตัว ฯ ในวันที่ 9 เม.ย. 64 
 - ผู้ที่ไม่มารายงานตัวในวันที่  9 เม.ย. 64  เวลา 16.00 ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ 13.  การค้ำประกัน  
 - ผู้ค้ำประกัน จะต้องเป็นข้าราชการประจำ ระดับ 3 ขึ้นไป หรือเป็นข้าราชการทหาร ตำรวจประจำการ 
ชั้นยศ ตั้งแต่ ร้อยตรี , เรือตรี , เรืออากาศตรี หรือ ร้อยตำรวจตรี ขึ้นไป หรือ ข้าราชการพลเรือน (ข้าราชการ
ประจำ) ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป (ไม่ใช่พนักงานบริษัทหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
 - อายุของผู้ค้ำประกัน ต้องไม่เกิน 58 ปี (นับตามปี พ.ศ.เกิด) 
 - ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของท้องถิ่น ไม่สามารถค้ำประกันได้ 
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ผนวก ก  
รายละเอียดเพิ่มเติมและข้ันตอนการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน ของหน่วย  

ในส่วนกำลังรบ และสนับสนุนการรบ (เหล่าทหารราบ) 
--------------------------- 

1. การตรวจร่างกายเบื้องต้น เพื่อเป็นการคัดกรองคุณสมบัติของผู้สมัครเบื้องต้น ในวันรับสมัครสอบคัดเลือกฯ 
ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายธนะรัชต์ 
  - มีหน้าที่ตรวจโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร, ตรวจร่างกายซึ่งผิดรูป, รอยแผลเป็น, รอยสัก,      
การผิดปกติของการมองเห็น และ ตรวจตาบอดสี โดยมีรูปภาพประกอบและชี้แจงให้กับผู้สมัครได้เข้าใจชัดเจน 
2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (รอบแรก) 25 คะแนน (วันอังคารที่ 9 – วันพุธที่ 10 มี.ค. 64 เวลา 06.00 น. – 16.00 น.)  
 2.1 ท่าดันพื้น 5 คะแนน 
 2.2 ท่าลุกนั่ง  5 คะแนน  
 2.3 ท่าดึงข้อ  5 คะแนน 
  2.4 ว่ิง 2 กม. 5 คะแนน  
 2.5 ว่ายน้ำ ระยะ 50 ม. 5 คะแนน 
  - สถานที ่สนามกีฬา พัน.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร., สนามกีฬากลาง และสระว่ายน้ำ ศูนย์การทหารราบ 
3. สอบภาควิชาการ (รอบสอง) ผู้ที่สอบผ่านรอบแรกจึงจะได้ทำการสอบในรอบสอง จำนวน 100 ข้อ 50 คะแนน   

     - ในวันอาทิตย์ที ่21 มี.ค. 64  เวลา 08.00 น. พร้อม ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

  3.1  วิชาทั่วไป (พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) (จำนวน 70 ข้อ 35 คะแนน) 
   3.1.1 วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 10 ข้อ  5 คะแนน 
   3.1.2 วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 20 ข้อ 10 คะแนน 
   3.1.3 วิชาภาษาไทย จำนวน 20 ข้อ 10 คะแนน 
   3.1.4 วิชาความรู้ทั่วไป จำนวน 10 ข้อ  5 คะแนน 
   3.1.5    วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย จำนวน 10 ข้อ  5 คะแนน 
  3.2 วิชาทหารราบ (จำนวน  30  ข้อ  15  คะแนน)   
   - ขอบเขตการสอบความรู้เบื้องต้นในหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ เหล่า ทหารราบ 
4. การสอบสัมภาษณ์ 
        4.1 ย ื ่นหนังส ือร ับรองผลการตรวจสอบทัศนคติ เบ ื ้องต ้นจากหน่วยต้นส ังก ัด (ตามตัวอย ่าง)                     
ในวันจันทร์ที่ 22 – วันอังคารที่ 23 ก.พ. 64 เวลา 07.00 น. – 16.00 น. ณ อาคาร 3 กองการศึกษา โรงเรียนทหารราบ 
ศูนย์การทหารราบ ชั้น 2 และชั้น 3 โดยกำหนดแนวทางการดำเนินการตรวจสอบทัศนคติ เป็น 3 ข้อ ตามอนุผนวก 1 
และให้รับรองผลการตรวจสอบทัศนคติโดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ตามอนุผนวก 2  
 4.2 กพ.ทบ. ได้แจ้งที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับนโยบายของ ผบ.ทบ. สำหรับผู้ที่จะสมัครสอบเข้าเป็น 
นนส. หรือนายทหารประทวนของกองทัพบก   
    4.2.1 ในการคัดสรรคผู้ที่จะสมัครสอบทุกนายจะต้องได้รับการปลูกฝั่งค่านิยมที่ดี มีความจงรักภักดี 
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    4.2.2 การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการจะต้องมีการตรวจสอบทัศนคติผู ้สมัครเข้ารับราชการ     
อย่างละเอียด และมีการรับรองจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอบรรจุ    
เข้ารับราชการต่อไป 
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        4.3 กพ.ทบ. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการสอบสัมภาษณ์(ตรวจสอบทัศนคติ) แบ่งการพิจารณา   
เป็น 3 ข้อ ตามอนุผนวก 1  
        4.4 ให้นำแนวทางการสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือก นตท. ในส่วนของ ทบ. ปี 2563 มาประยุกต์ใช้ 
กำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์จำนวน 3 หัวข้อ ได้แก่ บุคลิกภาพ, การทดสอบความรู ้และการประเมินทัศนคติ 
        4.5 องค์ประกอบคณะกรรมการสัมภาษณ์ เป็นนายทหารสัญญาบัตรอย่างน้อย 3 นาย ประกอบด้วย 
นายทหารชั้นนายพล ชั้นยศ พล.ต. ขึ้นไป หรือนายทหารสัญญาบัตรอัตรา พ.อ.(พ) เป็นประธานกรรมการ และ
นายทหารสัญญาบัตรอย่างน้อย 2 นาย เป็นกรรมการ 
        4.6 ผู้ที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์ถือว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการบรรจุเข้ารับราชการ ตามหลักเกณฑ์   
ของ กห. และ ทบ.  
        4.7 รายละเอียดการดำเนินการเพ่ิมเติม ดังนี้ 
    4.7.1 ให้มีการบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวในขั้นตอนการสัมภาษณ์  
    4.7.2 ให้ระบุขั้นตอนการสัมภาษณ์ในใบสมัคร ให้เกิดความชัดเจนกับผู้สมัครสอบ 
    4.7.3 ให้บันทึกชื ่อบัญชีสื ่อสังคมออนไลน์ของผู ้สมัคร อาทิ Facebook, Twitter และ Line         
ตามความเหมาะสมในขั้นตอนการสมัครหรือขั้นตอนการทำสัญญาบรรจุเข้ารับราชการใน ทบ. เพ่ือใช้ประโยชน์ 
ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ ทบ. และการรับเรื่องร้องเรียนของกำลังพลในอนาคต  
5. การตรวจโรค และรอยสัก 
 5.1 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และ
ขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร รายละเอียดตามอนุผนวก 3   
 5.2 ไม่มีรอยสักให้เห็นอย่างชัดเจนนอกร่มผ้าเมื่อแต่งกายด้วยเครื่องแบบทหาร หรือชุดกีฬาของหน่วย 
(เสื ้อคอกลม กางเกงขาสั ้น) ตามผนวก ข สำหรับทหารกองประจำการที ่มีรอยสักและสมัครใจขอเลื่อน
กำหนดเวลาปลดจากกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้มีการผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษเฉพาะกรณี      
โดยอนุโลมให้มีรอยสักในร่มผ้า ซึ่งมองไม่เห็นจากภายนอกเมื่อแต่งกายเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ
แขนยาว เพ่ือให้สอดคล้องกับดำริ/สั่งการ ผบ.ทบ. ในการรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ให้ทหารกองประจำการสมัคร
ใจขอเลื่อนกำหนดเวลาปลดฯ และเพิ่มโอกาศให้ทหารกองประจำการเหล่านี้ ได้เป็น นนส. และนายทหาร
ประทวนของ ทบ. (หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0401/1876 ลง 27 พ.ค. 63 เรื่องขออนุมัติออกคำสั่ง ทบ. 
เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณารอยสัก สำหรับการสอบคัดเลือกเข้าเป็น นนส. และนายทหารประทวนของ ทบ.) 
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อนุผนวก 1 

