
ระเบียบการรับสมัคร 
การสอบคัดเลือกก าลังพลส ารอง และทหารกองหนุนเข้าเป็นทหารอาสาของกองทัพบก 

ประจ าปงีบประมาณ 2564 
------------------------ 

   ขอให้ผู้สมัครอ่านระเบียบการฯ ให้เข้าใจ แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนตามล าดับข้อที่ก าหนดไว้   
ให้ครบถ้วน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านในการเตรียมการสอบ ดังนี้ 
ข้อ 1. ความมุ่งหมาย  

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกก าลังพลส ารอง และทหารกองหนุน     
เข้าเป็นทหารอาสาของกองทัพบก ประเภทนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน แบบท าสัญญาจ้าง
คราวละไม่เกิน 4 ปี โดยสามารถต่อสัญญาจ้างได้อีกไม่เกิน 4 ปี (รวมระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 8 ปี) เพ่ือบรรจุลง
ในต าแหน่งตามอัตราที่กองทัพบกก าหนด จ านวน 242 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้  

1. ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
    1.1 ประเภทนายทหารสัญญาบัตร  จ านวน 63 อัตรา 
          1.1.1 ผู้ช่วยนายทหารธุรการและก าลังพล (อัตรา ร้อยเอก) จ านวน   7  อัตรา 
          1.1.2 ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก (อัตรา ร้อยโท)     จ านวน 56  อัตรา 
    1.2 ประเภทนายทหารประทวน  จ านวน 179 อัตรา  
          1.2.1 หัวหน้าชุดยิง (อัตรา สิบเอก)    จ านวน 168 อัตรา 
          1.2.2 พลขับรถ (อัตรา สิบเอก)        จ านวน   11 อัตรา  

