
 

 

 
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก 

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

         
 กองทัพบก มีก ำหนดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำปฏิบัติงำนในกองทัพบก ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๕ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้.- 
 ๑. ประเภทการรับสมัคร 
  ๑.๑ นักเรียนนำยสิบทหำรบก ผนวก ก 
  ๑.๒ ทหำรกองหนุนส่วนก ำลังรบ และสนับสนุนกำรรบ ผนวก ข 
  ๑.๓ ทหำรกองหนุนเป็นนำยทหำรประทวนสำยงำนสัสดี ผนวก ค 
  ๑.๔ ทหำรอำสำ อัตรำนำยทหำรประทวน ผนวก ง 
 ๒. คุณสมบัติท่ัวไป 
  ๒.๑ มีควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์อย่ำงสูงสุด และมีทัศนคติที่ดีต่อกองทัพบก 
รวมทั้งยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
  ๒.๒ ส ำเร็จชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยสำยสำมัญ และสำยอำชีพ หรือเทียบเท่ำตำมหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
  ๒.๓ มีร่ำงกำยสมบูรณ์แข็งแรง และรูปร่ำง ลักษณะท่ำทำง และขนำดพิกัดของร่ำงกำย
เหมำะสมกับกำรเป็นทหำร ไม่มีโรคหรือควำมผิดปกติหรือควำมพิกำร ซึ่งขัดต่อระเบียบกองทัพบก ว่ำด้วยนักเรียน
นำยสิบที่มีผลบังคับใช้ 
  ๒.๔ ต้องว่ำยน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำ ๒๕ เมตร 
  ๒.๕ ไม่อยู่ในสมณเพศ 
  ๒.๖ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม 
  ๒.๗ ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลำยตำมค ำพิพำกษำ 
  ๒.๘ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่ำงเป็นจ ำเลยในคดีอำญำ หรือไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดย 
ค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เพรำะกระท ำผิดทำงอำญำ เว้นแต่โทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำท 
หรือ ควำมผิดลหุโทษ 
  ๒.๙ ไม่เป็นผู้เสพยำเสพติด หรือสำรเคมีเสพติดให้โทษ 
  ๒.๑๐ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงพักรำชกำร เนื่องจำกควำมผิดหรือหนีรำชกำร 
  ๒.๑๑ ไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพรำะควำมผิด หรือถูกไล่ออกจำกรำชกำร 
  ๒.๑๒ ไม่เคยท ำกำรทุจริตในกำรสมัครสอบคัดเลือก หรือสอบคัดเลือกเข้ำรับรำชกำรทหำรมำก่อน 
  ๒.๑๓ ไม่เคยพ้นสภำพจำกควำมเป็นนักเรียนทหำรมำก่อน 

- ร่าง - 

- ร่าง - 
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  ๒.๑๔ ไม่เป็นผู้ที่ต้องเข้ำรับรำชกำรเป็นทหำรกองประจ ำกำร ตำมพระรำชบัญญัติรับ
รำชกำรทหำร ในปีที่สมัครสอบ และไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่ำงใช้สิทธิกำรผ่อนผันกำรเข้ำรับรำชกำรทหำร 
  ๒.๑๕ ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจำกรำชกำร เพรำะมีควำมผิดหรือมีมลทิน 
  ๒.๑๖ ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
  ๒.๑๗ ต้องผ่ำนกำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย ตำมเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรสอบคัดเลือกก ำหนด 
  ๒.๑๘ เป็นผู้นับถือศำสนำเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
 ๓. การรับสมัครสอบแบบออนไลน์ 
  ๓.๑ เปิดรับสมัครสอบแบบออนไลน์ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ 
เวลำ ๐๐.๐๑ นำฬิกำ ถึง ๕ มกรำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๒๔.๐๐ นำฬิกำ โดยตรวจสอบรำยละเอียดค ำแนะน ำกำรรับ
สมัครและสอบคัดเลือกฯ ได้ทำงเว็บไซต์กองคัดสรรและพัฒนำบุคลำกร กรมยุทธศึกษำทหำรบก 
   ๓.๑.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อน
กำรยืนยันกำรส่งใบสมัคร เมื่อส่งใบสมัครสอบในระบบแล้วจะไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อควำมใด ๆ  
ได้อีก และถือว่ำข้อมูลดังกล่ำวเป็นข้อมูลที่ใช้ส ำหรับกำรสมัคร โดยผู้สมัครได้อ่ำนประกำศ หรือระเบียบกำรรับ
สมัครเข้ำใจโดยละเอียดถี่ถ้วน และยอมรับที่จะปฏิบัติตำมเงื่อนไขของประกำศหรือระเบียบกำรรับสมัคร 
   ๓.๑.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในกำรกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ที่ปรำกฏในใบสมัครให้
ถูกต้อง ครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง ในกรณีที่มีกำรกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้อง หรือใช้เอกสำรปลอม
หรือเอกสำรต่ำง ๆ ที่ไม่ตรงตำมที่ก ำหนดไว้ในกำรประกำศรับสมัคร กองทัพบกขอสงวนสิทธิ์ ในกำรปฏิเสธกำรรับ
สมัครเข้ำสอบคัดเลือกทันที โดยผู้สมัครไม่สำมำรถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นจำกกองทัพบกได้ 
   ๓.๑.๓ ผู้สมัครที่กรอกรำยละเอียดกำรสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะท ำกำร
ประมวลผล เพ่ือจัดล ำดับเลขประจ ำตัวสอบ ผู้สมัครสำมำรถพิมพ์บัตรประจ ำตัวสอบ ซึ่งมีกำรระบุหมำยเลข
ประจ ำตัวสอบ สถำนที่สอบได้ ภำยในวันที่ ๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ 

   ๓.๑.๔ กำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนและคุณสมบัติในครั้งนี้ เป็นเพียงกำรตรวจสอบ
เบื้องต้น หำกในภำยหลังปรำกฏว่ำผู้สมัครเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ำม หรือ ขำดคุณวุฒิหรือมี
เหตุอันไม่เหมำะสมที่จะเป็นข้ำรำชกำรทหำร สังกัดกองทัพบก จะถือว่ำผู้สมัครขำดคุณสมบัติในกำรสมัครสอบ
มำตั้งแต่ต้น และให้ถือว่ำกำรสอบคัดเลือกของบุคคลดังกล่ำวเป็นโมฆะ และผู้สมัครจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ต่อ
กองทัพบก  
  ๓.๒ หลักฐำนกำรสมัคร ส ำหรับใช้ในกำรกรอกใบสมัครทำงระบบออนไลน์ 
   ๓.๒.๑ รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำ และต้องเป็นรูปถ่ำยไว้ไม่เกิน 
๓ เดือน โดยพลอำสำสมัคร (ประจ ำกำร) และอำสำสมัครทหำรพรำน รูปถ่ำยต้องแต่งกำยเครื่องแบบ 
ตำมสังกัด, ทหำรกองหนุนประเภทที่ ๑ รูปถ่ำยชุดสุภำพ, นักเรียน นักศึกษำ ให้แต่งกำยตำมสถำบันที่ก ำลัง 
เข้ำรับกำรศึกษำ ส ำหรับรูปถ่ำยที่ ไม่ผ่าน กำรพิจำรณำมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
    ๓.๒.๑.๑ รูปถ่ำยครึ่งตัว (ไกลเกินไปจนมองไม่ชัดเจน) 
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    ๓.๒.๑.๒ ภำพเบลอ (เห็นหน้ำไม่ชัดเจน) 
    ๓.๒.๑.๓ ภำพถ่ำยเล่น (มีกำรโพสต์ท่ำทำงในกำรถ่ำยภำพ หรือภำพเซลฟี่) 
    ๓.๒.๑.๔ ภำพมืดหรือสีของรูปภำพจำงเกินไป 
    ๓.๒.๑.๕ ภำพเอียง หรือตะแคงข้ำง   
   ๓.๒.๒ หลักฐำนทะเบียนบ้ำนผู้สมัคร, บิดำ และมำรดำ ผู้ให้ก ำเนิด ที่แสดง วัน เดือน 
ปี เกิด ที่ชัดเจน และระบุสัญชำติของบิดำ มำรดำ ผู้ให้ก ำเนิด 
   ๓.๒.๓ วุฒิกำรศึกษำ ได้แก่ ประกำศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผล 
กำรเรียน หรือใบรับรองของสถำนศึกษำท่ีแสดงว่ำก ำลังศึกษำอยู่ในระดับมัธยมศึกษำปีที่ ๖ หรือเทียบเท่ำ  
   ๓.๒.๔ บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้สมัคร 
   ๓.๒.๕ หลักฐำนทำงทหำร ได้แก่ ใบส ำคัญทหำรกองเกิน (แบบ สด. ๙), ใบรับรองผล 
กำรตรวจเลือกทหำรกองเกินเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร (แบบ สด.๔๓), สมุดประจ ำตัวทหำรกองหนุน 
(หนังสือส ำคัญฯ แบบ สด.๘), ส ำเนำทะเบียนกองประจ ำกำร (แบบ สด.๓), หนังสือรับรองควำมประพฤติจำก
ผู้บังคับบัญชำ, หนังสือยินยอมให้สมัครสอบจำกผู้บังคับหน่วยต้นสังกัด (รับรองกำรปลดจำกผู้บังคับหน่วย), หนังสือ
รับรองว่ำบิดำ หรือมำรดำ เป็นก ำลังพลสังกัดกองทัพบกทุกประเภท จนถึงวันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๕ แล้วแต่กรณี  
   ๓.๒.๖ หลักฐำนที่ทำงรำชกำร เช่น โรงเรียน, สถำนสงเครำะห์, ที่ว่ำกำรอ ำเภอ หรือ
ส่วนรำชกำรอ่ืน ๆ ออกให้เพ่ือรับรองว่ำบิดำหรือมำรดำ มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด (อ ำเภอ, โรงเรียน, สถำน
สงเครำะห์หรืออ่ืน ๆ รับรอง) 
   ๓.๒.๗ หลักฐำนอ่ืน ๆ ที่ระบุไว้ในระบบกำรรับสมัคร เช่น หนังสือรับรองเป็น 
ผู้อยู่ในควำมอุปกำระของสถำนสงเครำะห์หรือหน่วยงำนในสังกัดกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน กระทรวง  
กำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 
  ๓.๓ วิธีกำรสมัคร  
   ๓.๓.๑ ผู้สมัครสำมำรถ Download ระเบียบกำรสมัครสอบคัดเลือกฯ เพ่ือศึกษำ
คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละประเภทตำมเงื่อนไขกำรรับสมัครตำมที่กรมยุทธศึกษำทหำรบกก ำหนดได้ทำง
เ ว็ บ ไซต์  https://rta.mi.th (กองทัพบก),  https://recruitment.rta.mi.th (สมัครสอบออนไลน์กองทัพบก), 
https://atc.rta.mi.th (กรมยุทธศึกษำทหำรบก) และ https://radd-atc.rta.mi.th (กองคัดสรรและพัฒนำบุคลำกร) 
   ๓.๓.๒ ก่อนกำรกรอกข้อมูลกำรสมัคร ผู้สมัครต้องอัพโหลด (Upload) รูปถ่ำย  
เป็นไฟล์ภำพ (JPEG, PNG), หลักฐำนด้ำนกำรศึกษำและหลักฐำนทำงทหำร (JPEG, PNG, PDF) ขนำดไม่เกิน  
๒ MB รวมถึงหลักฐำนอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในระบบกำรรับสมัคร 
   ๓.๓.๓ ผู้สมัครด ำเนินกำรกรอกข้อมูลในใบสมัคร พร้อมตรวจสอบข้อมูลว่ำถูกต้องแล้ว 
ให้กดยืนยันกำรส่งใบสมัคร (เมื่อผู้สมัครยืนยันกำรส่งใบสมัครแล้ว ไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลกำรสมัครได้)  
 ๔. วิธีการช าระเงิน เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำมำรถพิมพ์ใบช ำระ
เงิน ไปช ำระเงินได้ภำยในวันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ ถึง ๘ มกรำคม ๒๕๖๕ โดยผ่ำนระบบกำรช ำระเงิน  
๓ ช่องทำง คือ  

https://rta.mi.th/
https://recruitment.rta.mi.th/
https://radd-atc./
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  ๔.๑ ช ำระเงินผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำร (เวลำท ำกำรของธนำคำร) ในอัตรำค่ำธรรมเนียม
ธนำคำร จ ำนวน ๓๐ บำท และค่ำบริกำรส่งข้อควำม จ ำนวน ๒๐ บำท รวมทั้งสิ้น ๕๐ บำท 
  ๔.๒ ช ำระเงินผ่ำนตู้ ATM (ภำยในเวลำ ๒๒.๐๐ นำฬิกำ) ในอัตรำค่ำธรรมเนียมธนำคำร 
จ ำนวน ๓๐ บำท และค่ำบริกำรส่งข้อควำม จ ำนวน ๒๐ บำท รวมทั้งสิ้น ๕๐ บำท 
  ๔.๓ ช ำระเงินผ่ำนธนำคำรออนไลน์ (Internet Banking) (ภำยในเวลำ ๒๒.๐๐ นำฬิกำ) 
ค่ำบริกำรส่งข้อควำม จ ำนวน ๒๐ บำท  
  ๔.๔ ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลกำรช ำระเงินด้วยตนเอง ว่ำถูกต้องหรือไม่ หำกพบว่ำ
ไม่ถูกต้องให้ผู ้สมัครแจ้งเจ้ำหน้ำที่ของธนำคำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข โดยทันที ทั้งนี ้กำรสมัครสอบจะมีผล
สมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครช ำระค่ำธรรมเนียมธนำคำร และ/หรือค่ำบริกำรส่งข้อควำมเรียบร้อยแล้ว กรมยุทธ
ศึกษำทหำรบก จะไม่คืนค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรส่งข้อควำมให้กับผู้สมัครไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
  ๔.๕ หลังจำกช ำระเงินแล้ว ให้ผู้สมัครเก็บหลักฐำนกำรช ำระเงินที่ธนำคำรกรุงไทยออกให้ไว้
เป็นหลักฐำน เพ่ือยืนยันกำรช ำระเงิน ในกรณีสั่งพิมพ์บัตรประจ ำตัวสอบแล้วไม่พบข้อมูลในระบบกำรสมัครสอบ 
เจ้ำหน้ำที่จะตรวจสอบข้อมูลจำกหลักฐำนกำรช ำระเงินดังกล่ำว 
 ๕. เอกสารคะแนนเพิ่ม(ถ้ามี) ผู้สมัครสอบซึ่งมีควำมประสงค์ขอรับสิทธิพิเศษ จะต้องยื่น
หลักฐานเพิ่มเติมทางระบบออนไลน์ ในครำวเดียวกันกับกำรสมัครสอบ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
      ๕.๑ หลักฐำนแสดงว่ำผู้สมัครส ำเร็จกำรฝึกวิชำทหำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม  
กำรฝึกวิชำทหำรตำมหลักสูตรกำรฝึกวิชำทหำรชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๕ ซึ่งต้องเป็นเอกสำรที่ออกให้โดย 
ศูนย์กำรนักศึกษำวิชำทหำร หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน หรือศูนย์กำรฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษำวิชำทหำร
มณฑลทหำรบก 
      ๕.๒ เคยเป็นทหำรกองหนุนหลักฐำนแสดงว่ำเคยเป็นทหำรกองหนุนประเภทที่ ๑ สังกัด
กองทัพบก 
      ๕.๓ หลักฐำนแสดงว่ำเป็นบุตรของผู้ที่ได้รับพระรำชทำนเหรียญดุษฎีมำลำ พิทักษ์เสรีชน
เหรียญชัยสมรภูมิ เหรียญชำยแดน เข็มกล้ำหำญ หรือเหรียญกล้ำหำญ 
            ๕.๔ หลักฐำนแสดงว่ำเป็นบุตรของทหำร ข้ำรำชกำร หรือ คนงำน ซึ่งต้องประสบอันตรำยถึง
ทุพพลภำพ ในขณะปฏิบัติรำชกำรในหน้ำที่ หรือถูกประทุษร้ำยเพรำะเหตุกระท ำกำรตำมหน้ำที่ หรือต้อง
บำดเจ็บถึงตำยเพรำะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบ ำเหน็จบ ำนำญพิเศษ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 
หรือได้รับเงินค่ำท ำขวัญตำมข้อบังคับกระทรวงกลำโหม ว่ำด้วยคนงำน      
      ๕.๕ หลักฐำนบัตรผ่ำนศึกของบิดำหรอืมำรดำ 
      ๕.๖ หลักฐำนกำรเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมำยของข้ำรำชกำรทหำร ลูกจ้ำงประจ ำ
พนักงำนรำชกำร อำสำสมัครทหำรพรำน พลอำสำสมัคร ทหำรอำสำ สังกัดกองทัพบก 
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      ๕.๗ หลักฐำนแสดงว่ำเป็นบุตรของทหำรข้ำรำชกำรหรือคนงำนซึ่งได้กระท ำหน้ำที่ใน
ระหว่ำงเวลำที่มีกำรรบ หรือกำรสงครำม หรือมีกำรปรำบปรำมกำรจลำจล หรือในระหว่ำงที่มีพระบรมรำช
โองกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินซึ่งมีสิทธิ์ได้รับเวลำรำชกำรเป็นทวีคูณตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำร 
      ๕.๘ หลักฐำนกำรส ำเร็จหลักสูตรส่งทำงอำกำศ 
      ๕.๙ หลักฐำนแสดงว่ำ เป็นทหำรกองประจ ำกำรที่ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรสนำมไม่น้อยกว่ำ 
๑๒๐ วันของตนเอง ก่อนวันที่จะสมัครเข้ำรับกำรสอบคัดเลือก 
      ๕.๑๐ ให้ผู้สอบผ่ำนขั้นที่ ๒ (รอบสุดท้ำย) น ำหลักฐำนที่ยื่นขอรับสิทธิคะแนนเพ่ิมในระบบ
ออนไลน์มำยื่นต่อคณะกรรมกำรรับรำยงำนตัวเพ่ือตรวจสอบก่อนท ำสัญญำ 
 ๖. การสอบคัดเลือก แบ่งเป็น ๒ ขั้นตอน โดยใช้พ้ืนที่ในกองทัพภำคที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔  
มีรำยละเอียด ดังนี้ 
  ๖.๑ กำรสอบข้ันที่ ๑ 
   ๖.๑.๑ กำรสอบภำควิชำกำร ในวันที่ ๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
   ๖.๑.๒ สถำนที่สอบตำมท่ีผู้สมัครสอบเลือกไว้ในพ้ืนที่กองทัพภำคที่ ๑ ถึง ๔ 
  ๖.๒ กำรสอบข้ันที่ ๒ 
   ๖.๒.๑ กำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย, สัมภำษณ์, ตรวจโรค และตรวจประวัติ
อำชญำกรรม ระหว่ำงวันที่ ๒๘ ก.พ. - ๔ มี.ค. ๖๕ 
   ๖.๒.๒ สถำนที่สอบตำมท่ีผู้สมัครสอบเลือกไว้ในพ้ืนที่กองทัพภำคที่ ๑ ถึง ๔ 
 ๗. การประกาศผลการสอบ  
  ๗.๑ ประกำศผลสอบภำควิชำกำร วันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ 
  ๗.๒ ประกำศผลกำรสอบรอบสุดท้ำย วันที่ ๘ เมษำยน ๒๕๖๕ 
  ๗.๓ ประกำศผลสอบทำงออนไลน์ ตำมช่องทำงในข้อ ๓.๔.๑  
 ๘. การรายงานตัว ตรวจเอกสาร ท าสัญญา ตำมก ำหนดกำรในประกำศดังนี้ 
  ๘.๑ นักเรียนนำยสิบทหำรบก รำยงำนตัวตั้งแต่ วันที่ ๑ ถึง ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕  
ณ โรงเรียนนำยสิบทหำรบก ค่ำยโยธินศึกษำมหำมงกุฎ ต ำบลหนองแก อ ำเภอหัวหิน จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  ๘.๒ กองหนุนส่วนก ำลังรบและสนับสนุนกำรรบ รำยงำนตัวในวันที่ ๒ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
ตำมเหล่ำของตนเอง ณ ศูนย์กำรทหำรรำบ หรือ ศูนย์กำรทหำรม้ำ หรือ ศูนย์กำรทหำรปืนใหญ่ หรือ กรมกำร
ทหำรช่ำง หรือ กรมกำรทหำรสื่อสำร 
  ๘.๓ ทหำรอำสำ อัตรำนำยทหำรประทวน รำยงำนตัวในวันที่ ๒ พฤษภำคม ๒๕๖๕  
ณ หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน 
  ๘.๔ กองหนุนสำยงำนสัสดี รำยงำนตัวในวันที่ ๓ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ณ หน่วยบัญชำกำร
รักษำดินแดน 
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 ๙. ประกาศเรียกบุคคลส ารองเข้ารายงานตัวและท าสัญญา กรมยุทธศึกษำทหำรบกจะ
ประกำศเรียกบุคคลส ำรองรำยงำนตัวเข้ำรับกำรฝึกอบรม (ตำมรำยละเอียดในผนวก ก, ข, ค หรือ ง ประกอบ
ประกำศฉบับนี้) จนกว่ำจะครบตำมยอดที่กองทัพบกก ำหนด เพ่ือทดแทนบุคคลตัวจริงที่สละสิทธิ์หรือลำออก 
และให้รำยงำนตัวตำมวัน เวลำที่ประกำศเรียก 
 ๑๐. เป็นหน้าที่ของผู้สมัคร ที่จะจัดกำรให้ทรำบประกำศดังกล่ำวข้ำงต้น และประกำศอ่ืนใด 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำปฏิบัติงำนในกองทัพบก ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 
ด้วยตนเองจะไม่มีกำรแจ้งให้ทรำบเป็นบุคคล โดยต้องติดตำมประกำศกรมยุทธศึกษำทหำรบก(เพ่ิมเติม) ภำยใน 
๒๔ ชั่วโมง ก่อนกำรปฏิบัติ ซึ่งอำจมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติม หรือกำรเปลี่ยนแปลงก ำหนดกำร สถำนที่ หรืออ่ืน ๆ 
ทั้งนี้ให้ยึดถือประกำศครั้งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ  
 ๑๑. ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดค าแนะน าการรับสมัครสอบคัดเลือก  (ผนวก จ)  
ตำมประกำศฉบับนี้ได้ทำง https://rta.mi.th (กองทัพบก), https://recruitment.rta.mi.th (สมัครสอบออนไลน์
กองทัพบก), https://atc.rta.mi.th (กรมยุทธศึกษำทหำรบก) และ https://radd-atc.rta.mi.th (กองคัดสรรและ
พัฒนำบุคลำกร) และสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษำทหำรบก ๔๑ ถนน เทอดด ำริ  
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร ๑๐๓๐๐ หมำยเลขโทรศัพท์ กองอ ำนวยกำรรับสมัคร  
๐ ๒๒๔๑ ๔๐๓๗ และโทรศัพท์ทหำร ๘๙๑๐๙ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
                         ประกาศ    ณ    วันที่           ตุลาคม    พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
  
