คําแนะนําการสมัคร
1. กําหนดการรับสมัคร ดังนี/
1.1 ห้วงการรับสมัคร : ตั/งแต่บดั นี/ เป็ นต้นไป จนถึงวันที= 29 ม.ค. 66 และสามารถสมัคร
ได้โดยไม่จาํ กัดภูมิลาํ เนา
1.2 วิธีการสมัคร : ผูส้ มัครกรอกข้อมูลในใบสมัครทางระบบอินเทอร์เน็ต ผ่านลิงก์
https://rcm66.rta.mi.th หรื อสมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยทหาร หรื อสํานักงานสัสดีกรุ งเทพมหานคร/
จังหวัด/หน่วยสัสดีเขต/อําเภอ ที=อยูใ่ กล้และสะดวก โดยสามารถขอคําแนะนํา ตลอดจนขอให้เจ้าหน้าที=
ข้างต้น อํานวยความสะดวก ซึ=งเจ้าหน้าที=จะดําเนินการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบอินเทอร์เน็ต และ
ดําเนินการตามขั/นตอนของระบบ ดังนี/
1.2.1 กรอกข้อมูลในใบสมัครทางระบบอินเทอร์เน็ต ผ่านลิงก์ https://rcm66.rta.mi.th
และดําเนินการตามขั/นตอนของระบบ (กรณี ที=สมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยทหารที=ทาํ การคัดเลือกฯ สามารถ
เตรี ยมเอกสารให้ครบถ้วนและเข้าทําการคัดเลือกฯ ในขั/นตอนที= 1 ได้ภายในวันเดียวกัน)
1.2.2 เลื อกหน่ ว ยทหารที= เ ปิ ดรั บสมัค ร จํานวน 510 หน่ ว ย โดยเลื อกตามความ
ต้องการเป็ นทหารกองประจําการได้จาํ นวน 1 หน่วย
1.2.3 ตรวจสอบข้อมูลที=กรอกในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนการยืนยันส่ งใบ
สมัคร และถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลที=ใช้สาํ หรับการสมัคร โดยผูส้ มัครได้อ่านประกาศ หรื อระเบียบ
การรับสมัครเข้าใจโดยละเอียดถี=ถว้ นและยอมรับที=จะปฏิบตั ิตามเงื=อนไขตามประกาศหรื อระเบียบการรับ
สมัคร
1.2.4 ผูส้ มัครจะต้องรับผิดชอบในการกรอกข้อมูลต่างๆ ที=ปรากฏในใบสมัครให้
ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็ นจริ ง ในกรณี ที=มีการกรอกข้อมูลอันเป็ นเท็จ หรื อไม่ถูกต้อง หรื อใช้เอกสาร
ปลอม หรื อเอกสารต่างๆ ที=ไม่ตรงตามที=กาํ หนดไว้ในการประกาศหรื อระเบียบการรับสมัครกองทัพบก จะ
ขอสงวนสิ ทธิ ในการปฏิเสธการรับสมัครเข้าคัดเลือกโดยทันที และผูส้ มัครไม่สามารถเรี ยกร้องสิ ทธิ
ใดๆ จากกองทัพบกได้
1.2.5 เมื= อ ดํ า เนิ นการสมั ค รเสร็ จสิ/ น ระบบจะแจ้ ง ตอบรั บ การสมั ค ร
ให้โดยอัตโนมัติ ซึ= งใบตอบรับการสมัครดังกล่าวจะแจ้งรายละเอียดให้ผูส้ มัครไปรายงานตัว เพื=อทําการ
คัดเลือก ตามวัน เวลา และสถานที=ที=กาํ หนด โดยให้ผสู ้ มัครทําการพิมพ์จากระบบหรื อจัดเก็บไฟล์ภาพไว้
เป็ นหลักฐาน แล้วนําไปยืน= ต่อเจ้าหน้าที=ในวันคัดเลือกฯ
1.2.6 สามารถสมัครได้โดยไม่จาํ กัดภูมิลาํ เนา
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2. การคัดเลือก
2.1 การคัดเลือกขั/นตอนที= 1 : การตรวจหลักฐานและวัดขนาดร่ างกาย
2.1.1 สถานที=คดั เลือก : หน่วยที=กองทัพบก กําหนดให้ทาํ การคัดเลือกฯขั/นตอนที= 1 จํานวน 431
หน่วยทัว= ประเทศ โดยสามารถไปเข้ารับการคัดเลือกได้ทุกหน่วยที=อยูใ่ กล้หรื อสะดวกในการเดินทาง
2.1.2 วันที=ทาํ การคัดเลือก : ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)
และวันเสาร์ที= 27 ส.ค.65, 24 ก.ย.65, 29 ต.ค.65, 26 พ.ย.65, 24 ธ.ค.65 และ 28 ม.ค.66 ในเวลา 0830 – 1630
2.1.3 การปฏิบตั ิ : กรรมการตรวจหลักฐานและวัดขนาดร่ างกาย (ขนาดสู งและขนาด
รอบตัว) ของหน่วยจะทําการตรวจสอบหลักฐานฉบับจริ ง พร้อมสําเนารวมทั/งใบตอบรับ (ผนวก ก)
