
 

 

 
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก 

  เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓

          
  ตามที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้ออก “ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัคร
และสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม 
๒๕๖๒” นั้น เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลการรับสมัครสอบคัดเลือกใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของ
กองทัพบก จึงได้ยกเลิกการประกาศรับสมัครสอบฉบับเดิมข้างต้นทั้ งหมดแล้ว ตามประกาศกรมยุทธศึกษา
ทหารบก เรื่องยกเลิกประกาศฉบับเดิม และประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ลง 13 ธ.ค. 62 และขอออกประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียน
นายสิบเหล่าทหารราบ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับใหมน่ี้แทน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. ประเภทของผู้สมัครต้องเป็น 
  ๑.1 ทหารกองประจ าการ สังกัด กองทัพบก 
  1.2 พลอาสาสมัคร (ประจ าการ) สังกัด กองทัพบก   
  ๑.3 อาสาสมัครทหารพราน สังกัด กองทัพบก  
  ๑.4 ทหารกองกองหนุนประเภทที่ 1 เคยสังกัด กองทัพบก 
 ๒. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
  ๒.1 ส าเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และสายอาชีพ หรือเทียบเท่าตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  ๒.2 มีสัญชาติไทย และ บิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร
สัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทย โดยการเกิดก็ได้ 
   ในกรณีที่ ปู่ หรือย่า, ตา ยาย ของผู้สมัครสอบคัดเลือกนักเรียนนายสิบ มีสัญชาติอ่ืน  
ซึ่งไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้หลักฐานเพ่ิมเติมในการรับสมัครดังต่อไปนี้ 
   (๑) สูติบัตรของ บิดา หรือ มารดา แล้วแต่กรณี หรือ 
   (๒) หนังสือรับรองการเกิดของบิดา หรือ มารดา แล้วแต่กรณีจากนายทะเบียนท้องถิ่น 
  ๒.3 มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และรูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดพิกัดของร่างกาย
เหมาะสมกับการเป็นทหาร ไม่มีโรคหรือความผิดปกติหรือความพิการ ซึ่งขัดต่อการเป็นนักเรียนนายสิบตาม
ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยนักเรียนนายสิบที่มีผลบังคับใช้ 
  ๒.4 ต้องว่ายน้ าเป็น  
  ๒.5 เป็นโสดและไม่เคยมีภรรยาหรือสัมพันธ์กับหญิงอ่ืนฐานสามีภรรยามาก่อน 
  ๒.6 ไม่อยู่ในสมณเพศ 
  ๒.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม 
  ๒.8 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว      
  ๒.9 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา และไม่เคยต้องค าพิพากษาโทษจ าคุก 
(จ าคุกจริง) เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันกระท าโดยประมาท 
  ๒.๑0 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ เนื่องจากความผิดหรือหนีราชการ 

