คำแนะนำกำรรับสมัคร
หลักสูตรนักเรียนนำยสิบทหำรบก และหลักสูตรนักเรียนนำยสิบ เหล่ำทหำรรำบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
ข้อ 1 ควำมมุ่งหมำย
กองทัพบกมีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก เพื่อเป็นผู้นาหน่วยทหาร
ขนาดเล็กที่ดี มีจริยธรรม และมีความรู้ทางทหารที่เหมาะสมกับตาแหน่งที่บรรจุ ตามหลักสูตรของกองทัพบก
ข้อ 2 หลักสูตรเปิดรับสมัคร
2.1 หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก (ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี 6 เดือน)
เป็นหลักสูตรเปิดให้เข้ารับการศึกษา 1 ปี 6 เดือน โดยศึกษาโรงเรียนนายสิบทหารบก จานวน 1 ปี โรงเรียนเหล่า/
สายวิทยาการ จานวน 6 เดือน เมื่อสาเร็จการศึกษาจะบรรจุเข้ารับราชการเป็น สิบตรี ประจาการในเหล่าต่าง ๆ ของกองทัพบก
จานวน 13 เหล่า จานวน 1,985 นาย ดังนี้
2.1.1 บุคคลพลพลเรือน
จานวน 1,092 นาย
2.1.2 ทหารกองประจาการ
จานวน 893 นาย
2.2 นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ (ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี)
เป็น หลักสูตรพิเศษของกองทัพบก เปิดให้เข้ารับการศึกษาจานวน 1 ปี โดยศึกษาโรงเรียนทหารราบ เมื่อสาเร็จ
การศึกษาจะบรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจาการเหล่าทหารราบ จานวน 700 นาย จึงให้สิทธิ์เฉพาะทหารกองประจาการ/
พลอาสาสมัคร (ประจาการ), อาสาสมัครทหารพราน และทหารกองหนุน สังกัดกองทัพบก เท่านั้น สาหรับทหารกองประจาการ
สังกัดกองทัพบก ต้องตรวจสอบคุณสมบัติการรับราชการ โดยต้องมีรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงก่อนเข้ารับการศึกษา
หากมีวันรับราชการน้อยกว่า 1 ปี ต้องครบกาหนดปลดใน 30 เม.ย. 63
ไม่รับ ทหารกองหนุนซึ่งสาเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ,ทหารกองประจาการ/ทหารกองหนุน จากกองทัพเรือ,
กองทัพอากาศ, สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, กองบัญชาการกองทัพไทย, พลอาสาสมัคร (ประจาการ) สังกั ดกองทัพเรือ
กองทัพอากาศ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัด กองทัพเรือ กองทัพอากาศ
ข้อ 3 คุณสมบัติผู้สมัครตำมหลักสูตร
3.1 หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก
3.1.1 บุคคลพลเรือน อายุ 18 ปี ถึง 22 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ.2545)
- เป็นผู้กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
- อายุ 18–20 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้เกิด พ.ศ.2543 ถึง พ.ศ.2545 มีหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบสาคัญ ฯ
(แบบ สด.9) หรือหนังสือสาคัญฯ (แบบ สด.8)
- ไม่รับ ผู้มีอายุย่าง 21 ปีบริบูรณ์ ผู้เกิด พ.ศ.2542 อยู่ในกาหนดรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารประจาปี
พ.ศ.2562 มีกาหนดเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจาการ ประจาปี 2563
- อายุ 21–22 ปี บ ริ บู ร ณ์ ผู้ เกิ ด พ.ศ.2541 ถึ ง พ.ศ.2542 มี ห ลั ก ฐานทางทหาร ได้ แ ก่ ใบส าคั ญ ฯ
(แบบ สด.9) มีตราประทับจากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบก ว่าอยู่ระหว่างการนาขึ้นทะเบียนกองประจาการ
หรือหนังสือสาคัญฯ (แบบ สด.8)
- อายุ 22 ปี บ ริ บู ร ณ์ ผู้ เกิ ด พ.ศ.2541 มี ห ลั ก ฐานทางทหาร ได้ แ ก่ ใบรั บ รองผลการตรวจเลื อ กฯ
(แบบ สด.43) ว่าจับสลาก “ดา” หรือ “ปล่อยเพราะส่งคนร้องขอพอ”
- ไม่รับ ผู้มีอายุ 22 ปีบริบูรณ์ ผู้เกิด พ.ศ.2541 มีหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบสาคัญฯ (แบบ สด.9) และ
ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) ว่าเป็นผู้ได้รับการผ่อนผัน
3.1.2 ทหารกองประจาการ สังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2539)
3.1.3 ทหารกองประจาการ สังกัด กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย และสานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2539)
3.1.4 พลอาสาสมัคร (ประจาการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2539)
3.1.5 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2539)
3.1.6 ตามข้อ 3.1.2 ถึง 3.1.5 ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ทาการสมัครสอบ

-23.2 หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ
3.2.1 ทหารกองประจาการ สังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2539)
3.2.2 ทหารกองประจ าการ สั ง กั ด กองทั พ บก และทหารกองประจ าการแต่ ง กายกองทั พ บก สั ง กั ด
กองบัญชาการกองทัพไทย หรือสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวันรายงานตัวเข้ารับ
การศึกษา หรือผู้ครบกาหนดปลดในเดือน 1 พ.ค.62
3.2.3 ทหารกองหนุน ได้แก่ ทหารเกณฑ์ ที่เคยเป็นทหารกองประจาการในสังกัดกองทัพบก (ให้บันทึกเลข
ประจาตัว 10 หลักจากบัตรประจาตัวทหาร จึงสามารถทาการกรอกข้อมูลได้) ไม่รับ ผู้สาเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)
และทหารกองหนุนสังกัด ทหารเรือ หรือ ทหารอากาศ
3.2.4 พลอาสาสมัคร (ประจาการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2539
3.2.5 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2539
ข้อ 4 คุณสมบัติ(เฉพำะ) สำหรับ ทหำรกองประจำกำร, พลอำสำสมัคร(ประจำกำร), อำสำสมัครทหำรพรำน)
4.1 ทหารกองประจ าการ ในสั งกั ดกองบั ญชาการกองทั พไทย ส านั กงานปลั ดกระทรวงกลาโหม กองทั พ เรื อ และ
กองทัพอากาศ (ทุกผลัด) ซึ่งมีคุณสมบัติ ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ไม่มีผลกระทบต่อการปรับย้ายของ
หน่วยต้นสังกัด และเวลารับราชการทหารกองประจาการ ทั้งนี้กองทัพบกจะให้สิทธิ์ในการสมัครสอบ แต่ต้องเข้ารับการสอบ
คัดเลือกกับบุคคลพลเรือน
4.2 ทหารกองประจาการใน สังกัดกองทัพบก (ทุกผลัด) และทหารกองประจาการ แต่งกายกองทัพบก สังกัด
กองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย และส านั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม (ทุ ก ผลั ด ) ซึ่ งมี คุ ณ สมบั ติ ต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
ผู้บังคับบัญชาให้ทาการสอบคัดเลือกได้
4.3 พลอาสาสมั ค ร (ประจ าการ) และอาสาสมั ค รทหารพราน ในสั งกั ด กองทั พ บก ต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
ผู้บังคับบัญชาให้ทาการสอบคัดเลือกได้
ข้อ 5 คุณสมบัติทั่วไป
5.1 วุฒิ ก ารศึก ษา ส าเร็จ การศึก ษาชั้น มัธยมศึ กษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ สายอาชีพ หรือ เทีย บเท่ า ตาม
หลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
5.2 เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณะเพศก่อนสอบภาควิชาการ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือหนีราชการ
5.3 มี สั ญ ชาติ ไทย และบิ ด ามารดาต้ อ งมี สั ญ ชาติ ไทยโดยการเกิ ด แต่ ถ้ า บิ ด าเป็ น นายทหารสั ญ ญาบั ต ร หรื อ
นายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
5.4 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกาย
ไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด ไม่เป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (ผนวก ก หน้า 12)
5.5 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน
5.6 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา และไม่เคยต้องคาพิพากษาโทษจาคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะ
ลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท เว้นแต่มีกฎหมายล้างมลทินให้แก่ บรรดาผู้ต้องรับโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ
5.7 ต้องว่ายน้าได้ในระยะทางไม่น้อยกว่า 25 เมตร ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจโรค ทดสอบสมรรถภาพ ร่างกาย
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
5.8 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
5.9 ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
5.10 เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
5.11 ไม่เป็นผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจาการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
ในปีที่สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
5.12 ผู้ที่ขอผ่อนผัน ไม่เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจาการในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2562) และผู้ที่จะต้องเข้ารับ
การตรวจเลือกเป็นทหารกองประจาการในปี 2563 ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ

-3ข้อ 6 หลักฐำนในกำรขอรับสิทธิพิเศษ และ/หรือสิทธิคะแนนเพิ่ม
6.1 หลักฐานขอรับสิทธิคะแนนเพิ่ม ด้านการทหารทั้งของผู้สมัครและของบิดามารดา ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะ
ขอรับสิทธิ์พิเศษ หรือ ขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม ต้องยื่นแสดงความจานงในการยื่นหลักฐาน การขอรับสิทธิพิเศษ หรือ สิทธิ
คะแนนเพิ่ ม ด้ ว ยตนเอง ในวั น ที่ 29 - 31 มกราคม 2563 ณ กรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารบก ถนนเทอดด าริ เขตดุ สิ ต
กรุงเทพมหานคร ในเวลาราชการ มิฉะนั้นถือว่าท่านไม่ขอรับสิทธิ์ตามที่ทางราชการกาหนด
6.1.1 หลักฐานแสดงว่า ผู้สมัครสาเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึ กวิชาทหาร ตาม
หลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 5 ซึ่งต้องเป็นเอกสารที่ออกให้โดยศูนย์ฝึกกาลังสารอง หน่วยบัญชาการกาลัง
สารอง หรือ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หรือ หน่วยฝึกวิชาทหารของมณฑลทหารบก เท่านั้น (ตัวอย่างหน้า 27 )
6.1.2 หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ
6.1.3 หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือคนงาน ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะ
ปฏิ บั ติ ราชการในหน้ าที่ หรื อถู กประทุ ษ ร้ ายเพราะเหตุ กระท าการตามหน้ าที่ หรื อ ต้ องบาดเจ็ บ ถึ งตายเพราะเหตุ นั้ น
ซึ่ งได้ รั บ บ าเหน็ จบ านาญพิ เศษตามกฎหมายว่ าด้ วยบ าเหน็ จบ านาญข้ าราชการ หรื อได้ รั บเงิ น ค่ าท าขวั ญ ตามข้ อบั งคั บ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยคนงาน
6.1.4 หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือคนงาน ซึ่งได้กระทาหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการรบ
หรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างที่มีพระบรมราชโองการ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิ์
ได้รับเวลาราชการเป็นทวีคูณ ตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
6.1.5 หลักฐานแสดงว่า เป็นทหารกองประจาการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามไม่น้อยกว่า 120 วัน ก่อนวันที่จะ
สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก
6.2 หลักฐานสิ ทธิพิ เศษผู้ มีความสามารถทางการกีฬ า ผู้สมัค รที่ มีค วามประสงค์ จะขอใช้ สิ ทธิ์นั กกีฬ าจะต้องมี
ความสามารถตามระดับนักกีฬาตามที่ กองทัพบกกาหนด และตามความต้องการในแต่ละปี โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องสมัคร
สอบชาระเงินค่าสมัครไปยังธนาคารแล้ว จึงสามารถยื่นหลักฐานการขอใช้สิทธิ์นักกีฬา ในห้วงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 -15 มกราคม
2563 ได้ด้วยตนเอง เว้นวันหยุดราชการ ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดาริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ พร้อมหลักฐาน
ได้แก่ วุฒิบัตรทางการกีฬา (เอกสารตัวจริงมา) และสาเนาใบสมัครฯ จานวน 1 ชุด
6.2.1 คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องมีเอกสารรับรองความสามารถทางการกีฬาที่แสดงว่าเป็นนักกีฬาตัวแทน ทีมชาติ
นักกีฬาตัวแทนเยาวชนทีมชาติ นักกีฬานักเรียนไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชิงแชมป์เอเชีย หรืออาเซียน หรือนักกีฬาที่
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรือกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ที่ นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสโมสรในรายการสูงสุดของ
สมาคมกีฬาชนิดนั้นๆ นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากองทัพไทย นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา นักกีฬา
ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนของสานักงานพัฒนากีฬาและการท่องเที่ยว ภายใน
ห้วง 2 ปี และนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผู้ที่ได้สิทธิ์ ต้องมีคะแนนสะสม (GPA) ไม่น้อย
กว่า 1.6
6.2.2 หลักฐานวุฒิบัตรซึ่งนามาแสดงต้องเป็นเอกสารที่ออกให้โดยส่วนราชการดังนี้
- นักกีฬาตัวแทนทีมชาติ วุฒิบัตรออกให้โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ คณะกรรมการโอลิมปิค
แห่งประเทศไทย
- นักกีฬาตัวแทนเยาวชนทีมชาติ วุฒิบัตรออกให้โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย
- นักกีฬาตัวแทนนักเรียนไทยเข้ าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนชิงแชมป์เอเชีย หรือนักเรียนอาเซียน
วุฒิบัตรออกให้โดยกรมพลศึกษา
- นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรือกีฬาเยาวชนแห่งชาติ นักกีฬาเขตการศึกษา วุฒิบัตร
ออกให้โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย
- นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสโมสรวุฒิบัตรออกให้โดยสมาคมการกีฬาแต่ละประเภท
- นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย หรือกีฬาโรงเรียนกีฬาและ
กีฬานักเรียนของสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย วุฒิบัตรออกให้โดยสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย
- นัก กีฬ าที ่เ ข้า ร่ว มการแข่ง ขัน กีฬ ากองทัพ ไทย หนัง สือ รับ รองจากส านัก งานกีฬ าทหาร
กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