              พลโท 

                                                   (วิสันติ  สระศรีดา) 
                                                                           เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก 
 
 
 
กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร 
โทรศัพท ์๐ ๒๒๔๑ ๔๐๓๗ 
โทรทหาร ๘๙๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

https://rta.mi.th/
https://recruitment.rta.mi.th/
https://radd-atc./
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ผนวก ก 

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ประกอบประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก ลงวันที่          ตุลาคม ๒๕๖๔ 

          
  กองทัพบก มีก ำหนดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำเป็นนักเรียนนำยสิบทหำรบก 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ จ ำนวน ๒,๕๐๐ อัตรำ (ทหำรกองประจ ำกำร ๒,๐๐๐ อัตรำ และบุคคลพลเรือน 
๕๐๐ อัตรำ) โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 ๑. ประเภทการรับสมัคร 
  ๑.๑ บุคคลพลเรือน 
  ๑.๒ ทหำรกองประจ ำกำร (ทุกเหล่ำทัพ) 
  ๑.๓ พลอำสำสมัคร (ประจ ำกำร) สังกัดกองทัพบก  
  ๑.๔ อำสำสมัครทหำรพรำนชำย สังกัดกองทัพบก 
  ๑.๕ ทหำรกองหนุนประเภทที่ ๑ (เฉพำะผู้ที่ปลดจำกทหำรกองประจ ำกำรทุกเหล่ำทัพ) 
 ๒. คุณสมบัติเฉพาะ 
  ๒.๑ เป็นบุคคลพลเรือนชำยมีอำยุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๒๒ ปีบริบูรณ์ หรือเป็น
ทหำรกองประจ ำกำรมีอำยุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์ นับตำมพระรำชบัญญัติรับรำชกำรทหำร พ.ศ. ๒๔๙๗ ในปีที่
จะเข้ำเป็นนักเรียนนำยสิบ (พ.ศ. ๒๕๖๕) 
   ๒.๑.๑ ทหำรกองเกิน อำยุ ๑๘ ถึง ๒๒ ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่ำง พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง พ.ศ. 
๒๕๔๗) โดยไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ำรับกำรตรวจเลือกเข้ำเป็นทหำรกองประจ ำกำรในปี ๒๕๖๕ (เกิด พ.ศ. 
๒๕๔๔) ซึ่งไม่ส ำเร็จกำรฝึกนักศึกษำวิชำทหำร ส ำหรับผู้มีอำยุ ๒๒ ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. ๒๕๔๓) ต้องมี
ใบรับรองผลกำรตรวจเลือกทหำรกองเกินเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร (แบบ สด.๔๓) แสดงว่ำผ่ำนกำร
ตรวจเลือกฯ “ร่ำงกำยสมบูรณ์ดี” ผลกำรจับสลำก “ด ำ” หรือ “ส่งคนร้องขอเข้ำกองประจ ำกำรพอ” ไม่ต้องส่ง
เข้ำกองประจ ำกำร 
   ๒.๑.๒ ทหำรกองหนุนประเภทที่ ๑ ที่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรกำรฝึกวิชำทหำร
ชั้นปีที่ ๓ (นศท.ปี ๓) ของศูนย์กำรนักศึกษำวิชำทหำร หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน หรือศูนย์กำรฝึก/หน่วย
ฝึกนักศึกษำวิชำทหำรมณฑลทหำรบก อำยุ ๑๘ ถึง ๒๒ ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่ำง พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗) 
ต้องแสดงหลักฐำนสมุดประจ ำตัวทหำรกองหนุน หรือหนังสือส ำคัญ (แบบ สด.๘) เท่ำนั้น ส ำหรับผู้ที่ขอคะแนน
เพ่ิมพิเศษจะต้องแสดงหนังสือส ำคัญประจ ำตัวแสดงหลักฐำนกำรส ำเร็จกำรฝึกนักศึกษำวิชำทหำร ตำมข้อ ๕.๑ 
ในประกำศรับสมัคร 
  ๒.๒ ทหำรกองประจ ำกำรทุกเหล่ำทัพ (ทุกผลัด) อำยุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์ ในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕ (เกิดระหว่ำง พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗) ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำแล้ว ไม่มี
ผลกระทบต่อกำรปรับย้ำยของหน่วยต้นสังกัด และเวลำรับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร 
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  ๒.๓ พลอำสำสมัคร (ประจ ำกำร) ในสังกัดกองทัพบก อำยุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. 
๒๕๖๕ (เกิดระหว่ำง พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗) 
  ๒.๔ อำสำสมัครทหำรพรำนชำย ในสังกัดกองทัพบก อำยุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. 
๒๕๖๕ (เกิดระหว่ำง พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗) 
  ๒.๕ ทหำรกองหนุนประเภทที่ ๑ ที่ปลดจำกทหำรกองประจ ำกำร (ทุกเหล่ำทัพ) มีอำยุ 
ไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (เกิดระหว่ำง พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗) 
  ๒.๖ เป็นโสดและไม่เคยมีภรรยำ หรือ สัมพันธ์กับหญิงอ่ืนฐำนะสำมีภรรยำมำก่อน  
(เว้นบุคคลตำมข้อ ๑.๒ ถึง ๑.๕) 
  ๒.๗ มีสัญชำติไทย และบิดำ มำรดำ ต้องมีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด แต่ถ้ำบิดำเป็น
นำยทหำรสัญญำบัตร หรือ นำยทหำรประทวน ซึ่งมีสัญชำติไทยโดยกำรเกิดแล้ว มำรดำจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชำติไทย
โดยกำรเกิดก็ได้ ในกรณีที่ ปู่ หรือ ย่ำ, ตำ หรือ ยำย ของผู้สมัครสอบคัดเลือก มีสัญชำติอ่ืน ซึ่งไม่ใช่สัญชำติไทย 
ให้ใช้หลักฐำนเพ่ิมเติมในกำรรับสมัครดังต่อไปนี้ 
   ๒.๗.๑ สูติบัตรของบิดำหรือมำรดำแล้วแต่กรณี หรือ  
   ๒.๗.๒ หนังสือรับรองกำรเกิดของบิดำหรือมำรดำ แล้วแต่กรณีจำกนำยทะเบียนท้องถิ่น 
  ๒.๘ ไม่เคยท ำกำรทุจริตในกำรสมัครสอบคัดเลือกเข้ำเป็นนักเรียนนำยสิบมำก่อน 
  ๒.๙ ไม่เคยพ้นสภำพจำกควำมเป็นนักเรียนนำยสิบ 
 ๓. การรับสมัครสอบทางออนไลน์ 
  ๓.๑ เปิดรับสมัครสอบทำงออนไลน์ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 
เวลำ ๐๐.๐๑ นำฬิกำ ถึง ๕ มกรำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๒๔.๐๐ นำฬิกำ โดยตรวจสอบรำยละเอียดค ำแนะน ำกำรรับ
สมัครสอบได้ทำง https://rta.mi.th (กองทัพบก), https://recruitment.rta.mi.th (สมัครสอบออนไลน์กองทัพบก), 
https://atc.rta.mi.th (กรมยุทธศึกษำทหำรบก) และ https://radd-atc.rta.mi.th (กองคัดสรรและพัฒนำบุคลำกร) 
   ๓.๑.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อน
กำรยืนยันกำรส่งใบสมัคร เมื่อส่งใบสมัครสอบในระบบแล้วจะไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อควำมใดๆ ได้อีก 
และถือว่ำข้อมูลดังกล่ำวเป็นข้อมูลที่ใช้ส ำหรับกำรสมัคร โดยผู้สมัครได้อ่ำนประกำศ หรือระเบียบกำรรับสมัคร
เข้ำใจโดยละเอียดถี่ถ้วน และยอมรับที่จะปฏิบัติตำมเงื่อนไขของประกำศหรือระเบียบกำรรับสมัคร 
   ๓.๑.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในกำรกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ที่ปรำกฏในใบสมัครให้
ถูกต้อง ครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง ในกรณีที่มีกำรกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้อง หรือใช้เอกสำรปลอม
หรือเอกสำรต่ำงๆ ที่ไม่ตรงตำมที่ก ำหนดไว้ในกำรประกำศรับสมัคร กองทัพบกขอสงวนสิทธิ์ ในกำรปฏิเสธกำรรับ
สมัครเข้ำสอบคัดเลือกทันที โดยผู้สมัครไม่สำมำรเรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นจำกกองทัพบกได้ 
   ๓.๑.๓ ผู้สมัครที่สมัครสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะท ำกำรประมวลผล เพ่ือ
จัดล ำดับเลขประจ ำตัวสอบ ผู้สมัครสำมำรถพิมพ์บัตรประจ ำตัวสอบ ซึ่งมีกำรระบุหมำยเลขประจ ำตัวสอบ สถำนที่
สอบได้ ภำยในวันที่ ๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  

https://rta.mi.th/
https://recruitment.rta.mi.th/
https://radd-atc./
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   ๓.๑.๔ กำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนและคุณสมบัติในครั้งนี้ เป็นเพียงกำรตรวจสอบ
เบื้องต้นหำกในภำยหลังปรำกฏว่ำ ผู้สมัครเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ำม หรือ ขำดคุณวุฒิหรือ  
 
มีเหตุอันไม่เหมำะสมที่จะเป็นข้ำรำชกำรทหำร กองทัพบกจะถือว่ำผู้สมัครขำดคุณสมบัติในกำรสมัครสอบมำ
ตั้งแต่ต้น และให้ถือว่ำกำรสอบคัดเลือกของบุคคลดังกล่ำวเป็นโมฆะ และผู้สมัครจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ต่อ
กองทัพบก 
 ๔. หลักฐานการสมัครสอบทางออนไลน์ มีดังนี้ 
  ๔.๑ รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำ และต้องเป็นรูปถ่ำยไว้ ไม่ เกิน 
๓ เดือน โดยพลอำสำสมัคร (ประจ ำกำร) และอำสำสมัครทหำรพรำน รูปถ่ำยต้องแต่งกำยเครื่องแบบตำมสังกัด, 
ทหำรกองหนุนประเภทที่ ๑ รูปถ่ำยชุดสุภำพ, นักเรียน นักศึกษำ ให้แต่งกำยตำมสถำบันที่ก ำลังเข้ำรับกำรศึกษำ 
ส ำหรับรูปถ่ำยที ่ไม่ผ่าน กำรพิจำรณำมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
   ๔.๑.๑ รูปถำ่ยครึ่งตัว (ไกลเกินไปจนมองไม่ชัดเจน) 
   ๔.๑.๒ ภำพเบลอ (เห็นหน้ำไม่ชัดเจน) 
   ๔.๑.๓ ภำพถ่ำยเล่น (มีกำรโพสต์ท่ำทำงในกำรถ่ำยภำพ หรือภำพเซลฟี่) 
   ๔.๑.๔ ภำพมืดหรือสีของรูปภำพจำงเกินไป 
    ๔.๑.๕ ภำพเอียง หรือตะแคงข้ำง   
  ๔.๒ หลักฐำนทะเบียนบ้ำนผู้สมัคร, บิดำ และมำรดำ ผู้ให้ก ำเนิด ที่แสดง วัน เดือน ปี เกิด 
ที่ชัดเจน และระบุสัญชำติของบิดำ มำรดำ ผู้ให้ก ำเนิด 
  ๔.๓ คุณวุฒิ ได้แก่ ประกำศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลกำรเรียน หรือ
ใบรับรองของสถำนศึกษำท่ีแสดงว่ำก ำลังศึกษำอยู่ในระดับมัธยมศึกษำปีที่ ๖ หรือเทียบเท่ำ  
  ๔.๔ บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้สมัคร 
  ๔.๕ หลักฐำนทำงทหำร ได้แก่ ใบส ำคัญทหำรกองเกิน (แบบ สด. ๙), ใบรับรองผล 
กำรตรวจเลือกทหำรกองเกินเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร (แบบ สด.๔๓), สมุดประจ ำตัวทหำรกองหนุน 
(หนังสือส ำคัญฯ แบบ สด.๘), ส ำเนำทะเบียนกองประจ ำกำร (แบบ สด.๓), หนังสือรับรองควำมประพฤติจำก
ผู้บังคับบัญชำ, หนังสือยินยอมให้สมัครสอบจำกผู้บังคับหน่วยต้นสังกัด (รับรองกำรปลดจำกผู้บังคับหน่วย), หนังสือ
รับรองว่ำบิดำ หรือมำรดำ เป็นก ำลังพลสังกัดกองทัพบกทุกประเภท จนถึงวันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๕ แล้วแต่กรณ ี
  ๔.๖ หลักฐำนที่แสดงว่ำเป็นบุตรก ำลังพลสังกัดกองทัพบก (ปฏิบัติงำนถึงวันที่ ๑ พฤษภำคม 
๒๕๖๕) 
 ๕. การสอบคัดเลือก แบ่งเป็น ๒ ขั้นตอน โดยใช้พ้ืนที่ในกองทัพภำคที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔  
มีรำยละเอียด ดังนี้ 
  ๕.๑ กำรสอบข้ันที่ ๑ 
   ๕.๑.๑ กำรสอบภำควิชำกำร ในวันที่ ๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
   ๕.๑.๒ สถำนที่สอบตำมท่ีผู้สมัครสอบเลือกไว้ในพ้ืนที่กองทัพภำคที่ ๑ ถึง ๔ 
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  ๕.๒ กำรสอบข้ันที่ ๒ 
   ๖.๒.๑ กำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย, สัมภำษณ์, ตรวจโรค และตรวจประวัติ
อำชญำกรรม ระหว่ำงวันที่ ๒๘ ก.พ. - ๔ มี.ค. ๖๕ 
   ๖.๒.๒ สถำนที่สอบตำมท่ีผู้สมัครสอบเลือกไว้ในพ้ืนที่กองทัพภำคที่ ๑ ถึง ๔ 
 ๖. การประกาศผลการสอบ  
  ๖.๑ ประกำศผลสอบภำควิชำกำร วันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ 
  ๖.๒ ประกำศผลกำรสอบรอบสุดท้ำย วันที่ ๘ เมษำยน ๒๕๖๕ 
  ๖.๓ ประกำศผลสอบทำงออนไลน์ https://rta.mi.th (กองทัพบก), https://recruitment.rta.mi.th 
(สมัครสอบออนไลน์กองทัพบก), https://atc.rta.mi.th (กรมยุทธศึกษำทหำรบก) และ https://radd-atc.rta.mi.th 
(กองคัดสรรและพัฒนำบุคลำกร) 
 ๗. การรายงานตัว ท าสัญญา เพื่อเข้ารับการศึกษา 

  รำยงำนตัวท ำสัญญำ วันที่ ๑ ถึง ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนนำยสิบทหำรบก  
ค่ำยโยธินศึกษำมหำมงกุฎ ต ำบลหนองแก อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ๘. ประกาศเรียกบุคคลส ารองเข้ารายงานตัวและท าสัญญา จะประกำศเรียกบุคคลส ำรอง
รำยงำนตัวเข้ำรับกำรศึกษำวันที่ ๑ พฤษภำคม ถึง ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๕ จนกว่ำจะครบตำมยอดที่กองทัพบก
ก ำหนดเพ่ือทดแทนบุคคลตัวจริงที่สละสิทธิ์หรือลำออก และให้รำยงำนตัวตำมวัน เวลำที่ประกำศเรียก 
 ๙. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๔๑ กรมยุทธศึกษำทหำรบก ถนน เทอดด ำริ แขวงถนนนคร
ไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ หมำยเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๔๐๖๘ - ๙ ต่อ ๘๙๑๐๙ และ ๐ ๒๒๔๑ 
๔๐๓๗ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                                                                
                                                             
           ตรวจถูกต้อง 
 

 พันเอก  
                                                                          (พงษ์ศักดิ์  คิ้วนำง) 
                                                             ผู้อ ำนวยกำรกองคัดสรรและพัฒนำบุคลำกร 
                                                                        กรมยุทธศึกษำทหำรบก 
 
 
 
 

https://rta.mi.th/
https://recruitment.rta.mi.th/
https://radd-atc./
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ผนวก ข 

การรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 
ในส่วนก าลังรบ และสนับสนุนการรบ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ประกอบประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก ลงวันที่           ตุลาคม 2564 

          
  กองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ที่เคยรับราชการเป็นทหาร
กองประจ าการมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี หรือทหารกองประจ าการที่รับราชการครบ 1 ปี (มีก าหนดปลดจาก 
กองประจ าการภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕) ในเหล่าทหารราบ, ทหารม้า, ทหารปืนใหญ่, ทหารช่าง และ 
ทหารสื่อสาร เพ่ือสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนในส่วนก าลังรบ และสนับสนุน 
การรบ จ านวน 200 อัตรา ดังนี้ 
 ๑. คุณสมบัติเฉพาะ 
  ๑.1 มีอายุไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (เกิดระหว่าง ปี พ.ศ. 2540 ถึง  
พ.ศ. 2547) นับอายุตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร โดยจะต้องสมัครในเหล่าที่ตนเองเคยรับราชการ
เป็นทหารกองประจ าการมาเท่านั้น  
  1.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. 2507 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  1.๓ มีสัญชาติไทยและบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร
สัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
ก็ได ้
 ๒. ข้อก าหนด 
  ๒.1 ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 1.2 จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้อง
สิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่มีอยู่ไม่ได้ 
  2.2 เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกแล้วจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
ประจ าเหล่าสายวิทยาการ โดยได้รับยศ สิบตรี ซึ่งจะได้รับเงินเดือนและได้รับเครื่องแต่งกายตามที่กองทัพบก
ก าหนด 
  2.3 เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งยศ ตามข้อ 2.2 แล้วจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
ระยะสั้นตามเหล่าประมาณ 3-5 เดือน หลังจากส าเร็จการฝึกอบรมแล้วจะได้รับการปรับย้ายไปรับราชการใน
หน่วยต่าง ๆ ของส่วนก าลังรบ และสนับสนุนการรบตามผลการฝึกอบรม กรณีไม่ส าเร็จการฝึกอบรมกองทัพบก 
จะด าเนินการตามมาตรการทางการปกครอง ทางวินัย หรืออาจจะด าเนินการให้ออกจากราชการก็ได้ 
  2.4 หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติขัดต่อระเบียบของกองทัพบก และ
ประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าการบรรจุเข้ารับราชการเป็นโมฆะ โดยกองทัพบกมีสิทธิยกเลิกการบรรจุเข้ารับราชการ 
พร้อมกับด าเนินคดี และเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายได้ 
 ๓. การสอบคัดเลือก แบ่งเป็น ๒ ขั้นตอน โดยใช้พ้ืนที่ในกองทัพภำคที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔  
มีรำยละเอียด ดังนี้ 
  ๓.๑ กำรสอบข้ันที่ ๑ 
   ๓.๑.๑ กำรสอบภำควิชำกำร ในวันที่ ๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
   ๓.๑.๒ สถำนที่สอบตำมท่ีผู้สมัครสอบเลือกไว้ในพ้ืนที่กองทัพภำคที่ ๑ ถึง ๔ 

- ส า 
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  ๓.๒ กำรสอบข้ันที่ ๒ 
   ๓.๒.๑ กำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย, สัมภำษณ์, ตรวจโรค และตรวจประวัติ
อำชญำกรรม ระหว่ำงวันที่ ๒๘ ก.พ. - ๔ มี.ค. ๖๕ 
   ๓.๒.๒ สถำนที่สอบตำมท่ีผู้สมัครสอบเลือกไว้ในพ้ืนที่กองทัพภำคที่ ๑ ถึง ๔ 
 ๔. การประกาศผลการสอบ  
  ๔.๑ ประกำศผลสอบภำควิชำกำร วันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ 
  ๔.๒ ประกำศผลกำรสอบรอบสุดท้ำย วันที่ ๘ เมษำยน ๒๕๖๕ 

