
 

ค ำแนะน ำกำรรับสมัคร 
หลักสูตรนักเรียนนำยสิบทหำรบก ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 
ข้อ 1  ควำมมุ่งหมำย 
         กองทัพบกมีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก เพื่อเป็นผู้น าหน่วยทหาร
ขนาดเล็กที่ดี มีจริยธรรม และมีความรู้ทางทหารที่เหมาะสมกับต าแหน่งที่บรรจุ ตามหลักสูตรของกองทัพบก  
ข้อ 2 หลักสูตรนักเรียนนำยสิบทหำรบก (ระยะเวลำกำรศึกษำ 1 ปี 6 เดือน)  
 เป็นหลักสูตรเปิดให้เข้ารับการศึกษา 1 ปี 6 เดือน โดยศึกษาโรงเรียนนายสิบทหารบก จ านวน 1 ปี โรงเรียนเหล่า/
สายวิทยาการ จ านวน 6 เดือน เมื่อส าเร็จการศึกษาจะบรรจุเข้ารับราชการเป็น สิบตรี ประจ าการในเหล่าต่าง ๆ ของ
กองทัพบก จ านวน 13 เหล่า จ านวน 1,985 นาย ดังนี ้
 2.1 บุคคลพลพลเรือน  จ านวน   1,092  นาย 

  2.2 ทหารกองประจ าการ  จ านวน     893  นาย 
ข้อ 3 คุณสมบัติผู้สมัครตำมหลักสูตรนักเรียนนำยสิบทหำรบก 
 3.1 บุคคลพลเรือน อายุ 18 ปี ถึง 22 ปีบริบูรณ์  (ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ.2545)   
   - เป็นผู้ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
   - อายุ 18–20 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้ เกิด พ.ศ.2543 ถึง พ.ศ.2545 มีหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบส าคัญฯ       
(แบบ สด.9) หรือหนังสือส าคัญฯ (แบบ สด.8) 
   - ไม่รับ ผู้มีอายุย่าง 21 ปีบริบูรณ์ ผู้เกิด พ.ศ.2542 อยู่ในก าหนดรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารประจ าปี 
พ.ศ.2562 มีก าหนดเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจ าการ ประจ าปี 2563 
   - อายุ 21–22 ปีบริบูรณ์ ผู้เกิด พ.ศ.2541 ถึง พ.ศ.2542 มีหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบส าคัญฯ (แบบ สด.9)  
มีตราประทับจากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบก ว่าอยู่ระหว่างการน าขึ้นทะเบียนกองประจ าการ หรือหนังสือ
ส าคัญฯ (แบบ สด.8)  
   - อายุ 22 ปีบริบูรณ์ ผู้เกิด พ.ศ.2541 มีหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) 
ว่าจับสลาก “ด า” หรือ “ปล่อยเพราะส่งคนร้องขอพอ” 
   - ไม่รับ ผู้มีอายุ 22 ปีบริบูรณ์ ผู้เกิด พ.ศ.2541 มีหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบส าคัญฯ (แบบ สด.9) และ
ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) ว่าเป็นผู้ได้รับการผ่อนผัน 
 3.2  ทหำรกองประจ ำกำร สังกัดกองทัพบก อายไุม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2539) 
 3.3  ทหำรกองประจ ำกำร สังกัดกองทัพเรือ กองทัพอำกำศ กองบัญชำกำรกองทัพไทย และส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงกลำโหม อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2539) 
 3.4  พลอำสำสมัคร (ประจ ำกำร) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2539) 
 3.5  อำสำสมัครทหำรพรำน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2539) 
 3.6  ตามข้อ 3.2 ถึง 3.5 ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ท าการสมัครสอบ 
ข้อ 4 คุณสมบัติ(เฉพำะ) ส ำหรับ ทหำรกองประจ ำกำร, พลอำสำสมัคร(ประจ ำกำร), อำสำสมัครทหำรพรำน) 
 4.1 ทหารกองประจ าการ ในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ และ
กองทัพอากาศ (ทุกผลัด) ซึ่งมีคุณสมบัติ ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ไม่มีผลกระทบต่อการปรับย้ายของ
หน่วยต้นสังกัด และเวลารับราชการทหารกองประจ าการ ทั้งนี้กองทัพบกจะให้สิทธ์ิในการสมัครสอบ แต่ต้องเข้ารับการสอบ
คัดเลือกกับบุคคลพลเรือน 
 4.2  ทหารกองประจ าการใน สังกัดกองทัพบก  (ทุกผลัด) และทหารกองประจ าการ แต่งกายกองทัพบก    สังกัด 
กองบัญชาการกองทัพไทย และส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ทุกผลัด) ซึ่งมีคุณสมบัติ ต้องได้รับอนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชาให้ท าการสอบคัดเลือกได้ 
 4.3  พลอาสาสมัคร (ประจ าการ) และอาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก ต้องได้รับอนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชาให้ท าการสอบคัดเลือกได้ 
ข้อ 5 คุณสมบัติทั่วไป 
 5.1 วุฒิการศึกษา ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ สายอาชีพหรือเทียบเท่า  
ตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 5.2  เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณะเพศก่อนสอบภาควิชาการ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม 
ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือหนีราชการ 
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 5.3 มีสัญชาติไทย และบิดามารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือ 
นายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้ 
 5.4 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกาย  
ไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด ไม่เป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (ผนวก ก หน้ำ  11) 
 5.5 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน 
 5.6 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา และไม่เคยต้องค าพิพากษาโทษจ าคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะ 
ลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท เว้นแต่มีกฎหมายล้างมลทินให้แก่ บรรดาผู้ต้องรับโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ 
 5.7 ต้องว่ายน้ าได้ในระยะทางไม่น้อยกว่า 25 เมตร ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจโรค ทดสอบสมรรถภาพ ร่างกาย 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 5.8  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ 
 5.9  ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ 
 5.10 เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา  มารดา  หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก 
 5.11 ไม่เป็นผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจ าการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 
ในปีท่ีสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก 
 5.12 ผู้ที่ขอผ่อนผัน ไม่เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจ าการในปีที่ผ่านมา  (พ.ศ. 2562) และผู้ที่จะต้องเข้ารับ
การตรวจเลือกเป็นทหารกองประจ าการในปี 2563 ไม่มีสิทธ์ิสมัครสอบ 
ข้อ 6 หลักฐำนในกำรขอรับสิทธิพิเศษ และ/หรือสิทธิคะแนนเพ่ิม หลักฐานขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มด้านการทหารทั้งของ
ผู้สมัครและของบิดามารดา ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะขอรับสิทธ์ิพิเศษ หรือ ขอรับสิทธ์ิคะแนนเพิ่ม ต้องยื่นแสดงความจ านง
ในการยื่นหลักฐาน การขอรับสิทธิพิ เศษ หรือ สิทธิคะแนนเพิ่ม ด้วยตนเอง ในวันที่  29 - 31 มกราคม 2563 ณ  
กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดด าริ เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร ในเวลาราชการ มิฉะนั้นถือว่าท่านไม่ขอรับสิทธ์ิตามที่ทาง
ราชการก าหนด   
 6.1 หลักฐานแสดงว่า  ผู้สมัครส าเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร             
ตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารช้ันปีที่ 1 ถึงช้ันปีที่ 5 ซึ่งต้องเป็นเอกสารที่ออกให้โดยศูนย์ฝึกก าลังส ารอง หน่วยบัญชาการ
ก าลังส ารอง หรือ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หรือ หน่วยฝึกวิชาทหารของมณฑลทหารบก เท่านั้น (ตัวอย่ำงหน้ำ 25 ) 
 6.2 หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ 
 6.3 หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือคนงาน ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะ
ปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหน้าที่  หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น  
ซึ่งได้รับบ าเหน็จบ านาญพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าท าขวัญตามข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยคนงาน 
 6.4 หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือคนงาน ซึ่งได้กระท าหน้าท่ีในระหว่างเวลาที่มีการรบ หรือ
การสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างที่มีพระบรมราชโองการ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิ์
ได้รับเวลาราชการเป็นทวีคูณ ตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
 6.5 หลักฐานแสดงว่า เป็นทหารกองประจ าการที่ปฏิบัติหน้าท่ีราชการสนามไม่น้อยกว่า 120 วัน ก่อนวันที่จะสมัคร
เข้ารับการสอบคัดเลือก 
ข้อ 7. ก ำหนดกำร วิธกีำรสมัครทำงอินเทอร์เน็ต วิธีกำรช ำระเงินและกำรก ำหนดสถำนที่สอบ 
 7.1 ก าหนดการรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (ตลอด 24 ช่ัวโมง) http//www.atc-rta.mi.th (กรมยุทธศึกษาทหารบก) 
หรือ  http//www.radd-atc.com (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร) ตั้งแต่  วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 00.01 นาฬิกา 
ถึง 25 มกราคม 2563 เวลา 16.30 นาฬิกา (ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  
 7.2 วิธีกำรสมัคร ทางระบบออนไลน์ทางเดียวเท่านั้น โดยให้ผู้สมัครเข้าทางเว็บไซต์ http//www.atc-rta.mi.th 
(กรมยุทธศึกษาทหารบก) หรือ http//www.radd-atc.com (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก) 
  7.2.1 ผู้สมัครสามารถ Download ระเบียบการสมัครสอบ เพื่อศึกษาคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละประเภท  
ตามเงื่อนไขการรับสมัครตามที่กรมยุทธศึกษาทหารบกก าหนด 
  7.2.2 ก่อนการกรอกข้อมูลการสมัคร ผู้สมัครต้องอัพโหลด  (Upload)  
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       7.2.2.1 รูปภำพ ให้อัพโหลดเป็นไฟล์ (JPEG) ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ไฟล์ขนาดไม่เกิน 1 MB รูปถ่ำยหน้ำตรง 
พ้ืนหลังเรียบ ไม่สวมแว่น ไม่สวมหมวก (นักเรียน – นักศึกษาสวมเครื่องแบบสถานศึกษา), (พลเรือน, ทหารกองหนุน  
ชุดสุภาพ), (ทหารกองประจ าการ, พลอาสาสมัคร (ประจ าการ) สังกัดกองทัพบก, อาสาสมัครทหารพราน สังกัดกองทัพบก  
สวมเครื่องแบบตามสังกัด) 
    7.2.2.2 หลักฐำนด้ำนกำรศึกษำ ให้อัพโหลดเป็นไฟล์ (PDF) 
    7.2.2.3 หลักฐำนทำงทหำร ให้อัพโหลดเป็นไฟล์ (PDF)  
  7.2.3 ผู้สมัครด าเนินการกรอกข้อมูลในใบสมัคร พร้อมตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้ว ใหก้ดยืนยันการส่งใบสมัคร 
(เมื่อผู้สมัครยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้)  
  7.2.4  เมื่อเจ้าหน้าท่ีระบบตรวจสอบรูปภาพ/เอกสาร จากผู้สมัครเมื่อเห็นว่าถูกด้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้
พิมพ์ใบช าระเงิน หากเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบรูปภาพ/เอกสาร ไม่ถูกต้อง ให้ผู้สมัครตรวจสอบและด าเนินการแก้ไขโดยด่วน 
 7.3  วิธกีำรช ำระเงินและ เมื่อผู้สมัครผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ระบบแล้ว ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบช าระเงิน เมื่อ
ได้รับการตรวจสอบสถานการณ์สมัครว่า “ผ่าน” จากระบบการรับสมัครแล้ว ไปช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบได้เฉพาะที่ 
บมจ.ธนำคำรกรุงไทยทุกสำขำทั่วประเทศ โดยสามารถเลือกช าระเงิน ได้ 3 ช่องทาง คือ  
  1. ช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (เวลาท าการของธนาคาร)  
  2. ช าระเงินผ่านตู้ ATM (ภายในเวลา 24.00 นาฬิกา)  
  3. ช าระเงินผ่านธนาคารออนไลน์ (Internet Banking) (ภายในเวลา 24.00 นาฬิกา)  
  ในระหว่ำงวันที่ 11 ธันวำคม 2562 ถึง 28 มกรำคม 2563 ทั้งนี้ กำรสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ
ผู้สมัครได้ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว  (ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบ  
จ านวน 300 บาท และค่าบริการการช าระเงิน จ านวน 30 บาท ค่าบริการ SMS จ านวน 20 บาท เมื่อช าระค่าธรรมเนียมแล้ว 
กรมยุทธศึกษาทหารบกจะไม่จ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคืนให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น) 
         7.4  การก าหนดสถานที่สอบภายหลังจากการรับสมัครเสร็จสิ้น ในเดือน กุมภาพันธ์ (ก่อนสอบ) กรมยุทธศึกษาทหารบก      
จะประมวลผล เพื่อจัดล าดับเลขประจ าตัวสอบ สถานที่สอบ ผู้สมัครจึงสามารถพิมพ์บัตรประจ าตัวสอบ ซึ่งมีการระบุหมายเลข
ประจ าตัวสอบ สถานทีส่อบ ทั้งนี้ควรไปถึงสถานท่ีสอบไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง (จะท าการเรียกขึ้นห้องสอบ)   
ข้อ 8  หลักฐำนกำรสมัครสอบ 
         ผู้สมัครควรเตรียมหลักฐานการสมัคร เพื่อเป็นข้อมูลในการกรอกข้อมูลการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต และน ามา
แสดงต่อเจ้าหน้าท่ี ส าหรับผู้สอบผ่านภาควิชาการ ดังนี ้
         8.1  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา 
         8.2  ส าเนาทะเบียนบ้านตัว,  บิดา,  มารดา สัญชาติเป็นไทยโดยการเกิด พร้อมส าเนา 
         8.3  ส าเนาประกาศนียบัตร หรือ ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.)  หรือ หนังสือรับรองของสถานศึกษา   
แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายสามัญ  สายอาชีพ  หรือเทียบเท่า พร้อมส าเนา 
         8.4  หลักฐานทางทหาร (แล้วแต่คุณสมบัติการสอบแต่ละประเภท) พร้อมส าเนา 
     8.4.1  ใบส าคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) พร้อมส าเนา ส าหรับทหารกองเกินอายุ 18 – 22 ปีบริบูรณ์ 
     8.4.2  หนังสือส าคัญฯ (แบบ สด.8)  พร้อมส าเนา ส าหรับทหารกองหนุนประเภทท่ี 1 (นศท.) สมัครได้หลักสูตร
นักเรียนนายสิบทหารบก, ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (พลอาสาสมัคร, อาสาสมัครทหารพราน) สมัครหลักสูตรนักเรียน    
นายสิบทหารบก  
     8.4.3  ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจ าการ (แบบ สด.43) พร้อมส าเนา                
         - ส าหรับทหารกองเกินอายุ 22 ปีบริบูรณ์ ท้ังนี้ผลการตรวจเลือกฯ ต้องไม่ขัดต่อการรับราชการทหาร        
       - ส าหรับทหารกองประจ าการ ช่องผลการจับสลาก มีการบันทึก หน่วย/ผลัด เข้ารับราชการทหาร   
กองประจ าการ และเวลารับราชการ 
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ข้อ 9  ก ำหนดกำร วชิำกำรสอบภำควิชำกำร และข้อปฏิบัติผู้เข้ำสอบ 
        9.1  ก ำหนดกำร 
               9.1.1 บุคคลพลเรือน , ทหารกองประจ าการสังกัดกองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหงหัวหมาก 
และมหาวิทยาลัยรามค าแหง วิทยาเขตบางนา (หมายเลขประจ าตัวสอบข้ึนต้นด้วยเลข 1) 
               9.1.2 ทหารกองประจ าการ, พลอาสาสมัคร (ประจ าการ) และอาสาสมัครทหารพราน วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 
2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหงหัวหมาก (หมายเลขประจ าตัวสอบขึ้นต้นด้วยเลข 9) 
        9.2  วิชำกำรสอบภำควิชำกำร 
    9.2.1 ตามข้อ 9.1.1 วิชาที่ท าการสอบ จ านวน 120 ข้อ เวลาสอบ 1 ช่ัวโมง 30 นาที ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์, 
คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และวิชาความรู้ทั่วไป (เนื้อหาศาสตร์พระราชา, ศีลธรรม, ความรู้เกี่ยวกับทหารเบื้องต้น)  
    9.2.2 ตามข้อ 9.1.2 วิชาที่ท าการสอบ จ านวน 120 ข้อ เวลาสอบ 1 ช่ัวโมง 30 นาที ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์, 
คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และ วิชาความรู้ทั่วไป (เนื้อหาศาสตร์พระราชา, ศีลธรรม และวิชาทหารตามแบบการ
ฝึกทหารใหม่) 
        9.3  ข้อปฏิบัตผู้ิเข้ำสอบ 