-4- นั กกีฬ าที่เข้าร่วมการแข่งขันกี ฬาภายในกองทั พบกของปี ที่ผ่ านมา วุฒิ บั ตรออกให้ โดยสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนากีฬากองทัพบก
6.2.3 ชนิดกีฬาซึ่งกาหนดคุณสมบัติในการรับ สมัคร จานวน 19 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑำ มวยสำกลสมัครเล่น
มวยไทยสมัครเล่น แบดมินตัน บำสเกตบอล จักรยำน ฟันดำบ ฟุตบอล ฟุ ตซอล เปตอง รักบี้ฟุตบอล เซปักตะกร้อ
ยิงปืน ว่ำยน้ำ เทนนิส เทเบิลเทนนิส เทควันโด และวอลเล่ย์บอล
6.2.4 การใช้สิทธิ์นักกีฬาสงวนไว้ เฉพาะผู้ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันภายในเวลา 2 ปี (ปี พ.ศ.2561 – 2562)
ข้อ 7 กำหนดกำรทดสอบผู้มีควำมสำมำรถทำงกำรกีฬำ
ผู้ยื่น หลั กฐานการขอใช้ สิท ธิ์นั กกี ฬา ได้ ยื่นเอกสารใบรับ รองวุฒิ บัต รการเป็ นนั กกีฬ าตามที่ กาหนด ให้กรรมการ
รับสมัครตรวจสอบหลักฐานในขั้นต้นแล้ว กรรมการรับสมัครฯ จะออกใบนัดให้กับผู้สมัครที่ขอใช้ สิทธิ์นักกีฬา เพื่อไปทาการ
ทดสอบความสามารถทางการกีฬา ณ สนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 24 มกรำคม 2563
เวลำ 07.00 นาฬิกา ณ สนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร (หากผู้ยื่นสิทธิ์แล้วไม่มาทาการทดสอบ
ตามวัน เวลา ที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ) ทั้งนี้ผู้ที่ยื่นสิทธิ์เข้ารับการทดสอบหากไม่ได้รับการคัดเลือก แต่มีผลการทดสอบ
ในเกณฑ์ ดี หรือ ดีมาก จะได้รับสิทธิ์คะแนนเพิ่มตามหลักเกณฑ์ที่กองทัพบกกาหนด
ข้อ 8. กำหนดกำร วิธกี ำรสมัครทำงอินเทอร์เน็ต วิธีกำรชำระเงินและกำรกำหนดสถำนที่สอบ
8.1 กำหนดกำร
8.1.1 รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (ตลอด 24 ชั่วโมง) http//www.atc-rta.mi.th(กรมยุทธศึกษาทหารบก)
หรือ http//www.radd-atc.com (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร) ตั้งแต่ วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 00.01 นาฬิกา
ถึง 25 มกราคม 2562 เวลา 23.59 นาฬิกา (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
8.1.2 ผู้สมัครผ่านธนาคารกรุงไทย ให้ ชาระเงินค่าสมัคร ผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา วันที่ 11 ธันวาคม 2562
ถึง 28 มกราคม 2563
8.2 วิ ธี ก ำรสมั ค ร ทาง Website http//www.atc-rta.mi.th(กรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารบก) หรื อ http//www.raddatc.com (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร)
8.2.1 ผู้สมั ครสามารถ Download ระเบียบการสมัครสอบ เพื่ อศึกษาคุณ สมบัติของผู้สมัครแต่ละประเภท
ตามเงื่อนไขการรับสมัครตามที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก กาหนด
8.2.2 ก่อนการกรอกข้อมูลการสมัคร ผู้สมัครต้องอัพโหลด (Upload)
8.2.2.1 รูปภาพ เป็นไฟล์ รูปภาพ (JPEG) ขนาดไม่เกิน 1MB รูปถ่ายหน้าตรง พื้นหลังเรียบ ไม่สวมแว่น
ไม่สวมหมวก (นักเรียน – นักศึกษาสวมเครื่องแบบสถานศึกษา), (พลเรือน, ทหารกองหนุน ชุดสุภาพ), (ทหารกองประจาการ,
พลอาสาสมัคร (ประจาการ) สังกัดกองทัพบก, (อาสาสมัครทหารพราน สังกัดกองทัพบก) สวมเครื่องแบบตามสังกัด
8.2.2.2 หลักฐานด้านการศึกษา ให้อัพโหลดเป็นไฟล์ (PDF)
8.2.2.3 หลักฐานทางทหาร ให้อัพโหลดเป็นไฟล์ (PDF)
8.2.3 ผู้สมัครดาเนินการกรอกข้อมูลในใบสมัคร พร้อมตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้ว ให้กดยืนยันการส่งใบสมัคร
(เมื่อผู้สมัครยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้)
8.2.4 เมื่อเจ้าหน้าที่ระบบตรวจสอบรูปภาพ/เอกสาร จากผู้สมัครเมื่อเห็นว่าถูกด้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะอนุญาต
ให้พิมพ์ใบชาระเงิน หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรูปภาพ/เอกสาร ไม่ถูกต้อง ให้ผู้สมัครตรวจสอบและดาเนินการแก้ไขโดยด่วน
8.3 วิธีกำรชำระเงินและกำรกำหนดสถำนที่สอบ เมื่อผู้สมัครผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ระบบแล้ว ผู้สมัคร
สามารถพิมพ์ใบชาระเงิน ให้ รีบไปชาระเงินยังธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ภายในห้วงเวลาที่กาหนด ในอัตราค่าธรรมเนียม
การรับสมัครฯ จานวน 300 บาท และค่าบริการของธนาคาร จานวน 30 บาท (หากการรับชาระเงินธนาคารกรุงไทยบางสาขา
ไม่สามารถรับชาระเงินได้ อันเนื่องมาจากสาเหตุระบบปฏิบัติการ ให้ผู้สมัครไปชาระเงินธนาคารกรุงไทยสาขาใกล้เคียงได้)
8.3.1 หลังจากการชาระเงินค่าสมัครที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารจะคืนใบชาระเงินในส่วนที่ 1 ให้กับผู้สมัครเพื่อ
เป็นหลักฐานยืนยันชาระเงิน หากกรณีในการสั่งพิมพ์บัตรประจาตัวสอบแล้วไม่พบข้อมูลอันเนื่องมากจากระบบ เจ้าหน้าที่
จะตรวจสอบข้อมูลจากหลักฐานการชาระเงิน
8.3.2 หากผู้สมัครมีความสนใจรับข่าวสารการบริการเสริมเกี่ยวกับการสอบจากธนาคาร เช่น สถานที่สอบ
กาหนดการสอบ การเปลี่ยนแปลงกาหนดการ และอื่นๆ สามารถขอรับบริการซึ่งมีอัตราค่าธรรมเนียม

-58.3.3 ภายหลั งจากการรับ สมั ค รเสร็ จ สิ้ น ในเดื อ น กุ ม ภาพั น ธ์ กรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารบก จะประมวลผล
เพื่อจัดลาดับเลขประจาตัวสอบ สถานที่สอบ ผู้สมัครจึงสามารถพิมพ์บัตรประจาตัวสอบ ซึ่งมีการระบุหมายเลขประจาตัวสอบ
สถานทีส่ อบ ทั้งนี้ควรไปถึงสถานที่สอบไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง (จะทาการเรียกขึ้นห้องสอบ)
ข้อ 9 หลักฐำนกำรสมัครสอบ
ผู้สมัครควรเตรียมหลักฐานการสมัคร เพื่อเป็นข้อมูลในการกรอกข้อมูลการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต และนามา
แสดงต่อเจ้าหน้าที่ สาหรับผู้สอบผ่านภาควิชาการ ดังนี้
9.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา
9.2 สาเนาทะเบียนบ้านตัว, บิดา, มารดา สัญชาติเป็นไทยโดยการเกิด พร้อมสาเนา
9.3 สาเนาประกาศนียบัตร หรือ สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) หรือ หนังสือรับรองของสถานศึกษา
แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า พร้อมสาเนา
9.4 หลักฐานทางทหาร (แล้วแต่คุณสมบัติการสอบแต่ละประเภท) พร้อมสาเนา
9.4.1 ใบสาคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) พร้อมสาเนา สาหรับทหารกองเกินอายุ 18 – 22 ปีบริบูรณ์
9.4.2 หนังสือสาคัญ ฯ (แบบ สด.8) พร้อมสาเนา สาหรับทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (นศท.) สมัครได้
หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก, ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (พลอาสาสมัคร, อาสาสมัครทหารพราน) สมัครหลักสูตร
นักเรียนนายสิ บทหารบก หรือ หลักสู ตรนั กเรียนนายสิบ เหล่าทหารราบ หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง และทหารกองหนุ น
ประเภทที่ 1 (ทหารกองหนุน) ซึ่งมาจากทหารกองประจาการสังกัดกองทัพบก สามารถสมัครหลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่า
ทหารราบ ได้หลักสูตรเดียว
9.4.3 กรณีทหารกองหนุนไม่มีหนังสือสาคัญฯ (แบบ สด.8) หากมีสาเนาทะเบียนกองประจาการ (แบบ สด.3)
หากนาเอกสารมาแสดงต้องมีการบันทึกปลดด้านหลังให้เรียบร้อย พร้อมสาเนา
9.4.4 ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจาการ (แบบ สด.43) พร้อมสาเนา
- สาหรับทหารกองเกินอายุ 22 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ผลการตรวจเลือกฯ ต้องไม่ขัดต่อการรับราชการทหาร
- สาหรับทหารกองประจาการ ช่องผลการจับสลาก มีการบันทึก หน่วย/ผลัด เข้ารับราชการทหาร
กองประจาการ และเวลารับราชการ
ข้อ 10 กำหนดกำร วิชำกำรสอบภำควิชำกำร และข้อปฏิบัติผู้เข้ำสอบ
10.1 กำหนดกำร
10.1.1 บุคคลพลเรือน, ทหารกองประจาการสังกัดกองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยรามคาแหงหัวหมาก
และมหาวิทยาลัยรามคาแหง วิทยาเขตบางนา (หมายเลขประจาตัวสอบขึ้นต้นด้วยเลข 1)
10.1.2 ทหารกองประจาการ, พลอาสาสมั คร (ประจาการ), อาสาสมัครทหารพราน และทหารกองหนุน สังกั ด
กองทัพบก วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยรามคาแหงหัวหมาก (หมายเลขประจาตัว
สอบขึ้นต้นด้วยเลข 9)
10.2 วิชำกำรสอบภำควิชำกำร
10.2.1 ตามข้ อ 10.1.1 วิ ช าที่ ท าการสอบ จ านวน 120 ข้ อ เวลาสอบ 1 ชั่ ว โมง 30 นาที ได้ แ ก่
วิชาวิทยาศาสตร์, คณิ ตศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย วิชาละ 25 ข้อ รวม 100 ข้อ และวิชาความรู้ทั่วไป 20 ข้อ
(เนื้อหาศาสตร์พระราชา, ศีลธรรม, ความรู้เกี่ยวกับทหารเบื้องต้น)
10.2.2 ตามข้ อ 10.1.2 วิ ช าที่ ท าการสอบ จ านวน 120 ข้ อ เวลาสอบ 1 ชั่ ว โมง 30 นาที ได้ แ ก่
วิชาวิทยาศาสตร์, คณิ ตศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย วิชาละ 25 ข้อ รวม 100 ข้อ และวิชาความรู้ทั่วไป 20 ข้อ
(เนื้อหาศาสตร์พระราชา, ศีลธรรม และวิชาทหารตามแบบการฝึกทหารใหม่)
10.3 ข้อปฏิบัตผิ ู้เข้ำสอบ
10.3.1 ตรวจสอบที่นั่งสอบ ระบุในบัตรประจาตัวสอบ กับแผนผังซึ่งติดด้านหน้าอาคาร
10.3.2 การแต่งกาย
- นักเรียน นักศึกษา แต่งกายตามเครื่องแบบสถาบัน ห้ามแต่งกายชุดพลศึกษา
- ทหารกองประจาการ พลอาสาสมัคร(ประจาการ) สังกัดกองทัพบก, อาสาสมัครทหารพราน สังกัด
กองทัพบก แต่งกายตามต้นสังกัด

