สนามสอบที่ .........
..............................

ทะเบียนรับ...................................
เลขประจำตัวสอบ.........................

.......ใบคำร้องสิทธิคะแนนเพิ่ม

ชื่อตัว..................................................ชื่อสกุล.............................................เลขประจำตัวประชาชน....................................................
(ขั้นตอนการยื่นเอกสารและการให้คะแนน)

1
ประกาศผลการสอบฯ
- พิมพ์ใบคำร้อง
- รวบรวมเอกสาร/หลักฐาน

2

3

ส่งเอกสาร ณ สนามสอบฯ
- ยื่นเอกสารต่อกรรมการฯ

4

กรรมการ ยศ.ทบ. ตรวจ
- รับมอบเอกสารเพื่อตรวจฯ
- ให้คะแนน/บันทึกผลคะแนนฯ

ส่งผลคะแนนฯ
- หลักฐานถูกต้อง

(ส่วนผู้สอบผ่านขั้นตอนที่ 1)
1. ผู้สอบผ่านการสอบขั้นตอนที่ 1 เฉพาะ ผู้ได้สิทธิคะแนนเพิ่ม ได้ศึกษาข้อมูลการได้สิทธิคะแนนเพิ่ม ตามคำแนะนำในระเบียบการรับสมัคร
และ สอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2564 แล้วยื่นหลักฐาน ห้วงวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2564
ตาม วัน เวลา วันสอบด้วยตนเองต่อกรรมการประจำสนามสอบ ณ สนามสอบภาควิชาการ
2. เอกสารที่นำมาแสดงประกอบด้วย
2.1 ใบคำร้องขอสิทธิคะแนนเพิ่ม
2.2 เอกสาร/หลักฐาน เพื่อยื่นขอสิทธิคะแนนเพิ่ม
2.3 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ .... .... - .... .... .... .... - .... .... .... .... กรุณากรอกตัวเลขให้ชัดเจน (ผูส้ อบผ่านขั้นที่ 1)
(ลงชื่อ).........................................................ผู้สอบผ่านขั้นที่ 1 ลงลายมือชื่อ

เอกสารนามาแสดง (ให้ลงเครืองหมายถูก หรือ เครื่องหมายกากบาท เอกสารซึ่งนามาแสดงฯ)
หนังสือ/ใบรับรองวิทยฐานะฯ
วันทวีคณ
ู พลทหาร
หนังสือ/ประกาศจบหลักสูตรส่งทางอากาศ
เหรียญกล้าหาญ/บิดา,มารดาเสียชีวิตในการรบ
บัตร/หนังสือ ผ่านศึกชัน้ 1 – 4
เหรียญชัยสมรภูมิ/เหรียญชายแดน
บิดา/มารดา ปฏิบตั ิราชการได้วนั ทวีคณ
ู
(ลงชื่อ).........................................................กรรมการประจำสนามสอบลงลายมือชื่อ
(ส่วนกรรมการกรมยุทธศึกษาทหารบก ตรวจสอบ/บันทึกผล)
ตัวเอง
หนังสือ/
ใบรับรอง
วิทย
ฐานะฯ

วันทวีคูณ
เหรียญกล้า
(พลทหาร)/ หาญ/เสียชีวิต
หลักสูตรส่ง ในสนามรบ
ทางอากาศ

บิดา/มารดา
เหรียญ
ชัยฯ
ชายแดน

ผ่านศึก(1-4)

ปฏิบตั ิการ
วันทวีคูณ

รวม
(คะแนน)

ลงลายมือชื่อ
กรรมการตรวจคะแนนเพิ่ม
(กรรมการกรมยุทธศึกษาทหารบก)

(ลงชื่อ).......................................................กรรมการบันทึกผลคะแนนลงลายมือชื่อ

