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คําแนะนําและข้อปฏิบัติการสอบสัมภาษณ์ 
ในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
----------------------------- 

 
๑. ผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ คือ ผู้ท่ีมีรายช่ือตามการประกาศผลการสอบรอบแรก (ภาควิชาการ)  

๒. การสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งและหน่วยงานในด้านบุคลิกภาพ ด้านความรู้ 
ความสามารถท่ัวไป สมรรถนะและคุณลักษณะทางทหารอาชีพ โดยเกณฑ์การตัดสินผลสอบสัมภาษณ์ ใช้เกณฑ์ 
“ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” โดยมีคะแนนการสอบสัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ข้ึนไป ถึงจะอยู่ในเกณฑ์ “ผ่าน” 

๓. กําหนดการสอบสัมภาษณ์  
    ๓.๑ ในวันศุกร์ที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

           ๓.๒ ให้ผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ รายงานตัว ณ อาคารสโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย  
            - ผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ (รอบเช้า) รายงานตัว เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๗.๓๐ น. 
             - ผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ (รอบบ่าย) รายงานตัว เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. 
          ๓.๓ ผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ต้องเดินทางไปถึงสถานท่ีรายงานตัวในห้วงเวลาท่ีกําหนด หากมารายงานตัว
เกินห้วงเวลาที่กําหนดถือว่า “สละสิทธ์ิการสอบสัมภาษณ์” 

        ๓.๔ ข้อแนะนําการเดินทาง 
      - เข้าทางประตู ๖ ของกองบัญชาการกองทัพไทย (รายละเอียดตามแผนท่ีต้ังพอสังเขปของ

กองบัญชาการกองทัพไทย) 

๔. การแต่งกาย : ผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ ต้องแต่งกายชุดสุภาพ ผู้หญิงต้องสวมกระโปรง รองเท้าหุ้มส้น 
(งดสวมเส้ือคอกลม เส้ือแขนกุด รองเท้าแตะ กางเกงยีนส์และกางเกงขาส้ัน) 

๕. หลักฐานในการสอบสัมภาษณ์ (นํามาในวันสอบสัมภาษณ์) 
๕.๑ บัตรประจําตัวผู้สอบ 
๕.๒ บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ (ที่ยังไม่หมดอายุ) มีรูปถ่ายและ 

เลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก 
๕.๓  ไม่อนุญาตให้ใช้บัตรนักศึกษาทุกสถาบัน หรือ บัตรที่ไม่ใช่ที่ทางราชการออกให้แทนบัตร

ประชาชนทุกกรณี 
๕.๔ กรณีผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ไม่มีบัตรประจําตัวผู้เข้าสอบตามข้อ ๕.๑ และบัตรประจําตัว 

ตามข้อ ๕.๒ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับรายงานตัวสอบสัมภาษณ์ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบสัมภาษณ์ 
๕.๕ ใบบันทึกประวัติเพื่อใช้ในการสอบสัมภาษณ์ท่ีกรอกข้อมูลอย่างถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว

จํานวน ๓ ชุด โดยสามารถดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์กรมกําลังพลทหารได้ที่ http://j1.rtarf.mi.th/recruit2562 
 

หมายเหตุ สําหรับผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษ (ตามผนวก ฉ ของระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคล 
พลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒) ให้นําติดตัวมาด้วย 
ในวันสอบสอบสัมภาษณ์ 

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



รายชื่อผูเขารับการสอบสัมภาษณในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเขารับราชการ 
ในกองบัญชาการกองทัพไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

หวงเวลา หมายเลขประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุล กลุมตําแหนง 

วันศุกรท่ี 
5 ก.ค.62 
(รอบเชา) 

13501139 นางสาวทัศนีย ตรัยที่พึง่ 
นายทหารการเงิน (2) 

(รหสั 13501) 
 
 

13501150 นางสาวพรรณภัค วงษกิติคุณ 
13501180 นางสาวสรุางคทิพย ตันกลุ 
13501211 นางสาวปาณิสรา สุวรรณ 
13501273 นางสาววนิดา ปาละกวงศ ณ อยุธยา 
13501343 นางสาวนิตยา วุฒิคูสกลุ 
13509019 นายศรัญยู คงขาว 

อาจารยภาษาไทย 
(รหสั 13509) 

13509031 นางสาวกัญญารัตน โพธิวัฒน 
13509062 นายศราวุธ นุกูลกิจ 
13658001 นายญาณกร  เศรษฐบุตร 

เจาหนาที่ทันตกรรม 
(รหสั 13658) 

