
 

 
 
 
 
 
 
                                                ประกาศกองทัพภาคท่ี  ๓ 
                  เรื่อง   รับสมัคร บุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 

                  --------------------------------- 
 กองทัพภาคท่ี ๓ มีความประสงค์จะรับสมัคร บุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็น

นายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน  ๔  อัตรา  

    ๑. รายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัคร :   
  ๑.๑ เสมียน (ชกท.๑๑๑, ๑๑๓, ๓๑๑, ๗๑๐, ๗๑๑, ๗๑๒, ๗๑๖, ๗๑๗, ๗๖๐, ๗๖๘, ๙๔๐, 
๙๔๑, ๙๙๐) (อัตรา ส.อ.) จำนวน   ๓  อัตรา 
  ๑.๒ พลขบัรถ (ชกท.๖๔๐) (อัตรา ส.อ.) จำนวน   ๑  อัตรา 

 ๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  ๒.๑ ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด   
  ๒.๒ ตำแหน่ง เสมียน เป็น บุคคลพลเรือน / ทหารกองหนุน ท่ีมีอายุต้ังแต่ ๑๘ ปี บริบูรณ์ และ
ไม่เกิน ๓๐ ปี (ผู้ท่ีเกิดพุทธศักราช ๒๕๔๔ – ๒๕๓๒) (งดรับบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พุทธศักราช ๒๕๔๒) 
ซ่ึงจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารในปีพุทธศักราช 
๒๕๕๘ (เฉพาะผู้ท่ีผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว ต้องมีความสูง ๑๕๐ เซนติเมตร และขนาดรอบอก ๗๖/๗๙ 
ส่วนผู้ท่ีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ตรวจเลือกทหาร ต้องมีความสูงอย่างต่ำ ๑๖๐ เซนติเมตร และขนาดรอบอก ๗๕/๗๘ 
เซนติเมตร) 
  ๒.๓ ตำแหน่ง พลขับรถ ต้องเป็นทหารกองหนุนเท่านั้น และมีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๒ ปีบริบูรณ์ 
และไม่เกิน ๓๐ ปี (ผู้ท่ีเกดิ พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๓๒)  
  ๒.๔ เป็นผู้ท่ีมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗ และฉบับท่ีแก้ไข  
  ๒.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้ท่ีต้องโทษจำคุก ตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา 
ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่กรอกในใบสมัครเข้ารับราชการ 
และไม่แจ้งข้อเท็จจริงตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูล อันเป็นเท็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ต่อทางราชการ… 
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ต่อทางราชการตั้งแต่แรก ซึ่งอาจก่อความเสียหายต่อ ทบ. ได้ในภายหลัง  ดังนั้น จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา 
ไม่รับบรรจุ หรือยกเลิก เพิกถอน หรือระงับการบรรจุในภายหลังได้ ซึ่งหากมีการตรวจพบสารเสพติดใน 
ระหว่างการดำเนินกรรมวิธีการสอบคัดเลือกฯ หรือทำหลักฐานการบรรจุเข้ารับราชการ จะถือได้ว่าผู้สอบคัดเลือก 
เป็นโมฆะ  
  ๒.๖ เปน็ผู้ท่ีเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธปิไตย อนัมีพระมหากษัตริย์เปน็ประมุข  และ
ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม 
  ๒.๗ ไม่เป็นผู้ท่ีมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล 
  ๒.๘ ไม่เป็นผู้ท่ีเคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิด หรือมัวหมอง 
  ๒.๙ คุณวุฒิทางการศึกษา : สำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ หรือเทียบเท่าขึ้นไป   
  ๒.๑๐ สำหรับผู้ท่ีมีคุณวุฒิสูงกว่าท่ีกำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่างๆ ท่ีสูงกว่านั้น มาเรียกร้องสิทธิ์
บรรจุตามคุณวุฒิท่ีตนมีอยู่ไม่ได้   
  ๒.๑๑ กรณีผู้ท่ีมี “รอยสัก” เมื่อสวมเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนส้ัน หรือใส่
กางเกงกีฬาขาส้ัน แล้วปรากฏให้เห็นรอยสักอย่างชัดเจน นอกร่มผ้า/มีรอยสักท่ีมีลักษณะท่ีส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของทางราชการ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมต่อการรับราชการทหาร 

