
       
 

 

 
ประกาศกรมแพทย์ทหารบก 

เรื่อง   รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน สอบคัดเลือกเป็น พนักงานราชการ  
กรมแพทย์ทหารบก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

-----------------     
 กรมแพทย์ทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อสอบ
คัดเลือกเป็น พนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารบก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ านวน ๒๘ อัตรา โดยมี
หลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้.- 

๑. ต าแหน่งท่ีเปิดรับสมัคร 
๑.๑ ต าแหน่ง พนักงานบริการ (กลุ่มงานบริการ) จ านวน  ๑๘  อัตรา (ชาย/หญิง) 
๑.๒ ต าแหน่ง พนักงานพัสดุ (กลุ่มงานบริการ) จ านวน  ๓  อัตรา (ชาย) 
๑.๓ ต าแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี (กลุ่มงานบริการ) จ านวน  ๒  อัตรา (ชาย/หญิง) 
๑.๔ ต าแหน่ง พนักงานเขียนโปรแกรม (กลุ่มงานเทคนิค) จ านวน  ๑  อัตรา (ชาย/หญิง) 
๑.๕ ต าแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล (กลุ่มงานเทคนิค) จ านวน  ๒  อัตรา (ชาย/หญิง) 
๑.๖ ต าแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ และท าความเย็น (กลุ่มงานเทคนิค) 

  จ านวน  ๑  อัตรา (ชาย) 
๑.๗ ต าแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี (กลุ่มงานบริหารท่ัวไป)  

  จ านวน  ๑  อัตรา (ชาย/หญิง) 
๒. ต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งท่ีเปิดรับสมัคร 

๒.๑ กลุ่มงานบริการ จ านวน ๒๓ อัตรา 
๒.๑.๑ ต ำแหน่ง พนักงำนบริกำร ๑๘ อัตรำ (ชาย/หญิง) (อัตราค่าตอบแทนเป็น

รายเดือน ๆ ละ ๑๐,๔๓๐ บาท และเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท) 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

- ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า 
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ บริการด้านห้องประชุม ห้องรับรอง การจัดเล้ียง     

งานพิธีต่าง ๆ ดูแลรักษา ท าความสะอาดบริเวณอาคาร สถานท่ี พัสดุ อุปกรณ์ และทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้อง         
การรวบรวมและ รับ - ส่งเอกสาร การปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับราชการ หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๒.๑.๒ ต ำแหน่ง พนักงำนพัสดุ ๓ อัตรำ (ชาย) (อัตราค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ๆ 
ละ ๑๐,๔๓๐ บาท และเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท) 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

- ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า 
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ รับจ่าย เก็บรักษาหลักฐาน ท าบัญชี เก็บรักษา   

อนุรักษ์พัสดุ ยกขนพัสดุ จัดระเบียบ ในการเก็บ และท าความสะอาดคลัง ตรวจสอบปริมาณและสภาพพัสดุ    
การจัดท ารายการหรือหมายเลขพัสดุ รวบรวมข้อมูล จัดท าสถิติการเบิกจ่าย การปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกั บ
ราชการ หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๒.๑.๓ ต ำแหน่ง พนักงำนกำรเงินและบัญชี ๒ อัตรำ (ชาย/หญิง) (อัตรา
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ๆ ละ ๑๑,๒๘๐ บาท และเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท) 
 

( ส าเนา ) 
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 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
- ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (มีวิชาบัญชีไม่ต่ ากว่า ๙ หน่วยกิต) จากสถานศึกษาท่ีอยู่ในความควบคุมของทางราชการ 
หรือท่ีทางราชการรับรอง 

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ จัดท า รวบรวม และเก็บรักษาเอกสารทางการเงิน   
การบัญชี และการงบประมาณ การปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับราชการ หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๒.๒ กลุ่มงานเทคนิค จ านวน ๔ อัตรา 
๒.๒.๑ ต ำแหน่ง พนักงำนเขียนโปรแกรม ๑ อัตรำ (ชาย/หญิง) (อัตราค่าตอบแทน

เป็นรายเดือน ๆ ละ ๑๑,๒๘๐ บาท และเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท) 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

- ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (มีวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ ากว่า ๙ หน่วยกิต) จากสถานศึกษาท่ีอยู่ในความควบคุมของทาง
ราชการ หรือท่ีทางราชการรับรอง 

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ เขียน ปรับปรุง แก้ไข และเก็บรักษาโปรแกรม จัดท า
เอกสารการใช้โปรแกรมให้เป็นไปตามมาตรฐาน การปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับราชการ หรือตามท่ี
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๒.๒.๒ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยพยำบำล ๒ อัตรำ (ชาย/หญิง) (อัตราค่าตอบแทนเป็นราย
เดือน ๆ ละ ๑๑,๒๘๐ บาท และเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท) 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

- ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร ๑ ปี หรือ
หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข หรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ท่ีอยู่ในความควบคุมของทาง
ราชการรับรอง 

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ให้การพยาบาลขั้นพื้นฐาน การปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลภายใต้การควบคุมและแนะน าของแพทย์หรือพยาบาล ตามหลักวิชาการ ของเขตและสิทธิ 
การปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับราชการ หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๒.๒.๓ ต ำแหน่ง ช่ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศและท ำควำมเย็น ๑ อัตรำ (ชาย) 
(อัตราค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ๆ ละ ๑๑,๒๘๐ บาท และเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท) 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

- ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้าก าลัง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงาน จากสถานศึกษาท่ีอยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือท่ีทางราชการรับรอง 

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ติดต้ัง ตรวจ ปรนนิบัติบ ารุง รื้อถอนและประกอบ
เครื่องท าความเย็นและเครื่องปรับอากาศ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการซ่อมเครื่องท าความเย็นและ
เครื่องปรับอากาศ ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวกับเครื่องท าความเย็นและเครื่องปรับอากาศ การปฏิบัติงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้องกับราชการ หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๒.๓ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป จ านวน ๑ อัตรา 
 - ต าแหน่ง นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี ๑ อัตรำ (ชาย/หญิง) (อัตราค่าตอบแทน
เป็นรายเดือน ๆ ละ ๑๘,๐๐๐ บาท) 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

- ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี การเงิน การบริหารการเงิน 
การเงินและการธนาคาร ในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงาน จากสถานศึกษาท่ีอยู่ในความควบคุมของทาง
ราชการ หรือท่ีทางราชการรับรอง 



~ ๓ ~ 

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ รับ - จ่ายเงินตามหลักฐาน ท างบแสดงยอดเงินรับจ่ายและ
คงเหลือ เก็บรักษาบัญชีและหลักฐานประกอบบัญชีท่ีถูกต้องครบถ้วน ตรวจสอบภายใน วิเคราะห์ทางการเงิน 
หรือการงบประมาณ การปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับราชการ หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๓. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัครสอบคัดเลือก 
๓.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 
๓.๒ อายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๐ ปี (การนับอายุตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการ

รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗) 
๓.๓ เพศชาย มีความสูงต้ังแต่ ๑๖๐ เซนติเมตรขึ้นไป มีขนาดรอบอกต้ังแต่ ๗๖ เซนติเมตร

ขึ้นไป ในเวลาหายใจออก และมีน้ าหนักตัวต้ังแต่ ๔๘ กิโลกรัมขึ้นไป ซึ่งมีดัชนีความหนาของร่างกาย (BMI)       
ไม่เกิน ๓๕ กิโลกรัมต่อตารางเมตร 

๓.๔ เพศหญิง ไม่อยู่ในระหว่างการต้ังครรภ์ มีความสูงต้ังแต่ ๑๕๐ เซนติเมตร และ         
มีน้ าหนักต้ังแต่ ๔๐ กิโลกรัมข้ึนไป ซึ่งมีดัชนีความหนาของร่างกาย (BMI) ไม่เกิน ๓๕ กิโลกรัมต่อตารางเมตร 

๓.๕ งดรับผู้สมัครบุคคลพลเรือนชายท่ีเกิดในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๔ ซึ่งจะต้องเข้ารับ
การตรวจเลือกทหารกองประจ าการ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ และ        
ไม่เป็นผู้ท่ีขอการผ่อนผันการตรวจเลือกทุกกรณี 

๓.๖ มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่ขัดต่อการรับราชการ ตามระเบียบกระทรวงกลาโหม  
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  

๓.๗ ผู้ท่ีผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ าการแล้ว     
ผลการตรวจเลือกต้องระบุเป็นคนจ าพวกท่ี ๑ เท่านั้น (งดรับสมัครผู้ท่ีมีผลการตรวจเลือกระบุว่า “ไม่ได้ขนาด” 
และเป็นคนจ าพวกท่ี ๒, ๓ และ ๔) 

๓.๘ มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญา โดยค าพิพากษาของศาล   
หรืออยู่ในระหว่างด าเนินคดี ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ หรือไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และเป็นผู้ท่ีเล่ือมใสในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๓.๙ ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ, พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐ, รัฐวิสาหกิจ, และพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น (อนุโลม ให้สมัครสอบได้ แต่หากผ่านการ
สอบคัดเลือกแล้วจะต้องลาออกจากต าแหน่งดังกล่าวก่อนวันท าสัญญาจ้าง) 

๓.๑๐ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง และเจ้าหน้าท่ีในพรรค
การเมือง 

๓.๑๑ ไม่เป็นผู้ท่ีอยู่ในระหว่างถูกส่ังให้พักราชการ หรือไล่ออกจากราชการไว้ก่อน 
๓.๑๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
๓.๑๔ ผู้ ท่ีมีประวัติคดีอาญา และไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการ และไม่แจ้ง