  9.3.1  ตรวจสอบท่ีนั่งสอบ ระบใุนบัตรประจ าตัวสอบ กับแผนผังซึ่งติดด้านหน้าอาคาร 
  9.3.2  การแต่งกาย  
           - นักเรียน นักศึกษา แต่งกายตามเครื่องแบบสถาบัน หา้มแต่งกายชุดพลศึกษา  
           - ทหารกองประจ าการ พลอาสาสมัคร(ประจ าการ) สังกัดกองทัพบก, อาสาสมัครทหารพราน สังกัด 

กองทัพบก แต่งกายตามต้นสังกัด 
                   - ทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 แต่งกายชุดสุภาพ เสื้อคอปก กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น  ผู้แต่งกาย      
ไม่ถูกต้องไม่อนุญาตเข้าห้องสอบ 

      9.3.3  ให้เตรียมดินสอด าอยา่งน้อย (2 บี)  ยางลบ บัตรประจ าตัวสอบ บัตรประจ าตัวประชาชน 
             9.3.4  เวลา 11.00 นาฬิกา เจ้าหน้าที่จะเรียกให้เข้าแถวเพื่อเตรียมตัวตัวสอบทางเทคนิค ก่อนขึ้นห้องสอบ  
(ห้ามน าอุปกรณ์ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบ เช่น นาฬิกาที่เป็นเครื่องคิดเลข โทรศัพท์มือถือเพจเจอร์ หรือเครื่องมือสื่อสาร
แบบพกพาทุกชนิด เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด มิฉะนั้นถือว่าเจตนาทุจริต 

      9.3.5  การเขา้ห้องสอบ 
                           - กรรมการควบจะเรยีกเข้าห้องสอบ ตามล าดับแถว และเลขท่ีนั่งสอบตามแผนผังห้องสอบ  
          - ตรวจสอบเลขท่ีนั่ง กับสติ๊กเกอร์ด้านหน้าที่น่ังสอบให้ถูกต้อง 

   - ผู้เข้าห้องสอบจะต้องเตรียม “บัตรประจ าตัวสอบ” และ “บัตรประจ าตัวประชาชน” ไว้ให ้
กรรมการประจ าแถวตรวจสอบ 

   - เมื่อกรรมการแจกปญัหาสอบและใบกระดาษค าตอบแล้ว ห้ามเปิดปัญหาสอบโดยเดด็ขาด 
  - เมื่อเริ่มท าปัญหาสอบแล้ว ไม่อนุญาตให้ผูเ้ข้าสอบที่มาช้าท าการสอบ 
   - ห้ามแสดงกริยาที่อาจจะส่อไปในทางทุจริต ทุกกรณ ี
   - ใหป้ฏิบัติตามค าแนะน าในการเขียนใบค าตอบตามที่หัวหน้าห้องสอบช้ีแจง ในกรณีหากมีการฝนรหัส 