ข้อ 2. คุณวุฒิการศึกษา 
  2.1 กรณีสอบบรรจุเข้าเป็นทหารอาสาในต าแหน่งนายทหารสัญญาบัตร ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถานศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง 
หรือสถานศึกษาในต่างประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการ  
  2.2 กรณีสอบบรรจุเข้าเป็นทหารอาสาในต าแหน่งนายทหารประทวน ต้องส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ     
   3.1 เพศชาย 
   3.2 ก าลังพลส ารองและทหารกองหนุน ซึ่งได้แก่บุคคลดงัต่อไปนี้ (ข้อหนึ่งข้อใด) 
     3.2.1 ทหารกองหนุนที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีบรรจุก าลังของหน่วยตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วย
การเตรียมพล พ.ศ. 2515 
     3.2.2 ก าลังพลส ารอง ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ที่มีการ
บรรจุในบัญชีบรรจุก าลังตามกฎหมายว่าด้วยก าลังพลส ารอง 
     3.2.3 บุคคลที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ถึง 5  ที่ได้
ด าเนินการขึ้นทะเบียนกองประจ าการและน าปลดเป็นทหารกองหนุนเรียบร้อยแล้ว 
     3.2.4 ทหารกองประจ าการ ผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนทหารกองประจ าการ และได้เข้ารับราชการ  
ในกองประจ าการจนกว่าจะครบก าหนดและปลดออกจากกองประจ าการ  
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   3.3 อายุ 
   3.3.1 กรณีสอบบรรจุเข้าเป็นทหารอาสาในต าแหน่งนายทหารสัญญาบัตร ต้องมีอายุระหว่าง 
18 ปีบริบูรณ์ ถึง 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2546) นับอายุตามกฎหมายว่าด้วย             
การรับราชการทหาร 
   3.3.2  กรณีสอบบรรจุเข้าเป็นทหารอาสาในต าแหน่งนายทหารประทวน  มีรายละเอียดดังนี้ 
    3.3.2.1 ต าแหน่งหัวหน้าชุดยิง ต้องมีอายุระหว่าง 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 25 ปีบริบูรณ ์    
(เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2546) นับอายุตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
    3.3.2.2 ต าแหน่ง พลขับรถ ต้องมีอายุระหว่าง 22 ปีบริบูรณ์ ถึง 25 ปีบริบูรณ์               
( เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2542 ) นับอายุตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
  3.4 คุณสมบัติทั่วไป 
    3.4.1 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 
    3.4.2 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
    3.4.3 ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการ หรือไม่เป็นโรคที่คณะกรรมการ
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือมีสภาพร่างกายที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในการบรรจุเข้าเป็น       
ทหารอาสา 
   3.4.4 ไม่เป็นโรคทีข่ัดต่อการเข้ารับราชการทหาร ตามบัญชีชื่อความพิการ ทุพพลภาพ หรือโรค
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 74 (พ.ศ. 2540) และ ฉบับที่ 76 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติ     
รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ และต้องมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตรขึ้นไป 
มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ 76 เซนติเมตรขึ้นไป ในเวลาหายใจออกและมีน้ าหนักตัวตั้งแต่ 48 กิโลกรัมข้ึนไป 
    3.4.5 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือ         
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ 
    3.4.6 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    3.4.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
ตามค าพิพากษาของศาล 
    3.4.8 ไม่อยู่ในสมณเพศ 
    3.4.9 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจ าเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องโทษจ าคุกตาม         
ค าพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ 
    3.4.10 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ 
    3.4.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิดหรือถูกไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอืน่ของรัฐ 
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    3.4.12 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารหรือการสอบ
เข้ารับราชการทหารมาก่อน 
    3.4.13 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ ตาม พระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ.2522 
    3.4.14 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ข้อ 4. หลักฐานการรับสมัครสอบ ดังต่อไปนี้ 
   4.1 ให้ผู้สมัครเตรียมหลักฐานเพ่ือยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันที่สมัคร โดยให้ยื่นฉบับจริง
พร้อมส าเนา 1 ชุด โดยผู้สมัครสอบเขียนค ารับรองตนเองว่า ขอรับรองว่าถ่ายส าเนาจากต้นฉบับจริง แล้วลงชื่อ
ก ากับไว้ เมื่อกรรมการรับสมัครตรวจสอบเอกสารแล้ว จะส่งฉบับจริงให้กลับคืน และจะเก็บไว้เป็นหลักฐาน
เฉพาะฉบับส าเนาเท่านั้น  
   4.1.1 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป 
    4.1.2 ส าเนาวุฒิการศึกษา เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ไม่จ ากัดสาขา ส าหรับ
ผู้สมัครประเภทนายทหารสัญญาบัตร และเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า 
ส าหรับผู้สมัครประเภทนายทหารประทวน 
    4.1.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร 
    4.1.4 ส าเนาหนังสือส าคัญทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (แบบ สด.8) หรือส าเนา
ทะเบียนกองประจ าการ (แบบ สด.3) ที่มีรายการบันทึกการปลดเรียบร้อยแล้ว (กรณีทหารกองประจ าการที่จะ
ปลดออกจากกองประจ าการ วันที่ 1 พ.ค. 64 ให้ใช้หนังสือรับรองการปลดฯ โดยผู้ลงนามระดับ ผบ.พัน. ขึ้นไป) 
    4.1.5 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดา 
    4.1.6 ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ของตนเอง, บิดา หรือ มารดา (ถ้ามี) 
    4.1.7 ส าเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ (เฉพาะต าแหน่ง พลขับรถ) 
    4.1.8 หลักฐานคะแนนเพิ่มต่าง ๆ (ถ้ามี) 
         4.2 หลักฐานตามข้อ 4.1.1 - 4.1.7 ให้ผู้สมัครสอบยื่นในวันที่สมัครสอบเท่านั้น ส าหรับ
หลักฐานข้อ 4.1.8 ผ่อนผันให้ยื่นเพ่ิมเติมในวันสอบสัมภาษณ์ได้ 
ข้อ 5. หลักฐานการขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษ (ตัวอย่างหนังสือตาม ผนวก ง) 
    ให้ผู้สมัครสอบที่มีสิทธิ์ได้รับคะแนนเพ่ิมพิเศษ ยื่นเอกสารการขอรับสิทธิ์คะแนนเพ่ิมพิเศษ
ฉบับจริง และส าเนา 1 ฉบับ พร้อมใบสมัครสอบ ต่อคณะกรรมการรับสมัคร โดยยึดถือตามอนุมัติ ผบ.ทบ. ท้าย
หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห 0401/1916 ลง 28 พ.ย. 28 เรื ่อง หลักเกณฑ์การบรรจุเข้ารับราชการใน ทบ.    
และ หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห 0401/2689 ลง 12 ก.ย. 55 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขหลักเกณฑ์การบรรจุบุคคล         
เข้ารับราชการใน ทบ. และหนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0401/4094  ลง 17 ต.ค. 62 เรื่อง ขออนุมัติ    
แนวทางการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของผู้ที่ส าเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการสิ่งเสริมการฝึก       
วิชาทหารและการด าเนินการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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     5.1 หลักฐานแสดงว่าส าเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร    
ตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร “ชั้นปีที่ 3 ถึงชั้นปีที่ 5” ต้องเป็นเอกสารที่ออกให้โดย หน่วยบัญชาการรักษา
ดินแดน โดยเพิ่มคะแนนให้ตามชั้นสูงสุดที่ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ดังนี้.- 
       5.1.1 ชั้นปีที่ 5 เพ่ิม 10 ใน 100 คะแนน 
       5.1.2 ชั้นปีที่ 4 เพ่ิม 6  ใน 100 คะแนน 
       5.1.3 ชั้นปีที่ 3 เพิ่ม 3  ใน 100 คะแนน      
     5.2 หนังสือรับรองแสดงว่าเป็น บุตรของทหาร ข้าราชการ และลูกจ้างประจ า ในสังกัด
กองทัพบก ซึ่งประสบอันตรายถึง ทุพพลภาพ ในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือ ถูกประทุษร้ายเพราะเหตุ
กระท าตามหน้าที่หรือ ต้องบาดเจ็บถึงตาย เพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบ าเหน็จบ านาญพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วย
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือ ได้รับเงินค่าท าขวัญตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยคนงานหรือบุตรของผู้
ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ เพ่ิมให้ 10 ใน 100 คะแนน 
     5.3 หลักฐานแสดงว่าเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการกองประจ าการมาก่อน เพ่ิมให้ 10       
ใน 100 คะแนน 
     5.4 หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ และลูกจ้างประจ า สังกัดกองทัพบก ที่ก าลัง
รับราชการหรือเคยรับราชการในกองทัพบกมาก่อน เว้น ผู้ที่ถูกปลดออกจากประจ าการเนื่องจากมีความผิด หรือ
บกพร่องต่อหน้าที ่เพ่ิมให้ 2 ใน 100 คะแนน 
     5.5 ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ สังกัด ทบ. ที่ยังปฏิบัติงานใน ทบ. และมี
ระยะเวลาปฏิบัติงานใน ทบ. ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป (เว้นเป็นผู้ที่ถูกปลดเนื่องจากมีความผิดบกพร่อง) เพ่ิมให้ 5 ใน 
100 คะแนน 
     5.6 ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ได้รับการเพ่ิมคะแนนจากหลักเกณฑ์ข้างต้นหลายข้อให้เพ่ิม
คะแนนให้ตามหลักเกณฑ์ในข้อที่ได้รับคะแนนสูงสุดเพียงข้อเดียว ยกเว้น ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ทั้งในข้อ 
5.1 และ 5.4 ให้เพ่ิมคะแนนเท่ากับคะแนนที่ให้เพ่ิมในข้อ 5.1 และ 5.4 รวมกัน  
     5.7 การรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษจะกระท าในการสอบรอบที่สอง 
ข้อ 6. ก าหนดการรับสมัคร 
              6.1 สมัครด้วยตนเอง ณ สถานที่รับสมัคร 35 แห่ง ดังนี้  
   6.1.1 อาคารวชิราวุธานุสรณ์ ๒ กองพันทหารราบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เลขที่ ๒ 
ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
   6.1.2 มณฑลทหารบกที่ ๑๒ ค่ายจักรพงษ์ อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
   6.1.3 มณฑลทหารบกที่ ๑๓ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
   6.1.4 มณฑลทหารบกที่ ๑๔ ค่ายนวมินทราชินี อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
   6.1.5 มณฑลทหารบกที่ ๑๕ ค่ายรามราชนิเวศน์ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
   6.1.6 มณฑลทหารบกที่ ๑๖ ค่ายภาณุรังษี อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
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   6.1.7 มณฑลทหารบกที่ ๑๗ ค่ายสุรสีห์ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
   6.1.8 มณฑลทหารบกที่ ๑๘ ค่ายอดิศร อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
   6.1.9 มณฑลทหารบกที่ ๑๙ ค่ายสุรสิงหนาท  อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
    6.1.10 มณฑลทหารบกท่ี ๒๑ ค่ายสุรนารี อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
    6.1.11 มณฑลทหารบกที่ ๒๒ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี 
    6.1.12 มณฑลทหารบกท่ี ๒๓  ค่ายศรีพัชรินทร์ อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
    6.1.13 มณฑลทหารบกที่ ๒๔ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี 
    6.1.14 มณฑลทหารบกท่ี ๒๕ ค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
    6.1.15 มณฑลทหารบกที่ ๒๖ ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
    6.1.16 มณฑลทหารบกท่ี ๒๗ ค่ายประเสริฐสงคราม อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
    6.1.17 มณฑลทหารบกท่ี ๒๘ ค่ายศรีสองรัก อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
    6.1.18 มณฑลทหารบกท่ี ๒๙ ค่ายกฤษณ์สีวะรา อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
    6.1.19 มณฑลทหารบกที่ ๒๑๐ ค่ายพระยอดเมืองขวาง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม 
    6.1.20 มณฑลทหารบกท่ี ๓๑ ค่ายจิรประวัติ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
    6.1.21 มณฑลทหารบกท่ี ๓๒ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
    6.1.22 มณฑลทหารบกท่ี ๓๓ ค่ายกาวิละ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
    6.1.23 มณฑลทหารบกท่ี ๓๔ ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช  อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
    6.1.24 มณฑลทหารบกท่ี ๓๕ ค่ายพิชัยดาบหัก อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
    6.1.25 มณฑลทหารบกที่ ๓๖ ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
    6.1.26 มณฑลทหารบกท่ี ๓๗ ค่ายเม็งรายมหาราช อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
    6.1.27 มณฑลทหารบกท่ี ๓๘ ค่ายสุริยพงษ์ อ าเภอเมืองนาน จังหวัดน่าน 
    6.1.28 มณฑลทหารบกที่ ๓๙ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ าเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก 
    6.1.29 มณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ ค่ายวชิรปราการ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
    6.1.30 มณฑลทหารบกที่ ๔๑ ค่ายวชิราวุธ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
    6.1.31 มณฑลทหารบกท่ี ๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
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    6 .1 . 32 มณฑลทหารบกที่  ๔๓ ค่ายเทพสตรี ศรี สุนทร อ า เภอทุ่ งสง  จั งหวัด
นครศรีธรรมราช 
    6.1.33 มณฑลทหารบกที่ ๔๔ ค่ายเขตอุดมศักดิ์ อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
    6.1.34 มณฑลทหารบกที่ ๔๕ ค่ายวิภาวดีรังสิต อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด         
สุราษฎร์ธานี 
    6.1.35 มณฑลทหารบกท่ี ๔๖ ค่ายอิงคยุทธบริหาร อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 
            6.2 รับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2546 ถึงวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 ในวัน 
และเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ผู้สมัครสอบสามารถยื่นใบสมัคร ณ สถานที่รับสมัครได้เพียง      
แห่งเดียวเท่านั้น ซึ่งจะต้องด าเนินการตามข้ันตอน และเงื่อนไขการสมัครสอบ ดังนี้ 
          6.2.1 ผู้สมัครต้องตรวจและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติส าหรับต าแหน่งตรงตาม
ประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง    
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่ งผู้สมัครน ามายื่นเป็นเท็จ 
ไม่ตรงตามความจริงของผู้สมัครหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จะถือว่า
ผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และถือว่าผลการสอบของผู้สมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ 
และจะไม่มีสิทธิ์ในการสอบครั้งต่อไป 
        6.2.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติส าหรับต าแหน่งของผู้มี
สิทธิ์สมัครสอบ ในข้อ 2 โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ก่อนวันเปิด       
รับสมัคร คือ วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 
ข้อ 7. การสมัครสอบ  
    ผู้สมัครสอบต้องระบุประเภทการสมัครว่าเข้าเป็นทหารอาสา ประเภทนายทหารสัญญาบัตรหรือ
นายทหารประทวน (หัวหน้าชุดยิง) หรือ นายทหารประทวน (พลขับ) ตามคุณวุฒิทางการศึกษา ได้เพียง 1 ประเภท 
เท่านั้น  
ข้อ 8. การสอบคัดเลือกภาควิชาการ (รายละเอียดตาม ผนวก ข)  
   8.1 สถานที่สอบ ดังนี้.-  
                   8.1.1 ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ซอยวิภาวดีรังสิต 4 ถนนวิภาวดี
รังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (ส าหรับผู้สมัคร ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และ 
มณฑลทหารบกที่ 12-19  แผนที่ตาม ผนวก จ)  
          8.1.2  กองทัพภาคที่ 2  ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา (ส าหรับผู้สมัครทีม่ณฑลทหารบก 21 – 210)    
          8.1.3  กองทัพภาคที่ 3  ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ าเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก (ส าหรับผู้สมัครทีม่ณฑลทหารบก 31 – 310)   
          8.1.4 กองทัพภาคที่ 4  ณ สโมสรรื่นฤดีและสโมสรวีรไทย ภายในมณฑลทหารบกที่ 41 
ค่ายวชิราวุธ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (ส าหรับผู้สมัครทีม่ณฑลทหารบก 41 – 46) 
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     8.2 วัน เวลาสอบ วันอาทิตยท์ี่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา 
     8.3 การเตรียมตัวของผู้สมัครสอบ 
       8.3.1 ตรวจสอบที่นั่งสอบ ระบุในบัตรประจ าตัวสอบ 
       8.3.2 แต่งกายชุดสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น ห้ามสวมเสื้อยืดรองเท้าแตะ  
       8.3.3 ให้น าปากกาหมึกสีด าหรือน้ าเงิน มาใช้ท าข้อสอบ 
     8.4 การเข้าห้องสอบ 
        8.4.1 เวลา 09.00 นาฬิกา ให้พร้อมที่บริเวณโดมเอนกประสงค์ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร, 
ทภ.2 สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี, ทภ.3 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ ทภ.4 สโมสร
รื่นฤดีและสโมสรวีรไทย ค่ายวชิราวุธ โดยเข้าแถวเรียงตามล าดับหมายเลขประจ าตัวสอบ แยกเป็นห้อง จากนั้น
จะมีกรรมการน าไปยังห้องสอบ 
       8 .4 .2 ห้ ามน า อุปกรณ์ที่ ไม่ เกี่ ยวข้องกับการสอบ เช่น นาฬิกา  Smart Watch, 
โทรศัพท์มือถือ หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด  
       8.4.3 กรรมการควบคุมการสอบจะเรียกเข้าห้องสอบตามล าดับ ให้นั่งตามผังที่นั่งสอบ
และผู้สมัครสอบจะต้องเตรียม “บัตรประจ าตัวสอบ” และ “บัตรประจ าตัวประชาชน” ไว้ให้กรรมการตรวจสอบ 
       8.4.4 เมื่อแจกปัญหาสอบและใบค าตอบแล้ว ห้ามเปิดปัญหาสอบก่อนที่หัวหน้า
กรรมการควบคุมการสอบสั่ง (หากมีข้อสงสัยให้ยกมือถามกรรมการควบคุมการสอบ)  
       8.4.5 เมื่อเริ่มท าข้อสอบแล้วจะไม่อนุญาตให้ผู้มาสายเข้าห้องสอบทุกกรณี  และผู้ที่เข้า
สอบจะต้องอยู่ในห้องสอบจนครบตามเวลาที่ก าหนด จะออกจากห้องสอบก่อนเวลาไม่ได้   
       8.4.6 ห้ามนั่งผิดจากหมายเลขที่นั่งสอบของตนเองหรือลงหมายเลขประจ าตัวสอบที่ไม่ใช่
หมายเลขประจ าตัวของตนเองในใบค าตอบ (กรณีนี้ จะถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ) 
       8.4.7 ห้าม แสดงกริยาที่อาจจะส่อไปในทางทุจริต ทุกกรณ ี
     8.5 ค าแนะน าในการเขียนใบค าตอบแบบ เลือกข้อ  
      8.5.1 ฟังค าแนะน าในการเขียนใบค าตอบของกรรมการคุมห้องสอบให้เข้าใจ หากปฏิบัติไม่
ถูกต้อง จะไม่ตรวจใบค าตอบ เป็นเหตุท าให้ไม่ได้คะแนนในการสอบครั้งนี้ 
       8.5.2 ให้ท าเครื่องหมายกากบาท ในช่องที่เลือกตอบเพียงช่องเดียว (ห้ามระบายทึบ) 
ตัวอย่าง   การเขียนใบค าตอบ เลือกข้อ 2 
    1.       
     8.6 เมื่อหมดเวลาสอบ ให้วางเอกสารปัญหาสอบและกระดาษใบค าตอบไว้บนโต๊ะ ห้ามน า
ออกจากห้องสอบเป็นอันขาด (หากฝุาฝืนจะถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ) 
ข้อ 9. การประกาศผลสอบภาควิชาการ (รอบแรก)  
         วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา ปิดประกาศ ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
และทางเว็บไซต์ http://www.tdc.mi.th   
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ข้อ 10. การสอบรอบท่ี 2 
  ผู้ที่มีรายชื่อประกาศสอบผ่านภาควิชาการ (รอบแรก) เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์สอบในรอบสองซึ่งจะใช้
เวลาท าการทดสอบต่อเนื่องกัน 4 วันท าการ โดยจะต้องเข้ารับการทดสอบให้ครบทุกข้ันตอน หากไม่ด าเนินการ
ตามท่ีก าหนดแล้ว จะมีผลการทดสอบเป็น “ไม่ผ่านการทดสอบ”    
   10.1 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ใช้เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายตาม ผนวก ค) และพิมพ์
ลายนิ้ วมือเ พ่ือตรวจประวัติอาชญากร  วัน อังคารที่  11 พฤษภาคม 2564 เวลา 06.00 นาฬิกา                    
ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ผู้ที่สอบผ่านรอบวิชาการ) และเวลา 13.00 นาฬิกา ผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ 
ต าแหน่งพลขับรถ เข้ารับการทดสอบการขับรถยนต์ทหาร ณ โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก      
(มีรถยนต์โดยสารไว้บริการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)  
  10.2 การตรวจโรค ตรวจเลือด ปัสสาวะ เอกซเรย์ปอด และการทดสอบด้านจิตเวช วันพุธที่          
12 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องพิธีการ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า และผู้สมัคร
สอบช าระเงินค่าตรวจโรคและการทดสอบด้านจิตเวช คนละ 1,730 บาท (จ่ายเพียงครั้งเดียว) ให้กับโรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า (แผนที่ตาม ผนวก จ) รายละเอียดดังนี้ 
          10.2.1 การตรวจโรค ตรวจเลือด ปัสสาวะและเอกซเรย์ปอด เวลา 07.00 นาฬิกา 
          10.2.2 การทดสอบด้านจิตเวช เวลา 13.00 นาฬิกา   
  10.3 การสอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 
ตั้งแต่เวลา 07.30 – 16.00 นาฬิกา ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน    
ข้อ 11. การประกาศผลสอบเมื่อทดสอบแล้วเสร็จทุกข้ันตอน (ขั้นสุดท้าย)  
  11.1 วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา  

