
สัสดี 

 

๑.  การปลดทหารกองประจาํการเป็นทหารกองหนุนประเภทที� ๑  แผนกทหารบก  ผูบ้งัคบัหน่วยตน้ 

      สังกดัของผูค้รบกาํหนดปลดจะตอ้งดาํเนินการตามคาํตอบในขอ้ใด 

 ๑.    ส่งบญัชีรายชื�อพร้อมหางวา่วนาํปลด (แบบ สด.๗)  ต่อ ผบ.จทบ.ที�จงัหวดัภูมิลาํเนาทหาร 

         ตั�งอยูใ่นเขต 

 ๒.   ส่งบญัชีรายชื�อพร้อมสมุดประจาํตวัทหารกองหนุนประเภทที� ๑ และหางวา่วนาํปลด  

        (แบบ สด.๗)  ต่อ ผบ.จทบ.ที�จงัหวดัภูมิลาํเนาทหารตั�งอยูใ่นเขต 

 ๓.   ส่งบญัชีรายชื�อพร้อมสมุดประจาํตวัทหารกองหนุนประเภทที� ๑  ต่อ ผบ.จทบ.ที�จงัหวดั 

        ภูมิลาํเนาทหารตั�งอยูใ่นเขต 

 ๔.   ส่งบญัชีรายชื�อพร้อมสมุดประจาํตวัทหารกองหนุนประเภทที� ๑ ต่อ ผบ.จทบ.ที�หน่วย 

        ทหารตน้สังกดัอยูใ่นเขต 

๒.  ขอ้ใดกล่าวถึงการขึ�นทะเบียนกองประจาํการไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายรับราชการทหาร 

 ๑.    มาตรา ๔(๘) วรรคสอง  “ ทหารประจาํการที�ยงัไม่ขึ�นทะเบียนกองประจาํการตอ้งขึ�น      

         ทะเบียนฯ  ” 

 ๒.    มาตรา ๙ วรรคสอง   “  ทหารประจาํการที�ยงัไม่ขึ�นทะเบียนกองประจาํการตอ้งขึ�น 

          ทะเบียน  ” 

๓.   มาตรา ๑๐  “  ทหารประจาํการที�ยงัไม่ขึ�นทะเบียนกองประจาํการตอ้งขึ�นทะเบียน ” 

๔.   มาตรา ๑๑ วรรคสอง  “  ทหารประจาํการที�ยงัไม่ขึ�นทะเบียนกองประจาํการตอ้งขึ�นทะเบียน   

๘.  คาํตอบในขอ้ใดกาํหนดวธีิเขียน  “  เครื�องหมายประจาํตวัทหารหรือตาํรวจ  ”  ซึ� งตอ้งลงในทะเบียน 

       กองประจาํการ (แบบ สด.๓) ที�ใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั 

๑. พระราชบญัญติัรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๒. บนัทึกขอ้ตกลงฯ ในระเบียบอนัเกี�ยวกบั พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๓. คาํสั�ง ทบ.ที� ๑๑๗๓/๒๕๒๘  ลง  ๒๕ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๒๘ 

๔. พระราชบญัญติัรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๗๙ ที�ประกาศใชส้มยั ร.๗ 

๙.  คาํตอบในขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งที�สุดถึงความสาํคญัของบญัชีรายชื�อ (แบบ สด.๒๗) 

 ๑.    เป็นเอกสารที�ใชค้วบคุมทหารกองเกิน, ทหารกองหนุน และพน้ราชการทั�ง ๒ ประเภท 

 ๒.    เป็นเอกสารที�ใชค้วบคุมทหารกองเกิน, ทหารกองหนุนประเภทที� ๑ ชั�นที� ๒ และพน้ 

         ราชการทหาร 

๓. เป็นเอกสารที�ใชค้วบคุมทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที� ๒ 

๔. ที�กล่าวมาถูกทุกขอ้ 

๑๐.  เมื�ออาํเภอไดรั้บลงบญัชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖, มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙  แลว้ตอ้งรายงาน

ใหจ้งัหวดัทราบ เอกสารที�ใชคื้อขอ้ใด 



๑. บญัชีรายชื�อคนที�ลงบญัชีทหารกองเกิน  (แบบ สด.๒) 

๒. บญัชีรายชื�อผูที้�ลงบญัชีทหารกองเกิน  (แบบ สด.๒) 

๓. บญัชีรายชื�อผูที้�มาลงบญัชีทหารกองเกิน  (แบบ สด.๒) 

๔. บญัชีรายชื�อทหารกองเกินที�ลงบญัชี  (แบบ สด.๒) 

๑๑. ขอ้ใดกล่าวถึงการจดัทาํบญัชีรายชื�อทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที� ๒ (แบบ สด.๒๗)  

ถูกตอ้งที�สุด 

๑. ทหารกองเกินที�เขา้รับการฝึกแลว้ใหค้ดับญัชีรายชื�อ ( แบบ สด.๒๗) รวมในชั�นปีเดียวกนั  

กบัทหารกองเกินที�ยงัไม่ไดรั้บการฝึกในตาํบลและอาํเภอเดียวกนั 

๒. ทหารกองเกินที�ถูกปลดเป็นพน้ราชการตามมาตรา ๔๑ ใหค้ดัรายชื�อใน สด.๒๗ แยกต่าง 

หาก เมื�ออายคุรบ ๓๐ ปีบริบูรณ์ใหย้กรายชื�อไปไวใ้นชั�นปีเดียวกนั 

๓. คนที�ลงบญัชีตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ใหค้ดัรายชื�อใน สด.๒๗ ต่อจากคนลาํดบัสุด 

ทา้ยในตาํบลและชั�นปีเดียวกนั 

๔. คนที�ลงบญัชีตามมาตรา ๑๖ ใหค้ดัรายชื�อจากบญัชีรายชื�อฯ (สด.๒) ของอาํเภอแยกเป็น 

ตาํบล รวมเป็นอาํเภอ, แยกชั�นปี, ตดัปี พ.ศ.ที�เขา้บญัชี 

๑๒.   ถา้มีทหารกองเกินยา้ยภูมิลาํเนาต่างบา้น, ในตาํบลและอาํเภอเดียวกนั ถา้ท่านเป็นสัสดีอาํเภอนี�จะ 

บนัทึกบญัชีรายชื�อฯ (แบบ สด.๒๗) ของจงัหวดัใหถู้กตอ้งตามขั�นตอนการปฏิบติัอยา่งไร 

๑. วงเล็บบา้นเดิมดว้ยหมึกแดงแลว้เขียนบา้นที�เป็นภูมิลาํเนาทหารใหม่ดว้ยหมึกดาํ ลงชื�อกาํกบั 

๒. วงเล็บบา้นเดิมดว้ยหมึกแดงแลว้เขียนบา้นที�เป็นภูมิลาํเนาทหารใหม่ดว้ยหมึกดาํ บนัทึกช่อง 

หมายเหตุใหท้ราบ ตามเรื�อง ฉบบัที� ....... / พ.ศ........  สัสดีจงัหวดัลงชื�อกาํกบั 

๓. วงเล็บบา้นเดิมแลว้เขียนบา้นที�เป็นภูมิลาํเนาทหารใหม่ดว้ยดินสอดาํ บนัทึกช่องหมายเหตุ 

ใหท้ราบ ตามเรื�อง ฉบบัที� ........ / พ.ศ. ........  ลงชื�อกาํกบัไว ้

๔. คาํตอบที�กล่าวมาเบื�องตน้ไม่มีขอ้ถูก 

๑๓. กรณีทหารกองเกินยา้ยภูมิลาํเนาทหารในตาํบลเดียวกนั สัสดีอาํเภอจะแกบ้ญัชีทหารกองเกิน (แบบ 

สด.๑) อยา่งไร 

๑. วงเล็บบา้นเดิมแลว้เขียนบา้นที�เป็นภูมิลาํเนาทหารใหม่ดว้ยดินสอดาํ บนัทึกริมซา้ยตรงที�แก ้ 

ลงชื�อผูบ้นัทึกกาํกบัไว ้

๒. วงเล็บบา้นเดิมแลว้เขียนบา้นที�เป็นภูมิลาํเนาทหารใหม่ดว้ยดินสอดาํ บนัทึกช่องหมายเหตุ 

ใหท้ราบ ผูบ้นัทึกลงชื�อกาํกบัไว ้

๓. วงเล็บบา้นเดิมแลว้เขียนบา้นที�เป็นภูมิลาํเนาทหารใหม่ดว้ยหมึกดาํ บนัทึกช่องหมายเหตุให ้

ทราบ ผูบ้นัทึกลงชื�อกาํกบัไว ้

๔. วงเล็บบา้นเดิมดว้ยหมึกแดงแลว้เขียนบา้นที�เป็นภูมิลาํเนาทหารใหม่ดว้ยหมึกดาํ บนัทึกช่อง 

หมายเหตุใหท้ราบ ผูบ้นัทึกลงชื�อกาํกบัไว ้

 
 



 
 
 
 

๑๔.  นายเสือ    สมิงพระราม ไดจ้ดทะเบียนรับ นายสยบชยั    สายสุพรรณ เป็นบุตรบุญธรรม (ภายหลงั 

         จากรับลงบญัชีทหารกองเกินแลว้) สัสดีอาํเภอจะแกไ้ขบญัชีทหารกองเกิน  (แบบ สด.๑) อยา่งไร 

 ๑.    สยบชยั สมิงพระราม (ชื�อสกุลของผูรั้บบุตรบุญธรรม) 

      สายสุพรรณ (ชื�อสกุลเดิมของบุตรบุญธรรม) 

 ๒.    สยบชยั สมิงพระราม (ชื�อสกุลของผูรั้บบุตรบุญธรรม) 

        สยบชยั สายสุพรรณ (ชื�อสกุลเดิมของบุตรบุญธรรม) 

 ๓.     สมิงพระราม (ชื�อสกุลของผูรั้บบุตรบุญธรรม) 

         สยบชยั สายสุพรรณ (ชื�อสกุลเดิมของบุตรบุญธรรม) 

 ๔.    สยบชยั สายสุพรรณ (ชื�อสกุลเดิมของบุตรบุญธรรม) 

   สมิงพระราม (ชื�อสกุลของผูรั้บบุตรบุญธรรม) 

๑๕.  ขอ้ใดกล่าวถึงวธีิการเก็บ สด.๒๗ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งที�สุดตามคาํแนะนาํการปฏิบติัหนา้ที�ในสายงาน 

          สัสดี 

๑. ทหารกองเกินและทหารกองหนุนให้รวมกนัทุกชั�นปี มีกระดาษอ่อนหนาทาํปกเก็บ และทาํ   

บญัชีงบยอดปิดไวที้�ปกเก็บ (ทบ.๑๐๑-๐๘๕-๑) 

๒. ทหารกองเกินและทหารกองหนุนให้รวมเล่มชั�นปี มีกระดาษอ่อนหนาทาํปกแลว้เก็บรวบ 

รวมไวใ้นปกเก็บฯ และทาํบญัชีงบยอดปิดไวที้�ปกดา้นในทุกปกเก็บ ฯ (ทบ.๑๐๑-๐๘๕-๑) 

๓. ทหารกองเกิน, ทหารกองหนุนใหแ้ยกเล่มเป็นชั�นปี มีกระดาษอ่อนหนาทาํปกแลว้เก็บรวบ 

รวมไวใ้นปกเก็บ(ทบ.๑๐๑-๐๘๕-๑) อีกทีหนึ�ง และทาํบญัชีงบยอดปิดไวที้�ปกดา้นในทุกชั�น

ปี 

๔. ทหารกองเกิน, ทหารกองหนุนใหแ้ยกเล่มเป็นชั�นปี มีกระดาษอ่อนหนาทาํปกแลว้เก็บรวบ 

รวมไวใ้นปกเก็บ(ทบ.๑๐๑-๐๘๕-๑) อีกทีหนึ�งและทาํบญัชีงบยอดปิดไวที้�ปกดา้นในทุกปก 

เก็บดว้ย 

๑๖. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งในการจดัเก็บทะเบียนกองประจาํการ (สด.๓) 

๑. แยกเป็นแผนกทหารบก, ทหารเรือ, ทหารอากาศ ตั�งเล่มใหม่ทุกปี ทุกแผนก 

๒.  ในหนึ�งเล่มใหมี้ ๑๐๐ ฉบบั ถา้เล่มใดมี ๑๙ ฉบบัใหเ้ก็บไวใ้นเล่มสุดทา้ยของ พ.ศ.นั�นๆ 

๓.   แต่ถา้แผนกใด พ.ศ.ใด มี ๑๙ ฉบบั ใหเ้ก็บเป็นอีกเล่มหนึ�ง 

๔.    ที�กล่าวมาถูกทุกขอ้ 

๑๗.   การจดัทาํบญัชีรายชื�อทหารกองประจาํการหนีราชการ (สด.๓๓) ขอ้ใดถูกตอ้ง 

 ๑.    แยกเล่มเป็นสังกดัแต่ละสังกดั ใหต้ั�งเล่ม ๑, ๒, ๓, ๔ และต่อไปตามลาํดบั ตดัปี 

๒.    แยกเล่มเป็นจงัหวดัทหารบก ใหต้ั�งเล่ม ๑, ๒, ๓, ๔ และต่อไปตามลาํดบั 



๓.    แยกเล่มเป็นประเภทแต่ละประเภทใหต้ั�งเล่ม ๑, ๒, ๓, ๔ และต่อไปตามลาํดบั ตดัปี  

๔.    แยกเล่มเป็นแผนก แต่ละแผนกใหต้ดัปี พ.ศ.ที�หนีราชการ ขึ�น พ.ศ.ภายในเล่ม 

 
 

๑๘.   ผูที้�ขึ�นทะเบียนกองประจาํการในขอ้ใดจะตอ้งบนัทึกริมซา้ยของทะเบียนกองประจาํการ   

         ( แบบ สด.๓) ตามระเบียบ 

 ๑.    คนที�มีอายตุ ํ�ากวา่กาํหนดสั�งเรียกร้องขอเขา้กองประจาํการก่อนวนัตรวจเลือก 

 ๒.    ผูที้�มีอายเุกินกวา่กาํหนดสั�งเรียกถูกเขา้กองประจาํการวนัตรวจเลือก 

 ๓.    ผูร้้องขอเขา้กองประจาํการเป็น นนส. ที�มีอายเุกินกวา่กาํหนดสั�งเรียก 

 ๔.    คนร้องขอเขา้กองประจาํการก่อนวนัตรวจเลือก 

๑๙.   เมื�อทหารกองประจาํการถูกติดตามตวักลบัหน่วยแลว้ สัสดีอาํเภอ, สัสดีจงัหวดัจะบนัทึกจาํหน่าย 

         บญัชีรายชื�อ (แบบ สด.๓๓) อยา่งไร 

๑. ขีดฆ่าดว้ยหมึกดาํตั�งแต่ช่อง ยศ-ชื�อ จนถึงช่องมารดา พร้อมกบับนัทึกในช่องหมายเหตุ 

ผูบ้นัทึกลงชื�อกาํกบั 

๒. ช่อง “ วนั/เดือน/พ.ศ.” ลงวนัที�จาํหน่าย, ช่อง “ ดว้ยเหตุ ” ลงเหตุที�จาํหน่าย, ช่อง  

“ ฉบบัที�  พ.ศ.”  ลงเลขทะเบียนรับ 

๓. ขีดฆ่าดว้ยหมึกดาํตั�งแต่ช่อง ยศ-ชื�อ จนถึงช่องมารดา พร้อมกบับนัทึกในช่องหมายเหตุ 

๔. บนัทึกจาํหน่ายในช่องหมายเหตุใหท้ราบเหตุที�ตอ้งจาํหน่ายตามเรื�องฉบบัที� .... พ.ศ..... 

๒๐.   คนหลีกเลี�ยงขดัขืนที�ส่งเขา้กองประจาํการตามมาตรา ๓๓ จะบนัทึกริมซา้ยในทะเบียนกองประจาํ 

          การ (สด.๓) อยา่งไร 

๑. บนัทึกริมซา้ยทะเบียน ฯ (สด.๓) ตรงบรรทดัอายวุา่ “ คนหลีกเลี�ยง ” 

๒. บนัทึกริมซา้ยทะเบียนบรรทดัอายดุว้ยหมึกแดงวา่  “ ตกคา้งบญัชี ” 

๓. บนัทึกริมซา้ยทะเบียนตรงบรรทดัอายุดว้ยหมึกแดงวา่  “ หลีกเลี�ยงการเรียก ” 

๔. บนัทึกริมซา้ยทะเบียนดว้ยหมึกแดงวา่  “ ตกคา้งการเรียก ” 

๒๑.   นายทหารประทวนเมื�อไดรั้บยศสูงขึ�นใหบ้นัทึกทะเบียนกองประจาํการ ดงันี�  

 ๑.    บนัทึกช่องหมายเหตุดา้นหลงัใหท้ราบวา่ เป็น .... (ยศ ยอ่) .... ตามเรื�องฉบบัที� .... 

 ๒.    บนัทึกริมซา้ยทะเบียน ฯ ตรงแนวบรรทดัชื�อผูขึ้�นทะเบียนเป็น ... (ยศ ยอ่) ... ตามเรื�องฉบบั  

          ที� ....... 

 ๓.    บนัทึกริมซา้ยทะเบียนฯ แนวบรรทดัอายวุา่เป็น .... (ยศ ยอ่) ... ตามเรื�องฉบบัที� ..... 

 ๔.    บนัทึกริมซา้ยทะเบียนฯ แนวบรรทดัเพราะวา่เป็น ... (ยศ ยอ่) ... ตามเรื�องฉบบัที� .... 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
๒๒.   ใบสาํคญั (แบบ สด.๙) ที�ออกใหต้ามมาตรา ๑๖, ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ถา้เขียนผดิจะแกไ้ขอยา่งไร 

 ๑.    ขีดฆ่าคาํที�ผดิดว้ยหมึกดาํเขียนคาํที�ถูกดว้ยหมึกดาํใตห้รือต่อขอ้ความที�ขีดฆ่า ถา้เขียนใตค้าํที� 

         เขียนผดิใหท้าํเครื�องหมายตก  ประทบัตราประจาํตาํแหน่งของนายอาํเภอ  ถา้ไม่มีตราประจาํ 

         ตาํแหน่งก็ไม่ตอ้งลง 

 ๒.    ขีดฆ่าคาํที�ผดิดว้ยหมึกดาํ เขียนคาํที�ถูกดว้ยหมึกดาํใตห้รือต่อขอ้ความที�ขีดฆ่า ถา้เขียนใตค้าํ

          ที�เขียนผดิใหท้าํเครื�องหมายตก ประทบัตราประจาํตาํแหน่งนายอาํเภอตรงที�ขีดฆ่า 

 ๓.    ขีดฆ่าคาํที�ผดิดว้ยหมึกดาํ เขียนคาํที�ถูกดว้ยหมึกดาํ สัสดีอาํเภอลงชื�อกาํกบัไว ้ประทบัตรา 

          ประจาํตาํแหน่งเป็นสาํคญั 

 ๔.    ขีดฆ่าคาํที�ผิดดว้ยหมึกแดง เขียนคาํที�ถูกดว้ยหมึกดาํ ผูบ้นัทึกลงชื�อกาํกบัไว ้ประทบัตรา 

          ประจาํตาํแหน่งเป็นสาํคญั 

๒๓.   ทหารกองเกินที�เขา้กองฯ จะบนัทึกตน้ขั�วใบสาํคญั (แบบ สด.๙) อยา่งไร 

๑.    บนัทึกดา้นหนา้ตน้ขั�วใบสาํคญัดว้ยหมึกแดง ผูบ้นัทึกลงชื�อกาํกบัไว ้

๒.    บนัทึกดา้นหลงัดว้ยหมึกแดง ไม่ตอ้งลงชื�อผูบ้นัทึกกาํกบัไว ้

๓.    บนัทึกดา้นหนา้ตน้ขั�วใบสาํคญัดว้ยหมึกดาํ ผูบ้นัทึกลงชื�อกาํกบัไว ้

๔.    บนัทึกดา้นหลงัตน้ขั�วใบสาํคญัดว้ยหมึกแดง ผูบ้นัทึกลงชื�อกาํกบัไว ้

๒๔.   หนงัสือสาํคญั (แบบ สด.๔๑)  ใชใ้นโอกาสใด ผูใ้ดเป็นผูล้งนาม 

 ๑.    ใชอ้อกใหก้บัทหารกองเกินที�ใชสิ้ทธิยกเวน้ครูตาม ม.๑๔(๕)  ผูว้า่ราชการจงัหวดัลงนาม 

 ๒.    ใชอ้อกใหก้บัทหารกองเกินที�ขอผอ่นผนัไปศึกษาวชิา ณ ต่างประเทศตาม ม.๒๗(๒)  ผูว้า่ 

                      ราชการจงัหวดัลงนาม 

 ๓.    ใชอ้อกใหก้บันกับวชศาสนาอื�นซึ� งมีหนา้ที�ประจาํในกิจของศาสนาตาม ม.๑๔(๒)  ผูว้า่ราช- 

                       การจงัหวดัลงนาม 

 ๔.    ไม่มีขอ้ใดถูก 

๒๕.   ตาํหนิสาํคญั ซึ� งเป็นรายละเอียดอยูใ่นหวัขอ้หนึ�งของบญัชีทหารกองเกิน ( สด. ๑)   ขอถามวา่ การ 

           บนัทึกชื�ออวยัวะ เช่น ตาํหนิสาํคญัแผลเป็นซึ�งอยูร่อบหรือใกลเ้คียงบริเวณปาก ตอ้งเรียกใหถู้กตอ้ง 

           ตามพจนานุกรมวา่อยา่งใด 

 ๑.    ริมฝีปาก 

 ๒.    ริมปาก 

 ๓.    มุมปาก 

 ๔.    บริเวณปาก 



 
 
 
 
 
๒๖.   การเขียนบญัชีเรียกฯ ( สด.๑๖)  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 

 ๑.    เขียนหรือพิมพบ์รรทดัหนึ�งแลว้เวน้ ๒ บรรทดั แต่ละหนา้บนัทึกไดจ้าํนวนไม่เกิน ๗ คน 

 ๒.    เขียนหรือพิมพบ์รรทดัหนึ�งแลว้เวน้ ๓ บรรทดั แต่ละหนา้บนัทึกไดจ้าํนวนไม่เกิน ๗ คน 

 ๓.    เขียนหรือพิมพบ์รรทดัหนึ�งแลว้เวน้ ๓ บรรทดั แต่ละหนา้บนัทึกไดจ้าํนวนไม่เกิน ๖ คน 

 ๔.    ไม่มีขอ้ใดถูก 

๒๗.   การบนัทึกจาํหน่ายกรณีทหารกองเกินยา้ยภูมิลาํเนาทหารไปอยูต่่างจงัหวดั จะบนัทึกตน้ขั�วใบ 

           สาํคญั (แบบ สด.๙) อยา่งไร 

๑. บนัทึกที�ดา้นหนา้ดว้ยหมึกดาํ ลงชื�อผูบ้นัทึกกาํกบั 

๒. บนัทึกที�ดา้นหนา้ดว้ยหมึกดาํ ไม่ตอ้งลงชื�อผูบ้นัทึก 

๓. บนัทึกที�ดา้นหลงัดว้ยหมึกดาํ ไม่ตอ้งลงชื�อผูบ้นัทึก 

๔. บนัทึกที�ดา้นหลงัดว้ยหมึกแดง ผูบ้นัทึกลงชื�อกาํกบั 

๒๘.   หลงัจากที�ทหารกองเกินไดล้งบญัชีทหารแลว้ การเปลี�ยนแปลงขอ้มูลส่วนตวัของทหารกองเกินใน 

           ขอ้ใดที�ไม่ตอ้งแจง้สัสดีอาํเภอเพื�อบนัทึกเปลี�ยนแปลงแกไ้ขในบญัชีทหารกองเกิน (สด.๑) 

๑. บิดา หรือมารดาเปลี�ยนชื�อ 

๒. ทหารกองเกินไปศึกษาต่อที�ทอ้งที�อื�นและไดย้า้ยภูมิลาํเนาไปดว้ย 

๓. ทหารกองเกินจบการศึกษาแลว้ 

๔. บิดามารดาหยา่ และทหารกองเกินกลบัไปใชส้กุลมารดาเป็นนามสกุลตนเอง 

๒๙.   คาํตอบในขอ้ใดถือเป็น  “ หนีราชการทหาร ” 

 ๑.    ขาดโดยมิไดรั้บอนุญาตลาในเวลาปกติไม่ถึง ๑๕ วนั 

 ๒.   ขาดราชการทหารโดยเจตนาขณะมีคาํสั�งใหเ้คลื�อนกาํลงัทางบก ทางเรือ ทางอากาศ 

 ๓.    ขาดเป็นเวลาไม่ถึง ๒๔ ชั�วโมงต่อหนา้ราชศรัตรู 

 ๔.    ถูกทุกขอ้ 

๓๐.   การเรียกทหารกองเกินเขา้รับราชการกองประจาํการในปีใดนั�น สาํหรับทหารบก ทหารเรือ และ 

          ทหารอากาศ เป็นหนา้ที�ของผูบ้งัคบับญัชาระดบัใดที�ตอ้งแจง้ยอดขอเรียกต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั 

 ๑.    ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด 

 ๒.    ผูบ้ญัชาการทหารบก, ทหารเรือ และทหารอากาศ 

 ๓.    ผูบ้ญัชาการมณฑลทหารบก, ผูบ้งัคบัการจงัหวดัทหารบก 

 ๔.    สัสดีจงัหวดั 

๓๑.   ใบสาํคญั (สด.๙) ที�ออกแทนฉบบัที�ชาํรุดหรือสูญหายนั�น จะตอ้งดาํเนินการตามขอ้ใด 



 ๑.    ตั�งไวเ้ป็นเล่มต่างหาก โดยใหแ้ยกเป็นสังกดั และไม่ตดัปี 

 ๒.   ใชร้วมกบัฉบบัของอาํเภอ โดยแยกเป็นสังกดั และตดัปี 

 ๓.    ตั�งเป็นเล่มต่างหาก แต่ใหแ้ยกสังกดัและไม่ตดัปี 

 ๔.    ตั�งไวเ้ป็นเล่มต่างหาก ไม่แยกสังกดั และไม่ตดัปี 

๓๒.   การยา้ยภูมิลาํเนาทหารต่างอาํเภอในจงัหวดัเดียวกนั สัสดีอาํเภอเดิมจะดาํเนินการบนัทึก สด.๑ 

           อยา่งไร 

 ๑.    บนัทึกช่องหมายเหตุให้ทราบวา่ยา้ยไปอยูที่�ใด ผูบ้นัทึกลงชื�อกาํกบั, ฉีกมุมล่างดา้นขวาตาม

         รอยปรุ แลว้ถอนไปเก็บตามแฟ้มยา้ยภูมิลาํเนา 

 ๒.    บนัทึกดา้นหลงั สด.๑ ช่อง ยา้ยภูมิลาํเนา....ไปอยู.่.... , จาํหน่ายบญัชีดว้ยการฉีกมุมล่างดา้น 

          ขวาตามรอยปรุ 

 ๓.    บนัทึกดา้นหนา้ สด.๑ ช่อง ยา้ยภูมิลาํเนา ... เพื�อจาํหน่ายบญัชี แลว้ถอนไปเก็บไวใ้นแฟ้ม 

          ยา้ยภูมิลาํเนาทหาร 

 ๔.    บนัทึกดา้นหลงั สด.๑ ช่อง ยา้ยภูมิลาํเนา .... แลว้ถอนไปเก็บไวใ้นแฟ้มยา้ยภูมิลาํเนาทหาร 

          รายงานสัสดีจงัหวดัทราบ 

๓๓.   การจดัทาํบญัชีรายชื�อทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที� ๒ (แบบ สด.๒๗) ไดก้าํหนดให้ 

           จดัทาํตามระเบียบในขอ้ใด 

๑. พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗  โดย ทบ. จดัหาแบบพิมพ ์

๒. กฎกระทรวงฉบบัที� ๔๐ พ.ศ.๒๕๑๖ โดยกระทรวงมหาดไทยจดัหาแบบพิมพ ์

๓. ทา้ยคาํสั�ง ทบ.ที� ๑๑๗๓/๒๕๒๘ ลง ๒๕ ธ.ค.๒๘ โดย ทบ.จดัหาแบบพิมพ ์

๔. ทา้ยบนัทึกขอ้ตกลงฯ  โดยกระทรวงมหาดไทยจดัหาแบบพิมพ ์

๓๔.   องคป์ระกอบของการยา้ยภูมิลาํเนาทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ขอ้ใดกล่าวถูก 

           ตอ้งที�สุด 

๑. มีที�อยูเ่ป็นหลกัฐาน, ประกอบอาชีพเป็นประจาํ, ยา้ยอาํเภอถูกตอ้งตามระเบียบของกระทรวง 

มหาดไทย 

๒. มีที�อยูเ่ป็นหลกัฐาน, ประกอบอาชีพเป็นประจาํ, และไม่ประสงคห์ลีกเลี�ยงการรับราชการ 

ทหาร 

๓. มีที�อยูเ่ป็นหลกัฐาน, มีการยา้ยมาอยูท่ ั�งครอบครัวและประกอบอาชีพเป็นประจาํ 

๔. ถูกทุกขอ้ 

๓๕.   หนงัสือแจง้ยา้ยภูมิลาํเนาทหาร ( แบบ สด.๑๒ )  ใชก้บับุคคลประเภทใด 

 ๑.    ทหารกองเกิน หรือทหารกองหนุนประเภทที� ๒ 

 ๒.    ทหารกองหนุนประเภทที� ๑ หรือทหารกองหนุนประเภทที� ๒ 

 ๓.    ทหารประจาํการ หรือทหารกองประจาํการ 

 ๔.    นายทหารสัญญาบตัรกองหนุน หรือนายทหารสัญญาบตัรนอกกอง 

 



 
 
 
 
๓๖.   เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงทอ้งที�อาํเภอ ให้หน่วยที�เกี�ยวขอ้งจดัทาํบญัชีเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงทอ้งที� 

         รายงานหน่วยที�เกี�ยวขอ้งทราบ อยากทราบวา่บญัชีที�ใชมี้กี�แบบ 

๑. ๑     แบบ 

๒. ๒    แบบ 

๓. ๓    แบบ 

๔. ๔    แบบ 

๓๗.   บุคคลพลเรือนสอบเขา้รับราชการเป็นทหารประจาํการ ถูกนาํตวัขึ�นทะเบียนกองประจาํการภาย 

           หลงัวนัแต่งตั�งยศ จะลว้งวนัรับราชการอยา่งไร 

๑. วนัร้องขอเขา้กองประจาํการครั� งแรก 

๒. วนัที�ไดรั้บการแต่งตั�งยศเป็นสิบตรี 

๓. วนัที�ไดส้าํเร็จการฝึกเบื�องตน้ 

๔. วนัรายงานตวัครั� งแรก 

๓๘.   ผูมี้อาํนาจถอนทะเบียนกองประจาํการ (แบบ สด.๓) ไดแ้ก่ 

 ๑.    รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงกลาโหมทาํการแทนรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม 

 ๒.   รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมทาํการแทนรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

 ๓.    รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมร่วมกบัปลดักระทรวงกลาโหม 

 ๔.    รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมร่วมกบัรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

๓๙.   นายบุญถึง     จนใจ  สาํเร็จการฝึกวชิาทหารชั�นปีที� ๒ และชั�นมธัยมศึกษาปีที� ๖ ไดร้้องขอเขา้กอง 

          ประจาํการในคราวตรวจเลือกประจาํปี จะบนัทึกบรรทดั เพราะ ........ ในทะเบียนกองประจาํการ 

          (สด.๓) อยา่งไร         

๑. ไม่ตอ้งบนัทึก ปล่อยวา่งไว ้

๒. ร้องขอเขา้กองประจาํการ 

๓. ร้องขอเขา้กองประจาํการ, วุฒิ ม.๖ และสาํเร็จชั�นปีที� ๒ ตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการ 

 ฝึกวชิาทหาร  

๔. ร้องขอเขา้กองประจาํการ, วุฒิ ม.๖ 

๔๐.   ผูที้�อยูใ่นกาํหนดผอ่นผนัตอ้งถูกเขา้กองประจาํการเพราะคนจาํพวกอื�นมีไม่พอกบัจาํนวนที�ตอ้งการ 

          จะบนัทึกทะเบียนกองประจาํการ (แบบ สด.๓) อยา่งไร 

๑. บนัทึกริมซา้ยของทะเบียนกองประจาํการตรงบรรทดัอายดุว้ยหมึกแดงวา่ “ หมดเหตุ 

ผอ่นผนั ”  

๒. บนัทึกริมซา้ยของทะเบียนกองประจาํการตรงบรรทดัอายดุว้ยหมึกแดงวา่ “ คนผอ่นผนั ”  



๓. บนัทึกในทะเบียนกองประจาํการตรงบรรทดัเพราะดว้ยหมึกดาํวา่ “หมดเหตุผอ่นผนั” 

๔. บนัทึกในทะเบียนกองประจาํการตรงบรรทดัเพราะดว้ยหมึกดาํวา่ “คนผอ่นผนั” 

 
 
๔๑.   ทหารกองประจาํการเมื�อไดรั้บราชการกองประจาํการจนครบกาํหนดปลดแลว้จะตอ้งอยูใ่น 

          กองหนุนชั�นที� ๒ ประเภทที� ๑ เป็นเวลาเท่าใด 

 ๑.    ๗  ปี 

 ๒.    ๑๐  ปี 

 ๓.    ๖  ปี 

 ๔.    ไม่มีขอ้ใดถูก 

๔๒.   ทะเบียนกองประจาํการ (แบบ สด.๓) ที�ดาํเนินการขึ�นทะเบียนใหแ้ก่ผูที้�ถูกส่งเขา้กองฯ ในวนั 

           ตรวจเลือกฯ จะส่งใหฝ่้ายสรรพกาํลงั มทบ.เมื�อใด 

๑. ภายในเดือนพฤศจิกายนของปี 

๒. ภายในเดือนกนัยายนของปี 

๓. ภายใน  ๙๐  วนั 

๔. ภายใน  ๓๐  วนั 

๔๓.   นายไข ้     หวดันก  ทหารกองเกินเกิด  ๑ ส.ค.๒๗ รายงานตวัเป็น นนส.เมื�อวนัที� ๑ พ.ค.๔๔ เมื�อถึง 

           วนัที� ๑ ต.ค.๔๕ หน่วยไดน้าํตวัไปขึ�นทะเบียนกองประจาํการและจะลว้งวนัรับราชการตามขอ้ใด 

๑. ๑  ต.ค. ๔๕ 

๒. ๑  ม.ค. ๔๕ 

๓. ๑  พ.ค. ๔๔ 

๔. ๑  ม.ค. ๔๔ 

๔๔.   ทหารกองหนุนผูใ้ดไดรั้บอนุญาตใหเ้ปลี�ยนชื�อตวัชื�อสกุล ใหผู้น้ั�นนาํหลกัฐานไปแจง้ต่อนายอาํเภอ 

           ทอ้งที�ที�เป็นภูมิลาํเนาทหารทราบภายในกาํหนดเท่าใด 

 ๑.    ภายใน  ๗  วนั 

 ๒.    ภายใน  ๑๕  วนั 

 ๓.    ภายใน  ๓๐  วนั 

 ๔.    ภายใน  ๖๐  วนั 

๔๕.   ใบสาํคญั (แบบ สด.๙) ที�สัสดีจงัหวดัพร้อมกบัผูว้า่ราชการจงัหวดัจะออกใหแ้ก่บุคคลใดบา้ง 

 ๑.    นายทหารสัญญาบตัรที�ถูกถอดหรือออกจากยศ 

 ๒.   นายทหารสัญญาบตัรที�ลาออกจากราชการ 

 ๓.    ทหารประจาํการที�ถูกปลดตามมาตรา ๔๑ 

 ๔.    ทหารกองเกินที�ถูกจาํคุก 

 



 
 
 
 
๔๖.   ใครเป็นผูล้งนามกาํกบัไวใ้ตผ้ลการจบัสลากสีดาํในบญัชีเรียกฯ ( สด.๑๖ ) ฉบบัของอาํเภอในการ 

          ตรวจเลือกทหารกองเกินเขา้รับราชการทหารกองประจาํการประจาํปี 

 ๑.    ประธานกรรมการตรวจเลือก 

 ๒.    นายอาํเภอ หรือผูอ้าํนวยการเขต 

 ๓.    กรรมการสัสดีจงัหวดั 

 ๔.    ไม่มีขอ้ใดถูก 

๔๗.   ทหารกองเกินถูกปลดเพราะพิการฯ ในวนัตรวจเลือกจะไดรั้บเอกสารตามขอ้ใดเป็นหลกัฐาน 

 ๑.    ใบสาํคญั สด.๕  และใบสาํคญั (สด.๙) 

 ๒.   ใบสาํคญั สด.๕  และหนงัสือสาํคญั (สด.๘) 

 ๓.    ใบสาํคญั สด.๔  และใบสาํคญั (สด.๙) 

 ๔.    ใบสาํคญั สด.๔  และหนงัสือสาํคญั (สด.๘) 

๔๘.  ทหารกองประจาํการที�ถูกปลดตามมาตรา ๔๐ แห่ง พ.ร.บ.รับราชการทหาร ถา้อายยุงัไม่ถึง ๓๐ ปี 

          บริบูรณ์ ใหป้ลดเป็นทหารกองหนุนประเภทใด 

๑. ทหารกองหนุนชั�นที� ๒  ประเภทที� ๑ 

๒. ทหารกองหนุนชั�นที� ๒  ประเภทที� ๒ 

๓. ทหารกองหนุนชั�นที� ๑   ประเภทที� ๒ 

๔. ทหารกองหนุนชั�นที� ๑   ประเภทที� ๑ 

๔๙.   ขอ้ใดกล่าวถึงการแกไ้ขหนงัสือสาํคญั (สด.๘) ไดถู้กตอ้งที�สุด 

 ๑.    ขีดฆ่าคาํที�ผดิดว้ยหมึกดาํ เขียนคาํที�ถูกใตห้รือต่อคาํที�ผดิดว้ยหมึกดาํ สัสดีจงัหวดัลงชื�อและ 

         ประทบัตราประจาํตาํแหน่ง 

 ๒.    ขีดฆ่าคาํที�ผดิดว้ยหมึกดาํ เขียนคาํที�ถูกใตห้รือต่อคาํที�ผดิดว้ยหมึกดาํ ถา้เขียนใตใ้ห้ลงชื�อ 

          กาํกบั ประทบัตราประจาํตาํแหน่งสัสดีจงัหวดั ถา้ไม่มีใหใ้ชต้ราผูว้า่ราชการจงัหวดัประทบั 

                      แทน 

๓.   ขีดฆ่าคาํที�ผดิดว้ยหมึกดาํ เขียนคาํที�ถูกใตห้รือต่อคาํที�ผดิดว้ยหมึกดาํ และประทบัตราประจาํ 

ตาํแหน่งสัสดีจงัหวดัตรงที�ขีดฆ่า ถา้ไม่มีใหใ้ชต้ราผูว้า่ราชการจงัหวดัประทบัแทน 

๔.   ขีดฆ่าคาํที�ผิดดว้ยหมึกดาํ เขียนคาํที�ถูกใตห้รือต่อคาํที�ผดิดว้ยหมึกดาํ ถา้เขียนใตใ้ห้ทาํเครื�อง 

หมายตก สัสดีจงัหวดัลงชื�อกาํกบัและประทบัตราประจาํตาํแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั 

 
 
 
 



 
 
 

๕๐.   เอกสารของบุคคลในขอ้ใดที�ไม่มีสิทธิมีไวเ้ป็นหลกัฐานประจาํตวั 

 ๑.    นายวนัฉลามฯ  อาย ุ๒๐ ปี มีใบสาํคญั (สด.๙) แลว้ 

 ๒.    นายวนัฉลาดฯ แต่งงานแลว้เมื�ออาย ุ๒๓ ปี และมีหนงัสือสาํคญั (สด.๘) ใหภ้รรยาเก็บไว ้

 ๓.    นายวนัฉกรรจฯ์ บิดานายวนัฉมวกซึ�งอาย ุ๑๙ ปี  มาแจง้ต่อสัสดีอาํเภอวา่บุตรตนเองเกณฑ ์

                      ทหารแลว้โดยนาํใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ มาแสดงยนืยนั 

 ๔.    นายวนัแฉลม้ฯ มาแจง้สัสดีอาํเภอวา่ตนเองจบัไดส้ลากดาํตั�งแต่เกณฑท์หารเมื�อ ๕ ปีก่อน 

                      ตอนนี�อาย ุ๓๐ ปีแลว้ ยงัเก็บ สด.๔๓ ไวอ้ยา่งดี  

๕๑.   การติดตามทหารหนีราชการซึ�งมีภูมิลาํเนาทหารอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ให้ดาํเนินการดงันี�  

 ๑.    ผบ.หน่วยทหารแจง้ตรงไปยงัสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ และสาํเนาเรื�องใหส้ัสดีกรุงเทพฯ 

                     ทราบ 

 ๒.   ผบ.หน่วยทหารแจง้ตรงไปยงัสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ และสาํเนาเรื�องให ้จทบ.ก.ท.ทราบ 

 ๓.   ผบ.หน่วยทหารแจง้ตรงไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดักรุงเทพและสาํเนาเรื�องให ้จทบ.ก.ท.ทราบ 

 ๔.   ผบ.หน่วยทหารแจง้ตรงไปยงัสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ และสาํเนาเรื�องใหส้ัสดีเขตตามภูมิ 

                     ลาํเนาทราบ 

๕๒.   เมื�อจงัหวดัที�เป็นภูมิลาํเนาทหารไดรั้บแจง้การขอติดตามจบัตวัทหารหนีแลว้ สัสดีจงัหวดัตอ้ง 

           ปฏิบติัเป็นลาํดบัแรกคือ 

๑. ตรวจสอบบญัชีรายชื�อทหารกองประจาํการหนีราชการ (สด.๓๓) และแกไ้ขใหต้รงกบัสมุด 

ทะเบียนกองประจาํการ บนัทึกใหท้ราบดว้ยดินสอดาํวา่หนีครั� งที�เท่าใด 

๒. ตรวจสอบบญัชีรายชื�อทหารหนีแกไ้ขใหต้รงกบัทะเบียนกองประจาํการ (สด.๓) แลว้บนัทึก 

ดว้ยดินสอดาํใหท้ราบวา่หนีครั� งที�เท่าใด เมื�อใด  

๓. คดัรายชื�อลงในบญัชีทหารกองประจาํการหนีราชการ (แบบ สด.๓๓) เพื�อแจง้อาํเภอทราบ 

๔. ตรวจสอบบญัชีรายชื�อฯ (สด.๓๓) ใหต้รงกบัทะเบียนกองประจาํการ (สด.๓) บนัทึกดว้ย 

ดินสอดาํใหท้ราบวา่หนีครั� งที�เท่าใด เมื�อใด 

๕๓.   บญัชีรายชื�อทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที� ๒ (แบบ สด.๒๗) จะทาํลายไดเ้มื�อใด 

 ๑.    เมื�อมีการจาํหน่ายหมดทั�งตาํบลแลว้ 

 ๒.    เมื�อมีการเรียกทหารกองเกินเขา้รับการฝึกแลว้ทั�งตาํบล 

 ๓.    เมื�อคนชั�นปีนั�นมีอายคุรบ ๔๖ ปีบริบูรณ์แลว้ 

 ๔.    ถูกทุกขอ้ 

๕๔.   ขอ้ใดกล่าวถึงแบบพิมพบ์ญัชีรายชื�อฯ (แบบ สด.๒๗)  ไดอ้ยา่งถูกตอ้งที�สุด 

 ๑.    บญัชีมี ๒ หนา้  หนา้หนึ�งลงได ้๕ รายชื�อ  เวน้รายชื�อละ ๔ บรรทดั 

 ๒.   บญัชีมี ๑  หนา้  หนา้หนึ�งลงได ้๔ รายชื�อ   เวน้รายชื�อละ ๔ บรรทดั 



 ๓.    บญัชีมี ๒ หนา้   หนา้หนึ�งลงได ้๕ รายชื�อ   เวน้รายชื�อละ ๓ บรรทดั 

 ๔.    บญัชีมี ๑ หนา้    หนา้หนึ�งลงได ้๕ รายชื�อ   เวน้รายชื�อละ ๔ บรรทดั 

๕๕.   ในเดือนมกราคม ใหส้ัสดีจงัหวดัจดัทาํบญัชีเรียกฯ คนอายธุรรมดา โดยคดัรายชื�อจากเอกสารใด 

 ๑.    สด.๑๖ 

 ๒.   บญัชีฯ  (แบบ สด.๒๗) 

 ๓.   บญัชีรายชื�อ  (แบบ สด.๒) 

 ๔.   บญัชีทหารกองเกิน  (แบบ สด.๑) 

๕๖.   บญัชีรายชื�อทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที� ๒ (แบบ สด.๒๗) เป็นหลกัฐานสาํคญั 

           ถา้เขียนผดิจาํเป็นตอ้งแกไ้ข ใหด้าํเนินการตามขอ้ใด 

๑. ขีดฆ่าคาํผดิดว้ยหมึกแดง เขียนคาํที�ถูกใตห้รือต่อจากคาํที�ขีดฆ่าดว้ยหมึกดาํ ผูล้งชื�อกาํกบั 

คือสัสดีจงัหวดัตรงที�ขีดฆ่า 

๒. ขีดฆ่าคาํผดิดว้ยหมึกแดง เขียนคาํที�ถูกใตห้รือต่อจากคาํที�ขีดฆ่าดว้ยหมึกดาํ ลงชื�อผูบ้นัทึก 

กาํกบัไวใ้นช่องหมายเหตุ 

๓. ขีดฆ่าคาํผดิดว้ยหมึกแดง เขียนคาํที�ถูกใตห้รือต่อจากคาํที�ขีดฆ่าดว้ยหมึกแดง สัสดีจงัหวดั 

ลงชื�อกาํกบัในช่องหมายเหตุ 

๔. ขีดฆ่าคาํผดิดว้ยหมึกแดง เขียนคาํที�ถูกใตห้รือต่อจากคาํที�ขีดฆ่า ลงลายมือชื�อผูบ้นัทึกกาํกบั 

ไวต้รงที�ขีดฆ่า 

๕๗.   การเก็บทะเบียนกองประจาํการ  (แบบ สด.๓)  มีวธีิการเก็บอยา่งไร 

 ๑.    เก็บแยกเป็นแผนก รวมทุก พ.ศ. และเรียงตามเลขเครื�องหมาย 

 ๒.    เก็บแยกเป็นแผนก แยกเป็น พ.ศ.ที�เขา้กองประจาํการ และเรียงเลขเครื�องหมาย 

 ๓.    เก็บแยกเป็นแผนก แยกเป็น พ.ศ. เล่มหนึ�งมี ๒๐๐ ฉบบั 

 ๔.    เก็บรวมทุกแผนก แยกเป็น พ.ศ. และเรียงตามเลขเครื�องหมาย 

๕๘.   การเขียนทะเบียนกองประจาํการ (แบบ สด.๓) ถา้บิดาของผูขึ้�นทะเบียนกองประจาํการตาย  

          บนัทึกอยา่งใด 

๑. ช่อง  อาชีพบิดา ..... บนัทึกดว้ยดินสอดาํในวงเล็บวา่ ..... (บิดาถึงแก่กรรม) 

๒. ช่อง  ชื�อบิดา .....เขียนดว้ยดินสอดาํในวงเล็บวา่ ..... (บิดาถึงแก่กรรม) 

๓. ช่อง  อาชีพบิดา ..... บนัทึกดว้ยหมึกดาํในวงเล็บวา่ ..... (บิดาถึงแก่กรรม) 

๔. ช่อง  ชื�อบิดา ..... เขียนดว้ยหมึกดาํวา่ ..... “ บิดาถึงแก่กรรม ” 

๕๙.   คนที�ส่งตวัเขา้กองประจาํการหลงัวนัตรวจเลือก สัสดีจงัหวดัตอ้งส่งทะเบียนกองประจาํการไปเก็บ 

          ที� มทบ.เมื�อใด 

๑. ภายใน ๖๐ วนั  นบัแต่วนัขึ�นทะเบียนกองประจาํการ 

๒. ภายใน ๓๐ วนั  นบัแต่วนัขึ�นทะเบียนกองประจาํการเสร็จสิ�น 

๓. ภายในเดือน ก.ย.ของปีนั�น 



๔. ภายใน ๙๐ วนั  นบัแต่วนัขึ�นทะเบียนกองประจาํการทหารผลดันั�น  

 
 
๖๐.   ขอ้ใดกล่าวถึงวนัขึ�นทะเบียนกองประจาํการและวนัรับราชการไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามมาตรา ๙ แห่ง 

          พระราชบญัญติัรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗  

๑. ใหขึ้�นทะเบียนในวนัที�เขา้กองประจาํการเท่านั�น 

๒. เมื�อเขา้กองประจาํการใหขึ้�นทะเบียนโดยไม่ชกัชา้ 

๓. ถา้ขึ�นทะเบียนไม่ทนัจะขึ�นทะเบียนภายหลงัก็ได ้และใหถื้อวา่วนัขึ�นทะเบียนกบัวนัเขา้กอง 

เป็นคนละวนัแต่เริ�มนบัวนัรับราชการตั�งแต่วนัเขา้กอง 

๔. ถูกทั�งขอ้ ๒.  และขอ้ ๓. 