ผิดเครื่องคอมพิวเตอร์ อาจจะไม่ตรวจใบค าตอบเป็นเหตุท าให้ไม่ได้คะแนนในการสอบครั้งนั้น 
ข้อ 10  ประกำศผลสอบภำควิชำกำร    
  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 Website http//www.atc-rta.mi.th(กรมยุทธศึกษาทหารบก) หรือ http//www.radd-
atc.com (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร) ทั้งนี้ผู้สอบผ่านภาควิชาการให้จดจ าล าดับที่ประกาศ (ประกาศเรียงตามหมายเลข
ประจ าตัวสอบ) เพื่อให้ไปท าการสอบรอบที่สองตรงตาม วัน เวลา ที่ก าหนด (ผู้ไม่ไปสอบตรงตามวัน เวลา  ที่ก าหนด ถือว่า
ท่านได้สละสิทธ์ิในการสอบรอบที่สอง) 
ข้อ 11  วิธีปฏิบัติในกำรสอบรอบที่สอง   
           กรมยุทธศึกษาทหารบก ประกาศผลการสอบภาควิชาการ พร้อมรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ ซึ่งผู้สอบ
ผ่านภาควิชาการต้องเข้ารับการทดสอบในรอบที่สองทุกนาย ผู้ที่ไม่เข้ำรับกำรทดสอบในรอบที่สอง ตำมวัน เวลำ ที่ก ำหนด
จะถือว่ำเป็นผู้สละสิทธิ์ โดยก าหนดก าหนดห้วงการสอบรอบที่สองจ านวน 2 ครั้ง ดังนี ้
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         11.1  กำรสอบรอบท่ีสอง คร้ังที่ 1 การตรวจประวัติอาชญากรรม/การสัมภาษณ์/การตรวจโรค/การรับเอกสารผู้สอบ
ผ่านภาควิชาการ ระหว่างวันท่ี 3 – 6 และ 9 – 10 มีนาคม 2563 
  11.1.1 การตรวจประวัติอาชญากรรม 
         กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้จัดเจ้าหน้าที่จากฝ่ายพระธรรมนูญ กรมยุทธศึกษาทหารบก ร่วมกับพนักงาน
ต ารวจ กองทะเบียนประวัติอาชญากร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพื่อตรวจลายพิมพ์นิ้วมือประวัติอาชญากรรม ซึ่งผู้เข้ารับการ
ตรวจ ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา และ ไม่เคยต้องค าพิพากษาโทษจ าคุก เว้นแต่ ความผิดในลักษณะ 
ลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท เว้นแต่มีกฎหมายล้างมลทินให้แก่ บรรดาผู้ต้องรับโทษในกรณีความผิดต่างๆ 
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม รายละ 100 บาท ตามประกาศส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการขอส าเนาข้อมูลข่าวสารของราชการในการตรวจประวัติอาชญากรรม ลงวันที่  5 กันยายน พ.ศ.
2555 
       11.1.2 การสัมภาษณ์ 
          - ผู้เข้ารับการทดสอบ จะผ่านสถานีต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สังเกตลักษณะท่าทาง เชาวน์ ปัญญา และ
การทดสอบเชิงจิตวิทยา และคุณลักษณะทางทหาร 
       11.1.3 การตรวจโรค 
       - ผู้ที่ เข้ารับการทดสอบในรอบที่สอง จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมส าหรับการ X-RAY เจาะเลือด      
ตรวจปัสสาวะ ตรวจสายตา ตรวจ หู คอ จมูก และอื่น ๆ ซึ่งก าหนดอยู่ด้านท้ายระเบียบนี้ 
       - ผู้สมัครจะต้องช าระเงินค่าตรวจ 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) อาจมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบ
ในวันประกาศผลสอบภาควิชาการ 
       - การตรวจโรค ความเห็นของแพทย์ จากคณะกรรมการด าเนินงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
เป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ให้ถือว่าเป็นเด็ดขาด  
       - ผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจโรค หรือ ตรวจพบโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร  ณ  วันที่ก าหนด  กรมยุทธศึกษาทหารบก 
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก , นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ จาก     
ทางราชการไม่ได้ 
    11.1.4 การรับเอกสารผู้สอบผ่านภาควิชาการ 
        (ก) ให้จัดเตรียมเอกสารเพื่อน ามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ดังนี้ 
        1) เตรียมซองบรรจุเอกสารสีขาว ขนาด 9x10 นิ้วส าหรับบุคคลพลเรือน ให้ใช้ซองสีขาว และทหาร
กองประจ าการและทหารกองหนุน ให้ใช้ซองสีน้ าตาล โดยดาวน์โหลดข้อมูลปิดหน้าซองเอกสารที่หน้าแรกของระบบการรับ
สมัครได้ที่ Website http//www.atc-rta.mi.th(กรมยุทธศึกษาทหารบก) หรือ http//www.radd-atc.com (กองคัดสรรและ
พัฒนาบุคลากร) 
        2) ส าเนาบัตรประจ าตัวสอบ  จ านวน 1 ชุด พร้อมเจ้าตัวรับรองส าเนา 
        3) ใบสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต จ านวน 1 ชุด พร้อมเจ้าตัวรับรองส าเนา 
       4) ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือส าเนาทะเบียนบ้านที่นายทะเบียนรับรอง ของตัวเอง และ
บิดา-มารดาโดยก าเนิด ต้องแสดงวัน เดือน ปี เกิดที่ชัดเจน ระบุสัญชาติเป็นไทยโดยการเกิดของผู้สมัครและของบิดา มารดา 
โดยก าเนิดของผู้สมัครให้ชัดเจน จ านวน 1 ชุด พร้อมเจ้าตัวรับรองส าเนา 
        - ในกรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านเดยีวกันกับผูส้มัครให้น าส าเนาทะเบียนบ้านของ
บิดา มารดา มาแสดงด้วย  
         - ในกรณีที่บิดา มารดา ถึงแก่กรรมและไม่มีช่ืออยู่ในทะเบียน ให้น าหลักฐานส าเนาใบมรณะบัตร 
หรือหลักฐานอ่ืนของทางราชการมาประกอบ เช่นใบสูจิบัตร, หนังสือรับรองการเกิด เพื่อแสดงสัญชาติของบิดา มารดา ด้วย  
         - ในกรณีที่ บิดา มารดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนสมรสแต่มารดาไม่ได้เปลี่ยนมา
ใช้นามสกุลของบิดา ผู้สมัครจะต้องน าทะเบียนการรับรองบุตร หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นบิดาหรือมารดาที่แท้จริงของ
ผู้สมัครมาแสดงด้วย เช่น สูติบัตร เป็นต้น  
           - ในกรณีผู้สมัครมีสถานะเป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น ผู้สมัครจะต้องน าส าเนาทะเบียน
ของบิดามารดาโดยก าเนิดมาแสดงด้วย 
          - ในกรณีช่ือตัวหรือช่ือสกุลไม่ตรง จะต้องน าส าเนาเอกสารการเปลี่ยนช่ือหรือนามสกุล มาแสดง 
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         5) ส าเนาทะเบียนประกาศนียบัตรแสดงผลการศึกษาว่าส าเรจ็การศกึษา(ในกรณีจบการศึกษาแลว้)  
จ านวน 1 ชุด พร้อมเจ้าตัวรับรองส าเนา 
             - หนังสือรับรองของสถานศึกษาแสดงว่า ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่  6  สายสามัญ      
สายอาชีพ หรือเทียบเท่า จ านวน  1  ชุด พร้อมเจ้าตัวรับรองส าเนา 
             - ทหารกองเกิน ให้น า ใบส าคัญฯ (แบบ สด.9) จ านวน  1  ชุด พร้อมเจ้าตัวรับรองส าเนา 
             - ทหารกองหนุน ให้น า สมุดประจ าตัวทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 หรือหนังสือส าคัญฯ (แบบ สด.8) 
จ านวน  1  ชุด พร้อมเจ้าตัวรับรองส าเนา 
            - ทหารกองประจ าการ ให้น า ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) หรือ ส าเนาทะเบียน
กองประจ าการ (แบบ สด.3) จ านวน  1  ชุด พร้อมเจ้าตัวรับรองส าเนา 
      (ข) หลักฐานหรือเอกสารซึ่งผู้สมัครได้กรอกข้อความในใบสมัครตามความเป็นจริง  และหลักฐานที่
น ามาแสดงต้องเป็นหลักฐานที่ถูกต้อง (ไม่แก้ไขหรือปลอมแปลงให้ผิดจากข้อเท็จจริง) เมื่อทางราชการได้ตรวจพบในขั้นตอน
การสอบใด ๆ หรือ เมื่อรายงานตัวท าสัญญาเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทั้งสอง หลักสูตรแล้วก็ตาม  จะถือว่าท่านมีคุณสมบัติไม่
ตรงตามที่กองทัพบกก าหนด  ทางราชการมีสิทธิ์ที่จะให้บุคคลผู้นั้น พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนนายสิบทั้งสองหลักสูตร 
หรือออกจากราชการได้  โดยทางราชการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และบุคคลผู้นั้นจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับทาง
ราชการตลอดจนถูกด าเนินคดีตามกฎหมายโดยทันที 
     11.1.5 การแต่งกาย 
           - ให้ผู้เข้ารับการทดสอบทุกนาย แต่งกาย เสื้อกีฬาแขนสั้นแบบมีแขน (ห้ามสวมแขนยาว หรือแขนกุด) 
และกางเกงกีฬาขาสั้น โดยสวมถุงเท้ากีฬาสั้นและรองเท้ากีฬาให้เรียบร้อย (เสื้อและกางเกง สีสุภาพ) 
           - ให้โกนหนวด ตัดเล็บ และตัดผมให้เรียบร้อย เพื่อแสดงถึงคุณลักษณะทางทหารที่ดี 
     11.1.6 การเตรียมเอกสารแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี 
           - ให้น าบัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน ส าหรับทหารกองประจ าการหากไม่มีบัตร
ประจ าตัวประชาชน ให้น าบัตรประจ าตัวทหารมาแสดง 
    11.2 กำรสอบรอบที่สอง คร้ังที่ 2 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และการทดสอบว่ายน้ า ระหว่างวันที่ 20,          
23 – 27 มี.ค.63   
                   - การทดสอบจะเริ่มตั้งแต่เวลา 05.20 นาฬิกา ของทุกวัน ให้ผู้สมัครตรวจสอบ วัน เวลา ให้ถูกต้อง 
  - การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผู้สมัครสอบจะต้องเข้ารับการทดสอบแต่ละสถานีได้แก่ สถานีวิ่ง ดันพื้น   
ลุกนั่ง และดึงข้อ ตามลักษณะและระเบียบที่ถูกต้อง ซึ่งผู้สมัครต้องเข้ารับการทดสอบครบทุกขั้นตอน และปฏิบัติได้ถูกต้อง
ตามที่คณะกรรมการก าหนด จึงจะได้รับการบันทึกคะแนน 
          - การทดสอบว่ายน้ า หากผู้เข้ารับการทดสอบไม่สามารถว่ายน้ าได้ ในระยะ  25 เมตร ภายในเวลา 2 นาที 
หรือกระท าการใดๆ ผิดจากเง่ือนไข ที่คณะกรรมการก าหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก 
คณะกรรมการจะไม่อนุญาตให้ท าการทดสอบในสถานีต่อไป 
         - การแต่งกาย 
   - ให้ผู้เข้ารับการทดสอบทุกนาย แต่งกาย เสื้อกีฬาแขนสั้นแบบมีแขน (ห้ามสวมแขนยาว หรือแขนกุด) และ
กางเกงกีฬาขาสั้น โดยสวมถุงเท้ากีฬาสั้นและรองเท้ากีฬาให้เรียบร้อย (เสื้อและกางเกง สีสุภาพ) 
   - ให้โกนหนวด ตัดเล็บ และตัดผมให้เรียบร้อย เพื่อแสดงถึงคุณลักษณะทางทหารที่ดี 
         - การเตรียมเอกสารแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี 
         - ให้น าบัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน ส าหรับทหารกองประจ าการหากไม่มีบัตรประจ าตัว
ประชาชน ให้น าบัตรประจ าตัวทหารมาแสดงในทุกสถานีทดสอบ 
ข้อ 12  กำรประกำศผลสอบคัดเลือกรอบสุดท้ำย 
  วันที่ 2 เมษายน 2563 กรมยุทธศึกษาทหารบก จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ
ทหารบก (บุคคลตัวจริง) และ( บุคคลส ารอง) ในประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย (กรรมวิธีในการประมวลผล อาจมีการ
เปลี่ยนแปลง ตามนโยบายของกองทัพบก) 
  12.1 การประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย (บุคคลตัวจริง) จะประกาศผลเรียงล าดับตามหมายเลขประจ าตัวสอบ 
ตามจ านวนที่กองทัพบกต้องการส าหรับ (บุคคลส ารอง) จะประกาศเรียงตามผลคะแนนท่ีได้ ตามจ านวนที่ก าหนด 
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 12.2 ผู้สมัครที่ได้รับการประกาศรายช่ือ ท้ังบุคคลตัวจริง และ บุคคลส ารอง จะต้องรายงานตัวเพื่อฟังค าช้ีแจง และ
รับเอกสารในการเตรียมตัวท าสัญญาเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก, นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ตามวันเวลาที่ก าหนด 
ผู้ไม่มารายงานตัวจะถือว่าเป็นผู้สละสิทธ์ิ และถูกตัดสิทธ์ิในการเข้ารับการศึกษา ทางราชการจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
 12.3 บุคคลที่ได้รับการประกาศรายช่ือเป็นบุคคลส ารอง กรมยุทธศึกษาทหารบก จะเลื่อนขึ้นเป็นบุคคลตัวจริงตามล าดับ
ที่ได้ประกาศ ตามจ านวนบุคคลตัวจริงที่สละสิทธ์ิ หรือลาออก และจะปิดประกาศรายช่ือเรียกบุคคลส ารองตามวันท่ีก าหนดไว้
เท่านั้น (ไม่ตามตัวทางไปรษณีย์หรือวิธีอื่นๆ) ผู้ที่ไม่มารายงานตัวเข้าท าสัญญาจะถือว่าเป็นผู้สละสิทธิ์ และจะเรียกบุคคล
ส ารองล าดับต่อไปเข้าท าสัญญาทดแทนทันที 
  12.4 ส าหรับผู้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก ประกาศรับเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และมีอายุครบ  18 ปีบริบูรณ์     
ทางราชการถือว่า เป็นบุคคลที่ร้องขอเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ าการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497  
ทางราชการจะน าขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองประจ าการต่อไป 

