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กำรรับสมัครนักเรียนนำยสิบทหำรบก และนักเรียนนำยสิบเหล่ำทหำรรำบ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

----------------------------- 
ข้อ 1     ควำมมุ่งหมำย   กองทพับกมีความประสงคจ์ะรับสมคัรและสอบคดัเลือกบุคคล เขา้เป็น นักเรียนนำยสิบทหำรบก
หลกัสูตร  1 ปี ท่ีจะเขา้รับราชการเป็นสิบตรีประจ าการในเหล่าต่างๆ ของกองทพับก จ านวน  13 เหล่า และ นักเรียนนำยสิบ
เหล่ำทหำรรำบ หลกัสูตร 1 ปี ท่ีจะบรรจุเขา้รับราชการเป็นสิบตรีประจ าการเหล่าทหารราบ โดยทั้ง  2 หลกัสูตรจะท าการฝึก
และศึกษาวชิาทหารเพ่ือเป็นผูน้ าหน่วยทหารขนาดเลก็ท่ีมีความรู้ความสามารถตามความตอ้งการของกองทพับก 
ข้อ 2 ประเภทบุคคล ผู้มสิีทธิสมคัร  
  2.1  บุคคลพลเรือน  
 2.2  ทหารกองประจ าการ สงักดักองทพับก  
 2.3 ทหารกองประจ าการสังกัด กองทัพเรือ กองทัพอากาศ  กองบัญชาการกองทัพไทย และส านักงาน
ปลดักระทรวงกลาโหม 
 2.4  พลอาสาสมคัร (ประจ าการ)  ในสงักดักองทพับก    
 2.5 อาสาสมคัรทหารพราน ในสงักดักองทพับก   
 2.6 ทหารกองหนุนในสงักดักองทพับก  
ข้อ 3 คุณสมบัตเิฉพำะในแต่ละหลกัสูตร 

3.1  หลกัสูตรนักเรียนนำยสิบทหำรบก 
        3.1.1  บุคคลพลเรือน  

  3.1.1 ทหารกองเกิน อาย ุ18 ปี ถึง 22 ปี  (ผูท่ี้เกิดระหวา่ง พ.ศ. 2536 ถึง พ.ศ.2540)  ไม่รับสมคัรผูอ้าย ุ 
21 ปีบริบูรณ์ในปีท่ีจะเข้ารับการตรวจเลือกเขา้เป็นทหารกองประจ าการในปี   2558 (คนเกิด พ.ศ. 2537) เวน้ผูส้ าเร็จ
การศึกษาตามหลกัสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีท่ี 3 (รด.ปี 3) ส าหรับ ผูมี้อาย ุ22 ปี ตอ้งมีใบรับรองผลการตรวจเลือกทหาร
กองเกินเขา้รับราชการทหารกองประจ าการ (แบบ สด.43)  แสดงวา่ผา่นการตรวจเลือกทหารกองเกินเขา้รับราชการทหาร
กองประจ าการ ร่างกายสมบูรณ์ดี ผลการจบัสลาก “ด า” ไม่ตอ้งส่งเขา้กองประจ าการ     

  3.1.2 ทหารกองหนุน อาย ุ18 ปี ถึง 22 ปี (ผูเ้กิดระหวา่ง พ.ศ.2536 ถึง พ.ศ.2540) ส าเร็จการศึกษาตาม 
หลกัสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีท่ี 3 (รด.ปี3)  ของศูนยก์ารก าลงัส ารองหรือหน่วยฝึกวิชาทหารของ มณฑลทหารบก หรือ  
จงัหวดัทหารบก ตอ้งแสดงหลกัฐาน สมุดประจ าตวัทหารกองหนุน หนงัสือส าคญัฯ (แบบ สด.8) เท่านั้น ส าหรับ ผูแ้สดง
หนงัสือส าคญัประจ าตวัแสดงวทิยฐานะจากหน่วยบญัชาการรักษาดินแดน ใชก้รณี ขอคะแนนเพ่ิม 
        3.1.2  ทหำรกองประจ ำกำร  ในสังกดักองทพับก (ทุกผลดั) อายไุม่เกิน 24 ปี  (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2534) 
        3.1.3 ทหำรกองประจ ำกำร ในสังกดักองบญัชำกำรกองทพัไทย ส ำนักงำนปลดักระทรวงกลำโหม กองทพัเรือ 
และ กองทพัอำกำศ (ทุกผลดั) อายไุม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2534) ทั้งน้ี ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาแลว้ ไม่มี
ผลกระทบต่อการปรับยา้ยของหน่วยตน้สงักดั และเวลารับราชการทหารกองประจ าการ  
                       3.1.4  พลอำสำสมคัร (ประจ ำกำร) ในสังกดักองทพับก  อายไุม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2534)  ใหเ้ลือกได้
หลกัสูตรเดียว 

        3.1.5 อำสำสมคัรทหำรพรำน ในสังกดักองทพับก  มีอายไุม่เกิน 24 ปี  (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2534) ใหเ้ลือกได ้
หลกัสูตรเดียว  
  3.2  หลกัสูตรนักเรียนนำยสิบเหล่ำทหำรรำบ  
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         3.2.1 ทหำรกองประจ ำกำร ในสังกดักองทพับก มีเวลาอยูใ่นกองประจ าการมาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่  1  ปี หรือ      
ผูท่ี้ก าลงัจะครบปลดจากกองประจ าการใน เม.ย.58 อายไุม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2534)  
                        3.2.2 พลอำสำสมัคร (ประจ ำกำร) ในสังกดักองทัพบก อายไุม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2534) ใหเ้ลือกได้
หลกัสูตรเดียว 
                        3.2.3 อำสำสมคัรทหำรพรำน  ในสังกดักองทพับก  อายไุม่เกิน  24  ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2534) ใหเ้ลือกได้
หลกัสูตรเดียว 
                        3.2.4 ทหำรกองหนุน เฉพำะผู้ทีเ่คยเป็นทหำรกองประจ ำกำร ในสังกดักองทพับกมำแล้ว อายไุม่เกิน 24 ปี      
(ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2534) 
ข้อ 4 คุณสมบัตทิัว่ไป 

 4.1 วฒิุการศึกษา  ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามญั สายอาชีพหรือเทียบเท่า ตาม
หลกัสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
                 4.2 เป็นชายโสด ไม่เป็นผูท่ี้มีหน้ีสินลน้พน้ตวั ไม่อยูใ่นสมณะเพศก่อนสอบภาควชิาการ ไม่เป็นผูบ้กพร่องใน
ศีลธรรม ไม่อยูใ่นระหวา่งพกัราชการหรือหนีราชการ 
 4.3 มีสัญชาติไทย และบิดามารดาตอ้งมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือ 
นายทหารประทวน ซ่ึงมีสญัชาติไทยโดยการเกิดแลว้ มารดาจะมิใช่เป็นผูมี้สญัชาติไทยโดยการเกิดก็ได ้
 4.4  มีอวยัวะ  รูปร่าง  ลกัษณะท่าทาง  และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร  ไม่มีรอยสกัตามร่างกาย  
ไม่มีแผลเป็นท่ีดูน่าเกลียด   ไม่เป็นโรคตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหาร (  ผนวก ก  หนา้  15 ) 
 4.5   ไม่เคยทุจริตในการสมคัรสอบคดัเลือกเขา้เป็นนกัเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน 
 4.6  ไม่เป็นผูเ้สพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดใหโ้ทษ หรืออยูใ่นระหวา่งเป็นจ าเลยในคดีอาญา และไม่เคยตอ้ง
ค าพิพากษาโทษจ าคุก  เวน้แต่ความผิดในลกัษณะลหุโทษ หรือความผิดอนัไดก้ระท าโดยประมาท 
 4.7 ตอ้งวา่ยน ้ าไดใ้นระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 25 เมตร ตอ้งผา่นขั้นตอนการตรวจโรค ทดสอบสมรรถภาพ 
ร่างกาย ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
 4.8    ไม่เป็นผูอ้ยูใ่นระหวา่งพกัราชการเน่ืองจากความผิด หรือหนีราชการ 
 4.9    ไม่เป็นผูเ้คยถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ 
 4.10   เป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตจากบิดา    มารดา    หรือผูป้กครอง ใหส้มคัรเขา้เป็นนกัเรียนนายสิบทหารบก 
 4.11   ไม่เป็นผูท่ี้ตอ้งเขา้รับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจ าการ   ตามพระราชบญัญติัรับราชการทหาร พ.ศ. 2497    
ในปีท่ีสมคัรสอบเขา้เป็นนกัเรียนนายสิบทหารบก 
 4.12 ผูท่ี้ขอผอ่นผนั ไม่เขา้รับการตรวจเลือกทหารกองประจ าการในปีท่ีผา่นมา (พ.ศ. 2557) และผูท่ี้จะตอ้งเขา้รับ
การตรวจเลือกเป็นทหารกองประจ าการในปี 2558 ไม่มีสิทธิสมคัรสอบ 
ข้อ   5 สถำนศึกษำ    
 5.1 หลกัสูตรนักเรียนนายสิบทหารบกศึกษา   ณ   โรงเรียนนายสิบทหารบก  อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขนัธ์   
เป็นเวลา  6  เดือน และศึกษาต่อ  ณ  โรงเรียนเหล่าสายวทิยาการ อีก  6  เดือน   รวมเวลาการศึกษาตามหลกัสูตร 1  ปี 
 5.2 หลกัสูตรนกัเรียนนายสิบเหล่าทหารราบศึกษา  ณ  โรงเรียนทหารราบ ศูนยก์ารทหารราบ   ค่ายธนะรัชต ์    
อ.ปราณบุรี    จว.ประจวบคีรีขนัธ์ 
ข้อ  6 เหล่ำทหำร  

นกัเรียนนายสิบทหารบกจะไดรั้บการบรรจุเขา้ประจ าการ เม่ือส าเร็จการศึกษาแลว้ จ านวน 13 เหล่า ไดแ้ก่ เหล่า
ทหารราบ เหล่าทหารมา้ เหล่าทหารปืนใหญ่ เหล่าทหารช่าง เหล่าทหารส่ือสาร เหล่าทหารแพทย ์ เหล่าทหารสรรพาวธุ 
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เหล่าทหารขนส่ง เหล่าทหารสารวตัร เหล่าทหารการสตัว ์ เหล่าทหารพลาธิการ เหล่าทหารการเงิน และเหล่าทหารการข่าว  
(อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความตอ้งการของทางราชการ) ส ำหรับ นักเรียนนำยสิบเหล่ำทหำรรำบ เมือ่ส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว
จะบรรจุเข้ำประจ ำกำรในเหล่ำทหำรรำบเท่ำนั้น 
ข้อ 7 ก ำหนดกำร และขั้นตอนกำรสมคัร 

7.1   ก ำหนดกำร  กรมยุทธศึกษาทหารบก ประกาศรับสมคัรและสอบคดัเลือกบุคคลเขา้เป็น นักเรียนนายสิบ
ทหารบก และนกัเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ จ านวน  2  รูปแบบการสมคัร ดงัน้ี  

        7.1.1 เปิดรับสมัครสอบทำงอินเทอร์เน็ต (ตลอด 24 ชัว่โมง) ตั้งแต่วันที่  15 ธันวำคม 2557 -  30 มกรำคม 
2558  (ส าหรับผูไ้ม่มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไวใ้ชง้าน ทางกรมยทุธศึกษาทหารบก ไดจ้ดัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ไวบ้ริการ ณ กอง
คดัสรรและพฒันาบุคลากร กรมยทุธศึกษาทหารบก โดยให้บริการในเวลาราชการดว้ย) ส าหรับผูส้มคัรสามารถเลือกการ
สมคัรโดยผ่านธนาคารผูใ้ห้บริการดงัน้ี ผูส้มคัรผ่านธนาคารทหารไทย ให้ช าระเงินค่าสมคัรผ่านธนาคารทหารไทย ทุก
สาขา หรือ ผูส้มคัรผ่านธนาคารกรุงไทย ใหช้ าระเงินค่าสมคัรผา่นธนาคารกรุงไทยทุกสาขา  ส าหรับการช าระเงินค่าสมคัร
สามารถด าเนินการได้ ตั้งแต่วนัที ่15 ธันวำคม 2557 – 3 กมุภำพนัธ์ 2558 
         7.1.2 เปิดรับสมัคร โดยเดินทำงมำสมัครด้วยตนเอง ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก โดยผูส้มคัรจะตอ้งซ้ือ
ระเบียบการพร้อมใบสมคัร และด าเนินการสมคัร ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก ในวันที่ 24 มกรำคม – 1 กุมภำพันธ์ 2558    
ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร โดยเร่ิมจ าหน่ายใบสมคัรตั้งแต่วนัท่ี 12 – 23 มกราคม 2558 (เวน้วนัหยุดราชการ) และวนัท่ี 24 
มกราคม –   1 กมุภาพนัธ์ 2558 (ไม่เวน้วนัหยดุราชการ) 

7.2 ขั้นตอนกำรสมคัร 
7.2.1  ผูส้มคัรสามารถ Download ระเบียบการสมคัรสอบ เพื่อศึกษาคุณสมบติัของผูส้มคัรแต่ละประเภท ตาม 

เง่ือนไขการรับสมคัร และระเบียบการตามท่ี กรมยุทธศึกษาทหารบก ไดก้ าหนดไว ้ตั้งแต่  วนัท่ี 15 ธันวาคม 2557  ถึง      

30 มกราคม 2558  ตลอด 24 ชัว่โมง ไม่เวน้วนัหยดุราชการ 

        7.2.2 ผูส้มคัรกรอกขอ้มูลการสมคัร พร้อม Upload  รูปภาพ และวฒิุการศึกษา เพื่อเป็นไฟลข์อ้มูลในการ 

กรอกใบสมคัร ทาง Website ของระบบการรับสมคัรทางอินเทอร์เน็ต  ได ้ http//www.atc-rta.com  หรือ  

http//www.radd-atc.com   

         7.2.3 ผูส้มคัรจะตอ้งตรวจสอบขอ้มูลท่ีกรอกในใบสมคัรใหถู้กตอ้ง จากนั้นยนืยนัการส่งใบสมคัร (เม่ือผูส้มคัร 

ยนืยนัการส่งใบสมคัรแลว้ ไม่สามารถแกไ้ขขอ้มูลการสมคัรได ้หากตอ้งการแกไ้ขใหติ้ดต่อ เจา้หนา้ท่ีระบบการรับสมคัร

กรมยทุธศึกษาทหารบก เพ่ือท าการแกไ้ขเท่านั้น) 

         7.2.4  ภายหลงัการสมคัรเสร็จส้ิน ผูส้มคัรจะตอ้งพิมพใ์บสมคัรท่ีมีหมายเลขใบสมคัร และใบช าระเงิน เพื่อ 

น าไปช าระเงินตรงตามใบช าระเงิน ซ่ึงปรากฏ ได้แก่ ธนาคารทหารไทย หรือ ธนาคารกรุงไทย  ตั้ งแต่วนัท่ี วนัท่ี 15 

ธนัวาคม 2557 ถึง 31 มกราคม 2558 ตามอตัราค่าธรรมเนียมท่ี กรมยทุธศึกษาทหารบก ก าหนดไว ้

             7.2.4.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครส าหรับบุคคลพลเรือน ทหารกองประจ าการสังกัดกองทัพเรือ 

กองทพัอากาศ กองบญัชาการกองทพัไทย ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม และทหารกองหนุน เป็นจ านวนเงิน  300  บาท 

             7.2.4.2 ค่าธรรมเนียมการสมัครส าหรับทหารกองประจ าการ, พลอาสาสมัคร และอาสาสมัคร 

ทหารพราน สงักดั เป็นจ านวนเงิน 200 บาท 

7.2.5 ภายหลงัจากน าใบช าระเงิน ไปช าระเงินท่ีธนาคาร ธนาคารจะคืนใบช าระเงินในส่วนท่ี 1 ใหก้บัผูส้มคัร      

เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานยนืยนัช าระเงิน ประกอบหลกัฐานในการแสดงในวนัสอบภาควชิาการ 



- 4 - 
 

7.2.6 ผูส้มคัรท่ีมีการช าระเงินภายในก าหนดแลว้  ภายหลงัจากการรับสมคัรเสร็จส้ิน ระบบจะท าการประมวลผล       

เพ่ือจดัล าดบัเลขประจ าตวัสอบให้ ท่านสามารถพิมพบ์ตัรประจ าตวัสอบ ซ่ึงมีการระบุ หมายเลขประจ าตวัสอบ ห้องสอบ 

