คำแนะนำ
กำรรับสมัครนักเรียนนำยสิบทหำรบก และนักเรียนนำยสิบเหล่ำทหำรรำบ
ประจำปีกำรศึกษำ 2561
----------------------------ข้อ 1. ควำมมุ่งหมำย
กองทัพบกมีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก เพื่อเป็นผู้นาหน่วย
ทหารที่ดี มีจริยธรรม และมีความรู้ทางทหารที่เหมาะสมกับตาแหน่งที่บรรจุ ตามหลักสูตรของกองทัพบก จานวน 2 หลักสูตร
ดังนี้
1.1 หลักสูตรนักเรียนนำยสิบทหำรบก หลักสูตร 1 ปี เมื่อสาเร็จการศึกษาจะบรรจุเข้ารับราชการเป็น สิบตรี
ประจาการในเหล่าต่างๆ ของกองทัพบก จานวน 13 เหล่า จานวน 1,980 นาย มียอดการจัดหาดังนี้
1.1.1 บุคคลพลเรือน
จานวน 1,188 นาย
1.1.2 ทหารกองประจาการ
จานวน 792 นาย
1.2 นักเรียนนำยสิบเหล่ำทหำรรำบ หลักสูตร 1 ปี เมื่อสาเร็จการศึกษาจะบรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจาการ
เหล่าทหารราบ เป็นหลักสูตร พิเศษของกองทัพบกผลิตนักเรียนนายสิบให้ เหล่าทหารราบ ให้สิทธิเฉพำะทหารกองประจาการ
สังกัดกองทัพบก ที่มีคุณสมบัติ ตามวัน เวลา รับราชการซึ่งครบกาหนดปลด และทหารกองประจาการของกองทัพบก ซึ่งปลด
ประจาการแล้ว (ทหารเกณฑ์) ไม่รับ ผู้สาเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ,ทหารเกณฑ์จากกองทัพเรือ, กองทัพอากาศ มียอดการ
จัดหา จานวน 700 นาย
ข้อ 2. ประเภทผู้สมัครตำมหลักสูตร
2.1 หลักสูตรนักเรียนนำยสิบทหำรบก หลักสูตร 1 ปี ได้แก่
2.1.1 บุคคลพลเรือน อายุ 18 ปี ถึง 22 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ.2543)
- เป็ น ผู้ ก าลั งศึ ก ษ า ห รื อ ส าเร็ จ ก า รศึ ก ษ า ชั้ น มั ธย ม ศึ ก ษ า ต อ น ป ล าย ห รื อ เที ย บ เท่ า
- เป็น ทหารกองเกิน (ไม่ได้เรียน รด.)
- อายุ 18 – 20 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้เกิด พ.ศ. 2541 – 2543 มีหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบสาคัญฯ
(แบบ สด.9)
- อายุ 18–22 ปีบริบูรณ์ ผู้เกิด พ.ศ.2539 - 2543 เป็นผู้อยู่ระหว่ำงการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชา
ทหาร ของศูนย์การกาลังสารองหรือหน่วยฝึกวิชาทหารของ มณฑลทหารบก มีหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบสาคัญฯ (แบบ
สด.9) มีตราประทับจากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ว่าอยู่ระหว่างการนาขึ้นทะเบียนกองประจาการ อายุ
18–22 ปีบริบูรณ์ ผู้เกิด พ.ศ.2539 - 2543 เป็นผู้สำเร็จ หลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 - 5 (รด.ปี 3 - 5) ของมณฑล
ทหารบก มีหลักฐานทหารทหาร ได้แก่ หนังสือสาคัญฯ (แบบ สด.8)
- ไม่รับ ผู้มีอายุย่าง 21 ปีบริบูรณ์ ผู้เกิด พ.ศ.2540 ต้องอยู่ในกาหนดรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร
และผู้อยู่ในกาหนดเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจาการ ประจาปี 2561 ได้แก่ ผู้ที่อยู่ในบัญชีคนขาดการ
ตรวจเลือกฯ , บัญชีกาหนดเรียกบุคคลธรรมดา, บัญชีบุคคลยกเว้นหรือผ่อนผัน, บัญชีคนผ่อนผัน) เว้น ผู้อยู่ระหว่างการฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) หรือ สาเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)
- อายุ 22 ปี บริบู รณ์ ผู้เกิด พ.ศ.2539 มี หลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบสาคัญ ฯ (แบบ สด.9) และ
ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) ผลการจับสลาก “ดา”
2.1.2 ทหำรกองประจำกำร อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2537
2.1.2.1 ทหารกองประจาการสังกัด กองทัพ เรือ กองทัพ อากาศ กองบัญ ชาการกองทัพ ไทย และ
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
2.1.2.2 ทหารกองประจาการ สังกัดกองทัพบก และทหารกองประจาการแต่งกายกองทัพบก สังกัด
กองบัญชาการกองทัพไทย หรือสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (มีรหัส password ให้หน่วยติดต่อ ทภ. หรือ กคพบ.ยศ.ทบ.)

-22.1.3 พลอำสำสมัคร (ประจำกำร) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.
2537
2.1.4 อำสำสมัครทหำรพรำน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2537
2.2 หลักสูตรนักเรียนนำยสิบเหล่ำทหำรรำบ หลักสูตร 1 ปี อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2537
2.2.1 ทหารกองประจ าการ สั ง กั ด กองทั พ บก และทหารกองประจ าการแต่ ง กายกองทั พ บก สั ง กั ด
กองบัญชาการกองทัพไทย หรือสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อ นวันรายงานตัวเข้ารับ
การศึกษา หรือผู้ครบกาหนดปลดในเดือน เม.ย.61
2.2.2 ทหารกองหนุน ได้แก่ ทหารเกณฑ์ ที่เคยเป็นทหารกองประจาการในสังกัดกองทัพบก (ให้บันทึกเลข
ประจาตัว 10 หลัก จึงเข้าทาการกรอกข้อมูลได้) ไม่รับ ผู้สาเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) และกองหนุนสังกัด ทร., ทอ.
2.2.3 พลอำสำสมัคร (ประจำกำร) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.
2537
2.2.4 อำสำสมัครทหำรพรำน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2537
ข้อ 3. คุณสมบัติ(เฉพำะ)
ในแต่ละหลักสูตรสำหรับทหำรทหำรกองประจำกำร
3.1 หลักสูตรนักเรียนนำยสิบทหำรบก
3.1.2 ผู้เป็นทหารกองประจาการ ในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ
และกองทัพอากาศ (ทุกผลัด) อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2537) ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญำตจากผู้บังคับบัญชา
แล้ว ไม่มีผลกระทบต่อการปรับย้ายของหน่วยต้นสังกัด และเวลารับราชการทหารกองประจาการ ทั้งนี้กองทัพบกจะให้สิทธิใน
การสมัครสอบ แต่ต้องเข้ารับการสอบคัดเลือกกับบุคคลพลเรือน
3.1.2 ทหารกองประจาการ ในสังกัดกองทัพบก (ทุกผลัด) และทหารกองประจาการแต่งกายกองทัพบกสังกัด
กองบัญชาการกองทัพไทย และสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ทุกผลัด) ต้องได้รับอนุญำตจากผู้บังคับบัญชาให้ทาการ
สอบคัดเลือกได้
3.2 หลักสูตรนักเรียนนำยสิบเหล่ำทหำรรำบ
3.2.1 ทหำรกองประจำกำร ในสังกัดกองทัพบก มีเวลาอยู่ในกองประจาการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
ผู้ที่กาลังจะครบปลดจากกองประจาการใน เม.ย.61 อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2537)
3.2.2 พลอำสำสมัคร (ประจำกำร) และอำสำสมัครทหำรพรำน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี
บริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2537) ให้เลือกได้หลักสูตรเดียว ตามคุณสมบัติและหลักฐานทางทหาร
3.2.3 ทหำรกองหนุน เฉพำะผู้ที่เคยเป็นทหำรกองประจำกำร (ทหำรเกณฑ์) ในสังกัดกองทัพบกมำแล้ว
อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2537)
ข้อ 4. คุณสมบัติทั่วไป
4.1 วุฒิ การศึ กษา สาเร็จการศึก ษาชั้น มัธยมศึก ษาตอนปลาย (ม.6) สายสามั ญ สายอาชี พหรือเที ยบเท่ า ตาม
หลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
4.2 เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณะเพศก่อนสอบภาควิชาการ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือหนีราชการ
4.3 มีสั ญ ชาติ ไทย และบิ ด ามารดาต้ อ งมี สัญ ชาติ ไทยโดยการเกิด แต่ถ้ าบิ ด าเป็ น นายทหารสั ญ ญาบั ต ร หรื อ
นายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
4.4 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่ การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกาย
ไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด ไม่เป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ( ผนวก ก หน้า 13 )
4.5 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน

-34.6 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างเป็นจาเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคา
พิพากษาโทษจาคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
4.7 ต้องว่ายน้าได้ในระยะทางไม่น้อยกว่า 25 เมตร ต้องผ่านขั้นตอนการ
ตรวจโรค ทดสอบสมรรถภาพ ร่างกาย ตามเกณฑ์ที่กาหนด
4.8 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
4.9 ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
4.10 เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
4.11 ไม่เป็นผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจาการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
ในปีที่สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
4.12 ผู้ที่ขอผ่อนผัน ไม่เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจาการในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2561) และผู้ที่จะต้องเข้ารับ
การตรวจเลือกเป็นทหารกองประจาการในปี 2561 ไม่มีสิทธิสมัครสอบ
ข้อ 5. หลักฐำนในกำรขอรับสิทธิพิเศษ และ/หรือสิทธิคะแนนเพิ่ม
5.1 หลักฐำนขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มด้ำนกำรทหำรทั้งของผู้สมัครและของบิดำมำรดำ ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะ
ขอรับสิทธิพิเศษ หรือ ขอรับสิทธิคะแนนเพิ่ม ต้องยื่นแสดงควำมจำนงในกำรยื่นหลักฐำน กำรขอรับสิทธิพิเศษ หรือ สิทธิ
คะแนนเพิ่ม ด้วยตนเอง ในวันที่ 30 มกรำคม – 2 กุมภำพันธ์ 2561 ณ กรมยุทธศึกษำทหำรบก ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต
กรุงเทพมหำนคร ในเวลำรำชกำร มิฉะนั้นถือว่ำท่ำนไม่ขอรับสิทธิตำมที่ทำงรำชกำรกำหนด
5.1.1 หลักฐานแสดงว่า ผู้สมัครสาเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร
ตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 5 ซึ่งต้องเป็นเอกสารที่ออกให้โดยศูนย์ฝึกกาลังสารอง หน่วยบัญชาการ
กาลังสารอง หรือ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หรือ หน่วยฝึกวิชาทหารของมณฑลทหารบก และจังหวัดทหารบก เท่านั้น
(ตัวอย่างหน้า 27)
5.1.2 หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ
5.1.3 หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือคนงาน ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพ
ในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาการตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น
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
5.1.4 หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือคนงาน ซึ่งได้กระทาหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มี
การรบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างที่มีพระบรมราชโองการ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่ง
มีสิทธิได้รับเวลาราชการเป็นทวีคูณ ตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
5.1.5 หลักฐานแสดงว่า เป็ นทหารกองประจาการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามไม่น้อยกว่า 120 วัน ก่อน
วันที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก
5.2 หลักฐำนสิทธิพิเศษผู้มีควำมสำมำรถทำงกำรกีฬำ ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะขอใช้สิทธินักกีฬาจะต้องมี
ความสามารถตามระดับนักกีฬาตามที่ ทบ.กาหนด และความต้องการที่ ทบ. ต้องการในแต่ละปี โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกต้อง
สมัครสอบชำระเงินค่ำสมัครไปยังธนำคำรแล้ว จึ งสำมำรถยื่นหลั กฐำนกำรขอใช้ สิทธินั กกีฬำ ในห้วงวันที่ 25 ธันวำคม 17 มกรำคม 2561 ได้ด้วยตนเอง เว้น วันหยุดราชการ ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดด าริ เขตดุ สิ ต กรุงเทพฯ
พร้อมหลักฐานได้แก่ วุฒิบัตรทางการกีฬา (เอกสารตัวจริงมา) และสาเนา พร้อมปรินท์ใบสมัครฯ จานวน 1 ชุด
5.2.1 คุณ สมบัติผู้สมัคร ต้องมีเอกสารรับรองความสามารถทางการกีฬาที่แสดงว่าเป็นนักกีฬาตัวแทน
ทีมชาติ นักกีฬาตัวแทนเยาวชนทีมชาติ นักกีฬานักเรียนไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชิงแชมป์เอเชีย หรืออาเซียน หรือ
นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรือกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ที่ นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสโมสรในรายการ
สูงสุดของสมาคมกีฬาชนิดนั้น ๆ นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากองทัพไทย นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสถาบันการ

-4พลศึกษา นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนของสานักงานพัฒนากีฬาและการ
ท่องเที่ยว ภายในห้วง 2 ปี และนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ผู้ที่ได้สิทธิ ต้องมีคะแนน
สะสม (GPA) ไม่น้อยกว่า 1.6
5.2.2 หลักฐานวุฒิบัตรซึ่งนามาแสดงต้องเป็นเอกสารที่ออกให้โดยส่วนราชการดังนี้
- นัก กีฬ าตัว แทนทีม ชาติ วุฒิ บัตรออกให้โดยการกีฬ าแห่งประเทศไทย หรือ คณะกรรมการ
โอลิมปิคแห่งประเทศไทย
- นักกีฬาตัวแทนเยาวชนทีมชาติ วุฒิบัตรออกให้โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย
- นักกีฬาตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนชิงแชมป์เอเชีย หรือนักเรียนอาเซียน
วุฒิบัตรออกให้โดยกรมพลศึกษา
- นั กกี ฬ าที่ เข้ าร่วมการแข่งขั น กี ฬ าแห่ งชาติ หรือ กีฬ าเยาวชนแห่ งชาติ นั ก กี ฬ าเขตการศึก ษา
วุฒิบัตรออกให้โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย
- นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสโมสร วุฒิบัตรออกให้โดยสมาคมการกีฬาแต่ละประเภท
- นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย หรือกีฬาโรงเรียน
กีฬาและกีฬานักเรียนของสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย วุฒิบัตรออกให้โดยสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย
- นัก กีฬ าที่เ ข้า ร่ว มการแข่ง ขัน กีฬ ากองทัพ ไทย หนัง สือ รับ รองจากส านัก งานกีฬ าทหาร
กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
- นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกของปีที่ผ่านมา วุฒิบัตรออกให้โดยสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนากีฬากองทัพบก
5.2.3 ชนิ ด กี ฬ าซึ่ งก าหนดคุ ณ สมบั ติ ในการรับ สมั ค ร จ านวน 20 ชนิ ด กี ฬ า ได้ แ ก่ กรีฑ ำ มวยสำกล
สมั ค รเล่น มวยไทยสมั ครเล่ น แบดมิ น ตั น บำสเกตบอล จัก รยำน ฟั น ดำบ ฟุ ตบอล ฟุ ตซอล เปตอง รัก บี้ ฟุตบอล
เซปักตะกร้อ ยิงปืน ฮอกกี้ ว่ำยน้ำ เทนนิส เทเบิลเทนนิส เทควันโด และวอลเล่ย์บอล
5.2.4 การใช้สิทธินักกีฬาสงวนไว้ เฉพำะผู้ที่ได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันภำยในเวลำ 2 ปี นับจำกวันที่ยื่น
ใบสมัคร (ปี พ.ศ.2559 – 2560)
ข้อที่ 6 กำหนดกำรทดสอบผู้มีควำมสำมำรถทำงกำรกีฬำ
ผู้ยื่นหลักฐานการขอใช้สิทธินักกีฬา ได้ยื่นเอกสารใบรับรองวุฒิ บัตรการเป็น นักกีฬาตามที่กาหนด ให้กรรมการ
รับสมัครตรวจสอบหลักฐานในขั้นต้นแล้ว กรรมกำรรับสมัครฯ จะออกใบนัดให้กับผู้สมัครที่ขอใช้สิทธินักกีฬำ เพื่อไปทาการ
ทดสอบความสามารถทางการกีฬา ณ สนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ในวั น ที่ 26 มกรำคม
2561 เวลำ 0700 ณ สนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร (หากผู้ยื่นสิทธิแล้วไม่มาทาการทดสอบตาม
วัน เวลา ที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ) ทั้งนี้ผู้ที่ยื่นสิทธิเข้ารับการทดสอบหากไม่ได้รับการคัดเลือก แต่มีผลการทดสอบในเกณฑ์
ดี หรือ ดีมาก จะได้รับสิทธิคะแนนเพิ่มตามหลักเกณฑ์ที่กองทัพบกกาหนด
ข้อ 7. กำหนดกำร และวิธกี ำรสมัครทางอินเทอร์เน็ต
7.1 กำหนดกำร
- รับ สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (ตลอด 24 ชั่วโมง) http//www.atc-rta.com (กรมยุทธศึกษาทหารบก)
หรือ http//www.radd-atc.com (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร) ตั้งแต่ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 00.01 นาฬิกา
ถึง 25 มกราคม 2561 เวลา 18.00 นาฬิกา (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
- ผู้สมัครผ่านธนาคารกรุงไทย ให้ ชาระเงินค่าสมัคร ผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ถึง
28 มกราคม 2561
7.2 วิธกี ำรสมัคร

-57.2.1 ผู้สมัครสามารถ Download ระเบียบการสมัครสอบ เพื่อศึกษาคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละประเภท
ตามเงื่อนไขการรับสมัคร และระเบียบการตามที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก
7.2.2 ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัคร พร้อม Upload รูปภาพ เป็นไฟล์ รูปภาพ ขนาดไม่เกิน 1MB และหลักฐาน
ด้านการศึกษา และหลักฐานทางทหาร เป็นไฟล์ PDF เพื่อใช้ประกอบหลักฐานในการสมัคร ทาง Website http//www.atcrta.com (กรมยุทธศึกษาทหารบก) หรือ http//www.radd-atc.com (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร)
7.2.3 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัครให้ถูกต้อง จากนั้นยืนยันการส่งใบสมัคร (เมื่อผู้สมัคร
ยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้ หากต้องการแก้ไขให้ติดต่อที่เจ้าหน้าที่ระบบกรมยุทธศึกษา
ทหารบก เพื่อทาการแก้ไขเท่านั้น ธนาคารกรุงไทย ติดต่อทีc่ all-center โทรศัพท์ 0-2241-4068, 0-2241-4036 ต่อ1234
7.2.4 ภายหลังการสมั ค รเสร็จสิ้ น ผู้ สมั ค รสามารถพิ ม พ์ ใบสมั ค รได้ แต่ไม่ มีเลขประจ าตัว สอบ และเมื่ อ
เจ้าหน้าที่ระบบตรวจสอบเอกสาร และอนุญาตแล้ว ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบชาระเงิน เพื่อนาไปชาระเงินตรงตามไบชาระเงิน
ธนาคาร ตามข้อ 7.1
7.2.4.1 ค่ าธรรมเนี ย มการสมั ค รส าหรั บ บุ ค คลพลเรื อ น ทหารกองประจ าการสั งกั ด กองทั พ เรื อ
กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และทหารกองหนุน เป็นจานวนเงิน 300 บาท
ค่าบริการของธนาคาร จานวน 30 บาท
7.2.4.2 ค่าธรรมเนี ยมการสมัค รสาหรับ ทหารกองประจ าการและทหารกองประจ าการแต่ งกาย
กองทัพบก สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยและสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, พลอาสาสมัคร และอาสาสมัครทหารพราน
สังกัด เป็นจานวนเงิน 200 บาท ค่าบริการของธนาคาร จานวน 30 บาท
7.2.5 ภายหลังจากนาใบชาระเงิน ไปชาระเงินที่ธนาคาร ธนาคารจะคืนใบชาระเงินในส่วนที่ 1 ให้กับผู้สมัคร
เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันชาระเงิน ประกอบบัตรประจาตัวสอบเพื่อใช้แสดงในวันสอบภาควิชาการ
7.2.6 ผู้สมัครที่มีการชาระเงินแล้ว ภายหลังจากการรับสมัครเสร็จสิ้น ระบบจะทาการประมวลผล เพื่อจัดลาดับ