ข้อ 13  กำรรับรำยงำนตัว และ ท ำสัญญำ 
  คร้ังท่ี 1 ผู้สอบผ่านรอบสุดท้ายให้มารายงานตัวรบัฟังค าช้ีแจง พร้อมรับเอกสารหนังสือสัญญา หนังสือการตรวจสอบ
วุฒิการศึกษา รายละเอียดตามที่แจ้งในประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย ในวันที่ 4 และ 5 เมษายน 2563 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก 
(ท้ังนี้ต้องมาด้วยตนเอง ตามก าหนดการตาม วัน เวลา สถานท่ี หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธ์ิ) 
  คร้ังท่ี 2 การรับรายงานตัว และ ท าสัญญา ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก หรือ โรงเรียนทหารราบ 
 13.1 หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก จะรายงานตัวและท าสัญญาเพื่อเข้ารับการศึกษา  
ในวันที่ 1 – 4  พฤษภาคม 2563 ณ กองพันนักเรียน โรงเรียนนายสิบทหารบก  ค่ายโยธินศึกษามหามงกุฎ อ.หัวหิน             
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 13.2 ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกจะต้องน าผู้ปกครอง (กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ) และ 
ผู้รับรอง (ผู้ค้ าประกัน) ไปรายงานตัวท าสัญญาตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด หากไม่ปฏิบัติตามก าหนดที่ประกาศนัดจะ
ถือว่าเป็นผู้สละสิทธ์ิ กรมยุทธศึกษาทหารบก จะเรียกบุคคลส ารองทดแทนทันที 
 13.3 ผู้รับรอง (ผู้ค้ าประกัน)  ต้องเป็นข้าราชการสัญญาบัตรประจ าการหรือข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ ระดับ 3 ขึ้นไป   
(ไม่ใช่พนักงานบริษัทหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ) และมีอายุไม่เกิน 58 ปี 
 13.4 ผู้รับรอง (ผู้ค้ าประกัน ) ตามข้อ 14.3 มีสิทธิ์รับรอง ค้ าประกันบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก 
ได้ไม่เกิน 2 นาย 
 13.5 ผู้ปกครอง หมายถึง 
  - บิดา 
  - มารดา  (ถ้าบิดาถึงแก่กรรมหรือไร้ความสามารถหรือได้รับมอบอ านาจจากบิดา) 
  - ผู้ปกครอง (ถ้าบิดา มารดาถึงแก่กรรม หรือเป็นผู้ที่ ได้รับมอบอ านาจจากบิดามารดาของผู้สมัคร) 
  - ผู้ปกครอง ต้องให้ค ายินยอมให้ผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก, นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ      
ท าสัญญากับกองทัพบกและต้องเป็นผู้รับผิดชอบ  ระหว่างที่ผู้สมัครเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ,นักเรียน
นายสิบเหล่าทหารราบ รวมทั้งการละเมิดสัญญา ภายหลังเมื่อส าเร็จการศึกษา หรือเมื่อบรรจุเข้ารับราชการแล้วกต็าม 
 13.6 หลักฐานที่ต้องน ามาในวันท าสัญญาเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก  , นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ 
  13.6.1 หลักฐานของผู้สมัคร 
    - บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบและบัตรประจ าตัวประชาชน 
    - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 6 รูป แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ถ่ายคราวเดียวกัน 
    - ระเบียนแสดงผลการศึกษา (รบ.) หรือประกาศนียบัตร ฉบับตัวจริง 
    - ทะเบียนบ้านของตนเอง บิดา   มารดา   ฉบับตัวจริง 
    - หลักฐานส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีท่ี 3 (รด.ปี 3 ) (ถ้ามี)  ฉบับตัวจริง 
    - ใบ สด.8 หรือ สด.3 (ส าหรับผู้จบ รด. ปี 3 และขึ้นทะเบียนกองประจ าการแล้ว)  ฉบับตัวจริง 
    - หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ – ช่ือสกุล  ฉบับตัวจริง (ถ้ามี) 
    - ใบมรณะบัตรของ   บิดา   มารดา   ฉบับตัวจริง (ถ้ามี) 
  13.6.2 หลักฐานของผู้ปกครอง 
    - ทะเบียนบ้าน ฉบับตัวจริง 
    - หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง ฉบับตัวจริง 
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    - ใบมรณะบัตรหรือทะเบียนหย่า ฉบับตัวจริง (ถ้ามี) 
    - หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล ฉบับตัวจริง (ถ้ามี) 
    - บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครองและคู่สมรส 
    - หนังสือยินยอมการท านิติกรรมของคู่สมรส (ถ้ามี) 
  13.6.3 หลักฐานของผู้รับรอง (ผู้ค้ าประกัน) 
    -  บัตรประจ าตัวข้าราชการ ฉบับตัวจริง (เป็นข้าราชการช้ันสัญญาบัตรประจ าการหรือข้าราชการพลเรือน
ระดับ 3 ขึ้นไปและมีอายุไม่เกิน 58 ปี) 
    -  หนังสือรองการเป็นข้าราชการ (ระบุต าแหน่งผู้ค้ าประกันในปัจจุบัน) ซึ่งออกโดยส่วนราชการ และมี
ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจลงนามฉบับตัวจริง กรณีผู้ค้ าประกัน 2 คน  ต้องใช้ฉบับตัวจริง 2 ฉบับ 
    -  ทะเบียนบ้านของผู้ค้ าประกัน และคู่สมรส (ถ้ามีคู่สมรส) ฉบับตัวจริง 
    -  หนังสือยินยอมการท านิติกรรมของคู่สมรส พร้อมบัตรประจ าตัวราชการหรือบัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับตัวจริง (ถ้ามี) 
  13.6.4 หลักฐานเอกสารต่างๆ  ฉบับตัวจริงของผู้สมัคร  ผู้ปกครองและผู้ค้ าประกัน  ต้องถ่ายเอกสาร           
ด้วยกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A 4  อย่างละ 2 ฉบับ โดยยังไม่ต้องรับรองส าเนาเอกสารใดๆ ทั้งสิ้น 
  13.6.5 กรณีผู้สมัครที่รายงานตัวท าสัญญาอายุเกิน 20 ปี ไม่ต้องใช้ผู้ปกครอง 
  13.6.6 ผู้สมัครในส่วนของทหารกองประจ าการ ต้องมีหลักฐานเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อ 14.7.1 ในวันเข้า
รายงานตัวท าสัญญา ดังนี ้
    -  หนังสือรับรองและยินยอมให้เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ของผู้บังคับหน่วย ตั้งแต่ ผู้บังคับกองพัน 
หรือเทียบเท่าขึ้นไป  ฉบับตัวจริง 
    -  ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (สด.43) ฉบับตัวจริง 
    -  ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (สด.43) ที่ระบุว่าร้อง
ขอเข้ากองประจ าการ ฉบับตัวจริง (ในกรณีร้องขอเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ าการ) ฉบับตัวจริง 
    -  ส าเนาค าร้องขอสิทธิ์ลดวันรับราชการทหารกองประจ าการ (ทบ.101-132) ที่รับรองโดยสัสดีจังหวัด 
หรือ สัสดีอ าเภอท่ีเข้ารับการตรวจเลือก (ถ้ามี) 