สถานท่ีสอบ  

ข้อ  8 หลกัฐำนกำรสมคัรสอบทำงอนิเทอร์เน็ต  
 ผูส้มคัรจะตอ้งเตรียมหลกัฐานการสมคัร เพื่อเป็นขอ้มูลในการกรอกใบสมคัรสอบทางอินเทอร์เน็ต และน า
หลกัฐานมายืน่ต่อคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบในการสอบรอบท่ีสอง (ส าหรับผูส้อบผา่นภาควชิาการ) ดงัน้ี 
 8.1 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  พร้อมส าเนา 
 8.2 ส าเนาทะเบียนบา้นตวั,  บิดา,  มารดา สญัชาติเป็นไทยโดยการเกิด พร้อมส าเนา 
 8.3 ขอ้มูลทะเบียนราษฎร ของ  ปู่,  ยา่,  ตา,  ยาย  
 8.4  ส าเนาประกาศนียบตัร หรือ ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.)  หรือ หนงัสือรับรองของสถานศึกษา
แสดงวา่ ก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี  6  สายสามญั  สายอาชีพ  หรือเทียบเท่า พร้อมส าเนา 
 8.5 หลกัฐานทางทหาร แลว้แต่คุณสมบติัการสอบ 
  8.5.1  ใบส าคญัทหารกองเกิน (แบบ สด.9) พร้อมส าเนา ส าหรับทหารกองเกินอาย ุ18 – 22 ปีบริบูรณ์  
  8.5.2  หนงัสือส าคญัฯ (แบบ สด.8) พร้อมส าเนา ส าหรับทหารกองหนุนประเภทท่ี 1 (นศท.) สมคัรได้
หลกัสูตรนกัเรียนนายสิบทหารบก, ทหารกองหนุนประเภทท่ี 1 (พลอาสาสมคัร, อาสาสมคัรทหารพราน) สมคัรหลกัสูตร
นกัเรียนนายสิบทหารบก หรือหลกัสูตรนกัเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ หลกัสูตรใดหลกัสูตรหน่ึง และทหารกองหนุน
ประเภทท่ี 1 (ทหารกองหนุน) สมคัรหลกัสูตรนกัเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ไดห้ลกัสูตรเดียวเวน้ผูอ้ายไุม่เกิน 22 ปี 
บริบูรณ์ ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2536  สามารถสอบแข่งขนัหลกัสูตรนกัเรียนนายสิบทหารบก ไดอี้กหลกัสูตรหน่ึง  
  8.5.3 กรณีทหารกองหนุนไม่มีหนังสือส าคญัฯ (แบบ สด.8) พร้อมส าเนา หากมีส าเนาทะเบียนกอง
ประจ าการ (แบบ สด.3) พร้อมส าเนา หากน าเอกสารมาแสดงตอ้งมีการบนัทึกปลดดา้นหลงัใหเ้รียบร้อย 
  8.5.4 ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขา้เป็นทหารกองประจ าการ (แบบ สด.43) พร้อมส าเนา
ส าหรับทหารกองเกินอาย ุ22 ปีบริบูรณ์ ทั้งน้ีตอ้งผลการตรวจเลือกฯ ตอ้งไม่ขดัต่อการรับราชการทหาร หรือใบรับรองผลฯ     
(แบบ สด.43) ส าหรับทหารกองประจ าการ ซ่ึงผลการจบัสลาก ก าหนดหน่วย/ผลดั เขา้รับราชการทหารกองประจ าการ  
ข้อ 9 หลกัฐำนกำรสมคัรซ่ึงต้องยืน่ต่อคณะกรรมกำรในกำรสอบรอบทีส่อง (ส ำหรับผู้สอบผ่ำนภำควชิำกำร) ตอ้งน ามา
แสดงต่อเจา้หนา้ท่ี กรมยทุธศึกษาทหารบก ในวนัท่ี 10 – 13 มีนาคม 2558 ตามวนัเวลา ท่ีก าหนด 
              9.1 ซองบรรจุเอกสารสีขาว ขนาด 9x10 น้ิวส าหรับบุคคลพลเรือน และซองบรรจุเอกสารสีน ้ าตาล ขนาด 9x10 น้ิว 
ส าหรับทหารกองประจ าการและทหารกองหนุน โดยดาวน์โหลดขอ้มูลปิดหน้าซองเอกสาร ไดท่ี้ ทางเวป็ไซต ์   ยศ.ทบ. 
http//www.atc-rta.com  หรือ  http//www.radd-atc.com 
 9.2 ส าเนาบตัรประจ าตวัสอบ  จ านวน  1  ชุด 
 9.3 ใบสมคัรสอบทางอินเทอร์เน็ต จ านวน  1  ชุด 
 9.4 เอกสารตวัจริง พร้อมส าเนาเอกสาร ตามขอ้  8.1 – 8.5 เวน้ขอ้ 8.3 จ านวน  1  ชุด 
 9.5 เอกสารซ่ึงน ามาแสดงกรณี ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจา้บ้าน หรือส าเนาทะเบียนบ้านท่ีนายทะเบียน
รับรอง ตอ้งแสดงวนั เดือน ปี เกิดท่ีชดัเจน  ระบุสัญชาติเป็นไทยโดยการเกิดของผูส้มคัรและของบิดา  มารดา โดยก าเนิด
ของผูส้มคัรใหช้ดัเจน 
  9.5.1 ในกรณีท่ีบิดา มารดา ไม่ไดอ้ยูใ่นทะเบียนบา้นเดียวกนักบัผูส้มคัรใหน้ าส าเนาทะเบียนบา้นของ
บิดา มารดา มาแสดงดว้ย 
 9.5.2 ในกรณีท่ีบิดา    มารดา     ถึงแก่กรรมและไม่มีช่ืออยู่ในทะเบียน     ให้น าหลักฐานส าเนา  
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ใบมรณบตัร  หรือหลกัฐานอ่ืนของทางราชการมาประกอบ เช่นใบสูจิบตัร, หนงัสือรับรองการเกิด  เพื่อแสดงสญัชาติของ
บิดา มารดา ดว้ย 
  9.5.3 ในกรณีท่ี บิดา มารดา ไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนสมรสแต่มารดาไม่ไดเ้ปล่ียนมาใช้
นามสกุลของบิดา ผูส้มคัรจะตอ้งน าทะเบียนการรับรองบุตร หรือหลกัฐานท่ีแสดงว่าเป็นบิดาหรือมารดาท่ีแทจ้ริงของ 
ผูส้มคัรมาแสดงดว้ย    เช่น   สูติบตัร   เป็นตน้ 
  9.5.4 ในกรณีผูส้มัครมีสถานะเป็นบุตรบุญธรรมของผูอ่ื้น ผูส้มัครจะต้องน าส าเนาทะเบียนของ
บิดามารดาท่ีแท้จริงมาแสดงด้วย  
  9.5.5 ในกรณีช่ือตวัหรือช่ือสกลุไม่ตรง   จะตอ้งน าส าเนาเอกสารการเปล่ียนช่ือหรือนามสกลุ มาแสดง 
      9.6 หลกัฐานการศึกษา 
  9.6.1 ส าเนาทะเบียนประกาศนียบตัรแสดงผลการศึกษาวา่จบการศึกษา  จ านวน  1  ชุด 
  9.6.2 หนงัสือรับรองของสถานศึกษาแสดงวา่ ก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี  6  สายสามญั  สาย
อาชีพ หรือเทียบเท่า ส าหรับผูอ้ยู่ระหว่างเขา้รับการศึกษา ( ตวัอย่างหน้า  30 )  ตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
จ านวน  1  ชุด   
ข้อ   10 หลักฐำนในกำรขอรับสิทธิพิเศษ และ/หรือสิทธิคะแนนเพิ่ม ผูส้มคัรท่ีมีความประสงคจ์ะขอรับสิทธิพิเศษ  หรือ 
ขอรับสิทธิคะแนนเพ่ิม ต้องยื่นแสดงควำมจ ำนงในกำรยื่นหลักฐำนกำรขอรับสิทธิพิเศษ และ/หรือสิทธิคะแนนเพิ่ม โดย
ทำงระบบอินเทอร์เน็ต เพือ่ก ำหนด วนั เวลำ น ำหลกัฐำนตวัจริงมำแสดงต่อกรรมกำรตรวจคะแนนเพิม่ ตำม วัน เวลำ ทีย่ื่น
ควำมจ ำนงด้วยตนเอง พร้อมหลักฐำน ประกอบดว้ย (ใบสมคัร หลกัฐานขอรับสิทธิพิเศษ และ/หรือสิทธิคะแนนเพ่ิม 
พร้อมส าเนาเอกสาร จ านวน  1  ชุด ) ณ กรมยุทธศึกษำทหำรบก ถนนเทอดด ำริ เขตดุสิต กรุงเทพมหำรนคร  มฉิะนั้นถือว่ำ
ท่ำนไม่ขอรับสิทธิตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด  หรือ ส่งหลักฐำนกำรขอสิทธิคะแนนเพิ่มทำงไปรษณีย์  โดยส่งข้อมูลมำยัง 
กรมยุทธศึกษำทหำรบก 41 ถนนเทอดด ำริ เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300 ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวำคม 2557 ถึงวันที่ 5 
กมุภำพนัธ์ 2558 (โดยถือตรำประทบัทำงไปรษณีย์เป็นส ำคญั) 
 10.1 หลกัฐานสิทธิพิเศษด้านการกีฬาตอ้งเป็นเอกสารรับรองความสามารถทางการกีฬาท่ีแสดงว่าเป็น
นกักีฬาตวัแทนทีมชาติ นกักีฬาตวัแทนเยาวชนทีมชาติ นกักีฬานกัเรียนไทยเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬานกัเรียนชิงแชมป์อาเซียน 
หรือนกักีฬาท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ หรือกีฬาเยาวชนแห่งชาติ นกักีฬาท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาสโมสร   นกักีฬา
ท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬากองทพัไทย นักกีฬาท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาสถาบนัการพลศึกษา หรือกีฬาโรงเรียนกีฬา และกีฬา
นกัเรียนของส านกังานพฒันากีฬาและการท่องเท่ียว และนกักีฬาท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาภายในกองทพับกของปีท่ีผา่นมา  ท่ีออก
ให้โดยคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย สถาบนัการพลศึกษาแห่งประเทศไทย  สมาคมการ
กีฬาในแต่ละประเภท  หรือส านักงานคณะกรรมการพฒันากีฬากองทพับก จ ำนวน 20 ชนิดกีฬำ ได้แก่ กรีฑำ มวยสำกล
สมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น แบดมินตัน บำสเกตบอล จักรยำน ฟันดำบ ฟุตบอล ฟุตซอล กอลฟ์ เปตอง รักบี้ฟุตบอล 
เซปักตะกร้อ ตระกร้อลอดห่วง ยิงปืน ว่ำยน ้ำ เทเบิลเทนนิส เทนนิส เทควันโด และวอลเล่ย์บอล  (รายละเอียดการขอใช้
สิทธินกักีฬา ตามขอ้ 11) 
 10.2 หลกัฐานขอรับสิทธิคะแนนเพ่ิมดา้นการทหารทั้งของผูส้มคัรและของบิดามารดา 
  10.2.1 หลกัฐานแสดงวา่ ผูส้มคัรส าเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการฝึกวิชา
ทหาร ตามหลกัสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีท่ี 1 ถึงชั้นปีท่ี 5 ซ่ึงตอ้งเป็นเอกสารท่ีออกให้โดยศูนยฝึ์กก าลงัส ารอง หน่วย
บญัชาการก าลงัส ารอง หรือ หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน  หรือ หน่วยฝึกวิชาทหารของมณฑลทหารบก และจงัหวดั
ทหารบก เท่านั้น ( ตวัอยา่งหนา้ 31 ) 
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  10.2.2 หลกัฐานแสดงวา่ เป็นบุตรของผูท่ี้ไดรั้บพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เขม็กลา้หาญ หรือเหรียญ
กลา้หาญ  
  10.2.3 หลกัฐานแสดงวา่เป็นบุตรของทหาร   ขา้ราชการ   หรือคนงาน ซ่ึงตอ้งประสบอนัตรายถึงทุพพลภาพ
ในขณะปฏิบติัราชการในหนา้ท่ี หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหนา้ท่ี   หรือตอ้งบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซ่ึง
ได้รับบ าเหน็จบ านาญพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  หรือได้รับเงินค่าท าขวญัตามข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหมวา่ดว้ยคนงาน 
    10.2.4 หลกัฐานแสดงวา่เป็นบุตรของทหาร ขา้ราชการ หรือคนงาน ซ่ึงไดก้ระท าหนา้ท่ีในระหวา่ง
เวลาท่ีมีการรบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหวา่งท่ีมีพระบรมราชโองการ ประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ซ่ึงมีสิทธิไดรั้บเวลาราชการเป็นทวคูีณ ตามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
    10.2.5 หลกัฐานแสดงวา่ เป็นทหารกองประจ าการท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีราชการสนามไม่นอ้ยกวา่ 120 วนั 
ก่อนวนัท่ีจะสมคัรเขา้รับการสอบคดัเลือก 
                             10.2.6 หลกัฐานตามขอ้  9.2.3, 9.2.4  และ  9.2.5  ตอ้งมีส าเนาค าสัง่การปฏิบติัหนา้ท่ีแนบมาดว้ย 