13658008 นางสาวณัฏฐวรรณ บุญเชิดฉาย 
13658013 นางสาวศิริรัตน ลาดนาเลา 
13152001 นายอภิชัย บุญครอง 

เจาหนาที่การเงิน (1) 
(รหสั 13152) 

13152002 นายอนุสรณ สํานกั 
13152003 นายสุขประเสริฐ งามไตรมาศ 
13152004 นายชาญวิทย มูลตรีภักด ี
13152005 นายณัฐภัทร สมุทรจินดา 
13152007 นายกลาณรงค ลื่นกลาง 
13152008 นายนฤศร พรโสภิณ 

13152009 นายฉัตรมงคล เริ่มสกลุ 
13152011 นายศรีวเมศร กําเนิด 
13152013 นายชัยวีร  เมืองผาง 
13152014 นายอดิศร สืบสกลุ 
13152015 นายอานนท นันตะ 
13152017 นายเนติพงษ อิสระบุตร 
13152018 นายธีรพงศ หอมขจร 
13152019 นายนครไท ไชเชื้อ 
13152020 นายรัตนพันธ เผาจินดา 

13152021 นายปญญารมย เพชรสุข 
13152023 นายปภังกร สุขสลุ ี

 



รายชื่อผูเขารับการสอบสัมภาษณในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเขารับราชการ 
ในกองบัญชาการกองทัพไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

หวงเวลา หมายเลขประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุล กลุมตําแหนง 

วันศุกรท่ี 
5 ก.ค.62 
(รอบเชา) 

13554007 นายสิทธิศักดิ์ พันธสร 

การสัตว 
(รหสั 13554) 

13554009 นางสาวสายธาร วรนุช 
13554017 นายอภิวัฒน นาทันคิด 
13554018 นางสาวน้ําผึง้ เทื้องหน ู
13554022 นายชลาชัย ประจงใจ 
13554023 นางสาวเนาวรัตน พยุงชงโค 
13554026 นางสาวอารรีัตน  มั่นเสม 

วันศุกรท่ี 
5 ก.ค.62 
(รอบบาย) 

13554027 นางสาวสุนันทา ทองแกว 

การสัตว 
(รหสั 13554) 

13554029 นายยุรนันท ทองจินดา 
13554030 นายณัฐพงค ยมรัมย 
13554031 นายธนยศ สุขรวย 
13554036 นางสาวสุพรรษา นินชาวนา 
13554037 นายเมธีวัฒน จินาแพร 
13554038 นายวิทวัส มาจันแสง 
13554040 นางสาวมินตา เต็มดวง 
13554042 นายศิริชัย เที่ยงธรรม 
13554043 นายสกนธ วงศศิริกุลชัย 
13554052 นายจาตุรงค แพรงาม 
13554054 นายยอดชัย ทิพยมานนท 
13554057 นายกรกฎ เเกวดี 
13554059 นางสาวสุพรรษา ศิริยัง่ยืนสกลุ 
13152025 นายเฉลิมเกียรติ ยศสละ 

เจาหนาที่การเงิน (1) 
(รหสั 13152) 

13152026 นายสุรเชษฐ บรรณทอง 
13152027 นายณัฏฐิภัทร นาคสังข 
13152028 นายยุทธศาสตร มวงทอง 
13152030 นายณัฐวุฒิ นอยสิน 
13152031 นายศิรวัฒน กั้วสิทธิ ์
13152033 นายโรจนศักด์ิ แขกใจเย็น 
13152035 นายนิพนธ รุงสวาง 
13152037 นายสุธี ศรีคัทนา 
13152038 นายยุทธนา บุญมา 



รายชื่อผูเขารับการสอบสัมภาษณในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเขารับราชการ 
ในกองบัญชาการกองทัพไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

หวงเวลา หมายเลขประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุล กลุมตําแหนง 

วันศุกรท่ี 
5 ก.ค.62 
(รอบบาย) 

13101030 นายพันธุเทพ จินาวัฒน 
นายทหารการเงิน (1) 

(รหสั 13101) 
13101060 นายพีรดนย อิ่มเอบิ 
13101069 นายพิสิษฐ ลสีมิทธานันท 
13257001 นายธัญเทพ วงษจวง 

เจาหนาที่พยาบาล (1) 
(รหสั 13257) 

13257005 นายอัมรินทร บุญม ี
13257008 นายณฐพบ ถ้ําเพชร 
13257009 นายปยะวัฒน ชวาเขต 
13257013 นายพิกุล รักษาสิทธิ ์
13257014 นายวีระศักดิ์ คําเพิ่ม 

 



 
 