ข้อ 14  กำรเดินทำงไปรำยงำนตัวเข้ำรับกำรศึกษำ 
  14.1 จดจ า วันเวลา สถานท่ี รับรายงานตัว ตามที่ได้ช้ีแจงให้ทราบในวันนัดฟังค าช้ีแจงของแต่ละหลักสูตร 
  14.2 เดินทางไปรายงานตัวท าสัญญาเพื่อเข้ารับการศึกษา พร้อมกับน าผู้ปกครองและผู้รับรอง (ผู้ค้ าประกัน) โดยมี
เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ 13.6  ให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ 
  14.3 ผู้ไม่ไปรายงานตัว ท าสัญญา ตามวัน เวลา และสถานท่ีที่ก าหนด ถือว่าเป็นผู้สละสิทธ์ิ 
ข้อ 15  สถำนศึกษำโรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายโยธินศึกษามหามงกุฎ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นเวลา 1 ปี และ
ศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ อีก 6 เดือน รวมเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 1 ปี 6 เดือน  
ข้อ 16  เหล่ำสำยวิทยำกำร 
  หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก เมื่อส าเร็จการศึกษาจะบรรจุเข้ารับราชการตามเหล่าสายวิทยาการที่เลือก          
จ านวน 13 เหล่า ได้แก่  เหล่าทหารราบ  เหล่าทหารม้า เหล่าทหารปืนใหญ่  เหล่าทหารช่าง เหล่าทหารสื่อสาร                 
เหล่าทหารแพทย์ เหล่าทหารสรรพาวุธ เหล่าทหารขนส่ง เหล่าทหารสารวัตร เหล่าทหารการสัตว์ เหล่าทหารพลาธิการ       
เหล่าทหารการเงิน และเหล่าทหารการข่าว  (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของทางราชการ) ส ำหรับ หลักสูตร
นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วจะบรรจุเข้าประจ าการในเหล่าทหารราบเท่านั้น 
ข้อ 17  สิทธิของนักเรียนนำยสิบทหำรบก  
  ระหว่างเข้ารับการศึกษา (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมที่ทางราชการก าหนด) 
  17.1  ได้รับการแจกจ่ายเครื่องแต่งกาย เครื่องนอน และอุปกรณ์การศึกษาตามที่ทางราชการก าหนด 
  17.2  เบี้ยเลี้ยงประจ าวัน วันละ 96.- บาท 
  17.3  เงินเดือน ในระหว่างศึกษา ได้รับเงินเดือน พ.1 ช้ัน 13  เดือนละ 3,070  บาท (หรือตามที่ ทบ. ก าหนด) 
  17.4  หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบกจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหาร ในแต่ละปี
กองทัพบก จะคัดเลือกนักเรียนนายสิบทหารบก โดยพิจารณาจากผลการศึกษา คะแนนรายวิชา คะแนนความประพฤติ และ
คะแนนรวมสูงสุดระหว่างเข้ารับการศึกษา ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก ตามหลักเกณฑ์ที่กองทัพบกก าหนด   เพื่อส่งเข้า



- 9 - 
 

ศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า) เท่าจ านวนที่ทางราชการก าหนด ส ำหรับ
หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ เนื่องจากเป็นหลักสูตรพิเศษ จึงไม่ได้รับสิทธ์ินี ้
 17.5 สิทธิ์นักเรียนนายสิบทหารบก ระหว่างเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร เมื่อกองทัพบกอนุมัติให้     
นักเรียนนายสิบทหารบกเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร กรมยุทธศึกษาทหารบก จะออกค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งยศ เป็น   
สิบตรีประจ าการ ตั้งแต่วันที่บรรจุเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้รับเงินเดือนตามสิทธิ์ของข้าราชการทหาร ตลอดเวลาที่มี        
สภาพเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า) 
 17.6 การเลือกเหล่านักเรียนนายสบิทหารบก จะด าเนินการเลือกเหล่าเมื่อเข้ารับการศึกษาไประยะเวลาหนึ่งแล้ว โดย
พิจารณาจากผลการศึกษา ความต้องการของทางราชการ และ/หรือ ตามความสมัครใจของนักเรียนนายสิบทหารบก 