๖๑.   คนหลีกเลี�ยงที�ส่งเขา้กองประจาํการภายหลงัวนัตรวจเลือก ใครเป็นผูน้าํตวัขึ�นทะเบียน ฯ 

 ๑.    เจา้หนา้ที�ฝ่ายรับคน 

 ๒.    นายอาํเภอภูมิลาํเนาทหาร 

 ๓.    ปลดัจงัหวดั 

 ๔.    ขอ้ ๒.  และขอ้ ๓.  ถูกตอ้ง 

๖๒.   บุคคลใดตอ้งขึ�นทะเบียนกองประจาํการ 

 ๑.    ขา้ราชการกลาโหมพลเรือน 

 ๒.   นกัเรียนนายสิบทหารบกเมื�อมีอาย ุ๑๘ ปีบริบูรณ์ 

 ๓.    ทหารพราน 

 ๔.    ที�กล่าวมาตอ้งขึ�นทะเบียนทั�งหมด 

๖๓.   นายแหว้ฯ อาย ุ๑๗ ปีบริบูรณ์พอดี ไดไ้ปพบสัสดีอาํเภอเมืองสงขลา พร้อมดว้ยหลกัฐานทะเบียน 

          บา้นตนเอง และของบิดาซึ� งอยูที่� อ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่ และของมารดาอยูที่� อ.นาแหว้ จว.เลย 

          สัสดีอาํเภอเมืองสงขลาจะแนะนาํนายแห้วตามขอ้ใดจึงถูกตอ้ง 

 ๑.    ใหน้ายแหว้ฯ ไปขอลงบญัชีทหารกองเกินที� อ.นาแห้ว จึงจะถูกตอ้ง 

 ๒.    ใหน้ายแหว้ฯ ตอ้งไปลงบญัชีทหารฯ ที� อ.อมก๋อย เพราะบิดามีชื�ออยูที่�นั�น 

 ๓.     ใหน้ายแหว้ฯ ลงบญัชีทหารฯ ที� อ.เมืองสงขลาได ้เพราะชื�อตนเองอยูที่�สงขลา 

 ๔.     ใหน้ายแหว้ฯ ลงบญัชีทหารฯ ที� อ.เมืองสงขลาได ้หากร้องขอเขา้รับราชการ  

๖๔.   คนที�หลีกเลี�ยงขดัขืนตามมาตรา ๓๓ แห่ง พ.ร.บ.รับราชการทหารฯ ที�ส่งเขา้กองประจาํการ ให ้

          บนัทึกริมซา้ยทะเบียนกองประจาํการวา่อยา่งไร 

 ๑.    ตกคา้งการเรียก 

 ๒.    หลีกเลี�ยงขดัขืน 

 ๓.    หลีกเลี�ยงการเรียก 

 ๔.    หลบเลี�ยงการเรียก 

 



 
 
 
๖๕.   ขอ้ใดกล่าวถึงการแกไ้ขหนงัสือสาํคญั ( สด.๘ )  ไดถู้กตอ้งตามระเบียบ 

 ๑.    ขีดฆ่าคาํผดิดว้ยหมึกดาํ เขียนคาํที�ถูกใตห้รือต่อคาํผดิดว้ยหมึกดาํ สัสดีจงัหวดัลงชื�อกาํกบั 

 ๒.    ขีดฆ่าคาํผดิดว้ยหมึกดาํ เขียนคาํที�ถูกใตห้รือต่อคาํผดิดว้ยหมึกดาํ ประทบัตราประจาํ 

                     ตาํแหน่งสัสดีจงัหวดั และสัสดีจงัหวดัลงชื�อกาํกบั 

 ๓.    ขีดฆ่าคาํผดิดว้ยหมึกดาํ เขียนคาํที�ถูกใตห้รือต่อคาํผดิดว้ยหมึกดาํ ประทบัตราประจาํ 

                      ตาํแหน่งสัสดีจงัหวดั ถา้ไม่มีใหใ้ชต้ราประจาํตาํแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดัแทน 

 ๔.    ขีดฆ่าคาํผิดดว้ยหมึกดาํ เขียนคาํที�ถูกใตห้รือต่อคาํผดิดว้ยหมึกดาํ ประทบัตราประจาํ 

                      ตาํแหน่งสัสดีจงัหวดั ถา้ไม่มีใหล้งชื�อกาํกบัไว ้

๖๖.   ผูที้�ถูกเขา้กองประจาํการในปีที�มีอาย ุ๒๑ ปีบริบูรณ์ แต่ถูกกาํหนดตวัใหเ้ขา้กองประจาํการในผลดั 

         อื�นของปีต่อไป จะบนัทึกทะเบียนกองประจาํการอยา่งใด 

๑. บนัทึกริมซา้ยตรงบรรทดัอายุวา่   “ ถูกเขา้กองประจาํการ เม.ย. .... เพิ�งเขา้รับราชการ ”  

๒. บนัทึกริมซา้ยบรรทดัยศ-ชื�อ วา่    “ ถูกเขา้กองประจาํการ เม.ย. .... เพิ�งเขา้รับราชการ ” 

๓. บนัทึกริมซา้ยบรรทดัเพราะดว้ยหมึกดาํวา่  “ ถูกเขา้กองประจาํการ เม.ย. .... เพิ�งเขา้รับ

ราชการ ” 

๔. บนัทึกริมซา้ยบรรทดัใดบรรทดัหนึ�งดว้ยหมึกแดงวา่  “ ถูกเขา้กองประจาํการ เม.ย. ...        

เพิ�งเขา้รับราชการ ” 

๖๗.   การบนัทึกตน้ขั�วใบสาํคญั (แบบ สด.๙) เพื�อจาํหน่ายทหารกองเกินเขา้กองประจาํการขอ้ใดถูกตอ้ง 

 ๑.    บนัทึกดา้นหลงัตน้ขั�วใบสาํคญั (แบบ สด.๙) ดว้ยหมึกดาํ ผูบ้นัทึกไม่ตอ้งลงชื�อกาํกบัไว ้

 ๒.   บนัทึกดา้นหนา้ตามเส้นทาบเฉียงซา้ยดว้ยหมึกดาํในลกัษณะจาํหน่ายเขา้กอง ผูบ้นัทึกลงชื�อ 

                     กาํกบั 

 ๓.    บนัทึกดา้นหนา้ตามเส้นทาบเฉียงซา้ยดว้ยหมึกแดงในลกัษณะจาํหน่ายเขา้กอง ผูบ้นัทึกลง 

         ชื�อกาํกบั 

๔.    บนัทึกดา้นหลงัตน้ขั�วใบสาํคญั (แบบ สด.๙) ดว้ยหมึกแดง ผูบ้นัทึกลงชื�อกาํกบัไว ้

๖๘.   ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งที�สุด 

 ๑.    นายทหารสัญญาบตัรตอ้งปฏิบติัตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ มาตรา ๓๙ 

 ๒.    นายทหารประทวนประจาํการตอ้งปฏิบติัตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 

 ๓.    ทหารกองเกินไม่ตอ้งปฏิบติัตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 

 ๔.    ขอ้ ๑.  และขอ้ ๒. น่าจะถูกตอ้ง 

 
 
 



 
 
 
๖๙.   ผูที้�หลีกเลี�ยงขดัขืนมีอายเุกินกวา่กาํหนดสั�งเรียก และมีคุณวฒิุพิเศษซึ�งจะอยูใ่นกองประจาํการนอ้ย 

         กวา่ ๒ ปีได ้ใหบ้นัทึกขอ้ความในทะเบียนกองประจาํการ (แบบ สด.๓) ดงันี�  

๑. บรรทดัเพราะ .... บนัทึกดว้ยหมึกดาํวา่ “ ร้องขอเขา้กองประจาํการ ” 

๒. ตรงบรรทดัอายริุมซา้ยทะเบียนบนัทึกดว้ยหมึกแดงวา่ “ หลีกเลี�ยงการเรียก ” 

๓. บนัทึกที�ดา้นหลงัทะเบียนกองประจาํการ ผูบ้นัทึกลงชื�อกาํกบั 

๔. ตอ้งบนัทึกทั�งขอ้ ๑.  และขอ้ ๒. 

๗๐.   เมื�อทหารกองประจาํการมาขออนุญาตลากิจต่อนายอาํเภอ ควรอนุญาตใหล้าไดไ้ม่เกินกี�วนั 

 ๑.    ๕  วนั 

 ๒.    ๗  วนั 

 ๓.    ๖  วนั 

 ๔.    ไม่มีขอ้ใดถูก 

๗๑.   นายทหารสัญญาบตัรที�ถูกปลดเป็นพน้ราชการทหารประเภทที� ๒ ตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง 

          เป็นการปลดดว้ยเหตุใด 

๑. พิการทุพพลภาพ 

๒. มีโรคไม่สามารถรับราชการได ้

๓. ถูกถอดหรือออกจากยศ 

๔. ถูกทุกขอ้ 

๗๒.   การบนัทึกจาํหน่ายตน้ขั�วใบสาํคญั (แบบ สด.๙) กรณีลงบญัชีทหารซํ� า ใหบ้นัทึกดงันี� 

 ๑.    บนัทึกดา้นหนา้ดว้ยหมึกดาํวา่ “ ซํ� ากบัใบสาํคญัที� .... พ.ศ. .... ไดท้าํลายใบสาํคญัแลว้ ” 

         ผูบ้นัทึกลงชื�อกาํกบัไว ้

 ๒.    บนัทึกดา้นหลงัดว้ยหมึกดาํ ผูบ้นัทึกลงชื�อกาํกบั 

 ๓.    บนัทึกดา้นหลงัดว้ยหมึกแดงวา่ “ ซํ� ากบัใบสาํคญัที� .... พ.ศ. .... ไดท้าํลายใบสาํคญัแลว้ ” 

 ๔.    บนัทึกดา้นหนา้ดว้ยหมึกแดงวา่ “ ซํ� ากบัใบสาํคญัที� .... พ.ศ. .... ไดท้าํลายใบสาํคญัแลว้ ” 

          ผูบ้นัทึกลงชื�อกาํกบั 

๗๓.   การปลดทหารกองประจาํการเป็นทหารกองหนุนแผนกทหารบก ผูบ้งัคบัหน่วยมีวธีิปฏิบติัดงันี� 

 ๑.    ส่งรายชื�อผูค้รบกาํหนดปลด, สมุดประจาํตวัทหารกองหนุนฯ ต่อ ผบ.จทบ.ในเขตพื�นที� 

 ๒.    ส่งบญัชีหางวา่วนาํปลดฯ ต่อสัสดีจงัหวดัภูมิลาํเนา 

 ๓.    ส่งหางวา่วนาํปลดฯ ต่อ ผบ.จทบ.ในเขตพื�นที� 

 ๔.    ส่งบญัชีรายชื�อต่อ ผบ.จทบ. ในเขตพื�นที� 

 
 



 
 
 
๗๔.   การปลดทหารเรือออกจากกองประจาํการ ผูบ้งัคบัหน่วยในขอ้ใดดาํเนินการถูกตอ้งที�สุด 

 ๑.    ส่งสมุดประจาํตวัทหารกองหนุนประเภทที� ๑ และหางวา่วนาํปลดฯ ต่อ ผบ.จทบ.ในเขต 

         พื�นที� 

 ๒.    ส่งบญัชีรายชื�อผูที้�ครบปลดต่อกรมกาํลงัพลทหารเรือเพื�อยื�นหางวา่วนาํปลดต่อสัสดีจงัหวดั 

         ตามภูมิลาํเนา 

 ๓.    ส่งหางวา่วนาํปลดฯ ต่อ ผบ.จทบ.ในเขตพื�นที� เพื�อยื�นต่อสัสดีจงัหวดัตามภูมิลาํเนาทหาร 

 ๔.    ส่งหางวา่วนาํปลดต่อกรมกาํลงัพลทหารเรือ เพื�อยื�นต่อ จทบ.ที�หน่วยอยูใ่นเขตพื�นที� 

๗๕.   การปลดทหารอากาศออกจากกองประจาํการ ให้ดาํเนินการดงันี�  

 ๑.    ผูบ้งัคบัหน่วยส่งบญัชีรายชื�อผูค้รบกาํหนดปลดต่อกรมกาํลงัพลทหารอากาศ 

 ๒.    ผูบ้งัคบัหน่วยส่งหางวา่วนาํปลดฯ ต่อแผนกสัสดีจงัหวดั 

 ๓.    ผูบ้งัคบัหน่วยส่งรายชื�อผูที้�ครบกาํหนดต่อแผนกสัสดีจงัหวดัภูมิลาํเนาทหาร 

 ๔.    ผูบ้งัคบัหน่วยส่งรายชื�อผูที้�ครบกาํหนดต่อ จทบ.ในเขตพื�นที� 

๗๖.   การปลดตาํรวจออกจากกองประจาํการซึ� งรับราชการประจาํในทอ้งที�กรุงเทพมหานคร ผูใ้ดตอ้งส่ง 

          รายชื�อผูค้รบกาํหนดปลดต่อ ผบ.จทบ.ที�จงัหวดัภูมิลาํเนาทหารอยูใ่นเขตพื�นที�เพื�อขอทราบสังกดั 

๑. ผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ 

๒. ผูบ้งัคบัการตาํรวจนครบาล 

๓. ผูบ้งัคบัการกองกาํลงัพล กรมตาํรวจ 

๔. ผูก้าํกบัการตาํรวจจงัหวดั 

๗๗.   ทะเบียนกองประจาํการแผนกตาํรวจ ถา้มี ๑๑๙ ฉบบั มีวธีิเก็บดงันี� 

 ๑.    ตั�งเป็น ๒ เล่ม คือ เล่มที� ๑ มี ๑๐๐ ฉบบั, เล่มที� ๒ มี ๑๙ ฉบบั 

 ๒.    ตั�งเป็น ๑ เล่ม เก็บทั�ง ๑๑๙ ฉบบั 

 ๓.    ตั�งเป็น ๒ เล่ม เล่มที� ๑ มี ๖๐ ฉบบั, เล่มที� ๒ มี ๕๙ ฉบบั 

 ๔.    ตั�งไดต้ามขอ้ ๑.  และขอ้ ๒. 

๗๘.   พลฯทองมี      มาเกิด  เขา้รับราชการทหารกองประจาํการเมื�อ ๑ พ.ค.๔๒ ระหวา่งรับราชการไดห้นี 

           ราชการตั�งแต่วนัที� ๑๕ ธ.ค.๔๒ และกลบัเขา้รับราชการเมื�อวนัที� ๒๐ ก.พ.๔๓  พลฯทองมี   มาเกิด  

           หนีราชการไปเท่าใด 

๑. ๒  เดือน  ๘  วนั 

๒. ๒  เดือน  ๖  วนั 

๓. ๒  เดือน  ๗  วนั 

๔. ๓  เดือน 

 



 
 
 
๗๙.   สัสดีอาํเภอตอ้งส่งบญัชีรายชื�อคนที�ลงบญัชีทหารกองเกิน (สด.๒) ตามมาตรา ๑๖ ใหจ้งัหวดั 

          เพื�อจดัทาํบญัชีฯ (แบบ สด.๒๗) ภายใน 

๑. เดือน ม.ค. ของปีถดัไป 

๒. ๙๐  วนั 

๓. ๓๐  วนั 

๔. ๖๐  วนั 

๘๐.   การเก็บสาํเนาทะเบียนกองประจาํการ (แบบ สด.๓)  ที�รับโอนให้เก็บดงันี�  

 ๑.    แยกแผนกเป็นจงัหวดั 

 ๒.    รวมทุกแผนก  รวมทุกจงัหวดั 

 ๓.    รวมทุกแผนก  แยกเป็นจงัหวดั 

 ๔.    แยกเป็นแผนก  รวมทุกจงัหวดั 

๘๑.   คนที�ส่งตวัเขา้กองประจาํการในปีถดัไป ใหบ้นัทึกริมซา้ยทะเบียนกองประจาํการ (สด.๓) ดว้ยหมึก 

          แดงที�ใด 

๑. บรรทดัชื�อผูขึ้�นทะเบียน 

๒. บรรทดัอายุ 

๓. ริมซา้ยทะเบียนฯ แห่งใดแห่งหนึ�ง 

๔. บรรทดั วนั เดือน ปีเกิด 

๘๒.    ผูบ้งัคบัหน่วยทหารตอ้งส่งหลกัฐานขอนาํปลดทหารกองประจาํการที�รับราชการครบกาํหนดปลด 

            ต่อหน่วยที�เกี�ยวขอ้งเพื�อยื�นหางวา่วนาํปลดก่อนครบกาํหนดปลดไดกี้�วนั 

๑. ๙๐  วนั 

๒. ไม่นอ้ยกวา่  ๙๐  วนั 

๓. ๖๐  วนั 

๔. ไม่นอ้ยกวา่  ๑๕  วนั 

๘๓.   ผูที้�รับหมายเรียกแลว้ไม่มาเขา้รับการตรวจเลือกเพราะเหตุสุดวสิัยฯ ตอ้งบนัทึกเหตุที�ถูกเรียกนั�นริม 

           ซา้ยทะเบียนกองประจาํการวา่อยา่งใด 

๑. ตกคา้งบญัชี 

๒. ตกคา้งการเรียก 

๓. หลีกเลี�ยงการเรียก 

๔. เหตุสุดวสิัย 

 
 



 
 
 
๘๔.   การปลดทหารกองเกินที�ไม่ถูกเขา้กองประจาํการ เมื�ออายคุรบกาํหนดปลด ใหป้ลดเป็นทหารกอง 

           หนุนประเภทที� ๒  ดงันี� 

๑. พน้ราชการทหารประเภทที� ๒   อาย ุ๔๕ ปีบริบูรณ์ 

๒. ทหารกองหนุนชั�นที� ๓   อายุ ๔๐ ปีบริบูรณ์ 

๓. ทหารกองหนุนชั�นที� ๒   อายุ ๔๐ ปีบริบูรณ์ 

๔. ทหารกองหนุนชั�นที� ๑    อายุ ๓๐ ปีบริบูรณ์  

๘๕.   การจดัทาํบญัชีรายชื�อทหารกองประจาํการที�หนีราชการฯ (สด.๓๓)  ให้จดัทาํดงันี� 

 ๑.    แยกเป็นแผนก ทบ.,  ทร.,  ทอ. 

 ๒.    แยกเป็น พ.ศ. ที�หนีรวมทุกแผนก 

 ๓.    แยกเป็นแผนก ทบ.,  ทร.,  ทอ. ตดัปีภายในเล่ม 

 ๔.    ถูกทุกขอ้ 

๘๖.   ทหารกองเกินซึ�งเขา้รับการตรวจเลือกและมีโรคซึ�งไม่สามารถรับราชการทหารไดต้ามที�กาํหนด 

          ในกฎกระทรวง ใหป้ลดพน้ราชการทหารประเภทที� ๒ ตั�งแต่ 

๑. วนัเขา้รับการตรวจเลือก 

๒. วนัที�  ๑ เม.ย. 

๓. อาย ุ ๔๖  ปีบริบูรณ์ 

๔. วนัที�  ๑ ม.ค. 

๘๗.   สัสดีจงัหวดัตอ้งจดัทาํบญัชีรายชื�อทหารกองประจาํการที�ปลดพิการทุพพลภาพหรือมีโรคซึ�งไม่ 

           สามารถรับราชการทหารได ้ส่งต่อสัสดี มทบ. ภายในเดือน 

๑. ธ.ค.  ของทุกปี 

๒. ต.ค.  ของทุกปี 

๓. ก.ย.  ของทุกปี 

๔. ม.ค.  ของทุกปี 

๘๘.   ทหารที�หนีราชการจนคดีขาดอายคุวามใหป้ลดเป็น 

 ๑.    พน้ราชการทหารประเภทที� ๒ 

 ๒.    พน้ราชการทหารประเภทที� ๑ 

 ๓.    ทหารกองหนุนประเภทที� ๒ หรือพน้ราชการทหารประเภทที� ๒ แลว้แต่กรณี 

 ๔.    ทหารกองหนุนประเภทที� ๑ หรือทหารกองหนุนประเภทที� ๒ แลว้แต่กรณี 

๘๙.   บุคคลใดต่อไปนี�ไม่ตอ้งใชท้ะเบียนกองประจาํการ (แบบ สด.๓) เป็นหลกัฐานรับราชการ 

 ๑.    ทหารกองหนุนประเภทที� ๒ 

 ๒.    ทหารกองประจาํการและตาํรวจกองประจาํการ 



 ๓.    นกัเรียนทหาร 

 ๔.    ทหารประจาํการ 

๙๐.   ขอ้ใดนบัวนัเริ�มเขา้รับราชการทหารกองประจาํการถูกตอ้ง 

 ๑.    นบัตั�งแต่วนัที�เขา้รับราชการทหารกองประจาํการ 

 ๒.    นบัตั�งแต่วนัขึ�นทะเบียนกองประจาํการ 

 ๓.    นบัไดต้ามขอ้ ๑.  และขอ้ ๒. 

 ๔.    ไม่มีขอ้ใดถูก 

๙๑.   การขึ�นทะเบียนกองประจาํการใหก้บัคนที�มีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถส่งตวัมาขึ�นทะเบียนกองประจาํ 

         การได ้เช่น  ไปปฏิบติัหนา้ที�ห่างไกลหรือตาย ใหป้ฏิบติัดงันี�  

๑. ใชห้ลกัฐานตามบญัชีทหารกองเกินที�มี 

๒. ไม่ตอ้งลงลายมือชื�อของผูขึ้�นทะเบียน 

๓. ไม่ตอ้งลงชื�อของผูน้าํขึ�นทะเบียน 

๔. ถูกทุกขอ้ 

๙๒.   ขอ้ใดกล่าวถึงหน่วยทหารซึ�งทาํหนา้ที�ขึ�นทะเบียนกองประจาํการถูกตอ้ง 

 ๑.    หน่วยทหารซึ�งทาํหนา้ที�ขึ�นทะเบียนกองประจาํการมี ๓ ระดบั 

 ๒.    ระดบัมณฑลทหารบกมีสัสดีมณฑลทหารบกเป็นเจา้พนกังานทะเบียน 

 ๓.    ระดบัจงัหวดัทหารบกมีสัสดี จทบ.เป็นเจา้พนกังานทะเบียน 

 ๔.    ถูกทุกขอ้ 

๙๓.   หลกัฐานในขอ้ใดไม่เกี�ยวขอ้งในการรับลงบญัชีทหารกองเกินสาํหรับผูที้�อยูใ่นกาํหนดลงบญัชีตาม 

          มาตรา ๑๖ 

 ๑.    ใบรับ   ( สด.๑๐ ) 

 ๒.    หมายเรียกฯ   ( สด.๓๕) 

 ๓.    ใบสาํคญั   ( สด.๙ ) 

 ๔.    บญัชีทหารกองเกิน ( สด.๑ )  

๙๔.   นายสินฯ   ไดล้งบญัชีทหารกองเกินแลว้ ต่อมาไดเ้ขา้รับการตรวจเลือกทหารกองเกิน จบัไดส้ลาก 

          แดง เขา้กองแผนก ทร.๔ ปัจจุบนัปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที� ๑ หลายปีแลว้ ปัจจุบนัเป็นผู ้

          จดัการบริษทัส่งออกแห่งหนึ�ง  หลกัฐานทางทหารในขอ้ใดไม่มีขอ้มูลของนายสินฯ 

 ๑.    ทะเบียนกองประจาํการ, ตน้ขั�วใบสาํคญัทหารกองเกิน 

 ๒.    หมายนดัเขา้รับราชการทหาร, หางวา่วนาํปลดฯ 

 ๓.    สด.๔,  ประกาศ (สด.๓๘) 

 ๔.    บญัชีเรียกทหารกองเกินเขา้กองประจาํการ, แบบ สด.๔๔  

 
 
 



 
 
๙๕.   ขอ้ความในทะเบียนกองประจาํการ ถา้ช่องใดไม่มีขอ้ความใหบ้นัทึก ตอ้งดาํเนินการตามขอ้ใด 

 ๑.    หาขอ้ความบนัทึกใหส้มบูรณ์ทุกช่อง 

 ๒.    ขีด ( - )  เสียทุกช่อง 

 ๓.    ใหเ้วน้วา่งไวไ้ม่ตอ้งบนัทึก 

 ๔.    ขีด  ( × )  เสียทุกช่อง 

๙๖.   การแกไ้ขใบสาํคญัที�ออกตามมาตรา ๔๐ แห่ง พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ กรณีที�เขียนผดิ 

         จะดาํเนินการอยา่งไร 

๑. ขีดฆ่าคาํที�เขียนผดิดว้ยหมึกดาํ เขียนคาํที�ถูกตอ้งใตห้รือต่อคาํที�ขีดฆ่า ประทบัตราประจาํ 

ตาํแหน่งสัสดีจงัหวดักาํกบัไว ้

๒. ขีดฆ่าคาํที�ผดิดว้ยหมึกดาํแลว้เขียนคาํที�ถูกต่อทา้ยหรือใตค้าํที�ขีดฆ่าดว้ยหมึกดาํ ถา้เขียนใต ้

ใหท้าํเครื�องหมายตกกาํกบัไว ้ประทบัตราประจาํตาํแหน่งนายอาํเภอกาํกบัไว ้

 ๓.    ขีดฆ่าคาํที�ผดิดว้ยหมึกดาํแลว้เขียนคาํที�ถูกต่อทา้ยหรือใตค้าํที�ขีดฆ่าดว้ยหมึกดาํ ถา้เขียนใต ้

         ใหท้าํเครื�องหมายตกกาํกบัไว ้สัสดีอาํเภอลงชื�อกาํกบัไว ้

 ๔.    ขีดฆ่าคาํที�ผิดดว้ยหมึกแดงแลว้เขียนคาํที�ถูกต่อทา้ยหรือใตค้าํที�ขีดฆ่าดว้ยหมึกดาํ ถา้เขียนใต ้

         ใหท้าํเครื�องหมายตกกาํกบัไว ้

๙๗.   การลงบญัชีรายชื�อทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที� ๒ ( สด.๒๗ ) เขียนจากหลกัฐานใด 

          เวน้รายชื�อละเท่าใด และหนา้หนึ�งเขียนไดกี้�รายชื�อ 

 ๑.    บญัชีฯ ( สด.๑ )  เวน้รายชื�อละ ๒ บรรทดั  หนา้หนึ�งเขียนได ้๗ รายชื�อ 

 ๒.    บญัชีฯ ( สด.๑ )  เวน้รายชื�อละ ๓ บรรทดั  หนา้หนึ�งเขียนได ้๖ รายชื�อ 

 ๓.    บญัชีฯ ( สด.๒ )  เวน้รายชื�อละ ๔ บรรทดั  หนา้หนึ�งเขียนได ้๕ รายชื�อ 

 ๔.    บญัชีฯ ( สด.๒ )  เวน้รายชื�อละ ๓ บรรทดั  หนา้หนึ�งเขียนได ้๗ รายชื�อ  

๙๘.   เมื�อมีทหารกองเกินซึ�งมีภูมิลาํเนาอยูต่่างอาํเภอแต่ภายในจงัหวดัเดียวกนัมาแจง้ยา้ยภูมิลาํเนาทหาร 

          เขา้มาอยูใ่นอาํเภอของท่าน ถา้ท่านเป็นสัสดีอาํเภอท่านจะดาํเนินการอยา่งไร 

 ๑.    สอบสวนวา่ไม่มีเจตนาหลีกเลี�ยง สอบถามไปยงัอาํเภอภูมิลาํเนาทหารเดิม เมื�อไดรั้บคาํตอบ 

         ยนืยนัใหรั้บลงบญัชีและออกใบรับใหเ้จา้ตวัรับไป, เรียกใบสาํคญัฉบบัเดิมกลบัมาทาํลาย 

 ๒.    สอบถามอาํเภอภูมิลาํเนาทหารเดิม เมื�อไดรั้บคาํตอบยนืยนัใหรั้บลงบญัชีแลว้ออกใบสาํคญั 

          ให ้และเรียกใบสาํคญัฉบบัเดิมกลบัมาทาํลาย 

 ๓.    สอบสวนปากคาํ, สอบถามอาํเภอภูมิลาํเนาทหารเดิม เมื�อไดรั้บการยนืยนัให้รับลงบญัชี และ 

         ออกใบสาํคญัใหพ้ร้อมกบัเรียกใบสาํคญัฉบบัเดิมกลบัมาทาํลาย 

 ๔.    รับลงบญัชีทหาร (แบบ สด.๑) ออกใบสาํคญั (สด.๙) ใหเ้จา้ตวัรับไป และเรียกใบสาํคญั 

         ฉบบัเดิมกลบัมาทาํลาย 

 



 
 
๙๙.   ขอ้ใดบนัทึกการยา้ยภูมิลาํเนาในทะเบียนกองประจาํการ (สด.๓) ถูกตอ้ง 

 ๑.    วงเล็บบา้นเดิมดว้ยหมึกแดง เขียนใหม่ดว้ยหมึกดาํ บนัทึกช่องหมายเหตุใหท้ราบเรื�อง 

 ๒.    บนัทึกดา้นหลงัช่องยา้ยภูมิลาํเนา 

 ๓.    ใหบ้นัทึกริมซา้ยทะเบียนกองประจาํการ 

 ๔.    ใหบ้นัทึกดา้นหลงัทะเบียนกองประจาํการช่องหมายเหตุ 

๑๐๐. ความหมายของคาํวา่  “ ขาดราชการ  ”  ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้งที�สุด 

 ๑.    ขาด  ๒๔  ชั�วโมงต่อหนา้ราชศรัตรู 

 ๒.    ขาดเกิน  ๓  วนัในเวลาไม่ปกติ 

 ๓.    ขาดโดยมิไดรั้บอนุญาต หรือเมื�อพน้กาํหนดอนุญาตลาในเวลาปกติยงัไม่ถึง ๑๕ วนั 

 ๔.    ถูกทุกขอ้ 

๑๐๑.  เมื�อสัสดีอาํเภอไดรั้บหลกัฐานการปลดทหารกองเกินเป็นพน้ราชการทหารประเภทที� ๒ จะดาํเนิน 

           การเกี�ยวกบับญัชีทหารกองเกินอยา่งไร 

 ๑.    บนัทึกดา้นหลงั (สด.๑) บรรทดัปลดพน้ราชการ .... ตามเรื�องฉบบัที� .... ลงชื�อกาํกบัไว,้ ฉีก 

         มุมล่างดา้นขวา และแกง้บยอดบญัชีใหถู้กตอ้ง 

 ๒.    บนัทึกดา้นหลงั (สด.๑) บรรทดัปลดพน้ราชการ .... ตามเรื�องฉบบัที� .... ลงชื�อกาํกบัไว,้ ฉีก 

         มุมล่างดา้นขวา และถอนบญัชีทหารไปเก็บในแฟ้มพน้ราชการ 

 ๓.    บนัทึกดา้นหลงั (สด.๑) ลงชื�อผูบ้นัทึกกาํกบัไว ้แลว้ฉีกมุมล่างดา้นขวา แกง้บยอดบญัชีให้ 

         ถูกตอ้ง 

 ๔.    บนัทึก (สด.๑) ถอนบญัชีฯไปเก็บไวใ้นแฟ้มปลดพน้ราชการทหารแกบ้ญัชีงบยอดใหถู้กตอ้ง 

๑๐๒.  การยา้ยภูมิลาํเนาทหารต่างอาํเภอภายในจงัหวดัเดียวกนัใหแ้ก่ผูที้�ลงบญัชีทหารกองเกินตามมาตรา 

            ๑๖ แลว้แต่ยงัไม่เป็นทหารกองเกิน ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 

 ๑.    อาํเภอเดิมส่งรายชื�อผูที้�ขอยา้ยภูมิลาํเนาทหารลงในบญัชีหกัโอน แยกเฉพาะรายแจง้อาํเภอ 

         ใหม่ทราบ ครั� นเมื�อคราวถึงกาํหนดส่งบญัชีรายชื�อ (สด.๒) ตอนสิ�นปีให้หมายเหตุใหท้ราบ 

 ๒.    อาํเภอเดิมคดัรายชื�อผูที้�ขอยา้ยภูมิลาํเนาทหารลงในบญัชีรายชื�อคนที�ลงบญัชีทหารกองเกิน 

          (สด.๒) แยกเฉพาะรายแจง้จงัหวดัทราบ ครั�นเมื�อคราวถึงกาํหนดส่งบญัชีรายชื�อ(สด.๒) 

          ตอนสิ�นปีให้หมายเหตุใหท้ราบ 

 ๓.    อาํเภอเดิมคดัรายชื�อผูที้�ขอยา้ยภูมิลาํเนาทหารลงในบญัชีผูที้�อยูใ่นกาํหนดลงบญัชีทหารกอง 

          เกินแยกเฉพาะรายแจง้จงัหวดัทราบ ครั� นเมื�อคราวถึงกาํหนดส่งบญัชีรายชื�อ (สด.๒) ตอน 

          สิ�นปีใหห้มายเหตุใหท้ราบ 

 ๔.    อาํเภอเดิมคดัรายชื�อผูที้�ขอยา้ยภูมิลาํเนาทหารลงบญัชีทหารกองเกินและทหารกองหนุนประ 

         เภทที� ๒ แยกเฉพาะรายส่งจงัหวดั,  อาํเภอเดิมทาํหนงัสือแจง้ยา้ยภูมิลาํเนาทหาร (สด.๑๒)  

         แจง้จงัหวดัใหม่ทราบเมื�อคราวสิ�นปี 



 
 
๑๐๓.  การจดัทาํบญัชีรายชื�อทหารกองเกินฯ (แบบ สด.๒๗) สาํหรับทหารกองเกินที�ไดรั้บการฝึกแลว้ 

            หรือยงัไม่ไดรั้บการฝึก ใหจ้ดัทาํอยา่งไร 

๑. คดัรายชื�อรวมในชั�นปี,  ตาํบลหรือแขวงเดียวกนั 

๒. ตั�งเป็นชั�นปี  ชั�นกองหนุนเป็นสังกดั  ตดัปี 

๓. ตั�งเป็นชั�นปี  ชั�นกองหนุนเป็นสังกดั  ไม่ตดัปี 

๔. จดัทาํไดต้ามขอ้  ๑.  และขอ้ ๓. 

๑๐๔.   บญัชีรายชื�อที�แผนกสัสดีจงัหวดัจดัทาํโดยแยกเป็นตาํบลหรือแขวง เป็นอาํเภอ/เขตหรือกิ�งอาํเภอ 

             เป็นชั�นปี มีขอ้มูลตรงกบับญัชีรายชื�อที�ทางอาํเภอส่งให ้ เป็นการจดัทาํบญัชีใด 

๑. บญัชีทหารกองเกิน   (แบบ สด.๑) 

๒. บญัชีรายชื�อทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที� ๒   (แบบ สด.๒๗) 

๓. บญัชีเรียกทหารกองเกินเขา้กองประจาํการ   (แบบ สด.๑๖) 

๔. บญัชีรายชื�อคนที�ลงบญัชีทหารกองเกิน   (แบบ สด.๒)  

๑๐๕.   การขึ�นทะเบียนกองประจาํการของคนที�มีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถส่งตวัมาขึ�นทะเบียนกองประจาํ 

          การได ้ เช่น ไปราชการแลว้ตาย ใครเป็นผูล้งชื�อนาํขึ�นทะเบียน 

๑. เจา้หนา้ที�ของหน่วย 

๒. ไม่ตอ้งลงชื�อผูน้าํขึ�นทะเบียน 

๓. ปลดัจงัหวดั 

๔. นายอาํเภอทอ้งที� 

๑๐๖.  พลฯอิทธิ      กลา้หาญ  ทหารกองหนุนประเภทที� ๑ ถูกเรียกเขา้รับราชการในการเรียกพลเพื�อฝึก 

           วชิาทหาร แพทยต์รวจร่างกายแลว้ปรากฏวา่มีโรคซึ�งไม่สามารถรับราชการทหารได ้พลฯอิทธิ 

           จะถูกปลดเป็นทหารประเภทใด 

๑. พน้ราชการทหารประเภทที� ๒ 

๒. ทหารกองหนุนประเภทที� ๒ 

๓. พน้ราชการทหารประเภทที� ๑ 

๔. ทหารกองหนุนประเภทที� ๑ 

๑๐๗.  ทหารกองประจาํการถา้ตอ้งจาํขงัหรือจาํคุก เมื�อมีกาํหนดวนัที�จะตอ้งทณัฑห์รือโทษรวมไดไ้ม่นอ้ย 

           กวา่หนึ�งปี ซึ� งจะปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที� ๒    ทางราชการจะออกเอกสารใดใหเ้ป็น 

           หลกัฐานประจาํตวั 

๑. ไม่ตอ้งออกเอกสารใดให ้

๒. ใบสาํคญั  (แบบ สด.๙) 

๓. หนงัสือรับรอง 

๔. หนงัสือสาํคญั  (แบบ สด.๘) 



 
 
๑๐๘.  การยา้ยภูมิลาํเนาทหารต่างอาํเภอภายในจงัหวดัเดียวกนั เมื�ออาํเภอทั�งสองหกัโอนกนัเรียบร้อยจะ 

           ตอ้งดาํเนินการอยา่งไรต่อไป 

๑. อาํเภอภูมิลาํเนาทหารเดิมเป็นผูร้ายงานใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัทราบ 

๒. อาํเภอภูมิลาํเนาทหารใหม่เป็นผูร้ายงานใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัทราบ 

๓. อาํเภอทั�งสองแห่งตอ้งรายงานใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัทราบ 

๔. ถูกหมดทุกขอ้ 

๑๐๙.  ขอ้มูลทหารกองเกินที�นาํไปจดัทาํบญัชีเรียกฯ (แบบ สด.๑๖) แผนกสัสดีจงัหวดันาํขอ้มูลมาจาก 

           บญัชีใดของจงัหวดั 

๑. บญัชีทหารกองเกิน   (แบบ สด.๑) 

๒. บญัชีรายชื�อคนที�ลงบญัชีทหารกองเกิน   (แบบ สด.๒) 

๓. บญัชีรายชื�อทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที� ๒   (แบบ สด.๒๗) 

๔. ถูกทุกขอ้ 

๑๑๐.  ทะเบียนกองประจาํการ (แบบ สด.๓) เป็นเอกสารสําคญัแสดงประวติัของบุคคล การบนัทึกถา้ผดิ 

           พลาดใครเป็นผูรั้บผดิชอบ 

๑. เจา้พนกังานทะเบียน 

๒. ผูน้าํขึ�นทะเบียน 

๓. ผูขึ้�นทะเบียน 

๔. เจา้หนา้ที�ผูเ้ขียนทะเบียน 

๑๑๑.  หน่วยทหารที�ทาํหนา้ที�ขึ�นทะเบียนกองประจาํการไดน้ั�นมีกี�ระดบั  และหน่วยใดบา้ง 

 ๑.    ๓ ระดบั คือ   มณฑลทหารบก, แผนกสัสดีกรุงเทพมหานคร, แผนกสัสดีจงัหวดั 

 ๒.    ๒ ระดบั คือ  มณฑลทหารบก, แผนกสัสดีกรุงเทพมหานคร/แผนกสัสดีจงัหวดั 

 ๓.    ๓ ระดบั คือ   จงัหวดัทหารบก, แผนกสัสดีกรุงเทพมหานคร และแผนกสัสดีจงัหวดั 

 ๔.    ๑ ระดบั คือ   แผนกสัสดีกรุงเทพมหานคร/แผนกสัสดีจงัหวดั 

๑๑๒.  พลฯการุน     กนกแกว้  เขา้กองประจาํการเมื�อ ๑ พ.ย.๔๒  ระหวา่งรับราชการทหารกองประจาํ 

           การไดห้นีราชการไปจากหน่วยเมื�อ ๑๕ ก.ย.๔๔ กลบัเขา้รับราชการเมื�อ ๑ พ.ค.๔๕ อยากทราบวา่ 

           พลฯการุนฯ มีจาํนวนวนัหนีราชการทั�งสิ�นเท่าใด 

๑. ๖  เดือน  ๑๖  วนั 

๒. ๗  เดือน  ๑๘  วนั 

๓. ๗  เดือน  ๑๙  วนั 

๔. ไม่มีขอ้ใดถูก 

 
 



 
 
๑๑๓.  ทหารกองเกินเมื�อมีอายคุรบกาํหนดปลดแลว้ใหป้ลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที� ๒ อยากทราบ 

           วา่ทหารกองหนุนประเภทที� ๒ เมื�ออาย ุ๔๐ ปีบริบูรณ์ อยูใ่นกองหนุนชั�นใด 

๑. ทหารกองหนุนประเภทที� ๒  ชั�นที� ๒ 

๒. ทหารกองหนุนประเภทที� ๒  ชั�นที� ๓ 

๓. พน้ราชการทหารประเภทที� ๒ 

๔. ไม่มีขอ้ใดถูก 

๑๑๕.  การลงวนัตอ้งโทษในหนงัสือสาํคญัหรือใบสาํคญัของผูป้ลดเป็นกองหนุนและมีวนัตอ้งโทษ 

           ระหวา่งรับราชการทหารกองประจาํการ มีวธีิการเขียนหลงัหนงัสือสาํคญัหรือใบสาํคญัอยา่งไร 

๑. มีวนัตอ้งโทษเท่าใด 

๒. ลงชื�อและประทบัตราประจาํตาํแหน่งสัสดีจงัหวดั 

๓. ลงตามขอ้ ๑.  และขอ้ ๒. 