-6- ทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 แต่งกายชุดสุภาพ เสื้อคอปก กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น ผู้แต่งกายไม่ถูกต้อง
ไม่อนุญาตเข้าห้องสอบ
10.3.3 ให้เตรียมดินสอดาอย่างน้อย (2 บี) ยางลบ บัตรประจาตัวสอบ บัตรประจาตัวประชาชน
10.3.4 เวลา 11.00 นาฬิกา เจ้าหน้าที่จะเรียกให้เข้าแถวเพื่ อเตรียมตัวตัวสอบทางเทคนิค ก่อนขึ้นห้องสอบ
(ห้ามนาอุปกรณ์ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบ เช่น นาฬิกาที่เป็นเครื่องคิดเลข โทรศัพท์มือถือเพจเจอร์ หรือเครื่องมือสื่อสาร
แบบพกพาทุกชนิด เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด มิฉะนั้นถือว่าเจตนาทุจริต
10.3.5 การเข้าห้องสอบ
- กรรมการควบจะเรียกเข้าห้องสอบ ตามลาดับแถว และเลขที่นั่งสอบตามแผนผังห้องสอบ
- ตรวจสอบเลขที่นั่ง กับสติ๊กเกอร์ด้านหน้าที่นั่งสอบให้ถูกต้อง
- ผู้เข้าห้องสอบจะต้องเตรียม “บัตรประจาตัวสอบ” และ “บัตรประจาตัวประชาชน” ไว้ให้
กรรมการประจาแถวตรวจสอบ
- เมื่อกรรมการแจกปัญหาสอบและใบกระดาษคาตอบแล้ว ห้ามเปิดปัญหาสอบโดยเด็ดขาด
- เมื่อเริ่มทาปัญหาสอบแล้ว ไม่อนุญาตให้ผเู้ ข้าสอบที่มาช้าทาการสอบ
- ห้ามแสดงกริยาที่อาจจะส่อไปในทางทุจริต ทุกกรณี
- ให้ปฏิบัติตามคาแนะนาในการเขียนใบคาตอบตามที่หัวหน้าห้องสอบชี้แจง ในกรณีหากมีการฝนรหัส
ผิดเครื่องคอมพิวเตอร์ อาจจะไม่ตรวจใบคาตอบเป็นเหตุทาให้ไม่ได้คะแนนในการสอบครั้งนั้น
ข้อ 11 ประกำศผลสอบภำควิชำกำร
วัน ที่ 21 กุม ภาพั น ธ์ 2563 Website http//www.atc-rta.mi.th(กรมยุ ทธศึ กษาทหารบก) หรือ http//www.raddatc.com (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร) ทั้งนี้ผู้สอบผ่านภาควิชาการให้จดจาลาดับที่ประกาศ (ประกาศเรียงตามหมายเลข
ประจาตัวสอบ) เพื่อให้ไปทาการสอบรอบที่สองตรงตาม วัน เวลา ที่กาหนด (ผู้ไม่ไปสอบตรงตามวัน เวลา ที่กาหนด ถือว่า
ท่านได้สละสิทธิ์ในการสอบรอบที่สอง)
ข้อ 12 วิธปี ฏิบัติในกำรสอบรอบที่สอง
กรมยุทธศึกษาทหารบก ประกาศผลการสอบภาควิชาการ พร้อมรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ ซึ่งผู้สอบ
ผ่านภาควิชาการต้องเข้ารับการทดสอบในรอบที่สองทุกนาย ผู้ที่ไม่เข้ำรับกำรทดสอบในรอบที่สอง ตำมวัน เวลำ ที่กำหนด
จะถือว่ำเป็นผู้สละสิทธิ์ โดยกาหนดกาหนดห้วงการสอบรอบที่สองจานวน 2 ครั้ง ดังนี้
12.1 กำรสอบรอบที่สอง ครั้งที่ 1 การตรวจประวัติอาชญากรรม/การสัมภาษณ์/การตรวจโรค/การรับเอกสาร
ผู้สอบผ่านภาควิชาการ ระหว่างวันที่ 3 – 6 และ 9 – 10 มีนาคม 2563
12.1.1 การตรวจประวัติอาชญากรรม
กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้จัดเจ้าหน้าที่จากฝ่ายพระธรรมนูญ กรมยุทธศึกษาทหารบก ร่วมกับพนักงาน
ตารวจ กองทะเบียนประวัติอาชญากร สานักงานตารวจแห่งชาติ เพื่อตรวจลายพิมพ์นิ้วมือประวัติอาชญากรรม ซึ่งผู้เข้ารับการ
ตรวจ ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา และ ไม่เคยต้องคาพิพากษาโทษจาคุก เว้นแต่ ความผิดในลักษณะ
ลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท เว้นแต่มีกฎหมายล้างมลทินให้แก่ บรรดาผู้ต้องรับโทษในกรณีความผิดต่างๆ
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม รายละ 100 บาท ตามประกาศสานักงานตารวจแห่งชาติ
เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการขอสาเนาข้อมูลข่าวสารของราชการในการตรวจประวัติอาชญากรรม ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.
2555
12.1.2 การสัมภาษณ์
- ผู้เข้ารับการทดสอบ จะผ่านสถานีต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สังเกตลักษณะท่าทาง เชาวน์ ปัญญา และ
การทดสอบเชิงจิตวิทยา และคุณลักษณะทางทหาร
12.1.3 การตรวจโรค
- ผู้ที่เข้ารับการทดสอบในรอบที่สอง จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมสาหรับการ X-RAY เจาะเลือด ตรวจ
ปัสสาวะ ตรวจสายตา ตรวจ หู คอ จมูก และอื่น ๆ ซึ่งกาหนดอยู่ด้านท้ายระเบียบนี้
- ผู้สมัครจะต้องชาระเงินค่าตรวจ 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) อาจมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้
ทราบในวันประกาศผลสอบภาควิชาการ
- การตรวจโรค ความเห็นของแพทย์ จากคณะกรรมการดาเนินงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล
เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ให้ถือว่าเป็นเด็ดขาด

-7- ผู้ ที่ ไม่ ผ่ า นการตรวจโรค หรื อ ตรวจพบโรคที่ ขั ด ต่ อ การรั บ ราชการทหาร ณ วั น ที่ ก าหนด
กรมยุทธศึกษาทหารบก ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับ เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก , นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ และ
จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ จากทางราชการไม่ได้
12.1.4 การรับเอกสารผู้สอบผ่านภาควิชาการ
(ก) ให้จัดเตรียมเอกสารเพื่อนามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ดังนี้
1) เตรียมซองบรรจุเอกสารสีขาว ขนาด 9x10 นิ้ วสาหรับบุคคลพลเรือน ให้ ใช้ซองสีขาว และทหาร
กองประจาการและทหารกองหนุน ให้ใช้ซองสีน้าตาล โดยดาวน์โหลดข้อมูลปิดหน้าซองเอกสารที่หน้าแรกของระบบการรับ
สมัค รได้ ที่ Website http//www.atc-rta.mi.th(กรมยุทธศึ กษาทหารบก) หรือ http//www.radd-atc.com (กองคัด สรรและ
พัฒนาบุคลากร)
2) สาเนาบัตรประจาตัวสอบ จานวน 1 ชุด พร้อมเจ้าตัวรับรองสาเนา
3) ใบสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต จานวน 1 ชุด พร้อมเจ้าตัวรับรองสาเนา
4) สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือสาเนาทะเบียนบ้านที่นายทะเบียนรับรอง ของตัวเอง และ
บิดา-มารดาโดยกาเนิด ต้องแสดงวัน เดือน ปี เกิดที่ชัดเจน ระบุสัญชาติเป็นไทยโดยการเกิดของผู้สมัครและของบิดา มารดา
โดยกาเนิดของผู้สมัครให้ชัดเจน จานวน 1 ชุด พร้อมเจ้าตัวรับรองสาเนา
- ในกรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันกับผู้สมัครให้นาสาเนาทะเบียนบ้านของ
บิดา มารดา มาแสดงด้วย
- ในกรณี ที่บิดา มารดา ถึงแก่กรรมและไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ให้นาหลักฐานสาเนาใบมรณะบัตร
หรือหลักฐานอื่นของทางราชการมาประกอบ เช่นใบสูจิบัตร, หนังสือรับรองการเกิด เพื่อแสดงสัญชาติของบิดา มารดา ด้วย
- ในกรณีที่ บิดา มารดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนสมรสแต่มารดาไม่ได้เปลี่ยนมาใช้
นามสกุลของบิดา ผู้สมัครจะต้องนาทะเบียนการรับรองบุตร หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นบิดาหรือมารดาที่แท้จริงของผู้สมัคร
มาแสดงด้วย เช่น สูติบัตร เป็นต้น
- ในกรณี ผู้ ส มั ค รมี ส ถานะเป็ น บุ ต รบุ ญ ธรรมของผู้ อื่ น ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งนาสาเนาทะเบี ย นของ
บิ ด ามารดาโดยกาเนิ ด มาแสดงด้ ว ย
- ในกรณีชื่อตัวหรือชื่อสกุลไม่ตรง จะต้องนาสาเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล มาแสดง
5) สาเนาทะเบียนประกาศนียบัตรแสดงผลการศึกษาว่า สาเร็จการศึกษา(ในกรณีจบการศึกษาแล้ว)
จานวน 1 ชุด พร้อมเจ้าตัวรับรองสาเนา
- หนั งสื อรั บรองของสถานศึ กษาแสดงว่า ก าลั งศึ กษาอยู่ ในระดั บมั ธยมศึ กษาปี ที่ 6 สายสามั ญ
สายอาชีพ หรือเทียบเท่า จานวน 1 ชุด พร้อมเจ้าตัวรับรองสาเนา
- ทหารกองเกิน ให้นา ใบสาคัญฯ (แบบ สด.9) จานวน 1 ชุด พร้อมเจ้าตัวรับรองสาเนา
- ทหารกองหนุน ให้นา สมุดประจาตัวทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 หรือหนังสือสาคัญฯ (แบบ สด.8)
จานวน 1 ชุด พร้อมเจ้าตัวรับรองสาเนา
- ทหารกองประจาการ ให้นา ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) หรือ สาเนาทะเบียน
กองประจาการ (แบบ สด.3) จานวน 1 ชุด พร้อมเจ้าตัวรับรองสาเนา
(ข) หลักฐานหรือเอกสารซึ่งผู้สมัครได้กรอกข้อความในใบสมัครตามความเป็นจริง และหลักฐานที่นามา
แสดงต้องเป็นหลักฐานที่ถูกต้อง (ไม่แก้ไขหรือปลอมแปลงให้ผิดจากข้อเท็จจริง ) เมื่อทางราชการได้ตรวจพบในขั้นตอนการ
สอบใด ๆ หรือ เมื่อรายงานตัวทาสัญญาเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทั้งสอง หลักสูตรแล้วก็ตาม จะถือว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรง
ตามที่กองทัพบกกาหนด ทางราชการมี สิทธิ์ที่จะให้บุคคลผู้นั้น พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนนายสิบทั้งสองหลักสูตร หรือ
ออกจากราชการได้ โดยทางราชการจะไม่รับ ผิด ชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และบุค คลผู้นั้น จะต้อ งชดใช้ค่า เสีย หายให้กับ ทาง
ราชการตลอดจนถูกดาเนินคดีตามกฎหมายโดยทันที
12.1.5 การแต่งกาย
- ให้ผู้เข้ารับการทดสอบทุกนาย แต่งกาย เสื้อ กีฬาแขนสั้นแบบมีแขน (ห้ามสวมแขนยาว หรือแขนกุด)
และกางเกงกีฬาขาสั้น โดยสวมถุงเท้ากีฬาสั้นและรองเท้ากีฬาให้เรียบร้อย (เสื้อและกางเกง สีสุภาพ)
- ให้โกนหนวด ตัดเล็บ และตัดผมให้เรียบร้อย เพื่อแสดงถึงคุณลักษณะทางทหารที่ดี