- ปิดประกาศ ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  
- ทางเว็บไซต์ http://www.tdc.mi.th   

  11.2 ผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดและผ่านเกณฑ์ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย, การตรวจโรค,   
การทดสอบด้านจิตเวช การสอบสัมภาษณ์ และการตรวจประวัติอาชญากร ทุกขั้นตอนจะได้รับการประกาศชื่อ
เพ่ือเลือกต าแหน่งเข้าท าหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ตามต าแหน่งที่ก าหนด และจะ
ประกาศตัวอะไหล่ไว้อีกจ านวนหนึ่ง   
  11.3 กรณีมีผลการทดสอบ “คะแนนรวมเท่ากัน” คณะกรรมการด าเนินงานจะพิจารณาคะแนนจาก
วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป วิชาทหาร และวิชาเฉพาะตามคุณวุฒิที่เหมาะสมกับต าแหน่ง (ถ้ามี) 
ข้อ 12. การเลือกต าแหน่งบรรจุ (จ้าง) 
 ผู้ที่ผ่านการทดสอบทั้งตัวจริงและอะไหล่ให้มารายงานตัว วันจันทร์ที่  14 มิถุนายน 2564            
เวลา 07.30 นาฬิกา ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กรุงเทพมหานคร เพ่ือด าเนินการเลือกลงต าแหน่ง   
ตามข้ันตอน ดังนี้ 
  12.1 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงตามล าดับคะแนนสอบจากมากไปน้อย 
  12.2  ผู้สมัครต าแหน่งนายทหารประทวน รายงานตัว เวลา 07.30 นาฬิกา เลือกต าแหน่งบรรจุ   
เวลา 10.30 นาฬิกา 
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   12.3 ผู้สมัครต าแหน่งนายทหารสัญญาบัตร รายงานตัว เวลา 09.30 นาฬิกา เลือกต าแหน่งบรรจุ 
เวลา 13.30 นาฬิกา 
  12.4 การเลือกต าแหน่งบรรจุให้ผู้ที่มีคะแนนรวมสูงสุดของคะแนนสอบภาควิชาการและสอบ     
รอบที่ 2 เป็นผู้เลือกต าแหน่งบรรจุก่อนตามล าดับ เมื่อมีผู้สละสิทธิ์หรือมารายงานตัวแล้วไม่ได้เข้าเลือก
ต าแหน่งตามล าดับ หรือไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่ก าหนด จะเรียกตัวอะไหล่เข้า เป็นทหารอาสาของ
กองทัพบกแทนทันที  
ข้อ 13. การท าสัญญาเข้าเป็นทหารอาสา  
  ผู้ที่เลือกต าแหน่งบรรจุเรียบร้อย หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จะส่งรายชื่อพร้อมหลักฐาน
การสมัครให้ กรมสารบรรณทหารบก/กองทัพภาคท่ี 2 และ กองทัพภาคที่ 3 เพ่ือให้ด าเนินการออกค าสั่งบรรจุ
(จ้าง) เข้าเป็นทหารอาสาต่อไป เมื่อมีค าสั่งบรรจุ (จ้าง) แล้ว จะต้องเดินทางไปรายงานตัวเพ่ือท าสัญญา  ตามต าแหน่ง
และสังกัดที่เลือกเข้าเป็นทหารอาสา และเข้ารับการฝึกหลักสูตรเตรียมความพร้อม ระยะเวลา 8 สัปดาห์ 
ส าหรับต าแหน่งนายทหารสัญญาบัตร  ระยะเวลา 7 สัปดาห์ ส าหรับต าแหน่งนายทหารประทวน และหลักสูตร
เฉพาะหน้าที่ ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ส าหรับนายทหารสัญญาบัตร และระยะเวลา 2 สัปดาห์  ส าหรับนายทหาร
ประทวน 

................................. 
 