เลขประจาตัวสอบให้ ท่านสามารถพิมพ์บัตรประจาตัวสอบ ซึ่งมีการระบุ หมายเลขประจาตัวสอบ สถานที่สอบ ทั้งนี้ควรไปถึง
สถานที่สอบไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง (จะทาการเรียกขึ้นห้องสอบ)
ข้อ 8. หลักฐำนกำรสมัครสอบ
ผู้สมัครจะต้องเตรียมหลักฐานการสมัคร เพื่อเป็นข้อมูลเพื่อใช้กรอกข้อมูลการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ดังนี้
8.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
8.2 สาเนาทะเบียนบ้านตัว, บิดา, มารดา สัญชาติเป็นไทยโดยการเกิด
8.3 ข้อมูลทะเบียนราษฎร ของ ปู่, ย่า, ตา, ยาย
8.4 สาเนาประกาศนียบัตร หรือ สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) หรือ หนังสือรับรองของสถานศึกษา
แสดงว่า กาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า พร้อมสาเนา
8.5 หลักฐานทางทหาร (แล้วแต่คุณสมบัติการสอบแต่ละประเภท)
8.5.1 ใบสาคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) พร้อมสาเนา สาหรับทหารกองเกินอายุ 18 – 22 ปีบริบูรณ์
8.5.2 หนังสือสาคัญฯ (แบบ สด.8) พร้อมสาเนา สาหรับทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (นศท.) สมัครได้
หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก, ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (พลอาสาสมัคร, อาสาสมัครทหารพราน) สมัครหลักสูตร
นักเรียนนายสิบทหารบก หรือ หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง และทหารกองหนุน

-6ประเภทที่ 1 (ทหารกองหนุน ) สมัครหลักสูตรนักเรียนนายสิ บ เหล่าทหารราบ ได้ หลักสูต รเดียวเว้น ผู้อายุไม่เกิน 22 ปี
บริบูรณ์ ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2538 สามารถสอบแข่งขันหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ได้อีกหลักสูตรหนึ่ง
8.5.3 กรณี ท หารกองหนุ น ไม่ มี ห นั งสื อ ส าคั ญ ฯ (แบบ สด.8) พร้ อ มส าเนา หากมี ส าเนาทะเบี ย นกอง
ประจาการ (แบบ สด.3) พร้อมสาเนา หากนาเอกสารมาแสดงต้องมีการบันทึกปลดด้านหลังให้เรียบร้อย
8.5.4 ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจาการ (แบบ สด.43) พร้อมสาเนา
- สาหรับทหารกองเกินอายุ 22 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ผลการตรวจเลือกฯ ต้องไม่ขัดต่อการรับราชการทหาร
- สาหรับทหารกองประจาการ ช่องผลการจับสลาก มีการบันทึก หน่วย/ผลัด เข้ารับราชการทหารกอง
ประจาการ และเวลารับราชการ
ข้อ 9. กำหนดกำรและข้อปฏิบัติกำรสอบภำควิชำกำร
9.1 บุคคลพลเรือน, ทหารกองประจาการสังกัดกองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย สานักงาน
ปลั ด กระทรวงกลาโหม วั น เสำร์ ที่ 17 กุ ม ภำพั น ธ์ 2561 เวลำ 1300 ณ มหำวิ ท ยำลั ย รำมค ำแหงหั ว หมำก และ
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง วิทยำเขตบำงนำ (หมำยเลขประจำตัวสอบขึ้นต้นด้วยเลข 1)
9.2 ทหำรกองประจำกำร, พล อส.(ประจำกำร), อส.ทพ. และทหำรกองหนุน วัน อำทิ ตย์ที่ 18 กุมภำพั น ธ์
2561 เวลำ 1300 ณ มหำวิทยำลัยรำมคำแหงหัวหมำก (หมำยเลขประจำตัวสอบขึ้นต้นด้วยเลข 9)
วิชำทำกำรสอบภำควิชำกำร (จำนวน 120 ข้อ) เวลำ 1 ชั่วโมง 30 นำที ได้แก่ วิชำวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์,
ภาษาอั งกฤษ และภาษาไทย วิชาละ 25 ข้ อ รวม 100 ข้ อ และวิชาความรู้ทั่ วไป 20 ข้ อ ตาม ข้ อ 9.1 (เนื้ อ หาศาสตร์
พระราชา, ศีลธรรม, ความรู้เกี่ยวกับทหารเบื้องต้น) ตามข้อ 9.2 (เนื้อหาศาสตร์พระราชา, ศีลธรรม และวิชาทหารตามแบบ
การฝึกทหารใหม่)
9.3 ข้อปฏิบัติผู้สมัครสอบ
9.3.1 ตรวจสอบที่นั่งสอบ ระบุในบัตรประจาตัวสอบ กับแผนผังซึ่งติดด้านหน้าอาคาร
9.3.2 การแต่งกาย
- นักเรียน นักศึกษา แต่งกายตามเครื่องแบบสถาบัน ห้ามแต่งกายชุดพลศึกษา
- ทหารกองประจาการ พลอาสาสมัคร(ประจาการ) สังกัดกองทัพบก, อาสาสมัครทหารพราน สังกัด
กองทัพบก แต่งกายตามต้นสังกัด
- ทหารกองหนุน แต่งกายชุดสุภาพ เสื้อคอปก กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น ผู้แต่งกายไม่ถูกต้องไม่
อนุญาตเข้าห้องสอบ
9.3.3 ให้เตรียมดินสอดาอย่างน้อย (2 บี) ยางลบ บัตรประจาตัวสอบ บัตรประจาตัวประชาชน
9.3.4 เวลา 11.00 นาฬิกา เจ้าหน้าที่จะเรียกให้เข้าแถวเพื่อเตรียมตัวตัวสอบทางเทคนิค ก่อนขึ้นห้องสอบ
(ห้ำมนาอุปกรณ์ ที่ไม่เกียวข้องกับการสอบ เช่น นาฬิกาที่เป็นเครื่องคิดเลข โทรศัพท์มือถือเพจเจอร์ หรือเครื่องมือสื่อสาร
แบบพกพาทุกชนิด เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด มิฉะนั้นถือว่าเจตนาทุจริต
9.3.5 การเข้าห้องสอบ
- กรรมการควบคุมการสอบจะเรียกเข้าห้องสอบ ตามลาดับแถว และเลขที่นั่งสอบตามแผนผังห้องสอบ
- ตรวจสอบเลขที่นั่ง กับสติกเกอร์ด้านหน้าที่นั่งสอบให้ถูกต้อง
- ผู้เข้าห้องสอบจะต้องเตรียม “บัตรประจำตัวสอบ” และ “บัตรประจำตัวประชำชน” ไว้ให้กรรมการ
ประจาแถวตรวจสอบ
- เมื่อกรรมการแจกปัญหาสอบและใบกระดาษคาตอบแล้ว ห้ามเปิดปัญหาสอบโดยเด็ดขาด
- เมื่อเริ่มทาปัญหาสอบแล้ว ไม่อนุญาตให้ผเู้ ข้าสอบที่มาช้าทาการสอบ
- ห้ามแสดงกริยาที่อาจจะส่อไปในทางทุจริต ทุกกรณี
- ให้ปฎิบัติตามคาแนะนาในการเขียนใบคาตอบตามที่หัวหน้าห้องสอบชี้แจง หากฝนรหัสผิดเครื่อง