-812.1.6 การเตรียมเอกสารแสดงต่อเจ้าหน้าที่
- ให้นาบัตรประจาตัวสอบ และบัตรประจาตัวประชาชน สาหรับทหารกองประจาการหากไม่มีบัตร
ประจาตัวประชาชน ให้นาบัตรประจาตัวทหารมาแสดง
12.2 กำรสอบรอบที่ ส อง ครั้งที่ 2 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และการทดสอบว่ายน้ า ระหว่างวัน ที่ 20,
23 – 27 มี.ค.63
- การทดสอบจะเริ่มตั้งแต่เวลา 05.20 นาฬิกา ของทุกวัน ให้ผู้สมัครตรวจสอบ วัน เวลา ให้ถูกต้อง
- การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผู้สมัครสอบจะต้องเข้ารับการทดสอบแต่ละสถานีได้แก่ สถานีวิ่ง ดันพื้น
ลุกนั่ง และดึงข้อ ตามลักษณะและระเบียบที่ถูกต้อง ซึ่งผู้สมัครต้องเข้ารับการทดสอบครบทุกขั้นตอน และปฏิบัติได้ถูกต้อง
ตามที่คณะกรรมการกาหนด จึงจะได้รับการบันทึกคะแนน
- การทดสอบว่ายน้า หากผู้เข้ารับการทดสอบไม่สามารถว่ายน้าได้ ในระยะ 25 เมตร ภายในเวลา 2 นาที
หรือกระทาการใดๆ ผิดจากเงื่อนไข ที่คณะกรรมการกาหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
คณะกรรมการจะไม่อนุญาตให้ทาการทดสอบในสถานีต่อไป
- การแต่งกาย
- ให้ผู้เข้ารับการทดสอบทุกนาย แต่งกาย เสื้อกีฬาแขนสั้นแบบมีแขน (ห้ามสวมแขนยาว หรือแขนกุด) และ
กางเกงกีฬาขาสั้น โดยสวมถุงเท้ากีฬาสั้นและรองเท้ากีฬาให้เรียบร้อย (เสื้อและกางเกง สีสุภาพ)
- ให้โกนหนวด ตัดเล็บ และตัดผมให้เรียบร้อย เพื่อแสดงถึงคุณลักษณะทางทหารที่ดี
- การเตรียมเอกสารแสดงต่อเจ้าหน้าที่
- ให้นาบัตรประจาตัวสอบ และบัตรประจาตัวประชาชน สาหรับทหารกองประจาการหากไม่มีบัตรประจาตัว
ประชาชน ให้นาบัตรประจาตัวทหารมาแสดงในทุกสถานีทดสอบ
ข้อ 13 กำรประกำศผลสอบคัดเลือกรอบสุดท้ำย
วัน ที่ 2 เมษายน 2563 กรมยุท ธศึ กษาทหารบก จะประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัด เลือ กเข้าเป็ นนั กเรี ยนนายสิ บ
ทหารบก (บุคคลตัวจริง) และ( บุคคลสารอง) ในประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย (กรรมวิธีในการประมวลผล อาจมีการ
เปลี่ยนแปลง ตามนโยบายของกองทัพบก)
13.1 การประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย (บุคคลตัวจริง) จะประกาศผลเรียงลาดับตามหมายเลขประจาตัวสอบ
ตามจานวนที่กองทัพบกต้องการสาหรับ (บุคคลสารอง) จะประกาศเรียงตามผลคะแนนที่ได้ ตามจานวนที่กาหนด
13.2 ผู้สมัครที่ได้รับการประกาศรายชื่อ ทั้งบุคคลตัวจริง และ บุคคลสารอง จะต้องรายงานตัวเพื่อฟังคาชี้แจง และ
รับเอกสารในการเตรียมตัวทาสัญญาเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก, นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ตามวันเวลาที่กาหนด
ผู้ไม่มารายงานตัวจะถือว่าเป็นผู้สละสิทธิ์ และถูกตัดสิทธิ์ในการเข้ารับการศึกษา ทางราชการจะไม่รับผิดชอบใดๆ
13.3 บุคคลที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นบุคคลสารอง กรมยุทธศึกษาทหารบก จะเลื่อนขึ้นเป็นบุคคลตัวจริงตามลาดับ
ที่ได้ประกาศ ตามจานวนบุคคลตัวจริงที่สละสิทธิ์ หรือลาออก และจะปิดประกาศรายชื่อเรียกบุคคลสารองตามวันที่กาหนดไว้
เท่านั้น (ไม่ตามตัวทางไปรษณีย์หรือวิธีอื่นๆ) ผู้ที่ไม่มารายงานตัวเข้าทาสัญญาจะถือว่าเป็นผู้สละสิทธิ์ และจะเรียกบุคคล
สารองลาดับต่อไปเข้าทาสัญญาทดแทนทันที
13.4 สาหรับผู้ ที่ กรมยุทธศึ กษาทหารบก ประกาศรับเป็ นนั กเรียนนายสิ บทหารบก และมี อายุ ครบ 18 ปี บริบู รณ์
ทางราชการถือว่า เป็นบุคคลที่ร้องขอเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจาการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
ทางราชการจะนาขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองประจาการต่อไป
ข้อ 14 กำรรับรำยงำนตัว และ ทำสัญญำ
ครั้งที่ 1 ผู้สอบผ่านรอบสุดท้ายให้มารายงานตัวรับฟังคาชี้แจง พร้อมรับเอกสารหนังสือสัญญา หนังสือการตรวจสอบ
วุฒิการศึกษา รายละเอียดตามที่แจ้งในประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย ในวันที่ 4 และ 5 เมษายน 2563 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก
(ทั้งนี้ต้องมาด้วยตนเอง ตามกาหนดการตาม วัน เวลา สถานที่ หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์)
ครั้งที่ 2 การรับรายงานตัว และ ทาสัญญา ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก หรือ โรงเรียนทหารราบ
14.1 หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก จะรายงานตัวและทาสัญญาเพื่อเข้ารับการศึกษา
ในวั น ที่ 1 – 4 พฤษภาคม 2563 ณ กองพั น นั ก เรีย น โรงเรีย นนายสิ บ ทหารบก ค่ ายโยธิน ศึ ก ษามหามงกุ ฎ อ.หั วหิ น
จ.ประจวบคีรีขันธ์

-914.2 หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ รายงานตัว/ทาสัญญา ใน วันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2563 ณ กองพันนักเรียน
กรมนักเรียน โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์
14.3 ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกจะต้องนาผู้ปกครองและผู้รับรอง (ผู้ค้าประกัน) ไปรายงานตัวทา
สัญญาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด หากไม่ปฏิบัติตามกาหนดที่ประกาศนัดจะถือว่าเป็นผู้สละสิทธิ์ กรมยุทธศึกษาทหารบก
จะเรียกบุคคลสารองทดแทนทันที
14.4 ผู้รับรอง (ผู้ค้าประกัน) ต้องเป็นข้าราชการสัญญาบัตรประจาการหรือข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ ระดับ 3 ขึ้นไป
(ไม่ใช่พนักงานบริษัทหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ) และมีอายุไม่เกิน 58 ปี
14.5 ผู้ รั บ รอง (ผู้ ค้ าประกั น ) ตามข้ อ 14.4 มี สิ ท ธิ์ รั บ รอง ค้ าประกั น บุ ค คลเข้ า เป็ น นั ก เรี ย นนายสิ บ ทหารบก
ได้ไม่เกิน 2 นาย
14.6 ผู้ปกครอง หมายถึง
- บิดา
- มารดา (ถ้าบิดาถึงแก่กรรมหรือไร้ความสามารถหรือได้รับมอบอานาจจากบิดา)
- ผู้ ป กครอง (ถ้ า บิ ด า มารดาถึ ง แก่ ก รรม หรื อ เป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบอ านาจจากบิ ด ามารดาของผู้ ส มั ค ร)
- ผู้ปกครอง ต้องให้คายินยอมให้ผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก, นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ
ทาสัญญากับกองทัพบกและต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ระหว่างที่ผู้สมัครเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนนายสิ บทหารบก ,นักเรียน
นายสิบเหล่าทหารราบ รวมทั้งการละเมิดสัญญา ภายหลังเมื่อสาเร็จการศึกษา หรือเมื่อบรรจุเข้ารับราชการแล้วก็ตาม
14.7 หลักฐานที่ต้องนามาในวันทาสัญญาเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก , นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ
14.7.1 หลักฐานของผู้สมัคร
- บัตรประจาตัวผู้สมัครสอบและบัตรประจาตัวประชาชน
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 6 รูป แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ถ่ายคราวเดียวกัน
- ระเบียนแสดงผลการศึกษา (รบ.) หรือประกาศนียบัตร ฉบับตัวจริง
- ทะเบียนบ้านของตนเอง บิดา มารดา ฉบับตัวจริง
- หลักฐานสาเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (รด.ปี 3 ) (ถ้ามี) ฉบับตัวจริง
- ใบ สด.8 หรือ สด.3 (สาหรับผู้จบ รด. ปี 3 และขึ้นทะเบียนกองประจาการแล้ว) ฉบับตัวจริง
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ฉบับตัวจริง (ถ้ามี)
- ใบมรณะบัตรของ บิดา มารดา ฉบับตัวจริง (ถ้ามี)
14.7.2 หลักฐานของผู้ปกครอง
- ทะเบียนบ้าน ฉบับตัวจริง
- หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง ฉบับตัวจริง
- ใบมรณะบัตรหรือทะเบียนหย่า ฉบับตัวจริง (ถ้ามี)
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ฉบับตัวจริง (ถ้ามี)
- บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครองและคู่สมรส
- หนังสือยินยอมการทานิติกรรมของคู่สมรส (ถ้ามี)
14.7.3 หลักฐานของผู้รับรอง (ผู้ค้าประกัน)
- บัตรประจาตัวข้าราชการ ฉบับตัวจริง (เป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรประจาการหรือข้าราชการ
พลเรือนระดับ 3 ขึ้นไปและมีอายุไม่เกิน 58 ปี)
- หนังสือรองการเป็นข้าราชการ (ระบุตาแหน่งผู้ค้าประกันในปัจจุบัน )ซึ่งออกโดยส่วนราชการ และ
มีผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจลงนามฉบับตัวจริง กรณีผู้ค้าประกัน 2 คน ต้องใช้ฉบับตัวจริง 2 ฉบับ
- ทะเบียนบ้านของผู้ค้าประกัน และคู่สมรส (ถ้ามีคู่สมรส) ฉบับตัวจริง
- หนั งสื อ ยิ น ยอมการท านิ ติ ก รรมของคู่ ส มรส พร้ อ มบั ต รประจ าตั ว ราชการหรื อ บั ต รประจ าตั ว
ประชาชน ฉบับตัวจริง (ถ้ามี)
14.7.4 หลั ก ฐานเอกสารต่ า งๆ ฉบั บ ตั ว จริ ง ของผู้ ส มั ค ร ผู้ ป กครองและผู้ ค้ าประกั น ต้ อ งถ่ า ยเอกสาร
ด้วยกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A 4 อย่างละ 2 ฉบับ โดยยังไม่ต้องรับรองสาเนาเอกสารใดๆ ทั้งสิ้น
14.7.5 กรณีผู้สมัครที่รายงานตัวทาสัญญาอายุเกิน 20 ปี ไม่ต้องใช้ผู้ปกครอง

- 10 14.7.6 ผู้สมัครในส่วนของทหารกองประจาการ ต้องมีหลักฐานเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อ 14.7.1 ในวันเข้า
รายงานตัวทาสัญญา ดังนี้
- หนังสือรับรองและยินยอมให้เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ของผู้ บังคับหน่วย ตั้งแต่ ผู้บังคับกองพัน
หรือเทียบเท่าขึ้นไป ฉบับตัวจริง
- ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการ (สด.43) ฉบับตัวจริง
- ใบรับรองผลการตรวจเลือ กทหารกองเกิ นเข้ารับราชการทหารกองประจาการ (สด.43) ที่ระบุ ว่า
ร้องขอเข้ากองประจาการ ฉบับตัวจริง (ในกรณีร้องขอเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจาการ) ฉบับตัวจริง
- สาเนาคาร้องขอสิทธิ์ลดวันรับราชการทหารกองประจาการ (ทบ.101-132) ที่รับรองโดยสัสดีจังหวัด
หรือ สัสดีอาเภอที่เข้ารับการตรวจเลือก (ถ้ามี)
ข้อ 15 กำรเดินทำงไปรำยงำนตัวเข้ำรับกำรศึกษำ
15.1 จดจา วันเวลา สถานที่ รับรายงานตัว ตามที่ได้ชี้แจงให้ทราบในวันนัดฟังคาชี้แจงของแต่ละหลักสูตร
15.2 เดินทางไปรายงานตัวทาสัญญาเพื่อเข้ารับการศึกษา พร้อมกับนาผู้ปกครองและผู้รับรอง (ผู้ค้าประกัน) โดยมี
เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อ 14.7 ให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
15.3 ผู้ไม่ไปรายงานตัว ทาสัญญา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด ถือว่าเป็นผู้สละสิทธิ์
ข้อ 16 สถำนศึกษำ
16.1 หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก
- ศึกษาโรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายโยธินศึกษามหามงกุฎ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นเวลา 1 ปี และ
ศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ อีก 6 เดือน รวมเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 1 ปี 6 เดือน
16.2 หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ
- โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ. ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ รวมเวลาการศึกษา
ตามหลักสูตร 1 ปี
ข้อ 17 เหล่ำสำยวิทยำกำร
หลั ก สู ต รนั ก เรี ย นนายสิ บ ทหารบก เมื่ อส าเร็ จการศึ ก ษาจะบรรจุ เข้ ารั บ ราชการตามเหล่ าสายวิ ท ยาการที่ เลื อ ก
จ านวน 13 เหล่ า ได้ แ ก่ เหล่ า ทหารราบ เหล่ า ทหารม้ า เหล่ า ทหารปื น ใหญ่ เหล่ า ทหารช่ า ง เหล่ า ทหารสื่ อ สาร
เหล่าทหารแพทย์ เหล่าทหารสรรพาวุธ เหล่าทหารขนส่ง เหล่าทหารสารวัตร เหล่าทหารการสัตว์ เหล่าทหารพลาธิการ
เหล่าทหารการเงิน และเหล่าทหารการข่าว (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของทางราชการ) สำหรับ หลักสูตร
นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วจะบรรจุเข้าประจาการในเหล่าทหารราบเท่านั้น
ข้อ 18 สิทธิของนักเรียนนำยสิบทหำรบก, นักเรียนนำยสิบเหล่ำทหำรรำบ
ระหว่างเข้ารับการศึกษา (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมที่ทางราชการกาหนด)
18.1 ได้รับการแจกจ่ายเครื่องแต่งกาย เครื่องนอน และอุปกรณ์การศึกษาตามที่ทางราชการกาหนด
18.2 เบี้ยเลี้ยงประจาวัน วันละ 96.- บาท
18.3 เงินเดือน ในระหว่างศึกษา ได้รับเงินเดือน พ.1 ชั้น 13 เดือนละ 3,070 บาท (หรือตามที่ ทบ. กาหนด)
18.4 หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบกจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหาร ในแต่ละปีกองทัพบก
จะคัดเลือกนักเรียนนายสิบทหารบก โดยพิจารณาจากผลการศึกษา คะแนนรายวิชา คะแนนความประพฤติ และคะแนนรวม
สูงสุดระหว่างเข้ารับการศึกษา ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก ตามหลักเกณฑ์ที่กองทัพบกกาหนด เพื่อส่งเข้าศึกษาต่อที่
โรงเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ า) เท่าจานวนที่ทางราชการกาหนด สำหรับหลักสูตร
นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ เนื่องจากเป็นหลักสูตรพิเศษ จึงไม่ได้รับสิทธิ์นี้
18.5 สิ ท ธิ์ นั ก เรี ย นนายสิ บ ทหารบก ระหว่ า งเข้ า รับ การศึ ก ษาในโรงเรี ย นเตรี ย มทหาร เมื่ อกองทั พบกอนุ มั ติ ให้
นักเรียนนายสิบทหารบกเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร กรมยุทธศึกษาทหารบก จะออกคาสั่งบรรจุและแต่งตั้งยศ เป็น
สิ บตรีประจ าการ ตั้ งแต่ วันที่ บรรจุ เข้ าเป็ นนั กเรี ยนเตรี ยมทหารได้ รับเงินเดื อนตามสิ ทธิ์ของข้ าราชการทหาร ตลอดเวลาที่ มี
สภาพเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า)
18.6 การเลือกเหล่านักเรียนนายสิบทหารบก จะดาเนินการเลือกเหล่าเมื่อเข้ารับการศึกษาไประยะเวลาหนึ่งแล้ว
โดยพิจารณาจากผลการศึกษา ความต้องการของทางราชการ และ/หรือ ตามความสมัครใจของนักเรียนนายสิบทหารบก