  ๔.๓ ประกำศผลสอบทำงออนไลน์ https://rta.mi.th (กองทัพบก), https://recruitment.rta.mi.th 
(สมัครสอบออนไลน์กองทัพบก), https://atc.rta.mi.th (กรมยุทธศึกษำทหำรบก) และ https://radd-atc.rta.mi.th 
(กองคัดสรรและพัฒนำบุคลำกร) 
 ๕. รายงานตัว ตรวจเอกสาร ท าสัญญา เพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม ในวันที่ 2 พฤษภาคม 
2565 ตามเหล่าของตนเอง ณ ศูนย์การทหารราบ หรือ ศูนย์การทหารม้า หรือ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ หรือ
กรมการทหารช่าง หรือ กรมการทหารสื่อสาร 
 ๖. ประกาศเรียกบุคคลส ารองเข้ารายงานตัวและท าสัญญา  กรมยุทธศึกษาทหารบกจะ
ประกาศเรียกบุคคลส ารองรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม ถึง 1๕ พฤษภาคม 2565
เพ่ือทดแทนบุคคลตัวจริงที่สละสิทธิ์หรือลาออก และให้รายงานตัวตามวัน เวลาที่ประกาศเรียก 
 ๗. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๔๑ กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนน เทอดด าริ แขวงถนนนคร
ไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๔๐๖๘ - ๙ ต่อ ๘๙๑๐๙ และ ๐ ๒๒๔๑ 
๔๐๓๗ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 
 
    ตรวจถูกต้อง 
 

พันเอก 
 

             (พงษ์ศักดิ์  คิ้วนาง) 
              ผู้อ านวยการกองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร 
                                                                        กรมยุทธศึกษาทหารบก 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://rta.mi.th/
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ผนวก ค 

การรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประกอบประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก ลงวันที่         ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 

  กองทัพบก มีควำมประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกทหำรกองหนุนเพ่ือบรรจุเข้ำรับ
รำชกำรเป็นนำยทหำรประทวนสำยงำนสัสดีของกองทัพบก เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งเสมียนหน่วยสัสดีอ ำเภอ 
เสมียนส ำนักงำนสัสดีจังหวัด เสมียนฝ่ำยสรรพก ำลังมณฑลทหำรบก และต ำแหน่งอื่น ๆ ตำมอัตรำที่กองทัพบก
ก ำหนดจ ำนวน ๘๐ อัตรำ รำยละเอียดดังนี้ 
  ๑. คุณสมบัติเฉพาะ 
    ๑.๑ เป็นทหำรกองหนุนประเภทที่ ๑ มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปี
บริบูรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (เกิดระหว่ำงปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗) ดังนี้ 
     ๑.๑.๑ ส ำเร็จกำรฝึกวิชำทหำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรฝึกวิชำทหำรตำม
หลักสูตรกำรฝึกวิชำทหำรตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป โดยได้ขึ้นทะเบียนและได้น ำปลดเป็นทหำรกองหนุนประเภท 
ที่ ๑ แล้ว หรืออยู่ระหว่ำงข้ึนทะเบียนกองประจ ำกำรและน ำปลด 
     ๑.๑.๒ เคยเข้ำรับรำชกำรเป็นทหำรกองประจ ำกำร (ทุกเหล่ำทัพ) จนครบก ำหนด
และได้ปลดเป็นทหำรกองหนุนประเภทที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว หรือจะปลดเป็นทหำรกองหนุนประเภทที่ ๑ ภำยใน
วันที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 
   ๑.๒ มีคุณสมบัติทั่วไปตำมพระรำชบัญญัติรับรำชกำรทหำร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
   ๑.๓ ผู้สมัครต้องมีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด ตำมกฎหมำยว่ำด้วยสัญชำติที่มีผลบังคับใช้ 
 ๒. การสอบคัดเลือก แบ่งเป็น ๒ ขั้นตอน โดยใช้พ้ืนที่ในกองทัพภำคที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔  
มีรำยละเอียด ดังนี้ 
  ๒.๑ กำรสอบข้ันที่ ๑ 
   ๒.๑.๑ กำรสอบภำควิชำกำร ในวันที่ ๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
   ๒.๑.๒ สถำนที่สอบตำมท่ีผู้สมัครสอบเลือกไว้ในพ้ืนที่กองทัพภำคที่ ๑ ถึง ๔ 
  ๒.๒ กำรสอบข้ันที่ ๒ 
   ๒.๒.๑ กำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย, สัมภำษณ์, ตรวจโรค และตรวจประวัติ
อำชญำกรรม ระหว่ำงวันที่ ๒๘ ก.พ. - ๔ มี.ค. ๖๕ 
   ๒.๒.๒ สถำนที่สอบตำมท่ีผู้สมัครสอบเลือกไว้ในพ้ืนที่กองทัพภำคที่ ๑ ถึง ๔ 
 ๓. การประกาศผลการสอบ  
  ๓.๑ ประกำศผลสอบภำควิชำกำร วันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ 
  ๓.๒ ประกำศผลกำรสอบรอบสุดท้ำย วันที่ ๘ เมษำยน ๒๕๖๕ 
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  ๓.๓ ประกำศผลสอบทำงออนไลน์ https://rta.mi.th (กองทัพบก), https://recruitment.rta.mi.th 
(สมัครสอบออนไลน์กองทัพบก), https://atc.rta.mi.th (กรมยุทธศึกษำทหำรบก) และ https://radd-atc.rta.mi.th 
(กองคัดสรรและพัฒนำบุคลำกร) 
 ๔. รายงานตัว ตรวจเอกสาร ท าสัญญา เพ่ือเข้ำรับกำรฝึกอบรมในวันที่ ๓ พฤษภำคม 
๒๕๖๕ ณ หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน 
 ๕. ประกาศเรียกบุคคลส ารองเข้ารายงานตัวและท าสัญญา  กรมยุทธศึกษำทหำรบก 
จะประกำศเรียกบุคคลส ำรองรำยงำนตัวเข้ำรับกำรฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ ๓ ถึง ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๕  
เพ่ือทดแทนบุคคลตัวจริงที่สละสิทธิ์หรือลำออก และให้รำยงำนตัวตำมวัน เวลำที่ประกำศเรียก 
  ๖. การเลือกต าแหน่งบรรจุ ท ำกำรเลือกต ำแหน่งจำกผู้ที่สอบคัดเลือกมีคะแนนสูงสุด โดยเรียง
ตำมล ำดับจำกตัวจริงไปจนถึงตัวส ำรองจนกว่ำจะครบตำมอัตรำที่เปิดบรรจุในแต่ละกองทัพภำคและผู้ผ่ำน  
กำรสอบคัดเลือกรอบสุดท้ำยจะบรรจุตำมต ำแหน่งที่เลือกบรรจุ โดยต้องรำยงำนตัวและท ำสัญญำในกำรบรรจุ
เข้ำรับรำชกำรตำมก ำหนด 
 ๗. ให้ผู้สอบผ่านการสอบติดตามประกาศ กรมยุทธศึกษำทหำรบก (เพ่ิมเติม) ภำยใน ๒๔ 
ชั่วโมง ก่อนกำรปฏิบัติ ซึ่งอำจมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติม หรือกำรเปลี่ยนแปลงก ำหนดกำร สถำนที่ หรืออ่ืน ๆ ทั้งนี้ให้
ยึดถือประกำศครั้งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ 
  ๙. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๔๑ กรมยุทธศึกษำทหำรบก ถนน เทอดด ำริ แขวงถนนนคร
ไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ หมำยเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๔๐๖๘ - ๙ ต่อ ๘๙๑๐๙ และ ๐ ๒๒๔๑ 
๔๐๓๗ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                                                                
                                                             
           ตรวจถูกต้อง 
 

 พันเอก  
                                                                          (พงษ์ศักดิ์  คิ้วนำง) 
                                                             ผู้อ ำนวยกำรกองคัดสรรและพัฒนำบุคลำกร 
                                                                        กรมยุทธศึกษำ 
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ผนวก ง 

การรับสมัครสอบคัดเลือกก าลังส ารองและทหารกองหนุนเข้าเป็นทหารอาสา 
อัตรานายทหารประทวนของกองทัพบก 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประกอบประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก ลงวันที่       ตุลาคม ๒๕๖๔ 
        

  กองทัพบก มีควำมประสงค์จะรับสมัครสอบก ำลังพลส ำรอง และทหำรกองหนุนประเภทที่ ๑ 
เข้ำเป็นทหำรอำสำของกองทัพบก ประเภทนำยทหำรประทวน แบบท ำสัญญำจ้ำงครำวละไม่เกิน ๔ ปี  
โดยสำมำรถต่อสัญญำจ้ำงได้อีกไม่เกิน ๔ ปี (รวมระยะเวลำกำรจ้ำงไม่เกิน ๘ ปี) เพ่ือบรรจุลงในต ำแหน่ง 
ตำมอัตรำที่กองทัพบกก ำหนด จ ำนวน ๓๐๐ อัตรำ โดยมีรำยละเอียดกำรรับสมัคร ดังนี้ 
 ๑. คุณสมบัติเฉพาะ 
  ๑.๑ เพศชำย 
  ๑.๒ เป็นก ำลังพลส ำรองและทหำรกองหนุนประเภทที่ ๑ (อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) 
   ๑.๒.๑ ทหำรกองหนุนประเภทที่ ๑ ที่มีรำยชื่ออยู่ในบัญชีบรรจุก ำลังของหน่วย 
ตำมข้อบังคับ กห. ว่ำด้วยกำรเตรียมพล พ.ศ. ๒๕๑๕ 
   ๑.๒.๒ ก ำลังพลส ำรอง ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดระเบียบรำชกำรกระทรวงกลำโหม 
ที่มีกำรบรรจุในบัญชีบรรจุก ำลังตำมกฎหมำยว่ำด้วยก ำลังพลส ำรอง 
   ๑.๒.๓ บุคคลที่ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรนักศึกษำวิชำทหำรตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓ ถึง ๕ ที่ได้
ด ำเนินกำรขึ้นทะเบียนกองประจ ำกำรและน ำปลดเป็นนำยทหำรกองหนุนเรียบร้อยแล้ว 
   ๑.๒.๔ ทหำรกองประจ ำกำร ผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนทหำรกองประจ ำกำร และได้เข้ำรับรำชกำร
ในกองประจ ำกำรจนกว่ำจะครบก ำหนดและปลดออกจำกกองประจ ำกำร ภำยในวันที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 
  ๑.๓ กำรก ำหนดอำยุของผู้สมัครสอบคัดเลือก ดังนี้ 
   ๑.๓.๑ ต ำแหน่งพลขับรถ ต้องอำยุระหว่ำง ๒๒ ปีบริบูรณ์ ถึง ๒๕ ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ. 
๒๕๔๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๓) นับอำยุตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำร และต้องมีใบอนุญำตขับขี่รถยนต์ด้วย 
   ๑.๓.๒ ต ำแหน่งนอกจำกข้อ ๒.๓.๑ ต้องมีอำยุระหว่ำง ๑๘ ปีบริบูรณ์ ถึง ๒๕ ปี
บริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๗) นับอำยุตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำร 
 ๒. การสอบคัดเลือก แบ่งเป็น ๒ ขั้นตอน โดยใช้พ้ืนที่ในกองทัพภำคที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔  
มีรำยละเอียด ดังนี้ 
  ๒.๑ กำรสอบข้ันที่ ๑ 
   ๒.๑.๑ กำรสอบภำควิชำกำร ในวันที่ ๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
   ๒.๑.๒ สถำนที่สอบตำมท่ีผู้สมัครสอบเลือกไว้ในพ้ืนที่กองทัพภำคที่ ๑ ถึง ๔ 
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  ๒.๒ กำรสอบข้ันที่ ๒ 
   ๒.๒.๑ กำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย, สัมภำษณ์, ตรวจโรค และตรวจประวัติอำชญำกรรม 
ระหว่ำงวันที่ ๒๘ ก.พ. - ๔ มี.ค. ๖๕ 
   ๒.๒.๒ สถำนที่สอบตำมท่ีผู้สมัครสอบเลือกไว้ในพ้ืนที่กองทัพภำคที่ ๑ ถึง ๔ 
 ๓. การประกาศผลการสอบ  
  ๓.๑ ประกำศผลสอบภำควิชำกำร วันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ 
  ๓.๒ ประกำศผลกำรสอบรอบสุดท้ำย วันที่ ๘ เมษำยน ๒๕๖๕ 
  ๓.๓ ประกำศผลสอบทำงออนไลน์ https://rta.mi.th (กองทัพบก), https://recruitment.rta.mi.th 
(สมัครสอบออนไลน์กองทัพบก), https://atc.rta.mi.th (กรมยุทธศึกษำทหำรบก) และ https://radd-atc.rta.mi.th 
(กองคัดสรรและพัฒนำบุคลำกร) 
 ๔. การรายงานตัว ตรวจเอกสาร ท าสัญญา เพ่ือเข้ำรับกำรศึกษำ ในวันที่ ๒ พฤษภำคม 
๒๕๖๕ ณ หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน 
 ๕. ประกาศเรียกบุคคลส ารองเข้ารายงานตัวและท าสัญญา จะประกำศเรียกบุคคลส ำรอง
รำยงำนตัวเข้ำรับกำรศึกษำวันที่ ๒ พฤษภำคม ถึง ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ จนกว่ำจะครบตำมยอดที่กองทัพบก
ก ำหนด เพื่อทดแทนบุคคลตัวจริงที่สละสิทธิ์หรือลำออก และให้รำยงำนตัวตำมวัน เวลำที่ประกำศเรียก 
 ๖. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๔๑ กรมยุทธศึกษำทหำรบก ถนน เทอดด ำริ แขวงถนนนคร
ไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ หมำยเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๔๐๖๘ - ๙ ต่อ ๘๙๑๐๙ และ ๐ ๒๒๔๑ 
๔๐๓๗ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                                                                
                                                             
           ตรวจถูกต้อง 

 พันเอก  
 

                                                                          (พงษ์ศักดิ์  คิ้วนำง) 
                                                             ผู้อ ำนวยกำรกองคัดสรรและพัฒนำบุคลำกร 
                                                                        กรมยุทธศึกษำทหำรบก 
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ผนวก จ 

ค าแนะน าการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 
 ข้อ ๑. ความมุ่งหมาย 
 กองทัพบก มีควำมประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำปฏิบัติงำนในกองทัพบก เพ่ือเปิดโอกำสให้
บุคคลที่มีควำมรักในอำชีพทหำร มีควำมจงรักภักดีต่อสถำบัน ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และมีควำมเสียสละ 
พร้อมที่จะเป็นทหำร ได้มีแนวทำงในกำรเข้ำมำเป็นทหำรอำชีพ 
 ข้อ ๒. ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวตามความเป็นจริงเข้าไปในระบบการรับสมัคร
แล้ว ระบบจะตรวจสอบคุณสมบัติ ประมวลผล แจ้งว่ามีสิทธิสอบคัดเลือกประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
 ๒.๑ นักเรียนนำยสิบทหำรบก 
 ๒.๒ ทหำรกองหนุนส่วนก ำลังรบ และสนับสนุนกำรรบ 
 ๒.๓ ทหำรกองหนุนเป็นนำยทหำรประทวนสำยงำนสัสดี  
 ๒.๔ ทหำรอำสำ อัตรำนำยทหำรประทวน 
 ข้อ ๓. คุณสมบัติท่ัวไป 
  ๓.๑ มีควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์อย่ำงสูงสุด และมีทัศนคติที่ดีต่อกองทัพบก รวมทั้ง
ยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
  ๓.๒ ส ำเร็จชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยสำยสำมัญ และสำยอำชีพ หรือเทียบเท่ำตำมหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษำธิกำร 
  ๓.๓ มีร่ำงกำยสมบูรณ์แข็งแรง และรูปร่ำง ลักษณะท่ำทำง และขนำดพิกัดของร่ำงกำยเหมำะสมกับ
กำรเป็นทหำร ไม่มีโรคหรือควำมผิดปกติหรือควำมพิกำร ซึ่งขัดต่อระเบียบกองทัพบก ว่ำด้วยนักเรียนนำยสิบที่มี
ผลบังคับใช้ 
  ๓.๔ ต้องว่ำยน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำ ๒๕ เมตร 
  ๓.๕ ไม่อยู่ในสมณเพศ 
  ๓.๖ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม 
  ๓.๗ ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลำยตำมค ำพิพำกษำ 
  ๓.๘ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่ำงเป็นจ ำเลยในคดีอำญำ หรือไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึง
ที่สุดให้จ ำคุก เพรำะกระท ำผิดทำงอำญำ เว้นแต่โทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
  ๓.๙ ไม่เป็นผู้เสพยำเสพติด หรือสำรเคมีเสพติดให้โทษ 
  ๓.๑๐ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงพักรำชกำร เนื่องจำกควำมผิดหรือหนีรำชกำร 
  ๓.๑๑ ไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพรำะควำมผิด หรือถูกไล่ออกจำกรำชกำร 
  ๓.๑๒ ไม่เคยท ำกำรทุจริตในกำรสมัครสอบคัดเลือก หรือสอบคัดเลือกเข้ำรับรำชกำรทหำรมำก่อน 
  ๓.๑๓ ไม่เคยพ้นสภำพจำกควำมเป็นนักเรียนทหำรมำก่อน 