ข้อ   11 กำรขอใช้สิทธินักกฬีำ  (ตอ้งเดินทางมาดว้ยตนเอง) 
 ผูส้มคัรท่ีมีความประสงค์จะขอใชสิ้ทธินกักีฬาจะตอ้งมีความสามารถตามระดบันักกีฬาตามท่ี ทบ.ก าหนด และ
ความตอ้งการท่ี ทบ. ตอ้งการในแต่ละปี โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกทำงอินเทอร์เน็ต  สำมำรถยื่นควำมจ ำนงกำรส่งเอกสำร
กำรขอใช้สิทธินักกีฬำ ตำมวัน เวลำ ที่ก ำหนด ทำงอินเทอร์เน็ต  โดยผูส้มคัรน าหลกัฐานวุฒิบตัรการเป็นนักกีฬาตามท่ี
กองทพับกก าหนดมาแสดงดว้ยตนเอง ไดแ้ก่ (วฒิุบตัรทางการกีฬา (เอกสารตวัจริงมา) และส าเนา จ านวน  1  ชุด พร้อม   
ใบสมคัร) มาแสดงต่อกรรมการตรวจหลกัฐานผูข้อใช้สิทธินักกีฬา ตาม วนั เวลา ท่ียื่นความจ านง ณ  กรมยุทธศึกษา
ทหารบก  ถนนเทอดด าริ  เขตดุสิต กรุงเทพฯ  (ตัวอย่างหน้า 28 ) ส าหรับผูย้ื่นหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ให้ยื่น
หลกัฐานการสมคัร ณ กรมยทุธศึกษาทหารบก ในวนัท่ีสมคัร 
               11.1  ผูข้อรับสิทธินักกีฬา จะตอ้งเป็นนักกีฬาท่ีมีความสามารถและมีหนังสือรับรอง วุฒิบัตรการเป็นนักกีฬา 
ตามท่ีกองทพับกไดก้ าหนดระดบันกักีฬาไวแ้สดงต่อคณะกรรมการรับสมคัร ดงัน้ี.- 
            11.1.1 นักกีฬาตัวแทนทีมชาติ  วฒิุบตัรออกใหโ้ดยการกีฬาแห่งประเทศไทย  หรือ  คณะกรรมการ 
โอลิมปิคแห่งประเทศไทย 
  11.1.2 นักกีฬาตัวแทนเยาวชนทีมชาติ   วฒิุบตัรออกใหโ้ดยการกีฬาแห่งประเทศไทย 
  11.1.3 นกักีฬาตวัแทนนกัเรียนไทยเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬานกัเรียนชิงแชมป์เอเชีย หรือนกัเรียนอาเซียน 
วฒิุบตัรออกใหโ้ดยกรมพลศึกษา 
  11.1.4 นกักีฬาท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ       หรือกีฬาเยาวชนแห่งชาติ         นกักีฬาเขตการศึกษา  
วฒิุบตัรออกใหโ้ดยการกีฬาแห่งประเทศไทย 
  11.1.5 นกักีฬาท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาสโมสร   วฒิุบตัรออกใหโ้ดยสมาคมการกีฬาแต่ละประเภท 
  11.1.6 นกักีฬาท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนั    กีฬาสถาบนัการพลศึกษาแห่งประเทศไทย    หรือกีฬาโรงเรียนกีฬา
และกีฬานกัเรียนของสถาบนัการพลศึกษาแห่งประเทศไทย   วฒิุบตัรออกใหโ้ดยสถาบนัการพลศึกษาแห่งประเทศไทย    
  11.1.7 นักกีฬาที่เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬากองทัพไทย   หนังสือรับรองจากส าน ักงานกีฬาทหาร    
กรมยุทธบริการทหาร  กองบญัชาการกองทพัไทย 
  11.1.8 นกักีฬาท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาภายในกองทพับกของปีท่ีผา่นมา วฒิุบตัรออกใหโ้ดยส านกังาน
คณะกรรมการพฒันากีฬากองทพับก  
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 11.2 ผูข้อใชสิ้ทธินกักีฬา เม่ือยืน่หลกัฐานการขอใชสิ้ทธินกักีฬา และมอบหลกัฐานใบรับรองวฒิุบตัรการเป็น 
นกักีฬาตามท่ีก าหนด  ใหก้รรมการรับสมคัรตรวจสอบหลกัฐานในขั้นตน้แลว้    กรรมกำรรับสมคัรฯ จะออกใบนัดให้กบั 
ผู้สมคัรทีข่อใช้สิทธินกักฬีำ เพื่อไปท าการทดสอบความสามารถทางการกีฬา ณ สนามกีฬากองทพับก ถนนวภิาวดีรังสิต 
กรุงเทพมหานคร  ในวันศุกร์ที่  13  ก.พ.2558   เวลำ  0700  ( ทหารกองประจ าการท่ีสมคัรผา่นหน่วย ใหใ้ชใ้บสมคัรขอ
ใชสิ้ทธินกักีฬา (ตวัอยา่งหนา้ 28 )  โดย ใหผู้แ้ทนหน่วยแยกส่งเจา้หนา้ท่ีรับสมคัรในวนัท่ีมายืน่หลกัฐาน ) 
 11.3 การทดสอบความสามารถทางการกีฬาคณะกรรมการทดสอบความสามารถทางการกีฬาจะท าการทดสอบ
ให้กบัผูส้มคัรเพียงประเภทเดียวเท่านั้น ผูส้มคัรท่ีมีความสามารถทางดา้นกีฬาหลายประเภทจะตอ้งตกลงใจเลือกกีฬาท่ี
ตนเองมีความถนดัและเขียนใบสมคัรขอเขา้รับการทดสอบกีฬาเพียงประเภทเดียวตลอดจนตอ้งช าระค่าบริการการใชส้นาม 
จ านวน  60.- บาท (หกสิบบาทถว้น)  ในวนัท่ียืน่หลกัฐานการขอใชสิ้ทธิตามขอ้ 9  
 11.4 ผูท่ี้ไม่ได้ยื่นหลกัฐานการขอใช้สิทธินักกีฬา หรือมีคุณสมบัติทางกีฬาไม่ถูกตอ้ง ตามท่ีกองทัพบกก าหนด          
จะไม่ได้รับใบนัดเขา้รับการทดสอบฯ จากกรรมการฯ ของกรมยุทธศึกษาทหารบก ไปแสดงต่อคณะกรรมการทดสอบ
ความสามารถทางการกีฬา ใน วนั เวลา ท่ีก าหนด   คณะกรรมกำรทดสอบควำมสำมำรถทำงกีฬำ  ถือว่ำท่ำนไม่ได้ยื่นสิทธิ
และมคุีณสมบัตติำมทีก่ ำหนด จะไม่รับท ำกำรทดสอบทุกกรณี 
 11.5 ผูท่ี้เขา้รับการทดสอบความสามารถทางการกีฬา แลว้คณะกรรมการทดสอบลงความเห็นวา่เป็นนกักีฬาท่ี
มีความสามารถในแต่ละระดบัจริง จะตอ้งไดรั้บสิทธิเขา้เป็นนกัเรียนนายสิบทหารบก และ/หรือ ไดสิ้ทธิคะแนนเพ่ิมตามท่ี
กองทพับกก าหนด หากท่านไม่ปฏิบติัตามกฎเกณฑท่ี์ก าหนด ท่านก็จะไม่ไดรั้บสิทธิและไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งส้ิน 
  11.6 การใชสิ้ทธินกักีฬาสงวนไว ้ เฉพำะผู้ทีไ่ด้เข้ำร่วมกำรแข่งขันภำยในเวลำ  2  ปี  นับจำกวนัทีย่ืน่ใบสมคัร
ข้อ 12 วธีิปฏบิัตใินกำรยืน่หลกัฐำนกำรสมคัร(ผูส้อบผา่นภาควชิาการ)  ผู้สมคัรต้องอ่ำนเอกสำรกำรรับสมคัรฉบบันี ้ ให้
เข้ำใจโดยละเอยีด เพื่อเตรียมความพร้อมและหลกัฐานต่างๆ ท่ีก าหนดใหเ้รียบร้อยโดยเฉพาะหลกัฐานของตนเองและของ
บิดา มารดา หลกัฐานสิทธิพิเศษเพื่อขอรับคะแนนเพ่ิมทั้งสิทธิของตนเองและสิทธิท่ีเกิดจาก บิดา มารดา อยา่คิดวา่สมคัร
ก่อนแลว้สามารถจดัเตรียมเอกสารไดท้นั กรมยทุธศึกษาทหารบก  ไดก้ าหนดวนั  เวลา ในการรับสมคัรใหท่้านอยา่ง
พอเพียงอยูแ่ลว้ ผูท่ี้เตรียมตวัพร้อมแลว้เท่านั้น จึงจะเป็นผูมี้โอกาสไดเ้ขา้เป็นนกัเรียนนายสิบทหารบก 
 12.1 เม่ือถึงก าหนดวนัยืน่เหลกัฐานการสมคัรผูส้อบผา่นภาควชิาการ ก่อนการสอบรอบท่ีสอง ผูส้มคัรจะตอ้ง
เดินทางไปยืน่หลกัฐานสมคัรดว้ยตนเอง ใหเ้ตรียมหลกัฐานต่าง ๆ  ตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอ้ 8 บรรจุลงในซองใส่เอกสาร 
(ถา้ไม่มีซองใส่เอกสารจะไม่รับยืน่หลกัฐานผูส้อบผา่นภาควชิาการฯ ) 
 12.2 ผูส้มคัรไดก้รอกขอ้ความในใบสมคัรตามความเป็นจริง  และหลกัฐานท่ีน ามาใชใ้นการสมคัรตอ้งเป็น
หลกัฐานท่ีถูกตอ้ง (ไม่แกไ้ขหรือปลอมแปลงใหผ้ิดจากขอ้เท็จจริง) หากขอ้ความในใบสมคัรหรือหลกัฐานท่ีน ามาใชใ้น
การสมคัรไม่ตรงตามความจริง ไม่ว่าขอ้ความและหลกัฐานนั้น ทางราชการไดต้รวจพบในขั้นตอนการสอบใด ๆ หรือ 
เม่ือรายงานตัวท าสัญญาเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทั้ งสอง หลกัสูตรแล้วก็ตาม  จะถือว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามท่ี
กองทพับกก าหนด  ทางราชการมีสิทธิท่ีจะใหบุ้คคลผูน้ั้น พน้สภาพจากการเป็นนกัเรียนนายสิบทั้งสองหลกัสูตร หรือออก
จากราชการได้  โดยทางราชการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้ งส้ิน และบุคคลผูน้ั้ นจะตอ้งชดใช้ค่าเสียหายให้กับทาง
ราชการตลอดจนถูกด าเนินคดีตามกฎหมายโดยทนัที 
 12.3 ผูส้มคัรเม่ือพิมพบ์ตัรประจ าตวัสอบ ตอ้งจดจ าหมายเลขประจ าตวัสอบใหไ้ด ้หอ้งสอบ สถานท่ีสอบ และ
ตอ้งเก็บรักษาไวจ้นกวา่จะถึงวนัรายงานตวัท าสญัญาเขา้รับการศึกษา ตอ้งพึงระลึกวา่บตัรประจ าตวัสอบ เป็นหลกัฐาน
ส าคญัท่ีผูส้มคัรจะตอ้งติดตวัไวต้ลอดเวลาในหว้งการสอบภาควชิาการ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การสมัภาษณ์ การ
ตรวจโรค การทดสอบสุขภาพจิต  การรายงานตวัเขา้รับการศึกษา ตลอดจนการติดต่อกองอ านวยการรับสมคัรฯ ในขั้นตอน
ต่างๆ ถา้ผูส้มคัรไม่มีบตัรประจ าตวัสอบไปแสดงต่อคณะกรรมการจะไม่มีสิทธิเขา้สอบ 
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 12.4 ผูส้มคัรท่ีมีความประสงคจ์ะขอใชสิ้ทธินกักีฬา ใหน้ าบตัรประจ าตวัสอบ พร้อมหลกัฐาน ใบรับรอง 
วฒิุบตัรการเป็นนกักีฬาไปเขียนใบสมคัรขอใชสิ้ทธินกักีฬาและยืน่หลกัฐานการสมคัร ตามวนั เวลา ท่ีแสดงความจ านง ใน
การรับสมคัรทางอินเทอร์เน็ต เม่ือไปแสดงตนกรรมการตรวจหลกัฐานความถูกตอ้งในขั้นตน้แลว้ จะออกใบนดัใหไ้ปท า
การทดสอบความสามารถทางการกีฬา ท่ีสนามกีฬากองทพับก ใหผู้ส้มคัรเก็บหลกัฐานใบนดั และน าไปยืน่ใหก้บักรรมการ
ทดสอบความสามารถทางการกีฬา ตามวนัเวลา และสถานท่ีท่ีก าหนด (ทั้งน้ีในวนัเขา้รับการทดสอบใหน้ าชุดกีฬาและ
รองเทา้กีฬาไปดว้ย)  
 12.5 ใหผู้ส้มคัรสอบตรวจสอบสถานท่ีสอบภาควชิาการ โดยในบตัรประจ าตวัผูส้มคัรสอบจะระบุสถานท่ีสอบ 
หอ้งสอบ และวนั เวลา ในการสอบ ไวอ้ยา่งชดัเจน อาคารสถานท่ีสอบ ใหดู้แผนท่ี ในค าแนะน า ส่วนแผนผงัท่ีนัง่สอบใหดู้ท่ีหนา้
หอ้งสอบในวนัสอบภาควชิาการ   หากไม่เขา้ใจใหส้อบถามกบัเจา้หนา้ท่ี   ณ   กองอ านวยการสอบของแต่ละสถานท่ี 
ข้อ 13 กำรสอบคดัเลอืกภำควชิำกำร 
 13.1 ก าหนดการสอบภาควชิาการ  
                        - ในวนัที ่ 28 กมุภำพนัธ์ 2558 ณ มหาวทิยาลยัรามค าแหง วทิยาเขตบางนา และ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
รังสิต ส าหรับบุคคลพลเรือน และทหารกองประจ าการ สงักดักองทพัเรือ กองทพัอากาศ  กองบญัชาการกองทพัไทย และ
ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม  
          - ในวนัที ่ 1 มนีำคม 2558 ณ มหาวทิยาลยัรามค าแหง วทิยาเขตบางนา ส าหรับทหารกองประจ าการสงักดั
กองทพับก พลอาสาสมคัร (ประจ าการ) สงักดักองทพับก อาสาสมคัรทหารพรานสงักดักองทพับก และทหารกองหนุน
สงักดักองทพับก 
 13.2 การเตรียมตวัของผูส้มคัรสอบ 
  13.2.1 ขอบเขตความรู้ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย    ตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการวิชาท่ี
ก าหนดใหมี้การสอบ  ประกอบดว้ย  -  วิชาคณิตศาสตร์    -  วิชาวิทยาศาสตร์   -  วิชาภาษาไทย  -    วิชาภาษาอังกฤษ 
จ านวน 4 วชิา ( 120 ขอ้ วชิาละ 30 ขอ้ ใชเ้วลาท าการสอบ  90 นาที) 
  13.2.2 จดจ าก าหนดเวลา และสถานท่ีสอบ  ท่ีคณะกรรมการรับสมคัรไดน้ดัหมายไวโ้ดยแน่ชดั  หากผดิพลาด
ทางราชการจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
  13.2.3 สถานท่ีสอบ หอ้งสอบ และหมายเลขประจ าตวัผูส้อบ จะมีรายละเอียดไวใ้นบตัรประจ าตวัผูส้อบ  
และในวนัสอบภาควิชาการ กรรมการจะน าป้ายปิดประกาศแผนผงัห้องสอบ ท่ีนั่งสอบให้ผูส้มัครได้ทราบอีกคร้ัง  
ณ   สถานท่ีสอบและหนา้หอ้งสอบ 
  13.2.4 ผูส้มคัรสอบตอ้งแต่งกายสุภาพเรียบร้อย  ใส่เส้ือมีปก สีสุภาพ สอดชายเส้ือไวใ้นกางเกง สวมรองเทา้
หุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน คณะกรรมกำรคุมสอบจะไม่อนุญำตให้ผู้สมัครสอบที่แต่งกำยไม่สุภำพ เช่น  
สวมรองเท้ำแตะ หรือ  ใส่เส้ือคอกลม คอว ี หรือ ใส่กำงเกงขำส้ัน   ( ยกเว้นเคร่ืองแบบของสถำบันกำรศึกษำ)   ตลอดจนผู้ที่
ไม่ประพฤติตนเป็นสุภำพชน เข้ำห้องสอบ จนกวา่จะด าเนินการใดๆ ให้เป็นท่ีเรียบร้อย ทั้งน้ีควรเดินทางไป  ถึงสถานท่ี
สอบก่อนเวลาท่ีก าหนด ไม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง    เพื่อใหมี้เวลาในการตรวจสอบแผนผงัหอ้งสอบและท่ีนัง่สอบ   และไม่ควร 
ใหผู้ป้กครองหรือผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งกบัการสอบเขา้มายุง่เก่ียวในหว้งเวลาน้ีจะท าใหเ้กิดความสบัสนกบัตวัผูส้อบเอง 
             13.2.5 ผูส้มคัรตอ้งเตรียมเคร่ืองเขียนมาเองไดแ้ก่ ดินสอด าอยา่งอ่อน (2B) กบัยางลบ เท่านั้น  กรรมการคุม
สอบจะแจกกระดาษค าตอบพร้อมปัญหาสอบให้      หา้มน ากระดาษหรืออุปกรณ์อยา่งอ่ืนเขา้ไปในหอ้งสอบโดยเด็ดขาด 
  13.2.6 ขอ้สอบทุกขอ้จะมีค าตอบท่ีถูกตอ้งเพียงขอ้เดียว ผูใ้ดตอบเกิน 1 ค าตอบ (ระบายทึบหรือท า
เคร่ืองหมายใดๆ เกินกวา่ 1 ขอ้) จะไม่ไดรั้บคะแนนในขอ้นั้น (เคร่ืองจะไม่ตรวจให)้ 
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  13.2.7 หากปรากฏวา่มีการทุจริตหรือมีการช่วยเหลือกนัในขณะสอบ กรรมการคุมหอ้งสอบจะบนัทึกไวใ้น
ใบค าตอบ ทั้งผูช่้วยเหลือและผูรั้บการช่วยเหลือ  ถือวา่หมดสิทธิในการสอบคดัเลือกในปีน้ีและปีตอ่ ๆ ไป 
  13.2.8 กรณีผูช่้วยเหลือเป็นผูอ่ื้น (มิใช่ผูส้มคัรสอบดว้ยกนั) กรมยทุธศึกษาทหารบก จะส่งตวัผูก้ระท า 
ผิดใหก้บัเจา้หนา้ท่ีบา้นเมืองด าเนินการตามกฎหมายโดยทนัที 
 13.3 การเขา้หอ้งสอบ 
  13.3.1 ก่อนถึงเวลาสอบไม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง ใหผู้ส้มคัรสอบทุกนายไปพร้อมท่ีหนา้หอ้งสอบของตวัเอง 
โดยใหผู้ส้มคัรเขา้แถวเรียงตามล าดบัหมายเลขประจ าตวัสอบ (ตามผงัหอ้งสอบและหมายเลขประจ าตวัสอบท่ีไดก้ าหนดไว้
ในวนัรับสมคัรแลว้) 
  13.3.2 ห้ำมน ำอุปกรณ์ทุกชนิดที่ไม่เกีย่วข้อง เข้ำไปในห้องสอบโดยเด็ดขำด เช่น กระเป๋ำสัมภำระต่ำงๆ  
เคร่ืองค ำนวณ  นำฬิกำ โทรศัพท์มอืถือ วทิยุมอืถือ  เพจเจอร์ เคร่ืองมอืส่ือสำร หรือวัสดุอืน่ใดกต็ำมทีก่รรมกำรคุมสอบได้
พจิำรณำแล้วไม่เกีย่วข้องกบักำรสอบนั้นๆ   หำกตรวจพบขณะท ำกำรสอบจะถอืว่ำท่ำนฝ่ำฝืนระเบียบกำรสอบ    
                                         - หำกน ำส่ิงของดงักล่ำวไปในวนัสอบภำควชิำกำร ท่ำนจะต้องส่งมอบให้ญำตมิติรดูแลก่อนเข้ำ
ห้องสอบ    ทั้งนี ้  กองอ ำนวยกำรรับสมคัรฯ  จะจดัถุงภำชนะใส่ของไว้ให้  เพือ่อ ำนวยควำมสะดวกและน ำไปวำงใต้ทีน่ั่ง   
  13.3.3 กรรมการคุมหอ้งสอบจะเรียกผูส้มคัรสอบเขา้หอ้งสอบ ตามล าดบัหมายเลขประจ าตวัสอบเขา้นัง่
ตามผงัท่ีนัง่สอบตามหมายเลขท่ีก าหนด    ผู้สมัครต้องน ำบัตรประจ ำตวัสอบ   และบัตรประจ ำตวัประชำชน / หรือบัตรประจ ำตวั
ทหำรกองประจ ำกำร    มอบใหก้รรมการเพื่อตรวจสอบ และนัง่ใหต้รงกบัหมายเลขท่ีก าหนด 
  13.3.4 เม่ือกรรมการแจกปัญหาสอบและใบกระดาษค าตอบแลว้ ผูส้มคัรตอ้งรอฟังสญัญาณเร่ิมท าขอ้สอบจาก
กรรมการคุมหอ้งสอบเท่านั้น  หา้มเปิดปัญหาสอบก่อนกรรมการสัง่  หา้มท าขอ้สอบก่อนเวลา หากมีขอ้สงสยัใหย้กมือถาม
กรรมการคุมสอบ 
  13.3.5 เม่ือเร่ิมท าขอ้สอบแลว้ กรรมการจะขานเวลาเป็นระยะๆ และจะไม่อนุญาตใหผู้ม้าสายเขา้หอ้งสอบ 
ทุกกรณี ผู้เข้ำสอบต้องอยู่ในห้องสอบจนกระทัง่หมดเวลำสอบ จะออกจำกห้องสอบก่อนเวลำไม่ได้   ไม่วา่จะท าขอ้สอบไดห้รือ 
ไม่ไดก็้ตาม เวน้แต่ในกรณีฉุกเฉิน จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากกรรมการคุมหอ้งสอบเท่านั้น จึงจะออกจากหอ้งสอบได ้
  13.3.6 หา้ม พดู คุย หรือแสดงกิริยาท่าทางท่ีส่อไปในทางทุจริต หา้มหยบิยืน่ส่ิงของใหผู้อ่ื้นโดยพลการ 
  13.3.7 หา้มนัง่ผิดจากหมายเลขท่ีนัง่สอบของตนเอง หรือลงหมายเลขประจ าตวัสอบท่ีไม่ใช่ของตนเองใน
ใบค าตอบ หากตรวจพบจะถือวา่มีเจตนาทุจริตการสอบ 
 13.4 ค าแนะน าในการเขียนใบกระดาษค าตอบ (ตวัอยา่งหนา้  33) 
  13.4.1 รับฟังค าแนะน าจากกรรมการคุมหอ้งสอบ ในการเขียนและระบายรหสั ช่ือนามสกลุ หมายเลข
ประจ าตวัสอบ หากระบายรหสัไม่ถูกตอ้ง เคร่ืองคอมพิวเตอร์จะไม่ตรวจใบค าตอบ และท่านจะไม่ไดค้ะแนน กรรมการ จะ
ถือวา่เป็นความผิดของท่าน 
  13.4.2 การตอบปัญหาสอบ ใหเ้ลือกขอ้ท่ีถูกท่ีสุดและระบายทึบดว้ยดินสอด า ตามท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น ห้ำมใช้
หมกึโดยเดด็ขำด 
  13.4.3 การตอบปัญหาสอบ ใหร้ะบายทึบดว้ยดินสอใหเ้ตม็พอดีในช่องท่ีเห็นวา่ถูกตอ้งเพียงขอ้เดียว อยา่ระบาย
ใหเ้กินช่องหรือระบายไม่เตม็ช่อง 
  13.4.4 ถา้จะเปล่ียนค าตอบใหล้บดว้ยยางลบใหส้ะอาด และระบายทึบดว้ยดินสอ ในขอ้ท่ีเลือกใหม่ 
  13.4.5 อยา่พบักระดาษค าตอบ หรือท าใหก้ระดาษค าตอบฉีกขาด 
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 13.5 เม่ือกรรมการคุมห้องสอบบอกหมดเวลา ให้ผูส้มคัรสอบปฏิบัติตามท่ีกรรมการก าหนด เอกสาร
ปัญหาสอบและกระดาษใบค าตอบใหว้างไวบ้นโตะ๊ใหเ้รียบร้อย หา้มน ากระดาษปัญหาสอบออกจากหอ้งสอบเป็นอนัขาด 
หากตรวจพบวา่ฝ่าฝืนจะถือวา่เป็นผูทุ้จริตในการสอบ 
ข้อ 14 กำรประกำศผลสอบรอบทีห่นึ่ง(ภาควชิาการ)  