-7คอมพิวเตอร์ อาจจะไม่ตรวจใบคาตอบเป็นเหตุทาให้ไม่ได้คะแนนในการสอบครั้งนั้น
ข้อ 10. ประกำศผลสอบภำควิชำกำร
วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2561 ทางอินเทอร์เน็ต www.atc-rta.com ทั้งนี้ผู้สอบผ่านภาควิชาการให้ จดจาลาดับที่
ประกาศ (ประกาศเรียงตามหมายเลขประจาตัวสอบ) เพื่อให้ไปทาการสอบรอบที่สองตรงตาม วัน เวลา ที่กาหนด (ผู้ไม่ไป
สอบตรงตำมวัน เวลำ ทีก่ ำหนด ถือว่ำท่ำนได้สละสิทธิในกำรสอบรอบที่สอง)
ข้อ 11. วิธีปฏิบัติในกำรยื่นหลักฐำนผู้สอบผ่ำนภำควิชำกำร
หลักฐานหรือเอกสารซึ่งผู้สมัครได้กรอกข้อความในใบสมัครตามความเป็นจริง และหลักฐานที่นามาแสดงต้องเป็น
หลักฐานที่ถูกต้อง (ไม่แก้ไขหรือปลอมแปลงให้ผิดจากข้อเท็จจริง) เมื่อทางราชการได้ตรวจพบในขั้นตอนการสอบใด ๆ หรือ
เมื่อรายงานตัวทาสัญญาเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทั้งสอง หลักสูตรแล้วก็ตาม จะถือว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กองทัพบก
กาหนด ทางราชการมีสิทธิที่จะให้บุคคลผู้นั้น พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนนายสิบทั้งสองหลักสูตร หรือออกจากราชการได้
โดยทางราชการจะไม่รับ ผิด ชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และบุค คลผู้นั้น จะต้อ งชดใช้ค่า เสีย หายให้กับ ทางราชการตลอดจน ถูก
ดาเนินคดีตามกฎหมายโดยทันที
ข้อ 12. กำหนดกำรยื่นเอกสำรผู้สอบผ่ำนภำควิชำกำรและตรวจประวัติอำชญำกรรม (ในวันที่ 6 – 9 มีนำคม 2561)
12.1 ให้ผู้สอบผ่านภาควิชาการ จดจา ลาดับ และ วัน เวลา ที่กาหนดยื่นเอกสารในประกาศผลการสอบฯ ทั้งนีต้ ้อง
มายื่นหลักฐานด้วยตนเอง
การแต่งกาย
- นักเรียน นักศึกษา แต่งกาย ตามเครื่องแบบของสถาบัน ทั้งนี้ อนุญาตให้แต่งกายสุภาพ เสื้อคอปก กางเกง
ขายาว รองเท้าหุ้มส้น
- ทหารกองประจาการ พลอาสาสมัคร (ประจาการ) สังกัดกองทัพบก และอาสาสมัครทหารพราน (สังกัด
กองทัพบก) ให้แต่งกายตามต้นสังกัด
- ทหารกองหนุน ผู้เคยเป็น ทหารเกณฑ์ในสังกัดกองทัพบก ให้แต่งกายสุภาพ เสื้อคอปก กางเกงขายาว
รองเท้าหุ้มส้น
12.2 การตรวจประวัติอาชญากรรม จะกระทาโดยเจ้าพนักงานตารวจของสานักงานตารวจแห่งชาติ ซึ่งจัดมาสนับสนุน
กรมยุท ธศึก ษาทหารบก เท่านั้ น ผู้สมัครจะต้ องเสี ยค่ำธรรมเนี ยมกำรตรวจสอบประวัติ รำยละ 100 บำท ตามประกาศ
สานักงานตารวจแห่งชาติ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการขอสาเนาข้อมูลข่าวสารของราชการในการตรวจประวัติอาชญากรรม
ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555
ข้อ 13. หลักฐำนกำรหรือเอกสำรผู้สอบผ่ำนภำควิชำกำร ยื่นให้กรรมกำรตรวจหลักฐำน
13.1 ซองบรรจุเอกสารสีขาว ขนาด 9x10 นิ้วสาหรับบุคคลพลเรือน ให้ใช้ซองสีขาว และทหารกองประจาการและ
ทหารกองหนุน ให้ใช้ซองสีน้าตาลโดยดาวน์โหลดข้อมูลปิดหน้าซองเอกสารที่หน้าแรกของระบบการรับสมัครได้ที่ ทางเว็บไซต์
ยศ.ทบ. http//www.radd-atc.com
13.2 สาเนาบัตรประจาตัวสอบ จานวน 1 ชุด พร้อมเจ้าตัวรับรองสาเนา
13.3 ใบสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต จานวน 1 ชุด พร้อมเจ้าตัวรับรองสาเนา
13.4 สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือสาเนาทะเบียนบ้านที่นายทะเบียนรับรอง ของตัวเอง และบิดา-มารดา
โดยกาเนิด ต้องแสดงวัน เดือน ปี เกิดที่ชัดเจน ระบุสัญชาติเป็นไทยโดยการเกิดของผู้สมัครและของบิดา มารดา โดยกาเนิด
ของผู้สมัครให้ชัดเจน จานวน 1 ชุด พร้อมเจ้าตัวรับรองสาเนา
13.4.1 ในกรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันกับผู้สมัครให้นาสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา
มารดา มาแสดงด้วย
13.4.2 ในกรณีที่บิดา มารดา ถึงแก่กรรมและไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ให้นาหลักฐานสาเนาใบมรณะบัตร หรือ
หลักฐานอื่นของทางราชการมาประกอบ เช่นใบสูจิบัตร, หนังสือรับรองการเกิด เพื่อแสดงสัญชาติของบิดา มารดา ด้วย