ข้อ 18  กำรพ้นสภำพของนักเรียนนำยสิบทหำรบก 
  18.1 การสั่งให้นักเรียนนายสิบทหารบก พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนนายสิบ มี 2 ประการ 
  18.1.1 ถอนทะเบียน กระท าเมื่อมีสาเหตุต่อไปนี้ 
    - ตาย 
    - ลาออก 
    - ป่วย (แพทย์ทหารไม่น้อยกว่า 3 นาย ลงความเห็น) 
    - ผู้ปกครองหรือผู้รับรองไม่สามารถจะรับหน้าที่ต่อไป และนักเรียนผู้นั้นไม่สามารถหาผู้ปกครองหรือผู้
รับรองใหม่แทนได้ 
    - หย่อนความสามารถในการศึกษา 
     - ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่าครึ่งในรอบปี 
    - สอบตกและผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่ควรให้ศึกษาต่อ 
    - เอกสารหรือข้อความส่วนใดส่วนหน่ึงในการด าเนินการสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกเป็นเท็จ 
  18.1.2 ไล่ออกนักเรียนนายสิบทหารบกถูกไล่ออกเนื่องจากความผิดอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้ 
    - เป็นจ าเลยในความผิดทางอาญา แม้ค าพิพากษาจะไม่ถึงสิ้นสุดก็ตาม เว้นแต่ความผิดฐานลหุโทษ หรือ
ประมาท 
    - ประพฤติตนเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติยศ  เกียรติศักดิ์ เป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติยศเกียรติศักดิ์ของตน
หรือหมู่คณะอย่างร้ายแรง 
    - ผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนเป็นเหตุ หรืออาจเป็นเหตุ ให้เสื่อมเสียเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของตนหรือ 
หมู่คณะ หรือกระท าอย่างใดอย่างหน่ึงให้เห็นว่า เป็นผู้ที่ไม่สามารถเป็นนายทหารประทวนต่อไปได้ 
  18.2  นักเรียนนายสิบทหารบก จะถูกถอนทะเบียนให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก  หรือ 
ถูกไล่ออกก็ตาม  ถ้าผู้ถูกถอนทะเบียนหรือถูกไล่ออกจากความเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก    ยังรับราชการไม่ครบตาม
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร ให้ส่งตัวผู้นั้นกลับไปยังมณฑลทหารบก ซึ่งผู้นั้นได้ขึ้นทะเบียนกองประจ าการ  และให้รับ
ราชการเป็นทหารกองประจ าการต่อไปจนกว่าจะครบก าหนดแล้วจึงปลดออกจากกองประจ าการไปตามระเบียบ  และไม่มี
สิทธ์ิเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกได้อีกต่อไป 
ข้อ 19  กำรชดใช้ค่ำเสียหำย 
  ในกรณีที่นักเรียนนายสิบทหารบกต้องพ้นสภาพจากความเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก  หรือรับราชการไม่ครบ 
ก าหนดตามสัญญา จะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามระบุไว้ในสัญญาทุกประการ 
ข้อ 20  ค ำแนะน ำและข้อพึงระมัดระวัง 
  20.1  อ่านเอกสารแนะน าฉบับนี้ให้ชัดเจนท้ังผู้ปกครอง  ผู้รับรอง และผู้สมัครก่อนตัดสนิใจสมัครสอบ หากมีข้อสงสัย
ให้สอบถามกับคณะกรรมการของกรมยุทธศึกษาทหารบก ท่านจะได้ค าตอบและรายละเอียดที่ถูกต้อง 
  20.2 กรมยุทธศึกษาทหารบกไม่รับการส่งหลักฐานคะแนนเพิ่มทางไปรษณีย์ ผู้มีความประสงค์ต้องมายื่นหลักฐาน
ด้วยตนเอง 
  20.3  จดจ าก าหนดเวลา  และสถานท่ี ในการสอบตามตารางเวลาให้แน่ชัด มิฉะนั้นอาจจะเสียสิทธ์ิในการสอบ 
  20.4  การแต่งกายวันสอบภาควิชาการ นักเรียน นักศึกษา ต้องแต่งตามสถานการศึกษาที่เข้ารับการศึกษา ส าหรับบุคคล
พลเรือนหรือทหารกองหนุนควร สวมชุดสุภาพ เสื้อมีปก สีสุภาพ สอดชายเสื้อในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ส าหรับทหารกอง
ประจ าการทุกนายที่สมัครสอบใข้สิทธิ์ทหารกองประจ าการ จะต้องสวมเครื่องแบบทหารกองประจ าการ พลอาสาสมัคร 
(ประจ าการ) อาสาสมัครทหารพราน  มิฉะนั้นกรมยุทธศึกษาทหารบก จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
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   20.5 บัตรประจ าตัวสอบ ต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีที่สุด และต้องน ามาแสดงต่อกรรมการทุกขั้นตอนที่มีการสอบ   
(พร้อมบัตรประจ าตัวประชาชน) กรมยุทธศึกษาทหารบก จะออกบัตรประจ าตัวสอบแทนฉบับเดิม ให้กับผู้สมัครที่ท าบัตร
ประจ าตัวช ารุดหรือสูญหาย แต่ผู้สมัครจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการออกบัตร และ ต้องติดต่อด้วยตนเองเท่านั้น 
   20.6 ในวันสมัครวันสอบคัดเลือกตามขั้นตอนต่างๆไม่จ าเป็นต้องน าผู้ปกครองหรือผู้รับรองไปด้วย โดยเฉพาะในวัน
สอบภาควิชาการ  ทางราชการจะไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นเข้าไปในบริเวณที่ท าการสอบโดยเด็ดขาด 
   20.7 ในวันประกาศผลสอบภาควิชาการ  ประกาศผลการสอบขั้นสุดท้าย  การประกาศเรียกบุคคลส ารอง 
ทดแทนบุคคลตัวจริง ผู้สมัครควรมาดูประกาศผลสอบด้วยตนเอง เพื่อฟังค าช้ีแจงและรายละเอียดในการปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง   (ไม่มีใครรับผิดชอบหรือต่อรองสิทธ์ิแทนท่านได้ ) 
   20.8 อย่าใช้เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ ที่ปลอมแปลง หรือเป็นเท็จ หากตรวจสอบพบ นอกจากท่านจะไม่ได้เข้าเป็น
นักเรียนนายสิบทหารบกแล้ว ยังจะต้องถูกด าเนินคดีอาญาอีกด้วย 
   20.9 อย่ำเชื่อค ำแอบอ้ำงใด อย่ำให้สินจ้ำงรำงวัลแก่ผู้ใดทั้งสิ้น จงใช้ควำมสำมำรถของตัวท่ำนเองให้มำกที่สุด 
เพรำะไม่มีผู้ใดที่จะให้กำรช่วยเหลือท่ำนได้ นอกจำกควำมสำมำรถและควำมพร้อมของตัวท่ำนเอง 
   20.10 หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามที่ กองอ านวยการรับสมัคร  กรมยุทธศึกษาทหารบก     
ถนนเทอดด าริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หมายเลขโทรศัพท์ (ทศท.) 0-2241-4068 - 9,         
0-2243-6124 – 6 , 0-2241-4036 , 0-2241-4046 , 0-2241-1660 ต่อ  1234  และโทรศัพท์ภายในของกองทัพบก 
89100 หรือท่ี กองอ านวยการรับสมัคร 0-2241-4037  

***************** 
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   ** ถ้าตรวจพบหลังรับเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแล้วส่งไปรับการรักษาโดยไม่ต้องปลด ** 

- - - - - - - - - - - - 
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ตำรำงมำตรฐำนสัดส่วนของร่ำงกำย : ใช้ค่ำดัชนีมวลกำย ( BMI ) 
 ต่ ำกว่ำ ยอมรับได้ (-2) เกณฑ์ BMI ท่ีมีค่ำเป็นปกติ ยอมรับได้ (+2) สูงเกิน 

สูง/BMI 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

160 40.96 43.52 46.08 48.64 51.2 53.76 56.32 58.88 61.44 64 66.56 69.12 71.68 

161 41.4736 44.0657 46.6578 49.2499 51.842 54.4341 57.0262 59.6183 62.2104 64.8025 67.3946 69.9867 72.5788 

162 41.9904 44.6148 47.2392 49.8636 52.488 55.1124 57.7368 60.3612 62.9856 65.61 68.2344 70.8588 73.4832 

163 42.5104 45.1673 47.8242 50.4811 53.138 55.7949 58.4518 61.1087 63.7656 66.4225 69.0794 71.7363 74.3932 

164 43.0336 45.7232 48.4128 51.1024 53.792 56.4816 59.1712 61.8608 64.5504 67.24 69.9296 72.6192 75.3088 

165 43.56 46.2825 49.005 51.7275 54.45 57.1725 59.895 62.6175 65.34 68.0625 70.785 73.5075 76.23 

166 44.0896 46.8452 49.6008 52.3564 55.112 57.8676 60.6232 63.3788 66.1344 68.89 71.6456 74.4012 77.1568 

167 44.6224 47.4113 50.2002 52.9891 55.778 58.5669 61.3558 64.1447 66.9336 69.7225 72.5114 75.3003 78.0892 

168 45.1584 47.9808 50.8032 53.6256 56.448 59.2704 62.0928 64.9152 67.7376 70.56 73.3824 76.2048 79.0272 

169 45.6976 48.5537 51.4098 54.2659 57.122 59.9781 62.8342 65.6903 68.5464 71.4025 74.2586 77.1147 79.9708 

170 46.24 49.13 52.02 54.91 57.8 60.69 63.58 66.47 69.36 72.25 75.14 78.03 80.92 

171 46.7856 49.7097 52.6338 55.5579 58.482 61.4061 64.3302 67.2544 70.1784 73.1025 76.0266 78.9507 81.8748 

172 47.3344 50.2928 53.2512 56.2096 59.168 62.1264 65.0848 68.0432 71.0016 73.96 76.9184 79.8768 82.8352 

173 47.8864 50.8793 53.8722 56.8651 59.858 62.8509 65.8438 68.8367 71.8296 74.8225 77.8154 80.8083 83.8012 

174 48.4416 51.4692 54.4968 57.5244 60.552 63.5796 66.6072 69.6348 72.6624 75.69 78.7176 81.7452 84.7728 

175 49 52.0625 55.125 58.1875 61.25 64.3125 67.375 70.4375 73.5 76.5625 79.625 82.6875 85.75 

176 49.5616 52.6592 55.7568 58.8544 61.952 65.0496 68.1472 71.2448 74.3424 77.44 80.5376 83.6352 86.7328 

177 50.1264 53.2593 56.3922 59.5251 62.658 65.7909 68.9238 72.0567 75.1896 78.3225 81.4554 84.5883 87.7212 

178 50.6944 53.8628 57.0312 60.1996 63.368 66.5364 69.7048 72.8732 76.0416 79.21 82.3784 85.5468 88.7152 

179 51.2656 54.4697 57.6738 60.8779 64.082 67.2861 70.4902 73.6943 76.8984 80.1025 83.3066 86.5107 89.7148 

180 51.84 55.08 58.32 61.56 64.8 68.04 71.28 74.52 77.76 81 84.24 87.48 90.72 

181 52.4176 55.6937 58.9698 62.2459 65.522 68.7981 72.0742 75.3503 78.6264 81.9025 85.1786 88.4547 91.7308 

182 52.9984 56.3108 59.6232 62.9356 66.248 69.5604 72.8728 76.1852 79.4976 82.81 86.1224 89.4348 92.7472 

183 53.5824 56.9313 60.2802 63.6291 66.978 70.3269 73.6758 77.0247 80.3736 83.7225 87.0714 90.4203 93.7692 

184 54.1696 57.5552 60.9408 64.3264 67.712 71.0976 74.4832 77.8688 81.2544 84.64 88.0256 91.4112 94.7968 

185 54.76 58.1825 61.605 65.0275 68.45 71.8725 75.295 78.7175 82.14 85.5625 88.985 92.4075 95.83 

186 55.3536 58.8132 62.2728 65.7324 69.192 72.6516 76.1112 79.5708 83.0304 86.49 89.9496 93.4092 96.8688 

187 55.9504 59.4473 62.9442 66.4411 69.938 73.4349 76.9318 80.4287 83.9256 87.4225 90.9194 94.4163 97.9132 

188 56.5504 60.0848 63.6192 67.1536 70.688 74.2224 77.7568 81.2912 84.8256 88.36 91.8944 95.4288 98.9632 

189 57.1536 60.7257 64.2978 67.8699 71.442 75.0141 78.5862 82.1583 85.7304 89.3025 92.8746 96.4467 100.0188 