ข้อเท็จจริงตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ         
ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทัพบก ดังนั้นจะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุหรือยกเลิก        
เพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได้ รวมทั้ง จะฟ้องร้องด าเนินคดีและเรียกชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นด้วย 

๓.๑๕ ต้องไม่มีรอยสักตามร่างกายท่ีเห็นเด่นชัดหรือตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล้ว    
เห็นว่าไม่เหมาะสมเมื่อแต่งกายเครื่องแบบพนักงานราชการ หรือชุดกีฬาหน่วย หรือมีรอยสักท่ีมีลักษณะท่ี      
ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของ ทบ.  

๓.๑๖ กรณีมีการตรวจพบการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ไปในทางท่ีท าให้เกิดความเส่ือมเสียต่อ
สถาบันชาติ, ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกองทัพบก ในภายหลังจะถูกปลดออกจากราชการทันที 



~ ๔ ~ 

๓.๑๗ ผู้สมัครท่ีมีคุณวุฒิสูงกว่าท่ีก าหนด หากสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการได้     
จะเรียกร้องใช้สิทธิเกินกว่าคุณวุฒิท่ีก าหนดไว้มิได้ 

๔. หลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องน าหลักฐานมาแสดงในวันสมัคร 
(น าฉบับตัวจริงมาแสดง และถ่ายส าเนาเอกสาร จ านวน ๑ ชุด) 

๔.๑ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร บิดา และมารดา ท่ีไม่หมดอายุ 
๔.๒ รูปถ่ายสีหน้าตรง (แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีด า เป็นรูปถ่ายสี)       

ถ่ายรูปมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป 
๔.๓ ใบสูติบัตรของผู้สมัคร 
๔.๔ ส าเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร บิดา และมารดา (กรณีบิดา หรือมารดา ถึงแก่กรรมให้ใช้       

ใบมรณบัตรแทน) 
๔.๕ ส าเนาใบประกาศนียบัตร, ใบสุทธิ หรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาของผู้สมัคร 
๔.๖ หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยงานครั้งสุดท้าย (ถ้ามี) 
๔.๗ หลักฐานอื่น ๆ ท่ียืนยันตัวตน และสัญชาติของผู้สมัคร และ บิดา มารดา ของผู้สมัคร

เช่น หลักฐานการเปล่ียนช่ือ สกุล, ใบรับรองบุตรฯ ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า, ใบมรณบัตร และ สูติบัตร    
เป็นต้น 

๔.๘ หลักฐานส าคัญทางทหาร  
๔.๘.๑ บุคคลพลเรือนท่ีอายุยังไม่ครบเกณฑ์ใช้ สด.๙ 
๔.๘.๒ บุคคลพลเรือนท่ีผ่านการตรวจเลือกทหารแล้วใช้ สด.๔๓ (รับเฉพาะผู้ท่ีมี    

ผลการตรวจเลือกระบุว่าเป็นคนจ าพวกท่ี ๑ เท่านั้น) 
๔.๘.๓ ทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ ใช้ สด.๘ และหนังสือรับรองความประพฤติจาก

หน่วยต้นสังกัดครั้งสุดท้าย 
๔.๘.๔ ทหารกองหนุนท่ีส าเร็จการศึกษาวิชาทหาร ต้ังแต่ช้ันปีท่ี ๓, ๔ และ ๕       

ใช้ สด.๘ และหนังสือส าคัญประจ าตัวแสดงวิทยฐานะ จากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
๔.๙ ส าเนาเอกสารท่ีใช้ในการสมัครทุกฉบับ ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง       

ทุกฉบับให้เรียบร้อย 
๔.๑๐ รับสมัครเฉพาะผู้ท่ีมีหลักฐานครบถ้วนในวันรับสมัครเท่านั้น 

๕. วิชาท่ีท าการสอบคัดเลือก และขอบเขต 
 สอบรอบแรก ภาควิชาการ ๗๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๕ 

๕.๑ วิชาความรู้เกี่ยวกับต าแหน่ง จ านวน ๑๕ คะแนน 
๕.๑.๑ ต าแหน่ง พนักงำนบริกำร และ ต าแหน่ง พนักงำนพัสดุ (ระเบียบกองทัพบก 

ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงาน)  
๕.๑.๒ ต าแหน่ง พนักงำนกำรเงินและบัญชี (ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

สาขาวิชาการบัญชี หรือเนื้อหาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงาน) 
๕.๑.๓ ต าแหน่ง พนักงำนเขียนโปรแกรม (ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงาน) 
๕.๑.๔ ต าแหน่ง ผู้ช่วยพยำบำล (หลักการพยาบาล หรือเนื้อหาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