 ๓. หลักฐานการรับสมัคร : ผู้สมัครจะต้องยื่นด้วยตนเอง (พร้อมแสดงเอกสารฉบับจริง) 
  ๓.๑ ใบสมัคร (ขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ในวันสมัคร) 
  ๓.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  และของบิดา - มารดา  
  ๓.๓ ใบสำคัญทางทหาร (แบบ สด.๘ , สด.๙ หรือ สด.๔๓ )  
  ๓.๔ ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.๔๖๖ - ๖๒๐) จากแพทย์ทหารประจำการ 
(ไม่ต้องตรวจเลือด)  
  ๓.๕ หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา เช่น ใบระเบียนแสดงผลการเรียน , ประกาศนียบัตร, 
ใบสุทธิ เป็นต้น 
  ๓.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน) 
จำนวน ๒ รูป เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกแล้วจะต้องนำรูปถ่าย  ขนาด ๒ นิ้ว มาประกอบหลักฐานการบรรจุ  
คนละ ๕ รูป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๔. วิชาที่ทำการ… 
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 ๔. วิชาที่ทำการสอบคัดเลือก 
  ๔.๑ ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.๑๑๑, ๑๑๓, ๓๑๑, ๗๑๐, ๗๑๑, ๗๑๒, ๗๑๖, ๗๑๗, ๗๖๐, 
๗๖๘, ๙๔๐, ๙๔๑, ๙๙๐)   
  ๔.๑.๑ ภาควิชาการ  (รวม  ๕๐ คะแนน)   
   ๔.๑.๑.๑ ความรู้ท่ัวไป    ๒๕ คะแนน  
   ๔.๑.๑.๒ ระเบียบงานสารบรรณ   ๒๕ คะแนน 
  ๔.๑.๒ ภาคปฏิบัติ  (รวม  ๕๐  คะแนน) 
  ๔.๑.๒.๑ Microsoft  Word   ๑๐ คะแนน 
  ๔.๑.๒.๒ Microsoft  Excel   ๑๐ คะแนน 
  ๔.๑.๒.๓ พิมพ์ดีด (ภาษาไทย)   ๑๐ คะแนน 
  ๔.๑.๒.๔ สัมภาษณ์    ๑๐ คะแนน 
  ๔.๑.๒.๕ ทดสอบร่างกาย   ๑๐ คะแนน 
   (ลุกนั่ง , ดันพื้น และวิ่ง ๒ กิโลเมตร)  
              รวมคะแนนท้ังส้ิน    ๑๐๐   คะแนน 
  ๔.๒ ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.๖๔๐) 
  ๔.๒.๑ ภาควิชาการ  (รวม  ๕๐  คะแนน)  
  ๔.๒.๑.๑ ความรู้ท่ัวไป    ๒๕ คะแนน 
  ๔.๒.๑.๒ พลขับรถ    ๒๕ คะแนน 
                        ๔.๒.๒ ภาคปฏิบัติ  (รวม  ๕๐  คะแนน) 
              ๔.๒.๒.๑ ทักษะการขับรถ   ๒๐ คะแนน 
              ๔.๒.๒.๒ การปรนนิบัติบำรุง   ๑๐ คะแนน 
              ๔.๒.๒.๓ สัมภาษณ์    ๑๐ คะแนน 
              ๔.๒.๒.๔ ทดสอบร่างกาย  ๓ ท่า   ๑๐ คะแนน 
                      (ลุกนั่ง , ดันพื้น และวิ่ง ๒ กิโลเมตร)  
              รวมคะแนนท้ังส้ิน    ๑๐๐   คะแนน 

 ๕. การรับสมัคร  
  ๕.๑ ประกาศรับสมัคร ต้ังแต่ บัดนี้เป็นต้นไป – ๒๙  พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
  ๕.๒ รับสมัครต้ังแต่ ๒ – ๖  ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙๐๐ ถึง ๑๖๐๐ ณ ศูนย์การศึกษา  
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวดัพิษณุโลก (ในวัน และเวลาราชการ)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๕.๓ ประกาศรายช่ือ… 
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  ๕.๓ ประกาศรายช่ือผู้ท่ีมีสิทธิสอบคัดเลือก  วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒   
ณ กองกำลังพล กองทัพภาคท่ี ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก หรือท่ี  
website กองทัพภาคท่ี ๓   