 แนวทางการดำเนินการตรวจสอบทัศนคติ แบ่งการพิจารณาเป็น 3 ข้อ ดังนี้ (25 คะแนน) 

     1. ข้อที่ 1 ลักษณะท่าทางบุคลิกภาพท่ัวไป คุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการเป็นทหาร : โดยพิจารณา
จาก การแนะนำตัว ชื่อ-สกุล, ที่อยู่อาศัย หรือ การเล่าเรื่องส่วนตัว การปฏิบัติตามคำสั่งโดยมีองค์ประกอบใน
การพิจารณาด้านต่างๆ (ดีมาก / ดี / พอใช้ / ปรับปรุง / ไม่เหมาะสม) 
         1.1 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
         1.2 การปรับตัว และ มนุษย์สัมพันธ์ 
         1.3 การแสดงออกทางสีหน้า, สายตา 

     2. ข้อที่ 2 การทดสอบความรู้ โดยพิจารณาจากองค์กรความรู้ในด้านต่างๆ โดยคัดเลื อก จาก         
คลังชุดคำถาม-คำตอบ จำนวน 4 ข้อ (4ข้อ ดีมาก / 3 ข้อ ดี / 2 ข้อ พอใช้ / 1 ข้อ ปรับปรุง / ตอบไม่ได้             
ไม่เหมาะสม)  
         2.1 ความรู้ประวัติศาสตร์ ชาติไทย 
         2.2 ความรู้ศาสตร์พระราชา 
         2.3 บทบาทหน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญไทย 
         2.4 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพบก 

     3. ข้อที่ 3 การประเมินทัศนคติ (ดีมาก/ ดี / พอใช้ / ปรับปรุง / ไม่เหมาะสม) เกี่ยวข้องกับสถาบัน 
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกองทัพบก มีความเต็มใจที่จะเป็นทหารอาชีพในอนาคต โดยการให้เลือก
รูปภาพที่ชื่นชอบ ประมาณ 3 – 4 ภาพและอธิบายภาพนั้น ทั้งให้บันทึกและตรวจสอบชื่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์
ของผู้สมัคร อาทิ Facebook, Twitter และ Line  ตามความเหมาะสม หากตรวจพบว่าเคยมีการโพสต์รูป หรือ
ข้อความในบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่หมิ่นสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกองทัพบก เป็นเหตุทำให้
เสื ่อมเสียชื ่อเสียง ในภายหลัง ให้กรรมการพิจารณาลงบันทึกในการสอบสัมภาษณ์ทัศนคติว่าไม่มีความ
เหมาะสมในการบรรจุเข้ารับราชการ ให้คัดออก 

 หมายเหตุ 1. หากการประเมินทัศนคติทั้ง 3 หัวข้อ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง         
ที่ไม่เหมาะสม ให้คัดออก 
     2. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ สามารถพิจารณากำหนดคะแนนในแต่ละหัวข้อได้ตาม
ความเหมาะสม และเมื่อคิดแนนรวมทั้ง 3 หัวข้อแล้วต้องเป็น 25 คะแนน (โดยให้คณะกรรมการเน้นน้ำหนัก
คะแนนในข้อที่ 3) 
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         อนุผนวก 2 

                                                          (ตัวอย่าง) 
 
 

 
 

ที่   ……………./๒๕๖๓                                                         หน่วย...................................................... 
ที่ตั้งหน่วย............................................... 

หนังสือรับรองผลการตรวจสอบทัศนคติ 

  หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า สิบตรีฯ/พลทหาร...................................................................
หมายเลขระจำตัว (๑๐ หลัก)................................ หมายเลขประจำตัวประชาชน (๑๓ หลัก)...............................  
ตำแหน่ง................................... สังกัด...........................................................ได้เข้ารับการทดสอบวัดทัศนคตจิาก
คณะกรรมการทดสอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกทหารกองหนุน ของหน่วยในส่วนกำลังรบ และสนับสนุนการรบ 
(เหล่าทหารราบ) 
     เหมาะสม  ไม่เหมาะสม ที่จะบรรจุเข้ารับราชการทหาร สังกัด กองทัพบก 
   

                            ลงชื่อ ..………………………………… 
                                                                         (……………………………….) 

    ประธานอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ 

         ลงชื่อ ..………………………………… 
                                          (……………………………….) 

        อนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ 

                                     ลงชื่อ ..………………………………… 
                                          (……………………………….) 

        อนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ 

                                      ลงชื่อ ..………………………………… 
                                          (……………………………….) 

       อนุกรรมการและเลขานุการสอบสัมภาษณ์ 
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อนุผนวก 3 
ขนาดพิกัดของร่างกายและบัญชีโรคหรือความผิดปกติหรือความพิการซึ่งขัดต่อการรับราชการ 

 1. ขนาดพิกัดร่างกาย 

อายุ - ปี 
ความขยายของปอด (ซม.) ความสูง 

(ซม.) 
น้ำหนัก 
(กก.) 

หมายเหตุ 
หายใจเข้า หายใจออก 

18 – 19 78 75 160 48 เกณฑ์นี้เป็นอย่างต่ำ 

20 ขึ้นไป 79 76 160 48 ” 