กับลักษณะงาน) 
๕.๑.๕ ต าแหน่ง ช่ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศและท ำควำมเย็น  (ตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง หรือเนื้อหาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงาน) 

๕.๑.๖ ต าแหน่ง นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี (ตามหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชา
การบัญชี การเงิน การบริหารการเงิน การเงินและการธนาคาร หรือเนื้อหาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงาน) 



~ ๕ ~ 

๕.๒ ภาษาไทย (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) เป็นต้นไป) จ านวน ๑๕ คะแนน 
๕.๓ ภาษาอังกฤษ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) เป็นต้นไป) จ านวน ๑๕ คะแนน 
๕.๔ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการใช้โปรแกรม Microsoft Office (ความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Word, Excel และ PowerPoint) จ านวน ๑๕ คะแนน 
๕.๕ ความรู้ท่ัวไป (จากหนังสือพิมพ์รายวัน เริ่มต้ังแต่วันท่ีประกาศรับสมัครวันแรกจนถึง

วันก่อนการสอบภาควิชาการ และความรู้ท่ัวไปต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน) จ านวน ๑๕ คะแนน 
 สอบรอบท่ี ๒ สอบสัมภาษณ์ การตรวจสอบแนวความคิดและทัศนคติบุคคล ๕๐ 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๒๕ (ขอบเขตเนื้อหาการสัมภาษณ์) 

๕.๖ หัวข้อท่ี ๑ ลักษณะท่าทางบุคลิกภาพท่ัวไป 
๕.๗ หัวข้อท่ี ๒ การทดสอบความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์, 

กองทัพบก, กรมแพทย์ทหารบก และองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ 
๕.๘ หัวข้อท่ี ๓ การประเมินทัศนคติ 

๖. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
 - เปิดรับสมัคร ต้ังแต่วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ต้ังแต่         
เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ นาฬิกา และ ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ นาฬิกา (ในวัน และเวลาราชการ) โดยยื่นหลักฐานการ
สมัครด้วยตนเองได้ท่ี กองก าลังพล กรมแพทย์ทหารบก เลขท่ี ๘ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ       
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๔๔๒๕ เบอร์โทรศัพท์ภายใน ๙๔๔๑๓ 

๗. ก าหนดการสอบคัดเลือก 
๗.๑ สอบรอบแรก วันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก 

โดยคัดเลือกผู้ท่ีสอบได้คะแนนสูงสุด จ านวน ๓ เท่า ของแต่ละต าแหน่ง เพื่อผ่านเข้าไปสอบในรอบท่ี ๒ 
 - เวลา ๑๓๐๐ - ๑๓๓๐ นาฬิกา ผู้สมัครสอบคัดเลือกรายงานตัวและรับฟังค าช้ีแจง 
 - เวลา ๑๔๐๐ - ๑๕๓๐ นาฬิกา ด าเนินการสอบภาควิชาการ 
 ประกาศผลการสอบรอบแรก  วั น ท่ี  ๖  สิ ง ห าคม  ๒๕๖๔  ทาง เ ว็ บ ไซ ต์  
www.amed.rta.mi.th  

๗.๒ สอบรอบท่ี ๒  
๗.๒.๑ สอบสัมภาษณ์ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม กรมแพทย์

ทหารบก ช้ัน ๓ 
 - เวลา ๐๘๐๐ - ๐๘๓๐ นาฬิกา ผู้สอบคัดเลือกผ่านรอบแรก รายงานตัวและรับฟัง

ค าช้ีแจง ณ กองก าลังพล กรมแพทย์ทหารบก      
ช้ัน ๒ 

 - เวลา ๐๙๐๐ - ๑๖๐๐ นาฬิกา สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม กรมแพทย์ทหารบก 
ช้ัน ๓ 

๗.๓ ประกาศผลการสอบคัด เ ลือก  วั น ท่ี  ๑๓ สิงหาคม  ๒๕๖๔ ทาง เว็ บ ไซต์  
www.amed.rta.mi.th 

๗.๔ รายงานตัวและท าสัญญา วันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๐๐ นาฬิกา                    
ณ กองก าลังพล กรมแพทย์ทหารบก ช้ัน ๒ 

๘. ระเบียบกำรสอบ  
๘.๑ ผู้เข้าสอบต้องไปถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย ๑๕ นาที 
๘.๒ ให้น าบัตรประจ าตัวประชาชน และบัตรประจ าตัวสอบมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบ

ในวันสอบทุกครั้ง หากผู้สมัครสอบเข้าห้องสอบช้าเกินกว่า ๓๐ นาที จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบในวิชานั้นฯ 
๘.๓ ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์การสอบไปให้พร้อม ได้แก่ ดินสอด า ๒ บี, ปากกา, 

น้ ายาลบค าผิด และ ยางลบดินสอ 

http://www.amed.rta.mi.th/
http://www.amed.rta.mi.th/