- ส าเนาคู่ฉบับ - 
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  ๓.๑๔ ไม่เป็นผู้ที่ต้องเข้ำรับรำชกำรเป็นทหำรกองประจ ำกำร ตำมพระรำชบัญญัติรับรำชกำรทหำร 
ในปีที่สมัครสอบ และไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่ำงใช้สิทธิกำรผ่อนผันกำรเข้ำรับรำชกำรทหำร 
  ๓.๑๕ ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจำกรำชกำร เพรำะมีควำมผิดหรือมีมลทิน 
  ๓.๑๖ ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
  ๓.๑๗ ต้องผ่ำนกำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย ตำมเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรสอบคัดเลือกก ำหนด 
  ๓.๑๘ เป็นผู้นับถือศำสนำเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  
 ข้อ ๔. คุณสมบัติเฉพาะ  
  ๔.๑ การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก 
   ๔.๑.๑ เป็นบุคคลพลเรือนชำยมีอำยุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๒๒ ปีบริบูรณ์ หรือเป็น
ทหำรกองประจ ำกำรมีอำยุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์ นับตำมพระรำชบัญญัติรับรำชกำรทหำร พ.ศ. ๒๔๙๗ ในปีที่
จะเข้ำเป็นนักเรียนนำยสิบ (พ.ศ. ๒๕๖๕) 
   ๔.๑.๒ ทหำรกองเกิน อำยุ ๑๘ ถึง ๒๒ ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่ำง พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗) 
โดยไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ำรับกำรตรวจเลือกเข้ำเป็นทหำรกองประจ ำกำรในปี ๒๕๖๕ (เกิด พ.ศ. ๒๕๔๔) ซึ่งไม่
ส ำเร็จกำรฝึกนักศึกษำวิชำทหำร ส ำหรับผู้มีอำยุ ๒๒ ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. ๒๕๔๓) ต้องมใีบรับรองผลกำรตรวจ
เลือกทหำรกองเกินเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร (แบบ สด.๔๓) แสดงว่ำผ่ำนกำรตรวจเลือกฯ “ร่ำงกำย
สมบูรณ์ดี” ผลกำรจับสลำก “ด ำ” หรือ “ส่งคนร้องขอเข้ำกองประจ ำกำรพอ” ไม่ต้องส่งเข้ำกองประจ ำกำร 
   ๔.๑.๓ ทหำรกองหนุนประเภทที่  ๑ ที่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรกำรฝึกวิชำทหำร 
ชั้นปีที่ ๓ (นศท.ปี ๓) ของศูนย์กำรนักศึกษำวิชำทหำร หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน หรือศูนย์กำรฝึก/หน่วย
ฝึกนักศึกษำวิชำทหำรมณฑลทหำรบก อำยุ ๑๘ ถึง ๒๒ ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่ำง พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗) 
ต้องแสดงหลักฐำนสมุดประจ ำตัวทหำรกองหนุน หรือหนังสือส ำคัญ (แบบ สด.๘) เท่ำนั้น ส ำหรับผู้ที่ขอคะแนน
เพ่ิมพิเศษจะต้องแสดงหนังสือส ำคัญประจ ำตัวแสดงหลักฐำนกำรส ำเร็จกำรฝึกนักศึกษำวิชำทหำร ตำมข้อ ๕.๑ 
ในประกำศรับสมัคร 
   ๔.๑.๓ ทหำรกองประจ ำกำรทุกเหล่ำทัพ (ทุกผลัด) อำยุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(เกิดระหว่ำง พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗) ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำแล้ว ไม่มีผลกระทบต่อ
กำรปรับย้ำยของหน่วยต้นสังกัด และเวลำรับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร 
   ๔.๑.๔ พลอำสำสมัคร (ประจ ำกำร) ในสังกัดกองทัพบก อำยุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. 
๒๕๖๕ (เกิดระหว่ำง พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗) 
   ๔.๑.๕ อำสำสมัครทหำรพรำนชำย ในสังกัดกองทัพบก อำยุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. 
๒๕๖๕ (เกิดระหว่ำง พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗) 
   ๔.๑.๖  ทหำรกองหนุนประเภทที่ ๑ ที่ปลดจำกทหำรกองประจ ำกำร (ทุกเหล่ำทัพ) มีอำยุไม่เกิน  
๒๔ ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (เกิดระหว่ำง พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗) 
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   ๔.๑.๗  เป็นโสดและไม่เคยมีภรรยำ หรือ สัมพันธ์กับหญิงอ่ืนฐำนะสำมีภรรยำมำก่อน (เว้นบุคคล
ตำมข้อ ๔.๑.๒ ถึง ๔.๑.๕)  
   ๔.๑.๘  มีสัญชำติไทย และบิดำ มำรดำ ต้องมีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด แต่ถ้ำบิดำเป็นนำยทหำร
สัญญำบัตร หรือ นำยทหำรประทวน ซึ่งมีสัญชำติไทยโดยกำรเกิดแล้ว มำรดำจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชำติ ไทย 
โดยกำรเกิดก็ได้ ในกรณีที่ ปู่ หรือ ย่ำ, ตำ หรือ ยำย ของผู้สมัครสอบคัดเลือก มีสัญชำติอ่ืน ซึ่งไม่ใช่สัญชำติไทย 
ให้ใช้หลักฐำนเพ่ิมเติมในกำรรับสมัครดังต่อไปนี้ 
    ๔.๑.๘.๑  สูติบัตรของบิดำหรือมำรดำแล้วแต่กรณี หรือ 
    ๔.๑.๘.๒  หนังสือรับรองกำรเกิดของบิดำหรือมำรดำ แล้วแต่กรณีจำกนำยทะเบียนท้องถิ่น 
   ๔.๑.๙ ไม่เคยท ำกำรทุจริตในกำรสมัครสอบคัดเลือกเข้ำเป็นนักเรียนนำยสิบมำก่อน 
   ๔.๑.๑๐ ไม่เคยพ้นสภำพจำกควำมเป็นนักเรียนนำยสิบ 
  ๔.๒ การรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนใน
ส่วนก าลังรบ และสนับสนุนการรบ  
    ๔.๒.๑ มีอำยุไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (เกิดระหว่ำง ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึง  
พ.ศ. ๒๕๔๗) นับอำยุตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำร โดยจะต้องสมัครในเหล่ำที่ตนเองเคยรับรำชกำร
เป็นทหำรกองประจ ำกำรมำเท่ำนั้น 
   ๔.๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนกำรขอแต่งตั้งยศเป็นนำยทหำรประทวน ตำมข้อบังคับ
กระทรวงกลำโหม ว่ำด้วยกำรแต่งตั้งยศทหำร พ.ศ. ๒๕๐๗ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๔.๒.๓ มีสัญชำติไทยและบิดำมำรดำมีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด แต่ถ้ำบิดำเป็นนำยทหำร
สัญญำบัตร หรือนำยทหำรประทวน ซึ่งมีสัญชำติไทยโดยกำรเกิดแล้ว มำรดำจะมิใช่ผู้มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิดก็ได้ 
  ๔.๓ การรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 
สายงานสัสดี 
   ๔.๓.๑ เป็นทหำรกองหนุนประเภทที่ ๑ มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ ใน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (เกิดระหว่ำงปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗) ดังนี้ 
    ๔.๓.๑.๑ ส ำเร็จกำรฝึกวิชำทหำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรฝึกวิชำทหำร 
ตำมหลักสูตรกำรฝึกวิชำทหำรตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป โดยได้ขึ้นทะเบียนและได้น ำปลดเป็นทหำรกองหนุน 
ประเภทที่ ๑ แล้ว หรืออยู่ระหว่ำงขึ้นทะเบียนกองประจ ำกำรและน ำปลด 
    ๔.๓.๑.๒ เคยเข้ำรับรำชกำรเป็นทหำรกองประจ ำกำร (ทุกเหล่ำทัพ) จนครบก ำหนดและได้ปลด
เป็นทหำรกองหนุนประเภทที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว หรือจะปลดเป็นทหำรกองหนุนประเภทที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑ 
กรกฎำคม ๒๕๖๕ 
   ๔.๓.๑.๓ มีคุณสมบัติทั่วไปตำมพระรำชบัญญัติรับรำชกำรทหำร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
   ๔.๓.๑.๔ ผู้สมัครต้องมีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด ตำมกฎหมำยว่ำด้วยสัญชำติที่มีผลบังคับใช้ 
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  ๔.๔ การรับสมัครสอบคัดเลือกก าลังส ารอง และทหารกองหนุนเข้าเป็นทหารอาสาอัตรา
นายทหารประทวนของกองทัพบก 
   ๔.๔.๑ เพศชำย 
   ๔.๔.๒ เป็นก ำลังพลส ำรองและทหำรกองหนุนประเภทที่ ๑ (อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) 
   ๔.๔.๓ ทหำรกองหนุนประเภทที่ ๑ ที่มีรำยชื่ออยู่ในบัญชีบรรจุก ำลังของหน่วยตำมข้อบังคับ กห. 
ว่ำด้วยกำรเตรียมพล พ.ศ. ๒๕๑๕ 
   ๔.๔.๔ ก ำลังพลส ำรอง ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดระเบียบรำชกำรกระทรวงกลำโหม ที่มีกำร
บรรจุในบัญชีบรรจุก ำลังตำมกฎหมำยว่ำด้วยก ำลังพลส ำรอง 
   ๔.๔.๕ บุคคลที่ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรนักศึกษำวิชำทหำรตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓ ถึง ๕ ที่ได้
ด ำเนินกำรขึ้นทะเบียนกองประจ ำกำรและน ำปลดเป็นนำยทหำรกองหนุนเรียบร้อยแล้ว 
   ๔.๔.๖ ทหำรกองประจ ำกำร ผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนทหำรกองประจ ำกำร และได้เข้ำรับรำชกำรใน
กองประจ ำกำรจนกว่ำจะครบก ำหนดและปลดออกจำกกองประจ ำกำร ภำยในวันที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 
  ๔.๕ การก าหนดอายุของผู้สมัครสอบคัดเลือก ดังนี้ 
   ๔.๕.๑ ต ำแหน่งพลขับรถ ต้องอำยุระหว่ำง ๒๒ ปีบริบูรณ์ ถึง ๒๕ ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ. 
๒๕๔๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๓) นับอำยุตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำร และต้องมีใบอนุญำตขับข่ีรถยนต์ด้วย 
   ๔.๕.๒ ต ำแหน่งนอกจำกข้อ ๒.๓.๑ ต้องมีอำยุระหว่ำง ๑๘ ปีบริบูรณ์ ถึง ๒๕ ปีบริบูรณ์ (เกิด
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๗) นับอำยุตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำร 
 ข้อ ๕. หลักฐานในการขอรับสิทธิพิเศษ และ/หรือสิทธิคะแนนเพิ่ม 
  ๕ .๑ หลักฐำนแสดงว่ำผู้สมัครส ำเร็จกำรฝึกวิชำทหำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่ง เสริม  
กำรฝึกวิชำทหำรตำมหลักสูตรกำรฝึกวิชำทหำรชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๕ ซึ่งต้องเป็นเอกสำรที่ออกให้โดย 
ศูนย์กำรนักศึกษำวิชำทหำร หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน หรือศูนย์กำรฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษำวิชำทหำร
มณฑลทหำรบก 
  ๕.๒ เคยเป็นทหำรกองหนุนหลักฐำนแสดงว่ำเคยเป็นทหำรกองหนุนประเภทที่ ๑ สังกัดกองทัพบก 
  ๕.๓ หลักฐำนแสดงว่ำเป็นบุตรของผู้ที่ได้รับพระรำชทำนเหรียญดุษฎีมำลำ พิทักษ์เสรีชนเหรียญ
ชัยสมรภูมิ เหรียญชำยแดน เข็มกล้ำหำญ หรือเหรียญกล้ำหำญ 
  ๕.๔ หลักฐำนแสดงว่ำเป็นบุตรของทหำร ข้ำรำชกำร หรือ คนงำน ซึ่งต้องประสบอันตรำยถึงทุพพล
ภำพ ในขณะปฏิบัติรำชกำรในหน้ำที่ หรือถูกประทุษร้ำยเพรำะเหตุกระท ำกำรตำมหน้ำที่ หรือต้องบำดเจ็บถึง
ตำยเพรำะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบ ำเหน็จบ ำนำญพิเศษ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร หรือได้รับ
เงินค่ำท ำขวัญตำมข้อบังคับกระทรวงกลำโหม ว่ำด้วยคนงำน 
  ๕.๕ หลักฐำนบัตรผ่ำนศึกของบิดำหรือมำรดำ 
  ๕.๖ หลักฐำนกำรเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมำยของข้ำรำชกำรทหำร ลูกจ้ำงประจ ำพนักงำน
รำชกำร อำสำสมัครทหำรพรำน พลอำสำสมัคร ทหำรอำสำ สังกัดกองทัพบก 
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  ๕.๗ หลักฐำนแสดงว่ำเป็นบุตรของทหำรข้ำรำชกำรหรือคนงำนซึ่งได้กระท ำหน้ำที่ในระหว่ำงเวลำที่
มีกำรรบ หรือกำรสงครำม หรือมีกำรปรำบปรำมกำรจลำจล หรือในระหว่ำงที่มีพระบรมรำชโองกำรประกำศ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินซึ่งมีสิทธิ์ได้รับเวลำรำชกำรเป็นทวีคูณตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 
  ๕.๘ หลักฐำนกำรส ำเร็จหลักสูตรส่งทำงอำกำศ 
  ๕.๙ หลักฐำนแสดงว่ำ เป็นทหำรกองประจ ำกำรที่ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรสนำมไม่น้อยกว่ำ ๑๒๐ วัน
ของตนเอง ก่อนวันที่จะสมัครเข้ำรับกำรสอบคัดเลือก 
  ๕.๑๐ ให้ผู้สอบผ่ำนขั้นที่ ๒ (รอบสุดท้ำย) น ำหลักฐำนที่ยื่นขอรับสิทธิคะแนนเพ่ิมในระบบออนไลน์
มำยื่นต่อคณะกรรมกำรรับรำยงำนตัวเพ่ือตรวจสอบก่อนท ำสัญญำ 
 ข้อ ๖.  ก าหนดการ วิธีการสมัครทางออนไลน์ วิธีการช าระเงิน 
  ๖.๑ เปิดรับสมัครสอบแบบออนไลน์ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เวลำ 
๐๐.๐๑ นำฬิกำ ถึง ๕ มกรำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๒๔.๐๐ นำฬิกำ โดยตรวจสอบรำยละเอียดค ำแนะน ำกำรรับ
สมัครและสอบคัดเลือกฯ ได้ทำงเว็บไซต์กองคัดสรรและพัฒนำบุคลำกร กรมยุทธศึกษำทหำรบก 
  ๖.๒ วิธีกำรสมัคร 
   ๖.๒.๑ ผู้สมัครสำมำรถ Download ระเบียบกำรสมัครสอบ เพ่ือศึกษำคุณสมบัติของผู้สมัคร 
แต่ละประเภทตำมเงื่อนไขกำรรับสมัครตำมที่ กรมยุทธศึกษำทหำรบก ก ำหนด 
   ๖.๒.๒ ก่อนกำรกรอกข้อมูลกำรสมัคร ผู้สมัครต้องอัพโหลด (Upload) 
    ๖ .๒ .๒ .๑  รูปภำพ เป็นไฟล์  รูปภำพ (JPEG) ขนำดไม่ เกิน ๑MB รูปถ่ำยหน้ ำตรง 
พ้ืนหลังเรียบ ไม่สวมแว่นไม่สวมหมวก (นักเรียน – นักศึกษำสวมเครื่องแบบสถำนศึกษำ), (พลเรือน, ทหำร
กองหนุน ชุดสุภำพ), (ทหำรกองประจ ำกำร, พลอำสำสมัคร (ประจ ำกำร) สังกัดกองทัพบก, (อำสำสมัครทหำร
พรำน สังกัดกองทัพบก) สวมเครื่องแบบตำมสังกัด 
    ๖.๒.๒.๒ หลักฐำนด้ำนกำรศกึษำ ให้อัพโหลดเป็นไฟล์ (PDF) 
    ๖.๒.๒.๓ หลักฐำนทำงทหำร ให้อัพโหลดเป็นไฟล์ (PDF) 
   ๖.๒.๓ ผู้สมัครด ำเนินกำรกรอกข้อมูลในใบสมัคร พร้อมตรวจสอบข้อมูลว่ำถูกต้องแล้ว ให้  
กดยืนยันกำรส่งใบสมัคร(เมื่อผู้สมัครยืนยันกำรส่งใบสมัครแล้ว ไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลกำรสมัครได้) 
   ๖.๒.๔ เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำมำรถพิมพ์ใบช ำระเงิน ไปช ำระเงินได้
ภำยในวันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ ถึง ๘ มกรำคม ๒๕๖๕ โดยผ่ำนระบบกำรช ำระเงิน ๓ ช่องทำง คือ 
    ๖.๒.๔.๑ ช ำระเงินผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำร (เวลำท ำกำรของธนำคำร) ในอัตรำค่ำธรรมเนียม
ธนำคำร จ ำนวน ๓๐ บำท และค่ำบริกำรส่งข้อควำม จ ำนวน ๒๐ บำท รวมทั้งสิ้น ๕๐ บำท 
    ๖.๒.๔.๒ ช ำระเงินผ่ำนตู้ ATM (ภำยในเวลำ ๒๒.๐๐ นำฬิกำ) ในอัตรำค่ำธรรมเนียมธนำคำร 
จ ำนวน ๓๐ บำท และค่ำบริกำรส่งข้อควำม จ ำนวน ๒๐ บำท รวมทั้งสิ้น ๕๐ บำท 
    ๖.๒.๔.๓ ช ำระเงินผ่ำนธนำคำรออนไลน์ ( Internet Banking) (ภำยในเวลำ ๒๒.๐๐ 
นำฬิกำ) ค่ำบริกำรส่งข้อควำม จ ำนวน ๒๐ บำท 
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  ๖.๓ ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลกำรช ำระเงินด้วยตนเอง ว่ำถูกต้องหรือไม่ หำกพบว่ำไม่
ถูกต้องให้ผู้สมัครแจ้งเจ้ำหน้ำที่ของธนำคำรให้ด ำเนินกำรแก้ไขโดยทันที ทั้งนี้กำรสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ 
เมื ่อผู ้สมัครช ำระค่ำธรรมเนียมธนำคำร และ/หรือค่ำบริกำรส่งข้อควำมเรียบร้อยแล้ว กรมยุทธศึกษำ
ทหำรบก จะไม่คืนค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรส่งข้อควำมให้กับผู้สมัครไม่ว่ำกรณีใด  ๆ ทั้งสิ้น 
  ๖.๔ หลังจำกช ำระเงินแล้ว ให้ผู้สมัครเก็บหลักฐำนกำรช ำระเงินที่ธนำคำรกรุงไทยออกให้ไว้เป็น
หลักฐำน เพ่ือยืนยันกำรช ำระเงิน ในกรณีสั่งพิมพ์บัตรประจ ำตัวสอบแล้วไม่พบข้อมูลในระบบกำรสมัครสอบ 
เจ้ำหน้ำที่จะตรวจสอบข้อมูลจำกหลักฐำนกำรช ำระเงินดังกล่ำว 
 ข้อ ๗. หลักฐานการสมัครสอบ ผู้สมัครสอบเตรียมหลักฐำนกำรสมัคร เพ่ือใช้สมัครสอบฯ ระบบออนไลน์ 
ดังนี้ 
  ส ำหรับใช้ในกำรกรอกใบสมัครทำงระบบออนไลน์ 
   ๗.๑ รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำ และต้องเป็นรูปถ่ำยไว้ไม่เกิน  ๓ เดือน  
โดยพลอำสำสมัคร (ประจ ำกำร) และอำสำสมัครทหำรพรำน รูปถ่ำยต้องแต่งกำยเครื่องแบบตำมสังกัด, ทหำร
กองหนุนประเภทที่ ๑ รูปถ่ำยชุดสุภำพ, นักเรียน นักศึกษำ ให้แต่งกำยตำมสถำบันที่ก ำลังเข้ำรับกำรศึกษำ 
ส ำหรับรูปถ่ำยที ่ไม่ผ่าน กำรพิจำรณำมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
    ๗.๑.๑ รูปถ่ำยครึ่งตัว (ไกลเกินไปจนมองไม่ชัดเจน) 
    ๗.๑.๒ ภำพเบลอ (เห็นหน้ำไม่ชัดเจน) 
    ๗.๑.๓ ภำพถ่ำยเล่น (มีกำรโพสต์ท่ำทำงในกำรถ่ำยภำพ หรือภำพเซลฟี่) 
    ๗.๑.๔ ภำพมืดหรือสีของรูปภำพจำงเกินไป 
     ๗.๑.๕ ภำพเอียง หรือตะแคงข้ำง 
   ๗.๒ หลักฐำนทะเบียนบ้ำนผู้สมัคร, บิดำ และมำรดำ ผู้ให้ก ำเนิด ที่แสดง วัน เดือน ปี เกิด ที่
ชัดเจน และระบุสัญชำติของบิดำ มำรดำ ผู้ให้ก ำเนิด 
   ๗.๓ คุณวุฒิ ได้แก่ ประกำศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลกำรเรียน หรือใบรับรอง
ของสถำนศึกษำท่ีแสดงว่ำก ำลังศึกษำอยู่ในระดับมัธยมศึกษำปีที่ ๖ หรือเทียบเท่ำ 
   ๗.๔ บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้สมัคร 
   ๗.๕ หลั กฐำนทำงทหำร ได้ แก่  ใบส ำคัญทหำรกองเกิน (แบบ สด . ๙ ), ใบรั บรองผล 
กำรตรวจเลือกทหำรกองเกินเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร (แบบ สด.๔๓), สมุดประจ ำตัวทหำรกองหนุน 
(หนังสือส ำคัญฯ แบบ สด.๘), ส ำเนำทะเบียนกองประจ ำกำร (แบบ สด.๓), หนังสือรับรองควำมประพฤติจำก
ผู้บังคับบัญชำ, หนังสือยินยอมให้สมัครสอบจำกผู้บังคับหน่วยต้นสังกัด (รับรองกำรปลดจำกผู้บังคับหน่วย) ,  
หนังสือรับรองว่ำบิดำ หรือมำรดำ เป็นก ำลังพลสังกัดกองทัพบกทุกประเภท จนถึงวันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
แล้วแต่กรณ ี
   ๗.๖ หลักฐำนที่ทำงรำชกำร เช่น โรงเรียน, สถำนสงเครำะห์, ที่ว่ำกำรอ ำเภอ หรือส่วนรำชกำรอ่ืน ๆ 
ออกให้เพ่ือรับรองว่ำบิดำหรือมำรดำ มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด (อ ำเภอ, โรงเรียน, สถำนสงเครำะห์หรืออ่ืน  ๆ 
รับรอง) 
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   ๗.๗ หลักฐำนอ่ืน ๆ ที่ ระบุ ไว้ ในระบบกำรรับสมัคร เช่น หนังสือรับรองเป็นผู้ อยู่ ใน 
ควำมอุปกำระของสถำนสงเครำะห์หรือหน่วยงำนในสังกัดกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน กระทรวงกำรพัฒนำ
สังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 
 ข้อ ๘.  ก าหนดการสอบคัดเลือก แบ่งเป็น ๒ ขั้นตอน ดังนี้ 
  ๘.๑ กำรสอบข้ันที่ ๑ (วิชำกำร) ในวันที่ ๖ ก.พ. ๖๕ มีพ้ืนที่สอบวิชำกำร ดังนี้ 
   ๘.๑.๑  กองทัพภำคท่ี ๑ 
    - มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง ๒ เขตบำงนำ กทม. 
    - โรงเรียนพิบูลวิทยำลัย อ.เมือง จว.ลพบุรี 
   ๘.๑.๒  กองทัพภำคท่ี ๒ 
    - มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน อ.เมือง จว.นครำชสีมำ 
    - โรงเรียนวิจิตรำพิทยำ อ.วำรินช ำรำบ จว.อุบลรำชธำนี 
    - โรงเรียนขำมแก่นนคร อ.เมือง จว.ขอนแก่น 
    - มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี อ.เมือง จว.อุดรธำนี 
    - มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด อ.เมือง จว.ร้อยเอ็ด 
   ๘.๑.๓  กองทัพภำคท่ี ๓ 
    - โรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม อ.เมือง จว.พิษณุโลก 
    - มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม อ.เมือง จว.พิษณุโลก 
    - สนำมกีฬำสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ 
    - โรงเรียนนวมินทรำรำชูทิศ พำยัพ อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ 
   ๘.๑.๔  กองทัพภำคท่ี ๔ 
    - มณฑลทหำรบกที่ ๔๑ โรงเรียนโยธินบ ำรุง อ.เมือง จว. นครศรีธรรมรำช 
    - มณฑลทหำรบกที่ ๔๒ โรงเรียนหำดใหญ่วิทยำลัย ๒ (บ้ำนพรุ) อ.หำดใหญ่ จว.สงขลำ 
    - มณฑลทหำรบกที่ ๔๓ โรงเรียนรัษฎำ อ.รัษฎำ จว.ตรัง 
    - มณฑลทหำรบกที่ ๔๔ รร.ศรียำภัย อ.เมือง จว.ชุมพร 
    - มณฑลทหำรบกที่ ๔๕ รร.เมืองสุรำษฎร์ธำนี  อ.เมือง จว.สุรำษฎร์ธำนี 
    - มณฑลทหำรบกที่ ๔๖ รร.เดชะปัตตนยำนุกูล อ.เมืองปัตตำนี จว.ปัตตำนี 
   ๘.๑.๕ วิชำสอบภำควิชำกำร วิชำที่ท ำกำรสอบ ๖ วิชำ ได้แก่ วิชำวิทยำศำสตร์, คณิตศำสตร์, 
ภำษำอังกฤษ, ภำษำไทย, ควำมรู้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐำน และวิชำควำมรู้ทั่วไป (สังคมศึกษำ, ศีลธรรม, ศำสตร์
พระรำชำ, จิตอำสำ ฯลฯ) 
   ๘.๑.๖ ข้อปฏิบัติผู้เข้ำสอบ (ภำควิชำกำร) 
    ๘.๑.๖.๑ ตรวจสอบที่นั่งสอบในบัตรประจ ำตัวสอบกับแผนผังที่นั่งสอบซึ่งติดด้ำนหน้ำอำคำร 
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    ๘.๑.๖.๒ กำรแต่งกำย 
       - นักเรียน นักศึกษำ แต่งกำยตำมเครื่องแบบสถำนศึกษำ/สถำบัน 
       - ทหำรกองประจ ำกำร พลอำสำสมัคร(ประจ ำกำร) สังกัดกองทัพบก, อำสำสมัคร
ทหำรพรำนชำย สังกัดกองทัพบก แต่งกำยตำมต้นสังกัด 
       - ทหำรกองหนุนประเภทที่ ๑ แต่งกำยชุดสุภำพ ตำมควำมเหมำะสม 
   ๘.๑.๗ ให้เตรียมดินสอด ำอย่ำงน้อย (๒ บี) ยำงลบ บัตรประจ ำตัวสอบ บัตรประจ ำตัวประชำชน 
หรือบัตรประจ ำตัวทหำรกองประจ ำกำร หรือบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ 
   ๘.๑.๘ เจ้ำหน้ำที่จะเรียกให้เข้ำแถว เพ่ือเตรียมตัวตรวจสอบทำงเทคนิค ก่อนขึ้นห้องสอบ
ประมำณ ๑-๒ ชม. ก่อนสอบ (ห้ำมน ำอุปกรณ์ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรสอบ เช่น นำฬิกำที่เป็นเครื่องคิดเลข , 
โทรศัพท์มือถือ, เพจเจอร์ หรือเครื่องมือสื่อสำรแบบพกพำทุกชนิดเข้ำห้องสอบโดยเด็ดขำด มิฉะนั้นถือว่ำ
เจตนำทุจริต 
    ๘.๑.๙ กำรเข้ำห้องสอบ 
    - รอกรรมกำรเรียกก่อนเข้ำห้องสอบ และควรตรวจสอบล ำดับแถวและเลขที่นั่งสอบตำม
แผนผังห้องสอบให้เข้ำใจ 
    - ตรวจสอบเลขท่ีนั่ง กับสติ๊กเกอร์บนโต๊ะที่นั่งสอบให้ถูกต้อง 
    - เตรียม “บัตรประจ ำตัวสอบ” และ “บัตรประจ ำตัวประชำชน” ไว้ให้กรรมกำรประจ ำแถว
ตรวจสอบ 
    - เมื่อกรรมกำรแจกปัญหำสอบและใบกระดำษค ำตอบแล้ว ห้ำมเปิดปัญหำสอบโดยเด็ดขำด 
    - เมื่อเริ่มท ำปัญหำสอบแล้ว ไม่อนุญำตให้ผู้เข้ำสอบที่มำช้ำกว่ำก ำหนดเข้ำท ำกำรสอบ 
    - ห้ำมแสดงกริยำที่อำจจะส่อไปในทำงทุจริตทุกกรณี 
    - ให้ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำในกำรเขียนใบค ำตอบตำมที่หัวหน้ำห้องสอบชี้แจง ในกรณีหำกมี
กำรฝนรหัสผิดเครื่องคอมพิวเตอร์ อำจจะไม่ตรวจใบค ำตอบเป็นเหตุท ำให้ไม่ได้คะแนนในกำรสอบ 
  ๘.๒ กำรสอบขั้นที่ ๒ (กำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย สัมภำษณ์ ตรวจโรค และตรวจประวัติ
อำชญำกรรม) เมื่อกรมยุทธศึกษำทหำรบก ประกำศผลกำรทดสอบขั้นตอนที่ ๑ (ภำควิชำกำร) พร้อม
รำยละเอียดและขั้นตอนกำรปฏิบัติต่ำง ๆ ซึ่งผู้สอบผ่ำนกำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำยต้องเข้ำรับกำรทดสอบใน
ขั้นที่ ๒ ทุกนำย ผู้ที่ไม่เข้ำรับกำรทดสอบในขั้นที่ ๒ ตำมวัน เวลำ ที่ก ำหนดจะถือว่ำเป็นผู้สละสิทธิ์ โดยก ำหนด
ก ำหนดห้วงกำรสอบขั้นที่ ๒ ระหว่ำงวันที่ ๒๘ ก.พ. – ๔ มี.ค. ๖๕ มีรำยละเอียด ดังนี้ 