 ๖. กำหนดการสอบคัดเลือก   
  ๖.๑ วันที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๖๒   
             - เวลา ๐๖๐๐ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ ลานพื้นแข็งด้านหน้าสโมสรบันเทิงทัพ 
กองบัญชาการกองทัพภาคท่ี  ๓  การแต่งกายชุดกีฬา   (ดันพืน้ , ลุกนั่ง และวิ่ง ๒ กิโลเมตร ใช้เกณฑ์ตามท่ี ทบ. 
กำหนด) 
             - เวลา  ๑๐๐๐   การสอบสัมภาษณ ์  ณ  ศาสนสถาน ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
การแต่งกายชุดสุภาพ   
             - เวลา ๑๓๐๐ – ๑๕๐๐  การสอบภาควิชาการ  ณ  ห้อง ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ 
กองทัพภาคท่ี ๓ การแต่งกายชุดสุภาพ   
     ๖.๒ วันที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๖๒   
        การทดสอบภาคปฏิบัติ  
            - เวลา  ๐๗๓๐  :  รายงานตัว  ณ  ศาสนสถาน กองทัพภาคท่ี ๓      
            - เวลา  ๐๘๐๐  :  เริ่มทดสอบภาคปฏิบัติ  ณ  สถานท่ีคณะกรรมการกำหนด  
     ๖.๓ การสอบสัมภาษณ์และการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย : ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องสอบ
สัมภาษณ์ได้คะแนน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๕ สำหรับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพื้น, ลุกนั่ง, วิ่ง ๒ กิโลเมตร) 
จะใช้หลักเกณฑ์ของกองทัพบก    
  ๖.๔ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน  มาแสดงต่อกรรมการควบคุมการสอบทุกครั้ง 
   ๖.๕ ในกรณีท่ีผู้เข้ารับการทดสอบคัดเลือกทำการสอบคัดเลือกฯ เข้าห้องสอบช้ากว่า ๒๐ นาที 
หรือขาดสอบในวิชาใดวิชาหนึ่ง (ตามข้อ ๔) จะถือว่าผู้เข้ารับการทดสอบคัดเลือกทำการทดสอบสละสิทธิการสอบ       
ในตำแหน่งนั้นๆ 
 ๗. ประกาศผลการสอบคัดเลือก  :  วันที่  ๑๖  ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ กองกำลังพล กองทัพภาคท่ี ๓  
กองทัพภาคท่ี ๓  ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก หรือท่ี  http://www.๓
armyarea-rta.com/    
 ๘. ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบคัดเลือก 
  ๘.๑ ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าสมัคร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร และการ
ดำเนินงานธุรการในการสอบคัดเลือกฯ คนละ  ๑๐๐  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๘.๒ สำหรับค่า… 

http://www.3armyarea-rta.com/
http://www.3armyarea-rta.com/


สำเนาถูกต้อง  
       เสนอ……………. 

 ร.ต.  
                ( จักราวุธ     โตศรี ) 
                  ชรก.กกพ.ทภ.๓ 
          พ.ย. ๖๒  
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  ๘.๒ สำหรับค่าใช้จ่าย มีเพียงข้อ ๘.๑ เท่านั้น กรณีท่ีมีผู้แอบอ้างเรียกร้องผลประโยชน์ ตอบ
แทนประเภทใดก็ตาม โดยอ้างว่าจะสามารถช่วยเหลือให้ ผ่านการสอบคัดเลือกได้ ให้ ผู้สมัครแจ้งแก่  
ผู้อำนวยการกองกำลังพล กองทัพภาคท่ี ๓ ทราบโดยตรง เพื่อ กองทัพภาคท่ี ๓ จะได้ดำเนินการตามกฎหมาย
ต่อไป และเมื่อผ่านการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว หากตรวจพบภายหลังว่ามีผู้สามารถผ่านการสอบคัดเลือกได้
ด้วยวิธีการทุจริตประการใด ประการหนึ่ง กองทัพภาคท่ี ๓ จะดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกคน 

 ๙. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ ๓  ค่ายสมเด็จพระนเรศวร-
มหาราช  หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๕๕๒๔ - ๑๘๔๒ หรือ ๐–๕๕๒๔–๕๐๗๐–๗๙  ต่อ  ๗๓๓๒๒ ในวันและ
เวลาราชการ 
 
 
           ประกาศ     ณ     วันท่ี   ๑๕    พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                   (ลงช่ือ) พล.ท. ฉลองชัย     ชัยยะคำ 
                    ( ฉลองชัย     ชัยยะคำ ) 
                แม่ทัพภาคท่ี ๓ 
กองกำลังพล     
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

ร.ต.   ร่าง/ตรวจ พ.ย. ๖๒ 
ส.อ.   พิมพ์/ทาน พ.ย. ๖๒ 
พ.ท.   ตรวจ  พ.ย. ๖๒ 
พ.อ.   ตรวจ  พ.ย. ๖๒ 
พ.อ.   ตรวจ  พ.ย. ๖๒ 
พ.อ.   ตรวจ  พ.ย. ๖๒ 
พล.ต.   ตรวจ  พ.ย. ๖๒ 
 