- 11 ข้อ 19 กำรพ้นสภำพของนักเรียนนำยสิบทหำรบก,นักเรียนนำยสิบเหล่ำทหำรรำบ
19.1 การสั่งให้นักเรียนนายสิบทหารบก, นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ พ้นสภาพจากการเป็นนัก เรียนนายสิบ
ทั้ง 2 หลักสูตร มี 2 ประการ
19.1.1 ถอนทะเบียน กระทาเมื่อมีสาเหตุต่อไปนี้
- ตาย
- ลาออก
- ป่วย (แพทย์ทหารไม่น้อยกว่า 3 นาย ลงความเห็น)
- ผู้ปกครองหรือผู้รับรองไม่สามารถจะรับหน้าที่ต่อไป และนักเรียนผู้นั้นไม่สามารถหาผู้ปกครองหรือ
ผู้รับรองใหม่แทนได้
- หย่อนความสามารถในการศึกษา
- ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่าครึ่งในรอบปี
- สอบตกและผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่ควรให้ศึกษาต่อ
- เอกสารหรื อ ข้ อ ความส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง ในการด าเนิ น การสมั ค รเข้ า เป็ น นั ก เรี ย น นายสิ บ
ทหารบกเป็นเท็จ
19.1.2 ไล่ออกนักเรียนนายสิบทหารบกถูกไล่ออกเนื่องจากความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- เป็นจาเลยในความผิดทางอาญา แม้คาพิพากษาจะไม่ถึงสิ้นสุดก็ตาม เว้นแต่ความผิดฐานลหุโทษ หรือ
ประมาท
- ประพฤติตนเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติยศ เกียรติศักดิ์ เป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติยศเกียรติศักดิ์ของตน
หรือหมู่คณะอย่างร้ายแรง
- ผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรงจนเป็ น เหตุ หรื อ อาจเป็ น เหตุ ให้ เ สื่ อ มเสี ย เกี ย รติ ย ศ เกี ย รติ ศั ก ดิ์
ของตนหรือหมู่คณะ หรือกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งให้เห็นว่า เป็นผู้ที่ไม่สามารถเป็นนายทหารประทวนต่อไปได้
19.2 นั ก เรี ย นนายสิ บ ทหารบก จะถู ก ถอนทะเบี ย นให้ พ้ น สภาพจากการเป็ น นั ก เรี ย นนายสิ บ ทหารบก หรื อ
ถูกไล่ออกก็ตาม ถ้าผู้ถูกถอนทะเบียนหรือถูกไล่ออกจากความเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ยังรับราชการไม่ครบตาม
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร ให้ส่งตัวผู้นั้นกลับไปยังมณฑลทหารบก ซึ่งผู้นั้นได้ขึ้นทะเบียนกองประจาการ และให้รับ
ราชการเป็นทหารกองประจาการต่อไปจนกว่าจะครบกาหนดแล้วจึงปลดออกจากกองประจาการไปตามระเบียบ และไม่มี
สิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกได้อีกต่อไป
ข้อ 20 กำรชดใช้ค่ำเสียหำย
ในกรณี ที่ นักเรียนนายสิบทหารบกต้องพ้ นสภาพจากความเป็นนักเรียนนายสิบ ทหารบก หรือรับราชการไม่ครบ
กาหนดตามสัญญา จะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามระบุไว้ในสัญญาทุกประการ
ข้อ 21 คำแนะนำและข้อพึงระมัดระวัง
21.1 อ่านเอกสารแนะนาฉบับนี้ให้ชัดเจนทั้งผู้ปกครอง ผู้รับรอง และผู้สมัครก่อนตัดสินใจสมัครสอบ หากมีข้อสงสัย
ให้สอบถามกับคณะกรรมการของกรมยุทธศึกษาทหารบก ท่านจะได้คาตอบและรายละเอียดที่ถูกต้อง
21.2 กรมยุทธศึกษาทหารบกไม่รับการส่งหลักฐานคะแนนเพิ่มทางไปรษณีย์ ผู้มีความประสงค์ต้องมายื่นหลักฐานด้วย
ตนเอง
21.3 จดจากาหนดเวลา และสถานที่ ในการสอบตามตารางเวลาให้แน่ชัด มิฉะนั้นอาจจะเสียสิทธิ์ในการสอบ
21.4 การแต่งกายวันสอบภาควิชาการ นักเรียน นักศึกษา ต้องแต่งตามสถานการศึกษาที่เข้ารับการศึกษา สาหรับบุคคล
พลเรือนหรือทหารกองหนุนควร สวมชุดสุภาพ เสื้อมีปก สีสุภาพ สอดชายเสื้อในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สาหรับทหารกอง
ประจาการทุกนายที่สมัครสอบใข้สิทธิ์ทหารกองประจาการ จะต้องสวมเครื่องแบบทหารกองประจาการ พลอาสาสมัคร
(ประจาการ) อาสาสมัครทหารพราน มิฉะนั้นกรมยุทธศึกษาทหารบก จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
21.5 บัตรประจาตัวสอบ ต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีที่สุด และต้องนามาแสดงต่อกรรมการทุกขั้นตอนที่มีการสอบ (พร้อม
บัตรประจาตัวประชาชน) กรมยุทธศึกษาทหารบก จะออกบัตรประจาตัวสอบแทนฉบับเดิม ให้กับผู้สมัครที่ทาบัตรประจาตัว
ชารุดหรือสูญหาย แต่ผู้สมัครจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการออกบัตร และ ต้องติดต่อด้วยตนเองเท่านั้น
21.6 ในวันสมัครวันสอบคัดเลือกตามขั้นตอนต่างๆไม่จาเป็นต้องนาผู้ปกครองหรือผู้รับรองไปด้วย โดยเฉพาะในวัน
สอบภาควิชาการ ทางราชการจะไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นเข้าไปในบริเวณที่ทาการสอบโดยเด็ดขาด

- 12 21.7 ในวั น ประกาศผลสอบภาควิ ช าการ ประกาศผลการสอบขั้ น สุ ด ท้ า ย การประกาศเรี ย กบุ ค คลส ารอง
ทดแทนบุคคลตัวจริง ผู้สมัครควรมาดูประกาศผลสอบด้วยตนเอง เพื่อฟังคาชี้แจงและรายละเอียดในการปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง (ไม่มีใครรับผิดชอบหรือต่อรองสิทธิ์แทนท่านได้ )
21.8 อย่าใช้เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ ที่ปลอมแปลง หรือเป็นเท็จ หากตรวจสอบพบ นอกจากท่านจะไม่ได้เข้าเป็น
นักเรียนนายสิบทหารบกแล้ว ยังจะต้องถูกดาเนินคดีอาญาอีกด้วย
21.9 อย่ำเชื่อคำแอบอ้ำงใด อย่ำให้สินจ้ำงรำงวัลแก่ผู้ใดทั้งสิ้น จงใช้ควำมสำมำรถของตัวท่ำนเองให้มำกที่สุด
เพรำะไม่มผี ู้ใดที่จะให้กำรช่วยเหลือท่ำนได้ นอกจำกควำมสำมำรถและควำมพร้อมของตัวท่ำนเอง
21.10 หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามที่ กองอานวยการรับสมัคร กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนน
เทอดด าริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุ สิ ต กรุงเทพมหานคร 10300 หมายเลขโทรศัพ ท์ (ทศท.) 0-2241-4068 - 9,
0-2243-6124 – 6 , 0-2241-4036 , 0-2241-4046 , 0-2241-1660 ต่อ 1234 และโทรศั พ ท์ ภ ายในของกองทั พ บก
89100 หรือที่ กองอานวยการรับสมัคร 0-2241-4037

*****************

- 13 ผนวก ก
ขนำดพิกัดของร่ำงกำยและบัญชีโรคหรือควำมผิดปกติหรือควำมพิกำรซึ่งขัดต่อกำรเป็นนักเรียนนำยสิบ
ประกอบ ระเบียบกองทัพบก ว่ำด้วยนักเรียนนำยสิบทหำรบก พ.ศ. 2547
1. ขนาดพิกัดของร่างกาย
อายุ
การขยายของปอด ( ซ.ม. )
ความสูง
น้าหนัก
หมายเหตุ
( ปี )
( ซ.ม.)
( ก.ก. )
หายใจเข้า
หายใจออก
18 - 19
78
75
160
48
ใช้เกณฑ์นี้เป็นอย่างต่า
20 ขึน้ ไป
79
76
160
48
2. มาตรฐานสัดส่วนของร่างกาย: ใช้ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เป็นเกณฑ์ตามที่กรมยุทธศึกษาทหารบกกาหนด (ตาม
ตาราง BMI หน้าที่ 21)
3. บัญชีโรคหรือความผิดปกติหรือความพิการซึ่งขัดต่อการเป็นนักเรียนนายสิบ
3.1 ร่างกายผิดปกติ หรือวิกลรูปหรือพิการ
3.1.1 หน้าผิดรูปจนดูน่าเกลียดอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
3.1.1.1 อัมพาตที่หน้า (Facial paralysis)
3.1.1.2 เนื้อกระตุก (Tics)
3.1.1.3 แผลเป็นหรือปานที่หน้า มีเนื้อที่ตั้งแต่ 1.5 ตารางนิ้วขึ้นไป หรือมีความยาวมากจนดูน่าเกลียด
3.1.1.4 เนือ้ งอก (Benign neoplasm) ที่หน้ามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 5 ซ.ม. ขึ้นไป
3.1.2 ปากผิดรูปจนดูน่าเกลียด เช่น แหว่ง หรือผิดรูปจนพูดไม่ชัด
3.1.3 ช่องปากผิดรูป หรือผิดปกติจนพูดไม่ชัด
3.1.4 ซอกคอ หรือ ซอกรักแร้ติดกัน
3.1.5 แขน หรือ ขา
3.1.5.1 ยาวไม่เท่ากัน หรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชัด
3.1.5.2 โค้งเข้าหรือออก
3.1.5.3 ลีบหรือบิดเก
3.1.6 มือ หรือ เท้า
3.1.6.1 ลีบหรือบิดเก
3.1.6.2 เท้าปุก
3.1.7 นิ้วมือ หรือ นิ้วเท้า
3.1.7.1 บิดเก และทางานไม่ถนัด
3.1.7.2 ด้วนถึงโคนเล็บ
3.1.7.3 มีจานวนเกินกว่าหรือน้อยกว่าปกติ
3.1.7.4 ช่องระหว่างนิ้วมือหรือนิ้วเท้าติดกัน
3.1.8 คนเผือก
3.2 กระดูกและกล้ามเนื้อ
3.2.1 ข้อติด (Ankylosis) หรือหลวมหลุดง่าย
3.2.2 โรคข้อหรือความผิดปกติของข้อ ดังต่อไปนี้
(ก) ข้ออักเสบเรื้อรัง (Chronic Arthritis)
(ข) ข้อเสื่อมเรื้อรัง (Chronic Osteoarthritis)
(ค) โรคข้อและกระดูกสันหลังอักเสบเรื้อรัง (Spondyloarthropathy)
3.2.3 คอเอียงหรือแข็งทื่อจากกระดูกหรือกล้ามเนื้อพิการ
3.2.4 กระดูกสันหลังคด หรือโก่ง หรือแอ่นจนเห็นได้ชัด
3.2.5 กระดูกอักเสบ (Osteomyelitis)
3.2.6 กล้ามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or contracture)
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3.3.1 โรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งยากต่อการรักษาหรือเป็นที่น่ารังเกียจ
3.3.2 แผลเป็น ไฝ ปาน ที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย มีขนาดตั้งแต่ 1.5 x 1.5 นิ้วขึ้นไปหรือมากจนดูน่าเกลียด
3.3.3 มีรอยสักบนส่วนต่างๆ ของร่างกาย
3.3.4 เนื้องอกเล็ก ๆ เป็นปุ่ม ๆ ที่ผิวหนังของร่างกาย (Molluscum fibrosum)
3.3.5 ฝังมุก
3.3.6โรคผิ ว หนั ง ลอกหลุ ด ตั ว ผิ ด ปกติ แ ต่ ก าเนิ ด ชนิ ด เด็ ก ดั ก แด้ (Lamellar Ichthyosis & Congenital
Ichthyosiform Erythroderma)
3.4 ตา
3.4.1 สายตาผิดปกติแม้เพียงข้างเดียว โดยที่แก้ไขให้เป็น Spherical Equivalent แล้วเกินกว่า 1.5 ไดออป
เตอร์ Spherical Equivalent นั้นมีความหมายว่า ในการตรวจสายตานั้น ถือสายตาสั้นหรือยาวเป็นสาคัญถ้ามีสายตาเอียง
ร่วมด้วยจะแก้สายตาเอียงนั้นให้เป็นสายตาสั้นหรือยาว คือทาให้เป็น Spherical Equivalent ถ้าแก้สายตาสั้นหรือยาวนั้น
เกินกว่า 1.5 ไดออปเตอร์ ก็ถือว่าไม่สามารถเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกได้
3.4.2 บอดสี
3.4.3 ตาเหล่ (Squint) จนปรากฏชัด
3.4.4 ลูกตาสั่น (Nystagmus)
3.4.5 แก้วตาขุ่น (Cataract)
3.4.6 กระจกตาขุ่น (Opacity of cornea)
3.4.7 กระจกตาอักเสบเรื้อรัง (Chronic interstitial Keratitis)
3.4.8 หนังตาแหว่งจนเสียรูป
3.4.9 หนังตาตก
3.4.10 หนังตาม้วนเข้า (Entropion) หรือหนังตาม้วนออก (Extropion)
3.4.11 ช่องหนังตา (Palpebral fissure) กว้างไม่เท่ากันจนดูน่าเกลียด
3.4.12 ต้อหิน
3.4.13 ประสาทการเคลื่อนไหวลูกตาไม่ทางานสูญเสียอย่างถาวร (Cranial never 3rd, 4 th,6 th)”
3.5 หู คอ จมูก
3.5.1 ใบหูผิดรูปหรือผิดขนาดจนปรากฏชัด
3.5.2 ช่องหูมีหนองเรื้อรัง
3.5.3 แก้วหูทะลุ
3.5.4 การได้ยินเสียงผิดปกติ
3.5.5 โรคหรือความพิการใดๆ ที่ทาให้เสียงผิดปกติ
3.5.6 เพดานโหว่ หรือเพดานสูงจนพูดไม่ชัด
3.5.7 จมูกผิดรูปจนดูน่าเกลียด เช่น บี้ หรือ แหว่ง
3.5.8 ริดสีดวงจมูก (Nasal polyp)
3.5.9 ต่อมทอนซิลอักเสบเรื้อรังและโตมาก (ในวันตรวจเพื่อเข้ารับเป็นนักเรียนนายสิบ)
3.5.10 พูดติดอ่าง
3.6 ฟัน
3.6.1 มีฟันไว้เคีย้ วอาหารได้ไม่ครบตามหลักเกณฑ์ คือ กาหนดฟันกราม (Molars) และฟันกรามน้อย
(Premolars) อย่างน้อยข้างบน 6 ซี่ และข้างล่าง 6 ซี่ ฟันหน้า ( Incisors and canines) ข้างบน 4 ซี่ ข้างล่าง 4 ซี่ ฟันที่
ถอนไปแล้วหากได้รับการใส่เรียบร้อยมั่นคงหรือด้วยวิธีทาสะพาน (Bridge) จึงให้นับเป็นจานวนซี่ได้ ฟันตามจานวนดังกล่าว
ข้างต้นนั้นจะต้องไม่มีลักษณะดังนี้
3.6.1.1 ฟันเป็นรูผุทไี่ ม่ได้รับการอุด หรืออุดด้วยวัตถุที่ไม่ถาวร
3.6.1.2 ฟันที่อุดหรือทาครอบไม่เรียบร้อย
3.6.1.3 ฟันน้านม
3.6.1.4 ฟันตาย เว้นแต่คลองประสาทได้รับการอุดที่ถูกต้องแล้ว