 กรมยุทธศึกษาทหารบกจะประกำศรำยช่ือผู้ที่ผ่ำนกำรสอบภำควิชำกำร เรียงตำมล ำดับหมำยเลขประจ ำ 
ตัวสอบ ( มิใช่เรียงตำมล ำดับคะแนนที่สอบได้ เพื่อให้สะดวกต่อกำรตรวจ )  ณ  กรมยุทธศึกษาทหารบก ตามวนั เวลา ท่ี
ก าหนด โดยให้เตรียมหลกัฐานตามขอ้ 8 มาแสดงต่อคณะกรรมการก่อนการสอบรอบท่ีสอง ซ่ึงท่านอาจเสียสิทธิไดห้าก
เกิดขอ้ผิดพลาดอนัเน่ืองจากการไม่ตรวจดูประกาศผลสอบภาควชิาการดว้ยตนเอง 
ข้อ 15 กำรทดสอบในรอบทีส่อง (การสัมภาษณ์  ตรวจประวติัอาชญากรรม วดัขนาดร่างกาย ตรวจโรค และทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย) 
 15.1 ผูท่ี้ผา่นการสอบคดัเลือกภาควชิาการแลว้ ตอ้งเขา้รับการทดสอบในรอบท่ีสอง ทุกนาย รายละเอียดและ 
ขั้นตอนการปฏิบติัต่างๆ จะปิดประกาศใหท้ราบในวนัฟังผลสอบภาควชิาการ ผู้ทีไ่ม่เข้ำรับกำรทดสอบในรอบทีส่อง   ตำม
วนั   เวลำ   ทีก่ ำหนดจะถือว่ำเป็นผู้สละสิทธิ 
 15.2 ผูท่ี้เขา้รับการทดสอบในรอบท่ี 2 จะตอ้งเตรียมตวัใหพ้ร้อมส าหรับการ X-RAY เจาะเลือด ตรวจปัสสาวะ 
การสมัภาษณ์  ทดสอบวา่ยน ้ า และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ( ดึงขอ้  ลุกนัง่ ดนัพ้ืน วิง่)  ตามเกณฑท่ี์ก าหนด โดยผูเ้ขา้รับ
การทดสอบตอ้งเตรียม ชุดกีฬา รองเทา้กีฬา  และกางเกงวา่ยน ้ า มาดว้ยตนเอง 
 15.3 ก่อนเขา้รับการทดสอบในขั้นตอนต่าง ๆ ผูส้มคัรจะตอ้งช าระเงินเป็นค่าใชจ่้าย โดยประมาณ 540.-บาท 
(หา้ร้อยส่ีสิบบาทถว้น) อาจมีการเปล่ียนแปลง จะแจง้ใหท้ราบในวนัประกาศผลสอบภาควชิาการ 
 15.4 ผูส้มคัรตอ้งน าบตัรประจ าตวัสอบ และบตัรประชาชนหรือบตัรทหารกองประจ าการมาแสดงต่อกรรมการ 
ทดสอบในแต่ละสถานี 
 15.5 การตรวจโรค ความเห็นของแพทย ์ จากคณะกรรมการด าเนินงานการรับสมคัรและสอบคดัเลือกบุคคลเขา้เป็น
นกัเรียนนายสิบทหารบก ใหถื้อวา่เป็นเด็ดขาดจะไม่พิจารณาผลการตรวจโรคหรือใบรับรองแพทยจ์ากหน่วยงานอ่ืนทั้งส้ิน 
 15.6      ผูท่ี้ไม่ผา่นการตรวจโรค หรือ ตรวจพบโรคท่ีขดัต่อการรับราชการทหาร      ณ     วนัท่ีก าหนด    กรมยทุธศึกษา 
ทหารบก     ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รับเขา้เป็นนกัเรียนนายสิบทหารบก  , นกัเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ และจะเรียกร้องสิทธิ
ใดๆ จากทางราชการไม่ได ้  
 15.7  การสมัภาษณ์ จะสงัเกตลกัษณะท่าทาง เชาวน์ ปัญญา  
                 15.8     การพิมพล์ายน้ิวมือ      เพื่อตรวจประวติัอาชญากรรมจะกระท าโดยเจา้พนกังานต ารวจท่ีทางส านกังานต ารวจ
แห่งชาติจดัมาสนบัสนุนกรมยทุธศึกษาทหารบก เท่านั้น ผู้สมคัรเสียค่ำธรรมเนียมกำรตรวจสอบประวตั ิรำยละ 100 บำท 
ตามประกาศส านกังานต ารวจแห่งชาติ เร่ือง การจดัเก็บค่าธรรมเนียมการขอส าเนาขอ้มูลข่าวสารของราชการในการตรวจ
ประวติัอาชญากรรม ลงวนัท่ี  5 กนัยายน พ.ศ.2555 
   15.9    การทดสอบวา่ยน ้ า  หากผูเ้ขา้รับการทดสอบไม่สามารถวา่ยน ้ าได ้ในระยะ  25 เมตร  ภายในเวลา  2 นาที  
หรือกระท าการใดๆ ผิดจากเง่ือนไข ท่ีคณะกรรมการก าหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้เป็นนกัเรียนนายสิบทหารบก   
คณะกรรมการจะไม่อนุญาตใหท้ าการทดสอบในสถานีตอ่ไปและจะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีไดช้ าระไปแลว้ก่อนการทดสอบวา่ยน ้ า  
 15.10   การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผูส้มคัรสอบจะตอ้งเขา้รับการทดสอบใหค้รบทุกขั้นตอน  และปฏิบติัได ้
ถูกตอ้งตามท่ีคณะกรรมการก าหนด จึงจะไดรั้บการบนัทึกคะแนน 
ข้อ   16 กำรประกำศผลสอบคดัเลอืกในรอบที่สอง (ขั้นสุดทา้ย) 
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 16.1 ผูท่ี้ผา่นการสอบสมัภาษณ์ การตรวจโรค การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย มิใช่วา่จะไดรั้บการ คดัเลือกเขา้
เป็นนกัเรียนนายสิบทหารบก กรมยุทธศึกษำทหำรบก จะประกำศรำยช่ือผู้ได้รับกำรคดัเลอืกเข้ำเป็นนักเรียนนำยสิบ
ทหำรบก (บุคคลตวัจริง) โดยจะน ำคะแนนสอบภำควชิำกำรของแต่ละบุคคลมำพจิำรณำด้วย (  กรรมวธีิในการประมวลผล 
อาจมีการเปล่ียนแปลง ตามนโยบายของกองทพับก   ซ่ึงจะแจง้ใหท้ราบในวนัทดสอบสมรรถภาพร่างกาย )  
 16.2 นอกจากผูไ้ดรั้บการประกาศรายช่ือตามขอ้ 15.1 แลว้ กรมยทุธศึกษาทหารบก จะประกาศรายช่ือผูท่ี้ผา่น
การคดัเลือกเป็นบุคคลส ารอง ไวจ้ านวนหน่ึง  
 16.3 การประกาศรายช่ือ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกเขา้เป็นนกัเรียนนายสิบทหารบก, นกัเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ 
ประเภทบุคคลตวัจริง จะประกาศเรียงตามล าดบัหมายเลขประจ าตวัสอบ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ  
 16.4 การประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกเป็นบุคคลส ารอง จะประกาศเรียงตามล าดบัคะแนน และล าดบัท่ี
ประกาศจะเป็นล าดบัท่ีจะใชเ้รียกทดแทนบุคคลตวัจริง ท่ีสละสิทธิ หรือ ไม่มารายงานตวั  หรือ ลาออก  จึงขอใหติ้ดตามการ
ประกาศเรียกบุคคลส ารอง ตามวนั เวลาท่ีก าหนด 
 16.5 ผู้สมคัรทีไ่ด้รับกำรประกำศรำยช่ือ ทั้งบุคคลตวัจริง และ บุคคลส ำรอง จะต้องรำยงำนตวัเพือ่ฟังค ำช้ีแจง 
และรับเอกสำรในกำรเตรียมตวัท ำสัญญำเข้ำเป็นนกัเรียนนำยสิบทหำรบก, นักเรียนนำยสิบเหล่ำทหำรรำบ ตำมวนัเวลำที่
ก ำหนด ผู้ไม่มำรำยงำนตวัจะถือว่ำเป็นผู้สละสิทธิ และถูกตดัสิทธิในกำรเข้ำรับกำรศึกษำ ทางราชการจะไม่รับผิดชอบใดๆ  
 16.6 บุคคลท่ีไดรั้บการประกาศรายช่ือเป็นบุคคลส ารอง กรมยทุธศึกษาทหารบก จะเล่ือนข้ึนเป็นบุคคลตวัจริง
ตามล าดบัท่ีไดป้ระกาศ ตามจ านวนบุคคลตวัจริงท่ีสละสิทธิ หรือลาออก  และจะปิดประกาศรายช่ือเรียกบุคคลส ารองตาม
วนัท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น  ( ไม่ตามตวัทางไปรษณียห์รือวธีิอ่ืนๆ )   ผูท่ี้ไม่มารายงานตวัเขา้ท าสญัญาจะถือวา่เป็นผูส้ละสิทธิ 
และจะเรียกบุคคลส ารองล าดบัตอ่ไปเขา้ท าสญัญาทดแทนทนัที 
 16.7 ส าหรับผูท่ี้ กรมยทุธศึกษาทหารบก ประกาศรับเป็นนกัเรียนนายสิบทหารบก และมีอายคุรบ 18 ปีบริบูรณ์ 
ทางราชการถือวา่ เป็นบุคคลท่ีร้องขอเขา้รับราชการเป็นทหารกองประจ าการ ตามพระราชบญัญติัรับราชการทหาร พ.ศ.2497  
ทางราชการจะน าข้ึนทะเบียนเป็นทหารกองประจ าการต่อไป 