-2คำแนะนำเอกสารการขอสิทธิคะแนนเพิ่ม
1. การขอสิทธิคะแนนเพิ่มเป็นสิทธิส่วนบุคคล ผู้มีความประสงค์จะชอยื่นสิทธิ หรือไม่แล้วแต่ความประสงค์
2. หากมีความประสงค์ขอยื่นสิทธิ เพื่อความสะดวกในการตรวจเอกสาร ให้จัดเรียงเอกสารมอบให้กรรมการ ดังนี้
2.1 ใบคำร้องสิทธิคะแนนเพิ่ม
2.2 เอกสาร หลักฐานคะแนนเพิ่ม (ฉบับถ่ายเอกสารให้รับรองสำเนาด้วยตนเอง)
3. หลักเกณฑ์การยื่นเอกสารขอรับสิทธิคะแนนเพิ่ม
3.1 สิทธิของตัวเอง
3.1.1 บุคคลพลเรือน ได้แก่ หนังสือ/ใบวิทยฐานะสำเร็จการฝึกวิชาทหารตาม กม. ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่
1-5 แสดงผลว่าสำเร็จการฝึกฯ ให้เลือก เอกสารฉบับที่ได้คะแนนสูงสุดมาฉบับเดียว
- นศท./รด.ปี 1 ได้ 3 คะแนน
- นศท./รด.ปี 2 ได้ 4 คะแนน
- นศท./รด.ปี 3 ได้ 5 คะแนน
สูงสุดได้อย่างเดียว
- นศท./รด.ปี 4 ได้ 6 คะแนน
- นศท./รด.ปี 5 ได้ 7 คะแนน
3.1.2 ทหารกองประจำการผู้ปฏิบัติหน้าที่พิเศษ (เฉพาะผู้สมัครหลักสูตร นนส. เหล่า ร.) ได้แก่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้วันทวีคูณ
ไม่น้อยกว่า 120 วัน หรือ ผู้จบหลักสูตรส่งทางอากาศ ให้เลือก เอกสารฉบับทีไ่ ด้คะแนนสูงสุดมาฉบับเดียว
- วันทวีคูณพลทหาร
ได้ 4 คะแนน
สูงสุดได้อย่างเดียว
- ผู้ได้รับปีกร่ม (มีประกาศ) ได้ 5 คะแนน
3.2 สิทธิของบิดาหรือมารดา
ได้แก่ เหรียญกล้าหาญ โดยบิดาเสียชีวิต หรือทุพลภาพในการรบ, บัตรผ่านศึกชั้นที่ 1-4 , มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้
เหรียญชัยสมรภูมิ หรือ เหรียญชายแดน และหลักฐานบิดา,มารดา ปฏิบัติราชการได้วันทวีคูณ ให้เลือก เอกสารฉบับที่ได้คะแนน
สูงสุดมาฉบับเดียว
- เหรียญกล้าหาญ, บิดาเสียชีวิต หรือทุพลภาพฯ (ราชกิจจาฯ, คำสั่งฯ) ได้ 10 คะแนน
- บัตรผ่านศึกชั้นที่ 1
ได้ 10 คะแนน (หนังสือองค์การสงเคราะห์ฯ)
สูงสุดได้
- บัตรผ่านศึกชั้นที่ 2 – 4 ได้ 5 คะแนน (หนังสือองค์การสงเคราะห์ฯ)
อย่างเดียว
- เหรียญชัยสมรภูมิ, เหรียญชายแดน ได้ 5 คะแนน (ราชกิจจาฯ)
- บิดา,มารดา ปฏิบตั ิราชการได้วันทวีคูณ ได้ 5 คะแนน (ราชการทัพ)
4. การยื่นสิทธิผู้มีความสามารถทางการกีฬา คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการทดสอบฯ และรับมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว หากผู้มี
ความสามารถทางการกีฬา มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มในหลักเกณฑ์นี้ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้ชี้แจงในเอกสารนี้
5. การยื่นเอกสาร ให้ส่งหลักฐานให้กรรมการประจำสนามสอบ ในวันสอบภาควิชาการ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง แล้วลงลายมือชื่อ
กรรมการไว้เป็นหลักฐาน เอกสารจะถูกรวบรวมส่งให้ กรรมการกรมยุทธศึกษาทหารบก ดำเนินการต่อไป
6. กรรมการกรมยุทธศึกษาทหารบก ทำการตรวจเอกสาร/หลักเกณฑ์การให้คะแนน แล้วส่งผลให้คณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เพิ่มคะแนนตามสิทธิทไี่ ด้รับ ก่อนการประกาศผลการสอบในขั้นที่ 2
7. หากมีข้อสงสัย เพื่อป้องกันผู้แอบอ้างหรือหลอกลวง หากมีความประสงค์ขอตรวจสอบสิทธิคะแนนเพิ่ม สามารถดำเนินการได้ โดยยื่น
เอกสารเพื่อขอตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง ณ กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก ตั้งแต่วันที่ 7 – 14 เมษายน 2564
เป็นต้นไป (ในเวลาราชการ)
ผู้สอบผ่านขั้นที่ 1ได้อ่านและทำความเข้าใจในข้างต้นแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ).........................................................ผูส้ อบผ่านขั้นที่ 1 ลงลายมือชื่อ