ผนวก ก   การตรวจโรค และทดสอบจิตเวช 
ผนวก ข   การสอบคัดเลือก (รายละเอียดเพ่ิมเติมและขั้นตอนการสอบเข้าเป็นทหารอาสา)  
ผนวก ค   เกณฑ์การทดสอบร่างกาย 
ผนวก ง ตัวอย่างหนังสือส าคัญและหนังสือรับรองต่าง ๆ 
ผนวก จ แผนที่โดยสังเขป 
ผนวก ฉ บัญชีต าแหน่งทหารอาสา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผนวก ก (การตรวจโรคและทดสอบจิตเวช ) ประกอบระเบียบการรับสมัครการสอบคัดเลือกก าลังพลส ารอง
และทหารกองหนุนเข้าเป็นทหารอาสาของกองทัพบก ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
ล าดับ รายการ ค่าตรวจ 

 ค่าตรวจโรค  
1. CBC 90 
2. FBS 40 
3. BUN 40 
4. CR 40 
5. U/A 60 
6. X-Ray 250 
7. จักษุแพทย์ 150 
8. โสต คอ นาสิก แพทย์ 150 
9. ศัลยแพทย์ 50 
10. อายุรแพทย์ 50 
11. ออธ์โธปิดิกส์แพทย์ 50 
12. แพทย์ กองตรวจโรคฯ 50 
13. HIV 120 
14. VDRL 50 
15. ยาบ้า 100 
16. เฮโรอีน 140 
 รวมค่าตรวจโรคทั้งหมด 1,430 
 ค่าทดสอบจิตเวช 300 
 รวมค่าตรวจจิตเวชทั้งหมด 300 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,730 

หมายเหตุ ค่าตรวจตา, x-ray ฟิล์มใหญ่ และ การตรวจเพ่ิมเติม จะตรวจเฉพาะรายที่พบปัญหาต้องตรวจสอบ
เพ่ิมเติมเท่านั้น และเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมตามรายการ 
ค าแนะน าการเตรียมตัวเข้ารับการตรวจร่างกาย 
1. ผู้เข้ารับการตรวจร่างกายต้องงดน้ าและอาหาร หลังเวลา 24.00 นาฬิกา (สามารถดื่มน้ าเปล่าได้) 
2. ผู้เข้ารับการตรวจร่างกายต้องมารายงานตัว พร้อมบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ ณ ห้องพิธีการ ชั้น 10 อาคาร  
 เฉลิมพระเกียรติ รพ.พระมงกุฎเกล้า วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.00 นาฬิกา 
3. ผู้เข้ารับการตรวจร่างกาย จะต้องช าระเงินค่าตรวจร่างกายเป็นเงิน 1,730 บาท (เฉพาะผู้ที่ไม่พบปัญหาที่