 2. มาตรฐานสัดส่วนร่างกาย : ใช้ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เป็นเกณฑ์ตามที่กรมยุทธศึกษา
ทหารบกกําหนด 
 3. บัญชีโรคหรือความผิดปกติหรือความพิการซึ่งขัดต่อการเป็นนักเรียนนายสิบ  
  3.1 ร่างกายผิดปกติ หรือพิกลรูป หรือพิการ 
   3.1.1 ศีรษะ และหน้าตาผิดรูปจนดูน่าเกลียด  
   3.1.2 ผมบางหรือผมร่วงจนดูน่าเกลียด 
   3.1.3 รูปวิปริตต่าง ๆ (Malformation ) ของริมฝีปาก หรือจมูก เช่น ปาก หรือ จมูก
แหว่ง ริมฝีปากแบะ หรือเชิดจนน่าเกลียด หรือหุบลง 
   3.1.4 ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน 
   3.1.5 แขน ขา 
    3.1.5.1 ยาวไม่เท่ากัน หรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชัด 
    3.1.5.2 โค้งเข้าหรือออก 
    3.1.5.3 บิดเก 
   3.1.6 มือ หรือ เท้า 
    3.1.6.1 บิดเก 
    3.1.6.2 นิ้วมือ หรือนิ้วเท้าด้วนถึงโคนเล็บ 
    3.1.6.3 นิ้วมือ หรือนิ้วเท้ามีจํานวนเกินกว่า หรือน้อยกว่าปกติ 
    3.1.6.4 นิ้วบิดเก และทํางานไม่ถนัด  
    3.1.6.5 ซ่องระหว่างนิ้วมือ หรือนิ้วเท้าติดกัน 
    3.1.6.6 ภาวะเท้าแบนแบบยึดติด (Rigid Type)  
   3.1.7 ร่างกายผิดรูปจนดูน่าเกลียด 
  3.2 กระดูก และกล้ามเนื้อ 
   3.2.1 ข้อเคลื่อนไหวไม่สะดวก จนทําให้อวัยวะที่ติดกับข้อนั้น ๆ ใช้การไม่ได้ดี  
   3.2.2 ข้อหลวมหลุดบ่อย ๆ 
    3.2.3 ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป 
   3.2.4 คอเอียง หรือแข็งทือ่เนื่องจากกระดูก หรือกล้ามเนื้อพิการ 
   3.2.5 กระดูกสันหลังคด หรือโก่ง หรือแอ่น 
   3.2.6 เท้าปุก (Club foot)  
   3.2.7 กระดูกอักเสบ (Osteomyelitis)  
   3.2.8 กระดูกหักต่อไม่ติด หรือติดแล้วมีความพิการผิดรูป 
   3.2.9 กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบ หรือดิสโทรฟี (Dystrophy)  
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  3.3 ผิวหนัง 
   3.3.1 โรคผิวหนังทุกชนิดซึ่งเป็นเรื้อรัง ยากต่อการรักษา หรือเป็นที่น่ารังเกียจต่อผู้อ่ืน  
   3.3.2 สิวบริเวณหน้า คอ หรือลําตัว ซึ่งเป็นมากจนดูน่าเกลียด  
   3.3.3 แผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยากต่อการรักษา 
   3.3.4 แผลเป็นหรือปานที่หน้า มีเนื้อที่ตั้งแต่ ๑/๔ ของหน้าขึ้นไป หรือมีความยาวมาก
จนดูน่าเกลียด 
   3.3.5 เนื้องอก (Neoplasm) ที่หน้า มีขนาดวัดผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๕ ซม. ขึ้นไป 
   3.3.6 รอยสัก เว้นกรณี มีรอยสักในร่มผ้า ซึ่งมองไม่เห็นจากภายนอกเมื่อแต่งกาย     
ชุดกีฬา (เสื ้อยืดคอวี กางเกงขาสั ้น ถุงเท้าและรองเท้ากีฬา) ตามภาพประกอบการกำหนดพื้นที่รอยสัก        
ของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกท้ายผนวก และคณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาแล้วว่าเหมาะสม 
ไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของกองทัพบก ทั้งนี้ให้คณะกรรมการตรวจร่างกายที่เป็นแพทย์ทหาร      
เป็นผู้ตัดสินชี้ขาดโดยหลักกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา (Anatomy and Physiology) 
   3.3.7 แผลเป็น ไฝ ปาน หูด (Wart) หรือซิสต์ (Cyst) ที่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งมี
ขนาดใหญ่ หรือมากจนดูน่าเกลียด 
   3.3.8 คนเผือก (Albino) 
   3.3.9 เนื้องอกเล็ก ๆ เป็นปุ่ม ที่ผิวหนังทั่วร่างกาย (Molluscurn fibrosum) 
  3.4 ตา   
   3.4.1 ตาเหล่ (Squint) จนปรากฏได้ชัดเจน  
   3.4.2 ต้อกระจก (Cataract) 
   3.4.3 แผลเป็นที่กระจกตา หรือกระจกตาขุ่น (Comeat ulcer or opacity of cornea) 
   3.4.4 ลูกตาสั้น (Nystagmus)  
   3.4.5 หนังตาตก (Ptosis) หรือหนังตาม้วนออกนอก (Ectopion) หรือหนังตา      
ม้วนเข้าใน (Entropion) 
   3.4.6 สายตาผิดปกติแม้เพียงข้างเดียว โดยที่แก้ไขให้เป็น Spherical Equivalent แล้ว 
เกินกว่า 1.50 ไดออปเตอร ์
   3.4.7 บอดสี  
   3.4.8 ขนตาย้อยเข้าข้างใน หรือย้อยออกข้างนอก (Trichiasis or Districhiasis)  
   3.4.9 หนังตาแหว่งจนเสียรูป  
   3.4.10 ขอบหนังตาอักเสบมาก หรือเรื้อรัง  
   3.4.11 หนังตาปิดไม่สนิท  
   3.4.12 ซิสต์ของหนังตา  
   3.4.13 ถุงน้ำตาอักเสบ  
   3.4.14 เยื่อตาอักเสบมากหรือเรื้อรัง  
   3.4.15 ริดสีดวงตา (Trachoma)  
   3.4.16 ต้อเนื้อซ่ึงงอกเข้าไปในลูกตาดําเกินกว่า 1 ม.ม.  
   3.4.17 ตาโปน (Exophthalmos) จนเห็นได้ชัดเจนดูน่าเกลียด  
   3.4.18 กระจกตาอักเสบเรื้อรัง (Chronic Keratitis)  
   3.4.19 ต้อหิน (Glaucoma)  
   3.4.20 ช่องหนังตา (Palpebral fissure) กว้างไม่เท่ากันจนแลดูน่าเกลียด 



14 

 
 