   ๘.๒.๑ สถำนที ่
    ๘.๒.๑.๑ กองทัพภำคท่ี ๑ 
       - กรมยุทธศึกษำทหำรบก เขตดุสิต กทม. 
       - ค่ำยสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช อ.เมือง จว.ลพบุรี 
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    ๘.๒.๑.๒ กองทัพภำคท่ี ๒ 
      - สนำมกีฬำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ อ.เมือง จว.นครรำชสีมำ 
      - ค่ำยสรรพสิทธิประสงค์ อ.วำรินช ำรำบ จว.อุบลรำชธำนี 
      - มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี อ.เมือง จว.อุดรธำนี 
    ๘.๒.๑.๓  กองทัพภำคท่ี ๓ 
      - ค่ำยสมเด็จพระเอกำทศรถ อ.เมือง จว.พิษณุโลก 
      - กองพลทหำรรำบที่ ๗ อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ 
    ๘.๒.๑.๔  กองทัพภำคท่ี ๔ 
      - มณฑลทหำรบกที่ ๔๑ อ.เมือง จว. นครศรีธรรมรำช 
      - มณฑลทหำรบกที่ ๔๓ อ.ทุ่งสง จว. นครศรีธรรมรำช 
      - ศูนย์ฝึกอบรมต ำรวจภูธรภำค ๙ อ.เมือง จว.ยะลำได้ 
   ๘.๒.๒  กำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย 
    ๘.๒.๒.๑ จะเริ่มรำยงำนตัวประมำณ ๐๕.๓๐ นำฬิกำ ผู้สมัครควรตรวจสอบวัน เวลำ ให้ถูกต้อง 
    ๘.๒.๒.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องเข้ำรับกำรทดสอบแต่ละสถำนี ได้แก่ ดึงข้อ, ลุกนั่ง, ดันพ้ืน, วิ่ง และ
ว่ำยน้ ำ ตำมลักษณะและระเบียบที่ถูกต้อง ซึ่งผู้สมัครต้องเข้ำรับกำรทดสอบครบทุกขั้นตอน และปฏิบัติถูกต้องตำมที่
คณะกรรมกำรก ำหนด จึงจะได้รับกำรบันทึกคะแนน 
    ๘.๒.๒.๓ กำรทดสอบว่ำยน้ ำ หำกผู้เข้ำรับกำรทดสอบไม่สำมำรถว่ำยน้ ำได้ ในระยะ ๒๕ เมตร 
หรือกระท ำกำรใด ๆ ผิดจำกเงื่อนไข ที่คณะกรรมกำรก ำหนด จะถือว่ำขำดคุณสมบัติในกำรเข้ำปฏิบัติงำนใน
กองทัพบก 
   ๘ .๒ .๓  กำรตรวจประวัติอำชญำกรรม  กรมยุทธศึกษำทหำรบก ได้จัดเจ้ำหน้ำที่จำกฝ่ำย 
พระธรรมนูญ กรมยุทธศึกษำทหำรบก ร่วมกับ กองทัพภำค เพ่ือตรวจลำยพิมพ์นิ้วมือประวัติอำชญำกรรม ซึ่ง 
ผู้เข้ำรับกำรตรวจ ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงเป็นผู้ต้องหำในคดีอำญำ และ ไม่เคยต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุด 
ให้จ ำคุก เว้นแต่ ควำมผิดในลักษณะลหุโทษ หรือควำมผิดอันได้กระท ำโดยประมำทเว้นแต่มีกฎหมำยล้ำงมลทิน
ให้แก่บรรดำผู้ต้องรับโทษในกรณีควำมผิดต่ำง ๆ 
   ๘.๒.๔ กำรสัมภำษณ์ 
    - ผู้เข้ำรับกำรทดสอบจะผ่ำนสถำนีต่ำง ๆ เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่สังเกตลักษณะท่ำทำง เชำวน์ 
ปัญญำ และกำรทดสอบทัศนคติเชิงจิตวิทยำและคุณลักษณะทำงทหำร 
   ๘.๒.๕ กำรตรวจโรค 
    - ผู้ที่เข้ำรับกำรทดสอบในรอบที่สองจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมส ำหรับกำร X-RAY เจำะเลือด
ตรวจปัสสำวะ ตรวจสำยตำ ตรวจ หู คอ จมูก และอ่ืน ๆ ซึ่งก ำหนดอยู่ด้ำนท้ำยระเบียบนี้ 
    - กำรตรวจโรคควำมเห็นของแพทย์ จำกคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรรับสมัครและสอบ
คัดเลือกบุคคลให้ถือว่ำเป็นเด็ดขำด 
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    - ผู้ที่ไม่ผ่ำนกำรตรวจโรค หรือ ตรวจพบโรคที่ขัดต่อกำรรับรำชกำรทหำร วันที่ก ำหนดกรม
ยุทธศึกษำทหำรบก ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับเข้ำปฏิบัติงำนใน ทบ. และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ จำกทำงรำชกำรไม่ได้ 
   ๘.๒.๖ กำรแต่งกำย 
    - ให้ผู้เข้ำรับกำรทดสอบทุกนำย แต่งกำย เสื้อกีฬำแขนสั้นแบบมีแขน (ห้ำมสวมแขนยำว 
หรือแขนกุด) และกำงเกงกีฬำขำสั้น โดยสวมถุงเท้ำกีฬำสั้นและรองเท้ำกีฬำให้เรียบร้อย (เสื้อและกำงเกง สีสุภำพ) 
    - ให้โกนหนวด ตัดเล็บ และตัดผมให้เรียบร้อย เพ่ือแสดงถึงคุณลักษณะทำงทหำรที่ด ี
   ๘.๒.๗ กำรเตรียมเอกสำรแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่ 
    - ให้น ำบัตรประจ ำตัวสอบ และบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำหรับทหำรกองประจ ำกำร 
หำกไม่มีบัตรประจ ำตัวประชำชน ให้น ำบัตรประจ ำตัวทหำร หรือบัตรอ่ืน ๆ ที่ทำงรำชกำรออกให้มำแสดง 
ในทุกสถำนีทดสอบ 
 ข้อ ๙. ประกาศผลสอบขั้นที่ ๑ (ภาควิชาการ) 

  กรมยุทธศึกษำทหำรบกจะท ำกำรประกำศผลสอบภำควิชำกำร วันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
ทำง เว็ บ ไซต์  https://rta.mi.th ( กองทัพบก ) ,  https://recruitment.rta.mi.th (สมั ครสอบออนไลน์
กองทัพบก), https://atc.rta.mi.th (กรมยุทธศึกษำทหำรบก) และ https://radd-atc.rta.mi.th (กองคัดสรร
และพัฒนำบุคลำกร) ทั้งนี้ผู้ผ่ำนกำรทดสอบรอบแรกให้จดจ ำล ำดับที่ประกำศ (ประกำศเรียงตำมหมำยเลข
ประจ ำตัวสอบ) เพ่ือให้ไปท ำกำรสอบขั้นที่ ๒ ตรงตำม วัน เวลำ ที่ก ำหนด (ผู้ไม่ไปสอบตรงตำมวัน เวลำ ที่ก ำหนด 
ถือว่ำท่ำนได้สละสิทธิ์ในกำรสอบขั้นที่ ๒) 
 ข้อ ๑๐. การประกาศผลสอบขั้นที่ ๒ (รอบสุดท้าย) 
    วันที่ ๘ เมษำยน ๒๕๖๕ กรมยุทธศึกษำทหำรบก จะประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำ
ปฏิบัติงำนในกองทัพบกบุคคลตัวจริง และบุคคลส ำรอง ในประกำศผลกำรสอบรอบสุดท้ำย (กรรมวิธีในกำร
ประมวลผล อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง ตำมนโยบำยของกองทัพบก) 
  ๑๐.๑ กำรประกำศผลกำรสอบรอบสุดท้ำยบุคคลตัวจริง จะประกำศผลเรียงล ำดับตำมหมำยเลข
ประจ ำตัวสอบ ตำมจ ำนวนที่กองทัพบกต้องกำร ส ำหรับบุคคลส ำรองจะประกำศเรียงตำมผลคะแนนที่ได้ไว้
จ ำนวนหนึ่ง 
  ๑๐.๒ ผู้สมัครที่ได้รับกำรประกำศรำยชื่อ บุคคลตัวจริง และ/หรือ บุคคลส ำรอง จะต้องรำยงำนตัวเพ่ือ
ฟังค ำชี้แจง และรับเอกสำรในกำรเตรียมตัวท ำสัญญำ ตำมวันเวลำที่ก ำหนด ผู้ไม่มำรำยงำนตัวจะถือว่ำเป็นผู้สละ
สิทธิ์ และถูกตัดสิทธิ์ในกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม ทำงรำชกำรจะไม่รับผิดชอบใด ๆ 
  ๑๐.๓ บุคคลที่ได้รับกำรประกำศรำยชื่อเป็นบุคคลส ำรอง กรมยุทธศึกษำทหำรบกจะเลื่อนขึ้นเป็น
บุคคลตัวจริงตำมล ำดับที่ได้ประกำศ ตำมจ ำนวนบุคคลตัวจริงที่สละสิทธิ์หรือลำออก และจะประกำศรำยชื่อ
เรียกบุคคลส ำรอง ผู้ที่ไม่มำรำยงำนตัวเข้ำท ำสัญญำตำมประกำศจะถือว่ำเป็นผู้สละสิทธิ์ และจะเรียกบุคคล
ส ำรองล ำดับต่อไปเข้ำท ำสัญญำทดแทนทนัท ี
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  ๑๐.๔ ส ำหรับผู้ที่ กรมยุทธศึกษำทหำรบก ประกำศรับเป็นนักเรียนนำยสิบทหำรบก และมีอำยุครบ 
๑๘ ปีบริบูรณ์ทำงรำชกำรถือว่ำเป็นบุคคลที่ร้องขอเข้ำรับรำชกำรเป็นทหำรกองประจ ำกำรตำมพระรำชบัญญัติ 
รับรำชกำรทหำร พ.ศ. ๒๔๙๗ ทำงรำชกำรจะน ำข้ึนทะเบียนเป็นทหำรกองประจ ำกำรต่อไป 
 ข้อ ๑๑. การตรวจเอกสารผู้สอบผ่านการทดสอบรอบสุดท้าย ให้จัดเตรียมเอกสำรเพ่ือน ำมำแสดงต่อ
เจ้ำหน้ำที่ดังนี ้
   ๑๑.๑ เตรียมซองบรรจุเอกสำร ขนำด ๙x๑๐ นิ้ว ส ำหรับบุคคลพลเรือนให้ใช้ซองสีขำว และทหำร
กองประจ ำกำรและทหำรกองหนุน ให้ใช้ซองสีน้ ำตำล โดยดำวน์โหลดข้อมูลปิดหน้ำซองเอกสำรที่หน้ำแรกของ
ระบบกำรรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://rta.mi.th (กองทัพบก), https://recruitment.rta.mi.th (สมัครสอบออนไลน์
กองทัพบก), https://atc.rta.mi.th (กรมยุทธศึกษำทหำรบก) และ https://radd-atc.rta.mi.th (กองคัดสรรและ
พัฒนำบุคลำกร) 
  ๑๑.๒ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวสอบ จ ำนวน ๑ ชุด 
  ๑๑.๓ ใบสมัครสอบทำงออนไลน์ จ ำนวน ๑ ชุด 
  ๑๑.๔ ทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำนหรือทะเบียนบ้ำนที่นำยทะเบียนรับรองของตัวเอง และบิดำ 
มำรดำ โดยก ำเนิด ต้องแสดงวันเดือนปีเกิด ที่ชัดเจน ระบุสัญชำติเป็นไทยโดยกำรเกิดของผู้สมัครและของบิดำ 
มำรดำ โดยก ำเนิดของผู้สมัครให้ชัดเจน จ ำนวน ๑ ชุด พร้อมเจ้ำตัวรับรองส ำเนำ 
   - ในกรณีที่บิดำ มำรดำ ไม่ได้อยู่ ในทะเบียนบ้ำนเดียวกันกับผู้สมัครให้น ำทะเบียนบ้ำน 
ของบิดำ มำรดำ มำแสดงด้วย 
   - ในกรณีที่บิดำ มำรดำ ถึงแก่กรรมและไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนให้น ำหลักฐำนใบมรณะบัตรหรือ
หลักฐำนอ่ืนของทำงรำชกำรมำประกอบ เช่น ใบสูติบัตร, หนังสือรับรองกำรเกิดเพ่ือแสดงสัญชำติของบิดำ 
มำรดำด้วย 
   - ในกรณีที่บิดำ มำรดำ ไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนสมรส แต่มำรดำไม่ได้เปลี่ยนมำ
ใช้นำมสกุลของบิดำ ผู้สมัครจะต้องน ำทะเบียนกำรรับรองบุตร หรือหลักฐำนที่แสดงว่ำเป็นบิดำหรือมำรดำที่
แท้จริงของผู้สมัครมำแสดงด้วยเช่น สูติบัตร เป็นต้น 
   - ในกรณีผู้สมัครมีสถำนะเป็นบุตรบุญธรรมของผู้อ่ืน ผู้สมัครจะต้องน ำทะเบียนของบิดำ มำรดำ 
โดยก ำเนิดมำแสดงด้วย 
   - ในกรณีชื่อตัวหรือชื่อสกุลไม่ตรง จะต้องน ำส ำเนำเอกสำรกำรเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุล 
มำแสดง 
  ๑๑.๕ ส ำเนำทะเบียนประกำศนียบัตรแสดงผลกำรศึกษำว่ำส ำเร็จกำรศึกษำ จ ำนวน ๑ ชุด พร้อม
เจ้ำตัวรับรองส ำเนำ 
   - ทหำรกองเกินให้น ำใบส ำคัญฯ (แบบ สด.๙) จ ำนวน ๑ ชุด พร้อมเจ้ำตัวรับรองส ำเนำ 
   - ทหำรกองหนุนให้น ำสมุดประจ ำตัวทหำรกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือหนังสือส ำคัญฯ (แบบ สด.
๘) จ ำนวน ๑ ชุด พร้อมเจ้ำตัวรับรองส ำเนำ 