-813.4.3 ในกรณี ที่ บิด า มารดา ไม่ ได้จดทะเบีย นสมรสหรือจดทะเบียนสมรสแต่มารดาไม่ได้เปลี่ยนมาใช้
นามสกุลของบิดา ผู้สมัครจะต้องนาทะเบียนการรับรองบุตร หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นบิดาหรือมารดาที่แท้ จริงของผู้สมัคร
มาแสดงด้วย เช่น สูติบัตร เป็นต้น
13.4.4 ในกรณี ผู้ ส มั ค รมี ส ถานะเป็ น บุ ต รบุ ญ ธรรมของผู้ อื่ น ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งนาสาเนาทะเบี ย นของบิ ด า
มารดาโดยกาเนิ ด มาแสดงด้ ว ย
13.4.5 ในกรณีชื่อตัวหรือชื่อสกุลไม่ตรง จะต้องนาสาเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล มาแสดง
13.5 หลักฐานการศึกษา
13.5.1 สาเนาทะเบียนประกาศนียบัตรแสดงผลการศึกษาว่าสาเร็จ การศึกษา(ในกรณี จบการศึกษาแล้ว)
จานวน 1 ชุด พร้อมเจ้าตัวรับรองสาเนา
13.5.2 หนังสือรับรองของสถานศึกษาแสดงว่า กาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ สายอาชีพ
หรือเทียบเท่า จานวน 1 ชุด พร้อมเจ้าตัวรับรองสาเนา
13.6 หลักฐานทางทหาร
13.6.1 ทหารกองเกิน ให้นา ใบสาคัญฯ (แบบ สด.9) จานวน 1 ชุด พร้อมเจ้าตัวรับรองสาเนา
13.6.2 ทหารกองหนุน ให้นา สมุดประจาตัวทหารกองหนุน หรือหนังสือสาคัญฯ (แบบ สด.8) จานวน 1
ชุด พร้อมเจ้าตัวรับรองสาเนา
13.6.3 ทหารกองประจาการ ให้นา ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) หรือ สาเนาทะเบียนกอง
ประจาการ (แบบ สด.3) จานวน 1 ชุด พร้อมเจ้าตัวรับรองสาเนา
ข้อ 14. กำรสอบรอบทีส่ อง (การสัมภาษณ์ วัดขนาดร่างกาย ตรวจโรค และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย)
14.1 ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชาการแล้ว ต้องเข้ารับการทดสอบในรอบที่ สอง ทุกนาย รายละเอียดและ
ขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ จะปิดประกาศให้ทราบในวันฟังผลสอบภาควิชาการ ผู้ที่ไม่เข้ำรับกำรทดสอบในรอบที่สอง ตำมวัน
เวลำ ที่กำหนดจะถือว่ำเป็นผู้สละสิทธิ
14.2 ผู้ที่เข้ารับการทดสอบในรอบที่สอง จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมสาหรับการ X-RAY เจาะเลือด ตรวจปัสสาวะ
การสัมภาษณ์ ทดสอบว่ายน้า และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ( ดึงข้อ ลุกนั่ง ดันพื้น วิ่ง) ตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยผู้เข้ารับ
การทดสอบต้องเตรียม ชุดกีฬา รองเท้ากีฬา และกางเกงว่ายน้า มาด้วยตนเอง
14.3 ก่อนเข้ารับการทดสอบในขั้นตอนต่าง ๆ ผู้สมัครจะต้องชาระเงินเป็น ค่ าใช้จ่าย โดยประมาณ 300.-บาท
(สามร้อยบาทถ้วน) อาจมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลสอบภาควิชาการ
14.4 ผู้ สมั ครต้ องน าบั ตรประจ าตั วสอบ และบั ตรประชาชนหรื อบั ตรทหารกองประจ าการมาแสดงต่ อกรรมการ
ทดสอบในทุกสถานี
14.5 การตรวจโรค ความเห็นของแพทย์ จากคณะกรรมการดาเนินงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็ น
นักเรียนนายสิบทหารบก ให้ถือว่าเป็นเด็ดขาดจะไม่พิจารณาผลการตรวจโรคหรือใบรับรองแพทย์จากหน่วยงานอื่นทั้งสิ้น
14.6 ผู้ทไี่ ม่ผ่านการตรวจโรค หรือ ตรวจพบโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ณ วันที่กาหนด กรมยุทธศึกษาทหารบก
ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก , นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ จากทาง
ราชการไม่ได้
14.7 การสัมภาษณ์ จะสังเกตลักษณะท่าทาง เชาวน์ ปัญญา และการทดสอบเชิงจิตวิทยา
14.8 การทดสอบว่ายน้า หากผู้เข้ารับการทดสอบไม่สามารถว่ายน้าได้ ในระยะ 25 เมตร ภายในเวลา 2 นาที
หรือกระทาการใดๆ ผิดจากเงื่อนไข ที่คณะกรรมการกาหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
คณะกรรมการจะไม่อนุญาตให้ทาการทดสอบในสถานีต่อไป
14.9 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผู้สมัครสอบจะต้องเข้ารับการทดสอบให้ครบทุกขั้นตอน และปฏิบัติได้
ถูกต้องตามที่คณะกรรมการกาหนด จึงจะได้รับการบันทึกคะแนน
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15.1 ผู้ทผี่ ่านการสอบสัมภาษณ์ การตรวจโรค การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย มิใช่ว่าจะได้รับการ คัดเลือกเข้าเป็น
นักเรียนนายสิบทหารบก กรมยุทธศึกษำทหำรบก จะประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำเป็นนักเรียนนำยสิบทหำรบก
(บุคคลตัวจริง) โดยจะนำคะแนนสอบภำควิชำกำรของแต่ละบุคคลมำพิจำรณำด้วย (กรรมวิธีในการประมวลผล อาจมีการ
เปลี่ยนแปลง ตามนโยบายของกองทัพบก ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันทดสอบสมรรถภาพร่างกาย)
15.2 นอกจากผู้ได้รับการประกาศรายชื่อตามข้อ 15.1 แล้ว กรมยุทธศึกษาทหารบก จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการ
คัดเลือกเป็นบุคคลสารอง ไว้จานวนหนึ่ง
15.3 การประกาศรายชื่ อ ผู้ ได้ รับการคั ดเลื อกเข้ าเป็ นนั กเรียนนายสิ บทหารบก, นั กเรี ยนนายสิ บเหล่ าทหารราบ
ประเภทบุคคลตัวจริง จะประกาศเรียงตามลาดับหมายเลขประจาตัวสอบ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
15.4 การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคั ดเลือกเป็น บุค คลสารอง จะประกาศเรีย งตามลาดับ คะแนน และลาดับ ที่
ประกาศจะเป็นลาดับที่จะใช้เรียกทดแทนบุคคลตัวจริง ที่สละสิทธิ หรือ ไม่มารายงานตัว หรือ ลาออก จึงขอให้ติดตามการ
ประกาศเรียกบุคคลสารอง ตามวัน เวลาที่กาหนด
15.5 ผู้สมัครที่ได้รับกำรประกำศรำยชื่อ ทั้งบุคคลตัวจริง และ บุคคลสำรอง จะต้องรำยงำนตัวเพื่อฟังคำชี้แจง
และรับเอกสำรในกำรเตรียมตัวทำสัญญำเข้ำเป็นนักเรียนนำยสิบทหำรบก, นักเรียนนำยสิบเหล่ำทหำรรำบ ตำมวันเวลำ
ที่กำหนด ผู้ไม่มำรำยงำนตัวจะถือว่ำเป็นผู้สละสิทธิ และถูกตัดสิทธิในกำรเข้ำรับกำรศึกษำ ทางราชการจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ
15.6 บุ คคลที่ ได้ รับการประกาศรายชื่ อเป็ นบุ คคลส ารอง กรมยุ ทธศึ กษาทหารบก จะเลื่ อนขึ้ นเป็ นบุ คคลตั วจริ ง
ตามลาดับที่ได้ประกาศ ตามจานวนบุคคลตัวจริงที่สละสิทธิ หรือลาออก และจะปิดประกาศรายชื่อเรียกบุคคลสารองตาม
วันที่กาหนดไว้เท่านั้น ( ไม่ตามตัวทางไปรษณีย์หรือวิธีอื่นๆ ) ผู้ที่ไม่มารายงานตัวเข้าทาสัญญาจะถือว่าเป็นผู้สละสิทธิ และ
จะเรียกบุคคลสารองลาดับต่อไปเข้าทาสัญญาทดแทนทันที
15.7 สาหรับผู้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก ประกาศรับเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ทาง
ราชการถือว่า เป็นบุคคลที่ร้องขอเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจาการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 ทาง
ราชการจะนาขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองประจาการต่อไป
ข้อ 16. กำรรับรำยงำนตัว และ ทำสัญญำ
16.1 หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ รายงานตัว/ทาสัญญา ใน วันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2561 ณ กองพัน
นักเรียน กรมนักเรียน โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์
16.2 หลัก สูตรนั กเรียนนายสิ บทหารบก กรมยุท ธศึ กษาทหารบก จะแบ่ งผู้ผ่ านการสอบคั ดเลือ กในหลัก สูต ร
นักเรียนนายสิบทหารบก ออกเป็น 2 รุ่น ตามรายชื่อที่ประกาศผลสอบในรอบสุดท้าย ดังนี้
- รุ่นที่ 1 จะรายงานตัวและทาสัญญา เพื่อเข้ารับการศึกษาใน วันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2561
- รุ่นที่ 2 จะรายงานตัวและทาสัญญาเพื่อเข้ารับการศึกษาใน วันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2561
ณ กองพันนักเรียน โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายโยธินศึกษามหามงกุฎ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
16.3 ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกจะต้องนาผู้ปกครองและผู้รับรอง (ผู้ค้าประกัน) ไปรายงานตัว
ทาสัญญาตามวันเวลาและสถานที่ ที่กาหนดหากไม่ปฏิบัติ ตามกาหนดที่ประกาศนั ด จะถือว่าเป็น ผู้สละสิทธิ กรมยุทธศึกษา
ทหารบก จะเรียกบุคคลสารองทดแทนทันที
16.4 ผู้รับรอง(ผู้ค้าประกัน) ต้องเป็นข้าราชการสัญญาบัตรประจาการหรือข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ ระดับ 3 ขึ้นไป
(ไม่ใช่พนักงานบริษัทหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ) และมีอายุไม่เกิน 58 ปี
16.5 ผู้ รั บ รอง (ผู้ ค้ าประกั น ) ตามข้ อ 16.4 มี สิ ท ธิ รั บ รอง ค้ าประกั น บุ ค คลเข้ า เป็ น นั ก เรี ย นนายสิ บ ทหารบก
ได้ไม่เกิน 2 นาย
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16.6.1 บิดา
16.6.2 มารดา (ถ้าบิดาถึงแก่กรรมหรือไร้ความสามารถ หรือได้รับมอบอานาจจากบิดา)
16.6.3 ผู้ปกครอง (ถ้าบิดา มารดาถึงแก่กรรม หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากบิดามารดาของผู้สมัคร)
16.6.4 ผู้ปกครอง ต้องให้คายินยอมให้ผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก, นักเรียนนายสิบเหล่า
ทหารราบ ทาสัญญากับกองทัพบกและต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ระหว่างที่ผู้สมัครเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
,นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ รวมทั้งการละเมิดสัญญา ภายหลังเมื่อสาเร็จการศึกษา หรือเมื่อบรรจุเข้ารับราชการแล้วก็ตาม
16.7 หลักฐานที่ต้องนามาในวันทาสัญญาเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก , นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ
16.7.1 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)
16.7.2 หลักฐานของผู้ปกครอง
- ทะเบียนบ้าน ฉบับตัวจริง
- หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง ฉบับตัวจริง
- ใบมรณะบัตรหรือทะเบียนหย่า ฉบับตัวจริง (ถ้ามี)
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ฉบับตัวจริง (ถ้ามี)
- บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครองและคู่สมรส
- หนังสือยินยอมการทานิติกรรมของคู่สมรส (ถ้ามี)
16.7.3 หลักฐานของผู้รับรอง (ผู้ค้ำประกัน)
- บัตรประจำตัวข้ำรำชกำร ฉบับตัวจริง (เป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรประจาการหรือข้าราชการ
พลเรือนระดับ 3 ขึ้นไปและมีอายุไม่เกิน 58 ปี)
- หนังสือรองกำรเป็นข้ำรำชกำร(ระบุตาแหน่งผู้ค้าประกันในปัจจุบัน)ซึ่งออกโดยส่วนราชการ และ
มีผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจลงนาม ฉบับตัวจริง กรณีผู้ค้ำประกัน 2 คน ต้องใช้ฉบับตัวจริง 2 ฉบับ
- ทะเบียนบ้ำนของผู้ค้ำประกัน และคู่สมรส (ถ้ามีคู่สมรส) ฉบับตัวจริง
- หนังสือยิน ยอมการทานิติกรรมของคู่สมรส พร้อมบัตรประจาตัวราชการหรือบั ตรประจาตัว
ประชาชน ฉบับตัวจริง (ถ้ามี)
16.7.4 หลักฐานเอกสารต่างๆ ฉบับตัวจริงของผู้สมัคร ผู้ปกครองและผู้ค้าประกัน ต้องถ่ายเอกสาร ด้วย
กระดำษถ่ำยเอกสำรขนำด A 4 อย่ำงละ 2 ฉบับ โดยยังไม่ต้องรับรองสาเนาเอกสารใดๆ ทั้งสิ้น
16.7.5 กรณีผู้สมัครที่รายงานตัวทาสัญญาอายุเกิน 20 ปี ไม่ต้องใช้ผู้ปกครอง
16.7.6 ผู้สมัครในส่วนของทหารกองประจาการ ต้องมีหลักฐานเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อ 16.7.1 ในวันเข้า
รายงานตัวทาสัญญา ดังนี้
- หนังสือรับรองและยินยอมให้เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ของผู้บังคับหน่วย ตั้งแต่ ผู้บังคับกอง
พัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป ฉบับตัวจริง
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- ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการ (สด.43) ที่ระบุว่า
ร้องขอเข้ากองประจาการ ฉบับตัวจริง (ในกรณีร้องขอเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจาการ) ฉบับตัวจริง
- สาเนาคาร้องขอสิท ธิลดวันรับ ราชการทหารกองประจาการ (ทบ.101-132) ที่ รับรองโดยสัส ดี
จังหวัด หรือ สัสดีอาเภอที่เข้ารับการตรวจเลือก (ถ้ามี)
ข้อ 17. กำรเดินทำงไปรำยงำนตัวเข้ำรับกำรศึกษำ
17.1 จดจา วันเวลา สถานที่ รับรายงานตัว ตามที่ได้ชี้แจงให้ทราบในวันนัดฟังคาชี้แจงของแต่ละหลักสูตร
17.2 เดินทางไปรายงานตัวทาสัญญาเพื่อเข้ารับการศึกษา พร้อมกับนาผู้ปกครองและผู้รับรอง (ผู้ค้าประกัน) โดยมี
เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อ 16.7 ให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
17.3 ผู้ไม่ไปรายงานตัว ทาสัญญา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด ถือว่าเป็นผู้สละสิทธิ
ข้อ 18. สถำนศึกษำ
18.1 หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก
- ศึกษาโรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายโยธินศึกษามหามงกุฎ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นเวลา 6 เดือน
และศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ อีก 6 เดือน รวมเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 12 เดือน (1 ปี)
18.2 หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ
- โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ. ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์
ข้อ 19. เหล่ำทหำร
นักเรียนนายสิบทหารบกจะได้รับการบรรจุเข้าประจาการ เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ว จานวน 13 เหล่า ได้แก่ เหล่า
ทหารราบ เหล่าทหารม้า เหล่าทหารปืนใหญ่ เหล่าทหารช่าง เหล่าทหารสื่อสาร เหล่าทหารแพทย์ เหล่าทหารสรรพาวุธ เหล่า
ทหารขนส่ง เหล่าทหารสารวัตร เหล่าทหารการสัตว์ เหล่าทหารพลาธิการ เหล่าทหารการเงิน และเหล่าทหารการข่าว (อาจ
มีการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของทางราชการ) สำหรับ นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วจะ
บรรจุเข้าประจาการในเหล่าทหารราบเท่านั้น
ข้อ 20. สิ ท ธิ ข องนั ก เรีย นนำยสิ บ ทหำรบก, นั ก เรี ยนนำยสิ บ เหล่ ำทหำรรำบ ระหว่ำ งเข้ ำ รับ กำรศึ ก ษำ (อาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมที่ทางราชการกาหนด)
20.1 ได้รับการแจกจ่ายเครื่องแต่งกาย เครื่องนอน และอุปกรณ์การศึกษาตามที่ทางราชการกาหนด
20.2 เบี้ยเลี้ยงประจาวัน วันละ 96.- บาท
20.3 เงินเดือน ในระหว่างศึกษา ได้รับเงินเดือน พ.1 ชั้น 13 เดือนละ 3,070 .- บาท (หรือตามที่ ทบ. กาหนด)
20.4 หลั ก สู ต รนั ก เรี ย นนายสิ บ ทหารบกจะได้ รั บ สิ ท ธิ ในการเข้ าศึ ก ษาต่ อ ที่ โรงเรี ย นเตรีย มทหาร ในแต่ ล ะปี
กองทัพบก จะคัดเลือกนักเรียนนายสิบทหารบก โดยพิจารณาจากผลการศึกษา คะแนนรายวิชา คะแนนความประพฤติ และ
คะแนนรวมสูงสุดระหว่างเข้ารับการศึกษา ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก ตามหลักเกณฑ์ที่กองทัพบกกาหนด เพื่อส่งเข้า
ศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ) เท่าจานวนที่ทางราชการกาหนด สำหรับ
หลักสูตรนักเรียนนายสิบ เหล่าทหารราบ เนื่องจากเป็นหลักสูตรพิเศษ จึงไม่ได้รับสิทธินี้
20.5 สิทธินักเรียนนายสิบทหารบก ระหว่างเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารเมื่อกองทัพบกอนุมัติให้นักเรียน
นายสิบทหารบกเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร กรมยุทธศึกษาทหารบก จะออกคาสั่งบรรจุและแต่งตั้งยศ เป็นสิบตรี
ประจาการ ตั้งแต่วันที่บรรจุเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้รับเงินเดือนตามสิทธิของข้าราชการทหาร ตลอดเวลาที่มีสภาพเป็น
นักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า)
20.6 การเลือกเหล่า นักเรียนนายสิบทหารบก จะดาเนินการเลือกเหล่าเมื่อเข้ารับการศึกษาไประยะเวลาหนึ่งแล้ว
โดยพิจารณาจากผลการศึกษา ความต้องการของทางราชการ และ/หรือ ตามความสมัครใจของนักเรียนนายสิบทหารบก