๔. ไม่ตอ้งลงอยา่งใด 

๑๑๖.  ใบสาํคญั (แบบ สด.๙) ออกใหแ้ก่ผูใ้ดดงัต่อไปนี� 

  ๑.    ทหารกองเกิน 

  ๒.    ทหารกองประจาํการและถูกปลดเพราะตอ้งโทษจาํคุก 

  ๓.    นายทหารสัญญาบตัรที�ลาออกจากราชการ 

 ๔.    ถูกทั�งขอ้ ๑.  และขอ้ ๒. 

๑๑๗.  ขอ้ใดกล่าวถึงการบนัทึกตน้ขั�วใบสาํคญั (สด.๙) ไม่ถูกตอ้ง 

  ๑.    ตน้ขั�วใบสาํคญั (สด.๙) ของผูที้�ยา้ยภูมิลาํเนาทหาร ใหบ้นัทึกดา้นหลงัดว้ยหมึกดาํ ผูบ้นัทึก 

          ไม่ตอ้งลงชื�อกาํกบัไว ้

  ๒.    ผูที้�จาํหน่ายซึ� งไม่ตอ้งถือใบสาํคญั (สด.๙) อีกต่อไป ใหเ้รียกใบสาํคญัฯ มาทาํลายเสีย ถา้ 

          เรียกไม่ไดใ้หบ้นัทึกไวใ้นตน้ขั�วใบสาํคญัใหท้ราบเรื�อง 

  ๓.    ตน้ขั�วใบสาํคญั (สด.๙) ของผูที้�ยา้ยภูมิลาํเนาทหาร ใหบ้นัทึกดา้นหนา้ดว้ยหมึกแดงเส้นทาบ 

          เฉียงซา้ย ผูบ้นัทึกลงชื�อกาํกบัไว ้

  ๔.    ตน้ขั�วใบสาํคญั (สด.๙) ของผูที้�จาํหน่ายไม่ตอ้งถืออีกต่อไป ใหบ้นัทึกดา้นหนา้ที�เส้นทาบ 

          เฉียงซา้ยทบัขอ้ความเดิมดว้ยหมึกแดง ผูบ้นัทึกลงชื�อกาํกบัไว ้

 
 
 
๑๑๘.  แผนกสัสดีจงัหวดัภูมิลาํเนาทหารเมื�อขึ�นทะเบียนกองประจาํการ (สด.๓) ใหก้บัขา้ราชการกลาโหม 

           พลเรือนที�ไดรั้บการแต่งตั�งยศแลว้ จะตอ้งส่งทะเบียนกองประจาํการ (สด.๓) ไปเก็บไวที้�ฝ่ายสรรพ 

           กาํลงั มทบ. ภายในกาํหนดตามขอ้ใด 



๑. ภายในเดือนกนัยายนของปีนั�น 

๒. ๙๐   วนั 

๓. ๖๐   วนั 

๔. ๓๐   วนั 

๑๑๙.  การบนัทึกริมซา้ยทะเบียนกองประจาํการ (สด.๓) ดว้ยหมึกสีแดงตรงบรรทดัอายวุา่ “ ตกคา้งการ 

          เรียก ”   แสดงวา่เป็นผูที้�มีอายเุกินกวา่กาํหนดเรียกดว้ยเหตุใด 

๑. รับหมายเรียก ฯ แลว้ไม่มาเขา้รับการตรวจเลือกเพราะเหตุสุดวสิัย 

๒. เป็นผูที้�พน้จากฐานะยกเวน้ 

๓. คนหลีกเลี�ยงขดัขืน 

๔. ลงบญัชีทหารกองเกินเมื�ออายเุกิน ๒๑ ปีบริบูรณ์ 

๑๒๐.  ทะเบียนกองประจาํการ (แบบ สด.๓) เป็นหลกัฐานสาํคญั ถา้เขียนผดิใหขี้ดฆ่าขอ้ความที�ผดิดว้ย 

            หมึกแดง ผูใ้ดตอ้งลงลายมือชื�อกาํกบัไวที้�ริมซา้ยทะเบียนฯ 

๑. สัสดีจงัหวดั / สัสดี มทบ.หรือ หน.ฝ่ายสรรพกาํลงั มทบ.แลว้แต่กรณี 

๒. สัสดีกรุงเทพมหานคร / สัสดีจงัหวดั หรือสัสดี มทบ.แลว้แต่กรณี 

๓. สัสดีกรุงเทพมหานคร   และสัสดีจงัหวดั 

๔. เจา้หนา้ที�ผูบ้นัทึก  และสัสดีจงัหวดั 

๑๒๑.  นกัเรียนทหารจะขึ�นทะเบียนกองประจาํการไดเ้มื�อใด 

  ๑.    เมื�อเขา้เป็นนกัเรียนทหาร 

  ๒.    เมื�อมีอายยุา่งเขา้  ๑๘  ปี 

  ๓.    เมื�อมีอาย ุ ๑๘  ปีบริบูรณ์ 

  ๔.    เมื�อมีอาย ุ๒๐ ปีบริบูรณ์ 

๑๒๒.  การทาํลายบญัชีรายชื�อทหารกองเกินฯ (แบบ สด.๒๗)  กระทาํเมื�อใด 

 ๑.    เมื�ออายคุรบ  ๖๐  ปี 

 ๒.    เมื�อปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที� ๒ ชั�นที� ๒ 

 ๓.    เมื�อปลดพน้ราชการทหารประเภทที� ๑ 

 ๔.    เมื�อจาํหน่ายบญัชีหมดทั�งชั�นปีหรือทั�งตาํบลแลว้ หรือเมื�อคนชั�นปีนั�นมีอายคุรบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ 

 
 
 
 
 
๑๒๓.  ผูที้�รับหมายเรียกฯ แลว้ไม่มาเขา้รับการตรวจเลือกเพราะเหตุสุดวสิัย หรือผูที้�นายอาํเภอส่งหมาย- 

            เรียกฯ ไม่ได ้ใหบ้นัทึกวา่อยา่งไรที�ริมซา้ยทะเบียนกองประจาํการตรงบรรทดัอายดุว้ยหมึกแดง 

 ๑.    ตกคา้งการเรียก 



 ๒.    ตกคา้งบญัชี 

 ๓.    หลีกเลี�ยงการเรียก 

 ๔.    หลบเลี�ยงการเรียก 

๑๒๔.  ขอ้ใดมิใช่ทณัฑที์�จะลงแก่ผูก้ระทาํผดิต่อวนิยัทหาร 

  ๑.    จาํคุก 

  ๒.    ขงั 

  ๓.    กกั 

  ๔.    ภาคทณัฑ์ 

๑๒๕.  ขอ้ใดต่อไปนี� เป็นขอ้ที�ถูกตอ้ง 

 ๑.    ทะเบียนกองประจาํการ (สด.๓)  จดัทาํตามขอ้บงัคบั กห. 

 ๒.    ทะเบียนกองประจาํการ (สด.๓)  จดัทาํตามบนัทึกขอ้ตกลงระหวา่ง กห. กบั มท.ในระเบียบ 

         อนัเกี�ยวกบั พ.ร.บ.รับราชการทหารฯ 

๓. ทะเบียนกองประจาํการ (สด.๓)  จดัทาํตามคาํสั�ง ทบ. 

๔. ทาํเบียนกองประจาํการ (สด.๓) จดัทาํตามคาํสั�งผูบ้งัคบับญัชา 

๑๒๖.  หลกัการสาํคญัเกี�ยวกบัการยา้ยภูมิลาํเนาทหารประกอบดว้ย 

 ๑.    ไปประกอบอาชีพเป็นประจาํ หรือมีที�อยูเ่ป็นหลกัฐาน 

 ๒.    ไม่ประสงคจ์ะหลีกเลี�ยงการรับราชการทหาร 

 ๓.    ตอ้งแจง้ภายใน ๓๐ วนั นบัตั�งแต่วนัที�ยา้ยเขา้พื�นที� 

 ๔.    ถูกทุกขอ้ 

๑๒๗.  การทาํลายบญัชีรายชื�อฯ (แบบ สด.๒๗) จะทาํลายไดเ้มื�อใด 

 ๑.    เมื�อไดจ้าํหน่ายบญัชีหมดทั�งชั�นปี หรือคนชั�นปีนั�นอายคุรบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ 

 ๒.    เมื�อไดจ้าํหน่ายบญัชีหมดทั�งชั�นปี หรือคนชั�นปีนั�นอายคุรบ ๔๖ ปีบริบูรณ์ 

 ๓.    เมื�อคนชั�นปีนั�นอายคุรบ  ๔๖  ปีบริบูรณ์ 

 ๔.    เมื�อคนชั�นปีนั�นอายคุรบปลดพน้ราชการทหารประเภทที� ๒ 

๑๒๘.  ขอ้ใดกล่าวถึงการบนัทึกเลื�อนยศนายทหารประทวนในทะเบียนกองประจาํการ (สด.๓) ไดถู้กตอ้ง 

 ๑.    ใหบ้นัทึกริมซา้ยตรงบรรทดัชื�อผูขึ้�นทะเบียนวา่ เป็น จ.ส.ท.ตามเรื�องฉบบัที� ๒๑๒/๔๑ 

 ๒.    ใหบ้นัทึกที�หมายเหตุวา่ เป็น จ.ส.ท.ตามเรื�องฉบบัที� ๒๑๒/๔๑ 

 ๓.    ใหบ้นัทึกริมซา้ยตรงบรรทดัอายวุา่เป็น จ.ส.ท.ตามเรื�องฉบบัที� ๒๑๒/๔๑ 

 ๔.    ถูกเฉพาะขอ้ ๒. 

 
 
๑๒๙.  การแกไ้ขบญัชีรายชื�อทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที� ๒ (แบบ สด.๒๗)  กรณีที�เขียน 

            ผดิมีวธีิการแกไ้ขอยา่งไร 

 ๑.    เมื�อเขียนผดิตอ้งแกไ้ขใหขี้ดฆ่าคาํที�ผิดดว้ยหมึกแดง แลว้เขียนคาํที�ถูกใตห้รือต่อจากคาํที�ขีด 



         ฆ่าดว้ยหมึกดาํ สัสดีจงัหวดัลงชื�อกาํกบัไว ้

 ๒.   เมื�อเขียนผิดตอ้งแกไ้ขใหว้งเล็บคาํที�ผดิดว้ยหมึกแดง แลว้เขียนคาํที�ถูกใตห้รือต่อจากคาํที�วง 

          เล็บดว้ยหมึกดาํ ผูบ้นัทึกลงชื�อกาํกบัไว ้

 ๓.   เมื�อเขียนผดิตอ้งแกไ้ขใหว้งเล็บคาํที�ผดิดว้ยหมึกแดง แลว้เขียนคาํที�ถูกใตห้รือต่อจากคาํที�วง 

         เล็บดว้ยหมึกแดง สัสดีจงัหวดัลงชื�อกาํกบัไว ้

 ๔.    เมื�อเขียนผดิตอ้งแกไ้ขใหว้งเล็บคาํที�ผดิ แลว้เขียนคาํที�ถูกใตห้รือต่อจากคาํที�วงเล็บดว้ยหมึก 

         แดง  ผูบ้นัทึกลงชื�อกาํกบัไว ้

๑๓๐.  นายเชิงชาย    ชาติอาชาไนย  มีภูมิลาํเนาทหารอยูที่�จงัหวดั ก.บ. สาํเร็จการฝึก นศท.ชั�นปีที� ๓ ของ 

           ศฝ.นศท.มทบ.๑๒ ไดน้าํตวัขึ�นทะเบียนฯ และนาํปลดเป็นทหารกองหนุน ในการบนัทึกทะเบียนฯ 

           (สด.๓)  ถา้เขียนผดิใครเป็นผูรั้บผิดชอบ 

๑. สัสดี มทบ.๑๒ 

๒. หน.ฝ่ายสรรพกาํลงั มทบ.๑๒ 

๓. สัสดีจงัหวดั ป.จ. 

๔. สัสดีจงัหวดั ก.บ. 

๑๓๑.  บุคคลที�อยูใ่นกาํหนดตอ้งขึ�นทะเบียนกองประจาํการมีผูใ้ดบา้ง 

 ๑.    ทหารประจาํการที�ไม่เคยขึ�นทะเบียนกองประจาํการ 

 ๒.    ผูส้าํเร็จการฝึกวชิาทหารชั�นปีที� ๓ 

 ๓.    คนหลีกเลี�ยงขดัขืนที�ส่งเขา้กองประจาํการตามมาตรา ๓๓ 

 ๔.    ถูกทุกขอ้ 

๑๓๒.  การบนัทึกทะเบียนกองประจาํการที�ริมซา้ยทะเบียนฯ บรรทดัอายดุว้ยหมึกแดงของผูที้�ลงบญัชีเมื�อ 

            อายเุกินกวา่ ๒๑ ปีบริบูรณ์ จะบนัทึกวา่อยา่งไร 

 ๑.    พน้จากการยกเวน้ฯ 

 ๒.    หมดเหตุผอ่นผนัฯ 

 ๓.    ตกคา้งบญัชีฯ 

 ๔.    ตกคา้งการเรียกฯ 

 
 
 
 
 
 
๑๓๓.  นายทหารสัญญาบตัรเมื�อไดรั้บการเลื�อนยศสูงขึ�น เช่น จาก ร.ท.เป็น ร.อ. บนัทึกเลื�อนยศใน 

            ทะเบียนกองประจาํการ (แบบ สด.๓) อยา่งไร 

 ๑.    เลื�อนขึ�นเป็น ร.อ.ตั�งแต่ ๑ ต.ค.๔๒ ตามคาํสั�ง กห.ที� .... ลง .... ที�หมายเหตุ เจา้หนา้ที�ลงชื�อ 



         กาํกบัไว ้

 ๒.    เลื�อนขึ�นเป็น ร.อ.ตั�งแต่ ๑ ต.ค.๔๒ ริมซา้ยทะเบียนฯ ตรงบรรทดัชื�อ เจา้หนา้ที�ลงชื�อกาํกบั 

 ๓.    เลื�อนขึ�นเป็น ร.อ. ตั�งแต่  ๑ ต.ค.๔๒  ตรงริมซา้ยทะเบียนฯ บรรทดัอาย ุ

 ๔.    เป็น ร.อ. ตั�งแต่  ๑ ต.ค.๔๒  ตามคาํสั�ง กห.ที� .... ลง .... ในช่องหมายเหตุ  

๑๓๔.  นายทหารสัญญาบตัรที�ถูกปลดโดยถูกถอดหรือออกจากยศ ทางราชการจะออกเอกสารใดใหเ้ป็น 

            หลกัฐานประจาํตวั 

๑. หนงัสือสาํคญั  (แบบ สด.๘) 

๒. หนงัสือใบรับรอง 

๓. ใบสาํคญั  (แบบ สด.๙) 

๔. ใบรับ (แบบ สด.๑๐) 

๑๓๕.  คนที�ตอ้งบนัทึกริมซา้ยทะเบียนกองประจาํการ (แบบ สด.๓)   คือขอ้ใด 

 ๑.    นายสุชาติฯ  ทหารกองเกินมีอายคุรบ ๒๑ ปีบริบูรณ์ 

 ๒.   นายณฐัพลฯ ทหารกองเกินซึ�งเป็นคนส่งหมายเรียกฯ ไม่ไดแ้ต่ปีก่อนและถูกเขา้กองประจาํ 

         การ 

 ๓.    นายอาคมฯ  อาย ุ๑๘ ปีบริบูรณ์ ร้องขอเขา้เป็น นนส.ทบ. 

 ๔.    ตอ้งบนัทึกทุกขอ้ 

๑๓๖.  การปลดทหารกองประจาํการแผนก ท.อ. เป็นทหารกองหนุนประเภทที� ๑ มีวธีิปฏิบติัอยา่งไร 

 ๑.    ผูบ้งัคบัหน่วยทหารส่งหางวา่วนาํปลดฯ (สด.๗)  ต่อ กพ.ทอ. 

 ๒.   ผูบ้งัคบัหน่วยทหารส่งบญัชีรายชื�อผูที้�ครบกาํหนดปลดต่อ กพ.ทอ. 

 ๓.    ผูบ้งัคบัหน่วยทหารส่งหางวา่วนาํปลดฯ (สด.๗) ต่อ ผบ.จทบ.ในพื�นที� 

 ๔.    ผูบ้งัคบัหน่วยทหารส่งบญัชีรายชื�อผูค้รบกาํหนดปลดฯ ต่อ ผบ.จทบ.ในพื�นที� 

๑๓๗.  การแกไ้ขหนงัสือสาํคญั (แบบ สด.๘) ดาํเนินการดงันี�  

 ๑.    ขีดฆ่าคาํผดิดว้ยหมึกแดง เขียนคาํที�ถูกใตห้รือต่อคาํผิดดว้ยหมึกดาํ ประทบัตราประจาํ 

         ตาํแหน่งสัสดีจงัหวดั 

 ๒.    ขีดฆ่าคาํผดิดว้ยหมึกดาํ เขียนคาํที�ถูกใตห้รือต่อคาํผดิดว้ยหมึกดาํ ประทบัตราประจาํ 

          ตาํแหน่งสัสดีจงัหวดั 

 ๓.    ถูกทั�งขอ้ ๑.  และขอ้ ๒. 

 ๔.    ไม่มีขอ้ใดถูก 

 
 
 
๑๓๘.  หน่วยงานที�มีหนา้ที�จดัทาํบญัชีทอ้งที�ที�เปลี�ยนแปลงไวต้รวจสอบ คือ 

 ๑.    หน่วยสัสดีอาํเภอ/เขต หรือกิ�งอาํเภอ, แผนกสัสดีจงัหวดั, ฝ่ายสรรพกาํลงั จทบ. 

 ๒.    หน่วยสัสดีอาํเภอ/เขต, แผนกสัสดีกรุงเทพฯ, แผนกสัสดีจงัหวดั, ฝ่ายสรรพกาํลงั จทบ. 



 ๓.    หน่วยสัสดีอาํเภอ/เขต หรือกิ�งอาํเภอ, แผนกสัสดีกรุงเทพฯ, แผนกสัสดีจงัหวดั, ฝ่ายสรรพ 

         กาํลงั มทบ. 

 ๔.    ถูกทุกขอ้ 

๑๓๙.  การบนัทึกทะเบียนกองประจาํการ (แบบ สด.๓) ของคนที�มีอายเุกินกวา่กาํหนดเรียก เช่น บนัทึกวา่ 

           “ หลีกเลี�ยงการเรียก ”  มีวธีิการบนัทึกเหตุที�ถูกเรียกนั�นอยา่งไร 

๑. บนัทึกริมซา้ยทะเบียนตรงบรรทดัอายุดว้ยหมึกแดง 

๒. บนัทึกริมซา้ยทะเบียนตรงบรรทดัชื�อดว้ยหมึกแดง 

๓. บนัทึกตรงหมายเหตุดว้ยหมึกแดง 

๔. บนัทึกริมซา้ยทะเบียนตรงบรรทดัอายุดว้ยหมึกดาํ 

๑๔๐.  การตั�งเล่มใบสาํคญั (แบบ สด.๙) แทนฉบบัที�ชาํรุดหรือสูญหาย ไดก้าํหนดไวใ้นระเบียบใหต้ั�ง 

            อยา่งไร 

๑. ไม่ตดัปี  แยกแผนก  เป็นชั�นปี 

๒. ไม่ตดัปี  รวมทุกสังกดั  ทุกชั�นปี  ทุก พ.ศ. ภายในเล่ม 

๓. ใหต้ดัปี  รวมทุกสังกดั  ทุกชั�นปี 

๔. แยกเล่มเป็นแผนก  สังกดั  เป็นชั�นปี 

๑๔๑.  แผนกสัสดีจงัหวดัซึ� งไดขึ้�นทะเบียนกองประจาํการแผนกทหารบกใหก้บันกัเรียนทหารและทหาร 

            กองประจาํการแลว้ จะตอ้งจดัทาํบญัชีใดส่งใหฝ่้ายสรรพกาํลงั จทบ.ในเขตพื�นที� 

๑. บญัชีปลดยา้ยประเภท  (สด.๒๙) 

๒.  บญัชีคนที�ส่งเขา้กองประจาํการ  (สด.๑๘) 

๓. หางวา่วนาํปลดออกจากกองประจาํการ  (สด.๗) 

๔. ทะเบียนกองประจาํการ  (สด.๓) 

๑๔๒.  การขึ�นทะเบียนกองประจาํการแทน ถา้จงัหวดัที�ตั�งของหน่วยทหารนั�นมิใช่เป็นที�ตั�งของ มทบ. 

            การนาํตวัทหารในสังกดัขึ�นทะเบียนฯ หน่วยจะนาํตวัทหารไปขึ�นทะเบียนฯ ไดที้�ใด 

๑. นาํตวัไปขึ�นทะเบียนฯ ไดที้� มทบ.หรือแผนกสัสดีจงัหวดัที�ใกลเ้คียง 

๒. แผนกสัสดีจงัหวดัทอ้งที� ซึ� งเป็นที�ตั�งของหน่วย 

๓. ฝ่ายสรรพกาํลงั จทบ. 

๔. ฝ่ายสรรพกาํลงั มทบ. 

 
 
 
 
๑๔๓.  หน่วยทหารซึ�งทาํหนา้ที�ขึ�นทะเบียนกองประจาํการแทน  ไดแ้ก่ขอ้ใด 

 ๑.    มทบ. และแผนกสัสดี ก.ท./ แผนกสัสดีจงัหวดั  แลว้แต่กรณี 

 ๒.    มทบ.และ จทบ./ แผนกสัสดี ก.ท.และแผนกสัสดีจงัหวดั  แลว้แต่กรณี 



 ๓.    จทบ., มทบ. หรือแผนกสัสดีจงัหวดัภูมิลาํเนาทหาร แลว้แต่กรณี 

 ๔.    มทบ. หรือ แผนกสัสดีจงัหวดั  แลว้แต่กรณี 

๑๔๔.  พลฯสาคู    ไส้อั�ว  ลากิจกลบัมาเยี�ยมบา้น เมื�อครบกาํหนดลาบิดาป่วยหนกัจึงนาํใบรับรองแพทย ์

            พร้อมใบลาไปยื�นขอลาต่อกบันายอาํเภอ  จะอนุญาตใหล้าต่อไดกี้�วนั 

๑. ไม่ควรเกิน  ๕  วนั 

๒. ไม่ควรเกิน  ๖  วนั 

๓. ไม่ควรเกิน  ๗  วนั 

๔. ไม่มีขอ้ใดถูก 

๑๔๖.  สัสดีจงัหวดัตอ้งสาํรวจทหารที�หนีราชการจนขาดอายคุวามในเดือนใด 

 ๑.   ธนัวาคม 

 ๒.    ตุลาคม 

 ๓.    มีนาคม 

 ๔.    มกราคม 

 
 
 
 
 
 
๑๔๘.  ทหารกองประจาํการที�ถูกปลดเป็นทหารกองหนุน ฯ ตามมาตรา ๔๐ ทางราชการจะออกเอกสารใด 

            ใหเ้ป็นหลกัฐานประจาํตวั 

๑. ใบสาํคญั  (แบบ สด.๘) 

๒. ใบสาํคญั  (แบบ สด.๙) 

๓. หนงัสือสาํคญั  (แบบ สด.๘) 

๔. หนงัสือสาํคญั  (แบบ สด.๙) 

๑๔๙.  การบนัทึกปลดทหารกองเกินเป็นพน้ราชการทหารในคราวตรวจเลือกฯ    ในบญัชีรายชื�อฯ  

            (สด.๒๗)   จะบนัทึกอาการที�พิการในช่องใดของบญัชี  

 ๑.    ช่อง   “  พิการ ..... ” 

 ๒.    ช่อง   “ หมายเหตุ ” 

 ๓.    ช่อง  “ ดว้ยเหตุ ” 

 ๔.    ช่อง  “  พน้ราชการทหาร  ” 

๑๕๐.  พลฯกรุณา     เมตตา  จบัสลากถูกเขา้กองประจาํการแผนก ทบ. มีคุณวฒิุปริญญาตรี เมื�อ ๑ พ.ย.๔๒ 

            และไดย้ื�นคาํร้องขอลดสิทธิลดวนัรับราชการ ระหวา่งรับราชการไดห้นีราชการไปตั�งแต่วนัที� ๒๘  

            ๒๘ ส.ค.๔๓ ถึงวนัที� ๑๐ ต.ค.๔๓  พลฯกรุณาฯ หนีราชการเป็นเวลาเท่าใด 



 ๑.    ๑  เดือน  ๑๕  วนั 

 ๒.  ๑  เดือน  ๑๔  วนั 

 ๓.    ๑  เดือน  ๑๓  วนั 

 ๔.    ๒  เดือน  ๑๔  วนั 

๑๕๑.  พลฯรวนิทร์    เหลืองทอง  เขา้รับราชการทหารกองประจาํการแผนก ทร.ตั�งแต่ ๑ พ.ค.๔๐ – ๓๐ 

           เม.ย.๔๒ ระหวา่งรับราชการไดห้นีราชการไปจากหน่วยเมื�อ ๑๕ มิ.ย.๔๑ กลบัมารายงานตวัเขา้รับ 

           ราชการต่อเมื�อ ๗ ธ.ค.๔๑ พลฯรวนิทร์ฯ  หนีราชการไปเป็นเวลาเท่าใด 

๑. ๕  เดือน  ๒๖  วนั 

๒. ๕  เดือน  ๒๕  วนั 

๓. ๕  เดือน  ๒๔  วนั 

๔. ๕  เดือน  ๒๓  วนั 

๑๕๒.  การยา้ยภูมิลาํเนาทหารต่างอาํเภอ ต่างจงัหวดั เมื�ออาํเภอภูมิลาํเนาทหารใหม่ไดรั้บตอบยนืยนัการ 

            การยา้ยจากอาํเภอเดิมแลว้  จะตอ้งดาํเนินการอยา่งไร 

๑. รับลงบญัชีทหารกองเกิน 

๒. ออกใบสาํคญั  (แบบ สด.๙) 

๓. ออกใบรับแจง้ยา้ย  (สด.๑๐) 

๔. ขอ้  ๑.  และขอ้ ๓.  ถูกตอ้ง 

 
 
๑๕๓.  แบบพิมพที์�แผนกสัสดีจงัหวดัจาํเป็นตอ้งใชส้าํหรับการแจง้ยา้ยภูมิลาํเนาทหารคือ 

      ๑.    ใบสาํคญั (สด.๙)  และบญัชี ฯ (สด.๑) 

 ๒.    บญัชีบอกยา้ยภูมิลาํเนา (สด.๑๒)  และบญัชีฯ (สด.๓๒) 

 ๓.    บญัชีทหารกองเกิน (สด.๑)  และทะเบียนฯ (สด.๓) 

 ๔.    ใบสาํคญั (สด.๙)  และใบรับ (สด.๑๐) 

๑๕๔.  ทหารกองหนุนประเภทที� ๑ แผนก ทร.ขอยา้ยภูมิลาํเนาทหาร แผนกสัสดีจงัหวดัภูมิลาํเนาทหาร 

            ใหม่ตอ้งดาํเนินการอยา่งไร 

๑. จดัทาํบญัชีขอบรรจุสังกดั (ตพ.๑๙)  ส่ง กพ.ทร. 

๒. ใหถื้อสังกดัเดิมและจดัทาํบญัชีฯ (ตพ.๖)  ส่ง กพ.ทร. 

๓. ขอบรรจุสังกดัให ้โดยแจง้ จทบ.ในเขตพื�นที� 

๔. ไม่มีขอ้ใดถูก 

๑๕๕.  การบนัทึกตน้ขั�วใบสําคญั (สด.๙) ของทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนเพื�อจาํหน่ายยา้ยภูมิลาํเนา 

            ทหาร  มีวธีิการบนัทึกอยา่งไร 

๑. บนัทึกดา้นหลงัดว้ยหมึกดาํ ไม่ตอ้งลงชื�อผูบ้นัทึกกาํกบัไว ้

๒. บนัทึกดา้นหลงัใบสาํคญัดว้ยหมึกแดง  ลงชื�อผูบ้นัทึกกาํกบัไว ้



๓. บนัทึกดา้นหนา้ที�เส้นทาบเฉียงซา้ยดว้ยหมึกแดง  ลงชื�อผูบ้นัทึกกาํกบัไว ้

๔. บนัทึกดา้นหนา้ใบสาํคญัที�เส้นทาบเฉียงซา้ยดว้ยหมึกดาํ  ไม่ตอ้งลงชื�อผูบ้นัทึกกาํกบัไว ้

๑๕๖.  ผูที้�ลงชื�อเป็นเจา้พนกังานทะเบียนในการขึ�นทะเบียนกองประจาํการแทน  ตามระเบียบคือผูใ้ด 

 ๑.    สัสดี มทบ.หรือสัสดีจงัหวดัที�เป็นภูมิลาํเนาทหารที�ขึ�นทะเบียนแลว้แต่กรณี 

 ๒.    หน.ฝ่ายสรรพกาํลงั จทบ.หรือ สัสดี มทบ.ที�ขึ�นทะเบียนแลว้แต่กรณี 

 ๓.    สัสดี มทบ. หรือสัสดี จทบ.ที�ขึ�นทะเบียนแลว้แต่กรณี 

 ๔.    สัสดี มทบ.หรือสัสดีจงัหวดัที�ขึ�นทะเบียนแลว้แต่กรณี 

๑๕๗.  วธีิเขียนจาํนวนทหารกองหนุนประเภทที� ๑ การลงยอดรวมของทหารกองหนุนลงอยา่งไร 

 ๑.    ลงยอดรวมของทหารกองหนุนทุกชั�นปีแต่ละบรรทดั 

 ๒.    ลงยอดรวมของทหารกองหนุนทุกรุ่นปีแต่ละบรรทดั 

 ๓.    ลงยอดรวมของทหารกองหนุนทุกชั�นปี และทุกรุ่นปีแต่ละบรรทดั 

 ๔.    ไม่มีขอ้ใดถูก 

๑๕๘.  ขอ้ความในขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 

 ๑.    การรับแจง้ยา้ยภูมิลาํเนาทหารใหน้ายอาํเภอออกใบรับ (สด.๑๐) ใหแ้ก่ผูแ้จง้ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 ๒.    การยา้ยภูมิลาํเนาทหารต่างจงัหวดั ผูย้า้ยตอ้งแจง้นายอาํเภอทอ้งที�ที�ไปอยูใ่หม่ภายใน ๓๐ วนั 

 ๓.    ผูที้�ยา้ยภูมิลาํเนาทหารไปต่างเขต จทบ.ใหแ้ผนกสัสดีจงัหวดัจดัทาํบญัชีรายชื�อรายงานการ 

                      ยา้ยภูมิลาํเนาทหาร (สด.๓๒) ส่งใหฝ่้ายสรรพกาํลงัฯ ภายในวนัที� ๓ ของเดือนใหม่ 

 ๔.    ที�กล่าวมาถูกทุกขอ้ 

๑๕๙.  ทหารกองประจาํการที�ปลดตามมาตรา ๔๑  จะตอ้งปลดเป็น 

 ๑.    พน้ราชการทหารประเภทที� ๒ 

 ๒.    พน้ราชการทหารประเภทที� ๑ 

 ๓.    ทหารกองหนุนประเภทที� ๒  ชั�นที� ๑ 

 ๔.    ทหารกองหนุนประเภทที� ๑  ชั�นที� ๑ 

๑๖๐.  บุคคลที�ถูกเรียกเขา้ฝึกวชิาทหารหรือระดมพลโดยวิธีเรียกอยา่งทหารใหม่ ใครเป็นผูน้าํขึ�นทะเบียน 

           กองประจาํการ 

 ๑.    เจา้หนา้ที�ฝ่ายรับคน 

 ๒.    นายอาํเภอทอ้งที�ภูมิลาํเนาทหาร 

 ๓.    ปลดัจงัหวดั 

 ๔.    สัสดีจงัหวดั 

๑๖๒.  ทหารกองประจาํการที�ปลดตามมาตรา ๔๐ เมื�ออยูใ่นชั�นกองหนุนจนถึงอาย ุ๔๐ ปีบริบูรณ์แลว้  

            จะปลดไปอยูใ่นชั�นกองหนุนใด 

๑. พน้ราชการทหารประเภทที� ๑ 

๒. ชั�นที�  ๓ 



๓. ชั�นที�  ๒ 

๔. ชั�นที� ๑ 

๑๖๓.  สัสดีอาํเภอมีหนา้ที�จดัทาํบญัชีการเปลี�ยนแปลงทอ้งที�ไวต้รวจสอบกรณียกบา้นหรือตาํบลหรือ 

            อาํเภอไปขึ�นที�อื�น เช่น ยกอาํเภอวฒันานคร จงัหวดั ป.จ. ไปขึ�นจงัหวดั ส.ก. ใชบ้ญัชีใดจดัทาํ 

๑. บญัชี  ก. 

๒. บญัชี  ข. 

๓. ใชท้ั�ง  ๒  บญัชี 

๔. ไม่มีขอ้ใดถูก 

 
 
 
 
 
๑๖๔.  ตามบนัทึกขอ้ตกลงระหวา่งกระทรวงกลาโหมกบักระทรวงมหาดไทย คนซึ�งร้องขอเขา้กองประจาํ 

           การก่อนวนัตรวจเลือกซึ�งเจา้หนา้ที�ไดรั้บไว ้ ใครเป็นผูน้าํตวัขึ�นทะเบียนกองประจาํการ 

๑. ผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นผูน้าํตวัขึ�นทะเบียน 

๒. ปลดัจงัหวดัเป็นผูน้าํตวัขึ�นทะเบียน 

๓. นายอาํเภอทอ้งที�เป็นผูน้าํตวัขึ�นทะเบียน 

๔. เจา้หนา้ที�ฝ่ายรับคนเป็นผูน้าํตวัขึ�นทะเบียน 

๑๖๕.  ในบญัชีทหารกองเกิน (สด.๑) บุคคลที�มารดาเป็นใบแ้ละยงัมีชีวติอยู ่บิดาไม่ปรากฏเพราะไม่ทราบ 

            ชื�อ หรือเป็นบุตรนอกสมรส  ในบรรทดั “ บิดาชื�อ ..... ”  ใหเ้ขียนขอ้ความใด 

 ๑.    บิดาไม่ปรากฏ 

 ๒.    ไม่ทราบชื�อบิดา 

 ๓.    บิดาสาบสูญ 

 ๔.    ไม่ตอ้งเขียนขอ้ความใด ๆ ลงไป 

๑๖๖.  ในการแกไ้ขทะเบียนกองประจาํการ (สด.๓) และการบนัทึกนั�น ขอ้ใดถูกตอ้งที�สุด 

 ๑.    เมื�อเขียนผดิใหขี้ดฆ่าขอ้ความที�ผดิดว้ยหมึกแดง แลว้เขียนขอ้ความที�ถูกดว้ยหมึกแดงไว ้

                     ที�ต่อหรือใตข้อ้ความที�ขีดฆ่า 

 ๒.    เมื�อเขียนผิดใหขี้ดฆ่าขอ้ความที�ผดิดว้ยหมึกแดง แลว้เขียนขอ้ความที�ถูกดว้ยหมึกดาํไวที้� 

                      ต่อหรือใตข้อ้ความที�ขีดฆ่า 

 ๓.    เมื�อเขียนผดิใหขี้ดฆ่าขอ้ความที�ผดิดว้ยหมึกดาํ แลว้เขียนขอ้ความที�ถูกดว้ยหมึกดาํไวที้�ต่อ 

                     หรือใตข้อ้ความที�ขีดฆ่า 

 ๔.    ไม่มีขอ้ใดถูก  

๑๖๗.  นายตูมตาม   ตื�นตูม  มีอาย ุ๑๘ ปีบริบูรณ์  ยงัไม่ไดล้งบญัชีทหารกองเกิน มีความประสงคข์อยา้ย 



            ภูมิลาํเนาทหาร  จะไปดาํเนินการไดที้�ใด 

๑. ไปแจง้ยา้ยต่อนายอาํเภอทอ้งที�ภูมิลาํเนาทหารใน  ๓๐  วนั 

๒. ไปแจง้ยา้ยต่อนายอาํเภอทอ้งที�ที�ไปอยูใ่หม่ใน  ๓๐  วนั 

๓. ไปแจง้ต่อสัสดีอาํเภอเก่า หรือสัสดีอาํเภอใหม่ได ้

๔. ไม่มีขอ้ใดถูก 

๑๖๘.  ทหารที�จะตอ้งถูกปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที� ๒ คือ 

 ๑.    ทหารที�ปลดจากกองเกินตามมาตรา ๓๙ 

 ๒.    ทหารกองประจาํการที�ปลดเพราะทาํความเสื�อมเสียแก่ทางราชการ 

 ๓.    ทหารที�ถูกปลดจากกองประจาํการตามมาตรา ๔๐ 

 ๔.    ถูกทุกขอ้ 

 
 
 
๑๗๐.  ผูที้�ยา้ยภูมิลาํเนาทหารไปต่างเขต จทบ. ถา้เป็นผูที้�มีทะเบียนกองประจาํการก็ใหจ้ดัทาํบญัชีรายชื�อ 

           รายงานการยา้ยฯ (สด.๓๒) ส่งฝ่ายสรรพกาํลงั มทบ.หรือ จทบ. แลว้แต่กรณีภายในกาํหนดเท่าใด 

 ๑.    วนัที�  ๕  ของเดือนใหม่ 

 ๒.    วนัที�  ๓  ของเดือนใหม่ 

 ๓.    วนัที�  ๑๐  ของเดือนใหม ่

 ๔.    วนัที�  ๑๕  ของเดือนใหม่  

๑๗๑. พลฯแครายฯ   ร้องขอเขา้รับราชการทหารกองประจาํการเมื�อ ๑ พ.ค.๔๔ วุฒิ ม.๖ ระหวา่งรับราช- 

          การหนีราชการไปจากหน่วยเมื�อ ๑๕ มี.ค.๔๕ และกลบัมารับราชการ ๑๔ พ.ค.๔๕ อยากทราบวา่ 

           พลฯแครายฯ  หนีราชการไปเท่าใด 

๑. ๒  เดือน  ๒  วนั 

๒. ๑  เดือน  ๒๙  วนั 

๓. ๒  เดือน  ๑  วนั 

๔. ๒  เดือน 

๑๗๒.    แบบพิมพใ์นขอ้ใดจะไม่ปรากฏรายชื�อของทหารกองเกิน หรือทหารกองหนุนในบญัชี 

 ๑.    สด.๒, สด.๑๖, สด.๕ 

 ๒.    สด.๙, สด.๔, สด.๓๕ 

 ๓.    สด.๑๕, สด.๑๗, สด.๓๙ 

 ๔.    สด.๑, สด.๔๐, สด.๔๔ 

 
 
 



 
 
๑๗๔.  แบบพิมพ ์สด.๔๔  กาํหนดใหใ้ชต้ามขอ้ใด 

 ๑.    กฎกระทรวงฉบบัที� ๔๐ ที�ออกตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

 ๒.   กฎกระทรวงฉบบัที� ๒๔ ที�ออกตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 

 ๓.    มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 

 ๔.    บนัทึกขอ้ตกลงฯ  ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 

๑๗๖.  การปลดทหารกองประจาํการที�รับราชการจนครบกาํหนดปลดแลว้ หน่วยทหารตน้สังกดัจะส่ง 

           หลกัฐานในการนาํปลดต่อหน่วยที�เกี�ยวขอ้งภายในที�วนัก่อนครบกาํหนดปลด 

๑. ๑๕  วนั 

๒. ๓๐   วนั 

๓. ๖๐  วนั 

๔. ๙๐  วนั 

๑๗๗.  การเก็บบญัชีทหารกองเกิน (แบบ สด.๑) ของคนที�จาํหน่ายเพราะพิการทุพพลภาพ เมื�อไดบ้นัทึก 

            ปลดพน้ราชการทหารประเภทที� ๒ แลว้ มีวธีิการเก็บบญัชีอยา่งใด 

๑. บนัทึกหลงับญัชีฯ แลว้ไม่ตอ้งถอนบญัชีฯ คงเก็บไวต้ามชั�นปี แต่ใหฉี้กมุมขวาตอนล่างออก 

๒. บนัทึกหลงับญัชีฯ แลว้ไม่ตอ้งถอนบญัชีฯ คงเก็บไวต้ามชั�นปีและไม่ฉีกมุมขวาตอนล่างออก 

๓. บนัทึกจาํหน่ายหลงับญัชีฯ แลว้ถอนบญัชีฯ ออกเก็บตามชั�นปี 

๔. แยกเก็บในแฟ้มพน้ราชการทหารประเภทที� ๒ 

๑๗๘.  การคาํนวณวนัหนีราชการของทหารกองประจาํการขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 

 ๑.    นบัวนัแรกที�ขาดราชการทหารไปเป็น  ๑  วนั 

 ๒.    หนีราชการไม่ครบรอบปีใหน้บัเศษของปีซึ� งเป็นจาํนวนวนัเป็นเดือน โดยถือเอา ๓๐ วนั 

         เป็น  ๑  เดือน 

 ๓.    ขอ้ ๑.  และขอ้ ๒.  ถูกตอ้ง 

 ๔.    ไม่มีขอ้ใดถูก 

๑๗๙.  ทหารกองประจาํการหนีราชการตามขอ้ใด ใหผู้บ้งัคบับญัชาส่งตวัผูน้ั�นไปฟ้องศาล 

 ๑.    หนีเวลาไม่ปกติ  ครั� งที� ๑  เกินกวา่ ๓๐ วนั 

 ๒.    เมื�อคาํนวณวนัลงทณัฑ์แลว้ตอ้งรับทณัฑจ์าํขงัเกินกวา่  ๖  เดือน 

 ๓.    ขอ้ ๑.  และขอ้ ๒.  ถูกตอ้ง 

 ๔.    ไม่มีขอ้ใดถูก 

๑๘๐.  เมื�อทหารกองประจาํการมาพบท่านที�อาํเภอเพื�อแจง้ขอแกชื้�อตวัในบญัชีทหารตามมาตรา ๑๒ ทว ิ

           ท่านเป็นสัสดีอาํเภอจะดาํเนินการใหอ้ยา่งใด 

๑. ไม่ตอ้งดาํเนินการใหเ้พราะไม่ใช่หนา้ที� 

๒. ใหเ้จา้ตวัยื�นคาํร้อง ตรวจสอบหลกัฐานแกชื้�อตวัในบญัชีทหารและออกใบรับ (สด.๑๐) ให ้



๓. ใหย้ื�นคาํร้องและแกชื้�อตวัในบญัชีทหารให้ 

๔. ตรวจสอบหลกัฐาน ออกใบรับ (สด.๑๐) ให้ 

๑๘๑.  เมื�อนายอาํเภออนุญาตใหท้หารกองประจาํการลาต่อไดแ้ลว้จะตอ้งดาํเนินการอยา่งไร 

 ๑.    ออกใบลาแบบ ๒ ใหไ้วเ้ป็นหลกัฐาน 

 ๒.    บนัทึกดา้นหลงัใบลาแบบ ๒ ใหท้ราบกาํหนดวนัลา ลงชื�อนายอาํเภอกาํกบัไว ้

 ๓.    บนัทึกดา้นหลงัใบลาแบบ ๒ ใหท้ราบกาํหนดวนัลา ออกใบรับ(สด.๑๐) ใหไ้วเ้ป็นหลกัฐาน 

 ๔.    ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ ๑.  และขอ้ ๒. 