190 57.76 61.37 64.98 68.59 72.2 75.81 79.42 83.03 86.64 90.25 93.86 97.47 101.08 
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ผนวก ข 

เกณฑ์กำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย 
สถำนีว่ำยน้ ำ   25   เมตร  ภายใน    2    นาที 
        หากผู้เข้ารับการทดสอบไมส่ามารถว่ายน้ าได้ภายในเวลาที่ก าหนด จะถือว่าผูเ้ข้ารับการทดสอบขาดคุณสมบตัิในการ
เข้าเป็นนักเรยีนนายสิบทหารบก  คณะกรรมการจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบในสถานีต่อไป 

สถำนีดันพืน้  ( ภายใน 2 นาที) 
จ ำนวนคร้ัง คะแนน จ ำนวนคร้ัง คะแนน จ ำนวนคร้ัง คะแนน จ ำนวนคร้ัง คะแนน 

1 2 22 38 43 59 64 80 
2 4 23 39 44 60 65 81 
3 6 24 40 45 61 66 82 
4 8 25 41 46 62 67 83 
5 10 26 42 47 63 68 84 
6 12 27 43 48 64 69 85 
7 14 28 44 49 65 70 86 
8 16 29 45 50 66 71 87 
9 18 30 46 51 67 72 88 
10 20 31 47 52 68 73 89 
11 22 32 48 53 69 74 90 
12 24 33 49 54 70 75 91 
13 26 34 50 55 71 76 92 
14 28 35 51 56 72 77 93 
15 30 36 52 57 73 78 94 
16 32 37 53 58 74 79 95 
17 33 38 54 59 75 80 96 
18 34 39 55 60 76 81 97 
19 35 40 56 61 77 82 98 
20 36 41 57 62 78 83 99 
21 37 42 58 63 79 84 100 

 

สถำนลีุก-นั่ง  (ภำยใน 30 วินำที) 
จ ำนวนคร้ัง คะแนน จ ำนวนคร้ัง คะแนน จ ำนวนคร้ัง คะแนน จ ำนวนคร้ัง คะแนน 

1 1 11 20 21 50 31 80 
2 2 12 23 22 53 32 83 
3 4 13 26 23 56 33 86 
4 6 14 29 24 59 34 89 
5 8 15 32 25 62 35 92 
6 10 16 35 26 65 36 95 
7 12 17 38 27 68 37 98 
8 14 18 41 28 71 38 100 
9 16 19 44 29 74   
10 18 20 47 30 77   
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สถำนีดึงข้อ 
จ ำนวนคร้ัง คะแนน จ ำนวนคร้ัง คะแนน จ ำนวนคร้ัง คะแนน จ ำนวนคร้ัง คะแนน 

0 - 4 27 8 55 12 78 
1 10 5 34 9 60 13 85 
2 15 6 42 10 66 14 92 
3 20 7 50 11 72 15 100 

 

สถำนีวิ่ง  1,000 เมตร 
เวลำ (นำที) คะแนน เวลำ (นำที) คะแนน เวลำ (นำที) คะแนน เวลำ (นำที) คะแนน 

5.05 0 4.35 30 4.05 60 3.35 90 
5.00 5 4.30 35 4.00 65 3.30 95 
4.55 10 4.25 40 3.55 70 3.25 100 
4.50 15 4.20 45 3.50 75   
4.45 20 4.15 50 3.45 80   
4.40 25 4.10 55 3.40 85   
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ตัวอย่างเอกสารการรับสมัคร 
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(ตัวอย่ำง) 

หนังสือรับรองควำมประพฤติและยินยอมของผู้บังคับบัญชำ 

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

 
 
 
( ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ) 

 
                                                     วันท่ี …....…….. เดือน ………...........…..…..……..…. พ.ศ. …………………. 
 
เรื่อง รับรองความประพฤติและยินยอม 
เรียน เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก 
 
       1.ข้าพเจ้า ............................................................................................. ต าแหน่ง .......................................................................................................................................... 
สังกัด .................................................................................................................................... ขอรับรองว่า.....................…………………………………….....................................……... เป็นทหารกอง
ประจ าการ รุ่นปี พ.ศ. ...…………..….... ผลัดที่ .…….…... เข้ารับราชการเมื่อ ........….….........................…......... และครบก าหนดปลดออกจากกอง
ประจ าการใน ........................... ระหว่างรับราชการเป็นผู้มี .............................................…...................……......... 
           2. หน่วยได้ตรวจสอบคุณสมบัติของทหารกองประจ าการในขั้นต้นแล้วเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่
กรมยุทธศึกษาทหารบกก าหนด และหน่วยยินยอมให้ ..........................................…………………............……….............................…… สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียน
นายสิบทหารบก และถ้าหาก ......................................…………………………………………................................................................. สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ
ทหารบกได้  หน่วยจะยินยอมส่งตัวให้เข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
ลงช่ือ  ...............................……………............................................................. 

(..........................……………............................................... ) 
ต าแหน่ง .............…........................................…………........................................... 

 
( ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ) 
โทร. ............................................................... 

หมำยเหตุ 
1.  เป็นหนังสือภายนอกที่ใช้ติดต่อภายในกระทรวงกลาโหม ตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ 
2.  ผู้ลงนามรับรองต้องเป็นผู้บังคับหน่วยต้นสังกัด ต าแหน่งผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
3. หนังสือรับรองฉบับน้ี ในวันสมัครให้ใช้ส าเนาหรือภาพถ่ายแนบพร้อมใบสมัคร ส าหรับตัวจริงให้น าไปมอบในวันท าสัญญา

เข้าเป็นนักเรยีนนายสิบทหารบก 
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(ตัวอย่ำง) 

หนังสือรับรองของสถำนศึกษำ 
 
 

 
 
                                                                       
 เลขท่ี............../................                                                                 

 

  

                                                                            หนังสือรับรอง 
 
โรงเรียน ..........................................………….... จงัหวดั ..........................................…......... 

 
 ขอรับรองวา่ ................................................................................................... เลขประจ าตวั ................................................................ 
เกิดวนัท่ี............. เดือน .......….............. พ.ศ..................... บิดาช่ือ...................................................................................…............................................................ 
มารดาช่ือ.................................................................................................................    ก าลงัเรียนอยูช่ั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ....................................................… 
 ออกให ้     ณ      วนัท่ี .................... เดือน .......................................... พ.ศ. ............................... 
 
      ( ลงช่ือ ) .................................................................….................. 

                  ( ...................................................................... ) 
                                           ต  าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียน  
 
 
 
 
 
………………..………………......... 

( ………………………………….. ) 
         นายทะเบียน            
 
 
หมายเหต ุ  ใบรับรองน้ีมีอาย ุ 60  วนั  นบัแต่วนัออกให ้

 
 
 
 
 

 
ติดรูปถ่าย 
ขนาด  1  น้ิว ( ประทับตราโรงเรียน ) 
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(ตัวอย่ำง) 

หนังสือรับรองกำรฝึกวิชำทหำร 
 

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

 

 

 
กรมกำรรักษำดินแดน 

 

                        หนังสือส ำคัญประจ ำตัวแสดงวิทยฐำนะฉบับนี้แสดงว่ำ.................................................................................................. .................. 
ได้ส าเรจ็การฝึกวิชาทหารชั้นปีท่ี ...................................................................................................... ประจ าปีการศึกษา .................................................................................. 
จากส านักศึกษา ..................................................................................................................................................................... 
ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมก าหนด  ตามกฎหมาย  ว่าด้วย  การส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร 
ระหวา่งรับราชการฝึกวิชาทหารมคีวามประพฤติ ................................................................................................................................................................... 
 

 ให้ไว ้ ณ  วันท่ี ..................................................................................…........... 

 
พลโท 

 ( .....................................................................................................................) 
 ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
 
 
หมำยเหตุ     ผู้ที่ขอสิทธ์ิคะแนนเพิ่ม ต้องมีหนังสือรับรองของกรมการรักษาดินแดนตามตัวอย่าง  หรอืใบรับรองการฝึก 
วิชาทหารของหน่วยฝึกวิชาทหาร มณฑลทหารบก  เท่านั้น 
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(ตัวอย่ำง) 
หนังสือรับรองไปรำชกำรทัพ 

 

 
 
 

ที ่.……………/……….. 

 

 
 
 

               ทบ. 101 – 046 

หนังสือรับรองกำรไปรำชกำรทัพ 
 
                                                                     วันท่ี ….…….. เดือน …………..…..……..…. พ.ศ. …………………. 
 
เรียน เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก 
 

ด้วย .........................................………...........................…………....................  ประเภท .......................................................................... 
สังกัด......................................................................................................................................................................………………..........................   มีภูมิล าเนาอยู่ที ่
บ้าน.................................  หมู่ที.่........................................…………...........  ถนน.......…...................………….................................................................................. 
ต าบล ..........………………..................................... อ าเภอ.....................…....................…................... จังหวัด..........................……............................................... 

ได้ยื่นค าร้องขอให้กรมสารบรรณทหารบก  ตรวจสอบประวัติราชการของ................…………..................................……............................. 

และรับรองการไปราชการทัพ  จึงขอรับรองว่า................................................................................................ เคยไปราชการทัพ ดังนี.้- 
                     1.  ...................................……......................................................................................……………............................................................... 
 2.  ...................................……......................................................................................……………............................................................... 
 3.  ...................................……......................................................................................……………............................................................... 
  กับได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เปน็เกียรติ  คือ.- 
 1.  ...................................……......................................................................................……………............................................................... 
 2.  ...................................……......................................................................................……………............................................................... 
 3. ........................................……......................................................................................……………............................................................... 
 
 

( ลงช่ือ ) ................................................................................…................ 
ต าแหน่ง ..................................................................................................... 