- 15 3.6.1.5 ฟันยาวผิดปกติ หรือขึ้นผิดที่ หรือ เกจนไม่สามารถที่จะจัดให้สบกันได้กับฟันธรรมดาหรือฟันปลอม
3.6.1.6 มีการทาลายอย่างรุนแรงของอวัยวะที่รองรับตัวฟันเช่น กระดูก เหงือก เยื่อหุ้มรากฟัน
3.6.2 มีช่องว่างระหว่างฟันหน้าห่างจนดูน่าเกลียด
3.6.3 การสบของฟันที่ผดิ ปกติอย่างมากจนทาให้ใบหน้าผิดรูป หรือการเคี้ยวอาหารธรรมดาไม่ได้ผล
3.6.4 ถุงน้า (Cysts) การอักเสบทีเ่ รื้อรังโรคเหงือกอักเสบอย่างรุนแรงหรือพยาธิสภาพอื่นๆ ในปากเช่นฟันคุด
ฟันที่ยังไม่ขึ้น หรือฟันที่ขึ้นผิดที่ ซึ่งสภาพการเช่นนี้ อาจทาให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะข้างเคียง หรือสุขภาพของผู้สมัคร
3.7 หัวใจและหลอดเลือด
3.7.1 หัวใจพิการแต่กาเนิด (Congenital heart disease)
3.7.2 ลิ้นหัวใจพิการ
3.7.3 หัวใจวาย และมีเลือดคั่ง (Congenital heart failure)
3.7.4 การเต้นของหัวใจผิดปกติ เร็วกว่า 100 ครั้ง / นาที หรือช้ากว่า 50 ครั้ง / นาที
3.7.5 อนิวริซึมของหลอดเลือดใหญ่
3.7.6 หลอดเลือดดาขอดที่ขาหรือ แขน ซึ่งเป็นมากจนเห็นได้ชัด
3.7.7 โรคเลือดหรืออวัยวะสร้างเลือดผิดปกติอย่างถาวรและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต
3.8 ระบบหายใจ
3.8.1 วัณโรคปอด (Pulmonary tuberculosis)
3.8.2 หลอดลมอักเสบเรื้อรัง (Chronic bronchitis)
3.8.3 หลอดลมขยายพอง (Brochiectasis)
3.8.4 หืดหลอดลม
3.8.5 มีน้าหรือหนอง หรือลมในช่องเยื่อหุ้มปอด
3.8.6 หลอดลมอักเสบซึ่งกาลังปรากฏอาการฟังได้ชดั เจน
3.9 ระบบทางเดินอาหาร
3.9.1 ตับแข็ง (Cirrhosis of liver)
3.9.2 ฝีที่ตับ (Abscess of liver)
* 3.9.3 ดีซ่าน (Jaundice)
* 3.9.4 ริดสีดวงทวารหนักที่เห็นชัดเจน
* 3.9.5 ฝีคัณฑสูตร (Perianal abscess)
* 3.9.6 ไส้เลื่อน
3.9.7 ตับอักเสบเรื้อรัง (Chronic Hepatitis)
3.10 ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งกามโรค
3.10.1 ไตอักเสบเรื้อรัง
3.10.2 ไตพองเป็นถุงน้า (Hydronephrosis or polycystic Kidney)
3.10.3 ไตพองเป็นถุงหนอง (Pydrocele)
3.10.4 นิ่วในไตจนทาให้ไตเสื่อมสมรรถภาพอย่างถาวร (Renal calculus with permanent impairment
or renal function)
3.10.5 กล่อนน้า (Hydrocele)
3.10.6 หลอดเลือดดาขอดที่ถุงอัณฑะ (Varicocele)
3.10.7 กะเทย (Hermaphrodism)
* 3.10.8 กามโรคที่ปรากฏอาการอย่างหนึ่งอย่างใด
3.11 ระบบจิตประสาท
3.11.1 โรคจิต (Psychosis)
3.11.2 โรคทางจิตเวช
(ก) โรคจิตที่มีอาการรุนแรงหรือเรือ้ รัง
1)โรคจิตเภท (Schizophrenia)
2) โรคจิตกลุม่ หลงผิด (Resistant Delusional Disorder, Induced Delusional Disorder)

- 16 3) โรคสคิซโซแอฟแฟ็คทีป (Schizoaffective Disorder)
4) โรคจิตที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to Brain Damage and
Dysfunction)
5) โรคจิตอื่นๆ (Unspecified Nonorganic Psychosis)
(ข) โรคอารมณ์แปรปรวนที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง
1) โรคอารมณ์แปรปรวน (Manic Episode ,Bipolar Affective Disorder)
2) โรคอารมณ์แปรปรวนที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder, due to Brain
Damage and Dysfunction and to Physical Disorder)
3) โรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ (Other Mood (Affective) Disorder, Unspecified Mood Disorder)
4) โรคซึมเศร้า (Depressive Disorder, Recurrent Depressive Disorder)
(ค) โรคพัฒนาการทางจิตเวช
1) จิตเจริญล่าช้าที่มีระดับเชาว์ปัญญา 70 หรือต่ากว่า (Mental Retardation)
2) โรคหรือความผิดปกติในการพัฒนาการของทักษะทางสังคมและภาษา (Pervasive
Developmental Disorder)
3.11.3 อัมพาต หรือการเคลื่อนไหวผิดปกติ
3.11.4 โรคลมชัก (Epilepsy)
3.11.5 ปัญญาอ่อน (Mental deficiency)
3.11.6 ใบ้
3.12 ระบบต่อมไร้ท่อ
*3.12.1 โรคคอพอก (Simple goiter)
3.12.2 ธัยโรทอกธิโคซิส
3.12.3 มิกซิเดมา (Myxedema)
3.12.4 เบาหวาน (Diabetes mellitus)
3.12.5 โรคอ้วนพี (Obesity)
3.12.6 ภาวะต่อมธัยรอยด์ทางานมากผิดปกติ (Hyperthyroidism)
3.13 โรคของเลือดและอวัยวะก่อกาเนิดเลือด (Disease of blood and blood forming organ)
ผิดปกติอย่างถาวรและอาจเป็นอันตราย
3.14 โรคติดเชื้อ หรือโรคเกิดจากปาราสิต (Infectious and parasitic disease)
3.14.1 โรคเรื้อน
3.14.2 โรคเท้าช้างที่ปรากฏอาการ
3.14.3 วัณโรคของอวัยวะอื่น
* 3.14.4 โรคคุดทะราด หรือรองพื้น (Yaws)
3.14.5 โรคติดต่ออันตราย
3.15 เนื้องอก
3.15.1 เนื้องอกไม่ร้าย (Benign neoplasm) ที่มีขนาดใหญ่
3.15.2 เนื้องอกร้าย (Malignant neoplasm) ไม่ว่าจะเป็นแก่อวัยวะใด
3.16 โรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ
3.17 โรคหรือความพิการใด ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ แต่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าไม่สมควรรับเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
3.18 โรคเอดส์
** ถ้าตรวจพบหลังรับเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแล้วส่งไปรับการรักษาโดยไม่ต้องปลด **
------------

- 17 ตำรำงมำตรฐำนสัดส่วนของร่ำงกำย : ใช้ค่ำดัชนีมวลกำย ( BMI )
ต่ำกว่ำ

ยอมรับได้ (-2)

เกณฑ์ BMI ที่มีค่ำเป็นปกติ

16

17

18

19

23

24

21

160

40.96

43.52

46.08

48.64

51.2

53.76

161

41.4736

44.0657

46.6578

49.2499

51.842

162

41.9904

44.6148

47.2392

49.8636

163

42.5104

45.1673

47.8242

164

43.0336

45.7232

165

43.56

166

22
56.32

58.88

61.44

54.4341

57.0262

59.6183

52.488

55.1124

57.7368

50.4811

53.138

55.7949

48.4128

51.1024

53.792

46.2825

49.005

51.7275

44.0896

46.8452

49.6008

167

44.6224

47.4113

168

45.1584

169

25

สูงเกิน

26

27

64

66.56

69.12

71.68

62.2104

64.8025

67.3946

69.9867

72.5788

60.3612

62.9856

65.61

68.2344

70.8588

73.4832

58.4518

61.1087

63.7656

66.4225

69.0794

71.7363

74.3932

56.4816

59.1712

61.8608

64.5504

67.24

69.9296

72.6192

75.3088

54.45

57.1725

59.895

62.6175

65.34

68.0625

70.785

73.5075

76.23

52.3564

55.112

57.8676

60.6232

63.3788

66.1344

68.89

71.6456

74.4012

77.1568

50.2002

52.9891

55.778

58.5669

61.3558

64.1447

66.9336

69.7225

72.5114

75.3003

78.0892

47.9808

50.8032

53.6256

56.448

59.2704

62.0928

64.9152

67.7376

70.56

73.3824

76.2048

79.0272

45.6976

48.5537

51.4098

54.2659

57.122

59.9781

62.8342

65.6903

68.5464

71.4025

74.2586

77.1147

79.9708

170

46.24

49.13

52.02

54.91

57.8

60.69

63.58

66.47

69.36

72.25

75.14

78.03

80.92

171

46.7856

49.7097

52.6338

55.5579

58.482

61.4061

64.3302

67.2544

70.1784

73.1025

76.0266

78.9507

81.8748

172

47.3344

50.2928

53.2512

56.2096

59.168

62.1264

65.0848

68.0432

71.0016

73.96

76.9184

79.8768

82.8352

173

47.8864

50.8793

53.8722

56.8651

59.858

62.8509

65.8438

68.8367

71.8296

74.8225

77.8154

80.8083

83.8012

174

48.4416

51.4692

54.4968

57.5244

60.552

63.5796

66.6072

69.6348

72.6624

75.69

78.7176

81.7452

84.7728

175

49

52.0625

55.125

58.1875

61.25

64.3125

67.375

70.4375

73.5

76.5625

79.625

82.6875

85.75

176

49.5616

52.6592

55.7568

58.8544

61.952

65.0496

68.1472

71.2448

74.3424

77.44

80.5376

83.6352

86.7328

177

50.1264

53.2593

56.3922

59.5251

62.658

65.7909

68.9238

72.0567

75.1896

78.3225

81.4554

84.5883

87.7212

178

50.6944

53.8628

57.0312

60.1996

63.368

66.5364

69.7048

72.8732

76.0416

79.21

82.3784

85.5468

88.7152

179

51.2656

54.4697

57.6738

60.8779

64.082

67.2861

70.4902

73.6943

76.8984

80.1025

83.3066

86.5107

89.7148

180

51.84

55.08

58.32

61.56

64.8

68.04

71.28

74.52

77.76

81

84.24

87.48

90.72

181

52.4176

55.6937

58.9698

62.2459

65.522

68.7981

72.0742

75.3503

78.6264

81.9025

85.1786

88.4547

91.7308

182

52.9984

56.3108

59.6232

62.9356

66.248

69.5604

72.8728

76.1852

79.4976

82.81

86.1224

89.4348

92.7472

183

53.5824

56.9313

60.2802

63.6291

66.978

70.3269

73.6758

77.0247

80.3736

83.7225

87.0714

90.4203

93.7692

184

54.1696

57.5552

60.9408

64.3264

67.712

71.0976

74.4832

77.8688

81.2544

84.64

88.0256

91.4112

94.7968

185

54.76

58.1825

61.605

65.0275

68.45

71.8725

75.295

78.7175

82.14

85.5625

88.985

92.4075

95.83

186

55.3536

58.8132

62.2728

65.7324

69.192

72.6516

76.1112

79.5708

83.0304

86.49

89.9496

93.4092

96.8688

187

55.9504

59.4473

62.9442

66.4411

69.938

73.4349

76.9318

80.4287

83.9256

87.4225

90.9194

94.4163

97.9132

188

56.5504

60.0848

63.6192

67.1536

70.688

74.2224

77.7568

81.2912

84.8256

88.36

91.8944

95.4288

98.9632

189

57.1536

60.7257

64.2978

67.8699

71.442

75.0141

78.5862

82.1583

85.7304

89.3025

92.8746

96.4467

100.0188

190

57.76

61.37

64.98

68.59

72.2

75.81

79.42

83.03

86.64

90.25

93.86

97.47

101.08

สูง/BMI

20

ยอมรับได้ (+2)