๑๘๒.  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเกี�ยวกบัเงื�อนไขการลาศึกษาต่อของทหารกองประจาํการ 

 ๑.    ผูที้�ไดรั้บอนุมติัใหล้าศึกษาต่อ หน่วยตน้สังกดัจะออกบตัรอนุญาตลาแบบ ๒ ให้ 

 ๒.    เวลาที�ลาไปศึกษาต่อไม่คิดเป็นเวลารับราชการในกองประจาํการ 

 ๓.    ถา้สาํเร็จการศึกษาหรือตอ้งออกจากการศึกษา หรือมีอายคุรบ ๒๖ ปีบริบูรณ์ ใหก้ลบัเขา้รับ 

                      ราชการตน้สังกดัเดิม 

 ๔.    ที�กล่าวมาถูกทุกขอ้ 

๑๘๓.  คนหลีกเลี�ยงขดัขืนที�ส่งเขา้กองประจาํการตามมาตรา ๓๓ ซึ� งผูว้า่ราชการจงัหวดัไดส่้งเขา้กอง 

            ประจาํการภายหลงัวนัตรวจเลือกฯ ใครเป็นผูน้าํตวัขึ�นทะเบียนกองประจาํการ 

๑. ปลดัจงัหวดั 

๒. นายอาํเภอ 

๓. ปลดัอาํเภอ 

๔. สัสดีจงัหวดั 

๑๘๔.  พลทหารสุชยัฯ ไดห้นีราชการในเวลาปกติเป็นครั� งที� ๒ แต่กลบัเองจะไดรั้บโทษอยา่งไร 

 ๑.    จาํขงักึ�งจาํนวนวนัที�หนีราชการ 

 ๒.    จาํขงั ๑ ใน ๔ ของจาํนวนวนัที�หนีราชการ 

 ๓.    จาํขงั ๑ ใน ๓ ของจาํนวนวนัที�หนีราชการ 

 ๔.    จาํขงัเท่ากบัจาํนวนวนัที�หนีราชการ 

๑๘๕.  การปลดพน้ราชการทหารประเภทที� ๒  ออกหนงัสือสาํคญัอยา่งไร 

 ๑.    หนงัสือสาํคญั ( แบบ สด.๘ ) 

 ๒.    ใบสาํคญั ( แบบ สด.๙ ) 

 ๓.    ใบสาํคญั ( แบบ สด.๓ ) 

 ๔.    ใบสาํคญั ( แบบ สด.๑๐ ) 

๑๘๖.  เมื�อแผนกสัสดีจงัหวดัรับหางวา่วนาํปลด (สด.๗) จาก จทบ. จะตอ้งดาํเนินการอยา่งไร 

 ๑.    ตรวจสอบหางวา่วนาํปลดทุกฉบบัวา่มีสิ�งตอ้งสงสัย มีรอยขดูขีดลบหรือไม่ 

 ๒.    ตรวจสอบรายชื�อกบัทะเบียนกองประจาํการ 

 ๓.    ตรวจสอบกบับญัชีรายชื�อทหารหนี 



 ๔.    ถูกทุกขอ้ 

๑๘๗.  บญัชีสั�งยกเวน้หรือผอ่นผนั ถา้เขียนรายชื�อผดิควรแกไ้ขอยา่งไร แต่ละรายชื�อเขียนเวน้กี�บรรทดั 

 ๑.    เขียนเวน้ ๓ บรรทดั  เขียนผดิใหขี้ดฆ่าดว้ยหมึกแดง 

 ๒.    เขียนเวน้ ๒ บรรทดั  เขียนผดิใหขี้ดฆ่าดว้ยหมึกดาํ 

 ๓.    เขียนเวน้ ๓ บรรทดั  เขียนผดิใหขี้ดฆ่าดว้ยหมึกดาํ 

 ๔.    เขียนเวน้ ๒ บรรทดั  เขียนผดิใหขี้ดฆ่าดว้ยหมึกแดง 

๑๘๘.  ใครเป็นผูจ้ดัทาํบญัชียกเวน้หรือผอ่นผนั และจดัทาํอยา่งไร 

 ๑.    จดัทาํแยกเป็นยกเวน้หรือผอ่นผนั แยกเป็นประเภทบุคคล และแยกเป็นอาํเภอ อาํเภอจดัทาํ 

 ๒.    จดัทาํแยกเป็นยกเวน้ แยกเป็นประเภทรายชื�อ แยกเป็นอาํเภอ จงัหวดัเป็นผูจ้ดัทาํ 

 ๓.    จดัทาํแยกเป็นคนผอ่นผนั แยกเป็นประเภทรายชื�อ แยกเป็นอาํเภอ จงัหวดัเป็นผูจ้ดัทาํ 

 ๔.    จดัทาํแยกเป็นยกเวน้หรือผอ่นผนั แยกเป็นประเภทรายชื�อ แยกเป็นอาํเภอ จงัหวดัจดัทาํ 

๑๘๙.  วธีิเขียนจาํนวนทหารกองหนุนประเภทที� ๒  การลงเลขที�ช่องชั�นปีควรลงเลขอยา่งไร 

 ๑.    ลงเลขที�ชั�นปีที�เป็นทหารกองเกินเรียงไปตามลาํดบั จากชั�นปีใหม่จนครบทุกชั�นปีของชั�น 

                      ทหารกองหนุน 

 ๒.    ลงเลขที�รุ่นปีที�เป็นทหารกองหนุนเรียงไปตามลาํดบัจากชั�นปีใหม่ไปจนครบทุกรุ่นปีของ 

                       ชั�นทหารกองเกิน 

 ๓.    ลงเลขที�ชั�นปีที�เป็นทหารกองหนุนเรียงไปตามลาํดบัจากชั�นปีใหม่ไปจนครบทุกชั�นปีของ 

          ชั�นทหารกองเกิน 

 ๔.    ลงเลขที�ชั�นปีที�เป็นทหารกองเกิน และทหารกองหนุน 

๑๙๐.  บญัชีรายชื�อ ฯ (สด.๒๗) เมื�อเขียนผิดตอ้งแกไ้ขให้ขีดฆ่าดว้ยหมึกแดง เขียนคาํที�ถูกลงใหม่ใตห้รือ 

           ต่อจากคาํที�ขีดฆ่า แลว้ใหป้ฏิบติัอยา่งไร 

๑. เขียนดว้ยหมึกดาํ  แลว้ให้เจา้หนา้ที�ลงชื�อกาํกบัไว ้

๒. เขียนดว้ยหมึกดาํ  แลว้ใหส้ัสดีจงัหวดัลงชื�อกาํกบัไว ้

๓. เขียนดว้ยหมึกดาํ  แลว้ให้เจา้หนา้ที�และสัสดีจงัหวดัลงชื�อกาํกบัไว ้

๔. เขียนดว้ยหมึกแดง แลว้ใหส้ัสดีจงัหวดัลงชื�อกาํกบัไว ้

 
 
 
 
 
๑๙๑.  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งสาํหรับการใชใ้บสาํคญั ( สด.๔ ) ที�ออกใหท้หารกองเกินในวนัตรวจเลือกฯ 

 ๑.    ออกใหก้บัทหารกองเกินที�ยงัไม่แขง็แรงพอ และมีผูป้กครองมาแจง้ป่วย 

 ๒.    ออกใหก้บัทหารกองเกินที�มีร่างกายยงัไม่แขง็แรงพอที�จะรับราชการในขณะนั�นได ้เพราะ 

                      ป่วยยงัไม่หายภายใน ๓๐ วนั 



 ๓.    ออกใหก้บัทหารกองเกินที�พิการทุพพลภาพ 

 ๔.    ออกใหก้บัทหารกองเกินที�พิการแต่ไม่ถึงกบัทุพพลภาพ 

๑๙๒.  การลงรายละเอียดในช่องบดันี�อายคุรบในหนงัสือสาํคญั (สด.๘)  ดาํเนินการอยา่งใด 

 ๑.    ลงอายปีุใน พ.ศ. ที�ครบกาํหนดที�เขา้กองประจาํการ 

 ๒.    ลงอายปีุบริบูรณ์ใน พ.ศ. ที�ปลดจากกองประจาํการ 

 ๓.    ลงอายใุน พ.ศ. ที�ไดรั้บหางวา่วนาํปลด 

 ๔.    ลงอายใุน พ.ศ.ที�ลงบญัชีทหารกองเกิน 

๑๙๓.  ช่องสังกดัเมื�อปลดเป็นทหารกองหนุนเขียนอยา่งไรในแบบ สด.๔๒ 

 ๑.    ลงสังกดัตาม จทบ.ภูมิลาํเนาทหาร 

 ๒.    ลงสังกดัตามหน่วยทหาร 

 ๓.    ลงสังกดัตาม จทบ.ที�หน่วยสังกดั 

 ๔.    ปล่อยเวน้วา่งไว ้

๑๙๔.  หางวา่วนาํปลดออกจากกองประจาํการ ใชใ้นกรณีปลดทหารหนีราชการจนคดีขาดอายคุวาม 

           ท่านจะปลดเป็นประเภทใด 

๑. ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที� ๒ 

๒. ปลดเป็นพน้ราชการทหารประเภทที� ๒ 

๓. ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที� ๑ 

๔. ถูกทุกขอ้ 

๑๙๕.  หางวา่วนาํปลดออกจากกองประจาํการ เมื�อเขียนรายการต่าง ๆ เสร็จแลว้เจา้หนา้ที�ตอ้งทาํอยา่งใด 

 ๑.    ขีดเส้นแดงปิดตลอดบรรทดั ผูเ้ขียนลงชื�อและตาํแหน่งไวด้า้นซา้ยใตร้ายชื�อคนสุดทา้ย 

 ๒.    ขีดเส้นแดง ใหผู้เ้ขียนลงชื�อดา้นขวา 

 ๓.    ขีดเส้นแดงปิดตลอดบรรทดั ผูเ้ขียนลงชื�อและตาํแหน่งไวด้า้นขวาใตร้ายชื�อคนสุดทา้ย 

 ๔.    ถูกทุกขอ้ 

 
 
 
 
 
 
 
๑๙๖.  การส่งบญัชีรายชื�อคนที�ลงบญัชีทหารกองเกินสาํหรับผูที้�รับลงบญัชีฯตามมาตรา ๑๘ ใหส่้งภายใน 

           ๓๐ วนันบัตั�งแต่วนัที�รับลงบญัชีฯ และใหแ้จง้ยอดผูที้�รับลงบญัชีฯ ตามมาตรา ๑๘ โดยแยกเป็น 

           ตาํบลรวมทั�งอาํเภอภายใน 

๑. ทุกวนัที�  ๑  ของเดือนถดัไป 



๒. วนัที�เขา้ร่วมประชุมประจาํเดือน 

๓. ภายใน  ๓๐ วนันบัตั�งแต่วนัที�รับลงบญัชีฯ 

๔. ภายในวนัที�  ๑๐ มกราคมของปี  

๑๙๗.  ในการส่งบญัชีตรวจเลือกทหารกองเกินเขา้กองประจาํการ (สด.๑๗) ตอ้งส่งก่อนบญัชีใด 

 ๑.    แบบ สด.๓ 

 ๒.    แบบ สด.๑๔ 

 ๓.    แบบ สด.๑๕ 

 ๔.    แบบ สด.๑๖ 

๑๙๘.  อาํเภอทุกอาํเภอไดจ้ดัส่งบญัชีคนที�ลงบญัชีทหารกองเกิน (สด.๒) มาให้จงัหวดัครบถว้นแลว้ 

           ท่านคิดวา่การสั�งการของสัสดีจงัหวดัขอ้ใดถูกตอ้ง 

๑. ให ้จนท.ภาค ๒ ตรวจสอบรายชื�อกบับญัชีฯ (สด.๒๗) 

๒. ให ้จนท.ภาค ๑ เตรียมรวบรวมจดัทาํบญัชีเรียกฯ (สด.๑๖) 

๓. ให ้จนท.ภาค ๒ คดัรายชื�อทั�งหมดลงในบญัชีฯ (สด.๒๗) 

๔. ให ้จนท.ภาค ๑ เรียกบญัชีฯ (สด.๑) จากอาํเภอมาตรวจสอบความถูกตอ้ง 

๑๙๙.  นายศกัดิ�     แกว้สะอาด  มาพบสัสดีอาํเภอเพื�อขอลงบญัชีทหารกองเกินตามกาํหนดอายยุา่ง ๑๘ ปี 

           บริบูรณ์ และ ส.อ.ทวนทน   ทนทั�งวนั เป็นเจา้หนา้ที�รับลงบญัชีฯ  ท่านคิดวา่การดาํเนินการในขอ้ 

           ใดของ ส.อ.ทวนทนฯ ถูกตอ้งที�สุด 

๑. สอบถามการร้องขอเขา้กองประจาํการ 

๒. ใหเ้ขียนคาํร้องและบนัทึกสอบสวน 

๓. ตรวจสอบหลกัฐานใหถู้กตอ้งก่อนดาํเนินการรับลงบญัชีทหารกองเกิน 

๔. จดัทาํใบสาํคญัฯ (สด.๙) มอบใหน้ายศกัดิ� ฯ รับไวเ้ป็นหลกัฐาน 

๒๐๐.  เมื�อมีผูม้าขอลงบญัชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖, ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ต่อนายอาํเภอ ขอ้ใดมิใช่ 

           หลกัฐานสาํคญัที�ตอ้งตรวจสอบก่อนรับลงบญัชีฯ 

๑. ทะเบียนบา้นของผูข้อลงบญัชี และขอบิดามารดา 

๒. บตัรประจาํตวัประชาชนของผูข้อลงบญัชี 

๓. เอกสารวุฒิการศึกษาของผูข้อลงบญัชี 

๔. ทะเบียนบา้นของบิดาที�อยูต่่างตาํบลในอาํเภอเดียวกนักบัผูข้อลงบญัชี 

 
 
 
๒๐๔.    หากกระทรวงมหาดไทยมีความประสงคข์อเรียกทหารกองเกินเขา้เป็นตาํรวจกองประจาํการ 

หน่วยที� 

         มีหนา้ที�รวบรวมยอดที�กระทรวงมหาดไทยขอเรียกคือหน่วยใด 

๑. สัสดีมณฑลทหารบก 



๒. แผนกสัสดีกองทพัภาค 

๓. กองการสัสดี  กรมเสมียนตรา 

๔. กองการสัสดี หน่วยบญัชาการกาํลงัสาํรอง 

๒๐๖.    หว้งอายสูุงสุดของทหารกองเกินคือหว้งอายใุด 

 ๑.    อายยุา่ง  ๑๗  ปี  และยงัไม่ถึง  ๔๖  ปีบริบูรณ์ 

 ๒.    อาย ุ ๑๗  ปีบริบูรณ์ และยงัไม่ถึง  ๔๖  ปีบริบูรณ์ 

 ๓.    อายยุา่ง  ๑๘  ปี และยงัไม่ถึง  ๓๐  ปีบริบูรณ์ 

 ๔.    อาย ุ ๑๘  ปีบริบูรณ์ และยงัไม่ถึง  ๓๐  ปีบริบูรณ์ 

 
๒๐๗.    ชายไทยเกิด พ.ศ.๒๕๔๗  จะมีอายคุรบ  ๔  ปีบริบูรณ์เมื�อใด 

 ๑.    ๓๑  ธนัวาคม  ๒๕๔๐ 

 ๒.    ๑  มกราคม  ๒๕๕๑ 

 ๓.    ๓๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๑ 

 ๔.    ๑  มกราคม  ๒๕๕๒ 

๒๐๘.    คนสัญชาติไทยตอ้งไปรับหมายเรียกเมื�ออายุเท่าใด 

 ๑.    ยา่ง  ๑๘  ปี 

 ๒.    ยา่ง  ๒๐  ปี 

 ๓.    ๒๐  ปีบริบูรณ์ 

 ๔.    ไม่มีขอ้ใดถูก 

๒๐๙.    “  ภูมิลาํเนาทหาร  ”   หมายถึงอะไร 

 ๑.    ภูมิลาํเนาของบิดา มารดา หรือผูป้กครองแลว้แต่กรณี 

 ๒.    ภูมิลาํเนาของตนเองเมื�อบิดา – มารดาถึงแก่กรรม ไม่มีผูป้กครอง 

 ๓.    ขอ้ ๑.  และขอ้ ๒.  รวมกนั 

 ๔.    ภูมิลาํเนาที�ตนเองมีชื�ออยูใ่นทะเบียนบา้น 

๒๑๐.   นายมนต ์  ไม่มีสิทธิ�   เป็นทหารกองเกินสาํเร็จการฝึกวชิาทหารจากประเทศสวเีดน และกระทรวง 

         กลาโหมรับรองวทิยฐานะเทียบเท่ากบัผูส้าํเร็จการฝึกวชิาทหารของไทย ชั�นปีที� ๓  นายมนตฯ์ จะรับ 

         ราชการกองประจาํการอยา่งไร 

๑. จบัสลากแดงรับราชการ ๑ ปี ๖ เดือน,  ร้องขอฯ รับราชการ ๑ ปี 

๒. จบัสลากแดงรับราชการ ๑ ปี,  ร้องขอฯ รับราชการ ๖ เดือน 

๓. จบัสลากแดงรับราชการ ๖ เดือน, ร้องขอฯ รับราชการ ๓ เดือน 

๔. ขึ�นทะเบียนกองประจาํการและนาํปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที� ๑ 

๒๑๑.   ผูที้�ไม่ตอ้งมาแสดงตนเพื�อลงบญัชีทหารกองเกินที�อาํเภอคือใคร 

 ๑.    พระภิกษุนกัธรรม 

 ๒.    สามเณรนกัธรรม 



 ๓.    ผูซึ้� งอยูใ่นระหวา่งควบคุมหรือคุมขงัของเจา้พนกังาน 

 ๔.    ขอ้  ๒.  และขอ้ ๓.  ถูก 

๒๑๒.   การรายงานยอดจาํนวนทหารกองเกินที�รับลงบญัชีทหารตามมาตรา ๑๘ ใหส่้งตามกาํหนดเวลาใด 

 ๑.    ภายในมกราคมของทุกปี 

 ๒.    ทุกวนัที�  ๑  ของเดือนถดัไป 

 ๓.    ภายใน ๓๐ วนันบัแต่วนัรับลงบญัชี 

 ๔.    ภายใน ๓๐ วนันบัแต่วนัสิ�นสุดวนัประกาศ 

 
 
๒๑๓.   ลกัษณะของทหารกองประจาํการประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

 ๑.    จบัสลากไดใ้บแดง 

 ๒.    สมคัรเขา้รับราชการ 

 ๓.    ขึ�นทะเบียนกองประจาํการแลว้ และยงัรับราชการอยูใ่นกองประจาํการ 

 ๔.    ขอ้  ๑.  และขอ้  ๒. ถูก 

๒๑๔.   ทหารกองเกินอาย ุ๑๙ ปี ซึ� งสมคัรเขา้รับราชการในวนัตรวจเลือกในปัจจุบนันี�นั�น ผูน้าํตวัขึ�น 

          ทะเบียนคือใคร 

๑. นายอาํเภอ 

๒. ปลดัจงัหวดั 

๓. ปลดัอาํเภออาวุโส 

๔. เจา้หนา้ที�ฝ่ายรับคน 

๒๑๕.   นกัเรียนนายสิบพร   ไม่มีศกัดิ�  เกิด ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๒๙ เขา้เป็นนกัเรียนนายสิบเมื�อ  

         ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖  จะขึ�นทะเบียนกองประจาํการตามกาํหนดไดต้ั�งแต่เมื�อใด 

 ๑.    ๑  มกราคม  ๒๕๔๖ 

 ๒.    ๓๑  ธนัวาคม  ๒๕๔๖ 

 ๓.    ๑  มกราคม  ๒๕๔๗ 

 ๔.    ๓๑  ธนัวาคม  ๒๕๔๗ 

๒๑๖.   การปลดทหารกองประจาํการแผนกทหารบกเป็นทหารกองหนุนประเภทที� ๑ หน่วยที�จดัทาํ 

         หางวา่วนาํปลดคือหน่วยใด 

๑. กองร้อย 

๒. กองพนั 

๓. จงัหวดัทหารบก 

๔. แผนกสัสดีจงัหวดั 

๕.  
๒๑๗.   “ สมชาย ”  เป็นคนหลีกเลี�ยงขดัขืน เขา้รับราชการกองประจาํการเมื�ออาย ุ๒๗ ปี ต่อมาถูกปลด 



           เพราะกระทาํเสื�อมเสีย จะเป็นทหารกองหนุนตามขอ้ใด 

๑. ประเภทที� ๑  ชั�นที� ๑ 

๒. ประเภทที� ๑  ชั�นที� ๒ 

๓.  ประเภทที� ๒  ชั�นที� ๑ 

๔. ประเภทที� ๒  ชั�นที� ๒ 

 
 
 
 
 
๒๑๘.   “ ทหารประจาํการ ”  หมายความวา่อยา่งใด 

 ๑.    ทหารซึ�งอยูป่ระจาํไม่ยา้ยไปไหน 

 ๒.    ทหารซึ�งรับราชการอยู ่ยงัไม่ไดป้ลดตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร 

 ๓.    ทหารซึ�งรับราชการตามที�กระทรวงกลาโหมกาํหนด ซึ� งไม่ใช่ทหารประจาํการ 

 ๔.    ไม่มีขอ้ใดถูก 

๒๑๙.   การลาของขา้ราชการสัสดี ผูว้า่ราชการจงัหวดันั�น ๆ มีอาํนาจใหล้าไดแ้ละมีอาํนาจเทียบเท่า 

         ขา้ราชการทหารตาํแหน่งใด 

๑. ผูบ้งัคบักองพนั 

๒. ผูบ้งัคบัการกรม 

๓. ผูบ้ญัชาการกองพล 

๔. แม่ทพัภาค 

๒๒๒.   หน่วยรับผดิชอบในการตรวจสภาพทหารกองหนุนแผนกทหารบก คือหน่วยใด 

 ๑.    จงัหวดัทหารบก 

 ๒.    หน่วยสัสดีอาํเภอ 

 ๓.    แผนกสัสดีจงัหวดั 

 ๔.    ถูกทุกขอ้ 

๒๒๓.   บญัชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนที�สัสดีอาํเภอส่งคืนไปใหส้ัสดีจงัหวดั คือฉบบัใด 

 ๑.    ฉบบัใดก็ได ้

 ๒.    ฉบบัที�เรียบร้อยสวยงามที�สุด 

 ๓.    ฉบบัที�อาํเภอคดัลอกแกไ้ขแลว้ 

 ๔.    ฉบบัที�อาํเภอส่งไปตรวจสอบสภาพ 

 
 
 
๒๒๔.   บญัชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนที�สัสดีจงัหวดัส่งคืนไปจงัหวดัทหารบก คือฉบบัใด 



 ๑.    ฉบบัใดก็ได ้

 ๒.   ฉบบัที�อาํเภอส่งคืนมา 

 ๓.    ฉบบัที�จงัหวดัคดัลอกใหม่ 

 ๔.    ฉบบัที�จงัหวดัส่งไปตรวจสอบสภาพ 

๒๒๕.   เมื�อไดต้รวจสอบสภาพทหารกองหนุนครั� งใหม่แลว้ บญัชีเดิมจะดาํเนินการอยา่งไร 

 ๑.    ส่งไปเก็บไวที้�จงัหวดัทหารบก 

 ๒.    ส่งไปเก็บไวที้�แผนกสัสดีจงัหวดั 

 ๓.    เก็บไวต้ามระเบียบงานสารบรรณ 

 ๔.    ทาํลายตามระเบียบงานสารบรรณ 

๒๒๖.   พลฯสมปอง   นอ้งสมชาย  เครื�องหมาย ท.บ.๒๕๔๗  ป.ข.๑๑๓  รับราชการทหารผลดัที� ๑ ไม่ถึง 

           ปีก็จบเพราะจบนิติศาสตร์บณัฑิต รามคาํแหง “ สมปอง ”  เป็นทหารกองหนุนประเภทที� ๑ ชั�นที� 

           ๒  เมื�อใด 

 ๑.    ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 

 ๒.    ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 ๓.    ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 

 ๔.    ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 

๒๒๘.   ใบสาํคญั (แบบ สด.๙) เมื�อจ่ายหมดแลว้ จากขอ้ความที�หนา้ปกวา่ “ ใบสาํคญั คนชั�นปี ๒๕๓๐ 

             เกิด พ.ศ.๒๕๑๒ เล่ม ๑  ”  ควรเขียนไวที้�สันปกดว้ย และหากเขียนในแนวนอนจะเขียนอยา่งไร 

๑. ชั�นปี  ๒๕๓๐  เล่ม  ๑ 

๒. เกิด พ.ศ. ๒๕๑๒  เล่ม  ๑ 

๓. คนชั�นปี ๒๕๓๐  เกิด พ.ศ. ๒๕๑๒  เล่ม  ๑ 

๔. ใบสาํคญัคนชั�นปี ๒๕๓๐  เกิด พ.ศ. ๒๕๑๒ เล่ม  ๑ 

 
 
 
 
 
 
๒๒๙. เนื�องจากวนัที� ๑ – ๔ มกราคม ๒๕๔๗  เป็นวนัหยุดราชการ พอวนัจนัทร์ที� ๕ มกราคม ๒๕๔๗ 

          สัสดีอาํเภอบา้นแหลมก็มาปฏิบติังานตามปกติ และเมื�อวนัที� ๖ มกราคม ๒๕๔๗  ไดบ้นัทึกปลด 

          นายสมชาย   คาํคม  เป็นทหารกองหนุนประเภทที� ๒ ชั�นที� ๒ ตั�งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗ เมื�อนาย 

          สมชายฯ เป็นทหารกองหนุนประเภทที� ๒ ชั�นที� ๓  เมื�อ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ นั�น จะบนัทึกปลดได ้

          เมื�อใด 

๑. ๑  มกราคม  ๒๕๔๗ 



๒. ๑  มกราคม  ๒๕๕๗ 

๓. ๕  มกราคม  ๒๕๔๗ 

๔. ๖  มกราคม  ๒๕๔๗ 

๒๓๐.   ตามคาํสั�ง ทบ.ที� ๙๕/๒๕๔๖ เรื�อง  แกไ้ขคาํสั�งกองทพับก ใหเ้พิ�มขอ้ความเป็นขอ้ ๔.๑.๕ ตอน 

          ที� ๒  การลงบญัชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๘ ของคาํสั�ง ทบ.ที� ๑๑๗๓/๒๕๒๘ ลง ๒๕ ธ.ค. ๒๘ 

           นั�น การบนัทึกหลงัใบสาํคญั (แบบ สด.๙) ใจความวา่ “ ไม่เคยลงบญัชีที�ใดมาก่อน ”  นั�น ผูบ้นัทึก 

          คือใคร 

๑. นายอาํเภอ 

๒. สัสดีอาํเภอ 

๓. ผูข้อลงบญัชีฯ 

๔. เสมียนหน่วยสัสดีอาํเภอ 

                            ๗ 

๒๓๑.   จากขอ้ความ  “  ๑  ฯ  ๕  คํ�า ปีฉลู  ”  อ่านไดค้วามหมายไดอ้ยา่งไร 

 ๑.    เดือนอา้ย วนัเสาร์ ขึ�นหา้คํ�า ปีฉลู 

 ๒.    วนัอาทิตย ์เดือนเจ็ด แรมหา้คํ�า ปีฉลู 

 ๓.    วนัอาทิตย ์ขึ�นเจ็ดคํ�า เดือนหา้ ปีฉลู 

 ๔.    เดือนหนึ�ง แรมเจด็คํ�า วนัพฤหสับดี ปีฉลู 

๒๓๒.   นายเก่ง   ขยนัเรียน  ภูมิลาํเนาทหารอยูอ่าํเภอรัตนบุรี จงัหวดั ส.ร. ไดรั้บการผอ่นผนัเพราะกาํลงั 

           ศึกษาอยู ่ณ สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ยงัอยูใ่นระยะเวลา 

           ผอ่นผนัก็เรียนจบและเขา้ทาํงานที� บริษทั ซูซูกิ (ประเทศไทย) จาํกดั ตั�งอยูที่�อาํเภอธญับุรี จงัหวดั 

           ป.ท. หากมีความประสงคเ์ขา้รับการตรวจเลือกแลว้ นายเก่งฯ จะตอ้งแจง้ต่อใคร 

 ๑.    นายอาํเภอธญับุรี 

 ๒.    สัสดีอาํเภอรัตนบุรี 

 ๓.    นายอาํเภอคลองหลวง 

 ๔.    สัสดีอาํเภอคลองหลวง 

 
 
 
๒๓๓.   ขอ้ใดถูกตอ้งเกี�ยวกบังานในหนา้ที�ของแผนกสัสดีจงัหวดั 

 ๑.    ภาค ๑  การเรียก การตรวจเลือก และการยา้ยภูมิลาํเนาทหาร 

 ๒.    ภาค ๒  การทะเบียนบญัชี และทหารขาดหนีราชการ 

 ๓.    ภาค ๓  การปลด จาํหน่าย การเรียกพล 

 ๔.    ภาค ๔  การเตรียมพล ธุรการ การเงินและงบประมาณ 

๒๓๕.   วธีิเก็บบญัชีทหารกองเกิน (สด.๑)  ของทหารกองเกินเก็บอยา่งไร 



 ๑.    ไม่แยกเป็นชั�นปี แต่รวมทุกตาํบล เรียงตามลาํดบัหมู่บา้นและเลขที�บา้น 

 ๒.    ไม่แยกเป็นตาํบล เก็บไดต้ามขนาดแฟ้ม เรียงตามวนั เดือน พ.ศ.ที�ลงบญัชี 

 ๓.    แยกแฟ้มเป็นตาํบล เรียงตามลาํดบัหมู่บา้น แต่ละหมู่บา้นเรียงตามลาํดบัเลขที�บา้น 

 ๔.    แยกแฟ้มเป็นชั�นปี ชั�นปีหนึ�งแยกเป็นตาํบล แต่ละตาํบลเรียงตามลาํดบัหมู่บา้น แต่ละหมู ่

         บา้นเรียงตามลาํดบัเลขที�บา้น 

๒๓๖.   วธีิเก็บบญัชีทหารกองเกิน (สด.๑) ของทหารกองหนุนประเภทที� ๑ ชั�นที� ๑ เก็บอยา่งไร 

 ๑.    แยกแฟ้มเป็นตาํบล  เรียงตามวนั เดือน พ.ศ.ที�ปลด 

 ๒.    แยกแฟ้มเป็นแผนก เป็นสังกดั เรียงตามวนั เดือน พ.ศ.ที�ปลด 

 ๓.    แยกเป็นรุ่นปี เป็นแผนก เรียงตามลาํดบัวนั เดือน พ.ศ.ที�ปลด 

 ๔.    ไม่แยกแฟ้มเป็นตาํบล ใหเ้ก็บรวมกนั แต่เรียงวนั เดือน พ.ศ.ที�ปลด 

๒๓๗.   บญัชีทหารกองเกิน (สด.๑) ของทหารกองหนุนพน้ราชการทหารประเภทที� ๑ เก็บอยา่งไร 

 ๑.    แยกเป็นตาํบล เรียงตามลาํดบัวนั เดือน พ.ศ.ที�ปลด 

 ๒.    แยกเป็นตาํบล แต่ไม่แยกชั�นปี เรียงตามลาํดบัวนั เดือน พ.ศ.ที�ปลด 

 ๓.    แยกแฟ้มเป็นชั�นปี แยกเป็นตาํบล เรียงตามลาํดบัวนั เดือน พ.ศ.ที�ปลด 

 ๔.    ไม่ตอ้งแยกแฟ้มเป็นตาํบล ใหเ้ก็บรวมกนัไดห้ลายปีตามขนาดแฟ้ม แต่เรียงตามลาํดบัวนั 

                       เดือน พ.ศ.ที�ปลด 

๒๓๘.   คนซึ�งตอ้งส่งเขา้กองประจาํการในวนัตรวจเลือกฯ  ผูน้าํขึ�นทะเบียนคือใคร 

 ๑.    ปลดัอาํเภอ 

 ๒.    ปลดัจงัหวดั 

 ๓.    นายอาํเภอทอ้งที� 

 ๔.    เจา้หนา้ที�ฝ่ายรับคน 

 
 
๒๓๙.   คนซึ�งนายอาํเภอส่งเขา้กองประจาํการภายหลงัวนัตรวจเลือก ผูน้าํขึ�นทะเบียนคือใคร 

 ๑.    ปลดัอาํเภอ 

 ๒.    ปลดัจงัหวดั 

 ๓.    นายอาํเภอทอ้งที� 

 ๔.    เจา้หนา้ที�ฝ่ายรับคน 

๒๔๐.   คนซึ�งผูว้า่ราชการจงัหวดัส่งเขา้กองประจาํการภายหลงัวนัตรวจเลือกฯ  ผูน้าํขึ�นทะเบียนคือใคร  

   ๑.    ปลดัอาํเภอ 

 ๒.    ปลดัจงัหวดั 

 ๓.    นายอาํเภอทอ้งที� 

 ๔.    เจา้หนา้ที�ฝ่ายรับคน 

๒๔๑.   คนซึ�งร้องขอเขา้กองประจาํการในวนัตรวจเลือก ซึ� งเจา้หนา้ที�ไดรั้บไว ้ผูน้าํขึ�นทะเบียนคือใคร 



 ๑.    ปลดัอาํเภอ 

 ๒.    ปลดัจงัหวดั 

 ๓.    นายอาํเภอทอ้งที� 

 ๔.    เจา้หนา้ที�ฝ่ายรับคน 

๒๔๒.   “ สมพร ”  เป็นคนชั�นปี ๒๕๑๘  ใน พ.ศ.๒๕๔๗  สมพรจะมีสภาพตรงตามขอ้ใด 

 ๑.    ทหารกองเกิน 

 ๒.    ทหารกองหนุนประเภทที� ๑ 

 ๓.    พน้ราชการทหารประเภทที� ๑ 

 ๔.    พน้ราชการทหารประเภทที� ๒ 

๒๔๓.   “ ทหารกองประจาํการ ”  เป็นความหมายของใคร 

 ๑.    สมชาย  เขา้ตรวจเลือกฯ จบัสลากแดง 

 ๒.    สมพล  ร้องขอเขา้กองประจาํการและรับหมายนดัแลว้ 

 ๓.    สมภาร  ใกลจ้ะไดก้ลบับา้นแลว้เพราะจะครบกาํหนด ๓๐ วนัที�ถูกเรียกพลฯ 

 ๔.    สมพร  เป็นทหารเพราะเป็นคนหลีกเลี�ยงฯ เครื�องหมาย ท.บ.๒๕๔๗ ป.ข. ๔๕ ปัจจุบนั 

                      กองร้อยใหล้ากิจไปเยี�ยมบา้น 

๒๔๔.   นายอาํเภอมีอาํนาจใหบุ้คคลใดลาได ้และในกรณีใด 

 ๑.    ทหารกองเกินป่วย 

 ๒.    ทหารประจาํการป่วย 

 ๓.    ทหารกองประจาํการป่วย 

 ๔.    ทหารกองประจาํการลากิจมาแลว้ขอลาป่วย 

 
 
 
๒๔๕.   ประกาศของนายอาํเภอที�ทาํในเดือนกนัยายนทุกปี  คือประกาศใด 

 ๑.   ประกาศใหม้ารับหมาย (แบบ สด.๓๘) 

 ๒.    ประกาศใหม้าลงบญัชี  (แบบ สด.๓๙) 

 ๓.    ประกาศใหม้ารับหมาย  (แบบ สด.๓๙) 

 ๔.    ประกาศใหม้าลงบญัชี  (แบบ สด.๓๘) 

๒๔๗.   นายแดน   ดีสูดี  ภูมิลาํเนาทหารอยูอ่าํเภอเมืองเชียงราย ปัจจุบนัเป็นพนกังานประจาํของบริษทั 

           กวา้งไพศาล จาํกดั ซึ� งอยูที่�อาํเภอเมืองตรัง หากนายแดนฯ ตอ้งการขอใบสาํคญั (แบบ สด.๙) 

           แทนฉบบัสูญหาย นายแดนฯ สามารถแจง้ขอไดก้บัผูใ้ด 

๑. สัสดีอาํเภอเมืองตรัง 

๒. นายอาํเภอเมืองตรัง 

๓. สัสดีอาํเภอเมืองเชียงราย 



๔. นายอาํเภอเมืองเชียงราย 

๒๔๙.  ขอ้ความที�บนัทึกหลงัใบสาํคญั (แบบ สด.๙) กรณีลงบญัชีตามมาตรา ๑๘  บนัทึกวา่อยา่งไร 

 ๑.    “  ขา้พเจา้ไม่เคยแสดงตนลงบญัชีทหารกองเกินที�อาํเภอใดมาก่อน  ” 

 ๒.    “  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ไม่เคยแสดงตนลงบญัชีทหารกองเกินที�อาํเภอใดมาก่อน  ” 

 ๓.    “  ขา้พเจา้ไม่เคยแสดงตนลงบญัชีทหารกองเกินที�เขต/อาํเภอ หรือกิ�งอาํเภอใดมาก่อน  ” 

 ๔.    “  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ไม่เคยแสดงตนลงบญัชีทหารกองเกินที�เขต/อาํเภอ หรือกิ�งอาํเภอ 

                      ใดมาก่อน  ” 

 
 
 
๒๕๐.   งานในหนา้ที�สัสดีเป็นไปตามหลกัฐานใด 

 ๑.    คาํสั�ง กห. วา่ดว้ยการกาํหนดหนา้ที�สัสดี พ.ศ.๒๕๓๔ 

 ๒.    คาํสั�ง ทบ. วา่ดว้ยการกาํหนดหนา้ที�สัสดี พ.ศ.๒๕๓๔ 

 ๓.    ระเบียบ กห. วา่ดว้ยการกาํหนดหนา้ที�สัสดี พ.ศ.๒๕๓๔ 

 ๔.    ขอ้บงัคบั กห. วา่ดว้ยการกาํหนดหนา้ที�สัสดี พ.ศ.๒๕๓๔ 

๒๕๑.  การแบ่งเฉลี�ยคนส่งเขา้กองประจาํการเป็นขั�นตอนการดาํเนินการเรียกและการตรวจเลือก 

            ทหารกองเกินเขา้รับราชการทหารกองประจาํการตามคาํสั�ง ทบ.ที� ๒๙/๒๕๑๗ ในขั�นตอนใด 

๑. การดาํเนินการตรวจเลือก 

๒. การสังเกตการณ์ 

๓. การปฏิบติัภายหลงัการตรวจเลือก 

๔. การเตรียมการ 

๒๕๒.   ขอ้ใดมิใช่ขั�นตอนการดาํเนินการตรวจเลือกตามคาํสั�ง ทบ.ที� ๒๙/๒๕๑๗ 

 ๑.    การจดัสถานที�ตรวจเลือก 

 ๒.    การรายงานการตรวจเลือกของคณะกรรมการตรวจเลือก 

 ๓.    การกาํหนดคนเขา้กองประจาํการ 

 ๔.    การนาํหลกัฐานเอกสาร เครื�องมือเครื�องใชไ้ปในวนัตรวจเลือก 

๒๕๓. ขั�นตอนการดาํเนินการเรียกและการตรวจเลือกทหารกองเกินเขา้รับราชการทหารกองประจาํการ 

           ตามคาํสั�ง ทบ.ที� ๒๙/๒๕๑๗ มีกี�ขั�นตอน 

๑. ๔  ขั�นตอน 

๒. ๓  ขั�นตอน 

๓. ๒  ขั�นตอน 

๔. ๕  ขั�นตอน 

๒๕๔.   ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเกี�ยวกบัการออกหมายเรียกทหารกองเกิน 

 ๑.    ใหอ้อกหมายเรียกมาเขา้รับการตรวจเลือกวนัหนึ�งไม่เกิน  ๗๐๐  คน 



 ๒.    ทหารกองเกินที�มีอายยุา่งเขา้ ๒๑ ปี ในปีพุทธศกัราชนั�น ใหจ้ดัทาํใหพ้ร้อมที�จะมอบไดต้ั�ง 

         แต่ ๑ ม.ค. เป็นตน้ไป 

 ๓.    เมื�อสัสดีอาํเภอไดม้อบหมายเรียกใหท้หารกองเกินแลว้ ใหส่้งบญัชีรายชื�อแจง้สัสดีจงัหวดั 

         ทราบภายในวนัที� ๕ ของเดือนใหม่ 

 ๔.    การจดัทาํประกาศตามความในมาตรา ๒๖ แห่ง พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ให้ 

         ดาํเนินการในเดือน ต.ค.ของทุกปี 

 

 

 

๒๕๕.  ในการจดัทาํหมายเรียกสาํหรับทหารกองเกินที�อายเุกินกวา่ ๒๑ ปี และยงัไม่ถึง ๓๐ ปีบริบูรณ์ 

             ในปีที�จะตอ้งเขา้กองประจาํการ ใหจ้ดัทาํหมายเรียกฯ ตามหลกัฐานในขอ้ใด 

๑. บญัชีทหารกองเกิน ( สด.๑ ) 

๒. หมายเรียกเขา้รับราชการทหารปีที�ทาํการตรวจเลือกครั� งหลงัสุด 

๓. บญัชีรายชื�อทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที� ๒ ( สด.๒๗ ) 

๔. บญัชีเรียกทหารกองเกินเขา้กองประจาํการของปีก่อน 

๒๕๖. การส่งหมายเรียกใหก้บัทหารกองเกินที�อายเุกินกวา่ ๒๑ ปี และยงัไม่ถึง ๓๐ปีบริบูรณ์ในปีที�จะ 

         ตอ้งเขา้กองประจาํการ สัสดีอาํเภอจะตอ้งพยายามดาํเนินการใหเ้สร็จสิ�นไม่ใหติ้ดคา้งเป็นเวลาเท่าใด 

๑. เกินกวา่  ๕  ปี 

๒. เกินกวา่  ๑  ปี 

๓. เกินกวา่  ๓  ปี 

๔. เกินกวา่  ๒  ปี 

๒๕๗.   ขอ้ใดมิใช่ประเภทของบญัชีเรียกทหารกองเกินเขา้กองประจาํการ 

 ๑.    บญัชีคนที�อยูใ่นกาํหนดเรียกธรรมดา 

 ๒.    บญัชีคนที�ไม่มาเขา้รับการตรวจเลือก 

 ๓.    บญัชีคนผอ่นผนั 

 ๔.    บญัชีคนที�ขาดการตรวจเลือก 

๒๕๘.  ในการจดัทาํบญัชีเรียกทหารกองเกินเขา้กองประจาํการสาํหรับผูที้�อยูใ่นกาํหนดเรียกธรรมดา  

             ใหใ้ชห้ลกัฐานเป็นหลกัในการจดัทาํ 

๑. บญัชีเรียกทหารกองเกินเขา้กองประจาํการของปีก่อน 

๒. บญัชีทหารกองเกิน 

๓. บญัชีรายชื�อคนที�ลงบญัชีทหารกองเกิน 

๔. บญัชีรายชื�อทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที� ๒ 

๒๕๙.   ในการจดัทาํบญัชีเรียกทหารกองเกินเขา้กองประจาํการของอาํเภอ ตอ้งจดัทาํเมื�อใด 



 ๑.    ภายในเดือนสิงหาคม 

 ๒.    ภายในเดือนมกราคม 

 ๓.    ภายในเดือนพฤษภาคม 

 ๔.    ภายในเดือนธนัวาคม 

 

 

 

 

 

๒๖๐.   ผูที้�มาเขา้รับการตรวจเลือกฯ แต่หลบหนีไปก่อนกาํหนดใหเ้ขา้กองประจาํการกรณีที�ไม่มีการจบั 

            สลากในปีก่อน ในการจดัทาํบญัชีเรียกฯ ในปีถดัไปจกัพิมพร์ายชื�ออยูใ่นบญัชีใด 

๑. บญัชีคนที�พน้จากฐานะยกเวน้ผอ่นผนั 

๒. บญัชีคนหลีกเลี�ยงขดัขืน 

๓. บญัชีคนผอ่นผนั 

๔. บญัชีคนที�ขาดการตรวจเลือก 

๒๖๑.   บญัชีเรียกทหารกองเกินเขา้กองประจาํการในขอ้ใดที�พิมพไ์ม่ตอ้งแยกเป็นตาํบล 

 ๑.    บญัชีคนหลีกเลี�ยงขดัขืน 

 ๒.    บญัชีคนที�ขาดการตรวจเลือก 

 ๓.    บญัชีคนผอ่นผนั 

 ๔.    ถูกทุกขอ้ 

๒๖๒.   หากในการตรวจเลือกทหารกองเกินเขา้กองประจาํการทอ้งที�ใดมีการเรียกคนอายถุดัจาก ๒๑ ปี – 

             บริบูรณ์ขึ�นไปดว้ย จะเขียนหรือพิมพร์ายชื�อไวใ้นบญัชีใด 

๑. บญัชีคนที�พน้จากฐานะยกเวน้ผอ่นผนั 

๒. บญัชีคนที�อยูใ่นกาํหนดเรียกธรรมดา 

๓. บญัชีคนอายถุดัจาก ๒๑ ปีบริบูรณ์ 

๔. บญัชีคนผอ่นผนั 

๒๖๓.   บญัชีเรียกทหารกองเกินเขา้กองประจาํการประเภทใดตอ้งพิมพแ์ยกเป็นตาํบล 

 ๑.    บญัชีคนที�พน้จากฐานะยกเวน้ผอ่นผนั 

 ๒.    บญัชีคนผอ่นผนั 

 ๓.    บญัชีคนที�อยูใ่นกาํหนดเรียกธรรมดา 

 ๔.    ถูกทั�งขอ้ ๑.  และขอ้ ๓. 