ต้องตรวจเพิ่มเติม)  
4. ผู้เข้ารับการตรวจร่างกาย ตรวจสอบรายละเอียดในบัตรคนไข้นอกให้ถูกต้องอีกครั้ง และน าติดตัวไป 
    รับการตรวจในทุกสถานีการตรวจ 
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ผนวก ก (การตรวจโรคและทดสอบจิตเวช ) ประกอบระเบียบการรับสมัครการสอบคัดเลือกก าลังพลส ารอง
และทหารกองหนุนเข้าเป็นทหารอาสาของกองทัพบก ประจ าปีงบประมาณ 2564 
5. การตรวจร่างกายจะแบ่งออกเป็นดังนี้ .- 
 ส่วนที่   1   ตรวจโรค (ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 74 และ 76) อายุรกรรม ศัลยกรรม ศัลยกรรม        
ออร์โธปิดิกส์ ตรวจตา วัดสายตา และโรคที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม หรือมีผลกระทบแก่
ทางราชการฯ 
 ส่วนที่   2   เจาะเลือด และตรวจปัสสาวะ 
 ส่วนที่   3   X – Ray 
6. เมื่อผู้เข้ารับการตรวจร่างกายผ่านการตรวจทุกห้องทุกสถานีแล้วต้องน าบัตรคนไข้ภายนอกส่งคืนให้กับ
เจ้าหน้าที่มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ได้มารับการตรวจร่างกาย 
7.  การทดสอบสุขภาพจิตจะท าการทดสอบวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เวลา 13.00 นาฬิกา ผู้เข้ารับการทดสอบ รายงานตัว พร้อมบัตร
ประจ าตัวสอบ, เวลา 12.30 นาฬิกา เริ่มท าการทดสอบ (ช าระเงินค่าตรวจโรคและทดสอบด้านจิตเวชคนละ 
1,730 บาท ให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เพียงครั้งเดียว) 
หมายเหตุ      1. ผู้เข้ารับการทดสอบฯ ต้องน าบัตรประจ าตัวและเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน (ปากกาหรือดินสอ)  
           2. ผู้เข้ารับการทดสอบที่มาถึงหลังเวลา 13.00 นาฬิกา คณะกรรมการฯ ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
       3.  ผู้เข้ารับการทดสอบต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการตรวจโรคตามรายการที่มีการตรวจซ้ า  
การแต่งกาย ชุดกีฬาสุภาพ (สวมเสื้อยืดคอปก กางเกงวอร์มขายาว และรองเท้ากีฬา) 
การตรวจโรค   (ใช้เกณฑ์ผ่าน)  
        - งดน้ าและอาหารหลังเวลา 24.00 น.  (สามารถดื่มน้ าเปล่าได้) 
        - คณะกรรมการแพทย์จะลงความเห็นว่ามีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารหรือไม่ (บัญชีรายชื่อโรค 
อนุผนวก 1) 
        - ก่อนที่จะมีการตรวจโรค หากผู้ใดรับประทานยาที่อาจมีส่วนผสมของยาเสพติด ให้น ายา
ดังกล่าวมาแจ้งต่อแพทย์ผู้ตรวจในวันตรวจโรค เพ่ือประกอบการวินิจฉัยผลของการตรวจร่างกายด้วย 
        - ให้งดทานยาแก้หวัด ลดน้ ามูก ยาแก้คัดจมูก และยาแก้ไอทั้งชนิดเม็ดและน้ า อย่างน้อย 5 วัน 
ก่อนเข้ารับการตรวจร่างกาย ในกรณีที่ผลการตรวจเลือด – ปัสสาวะ ผิดปกติ ผู้สมัครจะได้รับการติดต่อจาก
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า หรือ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ภายใน 3 วันท าการนับจากวันที่มาตรวจ
ร่างกาย เพ่ือรับการตรวจเลือดหรือปัสสาวะซ้ า ผู้สมัครจะต้องมาพร้อมผู้ปกครองหรือบุคคลในครอบครัว        
1 ท่าน เพ่ือร่วมเซ็นรับรองการตรวจซ้ า และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสารเสพติด เป็นจ านวน    
1,730 บาท ณ กองตรวจโรคผู้ปุวยนอก ชั้น 8 อาคาร 8 รพ.พระมงกุฎเกล้า หากปฏิเสธการตรวจซ้ า ให้ถือว่า
ไม่ผ่านการตรวจโรค และไม่สามารถใช้ผลตรวจจากสถานพยาบาลอื่นมาใช้แทนได้ 
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อนุผนวก 1 (โรคและสภาพร่างกายที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทางราชการซึ่งคณะกรรมการพิจารณา
แล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมต่อการเข้าเป็นทหารอาสาของกองทัพบก) ผนวก ก (การตรวจโรคและทดสอบจิตเวช ) 
ประกอบระเบียบการรับสมัครการสอบคัดเลือกก าลังพลส ารอง และทหารกองหนุนเข้าเป็นทหารอาสาของ
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  บัญชีชื่อความพิการทุพพลภาพ หรือโรคตามกฎกระทรวงฉบับที่ 74 (พ.ศ. 2540) และ ฉบับที่ 76 
(พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 และโรคที่คณะกรรมการพิจารณา
แล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม หรือมีผลกระทบแก่ทางราชการ ในการ เข้าเป็นทหารอาสาของกองทัพบก              
ซ่ึงไม่สามารถจะรับราชการทหารได้  
  ข้อ 1 โรคหรือสภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจ ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามมาตรา 41 คือ 
    (1) โรคหรือความผิดปกติของตา 
    (ก) ตาข้างหนึ่งข้างใดบอด คือเมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้วการมองเห็นยังอยู่ในระดับ
ต่ ากว่า 7/60 หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกว่า 10 องศา 
    (ข) สายตาไม่ปกติ คือเมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้วการมองเห็นยังอยู่ในระดับ 6/24 
หรือต่ ากว่าทั้งสองข้าง 
    (ค) สายตาสั้นมากกว่า 8 ไดออปเตอร์ หรือสายตายาวมากกว่า 5 ไดออปเตอร์ ทั้งสองข้าง 
    (ง) ต้อแก้วตาทั้งสองข้าง (Bilateral Cataract) 
    (จ) ต้อหิน (Glaucoma) 
    (ฉ) โรคขั้วประสาทตาเสื่อมทั้ง 2 ข้าง (Optic Atrophy) 
    (ช) กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุ่นทั้งสองข้าง 
    (ซ) ประสาทการเคลื่อนไหวลูกตาไม่ท างาน สูญเสียอย่างถาวร (Cranial never 3rd, 4th,6th) 
   (2) โรคหรือความผิดปกติของหู 
    (ก) หูหนวกทั้งสองข้างคือ ต้องใช้เสียงในช่วงคลื่นความถี่ 500 - 2,000 รอบ/วินาที หรือ  
เกินกว่า 55 เดซิเบล จึงจะได้ยินทั้งสองข้าง 
    (ข) หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังทั้งสองข้าง 
    (ค) เยื่อแก้วหูทะลุทั้งสองข้าง 
    (3) โรคของหัวใจและหลอดเลือด 
    (ก) หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอย่างถาวรจนอาจอันตรายร้ายแรง 
    (ข) ลิ้นหัวใจพิการ 
    (ค) การเต้นของหัวใจผิดปกติอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง 
    (ง) โรคของกล้ามเนื้อหัวใจ ชนิดที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้และอาจเป็นอันตราย 
    (จ) หลอดเลือดแดงใหญ่โปุงพอง 
    (ฉ) หลอดเลือดภายในกะโหลกศีรษะโปุงพองหรือผิดปกติชนิดที่อาจเป็นอันตราย 
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    (4) โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด 
    (ก) โรคเลือดหรืออวัยวะสร้างเลือดผิดปกติอย่างรุนแรงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต 
    (ข) ภาวะม้ามโต (Hypersplenism) ที่รักษาไม่หายและอาจเป็นอันตราย 
    (5) โรคของระบบหายใจ 
    (ก) โรคหืด (Asthma) ที่ได้รับการวินิจฉัยตามเกณฑ์การวินิจฉัย                                                       
.                   (ข) โรคทางปอดท่ีมีอาการไอ หอบเหนื่อย และมีการสูญเสียการท างานของระบบทางเดิน
หายใจ โดยตรวจสอบสมรรถภาพปอดได้ค่า Forced Expiratory Volume in One Second หรือ Forced 
Vital Capacity ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของค่ามาตรฐานตามเกณฑ์ 
    (ค) โรคความดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary Hypertension) ซึ่งวินิจฉัยโดยการตรวจหัวใจ
ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) หรือโดยการใส่สายวัดความดันเลือดในปอด                                      
.                   (ง) โรคถุงน้ าในปอด (Lung Cyst) ที่ตรวจวินิจฉัยได้โดยภาพถ่ายรังสีทรวงอก หรือเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ปอด 
        (จ) โรคหยุดการหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea) ซึ่งวินิจฉัยด้วยการตรวจ
การนอนหลับ (Polysomnography) 
   (6) โรคของระบบทางเดินปัสสาวะ 
    (ก) ไตอักเสบเรื้อรัง 
    (ข) กลุ่มอาการไตพิการ(Nephrotic Syndrome) 
    (ค) ไตวายเรื้อรัง 
     (ง) ไตพองเป็นถุงน้ าแต่ก าเนิด (Polycystis Kidney) 
    (7) โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ 
    (ก) โรคข้อหรือความผิดปกติของข้อ ดังต่อไปนี้ 
    1) ข้ออักเสบเรื้อรัง (Chronic Arthritis) 
    2) ข้อเสื่อมเรื้อรัง (Chronic Osteoarthritis) 
    3) โรคข้อและกระดูกสันหลังอักเสบเรื้อรัง (Spondyloarthropathy)  
    (ข) แขน ขา มือ เท้า นิ้ว อย่างใดอย่างหนึ่งผิดปกติดังต่อไปนี้ 
    1) แขน ขา มือ หรือเท้า ด้วน หรือพิการ ถึงแม้ว่าจะรักษาด้วยวิธีใหม่ที่สุดแล้วก็ยังใช้การไม่ได้ 
    2) นิ้วหัวแม่มือด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ 
    3) นิ้วชี้ของมือด้วนตั้งแต่ข้อปลายนิ้ว 
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    4) นิ้วมือในมือข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการจนถึงขั้น   
ใช้การไม่ได ้
    5) นิ้วหัวแม่เท้าด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการจนถึงข้ันใช้การไม่ได้ 
    6) นิ้วเท้าในเท้าข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ 
    7) นิ้วเท้าในเท้าแต่ละข้างตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้            
         8) นิ้วเท้าในเท้าข้างใดข้างหนึ่ง ตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อโคนนิ้ว หรือพิการจนถึงขั้น ใช้การ
ไม่ได้ 
    (ค) คอเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถาวร 
    (ง) กระดูกสันหลังโก่ง หรือคด หรือแอ่น จนเห็นได้ชัดหรือแข็งทื่อชนิดถาวร 
    (จ) กล้ามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or Contracture) จนเป็นผลให้อวัยวะส่วนหนึ่ง
ส่วนใดใช้การไมไ่ด ้
   (8) โรคของต่อมไร้ท่อและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสัม 
    (ก) ภาวะต่อมไทรอยด์ท างานน้อยไปอย่างถาวร 
    (ข) ภาวะต่อมพาราไทรอยด์ท างานน้อยไปอย่างถาวร 
    (ค) ภาวะต่อมใต้สมองผิดปกติอย่างถาวร 
    (ง) เบาหวาน 
    (จ) ภาวะอ้วน (Obesity) ซึ่งมีดัชนีความหนาของร่างกาย (Body Mass Index) ตั้งแต่ 35 กิโลกรัม
ต่อตารางเมตรขึ้นไป 
    (ฉ) โรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับเมตะบอลิสัมของแร่ธาตุ สารอาหารดุลย์สารน้ าอีเล็กโทรลัยท์
และกรดด่าง ตลอดจนเมตะบอลิสัมอ่ืนๆ ชนิดถาวร และอาจเป็นอันตราย 
    (ช) ภาวะต่อมไทรอยด์ท างานมากผิดปกติ (Hyperthyroidism) 
   (9) โรคติดเชื้อ 
    (ก) โรคเรื้อน 
    (ข) โรคเท้าช้าง 
    (ค) โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ 
   (10) โรคทางประสาทวิทยา 
     (ก) จิตเจริญล่าช้า (Mental Retardation) ที่มีระดับเชาว์ปัญญา 69 หรือ ต่ ากว่านั้น 
     (ข) ใบ้ (Mutism) หรือพูดไม่เป็นภาษา หรือฟังภาษาไม่รู้เรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร 
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     (ค) ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคท่ีท าให้มีอาการชัก (Seizures) อย่างถาวร 
     (ง) อัมพาต (Paralysis) ของแขน ขา มือ หรือเท้าชนิดถาวร 
     (จ) สมองเสื่อม (Dementia)  
     (ฉ) โรคหรือความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังที่ท าให้เกิดความผิดปกติอย่างมากในการ
เคลื่อนไหวของแขนหรือขาอย่างถาวร 
     (ช) กล้ามเนื้อหมดก าลังอย่างหนัก (Myasthenia Gravis) 
   (11) โรคทางจิตเวช 
     (ก) โรคจิตที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง 
            1) โรคจิตเภท (Schizophrenia)                                                                  
.     2) โรคจิตกลุ่มหลงผิด (Resistant Delusional Disorder, Induced Delusional Disorder) 
                         3) โรคสคิซโซแอฟแฟ็คทีป (Schizoaffective Disorder) 
          4) โรคจิตที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to Brain Damage 
and Dysfunction) 
       5) โรคจิตอื่นๆ (Unspecified Nonorganic Psychosis) 
                      (ข) โรคอารมณ์แปรปรวนที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง 
            1) โรคอารมณ์แปรปรวน (Manic Episode ,Bipolar Affective Disorder) 
          2) โรคอารมณ์แปรปรวนที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to 
Brain Damage and Dysfunction and to Physical Disorder)  
            3) โรคอารมณ์แปรปรวนอ่ืนๆ (Other Mood (Affective) Disorder, Unspecified 
Mood Disorder) 
        4) โรคซึมเศร้า (Depressive Disorder, Recurrent Depressive Disorder) 
                      (ค) โรคพัฒนาการทางจิตเวช 
        1) จิตเจริญล่าช้าที่มีระดับเชาว์ปัญญา 70 หรือต่ ากว่า (Mental Retardation) 
          2) โรคหรือความผิดปกติในการพัฒนาการของทักษะทางสังคมและภาษา (Pervasive 
Developmental Disorder) 
   (12) โรคอ่ืนๆ  
     (ก) กะเทย (Hermaphrodism)  
     (ข) มะเร็ง (Malignant Neoplasm)  
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      (ค) ตับอักเสบเรื้อรัง (Chronic  Hepatitis)  
     (ง) ตับแข็ง (Cirrhosis of Liver) 
     (จ) คนเผือก (Albino)  
     (ฉ) โรคลูปัสอิริธิมาโตซัสทั่วร่างกาย (Systemic Lupus Erythematosus)  
     (ช) กายแข็งทั่วร่างกาย (Systemic Sclerosis)  
     (ซ) รูปวิปริตต่าง ๆ ได้แก่ 
       1) จมูกโหว่ 
       2) เพดานโหว่หรือสูงหรือลิ้นไก่สั้นพูดไม่ชัด 
     (ฌ) โรคผิวหนังลอกหลุดตัวผิดปกติแต่ก าเนิดชนิดเด็กดักแด้ (Lamellar Ichthyosis & 
Congenital Ichthyosiform Erythroderma) 
  ข้อ 2 โรคที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม หรือมีผลกระทบแก่ทางราชการ 

 (1) โรคเอดส์ 
 (2) ตาบอดสี 

  ข้อ 3 ผู้ที่มี “รอยสัก” เมื่อสวมเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนสั้นแล้วปรากฏรอยสักให้เห็น
อย่างชัดเจนนอกร่มผ้า/มีรอยสักที่มีลักษณะที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทางราชการซึ่งคณะกรรมการ
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมต่อการเข้าเป็นทหารอาสาของกองทัพบก 

หมายเหตุ  ในการสอบครั้งนี้ผู้ที่มดีัชนีความหนาของร่างกาย  ตั้งแต ่35 กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป ให้ถือว่า
เป็นผู้ทีไ่มผ่่านการตรวจร่างกาย  

 
              โดยใช้สูตรการค านวณดัชนีความหนาของร่างกาย (BMI) = 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

น้ าหนัก (กก.) 
 ส่วนสูง (ม.)2 



 

ผนวก ข (การสอบคัดเลือก) ประกอบระเบียบการรับสมัครการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้าเป็นทหารอาสา
ของกองทัพบก ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