/ ๒.๑1 ไม่เคยเป็น … 

- ส ำเนำคู่ฉบับ - 

- ร่ำง - 
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  ๒.๑1 ไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ 
  ๒.๑2 ไม่เคยท าการทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบมาก่อน 
  ๒.๑3 ไม่เคยพ้นสภาพจากความเป็นนักเรียนนายสิบตามข้อก าหนด 
  ๒.๑4 ไม่เป็นผู้ที่ต้องเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ าการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการ
ทหาร ในปีที่สมัครสอบ และผู้ที่อยู่ระหว่างใช้สิทธิการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร 
 ๓. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
  ๓.1 ทหารกองประจ าการ สังกัด กองทัพบก รุ่นปี ๒๕๖๑ (ผลัดที่ ๑ และ ๒) และผลัดก่อนหน้า 
ที่สมัครใจรับราชการต่อ อายุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์  (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๓๙) 
  ๓.2 พลอาสาสมัคร (ประจ าการ) สังกัด กองทัพบก อายุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน 
พ.ศ. ๒๕๓๙)  
  ๓.3 อาสาสมัครทหารพราน สังกัด กองทัพบก มีอายุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน 
พ.ศ. ๒๕๓๙)  
  ๓.4 ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ซึ่งเคยสังกัด กองทัพบก อายุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์  
(ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๓๙) 
 ๔. การรับสมัครสอบคัดเลือก 
  ๔.๑ ทหารกองประจ าการ สังกัดกองทัพบก ที่มีที่ตั้งหน่วยอยู่ในพ้ืนที่กองทัพภาคที่ 1  
(เว้นกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์) สามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่กองทัพภาคที่ 1 ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป 
  ๔.๒ ทหารกองประจ าการ สังกัดกองทัพบก ที่มีที่ตั้งหน่วยอยู่ในพ้ืนที่กองทัพภาคที่  ๒ 
สามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่กองทัพภาคท่ี 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  ๔.๓ ทหารกองประจ าการ สังกัดกองทัพบก ที่มีที่ตั้งหน่วยอยู่ในพ้ืนที่กองทัพภาคที่  ๓ 
สามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่กองทัพภาคท่ี 3 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  ๔.๔ ทหารกองประจ าการ สังกัดกองทัพบก ที่มีที่ตั้งหน่วยอยู่ในพ้ืนที่กองทัพภาคที่  ๔ 
สามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่กองทัพภาคท่ี 4 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  ๔.๕ พลอาสาสมัคร (ประจ าการ) ,  อาสาสมัครทหารพราน  สั งกัดกองทัพบก  
และทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ที่เคยเป็นทหารกองประจ าการ สังกัด กองทัพบก รับสมัครสอบทาง
อินเทอร์เน็ต (ตลอด 24 ชั่วโมง) ตั้งแต่ วันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงวันที่ ๒๕ มกราคม 256๓ 
เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยตรวจสอบรายละเอียดค าแนะน าการรับ
สมัครสอบได้ทาง http://atc.rta.mi.th/ หรือ http//www.radd-atc.com โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 4.๕.๑ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนการ
ยืนยันการส่งใบสมัครเมื่อส่งใบสมัครสอบในระบบแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อความใดๆ ได้อีก 
และถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ใช้ส าหรับการสมัคร โดยผู้สมัครได้อ่านประกาศและระเบียบการรับสมัคร
เข้าใจโดยละเอียดถี่ถ้วน และยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศหรือระเบียบการรับสมัคร 
 4.๕.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ปรากฏในใบสมัคร
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีการกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสาร
ปลอม หรือเอกสารต่างๆ ที่ไม่ตรงตามที่ก าหนดไว้ในการประกาศรับสมัครกองทัพบกขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปฏิเสธการรับสมัครเข้าสอบคัดเลือกทันที โดยผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้นจากกองทัพบกได้  