๒๖๔.   ขอ้ใดกล่าวผดิเกี�ยวกบับญัชีเรียกทหารกองเกินเขา้กองประจาํการ 

 ๑.    การจดัทาํบญัชีเรียกฯ ของจงัหวดั ตอ้งจดัทาํภายในเดือนพฤษภาคม 



 ๒.    หากอาํเภอใดไม่มีคนหลีกเลี�ยงขดัขืนก็ตอ้งจดัทาํบญัชีไวด้ว้ย 

 ๓.    เมื�อสัสดีจงัหวดัจดัทาํบญัชีเรียกฯ เสร็จสิ�นแลว้ใหเ้สนอผูว้า่ราชการจงัหวดัเพื�อส่งใหส้ัสดี 

         อาํเภอดาํเนินการต่อไป 

 ๔.    ใหส้ัสดีจงัหวดัลงชื�อกาํกบับญัชีเรียกฯ ใตร้ายชื�อคนสุดทา้ยของทุกแผน่ 

 

 

 

 

 

๒๖๕.   อาํเภอกุดจบั จงัหวดั อ.ด. ทาํการตรวจเลือกฯ ๒ วนั มีคนหลีกเลี�ยงขดัขืนจาํนวน ๕ คน จะแบ่ง 

             เฉลี�ยลงในบญัชีเรียกฯวนัละเท่าใดจึงจะถูกตอ้ง 

๑. แบ่งใหว้นัที� ๒ ทั�ง ๕ คน 

๒. แบ่งใหว้นัแรกทั�ง ๕ คน 

๓. แบ่งใหว้นัแรก  ๒  คน  และวนัที�สอง  ๓  คน 

๔. แบ่งใหว้นัแรก  ๓  คน  และวนัที�สอง  ๒  คน 

๒๖๖.   ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเกี�ยวกบัการจดัทาํบญัชีเรียกทหารกองเกินเขา้กองประจาํการของอาํเภอ 

 ๑.    ใหจ้ดัทาํบญัชีเรียกฯ ฉบบัของอาํเภอไว ้๑ ชุด โดยมีรายชื�อและขอ้ความตรงกบัฉบบัจงัหวดั 

         ทุกประการ 

๒. เมื�อรับบญัชีเรียกฯ จากจงัหวดัแลว้ใหต้รวจสอบความถูกตอ้งกบับญัชีทหารกองเกิน (สด.๑)  

๓. เมื�อจดัทาํบญัชีเรียกฯ ฉบบัของอาํเภอเสร็จแลว้ ให้เสนอนายอาํเภอลงชื�อกาํกบัไวใ้ตร้ายชื�อ 

คนสุดทา้ยของทุกแผน่ 

๔. ถูกหมดทั�งขอ้ ๑.  ขอ้ ๒.  และขอ้ ๓. 

๒๖๗.   ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเกี�ยวกบัการแบ่งบญัชีเรียกทหารกองเกินเขา้กองประจาํการ 

 ๑.    ถา้อาํเภอใดมีทหารกองเกินเกินกวา่ ๕๐๐ คน ก็ใหแ้บ่งบญัชีเรียกฯ ออกเป็นวนัๆ วนัหนึ�ง 

         ไม่เกิน ๕๐๐ คน 

 ๒.    ถา้อาํเภอใดมีการตรวจเลือกหลายวนั ใหเ้อาคนหลีกเลี�ยงขดัขืนเขา้ตรวจเลือกในวนัสุดทา้ย 

          ของอาํเภอนั�น 

 ๓.    ถา้อาํเภอใดมีการตรวจเลือกหลายวนั และอาํเภอนั�นมีคนผอ่นผนันอ้ย จะลงบญัชีเรียกฯ ให้ 

         ใหม้าเขา้รับการตรวจเลือกในวนัสุดทา้ยของอาํเภอนั�นก็ได ้

 ๔.    ถา้อาํเภอหนึ�งมีการตรวจเลือก ๔ วนั และมีคนหลีกเลี�ยงขดัขืนจาํนวน ๔ คน ใหแ้บ่งเขา้รับ 

         การตรวจเลือกในวนัแรกและวนัสุดทา้ยวนัละ ๒ คน 

๒๖๘.   หน่วยใดมีหนา้ที�รับผดิชอบในการจดัทาํบญัชีจาํนวนคนที�จะเรียกได ้

 ๑.    ฝ่ายสรรพกาํลงั มทบ.๑๒ 



 ๒.    สัสดี จทบ.ส.ก. 

 ๓.    สัสดีจงัหวดั ฉ.ช. 

 ๔.    สัสดีอาํเภออรัญประเทศ 

๒๖๙.   เอกสารในขอ้ใดที�จะตอ้งจดัส่งไปพร้อมกบัการส่งบญัชีจาํนวนคนที�จะเรียกได ้

 ๑.    รายงานยอดคนร้องขอเขา้กองประจาํการอาย ุ๑๘ – ๒๐ ปี 

 ๒.    บญัชีกาํหนดวนั เวลา และสถานที�ทาํการตรวจเลือก 

 ๓.    บญัชีเรียกทหารกองเกินเขา้กองประจาํการ 

 ๔.    รายงานยอดรับหมายเรียกฯ 

 

๒๗๐.   การจดัทาํบญัชีจาํนวนคนที�จะเรียกไดใ้นขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งถา้ในจงัหวดันั�นมีการเรียกคน  

            เขา้กองประจาํการแผนกทหารอากาศและทหารเรือดว้ย 

๑. ใหจ้ดัทาํบญัชีฯ เฉพาะแผนก ทอ.ต่างหากส่งให ้กพ.ทอ.  ๑  ฉบบั 

๒. ใหจ้ดัทาํบญัชีฯ เฉพาะแผนก ทร.ต่างหากส่งให ้กพ.ทร.  ๑  ฉบบั 

๓. ถูกทั�งขอ้ ๑.  และขอ้ ๒. 

๔. จดัทาํรวมกนัทุกแผนก แต่ให้ส่งสาํเนาให ้กพ.ทอ. และ กพ.ทร.ดว้ย 

๒๗๑.   ขอ้ใดเรียงลาํดบัระยะเวลาการจดัทาํบญัชีจาํนวนคนที�จะเรียกไดข้องสัสดีจงัหวดั, สัสดี มทบ.  

             และ สัสดี ทภ.ไดถู้กตอ้ง 

๑. สัสดีจงัหวดั (ภายใน ๕ มิ.ย.)--- สัสดี มทบ.(ภายใน ๑๕ มิ.ย.)--- สัสดี ทภ.(ภายใน ๒๕ มิ.ย.)  

๒. สัสดีจงัหวดั (ภายใน ๑๐ มิ.ย.)---สัสดี มทบ.(ภายใน ๒๐ มิ.ย.)---สัสดี ทภ.(ภายใน ๓๐ มิ.ย.) 

๓. สัสดีจงัหวดั (ภายใน ๑๕ มิ.ย.)---สัสดี มทบ.(ภายใน ๒๐ มิ.ย.)---สัสดี ทภ.(ภายใน ๓๐ มิ.ย.) 

๔. สัสดีจงัหวดั (ภายใน ๑๐ มิ.ย.)---สัสดี มทบ.(ภายใน ๒๐ มิ.ย.)---สัสดี ทภ.(ภายใน ๒๕ มิ.ย.) 

๒๗๒.   การส่งบญัชีจาํนวนคนที�จะเรียกไดข้อง ทภ.ครั� งสุดทา้ยจะตอ้งส่งถึง ทบ.หลงัจากไดรั้บบญัชีฯ  

             จาก มทบ. หรือ  จทบ. เมื�อใด 

๑. ไม่เกิน  ๑๐  วนั 

๒. ไม่เกิน  ๗  วนั 

๓. ไม่เกิน  ๕  วนั 

๔. ไม่เกิน  ๓  วนั 

๒๗๓.   วนัที� ๑๐ มิ.ย.๔๕ สัสดี ก.ท.ส่งบญัชีจาํนวนคนที�จะเรียกไดใ้ห ้มทบ.๑๑ ต่อมา ๓๐ มิ.ย.๔๕  

             สัสดีเขตทั�ง ๕๐ เขตไดร้ายงานการรับลงบญัชีของผูที้�อยูใ่นกาํหนดเรียกซึ�งมีจาํนวนทั�งหมด ๑๒๓ 

             คน หากท่านเป็นเจา้หนา้ที�ผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํ ท่านตอ้งทาํอยา่งไรจึงจะถูกตอ้ง 

๑. รายงานการเพิ�มยอดให ้มทบ.๑๑ ทราบ ภายใน ๓๐ ก.ค.๔๕ 

๒. รายงานการเพิ�มยอดให ้มทบ.๑๑ ทราบ ภายใน ๑๐ ก.ค.๔๕ 

๓. จดัทาํบญัชีจาํนวนคนที�จะเรียกส่งให ้มทบ.๑๑ ใหม่ ภายใน ๑๐ ก.ค.๔๕ 



๔. จดัทาํบญัชีจาํนวนคนที�จะเรียกส่งให ้มทบ.๑๑ ใหม่ ภายใน ๑๐ ส.ค.๔๕ 

๒๗๔.   ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเกี�ยวกบัการจดัทาํบญัชีจาํนวนคนที�จะเรียกได ้

 ๑.    มทบ. จดัทาํส่ง ทภ.  จาํนวน  ๒  ฉบบั 

 ๒.    ทภ. จดัทาํส่ง ทบ. ครั� งต่อไปภายใน ๒๐ ของเดือน 

 ๓.    จงัหวดัตอ้งจดัทาํส่ง มทบ.อีกครั� งเมื�อไดรั้บแจง้จาํนวนคนที�ขอเรียก 

 ๔.    การจดัส่งครั� งต่อไปไม่ตอ้งส่งบญัชีกาํหนดวนั เวลา และสถานที�ตรวจเลือก ยกเวน้มีการ 

         เปลี�ยนแปลง 

 

 

๒๗๕.   ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเกี�ยวกบัการขอเรียกทหารกองเกินเขา้เป็นทหารกองประจาํการ 

 ๑.    การขอลดจาํนวนคนจากจาํนวนที�ขอเรียกไวเ้ดิมจะขอเท่าใดก็ได ้

 ๒.    ถา้มีการขอเพิ�มจาํนวนคนจากจาํนวนที�ขอเรียกไวเ้ดิม จะตอ้งแจง้ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดั 

         ทราบล่วงหนา้ก่อนการตรวจเลือกไม่นอ้ยกวา่ ๑๕ วนั 

 ๓.    ถา้ไม่มีเหตุจาํเป็นจะตอ้งแจง้จาํนวนขอเรียกต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ ๖  

         เดือน 

๕. ในการขอเรียกจะตอ้งแจง้ให้ผูว้า่ราชการจงัหวดัทราบดว้ยวา่จะกาํหนดรับคนเสร็จเมื�อใด 

๒๗๖.   หน่วยใดมีหนา้ที�ในการแบ่งเฉลี�ยคนส่งเขา้กองประจาํการ 

 ๑.    สัสดีจงัหวดั 

 ๒.    สัสดีอาํเภอ 

 ๓.    สัสดี จทบ. 

 ๔.    ถูกทั�งขอ้ ๑.  และขอ้ ๓. 

๒๗๗.   การจดัทาํบญัชีเทียบจาํนวนคนที�จะกะเรียก จะดาํเนินการเมื�อใด 

 ๑.    เมื�อไดรั้บแจง้จาํนวนคนที�จะขอเรียก 

 ๒.    จดัทาํพร้อมกบับญัชีจาํนวนคนที�จะเรียกได ้

 ๓.    จดัทาํหลงัจากทาํการแบ่งเฉลี�ยคนส่งเขา้กองประจาํการแลว้ 

 ๔.    จดัทาํหลงัจากคณะกรรมการมาตรวจสอบบญัชีเรียกฯ และใบรับรองผลการตรวจเลือกแลว้ 

๒๗๘.   ส.อ.เทียนชยั   ชยัยศ เสมียนหน่วยสัสดีอาํเภอกรงปีนงั ดาํเนินการรวบรวมบญัชีทหารกองเกิน                 

             (สด.๑) ของทหารกองเกินชั�นปี ๒๕๒๘ ในทอ้งที�ของตนมาดาํเนินการจดัทาํหมายเรียกฯ การ 

            ปฏิบติัของ ส.อ.เทียนชยัฯ  เป็นการปฏิบติัในเรื�องใด 

๑. การยกเวน้และผอ่นผนั 

๒. การควบคุมทหารกองเกิน 

๓. การดาํเนินการเรียกและการตรวจเลือกทหารกองเกินเขา้กองประจาํการ 

๔. การลงบญัชีทหารกองเกิน 



๒๗๙.   เอกสารใดเมื�อจดัทาํเสร็จแลว้สัสดีจงัหวดัตอ้งจดัทาํส่งให ้กพ.ทร.ดว้ย หากจงัหวดันั�นมีการ 

            เรียกคนเขา้กองประจาํการแผนกทหารเรือ 

๑. บญัชีเรียกทหารกองเกินเขา้กองประจาํการ 

๒. บญัชีเทียบจาํนวนคนที�จะกะเรียก 

๓. บญัชีคนที�ส่งเขา้กองประจาํการ 

๔. บญัชีตรวจเลือกคนเขา้กองประจาํการ 

 

 

 

ใชข้อ้มูลต่อไปนี�ตอบคาํถามขอ้ ๒๘๐ - ๒๘๑ 

ในการแบ่งเฉลี�ยคนเขา้กองประจาํการของจงัหวดั น.ภ.ไดผ้ลลพัทอ์อกมาดงันี�  

อาํเภอ ก.   =   ๒๘๙.๑๔  อาํเภอ ข.   =   ๒๒๐.๕๘  อาํเภอ ค.   =   ๑๙๖.๘๗ 

และอาํเภอ ง.   =   ๑๙๙.๐๕   ฝ่ายตอ้งการคนขอเรียกเป็นแผนก ทบ.แผนกเดียว จาํนวน ๘๙๖ คน 

๒๘๐.   อาํเภอ ง. จะไดรั้บยอดเฉลี�ยจาํนวนเท่าใด 

 ๑.    ๑๙๙  คน 

 ๒.   ๑๙๘  คน 

 ๓.    ๒๐๐  คน 

 ๔.   ๑๙๙.๐๕  คน 

๒๘๑.   อาํเภอ ข. และอาํเภอ ค.จะไดรั้บยอดเฉลี�ยจาํนวนเท่าใด 

 ๑.    ๒๑๐  คน,  ๑๙๗  คน 

 ๒.    ๒๑๑  คน, ๑๙๗  คน 

 ๓.    ๒๑๐  คน, ๑๙๖  คน 

 ๔.    ๒๑๑  คน, ๑๙๖  คน 

๒๘๒.   ในการแบ่งเฉลี�ยคนเขา้กองประจาํการ หากผลลพัธ์ที�ไดย้งัไม่เท่ากบัจาํนวนที�ตอ้งการ จะตอ้ง 

              ดาํเนินการอยา่งไร 

๑. ส่งยอดที�เหลือไปใหจ้งัหวดัอื�นภายใน มทบ.หรือ จทบ.เดียวกนั 

๒. เพิ�มยอดที�เหลือใหก้บัอาํเภอเมืองของจงัหวดัทั�งหมด 

๓. เพิ�มจาํนวนในอาํเภอที�มีเศษมากไปหานอ้ยตามลาํดบั 

๔. เพิ�มจาํนวนใหอ้าํเภอที�มีเศษนอ้ยไปหามากตามลาํดบั 

๒๘๓.  การคาํนวณการแบ่งเฉลี�ยฯ ถา้ไดรั้บแจง้จาํนวนขอเรียกแผนกเดียวขอ้ใดถูกตอ้ง 

 ๑.    จาํนวนคนขอเรียกทั�งหมด   ×    จาํนวนที�จะเรียกไดข้องทุกจงัหวดั   

            จาํนวนรวมของคนที�จะเรียกไดข้องจงัหวดันั�น 

 ๒.    จาํนวนคนที�จะเรียกไดเ้ฉพาะอาํเภอ   ×   จาํนวนคนที�ขอเรียกทั�งหมด 



      จาํนวนคนที�จะเรียกไดใ้นจงัหวดันั�น 

 ๓.    จาํนวนคนที�จะเรียกไดข้องจงัหวดั   ×   จาํนวนคนที�ขอเรียกทั�งหมด 

     จาํนวนคนที�จะเรียกไดเ้ฉพาะอาํเภอ 

๕. ไม่มีขอ้ใดถูก 

 

 

 

 

 

 ขอ้มูลต่อไปนี�ใชต้อบคาํถามขอ้  ๒๘๔ - ๒๘๖ 

  จาํนวนคนที�จะเรียกไดใ้นจงัหวดัโอ  มีรายละเอียดดงันี�   :    อาํเภอเอ  =  ๑๐๐  คน, 

อาํเภอบี  =  ๑๕๐  คน, อาํเภอซี  =  ๑๘๐  คนและอาํเภอดี  =  ๘๐  คน  ทางจงัหวดัไดรั้บยอดจาก จทบ. 

เป็นแผนก ทอ.๑ แผนกเดียว จาํนวน  ๖๐  คน 

๒๘๔.    อาํเภอซี และอาํเภอเอ  จะไดรั้บยอดแบ่งเฉลี�ยอาํเภอละเท่าใด 

 ๑.    ๒๑  คน  และ  ๑๑  คน 

 ๒.    ๒๑  คน  และ  ๑๒  คน 

 ๓.    ๒๒  คน  และ  ๑๒  คน 

 ๔.    ๒๒  คน  และ  ๑๑  คน 

๒๘๕.   อาํเภอใดไดรั้บการเพิ�มจาํนวนจากผลการแบ่งเฉลี�ยที�ไดรั้บไวเ้ดิม 

 ๑.    อาํเภอเอ  และอาํเภอบี 

 ๒.    อาํเภอบี  และอาํเภอซี 

 ๓.    อาํเภอซี  และอาํเภอดี 

 ๔.    อาํเภอดี  และอาํเภอเอ 

๒๘๖.   อาํเภอใดจะไดรั้บการเพิ�มจาํนวนคนจากผลการแบ่งเฉลี�ยไวเ้ดิมเป็นอาํเภอแรก 

 ๑.    อาํเภอดี 

 ๒.   อาํเภอซี 

 ๓.    อาํเภอบี 

 ๔.    อาํเภอเอ 

๒๘๗.   ในการแบ่งเฉลี�ยคนเขา้กองประจาํการ สัสดีจงัหวดัจะตอ้งนาํขอ้มูลจากหลกัฐานใดไปดาํเนินการ 

 ๑.    บญัชีเรียกทหารกองเกินเขา้กองประจาํการ 

 ๒.    ยอดจาํนวนคนตามบญัชีทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที� ๒ 

 ๓.    บญัชีเทียบจาํนวนคนที�จะกะเรียก 

 ๔.    บญัชีจาํนวนคนที�จะเรียกได ้



๒๘๘.   หากวนัตรวจเลือกวนัใดมิใช่วนัสุดทา้ยของคณะกรรมการฯ และมีผูร้้องขอเกินจาํนวนยอด 

             ที�แบ่งเฉลี�ยไวเ้ดิม จะตอ้งดาํเนินการอยา่งไร 

๑. ใหด้าํเนินการจบัสลากเพื�อคดัออกให้เหลือเท่าจาํนวนที�แบ่งเฉลี�ยไวเ้ดิม 

๒. ใหร้ายงานขอเพิ�มยอดไปยงั มทบ., ทภ. และ ทบ. ตามลาํดบั 

๓. ใหน้าํยอดที�ร้องขอเกินไปลดยอดแบ่งเฉลี�ยเดิมของวนัต่อๆ ไปทุกวนัที�เหลือ 

๔.  ดาํเนินการไดท้ั�ง ๓ กรณี ขึ�นอยูก่บัประธานกรรมการ 

 

 

 

๒๘๙.   การบนัทึกใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.๔๓) ในขอ้ ๑.๑ และ ๑.๒ ทั�ง ๓ ท่อน  

            เป็นความรับผดิชอบของใคร 

๑. กรรมการสัสดีจงัหวดั 

๒. สัสดีจงัหวดัทอ้งที� 

๓. กรรมการนายทหารสัญญาบตัรคนที� ๑ 

๔. ประธานกรรมการตรวจเลือก 

๒๙๐.   ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ ที�ใชใ้นการตรวจเลือกทหารกองเกินเขา้กองประจาํการใน 

            ปี ๒๕๔๓ หลงัเสร็จสิ�นการตรวจเลือกแลว้จะตอ้งเก็บรักษาไวถึ้งเมื�อใดจึงจะทาํลายได ้

๑. ปี  ๒๕๔๘ 

๒. ปี  ๒๕๕๓ 

๓. ปี  ๒๕๕๐ 

๔. ปี  ๒๕๔๖ 

๒๙๑.   ในการสอบทานบญัชีเรียกฯ กบัใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ ท่อนที� ๒ ของ ทภ. เมื�อเสร็จ 

           สิ�นแลว้สัสดี ทภ.จะตอ้งลงชื�อรับรองความถูกตอ้งในบญัชีเรียกฯ ที�ใด 

๑. มุมบนดา้นซา้ยหนา้แรกทุกฉบบั 

๒. มุมบนดา้นขวาหนา้แรกทุกฉบบั 

๓. มุมล่างดา้นขวาหนา้แรกทุกฉบบั 

๔. มุมล่างดา้นซา้ยหนา้แรกทุกฉบบั 

๒๙๒.   ในการสอบทานบญัชีเรียกฯ ของ ทภ.หลงัเสร็จสิ�นการตรวจเลือก ผูที้�ไม่ไดเ้ขา้รับการตรวจเลือก 

             จะตอ้งดาํเนินการอยา่งไร 

๑. สัสดี ทภ.ลงชื�อกาํกบัใตร้ายชื�อผูที้�ไม่ไดเ้ขา้รับการตรวจเลือกทุกคน 

๒. ประทบัตรายางคาํวา่ “ ไม่เขา้รับการตรวจเลือก ”  ในช่องวา่งที�ขีดหา้มไวทุ้กคน 

๓. ประทบัตรายางคาํวา่ “ ไปจากทอ้งที�ไม่ทราบที�อยู ่”  ในช่องวา่งที�ขีดหา้มไวทุ้กคน 

๔. ขีด ( - ) ดว้ยหมึกแดงตั�งแต่ช่อง “ ไดรั้บหมายเมื�อใด ... ”  จนถึงช่อง “ หมายเหตุ ” ทุกคน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๙๓.   นายสุดใจ ฯ   เขา้รับการตรวจเลือกในปี ๒๕๓๖  ผลการตรวจเลือกจบัไดส้ลากดาํ ต่อมาใน 

            ปี ๒๕๓๗ ไดไ้ปสมคัรงานเป็นพนกังานรักษาความปลอดภยัของสาํนกังานองคก์ารทหารผา่นศึก 

            แต่ปรากฏวา่หลกัฐานใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ สูญหายไปจึงไปติดต่อสัสดีอาํเภอภูมิลาํเนา 

            เพื�อขอใบแทน ท่านคิดวา่การปฏิบติัในขอ้ใดถูกตอ้งที�สุด 

 ๑.    สัสดีอาํเภอตรวจสอบบญัชีเรียกฯ ของอาํเภอ และออกหนงัสือรับรองพร้อมสาํเนาบญัชีเรียก 

                     ที�มีผลการตรวจเลือกฯ ของนายสุดใจฯ ให ้

๒. จงัหวดัตรวจสอบบญัชีเรียกฯ ของจงัหวดัตามที�อาํเภอรายงานมา และออกใบแทนให้ 

๓. จงัหวดัเมื�อไดรั้บเรื�องจากอาํเภอแลว้ใหข้อตรวจสอบไปยงั นสร.ทบ.ก่อน เมื�อไดรั้บการ 

ยนืยนัจึงออกใบแทนให ้

 ๔.    จงัหวดัเมื�อตรวจสอบบญัชีเรียกฯ ของจงัหวดัแลว้ ใหส้อบถามผลการตรวจเลือกไปยงั ทภ. 

          ก่อน เมื�อไดรั้บการยนืยนัจึงออกใบแทนให ้

๒๙๔.   จ.ส.อ.วนัชยั ฯ   เป็นเสมียนแผนกสัสดีจงัหวดั น.น. ไดรั้บเรื�องขอใบแทนใบรับรองผลการ 

          ตรวจเลือกของนายขวญัใจ   ใสจริง ซึ� งถือเรื�องจากอาํเภอมาเองเนื�องจากตอ้งนาํใบแทนไปประกอบ 

          หลกัฐานการบรรจุเป็นพนกังานราชการ สาํนกังานจงัหวดั น.น. ในวนัรุ่งขึ�น ซึ� งในขณะนั�น สัสดี- 

          จงัหวดั น.น.ไดรั้บคาํสั�งใหไ้ปประชุมสัมมนาแนวทางการลดขั�นตอนการปฏิบติังานบริการประ- 

           ชาชน ที� นสร.ทบ. เป็นเวลา ๓ วนั  การปฏิบติัของ จ.ส.อ.วนัชยัฯ  ขอ้ใดถูกตอ้ง 

๑. ตรวจสอบหลกัฐานที�เกี�ยวขอ้งตามระเบียบและออกหนงัสือรับรองแทนใหไ้ปก่อน 

เนื�องจากสัสดีจงัหวดัไม่อยู ่ไม่มีผูล้งนามในใบแทนใบรับรองผลฯ   

 ๒.    ตรวจสอบหลกัฐานที�เกี�ยวขอ้งตามระเบียบและออกใบแทนใบรับรองผลฯ ให ้โดยให ้ผช. 

          สัสดีจงัหวดั น.น. ลงนามแทนสัสดีจงัหวดั น.น. 

 ๓.    ตรวจสอบหลกัฐานที�เกี�ยวขอ้งตามระเบียบและออกใบแทนใบรับรองผลฯ โดยให้ผูว้า่ราช 

         การจงัหวดั น.น.ลงนามแทนสัสดีจงัหวดั น.น. 

๔. ไม่สามารถดาํเนินการไดต้ามที�กล่าวมาทุกขอ้ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๙๕.   นายวิ�งเตน้   ศีรษะหมอ  ภูมิลาํเนาทหารอยูที่�จงัหวดั ป.น. ในปี ๒๕๔๔ ไดย้า้ยภูมิลาํเนาไป 

           จงัหวดั ม.ส. และไดเ้ขา้รับการตรวจเลือกที�นั�น ผลการตรวจเลือกปรากฏวา่ “ ปล่อยเพราะรับคน 

           ร้องขอฯ พอ”  และพอปี ๒๕๔๕ ไดก้ลบัมาประกอบอาชีพและยา้ยภูมิลาํเนาทหารกลบัมาอยูที่� 

           จงัหวดั ป.น.ตามเดิม ต่อมาในปี ๒๕๔๗ ไดท้าํหลกัฐานใบรับรองผลการตรวจเลือกสูญหาย จึง 

           ไปยื�นคาํร้องขอใบแทนยงัอาํเภอภูมิลาํเนา หากท่านเป็นเจา้หนา้ที�รับผดิชอบในการออกใบแทน 

            ใบรับรองผลฯ ของ ผสด.จว.ป.น. ท่านจะดาํเนินการเช่นไรในกรณีนี�  

๑. แจง้ไปยงัจงัหวดั ม.ส. ให้ออกใบแทนให ้เพราะนายวิ�งเตน้ฯ เขา้รับการตรวจเลือกที�นั�น 

๒. ส่งเรื�องกลบัไปยงัอาํเภอเนื�องจากนายวิ�งเตน้ฯมิไดเ้ขา้ตรวจเลือกฯ ที�จงัหวดั ป.น. 

๓. แจง้ใหน้ายวิ�งเตน้ฯ  ไปติดต่อขอใบแทนที�จงัหวดั ม.ส. 

๔. สอบถามผลการตรวจเลือกฯ ไปยงัจงัหวดั ม.ส. เมื�อไดรั้บตอบแลว้จึงออกใบแทนใบรับรอง 

ผลการตรวจเลือกฯ ใหน้ายวิ�งเตน้ฯ  

๒๙๖.   ขอ้ใดกล่าวผดิเกี�ยวกบัการออกใบแทนใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (สด.๔๓) 

 ๑.    เขียนตวัอกัษรสีแดงบนกึ�งกลางดา้นบนของใบแทนใบรับรองผลฯ วา่  “ ใบแทนฉบบัที�ชาํรุด 

         หรือสูญหาย ” 

๒. สัสดีจงัหวดัลงนามดว้ยยศเต็ม และตาํแหน่งเตม็รับรอง 

๓. สัสดีจงัหวดัประทบัตราประจาํตาํแหน่งไวเ้ป็นสาํคญั 

๔. การลงขอ้ความในขอ้ ๒. ของใบแทนฯ ผลการตรวจเลือกใหก้รอกรายการตามที�ปรากฏใน 

บญัชีเรียกทหารกองเกินเขา้กองประจาํการ 

๒๙๗.   ผูใ้ดไม่มีส่วนเกี�ยวขอ้งในความรับผดิชอบบญัชีเรียกฯ (สด.๑๖) และใบรับรองผลฯ (สด.๔๓)  

            ในเรื�องการดาํเนินการเรียกและการตรวจเลือกทหารกองเกินเขา้รับราชการทหารกองประจาํการ 

 ๑.    พ.อ.สุดใจ   ผาแดง  กรรมการสัสดีจงัหวดั 

 ๒.    น.ต.เวหา   อากาศยน  กรรมการนายทหารสัญญาบตัรคนที� ๑  

 ๓.    พ.อ.สิงหน   กลไก   ประธานกรรมการตรวจเลือก 

 ๔.    พ.ท.ชานน   สนลู่ลม    สัสดีอาํเภอเมืองเชียงราย 



๒๙๘.   งบประมาณค่าใชจ่้ายในการตรวจเลือกทหารกองเกินเขา้กองประจาํการในปี ๒๕๕๕  จะตอ้ง 

            เสนอความตอ้งการเมื�อใด 

๑. เดือนกนัยายน  ๒๕๕๔ 

๒. เดือนตุลาคม  ๒๕๕๓ 

๓. เดือนกนัยายน  ๒๕๕๕ 

๔. เดือนตุลาคม  ๒๕๕๔ 

 

 

 

๒๙๙.   ขอ้ใดมิไดอ้ยูใ่นหมวดงบประมาณที�สนบัสนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการตรวจเลือกทหารกองเกิน 

            เขา้กองประจาํการ 

๑. ค่าดดัแปลงสถานที�ตรวจเลือก 

๒. ค่าเบี�ยเลี�ยง และอาหารของเจา้หนา้ที�ช่วยเหลือของอาํเภอทอ้งที� 

๓. ค่าเบี�ยเลี�ยงและที�พกัของเจา้หนา้ที�ช่วยเหลือกรรมการสัสดีจงัหวดั 

๔. ค่าใชจ่้ายในการนาํทหารจากตาํบลนดัหมายมายงัตาํบลขึ�นทะเบียน 

๓๐๐.   บุคคลในขอ้ใดไม่อยูใ่นหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกคณะกรรมการตรวจเลือก 

 ๑.    พ.ท.สมชาติ   สมพนัธ์  สัสดีอาํเภอเมืองนครนายก เป็นกรรมการสัสดีจงัหวดั 

 ๒.    น.อ.ถาวร   สอนดี ร.น. รอง ผบ.กรม ทพ.นย. เป็นประธานกรรมการตรวจเลือก 

 ๓.    ร.ต.อนุชิต   จิตตสุ์ข  นายแพทย ์รพ.พระมงกุฎเกลา้ เป็นกรรมการผูป้ระกอบโรคศิลป์ 

 ๔.    ร.ท.ประกอบ  ประกอบเก่ง รอง ผบ.ร้อย ๑ ร.๑๑ รอ. เป็นกรรมการนายทหารสัญญาบตัร 

๓๐๑.   หลกัฐานในขอ้ใดที�สัสดีอาํเภอมิตอ้งจดัเตรียมไวใ้นวนัตรวจเลือกฯ 

 ๑.    หลกัฐานการจาํหน่ายเขา้กองประจาํการ 

 ๒.    บญัชีสั�งยกเวน้หรือผอ่นผนั 

 ๓.    ตน้ขั�วใบสาํคญัทหารกองเกิน 

 ๔.    หมายนดัเขา้รับราชการทหาร 

๓๐๒.   ขอ้ใดคือขั�นตอนการตรวจเลือกที�ถูกตอ้ง 

 ๑.    เรียกชื�อ  -  ตรวจร่างกายและกาํหนดคนเป็นจาํพวก  -  วดัขนาด  -  ตรวจสอบและปล่อยตวั 

          -  จบัสลาก 

 ๒.    เปิดการตรวจเลือก  -  เรียกชื�อ  -  ตรวจร่างกาย  -  วดัขนาด  -  ตรวจสอบและปล่อยตวั 

 ๓.    เปิดการตรวจเลือก  -  เรียกชื�อตรวจร่างกาย กาํหนดคนเป็นจาํพวก และวดัขนาด  -  ตรวจ 

         สอบและปล่อยตวั  -  กาํหนดคนเขา้กองประจาํการ  -  ส่งคนเขา้กองประจาํการ 

 ๔.    เรียกชื�อ  -  ตรวจร่างกายและกาํหนดคนเป็นจาํพวก  -  วดัขนาด  -  ตรวจสอบและปล่อยตวั 

         -  กาํหนดคนเขา้กองประจาํการ  -  ส่งคนเขา้กองประจาํการ 



๓๐๓.   ขอ้ใดมิใช่หนา้ที�ของกรรมการสัสดีจงัหวดัในการชี�แจงทหารกองเกินในวนัตรวจเลือกฯ 

 ๑.    ขั�นตอนการปฏิบติัในการตรวจเลือกทหารกองเกินเขา้กองประจาํการ 

 ๒.    ประชาสัมพนัธ์ใหร้้องขอฯ เขา้รับราชการ 

 ๓.    ชี�แจงวธีิปฏิบติัในการร้องขอเขา้กองประจาํการ 

 ๔.    สิทธิในการยกเวน้และผอ่นผนั 

 

 

 

 

๓๐๔.    การเรียกชื�อเขา้ตรวจเลือกฯ  อยูใ่นความรับผิดชอบของผูใ้ด 

 ๑.    กรรมการนายทหารสัญญาบตัรคนที� ๑ 

 ๒.    เจา้หนา้ที�ช่วยเหลือกรรมการสัสดีจงัหวดัที�ประจาํอยูโ่ตะ๊เรียกชื�อ 

 ๓.    เจา้หนา้ที�ช่วยเหลือของนายอาํเภอที�ประจาํอยูโ่ตะ๊เรียกชื�อ 

 ๔.    ถูกทั�งขอ้ ๑.  และขอ้ ๒. 

๓๐๕.   ในการเรียกชื�อเขา้รับการตรวจเลือกฯ ใหใ้ชห้ลกัฐานใดในการเรียก 

 ๑.    บญัชีเรียกทหารกองเกินเขา้กองประจาํการฉบบัของอาํเภอ 

 ๒.    บญัชีเรียกทหารกองเกินเขา้กองประจาํการฉบบัของจงัหวดั 

 ๓.    ใบรับรองผลการตรวจเลือก 

 ๔.    ถูกทั�งขอ้ ๒.  และขอ้ ๓. 

๓๐๖.   การปฏิบติัในขอ้ใดมิไดก้าํหนดไวใ้นขั�นตอนการปฏิบติัของการเรียกชื�อเขา้รับการตรวจเลือกฯ 

 ๑.    ตรวจบตัรประจาํตวัประชาชน และหมายเรียกเขา้รับราชการทหาร 

 ๒.    ใหท้หารกองเกินลงลายมือชื�อหรือพิมพล์ายนิ�วมือในใบรับรองผลฯ ท่อนที� ๑ 

 ๓.    บนัทึกการร้องขอเขา้กองประจาํการไวด้า้นบนของใบรับรองผลฯ ท่อนที� ๒ และ ๓ 

 ๔.    บนัทึกการร้องขอเขา้กองประจาํการในบญัชีเรียกฯ ช่อง  “  หมายเหตุ  ” 

๓๐๗.   ในการทาํลายใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ ก่อนดาํเนินการจบัสลาก อยูใ่นความควบคุมและ 

            กาํกบัดูแลของผูใ้ด 

๑. ประธานกรรมการ 

๒. กรรมการสัสดีจงัหวดั 

๓. กรรมการนายทหารสัญญาบตัรคนที� ๒ 

๔. กรรมการนายทหารสัญญาบตัรคนที� ๑ 

๓๐๘.   ในการลงบญัชีเรียกทหารกองเกินเขา้กองประจาํการ ขอ้ใดกล่าวผดิ 

 ๑.    คนที�ไดรั้บการผอ่นผนัใหล้งวา่  “ ผอ่นผนัตาม ม.๒๙(๓) ” 

 ๒.    คนที�ไดรั้บการยกเวน้ใหล้งวา่  “ ยกเวน้ตาม ม.๑๔(๑) ” 



 ๓.    ทั�งขอ้ ๑.  และขอ้ ๒. 

 ๔.    ไม่มีขอ้ใดถูก 

๓๐๙.   การบนัทึกบญัชีเรียกทหารกองเกินเขา้กองประจาํการในช่อง “ ไดรั้บหมายเมื�อใด หรือไม่ไดรั้บ 

           หมายเพราะเหตุใด ”  ในการปฏิบติัก่อนวนัตรวจเลือกสาํหรับคนเขา้กองประจาํการ ขอ้ใดถูกตอ้ง 

๑. เขา้กอง ฯ  ทร.๓๙  ป.น. ๑ 

๒. เขา้กอง ฯ ท.บ.๒๕๕๐  ภ.ก. ๑๖๖ 

๓. เขา้กองประจาํการ ท.อ.๒๕๔๐  กทม.๖๖๖ 

๔. เขา้กองประจาํการ ต.ร.๒๕๐๑  ป.จ.๗๘๙ 

 

๓๑๐.   นายดิน, นายนํ�า, นายลม และนายไฟ เป็นเพื�อนรักกนั ไดเ้ขา้รับการตรวจเลือกทหารกองเกิน 

            เขา้กองประจาํการพร้อมกนั ซึ� งผลการตรวจเลือกของแต่ละคนเป็นดงันี�   :   

 นายดิน  :  ร่างกายสมบูรณ์ดี สูง ๑๖๐ ซม. รอบตวั ๗๕/๗๘ ซม. 

 นายนํ�า  :   ขาขวาและแขนซา้ยเป็นอมัพาต 

 นายลม  :   ร่างกายสมบูรณ์ดี สูง ๑๕๙ ซม. รอบตวั ๗๘/๘๑ 

 นายไฟ  :   อุบติัเหตุแขนขวาหกัใส่เฝือกมาเขา้รับการตรวจเลือกฯ  

 บุคคลในขอ้ใดจะไดรั้บการปล่อยตวัเป็นอนัดบัที� ๒ 

๑. นายดิน 

๒. นายนํ�า 

๓. นายลม 

๔. นายไฟ 

๓๑๑.   นายดิน, นายนํ�า, นายลม และนายไฟ เป็นเพื�อนรักกนั ไดเ้ขา้รับการตรวจเลือกทหารกองเกิน 

            เขา้กองประจาํการพร้อมกนั ซึ� งผลการตรวจเลือกของแต่ละคนเป็นดงันี�   :   

 นายดิน  :  ร่างกายสมบูรณ์ดี สูง ๑๖๐ ซม. รอบตวั ๗๕/๗๘ ซม. 

 นายนํ�า  :   ขาขวาและแขนซา้ยเป็นอมัพาต 

 นายลม  :   ร่างกายสมบูรณ์ดี สูง ๑๕๙ ซม. รอบตวั ๗๘/๘๑ 

 นายไฟ  :   อุบติัเหตุแขนขวาหกัใส่เฝือกมาเขา้รับการตรวจเลือกฯ  

 จงเรียงลาํดบัการปล่อยตวัของบุคคลทั�งสี�คน 

๑. นายนํ�า  -  นายไฟ  -  นายดิน  -  นายลม 

๒. นายลม  -  นายนํ�า  -  นายไฟ  -  นายดิน 

๓. นายไฟ  -  นายลม  -  นายนํ�า  -  นายดิน 

๔. นายดิน  -  นายนํ�า  -  นายลม  -  นายไฟ 

๓๑๒.   นายดิน, นายนํ�า, นายลม และนายไฟ เป็นเพื�อนรักกนั ไดเ้ขา้รับการตรวจเลือกทหารกองเกิน 

            เขา้กองประจาํการพร้อมกนั ซึ� งผลการตรวจเลือกของแต่ละคนเป็นดงันี�   :   



 นายดิน  :  ร่างกายสมบูรณ์ดี สูง ๑๖๐ ซม. รอบตวั ๗๕/๗๘ ซม. 

 นายนํ�า  :   ขาขวาและแขนซา้ยเป็นอมัพาต 

 นายลม  :   ร่างกายสมบูรณ์ดี สูง ๑๕๙ ซม. รอบตวั ๗๘/๘๑ 

 นายไฟ  :   อุบติัเหตุแขนขวาหกัใส่เฝือกมาเขา้รับการตรวจเลือกฯ  

 ผูใ้ดจดัเป็นคนจาํพวกที� ๓ 

๑. นายดิน 

๒. นายนํ�า 

๓. นายลม 

๔. นายไฟ 

๓๑๓.   นายสุชาติ   ขาวนวล  เขา้รับการตรวจเลือกฯ ที� อาํเภอเมืองฯ จงัหวดั ส.ร. กรรมการตรวจแลว้ 

           ปรากฏวา่เป็นคนสมบูรณ์ดี ขนาดสูง ๑๖๕ ซม. รอบตวั ๘๒/๘๕ ซม. ถา้ในการตรวจเลือกวนันั�น 

           มีคนร้องขอเขา้กองประจาํการพอดีกบัจาํนวนที�ตอ้งการ ผลการตรวจเลือกฯ ของนายสุชาติฯ จะ 

           เป็นไปตามขอ้ใด 

๑. ปล่อยเพราะส่งคนหลีกเลี�ยงและคนร้องขอฯ พอ 

๒. ปล่อยเพราะส่งคนร้องขอฯ พอ 

๓. ปล่อยเพราะส่งคนขนาดสูงกวา่ และคนร้องขอฯ พอ 

๔. ปล่อยเพราะรับคนร้องขอฯ พอ 

๓๑๔.   นายสุชาติ   ขาวนวล  เขา้รับการตรวจเลือกฯ ที� อาํเภอเมืองฯ จงัหวดั ส.ร. กรรมการตรวจแลว้ 

            ปรากฏวา่เป็นคนสมบูรณ์ดี ขนาดสูง ๑๖๕ ซม. รอบตวั ๘๒/๘๕ ซม. ถา้ในการตรวจเลือกวนันั�น 

            มีคนร้องขอเขา้กองประจาํการพอดีกบัจาํนวนที�ตอ้งการ จะตอ้งบนัทึกผลการตรวจเลือกฯ ของ 

            นายสุชาติฯ ในใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ ท่อนใด และที�ใด 

๑. ท่อนที� ๑  ขอ้ ๑.๗  บนัทึกอื�นๆ 

๒. ท่อนที� ๒  ขอ้ ๒.๔  ผลการจบัสลาก 

๓. ท่อนที� ๒ และ ๓  ขอ้ ๓  บนัทึกอื�นๆ 

๔. ท่อนที� ๒  และ ๓  ขอ้ ๒.๔  ผลการจบัสลาก 

๓๑๕.   นายสรยทุธ์   เทียมทนั  เขา้รับการตรวจเลือกฯ ที�อาํเภอหนึ�งในจงัหวดั อ.บ. กรรมการกาํหนด 

            เป็นคนสมบูรณ์ดี สูง ๑๗๒ ซม. รอบตวั ๘๗/๙๐ ซม. ร้องขอเขา้กองประจาํการ แผนก ทอ.๒   ใน 

            บญัชีเรียกทหารกองเกินเขา้กองประจาํการช่อง “ กรรมการตรวจเลือกกาํหนดวา่อยา่งใด ”  จะตอ้ง 

            บนัทึกตามขอ้ใด 

๑. ไม่ตอ้งบนัทึกใด ๆ 

๒. บนัทึกวา่  “  ร้องขอ ฯ ทอ.๒ ”  

๓. บนัทึกวา่  “  ส่งเขา้กองฯ ทอ.๒ ” 

๔. บนัทึกวา่  “ ส่ง ทอ.๒ ” 



๓๑๖.   นายสรยทุธ์   เทียมทนั  เขา้รับการตรวจเลือกฯ ที�อาํเภอหนึ�งในจงัหวดั อ.บ. กรรมการกาํหนด 

            เป็นคนสมบูรณ์ดี สูง ๑๗๒ ซม. รอบตวั ๘๗/๙๐ ซม. ร้องขอเขา้กองประจาํการ แผนก ทอ.๒   ใน 

            บญัชีเรียกทหารกองเกินเขา้กองประจาํการช่อง “ หมายเหตุ ”  ตอ้งบนัทึกตามขอ้ใด 

๑. ร้องขอฯ  ทอ.๒ 

๒. สมคัร ฯ  ทอ.๒ 

๓. ร้องขอ ฯ  ทหารอากาศ ๒ 

๔. สมคัร ฯ  ทหารอากาศผลดัที� ๒ 

 

 

๓๑๗.   นายทองขาว   โชคดี  กาํลงัใหก้รรมการตรวจร่างกายในระหวา่งการตรวจเลือกฯ ที�อาํเภอพระ 

            นครศรีอยธุยา ขณะนั�น พ.ต.ท.สุนทร   แสงทบัทิม สวส.สภอ.กงหรา มาขอจบักุมตวัเนืองจากก่อ 

             คดีข่มขืนกระทาํชาํเราไว ้และประธานกรรมการตรวจเลือกก็อนุญาตให้จบักุม จ.ส.อ.กอบกาํฯ จึง 

            ไดบ้นัทึกบญัชีเรียกฯ ในช่องหมายเหตุไวว้า่ “ สวส.สภอ.กงหรา มาแจง้จบักุมตวัเพราะตอ้งคดีฯ ” 

             แลว้ใหป้ระธานกรรมการลงชื�อกาํกบัไว ้ท่านคิดวา่การบนัทึกของ จ.ส.อ.กอบกาํฯ ถูกตอ้งหรือไม่ 

๑. ไม่ถูกตอ้ง  เพราะไม่ไดบ้นัทึกชื�อผูข้อจบักุม 

๒. ไม่ถูกตอ้ง  เพราะไม่ไดบ้นัทึกคดีที�จบักุม 

๓. ไม่ถูกตอ้ง  เพราะไม่ไดใ้ห ้พ.ต.ท.สุนทรฯ ลงชื�อไวเ้ป็นหลกัฐาน 

๔. ถูกทุกขอ้ 

๓๑๘.   เรื�องใดที�ไม่ตอ้งลงใหท้ราบในช่อง “ หมายเหตุ ”  ของบญัชีเรียกฯ ในวนัตรวจเลือกฯ 

 ๑.    ร้องขอเขา้กองประจาํการ 

 ๒.    หลบหนีไปก่อนกาํหนดใหเ้ขา้กองประจาํการ 

 ๓.    สละสิทธิ� ขอเขา้ตรวจเลือก 

 ๔.    ตกคา้งบญัชี 

 ใชข้อ้มูลต่อไปนี�ตอบคาํถามขอ้ ๓๑๙ - ๓๒๑ 

 ร.ท.นาวนิ   ถิ�นนาวา  กรรมการนายทหารสัญญาบตัรคนที� ๑ 

 น.ต.เวหา  อากาศยาน  กรรมการนายทหารสัญญาบตัรคนที� ๒ 

 ร.อ.วคัซีน   แพทยแ์ผนเดิม    กรรมการแพทย ์

 พ.ท.พสัดี    สวสัดี  กรรมการสัสดีจงัหวดั 

๓๑๙.   ผูใ้ดมีหนา้ที�นาํตวัทหารกองเกินที�ถูกเขา้กองประจาํการไปมอบใหน้ายอาํเภอทอ้งที�จดัการ 

           ออกหมายนดัเขา้รับราชการทหาร 

 ๑.    ร.ท.นาวนิ ถิ�นนาวา 

 ๒.    พ.ท.พสัดี สวสัดี 

 ๓.    ร.อ.วคัซีน แพทยแ์ผนเดิม 



 ๔.    น.ต.เวหา   อากาศยาน 

๓๒๐.   ผูใ้ดเป็นผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบรายงานวา่ มีกรรมการคนใดมาทาํการตรวจเลือก 

            ชา้กวา่กาํหนด 

 ๑.    ร.ท.นาวนิ   ถิ�นนาวา 

 ๒.    พ.ท.พสัดี   สวสัดี 

 ๓.    น.ต.เวหา   อากาศยาน 

 ๔.    ประธานกรรมการตรวจเลือก 

 

 

๓๒๑.   หลงัเสร็จสิ�นการตรวจเลือกฯ หากมีขอ้คิดเห็นที�จะเสนอแนะหรือให้ดาํเนินการแกไ้ขอยา่งใด 

             ผูใ้ดเป็นผูร้ายงาน 

 ๑.    พ.ท.พสัดี   สวสัดี 

 ๒.    ร.อ.วคัซีน   แพทยแ์ผนเดิม 

 ๓.    ร.ท.นาวิน     ถิ�นนาวา 

 ๔.    ถูกทั�งขอ้ ๑.  ขอ้ ๒.  และขอ้ ๓. 