ข้อ 17 กำรรับรำยงำนตวั และ ท ำสัญญำ 
 17.1   หลกัสูตรนกัเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ รายงานตวั/ท าสญัญา  ใน วนัท่ี 1- 2  พฤษภาคม  2558  ณ กองพนันกัเรียน  
กรมนกัเรียน โรงเรียนทหารราบ ศูนยก์ารทหารราบ   อ.ปราณบุรี    จว.ประจวบคีรีขนัธ์ 
                17.2 หลกัสูตรนกัเรียนนายสิบทหารบก กรมยทุธศึกษาทหารบก  จะแบ่งผูผ้า่นการสอบคดัเลือกในหลกัสูตร
นกัเรียนนายสิบทหารบก ออกเป็น 2 รุ่น  ตามรายช่ือท่ีประกาศผลสอบในรอบสุดทา้ย  ดงัน้ี  
            -  รุ่นท่ี 1 จะรายงานตวัและท าสญัญา เพื่อเขา้รับการศึกษาใน วนัท่ี 1 - 2  พฤษภาคม 2558    
            - รุ่นท่ี  2  จะรายงานตวัและท าสญัญาเพื่อเขา้รับการศึกษาใน วนัท่ี 1 – 2  พฤศจิกายน 2558                                       
            ณ   กองพนันกัเรียน โรงเรียนนายสิบทหารบก  อ.หวัหิน    จ.ประจวบคีรีขนัธ์  
 17.3 ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกเขา้เป็นนกัเรียนนายสิบทหารบกจะตอ้งน าผูป้กครองและผูรั้บรอง (ผูค้  ้าประกนั) ไปรายงาน
ตวัท าสญัญาตามวนัเวลาและสถานท่ีท่ีก าหนดหากไม่ปฏิบติัตามก าหนดท่ีประกาศนดั จะถือวา่เป็นผูส้ละสิทธิ กรมยทุธศึกษา
ทหารบก จะเรียกบุคคลส ารองทดแทนทนัที 
 17.4 ผูรั้บรอง(ผูค้  ้าประกนั)  ตอ้งเป็นขา้ราชการสญัญาบตัรประจ าการหรือขา้ราชการพลเรือนตั้งแต่ ระดบั 3 
ข้ึนไป   (ไม่ใช่พนกังานบริษทัหรือพนกังานรัฐวสิาหกิจ)   และมีอายไุม่เกิน 58 ปี 
 17.5 ผูรั้บรอง (ผูค้  ้าประกนั) ตามขอ้ 16.4 มีสิทธิรับรอง ค ้าประกนับุคคลเขา้เป็นนกัเรียนนายสิบทหารบก 
ไดไ้ม่เกิน   2   นาย 
 17.6 ผูป้กครอง หมายถึง 
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  17.6.1 บิดา 
  17.6.2 มารดา  (ถา้บิดาถึงแก่กรรมหรือไร้ความสามารถ     หรือไดรั้บมอบอ านาจจากบิดา) 
  17.6.3 ผูป้กครอง (ถา้บิดา มารดาถึงแก่กรรม หรือเป็นผูท่ี้ไดรั้บมอบอ านาจจากบิดามารดาของผูส้มคัร) 
  17.6.4 ผูป้กครอง ตอ้งใหค้  ายนิยอมใหผู้ส้มคัรเขา้เป็นนกัเรียนนายสิบทหารบก,   นกัเรียนนายสิบเหล่า
ทหารราบ  ท าสญัญากบักองทพับกและตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบ          ระหวา่งท่ีผูส้มคัรเขา้รับการศึกษาเป็นนกัเรียนนายสิบ
ทหารบก ,  นกัเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ      รวมทั้งการละเมิดสญัญา ภายหลงัเม่ือส าเร็จการศึกษา หรือเม่ือบรรจุเขา้รับ
ราชการแลว้ก็ตาม 
   17.7 หลกัฐานท่ีตอ้งน ามาในวนัท าสญัญาเขา้เป็นนกัเรียนนายสิบทหารบก  , นกัเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ  
  17.7.1 หลกัฐานของผูส้มคัร 
   - บตัรประจ าตวัผูส้มคัรสอบและบตัรประจ าตวัประชาชน 
   - รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว จ านวน 6 รูป แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ถ่ายคราวเดียวกนั 
   - ระเบียนแสดงผลการศึกษา (รบ.) หรือประกาศนียบตัร ฉบบัตวัจริง 
   - ทะเบียนบา้นของตนเอง บิดา   มารดา   ฉบบัตวัจริง 
   - หลกัฐานส าเร็จการฝึกวชิาทหารชั้นปีท่ี 3 (รด.ปี 3 ) (ถา้มี)  ฉบบัตวัจริง 
   - ใบ สด.8 หรือ สด.3 (ส าหรับผูจ้บ รด. ปี 3 และข้ึนทะเบียนกองประจ าการแลว้)  ฉบบัตวัจริง 
   - หลกัฐานการเปล่ียนช่ือ – ช่ือสกลุ  ฉบบัตวัจริง (ถา้มี) 
   - ใบมรณะบตัรของ   บิดา   มารดา   ฉบบัตวัจริง (ถา้มี) 
   17.7.2 หลกัฐานของผูป้กครอง 
   - ทะเบียนบา้น ฉบบัตวัจริง 
   - หนงัสือยนิยอมของผูป้กครอง ฉบบัตวัจริง 
   - ใบมรณบตัรหรือทะเบียนหยา่ ฉบบัตวัจริง (ถา้มี) 
   - หลกัฐานการเปล่ียนช่ือ - นามสกุล ฉบบัตวัจริง (ถา้มี) 
   - บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือบตัรประจ าตวัประชาชนของผูป้กครองและคู่สมรส 
   - หนงัสือยนิยอมการท านิติกรรมของคู่สมรส (ถา้มี) 
   17.7.3 หลกัฐานของผู้รับรอง (ผู้ค ำ้ประกนั) 
   - บัตรประจ ำตวัข้ำรำชกำร ฉบับตวัจริง (เป็นขา้ราชการชั้นสญัญาบตัรประจ าการหรือขา้ราชการ 
พลเรือนระดบั 3 ข้ึนไปและมีอายไุม่เกิน 58 ปี) 
   - หนังสือรับรองกำรเป็นข้ำรำชกำร(ระบุต าแหน่งผูค้  ้าประกนัในปัจจุบนั)ซ่ึงออกโดยส่วนราชการ 
และมีผูบ้งัคบับญัชาผูมี้อ านาจลงนาม   ฉบับตวัจริง กรณีผู้ค ำ้ประกนั    2 คน  ต้องใช้ฉบับตวัจริง 2 ฉบับ 
   - ทะเบียนบ้ำนของผู้ค ำ้ประกนั และคู่สมรส (ถา้มีคู่สมรส)  ฉบับตวัจริง 
   - หนังสือยินยอมการท านิติกรรมของคู่สมรส พร้อมบัตรประจ าตวัราชการหรือบัตรประจ าตวั
ประชาชน ฉบับตวัจริง    (ถา้มี) 
  17.7.4 หลกัฐานเอกสารต่างๆ ฉบบัตวัจริงของผูส้มคัร ผูป้กครองและผูค้  ้าประกนั ตอ้งถ่ายเอกสาร ดว้ย
กระดำษถ่ำยเอกสำรขนำด A 4  อย่ำงละ  2  ฉบับ โดยยงัไม่ตอ้งรับรองส าเนาเอกสารใดๆ ทั้งส้ิน 
  17.7.5 กรณีผูส้มคัรท่ีรายงานตวัท าสญัญาอายเุกิน 20 ปี ไม่ตอ้งใชผู้ป้กครอง 
  17.7.6 ผูส้มคัรในส่วนของทหารกองประจ าการ ตอ้งมีหลกัฐานเพ่ิมเติมนอกเหนือจากขอ้ 16.7.1 ในวนั
เขา้รายงานตวัท าสญัญา ดงัน้ี 
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   - หนงัสือรับรองและยนิยอมใหเ้ขา้เป็นนกัเรียนนายสิบทหารบก ของผูบ้งัคบัหน่วย ตั้งแต ่ ผูบ้งัคบั 
กองพนัข้ึนไป  ฉบบัตวัจริง 
   - ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขา้รับราชการทหารกองประจ าการ (สด.43) ฉบบัตวัจริง 
   - ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขา้รับราชการทหารกองประจ าการ (สด.43) ท่ีระบุวา่
ร้องขอเขา้กองประจ าการ ฉบบัตวัจริง (ในกรณีร้องขอเขา้รับราชการเป็นทหารกองประจ าการ)  ฉบบัตวัจริง 
   - ส าเนาค าร้องขอสิทธิลดวนัรับราชการทหารกองประจ าการ (ทบ.101-132) ท่ีรับรองโดยสสัดี
จงัหวดั หรือ สสัดีอ าเภอท่ีเขา้รับการตรวจเลือก (ถา้มี) 

ข้อ 18 กำรเดนิทำงไปรำยงำนตวัเข้ำรับกำรศึกษำ 
 18.1 จดจ า วนัเวลา สถานท่ี รับรายงานตวั ตามท่ีไดช้ี้แจงใหท้ราบในวนันดัฟังค าช้ีแจงของแต่ละหลกัสูตร 
 18.2 เดินทางไปรายงานตวัท าสญัญาเพื่อเขา้รับการศึกษา พร้อมกบัน าผูป้กครองและผูรั้บรอง(ผูค้  ้าประกนั)โดย
มีเอกสารหลกัฐานต่างๆ ตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอ้   16.7  ใหถู้กตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์ 
 18.3 ผูไ้ม่ไปรายงานตวั ท าสญัญา ตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนด ถือวา่เป็นผูส้ละสิทธิ 

ข้อ 19 สิทธิของนักเรียนนำยสิบทหำรบก, นักเรียนนำยสิบเหล่ำทหำรรำบ ระหว่ำงเข้ำรับกำรศึกษำ (อาจมีการ
เปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมท่ีทางราชการก าหนด) 
 19.1 ไดรั้บการแจกจ่ายเคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองนอน และอุปกรณ์การศึกษาตามท่ีทางราชการก าหนด 
 19.2 เบ้ียเล้ียงประจ าวนั วนัละ 75.- บาท 
 19.3 เงินเดือน ในระหวา่งศึกษา ไดรั้บเงินเดือน พ.1 ชั้น 13  เดือนละ 3,070  .- บาท (หรือตามท่ี ทบ. ก าหนด) 
 19.4    หลกัสูตรนกัเรียนนายสิบทหารบกจะไดรั้บสิทธิในการเขา้ศึกษาตอ่ท่ีโรงเรียนเตรียมทหาร ในแต่ละปี
กองทพับก จะคดัเลือกนกัเรียนนายสิบทหารบก โดยพิจารณาจากผลการศึกษา คะแนนรายวชิา คะแนนความประพฤติ และ 
คะแนนรวมสูงสุดระหวา่งเขา้รับการศึกษา ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก ตามหลกัเกณฑท่ี์กองทพับกก าหนด   เพื่อส่งเขา้
ศึกษาต่อท่ีโรงเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้) เท่าจ านวนท่ีทางราชการก าหนด ส ำหรับ
หลกัสูตรนักเรียนนำยสิบ  เหล่ำทหำรรำบ เนื่องจำกเป็นหลกัสูตรพเิศษ จงึไม่ได้รับสิทธินี ้
 19.5 สิทธินกัเรียนนายสิบทหารบก ระหวา่งเขา้รับการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร 
              -   เม่ือกองทพับกอนุมติัใหน้กัเรียนนายสิบทหารบกเขา้รับการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร    กรมยทุธศึกษา 
ทหารบก จะออกค าสัง่บรรจุและแต่งตั้งยศ เป็นสิบตรีประจ าการ ตั้งแต่วนัท่ีบรรจุเขา้เป็นนกัเรียนเตรียมทหาร 
              - ไดรั้บเงินเดือนตามสิทธิของขา้ราชการทหาร  ตลอดเวลาท่ีมีสภาพเป็นนกัเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้) 
 19.6 การเลือกเหล่า นกัเรียนนายสิบทหารบก จะด าเนินการเลือกเหล่าเม่ือเขา้รับการศึกษาไประยะเวลาหน่ึงแลว้ 
โดยพจิารณาจากผลการศึกษา  ความตอ้งการของทางราชการ และ/หรือ ตามความสมคัรใจของนกัเรียนนายสิบทหารบก 

ข้อ 20 กำรพ้นสภำพของนกัเรียนนำยสิบทหำรบก, นักเรียนนำยสิบเหล่ำทหำรรำบ 
 20.1 การสัง่ใหน้กัเรียนนายสิบทหารบก, นกัเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ พน้สภาพจากการเป็นนกัเรียนนายสิบ
ทั้ง 2 หลกัสูตร   มี  2  ประการ 
  20.1.1 ถอนทะเบียน กระท าเม่ือมีสาเหตตุ่อไปน้ี 
   20.1.1.1 ตาย  
   20.1.1.2 ลาออก 
   20.1.1.2 ป่วย (แพทยท์หารไม่นอ้ยกวา่ 3 นาย ลงความเห็น) 
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   20.1.1.4 ผูป้กครองหรือผูรั้บรองไม่สามารถจะรับหนา้ท่ีต่อไป และนกัเรียนผูน้ั้นไม่สามารถหา
ผูป้กครองหรือผูรั้บรองใหม่แทนได ้
   20.1.1.5 หยอ่นความสามารถในการศึกษา 
   20.1.1.6 ถูกตดัคะแนนความประพฤติเกินกวา่คร่ึงในรอบปี 
   20.1.1.7 สอบตกและผูบ้งัคบับญัชาเห็นวา่ไม่ควรใหศึ้กษาต่อ 
   20.1.1.8 เอกสารหรือขอ้ความส่วนใดส่วนหน่ึง   ในการด าเนินการสมคัรเขา้เป็นนกัเรียนนายสิบ 
ทหารบกเป็นเทจ็ 
  20.1.2 ไล่ออก   นกัเรียนนายสิบทหารบกถูกไล่ออกเน่ืองจากความผิดอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
   20.1.2.1 เป็นจ าเลยในความผิดทางอาญา แมค้  าพิพากษาจะไม่ถึงส้ินสุดก็ตาม เวน้แตค่วามผิดฐาน
ลหุโทษ หรือประมาท 
   20.1.2.2 ประพฤติตนเส่ือมเสียช่ือเสียง เกียรติยศ  เกียรติศกัด์ิ   เป็นเหตุใหเ้ส่ือมเสียเกียรติยศ  
เกียรติศกัด์ิของตนหรือหมู่คณะอยา่งร้ายแรง 
   20.1.2.3 ผิดวนิยัอยา่งร้ายแรงจนเป็นเหต ุ หรืออาจเป็นเหต ุ ใหเ้ส่ือมเสียเกียรติยศ เกียรติศกัด์ิ 
ของตนหรือหมู่คณะ หรือกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงใหเ้ห็นวา่ เป็นผูท่ี้ไม่สามารถเป็นนายทหารประทวนต่อไปได ้
 20.2 นกัเรียนนายสิบทหารบก จะถกูถอนทะเบียนใหพ้น้สภาพจากการเป็นนกัเรียนนายสิบทหารบก หรือ 
ถูกไล่ออกก็ตาม  ถา้ผูถู้กถอนทะเบียนหรือถูกไล่ออกจากความเป็นนกัเรียนนายสิบทหารบก         ยงัรับราชการไม่ครบตาม 
พระราชบญัญติัรับราชการทหาร ใหส่้งตวัผูน้ั้นกลบัไปยงัมณฑลทหารบก หรือจงัหวดัทหารบก       ซ่ึงผูน้ั้นไดข้ึ้นทะเบียน 
ทหารกองประจ าการ        และใหรั้บราชการเป็นทหารกองประจ าการต่อไป       จนกวา่จะครบก าหนดแลว้จึงปลดออกจาก 
กองประจ าการไปตามระเบียบ และไม่มีสิทธ์ิเขา้เป็นนกัเรียนนายสิบทหารบกไดอี้กต่อไป 
ข้อ 21 กำรชดใช้ค่ำเสียหำย 
 ในกรณีท่ีนกัเรียนนายสิบทหารบกตอ้งพน้สภาพจากความเป็นนกัเรียนนายสิบทหารบก หรือรับราชการไม่ครบ 
ก าหนดตามสญัญา จะตอ้งชดใชค้่าเสียหายตามระบุไวใ้นสญัญาทุกประการ 
ข้อ 22 ค ำแนะน ำและข้อพงึระมดัระวงั 
 22.1 อ่านเอกสารแนะน าฉบบัน้ีใหช้ดัเจนทั้งผูป้กครอง  ผูรั้บรอง และผูส้มคัรก่อนตดัสินใจสมคัรสอบ    หากมี
ขอ้สงสยัใหส้อบถามกบัคณะกรรมการของกรมยทุธศึกษาทหารบก ท่านจะไดค้  าตอบและรายละเอียดท่ีถูกตอ้ง 
 22.2 การเดินทางไปติดต่อในสถานท่ีราชการ ทั้งการสมคัรสอบ การสอบภาควชิาการ ต้องแต่งกำยสุภำพ
เรียบร้อย เส้ือมปีก สีสุภำพ สอดชำยเส้ือในกำงเกง สวมรองเท้ำหุ้มส้น   มิฉะนั้นทางราชการ จะไม่รับสมคัรหรือพิจารณาไม่ให้
เขา้หอ้งสอบแลว้แต่กรณี  ส ำหรับทหำรกองประจ ำกำรทุกนำยทีส่มคัรสอบในส่วนของทหำรจะต้องแต่งเคร่ืองแบบทุกคร้ัง 
ท่ีมาติดต่อราชการโดยเฉพาะการสอบภาควชิาการถา้ไม่แต่งเคร่ืองแบบใหถู้กตอ้งจะไม่ใหเ้ขา้หอ้งสอบในทุกกรณี 
 22.3 หลกัฐาน  เอกสาร  ในการสมคัรสอบเขา้เป็นนกัเรียนนายสิบทหารบก  ท่ีทางราชการไดก้ าหนดไว ้ ท่าน
ตอ้งเตรียมใหพ้ร้อมในวนัเดินทางมาสมคัร โดยเฉพาะหลกัฐานสิทธิพิเศษ สิทธิคะแนนเพ่ิม ถา้ไม่น ามามอบใหก้รรมการ
ในวนัสมคัรท่านจะไม่ไดรั้บสิทธิ ไม่รับเอกสารเพ่ิมเติมทางไปรษณีย ์
 22.4 จดจ าก าหนดเวลา  และสถานท่ี ในการสอบตามตารางเวลาใหแ้น่ชดั   มิฉะนั้นอาจจะเสียสิทธิในการสอบ 
 22.5 บตัรประจ าตวัสอบ ตอ้งเก็บรักษาไวใ้หดี้ท่ีสุด และตอ้งน ามาแสดงต่อกรรมการทุกขั้นตอนท่ีมีการสอบ 
(พร้อมบตัรประจ าตวัประชาชน)  กรมยทุธศึกษาทหารบก  จะออกบตัรประจ าตวัสอบแทนฉบบัเดิม ใหก้บัผูส้มคัรท่ีท า
บตัรประจ าตวัช ารุดหรือสูญหาย แต่ผูส้มคัรจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการออกบตัร และ ตอ้งติดต่อดว้ยตนเองเท่านั้น 
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 22.6 ในวนัสมคัรวนัสอบคดัเลือกตามขั้นตอนต่างๆไม่จ าเป็นตอ้งน าผูป้กครองหรือผูรั้บรองไปดว้ย โดยเฉพาะ
ในวนัสอบภาควชิาการ  ทางราชการจะไม่อนุญาตใหผู้ป้กครองหรือบุคคลอ่ืนเขา้ไปในบริเวณท่ีท าการสอบโดยเด็ดขาด 
 22.7 ในวนัประกาศผลสอบภาควชิาการ  ประกาศผลการสอบขั้นสุดทา้ย  การประกาศเรียกบุคคลส ารอง 
ทดแทนบุคคลตวัจริง ผูส้มคัรควรมาดูประกาศผลสอบดว้ยตนเอง เพ่ือฟังค าช้ีแจงและรายละเอียดในการปฏิบติัไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง   (ไม่มีใครรับผิดชอบหรือต่อรองสิทธิแทนท่านได ้) 
 22.8 อยา่ใชเ้อกสาร หรือหลกัฐานใดๆ ท่ีปลอมแปลง หรือเป็นเทจ็ หากตรวจสอบพบ นอกจากท่านจะไม่ได้
เขา้เป็นนกัเรียนนายสิบทหารบกแลว้ ยงัจะตอ้งถูกด าเนินคดีอาญาอีกดว้ย 
 22.9 อย่ำเช่ือค ำแอบอ้ำงใด อย่ำให้สินจ้ำงรำงวลัแก่ผู้ใดทั้งส้ิน จงใช้ควำมสำมำรถของตวัท่ำนเองให้มำกทีสุ่ด 
เพรำะไม่มผู้ีใดทีจ่ะให้กำรช่วยเหลอืท่ำนได้ นอกจำกควำมสำมำรถและควำมพร้อมของตวัท่ำนเอง 
 22.10 หากมีขอ้สงสยัประการใด   สามารถติดต่อสอบถามท่ี กองอ านวยการรับสมคัร   กรมยทุธศึกษาทหารบก 
ถนนเทอดด าริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หมายเลขโทรศพัท์ (ทศท.) 0-2241-4068 - 9,  
0-2243-6124 – 6 ,  0-2241-4036 , 0-2241-4046 , 0-2241-1660 ต่อ 1234  และโทรศพัทภ์ายในของกองทพับก หมายเลข 
95430 , 95433 , 95446 , 95447  ต่อ 1234   หรือท่ี กองอ านวยการรับสมคัร 0-2241-0274 , 0-2297-6190   และ  96190 
 22.11 ประกาศผลสอบ  ท่ีกรมยทุธศึกษาทหารบก  ดุสิต   กรุงเทพฯ           
                ตรวจผลสอบ www.atc-rta.com  และ Audio Text  หมายเลข  1900  888  522  (นาทีละ 6 บาททุกเครือข่าย)  หรือ
ผา่นระบบ SMS โดยพิมพ ์ NCO ตามดว้ยรหสัประจ าตวัสอบ แลว้กดส่งขอ้ความมาท่ี 4847821 
 