1. ทดสอบภาควิชาการ (รอบแรก) วันอาทิตย์ที ่2 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. 
 1.1 สถานที่สอบ  
       1.1.1 ทภ.1 ณ โรงเรียนรักษาดินแดน  
     1.1.2 ทภ.2 ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี 
  1.1.4 ทภ.3 ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
  1.1.5 ทภ.4 ณ สโมสรรื่นฤดีและสโมสรวีรไทย ค่ายวชิราวุธ  
  1.2 วิชาที่ใช้สอบ 
  1.2.1 วิชาภาษาไทย มีขอบเขตเนื้อหา หลักการใช้ภาษาไทย       
  1.2.2 วิชาภาษาอังกฤษ  มีขอบเขตเนื้อหา ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน, ไวยากรณ์      
  1.2.3 วิชาความรู้ทั่วไป  มีขอบเขตเนื้อหา ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์, ศิลปวัฒนธรรม และเหตุการณ์
ปัจจุบัน      
  1.2.4 วิชาทหาร  มีขอบเขตเนื้อหา พ้ืนฐานวิชาทหารราบ ทหารม้า ทหารปืนใหญ่ ทหารช่าง ทหาร
สื่อสาร และอุดมการณท์หาร (เนื้อหาตาม คู่มือ นศท. ชั้นปีที่ ๓)  
  1.2.5 วิชากฎหมายจราจรทางบกและการบ ารุงรักษายานพาหนะ (เฉพาะต าแหน่ง พลขับรถ) 
วิชาตามข้อ 1.2.4 - 1.2.5 มีข้อมูลทางเว็บไซต์ http://www.tdc.mi.th          
2. การทดสอบรอบทีส่อง ผู้ที่สอบผ่านรอบแรกจึงจะได้ท าการทดสอบในรอบสอง 
  2.1 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ใช้เกณฑ์ผ่าน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ตามผนวก ค) 
 - การทดสอบสมรรถภาพร่างกายและพิมพ์ลายนิ้วมือเพ่ือตรวจประวัติอาชญากร  วันอังคารที่             
11 พฤษภาคม 2564 เวลา 06.00 นาฬิกา ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ผู้ที่สอบผ่านภาควิชาการ) และ
เวลา 13 .00 นาฬิกา ทดสอบขับรถยนต์  (เฉพาะผู้สมัครต าแหน่งพลขับรถ)  ณ โรงเรียนทหารขนส่ง         
กรมการขนส่งทหารบก  (หลังจากพิมพ์ลายนิ้วมือเพ่ือตรวจประวัติอาชญากร)  
 - แต่งกายชุดกีฬา ท าการทดสอบตามท่าที่ก าหนด  
  2.2 เข้ารับการตรวจโรค ตรวจเลือด ปัสสาวะ และเอกซเรย์ปอด ณ ห้องพิธีการ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (ใช้เกณฑ์ผ่าน ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม ตามผนวก ก) กรณีทานยามาวันตรวจกรุณาแจ้งให้
แพทย์ทราบ  
 - วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564  
 - การตรวจโรค ตรวจเลือด ปัสสาวะและเอกซเรย์ปอด เวลา 07.30 นาฬิกา 
 - การทดสอบจิตเวช เวลา 13.00 นาฬิกา  
   - ค่าตรวจโรคและค่าตรวจจิตเวช คนละ 1,730 บาท 
การสอบสัมภาษณ ์
  - วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.30 ถึง 16.00 
นาฬิกา ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  สอบสัมภาษณ์ เพ่ือทดสอบด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติและไหวพริบ
คุณลักษณะผู้น า (การแต่งกาย ลักษณะท่าทาง ท่วงทีวาจา เชาว์ปัญญา)   



 

ผนวก ค ( เกณฑ์การทดสอบร่างกาย) ประกอบระเบียบการรับสมัครการสอบคัดเลือกก าลังพลส ารอง และ
ทหารกองหนุน เข้าเป็นทหารอาสาของกองทัพบก ประจ าปีงบประมาณ 2564  
เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (อายุ 18 – 28 ปี) 

ดันพื้น (ไม่จ ากัดเวลา) ลุก - นั่ง เวลา 2 นาที วิ่ง 800 เมตร 
ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน เวลา คะแนน เวลา คะแนน 
22 100 34 100 3.15 100 5.45 40 
21 95 33 97 3.20 98 5.50 38 
20 90 32 96 3.25 96 6.00 36 
19 85 31 94 3.30 94 6.05 34 
18 80 30 91 3.35 92 6.10 32 
17 75 29 88 3.40 90 6.15 30 
16 70 28 85 3.45 88 6.20 28 
15 65 27 82 3.50 86 6.25 26 
14 60 26 79 3.55 84 6.30 24 
13 55 25 76 4.00 82 6.35 22 
12 50 24 73 4.05 80 6.40 20 
11 45 23 70 4.10 78 6.45 18 
10 40 22 67 4.15 76 6.50 16 
9 35 21 64 4.20 74 6.55 14 
8 30 20 61 4.25 72 7.00 12 
7 25 19 58 4.30 70 7.05 10 
6 20 18 56 4.35 68 7.10 8 
5 15 17 53 4.40 66 7.15 6 
4 10 16 50 4.45 64 7.20 4 
3 5 15 47 4.50 62 7.25 2 
  14 44 4.55 60   
  13 41 5.00 58   
  12 38 5.05 56   
  11 35 5.10 54   
  10 32 5.15 52   
  9 29 5.20 50   
  8 26 5.25 48   

  7 23 5.30 46   
  6 20 5.35 44   
  5 17 5.40 42   
  4 14     
  3 11     

หมายเหตุ หลักเกณฑ์การผ่านการทดสอบร่างกายร้อยละ 70 ขึ้นไป 
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ผนวก ค ( เกณฑ์การทดสอบร่างกาย ) ประกอบระเบียบการรับสมัครการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้าเป็น
ทหารอาสาของกองทัพบก ประจ าปีงบประมาณ 2564 
เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (อายุ 29 – 30 ปี ) 

ดันพื้น (ไม่จ ากัดเวลา) ลุก - นั่ง เวลา 2 นาที วิ่ง 800 เมตร 
ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน เวลา คะแนน เวลา คะแนน 
20 100 30 100 3.30 100 6.05 40 
19 95 29 97 3.35 98 6.10 38 
18 90 28 94 3.40 96 6.15 36 
17 85 27 91 3.45 94 6.20 34 
16 80 26 88 3.50 92 6.25 32 
15 75 25 85 3.55 90 6.30 30 
14 70 24 82 4.00 88 6.35 28 
13 65 23 79 4.05 86 6.40 26 
12 60 22 76 4.10 84 6.45 24 
11 55 21 73 4.15 82 6.50 22 
10 50 20 70 4.20 80 6.55 20 
9 45 19 67 4.25 78 7.00 18 
8 40 18 64 4.30 76 7.05 16 
7 35 17 61 4.35 74 7.10 14 
6 30 16 58 4.40 72 7.15 12 
5 25 15 55 4.45 70 7.20 10 
4 20 14 50 4.50 68 7.25 8 
3 15 13 48 4.55 66 7.30 6 
2 10 12 45 5.00 64 7.35 4 
1 5 11 43 5.05 62 7.40 2 
  10 40 5.10 60   
  9 37 5.15 58   
  8 34 5.20 56   
  7 31 5.25 54   
  6 28 5.30 52   
  5 25 5.35 50   
  4 22 5.40 48   
  3 19 5.45 46   
  2 16 5.50 44   
  1 14 6.00 42   
        

หมายเหตุ หลักเกณฑ์การผ่านการทดสอบร่างกายร้อยละ 70 ขึ้นไป 



 

 

ผนวก ง ( ตัวอย่างหนังสือส าคัญและหนังสือรับรองต่าง ๆ ) ประกอบระเบียบการรับสมัครการสอบคัดเลือก
ก าลังพลส ารอง และทหารกองหนุน เข้าเป็นทหารอาสาของกองทัพบก ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1. ตัวอย่างหนังสือแสดงวิทยฐานะส าเร็จการฝึกวิชาทหารๆ 
 
 
 
 
ที.่............/................. 

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
หนังสือส าคัญประจ าตัวแสดงวิทยฐานะฉบับนี้แสดงว่า 

 

         ............................................................................................................................. ............. 

 ได้ส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่.....................................ประจ าปีการศึกษา.................................................. 

จากส านักศึกษา........................................................................................................... .......................................... 

ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมก าหนด 

ตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร 

   ระหว่างรับราชการฝึกวิชาทหารมีความประพฤติ.................................................................................  

   ให้ไว้   ณ   วันที่............................................................................................................ ....................... 
 
 
   พลโท 

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

         ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  
  
 
หมายเหตุ ผู้ที่ขอรับสิทธิคะแนนเพ่ิม ต้องมีหนังสือรับรองของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ตามตัวอย่าง) เท่านั้น 

นศท .ที่ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ติดต่อสอบถามได้ที่  กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร         
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  โทร. 02 – 2233254 
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ผนวก ง ( ตัวอย่างหนังสือส าคัญและหนังสือรับรองต่าง ๆ ) ประกอบระเบียบการรับสมัครการสอบคัดเลือก
ทหารกองหนุน เข้าเป็นทหารอาสาของกองทัพบก ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

 
2. ตัวอย่างหนังสือรับรองการไปราชการทัพ 

 
ทบ. 101 - 046 

 
 
 

ใบรับรองการไปราชการทัพ 

 วันที่........................ เดือน........................................  พ.ศ...................... 