๓๒๒.   ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งในเรื�องของการบนัทึกบญัชีเรียกทหารกองเกินเขา้กองประจาํการสาํหรับ 

              บญัชีคนหลีกเลี�ยงขดัขืน 

๑. ช่อง  “ ขนาดสูง ซม. รอบตวั ซม. ”  ใหล้งขนาดที�วดัได ้

๒. ช่อง  “ กรรมการกาํหนดเป็นคนจาํพวกที� ”  ใหล้งวา่  ๑, ๒, ๓ หรือ ๔ ตามที�กรรมการ 

กาํหนด สาํหรับบญัชีคนที�อยูใ่นกาํหนดเรียกธรรมดา 

๓. ช่อง  “ ผูป้ระกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบนั ฯ ตรวจแลว้เห็นวา่ ”  ถา้เป็นคนจาํพวกที� ๑ ให ้

ลงวา่  “ ไม่ขดัต่อการเป็นทหารกองประจาํการ ”  สาํหรับบญัชีคนขาด 

๔. ไม่มีขอ้ใดถูก 

๓๒๓.   การแต่งตั�งคณะกรรมการตรวจเลือกในขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 

 ๑.    พ.อ.สุเทพ   สีใส  ผบ.จทบ.ร.อ.  ออกคาํสั�งแต่งตั�งให้ พ.ท.สุดใจ   สุนทร เป็นประธานกรรม- 

                     การตรวจเลือกประจาํจงัหวดั ร.อ. 

 ๒.    พล.ต.สุนทร   คงไทย  ผบ.มทบ.๑๓  แต่งตั�งให ้พ.อ.อาํพล   เสนานาม  สัสดีจงัหวดั ล.บ.  

                      กรรมการสัสดีจงัหวดั 

 ๓.    พล.ท.สุสิงห์   สิงหสุนทร  มทภ.๔  แต่งตั�งให ้นายบุญเลิศ   เอี�ยมวถีิ ปลดัจงัหวดั ภ.ก. เป็น 

                      กรรมการชั�นสูงประจาํจงัหวดั ภ.ก. 

๕. ไม่ถูกตอ้งทั�งขอ้ ๑.  ขอ้ ๒.  และขอ้ ๓. 

๓๒๔.    การปฐมนิเทศของ ทภ.ก่อนการตรวจเลือกฯ ในแต่ละปีในปลายเดือนมีนาคม บุคคลในขอ้ใด 

              ไม่ตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 



๑. กรรมการสัสดีจงัหวดัประจาํจงัหวดัในพื�นที� ทภ.นั�น 

๒. หน.ฝ่ายสรรพกาํลงั มทบ.ในพื�นที� ทภ.นั�น 

๓. สัสดี จทบ.ในเขตพื�นที� ทภ.นั�น 

๔. สัสดีจงัหวดัในเขตพื�นที� ทภ.นั�น 

๓๒๕.   การจดัเตรียมเอกสารหลกัฐาน เครื�องมือเครื�องใชส้าํหรับมอบใหค้ณะกรรมการตรวจเลือกของ 

             สัสดีจงัหวดัทอ้งที�ขอ้ใดถูกตอ้ง 

๑. เตรียมใบสาํคญัสาํหรับคนจาํพวกที� ๓ และ ๔ มอบใหก้รรมการแพทย ์

๒. เตรียมเครื�องวดัขนาดสูง มอบใหก้รรมการนายทหารสัญญาบตัรคนที� ๒ 

๓. เตรียมลูกคิด มอบใหก้รรมการสัสดีจงัหวดั 

๔. เตรียมบญัชีจาํนวนคนที�จะเรียกได ้มอบใหป้ระธานกรรมการ 

๓๒๖.   คณะกรรมการตรวจเลือกแต่ละคณะจะตอ้งมีบตัรเจา้หนา้ที�ช่วยเหลือการตรวจเลือกฯ  

             นายอาํเภอแต่งตั�ง จาํนวนคณะละเท่าใด 

๑. ๑๓  ใบ 

๒. ๑๕  ใบ 

๓. ๑๗  ใบ 

๔. ไม่กาํหนดแน่นอนขึ�นอยูก่บัจาํนวนของเจา้หนา้ที�ของแต่ละอาํเภอ 

๓๒๗.   ในการตรวจเลือกทหารฯ ถา้เรียกชื�อทหารกองเกินแลว้ปรากฏวา่เป็นพระภิกษุ จะตอ้งบนัทึก 

              ใบรับรองผลการตรวจเลือกที�ใดจึงจะถูกตอ้ง 

 ๑.    บนัทึกดา้นบนของใบรับรองฯ วา่ “ พระ ”   ทั�ง ๓ ท่อน 

 ๒.    บนัทึกดา้นบนซา้ยหรือขวาวา่ “ พระ ”  ทั�ง ๓ ท่อน 

 ๓.    บนัทึกท่อนที� ๑  ขอ้ ๑.๗ วา่  “ พระ ” 

 ๔.    ไม่ตอ้งบนัทึกใด ๆ 

๓๒๘.   ผูใ้ดมีหนา้ที�รับผิดชอบในการบนัทึกใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ ท่อนที� ๒ – ๓ ขอ้ ๒.๑ หลงั 

             ขอ้ความวา่  “ ควรเป็นคนจาํพวกที� ” 

๑. กรรมการสัสดีจงัหวดั 

๒. กรรมการแพทย ์

๓. เจา้หนา้ที�ช่วยเหลือกรรมการแพทย ์

๔. เจา้หนา้ที�ช่วยเหลือกรรมการสัสดีจงัหวดั 

๓๒๙.   การบนัทึกบญัชีเรียกทหารกองเกินเขา้กองประจาํการในช่อง “ เรียกชื�อแลว้ปรากฎวา่ ”   

             หลงัการเรียกชื�อครั� งแรกของโตะ๊เรียกชื�อ ขอ้ใดบนัทึกไม่ถูกตอ้ง 

๑. ถา้เรียกชื�อคนใดแลว้ไม่มาใหบ้นัทึกวา่  “  ขาด  ” 

๒. ถา้เป็นคนอายุอื�นไม่ไดรั้บหมายใหล้งวา่  “  อพยพไปจากทอ้งที�  ” 

๓. ถา้มีผูน้าํหลกัฐานมาแจง้วา่ถึงแก่กรรมใหล้งวา่  “  ตาย  ” 



๔. ถา้เรียกชื�อแลว้ทหารกองเกินมารายงานตวัใหล้งวา่  “  มา  ” 

๓๓๐.   ขอ้ใดมิใช่หนา้ที�ของกรรมการนายทหารสัญญาบตัรคนที� ๑  ในการตรวจเลือกทหารกองเกิน 

             เขา้กองประจาํการ 

๑. ตรวจสอบหมายเรียกฯ  (แบบ สด.๓๕) 

๒. ตรวจสอบใบรับรองผลฯ กบัรายชื�อในบญัชีเรียกฯ ในระหวา่งขั�นตอนการจบัสลาก 

๓. จดัดูแลคนที�ตรวจเลือกใหร้วมอยูเ่ป็นจาํพวก มิใหป้ะปนกบัคนที�ยงัไม่ตรวจเลือก 

๔. บนัทึกใบรับรองผลการตรวจเลือกท่อนที� ๒ – ๓ ขอ้ ๑.๓ 

๓๓๑.   ผูมี้หนา้ที�กาํหนดจาํนวนทหารกองเกินที�จะออกหมายเรียกมาเขา้รับการตรวจเลือก และวนั  

            เวลา สถานที�ที�ทาํการตรวจเลือกในคราวถดัไปคือผูใ้ด 

๑. สัสดีจงัหวดั 

๒. สัสดีเขต 

๓. สัสดีกิ�งอาํเภอ 

๔. ถูกทุกขอ้ 

๓๓๒.   ทหารกองเกินชั�นปี ๒๕๕๐  สามารถไปขอรับหมายเรียกฯ (สด.๓๕) ไดต้ั�งแต่เมื�อใด 

 ๑.    ๑  มกราคม  ๒๕๕๒ 

 ๒.    ๑  เมษายน  ๒๕๕๒ 

 ๓.    ๑  มกราคม  ๒๕๕๓ 

 ๔.    ๑  เมษายน  ๒๕๕๓ 

๓๓๓.  นายกุ๊กไก่ฯ เกิดปี พ.ศ.๒๕๒๐  ไดไ้ปแสดงตนเพื�อลงบญัชีทหารกองเกินเมื�อวนัที� ๓๐ ธ.ค.๔๕  

            สัสดีอาํเภอจะจดัทาํหมายเรียกมอบใหน้ายกุ๊กไก่เมื�อใด 

๑. ๑  มกราคม  ๒๕๔๖ 

๒. ๓๐  ธนัวาคม  ๒๕๔๕ 

๓. ๑  มกราคม  ๒๕๔๘ 

๔. ๓๐  ธนัวาคม  ๒๕๔๘ 

๓๓๔.  ทหารกองเกินซึ�งมีอายเุกินกวา่ ๒๑ ปีบริบูรณ์และยงัไม่ถึง ๓๐ ปีบริบูรณ์ ซึ� งยงัมีรายชื�ออยูใ่นบญัชี 

            บญัชีเรียกฯ เมื�อไดสื้บทราบที�อยูโ่ดยแน่ชดัแลว้ปรากฏวา่ไปประกอบอาชีพในทอ้งที�อื�น จะดาํเนิน 

             การเกี�ยวกบัการส่งหมายเรียกฯ อยา่งใด 

๑. จดัทาํหนงัสือแจง้ใหม้ารับหมายเรียกฯ 

๒. ส่งหมายเรียกฯ ไปใหส้ัสดีอาํเภอเจา้ของทอ้งที�จดัการมอบใหแ้ทน 

๓. ส่งหมายเรียกไปใหก้าํนนั หรือผูใ้หญ่บา้นเจา้ของทอ้งที�มอบใหแ้ทน 

๔. ส่งหมายเรียกไปใหน้ายอาํเภอซึ�งเป็นเจา้ของทอ้งที�จดัการมอบใหแ้ทน 

๓๓๕.   ในการลงบญัชีเรียก ฯ (สด.๑๖) ช่อง  “ เลขที� ”  ในช่อง “ เขา้บญัชีทหารกองเกิน ”  นาํลาํดบั 

              เลขที�จากหลกัฐานใดมาบนัทึก 



๑. บญัชีรายชื�อคนที�ลงบญัชีทหารกองเกิน (สด.๒) 

๒. หมายเรียกเขา้รับราชการทหาร (สด.๓๕) 

๓. บญัชีรายชื�อทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที� ๒ (สด.๒๗) 

๔. ใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด.๔๓) 

๓๓๖.   ในการจดัทาํบญัชีเรียกฯ (สด.๑๖) ของจงัหวดั จดัทาํเป็นกี�ชุด 

 ๑.    จดัทาํเพียงชุดเดียวไม่ตอ้งมีสาํเนาไว ้

 ๒.    จดัทาํ ๒ ชุด  มอบสาํเนาใหอ้าํเภอ ๑ ชุด 

 ๓.    จดัทาํ ๓ ชุด  มอบใหอ้าํเภอ ๑ ชุด เก็บเป็นสาํเนาคู่ฉบบั ๑ ชุด 

 ๔.    จดัทาํ ๒ ชุด  แยกเป็นคนที�อยูใ่นกาํหนดเรียกอายธุรรมดา และคนที�พน้จากฐานะยกเวน้ 

                      ผอ่นผนั 

๓๓๗.   ผูใ้ดสามารถลงนามในใบแทนใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด.๔๓) ได ้

 ๑.    พ.ต.กอ้ฯ   ผช.สัสดีจงัหวดั ทาํการแทนสัสดีจงัหวดั 

 ๒.    พ.ท.ออฯ  สัสดีอาํเภอเมืองฯ รักษาราชการแทนสัสดีจงัหวดั 

 ๓.    ลงนามไดท้ั�งขอ้ ๑.  และขอ้ ๒. 

 ๔.    ไม่มีอาํนาจลงนามทั�ง ๒ นาย 

๓๓๘.   นายไกรสรฯ เกิดปี พ.ศ.๒๕๐๑ ไดไ้ปลงบญัชีทหารกองเกินเมื�อ ๑๐ เม.ย.๔๕  ในปี ๒๕๔๖ นาย 

             ไกรสรฯ จะตอ้งเขา้รับการตรวจเลือกหรือไม่ เพราะเหตุใด 

๑. ตอ้งเขา้ตรวจเลือกฯ เพราะเพิ�งลงบญัชีทหารกองเกินและยงัไม่เคยเขา้รับการตรวจเลือก 

๒. ไม่ตอ้งเขา้รับการตรวจเลือกฯ เพราะอายุเกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์  

๓. ตอ้งเขา้ตรวจเลือกฯ เพราะเป็นคนพน้จากฐานะยกเวน้ผอ่นผนั 

๔. ถูกทั�งขอ้ ๑.  และขอ้ ๓. 

๓๓๙.   ในปี ๒๕๔๐  เกิดอุทกภยัครั� งใหญ่ที�จงัหวดัชุมพรในช่วงตลอดเดือนเมษายน ทางจงัหวดัจึงได ้

             เลื�อนการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ประจาํปี ๒๕๔๐ จากเดิมวนัที� ๑ – ๑๑ เม.ย.๔๐ เป็น ๑๐ –  

             ๒๐ มิ.ย.๔๐  ท่านคิดวา่จะกระทาํไดห้รือไม่ 

 ๑.    ได ้ เพราะเป็นเหตุอนัพอควรที�สามารถกระทาํได ้

 ๒.    ไม่ได ้ เพราะไม่ไดอ้ยูใ่นกาํหนดที�ระบุไวต้ามระเบียบ  

 ๓.    ได ้ หากไดรั้บคาํสั�งจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม 

 ๔.    ไม่ได ้ ตอ้งทาํการตรวจเลือกฯ ใหเ้สร็จสิ�นภายในกาํหนดอยา่งชา้ไม่เกินวนัที� ๑๒ เม.ย.๔๐ 

 

 

 

๓๔๐.  ในเดือนธนัวาคมของทุกปี สัสดีอาํเภอแจง้กาํหนดวนั เวลา และสถานที�ทาํการตรวจเลือกคราว 

            ถดัไปใหส้ัสดีจงัหวดัทราบ เป็นขั�นตอนใดในการเรียกคนเขา้กองประจาํการตามคาํสั�ง ทบ.ที� 



             ๑๑๗๓/๒๘ 

๑. กาํหนดเวลาเรียก 

๒. วธีิเรียก 

๓. การเตรียมการเรียก 

๔. ผูที้�อยูใ่นกาํหนดเรียก 

๓๔๑.   ถา้อาํเภอหนึ�งออกหมายเรียกใหท้หารกองเกินมาเขา้รับการตรวจเลือกฯ จาํนวน  ๖๒๐ คน  

            สัสดีจงัหวดัน่าจะพิจารณาใหอ้าํเภอนั�นทาํการตรวจเลือกกี�วนั 

๑. ๑  วนั 

๒. ๒  วนั 

๓. ๓  วนั 

๔. ๔  วนั 

๓๔๒.   นายทกัษิณา   ชูธน  บิดานายทึกทกัฯ  ไดน้าํหนงัสือมอบหมายจากนายทึกทกัมาขอรับ 

              หมายเรียกฯ แทน  การปฏิบติัในขอ้ใดถูกตอ้งที�สุด 

๑. เขียนคาํร้องเสนอนายอาํเภอพิจารณาอนุมติัก่อนมอบหมายเรียก 

๒. ใหน้ายทกัษิณาฯ ลงนามในตน้ขั�วหมายเรียกฯ แทน และมอบใหรั้บไป 

๓. ลงทะเบียนรับและนาํเรียนนายอาํเภอขออนุมติัก่อนมอบหมายเรียก 

๔. ลงทะเบียนรับ บนัทึกปากคาํนายทกัษิณาฯ แลว้เสนอนายอาํเภอพจิารณาอนุมติัก่อนมอบ 

หมายเรียก  

๓๔๓.   ถา้หากตอ้งการส่งหมายเรียกฯ (สด.๓๕) ใหก้บัผูถู้กเรียกที�มีอาย ุ๒๑ ปีและยงัไม่ถึง ๓๐ ปี 

             บริบูรณ์ควรปฏิบติัตามคาํแนะนาํในขอ้ใด 

๑. จดัทาํบญัชีรายชื�อมอบใหก้าํนนั หรือผูใ้หญ่บา้นไปแจง้เจา้ตวัมารับ 

๒. จดัทาํหนงัสือจากสัสดีอาํเภอ ไปยงัผูถู้กเรียกทุกคน 

๓. มอบใหน้ายอาํเภอลงนามในหนงัสือเรียกตวั และมอบให้กาํนนั/ผูใ้หญ่บา้นไปมอบให ้

๔. ดาํเนินการตามขอ้ ๓.  แต่ให้ส่งทางไปรษณียไ์ปยงัผูถู้กเรียกแทนมอบใหก้าํนนัหรือ

ผูใ้หญ่บา้น 

๓๔๔.   ในการดาํเนินการส่งหมายเรียกใหก้บัผูถู้กเรียกที�อายตุั�งแต่ ๒๑ ปีและยงัไม่ถึง ๓๐ ปีบริบูรณ์ 

             ของสัสดีอาํเภอ ตอ้งดาํเนินการใหเ้สร็จสิ�นเมื�อใด 

๑. ภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี 

๒. ภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี 

๓. ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 

๔. ภายในเดือนมกราคมของทุกปี 

๓๔๕.   กาํนนัตาํบลบา้นใหม่ อ.เซกา จงัหวดั น.ค. ไดรั้บมอบหมายจากนายอาํเภอให้ดาํเนินการส่ง 

             หมายใหก้บัลูกบา้นที�อายเุกิน ๒๑ ปีและยงัไม่ถึง ๓๐ ปีบริบูรณ์ จาํนวน ๑๐ คน แต่กาํนนัส่งได ้ 



              ๘ คน หมายเรียกที�เหลืออีก ๒ ฉบบั กาํนนัจะทาํอยา่งไร 

๑. รอจนกวา่การตรวจเลือกเสร็จแลว้จึงมอบคืนอาํเภอไปและชี�แจงเหตุขดัขอ้ง 

๒. รอจนกวา่ถึงวนัตรวจเลือกแลว้จึงมอบคืนอาํเภอและชี�แจงเหตุขดัขอ้ง 

๓. ส่งคืนอาํเภอภายในเดือนกนัยายน และชี�แจงเหตุขดัขอ้ง 

๔. ส่งคืนอาํเภอภายในเดือนมีนาคม และชี�แจงเหตุขดัขอ้ง 

๓๔๖.   บญัชีรายชื�อผูที้�รับหมายเรียกฯ  ในเดือนกุมภาพนัธ์ตอ้งส่งใหส้ัสดีจงัหวดัภายในกาํหนดในขอ้ใด 

๑. ภายในสิ�นเดือนมีนาคม 

๒. ภายในวนัที� ๑๕ มีนาคม 

๓. ก่อนวนัตรวจเลือกของอาํเภอนั�น 

๔. ภายในวนัที� ๑๐ มีนาคม 

๓๔๗.   ในการตรวจเลือกทหารกองเกินเขา้กองประจาํการของคณะกรรมการตรวจเลือกทั�วประเทศ  

              ไม่วา่จาํนวนทหารกองเกินที�มาเขา้รับการตรวจเลือกจะมีจาํนวนมากเพียงใดก็ตาม จะตอ้งทาํ 

              การตรวจเลือกใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลาเท่าใด 

๑. ไม่เกินเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา 

๒. ไม่เกินเวลา ๑๙.๐๐  นาฬิกา 

๓. ไม่เกินเวลา  ๐๐.๐๐  นาฬิกา 

๔.  จะแลว้เสร็จเวลาใดก็ได ้

๓๔๙.   นายเรียนราม   สอนไม่เป็น  ไดรั้บการผอ่นผนัเนื�องจากอยูใ่นระหวา่งศึกษาในมหาวทิยาลยัแห่ง 

             หนึ�งซึ� งจะตอ้งไปแสดงตนตามหมายเรียกฯ ใน ๓ เมษายน ๒๕๓๘  แต่ปรากฏวา่ติดสอบภาคฤดู 

            จึงไม่ไดไ้ปตามกาํหนด  ในปีต่อมานายเรียนรามฯ จะมีชื�ออยูใ่นบญัชีเรียกทหารกองเกินฯ(สด.๑๖) 

            บญัชีใด 

๑. บญัชีคนผอ่นผนั 

๒. บญัชีคนที�พน้จากฐานะยกเวน้ผอ่นผนั 

๓. บญัชีคนที�ขาดการตรวจเลือก 

๔. บญัชีคนหลีกเลี�ยงขดัขืน 

๓๕๐.  การบนัทึกใบรับรองผลการตรวจเลือก(สด.๔๓)  ท่อน ๒ – ๓ ช่อง “ บนัทึกอื�น ๆ ”  ขอ้ใด 

            บนัทึกไม่ถูกตอ้ง 

๑. ปล่อยเพราะส่งคนขนาดสูงกวา่พอ 

๒. ปล่อยเพราะส่งคนร้องขอฯ พอ 

๓. ผอ่นผนัตามมาตรา ๒๙(๓) 

๔. ไม่ไดข้นาด 

๓๕๑.  ขอ้มูลใดไม่ปรากฏในบญัชีเทียบจาํนวนคนที�จะกะเรียก 

 ๑.    ยอดจาํนวนคนที�ฝ่ายทหารตอ้งการทั�งหมด 



 ๒.    ยอดจาํนวนคนที�จาํหน่ายเขา้กองประจาํการ 

 ๓.    ยอดจาํนวนคนที�ขอผอ่นผนั 

 ๔.    สถานที�ทาํการตรวจเลือกของทุกอาํเภอ 

๓๕๒.  เมื�อมีผูบ้รรลุนิติภาวะมาติดต่อขอรับหมายเรียกฯ (สด.๓๕) แทน สัสดีอาํเภอควรจะตรวจสอบ 

             หลกัฐานใดเป็นสาํคญัเพื�อประกอบการพิจารณา 

๑. บตัรประจาํตวัประชาชนของผูบ้รรลุนิติภาวะ 

๒. บตัรประจาํตวัประชาชนของทหารกองเกิน หรือสาํเนาฯ 

๓. หนงัสือมอบหมายใหรั้บหมายเรียกแทนของทหารกองเกินผูถู้กเรียก 

๔. ถูกหมดทุกขอ้ 

๓๕๓.  การดาํเนินการจดัส่งบญัชีเทียบจาํนวนคนที�จะกะเรียก (สด.๑๕) ขอ้ใดถูกตอ้ง 

 ๑.    จงัหวดัใดเรียกคนแผนก ทร. และ ทอ. ดว้ยให้จดัทาํเพิ�มขึ�นอีกอยา่งละ ๑ ฉบบั เพื�อส่งให ้

                     กพ.ทอ. และ กพ.ทร. ดว้ย 

 ๒.    หลงัจากไดรั้บแจง้จาํนวนคนและทาํการแบ่งเฉลี�ยแลว้ ตอ้งรีบจดัทาํส่ง มทบ.หรือ จทบ. 

         แลว้แต่กรณี ภายใน ๗ วนั นบัแต่วนัที�ไดรั้บแจง้จาํนวนขอเรียก 

 ๓.    สัสดี มทบ. หรือ จทบ. รวบรวมรายงานตามสายการบงัคบับญัชาถึง ทภ. ภายใน ๗ วนั 

          นบัแต่วนัไดรั้บบญัชีฯ จากจงัหวดั 

 ๔.    เมื�อ ทภ. ไดรั้บจาก มทบ.หรือ จทบ.แลว้ ให้รวบรวมเสนอถึง ทบ. ภายใน ๓ วนั  

๓๕๔.  เมื�อสัสดีจงัหวดัไดบ้นัทึกใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด.๔๓) ตามระเบียบหลงัจากได ้

            รับจาก นสร.ทบ.แลว้ การดาํเนินการในขอ้ใดถูกตอ้ง 

๑. รายงาน ผบ.มทบ. ทราบ เพื�อแต่งตั�งกรรมการมาดาํเนินการตรวจสอบต่อไป 

๒. รายงานผลการใชใ้บรับรองผลฯ (สด.๔๓) ให ้นสร.ทบ.ทราบ 

๓. จดัทาํบญัชีควบคุมการออกใบรับรองผลการตรวจเลือกไวต้รวจสอบ 

๔. รายงานส่งคืนใบรับรองผลการตรวจเลือกส่วนที�ไม่ไดใ้ชบ้นัทึกไปยงั นสร.ทบ. 

๓๕๕.  การกาํหนดความรับผดิชอบบญัชีเรียกฯ (สด.๑๖) และใบรับรองผลฯ (สด.๔๓)  ขอ้ใดถูกตอ้ง 

 ๑.    หลงัจากเสร็จสิ�นการตรวจเลือกแลว้ ให้อยูใ่นความรับผดิชอบของกรรมการสัสดีจงัหวดัจน 

         กวา่จะส่งมอบใหส้ัสดีจงัหวดัทอ้งที� 

๒. กรรมการแต่ละหนา้ที�รับผดิชอบในระหวา่งทาํการตรวจเลือกฯ 

๓. หลงัจากรับมอบจากสัสดีจงัหวดัทอ้งที�แลว้ แต่ยงัไม่ไดท้าํการตรวจเลือก ใหก้รรมการสัสดี 

จงัหวดัเป็นผูรั้บผดิชอบ 

 ๔.    ในระหวา่งทาํการตรวจเลือกใหเ้จา้หนา้ที�รับคาํร้องของสัสดีจงัหวดัทอ้งที�เป็นผูรั้บผดิชอบ 

          จนกวา่จะเสร็จสิ�นการตรวจเลือกฯ 

๓๕๗.  ใครเป็นผูรั้บผดิชอบในการลงลายมือชื�อผูบ้นัทึก ขอ้ ๑.๓ ของใบรับรองผล ฯ ท่อนที� ๑ 

 ๑.    กรรมการนายทหารสัญญาบตัรคนที�  ๑ 



 ๒.    กรรมการนายทหารสัญญาบตัรคนที�  ๒ 

 ๓.    เจา้หนา้ที�ผูบ้นัทึก 

 ๔.    กรรมการสัสดีจงัหวดั 

๓๕๘.  หน่วยใดเป็นหน่วยรับรายงานผลการใชใ้บรับรองผลการตรวจเลือก (สด.๔๓) หลงัเสร็จสิ�น 

            การตรวจเลือกทหารกองเกินเขา้กองประจาํการ 

๑. ฝ่ายการสัสดีกองทพัภาค 

๒. ฝ่ายการสัสดีมณฑลทหารบก 

๓. กองการสัสดีหน่วยบญัชาการกาํลงัสาํรอง 

๔. กองวชิาการสัสดีโรงเรียนการกาํลงัสาํรอง 

๓๕๙.  วนัที� ๓ มิ.ย.๓๘  สัสดี กท.ไดส่้งบญัชีจาํนวนคนที�จะเรียกไดใ้ห ้สัสดี มทบ.๑๑ ทราบ ต่อมา 

            วนัที� ๓๐ มิ.ย.๓๘ สัสดีเขตดุสิต, สายไหม และจอมทอง ไดส่้งบญัชีฯ (สด.๒) ของผูล้งบญัชีตาม 

             มาตรา ๑๘ และเป็นผูที้�อยูใ่นกาํหนดตอ้งเขา้ตรวจเลือกฯ ในปี ๓๙ รวมทั�ง ๓ เขต จาํนวน ๗๒ คน 

             สัสดี กท.จะตอ้งดาํเนินการในขอ้ใดจึงจะถูกตอ้ง 

๑. ส่งบญัชีฯ (สด.๑๔) ใหม่ พร้อมกบับญัชีกาํหนดวนั เวลาและสถานที�ทาํการตรวจเลือก 

๒. ส่งบญัชีฯ (สด.๑๔) ใหม่ ภายใน ๗ วนั 

๓. ส่งบญัชีฯ (สด.๑๔) ใหม่ พร้อมกบัชี�แจงในช่องหมายเหตุดว้ยวา่เพิ�มขึ�นเพราะเหตุใด 

๔. รอรวบรวมและส่งบญัชีใหม่อีกครั� งเมื�อไดรั้บแจง้ยอดจาํนวนคนจากฝ่ายตอ้งการคน 

๓๖๐.  เหตุผลในขอ้ใดที�ไม่ตอ้งส่งบญัชีจาํนวนคนที�จะเรียกไดใ้หม่ให ้สัสดี มทบ.หรือ จทบ. ทราบ 

 ๑.    มีจาํนวนคนเพิ�มขึ�น ๖๐ คน 

 ๒.    มีคนยา้ยเขา้มา  ๓๒  คน 

 ๓.    จาํหน่ายเขา้กองประจาํการ  ๑๑๑  คน 

 ๔.    มีคนลงบญัชีซํ� า  ๑๑  คน, และรับลงบญัชีตามมาตรา ๑๘ จาํนวน  ๕๓  คน 

๓๖๑.  ร.ต.กิ�ง   ณ สุรินทร์  สัสดีกิ�งอาํเภอหนองม่วงไข่  ไดรั้บบญัชีเรียกทหารกองเกินเขา้กองประจาํ 

           การจากสัสดีจงัหวดั ส.ร.   ร.ต.กิ�งฯ  จะตอ้งดาํเนินการในขอ้ใดเป็นอนัดบัแรก 

๑. ตรวจสอบกบับญัชีทหารกองเกินของอาํเภอ 

๒. คดับญัชีของอาํเภอหนองม่วงไข่ไว ้ ๑  ชุด 

๓. ลงวนัรับหมายเรียกฯ ในบญัชีของจงัหวดั 

๔. รายงานสิ�งคลาดเคลื�อนให้จงัหวดัทราบ 

๓๖๒.  กรรมการตรวจเลือกในหนา้ที�ใดทาํหนา้ที�ชี�แจงการปฏิบติัในการร้องขอเขา้กองประจาํการ 

 ๑.    ประธานกรรมการตรวจเลือก 

 ๒.    กรรมการนายทหารสัญญาบตัรคนที�  ๑ 

 ๓.    ผูช่้วยประธานกรรมการ 

 ๔.    กรรมการสัสดีจงัหวดั 



๓๖๓.  บญัชีเรียกทหารกองเกิน (สด.๑๖) ที�เขียนหรือพิมพโ์ดยแยกเป็นตาํบลคือขอ้ใด 

 ๑.    บญัชีคนผอ่นผนั และบญัชีคนที�อยูใ่นกาํหนดเรียกธรรมดา 

 ๒.    บญัชีคนที�พน้จากฐานะยกเวน้ผอ่นผนั และบญัชีคนที�อยูใ่นกาํหนดเรียกธรรมดา 

 ๓.    บญัชีคนที�พน้จากฐานะยกเวน้ผอ่นผนั และบญัชีคนผอ่นผนั 

 ๔.    บญัชีคนที�ขาดการตรวจเลือก และบญัชีคนหลีกเลี�ยงขดัขืน 

๓๖๔.  ใครเป็นผูรั้บผิดชอบนาํใบรับรองผลฯ (สด.๔๓) ท่อนที� ๓  ไปมอบใหท้หารกองเกินในกรณีที� 

            ประธานกรรมการมิไดม้อบใหใ้นวนันั�น 

๑. นายอาํเภอฯ และสัสดีอาํเภอทอ้งที� รับผิดชอบดาํเนินการ 

๒. สัสดีจงัหวดัทอ้งที�รับผดิชอบดาํเนินการ 

๓. สัสดี มทบ. รับผดิชอบดาํเนินการ 

๔. สัสดี ทภ. รับผดิชอบดาํเนินการ  

๓๖๕.  ประธานกรรมการจะตอ้งดาํเนินการปล่อยตวัถึงแมว้า่จะมีคนพอหรือไม่พอเขา้จบัสลาก  

            ตามลาํดบัในขอ้ใด 

๑. คนจาํพวกที� ๔, ๓, ๒  และคนผอ่นผนั 

๒. คนไม่ไดข้นาด, คนจาํพวกที� ๔, ๓, ๒  และคนผอ่นผนั 

๓. คนจาํพวกที� ๔, ๒, คนผอ่นผนั และคนจาํพวกที� ๓ 

๔. คนไม่ไดข้นาด, คนจาํพวกที� ๒, ๓, ๔ และคนผอ่นผนั 

๓๖๗.  ตามคาํสั�ง ทบ.ที� ๒๙/๒๕๑๗  ในเรื�องการแบ่งขั�นตอนการตรวจเลือก สาํหรับขั�นตอนที� ๔ 

            คือขั�นตอนใด 

๑. การกาํหนดคนเขา้กองประจาํการ 

๒. การส่งคนเขา้กองประจาํการ 

๓. การตรวจสอบและปล่อยตวั 

๔. การจบัสลาก 

๓๖๘.    ตามคาํสั�ง ทบ.ที� ๒๙/๒๕๑๗  ในเรื�องการแบ่งขั�นตอนการตรวจเลือก ขั�นตอนที� ๒ 

             คือขั�นตอนใด 

๑. การเรียกชื�อตรวจร่างกาย 

๒. การตรวจสอบและปล่อยตวั 

๓. การกาํหนดคนเป็นจาํพวกและวดัขนาด 

๔. ทั�งขอ้ ๑.  และขอ้ ๓.   

 

 

 

 



๓๖๙.  สัสดีจงัหวดัมีอาํนาจออกใบแทนใบรับรองผลการตรวจเลือกไดโ้ดยไม่ตอ้งตรวจสอบกบั 

            ทภ. สาํหรับผูที้�ผา่นการตรวจเลือกมาแลว้กี�ปี 

๑. ๔  ปี 

๒. ๓  ปี 

๓. ๒  ปี 

๔. ๑  ปี 

๓๗๐.  ในปี พ.ศ.๒๕๔๐  สัสดีจงัหวดัทั�วประเทศมีอาํนาจออกใบแทนรับรองผลการตรวจเลือกโดยไม่ 

            ตอ้งขอตรวจสอบกบัใบรับรองผลฯ ท่อนที� ๒ จาก ทภ.ก่อน สาํหรับผูเ้ขา้รับการตรวจเลือกในปีใด 

๑. ปี  ๒๕๓๙ 

๒. ปี  ๒๕๓๘ 

๓. ปี  ๒๕๓๗ 

๔. ถูกทั�งขอ้  ๑.  และขอ้ ๒. 

๓๗๑.  หากในระหวา่งทาํการตรวจเลือกฯ เจา้หนา้ที�ไดท้าํใบรับรองผลฯ (สด.๔๓) สูญหายไปโดยที� 

            ยงัมิไดม้อบท่อนที� ๓ ใหก้บัทหารกองเกิน การดาํเนินการในขอ้ใดถูกตอ้ง 

๑. จดัทาํขึ�นใหม่โดยตรวจสอบตวัทหารกองเกินและบญัชีเรียกฯ (สด.๑๖) 

๒. ดาํเนินการแจง้ความต่อพนกังานสอบสวนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

๓. รายงาน มทภ.ทราบ เพื�อจะไดด้าํเนินการให ้ทบ.ประกาศยกเลิก 

๔. ขอ้ ๒.  และขอ้ ๓.  ถูก 

๓๗๒.  ผูใ้ดมีหนา้ที�ในการสอบสวนผูร้้องขอยกเวน้ ผอ่นผนั หรือร้องขอในเหตุอื�น ๆ ในระหวา่ง 

             ดาํเนินการตรวจเลือกทหารกองเกินเขา้กองประจาํการ 

๑. เจา้หนา้ที�รับคาํร้องของสัสดีจงัหวดัทอ้งที� 

๒. นายอาํเภอทอ้งที� 

๓. สัสดีอาํเภอทอ้งที� 

๔. กรรมการสัสดีจงัหวดั 

๓๗๓.  อาจารยสุ์ทิน   ไกรสิงห์  อาย ุ๒๓ ปี เป็นอาจารยส์อนประจาํอยูที่�โรงเรียนถลางวทิยา อ.ถลาง  

             จงัหวดั ภ.ก. แต่มีภูมิลาํเนาทหารอยูที่�เขตทววีฒันา กทม. ดงันั�น หากอาจารยสุ์ทินฯ จะขอยกเวน้ 

              ครู ผูใ้ดมีหนา้ที�ออกใบสาํคญัยกเวน้ให้ 

๑. นายอาํเภอถลาง 

๒. ผูอ้าํนวยการเขตทววีฒันา 

๓. ผูว้า่ราชการจงัหวดัภูเก็ต 

๔. ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 

 

 



๓๗๔.  ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ จะทาํลายไดจ้ะตอ้งเก็บไวเ้ป็นระยะเวลาเท่าใด 

 ๑.    ๒  ปี 

 ๒.    ๕  ปี 

 ๓.    ๑๐  ปี 

 ๔.    ๗  ปี 

๓๗๕.  ขอ้ใดเป็นหนา้ที�ของประธานกรรมการจะตอ้งรายงานหลงัเสร็จสิ�นการตรวจเลือกฯ แลว้ 

 ๑.    เจา้หนา้ที�ฝ่ายขอเรียกขอเพิ�มหรือลดจาํนวนคนแผนกใด เท่าใด 

 ๒.    กรรมการมาทาํการตรวจเลือกพร้อมตามกาํหนดเวลาหรือไม่ 

 ๓.    มีปัญหาขดัแยง้กบักรรมการในหนา้ที�ใดดว้ยเรื�องหรืออาการโรคอยา่งใดหรือไม่ 

 ๔.    นายอาํเภอไดอ้อกหมายเรียกฯ ใหท้หารกองเกินมารวมพร้อม ณ ที�ใด เวลาใด 

๓๗๖.  ขอ้ใดมิใช่หนา้ที�การรายงานของกรรมการนายทหารสัญญาบตัรคนที� ๒ หลงัเสร็จสิ�นการ 

             ตรวจเลือกทหารกองเกินเขา้กองประจาํการ 

 ๑.    ไดจ้ดัสถานที�สาํหรับคนที�เขา้ตรวจเลือกแลว้ไวเ้ป็นจาํพวกครบถว้นถูกตอ้งตามวธีิปฏิบติั 

         เพียงใดหรือไม่ 

๒. การจบัสลากเป็นการเรียบร้อยหรือไม่ 

๓. การวดัขนาด  ผูใ้ด  ตาํแหน่งใด เป็นผูว้ดัขนาดสูง 

๔. มีขอ้คิดเห็นที�จะเสนอแนะ หรือให้ดาํเนินการแกไ้ขอยา่งใด 

๓๗๗.  หากกรรมการสัสดีจงัหวดัตอ้งการทราบวา่แต่ละอาํเภอที�จะตอ้งไปทาํการตรวจเลือกนั�น  

             ตอ้งการคนเขา้กองประจาํการในแต่ละอาํเภอจาํนวนเท่าใด จะตอ้งดูจากเอกสารใด 

๑. บญัชีจาํนวนคนที�จะเรียกได ้

๒. บญัชีเรียกทหารกองเกินเขา้กองประจาํการ 

๓. หมายนดัเขา้รับราชการที�อาํเภอจดัทาํไว ้

๔. บญัชีเทียบจาํนวนคนที�จะกะเรียก 

๓๗๘.  บุคคลในขอ้ใดจะถูกนาํรายชื�อมาใส่ในบญัชีเรียกฯ (สด.๑๖) ในบญัชีคนหลีกเลี�ยงขดัขืน 

 ๑.    นายขวดฯ   ลงบญัชีทหารกองเกินประเภทคนตกคา้งการเรียก 

 ๒.    นายหมํ�าฯ  ศาลลงโทษจาํคุก ๓ เดือน รอลงอาญาไว ้๑ ปี ฐานไม่ไปเขา้ตรวจเลือกตาม 

                      หมายเรียกของนายอาํเภอแม่สะเรียง 

 ๓.    นายเท่งฯ    ขอผอ่นผนัตามมาตรา ๒๙ ไว ้แต่ไมไ่ปรายงานตวัต่อกรรมการ 

 ๔.    นายบงัฯ   ไม่ไดไ้ปรับหมายเรียกฯ  และก็ไม่ไปเขา้ตรวจเลือกอีกดว้ย 

 

 

 

 



๓๗๙.  บุคคลใดจะมีรายชื�อปรากฏในบญัชีเรียกทหารกองเกินเขา้กองประจาํการประเภทคนผอ่นผนั 

 ๑.    นายแดงฯ ไดรั้บการผอ่นผนัใหไ้ปศึกษาที�ประเทศอิรัก 

 ๒.    นายเขียวฯ ไดรั้บการผอ่นผนัตอ้งเลี�ยงดูบิดาที�เป็นอมัพาต 

 ๓.    นายเหลืองฯ ไดรั้บการผอ่นผนัเพราะกาํลงัศึกษาอยูม่หาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 

 ๔.    มีรายชื�อทั�ง ๓ คน 

๓๘๐.  การจดัทาํบญัชีเรียกฯ (สด.๑๖)  สาํหรับผูที้�อายเุกินกวา่ ๒๑ ปี และยงัไม่ถึง ๓๐ ปีบริบูรณ์ในปี 

            ที�จะตอ้งเขา้กองประจาํการ ใหส้ัสดีจงัหวดัจดัทาํตามเอกสารใด 

๑. บญัชีทหารกองเกิน (สด.๑) 

๒. บญัชีเรียกฯ ฉบบัอาํเภอที�ไดท้าํการตรวจเลือกฯ ครั� งสุดทา้ย     

๓. บญัชีเรียกฯ ฉบบัของจงัหวดัที�ไดท้าํการตรวจเลือกฯ ครั� งสุดทา้ย 

๔. หมายเรียกเขา้รับราชการทหารที�ส่งไม่ไดใ้นปีก่อน 

๓๘๑.  ภายในเมื�อใดที�สัสดีอาํเภอตอ้งดาํเนินการออกหนงัสือของนายอาํเภอเพื�อส่งทางไปรษณียเ์รียกตวั 

           ผูถู้กเรียกฯ ในการส่งหมายเรียกใหก้บัผูที้�อายเุกินกวา่ ๒๑ ปี และยงัไม่ถึง ๓๐ ปีบริบูรณ์ ในเขต 

           เทศบาลนครเชียงใหม ่

๑. เดือนมีนาคม 

๒. เดือนเมษายน 

๓. เดือนพฤษภาคม 

๔. เดือนมิถุนายน 

๓๘๒.  บุคคลในขอ้ใดเราไม่ตอ้งเอามาคาํนวณในการแบ่งเฉลี�ยคนเขา้กองประจาํการ 

 ๑.    คนหลีกเลี�ยงขดัขืน และคนผอ่นผนัตั�งแต่ พ.ศ.ก่อน 

 ๒.    คนที�ขาดการตรวจเลือกและคนผอ่นผนั 

 ๓.    คนที�ส่งหมายไม่ไดแ้ต่ พ.ศ.ก่อนๆ และคนผอ่นผนัแต่ พ.ศ.ก่อนๆ 

 ๔.    คนที�ส่งหมายไม่ไดแ้ต่ พ.ศ.ก่อนๆ และคนผอ่นผนัทั�งหมด 

๓๘๓.  ในการจดัทาํบญัชีรายชื�อทหารกองประจาํการที�มีบิดาเป็นคนต่างดา้ว สัสดีอาํเภอจะตอ้งรายงาน 

            ใหส้ัสดีจงัหวดัเมื�อใด 

๑. ภายใน  ๑๐  วนั ก่อนส่งคนเขา้กองประจาํการผลดัแรก 

๒. ภายใน  ๑๐  วนั นบัแต่วนัเสร็จสิ�นการตรวจเลือกของอาํเภอ 

๓. ภายใน  ๑๕  วนั ก่อนส่งคนเขา้กองประจาํการผลดัแรก 

๔. ภายใน  ๑๕  วนั นบัแต่วนัเสร็� จสิ�นการตรวจเลือกของอาํเภอ 

 

 

 

 



๓๘๔.  ผูใ้ดเป็นผูบ้นัทึกบญัชีเรียกฯ (สด.๑๖) ฉบบัของอาํเภอในช่อง “ คณะกรรมการกาํหนดเป็นคน 

           จาํพวกที� ”   

๑. สัสดีอาํเภอ 

๒. ผูช่้วยสัสดีอาํเภอ 

๓. ปลดัอาํเภอ 

๔. ผูใ้ดก็ได ้แต่ตอ้งเป็นเจา้หนา้ที�ช่วยเหลือที�นายอาํเภอออกคาํสั�งแต่งตั�ง 

๓๘๕.  เมื�อใดที�ผูว้า่ราชการจงัหวดัจะตอ้งจดัส่งบญัชีจาํนวนทหารกองเกินที�จะเรียกเขา้รับราชการทหาร 

            กองประจาํการของจงัหวดัตนเองให ้ผบ.มทบ.ทราบ 

๑. ภายในเดือนมิถุนายน 

๒. ภายในเดือนกรกฎาคม 

๓. ภายในเดือนธนัวาคม 

๔. ภายในเดือนกนัยายน 

๓๘๖.  กรรมการนายทหารสัญญาบตัรคนที� ๑  อาจจดัเจา้หนา้ที�ช่วยเหลือในหนา้ที�ต่างๆ ดงันี�  

 ๑.    ตรวจบตัรประจาํตวัประชาชนของทหารกองเกิน 

 ๒.    นาํตวัทหารกองเกินไปยงัโตะ๊ตรวจร่างกาย 

 ๓.    บนัทึกขอ้มูลในใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (สด.๔๓) 

 ๔.    ถูกตอ้งทั�งขอ้ ๑. – ขอ้ ๓. 

