- สำเนำคู่ฉบับ - ร่ำง -

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
ตามที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้ออก “ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัคร
และสอบคัดเลื อกบุ คคลเข้าเป็ นนั กเรี ยนนายสิ บทหารบก ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม
๒๕๖๒” นั้น เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลการรับสมัครสอบคัดเลือกใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ
กองทัพบก จึ งได้ ยกเลิกการประกาศรั บสมัครสอบฉบับเดิมข้างต้นทั้ งหมดแล้ ว ตามประกาศกรมยุทธศึ กษา
ทหารบก เรื่องยกเลิกประกาศฉบับเดิม และประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
ประจาปีการศึกษา 2563 ลง 13 ธ.ค. 62 และขอออกประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียน
นายสิบเหล่าทหารราบ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับใหม่นี้แทน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ประเภทของผู้สมัครต้องเป็น
๑.1 ทหารกองประจาการ สังกัด กองทัพบก
1.2 พลอาสาสมัคร (ประจาการ) สังกัด กองทัพบก
๑.3 อาสาสมัครทหารพราน สังกัด กองทัพบก
๑.4 ทหารกองกองหนุนประเภทที่ 1 เคยสังกัด กองทัพบก
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
๒.1 สาเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และสายอาชีพ หรือเทียบเท่าตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ
๒.2 มีสัญชาติไทย และ บิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร
สัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทย โดยการเกิดก็ได้
ในกรณีที่ ปู่ หรือย่า, ตา ยาย ของผู้สมัครสอบคัดเลือกนักเรียนนายสิบ มีสัญชาติอื่น
ซึ่งไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้หลักฐานเพิ่มเติมในการรับสมัครดังต่อไปนี้
(๑) สูติบัตรของ บิดา หรือ มารดา แล้วแต่กรณี หรือ
(๒) หนังสือรับรองการเกิดของบิดา หรือ มารดา แล้วแต่กรณีจากนายทะเบียนท้องถิ่น
๒.3 มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และรูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดพิกัดของร่างกาย
เหมาะสมกับการเป็นทหาร ไม่มีโรคหรือความผิดปกติหรือความพิการ ซึ่งขัดต่อการเป็นนักเรียนนายสิ บตาม
ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยนักเรียนนายสิบที่มีผลบังคับใช้
๒.4 ต้องว่ายน้าเป็น
๒.5 เป็นโสดและไม่เคยมีภรรยาหรือสัมพันธ์กับหญิงอื่นฐานสามีภรรยามาก่อน
๒.6 ไม่อยู่ในสมณเพศ
๒.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
๒.8 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
๒.9 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา และไม่เคยต้องคาพิพากษาโทษจาคุก
(จาคุกจริง) เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันกระทาโดยประมาท
๒.๑0 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ เนื่องจากความผิดหรือหนีราชการ
/ ๒.๑1 ไม่เคยเป็น …

-2๒.๑1 ไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
๒.๑2 ไม่เคยทาการทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบมาก่อน
๒.๑3 ไม่เคยพ้นสภาพจากความเป็นนักเรียนนายสิบตามข้อกาหนด
๒.๑4 ไม่เป็นผู้ที่ต้องเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจาการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการ
ทหาร ในปีที่สมัครสอบ และผู้ที่อยู่ระหว่างใช้สิทธิการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
๓. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
๓.1 ทหารกองประจาการ สังกัด กองทัพบก รุ่นปี ๒๕๖๑ (ผลัดที่ ๑ และ ๒) และผลัดก่อนหน้า
ที่สมัครใจรับราชการต่อ อายุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๓๙)
๓.2 พลอาสาสมัคร (ประจาการ) สังกัด กองทัพบก อายุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน
พ.ศ. ๒๕๓๙)
๓.3 อาสาสมัครทหารพราน สังกัด กองทัพบก มีอายุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน
พ.ศ. ๒๕๓๙)
๓.4 ทหารกองหนุ นประเภทที่ ๑ ซึ่งเคยสั งกัด กองทัพบก อายุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์
(ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๓๙)
๔. การรับสมัครสอบคัดเลือก
๔.๑ ทหารกองประจาการ สั งกัด กองทัพบก ที่มีที่ตั้งหน่ว ยอยู่ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1
(เว้นกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์) สามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่กองทัพภาคที่ 1 ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป
๔.๒ ทหารกองประจ าการ สั งกั ดกองทั พ บก ที่ มี ที่ ตั้ ง หน่ ว ยอยู่ ใ นพื้ น ที่ ก องทั พ ภาคที่ ๒
สามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่กองทัพภาคที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
๔.๓ ทหารกองประจ าการ สั งกั ดกองทั พ บก ที่ มี ที่ ตั้ ง หน่ ว ยอยู่ ใ นพื้ น ที่ ก องทั พ ภาคที่ ๓
สามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่กองทัพภาคที่ 3 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
๔.๔ ทหารกองประจ าการ สั งกั ดกองทั พ บก ที่ มี ที่ ตั้ ง หน่ ว ยอยู่ ใ นพื้ น ที่ ก องทั พ ภาคที่ ๔
สามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่กองทัพภาคที่ 4 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
๔.๕ พลอาสาสมั ค ร (ประจ าการ), อาสาสมั ค รทหารพราน สั ง กั ด กองทั พ บก
และทหารกองหนุ น ประเภทที่ ๑ ที่ เ คยเป็ น ทหารกองประจ าการ สั ง กั ด กองทั พ บก รั บ สมั ค รสอบทาง
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) โดยตรวจสอบรายละเอียดคาแนะนาการรับ
สมัครสอบได้ทาง http://atc.rta.mi.th/ หรือ http//www.radd-atc.com โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.๕.๑ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนการ
ยืนยันการส่งใบสมัครเมื่อส่งใบสมัครสอบในระบบแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อความใดๆ ได้อีก
และถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ใช้สาหรับการสมัคร โดยผู้สมัครได้อ่านประกาศและระเบียบการรับสมัคร
เข้าใจโดยละเอียดถี่ถ้วน และยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศหรือระเบียบการรับสมัคร
4.๕.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ปรากฏในใบสมัคร
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีการกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสาร
ปลอม หรือเอกสารต่างๆ ที่ไม่ตรงตามที่กาหนดไว้ในการประกาศรับสมัครกองทัพบกขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปฏิเสธการรับสมัครเข้าสอบคัดเลือกทันที โดยผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้นจากกองทัพบกได้
/ 4.๕.๓ ภายหลังการ …

-34.๕.๓ ภายหลังการสมัค รเสร็จ สิ้น แล้ว ให้ผู้ส มัค รสอบพิม พ์ใ บสมัค รเพื่อ เก็บ ไว้
เป็นหลักฐาน และพิมพ์ใบชาระเงิน เพื่อนาไปชาระเงินตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จานวน ๓๐๐.- บาท
ค่าบริการส่งข้อความ SMS จานวน ๒๐.- บาท และค่าธรรมเนียมของทางธนาคาร จานวน ๓๐.- บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๓๕๐.- บาท ณ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม ๒๕๖๒
ถึงวันที่ ๒๘ มกราคม 256๓ โดยผ่านระบบการชาระเงิน 3 ช่องทาง คือ
๔.๕.๓.๑ ชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (เวลาทาการของธนาคาร) โดย
ธนาคารจะคืนใบชาระเงินในส่วนที่ 1 ให้กับผู้สมัครที่ได้ชาระเงินแล้วใช้เป็นหลักฐานยืนยันการชาระเงิน
๔.๕.๓.2 ชาระเงินผ่านตู้ ATM (ภายในเวลา 24.00 นาฬิกา) โดยให้
ผู้สมัครที่ชาระเงินแล้วเก็บหลักฐานการชาระเงิน ไว้ยืนยันการชาระเงิน
๔.๕.๓.3 ชาระเงินผ่านธนาคารออนไลน์ (Internet Banking) (ภายในเวลา
24.00 นาฬิกา) โดยให้ผู้สมัครที่ชาระเงินแล้วพิมพ์หลักฐานการชาระเงินไว้ ยืนยันการชาระเงิน
โดยผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลการชาระเงินสมัครสอบด้วยตนเองว่าถูกต้องหรือไม่
หากพบว่าไม่ถูกต้องให้ผู้สมัครแจ้ งเจ้าหน้าที่ของธนาคารให้ดาเนินการแก้ไขให้ทันที ทั้งนี้การสมัครสอบจะมี
ผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครชาระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จานวน 3๕0.- บาท เรียบร้อยแล้ว และกรมยุทธ
ศึกษาทหารบก จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครให้กับผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.๕.๔ ผู้สมัครที่มีการชาระเงินภายในเวลากาหนดแล้ว ภายหลังจากการรับสมัคร
เสร็จสิ้น ระบบจะทาการประมวลผลเพื่อจัดลาดับเลขประจาตัวสอบ ผู้สมัครสามารถพิมพ์บัตรประจาตัวสอบ
ซึ่งมีการระบุหมายเลขประจาตัวสอบ 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 อั พโหลดรู ปถ่ ายหน้ าตรงเป็ นไฟล์ รู ปภาพ ขนำด 1 x 1.5 นิ้ ว ไฟล์ ขนำดไม่ เกิ น 1 MB
ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา และต้องเป็ นรูปถ่ายไว้ไม่เกิน ๓ เดือน โดยพลอาสาสมัคร (ประจาการ) และ
อาสาสมัครทหารพราน รูปถ่ายต้องแต่งกายเครื่องแบบตามสังกัด, ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 รูปถ่ายชุดสุภาพ
และอัพโหลดวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าและ
หลักฐานทางทหารเป็นไฟล์ PDF สาหรับรูปถ่ายที่ไม่ผ่านการพิจารณามีลักษณะดังต่อไปนี้
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 และเวลาที่กาหนดด้วยตนเอง รายละเอียดดังนี้
๕.๒.๑ สาเนาหลักฐานใบสมัครทางอินเทอร์เน็ต จานวน ๑ ชุด
๕.๒.๒ สาเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร, บิดา และมารดา พร้อมสาเนา จานวน ๑ ชุด
๕.๒.๓ ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบรับรอง
ของสถานศึกษาที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า พร้อมสาเนา จานวน ๑ ชุด
/ ๕.๒.๔ บัตรประจา ...