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

http://www.atc-rta.com/
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ผนวก ก 

ขนำดพกิดัของร่ำงกำยและบญัชีโรคหรือควำมผดิปกตหิรือควำมพกิำรซ่ึงขัดต่อกำรเป็นนักเรียนนำยสิบ 
ประกอบ  ระเบียบกองทพับก  ว่ำด้วยนักเรียนนำยสิบทหำรบก  พ.ศ.  2547 

1. ขนาดพิกดัของร่างกาย  
      อาย ุ

( ปี ) 
การขยายของปอด ( ซ.ม. ) ความสูง 

( ซ.ม.)  
น ้าหนกั 
( ก.ก ) 

หมายเหต ุ
หายใจเขา้ หายใจออก 

18  - 19 78 75 160 48 ใชเ้กณฑน้ี์เป็นอยา่งต ่า 
20 ข้ึนไป 79 76 160 48 

  
2. มาตรฐานสดัส่วนของร่างกาย:    ใชค้่าดชันีมวลกาย (BMI)    เป็นเกณฑต์ามท่ีกรมยทุธศึกษา 

ทหารบกก าหนด  (ตามตาราง BMI หนา้ท่ี  21) 
3. บญัชีโรคหรือความผิดปกติหรือความพิการซ่ึงขดัต่อการเป็นนกัเรียนนายสิบ 

3.1  ร่างกายผิดปกติ  หรือวกิลรูปหรือพิการ 
  3.1.1  หนา้ผดิรูปจนดูน่าเกลียดอยา่งหน่ึงอยา่งใด  ดงัต่อไปน้ี 
 3.1.1.1  อมัพาตท่ีหนา้  (Facial  paralysis) 
 3.1.1.2  เน้ือกระตุก  (Tics) 
 3.1.1.3  แผลเป็นหรือปานท่ีหนา้   มีเน้ือท่ีตั้งแต ่ 1.5  ตารางน้ิวข้ึนไป  หรือมีความยาว 
มากจนดูน่าเกลียด 
 3.1.1.4  เน้ืองอก  (Benign  neoplasm)  ท่ีหนา้มีขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลางตั้งแต่  5  ซ.ม.   ข้ึนไป 
 3.1.2 ปากผิดรูปจนดูน่าเกลียด เช่น แหวง่ หรือผดิรูปจนพดูไม่ชดั 
   3.1.3 ช่องปากผิดรูป หรือผิดปกติจนพดูไม่ชดั 
   3.1.4 ซอกคอ หรือ ซอกรักแร้ติดกนั 
   3.1.5 แขน หรือ ขา 
 3.1.5.1 ยาวไม่เท่ากนั หรือผิดรูปจนมองเห็นไดช้ดั 
 3.1.5.2 โคง้เขา้หรือออก 
 3.1.5.3 ลีบหรือบิดเก 
   3.1.6 มือ หรือ เทา้ 
 3.1.6.1 ลีบหรือบิดเก 
 3.1.6.2 เทา้ปุก 
   3.1.7 น้ิวมือ หรือ น้ิวเทา้ 
 3.1.7.1 บิดเก และท างานไม่ถนดั 
 3.1.7.2 ดว้นถึงโคนเลบ็ 
 3.1.7.3 มีจ านวนเกินกวา่หรือนอ้ยกวา่ปกติ 
 3.1.7.4 ช่องระหวา่งน้ิวมือหรือน้ิวเทา้ติดกนั 
   3.1.8 คนเผือก 
  3.2  กระดูกและกลา้มเน้ือ 
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   3.2.1 ขอ้ติด (Ankylosis)  หรือหลวมหลุดง่าย 
           3.2.2 โรคขอ้หรือความผิดปกติของขอ้ ดงัต่อไปน้ี 
                                   (ก) ขอ้อกัเสบเร้ือรัง (Chronic Arthritis) 
                                                        (ข) ขอ้เส่ือมเร้ือรัง (Chronic Osteoarthritis) 
                                    (ค) โรคขอ้และกระดูกสนัหลงัอกัเสบเร้ือรัง (Spondyloarthropathy)   
   3.2.3 คอเอียงหรือแขง็ท่ือจากกระดูกหรือกลา้มเน้ือพิการ 
   3.2.4 กระดูกสนัหลงัคด หรือโก่ง หรือแอ่นจนเห็นไดช้ดั 
   3.2.5 กระดูกอกัเสบ (Osteomyelitis) 

3.2.6 กลา้มเน้ือเห่ียวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or contracture) 
  3.3 ผิวหนงั 
   3.3.1 โรคผิวหนงัเร้ือรังซ่ึงยากต่อการรักษาหรือเป็นท่ีน่ารังเกียจ 
   3.3.2 แผลเป็น ไฝ ปาน ท่ีส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย มีขนาดตั้งแต ่1.5 x 1.5 น้ิวข้ึนไปหรือมาก 
จนดูน่าเกลียด 
   3.3.3 มีรอยสกับนส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
   3.3.4 เน้ืองอกเลก็ ๆ เป็นปุ่ม ๆ ท่ีผิวหนงัของร่างกาย (Molluscum  fibrosum)   
   3.3.5 ฝังมุก 
   3.3.6โรคผิวหนงัลอกหลุดตวัผิดปกติแต่ก าเนิดชนิดเด็กดกัแด ้ (Lamellar Ichthyosis & 
Congenital Ichthyosiform Erythroderma) 
  3.4  ตา 
   3.4.1 สายตาผิดปกติแมเ้พียงขา้งเดียว โดยท่ีแกไ้ขใหเ้ป็น Spherical Equivalent แลว้เกินกวา่ 
1.5 ไดออปเตอร์  Spherical Equivalent นั้นมีความหมายวา่ ในการตรวจสายตานั้น ถือสายตาสั้นหรือยาวเป็นส าคญัถา้มี
สายตาเอียงร่วมดว้ยจะแกส้ายตาเอียงนั้นใหเ้ป็นสายตาสั้นหรือยาว คือท าใหเ้ป็น Spherical Equivalent ถา้แกส้ายตาสั้นหรือ
ยาวนั้น เกินกวา่ 1.5 ไดออปเตอร์ ก็ถือวา่ไม่สามารถเป็นนกัเรียนนายสิบทหารบกได ้
   3.4.2 บอดสี 
   3.4.3 ตาเหล่ (Squint) จนปรากฏชดั 
   3.4.4 ลูกตาสัน่ (Nystagmus) 
   3.4.5 แกว้ตาขุ่น (Cataract) 
   3.4.6 กระจกตาขุ่น (Opacity of cornea) 
   3.4.7 กระจกตาอกัเสบเร้ือรัง (Chronic interstitial Keratitis) 
   3.4.8 หนงัตาแหวง่จนเสียรูป 
   3.4.9 หนงัตาตก 
   3.4.10 หนงัตามว้นเขา้ (Entropion) หรือหนงัตามว้นออก (Extropion) 
   3.4.11 ช่องหนงัตา (Palpebral fissure) กวา้งไม่เท่ากนัจนดูน่าเกลียด 
   3.4.12 ตอ้หิน        

3.4.13 ประสาทการเคล่ือนไหวลูกตาไม่ท างานสูญเสียอยา่งถาวร (Cranial never 3rd, 4 th,6 th)” 
  3.5  หู คอ จมูก 
   3.5.1 ใบหูผดิรูปหรือผดิขนาดจนปรากฏชดั 
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   3.5.2 ช่องหูมีหนองเร้ือรัง 
   3.5.3 แกว้หูทะลุ 
   3.5.4 การไดย้นิเสียงผิดปกติ 
   3.5.5 โรคหรือความพิการใดๆ ท่ีท าใหเ้สียงผิดปกติ 
   3.5.6 เพดานโหว ่หรือเพดานสูงจนพดูไม่ชดั 
   3.5.7 จมูกผิดรูปจนดูน่าเกลียด เช่น บ้ี หรือ แหวง่ 
   3.5.8 ริดสีดวงจมูก (Nasal polyp) 
   3.5.9 ต่อมทอนซิลอกัเสบเร้ือรังและโตมาก (ในวนัตรวจเพื่อเขา้รับเป็นนกัเรียนนายสิบ) 
   3.5.10 พดูติดอ่าง 
  3.6  ฟัน 
 3.6.1 มีฟันไวเ้ค้ียวอาหารไดไ้ม่ครบตามหลกัเกณฑ ์ คือ ก าหนดฟันกราม (Molars) และฟัน
กรามนอ้ย (Premolars) อยา่งนอ้ยขา้งบน 6 ซ่ี และขา้งล่าง 6 ซ่ี ฟันหนา้ ( Incisors and canines) ขา้งบน 4 ซ่ี ขา้งล่าง 4 ซ่ี ฟัน
ท่ีถอนไปแลว้หากไดรั้บการใส่เรียบร้อยมัน่คงหรือดว้ยวธีิท าสะพาน (Bridge) จึงใหน้บัเป็นจ านวนซ่ีได ้ ฟันตามจ านวน
ดงักล่าวขา้งตน้นั้นจะตอ้งไม่มีลกัษณะดงัน้ี 
 3.6.1.1 ฟันเป็นรูผท่ีุไม่ไดรั้บการอุด หรืออุดดว้ยวตัถุท่ีไม่ถาวร 
 3.6.1.2 ฟันท่ีอุดหรือท าครอบไม่เรียบร้อย 
 3.6.1.3 ฟันน ้ านม 
 3.6.1.4 ฟันตาย เวน้แต่คลองประสาทไดรั้บการอุดท่ีถูกตอ้งแลว้ 
 3.6.1.5 ฟันยาวผิดปกติ หรือข้ึนผิดท่ี หรือ เกจนไม่สามารถท่ีจะจดัใหส้บกนัไดก้บัฟัน
ธรรมดาหรือฟันปลอม 
 3.6.1.6 มีการท าลายอยา่งรุนแรงของอวยัวะท่ีรองรับตวัฟันเช่น กระดูก เหงือก เยือ่หุม้รากฟัน  
  3.6.2 มีช่องวา่งระหวา่งฟันหนา้ห่างจนดูน่าเกลียด 
   3.6.3 การสบของฟันท่ีผิดปกติอยา่งมากจนท าใหใ้บหนา้ผดิรูป หรือการเค้ียวอาหารธรรมดา
ไม่ไดผ้ล 
   3.6.4 ถุงน ้ า (Cysts) การอกัเสบท่ีเร้ือรังโรคเหงือกอกัเสบอยา่งรุนแรงหรือพยาธิสภาพอ่ืนๆ 
ในปากเช่นฟันคุด ฟันท่ียงัไม่ข้ึน หรือฟันท่ีข้ึนผิดท่ี ซ่ึงสภาพการเช่นน้ี อาจท าใหเ้กิดอนัตรายต่ออวยัวะขา้งเคียง หรือ 
สุขภาพของผูส้มคัร 
  3.7  หวัใจและหลอดเลือด 
   3.7.1 หวัใจพิการแต่ก าเนิด (Congenital  heart  disease) 
   3.7.2 ล้ินหวัใจพิการ 
   3.7.3 หวัใจวาย และมีเลือดคัง่ (Congenital  heart  failure) 
   3.7.4 การเตน้ของหวัใจผิดปกติ เร็วกวา่ 100 คร้ัง / นาที หรือชา้กวา่ 50 คร้ัง / นาที 
   3.7.5 อนิวริซึมของหลอดเลือดใหญ่ 
   3.7.6 หลอดเลือดด าขอดท่ีขาหรือ แขน ซ่ึงเป็นมากจนเห็นไดช้ดั 

3.7.7 โรคเลือดหรืออวยัวะสร้างเลือดผิดปกติอยา่งถาวรและอาจเป็นอนัตรายถึงชีวติ 
  3.8 ระบบหายใจ 
   3.8.1 วณัโรคปอด (Pulmonary tuberculosis) 
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   3.8.2 หลอดลมอกัเสบเร้ือรัง (Chronic bronchitis) 
   3.8.3 หลอดลมขยายพอง (Brochiectasis) 
   3.8.4 หืดหลอดลม 
   3.8.5 มีน ้ าหรือหนอง หรือลมในช่องเยือ่หุม้ปอด 
   3.8.6 หลอดลมอกัเสบซ่ึงก าลงัปรากฏอาการฟังไดช้ดัเจน 
  3.9 ระบบทางเดินอาหาร 
   3.9.1 ตบัแขง็ (Cirrhosis of liver) 
   3.9.2 ฝีท่ีตบั (Abscess of liver) 
               * 3.9.3 ดีซ่าน (Jaundice) 
               * 3.9.4 ริดสีดวงทวารหนกัท่ีเห็นชดัเจน 
               * 3.9.5 ฝีคณัฑสูตร (Perianal abscess) 
               * 3.9.6 ไสเ้ล่ือน 

3.9.7 ตบัอกัเสบเร้ือรัง (Chronic Hepatitis) 
 3.10 ระบบทางเดินปัสสาวะ อวยัวะสืบพนัธ์ุ รวมทั้งกามโรค 
   3.10.1 ไตอกัเสบเร้ือรัง 
   3.10.2 ไตพองเป็นถุงน ้ า (Hydronephrosis or polycystic Kidney) 
   3.10.3 ไตพองเป็นถุงหนอง (Pydrocele) 
   3.10.4 น่ิวในไตจนท าใหไ้ตเส่ือมสมรรถภาพอยา่งถาวร (Renal calculus with permanent 
impairment or renal function) 
   3.10.5 กล่อนน ้ า (Hydrocele) 
   3.10.6 หลอดเลือดด าขอดท่ีถุงอณัฑะ (Varicocele) 