https://rta.mi.th/
https://recruitment.rta.mi.th/
https://radd-atc./
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   - ทหำรกองประจ ำกำร ให้น ำ ใบรับรองผลกำรตรวจเลือกฯ (แบบ สด.๔๓) หรือ ส ำเนำทะเบียน
กองประจ ำกำร (แบบ สด.๓) จ ำนวน ๑ ชุด พร้อมเจ้ำตัวรับรองส ำเนำ 
   - หลักฐำนหรือเอกสำรซึ่งผู้สมัครได้กรอกข้อควำมในใบสมัครตำมควำมเป็นจริง และหลักฐำนที่
น ำมำแสดงต้องเป็นหลักฐำนที่ถูกต้อง (ไม่แก้ไขหรือปลอมแปลงให้ผิดจำกข้อเท็จจริง) เมื่อทำงรำชกำรได้ตรวจพบ
ในขั้นตอนกำรสอบใด ๆ หรือ เมื่อรำยงำนตัวท ำสัญญำแล้วก็ตำมจะถือว่ำท่ำนมีคุณสมบัติไม่ตรงตำมที่กองทัพบก
ก ำหนด ทำงรำชกำรมีสิทธิที่จะให้บุคคลผู้นั้นพ้นสภำพจำกกำรเป็นนักเรียนนำยสิบทั้งสองหลักสูตร หรือออกจำก
รำชกำรได้โดยทำงรำชกำรจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และบุคคลผู้นั้นจะต้องชดใช้ค่ำเสียหำยให้กับทำงรำชกำร
ตลอดจนถูกด ำเนินคดีตำมกฎหมำยโดยทันที 
 ข้อ ๑๒. การรับรายงานตัวตรวจเอกสาร และท าสัญญามีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑๒.๑ ก ำหนดกำร 
   ๑๒.๑.๑ นักเรียนนำยสิบทหำรบกรำยงำนตัว วันที่ ๑ ถึง ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนนำย
สิบทหำรบก ค่ำยโยธินศึกษำมหำมงกุฎ อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
   ๑๒.๑.๒ กองหนุนส่วนก ำลังรบ และสนับสนุนกำรรบ รำยงำนตัวในวันที่ ๒ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
ตำมเหล่ำของตนเอง ณ ศูนย์กำรทหำรรำบ หรือ ศูนย์กำรทหำรม้ำ หรือ ศูนย์กำรทหำรปืนใหญ่ หรือ กรมกำร
ทหำรช่ำง หรือ กรมกำรทหำรสื่อสำร 
   ๑๒.๑.๓ ทหำรอำสำ รำยงำนตัวในวันที่ ๒ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ณ หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน 
   ๑๒.๑.๔ กองหนุนสำยงำนสัสดี รำยงำนตัวในวันที่ ๓ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ณ หน่วยบัญชำกำร
รักษำดินแดน 
  ๑๒.๒ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำปฏิบัติงำนในกองทัพบก จะต้องน ำผู้ค้ ำประกัน และ/หรือ ผู้ปกครองไป
รำยงำนตัวท ำสัญญำตำมวัน เวลำ และสถำนที่ที่ก ำหนด หำกไม่ปฏิบัติตำมก ำหนดที่ประกำศนัดจะถือว่ำเป็นผู้สละสิทธิ์ 
กรมยุทธศึกษำทหำรบก จะเรียกบุคคลส ำรองทดแทนทันที 
  ๑๒.๓ ผู้รับรอง (ผู้ค้ ำประกัน) ต้องเป็นข้ำรำชกำรสัญญำบัตรประจ ำกำรหรือข้ำรำชกำรพลเรือน
ตั้งแต่ ระดับ ๓ ขึ้นไป (ไม่ใช่พนักงำนบริษัทหรือพนักงำนรัฐวิสำหกิจ) และมีอำยุไม่เกิน ๕๘ ปี 
  ๑๒.๔ ผู้รับรอง (ผู้ค้ ำประกัน) ตำมข้อ ๑๒.๓ มีสิทธิรับรอง ค้ ำประกันบุคคลได้ไม่เกิน ๒ นำย 
  ๑๒.๕ ผู้ปกครองหมำยถึง 
      - บิดำ 
     - มำรดำ (ถ้ำบิดำถึงแก่กรรมหรือไร้ควำมสำมำรถหรือได้รับมอบอ ำนำจจำกบิดำ) 
     - ผู้ปกครอง (ถ้ำบิดำมำรดำถึงแก่กรรม หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจจำกบิดำมำรดำของผู้สมัคร) 
    - ผู้ปกครอง ต้องให้ค ำยินยอมให้ผู้สมัครเข้ำปฏิบัติงำนในกองทัพบก (กรณียังไม่บรรลุนิติภำวะ) 
ท ำสัญญำกับกองทัพบก และต้องเป็นผู้รับผิดชอบระหว่ำงที่ผู้สมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรมเข้ำปฏิบัติงำนใน
กองทัพบก รวมทั้งกำรละเมิดสัญญำ ภำยหลังเมื่อส ำเร็จกำรฝึกอบรม หรือเมื่อบรรจุเข้ำรับรำชกำรแล้วก็ตำม 
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  ๑๒.๖ หลักฐำนที่ต้องน ำมำแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่ในวันท ำสัญญำเข้ำปฏิบัติงำนในกองทัพบก 
ตำมข้อ ๑๒.๑ 
   ๑๒.๖.๑ หลักฐำนของผู้สมัครที่น ำมำแสดง 
     - บัตรประจ ำตัวผู้สมัครสอบและบัตรประจ ำตัวประชำชน 
     - รูปถ่ำยขนำด ๑ นิ้วจ ำนวน ๖ รูปแต่งกำยสุภำพไม่สวมหมวกถ่ำยครำวเดียวกัน 
     - ระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (รบ.) หรือประกำศนียบัตร ฉบับตัวจริง 
     - ทะเบียนบ้ำนของตนเองบิดำมำรดำฉบับตัวจริง 
     - หลักฐำนส ำเร็จกำรฝึกวิชำทหำรชั้นปีที่ ๓ (รด.ปี ๓) (ถ้ำมี) ฉบับตัวจริง 
     - ใบสด.๘ หรือ สด.๓ (ส ำหรับผู้จบ รด.ปี ๓ และขึ้นทะเบียนกองประจ ำกำรแล้ว) ฉบับตัวจริง 
     - หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฉบับตัวจริง (ถ้ำมี) 
     - ใบมรณะบัตรของบิดำ มำรดำ ฉบับตัวจริง (ถ้ำมี) 
   ๑๒.๖.๒ หลักฐำนของผู้ปกครอง 
     - ทะเบียนบ้ำนฉบับตัวจริง 
     - หนังสือยินยอมของผู้ปกครองฉบับตัวจริง 
     - ใบมรณะบัตรหรือทะเบียนหย่ำฉบับตัวจริง (ถ้ำมี) 
     - หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ - สกุลฉบับตัวจริง (ถ้ำมี) 
     - บัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำรหรือบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ปกครองและคู่สมรส 
     - หนังสือยินยอมกำรท ำนิติกรรมของคู่สมรส (ถ้ำมี) 
   ๑๒.๖.๓  หลักฐำนของผู้รับรอง (ผู้ค้ ำประกัน) 
     - บัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำรฉบับตัวจริง (เป็นข้ำรำชกำรชั้นสัญญำบัตรประจ ำกำรหรือ
ข้ำรำชกำรพลเรือนระดับ ๓ ขึ้นไปและมีอำยุไม่เกิน ๕๘ ปี) 
     - หนังสือรองกำรเป็นข้ำรำชกำร (ระบุต ำแหน่งผู้ค้ ำประกันในปัจจุบัน) ซึ่งออกโดยส่วน
รำชกำร และมีผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจลงนำมฉบับตัวจริงกรณีผู้ค้ ำประกัน  ๒ คนต้องใช้ฉบับตัวจริง  
๒ ฉบับ 
     - ทะเบียนบ้ำนของผู้ค้ ำประกันและคู่สมรส (ถ้ำมีคู่สมรส) ฉบับตัวจริง 
     - หนังสือยินยอมกำรท ำนิติกรรมของคู่สมรสพร้อมบัตรประจ ำตัวรำชกำรหรือบัตร
ประจ ำตัวประชำชนฉบับตัวจริง (ถ้ำมี) 
   ๑๒.๖.๔ หลักฐำนเอกสำรต่ำงๆ ฉบับตัวจริงของผู้สมัครผู้ปกครอง และผู้ค้ ำประกันต้องถ่ำย
เอกสำรด้วยกระดำษถ่ำยเอกสำรขนำด A4 อย่ำงละ ๒ ฉบับโดยยังไม่ต้องรับรองส ำเนำเอกสำรใด ๆ ทั้งสิ้น 
   ๑๒.๖.๕ กรณีผู้สมัครที่รำยงำนตัวท ำสัญญำอำยุเกิน ๒๐ ปีไม่ต้องใช้ผู้ปกครอง 
   ๑๒.๖.๖ ผู้สมัครในส่วนของทหำรกองประจ ำกำรต้องมีหลักฐำนเพ่ิมเติมนอกเหนือจำกข้อ 
๑๒.๖.๑ – ๑๒.๖.๔ ในวันเข้ำรำยงำนตัวท ำสัญญำดังนี้ 
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      - หนังสือรับรองและยินยอมให้เข้ำปฏิบัติรำชกำรใน ทบ. ของผู้บังคับหน่วย ตั้งแต่ ผู้
บังคับกองพัน หรือเทียบเท่ำขึ้นไป ฉบับตัวจริง 
      - ใบรับรองผลกำรตรวจเลือกทหำรกองเกินเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร (สด.๔๓) 
ฉบับตัวจริง 
      - ใบรับรองผลกำรตรวจเลือกทหำรกองเกินเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร  (สด.
๔๓) ที่ระบุว่ำร้องขอเข้ำกองประจ ำกำร (ในกรณีร้องขอเข้ำรับรำชกำรเป็นทหำรกองประจ ำกำร) ฉบับตัวจริง 
      - ส ำเนำค ำร้องขอสิทธิลดวันรับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร  (ทบ.๑๐๑-๑๓๒) ที่
รับรองโดยสัสดีจังหวัดหรือ สัสดีอ ำเภอที่เข้ำรับกำรตรวจเลือก (ถ้ำมี) 
      - หลักฐำนอื่นที่มีกำรแจ้ง 
 ข้อ ๑๓. การเดินทางไปรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม 
  ๑๓.๑ จดจ ำ วันเวลำสถำนที่ รับรำยงำนตัว ตำมที่ได้ชี้แจงให้ทรำบในวันนัดฟังค ำชี้แจงของ  
แต่ละหลักสูตร ตำมข้อ ๑๒.๑ 
  ๑๓.๒ เดินทำงไปรำยงำนตัวท ำสัญญำเพ่ือเข้ำรับกำรศึกษำ พร้อมกับน ำผู้ปกครองและผู้รับรอง (ผู้
ค้ ำประกัน) โดยมีเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อ ๑๒.๖ ให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ 
  ๑๓.๓ ผู้ไม่ไปรำยงำนตัวท ำสัญญำตำมวันเวลำและสถำนที่ที่ก ำหนดถือว่ำเป็นผู้สละสิทธิ์ 
 ข้อ ๑๔.  สถานที่ฝึกอบรม 
   ๑๔ .๑ หลักสูตรนักเรียนนำยสิบทหำรบก ศึกษำโรงเรียนนำยสิบทหำรบก ค่ำยโยธินศึกษำ 
มหำมงกุฎ อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นเวลำ ๑ ปี และศึกษำต่อ ณ โรงเรียนเหล่ำสำยวิทยำกำร  
อีก ๖ เดือน ได้แก่เหล่ำทหำรรำบ เหล่ำทหำรม้ำ เหล่ำทหำรปืนใหญ่ เหล่ำทหำรช่ำง เหล่ำทหำรสื่อสำร เหล่ำ
ทหำรแพทย์ เหล่ำทหำรสรรพำวุธ เหล่ำทหำรขนส่ง เหล่ำทหำรสำรวัตร เหล่ำทหำรกำรสัตว์ เหล่ำทหำร
พลำธิกำร เหล่ำทหำรกำรเงิน และเหล่ำทหำรกำรข่ำว (อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมต้องกำรของทำง
รำชกำร) เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำแล้วจะบรรจุเข้ำประจ ำกำรในหน่วยที่ตนเองเลือกรับรำชกำรรวมเวลำกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตร ๑ ปี ๖ เดือน 
  ๑๔.๒ ทหำรกองหนุนส่วนก ำลังรบ และสนับสนุนกำรรบ รำยงำนตัวตำมเหล่ำของตนเอง  
ในวันที่ ๒ พฤษภำคม ๒๕๖๕ณ ศูนย์กำรทหำรรำบ หรือ ศูนย์กำรทหำรม้ำ หรือ ศูนย์กำรทหำรปืนใหญ่ หรือ 
กรมกำรทหำรช่ำง หรือ กรมกำรทหำรสื่อสำรโดยจะต้องเข้ำรับกำรฝึกอบรมเป็นระยะเวลำ ๔ เดือน แล้วบรรจุ 
เข้ำรับรำชกำรในหน่วยที่ตนเองเลือก และได้รับสิทธิตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด 
  ๑๔.๓ ทหำรอำสำอัตรำนำยทหำรประทวน รำยงำนตัวในวันที่ ๒ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ณ หน่วย
บัญชำกำรรักษำดินแดนจะต้องเข้ำรับกำรฝึกอบรม ณ โรงเรียนเรียนกำรก ำลังส ำรองเป็นระยะเวลำ ๓ เดือน 
แล้วบรรจุเข้ำรับรำชกำรในหน่วยที่ตนเองเลือก และได้รับสิทธิตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด 
  ๑๔.๔ ทหำรกองหนุนสำยงำนสัสดี รำยงำนตัวในวันที่ ๓ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ณ หน่วยบัญชำกำร
รักษำดินแดน จะต้องเข้ำรับกำรฝึกอบรม ณ โรงเรียนกำรก ำลังส ำรองเป็นระยะเวลำ ๓ เดือน แล้วบรรจุเข้ำรับ
รำชกำรในหน่วยที่ตนเองเลือก และได้รับสิทธิตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด 
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 ข้อ ๑๕. สิทธิของผู้ที่ส าเร็จการฝึกอบรมแล้ว (ตามข้อ ๑๔) จะได้รับกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำรในหน่วย
ต่ำง ๆ ตำมที่ตนเองเลือกบรรจุเข้ำรับรำชกำร และได้รับสิทธิตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด ส ำหรับนักเรียนนำยสิบ
ทหำรบก จะมีสิทธิเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  ๑๕.๑ เงินเดือนในระหว่ำงศึกษำได้รับเงินเดือน พ.๑ ชั้น ๑๓ เดือนละ ๓,๐๗๐ บำท (หรือตำมที่ 
ทบ. ก ำหนด) 
  ๑๕.๒ หลักสูตรนักเรียนนำยสิบทหำรบกจะได้รับสิทธิในกำรเข้ำศึกษำต่อที่โรงเรียนเตรียมทหำรใน
แต่ละปีกองทัพบก จะคัดเลือกนักเรียนนำยสิบทหำรบก โดยพิจำรณำจำกผลกำรศึกษำ คะแนนรำยวิชำ 
คะแนนควำมประพฤติ และคะแนนรวมสูงสุดระหว่ำงเข้ำรับกำรศึกษำ ณ โรงเรียนนำยสิบทหำรบก ตำม
หลักเกณฑ์ที่กองทัพบกก ำหนดเพ่ือส่งเข้ำศึกษำต่อที่โรงเรียนเตรียมทหำร (ในส่วนของกองทัพบก) เท่ำจ ำนวนที่
ทำงรำชกำรก ำหนด 
  ๑๕.๓ สิทธินักเรียนนำยสิบทหำรบกระหว่ำงเข้ำรับกำรศึกษำในโรงเรียนเตรียมทหำร เมื่อ
กองทัพบกอนุมัติให้นักเรียนนำยสิบทหำรบกเข้ำรับกำรศึกษำในโรงเรียนเตรียมทหำร กรมยุทธศึกษำทหำรบก  
จะออกค ำสั่งบรรจุและแต่งตั้งยศเป็นสิบตรีประจ ำกำร ตั้งแต่วันที่บรรจุเข้ำเป็นนักเรียนเตรียมทหำรได้รับเงินเดือน
ตำมสิทธิของข้ำรำชกำรทหำร ตลอดเวลำที่มีสภำพเป็นนักเรียนเตรียมทหำร (ในส่วนของกองทัพบก) 
  ๑๕.๔ กำรเลือกเหล่ำนักเรียนนำยสิบทหำรบก จะด ำเนินกำรเลือกเหล่ำเมื่อเข้ำรับกำรฝึกอบรมไป
ระยะเวลำหนึ่งแล้ว โดยพิจำรณำจำกผลกำรศึกษำ ควำมต้องกำรของทำงรำชกำร และ/หรือ ตำมควำมสมัครใจ
ของนักเรียนนำยสิบทหำรบก 
 ข้อ ๑๖. การชดใช้ค่าเสียหาย 
  ในกรณีที่ต้องพ้นสภำพจำกควำมเป็นนักเรียนนำยสิบทหำรบกหรือรับรำชกำรไม่ครบ ก ำหนดตำม
สัญญำจะต้องชดใช้ค่ำเสียหำยตำมระบุไว้ในสัญญำทุกประกำร 
 ข้อ ๑๗.  ค าแนะน าและข้อพึงระมัดระวัง 
  ๑๗.๑ อ่ำนเอกสำรแนะน ำฉบับนี้ให้ชัดเจน ทั้งผู้ปกครอง ผู้รับรอง และผู้สมัครก่อนตัดสินใจสมัคร
สอบหำกมีข้อสงสัยให้สอบถำมกับคณะกรรมกำรของกรมยุทธศึกษำทหำรบก ท่ำนจะได้ค ำตอบและ
รำยละเอียดที่ถูกต้อง 
  ๑๗.๒ กรมยุทธศึกษำทหำรบก จะตรวจหลักฐำนคะแนนเพ่ิม ก่อนกำรรำยงำนตัวเข้ำท ำสัญญำ 
  ๑๗.๓ จดจ ำก ำหนดเวลำ และสถำนที่ในกำรสอบตำมตำรำงเวลำให้แน่ชัด มิฉะนั้นอำจจะเสียสิทธิ
ในกำรสอบ 
  ๑๗.๔ กำรแต่งกำยวันสอบภำควิชำกำรนักเรียน นักศึกษำ ต้องแต่งกำยตำมสถำนกำรศึกษำที่เข้ำรับ
กำรศึกษำ ส ำหรับบุคคลพลเรือนหรือทหำรกองหนุนควรสวมชุดสุภำพ ตำมควำมเหมำะสม ส ำหรับทหำร 
กองประจ ำกำรทุกนำยที่สมัครสอบใช้สิทธิทหำรกองประจ ำกำร จะต้องสวมเครื่องแบบทหำรกองประจ ำกำร 
พลอำสำสมัคร (ประจ ำกำร) อำสำสมัครทหำรพรำนชำย มิฉะนั้น กรมยุทธศึกษำทหำรบก จะไม่อนุญำตให้เข้ำ
ห้องสอบ 
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  ๑๗.๕ บัตรประจ ำตัวสอบต้องเก็บรักษำไว้ให้ดีที่สุด และต้องน ำมำแสดงต่อกรรมกำรทุกขั้นตอนที่มี
กำรสอบ (พร้อมบัตรประจ ำตัวประชำชน) 
  ๑๗.๖ ในวันสมัครวันสอบคัดเลือกตำมขั้นตอนต่ำง ๆ ไม่จ ำเป็นต้องน ำผู้ปกครองหรือผู้รับรอง 
ไปด้วยโดยเฉพำะในวันสอบภำควิชำกำรทำงรำชกำรจะไม่อนุญำตให้ผู้ปกครองหรือบุคคลอ่ืนเข้ำไปในบริเวณ  
ที่ท ำกำรสอบโดยเด็ดขำด 
  ๑๗.๗ ในวันประกำศผลสอบภำควิชำกำร ประกำศผลกำรสอบขั้นสุดท้ำย กำรประกำศเรียกบุคคลส ำรอง
ทดแทนบุคคลตัวจริงผู้สมัครควรตรวจสอบประกำศผลสอบด้วยตนเอง เพ่ืออ่ำนค ำชี้แจงและรำยละเอียดในกำร
ปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง (ไม่มีใครรับผิดชอบหรือต่อรองสิทธิแทนท่ำนได้) 
  ๑๗.๘ อย่ำใช้เอกสำรหรือหลักฐำนใด ๆ ที่ปลอมแปลง หรือกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จในใบสมัคร หำก
ตรวจสอบพบนอกจำกท่ำนจะไม่ได้เข้ำรับกำรปฏิบัติงำนในกองทัพบกแล้ว ยังจะต้องถูกด ำเนินคดีอำญำ  
อีกด้วย 
  ๑๗.๙ อย่ำเชื่อค ำแอบอ้ำงใดอย่ำให้สินจ้ำงรำงวัลแก่ผู้ใดทั้งสิ้นจงใช้ควำมสำมำรถของตัวท่ำนเองให้
มำกที่สุดเพรำะไม่มีผู้ ใดที่จะให้กำรช่วยเหลือท่ำนได้นอกจำกควำมสำมำรถและควำมพร้อมของตัว 
ท่ำนเอง 
 ๑๗.๑๐ หำกมีข้อสงสัยประกำรใด สำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษำทหำรบก ๔๑ ถนน 
เทอดด ำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร ๑๐๓๐๐ หมำยเลขโทรศัพท์ กองอ ำนวยกำรรับสมัคร 
๐ ๒๒๔๑ ๔๐๓๗ และโทรศัพท์ทหำร ๘๙๑๐๙ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

************************************************** 
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ขนาดพิกัดของร่างกายและบัญชีโรคหรือความผิดปกติหรือความพิการ 
ซึ่งขัดต่อการเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ประกอบ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วย นักเรียนนายสิบทหารบก พ.ศ. ๒๕๖๓ 
************************************************** 

 ๑. ขนำดพิกัดร่ำงกำย 

อายุ - ปี 
ความขยายของปอด (ซม.) ความสูง 

(ซม.) 
น้ าหนัก 
(กก.) 