ใบบันทึกประวัติเพ่ือใช้ในการสอบสัมภาษณ์  
(การจัดหาจากบุคคลพลเรือน) 

 
๑. ชื่อ.........................................................สกุล..............................................ชื่อเล่น...............................อาย.ุ.........................ปี 
หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้.............................เชื้อชาติ..............สัญชาติ..................ศาสนา.................มีพ่ี.......คน, น้อง.......คน 
สถานภาพ ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หม้าย จํานวนบุตร (ถ้ามี).......................คน, ชาย......................คน, หญิง.......................คน 

๒. ชื่อ - สกุลบิดา......................................................................อาชีพ................................................................(  ) ถึงแก่กรรม 

ท่ีทํางาน ......................................................................................................โทร.........................................................................     
ชื่อ - สกุลมารดา.......................................................................อาชีพ................................................................(  ) ถึงแก่กรรม 

ท่ีทํางาน........................................................................................................โทร........................................................................  
ความสัมพันธ์ครอบครัว (  ) บิดามารดาอยู่ด้วยกัน  (  ) บิดามารดาแยกกันอยู่ 
๓. ท่ีอยู่ปัจจุบันบ้านเลขท่ี............................ซอย.....................หมู่ท่ี/หมู่บ้าน...............................ถนน......................................  
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต........................................................จังหวัด..................................................  
ภูมิลําเนาบ้านเลขท่ี...............................ซอย.....................หมู่ท่ี/หมู่บ้าน...............................ถนน............................................. 
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต........................................................จังหวัด..................................................  
๔. การศึกษาระดับ ม.ต้น สถานศึกษา........................................................................เกรดเฉลี่ย................................................  
ระดับ ม.ปลาย/ปวช. สถานศึกษา...............................................................................เกรดเฉลี่ย................................................ 
ระดับอุดมศึกษาสถานศึกษา.......................................................................................เกรดเฉลี่ย................................................. 
จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา (  ) สถานศึกษาของเอกชน (  ) สถานศึกษาของรัฐบาล 
หลักฐาน (  ) ไม่มี ( ) มี คือ........................................................................................................................................................  
๕. กิจกรรมท่ีเข้าร่วมขณะศึกษา ................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
หลักฐาน (  ) ไม่มี (  ) มี คือ....................................................................................................................................................  
๖. ประสบการณ์ในการทํางาน ................................................................................................................................................... 
๗. ความสามารถพิเศษ................................................................................................................................................................ 
๘. งานอดิเรก..............................................................................................................................................................................  
๙. ใครเป็นผู้แนะนําให้มาสมัครสอบในครั้งนี้ ( ) บิดา ( ) มารดา ( ) ตัวเอง ( ) อ่ืน ๆ ............................................................... 
๑๐. อยากเป็นทหารเพราะ.......................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ......................................................(ผู้รับการสอบสัมภาษณ์)  
 
* หมายเหตุ : ให้เขียนด้วยตัวบรรจงจํานวน ๓ ชุด และนํามาให้เจ้าหน้าท่ีรับรายงานตัวสอบสัมภาษณ์ ณ จุดรายงานตัว  
ในวันสอบสัมภาษณ์ ณ อาคารสโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย 

หมายเลขประจําตัวสอบ.....................................................(  ) สัญญาบัตร (  ) ประทวน 
รหัสกลุ่มตําแหน่ง ............................................................... กลุ่มตําแหน่ง....................................................................... 



*สโมสร 
กองบัญชาการ
กองทัพไทย

อาคารจอดรถ

ธนาคาร
ทหารไทย

อนุสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวรฯ

ประตูทางเข้า
หลัก 1 และ 2

ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 7
ประตูทางเข้า 6

แผนที่สังเขป อาคารสโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย



CAT

แจ้
งว
ฒั
นะ

 ซ
อย

 7กรมการกงสลุ ศาลปกครอง

ศนูย์ราชการ

อาคารบี

ไปรษณีย์หลกัสี่

ถนนแจ้งวัฒนะ

DSI TOT

ศนูย์ราชการ

อาคารเอ

Golden 
Place

เข้าประตู 6

อูร่ถเมล์สาย 

166,66

สโ
ม
สร

กอ
งบ

ัญ
ชา

กา
ร

กอ
งท

พั
ไท

ย

พืน้ที่จอดรถผู้เข้าสอบสัมภาษณ์

มาจากปากเกร็ด สะพานข้าม

เลีย้วขวาใต้สะพาน

แผนที่สังเขป

กองบัญชาการกองทัพไทย
สามารถ Download พิกัดของประตูทางเข้าที่ 6 

ได้ที่ QR Code

มาจากหลกัสี่
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