  3.5 หู คอ จมูก 
   3.5.1 ใบหูผิดขนาด หรือผิดรูปจนปรากฏชัด  
   3.5.2 ช่องหูชั้นนอกอักเสบเรื้อรังหรือช่องหูชั้นกลางอักเสบ  
   3.5.3 เยื่อหบูุ๋มหวำ (Retracted ear drum) มากจนไม่สามารถเคลื่อนไหวได้  
   3.5.4 เยื่อหูทะลุ 
   3.5.5 การได้ยินเสียงหูผิดปกติ (มีผลการตรวจการได้ยินที่ 500, 1000, 2000 Hz > 25 dB) 
   3.5.6 กระดูกมาสตอยส์อักเสบ 
   3.5.7 เคยผ่าตัดกระดูกมาสตอยส์ออกท้ังหมด (Radical Mastoidectomy)  
   3.5.8 การพูดผิดปกติทั้งเสียง และการเคลื่อนไหวของริมฝีปาก  
   3.5.9 ความพิการที่ทําให้ลําคอทํางานไม่ชัดเจน  
   3.5.10 เพดานโหว่ หรือเพดานสูงจนพูดไม่ชัด  
   3.5.11 ต่อมทอลซิลอักเสบเรื้อรังและโตมาก  
   3.5.12 จมูกบี้จนผิดปกติ หรือจมูกบี้เล็กน้อยและพูดไม่ชัด  
   3.5.13 จมูกโหว่ไม่มีโครง 
   3.5.14 ฝากั้นช่องจมูกคต หรือมีกระดูกยื่น หรืองอก (Septal deviation, spurs aned rintis) 
หรือจมูกทั้งอักเสบชนิดโตขึ้น Hypertrophiorhintis ทั้งหมดนี้จะต้องมีความผิดปกติมากกว่า ครึ่งหนึ่งของช่องจมูก 
   3.5.15 ฝากั้นช่องจมูกทะลุ 
   3.5.16 เยื่อจมูกอักเสบเรื้อรัง (Chronic rhinitis) 
   3.5.17 เนื้องอกในจมูก (Nasat polyp) 
   3.5.18 โพรงอากาศข้างจมูกอักเสบ (Paranasal sinusitis)  
  3.6 ฟัน 
   3.6.1 มีฟันไว้ใช้เคี้ยวอาหารได้ไม่ครบตามเกณฑ์ คือ กําหนดให้มี ฟันกราม (Molars) 
และ ฟันกรามน้อย (Premolars) อย่างน้อย ข้างบน 6 ซี่ และข้างล่าง 6 ซี่ ฟันหน้า (incisors and Canines) 
ข้างบน ๔ ซ่ี ข้างล่าง ๔ ซี่ ฟันที่ถอนแล้วหากได้รับการใส่เรียบร้อยมั่นคง หรือด้วยวิธีทําสะพาน (Bridge) จึงให้
นับเป็นจํานวนซี่ได้ ฟันตามจํานวนดังกล่าวข้างต้นนั้น จะต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
    3.6.1.1 ฟันเป็นรูผุที่ไม่ได้รับการอุด หรืออุดด้วยวัตถุท่ีไม่ถาวร  
    3.6.1.2 ฟันที่อุดหรือทําครอบไม่เรียบร้อย  
    3.6.1.3 ฟันน้ำนม  
    3.6.1.4 ฟันตาย เว้นแต่คลองประสาทได้รับการอุดที่ถูกต้องแล้ว 
    3.6.1.5 ฟันยาวผิดปกติ หรือขึ้นผิดที่ หรือเกจนไม่สามารถที่จะจัดให้สบกัน   
กับฟันธรรมดา หรือ ฟันปลอม 
    3.6.1.6 มีการทําลายอย่างรุนแรงของอวัยวะที่รองรับตัวฟัน เช่น กระดูก 
เหงือกหรือเยื่อหุ้มรากฟัน  
   3.6.2 มีช่องระหว่างฟันหน้าห่างจนดูน่าเกลียด  
   3.6.3 การสบของฟันที่ผิดปกติอย่างมากจนทําให้ใบหน้าผิดรูป หรือการเคี้ยวอาหาร 
ธรรมดาไม่ได้ผล 
   3.6.4 ถุงน้ำ (Cysts) การอักเสบที่เรื้อรัง โรคเหงือกอักเสบอย่างรุนแรง หรือพยาธิ 
สภาพอื่น ๆ ในปาก เช่น ฟันคุด ฟันที่ยังไม่ขึ้น หรือฟันที่ขึ้นผิดที่ ซึ่งสภาพการเช่นนี้อาจทําให้เกิดอันตรายต่อ 
อวัยวะข้างเคียง หรือ สุขภาพของผู้สมัคร 
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  3.7 ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
   3.7.1 หัวใจเต้นเร็วกว่า ๑๐๐ ครั้งต่อนาที หรือช้ากว่า ๕๐ ครั้งต่อนาที หรือมี เอ.วี. 
บล็อก (A.V.BLOCK) หรือ เต้นผิดปกติออริคิวล่าร์ไฟบริลเลชั ่น หรือออร์คิวล่าร์ฟลัทเตอร์ (Auricular 
Fibrillation or Auricular Flutter) 
   3.7.2 ความดันเลือดสูงกว่า ๑4๐/9๐ มม.ของปรอท หรือต่ำกว่า ๑๐๐/๕๐ มม. ของปรอท 
   3.7.3 ลักษณะแสดงทาง อี.ซี.จี.ผิดปกติ 
   3.7.4 หัวใจมีขนาดโตมากผิดปกติ  
   3.7.5 หัวใจพิการแต่กําเนิด (Congenital heart diseases)  
   3.7.6 หัวใจวายและมีเลือดคั่ง (Congestive heart failure)  
   3.7.7 ลิ้นหัวใจพิการ 
   3.7.8 อนิวริซึม (Aneurysm) ของหลอดเลือดใหญ่ 
   3.7.9 หลอดเลือดดําขอดอยู่ที่ถุงอัณฑะ ขา หรือแขน ซึ่งเป็นมากจนเห็นได้ชัด  
  3.8 ระบบหายใจ 
   3.8.1 หลอดลมอักเสบ ซึ่งกําลังปรากฏอาการฟังได้ชัดเจน 
   3.8.2 หลอดลมอักเสบเรื้อรังพร้อมกับมีถุงลมในปอดพอง (Chronic bronchitis 
with emphysema) 
   3.8.3 เยื่อหุ้มปอดอักเสบ 
   3.8.4 หลอดลมขยายพอง (Bronchiectasis)  
   3.8.5 มีน้ำ หรือหนอง หรือลมในช่องเยื่อหุ้มปอด 
   3.8.6 วัณโรคปอด (Pulmonary tuberculosis) 
   3.8.7 ปอดอักเสบ หรือมีสภาพพยาธิอ่ืน ๆ 
   3.8.8 หืด (Bronchial asthma) 
  3.9 ระบบทางเดินอาหาร 
   3.9.1 ฟิสตูล่า (Fistula) หรือไซนัส (Sinus) ที่ผนังท้อง  
   3.9.2 ไส้เลื่อนทุกชนิด  
   3.9.3 ตับหรือม้ามโต ซึ่งตรวจพบโดยการใช้มือคลํา 
   3.9.4 ตับแข็ง (Cirrhosis of liver) 
        3.9.5 ฝีที่ตับ (abscess of liver) 
        3.9.6 ดีซ่าน  
        3.9.7 ริดสีดวงทวารหนักที่เห็นได้ชัด  
        3.9.8 ทวารหนักอักเสบ หรือส่วนสุดท้ายของลําไส้ปลิ้นออกมานอกทวารหนัก  
        3.9.9 ฝีคัณฑสูตร 
  3.10 ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งกามโรค 
        3.10.1 ไต กรวยไตอักเสบ หรือเสื่อม หรือหย่อน หรือพอง 
           3.10.2 นิ่ว 
        3.10.3 ผลการตรวจปัสสาวะมีไข่ขาว (Albumin) หรือน้ำตาล  
        3.10.4 องคชาติถูกตัด หรือขาด 
        3.10.5 อัณฑะไม่ลงมาที่ถุงอัณฑะ หรือถูกตัดออก  
        3.10.6 ถุงน้ำที่ลูกอัณฑะ (Hydrocele)  
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         3.10.7 อัณฑะอักเสบ (Orchitis) หรือท่ออสุจิอักเสบ (Epididymitis)  
         3.10.8 อัณฑะเหี่ยวหด (Atrophy of testis)  
         3.10.9 กามโรค  
         3.10.10 ผลการตรวจน้ำเหลืองวินิจฉัยว่าเป็นกามโรค 
         3.10.11 กระเทย (Hemaphrodism)  
  3.11 ระบบจิตประสาท 
         3.11.1 โรคจิต (Psychosis)  
         3.11.2 จิตทราม (Mental deficiency) 
         3.11.3 ใบ ้(Aphasia) 
         3.11.4 อัมพาต หรือการเคลื่อนไหวผิดปกติ 
         3.11.5 โรคลมชัก (Epilepsy) 
  3.12 เบ็ดเตล็ด 
         3.12.1 โรคที่เกี่ยวกับแพ้สารโรคต่อมไร้ท่อโรคที่เกี ่ยวกับเมตาโปลิซึม และโรคที่ 
เกี่ยวกับ โภชนาการ (Allergy, Endocrine system, Metabolic and nutritional diseases) 
    3.12.1.1 ธัยโรทอกซิโคซิส ไม่ว่าจะมีคอพอกด้วยหรือไม่ (Thyrotoxicosis 
with or without goitre) 
    3.12.1.2 โรคคอพอก (Simple goitre)  
    3.12.1.3 มิกซิเดมา (myxedema)  
    3.12.1.4 เบาหวาน (Diabetes mellitus)  
    3.12.1.5 อะโครเมกาลี (Acromegaly) 
    3.12.1.6 โรคอ้วนพี ่(Obesity) 
   3.12.2 โรคของเลือดและอวัยวะก่อกําเนิดเลือด (Diseases of blood and blood 
forming organs) ผิดปกติอย่างถาวรและอาจเป็นอันตราย 
   3.12.3 โรคติดเชื้อ หรือโรคเกิดจากปาราสิต (Infectious and parasitic diseases) 
    3.12.3.1 โรคเรื้อน (Leprosy)  
    3.12.3.2 ฟิลาริเอซิส (Filariasis)  
    3.12.3.3 โรคคุดทะราด หรือรองพ้ืน (Yaws)  
    3.12.3.4 โรคติดต่ออันตราย 
   3.12.4 เนื้องอก (Neoplasm) 
     3.12.4.1 เนื้องอกไม่ร้ายที่มีขนาดใหญ่ 
     3.12.4.2 เนื้องอกร้ายไม่ว่าจะเป็นแก่อวัยวะใด (Malignant neoplasm of any organ) 
     3.12.4.3 โรคของต่อมน้ำเหลือง  
  3.13 โรคติดยาเสพติด  
  3.14 โรคเอดส์ (Aids) 
      3.15 โรคหรือความพิการใด ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ แต่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าไม่สมควรรับ 
เป็นนักเรียนนายสิบ 
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ผนวก ข                             