หมายเหตุ 
หายใจเข้า หายใจออก 

๑๘ - ๑๙ ๗๘ ๗๕ ๑๖๐ ๔๘ เกณฑ์นี้เป็นอย่ำงต่ ำ 

๒๐ ขึ้นไป ๗๙ ๗๖ ๑๖๐ ๔๘ เกณฑ์นี้เป็นอย่ำงต่ ำ 
 ๒. มำตรฐำนสัดส่วนร่ำงกำย : ใช้ค่ำดัชนีมวลกำย (BMI) เป็นเกณฑ์ตำมที่กรมยุทธศึกษำ
ทหำรบก ก ำหนด (๑๖-๓๐ กก./ตร.ม.) 
 ๓. บัญชีโรคหรือควำมผิดปกติหรือควำมพิกำร ซึ่งขัดต่อกำรเข้ำปฏิบัติงำนในกองทัพบก ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๕ 
  ๓.๑ ร่ำงกำยผิดปกติ หรือพิกลรูป หรือพิกำร 
   ๓.๑.๑ ศีรษะ และหน้ำตำผิดรูปจนดูน่ำเกลียด 
   ๓.๑.๒ ผมบำงหรือผมร่วงจนดูน่ำเกลียด 
   ๓.๑.๓ รูปวิปริตต่ำง ๆ (Malformation ) ของริมฝีปำก หรือจมูก เช่น ปำก หรือ 
จมูกแหว่ง ริมฝีปำกแบะ หรือเชิดจนน่ำเกลียด หรือหุบลง 
   ๓.๑.๔ ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน 
   ๓.๑.๕ แขน ขำ 
     ๓.๑.๕.๑ ยำวไม่เท่ำกัน หรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชัด 
     ๓.๑.๕.๒ โค้งเข้ำหรือออก 
     ๓.๑.๕.๓ บิดเก 
   ๓.๑.๖ มือ หรือ เท้ำ 
     ๓.๑.๖.๑ บิดเก 
     ๓.๑.๖.๒ นิ้วมือ หรือนิ้วเท้ำด้วนถึงโคนเล็บ 
     ๓.๑.๖.๓ นิ้วมอื หรือนิ้วเท้ำมีจ ำนวนเกินกว่ำ หรือน้อยกว่ำปกติ 
     ๓.๑.๖.๔ นิ้วบิดเก และท ำงำนไม่ถนัด 
     ๓.๑.๖.๕ ซ่องระหว่ำงนิ้วมือ หรือนิ้วเท้ำติดกัน 
     ๓.๑.๖.๖ ภำวะเท้ำแบนแบบยึดติด (Rigid Type) 
   ๓.๑.๗ ร่ำงกำยผิดรูปจนดูน่ำเกลียด 
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  ๓.๒ กระดูก และกล้ำมเนื้อ 
   ๓.๒.๑ ข้อเคลื่อนไหวไม่สะดวก จนท ำให้อวัยวะที่ติดกับข้อนั้น ๆ ใช้กำรไม่ได้ดี 
   ๓.๒.๒ ข้อหลวมหลุดบ่อย ๆ 
   ๓.๒.๓ ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป 
   ๓.๒.๔ คอเอียง หรือแข็งท่ือเนื่องจำกกระดูก หรือกล้ำมเนื้อพิกำร 
   ๓.๒.๕ กระดูกสันหลังคด หรือโก่ง หรือแอ่น 
   ๓.๒.๖ เท้ำปุก (Club foot) 
   ๓.๒.๗ กระดูกอักเสบ (Osteomyelitis) 
   ๓.๒.๘ กระดูกหักต่อไม่ติด หรือติดแล้วมีควำมพิกำรผิดรูป 
   ๓.๒.๙ กล้ำมเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบ หรือดิสโทรฟี (Dystrophy) 
  ๓.๓ ผิวหนัง 
   ๓.๓.๑ โรคผิวหนังทุกชนิดซึ่งเป็นเรื้อรัง ยำกต่อกำรรักษำ หรือเป็นที่น่ำรังเกียจต่อผู้อ่ืน
  
   ๓.๓.๒ สิวบริเวณหน้ำ คอ หรือล ำตัว ซึ่งเป็นมำกจนดูน่ำเกลียด 
   ๓.๓.๓ แผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยำกต่อกำรรักษำ 
   ๓.๓.๔ แผลเป็นหรือปำนที่หน้ำ มีเนื้อที่ตั้งแต่ ๑/๔ ของหน้ำขึ้นไป หรือมีควำมยำวมำก
จนดูน่ำเกลียด 
   ๓.๓.๕ เนื้องอก (Neoplasm) ที่หน้ำ มีขนำดวัดผ่ำศูนย์กลำงตั้งแต่ ๕ ซม. ขึ้นไป 
   ๓.๓.๖ รอยสัก เว้นกรณี มีรอยสักในร่มผ้ำ ซึ่งมองไม่เห็นจำกภำยนอกเมื่อแต่งกำย  
ชุดกีฬำ (เสื้อยืดคอวี กำงเกงขำสั้น ถุงเท้ำและรองเท้ำกีฬำ) ตำมภำพประกอบกำรก ำหนดพ้ืนที่รอยสักของ
ผู้สมัครเข้ำเป็นนักเรียนนำยสิบทหำรบกท้ำยผนวก และคณะกรรมกำรคัดเลือกฯ พิจำรณำแล้วว่ำเหมำะสม  
ไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อภำพลักษณ์ของกองทัพบก ทั้งนี้ให้คณะกรรมกำรตรวจร่ำงกำยที่เป็นแพทย์ทหำร
เป็นผู้ตัดสินชี้ขำดโดยหลักกำยวิภำคศำสตร์ และสรีรวิทยำ (Anatomy and Physiology) 
   ๓.๓.๗ แผลเป็น ไฝ ปำน หูด (Wart) หรือซิสต์ (Cyst) ที่ส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำย ซึ่งมี
ขนำดใหญ่ หรือมำกจนดูน่ำเกลียด 
   ๓.๓.๘ คนเผือก (Albino) 
   ๓.๓.๙ เนื้องอกเล็ก ๆ เป็นปุ่ม ที่ผิวหนังทั่วร่ำงกำย (Molluscurnfibrosum) 
  ๓.๔ ตำ 
   ๓.๔.๑ ตำเหล่ (Squint) จนปรำกฏได้ชัดเจน 
   ๓.๔.๒ ต้อกระจก (Cataract) 
   ๓.๔.๓ แผลเป็นที่กระจกตำ หรือกระจกตำขุ่น (Comeat ulcer or opacity of cornea) 
   ๓.๔.๔ ลูกตำสั้น (Nystagmus) 
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   ๓.๔.๕ หนังตำตก (Ptosis) หรือหนังตำม้วนออกนอก (Ectopion) หรือหนังตำม้วน 
เข้ำใน (Entropion) 
   ๓.๔.๖ สำยตำผิดปกติแม้เพียงข้ำงเดียว โดยที่แก้ไขให้เป็น Spherical Equivalent 
แล้ว เกินกว่ำ ๑.๕๐ ไดออปเตอร์ 
   ๓.๔.๗ บอดส ี
   ๓.๔.๘ ขนตำย้อยเข้ำข้ำงใน หรือย้อยออกข้ำงนอก (Trichiasis or Districhiasis) 
   ๓.๔.๙ หนังตำแหว่งจนเสียรูป 
   ๓.๔.๑๐ ขอบหนังตำอักเสบมำก หรือเรื้อรัง 
   ๓.๔.๑๑ หนังตำปิดไม่สนิท 
   ๓.๔.๑๒ ซิสต์ของหนังตำ 
   ๓.๔.๑๓ ถุงน้ ำตำอักเสบ 
   ๓.๔.๑๔ เยื่อตำอักเสบมำกหรือเรื้อรัง 
   ๓.๔.๑๕ ริดสีดวงตำ (Trachoma) 
   ๓.๔.๑๖ ต้อเนื้อซ่ึงงอกเข้ำไปในลูกตำด ำเกินกว่ำ ๑ ม.ม. 
   ๓.๔.๑๗ ตำโปน (Exophthalmos) จนเห็นได้ชัดเจนดูน่ำเกลียด 
   ๓.๔.๑๘ กระจกตำอักเสบเรื้อรัง (Chronic Keratitis) 
   ๓.๔.๑๙ ต้อหิน (Glaucoma) 
   ๓.๔.๒๐ ช่องหนังตำ (Palpebral fissure) กว้ำงไม่เท่ำกันจนแลดูน่ำเกลียด 
  ๓.๕ หู คอ จมูก 
   ๓.๕.๑ ใบหูผิดขนำด หรือผิดรูปจนปรำกฏชัด 
   ๓.๕.๒ ช่องหูชั้นนอกอักเสบเรื้อรังหรือช่องหูชั้นกลำงอักเสบ 
   ๓.๕.๓ เยื่อหูบุ๋มหว ำ (Retracted ear drum) มำกจนไม่สำมำรถเคลื่อนไหวได้ 
   ๓.๕.๔ เยื่อหูทะลุ 
   ๓.๕.๕ กำรได้ยินเสียงหูผิดปกติ (มีผลกำรตรวจกำรได้ยินที่ ๕๐๐, ๑๐๐๐, ๒๐๐๐ 
Hz>๒๕ dB) 
   ๓.๕.๖ กระดูกมำสตอยส์อักเสบ 
   ๓.๕.๗ เคยผ่ำตัดกระดูกมำสตอยส์ออกท้ังหมด (Radical Mastoidectomy) 
   ๓.๕.๘ กำรพูดผิดปกติทั้งเสียง และกำรเคลื่อนไหวของริมฝีปำก 
   ๓.๕.๙ ควำมพิกำรที่ท ำให้ล ำคอท ำงำนไม่ชัดเจน 
   ๓.๕.๑๐ เพดำนโหว่ หรือเพดำนสูงจนพูดไม่ชัด 
   ๓.๕.๑๑ ต่อมทอลซิลอักเสบเรื้อรังและโตมำก 
   ๓.๕.๑๒ จมูกบี้จนผิดปกติ หรือจมูกบี้เล็กน้อยและพูดไม่ชัด 
   ๓.๕.๑๓ จมูกโหว่ไม่มีโครง 
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   ๓.๕.๑๔ ฝำกั้นช่องจมูกคด หรือมีกระดูกยื่น หรืองอก (Septal deviation,spurs 
anedrintis) หรือจมูกทั้งอักเสบชนิดโตขึ้น Hypertrophiorhintis ทั้งหมดนี้จะต้องมีควำมผิดปกติมำกกว่ำ 
ครึ่งหนึ่งของช่องจมูก 
   ๓.๕.๑๕ ฝำกั้นช่องจมูกทะลุ 
   ๓.๕.๑๖ เยื่อจมูกอักเสบเรื้อรัง (Chronic rhinitis) 
   ๓.๕.๑๗ เนื้องอกในจมูก (Nasat polyp) 
   ๓.๕.๑๘ โพรงอำกำศข้ำงจมูกอักเสบ (Paranasal sinusitis) 
  ๓.๖ ฟัน 
   ๓.๖.๑ มีฟันไว้ใช้เคี้ยวอำหำรได้ไม่ครบตำมเกณฑ์ คือ ก ำหนดให้มี ฟันกรำม 
(Molars) และ ฟันกรำมน้อย (Premolars) อย่ำงน้อย ข้ำงบน ๖ ซี่ และข้ำงล่ำง ๖ ซี่ ฟันหน้ำ (incisors and 
Canines) ข้ำงบน ๔ ซี่ ข้ำงล่ำง ๔ ซี่ ฟันที่ถอนแล้วหำกได้รับกำรใส่เรียบร้อยมั่นคง หรือด้วยวิธีท ำสะพำน 
(Bridge) จึงให้นับเป็นจ ำนวนซี่ได้ ฟันตำมจ ำนวนดังกล่ำวข้ำงต้นนั้น จะต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
     ๓.๖.๑.๑ ฟันเป็นรูผุที่ไม่ได้รับกำรอุด หรืออุดด้วยวัตถุท่ีไม่ถำวร 
     ๓.๖.๑.๒ ฟันที่อุดหรือท ำครอบไม่เรียบร้อย 
     ๓.๖.๑.๓ ฟันน้ ำนม 
     ๓.๖.๑.๔ ฟันตำย เว้นแต่คลองประสำทได้รับกำรอุดที่ถูกต้องแล้ว 
     ๓.๖.๑.๕ ฟันยำวผิดปกติ หรือขึ้นผิดที่ หรือเกจนไม่สำมำรถที่จะจัดให้ 
สบกันกับฟันธรรมดำ หรือ ฟันปลอม 
     ๓.๖.๑.๖ มีกำรท ำลำยอย่ำงรุนแรงของอวัยวะที่รองรับตัวฟัน เช่น กระดูก 
เหงือกหรือเยื่อหุ้มรำกฟัน 
   ๓.๖.๒ มีช่องระหว่ำงฟันหน้ำห่ำงจนดูน่ำเกลียด 
   ๓.๖.๓ กำรสบของฟันที่ผิดปกติอย่ำงมำกจนท ำให้ใบหน้ำผิดรูป หรือกำรเคี้ยวอำหำร 
ธรรมดำไม่ได้ผล 
   ๓.๖.๔ ถุงน้ ำ (Cysts) กำรอักเสบที่เรื้อรัง โรคเหงือกอักเสบอย่ำงรุนแรง หรือพยำธิ 
สภำพอ่ืน ๆ ในปำก เช่น ฟันคุด ฟันที่ยังไม่ขึ้น หรือฟันที่ขึ้นผิดที่ ซึ่งสภำพกำรเช่นนี้อำจท ำให้เกิดอันตรำยต่อ 
อวัยวะข้ำงเคียง หรือ สุขภำพของผู้สมัคร 
  ๓.๗ ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
   ๓.๗.๑ หัวใจเต้นเร็วกว่ำ ๑๐๐ ครั้งต่อนำที หรือช้ำกว่ำ ๕๐ ครั้งต่อนำที หรือมี เอ.วี. 
บล็อก (A.V.BLOCK) หรือ เต้นผิดปกติออริคิวล่ำร์ไฟบริลเลชั่น หรือออร์คิวล่ำร์ฟลัทเตอร์ (Auricular Fibrillation or 
Auricular Flutter) 
   ๓.๗.๒ ควำมดันเลือดสูงกว่ำ ๑๔๐/๙๐ มม.ของปรอท หรือต่ ำกว่ำ ๑๐๐/๕๐ มม. 
ของปรอท 
   ๓.๗.๓ ลักษณะแสดงทำง อี.ซี.จี.ผิดปกติ 
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   ๓.๗.๔ หัวใจมีขนำดโตมำกผิดปกติ 
   ๓.๗.๕ หัวใจพิกำรแต่ก ำเนิด (Congenital heart diseases) 
   ๓.๗.๖ หัวใจวำยและมีเลือดคั่ง (Congestive heart failure) 
   ๓.๗.๗ ลิ้นหัวใจพิกำร 
   ๓.๗.๘ อนิวริซึม (Aneurysm) ของหลอดเลือดใหญ่ 
   ๓.๗.๙ หลอดเลือดด ำขอดอยู่ที่ถุงอัณฑะ ขำ หรือแขน ซึ่งเป็นมำกจนเห็นได้ชัด 
  ๓.๘ ระบบหำยใจ 
   ๓.๘.๑ หลอดลมอักเสบ ซึ่งก ำลังปรำกฏอำกำรฟังได้ชัดเจน 
   ๓.๘.๒ หลอดลมอักเสบเรื้อรังพร้อมกับมีถุงลมในปอดพอง (Chronic bronchitis with 
emphysema) 
   ๓.๘.๓ เยื่อหุ้มปอดอักเสบ 
   ๓.๘.๔ หลอดลมขยำยพอง (Bronchiectasis) 
   ๓.๘.๕ มีน้ ำ หรือหนอง หรือลมในช่องเยื่อหุ้มปอด 
   ๓.๘.๖ วัณโรคปอด (Pulmonary tuberculosis) 
   ๓.๘.๗ ปอดอักเสบ หรือมีสภำพพยำธิอ่ืน ๆ 
   ๓.๘.๘ หืด (Bronchial asthma) 
  ๓.๙ ระบบทำงเดินอำหำร 
   ๓.๙.๑ ฟิสตูล่ำ (Fistula) หรือไซนัส (Sinus) ที่ผนังท้อง 
   ๓.๙.๒ ไส้เลื่อนทุกชนิด 
   ๓.๙.๓ ตับหรือม้ำมโต ซึ่งตรวจพบโดยกำรใช้มือคล ำ 
   ๓.๙.๔ ตับแข็ง (Cirrhosis of liver) 
   ๓.๙.๕ ฝีที่ตับ (abscess of liver) 
   ๓.๙.๖ ดีซ่ำน 
   ๓.๙.๗ ริดสีดวงทวำรหนักที่เห็นได้ชัด 
   ๓.๙.๘ ทวำรหนักอักเสบ หรือส่วนสุดท้ำยของล ำไส้ปลิ้นออกมำนอกทวำรหนัก 
   ๓.๙.๙ ฝีคัณฑสูตร 
  ๓.๑๐ ระบบทำงเดินปัสสำวะ อวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งกำมโรค 
   ๓.๑๐.๑ ไต กรวยไตอักเสบ หรือเสื่อม หรือหย่อน หรือพอง 
   ๓.๑๐.๒ นิ่ว 
   ๓.๑๐.๓ ผลกำรตรวจปัสสำวะมีไข่ขำว (Albumin) หรือน้ ำตำล 
   ๓.๑๐.๔ องคชำติถูกตัด หรือขำด 
   ๓.๑๐.๕ อัณฑะไม่ลงมำที่ถุงอัณฑะ หรือถูกตัดออก 
   ๓.๑๐.๖ ถุงน้ ำท่ีลูกอัณฑะ (Hydrocele) 
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   ๓.๑๐.๗ อัณฑะอักเสบ (Orchitis) หรือท่ออสุจิอักเสบ (Epididymitis) 
   ๓.๑๐.๘ อัณฑะเหี่ยวหด (Atrophy of testis) 
   ๓.๑๐.๙ กำมโรค 
   ๓.๑๐.๑๐ ผลกำรกรวดน้ ำเหลืองวินิจฉัยว่ำเป็นกำมโรค 
   ๓.๑๐.๑๑ กระเทย (Hemaphrodism) 
  ๓.๑๑ ระบบจิตประสำท 
   ๓.๑๑.๑ โรคจิต (Psychosis) 
   ๓.๑๑.๒ จิตทรำม (Mental deficiency) 
   ๓.๑๑.๓ ใบ้ (Aphasia) 
   ๓.๑๑.๔ อัมพำต หรือกำรเคลื่อนไหวผิดปกติ 
   ๓.๑๑.๕ โรคลมชัก (Epilepsy) 
  ๓.๑๒ เบ็ดเตล็ด 
   ๓.๑๒.๑ โรคที่เกี่ยวกับแพ้สำรโรคต่อมไร้ท่อโรคที่เกี่ยวกับเมตำโปลิซึม และโรคที่ 
เกี่ยวกับ โภชนำกำร (Allergy, Endocrine system, Metabolic and nutritional diseases) 
      ๓.๑๒.๑.๑ ธัยโรทอกซิโคซิส ไม่ว่ำจะมีคอพอกด้วยหรือไม่ (Thyrotoxicosis  
with or without goitre) 
      ๓.๑๒.๑.๒ โรคคอพอก (Simple goitre) 
      ๓.๑๒.๑.๓ มิกซิเดมำ (myxedema) 
      ๓.๑๒.๑.๔ เบำหวำน (Diabetes mellitus) 
      ๓.๑๒.๑.๕ อะโครเมกำลี (Acromegaly) 
      ๓.๑๒.๑.๖ โรคอ้วนพี่ (Obesity) 
   ๓.๑๒.๒ โรคของเลือดและอวัยวะก่อก ำเนิดเลือด (Diseases of blood and 
blood forming organs) ผิดปกติอย่ำงถำวรและอำจเป็นอันตรำย 
   ๓.๑๒.๓  โรคติดเชื้อ หรือโรคเกิดจำกปำรำสิต (Infectious and parasitic diseases) 
      ๓.๑๒.๓.๑ โรคเรื้อน (Leprosy) 
      ๓.๑๒.๓.๒ ฟิลำริเอซิส (Filariasis) 
      ๓.๑๒.๓.๓ โรคคุดทะรำด หรือรองพ้ืน (Yaws) 
      ๓.๑๒.๓.๔ โรคติดต่ออันตรำย 
   ๓.๑๒.๔  เนื้องอก (Neoplasm) 
      ๓.๑๒.๔.๑ เนื้องอกไม่ร้ำยที่มีขนำดใหญ่ 
      ๓.๑๒.๔.๒ เนื้องอกร้ำยไม่ว่ำจะเป็นแก่อวัยวะใด (Malignant neoplasm of 
any organ) 
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   ๓.๑๒.๕ โรคของต่อมน้ ำเหลือง 
  ๓.๑๓ โรคติดยำเสพติด 
  ๓.๑๔ โรคเอดส์ (Aids) 
  ๓.๑๕ โรคหรือควำมพิกำรใด ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ แต่คณะกรรมกำรแพทย์เห็นว่ำไม่สมควร
รับเข้ำปฏิบัติงำนในกองทัพบก ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 
 

************************************************** 
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เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
(ช่วงอายุ ๑๘ – ๓๐ ปี) 

************************************************** 
๑. สถานีว่ายน้ า ๒๕ เมตร (ไม่จ ากัดเวลา) 

 ผู้เข้ำรับกำรทดสอบ ต้องว่ำยน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำ ๒๕ เมตร และต้องไม่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขกำรทดสอบ  
จะถือว่ำ “ผ่าน” หำกว่ำยน้ ำ ไม่ได้ ภำยในระยะทำงท่ีก ำหนดและ/หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดของ
กำรทดสอบ จะถือว่ำ “ไม่ผ่าน”  
 ๒. สถานีดันพื้น (ภายใน ๒ นาที) 

จ านวนครั้ง คะแนน จ านวนครั้ง คะแนน จ านวนครั้ง คะแนน จ านวนครั้ง คะแนน 

๑ ๒ ๒๒ ๓๘ ๔๓ ๕๙ ๖๔ ๘๐ 

๒ ๔ ๒๓ ๓๙ ๔๔ ๖๐ ๖๕ ๘๑ 

๓ ๖ ๒๔ ๔๐ ๔๕ ๖๑ ๖๖ ๘๒ 

๔ ๘ ๒๕ ๔๑ ๔๖ ๖๒ ๖๗ ๘๓ 

๕ ๑๐ ๒๖ ๔๒ ๔๗ ๖๓ ๖๘ ๘๔ 

๖ ๑๒ ๒๗ ๔๓ ๔๘ ๖๔ ๖๙ ๘๕ 

๗ ๑๔ ๒๘ ๔๔ ๔๙ ๖๕ ๗๐ ๘๖ 

๘ ๑๖ ๒๙ ๔๕ ๕๐ ๖๖ ๗๑ ๘๗ 

๙ ๑๘ ๓๐ ๔๖ ๕๑ ๖๗ ๗๒ ๘๘ 

๑๐ ๒๐ ๓๑ ๔๗ ๕๒ ๖๘ ๗๓ ๘๙ 

๑๑ ๒๒ ๓๒ ๔๘ ๕๓ ๖๙ ๗๔ ๙๐ 

๑๒ ๒๔ ๓๓ ๔๙ ๕๔ ๗๐ ๗๕ ๙๑ 

๑๓ ๒๖ ๓๔ ๕๐ ๕๕ ๗๑ ๗๖ ๙๒ 

๑๔ ๒๘ ๓๕ ๕๑ ๕๖ ๗๒ ๗๗ ๙๓ 

๑๕ ๓๐ ๓๖ ๕๒ ๕๗ ๗๓ ๗๘ ๙๔ 

๑๖ ๓๒ ๓๗ ๕๓ ๕๘ ๗๔ ๗๙ ๙๕ 

๑๗ ๓๓ ๓๘ ๕๔ ๕๙ ๗๕ ๘๐ ๙๖ 

๑๘ ๓๔ ๓๙ ๕๕ ๖๐ ๗๖ ๘๑ ๙๗ 

๑๙ ๓๕ ๔๐ ๕๖ ๖๑ ๗๗ ๘๒ ๙๘ 

๒๐ ๓๖ ๔๑ ๕๗ ๖๒ ๗๘ ๘๓ ๙๙ 

๒๑ ๓๗ ๔๒ ๕๘ ๖๓ ๗๙ ๘๔ ๑๐๐ 
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๓. สถานีลุก-นั่ง (ภายใน ๓๐ วินาที) 