๓๘๗.  ขอ้ใดมิไดอ้ยูใ่นความรับผดิชอบของกรรมการนายทหารสัญญาบตัรคนที� ๑  

 ๑.    จดัเจา้หนา้ที�นาํตวัทหารกองเกินไปยงัโตะ๊ตรวจร่างกาย 

 ๒.    บนัทึกผลในใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ 

 ๓.    จดัเจา้หนา้ที�นาํบญัชีเรียกฯ จากโตะ๊ประธานกรรมการกลบัมายงัโตะ๊เรียกชื�อเพื�อดาํเนินการ 

         เรียกชื�อในรอบที� ๒ 

๕. จดัดูแลคนให้รวมอยูเ่ป็นจาํพวกไม่ใหป้ะปนกนักบัคนที�ยงัไม่ตรวจเลือก 

๓๘๘.  ผูมี้หนา้ที�บนัทึกผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขา้กองประจาํการคือ 

 ๑.    กรรมการสัสดีจงัหวดั 

 ๒.    กรรมการนายทหารสัญญาบตัรคนที� ๑ 

 ๓.    เจา้หนา้ที�ช่วยเหลือกรรมการสัสดีจงัหวดั 

 ๔.    ประธานกรรมการตรวจเลือก 

๓๘๙.  ผูใ้ดตอ้งจดัเป็นคนจาํพวกที� ๔ 

 ๑.    นายบุญฯ เป็นตอ้หิน (Glaucoma) 

 ๒.    นายเกิดฯ ตาเหล่ (Squint) 

 ๓.    นายแก่ฯ ไส้เลื�อนลงถุง 

 ๔.    นายทบัฯ ขอ้ติด (Ankylosis) 



๓๙๐.  อาการใดบา้งที�คิดวา่น่าจะตอ้งจดัเป็นคนจาํพวกที� ๔  ทั�งหมด 

 ๑.    ไตอกัเสบเรื�อรัง,  เบาหวาน,  กะเทย (Hermaphrodism) 

 ๒.    คนเผอืก (Albino),  ขาลีบ,  โรคเรื�อน 

 ๓.    ช่องปากผดิรูป,  แกว้หูทะลุ,  ลมชกั (Epilepsy) 

 ๔.    ลิ�นไก่สั�น,  คอพอก (Simple  Goitre),  หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง 

๓๙๑.  อาการใดบา้งที�ตอ้งจดัเป็นคนจาํพวกที� ๒  ทั�งหมด 

 ๑.    ซอกคอติดกนั,  ขาบิดเก 

 ๒.    ลูกตาสั�น (Nystagmus),  ตอ้หิน (Glaucoma) 

 ๓.    โรคหืด (Asthma),  ตาขา้งขวาบอด 

 ๔.    ตบัแขง็ (Cirrhosis of Liver),  แขนซา้ยบิดเก 

๓๙๒.  การดาํเนินการเกี�ยวกบัใบแทนใบรับรองผลการตรวจเลือก ขอ้ใดถูกตอ้ง 

 ๑.    ท่อนที� ๑  ไม่ตอ้งจดัการอยา่งใด 

 ๒.    เขียนดว้ยหมึกแดงวา่  “ ใบแทนฉบบัที�ชาํรุดหรือสูญหาย ” 

 ๓.    สัสดีจงัหวดัหรือผูท้าํการแทนเป็นผูล้งนามรับรอง 

 ๔.    ตั�งเล่มไวส่้วนหนึ�งต่างหาก  ตดัปี 

๓๙๓.  ในการจดัทาํสาํเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ ขึ�นใหม่ กรณีที�ท่อนที� ๒ ซึ� งเก็บไวที้� ทภ.หายไป 

            สัสดีจงัหวดัจะตอ้งใชใ้บรับรองจากขอ้ใด 

๑. ใชใ้บรับรองผลฯ  เล่มที�ใชอ้อกใบแทนอยูอ่อกให ้

๒. ใชใ้บรับรองผลฯ เล่มที�เก็บไวส้าํรองออกให้ 

๓. ใชใ้บรับรองผลฯ ต่อจากฉบบัสุดทา้ยของอาํเภอนั�นออกให ้

๔. ขอเบิกจาก นสร.ทบ.ใหม่เพื�อออกให ้

๓๙๔.  ในการตรวจเลือกฯ ของอาํเภอเมืองหนองบวัลาํภู ซึ� งเป็นวนัตรวจเลือกวนัสุดทา้ยของจงัหวดั มี 

 ยอดแบ่งเฉลี�ยแผนก ทบ.ทั�งสิ�น ๑๐๖ คน มีคนหลีกเลี�ยงตอ้งส่งเขา้กองประจาํการ ๕ คน, คน 

             ร้องขอฯ อาย ุ๑๘-๒๐ ปี จาํนวน ๖๕ คน, อาย ุ๒๒-๒๕ ปี จาํนวน ๕ คน และอายอุยูใ่นกาํหนด 

             เรียกอีกจาํนวน ๒๒ คน จะตอ้งจดัทาํสลากแดงจาํนวนเท่าใด  และใครเป็นผูจ้ดัทาํ 

 ๑.    ๙  ใบ กรรมการแพทยร่์วมกบักรรมการสัสดีจงัหวดัจดัทาํ 

 ๒.   ๙  ใบ กรรมการนายทหารสัญญาบตัรคนที� ๑ ร่วมกบักรรมการสัสดีจงัหวดัจดัทาํ 

 ๓.    ๙  ใบ กรรมการสัสดีจงัหวดัจดัทาํแต่เพียงผูเ้ดียว 

 ๔.    ๙  ใบ กรรมการทุกคนยกเวน้ประธานกรรมการร่วมกนัจดัทาํ 

 

 

 

 



๓๙๕.  นาํสลากทั�งหมดใส่ภาชนะแลว้คลุกเคลา้ต่อหนา้กรรมการตรวจเลือกและผูถู้กเรียกก่อนดาํเนินการ 

            จบัสลาก  เป็นหนา้ที�ของใคร 

๑. กรรมการนายทหารสัญญาบตัรคนที� ๒ 

๒. กรรมการนายทหารสัญญาบตัรคนที� ๑ 

๓. กรรมการสัสดีจงัหวดั 

๔. ประธานกรรมการ 

๓๙๖.  เมื�อทหารกองเกินจบัสลากแลว้ ใหผู้จ้บัสลากลงลายมือชื�อหรือพิมพล์ายนิ�วหวัแม่มือขวาใหช้ดัเจน 

            ในใบรับรองผลการตรวจเลือก เป็นหนา้ที�ของผูใ้ด 

๑. ประธานกรรมการ 

๒. กรรมการนายทหารสัญญาบตัรคนที� ๒ 

๓. กรรมการนายทหารสัญญาบตัรคนที� ๑ 

๔. กรรมการสัสดีจงัหวดั 

๓๙๗.  ในการตรวจเลือกของอาํเภอหนึ�งไดรั้บยอดแบ่งเฉลี�ยเป็นดงันี�   :  ทบ.๑  =  ๒๐  คน,  ทบ.๒  = 

             ๒๐  คน, ทร.๑  =  ๒๒  คน,  ทร.๒  =  ๑๙  คน และ ทอ.๑  =  ๒๐  คน  ถา้มีคนหลีกเลี�ยงขดัขืน 

             ตอ้งส่งเขา้กองประจาํการจาํนวน ๒ คน ควรจะตอ้งส่งเขา้กองฯ แผนกใด 

๑. ทบ.๑ 

๒. ทร.๑ 

๓. ทอ.๑ 

๔. ทร.๒ 

๓๙๘.  ก่อนการจบัสลากใหน้ายทหารสัญญาบตัรคนที� ๑  ตรวจสอบและทาํลายใบรับรองผลฯ(สด.๔๓) 

            ท่อนที� ๓ สาํหรับผูที้�ไม่มาเขา้รับการตรวจเลือกและที�ไม่ไดใ้ชด้ว้ยเครื�องเจาะทาํลายเอกสารโดย 

             เหลือไวเ้ป็นอะไหล่จาํนวนเท่าใด 

๑. ๓  ฉบบั 

๒. ๕  ฉบบั 

๓. ๗  ฉบบั 

๔. ๑๐  ฉบบั 

๓๙๙.  นายเอกชยั   ศรีชาเยน็  เดินทางไปถึงสถานที�ตรวจเลือกในขณะที�คณะกรรมการกาํลงัดาํเนินการจบั 

            สลากเหลือตาํบลสุดทา้ยพอดี คณะกรรมการควรจะดาํเนินการอยา่งไรกบันายเอกชยั 

๑. รับตวัเขา้ทาํการตรวจเลือกฯ ตามปกติ 

๒. ส่งใหพ้นกังานสอบสวนดาํเนินคดี 

๓. ชี�แจงใหไ้ปรับหมายเรียกฯ ในปีต่อไปต่อสัสดีอาํเภอ 

๔. ใหไ้ปพบสัสดีอาํเภอหลงัการตรวจเลือกเพื�อสอบสวนบอกจาํหน่าย 

 



๔๐๐.  การตรวจเลือกทหารกองเกินเขา้กองประจาํการไดด้าํเนินการมาเป็นเวลานานหลายปีแลว้ และมี 

           การแกไ้ขปรับปรุงวธีิปฏิบติัต่าง ๆ มาโดยตลอดเพื�อใหเ้หมาะสมกบัปัจจุบนั สาํหรับในเรื�องการ 

            แต่งตั�งคณะกรรมการตรวจเลือกและคณะกรรมการชั�นสูงซึ� งเป็นผูมี้บทบาทหนา้ที�สาํคญัที�จะทาํ 

            ใหก้ารตรวจเลือกเป็นไปดว้ยความบริสุทธิ� ยติุธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ปัจจุบนัยงัคง 

            กาํหนดใหผู้ใ้ดมีอาํนาจแต่งตั�งคณะกรรมการดงักล่าว 

๑. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม 

๒. ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด 

๓. ผูบ้ญัชาการทหารบก 

๔. แม่ทพักองทพัภาคที� ๑, ๒, ๓ และ ๔ 

๔๐๑.  นายโหน่งไดเ้ขา้รับการตรวจเลือกในวนัหนึ�งของชีวติลูกผูช้าย และมีความตั�งใจอยา่งยิ�งที�จะสมคัร 

            รับใชช้าติเพื�อเอาใจแฟนสาว แต่คณะกรรมการตรวจแลว้วา่นายโหน่งฯ เป็นโรคภาวะอว้น  

            (Obesity) ซึ� งไม่สามารถจะรับราชการทหารได ้หลงัเสร็จสิ�นการตรวจเลือกแลว้นายโหน่งฯ จะได ้

            รับหลกัฐานอะไรจากประธานกรรมการ 

๑. ใบรับรองผลการตรวจเลือก และใบสาํคญัสาํหรับคนจาํพวกที� ๔ 

๒. ใบรับรองผลการตรวจเลือก และหมายนดัเขา้รับราชการทหารตามที�ร้องขอฯ 

๓. ใบรับรองผลการตรวจเลือกที�ระบุเป็นคนจาํพวกที� ๔ 

๔. ใบรับรองผลการตรวจเลือกและใบสาํคญั (แบบ สด.๙) ฉบบัใหม่ 

๔๐๒.  ขอ้ใดเป็นหนา้ที�ของกรรมการสัสดีจงัหวดั 

 ๑.    ควบคุมการจดัทาํสลาก 

 ๒.    รับเรื�องร้องขอยกเวน้ซึ� งนายอาํเภอทอ้งที�ไดส้อบสวนแลว้ 

 ๓.    ประชาสัมพนัธ์เชิญชวนใหร้้องขอเขา้กองประจาํการใหม้ากมาก 

 ๔.    ถูกทุกขอ้ 

๔๐๓.  บุคคลในขอ้ใดจะไดรั้บการยกเวน้ไปตอ้งเขา้รับราชการทหารกองประจาํการตามมาตรา ๑๓ 

 ๑.    ขอ้ที�ท่านจะอ่านต่อไปนี� ถูกทุกขอ้ 

 ๒.    พระครูสุเทพ   ธรรมมา เจา้คณะตาํบลหนองงูเหลือม 

 ๓.    พระวนิยั    จนัทสโร  เจา้คณะอาํเภอชนบท 

 ๔.    นายสุชน    ชาลี  ตาขา้งขวาเหล่ 

๔๐๔.  บุคคลในขอ้ใดไม่มีคุณสมบติัที�จะแต่งตั�งเป็นคณะกรรมการชั�นสูง 

 ๑.    พ.ท.สุจริต     รักพวกพอ้ง    สัสดีอาํเภอเมืองตราด 

 ๒.    พ.อ.บุญถึง    ฝอยขดัทพั      สัสดีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 ๓.    พ.อ.ปักษี       ชาํเรืองทรัพย ์  สัสดี ทภ.๓ 

 ๔.    นายอาดูร        เกียรติโยธิน    รองผูว้า่ราชการจงัหวดัหนองคาย 

 



๔๐๕.  ความหมายของคนจาํพวกที� ๓  คือ 

 ๑.    คนพิการทุพพลภาพ 

 ๒.    คนซึ�งมีร่างกายที�เห็นไดช้ดัวา่ไม่สมบูรณ์ดี 

 ๓.    คนซึ�งมีร่างกายยงัไม่แขง็แรงพอที�จะรับราชการทหารในขณะนั�นได ้เพราะป่วยซึ� งจะบาํบดั 

                      ใหห้ายภายในกาํหนด ๓๐ วนั ไม่ได ้

 ๔.    จดัเป็นคนจาํพวกที� ๓  ไดทุ้กขอ้ ขึ�นอยูก่บัประธานกรรมการ 

๔๐๖.  บุคคลในขอ้ใดยกเวน้ไม่ตอ้งเขา้รับราชการทหาร แต่ตอ้งลงบญัชีทหารกองเกิน 

 ๑.    คนพิการทุพพลภาพ 

 ๒.    พระภิกษุนกัธรรมที�กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

 ๓.    นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา ในสถานศึกษาตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง 

 ๔.    พระภิกษุที�มีสมณศกัดิ� เป็น พระครู 

๔๐๗.  ผูที้�เป็นคนจาํพวกที� ๑ ที�มีขนาดสูงตั�งแต่ ๑๖๐ ซม.ขึ�นไป และขนาดรอบตวัตั�งแต่ ๗๖ ซม.ขึ�นไป 

            เราเรียกวา่เป็นคนพวกใด 

๑. คนดี  ๑  ประเภทที� ๑ 

๒. คนสมบูรณ์ดี 

๓. คนขนาดถดัรอง 

๔. ไม่มีขอ้ใดถูก 

๔๐๘.  ใครเป็นผูมี้อาํนาจออกหมายเรียกเขา้รับราชการทหาร (สด.๓๕) ใหก้บัทหารกองเกิน 

 ๑.    สัสดีอาํเภอทอ้งที� 

 ๒.   ปลดัอาํเภอผูเ้ป็นหวัหนา้ประจาํกิ�งอาํเภอ 

 ๓.    สัสดีจงัหวดัทอ้งที� 

 ๔.    ผูช่้วยสัสดีอาํเภอฯ รักษาการสัสดีอาํเภอ 

๔๐๙.  ผูใ้ดมีอาํนาจผอ่นผนัไม่เขา้รับการตรวจเลือกใหก้บันกัเรียนซึ�งออกไปศึกษาวชิา ณ ต่างประเทศ 

           โดยทุนส่วนตวั 

๑. ประธานกรรมการตรวจเลือก 

๒. สัสดีอาํเภอทอ้งที� 

๓. นายอาํเภอทอ้งที� 

๔. ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

๔๑๐.  ขอ้ใดมิใช่สาระสาํคญัประกอบหลกัฐานสาํหรับผูที้�ขอผอ่นผนักรณีไปศึกษาต่างประเทศ 

 ๑.    กาํหนดเดินทางกลบัเมื�อใด 

 ๒.    หลกัสูตรที�ศึกษามีระยะเวลาเท่าใด 

 ๓.    จะขอผอ่นผนัการตรวจเลือกเป็นเวลาเท่าใด 

 ๔.    ศึกษาอยูที่�ประเทศใด 



๔๑๑.  ในบญัชีเรียกทหารกองเกินเขา้กองประจาํการสาํหรับผูที้�จบัไดส้ลากดาํ ผูใ้ดตอ้งลงชื�อกาํกบัไวที้� 

           ใตผ้ลการจบัสลาก 

๑. ประธานกรรมการตรวจเลือก 

๒. กรรมการสัสดีจงัหวดั 

๓. สัสดีอาํเภอ 

๔. เจา้หนา้ที�ช่วยเหลือกรรมการสัสดีจงัหวดั 

๔๑๒.  ผูใ้ดเป็นผูล้งนามกาํกบัสาํหรับผูที้�ไม่มารับหมายเรียกฯ และไม่ไดเ้ขา้รับการตรวจเลือก 

 ๑.    ประธานกรรมการตรวจเลือก 

 ๒.    นายอาํเภอ 

 ๓.    สัสดีอาํเภอ 

 ๔.    กาํนนั หรือผูใ้หญ่บา้น 

๔๑๓.  ในการเรียกชื�อสาํหรับโตะ๊เรียกชื�อในการตรวจเลือกฯ ขอ้ใดถูกตอ้ง 

 ๑.    เรียกชื�อในบญัชีคนผอ่นผนั และคนที�อยูใ่นกาํหนดเรียกธรรมดาไปพร้อมๆ กนั 

 ๒.    บญัชีคนที�ขาดการตรวจเลือกไม่ตอ้งเรียกชื�อ เพราะไม่สามารถนาํตวัมาเขา้รับการตรวจ 

         เลือกได ้

 ๓.    กรณีที�ไม่มีคนหลีกเลี�ยงขดัขืนในบญัชี ก็ใหเ้รียกบญัชีคนที�ขาดการตรวจเลือก และคนที� 

                      ที�อยูใ่นกาํหนดเรียกธรรมดาตามลาํดบั 

 ๔.    บญัชีคนที�พน้จากฐานะยกเวน้ผอ่นผนั ใหเ้รียกเฉพาะผูที้�ลงวนัรับหมายไวเ้ท่านั�น 

๔๑๔.  ขอ้ใดเป็นหนา้ที�ของประธานกรรมการ 

 ๑.    เชิญชวนใหมี้การร้องขอเขา้กองประจาํการ 

 ๒.    ขอ้ ๑.  ขอ้ ๓.  และขอ้ ๔.  เป็นคาํตอบที�ถูก 

 ๓.    ออกเสียงชี�ขาดกรณีที�เกิดปัญหาในการปฏิบติั 

 ๔.    มอบใบรับรองผลการตรวจเลือกสาํหรับคนจาํพวกที� ๔ 

๔๑๕.  ครูที�จะขอยกเวน้ไม่ตอ้งเขา้ตรวจเลือกทหารกองเกินเขา้กองประจาํการได ้จะตอ้งประจาํทาํการ 

           สอนนกัเรียนไม่นอ้ยกวา่เท่าใด 

๑. ๒๕  คน 

๒. ๓๐  คน 

๓. ๑๕  คน 

๔. ๔๐  คน 

 

 

 

 



๔๑๖.  บุคคลในขอ้ใดที�จดัเป็นคนจาํพวกที� ๒ 

 ๑.    นายบุญทนฯ    มีใบหนา้ผดิปกติจนดูน่าเกลียดเนื�องจากอมัพาต (Facial Paralysis) 

 ๒.    นายทสนยัฯ     ตาเป็นตอ้หิน (Glaucoma) 

 ๓.    นายนิยศกัดิ� ฯ    เป็นโรคตบัแขง็ (Cirrhosis of Liver) 

 ๔.    นายคีตาฯ         นิ�วชี�ของมือขวาดว้นตั�งแต่ขอ้ถึงปลายนิ�ว 

๔๑๗.  บุคคลในขอ้ใดจดัเป็นคนไม่ไดข้นาด 

 ๑.    นายอติตะฯ สูงไม่ถึง  ๑๖๐ ซม. 

 ๒.    นายกายเพชรฯ  ขนาดรอบตวัไม่ถึง ๗๖ ซม. 

 ๓.    นายมควนิทร์ฯ  สูง ๑.๕๙ ม. 

 ๔.    ทั�งขอ้๑. นายอติตะฯ  และขอ้ ๒. นายกายเพชร 

๔๑๘.  กรณีใดที�คณะกรรมการชั�นสูงมีอาํนาจในการตดัสิน 

 ๑.    กรณีที�ทหารกองเกินแยง้วา่คณะกรรมการวดัขนาดไม่ยติุธรรม 

 ๒.    กรณีที�ทหารกองเกินแยง้วา่มีการทุจริตระหวา่งการตรวจเลือก 

 ๓.    กรณีมีคาํร้องวา่คณะกรรมการตรวจเลือกตดัสินไม่ยติุธรรม 

 ๔.    ไม่มีขอ้ใดถูก 

๔๑๙.  หากนายสุชาติ   แยม้ฝา  เป็นครูทาํการสอนอยูใ่นหน่วยฝึกอาชีพเคลื�อนที�ของกระทรวงศึกษาธิการ   

           ถา้ขอยกเวน้จะไดรั้บใบสาํคญัจากผูใ้ด 

๑. ผูบ้ญัชาการหน่วยบญัชาการกาํลงัสาํรอง 

๒. ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 

๓. ผูว้า่ราชการจงัหวดัภูมิลาํเนาทหาร 

๔. สัสดีจงัหวดัภูมิลาํเนาทหาร 

๔๒๐.  ขอ้ใดคือหนา้ที�ของสัสดีอาํเภอในการตรวจเลือกทหารกองเกินเขา้กองประจาํการ 

 ๑.    ดูแลอาํนวยความสะดวกเรียบร้อยของสถานที�ทาํการตรวจเลือก 

 ๒.    เป็นผูล้งรายการต่างๆ ในบญัชีเรียกฯ ฉบบัอาํเภอ 

 ๓.    ดูแลทหารกองเกินมิให้ดื�มสุราขณะทาํการตรวจเลือก 

 ๔.    ถูกทุกขอ้ 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒๑.  อาจารยค์ณิต   เรขะศาสตร์  เป็นอาจารยส์อนวชิาคณิตศาสตร์ประจาํโรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ�งใน 

           กทม. มีชั�วโมงสอนอาทิตยล์ะ ๒๐ ชม. มีลูกศิษย ์๑๙ คน  อาจารยค์ณิตฯ ไดไ้ปรับหมายเรียกฯ เมื�อ 

           ตน้ปี ๒๕๔๑ โดยกาํหนดตอ้งเขา้ตรวจเลือกฯ ในวนัที� ๑ เม.ย.๔๑  จึงไดร้วบรวมหลกัฐานที�เกี�ยว 

           ขอ้งไปยื�นขอยกเวน้ครูต่อนายอาํเภอภูมิลาํเนาในวนัที� ๒๗ มี.ค.๔๑  อาจารยค์ณิตฯ จะไดรั้บการ 

           ยกเวน้หรือไม่ 

๑. ไดรั้บการยกเวน้ตามกฎหมาย 

๒. ไม่ไดรั้บการยกเวน้ เพราะมีจาํนวนนกัเรียนที�สอนนอ้ยกวา่กาํหนด 

๓. ไม่ไดรั้บการยกเวน้ เพราะมีจาํนวนชั�วโมงสอนไม่ครบตามกาํหนด 

๔. ไม่ไดรั้บการยกเวน้ เพราะมิไดข้อยกเวน้ภายในกาํหนด 

๔๒๒.  นายวชิยั   สุดารัก  เดินทางออกจากบา้นเพื�อไปเขา้รับการตรวจเลือกตามกาํหนดในหมายเรียกฯ  

            ระหวา่งทางรถเกิดเสียหลกัตกขา้งทางไดรั้บบาดเจ็บเล็กนอ้ย แพทยท์าํแผลใหเ้สร็จแลว้ใหก้ลบั 

             บา้นได ้แต่ดว้ยความรับผดิชอบสูงจึงรีบเดินทางไปยงัสถานที�ตรวจเลือก แต่เมื�อไปถึงพบวา่คณะ 

             กรรมการกาํลงัเก็บของเพื�อเดินทางกลบัพอดี  ท่านทราบไหมวา่ในบญัชีเรียกฯ (สด.๑๖) ของนาย 

             วชิยัฯ จะถูกบนัทึกวา่อยา่งไร 

๑. เป็นคนจาํพวกที� ๓ ไปพลางก่อน 

๒. ขาด 

๓. ไม่มารับหมายตามมาตรา ๒๕ 

๔. ไปจากทอ้งที�ไม่ทราบที�อยู ่

๔๒๓.  นายวชิยั   สุดารัก  เดินทางออกจากบา้นเพื�อไปเขา้รับการตรวจเลือกตามกาํหนดในหมายเรียกฯ  

            ระหวา่งทางรถเกิดเสียหลกัตกขา้งทางไดรั้บบาดเจ็บเล็กนอ้ย แพทยท์าํแผลใหเ้สร็จแลว้ใหก้ลบั 

             บา้นได ้แต่ดว้ยความรับผดิชอบสูงจึงรีบเดินทางไปยงัสถานที�ตรวจเลือก แต่เมื�อไปถึงพบวา่คณะ 

             กรรมการกาํลงัเก็บของเพื�อเดินทางกลบัพอดี   นายวชิยัควรจะดาํเนินการเช่นไรจึงจะดีที�สุด 

๑. ไปพบประธานกรรมการที�ที�พกัเพื�อชี�แจงสาเหตุ 

๒. ขอเขา้ทาํการตรวจเลือกที�อาํเภอถดัไปในวนัรุ่งขึ�น 

๓. ไปพบสัสดีอาํเภอเพื�อชี�แจงสาเหตุและขอคาํแนะนาํการปฏิบติัที�ถูกตอ้ง 

๔. ร้องเรียนต่อคณะกรรมการชั�นสูง 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒๔.  ในการตรวจเลือกทหารกองเกินของกรรมการคณะหนึ�ง มียอดแบ่งเฉลี�ยเป็น แผนก ทบ.๑  =  ๑๐ 

            คน และ ทอ.๑  =  ๑๒  คน แต่ก่อนจะทาํการตรวจเลือกฯ ประธานกรรมการไดรั้บแจง้จาก ทภ. 

            ด่วนทางโทรสารวา่ใหล้ดยอดเฉลี�ยลงจากเดิมแผนกละ ๒ คน  ประธานกรรมการจะตอ้งดาํเนิน 

            การตามขอ้ใด 

๑. ดาํเนินการตรวจเลือกตามยอดที�ไดรั้บเฉลี�ยเดิมก่อน 

๒. แจง้ใหก้รรมการทุกคนทราบ และดาํเนินการตรวจเลือกฯ ตามยอดเฉลี�ยใหม่ 

๓. แจง้ผูว้า่ราชการจงัหวดัทราบใหด้าํเนินการเฉลี�ยใหใ้หม่ตามที�ไดรั้บแจง้จาก ทภ. 

๔. แจง้สัสดีอาํเภอทอ้งที�ทราบเพื�อประชาสัมพนัธ์ใหร้้องขอเขา้กองประจาํการ 

๔๒๕.  ผูใ้ดรับผิดชอบในการจดัทาํบญัชีตรวจเลือกคนเขา้กองประจาํการ 

 ๑.    กรรมการสัสดีจงัหวดั 

 ๒.    สัสดีจงัหวดั 

 ๓.    สัสดีอาํเภอ 

 ๔.    ประธานกรรมการตรวจเลือก 

๔๒๖.  ขอ้มูลใดไม่ปรากฏในรายงานผลการดาํเนินการเกี�ยวกบัการเรียกและการตรวจเลือกของฝ่าย 

            ปกครอง 

๑. จาํนวนคนที�ร้องขออาย ุ๑๘ – ๒๐ ปี 

๒. จาํนวนคนที�ไม่มารับหมายเรียกเขา้รับราชการทหาร 

๓. จาํนวนคนที�รับหมายเรียกแลว้ขาดการตรวจเลือก 

๔. ถูกหมดทุกขอ้ 

๔๒๗.  รายงานผลการดาํเนินการเกี�ยวกบัการเรียกและการตรวจเลือกของฝ่ายปกครอง เป็นการรายงาน 

            ระหวา่งผูใ้ดกบัผูใ้ด 

 ๑.    สัสดีอาํเภอ   รายงานนายอาํเภอ 

 ๒.    สัสดีอาํเภอ   รายงานสัสดีจงัหวดั 

 ๓.    นายอาํเภอ     รายงานผูว้า่ราชการจงัหวดั 

 ๔.    สัสดีจงัหวดั   รายงานผูว้า่ราชการจงัหวดั 

๔๒๘.  เรื�องใดมิใช่เรื�องที�ตอ้งสังเกตการณ์ของคณะสังเกตการณ์ตรวจเลือกฯ 

 ๑.    กรรมการสัสดีจงัหวดัไดเ้ตรียมสลากไวก่้อนล่วงหนา้ หรือมาจดัทาํในวนัตรวจเลือก 

 ๒.    จาํนวนยอดแบ่งเฉลี�ยถูกตอ้งตามที�รายงาน มทบ.หรือไม่ 

 ๓.    ประธานกรรมการไดต้รวจสอบและปล่อยตวัตามลาํดบัหรือไม่ 

 ๔.    มีเสาธงสาํหรับเคารพธงชาติหรือไม่ 

 

 

 



๔๒๙.  ในการทาํการตรวจเลือกของคณะกรรมการคณะหนึ�ง มีคนร้องขอเขา้กองประจาํการซึ� งร่างกาย 

            สมบูรณ์ดี แต่มีขนาดสูง ๑๕๙ ซม. รอบตวั ๗๘/๘๑ ซม. นายทหารสัญญาบตัรคนที� ๒ จึงไป 

            ปรึกษาประธานกรรมการวา่จะส่งเขา้กองไดห้รือไม่ ประธานกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่สูง 

            เกินกวา่ ๑๔๖ ซม. สามารถส่งเขา้กองได ้จึงมอบใบรับรองผลฯ และมอบใหส้ัสดีอาํเภอออก 

            หมายนดัใหต่้อไป ในขณะดาํเนินการทุกขั�นตอนนั�นมีคณะสังเกตการณ์คอยเฝ้าสังเกตการณ์ 

             ท่านคิดวา่การปฏิบติัของผูส้ังเกตการณ์ในขอ้ใดถูกตอ้ง 

๑. แยง้ประธานกรรมการวา่ บุคคลดงักล่าวไม่สามารถส่งเขา้กองฯ ไดถึ้งแมจ้ะร้องขอก็ตาม 

๒. แจง้ใหก้รรมการนายทหารสัญญาบตัรคนที� ๒ วดัขนาดใหม่ 

๓. เรียกกรรมการสัสดีจงัหวดัมาสอบถามวา่การดาํเนินการนั�นถูกตอ้งหรือไม่ 

๔. บนัทึกผลการสังเกตการณ์และรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ 

๔๓๐.  ในการรายงานผลการสังเกตการณ์เกี�ยวกบัการตรวจเลือกฯ ผูส้ังเกตการณ์จะตอ้งรายงานถึง ทบ. 

            ภายในกาํหนดเมื�อใด 

๑. ภายใน  ๑๕  วนั นบัแต่วนัเสร็จสิ�นการสังเกตการณ์ 

๒. ภายในเดือนพฤษภาคม 

๓. ภายในเดือนมิถุนายน 

๔. ภายในเดือนเมษายน 

๔๓๑.  สิ�งใดที�ผูส้ั�งการสังเกตการณ์ควรชี�แจงคณะสังเกตการณ์ในการไปสังเกตการณ์ตรวจเลือกฯ 

 ๑.    ใหเ้ฝ้าสังเกตการณ์ปฏิบติัหนา้ที�ของสัสดีอาํเภออยา่งใกลชิ้ดเป็นพิเศษ 

 ๒.    มิใหไ้ปกา้วก่ายการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจเลือก 

 ๓.    ตรวจสอบจาํนวนทหารกองเกินกบัจาํนวนที�ตอ้งการในแต่ละวนัวา่เหมาะสมหรือไม ่

 ๔.    ถูกทุกขอ้ 

๔๓๒.  การบนัทึกบญัชีเรียกทหารกองเกินเขา้กองประจาํการช่อง “ ไดรั้บหมายเมื�อใด หรือไม่ไดรั้บ 

             เพราะเหตุใด ”  ขอ้ใดถูกตอ้ง 

๑. ผอ่นผนัตาม ม.๑๔(๓) 

๒. ยา้ยฯ อ.เขาคอ้ จงัหวดั พ.ช. 

๓. ตาย 

๔. รับหมาย  ๖ มีนาคม ๔๗ 

๔๓๓.  ผูใ้ดมีหนา้ที�ตอ้งลงชื�อและตาํแหน่งกาํกบับญัชีเรียกฯ (สด.๑๖) ช่อง “ เรียกชื�อแลว้ปรากฏวา่ ”  

            ที�มีการบนัทึกวา่  “  ขาด  ” 

๑. กาํนนัตาํบลชา้งกลาง 

๒. ผูใ้หญ่บา้นหมู่ที� ๖ ตาํบลแกว้ดง 

๓. เทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองคาย 

๔. ถูกทุกขอ้ 



๔๓๔.  นายสุทิน   ฝังเพชร  เขา้รับการตรวจเลือกในบญัชีคนหลีกเลี�ยงขดัขืน กรรมการแพทยต์รวจร่าง 

             กายแลว้ปรากฏวา่มีอาการลูกตาสั�น จึงจดัเป็นคนจาํพวกที� ๒ ในบญัชีเรียกฯ ช่อง “ ผูป้ระกอบ 

             โรคศิลปะแผนปัจจุบนัฯ ตรวจแลว้เห็นวา่ ”  จะตอ้งบนัทึกเช่นใดจึงจะถูกตอ้ง 

๑. สมบูรณ์ดี 

๒. ลูกตาสั�น  (Nystagmus ) 

๓. ส่งเขา้กองประจาํการ 

๔. ไม่ขดัต่อการเป็นทหารกองประจาํการ 

๔๓๕.  นายองอาจ   คุม้ทุน  เขา้ตรวจเลือกในบญัชีคนหลีกเลี�ยงขดัขืน แพทยต์รวจร่างกายแลว้ปรากฏวา่ 

            เป็นคนจาํพวกที� ๒ ขนาดสูง ๑๕๘ ซม. รอบตวั ๗๖/๗๙ ซม. การบนัทึกบญัชีเรียกฯ ในช่อง 

            “ กรรมการกาํหนดเป็นคนจาํพวกที�  ”  ตอ้งบนัทึกวา่ 

๑. ไม่ตอ้งบนัทึกใด ๆ เวน้วา่งไว ้

๒. บนัทึกวา่  “  ๒  ” 

๓. ใหขี้ด ( - )  

๔. ใหบ้นัทึกวา่  “ ไม่ขดัต่อการเป็นทหารกองประจาํการ  ” 

๔๓๖.  “  ปล่อยเพราะส่งคนหลีกเลี�ยงพอ  ”  เป็นการบนัทึกบญัชีเรียกทหารกองเกินเขา้กองประจาํการ 

            ในช่องใดในวนัตรวจเลือก 

๑. หมายเหตุ 

๒. คณะกรรมการตรวจเลือกกาํหนดวา่อยา่งใด 

๓. จบัสลากถูกอยา่งใด 

๔. เรียกชื�อแลว้ปรากฏวา่ 

๔๓๗.  การบนัทึกบญัชีเรียกฯ (สด.๑๖) ช่อง “ คณะกรรมการตรวจเลือกกาํหนดวา่อยา่งใด ”  ขอ้ใดบนัทึก    

            ไม่ถูกตอ้ง 

๑. ยกเวน้ตามมาตรา ๑๔(๑) 

๒. ส่ง  ทอ.๒ 

๓. ถดัรอง 

๔. ปล่อยเพราะส่งคนขนาดสูงกวา่และคนร้องขอฯ พอ 

๔๓๘.  การบนัทึกบญัชีเรียกทหารกองเกินเขา้กองประจาํการในช่องหมายเหตุในขอ้ใดตอ้งบนัทึกดว้ยดิน 

           สอดาํ 

๑. ๔๔  ขาด 

๒. สละสิทธิ� ขอเขา้ตรวจเลือก 

๓. ๔๓ – ๔๔  จาํพวก ๓ 

๔. ร้องขอฯ 

 



๔๓๙.  ในบญัชีจาํนวนคนที�จะเรียกได ้ ขอ้มูลต่อไปนี�ขอ้ใดไม่ปรากฏ 

 ๑.    จาํนวนคนจาํพวกที�  ๓ 

 ๒.    จาํนวนคนที�พน้จากการฝึกวชิาทหาร 

 ๓.    จาํนวนคนที�ขาดการตรวจเลือก 

 ๔.    จาํนวนคนที�พน้โทษ 

๔๔๐.  ในการลงบญัชีจาํนวนคนที�จะเรียกไดช่้อง  “ จาํนวนตามบญัชีทหารกองเกิน  ”  จาํพวกตอ้งเรียก 

           ในบรรทดั  “ คนอาย ุ ๒๐  ปีบริบูรณ์ ”  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 

 ๑.    ลงจาํนวนคนในชั�นปีที�จะเรียกมาตรวจเลือกของจงัหวดันั�นตามยอดบญัชีฯ (สด.๒๗) ไม่ 

        คนที�จาํหน่ายดว้ยเหตุต่าง ๆ   

 ๒.    ลงจาํนวนคนในชั�นปีที�จะเรียกมาตรวจเลือกของจงัหวดันั�นตามยอดบญัชีฯ (สด.๒๗) รวม 

         ทั�งคนผอ่นผนัตามมาตรา ๒๙  และไม่หกัการจาํหน่าย 

 ๓.    ลงจาํนวนคนในชั�นปีที�จะเรียกมาตรวจเลือกของจงัหวดันั�นตามยอดบญัชีฯ (สด.๒๗) ไม่ 

         รวมคนผอ่นผนัตามมาตรา ๒๙ 

 ๔.    ไม่มีขอ้ใดถูก 

๔๔๑.    การลงบญัชีเทียบจาํนวนคนที�จะกะเรียกในช่อง “ คงมีตวัในบญัชีทหารกองเกิน ”  นาํยอดจาํนวน 

             คนจากหลกัฐานในมาลง 

๑. บญัชีจาํนวนคนที�จะเรียกได ้

๒. บญัชีรายชื�อทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที� ๒ 

๓. บญัชีเรียกทหารกองเกินเขา้กองประจาํการ 

๔. บญัชีรายชื�อคนที�ลงบญัชีทหารกองเกิน 

๔๔๒.  ร.อ.สุวชิยั    หวา่นแกว้  กรรมการนายทหารสัญญาบตัรคนที� ๑  ไดต้รวจพบวา่ใบรับรองผลการ 

            ตรวจเลือกซึ�งตอ้งใชใ้นวนัแรกของการตรวจเลือกเล่มที� ๓ ในจาํนวน ๗ เล่ม มีจาํนวน ๙๙  ฉบบั 

            จะตอ้งดาํเนินการแกไ้ขอยา่งไร 

๑. ใหบ้นัทึกริมซา้ยดา้นล่างหนา้ปกไวว้า่  “ เล่มนี� มี  ๙๙  ฉบบั  ” 

๒. ใหน้าํใบรับรองผลฯ จากเล่มสุดทา้ยของวนันั�นมาเพิ�มใหเ้ตม็ ๑๐๐ ฉบบั 

๓. ใหบ้นัทึกริมซา้ยดา้นล่างหนา้ปกไวว้า่  “  เล่มนี�ขาดไป  ๑  ฉบบั  ” 

๔. ใหร้ายงานประธานกรรมการเพื�อขอใหส้ัสดีจงัหวดัทอ้งที�แกไ้ขก่อนทาํการตรวจเลือกฯ 

๔๔๓.  การใชใ้บรับรองผลการตรวจเลือก ถา้จงัหวดัใดมีใบรับรองผลฯที�เหลือเตม็เล่มจากปีก่อน จะตอ้ง 

            ดาํเนินการอยา่งไร 

๑. ใหใ้ชเ้ครื�องเจาะทาํลายเอกสารทาํลายเสีย 

๒. ใหน้าํส่งคืน  นสร.ทบ. 

๓. ใหใ้ชใ้บรับรองผลฯ นั�นในการตรวจเลือกวนัแรกจนกวา่จะหมด 

๔. บนัทึกริมซา้ยดา้นล่างหนา้ปกวา่  “  ยกเลิก  ”  และส่งคืน นสร.ทบ.ต่อไป 



๔๔๔.  พ.ท.สมใจ   แกว้เหลือ สัสดี มทบ.๑๒  ไดรั้บคาํสั�ง ฯ จาก ผบ.มทบ.๑๒ ใหเ้ป็นกรรมการตรวจ 

           สอบบญัชีเรียกฯ และใบรับรองผลฯ ของสัสดีจงัหวดัในพื�นที�รับผดิชอบของ มทบ.๑๒  ซึ� ง พ.ท. 