- 12 ข้อ 21. กำรพ้นสภำพของนักเรียนนำยสิบทหำรบก,นักเรียนนำยสิบเหล่ำทหำรรำบ
21.1 การสั่งให้นักเรียนนายสิบทหารบก, นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนนายสิบทั้ง
2 หลักสูตร มี 2 ประการ
21.1.1 ถอนทะเบียน กระทาเมื่อมีสาเหตุต่อไปนี้
21.1.1.1 ตาย
21.1.1.2 ลาออก
21.1.1.2 ป่วย (แพทย์ทหารไม่น้อยกว่า 3 นาย ลงความเห็น)
21.1.1.4 ผู้ ป กครองหรื อ ผู้ รับ รองไม่ ส ามารถจะรับ หน้ าที่ ต่ อ ไป และนั ก เรี ย นผู้ นั้ น ไม่ ส ามารถหา
ผู้ปกครองหรือผู้รับรองใหม่แทนได้
21.1.1.5 หย่อนความสามารถในการศึกษา
21.1.1.6 ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่าครึ่งในรอบปี
21.1.1.7 สอบตกและผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่ควรให้ศึกษาต่อ
21.1.1.8 เอกสารหรือข้อความส่วนใดส่วนหนึ่ง ในการดาเนินการสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ
ทหารบกเป็นเท็จ
21.1.2 ไล่ออก นักเรียนนายสิบทหารบกถูกไล่ออกเนื่องจากความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
21.1.2.1 เป็นจาเลยในความผิดทางอาญา แม้คาพิพากษาจะไม่ถึงสิ้นสุดก็ตาม เว้นแต่ความผิดฐาน
ลหุโทษ หรือประมาท
21.1.2.2 ประพฤติตนเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติยศ เกียรติศักดิ์ เป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติยศ
เกียรติศักดิ์ของตนหรือหมู่คณะอย่างร้ายแรง
21.1.2.3 ผิดวินั ยอย่ างร้ายแรงจนเป็ น เหตุ หรืออาจเป็ น เหตุ ให้เสื่ อมเสี ยเกียรติย ศ เกียรติ ศัก ดิ์
ของตนหรือหมู่คณะ หรือกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งให้เห็นว่า เป็นผู้ที่ไม่สามารถเป็นนายทหารประทวนต่อไปได้
21.2 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 ถ้าผู้ถูกถอนทะเบียนหรือถูกไล่อ อกจากความเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ยังรับราชการไม่ครบตาม
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร ให้ส่งตัวผู้นั้นกลับไปยังมณฑลทหารบก ซึ่งผู้นั้นได้ขึ้นทะเบียนกองประจาการ และให้รับ
ราชการเป็นทหารกองประจาการต่อไปจนกว่าจะครบกาหนดแล้วจึงปลดออกจากกองประจาการไปตามระเบียบ และไม่มี
สิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกได้อีกต่อไป
ข้อ 22. กำรชดใช้ค่ำเสียหำย
ในกรณีที่นักเรียนนายสิบทหารบกต้องพ้นสภาพจากความเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก หรือรับราชการไม่ครบ
กาหนดตามสัญญา จะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามระบุไว้ในสัญญาทุกประการ
ข้อ 23. คำแนะนำและข้อพึงระมัดระวัง
23.1 อ่านเอกสารแนะนาฉบับนี้ให้ชัดเจนทั้งผู้ปกครอง ผู้รับรอง และผู้สมัครก่อนตัดสินใจสมัครสอบ หากมีข้อ
สงสัยให้สอบถามกับคณะกรรมการของกรมยุทธศึกษาทหารบก ท่านจะได้คาตอบและรายละเอียดที่ถูกต้อง
23.2 การเดินทางไปติดต่อในสถานที่ราชการ ทั้งการสมัครสอบ การสอบภาควิชาการ ต้องแต่งกำยสุภำพเรียบร้อย
เสื้อมีปก สีสุภำพ สอดชำยเสื้อในกำงเกง สวมรองเท้ำหุ้มส้น มิฉะนั้นทางราชการ จะไม่รับสมัครหรือพิจารณาไม่ให้เข้าห้อง
สอบแล้วแต่กรณี สำหรับทหำรกองประจำกำรทุกนำยที่สมัครสอบในส่วนของทหำรจะต้องแต่งเครื่องแบบทุกครั้ง
ที่มาติดต่อราชการโดยเฉพาะการสอบภาควิชาการถ้าไม่แต่งเครื่องแบบให้ถูกต้องจะไม่ให้เข้าห้องสอบในทุกกรณี
23.3 หลักฐาน เอกสาร ในการสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ที่ทางราชการได้กาหนดไว้ ท่านต้อง
เตรียมให้พร้อมในวันเดินทางมาสมัคร โดยเฉพาะหลักฐานสิทธิพิ เศษ สิทธิคะแนนเพิ่ม ถ้าไม่นามามอบให้กรรมการในวัน
สมัครท่านจะไม่ได้รับสิทธิ ไม่รับเอกสารเพิ่มเติมทางไปรษณีย์
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23.5 บัตรประจาตัวสอบ ต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีที่สุด และต้องนามาแสดงต่อกรรมการทุกขั้นตอนที่มีการสอบ (พร้อม
บัตรประจาตัวประชาชน) กรมยุทธศึกษาทหารบก จะออกบัตรประจาตัวสอบแทนฉบับเดิม ให้กับผู้สมัครที่ทาบัตรประจาตัว
ชารุดหรือสูญหาย แต่ผู้สมัครจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการออกบัตร และ ต้องติดต่อด้วยตนเองเท่านั้น
23.6 ในวันสมัครวันสอบคัดเลือกตามขั้นตอนต่างๆไม่จาเป็นต้องนาผู้ปกครองหรือผู้รับรองไปด้วย โดยเฉพาะในวัน
สอบภาควิชาการ ทางราชการจะไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นเข้าไปในบริเวณที่ทาการสอบโดยเด็ดขาด
23.7 ในวั น ประกาศผลสอบภาควิ ชาการ ประกาศผลการสอบขั้ น สุ ด ท้ า ย การประกาศเรีย กบุ ค คลส ารอง
ทดแทนบุคคลตัวจริง ผู้สมัครควรมาดูประกาศผลสอบด้วยตนเอง เพื่อฟังคาชี้แจงและรายละเอียดในการปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง (ไม่มีใครรับผิดชอบหรือต่อรองสิทธิแทนท่านได้ )
23.8 อย่าใช้เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ ที่ปลอมแปลง หรือเป็นเท็จ หากตรวจสอบพบ นอกจากท่านจะไม่ได้เข้าเป็น
นักเรียนนายสิบทหารบกแล้ว ยังจะต้องถูกดาเนินคดีอาญาอีกด้วย
23.9 อย่ำเชื่อคำแอบอ้ำงใด อย่ำให้สินจ้ำงรำงวัลแก่ผู้ใดทั้งสิ้น จงใช้ควำมสำมำรถของตัวท่ำนเองให้มำกที่สุด
เพรำะไม่มีผู้ใดที่จะให้กำรช่วยเหลือท่ำนได้ นอกจำกควำมสำมำรถและควำมพร้อมของตัวท่ำนเอง
23.10 หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามที่ กองอานวยการรับสมัคร กรมยุทธศึกษาทหารบก
ถนนเทอดดาริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 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
23.11 ประกาศผลสอบ ที่ ก รมยุ ท ธศึ ก ษาทหารบก ดุ สิ ต กรุ งเทพฯ ตรวจผลสอบ www.atc-rta.com และ
http//www.radd-atc.com
*****************

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 ขึ้นไป
79
76
160
48
2. มาตรฐานสัดส่วนของร่างกาย: ใช้ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เป็นเกณฑ์ตามที่กรมยุทธศึกษาทหารบกกาหนด (ตามตาราง
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