จ านวนครั้ง คะแนน จ านวนครั้ง คะแนน จ านวนครั้ง คะแนน จ านวนครั้ง คะแนน 

๑ ๑ ๑๑ ๒๐ ๒๑ ๕๐ ๓๑ ๘๐ 

๒ ๒ ๑๒ ๒๓ ๒๒ ๕๓ ๓๒ ๘๓ 

๓ ๔ ๑๓ ๒๖ ๒๓ ๕๖ ๓๓ ๘๖ 

๔ ๖ ๑๔ ๒๙ ๒๔ ๕๙ ๓๔ ๘๙ 

๕ ๘ ๑๕ ๓๒ ๒๕ ๖๒ ๓๕ ๙๒ 

๖ ๑๐ ๑๖ ๓๕ ๒๖ ๖๕ ๓๖ ๙๕ 

๗ ๑๒ ๑๗ ๓๘ ๒๗ ๖๘ ๓๗ ๙๘ 

๘ ๑๔ ๑๘ ๔๑ ๒๘ ๗๑ ๓๘ ๑๐๐ 

๙ ๑๖ ๑๙ ๔๔ ๒๙ ๗๔   

๑๐ ๑๘ ๒๐ ๔๗ ๓๐ ๗๗   

 
๔. สถานีดึงข้อ (ไม่จ ากัดเวลา) 

จ านวนครั้ง คะแนน จ านวนครั้ง คะแนน จ านวนครั้ง คะแนน จ านวนครั้ง คะแนน 

๐ - ๔ ๒๗ ๘ ๕๕ ๑๒ ๗๘ 
๑ ๑๐ ๕ ๓๔ ๙ ๖๐ ๑๓ ๘๕ 

๒ ๑๕ ๖ ๔๒ ๑๐ ๖๖ ๑๔ ๙๒ 
๓ ๒๐ ๗ ๕๐ ๑๑ ๗๒ ๑๕ ๑๐๐ 

 
๕. สถานีว่ิง  ๑,๐๐๐ เมตร 

เวลา (นาที) คะแนน เวลา (นาที) คะแนน เวลา (นาที) คะแนน เวลา (นาที) คะแนน 

๕.๐๕ ๐ ๔.๓๕ ๓๐ ๔.๐๕ ๖๐ ๓.๓๕ ๙๐ 

๕.๐๐ ๕ ๔.๓๐ ๓๕ ๔.๐๐ ๖๕ ๓.๓๐ ๙๕ 

๔.๕๕ ๑๐ ๔.๒๕ ๔๐ ๓.๕๕ ๗๐ ๓.๒๕ ๑๐๐ 

๔.๕๐ ๑๕ ๔.๒๐ ๔๕ ๓.๕๐ ๗๕   

๔.๔๕ ๒๐ ๔.๑๕ ๕๐ ๓.๔๕ ๘๐   

๔.๔๐ ๒๕ ๔.๑๐ ๕๕ ๓.๔๐ ๘๕   
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เงื่อนไขตามเกณฑ์การทดสอบ 
 ๑. เกณฑ์ขั้นต่ ำ : สถำนีว่ำยน้ ำ  = ไม่มีคะแนน ไม่มีเกณฑ์ข้ันต่ ำเป็นกำรวัดผล “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” 
  สถำนีดันพื้น  = ต้องดันพ้ืนได้ ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ครั้ง (๒๐ คะแนน) 
  สถำนีลุก-นั่ง  = ต้องลุก-นั่งได้ ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ครั้ง (๑๘ คะแนน) 
  สถำนีดึงข้อ   = ต้องดึงข้อได้ ไม่น้อยกว่ำ ๑ ครั้ง (๑๐ คะแนน) 
  สถำนีวิ่ง       = ต้องใช้เวลำ ไม่เกิน ๕.๐๕ นำที (๐ คะแนน) 
 ๒. หำกผู้เข้ำรับกำรทดสอบ ทดสอบไม่ผ่ำนตำมเงื่อนไขหรือเกณฑ์ขั้นต่ ำของสถำนีใดสถำนีหนึ่ง  
จะถือว่ำผู้เข้ำรับกำรทดสอบขำดคุณสมบัติในกำรเข้ำปฏิบัติงำนในกองทัพบก ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕   
 ๓. กรณีคะแนนกำรทดสอบรวมของผู้เข้ำรับกำรทดสอบ ต่ ำกว่ำ ๕๐ %ของคะแนนรวมทั้งหมด 
(คะแนนรวม ๔๐๐ คะแนน คิดเป็น ๑๐๐ %)จะถือว่ำขำดคุณสมบัติในกำรเข้ำเข้ำปฏิบัติงำนในกองทัพบก 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕   
 

************************************************** 
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ตัวอย่างใบสมัครและการกรอกหลักฐานการสมัครสอบทางระบบสมัครสอบออนไลน์  

ใบสมัครการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
************************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.เลือกประเภทของผู้สมัคร 
 

ประเภทผู้สมัคร        ๑. ทหารกองประจ าการ       

       ๒. พลอาสาสมัคร (ประจ าการ) ในสังกัด ทบ.     

       ๓. อาสาสมัครทหารพรานชาย       

       ๔. ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑       

       ๕. พลเรือน จบ ส่งเสรมิการฝึก นศท. วิชาทหาร ปี ๓ หรือ ๔ หรือ ๕   

       ๖. พลเรือน (ทหารกองเกิน)       

๔.ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ - นามสกุล นายรักชาติ       ยิ่งชีพ 
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธนิกาย หินยาน 
เกิดวันที่   ๑   เดือน  มกราคม  พ.ศ.    ๒๕๔๔       
เลขประจ าตัวประชาชน    ๑ ๒๓๔๕ ๖๗๘๙๐ ๓๓๓                                    

๒. เลือกหลักฐานทางทหาร 

ใบส าคัญ ( แบบ สด.๙ ) 

ใบรับรองผลการตรวจผลการตรวจเลือกฯ ( แบบ สด.๔๓) 

หนังสือส าคัญ ( แบบ สด.๘ ) 

ทะเบียนกองประจ าการ ( แบบ สด.๓ ) 

หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา 

หนังสือยินยอมให้สมัครสอบ จาก ผบ.หน่วย ต้นสังกัด (รับรองการปลดจาก ผบ. หน่วย) 

หนังสือรับรองว่า บิดา หรือ มารดา เป็นก าลังพลสังกัด ทบ. ทุกประเภท จนถึงวันที่ ๑ พ.ค. ของปีที่เข้าเป็น 
นนส.ทบ. 

หนังสือรับรองเป็นผู้อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์หรือหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน  
      กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

๓. วุฒิการศึกษา 
การศึกษา..................................................... 
สถานศึกษา  .................................................  จังหวัด..............................................คะแนนเฉลี่ ยสะสม
.............................. 
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๗. มารดาผู้ให้ก าเนิด 
ชื่อ - นามสกุล  นางสมใจ       ภูผาทอง  
เลขประจ าตัวประชาชน    ๑ ๒๓๔๕ ๖๗๘๙๐ ๓๓๒                                                      
สัญชาติไทยศาสนาพุทธบ้านเลขท่ี..................ถนน..........................ต าบล........................ 
จังหวัด..................... โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์เคลื่อนที่...๐๖๕๓๕๖๘๘๘๙........อาชีพ............................ 

 

๑๐. ข้อมูลปู่ 
ชื่อ - นามสกุล  นายปาน นามสกุล ยิ่งชีพสัญชาติ    ไทย 

๑๑. ข้อมูลย่า 
ชื่อ - นามสกุล  นางพร  นามสกุล   ค าใสสัญชาติ    ไทย 

๑๒. ข้อมูลตา 
ชื่อ - นามสกุล  นายทองดี นามสกุล  รักบ้านเกิด  สัญชาติ    ไทย 

๑๓. ข้อมูลยาย 
ชื่อ - นามสกุล  นางประทุม         นามสกุล   รักบ้านเกิดสัญชาติ    ไทย 

๕. ภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้าน 
บ้านเลขท่ี        ๑๒         หมู่ที ่      ๑     ถนน เทิดด าร ิต าบล พระนครไชยศรี 
อ าเภอ ดุสิตจังหวัดกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์       ๑๐๓๐๐             
โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์เคลื่อนที่..๐๖๓๕๕๗๘๙๙๐.................................... 

 ๖. บิดาผู้ให้ก าเนิด 
ชื่อ - นามสกุล  นายชาติชาย           ยิ่งชีพ 
เลขประจ าตัวประชาชน    ๑ ๒๓๔๕ ๖๗๘๙๐ ๓๓๐                                                                       
 
สัญชาติไทยศาสนาพุทธบ้านเลขท่ี..................ถนน..........................ต าบล........................ 
จังหวัด..................... โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์เคลื่อนที่... ๐๖๓๕๕๕๔๖๗๕...อาชีพ............................ 

 

๙. มารดาบุญธรรม 
ชื่อ - นามสกุล  นางสมใจ       ภูผาทอง  
เลขประจ าตัวประชาชน    ๑ ๒๓๔๕ ๖๗๘๙๐ ๓๓๒                                                      
สัญชาติไทยศาสนาพุทธบ้านเลขท่ี..................ถนน..........................ต าบล........................ 
จังหวัด..................... โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์เคลื่อนที่............................อาชีพ............................ 

 

๘. บิดาบุญธรรม 
ชื่อ - นามสกุล  นายชาติชาย           ยิ่งชีพ 
เลขประจ าตัวประชาชน    ๑ ๒๓๔๕ ๖๗๘๙๐ ๓๓๐                                                                       
 
สัญชาติไทยศาสนาพุทธบ้านเลขท่ี..................ถนน..........................ต าบล........................ 
จังหวัด..................... โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์เคลื่อนที่............................อาชีพ............................ 
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************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔. หลักฐานการขอรับสิทธิ/คะแนนเพิ่ม 
คะแนนเพ่ิม     มี      ไม่มี 

๑๕. ระบุบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ social media ทั้งหมดที่ใช้อยู่ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
กองทัพบก และติดต่อสื่อสารกับท่าน เมื่อมาเป็นสมาชิกของกองทัพบกแล้ว 

 มี      ไม่มี 

 
ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตจากบิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมายให้สมัคร คัดเลือก

บุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก (กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่าเป็นผู้ต้องหาคดีอาญา และไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่ 
ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันกระท าโดยประมาท 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้กรอกข้างต้นนั้นเป็นความจริงทุกประการ หากมีการตรวจสอบ
เอกสารหรือคุณวุฒิของข้าพเจ้าในภายหลัง ปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบฯ 
และเอกสารแนะน าการรับสมัครสอบฯ ให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และ
ข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น และหากข้าพเจ้าจงใจกรอกข้อความอันเป็นเท็จ อาจมีความผิด
ฐานแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ และ หากผู้สมัครสอบ
ถูกตัดสิทธิ์ไม่สามารถเข้าสอบได้ อันเนื่องมาจากความบกพร่องในการกรอกใบสมัครของผู้สมัครเอง ให้ถือว่า
เป็นความผิดพลาด ซึ่งเกิดจากตัวผู้สมัครเอง จะเรียกร้องให้กรมยุทธศึกษาทหารบกหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ เป็น
ผู้รับผิดชอบมิได้ 
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ตัวอย่างเอกสารการรับสมัคร 

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

 

 

(RTA Recruitment System) 
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(ตัวอย่าง) 

หนังสือรับรองความประพฤติและยินยอมของผู้บังคับบัญชา 
 
 
 
 
 
ที ่กห………………................…….. 

  
 
 
(ส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือ) 

                                                               วันที่ …... เดือน …….. พ.ศ. ……… 
 

เรื่อง รับรองควำมประพฤติและยินยอม 

เรียน เจ้ำกรมยุทธศึกษำทหำรบก 
 

 ๑.ข้ำพเจ้ำ.....................................................................................ต ำแหน่ง........................................ 
สังกัด ................................................................... ขอรับรองว่ำ ....................……………………………………......... 
เป็นทหำรกองประจ ำกำร รุ่นปี พ.ศ. ...…………..…....ผลัดที่ .…….…...เข้ำรับรำชกำรเมื่อ....................….........และ
ครบก ำหนดปลดออกจำกกองประจ ำกำรใน ........................... ระหว่ำงรับรำชกำรเป็นผู้มี.....................……......... 
 ๒. หน่วยได้ตรวจสอบคุณสมบัติของทหำรกองประจ ำกำรในขั้นต้นแล้วเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่กรมยุทธศึกษำทหำรบกก ำหนด และหน่วยยินยอมให้........................……….............................…… 
สมัครสอบเข้ำปฏิบัติงำนใน ทบ. และถ้ำหำก……………….………………….................................................................
สอบคัดเลือกเข้ำเป็นนักเรียนนำยสิบทหำรบกได้หน่วยจะยินยอมส่งตัวให้เข้ำรับกำรศึกษำเป็นนักเรียนนำยสิบ
ทหำรบกต่อไป 

 จึงเรียนมำเพ่ือกรุณำทรำบ 
 

ขอแสดงควำมนับถือ 

ลงชื่อ………............................................. 
(.......................................) 

ต ำแหน่ง….…........................................... 
 
(ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง) 
โทร. ....................................... 
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หมายเหตุ 
๑. เป็นหนังสือภำยนอกท่ีใช้ติดต่อภำยในกระทรวงกลำโหมตำมระเบียบกองทัพบกว่ำด้วยงำนสำรบรรณ 
๒. ผู้ลงนำมรับรองต้องเป็นผู้บังคับหน่วยต้นสังกัดต ำแหน่งผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่ำข้ึนไป 
๓. หนังสือรับรองฉบับนี้ ในวันสมัครให้ใช้ส ำเนำหรือภำพถ่ำยแนบพร้อมใบสมัคร ส ำหรับตัวจริงให้น ำไปมอบ

ในวันท ำสัญญำเข้ำเป็นนักเรียนนำยสิบทหำรบก 
 

************************************************** 
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(ตัวอย่าง) 

หนังสือรับรองของสถานศึกษา 
 
 
 
 
เลขที.่............./................ 

           

      หนังสือรับรอง 

 
โรงเรียน..............…………....จังหวัด ............................. 

 
 ขอรับรองว่ำ...................................................เลขประจ ำตัว.......................................................
เกิดวันที่............. เดือน.......…..............พ.ศ.....................บิดำชื่อ……......…............................................................ 
มำรดำชื่อ.....................................................ก ำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่....................................................… 

 ออกให้ ณ วันที่..........เดือน....................พ.ศ. .............. 
 
      (ลงชื่อ)........................................................….................. 
       (......................................................................) 
                                    ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  
 
 
 
 
………………..………………......... 
    (…………………………..) 
         นายทะเบียน      
 
หมายเหตุ   ใบรับรองนี้ควรมีอำยุไม่เกิน  ๖๐ วัน นับต้ังแต่วันที่สถำนศึกษำออกให้ 
 
 
 
 

 
ติดรูปถ่าย 

ขนาด  ๑  น้ิว ( ประทับตราโรงเรียน ) 
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(ตัวอย่าง) 

หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร 
 
 
 
 
ที.่………….……/……………….….. 

         
 
 
 

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
 

หนังสือส ำคัญประจ ำตัวแสดงวิทยฐำนะฉบับนี้แสดงว่ำ นักศึกษำวิชำทหำร............................................ 
ได้ส ำเร็จกำรฝึกวิชำทหำรชั้นปีที่..........ประจ ำปีกำรศึกษำ.........................จำกส ำนักศึกษำ.................................. 
ตำมหลักสูตรที่กระทรวงกลำโหมก ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรฝึกวิชำทหำร ระหว่ำงรับรำชกำร
ฝึกวิชำทหำรมีควำมประพฤติ................................................................................................................................  

 

ให้ไว้ ณ วันที่..........เดือน....................พ.ศ. .............. 
 

พลโท ……………………………………………………………. 
 (..................................................) 
 ผู้บัญชำกำรหน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน 
 
 

หมายเหตุ ผู้ที่ขอสิทธิ์คะแนนเพ่ิมต้องมีหนังสือรับรองของกรมกำรรักษำดินแดนตำมตัวอย่ำงหรือ
ใบรับรองกำรฝึกวิชำทหำรของหน่วยฝึกวิชำทหำรมณฑลทหำรบกเท่ำนั้น 
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(ตัวอย่าง) 

หนังสือรับรองไปราชการทัพ 
 
 
 
 
ที.่……………/……….. 

        
 
 

ทบ. ๑๐๑–๐๔๖ 
 

วันที่ ….…….. เดือน …………..…..……..…. พ.ศ. …………………. 
 
เรียน เจ้ำกรมยุทธศึกษำทหำรบก 
 

ด้วย .........................................………...........................ประเภท .............................................. 
สังกัด….......................................................มีภูมิล ำเนำอยู่ท่ีบ้ำนเลขที.่................หมู่ที่.........................................
ถนน.......…..................ต ำบล..................................อ ำเภอ...............…..................จังหวัด..................................... 
ได้ยื่นค ำร้องขอให้กรมสำรบรรณทหำรบกตรวจสอบประวัติรำชกำรของ...........................……............................. 
และรับรองกำรไปรำชกำรทัพจึงขอรับรองว่ำ............................................................ ...เคยไปรำชกำรทัพดังนี้.- 
 ๑..............................................................……………............................................................... 
 ๒..............................................................……………............................................................... 
 ๓..............................................................…………….......................................................... ..... 
 และได้รับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์เป็นเกียรติ คือ.- 
 ๑……........................................................……………............................................................... 
 ๒..............................................................……………............................................................... 
 ๓..............................................................……………............................................................... 
 
 

(ลงชื่อ) .............................................................…................ 
          ต ำแหน่ง....................................................... 

 
รับรองว่ำถูกต้อง 
(ลงชื่อ) ......................................... 
เจ้ำหน้ำที่ผู้ตรวจสอบประวัติ 
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ตัวอย่างการเขียนใบค าตอบ 

 

 
 
 
 

ช่ือ นายสมพร พลเยีย่มให้เขียนให้อ่านออก 

 

ช่องท่ี๑  ก าหนดไว ้๒  หมายเลข 
เป็นช่องแสดงสถานภาพของผูส้มคัร ฯ 
หมายเลข  ๑ บคุคลพลเรือน 
หมายเลข  ๙ ทหารกองประจ าการ 

นายสมพร พลเยีย่ม 

นายสมพร พลเยีย่ม 

• 

 
ตัวอย่างการเขียนหมายเลข  และ 
ระบายหมายเลขประจ าตัวสอบ 

ในกระดาษค าตอบ 
 

 
หมายเลขประจ าตวัสอบ  “ ๑๑๐๓๖๘ ” 
 - ช่อง ๑ เขียนเลข ๑ 
 - ช่อง ๒ เขียนเลข ๑ 
 - ช่อง ๓ เขียนเลข ๐ 
 - ช่อง ๔ เขียนเลข ๓ 
 - ช่อง ๕ เขียนเลข ๖ 
 - ช่อง ๖ เขียนเลข ๘ 
ให้ระบายทึบดงัน้ี 
 - ช่อง ๑ ระบายทึบในวงกลมแนวด่ิงเลข ๑ 
 - ช่อง ๒ ระบายทึบในวงกลมแนวด่ิงเลข ๑ 
 - ช่อง ๓ ระบายทึบในวงกลมแนวด่ิงเลข ๐ 
 - ช่อง ๔ ระบายทึบในวงกลมแนวด่ิงเลข ๓ 
 - ช่อง ๕ ระบายทึบในวงกลมแนวด่ิงเลข ๖ 
 - ช่อง ๖ ระบายทึบในวงกลมแนวด่ิงเลข ๘ 
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สถานีรถไฟ 
บางซ่ือ 

 
 

สถานีรถไฟ 
สานเสน 

ผนวก งแผนท่ีโดยสังเขปกรมยุทธศึกษาทหารบก (ยศ.ทบ.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถนนเศรษฐศิริ  รถเมลส์าย ๙ , 
๑๒๕ 

 

ซอยระนอง ๑ 

 

 
 
 
 
 

สถานีต ารวจ 
ดบัเพลิงดุสิต 

 

ถน
นเ
ทอ

ดด
 าริ

 

แยกสะพานควาย 

ถน
นพ

หล
โย
ธิน

  ร
ถเม

ลส์
าย
 ๓
๙, 
๒๖

, ๗
๔ 

ถน
นพ

ระ
รา
ม 
๖ 

  ร
ถเม

ลส์
าย
 ๔
๔ 
แล

ะ ๖
๗ 

ถน
นพ

ระ
รา
ม 
๕ 

    
   ร

ถเม
ลส์

าย
 ๕

 , ๕
๕ 

, ๕
๐ ,

 ๗
๐ 

มา
จา
กห

มอ
ชิต

 

ถนนประดิพทัธ์   รถเมลส์าย ๓ , ๔๔ , ๕๒ , ๙๐ , ๙๗ และ 
๑๑๗ 

แยกสะพานแดง 

กรม 
สรรพาวธุ 
ทหารบก 

 
กรมช่าง 
อากาศ 

   

 
 
 

กรม 
การทหาร 
ส่ือสาร 

กรมการขนส่ง 
ทหารบก 

   

  

 
 
 
 
 

มณฑล 
ทหารบก 
ท่ี ๑๑ 

  
 
 
 
 
 

รพ.วิชยัยทุธ ๑ 

ร้าน 
สวสัดิการกลาง 
และแฟลต ทบ. 
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รร.สามเสน
วิทยาลยั 

 
รพ.วิชยัยทุธ ๒ 

 
กรมยุทธศึกษา

ทหารบก  
 
 

 

ซอยระนอง ๒ 

ไป
อนุ

สา
วรี
ยช์

ยัส
มร

ภูมิ
 


