( สาเนาคู่ฉบับ )

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ
(สาหรับผู้มีความสามารถทางการกีฬา และความสามารถพิเศษอื่นๆ)
ประจาปีการศึกษา 256๔ (ครั้งที่ ๒)
เพื่ อ ให้ ก ารประกาศรั บ สมั ค รและสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า เป็ น นั ก เรี ย นนายสิ บ เหล่ า ทหารราบ
(สาหรับผู้มีความสามารถทางการกีฬา และความสามารถพิเศษอื่นๆ) ประจาปีการศึกษา 256๔ (ครั้งที่ ๒) เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการขยายระยะเวลาการรับสมัครและสอบคัดเลือก จึงให้แก้ไข
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ
(สาหรั บผู้ มี ความสามารถทางการกี ฬา และความสามารถพิ เศษอื่นๆ) ประจาปี การศึ กษา 256๔ ลงวั นที่ ๙ ธั นวาคม
2563 ดังนี้.1. ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 4.1 และ 4.1.3 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“๔.๑ เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (ตลอด 24 ชั่วโมง) ตั้งแต่ วันที่ ๑๑ ธันวาคม 25๖๓ เวลา
00.01 นาฬิกา ถึง ๑ กุมภาพันธ์ 256๔ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา โดยตรวจสอบรายละเอียดคาแนะนาการรับสมัครสอบได้ทาง
http//www.atc-rta.com หรือ http//www.radd-atc.com”
“4.1.๓ ภายหลังการสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้สมัครสอบพิมพ์ใบสมัครเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน และ
พิมพ์ใบชาระเงิน เพื่อนาไปชาระเงิน ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 256๔ เวลา 2๒.00 นาฬิกา
โดยผ่านระบบการชาระเงิน 3 ช่องทางของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ คือ”
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ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
ประจาปีการศึกษา 256๔ (ครั้งที่ 1)
เพื่ อ ให้ ก ารประกาศรั บ สมั ค รและสอบคั ด เลื อ ก บุ ค คลเข้ า เป็ น นั ก เรี ย นนายสิ บ ทหารบก
ประจาปีการศึกษา 256๔ (ครั้งที่ 1) เป็น ไปด้ วยความเรียบร้อย สอดคล้ องกับสถานการณ์ ปั จจุบัน ในการขยาย
ระยะเวลาการรับสมัครและสอบคัดเลือก จึงให้แก้ไขประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครและสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจาปีการศึกษา 256๔ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม 2563 ดังนี้.1. ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 4.1 และ 4.1.3 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“๔.๑ เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (ตลอด 24 ชั่วโมง) ตั้งแต่ วันที่ ๑๑ ธันวาคม 25๖๓ เวลา
00.01 นาฬิกา ถึง ๑ กุมภาพันธ์ 256๔ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา โดยตรวจสอบรายละเอียดคาแนะนาการรับสมัครสอบได้ทาง
http//www.atc-rta.com หรือ http//www.radd-atc.com”
“4.1.๓ ภายหลังการสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้สมัครสอบพิมพ์ใบสมัครเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน และ
พิมพ์ใบชาระเงิน เพื่อนาไปชาระเงิน ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 256๔ เวลา 2๒.00 นาฬิกา
โดยผ่านระบบการชาระเงิน 3 ช่องทางของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ คือ”
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