/ 4.๕.๓ ภายหลังการ … 

http://atc.rta.mi.th/
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 4.๕.๓ ภายหลังการสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้สมัครสอบพิมพ์ใบสมัครเพื่อเก็บไว้
เป็นหลักฐาน  และพิมพ์ใบช าระเงิน เพ่ือน าไปช าระเงินตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จ านวน ๓๐๐.- บาท 
ค่าบริการส่งข้อความ SMS จ านวน ๒๐.- บาท และค่าธรรมเนียมของทางธนาคาร จ านวน ๓๐.- บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๓๕๐.- บาท ณ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ถึงวันที่ ๒๘ มกราคม 256๓ โดยผ่านระบบการช าระเงิน 3 ช่องทาง คือ  
  ๔.๕.๓.๑ ช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร  (เวลาท าการของธนาคาร)  โดย
ธนาคารจะคืนใบช าระเงินในส่วนที่ 1  ให้กับผู้สมัครที่ได้ช าระเงินแล้วใช้เป็นหลักฐานยืนยันการช าระเงิน 
  ๔.๕.๓.2 ช าระเงินผ่านตู้ ATM  (ภายในเวลา 24.00 นาฬิกา)  โดยให้
ผู้สมัครที่ช าระเงินแล้วเก็บหลักฐานการช าระเงินไว้ยืนยันการช าระเงิน 
  ๔.๕.๓.3 ช าระเงินผ่านธนาคารออนไลน์ (Internet Banking) (ภายในเวลา 
24.00 นาฬิกา)  โดยให้ผู้สมัครที่ช าระเงินแล้วพิมพ์หลักฐานการช าระเงินไว้ยืนยันการช าระเงิน 
 โดยผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลการช าระเงินสมัครสอบด้วยตนเองว่าถูกต้องหรือไม่ 
หากพบว่าไม่ถูกต้องให้ผู้สมัครแจ้งเจ้าหน้าที่ของธนาคารให้ด าเนินการแก้ไขให้ทันที ทั้งนี้การสมัครสอบจะมี 
ผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  จ านวน 3๕0.- บาท เรียบร้อยแล้ว  และกรมยุทธ
ศึกษาทหารบก จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครให้กับผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 4.๕.๔ ผู้สมัครที่มีการช าระเงินภายในเวลาก าหนดแล้ว ภายหลังจากการรับสมัคร
เสร็จสิ้น ระบบจะท าการประมวลผลเพ่ือจัดล าดับเลขประจ าตัวสอบ ผู้สมัครสามารถพิมพ์บัตรประจ าตัวสอบ 
ซึ่งมีการระบุหมายเลขประจ าตัวสอบ สถานที่สอบได้ ตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ 256๓  
 4.๕.๕ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติในครั้งนี้ เป็นเพียงการตรวจสอบ
เบื้องต้นหากในภายหลังปรากฏว่า ผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม หรือ ขาดคุณวุฒิหรือมีเหตุ
อันไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการทหาร กองทัพบก จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น และ
ให้ถือว่าการสอบคัดเลือกของบุคคลดังกล่าวเป็นโมฆะ และผู้สมัครจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ต่อกองทัพบก 
 ๕. หลักฐานการสมัคร (เฉพาะผู้ที่สมัครตามข้อ 4.5) 
  ๕.๑ อัพโหลดรูปถ่ายหน้าตรงเป็นไฟล์รูปภาพ ขนำด 1 x 1.5 นิ้ว ไฟล์ขนำดไม่เกิน 1 MB   
ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา และต้องเป็นรูปถ่ายไว้ไม่เกิน ๓ เดือน โดยพลอาสาสมัคร (ประจ าการ) และ
อาสาสมัครทหารพราน รูปถ่ายต้องแต่งกายเครื่องแบบตามสังกัด, ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 รูปถ่ายชุดสุภาพ  
และอัพโหลดวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าและ
หลักฐานทางทหารเป็นไฟล์ PDF ส าหรับรูปถ่ายที่ไม่ผ่านการพิจารณามีลักษณะดังต่อไปนี้ 
   ๕.๑.๑ รูปถ่ายครึ่งตัว (ไกลเกินไปจนมองไม่ชัดเจน) 
   ๕.๑.๒ ภาพเบลอ (เห็นหน้าไม่ชัดเจน) 
   ๕.๑.๓ ภาพถ่ายเล่น (มีการโพสต์ท่าทางในการถ่ายภาพ หรือภาพเซลฟี่) 
   ๕.๑.๔ ภาพมืดหรือสีของรูปภาพจางเกินไป 
   ๕.๑.๕ ภาพเอียง หรือตะแคงข้าง   
  ๕.๒ ผู้มีรายชื่อสอบผ่านภาควิชาการ ให้เตรียมหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่กรมยุทธศึกษาทหารบก
ตามวัน และเวลาที่ก าหนดด้วยตนเอง รายละเอียดดังนี้ 
   ๕.๒.๑ ส าเนาหลักฐานใบสมัครทางอินเทอร์เน็ต จ านวน ๑ ชุด 
   ๕.๒.๒ ส าเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร, บิดา และมารดา พร้อมส าเนา จ านวน  ๑  ชุด 
   ๕.๒.๓ ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบรับรอง
ของสถานศึกษาที่แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า พร้อมส าเนา จ านวน  ๑  ชุด 

/ ๕.๒.๔ บัตรประจ า ... 
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   ๕.๒.๔ บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ชุด  
   ๕.๒.๕ หลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบส าคัญทหารกองเกิน ( แบบ สด. ๙) ใบรับรองผลการ
ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (แบบ สด.๔๓ ) ส าเนาทะเบียนกองประจ าการ  
(แบบ สด.๓)  สมุดประจ าตัวทหารกองหนุน (หนังสือส าคัญฯ แบบ สด.๘ ) แล้วแต่กรณี พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ชุด 
 6. การรับเอกสารคะแนนเพิ่ม (เฉพาะผู้ที่สมัครตามข้อ 4.5) 
  ให้ผู้มีคุณสมบัติได้สิทธิคะแนนเพ่ิม ซึ่งมีความประสงค์ขอใช้สิทธิมายื่นหลักฐานการขอสิทธิ
คะแนนเพ่ิม ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์ กรมยุทธศึกษาทหารบก ในวันที่ ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓  
(ในเวลาราชการ) 
 7. การสอบคัดเลือก (เฉพาะผู้ที่สมัครตามข้อ 4.5) 
  7.๑ การสอบภาควิชาการ 
   7.๑.๑ เนื้อหาวิชา ความรู้ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  วิชำที่ท ำกำรสอบ  
ได้แก่วิชำคณิตศำสตร์, วิทยำศำสตร์, ภำษำไทย, ภำษำอังกฤษ และ วิชำควำมรู้ทั่วไป (เนื้อหำศำสตร์พระรำชำ, 
ศีลธรรม และวิชำทหำรตำมแบบกำรฝึกทหำรใหม่) 