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๕.๒.๕ หลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบสาคัญทหารกองเกิน ( แบบ สด. ๙) ใบรับรองผลการ
ตรวจเลื อกทหารกองเกินเข้ ารั บราชการทหารกองประจ าการ (แบบ สด.๔๓ ) ส าเนาทะเบี ยนกองประจ าการ
(แบบ สด.๓) สมุดประจาตัวทหารกองหนุน (หนังสือสาคัญฯ แบบ สด.๘ ) แล้วแต่กรณี พร้อมสาเนา จานวน ๑ ชุด
6. การรับเอกสารคะแนนเพิ่ม (เฉพาะผู้ที่สมัครตามข้อ 4.5)
ให้ผู้มีคุณสมบัติได้สิทธิคะแนนเพิ่ม ซึ่งมีความประสงค์ขอใช้สิทธิมายื่นหลักฐานการขอสิทธิ
คะแนนเพิ่ ม ณ หอประชุ ม เสนาปฏิ พั ท ธ์ กรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารบก ในวั น ที่ ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
(ในเวลาราชการ)
7. การสอบคัดเลือก (เฉพาะผู้ที่สมัครตามข้อ 4.5)
7.๑ การสอบภาควิชาการ
7.๑.๑ เนื้ อ หาวิ ช า ความรู้ ใ นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย วิ ช ำที่ ท ำกำรสอบ
ได้แก่วิชำคณิตศำสตร์, วิทยำศำสตร์, ภำษำไทย, ภำษำอังกฤษ และ วิชำควำมรู้ทั่วไป (เนื้อหำศำสตร์พระรำชำ,
ศีลธรรม และวิชำทหำรตำมแบบกำรฝึกทหำรใหม่)
7.๑.๒ กาหนดการสอบวันอาทิตย์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา
ณ มหาวิทยาลัยรามคาแหง หัวหมาก (หมายเลขประจาตัวสอบขึ้นต้นด้วยเลข ๙)
7.๒ การสอบรอบที่สอง
7.๒.๑ การสอบรอบที่ ส องครั้ ง ที่ ๑ (การรั บ เอกสารผู้ ส อบผ่ า นภาควิ ช าการ,
การตรวจประวัติอาชญากรรม, การสัมภาษณ์, การตรวจโรค) ให้มารายงานตัว ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ ๓
ถึง ๖ และ ๙ ถึง ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ (ตามกลุ่ม ลาดับ วัน เวลา ที่กาหนดในประกาศฯ)
7.๒.๒ การสอบรอบที่สองครั้งที่ ๒ (การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และการว่ายนา)
ให้มารายงานตัวเข้ารับการทดสอบฯ ระหว่างวันที่ ๒๐, ๒๓ ถึง ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ตามกลุ่ม ลาดับ วัน เวลา ที่กาหนดในประกาศฯ)
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 การประกาศผลสอบทางอิน เทอร์เ น็ต ช่อ งทางเดีย ว http://atc.rta.mi.th/ หรือ
www.radd-rta.com
9. รับฟังคาชีแจง และทาหนังสือสัญญา
วันอาทิตย์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๓ (หมายเลขประจาตัวสอบขึ้นต้นด้วยเลข ๙) บุคคลตัวจริง
และบุคคลสารอง ทุกนาย
๑0. วันรายงานตัว ทาสัญญา เพื่อเข้ารับการศึกษา
รายงานตั ว ท าสั ญ ญา วั น ที่ ๑ ถึ ง ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรี ย นทหารราบ
ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑1. ประกาศเรียกบุคคลสารองเข้ารายงานตัวและทาสัญญา
ประกาศเรียกบุคคลสารองรายงานตัวเข้ารับการศึกษาวันที่ ๑ ถึง ๓1 พฤษภาคม ๒๕๖๓
จนกว่าจะครบตามยอดที่กองทัพบกกาหนดเพื่อทดแทนบุคคลตัวจริงที่สละสิ ทธิ์หรือลาออก และให้รายงานตัว
ตามวันเวลาที่ประกาศเรียก
/ ๑2. เป็นหน้าที่ …
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ที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
ด้วยตนเองจะไม่มีการแจ้งให้ทราบเป็นบุคคลผู้สนใจจะสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก ๔๑ ถนนเทอดดาริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
๑๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ กองอานวยการรับสมัคร ๐ ๒๒๔๑ ๔๐๓๗ และโทรศัพท์ทหาร ๘๙๑๐๐ ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป
13. ผู้ที่สนใจสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบได้ที่ http//www.atc-rta.mi.th
(กรมยุทธศึกษำทหำรบก) หรือ http//www.radd-atc.com (กองคัดสรรและพัฒนำบุคลำกร)
ประกาศ ณ วันที่
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