เรียน  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

 ด้วย................................................................... ...............ประเภท....................................................... 
สังกัด............................................................................................................... ..............................มีภูมิล าเนาอยู่ที่ 
บ้านเลขท่ี...............................หมู่ที่......................ถนน.........................ต าบล........................................................ 
อ าเภอ..........................................จังหวัด..........................................ได้ยื่นค าร้องขอให้ตรวจสอบประวัติราชการ
ของ…..............................................................................และรับรองการไปราชการทัพจึงขอรับรองว่าเคยไป
ราชการทัพ ดังนี้.- 
 1............................................................................................................................. ............................... 
 2............................................................................................................................. ............................... 
 3….................................................................................... ..................................................................... 
กับได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเกียรติ  คือ.- 
 1.............................................................................................................................. .............................. 
 2.............................................................................................................................. .............................. 
 3......................................................................... ...................................................................................  
รับรองว่าถูกต้อง  

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

 เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบประวัติ                   ต าแหน่ง.............................................. 
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ผนวก ง ( ตัวอย่างหนังสือส าคัญและหนังสือรับรองต่าง ๆ ) ประกอบระเบียบการรับสมัครการสอบคัดเลือก
ทหารกองหนุน เข้าเป็นทหารอาสาของกองทัพบก ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
 

3. ตัวอย่างหนังสือรับรองการเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการและลูกจ้างประจ าสังกัดกองทัพบก 
 
 
 
 
 
 
 

ที่   ……../25……                                                              หน่วย....................................................... 
                                                                                  ที่ตั้งหน่วย................................................ 
                                                                                  ................................................................. 

 
  หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า................................................................. ..............................
ต าแหน่ง.............................................................. เป็นบิดา/มารดา ของ นาย /นางสาว...................................... 
ซึ่งก าลัง/เคย รับราชการใน................................................................. ต าแหน่ง........................... ............. ตั้งแต่ 
.......................................... ถึง ........................................... เป็น ผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคย
บกพร่องต่อหน้าที่ 

 
   ให้ไว้  ณ  วันที่          เดือน                          พ.ศ. 

 
 
 

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

                                                                                ต าแหน่ง   
 

หมายเหตุ  ผู้ที่มีอ านาจลงนาม มีต าแหน่งเป็นผู้บังคับกองพันหรือกองร้อยอิสระขึ้นไป 
ผนวก จ (แผนผังโดยสังเขป) ประกอบระเบียบการรับสมัครการสอบคัดเลือกก าลังพลส ารอง                  
และทหารกองหนุน เข้าเป็นทหารอาสาของกองทัพบก ประจ าปีงบประมาณ 2564 



 

ผนวก จ (แผนทีโ่ดยสังเขป) ประกอบระเบียบการรับสมัครการสอบคัดเลือกก าลังพลส ารอง และทหารกองหนุน 
เข้าเป็นทหารอาสาของกองทัพบก ประจ าปีงบประมาณ 2564 

1. หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

 
ก าหนดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและการสอบสัมภาษณ์ 
ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย วันอังคารที่ 11 พ.ค. 64 เวลา 06.00 
นาฬิกา สอบสัมภาษณ์ และพฤหัสบดีที่ 13 พ.ค. 64 ถึง วันศุกร์ที่ 14 พ.ค. 64 เวลา 07.30 นาฬิกา  

 

สถานท่ีรับสมคัร 

 

กองการควบคุม 
ก าลังพลส ารอง 
(ประกาศผล) 

(ทดสอบร่างกาย) 

(การสอบสมัภาษณ์,เลือกต าแหน่งฯ) 

 

 



 

                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถนน
วิภาวดี
รังสิต 

สนามกีฬา
กองทัพบก 

 

โรงเรียนรักษาดินแดน  
ศูนย์การนักศึกษา 

วิชาทหาร 

สถานท่ีสอบภาควิชาการ 

N 
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ผนวก จ (แผนทีโ่ดยสังเขป) ประกอบระเบียบการรับสมัครการสอบคัดเลือกก าลังพลส ารอง และทหารกองหนุน 
เข้าเป็นทหารอาสาของกองทัพบก ประจ าปีงบประมาณ 2564 
2.  โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก าหนดการสอบภาควิชาการ 
ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร  วันอาทิตย์ที่ 2 พ.ค. 64 เวลา 10.00 นาฬิกา  
 
 
 
 
 
 
 

        ถนนสุทธิสารวินิจฉัย                                          ถนนสุทธิสารวินิจฉัย                             
                        

สโมสรทหารบก 

ซอยวิภาวดีรังสิต 4 

สถานีวิทยุฯ NBT 

สวน 
วชิรญาณ 

โดมอเนกประสงค์ 

กองรักษาการณ์ 

ศูนย์การนักศึกษา 
วิชาทหาร 

โรงอาหาร 

 

 



 

                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถนน
ราชวถีิ 

อนุสาวรีย์ 
 

ชัยสมรภูมิ 

 

องค์การ 
ทหารผ่านศึก 

สะพานลอย 

 
วังพญาไท 

ไปดินแดง 

   ถนนพหลโยธิน  ไปสะพานควาย 

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
โรงพยาบาล 

พระมงกฎุเกล้า 
 

สถานท่ีตรวจโรคและทดสอบจิตเวช 

N 

ไปปทุมวนั 

- 3 - 
ผนวก จ (แผนทีโ่ดยสังเขป) ประกอบระเบียบการรับสมัครการสอบคัดเลือกก าลังพลส ารอง และทหารกองหนุน 
เขา้เป็นทหารอาสาของกองทัพบก ประจ าปีงบประมาณ 2564 
3.โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

ก าหนดการตรวจโรค 
วันพุธที่ 12 พ.ค. 64 เวลา 07.00 นาฬิกา  ณ  ห้องพิธีการ  ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  
รพ.พระมงกุฎเกล้า (งดน้ าและอาหารหลังเวลา 24.00 นาฬิกา ในคืนก่อนตรวจ)  
ก าหนดการทดสอบจิตเวช   
วันพุธที่ 12 พ.ค. 64 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ  ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  
รพ.พระมงกุฎเกล้า 
 
 
 

     ถนนพระรามที่ 6                             แยกตึกชัย                                ถนนพระรามที่ 6 

รพ.รามาธิบด ี
ไปสวนจติรลดา 

 

 



มทบ.21

ผช.น.ธก./กพ. กรม.ร. (ร.23) ร. ร.อ.

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.3 พัน.2) ร. ร.ท.

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.3 พัน.2) ร. ร.ท.

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.23 พัน.1) ร. ร.ท.

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.23 พัน.1) ร. ร.ท.

มทบ.22

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.6 พัน.2) ร. ร.ท.

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.6 พัน.2) ร. ร.ท.

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.6 พัน.3) ร. ร.ท.

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.6 พัน.3) ร. ร.ท.

มทบ.23

ผช.น.ธก./กพ. กรม.ร. (ร.8) ร. ร.อ.

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.8 พัน.2) ร. ร.ท.

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.8 พัน.2) ร. ร.ท.

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.8 พัน.3) ร. ร.ท.

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.8 พัน.3) ร. ร.ท.

มทบ.24

ผช.น.ธก./กพ. กรม.ร. (ร.13) ร. ร.อ.

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.13 พัน.1) ร. ร.ท.

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.13 พัน.1) ร. ร.ท.

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.13 พัน.2) ร. ร.ท.

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.13 พัน.2) ร. ร.ท.

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.13 พัน.3) ร. ร.ท.

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.13 พัน.3) ร. ร.ท.

ต าแหน่ง เหล่า อัตรา หมายเหตุ

ต าแหน่งก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารอาสา ประจ าปงีบประมาณ 2564

ทภ.2, ทภ.3 (ต าแหน่งนายทหารสัญญาบตัร)



ต าแหน่ง เหล่า อัตรา หมายเหตุ

ต าแหน่งก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารอาสา ประจ าปงีบประมาณ 2564

ทภ.2, ทภ.3 (ต าแหน่งนายทหารสัญญาบตัร)

มทบ.25

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.23 พัน.3) ร. ร.ท.

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.23 พัน.3) ร. ร.ท.

มทบ.26

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.23 พัน.4) ร. ร.ท.

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.23 พัน.4) ร. ร.ท.

มทบ.27

ผช.น.ธก./กพ. กรม.ร. (ร.16) ร. ร.อ.

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.16 พัน.1) ร. ร.ท.

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.16 พัน.1) ร. ร.ท.

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.16 พัน.2) ร. ร.ท.

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.16 พัน.2) ร. ร.ท.

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.16 พัน.3) ร. ร.ท.

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.16 พัน.3) ร. ร.ท.

มทบ.28

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.8 พัน.1) ร. ร.ท.

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.8 พัน.1) ร. ร.ท.

มทบ.29

ผช.น.ธก./กพ. กรม.ร. (ร.3) ร. ร.อ.

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.3 พัน.1) ร. ร.ท.

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.3 พัน.1) ร. ร.ท.

มทบ.210

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.3 พัน.3) ร. ร.ท.

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.3 พัน.3) ร. ร.ท.



ต าแหน่ง เหล่า อัตรา หมายเหตุ

ต าแหน่งก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารอาสา ประจ าปงีบประมาณ 2564

ทภ.2, ทภ.3 (ต าแหน่งนายทหารสัญญาบตัร)

มทบ.31

ผช.น.ธก./กพ. กรม.ร. (ร.4) ร. ร.อ.

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.4 พัน.1) ร. ร.ท.

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.4 พัน.1) ร. ร.ท.

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.4 พัน.2) ร. ร.ท.

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.4 พัน.2) ร. ร.ท.

มทบ.32

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.17 พัน.2) ร. ร.ท.

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.17 พัน.2) ร. ร.ท.

มทบ.33

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.7 พัน.2) ร. ร.ท.

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.7 พัน.2) ร. ร.ท.

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.7 พัน.5) ร. ร.ท.

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.7 พัน.5) ร. ร.ท.

มทบ.34

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.17 พัน.4) ร. ร.ท.

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.17 พัน.4) ร. ร.ท.

มทบ.37

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.17 พัน.3) ร. ร.ท.

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.17 พัน.3) ร. ร.ท.

มทบ.39

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.4 พัน.3) ร. ร.ท.