 
 
                รับรองว่าถูกต้อง 
       
( ลงช่ือ ) .............................................................................. 
              เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจสอบประวัต ิ
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ตัวอย่ำงกำรเขียนใบค ำตอบ 

 
 

 
 

ช่ือ นายสมพร พลเยี่ยม  ให้เขียนให้อ่านออก 

 

ช่องท่ี 1   ก  าหนดไว ้2  หมายเลข 
          เป็นช่องแสดงสถานภาพของผูส้มคัร ฯ 
           หมายเลข  1     บคุคลพลเรือน 
           หมายเลข  9      ทหารกองประจ าการ 

นายสมพร พลเย่ียม 

นายสมพร พลเยี่ยม 

 

 

 
ตัวอย่างการเขียนหมายเลข  และ 
ระบายหมายเลขประจ าตัวสอบ 

ในกระดาษค าตอบ 
 

 
หมายเลขประจ าตวัสอบ  “ 110368 ” 
 - ช่อง 1 เขียนเลข 1 
 - ช่อง 2 เขียนเลข 1 
 - ช่อง 3 เขียนเลข 0 
 - ช่อง 4 เขียนเลข 3 
 - ช่อง 5 เขียนเลข 6  
 - ช่อง 6 เขียนเลข 8 
ให้ระบายทึบดงัน้ี 
 - ช่อง 1 ระบายทึบในวงกลมแนวด่ิงเลข 1 
 - ช่อง 2 ระบายทึบในวงกลมแนวด่ิงเลข 1 
 - ช่อง 3 ระบายทึบในวงกลมแนวด่ิงเลข 0 
 - ช่อง 4 ระบายทึบในวงกลมแนวด่ิงเลข 3 
 - ช่อง 5 ระบายทึบในวงกลมแนวด่ิงเลข 6 
 - ช่อง 6 ระบายทึบในวงกลมแนวด่ิงเลข 8 
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สถานีรถไฟ 
บางซ่ือ 

 
 

สถานีรถไฟ 
สานเสน 

ผนวก  ง 
แผนที่โดยสังเขป กรมยุทธศึกษำทหำรบก ( ยศ.ทบ. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถนนเศรษฐศิริ  รถเมลส์าย 9 , 125 

 

ซอยระนอง 1 

 

   
  
 
 
 

สถานีต ารวจ 
ดบัเพลิงดุสิต 
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แยกสะพานควาย 
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 39
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74
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6  
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ลส์
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 44

 แล
ะ 6

7 

ถน
นพ
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ม 

5  
    

  ร
ถเม

ลส์
าย
 5 

, 5
5 ,

 50
 , 7

0 

มา
จา
กห

มอ
ชิต

 

ถนนประดิพทัธ์   รถเมลส์าย 3 , 44 , 52 , 90 , 97 และ 117 แยกสะพานแดง 

กรม 
สรรพาวธุ 
ทหารบก 

 
กรมช่าง 
อากาศ 

   

 
 
 

กรม 
การทหาร 
ส่ือสาร 

กรมการขนส่ง 
ทหารบก 

   

  

 
 
 
 
 

มณฑล 
ทหารบก 
ท่ี 11 

  
 
 
 
 
 

รพ.วิชยัยทุธ 1 

ร้าน 
สวสัดิการกลาง 
และแฟลต ทบ. 
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รร.สามเสน
วิทยาลยั 

 
รพ.วิชยัยทุธ 2 

 
กรมยุทธศึกษา

ทหารบก  
 
 

 

ซอยระนอง 2 

ไป
อนุ

สา
วรี
ยช์

ยัส
มร

ภูมิ
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แผนที่โดยสังเขป มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง (1) หัวหมำก 

 
สถำนที่สอบ อำคำรเวียงผำ( VPB ) อำคำรกงไกรลำศ ( KLB ) อำคำร ศิลำบำต์ ( SBB ) 
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2 ก.ม. 

ถ น น ร า ม ค า แ ห ง  2  

แผนที่โดยสังเขป มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง วิทยำเขต บำงนำ 

ระยะทำง 
- จากแยกบางนาถงึแยกมหาวิทยาลยัรามค าแหง วิทยาเขตบางนา 
 ระยะทาง   9  กิโลเมตร 
- จากแยกเข้ามหาวิทยาลัยรามค าแหง 2 ถึงมหาวิทยาลัย 

รามค าแหง 2  ระยะทาง   2   กิโลเมตร 
 อำคำรสอบ 
- ใช้อาคาร  คนที ( KTB, BNB10 และ BNB11)   เป็นสถานท่ีสอบ 
 
 
 
 
 
รถประจ ำทำง 
 1.  สาย 38 ม.รามค าแหง ฯ – ม.ราชภฏัจันทรเกษม 

2.  สาย 46 รองเมือง - ม.รามค าแหง ฯ 
 3.  สาย  48 วัดโพธิ ์- ม.รามค าแหง ฯ 
 4.  สาย 139 อนุสาวรีย์ชัย ฯ - ม.รามค าแหง ฯ 

5.  สาย 180 เซ็นทรัล พระราม 3    -  ม.รามค าแหง  ฯ 
6.  สาย 182 ย่านสินค้า พหลโยธิน  ม.รามค าแหง ฯ ม.รามค าแหง ฯ 

 7.  สาย 207 ม.รามค าแหง หัวหมาก - ม.รามค าแหง ฯ 

ไป 
ชลบุรี 

9 กิ
โล
เม
ตร

 

สะพานลอยรถยนตต์่างระดบั    ไปเทพารักษ ์

ห้องสมุด ตึก 
อ านวยการ ออมสิน 

ปลายทางด่วน 
แยกบางนา 

พระกุมาร 

แยกศรีเอ่ียม 

สระน ้า 

สระน ้า 

สระน ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คนที 
KTB 

พระมาส
PRB 

พระบาง 
   PBB 

 

 

 

 

 

BNB 10 

 

BNB 11 

โรงอาหาร 
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แผนที่ โดยสังเขป มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  ศูนย์รังสิต (ถ้ำยอดผู้สมัครมำกกว่ำสถำนที่สอบซ่ึงก ำหนด) 

ระยะทำง 
- จากหมอชิตถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
 ระยะทาง   39  กิโลเมตร 
 อำคำรสอบ 
- ใช้อาคาร  Deck ช้ันท่ี 1 จ านวน 3,520 คน 
 ใช้อาคาร Deck ช้ันท่ี 2 จ านวน 3,6   90 คน 

รถประจ ำทำง 
1.  สาย 29 หัวล าโพง – ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสิต 

 2.  สาย 39 อนุสาวรีย์ฯ – ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
 3.  สาย ปอ.29 หัวล าโพง – ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสิต 
 4.  สาย 39 อนุสาวรีย์ฯ – ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
 5.  สาย ปอ.39 อนุสาวรีย์ฯ – ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
 6.  ปอ.510        อนุสาวรีย์ฯ – ตลาดไท 
 
 
ทางเข้า 
ทางเข้า 
ทางเข้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไป 
สระบุรี 

40
 กิโ

ลเม
ตร

 

สะพานลอยรถยนตต์่างระดบั    แยกหลกัส่ี 

หา้แยกลาดพร้าว 

ฟิวเจอร์ปารค์รังสิต 

อาคาร Deck ชั้นท่ี 1 

อาคาร Deck ชั้นท่ี 2 

สวนจตุจักร 

สถานีรถไฟฟ้า BTS 

หมอชิต 2 
ถนนพหลโยธิน 

หอประชุมฯ 
สถานท่ีสอบ 
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  ผนวก  จ 
ขั้นตอน การสมคัรและสอบคดัเลอืกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก (ทางอินเทอร์เน็ต) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

กรอกข้อมูลการสมัครแล้วส่งไฟล์ ให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ 
เจ้าหนา้ที่อนุญาตใหส้มัครแล้ว ผูส้มคัรรบีพิมพ์ใบช าระเงิน
ยัง ธ.กรุงไทยทุกสาขา ในห้วงเวลาที่ก าหนด  

ผู้มีสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษ หากประสงค์ยื่นสิทธ์ิ ให้มายื่นด้วยตนเอง  

1 

2 
วันท่ี 29 – 31 ม.ค. 63 ณ ยศ.ทบ. 

พิมพ์บัตรประจ าตัวสอบและปฏิบตัิตามค าแนะน าในบัตรประจ าตัวสอบ 
วันท่ี 15 ก.พ. 63 ณ ม.รามหัวหมาก และบางนา 3 

วันท่ี 16 ก.พ. 63 ณ ม.รามหัวหมาก 

ประกาศผลการสอบภาควิชาการ 
4 

วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2563 

สอบรอบที่สอง  ครั้งท่ี 1 การตรวจโรค, การสมัภาษณ์, ตรวจประวัติอาชญากรรม 
และการตรวจหลักฐาน 

5 

สอบรอบที่สอง  ครั้งท่ี 2 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และการทดสอบว่ายน้ า 6 

ประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย วันท่ี 2 เมษายน 2563 7 

การรายงานตัวเพื่อรับฟังค าช้ีแจง  
บุคคลตัวจริง และบุคคลส ารอง หากไม่มาถือว่าสละสิทธ์ิ 

8 
วันท่ี 4 เมษายน 2563 
หลักสตูรนักเรียนนายสิบทหารบก พลเรือน 
วันท่ี 5 เมษายน 2563 
หลักสตูรนักเรียนนายสิบทหารบก ทหารกอง
ประจ าการฯ (เช้า) 
 

การรายงานตัวเข้ารับการศึกษา 
9 

หลักสตูรนักเรียนนายสิบทหารบก 
วันท่ี 1 – 2 พฤษภาคม 2563 

การเรยีกบุคคลส ารองเข้ารับการศกึษา 
10
0 

หลักสตูรนักเรียนนายสิบทหารบก 
วันท่ี 1 พฤษภาคม  - 15 มถิุนายน 2563 