3.10.7 กะเทย (Hermaphrodism) 
                              * 3.10.8 กามโรคท่ีปรากฏอาการอยา่งหน่ึงอยา่งใด 
  3.11 ระบบจิตประสาท 
     3.11.1 โรคจิต (Psychosis)       
      3.11.2 โรคทางจิตเวช 
             (ก) โรคจิตท่ีมีอาการรุนแรงหรือเร้ือรัง 
                                         1)โรคจิตเภท (Schizophrenia) 
                                      2)โรคจิตกลุ่มหลงผิด (Resistant Delusional Disorder, Induced Delusional Disorder) 
                                                               3) โรคสคิซโซแอฟแฟ็คทีป (Schizoaffective Disorder) 
                                     4) โรคจิตท่ีเกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to Brain Damage and Dysfunction) 
                                   5) โรคจิตอ่ืนๆ (Unspecified Nonorganic Psychosis) 
                                                        (ข) โรคอารมณ์แปรปรวนท่ีมีอาการรุนแรงหรือเร้ือรัง 
              1) โรคอารมณ์แปรปรวน (Manic Episode ,Bipolar Affective Disorder) 
           2) โรคอารมณ์แปรปรวนท่ีเกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder, due to 
Brain Damage and Dysfunction and to Physical Disorder) 
             3) โรคอารมณ์แปรปรวนอ่ืน  ๆ(Other Mood (Affective) Disorder, Unspecified Mood Disorder) 
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          4) โรคซึมเศร้า (Depressive Disorder, Recurrent Depressive Disorder) 
                                 (ค) โรคพฒันาการทางจิตเวช 
          1) จิตเจริญล่าชา้ท่ีมีระดบัเชาวปั์ญญา 70 หรือต ่ากวา่ (Mental Retardation) 
            2) โรคหรือความผิดปกติในการพัฒนาการของทักษะทางสังคมและภาษา 
(Pervasive Developmental Disorder)  
   3.11.3 อมัพาต หรือการเคล่ือนไหวผิดปกติ 
   3.11.4 โรคลมชกั (Epilepsy) 
   3.11.5 ปัญญาอ่อน (Mental deficiency) 
   3.11.6 ใบ ้
  3.12 ระบบต่อมไร้ท่อ 
               * 3.12.1 โรคคอพอก (Simple goiter) 
   3.12.2 ธยัโรทอกธิโคซิส 
   3.12.3 มิกซิเดมา (Myxedema) 
   3.12.4 เบาหวาน (Diabetes mellitus) 
   3.12.5 โรคอว้นพ ี(Obesity)  
   3.12.6 ภาวะต่อมธยัรอยดท์ างานมากผิดปกติ (Hyperthyroidism) 
  3.13 โรคของเลือดและอวยัวะก่อก าเนิดเลือด (Disease of blood and blood forming organ)  
ผิดปกติอยา่งถาวรและอาจเป็นอนัตราย 
  3.14 โรคติดเช้ือ หรือโรคเกิดจากปาราสิต (Infectious and parasitic disease) 
   3.14.1 โรคเร้ือน 
   3.14.2 โรคเทา้ชา้งท่ีปรากฏอาการ 
   3.14.3 วณัโรคของอวยัวะอ่ืน 
               * 3.14.4 โรคคุดทะราด หรือรองพ้ืน (Yaws) 
   3.14.5 โรคติดต่ออนัตราย 
  3.15 เน้ืองอก 
   3.15.1 เน้ืองอกไม่ร้าย (Benign neoplasm)   ท่ีมีขนาดใหญ่ 
   3.15.2 เน้ืองอกร้าย (Malignant neoplasm)  ไม่วา่จะเป็นแก่อวยัวะใด 
  3.16 โรคพิษสุราเร้ือรังหรือติดยาเสพติดใหโ้ทษ 
  3.17 โรคหรือความพิการใด ๆ    ซ่ึงมิไดร้ะบุไว ้   แต่คณะกรรมการแพทยเ์ห็นวา่ไม่สมควรรับเป็น 
นกัเรียนนายสิบทหารบก 
  3.18 โรคเอดส์ 
 * ถา้ตรวจพบหลงัรับเขา้เป็นนกัเรียนนายสิบแลว้ส่งไปรับการรักษาโดยไม่ตอ้งปลด 
 

- - - - - - - - - - - - 
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ตำรำงมำตรฐำนสัดส่วนของร่ำงกำย : ใช้ค่ำดชันีมวลกำย ( BMI ) 

 ต ่ากว่า ยอมรับได ้(-2) เกณฑ ์BMI ท่ีมีค่าเป็นปกติ ยอมรับได ้(+2) สูงเกิน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

171 46.7856 49.7097 52.6338 55.5579 58.482 61.4061 64.3302 67.2543 70.1784 73.1025 76.0266 78.9507 81.8748 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

 

ว่ำยน ำ้   25   เมตร   ภำยใน    2    นำที 
หำกผู้เข้ำรับกำรทดสอบไม่สำมำรถว่ำยน ำ้ได้ภำยในเวลำทีก่ ำหนด     จะถือว่ำผู้เข้ำรับกำรทดสอบ 

ขำดคุณสมบัตใินกำรเข้ำเป็นนกัเรียนนำยสิบทหำรบก  คณะกรรมกำรจะไม่อนุญำตให้เข้ำรับกำรทดสอบในสถำนีต่อไป 

ดันพืน้  ( ภำยใน 2 นำที) 

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 
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ลุก-น่ัง  (ภำยใน    30   วนิำท)ี 

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   

ดึงข้อ 

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 

 

วิง่  1,000 เมตร 

เวลำ (นำท)ี คะแนน เวลำ (นำท)ี คะแนน เวลำ (นำท)ี คะแนน เวลำ (นำท)ี 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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ผนวก ค 
ตวัอยา่งใบสมคัรและการกรอกหลกัฐานการสมคัรสอบทางอินเทอร์เน็ต  

ใบสมัครกำรสอบคัดเลอืก บุคคลเข้ำเป็นนักเรียนนำยสิบทหำรบก    

ประจ ำปีกำรศึกษำ  2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1.ข้อมูลกำรสมคัร 

สมคัรกลุ่มสอบ     หลกัสูตรนกัเรียนนายสิบทหารบก                                                                       

ประเภทผูส้มคัร        1. บุคคลพลเรือน (กองเกิน)                                                                       
       2. บุคคลพลเรือน (กองหนุน นศท.)                                                            
       3. ทหารกองประจ าการสงักดักองทพัเรือ, กองทพัอากาศ อายไุม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์     
       4. ทหารกองประจ าการสงักดักองทพับก อายไุม่เกิน 24 บริบูรณ์                                
       5. พลอาสาสมคัร(ใหเ้ลือกไดห้ลกัสูตรเดียวระหวา่ง นนส. หรือ นนส.เหล่า ร.)          
       6. อาสาสมคัรทหารพราน (ใหเ้ลือกไดห้ลกัสูตรเดียวระหวา่ง นนส. หรือ นนส.เหล่า ร.)                                                     

**อาสาสมคัรทหารพรานท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ 1 หรือ ขอ้ 2 ใหส้มคัรหลกัสูตร นนส. ไดห้ลกัสูตรเดียวเท่านั้น**            

 

 

 

 

 

 

2.ข้อมูลผู้สมคัร 
ช่ือ - นามสกลุ     นายรักชาติ       ยิง่ชีพ                      
เลขประจ าตวัประชาชน    1 2345 67890 333                                    
เกิดวนัท่ี       1         เดือน   มกราคม    พ.ศ.    2540       

สัญชาติ       ไทย                  ศาสนา       พุทธ                    
บา้นเลขท่ี        12          หมู่ท่ี        1     ถนน    เทอดด าริ            ต าบล    พระนครไชยศรี             
อ าเภอ           ดุสิต                      จงัหวดั         กรุงเทพมหานคร       รหสัไปรษณีย ์       10300                 
หมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้                                             

3.หลกัฐำนทำงทหำร 
หนงัสือส าคญั(แบบ สด.8) หรือ ใบส าคญั (แบบ สด.9) เลขท่ี      178       ลง          20 ส.ค.35                                   
ทะเบียนกองประจ าการ (แบบ สด.3 ) เลขท่ี           -         ลง              -           
เหล่าทหาร                                   นามหน่วย                                           

 4.กำรศึกษำ 

การศึกษา   ก าลงัศึกษาอยู ่    จบการศึกษา 
ระดบัการศึกษา    ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย                                                                                        
วฒิุการศึกษา        ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6                                                                                     
ช่ือสถานศึกษา   โรงเรียนสามเสนวทิยาลยั                  เกรดเฉล่ีย       3.29                                            
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6.ข้อมูลมำรดำ 
ช่ือ - นามสกลุ   นางสมใจ            ยิง่ชีพ                                                                        
เลขประจ าตวัประชาชน     1 2345 67890 332                                                      
สญัชาติ    ไทย                 ศาสนา       พทุธ                

7.ข้อมูลปู่ 
ช่ือ - นามสกลุ    นายปาน               ยิง่ชีพ                                                                    
เลขประจ าตวัประชาชน    1 2345 67890 301                                                                    
สญัชาติ    ไทย                ศาสนา        พทุธ                    

8.ข้อมูลย่ำ 
ช่ือ - นามสกลุ      นางพร  ค าใส                                                                  
เลขประจ าตวัประชาชน     1 2345 67890 302                                                                 
สญัชาติ     ไทย            ศาสนา            พทุธ                

9.ข้อมูลตำ 
ช่ือ - นามสกลุ      นายทองดี รักบา้นเกิด                                                         
เลขประจ าตวัประชาชน     1 2345 78900 100                                                      
สญัชาติ      ไทย              ศาสนา          พทุธ                

10.ข้อมูลยำย 
ช่ือ - นามสกลุ       นางประทุม         รักบา้นเกิด                                                            
เลขประจ าตวัประชาชน        1 2345 78900 101                                                   
สญัชาติ                     ศาสนา                           

11.คะแนนเพิม่ 
คะแนนเพ่ิม     มี      ไม่มี 
วนัยืน่หลกัฐาน     15  ธ.ค.57                                                  
 

5.ข้อมูลบิดำ 
ช่ือ - นามสกลุ   นายชูชีพ           ยิง่ชีพ                                                                             
เลขประจ าตวัประชาชน     1 2345 67890 330                                                                        
สญัชาติ     ไทย            ศาสนา      พทุธ                   
 บิดาเป็นขา้ราชการทหาร 
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 ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้ความท่ีกรอกในขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ หากปรากฎในภายหลงัว่าขอ้มูลการสมคัร
หรือเอกสารต่าง ๆ   ท่ีขา้พเจา้ไดน้ ามายื่นหรือแสดงต่อคณะกรรมการหรือเจา้หน้าท่ีในวนัท่ีก าหนด ขดัต่อคุณสมบติัของผูส้อบ
คดัเลือกตามระเบียบของ กรมยทุธศึกษาทหารบก ขา้พเจา้ขอสละสิทธ์ิในการสอบคดัเลือก และจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งส้ิน  

                                                                                         ลงช่ือผูส้มคัร         นายรักชาติ        ยิง่ชีพ                        
                                                               (             นายรักชาติ      ยิง่ชีพ                ) 

ผนวก ง 
ตวัอยา่งใบสมคัรและการกรอกหลกัฐานการสมคัรสอบทางอินเทอร์เน็ต  

ใบสมัครกำรสอบคัดเลอืก บุคคลเข้ำเป็นนักเรียนนำยสิบเหล่ำทหำรรำบ    

ประจ ำปีกำรศึกษำ  2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.ข้อมูลกำรสมคัร 

สมคัรกลุ่มสอบ     หลกัสูตรนกัเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ                                                                       

ประเภทผูส้มคัร             1. ทหารกองประจ าการสงักดักองทพับก อายไุม่เกิน 24 บริบูรณ์                                 
( เฉพาะผูมี้คุณสมบติัรับราชการมาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี ก่อน พ.ค.58 หรือผูค้รบก าหนดปลด พ.ค.58  
และมีความประสงคส์มคัรสอบ นนส. เหล่า ร.เพียงอยา่งเดียว )   
       2. พลอาสาสมคัร (ใหเ้ลือกไดห้ลกัสูตรเดียวระหวา่ง นนส. หรือ นนส.เหล่า ร.) 
       3. อาสาสมคัรทหารพราน (ใหเ้ลือกไดห้ลกัสูตรเดียวระหวา่ง นนส. หรือ นนส.เหล่า ร.)  
( เฉพาะผูเ้คยรับราชการทหารกองประจ าการในหน่วยจนครบก าหนดปลด สงักดั ทบ. เท่านั้น )   
       4. ทหารกองหนุน                                                       

 

 

 

 

 

 

2.ข้อมูลผู้สมคัร 
ช่ือ - นามสกลุ     พลทหารรักชาติ       ยิง่ชีพ                      
เลขประจ าตวัประชาชน    1 2345 67890 333                                    
เกิดวนัท่ี       1         เดือน   มกราคม    พ.ศ.    2534       

สัญชาติ       ไทย                  ศาสนา       พุทธ                    
บา้นเลขท่ี        22          หมู่ท่ี        12     ถนน    เทอดด าริ            ต าบล    พระนครไชยศรี             
อ าเภอ           ดุสิต                      จงัหวดั         กรุงเทพมหานคร       รหสัไปรษณีย ์       10300                 
หมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้                                             

3.หลกัฐำนทำงทหำร 
หนงัสือส าคญั(แบบ สด.8) หรือ ใบส าคญั (แบบ สด.9) เลขท่ี      178       ลง          20 ส.ค.35                                   
ทะเบียนกองประจ าการ (แบบ สด.3 ) เลขท่ี           -         ลง              -           
เหล่าทหาร  ราบ                                 นามหน่วย    ศูนยก์ารทหารราบ                              

                                                                                 4.กำรศึกษำ 

การศึกษา   ก าลงัศึกษาอยู ่    จบการศึกษา 
ระดบัการศึกษา    ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย                                                                                        
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6.ข้อมูลมำรดำ 
ช่ือ - นามสกลุ   นางสมใจ            ยิง่ชีพ                                                                        
เลขประจ าตวัประชาชน     1 2345 67890 332                                                      
สญัชาติ    ไทย                 ศาสนา       พทุธ                

7.ข้อมูลปู่ 
ช่ือ - นามสกลุ    นายปาน               ยิง่ชีพ                                                                    
เลขประจ าตวัประชาชน    1 2345 67890 301                                                                    
สญัชาติ    ไทย                ศาสนา        พทุธ                    

8.ข้อมูลย่ำ 
ช่ือ - นามสกลุ      นางพร  ค าใส                                                                  
เลขประจ าตวัประชาชน     1 2345 67890 302                                                                 
สญัชาติ     ไทย            ศาสนา            พทุธ                

9.ข้อมูลตำ 
ช่ือ - นามสกลุ      นายทองดี รักบา้นเกิด                                                         
เลขประจ าตวัประชาชน     1 2345 78900 100                                                      
สญัชาติ      ไทย              ศาสนา          พทุธ                

5.ข้อมูลบิดำ 
ช่ือ - นามสกลุ   นายชูชีพ           ยิง่ชีพ                                                                             
เลขประจ าตวัประชาชน     1 2345 67890 330                                                                        
สญัชาติ     ไทย            ศาสนา      พทุธ                   
 บิดาเป็นขา้ราชการทหาร 
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 ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้ความท่ีกรอกในขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ หากปรากฎในภายหลงัว่าขอ้มูลการสมคัร
หรือเอกสารต่าง ๆ   ท่ีขา้พเจา้ไดน้ ามายื่นหรือแสดงต่อคณะกรรมการหรือเจา้หน้าท่ีในวนัท่ีก าหนด ขดัต่อคุณสมบติัของผูส้อบ
คดัเลือกตามระเบียบของ กรมยทุธศึกษาทหารบก ขา้พเจา้ขอสละสิทธ์ิในการสอบคดัเลือก และจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งส้ิน  

                                                                                         ลงช่ือผูส้มคัร         นายรักชาติ        ยิง่ชีพ                        
                                                               (             นายรักชาติ      ยิง่ชีพ                ) 

                                                                                     ใบสมคัรขอใช้สิทธินักกฬีำ 

                                                                                                                                   ล าดบั................................................. 
 หมายเลขประจ าตวัสอบ.............................................. 

โทรศพัท.์............................................* 
1.  ขา้พเจา้(นาย/พลฯ).........................................................*หมายเลขประจ าตวัประชาชน ........................................ 
2.  วนั/เดือน/ปี ท่ีสมคัร.........................................................* สถานท่ีรับสมคัร............................................................* 
3.  ชนิดกีฬา..................................................................................................................................................(ชนิดเดียว)* 
4.  ระดบัความสามารถนกักีฬา                ทีมชาติ                                                             กีฬาสโมสร 
                     เยาวชนทีมชาติ                   กีฬานกัเรียนนกัศึกษา                                       ตวัแทนนกัเรียนไทย                                     
                      กีฬากองทพัไทย                กีฬาแห่งชาติหรือเยาวชนทีมชาติ                      อ่ืนๆ ระบุ........................... 
5.  การแข่งขนัคร้ังสุดทา้ย 
 5.1  เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา................................................ 5.2   เป็นตวัแทน.(ทีมชาติ, เขต ฯลฯ).........................* 
 5.3  หว้งเวลาการแข่งขนั..................................................... 5.4  ไดรั้บเหรียญ.......................................................* 
6.  หลกัฐานท่ีส่งมาพร้อมน้ี 
 6.1  ใบประกาศนียบตัร    จ านวน..............................ใบ* 6.2  ใบรับรอง   จ านวน.....................................ใบ* 
7.  สถานการศึกษา ระดบั ม.ปลาย หรือเทียบเท่า....................................................................................................* 
 7.1  วฒิุการศึกษา              ม.6                   ปวช.                  7.2  ผลการศึกษา......................................................... 
8   ค่าสมคัรขอใชสิ้ทธินกักีฬา  จ านวน .................................................บาท 

      ลายมือช่ือ................................................................... ผูส้มคัร * 
       (..............................................................) ตวับรรจง * 

/ 

 
 

ประทบัตรำ 
ยศ.ทบ. 

   
 

 
 

 

  

ส่วนที ่ 1 

0-0000-00000-00-0 วทิยา    อยูเ่ยน็ 
7 ก.พ.54 

ฟุตบอล

 

2 1 

 

ช่ือโรงเรียน 
/ 

ส.อ. 