กำหนดพ้ืนที่รอยสักของบุคคลที่สมัครสอบคัดเลือกฯ (ประเภท โควตาทั่วไป) 
 

หมายเหตุ  1. เสื้อยืด ให้ผู้สอบคัดเลือกฯ สวมเสื้อยืดคอวี ความยาวของแขนเสื้อไม่เกินราวนมด้านบน (ตามรูป) 
        หากมองเห็นรอยสักจากภายนอกให้ถือว่าไม่เหมาะสม และให้คัดออก 
     2. กางเกงกีฬาขาสั้น ให้ผู้สอบคัดเลือกฯ สวมกางเกงขาสั้นความยาวของกางเกงไม่เกิน 2 ใน 3 
        ของต้นขา (ตามรูป) หากมองเห็นรอยสักจากภายนอกถือว่าไม่เหมาะสม และให้คัดออก 
     3. ถุงเท้า ให้ผู้สอบคัดเลือกฯ สวมถุงเท้า ความยาวของถุงเท้าไม่เกิน 1 ใน 4 ของปลายขา (ตามรูป)  
        หากมองเห็นรอยสักจากภายนอกถือว่าไม่เหมาะสม และให้คัดออก 
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ผนวก ค เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (อายุ 22 – 26 ปี)  
ดันพื้น เวลา 2 นาที ลุก-นั่ง เวลา 2 นาที ดึงข้อ วิ่ง 2 กิโลเมตร ว่ายน้ำ 50 ม. 

ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คแนน เวลา คะแนน เวลา คะแนน เวลา (วินาที) คะแนน 
35 55 48 68 42 55 48 61 8 55 11.00

0 
55 7.40 95 130 

 
55 

36 56 49 69 43 56 49 62 9 60 10.55 56 7.35 96 129.5 57 
37 
 
 
 

57 50 70 44 57 50 63 10 66 10.50 57 7.30 97 129 59 
38 58 51 71 45 58 51 64 11 72 10.45 58 7.25 98 128.5 61 
39 59 52 72 46 59 52 65 12 78 10.40 59 7.20 99 128 63 
40 60 53 73 47 60 53 66 13 85 10.35 60 7.15 100 127.5 65 
41 61 54 74  54 67 14 92 10.30 61  127 67 
42 62 55 75 55 68 15 100 10.25 62 126.5 69 
43 63 56 76 56 69  10.20 63 126 71 
44 64 57 77 57 70 10.15 64 125.5 73 
45 65 58 78 58 71 10.10 65 125 75 
46 66 59 79 59 72 10.05 66 124.5 77 
47 67 60 80 60 73 10.00 67 124 79 

 61 81 61 74 9.55 68 123.5 81 
62 82 62 75 9.50 69 123 83 
63 83 63 76 9.45 70 122.5 85 
64 84 64 77 9.40 71 122 87 
65 85 65 78 9.35 72 121.5 89 
66 86 66 79 9.30 73 121 91 
67 87 67 80 9.25 74 120.5 93 
68 88 68 81 9.20 75 120 95 
69 89 69 82 9.15 76 119.5 97 
70 90 70 83 9.10 77 119 99 
71 91 71 84 9.05 78 118.5 100 
72 92 72 85 9.00 79  
73 93 73 86 8.55 80 
74 94 74 87 8.50 81 
75 95 75 88 8.45 82 
76 96 76 89 8.40 83 
77 97 77 90 8.35 84 
78 98 78 91 8.30 85 
79 99 79 92 8.25 86 
80 100 80 93 8.20 87 

 81 94 8.15 88 
82 95 8.10 89 
83 96 8.05 90 
84 97 8.00 91 
85 98 7.55 92 
86 99 7.50 93 
87 100 7.45 94 

      
 

 
 

 
      (ตัวอย่างใบสมัครสอบ) 

หมายเหตุ ใช้เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทบ. เกณฑ์ผ่านร้อยละ 55 ห้วงอายุ 22 – 26 ปี 
    ดันพื้น = 5 คะแนน 
    ลุกนั่ง = 5 คะแนน 
    ดึงข้อ = 5 คะแนน 
    วิ่ง 2 กม. = 5 คะแนน 
    ว่ายน้ำ 50 ม. เวลา 130 วนิาที = 5 คะแนน   
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ใบสมัครสอบเข้ารับการฝึกอบรมทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตรา ส.อ. 
ของหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ) 

 
หมายเลขใบสมคัรสอบ.........................................                                      หมายเลขประจำตัวอบ………………………………
  
 
ช่ือ – นามสกุล…….........................................................................................................…ผูส้มัคร ( ตัวบรรจง ) 
เกิด วันท่ี ….............… เดือน ............................ พ.ศ. ...............…อายุ …….............ปี สถานภาพ................................................. 