   7.๑.๒ ก าหนดการสอบวันอาทิตย์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา  
ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง หัวหมาก (หมายเลขประจ าตัวสอบขึ้นต้นด้วยเลข ๙) 
  7.๒ การสอบรอบที่สอง 
   7.๒.๑ การสอบรอบที่สองครั้งที่ ๑ (การรับเอกสารผู้สอบผ่านภาควิชาการ,  
การตรวจประวัติอาชญากรรม, การสัมภาษณ์, การตรวจโรค) ให้มารายงานตัว ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ ๓ 
ถึง ๖ และ ๙ ถึง ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ (ตามกลุ่ม ล าดับ วัน เวลา ที่ก าหนดในประกาศฯ) 
   7.๒.๒ การสอบรอบที่สองครั้งที่ ๒ (การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และการว่ายน  า) 
ให้มารายงานตัวเข้ารับการทดสอบฯ ระหว่างวันที่ ๒๐, ๒๓ ถึง ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ตามกลุ่ม ล าดับ วัน เวลา ที่ก าหนดในประกาศฯ) 
   7.๒.๓ หากผู้เข้ารับการทดสอบในรอบที่สอง ไม่เข้ารับการทดสอบหรืออยู่แต่ไม่เข้ารับการ
ทดสอบครบทุกสถานี ถือว่าหมดสิทธิ์ในการสอบ 

 8. การประกาศผลการสอบ  
  8.๑ ประกาศผลสอบภาควิชาการ วันที่  ๒๑ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๓ 
  8.๒ ประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
  8.๓ การประกาศผลสอบทางอินเทอร์เน็ตช่องทางเดียว http://atc.rta.mi.th/ หรือ 
www.radd-rta.com 
 9. รับฟังค าชี แจง และท าหนังสือสัญญา 

  วันอาทิตย์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๓ (หมายเลขประจ าตัวสอบขึ้นต้นด้วยเลข ๙) บุคคลตัวจริง 
และบุคคลส ารอง ทุกนาย 
 ๑0. วันรายงานตัว ท าสัญญา เพื่อเข้ารับการศึกษา 
   รายงานตัวท าสัญญา วันที่  ๑ ถึง ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนทหารราบ  
ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ๑1. ประกาศเรียกบุคคลส ารองเข้ารายงานตัวและท าสัญญา 
   ประกาศเรียกบุคคลส ารองรายงานตัวเข้ารับการศึกษาวันที่ ๑ ถึง ๓1 พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
จนกว่าจะครบตามยอดที่กองทัพบกก าหนดเพ่ือทดแทนบุคคลตัวจริงที่สละสิทธิ์หรือลาออก และให้รายงานตัว
ตามวันเวลาที่ประกาศเรียก 

/ ๑2. เป็นหน้าที่ … 

http://atc.rta.mi.th/
http://atc.rta.mi.th/
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 ๑2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะจัดการให้ทราบประกาศดังกล่าวข้างต้น และประกาศอ่ืนใด  
ที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ด้วยตนเองจะไม่มีการแจ้งให้ทราบเป็นบุคคลผู้สนใจจะสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก ๔๑ ถนนเทอดด าริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
๑๐๓๐๐  หมายเลขโทรศัพท์ กองอ านวยการรับสมัคร ๐ ๒๒๔๑ ๔๐๓๗ และโทรศัพท์ทหาร ๘๙๑๐๐ ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป 
 13. ผู้ที่สนใจสามารถหารายละเอียดเพ่ิมเติมและสมัครสอบได้ที่  http//www.atc-rta.mi.th 
(กรมยุทธศึกษำทหำรบก) หรือ  http//www.radd-atc.com (กองคัดสรรและพัฒนำบุคลำกร) 
 
             ประกาศ    ณ    วันที่       มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
  
                             พลโท 

                                           ( ธเนศ   วงศ์ชะอุ่ม ) 
                                                                   เจำ้กรมยุทธศึกษำทหำรบก 
 
กองคัดสรรและพัฒนำบุคลำกร 
โทร  0 22414037, ๘๙๑๐๐ 
โทรสาร  0 2241 4037 
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