- 14 3.1.1.4 เนื้องอก (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 นิว้ มือ 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)
3.3 ผิวหนัง
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 นัน้ มีความหมายว่า ในการตรวจสายตานั้น ถือสายตาสั้นหรือยาวเป็นสาคัญถ้ามีสายตาเอียง

- 15 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 มีฟันไว้เคี้ยวอาหารได้ไม่ครบตามหลักเกณฑ์ 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 ฟันเป็นรูผุที่ไม่ได้รับการอุด หรืออุดด้วยวัตถุที่ไม่ถาวร
3.6.1.2 ฟันที่อุดหรือทาครอบไม่เรียบร้อย
3.6.1.3 ฟันน้านม
3.6.1.4 ฟันตาย เว้นแต่คลองประสาทได้รับการอุดที่ถูกต้องแล้ว
3.6.1.5 ฟันยาวผิดปกติ หรือขึ้นผิดที่ หรือ เกจนไม่สามารถที่จะจัดให้สบกันได้กับฟันธรรมดาหรือฟัน
ปลอม
3.6.1.6 มีการทาลายอย่างรุนแรงของอวัยวะทีร่ องรับตัวฟันเช่น กระดูก เหงือก เยื่อหุม้ รากฟัน
3.6.2 มีช่องว่างระหว่างฟันหน้าห่างจนดูน่าเกลียด
3.6.3 การสบของฟันที่ผดิ ปกติอย่างมากจนทาให้ใบหน้าผิดรูป หรือการเคี้ยวอาหารธรรมดาไม่ได้ผล

- 16 3.6.4 ถุงน้า (Cysts) การอักเสบที่เรื้อรังโรคเหงือกอักเสบอย่างรุนแรงหรือพยาธิสภาพอื่นๆ ในปากเช่นฟันคุด
ฟันที่ยังไม่ขึ้น หรือฟันที่ขึ้นผิดที่ ซึง่ สภาพการเช่นนี้ อาจทาให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะข้างเคียง หรือ
สุขภาพของผู้สมัคร
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

- 17 (ก) โรคจิตที่มีอาการรุนแรงหรือเรือ้ รัง
1)โรคจิตเภท (Schizophrenia)
2)โรคจิตกลุ่มหลงผิด (Resistant Delusional Disorder, Induced Delusional Disorder)
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

- 18 3.16 โรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ
3.17 โรคหรือความพิการใด ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ แต่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าไม่สมควรรับเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
3.18 โรคเอดส์
** ถ้าตรวจพบหลังรับเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแล้วส่งไปรับการรักษาโดยไม่ต้องปลด **
------------

ตารางมาตรฐานสัดส่วนของร่างกาย : ใช้ค่าดัชนีมวลกาย ( BMI )
ต่ากว่า

ยอมรับได้ (-2)

เกณฑ์ BMI ที่มีค่าเป็นปกติ

ยอมรับได้ (+2)

สูงเกิน

สูง/BMI

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

160

40.96

43.52

46.08

48.64

51.2

53.76

56.32

58.88

61.44

64

66.56

69.12

71.68

161

41.4736

44.0657

46.6578

49.2499

51.842

54.4341

57.0262

59.6183

62.2104

64.8025

67.3946

69.9867

72.5788

162

41.9904

44.6148

47.2392

49.8636

52.488

55.1124

57.7368

60.3612

62.9856

65.61

68.2344

70.8588

73.4832

163

42.5104

45.1673

47.8242

50.4811

53.138

55.7949

58.4518

61.1087

63.7656

66.4225

69.0794

71.7363

74.3932

164

43.0336

45.7232

48.4128

51.1024

53.792

56.4816

59.1712

61.8608

64.5504

67.24

69.9296

72.6192

75.3088

165

43.56

46.2825

49.005

51.7275

54.45

57.1725

59.895

62.6175

65.34

68.0625

70.785

73.5075

76.23

166

44.0896

46.8452

49.6008

52.3564

55.112

57.8676

60.6232

63.3788

66.1344

68.89

71.6456

74.4012

77.1568

167

44.6224

47.4113

50.2002

52.9891

55.778

58.5669

61.3558

64.1447

66.9336

69.7225

72.5114

75.3003

78.0892

168

45.1584

47.9808

50.8032

53.6256

56.448

59.2704

62.0928

64.9152

67.7376

70.56

73.3824

76.2048

79.0272

169

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

67.2543

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
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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

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

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

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

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

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

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

- 20 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
20
23
26
29
32
35
38
41
44
47

จำนวนครั้ง
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

คะแนน
50
53
56
59
62
65
68
71
74
77

จำนวนครั้ง
31
32
33
34
35
36
37
38

คะแนน
80
83
86
89
92
95
98
100

สถำนีดึงข้อ
จำนวนครั้ง คะแนน
0
1
10
2
15
3
20

จำนวนครั้ง
4
5
6
7

คะแนน
27
34
42
50

จำนวนครั้ง
8
9
10
11

คะแนน
55
60
66
72

จำนวนครั้ง
12
13
14
15

คะแนน
78
85
92
100

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

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

เวลำ (นำที) คะแนน
3.35
90
3.30
95
3.25
100
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ผนวก ค
ตัวอย่างใบสมัครและการกรอกหลักฐานการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต
ใบสมัครกำรสอบคัดเลือก บุคคลเข้ำเป็นนักเรียนนำยสิบทหำรบก ประจาปีการศึกษา 2561
1.ข้ อมูลการสมัคร
สมัครกลุ่มสอบ หลักสูตรนักเรี ยนนายสิ บทหารบก



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 (ให้เลือกได้หลักสูตรเดียวระหว่าง นนส.
หรื อ นนส.เหล่า ร.) อายุไม่เกิน 24 ปี บริ บูรณ์ ตามคุณสมบัติทางทหาร
** ขอให้กรอกรายละเอียด**

2.ข้ อมูลผู้สมัคร
ชื่อ - นามสกุล นายรักชาติ ยิง่ ชีพ

เลขประจาตัวประชาชน 1 2345 67890 333

เกิดวันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2543 

สัญชาติ

ไทย

บ้านเลขที่

12

 ศาสนา
หมู่ที่

พุทธ

1 ถนน เทอดดาริ


ตาบล พระนครไชยศรี



- 22 -

3.หลักฐานทางทหาร
หนังสื อสาคัญ(แบบ สด.8) หรื อ ใบสาคัญ (แบบ สด.9) เลขที่ 178 ลง
20 ส.ค.59
ทะเบียนกองประจาการ (แบบ สด.3 ) เลขที่
- ลง

เหล่าทหาร
นามหน่วย




4.การศึกษา
การศึกษา  กาลังศึกษาอยู่  จบการศึกษา
ระดับการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
วุฒิการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ชื่อสถานศึกษา โรงเรี ยนสามเสนวิทยาลัย

เกรดเฉลี่ย





3.29

5.ข้ อมูลบิดา
ชื่อ - นามสกุล นายชูชีพ
ยิง่ ชีพ
เลขประจาตัวประชาชน 1 2345 67890 330
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
 บิดาเป็ นข้าราชการทหาร




6.ข้ อมูลมารดา

ชื่อ - นามสกุล นางสมใจ
ยิง่ ชีพ
เลขประจาตัวประชาชน 1 2345 67890 332
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ




7.ข้ อมูลปู่

ชื่อ - นามสกุล
นายปาน
ยิง่ ชีพ
เลขประจาตัวประชาชน 1 2345 67890 301
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ




8.ข้ อมูลย่ า

ชื่อ - นามสกุล
นางพร
คาใส
เลขประจาตัวประชาชน 1 2345 67890 302
สัญชาติ ไทย
ศาสนา
พุทธ
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9.ข้ อมูลตา
ชื่อ - นามสกุล
นายทองดี
รักบ้านเกิด
เลขประจาตัวประชาชน 1 2345 78900 100
สัญชาติ ไทย
ศาสนา
พุทธ





10.ข้ อมูลยาย
ชื่อ - นามสกุล
นางประทุม รักบ้านเกิด
เลขประจาตัวประชาชน 1 2345 78900 101
สัญชาติ
ศาสนา





11.คะแนนเพิม่
คะแนนเพิม่  มี  ไม่มี

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กรอกในข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่าข้อมูลการสมัครหรือเอกสารต่าง
ๆ ที่ข้าพเจ้าได้นามายื่นหรือแสดงต่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในวันที่กาหนด ขัดต่อคุณสมบัติของผู้สอบคัดเลือกตามระเบียบ
ของ กรมยุทธศึกษาทหารบก ข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น
ลงชื่อผู้สมัคร
นายรักชาติ
ยิ่งชีพ

(
นายรักชาติ ยิ่งชีพ
)

ตัวอย่างใบสมัครและการกรอกหลักฐานการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต
ใบสมัครกำรสอบคัดเลือก บุคคลเข้ำเป็นนักเรียนนำยสิบเหล่ำทหำรรำบ 
ประจำปีกำรศึกษำ 2561
1.ข้ อมูลการสมัคร
สมัครกลุ่มสอบ หลักสูตรนักเรี ยนนายสิ บเหล่าทหารราบ
ประเภทผูส้ มัคร



1. ทหารกองประจาการสังกัดกองทัพบก และกองบัญชาการกองทัพไทยแต่งกาย ทบ. อายุไม่เกิน
24 บริ บูรณ์ ( เฉพาะผูม้ ีคุณสมบัติรับราชการมาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ก่อน พ.ค.61 หรื อผูค้ รบกาหนดปลด
พ.ค.61 และมีความประสงค์สมัครสอบ นนส. เหล่า ร.เพียงอย่างเดียว ) 
2. พลอาสาสมัคร (ประจาการ)และอาสาสมัครทหารพราน (ให้เลือกได้หลักสูตรเดียวระหว่าง
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2.ข้ อมูลผู้สมัคร
ชื่อ - นามสกุล พลทหารรักชาติ ยิง่ ชีพ

เลขประจาตัวประชาชน 1 2345 67890 333

เกิดวันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2537 

สัญชาติ

ไทย

 ศาสนา

พุทธ

บ้านเลขที่ 22
หมูท่ ี่ 12 ถนน เทอดดาริ
อาเภอ
ดุสิต
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้