หมายเลขบัตรประชาชน   
 
ที่อยู่ผู้สมัคร บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่................แขวง/ตำบล.......................................เขต/อำเภอ.................................... 
จังหวัด...................................รหสัไปรษณีย์....................... ศาสนา......................เชื้อชาติ...........................สัญชาติ..................... 
วุฒิการศึกษาสูงสดุ ...................................คะแนนเฉลี่ย …...........สถานศึกษา…...........................................................................
เขต/อำเภอ........................................จังหวัด ……………..............................หมายเลขโทรศัพท์ตดิต่อ............................................ 
บิดาชื่อ.................................................................อายุ...............................อาชีพ......................................สถานภาพ..................... 
มารดาชื่อ.............................................................อายุ...............................อาชีพ.......................................สถานภาพ.................... 

ลายมือเจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานการรับสมัคร ............................................................................................... 
(.............................................................…………….) 

เฉพาะเจ้าหน้าที่ ห้ามขีดเขยีนใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
 
 
 
 
 

(ส่งหลกัฐานการสมัครสอบเฉพาะแผ่นที่เป็นสำเนาและผู้สมัครสอบต้องลงนามรับรองสำเนาด้วยตนเอง) 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1 นิว้ 
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หลักฐานการรับสมัครสอบ  
  
 
  1. รูปถ่ายหนา้ตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 รูป ขนาด 1 นิว้ จำนวน 6 รูป  
                 (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)  

  2.  ใบสุทธิ ระเบียนแสดงผลการศึกษาหรือใบประกาศนียบัตร 

  3.  ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดา และมารดา 

  4.  บัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร  

  5. สำเนาหนังสือสำคัญ สด.8 หรือ สด.3 

  6. ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (ทบ.466-620) จากแพทย์ทหารประจำการ (ไม่เกิน 6 เดือน) 

  7. หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา 

  8.  หนังสือรับรองผลการตรวจสอบทัศนคติ  

  9. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)..................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
ได้ตรวจสอบหลักฐานการรับสมัครสอบที่บันทึกไว้ข้างบนนี้ถกูต้องแล้ว 

     ลายมือชื่อ ...........................................................................................................................  เจ้าหนา้ที่ตรวจหลักฐานการรับสมัครสอบฯ 

      (.............................................................................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มี ไม่มี 
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หนังสือสญัญาของผู้สมคัรสอบเขา้รับการอบรมทหารกองหนุนเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการเปน็นายทหารประทวน อตัรา ส.อ.         
ของหนว่ยในสว่นกำลังรบ และสนบัสนุนการรบ (เหล่าทหารราบ) 

เขียนที่................................................................... 
     วันที่ ............. เดือน .........................................................พ.ศ........................... 
 ข้าพเจ้า........................................................................หมายเลขประจำตัวประชาชน.......................................................... 
มีความประสงค์ขอสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน      
อัตรา ส.อ. ของหน่วยในส่วนกำลังรบ และสนับสนุนการรบ (เหล่าทหารราบ) โดยยินดีปฏิบัติตามข้อความในสัญญาดังต่อไปน้ี 
 1. หลักฐานการสมัครสอบในวนัรบัสมัคร 
 1.1 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและถูกต้องตรงตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครทุก
ประการหากตรวจสอบในภายหลังพบว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิใดๆ ในการสอบ
คร้ังน้ีและไม่เรียกร้องสิทธิในภายหลังแต่อย่างใดทั้งสิ้น 
 1.2 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า สำเนาหลักฐานการสมัครสอบครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการรับสมัคร และถูกต้อง    
ตามการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานทุกประการ  และจะไม่ขอรับหลักฐานดังกล่าวคืนในทุกกรณี 
            2. การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  และการสอบสัมภาษณ ์
               2.1 ข้าพเจ้าจะไปรายงานตัวเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและการสอบสัมภาษณ์ ตามวันเวลาและสถานที่
ตามที่ศูนย์การทหารราบ กำหนด ข้าพเจ้าจะไม่ขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาในการดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น และจะเข้ารับการทดสอบได้
ครบถ้วนถูกต้องทุกประการ 
                  2.2  ถ้าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อ 2.1 ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้าสละสิทธิ์ในการสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการ
ฝึกอบรมทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตรา ส.อ. ของหน่วยในส่วนกำลังรบ และสนับสนุนการรบ 
(เหล่าทหารราบ) 

3. การทำสัญญา 
 3.1 ถ้าศูนย์การทหารราบ ประกาศรับข้าพเจ้าเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน        
อัตรา ส.อ. ของหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ) แล้ว และกำหนดรายงานตัวทำสัญญา ข้าพเจ้าจะนำผู้ปกครอง , คู่สมรส   
(ถ้ามี) และ ผู้รับรองไปทำสัญญา รวมทั้งหลักฐานตามที่ทางราชการกำหนด ไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำสัญญา ตามวัน เวลา
และสถานที่ที่กำหนด 
 3.2 ถ้าหากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.1 ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิ์ในการเข้ารับราชการ    
เป็นนายทหารประทวน อัตรา ส.อ. ของหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ) และจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ จากทางราชการทั้งสิ้น 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  เอกสารทุกฉบับที่นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในทุกขั้นตอน เป็นเอกสารที่ทางราชการ ออกให้
จริง และเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปครบถ้วนตรงตามตำแหน่งที่สมัครสอบ ซ่ึงปรากฏไว้ในประกาศรับสมัครจริง ทั้งน้ี หากปรากฏใน
ภายหลังว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ์ในการสอบและบรรจุเข้ารับราชการ 

     ลายมือชื่อ................................................................................... ผู้สมัครสอบ 
      (...............................................................................) 
     ลายมือชือ่................................................................................พยาน 
      (...............................................................................) 
           เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานการรับสมัครสอบ  
บุคคลที่สามารถติดตอ่กับข้าพเจ้าได้สะดวกในระหว่างการสอบ   การเรียกตัว    การรายงานตัว 
ชื่อ - นามสกุล......................................................................................เกี่ยวขอ้งเป็น........................................................กับข้าพเจ้า 
ที่อยู่................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................หมายเลขโทรศัพท์............................................................... 
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 (ตัวอย่างหนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา) 
 
 
 

 
ที่   ……………./๒๕๖๓                                                         หน่วย...................................................... 

ที่ตั้งหน่วย............................................... 
 

  หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า ..................................................................หมายเลขระจำตัว 
....................................ตำแหน่ง.................................................ไดร้ับราชการในสังกัด.........................................      
ต้ังแต่.................................ถึง................................เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยบกพร่องต่อหน้าที่ 
เห็นควรให้เข้ารับการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ อัตราสิบเอก ของหน่วยในส่วนกำลังรบ         
เหล่าทหารราบ ได้ 
 
  ให้ไว้       ณ   วันที่          เดือน                 พ.ศ. ๒๕๖4 
 
                                                            ลงชื่อ..………………………………… 

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

                                                               ตำแหน่ง.......................................   
 
 
 
หมายเหตุ   ผู้ที่มีอำนาจลงนาม มีตำแหน่งเป็นผู้บังคับกองพันหรือกองร้อยอิสระ 
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                                                          (ตัวอยา่ง)  
 
 

 
 

ที่   ……………./๒๕๖๓                                                         หน่วย...................................................... 
ที่ตั้งหน่วย............................................... 