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.4 พัน.3) ร. ร.ท.



ต าแหน่ง เหล่า อัตรา หมายเหตุ

ต าแหน่งก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารอาสา ประจ าปงีบประมาณ 2564

ทภ.2, ทภ.3 (ต าแหน่งนายทหารสัญญาบตัร)

มทบ.310

ผช.น.ธก./กพ. กรม.ร. (ร.14) ร. ร.อ.

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.14 พัน.1) ร. ร.ท.

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.14 พัน.1) ร. ร.ท.

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.14 พัน.2) ร. ร.ท.

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.14 พัน.2) ร. ร.ท.

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.14 พัน.3) ร. ร.ท.

ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (ร.14 พัน.3) ร. ร.ท.



มทบ.21

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.23 พัน.1) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.23 พัน.1) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.23 พัน.1) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.23 พัน.1) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.23 พัน.1) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.23 พัน.1) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.3 พัน.2) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.3 พัน.2) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.3 พัน.2) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.3 พัน.2) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.3 พัน.2) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.3 พัน.2) ร. ส.อ.

พลขับรถ ตอนยานยนต์กองพัน มว.ยานยนต์ ร้อย.สสช (ร.23 พัน.1) ร. ส.อ.

พลขับรถ ตอนยานยนต์กองพัน มว.ยานยนต์ ร้อย.สสช (ร.3 พัน.2) ร. ส.อ.

มทบ.22

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.6 พัน.2) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.6 พัน.2) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.6 พัน.2) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.6 พัน.2) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.6 พัน.2) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.6 พัน.2) ร. ส.อ.

พลขับรถ ตอนยานยนต์กองพัน มว.ยานยนต์ ร้อย.สสช (ร.6 พัน.2) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.6 พัน.3) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.6 พัน.3) ร. ส.อ.

ต าแหน่งก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารอาสา ประจ าปงีบประมาณ 2564

ทภ.2, ทภ.3 (ต าแหน่งนายทหารประทวน)

ต าแหน่ง เหล่า อัตรา หมายเหตุ



ต าแหน่งก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารอาสา ประจ าปงีบประมาณ 2564

ทภ.2, ทภ.3 (ต าแหน่งนายทหารประทวน)

ต าแหน่ง เหล่า อัตรา หมายเหตุ

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.6 พัน.3) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.6 พัน.3) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.6 พัน.3) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.6 พัน.3) ร. ส.อ.

มทบ.23

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.8 พัน.2) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.8 พัน.2) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.8 พัน.2) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.8 พัน.2) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.8 พัน.2) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.8 พัน.2) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.8 พัน.3) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.8 พัน.3) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.8 พัน.3) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.8 พัน.3) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.8 พัน.3) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.8 พัน.3) ร. ส.อ.

มทบ.24

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.13 พัน.1) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.13 พัน.1) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.13 พัน.1) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.13 พัน.1) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.13 พัน.1) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.13 พัน.1) ร. ส.อ.

พลขับรถ ตอนยานยนต์กองพัน มว.ยานยนต์ ร้อย.สสช (ร.13 พัน.1) ร. ส.อ.



ต าแหน่งก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารอาสา ประจ าปงีบประมาณ 2564

ทภ.2, ทภ.3 (ต าแหน่งนายทหารประทวน)

ต าแหน่ง เหล่า อัตรา หมายเหตุ

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.13 พัน.2) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.13 พัน.2) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.13 พัน.2) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.13 พัน.2) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.13 พัน.2) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.13 พัน.2) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.13 พัน.3) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.13 พัน.3) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.13 พัน.3) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.13 พัน.3) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.13 พัน.3) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.13 พัน.3) ร. ส.อ.

พลขับรถ ตอนยานยนต์กองพัน มว.ยานยนต์ ร้อย.สสช (ร.13 พัน.3) ร. ส.อ.

มทบ.25

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.23 พัน.3) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.23 พัน.3) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.23 พัน.3) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.23 พัน.3) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.23 พัน.3) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.23 พัน.3) ร. ส.อ.

มทบ.26

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.23 พัน.4) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.23 พัน.4) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.23 พัน.4) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.23 พัน.4) ร. ส.อ.



ต าแหน่งก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารอาสา ประจ าปงีบประมาณ 2564

ทภ.2, ทภ.3 (ต าแหน่งนายทหารประทวน)

ต าแหน่ง เหล่า อัตรา หมายเหตุ

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.23 พัน.4) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.23 พัน.4) ร. ส.อ.

พลขับรถ ตอนยานยนต์กองพัน มว.ยานยนต์ ร้อย.สสช (ร.23 พัน.4) ร. ส.อ.

มทบ.27

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.16 พัน.1) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.16 พัน.1) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.16 พัน.1) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.16 พัน.1) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.16 พัน.1) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.16 พัน.1) ร. ส.อ.

พลขับรถ ตอนยานยนต์กองพัน มว.ยานยนต์ ร้อย.สสช (ร.16 พัน.1) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.16 พัน.2) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.16 พัน.2) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.16 พัน.2) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.16 พัน.2) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.16 พัน.2) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.16 พัน.2) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.16 พัน.3) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.16 พัน.3) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.16 พัน.3) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.16 พัน.3) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.16 พัน.3) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.16 พัน.3) ร. ส.อ.

พลขับรถ ตอนยานยนต์กองพัน มว.ยานยนต์ ร้อย.สสช (ร.16 พัน.3) ร. ส.อ.



ต าแหน่งก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารอาสา ประจ าปงีบประมาณ 2564

ทภ.2, ทภ.3 (ต าแหน่งนายทหารประทวน)

ต าแหน่ง เหล่า อัตรา หมายเหตุ

มทบ.28

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.8 พัน.1) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.8 พัน.1) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.8 พัน.1) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.8 พัน.1) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.8 พัน.1) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.8 พัน.1) ร. ส.อ.

มทบ.29

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.3 พัน.1) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.3 พัน.1) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.3 พัน.1) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.3 พัน.1) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.3 พัน.1) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.3 พัน.1) ร. ส.อ.

พลขับรถ ตอนยานยนต์กองพัน มว.ยานยนต์ ร้อย.สสช (ร.3 พัน.1) ร. ส.อ.

มทบ.210

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.3 พัน.3) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.3 พัน.3) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.3 พัน.3) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.3 พัน.3) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.3 พัน.3) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.3 พัน.3) ร. ส.อ.



ต าแหน่งก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารอาสา ประจ าปงีบประมาณ 2564

ทภ.2, ทภ.3 (ต าแหน่งนายทหารประทวน)

ต าแหน่ง เหล่า อัตรา หมายเหตุ

มทบ.31

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.4 พัน.1) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.4 พัน.1) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.4 พัน.1) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.4 พัน.1) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.4 พัน.1) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.4 พัน.1) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.4 พัน.2) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.4 พัน.2) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.4 พัน.2) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.4 พัน.2) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.4 พัน.2) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.4 พัน.2) ร. ส.อ.

มทบ.32

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.17 พัน.2) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.17 พัน.2) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.17 พัน.2) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.17 พัน.2) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.17 พัน.2) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.17 พัน.2) ร. ส.อ.

พลขับรถ ตอนยานยนต์กองพัน มว.ยานยนต์ ร้อย.สสช (ร.17 พัน.2) ร. ส.อ.



ต าแหน่งก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารอาสา ประจ าปงีบประมาณ 2564

ทภ.2, ทภ.3 (ต าแหน่งนายทหารประทวน)

ต าแหน่ง เหล่า อัตรา หมายเหตุ

มทบ.33

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.7 พัน.2) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.7 พัน.2) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.7 พัน.2) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.7 พัน.2) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.7 พัน.2) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.7 พัน.2) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.7 พัน.5) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.7 พัน.5) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.7 พัน.5) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.7 พัน.5) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.7 พัน.5) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.7 พัน.5) ร. ส.อ.

มทบ.34

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.17 พัน.4) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.17 พัน.4) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.17 พัน.4) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.17 พัน.4) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.17 พัน.4) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.17 พัน.4) ร. ส.อ.

พลขับรถ ตอนยานยนต์กองพัน มว.ยานยนต์ ร้อย.สสช (ร.17 พัน.4) ร. ส.อ.



ต าแหน่งก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารอาสา ประจ าปงีบประมาณ 2564

ทภ.2, ทภ.3 (ต าแหน่งนายทหารประทวน)

ต าแหน่ง เหล่า อัตรา หมายเหตุ

มทบ.37

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.17 พัน.3) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.17 พัน.3) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.17 พัน.3) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.17 พัน.3) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.17 พัน.3) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.17 พัน.3) ร. ส.อ.

มทบ.39

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.4 พัน.3) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.4 พัน.3) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.4 พัน.3) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.4 พัน.3) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.4 พัน.3) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.4 พัน.3) ร. ส.อ.

มทบ.310

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.14 พัน.1) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.14 พัน.1) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.14 พัน.1) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.14 พัน.1) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.14 พัน.1) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.14 พัน.1) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.14 พัน.2) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.14 พัน.2) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.14 พัน.2) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.14 พัน.2) ร. ส.อ.



ต าแหน่งก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารอาสา ประจ าปงีบประมาณ 2564

ทภ.2, ทภ.3 (ต าแหน่งนายทหารประทวน)

ต าแหน่ง เหล่า อัตรา หมายเหตุ

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.14 พัน.2) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.14 พัน.2) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.14 พัน.3) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.14 พัน.3) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.14 พัน.3) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.14 พัน.3) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.14 พัน.3) ร. ส.อ.

หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร (ร.14 พัน.3) ร. ส.อ.