           สมใจฯ ยงัไม่ค่อยเขา้ใจในระบบงานของสัสดีดีพอเพราะเพิ�งโอนยา้ยมาจาก ศฝ.นศท.มทบ.๑๒ จึง 

            มาปรึกษาท่านวา่ในการตรวจจะตอ้งใชห้ลกัฐานอะไรประกอบในการตรวจบา้ง ท่านควรจะแนะ 

            นาํใหก้บั พ.ท.สมใจฯ อยา่งไร 

 ๑.    ใหใ้ช ้พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗, คาํสั�ง ทบ.ที� ๒๙/๒๕๑๗ และคาํสั�ง ทบ.ที�  

         ๑๑๗๓/๒๕๒๘ เป็นหลกัฐานประกอบการตรวจ 

๒. ใหใ้ชต้น้ขั�วใบสาํคญั(สด.๙), บญัชีทหารกองเกิน (สด.๑) ของอาํเภอเป็นหลกัฐานประกอบ 

๓. ใหใ้ชบ้ญัชีเรียกฯ (สด.๑๖) ฉบบัของจงัหวดัปีก่อน และบญัชีรายชื�อทหารกองเกินและทหาร 

กองหนุนประเภทที� ๒ เป็นหลกัฐานหลกัประกอบการตรวจ        

 ๔.    ใหใ้ชบ้ญัชีเรียกฯ (สด.๑๖) ฉบบัของอาํเภอปีก่อน และหลกัฐานการจาํหน่ายต่าง ๆ เป็นหลกั 

          ฐานประกอบการตรวจ 

๔๔๕.  ในการตรวจสอบบญัชีเรียกฯ (สด.๑๖) ของคณะกรรมการฯ ที� มทบ.หรือ จทบ.ตั�งขึ�นก่อนการ 

            ตรวจเลือก ในการตรวจสอบบญัชีคนผอ่นผนัขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 

 ๑.    ไดค้ดัรายชื�อคนผอ่นผนัจากบญัชีเรียกฯ ของปีก่อนที�ยงัไม่ไดจ้าํหน่ายขาดถูกตอ้งครบถว้น 

         หรือไม่ 

 ๒.    คนผอ่นผนัที�เป็นคนที�อยูใ่นกาํหนดเรียกอายธุรรมดาซึ�งมีรายชื�ออยูใ่นบญัชีเรียกฯ ประเภท 

         คนที�อยูใ่นกาํหนดเรียกธรรมดา ไดมี้การขีดฆ่ารายชื�อเดิมก่อนหรือไม่ 

 ๓.    คนผอ่นผนั มีจาํนวนจาํหน่ายยา้ยภูมิลาํเนามากนอ้ยเพียงใดหรือไม่ 

 ๔.    ถูกทั�งขอ้  ๑.  และขอ้  ๒. 

๔๔๖.  งบประมาณที�ใชใ้นการตรวจเลือกฯ ในขอ้ใดมิใช่งบประมาณในส่วนของสัสดีจงัหวดัและสัสดี 

            อาํเภอ 

๑. ค่าสาํรองค่าใชจ่้ายที�คาดไม่ถึง 

๒. ค่าพาหนะในการส่งทหารกองเกินจากตาํบลนดัหมายไปยงัตาํบลขึ�นทะเบียน 

๓. ค่าดดัแปลงสถานที�ตรวจเลือกฯ 

๔. ไม่มีขอ้ใดถูก 

๔๔๗.  ส่วนราชการใดจะไดรั้บงบประมาณเป็นค่าใชจ่้ายในการสังเกตการณ์ตรวจเลือกฯ 

 ๑.    รร.กสร.ศสร. 

 ๒.    ทภ. 

 ๓.    มทบ. 

 ๔.    สัสดีจงัหวดั 

 

 



๔๔๘.  ประธานกรรมการตรวจเลือกสามารถขอเบิกค่าใชจ่้ายเป็นค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าพาหนะใหก้บัเจา้หนา้ที�  

            ของตนไดกี้�นาย 

๑. ๒  นาย 

๒. ๔  นาย 

๓. ๕  นาย 

๔. ๖  นาย 

๔๔๙.  ในการเรียกทหารกองเกินเขา้กองประจาํการ ใครคือเจา้หนา้ที�ฝ่ายตอ้งการคน 

 ๑.    ผูก้าํกบัการตาํรวจภูธรจงัหวดั 

 ๒.    ผูบ้ญัชาการมณฑลทหารบก 

 ๓.    แม่ทพัภาค 

 ๔.    ถูกทั�งขอ้ ๑.  และขอ้  ๒. 

๔๕๐.  นายสิน   สุดเสียง  บิดานายเสียง   สุดเสียง ซึ� งตอ้งเขา้รับการตรวจเลือกทหารกองเกินเขา้กองประ 

            จาํการ ปรากฏวา่ในวนัตรวจเลือกฯ นายเสียงฯ เกิดไส้ติ�งอกัเสบตอ้งเขา้รับการผา่ตดัด่วนในวนันั�น 

            จึงไดใ้หบิ้ดานาํหลกัฐานใบรับรองแพทยไ์ปแจง้ต่อคณะกรรมการตรวจเลือก หากท่านเป็นเจา้หนา้ 

            ที�ผูรั้บผดิชอบในการบนัทึกบญัชีเรียกฯ (สด.๑๖) โตะ๊เรียกชื�อ ในช่อง  “ เรียกชื�อแลว้ปรากฏวา่ ” 

            ท่านจะบนัทึกขอ้มูลของนายเสียงฯ วา่อยา่งใด 

๑. ขาด 

๒. ป่วย  โดยใหน้ายสิน   สุดเสียง บิดามาชี�แจงแทน 

๓. เป็นคนจาํพวกที� ๓ ไปพลางก่อนฯ 

๔. นายสิน   สุดเสียง  บิดามาแจง้วา่ป่วย 

๔๕๑.     นายสิน   สุดเสียง  บิดานายเสียง   สุดเสียง ซึ� งตอ้งเขา้รับการตรวจเลือกทหารกองเกินเขา้กอง 

             ประจาํการ ปรากฏวา่ในวนัตรวจเลือกฯ นายเสียงฯ เกิดไส้ติ�งอกัเสบตอ้งเขา้รับการผา่ตดัด่วนใน 

             วนันั�น จึงไดใ้หบิ้ดานาํหลกัฐานใบรับรองแพทยไ์ปแจง้ต่อคณะกรรมการตรวจเลือก  ในบญัชี 

             เรียกฯ (สด.๑๖) ในช่อง “ หมายเหตุ ”  จะตอ้งบนัทึกวา่อยา่งใด 

 ๑.    นายสิน    สุดเสียง บิดามาแจง้วา่ป่วย 

 ๒.   ไม่ตอ้งบนัทึกใด ๆ เวน้วา่งไว ้

 ๓.    เป็นคนจาํพวกที� ๓ ไปพลางก่อนฯ 

 ๔.    บิดามาแจง้วา่ป่วย 

๔๕๒.  คาํวา่  “ ไม่ขดัต่อการเป็นทหารกองประจาํการ ”  ใชก้บัคนจาํพวกใด 

 ๑.    คนที�ร้องขอเขา้กองประจาํการ 

 ๒.    คนที�จบัไดส้ลากสีแดง 

 ๓.    คนร้องขอฯ อาย ุ๑๘ – ๒๐ ปี 

 ๔.    คนหลีกเลี�ยงขดัขืนที�ร่างกายสมบูรณ์ดี ไม่มีโรคที�ขดัต่อการรับราชการทหาร 



๔๕๓.  จ.ส.อ.สุชาติฯ  ไดรั้บคาํสั�งจากสัสดีจงัหวดัใหค้าํนวณยอดเฉลี�ยคนเขา้กองประจาํการใหอ้าํเภอ จึง 

        แสดงฝีมือเตม็ที� ไดผ้ลลพัทจ์ากการคาํนวณดงันี�   :  อ.เด็ก   =  ๒๑๐.๖๘  คน,  อ.เต่า  =  ๑๗๘.๒๙ คน 

        อ.ถุง  =  ๙๘.๙๒  คน   และ อ.ทหาร  =  ๑๒๗.๗๖  คน   และไดร้วมยอดทั�ง ๔ อาํเภอโดยปัดเศษ 

        ทศนิยมออกปรากฏวา่ยงัขาดอีก ๒ คน จึงจะเท่าจาํนวนที�ฝ่ายทหารตอ้งการ  จ.ส.อ.สุชาติฯ  จะเพิ�ม 

         ยอดใหก้บัอาํเภอใด    

๑. อาํเภอถุงและอาํเภอเต่า  อาํเภอละ  ๑  คน 

๒. เพิ�มใหอ้าํเภอถุงอาํเภอเดียว  ๒  คน 

๓. เพิ�มใหอ้าํเภอถุงและอาํเภอทหาร  อาํเภอละ  ๑  คน 

๔. เพิ�มใหอ้าํเภอเด็กอาํเภอเดียว  ๒  คน 

๔๕๔.  จากขอ้ ๒๐๓.  จ.ส.อ.สุชาติฯ  ใชห้ลกัเกณฑใ์ดในการเพิ�มยอดให้เท่ากบัจาํนวนที�ตอ้งการ 

 ๑.    เพิ�มใหอ้าํเภอที�ไดรั้บแบ่งเฉลี�ยเป็นจาํนวนนอ้ยไปหามากตามลาํดบั 

 ๒.    เพิ�มใหอ้าํเภอที�มีเศษมากไปหาเศษนอ้ยตามลาํดบั 

 ๓.    เพิ�มใหอ้าํเภอที�มีเศษนอ้ยไปหาเศษมากตามลาํดบั 

 ๔.   เพิ�มใหอ้าํเภอที�ไดรั้บแบ่งเฉลี�ยเป็นจาํนวนมากไปหานอ้ยตามลาํดบั 

๔๕๕.  นายสงขลา   หาดใหญ่ดี  เขา้รับการตรวจเลือกที�อาํเภอหนึ�ง มีจาํนวนคนที�ฝ่ายขอเรียกตอ้งการ 

            แผนก ทบ.๑  =  ๑๒  คน และ ทอ.๒  =  ๘  คน  มีผูร้้องขอฯ อาย ุ๑๘ – ๒๐ปีที�กรรมการรับไว ้

            ๑๕ คน  และคนอายธุรรมดาร้องขอฯอีก  ๖  คน   รวมทั�งสองแผนกแลว้ทาํใหไ้ม่ตอ้งจบัสลาก 

            ผลการตรวจเลือกของนายสงขลา ฯ จะเป็นไปตามขอ้ใด 

๑. ปล่อยเพราะส่งคนหลีกเลี�ยงและคนร้องขอฯ พอ 

๒. ปล่อยเพราะรับคนร้องขอฯ พอ 

๓. ปล่อยเพราะส่งคนขนาดสูงกวา่พอ 

๔. ปล่อยเพราะส่งคนขนาดสูงกวา่และคนร้องขอฯ พอ 

๔๕๖.  นายกิ�ก   ชอบสืบพนัธ์  เขา้รับการตรวจเลือกตามกาํหนดของกฎหมาย คณะกรรมการลงความเห็น 

            วา่เป็นคนสมบูรณ์ดี สูง ๑๗๖ ซม. รอบตวั ๘๐/๘๓ จึงตอ้งเขา้จบัสลาก ผลการจบัสลากปรากฏวา่ 

            ได ้ทอ.๒  ถา้ท่านมีหนา้ที�บนัทึกบญัชีเรียกฯ (สด.๑๖) ในการจบัสลาก    ช่อง “ คณะกรรมการ 

            ตรวจเลือกกาํหนดวา่อยา่งใด ”  ท่านตอ้งบนัทึกวา่อยา่งไร 

๑. แดง (ทอ.๒) 

๒. ส่ง ทอ.๒ 

๓. เขา้กอง ทอ.๒ 

๔. ถูกทุกขอ้ 

 

 

 



๔๕๗.  ปลอกแขนคณะกรรมการตรวจเลือกและเจา้หนา้ที�ช่วยเหลือมีลกัษณะอยา่งใด 

 ๑.    กวา้ง  ๗.๕  ซม.  ทาํดว้ยผา้กาํมะหยี� 

 ๒.    มีสีแดงสาํหรับกรรมการฯ  และสีนํ�าเงินสาํหรับเจา้หนา้ที�ช่วยเหลือฯ 

 ๓.    ใหติ้ดที�แขนเสื�อขา้งซา้ยเหนือขอ้ศอก 

 ๔.    ที�ปลอกแขนขลิบริมบนและล่างโดยรอบดว้ยผา้สีดาํ 

๔๕๘.  นายกมัพ ู  ชาขะแม  มารายงานตวัต่อคณะกรรมการตรวจเลือกที�โตะ๊เรียกชื�อ และคณะกรรมการ 

            สงสัยวา่จะไม่ใช่นายกมัพฯู จริงเนื�องจากพดูภาษาไทยไม่ชดั  อ่านหนงัสือไทยไม่ได ้ควรปฏิบติั 

            เช่นใด 

๑. ใหก้าํนนั หรือผูใ้หญ่บา้นมารับรองตวับุคคล 

๒. สอบถามสัสดีอาํเภอให้แน่ใจก่อนนาํตวัเขา้รับการตรวจเลือก 

๓. กนัไวส้อบสวนก่อน 

๔. นาํตวัเขา้รับการตรวจเลือกตามปกติ  

๔๕๙.  ก่อนทาํการปล่อยตวันายดีกรี   ขนัคาํ ซึ� งกรรมการแพทยก์าํหนดเป็นคนจาํพวกที� ๔ เนื�องจากเป็น 

           โรคเบาหวาน ประธานกรรมการไม่แน่ใจวา่ปล่อยตวัไดห้รือไม่เพราะตนเองก็เป็นโรคเบาหวาน 

            เหมือนกนัก็ยงัเป็นทหารได ้ ควรจะปรึกษาผูใ้ด 

๑. กรรมการแพทย ์

๒. กรรมการสัสดีจงัหวดั 

๓. สัสดีกองทพัภาค 

๔. สัสดีจงัหวดัทอ้งที� 

๔๖๐.  ขอ้ใดมิใช่หนา้ที�ของกรรมการสัสดีจงัหวดัในการตรวจเลือกทหารกองเกินเขา้กองประจาํการ 

 ๑.    กาํหนดคนเป็นจาํพวกที� ๑, ๒, ๓ และ ๔ 

 ๒.    กาํกบัดูแลเจา้หนา้ที�ช่วยเหลือของอาํเภอใหบ้นัทึกหลกัฐานใหถู้กตอ้ง 

 ๓.    ตรวจสอบการบนัทึกเอกสารของกรรมการอื�นใหถู้กตอ้งตามระเบียบ 

 ๔.    ตอ้งชี� แจงใหท้หารกองเกินทราบถึงการสละสิทธิ� ยกเวน้ผอ่นผนั 

๔๖๑.  เมื�อมีทหารกองเกินมารายงานตวัที�โตะ๊เรียกชื�อ และกรรมการนายทหารสัญญาบตัรคนที� ๑ สงสัย 

           วา่อาจมิใช่เจา้ตวัจริงเพราะไม่มีหลกัฐานใด ๆ มาเลย สอบถามผูใ้หญ่บา้นแลว้ก็ไม่แน่ใจวา่เป็นลูก 

            บา้นตนเองหรือไม่ จึงไปปรึกษากรรมการสัสดีจงัหวดั ท่านคิดวา่กรรมการสัสดีจงัหวดัควรแนะ 

            นาํวา่อยา่งใดจึงจะถูกตอ้ง 

๑. ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูพ้ิจารณา 

๒. ใหส้อบถามสัสดีอาํเภอทอ้งที�เพื�อยนืยนัตวับุคคล 

๓. ใหต้รวจสอบบญัชีทหารกองเกิน (สด.๑) และตน้ขั�วหมายเรียกฯ ประกอบการพิจารณา 

๔. เรียกนายอาํเภอทอ้งที�ใหม้ารับรองตวับุคคล 

 



๔๖๒.  เรื�องใดที�กรรมการสัสดีจงัหวดัตอ้งจดัทาํบนัทึกขอ้มูลของวนัทาํการตรวจเลือกแต่ละวนัไวเ้พื�อนาํ 

             ส่งสัสดีจงัหวดัทอ้งที�เพื�อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานตรวจสอบ 

๑. จาํนวนการขอลดสิทธิวนัรับราชการ 

๒. จาํนวนผูแ้ทนมาแจง้วา่ทหารกองเกินป่วย 

๓. จาํนวนผูข้อยกเวน้หรือผอ่นผนั 

๔. ถูกทุกขอ้ 

๔๖๓.  บญัชีเรียกทหารกองเกินเขา้กองประจาํการหากจาํเป็นตอ้งแกไ้ขหากมีการเขียนผดิ จะตอ้งแกไ้ข 

             อยา่งไร 

๑. ขีดฆ่าคาํที�ผดิดว้ยหมึกแดง เขียนคาํที�ถูกใตห้รือต่อคาํที�ผิด ใหผู้รั้บผิดชอบลงชื�อกาํกบั 

๒. ขีดฆ่าคาํที�ผดิดว้ยหมึกแดง เขียนคาํที�ถูกใตห้รือต่อคาํที�ผิดดว้ยหมึกดาํหรือนํ�าเงิน ให้ผูรั้บผดิ 

ชอบลงชื�อกาํกบั 

 ๓.    ขีดฆ่าคาํที�ผดิดว้ยหมึกดาํหรือนํ�าเงิน เขียนคาํที�ถูกใตห้รือต่อคาํที�ผดิ ใหผู้รั้บผดิชอบลงชื�อ 

          กาํกบั 

 ๔.    ผดิทุกขอ้ 

๔๖๔.  หลงัเสร็จสิ�นการตรวจเลือกของอาํเภอแลว้ สัสดีอาํเภอมีหนา้ที�ตอ้งลงนามกาํกบับญัชีเรียกฯ ฉบบั 

             ของอาํเภอในขอ้ใด 

๑. ผูที้�จาํหน่ายขาดในบญัชีเรียกฯ 

๒. ผูที้�จาํหน่ายป่วยในบญัชีเรียกฯ 

๓. ผูที้�ไม่มาแสดงตนรับหมายเรียกฯ ในบญัชีเรียกฯ 

๔. ไม่มีขอ้ใดถูก 

๔๖๕.  พ.ต.ท.ประชุม   อยูเ่สมอ สวส.สภอ.ปัว จงัหวดั น.น. มาแจง้ต่อกรรมการตรวจเลือกเพื�อขอรับตวั 

            นายอุดมฯ ซึ� งกาํลงัเขา้แถวรอการเรียกชื�อเขา้รับการตรวจเลือกไปดาํเนินคดีขอ้หาปลน้ทรัพย ์ใน 

            การปฏิบติัตอ้งทาํอยา่งไร 

๑. อนุญาตให ้พ.ต.ท.ประชุมฯ นาํตวัไปไดเ้พราะยงัมิไดเ้รียกชื�อเขา้ตรวจเลือกฯ 

๒. ใหร้อจนกวา่นายอุดมฯ จะทาํการตรวจเลือกเสร็จเสียก่อนจึงใหรั้บตวัไปได ้

๓. ใหรั้บตวัไปแลว้บนัทึกบญัชีเรียกฯ วา่“ ขาด ”และบนัทึกหลกัฐานใหท้ราบวา่ พ.ต.ท.ประชุม 

อยูเ่สมอ  สวส.สภอ.ปัว จงัหวดั น.น. มาขอรับตวัไปดาํเนินคดีฐานปลน้ทรัพย ์

 ๔.    ปฏิบติัไดท้ั�ง  ๓  กรณี 

 

 

 

 

 



๔๖๖.  นายสาํเริง   ดูดี  เขา้ไปพบกรรมการตรวจเลือกที� อ.ภูกระดึง จงัหวดั ล.ย. เพื�อขอเขา้ตรวจเลือก ฯ  

            เพราะตนเองเดินทางไปตรวจเลือกที� อ.เมืองชยัภูมิตามหมายเรียกในวนัเดียวกนัไม่ทนั ผูใ้ดต่อไป 

            นี� มีอาํนาจพิจารณาใหน้ายสาํเริงฯ เขา้ตรวจเลือกที� อ.ภูกระดึงได ้

๑. ประธานกรรมการตรวจเลือก 

๒. สัสดีอาํเภอภูกระดึง 

๓. นายอาํเภอภูกระดึง 

๔. ผูว้า่ราชการจงัหวดัเลย 

๔๖๗.  จากขอ้ ๒๑๖. ถา้ผูมี้อาํนาจอนุญาตใหน้ายสาํเริงฯ เขา้ตรวจเลือกที� อ.ภูกระดึงได ้การดาํเนินการ 

             ทางบญัชีเรียกฯ ของ อ.ภูกระดึง ขอ้ใดถูกตอ้ง 

๑. จดัทาํบญัชีเรียกฯ เฉพาะนายสาํเริงฯ ขึ�นใหม่ 

๒. เพิ�มชื�อของนายสาํเริงฯ ลงในบญัชีเรียกฯ และนาํตวัเขา้ตรวจเลือก 

๓. ใหน้ายอาํเภอภูกระดึงกาํหนดภูมิลาํเนาในทอ้งที�ของตนใหน้ายสาํเริงชั�วคราวเพื�อบนัทึก 

 บญัชีเรียกฯ 

 ๔.    ถูกทั�ง ๓ ขอ้ 

๔๖๘.  หากผลการจบัสลากในวนัตรวจเลือกปรากฏวา่มีพระภิกษุรูปหนึ�งจบัสลากได ้ทบ.๒ ในการออก 

            หมายนดัของนายอาํเภอจะตอ้งเพิ�มขอ้ความใดหรือไม่ 

๑. เพิ�มขอ้ความขา้งหนา้บรรทดั  “ ใหม้า ณ ที� ”  วา่  “ ใหล้าสิกขา ” 

๒. เพิ�มเติมต่อความบรรทดัสุดทา้ยวา่  “ เมื�อจะมาเขา้กองประจาํการตอ้งลาสิกขาเสียก่อน ” 

๓. เพิ�มเติมต่อความบรรทดัสุดทา้ยวา่  “ เมื�อจะมาเขา้รับราชการกองประจาํการตอ้งลาสิกขา 

เสียก่อน ” 

 ๔.    ขอ้ ๑.  และขอ้ ๓.  ถูกตอ้ง 

๔๖๙.  หลกัฐานในขอ้ใดที�สัสดีอาํเภอตอ้งส่งมอบกบัฝ่ายทหารสาํหรับผูถู้กเขา้กองประจาํการ 

 ๑.    สาํเนาทะเบียนบา้นของผูถู้กเขา้กอง 

 ๒.    บญัชี ทบ.๑๐๐ – ๐๑๖ สอบความประพฤติของทหาร 

 ๓.    สาํเนาบญัชีทหารกองเกิน  

 ๔.    ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ และสาํเนาหลกัฐานการขอสิทธิลดวนัรับราชการ 

๔๗๐.  ในการลงบญัชีคนที�ส่งเขา้กองประจาํการในช่อง “ รู้วชิา ”,  “ อาชีพ ”  และ  “ ศาสนา ” จะนาํขอ้ 

             มูลจากที�ใดมาบนัทึก 

๑. ขอ้มูลที�สอบถามจากผูถู้กเขา้กองไวก่้อนในวนัตรวจเลือกฯ 

๒. บนัทึกตามที�ปรากฏในบญัชีทหารกองเกิน 

๓. บนัทึกตามที�ปรากฏในทะเบียนกองประจาํการ 

๔. ไม่ตอ้งบนัทึก ใหขี้ด  ( - ) เสียทุกช่อง 

 



๔๗๑.  ในช่องหมายเหตุของบญัชีคนที�ส่งเขา้กองประจาํการ บุคคลประเภทใดจาํตอ้งบนัทึกสาเหตุที�ตอ้ง 

             ส่งเขา้กองประจาํการ 

๑. ผูจ้บัไดส้ลากแดงทุกคน 

๒. ผูที้�ร้องขอเขา้กองประจาํการ 

๓. ผูที้�พน้จากการยกเวน้ 

๔. ถูกทั�งขอ้ ๒.  และขอ้ ๓. 

๔๗๒.  ในการส่งคนเขา้กองประจาํการทหารเรือผลดัที� ๑ ของ อ.อมก๋อย จงัหวดั ช.ม. จาํนวน ๒๑ นาย 

              ในวนันั�นปรากฏวา่พระภิกษุอาข่า   นกแล ยงัจาํพรรษาอยูไ่ม่มารายงานตวัเขา้กองประจาํการและ 

              ใหญ้าติมาแจง้วา่จะขอรอฤกษล์าสิกขาอีก ๒ วนั หลงัจากนั�นจึงจะมารายงานตวั ในการจดัทาํ 

              บญัชีคนที�ส่งเขา้กองประจาํการจะตอ้งบนัทึกแจง้ฝ่ายรับคนวา่อยา่งใด 

 ๑.    “  ส่วนที�ยงัขาดอยูอี่ก ๑ คน ยงัเป็นพระภิกษุอยู ่เมื�อลาสิกขาบทมาขึ�นทะเบียนแลว้จะส่งตวั 

        และบญัชีรายชื�อภายหลงั ” 

 ๒.    “  ส่วนที�ยงัขาดอยูอี่ก ๑ คน ยงัไม่ไดล้าสิกขาเพราะเป็นพระภิกษุ เมื�อลาสิกขาบทมาขึ�น 

         ทะเบียนแลว้จะส่งตวัและบญัชีรายชื�อภายหลงั ” 

 ๓.    “  ส่วนที�ยงัขาดอยูอี่ก ๑ คน ยงัเป็นพระภิกษุอยู ่ถา้พระภิกษุลาสิกขาบทมาขึ�นทะเบียนแลว้ 

          จะส่งตวัและบญัชีรายชื�อภายหลงั ” 

 ๔.    “  ส่วนที�ยงัขาดอยูอี่ก ๑ คน เมื�อไดต้วัมาขึ�นทะเบียนแลว้จะส่งตวัและบญัชีรายชื�อภายหลงั” 

๔๗๓.  การบนัทึกตามขอ้ ๒๒๒.  จะตอ้งบนัทึกในบญัชีคนที�ส่งเขา้กองประจาํการที�ใด 

 ๑.    ช่องหมายเหตุ 

 ๒.    ช่องขึ�นทะเบียนกองประจาํการวนั เดือน พ.ศ. 

 ๓.    ช่องใดก็ไดที้�วา่งและเห็นวา่เหมาะสมที�จะบนัทึก 

 ๔.    บนัทึกทา้ยบญัชี 

๔๗๔.  นายสีรัง   บุญเชิญ  เป็นผูที้�อยูใ่นบญัชีคนที�ขาดการตรวจเลือก เมื�อเจา้หนา้ที�เรียกชื�อทั�งสองรอบ 

             แลว้ก็ยงัไม่มารายงานตวั สอบถามผูใ้หญ่บา้นไดค้วามวา่ไม่มีตวัและไม่มีหลกัฐานบา้นเรือนอยู ่

             ในทอ้งที� จะบนัทึกบญัชีเรียกฯ (สด.๑๖) ในช่อง “ ไดรั้บหมายเมื�อใด หรือไม่ไดรั้บเพราะเหตุใด  

              วา่อยา่งใด 

๑. ขาด 

๒. ไปจากทอ้งที�ไม่ทราบที�อยู ่

๓. อพยพไปจากทอ้งที� 

๔. ไม่มารับหมายตามมาตรา ๒๕ 

 

 

 



๔๗๕.  นายแกว้ฯ  ตอ้งเขา้รับการตรวจเลือกในบญัชีคนที�พน้จากฐานะยกเวน้ผอ่นผนั แต่ไม่สามารถเขา้ 

              รับการตรวจเลือกไดเ้พราะกาํลงัตอ้งโทษในคดีข่มขืนกระทาํชาํเราอยูที่�เรือนจาํประจาํจงัหวดั 

              อุบลราชธานี ในวนัตรวจเลือกฯ นายนํ�าฯ ผูเ้ป็นบิดาจึงนาํหนงัสือรับรองจากเรือนจาํฯมาแจง้ต่อ 

              เจา้หนา้ที� ในการบนัทึกบญัชีเรียกฯ (สด.๑๖) ช่อง  “ ไดรั้บหมายเมื�อใด หรือไม่ไดรั้บเพราะเหตุ 

              ใด ”  จะตอ้งบนัทึกอยา่งใด 

๑. ไปจากทอ้งที�ไม่ทราบที�อยู ่

๒. ตอ้งโทษคดีข่มขืนกระทาํชาํเรา อยูที่�เรือนจาํจงัหวดัอุบลราชธานี 

๓. ไม่มารับหมายตามมาตรา ๒๕ 

๔. ขาด 

๔๗๖.  เมื�อเรียกชื�อทหารกองเกินในบญัชีคนที�ขาดการตรวจเลือกแลว้ปรากฏวา่ทหารกองเกินผูน้ั�นมาราย 

             งานตวัจะตอ้งปฏิบติัเช่นใด 

๑. ใหไ้ปรับหมายเรียกกบัเจา้หนา้ที� และนาํตวัเขา้รับการตรวจเลือก 

๒. ยกรายชื�อไปอยูใ่นบญัชีคนหลีกเลี�ยงขดัขืน และนาํตวัเขา้รับการตรวจเลือก 

๓. ส่งตวัใหพ้นกังานสอบสวนดาํเนินคดี 

๔. ถูกหมดทุกขอ้ 

๔๗๗.  บญัชีเรียกฯ (สด.๑๖) ในช่อง “ กรรมการตรวจเลือกกาํหนดวา่อยา่งใด ”  สาํหรับบญัชีคนที�ขาด 

              การตรวจเลือก หากมีทหารกองเกินมารายงานตวัและไดม้อบใหพ้นกังานสอบสวนดาํเนินคดี 

             ตามความผดิตามที�นายอาํเภอไดแ้จง้ไวน้ั�น จะตอ้งบนัทึกเช่นใด 

๑. ส่งพนกังานสอบสวนรับตวัไปดาํเนินการ 

๒. พนกังานสอบสวนรับตวัไปดาํเนินคดี 

๓. มอบใหพ้นกังานสอบสวนรับตวัไปดาํเนินการ 

๔. ส่งมอบใหพ้นกังานสอบสวนรับตวัไปดาํเนินคดี 

๔๗๘.  เรื�องใดที�ตอ้งลงในช่องหมายเหตุในบญัชีเรียกฯ (สด.๑๖) ดว้ยหมึกก่อนวนัตรวจเลือก 

 ๑.    คนที�เปลี�ยนชื�อสกุล 

 ๒.    คนที�ไม่มารับหมายแต่ พ.ศ.ก่อน 

 ๓.    คนที�หมดเหตุผอ่นผนัแต่ พ.ศ.ก่อน 

 ๔.    คนที�ตกคา้งบญัชี 

๔๗๙.  เรื�องใดที�ตอ้งลงในช่องหมายเหตุในบญัชีเรียกฯ (สด.๑๖) ดว้ยดินสอดาํก่อนวนัตรวจเลือก 

 ๑.    คนที�สละสิทธิ� ขอเขา้ตรวจเลือก 

 ๒.    คนที�ร้องขอเขา้กองประจาํการ 

 ๓.    คนที�ไปเขา้ตรวจเลือกที�อื�น 

 ๔.    คนที�พน้โทษ 

 



๔๘๐.  เรื�องใดที�ตอ้งลงในช่องหมายเหตุในบญัชีเรียกฯ (สด.๑๖) ดว้ยดินสอดาํในวนัตรวจเลือก 

 ๑.    คนที�มีผูแ้ทนมาแจง้วา่ป่วย 

 ๒.    คนที�หมดเหตุผอ่นผนัแต่ พ.ศ.ก่อน 

 ๓.    คนที�กรรมการจดัเป็นคนจาํพวกที� ๓ แต่ปีก่อนแต่ไม่นบัครั� งให้ 

 ๔.    ไม่มีขอ้ใดถูก 

๔๘๑.  นายสายณัห์ฯ  เขา้รับการตรวจเลือกและถูกกาํหนดใหจ้บัสลาก แต่ก่อนที�เจา้หนา้ที�จะเรียกชื�อให ้

             ไปรอจบัสลากนั�นเกิดใจไม่สู้กลวัโดนใบแดงจึงหนีกลบับา้นเสียก่อน เมื�อเจา้หนา้ที�เรียกชื�อนาย 

             สายณัห์ใหจ้บัสลาก จะตอ้งบนัทึกการหลบหนีในบญัชีเรียกฯ ในช่องใด 

๑. ช่อง  จบัสลากถูกอยา่งใด 

๒. ช่อง  หมายเหตุ 

๓. ช่อง  คณะกรรมการตรวจเลือกกาํหนดวา่อยา่งใด 

๔. ช่อง  เรียกชื�อแลว้ปรากฏวา่ 

๔๘๒.  “ หลบหนีไปก่อนขึ�นทะเบียนกองประจาํการ ”  ใชใ้นกรณีที�มีการส่งตวัเขา้กองประจาํการในวนั 

             ตรวจเลือกและหลบหนีไปก่อนขึ�นทะเบียนฯ ซึ� งจะตอ้งบนัทึกไวใ้นบญัชีเรียกฯ (สด.๑๖) ในช่อง 

             ใด และผูใ้ดลงชื�อกาํกบั 

 ๑.    ช่อง  หมายเหตุ    และกรรมการนายทหารสัญญาบตัรคนที� ๑ ลงชื�อ 

 ๒.    ช่อง  หมายเหตุ  และกรรมการสัสดีจงัหวดัลงชื�อ 

 ๓.    ช่อง  คณะกรรมการตรวจเลือกกาํหนดวา่อยา่งใด และกรรมการนายทหารสัญญาบตัรคนที� 

          ๑  ลงชื�อ 

 ๔.    ช่อง  คณะกรรมการตรวจเลือกกาํหนดวา่อยา่งใด และกรรมการสัสดีจงัหวดัลงชื�อ 

๔๘๓.  ในการวนิิจฉยัโรคและลกัษณะพิการของกรรมการแพทยใ์นการตรวจเลือกฯ หากยงัมีความสงสัย 

             ในลกัษณะโรคหรืออาการพิการนั�นๆ จะตอ้งปฏิบติัอยา่งไร 

๑. จดัเป็นคนจาํพวกที� ๒  หรือ ๔  เพื�อใหป้ระธานกรรมการปล่อยตวั 

๒. ส่งต่อโรงพยาบาลของกองทพับกที�ใกลเ้คียงใหว้นิิจฉยัต่อไป 

๓. จดัเป็นคนจาํพวกที� ๓  ไปพลางก่อนฯ 

๔. จดัเป็นคนจาํพวกที� ๑ ก่อน 

๔๘๔.  ถา้หากในการตรวจเลือกฯ เมื�อคณะกรรมการดาํเนินการคดัเลือกแลว้ปรากฏวา่มีคนจาํพวกที� ๑ ที� 

             สูง ๑๖๐ ซม.ขึ�นไปไม่พอกบัจาํนวนที�ตอ้งการ จะตอ้งเลือกคนประเภทใดเป็นอนัดบัต่อไปก่อน 

๑. คนผอ่นผนั 

๒. คนจาํพวกที� ๒ 

๓. คนจาํพวกที� ๑ ที�สูง ๑๕๙ ซม. 

๔. ถูกทุกขอ้ 

 



๔๘๕.  การเขียนชื�อโรคในขอ้ใดถูกตอ้ง 

 ๑.    ลิ�นหวัใจพิการ 

 ๒.    ลิ�นหวัใจพิการ ( Mitral  Stenosis ) 

 ๓.    ลิ�นหวัใจพิการ  ( Aortic  Regurgitation )   

 ๔.    ถูกทุกขอ้ 

๔๘๖.  การวนิิจฉยัภาวะอว้น หรือโรคอว้นพี (Obesity )  ใชเ้กณฑใ์ดในการวนิิจฉยั 

 ๑.    ดชันีไขมนัของร่างกาย 

 ๒.    ดชันีนํ�าหนกัของร่างกาย 

 ๓.    ดชันีความหนาของร่างกาย 

 ๔.    ดชันีความอว้นของร่างกาย 

๔๘๗.  ในการวินิจฉยัวา่ทหารกองเกินผูใ้ดมีภาวะอว้น ( Obesity )  ใชสู้ตรใดในการคาํนวณ 

 ๑.    นํ�าหนกัตวัเป็นกิโลกรัม 

                     ความสูงเป็นเซนติเมตร 

 ๒.       นํ�าหนกัตวัเป็นปอนด ์

         ความสูงเป็นนิ�ว 

 ๓.          นํ�าหนกัตวัเป็นกิโลกรัม 

       ความสูงเป็นเซนติเมตรยกกาํลงัสอง 

 ๔.            นํ�าหนกัตวัเป็นกิโลกรัม 

    ความสูงเป็นเมตรยกกาํลงัสอง 

๔๘๘.  ในการควบคุมการใชแ้บบพิมพบ์ญัชีเรียกฯ (สด.๑๖) นั�น เมื�อไดด้าํเนินการตรวจเลือกเสร็จสิ�น 

             แลว้ หากมีเหลือสัสดีจงัหวดัจะตอ้งส่งคืน นสร.ทบ. ภายในกาํหนดเท่าใดนบัแต่วนัเสร็จสิ�น 

             การตรวจเลือกของจงัหวดัตนเอง 

๑. ๗  วนั 

๒. ๑๐  วนั 

๓. ๑๕  วนั 

๔. ๓๐  วนั 

๔๘๙.  ขอ้ใดเป็นแนวทางการปฏิบติัในการเขียนชื�อโรคของกรรมการแพทยไ์ดถู้กตอ้ง 

 ๑.    ใหถื้อภาษาไทยเป็นหลกั 

 ๒.    ถา้ชื�อโรคมีภาษาองักฤษประกอบ จะเขียนหรือไม่ก็ได ้

 ๓.    ใหเ้ขียนทั�งภาษาไทยและภาษาองักฤษประกอบ 

 ๔.    ขอ้ ๑.  และขอ้ ๒.  ถูก 

 

 



๔๙๐.  เรื�องใดมิใช่เรื�องที�คณะสังเกตการณ์ตรวจเลือกจะตอ้งสังเกตการณ์ 

 ๑.    การแต่งกายของกรรมการและเจา้หนา้ที� 

 ๒.    การเก็บยอดเพื�อเตรียมการในการจบัสลาก 

 ๓.    การส่งคนเขา้กองประจาํการในวนัตรวจเลือก 

 ๔.    การปฏิบติัหนา้ที�ของสัสดีอาํเภอ 

๔๙๑.  ผูใ้ดไม่มีหนา้ที�ประจาํที�โตะ๊ ๒ การตรวจร่างกายและกาํหนดคนเป็นจาํพวก 

 ๑.    เจา้หนา้ที�เดินบญัชีเรียกและใบรับรองผล 

 ๒.    เจา้หนา้ที�จดัคนเป็นจาํพวก 

 ๓.    เจา้หนา้ที�ช่วยเหลือกรรมการแพทย ์

 ๔.    เจา้หนา้ที�ของนายอาํเภอบนัทึกบญัชีเรียกฯ 

๔๙๒.  ขอ้ใดเป็นหนา้ที�ของคณะกรรมการชั�นสูงที�ถูกตอ้ง 

 ๑.    พิจารณาตดัสินกรณีมีคาํร้องของทหารกองเกินซึ�งเห็นวา่คณะกรรมการตรวจเลือกกระทาํ 

                      การทุจริต 

 ๒.    พิจารณาตดัสินกรณีมีคาํร้องของผูที้�ตอ้งเขา้กองประจาํการซึ� งเห็นวา่คณะกรรมการตรวจ 

                       เลือกมีการทุจริตต่อหนา้ที� 

 ๓.    พิจารณาตดัสินกรณีมีคาํร้องของผูที้�ตอ้งเขา้กองประจาํการซึ� งเห็นวา่คณะกรรมการตรวจ 

                      เลือกตดัสินไม่ถูกหรือไม่ยติุธรรม 

 ๔.    มีหนา้ที�ตดัสินไดทุ้กขอ้ 

๔๙๓.  การจดัเจา้หนา้ที�ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจเลือกแต่ละคณะขอ้ใดผดิ 

 ๑.    เจา้หนา้ที�ช่วยเหลือของกรรมการสัสดีจงัหวดัอาจจดันายทหารยศไม่เกิน ร.อ.ไปดว้ยก็ได ้

 ๒.    กรรมการสัสดีจงัหวดัมีเจา้หนา้ที�ช่วยเหลือ  ๔  นาย 

 ๓.    ถา้จดันายทหารสัญญาบตัรเป็นเจา้หนา้ที�ช่วยเหลือ ๑ นาย ก็ตอ้งลดยอดนายทหารประทวน 

         ลง ๑ นายดว้ย 

 ๔.    ที�กล่าวมาทั�ง ๓ ขอ้ ยงัไม่มีขอ้ใดผดิ 

๔๙๔.  การลงบญัชีเรียกฯ (สด.๑๖)  ของบญัชีคนผอ่นผนัในขอ้ใดลงดว้ยดินสอดาํในช่องหมายเหตุไวถู้ก 

             ตอ้ง 

 ๑.    ศิลปากร 

 ๒.    คนผอ่นผนั 

 ๓.    ผอ่นผนั 

 ๔.    ผอ่นผนัตามมาตรา ๒๙(๓) 

 

 

 



๔๙๕.  สภาพของคณะกรรมการตรวจเลือกจะหมดสิ�นไปเมื�อใด 

 ๑.    เมื�อทาํการตรวจเลือกวนัสุดทา้ยเสร็จสิ�น 

 ๒.    เมื�อจดัส่งเอกสารหลกัฐาน และเครื�องมือเครื�องใชต่้างๆ คืนหน่วยที�รับมาเรียบร้อยแลว้ 

 ๓.    เมื�อรายงานผลการตรวจเลือกเสร็จสิ�นแลว้ 

 ๔.    ถูกทั�งขอ้ ๒.  และขอ้ ๓. 

๔๙๖.  ผูใ้ดเป็นผูขึ้�นทะเบียนกองประจาํการสาํหรับบุคคลที�ตอ้งส่งเขา้กองประจาํการในวนัตรวจเลือก 

 ๑.    ประธานกรรมการ 

 ๒.    กรรมการสัสดีจงัหวดั 

 ๓.    กรรมการนายทหารสัญญาบตัรคนที� ๑ 

 ๔.    นายอาํเภอทอ้งที� 

๔๙๗.  ในการเรียกชื�อและบนัทึกผลการจบัสลากในบญัชีเรียกฯ (สด.๑๖) ในขั�นตอนการจบัสลากซึ�งเป็น 

             หนา้ที�ของกรรมการสัสดีจงัหวดั ทั�งนี�การดาํเนินการจะตอ้งทาํคู่กบักรรมการใด 

๑. กรรมการนายทหารสัญญาบตัรคนที� ๑ 

๒. กรรมการนายทหารสัญญาบตัรคนที� ๒ 

๓. กรรมการแพทย ์

๔. ถูกทั�งขอ้ ๒.  และขอ้ ๓. 

๔๙๘.  เรื�องใดที�ประธานกรรมการไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ที้�จะตอ้งจบัสลากทราบก่อนเริ�มทาํการจบัสลาก 

 ๑.    มีผูใ้ดตอ้งการจะร้องขอเขา้กองประจาํการอีกหรือไม่ 

 ๒.    จาํนวนผูต้อ้งจบัสลากกี�คน 

 ๓.    แผนก ทร.๔  จะตอ้งเขา้รับราชการในวนัที� ๑ กุมภาพนัธ์ ปีถดัไป 

 ๔.    เมื�อผูใ้ดจบัสลากขึ�นมาแลว้ใหส่้งใหก้รรมการนายทหารสัญญาบตัรคนที� ๒ 

๔๙๙.  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเกี�ยวกบัสลาก 

 ๑.    กรรมการนายทหารสัญญาบตัรคนที� ๑ ตอ้งแจง้ยอดคนที�ตอ้งจบัสลากใหก้รรมการสัสดี 

         จงัหวดัทราบ 

 ๒.    เรียงลาํดบัการจบัสลากก่อน-หลงัของตาํบลตามบญัชีเรียกฯ 

 ๓.    สลากแดงใหเ้อาจาํนวนคนที�ตอ้งส่งเขา้กองฯ ในวนันั�น หกัคนร้องขอฯ และคนหลีกเลี�ยง 

           ขดัขืนออก 

 ๔.    สลากดาํใหมี้เท่ากบัจาํนวนคนที�ตอ้งจบัสลาก 

๕๐๐.  ขั�นตอนการตรวจสอบปล่อยตวั  ขอ้ใดถูกตอ้ง 

 ๑.    คนขนาดถดัรองจะตอ้งปล่อยตวัต่อจากคนจาํพวกที� ๓ 

 ๒.    คนที�ร้องขอเขา้กองประจาํการจะไดรั้บการปล่อยตวัเป็นอนัดบัแรก 

 ๓.    คนผอ่นผนัจะตอ้งปล่อยตวัก่อนคนจาํพวกที� ๒ 

 ๔.    คนผอ่นผนัให้แยกไปดาํเนินการปล่อยตวัต่างหากพร้อมกบัการดาํเนินการตรวจเลือก 
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