หนังสือรับรองผลการตรวจสอบทัศนคติ 

  หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า สิบตรีฯ/พลทหาร...................................................................
หมายเลขระจำตัว (๑๐ หลัก)................................ หมายเลขประจำตัวประชาชน(๑๓ หลัก)................................  
ตำแหน่ง............................ ....... สังกัด.................................................. .........ได้เริ ่มรับราชการเป็น               
ทหารกองประจำการ ตั้งแต่วันที่.......เดือน...................พ.ศ. .............จนถึงวันที่.......เดือน................พ.ศ. ......... ...
รวมระยะเวลารับราชการ.............. ปี ............ เดือน 
  ในระหว่างที่ สิบตรีฯ/พลทหาร.......................................................................................................    
รับราชการอยู่นั้น อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ซ่ึงผู้บังคับบัญชาได้ร่วมกันพิจารณา 
โดยการตรวจสอบทัศนคติของ สิบตรีฯ/พลทหาร..................................................ตามเอกสารการประเมินที่แนบมาด้วย แล้ว  
     เหมาะสม  ไม่เหมาะสม ที่จะบรรจุเข้ารับราชการทหาร สังกัด กองทัพบก 
  ให้ไว้    ณ    วันที่            เดือน            พ.ศ. ๒๕๖3 
 
                                                            ลงชื่อ ..………………………………… 

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

                                                               ตำแหน่ง ..........................................   
 
 

 
หมายเหตุ   ผู้ที่มีอำนาจลงนาม มีตำแหน่งเป็นผู้บังคับกองพันหรือกองร้อยอิสระ 
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(ตัวอย่าง) 
สำหรับผู้บังคบับัญชาคนที่ ๑ 

  การตรวจสอบทัศนคติของ สิบตรีฯ/พลทหาร................................................................................. 
ซึ่งเคยรับราชการในตำแหน่ง....................................................................................................................................... 
  ๑. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา  

 ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง 
  ๒. วุฒิภาวะทางอารมณ์ 

 ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง 

  ๓. การปรับตัว  
 ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง 

  ๔. มนุษย์สัมพันธ์ 
 ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง 

  ๕. การแสดงออก ทางสีหน้า, สายตา 

 ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง 

  ๖. ความรู้ทางประวัติศาสตร์ชาติไทย 

 ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง 
  ๗. ความรู้ศาสตร์พระราชา 

 ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง 
  ๘. บทบาทหน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญไทย 

 ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง 

  ๙. ความรู้เกี่ยวกับกองทัพบก 

  ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง 

  ๑๐. ผลการพิจารณา 
  เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

  ๑๑. ข้อคิดเห็น อ่ืนๆ..................................................................................................................  
  ขอรับรองว่าผลการตรวจสอบทัศนคติของ สิบตรีฯ/พลทหาร.................................................... 
เป็นความจริงทุกประการ 
                                                            ลงชื่อ ..………………………………… 
                                                                         (……………………………….) 
                                                               ตำแหน่ง ..........................................   
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(ตัวอย่าง) 
สำหรับผู้บังคับบัญชาคนที่ ๒ 

  การตรวจสอบทัศนคติของ สิบตรีฯ/พลทหาร................................................................................. 
ซึ่งเคยรับราชการในตำแหน่ง....................................................................................................................................... 
  ๑. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา  

 ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง 
  ๒. วุฒิภาวะทางอารมณ์ 

 ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง 

  ๓. การปรับตัว  
 ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง 

  ๔. มนุษย์สัมพันธ์ 
 ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง 

  ๕. การแสดงออก ทางสีหน้า, สายตา 

 ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง 

  ๖. ความรู้ทางประวัติศาสตร์ชาติไทย 

 ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง 
  ๗. ความรู้ศาสตร์พระราชา 

 ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง 
  ๘. บทบาทหน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญไทย 

 ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง 

  ๙. ความรู้เกี่ยวกับกองทัพบก 

  ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง 

  ๑๐. ผลการพิจารณา 
  เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

  ๑๑. ข้อคิดเห็น อ่ืนๆ..................................................................................................................  
  ขอรับรองว่าผลการตรวจสอบทัศนคติของ สิบตรีฯ/พลทหาร.................................................... 
เป็นความจริงทุกประการ 
                                                            ลงชื่อ ..………………………………… 
                                                                         (……………………………….) 
                                                               ตำแหน่ง ..........................................   
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(ตัวอย่าง) 
สำหรับผู้บังคับบัญชาคนที่ ๓ 

  การตรวจสอบทัศนคติของ สิบตรีฯ/พลทหาร................................................................................. 
ซึ่งเคยรับราชการในตำแหน่ง....................................................................................................................................... 
  ๑. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา  

 ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง 
  ๒. วุฒิภาวะทางอารมณ์ 

 ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง 

  ๓. การปรับตัว  
 ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง 

  ๔. มนุษย์สัมพันธ์ 
 ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง 

  ๕. การแสดงออก ทางสีหน้า, สายตา 

 ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง 

  ๖. ความรู้ทางประวัติศาสตร์ชาติไทย 

 ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง 
  ๗. ความรู้ศาสตร์พระราชา 

 ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง 
  ๘. บทบาทหน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญไทย 

 ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง 

  ๙. ความรู้เกี่ยวกับกองทัพบก 

  ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง 

  ๑๐. ผลการพิจารณา 
  เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

  ๑๑. ข้อคิดเห็น อ่ืนๆ................................................................................................. ................. 
  ขอรับรองว่าผลการตรวจสอบทัศนคติของ สิบตรีฯ/พลทหาร.................................................... 
เป็นความจริงทุกประการ 
                                                            ลงชื่อ ..………………………………… 
                                                                         (……………………………….) 
                                                               ตำแหน่ง ..........................................   
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แผนผังศูนย์การทหารราบและเส้นทางเดินรถ 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

โรงพยาบาล 
ค่ายธนะรัชต์ 

 

ไป อ.หัวหิน                                                         ถนนเพชรเกษม                                    ไป จว.ประจวบคีรีขนัธ์ 

สถานีรถไฟวังก์พง 

 
สนามกีฬากลาง 

ค่ายธนะรัชต์ 
 

 
กองบัญชาการ 

ศูนย์การทหารราบ 

กองรักษาการณ์ 

(หน้าค่าย) 
ผ 

 

อนุสาวรีย์ 

ฯพณฯ จอมพล สฤษด์ิ ธนะรัชต์ 

กองบัญชาการ 

โรงเรียนทหารราบ 

ศูนย์การทหารราบ 

 

 

 
แหล่งสมาคมนายทหาร 

ค่ายธนะรัชต์ 
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คำแนะนำเพ่ิมเติมและข้อพึงระมัดระวัง 

 ผู้สมัครสอบต้องอ่านคำแนะนำให้เข้าใจและในส่วนด้านท้ายเล่มจะมีตัวอย่างการจัดเตรียมเอกสารพร้อมที่ติดต่อ
สอบถามไขข้อข้องใจ ไว้ในเบื้องต้นแล้ว  ซึ่งจะช่วยในการเตรียมการให้แก่ท่านมิให้เสียสิทธิในการสมัครสอบ 