จากนั/นกรรมการของหน่วยจะทําการวัดขนาดร่ างกาย เมื=อผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที=จะทําการบันทึกใน
ระบบออนไลน์และแจ้งรายละเอียดให้ผสู ้ มัครไปทําการคัดเลือกในขั/นตอนที= 2 ต่อไป
2.2 การคัดเลือกขั/นตอนที= 2 : การตรวจร่ างกาย
2.2.1 สถานที=คดั เลือก : สามารถทําการคัดเลือกได้ทุกสถานที=ท/ งั 35 แห่งทัว= ประเทศ
ตามที=มณฑลทหารบกกําหนด โดยสามารถไปเข้ารับการตรวจร่ างกายหรื อตรวจโรคได้ทุกแห่งที=อยูใ่ กล้
หรื อสะดวกในการเดินทาง
2.2.2 วันที=ทาํ การคัดเลือก : วันเสาร์ที= 24 ก.ย.65, หรื อ วันเสาร์ที= 26 พ.ย. 65, หรื อ
วันเสาร์ที= 28 ม.ค. 66 หรื อวันอาทิตย์ที= 29 ม.ค. 66 ในเวลา 0830 - 1630
2.2.3 การปฏิบตั ิ : คณะกรรมการตรวจร่ างกายในขั/นตอนที= 2 จะตรวจหลักฐาน และ
ตรวจร่ างกายโดยกรรมการผูป้ ระกอบโรคศิลปะ แผนปัจจุบนั ชั/น 1 สาขาเวชกรรม หากมีผลการตรวจเป็ น
ผูท้ ี=มีร่างกายสมบูรณ์ดี ไม่เป็ นผูท้ ี=มีร่างกายที=เห็นชัดว่าไม่สมบูรณ์แต่ไม่ถึงทุพพลภาพ หรื อมีอวัยวะพิการ
ทุพพลภาพหรื อผิดส่ วนแต่อย่างใด หรื อมีโรค หรื อสภาพร่ างกาย หรื อสภาพจิตใจ ซึ=งไม่สามารถจะรับ
ราชการทหารได้ ตามที=กาํ หนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที= 37 (พ.ศ.2516) และ ฉบับที= 74 (พ.ศ.2540) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหารพ.ศ.2497 จึงจะถือว่าเป็ นการผ่านการคัดเลือกในขั/นตอนที= 2
2.2.4 เมื=อผ่านการคัดเลือกตามข้อ 2.2.3 เจ้าหน้าที=จะดําเนินการดังนี/
2.2.4.1 จะทําการบันทึกผลการคัดเลือกลงในระบบออนไลน์และถือเป็ นการนับ
ลําดับของผูท้ ี=ผา่ นการคัดเลือกในหน่วยที=ผสู ้ มัครเลือกเข้ารับราชการหากเกินยอดที=เปิ ดรับสมัครจะกําหนดให้เป็ นตัว
สํารอง
2.2.4.2 ออกใบรับรองผลการคัดเลือก/ใบนัด (ผนวก ข) ให้มารายงานตัวเพื=อเข้า
กองประจําการในวัน เวลา และสถานที=ที=กาํ หนด
2.3 คําตัดสิ นของคณะกรรมการคัดเลือกในแต่ละขั/นตอนให้ถือเป็ นที=สุด
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3. การส่ งเข้ ารับราชการทหารกองประจําการ ดังนี:
3.1 ทางราชการจะส่ งผูท้ ี=ผา่ นการคัดเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจําการ ผลัดที= 1/2566
ในวันที= 1 พ.ค. 66 และตัวสํารองเข้าหน่วย ในวันที= 4 พ.ค. 66 ณ มทบ. ที=ผสู ้ มัครเลือกเข้ากองประจําการ
3.2 หลักฐานที=จะต้องนําไปแสดงต่อเจ้าหน้าที=ในวันรายงานตัวเข้ากองประจําการ
3.2.1 ใบสําคัญ (แบบ สด.9) สําหรับผูท้ ี=มีอายุ 18 - 20 ปี บริ บูรณ์ ในปี พ.ศ. 2566 (เกิดใน
ปี พ.ศ. 2546 - 2548)
3.2.2 ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) สําหรับผูท้ ี=มีอายุ 22 - 29 ปี บริ บูรณ์
ในปี พ.ศ. 2566 (เกิดในปี พ.ศ. 2537 - 2544)
3.2.3 หนังสื อแสดงความยินยอมของบิดา มารดา หรื อผูม้ ีอาํ นาจปกครอง ในกรณี ที=ผทู ้ ี=
ถูกเข้ากองประจําการยังไม่บรรลุนิติภาวะ สําหรับผูท้ ี=มีอายุ 18 - 20 ปี บริ บูรณ์ ในปี พ.ศ. 2566 (เกิดในปี
พ.ศ. 2546 - 2548)
3.2.4 บัตรประจําตัวประชาชน
3.2.5 ใบรับรองผลการคัดเลือกฯ / ใบนัด ให้ไปรายงานตัวเพื=อเข้ากองประจําการ ตาม
ข้อ 2.2.4.2
3.2.6 หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา หรื อคุณวุฒิพิเศษ สําหรับผูท้ ี=ประสงค์ที=จะยืน= คุณวุฒิ
ต่อหน่วยทหารในวันรายงานตัวเข้ากองประจําการพร้อมคําร้องขอสิ ทธิลดวันรับราชการทหารกองประจําการ