28

- 18 ผนวก ข
เกณฑ์กำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย
สถำนีว่ำยน้ำ 25 เมตร ภายใน 2 นาที
หากผู้เข้ารับการทดสอบไม่สามารถว่ายน้าได้ภายในเวลาที่กาหนด จะถือว่าผูเ้ ข้ารับการทดสอบขาดคุณสมบัติในการ
เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก คณะกรรมการจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบในสถานีต่อไป
สถำนีดันพืน้ ( ภายใน 2 นาที)
จำนวนครั้ง
คะแนน
จำนวนครั้ง
1
2
22
2
4
23
3
6
24
4
8
25
5
10
26
6
12
27
7
14
28
8
16
29
9
18
30
10
20
31
11
22
32
12
24
33
13
26
34
14
28
35
15
30
36
16
32
37
17
33
38
18
34
39
19
35
40
20
36
41
21
37
42
สถำนีลุก-นั่ง (ภำยใน 30 วินำที)
จำนวนครั้ง คะแนน
จำนวนครั้ง
1
1
11
2
2
12
3
4
13
4
6
14
5
8
15
6
10
16
7
12
17
8
14
18
9
16
19
10
18
20

คะแนน
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

คะแนน
20
23
26
29
32
35
38
41
44
47

จำนวนครั้ง
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

จำนวนครั้ง
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

คะแนน
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

คะแนน
50
53
56
59
62
65
68
71
74
77

จำนวนครั้ง
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

จำนวนครั้ง
31
32
33
34
35
36
37
38

คะแนน
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

คะแนน
80
83
86
89
92
95
98
100

- 19 สถำนีดึงข้อ
จำนวนครั้ง คะแนน
0
1
10
2
15
3
20

จำนวนครั้ง
4
5
6
7

สถำนีวิ่ง 1,000 เมตร
เวลำ (นำที) คะแนน
5.05
0
5.00
5
4.55
10
4.50
15
4.45
20
4.40
25

เวลำ (นำที) คะแนน
4.35
30
4.30
35
4.25
40
4.20
45
4.15
50
4.10
55

คะแนน
27
34
42
50

จำนวนครั้ง
8
9
10
11

คะแนน
55
60
66
72

เวลำ (นำที) คะแนน
4.05
60
4.00
65
3.55
70
3.50
75
3.45
80
3.40
85

จำนวนครั้ง
12
13
14
15

คะแนน
78
85
92
100

เวลำ (นำที) คะแนน
3.35
90
3.30
95
3.25
100

- 20 ผนวก ค
ตัวอย่างใบสมัครและการกรอกหลักฐานการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต
ใบสมัครกำรสอบคัดเลือก บุคคลเข้ำเป็นนักเรียนนำยสิบทหำรบก ประจาปีการศึกษา 2562
1.เลือกประเภทบุคคล
สมัครกลุ่มสอบ หลักสูตรนักเรี ยนนายสิ บทหารบก หรื อ นักเรี ยนนายสิ บเหล่าทหารราบ (ตามคุณสมบัติการสมัคร)
ประเภทผูส้ มัคร

1. บุคคลพลเรื อน (กองเกิน)

2. ทหารกองประจาการสังกัดกองทัพเรื อ, กองทัพอากาศ ฯอายุไม่เกิน 24 ปี บริ บูรณ์ 
3. ทหารกองประจาการสังกัดกองทัพบก ฯ อายุไม่เกิน 24 ปี บริ บูรณ์

4. พลอาสาสมัครและอาสาสมัครทหารพราน อายุไม่เกิน 24 ปี บริ บูรณ์
5. ทหารกองหนุน (สังกัดกองทัพบก) อายุไม่เกิน 24 ปี บริ บูรณ์ไม่รับ ทหารกองหนุนมาจาก
นักศึกษาวิชาทหาร

เหล่า

2. เลือกหลักฐานทางทหาร
ทหารเรื อ
ทหารอากาศ

ทหารบก
ใบสาคัญ (แบบ สด.9)
หนังสื อสาคัญ (แบบ สด.8)
ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43)
ทะเบียนกองประจาการ (แบบ สด.3)

3. เลือกหลักสูตร
(หากเลือกกดเลือกแล้วไม่สามารถกดได้ แสดงว่าระบบตรวจข้อมูลการสมัครแล้วคุณสมบัติไม่ตรง)
นักเรี ยนนายสิ บทหารบก
นักเรี ยนนายสิ บเหล่าทหารราบ ** สาหรับทหารฯ สังกัด กองทัพบก จะมีรหัสผ่าน เพื่อป้ องกันสมัครผิด
4. วุฒิการศึกษา
การศึกษา.....................................................
สถานศึกษา ................................................. จังหวัด..............................................คะแนนเฉลี่ ยสะสม..............................
5.ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล นายรักชาติ ยิง่ ชีพ

สัญชาติ ไทย
 ศาสนา พุทธ

เกิดวันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2544 
เลขประจาตัวประชาชน 1 2345 67890 333

สังกัด...........................................................................
วันที่เข้ากองประจาการ..................................................วันที่ปลดจากกองประจาการ.......................................................

- 21 บ้านเลขที่ 12
อาเภอ
ดุสิต
โทรศัพท์บา้ น

6. ภูมิลาเนาตามทะเบียนบ้าน
หมู่ที่ 1 ถนน เทอดดาริ
ตาบล พระนครไชยศรี

จังหวัด กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 10300

 โทรศัพท์เคลื่อนที่......................................อีเมล์ (E-mail)...............................
7. บิดาผู้ให้กาเนิด

ชื่อ - นามสกุล นายชาติชาย
ยิง่ ชีพ
เลขประจาตัวประชาชน 1 2345 67890 330
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
จังหวัด..............................
มารดาผู้ให้กาเนิด
ชื่อ - นามสกุล นางสมใจ
ภูผาทอง
เลขประจาตัวประชาชน 1 2345 67890 332
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
จังหวัด..............................



บ้านเลขที่..................ถนน..........................ตาบล........................



บ้านเลขที่..................ถนน..........................ตาบล........................

ข้อมูลปู่
ชื่อ - นามสกุล

นายปาน

ข้อมูลย่า
ชื่อ - นามสกุล

นางพร

นามสกุล คาใส สัญชาติ ไทย

ข้อมูลตา
ชื่อ - นามสกุล

นายทองดี

นามสกุล รักบ้านเกิด สัญชาติ ไทย



ข้อมูลยาย
ชื่อ - นามสกุล

นางประทุม

นามสกุล รักบ้านเกิด สัญชาติ ไทย



นามสกุล ยิง่ ชีพ

สัญชาติ ไทย





8.หลักฐานคะแนนเพิม่
คะแนนเพิ่ม  มี  ไม่มี
ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรื อผูป้ กครอง ที่ถูกต้องตามกฎหมายอนุญาตให้สมัคร
เข้าเป็ นนักเรี ยนนายสิ บทหารบก
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่ขา้ พเจ้าได้กรอกข้างต้นนั้นเป็ นความจริ งทุกประการ
หากมีการตรวจสอบเอกสารหรื อคุณวุฒิของข้าพเจ้าในภายหลัง ปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบฯ
แล ะเอกสารแนะนาการรับสมัครสอบฯ ให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็ นผูข้ าดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิ
เรี ยกร้องใดๆ ทั้งสิ้น และหากข้าพเจ้าจงใจกรอกข้อความอันเป็ นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความอันเป็ นเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 และหากผูส้ มัครสอบถูกตัดสิทธิไม่สามารถเข้าสอบได้ อันเนื่องมาจากความบกพร่ องในการ
กรอกใบสมัครของผูส้ มัครเอง ให้ถือว่าเป็ นความผิดพลาด ซึ่งเกิดจากตัวผูส้ มัครเอง จะเรี ยกร้องให้กรมยุทธศึกษาหรื อหน่วยงาน
อื่นๆ เป็ นผูร้ ับผิดชอบมิได้
ข้าพเจ้าไม่เป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นระหว่างเป็ นผูต้ อ้ งหาคดีอาญา และไม่เคยต้องคาพิพากษาโทษจาคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐาน
ลหุโทษ หรื อความผิดอันกระทาโดยประมาท

ท่านต้องการรับบริ การเสริ ม SMS / email แจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวการสมัครสอบของหน่วยงานหรื อไม่
(ค่าบริ การเสริ มจาก INET 20 บาท โดยบริ การเสริ มไม่เกี่ยวข้อง กับ กรมยุทธศึกษาทหารบก)
บริ การ SMS แจ้ง ดังต่อไปนี้ วัน เวลา สอบ / สถานที่สอบ / รายละเอียดต่างๆในการเข้าสอบ / สอบสัมภาษณ์ (รอบ1,รอบ2) /
ประกาศอื่นๆเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมของหน่วยงาน(ถ้ามี)
รับข่าวสารผ่านบริ การเสริ ม SMS / Email

- 23 ตัวอย่างเอกสารการรับสมัคร

-๒-
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- 25 ตัวอย่าง

ใบสมัครขอใช้สิทธิ์นักกีฬำ

ส่วนที่ 1
ผูส้ มัครต้องยืน่ หลักฐานด้วยตนเอง
ณ กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก
ไม่รับการส่ งเอกสารทางไปรษณี ย ์

ลาดับ.................................................
หมายเลขประจาตัวสอบ..............................................
โทรศัพท์.............................................*
1. ข้าพเจ้า(นาย/พลฯ)........................................................* หมายเลขประจาตัวประชาชน ........................................
2. วัน/เดือน/ปี ที่สมัคร.......................................................* สถานที่รับสมัคร............................................................*
3. ชนิดกีฬา..................................................................................................................................................(ชนิดเดียว)*
4. ระดับความสามารถนักกีฬา
ทีมชาติ
เยาวชนทีมชาติ
ตัวแทนนักเรียนไทย
/
กีฬานักเรียนนักศึกษา
กีฬาสโมสร
กีฬากองทัพไทย
กีฬาแห่งชาติ
อื่นๆ ระบุ...........................
5. การแข่งขันครั้งสุดท้าย
1
5.1 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา......................................... 5.2 เป็นตัวแทน.(ทีมชาติ, เขต ฯลฯ).........................*
5.3 ห้วงเวลาการแข่งขัน.............................................. 5.4 ได้รับเหรียญ.......................................................*
6. หลักฐานที่ส่งมาพร้อมนี้ /
6.1 ใบประกาศนียบัตร จานวน..............................ใบ* 6.2 ใบรับรอง จานวน.....................................ใบ*
7. สถานการศึกษา ระดับ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า....................................................................................................*
7.1 วุฒิการศึกษา
ม.6
ปวช.
อื่นๆ ................................................................................
7.2 ผลการศึกษา.........................................................

ตราประทับ
ยศ.ทบ.

ลายมือชื่อ........................................................... ผู้สมัคร *
(.........................................................) ตัวบรรจง *
ลายมือชื่อ.............................................................กรรมการรับ
สมัคร (..........................................................)
ส่วนที่ 2

0-0000-00000-00-0
ลาดับ.................................................
หมายเลข ประจาตัวสอบ..............................................
โทรศัพท์......................................................*
1. ข้าพเจ้า ( นาย / พลฯ )............................................................................................................................................*
2. หมายเลขประจาตัวประชาชน .................................................................................................................................*
3. ชนิดกีฬา................................................................................................................................................( ชนิดเดียว )*
4. ให้นำใบนัดนี้ พร้อมหลักฐำนวุฒิบัตรทำงกำรกีฬำและหนังสือ รับรองผลกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรื อ เที ย บเท่ ำ ฉบั บ จริ ง พร้ อ มบั ต รประจ ำตั ว ประชำชน แสดงต่ อ คณะกรรมการ เพื่ อ ขอเข้ า รั บ การทดสอบ
ความสามารถทาง การกีฬา ณ สนามกีฬากองทัพบก ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ในวันที่ 25 มกรำคม 2562 เวลำ
07.00 นำฬิกำ ด้วยตนเอง (หากมาไม่ทัน ตาม วัน เวลา สถานที่ ที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์)
***เมื่อยื่นหลักฐานการสมัครแล้วเจ้าหน้าที่ออกบัตรและตรวจสอบแล้วจะส่งคืน ส่วนที่ 2 ให้ไว้เป็นหลักฐาน***
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(ตัวอย่ำง)
หนังสือรับรองควำมประพฤติและยินยอมของผู้บังคับบัญชำ

( ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ )
ที่ กห ………………................……..
วันที่ …....…….. เดือน ………...........…..…..……..…. พ.ศ. ………………….
เรื่อง รับรองความประพฤติและยินยอม
เรียน เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก
1.ข้าพเจ้า ............................................................................................. ตาแหน่ง ..........................................................................................................................................
สังกัด .................................................................................................................................... ขอรับรองว่า.....................…………………………………….....................................……... เป็นทหารกอง
ประจาการ รุ่นปี พ.ศ. ...…………..….... ผลัดที่ .…….…... เข้ารับราชการเมื่อ ........….….........................…......... และครบกาหนดปลดออกจากกอง
ประจาการใน ........................... ระหว่างรับราชการเป็นผูม้ ี .............................................…...................…….........
2. หน่วยได้ตรวจสอบคุณสมบัติของทหารกองประจาการในขั้นต้นแล้วเป็นผู้ทมี่ ีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่
กรมยุทธศึกษาทหารบกกาหนด และหน่วยยินยอมให้ ..........................................…………………............……….............................…… สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียน
นายสิบทหารบก และถ้าหาก ......................................…………………………………………................................................................. สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ
ทหารบกได้ หน่วยจะยินยอมส่งตัวให้เข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ

...............................…………….............................................................