 1. เอกสารที่ต้องใช้เวลาในการเตรียมการ “ให้รีบติดต่อดำเนินการแต่เนิ่น” 
    - หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชาจากหน่วยต้นสังกัด (ผู้รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีหนังสือรับรอง
ผู้บังคับบัญชา จะได้รับขั้นเพิ่ม ในการบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 0.5 ขั้น (ระดับ ป.1 ชั้น 14) 
 2. การไปติดต่อในสถานที่ราชการต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย มิฉะนั้นจะไม่พิจารณารับสมัครสอบหรือไม่อนุญาต
ให้เข้าห้องสอบ  ( โดยเฉพาะ การสวมรองเท้าแตะ กางเกงยีนส์เสื้อยืดคอกลม ) 
 3. อย่าใช้เอกสารหรือหลักฐานเท็จ  ถ้าตรวจสอบพบจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาจนถึงที่สุด 
 4. คณะกรรมการจะรับไว้เฉพาะเอกสารสำเนาเท่านั้น  ( แต่จะขอตรวจเอกสารฉบับจริงประกอบการรับสมัคร ) 
 5. บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ จะต้องนำไปแสดงต่อกรรมการทุกข้ันตอนท่ีมีการสอบ 
 6. ควรเตรียมเวลาที่ใช้ในการสอบและสำรวจสถานที่สอบ เพราะผู้ที่สอบผ่านรอบแรกแล้วต้องสอบรอบที่สอง
ติดต่อกันหลายวัน และควรสำรวจสถานที่สอบให้ชัดเจน เนื่องจากต้องไปทำการทดสอบหลายแห่ง ซึ่งต้องเผื่อเวลาไว้แต่เนิ่น
เพราะความไม่คุ้นเคยสถานท่ี ตลอดจนสภาพการจราจรที่หนาแน่น 
 7. การดำเนินการสอบ เป็นการดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการของ ศูนย์การทหารราบ ซึ่งจะเป็นการตรวจสอบ    
การดำเนินงานซึ่งกันและกัน ดังนั้น อย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าจะมีผู้ช่วยเหลือในการสอบได้ 

--------------------------------------- 
สอบถามรายละเอียดการสมัครสอบเพิ่มเติม 

ให้ตรวจสอบข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางหลักที่ เว็บไซต์ศูนย์การทหารราบ “http://infantry-center.rta.mi.th”   
ซึ่งจะมีรายละเอียดที่จำเป็นครบถ้วน หากยังไม่เข้าใจ ให้สอบถามเพิ่มเติม ดังน้ี 

ติดต่อสอบถามข้อขัดข้องเป็นส่วนรวม   
ศูนย์การทหารราบ   โทร.0 3254 2468, ต่อ 54014 และ 54018 โทร.ทบ. 54014 และ 54018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://infantry-center.rta.mi.th/


29 

 
 

กำหนดการรับสมัครบุคคล เข้ารับการฝึกอบรมทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 
เป็นนายทหารประทวน อัตรา ส.อ. ของหน่วยในส่วนกำลังรบ และสนับสนุนการรบ (เหล่าทหารราบ) 

ประจำปีงบประมาณ 2564  
 

 
 

  

วันที่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
ม.ค. 64 – 
14 ก.พ. 64 

ราชการ - ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบโดย เหล่า/สายวิทยาการ, 
ยศ.ทบ., กร.ทบ. และ สลก.ทบ. 

- ทำการประชาสมัพันธ์การสอบคดัเลือกผ่านทาง     
  สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน ์และเว็บไซต์ ศร. 

15 – 25 ก.พ. 64 0800 - 
1600 

- ขอรับใบสมัครและสมัครสอบคดัเลือก ณ แหล่งสมาคม  
  นายทหารสัญญาบัตร ศูนย์การทหารราบ 
- ตรวจร่างกายเบื้องต้น เพื่อเป็นการคัดกรอง 

- ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายธนะรัชต์        
(เว้นวันหยุดราชการ) 

การทดสอบ 
9 - 10 มี.ค. 64 

 
0600 - 
1600 

- รายงานตัว 
- ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (รอบแรก) 
 

- ณ สนามกีฬา พัน.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  สนามกฬีากลาง และสระว่ายนำ้ ศนูย์การทหารราบ 
 

12 มี.ค. 64 0800 – 
1800 

- ประกาศผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  (รอบแรก)  
- จำนวน  500  นาย แบ่งเป็นกลุ่มทั่วไปเฉพาะเหลา่ ร. 
จำนวน 250 นาย และกลุ่มทหารเลื่อนปลด (ไม่จำกดัเหล่า) 
จำนวน 250 นาย 

- ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายธนะรัชต์  
- เว็บไซต์ ศร.   
  (http://infantrycenter.rta.mi.th) 

21 มี.ค. 64 0800 – 
1200 

- ทดสอบสอบภาควิชาการ  (6 วิชา คือ คณิตศาสตร์,      
  ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, ความรู้ทั่วไป, ประวัติศาสตร ์
  ชาติไทย และวิชาเหล่าทหารราบ) (รอบสอง) 

- มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสนิทร์ วิทยาเขต 
  วังไกลกังวล อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ 

22 - 23 มี.ค. 64 0700 – 
1600 

- การสอบสัมภาษณ ์
- ตรวจโรคโดยแพทย์ของ รพ.ทหาร  

- ณ อาคาร 3 กองการศึกษา โรงเรียนทหารราบ 
  ศูนย์การทหารราบ ช้ัน 2 และชั้น 3 

29 มี.ค. 64 0800 – 
1800 

- ประกาศผลสอบเสร็จทุกขั้นตอน (ข้ันสุดท้าย)  
- จำนวน  250  นาย บุคคลสำรอง จำนวน 100 นาย 
แบ่งเป็นกลุ่มท่ัวไปเฉพาะเหล่า ร. จำนวน 125 นาย อะไหล่ 50 นาย 
และกลุ่มทหารเลื่อนปลด (ไม่จำกัดเหล่า) จำนวน 125 นาย  
อะไหล่ 50 นาย  

- ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายธนะรัชต ์
- เว็บไซต์ ศร.  
  (http://infantrycenter.rta.mi.th) 

1 - 9 เม.ย. 64 0800 – 
1600 

- รายงานตัวทำสัญญา - ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายธนะรัชต์       
(เว้นวันหยุดราชการ) 

1 พ.ค. 64 0800 - ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงรายงานตัวเข้ารับการอบรม 
- หากตัวจริงสละสิทธ์ิ ศูนย์การทหารราบ  จะเรียกตัวสำรอง
เข้ารับการอบรมทดแทนภายหลัง 

- ณ โรงเรยีนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ 

พ.ท.          ร่าง/ตรวจ        ม.ค. ๖4 (หน.กกพ.ศร.) 
ส.อ. คณัสนันท์  ฉิมพลี        พิมพ์/ทาน        ม.ค. ๖4 (นายสิบกำลังพล กกพ.ศร.) 
พ.อ.    ตรวจ        ม.ค. ๖4 (หก.กกพ.ศร.) 
พ.อ.    ตรวจ        ม.ค. ๖4 (รอง เสธ.ศร.) 
พ.อ.    ตรวจ        ม.ค. ๖4 (เสธ.ศร.) 
พ.อ.    ตรวจ        ม.ค. ๖4 (รอง ผบ.ศร.(1)) 
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