 

 

10.ข้อมูลยำย 
ช่ือ - นามสกลุ       นางประทุม         รักบา้นเกิด                                                            
เลขประจ าตวัประชาชน        1 2345 78900 101                                                   
สญัชาติ         ไทย          ศาสนา       พทุธ                  

11.คะแนนเพิม่ 
คะแนนเพ่ิม     มี      ไม่มี 
วนัยืน่หลกัฐาน     15  ธ.ค.57                                                  
 



- 29 - 
 

      ลายมือช่ือ.....................................................กรรมการรับสมคัร
       (.................................................................) 

 
 
 

ล าดบั................................................. 
 หมายเลข ประจ าตวัสอบ.............................................. 

โทรศพัท.์............................................* 
1. ขา้พเจา้ ( นาย / พลฯ )............................................................................................................................................* 
2. หมายเลขประจ าตวัประชาชน ...............................................................................................................................* 
3.  ชนิดกีฬา............................................................................................................................................( ชนิดเดียว )* 
4.    ให้น าใบนดัน้ี พร้อมหลกัฐานวฒิุบตัรทางการกีฬาและเอกสารรับรองผลการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
หรือ เทียบเท่า  ฉบบัจริง แสดงต่อคณะกรรมการในวนัสมคัรขอใชสิ้ทธินักกีฬา และ ให้น า หลกัฐานทั้งหมด (ฉบบั
จริง)   พร้อมบัตรประจ าตวัสอบมาแสดงต่อคณะกรรมการฯ เพ่ือขอเขา้รับการทดสอบความสามารถทางการกีฬา                                
ณ สนามกีฬากองทพับก   ถ.วิภาวดีรังสิต  กรุงเทพฯ  ในวันศุกร์ที่  13 ก.พ.2558 เวลำ 0700 ( ค่าใชส้ถานท่ีทดสอบ             
60.- บาท ใหจ่้ายในวนัรับสมคัร )    (ทหารกองประจ าการ ท่ีขอใชสิ้ทธินกักีฬา ให้ใชแ้บบฟอร์มฉบบัน้ีดว้ย และ หาก
มิไดส้มคัรดว้ยตนเอง ให้ผูแ้ทนหน่วย ยื่นหลกัฐานการสมคัร พร้อมช าระเงินค่าสนาม จ านวน 60 บาท ณ กรมยุทธ
ศึกษาทหารบก แลว้เจา้หนา้ท่ีออกบตัรและตรวจสอบแลว้จะส่งคืน ส่วนท่ี  2  ใหไ้วเ้ป็นหลกัฐาน) 

(ตัวอย่ำง) 
หนังสือรับรองควำมประพฤติและยนิยอมของผู้บังคับบัญชำ 

 
 

 
ที ่กห ………………................……..  

 
 
 

( ส่วนราชการเจา้ของหนงัสือ ) 
 

วนัท่ี …....…….. เดือน ………...........…..…..……..…. พ.ศ. ………………….  
 
เร่ือง รับรองความประพฤติและยนิยอม 
เรียน เจา้กรมยทุธศึกษาทหารบก 
   
 1. ขา้พเจา้ ............................................................................................. ต  าแหน่ง .......................................................................................................................................... 
สงักดั .................................................................................................................................... ขอรับรองวา่.....................…………………………………….....................................……... เป็น
ทหารกองประจ าการ รุ่นปี พ.ศ. ...…………..….... ผลดัท่ี .…….…... เขา้รับราชการเม่ือ ........….….........................…......... และครบก าหนดปลดออก
จากกองประจ าการใน ........................... ระหวา่งรับราชการเป็นผูมี้ .............................................…...................……......... 
 2. หน่วยไดต้รวจสอบคุณสมบติัของทหารกองประจ าการในขั้นตน้แลว้เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น
ตามท่ีกรมยทุธศึกษาทหารบกก าหนด และหน่วยยนิยอมให ้ ..........................................…………………............……….............................…… สมคัรสอบเขา้
เป็นนกัเรียนนายสิบทหารบก และถา้หาก ......................................…………………………………………................................................................. สอบคดัเลือกเขา้
เป็นนกัเรียนนายสิบทหารบกได ้ หน่วยจะยนิยอมส่งตวัใหเ้ขา้รับการศึกษาเป็นนกัเรียนนายสิบทหารบกต่อไป 

ส่วนที ่ 2 

วทิยำ   อยู่เยน็ 

วทิยา    อยูเ่ยน็ 
0-0000-00000-00-0 
ฟุตบอล 

123456 
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 จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ 
 
         ขอแสดงความนบัถือ 
            ลงช่ือ  ...............................…………….............................................................  

            (..........................……………............................................... ) 
       ต  าแหน่ง .............…........................................…………........................................... 
 
( ส่วนราชการเจา้ของเร่ือง ) 
โทร. ............................................................... 

หมำยเหต ุ
1.  เป็นหนงัสือภายนอกท่ีใชติ้ดต่อภายในกระทรวงกลาโหม ตามระเบียบกองทพับก วา่ดว้ยงานสารบรรณ 
2.  ผูล้งนามรับรองตอ้งเป็นผูบ้งัคบัหน่วยตน้สงักดั ต าแหน่งผูบ้งัคบักองพนัหรือเทียบเท่าข้ึนไป 
3. หนงัสือรับรองฉบบัน้ี ในวนัสมคัรใหใ้ชส้ าเนาหรือภาพถ่ายแนบพร้อมใบสมคัร ส าหรับตวัจริงใหน้ าไปมอบในวนัท า

สญัญาเขา้เป็นนกัเรียนนายสิบทหารบก 
 
 
 

(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   

ติดรูปถ่าย 
ขนาด  1  น้ิว 
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………………..………………......... 

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

( ประทบัตรำโรงเรียน ) 
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(ตัวอย่ำง) 
หนังสือรับรองกำรฝึกวิชำทหำร 

 

  
 
ที ่.………….……/……………….…..   

        

  

 

กรมกำรรักษำดินแดน 
 

หนังสือส ำคญัประจ ำตวัแสดงวทิยฐำนะฉบับนีแ้สดงว่ำ 
 

..................................................................................................................................................................................................... 

 ไดส้ าเร็จการฝึกวชิาทหารชั้นปีท่ี ..................................... ประจ าปีการศึกษา .................................................................................. 
จากส านกัศึกษา ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

ตามหลกัสูตรท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนด 

ตามกฎหมาย  วา่ดว้ย  การส่งเสริมการฝึกวชิาทหาร 
ระหวา่งรับราชการฝึกวชิาทหารมีความประพฤติ ................................................................................................................................................................... 
  ใหไ้ว ้ ณ  วนัท่ี ..................................................................................…........... 

 

พลโท 
 ( .....................................................................................................................) 
 เจา้กรมการรักษาดินแดน / 
 ผูบ้ญัชาการหน่วยบญัชาการรักษาดินแดน 
 
 
หมำยเหตุ     ผูท่ี้ขอสิทธิคะแนนเพ่ิม ตอ้งมีหนงัสือรับรองของกรมการรักษาดินแดนตามตวัอยา่ง  หรือใบรับรองการฝึก 
                     วชิาทหารของหน่วยฝึกวชิาทหาร มณฑลทหารบก จงัหวดัทหารบก เท่านั้น 
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(ตัวอย่ำง) 
หนังสือรับรองไปรำชกำรทพั 

 

  
 
 

ที ่.……………/……….. 
 

  
 
 

ทบ. 101 – 046 

หนังสือรับรองกำรไปรำชกำรทพั 
………………………….. 

 
       วนัท่ี ….…….. เดือน …………..…..……..…. พ.ศ. ………………….  

 
เรียน เจา้กรมยทุธศึกษาทหารบก 
   
  ดว้ย .........................................………...........................…………....................  ประเภท ..........................................................................  
สงักดั............................................................................................................................. .........................................………………..........................   มีภูมิล าเนาอยูท่ี่ 
บา้น.................................  หมู่ท่ี.........................................…………...........  ถนน.......…...................………….................................................................................. 
ต าบล ..........………………..................................... อ าเภอ.....................…....................…................... จงัหวดั..........................……............................................... 

ไดย้ืน่ค  าร้องขอใหก้รมสารบรรณทหารบก  ตรวจสอบประวติัราชการของ................…………..................................……............................. 

และรับรองการไปราชการทพั  จึงขอรับรองวา่................................................................................................ เคยไปราชการทพั ดงัน้ี.- 
 1.  ...................................……......................................................................................……………............................................................... 
 2.  ...................................……......................................................................................……………............................................................... 
 3.  ...................................……......................................................................................……………............................................................... 
  กบัไดรั้บเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์เป็นเกียรติ  คือ.- 
 1.  ...................................……......................................................................................……………............................................................... 
 2.  ...................................……......................................................................................……………............................................................... 
 3. ........................................……......................................................................................……………............................................................... 
  
 
      ( ลงช่ือ ) ................................................................................…................ 
                  ต าแหน่ง ..................................................................................................... 
 
รับรองวา่ถูกตอ้ง 
( ลงช่ือ ) ................................................................................  
                     เจา้หนา้ท่ีผูต้รวจสอบประวติั 
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ตัวอย่ำงกำรเขยีนใบค ำตอบ 

 
 

 
 

ช่ือ นายสมพร พลเย่ียม  ให้เขียนให้อ่านออก 

 

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

นายสมพร พลเย่ียม 

นายสมพร พลเย่ียม 

 

 

 
ตัวอย่ำงกำรเขียนหมำยเลข  และ 
ระบำยหมำยเลขประจ ำตัวสอบ 

ในกระดำษค ำตอบ 
 

 
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 

แผนทีโ่ดยสังเขป กรมยุทธศึกษำทหำรบก ( ยศ.ทบ. ) 
                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถนนเศรษฐศิริ  รถเมลส์าย 9 , 125 

 

ซอยระนอง 1 

 

   
  
 
 
 

สถานีต ารวจ 
ดบัเพลิงดุสิต 

 

ถน
นเ
ทอ

ดด
 าริ

 
แยกสะพานควาย 

ถน
นพ

หล
โย
ธิน

  ร
ถเม

ลส์
าย
 39

, 2
6, 

74
 

ถน
นพ

ระ
รา
ม 

6  
 รถ

เม
ลส์

าย
 44

 แล
ะ 6

7 

ถน
นพ

ระ
รา
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 

 
กรมยุทธศึกษำ

ทหำรบก  
 
 

 

ซอยระนอง 2 

ไป
อนุ

สา
วรี
ยช์

ยัส
มร

ภูมิ
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2 ก.ม. 

ถ น น ร า ม ค า แ ห ง  2  

แผนทีโ่ดยสังเขป มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง (2) บำงนำ 

 ระยะทำง 
 - จากแยกบางนาถึงแยกมหาวทิยาลยัรามค าแหง 2 
  ระยะทาง   9  กิโลเมตร 
 - จากแยกเขา้มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2 ถึงมหาวทิยาลยั 
  รามค าแหง 2  ระยะทาง   2   กิโลเมตร 
 อำคำรสอบ 
 - ใชอ้าคาร  คนที ( KTB )  , พระบาง ( PBB )  , พระมาส ( PRB ), 
  BNB2  , BNB3  , BNB4  , BNB5  , BNB6  , BNB8  , BNB10 
  และ BNB11   เป็นสถานท่ีสอบ 

 รถประจ ำทำง 
 1.  สาย 38 ม.รามค าแหง 2 – ม.ราชภฏัจนัทรเกษม 
 2.  สาย 46 รองเมือง - ม.รามค าแหง 2 
 3.  สาย  48 วดัโพธ์ิ - ม.รามค าแหง 2 
 4.  สาย 139 อนุสาวรียช์ยั ฯ - ม.รามค าแหง 2 
 5.  สาย 180 เซ็นทรัล พระราม 3    -  ม.รามค าแหง  2 
 6.  สาย 182 ยา่นสินคา้ พหลโยธิน -  ม.รามค าแหง 1 
    ม.รามค าแหง 2 
 7.  สาย 207 ม.รามค าแหง 1 - ม.รามค าแหง 2 

ไป 
ชลบุรี 

9 กิ
โล
เม
ตร

 

สะพานลอยรถยนตต์่างระดบั    ไปเทพารักษ ์

ห้องสมุด ตึก 
อ านวยการ ออมสิน 

ปลายทางด่วน 
แยกบางนา 

พระกุมาร 

แยกศรีเอ่ียม 

สระน ้ำ 

สระน ้ำ 

สระน ้ำ 

 

BNB 1 

BNB 2 

 

BNB 3 

BNB 4 

 

BNB 5 

BNB 6 

 
คนที 
KTB 

พระมาส
PRB 

พระบาง 
   PBB 

 

BNB 7 

BNB 8 

 

BNB 9 

BNB 10 

 

BNB 11 

โรงอาหาร 
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ส่ีแยกหลกัส่ี                         ถนนแจง้วฒันะ                                        ถนนรามอินทรา 
 

ถน
นว

ภิา
วดี

รัง
สิต

 

แผนทีโ่ดยสังเขป กรมทหำรรำบที ่11 รักษำพระองค์ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รถยนต์โดยสำรประจ ำทำง 
 ผา่นหนา้สถานท่ีทดสอบร่างกาย   : สาย  26 , 34 , 39 , 107 , 114 , 126 
 จากสถานีขนส่งหมอชิต  ข้ึนฝ่ังสวนจตุจกัร : รถปรับอากาศ สาย ปอ.3 , ปอ.12 , ปอ.39 
 จากตลาดรังสิต : สาย 34 , 39 , 114 , ปอ.3 , ปอ.39 
 จากสถานีรถไฟดอนเมือง : สาย 59 
 จากสถานีรถไฟหลกัส่ี : สาย 59 

 ม
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ท่าอากาศยาน 
ดอนเมือง 

สถำนีรถไฟ 
ดอนเมือง 

วดัพระศรี 
มหาธาตุ ฯ 

 

กร
มท

หำ
รร
ำบ
ที่ 

11
 รัก

ษำ
พร

ะอ
งค์
 ฯ

 

( ส
ถำ
นท

ี่ทด
สอ

บร่
ำง
กำ
ย )

 

สถำนีรถไฟ 
หลกัส่ี 
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ผนวก  จ   ขั้นตอน กำรสมคัรและสอบคดัเลอืกบุคคลเข้ำเป็นนักเรียนนำยสิบทหำรบก 
 

                                                                                                                                                                                                  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 

เสร็จส้ินขั้นตอน ผูส้มคัรเดินทางกลบั 

 กรอกขอ้มูลการสมคัรสอบทางอินเทอร์เน็ต พร้อมไฟล ์
รูปถ่าย ส่งใหเ้จา้หนา้ท่ี ระบบ ยศ.ทบ. ตรวจสอบ 

                                                 
 

 

พิมพบ์ตัรประจ าตวัสอบ เพื่อทราบสถานท่ี หอ้งสอบ วนั เวลา สอบภาควชิาการ
วชิาการ 

 
 
 
 

ประกาศผลการสอบรอบสุดทา้ย (บุคคลตวัจริง และ บุคคลส ารอง) 
 
 
 
 

     ประกาศผลสอบภาควชิาการ 
 

สอบสมัภาษณ์ ตรวจโรค ทดสอบวา่ยน ้ า  
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  

ท 
 
 
 
 

จบัสลากแบ่งรุ่นบุคคลพลเรือน, รับเอกสารและฟังค าช้ีแจงการท าสญัญา  
 
 
 
 

ผูส้มคัรเขา้ไปตรวจสอบ เม่ือเจา้หนา้ท่ีอนุญาตให้
สมคัรแลว้ใหรี้บพิมพเ์อกสารใบช าระเงินค่าสมคัร
สอบท่ีธนาคาร  ตาม  วนั  เวลา  ท่ีก าหนด  
           (หากพน้ก าหนดถือวา่สละสิทธ์ิ) 

ผูมี้สิทธิสิทธิพิเศษ และหรือ สิทธิคะแนนเพ่ิม ยืน่ความจ านง 
ขอสิทธิพิเศษ และหรือ สิทธิคะแนนเพ่ิมดว้ยตนเอง 

ใหม้ายืน่หลกัฐานฯ ตามวนั  เวลา  ท่ี  ก าหนด ณ ยศ.ทบ. 
 

กรรมการออกใบนดัทดสอบฯ 

รายงานตวั/ท าสญัญาและเขา้รับการศึกษา 
 
 
 
 

ผูข้อสิทธินกักีฬา ยืน่หลกัฐาน
เพื่อตรวจสอบ และช าระเงิน 
ค่าทดสอบฯ จ านวน 60 บาท 

ผูข้อสิทธิคะแนนเพ่ิมยืน่  
หลกัฐานเพื่อตรวจสอบ
หลกัฐานใหต้รงตาม
คุณสมบติั 

ผู้สอบผ่ำนภำควชิำกำร ยืน่หลกัฐำนกำรสมคัร ยศ.ทบ. เพือ่
ตรวจสอบ และรับก ำหนดกำรสอบรอบทีส่อง ด้วยตนเอง  

(เฉพาะผูย้ืน่ขอใชสิ้ทธิฯ) 