(..........................……………............................................... )
ตาแหน่ง .............…........................................…………...........................................
( ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง )
โทร. ...............................................................
หมำยเหตุ
1. เป็นหนังสือภายนอกที่ใช้ติดต่อภายในกระทรวงกลาโหม ตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ
2. ผู้ลงนามรับรองต้องเป็นผู้บังคับหน่วยต้นสังกัด ตาแหน่งผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป
3. หนังสือรับรองฉบับนี้ ในวันสมัครให้ใช้สาเนาหรือภาพถ่ายแนบพร้อมใบสมัคร สาหรับตัวจริงให้นาไปมอบในวันทาสัญญา
เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
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(ตัวอย่ำง)
หนังสือรับรองของสถำนศึกษำ

เลขที่............../................

หนังสือรับรอง
โรงเรี ยน ..........................................………….... จังหวัด ..........................................….........
ขอรับรองว่า ................................................................................................... เลขประจาตัว ................................................................
เกิดวันที่............. เดือน .......….............. พ.ศ..................... บิดาชื่อ...................................................................................…............................................................
มารดาชื่อ................................................................................................................. กาลังเรี ยนอยูช่ ้ นั มัธยมศึกษาปี ที่ ....................................................…
ออกให้ ณ วันที่ .................... เดือน .......................................... พ.ศ. ...............................
( ลงชื่อ ) .................................................................…..................
( ...................................................................... )
ตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
ติดรู ปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว

( ประทับตราโรงเรียน )

………………..……………….........

( ………………………………….. )
นายทะเบียน

หมายเหตุ ใบรับรองนี้มีอายุ 60 วัน นับแต่วนั ออกให้
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(ตัวอย่ำง)
หนังสือรับรองกำรฝึกวิชำทหำร

ที่ .………….……/……………….…..

กรมกำรรักษำดินแดน
หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐำนะฉบับนี้แสดงว่ำ....................................................................................................................
ได้สาเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ...................................................................................................... ประจาปีการศึกษา ..................................................................................
จากสานักศึกษา .....................................................................................................................................................................
ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกาหนด ตามกฎหมาย ว่าด้วย การส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร
ระหว่างรับราชการฝึกวิชาทหารมีความประพฤติ ...................................................................................................................................................................
ให้ไว้ ณ วันที่ ..................................................................................…...........

พลโท
( .....................................................................................................................)
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
หมำยเหตุ ผู้ที่ขอสิทธิ์คะแนนเพิ่ม ต้องมีหนังสือรับรองของกรมการรักษาดินแดนตามตัวอย่าง หรือใบรับรองการฝึก
วิชาทหารของหน่วยฝึกวิชาทหาร มณฑลทหารบก เท่านั้น
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(ตัวอย่ำง)
หนังสือรับรองไปรำชกำรทัพ

ที่ .……………/………..

ทบ. 101 – 046

หนังสือรับรองกำรไปรำชกำรทัพ
วันที่ ….…….. เดือน …………..…..……..…. พ.ศ. ………………….
เรียน เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก
ด้วย .........................................………...........................………….................... ประเภท ..........................................................................
สังกัด......................................................................................................................................................................……………….......................... มีภูมิลาเนาอยู่ที่
บ้าน................................. หมู่ท.ี่ ........................................…………........... ถนน.......…...................…………..................................................................................
ตาบล ..........………………..................................... อาเภอ.....................…....................…................... จังหวัด..........................……...............................................
ได้ยื่นคาร้องขอให้กรมสารบรรณทหารบก ตรวจสอบประวัติราชการของ................…………..................................…….............................
และรับรองการไปราชการทัพ จึงขอรับรองว่า................................................................................................ เคยไปราชการทัพ ดังนี.้ 1. ...................................……......................................................................................……………...............................................................
2. ...................................……......................................................................................……………...............................................................
3. ...................................……......................................................................................……………...............................................................
กับได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเกียรติ คือ.1. ...................................……......................................................................................……………...............................................................
2. ...................................……......................................................................................……………...............................................................
3. ........................................……......................................................................................……………...............................................................
( ลงชื่อ ) ................................................................................…................
ตาแหน่ง .....................................................................................................
รับรองว่าถูกต้อง
( ลงชื่อ ) ..............................................................................
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบประวัติ
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ตัวอย่ำงกำรเขียนใบคำตอบ
นายสมพร พลเยี่ยม

ชื่อ นายสมพร พลเยี่ยม ให้เขียนให้อ่านออก
ช่องที่ 1 กาหนดไว้ 2 หมายเลข
เป็ นช่องแสดงสถานภาพของผูส้ มัคร ฯ
หมายเลข 1 บุคคลพลเรื อน
หมายเลข 9 ทหารกองประจาการ

ตัวอย่างการเขียนหมายเลข และ
ระบายหมายเลขประจาตัวสอบ
ในกระดาษคาตอบ

นายสมพร พลเยี่ยม



หมายเลขประจาตัวสอบ “ 110368 ”
- ช่อง 1 เขียนเลข 1
- ช่อง 2 เขียนเลข 1
- ช่อง 3 เขียนเลข 0
- ช่อง 4 เขียนเลข 3
- ช่อง 5 เขียนเลข 6
- ช่อง 6 เขียนเลข 8
ให้ระบายทึบดังนี้
- ช่อง 1
- ช่อง 2
- ช่อง 3
- ช่อง 4
- ช่อง 5
- ช่อง 6

ระบายทึบในวงกลมแนวดิ่งเลข 1
ระบายทึบในวงกลมแนวดิ่งเลข 1
ระบายทึบในวงกลมแนวดิ่งเลข 0
ระบายทึบในวงกลมแนวดิ่งเลข 3
ระบายทึบในวงกลมแนวดิ่งเลข 6
ระบายทึบในวงกลมแนวดิ่งเลข 8
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กรมการขนส่ง
ทหารบก
กรม
การทหาร
สื่ อสาร

ซอยระนอง 2
กรมยุทธศึกษา
ทหารบก

ถนนเศรษฐศิริ รถเมล์สาย 9 , 125
มณฑล
สถานีตารวจ
ทหารบก
ดั
บเพลิงดุสิต
ที่ 11

ถนนเทอดดาริ

ถนนพระราม 5

รถเมล์สาย 5 , 55 , 50 , 70

ซอยระนอง 1

สถานีรถไฟ
สานเสน

รร.สามเสน
วิทยาลัย
รพ.วิชยั ยุทธ 2

ร้าน
สวัสดิการกลาง
และแฟลต ทบ.

รพ.วิชยั ยุทธ 1

ถนนพระราม 6 รถเมล์สาย 44 และ 67

ถนนประดิพทั ธ์ รถเมล์สาย 3 , 44 , 52 , 90 , 97 และ 117

แยกสะพานควาย

ถนนพหลโยธิน รถเมล์สาย 39, 26, 74

แยกสะพานแดง

สถานีรถไฟ
บางซื่อ

ไปอนุสาวรี ยช์ ยั สมรภูมิ

กรมช่าง
อากาศ

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กรม
สรรพาวุธ
ทหารบก

มาจากหมอชิต

ผนวก ง
แผนที่โดยสังเขป กรมยุทธศึกษำทหำรบก ( ยศ.ทบ. )
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แผนที่โดยสังเขป มหำวิทยำลัยรำมคำแหง (1) หัวหมำก

สถำนที่สอบ อำคำรเวียงผำ( VPB ) อำคำรกงไกรลำศ ( KLB ) อำคำร ศิลำบำต์ ( SBB )
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แผนที่โดยสังเขป มหำวิทยำลัยรำมคำแหง วิทยำเขต บำงนำ
ระยะทำง
- พระมาส
PRB
-

คนที
KTB

พระบาง
PBB

อำคำรสอบ

โรงอาหาร

-

BNB 11

จากแยกบางนาถึงแยกมหาวิทยาลัยรามคาแหง วิทยาเขตบางนา
ระยะทาง 9 กิโลเมตร
จากแยกเข้ามหาวิทยาลัยรามคาแหง 2 ถึงมหาวิทยาลัย
รามคาแหง 2 ระยะทาง 2 กิโลเมตร
ใช้อาคาร คนที ( KTB, BNB10 และ BNB11) เป็นสถานที่สอบ

สระน้ ำ

BNB 10

รถประจำทำง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สระน้ ำ

สระน้ ำ

ตึก
อานวยการ

ม.รามคาแหง ฯ – ม.ราชภัฏจันทรเกษม
รองเมือง - ม.รามคาแหง ฯ
วัดโพธิ์ - ม.รามคาแหง ฯ
อนุสาวรีย์ชัย ฯ - ม.รามคาแหง ฯ
เซ็นทรัล พระราม 3 - ม.รามคาแหง ฯ
ย่านสินค้า พหลโยธิน ม.รามคาแหง ฯ ม.รามคาแหง ฯ
ม.รามคาแหง หัวหมาก - ม.รามคาแหง ฯ

ไป
ชลบุรี

ห้องสมุด

ถ น น ร า ม คา แ ห ง

2

พระกุมาร

2 ก.ม.
แยกศรี เอี่ยม
สะพานลอยรถยนต์ต่างระดับ ไปเทพารักษ์

9 กิโลเมตร

ออมสิ น

สาย 38
สาย 46
สาย 48
สาย 139
สาย 180
สาย 182
สาย 207

ปลายทางด่วน
แยกบางนา
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แผนที่ โดยสังเขป มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต (ถ้ำยอดผู้สมัครมำกกว่ำสถำนที่สอบซึ่งกำหนด)
ระยะทำง
-

จากหมอชิตถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ระยะทาง 39 กิโลเมตร

อำคำรสอบ
-

ใช้อาคาร Deck ชั้นที่ 1 จานวน 3,520 คน
ใช้อาคาร Deck ชั้นที่ 2 จานวน 3,6 90 คน

อำคำร Deck ชั้นที่ 2

รถประจำทำง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อาคาร Deck ชั้นที่ 1

ทางเข้า
ทางเข้า
ทางเข้า

สาย 29 หัวลาโพง – ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
สาย 39 อนุสาวรีย์ฯ – ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
สาย ปอ.29 หัวลาโพง – ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
สาย 39 อนุสาวรีย์ฯ – ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
สาย ปอ.39 อนุสาวรีย์ฯ – ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ปอ.510
อนุสาวรีย์ฯ – ตลาดไท

หอประชุมฯ
สถานที่สอบ

ไป
สระบุรี

พิวเจอร์ปารค์รังสิต

หมอชิต 2
ถนนพหลโยธิน

สวนจตุจักร
สถานีรถไฟฟ้า BTS

40 กิโลเมตร

สะพานลอยรถยนต์ต่างระดับ แยกหลักสี่

ห้าแยกลาดพร้าว
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ผนวก จ
ขั้นตอน การสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก (ทางอินเทอร์เน็ต)
1

กรอกข้อมูลการสมัครแล้วส่งไฟล์ ให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ

2

ผู้มีสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษ หากประสงค์ยื่นสิทธิ์ ให้มายื่นด้วยตนเอง

เจ้าหน้าที่อนุญาตให้สมัครแล้ว ผูส้ มัครรีบพิมพ์ใบชาระเงิน
ยัง ธ.กรุงไทยทุกสาขา ในห้วงเวลาที่กาหนด
วันที่ 28 – 30 ม.ค.62 ณ ยศ.ทบ.
วันที่ 16 ก.พ.62 ณ ม.รามหัวหมาก และบางนา

3
พิมพ์บัตรประจาตัวสอบและปฎิบตั ิตามคาแนะนาในบัตรประจาตัวสอบ

วันที่ 17 ก.พ.62 ณ ม.รามหัวหมาก
4

ประกาศผลการสอบภาควิชาการ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

5

สอบรอบที่สอง ครั้งที่ 1

การตรวจโรค, การสัมภาษณ์, ตรวจประวัติอาชญากรรม
และการตรวจหลักฐาน

6

สอบรอบที่สอง ครั้งที่ 2

การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และการทดสอบว่ายน้า

7

ประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย

8

การรายงานตัวเพื่อรับฟังคาชี้แจง
บุคคลตัวจริง และบุคคลสารอง หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์

9

10
0

วันที่ 4 เมษายน 2562
วันที่ 6 เมษายน 2562
หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก พลเรือน
วันที่ 7 เมษายน 2562
หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ทหารกอง
ประจาการฯ (เช้า)
หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ (บ่าย)

การรายงานตัวเข้ารับการศึกษา

หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก
วันที่ 1 – 4 พฤษภาคม 2562
หลักสูตรนักเรียนนายสิบ เหล่า ทหารราบ
วันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2562

การเรียกบุคคลสารองเข้ารับการศึกษา

หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก
วันที่ 1 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2562
หลักสูตรนักเรียนนายสิบ เหล่า ทหารราบ
วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2562