ตาบล พระนครไชยศรี
รหัสไปรษณี ย ์ 10300




3.หลักฐานทางทหาร
หนังสื อสาคัญ(แบบ สด.8) หรื อ ใบสาคัญ (แบบ สด.9) เลขที่ 178 ลง
20 ส.ค.51
ทะเบียนกองประจาการ (แบบ สด.3 ) เลขที่
- ลง

เหล่าทหาร ราบ
นามหน่วย ศูนย์การทหารราบ




4.การศึกษา
การศึกษา  กาลังศึกษาอยู่  จบการศึกษา
ระดับการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
วุฒิการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ชื่อสถานศึกษา โรงเรี ยนสามเสนวิทยาลัย

เกรดเฉลี่ย





3.29

5.ข้ อมูลบิดา
ชื่อ - นามสกุล นายชูชีพ
ยิง่ ชีพ
เลขประจาตัวประชาชน 1 2345 67890 330
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
 บิดาเป็ นข้าราชการทหาร




6.ข้ อมูลมารดา

ชื่อ - นามสกุล นางสมใจ
ยิง่ ชีพ
เลขประจาตัวประชาชน 1 2345 67890 332
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7.ข้ อมูลปู่
ชื่อ - นามสกุล
นายปาน
ยิง่ ชีพ
เลขประจาตัวประชาชน 1 2345 67890 301
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ




8.ข้ อมูลย่ า

ชื่อ - นามสกุล
นางพร
คาใส
เลขประจาตัวประชาชน 1 2345 67890 302
สัญชาติ ไทย
ศาสนา
พุทธ




9.ข้ อมูลตา

ชื่อ - นามสกุล
นายทองดี
รักบ้านเกิด
เลขประจาตัวประชาชน 1 2345 78900 100
สัญชาติ ไทย
ศาสนา
พุทธ





10.ข้ อมูลยาย
ชื่อ - นามสกุล
นางประทุม รักบ้านเกิด
เลขประจาตัวประชาชน 1 2345 78900 101
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ





11.คะแนนเพิม่
คะแนนเพิ่ม  มี  ไม่มี

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กรอกในข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฎในภายหลังว่าข้อมูลการสมัครหรือเอกสารต่าง
ๆ ที่ข้าพเจ้าได้นามายื่นหรือแสดงต่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในวันที่กาหนด ขัดต่อคุณสมบัติของผู้สอบคัดเลือกตามระเบียบ
ของ กรมยุทธศึกษาทหารบก ข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น
ลงชื่อผู้สมัคร
นายรักชาติ
ยิ่งชีพ

(
นายรักชาติ ยิ่งชีพ
)
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7 ก.พ.54

ให้มายืน่ ด้วยตนเอง ณ ยศ.ทบ.

0-0000-00000-00-0

ใบสมัครขอใช้สิทธินักกีฬำ

ส่ วนที่ 1

ลาดับ.................................................
หมายเลขประจาตัวสอบ..............................................
โทรศัพท์.............................................*
1. ข้าพเจ้า(นาย/พลฯ).........................................................*หมายเลขประจาตัวประชาชน ........................................
2. วัน/เดือน/ปี ที่สมัคร.........................................................* สถานที่รับสมัคร............................................................*
3. ชนิดกีฬา..................................................................................................................................................(ชนิดเดียว)*
1
4. ระดับความสามารถนักกีฬา
ทีมชาติ 2
กีฬาสโมสร
ชื่อโรงเรี ยน ตัวแทนนักเรียนไทย
/
เยาวชนทีมชาติ
กีฬานักเรียนนักศึกษา
กีฬากองทัพไทย /
กีฬาแห่งชาติหรือเยาวชนทีมชาติ
อื่นๆ ระบุ...........................
5. การแข่งขันครั้งสุดท้าย
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.
7.2 ผลการศึกษา.........................................................
8 ค่าสมัครขอใช้สิทธินักกีฬา จานวน .................................................บาท
ลายมือชื่อ................................................................... ผูส้ มัคร *
(..............................................................) ตัวบรรจง *
0-0000-00000-00-0
ลายมือชื่อ.....................................................กรรมการรับสมัคร
(.................................................................)

ประทับตรา
ยศ.ทบ.

ส่ วนที่ 2

ลาดับ.................................................
หมายเลข ประจาตัวสอบ..............................................
โทรศัพท์.............................................*
1. ข้าพเจ้า ( นาย / พลฯ )............................................................................................................................................*

- 27 2. หมายเลขประจาตัวประชาชน .................................................................................................................................*
3. ชนิดกีฬา................................................................................................................................................( ชนิดเดียว )*
4. ให้นาใบนัดนี้ พร้อมหลักฐานวุฒิบตั รทางการกีฬาและเอกสารรับรองผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า ฉบับจริง แสดงต่อคณะกรรมการในวันสมัครขอใช้สิทธินักกีฬา และ ให้นา หลักฐานทั้งหมด (ฉบับจริง)
พร้อมบัตรประจาตัวสอบมาแสดงต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอเข้ารับการทดสอบความสามารถทางการกีฬา
ณ สนามกีฬากองทัพบก ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ในวันที่ 2 ก.พ.2561 เวลำ 0700 เมื่อยื่นหลักฐานการสมัครแล้ว
เจ้าหน้าที่ออกบัตรและตรวจสอบแล้วจะส่งคืน ส่วนที่ 2 ให้ไว้เป็นหลักฐาน)

(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 )

- 28 โทร. ...............................................................
หมำยเหตุ
1. เป็นหนังสือภายนอกที่ใช้ติดต่อภายในกระทรวงกลาโหม ตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ
2. ผู้ลงนามรับรองต้องเป็นผู้บังคับหน่วยต้นสังกัด ตาแหน่งผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป
3. หนังสือรับรองฉบับนี้ ในวันสมัครให้ใช้สาเนาหรือภาพถ่ายแนบพร้อมใบสมัคร สาหรับตัวจริงให้นาไปมอบในวันทาสัญญา
เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก

(ตัวอย่ำง)
หนังสือรับรองของสถำนศึกษำ

เลขที่............../................

หนังสื อรับรอง
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 )
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………………..……………….........

( ………………………………….. )
นายทะเบียน

หมายเหตุ ใบรับรองนี้มีอายุ 60 วัน นับแต่วนั ออกให้

(ตัวอย่ำง)
หนังสือรับรองกำรฝึกวิชำทหำร

ที่ .………….……/……………….…..

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

พลโท
( .....................................................................................................................)
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

- 30 หมำยเหตุ ผู้ที่ขอสิทธิคะแนนเพิ่ม 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 พลเยีย่ ม

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

ตัวอย่างการเขียนหมายเลข และ
ระบายหมายเลขประจาตัวสอบ
ในกระดาษคาตอบ

นายสมพร พลเยีย่ ม

•

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

มณฑล
สถานีตารวจ
ทหารบก
ดั
บเพลิงดุสิต
ที่ 11 ถนนเศรษฐศิริ รถเมล์
สาย 9 , 125

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

สระน้ ำ

ใช้อาคาร คนที ( KTB ) , พระบาง ( PBB )
BNB10 และ BNB11 เป็นสถานทีส่ อบ

BNB 10

รถประจำทำง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สระน้ ำ

สระน้ ำ

ออมสิ น

ตึก
อานวยการ

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

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
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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

พิวเจอร์ ปารค์ รังสิต

หมอชิต 2
ถนนพหลโยธิน

สวนจตุจกั ร
สถานีรถไฟฟ้า BTS

40 กิโลเมตร

สะพานลอยรถยนต์ต่างระดับ แยกหลักสี่

ห้าแยกลาดพร้าว

- 37 -

ผนวก จ
ขั้นตอน กำรสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำเป็นนักเรียนนำยสิบทหำรบก (ทำงอินเทอร์เน็ต)
กรอกข้อมูลการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต พร้อมไฟล์
รู ปถ่าย ส่งให้เจ้าหน้าที่ ระบบ ยศ.ทบ. ตรวจสอบ
ผูม้ ีสิทธิสิทธิพิเศษ และหรื อ สิ ทธิคะแนนเพิ่ม ยืน่ ความจานง
ด้วยตนเอง (ใบสมัคร+คะแนนเพิม่ )
เว้นผูย้ นื่ สิ ทธินกั กีฬาต้องเดินทางมายืน่ เอกสาร ณ ยศ.ทบ. เท่านั้น
ผูข้ อสิ ทธินกั กีฬา ยืน่ หลักฐาน
เพื่อตรวจสอบ

ผูข้ อสิ ทธิคะแนนเพิ่มยืน่
หลักฐานเพื่อตรวจสอบ
หลักฐานให้ตรงตาม
คุณสมบัติ

ผูส้ มัครเข้าไปตรวจสอบ เมื่อเจ้าหน้าที่อนุญาตให้
สมัครแล้วให้รีบพิมพ์ใบชาระเงินค่าสมัครสอบยัง
ธนาคารที่สมัคร ภายในห้วงเวลา ที่กาหนด
(หากพ้นกาหนดถือว่าสละสิ ทธิ์)

(เฉพาะผูย้ นื่ ขอใช้สิทธิฯ)

เสร็ จสิ้นขั้นตอน ผูส้ มัครเดินทางกลับ
พิมพ์บตั รประจาตัวสอบ เพื่อทราบสถานที่ ห้องสอบ วัน เวลา สอบภาควิชาการ
วิชาการ
ผู้สอบผ่านภาควิชาการ ยื่นหลักฐานการสมัคร ยศ.ทบ. เพื่อ
ประกาศผลสอบภาควิชาการ
ตรวจสอบ และรับกาหนดการสอบรอบทีส่ อง ด้ วยตนเอง
สอบสัมภาษณ์ ตรวจโรค ทดสอบว่ายน้ า
ทดสอบสมรรถภาพร่ างกาย
ท
ประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย (บุคคลตัวจริ ง และ บุคคลสารอง)

จับสลากแบ่งรุ่ นบุคคลพลเรื อน, รับเอกสารและฟังคาชี้แจงการทาสัญญา

รายงานตัว/ทาสัญญาและเข้ารับการศึกษา

